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သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်များ 

၁။.   1 

ဘ0ရားသခင၏်*Bတက်ပတေ်တာ်သည ်ထာဝရြဖစြ်ခငး်*+င်မ့ေြပာငး်လ*ဲိ0ငဟ်0 လကခ်ံပါ 
သလား။ (Lev-i Mahfuz) 

သမ#ာကျမ်းစာ  လကခ်ံသည ် /  လကခ်ံသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၄၀: ၈ - ြမကပ်ငသ်ည ်ညUVိး<မွ်းေသွRေြခာကတ်တ၏်။ အပငွ်လ့ညး်ေZက 

တတ၏်။ ထာဝရဘ6ရား၏<\တက်ပတတ်ရားမNကား၊ကာလစFအ]မဲတည၏်ဟ6ဆိ6သတညး်။ 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ် ၁:၁-အစဦး၌<\တက်ပတေ်တာ်/0ိ၏။ <\တက်ပတေ်တာ်သည ် ဘ6ရားသခင ်

<0င် ့အတN/0ိ၏။ <\တက်ပတေ်တာ်သညလ်ညး် ဘ6ရားသခငြ်ဖစေ်တာ်မN၏။ 

:+ငေ်ပတR0ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁:၂၃ - သငတ်ိ6သ့ည ်ေဖာကြ်ပနပ်ျကစ်းီတတေ်သာ မျိVးေစအ့ား 
ြဖင် ့ြဖစဘ်ာွးသညမ်ဟ6တ၊် မေဖာကြ်ပနမ်ပျကစ်းီတတေ်သာ မျိVးေစတ့ညး်ဟNေသာ အသက/်0င၍် 

အစFအ]မဲတညေ်တာ်မNေသာ ဘ6ရားသခင၏်<\တက်ပတေ်တာ်အားြဖင် ့ြဖစဘ်ာွးေသာေbကာင်.့.. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရဟယ်W*တွ(်စ)် ၁၀:၆၄- ယငး်(အေဆေွတာ)်တိ6အ့ဖိ6 ့ ေလာကဘီဝတငွလ်ညး်ေကာငး်၊ တမလနွ ်

ဘဝတငွ ်လညး်ေကာငး်၊ ဝမ်းေြမာကဖ်ွယရ်ာ သတငး်ေကာငး်သည ်/0ိေပသည။် အလ> ာဟအ်/0င ်

ြမတ၏်အာယတ ်ေတာ်များ၌ ေြပာငး်လြဲခငး် အလျFးမ/0ိေချ။ ဤသညသ်ာလdင ်eကးီကျယ ်ြမင့ ်
ြမတလ်0စာွေသာ ေအာငြ်မင ်မ\ေပတညး်။ 

မ+တခ်ျက။် ဤေမးခွန်*+င်ပ့တသ်က၍် မွတစ်လငလ်Wမျိ[းများအ5ကားပဋပိက]ြဖစေ်စခဲေ့သာ ဆန်က့ျင ်

ေသာ အြမင*်+စမ်ျိ[း အစ_လာမ်သမိ0ငး်တငွ:်+ိခဲသ့ည။်ဤေမးခွန်းကိ0 Mu’tazelites  က “လကမ်ခံ” 

ဟ0ေြပာ`ပီး Ash’arites  က “လကခံ်သည”် ဟ0ေြပာသည။် ယေန ့ အများစ0ေသာမွတစ်လငလ်Wမျိ[း များက 

“လကခံ် သည”် ဟ0ေြပာမညြ်ဖစသ်ည။် 

၂။.  2 

သမ#ာကျမ်းစာသည ်ဘ0ရားသခင၏်*Bတက်ပတေ်တာ်ြဖစသ်ညဟ်0 လကခ်ံပါသလား။ 

(ေသာငရ်သက်ျမ်း၊ ဇဗWရ်ကျမ်း *+င် ့အငဂ်ျလက်ျမ်း)  
သမ#ာကျမ်းစာ  လကခ်ံသည ် /  လကခ်ံသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေရာမဩဝါဒစာ ၁၅:၄ - ငါတိ6သ့ညက်ျမ်းစာ၌ပါေသာသညး်ခြံခငး်၊သကသ်ာြခငး်အေbကာငး်များကိ6 
အမ0ီြပV ၍ ေြမာ်လင်ရ့ ေသာ အခငွ်/့0ိေစြခငး်င0ါ၊ ကျမ်းစာ၌ အထကက်ေရးထားသမdသည ်ငါတိ6က့ိ6 
ဆံ6းမဩဝါဒ ေပး၍ ေရးထားသတညး်။ 

ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၄:၃၇ - ငါသညသ်ငတ်ိ6အ့ား ေရး၍ေပးလိ6ကေ်သာ စကားတိ6သ့ည ်

သခငဘ်6ရား၏ ပညတေ်တာ်ြဖစေ်bကာငး် ကိ6၊ ပေရာဖကြ်ဖစေ်သာသN၊ ဝိညာFဆ6ေကျးဇNးကိ6 ခရံ 

ေသာသNမည ်သညက်ား ဝနခ်ပံါေစ။ တစံ6တေယာကေ်သာသNသည ်မသလိdငမ်သဘိေဲနေစ။ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရာေနစာေအ ့၄:၁၃၆ - အိ6- သကဝ်ငယ်ံ6bကညသ်N အေပါငး်တိ6 ့၊ အသငတ်ိ6သ့ည ်ထိ6အ/0ငြ်မတက် ၊ 
(က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတ)်အလျငထ်6တြ်ပနပိ်6ခ့ျေတာ်မNခဲေ့သာကျမ်းေတာ်(များ)ကိ6လညး်ေကာ
ငး် ယံ6bကညb်ကေလက6န။် 

အန်ကးီ ၂၉:၄၆-အသငတ်ိ6သ့ည(်ဤသိ6 ့)ေြပာbကားbကေလက6န၊်"ကk<်6ပ်တိ6သ့ညမ်ိမိတိ6ထ့ကံျေရာက ်

ခဲေ့သာ(ကျမ်းြမတ)်ကိ6လညး်ေကာငး်၊အသငတ်ိ6ထ့ကံျေရာကခ်ဲb့ကေသာ(ကျမ်းဂန)်တိ6က့ိ6လညး် 
ေကာငး်၊ ယံ6bကညb်ကက6န၏်။ 

စWရဟအ်ဟR်Bရာ ၄၂:၁၅ - အသငသ်ည ်ဤသိ6ေ့ြပာbကားပါေလ။ ငါသည ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်ချေပး 
ေတာ်မNခဲ ့ေသာ မညသ်ည့က်ျမ်းဂနက်ိ6မဆိ6 သကဝ်ငယ်ံ6bကည]်ပီးြဖစ၏်။  

	

သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်များ 

၁။.   1 

ဘ0ရားသခင၏်*Bတက်ပတေ်တာ်သည ်ထာဝရြဖစြ်ခငး်*+င်မ့ေြပာငး်လ*ဲိ0ငဟ်0 လကခ်ံပါ 
သလား။ (Lev-i Mahfuz) 

သမ#ာကျမ်းစာ  လကခ်ံသည ် /  လကခ်ံသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၄၀: ၈ - ြမကပ်ငသ်ည ်ညUVိး<မွ်းေသွRေြခာကတ်တ၏်။ အပငွ်လ့ညး်ေZက 

တတ၏်။ ထာဝရဘ6ရား၏<\တက်ပတတ်ရားမNကား၊ကာလစFအ]မဲတည၏်ဟ6ဆိ6သတညး်။ 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ် ၁:၁-အစဦး၌<\တက်ပတေ်တာ်/0ိ၏။ <\တက်ပတေ်တာ်သည ် ဘ6ရားသခင ်

<0င် ့အတN/0ိ၏။ <\တက်ပတေ်တာ်သညလ်ညး် ဘ6ရားသခငြ်ဖစေ်တာ်မN၏။ 

:+ငေ်ပတR0ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁:၂၃ - သငတ်ိ6သ့ည ်ေဖာကြ်ပနပ်ျကစ်းီတတေ်သာ မျိVးေစအ့ား 
ြဖင် ့ြဖစဘ်ာွးသညမ်ဟ6တ၊် မေဖာကြ်ပနမ်ပျကစ်းီတတေ်သာ မျိVးေစတ့ညး်ဟNေသာ အသက/်0င၍် 

အစFအ]မဲတညေ်တာ်မNေသာ ဘ6ရားသခင၏်<\တက်ပတေ်တာ်အားြဖင် ့ြဖစဘ်ာွးေသာေbကာင်.့.. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရဟယ်W*တွ(်စ)် ၁၀:၆၄- ယငး်(အေဆေွတာ)်တိ6အ့ဖိ6 ့ ေလာကဘီဝတငွလ်ညး်ေကာငး်၊ တမလနွ ်

ဘဝတငွ ်လညး်ေကာငး်၊ ဝမ်းေြမာကဖ်ွယရ်ာ သတငး်ေကာငး်သည ်/0ိေပသည။် အလ> ာဟအ်/0င ်

ြမတ၏်အာယတ ်ေတာ်များ၌ ေြပာငး်လြဲခငး် အလျFးမ/0ိေချ။ ဤသညသ်ာလdင ်eကးီကျယ ်ြမင့ ်
ြမတလ်0စာွေသာ ေအာငြ်မင ်မ\ေပတညး်။ 

မ+တခ်ျက။် ဤေမးခွန်*+င်ပ့တသ်က၍် မွတစ်လငလ်Wမျိ[းများအ5ကားပဋပိက]ြဖစေ်စခဲေ့သာ ဆန်က့ျင ်

ေသာ အြမင*်+စမ်ျိ[း အစ_လာမ်သမိ0ငး်တငွ:်+ိခဲသ့ည။်ဤေမးခွန်းကိ0 Mu’tazelites  က “လကမ်ခံ” 

ဟ0ေြပာ`ပီး Ash’arites  က “လကခံ်သည”် ဟ0ေြပာသည။် ယေန ့ အများစ0ေသာမွတစ်လငလ်Wမျိ[း များက 

“လကခံ် သည”် ဟ0ေြပာမညြ်ဖစသ်ည။် 

၂။.  2 

သမ#ာကျမ်းစာသည ်ဘ0ရားသခင၏်*Bတက်ပတေ်တာ်ြဖစသ်ညဟ်0 လကခ်ံပါသလား။ 

(ေသာငရ်သက်ျမ်း၊ ဇဗWရ်ကျမ်း *+င် ့အငဂ်ျလက်ျမ်း)  
သမ#ာကျမ်းစာ  လကခ်ံသည ် /  လကခ်ံသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေရာမဩဝါဒစာ ၁၅:၄ - ငါတိ6သ့ညက်ျမ်းစာ၌ပါေသာသညး်ခြံခငး်၊သကသ်ာြခငး်အေbကာငး်များကိ6 
အမ0ီြပV ၍ ေြမာ်လင်ရ့ ေသာ အခငွ်/့0ိေစြခငး်င0ါ၊ ကျမ်းစာ၌ အထကက်ေရးထားသမdသည ်ငါတိ6က့ိ6 
ဆံ6းမဩဝါဒ ေပး၍ ေရးထားသတညး်။ 

ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၄:၃၇ - ငါသညသ်ငတ်ိ6အ့ား ေရး၍ေပးလိ6ကေ်သာ စကားတိ6သ့ည ်

သခငဘ်6ရား၏ ပညတေ်တာ်ြဖစေ်bကာငး် ကိ6၊ ပေရာဖကြ်ဖစေ်သာသN၊ ဝိညာFဆ6ေကျးဇNးကိ6 ခရံ 

ေသာသNမည ်သညက်ား ဝနခ်ပံါေစ။ တစံ6တေယာကေ်သာသNသည ်မသလိdငမ်သဘိေဲနေစ။ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရာေနစာေအ ့၄:၁၃၆ - အိ6- သကဝ်ငယ်ံ6bကညသ်N အေပါငး်တိ6 ့၊ အသငတ်ိ6သ့ည ်ထိ6အ/0ငြ်မတက် ၊ 
(က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတ)်အလျငထ်6တြ်ပနပိ်6ခ့ျေတာ်မNခဲေ့သာကျမ်းေတာ(်များ)ကိ6လညး်ေကာ
ငး် ယံ6bကညb်ကေလက6န။် 

အန်ကးီ ၂၉:၄၆-အသငတ်ိ6သ့ည(်ဤသိ6 ့)ေြပာbကားbကေလက6န၊်"ကk<်6ပ်တိ6သ့ညမ်ိမိတိ6ထ့ကံျေရာက ်

ခဲေ့သာ(ကျမ်းြမတ)်ကိ6လညး်ေကာငး်၊အသငတ်ိ6ထ့ကံျေရာကခ်ဲb့ကေသာ(ကျမ်းဂန)်တိ6က့ိ6လညး် 
ေကာငး်၊ ယံ6bကညb်ကက6န၏်။ 

စWရဟအ်ဟR်Bရာ ၄၂:၁၅ - အသငသ်ည ်ဤသိ6ေ့ြပာbကားပါေလ။ ငါသည ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်ချေပး 
ေတာ်မNခဲ ့ေသာ မညသ်ည့က်ျမ်းဂနက်ိ6မဆိ6 သကဝ်ငယ်ံ6bကည]်ပီးြဖစ၏်။  

	

သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်များ 

၁။.   1 

ဘ0ရားသခင၏်*Bတက်ပတေ်တာ်သည ်ထာဝရြဖစြ်ခငး်*+င်မ့ေြပာငး်လ*ဲိ0ငဟ်0 လကခ်ံပါ 
သလား။ (Lev-i Mahfuz) 

သမ#ာကျမ်းစာ  လကခ်ံသည ် /  လကခ်ံသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၄၀: ၈ - ြမကပ်ငသ်ည ်ညUVိး<မွ်းေသွRေြခာကတ်တ၏်။ အပငွ်လ့ညး်ေZက 

တတ၏်။ ထာဝရဘ6ရား၏<\တက်ပတတ်ရားမNကား၊ကာလစFအ]မဲတည၏်ဟ6ဆိ6သတညး်။ 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ် ၁:၁-အစဦး၌<\တက်ပတေ်တာ်/0ိ၏။ <\တက်ပတေ်တာ်သည ် ဘ6ရားသခင ်

<0င် ့အတN/0ိ၏။ <\တက်ပတေ်တာ်သညလ်ညး် ဘ6ရားသခငြ်ဖစေ်တာ်မN၏။ 

:+ငေ်ပတR0ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁:၂၃ - သငတ်ိ6သ့ည ်ေဖာကြ်ပနပ်ျကစ်းီတတေ်သာ မျိVးေစအ့ား 
ြဖင် ့ြဖစဘ်ာွးသညမ်ဟ6တ၊် မေဖာကြ်ပနမ်ပျကစ်းီတတေ်သာ မျိVးေစတ့ညး်ဟNေသာ အသက/်0င၍် 

အစFအ]မဲတညေ်တာ်မNေသာ ဘ6ရားသခင၏်<\တက်ပတေ်တာ်အားြဖင် ့ြဖစဘ်ာွးေသာေbကာင်.့.. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရဟယ်W*တွ(်စ)် ၁၀:၆၄- ယငး်(အေဆေွတာ)်တိ6အ့ဖိ6 ့ ေလာကဘီဝတငွလ်ညး်ေကာငး်၊ တမလနွ ်

ဘဝတငွ ်လညး်ေကာငး်၊ ဝမ်းေြမာကဖ်ွယရ်ာ သတငး်ေကာငး်သည ်/0ိေပသည။် အလ> ာဟအ်/0င ်

ြမတ၏်အာယတ ်ေတာ်များ၌ ေြပာငး်လြဲခငး် အလျFးမ/0ိေချ။ ဤသညသ်ာလdင ်eကးီကျယ ်ြမင့ ်
ြမတလ်0စာွေသာ ေအာငြ်မင ်မ\ေပတညး်။ 

မ+တခ်ျက။် ဤေမးခွန်*+င်ပ့တသ်က၍် မွတစ်လငလ်Wမျိ[းများအ5ကားပဋပိက]ြဖစေ်စခဲေ့သာ ဆန်က့ျင ်

ေသာ အြမင*်+စမ်ျိ[း အစ_လာမ်သမိ0ငး်တငွ:်+ိခဲသ့ည။်ဤေမးခွန်းကိ0 Mu’tazelites  က “လကမ်ခံ” 

ဟ0ေြပာ`ပီး Ash’arites  က “လကခံ်သည”် ဟ0ေြပာသည။် ယေန ့ အများစ0ေသာမွတစ်လငလ်Wမျိ[း များက 

“လကခံ် သည”် ဟ0ေြပာမညြ်ဖစသ်ည။် 

၂။.  2 

သမ#ာကျမ်းစာသည ်ဘ0ရားသခင၏်*Bတက်ပတေ်တာ်ြဖစသ်ညဟ်0 လကခ်ံပါသလား။ 

(ေသာငရ်သက်ျမ်း၊ ဇဗWရ်ကျမ်း *+င် ့အငဂ်ျလက်ျမ်း)  
သမ#ာကျမ်းစာ  လကခ်ံသည ် /  လကခ်ံသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေရာမဩဝါဒစာ ၁၅:၄ - ငါတိ6သ့ညက်ျမ်းစာ၌ပါေသာသညး်ခြံခငး်၊သကသ်ာြခငး်အေbကာငး်များကိ6 
အမ0ီြပV ၍ ေြမာ်လင်ရ့ ေသာ အခငွ်/့0ိေစြခငး်င0ါ၊ ကျမ်းစာ၌ အထကက်ေရးထားသမdသည ်ငါတိ6က့ိ6 
ဆံ6းမဩဝါဒ ေပး၍ ေရးထားသတညး်။ 

ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၄:၃၇ - ငါသညသ်ငတ်ိ6အ့ား ေရး၍ေပးလိ6ကေ်သာ စကားတိ6သ့ည ်

သခငဘ်6ရား၏ ပညတေ်တာ်ြဖစေ်bကာငး် ကိ6၊ ပေရာဖကြ်ဖစေ်သာသN၊ ဝိညာFဆ6ေကျးဇNးကိ6 ခရံ 

ေသာသNမည ်သညက်ား ဝနခ်ပံါေစ။ တစံ6တေယာကေ်သာသNသည ်မသလိdငမ်သဘိေဲနေစ။ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရာေနစာေအ ့၄:၁၃၆ - အိ6- သကဝ်ငယ်ံ6bကညသ်N အေပါငး်တိ6 ့၊ အသငတ်ိ6သ့ည ်ထိ6အ/0ငြ်မတက် ၊ 
(က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတ)်အလျငထ်6တြ်ပနပိ်6ခ့ျေတာ်မNခဲေ့သာကျမ်းေတာ်(များ)ကိ6လညး်ေကာ
ငး် ယံ6bကညb်ကေလက6န။် 

အန်ကးီ ၂၉:၄၆-အသငတ်ိ6သ့ည(်ဤသိ6 ့)ေြပာbကားbကေလက6န၊်"ကk<်6ပ်တိ6သ့ညမ်ိမိတိ6ထ့ကံျေရာက ်

ခဲေ့သာ(ကျမ်းြမတ)်ကိ6လညး်ေကာငး်၊အသငတ်ိ6ထ့ကံျေရာကခ်ဲb့ကေသာ(ကျမ်းဂန)်တိ6က့ိ6လညး် 
ေကာငး်၊ ယံ6bကညb်ကက6န၏်။ 

စWရဟအ်ဟR်Bရာ ၄၂:၁၅ - အသငသ်ည ်ဤသိ6ေ့ြပာbကားပါေလ။ ငါသည ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်ချေပး 
ေတာ်မNခဲ ့ေသာ မညသ်ည့က်ျမ်းဂနက်ိ6မဆိ6 သကဝ်ငယ်ံ6bကည]်ပီးြဖစ၏်။  

	

သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်များ 

၁။.   1 

ဘ0ရားသခင၏်*Bတက်ပတေ်တာ်သည ်ထာဝရြဖစြ်ခငး်*+င်မ့ေြပာငး်လ*ဲိ0ငဟ်0 လကခ်ံပါ 
သလား။ (Lev-i Mahfuz) 

သမ#ာကျမ်းစာ  လကခ်ံသည ် /  လကခ်ံသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၄၀: ၈ - ြမကပ်ငသ်ည ်ညUVိး<မွ်းေသွRေြခာကတ်တ၏်။ အပငွ်လ့ညး်ေZက 

တတ၏်။ ထာဝရဘ6ရား၏<\တက်ပတတ်ရားမNကား၊ကာလစFအ]မဲတည၏်ဟ6ဆိ6သတညး်။ 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ် ၁:၁-အစဦး၌<\တက်ပတေ်တာ်/0ိ၏။ <\တက်ပတေ်တာ်သည ် ဘ6ရားသခင ်

<0င် ့အတN/0ိ၏။ <\တက်ပတေ်တာ်သညလ်ညး် ဘ6ရားသခငြ်ဖစေ်တာ်မN၏။ 

:+ငေ်ပတR0ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁:၂၃ - သငတ်ိ6သ့ည ်ေဖာကြ်ပနပ်ျကစ်းီတတေ်သာ မျိVးေစအ့ား 
ြဖင် ့ြဖစဘ်ာွးသညမ်ဟ6တ၊် မေဖာကြ်ပနမ်ပျကစ်းီတတေ်သာ မျိVးေစတ့ညး်ဟNေသာ အသက/်0င၍် 

အစFအ]မဲတညေ်တာ်မNေသာ ဘ6ရားသခင၏်<\တက်ပတေ်တာ်အားြဖင် ့ြဖစဘ်ာွးေသာေbကာင်.့.. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရဟယ်W*တွ(်စ)် ၁၀:၆၄- ယငး်(အေဆေွတာ)်တိ6အ့ဖိ6 ့ ေလာကဘီဝတငွလ်ညး်ေကာငး်၊ တမလနွ ်

ဘဝတငွ ်လညး်ေကာငး်၊ ဝမ်းေြမာကဖ်ွယရ်ာ သတငး်ေကာငး်သည ်/0ိေပသည။် အလ> ာဟအ်/0င ်

ြမတ၏်အာယတ ်ေတာ်များ၌ ေြပာငး်လြဲခငး် အလျFးမ/0ိေချ။ ဤသညသ်ာလdင ်eကးီကျယ ်ြမင့ ်
ြမတလ်0စာွေသာ ေအာငြ်မင ်မ\ေပတညး်။ 

မ+တခ်ျက။် ဤေမးခွန်*+င်ပ့တသ်က၍် မွတစ်လငလ်Wမျိ[းများအ5ကားပဋပိက]ြဖစေ်စခဲေ့သာ ဆန်က့ျင ်

ေသာ အြမင*်+စမ်ျိ[း အစ_လာမ်သမိ0ငး်တငွ:်+ိခဲသ့ည။်ဤေမးခွန်းကိ0 Mu’tazelites  က “လကမ်ခံ” 

ဟ0ေြပာ`ပီး Ash’arites  က “လကခံ်သည”် ဟ0ေြပာသည။် ယေန ့ အများစ0ေသာမွတစ်လငလ်Wမျိ[း များက 

“လကခံ် သည”် ဟ0ေြပာမညြ်ဖစသ်ည။် 

၂။.  2 

သမ#ာကျမ်းစာသည ်ဘ0ရားသခင၏်*Bတက်ပတေ်တာ်ြဖစသ်ညဟ်0 လကခ်ံပါသလား။ 

(ေသာငရ်သက်ျမ်း၊ ဇဗWရ်ကျမ်း *+င် ့အငဂ်ျလက်ျမ်း)  
သမ#ာကျမ်းစာ  လကခ်ံသည ် /  လကခ်ံသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေရာမဩဝါဒစာ ၁၅:၄ - ငါတိ6သ့ညက်ျမ်းစာ၌ပါေသာသညး်ခြံခငး်၊သကသ်ာြခငး်အေbကာငး်များကိ6 
အမ0ီြပV ၍ ေြမာ်လင်ရ့ ေသာ အခငွ်/့0ိေစြခငး်င0ါ၊ ကျမ်းစာ၌ အထကက်ေရးထားသမdသည ်ငါတိ6က့ိ6 
ဆံ6းမဩဝါဒ ေပး၍ ေရးထားသတညး်။ 

ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၄:၃၇ - ငါသညသ်ငတ်ိ6အ့ား ေရး၍ေပးလိ6ကေ်သာ စကားတိ6သ့ည ်

သခငဘ်6ရား၏ ပညတေ်တာ်ြဖစေ်bကာငး် ကိ6၊ ပေရာဖကြ်ဖစေ်သာသN၊ ဝိညာFဆ6ေကျးဇNးကိ6 ခရံ 

ေသာသNမည ်သညက်ား ဝနခ်ပံါေစ။ တစံ6တေယာကေ်သာသNသည ်မသလိdငမ်သဘိေဲနေစ။ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရာေနစာေအ ့၄:၁၃၆ - အိ6- သကဝ်ငယ်ံ6bကညသ်N အေပါငး်တိ6 ့၊ အသငတ်ိ6သ့ည ်ထိ6အ/0ငြ်မတက် ၊ 
(က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတ)်အလျငထ်6တြ်ပနပိ်6ခ့ျေတာ်မNခဲေ့သာကျမ်းေတာ(်များ)ကိ6လညး်ေကာ
ငး် ယံ6bကညb်ကေလက6န။် 

အန်ကးီ ၂၉:၄၆-အသငတ်ိ6သ့ည(်ဤသိ6 ့)ေြပာbကားbကေလက6န၊်"ကk<်6ပ်တိ6သ့ညမ်ိမိတိ6ထ့ကံျေရာက ်

ခဲေ့သာ(ကျမ်းြမတ)်ကိ6လညး်ေကာငး်၊အသငတ်ိ6ထ့ကံျေရာကခ်ဲb့ကေသာ(ကျမ်းဂန)်တိ6က့ိ6လညး် 
ေကာငး်၊ ယံ6bကညb်ကက6န၏်။ 

စWရဟအ်ဟR်Bရာ ၄၂:၁၅ - အသငသ်ည ်ဤသိ6ေ့ြပာbကားပါေလ။ ငါသည ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်ချေပး 
ေတာ်မNခဲ ့ေသာ မညသ်ည့က်ျမ်းဂနက်ိ6မဆိ6 သကဝ်ငယ်ံ6bကည]်ပီးြဖစ၏်။  

	



၃။. 3 

သမ#ာကျမ်းစာမ+  ဘ0ရားသခင၏်ေရးသားထားေသာဗျာဒတိေ်တာ်များကိ0ဆကသ်ယွရ်န် 

ဘ0ရားသခငသ်ည ်ဂျlးလWမျိ[း ကိ0 ကိ0ယစ်ားလ+ယအ်ြဖစ ်အထWးသြဖင် ့ေရွးချယခ်ဲပ့ါသလား။ 
သမ#ာကျမ်းစာ  ေရွးချယခ်ဲသ့ည ် /  ေရွးချယခ်ဲသ့ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေရာမဩဝါဒစာ ၃: ၁-၂ -  ၁ထိ6သိ6 ့ြဖစလ်dင၊် ယ6ဒလNသညအ်ဘယသ်ိ6သ့ာသနညး်။ အေရဖျားလ0းီြခငး် 
အားြဖင်အ့ဘယအ်ကျိVး/0ိသနညး်။ ၂အေထေွထေွသာ အကျိVးများစာွ/0ိ၏။ ထNးြမတေ်သာ အကျိVး 
ဟNမNကား၊အေရဖျားလ0းီြခငး်ကိ6ခေံသာယ6ဒတိ6သ့ညဘ်6ရားသခင၏်ဗျာဒတိေ်တာ်များကိ6ခရံbက၏။ 

ေရာမဩဝါဒစာ ၉:၄ - ထိ6သNတိ6သ့ည ်ဣသေရလလNြဖစ၍်၊ သားအရာ၌ ချီးေြမUာကြ်ခငး်<0င်၎့ငး်၊ 
ဘ6နး် အာ<6ေဘာ်ေတာ်<0င်၎့ငး်၊ ပဋညိာFတရားတိ6<့ 0င်၎့ငး်၊ ပညတတ်ရားထားြခငး်<0င် ့၎ငး်၊ ဝတ ်

ြပVြခငး်<0င်၎့ငး်၊ ဂတေိတာ်တိ6<့ 0င်၎့ငး်၊ ဆိ6ငb်က၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
အန်ကးီ ၂၉:၂၇ - …ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်ထိ6အဗ်ိရာဟမီ်အား ‘အစဟ်ာက’် ကိ6လညး်ေကာငး်၊ 
‘ဟအက်Nဗ်’ကိ6 လညး်ေကာငး်၊ ချီးြမUင့ေ်ပးသနားေတာ်မNခဲ၏့။ ထိ6 ့ြပင ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်နဗီ 

တမနေ်တာ် ြဖစ ်ြခငး်ကိ6လညး်ေကာငး်၊ ကျမ်းဂနက်ိ6လညး်ေကာငး်၊ ထိ6အဗ်ိရာဟမီ် ၏သားေြမး 
တိ6၌့တညေ်စေတာ်မNခဲ၏့။  

စWရတလွဂ်ျာဆယီယီဟ ်၄၅:၁၆ - ၎ငး်ြပင ်အမ0နစ်ငစ်စ ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်အစoရာအလီအီမျိVးသား 
တိ6အ့ား ကျမ်းဂနက်ိ6 လညး်ေကာငး်၊ စရီငဆ်ံ6းြဖတမ်\ကိ6လညး်ေကာငး်၊ နဗီတမနေ်တာ်အြဖစ ်ကိ6 
လညး်ေကာငး်၊ ချီးြမUင့ေ်ပး သနားေတာ်မNခဲ၏့။ 

၄။. 4 

ကျမ်းစာထမဲ+ ပေရာဖကမ်ျားသည ်ဘ0ရားသခငေ်စလတွေ်သာသWများြဖစေ်5ကာငး်အတည ်

ြပ[ရန် ထင:်+ားေသာ အံ5့သဖွယန်မိတလ်က]ဏာများလ0ပ်ေဆာင*်ိ0ငစ်မ်ွးကိ0 ဘ0ရားသခင ်

သည ်ပေရာဖကမ်ျားကိ0ေပးအပ်ခဲပ့ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ  ေပးအပ်ခဲသ့ည ် /  ေပးအပ်ခဲသ့ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၁၀:၂- ..ငါြပေသာနမိိတတ်ိ6က့ိ6၊သင၏်သားေြမးတိ6အ့ားbကားေြပာ သြဖင်၊့ 
ငါ သညထ်ာဝရဘ6ရားြဖစေ်bကာငး်ကိ6 သငတ်ိ6သ့ေိစြခငး်င0ာ၎ငး်.... 
:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၄:၁၁ - .... ငါအ့မ\တိ6က့ိ6ေထာက၍် ယံ6bကေလာ။့ 

ေဟ`ဗဲဩဝါဒစာ ၂:၄- ထိ6သကေ်သခေံသာသNတိ6<့ 0င်အ့တNဘ6ရားသခငသ်ညန်မိိတလ်ကpဏာ၊ 
အံဘ့ယွ ် ေသာ အမ\အားြဖင်၎့ငး်၊ထNးဆနး်ေသာတနခ်ိ6းအထNးထNးအြပားြပားအားြဖင်၎့ငး်၊ 
သန်/့0ငး်ေသာ ဝိညာFေတာ်သညမ်ိမိအလိ6ေတာ်အတိ6ငး် ေဝင0ေသာ ဆ6ေကျးဇNးအားြဖင်၎့ငး် 
သကေ်သခေံတာ်မN]ပီ။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၉၂ - ….အသငတ်ိ6ထ့သံိ6 ့ နဗီတမနေ်တာ ်မNစာ(အလိ6ငဟ်စoလာမ်)သညထ်င/်0ားလ0 
စာွ ေသာ သကေ်သခလံကpဏာ တနခ်ိ6း ြပာဋဟိာများ<0င့တ်က ွZကလာေချ]ပီ။ 

စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၄၉-..အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏်အမိန ့ေ်တာ်ြဖင့အ်မိဝမ်းတငွး်မ0စကpVအလငး်မ 

ရ/0ိခဲသ့Nကိ6လညး်ေကာငး်၊ (ခr6သငး်စေသာ) က6s<Nနာစွကဲပ်သNကိ6 လညး်ေကာငး်၊ ေရာဂါဘယ 

ေပျာကက်ငး်..သN ေသများကိ6လညး် /0ငေ်စ<ိ6ငအ်ံ။့….. အကယ၍်သာ အသငတ်ိ6သ့ညယ်ံ6bကညသ်N 
များြဖစb်ကပါမN မလွဧဲကန ်ဤအချက၌် အသငတ်ိ6အ့ဘိ6အ့ရာ လံ6ေလာကစ်ာွေသာ သကေ်သ 

လကpဏာ တနခ်ိ6းြပာဋဟိာ မ6ချ/0ိေပသည။် 

စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၁၈၃ - အကk<်6ပ်၏အလျငေ်ြမာကြ်မားစာွေသာ ရစNလတ်မနေ်တာ်များသည ်

(အမျိVး မျိVးေသာ) တနခ်ိ6းြပာဋဟိာများ<0င့တ်က ွအသငတ်ိ6ေ့ြပာဆိ6ေသာအချကက်ိ6ပါ ယNေဆာငZ်က 

ေရာက ်လာခဲေ့ချ]ပီ။ သိ6 ့ြဖစပ်ါလျကအ်သငတ်ိ6သ့ည ်အဘယေ်bကာင့ ်ရစNလတ်မနေ်တာ်များကိ6 
သတြ်ဖတခ်ဲ ့bကပါသနညး် ဟ6 ေြပာဆိ6ေမးြမနး်ပါေလ။ 

	

၃။. 3 

သမ#ာကျမ်းစာမ+  ဘ0ရားသခင၏်ေရးသားထားေသာဗျာဒတိေ်တာ်များကိ0ဆကသ်ယွရ်န် 

ဘ0ရားသခငသ်ည ်ဂျlးလWမျိ[း ကိ0 ကိ0ယစ်ားလ+ယအ်ြဖစ ်အထWးသြဖင် ့ေရွးချယခ်ဲပ့ါသလား။ 
သမ#ာကျမ်းစာ  ေရွးချယခ်ဲသ့ည ် /  ေရွးချယခ်ဲသ့ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေရာမဩဝါဒစာ ၃: ၁-၂ -  ၁ထိ6သိ6 ့ြဖစလ်dင၊် ယ6ဒလNသညအ်ဘယသ်ိ6သ့ာသနညး်။ အေရဖျားလ0းီြခငး် 
အားြဖင်အ့ဘယအ်ကျိVး/0ိသနညး်။ ၂အေထေွထေွသာ အကျိVးများစာွ/0ိ၏။ ထNးြမတေ်သာ အကျိVး 
ဟNမNကား၊အေရဖျားလ0းီြခငး်ကိ6ခေံသာယ6ဒတိ6သ့ညဘ်6ရားသခင၏်ဗျာဒတိေ်တာ်များကိ6ခရံbက၏။ 

ေရာမဩဝါဒစာ ၉:၄ - ထိ6သNတိ6သ့ည ်ဣသေရလလNြဖစ၍်၊ သားအရာ၌ ချီးေြမUာကြ်ခငး်<0င်၎့ငး်၊ 
ဘ6နး် အာ<6ေဘာ်ေတာ်<0င်၎့ငး်၊ ပဋညိာFတရားတိ6<့ 0င်၎့ငး်၊ ပညတတ်ရားထားြခငး်<0င် ့၎ငး်၊ ဝတ ်

ြပVြခငး်<0င်၎့ငး်၊ ဂတေိတာ်တိ6<့ 0င်၎့ငး်၊ ဆိ6ငb်က၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
အန်ကးီ ၂၉:၂၇ - …ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်ထိ6အဗ်ိရာဟမီ်အား ‘အစဟ်ာက’် ကိ6လညး်ေကာငး်၊ 
‘ဟအက်Nဗ်’ကိ6 လညး်ေကာငး်၊ ချီးြမUင့ေ်ပးသနားေတာ်မNခဲ၏့။ ထိ6 ့ြပင ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်နဗီ 

တမနေ်တာ် ြဖစ ်ြခငး်ကိ6လညး်ေကာငး်၊ ကျမ်းဂနက်ိ6လညး်ေကာငး်၊ ထိ6အဗ်ိရာဟမီ် ၏သားေြမး 
တိ6၌့တညေ်စေတာ်မNခဲ၏့။  

စWရတလွဂ်ျာဆယီယီဟ ်၄၅:၁၆ - ၎ငး်ြပင ်အမ0နစ်ငစ်စ ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်အစoရာအလီအီမျိVးသား 
တိ6အ့ား ကျမ်းဂနက်ိ6 လညး်ေကာငး်၊ စရီငဆ်ံ6းြဖတမ်\ကိ6လညး်ေကာငး်၊ နဗီတမနေ်တာ်အြဖစ ်ကိ6 
လညး်ေကာငး်၊ ချီးြမUင့ေ်ပး သနားေတာ်မNခဲ၏့။ 

၄။. 4 

ကျမ်းစာထမဲ+ ပေရာဖကမ်ျားသည ်ဘ0ရားသခငေ်စလတွေ်သာသWများြဖစေ်5ကာငး်အတည ်

ြပ[ရန် ထင:်+ားေသာ အံ5့သဖွယန်မိတလ်က]ဏာများလ0ပ်ေဆာင*်ိ0ငစ်မ်ွးကိ0 ဘ0ရားသခင ်

သည ်ပေရာဖကမ်ျားကိ0ေပးအပ်ခဲပ့ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ  ေပးအပ်ခဲသ့ည ် /  ေပးအပ်ခဲသ့ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၁၀:၂- ..ငါြပေသာနမိိတတ်ိ6က့ိ6၊သင၏်သားေြမးတိ6အ့ားbကားေြပာ သြဖင်၊့ 
ငါ သညထ်ာဝရဘ6ရားြဖစေ်bကာငး်ကိ6 သငတ်ိ6သ့ေိစြခငး်င0ာ၎ငး်.... 
:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၄:၁၁ - .... ငါအ့မ\တိ6က့ိ6ေထာက၍် ယံ6bကေလာ။့ 

ေဟ`ဗဲဩဝါဒစာ ၂:၄- ထိ6သကေ်သခေံသာသNတိ6<့ 0င်အ့တNဘ6ရားသခငသ်ညန်မိိတလ်ကpဏာ၊ 
အံဘ့ယွ ် ေသာ အမ\အားြဖင်၎့ငး်၊ထNးဆနး်ေသာတနခ်ိ6းအထNးထNးအြပားြပားအားြဖင်၎့ငး်၊ 
သန်/့0ငး်ေသာ ဝိညာFေတာ်သညမ်ိမိအလိ6ေတာ်အတိ6ငး် ေဝင0ေသာ ဆ6ေကျးဇNးအားြဖင်၎့ငး် 
သကေ်သခေံတာ်မN]ပီ။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၉၂ - ….အသငတ်ိ6ထ့သံိ6 ့ နဗီတမနေ်တာ ်မNစာ(အလိ6ငဟ်စoလာမ်)သညထ်င/်0ားလ0 
စာွ ေသာ သကေ်သခလံကpဏာ တနခ်ိ6း ြပာဋဟိာများ<0င့တ်က ွZကလာေချ]ပီ။ 

စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၄၉-..အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏်အမိန ့ေ်တာ်ြဖင့အ်မိဝမ်းတငွး်မ0စကpVအလငး်မ 

ရ/0ိခဲသ့Nကိ6လညး်ေကာငး်၊ (ခr6သငး်စေသာ) က6s<Nနာစွကဲပ်သNကိ6 လညး်ေကာငး်၊ ေရာဂါဘယ 

ေပျာကက်ငး်..သN ေသများကိ6လညး် /0ငေ်စ<ိ6ငအ်ံ။့….. အကယ၍်သာ အသငတ်ိ6သ့ညယ်ံ6bကညသ်N 
များြဖစb်ကပါမN မလွဧဲကန ်ဤအချက၌် အသငတ်ိ6အ့ဘိ6အ့ရာ လံ6ေလာကစ်ာွေသာ သကေ်သ 

လကpဏာ တနခ်ိ6းြပာဋဟိာ မ6ချ/0ိေပသည။် 

စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၁၈၃ - အကk<်6ပ်၏အလျငေ်ြမာကြ်မားစာွေသာ ရစNလတ်မနေ်တာ်များသည ်

(အမျိVး မျိVးေသာ) တနခ်ိ6းြပာဋဟိာများ<0င့တ်က ွအသငတ်ိ6ေ့ြပာဆိ6ေသာအချကက်ိ6ပါ ယNေဆာငZ်က 

ေရာက ်လာခဲေ့ချ]ပီ။ သိ6 ့ြဖစပ်ါလျကအ်သငတ်ိ6သ့ည ်အဘယေ်bကာင့ ်ရစNလတ်မနေ်တာ်များကိ6 
သတြ်ဖတခ်ဲ ့bကပါသနညး် ဟ6 ေြပာဆိ6ေမးြမနး်ပါေလ။ 

	

၃။. 3 

သမ#ာကျမ်းစာမ+  ဘ0ရားသခင၏်ေရးသားထားေသာဗျာဒတိေ်တာ်များကိ0ဆကသ်ယွရ်န် 

ဘ0ရားသခငသ်ည ်ဂျlးလWမျိ[း ကိ0 ကိ0ယစ်ားလ+ယအ်ြဖစ ်အထWးသြဖင် ့ေရွးချယခ်ဲပ့ါသလား။ 
သမ#ာကျမ်းစာ  ေရွးချယခ်ဲသ့ည ် /  ေရွးချယခ်ဲသ့ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေရာမဩဝါဒစာ ၃: ၁-၂ -  ၁ထိ6သိ6 ့ြဖစလ်dင၊် ယ6ဒလNသညအ်ဘယသ်ိ6သ့ာသနညး်။ အေရဖျားလ0းီြခငး် 
အားြဖင်အ့ဘယအ်ကျိVး/0ိသနညး်။ ၂အေထေွထေွသာ အကျိVးများစာွ/0ိ၏။ ထNးြမတေ်သာ အကျိVး 
ဟNမNကား၊အေရဖျားလ0းီြခငး်ကိ6ခေံသာယ6ဒတိ6သ့ညဘ်6ရားသခင၏်ဗျာဒတိေ်တာ်များကိ6ခရံbက၏။ 

ေရာမဩဝါဒစာ ၉:၄ - ထိ6သNတိ6သ့ည ်ဣသေရလလNြဖစ၍်၊ သားအရာ၌ ချီးေြမUာကြ်ခငး်<0င်၎့ငး်၊ 
ဘ6နး် အာ<6ေဘာ်ေတာ်<0င်၎့ငး်၊ ပဋညိာFတရားတိ6<့ 0င်၎့ငး်၊ ပညတတ်ရားထားြခငး်<0င် ့၎ငး်၊ ဝတ ်

ြပVြခငး်<0င်၎့ငး်၊ ဂတေိတာ်တိ6<့ 0င်၎့ငး်၊ ဆိ6ငb်က၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
အန်ကးီ ၂၉:၂၇ - …ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်ထိ6အဗ်ိရာဟမီ်အား ‘အစဟ်ာက’် ကိ6လညး်ေကာငး်၊ 
‘ဟအက်Nဗ်’ကိ6 လညး်ေကာငး်၊ ချီးြမUင့ေ်ပးသနားေတာ်မNခဲ၏့။ ထိ6 ့ြပင ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်နဗီ 

တမနေ်တာ် ြဖစ ်ြခငး်ကိ6လညး်ေကာငး်၊ ကျမ်းဂနက်ိ6လညး်ေကာငး်၊ ထိ6အဗ်ိရာဟမီ် ၏သားေြမး 
တိ6၌့တညေ်စေတာ်မNခဲ၏့။  

စWရတလွဂ်ျာဆယီယီဟ ်၄၅:၁၆ - ၎ငး်ြပင ်အမ0နစ်ငစ်စ ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်အစoရာအလီအီမျိVးသား 
တိ6အ့ား ကျမ်းဂနက်ိ6 လညး်ေကာငး်၊ စရီငဆ်ံ6းြဖတမ်\ကိ6လညး်ေကာငး်၊ နဗီတမနေ်တာ်အြဖစ ်ကိ6 
လညး်ေကာငး်၊ ချီးြမUင့ေ်ပး သနားေတာ်မNခဲ၏့။ 

၄။. 4 

ကျမ်းစာထမဲ+ ပေရာဖကမ်ျားသည ်ဘ0ရားသခငေ်စလတွေ်သာသWများြဖစေ်5ကာငး်အတည ်

ြပ[ရန် ထင:်+ားေသာ အံ5့သဖွယန်မိတလ်က]ဏာများလ0ပ်ေဆာင*်ိ0ငစ်မ်ွးကိ0 ဘ0ရားသခင ်

သည ်ပေရာဖကမ်ျားကိ0ေပးအပ်ခဲပ့ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ  ေပးအပ်ခဲသ့ည ် /  ေပးအပ်ခဲသ့ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၁၀:၂- ..ငါြပေသာနမိိတတ်ိ6က့ိ6၊သင၏်သားေြမးတိ6အ့ားbကားေြပာ သြဖင်၊့ 
ငါ သညထ်ာဝရဘ6ရားြဖစေ်bကာငး်ကိ6 သငတ်ိ6သ့ေိစြခငး်င0ာ၎ငး်.... 
:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၄:၁၁ - .... ငါအ့မ\တိ6က့ိ6ေထာက၍် ယံ6bကေလာ။့ 

ေဟ`ဗဲဩဝါဒစာ ၂:၄- ထိ6သကေ်သခေံသာသNတိ6<့ 0င်အ့တNဘ6ရားသခငသ်ညန်မိိတလ်ကpဏာ၊ 
အံဘ့ယွ ် ေသာ အမ\အားြဖင်၎့ငး်၊ထNးဆနး်ေသာတနခ်ိ6းအထNးထNးအြပားြပားအားြဖင်၎့ငး်၊ 
သန်/့0ငး်ေသာ ဝိညာFေတာ်သညမ်ိမိအလိ6ေတာ်အတိ6ငး် ေဝင0ေသာ ဆ6ေကျးဇNးအားြဖင်၎့ငး် 
သကေ်သခေံတာ်မN]ပီ။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၉၂ - ….အသငတ်ိ6ထ့သံိ6 ့ နဗီတမနေ်တာ ်မNစာ(အလိ6ငဟ်စoလာမ်)သညထ်င/်0ားလ0 
စာွ ေသာ သကေ်သခလံကpဏာ တနခ်ိ6း ြပာဋဟိာများ<0င့တ်က ွZကလာေချ]ပီ။ 

စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၄၉-..အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏်အမိန ့ေ်တာ်ြဖင့အ်မိဝမ်းတငွး်မ0စကpVအလငး်မ 

ရ/0ိခဲသ့Nကိ6လညး်ေကာငး်၊ (ခr6သငး်စေသာ) က6s<Nနာစွကဲပ်သNကိ6 လညး်ေကာငး်၊ ေရာဂါဘယ 

ေပျာကက်ငး်..သN ေသများကိ6လညး် /0ငေ်စ<ိ6ငအ်ံ။့….. အကယ၍်သာ အသငတ်ိ6သ့ညယ်ံ6bကညသ်N 
များြဖစb်ကပါမN မလွဧဲကန ်ဤအချက၌် အသငတ်ိ6အ့ဘိ6အ့ရာ လံ6ေလာကစ်ာွေသာ သကေ်သ 

လကpဏာ တနခ်ိ6းြပာဋဟိာ မ6ချ/0ိေပသည။် 

စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၁၈၃ - အကk<်6ပ်၏အလျငေ်ြမာကြ်မားစာွေသာ ရစNလတ်မနေ်တာ်များသည ်

(အမျိVး မျိVးေသာ) တနခ်ိ6းြပာဋဟိာများ<0င့တ်က ွအသငတ်ိ6ေ့ြပာဆိ6ေသာအချကက်ိ6ပါ ယNေဆာငZ်က 

ေရာက ်လာခဲေ့ချ]ပီ။ သိ6 ့ြဖစပ်ါလျကအ်သငတ်ိ6သ့ည ်အဘယေ်bကာင့ ်ရစNလတ်မနေ်တာမ်ျားကိ6 
သတြ်ဖတခ်ဲ ့bကပါသနညး် ဟ6 ေြပာဆိ6ေမးြမနး်ပါေလ။ 

	

၃။. 3 

သမ#ာကျမ်းစာမ+  ဘ0ရားသခင၏်ေရးသားထားေသာဗျာဒတိေ်တာ်များကိ0ဆကသ်ယွရ်န် 

ဘ0ရားသခငသ်ည ်ဂျlးလWမျိ[း ကိ0 ကိ0ယစ်ားလ+ယအ်ြဖစ ်အထWးသြဖင် ့ေရွးချယခ်ဲပ့ါသလား။ 
သမ#ာကျမ်းစာ  ေရွးချယခ်ဲသ့ည ် /  ေရွးချယခ်ဲသ့ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေရာမဩဝါဒစာ ၃: ၁-၂ -  ၁ထိ6သိ6 ့ြဖစလ်dင၊် ယ6ဒလNသညအ်ဘယသ်ိ6သ့ာသနညး်။ အေရဖျားလ0းီြခငး် 
အားြဖင်အ့ဘယအ်ကျိVး/0ိသနညး်။ ၂အေထေွထေွသာ အကျိVးများစာွ/0ိ၏။ ထNးြမတေ်သာ အကျိVး 
ဟNမNကား၊အေရဖျားလ0းီြခငး်ကိ6ခေံသာယ6ဒတိ6သ့ညဘ်6ရားသခင၏်ဗျာဒတိေ်တာ်များကိ6ခရံbက၏။ 

ေရာမဩဝါဒစာ ၉:၄ - ထိ6သNတိ6သ့ည ်ဣသေရလလNြဖစ၍်၊ သားအရာ၌ ချီးေြမUာကြ်ခငး်<0င်၎့ငး်၊ 
ဘ6နး် အာ<6ေဘာ်ေတာ်<0င်၎့ငး်၊ ပဋညိာFတရားတိ6<့ 0င်၎့ငး်၊ ပညတတ်ရားထားြခငး်<0င် ့၎ငး်၊ ဝတ ်

ြပVြခငး်<0င်၎့ငး်၊ ဂတေိတာ်တိ6<့ 0င်၎့ငး်၊ ဆိ6ငb်က၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
အန်ကးီ ၂၉:၂၇ - …ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်ထိ6အဗ်ိရာဟမီ်အား ‘အစဟ်ာက’် ကိ6လညး်ေကာငး်၊ 
‘ဟအက်Nဗ်’ကိ6 လညး်ေကာငး်၊ ချီးြမUင့ေ်ပးသနားေတာ်မNခဲ၏့။ ထိ6 ့ြပင ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်နဗီ 

တမနေ်တာ် ြဖစ ်ြခငး်ကိ6လညး်ေကာငး်၊ ကျမ်းဂနက်ိ6လညး်ေကာငး်၊ ထိ6အဗ်ိရာဟမီ် ၏သားေြမး 
တိ6၌့တညေ်စေတာ်မNခဲ၏့။  

စWရတလွဂ်ျာဆယီယီဟ ်၄၅:၁၆ - ၎ငး်ြပင ်အမ0နစ်ငစ်စ ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်အစoရာအလီအီမျိVးသား 
တိ6အ့ား ကျမ်းဂနက်ိ6 လညး်ေကာငး်၊ စရီငဆ်ံ6းြဖတမ်\ကိ6လညး်ေကာငး်၊ နဗီတမနေ်တာ်အြဖစ ်ကိ6 
လညး်ေကာငး်၊ ချီးြမUင့ေ်ပး သနားေတာ်မNခဲ၏့။ 

၄။. 4 

ကျမ်းစာထမဲ+ ပေရာဖကမ်ျားသည ်ဘ0ရားသခငေ်စလတွေ်သာသWများြဖစေ်5ကာငး်အတည ်

ြပ[ရန် ထင:်+ားေသာ အံ5့သဖွယန်မိတလ်က]ဏာများလ0ပ်ေဆာင*်ိ0ငစ်မ်ွးကိ0 ဘ0ရားသခင ်

သည ်ပေရာဖကမ်ျားကိ0ေပးအပ်ခဲပ့ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ  ေပးအပ်ခဲသ့ည ် /  ေပးအပ်ခဲသ့ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၁၀:၂- ..ငါြပေသာနမိိတတ်ိ6က့ိ6၊သင၏်သားေြမးတိ6အ့ားbကားေြပာ သြဖင်၊့ 
ငါ သညထ်ာဝရဘ6ရားြဖစေ်bကာငး်ကိ6 သငတ်ိ6သ့ေိစြခငး်င0ာ၎ငး်.... 
:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၄:၁၁ - .... ငါအ့မ\တိ6က့ိ6ေထာက၍် ယံ6bကေလာ။့ 

ေဟ`ဗဲဩဝါဒစာ ၂:၄- ထိ6သကေ်သခေံသာသNတိ6<့ 0င်အ့တNဘ6ရားသခငသ်ညန်မိိတလ်ကpဏာ၊ 
အံဘ့ယွ ် ေသာ အမ\အားြဖင်၎့ငး်၊ထNးဆနး်ေသာတနခ်ိ6းအထNးထNးအြပားြပားအားြဖင်၎့ငး်၊ 
သန်/့0ငး်ေသာ ဝိညာFေတာ်သညမ်ိမိအလိ6ေတာ်အတိ6ငး် ေဝင0ေသာ ဆ6ေကျးဇNးအားြဖင်၎့ငး် 
သကေ်သခေံတာ်မN]ပီ။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၉၂ - ….အသငတ်ိ6ထ့သံိ6 ့ နဗီတမနေ်တာ ်မNစာ(အလိ6ငဟ်စoလာမ်)သညထ်င/်0ားလ0 
စာွ ေသာ သကေ်သခလံကpဏာ တနခ်ိ6း ြပာဋဟိာများ<0င့တ်က ွZကလာေချ]ပီ။ 

စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၄၉-..အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏်အမိန ့ေ်တာ်ြဖင့အ်မိဝမ်းတငွး်မ0စကpVအလငး်မ 

ရ/0ိခဲသ့Nကိ6လညး်ေကာငး်၊ (ခr6သငး်စေသာ) က6s<Nနာစွကဲပ်သNကိ6 လညး်ေကာငး်၊ ေရာဂါဘယ 

ေပျာကက်ငး်..သN ေသများကိ6လညး် /0ငေ်စ<ိ6ငအ်ံ။့….. အကယ၍်သာ အသငတ်ိ6သ့ညယ်ံ6bကညသ်N 
များြဖစb်ကပါမN မလွဧဲကန ်ဤအချက၌် အသငတ်ိ6အ့ဘိ6အ့ရာ လံ6ေလာကစ်ာွေသာ သကေ်သ 

လကpဏာ တနခ်ိ6းြပာဋဟိာ မ6ချ/0ိေပသည။် 

စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၁၈၃ - အကk<်6ပ်၏အလျငေ်ြမာကြ်မားစာွေသာ ရစNလတ်မနေ်တာ်များသည ်

(အမျိVး မျိVးေသာ) တနခ်ိ6းြပာဋဟိာများ<0င့တ်က ွအသငတ်ိ6ေ့ြပာဆိ6ေသာအချကက်ိ6ပါ ယNေဆာငZ်က 

ေရာက ်လာခဲေ့ချ]ပီ။ သိ6 ့ြဖစပ်ါလျကအ်သငတ်ိ6သ့ည ်အဘယေ်bကာင့ ်ရစNလတ်မနေ်တာ်များကိ6 
သတြ်ဖတခ်ဲ ့bကပါသနညး် ဟ6 ေြပာဆိ6ေမးြမနး်ပါေလ။ 

	



၅။. 5 

ဘ0ရားသခငသ်ည ်သW၏သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်များအားလံ0းကိ0 ေြပာငး်လြဲခငး်*+င် ့
ေဖာကြ်ပန်ြခငး်မ+ ကာကယွရ်န် ‘အလိ0:+ိ’ပါသလား။ (Purpose / Niyet) 

သမ#ာကျမ်းစာ အလိ0:+ိသည ် /  အလိ0:+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဆာလကံျမ်း ၁၂:၆-၇ ထာဝရဘ6ရား မိန်ေ့တာ်မNချကတ်ိ6သ့ည ်သန်/့0ငး် ြခငး်/0ိ၍...အိ6ထာဝရဘ6ရား၊ 
ကိ6ယေ်တာ်သည ်ထိ6သNတိ6က့ိ6 ဤလNမျိVးမ0 အစFကာကယွေ်စာင်မ့ေတာ်မNမည။် 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၁၄:၂၄၊၂၆-၂၇ - ၂၄ေကာငး်ကငဗိ်6လေ်ြခအ/0င ်ထာဝရဘ6ရားသည ်ကျိန ်

ဆိ6၍မိန်ေ့တာ်မNသညက်ား…ငါ၏ ေတာငrိ်6းေပuမ0ာ ေြခြဖင် ့ေကျာ်နငး်မညဟ်6 ငါbကစံညသ်ည ်

အတိ6ငး်ြဖစ၍်၊ ငါစရီငခ်ျကလ်ညး် တညရ်လမိ်မ့ည။် ၂၆ ေြမတြပငလ်ံ6းတငွ ်ထိ6သိ6 ့bကစံညေ်တာ်မN 
၏။၂၇ ေကာငး်ကငဗိ်6လေ်ြခအ/0င ်ထာဝရဘ6ရား၏ အbကေံတာ်ကိ6 အဘယသ်Nဖျကလ်မိ်မ့ည ်

နညး်။ ဆန်ေ့တာ်မNေသာလကေ်တာ်ကိ6 အဘယသ်Nလ0နလ်မိ်မ့ညန်ညး်။  
:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၄:၃၅ - ေကာငး်ကင<်0င် ့ေြမeကးီမတညေ်သာ်လညး် ငါစ့ကားတညလ်မိ်မ့ည။်  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွဟွဟ်စဂ်ျ(်ရ်) ၁၅:၉- ဧကနစ်ငစ်စင်ါအ/0ငြ်မတသ်ညပ်ငလ်dင(်ဤ)ဆံ6းမဩဝါဒ(တညး်ဟN 
ေသာ က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတ)်ကိ6 ချေပးသနားေတာ်မNခဲေ့လသည။် ထိ6မ0တစပ်ါးဧကနမ်လွငဲါ 
အ 
/0ငြ်မတသ်ညပ်ငလ်dငယ်ငး်ဆံ6းမဩဝါဒကိ6ထနိး်သမိ်းေစာင့ေ်/0ာကေ်တာ်မNမည့အ်/0ငြ်မတြ်ဖစ်
ေတာ ်မNေပသတညး်။ 

ဆဖွရ် ၃၇:၃၊ ၇- ၃ထိ6ေ့နာကတ်စဖ်န(်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည)်"ဇစက်ရ််"ကမvsာနး်ကိ6စးီြဖနး်သရဇw ာယ ်

bကသNတိ6အ့ား (တစန်ညး်) ကျကမ်0တရွ်တဖ်တ ်သရဇw ာယသ်Nတိ6အ့ားသကေ်သထNေတာ်မN၏။၇၎ငး် 
ြပင ်(ငါအ/0ငြ်မတသ်ည)် "r\ ိငတ်ာွန"် မိစxာေကာငအ်သးီသးီမ0 အကာအကယွ ်ြပVလ6ပ်ေတာ်မNခဲ၏့။ 

၆။. 6 

ဘ0ရားသခငသ်ည ်သW၏သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်များအားလံ0းကိ0 ေြပာငး်လြဲခငး်*+င် ့
ေဖာကြ်ပန်ြခငး်မ+ ကာကယွရ်န် ‘တတ*်ိ0င’်ပါသလား။ (Power / Kudret) 

သမ#ာကျမ်းစာ  တတ*်ိ0ငသ်ည ် /  တတ*်ိ0ငသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၄၆:၉-၁၀ -  ၉ ...ငါသည ်ဘ6ရားသခငြ်ဖစ၏်။ ၁၀...ငါအ့bကတံညလ်မိ် ့
မည။် ငါအ့လိ6/0ိသမdကိ6 ငါြပည်စ့ံ6ေစမည.်... 

:+ငမ်ာက0ခရစဝ်င ်၁၂:၂၄  ေယr\ကလညး်၊ သငတ်ိ6သ့ညက်ျမ်းစာကိ6 နားမလည၊် ဘ6ရားသခင၏် 

တနခ်ိ6းေတာ်ကိ6 မသေိသာေbကာင် ့မ0ားေသာအယNကိ6 ယNbက၏။ 

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၂၁:၃၃ ေကာငး်ကင<်0င်ေ့ြမeကးီ မတညေ်သာ်လညး် ငါစ့ကား တညလ်မိ်မ့ည။်  
:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၀:၃၅ ....ကျမ်းစကားကိ6 မပယရ်...  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာအန်အမ်၆:၁၁၅-

ထိ6အ/0ငြ်မတ၏်မ6ကpပါဌေ်တာ်များကိ6ေြပာငး်လ,<ဲိ6ငသ်NဟN၍ကားအလျငး်မ/0ိ]ပီ။ 

စWရဟယ်W*တွ(်စ)် ၁၀:၆၄ - အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏်အာယတေ်တာ်များ၌ ေြပာငး်လြဲခငး်အလျFးမ/0ိ 
ေချ။ ဤသညသ်ာလdင ်eကးီကျယြ်မင့ြ်မတလ်0စာွေသာ ေအာငြ်မငမ်\ေပတညး်။ 

စWရာဂျငန််၇၂:၂၆-၂၈ - ၂၇ သိ6ရ့ာတငွ ်ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည ်မိမိေကျနပ်<0စသ်ကေ်တာ်မNေသာရစNလ ်

တမနေ်တာ်တစပ်ါးပါးအား(ဖံ6းကယွလ်ျက/်0ိေသာအေbကာငး်အရာတစစ်ံ6တစရ်ာကိ6သေိစလိ6ေတာ်မN 
ပါလdင(်ဧကနအ်မ0န ်ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည ်ထိ6ရစNလတ်မနေ်တာ်၏ ေ/0 R၌လညး်ေကာငး်၊ေနာက၌်လညး် 
ေကာငး်၊ ေစာင့b်ကပ်သN (ေကာငး်ကငတ်မန)်ကိ6 ေစလ,တေ်တာမ်N၏။ ၂၈(ယငး်သိ6 ့ြပVလ6ပ်ေတာ်မNြခငး် 
မ0ာ) ထိ6(ရစNလ ်တမနေ်တာ်များသညလ်ညး်ေကာငး်၊ ေကာငး်ကင ်တမနမ်ျားသညလ်ညး် ေကာငး်၊) 
မိမိတိ6အ့ား ဖနဆ်ငး် ေမးွြမzေတာ်မNေသာအ/0ငြ်မတ၏် အေbကာငး်bကားချကတ်ိ6က့ိ6(တကိျ မ0နက်န ်

စာွ)ပိ6ေ့ဆာငခ်ဲb့ကသညက်ိ6 ထိ6 အ/0င ်သေိတာ်မNအံေ့သာင0ာ (ြပVလ6ပ်ေတာ် မNြခငး်) ြဖစ၏်။ 

	

၅။. 5 

ဘ0ရားသခငသ်ည ်သW၏သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်များအားလံ0းကိ0 ေြပာငး်လြဲခငး်*+င် ့
ေဖာကြ်ပန်ြခငး်မ+ ကာကယွရ်န် ‘အလိ0:+ိ’ပါသလား။ (Purpose / Niyet) 

သမ#ာကျမ်းစာ အလိ0:+ိသည ် /  အလိ0:+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဆာလကံျမ်း ၁၂:၆-၇ ထာဝရဘ6ရား မိန်ေ့တာ်မNချကတ်ိ6သ့ည ်သန်/့0ငး် ြခငး်/0ိ၍...အိ6ထာဝရဘ6ရား၊ 
ကိ6ယေ်တာ်သည ်ထိ6သNတိ6က့ိ6 ဤလNမျိVးမ0 အစFကာကယွေ်စာင်မ့ေတာ်မNမည။် 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၁၄:၂၄၊၂၆-၂၇ - ၂၄ေကာငး်ကငဗိ်6လေ်ြခအ/0င ်ထာဝရဘ6ရားသည ်ကျိန ်

ဆိ6၍မိန်ေ့တာ်မNသညက်ား…ငါ၏ ေတာငrိ်6းေပuမ0ာ ေြခြဖင် ့ေကျာ်နငး်မညဟ်6 ငါbကစံညသ်ည ်

အတိ6ငး်ြဖစ၍်၊ ငါစရီငခ်ျကလ်ညး် တညရ်လမိ်မ့ည။် ၂၆ ေြမတြပငလ်ံ6းတငွ ်ထိ6သိ6 ့bကစံညေ်တာ်မN 
၏။၂၇ ေကာငး်ကငဗိ်6လေ်ြခအ/0င ်ထာဝရဘ6ရား၏ အbကေံတာ်ကိ6 အဘယသ်Nဖျကလ်မိ်မ့ည ်

နညး်။ ဆန်ေ့တာ်မNေသာလကေ်တာက်ိ6 အဘယသ်Nလ0နလ်မိ်မ့ညန်ညး်။  
:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၄:၃၅ - ေကာငး်ကင<်0င် ့ေြမeကးီမတညေ်သာ်လညး် ငါစ့ကားတညလ်မိ်မ့ည။်  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွဟွဟ်စဂ်ျ(်ရ်) ၁၅:၉- ဧကနစ်ငစ်စင်ါအ/0ငြ်မတသ်ညပ်ငလ်dင(်ဤ)ဆံ6းမဩဝါဒ(တညး်ဟN 
ေသာ က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတ)်ကိ6 ချေပးသနားေတာ်မNခဲေ့လသည။် ထိ6မ0တစပ်ါးဧကနမ်လွငဲါ 
အ 
/0ငြ်မတသ်ညပ်ငလ်dငယ်ငး်ဆံ6းမဩဝါဒကိ6ထနိး်သမိ်းေစာင့ေ်/0ာကေ်တာ်မNမည့အ်/0ငြ်မတြ်ဖစ်
ေတာ ်မNေပသတညး်။ 

ဆဖွရ် ၃၇:၃၊ ၇- ၃ထိ6ေ့နာကတ်စဖ်န(်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည)်"ဇစက်ရ််"ကမvsာနး်ကိ6စးီြဖနး်သရဇw ာယ ်

bကသNတိ6အ့ား (တစန်ညး်) ကျကမ်0တရွ်တဖ်တ ်သရဇw ာယသ်Nတိ6အ့ားသကေ်သထNေတာ်မN၏။၇၎ငး် 
ြပင ်(ငါအ/0ငြ်မတသ်ည)် "r\ ိငတ်ာွန"် မိစxာေကာငအ်သးီသးီမ0 အကာအကယွ ်ြပVလ6ပ်ေတာ်မNခဲ၏့။ 

၆။. 6 

ဘ0ရားသခငသ်ည ်သW၏သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်များအားလံ0းကိ0 ေြပာငး်လြဲခငး်*+င် ့
ေဖာကြ်ပန်ြခငး်မ+ ကာကယွရ်န် ‘တတ*်ိ0င’်ပါသလား။ (Power / Kudret) 

သမ#ာကျမ်းစာ  တတ*်ိ0ငသ်ည ် /  တတ*်ိ0ငသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၄၆:၉-၁၀ -  ၉ ...ငါသည ်ဘ6ရားသခငြ်ဖစ၏်။ ၁၀...ငါအ့bကတံညလ်မိ် ့
မည။် ငါအ့လိ6/0ိသမdကိ6 ငါြပည်စ့ံ6ေစမည.်... 

:+ငမ်ာက0ခရစဝ်င ်၁၂:၂၄  ေယr\ကလညး်၊ သငတ်ိ6သ့ညက်ျမ်းစာကိ6 နားမလည၊် ဘ6ရားသခင၏် 

တနခ်ိ6းေတာ်ကိ6 မသေိသာေbကာင် ့မ0ားေသာအယNကိ6 ယNbက၏။ 

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၂၁:၃၃ ေကာငး်ကင<်0င်ေ့ြမeကးီ မတညေ်သာ်လညး် ငါစ့ကား တညလ်မိ်မ့ည။်  
:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၀:၃၅ ....ကျမ်းစကားကိ6 မပယရ်...  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာအန်အမ်၆:၁၁၅-

ထိ6အ/0ငြ်မတ၏်မ6ကpပါဌေ်တာ်များကိ6ေြပာငး်လ,<ဲိ6ငသ်NဟN၍ကားအလျငး်မ/0ိ]ပီ။ 

စWရဟယ်W*တွ(်စ)် ၁၀:၆၄ - အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏်အာယတေ်တာ်များ၌ ေြပာငး်လြဲခငး်အလျFးမ/0ိ 
ေချ။ ဤသညသ်ာလdင ်eကးီကျယြ်မင့ြ်မတလ်0စာွေသာ ေအာငြ်မငမ်\ေပတညး်။ 

စWရာဂျငန််၇၂:၂၆-၂၈ - ၂၇ သိ6ရ့ာတငွ ်ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည ်မိမိေကျနပ်<0စသ်ကေ်တာ်မNေသာရစNလ ်

တမနေ်တာ်တစပ်ါးပါးအား(ဖံ6းကယွလ်ျက/်0ိေသာအေbကာငး်အရာတစစ်ံ6တစရ်ာကိ6သေိစလိ6ေတာ်မN 
ပါလdင(်ဧကနအ်မ0န ်ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည ်ထိ6ရစNလတ်မနေ်တာ်၏ ေ/0 R၌လညး်ေကာငး်၊ေနာက၌်လညး် 
ေကာငး်၊ ေစာင့b်ကပ်သN (ေကာငး်ကငတ်မန)်ကိ6 ေစလ,တေ်တာမ်N၏။ ၂၈(ယငး်သိ6 ့ြပVလ6ပ်ေတာ်မNြခငး် 
မ0ာ) ထိ6(ရစNလ ်တမနေ်တာ်များသညလ်ညး်ေကာငး်၊ ေကာငး်ကင ်တမနမ်ျားသညလ်ညး် ေကာငး်၊) 
မိမိတိ6အ့ား ဖနဆ်ငး် ေမးွြမzေတာ်မNေသာအ/0ငြ်မတ၏် အေbကာငး်bကားချကတ်ိ6က့ိ6(တကိျ မ0နက်န ်

စာွ)ပိ6ေ့ဆာငခ်ဲb့ကသညက်ိ6 ထိ6 အ/0င ်သေိတာ်မNအံေ့သာင0ာ (ြပVလ6ပ်ေတာ် မNြခငး်) ြဖစ၏်။ 

	

၅။. 5 

ဘ0ရားသခငသ်ည ်သW၏သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်များအားလံ0းကိ0 ေြပာငး်လြဲခငး်*+င် ့
ေဖာကြ်ပန်ြခငး်မ+ ကာကယွရ်န် ‘အလိ0:+ိ’ပါသလား။ (Purpose / Niyet) 

သမ#ာကျမ်းစာ အလိ0:+ိသည ် /  အလိ0:+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဆာလကံျမ်း ၁၂:၆-၇ ထာဝရဘ6ရား မိန်ေ့တာ်မNချကတ်ိ6သ့ည ်သန်/့0ငး် ြခငး်/0ိ၍...အိ6ထာဝရဘ6ရား၊ 
ကိ6ယေ်တာ်သည ်ထိ6သNတိ6က့ိ6 ဤလNမျိVးမ0 အစFကာကယွေ်စာင်မ့ေတာ်မNမည။် 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၁၄:၂၄၊၂၆-၂၇ - ၂၄ေကာငး်ကငဗိ်6လေ်ြခအ/0င ်ထာဝရဘ6ရားသည ်ကျိန ်

ဆိ6၍မိန်ေ့တာ်မNသညက်ား…ငါ၏ ေတာငrိ်6းေပuမ0ာ ေြခြဖင် ့ေကျာ်နငး်မညဟ်6 ငါbကစံညသ်ည ်

အတိ6ငး်ြဖစ၍်၊ ငါစရီငခ်ျကလ်ညး် တညရ်လမိ်မ့ည။် ၂၆ ေြမတြပငလ်ံ6းတငွ ်ထိ6သိ6 ့bကစံညေ်တာ်မN 
၏။၂၇ ေကာငး်ကငဗိ်6လေ်ြခအ/0င ်ထာဝရဘ6ရား၏ အbကေံတာ်ကိ6 အဘယသ်Nဖျကလ်မိ်မ့ည ်

နညး်။ ဆန်ေ့တာ်မNေသာလကေ်တာက်ိ6 အဘယသ်Nလ0နလ်မိ်မ့ညန်ညး်။  
:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၄:၃၅ - ေကာငး်ကင<်0င် ့ေြမeကးီမတညေ်သာ်လညး် ငါစ့ကားတညလ်မိ်မ့ည။်  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွဟွဟ်စဂ်ျ(်ရ်) ၁၅:၉- ဧကနစ်ငစ်စင်ါအ/0ငြ်မတသ်ညပ်ငလ်dင(်ဤ)ဆံ6းမဩဝါဒ(တညး်ဟN 
ေသာ က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတ)်ကိ6 ချေပးသနားေတာ်မNခဲေ့လသည။် ထိ6မ0တစပ်ါးဧကနမ်လွငဲါ 
အ 
/0ငြ်မတသ်ညပ်ငလ်dငယ်ငး်ဆံ6းမဩဝါဒကိ6ထနိး်သမိ်းေစာင့ေ်/0ာကေ်တာ်မNမည့အ်/0ငြ်မတြ်ဖစ်
ေတာ ်မNေပသတညး်။ 

ဆဖွရ် ၃၇:၃၊ ၇- ၃ထိ6ေ့နာကတ်စဖ်န(်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည)်"ဇစက်ရ််"ကမvsာနး်ကိ6စးီြဖနး်သရဇw ာယ ်

bကသNတိ6အ့ား (တစန်ညး်) ကျကမ်0တရွ်တဖ်တ ်သရဇw ာယသ်Nတိ6အ့ားသကေ်သထNေတာ်မN၏။၇၎ငး် 
ြပင ်(ငါအ/0ငြ်မတသ်ည)် "r\ ိငတ်ာွန"် မိစxာေကာငအ်သးီသးီမ0 အကာအကယွ ်ြပVလ6ပ်ေတာ်မNခဲ၏့။ 

၆။. 6 

ဘ0ရားသခငသ်ည ်သW၏သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်များအားလံ0းကိ0 ေြပာငး်လြဲခငး်*+င် ့
ေဖာကြ်ပန်ြခငး်မ+ ကာကယွရ်န် ‘တတ*်ိ0င’်ပါသလား။ (Power / Kudret) 

သမ#ာကျမ်းစာ  တတ*်ိ0ငသ်ည ် /  တတ*်ိ0ငသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၄၆:၉-၁၀ -  ၉ ...ငါသည ်ဘ6ရားသခငြ်ဖစ၏်။ ၁၀...ငါအ့bကတံညလ်မိ် ့
မည။် ငါအ့လိ6/0ိသမdကိ6 ငါြပည်စ့ံ6ေစမည.်... 

:+ငမ်ာက0ခရစဝ်င ်၁၂:၂၄  ေယr\ကလညး်၊ သငတ်ိ6သ့ညက်ျမ်းစာကိ6 နားမလည၊် ဘ6ရားသခင၏် 

တနခ်ိ6းေတာ်ကိ6 မသေိသာေbကာင် ့မ0ားေသာအယNကိ6 ယNbက၏။ 

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၂၁:၃၃ ေကာငး်ကင<်0င်ေ့ြမeကးီ မတညေ်သာ်လညး် ငါစ့ကား တညလ်မိ်မ့ည။်  
:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၀:၃၅ ....ကျမ်းစကားကိ6 မပယရ်...  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာအန်အမ်၆:၁၁၅-

ထိ6အ/0ငြ်မတ၏်မ6ကpပါဌေ်တာ်များကိ6ေြပာငး်လ,<ဲိ6ငသ်NဟN၍ကားအလျငး်မ/0ိ]ပီ။ 

စWရဟယ်W*တွ(်စ)် ၁၀:၆၄ - အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏်အာယတေ်တာ်များ၌ ေြပာငး်လြဲခငး်အလျFးမ/0ိ 
ေချ။ ဤသညသ်ာလdင ်eကးီကျယြ်မင့ြ်မတလ်0စာွေသာ ေအာငြ်မငမ်\ေပတညး်။ 

စWရာဂျငန််၇၂:၂၆-၂၈ - ၂၇ သိ6ရ့ာတငွ ်ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည ်မိမိေကျနပ်<0စသ်ကေ်တာ်မNေသာရစNလ ်

တမနေ်တာ်တစပ်ါးပါးအား(ဖံ6းကယွလ်ျက/်0ိေသာအေbကာငး်အရာတစစ်ံ6တစရ်ာကိ6သေိစလိ6ေတာ်မN 
ပါလdင(်ဧကနအ်မ0န ်ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည ်ထိ6ရစNလတ်မနေ်တာ်၏ ေ/0 R၌လညး်ေကာငး်၊ေနာက၌်လညး် 
ေကာငး်၊ ေစာင့b်ကပ်သN (ေကာငး်ကငတ်မန)်ကိ6 ေစလ,တေ်တာမ်N၏။ ၂၈(ယငး်သိ6 ့ြပVလ6ပ်ေတာ်မNြခငး် 
မ0ာ) ထိ6(ရစNလ ်တမနေ်တာ်များသညလ်ညး်ေကာငး်၊ ေကာငး်ကင ်တမနမ်ျားသညလ်ညး် ေကာငး်၊) 
မိမိတိ6အ့ား ဖနဆ်ငး် ေမးွြမzေတာ်မNေသာအ/0ငြ်မတ၏် အေbကာငး်bကားချကတ်ိ6က့ိ6(တကိျ မ0နက်န ်

စာွ)ပိ6ေ့ဆာငခ်ဲb့ကသညက်ိ6 ထိ6 အ/0င ်သေိတာ်မNအံေ့သာင0ာ (ြပVလ6ပ်ေတာ် မNြခငး်) ြဖစ၏်။ 

	

၅။. 5 

ဘ0ရားသခငသ်ည ်သW၏သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်များအားလံ0းကိ0 ေြပာငး်လြဲခငး်*+င် ့
ေဖာကြ်ပန်ြခငး်မ+ ကာကယွရ်န် ‘အလိ0:+ိ’ပါသလား။ (Purpose / Niyet) 

သမ#ာကျမ်းစာ အလိ0:+ိသည ် /  အလိ0:+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဆာလကံျမ်း ၁၂:၆-၇ ထာဝရဘ6ရား မိန်ေ့တာ်မNချကတ်ိ6သ့ည ်သန်/့0ငး် ြခငး်/0ိ၍...အိ6ထာဝရဘ6ရား၊ 
ကိ6ယေ်တာ်သည ်ထိ6သNတိ6က့ိ6 ဤလNမျိVးမ0 အစFကာကယွေ်စာင်မ့ေတာ်မNမည။် 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၁၄:၂၄၊၂၆-၂၇ - ၂၄ေကာငး်ကငဗိ်6လေ်ြခအ/0င ်ထာဝရဘ6ရားသည ်ကျိန ်

ဆိ6၍မိန်ေ့တာ်မNသညက်ား…ငါ၏ ေတာငrိ်6းေပuမ0ာ ေြခြဖင် ့ေကျာ်နငး်မညဟ်6 ငါbကစံညသ်ည ်

အတိ6ငး်ြဖစ၍်၊ ငါစရီငခ်ျကလ်ညး် တညရ်လမိ်မ့ည။် ၂၆ ေြမတြပငလ်ံ6းတငွ ်ထိ6သိ6 ့bကစံညေ်တာ်မN 
၏။၂၇ ေကာငး်ကငဗိ်6လေ်ြခအ/0င ်ထာဝရဘ6ရား၏ အbကေံတာ်ကိ6 အဘယသ်Nဖျကလ်မိ်မ့ည ်

နညး်။ ဆန်ေ့တာ်မNေသာလကေ်တာက်ိ6 အဘယသ်Nလ0နလ်မိ်မ့ညန်ညး်။  
:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၄:၃၅ - ေကာငး်ကင<်0င် ့ေြမeကးီမတညေ်သာ်လညး် ငါစ့ကားတညလ်မိ်မ့ည။်  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွဟွဟ်စဂ်ျ(်ရ်) ၁၅:၉- ဧကနစ်ငစ်စင်ါအ/0ငြ်မတသ်ညပ်ငလ်dင(်ဤ)ဆံ6းမဩဝါဒ(တညး်ဟN 
ေသာ က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတ)်ကိ6 ချေပးသနားေတာ်မNခဲေ့လသည။် ထိ6မ0တစပ်ါးဧကနမ်လွငဲါ 
အ 
/0ငြ်မတသ်ညပ်ငလ်dငယ်ငး်ဆံ6းမဩဝါဒကိ6ထနိး်သမိ်းေစာင့ေ်/0ာကေ်တာ်မNမည့အ်/0ငြ်မတြ်ဖစ်
ေတာ ်မNေပသတညး်။ 

ဆဖွရ် ၃၇:၃၊ ၇- ၃ထိ6ေ့နာကတ်စဖ်န(်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည)်"ဇစက်ရ််"ကမvsာနး်ကိ6စးီြဖနး်သရဇw ာယ ်

bကသNတိ6အ့ား (တစန်ညး်) ကျကမ်0တရွ်တဖ်တ ်သရဇw ာယသ်Nတိ6အ့ားသကေ်သထNေတာ်မN၏။၇၎ငး် 
ြပင ်(ငါအ/0ငြ်မတသ်ည)် "r\ ိငတ်ာွန"် မိစxာေကာငအ်သးီသးီမ0 အကာအကယွ ်ြပVလ6ပ်ေတာ်မNခဲ၏့။ 

၆။. 6 

ဘ0ရားသခငသ်ည ်သW၏သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်များအားလံ0းကိ0 ေြပာငး်လြဲခငး်*+င် ့
ေဖာကြ်ပန်ြခငး်မ+ ကာကယွရ်န် ‘တတ*်ိ0င’်ပါသလား။ (Power / Kudret) 

သမ#ာကျမ်းစာ  တတ*်ိ0ငသ်ည ် /  တတ*်ိ0ငသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၄၆:၉-၁၀ -  ၉ ...ငါသည ်ဘ6ရားသခငြ်ဖစ၏်။ ၁၀...ငါအ့bကတံညလ်မိ် ့
မည။် ငါအ့လိ6/0ိသမdကိ6 ငါြပည်စ့ံ6ေစမည.်... 

:+ငမ်ာက0ခရစဝ်င ်၁၂:၂၄  ေယr\ကလညး်၊ သငတ်ိ6သ့ညက်ျမ်းစာကိ6 နားမလည၊် ဘ6ရားသခင၏် 

တနခ်ိ6းေတာ်ကိ6 မသေိသာေbကာင် ့မ0ားေသာအယNကိ6 ယNbက၏။ 

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၂၁:၃၃ ေကာငး်ကင<်0င်ေ့ြမeကးီ မတညေ်သာ်လညး် ငါစ့ကား တညလ်မိ်မ့ည။်  
:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၀:၃၅ ....ကျမ်းစကားကိ6 မပယရ်...  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာအန်အမ်၆:၁၁၅-

ထိ6အ/0ငြ်မတ၏်မ6ကpပါဌေ်တာ်များကိ6ေြပာငး်လ,<ဲိ6ငသ်NဟN၍ကားအလျငး်မ/0ိ]ပီ။ 

စWရဟယ်W*တွ(်စ)် ၁၀:၆၄ - အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏်အာယတေ်တာ်များ၌ ေြပာငး်လြဲခငး်အလျFးမ/0ိ 
ေချ။ ဤသညသ်ာလdင ်eကးီကျယြ်မင့ြ်မတလ်0စာွေသာ ေအာငြ်မငမ်\ေပတညး်။ 

စWရာဂျငန််၇၂:၂၆-၂၈ - ၂၇ သိ6ရ့ာတငွ ်ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည ်မိမိေကျနပ်<0စသ်ကေ်တာ်မNေသာရစNလ ်

တမနေ်တာ်တစပ်ါးပါးအား(ဖံ6းကယွလ်ျက/်0ိေသာအေbကာငး်အရာတစစ်ံ6တစရ်ာကိ6သေိစလိ6ေတာ်မN 
ပါလdင(်ဧကနအ်မ0န ်ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည ်ထိ6ရစNလတ်မနေ်တာ်၏ ေ/0 R၌လညး်ေကာငး်၊ေနာက၌်လညး် 
ေကာငး်၊ ေစာင့b်ကပ်သN (ေကာငး်ကငတ်မန)်ကိ6 ေစလ,တေ်တာမ်N၏။ ၂၈(ယငး်သိ6 ့ြပVလ6ပ်ေတာ်မNြခငး် 
မ0ာ) ထိ6(ရစNလ ်တမနေ်တာ်များသညလ်ညး်ေကာငး်၊ ေကာငး်ကင ်တမနမ်ျားသညလ်ညး် ေကာငး်၊) 
မိမိတိ6အ့ား ဖနဆ်ငး် ေမးွြမzေတာ်မNေသာအ/0ငြ်မတ၏် အေbကာငး်bကားချကတ်ိ6က့ိ6(တကိျ မ0နက်န ်

စာွ)ပိ6ေ့ဆာငခ်ဲb့ကသညက်ိ6 ထိ6 အ/0င ်သေိတာ်မNအံေ့သာင0ာ (ြပVလ6ပ်ေတာ် မNြခငး်) ြဖစ၏်။ 

	



၇။.  7 

ဘ0ရားသခငသ်ည ်သWဖွင်ြ့ပေသာ သW၏သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်များမ+ မWရငး်စာသား 

အမ+န်အား ေြပာငး်လြဲခငး်*+င် ့ေရွsေလျာေ့စြခငး်အားြဖင် ့သW၏ကိ0ယပိ်0င ်“ရညရွ်ယခ်ျက”် 

*+င် ့“တန်ခိ0းအာဏာ” ကိ0 ဖျကဆ်းီရန် စာတန်၊ နတဆ်ိ0းများ*+င်လ့WသတO ဝါများကိ0 အခွင် ့
ေပးဖWးပါသလား။ (Tahrif bi’l-lafz) 

သမ#ာကျမ်းစာ  အခွင်မ့ေပးဖWးပါ  /  အခွင်မ့ေပးဖWးပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၅၅:၁၁ - ထိ6အတN ငါ၏<\တက်ပတစ်ကားသည ်ြဖစလ်မိ် ့မည။် အကျိVး 
မ/0ိဘ ဲငါထ့သံိ6 ့ မြပနရ်။ ငါအ့လိ6ကိ6 ြပည်စ့ံ6 ေစမည။် ငါေစခိ6ငး်ေသာ အမ\၌ ေအာငလ်မိ်မ့ည။်  
:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၁၆:၁၇ ပညတ{ ကိျမ်း၌ အငယဆ်ံ6းေသာ ဗိ<|Vတလံ6းပျကစ်းီလယွထ်က၊် ေကာငး် 
ကင<်0င်ေ့ြမeကးီပျကစ်းီလယွ၏်။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ဟဂျ ်၂၂:၅၂ - ။ထိ6အခါ အလ> ာဟ ်အ/0ငြ်မတသ်ည ်
r\ ိငတ်ာွနမ်ိစxာေကာငထ်ည့သ်ငွး်သမd(ေသာဒွဟိသသံယမ\များ) ကိ6 ပေပျာကေ်စ 
ေတာ်မNေလ၏။ထိ6ေ့နာကအ်လ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်မိမိအာယတေ်တာ်များကိ6 (ပိ6မိ6 ၍ပင)်တည ်
တခံိ6င]်မဲေတာ်မN၏။ 

ဆဖွရ်၃၇:၃-၇- ြပင ်(ငါအ/0ငြ်မတသ်ည)် "r\ ိငတ်ာွန"် မိစxာေကာငအ်သးီသးီမ0 အကာအကယွ ်
ြပVလ6ပ်ေတာ်မNခဲ၏့။ 

စWရတလွဟ်ားကက်ဟ ် ၆၉:၄၄-၄၇၊ ၅၁ - ၄၄...အကယ၍်သာထိ6(နဗီတမနေ်တာ်ြမတ)်သညင်ါအ/0င ်

ြမတအ်ေပu၌ အချိV Rေသာစကားများကိ6 လ6ပ်bကေံြပာဆိ6ခဲပ့ါလdင၊် ၄၅အမ0နပ်င ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်

သN၏လက ်ယာလကက်ိ6ဖမ်းဆွေဲတာ်မNခဲေ့ပမည။်၄၆ထိ6ေ့နာကင်ါအ/0ငြ်မတသ်ညသ်N၏<0လံ6းေbကာ 

ကိ6ြဖတေ်တာကေ်တာ်မNခဲေ့ပမညသ်ာ။၄၇ထိ6အခါအသငတ်ိ6အ့နကမ်ညသ်Nတစဦ်းတစေ်ယာကမ်dပင ်

သNအ့ားယငး်ြပစဒ်ဏမ်0ကာကယွတ်ားဆးီေပး<ိ6ငေ်သာသNဟN၍လညး်/0ိမညမ်ဟ6တေ်ပ။၅၁ယငး်က6
ရ် အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတသ်ည ်တပ်အပ်ေသချာ ထင/်0ားသြိမင<်ိ6ငေ်သာ အမ0နတ်ရားပင ်ြဖစသ်ည။် 

၈။. 8 

လWေတအွေနနဲ ့ သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်များကိ0 မ+ားယငွး်စာွကိ0းကားြခငး် သိ0မ့ဟ0တ ်

မ+ားယငွး်စာွအဓိပvါယဖွ်င်ဆ့ိ0 ြခငး်ြဖင် ့*Bတအ်ားြဖင် ့မWရငး်အဓိပvါယက်ိ0ဖျကဆ်းီရန် ြဖစ*်ိ0င ်
ပါမညလ်ား။ (Tahrif bi’l-ma’na) 

သမ#ာကျမ်းစာ ြဖစ*်ိ0ငသ်ည ် /  ြဖစ*်ိ0ငသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တတိ0ဩဝါဒစာ ၁:၁၀-၁၁ - ၁၀အေbကာငး်မNကား၊ နားမေထာငဘ် ဲအချညး်<0းီေသာ စကားကိ6ေြပာ 

၍၊လ0ည်ြ့ဖားတတေ်သာသNအများ /0ိbက၏။ အေရဖျားလ0းီြခငး်ကိ6 ခေံသာသNတိ6တ့ငွလ်ညး် အထNး 
သြဖင်/့0ိbက၏။ ၁၁ ထိ6သNတိ6၏့<\တက်ိ6ပိတရ်မည။် သNတိ6သ့ည ်မစငb်ကယေ်သာ စးီပါွးကိ6တပ်မက ်

လျက၊် မေပးအပ်ေသာ ဩဝါဒကိ6ေပး၍၊ တအမိ်ေထာငလ်ံ6းကိ6 ေမ0ာကလ်0နတ်တb်က၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWRWရာ အာေလအင(်မ်)ရာန် ၃:၇၈ - ၎ငး်ြပင ်ထိ6သNများအနက ်လNတစစ်6သည ်မ6ချ/0ိ၏။ ထိ6သNများ 
သည ်ကျမ်းဂန(်ကိ6ရွတဖ်တရ်ာ) ၌ မိမိတိ6၏့လdာများကိ6လပ်ိေခါကb်က၏။(ယငး်ကဲသ့ိ6 ့ြပVလ6ပ်ြခငး် 
မ0ာထိ6သNတိ6 ့ လ6ပ်bကရွံတဘ်တေ်သာ) ထိ6အရာကိ6 အသငတ်ိ6က့ကျမ်းလာ စကားဟ6 ထငမ်0တb်ကရန ်

ြဖစသ်ည။် အမ0နေ်သာ်ကား ထိ6အရာသည ်ကျမ်းလာစကား အလျငး်မဟ6တေ်ပ။၎ငး်ြပင ်ထိ6သNတိ6 ့ 
က (မိမိတိ6 ့ ရွတဖတေ်သာ) အရာသညအ်လ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏် အထေံတာ်မ0 (ကျေရာကသ်ည)်ဟ6 
ေြပာဆိ6bက ၏။ စငစ်စေ်သာ ်ကား ထိ6အရာသည ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏် အထေံတာ်မ0 (ကျေရာက ်

သည)် အ လျငး်မဟ6တေ်ချ။ သိ6တ့ေစလညး်ထိ6သNများသည ်မိမိတိ6 ့ 
ကိ6ယတ်ိ6ငသ်bိကပါလျက<်0င့ပ်င ်အလ> ာဟ ်အ/0ငြ်မတ<်0င့ပ်တသ်က၍်မ6သားကိ6 လ6ပ်bက ံေြပာဆိ6 
bကေလသည။် 

	

၇။.  7 

ဘ0ရားသခငသ်ည ်သWဖွင်ြ့ပေသာ သW၏သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်များမ+ မWရငး်စာသား 

အမ+န်အား ေြပာငး်လြဲခငး်*+င် ့ေရွsေလျာေ့စြခငး်အားြဖင် ့သW၏ကိ0ယပိ်0င ်“ရညရွ်ယခ်ျက”် 

*+င် ့“တန်ခိ0းအာဏာ” ကိ0 ဖျကဆ်းီရန် စာတန်၊ နတဆ်ိ0းများ*+င်လ့WသတO ဝါများကိ0 အခွင် ့
ေပးဖWးပါသလား။ (Tahrif bi’l-lafz) 

သမ#ာကျမ်းစာ  အခွင်မ့ေပးဖWးပါ  /  အခွင်မ့ေပးဖWးပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၅၅:၁၁ - ထိ6အတN ငါ၏<\တက်ပတစ်ကားသည ်ြဖစလ်မိ် ့မည။် အကျိVး 
မ/0ိဘ ဲငါထ့သံိ6 ့ မြပနရ်။ ငါအ့လိ6ကိ6 ြပည်စ့ံ6 ေစမည။် ငါေစခိ6ငး်ေသာ အမ\၌ ေအာငလ်မိ်မ့ည။်  
:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၁၆:၁၇ ပညတ{ ကိျမ်း၌ အငယဆ်ံ6းေသာ ဗိ<|Vတလံ6းပျကစ်းီလယွထ်က၊် ေကာငး် 
ကင<်0င်ေ့ြမeကးီပျကစ်းီလယွ၏်။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ဟဂျ ်၂၂:၅၂ - ။ထိ6အခါ အလ> ာဟ ်အ/0ငြ်မတသ်ည ်
r\ ိငတ်ာွနမ်ိစxာေကာငထ်ည့သ်ငွး်သမd(ေသာဒွဟိသသံယမ\များ) ကိ6 ပေပျာကေ်စ 
ေတာ်မNေလ၏။ထိ6ေ့နာကအ်လ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်မိမိအာယတေ်တာ်များကိ6 (ပိ6မိ6 ၍ပင)်တည ်
တခံိ6င]်မဲေတာ်မN၏။ 

ဆဖွရ်၃၇:၃-၇- ြပင ်(ငါအ/0ငြ်မတသ်ည)် "r\ ိငတ်ာွန"် မိစxာေကာငအ်သးီသးီမ0 အကာအကယွ ်
ြပVလ6ပ်ေတာ်မNခဲ၏့။ 

စWရတလွဟ်ားကက်ဟ ် ၆၉:၄၄-၄၇၊ ၅၁ - ၄၄...အကယ၍်သာထိ6(နဗီတမနေ်တာ်ြမတ)်သညင်ါအ/0င ်

ြမတအ်ေပu၌ အချိV Rေသာစကားများကိ6 လ6ပ်bကေံြပာဆိ6ခဲပ့ါလdင၊် ၄၅အမ0နပ်င ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်

သN၏လက ်ယာလကက်ိ6ဖမ်းဆွေဲတာ်မNခဲေ့ပမည။်၄၆ထိ6ေ့နာကင်ါအ/0ငြ်မတသ်ညသ်N၏<0လံ6းေbကာ 

ကိ6ြဖတေ်တာကေ်တာ်မNခဲေ့ပမညသ်ာ။၄၇ထိ6အခါအသငတ်ိ6အ့နကမ်ညသ်Nတစဦ်းတစေ်ယာကမ်dပင ်

သNအ့ားယငး်ြပစဒ်ဏမ်0ကာကယွတ်ားဆးီေပး<ိ6ငေ်သာသNဟN၍လညး်/0ိမညမ်ဟ6တေ်ပ။၅၁ယငး်က6
ရ် အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတသ်ည ်တပ်အပ်ေသချာ ထင/်0ားသြိမင<်ိ6ငေ်သာ အမ0နတ်ရားပင ်ြဖစသ်ည။် 

၈။. 8 

လWေတအွေနနဲ ့ သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်များကိ0 မ+ားယငွး်စာွကိ0းကားြခငး် သိ0မ့ဟ0တ ်

မ+ားယငွး်စာွအဓိပvါယဖွ်င်ဆ့ိ0 ြခငး်ြဖင် ့*Bတအ်ားြဖင် ့မWရငး်အဓိပvါယက်ိ0ဖျကဆ်းီရန် ြဖစ*်ိ0င ်
ပါမညလ်ား။ (Tahrif bi’l-ma’na) 

သမ#ာကျမ်းစာ ြဖစ*်ိ0ငသ်ည ် /  ြဖစ*်ိ0ငသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တတိ0ဩဝါဒစာ ၁:၁၀-၁၁ - ၁၀အေbကာငး်မNကား၊ နားမေထာငဘ် ဲအချညး်<0းီေသာ စကားကိ6ေြပာ 

၍၊လ0ည်ြ့ဖားတတေ်သာသNအများ /0ိbက၏။ အေရဖျားလ0းီြခငး်ကိ6 ခေံသာသNတိ6တ့ငွလ်ညး် အထNး 
သြဖင်/့0ိbက၏။ ၁၁ ထိ6သNတိ6၏့<\တက်ိ6ပိတရ်မည။် သNတိ6သ့ည ်မစငb်ကယေ်သာ စးီပါွးကိ6တပ်မက ်

လျက၊် မေပးအပ်ေသာ ဩဝါဒကိ6ေပး၍၊ တအမိ်ေထာငလ်ံ6းကိ6 ေမ0ာကလ်0နတ်တb်က၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWRWရာ အာေလအင(်မ်)ရာန် ၃:၇၈ - ၎ငး်ြပင ်ထိ6သNများအနက ်လNတစစ်6သည ်မ6ချ/0ိ၏။ ထိ6သNများ 
သည ်ကျမ်းဂန(်ကိ6ရွတဖ်တရ်ာ) ၌ မိမိတိ6၏့လdာများကိ6လပ်ိေခါကb်က၏။(ယငး်ကဲသ့ိ6 ့ြပVလ6ပ်ြခငး် 
မ0ာထိ6သNတိ6 ့ လ6ပ်bကရွံတဘ်တေ်သာ) ထိ6အရာကိ6 အသငတ်ိ6က့ကျမ်းလာ စကားဟ6 ထငမ်0တb်ကရန ်

ြဖစသ်ည။် အမ0နေ်သာ်ကား ထိ6အရာသည ်ကျမ်းလာစကား အလျငး်မဟ6တေ်ပ။၎ငး်ြပင ်ထိ6သNတိ6 ့ 
က (မိမိတိ6 ့ ရွတဖတေ်သာ) အရာသညအ်လ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏် အထေံတာ်မ0 (ကျေရာကသ်ည)်ဟ6 
ေြပာဆိ6bက ၏။ စငစ်စေ်သာ ်ကား ထိ6အရာသည ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏် အထေံတာ်မ0 (ကျေရာက ်

သည)် အ လျငး်မဟ6တေ်ချ။ သိ6တ့ေစလညး်ထိ6သNများသည ်မိမိတိ6 ့ 
ကိ6ယတ်ိ6ငသ်bိကပါလျက<်0င့ပ်င ်အလ> ာဟ ်အ/0ငြ်မတ<်0င့ပ်တသ်က၍်မ6သားကိ6 လ6ပ်bက ံေြပာဆိ6 
bကေလသည။် 

	

၇။.  7 

ဘ0ရားသခငသ်ည ်သWဖွင်ြ့ပေသာ သW၏သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်များမ+ မWရငး်စာသား 

အမ+န်အား ေြပာငး်လြဲခငး်*+င် ့ေရွsေလျာေ့စြခငး်အားြဖင် ့သW၏ကိ0ယပိ်0င ်“ရညရွ်ယခ်ျက”် 

*+င် ့“တန်ခိ0းအာဏာ” ကိ0 ဖျကဆ်းီရန် စာတန်၊ နတဆ်ိ0းများ*+င်လ့WသတO ဝါများကိ0 အခွင် ့
ေပးဖWးပါသလား။ (Tahrif bi’l-lafz) 

သမ#ာကျမ်းစာ  အခွင်မ့ေပးဖWးပါ  /  အခွင်မ့ေပးဖWးပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၅၅:၁၁ - ထိ6အတN ငါ၏<\တက်ပတစ်ကားသည ်ြဖစလ်မိ် ့မည။် အကျိVး 
မ/0ိဘ ဲငါထ့သံိ6 ့ မြပနရ်။ ငါအ့လိ6ကိ6 ြပည်စ့ံ6 ေစမည။် ငါေစခိ6ငး်ေသာ အမ\၌ ေအာငလ်မိ်မ့ည။်  
:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၁၆:၁၇ ပညတ{ ကိျမ်း၌ အငယဆ်ံ6းေသာ ဗိ<|Vတလံ6းပျကစ်းီလယွထ်က၊် ေကာငး် 
ကင<်0င်ေ့ြမeကးီပျကစ်းီလယွ၏်။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ဟဂျ ်၂၂:၅၂ - ။ထိ6အခါ အလ> ာဟ ်အ/0ငြ်မတသ်ည ်
r\ ိငတ်ာွနမ်ိစxာေကာငထ်ည့သ်ငွး်သမd(ေသာဒွဟိသသံယမ\များ) ကိ6 ပေပျာကေ်စ 
ေတာ်မNေလ၏။ထိ6ေ့နာကအ်လ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်မိမိအာယတေ်တာ်များကိ6 (ပိ6မိ6 ၍ပင)်တည ်
တခံိ6င]်မဲေတာ်မN၏။ 

ဆဖွရ်၃၇:၃-၇- ြပင ်(ငါအ/0ငြ်မတသ်ည)် "r\ ိငတ်ာွန"် မိစxာေကာငအ်သးီသးီမ0 အကာအကယွ ်
ြပVလ6ပ်ေတာ်မNခဲ၏့။ 

စWရတလွဟ်ားကက်ဟ ် ၆၉:၄၄-၄၇၊ ၅၁ - ၄၄...အကယ၍်သာထိ6(နဗီတမနေ်တာ်ြမတ)်သညင်ါအ/0င ်

ြမတအ်ေပu၌ အချိV Rေသာစကားများကိ6 လ6ပ်bကေံြပာဆိ6ခဲပ့ါလdင၊် ၄၅အမ0နပ်င ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်

သN၏လက ်ယာလကက်ိ6ဖမ်းဆွေဲတာ်မNခဲေ့ပမည။်၄၆ထိ6ေ့နာကင်ါအ/0ငြ်မတသ်ညသ်N၏<0လံ6းေbကာ 

ကိ6ြဖတေ်တာကေ်တာ်မNခဲေ့ပမညသ်ာ။၄၇ထိ6အခါအသငတ်ိ6အ့နကမ်ညသ်Nတစဦ်းတစေ်ယာကမ်dပင ်

သNအ့ားယငး်ြပစဒ်ဏမ်0ကာကယွတ်ားဆးီေပး<ိ6ငေ်သာသNဟN၍လညး်/0ိမညမ်ဟ6တေ်ပ။၅၁ယငး်က6
ရ် အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတသ်ည ်တပ်အပ်ေသချာ ထင/်0ားသြိမင<်ိ6ငေ်သာ အမ0နတ်ရားပင ်ြဖစသ်ည။် 

၈။. 8 

လWေတအွေနနဲ ့ သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်များကိ0 မ+ားယငွး်စာွကိ0းကားြခငး် သိ0မ့ဟ0တ ်

မ+ားယငွး်စာွအဓိပvါယဖွ်င်ဆ့ိ0 ြခငး်ြဖင် ့*Bတအ်ားြဖင် ့မWရငး်အဓိပvါယက်ိ0ဖျကဆ်းီရန် ြဖစ*်ိ0င ်
ပါမညလ်ား။ (Tahrif bi’l-ma’na) 

သမ#ာကျမ်းစာ ြဖစ*်ိ0ငသ်ည ် /  ြဖစ*်ိ0ငသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တတိ0ဩဝါဒစာ ၁:၁၀-၁၁ - ၁၀အေbကာငး်မNကား၊ နားမေထာငဘ် ဲအချညး်<0းီေသာ စကားကိ6ေြပာ 

၍၊လ0ည်ြ့ဖားတတေ်သာသNအများ /0ိbက၏။ အေရဖျားလ0းီြခငး်ကိ6 ခေံသာသNတိ6တ့ငွလ်ညး် အထNး 
သြဖင်/့0ိbက၏။ ၁၁ ထိ6သNတိ6၏့<\တက်ိ6ပိတရ်မည။် သNတိ6သ့ည ်မစငb်ကယေ်သာ စးီပါွးကိ6တပ်မက ်

လျက၊် မေပးအပ်ေသာ ဩဝါဒကိ6ေပး၍၊ တအမိ်ေထာငလ်ံ6းကိ6 ေမ0ာကလ်0နတ်တb်က၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWRWရာ အာေလအင(်မ်)ရာန် ၃:၇၈ - ၎ငး်ြပင ်ထိ6သNများအနက ်လNတစစ်6သည ်မ6ချ/0ိ၏။ ထိ6သNများ 
သည ်ကျမ်းဂန(်ကိ6ရွတဖ်တရ်ာ) ၌ မိမိတိ6၏့လdာများကိ6လပ်ိေခါကb်က၏။(ယငး်ကဲသ့ိ6 ့ြပVလ6ပ်ြခငး် 
မ0ာထိ6သNတိ6 ့ လ6ပ်bကရွံတဘ်တေ်သာ) ထိ6အရာကိ6 အသငတ်ိ6က့ကျမ်းလာ စကားဟ6 ထငမ်0တb်ကရန ်

ြဖစသ်ည။် အမ0နေ်သာ်ကား ထိ6အရာသည ်ကျမ်းလာစကား အလျငး်မဟ6တေ်ပ။၎ငး်ြပင ်ထိ6သNတိ6 ့ 
က (မိမိတိ6 ့ ရွတဖတေ်သာ) အရာသညအ်လ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏် အထေံတာ်မ0 (ကျေရာကသ်ည)်ဟ6 
ေြပာဆိ6bက ၏။ စငစ်စေ်သာ ်ကား ထိ6အရာသည ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏် အထေံတာ်မ0 (ကျေရာက ်

သည)် အ လျငး်မဟ6တေ်ချ။ သိ6တ့ေစလညး်ထိ6သNများသည ်မိမိတိ6 ့ 
ကိ6ယတ်ိ6ငသ်bိကပါလျက<်0င့ပ်င ်အလ> ာဟ ်အ/0ငြ်မတ<်0င့ပ်တသ်က၍်မ6သားကိ6 လ6ပ်bက ံေြပာဆိ6 
bကေလသည။် 

	

၇။.  7 

ဘ0ရားသခငသ်ည ်သWဖွင်ြ့ပေသာ သW၏သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်များမ+ မWရငး်စာသား 

အမ+န်အား ေြပာငး်လြဲခငး်*+င် ့ေရွsေလျာေ့စြခငး်အားြဖင် ့သW၏ကိ0ယပိ်0င ်“ရညရွ်ယခ်ျက”် 

*+င် ့“တန်ခိ0းအာဏာ” ကိ0 ဖျကဆ်းီရန် စာတန်၊ နတဆ်ိ0းများ*+င်လ့WသတO ဝါများကိ0 အခွင် ့
ေပးဖWးပါသလား။ (Tahrif bi’l-lafz) 

သမ#ာကျမ်းစာ  အခွင်မ့ေပးဖWးပါ  /  အခွင်မ့ေပးဖWးပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၅၅:၁၁ - ထိ6အတN ငါ၏<\တက်ပတစ်ကားသည ်ြဖစလ်မိ် ့မည။် အကျိVး 
မ/0ိဘ ဲငါထ့သံိ6 ့ မြပနရ်။ ငါအ့လိ6ကိ6 ြပည်စ့ံ6 ေစမည။် ငါေစခိ6ငး်ေသာ အမ\၌ ေအာငလ်မိ်မ့ည။်  
:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၁၆:၁၇ ပညတ{ ကိျမ်း၌ အငယဆ်ံ6းေသာ ဗိ<|Vတလံ6းပျကစ်းီလယွထ်က၊် ေကာငး် 
ကင<်0င်ေ့ြမeကးီပျကစ်းီလယွ၏်။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ဟဂျ ်၂၂:၅၂ - ။ထိ6အခါ အလ> ာဟ ်အ/0ငြ်မတသ်ည ်
r\ ိငတ်ာွနမ်ိစxာေကာငထ်ည့သ်ငွး်သမd(ေသာဒွဟိသသံယမ\များ) ကိ6 ပေပျာကေ်စ 
ေတာ်မNေလ၏။ထိ6ေ့နာကအ်လ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်မိမိအာယတေ်တာ်များကိ6 (ပိ6မိ6 ၍ပင)်တည ်
တခံိ6င]်မဲေတာမ်N၏။ 

ဆဖွရ်၃၇:၃-၇- ြပင ်(ငါအ/0ငြ်မတသ်ည)် "r\ ိငတ်ာွန"် မိစxာေကာငအ်သးီသးီမ0 အကာအကယွ ်
ြပVလ6ပ်ေတာ်မNခဲ၏့။ 

စWရတလွဟ်ားကက်ဟ ် ၆၉:၄၄-၄၇၊ ၅၁ - ၄၄...အကယ၍်သာထိ6(နဗီတမနေ်တာ်ြမတ)်သညင်ါအ/0င ်

ြမတအ်ေပu၌ အချိV Rေသာစကားများကိ6 လ6ပ်bကေံြပာဆိ6ခဲပ့ါလdင၊် ၄၅အမ0နပ်င ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်

သN၏လက ်ယာလကက်ိ6ဖမ်းဆွေဲတာ်မNခဲေ့ပမည။်၄၆ထိ6ေ့နာကင်ါအ/0ငြ်မတသ်ညသ်N၏<0လံ6းေbကာ 

ကိ6ြဖတေ်တာကေ်တာ်မNခဲေ့ပမညသ်ာ။၄၇ထိ6အခါအသငတ်ိ6အ့နကမ်ညသ်Nတစဦ်းတစေ်ယာကမ်dပင ်

သNအ့ားယငး်ြပစဒ်ဏမ်0ကာကယွတ်ားဆးီေပး<ိ6ငေ်သာသNဟN၍လညး်/0ိမညမ်ဟ6တေ်ပ။၅၁ယငး်က6
ရ် အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတသ်ည ်တပ်အပ်ေသချာ ထင/်0ားသြိမင<်ိ6ငေ်သာ အမ0နတ်ရားပင ်ြဖစသ်ည။် 

၈။. 8 

လWေတအွေနနဲ ့ သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်များကိ0 မ+ားယငွး်စာွကိ0းကားြခငး် သိ0မ့ဟ0တ ်

မ+ားယငွး်စာွအဓိပvါယဖွ်င်ဆ့ိ0 ြခငး်ြဖင် ့*Bတအ်ားြဖင် ့မWရငး်အဓိပvါယက်ိ0ဖျကဆ်းီရန် ြဖစ*်ိ0င ်
ပါမညလ်ား။ (Tahrif bi’l-ma’na) 

သမ#ာကျမ်းစာ ြဖစ*်ိ0ငသ်ည ် /  ြဖစ*်ိ0ငသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တတိ0ဩဝါဒစာ ၁:၁၀-၁၁ - ၁၀အေbကာငး်မNကား၊ နားမေထာငဘ် ဲအချညး်<0းီေသာ စကားကိ6ေြပာ 

၍၊လ0ည်ြ့ဖားတတေ်သာသNအများ /0ိbက၏။ အေရဖျားလ0းီြခငး်ကိ6 ခေံသာသNတိ6တ့ငွလ်ညး် အထNး 
သြဖင်/့0ိbက၏။ ၁၁ ထိ6သNတိ6၏့<\တက်ိ6ပိတရ်မည။် သNတိ6သ့ည ်မစငb်ကယေ်သာ စးီပါွးကိ6တပ်မက ်

လျက၊် မေပးအပ်ေသာ ဩဝါဒကိ6ေပး၍၊ တအမိ်ေထာငလ်ံ6းကိ6 ေမ0ာကလ်0နတ်တb်က၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWRWရာ အာေလအင(်မ်)ရာန် ၃:၇၈ - ၎ငး်ြပင ်ထိ6သNများအနက ်လNတစစ်6သည ်မ6ချ/0ိ၏။ ထိ6သNများ 
သည ်ကျမ်းဂန(်ကိ6ရွတဖ်တရ်ာ) ၌ မိမိတိ6၏့လdာများကိ6လပ်ိေခါကb်က၏။(ယငး်ကဲသ့ိ6 ့ြပVလ6ပ်ြခငး် 
မ0ာထိ6သNတိ6 ့ လ6ပ်bကရွံတဘ်တေ်သာ) ထိ6အရာကိ6 အသငတ်ိ6က့ကျမ်းလာ စကားဟ6 ထငမ်0တb်ကရန ်

ြဖစသ်ည။် အမ0နေ်သာ်ကား ထိ6အရာသည ်ကျမ်းလာစကား အလျငး်မဟ6တေ်ပ။၎ငး်ြပင ်ထိ6သNတိ6 ့ 
က (မိမိတိ6 ့ ရွတဖတေ်သာ) အရာသညအ်လ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏် အထေံတာ်မ0 (ကျေရာကသ်ည)်ဟ6 
ေြပာဆိ6bက ၏။ စငစ်စေ်သာ ်ကား ထိ6အရာသည ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏် အထေံတာ်မ0 (ကျေရာက ်

သည)် အ လျငး်မဟ6တေ်ချ။ သိ6တ့ေစလညး်ထိ6သNများသည ်မိမိတိ6 ့ 
ကိ6ယတ်ိ6ငသ်bိကပါလျက<်0င့ပ်င ်အလ> ာဟ ်အ/0ငြ်မတ<်0င့ပ်တသ်က၍်မ6သားကိ6 လ6ပ်bက ံေြပာဆိ6 
bကေလသည။် 

	



၉။.  9 
သမ#ာကျမ်းစာဟာ ေြပာငး်လသဲည ်သိ0မ့ဟ0တ ်ေဖာကြ်ပန်သညလ်ိ0ေ့ြပာတဲသ့Wေတဟွာဘ0ရား 
သခငသ်ည ်သမ#ာကျမ်းစာ၏ေြပာငး်လခဲံရမBကိ0 မသေိသာသW၊ ဂR0မစိ0ကေ်သာသW၊သိ0မ့ဟ0တ ်

မညသ်ိ0မ့xမလ0ပ်*ိ0ငေ်သာသWဟ0 သေဘာသကေ်ရာကေ်စြခငး်ြဖင် ့ဘ0ရားသခင၏် ဂ0ဏ် 

လက]ဏာ*+င ်သဘာဝဂ0ဏ်အငyါရပ်များအားမRိ0မေသြပ[ေသာအမ+န်တကယအ်ြပစ:်+ိသWများ 
ဟ0တပ်ါသလား။ (El-Alim, Er-Rahman, Er-Rahim, El-Kadir)   

သမ#ာကျမ်းစာ ဟ0တသ်ည ် / ဟ0တသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၁၄:၂၄၊၂၇ - ၂၄ေကာငး်ကငဗိ်6လေ်ြခအ/0င ်ထာဝရဘ6ရားသညက်ျိနဆ်ိ6 
၍မိန်ေ့တာ်မNသညက်ား၊ ၂၇ ေကာငး်ကငဗိ်6လေ်ြခအ/0င ်ထာဝရဘ6ရား၏ အbကေံတာ်ကိ6 အဘယ ်

သNဖျကလ်မိ်မ့ညန်ညး်။ ဆန်ေ့တာ်မNေသာလကေ်တာ်ကိ6 အဘယသ်Nလ0နလ်မိ်မ့ညန်ညး်။  
ေဟ`ဗဲဩဝါဒစာ ၄:၁၂-၁၃ - ဘ6ရားသခင၏်<\တက်ပတတ်ရားေတာ်သည ်အသက/်0ငြ်ခငး်၊ 
တနခ်ိ6း<0င်ြ့ပVြပငြ်ခငး်... 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကက်ရာ၂:၂၀၊၂၅၅- အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်အလိ6/0ိေတာ ်မNခဲပ့ါကမ6ချဧကနထ်ိ6သNတိ6၏့ေသာ တာ 

rံ6များ<0င့ ်စကpVအာrံ6များကိ6 <6တသ်မိ်းယNသာွးေတာ ်မNေချ]ပီ။ ၂၂၅  အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်(သာလdငခ်ဝပ် 

ကိ6းကယွရ်ာအ/0ငြ်ဖစေ်တာ်မN၏)။ ထိ6အ/0ငြ်မတ ်မ0တစပ်ါးကိ6းကယွ ်ြခငး်ခထံိ6က ်သNဟN၍ အလျငး်မ/0ိ]ပီ။ 
(ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည)် အ]မဲ/0ငေ်နေတာ်မNေသာ အ/0င၊်(မိမိကိ6ယေ်တာ်တိ6င ်ထာဝရတညေ်နေတာ်မN၍ 

သတ{ ဝါအေပါငး်တိ6က့ိ6လညး်) ထနိး်သမိ်းေစာင့ ်ေ/0ာကေ်တာ်မNေသာ အ 

/0ငြ်ဖစေ်တာ်မN၏။ထိ6အ/0ငြ်မတအ်ားငိ6ကမ်ျFးြခငး်သညလ်ညး်ေကာငး်၊အပ်ိစကြ်ခငး်သညလ်ညး် ေကာငး်  
စWရာေနစာေအ ့၄:၁၅၈ စငစ်စေ်သာ်ကား အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်အလနွအ်ငအ်ား eကးီမားေတာ် 
မNေသာအ/0င၊် ဉာဏပ်ညာ<0င့ ်အလနွြ်ပည့စ်ံ6ေတာ ်မNေသာအ/0င၊် ြဖစေ်တာမ်N၏။ 

၁၀။. 10 
သမ#ာကျမ်းစာကိ0 ေြပာငး်လသဲည ်သိ0မ့ဟ0တ ်ေဖာကြ်ပန်သညဟ်0ေြပာေသာသWများသည ်

စာတန်သည ်အန*Oတန်ခိ0း:+ငဘ်0ရားသခင*်+င်သ့ကဆ်ိ0ငသ်ည့် သမ#ာကျမ်းစာ၏ တိ0ကပဲွ် 
တငွ ်ေအာင*်ိ0ငသ်ညဟ်0 သေဘာသကေ်ရာက ်ေစြခငး်ြဖင် ့ဘ0ရားသခငအ်ထက၌် စာတန် 

:+ိသညဟ်0 ချီးေြမ|ာကြ်ခငး်ြဖစေ်စသည့် အမ+န်တကယအ်ြပစ:်+ိသWများ ဟ0တပ်ါသလား။ 
(El-Aziz, El-Galib, El-Jebbar, El-Muktedir) 

သမ#ာကျမ်းစာ ဟ0တသ်ည ် /  ဟ0တသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဆာလကံျမ်း ၉၄:၇-၉ - ၈လNမိ6ကတ်ိ6 ့၊အဘယက်ာလမ0ပညာသတကိိ6ရbကလမိ်မ့ညန်ညး်။ ၉နားကိ6စိ6က ်

ထားေတာ်မNေသာသNသညမ်bကားရသေလာ။မျကစ်ကိိ6ဖနဆ်ငး်ေတာ်မNေသာသNသညမ်ြမငရ်သေလာ။ 

ေဟ`ဗဲဩဝါဒစာ ၄ : ၁၂-၁၃- ၁၂ဘ6ရားသခင၏်<\တက်ပတတ်ရားေတာ်သည ်အသက/်0ငြ်ခငး်၊ 
တနခ်ိ6း<0င်ြ့ပVြပငြ်ခငး်၊ သနလ်ျကတ်ကာတိ6ထ့က ်ထကြ်ခငး်<0င် ့ြပည်စ့ံ6သညြ်ဖစ၍်၊ ၁၃ ငါတိ6 ့ 
ကိ6စစေ်bကာစရီငေ်တာ်မNေသာ သNေ/0 R၌ မထင/်0ားေသာ အရာတစံ6တခ6မdမ/0ိ၊ ခပ်သမိ်းေသာ 

အရာတိ6သ့ည ်အကယွအ်ကာ မ/0ိဘ၊ဲ မျကေ်မ0ာကေ်တာ်၌ လ0နထ်ားလျက ်/0ိbက၏။ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရဟယ်W*တွ(်စ)် ၁၀:၂၁ - (အိ6နဗီတမနေ်တာ)်အသငသ်ည ်(၎ငး် တိ6အ့ား) ‘အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်

သည ်အbကအံစညြ်ပVရာ၌ (၎ငး် တိ6ထ့က)် ပိ6မိ6၍ပငလ်ျငြ်မနေ်တာ်မNေသာအ/0င ်ြဖစေ်တာ်မNသည ်

ဟ6 ေြပာbကားပါေလ။ ဧကနအ်မ0န ်ငါအ/0ငြ်မတ၏်(ေကာငး်ကင)်ေစတမနမ်ျားသည ်အသငတ်ိ6 ့ 
bကစံညလ်ျက/်0ိသညတ်ိ6က့ိ6 ေရးမ0တလ်ျက/်0ိbက၏။ 

စWရာတာဟာ ၂၀:၅၊ ၅၁-၅၂  - ၅ရဟမ်ာန ်အန<{ကr6ဏာေတာ်/0ငက်ားအရ်/0် ပလ> ငေ်တာ်ထက ်

ဝယ ်စြံမနး်ေတာ်မN၏။ ၅၁ (တစဖ်န)် ထိ6ဖိရ်ေအာင(်န)်က သိ6 ့ြဖစလ်dင ်ေ/0းေဟာငး်မျိVး<ယွတ်ိ6၏့ 

အေြခ အေနသည ်မညသ်ိ6 ့ /0ိေချသနညး်ဟ6 ေြပာဆိ6(ြပန)်ေလ၏။၅၂ ထိ6ေ/0းေဟာငး် မျိVး<ယွတ်ိ6 ့ 
<0င့ပ်တ ်သကေ်သာအသကိားကk<်6ပ်အားဖနဆ်ငး်ေမးွြမzေတာမ်Nေသာအ/0ငြ်မတအ်ထေံတာတ်ငွ ်

မ0တတ်မ်း စာအ6ပ်၌/0ိေပသည။် (အမ0နစ်ငစ်စ)် ကk<်6ပ်၏ အ/0ငြ်မတသ်ည ်ေမ0ာကမ်0ားေတာ်မNသည ်

လညး် မဟ6တေ်ပ။ ေမေ့လျာေ့တာ်မNသညလ်ညး် မဟ6တေ်ချ။ 

	
	

၉။.  9 
သမ#ာကျမ်းစာဟာ ေြပာငး်လသဲည ်သိ0မ့ဟ0တ ်ေဖာကြ်ပန်သညလ်ိ0ေ့ြပာတဲသ့Wေတဟွာဘ0ရား 
သခငသ်ည ်သမ#ာကျမ်းစာ၏ေြပာငး်လခဲံရမBကိ0 မသေိသာသW၊ ဂR0မစိ0ကေ်သာသW၊သိ0မ့ဟ0တ ်

မညသ်ိ0မ့xမလ0ပ်*ိ0ငေ်သာသWဟ0 သေဘာသကေ်ရာကေ်စြခငး်ြဖင် ့ဘ0ရားသခင၏် ဂ0ဏ် 

လက]ဏာ*+င ်သဘာဝဂ0ဏ်အငyါရပ်များအားမRိ0မေသြပ[ေသာအမ+န်တကယအ်ြပစ:်+ိသWများ 
ဟ0တပ်ါသလား။ (El-Alim, Er-Rahman, Er-Rahim, El-Kadir)   

သမ#ာကျမ်းစာ ဟ0တသ်ည ် / ဟ0တသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၁၄:၂၄၊၂၇ - ၂၄ေကာငး်ကငဗိ်6လေ်ြခအ/0င ်ထာဝရဘ6ရားသညက်ျိနဆ်ိ6 
၍မိန်ေ့တာ်မNသညက်ား၊ ၂၇ ေကာငး်ကငဗိ်6လေ်ြခအ/0င ်ထာဝရဘ6ရား၏ အbကေံတာ်ကိ6 အဘယ ်

သNဖျကလ်မိ်မ့ညန်ညး်။ ဆန်ေ့တာ်မNေသာလကေ်တာ်ကိ6 အဘယသ်Nလ0နလ်မိ်မ့ညန်ညး်။  
ေဟ`ဗဲဩဝါဒစာ ၄:၁၂-၁၃ - ဘ6ရားသခင၏်<\တက်ပတတ်ရားေတာ်သည ်အသက/်0ငြ်ခငး်၊ 
တနခ်ိ6း<0င်ြ့ပVြပငြ်ခငး်... 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကက်ရာ၂:၂၀၊၂၅၅- အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်အလိ6/0ိေတာ ်မNခဲပ့ါကမ6ချဧကနထ်ိ6သNတိ6၏့ေသာ တာ 

rံ6များ<0င့ ်စကpVအာrံ6များကိ6 <6တသ်မိ်းယNသာွးေတာ ်မNေချ]ပီ။ ၂၂၅  အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်(သာလdငခ်ဝပ် 

ကိ6းကယွရ်ာအ/0ငြ်ဖစေ်တာ်မN၏)။ ထိ6အ/0ငြ်မတ ်မ0တစပ်ါးကိ6းကယွ ်ြခငး်ခထံိ6က ်သNဟN၍ အလျငး်မ/0ိ]ပီ။ 
(ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည)် အ]မဲ/0ငေ်နေတာ်မNေသာ အ/0င၊်(မိမိကိ6ယေ်တာတ်ိ6င ်ထာဝရတညေ်နေတာ်မN၍ 

သတ{ ဝါအေပါငး်တိ6က့ိ6လညး်) ထနိး်သမိ်းေစာင့ ်ေ/0ာကေ်တာ်မNေသာ အ 

/0ငြ်ဖစေ်တာ်မN၏။ထိ6အ/0ငြ်မတအ်ားငိ6ကမ်ျFးြခငး်သညလ်ညး်ေကာငး်၊အပ်ိစကြ်ခငး်သညလ်ညး် ေကာငး်  
စWရာေနစာေအ ့၄:၁၅၈ စငစ်စေ်သာ်ကား အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်အလနွအ်ငအ်ား eကးီမားေတာ ်

မNေသာအ/0င၊် ဉာဏပ်ညာ<0င့ ်အလနွြ်ပည့စ်ံ6ေတာ ်မNေသာအ/0င၊် ြဖစေ်တာမ်N၏။ 

၁၀။. 10 
သမ#ာကျမ်းစာကိ0 ေြပာငး်လသဲည ်သိ0မ့ဟ0တ ်ေဖာကြ်ပန်သညဟ်0ေြပာေသာသWများသည ်

စာတန်သည ်အန*Oတန်ခိ0း:+ငဘ်0ရားသခင*်+င်သ့ကဆ်ိ0ငသ်ည့် သမ#ာကျမ်းစာ၏ တိ0ကပဲွ် 
တငွ ်ေအာင*်ိ0ငသ်ညဟ်0 သေဘာသကေ်ရာက ်ေစြခငး်ြဖင် ့ဘ0ရားသခငအ်ထက၌် စာတန် 

:+ိသညဟ်0 ချီးေြမ|ာကြ်ခငး်ြဖစေ်စသည့် အမ+န်တကယအ်ြပစ:်+ိသWများ ဟ0တပ်ါသလား။ 
(El-Aziz, El-Galib, El-Jebbar, El-Muktedir) 

သမ#ာကျမ်းစာ ဟ0တသ်ည ် /  ဟ0တသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဆာလကံျမ်း ၉၄:၇-၉ - ၈လNမိ6ကတ်ိ6 ့၊အဘယက်ာလမ0ပညာသတကိိ6ရbကလမိ်မ့ညန်ညး်။ ၉နားကိ6စိ6က ်

ထားေတာ်မNေသာသNသညမ်bကားရသေလာ။မျကစ်ကိိ6ဖနဆ်ငး်ေတာ်မNေသာသNသညမ်ြမငရ်သေလာ။ 

ေဟ`ဗဲဩဝါဒစာ ၄ : ၁၂-၁၃- ၁၂ဘ6ရားသခင၏်<\တက်ပတတ်ရားေတာ်သည ်အသက/်0ငြ်ခငး်၊ 
တနခ်ိ6း<0င်ြ့ပVြပငြ်ခငး်၊ သနလ်ျကတ်ကာတိ6ထ့က ်ထကြ်ခငး်<0င် ့ြပည်စ့ံ6သညြ်ဖစ၍်၊ ၁၃ ငါတိ6 ့ 
ကိ6စစေ်bကာစရီငေ်တာ်မNေသာ သNေ/0 R၌ မထင/်0ားေသာ အရာတစံ6တခ6မdမ/0ိ၊ ခပ်သမိ်းေသာ 

အရာတိ6သ့ည ်အကယွအ်ကာ မ/0ိဘ၊ဲ မျကေ်မ0ာကေ်တာ်၌ လ0နထ်ားလျက ်/0ိbက၏။ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရဟယ်W*တွ(်စ)် ၁၀:၂၁ - (အိ6နဗီတမနေ်တာ)်အသငသ်ည ်(၎ငး် တိ6အ့ား) ‘အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်

သည ်အbကအံစညြ်ပVရာ၌ (၎ငး် တိ6ထ့က)် ပိ6မိ6၍ပငလ်ျငြ်မနေ်တာ်မNေသာအ/0င ်ြဖစေ်တာ်မNသည ်

ဟ6 ေြပာbကားပါေလ။ ဧကနအ်မ0န ်ငါအ/0ငြ်မတ၏်(ေကာငး်ကင)်ေစတမနမ်ျားသည ်အသငတ်ိ6 ့ 
bကစံညလ်ျက/်0ိသညတ်ိ6က့ိ6 ေရးမ0တလ်ျက/်0ိbက၏။ 

စWရာတာဟာ ၂၀:၅၊ ၅၁-၅၂  - ၅ရဟမ်ာန ်အန<{ကr6ဏာေတာ်/0ငက်ားအရ်/0် ပလ> ငေ်တာ်ထက ်

ဝယ ်စြံမနး်ေတာ်မN၏။ ၅၁ (တစဖ်န)် ထိ6ဖိရ်ေအာင(်န)်က သိ6 ့ြဖစလ်dင ်ေ/0းေဟာငး်မျိVး<ယွတ်ိ6၏့ 

အေြခ အေနသည ်မညသ်ိ6 ့ /0ိေချသနညး်ဟ6 ေြပာဆိ6(ြပန)်ေလ၏။၅၂ ထိ6ေ/0းေဟာငး် မျိVး<ယွတ်ိ6 ့ 
<0င့ပ်တ ်သကေ်သာအသကိားကk<်6ပ်အားဖနဆ်ငး်ေမးွြမzေတာမ်Nေသာအ/0ငြ်မတအ်ထေံတာ်တငွ ်

မ0တတ်မ်း စာအ6ပ်၌/0ိေပသည။် (အမ0နစ်ငစ်စ)် ကk<်6ပ်၏ အ/0ငြ်မတသ်ည ်ေမ0ာကမ်0ားေတာ်မNသည ်

လညး် မဟ6တေ်ပ။ ေမေ့လျာေ့တာ်မNသညလ်ညး် မဟ6တေ်ချ။ 

	
	

၉။.  9 
သမ#ာကျမ်းစာဟာ ေြပာငး်လသဲည ်သိ0မ့ဟ0တ ်ေဖာကြ်ပန်သညလ်ိ0ေ့ြပာတဲသ့Wေတဟွာဘ0ရား 
သခငသ်ည ်သမ#ာကျမ်းစာ၏ေြပာငး်လခဲံရမBကိ0 မသေိသာသW၊ ဂR0မစိ0ကေ်သာသW၊သိ0မ့ဟ0တ ်

မညသ်ိ0မ့xမလ0ပ်*ိ0ငေ်သာသWဟ0 သေဘာသကေ်ရာကေ်စြခငး်ြဖင် ့ဘ0ရားသခင၏် ဂ0ဏ် 

လက]ဏာ*+င ်သဘာဝဂ0ဏ်အငyါရပ်များအားမRိ0မေသြပ[ေသာအမ+န်တကယအ်ြပစ:်+ိသWများ 
ဟ0တပ်ါသလား။ (El-Alim, Er-Rahman, Er-Rahim, El-Kadir)   

သမ#ာကျမ်းစာ ဟ0တသ်ည ် / ဟ0တသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၁၄:၂၄၊၂၇ - ၂၄ေကာငး်ကငဗိ်6လေ်ြခအ/0င ်ထာဝရဘ6ရားသညက်ျိနဆ်ိ6 
၍မိန်ေ့တာ်မNသညက်ား၊ ၂၇ ေကာငး်ကငဗိ်6လေ်ြခအ/0င ်ထာဝရဘ6ရား၏ အbကေံတာ်ကိ6 အဘယ ်

သNဖျကလ်မိ်မ့ညန်ညး်။ ဆန်ေ့တာမ်Nေသာလကေ်တာ်ကိ6 အဘယသ်Nလ0နလ်မိ်မ့ညန်ညး်။  
ေဟ`ဗဲဩဝါဒစာ ၄:၁၂-၁၃ - ဘ6ရားသခင၏်<\တက်ပတတ်ရားေတာ်သည ်အသက/်0ငြ်ခငး်၊ 
တနခ်ိ6း<0င်ြ့ပVြပငြ်ခငး်... 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကက်ရာ၂:၂၀၊၂၅၅- အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်အလိ6/0ိေတာ ်မNခဲပ့ါကမ6ချဧကနထ်ိ6သNတိ6၏့ေသာ တာ 

rံ6များ<0င့ ်စကpVအာrံ6များကိ6 <6တသ်မိ်းယNသာွးေတာ ်မNေချ]ပီ။ ၂၂၅  အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်(သာလdငခ်ဝပ် 

ကိ6းကယွရ်ာအ/0ငြ်ဖစေ်တာ်မN၏)။ ထိ6အ/0ငြ်မတ ်မ0တစပ်ါးကိ6းကယွ ်ြခငး်ခထံိ6က ်သNဟN၍ အလျငး်မ/0ိ]ပီ။ 
(ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည)် အ]မဲ/0ငေ်နေတာ်မNေသာ အ/0င၊်(မိမိကိ6ယေ်တာ်တိ6င ်ထာဝရတညေ်နေတာ်မN၍ 

သတ{ ဝါအေပါငး်တိ6က့ိ6လညး်) ထနိး်သမိ်းေစာင့ ်ေ/0ာကေ်တာ်မNေသာ အ 

/0ငြ်ဖစေ်တာ်မN၏။ထိ6အ/0ငြ်မတအ်ားငိ6ကမ်ျFးြခငး်သညလ်ညး်ေကာငး်၊အပ်ိစကြ်ခငး်သညလ်ညး် ေကာငး်  
စWရာေနစာေအ ့၄:၁၅၈ စငစ်စေ်သာ်ကား အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်အလနွအ်ငအ်ား eကးီမားေတာ် 
မNေသာအ/0င၊် ဉာဏပ်ညာ<0င့ ်အလနွြ်ပည့စ်ံ6ေတာ ်မNေသာအ/0င၊် ြဖစေ်တာမ်N၏။ 

၁၀။. 10 
သမ#ာကျမ်းစာကိ0 ေြပာငး်လသဲည ်သိ0မ့ဟ0တ ်ေဖာကြ်ပန်သညဟ်0ေြပာေသာသWများသည ်

စာတန်သည ်အန*Oတန်ခိ0း:+ငဘ်0ရားသခင*်+င်သ့ကဆ်ိ0ငသ်ည့် သမ#ာကျမ်းစာ၏ တိ0ကပဲွ် 
တငွ ်ေအာင*်ိ0ငသ်ညဟ်0 သေဘာသကေ်ရာက ်ေစြခငး်ြဖင် ့ဘ0ရားသခငအ်ထက၌် စာတန် 

:+ိသညဟ်0 ချီးေြမ|ာကြ်ခငး်ြဖစေ်စသည့် အမ+န်တကယအ်ြပစ:်+ိသWများ ဟ0တပ်ါသလား။ 
(El-Aziz, El-Galib, El-Jebbar, El-Muktedir) 

သမ#ာကျမ်းစာ ဟ0တသ်ည ် /  ဟ0တသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဆာလကံျမ်း ၉၄:၇-၉ - ၈လNမိ6ကတ်ိ6 ့၊အဘယက်ာလမ0ပညာသတကိိ6ရbကလမိ်မ့ညန်ညး်။ ၉နားကိ6စိ6က ်

ထားေတာ်မNေသာသNသညမ်bကားရသေလာ။မျကစ်ကိိ6ဖနဆ်ငး်ေတာ်မNေသာသNသညမ်ြမငရ်သေလာ။ 

ေဟ`ဗဲဩဝါဒစာ ၄ : ၁၂-၁၃- ၁၂ဘ6ရားသခင၏်<\တက်ပတတ်ရားေတာ်သည ်အသက/်0ငြ်ခငး်၊ 
တနခ်ိ6း<0င်ြ့ပVြပငြ်ခငး်၊ သနလ်ျကတ်ကာတိ6ထ့က ်ထကြ်ခငး်<0င် ့ြပည်စ့ံ6သညြ်ဖစ၍်၊ ၁၃ ငါတိ6 ့ 
ကိ6စစေ်bကာစရီငေ်တာ်မNေသာ သNေ/0 R၌ မထင/်0ားေသာ အရာတစံ6တခ6မdမ/0ိ၊ ခပ်သမိ်းေသာ 

အရာတိ6သ့ည ်အကယွအ်ကာ မ/0ိဘ၊ဲ မျကေ်မ0ာကေ်တာ်၌ လ0နထ်ားလျက ်/0ိbက၏။ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရဟယ်W*တွ(်စ)် ၁၀:၂၁ - (အိ6နဗီတမနေ်တာ)်အသငသ်ည ်(၎ငး် တိ6အ့ား) ‘အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်

သည ်အbကအံစညြ်ပVရာ၌ (၎ငး် တိ6ထ့က)် ပိ6မိ6၍ပငလ်ျငြ်မနေ်တာမ်Nေသာအ/0င ်ြဖစေ်တာ်မNသည ်

ဟ6 ေြပာbကားပါေလ။ ဧကနအ်မ0န ်ငါအ/0ငြ်မတ၏်(ေကာငး်ကင)်ေစတမနမ်ျားသည ်အသငတ်ိ6 ့ 
bကစံညလ်ျက/်0ိသညတ်ိ6က့ိ6 ေရးမ0တလ်ျက/်0ိbက၏။ 

စWရာတာဟာ ၂၀:၅၊ ၅၁-၅၂  - ၅ရဟမ်ာန ်အန<{ကr6ဏာေတာ်/0ငက်ားအရ်/0် ပလ> ငေ်တာ်ထက ်

ဝယ ်စြံမနး်ေတာ်မN၏။ ၅၁ (တစဖ်န)် ထိ6ဖိရ်ေအာင(်န)်က သိ6 ့ြဖစလ်dင ်ေ/0းေဟာငး်မျိVး<ယွတ်ိ6၏့ 

အေြခ အေနသည ်မညသ်ိ6 ့ /0ိေချသနညး်ဟ6 ေြပာဆိ6(ြပန)်ေလ၏။၅၂ ထိ6ေ/0းေဟာငး် မျိVး<ယွတ်ိ6 ့ 
<0င့ပ်တ ်သကေ်သာအသကိားကk<်6ပ်အားဖနဆ်ငး်ေမးွြမzေတာမ်Nေသာအ/0ငြ်မတအ်ထေံတာ်တငွ ်

မ0တတ်မ်း စာအ6ပ်၌/0ိေပသည။် (အမ0နစ်ငစ်စ)် ကk<်6ပ်၏ အ/0ငြ်မတသ်ည ်ေမ0ာကမ်0ားေတာ်မNသည ်

လညး် မဟ6တေ်ပ။ ေမေ့လျာေ့တာ်မNသညလ်ညး် မဟ6တေ်ချ။ 

	
	

၉။.  9 
သမ#ာကျမ်းစာဟာ ေြပာငး်လသဲည ်သိ0မ့ဟ0တ ်ေဖာကြ်ပန်သညလ်ိ0ေ့ြပာတဲသ့Wေတဟွာဘ0ရား 
သခငသ်ည ်သမ#ာကျမ်းစာ၏ေြပာငး်လခဲံရမBကိ0 မသေိသာသW၊ ဂR0မစိ0ကေ်သာသW၊သိ0မ့ဟ0တ ်

မညသ်ိ0မ့xမလ0ပ်*ိ0ငေ်သာသWဟ0 သေဘာသကေ်ရာကေ်စြခငး်ြဖင် ့ဘ0ရားသခင၏် ဂ0ဏ် 

လက]ဏာ*+င ်သဘာဝဂ0ဏ်အငyါရပ်များအားမRိ0မေသြပ[ေသာအမ+န်တကယအ်ြပစ:်+ိသWများ 
ဟ0တပ်ါသလား။ (El-Alim, Er-Rahman, Er-Rahim, El-Kadir)   

သမ#ာကျမ်းစာ ဟ0တသ်ည ် / ဟ0တသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၁၄:၂၄၊၂၇ - ၂၄ေကာငး်ကငဗိ်6လေ်ြခအ/0င ်ထာဝရဘ6ရားသညက်ျိနဆ်ိ6 
၍မိန်ေ့တာ်မNသညက်ား၊ ၂၇ ေကာငး်ကငဗိ်6လေ်ြခအ/0င ်ထာဝရဘ6ရား၏ အbကေံတာ်ကိ6 အဘယ ်

သNဖျကလ်မိ်မ့ညန်ညး်။ ဆန်ေ့တာ်မNေသာလကေ်တာ်ကိ6 အဘယသ်Nလ0နလ်မိ်မ့ညန်ညး်။  
ေဟ`ဗဲဩဝါဒစာ ၄:၁၂-၁၃ - ဘ6ရားသခင၏်<\တက်ပတတ်ရားေတာ်သည ်အသက/်0ငြ်ခငး်၊ 
တနခ်ိ6း<0င်ြ့ပVြပငြ်ခငး်... 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကက်ရာ၂:၂၀၊၂၅၅- အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်အလိ6/0ိေတာ ်မNခဲပ့ါကမ6ချဧကနထ်ိ6သNတိ6၏့ေသာ တာ 

rံ6များ<0င့ ်စကpVအာrံ6များကိ6 <6တသ်မိ်းယNသာွးေတာ ်မNေချ]ပီ။ ၂၂၅  အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်(သာလdငခ်ဝပ် 

ကိ6းကယွရ်ာအ/0ငြ်ဖစေ်တာ်မN၏)။ ထိ6အ/0ငြ်မတ ်မ0တစပ်ါးကိ6းကယွ ်ြခငး်ခထံိ6က ်သNဟN၍ အလျငး်မ/0ိ]ပီ။ 
(ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည)် အ]မဲ/0ငေ်နေတာ်မNေသာ အ/0င၊်(မိမိကိ6ယေ်တာ်တိ6င ်ထာဝရတညေ်နေတာ်မN၍ 

သတ{ ဝါအေပါငး်တိ6က့ိ6လညး်) ထနိး်သမိ်းေစာင့ ်ေ/0ာကေ်တာ်မNေသာ အ 

/0ငြ်ဖစေ်တာ်မN၏။ထိ6အ/0ငြ်မတအ်ားငိ6ကမ်ျFးြခငး်သညလ်ညး်ေကာငး်၊အပ်ိစကြ်ခငး်သညလ်ညး် ေကာငး်  
စWရာေနစာေအ ့၄:၁၅၈ စငစ်စေ်သာ်ကား အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်အလနွအ်ငအ်ား eကးီမားေတာ ်

မNေသာအ/0င၊် ဉာဏပ်ညာ<0င့ ်အလနွြ်ပည့စ်ံ6ေတာ ်မNေသာအ/0င၊် ြဖစေ်တာမ်N၏။ 
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သမ#ာကျမ်းစာကိ0 ေြပာငး်လသဲည ်သိ0မ့ဟ0တ ်ေဖာကြ်ပန်သညဟ်0ေြပာေသာသWများသည ်

စာတန်သည ်အန*Oတန်ခိ0း:+ငဘ်0ရားသခင*်+င်သ့ကဆ်ိ0ငသ်ည့် သမ#ာကျမ်းစာ၏ တိ0ကပဲွ် 
တငွ ်ေအာင*်ိ0ငသ်ညဟ်0 သေဘာသကေ်ရာက ်ေစြခငး်ြဖင် ့ဘ0ရားသခငအ်ထက၌် စာတန် 

:+ိသညဟ်0 ချီးေြမ|ာကြ်ခငး်ြဖစေ်စသည့် အမ+န်တကယအ်ြပစ:်+ိသWများ ဟ0တပ်ါသလား။ 
(El-Aziz, El-Galib, El-Jebbar, El-Muktedir) 

သမ#ာကျမ်းစာ ဟ0တသ်ည ် /  ဟ0တသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဆာလကံျမ်း ၉၄:၇-၉ - ၈လNမိ6ကတ်ိ6 ့၊အဘယက်ာလမ0ပညာသတကိိ6ရbကလမိ်မ့ညန်ညး်။ ၉နားကိ6စိ6က ်

ထားေတာ်မNေသာသNသညမ်bကားရသေလာ။မျကစ်ကိိ6ဖနဆ်ငး်ေတာ်မNေသာသNသညမ်ြမငရ်သေလာ။ 

ေဟ`ဗဲဩဝါဒစာ ၄ : ၁၂-၁၃- ၁၂ဘ6ရားသခင၏်<\တက်ပတတ်ရားေတာ်သည ်အသက/်0ငြ်ခငး်၊ 
တနခ်ိ6း<0င်ြ့ပVြပငြ်ခငး်၊ သနလ်ျကတ်ကာတိ6ထ့က ်ထကြ်ခငး်<0င် ့ြပည်စ့ံ6သညြ်ဖစ၍်၊ ၁၃ ငါတိ6 ့ 
ကိ6စစေ်bကာစရီငေ်တာ်မNေသာ သNေ/0 R၌ မထင/်0ားေသာ အရာတစံ6တခ6မdမ/0ိ၊ ခပ်သမိ်းေသာ 

အရာတိ6သ့ည ်အကယွအ်ကာ မ/0ိဘ၊ဲ မျကေ်မ0ာကေ်တာ်၌ လ0နထ်ားလျက ်/0ိbက၏။ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရဟယ်W*တွ(်စ)် ၁၀:၂၁ - (အိ6နဗီတမနေ်တာ)်အသငသ်ည ်(၎ငး် တိ6အ့ား) ‘အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်

သည ်အbကအံစညြ်ပVရာ၌ (၎ငး် တိ6ထ့က)် ပိ6မိ6၍ပငလ်ျငြ်မနေ်တာ်မNေသာအ/0င ်ြဖစေ်တာ်မNသည ်

ဟ6 ေြပာbကားပါေလ။ ဧကနအ်မ0န ်ငါအ/0ငြ်မတ၏်(ေကာငး်ကင)်ေစတမနမ်ျားသည ်အသငတ်ိ6 ့ 
bကစံညလ်ျက/်0ိသညတ်ိ6က့ိ6 ေရးမ0တလ်ျက/်0ိbက၏။ 

စWရာတာဟာ ၂၀:၅၊ ၅၁-၅၂  - ၅ရဟမ်ာန ်အန<{ကr6ဏာေတာ်/0ငက်ားအရ်/0် ပလ> ငေ်တာ်ထက ်

ဝယ ်စြံမနး်ေတာ်မN၏။ ၅၁ (တစဖ်န)် ထိ6ဖိရ်ေအာင(်န)်က သိ6 ့ြဖစလ်dင ်ေ/0းေဟာငး်မျိVး<ယွတ်ိ6၏့ 

အေြခ အေနသည ်မညသ်ိ6 ့ /0ိေချသနညး်ဟ6 ေြပာဆိ6(ြပန)်ေလ၏။၅၂ ထိ6ေ/0းေဟာငး် မျိVး<ယွတ်ိ6 ့ 
<0င့ပ်တ ်သကေ်သာအသကိားကk<်6ပ်အားဖနဆ်ငး်ေမးွြမzေတာမ်Nေသာအ/0ငြ်မတအ်ထေံတာ်တငွ ်

မ0တတ်မ်း စာအ6ပ်၌/0ိေပသည။် (အမ0နစ်ငစ်စ)် ကk<်6ပ်၏ အ/0ငြ်မတသ်ည ်ေမ0ာကမ်0ားေတာ်မNသည ်

လညး် မဟ6တေ်ပ။ ေမေ့လျာေ့တာ်မNသညလ်ညး် မဟ6တေ်ချ။ 
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်သW၏ သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်များ အားလံ0းကိ0မဟ0တဘ် ဲအချိ[ sကိ0 
ကာကယွရ်န်အတကွ ်သေဘာထား*+စမ်ျိ[းထား:+ိပါသလား။ (El-Adl, El-Hadi, El-Mumim, El-Muksit) 

သမ#ာကျမ်းစာ  မထား:+ိပါ  /  မထား:+ိပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဆာလကံျမ်း ၁၂:၆-၇- ၆ထာဝရဘ6ရား မိန်ေ့တာ်မNချကတ်ိ6သ့ည ်သန်/့0ငး် ြခငး်/0ိ၍ ေြမ<0င် ့ကငး်စင ်

ေစြခငး်င0ါ၊ မိ6က၌်ခ6နစe်ကမိ် စစေ်သာ ေငကွဲသ့ိ6 ့ြဖစb်က၏။ ၇အိ6ထာဝရဘ6ရား၊ ကိ6ယေ်တာ်သည ်

ထိ6သNတိ6က့ိ6 ဤလNမျိVးမ0 အစFကာကယွေ်စာင်မ့ေတာ်မNမည။် 

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၂၁:၃၃-ေကာငး်ကင<်0င်ေ့ြမeကးီမတညေ်သာ်လညး် ငါစ့ကား တညလ်မိ်မ့ည။်  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
တဗ်ဘ ီ၉:၁၁၁-ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည ်မိမိ၏အေပu၌တာဝန/်0ိေbကာငး်၊ေတာငဝ််ရာတက်ျမ်းြမတတ်ငွ ်

လညး်ေကာငး်၊ အင(်န)်ဂျီလ’် ကျမ်းြမတတ်ငွလ်ညး်ေကာငး်၊ က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတတ်ငွ ်

လညး်ေကာငး်၊ မ0နက်နစ်ာွ ကတြိပVထားေတာ်မNခဲေ့လသည။် စငစ်စေ်သာ်ကား အလ> ာဟ ်

အ/0ငြ်မတထ်က ်ပိ6၍ မိမိ၏ကတကိိ6 ြပည့စ်ံ6]ပီးစးီေအာင ်ေဆာငရွ်ကသ်Nမညသ်N/0ိသနညး်။ 

စWရာဟWဒ၁်၁:၅၇ - ဧကနစ်ငစ်စ ်ငါ၏အ/0ငြ်မတသ်ည ်အရာခပ်သမိ်းတိ6အ့ေပuဝယ ်ထနိး်သမိ်း 
ေစာင့ေ်/0ာကေ်တာ်မNေသာ အ/0ငြ်မတပ်င ်ြဖစေ်တာ်မNေပသတညး်။ 

စWရဟအ်စဗ််ရာဟမ်ီ ၁၄:၄၇ - သိ6 ့ြဖစေ်ပရာ အသငသ်ည ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတအ်ား မိမိရစNလတ်မန ်
ေတာ်များ<0င့ခ်ျနိး်ချကထ်ား/0ိေတာ်မNေသာကတေိတာ်ကိ6ေဖာကဖ်ျကေ်တာ်မNမည့အ်/0ငဟ်N၍အလျ
ငး် မထငမ်0တေ်လ<0င့။်  

ဟဂျ ်၂၂:၄၇ - ..အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်မိမိကတကိိ6 အလျငး် ပျကက်ကွေ်တာ်မNမည ်မဟ6တေ်ပ။ 
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ဘ0ရားသခင၏် *Bတက်ပတေ်တာ်သည ်မေြပာငး်လ*ဲိ0ငေ်သာအရာ*+င်က့မ}ာလံ0းဆိ0ငရ်ာ 

စ*ံBန်းြဖစြ်ခငး်ကိ0 ဘ0ရားသခင ်သည ်လWသားအားလံ0းကိ0 တရားစရီငမ်ည့်ေနရ့ကအ်ားြဖင် ့
ြဖစေ်စပါသလား။ (El-Hakem, El-Hakk,    El-Hafiz, El-Hasib) 

သမ#ာကျမ်းစာ ြဖစေ်စသည ် /  ြဖစေ်စသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၂:၄၈ - ငါက့ိ6ပယ၍်ငါစ့ကားကိ6 နာမခေံသာသNအားအြပစစ်ရီငေ်သာသN 
/0ိေသး၏။ ငါေဟာေြပာေသာ စကားပင ်ေနာကဆ်ံ6းေသာေန၌့ ထိ6သNအားအြပစစ်ရီငလ်မိ်မ့ည။် 

ဗျာဒတိက်ျမ်း ၂၀:၁၂ - ေသလနွေ်သာသN အeကးီအငယတ်ိ6သ့ည ်ပလ> င ်ေတာ်ေ/0 R မ0ာ ရပ်ေ◌နbက 

သညက်ိ6 ငါြမင၏်။ စာေစာငမ်ျား ကိ6 ဖွင်ထ့ား၏ အသကစ်ာေစာငတ်ညး်ဟNေသာ အြခားတပါး 
ေသာ စာေစာငက်ိ6လညး် ဖွင်ေ့လ၏။ ေသလနွ ်ေသာသNတိ6သ့ည ်မိမိတိ6အ့ကျင်အ့တိ6ငး်၊ စာေစာင ်

တိ6၌့ ေရးထားချကမ်ျား<0င်အ့ည ီတရားစရီင ်ြခငး်ကိ6 ခရံbက၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွဟွဟ်စဂ်ျ်(ရ်) ၁၅:၉-၁၀-၉ ဧကနစ်ငစ်စင်ါအ/0ငြ်မတသ်ညပ်ငလ်dင(်ဤ)ဆံ6းမဩဝါဒ(တညး် 
ဟNေသာ က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတ)်ကိ6 ချေပးသနားေတာ်မNခဲေ့လသည။် ထိ6မ0တစပ်ါး ဧကနမ်လွ ဲငါ 
အ/0ငြ်မတ ်သညပ်ငလ်dင ်ယငး်ဆံ6းမဩဝါဒကိ6 ထနိး်သမိ်းေစာင့ေ်/0ာကေ်တာ်မNမည့ ်အ/0ငြ်မတ ်ြဖစ ်
ေတာ်မNေပသတညး်။  

စWရတဇွွဇ်ဇ0မရ် ၃၉:၆၉-၇၀ - မ0တတ်မ်းစာအ6ပ်များသညလ်ညး်(အဆငသ်င့)်ထား/0ိ]ပီး ြဖစb်ကေပ မည။် 
ထိ6မ0တစပ်ါး နဗီတမနေ်တာတ်ိ6သ့ညလ်ညး်ေကာငး်၊ "/0ဟးီဒ"်(အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏်လမ်း ေတာ ်၌ 

ကျဆံ6းခဲb့ကရေသာသN)တိ6သ့ညလ်ညး်ေကာငး်၊ (ေ/0 Rေတာ်ေမ0ာကသ်ိ6 ့) ေရာကလ်ာbကရေပ မည။် ထိ6 ့ြပင ်

၎ငး်တိ6၏့ အbကားဝယ ်တကိျမ0နက်နစ်ာွ စရီငဆ်ံ6းြဖတ]်ပီး ြဖစေ်ချမည။် သိ6ရ့ာတငွ ်၎ငး်တိ6 ့ မ0ာ 

(အနညး်ငယစ်ိ6းစFးမdပင)် မတရားြပVလ6ပ်ြခငး်ကိ6 ခbံကရမညမ်ဟ6တေ်ပ။ ၇၀ထိ6မ0တစ ်ပါး 
လNတိ6ငး်လNတိ6ငး်သည ်မိမိတိ6 ့ ကျင့မ်N ြပVလ6ပ်ခဲb့ကသညတ်ိ6၏့အစားကိ6အပြ◌ည့အ်စံ6ေပးဆပ်ြခငး် ကိ6 
ခbံကရေပမည။် 	
	

၁၁။. 11 

ဘ0ရားသခငသ်ည ်သW၏ သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်များ အားလံ0းကိ0မဟ0တဘ် ဲအချိ[ sကိ0 
ကာကယွရ်န်အတကွ ်သေဘာထား*+စမ်ျိ[းထား:+ိပါသလား။ (El-Adl, El-Hadi, El-Mumim, El-Muksit) 

သမ#ာကျမ်းစာ  မထား:+ိပါ  /  မထား:+ိပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဆာလကံျမ်း ၁၂:၆-၇- ၆ထာဝရဘ6ရား မိန်ေ့တာ်မNချကတ်ိ6သ့ည ်သန်/့0ငး် ြခငး်/0ိ၍ ေြမ<0င် ့ကငး်စင ်

ေစြခငး်င0ါ၊ မိ6က၌်ခ6နစe်ကမိ် စစေ်သာ ေငကွဲသ့ိ6 ့ြဖစb်က၏။ ၇အိ6ထာဝရဘ6ရား၊ ကိ6ယေ်တာ်သည ်

ထိ6သNတိ6က့ိ6 ဤလNမျိVးမ0 အစFကာကယွေ်စာင်မ့ေတာ်မNမည။် 

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၂၁:၃၃-ေကာငး်ကင<်0င်ေ့ြမeကးီမတညေ်သာ်လညး် ငါစ့ကား တညလ်မိ်မ့ည။်  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
တဗ်ဘ ီ၉:၁၁၁-ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည ်မိမိ၏အေပu၌တာဝန/်0ိေbကာငး်၊ေတာငဝ််ရာတက်ျမ်းြမတတ်ငွ ်

လညး်ေကာငး်၊ အင(်န)်ဂျီလ’် ကျမ်းြမတတ်ငွလ်ညး်ေကာငး်၊ က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတတ်ငွ ်

လညး်ေကာငး်၊ မ0နက်နစ်ာွ ကတြိပVထားေတာ်မNခဲေ့လသည။် စငစ်စေ်သာ်ကား အလ> ာဟ ်

အ/0ငြ်မတထ်က ်ပိ6၍ မိမိ၏ကတကိိ6 ြပည့စ်ံ6]ပီးစးီေအာင ်ေဆာငရွ်ကသ်Nမညသ်N/0ိသနညး်။ 

စWရာဟWဒ၁်၁:၅၇ - ဧကနစ်ငစ်စ ်ငါ၏အ/0ငြ်မတသ်ည ်အရာခပ်သမိ်းတိ6အ့ေပuဝယ ်ထနိး်သမိ်း 
ေစာင့ေ်/0ာကေ်တာ်မNေသာ အ/0ငြ်မတပ်င ်ြဖစေ်တာမ်Nေပသတညး်။ 

စWရဟအ်စဗ််ရာဟမ်ီ ၁၄:၄၇ - သိ6 ့ြဖစေ်ပရာ အသငသ်ည ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတအ်ား မိမိရစNလတ်မန ်
ေတာ်များ<0င့ခ်ျိနး်ချကထ်ား/0ိေတာ်မNေသာကတေိတာ်ကိ6ေဖာကဖ်ျကေ်တာ်မNမည့အ်/0ငဟ်N၍အလျ
ငး် မထငမ်0တေ်လ<0င့။်  

ဟဂျ ်၂၂:၄၇ - ..အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်မိမိကတကိိ6 အလျငး် ပျကက်ကွေ်တာ်မNမည ်မဟ6တေ်ပ။ 

၁၂။. 12 

ဘ0ရားသခင၏် *Bတက်ပတေ်တာ်သည ်မေြပာငး်လ*ဲိ0ငေ်သာအရာ*+င်က့မ}ာလံ0းဆိ0ငရ်ာ 

စ*ံBန်းြဖစြ်ခငး်ကိ0 ဘ0ရားသခင ်သည ်လWသားအားလံ0းကိ0 တရားစရီငမ်ည့်ေနရ့ကအ်ားြဖင် ့
ြဖစေ်စပါသလား။ (El-Hakem, El-Hakk,    El-Hafiz, El-Hasib) 

သမ#ာကျမ်းစာ ြဖစေ်စသည ် /  ြဖစေ်စသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၂:၄၈ - ငါက့ိ6ပယ၍်ငါစ့ကားကိ6 နာမခေံသာသNအားအြပစစ်ရီငေ်သာသN 
/0ိေသး၏။ ငါေဟာေြပာေသာ စကားပင ်ေနာကဆ်ံ6းေသာေန၌့ ထိ6သNအားအြပစစ်ရီငလ်မိ်မ့ည။် 

ဗျာဒတိက်ျမ်း ၂၀:၁၂ - ေသလနွေ်သာသN အeကးီအငယတ်ိ6သ့ည ်ပလ> င ်ေတာေ်/0 R မ0ာ ရပ်ေ◌နbက 

သညက်ိ6 ငါြမင၏်။ စာေစာငမ်ျား ကိ6 ဖွင်ထ့ား၏ အသကစ်ာေစာငတ်ညး်ဟNေသာ အြခားတပါး 
ေသာ စာေစာငက်ိ6လညး် ဖွင်ေ့လ၏။ ေသလနွ ်ေသာသNတိ6သ့ည ်မိမိတိ6အ့ကျင်အ့တိ6ငး်၊ စာေစာင ်

တိ6၌့ ေရးထားချကမ်ျား<0င်အ့ည ီတရားစရီင ်ြခငး်ကိ6 ခရံbက၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွဟွဟ်စဂ်ျ်(ရ်) ၁၅:၉-၁၀-၉ ဧကနစ်ငစ်စင်ါအ/0ငြ်မတသ်ညပ်ငလ်dင(်ဤ)ဆံ6းမဩဝါဒ(တညး် 
ဟNေသာ က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတ)်ကိ6 ချေပးသနားေတာ်မNခဲေ့လသည။် ထိ6မ0တစပ်ါး ဧကနမ်လွ ဲငါ 
အ/0ငြ်မတ ်သညပ်ငလ်dင ်ယငး်ဆံ6းမဩဝါဒကိ6 ထနိး်သမိ်းေစာင့ေ်/0ာကေ်တာ်မNမည့ ်အ/0ငြ်မတ ်ြဖစ ်
ေတာ်မNေပသတညး်။  

စWရတဇွွဇ်ဇ0မရ် ၃၉:၆၉-၇၀ - မ0တတ်မ်းစာအ6ပ်များသညလ်ညး်(အဆငသ်င့)်ထား/0ိ]ပီး ြဖစb်ကေပ မည။် 
ထိ6မ0တစပ်ါး နဗီတမနေ်တာတ်ိ6သ့ညလ်ညး်ေကာငး်၊ "/0ဟးီဒ"်(အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏်လမ်း ေတာ ်၌ 

ကျဆံ6းခဲb့ကရေသာသN)တိ6သ့ညလ်ညး်ေကာငး်၊ (ေ/0 Rေတာ်ေမ0ာကသ်ိ6 ့) ေရာကလ်ာbကရေပ မည။် ထိ6 ့ြပင ်

၎ငး်တိ6၏့ အbကားဝယ ်တကိျမ0နက်နစ်ာွ စရီငဆ်ံ6းြဖတ]်ပီး ြဖစေ်ချမည။် သိ6ရ့ာတငွ ်၎ငး်တိ6 ့ မ0ာ 

(အနညး်ငယစ်ိ6းစFးမdပင)် မတရားြပVလ6ပ်ြခငး်ကိ6 ခbံကရမညမ်ဟ6တေ်ပ။ ၇၀ထိ6မ0တစ ်ပါး 
လNတိ6ငး်လNတိ6ငး်သည ်မိမိတိ6 ့ ကျင့မ်N ြပVလ6ပ်ခဲb့ကသညတ်ိ6၏့အစားကိ6အပြ◌ည့အ်စံ6ေပးဆပ်ြခငး် ကိ6 
ခbံကရေပမည။် 	
	

၁၁။. 11 

ဘ0ရားသခငသ်ည ်သW၏ သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်များ အားလံ0းကိ0မဟ0တဘ် ဲအချိ[ sကိ0 
ကာကယွရ်န်အတကွ ်သေဘာထား*+စမ်ျိ[းထား:+ိပါသလား။ (El-Adl, El-Hadi, El-Mumim, El-Muksit) 

သမ#ာကျမ်းစာ  မထား:+ိပါ  /  မထား:+ိပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဆာလကံျမ်း ၁၂:၆-၇- ၆ထာဝရဘ6ရား မိန်ေ့တာ်မNချကတ်ိ6သ့ည ်သန်/့0ငး် ြခငး်/0ိ၍ ေြမ<0င် ့ကငး်စင ်

ေစြခငး်င0ါ၊ မိ6က၌်ခ6နစe်ကမိ် စစေ်သာ ေငကွဲသ့ိ6 ့ြဖစb်က၏။ ၇အိ6ထာဝရဘ6ရား၊ ကိ6ယေ်တာ်သည ်

ထိ6သNတိ6က့ိ6 ဤလNမျိVးမ0 အစFကာကယွေ်စာင်မ့ေတာ်မNမည။် 

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၂၁:၃၃-ေကာငး်ကင<်0င်ေ့ြမeကးီမတညေ်သာ်လညး် ငါစ့ကား တညလ်မိ်မ့ည။်  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
တဗ်ဘ ီ၉:၁၁၁-ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည ်မိမိ၏အေပu၌တာဝန/်0ိေbကာငး်၊ေတာငဝ််ရာတက်ျမ်းြမတတ်ငွ ်

လညး်ေကာငး်၊ အင(်န)်ဂျီလ’် ကျမ်းြမတတ်ငွလ်ညး်ေကာငး်၊ က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတတ်ငွ ်

လညး်ေကာငး်၊ မ0နက်နစ်ာွ ကတြိပVထားေတာ်မNခဲေ့လသည။် စငစ်စေ်သာ်ကား အလ> ာဟ ်

အ/0ငြ်မတထ်က ်ပိ6၍ မိမိ၏ကတကိိ6 ြပည့စ်ံ6]ပီးစးီေအာင ်ေဆာငရွ်ကသ်Nမညသ်N/0ိသနညး်။ 

စWရာဟWဒ၁်၁:၅၇ - ဧကနစ်ငစ်စ ်ငါ၏အ/0ငြ်မတသ်ည ်အရာခပ်သမိ်းတိ6အ့ေပuဝယ ်ထနိး်သမိ်း 
ေစာင့ေ်/0ာကေ်တာ်မNေသာ အ/0ငြ်မတပ်င ်ြဖစေ်တာ်မNေပသတညး်။ 

စWရဟအ်စဗ််ရာဟမ်ီ ၁၄:၄၇ - သိ6 ့ြဖစေ်ပရာ အသငသ်ည ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတအ်ား မိမိရစNလတ်မန ်
ေတာ်များ<0င့ခ်ျနိး်ချကထ်ား/0ိေတာ်မNေသာကတေိတာ်ကိ6ေဖာကဖ်ျကေ်တာ်မNမည့အ်/0ငဟ်N၍အလျ
ငး် မထငမ်0တေ်လ<0င့။်  

ဟဂျ ်၂၂:၄၇ - ..အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်မိမိကတကိိ6 အလျငး် ပျကက်ကွေ်တာ်မNမည ်မဟ6တေ်ပ။ 

၁၂။. 12 

ဘ0ရားသခင၏် *Bတက်ပတေ်တာ်သည ်မေြပာငး်လ*ဲိ0ငေ်သာအရာ*+င်က့မ}ာလံ0းဆိ0ငရ်ာ 

စ*ံBန်းြဖစြ်ခငး်ကိ0 ဘ0ရားသခင ်သည ်လWသားအားလံ0းကိ0 တရားစရီငမ်ည့်ေနရ့ကအ်ားြဖင် ့
ြဖစေ်စပါသလား။ (El-Hakem, El-Hakk,    El-Hafiz, El-Hasib) 

သမ#ာကျမ်းစာ ြဖစေ်စသည ် /  ြဖစေ်စသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၂:၄၈ - ငါက့ိ6ပယ၍်ငါစ့ကားကိ6 နာမခေံသာသNအားအြပစစ်ရီငေ်သာသN 
/0ိေသး၏။ ငါေဟာေြပာေသာ စကားပင ်ေနာကဆ်ံ6းေသာေန၌့ ထိ6သNအားအြပစစ်ရီငလ်မိ်မ့ည။် 

ဗျာဒတိက်ျမ်း ၂၀:၁၂ - ေသလနွေ်သာသN အeကးီအငယတ်ိ6သ့ည ်ပလ> င ်ေတာ်ေ/0 R မ0ာ ရပ်ေ◌နbက 

သညက်ိ6 ငါြမင၏်။ စာေစာငမ်ျား ကိ6 ဖွင်ထ့ား၏ အသကစ်ာေစာငတ်ညး်ဟNေသာ အြခားတပါး 
ေသာ စာေစာငက်ိ6လညး် ဖွင်ေ့လ၏။ ေသလနွ ်ေသာသNတိ6သ့ည ်မိမိတိ6အ့ကျင်အ့တိ6ငး်၊ စာေစာင ်

တိ6၌့ ေရးထားချကမ်ျား<0င်အ့ည ီတရားစရီင ်ြခငး်ကိ6 ခရံbက၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွဟွဟ်စဂ်ျ(်ရ်) ၁၅:၉-၁၀-၉ ဧကနစ်ငစ်စင်ါအ/0ငြ်မတသ်ညပ်ငလ်dင(်ဤ)ဆံ6းမဩဝါဒ(တညး် 
ဟNေသာ က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတ)်ကိ6 ချေပးသနားေတာ်မNခဲေ့လသည။် ထိ6မ0တစပ်ါး ဧကနမ်လွ ဲငါ 
အ/0ငြ်မတ ်သညပ်ငလ်dင ်ယငး်ဆံ6းမဩဝါဒကိ6 ထနိး်သမိ်းေစာင့ေ်/0ာကေ်တာ်မNမည့ ်အ/0ငြ်မတ ်ြဖစ ်
ေတာ်မNေပသတညး်။  

စWရတဇွွဇ်ဇ0မရ် ၃၉:၆၉-၇၀ - မ0တတ်မ်းစာအ6ပ်များသညလ်ညး်(အဆငသ်င့)်ထား/0ိ]ပီး ြဖစb်ကေပ မည။် 
ထိ6မ0တစပ်ါး နဗီတမနေ်တာတ်ိ6သ့ညလ်ညး်ေကာငး်၊ "/0ဟးီဒ"်(အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏်လမ်း ေတာ ်၌ 

ကျဆံ6းခဲb့ကရေသာသN)တိ6သ့ညလ်ညး်ေကာငး်၊ (ေ/0 Rေတာ်ေမ0ာကသ်ိ6 ့) ေရာကလ်ာbကရေပ မည။် ထိ6 ့ြပင ်

၎ငး်တိ6၏့ အbကားဝယ ်တကိျမ0နက်နစ်ာွ စရီငဆ်ံ6းြဖတ]်ပီး ြဖစေ်ချမည။် သိ6ရ့ာတငွ ်၎ငး်တိ6 ့ မ0ာ 

(အနညး်ငယစ်ိ6းစFးမdပင)် မတရားြပVလ6ပ်ြခငး်ကိ6 ခbံကရမညမ်ဟ6တေ်ပ။ ၇၀ထိ6မ0တစ ်ပါး 
လNတိ6ငး်လNတိ6ငး်သည ်မိမိတိ6 ့ ကျင့မ်N ြပVလ6ပ်ခဲb့ကသညတ်ိ6၏့အစားကိ6အပြ◌ည့အ်စံ6ေပးဆပ်ြခငး် ကိ6 
ခbံကရေပမည။် 	
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်သW၏ သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်များ အားလံ0းကိ0မဟ0တဘ် ဲအချိ[ sကိ0 
ကာကယွရ်န်အတကွ ်သေဘာထား*+စမ်ျိ[းထား:+ိပါသလား။ (El-Adl, El-Hadi, El-Mumim, El-Muksit) 

သမ#ာကျမ်းစာ  မထား:+ိပါ  /  မထား:+ိပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဆာလကံျမ်း ၁၂:၆-၇- ၆ထာဝရဘ6ရား မိန်ေ့တာ်မNချကတ်ိ6သ့ည ်သန်/့0ငး် ြခငး်/0ိ၍ ေြမ<0င် ့ကငး်စင ်

ေစြခငး်င0ါ၊ မိ6က၌်ခ6နစe်ကမိ် စစေ်သာ ေငကွဲသ့ိ6 ့ြဖစb်က၏။ ၇အိ6ထာဝရဘ6ရား၊ ကိ6ယေ်တာ်သည ်

ထိ6သNတိ6က့ိ6 ဤလNမျိVးမ0 အစFကာကယွေ်စာင်မ့ေတာ်မNမည။် 

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၂၁:၃၃-ေကာငး်ကင<်0င်ေ့ြမeကးီမတညေ်သာ်လညး် ငါစ့ကား တညလ်မိ်မ့ည။်  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
တဗ်ဘ ီ၉:၁၁၁-ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည ်မိမိ၏အေပu၌တာဝန/်0ိေbကာငး်၊ေတာငဝ််ရာတက်ျမ်းြမတတ်ငွ ်

လညး်ေကာငး်၊ အင(်န)်ဂျီလ’် ကျမ်းြမတတ်ငွလ်ညး်ေကာငး်၊ က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတတ်ငွ ်

လညး်ေကာငး်၊ မ0နက်နစ်ာွ ကတြိပVထားေတာ်မNခဲေ့လသည။် စငစ်စေ်သာက်ား အလ> ာဟ ်

အ/0ငြ်မတထ်က ်ပိ6၍ မိမိ၏ကတကိိ6 ြပည့စ်ံ6]ပီးစးီေအာင ်ေဆာငရွ်ကသ်Nမညသ်N/0ိသနညး်။ 

စWရာဟWဒ၁်၁:၅၇ - ဧကနစ်ငစ်စ ်ငါ၏အ/0ငြ်မတသ်ည ်အရာခပ်သမိ်းတိ6အ့ေပuဝယ ်ထနိး်သမိ်း 
ေစာင့ေ်/0ာကေ်တာ်မNေသာ အ/0ငြ်မတပ်င ်ြဖစေ်တာမ်Nေပသတညး်။ 

စWရဟအ်စဗ််ရာဟမ်ီ ၁၄:၄၇ - သိ6 ့ြဖစေ်ပရာ အသငသ်ည ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတအ်ား မိမိရစNလတ်မန ်
ေတာ်များ<0င့ခ်ျိနး်ချကထ်ား/0ိေတာ်မNေသာကတေိတာ်ကိ6ေဖာကဖ်ျကေ်တာ်မNမည့အ်/0ငဟ်N၍အလျ
ငး် မထငမ်0တေ်လ<0င့။်  

ဟဂျ ်၂၂:၄၇ - ..အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်မိမိကတကိိ6 အလျငး် ပျကက်ကွေ်တာ်မNမည ်မဟ6တေ်ပ။ 
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ဘ0ရားသခင၏် *Bတက်ပတေ်တာ်သည ်မေြပာငး်လ*ဲိ0ငေ်သာအရာ*+င်က့မ}ာလံ0းဆိ0ငရ်ာ 

စ*ံBန်းြဖစြ်ခငး်ကိ0 ဘ0ရားသခင ်သည ်လWသားအားလံ0းကိ0 တရားစရီငမ်ည့်ေနရ့ကအ်ားြဖင် ့
ြဖစေ်စပါသလား။ (El-Hakem, El-Hakk,    El-Hafiz, El-Hasib) 

သမ#ာကျမ်းစာ ြဖစေ်စသည ် /  ြဖစေ်စသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၂:၄၈ - ငါက့ိ6ပယ၍်ငါစ့ကားကိ6 နာမခေံသာသNအားအြပစစ်ရီငေ်သာသN 
/0ိေသး၏။ ငါေဟာေြပာေသာ စကားပင ်ေနာကဆ်ံ6းေသာေန၌့ ထိ6သNအားအြပစစ်ရီငလ်မိ်မ့ည။် 

ဗျာဒတိက်ျမ်း ၂၀:၁၂ - ေသလနွေ်သာသN အeကးီအငယတ်ိ6သ့ည ်ပလ> င ်ေတာ်ေ/0 R မ0ာ ရပ်ေ◌နbက 

သညက်ိ6 ငါြမင၏်။ စာေစာငမ်ျား ကိ6 ဖွင်ထ့ား၏ အသကစ်ာေစာငတ်ညး်ဟNေသာ အြခားတပါး 
ေသာ စာေစာငက်ိ6လညး် ဖွင်ေ့လ၏။ ေသလနွ ်ေသာသNတိ6သ့ည ်မိမိတိ6အ့ကျင်အ့တိ6ငး်၊ စာေစာင ်

တိ6၌့ ေရးထားချကမ်ျား<0င်အ့ည ီတရားစရီင ်ြခငး်ကိ6 ခရံbက၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွဟွဟ်စဂ်ျ်(ရ်) ၁၅:၉-၁၀-၉ ဧကနစ်ငစ်စင်ါအ/0ငြ်မတသ်ညပ်ငလ်dင(်ဤ)ဆံ6းမဩဝါဒ(တညး် 
ဟNေသာ က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတ)်ကိ6 ချေပးသနားေတာ်မNခဲေ့လသည။် ထိ6မ0တစပ်ါး ဧကနမ်လွ ဲငါ 
အ/0ငြ်မတ ်သညပ်ငလ်dင ်ယငး်ဆံ6းမဩဝါဒကိ6 ထနိး်သမိ်းေစာင့ေ်/0ာကေ်တာ်မNမည့ ်အ/0ငြ်မတ ်ြဖစ ်
ေတာ်မNေပသတညး်။  

စWရတဇွွဇ်ဇ0မရ် ၃၉:၆၉-၇၀ - မ0တတ်မ်းစာအ6ပ်များသညလ်ညး်(အဆငသ်င့)်ထား/0ိ]ပီး ြဖစb်ကေပ မည။် 
ထိ6မ0တစပ်ါး နဗီတမနေ်တာတ်ိ6သ့ညလ်ညး်ေကာငး်၊ "/0ဟးီဒ"်(အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏်လမ်း ေတာ ်၌ 

ကျဆံ6းခဲb့ကရေသာသN)တိ6သ့ညလ်ညး်ေကာငး်၊ (ေ/0 Rေတာ်ေမ0ာကသ်ိ6 ့) ေရာကလ်ာbကရေပ မည။် ထိ6 ့ြပင ်

၎ငး်တိ6၏့ အbကားဝယ ်တကိျမ0နက်နစ်ာွ စရီငဆ်ံ6းြဖတ]်ပီး ြဖစေ်ချမည။် သိ6ရ့ာတငွ ်၎ငး်တိ6 ့ မ0ာ 

(အနညး်ငယစ်ိ6းစFးမdပင)် မတရားြပVလ6ပ်ြခငး်ကိ6 ခbံကရမညမ်ဟ6တေ်ပ။ ၇၀ထိ6မ0တစ ်ပါး 
လNတိ6ငး်လNတိ6ငး်သည ်မိမိတိ6 ့ ကျင့မ်N ြပVလ6ပ်ခဲb့ကသညတ်ိ6၏့အစားကိ6အပြ◌ည့အ်စံ6ေပးဆပ်ြခငး် ကိ6 
ခbံကရေပမည။် 	
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ယံ05ကညသ်Wများအား သမ#ာကျမ်းစာပိ0ဒအ်ပိ0ငး်တစခ်0ကိ0 ယံ05ကည်̀ ပီး 

အြခားကျမ်းစာပိ0ဒက်ိ0 မယံ05ကညြ်ခငး်အား ခွင်ြ့ပ[ပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ  ခွင်မ့ြပ[ပါ  /  ခွင်မ့ြပ[ပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တမန်ေတာ်ဝတ~ [ ၂၀:၂၇-ဘ6ရားသခင၏်အလိ6ေတာ်ကိ6သငတ်ိ6အ့ား အက6နအ်စင ်ေဟာေြပာြပသ 

ြခငး်အမ\ကိ6 ငါသညမ်လ, ဲမေ/0ာငဘ်ြဲပVခဲ]့ပီ. 

တေိမာေသဩဝါဒစာဒ0တယိေစာင ်၃:၁၆-ထိ6ကျမ်းစာ/0ိသမdသည ်ဘ6ရားသခင ်မ\တသ်ငွး်ေတာ်မN 
ေသာအားြဖင်ြ့ဖစ၍်.. ဩဝါဒေပးြခငး်၊အြပစက်ိ6ေဘာ်ြပြခငး်၊ ေြဖာင်မ့တစ်ာွ ြပVြပငြ်ခငး်၊ တရားကိ6 
သနွသ်ငြ်ခငး်၊ ေြဖာင်မ့တစ်ာွ ြပVြပငြ်ခငး်၊ တရားကိ6သနွသ်ငြ်ခငး် ေကျးဇNးများကိ6 ြပVတတ၏်။ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၈၅ - အသငတ်ိ6သ့ည ် (ေတာငရ်ာတ)် ကျမ်းေတာ်ြမတ၏်တစတိတ်ေဒသကိ6သာ 

ယံ6bကည ်လကခ်bံက၍ ချိV Rအမိန ့ေ်တာ်များကိ6 ြငငး်ပယb်ကေလသေလာ။ 

စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၈၄၊ ၁၁၉ - ၈၄ထိ6နဗီတမနေ်တာ်အေပါငး်တိ6အ့နကတ်ပါး<0င့တ်ပါးခွြဲခားြခငး် 
အလျငး် မြပVbကပါ။ ၁၁၉ ၎ငး်ြပငအ်သငတ်ိ6သ့ည(်ေကာငး်ကငမ်0ကျေရာကလ်ာေသာ)ကျမ်းဂန ်

အလံ6းစံ6တိ6က့ိ6 ယံ6bကညb်ကက6နသ်ည။်  

မ+တခ်ျက။် ေသာငရ်သက်ျမ်း၊ ဇဗWရ်ကျမ်း၊ အငဂ်ျလက်ျမ်း *+င် ့ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန် အမည:်+ိ 
မွတ ်စလငလ်Wမျိ[းများ ယံ05ကညရ်န် လိ0အပ်ေသာ သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်၏ ၉၀ ရာခိ0င*်Bန်း 

ေကျာ် သည ်သမ#ာကျမ်းစာတငွ ်ပါ:+ိသည။်  
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်သWဖွင်ြ့ပေသာ သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်များအားလံ0းကိ0ယေနယ့ံ05ကည ်
သWများအေနြဖင် ့ေလလ့ာ`ပီး လိ0ကန်ာရန်အတကွ ်အလိ0:+ိပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ  အလိ0:+ိသည ် /  အလိ0:+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တေိမာေသဩဝါဒစာပ�မေစာင ်၄:၁၅-၁၆ -  ၁၅သင၏်တိ6းပါွးြခငး်ကိ6 လNအေပါငး်တိ6အ့ား ထင/်0ား 
ေစြခငး်င0ါ။ ဤအရာများကိ6 စတိစ်ွလဲမ်း၍ eကVိးစားအားထ6တေ်လာ။့ ၁၆ကိ6ယက်ိ6၎ငး်၊ ကိ6ယဆ်ံ6း 
မဩဝါဒကိ6၎ငး် သတြိပV၍ အ]မဲတညေ်နေလာ။့ ထိ6သိ6 ့ြပVလdင၊် ကိ6ယက်ိ6၎ငး်၊ နားေထာငေ်သာသN 
တိ6က့ိ6၎ငး်ကယတ်ငလ်မိ်မ့ည။် 

တေိမာေသဩဝါဒစာဒ0တယိေစာင ်၂:၁၅ - သငမ်Nကား၊ ဝနခ်ေံတာ်မNေသာသN၊ /0ကေ်bကာကစ်ရာ 

အေbကာငး်မ/0ိဘ၊ဲ သမvာတရားကိ6 မ0နက်နစ်ာွ ပိ6ငး်ြခားတတေ်သာ ဆရာသမားြဖစလ်ျက၊် ဘ6ရား 
သခငေ်/0 R၌ ကိ6ယက်ိ6ကိ6ယဆ်ကသ်ြခငး်င0ါ eကVိးစား အားထ6တေ်လာ။့ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း၃:၇၉- အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏် အမိန ့ေ်တာ်များကိ6 နာခသံNများ ြဖစb်ကက6န၊် 
အေbကာငး် မNကားအသငတ်ိ6သ့ည ်ေဒသနာေတာ ်ကျမ်းဂနက်ိ6(သNတစပ်ါးတိ6အ့ား)သငb်ကားြပသ 

ပိ6ခ့ျသည့ြ်ပင ်မိမိတိ6 ့ ကိ6ယတ်ိ6ငလ်ညး် ဖတရွ်တေ်လလ့ာသNများ ြဖစေ်သာေbကာင့ပ်ငတ်ညး်။ 

မ+တခ်ျက။်မွတစ်လငလ်Wမျိ[းများယံ05ကညရ်န်လိ0အပ်ေသာသန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်၏စကား
လံ0း *+င်ေ့ပးစာေရတကွမ်B အရ ၉၀ ရာခိ0င*်Bန်းေသာအပိ0ငး်သည ်ေသာငရ်သက်ျမ်း၊ ဇဗWရ်ကျမ်း*+င် ့
အင ်ဂျလက်ျမ်း တငွပ်ါဝင်̀ ပီး၊ ၁၀ 

ရာခိ0င*်Bန်းေသာအပိ0ငး်သညက်ျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွပ်ါဝငေ်5ကာငး် ဖွင်ဆ့ိ0ြပသည။်  

သမ#ာကျမ်းစာ -  စကားလံ0း = ၇၈၃၁၃၇  ေပးစာ ၃၅၆၆၄၈၀ 

 ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန် -  စကားလံ0း = ၇၇၉၃၄     ေပးစာ ၃၂၆၀၄၈  
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ယံ05ကညသ်Wများအား သမ#ာကျမ်းစာပိ0ဒအ်ပိ0ငး်တစခ်0ကိ0 ယံ05ကည်̀ ပီး 

အြခားကျမ်းစာပိ0ဒက်ိ0 မယံ05ကညြ်ခငး်အား ခွင်ြ့ပ[ပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ  ခွင်မ့ြပ[ပါ  /  ခွင်မ့ြပ[ပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တမန်ေတာ်ဝတ~ [ ၂၀:၂၇-ဘ6ရားသခင၏်အလိ6ေတာ်ကိ6သငတ်ိ6အ့ား အက6နအ်စင ်ေဟာေြပာြပသ 

ြခငး်အမ\ကိ6 ငါသညမ်လ, ဲမေ/0ာငဘ်ြဲပVခဲ]့ပီ. 

တေိမာေသဩဝါဒစာဒ0တယိေစာင ်၃:၁၆-ထိ6ကျမ်းစာ/0ိသမdသည ်ဘ6ရားသခင ်မ\တသ်ငွး်ေတာ်မN 
ေသာအားြဖင်ြ့ဖစ၍်.. ဩဝါဒေပးြခငး်၊အြပစက်ိ6ေဘာ်ြပြခငး်၊ ေြဖာင်မ့တစ်ာွ ြပVြပငြ်ခငး်၊ တရားကိ6 
သနွသ်ငြ်ခငး်၊ ေြဖာင်မ့တစ်ာွ ြပVြပငြ်ခငး်၊ တရားကိ6သနွသ်ငြ်ခငး် ေကျးဇNးများကိ6 ြပVတတ၏်။ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၈၅ - အသငတ်ိ6သ့ည ် (ေတာငရ်ာတ)် ကျမ်းေတာ်ြမတ၏်တစတိတ်ေဒသကိ6သာ 

ယံ6bကည ်လကခ်bံက၍ ချိV Rအမိန ့ေ်တာ်များကိ6 ြငငး်ပယb်ကေလသေလာ။ 

စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၈၄၊ ၁၁၉ - ၈၄ထိ6နဗီတမနေ်တာ်အေပါငး်တိ6အ့နကတ်ပါး<0င့တ်ပါးခွြဲခားြခငး် 
အလျငး် မြပVbကပါ။ ၁၁၉ ၎ငး်ြပငအ်သငတ်ိ6သ့ည(်ေကာငး်ကငမ်0ကျေရာကလ်ာေသာ)ကျမ်းဂန ်

အလံ6းစံ6တိ6က့ိ6 ယံ6bကညb်ကက6နသ်ည။်  

မ+တခ်ျက။် ေသာငရ်သက်ျမ်း၊ ဇဗWရ်ကျမ်း၊ အငဂ်ျလက်ျမ်း *+င် ့ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန် အမည:်+ိ 
မွတ ်စလငလ်Wမျိ[းများ ယံ05ကညရ်န် လိ0အပ်ေသာ သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်၏ ၉၀ ရာခိ0င*်Bန်း 

ေကျာ် သည ်သမ#ာကျမ်းစာတငွ ်ပါ:+ိသည။်  

၁၄။. 14 

ဘ0ရားသခငသ်ည ်သWဖွင်ြ့ပေသာ သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်များအားလံ0းကိ0ယေနယ့ံ05ကည ်
သWများအေနြဖင် ့ေလလ့ာ`ပီး လိ0ကန်ာရန်အတကွ ်အလိ0:+ိပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ  အလိ0:+ိသည ် /  အလိ0:+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တေိမာေသဩဝါဒစာပ�မေစာင ်၄:၁၅-၁၆ -  ၁၅သင၏်တိ6းပါွးြခငး်ကိ6 လNအေပါငး်တိ6အ့ား ထင/်0ား 
ေစြခငး်င0ါ။ ဤအရာများကိ6 စတိစ်ွလဲမ်း၍ eကVိးစားအားထ6တေ်လာ။့ ၁၆ကိ6ယက်ိ6၎ငး်၊ ကိ6ယဆ်ံ6း 
မဩဝါဒကိ6၎ငး် သတြိပV၍ အ]မဲတညေ်နေလာ။့ ထိ6သိ6 ့ြပVလdင၊် ကိ6ယက်ိ6၎ငး်၊ နားေထာငေ်သာသN 
တိ6က့ိ6၎ငး်ကယတ်ငလ်မိ်မ့ည။် 

တေိမာေသဩဝါဒစာဒ0တယိေစာင ်၂:၁၅ - သငမ်Nကား၊ ဝနခ်ေံတာ်မNေသာသN၊ /0ကေ်bကာကစ်ရာ 

အေbကာငး်မ/0ိဘ၊ဲ သမvာတရားကိ6 မ0နက်နစ်ာွ ပိ6ငး်ြခားတတေ်သာ ဆရာသမားြဖစလ်ျက၊် ဘ6ရား 
သခငေ်/0 R၌ ကိ6ယက်ိ6ကိ6ယဆ်ကသ်ြခငး်င0ါ eကVိးစား အားထ6တေ်လာ။့ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း၃:၇၉- အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏် အမိန ့ေ်တာ်များကိ6 နာခသံNများ ြဖစb်ကက6န၊် 
အေbကာငး် မNကားအသငတ်ိ6သ့ည ်ေဒသနာေတာ ်ကျမ်းဂနက်ိ6(သNတစပ်ါးတိ6အ့ား)သငb်ကားြပသ 

ပိ6ခ့ျသည့ြ်ပင ်မိမိတိ6 ့ ကိ6ယတ်ိ6ငလ်ညး် ဖတရွ်တေ်လလ့ာသNများ ြဖစေ်သာေbကာင့ပ်ငတ်ညး်။ 

မ+တခ်ျက။်မွတစ်လငလ်Wမျိ[းများယံ05ကညရ်န်လိ0အပ်ေသာသန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်၏စကား
လံ0း *+င်ေ့ပးစာေရတကွမ်B အရ ၉၀ ရာခိ0င*်Bန်းေသာအပိ0ငး်သည ်ေသာငရ်သက်ျမ်း၊ ဇဗWရ်ကျမ်း*+င် ့
အင ်ဂျလက်ျမ်း တငွပ်ါဝင်̀ ပီး၊ ၁၀ 

ရာခိ0င*်Bန်းေသာအပိ0ငး်သညက်ျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွပ်ါဝငေ်5ကာငး် ဖွင်ဆ့ိ0ြပသည။်  

သမ#ာကျမ်းစာ -  စကားလံ0း = ၇၈၃၁၃၇  ေပးစာ ၃၅၆၆၄၈၀ 

 ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန် -  စကားလံ0း = ၇၇၉၃၄     ေပးစာ ၃၂၆၀၄၈  
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ယံ05ကညသ်Wများအား သမ#ာကျမ်းစာပိ0ဒအ်ပိ0ငး်တစခ်0ကိ0 ယံ05ကည်̀ ပီး 

အြခားကျမ်းစာပိ0ဒက်ိ0 မယံ05ကညြ်ခငး်အား ခွင်ြ့ပ[ပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ  ခွင်မ့ြပ[ပါ  /  ခွင်မ့ြပ[ပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တမန်ေတာ်ဝတ~ [ ၂၀:၂၇-ဘ6ရားသခင၏်အလိ6ေတာ်ကိ6သငတ်ိ6အ့ား အက6နအ်စင ်ေဟာေြပာြပသ 

ြခငး်အမ\ကိ6 ငါသညမ်လ, ဲမေ/0ာငဘ်ြဲပVခဲ]့ပီ. 

တေိမာေသဩဝါဒစာဒ0တယိေစာင ်၃:၁၆-ထိ6ကျမ်းစာ/0ိသမdသည ်ဘ6ရားသခင ်မ\တသ်ငွး်ေတာ်မN 
ေသာအားြဖင်ြ့ဖစ၍်.. ဩဝါဒေပးြခငး်၊အြပစက်ိ6ေဘာ်ြပြခငး်၊ ေြဖာင်မ့တစ်ာွ ြပVြပငြ်ခငး်၊ တရားကိ6 
သနွသ်ငြ်ခငး်၊ ေြဖာင်မ့တစ်ာွ ြပVြပငြ်ခငး်၊ တရားကိ6သနွသ်ငြ်ခငး် ေကျးဇNးများကိ6 ြပVတတ၏်။ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၈၅ - အသငတ်ိ6သ့ည ် (ေတာငရ်ာတ)် ကျမ်းေတာ်ြမတ၏်တစတိတ်ေဒသကိ6သာ 

ယံ6bကည ်လကခ်bံက၍ ချိV Rအမိန ့ေ်တာ်များကိ6 ြငငး်ပယb်ကေလသေလာ။ 

စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၈၄၊ ၁၁၉ - ၈၄ထိ6နဗီတမနေ်တာ်အေပါငး်တိ6အ့နကတ်ပါး<0င့တ်ပါးခွြဲခားြခငး် 
အလျငး် မြပVbကပါ။ ၁၁၉ ၎ငး်ြပငအ်သငတ်ိ6သ့ည(်ေကာငး်ကငမ်0ကျေရာကလ်ာေသာ)ကျမ်းဂန ်

အလံ6းစံ6တိ6က့ိ6 ယံ6bကညb်ကက6နသ်ည။်  

မ+တခ်ျက။် ေသာငရ်သက်ျမ်း၊ ဇဗWရ်ကျမ်း၊ အငဂ်ျလက်ျမ်း *+င် ့ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန် အမည:်+ိ 
မွတ ်စလငလ်Wမျိ[းများ ယံ05ကညရ်န် လိ0အပ်ေသာ သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်၏ ၉၀ ရာခိ0င*်Bန်း 

ေကျာ် သည ်သမ#ာကျမ်းစာတငွ ်ပါ:+ိသည။်  
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်သWဖွင်ြ့ပေသာ သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်များအားလံ0းကိ0ယေနယ့ံ05ကည ်
သWများအေနြဖင် ့ေလလ့ာ`ပီး လိ0ကန်ာရန်အတကွ ်အလိ0:+ိပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ  အလိ0:+ိသည ် /  အလိ0:+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တေိမာေသဩဝါဒစာပ�မေစာင ်၄:၁၅-၁၆ -  ၁၅သင၏်တိ6းပါွးြခငး်ကိ6 လNအေပါငး်တိ6အ့ား ထင/်0ား 
ေစြခငး်င0ါ။ ဤအရာများကိ6 စတိစ်ွလဲမ်း၍ eကVိးစားအားထ6တေ်လာ။့ ၁၆ကိ6ယက်ိ6၎ငး်၊ ကိ6ယဆ်ံ6း 
မဩဝါဒကိ6၎ငး် သတြိပV၍ အ]မဲတညေ်နေလာ။့ ထိ6သိ6 ့ြပVလdင၊် ကိ6ယက်ိ6၎ငး်၊ နားေထာငေ်သာသN 
တိ6က့ိ6၎ငး်ကယတ်ငလ်မိ်မ့ည။် 

တေိမာေသဩဝါဒစာဒ0တယိေစာင ်၂:၁၅ - သငမ်Nကား၊ ဝနခ်ေံတာ်မNေသာသN၊ /0ကေ်bကာကစ်ရာ 

အေbကာငး်မ/0ိဘ၊ဲ သမvာတရားကိ6 မ0နက်နစ်ာွ ပိ6ငး်ြခားတတေ်သာ ဆရာသမားြဖစလ်ျက၊် ဘ6ရား 
သခငေ်/0 R၌ ကိ6ယက်ိ6ကိ6ယဆ်ကသ်ြခငး်င0ါ eကVိးစား အားထ6တေ်လာ။့ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း၃:၇၉- အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏် အမိန ့ေ်တာ်များကိ6 နာခသံNများ ြဖစb်ကက6န၊် 
အေbကာငး် မNကားအသငတ်ိ6သ့ည ်ေဒသနာေတာ ်ကျမ်းဂနက်ိ6(သNတစပ်ါးတိ6အ့ား)သငb်ကားြပသ 

ပိ6ခ့ျသည့ြ်ပင ်မိမိတိ6 ့ ကိ6ယတ်ိ6ငလ်ညး် ဖတရွ်တေ်လလ့ာသNများ ြဖစေ်သာေbကာင့ပ်ငတ်ညး်။ 

မ+တခ်ျက။်မွတစ်လငလ်Wမျိ[းများယံ05ကညရ်န်လိ0အပ်ေသာသန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်၏စကား
လံ0း *+င်ေ့ပးစာေရတကွမ်B အရ ၉၀ ရာခိ0င*်Bန်းေသာအပိ0ငး်သည ်ေသာငရ်သက်ျမ်း၊ ဇဗWရ်ကျမ်း*+င် ့
အင ်ဂျလက်ျမ်း တငွပ်ါဝင်̀ ပီး၊ ၁၀ 

ရာခိ0င*်Bန်းေသာအပိ0ငး်သညက်ျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွပ်ါဝငေ်5ကာငး် ဖွင်ဆ့ိ0ြပသည။်  

သမ#ာကျမ်းစာ -  စကားလံ0း = ၇၈၃၁၃၇  ေပးစာ ၃၅၆၆၄၈၀ 

 ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန် -  စကားလံ0း = ၇၇၉၃၄     ေပးစာ ၃၂၆၀၄၈  
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ယံ05ကညသ်Wများအား သမ#ာကျမ်းစာပိ0ဒအ်ပိ0ငး်တစခ်0ကိ0 ယံ05ကည်̀ ပီး 

အြခားကျမ်းစာပိ0ဒက်ိ0 မယံ05ကညြ်ခငး်အား ခွင်ြ့ပ[ပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ  ခွင်မ့ြပ[ပါ  /  ခွင်မ့ြပ[ပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တမန်ေတာ်ဝတ~ [ ၂၀:၂၇-ဘ6ရားသခင၏်အလိ6ေတာ်ကိ6သငတ်ိ6အ့ား အက6နအ်စင ်ေဟာေြပာြပသ 

ြခငး်အမ\ကိ6 ငါသညမ်လ, ဲမေ/0ာငဘ်ြဲပVခဲ]့ပီ. 

တေိမာေသဩဝါဒစာဒ0တယိေစာင ်၃:၁၆-ထိ6ကျမ်းစာ/0ိသမdသည ်ဘ6ရားသခင ်မ\တသ်ငွး်ေတာ်မN 
ေသာအားြဖင်ြ့ဖစ၍်.. ဩဝါဒေပးြခငး်၊အြပစက်ိ6ေဘာ်ြပြခငး်၊ ေြဖာင်မ့တစ်ာွ ြပVြပငြ်ခငး်၊ တရားကိ6 
သနွသ်ငြ်ခငး်၊ ေြဖာင်မ့တစ်ာွ ြပVြပငြ်ခငး်၊ တရားကိ6သနွသ်ငြ်ခငး် ေကျးဇNးများကိ6 ြပVတတ၏်။ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၈၅ - အသငတ်ိ6သ့ည ် (ေတာငရ်ာတ)် ကျမ်းေတာ်ြမတ၏်တစတိတ်ေဒသကိ6သာ 

ယံ6bကည ်လကခ်bံက၍ ချိV Rအမိန ့ေ်တာ်များကိ6 ြငငး်ပယb်ကေလသေလာ။ 

စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၈၄၊ ၁၁၉ - ၈၄ထိ6နဗီတမနေ်တာ်အေပါငး်တိ6အ့နကတ်ပါး<0င့တ်ပါးခွြဲခားြခငး် 
အလျငး် မြပVbကပါ။ ၁၁၉ ၎ငး်ြပငအ်သငတ်ိ6သ့ည(်ေကာငး်ကငမ်0ကျေရာကလ်ာေသာ)ကျမ်းဂန ်

အလံ6းစံ6တိ6က့ိ6 ယံ6bကညb်ကက6နသ်ည။်  

မ+တခ်ျက။် ေသာငရ်သက်ျမ်း၊ ဇဗWရ်ကျမ်း၊ အငဂ်ျလက်ျမ်း *+င် ့ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန် အမည:်+ိ 
မွတ ်စလငလ်Wမျိ[းများ ယံ05ကညရ်န် လိ0အပ်ေသာ သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်၏ ၉၀ ရာခိ0င*်Bန်း 

ေကျာ် သည ်သမ#ာကျမ်းစာတငွ ်ပါ:+ိသည။်  
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်သWဖွင်ြ့ပေသာ သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်များအားလံ0းကိ0ယေနယ့ံ05ကည ်
သWများအေနြဖင် ့ေလလ့ာ`ပီး လိ0ကန်ာရန်အတကွ ်အလိ0:+ိပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ  အလိ0:+ိသည ် /  အလိ0:+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တေိမာေသဩဝါဒစာပ�မေစာင ်၄:၁၅-၁၆ -  ၁၅သင၏်တိ6းပါွးြခငး်ကိ6 လNအေပါငး်တိ6အ့ား ထင/်0ား 
ေစြခငး်င0ါ။ ဤအရာများကိ6 စတိစ်ွလဲမ်း၍ eကVိးစားအားထ6တေ်လာ။့ ၁၆ကိ6ယက်ိ6၎ငး်၊ ကိ6ယဆ်ံ6း 
မဩဝါဒကိ6၎ငး် သတြိပV၍ အ]မဲတညေ်နေလာ။့ ထိ6သိ6 ့ြပVလdင၊် ကိ6ယက်ိ6၎ငး်၊ နားေထာငေ်သာသN 
တိ6က့ိ6၎ငး်ကယတ်ငလ်မိ်မ့ည။် 

တေိမာေသဩဝါဒစာဒ0တယိေစာင ်၂:၁၅ - သငမ်Nကား၊ ဝနခ်ေံတာ်မNေသာသN၊ /0ကေ်bကာကစ်ရာ 

အေbကာငး်မ/0ိဘ၊ဲ သမvာတရားကိ6 မ0နက်နစ်ာွ ပိ6ငး်ြခားတတေ်သာ ဆရာသမားြဖစလ်ျက၊် ဘ6ရား 
သခငေ်/0 R၌ ကိ6ယက်ိ6ကိ6ယဆ်ကသ်ြခငး်င0ါ eကVိးစား အားထ6တေ်လာ။့ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း၃:၇၉- အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏် အမိန ့ေ်တာ်များကိ6 နာခသံNများ ြဖစb်ကက6န၊် 
အေbကာငး် မNကားအသငတ်ိ6သ့ည ်ေဒသနာေတာ ်ကျမ်းဂနက်ိ6(သNတစပ်ါးတိ6အ့ား)သငb်ကားြပသ 

ပိ6ခ့ျသည့ြ်ပင ်မိမိတိ6 ့ ကိ6ယတ်ိ6ငလ်ညး် ဖတရွ်တေ်လလ့ာသNများ ြဖစေ်သာေbကာင့ပ်ငတ်ညး်။ 

မ+တခ်ျက။်မွတစ်လငလ်Wမျိ[းများယံ05ကညရ်န်လိ0အပ်ေသာသန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်၏စကား
လံ0း *+င်ေ့ပးစာေရတကွမ်B အရ ၉၀ ရာခိ0င*်Bန်းေသာအပိ0ငး်သည ်ေသာငရ်သက်ျမ်း၊ ဇဗWရ်ကျမ်း*+င် ့
အင ်ဂျလက်ျမ်း တငွပ်ါဝင်̀ ပီး၊ ၁၀ 

ရာခိ0င*်Bန်းေသာအပိ0ငး်သညက်ျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွပ်ါဝငေ်5ကာငး် ဖွင်ဆ့ိ0ြပသည။်  

သမ#ာကျမ်းစာ -  စကားလံ0း = ၇၈၃၁၃၇  ေပးစာ ၃၅၆၆၄၈၀ 

 ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန် -  စကားလံ0း = ၇၇၉၃၄     ေပးစာ ၃၂၆၀၄၈  
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လWတစေ်ယာကအ်တကွ၄်ငး်၏ဘဝတငွေ်ကာငး်ချီးမဂyလာခံစားရ:+ိရန်အတကွဘ်0ရားသခင ်

၏ *Bတက်ပတေ်တာ်ကိ0 နာခံြခငး်သည ်အေြခခံအေ5ကာငး်အချက ်ဟ0တပ်ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ဟ0တသ်ည ် /  ဟ0တသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တရားေဟာရာကျမ်း ၁၁:၂၆-၂၇- ၂၆ယေနေ့ကာငး်eကးီေပးြခငး်<0င်က့ျိနြ်ခငး်တညး်ဟNေသာဤ <0စပ်ါး 
ကိ6 သငတ်ိ6ေ့/0 R မ0ာငါထား၏။ ၂၇ယေနင့ါဆင်ဆ့ိ6ေသာ သငတ်ိ6ဘ့6ရားသခင ်ထာဝရဘ6ရား၏ ပညတ ်

ေတာ်တိ6က့ိ6 နားေထာငလ်dငမ်Nကား၊ ေကာငး်eကးီေပးြခငး်၊ 
တရားေဟာရာကျမ်း ၂၈:၁၃ 

ထာဝရဘ6ရားသညသ်င်က့ိ6အ]မီးမြဖစေ်စဘေဲခါငး်ြဖစေ်စေတာ်မNသြဖင်၊့ သငသ်ည ်

ေအာက၌်မေနရဘ ဲအေပu၌သာ ေနရေသာအခငွ် ့/0ိလမိ်မ့ည။် ယေန ့ ငါဆင် ့ဆိ6ေသာ၊ 
သင၏်ဘ6ရားသခင ်ထာဝရဘ6ရား၏ပညတေ်တာ်တိ6က့ိ6 ကျင်ေ့စာင်ြ့ခငး်င0ာ နားေထာင ်လdင၎်ငး်၊ 
တရားေဟာရာကျမ်း ၃၀:၁၉ - အသက/်0ငြ်ခငး်၊ ေသြခငး်၊ ေကာငး်eကးီေပးြခငး်၊ ကျိနြ်ခငး်တိ6က့ိ6 
သင်ေ့/0 R၌ ငါထားသညဟ်6 သင်တ့ဘက၌် ေကာငး်ကငေ်ြမeကးီကိ6 ငါတိ6ငတ်ည၏်။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၂-၄-.. ယံ6bကညb်က၏။ ထိ6 ့ြပင ်တဝ ထိ6သNေတာ်စငမ်ျားသည ်တမလနွ ်

ဘဝကိ6လညး် အမ0နဟ်N၍ သသံယကငး်စာွ ယံ6bကည ်bကက6န၏်။(ေဖာ်ြပပါ အဂ� ါရပ်များ<0င့ြ်ပည့စ်ံ6 
ေသာ) ထိ6သNေတာ်စငမ်ျားသည ်မိမိတိ6၏့ အ/0ငသ်ခင၏် တရားလမ်းေပu၌ တည/်0ိbကက6န၏်။ 

ထိ6သNေတာ်စငမ်ျားသညသ်ာလdင ်ေအာငြ်မငသ်Nများ ြဖစb်ကက6နသ်တညး်။ 
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သမ#ာကျမ်းစာကိ0 ဖတR်Bရန်*+င်လ့ိ0ကန်ာရန်ြငငး်ဆန်ေသာသWများသည ်မိမိကိ0ယမိ်မိ မယံ0 
5ကညသ်Wအြဖစ ်ကျိန်ဆြဲခငး် အြဖစသ်ကေ်ရာကေ်စပါသလား။ (Kâfir) 

သမ#ာကျမ်းစာ သကေ်ရာကေ်စသည ် /  သကေ်ရာကေ်စသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေယရမိအနာဂတO ကိျမ်း ၁၁:၃ - သငတ်ိ6၏့ ဘိ6းေဘးများ၌ ငါကျိနဆ်ိ6ေသာ သစoာဂတကိိ6 ေစာင်ရ့ 

ေသာအခငွ်/့0ိေစြခငး်င0ါ... 
ေဟ`ဗဲဩဝါဒစာ ၁၂:၂၅-၂၉ -၂၅ သငတ်ိ6သ့ည ်မိန်ေ့တာ်မNေသာ သN၏စကားေတာ်ကိ6 မြငငး်မပယ ်

မညအ်ေbကာငး် သတြိပVbကေလာ။့ ၂၉ ငါတိ6ဘ့6ရားသခငသ်ည ်ေလာငေ်သာမီးြဖစေ်တာ်မN၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွအ်အရ််ရာဖ် ၇:၃၆၊ ၄၀-၄၉- ၃၆သိ6ရ့ာတငွမ်Nကား အbကငသ်Nတိ6သ့ည ်ငါအ/0ငြ်မတ၏် အမိန ့ ်
ေတာ်များကိ6 ြငငး်ပယb်ကက6နအ်ံ။့ ၎ငး်ြပင ်ထိ6သNတိ6သ့ည ်အမိန ့ေ်တာ်များကိ6 မထေီလးစားြပVလ6ပ် 

bကက6နအ်ံ။့ထိ6(ကဲသ့ိ6ေ့သာ)သNတိ6သ့ာလdငင်ရဲသားများြဖစb်ကက6န၏်။ ၎ငး်တိ6သ့ညင်ရဲ၌ပင ်ထာဝ 

စF ေနထိ6င ်bကမည့သ်Nများ ြဖစb်ကေပသည။် ၄၀ ဧကနစ်ငစ်စ ်အbကငသ်Nတိ6သ့ည ်ငါအ/0ငြ်မတ၏် 

ေဒသနာ ေတာ်များကိ6 မဟ6တမ်မ0နဟ်6 ြငငး်ဆိ6bကက6န၏်။၎ငး်ြပင ်ထိ6သNတိ6သ့ည ်ယငး်ေဒသနာ 

ေတာမ်ျားကိ6နာယNြခငး်မ0မထေီလးစား ြပVလ6ပ်bကက6န၏်။ ထိ6သNတိ6အ့ဖိ6ေ့ကာငး်ကင၏် တခံါးများ 
သည ်ဖွင့ထ်ားြခငး်ခရံလမိ့်မညမ်ဟ6တေ်ပ။၄၁ ၄ငး်တိ6၌့ ငရဲမီးအပ်ိယာပင/်0ိအံ။့  

အန်ကးီ ၂၉:၄၆-၄၇ - ၄၆၎ငး်ြပင ်အသငတ်ိ6သ့ည ်ကျမ်းဂနရ်/0ိခဲb့ကေသာသNတိ6<့ 0င့ ်ေကာငး်မနွ ်

(ယFေကျးသမိ်ေမွR) လ0ေသာ နညး်ြဖင့သ်ာလdင ်အေချအတင ်ေြပာဆိ6bကေလက6န။် ၄၇ စငစ်စ ်ဤ 

နညး်အတိ6ငး်ပင ်ငါအ/0ငြ်မတ ်သညအ်သင့ထ်သံိ6 ့ ကျမ်းဂန(်က6ရ်အာနက်ျမ်းြမတ)်ကိ6 ချေပးသနား 
ေတာ်မNခဲ၏့။ သိ6 ့ြဖစေ်ပရာ ငါအ/0ငြ်မတ ်ကျမ်းဂန ်ချီးြမUင် ့ေပးသနားေတာ်မNခဲေ့သာ သNတိ6သ့ည ်

ယငး် (က6ရ်အာန)်ကျမ်းြမတက်ိ6ယံ6bကညb်ကက6န၏်။  
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လWတစေ်ယာကအ်တကွ၄်ငး်၏ဘဝတငွေ်ကာငး်ချီးမဂyလာခံစားရ:+ိရန်အတကွဘ်0ရားသခင ်

၏ *Bတက်ပတေ်တာ်ကိ0 နာခံြခငး်သည ်အေြခခံအေ5ကာငး်အချက ်ဟ0တပ်ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ဟ0တသ်ည ် /  ဟ0တသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တရားေဟာရာကျမ်း ၁၁:၂၆-၂၇- ၂၆ယေနေ့ကာငး်eကးီေပးြခငး်<0င်က့ျိနြ်ခငး်တညး်ဟNေသာဤ <0စပ်ါး 
ကိ6 သငတ်ိ6ေ့/0 R မ0ာငါထား၏။ ၂၇ယေနင့ါဆင်ဆ့ိ6ေသာ သငတ်ိ6ဘ့6ရားသခင ်ထာဝရဘ6ရား၏ ပညတ ်

ေတာ်တိ6က့ိ6 နားေထာငလ်dငမ်Nကား၊ ေကာငး်eကးီေပးြခငး်၊ 
တရားေဟာရာကျမ်း ၂၈:၁၃ 

ထာဝရဘ6ရားသညသ်င်က့ိ6အ]မီးမြဖစေ်စဘေဲခါငး်ြဖစေ်စေတာ်မNသြဖင်၊့ သငသ်ည ်

ေအာက၌်မေနရဘ ဲအေပu၌သာ ေနရေသာအခငွ် ့/0ိလမိ်မ့ည။် ယေန ့ ငါဆင် ့ဆိ6ေသာ၊ 
သင၏်ဘ6ရားသခင ်ထာဝရဘ6ရား၏ပညတေ်တာ်တိ6က့ိ6 ကျင်ေ့စာင်ြ့ခငး်င0ာ နားေထာင ်လdင၎်ငး်၊ 
တရားေဟာရာကျမ်း ၃၀:၁၉ - အသက/်0ငြ်ခငး်၊ ေသြခငး်၊ ေကာငး်eကးီေပးြခငး်၊ ကျိနြ်ခငး်တိ6က့ိ6 
သင်ေ့/0 R၌ ငါထားသညဟ်6 သင်တ့ဘက၌် ေကာငး်ကငေ်ြမeကးီကိ6 ငါတိ6ငတ်ည၏်။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၂-၄-.. ယံ6bကညb်က၏။ ထိ6 ့ြပင ်တဝ ထိ6သNေတာ်စငမ်ျားသည ်တမလနွ ်

ဘဝကိ6လညး် အမ0နဟ်N၍ သသံယကငး်စာွ ယံ6bကည ်bကက6န၏်။(ေဖာ်ြပပါ အဂ� ါရပ်များ<0င့ြ်ပည့စ်ံ6 
ေသာ) ထိ6သNေတာစ်ငမ်ျားသည ်မိမိတိ6၏့ အ/0ငသ်ခင၏် တရားလမ်းေပu၌ တည/်0ိbကက6န၏်။ 

ထိ6သNေတာ်စငမ်ျားသညသ်ာလdင ်ေအာငြ်မငသ်Nများ ြဖစb်ကက6နသ်တညး်။ 

၁၆။. 16 

သမ#ာကျမ်းစာကိ0 ဖတR်Bရန်*+င်လ့ိ0ကန်ာရန်ြငငး်ဆန်ေသာသWများသည ်မိမိကိ0ယမိ်မိ မယံ0 
5ကညသ်Wအြဖစ ်ကျိန်ဆြဲခငး် အြဖစသ်ကေ်ရာကေ်စပါသလား။ (Kâfir) 

သမ#ာကျမ်းစာ သကေ်ရာကေ်စသည ် /  သကေ်ရာကေ်စသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေယရမိအနာဂတO ကိျမ်း ၁၁:၃ - သငတ်ိ6၏့ ဘိ6းေဘးများ၌ ငါကျိနဆ်ိ6ေသာ သစoာဂတကိိ6 ေစာင်ရ့ 

ေသာအခငွ်/့0ိေစြခငး်င0ါ... 
ေဟ`ဗဲဩဝါဒစာ ၁၂:၂၅-၂၉ -၂၅ သငတ်ိ6သ့ည ်မိန်ေ့တာ်မNေသာ သN၏စကားေတာ်ကိ6 မြငငး်မပယ ်

မညအ်ေbကာငး် သတြိပVbကေလာ။့ ၂၉ ငါတိ6ဘ့6ရားသခငသ်ည ်ေလာငေ်သာမီးြဖစေ်တာ်မN၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွအ်အရ််ရာဖ် ၇:၃၆၊ ၄၀-၄၉- ၃၆သိ6ရ့ာတငွမ်Nကား အbကငသ်Nတိ6သ့ည ်ငါအ/0ငြ်မတ၏် အမိန ့ ်
ေတာ်များကိ6 ြငငး်ပယb်ကက6နအ်ံ။့ ၎ငး်ြပင ်ထိ6သNတိ6သ့ည ်အမိန ့ေ်တာ်များကိ6 မထေီလးစားြပVလ6ပ် 

bကက6နအ်ံ။့ထိ6(ကဲသ့ိ6ေ့သာ)သNတိ6သ့ာလdငင်ရဲသားများြဖစb်ကက6န၏်။ ၎ငး်တိ6သ့ညင်ရဲ၌ပင ်ထာဝ 

စF ေနထိ6င ်bကမည့သ်Nများ ြဖစb်ကေပသည။် ၄၀ ဧကနစ်ငစ်စ ်အbကငသ်Nတိ6သ့ည ်ငါအ/0ငြ်မတ၏် 

ေဒသနာ ေတာ်များကိ6 မဟ6တမ်မ0နဟ်6 ြငငး်ဆိ6bကက6န၏်။၎ငး်ြပင ်ထိ6သNတိ6သ့ည ်ယငး်ေဒသနာ 

ေတာမ်ျားကိ6နာယNြခငး်မ0မထေီလးစား ြပVလ6ပ်bကက6န၏်။ ထိ6သNတိ6အ့ဖိ6ေ့ကာငး်ကင၏် တခံါးများ 
သည ်ဖွင့ထ်ားြခငး်ခရံလမိ့်မညမ်ဟ6တေ်ပ။၄၁ ၄ငး်တိ6၌့ ငရဲမီးအပ်ိယာပင/်0ိအံ။့  

အန်ကးီ ၂၉:၄၆-၄၇ - ၄၆၎ငး်ြပင ်အသငတ်ိ6သ့ည ်ကျမ်းဂနရ်/0ိခဲb့ကေသာသNတိ6<့ 0င့ ်ေကာငး်မနွ ်

(ယFေကျးသမိ်ေမွR) လ0ေသာ နညး်ြဖင့သ်ာလdင ်အေချအတင ်ေြပာဆိ6bကေလက6န။် ၄၇ စငစ်စ ်ဤ 

နညး်အတိ6ငး်ပင ်ငါအ/0ငြ်မတ ်သညအ်သင့ထ်သံိ6 ့ ကျမ်းဂန(်က6ရ်အာနက်ျမ်းြမတ)်ကိ6 ချေပးသနား 
ေတာ်မNခဲ၏့။ သိ6 ့ြဖစေ်ပရာ ငါအ/0ငြ်မတ ်ကျမ်းဂန ်ချီးြမUင် ့ေပးသနားေတာ်မNခဲေ့သာ သNတိ6သ့ည ်

ယငး် (က6ရ်အာန)်ကျမ်းြမတက်ိ6ယံ6bကညb်ကက6န၏်။  

	

၁၅။. 15 

လWတစေ်ယာကအ်တကွ၄်ငး်၏ဘဝတငွေ်ကာငး်ချီးမဂyလာခံစားရ:+ိရန်အတကွဘ်0ရားသခင ်

၏ *Bတက်ပတေ်တာ်ကိ0 နာခံြခငး်သည ်အေြခခံအေ5ကာငး်အချက ်ဟ0တပ်ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ဟ0တသ်ည ် /  ဟ0တသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တရားေဟာရာကျမ်း ၁၁:၂၆-၂၇- ၂၆ယေနေ့ကာငး်eကးီေပးြခငး်<0င်က့ျိနြ်ခငး်တညး်ဟNေသာဤ <0စပ်ါး 
ကိ6 သငတ်ိ6ေ့/0 R မ0ာငါထား၏။ ၂၇ယေနင့ါဆင်ဆ့ိ6ေသာ သငတ်ိ6ဘ့6ရားသခင ်ထာဝရဘ6ရား၏ ပညတ ်

ေတာ်တိ6က့ိ6 နားေထာငလ်dငမ်Nကား၊ ေကာငး်eကးီေပးြခငး်၊ 
တရားေဟာရာကျမ်း ၂၈:၁၃ 

ထာဝရဘ6ရားသညသ်င်က့ိ6အ]မီးမြဖစေ်စဘေဲခါငး်ြဖစေ်စေတာ်မNသြဖင်၊့ သငသ်ည ်

ေအာက၌်မေနရဘ ဲအေပu၌သာ ေနရေသာအခငွ် ့/0ိလမိ်မ့ည။် ယေန ့ ငါဆင် ့ဆိ6ေသာ၊ 
သင၏်ဘ6ရားသခင ်ထာဝရဘ6ရား၏ပညတေ်တာ်တိ6က့ိ6 ကျင်ေ့စာင်ြ့ခငး်င0ာ နားေထာင ်လdင၎်ငး်၊ 
တရားေဟာရာကျမ်း ၃၀:၁၉ - အသက/်0ငြ်ခငး်၊ ေသြခငး်၊ ေကာငး်eကးီေပးြခငး်၊ ကျိနြ်ခငး်တိ6က့ိ6 
သင်ေ့/0 R၌ ငါထားသညဟ်6 သင်တ့ဘက၌် ေကာငး်ကငေ်ြမeကးီကိ6 ငါတိ6ငတ်ည၏်။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၂-၄-.. ယံ6bကညb်က၏။ ထိ6 ့ြပင ်တဝ ထိ6သNေတာ်စငမ်ျားသည ်တမလနွ ်

ဘဝကိ6လညး် အမ0နဟ်N၍ သသံယကငး်စာွ ယံ6bကည ်bကက6န၏်။(ေဖာ်ြပပါ အဂ� ါရပ်များ<0င့ြ်ပည့စ်ံ6 
ေသာ) ထိ6သNေတာ်စငမ်ျားသည ်မိမိတိ6၏့ အ/0ငသ်ခင၏် တရားလမ်းေပu၌ တည/်0ိbကက6န၏်။ 

ထိ6သNေတာ်စငမ်ျားသညသ်ာလdင ်ေအာငြ်မငသ်Nများ ြဖစb်ကက6နသ်တညး်။ 

၁၆။. 16 

သမ#ာကျမ်းစာကိ0 ဖတR်Bရန်*+င်လ့ိ0ကန်ာရန်ြငငး်ဆန်ေသာသWများသည ်မိမိကိ0ယမိ်မိ မယံ0 
5ကညသ်Wအြဖစ ်ကျိန်ဆြဲခငး် အြဖစသ်ကေ်ရာကေ်စပါသလား။ (Kâfir) 

သမ#ာကျမ်းစာ သကေ်ရာကေ်စသည ် /  သကေ်ရာကေ်စသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေယရမိအနာဂတO ကိျမ်း ၁၁:၃ - သငတ်ိ6၏့ ဘိ6းေဘးများ၌ ငါကျိနဆ်ိ6ေသာ သစoာဂတကိိ6 ေစာင်ရ့ 

ေသာအခငွ်/့0ိေစြခငး်င0ါ... 
ေဟ`ဗဲဩဝါဒစာ ၁၂:၂၅-၂၉ -၂၅ သငတ်ိ6သ့ည ်မိန်ေ့တာ်မNေသာ သN၏စကားေတာ်ကိ6 မြငငး်မပယ ်

မညအ်ေbကာငး် သတြိပVbကေလာ။့ ၂၉ ငါတိ6ဘ့6ရားသခငသ်ည ်ေလာငေ်သာမီးြဖစေ်တာ်မN၏။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွအ်အရ််ရာဖ် ၇:၃၆၊ ၄၀-၄၉- ၃၆သိ6ရ့ာတငွမ်Nကား အbကငသ်Nတိ6သ့ည ်ငါအ/0ငြ်မတ၏် အမိန ့ ်
ေတာ်များကိ6 ြငငး်ပယb်ကက6နအ်ံ။့ ၎ငး်ြပင ်ထိ6သNတိ6သ့ည ်အမိန ့ေ်တာ်များကိ6 မထေီလးစားြပVလ6ပ် 

bကက6နအ်ံ။့ထိ6(ကဲသ့ိ6ေ့သာ)သNတိ6သ့ာလdငင်ရဲသားများြဖစb်ကက6န၏်။ ၎ငး်တိ6သ့ညင်ရဲ၌ပင ်ထာဝ 

စF ေနထိ6င ်bကမည့သ်Nများ ြဖစb်ကေပသည။် ၄၀ ဧကနစ်ငစ်စ ်အbကငသ်Nတိ6သ့ည ်ငါအ/0ငြ်မတ၏် 

ေဒသနာ ေတာ်များကိ6 မဟ6တမ်မ0နဟ်6 ြငငး်ဆိ6bကက6န၏်။၎ငး်ြပင ်ထိ6သNတိ6သ့ည ်ယငး်ေဒသနာ 

ေတာမ်ျားကိ6နာယNြခငး်မ0မထေီလးစား ြပVလ6ပ်bကက6န၏်။ ထိ6သNတိ6အ့ဖိ6ေ့ကာငး်ကင၏် တခံါးများ 
သည ်ဖွင့ထ်ားြခငး်ခရံလမိ့်မညမ်ဟ6တေ်ပ။၄၁ ၄ငး်တိ6၌့ ငရဲမီးအပ်ိယာပင/်0ိအံ။့  

အန်ကးီ ၂၉:၄၆-၄၇ - ၄၆၎ငး်ြပင ်အသငတ်ိ6သ့ည ်ကျမ်းဂနရ်/0ိခဲb့ကေသာသNတိ6<့ 0င့ ်ေကာငး်မနွ ်

(ယFေကျးသမိ်ေမွR) လ0ေသာ နညး်ြဖင့သ်ာလdင ်အေချအတင ်ေြပာဆိ6bကေလက6န။် ၄၇ စငစ်စ ်ဤ 

နညး်အတိ6ငး်ပင ်ငါအ/0ငြ်မတ ်သညအ်သင့ထ်သံိ6 ့ ကျမ်းဂန(်က6ရ်အာနက်ျမ်းြမတ)်ကိ6 ချေပးသနား 
ေတာ်မNခဲ၏့။ သိ6 ့ြဖစေ်ပရာ ငါအ/0ငြ်မတ ်ကျမ်းဂန ်ချီးြမUင် ့ေပးသနားေတာ်မNခဲေ့သာ သNတိ6သ့ည ်

ယငး် (က6ရ်အာန)်ကျမ်းြမတက်ိ6ယံ6bကညb်ကက6န၏်။  

	

၁၅။. 15 

လWတစေ်ယာကအ်တကွ၄်ငး်၏ဘဝတငွေ်ကာငး်ချီးမဂyလာခံစားရ:+ိရန်အတကွဘ်0ရားသခင ်

၏ *Bတက်ပတေ်တာ်ကိ0 နာခံြခငး်သည ်အေြခခံအေ5ကာငး်အချက ်ဟ0တပ်ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ဟ0တသ်ည ် /  ဟ0တသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တရားေဟာရာကျမ်း ၁၁:၂၆-၂၇- ၂၆ယေနေ့ကာငး်eကးီေပးြခငး်<0င်က့ျိနြ်ခငး်တညး်ဟNေသာဤ <0စပ်ါး 
ကိ6 သငတ်ိ6ေ့/0 R မ0ာငါထား၏။ ၂၇ယေနင့ါဆင်ဆ့ိ6ေသာ သငတ်ိ6ဘ့6ရားသခင ်ထာဝရဘ6ရား၏ ပညတ ်

ေတာ်တိ6က့ိ6 နားေထာငလ်dငမ်Nကား၊ ေကာငး်eကးီေပးြခငး်၊ 
တရားေဟာရာကျမ်း ၂၈:၁၃ 

ထာဝရဘ6ရားသညသ်င်က့ိ6အ]မီးမြဖစေ်စဘေဲခါငး်ြဖစေ်စေတာ်မNသြဖင်၊့ သငသ်ည ်

ေအာက၌်မေနရဘ ဲအေပu၌သာ ေနရေသာအခငွ် ့/0ိလမိ်မ့ည။် ယေန ့ ငါဆင် ့ဆိ6ေသာ၊ 
သင၏်ဘ6ရားသခင ်ထာဝရဘ6ရား၏ပညတေ်တာ်တိ6က့ိ6 ကျင်ေ့စာင်ြ့ခငး်င0ာ နားေထာင ်လdင၎်ငး်၊ 
တရားေဟာရာကျမ်း ၃၀:၁၉ - အသက/်0ငြ်ခငး်၊ ေသြခငး်၊ ေကာငး်eကးီေပးြခငး်၊ ကျိနြ်ခငး်တိ6က့ိ6 
သင်ေ့/0 R၌ ငါထားသညဟ်6 သင်တ့ဘက၌် ေကာငး်ကငေ်ြမeကးီကိ6 ငါတိ6ငတ်ည၏်။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၂-၄-.. ယံ6bကညb်က၏။ ထိ6 ့ြပင ်တဝ ထိ6သNေတာ်စငမ်ျားသည ်တမလနွ ်

ဘဝကိ6လညး် အမ0နဟ်N၍ သသံယကငး်စာွ ယံ6bကည ်bကက6န၏်။(ေဖာ်ြပပါ အဂ� ါရပ်များ<0င့ြ်ပည့စ်ံ6 
ေသာ) ထိ6သNေတာစ်ငမ်ျားသည ်မိမိတိ6၏့ အ/0ငသ်ခင၏် တရားလမ်းေပu၌ တည/်0ိbကက6န၏်။ 

ထိ6သNေတာ်စငမ်ျားသညသ်ာလdင ်ေအာငြ်မငသ်Nများ ြဖစb်ကက6နသ်တညး်။ 
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သမ#ာကျမ်းစာကိ0 ဖတR်Bရန်*+င်လ့ိ0ကန်ာရန်ြငငး်ဆန်ေသာသWများသည ်မိမိကိ0ယမိ်မိ မယံ0 
5ကညသ်Wအြဖစ ်ကျိန်ဆြဲခငး် အြဖစသ်ကေ်ရာကေ်စပါသလား။ (Kâfir) 

သမ#ာကျမ်းစာ သကေ်ရာကေ်စသည ် /  သကေ်ရာကေ်စသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေယရမိအနာဂတO ကိျမ်း ၁၁:၃ - သငတ်ိ6၏့ ဘိ6းေဘးများ၌ ငါကျိနဆ်ိ6ေသာ သစoာဂတကိိ6 ေစာင်ရ့ 

ေသာအခငွ်/့0ိေစြခငး်င0ါ... 
ေဟ`ဗဲဩဝါဒစာ ၁၂:၂၅-၂၉ -၂၅ သငတ်ိ6သ့ည ်မိန်ေ့တာ်မNေသာ သN၏စကားေတာ်ကိ6 မြငငး်မပယ ်

မညအ်ေbကာငး် သတြိပVbကေလာ။့ ၂၉ ငါတိ6ဘ့6ရားသခငသ်ည ်ေလာငေ်သာမီးြဖစေ်တာ်မN၏။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွအ်အရ််ရာဖ် ၇:၃၆၊ ၄၀-၄၉- ၃၆သိ6ရ့ာတငွမ်Nကား အbကငသ်Nတိ6သ့ည ်ငါအ/0ငြ်မတ၏် အမိန ့ ်
ေတာ်များကိ6 ြငငး်ပယb်ကက6နအ်ံ။့ ၎ငး်ြပင ်ထိ6သNတိ6သ့ည ်အမိန ့ေ်တာ်များကိ6 မထေီလးစားြပVလ6ပ် 

bကက6နအ်ံ။့ထိ6(ကဲသ့ိ6ေ့သာ)သNတိ6သ့ာလdငင်ရဲသားများြဖစb်ကက6န၏်။ ၎ငး်တိ6သ့ညင်ရဲ၌ပင ်ထာဝ 

စF ေနထိ6င ်bကမည့သ်Nများ ြဖစb်ကေပသည။် ၄၀ ဧကနစ်ငစ်စ ်အbကငသ်Nတိ6သ့ည ်ငါအ/0ငြ်မတ၏် 

ေဒသနာ ေတာ်များကိ6 မဟ6တမ်မ0နဟ်6 ြငငး်ဆိ6bကက6န၏်။၎ငး်ြပင ်ထိ6သNတိ6သ့ည ်ယငး်ေဒသနာ 

ေတာမ်ျားကိ6နာယNြခငး်မ0မထေီလးစား ြပVလ6ပ်bကက6န၏်။ ထိ6သNတိ6အ့ဖိ6ေ့ကာငး်ကင၏် တခံါးများ 
သည ်ဖွင့ထ်ားြခငး်ခရံလမိ့်မညမ်ဟ6တေ်ပ။၄၁ ၄ငး်တိ6၌့ ငရဲမီးအပ်ိယာပင/်0ိအံ။့  

အန်ကးီ ၂၉:၄၆-၄၇ - ၄၆၎ငး်ြပင ်အသငတ်ိ6သ့ည ်ကျမ်းဂနရ်/0ိခဲb့ကေသာသNတိ6<့ 0င့ ်ေကာငး်မနွ ်

(ယFေကျးသမိ်ေမွR) လ0ေသာ နညး်ြဖင့သ်ာလdင ်အေချအတင ်ေြပာဆိ6bကေလက6န။် ၄၇ စငစ်စ ်ဤ 

နညး်အတိ6ငး်ပင ်ငါအ/0ငြ်မတ ်သညအ်သင့ထ်သံိ6 ့ ကျမ်းဂန(်က6ရ်အာနက်ျမ်းြမတ)်ကိ6 ချေပးသနား 
ေတာ်မNခဲ၏့။ သိ6 ့ြဖစေ်ပရာ ငါအ/0ငြ်မတ ်ကျမ်းဂန ်ချီးြမUင် ့ေပးသနားေတာ်မNခဲေ့သာ သNတိ6သ့ည ်

ယငး် (က6ရ်အာန)်ကျမ်းြမတက်ိ6ယံ6bကညb်ကက6န၏်။  
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သမ#ာကျမ်းစာ၏ စ0စညး်ထားချကအ်ား ဗျာဒတိက်ျမ်းြဖင် ့အဆံ0းသတသ်ညကိိ0 လကခ်ံပါ 
သလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ်/ လကမ်ခံပါ ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဗျာဒတိက်ျမ်း ၂၂:၁၈-၁၉- ၁၈ ဤစာေစာင၏်အနာဂတ{ စိကားကိ6bကားေသာ သNအေပါငး်တိ6အ့ား 
ငါသကေ်သခသံညက်ား၊ အbကငသ်Nသည ်ဤအရာတိ6၌့ထပ်၍ အသစသ်ငွး်၏။ ဤစာေစာင၌် 

ေရးထားေသာ ေဘးဒဏတ်ိ6က့ိ6 ထိ6သNအေပuသိ6 ့ ဘ6ရားသခင ်သကေ်ရာကေ်စေတာ်မNမည။် ၁၉ 

အbကငသ်Nသည ်ဤစာေစာင၏် အနာဂတ{  ိစကားအချိV Rကိ6 <\တပ်ယ၏်။ ဤစာေစာင၌် ေရးထား 
ေသာ အသကပ်င<်0င်၎့ငး်၊ သန်/့0ငး်ေသာ ]မိV Rေတာ်<0င် ့၎ငး် ၊ ထိ6သNစပ်ဆိ6ငေ်သာအခငွ်က့ိ6 ဘ6ရား 
သခင ်<\တပ်ယေ်တာ်မNမည။် 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၁၉-၂၀ - ၁၉ မခkတဧ်ကန ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတအ်ထေံတာ် ၌(<0စ]်မိV Rေတာ ်
မN]ပီးြဖစေ်သာ) ဒနီ ်သာသနာမ0ာမNကားအစoလာမ်သာသနာေတာ်ပငတ်ညး်။အမ0နေ်သာ်ကား(ေတာ ်

ရာတ<်0င့ ်အနီဂ်ျီလ)် ကျမ်းများ ေပးသနားေတာ်မNြခငး်ခbံကရေသာသNတိ6သ့ညမ်ိမိတိ6ထ့အံသတိရား 
ေရာက/်0ိ]ပီးေနာက ်ေသာ်မ0ပင ်မိမိတိ6အ့ချငး်ချငး် မနာလိ6ဝနတ်ိ6စတိထ်ား /0ိြခငး်ေbကာင့ ်မညမီ 
+ွတ ်သေဘာကွလဲွbဲကက6န၏်။ ၂၀အကယ၍်သာယငး်သNတိ6သ့ည ်အမိန ့ေ်တာ်ကိ6နာခေံသာ မ6စ ်
လငမ််များြဖစb်ကပါလdင ်ယငး်သNတိ6သ့ညလ်ညး် တရားလမ်းမ0နက်ိ6 ရ/0ိbကလတ{ ံ ့။  
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သမိ0ငး်ေ5ကာငး်ဆိ0ငရ်ာကျမ်းစာများသည ်သမ#ာကျမ်းစာတငွ ်

ယခငက်မ+တတ်မ်း:+ိ`ပီးသား ြဖစေ်သာေ5ကာင် ့ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်အား 

ဘ0ရားသခင၏်*Bတက်ပတေ်တာ်အြဖစ ်ထည့် သငွး်စ�းစား*ိ0ငရ်န်အတကွ ်

သမိ0ငး်ေ5ကာငး်ဆိ0ငရ်ာကျမ်းစာများ*+င် ့ြပည့်စံ0စာွသဟဇာတ ြဖစရ်န် လိ0အပ်ပါမညလ်ား။  
သမ#ာကျမ်းစာ လိ0အပ်သည ် / မလိ0အပ်ပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၄:၃၂-၃၃ - ၃၂ ပေရာဖကတ်ိ6သ့ညလ်ညး်၊ မိမိတိ6စ့တိဝ်ိညာFကိ6 
ချVပ်တညး်<ိ6ငb်က၏။ ၃၃..သန်/့0ငး်သNတိ6၏့အသငး်ေတာ်အေပါငး်တိ6၌့ ြဖစသ်ကဲသ့ိ6 ့ အသင်အ့တင် ့
]ငမိ်ဝပ်ြခငး်ကိ6 ြပVစ6ေတာ်မN၏။ 

ဂလာတဩိဝါဒစာ ၁:၈- သိ6ေ့သာ်လညး်၊ သငတ်ိ6အ့ားငါေဟာေြပာေသာ ဧဝံေဂလတိရားမ0တပါး 
အြခားေသာဧဝံေဂလတိရားကိ6 ငါတိ6သ့ည ်ေဟာေြပာေသာ်၎ငး်၊ ေကာငး်ကငဘ်ံ6မ0လာေသာ 

ေကာငး်ကငတ်မနေ်ဟာေြပာေသာ်၎ငး်၊ ေဟာေြပာ ေသာသNသည ်ကျိနေ်တာ်မNြခငး်ကိ6ခေံစ။ 

:+ငေ်ယာဟန် ဩဝါဒစာဒ0တယိေစာင ်၁:၉ ခရစေ်တာ်၏ေဒသနာ၌ မတညဘ် ဲလနွက်ျzးေသာသNမည ်

သညက်ား၊ ဘ6ရားသခငက်ိ6မသ။ိ  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၈၅ - ထိ6 ့ြပငတ်ဝ မညသ်Nမဆိ6 အစoလာမ် သာသနာမ0တစပ်ါးအြခားသာသနာ 

တစရ်ပ် ရပ်ကိ6 /0ာေဖွစNးစမ်းပါမNထိ6သN၏ထမံ0 (ထိ6သN/0ာေဖွေသာ သာသနာသည ်အလ’ဟအ်/0င ်
ြမတအ်ထ ံေတာ်၌) လကခ်သံေဘာတNေတာ်မNြခငး်ကိ6အလျငး်ခရံမည ်မဟ6တေ်ပ။ ၎ငး်ြပငထ်ိ6သN 
သည ်ေနာင ်တမလနွဘ်ဝ ၌လညး် ဆံ6းr\ ံးသNများအနက ်တစဦ်းအပါအဝငြ်ဖစေ်ပမည။် 

စWရဟအ်ဟဇ််ဇာဖ် ၃၃:၄၀- မ6ဟမvဒသ်ညအ်သငတ်ိ6ေ့ယာကျ်ားများအနက ်မညသ်Nတစဦ်းတစ ်

ေယာက၏်ဖခငမ်dမဟ6တေ်ပ။စငစ်စမ်0ာမNကား(မ6ဟမvဒသ်ည)် အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏်ရစNလတ်မန ်

ေတာ ်သညလ်ညး်ေကာငး်၊ နဗီတမနေ်တာ် အေပါငး်တိ6 ့(၏<6ဗ6ဝသ)်ကိ6 အဆံ6းသတသ်Nသညလ်ညး် 
ေကာငး် ြဖစေ်ပသည။် 
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သမ#ာကျမ်းစာ၏ စ0စညး်ထားချကအ်ား ဗျာဒတိက်ျမ်းြဖင် ့အဆံ0းသတသ်ညကိိ0 လကခ်ံပါ 
သလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ်/ လကမ်ခံပါ ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဗျာဒတိက်ျမ်း ၂၂:၁၈-၁၉- ၁၈ ဤစာေစာင၏်အနာဂတ{ စိကားကိ6bကားေသာ သNအေပါငး်တိ6အ့ား 
ငါသကေ်သခသံညက်ား၊ အbကငသ်Nသည ်ဤအရာတိ6၌့ထပ်၍ အသစသ်ငွး်၏။ ဤစာေစာင၌် 

ေရးထားေသာ ေဘးဒဏတ်ိ6က့ိ6 ထိ6သNအေပuသိ6 ့ ဘ6ရားသခင ်သကေ်ရာကေ်စေတာ်မNမည။် ၁၉ 

အbကငသ်Nသည ်ဤစာေစာင၏် အနာဂတ{  ိစကားအချိV Rကိ6 <\တပ်ယ၏်။ ဤစာေစာင၌် ေရးထား 
ေသာ အသကပ်င<်0င်၎့ငး်၊ သန်/့0ငး်ေသာ ]မိV Rေတာ်<0င် ့၎ငး် ၊ ထိ6သNစပ်ဆိ6ငေ်သာအခငွ်က့ိ6 ဘ6ရား 
သခင ်<\တပ်ယေ်တာ်မNမည။် 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၁၉-၂၀ - ၁၉ မခkတဧ်ကန ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတအ်ထေံတာ် ၌(<0စ]်မိV Rေတာ ်
မN]ပီးြဖစေ်သာ) ဒနီ ်သာသနာမ0ာမNကားအစoလာမ်သာသနာေတာ်ပငတ်ညး်။အမ0နေ်သာ်ကား(ေတာ ်

ရာတ<်0င့ ်အနီဂ်ျီလ)် ကျမ်းများ ေပးသနားေတာ်မNြခငး်ခbံကရေသာသNတိ6သ့ညမ်ိမိတိ6ထ့အံသတိရား 
ေရာက/်0ိ]ပီးေနာက ်ေသာ်မ0ပင ်မိမိတိ6အ့ချငး်ချငး် မနာလိ6ဝနတ်ိ6စတိထ်ား /0ိြခငး်ေbကာင့ ်မညမီ 
+ွတ ်သေဘာကွလဲွbဲကက6န၏်။ ၂၀အကယ၍်သာယငး်သNတိ6သ့ည ်အမိန ့ေ်တာ်ကိ6နာခေံသာ မ6စ ်
လငမ််များြဖစb်ကပါလdင ်ယငး်သNတိ6သ့ညလ်ညး် တရားလမ်းမ0နက်ိ6 ရ/0ိbကလတ{ ံ ့။  

၁၈။. 18 

သမိ0ငး်ေ5ကာငး်ဆိ0ငရ်ာကျမ်းစာများသည ်သမ#ာကျမ်းစာတငွ ်

ယခငက်မ+တတ်မ်း:+ိ`ပီးသား ြဖစေ်သာေ5ကာင် ့ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်အား 

ဘ0ရားသခင၏်*Bတက်ပတေ်တာ်အြဖစ ်ထည့် သငွး်စ�းစား*ိ0ငရ်န်အတကွ ်

သမိ0ငး်ေ5ကာငး်ဆိ0ငရ်ာကျမ်းစာများ*+င် ့ြပည့်စံ0စာွသဟဇာတ ြဖစရ်န် လိ0အပ်ပါမညလ်ား။  
သမ#ာကျမ်းစာ လိ0အပ်သည ် / မလိ0အပ်ပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၄:၃၂-၃၃ - ၃၂ ပေရာဖကတ်ိ6သ့ညလ်ညး်၊ မိမိတိ6စ့တိဝ်ိညာFကိ6 
ချVပ်တညး်<ိ6ငb်က၏။ ၃၃..သန်/့0ငး်သNတိ6၏့အသငး်ေတာ်အေပါငး်တိ6၌့ ြဖစသ်ကဲသ့ိ6 ့ အသင်အ့တင် ့
]ငမိ်ဝပ်ြခငး်ကိ6 ြပVစ6ေတာ်မN၏။ 

ဂလာတဩိဝါဒစာ ၁:၈- သိ6ေ့သာ်လညး်၊ သငတ်ိ6အ့ားငါေဟာေြပာေသာ ဧဝံေဂလတိရားမ0တပါး 
အြခားေသာဧဝံေဂလတိရားကိ6 ငါတိ6သ့ည ်ေဟာေြပာေသာ်၎ငး်၊ ေကာငး်ကငဘ်ံ6မ0လာေသာ 

ေကာငး်ကငတ်မနေ်ဟာေြပာေသာ်၎ငး်၊ ေဟာေြပာ ေသာသNသည ်ကျိနေ်တာ်မNြခငး်ကိ6ခေံစ။ 

:+ငေ်ယာဟန် ဩဝါဒစာဒ0တယိေစာင ်၁:၉ ခရစေ်တာ်၏ေဒသနာ၌ မတညဘ် ဲလနွက်ျzးေသာသNမည ်

သညက်ား၊ ဘ6ရားသခငက်ိ6မသ။ိ  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၈၅ - ထိ6 ့ြပငတ်ဝ မညသ်Nမဆိ6 အစoလာမ် သာသနာမ0တစပ်ါးအြခားသာသနာ 

တစရ်ပ် ရပ်ကိ6 /0ာေဖွစNးစမ်းပါမNထိ6သN၏ထမံ0 (ထိ6သN/0ာေဖွေသာ သာသနာသည ်အလ’ဟအ်/0င ်
ြမတအ်ထ ံေတာ်၌) လကခ်သံေဘာတNေတာ်မNြခငး်ကိ6အလျငး်ခရံမည ်မဟ6တေ်ပ။ ၎ငး်ြပငထ်ိ6သN 
သည ်ေနာင ်တမလနွဘ်ဝ ၌လညး် ဆံ6းr\ ံးသNများအနက ်တစဦ်းအပါအဝငြ်ဖစေ်ပမည။် 

စWရဟအ်ဟဇ််ဇာဖ် ၃၃:၄၀- မ6ဟမvဒသ်ညအ်သငတ်ိ6ေ့ယာကျ်ားများအနက ်မညသ်Nတစဦ်းတစ ်

ေယာက၏်ဖခငမ်dမဟ6တေ်ပ။စငစ်စမ်0ာမNကား(မ6ဟမvဒသ်ည)် အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏်ရစNလတ်မန ်

ေတာ ်သညလ်ညး်ေကာငး်၊ နဗီတမနေ်တာ် အေပါငး်တိ6 ့(၏<6ဗ6ဝသ)်ကိ6 အဆံ6းသတသ်Nသညလ်ညး် 
ေကာငး် ြဖစေ်ပသည။် 
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သမ#ာကျမ်းစာ၏ စ0စညး်ထားချကအ်ား ဗျာဒတိက်ျမ်းြဖင် ့အဆံ0းသတသ်ညကိိ0 လကခ်ံပါ 
သလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ်/ လကမ်ခံပါ ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဗျာဒတိက်ျမ်း ၂၂:၁၈-၁၉- ၁၈ ဤစာေစာင၏်အနာဂတ{ စိကားကိ6bကားေသာ သNအေပါငး်တိ6အ့ား 
ငါသကေ်သခသံညက်ား၊ အbကငသ်Nသည ်ဤအရာတိ6၌့ထပ်၍ အသစသ်ငွး်၏။ ဤစာေစာင၌် 

ေရးထားေသာ ေဘးဒဏတ်ိ6က့ိ6 ထိ6သNအေပuသိ6 ့ ဘ6ရားသခင ်သကေ်ရာကေ်စေတာ်မNမည။် ၁၉ 

အbကငသ်Nသည ်ဤစာေစာင၏် အနာဂတ{  ိစကားအချိV Rကိ6 <\တပ်ယ၏်။ ဤစာေစာင၌် ေရးထား 
ေသာ အသကပ်င<်0င်၎့ငး်၊ သန်/့0ငး်ေသာ ]မိV Rေတာ်<0င် ့၎ငး် ၊ ထိ6သNစပ်ဆိ6ငေ်သာအခငွ်က့ိ6 ဘ6ရား 
သခင ်<\တပ်ယေ်တာ်မNမည။် 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၁၉-၂၀ - ၁၉ မခkတဧ်ကန ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတအ်ထေံတာ် ၌(<0စ]်မိV Rေတာ် 
မN]ပီးြဖစေ်သာ) ဒနီ ်သာသနာမ0ာမNကားအစoလာမ်သာသနာေတာ်ပငတ်ညး်။အမ0နေ်သာ်ကား(ေတာ ်

ရာတ<်0င့ ်အနီဂ်ျီလ)် ကျမ်းများ ေပးသနားေတာ်မNြခငး်ခbံကရေသာသNတိ6သ့ညမ်ိမိတိ6ထ့အံသတိရား 
ေရာက/်0ိ]ပီးေနာက ်ေသာ်မ0ပင ်မိမိတိ6အ့ချငး်ချငး် မနာလိ6ဝနတ်ိ6စတိထ်ား /0ိြခငး်ေbကာင့ ်မညမီ 
+ွတ ်သေဘာကွလဲွbဲကက6န၏်။ ၂၀အကယ၍်သာယငး်သNတိ6သ့ည ်အမိန ့ေ်တာ်ကိ6နာခေံသာ မ6စ ်
လငမ််များြဖစb်ကပါလdင ်ယငး်သNတိ6သ့ညလ်ညး် တရားလမ်းမ0နက်ိ6 ရ/0ိbကလတ{ ံ ့။  
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သမိ0ငး်ေ5ကာငး်ဆိ0ငရ်ာကျမ်းစာများသည ်သမ#ာကျမ်းစာတငွ ်

ယခငက်မ+တတ်မ်း:+ိ`ပီးသား ြဖစေ်သာေ5ကာင် ့ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်အား 

ဘ0ရားသခင၏်*Bတက်ပတေ်တာ်အြဖစ ်ထည့် သငွး်စ�းစား*ိ0ငရ်န်အတကွ ်

သမိ0ငး်ေ5ကာငး်ဆိ0ငရ်ာကျမ်းစာများ*+င် ့ြပည့်စံ0စာွသဟဇာတ ြဖစရ်န် လိ0အပ်ပါမညလ်ား။  
သမ#ာကျမ်းစာ လိ0အပ်သည ် / မလိ0အပ်ပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၄:၃၂-၃၃ - ၃၂ ပေရာဖကတ်ိ6သ့ညလ်ညး်၊ မိမိတိ6စ့တိဝ်ိညာFကိ6 
ချVပ်တညး်<ိ6ငb်က၏။ ၃၃..သန်/့0ငး်သNတိ6၏့အသငး်ေတာ်အေပါငး်တိ6၌့ ြဖစသ်ကဲသ့ိ6 ့ အသင်အ့တင် ့
]ငမိ်ဝပ်ြခငး်ကိ6 ြပVစ6ေတာ်မN၏။ 

ဂလာတဩိဝါဒစာ ၁:၈- သိ6ေ့သာ်လညး်၊ သငတ်ိ6အ့ားငါေဟာေြပာေသာ ဧဝံေဂလတိရားမ0တပါး 
အြခားေသာဧဝံေဂလတိရားကိ6 ငါတိ6သ့ည ်ေဟာေြပာေသာ်၎ငး်၊ ေကာငး်ကငဘ်ံ6မ0လာေသာ 

ေကာငး်ကငတ်မနေ်ဟာေြပာေသာ်၎ငး်၊ ေဟာေြပာ ေသာသNသည ်ကျိနေ်တာ်မNြခငး်ကိ6ခေံစ။ 

:+ငေ်ယာဟန် ဩဝါဒစာဒ0တယိေစာင ်၁:၉ ခရစေ်တာ်၏ေဒသနာ၌ မတညဘ် ဲလနွက်ျzးေသာသNမည ်

သညက်ား၊ ဘ6ရားသခငက်ိ6မသ။ိ  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၈၅ - ထိ6 ့ြပငတ်ဝ မညသ်Nမဆိ6 အစoလာမ် သာသနာမ0တစပ်ါးအြခားသာသနာ 

တစရ်ပ် ရပ်ကိ6 /0ာေဖွစNးစမ်းပါမNထိ6သN၏ထမံ0 (ထိ6သN/0ာေဖွေသာ သာသနာသည ်အလ’ဟအ်/0င ်
ြမတအ်ထ ံေတာ်၌) လကခ်သံေဘာတNေတာ်မNြခငး်ကိ6အလျငး်ခရံမည ်မဟ6တေ်ပ။ ၎ငး်ြပငထ်ိ6သN 
သည ်ေနာင ်တမလနွဘ်ဝ ၌လညး် ဆံ6းr\ ံးသNများအနက ်တစဦ်းအပါအဝငြ်ဖစေ်ပမည။် 

စWရဟအ်ဟဇ််ဇာဖ် ၃၃:၄၀- မ6ဟမvဒသ်ညအ်သငတ်ိ6ေ့ယာကျ်ားများအနက ်မညသ်Nတစဦ်းတစ ်

ေယာက၏်ဖခငမ်dမဟ6တေ်ပ။စငစ်စမ်0ာမNကား(မ6ဟမvဒသ်ည)် အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏်ရစNလတ်မန ်

ေတာ ်သညလ်ညး်ေကာငး်၊ နဗီတမနေ်တာ် အေပါငး်တိ6 ့(၏<6ဗ6ဝသ)်ကိ6 အဆံ6းသတသ်Nသညလ်ညး် 
ေကာငး် ြဖစေ်ပသည။် 
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သမ#ာကျမ်းစာ၏ စ0စညး်ထားချကအ်ား ဗျာဒတိက်ျမ်းြဖင် ့အဆံ0းသတသ်ညကိိ0 လကခ်ံပါ 
သလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ်/ လကမ်ခံပါ ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဗျာဒတိက်ျမ်း ၂၂:၁၈-၁၉- ၁၈ ဤစာေစာင၏်အနာဂတ{ စိကားကိ6bကားေသာ သNအေပါငး်တိ6အ့ား 
ငါသကေ်သခသံညက်ား၊ အbကငသ်Nသည ်ဤအရာတိ6၌့ထပ်၍ အသစသ်ငွး်၏။ ဤစာေစာင၌် 

ေရးထားေသာ ေဘးဒဏတ်ိ6က့ိ6 ထိ6သNအေပuသိ6 ့ ဘ6ရားသခင ်သကေ်ရာကေ်စေတာ်မNမည။် ၁၉ 

အbကငသ်Nသည ်ဤစာေစာင၏် အနာဂတ{  ိစကားအချိV Rကိ6 <\တပ်ယ၏်။ ဤစာေစာင၌် ေရးထား 
ေသာ အသကပ်င<်0င်၎့ငး်၊ သန်/့0ငး်ေသာ ]မိV Rေတာ်<0င် ့၎ငး် ၊ ထိ6သNစပ်ဆိ6ငေ်သာအခငွ်က့ိ6 ဘ6ရား 
သခင ်<\တပ်ယေ်တာ်မNမည။် 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၁၉-၂၀ - ၁၉ မခkတဧ်ကန ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတအ်ထေံတာ် ၌(<0စ]်မိV Rေတာ ်
မN]ပီးြဖစေ်သာ) ဒနီ ်သာသနာမ0ာမNကားအစoလာမ်သာသနာေတာ်ပငတ်ညး်။အမ0နေ်သာ်ကား(ေတာ ်

ရာတ<်0င့ ်အနီဂ်ျီလ)် ကျမ်းများ ေပးသနားေတာ်မNြခငး်ခbံကရေသာသNတိ6သ့ညမ်ိမိတိ6ထ့အံသတိရား 
ေရာက/်0ိ]ပီးေနာက ်ေသာ်မ0ပင ်မိမိတိ6အ့ချငး်ချငး် မနာလိ6ဝနတ်ိ6စတိထ်ား /0ိြခငး်ေbကာင့ ်မညမီ 
+ွတ ်သေဘာကွလဲွbဲကက6န၏်။ ၂၀အကယ၍်သာယငး်သNတိ6သ့ည ်အမိန ့ေ်တာ်ကိ6နာခေံသာ မ6စ ်
လငမ််များြဖစb်ကပါလdင ်ယငး်သNတိ6သ့ညလ်ညး် တရားလမ်းမ0နက်ိ6 ရ/0ိbကလတ{ ံ ့။  
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သမိ0ငး်ေ5ကာငး်ဆိ0ငရ်ာကျမ်းစာများသည ်သမ#ာကျမ်းစာတငွ ်

ယခငက်မ+တတ်မ်း:+ိ`ပီးသား ြဖစေ်သာေ5ကာင် ့ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်အား 

ဘ0ရားသခင၏်*Bတက်ပတေ်တာ်အြဖစ ်ထည့် သငွး်စ�းစား*ိ0ငရ်န်အတကွ ်

သမိ0ငး်ေ5ကာငး်ဆိ0ငရ်ာကျမ်းစာများ*+င် ့ြပည့်စံ0စာွသဟဇာတ ြဖစရ်န် လိ0အပ်ပါမညလ်ား။  
သမ#ာကျမ်းစာ လိ0အပ်သည ် / မလိ0အပ်ပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၄:၃၂-၃၃ - ၃၂ ပေရာဖကတ်ိ6သ့ညလ်ညး်၊ မိမိတိ6စ့တိဝ်ိညာFကိ6 
ချVပ်တညး်<ိ6ငb်က၏။ ၃၃..သန်/့0ငး်သNတိ6၏့အသငး်ေတာ်အေပါငး်တိ6၌့ ြဖစသ်ကဲသ့ိ6 ့ အသင်အ့တင် ့
]ငမိ်ဝပ်ြခငး်ကိ6 ြပVစ6ေတာ်မN၏။ 

ဂလာတဩိဝါဒစာ ၁:၈- သိ6ေ့သာ်လညး်၊ သငတ်ိ6အ့ားငါေဟာေြပာေသာ ဧဝံေဂလတိရားမ0တပါး 
အြခားေသာဧဝံေဂလတိရားကိ6 ငါတိ6သ့ည ်ေဟာေြပာေသာ်၎ငး်၊ ေကာငး်ကငဘ်ံ6မ0လာေသာ 

ေကာငး်ကငတ်မနေ်ဟာေြပာေသာ်၎ငး်၊ ေဟာေြပာ ေသာသNသည ်ကျိနေ်တာ်မNြခငး်ကိ6ခေံစ။ 

:+ငေ်ယာဟန် ဩဝါဒစာဒ0တယိေစာင ်၁:၉ ခရစေ်တာ်၏ေဒသနာ၌ မတညဘ် ဲလနွက်ျzးေသာသNမည ်

သညက်ား၊ ဘ6ရားသခငက်ိ6မသ။ိ  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၈၅ - ထိ6 ့ြပငတ်ဝ မညသ်Nမဆိ6 အစoလာမ် သာသနာမ0တစပ်ါးအြခားသာသနာ 

တစရ်ပ် ရပ်ကိ6 /0ာေဖွစNးစမ်းပါမNထိ6သN၏ထမံ0 (ထိ6သN/0ာေဖွေသာ သာသနာသည ်အလ’ဟအ်/0င ်
ြမတအ်ထ ံေတာ်၌) လကခ်သံေဘာတNေတာ်မNြခငး်ကိ6အလျငး်ခရံမည ်မဟ6တေ်ပ။ ၎ငး်ြပငထ်ိ6သN 
သည ်ေနာင ်တမလနွဘ်ဝ ၌လညး် ဆံ6းr\ ံးသNများအနက ်တစဦ်းအပါအဝငြ်ဖစေ်ပမည။် 

စWရဟအ်ဟဇ််ဇာဖ် ၃၃:၄၀- မ6ဟမvဒသ်ညအ်သငတ်ိ6ေ့ယာကျ်ားများအနက ်မညသ်Nတစဦ်းတစ ်

ေယာက၏်ဖခငမ်dမဟ6တေ်ပ။စငစ်စမ်0ာမNကား(မ6ဟမvဒသ်ည)် အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏်ရစNလတ်မန ်

ေတာ ်သညလ်ညး်ေကာငး်၊ နဗီတမနေ်တာ် အေပါငး်တိ6 ့(၏<6ဗ6ဝသ)်ကိ6 အဆံ6းသတသ်Nသညလ်ညး် 
ေကာငး် ြဖစေ်ပသည။် 
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ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွ ်သမ#ာကျမ်းစာတငွေ်တွs :+ိမB*+င် ့လံ0းဝဆန်က့ျငေ်သာ 

အေြခခံအယW ဝါဒဆိ0ငရ်ာ*+င်သ့မိ0ငး် ဆိ0ငရ်ာကာွဟချကမ်ျား ပါဝငပ်ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ပါဝငသ်ည ် / မပါဝငပ်ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန် ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၂:၂၂-၂၄ -၂၃သားေတာ်ကိ6ြငငး်ပယေ်သာသNမညသ်ညက်ား၊ ခမညး် 
ေတာ်ကိ6မသ။ိ ၂၄ ထိ6ေbကာင်၊့ သငတ်ိ6သ့ည ်ေ/0 R ဦးစာွကပင ်bကားရေသာ ေဒသနာကိ6 သငတ်ိ6၌့ 

တညေ်စbကေလာ။့ ထိ6ေဒသနာသည ်သငတ်ိ6၌့တညလ်dင၊် သငတ်ိ6သ့ည ်သားေတာ်၌၎ငး်၊ ခမညး် 
ေတာ်၌၎ငး်၊ တညရ်bကလမိ်မ့ည။် 

:+ငေ်ယာဟန် ဩဝါဒစာဒ0တယိေစာင ်၁:၉ ခရစေ်တာ်၏ေဒသနာ၌ မတညဘ် ဲလနွက်ျzးေသာသNမည ်

သညက်ား၊ ဘ6ရားသခငက်ိ6မသ။ိ  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတရ်ွRBအရား၂၆:၁၉၆-၁၉၇ - ၁၉၆ ၎ငး်ြပင ်ဧကနအ်မ0န ်ယငး်(က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတ၏်အ 

ေbကာငး်) မ0ာ ေ/0းလNေဟာငး်တိ6၏့ ကျမ်းဂနမ်ျား၌(လညး်)ပါ/0ိ၏။ ၁၉၇ အစီရ်ာအလီ ီအမျိVးသား 
တိ6အ့နက ်မ0 ပညာ/0ငမ်ျား ယငး်(က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတ)်ကိ6 သ/ိ0ိbကြခငး်မ0ာ ၎ငး်(က6rိ6က/်0်မျိVး 
<ယွဝ်င)် တိ6အ့ဖိ6 ့ (လံ6ေလာကေ်သာ) သကေ်သသာဓက မြဖစခ်ဲေ့လသေလာ။  

စWရဟဟ်ာမီမ်စဂျ်ဒဒ်ဟ ်၄၁:၄၃ - အသင့အ်လျင ်ပငွ့b်ကေလက6နေ်သာ ရစNလတ်မနေ်တာ်များ ေြပာဆိ6 
(စပ်ွစွ)ဲြခငး် ခခံဲ ့bကရသည့ ်အတိ6ငး်ပငအ်သငလ်ညး် ေြပာဆိ6(စပ်ွစွ)ဲြခငး်ကိ6ခရံ၏။ 

စWရဟအ်ဟR်Bရာ ၄၂:၁၅ 

ငါသညအ်လ> ာဟအ်/0ငြ်မတခ်ျေပးေတာ်မNခဲေ့သာမညသ်ည့က်ျမ်းဂနက်ိ6မဆိ6 သကဝ်င ်
ယံ6bကည]်ပီးြဖစ၏်။… ငါတိ6<့ 0င့အ်သငတ်ိ6၏့အbကား၌မညသ်ိ6မ့d အြငငး်အခံ6ြပVရနမ်/0ိ]ပီ။ 

တေိမာေသဩဝါဒစာဒ0တယိေစာင ်၃:၁၆-ထိ6ကျမ်းစာ/0ိသမdသည ်ဘ6ရားသခငမ်\တသ်ငွး်ေတာ်မN 
ေသာအားြဖင်ြ့ဖစ၍်.. ဩဝါဒေပးြခငး်၊အြပစက်ိ6ေဘာ်ြပြခငး်၊ ေြဖာင်မ့တစ်ာွ ြပVြပငြ်ခငး်၊ တရားကိ6 
သနွသ်ငြ်ခငး်၊ ေြဖာင်မ့တစ်ာွ ြပVြပငြ်ခငး်၊ တရားကိ6သနွသ်ငြ်ခငး် ေကျးဇNးများကိ6 ြပVတတ၏်။ 
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ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွပ်ါဝငေ်သာ ‘တိ0ကတ်န်ွး*Bးိေဆာ်ြခငး်’ သိ0မ့ဟ0တ ်‘ဖွင်ြ့ပချက’် 

တိ0၏့ သေဘာတရားများ*+င် ့သမ#ာကျမ်းစာတငွေ်ဖာ်ြပချကတ်ိ0*့ +င်တ့Wညပီါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ  မတWညပီါ  /  တWညသီည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ပတR0ဩဝါဒစာဒ0တယိေစာင ်၁:၂၀-၂၁ - ၂၀ ကျမ်းစာ၌ပါေသာ အနာဂတ{ စိကားမညသ်ည ်

ကား၊ ကိ6ယအ်လိ6အေလျာကအ်နကမ်ေပuဟ6 ေ/0 R ဦးစာွ သမိ0တb်ကေလာ။့ ၂၁ အေbကာငး်မNကား၊ 
အနာဂတ{ စိကားသည ်လNအလိ6အားြဖင် ့ြဖစဘ်Nးသညမ်ဟ6တ၊် ဘ6ရားသင၏် သန်/့0ငး်ေသာသNတိ6 ့ 
သည ်သန်/့0ငး်ေသာ ဝိညာFေတာ်၏ တိ6ကတ်နွး်ေတာ်မNြခငး်ကိ6 ခရံ၍ ေဟာေြပာbက၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာေနစာေအ ့၄:၁၆၃ - …..(နဗီတမနေ်တာ်) အစီာ…<0င့ ်(နဗီတမနေ်တာ်) ဆNလိ6ငမ်ာနတ်ိ6ထ့သံိ6 ့ 
(ဝဟယ်)် အမိန ့ဗ်ျာဒတိေ်တာ်များ ပိ6ေ့တာ်မNဘသိကဲသ့ိ6လ့ညး်ေကာငး်၊ (နဗီတမနေ်တာ်) ဒါဝNဒအ်ား 
ဇဗNရ်ကျမ်းေတာ်ကိ6ချီးြမUင့ေ်ပးသနားေတာ်မNဘသိကဲသ့ိ6လ့ညး်ေကာငး်၊အသင့ထ်သံိ6လ့ညး်(ဝဟယ််
) အမိန ့ဗ်ျာဒတိေ်တာ်များကိ6 ပိ6ေ့တာ်မNခဲေ့လသတညး်။ 

စWရာအန်အမ် ၆:၁၉၊ ၉၃ - ၁၉ အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ညပ်ငက်k<်6ပ်<0င့အ်သငတ်ိ6၏့စပ်bကားတငွသ်က ်

ေသြဖစေ်တာ်မNပါသည။်စငစ်စ(်ထိ6အ/0ငြ်မတ၏်သကေ်သခြံခငး်မ0ာ)ကk<်6ပ်၏ထဝံယဤ်က6ရ်အာ
န ်ကျမ်းေတာ်ြမတသ်ည ်(အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတထ်ေံတာ်မ0)‘ဝဟယ်’် အမိန ့ ်ေတာ်အြဖစ ်ပိ6သ့ခဲြ့ခငး်  
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ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွ ်သမ#ာကျမ်းစာတငွေ်တွs :+ိမB*+င် ့လံ0းဝဆန်က့ျငေ်သာ 

အေြခခံအယW ဝါဒဆိ0ငရ်ာ*+င်သ့မိ0ငး် ဆိ0ငရ်ာကာွဟချကမ်ျား ပါဝငပ်ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ပါဝငသ်ည ် / မပါဝငပ်ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန် ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၂:၂၂-၂၄ -၂၃သားေတာ်ကိ6ြငငး်ပယေ်သာသNမညသ်ညက်ား၊ ခမညး် 
ေတာ်ကိ6မသ။ိ ၂၄ ထိ6ေbကာင်၊့ သငတ်ိ6သ့ည ်ေ/0 R ဦးစာွကပင ်bကားရေသာ ေဒသနာကိ6 သငတ်ိ6၌့ 

တညေ်စbကေလာ။့ ထိ6ေဒသနာသည ်သငတ်ိ6၌့တညလ်dင၊် သငတ်ိ6သ့ည ်သားေတာ်၌၎ငး်၊ ခမညး် 
ေတာ်၌၎ငး်၊ တညရ်bကလမိ်မ့ည။် 

:+ငေ်ယာဟန် ဩဝါဒစာဒ0တယိေစာင ်၁:၉ ခရစေ်တာ်၏ေဒသနာ၌ မတညဘ် ဲလနွက်ျzးေသာသNမည ်

သညက်ား၊ ဘ6ရားသခငက်ိ6မသ။ိ  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတရ်ွRBအရား၂၆:၁၉၆-၁၉၇ - ၁၉၆ ၎ငး်ြပင ်ဧကနအ်မ0န ်ယငး်(က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတ၏်အ 

ေbကာငး်) မ0ာ ေ/0းလNေဟာငး်တိ6၏့ ကျမ်းဂနမ်ျား၌(လညး်)ပါ/0ိ၏။ ၁၉၇ အစီရ်ာအလီ ီအမျိVးသား 
တိ6အ့နက ်မ0 ပညာ/0ငမ်ျား ယငး်(က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတ)်ကိ6 သ/ိ0ိbကြခငး်မ0ာ ၎ငး်(က6rိ6က/်0်မျိVး 
<ယွဝ်င)် တိ6အ့ဖိ6 ့ (လံ6ေလာကေ်သာ) သကေ်သသာဓက မြဖစခ်ဲေ့လသေလာ။  

စWရဟဟ်ာမီမ်စဂျ်ဒဒ်ဟ ်၄၁:၄၃ - အသင့အ်လျင ်ပငွ့b်ကေလက6နေ်သာ ရစNလတ်မနေ်တာ်များ ေြပာဆိ6 
(စပ်ွစွ)ဲြခငး် ခခံဲ ့bကရသည့ ်အတိ6ငး်ပငအ်သငလ်ညး် ေြပာဆိ6(စပ်ွစွ)ဲြခငး်ကိ6ခရံ၏။ 

စWရဟအ်ဟR်Bရာ ၄၂:၁၅ 

ငါသညအ်လ> ာဟအ်/0ငြ်မတခ်ျေပးေတာ်မNခဲေ့သာမညသ်ည့က်ျမ်းဂနက်ိ6မဆိ6 သကဝ်င ်
ယံ6bကည]်ပီးြဖစ၏်။… ငါတိ6<့ 0င့အ်သငတ်ိ6၏့အbကား၌မညသ်ိ6မ့d အြငငး်အခံ6ြပVရနမ်/0ိ]ပီ။ 

တေိမာေသဩဝါဒစာဒ0တယိေစာင ်၃:၁၆-ထိ6ကျမ်းစာ/0ိသမdသည ်ဘ6ရားသခငမ်\တသ်ငွး်ေတာ်မN 
ေသာအားြဖင်ြ့ဖစ၍်.. ဩဝါဒေပးြခငး်၊အြပစက်ိ6ေဘာ်ြပြခငး်၊ ေြဖာင်မ့တစ်ာွ ြပVြပငြ်ခငး်၊ တရားကိ6 
သနွသ်ငြ်ခငး်၊ ေြဖာင်မ့တစ်ာွ ြပVြပငြ်ခငး်၊ တရားကိ6သနွသ်ငြ်ခငး် ေကျးဇNးများကိ6 ြပVတတ၏်။ 

၂၀။. 20 

ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွပ်ါဝငေ်သာ ‘တိ0ကတ်န်ွး*Bးိေဆာ်ြခငး်’ သိ0မ့ဟ0တ ်‘ဖွင်ြ့ပချက’် 

တိ0၏့ သေဘာတရားများ*+င် ့သမ#ာကျမ်းစာတငွေ်ဖာ်ြပချကတ်ိ0*့ +င်တ့Wညပီါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ  မတWညပီါ  /  တWညသီည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ပတR0ဩဝါဒစာဒ0တယိေစာင ်၁:၂၀-၂၁ - ၂၀ ကျမ်းစာ၌ပါေသာ အနာဂတ{ စိကားမညသ်ည ်

ကား၊ ကိ6ယအ်လိ6အေလျာကအ်နကမ်ေပuဟ6 ေ/0 R ဦးစာွ သမိ0တb်ကေလာ။့ ၂၁ အေbကာငး်မNကား၊ 
အနာဂတ{ စိကားသည ်လNအလိ6အားြဖင် ့ြဖစဘ်Nးသညမ်ဟ6တ၊် ဘ6ရားသင၏် သန်/့0ငး်ေသာသNတိ6 ့ 
သည ်သန်/့0ငး်ေသာ ဝိညာFေတာ်၏ တိ6ကတ်နွး်ေတာ်မNြခငး်ကိ6 ခရံ၍ ေဟာေြပာbက၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာေနစာေအ ့၄:၁၆၃ - …..(နဗီတမနေ်တာ်) အစီာ…<0င့ ်(နဗီတမနေ်တာ်) ဆNလိ6ငမ်ာနတ်ိ6ထ့သံိ6 ့ 
(ဝဟယ်)် အမိန ့ဗ်ျာဒတိေ်တာ်များ ပိ6ေ့တာ်မNဘသိကဲသ့ိ6လ့ညး်ေကာငး်၊ (နဗီတမနေ်တာ်) ဒါဝNဒအ်ား 
ဇဗNရ်ကျမ်းေတာ်ကိ6ချီးြမUင့ေ်ပးသနားေတာ်မNဘသိကဲသ့ိ6လ့ညး်ေကာငး်၊အသင့ထ်သံိ6လ့ညး်(ဝဟယ််
) အမိန ့ဗ်ျာဒတိေ်တာ်များကိ6 ပိ6ေ့တာ်မNခဲေ့လသတညး်။ 

စWရာအန်အမ် ၆:၁၉၊ ၉၃ - ၁၉ အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ညပ်ငက်k<်6ပ်<0င့အ်သငတ်ိ6၏့စပ်bကားတငွသ်က ်

ေသြဖစေ်တာ်မNပါသည။်စငစ်စ(်ထိ6အ/0ငြ်မတ၏်သကေ်သခြံခငး်မ0ာ)ကk<်6ပ်၏ထဝံယဤ်က6ရ်အာ
န ်ကျမ်းေတာ်ြမတသ်ည ်(အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတထ်ေံတာ်မ0)‘ဝဟယ်’် အမိန ့ ်ေတာ်အြဖစ ်ပိ6သ့ခဲြ့ခငး်  
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ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွ ်သမ#ာကျမ်းစာတငွေ်တွs :+ိမB*+င် ့လံ0းဝဆန်က့ျငေ်သာ 

အေြခခံအယW ဝါဒဆိ0ငရ်ာ*+င်သ့မိ0ငး် ဆိ0ငရ်ာကာွဟချကမ်ျား ပါဝငပ်ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ပါဝငသ်ည ် / မပါဝငပ်ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန် ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၂:၂၂-၂၄ -၂၃သားေတာ်ကိ6ြငငး်ပယေ်သာသNမညသ်ညက်ား၊ ခမညး် 
ေတာ်ကိ6မသ။ိ ၂၄ ထိ6ေbကာင်၊့ သငတ်ိ6သ့ည ်ေ/0 R ဦးစာွကပင ်bကားရေသာ ေဒသနာကိ6 သငတ်ိ6၌့ 

တညေ်စbကေလာ။့ ထိ6ေဒသနာသည ်သငတ်ိ6၌့တညလ်dင၊် သငတ်ိ6သ့ည ်သားေတာ်၌၎ငး်၊ ခမညး် 
ေတာ်၌၎ငး်၊ တညရ်bကလမိ်မ့ည။် 

:+ငေ်ယာဟန် ဩဝါဒစာဒ0တယိေစာင ်၁:၉ ခရစေ်တာ်၏ေဒသနာ၌ မတညဘ် ဲလနွက်ျzးေသာသNမည ်

သညက်ား၊ ဘ6ရားသခငက်ိ6မသ။ိ  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတရ်ွRBအရား၂၆:၁၉၆-၁၉၇ - ၁၉၆ ၎ငး်ြပင ်ဧကနအ်မ0န ်ယငး်(က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတ၏်အ 

ေbကာငး်) မ0ာ ေ/0းလNေဟာငး်တိ6၏့ ကျမ်းဂနမ်ျား၌(လညး်)ပါ/0ိ၏။ ၁၉၇ အစီရ်ာအလီ ီအမျိVးသား 
တိ6အ့နက ်မ0 ပညာ/0ငမ်ျား ယငး်(က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတ)်ကိ6 သ/ိ0ိbကြခငး်မ0ာ ၎ငး်(က6rိ6က/်0်မျိVး 
<ယွဝ်င)် တိ6အ့ဖိ6 ့ (လံ6ေလာကေ်သာ) သကေ်သသာဓက မြဖစခ်ဲေ့လသေလာ။  

စWရဟဟ်ာမီမ်စဂျ်ဒဒ်ဟ ်၄၁:၄၃ - အသင့အ်လျင ်ပငွ့b်ကေလက6နေ်သာ ရစNလတ်မနေ်တာ်များ ေြပာဆိ6 
(စပ်ွစွ)ဲြခငး် ခခံဲ ့bကရသည့ ်အတိ6ငး်ပငအ်သငလ်ညး် ေြပာဆိ6(စပ်ွစွ)ဲြခငး်ကိ6ခရံ၏။ 

စWရဟအ်ဟR်Bရာ ၄၂:၁၅ 

ငါသညအ်လ> ာဟအ်/0ငြ်မတခ်ျေပးေတာ်မNခဲေ့သာမညသ်ည့က်ျမ်းဂနက်ိ6မဆိ6 သကဝ်င ်
ယံ6bကည]်ပီးြဖစ၏်။… ငါတိ6<့ 0င့အ်သငတ်ိ6၏့အbကား၌မညသ်ိ6မ့d အြငငး်အခံ6ြပVရနမ်/0ိ]ပီ။ 

တေိမာေသဩဝါဒစာဒ0တယိေစာင ်၃:၁၆-ထိ6ကျမ်းစာ/0ိသမdသည ်ဘ6ရားသခငမ်\တသ်ငွး်ေတာ်မN 
ေသာအားြဖင်ြ့ဖစ၍်.. ဩဝါဒေပးြခငး်၊အြပစက်ိ6ေဘာ်ြပြခငး်၊ ေြဖာင်မ့တစ်ာွ ြပVြပငြ်ခငး်၊ တရားကိ6 
သနွသ်ငြ်ခငး်၊ ေြဖာင်မ့တစ်ာွ ြပVြပငြ်ခငး်၊ တရားကိ6သနွသ်ငြ်ခငး် ေကျးဇNးများကိ6 ြပVတတ၏်။ 

၂၀။. 20 

ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွပ်ါဝငေ်သာ ‘တိ0ကတ်န်ွး*Bးိေဆာ်ြခငး်’ သိ0မ့ဟ0တ ်‘ဖွင်ြ့ပချက’် 

တိ0၏့ သေဘာတရားများ*+င် ့သမ#ာကျမ်းစာတငွေ်ဖာ်ြပချကတ်ိ0*့ +င်တ့Wညပီါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ  မတWညပီါ  /  တWညသီည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ပတR0ဩဝါဒစာဒ0တယိေစာင ်၁:၂၀-၂၁ - ၂၀ ကျမ်းစာ၌ပါေသာ အနာဂတ{ စိကားမညသ်ည ်

ကား၊ ကိ6ယအ်လိ6အေလျာကအ်နကမ်ေပuဟ6 ေ/0 R ဦးစာွ သမိ0တb်ကေလာ။့ ၂၁ အေbကာငး်မNကား၊ 
အနာဂတ{ စိကားသည ်လNအလိ6အားြဖင် ့ြဖစဘ်Nးသညမ်ဟ6တ၊် ဘ6ရားသင၏် သန်/့0ငး်ေသာသNတိ6 ့ 
သည ်သန်/့0ငး်ေသာ ဝိညာFေတာ်၏ တိ6ကတ်နွး်ေတာ်မNြခငး်ကိ6 ခရံ၍ ေဟာေြပာbက၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာေနစာေအ ့၄:၁၆၃ - …..(နဗီတမနေ်တာ်) အစီာ…<0င့ ်(နဗီတမနေ်တာ်) ဆNလိ6ငမ်ာနတ်ိ6ထ့သံိ6 ့ 
(ဝဟယ်)် အမိန ့ဗ်ျာဒတိေ်တာ်များ ပိ6ေ့တာ်မNဘသိကဲသ့ိ6လ့ညး်ေကာငး်၊ (နဗီတမနေ်တာ်) ဒါဝNဒအ်ား 
ဇဗNရ်ကျမ်းေတာ်ကိ6ချီးြမUင့ေ်ပးသနားေတာ်မNဘသိကဲသ့ိ6လ့ညး်ေကာငး်၊အသင့ထ်သံိ6လ့ညး်(ဝဟယ််
) အမိန ့ဗ်ျာဒတိေ်တာ်များကိ6 ပိ6ေ့တာ်မNခဲေ့လသတညး်။ 

စWရာအန်အမ် ၆:၁၉၊ ၉၃ - ၁၉ အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ညပ်ငက်k<်6ပ်<0င့အ်သငတ်ိ6၏့စပ်bကားတငွသ်က ်

ေသြဖစေ်တာ်မNပါသည။်စငစ်စ(်ထိ6အ/0ငြ်မတ၏်သကေ်သခြံခငး်မ0ာ)ကk<်6ပ်၏ထဝံယဤ်က6ရ်အာ
န ်ကျမ်းေတာ်ြမတသ်ည ်(အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတထ်ေံတာ်မ0)‘ဝဟယ်’် အမိန ့ ်ေတာ်အြဖစ ်ပိ6သ့ခဲြ့ခငး်  
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ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွ ်သမ#ာကျမ်းစာတငွေ်တွs :+ိမB*+င် ့လံ0းဝဆန်က့ျငေ်သာ 

အေြခခံအယW ဝါဒဆိ0ငရ်ာ*+င်သ့မိ0ငး် ဆိ0ငရ်ာကာွဟချကမ်ျား ပါဝငပ်ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ပါဝငသ်ည ် / မပါဝငပ်ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန် ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၂:၂၂-၂၄ -၂၃သားေတာ်ကိ6ြငငး်ပယေ်သာသNမညသ်ညက်ား၊ ခမညး် 
ေတာ်ကိ6မသ။ိ ၂၄ ထိ6ေbကာင်၊့ သငတ်ိ6သ့ည ်ေ/0 R ဦးစာွကပင ်bကားရေသာ ေဒသနာကိ6 သငတ်ိ6၌့ 

တညေ်စbကေလာ။့ ထိ6ေဒသနာသည ်သငတ်ိ6၌့တညလ်dင၊် သငတ်ိ6သ့ည ်သားေတာ်၌၎ငး်၊ ခမညး် 
ေတာ်၌၎ငး်၊ တညရ်bကလမိ်မ့ည။် 

:+ငေ်ယာဟန် ဩဝါဒစာဒ0တယိေစာင ်၁:၉ ခရစေ်တာ်၏ေဒသနာ၌ မတညဘ် ဲလနွက်ျzးေသာသNမည ်

သညက်ား၊ ဘ6ရားသခငက်ိ6မသ။ိ  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတရ်ွRBအရား၂၆:၁၉၆-၁၉၇ - ၁၉၆ ၎ငး်ြပင ်ဧကနအ်မ0န ်ယငး်(က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတ၏်အ 

ေbကာငး်) မ0ာ ေ/0းလNေဟာငး်တိ6၏့ ကျမ်းဂနမ်ျား၌(လညး်)ပါ/0ိ၏။ ၁၉၇ အစီရ်ာအလီ ီအမျိVးသား 
တိ6အ့နက ်မ0 ပညာ/0ငမ်ျား ယငး်(က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတ)်ကိ6 သ/ိ0ိbကြခငး်မ0ာ ၎ငး်(က6rိ6က/်0်မျိVး 
<ယွဝ်င)် တိ6အ့ဖိ6 ့ (လံ6ေလာကေ်သာ) သကေ်သသာဓက မြဖစခ်ဲေ့လသေလာ။  

စWရဟဟ်ာမီမ်စဂျ်ဒဒ်ဟ ်၄၁:၄၃ - အသင့အ်လျင ်ပငွ့b်ကေလက6နေ်သာ ရစNလတ်မနေ်တာ်များ ေြပာဆိ6 
(စပ်ွစွ)ဲြခငး် ခခံဲ ့bကရသည့ ်အတိ6ငး်ပငအ်သငလ်ညး် ေြပာဆိ6(စပ်ွစွ)ဲြခငး်ကိ6ခရံ၏။ 

စWရဟအ်ဟR်Bရာ ၄၂:၁၅ 

ငါသညအ်လ> ာဟအ်/0ငြ်မတခ်ျေပးေတာ်မNခဲေ့သာမညသ်ည့က်ျမ်းဂနက်ိ6မဆိ6 သကဝ်င ်
ယံ6bကည]်ပီးြဖစ၏်။… ငါတိ6<့ 0င့အ်သငတ်ိ6၏့အbကား၌မညသ်ိ6မ့d အြငငး်အခံ6ြပVရနမ်/0ိ]ပီ။ 

တေိမာေသဩဝါဒစာဒ0တယိေစာင ်၃:၁၆-ထိ6ကျမ်းစာ/0ိသမdသည ်ဘ6ရားသခငမ်\တသ်ငွး်ေတာ်မN 
ေသာအားြဖင်ြ့ဖစ၍်.. ဩဝါဒေပးြခငး်၊အြပစက်ိ6ေဘာ်ြပြခငး်၊ ေြဖာင်မ့တစ်ာွ ြပVြပငြ်ခငး်၊ တရားကိ6 
သနွသ်ငြ်ခငး်၊ ေြဖာင်မ့တစ်ာွ ြပVြပငြ်ခငး်၊ တရားကိ6သနွသ်ငြ်ခငး် ေကျးဇNးများကိ6 ြပVတတ၏်။ 
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ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွပ်ါဝငေ်သာ ‘တိ0ကတ်န်ွး*Bးိေဆာ်ြခငး်’ သိ0မ့ဟ0တ ်‘ဖွင်ြ့ပချက’် 

တိ0၏့ သေဘာတရားများ*+င် ့သမ#ာကျမ်းစာတငွေ်ဖာ်ြပချကတ်ိ0*့ +င်တ့Wညပီါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ  မတWညပီါ  /  တWညသီည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ပတR0ဩဝါဒစာဒ0တယိေစာင ်၁:၂၀-၂၁ - ၂၀ ကျမ်းစာ၌ပါေသာ အနာဂတ{ စိကားမညသ်ည ်

ကား၊ ကိ6ယအ်လိ6အေလျာကအ်နကမ်ေပuဟ6 ေ/0 R ဦးစာွ သမိ0တb်ကေလာ။့ ၂၁ အေbကာငး်မNကား၊ 
အနာဂတ{ စိကားသည ်လNအလိ6အားြဖင် ့ြဖစဘ်Nးသညမ်ဟ6တ၊် ဘ6ရားသင၏် သန်/့0ငး်ေသာသNတိ6 ့ 
သည ်သန်/့0ငး်ေသာ ဝိညာFေတာ်၏ တိ6ကတ်နွး်ေတာ်မNြခငး်ကိ6 ခရံ၍ ေဟာေြပာbက၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာေနစာေအ ့၄:၁၆၃ - …..(နဗီတမနေ်တာ်) အစီာ…<0င့ ်(နဗီတမနေ်တာ်) ဆNလိ6ငမ်ာနတ်ိ6ထ့သံိ6 ့ 
(ဝဟယ်)် အမိန ့ဗ်ျာဒတိေ်တာ်များ ပိ6ေ့တာ်မNဘသိကဲသ့ိ6လ့ညး်ေကာငး်၊ (နဗီတမနေ်တာ်) ဒါဝNဒအ်ား 
ဇဗNရ်ကျမ်းေတာ်ကိ6ချီးြမUင့ေ်ပးသနားေတာမ်Nဘသိကဲသ့ိ6လ့ညး်ေကာငး်၊အသင့ထ်သံိ6လ့ညး်(ဝဟယ််
) အမိန ့ဗ်ျာဒတိေ်တာ်များကိ6 ပိ6ေ့တာ်မNခဲေ့လသတညး်။ 

စWရာအန်အမ် ၆:၁၉၊ ၉၃ - ၁၉ အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ညပ်ငက်k<်6ပ်<0င့အ်သငတ်ိ6၏့စပ်bကားတငွသ်က ်

ေသြဖစေ်တာ်မNပါသည။်စငစ်စ(်ထိ6အ/0ငြ်မတ၏်သကေ်သခြံခငး်မ0ာ)ကk<်6ပ်၏ထဝံယဤ်က6ရ်အာ
န ်ကျမ်းေတာ်ြမတသ်ည ်(အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတထ်ေံတာ်မ0)‘ဝဟယ်’် အမိန ့ ်ေတာ်အြဖစ ်ပိ6သ့ခဲြ့ခငး်  
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ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်အား သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်အြဖစ ် ဂျlးလWမျိ[းများ သိ0မ့ဟ0တ ်

ခရစယ်ာန်များ လကခ်ံပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ လကမ်ခံပါ  /  လကခ်ံသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တရားေဟာရာကျမ်း ၁၈:၂၀-၂၂ - ၂၀ ငါမမ0ာထားဘ ဲငါအ့ခငွ်က့ိ6ေဆာင၍် ရဲရင်စ့ာွ ေဟာေြပာေသာ 

ပေရာဖက၊် အြခားတပါးေသာ ဘ6ရားအခငွ်<့ 0င် ့ေဟာေြပာေသာ ပေရာဖကသ်ည ်

အေသသတြ်ခငး် ကိ6 ခရံမညဟ်6 ငါအ့ား မိန်ေ့တာ်မN၏။ ၂၂ 

ပေရာဖကသ်ညထ်ာဝရဘ6ရား၏အခငွ်က့ိ6ေဆာင၍်ေဟာ ေြပာသညအ်တိ6ငး် အမ\မြဖစ၊် 
ေဟာေြပာေသာစကားမြပည်စ့ံ6လdင၊် ထိ6စကားကိ6 ထာဝရဘ6ရား မိန် ့ ေတာ်မမN၊ ပေရာဖကသ်ည ်

ရဲရင်စ့ာွေဟာေြပာ]ပီ။ သNက့ိ6 မေbကာကရ်။ 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၈:၂၀ - တရားေတာ်ကိ6၎ငး်၊ သကေ်သခေံတာ်မNချကက်ိ6၎ငး်နားေထာင ်

bကက6န။် သNတိ6ေ့ြပာေသာစကားသည ်

<\တက်ပတေ်တာ်<0င်မ့ညလီdင၊်သNတိ6၌့အာr6ဏမ်တတေ်သး။ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရာေနစာေအ ့၄:၈၂ - ၎ငး်တိ6သ့ည ်က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတက်ိ6 ေလလ့ာဆငြ်ခင ်သံ6းသပ်ြခငး် 
မ/0ိbကပါသေလာ။ အကယ၍်သာ ယငး် (က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတ)် သည ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတမ်0 
တစပ်ါး အြခားသN၏ထမံ0 (ေရာက/်0ိလာေသာကျမ်းဂန)် သာြဖစခ်ဲပ့ါမN ထိ6သNတိ6သ့ည ်၎ငး် (က6ရ် 

အာနက်ျမ်းေတာ)် တငွ ်ေြမာကြ်မားစာွေသာကွလဲွမဲ\တိ6က့ိ6 မလွဧဲကန ်ေတွR /0ိခဲb့ကက6နအ်ံ။့ 

စWရတရ်ွRBအရား ၂၆:၁၉၆-၁၉၇ - ၁၉၆ ၎ငး်ြပင ်ဧကနအ်မ0နယ်ငး် (က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတ၏် အ 

ေbကာငး်) မ0ာ ေ/0းလNေဟာငး်တိ6၏့ ကျမ်းဂနမ်ျား၌(လညး်)ပါ/0ိ၏။ ၁၉၇  အစီရ်ာအလီအီမျိVးသား 
တိ6အ့နက ်မ0 ပညာ/0ငမ်ျား ယငး်(က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတ)်ကိ6 သ/ိ0ိbကြခငး်မ0ာ ၎ငး်(က6rိ6က/်0်မျိVး 
<ယွဝ်င)် တိ6အ့ဖိ6 ့ (လံ6ေလာကေ်သာ) သကေ်သသာဓက မြဖစခ်ဲေ့လသေလာ။  
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်အားဖွင်ြ့ပ`ပီးေနာက ်၄ငး်၏ကျမ်းပိ0ဒအ်ချိ[ s 
ကိ0 ပယဖ်ျကရ်န် သိ0မ့ဟ0တ ်ပလပ်ဖျကသ်မ်ိးရန် ေနာကပိ်0ငး်တငွ ်ဘ0ရားသခင ်ခံစားရပါ 
သလား။ (Mensuh & Nesih) 

သမ#ာကျမ်းစာ မခံစားရပါ  /  ခံစားရသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဆာလကံျမ်း ၈၉:၃၄ ငါ၏ပဋညိာF တရားကိ6လညး် မr\တခ်ျ။ ငါမိန် ့�မကေ်သာစကားလညး်ေဖါက ်

ြပနြ်ခငး်မ/0ိရ။ 

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၁၆:၁၇ ပညတ{ ကိျမ်း၌ အငယဆ်ံ6းေသာ ဗိ<|Vတလံ6းပျကစ်းီလယွထ်က၊် ေကာငး် 
ကင<်0င်ေ့ြမeကးီပျကစ်းီလယွ၏်။  
:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၀:၃၅ ဘ6ရားသခင၏်ဗျာဒတိေ်တာ်ကိ6 ခရံေသာသNတိ6က့ိ6 ဘ6ရားဟN၍ 

ေခuရလdင၎်ငး်၊ ကျမ်းစကားကိ6 မပယရ်လdင၎်ငး်၊ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၁၀၆ - အကယ၍် ငါအ/0ငသ်ည ်အbကင ်အာယတေ်တာ(်၏အမိန ့ေ်တာ)်ကိ6ရပ်စ ဲ

ေတာ ်မNအံ၊့ သိ6တ့ညး် မဟ6တ ်ထိ6အာယတေ်တာ်ကိ6ပင ်ေမေ့ပျာကေ်စေတာ် မNအံ၊့ ငါအ/0ငသ်ည ်ထိ6 
အာယတေ်တာ်ထက ်ပိ6မိ6 သင့ြ်မတေ်သာ အာယတေ်တာ်ကိ6 ေသာ်လညး်ေကာငး်၊  
စWရတရ်ွရအဒ်ဒ် ိ၁၃:၃၉ - အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်မိမိအလိ6/0ိေတာ်မNေသာအရာကိ6 ေဖျာကဖ်ျက ်

ေတာမ်Nေလ သည။် ထိ6နညး်တNစာွထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည ်(မိမိအလိ6/0ိေတာ်မNေသာအရာကိ6) တညတ်န ့ ်
ေစေတာ ်မNေလသည။် စငစ်စမ်Nရငး် (မ0တတ်မ်း) စာအ6ပ်မ0ာမNကား ထိ6အ/0င ်ြမတအ်ထေံတာ်၌သာ 

လdင ်/0ိေပ သတညး်။  
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ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်အား သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်အြဖစ ် ဂျlးလWမျိ[းများ သိ0မ့ဟ0တ ်

ခရစယ်ာန်များ လကခ်ံပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ လကမ်ခံပါ  /  လကခ်ံသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တရားေဟာရာကျမ်း ၁၈:၂၀-၂၂ - ၂၀ ငါမမ0ာထားဘ ဲငါအ့ခငွ်က့ိ6ေဆာင၍် ရဲရင်စ့ာွ ေဟာေြပာေသာ 

ပေရာဖက၊် အြခားတပါးေသာ ဘ6ရားအခငွ်<့ 0င် ့ေဟာေြပာေသာ ပေရာဖကသ်ည ်

အေသသတြ်ခငး် ကိ6 ခရံမညဟ်6 ငါအ့ား မိန်ေ့တာ်မN၏။ ၂၂ 

ပေရာဖကသ်ညထ်ာဝရဘ6ရား၏အခငွ်က့ိ6ေဆာင၍်ေဟာ ေြပာသညအ်တိ6ငး် အမ\မြဖစ၊် 
ေဟာေြပာေသာစကားမြပည်စ့ံ6လdင၊် ထိ6စကားကိ6 ထာဝရဘ6ရား မိန် ့ ေတာ်မမN၊ ပေရာဖကသ်ည ်

ရဲရင်စ့ာွေဟာေြပာ]ပီ။ သNက့ိ6 မေbကာကရ်။ 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၈:၂၀ - တရားေတာ်ကိ6၎ငး်၊ သကေ်သခေံတာ်မNချကက်ိ6၎ငး်နားေထာင ်

bကက6န။် သNတိ6ေ့ြပာေသာစကားသည ်

<\တက်ပတေ်တာ်<0င်မ့ညလီdင၊်သNတိ6၌့အာr6ဏမ်တတေ်သး။ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရာေနစာေအ ့၄:၈၂ - ၎ငး်တိ6သ့ည ်က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတက်ိ6 ေလလ့ာဆငြ်ခင ်သံ6းသပ်ြခငး် 
မ/0ိbကပါသေလာ။ အကယ၍်သာ ယငး် (က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတ)် သည ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတမ်0 
တစပ်ါး အြခားသN၏ထမံ0 (ေရာက/်0ိလာေသာကျမ်းဂန)် သာြဖစခ်ဲပ့ါမN ထိ6သNတိ6သ့ည ်၎ငး် (က6ရ် 

အာနက်ျမ်းေတာ)် တငွ ်ေြမာကြ်မားစာွေသာကွလဲွမဲ\တိ6က့ိ6 မလွဧဲကန ်ေတွR /0ိခဲb့ကက6နအ်ံ။့ 

စWရတရ်ွRBအရား ၂၆:၁၉၆-၁၉၇ - ၁၉၆ ၎ငး်ြပင ်ဧကနအ်မ0နယ်ငး် (က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတ၏် အ 

ေbကာငး်) မ0ာ ေ/0းလNေဟာငး်တိ6၏့ ကျမ်းဂနမ်ျား၌(လညး်)ပါ/0ိ၏။ ၁၉၇  အစီရ်ာအလီအီမျိVးသား 
တိ6အ့နက ်မ0 ပညာ/0ငမ်ျား ယငး်(က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတ)်ကိ6 သ/ိ0ိbကြခငး်မ0ာ ၎ငး်(က6rိ6က/်0်မျိVး 
<ယွဝ်င)် တိ6အ့ဖိ6 ့ (လံ6ေလာကေ်သာ) သကေ်သသာဓက မြဖစခ်ဲေ့လသေလာ။  

၂၂။. 22 

ဘ0ရားသခငသ်ည ်သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်အားဖွင်ြ့ပ`ပီးေနာက ်၄ငး်၏ကျမ်းပိ0ဒအ်ချိ[ s 
ကိ0 ပယဖ်ျကရ်န် သိ0မ့ဟ0တ ်ပလပ်ဖျကသ်မ်ိးရန် ေနာကပိ်0ငး်တငွ ်ဘ0ရားသခင ်ခံစားရပါ 
သလား။ (Mensuh & Nesih) 

သမ#ာကျမ်းစာ မခံစားရပါ  /  ခံစားရသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဆာလကံျမ်း ၈၉:၃၄ ငါ၏ပဋညိာF တရားကိ6လညး် မr\တခ်ျ။ ငါမိန် ့�မကေ်သာစကားလညး်ေဖါက ်

ြပနြ်ခငး်မ/0ိရ။ 

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၁၆:၁၇ ပညတ{ ကိျမ်း၌ အငယဆ်ံ6းေသာ ဗိ<|Vတလံ6းပျကစ်းီလယွထ်က၊် ေကာငး် 
ကင<်0င်ေ့ြမeကးီပျကစ်းီလယွ၏်။  
:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၀:၃၅ ဘ6ရားသခင၏်ဗျာဒတိေ်တာ်ကိ6 ခရံေသာသNတိ6က့ိ6 ဘ6ရားဟN၍ 

ေခuရလdင၎်ငး်၊ ကျမ်းစကားကိ6 မပယရ်လdင၎်ငး်၊ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၁၀၆ - အကယ၍် ငါအ/0ငသ်ည ်အbကင ်အာယတေ်တာ(်၏အမိန ့ေ်တာ်)ကိ6ရပ်စ ဲ

ေတာ ်မNအံ၊့ သိ6တ့ညး် မဟ6တ ်ထိ6အာယတေ်တာ်ကိ6ပင ်ေမေ့ပျာကေ်စေတာ် မNအံ၊့ ငါအ/0ငသ်ည ်ထိ6 
အာယတေ်တာ်ထက ်ပိ6မိ6 သင့ြ်မတေ်သာ အာယတေ်တာ်ကိ6 ေသာ်လညး်ေကာငး်၊  
စWရတရ်ွရအဒ်ဒ် ိ၁၃:၃၉ - အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်မိမိအလိ6/0ိေတာ်မNေသာအရာကိ6 ေဖျာကဖ်ျက ်

ေတာမ်Nေလ သည။် ထိ6နညး်တNစာွထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည ်(မိမိအလိ6/0ိေတာ်မNေသာအရာကိ6) တညတ်န ့ ်
ေစေတာ ်မNေလသည။် စငစ်စမ်Nရငး် (မ0တတ်မ်း) စာအ6ပ်မ0ာမNကား ထိ6အ/0င ်ြမတအ်ထေံတာ်၌သာ 

လdင ်/0ိေပ သတညး်။  
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ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်အား သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်အြဖစ ် ဂျlးလWမျိ[းများ သိ0မ့ဟ0တ ်

ခရစယ်ာန်များ လကခ်ံပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ လကမ်ခံပါ  /  လကခ်ံသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တရားေဟာရာကျမ်း ၁၈:၂၀-၂၂ - ၂၀ ငါမမ0ာထားဘ ဲငါအ့ခငွ်က့ိ6ေဆာင၍် ရဲရင်စ့ာွ ေဟာေြပာေသာ 

ပေရာဖက၊် အြခားတပါးေသာ ဘ6ရားအခငွ်<့ 0င် ့ေဟာေြပာေသာ ပေရာဖကသ်ည ်

အေသသတြ်ခငး် ကိ6 ခရံမညဟ်6 ငါအ့ား မိန်ေ့တာ်မN၏။ ၂၂ 

ပေရာဖကသ်ညထ်ာဝရဘ6ရား၏အခငွ်က့ိ6ေဆာင၍်ေဟာ ေြပာသညအ်တိ6ငး် အမ\မြဖစ၊် 
ေဟာေြပာေသာစကားမြပည်စ့ံ6လdင၊် ထိ6စကားကိ6 ထာဝရဘ6ရား မိန် ့ ေတာ်မမN၊ ပေရာဖကသ်ည ်

ရဲရင်စ့ာွေဟာေြပာ]ပီ။ သNက့ိ6 မေbကာကရ်။ 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၈:၂၀ - တရားေတာ်ကိ6၎ငး်၊ သကေ်သခေံတာ်မNချကက်ိ6၎ငး်နားေထာင ်

bကက6န။် သNတိ6ေ့ြပာေသာစကားသည ်

<\တက်ပတေ်တာ်<0င်မ့ညလီdင၊်သNတိ6၌့အာr6ဏမ်တတေ်သး။ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရာေနစာေအ ့၄:၈၂ - ၎ငး်တိ6သ့ည ်က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတက်ိ6 ေလလ့ာဆငြ်ခင ်သံ6းသပ်ြခငး် 
မ/0ိbကပါသေလာ။ အကယ၍်သာ ယငး် (က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတ)် သည ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတမ်0 
တစပ်ါး အြခားသN၏ထမံ0 (ေရာက/်0ိလာေသာကျမ်းဂန)် သာြဖစခ်ဲပ့ါမN ထိ6သNတိ6သ့ည ်၎ငး် (က6ရ် 

အာနက်ျမ်းေတာ)် တငွ ်ေြမာကြ်မားစာွေသာကွလဲွမဲ\တိ6က့ိ6 မလွဧဲကန ်ေတွR /0ိခဲb့ကက6နအ်ံ။့ 

စWရတရ်ွRBအရား ၂၆:၁၉၆-၁၉၇ - ၁၉၆ ၎ငး်ြပင ်ဧကနအ်မ0နယ်ငး် (က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတ၏် အ 

ေbကာငး်) မ0ာ ေ/0းလNေဟာငး်တိ6၏့ ကျမ်းဂနမ်ျား၌(လညး်)ပါ/0ိ၏။ ၁၉၇  အစီရ်ာအလီအီမျိVးသား 
တိ6အ့နက ်မ0 ပညာ/0ငမ်ျား ယငး်(က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတ)်ကိ6 သ/ိ0ိbကြခငး်မ0ာ ၎ငး်(က6rိ6က/်0်မျိVး 
<ယွဝ်င)် တိ6အ့ဖိ6 ့ (လံ6ေလာကေ်သာ) သကေ်သသာဓက မြဖစခ်ဲေ့လသေလာ။  

၂၂။. 22 

ဘ0ရားသခငသ်ည ်သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်အားဖွင်ြ့ပ`ပီးေနာက ်၄ငး်၏ကျမ်းပိ0ဒအ်ချိ[ s 
ကိ0 ပယဖ်ျကရ်န် သိ0မ့ဟ0တ ်ပလပ်ဖျကသ်မ်ိးရန် ေနာကပိ်0ငး်တငွ ်ဘ0ရားသခင ်ခံစားရပါ 
သလား။ (Mensuh & Nesih) 

သမ#ာကျမ်းစာ မခံစားရပါ  /  ခံစားရသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဆာလကံျမ်း ၈၉:၃၄ ငါ၏ပဋညိာF တရားကိ6လညး် မr\တခ်ျ။ ငါမိန် ့�မကေ်သာစကားလညး်ေဖါက ်

ြပနြ်ခငး်မ/0ိရ။ 

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၁၆:၁၇ ပညတ{ ကိျမ်း၌ အငယဆ်ံ6းေသာ ဗိ<|Vတလံ6းပျကစ်းီလယွထ်က၊် ေကာငး် 
ကင<်0င်ေ့ြမeကးီပျကစ်းီလယွ၏်။  
:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၀:၃၅ ဘ6ရားသခင၏်ဗျာဒတိေ်တာ်ကိ6 ခရံေသာသNတိ6က့ိ6 ဘ6ရားဟN၍ 

ေခuရလdင၎်ငး်၊ ကျမ်းစကားကိ6 မပယရ်လdင၎်ငး်၊ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၁၀၆ - အကယ၍် ငါအ/0ငသ်ည ်အbကင ်အာယတေ်တာ(်၏အမိန ့ေ်တာ)်ကိ6ရပ်စ ဲ

ေတာ ်မNအံ၊့ သိ6တ့ညး် မဟ6တ ်ထိ6အာယတေ်တာ်ကိ6ပင ်ေမေ့ပျာကေ်စေတာ် မNအံ၊့ ငါအ/0ငသ်ည ်ထိ6 
အာယတေ်တာ်ထက ်ပိ6မိ6 သင့ြ်မတေ်သာ အာယတေ်တာ်ကိ6 ေသာ်လညး်ေကာငး်၊  
စWရတရ်ွရအဒ်ဒ် ိ၁၃:၃၉ - အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်မိမိအလိ6/0ိေတာ်မNေသာအရာကိ6 ေဖျာကဖ်ျက ်

ေတာမ်Nေလ သည။် ထိ6နညး်တNစာွထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည ်(မိမိအလိ6/0ိေတာ်မNေသာအရာကိ6) တညတ်န ့ ်
ေစေတာ ်မNေလသည။် စငစ်စမ်Nရငး် (မ0တတ်မ်း) စာအ6ပ်မ0ာမNကား ထိ6အ/0င ်ြမတအ်ထေံတာ်၌သာ 

လdင ်/0ိေပ သတညး်။  
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ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်အား သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်အြဖစ ် ဂျlးလWမျိ[းများ သိ0မ့ဟ0တ ်

ခရစယ်ာန်များ လကခ်ံပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ လကမ်ခံပါ  /  လကခ်ံသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တရားေဟာရာကျမ်း ၁၈:၂၀-၂၂ - ၂၀ ငါမမ0ာထားဘ ဲငါအ့ခငွ်က့ိ6ေဆာင၍် ရဲရင်စ့ာွ ေဟာေြပာေသာ 

ပေရာဖက၊် အြခားတပါးေသာ ဘ6ရားအခငွ်<့ 0င် ့ေဟာေြပာေသာ ပေရာဖကသ်ည ်

အေသသတြ်ခငး် ကိ6 ခရံမညဟ်6 ငါအ့ား မိန်ေ့တာ်မN၏။ ၂၂ 

ပေရာဖကသ်ညထ်ာဝရဘ6ရား၏အခငွ်က့ိ6ေဆာင၍်ေဟာ ေြပာသညအ်တိ6ငး် အမ\မြဖစ၊် 
ေဟာေြပာေသာစကားမြပည်စ့ံ6လdင၊် ထိ6စကားကိ6 ထာဝရဘ6ရား မိန် ့ ေတာ်မမN၊ ပေရာဖကသ်ည ်

ရဲရင်စ့ာွေဟာေြပာ]ပီ။ သNက့ိ6 မေbကာကရ်။ 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၈:၂၀ - တရားေတာ်ကိ6၎ငး်၊ သကေ်သခေံတာ်မNချကက်ိ6၎ငး်နားေထာင ်

bကက6န။် သNတိ6ေ့ြပာေသာစကားသည ်

<\တက်ပတေ်တာ်<0င်မ့ညလီdင၊်သNတိ6၌့အာr6ဏမ်တတေ်သး။ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရာေနစာေအ ့၄:၈၂ - ၎ငး်တိ6သ့ည ်က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတက်ိ6 ေလလ့ာဆငြ်ခင ်သံ6းသပ်ြခငး် 
မ/0ိbကပါသေလာ။ အကယ၍်သာ ယငး် (က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတ)် သည ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတမ်0 
တစပ်ါး အြခားသN၏ထမံ0 (ေရာက/်0ိလာေသာကျမ်းဂန)် သာြဖစခ်ဲပ့ါမN ထိ6သNတိ6သ့ည ်၎ငး် (က6ရ် 

အာနက်ျမ်းေတာ)် တငွ ်ေြမာကြ်မားစာွေသာကွလဲွမဲ\တိ6က့ိ6 မလွဧဲကန ်ေတွR /0ိခဲb့ကက6နအ်ံ။့ 

စWရတရ်ွRBအရား ၂၆:၁၉၆-၁၉၇ - ၁၉၆ ၎ငး်ြပင ်ဧကနအ်မ0နယ်ငး် (က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတ၏် အ 

ေbကာငး်) မ0ာ ေ/0းလNေဟာငး်တိ6၏့ ကျမ်းဂနမ်ျား၌(လညး်)ပါ/0ိ၏။ ၁၉၇  အစီရ်ာအလီအီမျိVးသား 
တိ6အ့နက ်မ0 ပညာ/0ငမ်ျား ယငး်(က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတ)်ကိ6 သ/ိ0ိbကြခငး်မ0ာ ၎ငး်(က6rိ6က/်0်မျိVး 
<ယွဝ်င)် တိ6အ့ဖိ6 ့ (လံ6ေလာကေ်သာ) သကေ်သသာဓက မြဖစခ်ဲေ့လသေလာ။  

၂၂။. 22 

ဘ0ရားသခငသ်ည ်သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်အားဖွင်ြ့ပ`ပီးေနာက ်၄ငး်၏ကျမ်းပိ0ဒအ်ချိ[ s 
ကိ0 ပယဖ်ျကရ်န် သိ0မ့ဟ0တ ်ပလပ်ဖျကသ်မ်ိးရန် ေနာကပိ်0ငး်တငွ ်ဘ0ရားသခင ်ခံစားရပါ 
သလား။ (Mensuh & Nesih) 

သမ#ာကျမ်းစာ မခံစားရပါ  /  ခံစားရသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဆာလကံျမ်း ၈၉:၃၄ ငါ၏ပဋညိာF တရားကိ6လညး် မr\တခ်ျ။ ငါမိန် ့�မကေ်သာစကားလညး်ေဖါက ်

ြပနြ်ခငး်မ/0ိရ။ 

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၁၆:၁၇ ပညတ{ ကိျမ်း၌ အငယဆ်ံ6းေသာ ဗိ<|Vတလံ6းပျကစ်းီလယွထ်က၊် ေကာငး် 
ကင<်0င်ေ့ြမeကးီပျကစ်းီလယွ၏်။  
:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၀:၃၅ ဘ6ရားသခင၏်ဗျာဒတိေ်တာ်ကိ6 ခရံေသာသNတိ6က့ိ6 ဘ6ရားဟN၍ 

ေခuရလdင၎်ငး်၊ ကျမ်းစကားကိ6 မပယရ်လdင၎်ငး်၊ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၁၀၆ - အကယ၍် ငါအ/0ငသ်ည ်အbကင ်အာယတေ်တာ(်၏အမိန ့ေ်တာ်)ကိ6ရပ်စ ဲ

ေတာ ်မNအံ၊့ သိ6တ့ညး် မဟ6တ ်ထိ6အာယတေ်တာ်ကိ6ပင ်ေမေ့ပျာကေ်စေတာ် မNအံ၊့ ငါအ/0ငသ်ည ်ထိ6 
အာယတေ်တာ်ထက ်ပိ6မိ6 သင့ြ်မတေ်သာ အာယတေ်တာ်ကိ6 ေသာ်လညး်ေကာငး်၊  
စWရတရ်ွရအဒ်ဒ် ိ၁၃:၃၉ - အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်မိမိအလိ6/0ိေတာ်မNေသာအရာကိ6 ေဖျာကဖ်ျက ်

ေတာမ်Nေလ သည။် ထိ6နညး်တNစာွထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည ်(မိမိအလိ6/0ိေတာ်မNေသာအရာကိ6) တညတ်န ့ ်
ေစေတာ ်မNေလသည။် စငစ်စမ်Nရငး် (မ0တတ်မ်း) စာအ6ပ်မ0ာမNကား ထိ6အ/0င ်ြမတအ်ထေံတာ်၌သာ 

လdင ်/0ိေပ သတညး်။  

	



၂၃။.  23 
အကယ၍် ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်သည ်‘ကမ}ာများ၏အ:+ငသ်ခင’်ထမံ+ ဆငး်သကလ်ာ`ပီး၊ 
နတဆ်ိ0းများတစအ်0ပ်စ0၏ အတညြ်ပ[မBခံရြခငး်ြဖစလ်xင ်ဤသညမ်+ာ ဘ0ရားသခငထ်မံ+ 
ဆငး်သကလ်ာေသာ ေကာငး်ေသာအမ+တလ်က]ဏာ ဟ0တပ်ါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ  မဟ0တပ်ါ  /  ဟ0တသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၄:၃၀ ယခ6မ0စ၍..... ဤေလာကကိ6 အစိ6းရေသာမငး်သညလ်ာဆြဲဖစ၏်။ 

လာေသာ်လညး် ငါ၌အဘယအ်ခငွ်အ့ရာကိ6မd မေတွRရ။ 

 ေကာရိ *g [ဩဝါသစာဒ0တယိေစာင ်၄:၃-၄ - ၃ငါတိ6ေ့ဟာေြပာေသာ ဧဝံေဂလတိရားသည ်ဖံ6းအ6ပ် 

လျက/်0ိလdင၊် ၄ ထိ6သိ6မ့ယံ6bကညေ်သာသNတိ6ကား.. ဤေလာကကိ6 အစိ6းရေသာ ဘ6ရားသညသ်Nတိ6 ့ 
၏ ဉာဏမ်ျကစ်ကိိ6 ကယွေ်စ၏။  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟယ်W*တွ(်စ)် ၁၀:၃၇ - စငစ်စေ်သာ်ကား ဤက6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတသ်ည ်အလ> ာဟအ်/0င ်

ြမတအ်ြပင ်(အြခားသNတစဦ်းဦးက)လဆီယဖ်နတ်းီထားေသာ ကျမ်းြမတ ်မဟ6တေ်ပ။ စbကဝဠာ 

ခပ်သမိ်းကိ6 ဖနဆ်ငး် ေမးွြမzေတာ်မNေသာအ/0ငြ်မတအ်ထေံတာ်မ0(ကျေရာကလ်ာေသာ 

ကျမ်းေတာ် ြမတအ်မ0နပ်င)်ြဖစေ်ပသတညး်။ 

စWရာအဟက်ဖ် ၄၆:၂၉-၃၀ -(အိ6-နဗီတမနေ်တာ်၊ ြပနလ်ည၍် ေြပာြပပါေလ) တစရံ်ေရာအခါဝယ ်

ငါ အ/0ငြ်မတသ်ည ်ဂျငန်တ်စစ်6ကိ6 အသင/်0ိရာသိ6 ့ ေရာက/်0ိေစေတာ်မNခဲရ့ာ ၎ငး်တိ6သ့ည ်က6ရ်အာန ်

ကျမ်းေတာ်ြမတက်ိ6 နားေထာငb်ကက6န၏်။ ၃၀၎ငး်တိ6က့ ေြပာဆိ6ခဲb့ကသညမ်0ာ "အိ6-ကk<်6ပ်တိ6၏့ 

အမျိVးသားတိ6 ့၊ ဧကနမ်လွ ဲကk<်6ပ်တိ6သ့ည(်နဗီတမနေ်တာ်)မNစာ၏ေနာကတ်ငွ ်ချေပးြခငး်ခခံဲရ့ 

ေလေသာ ကျမ်းဂနတ်စေ်စာငက်ိ6 bကားနားခဲb့ကရက6န၏်။ (ယငး်ကျမ်းဂနသ်ည)် ၎ငး်၏အလျင ်

/0ိခဲေ့သာ ကျမ်းဂနတ်ိ6က့ိ6 ေထာကခ်လံျက/်0ိ၏။ အမ0နတ်ရားကိ6လညး်ေကာငး်၊ ေြဖာင့မ်တေ်သာ 

တရားလမ်းကိ6လညး်ေကာငး်၊ +,နြ်ပ၏။  

၂၄။. 24 

သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်တစအ်0ပ်သည ်စာတန်မ+ြဖစသ်ညဟ်0ဆိ0သညက်ိ0 ထပ်တလလဲ ဲ

ြငငး်ဆိ0ရန် လိ0အပ်ပါသလား။ 
သမ#ာကျမ်းစာ မလိ0အပ်ပါ  /  လိ0အပ်သည ်ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၇:၁၅-၂၀ - ၁၅ သိ6းေရကိ6ြခVံ၍သငတ်ိ6/့0ိရာသိ6လ့ာေသာ မိစxာပေရာဖကတ်ိ6က့ိ6 သတ ိ

<0င် ့ေ/0ာငb်ကေလာ။့ ၁၆ ထိ6သNတိ6၏့အကျင်က့ိ6ေထာက၍် သNတိ6၏့သေဘာကိ6 သbိကလမိ်မ့ည။်...... 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာတဆွဆွဆ်ဗာ  ၃၄:၈၊ ၄၆ - ထိ6သNသည ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတအ်ေပu၌ မ6သားကိ6 bကဖံနစ်ပ်ွစွခဲဲ ့
ေလသေလာ၊ သိ6တ့ညး်မဟ6တ ်ထိ6သN၌ rNးသပ်ွြခငး်ေဝဒနာ /0ိေနသေလာ။ ၄၆ အသငတ်ိ6သ့ည ်

အလ> ာဟအ်/0င ်ြမတအ်ား ရညသ်န၍် တစေ်ယာကစ် ီ<0စေ်ယာကစ် ီထbက]ပီးလdငမ်ိမိတိ6၏့အေဖာ် 
ြဖစသ်N (ငါ)၌ rNးသပ်ွြခငး်ေဝဒနာ/0ိပါသေလာဟ6 စFးစားဆငြ်ခငb်ကေလက6န။် ၂၂ ၎ငး်ြပင ်(ဤ) 

အသငတ်ိ6၏့ အေဖuသညလ်ညး် rNးသပ်ွေသာသN မဟ6တေ်ပ။  

စWရတသွသ်ကဝိ်ရ် ၈၁:၂၂ ၊ ၂၅ - ၄ငး်ြပင ်(ဤ)အသငတ်ိ6၏့အေဖာ်သညလ်ညး် rNးသပ်ွေသာသN 
မဟ6တေ်ပ။ ၂၅ ထိ6 ့ြပင ်ယငး်(က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတ)် သည ်မညသ်ည့ ်<0ငထ်6တြ်ခငး်ခရံေသာ 

‘r\ ိငတ်ာွန’် မိစxာေကာင၏် ေြပာဆိ6ချကလ်ညး် အလdငး်မဟ6တေ်ပ။ 

မ+တခ်ျက။် နဗီတမန်ေတာ်မိ0ဟာမကသ်ည ်၄ငး်အေနြဖင် ့နတဆ်ိ0းပိ0ငဆ်ိ0ငသ်Wြဖစသ်ညဆ်ိ0ြခငး်ကိ0 
မ5ကာ ခဏ ြငငး်ဆိ0 ခဲသ့ည။် ၁၅:၆-၇၊ ၂၃:၇၀၊ ၃၇:၃၆၊ ၄၄:၁၄၊ ၅၁:၅၀-၅၂၊  ၆၈:၅၁။ 

	

၂၃။.  23 
အကယ၍် ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်သည ်‘ကမ}ာများ၏အ:+ငသ်ခင’်ထမံ+ ဆငး်သကလ်ာ`ပီး၊ 
နတဆ်ိ0းများတစအ်0ပ်စ0၏ အတညြ်ပ[မBခံရြခငး်ြဖစလ်xင ်ဤသညမ်+ာ ဘ0ရားသခငထ်မံ+ 
ဆငး်သကလ်ာေသာ ေကာငး်ေသာအမ+တလ်က]ဏာ ဟ0တပ်ါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ  မဟ0တပ်ါ  /  ဟ0တသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၄:၃၀ ယခ6မ0စ၍..... ဤေလာကကိ6 အစိ6းရေသာမငး်သညလ်ာဆြဲဖစ၏်။ 

လာေသာ်လညး် ငါ၌အဘယအ်ခငွ်အ့ရာကိ6မd မေတွRရ။ 

 ေကာရိ *g [ဩဝါသစာဒ0တယိေစာင ်၄:၃-၄ - ၃ငါတိ6ေ့ဟာေြပာေသာ ဧဝံေဂလတိရားသည ်ဖံ6းအ6ပ် 

လျက/်0ိလdင၊် ၄ ထိ6သိ6မ့ယံ6bကညေ်သာသNတိ6ကား.. ဤေလာကကိ6 အစိ6းရေသာ ဘ6ရားသညသ်Nတိ6 ့ 
၏ ဉာဏမ်ျကစ်ကိိ6 ကယွေ်စ၏။  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟယ်W*တွ(်စ)် ၁၀:၃၇ - စငစ်စေ်သာ်ကား ဤက6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတသ်ည ်အလ> ာဟအ်/0င ်

ြမတအ်ြပင ်(အြခားသNတစဦ်းဦးက)လဆီယဖ်နတ်းီထားေသာ ကျမ်းြမတ ်မဟ6တေ်ပ။ စbကဝဠာ 

ခပ်သမိ်းကိ6 ဖနဆ်ငး် ေမးွြမzေတာ်မNေသာအ/0ငြ်မတအ်ထေံတာမ်0(ကျေရာကလ်ာေသာ 

ကျမ်းေတာ် ြမတအ်မ0နပ်င)်ြဖစေ်ပသတညး်။ 

စWရာအဟက်ဖ် ၄၆:၂၉-၃၀ -(အိ6-နဗီတမနေ်တာ၊် ြပနလ်ည၍် ေြပာြပပါေလ) တစရံ်ေရာအခါဝယ ်

ငါ အ/0ငြ်မတသ်ည ်ဂျငန်တ်စစ်6ကိ6 အသင/်0ိရာသိ6 ့ ေရာက/်0ိေစေတာ်မNခဲရ့ာ ၎ငး်တိ6သ့ည ်က6ရ်အာန ်

ကျမ်းေတာ်ြမတက်ိ6 နားေထာငb်ကက6န၏်။ ၃၀၎ငး်တိ6က့ ေြပာဆိ6ခဲb့ကသညမ်0ာ "အိ6-ကk<်6ပ်တိ6၏့ 

အမျိVးသားတိ6 ့၊ ဧကနမ်လွ ဲကk<်6ပ်တိ6သ့ည(်နဗီတမနေ်တာ်)မNစာ၏ေနာကတ်ငွ ်ချေပးြခငး်ခခံဲရ့ 

ေလေသာ ကျမ်းဂနတ်စေ်စာငက်ိ6 bကားနားခဲb့ကရက6န၏်။ (ယငး်ကျမ်းဂနသ်ည)် ၎ငး်၏အလျင ်

/0ိခဲေ့သာ ကျမ်းဂနတ်ိ6က့ိ6 ေထာကခ်လံျက/်0ိ၏။ အမ0နတ်ရားကိ6လညး်ေကာငး်၊ ေြဖာင့မ်တေ်သာ 

တရားလမ်းကိ6လညး်ေကာငး်၊ +,နြ်ပ၏။  

၂၄။. 24 

သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်တစအ်0ပ်သည ်စာတန်မ+ြဖစသ်ညဟ်0ဆိ0သညက်ိ0 ထပ်တလလဲ ဲ

ြငငး်ဆိ0ရန် လိ0အပ်ပါသလား။ 
သမ#ာကျမ်းစာ မလိ0အပ်ပါ  /  လိ0အပ်သည ်ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၇:၁၅-၂၀ - ၁၅ သိ6းေရကိ6ြခVံ၍သငတ်ိ6/့0ိရာသိ6လ့ာေသာ မိစxာပေရာဖကတ်ိ6က့ိ6 သတ ိ

<0င် ့ေ/0ာငb်ကေလာ။့ ၁၆ ထိ6သNတိ6၏့အကျင်က့ိ6ေထာက၍် သNတိ6၏့သေဘာကိ6 သbိကလမိ်မ့ည။်...... 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာတဆွဆွဆ်ဗာ  ၃၄:၈၊ ၄၆ - ထိ6သNသည ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတအ်ေပu၌ မ6သားကိ6 bကဖံနစ်ပ်ွစွခဲဲ ့
ေလသေလာ၊ သိ6တ့ညး်မဟ6တ ်ထိ6သN၌ rNးသပ်ွြခငး်ေဝဒနာ /0ိေနသေလာ။ ၄၆ အသငတ်ိ6သ့ည ်

အလ> ာဟအ်/0င ်ြမတအ်ား ရညသ်န၍် တစေ်ယာကစ် ီ<0စေ်ယာကစ် ီထbက]ပီးလdငမ်ိမိတိ6၏့အေဖာ် 
ြဖစသ်N (ငါ)၌ rNးသပ်ွြခငး်ေဝဒနာ/0ိပါသေလာဟ6 စFးစားဆငြ်ခငb်ကေလက6န။် ၂၂ ၎ငး်ြပင ်(ဤ) 

အသငတ်ိ6၏့ အေဖuသညလ်ညး် rNးသပ်ွေသာသN မဟ6တေ်ပ။  

စWရတသွသ်ကဝိ်ရ် ၈၁:၂၂ ၊ ၂၅ - ၄ငး်ြပင ်(ဤ)အသငတ်ိ6၏့အေဖာ်သညလ်ညး် rNးသပ်ွေသာသN 
မဟ6တေ်ပ။ ၂၅ ထိ6 ့ြပင ်ယငး်(က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတ)် သည ်မညသ်ည့ ်<0ငထ်6တြ်ခငး်ခရံေသာ 

‘r\ ိငတ်ာွန’် မိစxာေကာင၏် ေြပာဆိ6ချကလ်ညး် အလdငး်မဟ6တေ်ပ။ 

မ+တခ်ျက။် နဗီတမန်ေတာ်မိ0ဟာမကသ်ည ်၄ငး်အေနြဖင် ့နတဆ်ိ0းပိ0ငဆ်ိ0ငသ်Wြဖစသ်ညဆ်ိ0ြခငး်ကိ0 
မ5ကာ ခဏ ြငငး်ဆိ0 ခဲသ့ည။် ၁၅:၆-၇၊ ၂၃:၇၀၊ ၃၇:၃၆၊ ၄၄:၁၄၊ ၅၁:၅၀-၅၂၊  ၆၈:၅၁။ 

	

၂၃။.  23 
အကယ၍် ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်သည ်‘ကမ}ာများ၏အ:+ငသ်ခင’်ထမံ+ ဆငး်သကလ်ာ`ပီး၊ 
နတဆ်ိ0းများတစအ်0ပ်စ0၏ အတညြ်ပ[မBခံရြခငး်ြဖစလ်xင ်ဤသညမ်+ာ ဘ0ရားသခငထ်မံ+ 
ဆငး်သကလ်ာေသာ ေကာငး်ေသာအမ+တလ်က]ဏာ ဟ0တပ်ါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ  မဟ0တပ်ါ  /  ဟ0တသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၄:၃၀ ယခ6မ0စ၍..... ဤေလာကကိ6 အစိ6းရေသာမငး်သညလ်ာဆြဲဖစ၏်။ 

လာေသာ်လညး် ငါ၌အဘယအ်ခငွ်အ့ရာကိ6မd မေတွRရ။ 

 ေကာရိ *g [ဩဝါသစာဒ0တယိေစာင ်၄:၃-၄ - ၃ငါတိ6ေ့ဟာေြပာေသာ ဧဝံေဂလတိရားသည ်ဖံ6းအ6ပ် 

လျက/်0ိလdင၊် ၄ ထိ6သိ6မ့ယံ6bကညေ်သာသNတိ6ကား.. ဤေလာကကိ6 အစိ6းရေသာ ဘ6ရားသညသ်Nတိ6 ့ 
၏ ဉာဏမ်ျကစ်ကိိ6 ကယွေ်စ၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟယ်W*တွ(်စ)် ၁၀:၃၇ - စငစ်စေ်သာ်ကား ဤက6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတသ်ည ်အလ> ာဟအ်/0င ်

ြမတအ်ြပင ်(အြခားသNတစဦ်းဦးက)လဆီယဖ်နတ်းီထားေသာ ကျမ်းြမတ ်မဟ6တေ်ပ။ စbကဝဠာ 

ခပ်သမိ်းကိ6 ဖနဆ်ငး် ေမးွြမzေတာ်မNေသာအ/0ငြ်မတအ်ထေံတာ်မ0(ကျေရာကလ်ာေသာ 

ကျမ်းေတာ် ြမတအ်မ0နပ်င)်ြဖစေ်ပသတညး်။ 

စWရာအဟက်ဖ် ၄၆:၂၉-၃၀ -(အိ6-နဗီတမနေ်တာ်၊ ြပနလ်ည၍် ေြပာြပပါေလ) တစရံ်ေရာအခါဝယ ်

ငါ အ/0ငြ်မတသ်ည ်ဂျငန်တ်စစ်6ကိ6 အသင/်0ိရာသိ6 ့ ေရာက/်0ိေစေတာ်မNခဲရ့ာ ၎ငး်တိ6သ့ည ်က6ရ်အာန ်

ကျမ်းေတာ်ြမတက်ိ6 နားေထာငb်ကက6န၏်။ ၃၀၎ငး်တိ6က့ ေြပာဆိ6ခဲb့ကသညမ်0ာ "အိ6-ကk<်6ပ်တိ6၏့ 

အမျိVးသားတိ6 ့၊ ဧကနမ်လွ ဲကk<်6ပ်တိ6သ့ည(်နဗီတမနေ်တာ်)မNစာ၏ေနာကတ်ငွ ်ချေပးြခငး်ခခံဲရ့ 

ေလေသာ ကျမ်းဂနတ်စေ်စာငက်ိ6 bကားနားခဲb့ကရက6န၏်။ (ယငး်ကျမ်းဂနသ်ည)် ၎ငး်၏အလျင ်

/0ိခဲေ့သာ ကျမ်းဂနတ်ိ6က့ိ6 ေထာကခ်လံျက/်0ိ၏။ အမ0နတ်ရားကိ6လညး်ေကာငး်၊ ေြဖာင့မ်တေ်သာ 

တရားလမ်းကိ6လညး်ေကာငး်၊ +,နြ်ပ၏။  

၂၄။. 24 

သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်တစအ်0ပ်သည ်စာတန်မ+ြဖစသ်ညဟ်0ဆိ0သညက်ိ0 ထပ်တလလဲ ဲ

ြငငး်ဆိ0ရန် လိ0အပ်ပါသလား။ 
သမ#ာကျမ်းစာ မလိ0အပ်ပါ  /  လိ0အပ်သည ်ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၇:၁၅-၂၀ - ၁၅ သိ6းေရကိ6ြခVံ၍သငတ်ိ6/့0ိရာသိ6လ့ာေသာ မိစxာပေရာဖကတ်ိ6က့ိ6 သတ ိ

<0င် ့ေ/0ာငb်ကေလာ။့ ၁၆ ထိ6သNတိ6၏့အကျင်က့ိ6ေထာက၍် သNတိ6၏့သေဘာကိ6 သbိကလမိ်မ့ည။်...... 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာတဆွဆွဆ်ဗာ  ၃၄:၈၊ ၄၆ - ထိ6သNသည ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတအ်ေပu၌ မ6သားကိ6 bကဖံနစ်ပ်ွစွခဲဲ ့
ေလသေလာ၊ သိ6တ့ညး်မဟ6တ ်ထိ6သN၌ rNးသပ်ွြခငး်ေဝဒနာ /0ိေနသေလာ။ ၄၆ အသငတ်ိ6သ့ည ်

အလ> ာဟအ်/0င ်ြမတအ်ား ရညသ်န၍် တစေ်ယာကစ် ီ<0စေ်ယာကစ် ီထbက]ပီးလdငမ်ိမိတိ6၏့အေဖာ် 
ြဖစသ်N (ငါ)၌ rNးသပ်ွြခငး်ေဝဒနာ/0ိပါသေလာဟ6 စFးစားဆငြ်ခငb်ကေလက6န။် ၂၂ ၎ငး်ြပင ်(ဤ) 

အသငတ်ိ6၏့ အေဖuသညလ်ညး် rNးသပ်ွေသာသN မဟ6တေ်ပ။  

စWရတသွသ်ကဝိ်ရ် ၈၁:၂၂ ၊ ၂၅ - ၄ငး်ြပင ်(ဤ)အသငတ်ိ6၏့အေဖာ်သညလ်ညး် rNးသပ်ွေသာသN 
မဟ6တေ်ပ။ ၂၅ ထိ6 ့ြပင ်ယငး်(က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတ)် သည ်မညသ်ည့ ်<0ငထ်6တြ်ခငး်ခရံေသာ 

‘r\ ိငတ်ာွန’် မိစxာေကာင၏် ေြပာဆိ6ချကလ်ညး် အလdငး်မဟ6တေ်ပ။ 

မ+တခ်ျက။် နဗီတမန်ေတာ်မိ0ဟာမကသ်ည ်၄ငး်အေနြဖင် ့နတဆ်ိ0းပိ0ငဆ်ိ0ငသ်Wြဖစသ်ညဆ်ိ0ြခငး်ကိ0 
မ5ကာ ခဏ ြငငး်ဆိ0 ခဲသ့ည။် ၁၅:၆-၇၊ ၂၃:၇၀၊ ၃၇:၃၆၊ ၄၄:၁၄၊ ၅၁:၅၀-၅၂၊  ၆၈:၅၁။ 

	

၂၃။.  23 
အကယ၍် ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်သည ်‘ကမ}ာများ၏အ:+ငသ်ခင’်ထမံ+ ဆငး်သကလ်ာ`ပီး၊ 
နတဆ်ိ0းများတစအ်0ပ်စ0၏ အတညြ်ပ[မBခံရြခငး်ြဖစလ်xင ်ဤသညမ်+ာ ဘ0ရားသခငထ်မံ+ 
ဆငး်သကလ်ာေသာ ေကာငး်ေသာအမ+တလ်က]ဏာ ဟ0တပ်ါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ  မဟ0တပ်ါ  /  ဟ0တသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၄:၃၀ ယခ6မ0စ၍..... ဤေလာကကိ6 အစိ6းရေသာမငး်သညလ်ာဆြဲဖစ၏်။ 

လာေသာ်လညး် ငါ၌အဘယအ်ခငွ်အ့ရာကိ6မd မေတွRရ။ 

 ေကာရိ *g [ဩဝါသစာဒ0တယိေစာင ်၄:၃-၄ - ၃ငါတိ6ေ့ဟာေြပာေသာ ဧဝံေဂလတိရားသည ်ဖံ6းအ6ပ် 

လျက/်0ိလdင၊် ၄ ထိ6သိ6မ့ယံ6bကညေ်သာသNတိ6ကား.. ဤေလာကကိ6 အစိ6းရေသာ ဘ6ရားသညသ်Nတိ6 ့ 
၏ ဉာဏမ်ျကစ်ကိိ6 ကယွေ်စ၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟယ်W*တွ(်စ)် ၁၀:၃၇ - စငစ်စေ်သာ်ကား ဤက6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတသ်ည ်အလ> ာဟအ်/0င ်

ြမတအ်ြပင ်(အြခားသNတစဦ်းဦးက)လဆီယဖ်နတ်းီထားေသာ ကျမ်းြမတ ်မဟ6တေ်ပ။ စbကဝဠာ 

ခပ်သမိ်းကိ6 ဖနဆ်ငး် ေမးွြမzေတာ်မNေသာအ/0ငြ်မတအ်ထေံတာမ်0(ကျေရာကလ်ာေသာ 

ကျမ်းေတာ် ြမတအ်မ0နပ်င)်ြဖစေ်ပသတညး်။ 

စWရာအဟက်ဖ် ၄၆:၂၉-၃၀ -(အိ6-နဗီတမနေ်တာ်၊ ြပနလ်ည၍် ေြပာြပပါေလ) တစရံ်ေရာအခါဝယ ်

ငါ အ/0ငြ်မတသ်ည ်ဂျငန်တ်စစ်6ကိ6 အသင/်0ိရာသိ6 ့ ေရာက/်0ိေစေတာ်မNခဲရ့ာ ၎ငး်တိ6သ့ည ်က6ရ်အာန ်

ကျမ်းေတာ်ြမတက်ိ6 နားေထာငb်ကက6န၏်။ ၃၀၎ငး်တိ6က့ ေြပာဆိ6ခဲb့ကသညမ်0ာ "အိ6-ကk<်6ပ်တိ6၏့ 

အမျိVးသားတိ6 ့၊ ဧကနမ်လွ ဲကk<်6ပ်တိ6သ့ည(်နဗီတမနေ်တာ်)မNစာ၏ေနာကတ်ငွ ်ချေပးြခငး်ခခံဲရ့ 

ေလေသာ ကျမ်းဂနတ်စေ်စာငက်ိ6 bကားနားခဲb့ကရက6န၏်။ (ယငး်ကျမ်းဂနသ်ည)် ၎ငး်၏အလျင ်

/0ိခဲေ့သာ ကျမ်းဂနတ်ိ6က့ိ6 ေထာကခ်လံျက/်0ိ၏။ အမ0နတ်ရားကိ6လညး်ေကာငး်၊ ေြဖာင့မ်တေ်သာ 

တရားလမ်းကိ6လညး်ေကာငး်၊ +,နြ်ပ၏။  

၂၄။. 24 

သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်တစအ်0ပ်သည ်စာတန်မ+ြဖစသ်ညဟ်0ဆိ0သညက်ိ0 ထပ်တလလဲ ဲ

ြငငး်ဆိ0ရန် လိ0အပ်ပါသလား။ 
သမ#ာကျမ်းစာ မလိ0အပ်ပါ  /  လိ0အပ်သည ်ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၇:၁၅-၂၀ - ၁၅ သိ6းေရကိ6ြခVံ၍သငတ်ိ6/့0ိရာသိ6လ့ာေသာ မိစxာပေရာဖကတ်ိ6က့ိ6 သတ ိ

<0င် ့ေ/0ာငb်ကေလာ။့ ၁၆ ထိ6သNတိ6၏့အကျင်က့ိ6ေထာက၍် သNတိ6၏့သေဘာကိ6 သbိကလမိ်မ့ည။်...... 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာတဆွဆွဆ်ဗာ  ၃၄:၈၊ ၄၆ - ထိ6သNသည ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတအ်ေပu၌ မ6သားကိ6 bကဖံနစ်ပ်ွစွခဲဲ ့
ေလသေလာ၊ သိ6တ့ညး်မဟ6တ ်ထိ6သN၌ rNးသပ်ွြခငး်ေဝဒနာ /0ိေနသေလာ။ ၄၆ အသငတ်ိ6သ့ည ်

အလ> ာဟအ်/0င ်ြမတအ်ား ရညသ်န၍် တစေ်ယာကစ် ီ<0စေ်ယာကစ် ီထbက]ပီးလdငမ်ိမိတိ6၏့အေဖာ် 
ြဖစသ်N (ငါ)၌ rNးသပ်ွြခငး်ေဝဒနာ/0ိပါသေလာဟ6 စFးစားဆငြ်ခငb်ကေလက6န။် ၂၂ ၎ငး်ြပင ်(ဤ) 

အသငတ်ိ6၏့ အေဖuသညလ်ညး် rNးသပ်ွေသာသN မဟ6တေ်ပ။  

စWရတသွသ်ကဝိ်ရ် ၈၁:၂၂ ၊ ၂၅ - ၄ငး်ြပင ်(ဤ)အသငတ်ိ6၏့အေဖာ်သညလ်ညး် rNးသပ်ွေသာသN 
မဟ6တေ်ပ။ ၂၅ ထိ6 ့ြပင ်ယငး်(က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတ)် သည ်မညသ်ည့ ်<0ငထ်6တြ်ခငး်ခရံေသာ 

‘r\ ိငတ်ာွန’် မိစxာေကာင၏် ေြပာဆိ6ချကလ်ညး် အလdငး်မဟ6တေ်ပ။ 

မ+တခ်ျက။် နဗီတမန်ေတာ်မိ0ဟာမကသ်ည ်၄ငး်အေနြဖင် ့နတဆ်ိ0းပိ0ငဆ်ိ0ငသ်Wြဖစသ်ညဆ်ိ0ြခငး်ကိ0 
မ5ကာ ခဏ ြငငး်ဆိ0 ခဲသ့ည။် ၁၅:၆-၇၊ ၂၃:၇၀၊ ၃၇:၃၆၊ ၄၄:၁၄၊ ၅၁:၅၀-၅၂၊  ၆၈:၅၁။ 
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၂၅။.  25 
ဂျlးလWမျိ[းများ၊ ခရစယ်ာန်များ*+င်မွ့တစ်လငလ်Wမျိ[းများ အားလံ0းအေနြဖင် ့ စစမ်+န်ေသာ 

ဘ0ရားသခငတ်စပ်ါးတညး် သာ:+ိသညဟ်0 ယံ05ကညပ်ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ယံ05ကညသ်ည ် /  ယံ05ကညသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တရားေဟာရာကျမ်း ၆:၄ - ၄အိ6ဣသေရလအမျိVး၊ နားေထာငေ်လာ။့ ငါတိ6၏့ဘ6ရားသခင ်ထာဝရ 

ဘ6ရားသည ်တဆNတညး်ေသာ ထာဝရဘ6ရားြဖစေ်တာ်မN၏။ 

တေိမာေသဩဝါဒစာပ�မေစာင ်၂:၅-၆ - ဘ6ရားသခငတ်ဆNတညး်/0ိေတာ်မN၏။ 

:+ငယ်ာက0ပ် ဩဝါဒစာ။ ၂:၁၉ ဘ6ရားသခငတ်ဆNတညး်/0ိသညဟ်6 သငသ်ညယ်ံ6၏။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၁၆၃ - စငစ်စအ်ားြဖင့ ်တစဆ်Nတညး်ြဖစေ်တာ်မNေသာ ခဝပ်ကိ6းကယွရ်ာ အ/0င ်

သညသ်ာလdင ်အသငတ်ိ6၏့ ကိ6းကယွရ်ာ အ/0ငြ်ဖစေ်တာ်မN၏။ ထိ6အ/0ငြ်မတမ်0တစပ်ါး အြခားကိ6း 
ကယွ ်ရာအ/0ငဟ်N၍ အလျငး်မ/0ိေချ။  

စWရာေနစာေအ ့၄:၈၊ ၁၇၁- 

အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ညအ်bကငအ်/0ငြ်မတပ်ငတ်ညး်။ထိ6အ/0ငြ်မတမ်0 တစပ်ါး 
အြခားကိ6းကယွရ်ာ အလျငး်မ/0ိေပ။ ၁၇၁ အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်တစဆ်Nတညး်ေသာ 

ကိ6းကယွရ်ာအ/0ငသ်ညသ်ာ ြဖစေ်တာ်မNေလ၏။  

စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၇၃ - အမ0နေ်သာ်ကား တစဆ်Nတညး်ေသာ ကိ6းကယွရ်ာ(အလ> ာဟအ်/0င)် 

ြမတမ်0တစပ်ါး အြခားကိ6းကယွရ်ာ (ဘ6ရား) ဟN၍ အလျငး်မ/0ိေချ။ 

၂၆။. 26 

ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွေ်တွsရေသာ အလ� ာဟအ်:+ငြ်မတ၏် ဂ0ဏ်အငyါရပ်*+င်သ့ဘာဝ 

ဂ0ဏ်ေတာ် အများစ0သည ်သမ#ာကျမ်းစာတငွေ်တွsရေသာ ဘ0ရားသခင၏်ဂ0ဏ်ေတာ်*+င် ့
သေဘာ တWညမီB:+ိပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ :+ိသည ် /  :+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၄၀:၂၈ -  ထာဝရဘ6ရားသည ်အစFအ]မဲ တညေ်တာ်မNေသာ ဘ6ရား 
သခငြ်ဖစေ်bကာငး်ကိ6၎ငး်၊ ေြမeကးီစနွး်တိ6ငေ်အာင ်ဖနဆ်ငး်ေတာ်မNေသာ 

အ/0ငြ်ဖစေ်bကာငး်ကိ6၎ငး် ေမာေတာ်မNြခငး်၊ ပငပ်နး်ေတာ်မNြခငး်မ/0ိ၊ စစ၍် မက6န<်ိ6င ်ေသာ 

ဥာဏ<်0င်ြ့ပည်စ့ံ6ေတာ်မNေbကာငး် ကိ6၎ငး်၊ သငသ်ည ်မသမိbကားဘNးသေလာ။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ၂:၂၅၅ -အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည(်သာလdငခ်ဝပ်ကိ6းကယွရ်ာအ/0ငြ်ဖစေ်တာ်မN၏)။  

ထိ6အ/0ငြ်မတ ်မ0တစပ်ါးကိ6းကယွ ်ြခငး်ခထံိ6ကသ်NဟN၍ အလျငး်မ/0ိ]ပီ။ (ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည)် အ]မဲ 
/0ငေ်နေတာ်မNေသာ အ/0င၊် (မိမိကိ6ယေ်တာတ်ိ6င ်ထာဝရတည ်ေနေတာ်မN၍ သတ{ ဝါအေပါငး်တိ6က့ိ6 
လညး်) ထနိး်သမိ်းေစာင့ ်ေ/0ာကေ်တာ်မNေသာ အ/0ငြ်ဖစေ်တာ်မN၏။ ထိ6အ/0ငြ်မတအ်ား ငိ6ကမ်ျFး 
ြခငး်သညလ်ညး်ေကာငး် ၊  
စWရာဟာ:+ာ ၅၉:၂၃ - ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ညပ်င ်အbကင ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်ြဖစေ်တာ်မN၏။ ထိ6အ/0င ်

ြမတမ်0တစပ်ါး ခယrိ6ကျိVး ဆညး်ကပ်ကိ6းကယွရ်ာဟN၍ အလdငး်မ/0ိ]ပီ။ စိ6းမိ6း အ6ပ်ချVပ်ေတာ်မN 
ေသာဘ6ရင၊် စငb်ကယသ်န ့/်0ငး်အြပစက်ငး်ေတာမ်Nေသာအ/0င၊် ခkတယ်ငွး်ချကတ်ိ6မ့0ကငး်စငေ်စ 

ေတာ်မN ေသာအ/0င၊် ]ငမိ်းချမ်းမ\ေပး  
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၂၅။.  25 
ဂျlးလWမျိ[းများ၊ ခရစယ်ာန်များ*+င်မွ့တစ်လငလ်Wမျိ[းများ အားလံ0းအေနြဖင် ့ စစမ်+န်ေသာ 

ဘ0ရားသခငတ်စပ်ါးတညး် သာ:+ိသညဟ်0 ယံ05ကညပ်ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ယံ05ကညသ်ည ် /  ယံ05ကညသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တရားေဟာရာကျမ်း ၆:၄ - ၄အိ6ဣသေရလအမျိVး၊ နားေထာငေ်လာ။့ ငါတိ6၏့ဘ6ရားသခင ်ထာဝရ 

ဘ6ရားသည ်တဆNတညး်ေသာ ထာဝရဘ6ရားြဖစေ်တာ်မN၏။ 

တေိမာေသဩဝါဒစာပ�မေစာင ်၂:၅-၆ - ဘ6ရားသခငတ်ဆNတညး်/0ိေတာ်မN၏။ 

:+ငယ်ာက0ပ် ဩဝါဒစာ။ ၂:၁၉ ဘ6ရားသခငတ်ဆNတညး်/0ိသညဟ်6 သငသ်ညယ်ံ6၏။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၁၆၃ - စငစ်စအ်ားြဖင့ ်တစဆ်Nတညး်ြဖစေ်တာ်မNေသာ ခဝပ်ကိ6းကယွရ်ာ အ/0င ်

သညသ်ာလdင ်အသငတ်ိ6၏့ ကိ6းကယွရ်ာ အ/0ငြ်ဖစေ်တာ်မN၏။ ထိ6အ/0ငြ်မတမ်0တစပ်ါး အြခားကိ6း 
ကယွ ်ရာအ/0ငဟ်N၍ အလျငး်မ/0ိေချ။  

စWရာေနစာေအ ့၄:၈၊ ၁၇၁- 

အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ညအ်bကငအ်/0ငြ်မတပ်ငတ်ညး်။ထိ6အ/0ငြ်မတမ်0 တစပ်ါး 
အြခားကိ6းကယွရ်ာ အလျငး်မ/0ိေပ။ ၁၇၁ အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်တစဆ်Nတညး်ေသာ 

ကိ6းကယွရ်ာအ/0ငသ်ညသ်ာ ြဖစေ်တာ်မNေလ၏။  

စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၇၃ - အမ0နေ်သာ်ကား တစဆ်Nတညး်ေသာ ကိ6းကယွရ်ာ(အလ> ာဟအ်/0င)် 

ြမတမ်0တစပ်ါး အြခားကိ6းကယွရ်ာ (ဘ6ရား) ဟN၍ အလျငး်မ/0ိေချ။ 
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ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွေ်တွsရေသာ အလ� ာဟအ်:+ငြ်မတ၏် ဂ0ဏ်အငyါရပ်*+င်သ့ဘာဝ 

ဂ0ဏ်ေတာ် အများစ0သည ်သမ#ာကျမ်းစာတငွေ်တွsရေသာ ဘ0ရားသခင၏်ဂ0ဏ်ေတာ်*+င် ့
သေဘာ တWညမီB:+ိပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ :+ိသည ် /  :+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၄၀:၂၈ -  ထာဝရဘ6ရားသည ်အစFအ]မဲ တညေ်တာ်မNေသာ ဘ6ရား 
သခငြ်ဖစေ်bကာငး်ကိ6၎ငး်၊ ေြမeကးီစနွး်တိ6ငေ်အာင ်ဖနဆ်ငး်ေတာ်မNေသာ 

အ/0ငြ်ဖစေ်bကာငး်ကိ6၎ငး် ေမာေတာ်မNြခငး်၊ ပငပ်နး်ေတာ်မNြခငး်မ/0ိ၊ စစ၍် မက6န<်ိ6င ်ေသာ 

ဥာဏ<်0င်ြ့ပည်စ့ံ6ေတာ်မNေbကာငး် ကိ6၎ငး်၊ သငသ်ည ်မသမိbကားဘNးသေလာ။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ၂:၂၅၅ -အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည(်သာလdငခ်ဝပ်ကိ6းကယွရ်ာအ/0ငြ်ဖစေ်တာ်မN၏)။  

ထိ6အ/0ငြ်မတ ်မ0တစပ်ါးကိ6းကယွ ်ြခငး်ခထံိ6ကသ်NဟN၍ အလျငး်မ/0ိ]ပီ။ (ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည)် အ]မဲ 
/0ငေ်နေတာမ်Nေသာ အ/0င၊် (မိမိကိ6ယေ်တာတ်ိ6င ်ထာဝရတည ်ေနေတာ်မN၍ သတ{ ဝါအေပါငး်တိ6က့ိ6 
လညး်) ထနိး်သမိ်းေစာင့ ်ေ/0ာကေ်တာ်မNေသာ အ/0ငြ်ဖစေ်တာ်မN၏။ ထိ6အ/0ငြ်မတအ်ား ငိ6ကမ်ျFး 
ြခငး်သညလ်ညး်ေကာငး် ၊  
စWရာဟာ:+ာ ၅၉:၂၃ - ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ညပ်င ်အbကင ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်ြဖစေ်တာ်မN၏။ ထိ6အ/0င ်

ြမတမ်0တစပ်ါး ခယrိ6ကျိVး ဆညး်ကပ်ကိ6းကယွရ်ာဟN၍ အလdငး်မ/0ိ]ပီ။ စိ6းမိ6း အ6ပ်ချVပ်ေတာ်မN 
ေသာဘ6ရင၊် စငb်ကယသ်န ့/်0ငး်အြပစက်ငး်ေတာမ်Nေသာအ/0င၊် ခkတယ်ငွး်ချကတ်ိ6မ့0ကငး်စငေ်စ 

ေတာ်မN ေသာအ/0င၊် ]ငမိ်းချမ်းမ\ေပး  
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၂၅။.  25 
ဂျlးလWမျိ[းများ၊ ခရစယ်ာန်များ*+င်မွ့တစ်လငလ်Wမျိ[းများ အားလံ0းအေနြဖင် ့ စစမ်+န်ေသာ 

ဘ0ရားသခငတ်စပ်ါးတညး် သာ:+ိသညဟ်0 ယံ05ကညပ်ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ယံ05ကညသ်ည ် /  ယံ05ကညသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တရားေဟာရာကျမ်း ၆:၄ - ၄အိ6ဣသေရလအမျိVး၊ နားေထာငေ်လာ။့ ငါတိ6၏့ဘ6ရားသခင ်ထာဝရ 

ဘ6ရားသည ်တဆNတညး်ေသာ ထာဝရဘ6ရားြဖစေ်တာ်မN၏။ 

တေိမာေသဩဝါဒစာပ�မေစာင ်၂:၅-၆ - ဘ6ရားသခငတ်ဆNတညး်/0ိေတာ်မN၏။ 

:+ငယ်ာက0ပ် ဩဝါဒစာ။ ၂:၁၉ ဘ6ရားသခငတ်ဆNတညး်/0ိသညဟ်6 သငသ်ညယ်ံ6၏။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၁၆၃ - စငစ်စအ်ားြဖင့ ်တစဆ်Nတညး်ြဖစေ်တာ်မNေသာ ခဝပ်ကိ6းကယွရ်ာ အ/0င ်

သညသ်ာလdင ်အသငတ်ိ6၏့ ကိ6းကယွရ်ာ အ/0ငြ်ဖစေ်တာ်မN၏။ ထိ6အ/0ငြ်မတမ်0တစပ်ါး အြခားကိ6း 
ကယွ ်ရာအ/0ငဟ်N၍ အလျငး်မ/0ိေချ။  

စWရာေနစာေအ ့၄:၈၊ ၁၇၁- 

အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ညအ်bကငအ်/0ငြ်မတပ်ငတ်ညး်။ထိ6အ/0ငြ်မတမ်0 တစပ်ါး 
အြခားကိ6းကယွရ်ာ အလျငး်မ/0ိေပ။ ၁၇၁ အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်တစဆ်Nတညး်ေသာ 

ကိ6းကယွရ်ာအ/0ငသ်ညသ်ာ ြဖစေ်တာ်မNေလ၏။  

စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၇၃ - အမ0နေ်သာ်ကား တစဆ်Nတညး်ေသာ ကိ6းကယွရ်ာ(အလ> ာဟအ်/0င)် 

ြမတမ်0တစပ်ါး အြခားကိ6းကယွရ်ာ (ဘ6ရား) ဟN၍ အလျငး်မ/0ိေချ။ 
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ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွေ်တွsရေသာ အလ� ာဟအ်:+ငြ်မတ၏် ဂ0ဏ်အငyါရပ်*+င်သ့ဘာဝ 

ဂ0ဏ်ေတာ် အများစ0သည ်သမ#ာကျမ်းစာတငွေ်တွsရေသာ ဘ0ရားသခင၏်ဂ0ဏ်ေတာ်*+င် ့
သေဘာ တWညမီB:+ိပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ :+ိသည ် /  :+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၄၀:၂၈ -  ထာဝရဘ6ရားသည ်အစFအ]မဲ တညေ်တာ်မNေသာ ဘ6ရား 
သခငြ်ဖစေ်bကာငး်ကိ6၎ငး်၊ ေြမeကးီစနွး်တိ6ငေ်အာင ်ဖနဆ်ငး်ေတာ်မNေသာ 

အ/0ငြ်ဖစေ်bကာငး်ကိ6၎ငး် ေမာေတာ်မNြခငး်၊ ပငပ်နး်ေတာ်မNြခငး်မ/0ိ၊ စစ၍် မက6န<်ိ6င ်ေသာ 

ဥာဏ<်0င်ြ့ပည်စ့ံ6ေတာ်မNေbကာငး် ကိ6၎ငး်၊ သငသ်ည ်မသမိbကားဘNးသေလာ။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ၂:၂၅၅ -အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည(်သာလdငခ်ဝပ်ကိ6းကယွရ်ာအ/0ငြ်ဖစေ်တာ်မN၏)။  

ထိ6အ/0ငြ်မတ ်မ0တစပ်ါးကိ6းကယွ ်ြခငး်ခထံိ6ကသ်NဟN၍ အလျငး်မ/0ိ]ပီ။ (ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည)် အ]မဲ 
/0ငေ်နေတာ်မNေသာ အ/0င၊် (မိမိကိ6ယေ်တာတ်ိ6င ်ထာဝရတည ်ေနေတာ်မN၍ သတ{ ဝါအေပါငး်တိ6က့ိ6 
လညး်) ထနိး်သမိ်းေစာင့ ်ေ/0ာကေ်တာ်မNေသာ အ/0ငြ်ဖစေ်တာ်မN၏။ ထိ6အ/0ငြ်မတအ်ား ငိ6ကမ်ျFး 
ြခငး်သညလ်ညး်ေကာငး် ၊  
စWရာဟာ:+ာ ၅၉:၂၃ - ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ညပ်င ်အbကင ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်ြဖစေ်တာ်မN၏။ ထိ6အ/0င ်

ြမတမ်0တစပ်ါး ခယrိ6ကျိVး ဆညး်ကပ်ကိ6းကယွရ်ာဟN၍ အလdငး်မ/0ိ]ပီ။ စိ6းမိ6း အ6ပ်ချVပ်ေတာ်မN 
ေသာဘ6ရင၊် စငb်ကယသ်န ့/်0ငး်အြပစက်ငး်ေတာမ်Nေသာအ/0င၊် ခkတယ်ငွး်ချကတ်ိ6မ့0ကငး်စငေ်စ 

ေတာ်မN ေသာအ/0င၊် ]ငမိ်းချမ်းမ\ေပး  

	

ဘ0ရားသခင*်+င်အ့လ� ာဟအ်:+ငြ်မတ ်

၂၅။.  25 
ဂျlးလWမျိ[းများ၊ ခရစယ်ာန်များ*+င်မွ့တစ်လငလ်Wမျိ[းများ အားလံ0းအေနြဖင် ့ စစမ်+န်ေသာ 

ဘ0ရားသခငတ်စပ်ါးတညး် သာ:+ိသညဟ်0 ယံ05ကညပ်ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ယံ05ကညသ်ည ် /  ယံ05ကညသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တရားေဟာရာကျမ်း ၆:၄ - ၄အိ6ဣသေရလအမျိVး၊ နားေထာငေ်လာ။့ ငါတိ6၏့ဘ6ရားသခင ်ထာဝရ 

ဘ6ရားသည ်တဆNတညး်ေသာ ထာဝရဘ6ရားြဖစေ်တာ်မN၏။ 

တေိမာေသဩဝါဒစာပ�မေစာင ်၂:၅-၆ - ဘ6ရားသခငတ်ဆNတညး်/0ိေတာ်မN၏။ 

:+ငယ်ာက0ပ် ဩဝါဒစာ။ ၂:၁၉ ဘ6ရားသခငတ်ဆNတညး်/0ိသညဟ်6 သငသ်ညယ်ံ6၏။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၁၆၃ - စငစ်စအ်ားြဖင့ ်တစဆ်Nတညး်ြဖစေ်တာ်မNေသာ ခဝပ်ကိ6းကယွရ်ာ အ/0င ်

သညသ်ာလdင ်အသငတ်ိ6၏့ ကိ6းကယွရ်ာ အ/0ငြ်ဖစေ်တာ်မN၏။ ထိ6အ/0ငြ်မတမ်0တစပ်ါး အြခားကိ6း 
ကယွ ်ရာအ/0ငဟ်N၍ အလျငး်မ/0ိေချ။  

စWရာေနစာေအ ့၄:၈၊ ၁၇၁- 

အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ညအ်bကငအ်/0ငြ်မတပ်ငတ်ညး်။ထိ6အ/0ငြ်မတမ်0 တစပ်ါး 
အြခားကိ6းကယွရ်ာ အလျငး်မ/0ိေပ။ ၁၇၁ အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်တစဆ်Nတညး်ေသာ 

ကိ6းကယွရ်ာအ/0ငသ်ညသ်ာ ြဖစေ်တာ်မNေလ၏။  

စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၇၃ - အမ0နေ်သာ်ကား တစဆ်Nတညး်ေသာ ကိ6းကယွရ်ာ(အလ> ာဟအ်/0င)် 

ြမတမ်0တစပ်ါး အြခားကိ6းကယွရ်ာ (ဘ6ရား) ဟN၍ အလျငး်မ/0ိေချ။ 
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ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွေ်တွsရေသာ အလ� ာဟအ်:+ငြ်မတ၏် ဂ0ဏ်အငyါရပ်*+င်သ့ဘာဝ 

ဂ0ဏ်ေတာ် အများစ0သည ်သမ#ာကျမ်းစာတငွေ်တွsရေသာ ဘ0ရားသခင၏်ဂ0ဏ်ေတာ်*+င် ့
သေဘာ တWညမီB:+ိပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ :+ိသည ် /  :+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၄၀:၂၈ -  ထာဝရဘ6ရားသည ်အစFအ]မဲ တညေ်တာ်မNေသာ ဘ6ရား 
သခငြ်ဖစေ်bကာငး်ကိ6၎ငး်၊ ေြမeကးီစနွး်တိ6ငေ်အာင ်ဖနဆ်ငး်ေတာ်မNေသာ 

အ/0ငြ်ဖစေ်bကာငး်ကိ6၎ငး် ေမာေတာ်မNြခငး်၊ ပငပ်နး်ေတာ်မNြခငး်မ/0ိ၊ စစ၍် မက6န<်ိ6င ်ေသာ 

ဥာဏ<်0င်ြ့ပည်စ့ံ6ေတာ်မNေbကာငး် ကိ6၎ငး်၊ သငသ်ည ်မသမိbကားဘNးသေလာ။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ၂:၂၅၅ -အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည(်သာလdငခ်ဝပ်ကိ6းကယွရ်ာအ/0ငြ်ဖစေ်တာ်မN၏)။  

ထိ6အ/0ငြ်မတ ်မ0တစပ်ါးကိ6းကယွ ်ြခငး်ခထံိ6ကသ်NဟN၍ အလျငး်မ/0ိ]ပီ။ (ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည)် အ]မဲ 
/0ငေ်နေတာ်မNေသာ အ/0င၊် (မိမိကိ6ယေ်တာတ်ိ6င ်ထာဝရတည ်ေနေတာ်မN၍ သတ{ ဝါအေပါငး်တိ6က့ိ6 
လညး်) ထနိး်သမိ်းေစာင့ ်ေ/0ာကေ်တာ်မNေသာ အ/0ငြ်ဖစေ်တာ်မN၏။ ထိ6အ/0ငြ်မတအ်ား ငိ6ကမ်ျFး 
ြခငး်သညလ်ညး်ေကာငး် ၊  
စWရာဟာ:+ာ ၅၉:၂၃ - ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ညပ်င ်အbကင ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်ြဖစေ်တာ်မN၏။ ထိ6အ/0င ်

ြမတမ်0တစပ်ါး ခယrိ6ကျိVး ဆညး်ကပ်ကိ6းကယွရ်ာဟN၍ အလdငး်မ/0ိ]ပီ။ စိ6းမိ6း အ6ပ်ချVပ်ေတာ်မN 
ေသာဘ6ရင၊် စငb်ကယသ်န ့/်0ငး်အြပစက်ငး်ေတာမ်Nေသာအ/0င၊် ခkတယ်ငွး်ချကတ်ိ6မ့0ကငး်စငေ်စ 

ေတာ်မN ေသာအ/0င၊် ]ငမိ်းချမ်းမ\ေပး  
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သမ#ာကျမ်းစာမ+ဘ0ရားသခင*်+င်က့ျမ်းြမတက်0ရ်အာန်မ+အလ� ာဟအ်:+ငြ်မတတ်ိ0သ့ညတ်စ်
ပါး တညး်*+င်တ့Wညေီသာ ြဖစတ်ညမ်B ဟ0တပ်ါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ  မဟ0တပ်ါ  /  ဟ0တသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၃:၁၄ ဘ6ရားသခငက်လညး်၊ ငါြဖစသ်ညအ်တိ6ငး်ငါြဖစ၏်ဟN၍၎ငး်၊ ငါြဖစ ်

သညဟ်6 အမည/်0ိေသာသNသည၊် ငါက့ိ6သငတ်ိ6/့0ိရာသိ6ေ့စလ,တေ်တာ်မN]ပီဟ6 ဣသေရလအမျိVးသား 
တိ6အ့ားြပနေ်ြပာေလာဟ့N၍၎ငး်၊ ေမာေ/0အားမိန်ေ့တာ်မN၏။ 

:+ငေ်ယာဟန် ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၅:၂၀ သားေတာ်ေယr\ခရစ၌်၎ငး်ငါတိ6သ့ည ်တညလ်ျက/်0ိbက 

၏။ ထိ6သNသညမ်0နေ်သာ ဘ6ရားသခငြ်ဖစေ်တာ်မN၏။ ထာဝရအသကလ်ညး် ြဖစေ်တာ်မN၏။  

:+ငေ်ယာဟန် ဩဝါဒစာဒ0တယိေစာင ်၁:၉ ခရစေ်တာ်၏ေဒသနာ၌ မတညဘ် ဲလနွက်ျzးေသာသNမည ်

သညက်ား၊ ဘ6ရားသခငက်ိ6မသ။ိ ခရစေ်တာ်၏ ေဒသနာ၌ တညေ်သာသNသည ်ခမညး်ေတာ်<0င် ့
သားေတာ်ကိ6သ၏ိ။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
အန်ကးီ ၂၉:၄၆ - ၎ငး်ြပင ်အသငတ်ိ6သ့ည ်ကျမ်းဂနရ်/0ိခဲb့ကေသာသNတိ6<့ 0င့ ်ေကာငး်မနွ(်ယF 

ေကျးသမိ်ေမွR)လ0ေသာ နညး်ြဖင့သ်ာလdင ်အေချအတင ်ေြပာဆိ6bကေလက6န။် သိ6ရ့ာတငွ ်၎ငး်တိ6 ့ 
အနက ်တရားလနွြ်ပVမNေသာသNတိ6<့ 0င့မ်Nကား ြပတသ်ားစာွ အေချအတင ်ေြပာဆိ6<ိ6ငခ်ငွ့/်0ိ၏။ 

သိ6တ့ေစလညး် အသင့ြ်မတဆ်ံ6းမ0ာ သမိ်ေမွRေသာနညး်ပငြ်ဖစသ်ည။် ထိ6မ0တစပ်ါး အသငတ်ိ6သ့ည ်

(ဤသိ6 ့) ေြပာbကားbကေလက6န၊် "ကk<်6ပ်တိ6သ့ည ်မိမိတိ6ထ့ ံကျေရာကခ်ဲေ့သာ (ကျမ်းြမတ)်ကိ6 
လညး်ေကာငး်၊အသငတ်ိ6ထ့ ံကျေရာကခ်ဲb့ကေသာ (ကျမ်းဂန)်တိ6က့ိ6လညး်ေကာငး်၊ ယံ6bကညb်က 

က6န၏်။ စငစ်စေ်သာ်ကား ကk<်6ပ်တိ6၏့ဆညး်ကပ် ကိ6းကယွရ်ာ အ/0ငြ်မတသ်ညလ်ညး်ေကာငး်၊  
စWရတဆွဖ်ွဖာတ ်၃၇:၁၂၆ - အသငတ်ိ6အ့ား ဖနဆ်ငး်ေမးွြမzေတာ်မNေသာအ/0င၊်ထိ6နညး်တNစာွအသင ်

တိ6၏့ ေ/0းေဟာငး်အဘ၊ ဘိ6း၊ ေဘးများအား ဖနဆ်ငး်ေမးွြမzေတာ်မNေသာ အ/0ငြ်ဖစေ်တာ်မNေသာ 

အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ။် 
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ဘ0ရားသခင၏် ထာဝရ*+င်မ့ေြပာငး်လ*ဲိ0ငေ်သာအမညသ်ည ်‘ယာေဝ’ လား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ဟ0တသ်ည ် / မဟ0တပ်ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၃:၁၅ တဖနဘ်6ရားသခငက်၊ သငတ်ိ6ဘ့ိ6းေဘးများ၏ဘ6ရားသခင၊် အာြဗ 

ဟ၏ံဘ6ရား၊ ဣဇာက၏်ဘ6ရား၊ ယာက6ပ်၏ဘ6ရားတညး်ဟNေသာထာဝရဘ6ရားသည၊် ငါက့ိ6 သင ်

တိ6/့0ိရာသိ6ေ့စလ,တေ်တာမ်N]ပီဟ6 ဣသေရလအမျိVးသားတိ6အ့ား ေြပာရမည။် ထိ6အမညသ်ည ်

အစF ငါအ့မညြ်ဖစ၏်။ လNမျိVးအစFအဆကမ်ြပတ ်ငါဘ့ွဲRနာမြဖစ၏်။ 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၂၆: ၄ ထာဝရဘ6ရား၌ အစFအ]မဲ ခိ6လ\bံကေလာ။့ ထာဝရဘ6ရားသည ်

နစိoထာဝရ ခိ6လ\ရံာြဖစေ်တာ်မN၏။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွအ်စ_ရာအလီ ် ၁၇:၁၁၀ - (အိ6-နဗီတမနေ်တာ်) အသငသ်ည ်(၎ငး်တိ6အ့ားဤသိ6 ့)ေြပာbကား 
ေလ။ အသငတ်ိ6 ့ သည ်အလ> ာဟဟ်N၍ တသbကေလက6န။် 

ထိ6အ/0ငြ်မတ၌်အထNးေကာငး်ြမတလ်0စာွ ေသာ နာမ  ေတာ်များ/0ိ၏။ 

မ+တခ်ျက။် ဘ0ရားသခင၏်အထWးအမညန်ာမ ‘ယာေဝ’ကိ0သမ#ာကျမ်းစာတငွ(်၆၈၂၃)�ကမ်ိ အသံ0း 

ြပ[ထားေသာ်လညး်  ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွပ်ါ:+ိေသာ ဘ0ရားသခင၏်အမည ်(၉၉) 

�ကမ်ိလံ0းတငွ ်မေတွsရေပ။ Cf. စWရာတာဟာ ၂၀:၈၊  စWရာရဟမ်န် ၅၅:၇၈ *+င် ့စWရာဟာ:+ာ ၅၉:၂၄  

	

၂၇။. 27 
သမ#ာကျမ်းစာမ+ဘ0ရားသခင*်+င်က့ျမ်းြမတက်0ရ်အာန်မ+အလ� ာဟအ်:+ငြ်မတတ်ိ0သ့ညတ်စ်
ပါး တညး်*+င်တ့Wညေီသာ ြဖစတ်ညမ်B ဟ0တပ်ါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ  မဟ0တပ်ါ  /  ဟ0တသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၃:၁၄ ဘ6ရားသခငက်လညး်၊ ငါြဖစသ်ညအ်တိ6ငး်ငါြဖစ၏်ဟN၍၎ငး်၊ ငါြဖစ ်

သညဟ်6 အမည/်0ိေသာသNသည၊် ငါက့ိ6သငတ်ိ6/့0ိရာသိ6ေ့စလ,တေ်တာ်မN]ပီဟ6 ဣသေရလအမျိVးသား 
တိ6အ့ားြပနေ်ြပာေလာဟ့N၍၎ငး်၊ ေမာေ/0အားမိန်ေ့တာ်မN၏။ 

:+ငေ်ယာဟန် ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၅:၂၀ သားေတာ်ေယr\ခရစ၌်၎ငး်ငါတိ6သ့ည ်တညလ်ျက/်0ိbက 

၏။ ထိ6သNသညမ်0နေ်သာ ဘ6ရားသခငြ်ဖစေ်တာ်မN၏။ ထာဝရအသကလ်ညး် ြဖစေ်တာ်မN၏။  

:+ငေ်ယာဟန် ဩဝါဒစာဒ0တယိေစာင ်၁:၉ ခရစေ်တာ်၏ေဒသနာ၌ မတညဘ် ဲလနွက်ျzးေသာသNမည ်

သညက်ား၊ ဘ6ရားသခငက်ိ6မသ။ိ ခရစေ်တာ်၏ ေဒသနာ၌ တညေ်သာသNသည ်ခမညး်ေတာ်<0င် ့
သားေတာ်ကိ6သ၏ိ။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
အန်ကးီ ၂၉:၄၆ - ၎ငး်ြပင ်အသငတ်ိ6သ့ည ်ကျမ်းဂနရ်/0ိခဲb့ကေသာသNတိ6<့ 0င့ ်ေကာငး်မနွ(်ယF 

ေကျးသမိ်ေမွR)လ0ေသာ နညး်ြဖင့သ်ာလdင ်အေချအတင ်ေြပာဆိ6bကေလက6န။် သိ6ရ့ာတငွ ်၎ငး်တိ6 ့ 
အနက ်တရားလနွြ်ပVမNေသာသNတိ6<့ 0င့မ်Nကား ြပတသ်ားစာွ အေချအတင ်ေြပာဆိ6<ိ6ငခ်ငွ့/်0ိ၏။ 

သိ6တ့ေစလညး် အသင့ြ်မတဆ်ံ6းမ0ာ သမိ်ေမွRေသာနညး်ပငြ်ဖစသ်ည။် ထိ6မ0တစပ်ါး အသငတ်ိ6သ့ည ်

(ဤသိ6 ့) ေြပာbကားbကေလက6န၊် "ကk<်6ပ်တိ6သ့ည ်မိမိတိ6ထ့ ံကျေရာကခ်ဲေ့သာ (ကျမ်းြမတ)်ကိ6 
လညး်ေကာငး်၊အသငတ်ိ6ထ့ ံကျေရာကခ်ဲb့ကေသာ (ကျမ်းဂန)်တိ6က့ိ6လညး်ေကာငး်၊ ယံ6bကညb်က 

က6န၏်။ စငစ်စေ်သာ်ကား ကk<်6ပ်တိ6၏့ဆညး်ကပ် ကိ6းကယွရ်ာ အ/0ငြ်မတသ်ညလ်ညး်ေကာငး်၊  
စWရတဆွဖ်ွဖာတ ်၃၇:၁၂၆ - အသငတ်ိ6အ့ား ဖနဆ်ငး်ေမးွြမzေတာ်မNေသာအ/0င၊်ထိ6နညး်တNစာွအသင ်

တိ6၏့ ေ/0းေဟာငး်အဘ၊ ဘိ6း၊ ေဘးများအား ဖနဆ်ငး်ေမးွြမzေတာ်မNေသာ အ/0ငြ်ဖစေ်တာမ်Nေသာ 

အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ။် 

၂၈။. 28 

ဘ0ရားသခင၏် ထာဝရ*+င်မ့ေြပာငး်လ*ဲိ0ငေ်သာအမညသ်ည ်‘ယာေဝ’ လား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ဟ0တသ်ည ် / မဟ0တပ်ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၃:၁၅ တဖနဘ်6ရားသခငက်၊ သငတ်ိ6ဘ့ိ6းေဘးများ၏ဘ6ရားသခင၊် အာြဗ 

ဟ၏ံဘ6ရား၊ ဣဇာက၏်ဘ6ရား၊ ယာက6ပ်၏ဘ6ရားတညး်ဟNေသာထာဝရဘ6ရားသည၊် ငါက့ိ6 သင ်

တိ6/့0ိရာသိ6ေ့စလ,တေ်တာ်မN]ပီဟ6 ဣသေရလအမျိVးသားတိ6အ့ား ေြပာရမည။် ထိ6အမညသ်ည ်

အစF ငါအ့မညြ်ဖစ၏်။ လNမျိVးအစFအဆကမ်ြပတ ်ငါဘ့ွဲRနာမြဖစ၏်။ 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၂၆: ၄ ထာဝရဘ6ရား၌ အစFအ]မဲ ခိ6လ\bံကေလာ။့ ထာဝရဘ6ရားသည ်

နစိoထာဝရ ခိ6လ\ရံာြဖစေ်တာ်မN၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွအ်စ_ရာအလီ ် ၁၇:၁၁၀ - (အိ6-နဗီတမနေ်တာ်) အသငသ်ည ်(၎ငး်တိ6အ့ားဤသိ6 ့)ေြပာbကား 
ေလ။ အသငတ်ိ6 ့ သည ်အလ> ာဟဟ်N၍ တသbကေလက6န။် 

ထိ6အ/0ငြ်မတ၌်အထNးေကာငး်ြမတလ်0စာွ ေသာ နာမ  ေတာ်များ/0ိ၏။ 

မ+တခ်ျက။် ဘ0ရားသခင၏်အထWးအမညန်ာမ ‘ယာေဝ’ကိ0သမ#ာကျမ်းစာတငွ(်၆၈၂၃)�ကမ်ိ အသံ0း 

ြပ[ထားေသာ်လညး်  ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွပ်ါ:+ိေသာ ဘ0ရားသခင၏်အမည ်(၉၉) 

�ကမ်ိလံ0းတငွ ်မေတွsရေပ။ Cf. စWရာတာဟာ ၂၀:၈၊  စWရာရဟမ်န် ၅၅:၇၈ *+င် ့စWရာဟာ:+ာ ၅၉:၂၄  

	

၂၇။. 27 
သမ#ာကျမ်းစာမ+ဘ0ရားသခင*်+င်က့ျမ်းြမတက်0ရ်အာန်မ+အလ� ာဟအ်:+ငြ်မတတ်ိ0သ့ညတ်စ်
ပါး တညး်*+င်တ့Wညေီသာ ြဖစတ်ညမ်B ဟ0တပ်ါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ  မဟ0တပ်ါ  /  ဟ0တသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၃:၁၄ ဘ6ရားသခငက်လညး်၊ ငါြဖစသ်ညအ်တိ6ငး်ငါြဖစ၏်ဟN၍၎ငး်၊ ငါြဖစ ်

သညဟ်6 အမည/်0ိေသာသNသည၊် ငါက့ိ6သငတ်ိ6/့0ိရာသိ6ေ့စလ,တေ်တာ်မN]ပီဟ6 ဣသေရလအမျိVးသား 
တိ6အ့ားြပနေ်ြပာေလာဟ့N၍၎ငး်၊ ေမာေ/0အားမိန်ေ့တာ်မN၏။ 

:+ငေ်ယာဟန် ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၅:၂၀ သားေတာ်ေယr\ခရစ၌်၎ငး်ငါတိ6သ့ည ်တညလ်ျက/်0ိbက 

၏။ ထိ6သNသညမ်0နေ်သာ ဘ6ရားသခငြ်ဖစေ်တာ်မN၏။ ထာဝရအသကလ်ညး် ြဖစေ်တာ်မN၏။  

:+ငေ်ယာဟန် ဩဝါဒစာဒ0တယိေစာင ်၁:၉ ခရစေ်တာ်၏ေဒသနာ၌ မတညဘ် ဲလနွက်ျzးေသာသNမည ်

သညက်ား၊ ဘ6ရားသခငက်ိ6မသ။ိ ခရစေ်တာ်၏ ေဒသနာ၌ တညေ်သာသNသည ်ခမညး်ေတာ်<0င် ့
သားေတာ်ကိ6သ၏ိ။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
အန်ကးီ ၂၉:၄၆ - ၎ငး်ြပင ်အသငတ်ိ6သ့ည ်ကျမ်းဂနရ်/0ိခဲb့ကေသာသNတိ6<့ 0င့ ်ေကာငး်မနွ(်ယF 

ေကျးသမိ်ေမွR)လ0ေသာ နညး်ြဖင့သ်ာလdင ်အေချအတင ်ေြပာဆိ6bကေလက6န။် သိ6ရ့ာတငွ ်၎ငး်တိ6 ့ 
အနက ်တရားလနွြ်ပVမNေသာသNတိ6<့ 0င့မ်Nကား ြပတသ်ားစာွ အေချအတင ်ေြပာဆိ6<ိ6ငခ်ငွ့/်0ိ၏။ 

သိ6တ့ေစလညး် အသင့ြ်မတဆ်ံ6းမ0ာ သမိ်ေမွRေသာနညး်ပငြ်ဖစသ်ည။် ထိ6မ0တစပ်ါး အသငတ်ိ6သ့ည ်

(ဤသိ6 ့) ေြပာbကားbကေလက6န၊် "ကk<်6ပ်တိ6သ့ည ်မိမိတိ6ထ့ ံကျေရာကခ်ဲေ့သာ (ကျမ်းြမတ)်ကိ6 
လညး်ေကာငး်၊အသငတ်ိ6ထ့ ံကျေရာကခ်ဲb့ကေသာ (ကျမ်းဂန)်တိ6က့ိ6လညး်ေကာငး်၊ ယံ6bကညb်က 

က6န၏်။ စငစ်စေ်သာ်ကား ကk<်6ပ်တိ6၏့ဆညး်ကပ် ကိ6းကယွရ်ာ အ/0ငြ်မတသ်ညလ်ညး်ေကာငး်၊  
စWရတဆွဖ်ွဖာတ ်၃၇:၁၂၆ - အသငတ်ိ6အ့ား ဖနဆ်ငး်ေမးွြမzေတာ်မNေသာအ/0င၊်ထိ6နညး်တNစာွအသင ်

တိ6၏့ ေ/0းေဟာငး်အဘ၊ ဘိ6း၊ ေဘးများအား ဖနဆ်ငး်ေမးွြမzေတာ်မNေသာ အ/0ငြ်ဖစေ်တာ်မNေသာ 

အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ။် 

၂၈။. 28 

ဘ0ရားသခင၏် ထာဝရ*+င်မ့ေြပာငး်လ*ဲိ0ငေ်သာအမညသ်ည ်‘ယာေဝ’ လား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ဟ0တသ်ည ် / မဟ0တပ်ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၃:၁၅ တဖနဘ်6ရားသခငက်၊ သငတ်ိ6ဘ့ိ6းေဘးများ၏ဘ6ရားသခင၊် အာြဗ 

ဟ၏ံဘ6ရား၊ ဣဇာက၏်ဘ6ရား၊ ယာက6ပ်၏ဘ6ရားတညး်ဟNေသာထာဝရဘ6ရားသည၊် ငါက့ိ6 သင ်

တိ6/့0ိရာသိ6ေ့စလ,တေ်တာ်မN]ပီဟ6 ဣသေရလအမျိVးသားတိ6အ့ား ေြပာရမည။် ထိ6အမညသ်ည ်

အစF ငါအ့မညြ်ဖစ၏်။ လNမျိVးအစFအဆကမ်ြပတ ်ငါဘ့ွဲRနာမြဖစ၏်။ 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၂၆: ၄ ထာဝရဘ6ရား၌ အစFအ]မဲ ခိ6လ\bံကေလာ။့ ထာဝရဘ6ရားသည ်

နစိoထာဝရ ခိ6လ\ရံာြဖစေ်တာ်မN၏။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွအ်စ_ရာအလီ ် ၁၇:၁၁၀ - (အိ6-နဗီတမနေ်တာ်) အသငသ်ည ်(၎ငး်တိ6အ့ားဤသိ6 ့)ေြပာbကား 
ေလ။ အသငတ်ိ6 ့ သည ်အလ> ာဟဟ်N၍ တသbကေလက6န။် 

ထိ6အ/0ငြ်မတ၌်အထNးေကာငး်ြမတလ်0စာွ ေသာ နာမ  ေတာ်များ/0ိ၏။ 

မ+တခ်ျက။် ဘ0ရားသခင၏်အထWးအမညန်ာမ ‘ယာေဝ’ကိ0သမ#ာကျမ်းစာတငွ(်၆၈၂၃)�ကမ်ိ အသံ0း 

ြပ[ထားေသာ်လညး်  ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွပ်ါ:+ိေသာ ဘ0ရားသခင၏်အမည ်(၉၉) 

�ကမ်ိလံ0းတငွ ်မေတွsရေပ။ Cf. စWရာတာဟာ ၂၀:၈၊  စWရာရဟမ်န် ၅၅:၇၈ *+င် ့စWရာဟာ:+ာ ၅၉:၂၄  

	

၂၇။. 27 
သမ#ာကျမ်းစာမ+ဘ0ရားသခင*်+င်က့ျမ်းြမတက်0ရ်အာန်မ+အလ� ာဟအ်:+ငြ်မတတ်ိ0သ့ညတ်စ်
ပါး တညး်*+င်တ့Wညေီသာ ြဖစတ်ညမ်B ဟ0တပ်ါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ  မဟ0တပ်ါ  /  ဟ0တသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၃:၁၄ ဘ6ရားသခငက်လညး်၊ ငါြဖစသ်ညအ်တိ6ငး်ငါြဖစ၏်ဟN၍၎ငး်၊ ငါြဖစ ်

သညဟ်6 အမည/်0ိေသာသNသည၊် ငါက့ိ6သငတ်ိ6/့0ိရာသိ6ေ့စလ,တေ်တာ်မN]ပီဟ6 ဣသေရလအမျိVးသား 
တိ6အ့ားြပနေ်ြပာေလာဟ့N၍၎ငး်၊ ေမာေ/0အားမိန်ေ့တာ်မN၏။ 

:+ငေ်ယာဟန် ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၅:၂၀ သားေတာ်ေယr\ခရစ၌်၎ငး်ငါတိ6သ့ည ်တညလ်ျက/်0ိbက 

၏။ ထိ6သNသညမ်0နေ်သာ ဘ6ရားသခငြ်ဖစေ်တာ်မN၏။ ထာဝရအသကလ်ညး် ြဖစေ်တာ်မN၏။  

:+ငေ်ယာဟန် ဩဝါဒစာဒ0တယိေစာင ်၁:၉ ခရစေ်တာ်၏ေဒသနာ၌ မတညဘ် ဲလနွက်ျzးေသာသNမည ်

သညက်ား၊ ဘ6ရားသခငက်ိ6မသ။ိ ခရစေ်တာ်၏ ေဒသနာ၌ တညေ်သာသNသည ်ခမညး်ေတာ်<0င် ့
သားေတာ်ကိ6သ၏ိ။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
အန်ကးီ ၂၉:၄၆ - ၎ငး်ြပင ်အသငတ်ိ6သ့ည ်ကျမ်းဂနရ်/0ိခဲb့ကေသာသNတိ6<့ 0င့ ်ေကာငး်မနွ(်ယF 

ေကျးသမိ်ေမွR)လ0ေသာ နညး်ြဖင့သ်ာလdင ်အေချအတင ်ေြပာဆိ6bကေလက6န။် သိ6ရ့ာတငွ ်၎ငး်တိ6 ့ 
အနက ်တရားလနွြ်ပVမNေသာသNတိ6<့ 0င့မ်Nကား ြပတသ်ားစာွ အေချအတင ်ေြပာဆိ6<ိ6ငခ်ငွ့/်0ိ၏။ 

သိ6တ့ေစလညး် အသင့ြ်မတဆ်ံ6းမ0ာ သမိ်ေမွRေသာနညး်ပငြ်ဖစသ်ည။် ထိ6မ0တစပ်ါး အသငတ်ိ6သ့ည ်

(ဤသိ6 ့) ေြပာbကားbကေလက6န၊် "ကk<်6ပ်တိ6သ့ည ်မိမိတိ6ထ့ ံကျေရာကခ်ဲေ့သာ (ကျမ်းြမတ)်ကိ6 
လညး်ေကာငး်၊အသငတ်ိ6ထ့ ံကျေရာကခ်ဲb့ကေသာ (ကျမ်းဂန)်တိ6က့ိ6လညး်ေကာငး်၊ ယံ6bကညb်က 

က6န၏်။ စငစ်စေ်သာ်ကား ကk<်6ပ်တိ6၏့ဆညး်ကပ် ကိ6းကယွရ်ာ အ/0ငြ်မတသ်ညလ်ညး်ေကာငး်၊  
စWရတဆွဖ်ွဖာတ ်၃၇:၁၂၆ - အသငတ်ိ6အ့ား ဖနဆ်ငး်ေမးွြမzေတာ်မNေသာအ/0င၊်ထိ6နညး်တNစာွအသင ်

တိ6၏့ ေ/0းေဟာငး်အဘ၊ ဘိ6း၊ ေဘးများအား ဖနဆ်ငး်ေမးွြမzေတာ်မNေသာ အ/0ငြ်ဖစေ်တာ်မNေသာ 

အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ။် 

၂၈။. 28 

ဘ0ရားသခင၏် ထာဝရ*+င်မ့ေြပာငး်လ*ဲိ0ငေ်သာအမညသ်ည ်‘ယာေဝ’ လား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ဟ0တသ်ည ် / မဟ0တပ်ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၃:၁၅ တဖနဘ်6ရားသခငက်၊ သငတ်ိ6ဘ့ိ6းေဘးများ၏ဘ6ရားသခင၊် အာြဗ 

ဟ၏ံဘ6ရား၊ ဣဇာက၏်ဘ6ရား၊ ယာက6ပ်၏ဘ6ရားတညး်ဟNေသာထာဝရဘ6ရားသည၊် ငါက့ိ6 သင ်

တိ6/့0ိရာသိ6ေ့စလ,တေ်တာ်မN]ပီဟ6 ဣသေရလအမျိVးသားတိ6အ့ား ေြပာရမည။် ထိ6အမညသ်ည ်

အစF ငါအ့မညြ်ဖစ၏်။ လNမျိVးအစFအဆကမ်ြပတ ်ငါဘ့ွဲRနာမြဖစ၏်။ 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၂၆: ၄ ထာဝရဘ6ရား၌ အစFအ]မဲ ခိ6လ\bံကေလာ။့ ထာဝရဘ6ရားသည ်

နစိoထာဝရ ခိ6လ\ရံာြဖစေ်တာ်မN၏။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွအ်စ_ရာအလီ ် ၁၇:၁၁၀ - (အိ6-နဗီတမနေ်တာ်) အသငသ်ည ်(၎ငး်တိ6အ့ားဤသိ6 ့)ေြပာbကား 
ေလ။ အသငတ်ိ6 ့ သည ်အလ> ာဟဟ်N၍ တသbကေလက6န။် 

ထိ6အ/0ငြ်မတ၌်အထNးေကာငး်ြမတလ်0စာွ ေသာ နာမ  ေတာ်များ/0ိ၏။ 

မ+တခ်ျက။် ဘ0ရားသခင၏်အထWးအမညန်ာမ ‘ယာေဝ’ကိ0သမ#ာကျမ်းစာတငွ(်၆၈၂၃)�ကမ်ိ အသံ0း 

ြပ[ထားေသာ်လညး်  ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွပ်ါ:+ိေသာ ဘ0ရားသခင၏်အမည ်(၉၉) 

�ကမ်ိလံ0းတငွ ်မေတွsရေပ။ Cf. စWရာတာဟာ ၂၀:၈၊  စWရာရဟမ်န် ၅၅:၇၈ *+င် ့စWရာဟာ:+ာ ၅၉:၂၄  
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ဘ0ရားသခငအ်ား သန်:့+ငး်ြမင်ြ့မတသ်Wြဖစေ်5ကာငး်ေဖာ်ြပေသာ ကျမ်းချကမ်ျား သန်:့+ငး် 

ေသာကျမ်းစာအ0ပ်များတငွ ်:+ိပါသလား။ (el-Kuddus) 
သမ#ာကျမ်းစာ :+ိသည ် /  :+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၆:၃ -  ေကာငး်ကငဗိ်6လေ်ြခအ/0င ်ထာဝရဘ6ရားသည ်သန်/့0ငး်ေတာ် 
မN၏။ သန်/့0ငး်ေတာ ်မN၏။ သန်/့0ငး်ေတာ်မN၏။ 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၄၀:၂၅ -  သိ6 ့ြဖစ၍်၊ ငါက့ိ6 အဘယသ်ိ6 ့ ပံ6ြပရအံန့ညး်။ ငါသည ်အဘယ ်

သN<0င် ့တNရအံန့ညး်ဟ6 သန်/့0ငး်ေသာ ဘ6ရားေမးေတာ်မN၏။ 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၅၇:၁၅ -  အေbကာငး်မNကား၊ သန်/့0ငး်ြခငး်ဟ6 နာမ/0ိေတာ ်မNထေသာ၊ 
အန<{ကာလတညး်ဟNေသာ ဘံ6ဗိမာန၌် စေံတာ်မNထေသာ၊ အထဋွအ်ြမတြ်ဖစေ်တာ်မNေသာ ဘ6ရား 
မိန်ေ့တာ်မNသညက်ား၊ ငါသည ်ြမင်ြ့မတသ်န်/့0ငး်ေသာ အရပ်၌ေန၏။  

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င၁်၇:၁၁အကk<်6ပ်သညက်ိ6ယေ်တာ်ထသံိ6သ့ာွးရပါမည။်သန်/့0ငး်ေတာ်မNေသာအဘ 

ဗျာဒတိက်ျမ်း ၄:၈ -  ....ထာဝရအ/0ငဘ်6ရားသခငသ်ည ်သန်/့0ငး်ေတာမ်N၏။ သန်/့0ငး်ေတာ်မN၏ 

ေနည့F့မြပတ ်]ငမိ်၍ မေနဘ ဲေြပာဆိ6bက၏။  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရာဟာ:+ာ၅၉:၂၃ -  ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ညပ်င ်အbကင ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်ြဖစေ်တာ်မN၏။ 
ထိ6အ/0င ်ြမတ ်မ0တစပ်ါး ခယrိ6ကျိVး ဆညး်ကပ်ကိ6းကယွရ်ာဟN၍ အလdငး်မ/0ိ]ပီ။ စိ6းမိ6း 
အ6ပ်ချVပ်ေတာ်မN ေသာဘ6ရင၊် စငb်ကယသ်န ့/်0ငး် 
စWရတလွဂ်�မ်အဟ ်၆၂:၁-မိ6းေကာငး်ကငမ်ျား၌/0ိသမdတိ6သ့ညလ်ညး်ေကာငး်၊ပထဝီေြမ၌/0ိသမdတိ6 ့ 
သညလ်ညး်ေကာငး်၊စိ6းမိ6းအ6ပ်ချVပ်ေတာ်မNေသာ၊စငb်ကယသ်န ့/်0ငး်အြပစက်ငး်ေတာ်မNေသာ၊အလနွ ်

တရာ ခန ့ည်ားေတာ်မNေသာ၊ လနွစ်ာွ <Nးညံသ့မိ်ေမွRေသာ၊ ဆငြ်ခငတ်ံ6တရား<0င့ ်ြပည့စ်ံ6ေတာ်မNေသာ 

အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၊် စငb်ကယသ်န ့/်0ငး်ေတာ်မNေbကာငး်ကိ6 �မကဆ်ိ6လျက ်/0ိbကက6န၏်။ 

မ+တခ်ျက။် ဤဂ0ဏ်ေတာ်အား သမ#ာကျမ်းစာတငွ ်အ�ကမ်ိ (၄၅၀) ေကျာ်ေတွsရေသာ်လညး် ကျမ်း 

ြမတက်0ရ်အာန်တငွ ်*+စ�်ကမ်ိသာပါ:+ိသည။် 

၃၀။. 30 

ဘ0ရားသခင၏် ဂ0ဏ်အငyါရပ်*+င်သ့ဘာဝဂ0ဏ်ေတာ်များအနက ်ဘ0ရားသခငသ်ည ်

မိမိကိ0ယ ်မိမိ ‘အဖ’ ြဖစေ်5ကာငး် ထ0တေ်ဖာ်ြပသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ေဖာ်ြပသည ် / မေဖာ်ြပပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း။ ၆၃:၁၆ -  ... အိ6ထာဝရဘ6ရား၊ ကိ6ယေ်တာ်သည ်အကk<်6ပ်တိ6အ့ဘြဖစ ်

ေတာ်မN၏။ ေ/0းကာလမ0စ၍ အကk<်6ပ်တိ6က့ိ6 ေရွး<\တေ်သာ ဘ6ရားြဖစေ်တာ်မN၏။  

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၅:၄၅၊၄၈ - ၄၅ ေကာငး်ကငဘ်ံ6၌ /0ိေတာ်မNေသာ သငတ်ိ6အ့ဘသည၊် ေကာငး်ေသာ 

သNမေကာငး် ေသာသNတိ6အ့ေပu၌ ကိ6ယေ်တာ်၏ေနကိ6 ထကွေ်စေတာ်မN၏။ ၄၈ ထိ6ေ့bကာင် ့ေကာငး် 
ကငဘ်ံ6၌ /0ိေတာ်မNေသာ သငတ်ိ6အ့ဘသည ်စံ6လငေ်တာ်မNသည.်.. 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၈:၄၁  ဘ6ရားသခငတ်ညး်ဟNေသာ ငါတိ6အ့ဘတပါးတညး်/0ိေသာ်မNသည…်. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရာအန်အမ် ၆:၁၀၁ - (ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည)် မိ6းများ<0င့ပ်ထဝီေြမကိ6စတငဖ်နဆ်ငး်တထီငွေ်တာ်မN 
ေသာ အ/0ငြ်မတပ်င ်ြဖစေ်တာ်မNေပသည။် ထိ6အ/0ငြ်မတ၌် 

bကငရ်ာbကငဘ်ကမ်/0ိဘလဲျကအ်ဘယ ်မ0ာလdင ်ထိ6အ/0ငြ်မတ၌် သားသမီး/0 
စWရာဖွရ်ကာန် ၂၅:၂ - စငစ်စ ်ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ညတ်စဦ်းတစေ်ယာကက်ိ6မdလညး်(မိမိ၏)သားအြဖစ ်

ြပV လ6ပ်ေတာ်မNခဲသ့ည ်မဟ6တေ်ပ။ ထိ6 ့ြပင ်ထိ6အ/0ငြ်မတ၌် စိ6းမိ6းအ6ပ်ချVပ်မ\တငွ ်

တွဖဲကဟ်N၍လညး် တစဦ်းတစေ်ယာကမ်dမ/0ိေချ။ 

စWရာဂျငန်် ၇၂:၃-ထိ6 ့ြပင ်ဧကနမ်6ချ ကk<်6ပ်တိ6အ့ား ဖနဆ်ငး်ေမးွြမzေတာ်မNေသာ အ/0ငြ်မတ၏်ဂ6ဏ ်

ကျကသ်ေရသည ်ြမင့ြ်မတလ်0၏။ ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည ်မညသ်Nတစေ်ယာကက်ိ6မd 
bကငရ်ာbကငဖ်က ်အြဖစ ်ေရွးေကာက ်တငေ်ြမUာကေ်တာ်မNခဲသ့ညလ်ညး် မ/0ိေပ။ သားသမီးအြဖစ ်

ြပVလ6ပ်ေတာ်မNခဲ ့သညလ်ညး် မ/0ိေချ။ 

	

၂၉။.  29 

ဘ0ရားသခငအ်ား သန်:့+ငး်ြမင်ြ့မတသ်Wြဖစေ်5ကာငး်ေဖာ်ြပေသာ ကျမ်းချကမ်ျား သန်:့+ငး် 

ေသာကျမ်းစာအ0ပ်များတငွ ်:+ိပါသလား။ (el-Kuddus) 
သမ#ာကျမ်းစာ :+ိသည ် /  :+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၆:၃ -  ေကာငး်ကငဗိ်6လေ်ြခအ/0င ်ထာဝရဘ6ရားသည ်သန်/့0ငး်ေတာ် 
မN၏။ သန်/့0ငး်ေတာ် မN၏။ သန်/့0ငး်ေတာ်မN၏။ 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၄၀:၂၅ -  သိ6 ့ြဖစ၍်၊ ငါက့ိ6 အဘယသ်ိ6 ့ ပံ6ြပရအံန့ညး်။ ငါသည ်အဘယ ်

သN<0င် ့တNရအံန့ညး်ဟ6 သန်/့0ငး်ေသာ ဘ6ရားေမးေတာ်မN၏။ 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၅၇:၁၅ -  အေbကာငး်မNကား၊ သန်/့0ငး်ြခငး်ဟ6 နာမ/0ိေတာ ်မNထေသာ၊ 
အန<{ကာလတညး်ဟNေသာ ဘံ6ဗိမာန၌် စေံတာ်မNထေသာ၊ အထဋွအ်ြမတြ်ဖစေ်တာ်မNေသာ ဘ6ရား 
မိန်ေ့တာ်မNသညက်ား၊ ငါသည ်ြမင်ြ့မတသ်န်/့0ငး်ေသာ အရပ်၌ေန၏။  

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င၁်၇:၁၁အကk<်6ပ်သညက်ိ6ယေ်တာ်ထသံိ6သ့ာွးရပါမည။်သန်/့0ငး်ေတာ်မNေသာအဘ 

ဗျာဒတိက်ျမ်း ၄:၈ -  ....ထာဝရအ/0ငဘ်6ရားသခငသ်ည ်သန်/့0ငး်ေတာ်မN၏။ သန်/့0ငး်ေတာ်မN၏ 

ေနည့F့မြပတ ်]ငမိ်၍ မေနဘ ဲေြပာဆိ6bက၏။  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရာဟာ:+ာ၅၉:၂၃ -  ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ညပ်င ်အbကင ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်ြဖစေ်တာ်မN၏။ 
ထိ6အ/0င ်ြမတ ်မ0တစပ်ါး ခယrိ6ကျိVး ဆညး်ကပ်ကိ6းကယွရ်ာဟN၍ အလdငး်မ/0ိ]ပီ။ စိ6းမိ6း 
အ6ပ်ချVပ်ေတာ်မN ေသာဘ6ရင၊် စငb်ကယသ်န ့/်0ငး် 
စWရတလွဂ်�မ်အဟ ်၆၂:၁-မိ6းေကာငး်ကငမ်ျား၌/0ိသမdတိ6သ့ညလ်ညး်ေကာငး်၊ပထဝီေြမ၌/0ိသမdတိ6 ့ 
သညလ်ညး်ေကာငး်၊စိ6းမိ6းအ6ပ်ချVပ်ေတာ်မNေသာ၊စငb်ကယသ်န ့/်0ငး်အြပစက်ငး်ေတာ်မNေသာ၊အလနွ ်

တရာ ခန ့ည်ားေတာ်မNေသာ၊ လနွစ်ာွ <Nးညံသ့မိ်ေမွRေသာ၊ ဆငြ်ခငတ်ံ6တရား<0င့ ်ြပည့စ်ံ6ေတာ်မNေသာ 

အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၊် စငb်ကယသ်န ့/်0ငး်ေတာ်မNေbကာငး်ကိ6 �မကဆ်ိ6လျက ်/0ိbကက6န၏်။ 

မ+တခ်ျက။် ဤဂ0ဏ်ေတာ်အား သမ#ာကျမ်းစာတငွ ်အ�ကမ်ိ (၄၅၀) ေကျာ်ေတွsရေသာ်လညး် ကျမ်း 

ြမတက်0ရ်အာန်တငွ ်*+စ�်ကမ်ိသာပါ:+ိသည။် 

၃၀။. 30 

ဘ0ရားသခင၏် ဂ0ဏ်အငyါရပ်*+င်သ့ဘာဝဂ0ဏ်ေတာ်များအနက ်ဘ0ရားသခငသ်ည ်

မိမိကိ0ယ ်မိမိ ‘အဖ’ ြဖစေ်5ကာငး် ထ0တေ်ဖာ်ြပသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ေဖာ်ြပသည ် / မေဖာ်ြပပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း။ ၆၃:၁၆ -  ... အိ6ထာဝရဘ6ရား၊ ကိ6ယေ်တာသ်ည ်အကk<်6ပ်တိ6အ့ဘြဖစ ်

ေတာ်မN၏။ ေ/0းကာလမ0စ၍ အကk<်6ပ်တိ6က့ိ6 ေရွး<\တေ်သာ ဘ6ရားြဖစေ်တာ်မN၏။  

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၅:၄၅၊၄၈ - ၄၅ ေကာငး်ကငဘ်ံ6၌ /0ိေတာ်မNေသာ သငတ်ိ6အ့ဘသည၊် ေကာငး်ေသာ 

သNမေကာငး် ေသာသNတိ6အ့ေပu၌ ကိ6ယေ်တာ်၏ေနကိ6 ထကွေ်စေတာ်မN၏။ ၄၈ ထိ6ေ့bကာင် ့ေကာငး် 
ကငဘ်ံ6၌ /0ိေတာ်မNေသာ သငတ်ိ6အ့ဘသည ်စံ6လငေ်တာ်မNသည.်.. 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၈:၄၁  ဘ6ရားသခငတ်ညး်ဟNေသာ ငါတိ6အ့ဘတပါးတညး်/0ိေသာ်မNသည…်. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရာအန်အမ် ၆:၁၀၁ - (ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည)် မိ6းများ<0င့ပ်ထဝီေြမကိ6စတငဖ်နဆ်ငး်တထီငွေ်တာ်မN 
ေသာ အ/0ငြ်မတပ်င ်ြဖစေ်တာ်မNေပသည။် ထိ6အ/0ငြ်မတ၌် 

bကငရ်ာbကငဘ်ကမ်/0ိဘလဲျကအ်ဘယ ်မ0ာလdင ်ထိ6အ/0ငြ်မတ၌် သားသမီး/0 
စWရာဖွရ်ကာန် ၂၅:၂ - စငစ်စ ်ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ညတ်စဦ်းတစေ်ယာကက်ိ6မdလညး်(မိမိ၏)သားအြဖစ ်

ြပV လ6ပ်ေတာ်မNခဲသ့ည ်မဟ6တေ်ပ။ ထိ6 ့ြပင ်ထိ6အ/0ငြ်မတ၌် စိ6းမိ6းအ6ပ်ချVပ်မ\တငွ ်

တွဖဲကဟ်N၍လညး် တစဦ်းတစေ်ယာကမ်dမ/0ိေချ။ 

စWရာဂျငန်် ၇၂:၃-ထိ6 ့ြပင ်ဧကနမ်6ချ ကk<်6ပ်တိ6အ့ား ဖနဆ်ငး်ေမးွြမzေတာ်မNေသာ အ/0ငြ်မတ၏်ဂ6ဏ ်

ကျကသ်ေရသည ်ြမင့ြ်မတလ်0၏။ ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည ်မညသ်Nတစေ်ယာကက်ိ6မd 
bကငရ်ာbကငဖ်က ်အြဖစ ်ေရွးေကာက ်တငေ်ြမUာကေ်တာ်မNခဲသ့ညလ်ညး် မ/0ိေပ။ သားသမီးအြဖစ ်

ြပVလ6ပ်ေတာ်မNခဲ ့သညလ်ညး် မ/0ိေချ။ 

	

၂၉။.  29 

ဘ0ရားသခငအ်ား သန်:့+ငး်ြမင်ြ့မတသ်Wြဖစေ်5ကာငး်ေဖာ်ြပေသာ ကျမ်းချကမ်ျား သန်:့+ငး် 

ေသာကျမ်းစာအ0ပ်များတငွ ်:+ိပါသလား။ (el-Kuddus) 
သမ#ာကျမ်းစာ :+ိသည ် /  :+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၆:၃ -  ေကာငး်ကငဗိ်6လေ်ြခအ/0င ်ထာဝရဘ6ရားသည ်သန်/့0ငး်ေတာ် 
မN၏။ သန်/့0ငး်ေတာ ်မN၏။ သန်/့0ငး်ေတာ်မN၏။ 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၄၀:၂၅ -  သိ6 ့ြဖစ၍်၊ ငါက့ိ6 အဘယသ်ိ6 ့ ပံ6ြပရအံန့ညး်။ ငါသည ်အဘယ ်

သN<0င် ့တNရအံန့ညး်ဟ6 သန်/့0ငး်ေသာ ဘ6ရားေမးေတာ်မN၏။ 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၅၇:၁၅ -  အေbကာငး်မNကား၊ သန်/့0ငး်ြခငး်ဟ6 နာမ/0ိေတာ ်မNထေသာ၊ 
အန<{ကာလတညး်ဟNေသာ ဘံ6ဗိမာန၌် စေံတာ်မNထေသာ၊ အထဋွအ်ြမတြ်ဖစေ်တာ်မNေသာ ဘ6ရား 
မိန်ေ့တာ်မNသညက်ား၊ ငါသည ်ြမင်ြ့မတသ်န်/့0ငး်ေသာ အရပ်၌ေန၏။  

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င၁်၇:၁၁အကk<်6ပ်သညက်ိ6ယေ်တာ်ထသံိ6သ့ာွးရပါမည။်သန်/့0ငး်ေတာ်မNေသာအဘ 

ဗျာဒတိက်ျမ်း ၄:၈ -  ....ထာဝရအ/0ငဘ်6ရားသခငသ်ည ်သန်/့0ငး်ေတာ်မN၏။ သန်/့0ငး်ေတာ်မN၏ 

ေနည့F့မြပတ ်]ငမိ်၍ မေနဘ ဲေြပာဆိ6bက၏။  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရာဟာ:+ာ၅၉:၂၃ -  ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ညပ်င ်အbကင ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်ြဖစေ်တာ်မN၏။ 
ထိ6အ/0င ်ြမတ ်မ0တစပ်ါး ခယrိ6ကျိVး ဆညး်ကပ်ကိ6းကယွရ်ာဟN၍ အလdငး်မ/0ိ]ပီ။ စိ6းမိ6း 
အ6ပ်ချVပ်ေတာ်မN ေသာဘ6ရင၊် စငb်ကယသ်န ့/်0ငး် 
စWရတလွဂ်�မ်အဟ ်၆၂:၁-မိ6းေကာငး်ကငမ်ျား၌/0ိသမdတိ6သ့ညလ်ညး်ေကာငး်၊ပထဝီေြမ၌/0ိသမdတိ6 ့ 
သညလ်ညး်ေကာငး်၊စိ6းမိ6းအ6ပ်ချVပ်ေတာ်မNေသာ၊စငb်ကယသ်န ့/်0ငး်အြပစက်ငး်ေတာ်မNေသာ၊အလနွ ်

တရာ ခန ့ည်ားေတာ်မNေသာ၊ လနွစ်ာွ <Nးညံသ့မိ်ေမွRေသာ၊ ဆငြ်ခငတ်ံ6တရား<0င့ ်ြပည့စ်ံ6ေတာ်မNေသာ 

အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၊် စငb်ကယသ်န ့/်0ငး်ေတာ်မNေbကာငး်ကိ6 �မကဆ်ိ6လျက ်/0ိbကက6န၏်။ 

မ+တခ်ျက။် ဤဂ0ဏ်ေတာ်အား သမ#ာကျမ်းစာတငွ ်အ�ကမ်ိ (၄၅၀) ေကျာ်ေတွsရေသာ်လညး် ကျမ်း 

ြမတက်0ရ်အာန်တငွ ်*+စ�်ကမ်ိသာပါ:+ိသည။် 

၃၀။. 30 

ဘ0ရားသခင၏် ဂ0ဏ်အငyါရပ်*+င်သ့ဘာဝဂ0ဏ်ေတာ်များအနက ်ဘ0ရားသခငသ်ည ်

မိမိကိ0ယ ်မိမိ ‘အဖ’ ြဖစေ်5ကာငး် ထ0တေ်ဖာ်ြပသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ေဖာ်ြပသည ် / မေဖာ်ြပပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း။ ၆၃:၁၆ -  ... အိ6ထာဝရဘ6ရား၊ ကိ6ယေ်တာ်သည ်အကk<်6ပ်တိ6အ့ဘြဖစ ်

ေတာ်မN၏။ ေ/0းကာလမ0စ၍ အကk<်6ပ်တိ6က့ိ6 ေရွး<\တေ်သာ ဘ6ရားြဖစေ်တာ်မN၏။  

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၅:၄၅၊၄၈ - ၄၅ ေကာငး်ကငဘ်ံ6၌ /0ိေတာမ်Nေသာ သငတ်ိ6အ့ဘသည၊် ေကာငး်ေသာ 

သNမေကာငး် ေသာသNတိ6အ့ေပu၌ ကိ6ယေ်တာ်၏ေနကိ6 ထကွေ်စေတာ်မN၏။ ၄၈ ထိ6ေ့bကာင် ့ေကာငး် 
ကငဘ်ံ6၌ /0ိေတာ်မNေသာ သငတ်ိ6အ့ဘသည ်စံ6လငေ်တာ်မNသည.်.. 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၈:၄၁  ဘ6ရားသခငတ်ညး်ဟNေသာ ငါတိ6အ့ဘတပါးတညး်/0ိေသာ်မNသည…်. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရာအန်အမ် ၆:၁၀၁ - (ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည)် မိ6းများ<0င့ပ်ထဝီေြမကိ6စတငဖ်နဆ်ငး်တထီငွေ်တာ်မN 
ေသာ အ/0ငြ်မတပ်င ်ြဖစေ်တာ်မNေပသည။် ထိ6အ/0ငြ်မတ၌် 

bကငရ်ာbကငဘ်ကမ်/0ိဘလဲျကအ်ဘယ ်မ0ာလdင ်ထိ6အ/0ငြ်မတ၌် သားသမီး/0 
စWရာဖွရ်ကာန် ၂၅:၂ - စငစ်စ ်ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ညတ်စဦ်းတစေ်ယာကက်ိ6မdလညး်(မိမိ၏)သားအြဖစ ်

ြပV လ6ပ်ေတာ်မNခဲသ့ည ်မဟ6တေ်ပ။ ထိ6 ့ြပင ်ထိ6အ/0ငြ်မတ၌် စိ6းမိ6းအ6ပ်ချVပ်မ\တငွ ်

တွဖဲကဟ်N၍လညး် တစဦ်းတစေ်ယာကမ်dမ/0ိေချ။ 

စWရာဂျငန်် ၇၂:၃-ထိ6 ့ြပင ်ဧကနမ်6ချ ကk<်6ပ်တိ6အ့ား ဖနဆ်ငး်ေမးွြမzေတာ်မNေသာ အ/0ငြ်မတ၏်ဂ6ဏ ်

ကျကသ်ေရသည ်ြမင့ြ်မတလ်0၏။ ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည ်မညသ်Nတစေ်ယာကက်ိ6မd 
bကငရ်ာbကငဖ်က ်အြဖစ ်ေရွးေကာက ်တငေ်ြမUာကေ်တာ်မNခဲသ့ညလ်ညး် မ/0ိေပ။ သားသမီးအြဖစ ်

ြပVလ6ပ်ေတာ်မNခဲ ့သညလ်ညး် မ/0ိေချ။ 

	

၂၉။.  29 

ဘ0ရားသခငအ်ား သန်:့+ငး်ြမင်ြ့မတသ်Wြဖစေ်5ကာငး်ေဖာ်ြပေသာ ကျမ်းချကမ်ျား သန်:့+ငး် 

ေသာကျမ်းစာအ0ပ်များတငွ ်:+ိပါသလား။ (el-Kuddus) 
သမ#ာကျမ်းစာ :+ိသည ် /  :+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၆:၃ -  ေကာငး်ကငဗိ်6လေ်ြခအ/0င ်ထာဝရဘ6ရားသည ်သန်/့0ငး်ေတာ် 
မN၏။ သန်/့0ငး်ေတာ် မN၏။ သန်/့0ငး်ေတာ်မN၏။ 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၄၀:၂၅ -  သိ6 ့ြဖစ၍်၊ ငါက့ိ6 အဘယသ်ိ6 ့ ပံ6ြပရအံန့ညး်။ ငါသည ်အဘယ ်

သN<0င် ့တNရအံန့ညး်ဟ6 သန်/့0ငး်ေသာ ဘ6ရားေမးေတာ်မN၏။ 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၅၇:၁၅ -  အေbကာငး်မNကား၊ သန်/့0ငး်ြခငး်ဟ6 နာမ/0ိေတာ ်မNထေသာ၊ 
အန<{ကာလတညး်ဟNေသာ ဘံ6ဗိမာန၌် စေံတာ်မNထေသာ၊ အထဋွအ်ြမတြ်ဖစေ်တာ်မNေသာ ဘ6ရား 
မိန်ေ့တာ်မNသညက်ား၊ ငါသည ်ြမင်ြ့မတသ်န်/့0ငး်ေသာ အရပ်၌ေန၏။  

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င၁်၇:၁၁အကk<်6ပ်သညက်ိ6ယေ်တာ်ထသံိ6သ့ာွးရပါမည။်သန်/့0ငး်ေတာ်မNေသာအဘ 

ဗျာဒတိက်ျမ်း ၄:၈ -  ....ထာဝရအ/0ငဘ်6ရားသခငသ်ည ်သန်/့0ငး်ေတာ်မN၏။ သန်/့0ငး်ေတာ်မN၏ 

ေနည့F့မြပတ ်]ငမိ်၍ မေနဘ ဲေြပာဆိ6bက၏။  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရာဟာ:+ာ၅၉:၂၃ -  ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ညပ်င ်အbကင ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်ြဖစေ်တာ်မN၏။ 
ထိ6အ/0င ်ြမတ ်မ0တစပ်ါး ခယrိ6ကျိVး ဆညး်ကပ်ကိ6းကယွရ်ာဟN၍ အလdငး်မ/0ိ]ပီ။ စိ6းမိ6း 
အ6ပ်ချVပ်ေတာ်မN ေသာဘ6ရင၊် စငb်ကယသ်န ့/်0ငး် 
စWရတလွဂ်�မ်အဟ ်၆၂:၁-မိ6းေကာငး်ကငမ်ျား၌/0ိသမdတိ6သ့ညလ်ညး်ေကာငး်၊ပထဝီေြမ၌/0ိသမdတိ6 ့ 
သညလ်ညး်ေကာငး်၊စိ6းမိ6းအ6ပ်ချVပ်ေတာ်မNေသာ၊စငb်ကယသ်န ့/်0ငး်အြပစက်ငး်ေတာ်မNေသာ၊အလနွ ်

တရာ ခန ့ည်ားေတာ်မNေသာ၊ လနွစ်ာွ <Nးညံသ့မိ်ေမွRေသာ၊ ဆငြ်ခငတ်ံ6တရား<0င့ ်ြပည့စ်ံ6ေတာ်မNေသာ 

အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၊် စငb်ကယသ်န ့/်0ငး်ေတာမ်Nေbကာငး်ကိ6 �မကဆ်ိ6လျက ်/0ိbကက6န၏်။ 

မ+တခ်ျက။် ဤဂ0ဏ်ေတာ်အား သမ#ာကျမ်းစာတငွ ်အ�ကမ်ိ (၄၅၀) ေကျာ်ေတွsရေသာ်လညး် ကျမ်း 

ြမတက်0ရ်အာန်တငွ ်*+စ�်ကမ်ိသာပါ:+ိသည။် 
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ဘ0ရားသခင၏် ဂ0ဏ်အငyါရပ်*+င်သ့ဘာဝဂ0ဏ်ေတာ်များအနက ်ဘ0ရားသခငသ်ည ်

မိမိကိ0ယ ်မိမိ ‘အဖ’ ြဖစေ်5ကာငး် ထ0တေ်ဖာ်ြပသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ေဖာ်ြပသည ် / မေဖာ်ြပပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း။ ၆၃:၁၆ -  ... အိ6ထာဝရဘ6ရား၊ ကိ6ယေ်တာသ်ည ်အကk<်6ပ်တိ6အ့ဘြဖစ ်

ေတာ်မN၏။ ေ/0းကာလမ0စ၍ အကk<်6ပ်တိ6က့ိ6 ေရွး<\တေ်သာ ဘ6ရားြဖစေ်တာ်မN၏။  

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၅:၄၅၊၄၈ - ၄၅ ေကာငး်ကငဘ်ံ6၌ /0ိေတာ်မNေသာ သငတ်ိ6အ့ဘသည၊် ေကာငး်ေသာ 

သNမေကာငး် ေသာသNတိ6အ့ေပu၌ ကိ6ယေ်တာ်၏ေနကိ6 ထကွေ်စေတာ်မN၏။ ၄၈ ထိ6ေ့bကာင် ့ေကာငး် 
ကငဘ်ံ6၌ /0ိေတာ်မNေသာ သငတ်ိ6အ့ဘသည ်စံ6လငေ်တာ်မNသည.်.. 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၈:၄၁  ဘ6ရားသခငတ်ညး်ဟNေသာ ငါတိ6အ့ဘတပါးတညး်/0ိေသာ်မNသည…်. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရာအန်အမ် ၆:၁၀၁ - (ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည)် မိ6းများ<0င့ပ်ထဝီေြမကိ6စတငဖ်နဆ်ငး်တထီငွေ်တာ်မN 
ေသာ အ/0ငြ်မတပ်င ်ြဖစေ်တာမ်Nေပသည။် ထိ6အ/0ငြ်မတ၌် 

bကငရ်ာbကငဘ်ကမ်/0ိဘလဲျကအ်ဘယ ်မ0ာလdင ်ထိ6အ/0ငြ်မတ၌် သားသမီး/0 
စWရာဖွရ်ကာန် ၂၅:၂ - စငစ်စ ်ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ညတ်စဦ်းတစေ်ယာကက်ိ6မdလညး်(မိမိ၏)သားအြဖစ ်

ြပV လ6ပ်ေတာ်မNခဲသ့ည ်မဟ6တေ်ပ။ ထိ6 ့ြပင ်ထိ6အ/0ငြ်မတ၌် စိ6းမိ6းအ6ပ်ချVပ်မ\တငွ ်

တွဖဲကဟ်N၍လညး် တစဦ်းတစေ်ယာကမ်dမ/0ိေချ။ 

စWရာဂျငန်် ၇၂:၃-ထိ6 ့ြပင ်ဧကနမ်6ချ ကk<်6ပ်တိ6အ့ား ဖနဆ်ငး်ေမးွြမzေတာ်မNေသာ အ/0ငြ်မတ၏်ဂ6ဏ ်

ကျကသ်ေရသည ်ြမင့ြ်မတလ်0၏။ ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည ်မညသ်Nတစေ်ယာကက်ိ6မd 
bကငရ်ာbကငဖ်က ်အြဖစ ်ေရွးေကာက ်တငေ်ြမUာကေ်တာ်မNခဲသ့ညလ်ညး် မ/0ိေပ။ သားသမီးအြဖစ ်

ြပVလ6ပ်ေတာမ်Nခဲ ့သညလ်ညး် မ/0ိေချ။ 
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ဘ0ရားသခင၏် ထWးြခားေသာ ဝိေသသလက]ဏာကိ0 ဘ0ရားသခင*်+စေ်ထာငး်အားရဂ0ဏ်ယW 
ပါသလား။ (el-Mütekebbir) 

သမ#ာကျမ်းစာ ဂ0ဏ်မယWပါ  /  ဂ0ဏ်ယWသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဆာလကံျမ်း ၁၀၁:၅ - .... မျက<်0ာေထာငလ်,ား၍ စတိြ်မင်ေ့သာသNကိ6 သညး်မခ။ံ 

သ0တO ကံျမ်း ၆:၁၆-၁၇ - ၁၆ ထာဝရဘ6ရား မ6နး်ေတာ်မNေသာ အရာ ေြခာကပ်ါးမက၊စကဆ်6ပ်ရံွ R /0ာ 

ေတာ်မNေသာအရာ ခ6နစပ်ါး ဟNမNကား၊ ၁၇ ေထာငလ်,ားေသာ မျက<်0ာတပါး.... 
ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၅၇:၁၅  ..သန်/့0ငး်ြခငး်ဟ6 နာမ/0ိေတာ် မNထေသာ၊ အန<{ကာလတညး် 
ဟNေသာ ဘံ6ဗိမာန၌် စေံတာ်မNထေသာ၊ အထဋွအ်ြမတြ်ဖစေ်တာ်မNေသာ 

ဘ6ရားမိန်ေ့တာ်မNသညက်ား ငါသည ်ြမင်ြ့မတသ်န်/့0ငး်ေသာ အရပ်၌ေန၏။ စတိ<်0မိ်ခ့ျေသာသN<0င်၊့ 
<0လံ6းေbကကွေဲသာ သNတိ6၏့ စတိဝ်ိညာFအသက/်0ငေ်စြခငး်င0ါ၊ ေbကကွ ဲ<0မိ်ခ့ျေသာ 

စတိသ်ေဘာ/0ိေသာသNတိ6၌့လညး် ငါေန၏။ 

:+ငေ်ယာဟန် ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၂:၁၆ ... ေလာက ီစညး်စမိ်၌ဝါZကားြခငး်တိ6သ့ည ်ခမညး်ေတာ်<0င် ့
မစပ်ဆိ6င၊် ေလာက<0င်သ့ာစပ်ဆိ6ငb်က၏။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာဟာ:+ာ၅၉:၂၃ - ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ညပ်င ်အbကင ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်ြဖစေ်တာ်မN၏။ ထိ6အ/0င ်ြမတ ်

မ0တစပ်ါး ခယrိ6ကျိVး ဆညး်ကပ်ကိ6းကယွရ်ာဟN၍ အလdငး်မ/0ိ]ပီ။စိ6းမိ6းအ6ပ်ချVပ်ေတာ်မNေသာ ဘ6ရင၊် 
စငb်ကယသ်န ့/်0ငး် အြပစက်ငး်ေတာမ်Nေသာ အ/0င၊် ခkတယ်ငွး်ချကတ်ိ6မ့0 ကငး်စငေ်စေတာ်မN 
ေသာအ/0င၊် ]ငမိ်းချမ်းမ\ေပးေတာ်မNေသာအ/0င၊်ထနိး်သမိ်းေစာင့ေ်/0ာကေ်တာ်မNေသာအ/0ငခ်န ့ည်ား 
ေတာ်မNေသာအ/0င၊် ဩဇာအာဏာလ,မ်းမိ6းေတာ ်မNေသာအ/0င၊် ဂ6ဏသ်ကိpာ eကးီကြဲမင့ြ်မတေ်တာ်မN 
ေသာအ/0င၊် ြဖစေ်တာ်မN၏။အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်၎ငး်တိ6 ့ တွဖဲက ်<\ငိး်ယ0F ကိ6းကယွb်ကသည ်တိ6မ့0 
စငb်ကယသ်န ့/်0ငး်ေတာ်မNဘ၏ိ။ 
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ဘ0ရားသခင၏် ထWးြခားေသာ ဝိေသသလက]ဏာ*+င်သ့ဘာဝဂ0ဏ်ေတာ်များအနက ် ဘ0ရား 

သခငသ်ည ်မိမိကိ0ယမိ်မိ ‘ကယတ်င:်+င’် ြဖစေ်5ကာငး် ထ0တေ်ဖာ်ြပပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ေဖာ်ြပသည ် / မေဖာ်ြပပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၄၃:၃-၁၁ ၃...ငါသည ်သင၏်ဘ6ရားသခင ်ထာဝရဘ6ရားြဖစ၏်။ သင် ့ကိ6 
ေရွးေသာသခင၊် ဣသေရလအမျိVး၏ သန်/့0ငး်ေသာဘ6ရားြဖစ၏်။ ၁၁ ငါတပါးသည ်ထာဝရ 

ဘ6ရားြဖစ၍်၊ ငါမ0တပါး ကယတ်ငေ်သာသခငမ်/0ိ။  
ေဟာေ:+အနာဂတO ကိျမ်း ၁၃:၄ - ငါထာဝရဘ6ရားသည.်.သင၏်ဘ6ရားသခင ်ြဖစ၏်။ ငါမ0တပါးကယ ်

တင<်ိ6ငေ်သာ သခငမ်/0ိ။ 

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၂:၁၁ ယေနတ့ငွ ်ဒါဝိဒ]်မိV R၌သခငခ်ရစေ်တာ်တညး်ဟNေသာကယတ်ငေ်သာအ/0င ်

သည ်သငတ်ိ6အ့ဘိ6အ့လိ6င0ါ ဘာွးြမငြ်ခငး်ကိ6ခေံတာ်မN]ပီ။  
တတိ0ဩဝါဒစာ ၁:၄  ..... ငါတိ6က့ိ6ကယတ်ငေ်တာ်မNေသာ အ/0ငသ်ခငေ်ယr\ခရစ<်0င် ့ခမညး်ေတာ ်

ဘ6ရားသခင်အ့ထေံတာ်က ေကျးဇNး၊ ကr6ဏာ၊ ]ငမိ်သက ်ြခငး်/0ိပါေစေသာ။ 

:+ငယ်0ဒဩဝါဒစာ  ၁:၂၅ - ငါတိ6က့ိ6ကယတ်ငေ်တာ်မNေသာအ/0င၊်တဆNတညး်ေသာဘ6ရားသခငသ်ည ် 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
မ+တခ်ျက။် ဘ0ရားသခင၏်ဂ0ဏ်ေတာ်အား ‘ကယတ်င:်+င’် အြဖစ ်သမ#ာကျမ်းစာတငွ ်(၃၉) �ကမ်ိ 

ေတွsရေသာ်လညး် ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွ ်မေတွsရေပ။ 
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ဘ0ရားသခင၏် ထWးြခားေသာ ဝိေသသလက]ဏာကိ0 ဘ0ရားသခင*်+စေ်ထာငး်အားရဂ0ဏ်ယW 
ပါသလား။ (el-Mütekebbir) 

သမ#ာကျမ်းစာ ဂ0ဏ်မယWပါ  /  ဂ0ဏ်ယWသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဆာလကံျမ်း ၁၀၁:၅ - .... မျက<်0ာေထာငလ်,ား၍ စတိြ်မင်ေ့သာသNကိ6 သညး်မခ။ံ 

သ0တO ကံျမ်း ၆:၁၆-၁၇ - ၁၆ ထာဝရဘ6ရား မ6နး်ေတာ်မNေသာ အရာ ေြခာကပ်ါးမက၊စကဆ်6ပ်ရံွ R /0ာ 

ေတာ်မNေသာအရာ ခ6နစပ်ါး ဟNမNကား၊ ၁၇ ေထာငလ်,ားေသာ မျက<်0ာတပါး.... 
ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၅၇:၁၅  ..သန်/့0ငး်ြခငး်ဟ6 နာမ/0ိေတာ် မNထေသာ၊ အန<{ကာလတညး် 
ဟNေသာ ဘံ6ဗိမာန၌် စေံတာ်မNထေသာ၊ အထဋွအ်ြမတြ်ဖစေ်တာ်မNေသာ 

ဘ6ရားမိန်ေ့တာ်မNသညက်ား ငါသည ်ြမင်ြ့မတသ်န်/့0ငး်ေသာ အရပ်၌ေန၏။ စတိ<်0မိ်ခ့ျေသာသN<0င်၊့ 
<0လံ6းေbကကွေဲသာ သNတိ6၏့ စတိဝ်ိညာFအသက/်0ငေ်စြခငး်င0ါ၊ ေbကကွ ဲ<0မိ်ခ့ျေသာ 

စတိသ်ေဘာ/0ိေသာသNတိ6၌့လညး် ငါေန၏။ 

:+ငေ်ယာဟန် ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၂:၁၆ ... ေလာက ီစညး်စမိ်၌ဝါZကားြခငး်တိ6သ့ည ်ခမညး်ေတာ်<0င် ့
မစပ်ဆိ6င၊် ေလာက<0င်သ့ာစပ်ဆိ6ငb်က၏။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာဟာ:+ာ၅၉:၂၃ - ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ညပ်င ်အbကင ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်ြဖစေ်တာ်မN၏။ ထိ6အ/0င ်ြမတ ်

မ0တစပ်ါး ခယrိ6ကျိVး ဆညး်ကပ်ကိ6းကယွရ်ာဟN၍ အလdငး်မ/0ိ]ပီ။စိ6းမိ6းအ6ပ်ချVပ်ေတာ်မNေသာ ဘ6ရင၊် 
စငb်ကယသ်န ့/်0ငး် အြပစက်ငး်ေတာမ်Nေသာ အ/0င၊် ခkတယ်ငွး်ချကတ်ိ6မ့0 ကငး်စငေ်စေတာမ်N 
ေသာအ/0င၊် ]ငမိ်းချမ်းမ\ေပးေတာ်မNေသာအ/0င၊်ထနိး်သမိ်းေစာင့ေ်/0ာကေ်တာ်မNေသာအ/0ငခ်န ့ည်ား 
ေတာ်မNေသာအ/0င၊် ဩဇာအာဏာလ,မ်းမိ6းေတာ ်မNေသာအ/0င၊် ဂ6ဏသ်ကိpာ eကးီကြဲမင့ြ်မတေ်တာ်မN 
ေသာအ/0င၊် ြဖစေ်တာ်မN၏။အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်၎ငး်တိ6 ့ တွဖဲက ်<\ငိး်ယ0F ကိ6းကယွb်ကသည ်တိ6မ့0 
စငb်ကယသ်န ့/်0ငး်ေတာ်မNဘ၏ိ။ 
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ဘ0ရားသခင၏် ထWးြခားေသာ ဝိေသသလက]ဏာ*+င်သ့ဘာဝဂ0ဏ်ေတာ်များအနက ် ဘ0ရား 

သခငသ်ည ်မိမိကိ0ယမိ်မိ ‘ကယတ်င:်+င’် ြဖစေ်5ကာငး် ထ0တေ်ဖာ်ြပပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ေဖာ်ြပသည ် / မေဖာ်ြပပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၄၃:၃-၁၁ ၃...ငါသည ်သင၏်ဘ6ရားသခင ်ထာဝရဘ6ရားြဖစ၏်။ သင် ့ကိ6 
ေရွးေသာသခင၊် ဣသေရလအမျိVး၏ သန်/့0ငး်ေသာဘ6ရားြဖစ၏်။ ၁၁ ငါတပါးသည ်ထာဝရ 

ဘ6ရားြဖစ၍်၊ ငါမ0တပါး ကယတ်ငေ်သာသခငမ်/0ိ။  
ေဟာေ:+အနာဂတO ကိျမ်း ၁၃:၄ - ငါထာဝရဘ6ရားသည.်.သင၏်ဘ6ရားသခင ်ြဖစ၏်။ ငါမ0တပါးကယ ်

တင<်ိ6ငေ်သာ သခငမ်/0ိ။ 

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၂:၁၁ ယေနတ့ငွ ်ဒါဝိဒ]်မိV R၌သခငခ်ရစေ်တာ်တညး်ဟNေသာကယတ်ငေ်သာအ/0င ်

သည ်သငတ်ိ6အ့ဘိ6အ့လိ6င0ါ ဘာွးြမငြ်ခငး်ကိ6ခေံတာ်မN]ပီ။  
တတိ0ဩဝါဒစာ ၁:၄  ..... ငါတိ6က့ိ6ကယတ်ငေ်တာမ်Nေသာ အ/0ငသ်ခငေ်ယr\ခရစ<်0င် ့ခမညး်ေတာ ်

ဘ6ရားသခင်အ့ထေံတာ်က ေကျးဇNး၊ ကr6ဏာ၊ ]ငမိ်သက ်ြခငး်/0ိပါေစေသာ။ 

:+ငယ်0ဒဩဝါဒစာ  ၁:၂၅ - ငါတိ6က့ိ6ကယတ်ငေ်တာ်မNေသာအ/0င၊်တဆNတညး်ေသာဘ6ရားသခငသ်ည ် 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
မ+တခ်ျက။် ဘ0ရားသခင၏်ဂ0ဏ်ေတာ်အား ‘ကယတ်င:်+င’် အြဖစ ်သမ#ာကျမ်းစာတငွ ်(၃၉) �ကမ်ိ 

ေတွsရေသာ်လညး် ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွ ်မေတွsရေပ။ 
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ဘ0ရားသခင၏် ထWးြခားေသာ ဝိေသသလက]ဏာကိ0 ဘ0ရားသခင*်+စေ်ထာငး်အားရဂ0ဏ်ယW 
ပါသလား။ (el-Mütekebbir) 

သမ#ာကျမ်းစာ ဂ0ဏ်မယWပါ  /  ဂ0ဏ်ယWသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဆာလကံျမ်း ၁၀၁:၅ - .... မျက<်0ာေထာငလ်,ား၍ စတိြ်မင်ေ့သာသNကိ6 သညး်မခ။ံ 

သ0တO ကံျမ်း ၆:၁၆-၁၇ - ၁၆ ထာဝရဘ6ရား မ6နး်ေတာ်မNေသာ အရာ ေြခာကပ်ါးမက၊စကဆ်6ပ်ရံွ R /0ာ 

ေတာ်မNေသာအရာ ခ6နစပ်ါး ဟNမNကား၊ ၁၇ ေထာငလ်,ားေသာ မျက<်0ာတပါး.... 
ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၅၇:၁၅  ..သန်/့0ငး်ြခငး်ဟ6 နာမ/0ိေတာ် မNထေသာ၊ အန<{ကာလတညး် 
ဟNေသာ ဘံ6ဗိမာန၌် စေံတာ်မNထေသာ၊ အထဋွအ်ြမတြ်ဖစေ်တာ်မNေသာ 

ဘ6ရားမိန်ေ့တာမ်Nသညက်ား ငါသည ်ြမင်ြ့မတသ်န်/့0ငး်ေသာ အရပ်၌ေန၏။ စတိ<်0မိ်ခ့ျေသာသN<0င်၊့ 
<0လံ6းေbကကွေဲသာ သNတိ6၏့ စတိဝ်ိညာFအသက/်0ငေ်စြခငး်င0ါ၊ ေbကကွ ဲ<0မိ်ခ့ျေသာ 

စတိသ်ေဘာ/0ိေသာသNတိ6၌့လညး် ငါေန၏။ 

:+ငေ်ယာဟန် ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၂:၁၆ ... ေလာက ီစညး်စမိ်၌ဝါZကားြခငး်တိ6သ့ည ်ခမညး်ေတာ<်0င် ့
မစပ်ဆိ6င၊် ေလာက<0င်သ့ာစပ်ဆိ6ငb်က၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာဟာ:+ာ၅၉:၂၃ - ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ညပ်င ်အbကင ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်ြဖစေ်တာ်မN၏။ ထိ6အ/0င ်ြမတ ်

မ0တစပ်ါး ခယrိ6ကျိVး ဆညး်ကပ်ကိ6းကယွရ်ာဟN၍ အလdငး်မ/0ိ]ပီ။စိ6းမိ6းအ6ပ်ချVပ်ေတာ်မNေသာ ဘ6ရင၊် 
စငb်ကယသ်န ့/်0ငး် အြပစက်ငး်ေတာမ်Nေသာ အ/0င၊် ခkတယ်ငွး်ချကတ်ိ6မ့0 ကငး်စငေ်စေတာ်မN 
ေသာအ/0င၊် ]ငမိ်းချမ်းမ\ေပးေတာ်မNေသာအ/0င၊်ထနိး်သမိ်းေစာင့ေ်/0ာကေ်တာ်မNေသာအ/0ငခ်န ့ည်ား 
ေတာ်မNေသာအ/0င၊် ဩဇာအာဏာလ,မ်းမိ6းေတာ ်မNေသာအ/0င၊် ဂ6ဏသ်ကိpာ eကးီကြဲမင့ြ်မတေ်တာ်မN 
ေသာအ/0င၊် ြဖစေ်တာ်မN၏။အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်၎ငး်တိ6 ့ တွဖဲက ်<\ငိး်ယ0F ကိ6းကယွb်ကသည ်တိ6မ့0 
စငb်ကယသ်န ့/်0ငး်ေတာ်မNဘ၏ိ။ 
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ဘ0ရားသခင၏် ထWးြခားေသာ ဝိေသသလက]ဏာ*+င်သ့ဘာဝဂ0ဏ်ေတာ်များအနက ် ဘ0ရား 

သခငသ်ည ်မိမိကိ0ယမိ်မိ ‘ကယတ်င:်+င’် ြဖစေ်5ကာငး် ထ0တေ်ဖာ်ြပပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ေဖာ်ြပသည ် / မေဖာ်ြပပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၄၃:၃-၁၁ ၃...ငါသည ်သင၏်ဘ6ရားသခင ်ထာဝရဘ6ရားြဖစ၏်။ သင် ့ကိ6 
ေရွးေသာသခင၊် ဣသေရလအမျိVး၏ သန်/့0ငး်ေသာဘ6ရားြဖစ၏်။ ၁၁ ငါတပါးသည ်ထာဝရ 

ဘ6ရားြဖစ၍်၊ ငါမ0တပါး ကယတ်ငေ်သာသခငမ်/0ိ။  
ေဟာေ:+အနာဂတO ကိျမ်း ၁၃:၄ - ငါထာဝရဘ6ရားသည.်.သင၏်ဘ6ရားသခင ်ြဖစ၏်။ ငါမ0တပါးကယ ်

တင<်ိ6ငေ်သာ သခငမ်/0ိ။ 

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၂:၁၁ ယေနတ့ငွ ်ဒါဝိဒ]်မိV R၌သခငခ်ရစေ်တာ်တညး်ဟNေသာကယတ်ငေ်သာအ/0င ်

သည ်သငတ်ိ6အ့ဘိ6အ့လိ6င0ါ ဘာွးြမငြ်ခငး်ကိ6ခေံတာ်မN]ပီ။  
တတိ0ဩဝါဒစာ ၁:၄  ..... ငါတိ6က့ိ6ကယတ်ငေ်တာ်မNေသာ အ/0ငသ်ခငေ်ယr\ခရစ<်0င် ့ခမညး်ေတာ ်

ဘ6ရားသခင်အ့ထေံတာ်က ေကျးဇNး၊ ကr6ဏာ၊ ]ငမိ်သက ်ြခငး်/0ိပါေစေသာ။ 

:+ငယ်0ဒဩဝါဒစာ  ၁:၂၅ - ငါတိ6က့ိ6ကယတ်ငေ်တာ်မNေသာအ/0င၊်တဆNတညး်ေသာဘ6ရားသခငသ်ည ် 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
မ+တခ်ျက။် ဘ0ရားသခင၏်ဂ0ဏ်ေတာ်အား ‘ကယတ်င:်+င’် အြဖစ ်သမ#ာကျမ်းစာတငွ ်(၃၉) �ကမ်ိ 

ေတွsရေသာ်လညး် ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွ ်မေတွsရေပ။ 
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ဘ0ရားသခင၏် ထWးြခားေသာ ဝိေသသလက]ဏာကိ0 ဘ0ရားသခင*်+စေ်ထာငး်အားရဂ0ဏ်ယW 
ပါသလား။ (el-Mütekebbir) 

သမ#ာကျမ်းစာ ဂ0ဏ်မယWပါ  /  ဂ0ဏ်ယWသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဆာလကံျမ်း ၁၀၁:၅ - .... မျက<်0ာေထာငလ်,ား၍ စတိြ်မင်ေ့သာသNကိ6 သညး်မခ။ံ 

သ0တO ကံျမ်း ၆:၁၆-၁၇ - ၁၆ ထာဝရဘ6ရား မ6နး်ေတာ်မNေသာ အရာ ေြခာကပ်ါးမက၊စကဆ်6ပ်ရံွ R /0ာ 

ေတာ်မNေသာအရာ ခ6နစပ်ါး ဟNမNကား၊ ၁၇ ေထာငလ်,ားေသာ မျက<်0ာတပါး.... 
ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၅၇:၁၅  ..သန်/့0ငး်ြခငး်ဟ6 နာမ/0ိေတာ် မNထေသာ၊ အန<{ကာလတညး် 
ဟNေသာ ဘံ6ဗိမာန၌် စေံတာ်မNထေသာ၊ အထဋွအ်ြမတြ်ဖစေ်တာ်မNေသာ 

ဘ6ရားမိန်ေ့တာ်မNသညက်ား ငါသည ်ြမင်ြ့မတသ်န်/့0ငး်ေသာ အရပ်၌ေန၏။ စတိ<်0မိ်ခ့ျေသာသN<0င်၊့ 
<0လံ6းေbကကွေဲသာ သNတိ6၏့ စတိဝ်ိညာFအသက/်0ငေ်စြခငး်င0ါ၊ ေbကကွ ဲ<0မိ်ခ့ျေသာ 

စတိသ်ေဘာ/0ိေသာသNတိ6၌့လညး် ငါေန၏။ 

:+ငေ်ယာဟန် ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၂:၁၆ ... ေလာက ီစညး်စမိ်၌ဝါZကားြခငး်တိ6သ့ည ်ခမညး်ေတာ်<0င် ့
မစပ်ဆိ6င၊် ေလာက<0င်သ့ာစပ်ဆိ6ငb်က၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာဟာ:+ာ၅၉:၂၃ - ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ညပ်င ်အbကင ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်ြဖစေ်တာ်မN၏။ ထိ6အ/0င ်ြမတ ်

မ0တစပ်ါး ခယrိ6ကျိVး ဆညး်ကပ်ကိ6းကယွရ်ာဟN၍ အလdငး်မ/0ိ]ပီ။စိ6းမိ6းအ6ပ်ချVပ်ေတာ်မNေသာ ဘ6ရင၊် 
စငb်ကယသ်န ့/်0ငး် အြပစက်ငး်ေတာမ်Nေသာ အ/0င၊် ခkတယ်ငွး်ချကတ်ိ6မ့0 ကငး်စငေ်စေတာ်မN 
ေသာအ/0င၊် ]ငမိ်းချမ်းမ\ေပးေတာ်မNေသာအ/0င၊်ထနိး်သမိ်းေစာင့ေ်/0ာကေ်တာ်မNေသာအ/0ငခ်န ့ည်ား 
ေတာ်မNေသာအ/0င၊် ဩဇာအာဏာလ,မ်းမိ6းေတာ ်မNေသာအ/0င၊် ဂ6ဏသ်ကိpာ eကးီကြဲမင့ြ်မတေ်တာ်မN 
ေသာအ/0င၊် ြဖစေ်တာ်မN၏။အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်၎ငး်တိ6 ့ တွဖဲက ်<\ငိး်ယ0F ကိ6းကယွb်ကသည ်တိ6မ့0 
စငb်ကယသ်န ့/်0ငး်ေတာ်မNဘ၏ိ။ 
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ဘ0ရားသခင၏် ထWးြခားေသာ ဝိေသသလက]ဏာ*+င်သ့ဘာဝဂ0ဏ်ေတာ်များအနက ် ဘ0ရား 

သခငသ်ည ်မိမိကိ0ယမိ်မိ ‘ကယတ်င:်+င’် ြဖစေ်5ကာငး် ထ0တေ်ဖာ်ြပပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ေဖာ်ြပသည ် / မေဖာ်ြပပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၄၃:၃-၁၁ ၃...ငါသည ်သင၏်ဘ6ရားသခင ်ထာဝရဘ6ရားြဖစ၏်။ သင် ့ကိ6 
ေရွးေသာသခင၊် ဣသေရလအမျိVး၏ သန်/့0ငး်ေသာဘ6ရားြဖစ၏်။ ၁၁ ငါတပါးသည ်ထာဝရ 

ဘ6ရားြဖစ၍်၊ ငါမ0တပါး ကယတ်ငေ်သာသခငမ်/0ိ။  
ေဟာေ:+အနာဂတO ကိျမ်း ၁၃:၄ - ငါထာဝရဘ6ရားသည.်.သင၏်ဘ6ရားသခင ်ြဖစ၏်။ ငါမ0တပါးကယ ်

တင<်ိ6ငေ်သာ သခငမ်/0ိ။ 

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၂:၁၁ ယေနတ့ငွ ်ဒါဝိဒ]်မိV R၌သခငခ်ရစေ်တာ်တညး်ဟNေသာကယတ်ငေ်သာအ/0င ်

သည ်သငတ်ိ6အ့ဘိ6အ့လိ6င0ါ ဘာွးြမငြ်ခငး်ကိ6ခေံတာ်မN]ပီ။  
တတိ0ဩဝါဒစာ ၁:၄  ..... ငါတိ6က့ိ6ကယတ်ငေ်တာမ်Nေသာ အ/0ငသ်ခငေ်ယr\ခရစ<်0င် ့ခမညး်ေတာ ်

ဘ6ရားသခင်အ့ထေံတာ်က ေကျးဇNး၊ ကr6ဏာ၊ ]ငမိ်သက ်ြခငး်/0ိပါေစေသာ။ 

:+ငယ်0ဒဩဝါဒစာ  ၁:၂၅ - ငါတိ6က့ိ6ကယတ်ငေ်တာ်မNေသာအ/0င၊်တဆNတညး်ေသာဘ6ရားသခငသ်ည ် 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
မ+တခ်ျက။် ဘ0ရားသခင၏်ဂ0ဏ်ေတာ်အား ‘ကယတ်င:်+င’် အြဖစ ်သမ#ာကျမ်းစာတငွ ်(၃၉) �ကမ်ိ 

ေတွsရေသာ်လညး် ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွ ်မေတွsရေပ။ 
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သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်များတငွ ်ဘ0ရားသခငအ်ေနြဖင် ့မိမိကိ0ယမိ်မိရည�်�န်းရာတငွ ်

သWအ့ေနြဖင် ့‘က�*်0ပ်တိ0 ့’ ဟW၍ အများဆိ0ငရ်ာနာမ်စားကိ0 အသံ0းြပ[ဖWးပါသလား။ 
သမ#ာကျမ်းစာ အသံ0းြပ[ဖWးသည ် /  အသံ0းြပ[ဖWးသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ကမ}ာဦးကျမ်း ၁:၂၆ - တဖနဘ်6ရားသခငက် ငါတိ6ပံ့6သ�ာန<်0ငတ်ည ီတသ�ာနတ်ညး် လNကိ6 
ဖနဆ်ငး်bကစိ6။့ … 

ကမ}ာဦးကျမ်း ၁၁:၆-၇....၆ထာဝရဘ6ရားက…၇ ဆငး်သကb်ကက6နအ်ံ.့..သNတိ6စ့ကားကိ6r\တေ်ထးွ 
bကက6နအ်ံဟ့6 မိန်ေ့တာ်မN၏။ 

ေ◌ဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၆:၈ - တဖနထ်ာဝရဘ6ရားက၊ ငါသညအ်ဘယသ်Nကိ6 ေစလ,တရ်မည ်

နညး်။ ငါတိ6အ့ဘိ6 ့ အဘယသ်Nသာွးမညန်ညး် ဟ6 ေမးေတာ်မNသကံိ6 ငါbကားလdင၊် ငါက၊ အကk<်6ပ် 

/0ိပါ၏။ အကk<်6ပ်ကိ6 ေစလ,တေ်တာ်မNပါဟ6 ေလdာကေ်လ၏။ 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၇:၁၁-ယခ6မ0စ၍..အကk<်6ပ်သည ်ကိ6ယေ်တာ်ထသံိ6 ့ သာွးရပါမည။် သန် ့ /0ငး် 
ေတာ်မNေသာအဘ၊ကိ6ယေ်တာ<်0င်အ့ကk<်6ပ်သညတ်လံ6းတဝတညး်ြဖစသ်ကဲသ့ိ6အ့ကk<်6ပ်အားေပးေတာ ်

မNေသာ ဤသNတိ6သ့ည ်ြဖစရ်ပါမညအ်ေbကာငး်၊ သNတိ6က့ိ6 ကိ6ယေ်တာ်၏ နာမ၌တညေ်စ ေတာ်မNပါ။ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရတလွဝ်ါကအိဟ ်၅၆:၅၇-၅၉၊ ၆၄၊ ၄၉၊ ၇၂ - ငါအ/0ငြ်မတသ်ညပ်ငလ်dင ်အသငတ်ိ6အ့ား ဖနဆ်ငး် 
ေတာ ်မNခဲ၏့။ သိ6ပ့ါလျကအ်သငတ်ိ6သ့ညမ်ညသ်ည့အ်တကွေ်bကာင့ဟ်6တမ်0နေ်bကာငး် 
ဝနမ်ခbံကေလ သနညး်။ ၅၈ အသငတ်ိ6 ့ ေြပာြပbကက6န။် အသငတ်ိ6သ့ည ်မိမိတိ6သ့6တရ်ည ်

အစကခ်ျbကသည။် ၅၉ ယငး်သ6တ ်ရညက်ိ6 အသငတ်ိ6က့ိ6ယတ်ိ6င ်(လNြဖစေ်အာင)်ဖနဆ်ငး်  
စWရတဒွဒ်ဟရိ် ၇၆:၂၃ - (အိ6-နဗီတမနေ်တာ)် မလွဧဲကန ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ညသ်ာလdငအ်သင့အ်ေပu 
ဝယ ်က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတက်ိ6 တြဖညး်ြဖညး် ချေပးေတာ်မNခဲ၏့။ 
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‘သံ0းပါးတစဆ်W’ ၏သေဘာတရားကိ0 လကခ်ံ*ိ0ငပ်ါသလား။ (ခမညး်ေတာ်၊ သားေတာ်၊ 
သန်:့+ငး်ေသာဝိညာ� ေတာ်) 

သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံ*ိ0ငသ်ည ် / လကမ်ခံ*ိ0ငသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ကမ}ာဦးကျမ်း ၁၁:၆-၇....၆ထာဝရဘ6ရားက…၇ ဆငး်သကb်ကက6နအ်ံ.့..သNတိ6စ့ကားကိ6r\တေ်ထးွ 
bကက6နအ်ံဟ့6 မိန်ေ့တာ်မN၏။ 
:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၈:၁၈-၁၉ ...၁၈ ေယr\သည.်..၁၉သငတ်ိ6သ့ာွး၍လNမျိVးတကာတိ6က့ိ6 ငါတ့ပည် ့
ြဖစေ်စလျက၊်ခမညး်ေတာ်၊သားေတာ်၊သန်/့0ငး်ေသာဝိညာFေတာ်နာမ၌ ဗတ{ ဇံိကိ6 ေပးbကေလာ။့  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၆၄ - ငါတိ6သ့ည ်တစစ်ံ6တစခ်6ေသာ အရာကိ6မd ထိ6အ/0ငြ်မတ<်0င့တ်ွဖဲက ်
ယ0Fဖက ်ဟN၍ မြပVြခငး်၊ 
စWရာေနစာေအ ့၄:၁၇၁- မရ်ယမ်၏သားေတာ(်နဗီတမနေ်တာ)်‘မစဟီ’်အစီာသညအ်လ> ာဟအ်/0င ်

ြမတ၏် ရစNလတ်မနေ်တာ်မdသာ ြဖစေ်ချသည။်၎ငး် ြပင(်နဗီတမနေ်တာ်အစီာသည)်အလ> ာဟအ်/0င ်

ြမတ၏် အbကငသ်တငး် စကားလညး်ြဖစ၏်။ … ထိ6မ0တစပ်ါး အသငတ်ိ6သ့ည(်ကိ6းကယွရ်ာဘ6ရား၊ 
သိ6တ့ညး်မဟ6တ ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည)် သံ6းပါး/0ိသညဟ်N၍ မေြပာဆိ6bကက6နလ်င့။်  
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၇၂-၇၃-မလွဧဲကနက်ာဖိရ်ြဖစသ်ာွးbကေသာသNတိ6က့“ဧကနစ်ငစ်စအ်လ> ာဟ ်

အ/0င ်ြမတသ်ည ်‘မရ်ယမ်’ ၏သားေတာ ်‘မစဟီ’် (အစီာ)ပငြ်ဖစေ်တာ်မNသည”်ဟ6ေြပာဆိ6ခဲb့က 

က6န၏်။ ၇၃ထိ6သNများက အမ0နစ်ငစ်စ ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်(ဘ6ရား) သံ6းဆNအနက ်တတယိ 

(ဘ6ရား) ြဖစသ်ညဟ်N၍ ေြပာဆိ6ခဲb့ကက6န၏်။ 
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သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်များတငွ ်ဘ0ရားသခငအ်ေနြဖင် ့မိမိကိ0ယမိ်မိရည�်�န်းရာတငွ ်

သWအ့ေနြဖင် ့‘က�*်0ပ်တိ0 ့’ ဟW၍ အများဆိ0ငရ်ာနာမ်စားကိ0 အသံ0းြပ[ဖWးပါသလား။ 
သမ#ာကျမ်းစာ အသံ0းြပ[ဖWးသည ် /  အသံ0းြပ[ဖWးသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ကမ}ာဦးကျမ်း ၁:၂၆ - တဖနဘ်6ရားသခငက် ငါတိ6ပံ့6သ�ာန<်0ငတ်ည ီတသ�ာနတ်ညး် လNကိ6 
ဖနဆ်ငး်bကစိ6။့ … 

ကမ}ာဦးကျမ်း ၁၁:၆-၇....၆ထာဝရဘ6ရားက…၇ ဆငး်သကb်ကက6နအ်ံ.့..သNတိ6စ့ကားကိ6r\တေ်ထးွ 
bကက6နအ်ံဟ့6 မိန်ေ့တာ်မN၏။ 

ေ◌ဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၆:၈ - တဖနထ်ာဝရဘ6ရားက၊ ငါသညအ်ဘယသ်Nကိ6 ေစလ,တရ်မည ်

နညး်။ ငါတိ6အ့ဘိ6 ့ အဘယသ်Nသာွးမညန်ညး် ဟ6 ေမးေတာ်မNသကံိ6 ငါbကားလdင၊် ငါက၊ အကk<်6ပ် 

/0ိပါ၏။ အကk<်6ပ်ကိ6 ေစလ,တေ်တာ်မNပါဟ6 ေလdာကေ်လ၏။ 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၇:၁၁-ယခ6မ0စ၍..အကk<်6ပ်သည ်ကိ6ယေ်တာ်ထသံိ6 ့ သာွးရပါမည။် သန် ့ /0ငး် 
ေတာ်မNေသာအဘ၊ကိ6ယေ်တာ်<0င်အ့ကk<်6ပ်သညတ်လံ6းတဝတညး်ြဖစသ်ကဲသ့ိ6အ့ကk<်6ပ်အားေပးေတာ ်

မNေသာ ဤသNတိ6သ့ည ်ြဖစရ်ပါမညအ်ေbကာငး်၊ သNတိ6က့ိ6 ကိ6ယေ်တာ၏် နာမ၌တညေ်စ ေတာ်မNပါ။ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရတလွဝ်ါကအိဟ ်၅၆:၅၇-၅၉၊ ၆၄၊ ၄၉၊ ၇၂ - ငါအ/0ငြ်မတသ်ညပ်ငလ်dင ်အသငတ်ိ6အ့ား ဖနဆ်ငး် 
ေတာ ်မNခဲ၏့။ သိ6ပ့ါလျကအ်သငတ်ိ6သ့ညမ်ညသ်ည့အ်တကွေ်bကာင့ဟ်6တမ်0နေ်bကာငး် 
ဝနမ်ခbံကေလ သနညး်။ ၅၈ အသငတ်ိ6 ့ ေြပာြပbကက6န။် အသငတ်ိ6သ့ည ်မိမိတိ6သ့6တရ်ည ်

အစကခ်ျbကသည။် ၅၉ ယငး်သ6တ ်ရညက်ိ6 အသငတ်ိ6က့ိ6ယတ်ိ6င ်(လNြဖစေ်အာင)်ဖနဆ်ငး်  
စWရတဒွဒ်ဟရိ် ၇၆:၂၃ - (အိ6-နဗီတမနေ်တာ)် မလွဧဲကန ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ညသ်ာလdငအ်သင့အ်ေပu 
ဝယ ်က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတက်ိ6 တြဖညး်ြဖညး် ချေပးေတာ်မNခဲ၏့။ 
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‘သံ0းပါးတစဆ်W’ ၏သေဘာတရားကိ0 လကခ်ံ*ိ0ငပ်ါသလား။ (ခမညး်ေတာ်၊ သားေတာ်၊ 
သန်:့+ငး်ေသာဝိညာ� ေတာ်) 

သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံ*ိ0ငသ်ည ် / လကမ်ခံ*ိ0ငသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ကမ}ာဦးကျမ်း ၁၁:၆-၇....၆ထာဝရဘ6ရားက…၇ ဆငး်သကb်ကက6နအ်ံ.့..သNတိ6စ့ကားကိ6r\တေ်ထးွ 
bကက6နအ်ံဟ့6 မိန်ေ့တာ်မN၏။ 
:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၈:၁၈-၁၉ ...၁၈ ေယr\သည.်..၁၉သငတ်ိ6သ့ာွး၍လNမျိVးတကာတိ6က့ိ6 ငါတ့ပည် ့
ြဖစေ်စလျက၊်ခမညး်ေတာ်၊သားေတာ်၊သန်/့0ငး်ေသာဝိညာFေတာ်နာမ၌ ဗတ{ ဇံိကိ6 ေပးbကေလာ။့  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၆၄ - ငါတိ6သ့ည ်တစစ်ံ6တစခ်6ေသာ အရာကိ6မd ထိ6အ/0ငြ်မတ<်0င့တ်ွဖဲက ်
ယ0Fဖက ်ဟN၍ မြပVြခငး်၊ 
စWရာေနစာေအ ့၄:၁၇၁- မရ်ယမ်၏သားေတာ(်နဗီတမနေ်တာ)်‘မစဟီ’်အစီာသညအ်လ> ာဟအ်/0င ်

ြမတ၏် ရစNလတ်မနေ်တာ်မdသာ ြဖစေ်ချသည။်၎ငး် ြပင(်နဗီတမနေ်တာ်အစီာသည)်အလ> ာဟအ်/0င ်

ြမတ၏် အbကငသ်တငး် စကားလညး်ြဖစ၏်။ … ထိ6မ0တစပ်ါး အသငတ်ိ6သ့ည(်ကိ6းကယွရ်ာဘ6ရား၊ 
သိ6တ့ညး်မဟ6တ ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည)် သံ6းပါး/0ိသညဟ်N၍ မေြပာဆိ6bကက6နလ်င့။်  
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၇၂-၇၃-မလွဧဲကနက်ာဖိရ်ြဖစသ်ာွးbကေသာသNတိ6က့“ဧကနစ်ငစ်စအ်လ> ာဟ ်

အ/0င ်ြမတသ်ည ်‘မရ်ယမ်’ ၏သားေတာ ်‘မစဟီ’် (အစီာ)ပငြ်ဖစေ်တာ်မNသည”်ဟ6ေြပာဆိ6ခဲb့က 

က6န၏်။ ၇၃ထိ6သNများက အမ0နစ်ငစ်စ ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်(ဘ6ရား) သံ6းဆNအနက ်တတယိ 

(ဘ6ရား) ြဖစသ်ညဟ်N၍ ေြပာဆိ6ခဲb့ကက6န၏်။ 
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သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်များတငွ ်ဘ0ရားသခငအ်ေနြဖင် ့မိမိကိ0ယမိ်မိရည�်�န်းရာတငွ ်

သWအ့ေနြဖင် ့‘က�*်0ပ်တိ0 ့’ ဟW၍ အများဆိ0ငရ်ာနာမ်စားကိ0 အသံ0းြပ[ဖWးပါသလား။ 
သမ#ာကျမ်းစာ အသံ0းြပ[ဖWးသည ် /  အသံ0းြပ[ဖWးသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ကမ}ာဦးကျမ်း ၁:၂၆ - တဖနဘ်6ရားသခငက် ငါတိ6ပံ့6သ�ာန<်0ငတ်ည ီတသ�ာနတ်ညး် လNကိ6 
ဖနဆ်ငး်bကစိ6။့ … 

ကမ}ာဦးကျမ်း ၁၁:၆-၇....၆ထာဝရဘ6ရားက…၇ ဆငး်သကb်ကက6နအ်ံ.့..သNတိ6စ့ကားကိ6r\တေ်ထးွ 
bကက6နအ်ံဟ့6 မိန်ေ့တာ်မN၏။ 

ေ◌ဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၆:၈ - တဖနထ်ာဝရဘ6ရားက၊ ငါသညအ်ဘယသ်Nကိ6 ေစလ,တရ်မည ်

နညး်။ ငါတိ6အ့ဘိ6 ့ အဘယသ်Nသာွးမညန်ညး် ဟ6 ေမးေတာ်မNသကံိ6 ငါbကားလdင၊် ငါက၊ အကk<်6ပ် 

/0ိပါ၏။ အကk<်6ပ်ကိ6 ေစလ,တေ်တာ်မNပါဟ6 ေလdာကေ်လ၏။ 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၇:၁၁-ယခ6မ0စ၍..အကk<်6ပ်သည ်ကိ6ယေ်တာ်ထသံိ6 ့ သာွးရပါမည။် သန် ့ /0ငး် 
ေတာ်မNေသာအဘ၊ကိ6ယေ်တာ်<0င်အ့ကk<်6ပ်သညတ်လံ6းတဝတညး်ြဖစသ်ကဲသ့ိ6အ့ကk<်6ပ်အားေပးေတာ ်

မNေသာ ဤသNတိ6သ့ည ်ြဖစရ်ပါမညအ်ေbကာငး်၊ သNတိ6က့ိ6 ကိ6ယေ်တာ်၏ နာမ၌တညေ်စ ေတာ်မNပါ။ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရတလွဝ်ါကအိဟ ်၅၆:၅၇-၅၉၊ ၆၄၊ ၄၉၊ ၇၂ - ငါအ/0ငြ်မတသ်ညပ်ငလ်dင ်အသငတ်ိ6အ့ား ဖနဆ်ငး် 
ေတာ ်မNခဲ၏့။ သိ6ပ့ါလျကအ်သငတ်ိ6သ့ညမ်ညသ်ည့အ်တကွေ်bကာင့ဟ်6တမ်0နေ်bကာငး် 
ဝနမ်ခbံကေလ သနညး်။ ၅၈ အသငတ်ိ6 ့ ေြပာြပbကက6န။် အသငတ်ိ6သ့ည ်မိမိတိ6သ့6တရ်ည ်

အစကခ်ျbကသည။် ၅၉ ယငး်သ6တ ်ရညက်ိ6 အသငတ်ိ6က့ိ6ယတ်ိ6င ်(လNြဖစေ်အာင)်ဖနဆ်ငး်  
စWရတဒွဒ်ဟရိ် ၇၆:၂၃ - (အိ6-နဗီတမနေ်တာ)် မလွဧဲကန ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ညသ်ာလdငအ်သင့အ်ေပu 
ဝယ ်က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတက်ိ6 တြဖညး်ြဖညး် ချေပးေတာ်မNခဲ၏့။ 
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‘သံ0းပါးတစဆ်W’ ၏သေဘာတရားကိ0 လကခ်ံ*ိ0ငပ်ါသလား။ (ခမညး်ေတာ်၊ သားေတာ်၊ 
သန်:့+ငး်ေသာဝိညာ� ေတာ်) 

သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံ*ိ0ငသ်ည ် / လကမ်ခံ*ိ0ငသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ကမ}ာဦးကျမ်း ၁၁:၆-၇....၆ထာဝရဘ6ရားက…၇ ဆငး်သကb်ကက6နအ်ံ.့..သNတိ6စ့ကားကိ6r\တေ်ထးွ 
bကက6နအ်ံဟ့6 မိန်ေ့တာ်မN၏။ 
:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၈:၁၈-၁၉ ...၁၈ ေယr\သည.်..၁၉သငတ်ိ6သ့ာွး၍လNမျိVးတကာတိ6က့ိ6 ငါတ့ပည် ့
ြဖစေ်စလျက၊်ခမညး်ေတာ်၊သားေတာ်၊သန်/့0ငး်ေသာဝိညာFေတာ်နာမ၌ ဗတ{ ဇံိကိ6 ေပးbကေလာ။့  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၆၄ - ငါတိ6သ့ည ်တစစ်ံ6တစခ်6ေသာ အရာကိ6မd ထိ6အ/0ငြ်မတ<်0င့တ်ွဖဲက ်
ယ0Fဖက ်ဟN၍ မြပVြခငး်၊ 
စWရာေနစာေအ ့၄:၁၇၁- မရ်ယမ်၏သားေတာ(်နဗီတမနေ်တာ)်‘မစဟီ’်အစီာသညအ်လ> ာဟအ်/0င ်

ြမတ၏် ရစNလတ်မနေ်တာ်မdသာ ြဖစေ်ချသည။်၎ငး် ြပင(်နဗီတမနေ်တာ်အစီာသည)်အလ> ာဟအ်/0င ်

ြမတ၏် အbကငသ်တငး် စကားလညး်ြဖစ၏်။ … ထိ6မ0တစပ်ါး အသငတ်ိ6သ့ည(်ကိ6းကယွရ်ာဘ6ရား၊ 
သိ6တ့ညး်မဟ6တ ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည)် သံ6းပါး/0ိသညဟ်N၍ မေြပာဆိ6bကက6နလ်င့။်  
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၇၂-၇၃-မလွဧဲကနက်ာဖိရ်ြဖစသ်ာွးbကေသာသNတိ6က့“ဧကနစ်ငစ်စအ်လ> ာဟ ်

အ/0င ်ြမတသ်ည ်‘မရ်ယမ်’ ၏သားေတာ ်‘မစဟီ’် (အစီာ)ပငြ်ဖစေ်တာ်မNသည”်ဟ6ေြပာဆိ6ခဲb့က 

က6န၏်။ ၇၃ထိ6သNများက အမ0နစ်ငစ်စ ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်(ဘ6ရား) သံ6းဆNအနက ်တတယိ 

(ဘ6ရား) ြဖစသ်ညဟ်N၍ ေြပာဆိ6ခဲb့ကက6န၏်။ 
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သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်များတငွ ်ဘ0ရားသခငအ်ေနြဖင် ့မိမိကိ0ယမိ်မိရည�်�န်းရာတငွ ်

သWအ့ေနြဖင် ့‘က�*်0ပ်တိ0 ့’ ဟW၍ အများဆိ0ငရ်ာနာမ်စားကိ0 အသံ0းြပ[ဖWးပါသလား။ 
သမ#ာကျမ်းစာ အသံ0းြပ[ဖWးသည ် /  အသံ0းြပ[ဖWးသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ကမ}ာဦးကျမ်း ၁:၂၆ - တဖနဘ်6ရားသခငက် ငါတိ6ပံ့6သ�ာန<်0ငတ်ည ီတသ�ာနတ်ညး် လNကိ6 
ဖနဆ်ငး်bကစိ6။့ … 

ကမ}ာဦးကျမ်း ၁၁:၆-၇....၆ထာဝရဘ6ရားက…၇ ဆငး်သကb်ကက6နအ်ံ.့..သNတိ6စ့ကားကိ6r\တေ်ထးွ 
bကက6နအ်ံဟ့6 မိန်ေ့တာ်မN၏။ 

ေ◌ဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၆:၈ - တဖနထ်ာဝရဘ6ရားက၊ ငါသညအ်ဘယသ်Nကိ6 ေစလ,တရ်မည ်

နညး်။ ငါတိ6အ့ဘိ6 ့ အဘယသ်Nသာွးမညန်ညး် ဟ6 ေမးေတာ်မNသကံိ6 ငါbကားလdင၊် ငါက၊ အကk<်6ပ် 

/0ိပါ၏။ အကk<်6ပ်ကိ6 ေစလ,တေ်တာ်မNပါဟ6 ေလdာကေ်လ၏။ 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၇:၁၁-ယခ6မ0စ၍..အကk<်6ပ်သည ်ကိ6ယေ်တာ်ထသံိ6 ့ သာွးရပါမည။် သန် ့ /0ငး် 
ေတာ်မNေသာအဘ၊ကိ6ယေ်တာ်<0င်အ့ကk<်6ပ်သညတ်လံ6းတဝတညး်ြဖစသ်ကဲသ့ိ6အ့ကk<်6ပ်အားေပးေတာ ်

မNေသာ ဤသNတိ6သ့ည ်ြဖစရ်ပါမညအ်ေbကာငး်၊ သNတိ6က့ိ6 ကိ6ယေ်တာ၏် နာမ၌တညေ်စ ေတာ်မNပါ။ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရတလွဝ်ါကအိဟ ်၅၆:၅၇-၅၉၊ ၆၄၊ ၄၉၊ ၇၂ - ငါအ/0ငြ်မတသ်ညပ်ငလ်dင ်အသငတ်ိ6အ့ား ဖနဆ်ငး် 
ေတာ ်မNခဲ၏့။ သိ6ပ့ါလျကအ်သငတ်ိ6သ့ညမ်ညသ်ည့အ်တကွေ်bကာင့ဟ်6တမ်0နေ်bကာငး် 
ဝနမ်ခbံကေလ သနညး်။ ၅၈ အသငတ်ိ6 ့ ေြပာြပbကက6န။် အသငတ်ိ6သ့ည ်မိမိတိ6သ့6တရ်ည ်

အစကခ်ျbကသည။် ၅၉ ယငး်သ6တ ်ရညက်ိ6 အသငတ်ိ6က့ိ6ယတ်ိ6င ်(လNြဖစေ်အာင)်ဖနဆ်ငး်  
စWရတဒွဒ်ဟရိ် ၇၆:၂၃ - (အိ6-နဗီတမနေ်တာ)် မလွဧဲကန ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ညသ်ာလdငအ်သင့အ်ေပu 
ဝယ ်က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာြ်မတက်ိ6 တြဖညး်ြဖညး် ချေပးေတာ်မNခဲ၏့။ 
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‘သံ0းပါးတစဆ်W’ ၏သေဘာတရားကိ0 လကခ်ံ*ိ0ငပ်ါသလား။ (ခမညး်ေတာ်၊ သားေတာ်၊ 
သန်:့+ငး်ေသာဝိညာ� ေတာ်) 

သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံ*ိ0ငသ်ည ် / လကမ်ခံ*ိ0ငသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ကမ}ာဦးကျမ်း ၁၁:၆-၇....၆ထာဝရဘ6ရားက…၇ ဆငး်သကb်ကက6နအ်ံ.့..သNတိ6စ့ကားကိ6r\တေ်ထးွ 
bကက6နအ်ံဟ့6 မိန်ေ့တာ်မN၏။ 
:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၈:၁၈-၁၉ ...၁၈ ေယr\သည.်..၁၉သငတ်ိ6သ့ာွး၍လNမျိVးတကာတိ6က့ိ6 ငါတ့ပည် ့
ြဖစေ်စလျက၊်ခမညး်ေတာ်၊သားေတာ်၊သန်/့0ငး်ေသာဝိညာFေတာ်နာမ၌ ဗတ{ ဇံိကိ6 ေပးbကေလာ။့  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၆၄ - ငါတိ6သ့ည ်တစစ်ံ6တစခ်6ေသာ အရာကိ6မd ထိ6အ/0ငြ်မတ<်0င့တ်ွဖဲက ်
ယ0Fဖက ်ဟN၍ မြပVြခငး်၊ 
စWရာေနစာေအ ့၄:၁၇၁- မရ်ယမ်၏သားေတာ(်နဗီတမနေ်တာ)်‘မစဟီ’်အစီာသညအ်လ> ာဟအ်/0င ်

ြမတ၏် ရစNလတ်မနေ်တာ်မdသာ ြဖစေ်ချသည။်၎ငး် ြပင(်နဗီတမနေ်တာ်အစီာသည)်အလ> ာဟအ်/0င ်

ြမတ၏် အbကငသ်တငး် စကားလညး်ြဖစ၏်။ … ထိ6မ0တစပ်ါး အသငတ်ိ6သ့ည(်ကိ6းကယွရ်ာဘ6ရား၊ 
သိ6တ့ညး်မဟ6တ ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည)် သံ6းပါး/0ိသညဟ်N၍ မေြပာဆိ6bကက6နလ်င့။်  
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၇၂-၇၃-မလွဧဲကနက်ာဖိရ်ြဖစသ်ာွးbကေသာသNတိ6က့“ဧကနစ်ငစ်စအ်လ> ာဟ ်

အ/0င ်ြမတသ်ည ်‘မရ်ယမ်’ ၏သားေတာ ်‘မစဟီ’် (အစီာ)ပငြ်ဖစေ်တာ်မNသည”်ဟ6ေြပာဆိ6ခဲb့က 

က6န၏်။ ၇၃ထိ6သNများက အမ0နစ်ငစ်စ ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်(ဘ6ရား) သံ6းဆNအနက ်တတယိ 

(ဘ6ရား) ြဖစသ်ညဟ်N၍ ေြပာဆိ6ခဲb့ကက6န၏်။ 
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ဘ0ရားသခငအ်ေနြဖင် ့သခငေ်ယRB၏ လ0ပ်ရပ်အမ+ားတစခ်0ခ0ေ5ကာင် ့မ+ားယငွး်စာွ စပ်ွစွ ဲ
အြပစတ်ငဖ်Wးသလား သိ0မ့ဟ0တ ်သခငေ်ယRBအေနြဖင် ့မိမိ၏လ0ပ်ရပ်အမ+ားတစခ်0ခ0ကိ0 
ဖံ0းကယွရ်န် ဘ0ရားသခငအ်ား လမ်ိလညဖ်Wးပါသလား။ 

သမ#ာကျမ်းစာ  မလမ်ိလညဖ်Wးပါ  /  လမ်ိလညဖ်Wးသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၈:၄၆ - ငါ၌ အြပစ/်0ိေbကာငး်ကိ6 သငတ်ိ6တ့ငွ ်အဘယသ်Nေဘာ်ြပသနညး်။ 

သစoာစကားကိ6ငါေြပာသညမ်0နလ်dင ်အဘယေ်bကာင်သ့ငတ်ိ6 ့ မယံ6bကသနညး်။ 

တတိ0ဩဝါဒစာ ၁:၂ -ထာဝရအသကက်ိ6 ေြမာ်လင်သ့ညြ်ဖစ၍်၊ ဘ6ရားဝတ၌် ေမွRေလျာ်ြခငး်<0င်ဆ့ိ6င ်

ေသာ သမvာတရား ကိ6ဝနခ်ြံခငး်အလိ6င0ါ၎ငး်၊ 
:+ငေ်ပတR0ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၂:၂၁-၂၃ -၂၁ ခရစေ်တာ်သည ်...၂၂ ဒ6စrိ6ကက်ိ6မြပV၊ <\တေ်တာ် 
၌လညး် မ6သာကိ6/0ာမေတွR... 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၁၆- အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည(်ဤသိ6 ့)မိန ့b်ကားေတာ်မNအံ။့“အိ6‘မရ်ယမ်’ ၏ 

သား‘အစီာ’ အသငက် လNတိ6အ့ား အသငတ်ိ6သ့ည ်အလ> ာဟ ်အ/0ငြ်မတအ်ြပင ်ကk<်6ပ် (အစီာ) ကိ6 
လညး်ေကာငး်၊ ကk<်6ပ်၏မယေ်တာ် (မရ်ယမ်) ကိ6လညး်ေကာငး်၊ ကိ6းကယွရ်ာ (ဘ6ရား) <0စပ်ါး 
မ0တယ်Nbကေလက6န”် ဟ6 ေြပာbကားခဲပ့ါသေလာ။ ထိ6အခါ (အစီာ) (အလိ6င ်ဟစoလာမ်) သည ်(ဤ သိ6 ့) 
ေလdာကထ်ားြပနb်ကားေပအံ။့ “(အိ6 - အ/0င)် အ/0ငြ်မတသ်ည ်သန ့/်0ငး်စငb်ကယေ်တာ်မNပါ၏။  
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်သW၏�ကးီကျယေ်သာ တန်ခိ0းေတာ် (သိ0မ့ဟ0တ)် သW၏လကရ်ာေတာ်များ 
ကိ0 လWသ့မိ0ငး်တငွြ်ပသေလမ့:+ိေသာ သးီြခားြဖစြ်ခငး်*+င်သ့ာမန်လWဉ့ာဏ်ြဖင် ့နားမလည*်ိ0င ်
ေသာဘ0ရားသခင ်ဟ0တပ်ါသလား။   

သမ#ာကျမ်းစာ မဟ0တပ်ါ  /  ဟ0တသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၁၃:၂၁ - သNတိ6သ့ညေ်နည့သာွး<ိ6ငေ်အာင ်ထာဝရဘ6ရားသညေ်န၌့ကား၊ 
လမ်းြပဘိ6 ့ မိ6ဃး်တမိ်တိ6ငအ်ားြဖင်၎့ငး်၊ ညF့၌ကား၊ အလငး်ေပးဘိ6မ့ီးတိ6ငအ်ားြဖင်၎့ငး်၊ 
သNတိ6ေ့/0 RကZကေတာ်မN၏။  
ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၁၆:၉-၁၀ - ၉ ဣသေရလအမျိVးသားပရိသတအ်ေပါငး်တိ6အ့ား ဆင်ဆ့ိ6 
ေလာဟ့6 အာr6နက်ိ6 မ0ာထားသညအ်တိ6ငး်၊ ၁၀...မိ6ဃး်တမိ်၌ ထင/်0ားေသာ ထာဝရဘ6ရား၏ဘ6နး် 
ေတာက်ိ6 ြမငရ်bက၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာအန်အမ် ၆:၃၇-၃၈ - ၎ငး်ြပင ်ထိ6သNတိ6က့(အကယ၍်သာမ6ဟမvဒသ်ညန်ဗီတမနေ်တာ်ြဖစခ်ဲပ့ါ 
လdင)် ၎ငး်၏အ/0ငြ်မတထ်ေံတာ်မ0 ၎ငး်ထသံိ6 ့ ြပာဋဟိာတစရ်ပ်ရပ်သည ်

မညသ်ည့အ်တကွေ်bကာင့ ်မကျ ေရာကပ်ါသနညး်ဟ6 ေြပာဆိ6bကေလသည။် 

(အိ6နဗီတမနေ်တာအ်သငသ်ည ်ထိ6သNတိ6 ့ အားဤ သိ6 ့) ေြပာbကားပါေလ။  

မ6ချဧကနအ်လ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည(်ထိ6သNတိ6ေ့တာငး်ဆိ6ေသာ) တနခ်ိ6း ြပာ ဋဟိာ ကိ6 
ချေပး<ိ6ငစ်မွ်း/0ိေတာ်မNေသာအ/0ငြ်မတြ်ဖစေ်တာ်မN၏။သိ6ရ့ာတငွထ်ိ6သNတိ6အ့နကမ်0များစာွ ေသာ 
သNတိ6သ့ည ်(ဤသညက်ိ6ပင)် မသbိကေချ။  
တဗ်ဘ ီ၉:၃၀-၃၁ - ၃၀အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်……..၃၁အမ0နစ်ငစ်စေ်သာ်ကား ထိ6သNတိ6သ့ည ်

တစဆ်Nတညး်ေသာ ကိ6းကယွရ်ာအ/0ငြ်မတအ်ားသာလdင ်ခဝပ်ကိ6းကယွရ်နအ်မိန ့ေ်ပးေတ◌မ်Nြခငး် 
ကိ6 ခခံဲb့ကရေလသည။်  
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ဘ0ရားသခငအ်ေနြဖင် ့သခငေ်ယRB၏ လ0ပ်ရပ်အမ+ားတစခ်0ခ0ေ5ကာင် ့မ+ားယငွး်စာွ စပ်ွစွ ဲ
အြပစတ်ငဖ်Wးသလား သိ0မ့ဟ0တ ်သခငေ်ယRBအေနြဖင် ့မိမိ၏လ0ပ်ရပ်အမ+ားတစခ်0ခ0ကိ0 
ဖံ0းကယွရ်န် ဘ0ရားသခငအ်ား လမ်ိလညဖ်Wးပါသလား။ 

သမ#ာကျမ်းစာ  မလမ်ိလညဖ်Wးပါ  /  လမ်ိလညဖ်Wးသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၈:၄၆ - ငါ၌ အြပစ/်0ိေbကာငး်ကိ6 သငတ်ိ6တ့ငွ ်အဘယသ်Nေဘာ်ြပသနညး်။ 

သစoာစကားကိ6ငါေြပာသညမ်0နလ်dင ်အဘယေ်bကာင်သ့ငတ်ိ6 ့ မယံ6bကသနညး်။ 

တတိ0ဩဝါဒစာ ၁:၂ -ထာဝရအသကက်ိ6 ေြမာ်လင်သ့ညြ်ဖစ၍်၊ ဘ6ရားဝတ၌် ေမွRေလျာ်ြခငး်<0င်ဆ့ိ6င ်

ေသာ သမvာတရား ကိ6ဝနခ်ြံခငး်အလိ6င0ါ၎ငး်၊ 
:+ငေ်ပတR0ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၂:၂၁-၂၃ -၂၁ ခရစေ်တာ်သည ်...၂၂ ဒ6စrိ6ကက်ိ6မြပV၊ <\တေ်တာ် 
၌လညး် မ6သာကိ6/0ာမေတွR... 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၁၆- အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည(်ဤသိ6 ့)မိန ့b်ကားေတာ်မNအံ။့“အိ6‘မရ်ယမ်’ ၏ 

သား‘အစီာ’ အသငက် လNတိ6အ့ား အသငတ်ိ6သ့ည ်အလ> ာဟ ်အ/0ငြ်မတအ်ြပင ်ကk<်6ပ် (အစီာ) ကိ6 
လညး်ေကာငး်၊ ကk<်6ပ်၏မယေ်တာ် (မရ်ယမ်) ကိ6လညး်ေကာငး်၊ ကိ6းကယွရ်ာ (ဘ6ရား) <0စပ်ါး 
မ0တယ်Nbကေလက6န”် ဟ6 ေြပာbကားခဲပ့ါသေလာ။ ထိ6အခါ (အစီာ) (အလိ6င ်ဟစoလာမ်) သည ်(ဤ သိ6 ့) 
ေလdာကထ်ားြပနb်ကားေပအံ။့ “(အိ6 - အ/0င)် အ/0ငြ်မတသ်ည ်သန ့/်0ငး်စငb်ကယေ်တာ်မNပါ၏။  
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်သW၏�ကးီကျယေ်သာ တန်ခိ0းေတာ် (သိ0မ့ဟ0တ)် သW၏လကရ်ာေတာ်များ 
ကိ0 လWသ့မိ0ငး်တငွြ်ပသေလမ့:+ိေသာ သးီြခားြဖစြ်ခငး်*+င်သ့ာမန်လWဉ့ာဏ်ြဖင် ့နားမလည*်ိ0င ်
ေသာဘ0ရားသခင ်ဟ0တပ်ါသလား။   

သမ#ာကျမ်းစာ မဟ0တပ်ါ  /  ဟ0တသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၁၃:၂၁ - သNတိ6သ့ညေ်နည့သာွး<ိ6ငေ်အာင ်ထာဝရဘ6ရားသညေ်န၌့ကား၊ 
လမ်းြပဘိ6 ့ မိ6ဃး်တမိ်တိ6ငအ်ားြဖင်၎့ငး်၊ ညF့၌ကား၊ အလငး်ေပးဘိ6မ့ီးတိ6ငအ်ားြဖင်၎့ငး်၊ 
သNတိ6ေ့/0 RကZကေတာ်မN၏။  
ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၁၆:၉-၁၀ - ၉ ဣသေရလအမျိVးသားပရိသတအ်ေပါငး်တိ6အ့ား ဆင်ဆ့ိ6 
ေလာဟ့6 အာr6နက်ိ6 မ0ာထားသညအ်တိ6ငး်၊ ၁၀...မိ6ဃး်တမိ်၌ ထင/်0ားေသာ ထာဝရဘ6ရား၏ဘ6နး် 
ေတာက်ိ6 ြမငရ်bက၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာအန်အမ် ၆:၃၇-၃၈ - ၎ငး်ြပင ်ထိ6သNတိ6က့(အကယ၍်သာမ6ဟမvဒသ်ညန်ဗီတမနေ်တာ်ြဖစခ်ဲပ့ါ 
လdင)် ၎ငး်၏အ/0ငြ်မတထ်ေံတာ်မ0 ၎ငး်ထသံိ6 ့ ြပာဋဟိာတစရ်ပ်ရပ်သည ်

မညသ်ည့အ်တကွေ်bကာင့ ်မကျ ေရာကပ်ါသနညး်ဟ6 ေြပာဆိ6bကေလသည။် 

(အိ6နဗီတမနေ်တာအ်သငသ်ည ်ထိ6သNတိ6 ့ အားဤ သိ6 ့) ေြပာbကားပါေလ။  

မ6ချဧကနအ်လ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည(်ထိ6သNတိ6ေ့တာငး်ဆိ6ေသာ) တနခ်ိ6း ြပာ ဋဟိာ ကိ6 
ချေပး<ိ6ငစ်မွ်း/0ိေတာ်မNေသာအ/0ငြ်မတြ်ဖစေ်တာ်မN၏။သိ6ရ့ာတငွထ်ိ6သNတိ6အ့နကမ်0များစာွ ေသာ 
သNတိ6သ့ည ်(ဤသညက်ိ6ပင)် မသbိကေချ။  
တဗ်ဘ ီ၉:၃၀-၃၁ - ၃၀အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်……..၃၁အမ0နစ်ငစ်စေ်သာ်ကား ထိ6သNတိ6သ့ည ်

တစဆ်Nတညး်ေသာ ကိ6းကယွရ်ာအ/0ငြ်မတအ်ားသာလdင ်ခဝပ်ကိ6းကယွရ်နအ်မိန ့ေ်ပးေတ◌မ်Nြခငး် 
ကိ6 ခခံဲb့ကရေလသည။်  
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ဘ0ရားသခငအ်ေနြဖင် ့သခငေ်ယRB၏ လ0ပ်ရပ်အမ+ားတစခ်0ခ0ေ5ကာင် ့မ+ားယငွး်စာွ စပ်ွစွ ဲ
အြပစတ်ငဖ်Wးသလား သိ0မ့ဟ0တ ်သခငေ်ယRBအေနြဖင် ့မိမိ၏လ0ပ်ရပ်အမ+ားတစခ်0ခ0ကိ0 
ဖံ0းကယွရ်န် ဘ0ရားသခငအ်ား လမ်ိလညဖ်Wးပါသလား။ 

သမ#ာကျမ်းစာ  မလမ်ိလညဖ်Wးပါ  /  လမ်ိလညဖ်Wးသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၈:၄၆ - ငါ၌ အြပစ/်0ိေbကာငး်ကိ6 သငတ်ိ6တ့ငွ ်အဘယသ်Nေဘာ်ြပသနညး်။ 

သစoာစကားကိ6ငါေြပာသညမ်0နလ်dင ်အဘယေ်bကာင်သ့ငတ်ိ6 ့ မယံ6bကသနညး်။ 

တတိ0ဩဝါဒစာ ၁:၂ -ထာဝရအသကက်ိ6 ေြမာ်လင်သ့ညြ်ဖစ၍်၊ ဘ6ရားဝတ၌် ေမွRေလျာ်ြခငး်<0င်ဆ့ိ6င ်

ေသာ သမvာတရား ကိ6ဝနခ်ြံခငး်အလိ6င0ါ၎ငး်၊ 
:+ငေ်ပတR0ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၂:၂၁-၂၃ -၂၁ ခရစေ်တာ်သည ်...၂၂ ဒ6စrိ6ကက်ိ6မြပV၊ <\တေ်တာ ်

၌လညး် မ6သာကိ6/0ာမေတွR... 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၁၆- အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည(်ဤသိ6 ့)မိန ့b်ကားေတာ်မNအံ။့“အိ6‘မရ်ယမ်’ ၏ 

သား‘အစီာ’ အသငက် လNတိ6အ့ား အသငတ်ိ6သ့ည ်အလ> ာဟ ်အ/0ငြ်မတအ်ြပင ်ကk<်6ပ် (အစီာ) ကိ6 
လညး်ေကာငး်၊ ကk<်6ပ်၏မယေ်တာ် (မရ်ယမ်) ကိ6လညး်ေကာငး်၊ ကိ6းကယွရ်ာ (ဘ6ရား) <0စပ်ါး 
မ0တယ်Nbကေလက6န”် ဟ6 ေြပာbကားခဲပ့ါသေလာ။ ထိ6အခါ (အစီာ) (အလိ6င ်ဟစoလာမ်) သည ်(ဤ သိ6 ့) 
ေလdာကထ်ားြပနb်ကားေပအံ။့ “(အိ6 - အ/0င)် အ/0ငြ်မတသ်ည ်သန ့/်0ငး်စငb်ကယေ်တာ်မNပါ၏။  
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်သW၏�ကးီကျယေ်သာ တန်ခိ0းေတာ် (သိ0မ့ဟ0တ)် သW၏လကရ်ာေတာ်များ 
ကိ0 လWသ့မိ0ငး်တငွြ်ပသေလမ့:+ိေသာ သးီြခားြဖစြ်ခငး်*+င်သ့ာမန်လWဉ့ာဏ်ြဖင် ့နားမလည*်ိ0င ်
ေသာဘ0ရားသခင ်ဟ0တပ်ါသလား။   

သမ#ာကျမ်းစာ မဟ0တပ်ါ  /  ဟ0တသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၁၃:၂၁ - သNတိ6သ့ညေ်နည့သာွး<ိ6ငေ်အာင ်ထာဝရဘ6ရားသညေ်န၌့ကား၊ 
လမ်းြပဘိ6 ့ မိ6ဃး်တမိ်တိ6ငအ်ားြဖင်၎့ငး်၊ ညF့၌ကား၊ အလငး်ေပးဘိ6မ့ီးတိ6ငအ်ားြဖင်၎့ငး်၊ 
သNတိ6ေ့/0 RကZကေတာ်မN၏။  
ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၁၆:၉-၁၀ - ၉ ဣသေရလအမျိVးသားပရိသတအ်ေပါငး်တိ6အ့ား ဆင်ဆ့ိ6 
ေလာဟ့6 အာr6နက်ိ6 မ0ာထားသညအ်တိ6ငး်၊ ၁၀...မိ6ဃး်တမိ်၌ ထင/်0ားေသာ ထာဝရဘ6ရား၏ဘ6နး် 
ေတာက်ိ6 ြမငရ်bက၏။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာအန်အမ် ၆:၃၇-၃၈ - ၎ငး်ြပင ်ထိ6သNတိ6က့(အကယ၍်သာမ6ဟမvဒသ်ညန်ဗီတမနေ်တာ်ြဖစခ်ဲပ့ါ 
လdင)် ၎ငး်၏အ/0ငြ်မတထ်ေံတာ်မ0 ၎ငး်ထသံိ6 ့ ြပာဋဟိာတစရ်ပ်ရပ်သည ်

မညသ်ည့အ်တကွေ်bကာင့ ်မကျ ေရာကပ်ါသနညး်ဟ6 ေြပာဆိ6bကေလသည။် 

(အိ6နဗီတမနေ်တာအ်သငသ်ည ်ထိ6သNတိ6 ့ အားဤ သိ6 ့) ေြပာbကားပါေလ။  

မ6ချဧကနအ်လ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည(်ထိ6သNတိ6ေ့တာငး်ဆိ6ေသာ) တနခ်ိ6း ြပာ ဋဟိာ ကိ6 
ချေပး<ိ6ငစ်မွ်း/0ိေတာ်မNေသာအ/0ငြ်မတြ်ဖစေ်တာ်မN၏။သိ6ရ့ာတငွထ်ိ6သNတိ6အ့နကမ်0များစာွ ေသာ 
သNတိ6သ့ည ်(ဤသညက်ိ6ပင)် မသbိကေချ။  
တဗ်ဘ ီ၉:၃၀-၃၁ - ၃၀အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်……..၃၁အမ0နစ်ငစ်စေ်သာ်ကား ထိ6သNတိ6သ့ည ်

တစဆ်Nတညး်ေသာ ကိ6းကယွရ်ာအ/0ငြ်မတအ်ားသာလdင ်ခဝပ်ကိ6းကယွရ်နအ်မိန ့ေ်ပးေတ◌မ်Nြခငး် 
ကိ6 ခခံဲb့ကရေလသည။်  
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ဘ0ရားသခငအ်ေနြဖင် ့သခငေ်ယRB၏ လ0ပ်ရပ်အမ+ားတစခ်0ခ0ေ5ကာင် ့မ+ားယငွး်စာွ စပ်ွစွ ဲ
အြပစတ်ငဖ်Wးသလား သိ0မ့ဟ0တ ်သခငေ်ယRBအေနြဖင် ့မိမိ၏လ0ပ်ရပ်အမ+ားတစခ်0ခ0ကိ0 
ဖံ0းကယွရ်န် ဘ0ရားသခငအ်ား လမ်ိလညဖ်Wးပါသလား။ 

သမ#ာကျမ်းစာ  မလမ်ိလညဖ်Wးပါ  /  လမ်ိလညဖ်Wးသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၈:၄၆ - ငါ၌ အြပစ/်0ိေbကာငး်ကိ6 သငတ်ိ6တ့ငွ ်အဘယသ်Nေဘာ်ြပသနညး်။ 

သစoာစကားကိ6ငါေြပာသညမ်0နလ်dင ်အဘယေ်bကာင်သ့ငတ်ိ6 ့ မယံ6bကသနညး်။ 

တတိ0ဩဝါဒစာ ၁:၂ -ထာဝရအသကက်ိ6 ေြမာ်လင်သ့ညြ်ဖစ၍်၊ ဘ6ရားဝတ၌် ေမွRေလျာ်ြခငး်<0င်ဆ့ိ6င ်

ေသာ သမvာတရား ကိ6ဝနခ်ြံခငး်အလိ6င0ါ၎ငး်၊ 
:+ငေ်ပတR0ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၂:၂၁-၂၃ -၂၁ ခရစေ်တာ်သည ်...၂၂ ဒ6စrိ6ကက်ိ6မြပV၊ <\တေ်တာ် 
၌လညး် မ6သာကိ6/0ာမေတွR... 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၁၆- အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည(်ဤသိ6 ့)မိန ့b်ကားေတာ်မNအံ။့“အိ6‘မရ်ယမ်’ ၏ 

သား‘အစီာ’ အသငက် လNတိ6အ့ား အသငတ်ိ6သ့ည ်အလ> ာဟ ်အ/0ငြ်မတအ်ြပင ်ကk<်6ပ် (အစီာ) ကိ6 
လညး်ေကာငး်၊ ကk<်6ပ်၏မယေ်တာ် (မရ်ယမ်) ကိ6လညး်ေကာငး်၊ ကိ6းကယွရ်ာ (ဘ6ရား) <0စပ်ါး 
မ0တယ်Nbကေလက6န”် ဟ6 ေြပာbကားခဲပ့ါသေလာ။ ထိ6အခါ (အစီာ) (အလိ6င ်ဟစoလာမ်) သည ်(ဤ သိ6 ့) 
ေလdာကထ်ားြပနb်ကားေပအံ။့ “(အိ6 - အ/0င)် အ/0ငြ်မတသ်ည ်သန ့/်0ငး်စငb်ကယေ်တာ်မNပါ၏။  
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်သW၏�ကးီကျယေ်သာ တန်ခိ0းေတာ် (သိ0မ့ဟ0တ)် သW၏လကရ်ာေတာ်များ 
ကိ0 လWသ့မိ0ငး်တငွြ်ပသေလမ့:+ိေသာ သးီြခားြဖစြ်ခငး်*+င်သ့ာမန်လWဉ့ာဏ်ြဖင် ့နားမလည*်ိ0င ်
ေသာဘ0ရားသခင ်ဟ0တပ်ါသလား။   

သမ#ာကျမ်းစာ မဟ0တပ်ါ  /  ဟ0တသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၁၃:၂၁ - သNတိ6သ့ညေ်နည့သာွး<ိ6ငေ်အာင ်ထာဝရဘ6ရားသညေ်န၌့ကား၊ 
လမ်းြပဘိ6 ့ မိ6ဃး်တမိ်တိ6ငအ်ားြဖင်၎့ငး်၊ ညF့၌ကား၊ အလငး်ေပးဘိ6မ့ီးတိ6ငအ်ားြဖင်၎့ငး်၊ 
သNတိ6ေ့/0 RကZကေတာ်မN၏။  
ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၁၆:၉-၁၀ - ၉ ဣသေရလအမျိVးသားပရိသတအ်ေပါငး်တိ6အ့ား ဆင်ဆ့ိ6 
ေလာဟ့6 အာr6နက်ိ6 မ0ာထားသညအ်တိ6ငး်၊ ၁၀...မိ6ဃး်တမိ်၌ ထင/်0ားေသာ ထာဝရဘ6ရား၏ဘ6နး် 
ေတာက်ိ6 ြမငရ်bက၏။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာအန်အမ် ၆:၃၇-၃၈ - ၎ငး်ြပင ်ထိ6သNတိ6က့(အကယ၍်သာမ6ဟမvဒသ်ညန်ဗီတမနေ်တာ်ြဖစခ်ဲပ့ါ 
လdင)် ၎ငး်၏အ/0ငြ်မတထ်ေံတာ်မ0 ၎ငး်ထသံိ6 ့ ြပာဋဟိာတစရ်ပ်ရပ်သည ်

မညသ်ည့အ်တကွေ်bကာင့ ်မကျ ေရာကပ်ါသနညး်ဟ6 ေြပာဆိ6bကေလသည။် 

(အိ6နဗီတမနေ်တာအ်သငသ်ည ်ထိ6သNတိ6 ့ အားဤ သိ6 ့) ေြပာbကားပါေလ။  

မ6ချဧကနအ်လ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည(်ထိ6သNတိ6ေ့တာငး်ဆိ6ေသာ) တနခ်ိ6း ြပာ ဋဟိာ ကိ6 
ချေပး<ိ6ငစ်မွ်း/0ိေတာ်မNေသာအ/0ငြ်မတြ်ဖစေ်တာ်မN၏။သိ6ရ့ာတငွထ်ိ6သNတိ6အ့နကမ်0များစာွ ေသာ 
သNတိ6သ့ည ်(ဤသညက်ိ6ပင)် မသbိကေချ။  
တဗ်ဘ ီ၉:၃၀-၃၁ - ၃၀အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်……..၃၁အမ0နစ်ငစ်စေ်သာ်ကား ထိ6သNတိ6သ့ည ်

တစဆ်Nတညး်ေသာ ကိ6းကယွရ်ာအ/0ငြ်မတအ်ားသာလdင ်ခဝပ်ကိ6းကယွရ်နအ်မိန ့ေ်ပးေတ◌မ်Nြခငး် 
ကိ6 ခခံဲb့ကရေလသည။်  
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်မိမိကိ0ယက်ိ0 ကမ}ာေပ� :+ိလWသားများြမင*်ိ0ငေ်အာငြ်ပသဖWးပါသလား။ 

(Theophany သိ0မ့ဟ0တ ်Ru’yetullah) 
သမ#ာကျမ်းစာ ြပသဖWးသည ် / မြပသဖWးပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၃၃:၁၁၊၁၈၊၂၃..၁၁ ထာဝရဘ6ရားသည ်ေမာေ/0<0င် ့မျက<်0ာချငး်ဆိ6င၍်.. 

၁၈ ကိ6ယေ်တာ်၏ဘ6နး်ကိ6 အကk<်6ပ်အားြပေတာ်မNပါ။ အကk<်6ပ်ေတာငး်ပနပ်ါ၏...၂၃ ငါေ့ကျာကိ6 
သာြမငရ်မည၊် ငါမ့ျက<်0ာကိ6မြမငရ်ဟN၍၎ငး် မိန်ေ့တာ်မN၏။ 

ေတာလညရ်ာကျမ်း ၁၂:၇-၈ -၇ ငါက့kနေ်မာေ/0သည.်.၈ သN၌ဗျာဒတိေ်ပးေသာအခါ..ကိ6ယတ်ိ6င ်

ကိ6ယb်ကပ်ထင/်0ားစာွဗျာဒတိေ်ပးမည။် သNသည ်ထာဝရဘ6ရား၏ ပံ6သ�ာနက်ိ6လညး် ြမငရ်မည။်  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာအန်အမ်  ၆:၁၀၃ - (မံသ)စကpVများသည ်ထိ6အ/0ငြ်မတအ်ား (စတိင်ံ6)မိ<ိ6ငသ်ည ်မဟ6တေ်ပ။ 

စWရတလွအ်အရ််ရာဖ် ၇:၁၄၃-ထိ6(နဗီတမနေ်တာ်)မNစာ၏အ/0ငြ်မတသ်ညထ်ိ6(နဗီတမနေ်တာ်)မNစာ<0င့ ်
စကား ေြပာဆိ6ေတာ်မNေသာအခါ ထိ6(နဗီတမနေ်တာ်)မNစာက အိ6 ကkနေ်တာ်မျိVး၏အ/0င၊် အ/0ငြ်မတ ်

သည ်ကkနေ်တာ်မျိVးအား(မိမိကိ6)ြပသေတာ်မNပါ။ ကkနေ်တာမ်ျိVးသည ်အ/0ငြ်မတအ်ားဖNးေမdာ်ပါရေစ 

ဟ6 ေလdာကထ်ားပနb်ကားေလသည။်ထိ6အခါအ/0ငြ်မတက်(အိ6-မNစာ)အသငသ်ည(်ဤေလာကတငွ)် 

ငါအ/0ငြ်မတအ်ား အလျငး် ဖNးြမင<်ိ6င ်မညမ်ဟ6တေ်ပ။ 

ဟဂျ၂်၂:၆၃ - ဧကနမ်လွ ဲအလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်အလနွတ်ရာ ချစခ်ငသ်နားbကငန်ာေတာ်မNေသာ၊ 
အလနွတ်ရာ bကားသေိတာ်မNေသာ အ/0ငြ်မတပ်င ်ြဖစေ်တာ်မNေပသည။် 

စWရာလတွတွက်မ််မာန်၃၁:၁၆-

စငစ်စဧ်ကနအ်လ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ညန်ကန်သဲမိ်ေမွRေသာအရာတိ6က့ိ6 
အလနွတ်ရာသြိမငေ်တာ်မNေသာအ/0င၊် အလနွတ်ရာ bကားသေိတာ်မNေသာအ/0င ်ြဖစေ်တာ်မN၏။ 

မ+တခ်ျက။်သမ#ာကျမ်းစာ:+ိအြခားTheophany များ-ကမ}ာဦး၁၂:၇-၉၊၁၈:၁-၃၃၊၃၂:၂၂-၃၀၊ထကွ ်

ေြမာကရ်ာ ၃:၂-၄:၁၇၊ ထကွေ်ြမာကရ်ာ ၂၄:၉-၁၁၊ တရားေဟာရာ ၃၁:၁၄-၁၅၊ ေယာဘ ၃၈-၄၂ 
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ဘ0ရားသခငသ်ည ် သW၏ဗျာဒတိေ်တာ်တငွေ်ရးသားထားချကအ်ြပင ် ယေနလ့Wသားတိ0အ့ား 

တိ0ကRိ်0ကစ်ကား ေြပာပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ေြပာသည ် / မေြပာပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေယာလအနာဂတO ကိျမ်း ၂:၂၈ -ထိ6ေနာကမ်0 လNမျိVးတကာတိ6 ့ အေပuသိ6 ့ ငါ၏ဝိညာFေတာ်ကိ6 ငါသနွး် 
ေလာငး်မည။် သငတ်ိ6၏့ သားသမီးတိ6သ့ည ်ပေရာဖကဉ်ာဏ<်0င် ့ေဟာေြပာရbက လမိ်မ့ည။်... 

ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၄:၁-၄၊၂၄-၃၁ - ေကာရိ<�Vဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၄:၁-၄၊၂၄-၃၁ -
၁ချစြ်ခငး်ေမတ{ ာကိ6 မ0ီေအာငလ်ိ6ကb်ကေလာ။့ ဝိညာF ဆ6ေကျးဇNးတိ6က့ိ6 အလနွအ်လိ6/0ိသညတ်ငွ၊် 
ပေရာ ဖကြ်ပVရေသာ အခငွ်က့ိ6သာ၍ လိ6ချငေ်သာစတိ/်0ိ bကေလာ.့.၄ ပေရာဖက ်
ြပVေသာသNမNကား၊ အသငး်ေတာ်ကိ6 တညေ်ဆာက၏်.. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
တဗ်ဘ၉ီ:၃၁-ထိ6(တစဆ်Nတညး်ေသာ)အ/0ငြ်မတမ်0တစပ်ါး အြခားခဝပ်ကိ6းကယွရ်ာ အ/0ငဟ်N၍ 

အလdငး်မ/0ိ]ပီ။ 

စWရဟအ်ဟR်Bရာ ၄၂:၅၁ - မညသ်ည့လ်Nသား တစဦ်းတစေ်ယာက<်0င့မ်dအလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်

ဝဟအီမိန ့ ်ေတာ ်ထ6တြ်ပနေ်တာမ်Nြခငး်မ0တစပ်ါး၊ အရိပ်အြခည ်ြပေတာ်မNြခငး်မ0တစပ်ါး၊ သိ6တ့ညး် 
မဟ6တ ်အကယွအ်ကာ တစစ်ံ6တစရ်ာ၏ေနာကမ်0တစပ်ါးစကားေြပာေတာ်မNသည ်မဟ6တေ်ပ။ သိ6 ့ 
တညး်မဟ6တ ်ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည ်ေစတမနတ်စပ်ါးပါးကိ6 ေစလ,တေ်တာ်မN၏။ 
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်မိမိကိ0ယက်ိ0 ကမ}ာေပ� :+ိလWသားများြမင*်ိ0ငေ်အာငြ်ပသဖWးပါသလား။ 

(Theophany သိ0မ့ဟ0တ ်Ru’yetullah) 
သမ#ာကျမ်းစာ ြပသဖWးသည ် / မြပသဖWးပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၃၃:၁၁၊၁၈၊၂၃..၁၁ ထာဝရဘ6ရားသည ်ေမာေ/0<0င် ့မျက<်0ာချငး်ဆိ6င၍်.. 

၁၈ ကိ6ယေ်တာ်၏ဘ6နး်ကိ6 အကk<်6ပ်အားြပေတာ်မNပါ။ အကk<်6ပ်ေတာငး်ပနပ်ါ၏...၂၃ ငါေ့ကျာကိ6 
သာြမငရ်မည၊် ငါမ့ျက<်0ာကိ6မြမငရ်ဟN၍၎ငး် မိန်ေ့တာ်မN၏။ 

ေတာလညရ်ာကျမ်း ၁၂:၇-၈ -၇ ငါက့kနေ်မာေ/0သည.်.၈ သN၌ဗျာဒတိေ်ပးေသာအခါ..ကိ6ယတ်ိ6င ်

ကိ6ယb်ကပ်ထင/်0ားစာွဗျာဒတိေ်ပးမည။် သNသည ်ထာဝရဘ6ရား၏ ပံ6သ�ာနက်ိ6လညး် ြမငရ်မည။်  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာအန်အမ်  ၆:၁၀၃ - (မံသ)စကpVများသည ်ထိ6အ/0ငြ်မတအ်ား (စတိင်ံ6)မိ<ိ6ငသ်ည ်မဟ6တေ်ပ။ 

စWရတလွအ်အရ််ရာဖ် ၇:၁၄၃-ထိ6(နဗီတမနေ်တာ်)မNစာ၏အ/0ငြ်မတသ်ညထ်ိ6(နဗီတမနေ်တာ်)မNစာ<0င့ ်
စကား ေြပာဆိ6ေတာ်မNေသာအခါ ထိ6(နဗီတမနေ်တာ်)မNစာက အိ6 ကkနေ်တာ်မျိVး၏အ/0င၊် အ/0ငြ်မတ ်

သည ်ကkနေ်တာ်မျိVးအား(မိမိကိ6)ြပသေတာ်မNပါ။ ကkနေ်တာ်မျိVးသည ်အ/0ငြ်မတအ်ားဖNးေမdာ်ပါရေစ 

ဟ6 ေလdာကထ်ားပနb်ကားေလသည။်ထိ6အခါအ/0ငြ်မတက်(အိ6-မNစာ)အသငသ်ည(်ဤေလာကတငွ)် 

ငါအ/0ငြ်မတအ်ား အလျငး် ဖNးြမင<်ိ6င ်မညမ်ဟ6တေ်ပ။ 

ဟဂျ၂်၂:၆၃ - ဧကနမ်လွ ဲအလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်အလနွတ်ရာ ချစခ်ငသ်နားbကငန်ာေတာ်မNေသာ၊ 
အလနွတ်ရာ bကားသေိတာ်မNေသာ အ/0ငြ်မတပ်င ်ြဖစေ်တာ်မNေပသည။် 

စWရာလတွတွက်မ််မာန်၃၁:၁၆-

စငစ်စဧ်ကနအ်လ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ညန်ကန်သဲမိ်ေမွRေသာအရာတိ6က့ိ6 
အလနွတ်ရာသြိမငေ်တာ်မNေသာအ/0င၊် အလနွတ်ရာ bကားသေိတာ်မNေသာအ/0င ်ြဖစေ်တာ်မN၏။ 

မ+တခ်ျက။်သမ#ာကျမ်းစာ:+ိအြခားTheophany များ-ကမ}ာဦး၁၂:၇-၉၊၁၈:၁-၃၃၊၃၂:၂၂-၃၀၊ထကွ ်

ေြမာကရ်ာ ၃:၂-၄:၁၇၊ ထကွေ်ြမာကရ်ာ ၂၄:၉-၁၁၊ တရားေဟာရာ ၃၁:၁၄-၁၅၊ ေယာဘ ၃၈-၄၂ 
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ဘ0ရားသခငသ်ည ် သW၏ဗျာဒတိေ်တာ်တငွေ်ရးသားထားချကအ်ြပင ် ယေနလ့Wသားတိ0အ့ား 

တိ0ကRိ်0ကစ်ကား ေြပာပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ေြပာသည ် / မေြပာပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေယာလအနာဂတO ကိျမ်း ၂:၂၈ -ထိ6ေနာကမ်0 လNမျိVးတကာတိ6 ့ အေပuသိ6 ့ ငါ၏ဝိညာFေတာ်ကိ6 ငါသနွး် 
ေလာငး်မည။် သငတ်ိ6၏့ သားသမီးတိ6သ့ည ်ပေရာဖကဉ်ာဏ<်0င် ့ေဟာေြပာရbက လမိ်မ့ည။်... 

ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၄:၁-၄၊၂၄-၃၁ - ေကာရိ<�Vဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၄:၁-၄၊၂၄-၃၁ -
၁ချစြ်ခငး်ေမတ{ ာကိ6 မ0ီေအာငလ်ိ6ကb်ကေလာ။့ ဝိညာF ဆ6ေကျးဇNးတိ6က့ိ6 အလနွအ်လိ6/0ိသညတ်ငွ၊် 
ပေရာ ဖကြ်ပVရေသာ အခငွ်က့ိ6သာ၍ လိ6ချငေ်သာစတိ/်0ိ bကေလာ.့.၄ ပေရာဖက ်
ြပVေသာသNမNကား၊ အသငး်ေတာက်ိ6 တညေ်ဆာက၏်.. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
တဗ်ဘ၉ီ:၃၁-ထိ6(တစဆ်Nတညး်ေသာ)အ/0ငြ်မတမ်0တစပ်ါး အြခားခဝပ်ကိ6းကယွရ်ာ အ/0ငဟ်N၍ 

အလdငး်မ/0ိ]ပီ။ 

စWရဟအ်ဟR်Bရာ ၄၂:၅၁ - မညသ်ည့လ်Nသား တစဦ်းတစေ်ယာက<်0င့မ်dအလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်

ဝဟအီမိန ့ ်ေတာ ်ထ6တြ်ပနေ်တာမ်Nြခငး်မ0တစပ်ါး၊ အရိပ်အြခည ်ြပေတာ်မNြခငး်မ0တစပ်ါး၊ သိ6တ့ညး် 
မဟ6တ ်အကယွအ်ကာ တစစ်ံ6တစရ်ာ၏ေနာကမ်0တစပ်ါးစကားေြပာေတာ်မNသည ်မဟ6တေ်ပ။ သိ6 ့ 
တညး်မဟ6တ ်ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည ်ေစတမနတ်စပ်ါးပါးကိ6 ေစလ,တေ်တာ်မN၏။ 
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်မိမိကိ0ယက်ိ0 ကမ}ာေပ� :+ိလWသားများြမင*်ိ0ငေ်အာငြ်ပသဖWးပါသလား။ 

(Theophany သိ0မ့ဟ0တ ်Ru’yetullah) 
သမ#ာကျမ်းစာ ြပသဖWးသည ် / မြပသဖWးပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၃၃:၁၁၊၁၈၊၂၃..၁၁ ထာဝရဘ6ရားသည ်ေမာေ/0<0င် ့မျက<်0ာချငး်ဆိ6င၍်.. 

၁၈ ကိ6ယေ်တာ်၏ဘ6နး်ကိ6 အကk<်6ပ်အားြပေတာ်မNပါ။ အကk<်6ပ်ေတာငး်ပနပ်ါ၏...၂၃ ငါေ့ကျာကိ6 
သာြမငရ်မည၊် ငါမ့ျက<်0ာကိ6မြမငရ်ဟN၍၎ငး် မိန်ေ့တာ်မN၏။ 

ေတာလညရ်ာကျမ်း ၁၂:၇-၈ -၇ ငါက့kနေ်မာေ/0သည.်.၈ သN၌ဗျာဒတိေ်ပးေသာအခါ..ကိ6ယတ်ိ6င ်

ကိ6ယb်ကပ်ထင/်0ားစာွဗျာဒတိေ်ပးမည။် သNသည ်ထာဝရဘ6ရား၏ ပံ6သ�ာနက်ိ6လညး် ြမငရ်မည။်  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာအန်အမ်  ၆:၁၀၃ - (မံသ)စကpVများသည ်ထိ6အ/0ငြ်မတအ်ား (စတိင်ံ6)မိ<ိ6ငသ်ည ်မဟ6တေ်ပ။ 

စWရတလွအ်အရ််ရာဖ် ၇:၁၄၃-ထိ6(နဗီတမနေ်တာ်)မNစာ၏အ/0ငြ်မတသ်ညထ်ိ6(နဗီတမနေ်တာ်)မNစာ<0င့ ်
စကား ေြပာဆိ6ေတာ်မNေသာအခါ ထိ6(နဗီတမနေ်တာ်)မNစာက အိ6 ကkနေ်တာ်မျိVး၏အ/0င၊် အ/0ငြ်မတ ်

သည ်ကkနေ်တာ်မျိVးအား(မိမိကိ6)ြပသေတာ်မNပါ။ ကkနေ်တာ်မျိVးသည ်အ/0ငြ်မတအ်ားဖNးေမdာ်ပါရေစ 

ဟ6 ေလdာကထ်ားပနb်ကားေလသည။်ထိ6အခါအ/0ငြ်မတက်(အိ6-မNစာ)အသငသ်ည(်ဤေလာကတငွ)် 

ငါအ/0ငြ်မတအ်ား အလျငး် ဖNးြမင<်ိ6င ်မညမ်ဟ6တေ်ပ။ 

ဟဂျ၂်၂:၆၃ - ဧကနမ်လွ ဲအလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်အလနွတ်ရာ ချစခ်ငသ်နားbကငန်ာေတာ်မNေသာ၊ 
အလနွတ်ရာ bကားသေိတာ်မNေသာ အ/0ငြ်မတပ်င ်ြဖစေ်တာ်မNေပသည။် 

စWရာလတွတွက်မ််မာန်၃၁:၁၆-

စငစ်စဧ်ကနအ်လ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ညန်ကန်သဲမိ်ေမွRေသာအရာတိ6က့ိ6 
အလနွတ်ရာသြိမငေ်တာ်မNေသာအ/0င၊် အလနွတ်ရာ bကားသေိတာ်မNေသာအ/0င ်ြဖစေ်တာ်မN၏။ 

မ+တခ်ျက။်သမ#ာကျမ်းစာ:+ိအြခားTheophany များ-ကမ}ာဦး၁၂:၇-၉၊၁၈:၁-၃၃၊၃၂:၂၂-၃၀၊ထကွ ်

ေြမာကရ်ာ ၃:၂-၄:၁၇၊ ထကွေ်ြမာကရ်ာ ၂၄:၉-၁၁၊ တရားေဟာရာ ၃၁:၁၄-၁၅၊ ေယာဘ ၃၈-၄၂ 
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ဘ0ရားသခငသ်ည ် သW၏ဗျာဒတိေ်တာ်တငွေ်ရးသားထားချကအ်ြပင ် ယေနလ့Wသားတိ0အ့ား 

တိ0ကRိ်0ကစ်ကား ေြပာပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ေြပာသည ် / မေြပာပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေယာလအနာဂတO ကိျမ်း ၂:၂၈ -ထိ6ေနာကမ်0 လNမျိVးတကာတိ6 ့ အေပuသိ6 ့ ငါ၏ဝိညာFေတာ်ကိ6 ငါသနွး် 
ေလာငး်မည။် သငတ်ိ6၏့ သားသမီးတိ6သ့ည ်ပေရာဖကဉ်ာဏ<်0င် ့ေဟာေြပာရbက လမိ်မ့ည။်... 

ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၄:၁-၄၊၂၄-၃၁ - ေကာရိ<�Vဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၄:၁-၄၊၂၄-၃၁ -
၁ချစြ်ခငး်ေမတ{ ာကိ6 မ0ီေအာငလ်ိ6ကb်ကေလာ။့ ဝိညာF ဆ6ေကျးဇNးတိ6က့ိ6 အလနွအ်လိ6/0ိသညတ်ငွ၊် 
ပေရာ ဖကြ်ပVရေသာ အခငွ်က့ိ6သာ၍ လိ6ချငေ်သာစတိ/်0ိ bကေလာ.့.၄ ပေရာဖက ်
ြပVေသာသNမNကား၊ အသငး်ေတာ်ကိ6 တညေ်ဆာက၏်.. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
တဗ်ဘ၉ီ:၃၁-ထိ6(တစဆ်Nတညး်ေသာ)အ/0ငြ်မတမ်0တစပ်ါး အြခားခဝပ်ကိ6းကယွရ်ာ အ/0ငဟ်N၍ 

အလdငး်မ/0ိ]ပီ။ 

စWရဟအ်ဟR်Bရာ ၄၂:၅၁ - မညသ်ည့လ်Nသား တစဦ်းတစေ်ယာက<်0င့မ်dအလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်

ဝဟအီမိန ့ ်ေတာ ်ထ6တြ်ပနေ်တာမ်Nြခငး်မ0တစပ်ါး၊ အရိပ်အြခည ်ြပေတာ်မNြခငး်မ0တစပ်ါး၊ သိ6တ့ညး် 
မဟ6တ ်အကယွအ်ကာ တစစ်ံ6တစရ်ာ၏ေနာကမ်0တစပ်ါးစကားေြပာေတာ်မNသည ်မဟ6တေ်ပ။ သိ6 ့ 
တညး်မဟ6တ ်ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည ်ေစတမနတ်စပ်ါးပါးကိ6 ေစလ,တေ်တာ်မN၏။ 
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်မိမိကိ0ယက်ိ0 ကမ}ာေပ� :+ိလWသားများြမင*်ိ0ငေ်အာငြ်ပသဖWးပါသလား။ 

(Theophany သိ0မ့ဟ0တ ်Ru’yetullah) 
သမ#ာကျမ်းစာ ြပသဖWးသည ် / မြပသဖWးပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၃၃:၁၁၊၁၈၊၂၃..၁၁ ထာဝရဘ6ရားသည ်ေမာေ/0<0င် ့မျက<်0ာချငး်ဆိ6င၍်.. 

၁၈ ကိ6ယေ်တာ်၏ဘ6နး်ကိ6 အကk<်6ပ်အားြပေတာ်မNပါ။ အကk<်6ပ်ေတာငး်ပနပ်ါ၏...၂၃ ငါေ့ကျာကိ6 
သာြမငရ်မည၊် ငါမ့ျက<်0ာကိ6မြမငရ်ဟN၍၎ငး် မိန်ေ့တာမ်N၏။ 

ေတာလညရ်ာကျမ်း ၁၂:၇-၈ -၇ ငါက့kနေ်မာေ/0သည.်.၈ သN၌ဗျာဒတိေ်ပးေသာအခါ..ကိ6ယတ်ိ6င ်

ကိ6ယb်ကပ်ထင/်0ားစာွဗျာဒတိေ်ပးမည။် သNသည ်ထာဝရဘ6ရား၏ ပံ6သ�ာနက်ိ6လညး် ြမငရ်မည။်  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာအန်အမ်  ၆:၁၀၃ - (မံသ)စကpVများသည ်ထိ6အ/0ငြ်မတအ်ား (စတိင်ံ6)မိ<ိ6ငသ်ည ်မဟ6တေ်ပ။ 

စWရတလွအ်အရ််ရာဖ် ၇:၁၄၃-ထိ6(နဗီတမနေ်တာ်)မNစာ၏အ/0ငြ်မတသ်ညထ်ိ6(နဗီတမနေ်တာ်)မNစာ<0င့ ်
စကား ေြပာဆိ6ေတာ်မNေသာအခါ ထိ6(နဗီတမနေ်တာ်)မNစာက အိ6 ကkနေ်တာ်မျိVး၏အ/0င၊် အ/0ငြ်မတ ်

သည ်ကkနေ်တာ်မျိVးအား(မိမိကိ6)ြပသေတာ်မNပါ။ ကkနေ်တာ်မျိVးသည ်အ/0ငြ်မတအ်ားဖNးေမdာ်ပါရေစ 

ဟ6 ေလdာကထ်ားပနb်ကားေလသည။်ထိ6အခါအ/0ငြ်မတက်(အိ6-မNစာ)အသငသ်ည(်ဤေလာကတငွ)် 

ငါအ/0ငြ်မတအ်ား အလျငး် ဖNးြမင<်ိ6င ်မညမ်ဟ6တေ်ပ။ 

ဟဂျ၂်၂:၆၃ - ဧကနမ်လွ ဲအလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်အလနွတ်ရာ ချစခ်ငသ်နားbကငန်ာေတာ်မNေသာ၊ 
အလနွတ်ရာ bကားသေိတာ်မNေသာ အ/0ငြ်မတပ်င ်ြဖစေ်တာ်မNေပသည။် 

စWရာလတွတွက်မ််မာန်၃၁:၁၆-

စငစ်စဧ်ကနအ်လ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ညန်ကန်သဲမိ်ေမွRေသာအရာတိ6က့ိ6 
အလနွတ်ရာသြိမငေ်တာ်မNေသာအ/0င၊် အလနွတ်ရာ bကားသေိတာ်မNေသာအ/0င ်ြဖစေ်တာ်မN၏။ 

မ+တခ်ျက။်သမ#ာကျမ်းစာ:+ိအြခားTheophany များ-ကမ}ာဦး၁၂:၇-၉၊၁၈:၁-၃၃၊၃၂:၂၂-၃၀၊ထကွ ်

ေြမာကရ်ာ ၃:၂-၄:၁၇၊ ထကွေ်ြမာကရ်ာ ၂၄:၉-၁၁၊ တရားေဟာရာ ၃၁:၁၄-၁၅၊ ေယာဘ ၃၈-၄၂ 
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ဘ0ရားသခငသ်ည ် သW၏ဗျာဒတိေ်တာ်တငွေ်ရးသားထားချကအ်ြပင ် ယေနလ့Wသားတိ0အ့ား 

တိ0ကRိ်0ကစ်ကား ေြပာပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ေြပာသည ် / မေြပာပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေယာလအနာဂတO ကိျမ်း ၂:၂၈ -ထိ6ေနာကမ်0 လNမျိVးတကာတိ6 ့ အေပuသိ6 ့ ငါ၏ဝိညာFေတာ်ကိ6 ငါသနွး် 
ေလာငး်မည။် သငတ်ိ6၏့ သားသမီးတိ6သ့ည ်ပေရာဖကဉ်ာဏ<်0င် ့ေဟာေြပာရbက လမိ်မ့ည။်... 

ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၄:၁-၄၊၂၄-၃၁ - ေကာရိ<�Vဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၄:၁-၄၊၂၄-၃၁ -
၁ချစြ်ခငး်ေမတ{ ာကိ6 မ0ီေအာငလ်ိ6ကb်ကေလာ။့ ဝိညာF ဆ6ေကျးဇNးတိ6က့ိ6 အလနွအ်လိ6/0ိသညတ်ငွ၊် 
ပေရာ ဖကြ်ပVရေသာ အခငွ်က့ိ6သာ၍ လိ6ချငေ်သာစတိ/်0ိ bကေလာ.့.၄ ပေရာဖက ်
ြပVေသာသNမNကား၊ အသငး်ေတာ်ကိ6 တညေ်ဆာက၏်.. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
တဗ်ဘ၉ီ:၃၁-ထိ6(တစဆ်Nတညး်ေသာ)အ/0ငြ်မတမ်0တစပ်ါး အြခားခဝပ်ကိ6းကယွရ်ာ အ/0ငဟ်N၍ 

အလdငး်မ/0ိ]ပီ။ 

စWရဟအ်ဟR်Bရာ ၄၂:၅၁ - မညသ်ည့လ်Nသား တစဦ်းတစေ်ယာက<်0င့မ်dအလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်

ဝဟအီမိန ့ ်ေတာ ်ထ6တြ်ပနေ်တာမ်Nြခငး်မ0တစပ်ါး၊ အရိပ်အြခည ်ြပေတာ်မNြခငး်မ0တစပ်ါး၊ သိ6တ့ညး် 
မဟ6တ ်အကယွအ်ကာ တစစ်ံ6တစရ်ာ၏ေနာကမ်0တစပ်ါးစကားေြပာေတာ်မNသည ်မဟ6တေ်ပ။ သိ6 ့ 
တညး်မဟ6တ ်ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည ်ေစတမနတ်စပ်ါးပါးကိ6 ေစလ,တေ်တာမ်N၏။ 
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ထာဝရဘ0ရားသခငသ်ည ်လWသားများအား ‘ဘ0ရားသခငသ်ားသမီး’ များဟ0ေခ�ေဝ� ြခငး် 
သည ်ထာဝရ မဟ0တေ်သာလWသားများ*+င် ့ရငး်*+းီေသာချစြ်ခငး်ေမတO ာြဖင် ့မိတဿ်ဟာရ 
ဖဲွsရန် လိ0လားြခငး်ဟ0တပ်ါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ ဟ0တသ်ည ် / မဟ0တပ်ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟာေ:+အနာဂတO ကိျမ်း ၁:၁၀ ....သငတ်ိ6သ့ည ်ငါ၏လNမဟ6တဟ်6 ထိ6သNတိ6အ့ားေြပာဆိ6ရာ 

အရပ်၌ပင ်လdင၊်သNတိ6သ့ည ်အသက/်0ငေ်တာ်မNေသာ ဘ6ရားသခငသ်ားဟ6 ေခu 
ေဝu ြခငး်ကိ6ခရံbကလမိ်မ့ည။် 

ဂလာတဩိဝါဒစာ ၄:၆ - ထိ6သိ6သ့ငတ်ိ6သ့ညသ်ားြဖစေ်သာေbကာင် ့အဗ�အဘဟ6 ေခuတတေ်သာ 

သားေတာ်၏ဝိညာFေတာ်ကိ6 သငတ်ိ6စ့တိ<်0လံ6းထသဲိ6 ့ ဘ6ရားသခင ်ေစလ,တေ်တာ်မN၏။ 

:+ငေ်ယာဟန် ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၃:၁-၂ -၁ ဘ6ရားသခင၏် သားေတာ်ဟ6ေခuေဝu ြခငး်အခငွ်က့ိ6 
ငါတိ6သ့ညရ်မညအ်ေbကာငး်၊ ဘ6ရားသခငသ်ည ်ငါတိ6က့ိ6အဘယမ်dေလာက ်ချစေ်တာ်မNသညက်ိ6 
bကည်r့\ဆငြ်ခငb်ကေလာ။့၂ ချစသ်Nတိ6 ့၊ ယခ6တငွင်ါတိ6သ့ည ်ဘ6ရားသခင၏်သားြဖစb်က၏။  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၈ - စNရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၈ - ၎ငး်ြပင ်ယဟNဒတီိ6သ့ညလ်ညး်ေကာငး်၊ 
ခရစယ်ာနတ်ိ6သ့ညလ်ညး် ေကာငး် ငါတိ6 ့ သည ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏် 
သားေတာ်များလညး်ြဖစb်ကသည။် ထိ6အ/0ငြ်မတ၏် အချစေ်တာ် များလညး်ြဖစb်ကသညဟ်N၍ 
ေြပာဆိ6bက၏။ (အိ6- နဗီတမနေ်တာ် အသငသ်ည၎်ငး် 
မ+တခ်ျက။် ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွ ်လWသားများသည ်ဘ0ရားသခင၏်သားသမီးများ ြဖစလ်ာ*ိ0င ်

ေ5ကာငး်ကိ0ြငငး်ဆိ0ထားစ�၊ ဘ0ရားသခငသ်ညလ်ညး် လWသားများ*+င်အ့လန်ွ နီးကပ်စာွ:+ိေ5ကာငး် 

ေြပာဆိ0ထားသည။် စWရာအန်ဖလ ်၈: ၂၄၊ စWရာဟWဒ ်၁၁: ၉၀ *+င် ့၉၂၊ စWရာကဖ် ၅၀: ၁၆။ 

၄၀။. 40 

ဘ0ရားသခင၏် ချစြ်ခငး်ေမတO ာသည ်ခ�ငး်ချကမ်:+ိေသာ ကန်သ့တခ်ျကမ်:+ိေသာ 

ချစြ်ခငး် ေမတO ာဟ0တပ်ါသလား။ (el-Vedud) 
သမ#ာကျမ်းစာ ဟ0တသ်ည ် / မဟ0တပ်ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေရာမဩဝါဒစာ ၅:၈ - ငါတိ6သ့ည ်အြပစ/်0ိစFပင၊် ခရစေ်တာ်သည ်ငါတိ6အ့တကွေ်bကာင် ့အေသ 

ခေံတာ်မNသညြ်ဖစ၍်၊ ဘ6ရားသခငသ်ည ်ငါတိ6က့ိ6 အဘယမ်dေလာကခ်ျစေ်တာ်မNသညက်ိ6 
ငါတိ6အ့ား ထင/်0ားစာွြပေတာ်မN၏။  
:+ငေ်ယာဟန် ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၄:၈-၁၀ -၈ ဘ6ရားသခငသ်ည ်ချစြ်ခငး်ေမတ{ ာ ြဖစေ်တာ်မN၏။ 

၁၀ ငါတိ6သ့ည ်ဘ6ရားသခငက်ိ6ချစb်ကသညဟ်6 မဆိ6။ ဘ6ရားသခငသ်ည ်ငါတိ6က့ိ6ချစ၍် ငါတိ6၏့ 

အြပစေ်ြဖစရာအေbကာငး်ြဖစေ်စြခငး်င0ါ၊ သားေတာ်ကိ6 ေစလ,တေ်တာ်မNေသာအရာ၌ ချစြ်ခငး် 
ေမတ{ ာ/0ိ၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၁၉၅၊ ၂၇၆ -၁၉၅မ6ချဧကန ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်က6သိ6လတ်ရား ပါွးများသN 
တိ6က့ိ6 <0စသ်က ်ေတာမ်Nသည။် ။ ၂၇၆အမ0နေ်သာ်ကားအလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ညယ်ံ6bကညြ်ခငး်သဒ|ါ 
တရား ကငး်မဲေ့သာ ြပစမ်\ဒ6စrိ6ကမ်ျား ကျzး လနွေ်သာ မညသ်Nတစဦ်းတစေ်ယာကက်ိ6မd <0စသ်က ်

ေတာမ်Nသည ်မဟ6တေ်ချ။ 

စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၅၇၊ ၁၅၉ - ၎ငး်ြပင ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်

မေတာ်မတရားကျzးလနွေ်စာ် ကား သNတိ6အ့ား <0စသ်ကေ်တာ်မNသည ်မဟ6တေ်ချ။ ၁၅၉ 

အမ0နစ်ငစ်စေ်သာ်ကား အလ> ာဟအ်/0င ်ြမတသ်ည(်မိမိအေပuဝယ)် ယံ6bကညစ်တိခ်ျ 
အားထားေသာသNတိ6က့ိ6ချစခ်ငေ်တာ်မNေလသတညး်။ 
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ထာဝရဘ0ရားသခငသ်ည ်လWသားများအား ‘ဘ0ရားသခငသ်ားသမီး’ များဟ0ေခ�ေဝ� ြခငး် 
သည ်ထာဝရ မဟ0တေ်သာလWသားများ*+င် ့ရငး်*+းီေသာချစြ်ခငး်ေမတO ာြဖင် ့မိတဿ်ဟာရ 
ဖဲွsရန် လိ0လားြခငး်ဟ0တပ်ါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ ဟ0တသ်ည ် / မဟ0တပ်ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟာေ:+အနာဂတO ကိျမ်း ၁:၁၀ ....သငတ်ိ6သ့ည ်ငါ၏လNမဟ6တဟ်6 ထိ6သNတိ6အ့ားေြပာဆိ6ရာ 

အရပ်၌ပင ်လdင၊်သNတိ6သ့ည ်အသက/်0ငေ်တာ်မNေသာ ဘ6ရားသခငသ်ားဟ6 ေခu 
ေဝu ြခငး်ကိ6ခရံbကလမိ်မ့ည။် 

ဂလာတဩိဝါဒစာ ၄:၆ - ထိ6သိ6သ့ငတ်ိ6သ့ညသ်ားြဖစေ်သာေbကာင် ့အဗ�အဘဟ6 ေခuတတေ်သာ 

သားေတာ်၏ဝိညာFေတာ်ကိ6 သငတ်ိ6စ့တိ<်0လံ6းထသဲိ6 ့ ဘ6ရားသခင ်ေစလ,တေ်တာ်မN၏။ 

:+ငေ်ယာဟန် ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၃:၁-၂ -၁ ဘ6ရားသခင၏် သားေတာ်ဟ6ေခuေဝu ြခငး်အခငွ်က့ိ6 
ငါတိ6သ့ညရ်မညအ်ေbကာငး်၊ ဘ6ရားသခငသ်ည ်ငါတိ6က့ိ6အဘယမ်dေလာက ်ချစေ်တာ်မNသညက်ိ6 
bကည်r့\ဆငြ်ခငb်ကေလာ။့၂ ချစသ်Nတိ6 ့၊ ယခ6တငွင်ါတိ6သ့ည ်ဘ6ရားသခင၏်သားြဖစb်က၏။  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၈ - စNရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၈ - ၎ငး်ြပင ်ယဟNဒတီိ6သ့ညလ်ညး်ေကာငး်၊ 
ခရစယ်ာနတ်ိ6သ့ညလ်ညး် ေကာငး် ငါတိ6 ့ သည ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏် 
သားေတာ်များလညး်ြဖစb်ကသည။် ထိ6အ/0ငြ်မတ၏် အချစေ်တာ် များလညး်ြဖစb်ကသညဟ်N၍ 
ေြပာဆိ6bက၏။ (အိ6- နဗီတမနေ်တာ် အသငသ်ည၎်ငး် 
မ+တခ်ျက။် ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွ ်လWသားများသည ်ဘ0ရားသခင၏်သားသမီးများ ြဖစလ်ာ*ိ0င ်

ေ5ကာငး်ကိ0ြငငး်ဆိ0ထားစ�၊ ဘ0ရားသခငသ်ညလ်ညး် လWသားများ*+င်အ့လန်ွ နီးကပ်စာွ:+ိေ5ကာငး် 

ေြပာဆိ0ထားသည။် စWရာအန်ဖလ ်၈: ၂၄၊ စWရာဟWဒ ်၁၁: ၉၀ *+င် ့၉၂၊ စWရာကဖ် ၅၀: ၁၆။ 
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ဘ0ရားသခင၏် ချစြ်ခငး်ေမတO ာသည ်ခ�ငး်ချကမ်:+ိေသာ ကန်သ့တခ်ျကမ်:+ိေသာ 

ချစြ်ခငး် ေမတO ာဟ0တပ်ါသလား။ (el-Vedud) 
သမ#ာကျမ်းစာ ဟ0တသ်ည ် / မဟ0တပ်ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေရာမဩဝါဒစာ ၅:၈ - ငါတိ6သ့ည ်အြပစ/်0ိစFပင၊် ခရစေ်တာ်သည ်ငါတိ6အ့တကွေ်bကာင် ့အေသ 

ခေံတာ်မNသညြ်ဖစ၍်၊ ဘ6ရားသခငသ်ည ်ငါတိ6က့ိ6 အဘယမ်dေလာကခ်ျစေ်တာ်မNသညက်ိ6 
ငါတိ6အ့ား ထင/်0ားစာွြပေတာ်မN၏။  
:+ငေ်ယာဟန် ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၄:၈-၁၀ -၈ ဘ6ရားသခငသ်ည ်ချစြ်ခငး်ေမတ{ ာ ြဖစေ်တာ်မN၏။ 

၁၀ ငါတိ6သ့ည ်ဘ6ရားသခငက်ိ6ချစb်ကသညဟ်6 မဆိ6။ ဘ6ရားသခငသ်ည ်ငါတိ6က့ိ6ချစ၍် ငါတိ6၏့ 

အြပစေ်ြဖစရာအေbကာငး်ြဖစေ်စြခငး်င0ါ၊ သားေတာ်ကိ6 ေစလ,တေ်တာ်မNေသာအရာ၌ ချစြ်ခငး် 
ေမတ{ ာ/0ိ၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၁၉၅၊ ၂၇၆ -၁၉၅မ6ချဧကန ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်က6သိ6လတ်ရား ပါွးများသN 
တိ6က့ိ6 <0စသ်က ်ေတာ်မNသည။် ။ ၂၇၆အမ0နေ်သာ်ကားအလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ညယ်ံ6bကညြ်ခငး်သဒ|ါ 
တရား ကငး်မဲေ့သာ ြပစမ်\ဒ6စrိ6ကမ်ျား ကျzး လနွေ်သာ မညသ်Nတစဦ်းတစေ်ယာကက်ိ6မd <0စသ်က ်

ေတာမ်Nသည ်မဟ6တေ်ချ။ 

စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၅၇၊ ၁၅၉ - ၎ငး်ြပင ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်

မေတာ်မတရားကျzးလနွေ်စာ် ကား သNတိ6အ့ား <0စသ်ကေ်တာ်မNသည ်မဟ6တေ်ချ။ ၁၅၉ 

အမ0နစ်ငစ်စေ်သာ်ကား အလ> ာဟအ်/0င ်ြမတသ်ည(်မိမိအေပuဝယ)် ယံ6bကညစ်တိခ်ျ 
အားထားေသာသNတိ6က့ိ6ချစခ်ငေ်တာ်မNေလသတညး်။ 
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ထာဝရဘ0ရားသခငသ်ည ်လWသားများအား ‘ဘ0ရားသခငသ်ားသမီး’ များဟ0ေခ�ေဝ� ြခငး် 
သည ်ထာဝရ မဟ0တေ်သာလWသားများ*+င် ့ရငး်*+းီေသာချစြ်ခငး်ေမတO ာြဖင် ့မိတဿ်ဟာရ 
ဖဲွsရန် လိ0လားြခငး်ဟ0တပ်ါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ ဟ0တသ်ည ် / မဟ0တပ်ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟာေ:+အနာဂတO ကိျမ်း ၁:၁၀ ....သငတ်ိ6သ့ည ်ငါ၏လNမဟ6တဟ်6 ထိ6သNတိ6အ့ားေြပာဆိ6ရာ 

အရပ်၌ပင ်လdင၊်သNတိ6သ့ည ်အသက/်0ငေ်တာ်မNေသာ ဘ6ရားသခငသ်ားဟ6 ေခu 
ေဝu ြခငး်ကိ6ခရံbကလမိ်မ့ည။် 

ဂလာတဩိဝါဒစာ ၄:၆ - ထိ6သိ6သ့ငတ်ိ6သ့ညသ်ားြဖစေ်သာေbကာင် ့အဗ�အဘဟ6 ေခuတတေ်သာ 

သားေတာ်၏ဝိညာFေတာ်ကိ6 သငတ်ိ6စ့တိ<်0လံ6းထသဲိ6 ့ ဘ6ရားသခင ်ေစလ,တေ်တာ်မN၏။ 

:+ငေ်ယာဟန် ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၃:၁-၂ -၁ ဘ6ရားသခင၏် သားေတာ်ဟ6ေခuေဝu ြခငး်အခငွ်က့ိ6 
ငါတိ6သ့ညရ်မညအ်ေbကာငး်၊ ဘ6ရားသခငသ်ည ်ငါတိ6က့ိ6အဘယမ်dေလာက ်ချစေ်တာ်မNသညက်ိ6 
bကည်r့\ဆငြ်ခငb်ကေလာ။့၂ ချစသ်Nတိ6 ့၊ ယခ6တငွင်ါတိ6သ့ည ်ဘ6ရားသခင၏်သားြဖစb်က၏။  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၈ - စNရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၈ - ၎ငး်ြပင ်ယဟNဒတီိ6သ့ညလ်ညး်ေကာငး်၊ 
ခရစယ်ာနတ်ိ6သ့ညလ်ညး် ေကာငး် ငါတိ6 ့ သည ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏် 
သားေတာ်များလညး်ြဖစb်ကသည။် ထိ6အ/0ငြ်မတ၏် အချစေ်တာ် များလညး်ြဖစb်ကသညဟ်N၍ 
ေြပာဆိ6bက၏။ (အိ6- နဗီတမနေ်တာ် အသငသ်ည၎်ငး် 
မ+တခ်ျက။် ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွ ်လWသားများသည ်ဘ0ရားသခင၏်သားသမီးများ ြဖစလ်ာ*ိ0င ်

ေ5ကာငး်ကိ0ြငငး်ဆိ0ထားစ�၊ ဘ0ရားသခငသ်ညလ်ညး် လWသားများ*+င်အ့လန်ွ နီးကပ်စာွ:+ိေ5ကာငး် 

ေြပာဆိ0ထားသည။် စWရာအန်ဖလ ်၈: ၂၄၊ စWရာဟWဒ ်၁၁: ၉၀ *+င် ့၉၂၊ စWရာကဖ် ၅၀: ၁၆။ 
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ဘ0ရားသခင၏် ချစြ်ခငး်ေမတO ာသည ်ခ�ငး်ချကမ်:+ိေသာ ကန်သ့တခ်ျကမ်:+ိေသာ 

ချစြ်ခငး် ေမတO ာဟ0တပ်ါသလား။ (el-Vedud) 
သမ#ာကျမ်းစာ ဟ0တသ်ည ် / မဟ0တပ်ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေရာမဩဝါဒစာ ၅:၈ - ငါတိ6သ့ည ်အြပစ/်0ိစFပင၊် ခရစေ်တာ်သည ်ငါတိ6အ့တကွေ်bကာင် ့အေသ 

ခေံတာ်မNသညြ်ဖစ၍်၊ ဘ6ရားသခငသ်ည ်ငါတိ6က့ိ6 အဘယမ်dေလာကခ်ျစေ်တာ်မNသညက်ိ6 
ငါတိ6အ့ား ထင/်0ားစာွြပေတာ်မN၏။  
:+ငေ်ယာဟန် ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၄:၈-၁၀ -၈ ဘ6ရားသခငသ်ည ်ချစြ်ခငး်ေမတ{ ာ ြဖစေ်တာ်မN၏။ 

၁၀ ငါတိ6သ့ည ်ဘ6ရားသခငက်ိ6ချစb်ကသညဟ်6 မဆိ6။ ဘ6ရားသခငသ်ည ်ငါတိ6က့ိ6ချစ၍် ငါတိ6၏့ 

အြပစေ်ြဖစရာအေbကာငး်ြဖစေ်စြခငး်င0ါ၊ သားေတာ်ကိ6 ေစလ,တေ်တာ်မNေသာအရာ၌ ချစြ်ခငး် 
ေမတ{ ာ/0ိ၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၁၉၅၊ ၂၇၆ -၁၉၅မ6ချဧကန ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်က6သိ6လတ်ရား ပါွးများသN 
တိ6က့ိ6 <0စသ်က ်ေတာ်မNသည။် ။ ၂၇၆အမ0နေ်သာ်ကားအလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ညယ်ံ6bကညြ်ခငး်သဒ|ါ 
တရား ကငး်မဲေ့သာ ြပစမ်\ဒ6စrိ6ကမ်ျား ကျzး လနွေ်သာ မညသ်Nတစဦ်းတစေ်ယာကက်ိ6မd <0စသ်က ်

ေတာမ်Nသည ်မဟ6တေ်ချ။ 

စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၅၇၊ ၁၅၉ - ၎ငး်ြပင ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်

မေတာ်မတရားကျzးလနွေ်စာ် ကား သNတိ6အ့ား <0စသ်ကေ်တာ်မNသည ်မဟ6တေ်ချ။ ၁၅၉ 

အမ0နစ်ငစ်စေ်သာ်ကား အလ> ာဟအ်/0င ်ြမတသ်ည(်မိမိအေပuဝယ)် ယံ6bကညစ်တိခ်ျ 
အားထားေသာသNတိ6က့ိ6ချစခ်ငေ်တာ်မNေလသတညး်။ 
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ထာဝရဘ0ရားသခငသ်ည ်လWသားများအား ‘ဘ0ရားသခငသ်ားသမီး’ များဟ0ေခ�ေဝ� ြခငး် 
သည ်ထာဝရ မဟ0တေ်သာလWသားများ*+င် ့ရငး်*+းီေသာချစြ်ခငး်ေမတO ာြဖင် ့မိတဿ်ဟာရ 
ဖဲွsရန် လိ0လားြခငး်ဟ0တပ်ါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ ဟ0တသ်ည ် / မဟ0တပ်ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟာေ:+အနာဂတO ကိျမ်း ၁:၁၀ ....သငတ်ိ6သ့ည ်ငါ၏လNမဟ6တဟ်6 ထိ6သNတိ6အ့ားေြပာဆိ6ရာ 

အရပ်၌ပင ်လdင၊်သNတိ6သ့ည ်အသက/်0ငေ်တာ်မNေသာ ဘ6ရားသခငသ်ားဟ6 ေခu 
ေဝu ြခငး်ကိ6ခရံbကလမိ်မ့ည။် 

ဂလာတဩိဝါဒစာ ၄:၆ - ထိ6သိ6သ့ငတ်ိ6သ့ညသ်ားြဖစေ်သာေbကာင် ့အဗ�အဘဟ6 ေခuတတေ်သာ 

သားေတာ်၏ဝိညာFေတာ်ကိ6 သငတ်ိ6စ့တိ<်0လံ6းထသဲိ6 ့ ဘ6ရားသခင ်ေစလ,တေ်တာ်မN၏။ 

:+ငေ်ယာဟန် ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၃:၁-၂ -၁ ဘ6ရားသခင၏် သားေတာဟ်6ေခuေဝu ြခငး်အခငွ်က့ိ6 
ငါတိ6သ့ညရ်မညအ်ေbကာငး်၊ ဘ6ရားသခငသ်ည ်ငါတိ6က့ိ6အဘယမ်dေလာက ်ချစေ်တာ်မNသညက်ိ6 
bကည်r့\ဆငြ်ခငb်ကေလာ။့၂ ချစသ်Nတိ6 ့၊ ယခ6တငွင်ါတိ6သ့ည ်ဘ6ရားသခင၏်သားြဖစb်က၏။  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၈ - စNရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၈ - ၎ငး်ြပင ်ယဟNဒတီိ6သ့ညလ်ညး်ေကာငး်၊ 
ခရစယ်ာနတ်ိ6သ့ညလ်ညး် ေကာငး် ငါတိ6 ့ သည ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏် 
သားေတာ်များလညး်ြဖစb်ကသည။် ထိ6အ/0ငြ်မတ၏် အချစေ်တာ် များလညး်ြဖစb်ကသညဟ်N၍ 
ေြပာဆိ6bက၏။ (အိ6- နဗီတမနေ်တာ် အသငသ်ည၎်ငး် 
မ+တခ်ျက။် ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွ ်လWသားများသည ်ဘ0ရားသခင၏်သားသမီးများ ြဖစလ်ာ*ိ0င ်

ေ5ကာငး်ကိ0ြငငး်ဆိ0ထားစ�၊ ဘ0ရားသခငသ်ညလ်ညး် လWသားများ*+င်အ့လန်ွ နီးကပ်စာွ:+ိေ5ကာငး် 

ေြပာဆိ0ထားသည။် စWရာအန်ဖလ ်၈: ၂၄၊ စWရာဟWဒ ်၁၁: ၉၀ *+င် ့၉၂၊ စWရာကဖ် ၅၀: ၁၆။ 
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ဘ0ရားသခင၏် ချစြ်ခငး်ေမတO ာသည ်ခ�ငး်ချကမ်:+ိေသာ ကန်သ့တခ်ျကမ်:+ိေသာ 

ချစြ်ခငး် ေမတO ာဟ0တပ်ါသလား။ (el-Vedud) 
သမ#ာကျမ်းစာ ဟ0တသ်ည ် / မဟ0တပ်ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေရာမဩဝါဒစာ ၅:၈ - ငါတိ6သ့ည ်အြပစ/်0ိစFပင၊် ခရစေ်တာသ်ည ်ငါတိ6အ့တကွေ်bကာင် ့အေသ 

ခေံတာ်မNသညြ်ဖစ၍်၊ ဘ6ရားသခငသ်ည ်ငါတိ6က့ိ6 အဘယမ်dေလာကခ်ျစေ်တာ်မNသညက်ိ6 
ငါတိ6အ့ား ထင/်0ားစာွြပေတာ်မN၏။  
:+ငေ်ယာဟန် ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၄:၈-၁၀ -၈ ဘ6ရားသခငသ်ည ်ချစြ်ခငး်ေမတ{ ာ ြဖစေ်တာ်မN၏။ 

၁၀ ငါတိ6သ့ည ်ဘ6ရားသခငက်ိ6ချစb်ကသညဟ်6 မဆိ6။ ဘ6ရားသခငသ်ည ်ငါတိ6က့ိ6ချစ၍် ငါတိ6၏့ 

အြပစေ်ြဖစရာအေbကာငး်ြဖစေ်စြခငး်င0ါ၊ သားေတာ်ကိ6 ေစလ,တေ်တာ်မNေသာအရာ၌ ချစြ်ခငး် 
ေမတ{ ာ/0ိ၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၁၉၅၊ ၂၇၆ -၁၉၅မ6ချဧကန ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်က6သိ6လတ်ရား ပါွးများသN 
တိ6က့ိ6 <0စသ်က ်ေတာ်မNသည။် ။ ၂၇၆အမ0နေ်သာ်ကားအလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ညယ်ံ6bကညြ်ခငး်သဒ|ါ 
တရား ကငး်မဲေ့သာ ြပစမ်\ဒ6စrိ6ကမ်ျား ကျzး လနွေ်သာ မညသ်Nတစဦ်းတစေ်ယာကက်ိ6မd <0စသ်က ်

ေတာမ်Nသည ်မဟ6တေ်ချ။ 

စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၅၇၊ ၁၅၉ - ၎ငး်ြပင ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်

မေတာ်မတရားကျzးလနွေ်စာ် ကား သNတိ6အ့ား <0စသ်ကေ်တာ်မNသည ်မဟ6တေ်ချ။ ၁၅၉ 

အမ0နစ်ငစ်စေ်သာ်ကား အလ> ာဟအ်/0င ်ြမတသ်ည(်မိမိအေပuဝယ)် ယံ6bကညစ်တိခ်ျ 
အားထားေသာသNတိ6က့ိ6ချစခ်ငေ်တာ်မNေလသတညး်။ 
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်ယံ05ကညသ်Wများအေပ� 
သW၏က�န်များ၊အေစခံများသကသ်ကအ်ေနြဖင် ့ြမငပ်ါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ မြမငပ်ါ  /  ြမငသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၅:၁၅ - ယခ6မ0စ၍ ငါသညသ်ငတ်ိ6က့ိ6 ကkနဟ်N၍မေခu။ ကkနမ်Nကား၊ကိ6ယ ်

သခငြ်ပVေသာအမ\ကိ6မသ။ိ သငတ်ိ6က့ိ6 အေဆဟွN၍ငါေခu၏။... 

:+ငေ်ပတR0ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၂:၅၊၉-၁၀ - ၅ အသကေ်ကျာကမ်ျားကဲသ့ိ6 ့ အဆင်ဆ့င်အ့ထပ်ထပ် 

တညေ်ဆာကလ်ျက/်0ိသြဖင် ့ဓမvတိ6ကြ်ဖစb်က၏။ ေယr\ခရစအ်ားြဖင် ့ဘ6ရားသခင<်0စသ်ကေ်တာ် 
မNရာ ဓမvယဇ်ကိ6ပNေဇာ်ရေသာ သန်/့0ငး်ေသာ ယဇ်ပ6ေရာဟတိ ်မျိVးလညး်ြဖစb်က၏။ ၉ သငတ်ိ6မ့N 
ကား၊ ေမ0ာငမ်ိ6ကထ်မဲ0 အံဘ့ယွေ်သာ အလငး်ေတာ်သိ6 ့ ေခuသငွး်ေတာ်မNေသာ သN၏ဂ6ဏ ်ေကျးဇNး 
များကိ6 ေဘာ်ြပေစြခငး်င0ါ၊ ေရွးချယေ်တာ်မNေသာ အမျိVးြဖစb်က၏။....၁၀ အထကက်အေပါငး် 
အသငး်မဟ6တ၊် ယခ6တငွ ်ဘ6ရားသခင၏် အေပါငး်အသငး်ြဖစb်က၏။.... 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဆ်ာွဒ ်၃၈:၈၃ - သိ6ရ့ာတငွ ်၎ငး်တိ6အ့နက ်ေရွးချယ]်ပီးြဖစေ်သာ အ/0ငြ်မတ၏် ကkနမ်ျားကိ6 
မNကား(ကkနေ်တာမ်ျိVးသည ်လွေဲချာ ်ေမ0ာကမ်0ားေစ<ိ6ငမ်ညမ်ဟ6တပ်ါ)။ 

စWရတဇွွဇ်ဇ0မရ် ၃၉:၁၆-၁၇ - ဤသည ်အbကင(်ြပစဒ်ဏ)်ပင၊် 
အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ညမ်ိမိကkနတ်ိ6 ့ အား ြပစဒ်ဏက်ိ6 ေbကာကရံွ်Rေစေတာ်မN၏။ သိ6 ့ြဖစေ်ပရာ 

အိ6-ငါအ/0ငြ်မတ၏် ကkနအ်ေပါငး်တိ6 ့၊ အ သငတ်ိ6သ့ည ်ငါအ/0ငြ်မတအ်ား ေbကာကရံွ်R bကေလက6န ်
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ဘ0ရားသခငသ်ည ် လWသားများအ5ကား မျက*်+ာသာေပးြခငး်*+င် ့ အြခားေသာသWများထက ်

တစခ်ျိ[ sေသာသWများကိ0 ပိ0၍*+စသ်ကေ်5ကာငး် ြပသပါသလား။ 
သမ#ာကျမ်းစာ မြပသပါ  /  ြပသသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ာက0ခရစဝ်င ်၁၂:၁၄ - ..အ/0ငဘ်6ရား၊ ကိ6ယေ်တာ်သညသ်စoာ/0ိပါ၏။ အဘယသ်Nကိ6မdမေbကာက၊် 
လNမျက<်0ာကိ6ေထာကဘ် ဲဘ6ရားသခင၏်တရားလမ်းကိ6 ဟ6တမ်0နစ်ာွြပေတာ်မNသညက်ိ6 အကk<်6ပ် 

တိ6သ့bိကပါ၏။ 

ဂလာတဩိဝါဒစာ ၃:၂၈-ေယr\ခရစ၌်ယ6ဒလNမ/0ိ၊ေဟလသလNမ/0ိ၊ကkနမ်/0ိ။ လNလတွမ်/0ိ၊ေယာကျ်ား 
မ/0ိ၊ မိနး်မမ/0ိ၊ ထိ6သခင၌် သငတ်ိ6အ့ေပါငး်သည ်တလံ6းတဝတညး်ြဖစb်က၏။ 

ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၆:၉ - .....သငတ်ိ6၏့ သခငသ်ည ်ေကာငး်ကငဘ်ံ6၌/0ိသညက်ိ6၎ငး်၊ ထိ6သခငသ်ည ်

အဘယသ်N၏ မျက<်0ာကိ6 မ0တေ်တာ်မမNသညက်ိ6၎ငး်၊ သမိ0တb်ကေလာ။့ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာအန်အမ် ၆:၁၆၅ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ညပ်ငလ်dငအ်သငတ်ိ6အ့ားပထဝီေြမြပင၌်ကိ6ယစ်ားလ0ယမ်ျား 
အြဖစခ်ျီးြမUင့ ်ေတာ်မNခဲေ့လသည။် ၎ငး်အြပင ်ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ညပ်ငလ်dငအ်သငတ်ိ6အ့ား 
မိမိချီးြမUင့ ်ထားေတာ်မNေသာ ေကျးဇNးေတာ်များ<0င့စ်ပ်လျFး၍စမ်းသပ်ေတာ်မNြခငး်င0ာ 

အသငတ်ိ6အ့နက ်အချိV R ကိ6 အဆင့အ်တနး်အားြဖင့ ်အချိV Rထက ်ြမင့ေ်စေတာမ်Nခဲ၏့။ 

စWရဟန်ဟလ် ်၁၆:၇၁၊ ၇၅၇၁စငစ်စေ်သာ်ကားအလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ညပ်ငအ်သငတ်ိ6အ့နကအ်ချိV R 
ကိ6 အချိV Rထကစ်ားနပ်ရိကpာတိ6းြမUင့ေ်ပးသနားေတာ်မNခဲ၏့။၇၅အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်
ဥပမာတစ ်ရပ် ကိ6 ခိ6ငး်<\ငိး်ေတာ်မNခဲ၏့။ (ယငး်ဥပမာကား)သNတစပ်ါးပိ6င ်

ကkနတ်စေ်ယာက/်0ိ၏။ထိ6ကkနသ်ညမ်ညသ်ည့အ်ရာကိ6မdစမွ်းေဆာင<်ိ6ငခ်ငွ့မ်/0ိေချ။ထိ6 ့ြပငင်ါအ/0င်
ြမတက်မိမိအထေံတာ်မ0 ရိကpာေပါများ စာွချီးြမUင့ထ်ားေတာ်မNေသာသNတစေ်ယာက/်0ိ၏။ 

ထိ6သNသညယ်ငး်ရိကpာများမ0 လdိVR ဝ0ကစ်ာွလညး် 
ေကာငး်၊ထင/်0ားစာွလညး်ေကာငး်၊လ�ဒါနး်သံ6းစွ၏ဲ။၎ငး်တိ6သ့ညတ်Nည<ီိ6ငb်ကပါမည ်ေလာ။ 

စWရဟအ်ဟဇ််ဇာဖ် ၃၃:၅၀ - ထိ6နဗီတမနေ်တာ်ြမတသ်ည ်လညး်ထိ6အမျိVးသမီး<0င့ ်ထမိ်းြမားရနရ်ည ်

စNးခဲပ့ါ လdငထ်ိ6အမျိVးသမီးအားလညး် (တရားဝငြ်ပVလ6ပ်ေတာ်မN၏။ဤခငွ့ြ်ပVချကမ်0ာ) အြခားမ6အ ်

မငန်သ်ကဝ်ငယ်ံ6bကညသ်Nတိ6အ့ဖိ6မ့ဟ6တဘ်သဲကသ်ကအ်သင၏်အဖိ6အ့ထNး(ခငွ့ြ်ပVြခငး်ပင)်ြဖစ၏်
။ 

မ+တခ်ျက။် Cf. ဟဒးီစမ်စခ်သ ်အလ-်မဆာဘလီ ်တွ-ဲ၃၊ စာ-၁၁၇၊ ဘWခါရီကျမ်း တွ ဲ -၁၊ အမ+တ ်၂၈ 

*+င် ့၃၀၁၊ တွ ဲ-၂၊ အမ+တ ်၁၆၁ 
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်ယံ05ကညသ်Wများအေပ� 
သW၏က�န်များ၊အေစခံများသကသ်ကအ်ေနြဖင် ့ြမငပ်ါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ မြမငပ်ါ  /  ြမငသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၅:၁၅ - ယခ6မ0စ၍ ငါသညသ်ငတ်ိ6က့ိ6 ကkနဟ်N၍မေခu။ ကkနမ်Nကား၊ကိ6ယ ်

သခငြ်ပVေသာအမ\ကိ6မသ။ိ သငတ်ိ6က့ိ6 အေဆဟွN၍ငါေခu၏။... 

:+ငေ်ပတR0ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၂:၅၊၉-၁၀ - ၅ အသကေ်ကျာကမ်ျားကဲသ့ိ6 ့ အဆင်ဆ့င်အ့ထပ်ထပ် 

တညေ်ဆာကလ်ျက/်0ိသြဖင် ့ဓမvတိ6ကြ်ဖစb်က၏။ ေယr\ခရစအ်ားြဖင် ့ဘ6ရားသခင<်0စသ်ကေ်တာ် 
မNရာ ဓမvယဇ်ကိ6ပNေဇာ်ရေသာ သန်/့0ငး်ေသာ ယဇ်ပ6ေရာဟတိ ်မျိVးလညး်ြဖစb်က၏။ ၉ သငတ်ိ6မ့N 
ကား၊ ေမ0ာငမ်ိ6ကထ်မဲ0 အံဘ့ယွေ်သာ အလငး်ေတာ်သိ6 ့ ေခuသငွး်ေတာမ်Nေသာ သN၏ဂ6ဏ ်ေကျးဇNး 
များကိ6 ေဘာ်ြပေစြခငး်င0ါ၊ ေရွးချယေ်တာ်မNေသာ အမျိVးြဖစb်က၏။....၁၀ အထကက်အေပါငး် 
အသငး်မဟ6တ၊် ယခ6တငွ ်ဘ6ရားသခင၏် အေပါငး်အသငး်ြဖစb်က၏။.... 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဆ်ာွဒ ်၃၈:၈၃ - သိ6ရ့ာတငွ ်၎ငး်တိ6အ့နက ်ေရွးချယ]်ပီးြဖစေ်သာ အ/0ငြ်မတ၏် ကkနမ်ျားကိ6 
မNကား(ကkနေ်တာ်မျိVးသည ်လွေဲချာ ်ေမ0ာကမ်0ားေစ<ိ6ငမ်ညမ်ဟ6တပ်ါ)။ 

စWရတဇွွဇ်ဇ0မရ် ၃၉:၁၆-၁၇ - ဤသည ်အbကင(်ြပစဒ်ဏ)်ပင၊် 
အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ညမ်ိမိကkနတ်ိ6 ့ အား ြပစဒ်ဏက်ိ6 ေbကာကရံွ်Rေစေတာ်မN၏။ သိ6 ့ြဖစေ်ပရာ 

အိ6-ငါအ/0ငြ်မတ၏် ကkနအ်ေပါငး်တိ6 ့၊ အ သငတ်ိ6သ့ည ်ငါအ/0ငြ်မတအ်ား ေbကာကရံွ်R bကေလက6န ်
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ဘ0ရားသခငသ်ည ် လWသားများအ5ကား မျက*်+ာသာေပးြခငး်*+င် ့ အြခားေသာသWများထက ်

တစခ်ျိ[ sေသာသWများကိ0 ပိ0၍*+စသ်ကေ်5ကာငး် ြပသပါသလား။ 
သမ#ာကျမ်းစာ မြပသပါ  /  ြပသသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ာက0ခရစဝ်င ်၁၂:၁၄ - ..အ/0ငဘ်6ရား၊ ကိ6ယေ်တာ်သညသ်စoာ/0ိပါ၏။ အဘယသ်Nကိ6မdမေbကာက၊် 
လNမျက<်0ာကိ6ေထာကဘ် ဲဘ6ရားသခင၏်တရားလမ်းကိ6 ဟ6တမ်0နစ်ာွြပေတာ်မNသညက်ိ6 အကk<်6ပ် 

တိ6သ့bိကပါ၏။ 

ဂလာတဩိဝါဒစာ ၃:၂၈-ေယr\ခရစ၌်ယ6ဒလNမ/0ိ၊ေဟလသလNမ/0ိ၊ကkနမ်/0ိ။ လNလတွမ်/0ိ၊ေယာကျ်ား 
မ/0ိ၊ မိနး်မမ/0ိ၊ ထိ6သခင၌် သငတ်ိ6အ့ေပါငး်သည ်တလံ6းတဝတညး်ြဖစb်က၏။ 

ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၆:၉ - .....သငတ်ိ6၏့ သခငသ်ည ်ေကာငး်ကငဘ်ံ6၌/0ိသညက်ိ6၎ငး်၊ ထိ6သခငသ်ည ်

အဘယသ်N၏ မျက<်0ာကိ6 မ0တေ်တာ်မမNသညက်ိ6၎ငး်၊ သမိ0တb်ကေလာ။့ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာအန်အမ် ၆:၁၆၅ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ညပ်ငလ်dငအ်သငတ်ိ6အ့ားပထဝီေြမြပင၌်ကိ6ယစ်ားလ0ယမ်ျား 
အြဖစခ်ျီးြမUင့ ်ေတာမ်Nခဲေ့လသည။် ၎ငး်အြပင ်ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ညပ်ငလ်dငအ်သငတ်ိ6အ့ား 
မိမိချီးြမUင့ ်ထားေတာ်မNေသာ ေကျးဇNးေတာ်များ<0င့စ်ပ်လျFး၍စမ်းသပ်ေတာ်မNြခငး်င0ာ 

အသငတ်ိ6အ့နက ်အချိV R ကိ6 အဆင့အ်တနး်အားြဖင့ ်အချိV Rထက ်ြမင့ေ်စေတာမ်Nခဲ၏့။ 

စWရဟန်ဟလ် ်၁၆:၇၁၊ ၇၅၇၁စငစ်စေ်သာ်ကားအလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ညပ်ငအ်သငတ်ိ6အ့နကအ်ချိV R 
ကိ6 အချိV Rထကစ်ားနပ်ရိကpာတိ6းြမUင့ေ်ပးသနားေတာ်မNခဲ၏့။၇၅အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်
ဥပမာတစ ်ရပ် ကိ6 ခိ6ငး်<\ငိး်ေတာ်မNခဲ၏့။ (ယငး်ဥပမာကား)သNတစပ်ါးပိ6င ်

ကkနတ်စေ်ယာက/်0ိ၏။ထိ6ကkနသ်ညမ်ညသ်ည့အ်ရာကိ6မdစမွ်းေဆာင<်ိ6ငခ်ငွ့မ်/0ိေချ။ထိ6 ့ြပငင်ါအ/0င်
ြမတက်မိမိအထေံတာ်မ0 ရိကpာေပါများ စာွချီးြမUင့ထ်ားေတာ်မNေသာသNတစေ်ယာက/်0ိ၏။ 

ထိ6သNသညယ်ငး်ရိကpာများမ0 လdိVR ဝ0ကစ်ာွလညး် 
ေကာငး်၊ထင/်0ားစာွလညး်ေကာငး်၊လ�ဒါနး်သံ6းစွ၏ဲ။၎ငး်တိ6သ့ညတ်Nည<ီိ6ငb်ကပါမည ်ေလာ။ 

စWရဟအ်ဟဇ််ဇာဖ် ၃၃:၅၀ - ထိ6နဗီတမနေ်တာ်ြမတသ်ည ်လညး်ထိ6အမျိVးသမီး<0င့ ်ထမိ်းြမားရနရ်ည ်

စNးခဲပ့ါ လdငထ်ိ6အမျိVးသမီးအားလညး် (တရားဝငြ်ပVလ6ပ်ေတာ်မN၏။ဤခငွ့ြ်ပVချကမ်0ာ) အြခားမ6အ ်

မငန်သ်ကဝ်ငယ်ံ6bကညသ်Nတိ6အ့ဖိ6မ့ဟ6တဘ်သဲကသ်ကအ်သင၏်အဖိ6အ့ထNး(ခငွ့ြ်ပVြခငး်ပင)်ြဖစ၏်
။ 

မ+တခ်ျက။် Cf. ဟဒးီစမ်စခ်သ ်အလ-်မဆာဘလီ ်တွ-ဲ၃၊ စာ-၁၁၇၊ ဘWခါရီကျမ်း တွ ဲ -၁၊ အမ+တ ်၂၈ 

*+င် ့၃၀၁၊ တွ ဲ-၂၊ အမ+တ ်၁၆၁ 
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်ယံ05ကညသ်Wများအေပ� 
သW၏က�န်များ၊အေစခံများသကသ်ကအ်ေနြဖင် ့ြမငပ်ါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ မြမငပ်ါ  /  ြမငသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၅:၁၅ - ယခ6မ0စ၍ ငါသညသ်ငတ်ိ6က့ိ6 ကkနဟ်N၍မေခu။ ကkနမ်Nကား၊ကိ6ယ ်

သခငြ်ပVေသာအမ\ကိ6မသ။ိ သငတ်ိ6က့ိ6 အေဆဟွN၍ငါေခu၏။... 

:+ငေ်ပတR0ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၂:၅၊၉-၁၀ - ၅ အသကေ်ကျာကမ်ျားကဲသ့ိ6 ့ အဆင်ဆ့င်အ့ထပ်ထပ် 

တညေ်ဆာကလ်ျက/်0ိသြဖင် ့ဓမvတိ6ကြ်ဖစb်က၏။ ေယr\ခရစအ်ားြဖင် ့ဘ6ရားသခင<်0စသ်ကေ်တာ် 
မNရာ ဓမvယဇ်ကိ6ပNေဇာ်ရေသာ သန်/့0ငး်ေသာ ယဇ်ပ6ေရာဟတိ ်မျိVးလညး်ြဖစb်က၏။ ၉ သငတ်ိ6မ့N 
ကား၊ ေမ0ာငမ်ိ6ကထ်မဲ0 အံဘ့ယွေ်သာ အလငး်ေတာ်သိ6 ့ ေခuသငွး်ေတာ်မNေသာ သN၏ဂ6ဏ ်ေကျးဇNး 
များကိ6 ေဘာ်ြပေစြခငး်င0ါ၊ ေရွးချယေ်တာ်မNေသာ အမျိVးြဖစb်က၏။....၁၀ အထကက်အေပါငး် 
အသငး်မဟ6တ၊် ယခ6တငွ ်ဘ6ရားသခင၏် အေပါငး်အသငး်ြဖစb်က၏။.... 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဆ်ာွဒ ်၃၈:၈၃ - သိ6ရ့ာတငွ ်၎ငး်တိ6အ့နက ်ေရွးချယ]်ပီးြဖစေ်သာ အ/0ငြ်မတ၏် ကkနမ်ျားကိ6 
မNကား(ကkနေ်တာ်မျိVးသည ်လွေဲချာ ်ေမ0ာကမ်0ားေစ<ိ6ငမ်ညမ်ဟ6တပ်ါ)။ 

စWရတဇွွဇ်ဇ0မရ် ၃၉:၁၆-၁၇ - ဤသည ်အbကင(်ြပစဒ်ဏ)်ပင၊် 
အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ညမ်ိမိကkနတ်ိ6 ့ အား ြပစဒ်ဏက်ိ6 ေbကာကရံွ်Rေစေတာ်မN၏။ သိ6 ့ြဖစေ်ပရာ 

အိ6-ငါအ/0ငြ်မတ၏် ကkနအ်ေပါငး်တိ6 ့၊ အ သငတ်ိ6သ့ည ်ငါအ/0ငြ်မတအ်ား ေbကာကရံွ်R bကေလက6န ်
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ဘ0ရားသခငသ်ည ် လWသားများအ5ကား မျက*်+ာသာေပးြခငး်*+င် ့ အြခားေသာသWများထက ်

တစခ်ျိ[ sေသာသWများကိ0 ပိ0၍*+စသ်ကေ်5ကာငး် ြပသပါသလား။ 
သမ#ာကျမ်းစာ မြပသပါ  /  ြပသသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ာက0ခရစဝ်င ်၁၂:၁၄ - ..အ/0ငဘ်6ရား၊ ကိ6ယေ်တာသ်ညသ်စoာ/0ိပါ၏။ အဘယသ်Nကိ6မdမေbကာက၊် 
လNမျက<်0ာကိ6ေထာကဘ် ဲဘ6ရားသခင၏်တရားလမ်းကိ6 ဟ6တမ်0နစ်ာွြပေတာ်မNသညက်ိ6 အကk<်6ပ် 

တိ6သ့bိကပါ၏။ 

ဂလာတဩိဝါဒစာ ၃:၂၈-ေယr\ခရစ၌်ယ6ဒလNမ/0ိ၊ေဟလသလNမ/0ိ၊ကkနမ်/0ိ။ လNလတွမ်/0ိ၊ေယာကျ်ား 
မ/0ိ၊ မိနး်မမ/0ိ၊ ထိ6သခင၌် သငတ်ိ6အ့ေပါငး်သည ်တလံ6းတဝတညး်ြဖစb်က၏။ 

ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၆:၉ - .....သငတ်ိ6၏့ သခငသ်ည ်ေကာငး်ကငဘ်ံ6၌/0ိသညက်ိ6၎ငး်၊ ထိ6သခငသ်ည ်

အဘယသ်N၏ မျက<်0ာကိ6 မ0တေ်တာ်မမNသညက်ိ6၎ငး်၊ သမိ0တb်ကေလာ။့ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာအန်အမ် ၆:၁၆၅ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ညပ်ငလ်dငအ်သငတ်ိ6အ့ားပထဝီေြမြပင၌်ကိ6ယစ်ားလ0ယမ်ျား 
အြဖစခ်ျီးြမUင့ ်ေတာ်မNခဲေ့လသည။် ၎ငး်အြပင ်ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ညပ်ငလ်dငအ်သငတ်ိ6အ့ား 
မိမိချီးြမUင့ ်ထားေတာ်မNေသာ ေကျးဇNးေတာ်များ<0င့စ်ပ်လျFး၍စမ်းသပ်ေတာ်မNြခငး်င0ာ 

အသငတ်ိ6အ့နက ်အချိV R ကိ6 အဆင့အ်တနး်အားြဖင့ ်အချိV Rထက ်ြမင့ေ်စေတာမ်Nခဲ၏့။ 

စWရဟန်ဟလ် ်၁၆:၇၁၊ ၇၅၇၁စငစ်စေ်သာ်ကားအလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ညပ်ငအ်သငတ်ိ6အ့နကအ်ချိV R 
ကိ6 အချိV Rထကစ်ားနပ်ရိကpာတိ6းြမUင့ေ်ပးသနားေတာ်မNခဲ၏့။၇၅အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်
ဥပမာတစ ်ရပ် ကိ6 ခိ6ငး်<\ငိး်ေတာ်မNခဲ၏့။ (ယငး်ဥပမာကား)သNတစပ်ါးပိ6င ်

ကkနတ်စေ်ယာက/်0ိ၏။ထိ6ကkနသ်ညမ်ညသ်ည့အ်ရာကိ6မdစမွ်းေဆာင<်ိ6ငခ်ငွ့မ်/0ိေချ။ထိ6 ့ြပငင်ါအ/0င်
ြမတက်မိမိအထေံတာ်မ0 ရိကpာေပါများ စာွချီးြမUင့ထ်ားေတာ်မNေသာသNတစေ်ယာက/်0ိ၏။ 

ထိ6သNသညယ်ငး်ရိကpာများမ0 လdိVR ဝ0ကစ်ာွလညး် 
ေကာငး်၊ထင/်0ားစာွလညး်ေကာငး်၊လ�ဒါနး်သံ6းစွ၏ဲ။၎ငး်တိ6သ့ညတ်Nည<ီိ6ငb်ကပါမည ်ေလာ။ 

စWရဟအ်ဟဇ််ဇာဖ် ၃၃:၅၀ - ထိ6နဗီတမနေ်တာ်ြမတသ်ည ်လညး်ထိ6အမျိVးသမီး<0င့ ်ထမိ်းြမားရနရ်ည ်

စNးခဲပ့ါ လdငထ်ိ6အမျိVးသမီးအားလညး် (တရားဝငြ်ပVလ6ပ်ေတာ်မN၏။ဤခငွ့ြ်ပVချကမ်0ာ) အြခားမ6အ ်
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်ယံ05ကညသ်Wများအေပ� 
သW၏က�န်များ၊အေစခံများသကသ်ကအ်ေနြဖင် ့ြမငပ်ါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ မြမငပ်ါ  /  ြမငသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၅:၁၅ - ယခ6မ0စ၍ ငါသညသ်ငတ်ိ6က့ိ6 ကkနဟ်N၍မေခu။ ကkနမ်Nကား၊ကိ6ယ ်

သခငြ်ပVေသာအမ\ကိ6မသ။ိ သငတ်ိ6က့ိ6 အေဆဟွN၍ငါေခu၏။... 

:+ငေ်ပတR0ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၂:၅၊၉-၁၀ - ၅ အသကေ်ကျာကမ်ျားကဲသ့ိ6 ့ အဆင်ဆ့င်အ့ထပ်ထပ် 

တညေ်ဆာကလ်ျက/်0ိသြဖင် ့ဓမvတိ6ကြ်ဖစb်က၏။ ေယr\ခရစအ်ားြဖင် ့ဘ6ရားသခင<်0စသ်ကေ်တာ် 
မNရာ ဓမvယဇ်ကိ6ပNေဇာ်ရေသာ သန်/့0ငး်ေသာ ယဇ်ပ6ေရာဟတိ ်မျိVးလညး်ြဖစb်က၏။ ၉ သငတ်ိ6မ့N 
ကား၊ ေမ0ာငမ်ိ6ကထ်မဲ0 အံဘ့ယွေ်သာ အလငး်ေတာသ်ိ6 ့ ေခuသငွး်ေတာ်မNေသာ သN၏ဂ6ဏ ်ေကျးဇNး 
များကိ6 ေဘာ်ြပေစြခငး်င0ါ၊ ေရွးချယေ်တာ်မNေသာ အမျိVးြဖစb်က၏။....၁၀ အထကက်အေပါငး် 
အသငး်မဟ6တ၊် ယခ6တငွ ်ဘ6ရားသခင၏် အေပါငး်အသငး်ြဖစb်က၏။.... 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဆ်ာွဒ ်၃၈:၈၃ - သိ6ရ့ာတငွ ်၎ငး်တိ6အ့နက ်ေရွးချယ]်ပီးြဖစေ်သာ အ/0ငြ်မတ၏် ကkနမ်ျားကိ6 
မNကား(ကkနေ်တာ်မျိVးသည ်လွေဲချာ ်ေမ0ာကမ်0ားေစ<ိ6ငမ်ညမ်ဟ6တပ်ါ)။ 

စWရတဇွွဇ်ဇ0မရ် ၃၉:၁၆-၁၇ - ဤသည ်အbကင(်ြပစဒ်ဏ)်ပင၊် 
အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ညမ်ိမိကkနတ်ိ6 ့ အား ြပစဒ်ဏက်ိ6 ေbကာကရံွ်Rေစေတာ်မN၏။ သိ6 ့ြဖစေ်ပရာ 

အိ6-ငါအ/0ငြ်မတ၏် ကkနအ်ေပါငး်တိ6 ့၊ အ သငတ်ိ6သ့ည ်ငါအ/0ငြ်မတအ်ား ေbကာကရံွ်R bကေလက6န ်
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ဘ0ရားသခငသ်ည ် လWသားများအ5ကား မျက*်+ာသာေပးြခငး်*+င် ့ အြခားေသာသWများထက ်

တစခ်ျိ[ sေသာသWများကိ0 ပိ0၍*+စသ်ကေ်5ကာငး် ြပသပါသလား။ 
သမ#ာကျမ်းစာ မြပသပါ  /  ြပသသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ာက0ခရစဝ်င ်၁၂:၁၄ - ..အ/0ငဘ်6ရား၊ ကိ6ယေ်တာ်သညသ်စoာ/0ိပါ၏။ အဘယသ်Nကိ6မdမေbကာက၊် 
လNမျက<်0ာကိ6ေထာကဘ် ဲဘ6ရားသခင၏်တရားလမ်းကိ6 ဟ6တမ်0နစ်ာွြပေတာ်မNသညက်ိ6 အကk<်6ပ် 

တိ6သ့bိကပါ၏။ 

ဂလာတဩိဝါဒစာ ၃:၂၈-ေယr\ခရစ၌်ယ6ဒလNမ/0ိ၊ေဟလသလNမ/0ိ၊ကkနမ်/0ိ။ လNလတွမ်/0ိ၊ေယာကျ်ား 
မ/0ိ၊ မိနး်မမ/0ိ၊ ထိ6သခင၌် သငတ်ိ6အ့ေပါငး်သည ်တလံ6းတဝတညး်ြဖစb်က၏။ 

ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၆:၉ - .....သငတ်ိ6၏့ သခငသ်ည ်ေကာငး်ကငဘ်ံ6၌/0ိသညက်ိ6၎ငး်၊ ထိ6သခငသ်ည ်

အဘယသ်N၏ မျက<်0ာကိ6 မ0တေ်တာ်မမNသညက်ိ6၎ငး်၊ သမိ0တb်ကေလာ။့ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာအန်အမ် ၆:၁၆၅ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ညပ်ငလ်dငအ်သငတ်ိ6အ့ားပထဝီေြမြပင၌်ကိ6ယစ်ားလ0ယမ်ျား 
အြဖစခ်ျီးြမUင့ ်ေတာ်မNခဲေ့လသည။် ၎ငး်အြပင ်ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ညပ်ငလ်dငအ်သငတ်ိ6အ့ား 
မိမိချီးြမUင့ ်ထားေတာ်မNေသာ ေကျးဇNးေတာ်များ<0င့စ်ပ်လျFး၍စမ်းသပ်ေတာ်မNြခငး်င0ာ 

အသငတ်ိ6အ့နက ်အချိV R ကိ6 အဆင့အ်တနး်အားြဖင့ ်အချိV Rထက ်ြမင့ေ်စေတာမ်Nခဲ၏့။ 

စWရဟန်ဟလ် ်၁၆:၇၁၊ ၇၅၇၁စငစ်စေ်သာ်ကားအလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ညပ်ငအ်သငတ်ိ6အ့နကအ်ချိV R 
ကိ6 အချိV Rထကစ်ားနပ်ရိကpာတိ6းြမUင့ေ်ပးသနားေတာ်မNခဲ၏့။၇၅အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်
ဥပမာတစ ်ရပ် ကိ6 ခိ6ငး်<\ငိး်ေတာ်မNခဲ၏့။ (ယငး်ဥပမာကား)သNတစပ်ါးပိ6င ်

ကkနတ်စေ်ယာက/်0ိ၏။ထိ6ကkနသ်ညမ်ညသ်ည့အ်ရာကိ6မdစမွ်းေဆာင<်ိ6ငခ်ငွ့မ်/0ိေချ။ထိ6 ့ြပငင်ါအ/0င်
ြမတက်မိမိအထေံတာ်မ0 ရိကpာေပါများ စာွချီးြမUင့ထ်ားေတာ်မNေသာသNတစေ်ယာက/်0ိ၏။ 

ထိ6သNသညယ်ငး်ရိကpာများမ0 လdိVR ဝ0ကစ်ာွလညး် 
ေကာငး်၊ထင/်0ားစာွလညး်ေကာငး်၊လ�ဒါနး်သံ6းစွ၏ဲ။၎ငး်တိ6သ့ညတ်Nည<ီိ6ငb်ကပါမည ်ေလာ။ 

စWရဟအ်ဟဇ််ဇာဖ် ၃၃:၅၀ - ထိ6နဗီတမနေ်တာ်ြမတသ်ည ်လညး်ထိ6အမျိVးသမီး<0င့ ်ထမိ်းြမားရနရ်ည ်

စNးခဲပ့ါ လdငထ်ိ6အမျိVးသမီးအားလညး် (တရားဝငြ်ပVလ6ပ်ေတာ်မN၏။ဤခငွ့ြ်ပVချကမ်0ာ) အြခားမ6အ ်
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်တချိ[ sေသာအြပစသ်ားများကိ0 အထWးသြဖင်မ့0န်းတးီ`ပီး ထိ0အထမဲ+အချိ[ s 
ကိ0 ငရဲြပညသ်ိ0 ့ ပိ0ေ့ဆာငရ်န် အလိ0:+ိပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ အလိ0မ:+ိပါ  /  အလိ0:+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေယဇေကျလအနာဂတO ကိျမ်း ၁၈:၂၃၊၃၂ - ၂၃ မတရားေသာသNသညမ်ိမိအကျင် ့တိ6က့ိ6ေ/0ာင၍် 

အသကမ်/0င၊် အေသခြံခငး်အမ\၌ ငါသညအ်နညး်ငယေ်သာေပျာ်ေမွR ြခငး်/0ိသေလာ။၃၂အေသခရံ 

ေသာသN၏ အေသခြံခငး်အမ\၌ ငါသည ်ေပျာ်ေမွR ြခငး်မ/0ိ။ ထိ6ေbကာင်၊့ေြပာငး်လ၍ဲ အသက/်0ငb်က 

ေလာဟ့6 အ/0ငထ်ာဝရဘ6ရား မိန်ေ့တာ်မN၏။ 

:+ငေ်ပတR0ဩဝါဒစာဒ0တယိေစာင ်၃:၉ - လNအချိV Rတိ6သ့ည၊် ေ<0းြခငး်ကိ6မ0တသ်ညအ်တိ6ငး်၊ ထာ 

ဝရဘ6ရားသည ်ဂတေိတာ်အရာမ0ာ ေ<0းေတာ်မမN။ ငါတိ6တ့ငွအ်ဘယသ်Nမdမပျက ်စးီဘ၊ဲ /0ိသမdတိ6 ့ 
သည ်ေနာငတ်ရေစြခငး်င0ါ အလိ6ေတာ/်0ိ၍၊ ငါတိ6က့ိ6 သညး်ခေံတာ်မN၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၄၁ - 

ဤသNတိ6က့ားအbကငသ်Nများတညး်။အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည၎်ငး်တိ6 ့ ၏စတိ ်<0လံ6းများကိ6 
သန ့/်0ငး်စငb်ကယေ်စရန ်ရညစ်Nးေတာ်မNခဲသ့ညမ်ဟ6တေ်ပ။ 

စWရတလွအ်အရ််ရာဖ်  ၇:၁၇၉ - ၎ငး်ြပင ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်ငရဲဘံ6အတကွ ်လN<0င့ ်ဂျငန်မ်ျားအနက ်

ေြမာကြ်မား စာွေသာသNများကိ6 ဖနဆ်ငး်ေပးထားေတာ်မN၏။ ထိ6သNများသည ်တရိစxာနမ်ျား<0င့တ်N 
bကသည ်သာမက တရိစxာနမ်ျားထကပ်င ်လနွစ်ာွမိ6ကမ်ဲ လမ်းလွသဲNများြဖစb်က၏။ 

တဗ်ဘ ီ၉:၅၅ - အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်ထိ6ဥစoာပစoညး်<0င့ ်သားသမီးတိ6အ့ားြဖင့ ်ထိ6သNတိ6အ့ား 
ပစoVပ�နေ်လာကဘီဝတငွ ်ြပစဒ်ဏေ်ပးေတာ်မNရန<်0င့၎်ငး်တိ6သ့ည ်ကာဖိရ်ေသဖွညြ်ငငး်ပယသ်Nများ 
အြဖစ<်0င့ ်၎ငး်တိ6၏့ အသကဇီ်ဝိနမ်ျား ထကွသ်ာွးရနသ်ာလdင ်ရညစ်Nးေတာ်မNေလသတညး် 
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်‘ေကာငး်ြမတမ်B’ *+င် ့‘ဆိ0းညစမ်B’ တိ0က့ိ0 စတငသ်W*+င် ့ထိ0*+စမ်ျိ[းလံ0း 

လ0ပ်ေဆာငေ်နြခငး်အတကွ ်တာဝန်:+ိတဲသ့W ဟ0တပ်ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မဟ0တပ်ါ  /  ဟ0တသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေယရမိအနာဂတO ကိျမ်း ၂၉:၁၁ -. 

:+ငယ်ာက0ပ် ဩဝါဒစာ ၁:၁၃ - အြပစေ်သးွေဆာငြ်ခငး်ကိ6 ခရံေသာသN မညသ်ညက်ား၊ ဘ6ရားသခင ်

သည ်ငါက့ိ6ေသးွေဆာငေ်တာ်မN သညဟ်6 မေြပာေစ<0င်။့ မေကာငး်ေသာအရာသည ်ဘ6ရားသခငက်ိ6 
မေသးွေဆာင<်ိ6ငရ်ာ။ ကိ6ယေ်တာ်သညလ်ညး် အဘယသ်Nကိ6မd အြပစသ်ိ6 ့ ေသးွေဆာငေ်တာ်မမN။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၂၆ - ကိ6ရမညအ်ေbကာငး်၊ ]ငမိ်ဝပ်ေစြခငး်င0ာသာ၊ သငတ်ိ6အ့ဘိ6 ့ bကစံညေ်သာ 
အbကတံိ6က့ိ6 ငါသ၏ိ။ 

စWရာေနစာေအ ့၄:၇၈-၇၉-အိ6(နဗီတမနေ်တာ်)အသငသ်ည(်ထိ6သNတိ6အ့ားမဂ�လာ၊အမဂ�လာဟNသမd) 
အားလံ6းတိ6သ့ည ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတအ်ထေံတာ်မ0ပငြ်ဖစသ်ညဟ်6 (ြပနလ်ည၍်) ေြဖbကားပါေလ။  

စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၄ - ထိ6နညး်တNစာွ ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်(မိမိတိ6က့ိ6ယက်ိ6) “အကk<်6ပ်တိ6သ့ည ်

နဆာွရာ’ ခရစယ်ာနမ်ျားြဖစb်ကသည”် ဟ6 ေြပာဆိ6bကက6နေ်သာသNတိ6ထ့မံ0လညး် (ငါအ/0ငြ်မတ ်

၏အမိန ့ေ်တာ်များကိ6 လိ6ကန်ာbကရန)် ပဋညိာFဝနခ်ခံျကက်ိ6 ယNေတာ်မNခဲေ့လသည။် 

စWရတလွအ်မ်ဘယီဟ ်၂၁:၃၅ - စငစ်စ ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်အသငတ်ိ6အ့ားဆိ6းေသာအေြခအေနြဖင့ ်
လညး် ေကာငး်၊ ေကာငး်ေသာအေြခအေနြဖင့လ်ညး်ေကာငး်၊ (ေကာငး်စာွ)စမ်းသပ်ေတာ်မN၏။  
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်တချိ[ sေသာအြပစသ်ားများကိ0 အထWးသြဖင်မ့0န်းတးီ`ပီး ထိ0အထမဲ+အချိ[ s 
ကိ0 ငရဲြပညသ်ိ0 ့ ပိ0ေ့ဆာငရ်န် အလိ0:+ိပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ အလိ0မ:+ိပါ  /  အလိ0:+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေယဇေကျလအနာဂတO ကိျမ်း ၁၈:၂၃၊၃၂ - ၂၃ မတရားေသာသNသညမ်ိမိအကျင် ့တိ6က့ိ6ေ/0ာင၍် 

အသကမ်/0င၊် အေသခြံခငး်အမ\၌ ငါသညအ်နညး်ငယေ်သာေပျာ်ေမွR ြခငး်/0ိသေလာ။၃၂အေသခရံ 

ေသာသN၏ အေသခြံခငး်အမ\၌ ငါသည ်ေပျာ်ေမွR ြခငး်မ/0ိ။ ထိ6ေbကာင်၊့ေြပာငး်လ၍ဲ အသက/်0ငb်က 

ေလာဟ့6 အ/0ငထ်ာဝရဘ6ရား မိန်ေ့တာမ်N၏။ 

:+ငေ်ပတR0ဩဝါဒစာဒ0တယိေစာင ်၃:၉ - လNအချိV Rတိ6သ့ည၊် ေ<0းြခငး်ကိ6မ0တသ်ညအ်တိ6ငး်၊ ထာ 

ဝရဘ6ရားသည ်ဂတေိတာ်အရာမ0ာ ေ<0းေတာ်မမN။ ငါတိ6တ့ငွအ်ဘယသ်Nမdမပျက ်စးီဘ၊ဲ /0ိသမdတိ6 ့ 
သည ်ေနာငတ်ရေစြခငး်င0ါ အလိ6ေတာ/်0ိ၍၊ ငါတိ6က့ိ6 သညး်ခေံတာ်မN၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၄၁ - 

ဤသNတိ6က့ားအbကငသ်Nများတညး်။အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည၎်ငး်တိ6 ့ ၏စတိ ်<0လံ6းများကိ6 
သန ့/်0ငး်စငb်ကယေ်စရန ်ရညစ်Nးေတာ်မNခဲသ့ညမ်ဟ6တေ်ပ။ 

စWရတလွအ်အရ််ရာဖ်  ၇:၁၇၉ - ၎ငး်ြပင ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်ငရဲဘံ6အတကွ ်လN<0င့ ်ဂျငန်မ်ျားအနက ်

ေြမာကြ်မား စာွေသာသNများကိ6 ဖနဆ်ငး်ေပးထားေတာ်မN၏။ ထိ6သNများသည ်တရိစxာနမ်ျား<0င့တ်N 
bကသည ်သာမက တရိစxာနမ်ျားထကပ်င ်လနွစ်ာွမိ6ကမ်ဲ လမ်းလွသဲNများြဖစb်က၏။ 

တဗ်ဘ ီ၉:၅၅ - အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်ထိ6ဥစoာပစoညး်<0င့ ်သားသမီးတိ6အ့ားြဖင့ ်ထိ6သNတိ6အ့ား 
ပစoVပ�နေ်လာကဘီဝတငွ ်ြပစဒ်ဏေ်ပးေတာ်မNရန<်0င့၎်ငး်တိ6သ့ည ်ကာဖိရ်ေသဖွညြ်ငငး်ပယသ်Nများ 
အြဖစ<်0င့ ်၎ငး်တိ6၏့ အသကဇီ်ဝိနမ်ျား ထကွသ်ာွးရနသ်ာလdင ်ရညစ်Nးေတာ်မNေလသတညး် 
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်‘ေကာငး်ြမတမ်B’ *+င် ့‘ဆိ0းညစမ်B’ တိ0က့ိ0 စတငသ်W*+င် ့ထိ0*+စမ်ျိ[းလံ0း 

လ0ပ်ေဆာငေ်နြခငး်အတကွ ်တာဝန်:+ိတဲသ့W ဟ0တပ်ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မဟ0တပ်ါ  /  ဟ0တသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေယရမိအနာဂတO ကိျမ်း ၂၉:၁၁ -. 

:+ငယ်ာက0ပ် ဩဝါဒစာ ၁:၁၃ - အြပစေ်သးွေဆာငြ်ခငး်ကိ6 ခရံေသာသN မညသ်ညက်ား၊ ဘ6ရားသခင ်

သည ်ငါက့ိ6ေသးွေဆာငေ်တာ်မN သညဟ်6 မေြပာေစ<0င်။့ မေကာငး်ေသာအရာသည ်ဘ6ရားသခငက်ိ6 
မေသးွေဆာင<်ိ6ငရ်ာ။ ကိ6ယေ်တာ်သညလ်ညး် အဘယသ်Nကိ6မd အြပစသ်ိ6 ့ ေသးွေဆာငေ်တာ်မမN။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၂၆ - ကိ6ရမညအ်ေbကာငး်၊ ]ငမိ်ဝပ်ေစြခငး်င0ာသာ၊ သငတ်ိ6အ့ဘိ6 ့ bကစံညေ်သာ 
အbကတံိ6က့ိ6 ငါသ၏ိ။ 

စWရာေနစာေအ ့၄:၇၈-၇၉-အိ6(နဗီတမနေ်တာ်)အသငသ်ည(်ထိ6သNတိ6အ့ားမဂ�လာ၊အမဂ�လာဟNသမd) 
အားလံ6းတိ6သ့ည ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတအ်ထေံတာ်မ0ပငြ်ဖစသ်ညဟ်6 (ြပနလ်ည၍်) ေြဖbကားပါေလ။  

စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၄ - ထိ6နညး်တNစာွ ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်(မိမိတိ6က့ိ6ယက်ိ6) “အကk<်6ပ်တိ6သ့ည ်

နဆာွရာ’ ခရစယ်ာနမ်ျားြဖစb်ကသည”် ဟ6 ေြပာဆိ6bကက6နေ်သာသNတိ6ထ့မံ0လညး် (ငါအ/0ငြ်မတ ်

၏အမိန ့ေ်တာ်များကိ6 လိ6ကန်ာbကရန)် ပဋညိာFဝနခ်ခံျကက်ိ6 ယNေတာ်မNခဲေ့လသည။် 

စWရတလွအ်မ်ဘယီဟ ်၂၁:၃၅ - စငစ်စ ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်အသငတ်ိ6အ့ားဆိ6းေသာအေြခအေနြဖင့ ်
လညး် ေကာငး်၊ ေကာငး်ေသာအေြခအေနြဖင့လ်ညး်ေကာငး်၊ (ေကာငး်စာွ)စမ်းသပ်ေတာ်မN၏။  
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်တချိ[ sေသာအြပစသ်ားများကိ0 အထWးသြဖင်မ့0န်းတးီ`ပီး ထိ0အထမဲ+အချိ[ s 
ကိ0 ငရဲြပညသ်ိ0 ့ ပိ0ေ့ဆာငရ်န် အလိ0:+ိပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ အလိ0မ:+ိပါ  /  အလိ0:+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေယဇေကျလအနာဂတO ကိျမ်း ၁၈:၂၃၊၃၂ - ၂၃ မတရားေသာသNသညမ်ိမိအကျင် ့တိ6က့ိ6ေ/0ာင၍် 

အသကမ်/0င၊် အေသခြံခငး်အမ\၌ ငါသညအ်နညး်ငယေ်သာေပျာ်ေမွR ြခငး်/0ိသေလာ။၃၂အေသခရံ 

ေသာသN၏ အေသခြံခငး်အမ\၌ ငါသည ်ေပျာ်ေမွR ြခငး်မ/0ိ။ ထိ6ေbကာင်၊့ေြပာငး်လ၍ဲ အသက/်0ငb်က 

ေလာဟ့6 အ/0ငထ်ာဝရဘ6ရား မိန်ေ့တာ်မN၏။ 

:+ငေ်ပတR0ဩဝါဒစာဒ0တယိေစာင ်၃:၉ - လNအချိV Rတိ6သ့ည၊် ေ<0းြခငး်ကိ6မ0တသ်ညအ်တိ6ငး်၊ ထာ 

ဝရဘ6ရားသည ်ဂတေိတာ်အရာမ0ာ ေ<0းေတာ်မမN။ ငါတိ6တ့ငွအ်ဘယသ်Nမdမပျက ်စးီဘ၊ဲ /0ိသမdတိ6 ့ 
သည ်ေနာငတ်ရေစြခငး်င0ါ အလိ6ေတာ/်0ိ၍၊ ငါတိ6က့ိ6 သညး်ခေံတာ်မN၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၄၁ - 

ဤသNတိ6က့ားအbကငသ်Nများတညး်။အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည၎်ငး်တိ6 ့ ၏စတိ ်<0လံ6းများကိ6 
သန ့/်0ငး်စငb်ကယေ်စရန ်ရညစ်Nးေတာ်မNခဲသ့ညမ်ဟ6တေ်ပ။ 

စWရတလွအ်အရ််ရာဖ်  ၇:၁၇၉ - ၎ငး်ြပင ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်ငရဲဘံ6အတကွ ်လN<0င့ ်ဂျငန်မ်ျားအနက ်

ေြမာကြ်မား စာွေသာသNများကိ6 ဖနဆ်ငး်ေပးထားေတာ်မN၏။ ထိ6သNများသည ်တရိစxာနမ်ျား<0င့တ်N 
bကသည ်သာမက တရိစxာနမ်ျားထကပ်င ်လနွစ်ာွမိ6ကမ်ဲ လမ်းလွသဲNများြဖစb်က၏။ 

တဗ်ဘ ီ၉:၅၅ - အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်ထိ6ဥစoာပစoညး်<0င့ ်သားသမီးတိ6အ့ားြဖင့ ်ထိ6သNတိ6အ့ား 
ပစoVပ�နေ်လာကဘီဝတငွ ်ြပစဒ်ဏေ်ပးေတာ်မNရန<်0င့၎်ငး်တိ6သ့ည ်ကာဖိရ်ေသဖွညြ်ငငး်ပယသ်Nများ 
အြဖစ<်0င့ ်၎ငး်တိ6၏့ အသကဇီ်ဝိနမ်ျား ထကွသ်ာွးရနသ်ာလdင ်ရညစ်Nးေတာ်မNေလသတညး် 
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်‘ေကာငး်ြမတမ်B’ *+င် ့‘ဆိ0းညစမ်B’ တိ0က့ိ0 စတငသ်W*+င် ့ထိ0*+စမ်ျိ[းလံ0း 

လ0ပ်ေဆာငေ်နြခငး်အတကွ ်တာဝန်:+ိတဲသ့W ဟ0တပ်ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မဟ0တပ်ါ  /  ဟ0တသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေယရမိအနာဂတO ကိျမ်း ၂၉:၁၁ -. 

:+ငယ်ာက0ပ် ဩဝါဒစာ ၁:၁၃ - အြပစေ်သးွေဆာငြ်ခငး်ကိ6 ခရံေသာသN မညသ်ညက်ား၊ ဘ6ရားသခင ်

သည ်ငါက့ိ6ေသးွေဆာငေ်တာ်မN သညဟ်6 မေြပာေစ<0င်။့ မေကာငး်ေသာအရာသည ်ဘ6ရားသခငက်ိ6 
မေသးွေဆာင<်ိ6ငရ်ာ။ ကိ6ယေ်တာ်သညလ်ညး် အဘယသ်Nကိ6မd အြပစသ်ိ6 ့ ေသးွေဆာငေ်တာ်မမN။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၂၆ - ကိ6ရမညအ်ေbကာငး်၊ ]ငမိ်ဝပ်ေစြခငး်င0ာသာ၊ သငတ်ိ6အ့ဘိ6 ့ bကစံညေ်သာ 
အbကတံိ6က့ိ6 ငါသ၏ိ။ 

စWရာေနစာေအ ့၄:၇၈-၇၉-အိ6(နဗီတမနေ်တာ်)အသငသ်ည(်ထိ6သNတိ6အ့ားမဂ�လာ၊အမဂ�လာဟNသမd) 
အားလံ6းတိ6သ့ည ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတအ်ထေံတာ်မ0ပငြ်ဖစသ်ညဟ်6 (ြပနလ်ည၍်) ေြဖbကားပါေလ။  

စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၄ - ထိ6နညး်တNစာွ ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်(မိမိတိ6က့ိ6ယက်ိ6) “အကk<်6ပ်တိ6သ့ည ်

နဆာွရာ’ ခရစယ်ာနမ်ျားြဖစb်ကသည”် ဟ6 ေြပာဆိ6bကက6နေ်သာသNတိ6ထ့မံ0လညး် (ငါအ/0ငြ်မတ ်

၏အမိန ့ေ်တာ်များကိ6 လိ6ကန်ာbကရန)် ပဋညိာFဝနခ်ခံျကက်ိ6 ယNေတာ်မNခဲေ့လသည။် 

စWရတလွအ်မ်ဘယီဟ ်၂၁:၃၅ - စငစ်စ ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်အသငတ်ိ6အ့ားဆိ6းေသာအေြခအေနြဖင့ ်
လညး် ေကာငး်၊ ေကာငး်ေသာအေြခအေနြဖင့လ်ညး်ေကာငး်၊ (ေကာငး်စာွ)စမ်းသပ်ေတာ်မN၏။  
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်တချိ[ sေသာအြပစသ်ားများကိ0 အထWးသြဖင်မ့0န်းတးီ`ပီး ထိ0အထမဲ+အချိ[ s 
ကိ0 ငရဲြပညသ်ိ0 ့ ပိ0ေ့ဆာငရ်န် အလိ0:+ိပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ အလိ0မ:+ိပါ  /  အလိ0:+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေယဇေကျလအနာဂတO ကိျမ်း ၁၈:၂၃၊၃၂ - ၂၃ မတရားေသာသNသညမ်ိမိအကျင် ့တိ6က့ိ6ေ/0ာင၍် 

အသကမ်/0င၊် အေသခြံခငး်အမ\၌ ငါသညအ်နညး်ငယေ်သာေပျာ်ေမွR ြခငး်/0ိသေလာ။၃၂အေသခရံ 

ေသာသN၏ အေသခြံခငး်အမ\၌ ငါသည ်ေပျာ်ေမွR ြခငး်မ/0ိ။ ထိ6ေbကာင်၊့ေြပာငး်လ၍ဲ အသက/်0ငb်က 

ေလာဟ့6 အ/0ငထ်ာဝရဘ6ရား မိန်ေ့တာ်မN၏။ 

:+ငေ်ပတR0ဩဝါဒစာဒ0တယိေစာင ်၃:၉ - လNအချိV Rတိ6သ့ည၊် ေ<0းြခငး်ကိ6မ0တသ်ညအ်တိ6ငး်၊ ထာ 

ဝရဘ6ရားသည ်ဂတေိတာ်အရာမ0ာ ေ<0းေတာ်မမN။ ငါတိ6တ့ငွအ်ဘယသ်Nမdမပျက ်စးီဘ၊ဲ /0ိသမdတိ6 ့ 
သည ်ေနာငတ်ရေစြခငး်င0ါ အလိ6ေတာ/်0ိ၍၊ ငါတိ6က့ိ6 သညး်ခေံတာ်မN၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၄၁ - 

ဤသNတိ6က့ားအbကငသ်Nများတညး်။အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည၎်ငး်တိ6 ့ ၏စတိ ်<0လံ6းများကိ6 
သန ့/်0ငး်စငb်ကယေ်စရန ်ရညစ်Nးေတာ်မNခဲသ့ညမ်ဟ6တေ်ပ။ 

စWရတလွအ်အရ််ရာဖ်  ၇:၁၇၉ - ၎ငး်ြပင ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်ငရဲဘံ6အတကွ ်လN<0င့ ်ဂျငန်မ်ျားအနက ်

ေြမာကြ်မား စာွေသာသNများကိ6 ဖနဆ်ငး်ေပးထားေတာ်မN၏။ ထိ6သNများသည ်တရိစxာနမ်ျား<0င့တ်N 
bကသည ်သာမက တရိစxာနမ်ျားထကပ်င ်လနွစ်ာွမိ6ကမ်ဲ လမ်းလွသဲNများြဖစb်က၏။ 

တဗ်ဘ ီ၉:၅၅ - အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်ထိ6ဥစoာပစoညး်<0င့ ်သားသမီးတိ6အ့ားြဖင့ ်ထိ6သNတိ6အ့ား 
ပစoVပ�နေ်လာကဘီဝတငွ ်ြပစဒ်ဏေ်ပးေတာ်မNရန<်0င့၎်ငး်တိ6သ့ည ်ကာဖိရ်ေသဖွညြ်ငငး်ပယသ်Nများ 
အြဖစ<်0င့ ်၎ငး်တိ6၏့ အသကဇီ်ဝိနမ်ျား ထကွသ်ာွးရနသ်ာလdင ်ရညစ်Nးေတာ်မNေလသတညး် 
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်‘ေကာငး်ြမတမ်B’ *+င် ့‘ဆိ0းညစမ်B’ တိ0က့ိ0 စတငသ်W*+င် ့ထိ0*+စမ်ျိ[းလံ0း 

လ0ပ်ေဆာငေ်နြခငး်အတကွ ်တာဝန်:+ိတဲသ့W ဟ0တပ်ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မဟ0တပ်ါ  /  ဟ0တသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေယရမိအနာဂတO ကိျမ်း ၂၉:၁၁ -. 

:+ငယ်ာက0ပ် ဩဝါဒစာ ၁:၁၃ - အြပစေ်သးွေဆာငြ်ခငး်ကိ6 ခရံေသာသN မညသ်ညက်ား၊ ဘ6ရားသခင ်

သည ်ငါက့ိ6ေသးွေဆာငေ်တာ်မN သညဟ်6 မေြပာေစ<0င်။့ မေကာငး်ေသာအရာသည ်ဘ6ရားသခငက်ိ6 
မေသးွေဆာင<်ိ6ငရ်ာ။ ကိ6ယေ်တာ်သညလ်ညး် အဘယသ်Nကိ6မd အြပစသ်ိ6 ့ ေသးွေဆာငေ်တာ်မမN။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၂၆ - ကိ6ရမညအ်ေbကာငး်၊ ]ငမိ်ဝပ်ေစြခငး်င0ာသာ၊ သငတ်ိ6အ့ဘိ6 ့ bကစံညေ်သာ 
အbကတံိ6က့ိ6 ငါသ၏ိ။ 

စWရာေနစာေအ ့၄:၇၈-၇၉-အိ6(နဗီတမနေ်တာ်)အသငသ်ည(်ထိ6သNတိ6အ့ားမဂ�လာ၊အမဂ�လာဟNသမd) 
အားလံ6းတိ6သ့ည ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတအ်ထေံတာ်မ0ပငြ်ဖစသ်ညဟ်6 (ြပနလ်ည၍်) ေြဖbကားပါေလ။  

စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၄ - ထိ6နညး်တNစာွ ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်(မိမိတိ6က့ိ6ယက်ိ6) “အကk<်6ပ်တိ6သ့ည ်

နဆာွရာ’ ခရစယ်ာနမ်ျားြဖစb်ကသည”် ဟ6 ေြပာဆိ6bကက6နေ်သာသNတိ6ထ့မံ0လညး် (ငါအ/0ငြ်မတ ်

၏အမိန ့ေ်တာ်များကိ6 လိ6ကန်ာbကရန)် ပဋညိာFဝနခ်ခံျကက်ိ6 ယNေတာ်မNခဲေ့လသည။် 

စWရတလွအ်မ်ဘယီဟ ်၂၁:၃၅ - စငစ်စ ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်အသငတ်ိ6အ့ားဆိ6းေသာအေြခအေနြဖင့ ်
လညး် ေကာငး်၊ ေကာငး်ေသာအေြခအေနြဖင့လ်ညး်ေကာငး်၊ (ေကာငး်စာွ)စမ်းသပ်ေတာ်မN၏။  
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ဘ0ရားသခငက်ိ0  အ�ကးီမားဆံ0းေသာ 

လျိ[ s ဝ+က5်ကစံညသ်W’သိ0မ့ဟ0တ‘်လမ်ိလညမ်Bကိ0ဖန်သးီသW’အြဖစ ်ေဖာ်ြပသလား။ 
သမ#ာကျမ်းစာ မေဖာ်ြပပါ  /  ေဖာ်ြပသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဟဗက� [တအ်နာဂတO ကိျမ်း ၁:၁၃ - ကိ6ယေ်တာ်သည ်ဒ6စrိ6ကက်ိ6 bကည်r့\ေတာ်မမN။ သန်/့0ငး်ေသာ 

မျကစ်/ိ0ိေတာမ်N၏။ အဓမvအမ\ကိ6 bကည်r့\၍ ေနေတာ်မမNတတပ်ါ။  

ဇာခရိအနာဂတO ကိျမ်း ၈:၁၇ - တေယာကက်ိ6တေယာက ်အဘယသ်Nမd မေကာငး်ေသာအbကကံိ6 
မbက ံbက<0င်။့ မမ0နေ်သာ ကျိနဆ်ိ6 ြခငး်ကိ6 မ<0စသ်ကb်က<0င်။့ ထိ6သိ6ေ့သာ 

အမ\/0ိသမdတိ6က့ိ6ငါမ6နး်သညဟ်6 ထာဝရဘ6ရား မိန်ေ့တာ်မN၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၅၄ - ယငး်(အစoရာအလီမီျိVး<ယွတ်ိ6အ့နကတ်မနေ်တာ်အစီာအားမယံ6bကည ်
ေသာ) သNတိ6သ့ည ်လညး် [နဗီတမနေ်တာ်အစီာ(အလိ6ငဟ်စoလာမ်)ကိ6 သတြ်ဖတb်ကရနအ်လိ6င့ 0ာ ပရိ 

ယာယမ်ာယာေဝဝ6စအ်ားြဖင့]်လမိvာပါးနပ်စာွbကစံညခ်ဲb့က၏။အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ညလ်ညး် 
[နဗီတမနေ်တာ် အစီာ(အလိ6ငဟ်စoလာမ်)အား ယငး်သNတိ6၏့ ေဘးရနခ်ပ်သမိ်းတိ6မ့0 ကငး်လတွေ်စ 
ေတာ်မNြခငး်င0ာ] ပရိယာယေ်ဝဝ6စြ်ဖင့ပ်င ်bကေံဆာငေ်တာ်မNခဲေ့လသည။် အမ0နေ်သာက်ား 
အလ> ာဟ ်အ/0ငြ်မတသ်ည ်ပရိယာယ ်ေဝဝ6စြ်ဖင့ ်bကေံဆာငသ်Nများထက ်

အေကာငး်ဆံ6းbကေံဆာငေ်တာ်မN<ိ6င ်ေသာအသdငြ်မတပ်င ်ြဖစေ်တာ်မNေပသတညး်။ 

စWရတရ်ွရအဒ်ဒ်၁ိ၃:၄၂အမ0နေ်သာ်ကား၎ငး်တိ6အ့လျင/်0ိခဲb့ကက6နေ်သာသNတိ6သ့ညလ်dိV R ဝ0ကစ်ာွbကစံညခ်ဲ ့
bကက6န၏်။စငစ်စမ်0ာမNကား 
မ+တခ်ျက။် သမ#ာကျမ်းစာတငွ ်‘လျိ[ s ဝ+က5်ကစံညသ်W’ *+င် ့‘လမ်ိလညမ်Bကိ0ဖန်သးီသW’ အစ:+ိသည့် 
ဆိ0းညစေ်သာလ0ပ်ေဆာင ်ချကမ်ျားအားလံ0းသည ် ဘ0ရားသခင*်+င်မ့သကဆ်ိ0င ်ဘ ဲစာတန်*+င် ့
သကဆ်ိ0ငေ်5ကာငး်ေတွsရသည။် Cf ကမ}ာဉးီ ၃:၁၊ ဧသတာ ၂၁:၁၁၊ ဆာလ ံ၃၆:၄၊ သ0တO  ံ၁:၃၀၊ ၂ 

ေကာရိ *g [ ၁၁:၁၃-၁၅၊ ဧဖက ်၆:၁၁၊ ၁ :+ငေ်ပတR0 ၅:၈-၉၊ ၂ :+ငေ်ယာဟန် ၁:၇  
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မတWညေီသာ ယံ05ကညမ်B:+ိသည့်လWသားများအ5ကား ရန်`င[ိးထားြခငး်*+င် ့မ0န်းတးီြခငး်များ 

အတကွ ်ဘ0ရားသခင၌် တာဝန်:+ိပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မ:+ိပါ  /  :+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေယရမိအနာဂတO ကိျမ်း ၂၉:၁၁ - ...ငါသည ်သငတ်ိ6က့ိ6အကျိVးနညး်ေစြခငး်င0ာ bကစံညေ်သာအbက ံ

မဟ6တဘ်၊ဲ သငတ်ိ6သ့ည ်ေြမာ်လင်ေ့သာ အကျိVးကိ6ရမညအ်ေbကာငး်၊ ]ငမိ်ဝပ်ေစြခငး်င0ာသာ၊ သင ်

တိ6အ့ဘိ6 ့ bကစံညေ်သာ အbကတံိ6က့ိ6 ငါသ၏ိ။  
ဟဗက� [တအ်နာဂတO ကိျမ်း ၁:၁၃ - ကိ6ယေ်တာ်သည ်ဒ6စrိ6ကက်ိ6 bကည်r့\ေတာ်မမN။ သန်/့0ငး်ေသာ 

မျကစ်/ိ0ိေတာမ်N၏။ အဓမvအမ\ကိ6 bကည်r့\၍ ေနေတာ်မမNတတပ်ါ။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၁၀-ထိ6(မ6စလ်င(်မ်)အသငွေ်ဆာငေ်သာ)သNများ၏စတိ<်0လံ6းများ၌(မနာလိ6ဝနတ်ိ6 
ဣဿာ၊ မစxရိယ ) တညး်ဟNေသာ ေရာဂါေဝနာသည ်စွကဲပ် လျက/်0ိ၏။ သိ6 ့ြဖစေ်လရာ အလ> ာဟ ်

အ/0ငြ်မတသ်ည ်ထိ6သNတိ6၏့ေရာဂါကိ6 တိ6းပာွးေစေတာ်မN၏။ 

စWရာေနစာေအ ့၄:၈၈ -အသငတ်ိ6သ့ည ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတက် လမ်းမ0ားသိ6 ့ 
ချထားေတာ်မNေသာသN တိ6အ့ားတရားလမ်းမ0နသ်ိ6 ့ ေရာကေ်စလိ6bကသေလာ။ စငစ်စ ်(အိ6- 
နဗီတမနေ်တာ်) အလ> ာဟအ်/0င ်ြမတက် လမ်းမ0ားသိ6 ့ ချထားေတာ်မNေသာသN၏အဖိ6 ့ 
မညသ်ည့လ်မ်းကိ6မdအသငအ်လျငး်ေတွR /0ိလမိ့် မညမ်ဟ6တေ်ချ။ 

စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၄ - ထိ6နညး်တNစာွ ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်(မိမိတိ6က့ိ6ယက်ိ6) “အကk<်6ပ်တိ6သ့ည ်

နဆာွရာ’ ခရစယ်ာနမ်ျားြဖစb်ကသည”် ဟ6 ေြပာဆိ6bကက6နေ်သာသNတိ6ထ့မံ0လညး် (ငါအ/0ငြ်မတ၏် 

အမိန ့ ်ေတာ်များကိ6 လိ6ကန်ာbကရန)် ပဋညိာFဝနခ်ခံျကက်ိ6 ယNေတာ်မNခဲေ့လသည။် သိ6ပ့ါလျက ်ယငး် 
သN တိ6သ့ည ်ဆိ6ဆံ6းမခဲ]့ပီးြဖစေ်သာ ဆံ6းမဩဝါဒတိ6အ့နကမ်0 (အeကးီအကျယဆ်ံ6း) အစတိအ်ပိ6ငး်ကိ6 
ေမေ့လျာပ့စခ်ဲb့ကက6န၏်။  

စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၆၄-၎ငး်ြပငယ်ဟNဒတီိ6က့..ထိ6 ့ြပငတ်ဝငါအ/0ငြ်မတသ်ည၎်ငး်တိ6၏့စပ်bကား 
ဝယ ်ရန]်ငVိး ထားြခငး်<0င့ ်မ6နး်တးီမ\ကိ6 ကယိာမတ ်/0ငြ်ပနထ်မည့ေ်နတ့ိ6ငေ်အာင ်ဖနတ်းီေတာ်မNခဲ ့
ေလသည။်  
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ဘ0ရားသခငက်ိ0  အ�ကးီမားဆံ0းေသာ 

လျိ[ s ဝ+က5်ကစံညသ်W’သိ0မ့ဟ0တ‘်လမ်ိလညမ်Bကိ0ဖန်သးီသW’အြဖစ ်ေဖာ်ြပသလား။ 
သမ#ာကျမ်းစာ မေဖာ်ြပပါ  /  ေဖာ်ြပသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဟဗက� [တအ်နာဂတO ကိျမ်း ၁:၁၃ - ကိ6ယေ်တာ်သည ်ဒ6စrိ6ကက်ိ6 bကည်r့\ေတာ်မမN။ သန်/့0ငး်ေသာ 

မျကစ်/ိ0ိေတာ်မN၏။ အဓမvအမ\ကိ6 bကည်r့\၍ ေနေတာ်မမNတတပ်ါ။  

ဇာခရိအနာဂတO ကိျမ်း ၈:၁၇ - တေယာကက်ိ6တေယာက ်အဘယသ်Nမd မေကာငး်ေသာအbကကံိ6 
မbက ံbက<0င်။့ မမ0နေ်သာ ကျိနဆ်ိ6 ြခငး်ကိ6 မ<0စသ်ကb်က<0င်။့ ထိ6သိ6ေ့သာ 

အမ\/0ိသမdတိ6က့ိ6ငါမ6နး်သညဟ်6 ထာဝရဘ6ရား မိန်ေ့တာ်မN၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၅၄ - ယငး်(အစoရာအလီမီျိVး<ယွတ်ိ6အ့နကတ်မနေ်တာအ်စီာအားမယံ6bကည ်
ေသာ) သNတိ6သ့ည ်လညး် [နဗီတမနေ်တာ်အစီာ(အလိ6ငဟ်စoလာမ်)ကိ6 သတြ်ဖတb်ကရနအ်လိ6င့ 0ာ ပရိ 

ယာယမ်ာယာေဝဝ6စအ်ားြဖင့]်လမိvာပါးနပ်စာွbကစံညခ်ဲb့က၏။အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ညလ်ညး် 
[နဗီတမနေ်တာ် အစီာ(အလိ6ငဟ်စoလာမ်)အား ယငး်သNတိ6၏့ ေဘးရနခ်ပ်သမိ်းတိ6မ့0 ကငး်လတွေ်စ 
ေတာ်မNြခငး်င0ာ] ပရိယာယေ်ဝဝ6စြ်ဖင့ပ်င ်bကေံဆာငေ်တာ်မNခဲေ့လသည။် အမ0နေ်သာ်ကား 
အလ> ာဟ ်အ/0ငြ်မတသ်ည ်ပရိယာယ ်ေဝဝ6စြ်ဖင့ ်bကေံဆာငသ်Nများထက ်

အေကာငး်ဆံ6းbကေံဆာငေ်တာ်မN<ိ6င ်ေသာအသdငြ်မတပ်င ်ြဖစေ်တာ်မNေပသတညး်။ 

စWရတရ်ွရအဒ်ဒ်၁ိ၃:၄၂အမ0နေ်သာ်ကား၎ငး်တိ6အ့လျင/်0ိခဲb့ကက6နေ်သာသNတိ6သ့ညလ်dိV R ဝ0ကစ်ာွbကစံညခ်ဲ ့
bကက6န၏်။စငစ်စမ်0ာမNကား 
မ+တခ်ျက။် သမ#ာကျမ်းစာတငွ ်‘လျိ[ s ဝ+က5်ကစံညသ်W’ *+င် ့‘လမ်ိလညမ်Bကိ0ဖန်သးီသW’ အစ:+ိသည့် 
ဆိ0းညစေ်သာလ0ပ်ေဆာင ်ချကမ်ျားအားလံ0းသည ် ဘ0ရားသခင*်+င်မ့သကဆ်ိ0င ်ဘ ဲစာတန်*+င် ့
သကဆ်ိ0ငေ်5ကာငး်ေတွsရသည။် Cf ကမ}ာဉးီ ၃:၁၊ ဧသတာ ၂၁:၁၁၊ ဆာလ ံ၃၆:၄၊ သ0တO  ံ၁:၃၀၊ ၂ 

ေကာရိ *g [ ၁၁:၁၃-၁၅၊ ဧဖက ်၆:၁၁၊ ၁ :+ငေ်ပတR0 ၅:၈-၉၊ ၂ :+ငေ်ယာဟန် ၁:၇  
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မတWညေီသာ ယံ05ကညမ်B:+ိသည့်လWသားများအ5ကား ရန်`င[ိးထားြခငး်*+င် ့မ0န်းတးီြခငး်များ 

အတကွ ်ဘ0ရားသခင၌် တာဝန်:+ိပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မ:+ိပါ  /  :+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေယရမိအနာဂတO ကိျမ်း ၂၉:၁၁ - ...ငါသည ်သငတ်ိ6က့ိ6အကျိVးနညး်ေစြခငး်င0ာ bကစံညေ်သာအbက ံ

မဟ6တဘ်၊ဲ သငတ်ိ6သ့ည ်ေြမာ်လင်ေ့သာ အကျိVးကိ6ရမညအ်ေbကာငး်၊ ]ငမိ်ဝပ်ေစြခငး်င0ာသာ၊ သင ်

တိ6အ့ဘိ6 ့ bကစံညေ်သာ အbကတံိ6က့ိ6 ငါသ၏ိ။  
ဟဗက� [တအ်နာဂတO ကိျမ်း ၁:၁၃ - ကိ6ယေ်တာ်သည ်ဒ6စrိ6ကက်ိ6 bကည်r့\ေတာ်မမN။ သန်/့0ငး်ေသာ 

မျကစ်/ိ0ိေတာမ်N၏။ အဓမvအမ\ကိ6 bကည်r့\၍ ေနေတာ်မမNတတပ်ါ။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၁၀-ထိ6(မ6စလ်င(်မ်)အသငွေ်ဆာငေ်သာ)သNများ၏စတိ<်0လံ6းများ၌(မနာလိ6ဝနတ်ိ6 
ဣဿာ၊ မစxရိယ ) တညး်ဟNေသာ ေရာဂါေဝနာသည ်စွကဲပ် လျက/်0ိ၏။ သိ6 ့ြဖစေ်လရာ အလ> ာဟ ်

အ/0ငြ်မတသ်ည ်ထိ6သNတိ6၏့ေရာဂါကိ6 တိ6းပာွးေစေတာ်မN၏။ 

စWရာေနစာေအ ့၄:၈၈ -အသငတ်ိ6သ့ည ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတက် လမ်းမ0ားသိ6 ့ 
ချထားေတာ်မNေသာသN တိ6အ့ားတရားလမ်းမ0နသ်ိ6 ့ ေရာကေ်စလိ6bကသေလာ။ စငစ်စ ်(အိ6- 
နဗီတမနေ်တာ်) အလ> ာဟအ်/0င ်ြမတက် လမ်းမ0ားသိ6 ့ ချထားေတာ်မNေသာသN၏အဖိ6 ့ 
မညသ်ည့လ်မ်းကိ6မdအသငအ်လျငး်ေတွR /0ိလမိ့် မညမ်ဟ6တေ်ချ။ 

စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၄ - ထိ6နညး်တNစာွ ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်(မိမိတိ6က့ိ6ယက်ိ6) “အကk<်6ပ်တိ6သ့ည ်

နဆာွရာ’ ခရစယ်ာနမ်ျားြဖစb်ကသည”် ဟ6 ေြပာဆိ6bကက6နေ်သာသNတိ6ထ့မံ0လညး် (ငါအ/0ငြ်မတ၏် 

အမိန ့ ်ေတာ်များကိ6 လိ6ကန်ာbကရန)် ပဋညိာFဝနခ်ခံျကက်ိ6 ယNေတာ်မNခဲေ့လသည။် သိ6ပ့ါလျက ်ယငး် 
သN တိ6သ့ည ်ဆိ6ဆံ6းမခဲ]့ပီးြဖစေ်သာ ဆံ6းမဩဝါဒတိ6အ့နကမ်0 (အeကးီအကျယဆ်ံ6း) အစတိအ်ပိ6ငး်ကိ6 
ေမေ့လျာပ့စခ်ဲb့ကက6န၏်။  

စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၆၄-၎ငး်ြပငယ်ဟNဒတီိ6က့..ထိ6 ့ြပငတ်ဝငါအ/0ငြ်မတသ်ည၎်ငး်တိ6၏့စပ်bကား 
ဝယ ်ရန]်ငVိး ထားြခငး်<0င့ ်မ6နး်တးီမ\ကိ6 ကယိာမတ ်/0ငြ်ပနထ်မည့ေ်နတ့ိ6ငေ်အာင ်ဖနတ်းီေတာ်မNခဲ ့
ေလသည။်  
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ဘ0ရားသခငက်ိ0  အ�ကးီမားဆံ0းေသာ 

လျိ[ s ဝ+က5်ကစံညသ်W’သိ0မ့ဟ0တ‘်လမ်ိလညမ်Bကိ0ဖန်သးီသW’အြဖစ ်ေဖာ်ြပသလား။ 
သမ#ာကျမ်းစာ မေဖာ်ြပပါ  /  ေဖာ်ြပသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဟဗက� [တအ်နာဂတO ကိျမ်း ၁:၁၃ - ကိ6ယေ်တာ်သည ်ဒ6စrိ6ကက်ိ6 bကည်r့\ေတာ်မမN။ သန်/့0ငး်ေသာ 

မျကစ်/ိ0ိေတာ်မN၏။ အဓမvအမ\ကိ6 bကည်r့\၍ ေနေတာ်မမNတတပ်ါ။  

ဇာခရိအနာဂတO ကိျမ်း ၈:၁၇ - တေယာကက်ိ6တေယာက ်အဘယသ်Nမd မေကာငး်ေသာအbကကံိ6 
မbက ံbက<0င်။့ မမ0နေ်သာ ကျိနဆ်ိ6 ြခငး်ကိ6 မ<0စသ်ကb်က<0င်။့ ထိ6သိ6ေ့သာ 

အမ\/0ိသမdတိ6က့ိ6ငါမ6နး်သညဟ်6 ထာဝရဘ6ရား မိန်ေ့တာ်မN၏။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၅၄ - ယငး်(အစoရာအလီမီျိVး<ယွတ်ိ6အ့နကတ်မနေ်တာ်အစီာအားမယံ6bကည ်
ေသာ) သNတိ6သ့ည ်လညး် [နဗီတမနေ်တာ်အစီာ(အလိ6ငဟ်စoလာမ်)ကိ6 သတြ်ဖတb်ကရနအ်လိ6င့ 0ာ ပရိ 

ယာယမ်ာယာေဝဝ6စအ်ားြဖင့]်လမိvာပါးနပ်စာွbကစံညခ်ဲb့က၏။အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ညလ်ညး် 
[နဗီတမနေ်တာ ်အစီာ(အလိ6ငဟ်စoလာမ်)အား ယငး်သNတိ6၏့ ေဘးရနခ်ပ်သမိ်းတိ6မ့0 ကငး်လတွေ်စ 
ေတာ်မNြခငး်င0ာ] ပရိယာယေ်ဝဝ6စြ်ဖင့ပ်င ်bကေံဆာငေ်တာ်မNခဲေ့လသည။် အမ0နေ်သာ်ကား 
အလ> ာဟ ်အ/0ငြ်မတသ်ည ်ပရိယာယ ်ေဝဝ6စြ်ဖင့ ်bကေံဆာငသ်Nများထက ်

အေကာငး်ဆံ6းbကေံဆာငေ်တာ်မN<ိ6င ်ေသာအသdငြ်မတပ်င ်ြဖစေ်တာ်မNေပသတညး်။ 

စWရတရ်ွရအဒ်ဒ်၁ိ၃:၄၂အမ0နေ်သာ်ကား၎ငး်တိ6အ့လျင/်0ိခဲb့ကက6နေ်သာသNတိ6သ့ညလ်dိV R ဝ0ကစ်ာွbကစံညခ်ဲ ့
bကက6န၏်။စငစ်စမ်0ာမNကား 
မ+တခ်ျက။် သမ#ာကျမ်းစာတငွ ်‘လျိ[ s ဝ+က5်ကစံညသ်W’ *+င် ့‘လမ်ိလညမ်Bကိ0ဖန်သးီသW’ အစ:+ိသည့် 
ဆိ0းညစေ်သာလ0ပ်ေဆာင ်ချကမ်ျားအားလံ0းသည ် ဘ0ရားသခင*်+င်မ့သကဆ်ိ0င ်ဘ ဲစာတန်*+င် ့
သကဆ်ိ0ငေ်5ကာငး်ေတွsရသည။် Cf ကမ}ာဉးီ ၃:၁၊ ဧသတာ ၂၁:၁၁၊ ဆာလ ံ၃၆:၄၊ သ0တO  ံ၁:၃၀၊ ၂ 

ေကာရိ *g [ ၁၁:၁၃-၁၅၊ ဧဖက ်၆:၁၁၊ ၁ :+ငေ်ပတR0 ၅:၈-၉၊ ၂ :+ငေ်ယာဟန် ၁:၇  
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မတWညေီသာ ယံ05ကညမ်B:+ိသည့်လWသားများအ5ကား ရန်`င[ိးထားြခငး်*+င် ့မ0န်းတးီြခငး်များ 

အတကွ ်ဘ0ရားသခင၌် တာဝန်:+ိပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မ:+ိပါ  /  :+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေယရမိအနာဂတO ကိျမ်း ၂၉:၁၁ - ...ငါသည ်သငတ်ိ6က့ိ6အကျိVးနညး်ေစြခငး်င0ာ bကစံညေ်သာအbက ံ

မဟ6တဘ်၊ဲ သငတ်ိ6သ့ည ်ေြမာ်လင်ေ့သာ အကျိVးကိ6ရမညအ်ေbကာငး်၊ ]ငမိ်ဝပ်ေစြခငး်င0ာသာ၊ သင ်

တိ6အ့ဘိ6 ့ bကစံညေ်သာ အbကတံိ6က့ိ6 ငါသ၏ိ။  
ဟဗက� [တအ်နာဂတO ကိျမ်း ၁:၁၃ - ကိ6ယေ်တာ်သည ်ဒ6စrိ6ကက်ိ6 bကည်r့\ေတာ်မမN။ သန်/့0ငး်ေသာ 

မျကစ်/ိ0ိေတာမ်N၏။ အဓမvအမ\ကိ6 bကည်r့\၍ ေနေတာ်မမNတတပ်ါ။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၁၀-ထိ6(မ6စလ်င(်မ်)အသငွေ်ဆာငေ်သာ)သNများ၏စတိ<်0လံ6းများ၌(မနာလိ6ဝနတ်ိ6 
ဣဿာ၊ မစxရိယ ) တညး်ဟNေသာ ေရာဂါေဝနာသည ်စွကဲပ် လျက/်0ိ၏။ သိ6 ့ြဖစေ်လရာ အလ> ာဟ ်

အ/0ငြ်မတသ်ည ်ထိ6သNတိ6၏့ေရာဂါကိ6 တိ6းပာွးေစေတာ်မN၏။ 

စWရာေနစာေအ ့၄:၈၈ -အသငတ်ိ6သ့ည ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတက် လမ်းမ0ားသိ6 ့ 
ချထားေတာ်မNေသာသN တိ6အ့ားတရားလမ်းမ0နသ်ိ6 ့ ေရာကေ်စလိ6bကသေလာ။ စငစ်စ ်(အိ6- 
နဗီတမနေ်တာ်) အလ> ာဟအ်/0င ်ြမတက် လမ်းမ0ားသိ6 ့ ချထားေတာ်မNေသာသN၏အဖိ6 ့ 
မညသ်ည့လ်မ်းကိ6မdအသငအ်လျငး်ေတွR /0ိလမိ့် မညမ်ဟ6တေ်ချ။ 

စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၄ - ထိ6နညး်တNစာွ ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်(မိမိတိ6က့ိ6ယက်ိ6) “အကk<်6ပ်တိ6သ့ည ်

နဆာွရာ’ ခရစယ်ာနမ်ျားြဖစb်ကသည”် ဟ6 ေြပာဆိ6bကက6နေ်သာသNတိ6ထ့မံ0လညး် (ငါအ/0ငြ်မတ၏် 

အမိန ့ ်ေတာ်များကိ6 လိ6ကန်ာbကရန)် ပဋညိာFဝနခ်ခံျကက်ိ6 ယNေတာမ်Nခဲေ့လသည။် သိ6ပ့ါလျက ်ယငး် 
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ဘ0ရားသခငက်ိ0  အ�ကးီမားဆံ0းေသာ 

လျိ[ s ဝ+က5်ကစံညသ်W’သိ0မ့ဟ0တ‘်လမ်ိလညမ်Bကိ0ဖန်သးီသW’အြဖစ ်ေဖာ်ြပသလား။ 
သမ#ာကျမ်းစာ မေဖာ်ြပပါ  /  ေဖာ်ြပသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဟဗက� [တအ်နာဂတO ကိျမ်း ၁:၁၃ - ကိ6ယေ်တာ်သည ်ဒ6စrိ6ကက်ိ6 bကည်r့\ေတာ်မမN။ သန်/့0ငး်ေသာ 

မျကစ်/ိ0ိေတာ်မN၏။ အဓမvအမ\ကိ6 bကည်r့\၍ ေနေတာ်မမNတတပ်ါ။  

ဇာခရိအနာဂတO ကိျမ်း ၈:၁၇ - တေယာကက်ိ6တေယာက ်အဘယသ်Nမd မေကာငး်ေသာအbကကံိ6 
မbက ံbက<0င်။့ မမ0နေ်သာ ကျိနဆ်ိ6 ြခငး်ကိ6 မ<0စသ်ကb်က<0င်။့ ထိ6သိ6ေ့သာ 

အမ\/0ိသမdတိ6က့ိ6ငါမ6နး်သညဟ်6 ထာဝရဘ6ရား မိန်ေ့တာ်မN၏။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၅၄ - ယငး်(အစoရာအလီမီျိVး<ယွတ်ိ6အ့နကတ်မနေ်တာ်အစီာအားမယံ6bကည ်
ေသာ) သNတိ6သ့ည ်လညး် [နဗီတမနေ်တာ်အစီာ(အလိ6ငဟ်စoလာမ်)ကိ6 သတြ်ဖတb်ကရနအ်လိ6င့ 0ာ ပရိ 

ယာယမ်ာယာေဝဝ6စအ်ားြဖင့]်လမိvာပါးနပ်စာွbကစံညခ်ဲb့က၏။အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ညလ်ညး် 
[နဗီတမနေ်တာ် အစီာ(အလိ6ငဟ်စoလာမ်)အား ယငး်သNတိ6၏့ ေဘးရနခ်ပ်သမိ်းတိ6မ့0 ကငး်လတွေ်စ 
ေတာ်မNြခငး်င0ာ] ပရိယာယေ်ဝဝ6စြ်ဖင့ပ်င ်bကေံဆာငေ်တာ်မNခဲေ့လသည။် အမ0နေ်သာ်ကား 
အလ> ာဟ ်အ/0ငြ်မတသ်ည ်ပရိယာယ ်ေဝဝ6စြ်ဖင့ ်bကေံဆာငသ်Nများထက ်

အေကာငး်ဆံ6းbကေံဆာငေ်တာ်မN<ိ6င ်ေသာအသdငြ်မတပ်င ်ြဖစေ်တာ်မNေပသတညး်။ 

စWရတရ်ွရအဒ်ဒ်၁ိ၃:၄၂အမ0နေ်သာ်ကား၎ငး်တိ6အ့လျင/်0ိခဲb့ကက6နေ်သာသNတိ6သ့ညလ်dိV R ဝ0ကစ်ာွbကစံညခ်ဲ ့
bကက6န၏်။စငစ်စမ်0ာမNကား 
မ+တခ်ျက။် သမ#ာကျမ်းစာတငွ ်‘လျိ[ s ဝ+က5်ကစံညသ်W’ *+င် ့‘လမ်ိလညမ်Bကိ0ဖန်သးီသW’ အစ:+ိသည့် 
ဆိ0းညစေ်သာလ0ပ်ေဆာင ်ချကမ်ျားအားလံ0းသည ် ဘ0ရားသခင*်+င်မ့သကဆ်ိ0င ်ဘ ဲစာတန်*+င် ့
သကဆ်ိ0ငေ်5ကာငး်ေတွsရသည။် Cf ကမ}ာဉးီ ၃:၁၊ ဧသတာ ၂၁:၁၁၊ ဆာလ ံ၃၆:၄၊ သ0တO  ံ၁:၃၀၊ ၂ 

ေကာရိ *g [ ၁၁:၁၃-၁၅၊ ဧဖက ်၆:၁၁၊ ၁ :+ငေ်ပတR0 ၅:၈-၉၊ ၂ :+ငေ်ယာဟန် ၁:၇  
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မတWညေီသာ ယံ05ကညမ်B:+ိသည့်လWသားများအ5ကား ရန်`င[ိးထားြခငး်*+င် ့မ0န်းတးီြခငး်များ 

အတကွ ်ဘ0ရားသခင၌် တာဝန်:+ိပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မ:+ိပါ  /  :+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေယရမိအနာဂတO ကိျမ်း ၂၉:၁၁ - ...ငါသည ်သငတ်ိ6က့ိ6အကျိVးနညး်ေစြခငး်င0ာ bကစံညေ်သာအbက ံ

မဟ6တဘ်၊ဲ သငတ်ိ6သ့ည ်ေြမာ်လင်ေ့သာ အကျိVးကိ6ရမညအ်ေbကာငး်၊ ]ငမိ်ဝပ်ေစြခငး်င0ာသာ၊ သင ်

တိ6အ့ဘိ6 ့ bကစံညေ်သာ အbကတံိ6က့ိ6 ငါသ၏ိ။  
ဟဗက� [တအ်နာဂတO ကိျမ်း ၁:၁၃ - ကိ6ယေ်တာ်သည ်ဒ6စrိ6ကက်ိ6 bကည်r့\ေတာ်မမN။ သန်/့0ငး်ေသာ 

မျကစ်/ိ0ိေတာမ်N၏။ အဓမvအမ\ကိ6 bကည်r့\၍ ေနေတာမ်မNတတပ်ါ။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၁၀-ထိ6(မ6စလ်င(်မ်)အသငွေ်ဆာငေ်သာ)သNများ၏စတိ<်0လံ6းများ၌(မနာလိ6ဝနတ်ိ6 
ဣဿာ၊ မစxရိယ ) တညး်ဟNေသာ ေရာဂါေဝနာသည ်စွကဲပ် လျက/်0ိ၏။ သိ6 ့ြဖစေ်လရာ အလ> ာဟ ်

အ/0ငြ်မတသ်ည ်ထိ6သNတိ6၏့ေရာဂါကိ6 တိ6းပာွးေစေတာ်မN၏။ 

စWရာေနစာေအ ့၄:၈၈ -အသငတ်ိ6သ့ည ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတက် လမ်းမ0ားသိ6 ့ 
ချထားေတာ်မNေသာသN တိ6အ့ားတရားလမ်းမ0နသ်ိ6 ့ ေရာကေ်စလိ6bကသေလာ။ စငစ်စ ်(အိ6- 
နဗီတမနေ်တာ်) အလ> ာဟအ်/0င ်ြမတက် လမ်းမ0ားသိ6 ့ ချထားေတာ်မNေသာသN၏အဖိ6 ့ 
မညသ်ည့လ်မ်းကိ6မdအသငအ်လျငး်ေတွR /0ိလမိ့် မညမ်ဟ6တေ်ချ။ 

စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၄ - ထိ6နညး်တNစာွ ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်(မိမိတိ6က့ိ6ယက်ိ6) “အကk<်6ပ်တိ6သ့ည ်

နဆာွရာ’ ခရစယ်ာနမ်ျားြဖစb်ကသည”် ဟ6 ေြပာဆိ6bကက6နေ်သာသNတိ6ထ့မံ0လညး် (ငါအ/0ငြ်မတ၏် 

အမိန ့ ်ေတာ်များကိ6 လိ6ကန်ာbကရန)် ပဋညိာFဝနခ်ခံျကက်ိ6 ယNေတာ်မNခဲေ့လသည။် သိ6ပ့ါလျက ်ယငး် 
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အချိ[ sေသာလWများ၏ *+လံ0းသားများအား ပိ0မိ0မာေ5ကာေစ`ပီး လမ်းလ�သဲိ0 ့ ဉးီတညေ်စြခငး် 

သည ်ဘ0ရားသခင၏် ရညရွ်ယခ်ျက ်ဟ0တပ်ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မဟ0တပ်ါ  /  ဟ0တသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁၈:၁၁-၁၄ - ၁၁ထိ6မ0တပါး လNသားသညေ်ပျာကေ်သာသNတိ6က့ိ6 ကယတ်ငအ်ံ ့
ေသာင0ာ Zကလာသတညး်။ ၁၄ ထိ6နညး်တN ေကာငး်ကငဘ်ံ6၌/0ိေတာ်မNေသာ သငတ်ိ6အ့ဘသည ်ဤ 

သNငယတ်ေယာကက်ိ6မd ပျကစ်းီေစ ြခငး်င0ာ အလိ6ေတာ်မ/0ိ။ 

တေိမာေသဩဝါဒစာပ�မေစာင ်၂:၃-၄ - ၃ ငါတိ6က့ိ6ကယတ်ငေ်တာ်မNေသာ အ/0ငဘ်6ရားသခင ်၄ 

လNအေပါငး်တိ6သ့ည ်ကယတ်ငြ်ခငး်သိ6ေ့ရာက၍် သမvာတရားကိ6 သေိစြခငး်င0ါ၊ ဘ6ရားသခငအ်လိ6 
ေတာ်/0ိ၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကက်ရာ ၂:၇၊ ၁၅၊ ၂၆ - အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ညထ်ိ6သNတိ6၏့စတိ<်0လံ6းများ<0င့ေ်သာတာ 

rံ6အေပu၌တဆံပ်ိခတ<်0ပ်ိေတာ်မNလိ6က]်ပီ၊။ 

၁၅အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည(်တံ6 ့ြပနေ်သာသေဘာြဖင့)် ထိ6 (သNေတာ်ေယာငေ်ဆာငေ်သာ) 

သNများအား ြပကရ်ယက်ျီစယေ်တာ်မNသည။် ထိ6 ့ြပငတ်ဝထိ6သNတိ6 ့ ကိ6 မိမိတိ6၏့ ေမာကမ်ာပလ,ားမ\၌ 

ကာလ/0ညလ်ျားစာွ လ0ထံားေတာ်မNသည။် သိ6 ့ြဖစရ်ာ ထိ6သNတိ6 ့ သည ်မြမငမ်ကနး် 
တေဝလ့ညလ်ည ်ြဖစေ်နbကသည ်၁၆ အလ> ာဟအ်/0ငသ်ည ်ထိ6ကဲသ့ိ6ေ့သာပံ6 ေဆာင ်ချကြ်ဖင့ ်
များစာွ ေသာသNများကိ6 လမ်းမ0ားသိ6 ့ ပိ6ေ့ဆာငေ်တာ်မN၍ များစာွေသာ သNများကိ6 ကား 
တရားလမ်းမ0နသ်ိ6 ့ +,နb်ကားြပသေတာ်မNသည။်  

စWရာေနစာေအ ့၄:၁၁၉ - ကkနေ်တာ်မျိVးသည ်ယငး်သNတိ6အ့ား လမ်းမ0ားသိ6လ့ညး် မ6ချေရာကေ်စပါ 
မည။် ၎ငး်ြပင ်ထိ6သNတိ6အ့ား လိ6ချငတ်ပ်မကြ်ခငး်ကိ6လညး် အမ0နပ်ငြ်ဖစေ်စပါမည။် 

စWရတလွအ်အရ််ရာဖ်  ၇:၁၈၆ - အbကငသ်Nအား အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်လမ်းမ0ားေစေတာ်မNအံ။့ 

ထိ6သN၌ တရား လမ်းမ0နက်ိ6 +,နb်ကားြပသမည့သ်NဟN၍ အလျငး်/0ိေတာမ့ည ်မဟ6တေ်ပ။ ၎ငး်ြပင ်

ထိ6အ/0ငြ်မတ ်သည ်၎ငး်တိ6အ့ား ၎ငး်တိ6၏့ေခါငး်မာမ\၌ပင ်တေဝလ့ညလ်ည ်ြဖစေ်စလျက ်

စနွ ့ပ်စ၍်ထားေတာ ်မNအံသ့တညး်။ 
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ဘ0ရားသခင၏်စRိ0ကလ်က]ဏာ*+င်အ့မWအကျင်တ့ိ0သ့ညအ်စ�ေြပာငး်လလဲယွြ်ခငး်သိ0မ့ဟ0
တ ်မံ0မ+န်မဟ0တေ်သာ လက]ဏာ:+ိြခငး်မျိ[းဟ0တပ်ါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ မဟ0တပ်ါ  /  ဟ0တသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေတာလညရ်ာကျမ်း ၂၃:၁၉ -...စကားေတာ်အတိ6ငး် မြပVဘေဲနေတာ်မNမညေ်လာ။ 

ဂတထိားေတာမ်N]ပီးမ0၊ ဂတေိတာ ်မတညဘ်ေဲနေတာမ်Nမညေ်လာ။.... 

ဆာလကံျမ်း ၁၁၉:၉၀ - သစoာေတာ်သည ်လNမျိVးအဆကဆ်က ်]မဲြမံပါ၏။... 

မာလခိအနာဂတO ကိျမ်း ၃:၆ - ငါသည ်ထာဝရဘ6ရားြဖစ၏်။ ေြပာငး်လြဲခငး် မ/0ိ။  

 တေိမာေသဩဝါဒစာဒ0တယိေစာင ်၂:၁၃ - ငါတိ6သ့ညမ်ယံ6bကညေ်သာ်လညး်၊ ထိ6သခငသ်ည ်

သစoာတညသ်ြဖင် ့ကိ6ယက်ိ6 ြငငး်ပယေ်တာ်မမN<ိ6င။် 

တတိ0ဩဝါဒစာ ၁:၂ - ဘ6ရားဝတ၌် ေမွRေလျာ်ြခငး်<0င်ဆ့ိ6ငေ်သာ သမvာတရား ကိ6ဝနခ်ြံခငး်အလိ6င0ါ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာဟWဒ၁်၁:၁၀၆-၁၀၈ - သိ6 ့ြဖစေ်ပရာ အေbကာငး်မ/0ိလ0ေသာ သNတိ6 ့ သညဂ်ျဟ<�မ်ငရဲဘံ6၌ /0ိbက 

ေပမည။် ၁၀၇ (4ငး်တိ6သ့ည)်မိ6းေကာငး်များ<0င့ ်ပထဝီေြမတညေ်နသမdကာလပတလ်ံ6း ထိ6ငရဲဘံ6 
တငွ ်အသင ်၏အ/0ငြ်မတအ်လိ6/0ိေတာ်မNသညမ်0တပါး 
ထာဝစFေနထိ6ငသ်Nများအြဖစ/်0ိbကေပမည။် ဧကနစ်ငစ်စ ်အသင၏်အ/0ငြ်မတသ်ည ်

မိမိbကရွံယေ်တာ်မNေသာကစိoကိ6 အ]ပီးအစးီ ြပVလ6ပ်ေတာ် မNေသာ အ/0ငြ်မတပ်င ်

ြဖစေ်တာ်မNေပသတညး်။  

ဟဂျ ်၂၂:၁၄ - အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်မိမိရညရွ်ယေ်တာ်မNေသာကစိoကိ6(]ပီးေြမာကေ်အာင)် ြပV 
လ6ပ်ေတာ်မNေပသည။် 

စWရာဖာတစွရ်် ၃၅:၈-

ဧကနအ်မ0နအ်လ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ညမ်ိမိအလိ6/0ိေတာ်မNေသာသNအားလမ်းမ0ား ၌ထားေတာ်မN၏။ 

ထိ6နညး်တNစာွ မိမိအလိ6/0ိေတာ်မNေသာသNအား တရားလမ်းမ0နက်ိ6 ြပေတာ်မN၏။  
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အချိ[ sေသာလWများ၏ *+လံ0းသားများအား ပိ0မိ0မာေ5ကာေစ`ပီး လမ်းလ�သဲိ0 ့ ဉးီတညေ်စြခငး် 

သည ်ဘ0ရားသခင၏် ရညရွ်ယခ်ျက ်ဟ0တပ်ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မဟ0တပ်ါ  /  ဟ0တသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁၈:၁၁-၁၄ - ၁၁ထိ6မ0တပါး လNသားသညေ်ပျာကေ်သာသNတိ6က့ိ6 ကယတ်ငအ်ံ ့
ေသာင0ာ Zကလာသတညး်။ ၁၄ ထိ6နညး်တN ေကာငး်ကငဘ်ံ6၌/0ိေတာ်မNေသာ သငတ်ိ6အ့ဘသည ်ဤ 

သNငယတ်ေယာကက်ိ6မd ပျကစ်းီေစ ြခငး်င0ာ အလိ6ေတာ်မ/0ိ။ 

တေိမာေသဩဝါဒစာပ�မေစာင ်၂:၃-၄ - ၃ ငါတိ6က့ိ6ကယတ်ငေ်တာ်မNေသာ အ/0ငဘ်6ရားသခင ်၄ 

လNအေပါငး်တိ6သ့ည ်ကယတ်ငြ်ခငး်သိ6ေ့ရာက၍် သမvာတရားကိ6 သေိစြခငး်င0ါ၊ ဘ6ရားသခငအ်လိ6 
ေတာ်/0ိ၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကက်ရာ ၂:၇၊ ၁၅၊ ၂၆ - အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ညထ်ိ6သNတိ6၏့စတိ<်0လံ6းများ<0င့ေ်သာတာ 

rံ6အေပu၌တဆံပ်ိခတ<်0ပ်ိေတာ်မNလိ6က]်ပီ၊။ 

၁၅အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည(်တံ6 ့ြပနေ်သာသေဘာြဖင့)် ထိ6 (သNေတာ်ေယာငေ်ဆာငေ်သာ) 

သNများအား ြပကရ်ယက်ျစီယေ်တာ်မNသည။် ထိ6 ့ြပငတ်ဝထိ6သNတိ6 ့ ကိ6 မိမိတိ6၏့ ေမာကမ်ာပလ,ားမ\၌ 

ကာလ/0ညလ်ျားစာွ လ0ထံားေတာ်မNသည။် သိ6 ့ြဖစရ်ာ ထိ6သNတိ6 ့ သည ်မြမငမ်ကနး် 
တေဝလ့ညလ်ည ်ြဖစေ်နbကသည ်၁၆ အလ> ာဟအ်/0ငသ်ည ်ထိ6ကဲသ့ိ6ေ့သာပံ6 ေဆာင ်ချကြ်ဖင့ ်
များစာွ ေသာသNများကိ6 လမ်းမ0ားသိ6 ့ ပိ6ေ့ဆာငေ်တာမ်N၍ များစာွေသာ သNများကိ6 ကား 
တရားလမ်းမ0နသ်ိ6 ့ +,နb်ကားြပသေတာ်မNသည။်  

စWရာေနစာေအ ့၄:၁၁၉ - ကkနေ်တာ်မျိVးသည ်ယငး်သNတိ6အ့ား လမ်းမ0ားသိ6လ့ညး် မ6ချေရာကေ်စပါ 
မည။် ၎ငး်ြပင ်ထိ6သNတိ6အ့ား လိ6ချငတ်ပ်မကြ်ခငး်ကိ6လညး် အမ0နပ်ငြ်ဖစေ်စပါမည။် 

စWရတလွအ်အရ််ရာဖ်  ၇:၁၈၆ - အbကငသ်Nအား အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်လမ်းမ0ားေစေတာ်မNအံ။့ 

ထိ6သN၌ တရား လမ်းမ0နက်ိ6 +,နb်ကားြပသမည့သ်NဟN၍ အလျငး်/0ိေတာမ့ည ်မဟ6တေ်ပ။ ၎ငး်ြပင ်

ထိ6အ/0ငြ်မတ ်သည ်၎ငး်တိ6အ့ား ၎ငး်တိ6၏့ေခါငး်မာမ\၌ပင ်တေဝလ့ညလ်ည ်ြဖစေ်စလျက ်

စနွ ့ပ်စ၍်ထားေတာ ်မNအံသ့တညး်။ 
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ဘ0ရားသခင၏်စRိ0ကလ်က]ဏာ*+င်အ့မWအကျင်တ့ိ0သ့ညအ်စ�ေြပာငး်လလဲယွြ်ခငး်သိ0မ့ဟ0
တ ်မံ0မ+န်မဟ0တေ်သာ လက]ဏာ:+ိြခငး်မျိ[းဟ0တပ်ါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ မဟ0တပ်ါ  /  ဟ0တသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေတာလညရ်ာကျမ်း ၂၃:၁၉ -...စကားေတာ်အတိ6ငး် မြပVဘေဲနေတာ်မNမညေ်လာ။ 

ဂတထိားေတာ်မN]ပီးမ0၊ ဂတေိတာ ်မတညဘ်ေဲနေတာ်မNမညေ်လာ။.... 

ဆာလကံျမ်း ၁၁၉:၉၀ - သစoာေတာ်သည ်လNမျိVးအဆကဆ်က ်]မဲြမံပါ၏။... 

မာလခိအနာဂတO ကိျမ်း ၃:၆ - ငါသည ်ထာဝရဘ6ရားြဖစ၏်။ ေြပာငး်လြဲခငး် မ/0ိ။  

 တေိမာေသဩဝါဒစာဒ0တယိေစာင ်၂:၁၃ - ငါတိ6သ့ညမ်ယံ6bကညေ်သာ်လညး်၊ ထိ6သခငသ်ည ်

သစoာတညသ်ြဖင် ့ကိ6ယက်ိ6 ြငငး်ပယေ်တာ်မမN<ိ6င။် 

တတိ0ဩဝါဒစာ ၁:၂ - ဘ6ရားဝတ၌် ေမွRေလျာ်ြခငး်<0င်ဆ့ိ6ငေ်သာ သမvာတရား ကိ6ဝနခ်ြံခငး်အလိ6င0ါ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာဟWဒ၁်၁:၁၀၆-၁၀၈ - သိ6 ့ြဖစေ်ပရာ အေbကာငး်မ/0ိလ0ေသာ သNတိ6 ့ သညဂ်ျဟ<�မ်ငရဲဘံ6၌ /0ိbက 

ေပမည။် ၁၀၇ (4ငး်တိ6သ့ည)်မိ6းေကာငး်များ<0င့ ်ပထဝီေြမတညေ်နသမdကာလပတလ်ံ6း ထိ6ငရဲဘံ6 
တငွ ်အသင ်၏အ/0ငြ်မတအ်လိ6/0ိေတာ်မNသညမ်0တပါး 
ထာဝစFေနထိ6ငသ်Nများအြဖစ/်0ိbကေပမည။် ဧကနစ်ငစ်စ ်အသင၏်အ/0ငြ်မတသ်ည ်

မိမိbကရွံယေ်တာ်မNေသာကစိoကိ6 အ]ပီးအစးီ ြပVလ6ပ်ေတာ ်မNေသာ အ/0ငြ်မတပ်င ်

ြဖစေ်တာ်မNေပသတညး်။  

ဟဂျ ်၂၂:၁၄ - အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်မိမိရညရွ်ယေ်တာ်မNေသာကစိoကိ6(]ပီးေြမာကေ်အာင)် ြပV 
လ6ပ်ေတာ်မNေပသည။် 

စWရာဖာတစွရ်် ၃၅:၈-

ဧကနအ်မ0နအ်လ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ညမ်ိမိအလိ6/0ိေတာမ်NေသာသNအားလမ်းမ0ား ၌ထားေတာ်မN၏။ 

ထိ6နညး်တNစာွ မိမိအလိ6/0ိေတာ်မNေသာသNအား တရားလမ်းမ0နက်ိ6 ြပေတာ်မN၏။  
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အချိ[ sေသာလWများ၏ *+လံ0းသားများအား ပိ0မိ0မာေ5ကာေစ`ပီး လမ်းလ�သဲိ0 ့ ဉးီတညေ်စြခငး် 

သည ်ဘ0ရားသခင၏် ရညရွ်ယခ်ျက ်ဟ0တပ်ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မဟ0တပ်ါ  /  ဟ0တသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁၈:၁၁-၁၄ - ၁၁ထိ6မ0တပါး လNသားသညေ်ပျာကေ်သာသNတိ6က့ိ6 ကယတ်ငအ်ံ ့
ေသာင0ာ Zကလာသတညး်။ ၁၄ ထိ6နညး်တN ေကာငး်ကငဘ်ံ6၌/0ိေတာ်မNေသာ သငတ်ိ6အ့ဘသည ်ဤ 

သNငယတ်ေယာကက်ိ6မd ပျကစ်းီေစ ြခငး်င0ာ အလိ6ေတာ်မ/0ိ။ 

တေိမာေသဩဝါဒစာပ�မေစာင ်၂:၃-၄ - ၃ ငါတိ6က့ိ6ကယတ်ငေ်တာ်မNေသာ အ/0ငဘ်6ရားသခင ်၄ 

လNအေပါငး်တိ6သ့ည ်ကယတ်ငြ်ခငး်သိ6ေ့ရာက၍် သမvာတရားကိ6 သေိစြခငး်င0ါ၊ ဘ6ရားသခငအ်လိ6 
ေတာ်/0ိ၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကက်ရာ ၂:၇၊ ၁၅၊ ၂၆ - အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ညထ်ိ6သNတိ6၏့စတိ<်0လံ6းများ<0င့ေ်သာတာ 

rံ6အေပu၌တဆံပ်ိခတ<်0ပ်ိေတာ်မNလိ6က]်ပီ၊။ 

၁၅အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည(်တံ6 ့ြပနေ်သာသေဘာြဖင့)် ထိ6 (သNေတာ်ေယာငေ်ဆာငေ်သာ) 

သNများအား ြပကရ်ယက်ျီစယေ်တာ်မNသည။် ထိ6 ့ြပငတ်ဝထိ6သNတိ6 ့ ကိ6 မိမိတိ6၏့ ေမာကမ်ာပလ,ားမ\၌ 

ကာလ/0ညလ်ျားစာွ လ0ထံားေတာ်မNသည။် သိ6 ့ြဖစရ်ာ ထိ6သNတိ6 ့ သည ်မြမငမ်ကနး် 
တေဝလ့ညလ်ည ်ြဖစေ်နbကသည ်၁၆ အလ> ာဟအ်/0ငသ်ည ်ထိ6ကဲသ့ိ6ေ့သာပံ6 ေဆာင ်ချကြ်ဖင့ ်
များစာွ ေသာသNများကိ6 လမ်းမ0ားသိ6 ့ ပိ6ေ့ဆာငေ်တာ်မN၍ များစာွေသာ သNများကိ6 ကား 
တရားလမ်းမ0နသ်ိ6 ့ +,နb်ကားြပသေတာ်မNသည။်  

စWရာေနစာေအ ့၄:၁၁၉ - ကkနေ်တာ်မျိVးသည ်ယငး်သNတိ6အ့ား လမ်းမ0ားသိ6လ့ညး် မ6ချေရာကေ်စပါ 
မည။် ၎ငး်ြပင ်ထိ6သNတိ6အ့ား လိ6ချငတ်ပ်မကြ်ခငး်ကိ6လညး် အမ0နပ်ငြ်ဖစေ်စပါမည။် 

စWရတလွအ်အရ််ရာဖ်  ၇:၁၈၆ - အbကငသ်Nအား အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်လမ်းမ0ားေစေတာ်မNအံ။့ 

ထိ6သN၌ တရား လမ်းမ0နက်ိ6 +,နb်ကားြပသမည့သ်NဟN၍ အလျငး်/0ိေတာမ့ည ်မဟ6တေ်ပ။ ၎ငး်ြပင ်

ထိ6အ/0ငြ်မတ ်သည ်၎ငး်တိ6အ့ား ၎ငး်တိ6၏့ေခါငး်မာမ\၌ပင ်တေဝလ့ညလ်ည ်ြဖစေ်စလျက ်

စနွ ့ပ်စ၍်ထားေတာ ်မNအံသ့တညး်။ 
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ဘ0ရားသခင၏်စRိ0ကလ်က]ဏာ*+င်အ့မWအကျင်တ့ိ0သ့ညအ်စ�ေြပာငး်လလဲယွြ်ခငး်သိ0မ့ဟ0
တ ်မံ0မ+န်မဟ0တေ်သာ လက]ဏာ:+ိြခငး်မျိ[းဟ0တပ်ါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ မဟ0တပ်ါ  /  ဟ0တသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေတာလညရ်ာကျမ်း ၂၃:၁၉ -...စကားေတာ်အတိ6ငး် မြပVဘေဲနေတာ်မNမညေ်လာ။ 

ဂတထိားေတာ်မN]ပီးမ0၊ ဂတေိတာ ်မတညဘ်ေဲနေတာမ်Nမညေ်လာ။.... 

ဆာလကံျမ်း ၁၁၉:၉၀ - သစoာေတာ်သည ်လNမျိVးအဆကဆ်က ်]မဲြမံပါ၏။... 

မာလခိအနာဂတO ကိျမ်း ၃:၆ - ငါသည ်ထာဝရဘ6ရားြဖစ၏်။ ေြပာငး်လြဲခငး် မ/0ိ။  

 တေိမာေသဩဝါဒစာဒ0တယိေစာင ်၂:၁၃ - ငါတိ6သ့ညမ်ယံ6bကညေ်သာ်လညး်၊ ထိ6သခငသ်ည ်

သစoာတညသ်ြဖင် ့ကိ6ယက်ိ6 ြငငး်ပယေ်တာ်မမN<ိ6င။် 

တတိ0ဩဝါဒစာ ၁:၂ - ဘ6ရားဝတ၌် ေမွRေလျာ်ြခငး်<0င်ဆ့ိ6ငေ်သာ သမvာတရား ကိ6ဝနခ်ြံခငး်အလိ6င0ါ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာဟWဒ၁်၁:၁၀၆-၁၀၈ - သိ6 ့ြဖစေ်ပရာ အေbကာငး်မ/0ိလ0ေသာ သNတိ6 ့ သညဂ်ျဟ<�မ်ငရဲဘံ6၌ /0ိbက 

ေပမည။် ၁၀၇ (4ငး်တိ6သ့ည)်မိ6းေကာငး်များ<0င့ ်ပထဝီေြမတညေ်နသမdကာလပတလ်ံ6း ထိ6ငရဲဘံ6 
တငွ ်အသင ်၏အ/0ငြ်မတအ်လိ6/0ိေတာ်မNသညမ်0တပါး 
ထာဝစFေနထိ6ငသ်Nများအြဖစ/်0ိbကေပမည။် ဧကနစ်ငစ်စ ်အသင၏်အ/0ငြ်မတသ်ည ်

မိမိbကရွံယေ်တာ်မNေသာကစိoကိ6 အ]ပီးအစးီ ြပVလ6ပ်ေတာ် မNေသာ အ/0ငြ်မတပ်င ်

ြဖစေ်တာ်မNေပသတညး်။  
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အချိ[ sေသာလWများ၏ *+လံ0းသားများအား ပိ0မိ0မာေ5ကာေစ`ပီး လမ်းလ�သဲိ0 ့ ဉးီတညေ်စြခငး် 

သည ်ဘ0ရားသခင၏် ရညရွ်ယခ်ျက ်ဟ0တပ်ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မဟ0တပ်ါ  /  ဟ0တသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁၈:၁၁-၁၄ - ၁၁ထိ6မ0တပါး လNသားသညေ်ပျာကေ်သာသNတိ6က့ိ6 ကယတ်ငအ်ံ ့
ေသာင0ာ Zကလာသတညး်။ ၁၄ ထိ6နညး်တN ေကာငး်ကငဘ်ံ6၌/0ိေတာ်မNေသာ သငတ်ိ6အ့ဘသည ်ဤ 

သNငယတ်ေယာကက်ိ6မd ပျကစ်းီေစ ြခငး်င0ာ အလိ6ေတာ်မ/0ိ။ 

တေိမာေသဩဝါဒစာပ�မေစာင ်၂:၃-၄ - ၃ ငါတိ6က့ိ6ကယတ်ငေ်တာ်မNေသာ အ/0ငဘ်6ရားသခင ်၄ 

လNအေပါငး်တိ6သ့ည ်ကယတ်ငြ်ခငး်သိ6ေ့ရာက၍် သမvာတရားကိ6 သေိစြခငး်င0ါ၊ ဘ6ရားသခငအ်လိ6 
ေတာ်/0ိ၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကက်ရာ ၂:၇၊ ၁၅၊ ၂၆ - အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ညထ်ိ6သNတိ6၏့စတိ<်0လံ6းများ<0င့ေ်သာတာ 

rံ6အေပu၌တဆံပ်ိခတ<်0ပ်ိေတာ်မNလိ6က]်ပီ၊။ 

၁၅အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည(်တံ6 ့ြပနေ်သာသေဘာြဖင့)် ထိ6 (သNေတာ်ေယာငေ်ဆာငေ်သာ) 

သNများအား ြပကရ်ယက်ျီစယေ်တာ်မNသည။် ထိ6 ့ြပငတ်ဝထိ6သNတိ6 ့ ကိ6 မိမိတိ6၏့ ေမာကမ်ာပလ,ားမ\၌ 

ကာလ/0ညလ်ျားစာွ လ0ထံားေတာ်မNသည။် သိ6 ့ြဖစရ်ာ ထိ6သNတိ6 ့ သည ်မြမငမ်ကနး် 
တေဝလ့ညလ်ည ်ြဖစေ်နbကသည ်၁၆ အလ> ာဟအ်/0ငသ်ည ်ထိ6ကဲသ့ိ6ေ့သာပံ6 ေဆာင ်ချကြ်ဖင့ ်
များစာွ ေသာသNများကိ6 လမ်းမ0ားသိ6 ့ ပိ6ေ့ဆာငေ်တာ်မN၍ များစာွေသာ သNများကိ6 ကား 
တရားလမ်းမ0နသ်ိ6 ့ +,နb်ကားြပသေတာ်မNသည။်  

စWရာေနစာေအ ့၄:၁၁၉ - ကkနေ်တာ်မျိVးသည ်ယငး်သNတိ6အ့ား လမ်းမ0ားသိ6လ့ညး် မ6ချေရာကေ်စပါ 
မည။် ၎ငး်ြပင ်ထိ6သNတိ6အ့ား လိ6ချငတ်ပ်မကြ်ခငး်ကိ6လညး် အမ0နပ်ငြ်ဖစေ်စပါမည။် 

စWရတလွအ်အရ််ရာဖ်  ၇:၁၈၆ - အbကငသ်Nအား အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်လမ်းမ0ားေစေတာ်မNအံ။့ 

ထိ6သN၌ တရား လမ်းမ0နက်ိ6 +,နb်ကားြပသမည့သ်NဟN၍ အလျငး်/0ိေတာမ့ည ်မဟ6တေ်ပ။ ၎ငး်ြပင ်

ထိ6အ/0ငြ်မတ ်သည ်၎ငး်တိ6အ့ား ၎ငး်တိ6၏့ေခါငး်မာမ\၌ပင ်တေဝလ့ညလ်ည ်ြဖစေ်စလျက ်

စနွ ့ပ်စ၍်ထားေတာ ်မNအံသ့တညး်။ 
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ဘ0ရားသခင၏်စRိ0ကလ်က]ဏာ*+င်အ့မWအကျင်တ့ိ0သ့ညအ်စ�ေြပာငး်လလဲယွြ်ခငး်သိ0မ့ဟ0
တ ်မံ0မ+န်မဟ0တေ်သာ လက]ဏာ:+ိြခငး်မျိ[းဟ0တပ်ါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ မဟ0တပ်ါ  /  ဟ0တသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေတာလညရ်ာကျမ်း ၂၃:၁၉ -...စကားေတာ်အတိ6ငး် မြပVဘေဲနေတာ်မNမညေ်လာ။ 

ဂတထိားေတာ်မN]ပီးမ0၊ ဂတေိတာ ်မတညဘ်ေဲနေတာမ်Nမညေ်လာ။.... 

ဆာလကံျမ်း ၁၁၉:၉၀ - သစoာေတာ်သည ်လNမျိVးအဆကဆ်က ်]မဲြမံပါ၏။... 

မာလခိအနာဂတO ကိျမ်း ၃:၆ - ငါသည ်ထာဝရဘ6ရားြဖစ၏်။ ေြပာငး်လြဲခငး် မ/0ိ။  

 တေိမာေသဩဝါဒစာဒ0တယိေစာင ်၂:၁၃ - ငါတိ6သ့ညမ်ယံ6bကညေ်သာ်လညး်၊ ထိ6သခငသ်ည ်

သစoာတညသ်ြဖင် ့ကိ6ယက်ိ6 ြငငး်ပယေ်တာ်မမN<ိ6င။် 

တတိ0ဩဝါဒစာ ၁:၂ - ဘ6ရားဝတ၌် ေမွRေလျာ်ြခငး်<0င်ဆ့ိ6ငေ်သာ သမvာတရား ကိ6ဝနခ်ြံခငး်အလိ6င0ါ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာဟWဒ၁်၁:၁၀၆-၁၀၈ - သိ6 ့ြဖစေ်ပရာ အေbကာငး်မ/0ိလ0ေသာ သNတိ6 ့ သညဂ်ျဟ<�မ်ငရဲဘံ6၌ /0ိbက 

ေပမည။် ၁၀၇ (4ငး်တိ6သ့ည)်မိ6းေကာငး်များ<0င့ ်ပထဝီေြမတညေ်နသမdကာလပတလ်ံ6း ထိ6ငရဲဘံ6 
တငွ ်အသင ်၏အ/0ငြ်မတအ်လိ6/0ိေတာ်မNသညမ်0တပါး 
ထာဝစFေနထိ6ငသ်Nများအြဖစ/်0ိbကေပမည။် ဧကနစ်ငစ်စ ်အသင၏်အ/0ငြ်မတသ်ည ်

မိမိbကရွံယေ်တာ်မNေသာကစိoကိ6 အ]ပီးအစးီ ြပVလ6ပ်ေတာ ်မNေသာ အ/0ငြ်မတပ်င ်

ြဖစေ်တာ်မNေပသတညး်။  
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ဘ0ရားသခငမ်+တပါး အြခားေသာသWတစစ်ံ0တေယာကအ်ား ပျပ်ဝပ်ကိ0းကယွြ်ခားအား 

တားြမစထ်ားပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ တားြမစထ်ားသည ် /  တားြမစထ်ားသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၂၀:၂-၅ - ၂ငါသညသ်င၏်ဘ6ရားသခငထ်ာဝရဘ6ရားြဖစ၏်။ ၃ငါမ0တပါး 
အြခားေသာဘ6ရားကိ6 မကိ6းကယွ<်0င်။့ ၅ ဦးမချဝတမ်ြပV<0င်။့ အေbကာငး်မNကား၊ သင၏်ဘ6ရား 
သခင ်ငါထာဝရဘ6ရားသည၊် သင၌်အြပစ/်0ိသညဟ်6 ယံ6လယွေ်သာဘ6ရား.. 
တရားေဟာရာကျမ်း ၅:၇-၉ - ၇ ငါမ0တပါး အြခားေသာဘ6ရားကိ6မကိ6းကယွ<်0င်။့ ၉ ဦးမချ၊ ဝတမ်ြပV 
<0င်။့ အေbကာငး်မNကား၊ သင၏်ဘ6ရားသခင၊် ငါထာဝရဘ6ရားသည ်သင၌်အြပစ/်0ိသညဟ်6 ယံ6 
လယွေ်သာဘ6ရား၊ 
ဗျာဒတိက်ျမ်း ၂၂:၈-၉ - ၈ ငါေယာဟနသ်ည ်ေကာငး်ကငတ်မန၏် ေြခရငး်၌ကိ6းကယွအ်ံေ့သာင0ါ 
ြပပ်ဝပ်၏။ 9သNကလညး်၊ မြပVပါ<0င်။့ ငါကား၊ သင၏် လ6ပ်ေဘာ်ေဆာငဘ်ကြ်ဖစ၏်။ သင၏် 

အစက်ိ6 ပေရာဖကတ်ိ6<့ 0င်ဤ့စာေစာင၏် စကားကိ6 ေစာင်ေ့/0ာကေ်သာ သNတိ6၏့ လ6ပ်ေဘာ်ေဆာင ်

ဘကလ်ညး် ြဖစ၏်။ ဘ6ရားသခငက်ိ6ကိ6းကယွေ်လာဟ့6ေြပာဆိ6၏။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွအ်စ_ရာအလီ ်၁၇:၂၃ - စငစ်စ ်အသင့အ်ား ဖနဆ်ငး်ေမးွြမzေတာမ်Nေသာအ/0ငြ်မတသ်ည ်

(ဤသိ6 ့) အမိန ့ ်ေတာ်စရီငခ်ျမ0တြ်ပsာနး်ေတာ်မNခဲေ့လသည။်အသငတ်ိ6သ့ညထ်ိ6အ/0ငြ်မတမ်0တစပ်ါး 
အြခားကိ6 ခဝပ်ကိ6းကယွ ်/0ိခိ6းပNေဇာ်ြခငး် အလdငး်မြပVbကရေပ။ 

စWရတဇ်ွဇာရိယာသ ်၅၁:၅၆ - စငစ်စေ်သာ်ကား ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်ဂျငန်သ်တ{ ဝါတိ6အ့ားလညး် 
ေကာငး်၊ မ<6ဿ လNသားတိ6အ့ား လညး်ေကာငး်၊ ငါအ/0ငြ်မတအ်ား ဆညး်ကပ်ကိ6းကယွ ်bကရန ်

သာလdင ်ဖနဆ်ငး်ေတာ်မNခဲ၏့။ 
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်ေကာငး်ကငတ်မန်များအား အာဒမ်၏ေ:+ sေမ+ာက၌် ပျပ်ဝပ်ကိ0းကယွေ်စ 

ြခငး်ြဖင်သ့W၏ထာဝရတညေ်သာဥပေဒမ+ ဆန်က့ျငေ်သာအမိန်က့ိ0ထ0တြ်ပန်ခဲပ့ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မထ0တြ်ပန်ခဲပ့ါ  /  ထ0တြ်ပန်ခဲသ့ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၁၄:၁၂-၁၄ -  ၁၂သငသ်ည ်ေကာငး်ကငက် ကျေလ]ပီတကား။ ၁၃ သင ်

ကလညး်၊ ေကာငး်ကငေ်ပuသိ6င့ါ တကမ်ည။် ဘ6ရားသခင၏် bကယတ်ိ6အ့ေပuမ0ာ ငါပ့လ> ငက်ိ6 ငါချီး 
ေြမUာကမ်ည။် ၁၄ အြမင်ဆ့ံ6းေသာဘ6ရားကဲသ့ိ6 ့ ငါေနမညဟ်6 စတိအ်bက/ံ0ိေလ]ပီ။  
ေယဇေကျလအနာဂတO ကိျမ်း ၂၈:၁၁-၁၉ - ၁၁တဖနထ်ာဝရဘ6ရား၏ <\တက်ပတေ်တာ်သည ်

ငါဆ့သီိ6ေ့ရာကလ်ာ၍၊ ၁၅ ဘာွးေသာေနမ့0စ၍ သင်အ့ြပစထ်င/်0ားေသာ ေနတ့ိ6ငေ်အာင၊် ၁၇ သင ်

သည ်ကိ6ယ၌် တင်တ့ယြ်ခငး်အသေရေbကာင်၊့ ဝါZကားေသာ စတိ/်0ိလျက ်ဂ6ဏထ်နွး်ေတာက ်

ေသာေbကာင်၊့ သင၏်ပညာသည ်ေဖါကြ်ပနလ်ျက/်0ိေလ]ပီ။...  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၃၁-၃၄ - (ြပနလ်ညေ်အာကေ်မသ့တရိbကက6နေ်လာ)့ တရံေရာအခါ ငါအ/0ငသ်ည ်

အပါး ေတာ်ေစတမန ်များအား အသငတ်ိ6သ့ည ်ကမ�ာဦးဖခင ်အာဒမ်ကိ6 ဦးချbကက6န ်ဟ6မိန ့b်ကား 
ေတာ ်မNသည။် (ထိ6အခါ) ဣဗ်လစီ ်မ0အပ ကျနအ်ားလံ6းေသာအပါးေတာ်ေစတမနမ်ျားသည(်ကမ�ာ 

ဦးဖခင)်အာဒမ်(အ)အား ဦးချbကက6န၏်။  

စWရတလွအ်စ_ရာအလီ ်၁၇:၆၁-၆၅ - တစဖ်န(်ြပနလ်ည၍်သတရိbကေလက6န)်။ 

တစရံ်ေရာအခါဝယ ်ငါအ/0ငြ်မတ ်သည ်မလာအကိဟေ်ကာငး်ကငတ်မနတ်ိ6အ့ား အသငတ်ိ6သ့ည ်

အာဒမ်၏ေ/0 Rဝယ ်ဦး ချbကေလက6နဟ်6 မိန ့b်ကားေတာမ်Nခဲရ့ာ အစဗ််လစီမ်0တစပ်ါး 
ထိ6ေကာငး်ကငတ်မနအ်ေပါငး်တိ6သ့ည ်ဦးချ ခဲb့ကေလသည။် 

ယငး်အစဗ််လစီက်အ/0ငြ်မတr်,ံ Rေစးြဖင့ဖ်နဆ်ငး်ေတာ်မNခဲေ့သာသNအား ကkန ်
ေတာ်မျိVးသညဦ်းချရပါမညေ်လာ ဟ6ေလdာကထ်ားခဲေ့လသည။် 
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ဘ0ရားသခငမ်+တပါး အြခားေသာသWတစစ်ံ0တေယာကအ်ား ပျပ်ဝပ်ကိ0းကယွြ်ခားအား 

တားြမစထ်ားပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ တားြမစထ်ားသည ် /  တားြမစထ်ားသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၂၀:၂-၅ - ၂ငါသညသ်င၏်ဘ6ရားသခငထ်ာဝရဘ6ရားြဖစ၏်။ ၃ငါမ0တပါး 
အြခားေသာဘ6ရားကိ6 မကိ6းကယွ<်0င်။့ ၅ ဦးမချဝတမ်ြပV<0င်။့ အေbကာငး်မNကား၊ သင၏်ဘ6ရား 
သခင ်ငါထာဝရဘ6ရားသည၊် သင၌်အြပစ/်0ိသညဟ်6 ယံ6လယွေ်သာဘ6ရား.. 
တရားေဟာရာကျမ်း ၅:၇-၉ - ၇ ငါမ0တပါး အြခားေသာဘ6ရားကိ6မကိ6းကယွ<်0င်။့ ၉ ဦးမချ၊ ဝတမ်ြပV 
<0င်။့ အေbကာငး်မNကား၊ သင၏်ဘ6ရားသခင၊် ငါထာဝရဘ6ရားသည ်သင၌်အြပစ/်0ိသညဟ်6 ယံ6 
လယွေ်သာဘ6ရား၊ 
ဗျာဒတိက်ျမ်း ၂၂:၈-၉ - ၈ ငါေယာဟနသ်ည ်ေကာငး်ကငတ်မန၏် ေြခရငး်၌ကိ6းကယွအ်ံေ့သာင0ါ 
ြပပ်ဝပ်၏။ 9သNကလညး်၊ မြပVပါ<0င်။့ ငါကား၊ သင၏် လ6ပ်ေဘာ်ေဆာငဘ်ကြ်ဖစ၏်။ သင၏် 

အစက်ိ6 ပေရာဖကတ်ိ6<့ 0င်ဤ့စာေစာင၏် စကားကိ6 ေစာင်ေ့/0ာကေ်သာ သNတိ6၏့ လ6ပ်ေဘာ်ေဆာင ်

ဘကလ်ညး် ြဖစ၏်။ ဘ6ရားသခငက်ိ6ကိ6းကယွေ်လာဟ့6ေြပာဆိ6၏။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွအ်စ_ရာအလီ ်၁၇:၂၃ - စငစ်စ ်အသင့အ်ား ဖနဆ်ငး်ေမးွြမzေတာမ်Nေသာအ/0ငြ်မတသ်ည ်

(ဤသိ6 ့) အမိန ့ ်ေတာ်စရီငခ်ျမ0တြ်ပsာနး်ေတာ်မNခဲေ့လသည။်အသငတ်ိ6သ့ညထ်ိ6အ/0ငြ်မတမ်0တစပ်ါး 
အြခားကိ6 ခဝပ်ကိ6းကယွ ်/0ိခိ6းပNေဇာ်ြခငး် အလdငး်မြပVbကရေပ။ 

စWရတဇ်ွဇာရိယာသ ်၅၁:၅၆ - စငစ်စေ်သာ်ကား ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်ဂျငန်သ်တ{ ဝါတိ6အ့ားလညး် 
ေကာငး်၊ မ<6ဿ လNသားတိ6အ့ား လညး်ေကာငး်၊ ငါအ/0ငြ်မတအ်ား ဆညး်ကပ်ကိ6းကယွ ်bကရန ်

သာလdင ်ဖနဆ်ငး်ေတာ်မNခဲ၏့။ 
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်ေကာငး်ကငတ်မန်များအား အာဒမ်၏ေ:+ sေမ+ာက၌် ပျပ်ဝပ်ကိ0းကယွေ်စ 

ြခငး်ြဖင်သ့W၏ထာဝရတညေ်သာဥပေဒမ+ ဆန်က့ျငေ်သာအမိန်က့ိ0ထ0တြ်ပန်ခဲပ့ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မထ0တြ်ပန်ခဲပ့ါ  /  ထ0တြ်ပန်ခဲသ့ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၁၄:၁၂-၁၄ -  ၁၂သငသ်ည ်ေကာငး်ကငက် ကျေလ]ပီတကား။ ၁၃ သင ်

ကလညး်၊ ေကာငး်ကငေ်ပuသိ6င့ါ တကမ်ည။် ဘ6ရားသခင၏် bကယတ်ိ6အ့ေပuမ0ာ ငါပ့လ> ငက်ိ6 ငါချီး 
ေြမUာကမ်ည။် ၁၄ အြမင်ဆ့ံ6းေသာဘ6ရားကဲသ့ိ6 ့ ငါေနမညဟ်6 စတိအ်bက/ံ0ိေလ]ပီ။  
ေယဇေကျလအနာဂတO ကိျမ်း ၂၈:၁၁-၁၉ - ၁၁တဖနထ်ာဝရဘ6ရား၏ <\တက်ပတေ်တာ်သည ်

ငါဆ့သီိ6ေ့ရာကလ်ာ၍၊ ၁၅ ဘာွးေသာေနမ့0စ၍ သင်အ့ြပစထ်င/်0ားေသာ ေနတ့ိ6ငေ်အာင၊် ၁၇ သင ်

သည ်ကိ6ယ၌် တင်တ့ယြ်ခငး်အသေရေbကာင်၊့ ဝါZကားေသာ စတိ/်0ိလျက ်ဂ6ဏထ်နွး်ေတာက ်

ေသာေbကာင်၊့ သင၏်ပညာသည ်ေဖါကြ်ပနလ်ျက/်0ိေလ]ပီ။...  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၃၁-၃၄ - (ြပနလ်ညေ်အာကေ်မသ့တရိbကက6နေ်လာ)့ တရံေရာအခါ ငါအ/0ငသ်ည ်

အပါး ေတာ်ေစတမန ်များအား အသငတ်ိ6သ့ည ်ကမ�ာဦးဖခင ်အာဒမ်ကိ6 ဦးချbကက6န ်ဟ6မိန ့b်ကား 
ေတာ ်မNသည။် (ထိ6အခါ) ဣဗ်လစီ ်မ0အပ ကျနအ်ားလံ6းေသာအပါးေတာ်ေစတမနမ်ျားသည(်ကမ�ာ 

ဦးဖခင)်အာဒမ်(အ)အား ဦးချbကက6န၏်။  

စWရတလွအ်စ_ရာအလီ ်၁၇:၆၁-၆၅ - တစဖ်န(်ြပနလ်ည၍်သတရိbကေလက6န)်။ 

တစရံ်ေရာအခါဝယ ်ငါအ/0ငြ်မတ ်သည ်မလာအကိဟေ်ကာငး်ကငတ်မနတ်ိ6အ့ား အသငတ်ိ6သ့ည ်

အာဒမ်၏ေ/0 Rဝယ ်ဦး ချbကေလက6နဟ်6 မိန ့b်ကားေတာမ်Nခဲရ့ာ အစဗ််လစီမ်0တစပ်ါး 
ထိ6ေကာငး်ကငတ်မနအ်ေပါငး်တိ6သ့ည ်ဦးချ ခဲb့ကေလသည။် 

ယငး်အစဗ််လစီက်အ/0ငြ်မတr်,ံ Rေစးြဖင့ဖ်နဆ်ငး်ေတာ်မNခဲေ့သာသNအား ကkန ်
ေတာ်မျိVးသညဦ်းချရပါမညေ်လာ ဟ6ေလdာကထ်ားခဲေ့လသည။် 
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ဘ0ရားသခငမ်+တပါး အြခားေသာသWတစစ်ံ0တေယာကအ်ား ပျပ်ဝပ်ကိ0းကယွြ်ခားအား 

တားြမစထ်ားပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ တားြမစထ်ားသည ် /  တားြမစထ်ားသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၂၀:၂-၅ - ၂ငါသညသ်င၏်ဘ6ရားသခငထ်ာဝရဘ6ရားြဖစ၏်။ ၃ငါမ0တပါး 
အြခားေသာဘ6ရားကိ6 မကိ6းကယွ<်0င်။့ ၅ ဦးမချဝတမ်ြပV<0င်။့ အေbကာငး်မNကား၊ သင၏်ဘ6ရား 
သခင ်ငါထာဝရဘ6ရားသည၊် သင၌်အြပစ/်0ိသညဟ်6 ယံ6လယွေ်သာဘ6ရား.. 
တရားေဟာရာကျမ်း ၅:၇-၉ - ၇ ငါမ0တပါး အြခားေသာဘ6ရားကိ6မကိ6းကယွ<်0င်။့ ၉ ဦးမချ၊ ဝတမ်ြပV 
<0င်။့ အေbကာငး်မNကား၊ သင၏်ဘ6ရားသခင၊် ငါထာဝရဘ6ရားသည ်သင၌်အြပစ/်0ိသညဟ်6 ယံ6 
လယွေ်သာဘ6ရား၊ 
ဗျာဒတိက်ျမ်း ၂၂:၈-၉ - ၈ ငါေယာဟနသ်ည ်ေကာငး်ကငတ်မန၏် ေြခရငး်၌ကိ6းကယွအ်ံေ့သာင0ါ 
ြပပ်ဝပ်၏။ 9သNကလညး်၊ မြပVပါ<0င်။့ ငါကား၊ သင၏် လ6ပ်ေဘာ်ေဆာငဘ်ကြ်ဖစ၏်။ သင၏် 

အစက်ိ6 ပေရာဖကတ်ိ6<့ 0င်ဤ့စာေစာင၏် စကားကိ6 ေစာင်ေ့/0ာကေ်သာ သNတိ6၏့ လ6ပ်ေဘာ်ေဆာင ်

ဘကလ်ညး် ြဖစ၏်။ ဘ6ရားသခငက်ိ6ကိ6းကယွေ်လာဟ့6ေြပာဆိ6၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွအ်စ_ရာအလီ ်၁၇:၂၃ - စငစ်စ ်အသင့အ်ား ဖနဆ်ငး်ေမးွြမzေတာမ်Nေသာအ/0ငြ်မတသ်ည ်

(ဤသိ6 ့) အမိန ့ ်ေတာ်စရီငခ်ျမ0တြ်ပsာနး်ေတာ်မNခဲေ့လသည။်အသငတ်ိ6သ့ညထ်ိ6အ/0ငြ်မတမ်0တစပ်ါး 
အြခားကိ6 ခဝပ်ကိ6းကယွ ်/0ိခိ6းပNေဇာ်ြခငး် အလdငး်မြပVbကရေပ။ 

စWရတဇ်ွဇာရိယာသ ်၅၁:၅၆ - စငစ်စေ်သာ်ကား ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်ဂျငန်သ်တ{ ဝါတိ6အ့ားလညး် 
ေကာငး်၊ မ<6ဿ လNသားတိ6အ့ား လညး်ေကာငး်၊ ငါအ/0ငြ်မတအ်ား ဆညး်ကပ်ကိ6းကယွ ်bကရန ်

သာလdင ်ဖနဆ်ငး်ေတာ်မNခဲ၏့။ 
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်ေကာငး်ကငတ်မန်များအား အာဒမ်၏ေ:+ sေမ+ာက၌် ပျပ်ဝပ်ကိ0းကယွေ်စ 

ြခငး်ြဖင်သ့W၏ထာဝရတညေ်သာဥပေဒမ+ ဆန်က့ျငေ်သာအမိန်က့ိ0ထ0တြ်ပန်ခဲပ့ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မထ0တြ်ပန်ခဲပ့ါ  /  ထ0တြ်ပန်ခဲသ့ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၁၄:၁၂-၁၄ -  ၁၂သငသ်ည ်ေကာငး်ကငက် ကျေလ]ပီတကား။ ၁၃ သင ်

ကလညး်၊ ေကာငး်ကငေ်ပuသိ6င့ါ တကမ်ည။် ဘ6ရားသခင၏် bကယတ်ိ6အ့ေပuမ0ာ ငါပ့လ> ငက်ိ6 ငါချီး 
ေြမUာကမ်ည။် ၁၄ အြမင်ဆ့ံ6းေသာဘ6ရားကဲသ့ိ6 ့ ငါေနမညဟ်6 စတိအ်bက/ံ0ိေလ]ပီ။  
ေယဇေကျလအနာဂတO ကိျမ်း ၂၈:၁၁-၁၉ - ၁၁တဖနထ်ာဝရဘ6ရား၏ <\တက်ပတေ်တာ်သည ်

ငါဆ့သီိ6ေ့ရာကလ်ာ၍၊ ၁၅ ဘာွးေသာေနမ့0စ၍ သင်အ့ြပစထ်င/်0ားေသာ ေနတ့ိ6ငေ်အာင၊် ၁၇ သင ်

သည ်ကိ6ယ၌် တင်တ့ယြ်ခငး်အသေရေbကာင်၊့ ဝါZကားေသာ စတိ/်0ိလျက ်ဂ6ဏထ်နွး်ေတာက ်

ေသာေbကာင်၊့ သင၏်ပညာသည ်ေဖါကြ်ပနလ်ျက/်0ိေလ]ပီ။...  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၃၁-၃၄ - (ြပနလ်ညေ်အာကေ်မသ့တရိbကက6နေ်လာ)့ တရံေရာအခါ ငါအ/0ငသ်ည ်

အပါး ေတာ်ေစတမန ်များအား အသငတ်ိ6သ့ည ်ကမ�ာဦးဖခင ်အာဒမ်ကိ6 ဦးချbကက6န ်ဟ6မိန ့b်ကား 
ေတာ ်မNသည။် (ထိ6အခါ) ဣဗ်လစီ ်မ0အပ ကျနအ်ားလံ6းေသာအပါးေတာ်ေစတမနမ်ျားသည(်ကမ�ာ 

ဦးဖခင)်အာဒမ်(အ)အား ဦးချbကက6န၏်။  

စWရတလွအ်စ_ရာအလီ ်၁၇:၆၁-၆၅ - တစဖ်န(်ြပနလ်ည၍်သတရိbကေလက6န)်။ 

တစရံ်ေရာအခါဝယ ်ငါအ/0ငြ်မတ ်သည ်မလာအကိဟေ်ကာငး်ကငတ်မနတ်ိ6အ့ား အသငတ်ိ6သ့ည ်

အာဒမ်၏ေ/0 Rဝယ ်ဦး ချbကေလက6နဟ်6 မိန ့b်ကားေတာမ်Nခဲရ့ာ အစဗ််လစီမ်0တစပ်ါး 
ထိ6ေကာငး်ကငတ်မနအ်ေပါငး်တိ6သ့ည ်ဦးချ ခဲb့ကေလသည။် 

ယငး်အစဗ််လစီက်အ/0ငြ်မတr်,ံ Rေစးြဖင့ဖ်နဆ်ငး်ေတာ်မNခဲေ့သာသNအား ကkန ်
ေတာ်မျိVးသညဦ်းချရပါမညေ်လာ ဟ6ေလdာကထ်ားခဲေ့လသည။် 
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ဘ0ရားသခငမ်+တပါး အြခားေသာသWတစစ်ံ0တေယာကအ်ား ပျပ်ဝပ်ကိ0းကယွြ်ခားအား 

တားြမစထ်ားပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ တားြမစထ်ားသည ် /  တားြမစထ်ားသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၂၀:၂-၅ - ၂ငါသညသ်င၏်ဘ6ရားသခငထ်ာဝရဘ6ရားြဖစ၏်။ ၃ငါမ0တပါး 
အြခားေသာဘ6ရားကိ6 မကိ6းကယွ<်0င်။့ ၅ ဦးမချဝတမ်ြပV<0င်။့ အေbကာငး်မNကား၊ သင၏်ဘ6ရား 
သခင ်ငါထာဝရဘ6ရားသည၊် သင၌်အြပစ/်0ိသညဟ်6 ယံ6လယွေ်သာဘ6ရား.. 
တရားေဟာရာကျမ်း ၅:၇-၉ - ၇ ငါမ0တပါး အြခားေသာဘ6ရားကိ6မကိ6းကယွ<်0င်။့ ၉ ဦးမချ၊ ဝတမ်ြပV 
<0င်။့ အေbကာငး်မNကား၊ သင၏်ဘ6ရားသခင၊် ငါထာဝရဘ6ရားသည ်သင၌်အြပစ/်0ိသညဟ်6 ယံ6 
လယွေ်သာဘ6ရား၊ 
ဗျာဒတိက်ျမ်း ၂၂:၈-၉ - ၈ ငါေယာဟနသ်ည ်ေကာငး်ကငတ်မန၏် ေြခရငး်၌ကိ6းကယွအ်ံေ့သာင0ါ 
ြပပ်ဝပ်၏။ 9သNကလညး်၊ မြပVပါ<0င်။့ ငါကား၊ သင၏် လ6ပ်ေဘာ်ေဆာငဘ်ကြ်ဖစ၏်။ သင၏် 

အစက်ိ6 ပေရာဖကတ်ိ6<့ 0င်ဤ့စာေစာင၏် စကားကိ6 ေစာင်ေ့/0ာကေ်သာ သNတိ6၏့ လ6ပ်ေဘာ်ေဆာင ်

ဘကလ်ညး် ြဖစ၏်။ ဘ6ရားသခငက်ိ6ကိ6းကယွေ်လာဟ့6ေြပာဆိ6၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွအ်စ_ရာအလီ ်၁၇:၂၃ - စငစ်စ ်အသင့အ်ား ဖနဆ်ငး်ေမးွြမzေတာမ်Nေသာအ/0ငြ်မတသ်ည ်

(ဤသိ6 ့) အမိန ့ ်ေတာ်စရီငခ်ျမ0တြ်ပsာနး်ေတာ်မNခဲေ့လသည။်အသငတ်ိ6သ့ညထ်ိ6အ/0ငြ်မတမ်0တစပ်ါး 
အြခားကိ6 ခဝပ်ကိ6းကယွ ်/0ိခိ6းပNေဇာ်ြခငး် အလdငး်မြပVbကရေပ။ 

စWရတဇ်ွဇာရိယာသ ်၅၁:၅၆ - စငစ်စေ်သာ်ကား ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်ဂျငန်သ်တ{ ဝါတိ6အ့ားလညး် 
ေကာငး်၊ မ<6ဿ လNသားတိ6အ့ား လညး်ေကာငး်၊ ငါအ/0ငြ်မတအ်ား ဆညး်ကပ်ကိ6းကယွ ်bကရန ်

သာလdင ်ဖနဆ်ငး်ေတာ်မNခဲ၏့။ 
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်ေကာငး်ကငတ်မန်များအား အာဒမ်၏ေ:+ sေမ+ာက၌် ပျပ်ဝပ်ကိ0းကယွေ်စ 

ြခငး်ြဖင်သ့W၏ထာဝရတညေ်သာဥပေဒမ+ ဆန်က့ျငေ်သာအမိန်က့ိ0ထ0တြ်ပန်ခဲပ့ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မထ0တြ်ပန်ခဲပ့ါ  /  ထ0တြ်ပန်ခဲသ့ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၁၄:၁၂-၁၄ -  ၁၂သငသ်ည ်ေကာငး်ကငက် ကျေလ]ပီတကား။ ၁၃ သင ်

ကလညး်၊ ေကာငး်ကငေ်ပuသိ6င့ါ တကမ်ည။် ဘ6ရားသခင၏် bကယတ်ိ6အ့ေပuမ0ာ ငါပ့လ> ငက်ိ6 ငါချီး 
ေြမUာကမ်ည။် ၁၄ အြမင်ဆ့ံ6းေသာဘ6ရားကဲသ့ိ6 ့ ငါေနမညဟ်6 စတိအ်bက/ံ0ိေလ]ပီ။  
ေယဇေကျလအနာဂတO ကိျမ်း ၂၈:၁၁-၁၉ - ၁၁တဖနထ်ာဝရဘ6ရား၏ <\တက်ပတေ်တာ်သည ်

ငါဆ့သီိ6ေ့ရာကလ်ာ၍၊ ၁၅ ဘာွးေသာေနမ့0စ၍ သင်အ့ြပစထ်င/်0ားေသာ ေနတ့ိ6ငေ်အာင၊် ၁၇ သင ်

သည ်ကိ6ယ၌် တင်တ့ယြ်ခငး်အသေရေbကာင်၊့ ဝါZကားေသာ စတိ/်0ိလျက ်ဂ6ဏထ်နွး်ေတာက ်

ေသာေbကာင်၊့ သင၏်ပညာသည ်ေဖါကြ်ပနလ်ျက/်0ိေလ]ပီ။...  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၃၁-၃၄ - (ြပနလ်ညေ်အာကေ်မသ့တရိbကက6နေ်လာ)့ တရံေရာအခါ ငါအ/0ငသ်ည ်

အပါး ေတာ်ေစတမန ်များအား အသငတ်ိ6သ့ည ်ကမ�ာဦးဖခင ်အာဒမ်ကိ6 ဦးချbကက6န ်ဟ6မိန ့b်ကား 
ေတာ ်မNသည။် (ထိ6အခါ) ဣဗ်လစီ ်မ0အပ ကျနအ်ားလံ6းေသာအပါးေတာ်ေစတမနမ်ျားသည(်ကမ�ာ 

ဦးဖခင)်အာဒမ်(အ)အား ဦးချbကက6န၏်။  

စWရတလွအ်စ_ရာအလီ ်၁၇:၆၁-၆၅ - တစဖ်န(်ြပနလ်ည၍်သတရိbကေလက6န)်။ 

တစရံ်ေရာအခါဝယ ်ငါအ/0ငြ်မတ ်သည ်မလာအကိဟေ်ကာငး်ကငတ်မနတ်ိ6အ့ား အသငတ်ိ6သ့ည ်

အာဒမ်၏ေ/0 Rဝယ ်ဦး ချbကေလက6နဟ်6 မိန ့b်ကားေတာမ်Nခဲရ့ာ အစဗ််လစီမ်0တစပ်ါး 
ထိ6ေကာငး်ကငတ်မနအ်ေပါငး်တိ6သ့ည ်ဦးချ ခဲb့ကေလသည။် 

ယငး်အစဗ််လစီက်အ/0ငြ်မတr်,ံ Rေစးြဖင့ဖ်နဆ်ငး်ေတာ်မNခဲေ့သာသNအား ကkန ်
ေတာ်မျိVးသညဦ်းချရပါမညေ်လာ ဟ6ေလdာကထ်ားခဲေ့လသည။် 



သန ့်:+ငး်ေသာဝိညာ�ေတာ်၊ ေကာငး်ကငတ်မန်များ၊ နတဆ်ိ0းများ*+င်စ့ာတန် 
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သန်:့+ငး်ေသာဝိညာ�ေတာ်ကိ0 ဘ0ရားသခငအ်ေနြဖင်လ့ကခ်ံပါသလား။ (Ruh-ül Kudüs) 
သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် / လကမ်ခံပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဆာလကံျမ်း ၁၃၉:၇ – ဝိညာFေတာ်<0င်လ့တွြ်ခငး်အလိ6င0ါ အဘယ ်အရပ်သိ6 ့ သာွး<ိ6ငပ်ါမညန်ညး်။ 

မျက<်0ာေတာ်<0င် ့လတွြ်ခငး်အလိ6င0ါ အဘယအ်ရပ်သိ6 ့ ေြပး<ိ6ငပ်ါမညန်ညး်။ 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၄:၂၄ - ဘ6ရားသခငသ်ညန်ဝံိညာFြဖစေ်တာ်မN၏။ဘ6ရားသခငက်ိ6ကိ6းကယွ ်

ေသာသNတိ6သ့ည၊် နဝံိညာF<0င် ့၎ငး်၊ သစoာ<0င်၎့ငး် ကိ6းကယွရ်မညဟ်6 မိန်ေ့တာ်မN၏။ 

တမန်ေတာ်ဝတ~ [ ၅:၃-၄ -  ၃ အာနန၊ိ သငသ်ညသ်န်/့0ငး်ေသာ ဝိညာFေတာက်ိ6 လ0ည်စ့ား၍…… 

စာတနသ်ည ်သင၏်စတိ<်0လံ6းကိ6 အဘယေ်bကာင် ့ြပည်ေ့စရသနညး်။ ၄....လNကိ6သာ မ6သာေြပာ]ပီ 

မဟ6တ၊် ဘ6ရားသခငက်ိ6လညး် မ6သာေြပာ]ပီဟ6 ေပတr6ဆိ6၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၈၇၊ ၂၅၃ - ၈၇ မရ်ယမ်(သခငမ်)၏သားေတာ်နဗီတမနေ်တာ်အစီာအားထင/်0ား 
လ0စာွေသာသကေ်သခလံကpဏာတနခ်ိ6းြပာဋဟိာများကိ6ေပးသနားေတာ်မNခဲ၏့။၎ငး်အြပငင်ါအ/0
င ်သည ်ထိ6’အစီာ’ အား ‘rNဟ6းလက်6ဒ6စ’် (ဝါ) အပါးေတာ်ေစတမန ်ဂျိဗ်ရီလက်ိ6 ေစလ,တြ်ခငး်ြဖင့ ်
ကNည ီအားေပးေတာ်မNခဲေ့လသည။်  

စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၁၀ - အိ6-မရ်ယမ်၏သားအစီာအသငသ်ညအ်bကငအ်ခါဝယင်ါအ/0ငြ်မတ ်

သညအ်သင့အ်ား ‘rNဟ6လက်6ဒတွစ်’် ြဖင့ ်ကNညေီထာကမ်ေတာ်မNခဲ၏့။  

မ+တခ်ျက။် သမ#ာကျမ်းစာတငွ ်သန်:့+ငး်ေသာဝိညာ�ေတာ်အား ဘ0ရားသခငအ်ြဖစ ်ေဖာ်ေဆာင ်

ထားေသာေနရာ (၁၁၃) ေနရာ:+ိသည။်  
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သန်:့+ငး်ေသာဝိညာ�ေတာ်၌ ဖန်ဆငး်ရန်တန်ခိ0းအာဏာ :+ိပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ :+ိသည ် / မ:+ိပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ကမ}ာဦးကျမ်း ၁:၁-၂ - ၁အစအဦး၌ ဘ6ရားသခငသ်ည ်ေကာငး်ကင<်0င် ့ေြမeကးီကိ6 ဖနဆ်ငး်ေတာ်မN 
၏။ ၂.. ဘ6ရားသခင၏်ဝိညာFေတာ်သည ်ေရမျက<်0ာြပငေ်ပuမ0ာ လ\ပ်/0ားေတာ်မN၏။ 

ေယာဘဝတ~ [ ၂၆:၁၃ - ဝိညာFေတာအ်ားြဖင် ့မိ6ဃး်ေကာငး်ကငတ်နဆ်ာများကိ6ြပင၍်... 

ေယာဘဝတ~ [ ၃၃:၄ - ဘ6ရားသခင၏်ဝိညာFေတာ်သည ်ငါက့ိ6ဖနဆ်ငး်ေတာ်မN]ပီ။အန<{တနခ်ိ6း/0င ်

၏အသကေ်တာသ်ည ်ငါက့ိ6 အသက/်0ငေ်စေတာ်မN]ပီ။ 

ဆာလကံျမ်း ၁၀၄:၃၀ - တဖနဝ်ိညာFေတာ်ကိ6 လ,တ၍်၊ သNတိ6က့ိ6 ဖနဆ်ငး်ေတာ်မNသြဖင်.့.. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ၅်:၁၁၀၊ ၁၁၆၊ ၁၁၈ - ၁၁၀ အိ6- မရ်ယမ်၏သား အစီာ .. ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်

အသင့အ်ား ‘rNဟ6လက်6ဒတွစ်’် ြဖင့ ်ကNညေီထာကမ်ေတာ်မNခဲ၏့။ ၁၁၆ “(အိ6 - အ/0င)် အ/0ငြ်မတ ်

သည ်ကkန ်ေတာ်မျိVး၏စတိတ်ငွး်၌ /0ိသမdတိ6က့ိ6 (အZကငး်မဲ)့သ/ိ0ိေတာ်မNပါ၏။”၁၁၈“အ/0ငြ်မတ ်

သည ်တနခ်ိ6းအာ<6ေဘာ်<0င့ ်ြပည့စ်ံ6ေတာ်မNေသာအ/0င၊် ကျိVးေbကာငး် ဆငြ်ခငတ်ံ6ဉာဏ<်0င့ ်ြပည့စ်ံ6 
ေတာမ်Nေသာအ/0င ်ြဖစေ်တာမ်Nပါသည။်” 

စWရဟမ်ရယမ်၁၉:၁၇-၁၉ - ၁၇ငါအ/0ငြ်မတသ်ညယ်ငး်မရ်ယမ်၏ထသံိ6မ့ိမိ၏အထNးေကာငး်ကငတ်မန ်

ကိ6 ေစလ,တေ်တာ်မNခဲေ့လသည။် ၁၉ (ထိ6အခါ) ယငး်ေကာငး်ကငတ်မနက်(အိ6မရ်ယမ်)ကk<်6ပ်သည ်

အသင့အ်ား ဖနဆ်ငး်ေမးွြမzေတာ်မNေသာအ/0ငြ်မတ၏် ေစတမနသ်ာလdငြ်ဖစေ်ပသည။်  

	

သန ့်:+ငး်ေသာဝိညာ�ေတာ်၊ ေကာငး်ကငတ်မန်များ၊ နတဆ်ိ0းများ*+င်စ့ာတန် 
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သန်:့+ငး်ေသာဝိညာ�ေတာ်ကိ0 ဘ0ရားသခငအ်ေနြဖင်လ့ကခ်ံပါသလား။ (Ruh-ül Kudüs) 
သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် / လကမ်ခံပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဆာလကံျမ်း ၁၃၉:၇ – ဝိညာFေတာ်<0င်လ့တွြ်ခငး်အလိ6င0ါ အဘယ ်အရပ်သိ6 ့ သာွး<ိ6ငပ်ါမညန်ညး်။ 

မျက<်0ာေတာ်<0င် ့လတွြ်ခငး်အလိ6င0ါ အဘယအ်ရပ်သိ6 ့ ေြပး<ိ6ငပ်ါမညန်ညး်။ 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၄:၂၄ - ဘ6ရားသခငသ်ညန်ဝံိညာFြဖစေ်တာ်မN၏။ဘ6ရားသခငက်ိ6ကိ6းကယွ ်

ေသာသNတိ6သ့ည၊် နဝံိညာF<0င် ့၎ငး်၊ သစoာ<0င်၎့ငး် ကိ6းကယွရ်မညဟ်6 မိန်ေ့တာ်မN၏။ 

တမန်ေတာ်ဝတ~ [ ၅:၃-၄ -  ၃ အာနန၊ိ သငသ်ညသ်န်/့0ငး်ေသာ ဝိညာFေတာက်ိ6 လ0ည်စ့ား၍…… 

စာတနသ်ည ်သင၏်စတိ<်0လံ6းကိ6 အဘယေ်bကာင် ့ြပည်ေ့စရသနညး်။ ၄....လNကိ6သာ မ6သာေြပာ]ပီ 

မဟ6တ၊် ဘ6ရားသခငက်ိ6လညး် မ6သာေြပာ]ပီဟ6 ေပတr6ဆိ6၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၈၇၊ ၂၅၃ - ၈၇ မရ်ယမ်(သခငမ်)၏သားေတာ်နဗီတမနေ်တာ်အစီာအားထင/်0ား 
လ0စာွေသာသကေ်သခလံကpဏာတနခ်ိ6းြပာဋဟိာများကိ6ေပးသနားေတာ်မNခဲ၏့။၎ငး်အြပငင်ါအ/0
င ်သည ်ထိ6’အစီာ’ အား ‘rNဟ6းလက်6ဒ6စ’် (ဝါ) အပါးေတာ်ေစတမန ်ဂျိဗ်ရီလက်ိ6 ေစလ,တြ်ခငး်ြဖင့ ်
ကNည ီအားေပးေတာမ်Nခဲေ့လသည။်  

စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၁၀ - အိ6-မရ်ယမ်၏သားအစီာအသငသ်ညအ်bကငအ်ခါဝယင်ါအ/0ငြ်မတ ်

သညအ်သင့အ်ား ‘rNဟ6လက်6ဒတွစ်’် ြဖင့ ်ကNညေီထာကမ်ေတာ်မNခဲ၏့။  

မ+တခ်ျက။် သမ#ာကျမ်းစာတငွ ်သန်:့+ငး်ေသာဝိညာ�ေတာ်အား ဘ0ရားသခငအ်ြဖစ ်ေဖာ်ေဆာင ်

ထားေသာေနရာ (၁၁၃) ေနရာ:+ိသည။်  
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သန်:့+ငး်ေသာဝိညာ�ေတာ်၌ ဖန်ဆငး်ရန်တန်ခိ0းအာဏာ :+ိပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ :+ိသည ် / မ:+ိပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ကမ}ာဦးကျမ်း ၁:၁-၂ - ၁အစအဦး၌ ဘ6ရားသခငသ်ည ်ေကာငး်ကင<်0င် ့ေြမeကးီကိ6 ဖနဆ်ငး်ေတာ်မN 
၏။ ၂.. ဘ6ရားသခင၏်ဝိညာFေတာ်သည ်ေရမျက<်0ာြပငေ်ပuမ0ာ လ\ပ်/0ားေတာ်မN၏။ 

ေယာဘဝတ~ [ ၂၆:၁၃ - ဝိညာFေတာအ်ားြဖင် ့မိ6ဃး်ေကာငး်ကငတ်နဆ်ာများကိ6ြပင၍်... 

ေယာဘဝတ~ [ ၃၃:၄ - ဘ6ရားသခင၏်ဝိညာFေတာ်သည ်ငါက့ိ6ဖနဆ်ငး်ေတာ်မN]ပီ။အန<{တနခ်ိ6း/0င ်

၏အသကေ်တာသ်ည ်ငါက့ိ6 အသက/်0ငေ်စေတာ်မN]ပီ။ 

ဆာလကံျမ်း ၁၀၄:၃၀ - တဖနဝ်ိညာFေတာ်ကိ6 လ,တ၍်၊ သNတိ6က့ိ6 ဖနဆ်ငး်ေတာ်မNသြဖင်.့.. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ၅်:၁၁၀၊ ၁၁၆၊ ၁၁၈ - ၁၁၀ အိ6- မရ်ယမ်၏သား အစီာ .. ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်

အသင့အ်ား ‘rNဟ6လက်6ဒတွစ်’် ြဖင့ ်ကNညေီထာကမ်ေတာ်မNခဲ၏့။ ၁၁၆ “(အိ6 - အ/0င)် အ/0ငြ်မတ ်

သည ်ကkန ်ေတာ်မျိVး၏စတိတ်ငွး်၌ /0ိသမdတိ6က့ိ6 (အZကငး်မဲ)့သ/ိ0ိေတာ်မNပါ၏။”၁၁၈“အ/0ငြ်မတ ်

သည ်တနခ်ိ6းအာ<6ေဘာ်<0င့ ်ြပည့စ်ံ6ေတာ်မNေသာအ/0င၊် ကျိVးေbကာငး် ဆငြ်ခငတ်ံ6ဉာဏ<်0င့ ်ြပည့စ်ံ6 
ေတာမ်Nေသာအ/0င ်ြဖစေ်တာမ်Nပါသည။်” 

စWရဟမ်ရယမ်၁၉:၁၇-၁၉ - ၁၇ငါအ/0ငြ်မတသ်ညယ်ငး်မရ်ယမ်၏ထသံိ6မ့ိမိ၏အထNးေကာငး်ကငတ်မန ်

ကိ6 ေစလ,တေ်တာ်မNခဲေ့လသည။် ၁၉ (ထိ6အခါ) ယငး်ေကာငး်ကငတ်မနက်(အိ6မရ်ယမ်)ကk<်6ပ်သည ်

အသင့အ်ား ဖနဆ်ငး်ေမးွြမzေတာ်မNေသာအ/0ငြ်မတ၏် ေစတမနသ်ာလdငြ်ဖစေ်ပသည။်  

	

သန ့်:+ငး်ေသာဝိညာ�ေတာ်၊ ေကာငး်ကငတ်မန်များ၊ နတဆ်ိ0းများ*+င်စ့ာတန် 

၅၁။.  51 

သန်:့+ငး်ေသာဝိညာ�ေတာ်ကိ0 ဘ0ရားသခငအ်ေနြဖင်လ့ကခ်ံပါသလား။ (Ruh-ül Kudüs) 
သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် / လကမ်ခံပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဆာလကံျမ်း ၁၃၉:၇ – ဝိညာFေတာ်<0င်လ့တွြ်ခငး်အလိ6င0ါ အဘယ ်အရပ်သိ6 ့ သာွး<ိ6ငပ်ါမညန်ညး်။ 

မျက<်0ာေတာ်<0င် ့လတွြ်ခငး်အလိ6င0ါ အဘယအ်ရပ်သိ6 ့ ေြပး<ိ6ငပ်ါမညန်ညး်။ 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၄:၂၄ - ဘ6ရားသခငသ်ညန်ဝံိညာFြဖစေ်တာ်မN၏။ဘ6ရားသခငက်ိ6ကိ6းကယွ ်

ေသာသNတိ6သ့ည၊် နဝံိညာF<0င် ့၎ငး်၊ သစoာ<0င်၎့ငး် ကိ6းကယွရ်မညဟ်6 မိန်ေ့တာ်မN၏။ 

တမန်ေတာ်ဝတ~ [ ၅:၃-၄ -  ၃ အာနန၊ိ သငသ်ညသ်န်/့0ငး်ေသာ ဝိညာFေတာက်ိ6 လ0ည်စ့ား၍…… 

စာတနသ်ည ်သင၏်စတိ<်0လံ6းကိ6 အဘယေ်bကာင် ့ြပည်ေ့စရသနညး်။ ၄....လNကိ6သာ မ6သာေြပာ]ပီ 

မဟ6တ၊် ဘ6ရားသခငက်ိ6လညး် မ6သာေြပာ]ပီဟ6 ေပတr6ဆိ6၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၈၇၊ ၂၅၃ - ၈၇ မရ်ယမ်(သခငမ်)၏သားေတာ်နဗီတမနေ်တာ်အစီာအားထင/်0ား 
လ0စာွေသာသကေ်သခလံကpဏာတနခ်ိ6းြပာဋဟိာများကိ6ေပးသနားေတာ်မNခဲ၏့။၎ငး်အြပငင်ါအ/0
င ်သည ်ထိ6’အစီာ’ အား ‘rNဟ6းလက်6ဒ6စ’် (ဝါ) အပါးေတာ်ေစတမန ်ဂျိဗ်ရီလက်ိ6 ေစလ,တြ်ခငး်ြဖင့ ်
ကNည ီအားေပးေတာ်မNခဲေ့လသည။်  

စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၁၀ - အိ6-မရ်ယမ်၏သားအစီာအသငသ်ညအ်bကငအ်ခါဝယင်ါအ/0ငြ်မတ ်

သညအ်သင့အ်ား ‘rNဟ6လက်6ဒတွစ်’် ြဖင့ ်ကNညေီထာကမ်ေတာ်မNခဲ၏့။  

မ+တခ်ျက။် သမ#ာကျမ်းစာတငွ ်သန်:့+ငး်ေသာဝိညာ�ေတာ်အား ဘ0ရားသခငအ်ြဖစ ်ေဖာ်ေဆာင ်

ထားေသာေနရာ (၁၁၃) ေနရာ:+ိသည။်  
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သန်:့+ငး်ေသာဝိညာ�ေတာ်၌ ဖန်ဆငး်ရန်တန်ခိ0းအာဏာ :+ိပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ :+ိသည ် / မ:+ိပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ကမ}ာဦးကျမ်း ၁:၁-၂ - ၁အစအဦး၌ ဘ6ရားသခငသ်ည ်ေကာငး်ကင<်0င် ့ေြမeကးီကိ6 ဖနဆ်ငး်ေတာ်မN 
၏။ ၂.. ဘ6ရားသခင၏်ဝိညာFေတာ်သည ်ေရမျက<်0ာြပငေ်ပuမ0ာ လ\ပ်/0ားေတာ်မN၏။ 

ေယာဘဝတ~ [ ၂၆:၁၃ - ဝိညာFေတာအ်ားြဖင် ့မိ6ဃး်ေကာငး်ကငတ်နဆ်ာများကိ6ြပင၍်... 

ေယာဘဝတ~ [ ၃၃:၄ - ဘ6ရားသခင၏်ဝိညာFေတာ်သည ်ငါက့ိ6ဖနဆ်ငး်ေတာ်မN]ပီ။အန<{တနခ်ိ6း/0င ်

၏အသကေ်တာသ်ည ်ငါက့ိ6 အသက/်0ငေ်စေတာ်မN]ပီ။ 

ဆာလကံျမ်း ၁၀၄:၃၀ - တဖနဝ်ိညာFေတာ်ကိ6 လ,တ၍်၊ သNတိ6က့ိ6 ဖနဆ်ငး်ေတာ်မNသြဖင်.့.. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ၅်:၁၁၀၊ ၁၁၆၊ ၁၁၈ - ၁၁၀ အိ6- မရ်ယမ်၏သား အစီာ .. ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်

အသင့အ်ား ‘rNဟ6လက်6ဒတွစ်’် ြဖင့ ်ကNညေီထာကမ်ေတာ်မNခဲ၏့။ ၁၁၆ “(အိ6 - အ/0င)် အ/0ငြ်မတ ်

သည ်ကkန ်ေတာ်မျိVး၏စတိတ်ငွး်၌ /0ိသမdတိ6က့ိ6 (အZကငး်မဲ)့သ/ိ0ိေတာ်မNပါ၏။”၁၁၈“အ/0ငြ်မတ ်

သည ်တနခ်ိ6းအာ<6ေဘာ်<0င့ ်ြပည့စ်ံ6ေတာ်မNေသာအ/0င၊် ကျိVးေbကာငး် ဆငြ်ခငတ်ံ6ဉာဏ<်0င့ ်ြပည့စ်ံ6 
ေတာမ်Nေသာအ/0င ်ြဖစေ်တာမ်Nပါသည။်” 

စWရဟမ်ရယမ်၁၉:၁၇-၁၉ - ၁၇ငါအ/0ငြ်မတသ်ညယ်ငး်မရ်ယမ်၏ထသံိ6မ့ိမိ၏အထNးေကာငး်ကငတ်မန ်

ကိ6 ေစလ,တေ်တာ်မNခဲေ့လသည။် ၁၉ (ထိ6အခါ) ယငး်ေကာငး်ကငတ်မနက်(အိ6မရ်ယမ်)ကk<်6ပ်သည ်

အသင့အ်ား ဖနဆ်ငး်ေမးွြမzေတာ်မNေသာအ/0ငြ်မတ၏် ေစတမနသ်ာလdငြ်ဖစေ်ပသည။်  

	

သန ့်:+ငး်ေသာဝိညာ�ေတာ်၊ ေကာငး်ကငတ်မန်များ၊ နတဆ်ိ0းများ*+င်စ့ာတန် 
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သန်:့+ငး်ေသာဝိညာ�ေတာ်ကိ0 ဘ0ရားသခငအ်ေနြဖင်လ့ကခ်ံပါသလား။ (Ruh-ül Kudüs) 
သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် / လကမ်ခံပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဆာလကံျမ်း ၁၃၉:၇ – ဝိညာFေတာ်<0င်လ့တွြ်ခငး်အလိ6င0ါ အဘယ ်အရပ်သိ6 ့ သာွး<ိ6ငပ်ါမညန်ညး်။ 

မျက<်0ာေတာ်<0င် ့လတွြ်ခငး်အလိ6င0ါ အဘယအ်ရပ်သိ6 ့ ေြပး<ိ6ငပ်ါမညန်ညး်။ 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၄:၂၄ - ဘ6ရားသခငသ်ညန်ဝံိညာFြဖစေ်တာ်မN၏။ဘ6ရားသခငက်ိ6ကိ6းကယွ ်

ေသာသNတိ6သ့ည၊် နဝံိညာF<0င် ့၎ငး်၊ သစoာ<0င်၎့ငး် ကိ6းကယွရ်မညဟ်6 မိန်ေ့တာ်မN၏။ 

တမန်ေတာ်ဝတ~ [ ၅:၃-၄ -  ၃ အာနန၊ိ သငသ်ညသ်န်/့0ငး်ေသာ ဝိညာFေတာက်ိ6 လ0ည်စ့ား၍…… 

စာတနသ်ည ်သင၏်စတိ<်0လံ6းကိ6 အဘယေ်bကာင် ့ြပည်ေ့စရသနညး်။ ၄....လNကိ6သာ မ6သာေြပာ]ပီ 

မဟ6တ၊် ဘ6ရားသခငက်ိ6လညး် မ6သာေြပာ]ပီဟ6 ေပတr6ဆိ6၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၈၇၊ ၂၅၃ - ၈၇ မရ်ယမ်(သခငမ်)၏သားေတာ်နဗီတမနေ်တာ်အစီာအားထင/်0ား 
လ0စာွေသာသကေ်သခလံကpဏာတနခ်ိ6းြပာဋဟိာများကိ6ေပးသနားေတာ်မNခဲ၏့။၎ငး်အြပငင်ါအ/0
င ်သည ်ထိ6’အစီာ’ အား ‘rNဟ6းလက်6ဒ6စ’် (ဝါ) အပါးေတာ်ေစတမန ်ဂျိဗ်ရီလက်ိ6 ေစလ,တြ်ခငး်ြဖင့ ်
ကNည ီအားေပးေတာ်မNခဲေ့လသည။်  

စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၁၀ - အိ6-မရ်ယမ်၏သားအစီာအသငသ်ညအ်bကငအ်ခါဝယင်ါအ/0ငြ်မတ ်

သညအ်သင့အ်ား ‘rNဟ6လက်6ဒတွစ်’် ြဖင့ ်ကNညေီထာကမ်ေတာ်မNခဲ၏့။  

မ+တခ်ျက။် သမ#ာကျမ်းစာတငွ ်သန်:့+ငး်ေသာဝိညာ�ေတာ်အား ဘ0ရားသခငအ်ြဖစ ်ေဖာ်ေဆာင ်

ထားေသာေနရာ (၁၁၃) ေနရာ:+ိသည။်  
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သန်:့+ငး်ေသာဝိညာ�ေတာ်၌ ဖန်ဆငး်ရန်တန်ခိ0းအာဏာ :+ိပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ :+ိသည ် / မ:+ိပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ကမ}ာဦးကျမ်း ၁:၁-၂ - ၁အစအဦး၌ ဘ6ရားသခငသ်ည ်ေကာငး်ကင<်0င် ့ေြမeကးီကိ6 ဖနဆ်ငး်ေတာ်မN 
၏။ ၂.. ဘ6ရားသခင၏်ဝိညာFေတာ်သည ်ေရမျက<်0ာြပငေ်ပuမ0ာ လ\ပ်/0ားေတာ်မN၏။ 

ေယာဘဝတ~ [ ၂၆:၁၃ - ဝိညာFေတာအ်ားြဖင် ့မိ6ဃး်ေကာငး်ကငတ်နဆ်ာများကိ6ြပင၍်... 

ေယာဘဝတ~ [ ၃၃:၄ - ဘ6ရားသခင၏်ဝိညာFေတာ်သည ်ငါက့ိ6ဖနဆ်ငး်ေတာ်မN]ပီ။အန<{တနခ်ိ6း/0င ်

၏အသကေ်တာသ်ည ်ငါက့ိ6 အသက/်0ငေ်စေတာ်မN]ပီ။ 

ဆာလကံျမ်း ၁၀၄:၃၀ - တဖနဝ်ိညာFေတာ်ကိ6 လ,တ၍်၊ သNတိ6က့ိ6 ဖနဆ်ငး်ေတာ်မNသြဖင်.့.. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ၅်:၁၁၀၊ ၁၁၆၊ ၁၁၈ - ၁၁၀ အိ6- မရ်ယမ်၏သား အစီာ .. ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်

အသင့အ်ား ‘rNဟ6လက်6ဒတွစ်’် ြဖင့ ်ကNညေီထာကမ်ေတာ်မNခဲ၏့။ ၁၁၆ “(အိ6 - အ/0င)် အ/0ငြ်မတ ်

သည ်ကkန ်ေတာ်မျိVး၏စတိတ်ငွး်၌ /0ိသမdတိ6က့ိ6 (အZကငး်မဲ)့သ/ိ0ိေတာ်မNပါ၏။”၁၁၈“အ/0ငြ်မတ ်

သည ်တနခ်ိ6းအာ<6ေဘာ်<0င့ ်ြပည့စ်ံ6ေတာ်မNေသာအ/0င၊် ကျိVးေbကာငး် ဆငြ်ခငတ်ံ6ဉာဏ<်0င့ ်ြပည့စ်ံ6 
ေတာမ်Nေသာအ/0င ်ြဖစေ်တာမ်Nပါသည။်” 

စWရဟမ်ရယမ်၁၉:၁၇-၁၉ - ၁၇ငါအ/0ငြ်မတသ်ညယ်ငး်မရ်ယမ်၏ထသံိ6မ့ိမိ၏အထNးေကာငး်ကငတ်မန ်

ကိ6 ေစလ,တေ်တာ်မNခဲေ့လသည။် ၁၉ (ထိ6အခါ) ယငး်ေကာငး်ကငတ်မနက်(အိ6မရ်ယမ်)ကk<်6ပ်သည ်

အသင့အ်ား ဖနဆ်ငး်ေမးွြမzေတာ်မNေသာအ/0ငြ်မတ၏် ေစတမနသ်ာလdငြ်ဖစေ်ပသည။်  
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သန်:့+ငး်ေသာဝိညာ�ေတာ်*+င် ့ေကာငး်ကငတ်မန် ‘ဂါေြဗလ’တိ0သ့ညတ်စဉ်းီတညး် 

ဟ0တပ်ါသလား။ 
သမ#ာကျမ်းစာ မဟ0တပ်ါ  /  ဟ0တသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၁:၁၁-၃၅ - ၁၁ ထိ6အခါ ထာဝရဘ6ရား၏ ေကာငး်ကငတ်မနသ်ညထ်င/်0ား၍၊... 
၁၃ေကာငး်ကငတ်မနက်လညး်၊ဇာခရိ..သင၏်ခငပ်နွး်ဧလ/ိ0ဗကသ်ညသ်ားေယာကျ်ားကိ6ဘာွးြမင ်

လမိ်မ့ည။် ထိ6သားကိ6 ေယာဟနအ်မညြ်ဖင် ့မ0ည်ရ့ မည။် ၁၅.. ထိ6သားသည.်.အမိဝမ်းထကဲပင ်

သန်/့0ငး်ေသာဝိညာFေတာ်<0င် ့ြပည်ဝ့လမိ်မ့ည။် ၁၉ ေကာငး်ကငတ်မနက်၊ ငါသည ်ဘ6ရားသခင် ့
အထေံတာ်၌ ခစားေသာဂါေြဗလြဖစ၏်။ သင်က့ိ6 <\တဆ်က၍် ဤဝမ်းေြမာကစ်ရာသတိငး်ကိ6 
bကားေြပာေစြခငး်င0ါ ငါက့ိ6ေစလ,တေ်တာ်မN၏။ 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၄:၂၄ - ဘ6ရားသခငသ်ည ်နဝံိညာFြဖစေ်တာ်မN၏။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၈၇၊ ၉၈ - ၈၇ ထိ6ေ့နာက ်မရ်ယမ် (သခငမ်)၏သားေတာ ်နဗီတမနေ်တာ်အစီာအား 
ထင/်0ားလ0စာွေသာသကေ်သခလံကpဏာတနခ်ိ6းြပာဋဟိာများကိ6ေပးသနားေတာ်မNခဲ၏့။၎ငး်အြပ
င ်ငါအ/0ငသ်ည ်ထိ6’အစီာ’ အား ‘rNဟ6းလက်6ဒ6စ’် (ဝါ) အပါးေတာ်ေစတမန ်ဂျိဗ်ရီလက်ိ6 ေစလ,တ ်

ြခငး်ြဖင့ ်ကNည ီအားေပးေတာ်မNခဲေ့လသည။် ၉၈ မညသ်Nမဆိ6 အလ> ာဟ ်အ/0ငြ်မတက်ိ6ေသာ် လညး် 
ေကာငး်၊ ထိ6အ/0ငြ်မတ၏် အပါးေတာ ်ေစတမနမ်ျားကိ6ေသာ ်လညး်ေကာငး်၊ ထိ6အ/0ငြ်မတ၏် 

ရစNလတ်မနေ်တာ်များ ကိ6ေသာ်လညး်ေကာငး်၊ အပါးေတာ်ေစတမန ်ဂျိဗ်ရီလ ်(အလိ6ငဟ်စoလာမ်) 
ကိ6ေသာ်လညး်ေကာငး်၊ အပါးေတာ ်ေစတမနမ်ီကာလ ်(အလိ6ငဟ်စoလာမ်) ကိ6ေသာ်လညး်ေကာငး်၊ 
ရနမ်Nခဲပ့ါမN အလ> ာဟ ်အ/0ငြ်မတသ်ညလ်ညး် (ထိ6ကဲသ့ိ6ရ့န ်မNေသာ) ကာဖစရ်် ေသဖွည ်ြငငး်ပယ ်

ေသာသNတိ6၏့ ရနသ်Nြဖစေ်တာ်မN၏။ 

မ+တခ်ျက။် အစ_လာမ်ဘာသာဝငမ်ျား5ကားတငွ ်သန်:့+ငး်ေသာဝိညာ�ေတာ်ကိ0 ေယဘWယျ 
အားြဖင် ့ေကာငး်ကငတ်မန်‘ဂါေြဗလ’ အြဖစေ်ဖာ်ေဆာငထ်ားသည။်  

၅၄။. 54 

သန်:့+ငး်ေသာဝိညာ�ေတာ်ကိ0ဆန်က့ျငြ်ခငး်သည ်ဘ0ရားသခငက်ိ0ြပစမ်+ားြခငး်*+င် ့ ခွင်မ့ 
လ�တ*်ိ0ငေ်သာအြပစ ်ဟ0တပ်ါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ ဟ0တသ်ည ် / မဟ0တပ်ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁၂:၃၁-၃၂ - ၃၁ ထိ6ေbကာင် ့ငါဆိ6သညက်ား၊ ြပစမ်0ားေသာအြပစ၊် ဘ6ရားကိ6ကဲ ့
ရဲေ့သာအြပစအ်မျိVးမျိVးတိ6<့ 0င် ့လတွေ်စ ြခငး်အခငွ်က့ိ6 လNတိ6သ့ည ်ရ<ိ6ငb်က၏။ ဝိညာFေတာက်ိ6 
ကဲရဲ့ေ့သာအြပစ<်0င်လ့တွေ်စြခငး်အခငွ်က့ိ6 လNတိ6သ့ည ်မရ<ိ6ငb်က။ ၃၂ လNသားကိ6 <\တြ်ဖင်ြ့ပစမ်0ား 
ေသာသN၏အြပစက်ိ6လညး် လ,တ<်ိ6င၏်။ သန်/့0ငး်ေသာဝိညာFေတာ်ကိ6 <\တြ်ဖင် ့ြပစမ်0ားေသာသN 
၏အြပစက်ိ6 ယခ6ဘဝေနာငဘ်ဝ၌ မလ,တ<်ိ6င။် 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာေနစာေအ ့၄:၄၈၊ ၁၁၆၊ ၁၆၈ - ၄၈ ဧကနစ်ငစ်စ ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်တစစ်ံ6တစရ်ာကိ6 မိမိ<0င့ ်
တွ ဲဘကယ်0F]ပိVငက်ိ6းကယွြ်ခငး်ကိ6လတွ]်ငမိ်းချမ်းသာခငွ့ ်အလျငး်ေပးေတာ်မNမညမ်ဟ6တ ်ေပ။ ၁၆မ6ချ 
ဧကန ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်(အြခားတစစ်ံ6တစရ်ာကိ6) မိမိ<0င့ ်တွဘဲကယ်0F]ပိVင ်ကိ6းကယွြ်ခငး်ကိ6 
အလျငး် ချမ်းသာခငွ့ေ်ပးေတာ်မNမညမ်ဟ6တေ်ပ။ အမ0နစ်ငစ်စေ်သာ်ကား မညသ်N မဆိ6 
(တစစ်ံ6တစရ်ာကိ6) အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ<်0င့ ်တွဖဲက ်(ယ0F]ပိVငက်ိ6းကယွ)် ပါမN၊ထိ6သNသညမ်လွ ဲဧကန ်(မ0န ်

ကနေ်သာတရားလမ်းေတာ်မ0)အလနွက်မ်းလ0မ်းေဝးကာွေသာလမ်းမ0ားသိ6ေ့ရာက/်0ိေချ ]ပီ။  

	

၅၃။. 53 

သန်:့+ငး်ေသာဝိညာ�ေတာ်*+င် ့ေကာငး်ကငတ်မန် ‘ဂါေြဗလ’တိ0သ့ညတ်စဉ်းီတညး် 

ဟ0တပ်ါသလား။ 
သမ#ာကျမ်းစာ မဟ0တပ်ါ  /  ဟ0တသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၁:၁၁-၃၅ - ၁၁ ထိ6အခါ ထာဝရဘ6ရား၏ ေကာငး်ကငတ်မနသ်ညထ်င/်0ား၍၊... 
၁၃ေကာငး်ကငတ်မနက်လညး်၊ဇာခရိ..သင၏်ခငပ်နွး်ဧလ/ိ0ဗကသ်ညသ်ားေယာကျ်ားကိ6ဘာွးြမင ်

လမိ်မ့ည။် ထိ6သားကိ6 ေယာဟနအ်မညြ်ဖင် ့မ0ည်ရ့ မည။် ၁၅.. ထိ6သားသည.်.အမိဝမ်းထကဲပင ်

သန်/့0ငး်ေသာဝိညာFေတာ်<0င် ့ြပည်ဝ့လမိ်မ့ည။် ၁၉ ေကာငး်ကငတ်မနက်၊ ငါသည ်ဘ6ရားသခင် ့
အထေံတာ်၌ ခစားေသာဂါေြဗလြဖစ၏်။ သင်က့ိ6 <\တဆ်က၍် ဤဝမ်းေြမာကစ်ရာသတိငး်ကိ6 
bကားေြပာေစြခငး်င0ါ ငါက့ိ6ေစလ,တေ်တာ်မN၏။ 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၄:၂၄ - ဘ6ရားသခငသ်ည ်နဝံိညာFြဖစေ်တာမ်N၏။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၈၇၊ ၉၈ - ၈၇ ထိ6ေ့နာက ်မရ်ယမ် (သခငမ်)၏သားေတာ ်နဗီတမနေ်တာ်အစီာအား 
ထင/်0ားလ0စာွေသာသကေ်သခလံကpဏာတနခ်ိ6းြပာဋဟိာများကိ6ေပးသနားေတာ်မNခဲ၏့။၎ငး်အြပ
င ်ငါအ/0ငသ်ည ်ထိ6’အစီာ’ အား ‘rNဟ6းလက်6ဒ6စ’် (ဝါ) အပါးေတာ်ေစတမန ်ဂျိဗ်ရီလက်ိ6 ေစလ,တ ်

ြခငး်ြဖင့ ်ကNည ီအားေပးေတာ်မNခဲေ့လသည။် ၉၈ မညသ်Nမဆိ6 အလ> ာဟ ်အ/0ငြ်မတက်ိ6ေသာ် လညး် 
ေကာငး်၊ ထိ6အ/0ငြ်မတ၏် အပါးေတာ ်ေစတမနမ်ျားကိ6ေသာ် လညး်ေကာငး်၊ ထိ6အ/0ငြ်မတ၏် 

ရစNလတ်မနေ်တာ်များ ကိ6ေသာ်လညး်ေကာငး်၊ အပါးေတာ်ေစတမန ်ဂျိဗ်ရီလ ်(အလိ6ငဟ်စoလာမ်) 
ကိ6ေသာ်လညး်ေကာငး်၊ အပါးေတာ ်ေစတမနမ်ီကာလ ်(အလိ6ငဟ်စoလာမ်) ကိ6ေသာလ်ညး်ေကာငး်၊ 
ရနမ်Nခဲပ့ါမN အလ> ာဟ ်အ/0ငြ်မတသ်ညလ်ညး် (ထိ6ကဲသ့ိ6ရ့န ်မNေသာ) ကာဖစရ်် ေသဖွည ်ြငငး်ပယ ်

ေသာသNတိ6၏့ ရနသ်Nြဖစေ်တာ်မN၏။ 

မ+တခ်ျက။် အစ_လာမ်ဘာသာဝငမ်ျား5ကားတငွ ်သန်:့+ငး်ေသာဝိညာ�ေတာ်ကိ0 ေယဘWယျ 
အားြဖင် ့ေကာငး်ကငတ်မန်‘ဂါေြဗလ’ အြဖစေ်ဖာ်ေဆာငထ်ားသည။်  

၅၄။. 54 

သန်:့+ငး်ေသာဝိညာ�ေတာ်ကိ0ဆန်က့ျငြ်ခငး်သည ်ဘ0ရားသခငက်ိ0ြပစမ်+ားြခငး်*+င် ့ ခွင်မ့ 
လ�တ*်ိ0ငေ်သာအြပစ ်ဟ0တပ်ါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ ဟ0တသ်ည ် / မဟ0တပ်ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁၂:၃၁-၃၂ - ၃၁ ထိ6ေbကာင် ့ငါဆိ6သညက်ား၊ ြပစမ်0ားေသာအြပစ၊် ဘ6ရားကိ6ကဲ ့
ရဲေ့သာအြပစအ်မျိVးမျိVးတိ6<့ 0င် ့လတွေ်စ ြခငး်အခငွ်က့ိ6 လNတိ6သ့ည ်ရ<ိ6ငb်က၏။ ဝိညာFေတာက်ိ6 
ကဲရဲ့ေ့သာအြပစ<်0င်လ့တွေ်စြခငး်အခငွ်က့ိ6 လNတိ6သ့ည ်မရ<ိ6ငb်က။ ၃၂ လNသားကိ6 <\တြ်ဖင်ြ့ပစမ်0ား 
ေသာသN၏အြပစက်ိ6လညး် လ,တ<်ိ6င၏်။ သန်/့0ငး်ေသာဝိညာFေတာ်ကိ6 <\တြ်ဖင် ့ြပစမ်0ားေသာသN 
၏အြပစက်ိ6 ယခ6ဘဝေနာငဘ်ဝ၌ မလ,တ<်ိ6င။် 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာေနစာေအ ့၄:၄၈၊ ၁၁၆၊ ၁၆၈ - ၄၈ ဧကနစ်ငစ်စ ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်တစစ်ံ6တစရ်ာကိ6 မိမိ<0င့ ်
တွ ဲဘကယ်0F]ပိVငက်ိ6းကယွြ်ခငး်ကိ6လတွ]်ငမိ်းချမ်းသာခငွ့ ်အလျငး်ေပးေတာ်မNမညမ်ဟ6တ ်ေပ။ ၁၆မ6ချ 
ဧကန ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်(အြခားတစစ်ံ6တစရ်ာကိ6) မိမိ<0င့ ်တွဘဲကယ်0F]ပိVင ်ကိ6းကယွြ်ခငး်ကိ6 
အလျငး် ချမ်းသာခငွ့ေ်ပးေတာ်မNမညမ်ဟ6တေ်ပ။ အမ0နစ်ငစ်စေ်သာ်ကား မညသ်N မဆိ6 
(တစစ်ံ6တစရ်ာကိ6) အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ<်0င့ ်တွဖဲက ်(ယ0F]ပိVငက်ိ6းကယွ)် ပါမN၊ထိ6သNသညမ်လွ ဲဧကန ်(မ0န ်

ကနေ်သာတရားလမ်းေတာ်မ0)အလနွက်မ်းလ0မ်းေဝးကာွေသာလမ်းမ0ားသိ6ေ့ရာက/်0ိေချ ]ပီ။  

	

၅၃။. 53 

သန်:့+ငး်ေသာဝိညာ�ေတာ်*+င် ့ေကာငး်ကငတ်မန် ‘ဂါေြဗလ’တိ0သ့ညတ်စဉ်းီတညး် 

ဟ0တပ်ါသလား။ 
သမ#ာကျမ်းစာ မဟ0တပ်ါ  /  ဟ0တသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၁:၁၁-၃၅ - ၁၁ ထိ6အခါ ထာဝရဘ6ရား၏ ေကာငး်ကငတ်မနသ်ညထ်င/်0ား၍၊... 
၁၃ေကာငး်ကငတ်မနက်လညး်၊ဇာခရိ..သင၏်ခငပ်နွး်ဧလ/ိ0ဗကသ်ညသ်ားေယာကျ်ားကိ6ဘာွးြမင ်

လမိ်မ့ည။် ထိ6သားကိ6 ေယာဟနအ်မညြ်ဖင် ့မ0ည်ရ့ မည။် ၁၅.. ထိ6သားသည.်.အမိဝမ်းထကဲပင ်

သန်/့0ငး်ေသာဝိညာFေတာ်<0င် ့ြပည်ဝ့လမိ်မ့ည။် ၁၉ ေကာငး်ကငတ်မနက်၊ ငါသည ်ဘ6ရားသခင် ့
အထေံတာ်၌ ခစားေသာဂါေြဗလြဖစ၏်။ သင်က့ိ6 <\တဆ်က၍် ဤဝမ်းေြမာကစ်ရာသတိငး်ကိ6 
bကားေြပာေစြခငး်င0ါ ငါက့ိ6ေစလ,တေ်တာ်မN၏။ 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၄:၂၄ - ဘ6ရားသခငသ်ည ်နဝံိညာFြဖစေ်တာ်မN၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၈၇၊ ၉၈ - ၈၇ ထိ6ေ့နာက ်မရ်ယမ် (သခငမ်)၏သားေတာ ်နဗီတမနေ်တာ်အစီာအား 
ထင/်0ားလ0စာွေသာသကေ်သခလံကpဏာတနခ်ိ6းြပာဋဟိာများကိ6ေပးသနားေတာ်မNခဲ၏့။၎ငး်အြပ
င ်ငါအ/0ငသ်ည ်ထိ6’အစီာ’ အား ‘rNဟ6းလက်6ဒ6စ’် (ဝါ) အပါးေတာ်ေစတမန ်ဂျိဗ်ရီလက်ိ6 ေစလ,တ ်

ြခငး်ြဖင့ ်ကNည ီအားေပးေတာ်မNခဲေ့လသည။် ၉၈ မညသ်Nမဆိ6 အလ> ာဟ ်အ/0ငြ်မတက်ိ6ေသာ် လညး် 
ေကာငး်၊ ထိ6အ/0ငြ်မတ၏် အပါးေတာ ်ေစတမနမ်ျားကိ6ေသာ ်လညး်ေကာငး်၊ ထိ6အ/0ငြ်မတ၏် 

ရစNလတ်မနေ်တာ်များ ကိ6ေသာ်လညး်ေကာငး်၊ အပါးေတာ်ေစတမန ်ဂျိဗ်ရီလ ်(အလိ6ငဟ်စoလာမ်) 
ကိ6ေသာ်လညး်ေကာငး်၊ အပါးေတာ ်ေစတမနမ်ီကာလ ်(အလိ6ငဟ်စoလာမ်) ကိ6ေသာ်လညး်ေကာငး်၊ 
ရနမ်Nခဲပ့ါမN အလ> ာဟ ်အ/0ငြ်မတသ်ညလ်ညး် (ထိ6ကဲသ့ိ6ရ့န ်မNေသာ) ကာဖစရ်် ေသဖွည ်ြငငး်ပယ ်

ေသာသNတိ6၏့ ရနသ်Nြဖစေ်တာ်မN၏။ 

မ+တခ်ျက။် အစ_လာမ်ဘာသာဝငမ်ျား5ကားတငွ ်သန်:့+ငး်ေသာဝိညာ�ေတာ်ကိ0 ေယဘWယျ 
အားြဖင် ့ေကာငး်ကငတ်မန်‘ဂါေြဗလ’ အြဖစေ်ဖာ်ေဆာငထ်ားသည။်  
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သန်:့+ငး်ေသာဝိညာ�ေတာ်ကိ0ဆန်က့ျငြ်ခငး်သည ်ဘ0ရားသခငက်ိ0ြပစမ်+ားြခငး်*+င် ့ ခွင်မ့ 
လ�တ*်ိ0ငေ်သာအြပစ ်ဟ0တပ်ါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ ဟ0တသ်ည ် / မဟ0တပ်ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁၂:၃၁-၃၂ - ၃၁ ထိ6ေbကာင် ့ငါဆိ6သညက်ား၊ ြပစမ်0ားေသာအြပစ၊် ဘ6ရားကိ6ကဲ ့
ရဲေ့သာအြပစအ်မျိVးမျိVးတိ6<့ 0င် ့လတွေ်စ ြခငး်အခငွ်က့ိ6 လNတိ6သ့ည ်ရ<ိ6ငb်က၏။ ဝိညာFေတာက်ိ6 
ကဲရဲ့ေ့သာအြပစ<်0င်လ့တွေ်စြခငး်အခငွ်က့ိ6 လNတိ6သ့ည ်မရ<ိ6ငb်က။ ၃၂ လNသားကိ6 <\တြ်ဖင်ြ့ပစမ်0ား 
ေသာသN၏အြပစက်ိ6လညး် လ,တ<်ိ6င၏်။ သန်/့0ငး်ေသာဝိညာFေတာ်ကိ6 <\တြ်ဖင် ့ြပစမ်0ားေသာသN 
၏အြပစက်ိ6 ယခ6ဘဝေနာငဘ်ဝ၌ မလ,တ<်ိ6င။် 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာေနစာေအ ့၄:၄၈၊ ၁၁၆၊ ၁၆၈ - ၄၈ ဧကနစ်ငစ်စ ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်တစစ်ံ6တစရ်ာကိ6 မိမိ<0င့ ်
တွ ဲဘကယ်0F]ပိVငက်ိ6းကယွြ်ခငး်ကိ6လတွ]်ငမိ်းချမ်းသာခငွ့ ်အလျငး်ေပးေတာ်မNမညမ်ဟ6တ ်ေပ။ ၁၆မ6ချ 
ဧကန ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်(အြခားတစစ်ံ6တစရ်ာကိ6) မိမိ<0င့ ်တွဘဲကယ်0F]ပိVင ်ကိ6းကယွြ်ခငး်ကိ6 
အလျငး် ချမ်းသာခငွ့ေ်ပးေတာ်မNမညမ်ဟ6တေ်ပ။ အမ0နစ်ငစ်စေ်သာ်ကား မညသ်N မဆိ6 
(တစစ်ံ6တစရ်ာကိ6) အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ<်0င့ ်တွဖဲက ်(ယ0F]ပိVငက်ိ6းကယွ)် ပါမN၊ထိ6သNသညမ်လွ ဲဧကန ်(မ0န ်

ကနေ်သာတရားလမ်းေတာ်မ0)အလနွက်မ်းလ0မ်းေဝးကာွေသာလမ်းမ0ားသိ6ေ့ရာက/်0ိေချ ]ပီ။  
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သန်:့+ငး်ေသာဝိညာ�ေတာ်*+င် ့ေကာငး်ကငတ်မန် ‘ဂါေြဗလ’တိ0သ့ညတ်စဉ်းီတညး် 

ဟ0တပ်ါသလား။ 
သမ#ာကျမ်းစာ မဟ0တပ်ါ  /  ဟ0တသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၁:၁၁-၃၅ - ၁၁ ထိ6အခါ ထာဝရဘ6ရား၏ ေကာငး်ကငတ်မနသ်ညထ်င/်0ား၍၊... 
၁၃ေကာငး်ကငတ်မနက်လညး်၊ဇာခရိ..သင၏်ခငပ်နွး်ဧလ/ိ0ဗကသ်ညသ်ားေယာကျ်ားကိ6ဘာွးြမင ်

လမိ်မ့ည။် ထိ6သားကိ6 ေယာဟနအ်မညြ်ဖင် ့မ0ည်ရ့ မည။် ၁၅.. ထိ6သားသည.်.အမိဝမ်းထကဲပင ်

သန်/့0ငး်ေသာဝိညာFေတာ်<0င် ့ြပည်ဝ့လမိ်မ့ည။် ၁၉ ေကာငး်ကငတ်မနက်၊ ငါသည ်ဘ6ရားသခင် ့
အထေံတာ်၌ ခစားေသာဂါေြဗလြဖစ၏်။ သင်က့ိ6 <\တဆ်က၍် ဤဝမ်းေြမာကစ်ရာသတိငး်ကိ6 
bကားေြပာေစြခငး်င0ါ ငါက့ိ6ေစလ,တေ်တာ်မN၏။ 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၄:၂၄ - ဘ6ရားသခငသ်ည ်နဝံိညာFြဖစေ်တာ်မN၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၈၇၊ ၉၈ - ၈၇ ထိ6ေ့နာက ်မရ်ယမ် (သခငမ်)၏သားေတာ ်နဗီတမနေ်တာ်အစီာအား 
ထင/်0ားလ0စာွေသာသကေ်သခလံကpဏာတနခ်ိ6းြပာဋဟိာများကိ6ေပးသနားေတာ်မNခဲ၏့။၎ငး်အြပ
င ်ငါအ/0ငသ်ည ်ထိ6’အစီာ’ အား ‘rNဟ6းလက်6ဒ6စ’် (ဝါ) အပါးေတာ်ေစတမန ်ဂျိဗ်ရီလက်ိ6 ေစလ,တ ်

ြခငး်ြဖင့ ်ကNည ီအားေပးေတာမ်Nခဲေ့လသည။် ၉၈ မညသ်Nမဆိ6 အလ> ာဟ ်အ/0ငြ်မတက်ိ6ေသာ် လညး် 
ေကာငး်၊ ထိ6အ/0ငြ်မတ၏် အပါးေတာ ်ေစတမနမ်ျားကိ6ေသာ် လညး်ေကာငး်၊ ထိ6အ/0ငြ်မတ၏် 

ရစNလတ်မနေ်တာ်များ ကိ6ေသာ်လညး်ေကာငး်၊ အပါးေတာ်ေစတမန ်ဂျိဗ်ရီလ ်(အလိ6ငဟ်စoလာမ်) 
ကိ6ေသာ်လညး်ေကာငး်၊ အပါးေတာ ်ေစတမနမ်ီကာလ ်(အလိ6ငဟ်စoလာမ်) ကိ6ေသာ်လညး်ေကာငး်၊ 
ရနမ်Nခဲပ့ါမN အလ> ာဟ ်အ/0ငြ်မတသ်ညလ်ညး် (ထိ6ကဲသ့ိ6ရ့န ်မNေသာ) ကာဖစရ်် ေသဖွည ်ြငငး်ပယ ်

ေသာသNတိ6၏့ ရနသ်Nြဖစေ်တာ်မN၏။ 

မ+တခ်ျက။် အစ_လာမ်ဘာသာဝငမ်ျား5ကားတငွ ်သန်:့+ငး်ေသာဝိညာ�ေတာ်ကိ0 ေယဘWယျ 
အားြဖင် ့ေကာငး်ကငတ်မန်‘ဂါေြဗလ’ အြဖစေ်ဖာ်ေဆာငထ်ားသည။်  
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သန်:့+ငး်ေသာဝိညာ�ေတာ်ကိ0ဆန်က့ျငြ်ခငး်သည ်ဘ0ရားသခငက်ိ0ြပစမ်+ားြခငး်*+င် ့ ခွင်မ့ 
လ�တ*်ိ0ငေ်သာအြပစ ်ဟ0တပ်ါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ ဟ0တသ်ည ် / မဟ0တပ်ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁၂:၃၁-၃၂ - ၃၁ ထိ6ေbကာင် ့ငါဆိ6သညက်ား၊ ြပစမ်0ားေသာအြပစ၊် ဘ6ရားကိ6ကဲ ့
ရဲေ့သာအြပစအ်မျိVးမျိVးတိ6<့ 0င် ့လတွေ်စ ြခငး်အခငွ်က့ိ6 လNတိ6သ့ည ်ရ<ိ6ငb်က၏။ ဝိညာFေတာက်ိ6 
ကဲရဲ့ေ့သာအြပစ<်0င်လ့တွေ်စြခငး်အခငွ်က့ိ6 လNတိ6သ့ည ်မရ<ိ6ငb်က။ ၃၂ လNသားကိ6 <\တြ်ဖင်ြ့ပစမ်0ား 
ေသာသN၏အြပစက်ိ6လညး် လ,တ<်ိ6င၏်။ သန်/့0ငး်ေသာဝိညာFေတာက်ိ6 <\တြ်ဖင် ့ြပစမ်0ားေသာသN 
၏အြပစက်ိ6 ယခ6ဘဝေနာငဘ်ဝ၌ မလ,တ<်ိ6င။် 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာေနစာေအ ့၄:၄၈၊ ၁၁၆၊ ၁၆၈ - ၄၈ ဧကနစ်ငစ်စ ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်တစစ်ံ6တစရ်ာကိ6 မိမိ<0င့ ်
တွ ဲဘကယ်0F]ပိVငက်ိ6းကယွြ်ခငး်ကိ6လတွ]်ငမိ်းချမ်းသာခငွ့ ်အလျငး်ေပးေတာ်မNမညမ်ဟ6တ ်ေပ။ ၁၆မ6ချ 
ဧကန ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်(အြခားတစစ်ံ6တစရ်ာကိ6) မိမိ<0င့ ်တွဘဲကယ်0F]ပိVင ်ကိ6းကယွြ်ခငး်ကိ6 
အလျငး် ချမ်းသာခငွ့ေ်ပးေတာ်မNမညမ်ဟ6တေ်ပ။ အမ0နစ်ငစ်စေ်သာ်ကား မညသ်N မဆိ6 
(တစစ်ံ6တစရ်ာကိ6) အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ<်0င့ ်တွဖဲက ်(ယ0F]ပိVငက်ိ6းကယွ)် ပါမN၊ထိ6သNသညမ်လွ ဲဧကန ်(မ0န ်

ကနေ်သာတရားလမ်းေတာ်မ0)အလနွက်မ်းလ0မ်းေဝးကာွေသာလမ်းမ0ားသိ6ေ့ရာက/်0ိေချ ]ပီ။  
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သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်များသည ်ဝိညာ�ေတာ်၏အေ5ကာငး်အရာများကိ0 
အေလးထား ပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ အေလးထားသည ် / အေလးမထားပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေရာမဩဝါဒစာ ၁:၁၁ - ...ငါသည ်သငတ်ိ6၌့ ဝိညာFဆ6ေကျးဇNးတစံ6တခ6ကိ6 အပ်ေပးြခငး်င0ါ၊ သင ်

တိ6က့ိ6အလနွေ်တွR ြမငခ်ျငပ်ါ၏။  
ေရာမဩဝါဒစာ ၈: ၉ - သိ6ေ့သာ်လညး် ဘ6ရားသခင ်ဝိညာFေတာ်သည ်သငတ်ိ6အ့ထ၌ဲ ကျိနး်ဝပ် 

ေတာ်မNလdင၊် သငတ်ိ6သ့ည ်ဇာတပိကတဘိက၌်/0ိbကသညမ်ဟ6တ။် ဝိညာFပကတဘိက၌် 

/0ိbက၏။ ခရစေ်တာ်၏ဝိညာFကိ6မရေသာ သNမညသ်ညက်ား ခရစေ်တာ<်0င်မ့ဆိ6င။် 

ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၂:၁၃-၁၆ - ၁၃ ...သန်/့0ငး်ေသာ ဝိညာFေတာ်သည ်ဝိညာF<0င် ့
စပ်ဆိ6ငေ်သာ အရာကိ6 ဝိညာFစကားအားြဖင် ့ဖွင်ြ့ပ၍ ပဲြ့ပငေ်တာ်မNေသာ စကား<0င် ့ငါတိ6သ့ည ်

ေဟာbက၏။ ၁၅ ဝိညာFလNမNကား၊ ထိ6အရာအလံ6းစံ6တိ6က့ိ6 ပိ6ငး်ြခား၍ နားလညတ်တ၏်။... 

:+ငယ်0ဒဩဝါဒစာ ၁၈-၁၉ ၁၈ ငါတိ6သ့ခငေ်ယr\ခရစ၏် တမနေ်တာ်တိ6သ့ည ်ေဟာေြပာ<0င်ေ့သာ 

စကားများကိ6 ေအာကေ်မb့ကေလာ။့ ၁၉ထိ6သNတိ6သ့ညသ်ငး်ခွေဲသာသN၊ ဝိညာFေတာ်<0င် ့ကငး်ေသာ 

ဇာတပိကတလိNြဖစb်က၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွအ်စ_ရာအလီ ်၁၇:၈၅ - စငစ်စ ်၎ငး်တိ6သ့ည ်အသင့အ်ား‘rNဟ’်အသကဇီ်ဝိန<်0င့စ်ပ်လျFး 
၍ ေမးြမနး်bကက6န၏်။ အသငသ်ည(်၎ငး်တိ6အ့ား ဤသိ6 ့)ေြပာbကားပါေလ။ (အချငး်တိ6 ့)အသက ်
ဇီဝိနသ်ညင်ါအ့ား ဖနဆ်ငး်ေမးွြမz ေတာ်မNေသာအ/0ငြ်မတ၏်အမိန ့ေ်တာ်အတိ6ငး် ြဖစလ်ာသည။် 

စငစ်စ ်အသငတ်ိ6 ့ သည ်အနညး်ငယမ်dေသာအသပိညာကိ6သာချီးြမUင့ေ်ပးသနားေတာ်မNြခငး်ခခံဲb့က 
ရက6နသ်တညး်။ 
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ဘ0ရားသခင၏် သန်:့+ငး်ေသာဝိညာ�ေတာ်သည ်ယံ05ကညသ်Wများ၏ စတိ*်+လံ0းအတငွး်၌ 

ကန်ိးေအာငး်`ပီး ဝိညာ�ဆ0ေကျးဇWးြဖင် ့လ0ပ်ပိ0ငခ်ွင်ေ့ပးပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ေပးသည ် / မေပးပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၂၀:၂၁-၂၂- ၂၁..ေယr\က.. ခမညး်ေတာသ်ည ်ငါက့ိ6 ေစလ,တေ်တာ်မNသည ်

နညး်တN၊ သငတ်ိ6က့ိ6 ငါေစလ,တသ်ညဟ်6 မိန်ေ့တာ်မN]ပီးလdင၊်၂၂ ထိ6သNတိ6အ့ေပu၌ မ\တလ်ျက၊် သင ်

တိ6သ့ည ်သန်/့0ငး်ေသာဝိညာFေတာ်ကိ6 ခbံကေလာ။့  
တမန်ေတာ်ဝတ~ [ ၁:၈ - ထိ6သိ6မ့/0ိေသာ်လညး်၊ သငတ်ိ6အ့ေပuသိ6 ့ သန်/့0ငး်ေသာဝိညာFေတာ်ဆငး် 
သကေ်သာအခါ သငတ်ိ6သ့ည ်တနခ်ိ6းကိ6ခရံ၍.... 

ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၂:၁၊၄-၁၁၊ ၁၃ - ၁...သငတ်ိ6သ့ည ်ဝိညာFဆ6ေကျးဇNး အေbကာငး် များ 
ကိ6 မသဘိေဲနေစြခငး်င0ါ ငါအလိ6မ/0ိ။၇ ေကာငး်ေသာအကျိVးအလိ6င0ါသာ ဝိညာFေတာ်ကိ6 လNအသးီ 
အသးီတိ6အ့ား ထင/်0ားစာွ ေပးေတာ်မNလျက ်/0ိ၏။ ၁၃ အေbကာငး်မNကား၊ ယ6ဒလNြဖစေ်စ၊ ေဟလ 

သလNြဖစေ်စ၊ ကkနြ်ဖစေ်စ၊ လNလတွြ်ဖစေ်စ၊ ငါတိ6/့0ိသမdသည ်ဝိညာFေတာ်တပါးတညး်အားြဖင် ့
တကိ6ယတ်ညး်ထသဲိ6 ့ ဗတ{ ဇံိကိ6ခbံက၏။.. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
မ+တခ်ျက။် ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွ ်ဝိညာ�ဆ0ေကျးဇWးေတာ်အေ5ကာငး်ေဖာ်ြပထားြခငး် 

မ:+ိသလိ0 သန်:့+ငး်ေသာဝိညာ�ေတာ် စတိ*်+လံ0းအတငွး်ကန်ိးေအာငး်ြခငး်ကိ0လညး် မေဖာ် 
ြပထားပါ။  
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သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်များသည ်ဝိညာ�ေတာ်၏အေ5ကာငး်အရာများကိ0 
အေလးထား ပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ အေလးထားသည ် / အေလးမထားပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေရာမဩဝါဒစာ ၁:၁၁ - ...ငါသည ်သငတ်ိ6၌့ ဝိညာFဆ6ေကျးဇNးတစံ6တခ6ကိ6 အပ်ေပးြခငး်င0ါ၊ သင ်

တိ6က့ိ6အလနွေ်တွR ြမငခ်ျငပ်ါ၏။  
ေရာမဩဝါဒစာ ၈: ၉ - သိ6ေ့သာ်လညး် ဘ6ရားသခင ်ဝိညာFေတာ်သည ်သငတ်ိ6အ့ထ၌ဲ ကျိနး်ဝပ် 

ေတာ်မNလdင၊် သငတ်ိ6သ့ည ်ဇာတပိကတဘိက၌်/0ိbကသညမ်ဟ6တ။် ဝိညာFပကတဘိက၌် 

/0ိbက၏။ ခရစေ်တာ်၏ဝိညာFကိ6မရေသာ သNမညသ်ညက်ား ခရစေ်တာ<်0င်မ့ဆိ6င။် 

ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၂:၁၃-၁၆ - ၁၃ ...သန်/့0ငး်ေသာ ဝိညာFေတာ်သည ်ဝိညာF<0င် ့
စပ်ဆိ6ငေ်သာ အရာကိ6 ဝိညာFစကားအားြဖင် ့ဖွင်ြ့ပ၍ ပဲြ့ပငေ်တာ်မNေသာ စကား<0င် ့ငါတိ6သ့ည ်

ေဟာbက၏။ ၁၅ ဝိညာFလNမNကား၊ ထိ6အရာအလံ6းစံ6တိ6က့ိ6 ပိ6ငး်ြခား၍ နားလညတ်တ၏်။... 

:+ငယ်0ဒဩဝါဒစာ ၁၈-၁၉ ၁၈ ငါတိ6သ့ခငေ်ယr\ခရစ၏် တမနေ်တာ်တိ6သ့ည ်ေဟာေြပာ<0င်ေ့သာ 

စကားများကိ6 ေအာကေ်မb့ကေလာ။့ ၁၉ထိ6သNတိ6သ့ညသ်ငး်ခွေဲသာသN၊ ဝိညာFေတာ်<0င် ့ကငး်ေသာ 

ဇာတပိကတလိNြဖစb်က၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွအ်စ_ရာအလီ ်၁၇:၈၅ - စငစ်စ ်၎ငး်တိ6သ့ည ်အသင့အ်ား‘rNဟ’်အသကဇီ်ဝိန<်0င့စ်ပ်လျFး 
၍ ေမးြမနး်bကက6န၏်။ အသငသ်ည(်၎ငး်တိ6အ့ား ဤသိ6 ့)ေြပာbကားပါေလ။ (အချငး်တိ6 ့)အသက ်
ဇီဝိနသ်ညင်ါအ့ား ဖနဆ်ငး်ေမးွြမz ေတာ်မNေသာအ/0ငြ်မတ၏်အမိန ့ေ်တာ်အတိ6ငး် ြဖစလ်ာသည။် 

စငစ်စ ်အသငတ်ိ6 ့ သည ်အနညး်ငယမ်dေသာအသပိညာကိ6သာချီးြမUင့ေ်ပးသနားေတာ်မNြခငး်ခခံဲb့က 
ရက6နသ်တညး်။ 
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ဘ0ရားသခင၏် သန်:့+ငး်ေသာဝိညာ�ေတာ်သည ်ယံ05ကညသ်Wများ၏ စတိ*်+လံ0းအတငွး်၌ 

ကန်ိးေအာငး်`ပီး ဝိညာ�ဆ0ေကျးဇWးြဖင် ့လ0ပ်ပိ0ငခ်ွင်ေ့ပးပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ေပးသည ် / မေပးပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၂၀:၂၁-၂၂- ၂၁..ေယr\က.. ခမညး်ေတာသ်ည ်ငါက့ိ6 ေစလ,တေ်တာ်မNသည ်

နညး်တN၊ သငတ်ိ6က့ိ6 ငါေစလ,တသ်ညဟ်6 မိန်ေ့တာ်မN]ပီးလdင၊်၂၂ ထိ6သNတိ6အ့ေပu၌ မ\တလ်ျက၊် သင ်

တိ6သ့ည ်သန်/့0ငး်ေသာဝိညာFေတာ်ကိ6 ခbံကေလာ။့  
တမန်ေတာ်ဝတ~ [ ၁:၈ - ထိ6သိ6မ့/0ိေသာ်လညး်၊ သငတ်ိ6အ့ေပuသိ6 ့ သန်/့0ငး်ေသာဝိညာFေတာ်ဆငး် 
သကေ်သာအခါ သငတ်ိ6သ့ည ်တနခ်ိ6းကိ6ခရံ၍.... 

ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၂:၁၊၄-၁၁၊ ၁၃ - ၁...သငတ်ိ6သ့ည ်ဝိညာFဆ6ေကျးဇNး အေbကာငး် များ 
ကိ6 မသဘိေဲနေစြခငး်င0ါ ငါအလိ6မ/0ိ။၇ ေကာငး်ေသာအကျိVးအလိ6င0ါသာ ဝိညာFေတာက်ိ6 လNအသးီ 
အသးီတိ6အ့ား ထင/်0ားစာွ ေပးေတာ်မNလျက ်/0ိ၏။ ၁၃ အေbကာငး်မNကား၊ ယ6ဒလNြဖစေ်စ၊ ေဟလ 

သလNြဖစေ်စ၊ ကkနြ်ဖစေ်စ၊ လNလတွြ်ဖစေ်စ၊ ငါတိ6/့0ိသမdသည ်ဝိညာFေတာ်တပါးတညး်အားြဖင် ့
တကိ6ယတ်ညး်ထသဲိ6 ့ ဗတ{ ဇံိကိ6ခbံက၏။.. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
မ+တခ်ျက။် ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွ ်ဝိညာ�ဆ0ေကျးဇWးေတာ်အေ5ကာငး်ေဖာ်ြပထားြခငး် 

မ:+ိသလိ0 သန်:့+ငး်ေသာဝိညာ�ေတာ် စတိ*်+လံ0းအတငွး်ကန်ိးေအာငး်ြခငး်ကိ0လညး် မေဖာ် 
ြပထားပါ။  
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သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်များသည ်ဝိညာ�ေတာ်၏အေ5ကာငး်အရာများကိ0 
အေလးထား ပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ အေလးထားသည ် / အေလးမထားပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေရာမဩဝါဒစာ ၁:၁၁ - ...ငါသည ်သငတ်ိ6၌့ ဝိညာFဆ6ေကျးဇNးတစံ6တခ6ကိ6 အပ်ေပးြခငး်င0ါ၊ သင ်

တိ6က့ိ6အလနွေ်တွR ြမငခ်ျငပ်ါ၏။  
ေရာမဩဝါဒစာ ၈: ၉ - သိ6ေ့သာ်လညး် ဘ6ရားသခင ်ဝိညာFေတာ်သည ်သငတ်ိ6အ့ထ၌ဲ ကျိနး်ဝပ် 

ေတာ်မNလdင၊် သငတ်ိ6သ့ည ်ဇာတပိကတဘိက၌်/0ိbကသညမ်ဟ6တ။် ဝိညာFပကတဘိက၌် 

/0ိbက၏။ ခရစေ်တာ်၏ဝိညာFကိ6မရေသာ သNမညသ်ညက်ား ခရစေ်တာ<်0င်မ့ဆိ6င။် 

ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၂:၁၃-၁၆ - ၁၃ ...သန်/့0ငး်ေသာ ဝိညာFေတာ်သည ်ဝိညာF<0င် ့
စပ်ဆိ6ငေ်သာ အရာကိ6 ဝိညာFစကားအားြဖင် ့ဖွင်ြ့ပ၍ ပဲြ့ပငေ်တာ်မNေသာ စကား<0င် ့ငါတိ6သ့ည ်

ေဟာbက၏။ ၁၅ ဝိညာFလNမNကား၊ ထိ6အရာအလံ6းစံ6တိ6က့ိ6 ပိ6ငး်ြခား၍ နားလညတ်တ၏်။... 

:+ငယ်0ဒဩဝါဒစာ ၁၈-၁၉ ၁၈ ငါတိ6သ့ခငေ်ယr\ခရစ၏် တမနေ်တာ်တိ6သ့ည ်ေဟာေြပာ<0င်ေ့သာ 

စကားများကိ6 ေအာကေ်မb့ကေလာ။့ ၁၉ထိ6သNတိ6သ့ညသ်ငး်ခွေဲသာသN၊ ဝိညာFေတာ်<0င် ့ကငး်ေသာ 

ဇာတပိကတလိNြဖစb်က၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွအ်စ_ရာအလီ ်၁၇:၈၅ - စငစ်စ ်၎ငး်တိ6သ့ည ်အသင့အ်ား‘rNဟ’်အသကဇီ်ဝိန<်0င့စ်ပ်လျFး 
၍ ေမးြမနး်bကက6န၏်။ အသငသ်ည(်၎ငး်တိ6အ့ား ဤသိ6 ့)ေြပာbကားပါေလ။ (အချငး်တိ6 ့)အသက ်
ဇီဝိနသ်ညင်ါအ့ား ဖနဆ်ငး်ေမးွြမz ေတာ်မNေသာအ/0ငြ်မတ၏်အမိန ့ေ်တာ်အတိ6ငး် ြဖစလ်ာသည။် 

စငစ်စ ်အသငတ်ိ6 ့ သည ်အနညး်ငယမ်dေသာအသပိညာကိ6သာချီးြမUင့ေ်ပးသနားေတာ်မNြခငး်ခခံဲb့က 
ရက6နသ်တညး်။ 
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ဘ0ရားသခင၏် သန်:့+ငး်ေသာဝိညာ�ေတာ်သည ်ယံ05ကညသ်Wများ၏ စတိ*်+လံ0းအတငွး်၌ 

ကန်ိးေအာငး်`ပီး ဝိညာ�ဆ0ေကျးဇWးြဖင် ့လ0ပ်ပိ0ငခ်ွင်ေ့ပးပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ေပးသည ် / မေပးပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၂၀:၂၁-၂၂- ၂၁..ေယr\က.. ခမညး်ေတာသ်ည ်ငါက့ိ6 ေစလ,တေ်တာ်မNသည ်

နညး်တN၊ သငတ်ိ6က့ိ6 ငါေစလ,တသ်ညဟ်6 မိန်ေ့တာ်မN]ပီးလdင၊်၂၂ ထိ6သNတိ6အ့ေပu၌ မ\တလ်ျက၊် သင ်

တိ6သ့ည ်သန်/့0ငး်ေသာဝိညာFေတာ်ကိ6 ခbံကေလာ။့  
တမန်ေတာ်ဝတ~ [ ၁:၈ - ထိ6သိ6မ့/0ိေသာ်လညး်၊ သငတ်ိ6အ့ေပuသိ6 ့ သန်/့0ငး်ေသာဝိညာFေတာ်ဆငး် 
သကေ်သာအခါ သငတ်ိ6သ့ည ်တနခ်ိ6းကိ6ခရံ၍.... 

ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၂:၁၊၄-၁၁၊ ၁၃ - ၁...သငတ်ိ6သ့ည ်ဝိညာFဆ6ေကျးဇNး အေbကာငး် များ 
ကိ6 မသဘိေဲနေစြခငး်င0ါ ငါအလိ6မ/0ိ။၇ ေကာငး်ေသာအကျိVးအလိ6င0ါသာ ဝိညာFေတာ်ကိ6 လNအသးီ 
အသးီတိ6အ့ား ထင/်0ားစာွ ေပးေတာ်မNလျက ်/0ိ၏။ ၁၃ အေbကာငး်မNကား၊ ယ6ဒလNြဖစေ်စ၊ ေဟလ 

သလNြဖစေ်စ၊ ကkနြ်ဖစေ်စ၊ လNလတွြ်ဖစေ်စ၊ ငါတိ6/့0ိသမdသည ်ဝိညာFေတာ်တပါးတညး်အားြဖင် ့
တကိ6ယတ်ညး်ထသဲိ6 ့ ဗတ{ ဇံိကိ6ခbံက၏။.. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
မ+တခ်ျက။် ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွ ်ဝိညာ�ဆ0ေကျးဇWးေတာ်အေ5ကာငး်ေဖာ်ြပထားြခငး် 

မ:+ိသလိ0 သန်:့+ငး်ေသာဝိညာ�ေတာ် စတိ*်+လံ0းအတငွး်ကန်ိးေအာငး်ြခငး်ကိ0လညး် မေဖာ် 
ြပထားပါ။  
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သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်များသည ်ဝိညာ�ေတာ်၏အေ5ကာငး်အရာများကိ0 
အေလးထား ပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ အေလးထားသည ် / အေလးမထားပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေရာမဩဝါဒစာ ၁:၁၁ - ...ငါသည ်သငတ်ိ6၌့ ဝိညာFဆ6ေကျးဇNးတစံ6တခ6ကိ6 အပ်ေပးြခငး်င0ါ၊ သင ်

တိ6က့ိ6အလနွေ်တွR ြမငခ်ျငပ်ါ၏။  
ေရာမဩဝါဒစာ ၈: ၉ - သိ6ေ့သာ်လညး် ဘ6ရားသခင ်ဝိညာFေတာ်သည ်သငတ်ိ6အ့ထ၌ဲ ကျိနး်ဝပ် 

ေတာ်မNလdင၊် သငတ်ိ6သ့ည ်ဇာတပိကတဘိက၌်/0ိbကသညမ်ဟ6တ။် ဝိညာFပကတဘိက၌် 

/0ိbက၏။ ခရစေ်တာ်၏ဝိညာFကိ6မရေသာ သNမညသ်ညက်ား ခရစေ်တာ<်0င်မ့ဆိ6င။် 

ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၂:၁၃-၁၆ - ၁၃ ...သန်/့0ငး်ေသာ ဝိညာFေတာ်သည ်ဝိညာF<0င် ့
စပ်ဆိ6ငေ်သာ အရာကိ6 ဝိညာFစကားအားြဖင် ့ဖွင်ြ့ပ၍ ပဲြ့ပငေ်တာ်မNေသာ စကား<0င် ့ငါတိ6သ့ည ်

ေဟာbက၏။ ၁၅ ဝိညာFလNမNကား၊ ထိ6အရာအလံ6းစံ6တိ6က့ိ6 ပိ6ငး်ြခား၍ နားလညတ်တ၏်။... 

:+ငယ်0ဒဩဝါဒစာ ၁၈-၁၉ ၁၈ ငါတိ6သ့ခငေ်ယr\ခရစ၏် တမနေ်တာ်တိ6သ့ည ်ေဟာေြပာ<0င်ေ့သာ 

စကားများကိ6 ေအာကေ်မb့ကေလာ။့ ၁၉ထိ6သNတိ6သ့ညသ်ငး်ခွေဲသာသN၊ ဝိညာFေတာ်<0င် ့ကငး်ေသာ 

ဇာတပိကတလိNြဖစb်က၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွအ်စ_ရာအလီ ်၁၇:၈၅ - စငစ်စ ်၎ငး်တိ6သ့ည ်အသင့အ်ား‘rNဟ’်အသကဇီ်ဝိန<်0င့စ်ပ်လျFး 
၍ ေမးြမနး်bကက6န၏်။ အသငသ်ည(်၎ငး်တိ6အ့ား ဤသိ6 ့)ေြပာbကားပါေလ။ (အချငး်တိ6 ့)အသက ်
ဇီဝိနသ်ညင်ါအ့ား ဖနဆ်ငး်ေမးွြမz ေတာ်မNေသာအ/0ငြ်မတ၏်အမိန ့ေ်တာ်အတိ6ငး် ြဖစလ်ာသည။် 

စငစ်စ ်အသငတ်ိ6 ့ သည ်အနညး်ငယမ်dေသာအသပိညာကိ6သာချီးြမUင့ေ်ပးသနားေတာ်မNြခငး်ခခံဲb့က 
ရက6နသ်တညး်။ 
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ဘ0ရားသခင၏် သန်:့+ငး်ေသာဝိညာ�ေတာ်သည ်ယံ05ကညသ်Wများ၏ စတိ*်+လံ0းအတငွး်၌ 

ကန်ိးေအာငး်`ပီး ဝိညာ�ဆ0ေကျးဇWးြဖင် ့လ0ပ်ပိ0ငခ်ွင်ေ့ပးပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ေပးသည ် / မေပးပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၂၀:၂၁-၂၂- ၂၁..ေယr\က.. ခမညး်ေတာသ်ည ်ငါက့ိ6 ေစလ,တေ်တာ်မNသည ်

နညး်တN၊ သငတ်ိ6က့ိ6 ငါေစလ,တသ်ညဟ်6 မိန်ေ့တာ်မN]ပီးလdင၊်၂၂ ထိ6သNတိ6အ့ေပu၌ မ\တလ်ျက၊် သင ်

တိ6သ့ည ်သန်/့0ငး်ေသာဝိညာFေတာ်ကိ6 ခbံကေလာ။့  
တမန်ေတာ်ဝတ~ [ ၁:၈ - ထိ6သိ6မ့/0ိေသာ်လညး်၊ သငတ်ိ6အ့ေပuသိ6 ့ သန်/့0ငး်ေသာဝိညာFေတာ်ဆငး် 
သကေ်သာအခါ သငတ်ိ6သ့ည ်တနခ်ိ6းကိ6ခရံ၍.... 

ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၂:၁၊၄-၁၁၊ ၁၃ - ၁...သငတ်ိ6သ့ည ်ဝိညာFဆ6ေကျးဇNး အေbကာငး် များ 
ကိ6 မသဘိေဲနေစြခငး်င0ါ ငါအလိ6မ/0ိ။၇ ေကာငး်ေသာအကျိVးအလိ6င0ါသာ ဝိညာFေတာ်ကိ6 လNအသးီ 
အသးီတိ6အ့ား ထင/်0ားစာွ ေပးေတာ်မNလျက ်/0ိ၏။ ၁၃ အေbကာငး်မNကား၊ ယ6ဒလNြဖစေ်စ၊ ေဟလ 

သလNြဖစေ်စ၊ ကkနြ်ဖစေ်စ၊ လNလတွြ်ဖစေ်စ၊ ငါတိ6/့0ိသမdသည ်ဝိညာFေတာ်တပါးတညး်အားြဖင် ့
တကိ6ယတ်ညး်ထသဲိ6 ့ ဗတ{ ဇံိကိ6ခbံက၏။.. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
မ+တခ်ျက။် ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွ ်ဝိညာ�ဆ0ေကျးဇWးေတာ်အေ5ကာငး်ေဖာ်ြပထားြခငး် 

မ:+ိသလိ0 သန်:့+ငး်ေသာဝိညာ�ေတာ် စတိ*်+လံ0းအတငွး်ကန်ိးေအာငး်ြခငး်ကိ0လညး် မေဖာ် 
ြပထားပါ။  
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ဝိညာ�ဆ0ေကျးဇWးေတာ်အား ယံ05ကညသ်Wတစေ်ယာကထ်မံ+အြခားတစေ်ယာကထ်သံိ0 ့ 

လကမ်ျားေပ�တငြ်ခငး်ြဖင် ့ေဝေင+ေပး*ိ0ငပ်ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ေဝင+ေပး*ိ0ငသ်ည ် / မေဝင+ေပး*ိ0ငပ်ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တေိမာေသဩဝါဒစာပ�မေစာင ်၄:၁၄-၁၅ - ၁၄ဗျာဒတိေ်တာ်ကိ6 ခ၍ံ၊ သငး်အ6ပ်များတိ6သ့ည ်

လကတ်ငြ်ခငး်<0င်တ့က၊ွ သင၌်အပ်ေပးေသာ ဆ6ေကျးဇNးကိ6 မြပVစ6ဘမဲေန<0င်။့၁၅သင၏်တိ6းပါွး 
ြခငး်ကိ6 လNအေပါငး်တိ6အ့ား ထင/်0ားေစြခငး်င0ါ။ ဤအရာများကိ6 စတိစ်ွလဲမ်း၍ eကVိးစားအား 
ထ6တေ်လာ။့ 
တေိမာေသဩဝါဒစာဒ0တယိေစာင ်၁:၆ - ထိ6သိ6 ့ြဖစ၍်၊ ငါလကတ်ငေ်သာအားြဖင်၊့ သင၌် ဘ6ရား 
သခငေ်ပးေတာ်မNေသာဆ6ကိ6 <\းိေဆာ်မညအ်ေbကာငး်၊ ငါသညသ်င်က့ိ6 သတေိပး၏။  
ေဟ`ဗဲဩဝါဒစာ ၆:၁-၂ - ၁ထိ6ေbကာင်၊့ ေသြခငး်<0င်စ့ပ်ဆိ6ငေ်သာ အကျင်က့ိ6 ေနာငတ်ရြခငး်၊ 
ဘ6ရားသခငက်ိ6 ယံ6bကညြ်ခငး်၊ ဗတ{ ဇံိ တရားကိ6သနွသ်ငြ်ခငး်၊ လကက်ိ6တငြ်ခငး်၊ ေသလနွေ်သာ 

သNတိ6၏့ထေြမာကြ်ခငး်၊ ထာဝရစရီင ်ဆံ6းြဖတြ်ခငး်တညး်ဟNေသာ မNလအြမစက်ိ6 ငါတိ6သ့ည ်

ြပန၍် မတညဘ်၊ဲ ၂ ခရစေ်တာ်၏ဘာသာ၌ အစအဦးြဖစေ်သာ အေbကာငး်အရာတိ6က့ိ6ထား၍၊ 
စံ6လငေ်သာအြဖစ ်သိ6 ့ တကb်ကက6နအ်ံ။့  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
မ+တခ်ျက။် ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွ ်လကမ်ျားေပ�တင၍်ဝိညာ�ဆ0ေကျးဇWးေဝင+ြခငး်ကိ0 ေဖာ်ြပ 

ထားြခငး်မ:+ိေပ။ Cf ေရာမ5သဝါဒစာ - ၁: ၁၁၊ ၂ သကသ်ာေလာနိတ5်သဝါဒစာ ၂: ၈ *+င် ့၁၊ 
တေိမာေသ5သဝါဒစာ ၄: ၁၄-၁၆ 
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သခငေ်ယRB ြပ[ခဲေ့သာအံ5့သဖွယနိ်မိတလ်က]ဏာ*+င်တ့Wညေီသာ နိမိတလ်က]ဏာများအား 
ြပ[လ0ပ်*ိ0ငစ်မ်ွးကိ0 ဘ0ရားသခငသ်ည ်သခငေ်ယRB၏ေနာကလ်ိ0ကမ်ျားအား ၄ငး်တိ0စ့တိ ်
အတငွး်၌ကန်ိးေအာငး်ေသာဝိညာ�ဆ0ေကျးဇWး၏ အစမ်ွးတန်ခိ0းအားြဖင် ့ြပ[လ0ပ်*ိ0ငစ်မ်ွး 
ေပးပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ ေပးသည ် / မေပးပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၁၀:၁၇ - ထိ6ခ6နစက်ျပ်ိေသာ တပည်ေ့တာ်တိ6သ့ည ်ဝမ်းေြမာကေ်သာစတိ<်0င် ့
ြပနလ်ာ၍၊ သခင၊် ကိ6ယေ်တာ်၏ နာမအားြဖင် ့အကk<်6ပ်တိ6သ့ည ်နတဆ်ိ6းကိ6ပင ်<ိ6ငပ်ါသညဟ်6 
ေလdာကb်က၏။  
:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၄:၁၂ - ငါအမ0နအ်ကနဆ်ိ6သညက်ား၊ ငါက့ိ6ယံ6bကညေ်သာသNသည ်ငါြပV 
သေသာအမ\တိ6က့ိ6 ြပVလမိ်မ့ည။် ထိ6အမ\တိ6ထ့ကသ်ာ၍ eကးီေသာအမ\တိ6က့ိ6လညး် ြပVလမိ်မ့ည။် 

အေbကာငး်မNကား၊ ငါသည ်ခမညး်ေတာ်ထသံိ6 ့ သာွး၍၊  
တမန်ေတာဝ်တ~ [ ၆:၈ - သေတဖနသ်ည ်ေကျးဇNးေတာ်<0င်၎့ငး်၊ တနခ်ိ6းေတာ်<0င်၎့ငး် ြပည်စ့ံ6သြဖင်၊့ 
eကးီစာွေသာနမိိတလ်ကpဏာ၊ အံဘ့ယွေ်သာအမ\တိ6က့ိ6 လNများေ/0 R မ0ာြပVေလ၏။  
တမန်ေတာဝ်တ~ [ ၈:၆ - လNအစ6အေဝးတိ6သ့ညb်ကား၍ ဖိလပိ�VြပVေသာ နမိိတလ်ကpဏာတိ6က့ိ6 ြမင ်

ေသာအခါ၊ သN၏စကားကိ6 တညတီ+တွတ်ညး် နားေထာငb်က ၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
မ+တခ်ျက။် သခငေ်ယRB`ပီးေနာက ်တစေ်ယာကေ်ယာကမ်+ထင:်+ားေသာ နိမိတလ်က]ဏာ 
ြပ[သည့် မ+တတ်မ်းများ ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွ ်မေတွsရေပ။ 

 

	

၅၇။. 57 

ဝိညာ�ဆ0ေကျးဇWးေတာ်အား ယံ05ကညသ်Wတစေ်ယာကထ်မံ+အြခားတစေ်ယာကထ်သံိ0 ့ 

လကမ်ျားေပ�တငြ်ခငး်ြဖင် ့ေဝေင+ေပး*ိ0ငပ်ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ေဝင+ေပး*ိ0ငသ်ည ် / မေဝင+ေပး*ိ0ငပ်ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တေိမာေသဩဝါဒစာပ�မေစာင ်၄:၁၄-၁၅ - ၁၄ဗျာဒတိေ်တာ်ကိ6 ခ၍ံ၊ သငး်အ6ပ်များတိ6သ့ည ်

လကတ်ငြ်ခငး်<0င်တ့က၊ွ သင၌်အပ်ေပးေသာ ဆ6ေကျးဇNးကိ6 မြပVစ6ဘမဲေန<0င်။့၁၅သင၏်တိ6းပါွး 
ြခငး်ကိ6 လNအေပါငး်တိ6အ့ား ထင/်0ားေစြခငး်င0ါ။ ဤအရာများကိ6 စတိစ်ွလဲမ်း၍ eကVိးစားအား 
ထ6တေ်လာ။့ 
တေိမာေသဩဝါဒစာဒ0တယိေစာင ်၁:၆ - ထိ6သိ6 ့ြဖစ၍်၊ ငါလကတ်ငေ်သာအားြဖင်၊့ သင၌် ဘ6ရား 
သခငေ်ပးေတာ်မNေသာဆ6ကိ6 <\းိေဆာ်မညအ်ေbကာငး်၊ ငါသညသ်င်က့ိ6 သတေိပး၏။  
ေဟ`ဗဲဩဝါဒစာ ၆:၁-၂ - ၁ထိ6ေbကာင်၊့ ေသြခငး်<0င်စ့ပ်ဆိ6ငေ်သာ အကျင်က့ိ6 ေနာငတ်ရြခငး်၊ 
ဘ6ရားသခငက်ိ6 ယံ6bကညြ်ခငး်၊ ဗတ{ ဇံိ တရားကိ6သနွသ်ငြ်ခငး်၊ လကက်ိ6တငြ်ခငး်၊ ေသလနွေ်သာ 

သNတိ6၏့ထေြမာကြ်ခငး်၊ ထာဝရစရီင ်ဆံ6းြဖတြ်ခငး်တညး်ဟNေသာ မNလအြမစက်ိ6 ငါတိ6သ့ည ်

ြပန၍် မတညဘ်၊ဲ ၂ ခရစေ်တာ်၏ဘာသာ၌ အစအဦးြဖစေ်သာ အေbကာငး်အရာတိ6က့ိ6ထား၍၊ 
စံ6လငေ်သာအြဖစ ်သိ6 ့ တကb်ကက6နအ်ံ။့  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
မ+တခ်ျက။် ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွ ်လကမ်ျားေပ�တင၍်ဝိညာ�ဆ0ေကျးဇWးေဝင+ြခငး်ကိ0 ေဖာ်ြပ 

ထားြခငး်မ:+ိေပ။ Cf ေရာမ5သဝါဒစာ - ၁: ၁၁၊ ၂ သကသ်ာေလာနိတ5်သဝါဒစာ ၂: ၈ *+င် ့၁၊ 
တေိမာေသ5သဝါဒစာ ၄: ၁၄-၁၆ 

၅၈။. 58 
သခငေ်ယRB ြပ[ခဲေ့သာအံ5့သဖွယနိ်မိတလ်က]ဏာ*+င်တ့Wညေီသာ နိမိတလ်က]ဏာများအား 
ြပ[လ0ပ်*ိ0ငစ်မ်ွးကိ0 ဘ0ရားသခငသ်ည ်သခငေ်ယRB၏ေနာကလ်ိ0ကမ်ျားအား ၄ငး်တိ0စ့တိ ်
အတငွး်၌ကန်ိးေအာငး်ေသာဝိညာ�ဆ0ေကျးဇWး၏ အစမ်ွးတန်ခိ0းအားြဖင် ့ြပ[လ0ပ်*ိ0ငစ်မ်ွး 
ေပးပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ ေပးသည ် / မေပးပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၁၀:၁၇ - ထိ6ခ6နစက်ျပ်ိေသာ တပည်ေ့တာ်တိ6သ့ည ်ဝမ်းေြမာကေ်သာစတိ<်0င် ့
ြပနလ်ာ၍၊ သခင၊် ကိ6ယေ်တာ်၏ နာမအားြဖင် ့အကk<်6ပ်တိ6သ့ည ်နတဆ်ိ6းကိ6ပင ်<ိ6ငပ်ါသညဟ်6 
ေလdာကb်က၏။  
:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၄:၁၂ - ငါအမ0နအ်ကနဆ်ိ6သညက်ား၊ ငါက့ိ6ယံ6bကညေ်သာသNသည ်ငါြပV 
သေသာအမ\တိ6က့ိ6 ြပVလမိ်မ့ည။် ထိ6အမ\တိ6ထ့ကသ်ာ၍ eကးီေသာအမ\တိ6က့ိ6လညး် ြပVလမိ်မ့ည။် 

အေbကာငး်မNကား၊ ငါသည ်ခမညး်ေတာ်ထသံိ6 ့ သာွး၍၊  
တမန်ေတာဝ်တ~ [ ၆:၈ - သေတဖနသ်ည ်ေကျးဇNးေတာ<်0င်၎့ငး်၊ တနခ်ိ6းေတာ်<0င်၎့ငး် ြပည်စ့ံ6သြဖင်၊့ 
eကးီစာွေသာနမိိတလ်ကpဏာ၊ အံဘ့ယွေ်သာအမ\တိ6က့ိ6 လNများေ/0 R မ0ာြပVေလ၏။  
တမန်ေတာဝ်တ~ [ ၈:၆ - လNအစ6အေဝးတိ6သ့ညb်ကား၍ ဖိလပိ�VြပVေသာ နမိိတလ်ကpဏာတိ6က့ိ6 ြမင ်

ေသာအခါ၊ သN၏စကားကိ6 တညတီ+တွတ်ညး် နားေထာငb်က ၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
မ+တခ်ျက။် သခငေ်ယRB`ပီးေနာက ်တစေ်ယာကေ်ယာကမ်+ထင:်+ားေသာ နိမိတလ်က]ဏာ 
ြပ[သည့် မ+တတ်မ်းများ ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွ ်မေတွsရေပ။ 

 

	

၅၇။. 57 

ဝိညာ�ဆ0ေကျးဇWးေတာ်အား ယံ05ကညသ်Wတစေ်ယာကထ်မံ+အြခားတစေ်ယာကထ်သံိ0 ့ 

လကမ်ျားေပ�တငြ်ခငး်ြဖင် ့ေဝေင+ေပး*ိ0ငပ်ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ေဝင+ေပး*ိ0ငသ်ည ် / မေဝင+ေပး*ိ0ငပ်ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တေိမာေသဩဝါဒစာပ�မေစာင ်၄:၁၄-၁၅ - ၁၄ဗျာဒတိေ်တာ်ကိ6 ခ၍ံ၊ သငး်အ6ပ်များတိ6သ့ည ်

လကတ်ငြ်ခငး်<0င်တ့က၊ွ သင၌်အပ်ေပးေသာ ဆ6ေကျးဇNးကိ6 မြပVစ6ဘမဲေန<0င်။့၁၅သင၏်တိ6းပါွး 
ြခငး်ကိ6 လNအေပါငး်တိ6အ့ား ထင/်0ားေစြခငး်င0ါ။ ဤအရာများကိ6 စတိစ်ွလဲမ်း၍ eကVိးစားအား 
ထ6တေ်လာ။့ 
တေိမာေသဩဝါဒစာဒ0တယိေစာင ်၁:၆ - ထိ6သိ6 ့ြဖစ၍်၊ ငါလကတ်ငေ်သာအားြဖင်၊့ သင၌် ဘ6ရား 
သခငေ်ပးေတာ်မNေသာဆ6ကိ6 <\းိေဆာ်မညအ်ေbကာငး်၊ ငါသညသ်င်က့ိ6 သတေိပး၏။  
ေဟ`ဗဲဩဝါဒစာ ၆:၁-၂ - ၁ထိ6ေbကာင်၊့ ေသြခငး်<0င်စ့ပ်ဆိ6ငေ်သာ အကျင်က့ိ6 ေနာငတ်ရြခငး်၊ 
ဘ6ရားသခငက်ိ6 ယံ6bကညြ်ခငး်၊ ဗတ{ ဇံိ တရားကိ6သနွသ်ငြ်ခငး်၊ လကက်ိ6တငြ်ခငး်၊ ေသလနွေ်သာ 

သNတိ6၏့ထေြမာကြ်ခငး်၊ ထာဝရစရီင ်ဆံ6းြဖတြ်ခငး်တညး်ဟNေသာ မNလအြမစက်ိ6 ငါတိ6သ့ည ်

ြပန၍် မတညဘ်၊ဲ ၂ ခရစေ်တာ်၏ဘာသာ၌ အစအဦးြဖစေ်သာ အေbကာငး်အရာတိ6က့ိ6ထား၍၊ 
စံ6လငေ်သာအြဖစ ်သိ6 ့ တကb်ကက6နအ်ံ။့  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
မ+တခ်ျက။် ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွ ်လကမ်ျားေပ�တင၍်ဝိညာ�ဆ0ေကျးဇWးေဝင+ြခငး်ကိ0 ေဖာ်ြပ 

ထားြခငး်မ:+ိေပ။ Cf ေရာမ5သဝါဒစာ - ၁: ၁၁၊ ၂ သကသ်ာေလာနိတ5်သဝါဒစာ ၂: ၈ *+င် ့၁၊ 
တေိမာေသ5သဝါဒစာ ၄: ၁၄-၁၆ 

၅၈။. 58 
သခငေ်ယRB ြပ[ခဲေ့သာအံ5့သဖွယနိ်မိတလ်က]ဏာ*+င်တ့Wညေီသာ နိမိတလ်က]ဏာများအား 
ြပ[လ0ပ်*ိ0ငစ်မ်ွးကိ0 ဘ0ရားသခငသ်ည ်သခငေ်ယRB၏ေနာကလ်ိ0ကမ်ျားအား ၄ငး်တိ0စ့တိ ်
အတငွး်၌ကန်ိးေအာငး်ေသာဝိညာ�ဆ0ေကျးဇWး၏ အစမ်ွးတန်ခိ0းအားြဖင် ့ြပ[လ0ပ်*ိ0ငစ်မ်ွး 
ေပးပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ ေပးသည ် / မေပးပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၁၀:၁၇ - ထိ6ခ6နစက်ျပ်ိေသာ တပည်ေ့တာ်တိ6သ့ည ်ဝမ်းေြမာကေ်သာစတိ<်0င် ့
ြပနလ်ာ၍၊ သခင၊် ကိ6ယေ်တာ်၏ နာမအားြဖင် ့အကk<်6ပ်တိ6သ့ည ်နတဆ်ိ6းကိ6ပင ်<ိ6ငပ်ါသညဟ်6 
ေလdာကb်က၏။  
:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၄:၁၂ - ငါအမ0နအ်ကနဆ်ိ6သညက်ား၊ ငါက့ိ6ယံ6bကညေ်သာသNသည ်ငါြပV 
သေသာအမ\တိ6က့ိ6 ြပVလမိ်မ့ည။် ထိ6အမ\တိ6ထ့ကသ်ာ၍ eကးီေသာအမ\တိ6က့ိ6လညး် ြပVလမိ်မ့ည။် 

အေbကာငး်မNကား၊ ငါသည ်ခမညး်ေတာ်ထသံိ6 ့ သာွး၍၊  
တမန်ေတာဝ်တ~ [ ၆:၈ - သေတဖနသ်ည ်ေကျးဇNးေတာ်<0င်၎့ငး်၊ တနခ်ိ6းေတာ်<0င်၎့ငး် ြပည်စ့ံ6သြဖင်၊့ 
eကးီစာွေသာနမိိတလ်ကpဏာ၊ အံဘ့ယွေ်သာအမ\တိ6က့ိ6 လNများေ/0 R မ0ာြပVေလ၏။  
တမန်ေတာဝ်တ~ [ ၈:၆ - လNအစ6အေဝးတိ6သ့ညb်ကား၍ ဖိလပိ�VြပVေသာ နမိိတလ်ကpဏာတိ6က့ိ6 ြမင ်

ေသာအခါ၊ သN၏စကားကိ6 တညတီ+တွတ်ညး် နားေထာငb်က ၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
မ+တခ်ျက။် သခငေ်ယRB`ပီးေနာက ်တစေ်ယာကေ်ယာကမ်+ထင:်+ားေသာ နိမိတလ်က]ဏာ 
ြပ[သည့် မ+တတ်မ်းများ ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွ ်မေတွsရေပ။ 

 

	

၅၇။. 57 

ဝိညာ�ဆ0ေကျးဇWးေတာ်အား ယံ05ကညသ်Wတစေ်ယာကထ်မံ+အြခားတစေ်ယာကထ်သံိ0 ့ 

လကမ်ျားေပ�တငြ်ခငး်ြဖင် ့ေဝေင+ေပး*ိ0ငပ်ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ေဝင+ေပး*ိ0ငသ်ည ် / မေဝင+ေပး*ိ0ငပ်ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တေိမာေသဩဝါဒစာပ�မေစာင ်၄:၁၄-၁၅ - ၁၄ဗျာဒတိေ်တာ်ကိ6 ခ၍ံ၊ သငး်အ6ပ်များတိ6သ့ည ်

လကတ်ငြ်ခငး်<0င်တ့က၊ွ သင၌်အပ်ေပးေသာ ဆ6ေကျးဇNးကိ6 မြပVစ6ဘမဲေန<0င်။့၁၅သင၏်တိ6းပါွး 
ြခငး်ကိ6 လNအေပါငး်တိ6အ့ား ထင/်0ားေစြခငး်င0ါ။ ဤအရာများကိ6 စတိစ်ွလဲမ်း၍ eကVိးစားအား 
ထ6တေ်လာ။့ 
တေိမာေသဩဝါဒစာဒ0တယိေစာင ်၁:၆ - ထိ6သိ6 ့ြဖစ၍်၊ ငါလကတ်ငေ်သာအားြဖင်၊့ သင၌် ဘ6ရား 
သခငေ်ပးေတာ်မNေသာဆ6ကိ6 <\းိေဆာ်မညအ်ေbကာငး်၊ ငါသညသ်င်က့ိ6 သတေိပး၏။  
ေဟ`ဗဲဩဝါဒစာ ၆:၁-၂ - ၁ထိ6ေbကာင်၊့ ေသြခငး်<0င်စ့ပ်ဆိ6ငေ်သာ အကျင်က့ိ6 ေနာငတ်ရြခငး်၊ 
ဘ6ရားသခငက်ိ6 ယံ6bကညြ်ခငး်၊ ဗတ{ ဇံိ တရားကိ6သနွသ်ငြ်ခငး်၊ လကက်ိ6တငြ်ခငး်၊ ေသလနွေ်သာ 

သNတိ6၏့ထေြမာကြ်ခငး်၊ ထာဝရစရီင ်ဆံ6းြဖတြ်ခငး်တညး်ဟNေသာ မNလအြမစက်ိ6 ငါတိ6သ့ည ်

ြပန၍် မတညဘ်၊ဲ ၂ ခရစေ်တာ်၏ဘာသာ၌ အစအဦးြဖစေ်သာ အေbကာငး်အရာတိ6က့ိ6ထား၍၊ 
စံ6လငေ်သာအြဖစ ်သိ6 ့ တကb်ကက6နအ်ံ။့  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
မ+တခ်ျက။် ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွ ်လကမ်ျားေပ�တင၍်ဝိညာ�ဆ0ေကျးဇWးေဝင+ြခငး်ကိ0 ေဖာ်ြပ 

ထားြခငး်မ:+ိေပ။ Cf ေရာမ5သဝါဒစာ - ၁: ၁၁၊ ၂ သကသ်ာေလာနိတ5်သဝါဒစာ ၂: ၈ *+င် ့၁၊ 
တေိမာေသ5သဝါဒစာ ၄: ၁၄-၁၆ 
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သခငေ်ယRB ြပ[ခဲေ့သာအံ5့သဖွယနိ်မိတလ်က]ဏာ*+င်တ့Wညေီသာ နိမိတလ်က]ဏာများအား 
ြပ[လ0ပ်*ိ0ငစ်မ်ွးကိ0 ဘ0ရားသခငသ်ည ်သခငေ်ယRB၏ေနာကလ်ိ0ကမ်ျားအား ၄ငး်တိ0စ့တိ ်
အတငွး်၌ကန်ိးေအာငး်ေသာဝိညာ�ဆ0ေကျးဇWး၏ အစမ်ွးတန်ခိ0းအားြဖင် ့ြပ[လ0ပ်*ိ0ငစ်မ်ွး 
ေပးပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ ေပးသည ် / မေပးပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၁၀:၁၇ - ထိ6ခ6နစက်ျပ်ိေသာ တပည်ေ့တာ်တိ6သ့ည ်ဝမ်းေြမာကေ်သာစတိ<်0င် ့
ြပနလ်ာ၍၊ သခင၊် ကိ6ယေ်တာ်၏ နာမအားြဖင် ့အကk<်6ပ်တိ6သ့ည ်နတဆ်ိ6းကိ6ပင ်<ိ6ငပ်ါသညဟ်6 
ေလdာကb်က၏။  
:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၄:၁၂ - ငါအမ0နအ်ကနဆ်ိ6သညက်ား၊ ငါက့ိ6ယံ6bကညေ်သာသNသည ်ငါြပV 
သေသာအမ\တိ6က့ိ6 ြပVလမိ်မ့ည။် ထိ6အမ\တိ6ထ့ကသ်ာ၍ eကးီေသာအမ\တိ6က့ိ6လညး် ြပVလမိ်မ့ည။် 

အေbကာငး်မNကား၊ ငါသည ်ခမညး်ေတာ်ထသံိ6 ့ သာွး၍၊  
တမန်ေတာဝ်တ~ [ ၆:၈ - သေတဖနသ်ည ်ေကျးဇNးေတာ်<0င်၎့ငး်၊ တနခ်ိ6းေတာ်<0င်၎့ငး် ြပည်စ့ံ6သြဖင်၊့ 
eကးီစာွေသာနမိိတလ်ကpဏာ၊ အံဘ့ယွေ်သာအမ\တိ6က့ိ6 လNများေ/0 R မ0ာြပVေလ၏။  
တမန်ေတာဝ်တ~ [ ၈:၆ - လNအစ6အေဝးတိ6သ့ညb်ကား၍ ဖိလပိ�VြပVေသာ နမိိတလ်ကpဏာတိ6က့ိ6 ြမင ်

ေသာအခါ၊ သN၏စကားကိ6 တညတီ+တွတ်ညး် နားေထာငb်က ၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
မ+တခ်ျက။် သခငေ်ယRB`ပီးေနာက ်တစေ်ယာကေ်ယာကမ်+ထင:်+ားေသာ နိမိတလ်က]ဏာ 
ြပ[သည့် မ+တတ်မ်းများ ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွ ်မေတွsရေပ။ 
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်ယံ05ကညသ်Wအချိ[ sအား သန်:့+ငး်ေသာဝိညာ�ေတာ်၏အစမ်ွးတန်ခိ0းအား 
ြဖင် ့အြခားေသာ ဘာသာစကားတစခ်0ေြပာဆိ0ြခငး်ဆ0ေကျးဇWးေတာ ်ေပးထားပါသလား။   

သမ#ာကျမ်းစာ ေပးထားသည ် / မေပးထားပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၄:၂၊၅ - ၂အေbကာငး်မNကား၊ အြခားေသာဘာသာစကားအားြဖင် ့
ေြပာေသာသNသည ်လNတိ6အ့ားမေြပာ၊ ဘ6ရား သခငအ်ားေြပာ၏။ သN၏စကားကိ6 အဘယသ်Nမd 
နားမလည။် နကန်ေဲသာအရာတိ6က့ိ6 ဝိညာFေတာအ်ားြဖင် ့ေြပာ၏။ ၅ သငတ်ိ6/့0ိသမdသည ်အြခား 
ေသာ ဘာသာစကားြဖင် ့ေြပာေစြခငး်င0ါ ငါအလိ6/0ိ၏။ 

ေရာမဩဝါဒစာ ၈:၂၆-၂၇ - ၂၆...ငါတိ6မ့တတ<်ိ6ငေ်သာအရာမ0ာ ဝိညာFေတာ်သည ်မစေတာ်မN၏။ 

ငါတိ6သ့ညဆ်6ေတာငး် သင်သ့ညအ်တိ6ငး် အဘယဆ်6ကိ6 ေတာငး်ရမညဟ်6မသbိက။ သိ6ရ့ာတငွ ်ငါတိ6 ့ 
ဆ6ေတာငး်ြခငး်အမ\ကိ6 <\တမ်�မက<်ိ6ငေ်သာ ညညး်တာွးြခငး်အားြဖင် ့ဝိညာFေတာ်သည ်ေစာင်မ့ 

ေတာ်မN၏။ ၂၇ စတိ<်0လံ6းကိ6 စစေ်တာ်မNေသာသNသညလ်ညး် ဝိညာFေတာ်၏ စတိသ်ေဘာကိ6သ ိ

ေတာ်မN၏။ အေbကာငး်မNကား ဝိညာFေတာ်သည ်သန်/့0ငး်သNတိ6၏့ ဆ6ေတာငး်ြခငး်အမ\ကိ6 ဘ6ရား 
သခင၏်အလိ6ေတာ်<0င်အ့ည ီေစာင်မ့ေတာ်မN၏။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
မ+တခ်ျက။် အြခားေသာဘာသာစကားေြပာသည့်အေ5ကာငး်ကျမ်းချကမ်ျား 

ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန် တငွ ်မ:+ိေပ။  
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ဘ0ရားသခင၏်က�န်များြဖစေ်သာ ေကာငး်ကငတ်မန်များ (Melek) *+င် ့စာတန်၏က�န် 
များြဖစေ်သာ နတဆ်ိ0းများ (စWရာဂျငန််) အ5ကား သသိာထင:်+ားစာွခွဲြခား*ိ0ငေ်သာအရာ 

:+ိပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ :+ိသည ် / မ:+ိပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၅:၄၁ - ထိ6အခါ လကဝ်ဲေတာ်ဘက၌်/0ိေသာသNတိ6အ့ား မငး်eကးီက၊ ကျိနြ်ခငး်ကိ6 
ခရံေသာသNတိ6 ့၊ မာရနန်တ<်0င် ့သN၏တမနတ်ိ6အ့ဘိ6 ့ ြပငဆ်ငေ်သာထာဝရမီးထသဲိ6 ့ ငါထ့မံ0 ခာွသာွး 
bကေလာ။့ 

ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁၂:၉ - ထိ6အခါ ဤေလာကတ<ိ6ငင်လံံ6းကိ6 လ0ည်ြ့ဖား၍ မာရ်နတစ်ာတန ်အမည/်0ိ 
ေသာ ေ/0းေ�မေဟာငး်တညး် ဟNေသာ နဂါးeကးီကိ6၎ငး်၊သN<0င်အ့တN သN၏တမနတ်ိ6က့ိ6၎ငး်၊ ေြမeကးီ 
သိ6ခ့ျလိ6ကb်က၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာဂျငန််၇၂:၁-၁၆-၁(အိ6နဗီတမနေ်တာ်)အသငသ်ညေ်ြပာbကားပါေလ။ငါထ့ဝံယဤ်သိ6"့ဝဟယ်"်  

အမိန ့ေ်တာ ်ထ6တြ်ပနြ်ခငး် ခခံဲရ့ေလသည။် ဧကနစ်ငစ်စ ်ဂျငန်တ်စစ်6သည ်(က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ ်

ြမတ)် ကိ6 bကားနာခဲb့ကေလ၏။ ထိ6ေ့နာက ်၎ငး်တိ6သ့ည ်(မိမိတိ6 ့ ဂျငန် ်အမျိVးသားတိ6ထ့ ံြပနသ်ာွး 
ခဲရ့ာ ဤသိ6 ့) ေြပာbကားခဲ ့bကေလ၏။ ၂ ယငး်က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတသ်ည ်ေြဖာင့မ်0နေ်သာ 

တရားလမ်းကိ6 +,နြ်ပသညြ်ဖစရ်ာ ကk<်6ပ်တိ6သ့ည ်ထိ6က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတက်ိ6 သကဝ်ငယ်ံ6 
bကညခ်ဲb့ကေလ]ပီ။ ၎ငး်ြပငက်k<်6ပ်တိ6သ့ည ်မညသ်Nတစဦ်းတစေ်ယာကက်ိ6မdပငမ်ိမိတိ6အ့ား 
ဖနဆ်ငး် ေမးွြမzေတာ်မNေသာ အ/0ငြ်မတ<်0င့ ်တွဖဲက<်\ငိး်ယ0Fbကမည ်မဟ6တ]်ပီ။ ၁၁ ၎ငး်ြပင ်

ဧကနအ်မ0န ်ကk<်6ပ်တိ6တ့ငွ ်အချိV R မ0ာ သNေတာ်ေကာငး်များြဖစb်က၏။ ကk<်6ပ်တိ6တ့ငွ ်အချိV R မ0ာ 

ထိ6မ0တစပ်ါးေသာ သNများ ြဖစb်ကက6န၏်။ (စငစ်စေ်သာ်ကား) ကk<်6ပ်တိ6သ့ည ်ဂိ6ဏး်ဂဏအမျိVးမျိVး 
ြဖစခ်ဲb့ကက6န၏်။ 
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်ယံ05ကညသ်Wအချိ[ sအား သန်:့+ငး်ေသာဝိညာ�ေတာ၏်အစမ်ွးတန်ခိ0းအား 
ြဖင် ့အြခားေသာ ဘာသာစကားတစခ်0ေြပာဆိ0ြခငး်ဆ0ေကျးဇWးေတာ ်ေပးထားပါသလား။   

သမ#ာကျမ်းစာ ေပးထားသည ် / မေပးထားပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၄:၂၊၅ - ၂အေbကာငး်မNကား၊ အြခားေသာဘာသာစကားအားြဖင် ့
ေြပာေသာသNသည ်လNတိ6အ့ားမေြပာ၊ ဘ6ရား သခငအ်ားေြပာ၏။ သN၏စကားကိ6 အဘယသ်Nမd 
နားမလည။် နကန်ေဲသာအရာတိ6က့ိ6 ဝိညာFေတာအ်ားြဖင် ့ေြပာ၏။ ၅ သငတ်ိ6/့0ိသမdသည ်အြခား 
ေသာ ဘာသာစကားြဖင် ့ေြပာေစြခငး်င0ါ ငါအလိ6/0ိ၏။ 

ေရာမဩဝါဒစာ ၈:၂၆-၂၇ - ၂၆...ငါတိ6မ့တတ<်ိ6ငေ်သာအရာမ0ာ ဝိညာFေတာ်သည ်မစေတာ်မN၏။ 

ငါတိ6သ့ညဆ်6ေတာငး် သင်သ့ညအ်တိ6ငး် အဘယဆ်6ကိ6 ေတာငး်ရမညဟ်6မသbိက။ သိ6ရ့ာတငွ ်ငါတိ6 ့ 
ဆ6ေတာငး်ြခငး်အမ\ကိ6 <\တမ်�မက<်ိ6ငေ်သာ ညညး်တာွးြခငး်အားြဖင် ့ဝိညာFေတာ်သည ်ေစာင်မ့ 

ေတာ်မN၏။ ၂၇ စတိ<်0လံ6းကိ6 စစေ်တာ်မNေသာသNသညလ်ညး် ဝိညာFေတာ်၏ စတိသ်ေဘာကိ6သ ိ

ေတာ်မN၏။ အေbကာငး်မNကား ဝိညာFေတာ်သည ်သန်/့0ငး်သNတိ6၏့ ဆ6ေတာငး်ြခငး်အမ\ကိ6 ဘ6ရား 
သခင၏်အလိ6ေတာ်<0င်အ့ည ီေစာင်မ့ေတာ်မN၏။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
မ+တခ်ျက။် အြခားေသာဘာသာစကားေြပာသည့်အေ5ကာငး်ကျမ်းချကမ်ျား 

ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန် တငွ ်မ:+ိေပ။  

၆၀။. 60 
ဘ0ရားသခင၏်က�န်များြဖစေ်သာ ေကာငး်ကငတ်မန်များ (Melek) *+င် ့စာတန်၏က�န် 
များြဖစေ်သာ နတဆ်ိ0းများ (စWရာဂျငန််) အ5ကား သသိာထင:်+ားစာွခွဲြခား*ိ0ငေ်သာအရာ 

:+ိပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ :+ိသည ် / မ:+ိပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၅:၄၁ - ထိ6အခါ လကဝ်ဲေတာ်ဘက၌်/0ိေသာသNတိ6အ့ား မငး်eကးီက၊ ကျိနြ်ခငး်ကိ6 
ခရံေသာသNတိ6 ့၊ မာရနန်တ<်0င် ့သN၏တမနတ်ိ6အ့ဘိ6 ့ ြပငဆ်ငေ်သာထာဝရမီးထသဲိ6 ့ ငါထ့မံ0 ခာွသာွး 
bကေလာ။့ 

ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁၂:၉ - ထိ6အခါ ဤေလာကတ<ိ6ငင်လံံ6းကိ6 လ0ည်ြ့ဖား၍ မာရ်နတစ်ာတန ်အမည/်0ိ 
ေသာ ေ/0းေ�မေဟာငး်တညး် ဟNေသာ နဂါးeကးီကိ6၎ငး်၊သN<0င်အ့တN သN၏တမနတ်ိ6က့ိ6၎ငး်၊ ေြမeကးီ 
သိ6ခ့ျလိ6ကb်က၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာဂျငန််၇၂:၁-၁၆-၁(အိ6နဗီတမနေ်တာ်)အသငသ်ညေ်ြပာbကားပါေလ။ငါထ့ဝံယဤ်သိ6"့ဝဟယ်"်  

အမိန ့ေ်တာ် ထ6တြ်ပနြ်ခငး် ခခံဲရ့ေလသည။် ဧကနစ်ငစ်စ ်ဂျငန်တ်စစ်6သည ်(က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ ်

ြမတ)် ကိ6 bကားနာခဲb့ကေလ၏။ ထိ6ေ့နာက ်၎ငး်တိ6သ့ည ်(မိမိတိ6 ့ ဂျငန် ်အမျိVးသားတိ6ထ့ ံြပနသ်ာွး 
ခဲရ့ာ ဤသိ6 ့) ေြပာbကားခဲ ့bကေလ၏။ ၂ ယငး်က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတသ်ည ်ေြဖာင့မ်0နေ်သာ 

တရားလမ်းကိ6 +,နြ်ပသညြ်ဖစရ်ာ ကk<်6ပ်တိ6သ့ည ်ထိ6က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတက်ိ6 သကဝ်ငယ်ံ6 
bကညခ်ဲb့ကေလ]ပီ။ ၎ငး်ြပငက်k<်6ပ်တိ6သ့ည ်မညသ်Nတစဦ်းတစေ်ယာကက်ိ6မdပငမ်ိမိတိ6အ့ား 
ဖနဆ်ငး် ေမးွြမzေတာ်မNေသာ အ/0ငြ်မတ<်0င့ ်တွဖဲက<်\ငိး်ယ0Fbကမည ်မဟ6တ]်ပီ။ ၁၁ ၎ငး်ြပင ်

ဧကနအ်မ0န ်ကk<်6ပ်တိ6တ့ငွ ်အချိV R မ0ာ သNေတာ်ေကာငး်များြဖစb်က၏။ ကk<်6ပ်တိ6တ့ငွ ်အချိV R မ0ာ 

ထိ6မ0တစပ်ါးေသာ သNများ ြဖစb်ကက6န၏်။ (စငစ်စေ်သာ်ကား) ကk<်6ပ်တိ6သ့ည ်ဂိ6ဏး်ဂဏအမျိVးမျိVး 
ြဖစခ်ဲb့ကက6န၏်။ 

	

၅၉။. 59 

ဘ0ရားသခငသ်ည ်ယံ05ကညသ်Wအချိ[ sအား သန်:့+ငး်ေသာဝိညာ�ေတာ်၏အစမ်ွးတန်ခိ0းအား 
ြဖင် ့အြခားေသာ ဘာသာစကားတစခ်0ေြပာဆိ0ြခငး်ဆ0ေကျးဇWးေတာ ်ေပးထားပါသလား။   

သမ#ာကျမ်းစာ ေပးထားသည ် / မေပးထားပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၄:၂၊၅ - ၂အေbကာငး်မNကား၊ အြခားေသာဘာသာစကားအားြဖင် ့
ေြပာေသာသNသည ်လNတိ6အ့ားမေြပာ၊ ဘ6ရား သခငအ်ားေြပာ၏။ သN၏စကားကိ6 အဘယသ်Nမd 
နားမလည။် နကန်ေဲသာအရာတိ6က့ိ6 ဝိညာFေတာအ်ားြဖင် ့ေြပာ၏။ ၅ သငတ်ိ6/့0ိသမdသည ်အြခား 
ေသာ ဘာသာစကားြဖင် ့ေြပာေစြခငး်င0ါ ငါအလိ6/0ိ၏။ 

ေရာမဩဝါဒစာ ၈:၂၆-၂၇ - ၂၆...ငါတိ6မ့တတ<်ိ6ငေ်သာအရာမ0ာ ဝိညာFေတာ်သည ်မစေတာ်မN၏။ 

ငါတိ6သ့ညဆ်6ေတာငး် သင်သ့ညအ်တိ6ငး် အဘယဆ်6ကိ6 ေတာငး်ရမညဟ်6မသbိက။ သိ6ရ့ာတငွ ်ငါတိ6 ့ 
ဆ6ေတာငး်ြခငး်အမ\ကိ6 <\တမ်�မက<်ိ6ငေ်သာ ညညး်တာွးြခငး်အားြဖင် ့ဝိညာFေတာ်သည ်ေစာင်မ့ 

ေတာ်မN၏။ ၂၇ စတိ<်0လံ6းကိ6 စစေ်တာ်မNေသာသNသညလ်ညး် ဝိညာFေတာ်၏ စတိသ်ေဘာကိ6သ ိ

ေတာ်မN၏။ အေbကာငး်မNကား ဝိညာFေတာ်သည ်သန်/့0ငး်သNတိ6၏့ ဆ6ေတာငး်ြခငး်အမ\ကိ6 ဘ6ရား 
သခင၏်အလိ6ေတာ်<0င်အ့ည ီေစာင်မ့ေတာ်မN၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
မ+တခ်ျက။် အြခားေသာဘာသာစကားေြပာသည့်အေ5ကာငး်ကျမ်းချကမ်ျား 

ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန် တငွ ်မ:+ိေပ။  

၆၀။. 60 
ဘ0ရားသခင၏်က�န်များြဖစေ်သာ ေကာငး်ကငတ်မန်များ (Melek) *+င် ့စာတန်၏က�န် 
များြဖစေ်သာ နတဆ်ိ0းများ (စWရာဂျငန််) အ5ကား သသိာထင:်+ားစာွခွဲြခား*ိ0ငေ်သာအရာ 

:+ိပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ :+ိသည ် / မ:+ိပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၅:၄၁ - ထိ6အခါ လကဝ်ဲေတာ်ဘက၌်/0ိေသာသNတိ6အ့ား မငး်eကးီက၊ ကျိနြ်ခငး်ကိ6 
ခရံေသာသNတိ6 ့၊ မာရနန်တ<်0င် ့သN၏တမနတ်ိ6အ့ဘိ6 ့ ြပငဆ်ငေ်သာထာဝရမီးထသဲိ6 ့ ငါထ့မံ0 ခာွသာွး 
bကေလာ။့ 

ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁၂:၉ - ထိ6အခါ ဤေလာကတ<ိ6ငင်လံံ6းကိ6 လ0ည်ြ့ဖား၍ မာရ်နတစ်ာတန ်အမည/်0ိ 
ေသာ ေ/0းေ�မေဟာငး်တညး် ဟNေသာ နဂါးeကးီကိ6၎ငး်၊သN<0င်အ့တN သN၏တမနတ်ိ6က့ိ6၎ငး်၊ ေြမeကးီ 
သိ6ခ့ျလိ6ကb်က၏။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာဂျငန််၇၂:၁-၁၆-၁(အိ6နဗီတမနေ်တာ်)အသငသ်ညေ်ြပာbကားပါေလ။ငါထ့ဝံယဤ်သိ6"့ဝဟယ်"်  

အမိန ့ေ်တာ ်ထ6တြ်ပနြ်ခငး် ခခံဲရ့ေလသည။် ဧကနစ်ငစ်စ ်ဂျငန်တ်စစ်6သည ်(က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ ်

ြမတ)် ကိ6 bကားနာခဲb့ကေလ၏။ ထိ6ေ့နာက ်၎ငး်တိ6သ့ည ်(မိမိတိ6 ့ ဂျငန် ်အမျိVးသားတိ6ထ့ ံြပနသ်ာွး 
ခဲရ့ာ ဤသိ6 ့) ေြပာbကားခဲ ့bကေလ၏။ ၂ ယငး်က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတသ်ည ်ေြဖာင့မ်0နေ်သာ 

တရားလမ်းကိ6 +,နြ်ပသညြ်ဖစရ်ာ ကk<်6ပ်တိ6သ့ည ်ထိ6က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတက်ိ6 သကဝ်ငယ်ံ6 
bကညခ်ဲb့ကေလ]ပီ။ ၎ငး်ြပငက်k<်6ပ်တိ6သ့ည ်မညသ်Nတစဦ်းတစေ်ယာကက်ိ6မdပငမ်ိမိတိ6အ့ား 
ဖနဆ်ငး် ေမးွြမzေတာ်မNေသာ အ/0ငြ်မတ<်0င့ ်တွဖဲက<်\ငိး်ယ0Fbကမည ်မဟ6တ]်ပီ။ ၁၁ ၎ငး်ြပင ်

ဧကနအ်မ0န ်ကk<်6ပ်တိ6တ့ငွ ်အချိV R မ0ာ သNေတာ်ေကာငး်များြဖစb်က၏။ ကk<်6ပ်တိ6တ့ငွ ်အချိV R မ0ာ 

ထိ6မ0တစပ်ါးေသာ သNများ ြဖစb်ကက6န၏်။ (စငစ်စေ်သာ်ကား) ကk<်6ပ်တိ6သ့ည ်ဂိ6ဏး်ဂဏအမျိVးမျိVး 
ြဖစခ်ဲb့ကက6န၏်။ 

	

၅၉။. 59 

ဘ0ရားသခငသ်ည ်ယံ05ကညသ်Wအချိ[ sအား သန်:့+ငး်ေသာဝိညာ�ေတာ၏်အစမ်ွးတန်ခိ0းအား 
ြဖင် ့အြခားေသာ ဘာသာစကားတစခ်0ေြပာဆိ0ြခငး်ဆ0ေကျးဇWးေတာ ်ေပးထားပါသလား။   

သမ#ာကျမ်းစာ ေပးထားသည ် / မေပးထားပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၄:၂၊၅ - ၂အေbကာငး်မNကား၊ အြခားေသာဘာသာစကားအားြဖင် ့
ေြပာေသာသNသည ်လNတိ6အ့ားမေြပာ၊ ဘ6ရား သခငအ်ားေြပာ၏။ သN၏စကားကိ6 အဘယသ်Nမd 
နားမလည။် နကန်ေဲသာအရာတိ6က့ိ6 ဝိညာFေတာအ်ားြဖင် ့ေြပာ၏။ ၅ သငတ်ိ6/့0ိသမdသည ်အြခား 
ေသာ ဘာသာစကားြဖင် ့ေြပာေစြခငး်င0ါ ငါအလိ6/0ိ၏။ 

ေရာမဩဝါဒစာ ၈:၂၆-၂၇ - ၂၆...ငါတိ6မ့တတ<်ိ6ငေ်သာအရာမ0ာ ဝိညာFေတာ်သည ်မစေတာ်မN၏။ 

ငါတိ6သ့ညဆ်6ေတာငး် သင်သ့ညအ်တိ6ငး် အဘယဆ်6ကိ6 ေတာငး်ရမညဟ်6မသbိက။ သိ6ရ့ာတငွ ်ငါတိ6 ့ 
ဆ6ေတာငး်ြခငး်အမ\ကိ6 <\တမ်�မက<်ိ6ငေ်သာ ညညး်တာွးြခငး်အားြဖင် ့ဝိညာFေတာ်သည ်ေစာင်မ့ 

ေတာ်မN၏။ ၂၇ စတိ<်0လံ6းကိ6 စစေ်တာ်မNေသာသNသညလ်ညး် ဝိညာFေတာ်၏ စတိသ်ေဘာကိ6သ ိ

ေတာ်မN၏။ အေbကာငး်မNကား ဝိညာFေတာ်သည ်သန်/့0ငး်သNတိ6၏့ ဆ6ေတာငး်ြခငး်အမ\ကိ6 ဘ6ရား 
သခင၏်အလိ6ေတာ်<0င်အ့ည ီေစာင်မ့ေတာ်မN၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
မ+တခ်ျက။် အြခားေသာဘာသာစကားေြပာသည့်အေ5ကာငး်ကျမ်းချကမ်ျား 

ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန် တငွ ်မ:+ိေပ။  

၆၀။. 60 
ဘ0ရားသခင၏်က�န်များြဖစေ်သာ ေကာငး်ကငတ်မန်များ (Melek) *+င် ့စာတန်၏က�န် 
များြဖစေ်သာ နတဆ်ိ0းများ (စWရာဂျငန််) အ5ကား သသိာထင:်+ားစာွခွဲြခား*ိ0ငေ်သာအရာ 

:+ိပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ :+ိသည ် / မ:+ိပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၅:၄၁ - ထိ6အခါ လကဝ်ဲေတာ်ဘက၌်/0ိေသာသNတိ6အ့ား မငး်eကးီက၊ ကျိနြ်ခငး်ကိ6 
ခရံေသာသNတိ6 ့၊ မာရနန်တ<်0င် ့သN၏တမနတ်ိ6အ့ဘိ6 ့ ြပငဆ်ငေ်သာထာဝရမီးထသဲိ6 ့ ငါထ့မံ0 ခာွသာွး 
bကေလာ။့ 

ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁၂:၉ - ထိ6အခါ ဤေလာကတ<ိ6ငင်လံံ6းကိ6 လ0ည်ြ့ဖား၍ မာရ်နတစ်ာတန ်အမည/်0ိ 
ေသာ ေ/0းေ�မေဟာငး်တညး် ဟNေသာ နဂါးeကးီကိ6၎ငး်၊သN<0င်အ့တN သN၏တမနတ်ိ6က့ိ6၎ငး်၊ ေြမeကးီ 
သိ6ခ့ျလိ6ကb်က၏။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာဂျငန််၇၂:၁-၁၆-၁(အိ6နဗီတမနေ်တာ်)အသငသ်ညေ်ြပာbကားပါေလ။ငါထ့ဝံယဤ်သိ6"့ဝဟယ်"်  

အမိန ့ေ်တာ် ထ6တြ်ပနြ်ခငး် ခခံဲရ့ေလသည။် ဧကနစ်ငစ်စ ်ဂျငန်တ်စစ်6သည ်(က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ ်

ြမတ)် ကိ6 bကားနာခဲb့ကေလ၏။ ထိ6ေ့နာက ်၎ငး်တိ6သ့ည ်(မိမိတိ6 ့ ဂျငန် ်အမျိVးသားတိ6ထ့ ံြပနသ်ာွး 
ခဲရ့ာ ဤသိ6 ့) ေြပာbကားခဲ ့bကေလ၏။ ၂ ယငး်က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတသ်ည ်ေြဖာင့မ်0နေ်သာ 

တရားလမ်းကိ6 +,နြ်ပသညြ်ဖစရ်ာ ကk<်6ပ်တိ6သ့ည ်ထိ6က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတက်ိ6 သကဝ်ငယ်ံ6 
bကညခ်ဲb့ကေလ]ပီ။ ၎ငး်ြပငက်k<်6ပ်တိ6သ့ည ်မညသ်Nတစဦ်းတစေ်ယာကက်ိ6မdပငမ်ိမိတိ6အ့ား 
ဖနဆ်ငး် ေမးွြမzေတာ်မNေသာ အ/0ငြ်မတ<်0င့ ်တွဖဲက<်\ငိး်ယ0Fbကမည ်မဟ6တ]်ပီ။ ၁၁ ၎ငး်ြပင ်

ဧကနအ်မ0န ်ကk<်6ပ်တိ6တ့ငွ ်အချိV R မ0ာ သNေတာ်ေကာငး်များြဖစb်က၏။ ကk<်6ပ်တိ6တ့ငွ ်အချိV R မ0ာ 

ထိ6မ0တစပ်ါးေသာ သNများ ြဖစb်ကက6န၏်။ (စငစ်စေ်သာ်ကား) ကk<်6ပ်တိ6သ့ည ်ဂိ6ဏး်ဂဏအမျိVးမျိVး 
ြဖစခ်ဲb့ကက6န၏်။ 
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စာတန်အေနြဖင် ့ေနာငတ်တရားရ:+ိ`ပီးေကာငး်မွန်ြခငး်သိ0 ့ြဖစလ်ာရန် 

ြဖစ*်ိ0ငပ်ါမညလ်ား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မြဖစ*်ိ0ငပ်ါ  /  မြဖစ*်ိ0ငပ်ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁၂:၉-၁၀ - ၉သN<0င်အ့တN သN၏တမနတ်ိ6က့ိ6၎ငး်၊ ေြမeကးီသိ6ခ့ျလိ6ကb်က၏။ ၁၀ 

ေကာငး်ကငဘ်ံ6၌ eကးီေသာအသကံား၊ ယခ6မ0ာ ကယတ်ငြ်ခငး်ြဖစ၏်။ တနခ်ိ6းေတာ်လညး်ြဖစ၏်။ 

ငါတိ6ဘ့6ရားသခင၏်<ိ6ငင်ေံတာ်<0င် ့သN၏ခရစေ်တာ်၏အာဏာေတာ်စကလ်ညး်ြဖစ၏်။အေbကာငး် 
မNကား၊ ငါတိ6ည့အီစက်ိ6များကိ6 ငါတိ6ဘ့6ရားသခငေ်/0 Rေတာ်၌ ေနည့F့မြပတ ်အြပစတ်ငေ်သာရနသ်N 
ကိ6 ေအာကသ်ိ6 ့ ချေလ]ပီ။ 

ဗျာဒတိက်ျမ်း ၂၀:၁၀- သNတိ6က့ိ6လ0ည်ြ့ဖားေသာ မာရ်နတက်ိ6လညး်၊သားရဲ<0င်မ့ိစxာပေရာဖက/်0ိရာ၊ 
ကန်<့0င်ေ့ရာေ<0ာေသာ 

မီးအိ6ငထ်သဲိ6ခ့ျပစလ်dင၊်သNတိ6သ့ညေ်နညF့မြပတက်မ�ာအဆကဆ်ကြ်ပငး်စာွ ေသာ ေဝဒနာကိ6 
ခရံbကလတံ။့ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၂၀၈- အိ6-ယံ6bကညသ်N’မ6အမ်ငန်’်အေပါငး်တိ6အ့သငတ်ိ6သ့ညr်\ ိငတ်ာွန၏်ေနာက ်သိ6 ့ 
ဖဝါးေြခထပ် မလိ6ကb်က က6နလ်င့၊် ထိ6r\ ိငတ်ာွနသ်ည ်မ6ချ သငတ်ိ6အ့ဖိ6 ့ ထင/်0ားေသာ ရနသ်Nပင ်ြဖစေ်ပသည။် 
စWရဟယ်Wဆဖ်ွ  ၁၂:၅ - ဧကနမ်လွrဲ\ ိငတ်ာွနမ်ိစxာ ေကာငသ်ညက်ား လNတိ6၏့ အလနွထ်င/်0ားေသာ 

ရနသ်Nပင ်ြဖစေ်ချသတညး်။ 

စWရတဇ်ွဇွခ်R0ဖ် ၄၃:၃၆-၃၉ - ၃၆ စငစ်စေ်သာ်ကားမညသ်Nမဆိ6အန<{ကr6ဏာေတာ်/0ငအ်ားေအာက ်

ေမတ့သြခငး်ကိ6 မြမငဟ်န ်မသဟိနေ်ဆာငသ်ည/်0ိေသာ ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်ထိ6သN၌ "r\ ိငတ်ာွန"် 

မိစxာေကာငတ်စေ်ကာငက်ိ6 သတမ်0တ၍် ေပးေတာ်မN၏။ ထိ6အခါယငး် "r\ ိငတ်ာွန"် မိစxာေကာင ်မ0ာ 
ထိ6သN၏အေဖာ် ြဖစသ်ာွး၏။ 

၆၂။. 62 
အချိ[ sေသာနတဆ်ိ0းများအေနြဖင် ့ေနာငတ်တရားရ:+ိ`ပီးေကာငး်မွန်ြခငး်သိ0 ့ြဖစလ်ာရန် 

ြဖစ*်ိ0ငပ်ါမညလ်ား။ (စWရာဂျငန််) 
သမ#ာကျမ်းစာ မြဖစ*်ိ0ငပ်ါ  /  ြဖစ*်ိ0ငသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငယ်0ဒဩဝါဒစာ ၆-၇ - ၆ထိ6မ0တပါး၊ မိမိတိ6အ့ခငွ်အ့ရာကိ6မေစာင်၊့ မိမိတိ6 ့ ေနရာအရပ်ကိ6 စနွ် ့ 
ပစေ်သာ ေကာငး်ကငတ်မနတ်ိ6က့ိ6၊ eကးီစာွေသာေန၌့ စစေ်bကာစရီငြ်ခငး်အလိ6င0ါ၊ ထာဝရ ချည ်

ေ<0ာငြ်ခငး်အားြဖင် ့ေမ0ာငမ်ိ6က ်ထမဲ0ာချVပ်ထားေတာ်မN၏။ ၇ထိ6နညး်တN.....ထာဝရမီး<0င်က့kမ်း 
ေလာငြ်ခငး် ဒဏက်ိ6ခရံ၍ ပံ6သကေ်သထင/်0ားလျက/်0ိbက၏။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာဂျငန််၇၂:၁၊ ၁၁၊ ၁၃၊ ၁၄-၁(အိ6-နဗီတမနေ်တာ)် အသငသ်ည ်ေြပာbကားပါေလ။ ငါထ့ဝံယ ်ဤသိ6 ့ 
"ဝဟယ်"် အမိန ့ေ်တာ ်ထ6တြ်ပနြ်ခငး် ခခံဲရ့ေလသည။် ဧကနစ်ငစ်စ ်ဂျငန်တ်စစ်6သည ်(က6ရ်အာန ်

ကျမ်းေတာ်ြမတ)်ကိ6 bကားနာခဲb့ကေလ၏။ ထိ6ေ့နာက ်၎ငး်တိ6သ့ည ်(မိမိတိ6 ့ ဂျငန် ်အမျိVးသားတိ6ထ့ ံ

ြပနသ်ာွးခဲရ့ာ ဤသိ6 ့)ေြပာbကားခဲ ့bကေလ၏။ ၁၁ ၎ငး်ြပင ်ဧကနအ်မ0န ်ကk<်6ပ်တိ6တ့ငွ ်အချိV R မ0ာ သN 
ေတာ်ေကာငး်များြဖစb်က၏။ ကk<်6ပ်တိ6တ့ငွ ်အချိV R မ0ာ ထိ6မ0တစပ်ါးေသာသNများ ြဖစb်ကက6န၏်။ 

(စငစ်စေ်သာ်ကား) ကk<်6ပ်တိ6သ့ည ်ဂိ6ဏး်ဂဏအမျိVးမျိVး ြဖစခ်ဲb့ကက6န၏်။ ၁၃ ထိ6 ့ြပငဧ်ကနဆ်တ ်

ဆတ ်ကk<်6ပ်တိ6သ့ည ်တရားလမ်း+,န(်တညး်ဟNေသာ က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတ)်ကိ6 bကားနာbက 

ရေသာအခါ ကk<်6ပ်တိ6သ့ည ်ယငး်တရား လမ်း+,န(်တညး်ဟNေသာ က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတ)်ကိ6 
သကဝ်ငယ်ံ6 bကညလ်ာခဲb့ကသည။် စငစ်စေ်သာ်ကား မညသ်Nမဆိ6 မိမိအား ဖနဆ်ငး်ေမးွြမzေတာ 

ေသာ အ/0ငြ်မတအ်ား သကဝ်ငယ်ံ6bကညပ်ါလdင ်ထိ6သNသည ်မညသ်ည့ ်
ေလျာန့ညး်ေစမ\ကိ6မdလညး် စိ6းရိမ်ရမည ်မဟ6တေ်ပ။ မညသ်ည့ ်အဓမvမ\ကိ6မdလညး် စိ6းရိမ်ရမည ်

မဟ6တေ်ပ။ ၁၄ ထိ6မ0တစပ်ါး ဧကနမ်လွ ဲကk<်6ပ်တိ6တ့ငွ ်အချိV R မ0ာ မတွစ်လ်ငမ််(အမိန ့ေ်တာ်ကိ6 
လိ6ကန်ာသN)များ ြဖစb်ကက6န၏်။ ထိ6နညး်တNစာွ ကk<်6ပ်တိ6တ့ငွ ်အချိV R မ0ာ မတရားေသာသNများ 
ြဖစb်ကက6န၏်။  
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စာတန်အေနြဖင် ့ေနာငတ်တရားရ:+ိ`ပီးေကာငး်မွန်ြခငး်သိ0 ့ြဖစလ်ာရန် 

ြဖစ*်ိ0ငပ်ါမညလ်ား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မြဖစ*်ိ0ငပ်ါ  /  မြဖစ*်ိ0ငပ်ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁၂:၉-၁၀ - ၉သN<0င်အ့တN သN၏တမနတ်ိ6က့ိ6၎ငး်၊ ေြမeကးီသိ6ခ့ျလိ6ကb်က၏။ ၁၀ 

ေကာငး်ကငဘ်ံ6၌ eကးီေသာအသကံား၊ ယခ6မ0ာ ကယတ်ငြ်ခငး်ြဖစ၏်။ တနခ်ိ6းေတာ်လညး်ြဖစ၏်။ 

ငါတိ6ဘ့6ရားသခင၏်<ိ6ငင်ေံတာ်<0င် ့သN၏ခရစေ်တာ်၏အာဏာေတာ်စကလ်ညး်ြဖစ၏်။အေbကာငး် 
မNကား၊ ငါတိ6ည့အီစက်ိ6များကိ6 ငါတိ6ဘ့6ရားသခငေ်/0 Rေတာ်၌ ေနည့F့မြပတ ်အြပစတ်ငေ်သာရနသ်N 
ကိ6 ေအာကသ်ိ6 ့ ချေလ]ပီ။ 

ဗျာဒတိက်ျမ်း ၂၀:၁၀- သNတိ6က့ိ6လ0ည်ြ့ဖားေသာ မာရ်နတက်ိ6လညး်၊သားရဲ<0င်မ့ိစxာပေရာဖက/်0ိရာ၊ 
ကန်<့0င်ေ့ရာေ<0ာေသာ 

မီးအိ6ငထ်သဲိ6ခ့ျပစလ်dင၊်သNတိ6သ့ညေ်နညF့မြပတက်မ�ာအဆကဆ်ကြ်ပငး်စာွ ေသာ ေဝဒနာကိ6 
ခရံbကလတံ။့ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၂၀၈- အိ6-ယံ6bကညသ်N’မ6အမ်ငန်’်အေပါငး်တိ6အ့သငတ်ိ6သ့ညr်\ ိငတ်ာွန၏်ေနာက ်သိ6 ့ 
ဖဝါးေြခထပ် မလိ6ကb်က က6နလ်င့၊် ထိ6r\ ိငတ်ာွနသ်ည ်မ6ချ သငတ်ိ6အ့ဖိ6 ့ ထင/်0ားေသာ ရနသ်Nပင ်ြဖစေ်ပသည။် 
စWရဟယ်Wဆဖ်ွ  ၁၂:၅ - ဧကနမ်လွrဲ\ ိငတ်ာွနမ်ိစxာ ေကာငသ်ညက်ား လNတိ6၏့ အလနွထ်င/်0ားေသာ 

ရနသ်Nပင ်ြဖစေ်ချသတညး်။ 

စWရတဇ်ွဇွခ်R0ဖ် ၄၃:၃၆-၃၉ - ၃၆ စငစ်စေ်သာ်ကားမညသ်Nမဆိ6အန<{ကr6ဏာေတာ်/0ငအ်ားေအာက ်

ေမတ့သြခငး်ကိ6 မြမငဟ်န ်မသဟိနေ်ဆာငသ်ည/်0ိေသာ ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်ထိ6သN၌ "r\ ိငတ်ာွန"် 

မိစxာေကာငတ်စေ်ကာငက်ိ6 သတမ်0တ၍် ေပးေတာ်မN၏။ ထိ6အခါယငး် "r\ ိငတ်ာွန"် မိစxာေကာင ်မ0ာ 
ထိ6သN၏အေဖာ ်ြဖစသ်ာွး၏။ 

၆၂။. 62 
အချိ[ sေသာနတဆ်ိ0းများအေနြဖင် ့ေနာငတ်တရားရ:+ိ`ပီးေကာငး်မွန်ြခငး်သိ0 ့ြဖစလ်ာရန် 

ြဖစ*်ိ0ငပ်ါမညလ်ား။ (စWရာဂျငန််) 
သမ#ာကျမ်းစာ မြဖစ*်ိ0ငပ်ါ  /  ြဖစ*်ိ0ငသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငယ်0ဒဩဝါဒစာ ၆-၇ - ၆ထိ6မ0တပါး၊ မိမိတိ6အ့ခငွ်အ့ရာကိ6မေစာင်၊့ မိမိတိ6 ့ ေနရာအရပ်ကိ6 စနွ် ့ 
ပစေ်သာ ေကာငး်ကငတ်မနတ်ိ6က့ိ6၊ eကးီစာွေသာေန၌့ စစေ်bကာစရီငြ်ခငး်အလိ6င0ါ၊ ထာဝရ ချည ်

ေ<0ာငြ်ခငး်အားြဖင် ့ေမ0ာငမ်ိ6က ်ထမဲ0ာချVပ်ထားေတာ်မN၏။ ၇ထိ6နညး်တN.....ထာဝရမီး<0င်က့kမ်း 
ေလာငြ်ခငး် ဒဏက်ိ6ခရံ၍ ပံ6သကေ်သထင/်0ားလျက/်0ိbက၏။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာဂျငန််၇၂:၁၊ ၁၁၊ ၁၃၊ ၁၄-၁(အိ6-နဗီတမနေ်တာ်) အသငသ်ည ်ေြပာbကားပါေလ။ ငါထ့ဝံယ ်ဤသိ6 ့ 
"ဝဟယ်"် အမိန ့ေ်တာ ်ထ6တြ်ပနြ်ခငး် ခခံဲရ့ေလသည။် ဧကနစ်ငစ်စ ်ဂျငန်တ်စစ်6သည ်(က6ရ်အာန ်

ကျမ်းေတာ်ြမတ)်ကိ6 bကားနာခဲb့ကေလ၏။ ထိ6ေ့နာက ်၎ငး်တိ6သ့ည ်(မိမိတိ6 ့ ဂျငန် ်အမျိVးသားတိ6ထ့ ံ

ြပနသ်ာွးခဲရ့ာ ဤသိ6 ့)ေြပာbကားခဲ ့bကေလ၏။ ၁၁ ၎ငး်ြပင ်ဧကနအ်မ0န ်ကk<်6ပ်တိ6တ့ငွ ်အချိV R မ0ာ သN 
ေတာ်ေကာငး်များြဖစb်က၏။ ကk<်6ပ်တိ6တ့ငွ ်အချိV R မ0ာ ထိ6မ0တစပ်ါးေသာသNများ ြဖစb်ကက6န၏်။ 

(စငစ်စေ်သာ်ကား) ကk<်6ပ်တိ6သ့ည ်ဂိ6ဏး်ဂဏအမျိVးမျိVး ြဖစခ်ဲb့ကက6န၏်။ ၁၃ ထိ6 ့ြပငဧ်ကနဆ်တ ်

ဆတ ်ကk<်6ပ်တိ6သ့ည ်တရားလမ်း+,န(်တညး်ဟNေသာ က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတ)်ကိ6 bကားနာbက 

ရေသာအခါ ကk<်6ပ်တိ6သ့ည ်ယငး်တရား လမ်း+,န(်တညး်ဟNေသာ က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတ)်ကိ6 
သကဝ်ငယ်ံ6 bကညလ်ာခဲb့ကသည။် စငစ်စေ်သာ်ကား မညသ်Nမဆိ6 မိမိအား ဖနဆ်ငး်ေမးွြမzေတာ 

ေသာ အ/0ငြ်မတအ်ား သကဝ်ငယ်ံ6bကညပ်ါလdင ်ထိ6သNသည ်မညသ်ည့ ်
ေလျာန့ညး်ေစမ\ကိ6မdလညး် စိ6းရိမ်ရမည ်မဟ6တေ်ပ။ မညသ်ည့ ်အဓမvမ\ကိ6မdလညး် စိ6းရိမ်ရမည ်

မဟ6တေ်ပ။ ၁၄ ထိ6မ0တစပ်ါး ဧကနမ်လွ ဲကk<်6ပ်တိ6တ့ငွ ်အချိV R မ0ာ မတွစ်လ်ငမ််(အမိန ့ေ်တာ်ကိ6 
လိ6ကန်ာသN)များ ြဖစb်ကက6န၏်။ ထိ6နညး်တNစာွ ကk<်6ပ်တိ6တ့ငွ ်အချိV R မ0ာ မတရားေသာသNများ 
ြဖစb်ကက6န၏်။  
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စာတန်အေနြဖင် ့ေနာငတ်တရားရ:+ိ`ပီးေကာငး်မွန်ြခငး်သိ0 ့ြဖစလ်ာရန် 

ြဖစ*်ိ0ငပ်ါမညလ်ား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မြဖစ*်ိ0ငပ်ါ  /  မြဖစ*်ိ0ငပ်ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁၂:၉-၁၀ - ၉သN<0င်အ့တN သN၏တမနတ်ိ6က့ိ6၎ငး်၊ ေြမeကးီသိ6ခ့ျလိ6ကb်က၏။ ၁၀ 

ေကာငး်ကငဘ်ံ6၌ eကးီေသာအသကံား၊ ယခ6မ0ာ ကယတ်ငြ်ခငး်ြဖစ၏်။ တနခ်ိ6းေတာ်လညး်ြဖစ၏်။ 

ငါတိ6ဘ့6ရားသခင၏်<ိ6ငင်ေံတာ်<0င် ့သN၏ခရစေ်တာ်၏အာဏာေတာ်စကလ်ညး်ြဖစ၏်။အေbကာငး် 
မNကား၊ ငါတိ6ည့အီစက်ိ6များကိ6 ငါတိ6ဘ့6ရားသခငေ်/0 Rေတာ်၌ ေနည့F့မြပတ ်အြပစတ်ငေ်သာရနသ်N 
ကိ6 ေအာကသ်ိ6 ့ ချေလ]ပီ။ 

ဗျာဒတိက်ျမ်း ၂၀:၁၀- သNတိ6က့ိ6လ0ည်ြ့ဖားေသာ မာရ်နတက်ိ6လညး်၊သားရဲ<0င်မ့ိစxာပေရာဖက/်0ိရာ၊ 
ကန်<့0င်ေ့ရာေ<0ာေသာ 

မီးအိ6ငထ်သဲိ6ခ့ျပစလ်dင၊်သNတိ6သ့ညေ်နညF့မြပတက်မ�ာအဆကဆ်ကြ်ပငး်စာွ ေသာ ေဝဒနာကိ6 
ခရံbကလတံ။့ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၂၀၈- အိ6-ယံ6bကညသ်N’မ6အမ်ငန်’်အေပါငး်တိ6အ့သငတ်ိ6သ့ညr်\ ိငတ်ာွန၏်ေနာက ်သိ6 ့ 
ဖဝါးေြခထပ် မလိ6ကb်က က6နလ်င့၊် ထိ6r\ ိငတ်ာွနသ်ည ်မ6ချ သငတ်ိ6အ့ဖိ6 ့ ထင/်0ားေသာ ရနသ်Nပင ်ြဖစေ်ပသည။် 
စWရဟယ်Wဆဖ်ွ  ၁၂:၅ - ဧကနမ်လွrဲ\ ိငတ်ာွနမ်ိစxာ ေကာငသ်ညက်ား လNတိ6၏့ အလနွထ်င/်0ားေသာ 

ရနသ်Nပင ်ြဖစေ်ချသတညး်။ 

စWရတဇ်ွဇွခ်R0ဖ် ၄၃:၃၆-၃၉ - ၃၆ စငစ်စေ်သာ်ကားမညသ်Nမဆိ6အန<{ကr6ဏာေတာ်/0ငအ်ားေအာက ်

ေမတ့သြခငး်ကိ6 မြမငဟ်န ်မသဟိနေ်ဆာငသ်ည/်0ိေသာ ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်ထိ6သN၌ "r\ ိငတ်ာွန"် 

မိစxာေကာငတ်စေ်ကာငက်ိ6 သတမ်0တ၍် ေပးေတာ်မN၏။ ထိ6အခါယငး် "r\ ိငတ်ာွန"် မိစxာေကာင ်မ0ာ 
ထိ6သN၏အေဖာ် ြဖစသ်ာွး၏။ 
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အချိ[ sေသာနတဆ်ိ0းများအေနြဖင် ့ေနာငတ်တရားရ:+ိ`ပီးေကာငး်မွန်ြခငး်သိ0 ့ြဖစလ်ာရန် 

ြဖစ*်ိ0ငပ်ါမညလ်ား။ (စWရာဂျငန််) 
သမ#ာကျမ်းစာ မြဖစ*်ိ0ငပ်ါ  /  ြဖစ*်ိ0ငသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငယ်0ဒဩဝါဒစာ ၆-၇ - ၆ထိ6မ0တပါး၊ မိမိတိ6အ့ခငွ်အ့ရာကိ6မေစာင်၊့ မိမိတိ6 ့ ေနရာအရပ်ကိ6 စနွ် ့ 
ပစေ်သာ ေကာငး်ကငတ်မနတ်ိ6က့ိ6၊ eကးီစာွေသာေန၌့ စစေ်bကာစရီငြ်ခငး်အလိ6င0ါ၊ ထာဝရ ချည ်

ေ<0ာငြ်ခငး်အားြဖင် ့ေမ0ာငမ်ိ6က ်ထမဲ0ာချVပ်ထားေတာ်မN၏။ ၇ထိ6နညး်တN.....ထာဝရမီး<0င်က့kမ်း 
ေလာငြ်ခငး် ဒဏက်ိ6ခရံ၍ ပံ6သကေ်သထင/်0ားလျက/်0ိbက၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာဂျငန််၇၂:၁၊ ၁၁၊ ၁၃၊ ၁၄-၁(အိ6-နဗီတမနေ်တာ်) အသငသ်ည ်ေြပာbကားပါေလ။ ငါထ့ဝံယ ်ဤသိ6 ့ 
"ဝဟယ်"် အမိန ့ေ်တာ ်ထ6တြ်ပနြ်ခငး် ခခံဲရ့ေလသည။် ဧကနစ်ငစ်စ ်ဂျငန်တ်စစ်6သည ်(က6ရ်အာန ်

ကျမ်းေတာ်ြမတ)်ကိ6 bကားနာခဲb့ကေလ၏။ ထိ6ေ့နာက ်၎ငး်တိ6သ့ည ်(မိမိတိ6 ့ ဂျငန် ်အမျိVးသားတိ6ထ့ ံ

ြပနသ်ာွးခဲရ့ာ ဤသိ6 ့)ေြပာbကားခဲ ့bကေလ၏။ ၁၁ ၎ငး်ြပင ်ဧကနအ်မ0န ်ကk<်6ပ်တိ6တ့ငွ ်အချိV R မ0ာ သN 
ေတာ်ေကာငး်များြဖစb်က၏။ ကk<်6ပ်တိ6တ့ငွ ်အချိV R မ0ာ ထိ6မ0တစပ်ါးေသာသNများ ြဖစb်ကက6န၏်။ 

(စငစ်စေ်သာ်ကား) ကk<်6ပ်တိ6သ့ည ်ဂိ6ဏး်ဂဏအမျိVးမျိVး ြဖစခ်ဲb့ကက6န၏်။ ၁၃ ထိ6 ့ြပငဧ်ကနဆ်တ ်

ဆတ ်ကk<်6ပ်တိ6သ့ည ်တရားလမ်း+,န(်တညး်ဟNေသာ က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတ)်ကိ6 bကားနာbက 

ရေသာအခါ ကk<်6ပ်တိ6သ့ည ်ယငး်တရား လမ်း+,န(်တညး်ဟNေသာ က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတ)်ကိ6 
သကဝ်ငယ်ံ6 bကညလ်ာခဲb့ကသည။် စငစ်စေ်သာ်ကား မညသ်Nမဆိ6 မိမိအား ဖနဆ်ငး်ေမးွြမzေတာ 

ေသာ အ/0ငြ်မတအ်ား သကဝ်ငယ်ံ6bကညပ်ါလdင ်ထိ6သNသည ်မညသ်ည့ ်
ေလျာန့ညး်ေစမ\ကိ6မdလညး် စိ6းရိမ်ရမည ်မဟ6တေ်ပ။ မညသ်ည့ ်အဓမvမ\ကိ6မdလညး် စိ6းရိမ်ရမည ်

မဟ6တေ်ပ။ ၁၄ ထိ6မ0တစပ်ါး ဧကနမ်လွ ဲကk<်6ပ်တိ6တ့ငွ ်အချိV R မ0ာ မတွစ်လ်ငမ််(အမိန ့ေ်တာ်ကိ6 
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စာတန်အေနြဖင် ့ေနာငတ်တရားရ:+ိ`ပီးေကာငး်မွန်ြခငး်သိ0 ့ြဖစလ်ာရန် 

ြဖစ*်ိ0ငပ်ါမညလ်ား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မြဖစ*်ိ0ငပ်ါ  /  မြဖစ*်ိ0ငပ်ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁၂:၉-၁၀ - ၉သN<0င်အ့တN သN၏တမနတ်ိ6က့ိ6၎ငး်၊ ေြမeကးီသိ6ခ့ျလိ6ကb်က၏။ ၁၀ 

ေကာငး်ကငဘ်ံ6၌ eကးီေသာအသကံား၊ ယခ6မ0ာ ကယတ်ငြ်ခငး်ြဖစ၏်။ တနခ်ိ6းေတာ်လညး်ြဖစ၏်။ 

ငါတိ6ဘ့6ရားသခင၏်<ိ6ငင်ေံတာ်<0င် ့သN၏ခရစေ်တာ်၏အာဏာေတာ်စကလ်ညး်ြဖစ၏်။အေbကာငး် 
မNကား၊ ငါတိ6ည့အီစက်ိ6များကိ6 ငါတိ6ဘ့6ရားသခငေ်/0 Rေတာ်၌ ေနည့F့မြပတ ်အြပစတ်ငေ်သာရနသ်N 
ကိ6 ေအာကသ်ိ6 ့ ချေလ]ပီ။ 

ဗျာဒတိက်ျမ်း ၂၀:၁၀- သNတိ6က့ိ6လ0ည်ြ့ဖားေသာ မာရ်နတက်ိ6လညး်၊သားရဲ<0င်မ့ိစxာပေရာဖက/်0ိရာ၊ 
ကန်<့0င်ေ့ရာေ<0ာေသာ 

မီးအိ6ငထ်သဲိ6ခ့ျပစလ်dင၊်သNတိ6သ့ညေ်နညF့မြပတက်မ�ာအဆကဆ်ကြ်ပငး်စာွ ေသာ ေဝဒနာကိ6 
ခရံbကလတံ။့ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၂၀၈- အိ6-ယံ6bကညသ်N’မ6အမ်ငန်’်အေပါငး်တိ6အ့သငတ်ိ6သ့ညr်\ ိငတ်ာွန၏်ေနာက ်သိ6 ့ 
ဖဝါးေြခထပ် မလိ6ကb်က က6နလ်င့၊် ထိ6r\ ိငတ်ာွနသ်ည ်မ6ချ သငတ်ိ6အ့ဖိ6 ့ ထင/်0ားေသာ ရနသ်Nပင ်ြဖစေ်ပသည။် 
စWရဟယ်Wဆဖ်ွ  ၁၂:၅ - ဧကနမ်လွrဲ\ ိငတ်ာွနမ်ိစxာ ေကာငသ်ညက်ား လNတိ6၏့ အလနွထ်င/်0ားေသာ 

ရနသ်Nပင ်ြဖစေ်ချသတညး်။ 

စWရတဇ်ွဇွခ်R0ဖ် ၄၃:၃၆-၃၉ - ၃၆ စငစ်စေ်သာ်ကားမညသ်Nမဆိ6အန<{ကr6ဏာေတာ်/0ငအ်ားေအာက ်

ေမတ့သြခငး်ကိ6 မြမငဟ်န ်မသဟိနေ်ဆာငသ်ည/်0ိေသာ ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်ထိ6သN၌ "r\ ိငတ်ာွန"် 

မိစxာေကာငတ်စေ်ကာငက်ိ6 သတမ်0တ၍် ေပးေတာ်မN၏။ ထိ6အခါယငး် "r\ ိငတ်ာွန"် မိစxာေကာင ်မ0ာ 
ထိ6သN၏အေဖာ ်ြဖစသ်ာွး၏။ 

၆၂။. 62 
အချိ[ sေသာနတဆ်ိ0းများအေနြဖင် ့ေနာငတ်တရားရ:+ိ`ပီးေကာငး်မွန်ြခငး်သိ0 ့ြဖစလ်ာရန် 

ြဖစ*်ိ0ငပ်ါမညလ်ား။ (စWရာဂျငန််) 
သမ#ာကျမ်းစာ မြဖစ*်ိ0ငပ်ါ  /  ြဖစ*်ိ0ငသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငယ်0ဒဩဝါဒစာ ၆-၇ - ၆ထိ6မ0တပါး၊ မိမိတိ6အ့ခငွ်အ့ရာကိ6မေစာင်၊့ မိမိတိ6 ့ ေနရာအရပ်ကိ6 စနွ် ့ 
ပစေ်သာ ေကာငး်ကငတ်မနတ်ိ6က့ိ6၊ eကးီစာွေသာေန၌့ စစေ်bကာစရီငြ်ခငး်အလိ6င0ါ၊ ထာဝရ ချည ်

ေ<0ာငြ်ခငး်အားြဖင် ့ေမ0ာငမ်ိ6က ်ထမဲ0ာချVပ်ထားေတာ်မN၏။ ၇ထိ6နညး်တN.....ထာဝရမီး<0င်က့kမ်း 
ေလာငြ်ခငး် ဒဏက်ိ6ခရံ၍ ပံ6သကေ်သထင/်0ားလျက/်0ိbက၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာဂျငန််၇၂:၁၊ ၁၁၊ ၁၃၊ ၁၄-၁(အိ6-နဗီတမနေ်တာ်) အသငသ်ည ်ေြပာbကားပါေလ။ ငါထ့ဝံယ ်ဤသိ6 ့ 
"ဝဟယ်"် အမိန ့ေ်တာ ်ထ6တြ်ပနြ်ခငး် ခခံဲရ့ေလသည။် ဧကနစ်ငစ်စ ်ဂျငန်တ်စစ်6သည ်(က6ရ်အာန ်

ကျမ်းေတာ်ြမတ)်ကိ6 bကားနာခဲb့ကေလ၏။ ထိ6ေ့နာက ်၎ငး်တိ6သ့ည ်(မိမိတိ6 ့ ဂျငန် ်အမျိVးသားတိ6ထ့ ံ

ြပနသ်ာွးခဲရ့ာ ဤသိ6 ့)ေြပာbကားခဲ ့bကေလ၏။ ၁၁ ၎ငး်ြပင ်ဧကနအ်မ0န ်ကk<်6ပ်တိ6တ့ငွ ်အချိV R မ0ာ သN 
ေတာ်ေကာငး်များြဖစb်က၏။ ကk<်6ပ်တိ6တ့ငွ ်အချိV R မ0ာ ထိ6မ0တစပ်ါးေသာသNများ ြဖစb်ကက6န၏်။ 

(စငစ်စေ်သာ်ကား) ကk<်6ပ်တိ6သ့ည ်ဂိ6ဏး်ဂဏအမျိVးမျိVး ြဖစခ်ဲb့ကက6န၏်။ ၁၃ ထိ6 ့ြပငဧ်ကနဆ်တ ်

ဆတ ်ကk<်6ပ်တိ6သ့ည ်တရားလမ်း+,န(်တညး်ဟNေသာ က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတ)်ကိ6 bကားနာbက 

ရေသာအခါ ကk<်6ပ်တိ6သ့ည ်ယငး်တရား လမ်း+,န(်တညး်ဟNေသာ က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတ)်ကိ6 
သကဝ်ငယ်ံ6 bကညလ်ာခဲb့ကသည။် စငစ်စေ်သာ်ကား မညသ်Nမဆိ6 မိမိအား ဖနဆ်ငး်ေမးွြမzေတာ 

ေသာ အ/0ငြ်မတအ်ား သကဝ်ငယ်ံ6bကညပ်ါလdင ်ထိ6သNသည ်မညသ်ည့ ်
ေလျာန့ညး်ေစမ\ကိ6မdလညး် စိ6းရိမ်ရမည ်မဟ6တေ်ပ။ မညသ်ည့ ်အဓမvမ\ကိ6မdလညး် စိ6းရိမ်ရမည ်

မဟ6တေ်ပ။ ၁၄ ထိ6မ0တစပ်ါး ဧကနမ်လွ ဲကk<်6ပ်တိ6တ့ငွ ်အချိV R မ0ာ မတွစ်လ်ငမ််(အမိန ့ေ်တာ်ကိ6 
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သန်:့+ငး်ေသာစာအ0ပ်များတငွလ်Wသားများမ+နတဆ်ိ0းများကိ0*+ငထ်0တသ်ည့်အေ5ကာငး်ေဖာ်

ြပ ထားေသာ ကျမ်းချကမ်ျား :+ိပါသလား။ 

သမ#ာကျမ်းစာ :+ိသည ် / မ:+ိပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၉:၃၃ - နတဆ်ိ6းကိ6 <0ငထ်6တေ်တာ်မN]ပီးမ0 ထိ6အေသာသNသည ်စကားေြပာ၏။ 
လNအစ6အေဝးတိ6သ့ညလ်ညး် အံဩ့၍၊ ဣသေရလအမျိVး၌ ဤကဲသ့ိ6 ့ မြမငရ်စဖNးဟ6 ေြပာဆိ6bက၏။ 
:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁၇:၁၈ - ေယr\သည ်သNက့ိ6ဆံ6းမေတာ်မNလdင၊် နတဆ်ိ6းသည ်သNမ0ထကွသ်ာွးသ 

ြဖင်၊့ ထိ6ခဏမ0စ၍ သNငယသ်ည ်ကျနး်မာပကတြိဖစေ်လ၏။ 

:+ငမ်ာက0ခရစဝ်င ်၁:၂၅-၂၆ - ၂၅ ေယr\ကလညး် တတိဆ်တိစ်ာွေနေလာ။့ ထိ6သN၏အထကဲ ထကွ ်

သာွးေလာဟ့6ဆံ6းမေတာမ်Nလdင၊် ၂၆ညစည်zးေသာနတသ်ည ်ထိ6သNကိ6ေတာင်မ့ာေစ]ပီးမ0၊ 
eကးီေသာ အသ<ံ0င် ့ေအာ်ဟစ၍်ထကွသ်ာွး၏။  

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၄:၃၅ - ေယr\ကလညး်၊ တတိဆ်တိစ်ာွေနေလာ။့ ထိ6သN၏အထကဲ ထကွသ်ာွး ေလာဟ့6 
ဆံ6းမေတာ်မNလdင၊် နတဆ်ိ6းသညထ်ိ6သNကိ6 လNအများအလယ၌် လ0ခဲျ၍ ေဘးဥပဒမ်ြပVဘ ဲထကွသ်ာွး၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

မ+တခ်ျက။် သမ#ာကျမ်းစာတငွ ်လWသားများမ+နတဆ်ိ0းများကိ0*+ငထ်0တသ်ည့်အေ5ကာငး် ေဖာ်ြပထား 
ေသာ ကျမ်းချက ်(၉၈)ချက:်+ိေသာ်လညး် ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွ ်လWသားများမ+နတဆ်ိ0းများကိ0 
*+ငထ်0တသ်ည့် အေ5ကာငး် ေဖာ်ြပထားေသာကျမ်းချက ်မ:+ိေပ။  
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စာတန်၏လ+ည့်စားတတေ်သာအစမ်ွးတန်ခိ0းအား အားနညး်ြခငး်သိ0မ့ဟ0တ ်အချညး်အ*+းီ 

ြဖစမ်Bအြဖစ ်ေဖာ်ြပခံရပါသလား။ 

သမ#ာကျမ်းစာ ေဖာ်ြပမခံရပါ  /  ေဖာ်ြပခံရသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၄:၆ - ဤဘ6နး်တနခ်ိ6းအာ<6ေဘာ်/0ိသမdကိ6 ငါ၌အပ်ခဲ]့ပီ။ ငါသည ်ေပးလိ6ေသာ 

သNအားေပးရသညြ်ဖစ၍် ကိ6ယေ်တာ်အားေပးပါမည။်  

 ေကာရိ *g [ဩဝါသစာဒ0တယိေစာင ်၄:၃-၄- ၃ငါတိ6ေ့ဟာေြပာေသာ ဧဝံေဂလတိရားသည ်ဖံ6းအ6ပ် 

လျက/်0ိလdင၊် ၄ ထိ6သိ6မ့ယံ6bကညေ်သာသNတိ6ကား၊.... ဤေလာကကိ6 အစိ6းရေသာ ဘ6ရားသညသ်N 
တိ6၏့ ဉာဏမ်ျကစ်ကိိ6 ကယွေ်စ၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

စWရာေနစာေအ ့၄:၇၆ - မ6ချဧကန ်r\ ိငတ်ာွန၏်ပရိယာယသ်ည ်ချည့န်ဲလ့0ေပသည။် (တစန်ညး် ေပါ ့
ပျကလ်0ေပသည။်)  

စWရဟန်ဟလ် ်၁၆:၉၈ - သိ6 ့ြဖစေ်ပရာ (အိ6-နဗီတမနေ်တာ်) အသငသ်ညက်6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတ ်
ကိ6 ရွတဖ်တသ်ရဇw ာယေ်သာအခါ<0ငထ်6တြ်ခငး်ခရံေသာ r\ ိငတ်ာွနမ်ိစxာေကာင ်(၏ေ<0ာင့ယ်0ကမ်\)မ0 
(လတွ ်ကငး်<ိ6ငရ်န)် အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏် အကာအကယွက်ိ6 ယNပါေလ။ 

စWရတရ်ွRBအရား ၂၆:၂၁၀-၂၁၁ - ၂၁၀ စငစ်စ ်ဤ(က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတ)်ကိ6 "r\ ိငတ်ာွန ်"မိစxာ 

ေကာငမ်ျား ေဆာငb်ကFးခဲb့ကသည ်မဟ6တေ်ပ။ ၂၁၁ စငစ်စ ်ထိ6(က6ရ်အာနက်ိ6ယNေဆာငလ်ာြခငး်) 
ကစိoမ0ာ ၎ငး်တိ6<့ 0င့ ်(လားလားမd) အပ်စပ်ြခငး်လညး် မ/0ိေပ။ ၎ငး်တိ6သ့ည ်(ယNေဆာငလ်ာရန)် 

တတစ်မွ်း <ိ6ငb်ကသညလ်ညး် မဟ6တေ်ပ။  
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သန်:့+ငး်ေသာစာအ0ပ်များတငွလ်Wသားများမ+နတဆ်ိ0းများကိ0*+ငထ်0တသ်ည့်အေ5ကာငး်ေဖာ်

ြပ ထားေသာ ကျမ်းချကမ်ျား :+ိပါသလား။ 

သမ#ာကျမ်းစာ :+ိသည ် / မ:+ိပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၉:၃၃ - နတဆ်ိ6းကိ6 <0ငထ်6တေ်တာ်မN]ပီးမ0 ထိ6အေသာသNသည ်စကားေြပာ၏။ 
လNအစ6အေဝးတိ6သ့ညလ်ညး် အံဩ့၍၊ ဣသေရလအမျိVး၌ ဤကဲသ့ိ6 ့ မြမငရ်စဖNးဟ6 ေြပာဆိ6bက၏။ 
:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁၇:၁၈ - ေယr\သည ်သNက့ိ6ဆံ6းမေတာ်မNလdင၊် နတဆ်ိ6းသည ်သNမ0ထကွသ်ာွးသ 

ြဖင်၊့ ထိ6ခဏမ0စ၍ သNငယသ်ည ်ကျနး်မာပကတြိဖစေ်လ၏။ 

:+ငမ်ာက0ခရစဝ်င ်၁:၂၅-၂၆ - ၂၅ ေယr\ကလညး် တတိဆ်တိစ်ာွေနေလာ။့ ထိ6သN၏အထကဲ ထကွ ်

သာွးေလာဟ့6ဆံ6းမေတာမ်Nလdင၊် ၂၆ညစည်zးေသာနတသ်ည ်ထိ6သNကိ6ေတာင်မ့ာေစ]ပီးမ0၊ 
eကးီေသာ အသ<ံ0င် ့ေအာ်ဟစ၍်ထကွသ်ာွး၏။  

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၄:၃၅ - ေယr\ကလညး်၊ တတိဆ်တိစ်ာွေနေလာ။့ ထိ6သN၏အထကဲ ထကွသ်ာွး ေလာဟ့6 
ဆံ6းမေတာ်မNလdင၊် နတဆ်ိ6းသညထ်ိ6သNကိ6 လNအများအလယ၌် လ0ခဲျ၍ ေဘးဥပဒမ်ြပVဘ ဲထကွသ်ာွး၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

မ+တခ်ျက။် သမ#ာကျမ်းစာတငွ ်လWသားများမ+နတဆ်ိ0းများကိ0*+ငထ်0တသ်ည့်အေ5ကာငး် ေဖာ်ြပထား 
ေသာ ကျမ်းချက ်(၉၈)ချက:်+ိေသာ်လညး် ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွ ်လWသားများမ+နတဆ်ိ0းများကိ0 
*+ငထ်0တသ်ည့် အေ5ကာငး် ေဖာ်ြပထားေသာကျမ်းချက ်မ:+ိေပ။  
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စာတန်၏လ+ည့်စားတတေ်သာအစမ်ွးတန်ခိ0းအား အားနညး်ြခငး်သိ0မ့ဟ0တ ်အချညး်အ*+းီ 

ြဖစမ်Bအြဖစ ်ေဖာ်ြပခံရပါသလား။ 

သမ#ာကျမ်းစာ ေဖာ်ြပမခံရပါ  /  ေဖာ်ြပခံရသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၄:၆ - ဤဘ6နး်တနခ်ိ6းအာ<6ေဘာ်/0ိသမdကိ6 ငါ၌အပ်ခဲ]့ပီ။ ငါသည ်ေပးလိ6ေသာ 

သNအားေပးရသညြ်ဖစ၍် ကိ6ယေ်တာ်အားေပးပါမည။်  

 ေကာရိ *g [ဩဝါသစာဒ0တယိေစာင ်၄:၃-၄- ၃ငါတိ6ေ့ဟာေြပာေသာ ဧဝံေဂလတိရားသည ်ဖံ6းအ6ပ် 

လျက/်0ိလdင၊် ၄ ထိ6သိ6မ့ယံ6bကညေ်သာသNတိ6ကား၊.... ဤေလာကကိ6 အစိ6းရေသာ ဘ6ရားသညသ်N 
တိ6၏့ ဉာဏမ်ျကစ်ကိိ6 ကယွေ်စ၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

စWရာေနစာေအ ့၄:၇၆ - မ6ချဧကန ်r\ ိငတ်ာွန၏်ပရိယာယသ်ည ်ချည့န်ဲလ့0ေပသည။် (တစန်ညး် ေပါ ့
ပျကလ်0ေပသည။်)  

စWရဟန်ဟလ် ်၁၆:၉၈ - သိ6 ့ြဖစေ်ပရာ (အိ6-နဗီတမနေ်တာ်) အသငသ်ညက်6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတ ်
ကိ6 ရွတဖ်တသ်ရဇw ာယေ်သာအခါ<0ငထ်6တြ်ခငး်ခရံေသာ r\ ိငတ်ာွနမ်ိစxာေကာင ်(၏ေ<0ာင့ယ်0ကမ်\)မ0 
(လတွ ်ကငး်<ိ6ငရ်န)် အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏် အကာအကယွက်ိ6 ယNပါေလ။ 

စWရတရ်ွRBအရား ၂၆:၂၁၀-၂၁၁ - ၂၁၀ စငစ်စ ်ဤ(က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတ)်ကိ6 "r\ ိငတ်ာွန ်"မိစxာ 

ေကာငမ်ျား ေဆာငb်ကFးခဲb့ကသည ်မဟ6တေ်ပ။ ၂၁၁ စငစ်စ ်ထိ6(က6ရ်အာနက်ိ6ယNေဆာငလ်ာြခငး်) 
ကစိoမ0ာ ၎ငး်တိ6<့ 0င့ ်(လားလားမd) အပ်စပ်ြခငး်လညး် မ/0ိေပ။ ၎ငး်တိ6သ့ည ်(ယNေဆာငလ်ာရန)် 

တတစ်မွ်း <ိ6ငb်ကသညလ်ညး် မဟ6တေ်ပ။  

	
	

၆၃။. 63 

သန်:့+ငး်ေသာစာအ0ပ်များတငွလ်Wသားများမ+နတဆ်ိ0းများကိ0*+ငထ်0တသ်ည့်အေ5ကာငး်ေဖာ်

ြပ ထားေသာ ကျမ်းချကမ်ျား :+ိပါသလား။ 

သမ#ာကျမ်းစာ :+ိသည ် / မ:+ိပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၉:၃၃ - နတဆ်ိ6းကိ6 <0ငထ်6တေ်တာ်မN]ပီးမ0 ထိ6အေသာသNသည ်စကားေြပာ၏။ 
လNအစ6အေဝးတိ6သ့ညလ်ညး် အံဩ့၍၊ ဣသေရလအမျိVး၌ ဤကဲသ့ိ6 ့ မြမငရ်စဖNးဟ6 ေြပာဆိ6bက၏။ 
:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁၇:၁၈ - ေယr\သည ်သNက့ိ6ဆံ6းမေတာ်မNလdင၊် နတဆ်ိ6းသည ်သNမ0ထကွသ်ာွးသ 

ြဖင်၊့ ထိ6ခဏမ0စ၍ သNငယသ်ည ်ကျနး်မာပကတြိဖစေ်လ၏။ 

:+ငမ်ာက0ခရစဝ်င ်၁:၂၅-၂၆ - ၂၅ ေယr\ကလညး် တတိဆ်တိစ်ာွေနေလာ။့ ထိ6သN၏အထကဲ ထကွ ်

သာွးေလာဟ့6ဆံ6းမေတာမ်Nလdင၊် ၂၆ညစည်zးေသာနတသ်ည ်ထိ6သNကိ6ေတာင်မ့ာေစ]ပီးမ0၊ 
eကးီေသာ အသ<ံ0င် ့ေအာ်ဟစ၍်ထကွသ်ာွး၏။  

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၄:၃၅ - ေယr\ကလညး်၊ တတိဆ်တိစ်ာွေနေလာ။့ ထိ6သN၏အထကဲ ထကွသ်ာွး ေလာဟ့6 
ဆံ6းမေတာ်မNလdင၊် နတဆ်ိ6းသညထ်ိ6သNကိ6 လNအများအလယ၌် လ0ခဲျ၍ ေဘးဥပဒမ်ြပVဘ ဲထကွသ်ာွး၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

မ+တခ်ျက။် သမ#ာကျမ်းစာတငွ ်လWသားများမ+နတဆ်ိ0းများကိ0*+ငထ်0တသ်ည့်အေ5ကာငး် ေဖာ်ြပထား 
ေသာ ကျမ်းချက ်(၉၈)ချက:်+ိေသာ်လညး် ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွ ်လWသားများမ+နတဆ်ိ0းများကိ0 
*+ငထ်0တသ်ည့် အေ5ကာငး် ေဖာ်ြပထားေသာကျမ်းချက ်မ:+ိေပ။  

၆၄။. 64 

စာတန်၏လ+ည့်စားတတေ်သာအစမ်ွးတန်ခိ0းအား အားနညး်ြခငး်သိ0မ့ဟ0တ ်အချညး်အ*+းီ 

ြဖစမ်Bအြဖစ ်ေဖာ်ြပခံရပါသလား။ 

သမ#ာကျမ်းစာ ေဖာ်ြပမခံရပါ  /  ေဖာ်ြပခံရသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၄:၆ - ဤဘ6နး်တနခ်ိ6းအာ<6ေဘာ်/0ိသမdကိ6 ငါ၌အပ်ခဲ]့ပီ။ ငါသည ်ေပးလိ6ေသာ 

သNအားေပးရသညြ်ဖစ၍် ကိ6ယေ်တာ်အားေပးပါမည။်  

 ေကာရိ *g [ဩဝါသစာဒ0တယိေစာင ်၄:၃-၄- ၃ငါတိ6ေ့ဟာေြပာေသာ ဧဝံေဂလတိရားသည ်ဖံ6းအ6ပ် 

လျက/်0ိလdင၊် ၄ ထိ6သိ6မ့ယံ6bကညေ်သာသNတိ6ကား၊.... ဤေလာကကိ6 အစိ6းရေသာ ဘ6ရားသညသ်N 
တိ6၏့ ဉာဏမ်ျကစ်ကိိ6 ကယွေ်စ၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

စWရာေနစာေအ ့၄:၇၆ - မ6ချဧကန ်r\ ိငတ်ာွန၏်ပရိယာယသ်ည ်ချည့န်ဲလ့0ေပသည။် (တစန်ညး် ေပါ ့
ပျကလ်0ေပသည။်)  

စWရဟန်ဟလ် ်၁၆:၉၈ - သိ6 ့ြဖစေ်ပရာ (အိ6-နဗီတမနေ်တာ်) အသငသ်ညက်6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတ ်
ကိ6 ရွတဖ်တသ်ရဇw ာယေ်သာအခါ<0ငထ်6တြ်ခငး်ခရံေသာ r\ ိငတ်ာွနမ်ိစxာေကာင ်(၏ေ<0ာင့ယ်0ကမ်\)မ0 
(လတွ ်ကငး်<ိ6ငရ်န)် အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏် အကာအကယွက်ိ6 ယNပါေလ။ 

စWရတရ်ွRBအရား ၂၆:၂၁၀-၂၁၁ - ၂၁၀ စငစ်စ ်ဤ(က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတ)်ကိ6 "r\ ိငတ်ာွန ်"မိစxာ 

ေကာငမ်ျား ေဆာငb်ကFးခဲb့ကသည ်မဟ6တေ်ပ။ ၂၁၁ စငစ်စ ်ထိ6(က6ရ်အာနက်ိ6ယNေဆာငလ်ာြခငး်) 
ကစိoမ0ာ ၎ငး်တိ6<့ 0င့ ်(လားလားမd) အပ်စပ်ြခငး်လညး် မ/0ိေပ။ ၎ငး်တိ6သ့ည ်(ယNေဆာငလ်ာရန)် 

တတစ်မွ်း <ိ6ငb်ကသညလ်ညး် မဟ6တေ်ပ။  
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သန်:့+ငး်ေသာစာအ0ပ်များတငွလ်Wသားများမ+နတဆ်ိ0းများကိ0*+ငထ်0တသ်ည့်အေ5ကာငး်ေဖာ်

ြပ ထားေသာ ကျမ်းချကမ်ျား :+ိပါသလား။ 

သမ#ာကျမ်းစာ :+ိသည ် / မ:+ိပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၉:၃၃ - နတဆ်ိ6းကိ6 <0ငထ်6တေ်တာ်မN]ပီးမ0 ထိ6အေသာသNသည ်စကားေြပာ၏။ 
လNအစ6အေဝးတိ6သ့ညလ်ညး် အံဩ့၍၊ ဣသေရလအမျိVး၌ ဤကဲသ့ိ6 ့ မြမငရ်စဖNးဟ6 ေြပာဆိ6bက၏။ 
:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁၇:၁၈ - ေယr\သည ်သNက့ိ6ဆံ6းမေတာ်မNလdင၊် နတဆ်ိ6းသည ်သNမ0ထကွသ်ာွးသ 

ြဖင်၊့ ထိ6ခဏမ0စ၍ သNငယသ်ည ်ကျနး်မာပကတြိဖစေ်လ၏။ 

:+ငမ်ာက0ခရစဝ်င ်၁:၂၅-၂၆ - ၂၅ ေယr\ကလညး် တတိဆ်တိစ်ာွေနေလာ။့ ထိ6သN၏အထကဲ ထကွ ်

သာွးေလာဟ့6ဆံ6းမေတာမ်Nလdင၊် ၂၆ညစည်zးေသာနတသ်ည ်ထိ6သNကိ6ေတာင်မ့ာေစ]ပီးမ0၊ 
eကးီေသာ အသ<ံ0င် ့ေအာ်ဟစ၍်ထကွသ်ာွး၏။  

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၄:၃၅ - ေယr\ကလညး်၊ တတိဆ်တိစ်ာွေနေလာ။့ ထိ6သN၏အထကဲ ထကွသ်ာွး ေလာဟ့6 
ဆံ6းမေတာ်မNလdင၊် နတဆ်ိ6းသညထ်ိ6သNကိ6 လNအများအလယ၌် လ0ခဲျ၍ ေဘးဥပဒမ်ြပVဘ ဲထကွသ်ာွး၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

မ+တခ်ျက။် သမ#ာကျမ်းစာတငွ ်လWသားများမ+နတဆ်ိ0းများကိ0*+ငထ်0တသ်ည့်အေ5ကာငး် ေဖာ်ြပထား 
ေသာ ကျမ်းချက ်(၉၈)ချက:်+ိေသာ်လညး် ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွ ်လWသားများမ+နတဆ်ိ0းများကိ0 
*+ငထ်0တသ်ည့် အေ5ကာငး် ေဖာ်ြပထားေသာကျမ်းချက ်မ:+ိေပ။  

၆၄။. 64 

စာတန်၏လ+ည့်စားတတေ်သာအစမ်ွးတန်ခိ0းအား အားနညး်ြခငး်သိ0မ့ဟ0တ ်အချညး်အ*+းီ 

ြဖစမ်Bအြဖစ ်ေဖာ်ြပခံရပါသလား။ 

သမ#ာကျမ်းစာ ေဖာ်ြပမခံရပါ  /  ေဖာ်ြပခံရသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၄:၆ - ဤဘ6နး်တနခ်ိ6းအာ<6ေဘာ်/0ိသမdကိ6 ငါ၌အပ်ခဲ]့ပီ။ ငါသည ်ေပးလိ6ေသာ 

သNအားေပးရသညြ်ဖစ၍် ကိ6ယေ်တာ်အားေပးပါမည။်  

 ေကာရိ *g [ဩဝါသစာဒ0တယိေစာင ်၄:၃-၄- ၃ငါတိ6ေ့ဟာေြပာေသာ ဧဝံေဂလတိရားသည ်ဖံ6းအ6ပ် 

လျက/်0ိလdင၊် ၄ ထိ6သိ6မ့ယံ6bကညေ်သာသNတိ6ကား၊.... ဤေလာကကိ6 အစိ6းရေသာ ဘ6ရားသညသ်N 
တိ6၏့ ဉာဏမ်ျကစ်ကိိ6 ကယွေ်စ၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

စWရာေနစာေအ ့၄:၇၆ - မ6ချဧကန ်r\ ိငတ်ာွန၏်ပရိယာယသ်ည ်ချည့န်ဲလ့0ေပသည။် (တစန်ညး် ေပါ ့
ပျကလ်0ေပသည။်)  

စWရဟန်ဟလ် ်၁၆:၉၈ - သိ6 ့ြဖစေ်ပရာ (အိ6-နဗီတမနေ်တာ်) အသငသ်ညက်6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတ ်
ကိ6 ရွတဖ်တသ်ရဇw ာယေ်သာအခါ<0ငထ်6တြ်ခငး်ခရံေသာ r\ ိငတ်ာွနမ်ိစxာေကာင ်(၏ေ<0ာင့ယ်0ကမ်\)မ0 
(လတွ ်ကငး်<ိ6ငရ်န)် အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏် အကာအကယွက်ိ6 ယNပါေလ။ 

စWရတရ်ွRBအရား ၂၆:၂၁၀-၂၁၁ - ၂၁၀ စငစ်စ ်ဤ(က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတ)်ကိ6 "r\ ိငတ်ာွန ်"မိစxာ 

ေကာငမ်ျား ေဆာငb်ကFးခဲb့ကသည ်မဟ6တေ်ပ။ ၂၁၁ စငစ်စ ်ထိ6(က6ရ်အာနက်ိ6ယNေဆာငလ်ာြခငး်) 
ကစိoမ0ာ ၎ငး်တိ6<့ 0င့ ်(လားလားမd) အပ်စပ်ြခငး်လညး် မ/0ိေပ။ ၎ငး်တိ6သ့ည ်(ယNေဆာငလ်ာရန)် 

တတစ်မွ်း <ိ6ငb်ကသညလ်ညး် မဟ6တေ်ပ။  

	
	



၆၅။. 65 
စာတန်အား ဤကမ}ာ�ကးီ၏ ‘မငး်သား’ သိ0မ့ဟ0တ ်‘အ0ပ်စိ0းသW’ အြဖစယ်Wဆပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ ယWဆသည ် / မယWဆပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၄:၅-၆ - ၅တဖနမ်ာရ်နတသ်ည ်ေယr\ကိ6ြမင်လ့0ေသာ ေတာငေ်ပuသိ6ေ့ဆာငသ်ာွး ၍၊ 
ဤေလာက၌/0ိသမdေသာ တိ6ငး်<ိ6ငင်တံိ6က့ိ6 တခဏြခငး်တငွ ်ြပ+,န၍်၊ ၆ဤဘ6နး်တနခ်ိ6းအာ<6 
ေဘာ်/0ိသမdကိ6 ငါ၌အပ်ခဲ]့ပီ။ ငါသည ်ေပးလိ6ေသာသNအားေပးရသညြ်ဖစ၍် ကိ6ယေ်တာ်အား ေပးပါ မည။် 
:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၂:၃၁ - ယခ6တငွ ်ဤေလာကသည ်တရားစရီငြ်ခငး်ကိ6ခရံ၏။ ယခ6တငွ ်

ဤေလာကကိ6 အစိ6းရေသာမငး်သည ်ြပငသ်ိ6 ့ <0ငထ်6တြ်ခငး်ကိ6ခရံလမိ်မ့ည။် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င။် ၁၄:၃၀ - ယခ6မ0စ၍ ငါသညသ်ငတ်ိ6<့ 0င်မ့ျားစာွမေြပာရ။ အေbကာငး်မNကား၊ 
ဤေလာကကိ6 အစိ6းရေသာမငး်သည ်လာဆြဲဖစ၏်။ လာေသာ်လညး် 
ငါ၌အဘယအ်ခငွ်အ့ရာကိ6မd မေတွRရ။  
 ေကာရိ *g [ဩဝါသစာဒ0တယိေစာင။် ၄:၃-၄ - ၃ငါတိ6ေ့ဟာေြပာေသာ ဧဝံေဂလတိရားသည ်

ဖံ6းအ6ပ် လျက/်0ိလdင၊် ၄ ထိ6သိ6မ့ယံ6bကညေ်သာသNတိ6ကား၊.... ဤေလာကကိ6 အစိ6းရေသာ 

ဘ6ရားသညသ်N တိ6၏့ ဉာဏမ်ျကစ်ကိိ6 ကယွေ်စ၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာေနစာေအ ့၄:၇၆-မ6ချဧကနr်\ ိငတ်ာွန၏်ပရိယာယသ်ညခ်ျည့န်ဲလ့0ေပသည။်(တစန်ညး်ေပါပ့ျက ်

လ0 ေပသည။်)  

စWရတရ်ွRBအရား၂၆:၂၁၀-၂၁၁ - ၂၁၀ စငစ်စ ်ဤ(က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတ)်ကိ6"r\ ိငတ်ာွန"် မိစxာ 

ေကာင ်များ ေဆာငb်ကFးခဲb့ကသည ်မဟ6တေ်ပ။ ၂၁၁ စငစ်စ ်ထိ6(က6ရ်အာနက်ိ6ယNေဆာငလ်ာြခငး်) 
ကစိo မ0ာ ၎ငး်တိ6<့ 0င့ ်(လားလားမd) အပ်စပ်ြခငး်လညး် မ/0ိေပ။ ၎ငး်တိ6သ့ည ်(ယNေဆာငလ်ာရန)် 

တတစ်မွ်း <ိ6ငb်ကသညလ်ညး် မဟ6တေ်ပ။ 

ခရစေ်တာ်*+င် ့နဗီတမန်ေတာ်မိ0ဟာမက ်

၆၆။. 66 

ခရစေ်တာ်သည ်အပျိ[စငမ်+ေမွးဖွားခဲသ့ညက်ိ0လကခ်ံပါသလား။ 
သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကခ်ံသည ်ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၇:၁၄ - ထိ6ေbကာင်၊့ ထာဝရဘ6ရားသည ်ကိ6ယေ်တာ်တိ6င ်နမိိတလ်ကp 
ဏာကိ6 သငတ်ိ6အ့ားေပးေတာ်မNမည။် bကည်r့\  ေလာ။့သတိ6သ့မီးကညာသည ်ပဋသိေ<|စွယဲN၍၊သား 
ေယာကျ်ားကိ6 ဘာွးြမငလ်တံ။့ ထိ6သားကိ6 ဧမာေ<လွ အမညြ်ဖင် ့မ0ည်ရ့လတံ။့  
:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁:၁၈ - ေယr\ခရစသ်ညဘ်ာွးြမငြ်ခငး်ကိ6 ခေံတာ်မNေသာအေbကာငး်အရာဟNမN 
ကား၊ မယေ်တာ်မာရိသည ်ေယာသပ်<0င် ့ထမိ်းြမားေဆာင<်0ငး်၍ မ/0ကတ်ငမ်0ီတငွ ်သန်/့0ငး်ေသာ 

ဝိညာFေတာ်ေbကာင် ့ပဋသိေ<|စွေဲန၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟမ်ရယမ် ၁၉:၁၆-၂၂- ၁၆..မရ်ယမ်...၂၀..ကk<်6ပ်အား မညသ်ည့လ်Nသားတစဦ်းတစေ်ယာကမ်d 
ပငထ်ေိတွR ခဲဖ့Nးသညလ်ညး် မ/0ိပါဘလဲျကလ်ညး်ေကာငး်၊ကk<်6ပ်သည ်အကျင့မ်ေကာငး်သN တစဦ်း 
လညး် မြဖစပ်ါဘလဲျကလ်ညး်ေကာငး်၊ အသိ6လ့dင ်ကk<်6ပ်မ0ာ သားရတနာထနွး်ကား<ိ6ငအ်ံန့ညး်ဟ6 
ြပနေ်ြပာခဲေ့လသည။် ၂၁ ေကာငး်ကငတ်မနက်(အိ6-မရ်ယမ်)ဤအတိ6ငး်ပငြ်ဖစေ်ပမည။်အသင့အ်ား 
ဖနဆ်ငး်ေမးွြမzေတာ်မNေသာအ/0ငြ်မတက်ဤသညက်ားငါအ/0ငြ်မတ၌်အလနွလ်ယွက်Nလ0ေbကာငး်
၊ မိန ့b်ကားေတာ်မNေလသတညး်။ ၂၂  ထိ6ေ့နာက ်မရ်ယမ်သည ်ထိ6သားရတနာကိ6 ကိ6ယဝ်နေ်ဆာငခ်ဲ ့
ေလသည။် ထိ6အခါ ယငး်မရ်ယမ်သည ်ထိ6ကိ6ယဝ်န<်0င့အ်တN ေဝးလေံသာေနရာတစခ်6သိ6 ့ 
ေ/0ာငသ်ာွး ခဲေ့လသည။်  

စWရတလွအ်မ်ဘယီဟ ်၂၁-၉၁ - ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်ထိ6(အမျိVးသမီး)၌ မိမိအထေံတာ်မ0အသကဇီ်ဝိန ်

ကိ6မ\တသ်ငွး်ေတာ်မNခဲ၏့။ ထိ6 ့ြပင ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်ထိ6(အမျိVးသမီး)အားလညး်ေကာငး်၊ ထိ6(အ 

မျိVးသမီး)၏သားေတာ်အားလညး်ေကာငး်၊ကမ�ာသNကမ�ာသားခပ်သမိ်းတိ6အ့ဖိ6သ့ကေ်သလကpဏာ 

ေတာ်တစရ်ပ် ြပVလ6ပ်ေတာ်မNခဲေ့ပသတညး်။ 

	

၆၅။. 65 
စာတန်အား ဤကမ}ာ�ကးီ၏ ‘မငး်သား’ သိ0မ့ဟ0တ ်‘အ0ပ်စိ0းသW’ အြဖစယ်Wဆပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ ယWဆသည ် / မယWဆပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၄:၅-၆ - ၅တဖနမ်ာရ်နတသ်ည ်ေယr\ကိ6ြမင်လ့0ေသာ ေတာငေ်ပuသိ6ေ့ဆာငသ်ာွး ၍၊ 
ဤေလာက၌/0ိသမdေသာ တိ6ငး်<ိ6ငင်တံိ6က့ိ6 တခဏြခငး်တငွ ်ြပ+,န၍်၊ ၆ဤဘ6နး်တနခ်ိ6းအာ<6 
ေဘာ်/0ိသမdကိ6 ငါ၌အပ်ခဲ]့ပီ။ ငါသည ်ေပးလိ6ေသာသNအားေပးရသညြ်ဖစ၍် ကိ6ယေ်တာ်အား ေပးပါ မည။် 
:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၂:၃၁ - ယခ6တငွ ်ဤေလာကသည ်တရားစရီငြ်ခငး်ကိ6ခရံ၏။ ယခ6တငွ ်

ဤေလာကကိ6 အစိ6းရေသာမငး်သည ်ြပငသ်ိ6 ့ <0ငထ်6တြ်ခငး်ကိ6ခရံလမိ်မ့ည။် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င။် ၁၄:၃၀ - ယခ6မ0စ၍ ငါသညသ်ငတ်ိ6<့ 0င်မ့ျားစာွမေြပာရ။ အေbကာငး်မNကား၊ 
ဤေလာကကိ6 အစိ6းရေသာမငး်သည ်လာဆြဲဖစ၏်။ လာေသာ်လညး် 
ငါ၌အဘယအ်ခငွ်အ့ရာကိ6မd မေတွRရ။  
 ေကာရိ *g [ဩဝါသစာဒ0တယိေစာင။် ၄:၃-၄ - ၃ငါတိ6ေ့ဟာေြပာေသာ ဧဝံေဂလတိရားသည ်

ဖံ6းအ6ပ် လျက/်0ိလdင၊် ၄ ထိ6သိ6မ့ယံ6bကညေ်သာသNတိ6ကား၊.... ဤေလာကကိ6 အစိ6းရေသာ 

ဘ6ရားသညသ်N တိ6၏့ ဉာဏမ်ျကစ်ကိိ6 ကယွေ်စ၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာေနစာေအ ့၄:၇၆-မ6ချဧကနr်\ ိငတ်ာွန၏်ပရိယာယသ်ညခ်ျည့န်ဲလ့0ေပသည။်(တစန်ညး်ေပါပ့ျက ်

လ0 ေပသည။်)  

စWရတရ်ွRBအရား၂၆:၂၁၀-၂၁၁ - ၂၁၀ စငစ်စ ်ဤ(က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာြ်မတ)်ကိ6"r\ ိငတ်ာွန"် မိစxာ 

ေကာင ်များ ေဆာငb်ကFးခဲb့ကသည ်မဟ6တေ်ပ။ ၂၁၁ စငစ်စ ်ထိ6(က6ရ်အာနက်ိ6ယNေဆာငလ်ာြခငး်) 
ကစိo မ0ာ ၎ငး်တိ6<့ 0င့ ်(လားလားမd) အပ်စပ်ြခငး်လညး် မ/0ိေပ။ ၎ငး်တိ6သ့ည ်(ယNေဆာငလ်ာရန)် 

တတစ်မွ်း <ိ6ငb်ကသညလ်ညး် မဟ6တေ်ပ။ 

ခရစေ်တာ်*+င် ့နဗီတမန်ေတာမိ်0ဟာမက ်

၆၆။. 66 

ခရစေ်တာ်သည ်အပျိ[စငမ်+ေမွးဖွားခဲသ့ညက်ိ0လကခ်ံပါသလား။ 
သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကခ်ံသည ်ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၇:၁၄ - ထိ6ေbကာင်၊့ ထာဝရဘ6ရားသည ်ကိ6ယေ်တာ်တိ6င ်နမိိတလ်ကp 
ဏာကိ6 သငတ်ိ6အ့ားေပးေတာ်မNမည။် bကည်r့\  ေလာ။့သတိ6သ့မီးကညာသည ်ပဋသိေ<|စွယဲN၍၊သား 
ေယာကျ်ားကိ6 ဘာွးြမငလ်တံ။့ ထိ6သားကိ6 ဧမာေ<လွ အမညြ်ဖင် ့မ0ည်ရ့လတံ။့  
:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁:၁၈ - ေယr\ခရစသ်ညဘ်ာွးြမငြ်ခငး်ကိ6 ခေံတာ်မNေသာအေbကာငး်အရာဟNမN 
ကား၊ မယေ်တာ်မာရိသည ်ေယာသပ်<0င် ့ထမိ်းြမားေဆာင<်0ငး်၍ မ/0ကတ်ငမ်0ီတငွ ်သန်/့0ငး်ေသာ 

ဝိညာFေတာ်ေbကာင် ့ပဋသိေ<|စွေဲန၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟမ်ရယမ် ၁၉:၁၆-၂၂- ၁၆..မရ်ယမ်...၂၀..ကk<်6ပ်အား မညသ်ည့လ်Nသားတစဦ်းတစေ်ယာကမ်d 
ပငထ်ေိတွR ခဲဖ့Nးသညလ်ညး် မ/0ိပါဘလဲျကလ်ညး်ေကာငး်၊ကk<်6ပ်သည ်အကျင့မ်ေကာငး်သN တစဦ်း 
လညး် မြဖစပ်ါဘလဲျကလ်ညး်ေကာငး်၊ အသိ6လ့dင ်ကk<်6ပ်မ0ာ သားရတနာထနွး်ကား<ိ6ငအ်ံန့ညး်ဟ6 
ြပနေ်ြပာခဲေ့လသည။် ၂၁ ေကာငး်ကငတ်မနက်(အိ6-မရ်ယမ်)ဤအတိ6ငး်ပငြ်ဖစေ်ပမည။်အသင့အ်ား 
ဖနဆ်ငး်ေမးွြမzေတာ်မNေသာအ/0ငြ်မတက်ဤသညက်ားငါအ/0ငြ်မတ၌်အလနွလ်ယွက်Nလ0ေbကာငး်
၊ မိန ့b်ကားေတာ်မNေလသတညး်။ ၂၂  ထိ6ေ့နာက ်မရ်ယမ်သည ်ထိ6သားရတနာကိ6 ကိ6ယဝ်နေ်ဆာငခ်ဲ ့
ေလသည။် ထိ6အခါ ယငး်မရ်ယမ်သည ်ထိ6ကိ6ယဝ်န<်0င့အ်တN ေဝးလေံသာေနရာတစခ်6သိ6 ့ 
ေ/0ာငသ်ာွး ခဲေ့လသည။်  

စWရတလွအ်မ်ဘယီဟ ်၂၁-၉၁ - ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်ထိ6(အမျိVးသမီး)၌ မိမိအထေံတာ်မ0အသကဇီ်ဝိန ်

ကိ6မ\တသ်ငွး်ေတာ်မNခဲ၏့။ ထိ6 ့ြပင ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်ထိ6(အမျိVးသမီး)အားလညး်ေကာငး်၊ ထိ6(အ 

မျိVးသမီး)၏သားေတာ်အားလညး်ေကာငး်၊ကမ�ာသNကမ�ာသားခပ်သမိ်းတိ6အ့ဖိ6သ့ကေ်သလကpဏာ 

ေတာ်တစရ်ပ် ြပVလ6ပ်ေတာ်မNခဲေ့ပသတညး်။ 

	
၆၅။. 65 

စာတန်အား ဤကမ}ာ�ကးီ၏ ‘မငး်သား’ သိ0မ့ဟ0တ ်‘အ0ပ်စိ0းသW’ အြဖစယ်Wဆပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ယWဆသည ် / မယWဆပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၄:၅-၆ - ၅တဖနမ်ာရ်နတသ်ည ်ေယr\ကိ6ြမင်လ့0ေသာ ေတာငေ်ပuသိ6ေ့ဆာငသ်ာွး ၍၊ 
ဤေလာက၌/0ိသမdေသာ တိ6ငး်<ိ6ငင်တံိ6က့ိ6 တခဏြခငး်တငွ ်ြပ+,န၍်၊ ၆ဤဘ6နး်တနခ်ိ6းအာ<6 
ေဘာ်/0ိသမdကိ6 ငါ၌အပ်ခဲ]့ပီ။ ငါသည ်ေပးလိ6ေသာသNအားေပးရသညြ်ဖစ၍် ကိ6ယေ်တာ်အား ေပးပါ မည။် 
:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၂:၃၁ - ယခ6တငွ ်ဤေလာကသည ်တရားစရီငြ်ခငး်ကိ6ခရံ၏။ ယခ6တငွ ်

ဤေလာကကိ6 အစိ6းရေသာမငး်သည ်ြပငသ်ိ6 ့ <0ငထ်6တြ်ခငး်ကိ6ခရံလမိ်မ့ည။် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င။် ၁၄:၃၀ - ယခ6မ0စ၍ ငါသညသ်ငတ်ိ6<့ 0င်မ့ျားစာွမေြပာရ။ အေbကာငး်မNကား၊ 
ဤေလာကကိ6 အစိ6းရေသာမငး်သည ်လာဆြဲဖစ၏်။ လာေသာ်လညး် 
ငါ၌အဘယအ်ခငွ်အ့ရာကိ6မd မေတွRရ။  
 ေကာရိ *g [ဩဝါသစာဒ0တယိေစာင။် ၄:၃-၄ - ၃ငါတိ6ေ့ဟာေြပာေသာ ဧဝံေဂလတိရားသည ်

ဖံ6းအ6ပ် လျက/်0ိလdင၊် ၄ ထိ6သိ6မ့ယံ6bကညေ်သာသNတိ6ကား၊.... ဤေလာကကိ6 အစိ6းရေသာ 

ဘ6ရားသညသ်N တိ6၏့ ဉာဏမ်ျကစ်ကိိ6 ကယွေ်စ၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာေနစာေအ ့၄:၇၆-မ6ချဧကနr်\ ိငတ်ာွန၏်ပရိယာယသ်ညခ်ျည့န်ဲလ့0ေပသည။်(တစန်ညး်ေပါပ့ျက ်

လ0 ေပသည။်)  

စWရတရ်ွRBအရား၂၆:၂၁၀-၂၁၁ - ၂၁၀ စငစ်စ ်ဤ(က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတ)်ကိ6"r\ ိငတ်ာွန"် မိစxာ 

ေကာင ်များ ေဆာငb်ကFးခဲb့ကသည ်မဟ6တေ်ပ။ ၂၁၁ စငစ်စ ်ထိ6(က6ရ်အာနက်ိ6ယNေဆာငလ်ာြခငး်) 
ကစိo မ0ာ ၎ငး်တိ6<့ 0င့ ်(လားလားမd) အပ်စပ်ြခငး်လညး် မ/0ိေပ။ ၎ငး်တိ6သ့ည ်(ယNေဆာငလ်ာရန)် 

တတစ်မွ်း <ိ6ငb်ကသညလ်ညး် မဟ6တေ်ပ။ 

ခရစေ်တာ်*+င် ့နဗီတမန်ေတာ်မိ0ဟာမက ်
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ခရစေ်တာ်သည ်အပျိ[စငမ်+ေမွးဖွားခဲသ့ညက်ိ0လကခ်ံပါသလား။ 
သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကခ်ံသည ်ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၇:၁၄ - ထိ6ေbကာင်၊့ ထာဝရဘ6ရားသည ်ကိ6ယေ်တာ်တိ6င ်နမိိတလ်ကp 
ဏာကိ6 သငတ်ိ6အ့ားေပးေတာ်မNမည။် bကည်r့\  ေလာ။့သတိ6သ့မီးကညာသည ်ပဋသိေ<|စွယဲN၍၊သား 
ေယာကျ်ားကိ6 ဘာွးြမငလ်တံ။့ ထိ6သားကိ6 ဧမာေ<လွ အမညြ်ဖင် ့မ0ည်ရ့လတံ။့  
:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁:၁၈ - ေယr\ခရစသ်ညဘ်ာွးြမငြ်ခငး်ကိ6 ခေံတာ်မNေသာအေbကာငး်အရာဟNမN 
ကား၊ မယေ်တာ်မာရိသည ်ေယာသပ်<0င် ့ထမိ်းြမားေဆာင<်0ငး်၍ မ/0ကတ်ငမ်0ီတငွ ်သန်/့0ငး်ေသာ 

ဝိညာFေတာ်ေbကာင် ့ပဋသိေ<|စွေဲန၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟမ်ရယမ် ၁၉:၁၆-၂၂- ၁၆..မရ်ယမ်...၂၀..ကk<်6ပ်အား မညသ်ည့လ်Nသားတစဦ်းတစေ်ယာကမ်d 
ပငထ်ေိတွR ခဲဖ့Nးသညလ်ညး် မ/0ိပါဘလဲျကလ်ညး်ေကာငး်၊ကk<်6ပ်သည ်အကျင့မ်ေကာငး်သN တစဦ်း 
လညး် မြဖစပ်ါဘလဲျကလ်ညး်ေကာငး်၊ အသိ6လ့dင ်ကk<်6ပ်မ0ာ သားရတနာထနွး်ကား<ိ6ငအ်ံန့ညး်ဟ6 
ြပနေ်ြပာခဲေ့လသည။် ၂၁ ေကာငး်ကငတ်မနက်(အိ6-မရ်ယမ်)ဤအတိ6ငး်ပငြ်ဖစေ်ပမည။်အသင့အ်ား 
ဖနဆ်ငး်ေမးွြမzေတာ်မNေသာအ/0ငြ်မတက်ဤသညက်ားငါအ/0ငြ်မတ၌်အလနွလ်ယွက်Nလ0ေbကာငး်
၊ မိန ့b်ကားေတာ်မNေလသတညး်။ ၂၂  ထိ6ေ့နာက ်မရ်ယမ်သည ်ထိ6သားရတနာကိ6 ကိ6ယဝ်နေ်ဆာငခ်ဲ ့
ေလသည။် ထိ6အခါ ယငး်မရ်ယမ်သည ်ထိ6ကိ6ယဝ်န<်0င့အ်တN ေဝးလေံသာေနရာတစခ်6သိ6 ့ 
ေ/0ာငသ်ာွး ခဲေ့လသည။်  

စWရတလွအ်မ်ဘယီဟ ်၂၁-၉၁ - ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်ထိ6(အမျိVးသမီး)၌ မိမိအထေံတာ်မ0အသကဇီ်ဝိန ်

ကိ6မ\တသ်ငွး်ေတာ်မNခဲ၏့။ ထိ6 ့ြပင ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်ထိ6(အမျိVးသမီး)အားလညး်ေကာငး်၊ ထိ6(အ 

မျိVးသမီး)၏သားေတာ်အားလညး်ေကာငး်၊ကမ�ာသNကမ�ာသားခပ်သမိ်းတိ6အ့ဖိ6သ့ကေ်သလကpဏာ 
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စာတန်အား ဤကမ}ာ�ကးီ၏ ‘မငး်သား’ သိ0မ့ဟ0တ ်‘အ0ပ်စိ0းသW’ အြဖစယ်Wဆပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ ယWဆသည ် / မယWဆပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၄:၅-၆ - ၅တဖနမ်ာရ်နတသ်ည ်ေယr\ကိ6ြမင်လ့0ေသာ ေတာငေ်ပuသိ6ေ့ဆာငသ်ာွး ၍၊ 
ဤေလာက၌/0ိသမdေသာ တိ6ငး်<ိ6ငင်တံိ6က့ိ6 တခဏြခငး်တငွ ်ြပ+,န၍်၊ ၆ဤဘ6နး်တနခ်ိ6းအာ<6 
ေဘာ်/0ိသမdကိ6 ငါ၌အပ်ခဲ]့ပီ။ ငါသည ်ေပးလိ6ေသာသNအားေပးရသညြ်ဖစ၍် ကိ6ယေ်တာ်အား ေပးပါ မည။် 
:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၂:၃၁ - ယခ6တငွ ်ဤေလာကသည ်တရားစရီငြ်ခငး်ကိ6ခရံ၏။ ယခ6တငွ ်

ဤေလာကကိ6 အစိ6းရေသာမငး်သည ်ြပငသ်ိ6 ့ <0ငထ်6တြ်ခငး်ကိ6ခရံလမိ်မ့ည။် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င။် ၁၄:၃၀ - ယခ6မ0စ၍ ငါသညသ်ငတ်ိ6<့ 0င်မ့ျားစာွမေြပာရ။ အေbကာငး်မNကား၊ 
ဤေလာကကိ6 အစိ6းရေသာမငး်သည ်လာဆြဲဖစ၏်။ လာေသာ်လညး် 
ငါ၌အဘယအ်ခငွ်အ့ရာကိ6မd မေတွRရ။  
 ေကာရိ *g [ဩဝါသစာဒ0တယိေစာင။် ၄:၃-၄ - ၃ငါတိ6ေ့ဟာေြပာေသာ ဧဝံေဂလတိရားသည ်

ဖံ6းအ6ပ် လျက/်0ိလdင၊် ၄ ထိ6သိ6မ့ယံ6bကညေ်သာသNတိ6ကား၊.... ဤေလာကကိ6 အစိ6းရေသာ 

ဘ6ရားသညသ်N တိ6၏့ ဉာဏမ်ျကစ်ကိိ6 ကယွေ်စ၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာေနစာေအ ့၄:၇၆-မ6ချဧကနr်\ ိငတ်ာွန၏်ပရိယာယသ်ညခ်ျည့န်ဲလ့0ေပသည။်(တစန်ညး်ေပါပ့ျက ်

လ0 ေပသည။်)  

စWရတရ်ွRBအရား၂၆:၂၁၀-၂၁၁ - ၂၁၀ စငစ်စ ်ဤ(က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာြ်မတ)်ကိ6"r\ ိငတ်ာွန"် မိစxာ 

ေကာင ်များ ေဆာငb်ကFးခဲb့ကသည ်မဟ6တေ်ပ။ ၂၁၁ စငစ်စ ်ထိ6(က6ရ်အာနက်ိ6ယNေဆာငလ်ာြခငး်) 
ကစိo မ0ာ ၎ငး်တိ6<့ 0င့ ်(လားလားမd) အပ်စပ်ြခငး်လညး် မ/0ိေပ။ ၎ငး်တိ6သ့ည ်(ယNေဆာငလ်ာရန)် 

တတစ်မွ်း <ိ6ငb်ကသညလ်ညး် မဟ6တေ်ပ။ 

ခရစေ်တာ်*+င် ့နဗီတမန်ေတာမိ်0ဟာမက ်
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ခရစေ်တာ်သည ်အပျိ[စငမ်+ေမွးဖွားခဲသ့ညက်ိ0လကခ်ံပါသလား။ 
သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကခ်ံသည ်ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၇:၁၄ - ထိ6ေbကာင်၊့ ထာဝရဘ6ရားသည ်ကိ6ယေ်တာ်တိ6င ်နမိိတလ်ကp 
ဏာကိ6 သငတ်ိ6အ့ားေပးေတာ်မNမည။် bကည်r့\  ေလာ။့သတိ6သ့မီးကညာသည ်ပဋသိေ<|စွယဲN၍၊သား 
ေယာကျ်ားကိ6 ဘာွးြမငလ်တံ။့ ထိ6သားကိ6 ဧမာေ<လွ အမညြ်ဖင် ့မ0ည်ရ့လတံ။့  
:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁:၁၈ - ေယr\ခရစသ်ညဘ်ာွးြမငြ်ခငး်ကိ6 ခေံတာ်မNေသာအေbကာငး်အရာဟNမN 
ကား၊ မယေ်တာ်မာရိသည ်ေယာသပ်<0င် ့ထမိ်းြမားေဆာင<်0ငး်၍ မ/0ကတ်ငမ်0ီတငွ ်သန်/့0ငး်ေသာ 

ဝိညာFေတာ်ေbကာင် ့ပဋသိေ<|စွေဲန၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟမ်ရယမ် ၁၉:၁၆-၂၂- ၁၆..မရ်ယမ်...၂၀..ကk<်6ပ်အား မညသ်ည့လ်Nသားတစဦ်းတစေ်ယာကမ်d 
ပငထ်ေိတွR ခဲဖ့Nးသညလ်ညး် မ/0ိပါဘလဲျကလ်ညး်ေကာငး်၊ကk<်6ပ်သည ်အကျင့မ်ေကာငး်သN တစဦ်း 
လညး် မြဖစပ်ါဘလဲျကလ်ညး်ေကာငး်၊ အသိ6လ့dင ်ကk<်6ပ်မ0ာ သားရတနာထနွး်ကား<ိ6ငအ်ံန့ညး်ဟ6 
ြပနေ်ြပာခဲေ့လသည။် ၂၁ ေကာငး်ကငတ်မနက်(အိ6-မရ်ယမ်)ဤအတိ6ငး်ပငြ်ဖစေ်ပမည။်အသင့အ်ား 
ဖနဆ်ငး်ေမးွြမzေတာ်မNေသာအ/0ငြ်မတက်ဤသညက်ားငါအ/0ငြ်မတ၌်အလနွလ်ယွက်Nလ0ေbကာငး်
၊ မိန ့b်ကားေတာ်မNေလသတညး်။ ၂၂  ထိ6ေ့နာက ်မရ်ယမ်သည ်ထိ6သားရတနာကိ6 ကိ6ယဝ်နေ်ဆာငခ်ဲ ့
ေလသည။် ထိ6အခါ ယငး်မရ်ယမ်သည ်ထိ6ကိ6ယဝ်န<်0င့အ်တN ေဝးလေံသာေနရာတစခ်6သိ6 ့ 
ေ/0ာငသ်ာွး ခဲေ့လသည။်  

စWရတလွအ်မ်ဘယီဟ ်၂၁-၉၁ - ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်ထိ6(အမျိVးသမီး)၌ မိမိအထေံတာ်မ0အသကဇီ်ဝိန ်

ကိ6မ\တသ်ငွး်ေတာ်မNခဲ၏့။ ထိ6 ့ြပင ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်ထိ6(အမျိVးသမီး)အားလညး်ေကာငး်၊ ထိ6(အ 

မျိVးသမီး)၏သားေတာ်အားလညး်ေကာငး်၊ကမ�ာသNကမ�ာသားခပ်သမိ်းတိ6အ့ဖိ6သ့ကေ်သလကpဏာ 
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ခရစေ်တာ်သည ်အြပစမ့ဲ်သWြဖစသ်ညက်ိ0 လကခ်ံပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ  လကခ်ံသည ် /  လကခ်ံသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ာက0ခရစဝ်င ်၁:၂၄ - .....ေယr\ ....ဘ6ရားသခင၏် သန်/့0ငး်ေတာ်မNေသာသN.... 
:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၇:၁၈မိမိကိ6ေစလ,တေ်တာ်မNေသာသN၏ဘ6နး်အသေရကိ6/0ာေသာသNမNကား၊ 
ယံ6ေလာကေ်သာသNြဖစ၏်။ ထိ6သN၌မ6သားမ/0ိ။  
:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၈:၄၆ - ငါ၌အြပစ/်0ိေbကာငး်ကိ6 သငတ်ိ6တ့ငွအ်ဘယသ်Nေဘာ်ြပသနညး်။ သစoာ 

စကားကိ6ငါေြပာသညမ်0နလ်dင ်အဘယေ်bကာင်သ့ငတ်ိ6 ့ မယံ6bကသနညး်။ 

 ေကာရိ *g [ဩဝါသစာဒ0တယိေစာင ်၅:၂၁ - ဘ6ရားသခင ်သညအ်ြပစ<်0င်က့ငး်စငေ်သာသNကိ6ငါတိ6 ့ 
အတကွေ်bကာင် ့အြပစ/်0ိေသာသNြဖစေ်စေတာ်မN၏။ 

:+ငေ်ပတR0ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၂:၂၁-၂၂ - ၂၁ ...ခရစေ်တာ.်..၂၂ ထိ6သခငသ်ည ်ဒ6စrိ6ကက်ိ6မြပV၊ 
<\တေ်တာ်၌လညး် မ6သာကိ6/0ာမေတွR၊....  
:+ငေ်ယာဟန် ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၃:၅ - ကိ6ယေ်တာ်သည ်ငါတိ6၏့အြပစမ်ျားကိ6 ေဆာငသ်ာွးြခငး်င0ါ 
ထင/်0ားေပuထနွး်ေတာ်မNသညက်ိ6 သငတ်ိ6 ့ သbိက၏။ ကိ6ယေ်တာ်၌လညး် အြပစမ်/0ိ။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

စWရဟဘ်ကရာ၂:၂၅၃-ငါအ/0ငြ်မတသ်ညမ်ရ်ယမ်၏သား(နဗီတမနေ်တာ်)အစီာအားထင/်0ားလ0စာွ 

ေသာသကေ်သခ ံလကpဏာေတာ်များကိ6 ]ခးီြမUင့ေ်တာမ်Nခဲသ့ည့ြ်ပင ်rNဟ6လက်6ဒ6စ ်ေခu ေစတမန ်

’ဂျိဗ်ရီလ’် ြဖင့လ်ညး်ကNညေီထာကမ်ေတာ် မNခဲေ့လသည။် 

စWရဟမ်ရယမ် ၁၉:၁၉ - (ထိ6အခါ) ယငး်ေကာငး်ကငတ်မနက်(အိ6မရ်ယမ်)ကk<်6ပ်သညအ်သင့အ်ား 
ဖနဆ်ငး်ေမးွြမzေတာ်မNေသာအ/0ငြ်မတ၏် 

ေစတမနသ်ာလdငြ်ဖစေ်ပသည။်ကk<်6ပ်သညအ်သင့အ်ား စငb်ကယသ်န ့/်0ငး် အြပစက်ငး်ေသာ 

သားရတနာတစပ်ါးကိ6ေပးရနသ်ာလdင(်လာရြခငး်)ြဖစသ်ည ်ဟ6ေြပာbကားခဲေ့လသည။် 
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ခရစေ်တာ်သည ်သဘာဝလန်ွဉာဏ်ပညာ*+င် ့အသပိညာဗဟ0သ0တကိ0 ပိ0ငဆ်ိ0ငေ်သာသW 
ြဖစသ်ညက်ိ0 လကခ်ံပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကခ်ံသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၉:၄ - ေယr\သည ်ထိ6သNတိ6၏့စတိက်ိ6 သြိမငေ်တာ်မNလdင၊် သငတ်ိ6သ့ည ်အဘယ ်

ေbကာင်ြ့ငzစNေသာစတိ ်/0ိbကသနညး်။  
:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၇:၄၅-၄၆ - ၄၅ ထိ6မငး်တိ6က့၊ အဘယေ်bကာင် ့သNက့ိ6မေဆာငခ်ဲb့ကသနညး် 
ဟ6 ေမးြမနး်လdင၊် ၄၆ ထိ6သNေဟာေြပာသကဲသ့ိ6 ့ အဘယသ်NမdမေဟာစဖNးပါဟ6 ေလdာကb်က၏။  
:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၆:၃၀ - အလံ6းစံ6တိ6က့ိ6 သေိတာ်မNသညက်ိ6၎ငး်၊ အဘယသ်Nမdကိ6ယေ်တာ်ကိ6 
ေမးြမနး်ေစြခငး်င0ါ အလိ6ေတာ်မ/0ိသညက်ိ6၎ငး်၊ ယခ6တငွ ်အကk<်6ပ်တိ6သ့bိကပါ၏။  

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

စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၄၅-၄၈-၄၅အစီာ၊ မစဟီ.်..ယငး်အစီာသည ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ<်0င့န်းီစပ် 

ေသာသNတိ6ေ့ဘာငတ်ငွအ်ပါအဝငလ်ညး်ြဖစအ်ံ။့၄၈ထိ6မ0တစပ်ါးထိ6အ/0ငြ်မတသ်ညယ်ငး်(သား 
ေတာ)်အားကျမ်းဂနက်ိ6လညး်ေကာငး်၊ ဉာဏပ်ညာအေြမာ်အြမငက်ိ6လညး်ေကာငး်၊ ေတာ်ရာတ ်

ကျမ်း ြမတ ်ကိ6 လညး်ေကာငး်၊ အနီဂ်ျီလက်ျမ်းြမတက်ိ6လညး်ေကာငး်သငb်ကားြပသေတာ်မNလတ{ ံ ့။ 
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ခရစေ်တာ်သည ်အြပစမ့ဲ်သWြဖစသ်ညက်ိ0 လကခ်ံပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ  လကခ်ံသည ် /  လကခ်ံသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ာက0ခရစဝ်င ်၁:၂၄ - .....ေယr\ ....ဘ6ရားသခင၏် သန်/့0ငး်ေတာ်မNေသာသN.... 
:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၇:၁၈မိမိကိ6ေစလ,တေ်တာ်မNေသာသN၏ဘ6နး်အသေရကိ6/0ာေသာသNမNကား၊ 
ယံ6ေလာကေ်သာသNြဖစ၏်။ ထိ6သN၌မ6သားမ/0ိ။  
:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၈:၄၆ - ငါ၌အြပစ/်0ိေbကာငး်ကိ6 သငတ်ိ6တ့ငွအ်ဘယသ်Nေဘာ်ြပသနညး်။ သစoာ 

စကားကိ6ငါေြပာသညမ်0နလ်dင ်အဘယေ်bကာင်သ့ငတ်ိ6 ့ မယံ6bကသနညး်။ 

 ေကာရိ *g [ဩဝါသစာဒ0တယိေစာင ်၅:၂၁ - ဘ6ရားသခင ်သညအ်ြပစ<်0င်က့ငး်စငေ်သာသNကိ6ငါတိ6 ့ 
အတကွေ်bကာင် ့အြပစ/်0ိေသာသNြဖစေ်စေတာ်မN၏။ 

:+ငေ်ပတR0ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၂:၂၁-၂၂ - ၂၁ ...ခရစေ်တာ.်..၂၂ ထိ6သခငသ်ည ်ဒ6စrိ6ကက်ိ6မြပV၊ 
<\တေ်တာ်၌လညး် မ6သာကိ6/0ာမေတွR၊....  
:+ငေ်ယာဟန် ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၃:၅ - ကိ6ယေ်တာ်သည ်ငါတိ6၏့အြပစမ်ျားကိ6 ေဆာငသ်ာွးြခငး်င0ါ 
ထင/်0ားေပuထနွး်ေတာ်မNသညက်ိ6 သငတ်ိ6 ့ သbိက၏။ ကိ6ယေ်တာ်၌လညး် အြပစမ်/0ိ။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

စWရဟဘ်ကရာ၂:၂၅၃-ငါအ/0ငြ်မတသ်ညမ်ရ်ယမ်၏သား(နဗီတမနေ်တာ်)အစီာအားထင/်0ားလ0စာွ 

ေသာသကေ်သခ ံလကpဏာေတာ်များကိ6 ]ခးီြမUင့ေ်တာမ်Nခဲသ့ည့ြ်ပင ်rNဟ6လက်6ဒ6စ ်ေခu ေစတမန ်

’ဂျိဗ်ရီလ’် ြဖင့လ်ညး်ကNညေီထာကမ်ေတာ် မNခဲေ့လသည။် 

စWရဟမ်ရယမ် ၁၉:၁၉ - (ထိ6အခါ) ယငး်ေကာငး်ကငတ်မနက်(အိ6မရ်ယမ်)ကk<်6ပ်သညအ်သင့အ်ား 
ဖနဆ်ငး်ေမးွြမzေတာ်မNေသာအ/0ငြ်မတ၏် 

ေစတမနသ်ာလdငြ်ဖစေ်ပသည။်ကk<်6ပ်သညအ်သင့အ်ား စငb်ကယသ်န ့/်0ငး် အြပစက်ငး်ေသာ 

သားရတနာတစပ်ါးကိ6ေပးရနသ်ာလdင(်လာရြခငး်)ြဖစသ်ည ်ဟ6ေြပာbကားခဲေ့လသည။် 

၆၈။. 68 

ခရစေ်တာ်သည ်သဘာဝလန်ွဉာဏ်ပညာ*+င် ့အသပိညာဗဟ0သ0တကိ0 ပိ0ငဆ်ိ0ငေ်သာသW 
ြဖစသ်ညက်ိ0 လကခ်ံပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကခ်ံသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၉:၄ - ေယr\သည ်ထိ6သNတိ6၏့စတိက်ိ6 သြိမငေ်တာ်မNလdင၊် သငတ်ိ6သ့ည ်အဘယ ်

ေbကာင်ြ့ငzစNေသာစတိ ်/0ိbကသနညး်။  
:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၇:၄၅-၄၆ - ၄၅ ထိ6မငး်တိ6က့၊ အဘယေ်bကာင် ့သNက့ိ6မေဆာငခ်ဲb့ကသနညး် 
ဟ6 ေမးြမနး်လdင၊် ၄၆ ထိ6သNေဟာေြပာသကဲသ့ိ6 ့ အဘယသ်NမdမေဟာစဖNးပါဟ6 ေလdာကb်က၏။  
:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၆:၃၀ - အလံ6းစံ6တိ6က့ိ6 သေိတာ်မNသညက်ိ6၎ငး်၊ အဘယသ်Nမdကိ6ယေ်တာ်ကိ6 
ေမးြမနး်ေစြခငး်င0ါ အလိ6ေတာ်မ/0ိသညက်ိ6၎ငး်၊ ယခ6တငွ ်အကk<်6ပ်တိ6သ့bိကပါ၏။  

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

စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၄၅-၄၈-၄၅အစီာ၊ မစဟီ.်..ယငး်အစီာသည ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ<်0င့န်းီစပ် 

ေသာသNတိ6ေ့ဘာငတ်ငွအ်ပါအဝငလ်ညး်ြဖစအ်ံ။့၄၈ထိ6မ0တစပ်ါးထိ6အ/0ငြ်မတသ်ညယ်ငး်(သား 
ေတာ)်အားကျမ်းဂနက်ိ6လညး်ေကာငး်၊ ဉာဏပ်ညာအေြမာ်အြမငက်ိ6လညး်ေကာငး်၊ ေတာ်ရာတ ်

ကျမ်း ြမတ ်ကိ6 လညး်ေကာငး်၊ အနီဂ်ျီလက်ျမ်းြမတက်ိ6လညး်ေကာငး်သငb်ကားြပသေတာ်မNလတ{ ံ ့။ 
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ခရစေ်တာ်သည ်အြပစမ့ဲ်သWြဖစသ်ညက်ိ0 လကခ်ံပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ  လကခ်ံသည ် /  လကခ်ံသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ာက0ခရစဝ်င ်၁:၂၄ - .....ေယr\ ....ဘ6ရားသခင၏် သန်/့0ငး်ေတာ်မNေသာသN.... 
:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၇:၁၈မိမိကိ6ေစလ,တေ်တာ်မNေသာသN၏ဘ6နး်အသေရကိ6/0ာေသာသNမNကား၊ 
ယံ6ေလာကေ်သာသNြဖစ၏်။ ထိ6သN၌မ6သားမ/0ိ။  
:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၈:၄၆ - ငါ၌အြပစ/်0ိေbကာငး်ကိ6 သငတ်ိ6တ့ငွအ်ဘယသ်Nေဘာ်ြပသနညး်။ သစoာ 

စကားကိ6ငါေြပာသညမ်0နလ်dင ်အဘယေ်bကာင်သ့ငတ်ိ6 ့ မယံ6bကသနညး်။ 

 ေကာရိ *g [ဩဝါသစာဒ0တယိေစာင ်၅:၂၁ - ဘ6ရားသခင ်သညအ်ြပစ<်0င်က့ငး်စငေ်သာသNကိ6ငါတိ6 ့ 
အတကွေ်bကာင် ့အြပစ/်0ိေသာသNြဖစေ်စေတာ်မN၏။ 

:+ငေ်ပတR0ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၂:၂၁-၂၂ - ၂၁ ...ခရစေ်တာ.်..၂၂ ထိ6သခငသ်ည ်ဒ6စrိ6ကက်ိ6မြပV၊ 
<\တေ်တာ်၌လညး် မ6သာကိ6/0ာမေတွR၊....  
:+ငေ်ယာဟန် ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၃:၅ - ကိ6ယေ်တာ်သည ်ငါတိ6၏့အြပစမ်ျားကိ6 ေဆာငသ်ာွးြခငး်င0ါ 
ထင/်0ားေပuထနွး်ေတာ်မNသညက်ိ6 သငတ်ိ6 ့ သbိက၏။ ကိ6ယေ်တာ်၌လညး် အြပစမ်/0ိ။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

စWရဟဘ်ကရာ၂:၂၅၃-ငါအ/0ငြ်မတသ်ညမ်ရ်ယမ်၏သား(နဗီတမနေ်တာ်)အစီာအားထင/်0ားလ0စာွ 

ေသာသကေ်သခ ံလကpဏာေတာ်များကိ6 ]ခးီြမUင့ေ်တာမ်Nခဲသ့ည့ြ်ပင ်rNဟ6လက်6ဒ6စ ်ေခu ေစတမန ်

’ဂျိဗ်ရီလ’် ြဖင့လ်ညး်ကNညေီထာကမ်ေတာ် မNခဲေ့လသည။် 

စWရဟမ်ရယမ် ၁၉:၁၉ - (ထိ6အခါ) ယငး်ေကာငး်ကငတ်မနက်(အိ6မရ်ယမ်)ကk<်6ပ်သညအ်သင့အ်ား 
ဖနဆ်ငး်ေမးွြမzေတာ်မNေသာအ/0ငြ်မတ၏် 

ေစတမနသ်ာလdငြ်ဖစေ်ပသည။်ကk<်6ပ်သညအ်သင့အ်ား စငb်ကယသ်န ့/်0ငး် အြပစက်ငး်ေသာ 

သားရတနာတစပ်ါးကိ6ေပးရနသ်ာလdင(်လာရြခငး်)ြဖစသ်ည ်ဟ6ေြပာbကားခဲေ့လသည။် 
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ခရစေ်တာ်သည ်သဘာဝလန်ွဉာဏ်ပညာ*+င် ့အသပိညာဗဟ0သ0တကိ0 ပိ0ငဆ်ိ0ငေ်သာသW 
ြဖစသ်ညက်ိ0 လကခ်ံပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကခ်ံသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၉:၄ - ေယr\သည ်ထိ6သNတိ6၏့စတိက်ိ6 သြိမငေ်တာ်မNလdင၊် သငတ်ိ6သ့ည ်အဘယ ်

ေbကာင်ြ့ငzစNေသာစတိ ်/0ိbကသနညး်။  
:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၇:၄၅-၄၆ - ၄၅ ထိ6မငး်တိ6က့၊ အဘယေ်bကာင် ့သNက့ိ6မေဆာငခ်ဲb့ကသနညး် 
ဟ6 ေမးြမနး်လdင၊် ၄၆ ထိ6သNေဟာေြပာသကဲသ့ိ6 ့ အဘယသ်NမdမေဟာစဖNးပါဟ6 ေလdာကb်က၏။  
:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၆:၃၀ - အလံ6းစံ6တိ6က့ိ6 သေိတာ်မNသညက်ိ6၎ငး်၊ အဘယသ်Nမdကိ6ယေ်တာ်ကိ6 
ေမးြမနး်ေစြခငး်င0ါ အလိ6ေတာ်မ/0ိသညက်ိ6၎ငး်၊ ယခ6တငွ ်အကk<်6ပ်တိ6သ့bိကပါ၏။  

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

စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၄၅-၄၈-၄၅အစီာ၊ မစဟီ.်..ယငး်အစီာသည ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ<်0င့န်းီစပ် 

ေသာသNတိ6ေ့ဘာငတ်ငွအ်ပါအဝငလ်ညး်ြဖစအ်ံ။့၄၈ထိ6မ0တစပ်ါးထိ6အ/0ငြ်မတသ်ညယ်ငး်(သား 
ေတာ)်အားကျမ်းဂနက်ိ6လညး်ေကာငး်၊ ဉာဏပ်ညာအေြမာ်အြမငက်ိ6လညး်ေကာငး်၊ ေတာ်ရာတ ်

ကျမ်း ြမတ ်ကိ6 လညး်ေကာငး်၊ အနီဂ်ျီလက်ျမ်းြမတက်ိ6လညး်ေကာငး်သငb်ကားြပသေတာ်မNလတ{ ံ ့။ 

 

	

၆၇။. 67 

ခရစေ်တာ်သည ်အြပစမ့ဲ်သWြဖစသ်ညက်ိ0 လကခ်ံပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ  လကခ်ံသည ် /  လကခ်ံသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ာက0ခရစဝ်င ်၁:၂၄ - .....ေယr\ ....ဘ6ရားသခင၏် သန်/့0ငး်ေတာ်မNေသာသN.... 
:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၇:၁၈မိမိကိ6ေစလ,တေ်တာ်မNေသာသN၏ဘ6နး်အသေရကိ6/0ာေသာသNမNကား၊ 
ယံ6ေလာကေ်သာသNြဖစ၏်။ ထိ6သN၌မ6သားမ/0ိ။  
:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၈:၄၆ - ငါ၌အြပစ/်0ိေbကာငး်ကိ6 သငတ်ိ6တ့ငွအ်ဘယသ်Nေဘာ်ြပသနညး်။ သစoာ 

စကားကိ6ငါေြပာသညမ်0နလ်dင ်အဘယေ်bကာင်သ့ငတ်ိ6 ့ မယံ6bကသနညး်။ 

 ေကာရိ *g [ဩဝါသစာဒ0တယိေစာင ်၅:၂၁ - ဘ6ရားသခင ်သညအ်ြပစ<်0င်က့ငး်စငေ်သာသNကိ6ငါတိ6 ့ 
အတကွေ်bကာင် ့အြပစ/်0ိေသာသNြဖစေ်စေတာ်မN၏။ 

:+ငေ်ပတR0ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၂:၂၁-၂၂ - ၂၁ ...ခရစေ်တာ.်..၂၂ ထိ6သခငသ်ည ်ဒ6စrိ6ကက်ိ6မြပV၊ 
<\တေ်တာ်၌လညး် မ6သာကိ6/0ာမေတွR၊....  
:+ငေ်ယာဟန် ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၃:၅ - ကိ6ယေ်တာ်သည ်ငါတိ6၏့အြပစမ်ျားကိ6 ေဆာငသ်ာွးြခငး်င0ါ 
ထင/်0ားေပuထနွး်ေတာ်မNသညက်ိ6 သငတ်ိ6 ့ သbိက၏။ ကိ6ယေ်တာ်၌လညး် အြပစမ်/0ိ။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

စWရဟဘ်ကရာ၂:၂၅၃-ငါအ/0ငြ်မတသ်ညမ်ရ်ယမ်၏သား(နဗီတမနေ်တာ်)အစီာအားထင/်0ားလ0စာွ 

ေသာသကေ်သခ ံလကpဏာေတာ်များကိ6 ]ခးီြမUင့ေ်တာမ်Nခဲသ့ည့ြ်ပင ်rNဟ6လက်6ဒ6စ ်ေခu ေစတမန ်

’ဂျိဗ်ရီလ’် ြဖင့လ်ညး်ကNညေီထာကမ်ေတာ ်မNခဲေ့လသည။် 

စWရဟမ်ရယမ် ၁၉:၁၉ - (ထိ6အခါ) ယငး်ေကာငး်ကငတ်မနက်(အိ6မရ်ယမ်)ကk<်6ပ်သညအ်သင့အ်ား 
ဖနဆ်ငး်ေမးွြမzေတာ်မNေသာအ/0ငြ်မတ၏် 

ေစတမနသ်ာလdငြ်ဖစေ်ပသည။်ကk<်6ပ်သညအ်သင့အ်ား စငb်ကယသ်န ့/်0ငး် အြပစက်ငး်ေသာ 

သားရတနာတစပ်ါးကိ6ေပးရနသ်ာလdင(်လာရြခငး်)ြဖစသ်ည ်ဟ6ေြပာbကားခဲေ့လသည။် 
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ခရစေ်တာ်သည ်သဘာဝလန်ွဉာဏ်ပညာ*+င် ့အသပိညာဗဟ0သ0တကိ0 ပိ0ငဆ်ိ0ငေ်သာသW 
ြဖစသ်ညက်ိ0 လကခ်ံပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကခ်ံသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၉:၄ - ေယr\သည ်ထိ6သNတိ6၏့စတိက်ိ6 သြိမငေ်တာ်မNလdင၊် သငတ်ိ6သ့ည ်အဘယ ်

ေbကာင်ြ့ငzစNေသာစတိ ်/0ိbကသနညး်။  
:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၇:၄၅-၄၆ - ၄၅ ထိ6မငး်တိ6က့၊ အဘယေ်bကာင် ့သNက့ိ6မေဆာငခ်ဲb့ကသနညး် 
ဟ6 ေမးြမနး်လdင၊် ၄၆ ထိ6သNေဟာေြပာသကဲသ့ိ6 ့ အဘယသ်NမdမေဟာစဖNးပါဟ6 ေလdာကb်က၏။  
:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၆:၃၀ - အလံ6းစံ6တိ6က့ိ6 သေိတာ်မNသညက်ိ6၎ငး်၊ အဘယသ်Nမdကိ6ယေ်တာ်ကိ6 
ေမးြမနး်ေစြခငး်င0ါ အလိ6ေတာ်မ/0ိသညက်ိ6၎ငး်၊ ယခ6တငွ ်အကk<်6ပ်တိ6သ့bိကပါ၏။  

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

စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၄၅-၄၈-၄၅အစီာ၊ မစဟီ.်..ယငး်အစီာသည ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ<်0င့န်းီစပ် 

ေသာသNတိ6ေ့ဘာငတ်ငွအ်ပါအဝငလ်ညး်ြဖစအ်ံ။့၄၈ထိ6မ0တစပ်ါးထိ6အ/0ငြ်မတသ်ညယ်ငး်(သား 
ေတာ)်အားကျမ်းဂနက်ိ6လညး်ေကာငး်၊ ဉာဏပ်ညာအေြမာ်အြမငက်ိ6လညး်ေကာငး်၊ ေတာ်ရာတ ်

ကျမ်း ြမတ ်ကိ6 လညး်ေကာငး်၊ အနီဂ်ျီလက်ျမ်းြမတက်ိ6လညး်ေကာငး်သငb်ကားြပသေတာ်မNလတ{ ံ ့။ 
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ခရစေ်တာ်သည ်အံ5့သဖွယနိ်မိတလ်က]ဏာများကိ0လ0ပ်ေဆာငရ်န်*+င် ့ေသြခငး်မ+ြပန်လည ်

:+ငသ်န်ရန် အသကက်ိ0ေပး*ိ0ငေ်သာ သဘာဝလန်ွတန်ခိ0းအာဏာပိ0ငဆ်ိ0ငသ်Wြဖစေ်5ကာငး်ကိ0 
လကခ်ံပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကခ်ံသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ာက0ခရစဝ်င ်၁:၄၀-၄၅ - ၄၀<NနာစွေဲသာသNတေယာကသ်ည ်အထေံတာ်သိ6လ့ာ၍ ဒNးေထာက ်

လျက၊် ကိ6ယေ်တာ်အလိ6/0ိလdင ်ကkနေ်တာ်ကိ6 သန်/့0ငး်ေစ<ိ6ငေ်တာ်မNသညဟ်6 ေတာငး်ပနေ်လ၏။ 

၄၂ ေယr\သည.်.. သန်/့0ငး် ြခငး်သိ6 ့ ေရာကေ်စဟ6 မိန်ေ့တာ်မN၏။  
:+ငမ်ာက0ခရစဝ်င ်၆:၄၈ -... သNတိ6/့0ိရာသိ6 ့Zက၍ အနားမ0ာ ေ/0ာကသ်ာွးမညြ်ပVေတာ်မN၏။  
:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၁:၁၄-၄၄ - ၁၄ ထိ6ေbကာင်ေ့ယr\က၊ လာဇr6ေသ]ပီ။ ၂၅ ေယr\ကလညး်၊ 
ငါသညထ်ေြမာကြ်ခငး်အေbကာငး်၊အသက/်0ငြ်ခငး်အေbကာငး်ြဖစ၏်။၄၃လာဇr6ထကွ၍်လာ
ေလာ ့ဟ6 eကးီစာွေသာအသ<ံ0င် ့ဟစေ်ခuေတာ်မN၏။ ၄၄ ထိ6အခါ 
ေသလနွေ်သာသNသည.်..ထကွလ်ာ၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၄၅-၅၀ - ၄၅ မရ်ယမ်၏သားအစီာ၊မစဟီ၄်၉ထိ6 ့ြပငတ်ဝ(ယငး်သားေတာ)် 

အားအစoရာအလီ ီမျိVး<ယွအ်ေပါငး်တိ6ထ့သံိ6 ့ ရစNလ ်တမနေ်တာ်အြဖစေ်စလ,တေ်တာ်မNအံ။့ ၎ငး်ြပင ်

အကk<်6ပ်သညအ်မိဝမ်းတငွး်မ0စကpVအလငး်မရ/0ိခဲသ့Nကိ6လညး်ေကာငး်၊(ခr6သငး်စေသာ)က6s<Nနာစွကဲပ် 

သNကိ6 လညး်ေကာငး်၊ ေရာဂါဘယေပျာကက်ငး် (၍ြပကေတလ့Nေကာငး်များြဖစလ်ာ)<ိ6ငေ်စ အံ။့ ထိ6နညး် 
တNစာွအကk<်6ပ်သည ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏် အမိန ့ေ်တာ်ြဖင့ ်သNေသများကိ6လညး်/0င ်ေစ<ိ6ငအ်ံ။့  
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၁၀- အသငသ်ညင်ါအ/0ငြ်မတ၏်အမိန ့ေ်တာ်ြဖင့(်အမိဝမ်းတငွး်မ0)မျကစ် ိ

အလငး် မရ/0ိေသာသNတိ6က့ိ6လညး်ေကာငး်၊ ခr6သငး် စေသာက6ဌ<Nနာစွကဲပ်လျက/်0ိေသာ သNတိ6က့ိ6 
လညး်ေကာငး် ေပျာကက်ငး်ေစ၏။ ၎ငး်ြပင ်အbကငအ်ခါဝယ ်အသငသ်ည ်ငါအ/0ငြ်မတ၏်အမိန ့ ်
ေတာြ်ဖင့ ်သNေသများကိ6 (/0ငေ်စ]ပီး သငး်ချိVငး်တငွး်မ0) ထကွေ်စခဲ၏့။  

မ+တခ်ျက။် အငဂ်ျလက်ျမ်းတငွ ်သခငေ်ယRB၏ အံ5့သဖွယနိ်မိတလ်က]ဏာများ (၃၇) ခ0:+ိ သည။်  
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ခရစေ်တာ်သည ်လWအေပါငး်တိ0အ့ား ယံ05ကညြ်ခငး်*+င်န့ာခံမB အမိန်ေ့ပးခွင်:့+ိေ5ကာငး်ကိ0 
လကခ်ံပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကခ်ံသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၃:၁၀ -  ခရစေ်တာ်တညး်ဟNေသာ သငတ်ိ6ဥ့ပဇw ာယဆ်ရာတပါးတညး်/0ိ၏။  
:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၄:၁၅၊၂၁-၂၄ - ၁၅ ငါက့ိ6ချစလ်dင ်ငါပ့ညတတ်ိ6က့ိ6ေစာင်ေ့/0ာကb်ကေလာ။့ ၂၁ 

ငါပ့ညတတ်ိ6က့ိ6ရ၍ ေစာင်ေ့/0ာကေ်သာသNသည ်ငါက့ိ6ချစေ်သာသNြဖစ၏်။၂၃ ေယr\ကလညး်၊ ငါက့ိ6 
ချစေ်သာ သNသည ်ငါစ့ကားကိ6 နားေထာငလ်မိ်မ့ည။် ၂၄ ငါက့ိ6မချစေ်သာသNသည ်ငါစ့ကားကိ6 နားမေထာင။်  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၅၀၊ ၅၅ - ၅၀ အကk<်6ပ်သည ်အသငတ်ိ6ထ့သံိ6 ့ အသငတ်ိ6၏့ အ/0ငြ်မတအ်ထ ံ

ေတာမ်0 ပင ်(လံ6ေလာက ်စာွေသာ) သကေ်သလကpဏာတနခ်ိ6းြပာဋဟိာကိ6လညး်ေဆာငယ်Nခဲသ့ည။် 

သိ6 ့ ြဖစေ်ပရာ အသငတ်ိ6သ့ည ်အလ> ာဟ ်အ/0ငြ်မတအ်ားေbကာကရံွ်R bကက6န၊် ၎ငး်ြပငအ်ကk<်6ပ်ေဟာ 

ေြပာေသာဓမvေဒသနာများကိ6လညး်(တသေဝမတမိ်း)လိ6ကန်ာေဆာငရွ်ကb်ကက6န။်၅၅၄ငး်ြပငမ်ယံ6 
မbကညေ်သဖွညြ်ငငး်ပယေ်သာ ကာဖိရ်တိ6 ့ (၏စပ်ွစွခဲျကတ်ိ6 ့)မ0 သန်/့0ငး်စငb်ကယ၍်လတွက်ငး်ေစ 

ေတာမ်Nအံ။့ ၄ငး်ြပငအ်သင၏်bသဝါဒကိ6 လိ6ကန်ာသNတိ6အ့ား (အသင်က့ိ6) မယံ6မbကညြ်ငငး်ဆနေ်သာ 

ကာဖိရ်တိ6အ့ထကဝ်ယ ်ကယိာမတေ်နအ့ထ ိလ,မ်းမိ6းေစေတာ်မNအံ။့  

စWရာဇွခ်RW ဖ် ၄၃:၆၁၊ ၆၃ - ၆၁ ထိ6မ0တစပ်ါး ဧကနမ်လွ ဲထိ6မရ်ယမ်၏သား(အစီာ)မ0ာ "ကယိာမတ"် 

/0ငြ်ပနထ်မည့ ်အချနိက်ာလ<0င့ ်စပ်လျFး၍ လကpဏာ၊ စညး်ကမ်းချက၊် သတမ်0တခ်ျက ်"ကယိာ 

မတ"်/0ငြ်ပနထ်မည့ေ်နက့ိ6 ယံ6bကညရ်န ်အေbကာငး်တစရ်ပ်ပငြ်ဖစ၏်။ 

သိ6 ့ြဖစေ်ပရာအသငတ်ိ6သ့ည ်ယငး်ကယိာမတ<်0င့စ်ပ်လျFး၍ ယံ6မ0ားသသံယ မြဖစb်ကက6နလ်င့။် 

၎ငး်ြပင ်အသငတ်ိ6သ့ည ်ငါ၏ ေနာကသ်ိ6 ့ လိ6ကခ်ဲb့ကေလက6န ်ဤသည ်ေြဖာင့မ်တေ်သာ 

တရားလမ်းပင ်ြဖစေ်ပသည။်၆၃ငါသည ်အသငတ်ိ6ထ့ ံနကန်သဲမိ်ေမွRေသာ ဉာဏပ်ညာကိ6 
ယNေဆာငခ်ဲသ့ည။် သိ6 ့ြဖစေ်ပရာ အသင ်တိ6သ့ည ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတအ်ား 
ေbကာကရံွ်Rေလbကက6န၊် ၎ငး်ြပင ်ငါ၏စကားကိ6 လိ6ကန်ာbက ေလက6န။် 
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ခရစေ်တာ်သည ်အံ5့သဖွယနိ်မိတလ်က]ဏာများကိ0လ0ပ်ေဆာငရ်န်*+င် ့ေသြခငး်မ+ြပန်လည ်

:+ငသ်န်ရန် အသကက်ိ0ေပး*ိ0ငေ်သာ သဘာဝလန်ွတန်ခိ0းအာဏာပိ0ငဆ်ိ0ငသ်Wြဖစေ်5ကာငး်ကိ0 
လကခ်ံပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကခ်ံသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ာက0ခရစဝ်င ်၁:၄၀-၄၅ - ၄၀<NနာစွေဲသာသNတေယာကသ်ည ်အထေံတာ်သိ6လ့ာ၍ ဒNးေထာက ်

လျက၊် ကိ6ယေ်တာ်အလိ6/0ိလdင ်ကkနေ်တာ်ကိ6 သန်/့0ငး်ေစ<ိ6ငေ်တာ်မNသညဟ်6 ေတာငး်ပနေ်လ၏။ 

၄၂ ေယr\သည.်.. သန်/့0ငး် ြခငး်သိ6 ့ ေရာကေ်စဟ6 မိန်ေ့တာ်မN၏။  
:+ငမ်ာက0ခရစဝ်င ်၆:၄၈ -... သNတိ6/့0ိရာသိ6 ့Zက၍ အနားမ0ာ ေ/0ာကသ်ာွးမညြ်ပVေတာ်မN၏။  
:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၁:၁၄-၄၄ - ၁၄ ထိ6ေbကာင်ေ့ယr\က၊ လာဇr6ေသ]ပီ။ ၂၅ ေယr\ကလညး်၊ 
ငါသညထ်ေြမာကြ်ခငး်အေbကာငး်၊အသက/်0ငြ်ခငး်အေbကာငး်ြဖစ၏်။၄၃လာဇr6ထကွ၍်လာ
ေလာ ့ဟ6 eကးီစာွေသာအသ<ံ0င် ့ဟစေ်ခuေတာမ်N၏။ ၄၄ ထိ6အခါ 
ေသလနွေ်သာသNသည.်..ထကွလ်ာ၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၄၅-၅၀ - ၄၅ မရ်ယမ်၏သားအစီာ၊မစဟီ၄်၉ထိ6 ့ြပငတ်ဝ(ယငး်သားေတာ်) 
အားအစoရာအလီ ီမျိVး<ယွအ်ေပါငး်တိ6ထ့သံိ6 ့ ရစNလ ်တမနေ်တာ်အြဖစေ်စလ,တေ်တာ်မNအံ။့ ၎ငး်ြပင ်

အကk<်6ပ်သညအ်မိဝမ်းတငွး်မ0စကpVအလငး်မရ/0ိခဲသ့Nကိ6လညး်ေကာငး်၊(ခr6သငး်စေသာ)က6s<Nနာစွကဲပ် 

သNကိ6 လညး်ေကာငး်၊ ေရာဂါဘယေပျာကက်ငး် (၍ြပကေတလ့Nေကာငး်များြဖစလ်ာ)<ိ6ငေ်စ အံ။့ ထိ6နညး် 
တNစာွအကk<်6ပ်သည ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏် အမိန ့ေ်တာ်ြဖင့ ်သNေသများကိ6လညး်/0င ်ေစ<ိ6ငအ်ံ။့  
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၁၀- အသငသ်ညင်ါအ/0ငြ်မတ၏်အမိန ့ေ်တာြ်ဖင့(်အမိဝမ်းတငွး်မ0)မျကစ် ိ

အလငး် မရ/0ိေသာသNတိ6က့ိ6လညး်ေကာငး်၊ ခr6သငး် စေသာက6ဌ<Nနာစွကဲပ်လျက/်0ိေသာ သNတိ6က့ိ6 
လညး်ေကာငး် ေပျာကက်ငး်ေစ၏။ ၎ငး်ြပင ်အbကငအ်ခါဝယ ်အသငသ်ည ်ငါအ/0ငြ်မတ၏်အမိန ့ ်
ေတာြ်ဖင့ ်သNေသများကိ6 (/0ငေ်စ]ပီး သငး်ချိVငး်တငွး်မ0) ထကွေ်စခဲ၏့။  

မ+တခ်ျက။် အငဂ်ျလက်ျမ်းတငွ ်သခငေ်ယRB၏ အံ5့သဖွယနိ်မိတလ်က]ဏာများ (၃၇) ခ0:+ိ သည။်  
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ခရစေ်တာ်သည ်လWအေပါငး်တိ0အ့ား ယံ05ကညြ်ခငး်*+င်န့ာခံမB အမိန်ေ့ပးခွင်:့+ိေ5ကာငး်ကိ0 
လကခ်ံပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကခ်ံသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၃:၁၀ -  ခရစေ်တာ်တညး်ဟNေသာ သငတ်ိ6ဥ့ပဇw ာယဆ်ရာတပါးတညး်/0ိ၏။  
:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၄:၁၅၊၂၁-၂၄ - ၁၅ ငါက့ိ6ချစလ်dင ်ငါပ့ညတတ်ိ6က့ိ6ေစာင်ေ့/0ာကb်ကေလာ။့ ၂၁ 

ငါပ့ညတတ်ိ6က့ိ6ရ၍ ေစာင်ေ့/0ာကေ်သာသNသည ်ငါက့ိ6ချစေ်သာသNြဖစ၏်။၂၃ ေယr\ကလညး်၊ ငါက့ိ6 
ချစေ်သာ သNသည ်ငါစ့ကားကိ6 နားေထာငလ်မိ်မ့ည။် ၂၄ ငါက့ိ6မချစေ်သာသNသည ်ငါစ့ကားကိ6 နားမေထာင။်  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၅၀၊ ၅၅ - ၅၀ အကk<်6ပ်သည ်အသငတ်ိ6ထ့သံိ6 ့ အသငတ်ိ6၏့ အ/0ငြ်မတအ်ထ ံ

ေတာမ်0 ပင ်(လံ6ေလာက ်စာွေသာ) သကေ်သလကpဏာတနခ်ိ6းြပာဋဟိာကိ6လညး်ေဆာငယ်Nခဲသ့ည။် 

သိ6 ့ ြဖစေ်ပရာ အသငတ်ိ6သ့ည ်အလ> ာဟ ်အ/0ငြ်မတအ်ားေbကာကရံွ်R bကက6န၊် ၎ငး်ြပငအ်ကk<်6ပ်ေဟာ 

ေြပာေသာဓမvေဒသနာများကိ6လညး်(တသေဝမတမိ်း)လိ6ကန်ာေဆာငရွ်ကb်ကက6န။်၅၅၄ငး်ြပငမ်ယံ6 
မbကညေ်သဖွညြ်ငငး်ပယေ်သာ ကာဖိရ်တိ6 ့ (၏စပ်ွစွခဲျကတ်ိ6 ့)မ0 သန်/့0ငး်စငb်ကယ၍်လတွက်ငး်ေစ 

ေတာမ်Nအံ။့ ၄ငး်ြပငအ်သင၏်bသဝါဒကိ6 လိ6ကန်ာသNတိ6အ့ား (အသင်က့ိ6) မယံ6မbကညြ်ငငး်ဆနေ်သာ 

ကာဖိရ်တိ6အ့ထကဝ်ယ ်ကယိာမတေ်နအ့ထ ိလ,မ်းမိ6းေစေတာ်မNအံ။့  

စWရာဇွခ်RW ဖ် ၄၃:၆၁၊ ၆၃ - ၆၁ ထိ6မ0တစပ်ါး ဧကနမ်လွ ဲထိ6မရ်ယမ်၏သား(အစီာ)မ0ာ "ကယိာမတ"် 

/0ငြ်ပနထ်မည့ ်အချနိက်ာလ<0င့ ်စပ်လျFး၍ လကpဏာ၊ စညး်ကမ်းချက၊် သတမ်0တခ်ျက ်"ကယိာ 

မတ"်/0ငြ်ပနထ်မည့ေ်နက့ိ6 ယံ6bကညရ်န ်အေbကာငး်တစရ်ပ်ပငြ်ဖစ၏်။ 

သိ6 ့ြဖစေ်ပရာအသငတ်ိ6သ့ည ်ယငး်ကယိာမတ<်0င့စ်ပ်လျFး၍ ယံ6မ0ားသသံယ မြဖစb်ကက6နလ်င့။် 

၎ငး်ြပင ်အသငတ်ိ6သ့ည ်ငါ၏ ေနာကသ်ိ6 ့ လိ6ကခ်ဲb့ကေလက6န ်ဤသည ်ေြဖာင့မ်တေ်သာ 

တရားလမ်းပင ်ြဖစေ်ပသည။်၆၃ငါသည ်အသငတ်ိ6ထ့ ံနကန်သဲမိ်ေမွRေသာ ဉာဏပ်ညာကိ6 
ယNေဆာငခ်ဲသ့ည။် သိ6 ့ြဖစေ်ပရာ အသင ်တိ6သ့ည ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတအ်ား 
ေbကာကရံွ်Rေလbကက6န၊် ၎ငး်ြပင ်ငါ၏စကားကိ6 လိ6ကန်ာbက ေလက6န။် 
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ခရစေ်တာ်သည ်အံ5့သဖွယနိ်မိတလ်က]ဏာများကိ0လ0ပ်ေဆာငရ်န်*+င် ့ေသြခငး်မ+ြပန်လည ်

:+ငသ်န်ရန် အသကက်ိ0ေပး*ိ0ငေ်သာ သဘာဝလန်ွတန်ခိ0းအာဏာပိ0ငဆ်ိ0ငသ်Wြဖစေ်5ကာငး်ကိ0 
လကခ်ံပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကခ်ံသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ာက0ခရစဝ်င ်၁:၄၀-၄၅ - ၄၀<NနာစွေဲသာသNတေယာကသ်ည ်အထေံတာ်သိ6လ့ာ၍ ဒNးေထာက ်

လျက၊် ကိ6ယေ်တာ်အလိ6/0ိလdင ်ကkနေ်တာ်ကိ6 သန်/့0ငး်ေစ<ိ6ငေ်တာ်မNသညဟ်6 ေတာငး်ပနေ်လ၏။ 

၄၂ ေယr\သည.်.. သန်/့0ငး် ြခငး်သိ6 ့ ေရာကေ်စဟ6 မိန်ေ့တာ်မN၏။  
:+ငမ်ာက0ခရစဝ်င ်၆:၄၈ -... သNတိ6/့0ိရာသိ6 ့Zက၍ အနားမ0ာ ေ/0ာကသ်ာွးမညြ်ပVေတာ်မN၏။  
:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၁:၁၄-၄၄ - ၁၄ ထိ6ေbကာင်ေ့ယr\က၊ လာဇr6ေသ]ပီ။ ၂၅ ေယr\ကလညး်၊ 
ငါသညထ်ေြမာကြ်ခငး်အေbကာငး်၊အသက/်0ငြ်ခငး်အေbကာငး်ြဖစ၏်။၄၃လာဇr6ထကွ၍်လာ
ေလာ ့ဟ6 eကးီစာွေသာအသ<ံ0င် ့ဟစေ်ခuေတာမ်N၏။ ၄၄ ထိ6အခါ 
ေသလနွေ်သာသNသည.်..ထကွလ်ာ၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၄၅-၅၀ - ၄၅ မရ်ယမ်၏သားအစီာ၊မစဟီ၄်၉ထိ6 ့ြပငတ်ဝ(ယငး်သားေတာ်) 
အားအစoရာအလီ ီမျိVး<ယွအ်ေပါငး်တိ6ထ့သံိ6 ့ ရစNလ ်တမနေ်တာ်အြဖစေ်စလ,တေ်တာ်မNအံ။့ ၎ငး်ြပင ်

အကk<်6ပ်သညအ်မိဝမ်းတငွး်မ0စကpVအလငး်မရ/0ိခဲသ့Nကိ6လညး်ေကာငး်၊(ခr6သငး်စေသာ)က6s<Nနာစွကဲပ် 

သNကိ6 လညး်ေကာငး်၊ ေရာဂါဘယေပျာကက်ငး် (၍ြပကေတလ့Nေကာငး်များြဖစလ်ာ)<ိ6ငေ်စ အံ။့ ထိ6နညး် 
တNစာွအကk<်6ပ်သည ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏် အမိန ့ေ်တာ်ြဖင့ ်သNေသများကိ6လညး်/0င ်ေစ<ိ6ငအ်ံ။့  
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၁၀- အသငသ်ညင်ါအ/0ငြ်မတ၏်အမိန ့ေ်တာ်ြဖင့(်အမိဝမ်းတငွး်မ0)မျကစ် ိ

အလငး် မရ/0ိေသာသNတိ6က့ိ6လညး်ေကာငး်၊ ခr6သငး် စေသာက6ဌ<Nနာစွကဲပ်လျက/်0ိေသာ သNတိ6က့ိ6 
လညး်ေကာငး် ေပျာကက်ငး်ေစ၏။ ၎ငး်ြပင ်အbကငအ်ခါဝယ ်အသငသ်ည ်ငါအ/0ငြ်မတ၏်အမိန ့ ်
ေတာြ်ဖင့ ်သNေသများကိ6 (/0ငေ်စ]ပီး သငး်ချိVငး်တငွး်မ0) ထကွေ်စခဲ၏့။  

မ+တခ်ျက။် အငဂ်ျလက်ျမ်းတငွ ်သခငေ်ယRB၏ အံ5့သဖွယနိ်မိတလ်က]ဏာများ (၃၇) ခ0:+ိ သည။်  
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ခရစေ်တာ်သည ်လWအေပါငး်တိ0အ့ား ယံ05ကညြ်ခငး်*+င်န့ာခံမB အမိန်ေ့ပးခွင်:့+ိေ5ကာငး်ကိ0 
လကခ်ံပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကခ်ံသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၃:၁၀ -  ခရစေ်တာ်တညး်ဟNေသာ သငတ်ိ6ဥ့ပဇw ာယဆ်ရာတပါးတညး်/0ိ၏။  
:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၄:၁၅၊၂၁-၂၄ - ၁၅ ငါက့ိ6ချစလ်dင ်ငါပ့ညတတ်ိ6က့ိ6ေစာင်ေ့/0ာကb်ကေလာ။့ ၂၁ 

ငါပ့ညတတ်ိ6က့ိ6ရ၍ ေစာင်ေ့/0ာကေ်သာသNသည ်ငါက့ိ6ချစေ်သာသNြဖစ၏်။၂၃ ေယr\ကလညး်၊ ငါက့ိ6 
ချစေ်သာ သNသည ်ငါစ့ကားကိ6 နားေထာငလ်မိ်မ့ည။် ၂၄ ငါက့ိ6မချစေ်သာသNသည ်ငါစ့ကားကိ6 နားမေထာင။်  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၅၀၊ ၅၅ - ၅၀ အကk<်6ပ်သည ်အသငတ်ိ6ထ့သံိ6 ့ အသငတ်ိ6၏့ အ/0ငြ်မတအ်ထ ံ

ေတာမ်0 ပင ်(လံ6ေလာက ်စာွေသာ) သကေ်သလကpဏာတနခ်ိ6းြပာဋဟိာကိ6လညး်ေဆာငယ်Nခဲသ့ည။် 

သိ6 ့ ြဖစေ်ပရာ အသငတ်ိ6သ့ည ်အလ> ာဟ ်အ/0ငြ်မတအ်ားေbကာကရံွ်R bကက6န၊် ၎ငး်ြပငအ်ကk<်6ပ်ေဟာ 

ေြပာေသာဓမvေဒသနာများကိ6လညး်(တသေဝမတမိ်း)လိ6ကန်ာေဆာငရွ်ကb်ကက6န။်၅၅၄ငး်ြပငမ်ယံ6 
မbကညေ်သဖွညြ်ငငး်ပယေ်သာ ကာဖိရ်တိ6 ့ (၏စပ်ွစွခဲျကတ်ိ6 ့)မ0 သန်/့0ငး်စငb်ကယ၍်လတွက်ငး်ေစ 

ေတာမ်Nအံ။့ ၄ငး်ြပငအ်သင၏်bသဝါဒကိ6 လိ6ကန်ာသNတိ6အ့ား (အသင်က့ိ6) မယံ6မbကညြ်ငငး်ဆနေ်သာ 

ကာဖိရ်တိ6အ့ထကဝ်ယ ်ကယိာမတေ်နအ့ထ ိလ,မ်းမိ6းေစေတာ်မNအံ။့  

စWရာဇွခ်RW ဖ် ၄၃:၆၁၊ ၆၃ - ၆၁ ထိ6မ0တစပ်ါး ဧကနမ်လွ ဲထိ6မရ်ယမ်၏သား(အစီာ)မ0ာ "ကယိာမတ"် 

/0ငြ်ပနထ်မည့ ်အချနိက်ာလ<0င့ ်စပ်လျFး၍ လကpဏာ၊ စညး်ကမ်းချက၊် သတမ်0တခ်ျက ်"ကယိာ 

မတ"်/0ငြ်ပနထ်မည့ေ်နက့ိ6 ယံ6bကညရ်န ်အေbကာငး်တစရ်ပ်ပငြ်ဖစ၏်။ 
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ခရစေ်တာ်သည ်အံ5့သဖွယနိ်မိတလ်က]ဏာများကိ0လ0ပ်ေဆာငရ်န်*+င် ့ေသြခငး်မ+ြပန်လည ်

:+ငသ်န်ရန် အသကက်ိ0ေပး*ိ0ငေ်သာ သဘာဝလန်ွတန်ခိ0းအာဏာပိ0ငဆ်ိ0ငသ်Wြဖစေ်5ကာငး်ကိ0 
လကခ်ံပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကခ်ံသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ာက0ခရစဝ်င ်၁:၄၀-၄၅ - ၄၀<NနာစွေဲသာသNတေယာကသ်ည ်အထေံတာ်သိ6လ့ာ၍ ဒNးေထာက ်

လျက၊် ကိ6ယေ်တာ်အလိ6/0ိလdင ်ကkနေ်တာ်ကိ6 သန်/့0ငး်ေစ<ိ6ငေ်တာ်မNသညဟ်6 ေတာငး်ပနေ်လ၏။ 

၄၂ ေယr\သည.်.. သန်/့0ငး် ြခငး်သိ6 ့ ေရာကေ်စဟ6 မိန်ေ့တာ်မN၏။  
:+ငမ်ာက0ခရစဝ်င ်၆:၄၈ -... သNတိ6/့0ိရာသိ6 ့Zက၍ အနားမ0ာ ေ/0ာကသ်ာွးမညြ်ပVေတာ်မN၏။  
:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၁:၁၄-၄၄ - ၁၄ ထိ6ေbကာင်ေ့ယr\က၊ လာဇr6ေသ]ပီ။ ၂၅ ေယr\ကလညး်၊ 
ငါသညထ်ေြမာကြ်ခငး်အေbကာငး်၊အသက/်0ငြ်ခငး်အေbကာငး်ြဖစ၏်။၄၃လာဇr6ထကွ၍်လာ
ေလာ ့ဟ6 eကးီစာွေသာအသ<ံ0င် ့ဟစေ်ခuေတာမ်N၏။ ၄၄ ထိ6အခါ 
ေသလနွေ်သာသNသည.်..ထကွလ်ာ၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၄၅-၅၀ - ၄၅ မရ်ယမ်၏သားအစီာ၊မစဟီ၄်၉ထိ6 ့ြပငတ်ဝ(ယငး်သားေတာ်) 
အားအစoရာအလီ ီမျိVး<ယွအ်ေပါငး်တိ6ထ့သံိ6 ့ ရစNလ ်တမနေ်တာ်အြဖစေ်စလ,တေ်တာ်မNအံ။့ ၎ငး်ြပင ်

အကk<်6ပ်သညအ်မိဝမ်းတငွး်မ0စကpVအလငး်မရ/0ိခဲသ့Nကိ6လညး်ေကာငး်၊(ခr6သငး်စေသာ)က6s<Nနာစွကဲပ် 

သNကိ6 လညး်ေကာငး်၊ ေရာဂါဘယေပျာကက်ငး် (၍ြပကေတလ့Nေကာငး်များြဖစလ်ာ)<ိ6ငေ်စ အံ။့ ထိ6နညး် 
တNစာွအကk<်6ပ်သည ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏် အမိန ့ေ်တာ်ြဖင့ ်သNေသများကိ6လညး်/0င ်ေစ<ိ6ငအ်ံ။့  
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၁၀- အသငသ်ညင်ါအ/0ငြ်မတ၏်အမိန ့ေ်တာြ်ဖင့(်အမိဝမ်းတငွး်မ0)မျကစ် ိ

အလငး် မရ/0ိေသာသNတိ6က့ိ6လညး်ေကာငး်၊ ခr6သငး် စေသာက6ဌ<Nနာစွကဲပ်လျက/်0ိေသာ သNတိ6က့ိ6 
လညး်ေကာငး် ေပျာကက်ငး်ေစ၏။ ၎ငး်ြပင ်အbကငအ်ခါဝယ ်အသငသ်ည ်ငါအ/0ငြ်မတ၏်အမိန ့ ်
ေတာြ်ဖင့ ်သNေသများကိ6 (/0ငေ်စ]ပီး သငး်ချိVငး်တငွး်မ0) ထကွေ်စခဲ၏့။  

မ+တခ်ျက။် အငဂ်ျလက်ျမ်းတငွ ်သခငေ်ယRB၏ အံ5့သဖွယနိ်မိတလ်က]ဏာများ (၃၇) ခ0:+ိ သည။်  
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ခရစေ်တာ်သည ်လWအေပါငး်တိ0အ့ား ယံ05ကညြ်ခငး်*+င်န့ာခံမB အမိန်ေ့ပးခွင်:့+ိေ5ကာငး်ကိ0 
လကခ်ံပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကခ်ံသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၃:၁၀ -  ခရစေ်တာ်တညး်ဟNေသာ သငတ်ိ6ဥ့ပဇw ာယဆ်ရာတပါးတညး်/0ိ၏။  
:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၄:၁၅၊၂၁-၂၄ - ၁၅ ငါက့ိ6ချစလ်dင ်ငါပ့ညတတ်ိ6က့ိ6ေစာင်ေ့/0ာကb်ကေလာ။့ ၂၁ 

ငါပ့ညတတ်ိ6က့ိ6ရ၍ ေစာင်ေ့/0ာကေ်သာသNသည ်ငါက့ိ6ချစေ်သာသNြဖစ၏်။၂၃ ေယr\ကလညး်၊ ငါက့ိ6 
ချစေ်သာ သNသည ်ငါစ့ကားကိ6 နားေထာငလ်မိ်မ့ည။် ၂၄ ငါက့ိ6မချစေ်သာသNသည ်ငါစ့ကားကိ6 နားမေထာင။်  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၅၀၊ ၅၅ - ၅၀ အကk<်6ပ်သည ်အသငတ်ိ6ထ့သံိ6 ့ အသငတ်ိ6၏့ အ/0ငြ်မတအ်ထ ံ

ေတာမ်0 ပင ်(လံ6ေလာက ်စာွေသာ) သကေ်သလကpဏာတနခ်ိ6းြပာဋဟိာကိ6လညး်ေဆာငယ်Nခဲသ့ည။် 

သိ6 ့ ြဖစေ်ပရာ အသငတ်ိ6သ့ည ်အလ> ာဟ ်အ/0ငြ်မတအ်ားေbကာကရံွ်R bကက6န၊် ၎ငး်ြပငအ်ကk<်6ပ်ေဟာ 

ေြပာေသာဓမvေဒသနာများကိ6လညး်(တသေဝမတမိ်း)လိ6ကန်ာေဆာငရွ်ကb်ကက6န။်၅၅၄ငး်ြပငမ်ယံ6 
မbကညေ်သဖွညြ်ငငး်ပယေ်သာ ကာဖိရ်တိ6 ့ (၏စပ်ွစွခဲျကတ်ိ6 ့)မ0 သန်/့0ငး်စငb်ကယ၍်လတွက်ငး်ေစ 

ေတာမ်Nအံ။့ ၄ငး်ြပငအ်သင၏်bသဝါဒကိ6 လိ6ကန်ာသNတိ6အ့ား (အသင်က့ိ6) မယံ6မbကညြ်ငငး်ဆနေ်သာ 

ကာဖိရ်တိ6အ့ထကဝ်ယ ်ကယိာမတေ်နအ့ထ ိလ,မ်းမိ6းေစေတာ်မNအံ။့  

စWရာဇွခ်RW ဖ် ၄၃:၆၁၊ ၆၃ - ၆၁ ထိ6မ0တစပ်ါး ဧကနမ်လွ ဲထိ6မရ်ယမ်၏သား(အစီာ)မ0ာ "ကယိာမတ"် 

/0ငြ်ပနထ်မည့ ်အချနိက်ာလ<0င့ ်စပ်လျFး၍ လကpဏာ၊ စညး်ကမ်းချက၊် သတမ်0တခ်ျက ်"ကယိာ 

မတ"်/0ငြ်ပနထ်မည့ေ်နက့ိ6 ယံ6bကညရ်န ်အေbကာငး်တစရ်ပ်ပငြ်ဖစ၏်။ 
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သခငခ်ရစေ်တာ်ေယRBအား ‘ေမ:+ိယ’ (ဘသိတိခ်ံရေသာသW) အြဖစစ်ထံားသတမ်+တ ်

ခံရသWြဖစေ်5ကာငး်ကိ0 လကခ်ံပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကခ်ံသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၆:၆၃-၆၄ - ၆၃.သငသ်ညခ်ရစေ်တာ်တညး်ဟNေသာဘ6ရားသခင၏်သားေတာ် 
မ0နသ်ည ်မမ0နသ်ညက်ိ6 ငါတိ6အ့ား ေြပာေစြခငး်င0ါ၊..၆၄ ေယr\က၊ သငဆ်ိ6သည်အ့တိ6ငး်မ0န၏်။... 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁:၄၁ ထိ6သNသည ်မိမိအစက်ိ6 /0ိမ6နက်ိ6 ေ/0းဦးစာွေတွRလdင၊်ငါတိ6သ့ည ်ေမ/0ိ 
ကိ6ေတွR bက]ပီဟ6 ေြပာဆိ6လျက၊်  
:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၄:၂၅-၂၆ - ၂၅ မိနး်မကလညး်၊ ေမ/0ိZကလာေတာ်မNသညဟ်6 အကk<်6ပ်သပိါ 
၏။ ေရာကေ်တာ်မNေသာအခါ အကk<်6ပ်တိ6အ့ား အလံ6းစံ6တိ6က့ိ6ေဘာ်ြပေတာ်မNမညဟ်6 ေလdာကြ်ပန ်

၏။ေမ/0ိအနကက်ား၊ ခရစေ်တာ်ဟ6 ဆိ6လိ6သတညး်။ ၂၆ ေယr\ကလညး်၊ သင<်0င်စ့ကားေြပာေသာ 

ငါသည ်ေမ/0ိပငြ်ဖစသ်ညဟ်6 မိန်ေ့တာ်မN၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၄၅ - အိ6မရ်ယမ်၊အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ညဧ်ကနမ်လွမဲိမိထေံတာ်မ0မ6ကpပါဌ ်

ေတာ ်(ဝါ) အလ> ာဟ၏် မ6ကpပါဌေ်တာ်ဟNေသာ ဘွဲRနာမြဖင့ ်ေကျာ်bကားမည့ ်သားေတာ်တပါး ရ/0ိ 
မည့အ် ေbကာငး်] <0င့ပ်တသ်က၍်ဝမ်းေြမာကဘ်ယွရ်ာမဂ�လာသတငး်ကိ6အသင့ထ်သံိ6ပိ့6ေ့တာ်မN၏။ 

ယငး် (သားေကာငး်ရတနာ)၏ အမည ်နာမ(<0င့ဘ်ွဲR)မ0ာ မရ်ယမ်၏သား အစီာ၊ မစဟီဟ်N၍ြဖစအ်ံ၊့ 
စWရာေနစာေအ ့၄:၁၇၁-၁၇၂ - ၁၇၁ မရ်ယမ်၏သားေတာ် (နဗီတမနေ်တာ်) ‘မစဟီ’်အစီာသည ်

အလ> ာဟ ်အ/0ငြ်မတ၏် ရစNလတ်မနေ်တာ်မdသာ ြဖစေ်ချသည။် ၁၇၂  (နဗီတမနေ်တာ်) ‘မစဟီ’် 

(အစီာ) သညအ်လ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏်ကkနြ်ဖစြ်ခငး်ကိ6 (ဂ6ဏရ်ညယ်6တည်ံ ့/0ကဖ်ွယရ်ာြဖစသ်ညဟ်6 
အလျငး် ထငမ်0တမ်ညမ်ဟ6တေ်ပ။  

မ+တခ်ျက။် ဓမ#သစက်ျမ်းတငွ ်‘ေမ:+ိယ’ သိ0မ့ဟ0တ ်‘ခရစေ်တာ’် ဟWေတာ်စကားလံ0းအား(၅၅၈) 

�ကမ်ိသံ0း*Bန်းထား`ပီး၊ ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွ ်ခရစေ်တာ်ကိ0ရည�်�န်းေသာ ‘ေမ:+ိယ’ ဟWေသာ 

စကားလံ0းအား (၁၀) �ကမ်ိသံ0း*Bန်းထားသည။်   
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ခရစေ်တာ်အား ဘ0ရားသခင၏်*Bတက်ပတေ်တာ်အြဖစရ်ည�်�န်းေ5ကာငး်ကိ0 လကခ်ံပါ 
သလား။ (Logos / Kalimullâh) 

သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကခ်ံသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁:၁-၃၊ ၁၄ - - ၁ အစဦး၌ <\တက်ပတေ်တာ်/0ိ၏။ <\တက်ပတေ်တာ်သည ်
ဘ6ရား သခင<်0င်အ့တN/0ိ၏။  <\တက်ပတေ်တာ်သညလ်ညး် ဘ6ရားသခငြ်ဖစေ်တာ်မN၏။ ၁၄ 
<\တက်ပတေ်တာ်သညလ်ညး် လNဇာတအိြဖစက်ိ6 ခယံN၍၊ ေကျးဇNးေတာ်<0င်၎့ငး်၊ သစoာေတာ်<0င် ့
၎ငး် ြပည်စ့ံ6လျက ်ငါတိ6တ့ငွတ်ညေ်နေတာ်မNသညြ်ဖစ၍်... 
ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁၉:၁၃-၁၆ - ၁၃...ဘ6ရားသခင၏် <\တက်ပတေ်တာ်ဟNေသာ အမည/်0ိ၏။ ၁၆ဘ6ရင ်

တိ6၏့ဘ6ရင၊် သခငတ်ိ6၏့သခင.်.. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၄၅ - ….အိ6-မရ်ယမ်၊ အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်ဧကနမ်လွ ဲမိမိထေံတာ်မ0 
မ6ကpပါဌ ်ေတာ ်[(ဝါ)အလ> ာဟ၏် မ6ကpပါဌေ်တာဟ်Nေသာ ဘွဲRနာမြဖင့ ်ေကျာ်bကားမည့ ်သားေတာ် 
တပါး ရ/0ိ မည့အ်ေbကာငး်] <0င့ ်ပတသ်က၍်ဝမ်းေြမာကဘ်ယွရ်ာ မဂ�လာသတငး်ကိ6 အသင့ထ်သံိ6 ့ 
ပိ6ေ့တာ်မN ၏။ယငး်(သားေကာငး်ရတနာ)၏ အမည ်နာမ(<0င့ဘ်ွဲR)မ0ာ မရ်ယမ်၏သား အစီာ၊မစဟီ ်

ဟN၍ြဖစ ်အံ၊့ ယငး်အစီာသည ်....အလ> ာဟ ်အ/0ငြ်မတ<်0င့ ်
◌◌ီးစပ်ေသာသNတိ6ေ့ဘာငတ်ငွအ်ပါအဝင ်လညး် ြဖစအ်ံ။့ 
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သခငခ်ရစေ်တာ်ေယRBအား ‘ေမ:+ိယ’ (ဘသိတိခ်ံရေသာသW) အြဖစစ်ထံားသတမ်+တ ်

ခံရသWြဖစေ်5ကာငး်ကိ0 လကခ်ံပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကခ်ံသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၆:၆၃-၆၄ - ၆၃.သငသ်ညခ်ရစေ်တာ်တညး်ဟNေသာဘ6ရားသခင၏်သားေတာ် 
မ0နသ်ည ်မမ0နသ်ညက်ိ6 ငါတိ6အ့ား ေြပာေစြခငး်င0ါ၊..၆၄ ေယr\က၊ သငဆ်ိ6သည်အ့တိ6ငး်မ0န၏်။... 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁:၄၁ ထိ6သNသည ်မိမိအစက်ိ6 /0ိမ6နက်ိ6 ေ/0းဦးစာွေတွRလdင၊်ငါတိ6သ့ည ်ေမ/0ိ 
ကိ6ေတွR bက]ပီဟ6 ေြပာဆိ6လျက၊်  
:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၄:၂၅-၂၆ - ၂၅ မိနး်မကလညး်၊ ေမ/0ိZကလာေတာ်မNသညဟ်6 အကk<်6ပ်သပိါ 
၏။ ေရာကေ်တာ်မNေသာအခါ အကk<်6ပ်တိ6အ့ား အလံ6းစံ6တိ6က့ိ6ေဘာ်ြပေတာ်မNမညဟ်6 ေလdာကြ်ပန ်

၏။ေမ/0ိအနကက်ား၊ ခရစေ်တာ်ဟ6 ဆိ6လိ6သတညး်။ ၂၆ ေယr\ကလညး်၊ သင<်0င်စ့ကားေြပာေသာ 

ငါသည ်ေမ/0ိပငြ်ဖစသ်ညဟ်6 မိန်ေ့တာ်မN၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၄၅ - အိ6မရ်ယမ်၊အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ညဧ်ကနမ်လွမဲိမိထေံတာ်မ0မ6ကpပါဌ ်

ေတာ ်(ဝါ) အလ> ာဟ၏် မ6ကpပါဌေ်တာ်ဟNေသာ ဘွဲRနာမြဖင့ ်ေကျာ်bကားမည့ ်သားေတာ်တပါး ရ/0ိ 
မည့အ် ေbကာငး်] <0င့ပ်တသ်က၍်ဝမ်းေြမာကဘ်ယွရ်ာမဂ�လာသတငး်ကိ6အသင့ထ်သံိ6ပိ့6ေ့တာ်မN၏။ 

ယငး် (သားေကာငး်ရတနာ)၏ အမည ်နာမ(<0င့ဘ်ွဲR)မ0ာ မရ်ယမ်၏သား အစီာ၊ မစဟီဟ်N၍ြဖစအ်ံ၊့ 
စWရာေနစာေအ ့၄:၁၇၁-၁၇၂ - ၁၇၁ မရ်ယမ်၏သားေတာ် (နဗီတမနေ်တာ်) ‘မစဟီ’်အစီာသည ်

အလ> ာဟ ်အ/0ငြ်မတ၏် ရစNလတ်မနေ်တာ်မdသာ ြဖစေ်ချသည။် ၁၇၂  (နဗီတမနေ်တာ်) ‘မစဟီ’် 

(အစီာ) သညအ်လ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏်ကkနြ်ဖစြ်ခငး်ကိ6 (ဂ6ဏရ်ညယ်6တည်ံ ့/0ကဖ်ွယရ်ာြဖစသ်ညဟ်6 
အလျငး် ထငမ်0တမ်ညမ်ဟ6တေ်ပ။  

မ+တခ်ျက။် ဓမ#သစက်ျမ်းတငွ ်‘ေမ:+ိယ’ သိ0မ့ဟ0တ ်‘ခရစေ်တာ’် ဟWေတာ်စကားလံ0းအား(၅၅၈) 

�ကမ်ိသံ0း*Bန်းထား`ပီး၊ ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွ ်ခရစေ်တာ်ကိ0ရည�်�န်းေသာ ‘ေမ:+ိယ’ ဟWေသာ 

စကားလံ0းအား (၁၀) �ကမ်ိသံ0း*Bန်းထားသည။်   
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ခရစေ်တာ်အား ဘ0ရားသခင၏်*Bတက်ပတေ်တာ်အြဖစရ်ည�်�န်းေ5ကာငး်ကိ0 လကခ်ံပါ 
သလား။ (Logos / Kalimullâh) 

သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကခ်ံသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁:၁-၃၊ ၁၄ - - ၁ အစဦး၌ <\တက်ပတေ်တာ်/0ိ၏။ <\တက်ပတေ်တာ်သည ်
ဘ6ရား သခင<်0င်အ့တN/0ိ၏။  <\တက်ပတေ်တာ်သညလ်ညး် ဘ6ရားသခငြ်ဖစေ်တာ်မN၏။ ၁၄ 
<\တက်ပတေ်တာ်သညလ်ညး် လNဇာတအိြဖစက်ိ6 ခယံN၍၊ ေကျးဇNးေတာ်<0င်၎့ငး်၊ သစoာေတာ်<0င် ့
၎ငး် ြပည်စ့ံ6လျက ်ငါတိ6တ့ငွတ်ညေ်နေတာမ်Nသညြ်ဖစ၍်... 
ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁၉:၁၃-၁၆ - ၁၃...ဘ6ရားသခင၏် <\တက်ပတေ်တာ်ဟNေသာ အမည/်0ိ၏။ ၁၆ဘ6ရင ်

တိ6၏့ဘ6ရင၊် သခငတ်ိ6၏့သခင.်.. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၄၅ - ….အိ6-မရ်ယမ်၊ အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်ဧကနမ်လွ ဲမိမိထေံတာ်မ0 
မ6ကpပါဌ ်ေတာ ်[(ဝါ)အလ> ာဟ၏် မ6ကpပါဌေ်တာဟ်Nေသာ ဘွဲRနာမြဖင့ ်ေကျာ်bကားမည့ ်သားေတာ် 
တပါး ရ/0ိ မည့အ်ေbကာငး်] <0င့ ်ပတသ်က၍်ဝမ်းေြမာကဘ်ယွရ်ာ မဂ�လာသတငး်ကိ6 အသင့ထ်သံိ6 ့ 
ပိ6ေ့တာမ်N ၏။ယငး်(သားေကာငး်ရတနာ)၏ အမည ်နာမ(<0င့ဘ်ွဲR)မ0ာ မရ်ယမ်၏သား အစီာ၊မစဟီ ်

ဟN၍ြဖစ ်အံ၊့ ယငး်အစီာသည ်....အလ> ာဟ ်အ/0ငြ်မတ<်0င့ ်
◌◌ီးစပ်ေသာသNတိ6ေ့ဘာငတ်ငွအ်ပါအဝင ်လညး် ြဖစအ်ံ။့ 

	

၇၁။. 71 
သခငခ်ရစေ်တာ်ေယRBအား ‘ေမ:+ိယ’ (ဘသိတိခ်ံရေသာသW) အြဖစစ်ထံားသတမ်+တ ်

ခံရသWြဖစေ်5ကာငး်ကိ0 လကခ်ံပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကခ်ံသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၆:၆၃-၆၄ - ၆၃.သငသ်ညခ်ရစေ်တာ်တညး်ဟNေသာဘ6ရားသခင၏်သားေတာ် 
မ0နသ်ည ်မမ0နသ်ညက်ိ6 ငါတိ6အ့ား ေြပာေစြခငး်င0ါ၊..၆၄ ေယr\က၊ သငဆ်ိ6သည်အ့တိ6ငး်မ0န၏်။... 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁:၄၁ ထိ6သNသည ်မိမိအစက်ိ6 /0ိမ6နက်ိ6 ေ/0းဦးစာွေတွRလdင၊်ငါတိ6သ့ည ်ေမ/0ိ 
ကိ6ေတွR bက]ပီဟ6 ေြပာဆိ6လျက၊်  
:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၄:၂၅-၂၆ - ၂၅ မိနး်မကလညး်၊ ေမ/0ိZကလာေတာ်မNသညဟ်6 အကk<်6ပ်သပိါ 
၏။ ေရာကေ်တာ်မNေသာအခါ အကk<်6ပ်တိ6အ့ား အလံ6းစံ6တိ6က့ိ6ေဘာ်ြပေတာ်မNမညဟ်6 ေလdာကြ်ပန ်

၏။ေမ/0ိအနကက်ား၊ ခရစေ်တာ်ဟ6 ဆိ6လိ6သတညး်။ ၂၆ ေယr\ကလညး်၊ သင<်0င်စ့ကားေြပာေသာ 

ငါသည ်ေမ/0ိပငြ်ဖစသ်ညဟ်6 မိန်ေ့တာ်မN၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၄၅ - အိ6မရ်ယမ်၊အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ညဧ်ကနမ်လွမဲိမိထေံတာ်မ0မ6ကpပါဌ ်

ေတာ ်(ဝါ) အလ> ာဟ၏် မ6ကpပါဌေ်တာ်ဟNေသာ ဘွဲRနာမြဖင့ ်ေကျာ်bကားမည့ ်သားေတာ်တပါး ရ/0ိ 
မည့အ် ေbကာငး်] <0င့ပ်တသ်က၍်ဝမ်းေြမာကဘ်ယွရ်ာမဂ�လာသတငး်ကိ6အသင့ထ်သံိ6ပိ့6ေ့တာ်မN၏။ 

ယငး် (သားေကာငး်ရတနာ)၏ အမည ်နာမ(<0င့ဘ်ွဲR)မ0ာ မရ်ယမ်၏သား အစီာ၊ မစဟီဟ်N၍ြဖစအ်ံ၊့ 
စWရာေနစာေအ ့၄:၁၇၁-၁၇၂ - ၁၇၁ မရ်ယမ်၏သားေတာ် (နဗီတမနေ်တာ်) ‘မစဟီ’်အစီာသည ်

အလ> ာဟ ်အ/0ငြ်မတ၏် ရစNလတ်မနေ်တာ်မdသာ ြဖစေ်ချသည။် ၁၇၂  (နဗီတမနေ်တာ်) ‘မစဟီ’် 

(အစီာ) သညအ်လ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏်ကkနြ်ဖစြ်ခငး်ကိ6 (ဂ6ဏရ်ညယ်6တည်ံ ့/0ကဖ်ွယရ်ာြဖစသ်ညဟ်6 
အလျငး် ထငမ်0တမ်ညမ်ဟ6တေ်ပ။  

မ+တခ်ျက။် ဓမ#သစက်ျမ်းတငွ ်‘ေမ:+ိယ’ သိ0မ့ဟ0တ ်‘ခရစေ်တာ’် ဟWေတာ်စကားလံ0းအား(၅၅၈) 

�ကမ်ိသံ0း*Bန်းထား`ပီး၊ ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွ ်ခရစေ်တာ်ကိ0ရည�်�န်းေသာ ‘ေမ:+ိယ’ ဟWေသာ 

စကားလံ0းအား (၁၀) �ကမ်ိသံ0း*Bန်းထားသည။်   

၇၂။. 72 

ခရစေ်တာ်အား ဘ0ရားသခင၏်*Bတက်ပတေ်တာ်အြဖစရ်ည�်�န်းေ5ကာငး်ကိ0 လကခ်ံပါ 
သလား။ (Logos / Kalimullâh) 

သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကခ်ံသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁:၁-၃၊ ၁၄ - - ၁ အစဦး၌ <\တက်ပတေ်တာ်/0ိ၏။ <\တက်ပတေ်တာ်သည ်
ဘ6ရား သခင<်0င်အ့တN/0ိ၏။  <\တက်ပတေ်တာ်သညလ်ညး် ဘ6ရားသခငြ်ဖစေ်တာ်မN၏။ ၁၄ 
<\တက်ပတေ်တာ်သညလ်ညး် လNဇာတအိြဖစက်ိ6 ခယံN၍၊ ေကျးဇNးေတာ်<0င်၎့ငး်၊ သစoာေတာ်<0င် ့
၎ငး် ြပည်စ့ံ6လျက ်ငါတိ6တ့ငွတ်ညေ်နေတာ်မNသညြ်ဖစ၍်... 
ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁၉:၁၃-၁၆ - ၁၃...ဘ6ရားသခင၏် <\တက်ပတေ်တာ်ဟNေသာ အမည/်0ိ၏။ ၁၆ဘ6ရင ်

တိ6၏့ဘ6ရင၊် သခငတ်ိ6၏့သခင.်.. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၄၅ - ….အိ6-မရ်ယမ်၊ အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်ဧကနမ်လွ ဲမိမိထေံတာ်မ0 
မ6ကpပါဌ ်ေတာ ်[(ဝါ)အလ> ာဟ၏် မ6ကpပါဌေ်တာဟ်Nေသာ ဘွဲRနာမြဖင့ ်ေကျာ်bကားမည့ ်သားေတာ် 
တပါး ရ/0ိ မည့အ်ေbကာငး်] <0င့ ်ပတသ်က၍်ဝမ်းေြမာကဘ်ယွရ်ာ မဂ�လာသတငး်ကိ6 အသင့ထ်သံိ6 ့ 
ပိ6ေ့တာ်မN ၏။ယငး်(သားေကာငး်ရတနာ)၏ အမည ်နာမ(<0င့ဘ်ွဲR)မ0ာ မရ်ယမ်၏သား အစီာ၊မစဟီ ်

ဟN၍ြဖစ ်အံ၊့ ယငး်အစီာသည ်....အလ> ာဟ ်အ/0ငြ်မတ<်0င့ ်
◌◌ီးစပ်ေသာသNတိ6ေ့ဘာငတ်ငွအ်ပါအဝင ်လညး် ြဖစအ်ံ။့ 

	

၇၁။. 71 
သခငခ်ရစေ်တာ်ေယRBအား ‘ေမ:+ိယ’ (ဘသိတိခ်ံရေသာသW) အြဖစစ်ထံားသတမ်+တ ်

ခံရသWြဖစေ်5ကာငး်ကိ0 လကခ်ံပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကခ်ံသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၆:၆၃-၆၄ - ၆၃.သငသ်ညခ်ရစေ်တာ်တညး်ဟNေသာဘ6ရားသခင၏်သားေတာ် 
မ0နသ်ည ်မမ0နသ်ညက်ိ6 ငါတိ6အ့ား ေြပာေစြခငး်င0ါ၊..၆၄ ေယr\က၊ သငဆ်ိ6သည်အ့တိ6ငး်မ0န၏်။... 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁:၄၁ ထိ6သNသည ်မိမိအစက်ိ6 /0ိမ6နက်ိ6 ေ/0းဦးစာွေတွRလdင၊်ငါတိ6သ့ည ်ေမ/0ိ 
ကိ6ေတွR bက]ပီဟ6 ေြပာဆိ6လျက၊်  
:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၄:၂၅-၂၆ - ၂၅ မိနး်မကလညး်၊ ေမ/0ိZကလာေတာ်မNသညဟ်6 အကk<်6ပ်သပိါ 
၏။ ေရာကေ်တာ်မNေသာအခါ အကk<်6ပ်တိ6အ့ား အလံ6းစံ6တိ6က့ိ6ေဘာ်ြပေတာ်မNမညဟ်6 ေလdာကြ်ပန ်

၏။ေမ/0ိအနကက်ား၊ ခရစေ်တာ်ဟ6 ဆိ6လိ6သတညး်။ ၂၆ ေယr\ကလညး်၊ သင<်0င်စ့ကားေြပာေသာ 

ငါသည ်ေမ/0ိပငြ်ဖစသ်ညဟ်6 မိန်ေ့တာ်မN၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၄၅ - အိ6မရ်ယမ်၊အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ညဧ်ကနမ်လွမဲိမိထေံတာ်မ0မ6ကpပါဌ ်

ေတာ ်(ဝါ) အလ> ာဟ၏် မ6ကpပါဌေ်တာ်ဟNေသာ ဘွဲRနာမြဖင့ ်ေကျာ်bကားမည့ ်သားေတာ်တပါး ရ/0ိ 
မည့အ် ေbကာငး်] <0င့ပ်တသ်က၍်ဝမ်းေြမာကဘ်ယွရ်ာမဂ�လာသတငး်ကိ6အသင့ထ်သံိ6ပိ့6ေ့တာ်မN၏။ 

ယငး် (သားေကာငး်ရတနာ)၏ အမည ်နာမ(<0င့ဘ်ွဲR)မ0ာ မရ်ယမ်၏သား အစီာ၊ မစဟီဟ်N၍ြဖစအ်ံ၊့ 
စWရာေနစာေအ ့၄:၁၇၁-၁၇၂ - ၁၇၁ မရ်ယမ်၏သားေတာ် (နဗီတမနေ်တာ်) ‘မစဟီ’်အစီာသည ်

အလ> ာဟ ်အ/0ငြ်မတ၏် ရစNလတ်မနေ်တာ်မdသာ ြဖစေ်ချသည။် ၁၇၂  (နဗီတမနေ်တာ်) ‘မစဟီ’် 

(အစီာ) သညအ်လ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏်ကkနြ်ဖစြ်ခငး်ကိ6 (ဂ6ဏရ်ညယ်6တည်ံ ့/0ကဖ်ွယရ်ာြဖစသ်ညဟ်6 
အလျငး် ထငမ်0တမ်ညမ်ဟ6တေ်ပ။  

မ+တခ်ျက။် ဓမ#သစက်ျမ်းတငွ ်‘ေမ:+ိယ’ သိ0မ့ဟ0တ ်‘ခရစေ်တာ’် ဟWေတာ်စကားလံ0းအား(၅၅၈) 

�ကမ်ိသံ0း*Bန်းထား`ပီး၊ ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွ ်ခရစေ်တာ်ကိ0ရည�်�န်းေသာ ‘ေမ:+ိယ’ ဟWေသာ 

စကားလံ0းအား (၁၀) �ကမ်ိသံ0း*Bန်းထားသည။်   

၇၂။. 72 

ခရစေ်တာ်အား ဘ0ရားသခင၏်*Bတက်ပတေ်တာ်အြဖစရ်ည�်�န်းေ5ကာငး်ကိ0 လကခ်ံပါ 
သလား။ (Logos / Kalimullâh) 

သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကခ်ံသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁:၁-၃၊ ၁၄ - - ၁ အစဦး၌ <\တက်ပတေ်တာ်/0ိ၏။ <\တက်ပတေ်တာ်သည ်
ဘ6ရား သခင<်0င်အ့တN/0ိ၏။  <\တက်ပတေ်တာ်သညလ်ညး် ဘ6ရားသခငြ်ဖစေ်တာ်မN၏။ ၁၄ 
<\တက်ပတေ်တာ်သညလ်ညး် လNဇာတအိြဖစက်ိ6 ခယံN၍၊ ေကျးဇNးေတာ်<0င်၎့ငး်၊ သစoာေတာ်<0င် ့
၎ငး် ြပည်စ့ံ6လျက ်ငါတိ6တ့ငွတ်ညေ်နေတာ်မNသညြ်ဖစ၍်... 
ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁၉:၁၃-၁၆ - ၁၃...ဘ6ရားသခင၏် <\တက်ပတေ်တာ်ဟNေသာ အမည/်0ိ၏။ ၁၆ဘ6ရင ်

တိ6၏့ဘ6ရင၊် သခငတ်ိ6၏့သခင.်.. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၄၅ - ….အိ6-မရ်ယမ်၊ အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်ဧကနမ်လွ ဲမိမိထေံတာ်မ0 
မ6ကpပါဌ ်ေတာ ်[(ဝါ)အလ> ာဟ၏် မ6ကpပါဌေ်တာဟ်Nေသာ ဘွဲRနာမြဖင့ ်ေကျာ်bကားမည့ ်သားေတာ် 
တပါး ရ/0ိ မည့အ်ေbကာငး်] <0င့ ်ပတသ်က၍်ဝမ်းေြမာကဘ်ယွရ်ာ မဂ�လာသတငး်ကိ6 အသင့ထ်သံိ6 ့ 
ပိ6ေ့တာ်မN ၏။ယငး်(သားေကာငး်ရတနာ)၏ အမည ်နာမ(<0င့ဘ်ွဲR)မ0ာ မရ်ယမ်၏သား အစီာ၊မစဟီ ်

ဟN၍ြဖစ ်အံ၊့ ယငး်အစီာသည ်....အလ> ာဟ ်အ/0ငြ်မတ<်0င့ ်
◌◌ီးစပ်ေသာသNတိ6ေ့ဘာငတ်ငွအ်ပါအဝင ်လညး် ြဖစအ်ံ။့ 
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ခရစေ်တာ်သည ်မေမွးဖွားမ+ီကတညး်က ဘ0ရားသခင၏်*Bတက်ပတေ်တာ်အြဖစ ်

�က[ိတင:်+ိ *+င့်̀ ပီးြဖစေ်5ကာငး်ကိ0 လကခ်ံပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကမ်ခံပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၉:၆ -..ငါတိ6အ့ဘိ6 ့ သNငယက်ိ6 ဘာွးြမင၏်။..နာမေတာ်ကာ◌းအံဩ့ဘယွ၊် 
တိ6ငပ်ငဘ်က၊် တနခ်ိ6းeကးီေသာဘ6ရားသခင၊် ထာဝရအဘ၊]ငမိ်သကြ်ခငး်အ/0ငဟ်6 ေခuေဝuသမ6တ ်

ြခငး်ကိ6 ခေံတာ်မNလမိ်မ့ည။်  
မိက]ာအနာဂတO ကိျမ်း ၅:၂ - အိ6ဗကလ်ငဧ်ဖရတ]်မိVR၊ အစိ6းရေသာ ယ6ဒ]မိV Rတိ6တ့ငွ ်သငသ်ည ်]မိV R 
ငယ]်မိVRယ6တြ်ဖစေ်သာ်လညး်၊ ဣသေရလ အမျိVးကိ6 အ6ပ်စိ6းရေသာ သခငသ်ည ်ငါအ့ဘိ6 ့ သင၏် 

အထမဲ0ာ ေပuထနွး်လတံ။့ ထိ6သခငသ်ည ်ေ/0းကပ်ကမ�ာ မ0စ၍ ေပuထနွး်ေသာ သခငြ်ဖစ၏်။  
:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၈:၅၈ - ေယr\ကလညး်၊ ငါအမ0နအ်ကနဆ်ိ6သညက်ား၊ အာြဗဟမံြဖစမ်0ီ ငါ 
ြဖစ၏်ဟ6 မိန်ေ့တာ်မN၏။ 

ေဟ`ဗဲဩဝါဒစာ ၁၃:၈ - ေယr\ခရစသ်ည ်မေန ့၊ ယေန ့၊ ေနာငက်ာလ အစFအ]မဲ မေြပာငး်မလ ဲေနေတာ်မN၏။  
ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁:၁၊၈၊ ၁...ထိ6သခင၏် ဗျာဒတိေ်တာ်ကိ6 ဆိ6ေပအံ။့...၈ ငါသည ်အာလဖြဖစ၏်။ ဩ 

ေမဃလညး် ြဖစ၏် ဟ6 အန<{တနခ်ိ6း<0င်ြ့ပည်စ့ံ6ေတာ်မN၍၊ ပစoVပ�န၊် အတတိ၊် အနာဂတက်ာလအ 

စF/0ိေတာ်မNေသာ ထာဝရအ/0င ်ဘ6ရားသခင ်မိန်ေ့တာ်မN၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၅၉ - အမ0နစ်ငစ်စ ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏်အထေံတာ်၌ (နဗီတမနေ်တာ်) 
အစီာ၏ (ထNးဆနး်ေသာ) အြဖစက်ား(နဗီတမနေ်တာ်) အာဒမ်၏ (ထNးဆနး်ေသာ)အြဖစက်ဲသ့ိ6ပ့င ်

တညး်။ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည(်ဦးစာွပဌမ)ထိ6(နဗီတမနေ်တာ်အာဒမ်)အားေြမeကးီြဖင့ဖ်နဆ်ငး်ေတာ်မN
ခဲ ့ေလသည၊် ]ပီးေနာက ်ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည ်ထိ6တမနေ်တာ်အာဒမ်(၏ပံ6 သ�ာန)်ကိ6ြဖစေ်စဟ6မိန ့ ် 
bကားေတာ်မNခဲရ့ာ ထိ6တမနေ်တာ်အာဒမ်(၏ပံ6သ�ာန)်သည ်(အသက ်ထင/်0ား/0ိေသာလNသတ{ ဝါ) 
ြဖစလ်ာခဲရ့ေလ သတညး်။ 

၇၄။. 74 

ဘ0ရားသခင၏် ထာဝရ*Bတက်ပတေ်တာ်သည ်လWခ့*�ာအြဖစ ်ခရစေ်တာ်၌လWဇာတခိံယW 
ေ5ကာငး်ကိ0 လကခ်ံပါသလား။ 

သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကမ်ခံပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁:၁၈-၂၄ - ၂၃သတိ6သ့မီးကညာသညပ်ဋသိေ<|စွယဲN၍သားေယာကျ်ားကိ6 ဘာွးြမင ်

လတံ။့ ထိ6သားကိ6 ဧမာေ<လွအမညြ်ဖင် ့မ0ည်ရ့bကလတံဟ့6လာသတညး်။ ဧမာေ<လွအနကက်ား 
ငါတိ6<့ 0င်အ့တN /0ိေတာ်မNေသာဘ6ရားသခငဟ်6 ဆိ6လိ6သတညး်။ 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁:၁၊၁၄ - ၁အစဦး၌ <\တက်ပတေ်တာ်/0ိ၏။၁၄<\တက်ပတေ်တာ်သညလ်ညး် 
လNဇာတအိြဖစက်ိ6 ခယံN၍....ငါတိ6တ့ငွတ်ညေ်နေတာ်မNသည.်. 

ဖိလပိvိဩဝါဒစာ ၂:၅-၈ - ၅ေယr\ခရစ ်၆ ဘ6ရားသခင၏် သ�ာနေ်တာ<်0င် ့ြပည်စ့ံ6ေတာ်မNသညြ်ဖစ ်

၍၊ ၇မိမိအသေရကိ6စနွ်၍့ အေစခကံkန၏်သ�ာနက်ိ6 ယNေဆာငလ်ျက၊် လNကဲသ့ိ6ေ့သာအြဖစ၌် 

ဘာွး ြမငြ်ခငး်ကိ6 ခေံတာ်မN၏။  
တေိမာေသဩဝါဒစာပ�မေစာင ်၃:၁၆ - ...ဘ6ရားသခငသ်ည ်ကိ6ယခ်<|ာ၌ ေပuထနွး်ေတာ်မN]ပီ။... 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၇ - အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်ဧကနမ်လွ ဲမရ်ယမ်၏ သားေတာ် မစဟီ ်

(အစီာ)ပငြ်ဖစ ်သညဟ်N၍ ေြပာဆိ6bကက6နေ်သာသNတိ6က့ား ဧကနစ်ငစ်စ ်ေသဖွညြ်ငငး်ပယသ်Nများ 
ြဖစခ်ဲb့ကေချ]ပီ။ ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည ်မိမိအလိ6ေတာ်/0ိရာကိ6 ဖနဆ်ငး်ေတာ်မN၏။ 
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ခရစေ်တာ်သည ်မေမွးဖွားမ+ီကတညး်က ဘ0ရားသခင၏်*Bတက်ပတေ်တာ်အြဖစ ်

�က[ိတင:်+ိ *+င့်̀ ပီးြဖစေ်5ကာငး်ကိ0 လကခ်ံပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကမ်ခံပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၉:၆ -..ငါတိ6အ့ဘိ6 ့ သNငယက်ိ6 ဘာွးြမင၏်။..နာမေတာ်ကာ◌းအံဩ့ဘယွ၊် 
တိ6ငပ်ငဘ်က၊် တနခ်ိ6းeကးီေသာဘ6ရားသခင၊် ထာဝရအဘ၊]ငမိ်သကြ်ခငး်အ/0ငဟ်6 ေခuေဝuသမ6တ ်

ြခငး်ကိ6 ခေံတာ်မNလမိ်မ့ည။်  
မိက]ာအနာဂတO ကိျမ်း ၅:၂ - အိ6ဗကလ်ငဧ်ဖရတ]်မိVR၊ အစိ6းရေသာ ယ6ဒ]မိV Rတိ6တ့ငွ ်သငသ်ည ်]မိV R 
ငယ]်မိVRယ6တြ်ဖစေ်သာလ်ညး်၊ ဣသေရလ အမျိVးကိ6 အ6ပ်စိ6းရေသာ သခငသ်ည ်ငါအ့ဘိ6 ့ သင၏် 

အထမဲ0ာ ေပuထနွး်လတံ။့ ထိ6သခငသ်ည ်ေ/0းကပ်ကမ�ာ မ0စ၍ ေပuထနွး်ေသာ သခငြ်ဖစ၏်။  
:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၈:၅၈ - ေယr\ကလညး်၊ ငါအမ0နအ်ကနဆ်ိ6သညက်ား၊ အာြဗဟမံြဖစမ်0ီ ငါ 
ြဖစ၏်ဟ6 မိန်ေ့တာ်မN၏။ 

ေဟ`ဗဲဩဝါဒစာ ၁၃:၈ - ေယr\ခရစသ်ည ်မေန ့၊ ယေန ့၊ ေနာငက်ာလ အစFအ]မဲ မေြပာငး်မလ ဲေနေတာ်မN၏။  
ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁:၁၊၈၊ ၁...ထိ6သခင၏် ဗျာဒတိေ်တာ်ကိ6 ဆိ6ေပအံ။့...၈ ငါသည ်အာလဖြဖစ၏်။ ဩ 

ေမဃလညး် ြဖစ၏် ဟ6 အန<{တနခ်ိ6း<0င်ြ့ပည်စ့ံ6ေတာ်မN၍၊ ပစoVပ�န၊် အတတိ၊် အနာဂတက်ာလအ 

စF/0ိေတာ်မNေသာ ထာဝရအ/0င ်ဘ6ရားသခင ်မိန်ေ့တာ်မN၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၅၉ - အမ0နစ်ငစ်စ ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏်အထေံတာ်၌ (နဗီတမနေ်တာ်) 
အစီာ၏ (ထNးဆနး်ေသာ) အြဖစက်ား(နဗီတမနေ်တာ်) အာဒမ်၏ (ထNးဆနး်ေသာ)အြဖစက်ဲသ့ိ6ပ့င ်

တညး်။ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည(်ဦးစာွပဌမ)ထိ6(နဗီတမနေ်တာ်အာဒမ်)အားေြမeကးီြဖင့ဖ်နဆ်ငး်ေတာ်မN
ခဲ ့ေလသည၊် ]ပီးေနာက ်ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည ်ထိ6တမနေ်တာ်အာဒမ်(၏ပံ6 သ�ာန)်ကိ6ြဖစေ်စဟ6မိန ့ ် 
bကားေတာ်မNခဲရ့ာ ထိ6တမနေ်တာ်အာဒမ်(၏ပံ6သ�ာန)်သည ်(အသက ်ထင/်0ား/0ိေသာလNသတ{ ဝါ) 
ြဖစလ်ာခဲရ့ေလ သတညး်။ 

၇၄။. 74 

ဘ0ရားသခင၏် ထာဝရ*Bတက်ပတေ်တာ်သည ်လWခ့*�ာအြဖစ ်ခရစေ်တာ်၌လWဇာတခိံယW 
ေ5ကာငး်ကိ0 လကခ်ံပါသလား။ 

သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကမ်ခံပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁:၁၈-၂၄ - ၂၃သတိ6သ့မီးကညာသညပ်ဋသိေ<|စွယဲN၍သားေယာကျ်ားကိ6 ဘာွးြမင ်

လတံ။့ ထိ6သားကိ6 ဧမာေ<လွအမညြ်ဖင် ့မ0ည်ရ့bကလတံဟ့6လာသတညး်။ ဧမာေ<လွအနကက်ား 
ငါတိ6<့ 0င်အ့တN /0ိေတာ်မNေသာဘ6ရားသခငဟ်6 ဆိ6လိ6သတညး်။ 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁:၁၊၁၄ - ၁အစဦး၌ <\တက်ပတေ်တာ်/0ိ၏။၁၄<\တက်ပတေ်တာ်သညလ်ညး် 
လNဇာတအိြဖစက်ိ6 ခယံN၍....ငါတိ6တ့ငွတ်ညေ်နေတာ်မNသည.်. 

ဖိလပိvိဩဝါဒစာ ၂:၅-၈ - ၅ေယr\ခရစ ်၆ ဘ6ရားသခင၏် သ�ာနေ်တာ<်0င် ့ြပည်စ့ံ6ေတာ်မNသညြ်ဖစ ်

၍၊ ၇မိမိအသေရကိ6စနွ်၍့ အေစခကံkန၏်သ�ာနက်ိ6 ယNေဆာငလ်ျက၊် လNကဲသ့ိ6ေ့သာအြဖစ၌် 

ဘာွး ြမငြ်ခငး်ကိ6 ခေံတာ်မN၏။  
တေိမာေသဩဝါဒစာပ�မေစာင ်၃:၁၆ - ...ဘ6ရားသခငသ်ည ်ကိ6ယခ်<|ာ၌ ေပuထနွး်ေတာ်မN]ပီ။... 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၇ - အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်ဧကနမ်လွ ဲမရ်ယမ်၏ သားေတာ် မစဟီ ်

(အစီာ)ပငြ်ဖစ ်သညဟ်N၍ ေြပာဆိ6bကက6နေ်သာသNတိ6က့ား ဧကနစ်ငစ်စ ်ေသဖွညြ်ငငး်ပယသ်Nများ 
ြဖစခ်ဲb့ကေချ]ပီ။ ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည ်မိမိအလိ6ေတာ်/0ိရာကိ6 ဖနဆ်ငး်ေတာ်မN၏။ 
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ခရစေ်တာ်သည ်မေမွးဖွားမ+ီကတညး်က ဘ0ရားသခင၏်*Bတက်ပတေ်တာ်အြဖစ ်

�က[ိတင:်+ိ *+င့်̀ ပီးြဖစေ်5ကာငး်ကိ0 လကခ်ံပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကမ်ခံပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၉:၆ -..ငါတိ6အ့ဘိ6 ့ သNငယက်ိ6 ဘာွးြမင၏်။..နာမေတာ်ကာ◌းအံဩ့ဘယွ၊် 
တိ6ငပ်ငဘ်က၊် တနခ်ိ6းeကးီေသာဘ6ရားသခင၊် ထာဝရအဘ၊]ငမိ်သကြ်ခငး်အ/0ငဟ်6 ေခuေဝuသမ6တ ်

ြခငး်ကိ6 ခေံတာ်မNလမိ်မ့ည။်  
မိက]ာအနာဂတO ကိျမ်း ၅:၂ - အိ6ဗကလ်ငဧ်ဖရတ]်မိVR၊ အစိ6းရေသာ ယ6ဒ]မိV Rတိ6တ့ငွ ်သငသ်ည ်]မိV R 
ငယ]်မိVRယ6တြ်ဖစေ်သာလ်ညး်၊ ဣသေရလ အမျိVးကိ6 အ6ပ်စိ6းရေသာ သခငသ်ည ်ငါအ့ဘိ6 ့ သင၏် 

အထမဲ0ာ ေပuထနွး်လတံ။့ ထိ6သခငသ်ည ်ေ/0းကပ်ကမ�ာ မ0စ၍ ေပuထနွး်ေသာ သခငြ်ဖစ၏်။  
:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၈:၅၈ - ေယr\ကလညး်၊ ငါအမ0နအ်ကနဆ်ိ6သညက်ား၊ အာြဗဟမံြဖစမ်0ီ ငါ 
ြဖစ၏်ဟ6 မိန်ေ့တာ်မN၏။ 

ေဟ`ဗဲဩဝါဒစာ ၁၃:၈ - ေယr\ခရစသ်ည ်မေန ့၊ ယေန ့၊ ေနာငက်ာလ အစFအ]မဲ မေြပာငး်မလ ဲေနေတာ်မN၏။  
ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁:၁၊၈၊ ၁...ထိ6သခင၏် ဗျာဒတိေ်တာ်ကိ6 ဆိ6ေပအံ။့...၈ ငါသည ်အာလဖြဖစ၏်။ ဩ 

ေမဃလညး် ြဖစ၏် ဟ6 အန<{တနခ်ိ6း<0င်ြ့ပည်စ့ံ6ေတာ်မN၍၊ ပစoVပ�န၊် အတတိ၊် အနာဂတက်ာလအ 

စF/0ိေတာ်မNေသာ ထာဝရအ/0င ်ဘ6ရားသခင ်မိန်ေ့တာ်မN၏။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၅၉ - အမ0နစ်ငစ်စ ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏်အထေံတာ်၌ (နဗီတမနေ်တာ်) 
အစီာ၏ (ထNးဆနး်ေသာ) အြဖစက်ား(နဗီတမနေ်တာ)် အာဒမ်၏ (ထNးဆနး်ေသာ)အြဖစက်ဲသ့ိ6ပ့င ်

တညး်။ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည(်ဦးစာွပဌမ)ထိ6(နဗီတမနေ်တာ်အာဒမ်)အားေြမeကးီြဖင့ဖ်နဆ်ငး်ေတာ်မN
ခဲ ့ေလသည၊် ]ပီးေနာက ်ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည ်ထိ6တမနေ်တာ်အာဒမ်(၏ပံ6 သ�ာန)်ကိ6ြဖစေ်စဟ6မိန ့ ် 
bကားေတာ်မNခဲရ့ာ ထိ6တမနေ်တာ်အာဒမ်(၏ပံ6သ�ာန)်သည ်(အသက ်ထင/်0ား/0ိေသာလNသတ{ ဝါ) 
ြဖစလ်ာခဲရ့ေလ သတညး်။ 

၇၄။. 74 

ဘ0ရားသခင၏် ထာဝရ*Bတက်ပတေ်တာ်သည ်လWခ့*�ာအြဖစ ်ခရစေ်တာ်၌လWဇာတခိံယW 
ေ5ကာငး်ကိ0 လကခ်ံပါသလား။ 

သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကမ်ခံပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁:၁၈-၂၄ - ၂၃သတိ6သ့မီးကညာသညပ်ဋသိေ<|စွယဲN၍သားေယာကျ်ားကိ6 ဘာွးြမင ်

လတံ။့ ထိ6သားကိ6 ဧမာေ<လွအမညြ်ဖင် ့မ0ည်ရ့bကလတံဟ့6လာသတညး်။ ဧမာေ<လွအနကက်ား 
ငါတိ6<့ 0င်အ့တN /0ိေတာ်မNေသာဘ6ရားသခငဟ်6 ဆိ6လိ6သတညး်။ 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁:၁၊၁၄ - ၁အစဦး၌ <\တက်ပတေ်တာ်/0ိ၏။၁၄<\တက်ပတေ်တာ်သညလ်ညး် 
လNဇာတအိြဖစက်ိ6 ခယံN၍....ငါတိ6တ့ငွတ်ညေ်နေတာ်မNသည.်. 

ဖိလပိvိဩဝါဒစာ ၂:၅-၈ - ၅ေယr\ခရစ ်၆ ဘ6ရားသခင၏် သ�ာနေ်တာ<်0င် ့ြပည်စ့ံ6ေတာ်မNသညြ်ဖစ ်

၍၊ ၇မိမိအသေရကိ6စနွ်၍့ အေစခကံkန၏်သ�ာနက်ိ6 ယNေဆာငလ်ျက၊် လNကဲသ့ိ6ေ့သာအြဖစ၌် 

ဘာွး ြမငြ်ခငး်ကိ6 ခေံတာ်မN၏။  
တေိမာေသဩဝါဒစာပ�မေစာင ်၃:၁၆ - ...ဘ6ရားသခငသ်ည ်ကိ6ယခ်<|ာ၌ ေပuထနွး်ေတာ်မN]ပီ။... 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၇ - အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်ဧကနမ်လွ ဲမရ်ယမ်၏ သားေတာ် မစဟီ ်

(အစီာ)ပငြ်ဖစ ်သညဟ်N၍ ေြပာဆိ6bကက6နေ်သာသNတိ6က့ား ဧကနစ်ငစ်စ ်ေသဖွညြ်ငငး်ပယသ်Nများ 
ြဖစခ်ဲb့ကေချ]ပီ။ ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည ်မိမိအလိ6ေတာ်/0ိရာကိ6 ဖနဆ်ငး်ေတာ်မN၏။ 

	

၇၃။. 73 

ခရစေ်တာ်သည ်မေမွးဖွားမ+ီကတညး်က ဘ0ရားသခင၏်*Bတက်ပတေ်တာ်အြဖစ ်

�က[ိတင:်+ိ *+င့်̀ ပီးြဖစေ်5ကာငး်ကိ0 လကခ်ံပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကမ်ခံပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၉:၆ -..ငါတိ6အ့ဘိ6 ့ သNငယက်ိ6 ဘာွးြမင၏်။..နာမေတာ်ကာ◌းအံဩ့ဘယွ၊် 
တိ6ငပ်ငဘ်က၊် တနခ်ိ6းeကးီေသာဘ6ရားသခင၊် ထာဝရအဘ၊]ငမိ်သကြ်ခငး်အ/0ငဟ်6 ေခuေဝuသမ6တ ်

ြခငး်ကိ6 ခေံတာ်မNလမိ်မ့ည။်  
မိက]ာအနာဂတO ကိျမ်း ၅:၂ - အိ6ဗကလ်ငဧ်ဖရတ]်မိVR၊ အစိ6းရေသာ ယ6ဒ]မိV Rတိ6တ့ငွ ်သငသ်ည ်]မိV R 
ငယ]်မိVRယ6တြ်ဖစေ်သာလ်ညး်၊ ဣသေရလ အမျိVးကိ6 အ6ပ်စိ6းရေသာ သခငသ်ည ်ငါအ့ဘိ6 ့ သင၏် 

အထမဲ0ာ ေပuထနွး်လတံ။့ ထိ6သခငသ်ည ်ေ/0းကပ်ကမ�ာ မ0စ၍ ေပuထနွး်ေသာ သခငြ်ဖစ၏်။  
:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၈:၅၈ - ေယr\ကလညး်၊ ငါအမ0နအ်ကနဆ်ိ6သညက်ား၊ အာြဗဟမံြဖစမ်0ီ ငါ 
ြဖစ၏်ဟ6 မိန်ေ့တာ်မN၏။ 

ေဟ`ဗဲဩဝါဒစာ ၁၃:၈ - ေယr\ခရစသ်ည ်မေန ့၊ ယေန ့၊ ေနာငက်ာလ အစFအ]မဲ မေြပာငး်မလ ဲေနေတာ်မN၏။  
ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁:၁၊၈၊ ၁...ထိ6သခင၏် ဗျာဒတိေ်တာ်ကိ6 ဆိ6ေပအံ။့...၈ ငါသည ်အာလဖြဖစ၏်။ ဩ 

ေမဃလညး် ြဖစ၏် ဟ6 အန<{တနခ်ိ6း<0င်ြ့ပည်စ့ံ6ေတာ်မN၍၊ ပစoVပ�န၊် အတတိ၊် အနာဂတက်ာလအ 

စF/0ိေတာ်မNေသာ ထာဝရအ/0င ်ဘ6ရားသခင ်မိန်ေ့တာ်မN၏။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၅၉ - အမ0နစ်ငစ်စ ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏်အထေံတာ်၌ (နဗီတမနေ်တာ်) 
အစီာ၏ (ထNးဆနး်ေသာ) အြဖစက်ား(နဗီတမနေ်တာ်) အာဒမ်၏ (ထNးဆနး်ေသာ)အြဖစက်ဲသ့ိ6ပ့င ်

တညး်။ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည(်ဦးစာွပဌမ)ထိ6(နဗီတမနေ်တာ်အာဒမ်)အားေြမeကးီြဖင့ဖ်နဆ်ငး်ေတာ်မN
ခဲ ့ေလသည၊် ]ပီးေနာက ်ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည ်ထိ6တမနေ်တာ်အာဒမ်(၏ပံ6 သ�ာန)်ကိ6ြဖစေ်စဟ6မိန ့ ် 
bကားေတာ်မNခဲရ့ာ ထိ6တမနေ်တာ်အာဒမ်(၏ပံ6သ�ာန)်သည ်(အသက ်ထင/်0ား/0ိေသာလNသတ{ ဝါ) 
ြဖစလ်ာခဲရ့ေလ သတညး်။ 

၇၄။. 74 

ဘ0ရားသခင၏် ထာဝရ*Bတက်ပတေ်တာ်သည ်လWခ့*�ာအြဖစ ်ခရစေ်တာ်၌လWဇာတခိံယW 
ေ5ကာငး်ကိ0 လကခ်ံပါသလား။ 

သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကမ်ခံပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁:၁၈-၂၄ - ၂၃သတိ6သ့မီးကညာသညပ်ဋသိေ<|စွယဲN၍သားေယာကျ်ားကိ6 ဘာွးြမင ်

လတံ။့ ထိ6သားကိ6 ဧမာေ<လွအမညြ်ဖင် ့မ0ည်ရ့bကလတံဟ့6လာသတညး်။ ဧမာေ<လွအနကက်ား 
ငါတိ6<့ 0င်အ့တN /0ိေတာ်မNေသာဘ6ရားသခငဟ်6 ဆိ6လိ6သတညး်။ 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁:၁၊၁၄ - ၁အစဦး၌ <\တက်ပတေ်တာ်/0ိ၏။၁၄<\တက်ပတေ်တာ်သညလ်ညး် 
လNဇာတအိြဖစက်ိ6 ခယံN၍....ငါတိ6တ့ငွတ်ညေ်နေတာ်မNသည.်. 

ဖိလပိvိဩဝါဒစာ ၂:၅-၈ - ၅ေယr\ခရစ ်၆ ဘ6ရားသခင၏် သ�ာနေ်တာ<်0င် ့ြပည်စ့ံ6ေတာ်မNသညြ်ဖစ ်

၍၊ ၇မိမိအသေရကိ6စနွ်၍့ အေစခကံkန၏်သ�ာနက်ိ6 ယNေဆာငလ်ျက၊် လNကဲသ့ိ6ေ့သာအြဖစ၌် 

ဘာွး ြမငြ်ခငး်ကိ6 ခေံတာ်မN၏။  
တေိမာေသဩဝါဒစာပ�မေစာင ်၃:၁၆ - ...ဘ6ရားသခငသ်ည ်ကိ6ယခ်<|ာ၌ ေပuထနွး်ေတာ်မN]ပီ။... 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၇ - အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်ဧကနမ်လွ ဲမရ်ယမ်၏ သားေတာ် မစဟီ ်

(အစီာ)ပငြ်ဖစ ်သညဟ်N၍ ေြပာဆိ6bကက6နေ်သာသNတိ6က့ား ဧကနစ်ငစ်စ ်ေသဖွညြ်ငငး်ပယသ်Nများ 
ြဖစခ်ဲb့ကေချ]ပီ။ ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည ်မိမိအလိ6ေတာ်/0ိရာကိ6 ဖနဆ်ငး်ေတာ်မN၏။ 

	



၇၅။. 75 

ခရစေ်တာ်သည ်လWဇ့ာတတိငွ ်‘အလန်ွြမင်ြ့မတေ်သာသW’ သိ0မ့ဟ0တ ်လWဇ့ာတခိံယWေသာ 

ဘ0ရားသခငြ်ဖစေ်5ကာငး်ကိ0 လကခ်ံပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကမ်ခံပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁:၁၊၁၄ -၁အစဦး၌<\တက်ပတေ်တာ်/0ိ၏။ ၁၄ <\တက်ပတေ်တာ်သညလ်ညး် 
လNဇာတအိြဖစက်ိ6 ခယံN၍....ငါတိ6တ့ငွတ်ညေ်နေတာ်မNသည ်

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၅:၁၇-၁၈ - ၁၇ ေယr\ကလညး်၊ ငါခ့မညး်ေတာ်သည ်ယခ6တိ6ငေ်အာင ်အလ6ပ် 

လ6ပ်ေတာ်မNသညြ်ဖစ၍်၊ ငါသညလ်ညး် လ6ပ်၏ဟ6 ြပနေ်ြပာေတာ်မN၏။ ၁၈ ဘ6ရားသခငက်ိ6 မိမိ 
အဘဟ6ေခu၍ မိမိကိ6ဘ6ရားသခင<်0င် ့]ပိVင<်\ငိး်ေတာ်မNေသာေbကာင်၊့.. 
:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၀:၂၅-၃၃ - ၂၅ ေယr\က..ငါခ့မညး်ေတာ်၏အခငွ်<့ 0င် ့ငါြပVေသာအမ\တိ6သ့ည ်

ငါ၏သကေ်သြဖစb်က၏။၃၀ငါသညင်ါခ့မညး်ေတာ<်0င်တ့လံ6းတဝတညး်ြဖစသ်ညဟ်6မိန်ေ့တာ်မN၏ 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၂၀:၂၈-၂၉ - ၂၈ ေသာမကလညး်၊ အကk<်6ပ်၏အ/0င၊်အကk<်6ပ်၏ဘ6ရားသခင ်

ပါတကားဟ6 ြပန၍်ေလdာက၏်။၂၉ေယr\ကလညး်၊ သငသ်ညင်ါက့ိ6ြမငေ်သာေbကာင် ့ယံ6ြခငး်/0ိ၏။ 

ငါက့ိ6မြမငဘ်ယဲံ6ေသာသNတိ6သ့ည ်မဂ�လာ/0ိbက၏ဟ6 မိန်ေ့တာ်မN၏။ 

ေကာေလာသဩဲဝါဒစာ ၂:၈-၉ - ၈ ခရစေ်တာ်၏ ၉ အေbကာငး်မNကား၊ ဘ6ရားသခင၏် ဇာတအိြဖစ ်

ေတာ်၏ ြပည်စ့ံ6ြခငး်အေပါငး်သည ်ခရစေ်တာ်၌ ကိ6ယထ်င/်0ား၍ ကျိနး်ဝပ်ေတာ်မN၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၇၊ ၇၂၊ ၇၅၊ ၁၁၆၊ ၁၁၈ - အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်ဧကနမ်လွ ဲမရ်ယမ်၏ 

သားေတာ်မစဟီ ်(အစီာ) ပငြ်ဖစသ်ညဟ်N၍ ေြပာဆိ6bကက6နေ်သာသNတိ6က့ား ဧကနစ်ငစ်စ ်ေသဖွည ်

ြငငး်ပယသ်Nများ ြဖစခ်ဲb့ကေချ]ပီ။  

စWရာဇွခ်RW ဖ်၄၃:၅၇-၅၉-၅၇မရ်ယမ်၏သားေတာ်မစဟီသ်ညရ်စNလတ်မနေ်တာ်တစပ်ါးမdသာြဖစ၏်။ 

၅၉ထိ6မရ်ယမ်၏သား(အစီာ)ကားကkနတ်စပ်ါးမdြဖစ၏်။ငါအ/0ငြ်မတသ်ည၎်ငး်၏အေပu၌ေကျးဇNး 
ြပVေတာ်မNခဲသ့ည့ြ်ပင ်၎ငး်အား အစီရ်ာအလီအီမျိVးသားတိ6အ့ဖိ6 ့ စနံမNနာတစခ်6 ြပVလ6ပ်ေတာ် မNခဲ၏့။ 

မ+တခ်ျက။် သမ#ာကျမ်းစာတငွ ်သခငေ်ယRBအား ‘ဘ0ရားသခင’် အြဖစ ်(၃၆၇)�ကမ်ိ ေဖာ်ြပသည။်  
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ခရစေ်တာ်သည ်ကမ}ာေြမ�ကးီကိ0ဖန်ဆငး်ခဲေ့5ကာငး်ကိ0 လကခ်ံပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကမ်ခံပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၃:၈-၉ - အလံ6းစံ6တိ6က့ိ6 ေယr\ခရစအ်ားြဖင် ့ဖနဆ်ငး်ေတာ်မNေသာ ဘ6ရားသခင ်

ေကာေလာသဩဲဝါဒစာ ၁:၁၃-၂၀ - ၁၃..ချစေ်တာ်မNေသာ သားေတာ်၏<ိ6ငင်ထံသဲိ6 ့ သငွး်ေတာ်မN 
၏။ ၁၅ထိ6သားေတာ်သည ်မျကြ်မငမ်ရေသာ ဘ6ရားသခင၏် ပံ6သ�ာနေ်တာ်ြဖစ၏်။ ၁၆... ခပ် 

သမိ်းေသာအရာတိ6က့ိ6 ဖနဆ်ငး်ေတာ်မN၏။ 

ေဟ`ဗဲဩဝါဒစာ ၁:၁-၂၊၁၀-၁၂ - ၁ ဘ6ရားသခငသ်ည၊်၂ ထိ6သားေတာ်ကိ6 အလံ6းစံ6တိ6၏့ အေမခွ ံသခင ်

အရာ၌ ခန်ထ့ားေတာ်မN၏။ သားေတာ်အားြဖင်လ့ညး် ေလာကဓာတတ်ိ6က့ိ6 တညေ်တာ်မN၏။ 
၁၀ အိ6ထာဝရ ဘ6ရား၊ ကိ6ယေ်တာ်သည ်ေ/0းဦးစာွ၌ ေြမeကးီကိ6 တညေ်တာ်မN]ပီ။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၇၅၊ ၁၁၆၊ ၁၁၈ - ၇၅မရ်ယမ်၏သားေတာ် မစဟီသ်ည ်ရစNလတ်မနေ်တာ် 
တစပ်ါးမdသာ ြဖစ၏်။ …. 

စWရာဇွခ်RW ဖ် ၄၃:၅၇-၅၉ - ၅၉ ထိ6မရ်ယမ်၏သား (အစီာ)ကား ကkနတ်စပ်ါးမdြဖစ၏်။ငါအ/0ငြ်မတ ်

သည ်၎ငး်၏အေပu၌ ေကျးဇNးြပVေတာ်မNခဲသ့ည့ြ်ပင ်၎ငး်အား အစီရ်ာအလီအီမျိVးသားတိ6အ့ဖိ6 ့ စနံမN 
နာတစခ်6 ြပVလ6ပ်ေတာ် မNခဲ၏့။ 
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ခရစေ်တာ်သည ်လWဇ့ာတတိငွ ်‘အလန်ွြမင်ြ့မတေ်သာသW’ သိ0မ့ဟ0တ ်လWဇ့ာတခိံယWေသာ 

ဘ0ရားသခငြ်ဖစေ်5ကာငး်ကိ0 လကခ်ံပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကမ်ခံပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁:၁၊၁၄ -၁အစဦး၌<\တက်ပတေ်တာ်/0ိ၏။ ၁၄ <\တက်ပတေ်တာ်သညလ်ညး် 
လNဇာတအိြဖစက်ိ6 ခယံN၍....ငါတိ6တ့ငွတ်ညေ်နေတာ်မNသည ်

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၅:၁၇-၁၈ - ၁၇ ေယr\ကလညး်၊ ငါခ့မညး်ေတာ်သည ်ယခ6တိ6ငေ်အာင ်အလ6ပ် 

လ6ပ်ေတာ်မNသညြ်ဖစ၍်၊ ငါသညလ်ညး် လ6ပ်၏ဟ6 ြပနေ်ြပာေတာ်မN၏။ ၁၈ ဘ6ရားသခငက်ိ6 မိမိ 
အဘဟ6ေခu၍ မိမိကိ6ဘ6ရားသခင<်0င် ့]ပိVင<်\ငိး်ေတာ်မNေသာေbကာင်၊့.. 
:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၀:၂၅-၃၃ - ၂၅ ေယr\က..ငါခ့မညး်ေတာ်၏အခငွ်<့ 0င် ့ငါြပVေသာအမ\တိ6သ့ည ်

ငါ၏သကေ်သြဖစb်က၏။၃၀ငါသညင်ါခ့မညး်ေတာ<်0င်တ့လံ6းတဝတညး်ြဖစသ်ညဟ်6မိန်ေ့တာ်မN၏ 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၂၀:၂၈-၂၉ - ၂၈ ေသာမကလညး်၊ အကk<်6ပ်၏အ/0င၊်အကk<်6ပ်၏ဘ6ရားသခင ်

ပါတကားဟ6 ြပန၍်ေလdာက၏်။၂၉ေယr\ကလညး်၊ သငသ်ညင်ါက့ိ6ြမငေ်သာေbကာင် ့ယံ6ြခငး်/0ိ၏။ 

ငါက့ိ6မြမငဘ်ယဲံ6ေသာသNတိ6သ့ည ်မဂ�လာ/0ိbက၏ဟ6 မိန်ေ့တာ်မN၏။ 

ေကာေလာသဩဲဝါဒစာ ၂:၈-၉ - ၈ ခရစေ်တာ်၏ ၉ အေbကာငး်မNကား၊ ဘ6ရားသခင၏် ဇာတအိြဖစ ်

ေတာ်၏ ြပည်စ့ံ6ြခငး်အေပါငး်သည ်ခရစေ်တာ်၌ ကိ6ယထ်င/်0ား၍ ကျိနး်ဝပ်ေတာ်မN၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၇၊ ၇၂၊ ၇၅၊ ၁၁၆၊ ၁၁၈ - အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်ဧကနမ်လွ ဲမရ်ယမ်၏ 

သားေတာ်မစဟီ ်(အစီာ) ပငြ်ဖစသ်ညဟ်N၍ ေြပာဆိ6bကက6နေ်သာသNတိ6က့ား ဧကနစ်ငစ်စ ်ေသဖွည ်

ြငငး်ပယသ်Nများ ြဖစခ်ဲb့ကေချ]ပီ။  

စWရာဇွခ်RW ဖ်၄၃:၅၇-၅၉-၅၇မရ်ယမ်၏သားေတာ်မစဟီသ်ညရ်စNလတ်မနေ်တာ်တစပ်ါးမdသာြဖစ၏်။ 

၅၉ထိ6မရ်ယမ်၏သား(အစီာ)ကားကkနတ်စပ်ါးမdြဖစ၏်။ငါအ/0ငြ်မတသ်ည၎်ငး်၏အေပu၌ေကျးဇNး 
ြပVေတာ်မNခဲသ့ည့ြ်ပင ်၎ငး်အား အစီရ်ာအလီအီမျိVးသားတိ6အ့ဖိ6 ့ စနံမNနာတစခ်6 ြပVလ6ပ်ေတာ ်မNခဲ၏့။ 

မ+တခ်ျက။် သမ#ာကျမ်းစာတငွ ်သခငေ်ယRBအား ‘ဘ0ရားသခင’် အြဖစ ်(၃၆၇)�ကမ်ိ ေဖာ်ြပသည။်  

၇၆။. 76 

ခရစေ်တာ်သည ်ကမ}ာေြမ�ကးီကိ0ဖန်ဆငး်ခဲေ့5ကာငး်ကိ0 လကခ်ံပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကမ်ခံပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၃:၈-၉ - အလံ6းစံ6တိ6က့ိ6 ေယr\ခရစအ်ားြဖင် ့ဖနဆ်ငး်ေတာ်မNေသာ ဘ6ရားသခင ်

ေကာေလာသဩဲဝါဒစာ ၁:၁၃-၂၀ - ၁၃..ချစေ်တာ်မNေသာ သားေတာ်၏<ိ6ငင်ထံသဲိ6 ့ သငွး်ေတာ်မN 
၏။ ၁၅ထိ6သားေတာ်သည ်မျကြ်မငမ်ရေသာ ဘ6ရားသခင၏် ပံ6သ�ာနေ်တာ်ြဖစ၏်။ ၁၆... ခပ် 

သမိ်းေသာအရာတိ6က့ိ6 ဖနဆ်ငး်ေတာ်မN၏။ 

ေဟ`ဗဲဩဝါဒစာ ၁:၁-၂၊၁၀-၁၂ - ၁ ဘ6ရားသခငသ်ည၊်၂ ထိ6သားေတာ်ကိ6 အလံ6းစံ6တိ6၏့ အေမခွ ံသခင ်

အရာ၌ ခန်ထ့ားေတာ်မN၏။ သားေတာ်အားြဖင်လ့ညး် ေလာကဓာတတ်ိ6က့ိ6 တညေ်တာ်မN၏။ 
၁၀ အိ6ထာဝရ ဘ6ရား၊ ကိ6ယေ်တာ်သည ်ေ/0းဦးစာွ၌ ေြမeကးီကိ6 တညေ်တာ်မN]ပီ။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၇၅၊ ၁၁၆၊ ၁၁၈ - ၇၅မရ်ယမ်၏သားေတာ် မစဟီသ်ည ်ရစNလတ်မနေ်တာ် 
တစပ်ါးမdသာ ြဖစ၏်။ …. 

စWရာဇွခ်RW ဖ် ၄၃:၅၇-၅၉ - ၅၉ ထိ6မရ်ယမ်၏သား (အစီာ)ကား ကkနတ်စပ်ါးမdြဖစ၏်။ငါအ/0ငြ်မတ ်

သည ်၎ငး်၏အေပu၌ ေကျးဇNးြပVေတာ်မNခဲသ့ည့ြ်ပင ်၎ငး်အား အစီရ်ာအလီအီမျိVးသားတိ6အ့ဖိ6 ့ စနံမN 
နာတစခ်6 ြပVလ6ပ်ေတာ ်မNခဲ၏့။ 
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ခရစေ်တာ်သည ်လWဇ့ာတတိငွ ်‘အလန်ွြမင်ြ့မတေ်သာသW’ သိ0မ့ဟ0တ ်လWဇ့ာတခိံယWေသာ 

ဘ0ရားသခငြ်ဖစေ်5ကာငး်ကိ0 လကခ်ံပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကမ်ခံပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁:၁၊၁၄ -၁အစဦး၌<\တက်ပတေ်တာ်/0ိ၏။ ၁၄ <\တက်ပတေ်တာ်သညလ်ညး် 
လNဇာတအိြဖစက်ိ6 ခယံN၍....ငါတိ6တ့ငွတ်ညေ်နေတာ်မNသည ်

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၅:၁၇-၁၈ - ၁၇ ေယr\ကလညး်၊ ငါခ့မညး်ေတာ်သည ်ယခ6တိ6ငေ်အာင ်အလ6ပ် 

လ6ပ်ေတာ်မNသညြ်ဖစ၍်၊ ငါသညလ်ညး် လ6ပ်၏ဟ6 ြပနေ်ြပာေတာ်မN၏။ ၁၈ ဘ6ရားသခငက်ိ6 မိမိ 
အဘဟ6ေခu၍ မိမိကိ6ဘ6ရားသခင<်0င် ့]ပိVင<်\ငိး်ေတာ်မNေသာေbကာင်၊့.. 
:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၀:၂၅-၃၃ - ၂၅ ေယr\က..ငါခ့မညး်ေတာ်၏အခငွ်<့ 0င် ့ငါြပVေသာအမ\တိ6သ့ည ်

ငါ၏သကေ်သြဖစb်က၏။၃၀ငါသညင်ါခ့မညး်ေတာ<်0င်တ့လံ6းတဝတညး်ြဖစသ်ညဟ်6မိန်ေ့တာ်မN၏ 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၂၀:၂၈-၂၉ - ၂၈ ေသာမကလညး်၊ အကk<်6ပ်၏အ/0င၊်အကk<်6ပ်၏ဘ6ရားသခင ်

ပါတကားဟ6 ြပန၍်ေလdာက၏်။၂၉ေယr\ကလညး်၊ သငသ်ညင်ါက့ိ6ြမငေ်သာေbကာင် ့ယံ6ြခငး်/0ိ၏။ 

ငါက့ိ6မြမငဘ်ယဲံ6ေသာသNတိ6သ့ည ်မဂ�လာ/0ိbက၏ဟ6 မိန်ေ့တာ်မN၏။ 

ေကာေလာသဩဲဝါဒစာ ၂:၈-၉ - ၈ ခရစေ်တာ်၏ ၉ အေbကာငး်မNကား၊ ဘ6ရားသခင၏် ဇာတအိြဖစ ်

ေတာ်၏ ြပည်စ့ံ6ြခငး်အေပါငး်သည ်ခရစေ်တာ်၌ ကိ6ယထ်င/်0ား၍ ကျိနး်ဝပ်ေတာ်မN၏။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၇၊ ၇၂၊ ၇၅၊ ၁၁၆၊ ၁၁၈ - အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်ဧကနမ်လွ ဲမရ်ယမ်၏ 

သားေတာ်မစဟီ ်(အစီာ) ပငြ်ဖစသ်ညဟ်N၍ ေြပာဆိ6bကက6နေ်သာသNတိ6က့ား ဧကနစ်ငစ်စ ်ေသဖွည ်

ြငငး်ပယသ်Nများ ြဖစခ်ဲb့ကေချ]ပီ။  

စWရာဇွခ်RW ဖ်၄၃:၅၇-၅၉-၅၇မရ်ယမ်၏သားေတာ်မစဟီသ်ညရ်စNလတ်မနေ်တာ်တစပ်ါးမdသာြဖစ၏်။ 

၅၉ထိ6မရ်ယမ်၏သား(အစီာ)ကားကkနတ်စပ်ါးမdြဖစ၏်။ငါအ/0ငြ်မတသ်ည၎်ငး်၏အေပu၌ေကျးဇNး 
ြပVေတာ်မNခဲသ့ည့ြ်ပင ်၎ငး်အား အစီရ်ာအလီအီမျိVးသားတိ6အ့ဖိ6 ့ စနံမNနာတစခ်6 ြပVလ6ပ်ေတာ် မNခဲ၏့။ 

မ+တခ်ျက။် သမ#ာကျမ်းစာတငွ ်သခငေ်ယRBအား ‘ဘ0ရားသခင’် အြဖစ ်(၃၆၇)�ကမ်ိ ေဖာ်ြပသည။်  
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ခရစေ်တာ်သည ်ကမ}ာေြမ�ကးီကိ0ဖန်ဆငး်ခဲေ့5ကာငး်ကိ0 လကခ်ံပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကမ်ခံပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၃:၈-၉ - အလံ6းစံ6တိ6က့ိ6 ေယr\ခရစအ်ားြဖင် ့ဖနဆ်ငး်ေတာ်မNေသာ ဘ6ရားသခင ်

ေကာေလာသဩဲဝါဒစာ ၁:၁၃-၂၀ - ၁၃..ချစေ်တာ်မNေသာ သားေတာ်၏<ိ6ငင်ထံသဲိ6 ့ သငွး်ေတာ်မN 
၏။ ၁၅ထိ6သားေတာ်သည ်မျကြ်မငမ်ရေသာ ဘ6ရားသခင၏် ပံ6သ�ာနေ်တာ်ြဖစ၏်။ ၁၆... ခပ် 

သမိ်းေသာအရာတိ6က့ိ6 ဖနဆ်ငး်ေတာ်မN၏။ 

ေဟ`ဗဲဩဝါဒစာ ၁:၁-၂၊၁၀-၁၂ - ၁ ဘ6ရားသခငသ်ည၊်၂ ထိ6သားေတာ်ကိ6 အလံ6းစံ6တိ6၏့ အေမခွ ံသခင ်

အရာ၌ ခန်ထ့ားေတာ်မN၏။ သားေတာ်အားြဖင်လ့ညး် ေလာကဓာတတ်ိ6က့ိ6 တညေ်တာ်မN၏။ 
၁၀ အိ6ထာဝရ ဘ6ရား၊ ကိ6ယေ်တာ်သည ်ေ/0းဦးစာွ၌ ေြမeကးီကိ6 တညေ်တာ်မN]ပီ။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၇၅၊ ၁၁၆၊ ၁၁၈ - ၇၅မရ်ယမ်၏သားေတာ် မစဟီသ်ည ်ရစNလတ်မနေ်တာ် 
တစပ်ါးမdသာ ြဖစ၏်။ …. 

စWရာဇွခ်RW ဖ် ၄၃:၅၇-၅၉ - ၅၉ ထိ6မရ်ယမ်၏သား (အစီာ)ကား ကkနတ်စပ်ါးမdြဖစ၏်။ငါအ/0ငြ်မတ ်

သည ်၎ငး်၏အေပu၌ ေကျးဇNးြပVေတာ်မNခဲသ့ည့ြ်ပင ်၎ငး်အား အစီရ်ာအလီအီမျိVးသားတိ6အ့ဖိ6 ့ စနံမN 
နာတစခ်6 ြပVလ6ပ်ေတာ် မNခဲ၏့။ 
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ခရစေ်တာ်သည ်လWဇ့ာတတိငွ ်‘အလန်ွြမင်ြ့မတေ်သာသW’ သိ0မ့ဟ0တ ်လWဇ့ာတခိံယWေသာ 

ဘ0ရားသခငြ်ဖစေ်5ကာငး်ကိ0 လကခ်ံပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကမ်ခံပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁:၁၊၁၄ -၁အစဦး၌<\တက်ပတေ်တာ်/0ိ၏။ ၁၄ <\တက်ပတေ်တာ်သညလ်ညး် 
လNဇာတအိြဖစက်ိ6 ခယံN၍....ငါတိ6တ့ငွတ်ညေ်နေတာ်မNသည ်

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၅:၁၇-၁၈ - ၁၇ ေယr\ကလညး်၊ ငါခ့မညး်ေတာ်သည ်ယခ6တိ6ငေ်အာင ်အလ6ပ် 

လ6ပ်ေတာ်မNသညြ်ဖစ၍်၊ ငါသညလ်ညး် လ6ပ်၏ဟ6 ြပနေ်ြပာေတာ်မN၏။ ၁၈ ဘ6ရားသခငက်ိ6 မိမိ 
အဘဟ6ေခu၍ မိမိကိ6ဘ6ရားသခင<်0င် ့]ပိVင<်\ငိး်ေတာ်မNေသာေbကာင်၊့.. 
:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၀:၂၅-၃၃ - ၂၅ ေယr\က..ငါခ့မညး်ေတာ်၏အခငွ်<့ 0င် ့ငါြပVေသာအမ\တိ6သ့ည ်

ငါ၏သကေ်သြဖစb်က၏။၃၀ငါသညင်ါခ့မညး်ေတာ်<0င်တ့လံ6းတဝတညး်ြဖစသ်ညဟ်6မိန်ေ့တာ်မN၏ 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၂၀:၂၈-၂၉ - ၂၈ ေသာမကလညး်၊ အကk<်6ပ်၏အ/0င၊်အကk<်6ပ်၏ဘ6ရားသခင ်

ပါတကားဟ6 ြပန၍်ေလdာက၏်။၂၉ေယr\ကလညး်၊ သငသ်ညင်ါက့ိ6ြမငေ်သာေbကာင် ့ယံ6ြခငး်/0ိ၏။ 

ငါက့ိ6မြမငဘ်ယဲံ6ေသာသNတိ6သ့ည ်မဂ�လာ/0ိbက၏ဟ6 မိန်ေ့တာ်မN၏။ 

ေကာေလာသဩဲဝါဒစာ ၂:၈-၉ - ၈ ခရစေ်တာ်၏ ၉ အေbကာငး်မNကား၊ ဘ6ရားသခင၏် ဇာတအိြဖစ ်

ေတာ်၏ ြပည်စ့ံ6ြခငး်အေပါငး်သည ်ခရစေ်တာ်၌ ကိ6ယထ်င/်0ား၍ ကျိနး်ဝပ်ေတာ်မN၏။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၇၊ ၇၂၊ ၇၅၊ ၁၁၆၊ ၁၁၈ - အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်ဧကနမ်လွ ဲမရ်ယမ်၏ 

သားေတာ်မစဟီ ်(အစီာ) ပငြ်ဖစသ်ညဟ်N၍ ေြပာဆိ6bကက6နေ်သာသNတိ6က့ား ဧကနစ်ငစ်စ ်ေသဖွည ်

ြငငး်ပယသ်Nများ ြဖစခ်ဲb့ကေချ]ပီ။  

စWရာဇွခ်RW ဖ်၄၃:၅၇-၅၉-၅၇မရ်ယမ်၏သားေတာ်မစဟီသ်ညရ်စNလတ်မနေ်တာ်တစပ်ါးမdသာြဖစ၏်။ 

၅၉ထိ6မရ်ယမ်၏သား(အစီာ)ကားကkနတ်စပ်ါးမdြဖစ၏်။ငါအ/0ငြ်မတသ်ည၎်ငး်၏အေပu၌ေကျးဇNး 
ြပVေတာ်မNခဲသ့ည့ြ်ပင ်၎ငး်အား အစီရ်ာအလီအီမျိVးသားတိ6အ့ဖိ6 ့ စနံမNနာတစခ်6 ြပVလ6ပ်ေတာ ်မNခဲ၏့။ 

မ+တခ်ျက။် သမ#ာကျမ်းစာတငွ ်သခငေ်ယRBအား ‘ဘ0ရားသခင’် အြဖစ ်(၃၆၇)�ကမ်ိ ေဖာ်ြပသည။်  
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ခရစေ်တာ်သည ်ကမ}ာေြမ�ကးီကိ0ဖန်ဆငး်ခဲေ့5ကာငး်ကိ0 လကခ်ံပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကမ်ခံပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၃:၈-၉ - အလံ6းစံ6တိ6က့ိ6 ေယr\ခရစအ်ားြဖင် ့ဖနဆ်ငး်ေတာ်မNေသာ ဘ6ရားသခင ်

ေကာေလာသဩဲဝါဒစာ ၁:၁၃-၂၀ - ၁၃..ချစေ်တာ်မNေသာ သားေတာ်၏<ိ6ငင်ထံသဲိ6 ့ သငွး်ေတာ်မN 
၏။ ၁၅ထိ6သားေတာ်သည ်မျကြ်မငမ်ရေသာ ဘ6ရားသခင၏် ပံ6သ�ာနေ်တာ်ြဖစ၏်။ ၁၆... ခပ် 

သမိ်းေသာအရာတိ6က့ိ6 ဖနဆ်ငး်ေတာ်မN၏။ 

ေဟ`ဗဲဩဝါဒစာ ၁:၁-၂၊၁၀-၁၂ - ၁ ဘ6ရားသခငသ်ည၊်၂ ထိ6သားေတာ်ကိ6 အလံ6းစံ6တိ6၏့ အေမခွ ံသခင ်

အရာ၌ ခန်ထ့ားေတာ်မN၏။ သားေတာ်အားြဖင်လ့ညး် ေလာကဓာတတ်ိ6က့ိ6 တညေ်တာ်မN၏။ 
၁၀ အိ6ထာဝရ ဘ6ရား၊ ကိ6ယေ်တာ်သည ်ေ/0းဦးစာွ၌ ေြမeကးီကိ6 တညေ်တာ်မN]ပီ။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၇၅၊ ၁၁၆၊ ၁၁၈ - ၇၅မရ်ယမ်၏သားေတာ် မစဟီသ်ည ်ရစNလတ်မနေ်တာ် 
တစပ်ါးမdသာ ြဖစ၏်။ …. 

စWရာဇွခ်RW ဖ် ၄၃:၅၇-၅၉ - ၅၉ ထိ6မရ်ယမ်၏သား (အစီာ)ကား ကkနတ်စပ်ါးမdြဖစ၏်။ငါအ/0ငြ်မတ ်

သည ်၎ငး်၏အေပu၌ ေကျးဇNးြပVေတာ်မNခဲသ့ည့ြ်ပင ်၎ငး်အား အစီရ်ာအလီအီမျိVးသားတိ6အ့ဖိ6 ့ စနံမN 
နာတစခ်6 ြပVလ6ပ်ေတာ ်မNခဲ၏့။ 
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ခရစေ်တာ်သည ်ဘ0ရားသခင*်+င်လ့Wသားအ5ကား တစဉ်းီတညး်ေသာ 5ကားဝငြ်ဖန်ေြဖသW 
ြဖစေ်5ကာငး်ကိ0 လကခ်ံပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကမ်ခံပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ် ၁၄:၆ - ေယr\က၊ ငါသညလ်မ်းခရီးြဖစ၏်။ သမvာတရားကိ6လညး်ြဖစ၏်။ 

အသကသ်ညလ်ညး်ြဖစ၏်။ ငါက့ိ6 အမ0ီမြပVလdင ်အဘယသ်Nမd ခမညး်ေတာ်ထသံိ6မ့ေရာကရ်။  
တမန်ေတာ်ဝတ~ [ ၄:၁၂ - ထိ6သခင၏် နာမေတာ်မ0တပါး ငါတိ6က့ိ6 ကယတ်င<်ိ6ငေ်သာ နာမတစံ6တခ6 မd 
ေကာငး်ကငေ်အာက ်လNတိ6တ့ငွ ်မေပuမ/0ိဟ6 ေပတr6သည ်ထိ6သNတိ6အ့ား �မကဆ်ိ6၏။ 

တေိမာေသဩဝါဒစာပ�မေစာင၂်:၅-၆- ၅ဘ6ရားသခငတ်ဆNတညး်/0ိေတာ်မN၏။ ဘ6ရားသခင<်0င်လ့N 
တိ6၏့စပ်bကားမ0ာ၊လNြဖစေ်သာေယr\ခရစတ်ညး်ဟNေသာအာမခတံဦးတညး်/0ိ၏။ ၆ထိ6အာခသံညလ်N 
အေပါငး်တိ6က့ိ6 ေရွးအံေ့သာင0ါ ကိ6ယက်ိ6ကိ6ယ ်စနွ်ေ့တာ်မN]ပီ။ကာလအချိနတ်နမ်0သကေ်သခြံခငး်/0ိ၏။ 

စWရဟဘ်ကရာ ၂:၄၈ - (အိ6-အစoရာအလီမီျိVး<ယွအ်ေပါငး်တိ6 ့)အသငတ်ိ6သ့ညေ်သ]ပီးေနာက/်0ငြ်ပန ်

ထရမည့ ်ကယိာမတေ်န ့(၏ေဘး) ကိ6 (အထNးပင)် ေbကာကရံွ်R၍ မိမိတိ6က့ိ6ယက်ိ6 ကာကယွb်ကက6န၊် 
(အဘယေ်bကာင့ဟ်NမN) ထိ6ေနတ့ငွ ်မညသ်Nတစဦ်းတစေ်ယာကမ်dတစစ်ံ6တစေ်ယာကေ်သာသN<0င့ပ်တ ်

သက၍် အနညး်ငယမ်dကိ6ပင ်ြဖည့စ်မွ်းေပး<ိ6ငမ်ညမ်ဟ6တ။် အဘယသ်N တစစ်ံ6တစေ်ယာက၏် 

အသနားခေံပးြခငး်ကိ6လညး်(ငါအ/0ငသ်ည)် သေဘာတNလကခ်ေံတာ ်မNမညမ်ဟ6တ။်  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟယ်W*တွ(်စ)်  ၁၀:၃ - ..မညသ်Nမဆိ6ထိ6အ/0ငြ်မတခ်ငွ့ြ်ပVေတာ်မN]ပီးမ0သာလdငb်ကားဝငအ်သနားခ ံ

ေပး<ိ6ငမ်ညြ်ဖစ၏်။  

စWရတဇွွဇ်ဇ0မရ် ၃၉:၄၄-bကားဝငအ်သနားခမံ\အာဏာအလံ6းစံ6ကားအလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၌်သာ/0ိ၏။ 

၇၈။. 78 
ခရစေ်တာ်သည ်ဘ0ရားသခင၏်သားေတာ်ြဖစေ်5ကာငး်ကိ0လကခ်ံပါသလား။ 

သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကမ်ခံပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁၆:၁၆ - /0ိမ6နေ်ပတr6က၊ ကိ6ယေ်တာ်သည ်ခရစေ်တာ်တညး်ေသာ အသက/်0င ်

ေတာ်မNေသာ ဘ6ရားသခင၏် သားေတာ်ြဖစေ်တာ်မNသညဟ်6 ေလdာကေ်လ၏။ 

:+ငမ်ာက0ခရစဝ်င ် ၁၄:၆၁-၆၂ - ၆၁ သငသ်ည ် ခရစေ်တာ်တညး်ဟNေသာ မဂ�လာ/0ိေသာ ဘ6ရား 
သခင၏်သားေတာ ်မ0နသ်ေလာဟ6 ေြမးြပနလ်dင၊် ၆၂ ေယr\က၊ မ0န၏်..ဟ6 မိန်ေ့တာ်မN၏။ 

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ် ၁:၃၂၊၃၅ - ၃၂ထိ6သားသညက်ား၊ eကးီြမတေ်သာသN ြဖစလ်မိ်မ့ည။် အြမင်ဆ့ံ6း 
ေသာ ဘ6ရား၏သားေတာ်ဟ6 ေခuေဝuသမ6တြ်ခငး်ကိ6 ခရံလမိ်မ့ည။် ၃၅ ..ထိ6အေbကာငး်ေbကာင် ့ထိ6 
သန်/့0ငး်ေသာသားသညလ်ညး် ဘ6ရားသခင၏်သားေတာ်ဟ6ေခuေဝuသမ6တြ်ခငး်ကိ6 ခရံလမိ်မ့ည။် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ် ၁:၂၉-၃၄- ၂၉ ေယr\Zကလာေတာ်မNသညက်ိ6 ေယာဟနသ်ညြ်မငလ်dင၊်၃၄ 

ငါသညြ်မင၍် ဤသNသည ် ဘ6ရားသခင၏် သားေတာ်ြဖစေ်တာ်မNေbကာငး်ကိ6 သကေ်သခသံညဟ်6 
ေယာဟနဆ်ိ6ေလ၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
တဗ်ဘ ီ၉:၃၀-၃၁ - ၃၀နဆရွာနတီိ6က့လညး်မစဟီသ်ညအ်လ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏်သားေတာ်ြဖစသ်ည ်

ဟN၍ ေြပာဆိ6ခဲb့ကေလသည။် ၃၁ ထိ6သNတိ6သ့ည ်မိမိတိ6၏့ တရားေဟာဆရာ တိ6က့ိ6လညး်ေကာငး်၊ 
ဘ6နး်eကးီရဟနး်တိ6က့ိ6လညး်ေကာငး်၊‘မရ်ယမ်’၏သားေတာ’်မစဟီ’်ကိ6လညး်ေကာငး်၊အလ> ာဟ ်

အ/0ငြ်မတအ်ား စနွ ့၍် (မိမိတိ6၏့)အ/0ငသ်ခငမ်ျား ြပVလ6ပ်ထားခဲb့ကေလသည။် အမ0န ်စငစ်စေ်သာ ်

ကား ထိ6သNတိ6သ့ည ်တစဆ်Nတညး်ေသာ ကိ6းကယွရ်ာအ/0ငြ်မတအ်ားသာလdင ်ခဝပ် ကိ6းကယွရ်န ်

အမိန ့ေ်ပးေတ◌မ်Nြခငး်ကိ6 ခခံဲb့ကရေလသည။် ထိ6(တစဆ်Nတညး်ေသာ) အ/0ငြ်မတမ်0 တစပ်ါး အြခား 
ခဝပ်ကိ6းကယွရ်ာ အ/0ငဟ်N၍အလdငး်မ/0ိ]ပီ။ ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည၎်ငး်တိ6တ့ွဖဲက<်\ငိး် ယ0F(ကိ6းကယွ)် 

bကသညတ်ိ6မ့0(လံ6းဝ) သန ့/်0ငး်စငb်ကယေ်တာ်မNေချသတညး်။ 

မ+တခ်ျက။် သမ#ာကျမ်းစာတငွ ်သခငေ်ယRBအား ဘ0ရားသခင၏်သားေတာ်အေနြဖင် ့ေဖာ်ြပ ထား 

ေသာ ကျမ်းချက ်(၉၂)ချက:်+ိသည။် Cf. စWရာအန်အမ် ၆: ၁၀၁၊ စWရာဖွရ်ကာန် ၂၅: ၂၊ စWရာဇွခ်RW ဖ် 

၄၃: ၈၁၊ စWရာဂျငန်် ၇၂: ၃  
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ခရစေ်တာ်သည ်ဘ0ရားသခင*်+င်လ့Wသားအ5ကား တစဉ်းီတညး်ေသာ 5ကားဝငြ်ဖန်ေြဖသW 
ြဖစေ်5ကာငး်ကိ0 လကခ်ံပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကမ်ခံပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ် ၁၄:၆ - ေယr\က၊ ငါသညလ်မ်းခရီးြဖစ၏်။ သမvာတရားကိ6လညး်ြဖစ၏်။ 

အသကသ်ညလ်ညး်ြဖစ၏်။ ငါက့ိ6 အမ0ီမြပVလdင ်အဘယသ်Nမd ခမညး်ေတာ်ထသံိ6မ့ေရာကရ်။  
တမန်ေတာ်ဝတ~ [ ၄:၁၂ - ထိ6သခင၏် နာမေတာ်မ0တပါး ငါတိ6က့ိ6 ကယတ်င<်ိ6ငေ်သာ နာမတစံ6တခ6 မd 
ေကာငး်ကငေ်အာက ်လNတိ6တ့ငွ ်မေပuမ/0ိဟ6 ေပတr6သည ်ထိ6သNတိ6အ့ား �မကဆ်ိ6၏။ 

တေိမာေသဩဝါဒစာပ�မေစာင၂်:၅-၆- ၅ဘ6ရားသခငတ်ဆNတညး်/0ိေတာ်မN၏။ ဘ6ရားသခင<်0င်လ့N 
တိ6၏့စပ်bကားမ0ာ၊လNြဖစေ်သာေယr\ခရစတ်ညး်ဟNေသာအာမခတံဦးတညး်/0ိ၏။ ၆ထိ6အာခသံညလ်N 
အေပါငး်တိ6က့ိ6 ေရွးအံေ့သာင0ါ ကိ6ယက်ိ6ကိ6ယ ်စနွ်ေ့တာ်မN]ပီ။ကာလအချိနတ်နမ်0သကေ်သခြံခငး်/0ိ၏။ 

စWရဟဘ်ကရာ ၂:၄၈ - (အိ6-အစoရာအလီမီျိVး<ယွအ်ေပါငး်တိ6 ့)အသငတ်ိ6သ့ညေ်သ]ပီးေနာက/်0ငြ်ပန ်

ထရမည့ ်ကယိာမတေ်န ့(၏ေဘး) ကိ6 (အထNးပင)် ေbကာကရံွ်R၍ မိမိတိ6က့ိ6ယက်ိ6 ကာကယွb်ကက6န၊် 
(အဘယေ်bကာင့ဟ်NမN) ထိ6ေနတ့ငွ ်မညသ်Nတစဦ်းတစေ်ယာကမ်dတစစ်ံ6တစေ်ယာကေ်သာသN<0င့ပ်တ ်

သက၍် အနညး်ငယမ်dကိ6ပင ်ြဖည့စ်မွ်းေပး<ိ6ငမ်ညမ်ဟ6တ။် အဘယသ်N တစစ်ံ6တစေ်ယာက၏် 

အသနားခေံပးြခငး်ကိ6လညး်(ငါအ/0ငသ်ည)် သေဘာတNလကခ်ေံတာ ်မNမညမ်ဟ6တ။်  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟယ်W*တွ(်စ)်  ၁၀:၃ - ..မညသ်Nမဆိ6ထိ6အ/0ငြ်မတခ်ငွ့ြ်ပVေတာ်မN]ပီးမ0သာလdငb်ကားဝငအ်သနားခ ံ

ေပး<ိ6ငမ်ညြ်ဖစ၏်။  

စWရတဇွွဇ်ဇ0မရ် ၃၉:၄၄-bကားဝငအ်သနားခမံ\အာဏာအလံ6းစံ6ကားအလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၌်သာ/0ိ၏။ 

၇၈။. 78 
ခရစေ်တာ်သည ်ဘ0ရားသခင၏်သားေတာ်ြဖစေ်5ကာငး်ကိ0လကခ်ံပါသလား။ 

သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကမ်ခံပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁၆:၁၆ - /0ိမ6နေ်ပတr6က၊ ကိ6ယေ်တာ်သည ်ခရစေ်တာ်တညး်ေသာ အသက/်0င ်

ေတာ်မNေသာ ဘ6ရားသခင၏် သားေတာ်ြဖစေ်တာမ်Nသညဟ်6 ေလdာကေ်လ၏။ 

:+ငမ်ာက0ခရစဝ်င ် ၁၄:၆၁-၆၂ - ၆၁ သငသ်ည ် ခရစေ်တာ်တညး်ဟNေသာ မဂ�လာ/0ိေသာ ဘ6ရား 
သခင၏်သားေတာ ်မ0နသ်ေလာဟ6 ေြမးြပနလ်dင၊် ၆၂ ေယr\က၊ မ0န၏်..ဟ6 မိန်ေ့တာ်မN၏။ 

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ် ၁:၃၂၊၃၅ - ၃၂ထိ6သားသညက်ား၊ eကးီြမတေ်သာသN ြဖစလ်မိ်မ့ည။် အြမင်ဆ့ံ6း 
ေသာ ဘ6ရား၏သားေတာ်ဟ6 ေခuေဝuသမ6တြ်ခငး်ကိ6 ခရံလမိ်မ့ည။် ၃၅ ..ထိ6အေbကာငး်ေbကာင် ့ထိ6 
သန်/့0ငး်ေသာသားသညလ်ညး် ဘ6ရားသခင၏်သားေတာ်ဟ6ေခuေဝuသမ6တြ်ခငး်ကိ6 ခရံလမိ်မ့ည။် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ် ၁:၂၉-၃၄- ၂၉ ေယr\Zကလာေတာ်မNသညက်ိ6 ေယာဟနသ်ညြ်မငလ်dင၊်၃၄ 

ငါသညြ်မင၍် ဤသNသည ် ဘ6ရားသခင၏် သားေတာ်ြဖစေ်တာ်မNေbကာငး်ကိ6 သကေ်သခသံညဟ်6 
ေယာဟနဆ်ိ6ေလ၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
တဗ်ဘ ီ၉:၃၀-၃၁ - ၃၀နဆရွာနတီိ6က့လညး်မစဟီသ်ညအ်လ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏်သားေတာ်ြဖစသ်ည ်

ဟN၍ ေြပာဆိ6ခဲb့ကေလသည။် ၃၁ ထိ6သNတိ6သ့ည ်မိမိတိ6၏့ တရားေဟာဆရာ တိ6က့ိ6လညး်ေကာငး်၊ 
ဘ6နး်eကးီရဟနး်တိ6က့ိ6လညး်ေကာငး်၊‘မရ်ယမ်’၏သားေတာ’်မစဟီ’်ကိ6လညး်ေကာငး်၊အလ> ာဟ ်

အ/0ငြ်မတအ်ား စနွ ့၍် (မိမိတိ6၏့)အ/0ငသ်ခငမ်ျား ြပVလ6ပ်ထားခဲb့ကေလသည။် အမ0န ်စငစ်စေ်သာ် 
ကား ထိ6သNတိ6သ့ည ်တစဆ်Nတညး်ေသာ ကိ6းကယွရ်ာအ/0ငြ်မတအ်ားသာလdင ်ခဝပ် ကိ6းကယွရ်န ်

အမိန ့ေ်ပးေတ◌မ်Nြခငး်ကိ6 ခခံဲb့ကရေလသည။် ထိ6(တစဆ်Nတညး်ေသာ) အ/0ငြ်မတမ်0 တစပ်ါး အြခား 
ခဝပ်ကိ6းကယွရ်ာ အ/0ငဟ်N၍အလdငး်မ/0ိ]ပီ။ ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည၎်ငး်တိ6တ့ွဖဲက<်\ငိး် ယ0F(ကိ6းကယွ)် 

bကသညတ်ိ6မ့0(လံ6းဝ) သန ့/်0ငး်စငb်ကယေ်တာ်မNေချသတညး်။ 

မ+တခ်ျက။် သမ#ာကျမ်းစာတငွ ်သခငေ်ယRBအား ဘ0ရားသခင၏်သားေတာ်အေနြဖင် ့ေဖာ်ြပ ထား 

ေသာ ကျမ်းချက ်(၉၂)ချက:်+ိသည။် Cf. စWရာအန်အမ် ၆: ၁၀၁၊ စWရာဖွရ်ကာန် ၂၅: ၂၊ စWရာဇွခ်RW ဖ် 

၄၃: ၈၁၊ စWရာဂျငန်် ၇၂: ၃  
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ခရစေ်တာ်သည ်ဘ0ရားသခင*်+င်လ့Wသားအ5ကား တစဉ်းီတညး်ေသာ 5ကားဝငြ်ဖန်ေြဖသW 
ြဖစေ်5ကာငး်ကိ0 လကခ်ံပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကမ်ခံပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ် ၁၄:၆ - ေယr\က၊ ငါသညလ်မ်းခရီးြဖစ၏်။ သမvာတရားကိ6လညး်ြဖစ၏်။ 

အသကသ်ညလ်ညး်ြဖစ၏်။ ငါက့ိ6 အမ0ီမြပVလdင ်အဘယသ်Nမd ခမညး်ေတာ်ထသံိ6မ့ေရာကရ်။  
တမန်ေတာ်ဝတ~ [ ၄:၁၂ - ထိ6သခင၏် နာမေတာ်မ0တပါး ငါတိ6က့ိ6 ကယတ်င<်ိ6ငေ်သာ နာမတစံ6တခ6 မd 
ေကာငး်ကငေ်အာက ်လNတိ6တ့ငွ ်မေပuမ/0ိဟ6 ေပတr6သည ်ထိ6သNတိ6အ့ား �မကဆ်ိ6၏။ 

တေိမာေသဩဝါဒစာပ�မေစာင၂်:၅-၆- ၅ဘ6ရားသခငတ်ဆNတညး်/0ိေတာ်မN၏။ ဘ6ရားသခင<်0င်လ့N 
တိ6၏့စပ်bကားမ0ာ၊လNြဖစေ်သာေယr\ခရစတ်ညး်ဟNေသာအာမခတံဦးတညး်/0ိ၏။ ၆ထိ6အာခသံညလ်N 
အေပါငး်တိ6က့ိ6 ေရွးအံေ့သာင0ါ ကိ6ယက်ိ6ကိ6ယ ်စနွ်ေ့တာ်မN]ပီ။ကာလအချိနတ်နမ်0သကေ်သခြံခငး်/0ိ၏။ 

စWရဟဘ်ကရာ ၂:၄၈ - (အိ6-အစoရာအလီမီျိVး<ယွအ်ေပါငး်တိ6 ့)အသငတ်ိ6သ့ညေ်သ]ပီးေနာက/်0ငြ်ပန ်

ထရမည့ ်ကယိာမတေ်န ့(၏ေဘး) ကိ6 (အထNးပင)် ေbကာကရံွ်R၍ မိမိတိ6က့ိ6ယက်ိ6 ကာကယွb်ကက6န၊် 
(အဘယေ်bကာင့ဟ်NမN) ထိ6ေနတ့ငွ ်မညသ်Nတစဦ်းတစေ်ယာကမ်dတစစ်ံ6တစေ်ယာကေ်သာသN<0င့ပ်တ ်

သက၍် အနညး်ငယမ်dကိ6ပင ်ြဖည့စ်မွ်းေပး<ိ6ငမ်ညမ်ဟ6တ။် အဘယသ်N တစစ်ံ6တစေ်ယာက၏် 

အသနားခေံပးြခငး်ကိ6လညး်(ငါအ/0ငသ်ည)် သေဘာတNလကခ်ေံတာ ်မNမညမ်ဟ6တ။်  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟယ်W*တွ(်စ)်  ၁၀:၃ - ..မညသ်Nမဆိ6ထိ6အ/0ငြ်မတခ်ငွ့ြ်ပVေတာ်မN]ပီးမ0သာလdငb်ကားဝငအ်သနားခ ံ

ေပး<ိ6ငမ်ညြ်ဖစ၏်။  

စWရတဇွွဇ်ဇ0မရ် ၃၉:၄၄-bကားဝငအ်သနားခမံ\အာဏာအလံ6းစံ6ကားအလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၌်သာ/0ိ၏။ 

၇၈။. 78 
ခရစေ်တာ်သည ်ဘ0ရားသခင၏်သားေတာ်ြဖစေ်5ကာငး်ကိ0လကခ်ံပါသလား။ 

သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကမ်ခံပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁၆:၁၆ - /0ိမ6နေ်ပတr6က၊ ကိ6ယေ်တာ်သည ်ခရစေ်တာ်တညး်ေသာ အသက/်0င ်

ေတာ်မNေသာ ဘ6ရားသခင၏် သားေတာ်ြဖစေ်တာ်မNသညဟ်6 ေလdာကေ်လ၏။ 

:+ငမ်ာက0ခရစဝ်င ် ၁၄:၆၁-၆၂ - ၆၁ သငသ်ည ် ခရစေ်တာ်တညး်ဟNေသာ မဂ�လာ/0ိေသာ ဘ6ရား 
သခင၏်သားေတာ ်မ0နသ်ေလာဟ6 ေြမးြပနလ်dင၊် ၆၂ ေယr\က၊ မ0န၏်..ဟ6 မိန်ေ့တာ်မN၏။ 

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ် ၁:၃၂၊၃၅ - ၃၂ထိ6သားသညက်ား၊ eကးီြမတေ်သာသN ြဖစလ်မိ်မ့ည။် အြမင်ဆ့ံ6း 
ေသာ ဘ6ရား၏သားေတာ်ဟ6 ေခuေဝuသမ6တြ်ခငး်ကိ6 ခရံလမိ်မ့ည။် ၃၅ ..ထိ6အေbကာငး်ေbကာင် ့ထိ6 
သန်/့0ငး်ေသာသားသညလ်ညး် ဘ6ရားသခင၏်သားေတာ်ဟ6ေခuေဝuသမ6တြ်ခငး်ကိ6 ခရံလမိ်မ့ည။် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ် ၁:၂၉-၃၄- ၂၉ ေယr\Zကလာေတာမ်Nသညက်ိ6 ေယာဟနသ်ညြ်မငလ်dင၊်၃၄ 

ငါသညြ်မင၍် ဤသNသည ် ဘ6ရားသခင၏် သားေတာ်ြဖစေ်တာ်မNေbကာငး်ကိ6 သကေ်သခသံညဟ်6 
ေယာဟနဆ်ိ6ေလ၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
တဗ်ဘ ီ၉:၃၀-၃၁ - ၃၀နဆရွာနတီိ6က့လညး်မစဟီသ်ညအ်လ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏်သားေတာ်ြဖစသ်ည ်

ဟN၍ ေြပာဆိ6ခဲb့ကေလသည။် ၃၁ ထိ6သNတိ6သ့ည ်မိမိတိ6၏့ တရားေဟာဆရာ တိ6က့ိ6လညး်ေကာငး်၊ 
ဘ6နး်eကးီရဟနး်တိ6က့ိ6လညး်ေကာငး်၊‘မရ်ယမ်’၏သားေတာ’်မစဟီ’်ကိ6လညး်ေကာငး်၊အလ> ာဟ ်

အ/0ငြ်မတအ်ား စနွ ့၍် (မိမိတိ6၏့)အ/0ငသ်ခငမ်ျား ြပVလ6ပ်ထားခဲb့ကေလသည။် အမ0န ်စငစ်စေ်သာ ်

ကား ထိ6သNတိ6သ့ည ်တစဆ်Nတညး်ေသာ ကိ6းကယွရ်ာအ/0ငြ်မတအ်ားသာလdင ်ခဝပ် ကိ6းကယွရ်န ်

အမိန ့ေ်ပးေတ◌မ်Nြခငး်ကိ6 ခခံဲb့ကရေလသည။် ထိ6(တစဆ်Nတညး်ေသာ) အ/0ငြ်မတမ်0 တစပ်ါး အြခား 
ခဝပ်ကိ6းကယွရ်ာ အ/0ငဟ်N၍အလdငး်မ/0ိ]ပီ။ ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည၎်ငး်တိ6တ့ွဖဲက<်\ငိး် ယ0F(ကိ6းကယွ)် 

bကသညတ်ိ6မ့0(လံ6းဝ) သန ့/်0ငး်စငb်ကယေ်တာ်မNေချသတညး်။ 

မ+တခ်ျက။် သမ#ာကျမ်းစာတငွ ်သခငေ်ယRBအား ဘ0ရားသခင၏်သားေတာ်အေနြဖင် ့ေဖာ်ြပ ထား 
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ခရစေ်တာ်သည ်ဘ0ရားသခင*်+င်လ့Wသားအ5ကား တစဉ်းီတညး်ေသာ 5ကားဝငြ်ဖန်ေြဖသW 
ြဖစေ်5ကာငး်ကိ0 လကခ်ံပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကမ်ခံပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ် ၁၄:၆ - ေယr\က၊ ငါသညလ်မ်းခရီးြဖစ၏်။ သမvာတရားကိ6လညး်ြဖစ၏်။ 

အသကသ်ညလ်ညး်ြဖစ၏်။ ငါက့ိ6 အမ0ီမြပVလdင ်အဘယသ်Nမd ခမညး်ေတာ်ထသံိ6မ့ေရာကရ်။  
တမန်ေတာ်ဝတ~ [ ၄:၁၂ - ထိ6သခင၏် နာမေတာ်မ0တပါး ငါတိ6က့ိ6 ကယတ်င<်ိ6ငေ်သာ နာမတစံ6တခ6 မd 
ေကာငး်ကငေ်အာက ်လNတိ6တ့ငွ ်မေပuမ/0ိဟ6 ေပတr6သည ်ထိ6သNတိ6အ့ား �မကဆ်ိ6၏။ 

တေိမာေသဩဝါဒစာပ�မေစာင၂်:၅-၆- ၅ဘ6ရားသခငတ်ဆNတညး်/0ိေတာ်မN၏။ ဘ6ရားသခင<်0င်လ့N 
တိ6၏့စပ်bကားမ0ာ၊လNြဖစေ်သာေယr\ခရစတ်ညး်ဟNေသာအာမခတံဦးတညး်/0ိ၏။ ၆ထိ6အာခသံညလ်N 
အေပါငး်တိ6က့ိ6 ေရွးအံေ့သာင0ါ ကိ6ယက်ိ6ကိ6ယ ်စနွ်ေ့တာ်မN]ပီ။ကာလအချိနတ်နမ်0သကေ်သခြံခငး်/0ိ၏။ 

စWရဟဘ်ကရာ ၂:၄၈ - (အိ6-အစoရာအလီမီျိVး<ယွအ်ေပါငး်တိ6 ့)အသငတ်ိ6သ့ညေ်သ]ပီးေနာက/်0ငြ်ပန ်

ထရမည့ ်ကယိာမတေ်န ့(၏ေဘး) ကိ6 (အထNးပင)် ေbကာကရံွ်R၍ မိမိတိ6က့ိ6ယက်ိ6 ကာကယွb်ကက6န၊် 
(အဘယေ်bကာင့ဟ်NမN) ထိ6ေနတ့ငွ ်မညသ်Nတစဦ်းတစေ်ယာကမ်dတစစ်ံ6တစေ်ယာကေ်သာသN<0င့ပ်တ ်

သက၍် အနညး်ငယမ်dကိ6ပင ်ြဖည့စ်မွ်းေပး<ိ6ငမ်ညမ်ဟ6တ။် အဘယသ်N တစစ်ံ6တစေ်ယာက၏် 

အသနားခေံပးြခငး်ကိ6လညး်(ငါအ/0ငသ်ည)် သေဘာတNလကခ်ေံတာ ်မNမညမ်ဟ6တ။်  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟယ်W*တွ(်စ)်  ၁၀:၃ - ..မညသ်Nမဆိ6ထိ6အ/0ငြ်မတခ်ငွ့ြ်ပVေတာ်မN]ပီးမ0သာလdငb်ကားဝငအ်သနားခ ံ

ေပး<ိ6ငမ်ညြ်ဖစ၏်။  

စWရတဇွွဇ်ဇ0မရ် ၃၉:၄၄-bကားဝငအ်သနားခမံ\အာဏာအလံ6းစံ6ကားအလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၌်သာ/0ိ၏။ 
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ခရစေ်တာ်သည ်ဘ0ရားသခင၏်သားေတာ်ြဖစေ်5ကာငး်ကိ0လကခ်ံပါသလား။ 

သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကမ်ခံပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁၆:၁၆ - /0ိမ6နေ်ပတr6က၊ ကိ6ယေ်တာ်သည ်ခရစေ်တာ်တညး်ေသာ အသက/်0င ်

ေတာ်မNေသာ ဘ6ရားသခင၏် သားေတာ်ြဖစေ်တာမ်Nသညဟ်6 ေလdာကေ်လ၏။ 

:+ငမ်ာက0ခရစဝ်င ် ၁၄:၆၁-၆၂ - ၆၁ သငသ်ည ် ခရစေ်တာ်တညး်ဟNေသာ မဂ�လာ/0ိေသာ ဘ6ရား 
သခင၏်သားေတာ ်မ0နသ်ေလာဟ6 ေြမးြပနလ်dင၊် ၆၂ ေယr\က၊ မ0န၏်..ဟ6 မိန်ေ့တာ်မN၏။ 

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ် ၁:၃၂၊၃၅ - ၃၂ထိ6သားသညက်ား၊ eကးီြမတေ်သာသN ြဖစလ်မိ်မ့ည။် အြမင်ဆ့ံ6း 
ေသာ ဘ6ရား၏သားေတာ်ဟ6 ေခuေဝuသမ6တြ်ခငး်ကိ6 ခရံလမိ်မ့ည။် ၃၅ ..ထိ6အေbကာငး်ေbကာင် ့ထိ6 
သန်/့0ငး်ေသာသားသညလ်ညး် ဘ6ရားသခင၏်သားေတာ်ဟ6ေခuေဝuသမ6တြ်ခငး်ကိ6 ခရံလမိ်မ့ည။် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ် ၁:၂၉-၃၄- ၂၉ ေယr\Zကလာေတာ်မNသညက်ိ6 ေယာဟနသ်ညြ်မငလ်dင၊်၃၄ 

ငါသညြ်မင၍် ဤသNသည ် ဘ6ရားသခင၏် သားေတာ်ြဖစေ်တာ်မNေbကာငး်ကိ6 သကေ်သခသံညဟ်6 
ေယာဟနဆ်ိ6ေလ၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
တဗ်ဘ ီ၉:၃၀-၃၁ - ၃၀နဆရွာနတီိ6က့လညး်မစဟီသ်ညအ်လ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏်သားေတာ်ြဖစသ်ည ်

ဟN၍ ေြပာဆိ6ခဲb့ကေလသည။် ၃၁ ထိ6သNတိ6သ့ည ်မိမိတိ6၏့ တရားေဟာဆရာ တိ6က့ိ6လညး်ေကာငး်၊ 
ဘ6နး်eကးီရဟနး်တိ6က့ိ6လညး်ေကာငး်၊‘မရ်ယမ်’၏သားေတာ’်မစဟီ’်ကိ6လညး်ေကာငး်၊အလ> ာဟ ်

အ/0ငြ်မတအ်ား စနွ ့၍် (မိမိတိ6၏့)အ/0ငသ်ခငမ်ျား ြပVလ6ပ်ထားခဲb့ကေလသည။် အမ0န ်စငစ်စေ်သာ် 
ကား ထိ6သNတိ6သ့ည ်တစဆ်Nတညး်ေသာ ကိ6းကယွရ်ာအ/0ငြ်မတအ်ားသာလdင ်ခဝပ် ကိ6းကယွရ်န ်

အမိန ့ေ်ပးေတ◌မ်Nြခငး်ကိ6 ခခံဲb့ကရေလသည။် ထိ6(တစဆ်Nတညး်ေသာ) အ/0ငြ်မတမ်0 တစပ်ါး အြခား 
ခဝပ်ကိ6းကယွရ်ာ အ/0ငဟ်N၍အလdငး်မ/0ိ]ပီ။ ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည၎်ငး်တိ6တ့ွဖဲက<်\ငိး် ယ0F(ကိ6းကယွ)် 

bကသညတ်ိ6မ့0(လံ6းဝ) သန ့/်0ငး်စငb်ကယေ်တာ်မNေချသတညး်။ 

မ+တခ်ျက။် သမ#ာကျမ်းစာတငွ ်သခငေ်ယRBအား ဘ0ရားသခင၏်သားေတာ်အေနြဖင် ့ေဖာ်ြပ ထား 
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သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်များတငွ ်‘ဘ0ရားသခင၏်သားေတာ’် ဟ0သံ0း*Bန်းြခငး်သည ်

ေမထံ0သဝံါသြပ[ြခငး်မ+ ကငး်လတွ်̀ ပီး ေမွးဖွားလာသည့် လWသားတစဉ်းီြဖစေ်5ကာငး်ကိ0 
ေဖာ်ြပလိ0ြခငး် ဟ0တပ်ါသလား။ 

သမ#ာကျမ်းစာ မဟ0တပ်ါ  /  ဟ0တသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၁:၂၆-၃၅ - ၂၇ သတိ6သ့မီးကညာကား၊ မာရိအမည/်0ိ၏။ ၃၅ေကာငး်ကငတ်မန ်

ကလညး်၊ သန်/့0ငး်ေသာဝိညာFေတာ်သည ်သင၏်အေပuမ0ာသကေ်ရာကေ်တာ်မN၍၊ အြမင်ဆ့ံ6း 
ေသာ ဘ6ရား၏တနခ်ိ6းအာ<6ေဘာ်ေတာ်သည ်သင်က့ိ6လ,မ်းမိ6းလမိ်မ့ည။် ထိ6အေbကာငး်ေbကာင်ထ့ိ6 
သန်/့0ငး်ေသာသားသညလ်ညး် ဘ6ရားသခင၏်သားေတာ်ဟ6 ေခuေဝuသမ6တြ်ခငး်ကိ6ခရံလမိ်မ့ည။်  

:+ငေ်ယာဟန် ဩဝါဒစာပဌမေစာင ် ၅:၂ဘ6ရားသခင၏်သားေတာ်သညZ်ကလာ၍၊မ0နေ်သာဘ6ရားသခင ်

ကိ6 သေိသာဥာဏက်ိ6 ငါတိ6အ့ား ေပးေတာ်မNသညက်ိ6လညး် ငါတိ6သ့bိက၏။ မ0နေ်သာဘ6ရားသခင ်

၌၎ငး်၊သားေတာ်ေယr\ခရစ၌်၎ငး်ငါတိ6သ့ည ်တညလ်ျက/်0ိbက၏။ထိ6သNသညမ်0နေ်သာဘ6ရားသခင ်

ြဖစေ်တာ်မN၏။ ထာဝရအသကလ်ညး် ြဖစေ်တာ်မN၏။.. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာအန်အမ် ၆:၁၀၁ - (စNရာအနအ်မ် ၆:၁၀၁ - (ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည)် 
မိ6းများ<0င့ပ်ထဝီေြမကိ6စတငဖ်နဆ်ငး်တထီငွေ်တာ်မN ေသာ အ/0ငြ်မတပ်င ်ြဖစေ်တာ်မNေပသည။် 
ထိ6အ/0ငြ်မတ၌် bကငရ်ာbကငဘ်ကမ်/0ိဘလဲျကအ်ဘယမ်0ာလdငထ်ိ6အ/0ငြ်မတသ်ားသမီး/0ိ<ိ6ငပ်ါအံန့ညး်။ 
စWရာဂျငန််၇၂:၃-ထိ6 ့ြပငဧ်ကနမ်6ချကk<်6ပ်တိ6အ့ားဖနဆ်ငး်ေမးွြမzေတာ်မNေသာအ/0ငြ်မတ၏်ဂ6ဏက်ျက ်

သေရသည ်ြမင့ြ်မတလ်0၏။ ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ညမ်ညသ်Nတစေ်ယာကက်ိ6မdbကငရ်ာbကငဖ်ကအ်ြဖစေ်ရွး 
ေကာကတ်ငေ်ြမUာကေ်တာ်မNခဲသ့ညလ်ညး်မ/0ိေပ။သားသမီးအြဖစြ်ပVလ6ပ်ေတာ်မNခဲသ့ညလ်ညး်မ/0ိေချ 

၈၀။. 80 

ခရစေ်တာ်သည ်လWသားများ၏ဝတြ်ပ[ကိ0းကယွြ်ခငး်ကိ0 အမ+န်တကယခ်ံရ`ပီး ယငး်ကဲသ့ိ0 ့ 

ဝတြ်ပ[ကိ0းကယွြ်ခငး်ကိ0 တရားဝငအ်ြဖစ ်သWလကခ်ံခဲပ့ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကမ်ခံပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၈:၉-၁၀ - ၉ လမ်းမ0ာသာွးbကစF ေယr\သည ်eကVိဆိ6ေတာ်မN၍၊ သငတ်ိ6အ့ား 
မဂ�လာြဖစေ်စသတညး်ဟ6 မိန်ေ့တာ ်မN၏။ ထိ6မိနး်မတိ6သ့ည ်ချFးကပ်၍ ေြခေတာ်ကိ6ဘကယ်မ်း 
လျက ်ြပပ်ဝပ်ကိ6းကယွb်က၏။ ၁၀ ေယr\ကလညး်..ဤသတိငး်စကားကိ6 bကားေြပာbကေလာ။့ 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၉:၃၅-၃၈ - ၃၅ ဘ6ရားသခင၏်သားေတာ်ကိ6 ယံ6bကညသ်ေလာဟ6 ေမးေတာ ်

မN၏။ ၃၈ သခင၊် အကk<်6ပ်ယံ6bကညပ်ါ၏ဟ6 ေလdာက၍် +ွတြ်ပပ်ကိ6းကယွေ်လ၏။  
:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၂၀:၂၈-၂၉ - ၂၈ ေသာမကလညး်၊ အကk<်6ပ်၏အ/0င၊် အကk<်6ပ်၏ ဘ6ရား 
သခငပ်ါတကားဟ6 ြပန၍်ေလdာက၏်။ ၂၉ 

ေယr\ကလညး်၊သငသ်ညင်ါက့ိ6ြမငေ်သာေbကာင်ယ့ံ6ြခငး် /0ိ၏။ ငါက့ိ6မြမငဘ်ယဲံ6ေသာသNတိ6သ့ည ်

မဂ�လာ/0ိbက၏ဟ6 မိန်ေ့တာ်မN၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၁၆၊ ၁၁၈ -၁၁၆အbကငအ်ခါဝယအ်လ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည(်ဤသိ6 ့)မိန ့b်ကား 
ေတာမ်Nအံ။့ “အိ6-‘မရ်ယမ်’၏သား‘အစီာ’အသငက် လNတိ6အ့ား အသငတ်ိ6သ့ည ်အလ> ာဟအ်/0င ်

ြမတအ်ြပင ်ကk<်6ပ် (အစီာ) ကိ6လညး်ေကာငး်၊ ကk<်6ပ်၏မယေ်တာ ်(မရ်ယမ်)ကိ6လညး်ေကာငး်၊ကိ6း 
ကယွရ်ာ (ဘ6ရား)<0စပ်ါးမ0တယ်Nbကေလက6န”် ဟ6 ေြပာbကားခဲပ့ါသေလာ။ထိ6အခါ(အစီာ)(အလိ6င ်

ဟစoလာမ်) သည ်(ဤသိ6 ့) ေလdာကထ်ားြပနb်ကားေပအံ။့ “(အိ6 - အ/0င)် အ/0ငြ်မတသ်ည ်သန ့/်0ငး် 
စငb်ကယ ်ေတာ်မNပါ၏။ ကkနေ်တာ်မျိVးမ0ာ မိမိမေြပာထိ6ကေ်သာစကားကိ6 ေြပာဆိ6ခငွ့ ်အလျငး်မ/0ိပါ။ 

၁၁၈ “ ဧကနစ်ငစ်စ ်အ/0ငြ်မတသ်ည ်တနခ်ိ6းအာ<6ေဘာ်<0င့ ်ြပည့စ်ံ6ေတာ်မNေသာအ/0င၊် ကျိVးေbကာငး် 
ဆငြ်ခငတ်ံ6ဉာဏ<်0င့ ်ြပည့စ်ံ6ေတာ်မNေသာအ/0င ်ြဖစေ်တာ်မNပါသည။်” 
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သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်များတငွ ်‘ဘ0ရားသခင၏်သားေတာ’် ဟ0သံ0း*Bန်းြခငး်သည ်

ေမထံ0သဝံါသြပ[ြခငး်မ+ ကငး်လတွ်̀ ပီး ေမွးဖွားလာသည့် လWသားတစဉ်းီြဖစေ်5ကာငး်ကိ0 
ေဖာ်ြပလိ0ြခငး် ဟ0တပ်ါသလား။ 

သမ#ာကျမ်းစာ မဟ0တပ်ါ  /  ဟ0တသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၁:၂၆-၃၅ - ၂၇ သတိ6သ့မီးကညာကား၊ မာရိအမည/်0ိ၏။ ၃၅ေကာငး်ကငတ်မန ်

ကလညး်၊ သန်/့0ငး်ေသာဝိညာFေတာ်သည ်သင၏်အေပuမ0ာသကေ်ရာကေ်တာ်မN၍၊ အြမင်ဆ့ံ6း 
ေသာ ဘ6ရား၏တနခ်ိ6းအာ<6ေဘာ်ေတာ်သည ်သင်က့ိ6လ,မ်းမိ6းလမိ်မ့ည။် ထိ6အေbကာငး်ေbကာင်ထ့ိ6 
သန်/့0ငး်ေသာသားသညလ်ညး် ဘ6ရားသခင၏်သားေတာဟ်6 ေခuေဝuသမ6တြ်ခငး်ကိ6ခရံလမိ်မ့ည။်  

:+ငေ်ယာဟန် ဩဝါဒစာပဌမေစာင ် ၅:၂ဘ6ရားသခင၏်သားေတာ်သညZ်ကလာ၍၊မ0နေ်သာဘ6ရားသခင ်

ကိ6 သေိသာဥာဏက်ိ6 ငါတိ6အ့ား ေပးေတာ်မNသညက်ိ6လညး် ငါတိ6သ့bိက၏။ မ0နေ်သာဘ6ရားသခင ်

၌၎ငး်၊သားေတာ်ေယr\ခရစ၌်၎ငး်ငါတိ6သ့ည ်တညလ်ျက/်0ိbက၏။ထိ6သNသညမ်0နေ်သာဘ6ရားသခင ်

ြဖစေ်တာ်မN၏။ ထာဝရအသကလ်ညး် ြဖစေ်တာ်မN၏။.. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာအန်အမ် ၆:၁၀၁ - (စNရာအနအ်မ် ၆:၁၀၁ - (ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည)် 
မိ6းများ<0င့ပ်ထဝီေြမကိ6စတငဖ်နဆ်ငး်တထီငွေ်တာ်မN ေသာ အ/0ငြ်မတပ်င ်ြဖစေ်တာ်မNေပသည။် 
ထိ6အ/0ငြ်မတ၌် bကငရ်ာbကငဘ်ကမ်/0ိဘလဲျကအ်ဘယမ်0ာလdငထ်ိ6အ/0ငြ်မတသ်ားသမီး/0ိ<ိ6ငပ်ါအံန့ညး်။ 
စWရာဂျငန််၇၂:၃-ထိ6 ့ြပငဧ်ကနမ်6ချကk<်6ပ်တိ6အ့ားဖနဆ်ငး်ေမးွြမzေတာ်မNေသာအ/0ငြ်မတ၏်ဂ6ဏက်ျက ်

သေရသည ်ြမင့ြ်မတလ်0၏။ ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ညမ်ညသ်Nတစေ်ယာကက်ိ6မdbကငရ်ာbကငဖ်ကအ်ြဖစေ်ရွး 
ေကာကတ်ငေ်ြမUာကေ်တာ်မNခဲသ့ညလ်ညး်မ/0ိေပ။သားသမီးအြဖစြ်ပVလ6ပ်ေတာ်မNခဲသ့ညလ်ညး်မ/0ိေချ 
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ခရစေ်တာ်သည ်လWသားများ၏ဝတြ်ပ[ကိ0းကယွြ်ခငး်ကိ0 အမ+န်တကယခ်ံရ`ပီး ယငး်ကဲသ့ိ0 ့ 

ဝတြ်ပ[ကိ0းကယွြ်ခငး်ကိ0 တရားဝငအ်ြဖစ ်သWလကခ်ံခဲပ့ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကမ်ခံပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၈:၉-၁၀ - ၉ လမ်းမ0ာသာွးbကစF ေယr\သည ်eကVိဆိ6ေတာ်မN၍၊ သငတ်ိ6အ့ား 
မဂ�လာြဖစေ်စသတညး်ဟ6 မိန်ေ့တာ် မN၏။ ထိ6မိနး်မတိ6သ့ည ်ချFးကပ်၍ ေြခေတာ်ကိ6ဘကယ်မ်း 
လျက ်ြပပ်ဝပ်ကိ6းကယွb်က၏။ ၁၀ ေယr\ကလညး်..ဤသတိငး်စကားကိ6 bကားေြပာbကေလာ။့ 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၉:၃၅-၃၈ - ၃၅ ဘ6ရားသခင၏်သားေတာ်ကိ6 ယံ6bကညသ်ေလာဟ6 ေမးေတာ ်

မN၏။ ၃၈ သခင၊် အကk<်6ပ်ယံ6bကညပ်ါ၏ဟ6 ေလdာက၍် +ွတြ်ပပ်ကိ6းကယွေ်လ၏။  
:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၂၀:၂၈-၂၉ - ၂၈ ေသာမကလညး်၊ အကk<်6ပ်၏အ/0င၊် အကk<်6ပ်၏ ဘ6ရား 
သခငပ်ါတကားဟ6 ြပန၍်ေလdာက၏်။ ၂၉ 

ေယr\ကလညး်၊သငသ်ညင်ါက့ိ6ြမငေ်သာေbကာင်ယ့ံ6ြခငး် /0ိ၏။ ငါက့ိ6မြမငဘ်ယဲံ6ေသာသNတိ6သ့ည ်

မဂ�လာ/0ိbက၏ဟ6 မိန်ေ့တာ်မN၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၁၆၊ ၁၁၈ -၁၁၆အbကငအ်ခါဝယအ်လ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည(်ဤသိ6 ့)မိန ့b်ကား 
ေတာမ်Nအံ။့ “အိ6-‘မရ်ယမ်’၏သား‘အစီာ’အသငက် လNတိ6အ့ား အသငတ်ိ6သ့ည ်အလ> ာဟအ်/0င ်

ြမတအ်ြပင ်ကk<်6ပ် (အစီာ) ကိ6လညး်ေကာငး်၊ ကk<်6ပ်၏မယေ်တာ ်(မရ်ယမ်)ကိ6လညး်ေကာငး်၊ကိ6း 
ကယွရ်ာ (ဘ6ရား)<0စပ်ါးမ0တယ်Nbကေလက6န”် ဟ6 ေြပာbကားခဲပ့ါသေလာ။ထိ6အခါ(အစီာ)(အလိ6င ်

ဟစoလာမ်) သည ်(ဤသိ6 ့) ေလdာကထ်ားြပနb်ကားေပအံ။့ “(အိ6 - အ/0င)် အ/0ငြ်မတသ်ည ်သန ့/်0ငး် 
စငb်ကယ ်ေတာ်မNပါ၏။ ကkနေ်တာ်မျိVးမ0ာ မိမိမေြပာထိ6ကေ်သာစကားကိ6 ေြပာဆိ6ခငွ့ ်အလျငး်မ/0ိပါ။ 

၁၁၈ “ ဧကနစ်ငစ်စ ်အ/0ငြ်မတသ်ည ်တနခ်ိ6းအာ<6ေဘာ်<0င့ ်ြပည့စ်ံ6ေတာ်မNေသာအ/0င၊် ကျိVးေbကာငး် 
ဆငြ်ခငတ်ံ6ဉာဏ<်0င့ ်ြပည့စ်ံ6ေတာ်မNေသာအ/0င ်ြဖစေ်တာ်မNပါသည။်” 
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သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်များတငွ ်‘ဘ0ရားသခင၏်သားေတာ’် ဟ0သံ0း*Bန်းြခငး်သည ်

ေမထံ0သဝံါသြပ[ြခငး်မ+ ကငး်လတွ်̀ ပီး ေမွးဖွားလာသည့် လWသားတစဉ်းီြဖစေ်5ကာငး်ကိ0 
ေဖာ်ြပလိ0ြခငး် ဟ0တပ်ါသလား။ 

သမ#ာကျမ်းစာ မဟ0တပ်ါ  /  ဟ0တသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၁:၂၆-၃၅ - ၂၇ သတိ6သ့မီးကညာကား၊ မာရိအမည/်0ိ၏။ ၃၅ေကာငး်ကငတ်မန ်

ကလညး်၊ သန်/့0ငး်ေသာဝိညာFေတာ်သည ်သင၏်အေပuမ0ာသကေ်ရာကေ်တာ်မN၍၊ အြမင်ဆ့ံ6း 
ေသာ ဘ6ရား၏တနခ်ိ6းအာ<6ေဘာ်ေတာ်သည ်သင်က့ိ6လ,မ်းမိ6းလမိ်မ့ည။် ထိ6အေbကာငး်ေbကာင်ထ့ိ6 
သန်/့0ငး်ေသာသားသညလ်ညး် ဘ6ရားသခင၏်သားေတာ်ဟ6 ေခuေဝuသမ6တြ်ခငး်ကိ6ခရံလမိ်မ့ည။်  

:+ငေ်ယာဟန် ဩဝါဒစာပဌမေစာင ် ၅:၂ဘ6ရားသခင၏်သားေတာ်သညZ်ကလာ၍၊မ0နေ်သာဘ6ရားသခင ်

ကိ6 သေိသာဥာဏက်ိ6 ငါတိ6အ့ား ေပးေတာ်မNသညက်ိ6လညး် ငါတိ6သ့bိက၏။ မ0နေ်သာဘ6ရားသခင ်

၌၎ငး်၊သားေတာ်ေယr\ခရစ၌်၎ငး်ငါတိ6သ့ည ်တညလ်ျက/်0ိbက၏။ထိ6သNသညမ်0နေ်သာဘ6ရားသခင ်

ြဖစေ်တာ်မN၏။ ထာဝရအသကလ်ညး် ြဖစေ်တာ်မN၏။.. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာအန်အမ် ၆:၁၀၁ - (စNရာအနအ်မ် ၆:၁၀၁ - (ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည)် 
မိ6းများ<0င့ပ်ထဝီေြမကိ6စတငဖ်နဆ်ငး်တထီငွေ်တာ်မN ေသာ အ/0ငြ်မတပ်င ်ြဖစေ်တာ်မNေပသည။် 
ထိ6အ/0ငြ်မတ၌် bကငရ်ာbကငဘ်ကမ်/0ိဘလဲျကအ်ဘယမ်0ာလdငထ်ိ6အ/0ငြ်မတသ်ားသမီး/0ိ<ိ6ငပ်ါအံန့ညး်။ 
စWရာဂျငန််၇၂:၃-ထိ6 ့ြပငဧ်ကနမ်6ချကk<်6ပ်တိ6အ့ားဖနဆ်ငး်ေမးွြမzေတာ်မNေသာအ/0ငြ်မတ၏်ဂ6ဏက်ျက ်

သေရသည ်ြမင့ြ်မတလ်0၏။ ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ညမ်ညသ်Nတစေ်ယာကက်ိ6မdbကငရ်ာbကငဖ်ကအ်ြဖစေ်ရွး 
ေကာကတ်ငေ်ြမUာကေ်တာ်မNခဲသ့ညလ်ညး်မ/0ိေပ။သားသမီးအြဖစြ်ပVလ6ပ်ေတာ်မNခဲသ့ညလ်ညး်မ/0ိေချ 
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ခရစေ်တာ်သည ်လWသားများ၏ဝတြ်ပ[ကိ0းကယွြ်ခငး်ကိ0 အမ+န်တကယခ်ံရ`ပီး ယငး်ကဲသ့ိ0 ့ 

ဝတြ်ပ[ကိ0းကယွြ်ခငး်ကိ0 တရားဝငအ်ြဖစ ်သWလကခ်ံခဲပ့ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကမ်ခံပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၈:၉-၁၀ - ၉ လမ်းမ0ာသာွးbကစF ေယr\သည ်eကVိဆိ6ေတာ်မN၍၊ သငတ်ိ6အ့ား 
မဂ�လာြဖစေ်စသတညး်ဟ6 မိန်ေ့တာ ်မN၏။ ထိ6မိနး်မတိ6သ့ည ်ချFးကပ်၍ ေြခေတာ်ကိ6ဘကယ်မ်း 
လျက ်ြပပ်ဝပ်ကိ6းကယွb်က၏။ ၁၀ ေယr\ကလညး်..ဤသတိငး်စကားကိ6 bကားေြပာbကေလာ။့ 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၉:၃၅-၃၈ - ၃၅ ဘ6ရားသခင၏်သားေတာ်ကိ6 ယံ6bကညသ်ေလာဟ6 ေမးေတာ ်

မN၏။ ၃၈ သခင၊် အကk<်6ပ်ယံ6bကညပ်ါ၏ဟ6 ေလdာက၍် +ွတြ်ပပ်ကိ6းကယွေ်လ၏။  
:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၂၀:၂၈-၂၉ - ၂၈ ေသာမကလညး်၊ အကk<်6ပ်၏အ/0င၊် အကk<်6ပ်၏ ဘ6ရား 
သခငပ်ါတကားဟ6 ြပန၍်ေလdာက၏်။ ၂၉ 

ေယr\ကလညး်၊သငသ်ညင်ါက့ိ6ြမငေ်သာေbကာင်ယ့ံ6ြခငး် /0ိ၏။ ငါက့ိ6မြမငဘ်ယဲံ6ေသာသNတိ6သ့ည ်

မဂ�လာ/0ိbက၏ဟ6 မိန်ေ့တာ်မN၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၁၆၊ ၁၁၈ -၁၁၆အbကငအ်ခါဝယအ်လ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည(်ဤသိ6 ့)မိန ့b်ကား 
ေတာမ်Nအံ။့ “အိ6-‘မရ်ယမ်’၏သား‘အစီာ’အသငက် လNတိ6အ့ား အသငတ်ိ6သ့ည ်အလ> ာဟအ်/0င ်

ြမတအ်ြပင ်ကk<်6ပ် (အစီာ) ကိ6လညး်ေကာငး်၊ ကk<်6ပ်၏မယေ်တာ ်(မရ်ယမ်)ကိ6လညး်ေကာငး်၊ကိ6း 
ကယွရ်ာ (ဘ6ရား)<0စပ်ါးမ0တယ်Nbကေလက6န”် ဟ6 ေြပာbကားခဲပ့ါသေလာ။ထိ6အခါ(အစီာ)(အလိ6င ်

ဟစoလာမ်) သည ်(ဤသိ6 ့) ေလdာကထ်ားြပနb်ကားေပအံ။့ “(အိ6 - အ/0င)် အ/0ငြ်မတသ်ည ်သန ့/်0ငး် 
စငb်ကယ ်ေတာ်မNပါ၏။ ကkနေ်တာ်မျိVးမ0ာ မိမိမေြပာထိ6ကေ်သာစကားကိ6 ေြပာဆိ6ခငွ့ ်အလျငး်မ/0ိပါ။ 

၁၁၈ “ ဧကနစ်ငစ်စ ်အ/0ငြ်မတသ်ည ်တနခ်ိ6းအာ<6ေဘာ်<0င့ ်ြပည့စ်ံ6ေတာ်မNေသာအ/0င၊် ကျိVးေbကာငး် 
ဆငြ်ခငတ်ံ6ဉာဏ<်0င့ ်ြပည့စ်ံ6ေတာ်မNေသာအ/0င ်ြဖစေ်တာ်မNပါသည။်” 
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သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်များတငွ ်‘ဘ0ရားသခင၏်သားေတာ’် ဟ0သံ0း*Bန်းြခငး်သည ်

ေမထံ0သဝံါသြပ[ြခငး်မ+ ကငး်လတွ်̀ ပီး ေမွးဖွားလာသည့် လWသားတစဉ်းီြဖစေ်5ကာငး်ကိ0 
ေဖာ်ြပလိ0ြခငး် ဟ0တပ်ါသလား။ 

သမ#ာကျမ်းစာ မဟ0တပ်ါ  /  ဟ0တသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၁:၂၆-၃၅ - ၂၇ သတိ6သ့မီးကညာကား၊ မာရိအမည/်0ိ၏။ ၃၅ေကာငး်ကငတ်မန ်

ကလညး်၊ သန်/့0ငး်ေသာဝိညာFေတာ်သည ်သင၏်အေပuမ0ာသကေ်ရာကေ်တာ်မN၍၊ အြမင်ဆ့ံ6း 
ေသာ ဘ6ရား၏တနခ်ိ6းအာ<6ေဘာ်ေတာ်သည ်သင်က့ိ6လ,မ်းမိ6းလမိ်မ့ည။် ထိ6အေbကာငး်ေbကာင်ထ့ိ6 
သန်/့0ငး်ေသာသားသညလ်ညး် ဘ6ရားသခင၏်သားေတာ်ဟ6 ေခuေဝuသမ6တြ်ခငး်ကိ6ခရံလမိ်မ့ည။်  

:+ငေ်ယာဟန် ဩဝါဒစာပဌမေစာင ် ၅:၂ဘ6ရားသခင၏်သားေတာ်သညZ်ကလာ၍၊မ0နေ်သာဘ6ရားသခင ်

ကိ6 သေိသာဥာဏက်ိ6 ငါတိ6အ့ား ေပးေတာ်မNသညက်ိ6လညး် ငါတိ6သ့bိက၏။ မ0နေ်သာဘ6ရားသခင ်

၌၎ငး်၊သားေတာ်ေယr\ခရစ၌်၎ငး်ငါတိ6သ့ည ်တညလ်ျက/်0ိbက၏။ထိ6သNသညမ်0နေ်သာဘ6ရားသခင ်

ြဖစေ်တာ်မN၏။ ထာဝရအသကလ်ညး် ြဖစေ်တာ်မN၏။.. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာအန်အမ် ၆:၁၀၁ - (စNရာအနအ်မ် ၆:၁၀၁ - (ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည)် 
မိ6းများ<0င့ပ်ထဝီေြမကိ6စတငဖ်နဆ်ငး်တထီငွေ်တာ်မN ေသာ အ/0ငြ်မတပ်င ်ြဖစေ်တာ်မNေပသည။် 
ထိ6အ/0ငြ်မတ၌် bကငရ်ာbကငဘ်ကမ်/0ိဘလဲျကအ်ဘယမ်0ာလdငထ်ိ6အ/0ငြ်မတသ်ားသမီး/0ိ<ိ6ငပ်ါအံန့ညး်။ 
စWရာဂျငန််၇၂:၃-ထိ6 ့ြပငဧ်ကနမ်6ချကk<်6ပ်တိ6အ့ားဖနဆ်ငး်ေမးွြမzေတာ်မNေသာအ/0ငြ်မတ၏်ဂ6ဏက်ျက ်

သေရသည ်ြမင့ြ်မတလ်0၏။ ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ညမ်ညသ်Nတစေ်ယာကက်ိ6မdbကငရ်ာbကငဖ်ကအ်ြဖစေ်ရွး 
ေကာကတ်ငေ်ြမUာကေ်တာ်မNခဲသ့ညလ်ညး်မ/0ိေပ။သားသမီးအြဖစြ်ပVလ6ပ်ေတာ်မNခဲသ့ညလ်ညး်မ/0ိေချ 
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ခရစေ်တာ်သည ်လWသားများ၏ဝတြ်ပ[ကိ0းကယွြ်ခငး်ကိ0 အမ+န်တကယခ်ံရ`ပီး ယငး်ကဲသ့ိ0 ့ 

ဝတြ်ပ[ကိ0းကယွြ်ခငး်ကိ0 တရားဝငအ်ြဖစ ်သWလကခ်ံခဲပ့ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကမ်ခံပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၈:၉-၁၀ - ၉ လမ်းမ0ာသာွးbကစF ေယr\သည ်eကVိဆိ6ေတာ်မN၍၊ သငတ်ိ6အ့ား 
မဂ�လာြဖစေ်စသတညး်ဟ6 မိန်ေ့တာ် မN၏။ ထိ6မိနး်မတိ6သ့ည ်ချFးကပ်၍ ေြခေတာ်ကိ6ဘကယ်မ်း 
လျက ်ြပပ်ဝပ်ကိ6းကယွb်က၏။ ၁၀ ေယr\ကလညး်..ဤသတိငး်စကားကိ6 bကားေြပာbကေလာ။့ 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၉:၃၅-၃၈ - ၃၅ ဘ6ရားသခင၏်သားေတာ်ကိ6 ယံ6bကညသ်ေလာဟ6 ေမးေတာ ်

မN၏။ ၃၈ သခင၊် အကk<်6ပ်ယံ6bကညပ်ါ၏ဟ6 ေလdာက၍် +ွတြ်ပပ်ကိ6းကယွေ်လ၏။  
:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၂၀:၂၈-၂၉ - ၂၈ ေသာမကလညး်၊ အကk<်6ပ်၏အ/0င၊် အကk<်6ပ်၏ ဘ6ရား 
သခငပ်ါတကားဟ6 ြပန၍်ေလdာက၏်။ ၂၉ 

ေယr\ကလညး်၊သငသ်ညင်ါက့ိ6ြမငေ်သာေbကာင်ယ့ံ6ြခငး် /0ိ၏။ ငါက့ိ6မြမငဘ်ယဲံ6ေသာသNတိ6သ့ည ်

မဂ�လာ/0ိbက၏ဟ6 မိန်ေ့တာ်မN၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၁၆၊ ၁၁၈ -၁၁၆အbကငအ်ခါဝယအ်လ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည(်ဤသိ6 ့)မိန ့b်ကား 
ေတာမ်Nအံ။့ “အိ6-‘မရ်ယမ်’၏သား‘အစီာ’အသငက် လNတိ6အ့ား အသငတ်ိ6သ့ည ်အလ> ာဟအ်/0င ်

ြမတအ်ြပင ်ကk<်6ပ် (အစီာ) ကိ6လညး်ေကာငး်၊ ကk<်6ပ်၏မယေ်တာ ်(မရ်ယမ်)ကိ6လညး်ေကာငး်၊ကိ6း 
ကယွရ်ာ (ဘ6ရား)<0စပ်ါးမ0တယ်Nbကေလက6န”် ဟ6 ေြပာbကားခဲပ့ါသေလာ။ထိ6အခါ(အစီာ)(အလိ6င ်

ဟစoလာမ်) သည ်(ဤသိ6 ့) ေလdာကထ်ားြပနb်ကားေပအံ။့ “(အိ6 - အ/0င)် အ/0ငြ်မတသ်ည ်သန ့/်0ငး် 
စငb်ကယ ်ေတာ်မNပါ၏။ ကkနေ်တာ်မျိVးမ0ာ မိမိမေြပာထိ6ကေ်သာစကားကိ6 ေြပာဆိ6ခငွ့ ်အလျငး်မ/0ိပါ။ 

၁၁၈ “ ဧကနစ်ငစ်စ ်အ/0ငြ်မတသ်ည ်တနခ်ိ6းအာ<6ေဘာ်<0င့ ်ြပည့စ်ံ6ေတာ်မNေသာအ/0င၊် ကျိVးေbကာငး် 
ဆငြ်ခငတ်ံ6ဉာဏ<်0င့ ်ြပည့စ်ံ6ေတာ်မNေသာအ/0င ်ြဖစေ်တာ်မNပါသည။်” 
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ခရစေ်တာ်သည ်လWသားများ၏ အြပစမ်ျားကိ0ခွင်လ့တွေ်ပး*ိ0ငသ်Wြဖစေ်5ကာငး်ကိ0 လကခ်ံ 
ပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကမ်ခံပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ာက0ခရစဝ်င ်၂:၅-၇၊၁၀-၁၁ - ၅ေယr\သည ်ထိ6သNတိ6၏့ ယံ6bကညြ်ခငး်ကိ6ြမငလ်dင၊် လကေ်ြခ 

ေသေသာသNအား၊ ငါသ့ား၊ သင၏် အြပစက်ိ6 လတွေ်စ]ပီဟ6မိန်ေ့တာ်မN၏။ ....၇ဤသNသည ်ဘ6ရား 
ကိ6လနွက်ျzး၍ အဘယေ်bကာင် ့ဤသိ6ေ့ြပာရသနညး်။ ဘ6ရားသခငမ်0တပါး 
အဘယသ်Nသညအ်ြပစ ်ကိ6လ,တ<်ိ6ငသ်နညး်...၁၀ လNသားသည ်ေြမeကးီေပuမ0ာ 

အြပစလ်,တပိ်6ငသ်ညက်ိ6 သငတ်ိ6သ့ေိစြခငး် င0ါ ထေလာ။့ ၁၁ ကိ6ယအ်ပ်ိရာကိ6 ေဆာင၍် 

ကိ6ယအ်မိ်သိ6သ့ာွးေလာဟ့6 သင်အ့ား၊ ငါဆိ6သညဟ်6 လကေ်ြခေသေသာသNအား မိန်ေ့တာ်မN၏။ 

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၅:၂၀ - ကိ6ယေ်တာ်သည ်ထိ6သNတိ6၏့ယံ6bကညြ်ခငး်ကိ6ြမငလ်dင၊်လNနာအား၊အချငး် 
လN၊ သင၏်အြပစက်ိ6 လတွေ်စ]ပီဟ6 မိန်ေ့တာ်မN၏။  
:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၇:၄၈-ထိ6မိနး်မအားလညး်၊ သငသ်ညအ်ြပစတ်ိ6<့ 0င်လ့တွေ်လ]ပီဟ6မိန်ေ့တာ်မN၏။  
တမန်ေတာ်ဝတ~ [ ၁၀:၄၃ - ထိ6သခငက်ိ6 ယံ6bကညေ်သာသN/0ိသမdတိ6သ့ည ်နာမေတာ်အားြဖင် ့အြပစ ်

လ,တေ်တာ်မNြခငး်ေကျးဇNးကိ6 ခရံbကလတံဟ့N၍ မေရာဖကအ်ေပါငး်တိ6သ့ည ်ထိ6သခင၏် 

သကေ်သ ခြံဖစb်ကသညဟ်6 ေပတr6�မကဆ်ိ6၏။ 

တမန်ေတာ်ဝတ~ [ ၁၃:၃၈ - ထိ6ေbကာင်ည့အီစတ်ိ6က့ိ6၊ ထိ6သခင၏် ေကျးဇNးေတာ်ေbကာင် ့အြပစလ်,တ ်

ြခငး်တရားကိ6 သငတ်ိ6အ့ား ေဟာbကားသညက်ိ6၎ငး်၊  
:+ငေ်ယာဟန် ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၂:၁၂ - ချစသ်ားတိ6 ့၊ သငတ်ိ6သ့ည ်ထိ6သခင၏် နာမေတာ်အား 
ြဖင် ့အြပစမ်ျား<0င်က့ငး်လတွေ်သာေbကာင်၊့ သငတ်ိ6အ့ားငါေရး၍ေပးလိ6က၏်။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၁၃၅ စငစ်စေ်သာ်ကားအလ> ာဟအ်/0ငြ်မတမ်0တစပ်ါးအြပစမ်ျားမ0ချမ်းသာ 

ခငွ့ ်ေပး<ိ6ငေ်သာသN သညအ်ဘယသ်Nနညး်။  

စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ၅်:၇၅မရ်ယမ်၏သားေတာ်မစဟီသ်ညရ်စNလတ်မနေ်တာ်တစပ်ါးမdသာြဖစ၏်။ 
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ခရစေ်တာ်၌ ေသြခငး်*+င်င့ရဲအတကွ ်ေသာမ့ျား:+ိေ5ကာငး်ကိ0 လကခ်ံပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကမ်ခံပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၁၂:၅ - အဘယသ်Nကိ6 ေbကာကရ်မညန်ညး်ဟNမNကား၊ ကိ6ယခ်<|ာကိ6သတ]်ပီးမ0 ငရဲ 

ထသဲိ6 ့ ချ<ိ6ငေ်သာသNကိ6 ေbကာကb်ကေလာ။့  

ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁:၁-၁၈ - ၁ ထိ6သခင၏် ဗျာဒတိေ်တာ်ကိ6....၈ ငါသည ်အာလဖြဖစ၏်။ ဩေမဃ 

လညး် ြဖစ၏် ဟ6 အန<{တနခ်ိ6း<0င်ြ့ပည်စ့ံ6ေတာ်မN၍၊ ပစoVပ�န၊် အတတိ၊် အနာဂတက်ာလအစF/0ိ 
ေတာ်မNေသာ ထာဝရအ/0င ်ဘ6ရားသခင ်မိန်ေ့တာ်မN၏။ ၁၄ မျကစ်ေိတာ်သညလ်ညး် မီးလdံကဲသ့ိ6 ့ 
ြဖစ၏်။ ၁၇ငါသညအ်ဦးဆံ6းေသာသN၊ ေနာကဆ်ံ6းေသာ သNြဖစ၏်။ ၁၈အသက/်0ငေ်သာသNလညး် 
ြဖစ၏်။ ငါသည ်အရငေ်သသည ်ြဖစ၍်၊ ကမ�ာအဆကဆ်ကအ်သက<်0င် ့ြပည်စ့ံ6၏။ မရဏာ<0င် ့
မရဏာ<ိ6ငင်ကံိ6လညး်ငါအစိ6းရ၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာဇွခ်RW ဖ် ၄၃:၅၇၊ ၅၉ - ၎ငး်ြပင ်မရ်ယမ်၏သား(နဗီတမနေ်တာ်အစီာ) ၅၉ ထိ6မရ်ယမ်၏သား 
(အ ီစာ)ကား ကkနတ်စပ်ါးမdြဖစ၏်။ ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်၎ငး်၏အေပu၌ ေကျးဇNးြပVေတာ်မNခဲသ့ည့ ်
ြပင ်၎ငး်အား အစီရ်ာအလီအီမျိVးသားတိ6အ့ဖိ6 ့ စနံမNနာတစခ်6 ြပVလ6ပ်ေတာ်မNခဲ၏့။  

	

၈၁။. 81 

ခရစေ်တာ်သည ်လWသားများ၏ အြပစမ်ျားကိ0ခွင်လ့တွေ်ပး*ိ0ငသ်Wြဖစေ်5ကာငး်ကိ0 လကခ်ံ 
ပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကမ်ခံပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ာက0ခရစဝ်င ်၂:၅-၇၊၁၀-၁၁ - ၅ေယr\သည ်ထိ6သNတိ6၏့ ယံ6bကညြ်ခငး်ကိ6ြမငလ်dင၊် လကေ်ြခ 

ေသေသာသNအား၊ ငါသ့ား၊ သင၏် အြပစက်ိ6 လတွေ်စ]ပီဟ6မိန်ေ့တာ်မN၏။ ....၇ဤသNသည ်ဘ6ရား 
ကိ6လနွက်ျzး၍ အဘယေ်bကာင် ့ဤသိ6ေ့ြပာရသနညး်။ ဘ6ရားသခငမ်0တပါး 
အဘယသ်Nသညအ်ြပစ ်ကိ6လ,တ<်ိ6ငသ်နညး်...၁၀ လNသားသည ်ေြမeကးီေပuမ0ာ 

အြပစလ်,တပိ်6ငသ်ညက်ိ6 သငတ်ိ6သ့ေိစြခငး် င0ါ ထေလာ။့ ၁၁ ကိ6ယအ်ပ်ိရာကိ6 ေဆာင၍် 

ကိ6ယအ်မိ်သိ6သ့ာွးေလာဟ့6 သင်အ့ား၊ ငါဆိ6သညဟ်6 လကေ်ြခေသေသာသNအား မိန်ေ့တာ်မN၏။ 

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၅:၂၀ - ကိ6ယေ်တာ်သည ်ထိ6သNတိ6၏့ယံ6bကညြ်ခငး်ကိ6ြမငလ်dင၊်လNနာအား၊အချငး် 
လN၊ သင၏်အြပစက်ိ6 လတွေ်စ]ပီဟ6 မိန်ေ့တာ်မN၏။  
:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၇:၄၈-ထိ6မိနး်မအားလညး်၊ သငသ်ညအ်ြပစတ်ိ6<့ 0င်လ့တွေ်လ]ပီဟ6မိန်ေ့တာ်မN၏။  
တမန်ေတာ်ဝတ~ [ ၁၀:၄၃ - ထိ6သခငက်ိ6 ယံ6bကညေ်သာသN/0ိသမdတိ6သ့ည ်နာမေတာ်အားြဖင် ့အြပစ ်

လ,တေ်တာ်မNြခငး်ေကျးဇNးကိ6 ခရံbကလတံဟ့N၍ မေရာဖကအ်ေပါငး်တိ6သ့ည ်ထိ6သခင၏် 

သကေ်သ ခြံဖစb်ကသညဟ်6 ေပတr6�မကဆ်ိ6၏။ 

တမန်ေတာ်ဝတ~ [ ၁၃:၃၈ - ထိ6ေbကာင်ည့အီစတ်ိ6က့ိ6၊ ထိ6သခင၏် ေကျးဇNးေတာ်ေbကာင် ့အြပစလ်,တ ်

ြခငး်တရားကိ6 သငတ်ိ6အ့ား ေဟာbကားသညက်ိ6၎ငး်၊  
:+ငေ်ယာဟန် ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၂:၁၂ - ချစသ်ားတိ6 ့၊ သငတ်ိ6သ့ည ်ထိ6သခင၏် နာမေတာ်အား 
ြဖင် ့အြပစမ်ျား<0င်က့ငး်လတွေ်သာေbကာင်၊့ သငတ်ိ6အ့ားငါေရး၍ေပးလိ6က၏်။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၁၃၅ စငစ်စေ်သာ်ကားအလ> ာဟအ်/0ငြ်မတမ်0တစပ်ါးအြပစမ်ျားမ0ချမ်းသာ 

ခငွ့ ်ေပး<ိ6ငေ်သာသN သညအ်ဘယသ်Nနညး်။  

စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ၅်:၇၅မရ်ယမ်၏သားေတာ်မစဟီသ်ညရ်စNလတ်မနေ်တာ်တစပ်ါးမdသာြဖစ၏်။ 
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ခရစေ်တာ်၌ ေသြခငး်*+င်င့ရဲအတကွ ်ေသာမ့ျား:+ိေ5ကာငး်ကိ0 လကခ်ံပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကမ်ခံပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၁၂:၅ - အဘယသ်Nကိ6 ေbကာကရ်မညန်ညး်ဟNမNကား၊ ကိ6ယခ်<|ာကိ6သတ]်ပီးမ0 ငရဲ 

ထသဲိ6 ့ ချ<ိ6ငေ်သာသNကိ6 ေbကာကb်ကေလာ။့  

ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁:၁-၁၈ - ၁ ထိ6သခင၏် ဗျာဒတိေ်တာ်ကိ6....၈ ငါသည ်အာလဖြဖစ၏်။ ဩေမဃ 

လညး် ြဖစ၏် ဟ6 အန<{တနခ်ိ6း<0င်ြ့ပည်စ့ံ6ေတာ်မN၍၊ ပစoVပ�န၊် အတတိ၊် အနာဂတက်ာလအစF/0ိ 
ေတာ်မNေသာ ထာဝရအ/0င ်ဘ6ရားသခင ်မိန်ေ့တာ်မN၏။ ၁၄ မျကစ်ေိတာ်သညလ်ညး် မီးလdံကဲသ့ိ6 ့ 
ြဖစ၏်။ ၁၇ငါသညအ်ဦးဆံ6းေသာသN၊ ေနာကဆ်ံ6းေသာ သNြဖစ၏်။ ၁၈အသက/်0ငေ်သာသNလညး် 
ြဖစ၏်။ ငါသည ်အရငေ်သသည ်ြဖစ၍်၊ ကမ�ာအဆကဆ်ကအ်သက<်0င် ့ြပည်စ့ံ6၏။ မရဏာ<0င် ့
မရဏာ<ိ6ငင်ကံိ6လညး်ငါအစိ6းရ၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာဇွခ်RW ဖ် ၄၃:၅၇၊ ၅၉ - ၎ငး်ြပင ်မရ်ယမ်၏သား(နဗီတမနေ်တာ်အစီာ) ၅၉ ထိ6မရ်ယမ်၏သား 
(အ ီစာ)ကား ကkနတ်စပ်ါးမdြဖစ၏်။ ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်၎ငး်၏အေပu၌ ေကျးဇNးြပVေတာ်မNခဲသ့ည့ ်
ြပင ်၎ငး်အား အစီရ်ာအလီအီမျိVးသားတိ6အ့ဖိ6 ့ စနံမNနာတစခ်6 ြပVလ6ပ်ေတာ်မNခဲ၏့။  
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ခရစေ်တာ်သည ်လWသားများ၏ အြပစမ်ျားကိ0ခွင်လ့တွေ်ပး*ိ0ငသ်Wြဖစေ်5ကာငး်ကိ0 လကခ်ံ 
ပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကမ်ခံပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ာက0ခရစဝ်င ်၂:၅-၇၊၁၀-၁၁ - ၅ေယr\သည ်ထိ6သNတိ6၏့ ယံ6bကညြ်ခငး်ကိ6ြမငလ်dင၊် လကေ်ြခ 

ေသေသာသNအား၊ ငါသ့ား၊ သင၏် အြပစက်ိ6 လတွေ်စ]ပီဟ6မိန်ေ့တာ်မN၏။ ....၇ဤသNသည ်ဘ6ရား 
ကိ6လနွက်ျzး၍ အဘယေ်bကာင် ့ဤသိ6ေ့ြပာရသနညး်။ ဘ6ရားသခငမ်0တပါး 
အဘယသ်Nသညအ်ြပစ ်ကိ6လ,တ<်ိ6ငသ်နညး်...၁၀ လNသားသည ်ေြမeကးီေပuမ0ာ 

အြပစလ်,တပိ်6ငသ်ညက်ိ6 သငတ်ိ6သ့ေိစြခငး် င0ါ ထေလာ။့ ၁၁ ကိ6ယအ်ပ်ိရာကိ6 ေဆာင၍် 

ကိ6ယအ်မိ်သိ6သ့ာွးေလာဟ့6 သင်အ့ား၊ ငါဆိ6သညဟ်6 လကေ်ြခေသေသာသNအား မိန်ေ့တာ်မN၏။ 

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၅:၂၀ - ကိ6ယေ်တာ်သည ်ထိ6သNတိ6၏့ယံ6bကညြ်ခငး်ကိ6ြမငလ်dင၊်လNနာအား၊အချငး် 
လN၊ သင၏်အြပစက်ိ6 လတွေ်စ]ပီဟ6 မိန်ေ့တာ်မN၏။  
:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၇:၄၈-ထိ6မိနး်မအားလညး်၊ သငသ်ညအ်ြပစတ်ိ6<့ 0င်လ့တွေ်လ]ပီဟ6မိန်ေ့တာ်မN၏။  
တမန်ေတာ်ဝတ~ [ ၁၀:၄၃ - ထိ6သခငက်ိ6 ယံ6bကညေ်သာသN/0ိသမdတိ6သ့ည ်နာမေတာ်အားြဖင် ့အြပစ ်

လ,တေ်တာ်မNြခငး်ေကျးဇNးကိ6 ခရံbကလတံဟ့N၍ မေရာဖကအ်ေပါငး်တိ6သ့ည ်ထိ6သခင၏် 

သကေ်သ ခြံဖစb်ကသညဟ်6 ေပတr6�မကဆ်ိ6၏။ 

တမန်ေတာ်ဝတ~ [ ၁၃:၃၈ - ထိ6ေbကာင်ည့အီစတ်ိ6က့ိ6၊ ထိ6သခင၏် ေကျးဇNးေတာ်ေbကာင် ့အြပစလ်,တ ်

ြခငး်တရားကိ6 သငတ်ိ6အ့ား ေဟာbကားသညက်ိ6၎ငး်၊  
:+ငေ်ယာဟန် ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၂:၁၂ - ချစသ်ားတိ6 ့၊ သငတ်ိ6သ့ည ်ထိ6သခင၏် နာမေတာ်အား 
ြဖင် ့အြပစမ်ျား<0င်က့ငး်လတွေ်သာေbကာင်၊့ သငတ်ိ6အ့ားငါေရး၍ေပးလိ6က၏်။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၁၃၅ စငစ်စေ်သာ်ကားအလ> ာဟအ်/0ငြ်မတမ်0တစပ်ါးအြပစမ်ျားမ0ချမ်းသာ 

ခငွ့ ်ေပး<ိ6ငေ်သာသN သညအ်ဘယသ်Nနညး်။  

စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ၅်:၇၅မရ်ယမ်၏သားေတာ်မစဟီသ်ညရ်စNလတ်မနေ်တာ်တစပ်ါးမdသာြဖစ၏်။ 
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ခရစေ်တာ်၌ ေသြခငး်*+င်င့ရဲအတကွ ်ေသာမ့ျား:+ိေ5ကာငး်ကိ0 လကခ်ံပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကမ်ခံပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၁၂:၅ - အဘယသ်Nကိ6 ေbကာကရ်မညန်ညး်ဟNမNကား၊ ကိ6ယခ်<|ာကိ6သတ]်ပီးမ0 ငရဲ 

ထသဲိ6 ့ ချ<ိ6ငေ်သာသNကိ6 ေbကာကb်ကေလာ။့  

ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁:၁-၁၈ - ၁ ထိ6သခင၏် ဗျာဒတိေ်တာ်ကိ6....၈ ငါသည ်အာလဖြဖစ၏်။ ဩေမဃ 

လညး် ြဖစ၏် ဟ6 အန<{တနခ်ိ6း<0င်ြ့ပည်စ့ံ6ေတာ်မN၍၊ ပစoVပ�န၊် အတတိ၊် အနာဂတက်ာလအစF/0ိ 
ေတာ်မNေသာ ထာဝရအ/0င ်ဘ6ရားသခင ်မိန်ေ့တာ်မN၏။ ၁၄ မျကစ်ေိတာ်သညလ်ညး် မီးလdံကဲသ့ိ6 ့ 
ြဖစ၏်။ ၁၇ငါသညအ်ဦးဆံ6းေသာသN၊ ေနာကဆ်ံ6းေသာ သNြဖစ၏်။ ၁၈အသက/်0ငေ်သာသNလညး် 
ြဖစ၏်။ ငါသည ်အရငေ်သသည ်ြဖစ၍်၊ ကမ�ာအဆကဆ်ကအ်သက<်0င် ့ြပည်စ့ံ6၏။ မရဏာ<0င် ့
မရဏာ<ိ6ငင်ကံိ6လညး်ငါအစိ6းရ၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာဇွခ်RW ဖ် ၄၃:၅၇၊ ၅၉ - ၎ငး်ြပင ်မရ်ယမ်၏သား(နဗီတမနေ်တာ်အစီာ) ၅၉ ထိ6မရ်ယမ်၏သား 
(အ ီစာ)ကား ကkနတ်စပ်ါးမdြဖစ၏်။ ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်၎ငး်၏အေပu၌ ေကျးဇNးြပVေတာ်မNခဲသ့ည့ ်
ြပင ်၎ငး်အား အစီရ်ာအလီအီမျိVးသားတိ6အ့ဖိ6 ့ စနံမNနာတစခ်6 ြပVလ6ပ်ေတာ်မNခဲ၏့။  
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ခရစေ်တာ်သည ်လWသားများ၏ အြပစမ်ျားကိ0ခွင်လ့တွေ်ပး*ိ0ငသ်Wြဖစေ်5ကာငး်ကိ0 လကခ်ံ 
ပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကမ်ခံပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ာက0ခရစဝ်င ်၂:၅-၇၊၁၀-၁၁ - ၅ေယr\သည ်ထိ6သNတိ6၏့ ယံ6bကညြ်ခငး်ကိ6ြမငလ်dင၊် လကေ်ြခ 

ေသေသာသNအား၊ ငါသ့ား၊ သင၏် အြပစက်ိ6 လတွေ်စ]ပီဟ6မိန်ေ့တာ်မN၏။ ....၇ဤသNသည ်ဘ6ရား 
ကိ6လနွက်ျzး၍ အဘယေ်bကာင် ့ဤသိ6ေ့ြပာရသနညး်။ ဘ6ရားသခငမ်0တပါး 
အဘယသ်Nသညအ်ြပစ ်ကိ6လ,တ<်ိ6ငသ်နညး်...၁၀ လNသားသည ်ေြမeကးီေပuမ0ာ 

အြပစလ်,တပိ်6ငသ်ညက်ိ6 သငတ်ိ6သ့ေိစြခငး် င0ါ ထေလာ။့ ၁၁ ကိ6ယအ်ပ်ိရာကိ6 ေဆာင၍် 

ကိ6ယအ်မိ်သိ6သ့ာွးေလာဟ့6 သင်အ့ား၊ ငါဆိ6သညဟ်6 လကေ်ြခေသေသာသNအား မိန်ေ့တာ်မN၏။ 

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၅:၂၀ - ကိ6ယေ်တာ်သည ်ထိ6သNတိ6၏့ယံ6bကညြ်ခငး်ကိ6ြမငလ်dင၊်လNနာအား၊အချငး် 
လN၊ သင၏်အြပစက်ိ6 လတွေ်စ]ပီဟ6 မိန်ေ့တာ်မN၏။  
:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၇:၄၈-ထိ6မိနး်မအားလညး်၊ သငသ်ညအ်ြပစတ်ိ6<့ 0င်လ့တွေ်လ]ပီဟ6မိန်ေ့တာ်မN၏။  
တမန်ေတာ်ဝတ~ [ ၁၀:၄၃ - ထိ6သခငက်ိ6 ယံ6bကညေ်သာသN/0ိသမdတိ6သ့ည ်နာမေတာ်အားြဖင် ့အြပစ ်

လ,တေ်တာ်မNြခငး်ေကျးဇNးကိ6 ခရံbကလတံဟ့N၍ မေရာဖကအ်ေပါငး်တိ6သ့ည ်ထိ6သခင၏် 

သကေ်သ ခြံဖစb်ကသညဟ်6 ေပတr6�မကဆ်ိ6၏။ 

တမန်ေတာ်ဝတ~ [ ၁၃:၃၈ - ထိ6ေbကာင်ည့အီစတ်ိ6က့ိ6၊ ထိ6သခင၏် ေကျးဇNးေတာ်ေbကာင် ့အြပစလ်,တ ်

ြခငး်တရားကိ6 သငတ်ိ6အ့ား ေဟာbကားသညက်ိ6၎ငး်၊  
:+ငေ်ယာဟန် ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၂:၁၂ - ချစသ်ားတိ6 ့၊ သငတ်ိ6သ့ည ်ထိ6သခင၏် နာမေတာ်အား 
ြဖင် ့အြပစမ်ျား<0င်က့ငး်လတွေ်သာေbကာင်၊့ သငတ်ိ6အ့ားငါေရး၍ေပးလိ6က၏်။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၁၃၅ စငစ်စေ်သာ်ကားအလ> ာဟအ်/0ငြ်မတမ်0တစပ်ါးအြပစမ်ျားမ0ချမ်းသာ 

ခငွ့ ်ေပး<ိ6ငေ်သာသN သညအ်ဘယသ်Nနညး်။  

စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ၅်:၇၅မရ်ယမ်၏သားေတာ်မစဟီသ်ညရ်စNလတ်မနေ်တာ်တစပ်ါးမdသာြဖစ၏်။ 
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ခရစေ်တာ်၌ ေသြခငး်*+င်င့ရဲအတကွ ်ေသာမ့ျား:+ိေ5ကာငး်ကိ0 လကခ်ံပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကမ်ခံပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၁၂:၅ - အဘယသ်Nကိ6 ေbကာကရ်မညန်ညး်ဟNမNကား၊ ကိ6ယခ်<|ာကိ6သတ]်ပီးမ0 ငရဲ 

ထသဲိ6 ့ ချ<ိ6ငေ်သာသNကိ6 ေbကာကb်ကေလာ။့  

ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁:၁-၁၈ - ၁ ထိ6သခင၏် ဗျာဒတိေ်တာ်ကိ6....၈ ငါသည ်အာလဖြဖစ၏်။ ဩေမဃ 

လညး် ြဖစ၏် ဟ6 အန<{တနခ်ိ6း<0င်ြ့ပည်စ့ံ6ေတာ်မN၍၊ ပစoVပ�န၊် အတတိ၊် အနာဂတက်ာလအစF/0ိ 
ေတာ်မNေသာ ထာဝရအ/0င ်ဘ6ရားသခင ်မိန်ေ့တာ်မN၏။ ၁၄ မျကစ်ေိတာ်သညလ်ညး် မီးလdံကဲသ့ိ6 ့ 
ြဖစ၏်။ ၁၇ငါသညအ်ဦးဆံ6းေသာသN၊ ေနာကဆ်ံ6းေသာ သNြဖစ၏်။ ၁၈အသက/်0ငေ်သာသNလညး် 
ြဖစ၏်။ ငါသည ်အရငေ်သသည ်ြဖစ၍်၊ ကမ�ာအဆကဆ်ကအ်သက<်0င် ့ြပည်စ့ံ6၏။ မရဏာ<0င် ့
မရဏာ<ိ6ငင်ကံိ6လညး်ငါအစိ6းရ၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာဇွခ်RW ဖ် ၄၃:၅၇၊ ၅၉ - ၎ငး်ြပင ်မရ်ယမ်၏သား(နဗီတမနေ်တာ်အစီာ) ၅၉ ထိ6မရ်ယမ်၏သား 
(အ ီစာ)ကား ကkနတ်စပ်ါးမdြဖစ၏်။ ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်၎ငး်၏အေပu၌ ေကျးဇNးြပVေတာ်မNခဲသ့ည့ ်
ြပင ်၎ငး်အား အစီရ်ာအလီအီမျိVးသားတိ6အ့ဖိ6 ့ စနံမNနာတစခ်6 ြပVလ6ပ်ေတာ်မNခဲ၏့။  

	



၈၃။. 83 

ခရစေ်တာ်သည ်ကမ}ာ�ကးီ၏ ‘ကယတ်င:်+င’် ြဖစေ်5ကာငး်ကိ0 လကခ်ံပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကမ်ခံပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၄၃:၁၁-၁၃ - ၁၁ငါတပါးသည ်ထာဝရဘ6ရားြဖစ၍်၊ငါမ0တပါးကယတ်င ်

ေသာသခငမ်/0ိ။ ၁၃ ...ငါသည ်ဘ6ရားြဖစ၏်။... 

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၂:၁၁ - ယေနတ့ငွ ်ဒါဝိဒ]်မိV R၌ သခငခ်ရစေ်တာ်တညး်ဟNေသာ ကယတ်ငေ်သာ 

အ/0ငသ်ည ်သငတ်ိ6အ့ဘိ6အ့လိ6င0ါ ဘာွးြမငြ်ခငး်ကိ6ခေံတာ်မN]ပီ။ 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၄:၄၂ - ...ဤသNသညေ်လာကသီားတိ6က့ိ6 ကယတ်ငေ်တာ်မNေသာ သခငတ်ညး် 
ဟNေသာခရစေ်တာ် အမ0နစ်ငစ်စြ်ဖစေ်တာ်မNေbကာငး်ကိ6 သသိညဟ်6 ဆိ6bက၏။ 

တတိ0ဩဝါဒစာ ၁:၄ - ငါတိ6က့ိ6ကယတ်ငေ်တာ်မNေသာ အ/0ငသ်ခငေ်ယr\ခရစ<်0င် ့ခမညး်ေတာ ်

ဘ6ရားသခင်အ့ထေံတာ်က ေကျးဇNး၊ ကr6ဏာ၊ ]ငမိ်သက ်ြခငး်/0ိပါေစေသာ။ 

:+ငေ်ယာဟန် ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၄:၁၄ - ေလာကသီာတိ6က့ိ6 ကယတ်ငေ်သာသခငြ်ဖစေ်စြခငး်င0ါ၊ 
ခမညး်ေတာ်သည ်သားေတာ်ကိ6 ေစလ,တေ်တာ်မNသညဟ်6 ငါတိ6သ့ည ်သြိမင၍် သကေ်သခbံက၏။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာေနစာေအ ့၄:၁၇၁ -…မရ်ယမ်၏သားေတာ် (နဗီတမနေ်တာ်)‘မစဟီ’်အစီာသည ်အလ> ာဟ ်

အ/0ငြ်မတ ်၏ ရစNလတ်မနေ်တာ်မdသာ ြဖစေ်ချသည။် ….  

၈၄။. 84 

ခရစေ်တာ်အား ကယတ်င:်+င*်+င် ့အ:+ငသ်ခငအ်ြဖစယ်ံ05ကညြ်ခငး်သည ်ထာဝရအသကက်ိ0 
ရ:+ိရန်အတကွ ်တစခ်0တညး်ေသာနညး်လမ်းြဖစေ်5ကာငး်ကိ0 လကခ်ံပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကမ်ခံပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၃:၁၆၊၃၆ ၁၆ဘ6ရားသခင၏်သားေတာက်ိ6ယံ6bကညေ်သာသNအေပါငး်တိ6သ့ည၊် 
ပျကစ်းီြခငး်သိ6မ့ေရာက၊် ထာဝရအသကက်ိ6 ရေစြခငး်င0ါ၊ဘ6ရားသခငသ်ညမ်ိမိ၌တပါးတညး်ေသာ 

သားေတာ်ကိ6 စနွ်ေ့တာ်မNသညတ်ိ6ငေ်အာင ်ေလာကသီားကိ6 ချစေ်တာမ်N၏။ ၃၆ သား ေတာ်ကိ6 ယံ6 
bကညေ်သာသNသညထ်ာဝရအသကက်ိ6ရ၏။ သားေတာ်ကိ6ပယေ်သာသNမNကား အသကက်ိ6မေတွRရ။ 
ထိ6သN၏အေပu၌ ဘ6ရားသခင၏် အမျကေ်တာ်တညေ်နသညဟ်6 ေယာဟနေ်ဟာေလ ၏။ 
:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၄:၆ - ေယr\က၊ ငါသညလ်မ်းခရီးြဖစ၏်။ သမvာတရားကိ6လညး်ြဖစ၏်။ 

အသကသ်ညလ်ညး်ြဖစ၏်။ ငါက့ိ6 အမ0ီမြပVလdင ်အဘယသ်Nမd ခမညး်ေတာ်ထသံိ6မ့ေရာကရ်။ 

တမန်ေတာဝ်တ~ [ ၄:၁၀-၁၂ - ၁၀ ေယr\ခရစ၏် နာမေတာ်အားြဖင် ့၁၂ ထိ6သခင၏် နာမေတာ်မ0 
တပါး ငါတိ6က့ိ6 ကယတ်င<်ိ6ငေ်သာ နာမတစံ6တခ6မd ေကာငး်ကငေ်အာက ်လNတိ6တ့ငွ ်မေပuမ/0ိဟ6 
ေပတr6သည ်ထိ6သNတိ6အ့ား �မကဆ်ိ6၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၁၉၊ ၈၅ - ၉ မခkတဧ်ကန ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတအ်ထေံတာ်၌(<0စ]်မိV Rေတာမ်N]ပီး 
ြဖစ ်ေသာ) ဒနီ ်သာသနာမ0ာ မNကားအစoလာမ် သာသနာေတာ်ပငတ်ညး်။ ၈၅ ထိ6 ့ြပငတ်ဝ မညသ်Nမ ဆိ6 
အစoလာမ် သာသနာမ0တစပ်ါး အြခားသာသနာ တစရ်ပ်ရပ်ကိ6 /0ာေဖွစNးစမ်းပါမNထိ6သN၏ထမံ0 (ထိ6 
သN/0ာေဖွေသာသာသနာသညအ်လ’ဟအ်/0ငြ်မတအ်ထေံတာ်၌)လကခ်သံေဘာတNေတာ်မNြခငး် 
ကိ6အလျငး်ခရံမည ်မဟ6တေ်ပ။ ၎ငး်ြပင ်ထိ6သNသည ်ေနာငတ်မလနွဘ်ဝ ၌လညး် ဆံ6းr\ ံးသNများ 
အနက ်တစဦ်းအပါအဝငြ်ဖစေ်ပမည။် 

မ+တခ်ျက။် သမ#ာကျမ်းစာ၌ သခငေ်ယRBအား ကမ}ာ�ကးီ၏ကယတ်င:်+ငအ်ြဖစေ်ဖာြ်ပထား ေသာ 

ကျမ်းချကေ်ပါငး် (၂၀၀) ေကျာ်:+ိသည။်  

 

	

၈၃။. 83 

ခရစေ်တာ်သည ်ကမ}ာ�ကးီ၏ ‘ကယတ်င:်+င’် ြဖစေ်5ကာငး်ကိ0 လကခ်ံပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကမ်ခံပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၄၃:၁၁-၁၃ - ၁၁ငါတပါးသည ်ထာဝရဘ6ရားြဖစ၍်၊ငါမ0တပါးကယတ်င ်

ေသာသခငမ်/0ိ။ ၁၃ ...ငါသည ်ဘ6ရားြဖစ၏်။... 

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၂:၁၁ - ယေနတ့ငွ ်ဒါဝိဒ]်မိV R၌ သခငခ်ရစေ်တာ်တညး်ဟNေသာ ကယတ်ငေ်သာ 

အ/0ငသ်ည ်သငတ်ိ6အ့ဘိ6အ့လိ6င0ါ ဘာွးြမငြ်ခငး်ကိ6ခေံတာ်မN]ပီ။ 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၄:၄၂ - ...ဤသNသညေ်လာကသီားတိ6က့ိ6 ကယတ်ငေ်တာ်မNေသာ သခငတ်ညး် 
ဟNေသာခရစေ်တာ် အမ0နစ်ငစ်စြ်ဖစေ်တာ်မNေbကာငး်ကိ6 သသိညဟ်6 ဆိ6bက၏။ 

တတိ0ဩဝါဒစာ ၁:၄ - ငါတိ6က့ိ6ကယတ်ငေ်တာ်မNေသာ အ/0ငသ်ခငေ်ယr\ခရစ<်0င် ့ခမညး်ေတာ် 
ဘ6ရားသခင်အ့ထေံတာ်က ေကျးဇNး၊ ကr6ဏာ၊ ]ငမိ်သက ်ြခငး်/0ိပါေစေသာ။ 

:+ငေ်ယာဟန် ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၄:၁၄ - ေလာကသီာတိ6က့ိ6 ကယတ်ငေ်သာသခငြ်ဖစေ်စြခငး်င0ါ၊ 
ခမညး်ေတာ်သည ်သားေတာ်ကိ6 ေစလ,တေ်တာ်မNသညဟ်6 ငါတိ6သ့ည ်သြိမင၍် သကေ်သခbံက၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာေနစာေအ ့၄:၁၇၁ -…မရ်ယမ်၏သားေတာ် (နဗီတမနေ်တာ်)‘မစဟီ’်အစီာသည ်အလ> ာဟ ်

အ/0ငြ်မတ ်၏ ရစNလတ်မနေ်တာ်မdသာ ြဖစေ်ချသည။် ….  

၈၄။. 84 

ခရစေ်တာ်အား ကယတ်င:်+င*်+င် ့အ:+ငသ်ခငအ်ြဖစယ်ံ05ကညြ်ခငး်သည ်ထာဝရအသကက်ိ0 
ရ:+ိရန်အတကွ ်တစခ်0တညး်ေသာနညး်လမ်းြဖစေ်5ကာငး်ကိ0 လကခ်ံပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကမ်ခံပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၃:၁၆၊၃၆ ၁၆ဘ6ရားသခင၏်သားေတာက်ိ6ယံ6bကညေ်သာသNအေပါငး်တိ6သ့ည၊် 
ပျကစ်းီြခငး်သိ6မ့ေရာက၊် ထာဝရအသကက်ိ6 ရေစြခငး်င0ါ၊ဘ6ရားသခငသ်ညမ်ိမိ၌တပါးတညး်ေသာ 

သားေတာ်ကိ6 စနွ်ေ့တာ်မNသညတ်ိ6ငေ်အာင ်ေလာကသီားကိ6 ချစေ်တာမ်N၏။ ၃၆ သား ေတာ်ကိ6 ယံ6 
bကညေ်သာသNသညထ်ာဝရအသကက်ိ6ရ၏။ သားေတာ်ကိ6ပယေ်သာသNမNကား အသကက်ိ6မေတွRရ။ 
ထိ6သN၏အေပu၌ ဘ6ရားသခင၏် အမျကေ်တာ်တညေ်နသညဟ်6 ေယာဟနေ်ဟာေလ ၏။ 
:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၄:၆ - ေယr\က၊ ငါသညလ်မ်းခရီးြဖစ၏်။ သမvာတရားကိ6လညး်ြဖစ၏်။ 

အသကသ်ညလ်ညး်ြဖစ၏်။ ငါက့ိ6 အမ0ီမြပVလdင ်အဘယသ်Nမd ခမညး်ေတာ်ထသံိ6မ့ေရာကရ်။ 

တမန်ေတာဝ်တ~ [ ၄:၁၀-၁၂ - ၁၀ ေယr\ခရစ၏် နာမေတာ်အားြဖင် ့၁၂ ထိ6သခင၏် နာမေတာ်မ0 
တပါး ငါတိ6က့ိ6 ကယတ်င<်ိ6ငေ်သာ နာမတစံ6တခ6မd ေကာငး်ကငေ်အာက ်လNတိ6တ့ငွ ်မေပuမ/0ိဟ6 
ေပတr6သည ်ထိ6သNတိ6အ့ား �မကဆ်ိ6၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၁၉၊ ၈၅ - ၉ မခkတဧ်ကန ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတအ်ထေံတာ်၌(<0စ]်မိV Rေတာမ်N]ပီး 
ြဖစ ်ေသာ) ဒနီ ်သာသနာမ0ာ မNကားအစoလာမ် သာသနာေတာ်ပငတ်ညး်။ ၈၅ ထိ6 ့ြပငတ်ဝ မညသ်Nမ ဆိ6 
အစoလာမ် သာသနာမ0တစပ်ါး အြခားသာသနာ တစရ်ပ်ရပ်ကိ6 /0ာေဖွစNးစမ်းပါမNထိ6သN၏ထမံ0 (ထိ6 
သN/0ာေဖွေသာသာသနာသညအ်လ’ဟအ်/0ငြ်မတအ်ထေံတာ်၌)လကခ်သံေဘာတNေတာ်မNြခငး် 
ကိ6အလျငး်ခရံမည ်မဟ6တေ်ပ။ ၎ငး်ြပင ်ထိ6သNသည ်ေနာငတ်မလနွဘ်ဝ ၌လညး် ဆံ6းr\ ံးသNများ 
အနက ်တစဦ်းအပါအဝငြ်ဖစေ်ပမည။် 

မ+တခ်ျက။် သမ#ာကျမ်းစာ၌ သခငေ်ယRBအား ကမ}ာ�ကးီ၏ကယတ်င:်+ငအ်ြဖစေ်ဖာြ်ပထား ေသာ 

ကျမ်းချကေ်ပါငး် (၂၀၀) ေကျာ်:+ိသည။်  

 

	

၈၃။. 83 

ခရစေ်တာ်သည ်ကမ}ာ�ကးီ၏ ‘ကယတ်င:်+င’် ြဖစေ်5ကာငး်ကိ0 လကခ်ံပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကမ်ခံပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၄၃:၁၁-၁၃ - ၁၁ငါတပါးသည ်ထာဝရဘ6ရားြဖစ၍်၊ငါမ0တပါးကယတ်င ်

ေသာသခငမ်/0ိ။ ၁၃ ...ငါသည ်ဘ6ရားြဖစ၏်။... 

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၂:၁၁ - ယေနတ့ငွ ်ဒါဝိဒ]်မိV R၌ သခငခ်ရစေ်တာ်တညး်ဟNေသာ ကယတ်ငေ်သာ 

အ/0ငသ်ည ်သငတ်ိ6အ့ဘိ6အ့လိ6င0ါ ဘာွးြမငြ်ခငး်ကိ6ခေံတာ်မN]ပီ။ 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၄:၄၂ - ...ဤသNသညေ်လာကသီားတိ6က့ိ6 ကယတ်ငေ်တာ်မNေသာ သခငတ်ညး် 
ဟNေသာခရစေ်တာ် အမ0နစ်ငစ်စြ်ဖစေ်တာ်မNေbကာငး်ကိ6 သသိညဟ်6 ဆိ6bက၏။ 

တတိ0ဩဝါဒစာ ၁:၄ - ငါတိ6က့ိ6ကယတ်ငေ်တာ်မNေသာ အ/0ငသ်ခငေ်ယr\ခရစ<်0င် ့ခမညး်ေတာ ်

ဘ6ရားသခင်အ့ထေံတာ်က ေကျးဇNး၊ ကr6ဏာ၊ ]ငမိ်သက ်ြခငး်/0ိပါေစေသာ။ 

:+ငေ်ယာဟန် ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၄:၁၄ - ေလာကသီာတိ6က့ိ6 ကယတ်ငေ်သာသခငြ်ဖစေ်စြခငး်င0ါ၊ 
ခမညး်ေတာ်သည ်သားေတာ်ကိ6 ေစလ,တေ်တာ်မNသညဟ်6 ငါတိ6သ့ည ်သြိမင၍် သကေ်သခbံက၏။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာေနစာေအ ့၄:၁၇၁ -…မရ်ယမ်၏သားေတာ် (နဗီတမနေ်တာ)်‘မစဟီ’်အစီာသည ်အလ> ာဟ ်

အ/0ငြ်မတ ်၏ ရစNလတ်မနေ်တာ်မdသာ ြဖစေ်ချသည။် ….  

၈၄။. 84 

ခရစေ်တာ်အား ကယတ်င:်+င*်+င် ့အ:+ငသ်ခငအ်ြဖစယ်ံ05ကညြ်ခငး်သည ်ထာဝရအသကက်ိ0 
ရ:+ိရန်အတကွ ်တစခ်0တညး်ေသာနညး်လမ်းြဖစေ်5ကာငး်ကိ0 လကခ်ံပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကမ်ခံပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၃:၁၆၊၃၆ ၁၆ဘ6ရားသခင၏်သားေတာက်ိ6ယံ6bကညေ်သာသNအေပါငး်တိ6သ့ည၊် 
ပျကစ်းီြခငး်သိ6မ့ေရာက၊် ထာဝရအသကက်ိ6 ရေစြခငး်င0ါ၊ဘ6ရားသခငသ်ညမ်ိမိ၌တပါးတညး်ေသာ 

သားေတာ်ကိ6 စနွ်ေ့တာ်မNသညတ်ိ6ငေ်အာင ်ေလာကသီားကိ6 ချစေ်တာမ်N၏။ ၃၆ သား ေတာ်ကိ6 ယံ6 
bကညေ်သာသNသညထ်ာဝရအသကက်ိ6ရ၏။ သားေတာ်ကိ6ပယေ်သာသNမNကား အသကက်ိ6မေတွRရ။ 
ထိ6သN၏အေပu၌ ဘ6ရားသခင၏် အမျကေ်တာ်တညေ်နသညဟ်6 ေယာဟနေ်ဟာေလ ၏။ 
:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၄:၆ - ေယr\က၊ ငါသညလ်မ်းခရီးြဖစ၏်။ သမvာတရားကိ6လညး်ြဖစ၏်။ 

အသကသ်ညလ်ညး်ြဖစ၏်။ ငါက့ိ6 အမ0ီမြပVလdင ်အဘယသ်Nမd ခမညး်ေတာထ်သံိ6မ့ေရာကရ်။ 

တမန်ေတာဝ်တ~ [ ၄:၁၀-၁၂ - ၁၀ ေယr\ခရစ၏် နာမေတာ်အားြဖင် ့၁၂ ထိ6သခင၏် နာမေတာ်မ0 
တပါး ငါတိ6က့ိ6 ကယတ်င<်ိ6ငေ်သာ နာမတစံ6တခ6မd ေကာငး်ကငေ်အာက ်လNတိ6တ့ငွ ်မေပuမ/0ိဟ6 
ေပတr6သည ်ထိ6သNတိ6အ့ား �မကဆ်ိ6၏။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၁၉၊ ၈၅ - ၉ မခkတဧ်ကန ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတအ်ထေံတာ်၌(<0စ]်မိV Rေတာမ်N]ပီး 
ြဖစ ်ေသာ) ဒနီ ်သာသနာမ0ာ မNကားအစoလာမ် သာသနာေတာ်ပငတ်ညး်။ ၈၅ ထိ6 ့ြပငတ်ဝ မညသ်Nမ ဆိ6 
အစoလာမ် သာသနာမ0တစပ်ါး အြခားသာသနာ တစရ်ပ်ရပ်ကိ6 /0ာေဖွစNးစမ်းပါမNထိ6သN၏ထမံ0 (ထိ6 
သN/0ာေဖွေသာသာသနာသညအ်လ’ဟအ်/0ငြ်မတအ်ထေံတာ်၌)လကခ်သံေဘာတNေတာ်မNြခငး် 
ကိ6အလျငး်ခရံမည ်မဟ6တေ်ပ။ ၎ငး်ြပင ်ထိ6သNသည ်ေနာငတ်မလနွဘ်ဝ ၌လညး် ဆံ6းr\ ံးသNများ 
အနက ်တစဦ်းအပါအဝငြ်ဖစေ်ပမည။် 

မ+တခ်ျက။် သမ#ာကျမ်းစာ၌ သခငေ်ယRBအား ကမ}ာ�ကးီ၏ကယတ်င:်+ငအ်ြဖစေ်ဖာြ်ပထား ေသာ 

ကျမ်းချကေ်ပါငး် (၂၀၀) ေကျာ်:+ိသည။်  

 

	

၈၃။. 83 

ခရစေ်တာ်သည ်ကမ}ာ�ကးီ၏ ‘ကယတ်င:်+င’် ြဖစေ်5ကာငး်ကိ0 လကခ်ံပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကမ်ခံပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၄၃:၁၁-၁၃ - ၁၁ငါတပါးသည ်ထာဝရဘ6ရားြဖစ၍်၊ငါမ0တပါးကယတ်င ်

ေသာသခငမ်/0ိ။ ၁၃ ...ငါသည ်ဘ6ရားြဖစ၏်။... 

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၂:၁၁ - ယေနတ့ငွ ်ဒါဝိဒ]်မိV R၌ သခငခ်ရစေ်တာ်တညး်ဟNေသာ ကယတ်ငေ်သာ 

အ/0ငသ်ည ်သငတ်ိ6အ့ဘိ6အ့လိ6င0ါ ဘာွးြမငြ်ခငး်ကိ6ခေံတာ်မN]ပီ။ 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၄:၄၂ - ...ဤသNသညေ်လာကသီားတိ6က့ိ6 ကယတ်ငေ်တာ်မNေသာ သခငတ်ညး် 
ဟNေသာခရစေ်တာ် အမ0နစ်ငစ်စြ်ဖစေ်တာ်မNေbကာငး်ကိ6 သသိညဟ်6 ဆိ6bက၏။ 

တတိ0ဩဝါဒစာ ၁:၄ - ငါတိ6က့ိ6ကယတ်ငေ်တာ်မNေသာ အ/0ငသ်ခငေ်ယr\ခရစ<်0င် ့ခမညး်ေတာ ်

ဘ6ရားသခင်အ့ထေံတာ်က ေကျးဇNး၊ ကr6ဏာ၊ ]ငမိ်သက ်ြခငး်/0ိပါေစေသာ။ 

:+ငေ်ယာဟန် ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၄:၁၄ - ေလာကသီာတိ6က့ိ6 ကယတ်ငေ်သာသခငြ်ဖစေ်စြခငး်င0ါ၊ 
ခမညး်ေတာ်သည ်သားေတာ်ကိ6 ေစလ,တေ်တာ်မNသညဟ်6 ငါတိ6သ့ည ်သြိမင၍် သကေ်သခbံက၏။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာေနစာေအ ့၄:၁၇၁ -…မရ်ယမ်၏သားေတာ် (နဗီတမနေ်တာ်)‘မစဟီ’်အစီာသည ်အလ> ာဟ ်

အ/0ငြ်မတ ်၏ ရစNလတ်မနေ်တာ်မdသာ ြဖစေ်ချသည။် ….  

၈၄။. 84 

ခရစေ်တာ်အား ကယတ်င:်+င*်+င် ့အ:+ငသ်ခငအ်ြဖစယ်ံ05ကညြ်ခငး်သည ်ထာဝရအသကက်ိ0 
ရ:+ိရန်အတကွ ်တစခ်0တညး်ေသာနညး်လမ်းြဖစေ်5ကာငး်ကိ0 လကခ်ံပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကမ်ခံပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၃:၁၆၊၃၆ ၁၆ဘ6ရားသခင၏်သားေတာက်ိ6ယံ6bကညေ်သာသNအေပါငး်တိ6သ့ည၊် 
ပျကစ်းီြခငး်သိ6မ့ေရာက၊် ထာဝရအသကက်ိ6 ရေစြခငး်င0ါ၊ဘ6ရားသခငသ်ညမ်ိမိ၌တပါးတညး်ေသာ 

သားေတာ်ကိ6 စနွ်ေ့တာ်မNသညတ်ိ6ငေ်အာင ်ေလာကသီားကိ6 ချစေ်တာမ်N၏။ ၃၆ သား ေတာ်ကိ6 ယံ6 
bကညေ်သာသNသညထ်ာဝရအသကက်ိ6ရ၏။ သားေတာ်ကိ6ပယေ်သာသNမNကား အသကက်ိ6မေတွRရ။ 
ထိ6သN၏အေပu၌ ဘ6ရားသခင၏် အမျကေ်တာ်တညေ်နသညဟ်6 ေယာဟနေ်ဟာေလ ၏။ 
:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၄:၆ - ေယr\က၊ ငါသညလ်မ်းခရီးြဖစ၏်။ သမvာတရားကိ6လညး်ြဖစ၏်။ 

အသကသ်ညလ်ညး်ြဖစ၏်။ ငါက့ိ6 အမ0ီမြပVလdင ်အဘယသ်Nမd ခမညး်ေတာ်ထသံိ6မ့ေရာကရ်။ 

တမန်ေတာဝ်တ~ [ ၄:၁၀-၁၂ - ၁၀ ေယr\ခရစ၏် နာမေတာ်အားြဖင် ့၁၂ ထိ6သခင၏် နာမေတာ်မ0 
တပါး ငါတိ6က့ိ6 ကယတ်င<်ိ6ငေ်သာ နာမတစံ6တခ6မd ေကာငး်ကငေ်အာက ်လNတိ6တ့ငွ ်မေပuမ/0ိဟ6 
ေပတr6သည ်ထိ6သNတိ6အ့ား �မကဆ်ိ6၏။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၁၉၊ ၈၅ - ၉ မခkတဧ်ကန ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတအ်ထေံတာ်၌(<0စ]်မိV Rေတာမ်N]ပီး 
ြဖစ ်ေသာ) ဒနီ ်သာသနာမ0ာ မNကားအစoလာမ် သာသနာေတာ်ပငတ်ညး်။ ၈၅ ထိ6 ့ြပငတ်ဝ မညသ်Nမ ဆိ6 
အစoလာမ် သာသနာမ0တစပ်ါး အြခားသာသနာ တစရ်ပ်ရပ်ကိ6 /0ာေဖွစNးစမ်းပါမNထိ6သN၏ထမံ0 (ထိ6 
သN/0ာေဖွေသာသာသနာသညအ်လ’ဟအ်/0ငြ်မတအ်ထေံတာ်၌)လကခ်သံေဘာတNေတာ်မNြခငး် 
ကိ6အလျငး်ခရံမည ်မဟ6တေ်ပ။ ၎ငး်ြပင ်ထိ6သNသည ်ေနာငတ်မလနွဘ်ဝ ၌လညး် ဆံ6းr\ ံးသNများ 
အနက ်တစဦ်းအပါအဝငြ်ဖစေ်ပမည။် 

မ+တခ်ျက။် သမ#ာကျမ်းစာ၌ သခငေ်ယRBအား ကမ}ာ�ကးီ၏ကယတ်င:်+ငအ်ြဖစေ်ဖာြ်ပထား ေသာ 

ကျမ်းချကေ်ပါငး် (၂၀၀) ေကျာ်:+ိသည။်  

 

	



၈၅။. 85 

ကမ}ာ�ကးီ၏အြပစမ်ျားကိ0 ေြဖလတွရ်န်အတကွစ်န်ွလ့တွြ်ခငး်အြဖစ ်

ခရစေ်တာ်၏အေသးွ ေတာ်အား အြပစေ်ြဖရာယဇ်အြဖစ ်

သန်ွးေလာငး်ပWေဇာ်ြခငး်ြဖစေ်5ကာငး်ကိ0 လကခ်ံပါ သလား။ 
သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကမ်ခံပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၅၃:၅-၁၂- ၅ထိ6သNသည ်ငါတိ6 ့ လနွက်ျzးြခငး်အြပစမ်ျားေbကာင်၊့ နာ 

ကျငစ်ာွ ထိ6းြခငး်၊ <0ပ်ိစကြ်ခငး်ကိ6 ခရံေလ၏။ ငါတိ6၏့ ]ငမိ်သကြ်ခငး်ချမ်းသာကိ6ြဖစေ်စေသာ ဆံ6း 
မြခငး်သည ်သNအ့ေပuသိ6 ့ ေရာက၍်၊ သNခရံေသာ ဒဏခ်ျကအ်ားြဖင် ့ငါတိ6သ့ည ်အနာေပျာကလ်ျက ်

/0ိbက၏။၆..ထာဝရ ဘ6ရားသည ်ခပ်သမိ်းေသာ ငါတိ6၏့အြပစမ်ျားကိ6 သNအ့ေပu၌ တငေ်တာ်မN၏။ 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁:၂၉- ..ဤေလာက၏အြပစက်ိ6ေဆာငသ်ာွးေသာဘ6ရားသခင၏်သိ6းသငယ ်

ကိ6bကည်ေ့လာ။့ 

ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၅:၃-၄ - 

၃ခရစေ်တာ်သညက်ျမ်းစာလာသညအ်တိ6ငး်ငါတိ6အ့ြပစ ်ေbကာင် ့အေသခေံတာမ်N၏။ ၄ 

သ]ဂ�Vဟ]်ပီးမ0၊ ကျမ်းစာလာသညအ်တိ6ငး် သံ6းရကေ်ြမာကေ်သာေန ့ ၌ ထေြမာကေ်တာ်မN၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာအန်အမ်  ၆:၁၆၄ -၎ငး်ြပငမ်ညသ်Nမဆိ6(တစစ်ံ6တစရ်ာကိ6)/0ာေဖွဆညး်ပNးြပVလ6ပ်ခဲေ့သာ်ထိ6သN၏ 

အေပu၌သာလdင/်0ိေပအံ။့ ထိ6 ့ြပင ်သယပိ်6းသNတဦးမdပင ်သNတစပ်ါး၏ဝနက်ိ6 သယပိ်6းလမိ့်မည ်မဟ6တေ်ပ။ 
စWရတန်ွနဂျမ် ၅၃:၃၈ - ဧကနစ်ငစ်စ ်မညသ်ည့သ်ယပိ်6းသN တစဦ်းတစေ်ယာကမ်dပင ်သNတစပ်ါး၏ 

ဝနထ်6ပ် ကိ6 သယပိ်6း ရွကေ်ဆာငမ်ညမ်ဟ6တ ်ဟN၍လညး်ေကာငး်။ 
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သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်များတငွ ်ေမ:+ိယ (သခငေ်ယRB ) ေသဆံ0းမညဟ်0 ပေရာဖကမ်ျား 

ေဖာ်ြပထားပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ေဖာ်ြပထားသည ် /  ေဖာ်ြပထားသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၅၃:၁-၁၂ - ၁၁ သNသည ်အများေသာ သNတိ6က့ိ6ေြဖာင်မ့တရ်ာ၌တညေ်စ 

လမိ်မ့ည။် သNတိ6၏့အြပစက်ိ6 ကိ6ယတ်ိ6ငေ်ဆာငရွ်ကရ်၏။ ၁၂ထိ6သိ6 ့ မိမိအသကက်ိ6ေသြခငး်၌သနွး်၍၊ 
မတရားေသာသNတိ6<့ 0င်ေ့ရတကွဝ်ငြ်ခငး်သိ6 ့ ေရာကသ်ြဖင်၊့ လNများတိ6၏့အြပစက်ိ6ေဆာငရွ်က၍်၊ မတ 

ရားေသာ သNတိ6အ့ဘိ6 ့ ေတာငး်ပနေ်သာေbကာင်၊့ လNeကးီတိ6က့ိ6 သN၏ အဘိ6 ့ြဖစေ်စြခငး်င0ါ ငါ ခွမဲည။် 

ဒေံယလအနာဂတO ကိျမ်း ၉:၂၆ - ထိ6သတိငး်ေြခာကဆ်ယ<်0စသ်တိငး်လနွ]်ပီးမ0 ခရစေ်တာ်သည ်

အခငွ်မ့ရဘအဲေသသတြ်ခငး်ကိ6 ခရံလမိ် ့မည။်  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၅၅ -တရံေရာအခါဝယအ်လ> ာဟအ်/0ငြ်မတက်အိ6အစီာ(အသငသ်ညမ်ညသ်ိ6 ့ မd 
စိ6းရိမ်ေbကာင့b်ကြခငး် မ/0ိေလ<0င့)်မ6ချဧကန ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်အသင့က်ိ6 သတမ်0တထ်ားေသာ 

အချိန၌်)ေသေစေတာ်မNအံ။့ ၎ငး်ြပင ်အသင့အ်ားမိမိအထေံတာ် (ေကာငး်ကငဘ်ံ6) သိ6ပ့င့မ်ယNေတာ ်

မNအံ။့ ၎ငး်ြပငမ်ယံ6မbကညေ်သဖွည ်ြငငး်ပယေ်သာ ကာဖိရ်တိ6 ့(၏ စပ်ွစွခဲျကတ်ိ6 ့)မ0 သန ့/်0ငး်စင ်bကယ၍် 

လတွက်ငး်ေစေတာ်မNအံ။့ 

စWရဟမ်ရယမ် ၁၉:၃၀၊ ၃၃-၃၀ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ညက်k<်6ပ်အား[အင(်န)်ဂျီလ)်]ကျမ်းဂနက်ိ6ချီးြမUင့ေ်ပး 
သနားေတာမ်Nခဲေ့လသည။် ၎ငး်ြပင ်ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည ်ကk<်6ပ်အားနဗီတမနေ်တာ်အြဖစလ်ညး်ချီး 
ေြမUာကေ်တာ်မNခဲေ့ပသည။် ၃၃ထိ6 ့ြပင ်ကk<်6ပ်၏အေပu၌ ကk<်6ပ်ေမးွဖွားခဲသ့ည့ေ်န၌့လညး်ေကာငး်၊ 
ကk<်6ပ်ေသဆံ6းမည့ေ်န၌့ လညး်ေကာငး်၊ကk<်6ပ်/0ငြ်ပနထ်ေစြခငး် ခရံမည့ေ်န၌့ လညး်ေကာငး်၊ 
(အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတအ်ထေံတာ်မ0) ]ငမိ်းချမ်းသာယာမ\သည ်ကျေရာကပ်ါေစသတညး်။ 
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ကမ}ာ�ကးီ၏အြပစမ်ျားကိ0 ေြဖလတွရ်န်အတကွစ်န်ွလ့တွြ်ခငး်အြဖစ ်

ခရစေ်တာ်၏အေသးွ ေတာ်အား အြပစေ်ြဖရာယဇ်အြဖစ ်

သန်ွးေလာငး်ပWေဇာ်ြခငး်ြဖစေ်5ကာငး်ကိ0 လကခ်ံပါ သလား။ 
သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကမ်ခံပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၅၃:၅-၁၂- ၅ထိ6သNသည ်ငါတိ6 ့ လနွက်ျzးြခငး်အြပစမ်ျားေbကာင်၊့ နာ 

ကျငစ်ာွ ထိ6းြခငး်၊ <0ပ်ိစကြ်ခငး်ကိ6 ခရံေလ၏။ ငါတိ6၏့ ]ငမိ်သကြ်ခငး်ချမ်းသာကိ6ြဖစေ်စေသာ ဆံ6း 
မြခငး်သည ်သNအ့ေပuသိ6 ့ ေရာက၍်၊ သNခရံေသာ ဒဏခ်ျကအ်ားြဖင် ့ငါတိ6သ့ည ်အနာေပျာကလ်ျက ်

/0ိbက၏။၆..ထာဝရ ဘ6ရားသည ်ခပ်သမိ်းေသာ ငါတိ6၏့အြပစမ်ျားကိ6 သNအ့ေပu၌ တငေ်တာ်မN၏။ 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁:၂၉- ..ဤေလာက၏အြပစက်ိ6ေဆာငသ်ာွးေသာဘ6ရားသခင၏်သိ6းသငယ ်

ကိ6bကည်ေ့လာ။့ 

ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၅:၃-၄ - 

၃ခရစေ်တာ်သညက်ျမ်းစာလာသညအ်တိ6ငး်ငါတိ6အ့ြပစ ်ေbကာင် ့အေသခေံတာမ်N၏။ ၄ 

သ]ဂ�Vဟ]်ပီးမ0၊ ကျမ်းစာလာသညအ်တိ6ငး် သံ6းရကေ်ြမာကေ်သာေန ့ ၌ ထေြမာကေ်တာ်မN၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာအန်အမ်  ၆:၁၆၄ -၎ငး်ြပငမ်ညသ်Nမဆိ6(တစစ်ံ6တစရ်ာကိ6)/0ာေဖွဆညး်ပNးြပVလ6ပ်ခဲေ့သာ်ထိ6သN၏ 

အေပu၌သာလdင/်0ိေပအံ။့ ထိ6 ့ြပင ်သယပိ်6းသNတဦးမdပင ်သNတစပ်ါး၏ဝနက်ိ6 သယပိ်6းလမိ့်မည ်မဟ6တေ်ပ။ 
စWရတန်ွနဂျမ် ၅၃:၃၈ - ဧကနစ်ငစ်စ ်မညသ်ည့သ်ယပိ်6းသN တစဦ်းတစေ်ယာကမ်dပင ်သNတစပ်ါး၏ 

ဝနထ်6ပ် ကိ6 သယပိ်6း ရွကေ်ဆာငမ်ညမ်ဟ6တ ်ဟN၍လညး်ေကာငး်။ 
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သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်များတငွ ်ေမ:+ိယ (သခငေ်ယRB ) ေသဆံ0းမညဟ်0 ပေရာဖကမ်ျား 

ေဖာ်ြပထားပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ေဖာ်ြပထားသည ် /  ေဖာ်ြပထားသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၅၃:၁-၁၂ - ၁၁ သNသည ်အများေသာ သNတိ6က့ိ6ေြဖာင်မ့တရ်ာ၌တညေ်စ 

လမိ်မ့ည။် သNတိ6၏့အြပစက်ိ6 ကိ6ယတ်ိ6ငေ်ဆာငရွ်ကရ်၏။ ၁၂ထိ6သိ6 ့ မိမိအသကက်ိ6ေသြခငး်၌သနွး်၍၊ 
မတရားေသာသNတိ6<့ 0င်ေ့ရတကွဝ်ငြ်ခငး်သိ6 ့ ေရာကသ်ြဖင်၊့ လNများတိ6၏့အြပစက်ိ6ေဆာငရွ်က၍်၊ မတ 

ရားေသာ သNတိ6အ့ဘိ6 ့ ေတာငး်ပနေ်သာေbကာင်၊့ လNeကးီတိ6က့ိ6 သN၏ အဘိ6 ့ြဖစေ်စြခငး်င0ါ ငါ ခွမဲည။် 

ဒေံယလအနာဂတO ကိျမ်း ၉:၂၆ - ထိ6သတိငး်ေြခာကဆ်ယ<်0စသ်တိငး်လနွ]်ပီးမ0 ခရစေ်တာ်သည ်

အခငွ်မ့ရဘအဲေသသတြ်ခငး်ကိ6 ခရံလမိ် ့မည။်  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၅၅ -တရံေရာအခါဝယအ်လ> ာဟအ်/0ငြ်မတက်အိ6အစီာ(အသငသ်ညမ်ညသ်ိ6 ့ မd 
စိ6းရိမ်ေbကာင့b်ကြခငး် မ/0ိေလ<0င့)်မ6ချဧကန ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်အသင့က်ိ6 သတမ်0တထ်ားေသာ 

အချိန၌်)ေသေစေတာ်မNအံ။့ ၎ငး်ြပင ်အသင့အ်ားမိမိအထေံတာ် (ေကာငး်ကငဘ်ံ6) သိ6ပ့င့မ်ယNေတာ ်

မNအံ။့ ၎ငး်ြပငမ်ယံ6မbကညေ်သဖွည ်ြငငး်ပယေ်သာ ကာဖိရ်တိ6 ့(၏ စပ်ွစွခဲျကတ်ိ6 ့)မ0 သန ့/်0ငး်စင ်bကယ၍် 

လတွက်ငး်ေစေတာ်မNအံ။့ 

စWရဟမ်ရယမ် ၁၉:၃၀၊ ၃၃-၃၀ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ညက်k<်6ပ်အား[အင(်န)်ဂျီလ)်]ကျမ်းဂနက်ိ6ချီးြမUင့ေ်ပး 
သနားေတာမ်Nခဲေ့လသည။် ၎ငး်ြပင ်ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည ်ကk<်6ပ်အားနဗီတမနေ်တာ်အြဖစလ်ညး်ချီး 
ေြမUာကေ်တာ်မNခဲေ့ပသည။် ၃၃ထိ6 ့ြပင ်ကk<်6ပ်၏အေပu၌ ကk<်6ပ်ေမးွဖွားခဲသ့ည့ေ်န၌့လညး်ေကာငး်၊ 
ကk<်6ပ်ေသဆံ6းမည့ေ်န၌့ လညး်ေကာငး်၊ကk<်6ပ်/0ငြ်ပနထ်ေစြခငး် ခရံမည့ေ်န၌့ လညး်ေကာငး်၊ 
(အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတအ်ထေံတာ်မ0) ]ငမိ်းချမ်းသာယာမ\သည ်ကျေရာကပ်ါေစသတညး်။ 
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ကမ}ာ�ကးီ၏အြပစမ်ျားကိ0 ေြဖလတွရ်န်အတကွစ်န်ွလ့တွြ်ခငး်အြဖစ ်

ခရစေ်တာ်၏အေသးွ ေတာ်အား အြပစေ်ြဖရာယဇ်အြဖစ ်

သန်ွးေလာငး်ပWေဇာ်ြခငး်ြဖစေ်5ကာငး်ကိ0 လကခ်ံပါ သလား။ 
သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကမ်ခံပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၅၃:၅-၁၂- ၅ထိ6သNသည ်ငါတိ6 ့ လနွက်ျzးြခငး်အြပစမ်ျားေbကာင်၊့ နာ 

ကျငစ်ာွ ထိ6းြခငး်၊ <0ပ်ိစကြ်ခငး်ကိ6 ခရံေလ၏။ ငါတိ6၏့ ]ငမိ်သကြ်ခငး်ချမ်းသာကိ6ြဖစေ်စေသာ ဆံ6း 
မြခငး်သည ်သNအ့ေပuသိ6 ့ ေရာက၍်၊ သNခရံေသာ ဒဏခ်ျကအ်ားြဖင် ့ငါတိ6သ့ည ်အနာေပျာကလ်ျက ်

/0ိbက၏။၆..ထာဝရ ဘ6ရားသည ်ခပ်သမိ်းေသာ ငါတိ6၏့အြပစမ်ျားကိ6 သNအ့ေပu၌ တငေ်တာ်မN၏။ 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁:၂၉- ..ဤေလာက၏အြပစက်ိ6ေဆာငသ်ာွးေသာဘ6ရားသခင၏်သိ6းသငယ ်

ကိ6bကည်ေ့လာ။့ 

ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၅:၃-၄ - 

၃ခရစေ်တာ်သညက်ျမ်းစာလာသညအ်တိ6ငး်ငါတိ6အ့ြပစ ်ေbကာင် ့အေသခေံတာမ်N၏။ ၄ 

သ]ဂ�Vဟ]်ပီးမ0၊ ကျမ်းစာလာသညအ်တိ6ငး် သံ6းရကေ်ြမာကေ်သာေန ့ ၌ ထေြမာကေ်တာ်မN၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာအန်အမ်  ၆:၁၆၄ -၎ငး်ြပငမ်ညသ်Nမဆိ6(တစစ်ံ6တစရ်ာကိ6)/0ာေဖွဆညး်ပNးြပVလ6ပ်ခဲေ့သာ်ထိ6သN၏ 

အေပu၌သာလdင/်0ိေပအံ။့ ထိ6 ့ြပင ်သယပိ်6းသNတဦးမdပင ်သNတစပ်ါး၏ဝနက်ိ6 သယပိ်6းလမိ့်မည ်မဟ6တေ်ပ။ 
စWရတန်ွနဂျမ် ၅၃:၃၈ - ဧကနစ်ငစ်စ ်မညသ်ည့သ်ယပိ်6းသN တစဦ်းတစေ်ယာကမ်dပင ်သNတစပ်ါး၏ 

ဝနထ်6ပ် ကိ6 သယပိ်6း ရွကေ်ဆာငမ်ညမ်ဟ6တ ်ဟN၍လညး်ေကာငး်။ 
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သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်များတငွ ်ေမ:+ိယ (သခငေ်ယRB ) ေသဆံ0းမညဟ်0 ပေရာဖကမ်ျား 

ေဖာ်ြပထားပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ေဖာ်ြပထားသည ် /  ေဖာ်ြပထားသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၅၃:၁-၁၂ - ၁၁ သNသည ်အများေသာ သNတိ6က့ိ6ေြဖာင်မ့တရ်ာ၌တညေ်စ 

လမိ်မ့ည။် သNတိ6၏့အြပစက်ိ6 ကိ6ယတ်ိ6ငေ်ဆာငရွ်ကရ်၏။ ၁၂ထိ6သိ6 ့ မိမိအသကက်ိ6ေသြခငး်၌သနွး်၍၊ 
မတရားေသာသNတိ6<့ 0င်ေ့ရတကွဝ်ငြ်ခငး်သိ6 ့ ေရာကသ်ြဖင်၊့ လNများတိ6၏့အြပစက်ိ6ေဆာငရွ်က၍်၊ မတ 

ရားေသာ သNတိ6အ့ဘိ6 ့ ေတာငး်ပနေ်သာေbကာင်၊့ လNeကးီတိ6က့ိ6 သN၏ အဘိ6 ့ြဖစေ်စြခငး်င0ါ ငါ ခွမဲည။် 

ဒေံယလအနာဂတO ကိျမ်း ၉:၂၆ - ထိ6သတိငး်ေြခာကဆ်ယ<်0စသ်တိငး်လနွ]်ပီးမ0 ခရစေ်တာ်သည ်

အခငွ်မ့ရဘအဲေသသတြ်ခငး်ကိ6 ခရံလမိ် ့မည။်  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၅၅ -တရံေရာအခါဝယအ်လ> ာဟအ်/0ငြ်မတက်အိ6အစီာ(အသငသ်ညမ်ညသ်ိ6 ့ မd 
စိ6းရိမ်ေbကာင့b်ကြခငး် မ/0ိေလ<0င့)်မ6ချဧကန ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်အသင့က်ိ6 သတမ်0တထ်ားေသာ 

အချိန၌်)ေသေစေတာ်မNအံ။့ ၎ငး်ြပင ်အသင့အ်ားမိမိအထေံတာ် (ေကာငး်ကငဘ်ံ6) သိ6ပ့င့မ်ယNေတာ ်

မNအံ။့ ၎ငး်ြပငမ်ယံ6မbကညေ်သဖွည ်ြငငး်ပယေ်သာ ကာဖိရ်တိ6 ့(၏ စပ်ွစွခဲျကတ်ိ6 ့)မ0 သန ့/်0ငး်စင ်bကယ၍် 

လတွက်ငး်ေစေတာ်မNအံ။့ 

စWရဟမ်ရယမ် ၁၉:၃၀၊ ၃၃-၃၀ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ညက်k<်6ပ်အား[အင(်န)်ဂျီလ)်]ကျမ်းဂနက်ိ6ချီးြမUင့ေ်ပး 
သနားေတာမ်Nခဲေ့လသည။် ၎ငး်ြပင ်ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည ်ကk<်6ပ်အားနဗီတမနေ်တာ်အြဖစလ်ညး်ချီး 
ေြမUာကေ်တာ်မNခဲေ့ပသည။် ၃၃ထိ6 ့ြပင ်ကk<်6ပ်၏အေပu၌ ကk<်6ပ်ေမးွဖွားခဲသ့ည့ေ်န၌့လညး်ေကာငး်၊ 
ကk<်6ပ်ေသဆံ6းမည့ေ်န၌့ လညး်ေကာငး်၊ကk<်6ပ်/0ငြ်ပနထ်ေစြခငး် ခရံမည့ေ်န၌့ လညး်ေကာငး်၊ 
(အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတအ်ထေံတာ်မ0) ]ငမိ်းချမ်းသာယာမ\သည ်ကျေရာကပ်ါေစသတညး်။ 
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ကမ}ာ�ကးီ၏အြပစမ်ျားကိ0 ေြဖလတွရ်န်အတကွစ်န်ွလ့တွြ်ခငး်အြဖစ ်

ခရစေ်တာ်၏အေသးွ ေတာ်အား အြပစေ်ြဖရာယဇ်အြဖစ ်

သန်ွးေလာငး်ပWေဇာ်ြခငး်ြဖစေ်5ကာငး်ကိ0 လကခ်ံပါ သလား။ 
သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကမ်ခံပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၅၃:၅-၁၂- ၅ထိ6သNသည ်ငါတိ6 ့ လနွက်ျzးြခငး်အြပစမ်ျားေbကာင်၊့ နာ 

ကျငစ်ာွ ထိ6းြခငး်၊ <0ပ်ိစကြ်ခငး်ကိ6 ခရံေလ၏။ ငါတိ6၏့ ]ငမိ်သကြ်ခငး်ချမ်းသာကိ6ြဖစေ်စေသာ ဆံ6း 
မြခငး်သည ်သNအ့ေပuသိ6 ့ ေရာက၍်၊ သNခရံေသာ ဒဏခ်ျကအ်ားြဖင် ့ငါတိ6သ့ည ်အနာေပျာကလ်ျက ်

/0ိbက၏။၆..ထာဝရ ဘ6ရားသည ်ခပ်သမိ်းေသာ ငါတိ6၏့အြပစမ်ျားကိ6 သNအ့ေပu၌ တငေ်တာ်မN၏။ 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁:၂၉- ..ဤေလာက၏အြပစက်ိ6ေဆာငသ်ာွးေသာဘ6ရားသခင၏်သိ6းသငယ ်

ကိ6bကည်ေ့လာ။့ 

ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၅:၃-၄ - 

၃ခရစေ်တာ်သညက်ျမ်းစာလာသညအ်တိ6ငး်ငါတိ6အ့ြပစ ်ေbကာင် ့အေသခေံတာမ်N၏။ ၄ 

သ]ဂ�Vဟ]်ပီးမ0၊ ကျမ်းစာလာသညအ်တိ6ငး် သံ6းရကေ်ြမာကေ်သာေန ့ ၌ ထေြမာကေ်တာ်မN၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာအန်အမ်  ၆:၁၆၄ -၎ငး်ြပငမ်ညသ်Nမဆိ6(တစစ်ံ6တစရ်ာကိ6)/0ာေဖွဆညး်ပNးြပVလ6ပ်ခဲေ့သာထ်ိ6သN၏ 

အေပu၌သာလdင/်0ိေပအံ။့ ထိ6 ့ြပင ်သယပိ်6းသNတဦးမdပင ်သNတစပ်ါး၏ဝနက်ိ6 သယပိ်6းလမိ့်မည ်မဟ6တေ်ပ။ 
စWရတန်ွနဂျမ် ၅၃:၃၈ - ဧကနစ်ငစ်စ ်မညသ်ည့သ်ယပိ်6းသN တစဦ်းတစေ်ယာကမ်dပင ်သNတစပ်ါး၏ 

ဝနထ်6ပ် ကိ6 သယပိ်6း ရွကေ်ဆာငမ်ညမ်ဟ6တ ်ဟN၍လညး်ေကာငး်။ 
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သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်များတငွ ်ေမ:+ိယ (သခငေ်ယRB ) ေသဆံ0းမညဟ်0 ပေရာဖကမ်ျား 

ေဖာ်ြပထားပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ေဖာ်ြပထားသည ် /  ေဖာ်ြပထားသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၅၃:၁-၁၂ - ၁၁ သNသည ်အများေသာ သNတိ6က့ိ6ေြဖာင်မ့တရ်ာ၌တညေ်စ 

လမိ်မ့ည။် သNတိ6၏့အြပစက်ိ6 ကိ6ယတ်ိ6ငေ်ဆာငရွ်ကရ်၏။ ၁၂ထိ6သိ6 ့ မိမိအသကက်ိ6ေသြခငး်၌သနွး်၍၊ 
မတရားေသာသNတိ6<့ 0င်ေ့ရတကွဝ်ငြ်ခငး်သိ6 ့ ေရာကသ်ြဖင်၊့ လNများတိ6၏့အြပစက်ိ6ေဆာငရွ်က၍်၊ မတ 

ရားေသာ သNတိ6အ့ဘိ6 ့ ေတာငး်ပနေ်သာေbကာင်၊့ လNeကးီတိ6က့ိ6 သN၏ အဘိ6 ့ြဖစေ်စြခငး်င0ါ ငါ ခွမဲည။် 

ဒေံယလအနာဂတO ကိျမ်း ၉:၂၆ - ထိ6သတိငး်ေြခာကဆ်ယ<်0စသ်တိငး်လနွ]်ပီးမ0 ခရစေ်တာ်သည ်

အခငွ်မ့ရဘအဲေသသတြ်ခငး်ကိ6 ခရံလမိ် ့မည။်  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၅၅ -တရံေရာအခါဝယအ်လ> ာဟအ်/0ငြ်မတက်အိ6အစီာ(အသငသ်ညမ်ညသ်ိ6 ့ မd 
စိ6းရိမ်ေbကာင့b်ကြခငး် မ/0ိေလ<0င့)်မ6ချဧကန ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်အသင့က်ိ6 သတမ်0တထ်ားေသာ 

အချိန၌်)ေသေစေတာ်မNအံ။့ ၎ငး်ြပင ်အသင့အ်ားမိမိအထေံတာ် (ေကာငး်ကငဘ်ံ6) သိ6ပ့င့မ်ယNေတာ ်

မNအံ။့ ၎ငး်ြပငမ်ယံ6မbကညေ်သဖွည ်ြငငး်ပယေ်သာ ကာဖိရ်တိ6 ့(၏ စပ်ွစွခဲျကတ်ိ6 ့)မ0 သန ့/်0ငး်စင ်bကယ၍် 

လတွက်ငး်ေစေတာ်မNအံ။့ 

စWရဟမ်ရယမ် ၁၉:၃၀၊ ၃၃-၃၀ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ညက်k<်6ပ်အား[အင(်န)်ဂျီလ)်]ကျမ်းဂနက်ိ6ချီးြမUင့ေ်ပး 
သနားေတာမ်Nခဲေ့လသည။် ၎ငး်ြပင ်ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည ်ကk<်6ပ်အားနဗီတမနေ်တာ်အြဖစလ်ညး်ချီး 
ေြမUာကေ်တာ်မNခဲေ့ပသည။် ၃၃ထိ6 ့ြပင ်ကk<်6ပ်၏အေပu၌ ကk<်6ပ်ေမးွဖွားခဲသ့ည့ေ်န၌့လညး်ေကာငး်၊ 
ကk<်6ပ်ေသဆံ6းမည့ေ်န၌့ လညး်ေကာငး်၊ကk<်6ပ်/0ငြ်ပနထ်ေစြခငး် ခရံမည့ေ်န၌့ လညး်ေကာငး်၊ 
(အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတအ်ထေံတာ်မ0) ]ငမိ်းချမ်းသာယာမ\သည ်ကျေရာကပ်ါေစသတညး်။ 
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ခရစေ်တာ်သည ်သWသညဂ်ျlးလWမျိ[းများ၏သတြ်ဖတြ်ခငး်ကိ0ခံရမည့်အေ5ကာငး် 

မိမိကိ0ယ ်မိမိ �က[ိတငေ်ဟာ5ကားခဲပ့ါသလား။ 
သမ#ာကျမ်းစာ ေဟာ5ကားခဲသ့ည ် / မေဟာ5ကားခဲပ့ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁၆:၂၁- ထိ6မ0တပါးကိ6ယေ်တာသ်ညေ်ယr6/0လင]်မိV Rသိ6သ့ာွးရမည။်လNအeကးီအက၊ဲ 
ယဇ်ပ6ေရာဟတိအ်eကးီ၊ကျမ်းြပVဆရာတိ6လ့က၌်များစာွခရံမည။်အေသသတြ်ခငး်ကိ6လညး်ခရံမ
ည။် သံ6းရကေ်ြမာကေ်သာေန၌့ ထေြမာက ်လမိ်မ့ညဟ်Nေသာအေbကာငး်များကိ6 ထိ6အခါမ0စ၍ 

တပည်ေ့တာ်တိ6အ့ား ြပေတာ်မN၏။ 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၀:၁၁၊၁၅ - ၁၁ ငါသည ်ေကာငး်ေသာသိ6းထနိး်လညး်ြဖစ၏်။ ေကာငး် 
ေသာသိ6းထနိး်သည ်သိ6းတိ6အ့ဘိ6အ့လိ6င0ါ မိမိအသကက်ိ6 စနွ်တ့တ၏်။ ၁၅ ငါသည ်ကိ6ယအ်သက ်

ကိ6 သိ6းတိ6အ့ဘိ6အ့လိ6င0ါ စနွ်၏့။ 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၂:၃၂-၃၃ - ၃၂ ငါသညလ်ညး်ေြမeကးီ<0င်ခ့ာွ၍ ေြမUာကထ်ားြခငး်ကိ6 ခရံ 

လdင။် လNအေပါငး်တိ6က့ိ6 ငါထ့သံိ6 ့ ငါဆွမဲညဟ်6 မိန်ေ့တာ်မN၏။ ၃၃ ထိ6သိ6 ့ မိန်ေ့တာ်မNေသာ်၊ မိမိသည ်

အဘယသ်ိ6ေ့သရမညအ်ရိပ်ကိ6 ေပးေတာ်မN၏။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
မ+တခ်ျက။် ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွ ်သခငေ်ယRBသည ်သWသညဂ်ျlးလWမျိ[းများ၏ 

သတြ်ဖတြ်ခငး် ခံရမည့်အေ5ကာငး် ေြပာ5ကားထားေသာ ကျမ်းချကမ်:+ိေပ။  

၈၈။. 88 

ခရစေ်တာ်သညလ်ကဝ်ါးကားတိ0ငေ်ပ�တငွR်0ပ်ခ*�ာေသဆံ0း`ပီးေသြခငး်မ+:+ငြ်ပန်ထေြမာ
က ်သညြ်ဖစေ်5ကာငး်ကိ0 လကခ်ံပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကမ်ခံပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၇:၅၀ - ေယr\သညe်ကးီေသာအသ<ံ0င်တ့ဖနေ်Zကးေbကာ်]ပီးလdငအ်သကေ်တာ ်

ကိ6 လ,တေ်တာ်မN၏။ 

:+ငမ်ာက0ခရစဝ်င ်၁၅:၃၇ - ေယr\သညe်ကးီေသာအသ<ံ0င် ့ေZကးေbကာ်၍ အသကခ်ျVပ်ေတာ်မN၏။ 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၉:၃၀ - ေယr\သည ်.... အမ\]ပီး]ပီဟ6 မိန်ေ့တာ်မNလျက၊် ေခါငး်ေတာ်ကိ6 
ငိ6ကဆ်ိ6က+်,တ၍် အသကေ်တာ်ကိ6 စနွ်ေ့တာ်မN၏။ 

ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၅:၃-၄ - ၃ ခရစေ်တာ်သည ်ကျမ်းစာလာသညအ်တိ6ငး် ငါတိ6အ့ြပစ ်

ေbကာင် ့အေသခေံတာ်မN၏။ ၄သ]ဂ�Vဟ]်ပီးမ0၊ ကျမ်းစာလာသညအ်တိ6ငး် 
သံ6းရကေ်ြမာကေ်သာေန၌့ ထေြမာကေ်တာ်မN၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာေနစာေအ ့၄:၁၅၇ - …အမ0နစ်ငစ်စေ်သာ်ကားယငး်သNတိ6သ့ညထ်ိ6နဗီတမနေ်တာ်အစီာကိ6သတ ်

ြဖတ<်ိ6ငခ်ဲb့ကသညလ်ညး်မဟ6တေ်ပ။လကဝ်ါးကပ်တိ6ငတ်င<်ိ6ငခ်ဲb့ကသညလ်ညး်မဟ6တေ်ချ။အမ0န ်

မ0ာကား ၎ငး်တိ6အ့ဖိ6မ့0ာ (လကဝ်ါးကပ်တိ6ငအ်တငခ်ရံေသာသN၏အဆငး်သ�ာနသ်ည)်ဆငတ်Nယိ6း 
မ0ားြဖစေ်စြခငး် ခရံခဲေ့လသည။် ၎ငး်ြပင ်ဧကနစ်ငစ်စ ်ထိ6နဗီတမနေ်တာ် အစီာ<0င့ပ်တသ်က၍် ကွ ဲ
လွြဲငငး်ခံ6bကက6နေ်သာသNတိ6က့ား ယငး်နဗီတမနေ်တာ်အစီာ<0င့ပ်တသ်က၍်ဒွဟိသသံယ၌သာ(နစ ်

မနွး်လျက)် /0ိေနbကသညမ်0ာ မလွဧဲကနတ်ညး်။ ၎ငး်တိ6၌့ ထိ6နဗီတမနေ်တာ်အစီာ<0င့ပ်တ ်သက၍် 

(မိမိတိ6၏့ မဟ6တမ်မ0နေ်သာ) ထငြ်မငယ်Nဆချကက်ိ6 လိ6ကန်ာြခငး်မ0တစပ်ါး (တကိျမ0န ်ကနေ်သာ) 

အသတိရားဟN၍ အလျငး်မ/0ိေချ။ စငစ်စေ်သာ်ကား ယငး်သNတိ6သ့ည ်ထိ6နဗီတမနေ်တာအ်စီာအား 
အမ0နစ်ငစ်စ ်သတြ်ဖတ<်ိ6ငခ်ဲb့ကသညမ်ဟ6တေ်ပ။ 
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ခရစေ်တာ်သည ်သWသညဂ်ျlးလWမျိ[းများ၏သတြ်ဖတြ်ခငး်ကိ0ခံရမည့်အေ5ကာငး် 

မိမိကိ0ယ ်မိမိ �က[ိတငေ်ဟာ5ကားခဲပ့ါသလား။ 
သမ#ာကျမ်းစာ ေဟာ5ကားခဲသ့ည ် / မေဟာ5ကားခဲပ့ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁၆:၂၁- ထိ6မ0တပါးကိ6ယေ်တာသ်ညေ်ယr6/0လင]်မိV Rသိ6သ့ာွးရမည။်လNအeကးီအက၊ဲ 
ယဇ်ပ6ေရာဟတိအ်eကးီ၊ကျမ်းြပVဆရာတိ6လ့က၌်များစာွခရံမည။်အေသသတြ်ခငး်ကိ6လညး်ခရံမ
ည။် သံ6းရကေ်ြမာကေ်သာေန၌့ ထေြမာက ်လမိ်မ့ညဟ်Nေသာအေbကာငး်များကိ6 ထိ6အခါမ0စ၍ 

တပည်ေ့တာ်တိ6အ့ား ြပေတာ်မN၏။ 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၀:၁၁၊၁၅ - ၁၁ ငါသည ်ေကာငး်ေသာသိ6းထနိး်လညး်ြဖစ၏်။ ေကာငး် 
ေသာသိ6းထနိး်သည ်သိ6းတိ6အ့ဘိ6အ့လိ6င0ါ မိမိအသကက်ိ6 စနွ်တ့တ၏်။ ၁၅ ငါသည ်ကိ6ယအ်သက ်

ကိ6 သိ6းတိ6အ့ဘိ6အ့လိ6င0ါ စနွ်၏့။ 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၂:၃၂-၃၃ - ၃၂ ငါသညလ်ညး်ေြမeကးီ<0င်ခ့ာွ၍ ေြမUာကထ်ားြခငး်ကိ6 ခရံ 

လdင။် လNအေပါငး်တိ6က့ိ6 ငါထ့သံိ6 ့ ငါဆွမဲညဟ်6 မိန်ေ့တာ်မN၏။ ၃၃ ထိ6သိ6 ့ မိန်ေ့တာ်မNေသာ်၊ မိမိသည ်

အဘယသ်ိ6ေ့သရမညအ်ရိပ်ကိ6 ေပးေတာ်မN၏။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
မ+တခ်ျက။် ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွ ်သခငေ်ယRBသည ်သWသညဂ်ျlးလWမျိ[းများ၏ 

သတြ်ဖတြ်ခငး် ခံရမည့်အေ5ကာငး် ေြပာ5ကားထားေသာ ကျမ်းချကမ်:+ိေပ။  
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ခရစေ်တာ်သညလ်ကဝ်ါးကားတိ0ငေ်ပ�တငွR်0ပ်ခ*�ာေသဆံ0း`ပီးေသြခငး်မ+:+ငြ်ပန်ထေြမာ
က ်သညြ်ဖစေ်5ကာငး်ကိ0 လကခ်ံပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကမ်ခံပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၇:၅၀ - ေယr\သညe်ကးီေသာအသ<ံ0င်တ့ဖနေ်Zကးေbကာ်]ပီးလdငအ်သကေ်တာ် 
ကိ6 လ,တေ်တာ်မN၏။ 

:+ငမ်ာက0ခရစဝ်င ်၁၅:၃၇ - ေယr\သညe်ကးီေသာအသ<ံ0င် ့ေZကးေbကာ်၍ အသကခ်ျVပ်ေတာ်မN၏။ 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၉:၃၀ - ေယr\သည ်.... အမ\]ပီး]ပီဟ6 မိန်ေ့တာ်မNလျက၊် ေခါငး်ေတာ်ကိ6 
ငိ6ကဆ်ိ6က+်,တ၍် အသကေ်တာ်ကိ6 စနွ်ေ့တာ်မN၏။ 

ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၅:၃-၄ - ၃ ခရစေ်တာ်သည ်ကျမ်းစာလာသညအ်တိ6ငး် ငါတိ6အ့ြပစ ်

ေbကာင် ့အေသခေံတာ်မN၏။ ၄သ]ဂ�Vဟ]်ပီးမ0၊ ကျမ်းစာလာသညအ်တိ6ငး် 
သံ6းရကေ်ြမာကေ်သာေန၌့ ထေြမာကေ်တာ်မN၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာေနစာေအ ့၄:၁၅၇ - …အမ0နစ်ငစ်စေ်သာ်ကားယငး်သNတိ6သ့ညထ်ိ6နဗီတမနေ်တာ်အစီာကိ6သတ ်

ြဖတ<်ိ6ငခ်ဲb့ကသညလ်ညး်မဟ6တေ်ပ။လကဝ်ါးကပ်တိ6ငတ်င<်ိ6ငခ်ဲb့ကသညလ်ညး်မဟ6တေ်ချ။အမ0န ်

မ0ာကား ၎ငး်တိ6အ့ဖိ6မ့0ာ (လကဝ်ါးကပ်တိ6ငအ်တငခ်ရံေသာသN၏အဆငး်သ�ာနသ်ည)်ဆငတ်Nယိ6း 
မ0ားြဖစေ်စြခငး် ခရံခဲေ့လသည။် ၎ငး်ြပင ်ဧကနစ်ငစ်စ ်ထိ6နဗီတမနေ်တာ ်အစီာ<0င့ပ်တသ်က၍် ကွ ဲ
လွြဲငငး်ခံ6bကက6နေ်သာသNတိ6က့ား ယငး်နဗီတမနေ်တာ်အစီာ<0င့ပ်တသ်က၍်ဒွဟိသသံယ၌သာ(နစ ်

မနွး်လျက)် /0ိေနbကသညမ်0ာ မလွဧဲကနတ်ညး်။ ၎ငး်တိ6၌့ ထိ6နဗီတမနေ်တာ်အစီာ<0င့ပ်တ ်သက၍် 

(မိမိတိ6၏့ မဟ6တမ်မ0နေ်သာ) ထငြ်မငယ်Nဆချကက်ိ6 လိ6ကန်ာြခငး်မ0တစပ်ါး (တကိျမ0န ်ကနေ်သာ) 

အသတိရားဟN၍ အလျငး်မ/0ိေချ။ စငစ်စေ်သာ်ကား ယငး်သNတိ6သ့ည ်ထိ6နဗီတမနေ်တာအ်စီာအား 
အမ0နစ်ငစ်စ ်သတြ်ဖတ<်ိ6ငခ်ဲb့ကသညမ်ဟ6တေ်ပ။ 
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ခရစေ်တာ်သည ်သWသညဂ်ျlးလWမျိ[းများ၏သတြ်ဖတြ်ခငး်ကိ0ခံရမည့်အေ5ကာငး် 

မိမိကိ0ယ ်မိမိ �က[ိတငေ်ဟာ5ကားခဲပ့ါသလား။ 
သမ#ာကျမ်းစာ ေဟာ5ကားခဲသ့ည ် / မေဟာ5ကားခဲပ့ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁၆:၂၁- ထိ6မ0တပါးကိ6ယေ်တာသ်ညေ်ယr6/0လင]်မိV Rသိ6သ့ာွးရမည။်လNအeကးီအက၊ဲ 
ယဇ်ပ6ေရာဟတိအ်eကးီ၊ကျမ်းြပVဆရာတိ6လ့က၌်များစာွခရံမည။်အေသသတြ်ခငး်ကိ6လညး်ခရံမ
ည။် သံ6းရကေ်ြမာကေ်သာေန၌့ ထေြမာက ်လမိ်မ့ညဟ်Nေသာအေbကာငး်များကိ6 ထိ6အခါမ0စ၍ 

တပည်ေ့တာ်တိ6အ့ား ြပေတာ်မN၏။ 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၀:၁၁၊၁၅ - ၁၁ ငါသည ်ေကာငး်ေသာသိ6းထနိး်လညး်ြဖစ၏်။ ေကာငး် 
ေသာသိ6းထနိး်သည ်သိ6းတိ6အ့ဘိ6အ့လိ6င0ါ မိမိအသကက်ိ6 စနွ်တ့တ၏်။ ၁၅ ငါသည ်ကိ6ယအ်သက ်

ကိ6 သိ6းတိ6အ့ဘိ6အ့လိ6င0ါ စနွ်၏့။ 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၂:၃၂-၃၃ - ၃၂ ငါသညလ်ညး်ေြမeကးီ<0င်ခ့ာွ၍ ေြမUာကထ်ားြခငး်ကိ6 ခရံ 

လdင။် လNအေပါငး်တိ6က့ိ6 ငါထ့သံိ6 ့ ငါဆွမဲညဟ်6 မိန်ေ့တာ်မN၏။ ၃၃ ထိ6သိ6 ့ မိန်ေ့တာ်မNေသာ်၊ မိမိသည ်

အဘယသ်ိ6ေ့သရမညအ်ရိပ်ကိ6 ေပးေတာ်မN၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
မ+တခ်ျက။် ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွ ်သခငေ်ယRBသည ်သWသညဂ်ျlးလWမျိ[းများ၏ 

သတြ်ဖတြ်ခငး် ခံရမည့်အေ5ကာငး် ေြပာ5ကားထားေသာ ကျမ်းချကမ်:+ိေပ။  

၈၈။. 88 

ခရစေ်တာ်သညလ်ကဝ်ါးကားတိ0ငေ်ပ�တငွR်0ပ်ခ*�ာေသဆံ0း`ပီးေသြခငး်မ+:+ငြ်ပန်ထေြမာ
က ်သညြ်ဖစေ်5ကာငး်ကိ0 လကခ်ံပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကမ်ခံပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၇:၅၀ - ေယr\သညe်ကးီေသာအသ<ံ0င်တ့ဖနေ်Zကးေbကာ်]ပီးလdငအ်သကေ်တာ် 
ကိ6 လ,တေ်တာ်မN၏။ 

:+ငမ်ာက0ခရစဝ်င ်၁၅:၃၇ - ေယr\သညe်ကးီေသာအသ<ံ0င် ့ေZကးေbကာ်၍ အသကခ်ျVပ်ေတာ်မN၏။ 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၉:၃၀ - ေယr\သည ်.... အမ\]ပီး]ပီဟ6 မိန်ေ့တာ်မNလျက၊် ေခါငး်ေတာ်ကိ6 
ငိ6ကဆ်ိ6က+်,တ၍် အသကေ်တာ်ကိ6 စနွ်ေ့တာ်မN၏။ 

ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၅:၃-၄ - ၃ ခရစေ်တာ်သည ်ကျမ်းစာလာသညအ်တိ6ငး် ငါတိ6အ့ြပစ ်

ေbကာင် ့အေသခေံတာ်မN၏။ ၄သ]ဂ�Vဟ]်ပီးမ0၊ ကျမ်းစာလာသညအ်တိ6ငး် 
သံ6းရကေ်ြမာကေ်သာေန၌့ ထေြမာကေ်တာ်မN၏။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာေနစာေအ ့၄:၁၅၇ - …အမ0နစ်ငစ်စေ်သာ်ကားယငး်သNတိ6သ့ညထ်ိ6နဗီတမနေ်တာ်အစီာကိ6သတ ်

ြဖတ<်ိ6ငခ်ဲb့ကသညလ်ညး်မဟ6တေ်ပ။လကဝ်ါးကပ်တိ6ငတ်င<်ိ6ငခ်ဲb့ကသညလ်ညး်မဟ6တေ်ချ။အမ0န ်

မ0ာကား ၎ငး်တိ6အ့ဖိ6မ့0ာ (လကဝ်ါးကပ်တိ6ငအ်တငခ်ရံေသာသN၏အဆငး်သ�ာနသ်ည)်ဆငတ်Nယိ6း 
မ0ားြဖစေ်စြခငး် ခရံခဲေ့လသည။် ၎ငး်ြပင ်ဧကနစ်ငစ်စ ်ထိ6နဗီတမနေ်တာ် အစီာ<0င့ပ်တသ်က၍် ကွ ဲ
လွြဲငငး်ခံ6bကက6နေ်သာသNတိ6က့ား ယငး်နဗီတမနေ်တာ်အစီာ<0င့ပ်တသ်က၍်ဒွဟိသသံယ၌သာ(နစ ်

မနွး်လျက)် /0ိေနbကသညမ်0ာ မလွဧဲကနတ်ညး်။ ၎ငး်တိ6၌့ ထိ6နဗီတမနေ်တာ်အစီာ<0င့ပ်တ ်သက၍် 

(မိမိတိ6၏့ မဟ6တမ်မ0နေ်သာ) ထငြ်မငယ်Nဆချကက်ိ6 လိ6ကန်ာြခငး်မ0တစပ်ါး (တကိျမ0န ်ကနေ်သာ) 

အသတိရားဟN၍ အလျငး်မ/0ိေချ။ စငစ်စေ်သာ်ကား ယငး်သNတိ6သ့ည ်ထိ6နဗီတမနေ်တာအ်စီာအား 
အမ0နစ်ငစ်စ ်သတြ်ဖတ<်ိ6ငခ်ဲb့ကသညမ်ဟ6တေ်ပ။ 

	

၈၇။. 87 

ခရစေ်တာ်သည ်သWသညဂ်ျlးလWမျိ[းများ၏သတြ်ဖတြ်ခငး်ကိ0ခံရမည့်အေ5ကာငး် 

မိမိကိ0ယ ်မိမိ �က[ိတငေ်ဟာ5ကားခဲပ့ါသလား။ 
သမ#ာကျမ်းစာ ေဟာ5ကားခဲသ့ည ် / မေဟာ5ကားခဲပ့ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁၆:၂၁- ထိ6မ0တပါးကိ6ယေ်တာသ်ညေ်ယr6/0လင]်မိV Rသိ6သ့ာွးရမည။်လNအeကးီအက၊ဲ 
ယဇ်ပ6ေရာဟတိအ်eကးီ၊ကျမ်းြပVဆရာတိ6လ့က၌်များစာွခရံမည။်အေသသတြ်ခငး်ကိ6လညး်ခရံမ
ည။် သံ6းရကေ်ြမာကေ်သာေန၌့ ထေြမာက ်လမိ်မ့ညဟ်Nေသာအေbကာငး်များကိ6 ထိ6အခါမ0စ၍ 

တပည်ေ့တာ်တိ6အ့ား ြပေတာ်မN၏။ 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၀:၁၁၊၁၅ - ၁၁ ငါသည ်ေကာငး်ေသာသိ6းထနိး်လညး်ြဖစ၏်။ ေကာငး် 
ေသာသိ6းထနိး်သည ်သိ6းတိ6အ့ဘိ6အ့လိ6င0ါ မိမိအသကက်ိ6 စနွ်တ့တ၏်။ ၁၅ ငါသည ်ကိ6ယအ်သက ်

ကိ6 သိ6းတိ6အ့ဘိ6အ့လိ6င0ါ စနွ်၏့။ 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၂:၃၂-၃၃ - ၃၂ ငါသညလ်ညး်ေြမeကးီ<0င်ခ့ာွ၍ ေြမUာကထ်ားြခငး်ကိ6 ခရံ 

လdင။် လNအေပါငး်တိ6က့ိ6 ငါထ့သံိ6 ့ ငါဆွမဲညဟ်6 မိန်ေ့တာ်မN၏။ ၃၃ ထိ6သိ6 ့ မိန်ေ့တာ်မNေသာ်၊ မိမိသည ်

အဘယသ်ိ6ေ့သရမညအ်ရိပ်ကိ6 ေပးေတာ်မN၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
မ+တခ်ျက။် ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွ ်သခငေ်ယRBသည ်သWသညဂ်ျlးလWမျိ[းများ၏ 

သတြ်ဖတြ်ခငး် ခံရမည့်အေ5ကာငး် ေြပာ5ကားထားေသာ ကျမ်းချကမ်:+ိေပ။  
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ခရစေ်တာ်သညလ်ကဝ်ါးကားတိ0ငေ်ပ�တငွR်0ပ်ခ*�ာေသဆံ0း`ပီးေသြခငး်မ+:+ငြ်ပန်ထေြမာ
က ်သညြ်ဖစေ်5ကာငး်ကိ0 လကခ်ံပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကမ်ခံပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၇:၅၀ - ေယr\သညe်ကးီေသာအသ<ံ0င်တ့ဖနေ်Zကးေbကာ်]ပီးလdငအ်သကေ်တာ် 
ကိ6 လ,တေ်တာ်မN၏။ 

:+ငမ်ာက0ခရစဝ်င ်၁၅:၃၇ - ေယr\သညe်ကးီေသာအသ<ံ0င် ့ေZကးေbကာ်၍ အသကခ်ျVပ်ေတာ်မN၏။ 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၉:၃၀ - ေယr\သည ်.... အမ\]ပီး]ပီဟ6 မိန်ေ့တာ်မNလျက၊် ေခါငး်ေတာ်ကိ6 
ငိ6ကဆ်ိ6က+်,တ၍် အသကေ်တာ်ကိ6 စနွ်ေ့တာ်မN၏။ 

ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၅:၃-၄ - ၃ ခရစေ်တာ်သည ်ကျမ်းစာလာသညအ်တိ6ငး် ငါတိ6အ့ြပစ ်

ေbကာင် ့အေသခေံတာ်မN၏။ ၄သ]ဂ�Vဟ]်ပီးမ0၊ ကျမ်းစာလာသညအ်တိ6ငး် 
သံ6းရကေ်ြမာကေ်သာေန၌့ ထေြမာကေ်တာ်မN၏။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာေနစာေအ ့၄:၁၅၇ - …အမ0နစ်ငစ်စေ်သာ်ကားယငး်သNတိ6သ့ညထ်ိ6နဗီတမနေ်တာ်အစီာကိ6သတ ်

ြဖတ<်ိ6ငခ်ဲb့ကသညလ်ညး်မဟ6တေ်ပ။လကဝ်ါးကပ်တိ6ငတ်င<်ိ6ငခ်ဲb့ကသညလ်ညး်မဟ6တေ်ချ။အမ0န ်

မ0ာကား ၎ငး်တိ6အ့ဖိ6မ့0ာ (လကဝ်ါးကပ်တိ6ငအ်တငခ်ရံေသာသN၏အဆငး်သ�ာနသ်ည)်ဆငတ်Nယိ6း 
မ0ားြဖစေ်စြခငး် ခရံခဲေ့လသည။် ၎ငး်ြပင ်ဧကနစ်ငစ်စ ်ထိ6နဗီတမနေ်တာ ်အစီာ<0င့ပ်တသ်က၍် ကွ ဲ
လွြဲငငး်ခံ6bကက6နေ်သာသNတိ6က့ား ယငး်နဗီတမနေ်တာ်အစီာ<0င့ပ်တသ်က၍်ဒွဟိသသံယ၌သာ(နစ ်

မနွး်လျက)် /0ိေနbကသညမ်0ာ မလွဧဲကနတ်ညး်။ ၎ငး်တိ6၌့ ထိ6နဗီတမနေ်တာ်အစီာ<0င့ပ်တ ်သက၍် 

(မိမိတိ6၏့ မဟ6တမ်မ0နေ်သာ) ထငြ်မငယ်Nဆချကက်ိ6 လိ6ကန်ာြခငး်မ0တစပ်ါး (တကိျမ0န ်ကနေ်သာ) 

အသတိရားဟN၍ အလျငး်မ/0ိေချ။ စငစ်စေ်သာ်ကား ယငး်သNတိ6သ့ည ်ထိ6နဗီတမနေ်တာအ်စီာအား 
အမ0နစ်ငစ်စ ်သတြ်ဖတ<်ိ6ငခ်ဲb့ကသညမ်ဟ6တေ်ပ။ 

	



၈၉။. 89 
ခရစေ်တာ်သည ်ယေနအ့သက:်+င်̀ ပီး သWတဖန်ြပန်လည�်ကလာမညြ်ဖစေ်5ကာငး်ကိ0 
လကခ်ံ ပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကခ်ံသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၄:၂-၃ - ၂ ငါအ့ဘ၏အမိ်ေတာ်၌ ေနစရာအခနး်များ/0ိ၏။ ...သငတ်ိ6ေ့နစရာ 

အရပ်ကိ6 ြပငဆ်ငြ်ခငး်င0ါ ငါသာွးရ၏။ ၃ ငါသညသ်ာွး၍ သငတ်ိ6 ့ြပငဆ်ငစ်ရာအရပ်ကိ6 ြပငဆ်င]်ပီး 
မ0 တဖနလ်ာြပန၍်၊ ငါ/0ိရာအရပ်၌ သငတ်ိ6/့0ိေစြခငး်င0ါ သငတ်ိ6က့ိ6 ငါထ့သံိ6 ့ သမိ်းဆညး်မည။်  
ဗျာဒတိက်ျမ်း ၂:၂၅ - ထိ6အယN<0င်သ့ေဘာတNေသာ နေိကာလတပည်တ့ိ6၏့ အယNကိ6 စွလဲမ်းေသာ 

သNတိ6သ့ည ်ထိ6နညး်တN သင၌်/0ိbက၏။ 

ဗျာဒတိက်ျမ်း ၂၂:၁၂၊၂၀ - ၁၂ ငါသညအ်လျငအ်ြမနလ်ာမည။် ငါသည ်အကျိVးအြဖစက်ိ6 ေဆာငခ်ဲ ့
သညြ်ဖစ၍်၊ လNအသးီသးီတိ6အ့ား မိမိတိ6အ့ကျင်အ့တိ6ငး် ဆပ်ေပးမည။် ၂၀ ငါသည ်အလျငအ်ြမန ်
လာမညမ်0နေ်ပ၏ဟ6၊ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာေနစာေအ ့၄:၁၅၈ -….စငစ်စမ်0ာကား အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်ထိ6နဗီတမနေ်တာ်အစီာအား 
မိမိ အထေံတာ်သိ6 ့ ပင့ခ်ျီမယNေတာ်မNခဲေ့လသည။်  

စWရာဇွခ်RW ဖ် ၄၃:၆၁ - စNရာဇွခr်Nဖ် ၄၃:၆၁ - ထိ6မ0တစပ်ါး ဧကနမ်လွ ဲထိ6မရ်ယမ်၏သား(အစီာ)မ0ာ "ကယိာမတ"် 
/0ငြ်ပန ်ထ မည့ ်အချိနက်ာလ<0င့ ်စပ်လျFး၍ လကpဏာ၊ စညး်ကမ်းချက၊် သတမ်0တခ်ျက ်"ကယိာမတ"် /0င ်
ြပနထ်မည့ေ်နက့ိ6 ယံ6bကညရ်န ်အေbကာငး်တစရ်ပ်ပငြ်ဖစ၏်။သိ6 ့ြဖစေ်ပရာ 

မ+တခ်ျက။် သမ#ာကျမ်းစာတငွ ်ခရစေ်တာ၏်ဒ0တယိအ�ကမ်ိတဖန်�ကလာမည့်အေ5ကာငး်ကိ0 ေဖာ ်

ြပထားေသာ ကျမ်းချက ်(၇၃) ချက:်+ိသည။်  

၉၀။. 90 
သမ#ာကျမ်းစာ၏ ကျမ်းချကတ်စခ်0ခ0တငွ ်နဗီတမန်ေတာ်မိ0ဟာမက ်

�ကလာမည့်အေ5ကာငး် ကိ0 ေဟာကန်ိးထ0တထ်ားြခငး် သိ0မ့ဟ0တ ်

�က[ိတငေ်ဟာ5ကားထားချကမ်ျား:+ိပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မ:+ိပါ  /  :+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၄:၁၁၊၂၆ - ၁၁  မိစxာပေရာဖကအ်များတိ6သ့ည ်ေပuလာ၍လNအများတိ6က့ိ6 
လ0ည်ြ့ဖားbကလမိ်မ့ည။် ၂၆ ထိ6ေ့bကာင် ့သNတိ6က့ခရစေ်တာ်သည ်ေတာ၌/0ိသညဟ်6ဆိ6ေသာ်လညး် 
မထကွမ်သာွးbက<0င်။့ တိ6ကခ်နး်၌ /0ိသညဟ်6 ဆိ6ေသာ်လညး် မယံ6bက<0င်။့  
:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၅:၃၁ -ငါသည ်ကိ6ယအ်ေbကာငး်ကိ6 သကေ်သခလံdင ်ငါသ့ကေ်သမတည။်  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွအ်အရ််ရာဖ် ၇:၁၅၇-အbကငသ်Nတိ6သ့ညအ်bကငစ်ာေပမတတေ်သာရစNလ၊်နဗီတမနေ်တာ ်

ြမတ၏် (အ မိန ့ေ်တာ်များ)ကိ6 လိ6ကန်ာbကက6န၏်။ ထိ6သNတိ6သ့ည ်ထိ6ရစNလ၊် နဗီတမနေ်တာ်ြမတ ်

(၏ဝိေသသဂ6ဏထ်Nးများ)ကိ6မိမိတိ6ထ့/ံ0ိေတာငရ်ာတက်ျမ်းေတာ်တငွလ်ညး်ေကာငး်၊အင(်န)်ဂျီလ်
ကျမ်းေတာ် တငွလ်ညး်ေကာငး်၊ေရးသား]ပီး ြဖစသ်ညက်ိ6 ေတွR /0ိbကေလသည။်  

စWရစဆ်ဖ်ွ ၆၁:၆ -….နဗီတမနေ်တာ ်‘အစီာ’သည ်(ဤသိ6 ့)ေြပာbကားခဲေ့လ၏။ အိ6-အစoရာအလီ ီမျိVး 
<ယွဝ်င ်အေပါငး်တိ6။့ ဧကနမ်လွ ဲငါသည ်မိမိအလျင/်0ိေနေသာ ေတာငရ်ာတ ်(ကျမ်းဂန)်ကိ6 
ဟ6တမ်0နေ်bကာငး် ေထာကခ်အံတညြ်ပVသN အြဖစလ်ညး်ေကာငး်၊ ငါ၏ေနာကတ်ငွ’်အဟမ်ဒ’်ဟN 
ေသာ အမညန်ာမ<0င့ ်ပငွ့အ်ံေ့သာ ရစNလတ်မနေ်တာ်တစပ်ါး<0င့ပ်တသ်က၍် သတငး်ေကာငး် ေြပာ 

bကား သN အြဖစလ်ညး်ေကာငး်၊ အသငတ်ိ6ထ့(ံေစလ,တေ်တာ်မNြခငး်ခရံေသာ) အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်

၏ ရစNလတ်မနေ်တာ်ြဖစ၏်။ 
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ခရစေ်တာ်သည ်ယေနအ့သက:်+င်̀ ပီး သWတဖန်ြပန်လည�်ကလာမညြ်ဖစေ်5ကာငး်ကိ0 
လကခ်ံ ပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကခ်ံသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၄:၂-၃ - ၂ ငါအ့ဘ၏အမိ်ေတာ်၌ ေနစရာအခနး်များ/0ိ၏။ ...သငတ်ိ6ေ့နစရာ 

အရပ်ကိ6 ြပငဆ်ငြ်ခငး်င0ါ ငါသာွးရ၏။ ၃ ငါသညသ်ာွး၍ သငတ်ိ6 ့ြပငဆ်ငစ်ရာအရပ်ကိ6 ြပငဆ်င]်ပီး 
မ0 တဖနလ်ာြပန၍်၊ ငါ/0ိရာအရပ်၌ သငတ်ိ6/့0ိေစြခငး်င0ါ သငတ်ိ6က့ိ6 ငါထ့သံိ6 ့ သမိ်းဆညး်မည။်  
ဗျာဒတိက်ျမ်း ၂:၂၅ - ထိ6အယN<0င်သ့ေဘာတNေသာ နေိကာလတပည်တ့ိ6၏့ အယNကိ6 စွလဲမ်းေသာ 

သNတိ6သ့ည ်ထိ6နညး်တN သင၌်/0ိbက၏။ 

ဗျာဒတိက်ျမ်း ၂၂:၁၂၊၂၀ - ၁၂ ငါသညအ်လျငအ်ြမနလ်ာမည။် ငါသည ်အကျိVးအြဖစက်ိ6 ေဆာငခ်ဲ ့
သညြ်ဖစ၍်၊ လNအသးီသးီတိ6အ့ား မိမိတိ6အ့ကျင်အ့တိ6ငး် ဆပ်ေပးမည။် ၂၀ ငါသည ်အလျငအ်ြမန ်
လာမညမ်0နေ်ပ၏ဟ6၊ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာေနစာေအ ့၄:၁၅၈ -….စငစ်စမ်0ာကား အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်ထိ6နဗီတမနေ်တာ်အစီာအား 
မိမိ အထေံတာ်သိ6 ့ ပင့ခ်ျီမယNေတာ်မNခဲေ့လသည။်  

စWရာဇွခ်RW ဖ် ၄၃:၆၁ - စNရာဇွခr်Nဖ် ၄၃:၆၁ - ထိ6မ0တစပ်ါး ဧကနမ်လွ ဲထိ6မရ်ယမ်၏သား(အစီာ)မ0ာ "ကယိာမတ"် 
/0ငြ်ပန ်ထ မည့ ်အချိနက်ာလ<0င့ ်စပ်လျFး၍ လကpဏာ၊ စညး်ကမ်းချက၊် သတမ်0တခ်ျက ်"ကယိာမတ"် /0င ်
ြပနထ်မည့ေ်နက့ိ6 ယံ6bကညရ်န ်အေbကာငး်တစရ်ပ်ပငြ်ဖစ၏်။သိ6 ့ြဖစေ်ပရာ 

မ+တခ်ျက။် သမ#ာကျမ်းစာတငွ ်ခရစေ်တာ၏်ဒ0တယိအ�ကမ်ိတဖန်�ကလာမည့်အေ5ကာငး်ကိ0 ေဖာ ်

ြပထားေသာ ကျမ်းချက ်(၇၃) ချက:်+ိသည။်  

၉၀။. 90 
သမ#ာကျမ်းစာ၏ ကျမ်းချကတ်စခ်0ခ0တငွ ်နဗီတမန်ေတာ်မိ0ဟာမက ်

�ကလာမည့်အေ5ကာငး် ကိ0 ေဟာကန်ိးထ0တထ်ားြခငး် သိ0မ့ဟ0တ ်

�က[ိတငေ်ဟာ5ကားထားချကမ်ျား:+ိပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မ:+ိပါ  /  :+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၄:၁၁၊၂၆ - ၁၁  မိစxာပေရာဖကအ်များတိ6သ့ည ်ေပuလာ၍လNအများတိ6က့ိ6 
လ0ည်ြ့ဖားbကလမိ်မ့ည။် ၂၆ ထိ6ေ့bကာင် ့သNတိ6က့ခရစေ်တာ်သည ်ေတာ၌/0ိသညဟ်6ဆိ6ေသာ်လညး် 
မထကွမ်သာွးbက<0င်။့ တိ6ကခ်နး်၌ /0ိသညဟ်6 ဆိ6ေသာ်လညး် မယံ6bက<0င်။့  
:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၅:၃၁ -ငါသည ်ကိ6ယအ်ေbကာငး်ကိ6 သကေ်သခလံdင ်ငါသ့ကေ်သမတည။်  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွအ်အရ််ရာဖ် ၇:၁၅၇-အbကငသ်Nတိ6သ့ညအ်bကငစ်ာေပမတတေ်သာရစNလ၊်နဗီတမနေ်တာ ်

ြမတ၏် (အ မိန ့ေ်တာ်များ)ကိ6 လိ6ကန်ာbကက6န၏်။ ထိ6သNတိ6သ့ည ်ထိ6ရစNလ၊် နဗီတမနေ်တာ်ြမတ ်

(၏ဝိေသသဂ6ဏထ်Nးများ)ကိ6မိမိတိ6ထ့/ံ0ိေတာငရ်ာတက်ျမ်းေတာ်တငွလ်ညး်ေကာငး်၊အင(်န)်ဂျီလ်
ကျမ်းေတာ် တငွလ်ညး်ေကာငး်၊ေရးသား]ပီး ြဖစသ်ညက်ိ6 ေတွR /0ိbကေလသည။်  

စWရစဆ်ဖ်ွ ၆၁:၆ -….နဗီတမနေ်တာ ်‘အစီာ’သည ်(ဤသိ6 ့)ေြပာbကားခဲေ့လ၏။ အိ6-အစoရာအလီ ီမျိVး 
<ယွဝ်င ်အေပါငး်တိ6။့ ဧကနမ်လွ ဲငါသည ်မိမိအလျင/်0ိေနေသာ ေတာငရ်ာတ ်(ကျမ်းဂန)်ကိ6 
ဟ6တမ်0နေ်bကာငး် ေထာကခ်အံတညြ်ပVသN အြဖစလ်ညး်ေကာငး်၊ ငါ၏ေနာကတ်ငွ’်အဟမ်ဒ’်ဟN 
ေသာ အမညန်ာမ<0င့ ်ပငွ့အ်ံေ့သာ ရစNလတ်မနေ်တာ်တစပ်ါး<0င့ပ်တသ်က၍် သတငး်ေကာငး် ေြပာ 

bကား သN အြဖစလ်ညး်ေကာငး်၊ အသငတ်ိ6ထ့(ံေစလ,တေ်တာ်မNြခငး်ခရံေသာ) အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်

၏ ရစNလတ်မနေ်တာြ်ဖစ၏်။ 
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ခရစေ်တာ်သည ်ယေနအ့သက:်+င်̀ ပီး သWတဖန်ြပန်လည�်ကလာမညြ်ဖစေ်5ကာငး်ကိ0 
လကခ်ံ ပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကခ်ံသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၄:၂-၃ - ၂ ငါအ့ဘ၏အမိ်ေတာ်၌ ေနစရာအခနး်များ/0ိ၏။ ...သငတ်ိ6ေ့နစရာ 

အရပ်ကိ6 ြပငဆ်ငြ်ခငး်င0ါ ငါသာွးရ၏။ ၃ ငါသညသ်ာွး၍ သငတ်ိ6 ့ြပငဆ်ငစ်ရာအရပ်ကိ6 ြပငဆ်င]်ပီး 
မ0 တဖနလ်ာြပန၍်၊ ငါ/0ိရာအရပ်၌ သငတ်ိ6/့0ိေစြခငး်င0ါ သငတ်ိ6က့ိ6 ငါထ့သံိ6 ့ သမိ်းဆညး်မည။်  
ဗျာဒတိက်ျမ်း ၂:၂၅ - ထိ6အယN<0င်သ့ေဘာတNေသာ နေိကာလတပည်တ့ိ6၏့ အယNကိ6 စွလဲမ်းေသာ 

သNတိ6သ့ည ်ထိ6နညး်တN သင၌်/0ိbက၏။ 

ဗျာဒတိက်ျမ်း ၂၂:၁၂၊၂၀ - ၁၂ ငါသညအ်လျငအ်ြမနလ်ာမည။် ငါသည ်အကျိVးအြဖစက်ိ6 ေဆာငခ်ဲ ့
သညြ်ဖစ၍်၊ လNအသးီသးီတိ6အ့ား မိမိတိ6အ့ကျင်အ့တိ6ငး် ဆပ်ေပးမည။် ၂၀ ငါသည ်အလျငအ်ြမန ်
လာမညမ်0နေ်ပ၏ဟ6၊ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာေနစာေအ ့၄:၁၅၈ -….စငစ်စမ်0ာကား အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်ထိ6နဗီတမနေ်တာ်အစီာအား 
မိမိ အထေံတာ်သိ6 ့ ပင့ခ်ျီမယNေတာ်မNခဲေ့လသည။်  

စWရာဇွခ်RW ဖ် ၄၃:၆၁ - စNရာဇွခr်Nဖ် ၄၃:၆၁ - ထိ6မ0တစပ်ါး ဧကနမ်လွ ဲထိ6မရ်ယမ်၏သား(အစီာ)မ0ာ "ကယိာမတ"် 
/0ငြ်ပန ်ထ မည့ ်အချိနက်ာလ<0င့ ်စပ်လျFး၍ လကpဏာ၊ စညး်ကမ်းချက၊် သတမ်0တခ်ျက ်"ကယိာမတ"် /0င ်
ြပနထ်မည့ေ်နက့ိ6 ယံ6bကညရ်န ်အေbကာငး်တစရ်ပ်ပငြ်ဖစ၏်။သိ6 ့ြဖစေ်ပရာ 

မ+တခ်ျက။် သမ#ာကျမ်းစာတငွ ်ခရစေ်တာ်၏ဒ0တယိအ�ကမ်ိတဖန်�ကလာမည့်အေ5ကာငး်ကိ0 ေဖာ ်

ြပထားေသာ ကျမ်းချက ်(၇၃) ချက:်+ိသည။်  

၉၀။. 90 
သမ#ာကျမ်းစာ၏ ကျမ်းချကတ်စခ်0ခ0တငွ ်နဗီတမန်ေတာ်မိ0ဟာမက ်

�ကလာမည့်အေ5ကာငး် ကိ0 ေဟာကန်ိးထ0တထ်ားြခငး် သိ0မ့ဟ0တ ်

�က[ိတငေ်ဟာ5ကားထားချကမ်ျား:+ိပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မ:+ိပါ  /  :+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၄:၁၁၊၂၆ - ၁၁  မိစxာပေရာဖကအ်များတိ6သ့ည ်ေပuလာ၍လNအများတိ6က့ိ6 
လ0ည်ြ့ဖားbကလမိ်မ့ည။် ၂၆ ထိ6ေ့bကာင် ့သNတိ6က့ခရစေ်တာ်သည ်ေတာ၌/0ိသညဟ်6ဆိ6ေသာ်လညး် 
မထကွမ်သာွးbက<0င်။့ တိ6ကခ်နး်၌ /0ိသညဟ်6 ဆိ6ေသာ်လညး် မယံ6bက<0င်။့  
:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၅:၃၁ -ငါသည ်ကိ6ယအ်ေbကာငး်ကိ6 သကေ်သခလံdင ်ငါသ့ကေ်သမတည။်  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွအ်အရ််ရာဖ် ၇:၁၅၇-အbကငသ်Nတိ6သ့ညအ်bကငစ်ာေပမတတေ်သာရစNလ၊်နဗီတမနေ်တာ ်

ြမတ၏် (အ မိန ့ေ်တာ်များ)ကိ6 လိ6ကန်ာbကက6န၏်။ ထိ6သNတိ6သ့ည ်ထိ6ရစNလ၊် နဗီတမနေ်တာ်ြမတ ်

(၏ဝိေသသဂ6ဏထ်Nးများ)ကိ6မိမိတိ6ထ့/ံ0ိေတာငရ်ာတက်ျမ်းေတာ်တငွလ်ညး်ေကာငး်၊အင(်န)်ဂျီလ်
ကျမ်းေတာ် တငွလ်ညး်ေကာငး်၊ေရးသား]ပီး ြဖစသ်ညက်ိ6 ေတွR /0ိbကေလသည။်  

စWရစဆ်ဖ်ွ ၆၁:၆ -….နဗီတမနေ်တာ ်‘အစီာ’သည ်(ဤသိ6 ့)ေြပာbကားခဲေ့လ၏။ အိ6-အစoရာအလီ ီမျိVး 
<ယွဝ်င ်အေပါငး်တိ6။့ ဧကနမ်လွ ဲငါသည ်မိမိအလျင/်0ိေနေသာ ေတာငရ်ာတ ်(ကျမ်းဂန)်ကိ6 
ဟ6တမ်0နေ်bကာငး် ေထာကခ်အံတညြ်ပVသN အြဖစလ်ညး်ေကာငး်၊ ငါ၏ေနာကတ်ငွ’်အဟမ်ဒ’်ဟN 
ေသာ အမညန်ာမ<0င့ ်ပငွ့အ်ံေ့သာ ရစNလတ်မနေ်တာ်တစပ်ါး<0င့ပ်တသ်က၍် သတငး်ေကာငး် ေြပာ 

bကား သN အြဖစလ်ညး်ေကာငး်၊ အသငတ်ိ6ထ့(ံေစလ,တေ်တာ်မNြခငး်ခရံေသာ) အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်

၏ ရစNလတ်မနေ်တာ်ြဖစ၏်။ 
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ခရစေ်တာ်သည ်ယေနအ့သက:်+င်̀ ပီး သWတဖန်ြပန်လည�်ကလာမညြ်ဖစေ်5ကာငး်ကိ0 
လကခ်ံ ပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် /  လကခ်ံသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၄:၂-၃ - ၂ ငါအ့ဘ၏အမိ်ေတာ်၌ ေနစရာအခနး်များ/0ိ၏။ ...သငတ်ိ6ေ့နစရာ 

အရပ်ကိ6 ြပငဆ်ငြ်ခငး်င0ါ ငါသာွးရ၏။ ၃ ငါသညသ်ာွး၍ သငတ်ိ6 ့ြပငဆ်ငစ်ရာအရပ်ကိ6 ြပငဆ်င]်ပီး 
မ0 တဖနလ်ာြပန၍်၊ ငါ/0ိရာအရပ်၌ သငတ်ိ6/့0ိေစြခငး်င0ါ သငတ်ိ6က့ိ6 ငါထ့သံိ6 ့ သမိ်းဆညး်မည။်  
ဗျာဒတိက်ျမ်း ၂:၂၅ - ထိ6အယN<0င်သ့ေဘာတNေသာ နေိကာလတပည်တ့ိ6၏့ အယNကိ6 စွလဲမ်းေသာ 

သNတိ6သ့ည ်ထိ6နညး်တN သင၌်/0ိbက၏။ 

ဗျာဒတိက်ျမ်း ၂၂:၁၂၊၂၀ - ၁၂ ငါသညအ်လျငအ်ြမနလ်ာမည။် ငါသည ်အကျိVးအြဖစက်ိ6 ေဆာငခ်ဲ ့
သညြ်ဖစ၍်၊ လNအသးီသးီတိ6အ့ား မိမိတိ6အ့ကျင်အ့တိ6ငး် ဆပ်ေပးမည။် ၂၀ ငါသည ်အလျငအ်ြမန ်
လာမညမ်0နေ်ပ၏ဟ6၊ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာေနစာေအ ့၄:၁၅၈ -….စငစ်စမ်0ာကား အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်ထိ6နဗီတမနေ်တာ်အစီာအား 
မိမိ အထေံတာ်သိ6 ့ ပင့ခ်ျီမယNေတာ်မNခဲေ့လသည။်  

စWရာဇွခ်RW ဖ် ၄၃:၆၁ - စNရာဇွခr်Nဖ် ၄၃:၆၁ - ထိ6မ0တစပ်ါး ဧကနမ်လွ ဲထိ6မရ်ယမ်၏သား(အစီာ)မ0ာ "ကယိာမတ"် 
/0ငြ်ပန ်ထ မည့ ်အချိနက်ာလ<0င့ ်စပ်လျFး၍ လကpဏာ၊ စညး်ကမ်းချက၊် သတမ်0တခ်ျက ်"ကယိာမတ"် /0င ်
ြပနထ်မည့ေ်နက့ိ6 ယံ6bကညရ်န ်အေbကာငး်တစရ်ပ်ပငြ်ဖစ၏်။သိ6 ့ြဖစေ်ပရာ 

မ+တခ်ျက။် သမ#ာကျမ်းစာတငွ ်ခရစေ်တာ၏်ဒ0တယိအ�ကမ်ိတဖန်�ကလာမည့်အေ5ကာငး်ကိ0 ေဖာ ်

ြပထားေသာ ကျမ်းချက ်(၇၃) ချက:်+ိသည။်  
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သမ#ာကျမ်းစာ၏ ကျမ်းချကတ်စခ်0ခ0တငွ ်နဗီတမန်ေတာ်မိ0ဟာမက ်

�ကလာမည့်အေ5ကာငး် ကိ0 ေဟာကန်ိးထ0တထ်ားြခငး် သိ0မ့ဟ0တ ်

�က[ိတငေ်ဟာ5ကားထားချကမ်ျား:+ိပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မ:+ိပါ  /  :+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၄:၁၁၊၂၆ - ၁၁  မိစxာပေရာဖကအ်များတိ6သ့ည ်ေပuလာ၍လNအများတိ6က့ိ6 
လ0ည်ြ့ဖားbကလမိ်မ့ည။် ၂၆ ထိ6ေ့bကာင် ့သNတိ6က့ခရစေ်တာ်သည ်ေတာ၌/0ိသညဟ်6ဆိ6ေသာ်လညး် 
မထကွမ်သာွးbက<0င်။့ တိ6ကခ်နး်၌ /0ိသညဟ်6 ဆိ6ေသာ်လညး် မယံ6bက<0င်။့  
:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၅:၃၁ -ငါသည ်ကိ6ယအ်ေbကာငး်ကိ6 သကေ်သခလံdင ်ငါသ့ကေ်သမတည။်  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွအ်အရ််ရာဖ် ၇:၁၅၇-အbကငသ်Nတိ6သ့ညအ်bကငစ်ာေပမတတေ်သာရစNလ၊်နဗီတမနေ်တာ ်

ြမတ၏် (အ မိန ့ေ်တာ်များ)ကိ6 လိ6ကန်ာbကက6န၏်။ ထိ6သNတိ6သ့ည ်ထိ6ရစNလ၊် နဗီတမနေ်တာ်ြမတ ်

(၏ဝိေသသဂ6ဏထ်Nးများ)ကိ6မိမိတိ6ထ့/ံ0ိေတာငရ်ာတက်ျမ်းေတာ်တငွလ်ညး်ေကာငး်၊အင(်န)်ဂျီလ်
ကျမ်းေတာ် တငွလ်ညး်ေကာငး်၊ေရးသား]ပီး ြဖစသ်ညက်ိ6 ေတွR /0ိbကေလသည။်  

စWရစဆ်ဖ်ွ ၆၁:၆ -….နဗီတမနေ်တာ ်‘အစီာ’သည ်(ဤသိ6 ့)ေြပာbကားခဲေ့လ၏။ အိ6-အစoရာအလီ ီမျိVး 
<ယွဝ်င ်အေပါငး်တိ6။့ ဧကနမ်လွ ဲငါသည ်မိမိအလျင/်0ိေနေသာ ေတာငရ်ာတ ်(ကျမ်းဂန)်ကိ6 
ဟ6တမ်0နေ်bကာငး် ေထာကခ်အံတညြ်ပVသN အြဖစလ်ညး်ေကာငး်၊ ငါ၏ေနာကတ်ငွ’်အဟမ်ဒ’်ဟN 
ေသာ အမညန်ာမ<0င့ ်ပငွ့အ်ံေ့သာ ရစNလတ်မနေ်တာ်တစပ်ါး<0င့ပ်တသ်က၍် သတငး်ေကာငး် ေြပာ 

bကား သN အြဖစလ်ညး်ေကာငး်၊ အသငတ်ိ6ထ့(ံေစလ,တေ်တာ်မNြခငး်ခရံေသာ) အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်

၏ ရစNလတ်မနေ်တာ်ြဖစ၏်။ 

	



၉၁။. 91 

နဗီတမန်ေတာ်မိ0ဟာမကသ်ည ်ဘ0ရားသခငေ်ရးသားထားေသာ ဗျာဒတိေ်တာ်များကိ0 သ:ိ+ိ 
နားလညေ်သာပေရာဖကတ်စဉ်းီအေနြဖင် ့အရညအ်ေသးွြပည့်မ+ီရန်အတကွ ်သWသည ်ဂျlး 

လWမျိ[းပညာတတတ်စဉ်းီ ြဖစရ်န်လိ0အပ်ပါမညလ်ား။  
သမ#ာကျမ်းစာ လိ0အပ်မည ် / မလိ0အပ်ပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၄:၂၂ - ယ6ဒလNတိ6၌့ ကယတ်ငြ်ခငး်အေbကာငး်/0ိ၏။  
ေရာမဩဝါဒစာ ၃:၁-၂-၁ထိ6သိ6 ့ြဖစလ်dင၊်ယ6ဒလNသညအ်ဘယသ်ိ6သ့ာသနညး်။အေရဖျားလ0းီြခငး်အား 
ြဖင် ့အဘယအ်ကျိVး/0ိသနညး်။ ၂ အေထေွထေွသာ အကျိVးများစာွ/0ိ၏။ ထNးြမတေ်သာအကျိVးဟNမN 
ကား၊ အေရဖျားလ0းီြခငး်ကိ6 ခေံသာ ယ6ဒတိ6သ့ည ်ဘ6ရားသခင၏် ဗျာဒတိေ်တာ်များကိ6 ခရံbက၏။  
ေရာမဩဝါဒစာ ၉:၄ - ထိ6သNတိ6သ့ည ်ဣသေရလလNြဖစ၍်၊သားအရာ၌ချီးေြမUာကြ်ခငး်<0င်၎့ငး်၊ဘ6နး် 
အာ<6ေဘာ်ေတာ်<0င်၎့ငး်၊ ပဋညိာFတရားတိ6<့ 0င်၎့ငး်၊ ပညတတ်ရားထားြခငး်<0င် ့၎ငး်၊ ဝတြ်ပVြခငး် 
<0င်၎့ငး်၊ ဂတေိတာ်တိ6<့ 0င်၎့ငး်၊ ဆိ6ငb်က၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
စWရတလွအ်အရ််ရာဖ်  ၇:၁၅၇-၁၅၈ - ၁၅၇ အbကငသ်Nတိ6သ့ည ်အbကငစ်ာေပမတတေ်သာရစNလ၊် 
နဗီတမနေ်တာ ်ြမတ၏် (အမိန ့ေ်တာ်များ)ကိ6 လိ6ကန်ာbကက6န၏်။..၁၅၈ အသငတ်ိ6သ့ညအ်လ> ာဟ ်

အ/0ငြ်မတ ်အားလညး်ေကာငး်၊ ထိ6အ/0ငြ်မတ၏်အbကငစ်ာေပမသငb်ကားဖNးေသာရစNလန်ဗီတမန ်

ေတာ်အားလညး်ေကာငး်၊ ယံ6bကညb်ကေလက6န။် 

စWရဟအ်ဟR်Bရာ ၄၂:၅၂ - ထိ6နညး်အတိ6ငး်ပငင်ါအ/0ငြ်မတသ်ည ်မိမိအမိန ့ေ်တာ်များအနကမ်0 rNဟ ်

တညး် ဟNေသာက6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတက်ိ6ထ6တြ်ပနေ်တာ်မNခဲ၏့။အသငသ်ညက်ျမ်းဂနေ်ဒသနာ 

ေတာ်ဟNသည ်အဘယန်ညး်ဟN၍ သ/ိ0ိခဲသ့ညမ်ဟ6တေ်ပ။  
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နဗီတမန်ေတာ်မိ0ဟာမက၏် မိမိကိ0ယမိ်မိ ပေရာဖကတ်စဉ်းီြဖစေ်5ကာငး်ေ�ကးေ5ကာ်ြခငး် 
သညခ်ိ0ငလ်ံ0ေသာစမ်းသပ်မBသိ0မ့ဟ0တပ်ေရာဖကြ်ဖစြ်ခငး်၏အေထာကအ်ထား:+ိပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ  မ:+ိပါ  /  :+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၅:၃၁၊၃၆- /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၅:၃၁၊၃၆- 
၃၁ငါသညက်ိ6ယအ်ေbကာငး်ကိ6သကေ်သခလံdငင်ါသ့ကေ်သမတည။် 
ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၄:၃၂-၃၃ - ၃၂ ပေရာဖကတ်ိ6သ့ညလ်ညး်၊ မိမိတိ6စ့တိဝ်ိညာFကိ6 
ချVပ်တညး်<ိ6ငb်က၏။ ၃၃...သန်/့0ငး်သNတိ6၏့ အသငး်ေတာ်အေပါငး်တိ6၌့ြဖစသ်ကဲသ့ိ6အ့သင်အ့တင် ့
]ငမိ်ဝပ်ြခငး်ကိ6 ြပVစ6ေတာ်မN၏။ 

 ေကာရိ *g [ဩဝါသစာဒ0တယိေစာင ်၁၃:၁ - ဤတတယိအeကမိ်တငွ ်သငတ်ိ6ဆ့သီိ6 ့ ငါလာမညြ်ဖစ၍်၊ 
သကေ်သခ<ံ0စဦ်းသံ6းဦးအားြဖင် ့စကား/0ိသမd တိ6သ့ည ်တညရ်လမိ်မ့ည။်  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာေနစာေအ ့၄:၇၉-(အိ6- နဗီတမနေ်တာ)် ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်အသင့အ်ား လNခပ်သမိ်းတိ6ထ့သံိ6 ့ ရစNလတ်မန ်

ေတာ်အြဖစ ်ေစလ,တေ်တာ်မNခဲေ့လသည။် အမ0နစ်ငစ်စေ်သာ်ကားအလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်သညပ်ငလ်dင ်

(အသင ်ရစNလတ်မနေ်တာ်ြမတြ်ဖစြ်ခငး်<0င့ ်စပ်လျFး၍)သကေ်သအြဖစလ်ံ6ေလာက ်ေတာမ်Nေပသတညး်။ 
စWရတရ်ွရအဒ်ဒ် ိ၁၃:၄၃ - ၎ငး်ြပင ်ကာဖိရ် ေသဖွည ်ြငငး်ပယက်6နေ်သာသNတိ6က့အသငသ်ညရ်စNလ ်

တမန ်ေတာ်မဟ6တဟ်6 ေြပာဆိ6bကေပသည။် (အိ6-နဗီတမနေ်တာ်) အသငသ်ည(်၎ငး်တိ6အ့ားဤသိ6 ့) 
ေြပာ ဆိ6(ေြဖbကား)ပါေလ။ (အချငး်တိ6 ့)ငါ<0င့ ်အသငတ်ိ6၏့စပ်bကားဝယသ်ကေ်သအြဖစအ်လ> ာဟ ်

အ/0င ်ြမတသ်ညလ်ညး်ေကာငး်၊ ေဒသနာေတာက်ျမ်းဂန၏် အသပိညာ/0ိေသာ သNတိ6သ့ညလ်ညး် 
ေကာငး် လံ6ေလာကေ်ပသတညး်။ 

စWရဟဖ်သဟ် ်၄၈:၂၈ - ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည ်အbကငအ်/0ငြ်မတပ်င။် ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ညမ်ိမိရစNလ ်တ 

မနေ်တာ‘်မ6ဟမvဒ’်(ဆလွ> လာဟ6အလိ6ငဟ်ဝိစလာမ်)အားတရားလမ်း+,န<်0င့တ်ကလွညး်ေကာငး်၊ 
မ0နက်နေ်သာ‘ဒနီ’်သာသနာေတာ်<0င့တ်ကလွညး်ေကာငး်၊ယငး်သာသနာေတာ်ကိ6အားလံ6းေသာ 

သာသနာတိ6ထ့ကဝ်ယလ်,မ်းမိ6းေစေတာ်မNအံေ့သာင0ာေစလ,တေ်တာ်မNခဲ၏့။အမ0နေ်သာ်ကားအလ> ာ
ဟ ်အ/0ငြ်မတသ်ညပ်င ်သကေ်သအြဖစ ်လံ6ေလာကေ်တာ်မNေပသတညး်။ 
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နဗီတမန်ေတာ်မိ0ဟာမကသ်ည ်ဘ0ရားသခငေ်ရးသားထားေသာ ဗျာဒတိေ်တာ်များကိ0 သ:ိ+ိ 
နားလညေ်သာပေရာဖကတ်စဉ်းီအေနြဖင် ့အရညအ်ေသးွြပည့်မ+ီရန်အတကွ ်သWသည ်ဂျlး 

လWမျိ[းပညာတတတ်စဉ်းီ ြဖစရ်န်လိ0အပ်ပါမညလ်ား။  
သမ#ာကျမ်းစာ လိ0အပ်မည ် / မလိ0အပ်ပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၄:၂၂ - ယ6ဒလNတိ6၌့ ကယတ်ငြ်ခငး်အေbကာငး်/0ိ၏။  
ေရာမဩဝါဒစာ ၃:၁-၂-၁ထိ6သိ6 ့ြဖစလ်dင၊်ယ6ဒလNသညအ်ဘယသ်ိ6သ့ာသနညး်။အေရဖျားလ0းီြခငး်အား 
ြဖင် ့အဘယအ်ကျိVး/0ိသနညး်။ ၂ အေထေွထေွသာ အကျိVးများစာွ/0ိ၏။ ထNးြမတေ်သာအကျိVးဟNမN 
ကား၊ အေရဖျားလ0းီြခငး်ကိ6 ခေံသာ ယ6ဒတိ6သ့ည ်ဘ6ရားသခင၏် ဗျာဒတိေ်တာ်များကိ6 ခရံbက၏။  
ေရာမဩဝါဒစာ ၉:၄ - ထိ6သNတိ6သ့ည ်ဣသေရလလNြဖစ၍်၊သားအရာ၌ချီးေြမUာကြ်ခငး်<0င်၎့ငး်၊ဘ6နး် 
အာ<6ေဘာ်ေတာ်<0င်၎့ငး်၊ ပဋညိာFတရားတိ6<့ 0င်၎့ငး်၊ ပညတတ်ရားထားြခငး်<0င် ့၎ငး်၊ ဝတြ်ပVြခငး် 
<0င်၎့ငး်၊ ဂတေိတာ်တိ6<့ 0င်၎့ငး်၊ ဆိ6ငb်က၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
စWရတလွအ်အရ််ရာဖ်  ၇:၁၅၇-၁၅၈ - ၁၅၇ အbကငသ်Nတိ6သ့ည ်အbကငစ်ာေပမတတေ်သာရစNလ၊် 
နဗီတမနေ်တာ ်ြမတ၏် (အမိန ့ေ်တာ်များ)ကိ6 လိ6ကန်ာbကက6န၏်။..၁၅၈ အသငတ်ိ6သ့ညအ်လ> ာဟ ်

အ/0ငြ်မတ ်အားလညး်ေကာငး်၊ ထိ6အ/0ငြ်မတ၏်အbကငစ်ာေပမသငb်ကားဖNးေသာရစNလန်ဗီတမန ်

ေတာ်အားလညး်ေကာငး်၊ ယံ6bကညb်ကေလက6န။် 

စWရဟအ်ဟR်Bရာ ၄၂:၅၂ - ထိ6နညး်အတိ6ငး်ပငင်ါအ/0ငြ်မတသ်ည ်မိမိအမိန ့ေ်တာ်များအနကမ်0 rNဟ ်

တညး် ဟNေသာက6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတက်ိ6ထ6တြ်ပနေ်တာ်မNခဲ၏့။အသငသ်ညက်ျမ်းဂနေ်ဒသနာ 

ေတာ်ဟNသည ်အဘယန်ညး်ဟN၍ သ/ိ0ိခဲသ့ညမ်ဟ6တေ်ပ။  
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နဗီတမန်ေတာ်မိ0ဟာမက၏် မိမိကိ0ယမိ်မိ ပေရာဖကတ်စဉ်းီြဖစေ်5ကာငး်ေ�ကးေ5ကာ်ြခငး် 
သညခ်ိ0ငလ်ံ0ေသာစမ်းသပ်မBသိ0မ့ဟ0တပ်ေရာဖကြ်ဖစြ်ခငး်၏အေထာကအ်ထား:+ိပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ  မ:+ိပါ  /  :+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၅:၃၁၊၃၆- /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၅:၃၁၊၃၆- 
၃၁ငါသညက်ိ6ယအ်ေbကာငး်ကိ6သကေ်သခလံdငင်ါသ့ကေ်သမတည။် 
ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၄:၃၂-၃၃ - ၃၂ ပေရာဖကတ်ိ6သ့ညလ်ညး်၊ မိမိတိ6စ့တိဝ်ိညာFကိ6 
ချVပ်တညး်<ိ6ငb်က၏။ ၃၃...သန်/့0ငး်သNတိ6၏့ အသငး်ေတာ်အေပါငး်တိ6၌့ြဖစသ်ကဲသ့ိ6အ့သင်အ့တင် ့
]ငမိ်ဝပ်ြခငး်ကိ6 ြပVစ6ေတာ်မN၏။ 

 ေကာရိ *g [ဩဝါသစာဒ0တယိေစာင ်၁၃:၁ - ဤတတယိအeကမိ်တငွ ်သငတ်ိ6ဆ့သီိ6 ့ ငါလာမညြ်ဖစ၍်၊ 
သကေ်သခ<ံ0စဦ်းသံ6းဦးအားြဖင် ့စကား/0ိသမd တိ6သ့ည ်တညရ်လမိ်မ့ည။်  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာေနစာေအ ့၄:၇၉-(အိ6- နဗီတမနေ်တာ)် ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်အသင့အ်ား လNခပ်သမိ်းတိ6ထ့သံိ6 ့ ရစNလတ်မန ်

ေတာ်အြဖစ ်ေစလ,တေ်တာ်မNခဲေ့လသည။် အမ0နစ်ငစ်စေ်သာ်ကားအလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်သညပ်ငလ်dင ်

(အသင ်ရစNလတ်မနေ်တာ်ြမတြ်ဖစြ်ခငး်<0င့ ်စပ်လျFး၍)သကေ်သအြဖစလ်ံ6ေလာက ်ေတာမ်Nေပသတညး်။ 
စWရတရ်ွရအဒ်ဒ် ိ၁၃:၄၃ - ၎ငး်ြပင ်ကာဖိရ် ေသဖွည ်ြငငး်ပယက်6နေ်သာသNတိ6က့အသငသ်ညရ်စNလ ်

တမန ်ေတာ်မဟ6တဟ်6 ေြပာဆိ6bကေပသည။် (အိ6-နဗီတမနေ်တာ်) အသငသ်ည(်၎ငး်တိ6အ့ားဤသိ6 ့) 
ေြပာ ဆိ6(ေြဖbကား)ပါေလ။ (အချငး်တိ6 ့)ငါ<0င့ ်အသငတ်ိ6၏့စပ်bကားဝယသ်ကေ်သအြဖစအ်လ> ာဟ ်

အ/0င ်ြမတသ်ညလ်ညး်ေကာငး်၊ ေဒသနာေတာက်ျမ်းဂန၏် အသပိညာ/0ိေသာ သNတိ6သ့ညလ်ညး် 
ေကာငး် လံ6ေလာကေ်ပသတညး်။ 

စWရဟဖ်သဟ် ်၄၈:၂၈ - ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည ်အbကငအ်/0ငြ်မတပ်င။် ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ညမ်ိမိရစNလ ်တ 

မနေ်တာ‘်မ6ဟမvဒ’်(ဆလွ> လာဟ6အလိ6ငဟ်ဝိစလာမ်)အားတရားလမ်း+,န<်0င့တ်ကလွညး်ေကာငး်၊ 
မ0နက်နေ်သာ‘ဒနီ’်သာသနာေတာ်<0င့တ်ကလွညး်ေကာငး်၊ယငး်သာသနာေတာ်ကိ6အားလံ6းေသာ 

သာသနာတိ6ထ့ကဝ်ယလ်,မ်းမိ6းေစေတာ်မNအံေ့သာင0ာေစလ,တေ်တာ်မNခဲ၏့။အမ0နေ်သာ်ကားအလ> ာ
ဟ ်အ/0ငြ်မတသ်ညပ်င ်သကေ်သအြဖစ ်လံ6ေလာကေ်တာ်မNေပသတညး်။ 
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နဗီတမန်ေတာ်မိ0ဟာမကသ်ည ်ဘ0ရားသခငေ်ရးသားထားေသာ ဗျာဒတိေ်တာ်များကိ0 သ:ိ+ိ 
နားလညေ်သာပေရာဖကတ်စဉ်းီအေနြဖင် ့အရညအ်ေသးွြပည့်မ+ီရန်အတကွ ်သWသည ်ဂျlး 

လWမျိ[းပညာတတတ်စဉ်းီ ြဖစရ်န်လိ0အပ်ပါမညလ်ား။  
သမ#ာကျမ်းစာ လိ0အပ်မည ် / မလိ0အပ်ပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၄:၂၂ - ယ6ဒလNတိ6၌့ ကယတ်ငြ်ခငး်အေbကာငး်/0ိ၏။  
ေရာမဩဝါဒစာ ၃:၁-၂-၁ထိ6သိ6 ့ြဖစလ်dင၊်ယ6ဒလNသညအ်ဘယသ်ိ6သ့ာသနညး်။အေရဖျားလ0းီြခငး်အား 
ြဖင် ့အဘယအ်ကျိVး/0ိသနညး်။ ၂ အေထေွထေွသာ အကျိVးများစာွ/0ိ၏။ ထNးြမတေ်သာအကျိVးဟNမN 
ကား၊ အေရဖျားလ0းီြခငး်ကိ6 ခေံသာ ယ6ဒတိ6သ့ည ်ဘ6ရားသခင၏် ဗျာဒတိေ်တာ်များကိ6 ခရံbက၏။  
ေရာမဩဝါဒစာ ၉:၄ - ထိ6သNတိ6သ့ည ်ဣသေရလလNြဖစ၍်၊သားအရာ၌ချီးေြမUာကြ်ခငး်<0င်၎့ငး်၊ဘ6နး် 
အာ<6ေဘာ်ေတာ်<0င်၎့ငး်၊ ပဋညိာFတရားတိ6<့ 0င်၎့ငး်၊ ပညတတ်ရားထားြခငး်<0င် ့၎ငး်၊ ဝတြ်ပVြခငး် 
<0င်၎့ငး်၊ ဂတေိတာ်တိ6<့ 0င်၎့ငး်၊ ဆိ6ငb်က၏။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
စWရတလွအ်အရ််ရာဖ်  ၇:၁၅၇-၁၅၈ - ၁၅၇ အbကငသ်Nတိ6သ့ည ်အbကငစ်ာေပမတတေ်သာရစNလ၊် 
နဗီတမနေ်တာ ်ြမတ၏် (အမိန ့ေ်တာ်များ)ကိ6 လိ6ကန်ာbကက6န၏်။..၁၅၈ အသငတ်ိ6သ့ညအ်လ> ာဟ ်

အ/0ငြ်မတ ်အားလညး်ေကာငး်၊ ထိ6အ/0ငြ်မတ၏်အbကငစ်ာေပမသငb်ကားဖNးေသာရစNလန်ဗီတမန ်

ေတာ်အားလညး်ေကာငး်၊ ယံ6bကညb်ကေလက6န။် 

စWရဟအ်ဟR်Bရာ ၄၂:၅၂ - ထိ6နညး်အတိ6ငး်ပငင်ါအ/0ငြ်မတသ်ည ်မိမိအမိန ့ေ်တာ်များအနကမ်0 rNဟ ်

တညး် ဟNေသာက6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတက်ိ6ထ6တြ်ပနေ်တာ်မNခဲ၏့။အသငသ်ညက်ျမ်းဂနေ်ဒသနာ 

ေတာ်ဟNသည ်အဘယန်ညး်ဟN၍ သ/ိ0ိခဲသ့ညမ်ဟ6တေ်ပ။  
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နဗီတမန်ေတာ်မိ0ဟာမက၏် မိမိကိ0ယမိ်မိ ပေရာဖကတ်စဉ်းီြဖစေ်5ကာငး်ေ�ကးေ5ကာ်ြခငး် 
သညခ်ိ0ငလ်ံ0ေသာစမ်းသပ်မBသိ0မ့ဟ0တပ်ေရာဖကြ်ဖစြ်ခငး်၏အေထာကအ်ထား:+ိပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ  မ:+ိပါ  /  :+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၅:၃၁၊၃၆- /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၅:၃၁၊၃၆- 
၃၁ငါသညက်ိ6ယအ်ေbကာငး်ကိ6သကေ်သခလံdငင်ါသ့ကေ်သမတည။် 
ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၄:၃၂-၃၃ - ၃၂ ပေရာဖကတ်ိ6သ့ညလ်ညး်၊ မိမိတိ6စ့တိဝ်ိညာFကိ6 
ချVပ်တညး်<ိ6ငb်က၏။ ၃၃...သန်/့0ငး်သNတိ6၏့ အသငး်ေတာ်အေပါငး်တိ6၌့ြဖစသ်ကဲသ့ိ6အ့သင်အ့တင် ့
]ငမိ်ဝပ်ြခငး်ကိ6 ြပVစ6ေတာ်မN၏။ 

 ေကာရိ *g [ဩဝါသစာဒ0တယိေစာင ်၁၃:၁ - ဤတတယိအeကမိ်တငွ ်သငတ်ိ6ဆ့သီိ6 ့ ငါလာမညြ်ဖစ၍်၊ 
သကေ်သခ<ံ0စဦ်းသံ6းဦးအားြဖင် ့စကား/0ိသမd တိ6သ့ည ်တညရ်လမိ်မ့ည။်  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာေနစာေအ ့၄:၇၉-(အိ6- နဗီတမနေ်တာ)် ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်အသင့အ်ား လNခပ်သမိ်းတိ6ထ့သံိ6 ့ ရစNလတ်မန ်

ေတာ်အြဖစ ်ေစလ,တေ်တာ်မNခဲေ့လသည။် အမ0နစ်ငစ်စေ်သာ်ကားအလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်သညပ်ငလ်dင ်

(အသင ်ရစNလတ်မနေ်တာ်ြမတြ်ဖစြ်ခငး်<0င့ ်စပ်လျFး၍)သကေ်သအြဖစလ်ံ6ေလာက ်ေတာမ်Nေပသတညး်။ 
စWရတရ်ွရအဒ်ဒ် ိ၁၃:၄၃ - ၎ငး်ြပင ်ကာဖိရ် ေသဖွည ်ြငငး်ပယက်6နေ်သာသNတိ6က့အသငသ်ညရ်စNလ ်

တမန ်ေတာ်မဟ6တဟ်6 ေြပာဆိ6bကေပသည။် (အိ6-နဗီတမနေ်တာ်) အသငသ်ည(်၎ငး်တိ6အ့ားဤသိ6 ့) 
ေြပာ ဆိ6(ေြဖbကား)ပါေလ။ (အချငး်တိ6 ့)ငါ<0င့ ်အသငတ်ိ6၏့စပ်bကားဝယသ်ကေ်သအြဖစအ်လ> ာဟ ်

အ/0င ်ြမတသ်ညလ်ညး်ေကာငး်၊ ေဒသနာေတာက်ျမ်းဂန၏် အသပိညာ/0ိေသာ သNတိ6သ့ညလ်ညး် 
ေကာငး် လံ6ေလာကေ်ပသတညး်။ 

စWရဟဖ်သဟ် ်၄၈:၂၈ - ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည ်အbကငအ်/0ငြ်မတပ်င။် ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ညမ်ိမိရစNလ ်တ 

မနေ်တာ‘်မ6ဟမvဒ’်(ဆလွ> လာဟ6အလိ6ငဟ်ဝိစလာမ်)အားတရားလမ်း+,န<်0င့တ်ကလွညး်ေကာငး်၊ 
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နဗီတမန်ေတာ်မိ0ဟာမကသ်ည ်ဘ0ရားသခငေ်ရးသားထားေသာ ဗျာဒတိေ်တာ်များကိ0 သ:ိ+ိ 
နားလညေ်သာပေရာဖကတ်စဉ်းီအေနြဖင် ့အရညအ်ေသးွြပည့်မ+ီရန်အတကွ ်သWသည ်ဂျlး 

လWမျိ[းပညာတတတ်စဉ်းီ ြဖစရ်န်လိ0အပ်ပါမညလ်ား။  
သမ#ာကျမ်းစာ လိ0အပ်မည ် / မလိ0အပ်ပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၄:၂၂ - ယ6ဒလNတိ6၌့ ကယတ်ငြ်ခငး်အေbကာငး်/0ိ၏။  
ေရာမဩဝါဒစာ ၃:၁-၂-၁ထိ6သိ6 ့ြဖစလ်dင၊်ယ6ဒလNသညအ်ဘယသ်ိ6သ့ာသနညး်။အေရဖျားလ0းီြခငး်အား 
ြဖင် ့အဘယအ်ကျိVး/0ိသနညး်။ ၂ အေထေွထေွသာ အကျိVးများစာွ/0ိ၏။ ထNးြမတေ်သာအကျိVးဟNမN 
ကား၊ အေရဖျားလ0းီြခငး်ကိ6 ခေံသာ ယ6ဒတိ6သ့ည ်ဘ6ရားသခင၏် ဗျာဒတိေ်တာ်များကိ6 ခရံbက၏။  
ေရာမဩဝါဒစာ ၉:၄ - ထိ6သNတိ6သ့ည ်ဣသေရလလNြဖစ၍်၊သားအရာ၌ချီးေြမUာကြ်ခငး်<0င်၎့ငး်၊ဘ6နး် 
အာ<6ေဘာ်ေတာ်<0င်၎့ငး်၊ ပဋညိာFတရားတိ6<့ 0င်၎့ငး်၊ ပညတတ်ရားထားြခငး်<0င် ့၎ငး်၊ ဝတြ်ပVြခငး် 
<0င်၎့ငး်၊ ဂတေိတာ်တိ6<့ 0င်၎့ငး်၊ ဆိ6ငb်က၏။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
စWရတလွအ်အရ််ရာဖ်  ၇:၁၅၇-၁၅၈ - ၁၅၇ အbကငသ်Nတိ6သ့ည ်အbကငစ်ာေပမတတေ်သာရစNလ၊် 
နဗီတမနေ်တာ ်ြမတ၏် (အမိန ့ေ်တာ်များ)ကိ6 လိ6ကန်ာbကက6န၏်။..၁၅၈ အသငတ်ိ6သ့ညအ်လ> ာဟ ်

အ/0ငြ်မတ ်အားလညး်ေကာငး်၊ ထိ6အ/0ငြ်မတ၏်အbကငစ်ာေပမသငb်ကားဖNးေသာရစNလန်ဗီတမန ်

ေတာ်အားလညး်ေကာငး်၊ ယံ6bကညb်ကေလက6န။် 

စWရဟအ်ဟR်Bရာ ၄၂:၅၂ - ထိ6နညး်အတိ6ငး်ပငင်ါအ/0ငြ်မတသ်ည ်မိမိအမိန ့ေ်တာ်များအနကမ်0 rNဟ ်

တညး် ဟNေသာက6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတက်ိ6ထ6တြ်ပနေ်တာ်မNခဲ၏့။အသငသ်ညက်ျမ်းဂနေ်ဒသနာ 

ေတာ်ဟNသည ်အဘယန်ညး်ဟN၍ သ/ိ0ိခဲသ့ညမ်ဟ6တေ်ပ။  
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နဗီတမန်ေတာ်မိ0ဟာမက၏် မိမိကိ0ယမိ်မိ ပေရာဖကတ်စဉ်းီြဖစေ်5ကာငး်ေ�ကးေ5ကာ်ြခငး် 
သညခ်ိ0ငလ်ံ0ေသာစမ်းသပ်မBသိ0မ့ဟ0တပ်ေရာဖကြ်ဖစြ်ခငး်၏အေထာကအ်ထား:+ိပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ  မ:+ိပါ  /  :+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၅:၃၁၊၃၆- /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၅:၃၁၊၃၆- 
၃၁ငါသညက်ိ6ယအ်ေbကာငး်ကိ6သကေ်သခလံdငင်ါသ့ကေ်သမတည။် 
ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၄:၃၂-၃၃ - ၃၂ ပေရာဖကတ်ိ6သ့ညလ်ညး်၊ မိမိတိ6စ့တိဝ်ိညာFကိ6 
ချVပ်တညး်<ိ6ငb်က၏။ ၃၃...သန်/့0ငး်သNတိ6၏့ အသငး်ေတာ်အေပါငး်တိ6၌့ြဖစသ်ကဲသ့ိ6အ့သင်အ့တင် ့
]ငမိ်ဝပ်ြခငး်ကိ6 ြပVစ6ေတာ်မN၏။ 

 ေကာရိ *g [ဩဝါသစာဒ0တယိေစာင ်၁၃:၁ - ဤတတယိအeကမိ်တငွ ်သငတ်ိ6ဆ့သီိ6 ့ ငါလာမညြ်ဖစ၍်၊ 
သကေ်သခ<ံ0စဦ်းသံ6းဦးအားြဖင် ့စကား/0ိသမd တိ6သ့ည ်တညရ်လမိ်မ့ည။်  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာေနစာေအ ့၄:၇၉-(အိ6- နဗီတမနေ်တာ)် ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်အသင့အ်ား လNခပ်သမိ်းတိ6ထ့သံိ6 ့ ရစNလတ်မန ်

ေတာ်အြဖစ ်ေစလ,တေ်တာ်မNခဲေ့လသည။် အမ0နစ်ငစ်စေ်သာ်ကားအလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်သညပ်ငလ်dင ်

(အသင ်ရစNလတ်မနေ်တာ်ြမတြ်ဖစြ်ခငး်<0င့ ်စပ်လျFး၍)သကေ်သအြဖစလ်ံ6ေလာက ်ေတာမ်Nေပသတညး်။ 
စWရတရ်ွရအဒ်ဒ် ိ၁၃:၄၃ - ၎ငး်ြပင ်ကာဖိရ် ေသဖွည ်ြငငး်ပယက်6နေ်သာသNတိ6က့အသငသ်ညရ်စNလ ်

တမန ်ေတာ်မဟ6တဟ်6 ေြပာဆိ6bကေပသည။် (အိ6-နဗီတမနေ်တာ်) အသငသ်ည(်၎ငး်တိ6အ့ားဤသိ6 ့) 
ေြပာ ဆိ6(ေြဖbကား)ပါေလ။ (အချငး်တိ6 ့)ငါ<0င့ ်အသငတ်ိ6၏့စပ်bကားဝယသ်ကေ်သအြဖစအ်လ> ာဟ ်

အ/0င ်ြမတသ်ညလ်ညး်ေကာငး်၊ ေဒသနာေတာက်ျမ်းဂန၏် အသပိညာ/0ိေသာ သNတိ6သ့ညလ်ညး် 
ေကာငး် လံ6ေလာကေ်ပသတညး်။ 

စWရဟဖ်သဟ် ်၄၈:၂၈ - ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည ်အbကငအ်/0ငြ်မတပ်င။် ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ညမ်ိမိရစNလ ်တ 

မနေ်တာ‘်မ6ဟမvဒ’်(ဆလွ> လာဟ6အလိ6ငဟ်ဝိစလာမ်)အားတရားလမ်း+,န<်0င့တ်ကလွညး်ေကာငး်၊ 
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နဗီတမန်ေတာ်မိ0ဟာမက၏်သတငး်စကားသည ်သခငေ်ယRB*+င်အ့ြခားပေရာဖကမ်ျား၏ 
သတငး်စကား*+င် ့`ပီးြပည့်စံ0ေသာ သေဘာတWညခီျက:်+ိပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ မ:+ိပါ  /  :+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၈:၂၀ - သNတိ6ေ့ြပာေသာစကားသည ်<\တက်ပတေ်တာ်<0င်မ့ညလီdင၊် 
သNတိ6၌့ အာr6ဏမ်တတေ်သး။ 

ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၄:၃၂-၃၃ - ၃၂ ပေရာဖကတ်ိ6သ့ညလ်ညး်၊ မိမိတိ6စ့တိဝ်ိညာFကိ6 ချVပ် 

တညး်<ိ6ငb်က၏။ ၃၃...သန်/့0ငး်သNတိ6၏့ အသငး်ေတာ်အေပါငး် တိ6၌့ ြဖစသ်ကဲသ့ိ6 ့ အသင်အ့တင် ့
]ငမိ်ဝပ်ြခငး်ကိ6 ြပVစ6ေတာ်မN၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဟ်ာမီမ်စဂျ်ဒဒ်ဟ ်၄၁:၄၃အသင့အ်လျငပ်ငွ့b်ကေလက6နေ်သာရစNလတ်မနေ်တာ်များေြပာဆိ6 
(စပ်ွစွ)ဲ ြခငး် ခခံဲb့ကရသည့ ်အတိ6ငး်ပငအ်သငလ်ညး် ေြပာဆိ6(စပ်ွစွ)ဲြခငး်ကိ6ခရံ၏။  

စWရဟအ်ဟR်Bရာ ၄၂:၁၅ - အသငသ်ည ်ဤသိ6ေ့ြပာbကားပါေလ။ငါသည ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်ချေပး 
ေတာ်မNခဲေ့သာမညသ်ည့က်ျမ်းဂနက်ိ6မဆိ6သကဝ်ငယ်ံ6bကည]်ပီးြဖစ၏်။ငါတိ6<့ 0င့အ်သငတ်ိ6၏့အ
bကား ၌ မညသ်ိ6မ့d အြငငး်အခံ6ြပVရနမ်/0ိ]ပီ။  
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နဗီတမန်ေတာ်မိ0ဟာမကသ်ညဘ်0ရားသခငေ်စလတွေ်သာသWြဖစေ်5ကာငး်ကိ0အတညြ်ပ[ 
သည့်အေနြဖင် ့ဘ0ရားသခငသ်ည ်သWအ့ားသခငေ်ယRB*+င်အ့ြခားေသာပေရာဖကမ်ျားကဲသ့ိ0 ့ 

ထင:်+ားေသာ  အံ5့သဖွယနိ်မိတလ်က]ဏာများကိ0 လ0ပ်ေဆာငရ်န် သဘာဝလန်ွတန်ခိ0း 
အာဏာများ ေပးခဲပ့ါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ မေပးခဲပ့ါ  /  မေပးခဲပ့ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၅:၃၆ - ငါြပVေသာ ထိ6အမ\တိ6သ့ညလ်ညး် ငါဘ့က၌်ေန၍၊ ခမညး်ေတာသ်ည ်

ငါက့ိ6ေစလ,တေ်တာ်မNသညအ်ေbကာငး်ကိ6 သကေ်သခbံက၏။  

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၄:၁၁ - ..... ငါအ့မ\တိ6က့ိ6ေထာက၍် ယံ6bကေလာ။့  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာအန်အမ်  ၆:၃၇-၃၈ - ၃၇၎ငး်ြပင ်ထိ6သNတိ6က့(အကယ၍်သာ မ6ဟမvဒသ်ညန်ဗီတမနေ်တာ်ြဖစခ်ဲ ့ပါ 
လdင)်၎ငး်၏အ/0ငြ်မတထ်ေံတာ်မ0၎ငး်ထသံိ6 ့ြပာဋဟိာတစရ်ပ်ရပ်သညမ်ညသ်ည့အ်တကွေ်bကာင့ ်
မကျေရာကပ်ါသနညး်ဟ6 ေြပာဆိ6bကေလသည။် (အိ6နဗီတမနေ်တာ်အသငသ်ည ်ထိ6သNတိ6အ့ား ဤ 

သိ6 ့) ေြပာbကားပါေလ။ မ6ချဧကန ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်(ထိ6သNတိ6ေ့တာငး်ဆိ6ေသာ)တနခ်ိ6း ြပာ 

ဋဟိာကိ6 ချေပး<ိ6ငစ်မွ်း/0ိေတာ်မN ေသာအ/0ငြ်မတ ်ြဖစေ်တာ်မN၏။ ….၃၈ ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်(မိမိ 
မ0တတ်မ်း) စာအ6ပ်တငွ ်တစံ6တရာကိ6မd ချနလ်0ပ်ထားေတာ်မNသညမ်/0ိေချ။  

စWရဟယ်W*တွ(်စ)် ၁၀:၂၀ - ထိ6မ0တစပ်ါး ၎ငး် တိ6သ့ည ်(ဤသိ6 ့)ေြပာဆိ6bကက6န၏်။အဘယေ်bကာင့ ်
ထိ6(ရ စNလတ်မနေ်တာ်ြမတ)် ၏အေပu၌၎ငး် ၏ အ/0ငြ်မတအ်ထေံတာမ်0သကေ်သလကpဏာတစစ်ံ6 
တစ ်ရာ မကျေရာကခ်ဲပ့ါသနညး်။ အကယစ်ငစ်စ ်အကယွ၌်/0ိသမdတိ6က့ိ6 အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်

သာ လdင ်ပိ6ငဆ်ိ6ငေ်တာ်မN၏။သိ6 ့ြဖစေ်ပရာအသငတ်ိ6သ့ညေ်စာင့ေ်မdာ်၍ေနbကေလက6န။် 

ငါသညလ်ညး် အသင ်တိ6<့ 0င့အ်တN ေစာင့ေ်မdာ်သNတိ6တ့ငွ ်တဦးအပါအဝင ်ြဖစသ်တညး်။ 

မ+တခ်ျက။် သမ#ာကျမ်းစာတငွ ်သခငေ်ယRB*+င် ့
အြခားပေရာဖကမ်ျား၏အံ5့သဖွယနိ်မိတလ်က]ဏာ များ (၁၅၇) ခ0 မ+တတ်မ်းထား:+ိေသာ်လညး် 

ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွ ်နဗီ တမန်ေတာ ်မိ0ဟာမက ်အတကွ ်အလားတWမ+တတ်မ်းများမ:+ိေပ။  
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နဗီတမန်ေတာ်မိ0ဟာမက၏်သတငး်စကားသည ်သခငေ်ယRB*+င်အ့ြခားပေရာဖကမ်ျား၏ 
သတငး်စကား*+င် ့`ပီးြပည့်စံ0ေသာ သေဘာတWညခီျက:်+ိပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ မ:+ိပါ  /  :+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၈:၂၀ - သNတိ6ေ့ြပာေသာစကားသည ်<\တက်ပတေ်တာ်<0င်မ့ညလီdင၊် 
သNတိ6၌့ အာr6ဏမ်တတေ်သး။ 

ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၄:၃၂-၃၃ - ၃၂ ပေရာဖကတ်ိ6သ့ညလ်ညး်၊ မိမိတိ6စ့တိဝ်ိညာFကိ6 ချVပ် 

တညး်<ိ6ငb်က၏။ ၃၃...သန်/့0ငး်သNတိ6၏့ အသငး်ေတာ်အေပါငး် တိ6၌့ ြဖစသ်ကဲသ့ိ6 ့ အသင်အ့တင် ့
]ငမိ်ဝပ်ြခငး်ကိ6 ြပVစ6ေတာ်မN၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဟ်ာမီမ်စဂျ်ဒဒ်ဟ ်၄၁:၄၃အသင့အ်လျငပ်ငွ့b်ကေလက6နေ်သာရစNလတ်မနေ်တာ်များေြပာဆိ6 
(စပ်ွစွ)ဲ ြခငး် ခခံဲb့ကရသည့ ်အတိ6ငး်ပငအ်သငလ်ညး် ေြပာဆိ6(စပ်ွစွ)ဲြခငး်ကိ6ခရံ၏။  

စWရဟအ်ဟR်Bရာ ၄၂:၁၅ - အသငသ်ည ်ဤသိ6ေ့ြပာbကားပါေလ။ငါသည ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်ချေပး 
ေတာ်မNခဲေ့သာမညသ်ည့က်ျမ်းဂနက်ိ6မဆိ6သကဝ်ငယ်ံ6bကည]်ပီးြဖစ၏်။ငါတိ6<့ 0င့အ်သငတ်ိ6၏့အ
bကား ၌ မညသ်ိ6မ့d အြငငး်အခံ6ြပVရနမ်/0ိ]ပီ။  

၉၄။. 94 
နဗီတမန်ေတာ်မိ0ဟာမကသ်ညဘ်0ရားသခငေ်စလတွေ်သာသWြဖစေ်5ကာငး်ကိ0အတညြ်ပ[ 
သည့်အေနြဖင် ့ဘ0ရားသခငသ်ည ်သWအ့ားသခငေ်ယRB*+င်အ့ြခားေသာပေရာဖကမ်ျားကဲသ့ိ0 ့ 

ထင:်+ားေသာ  အံ5့သဖွယနိ်မိတလ်က]ဏာများကိ0 လ0ပ်ေဆာငရ်န် သဘာဝလန်ွတန်ခိ0း 
အာဏာများ ေပးခဲပ့ါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ မေပးခဲပ့ါ  /  မေပးခဲပ့ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၅:၃၆ - ငါြပVေသာ ထိ6အမ\တိ6သ့ညလ်ညး် ငါဘ့က၌်ေန၍၊ ခမညး်ေတာသ်ည ်

ငါက့ိ6ေစလ,တေ်တာ်မNသညအ်ေbကာငး်ကိ6 သကေ်သခbံက၏။  

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၄:၁၁ - ..... ငါအ့မ\တိ6က့ိ6ေထာက၍် ယံ6bကေလာ။့  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာအန်အမ်  ၆:၃၇-၃၈ - ၃၇၎ငး်ြပင ်ထိ6သNတိ6က့(အကယ၍်သာ မ6ဟမvဒသ်ညန်ဗီတမနေ်တာ်ြဖစခ်ဲ ့ပါ 
လdင)်၎ငး်၏အ/0ငြ်မတထ်ေံတာ်မ0၎ငး်ထသံိ6 ့ြပာဋဟိာတစရ်ပ်ရပ်သညမ်ညသ်ည့အ်တကွေ်bကာင့ ်
မကျေရာကပ်ါသနညး်ဟ6 ေြပာဆိ6bကေလသည။် (အိ6နဗီတမနေ်တာ်အသငသ်ည ်ထိ6သNတိ6အ့ား ဤ 

သိ6 ့) ေြပာbကားပါေလ။ မ6ချဧကန ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်(ထိ6သNတိ6ေ့တာငး်ဆိ6ေသာ)တနခ်ိ6း ြပာ 

ဋဟိာကိ6 ချေပး<ိ6ငစ်မွ်း/0ိေတာ်မN ေသာအ/0ငြ်မတ ်ြဖစေ်တာ်မN၏။ ….၃၈ ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်(မိမိ 
မ0တတ်မ်း) စာအ6ပ်တငွ ်တစံ6တရာကိ6မd ချနလ်0ပ်ထားေတာ်မNသညမ်/0ိေချ။  

စWရဟယ်W*တွ(်စ)် ၁၀:၂၀ - ထိ6မ0တစပ်ါး ၎ငး် တိ6သ့ည ်(ဤသိ6 ့)ေြပာဆိ6bကက6န၏်။အဘယေ်bကာင့ ်
ထိ6(ရ စNလတ်မနေ်တာ်ြမတ)် ၏အေပu၌၎ငး် ၏ အ/0ငြ်မတအ်ထေံတာမ်0သကေ်သလကpဏာတစစ်ံ6 
တစ ်ရာ မကျေရာကခ်ဲပ့ါသနညး်။ အကယစ်ငစ်စ ်အကယွ၌်/0ိသမdတိ6က့ိ6 အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်

သာ လdင ်ပိ6ငဆ်ိ6ငေ်တာ်မN၏။သိ6 ့ြဖစေ်ပရာအသငတ်ိ6သ့ညေ်စာင့ေ်မdာ၍်ေနbကေလက6န။် 

ငါသညလ်ညး် အသင ်တိ6<့ 0င့အ်တN ေစာင့ေ်မdာ်သNတိ6တ့ငွ ်တဦးအပါအဝင ်ြဖစသ်တညး်။ 

မ+တခ်ျက။် သမ#ာကျမ်းစာတငွ ်သခငေ်ယRB*+င် ့
အြခားပေရာဖကမ်ျား၏အံ5့သဖွယနိ်မိတလ်က]ဏာ များ (၁၅၇) ခ0 မ+တတ်မ်းထား:+ိေသာ်လညး် 

ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွ ်နဗီ တမန်ေတာ ်မိ0ဟာမက ်အတကွ ်အလားတWမ+တတ်မ်းများမ:+ိေပ။  
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နဗီတမန်ေတာ်မိ0ဟာမက၏်သတငး်စကားသည ်သခငေ်ယRB*+င်အ့ြခားပေရာဖကမ်ျား၏ 
သတငး်စကား*+င် ့`ပီးြပည့်စံ0ေသာ သေဘာတWညခီျက:်+ိပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ မ:+ိပါ  /  :+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၈:၂၀ - သNတိ6ေ့ြပာေသာစကားသည ်<\တက်ပတေ်တာ်<0င်မ့ညလီdင၊် 
သNတိ6၌့ အာr6ဏမ်တတေ်သး။ 

ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၄:၃၂-၃၃ - ၃၂ ပေရာဖကတ်ိ6သ့ညလ်ညး်၊ မိမိတိ6စ့တိဝ်ိညာFကိ6 ချVပ် 

တညး်<ိ6ငb်က၏။ ၃၃...သန်/့0ငး်သNတိ6၏့ အသငး်ေတာအ်ေပါငး် တိ6၌့ ြဖစသ်ကဲသ့ိ6 ့ အသင်အ့တင် ့
]ငမိ်ဝပ်ြခငး်ကိ6 ြပVစ6ေတာ်မN၏။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဟ်ာမီမ်စဂျ်ဒဒ်ဟ ်၄၁:၄၃အသင့အ်လျငပ်ငွ့b်ကေလက6နေ်သာရစNလတ်မနေ်တာ်များေြပာဆိ6 
(စပ်ွစွ)ဲ ြခငး် ခခံဲb့ကရသည့ ်အတိ6ငး်ပငအ်သငလ်ညး် ေြပာဆိ6(စပ်ွစွ)ဲြခငး်ကိ6ခရံ၏။  

စWရဟအ်ဟR်Bရာ ၄၂:၁၅ - အသငသ်ည ်ဤသိ6ေ့ြပာbကားပါေလ။ငါသည ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်ချေပး 
ေတာ်မNခဲေ့သာမညသ်ည့က်ျမ်းဂနက်ိ6မဆိ6သကဝ်ငယ်ံ6bကည]်ပီးြဖစ၏်။ငါတိ6<့ 0င့အ်သငတ်ိ6၏့အ
bကား ၌ မညသ်ိ6မ့d အြငငး်အခံ6ြပVရနမ်/0ိ]ပီ။  
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နဗီတမန်ေတာ်မိ0ဟာမကသ်ညဘ်0ရားသခငေ်စလတွေ်သာသWြဖစေ်5ကာငး်ကိ0အတညြ်ပ[ 
သည့်အေနြဖင် ့ဘ0ရားသခငသ်ည ်သWအ့ားသခငေ်ယRB*+င်အ့ြခားေသာပေရာဖကမ်ျားကဲသ့ိ0 ့ 

ထင:်+ားေသာ  အံ5့သဖွယနိ်မိတလ်က]ဏာများကိ0 လ0ပ်ေဆာငရ်န် သဘာဝလန်ွတန်ခိ0း 
အာဏာများ ေပးခဲပ့ါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ မေပးခဲပ့ါ  /  မေပးခဲပ့ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၅:၃၆ - ငါြပVေသာ ထိ6အမ\တိ6သ့ညလ်ညး် ငါဘ့က၌်ေန၍၊ ခမညး်ေတာသ်ည ်

ငါက့ိ6ေစလ,တေ်တာ်မNသညအ်ေbကာငး်ကိ6 သကေ်သခbံက၏။  

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၄:၁၁ - ..... ငါအ့မ\တိ6က့ိ6ေထာက၍် ယံ6bကေလာ။့  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာအန်အမ်  ၆:၃၇-၃၈ - ၃၇၎ငး်ြပင ်ထိ6သNတိ6က့(အကယ၍်သာ မ6ဟမvဒသ်ညန်ဗီတမနေ်တာ်ြဖစခ်ဲ ့ပါ 
လdင)်၎ငး်၏အ/0ငြ်မတထ်ေံတာ်မ0၎ငး်ထသံိ6 ့ြပာဋဟိာတစရ်ပ်ရပ်သညမ်ညသ်ည့အ်တကွေ်bကာင့ ်
မကျေရာကပ်ါသနညး်ဟ6 ေြပာဆိ6bကေလသည။် (အိ6နဗီတမနေ်တာ်အသငသ်ည ်ထိ6သNတိ6အ့ား ဤ 

သိ6 ့) ေြပာbကားပါေလ။ မ6ချဧကန ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်(ထိ6သNတိ6ေ့တာငး်ဆိ6ေသာ)တနခ်ိ6း ြပာ 

ဋဟိာကိ6 ချေပး<ိ6ငစ်မွ်း/0ိေတာမ်N ေသာအ/0ငြ်မတ ်ြဖစေ်တာ်မN၏။ ….၃၈ ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်(မိမိ 
မ0တတ်မ်း) စာအ6ပ်တငွ ်တစံ6တရာကိ6မd ချနလ်0ပ်ထားေတာ်မNသညမ်/0ိေချ။  

စWရဟယ်W*တွ(်စ)် ၁၀:၂၀ - ထိ6မ0တစပ်ါး ၎ငး် တိ6သ့ည ်(ဤသိ6 ့)ေြပာဆိ6bကက6န၏်။အဘယေ်bကာင့ ်
ထိ6(ရ စNလတ်မနေ်တာ်ြမတ)် ၏အေပu၌၎ငး် ၏ အ/0ငြ်မတအ်ထေံတာမ်0သကေ်သလကpဏာတစစ်ံ6 
တစ ်ရာ မကျေရာကခ်ဲပ့ါသနညး်။ အကယစ်ငစ်စ ်အကယွ၌်/0ိသမdတိ6က့ိ6 အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်

သာ လdင ်ပိ6ငဆ်ိ6ငေ်တာ်မN၏။သိ6 ့ြဖစေ်ပရာအသငတ်ိ6သ့ညေ်စာင့ေ်မdာ်၍ေနbကေလက6န။် 

ငါသညလ်ညး် အသင ်တိ6<့ 0င့အ်တN ေစာင့ေ်မdာ်သNတိ6တ့ငွ ်တဦးအပါအဝင ်ြဖစသ်တညး်။ 

မ+တခ်ျက။် သမ#ာကျမ်းစာတငွ ်သခငေ်ယRB*+င် ့
အြခားပေရာဖကမ်ျား၏အံ5့သဖွယနိ်မိတလ်က]ဏာ များ (၁၅၇) ခ0 မ+တတ်မ်းထား:+ိေသာ်လညး် 

ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွ ်နဗီ တမန်ေတာ ်မိ0ဟာမက ်အတကွ ်အလားတWမ+တတ်မ်းများမ:+ိေပ။  
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နဗီတမန်ေတာ်မိ0ဟာမက၏်သတငး်စကားသည ်သခငေ်ယRB*+င်အ့ြခားပေရာဖကမ်ျား၏ 
သတငး်စကား*+င် ့`ပီးြပည့်စံ0ေသာ သေဘာတWညခီျက:်+ိပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ မ:+ိပါ  /  :+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၈:၂၀ - သNတိ6ေ့ြပာေသာစကားသည ်<\တက်ပတေ်တာ်<0င်မ့ညလီdင၊် 
သNတိ6၌့ အာr6ဏမ်တတေ်သး။ 

ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၄:၃၂-၃၃ - ၃၂ ပေရာဖကတ်ိ6သ့ညလ်ညး်၊ မိမိတိ6စ့တိဝ်ိညာFကိ6 ချVပ် 

တညး်<ိ6ငb်က၏။ ၃၃...သန်/့0ငး်သNတိ6၏့ အသငး်ေတာ်အေပါငး် တိ6၌့ ြဖစသ်ကဲသ့ိ6 ့ အသင်အ့တင် ့
]ငမိ်ဝပ်ြခငး်ကိ6 ြပVစ6ေတာ်မN၏။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဟ်ာမီမ်စဂျ်ဒဒ်ဟ ်၄၁:၄၃အသင့အ်လျငပ်ငွ့b်ကေလက6နေ်သာရစNလတ်မနေ်တာ်များေြပာဆိ6 
(စပ်ွစွ)ဲ ြခငး် ခခံဲb့ကရသည့ ်အတိ6ငး်ပငအ်သငလ်ညး် ေြပာဆိ6(စပ်ွစွ)ဲြခငး်ကိ6ခရံ၏။  

စWရဟအ်ဟR်Bရာ ၄၂:၁၅ - အသငသ်ည ်ဤသိ6ေ့ြပာbကားပါေလ။ငါသည ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်ချေပး 
ေတာ်မNခဲေ့သာမညသ်ည့က်ျမ်းဂနက်ိ6မဆိ6သကဝ်ငယ်ံ6bကည]်ပီးြဖစ၏်။ငါတိ6<့ 0င့အ်သငတ်ိ6၏့အ
bကား ၌ မညသ်ိ6မ့d အြငငး်အခံ6ြပVရနမ်/0ိ]ပီ။  
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နဗီတမန်ေတာ်မိ0ဟာမကသ်ညဘ်0ရားသခငေ်စလတွေ်သာသWြဖစေ်5ကာငး်ကိ0အတညြ်ပ[ 
သည့်အေနြဖင် ့ဘ0ရားသခငသ်ည ်သWအ့ားသခငေ်ယRB*+င်အ့ြခားေသာပေရာဖကမ်ျားကဲသ့ိ0 ့ 

ထင:်+ားေသာ  အံ5့သဖွယနိ်မိတလ်က]ဏာများကိ0 လ0ပ်ေဆာငရ်န် သဘာဝလန်ွတန်ခိ0း 
အာဏာများ ေပးခဲပ့ါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ မေပးခဲပ့ါ  /  မေပးခဲပ့ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၅:၃၆ - ငါြပVေသာ ထိ6အမ\တိ6သ့ညလ်ညး် ငါဘ့က၌်ေန၍၊ ခမညး်ေတာသ်ည ်

ငါက့ိ6ေစလ,တေ်တာ်မNသညအ်ေbကာငး်ကိ6 သကေ်သခbံက၏။  

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၄:၁၁ - ..... ငါအ့မ\တိ6က့ိ6ေထာက၍် ယံ6bကေလာ။့  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာအန်အမ်  ၆:၃၇-၃၈ - ၃၇၎ငး်ြပင ်ထိ6သNတိ6က့(အကယ၍်သာ မ6ဟမvဒသ်ညန်ဗီတမနေ်တာ်ြဖစခ်ဲ ့ပါ 
လdင)်၎ငး်၏အ/0ငြ်မတထ်ေံတာ်မ0၎ငး်ထသံိ6 ့ြပာဋဟိာတစရ်ပ်ရပ်သညမ်ညသ်ည့အ်တကွေ်bကာင့ ်
မကျေရာကပ်ါသနညး်ဟ6 ေြပာဆိ6bကေလသည။် (အိ6နဗီတမနေ်တာ်အသငသ်ည ်ထိ6သNတိ6အ့ား ဤ 

သိ6 ့) ေြပာbကားပါေလ။ မ6ချဧကန ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်(ထိ6သNတိ6ေ့တာငး်ဆိ6ေသာ)တနခ်ိ6း ြပာ 

ဋဟိာကိ6 ချေပး<ိ6ငစ်မွ်း/0ိေတာ်မN ေသာအ/0ငြ်မတ ်ြဖစေ်တာ်မN၏။ ….၃၈ ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်(မိမိ 
မ0တတ်မ်း) စာအ6ပ်တငွ ်တစံ6တရာကိ6မd ချနလ်0ပ်ထားေတာ်မNသညမ်/0ိေချ။  

စWရဟယ်W*တွ(်စ)် ၁၀:၂၀ - ထိ6မ0တစပ်ါး ၎ငး် တိ6သ့ည ်(ဤသိ6 ့)ေြပာဆိ6bကက6န၏်။အဘယေ်bကာင့ ်
ထိ6(ရ စNလတ်မနေ်တာ်ြမတ)် ၏အေပu၌၎ငး် ၏ အ/0ငြ်မတအ်ထေံတာမ်0သကေ်သလကpဏာတစစ်ံ6 
တစ ်ရာ မကျေရာကခ်ဲပ့ါသနညး်။ အကယစ်ငစ်စ ်အကယွ၌်/0ိသမdတိ6က့ိ6 အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်

သာ လdင ်ပိ6ငဆ်ိ6ငေ်တာ်မN၏။သိ6 ့ြဖစေ်ပရာအသငတ်ိ6သ့ညေ်စာင့ေ်မdာ၍်ေနbကေလက6န။် 

ငါသညလ်ညး် အသင ်တိ6<့ 0င့အ်တN ေစာင့ေ်မdာ်သNတိ6တ့ငွ ်တဦးအပါအဝင ်ြဖစသ်တညး်။ 

မ+တခ်ျက။် သမ#ာကျမ်းစာတငွ ်သခငေ်ယRB*+င် ့
အြခားပေရာဖကမ်ျား၏အံ5့သဖွယနိ်မိတလ်က]ဏာ များ (၁၅၇) ခ0 မ+တတ်မ်းထား:+ိေသာ်လညး် 

ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွ ်နဗီ တမန်ေတာ ်မိ0ဟာမက ်အတကွ ်အလားတWမ+တတ်မ်းများမ:+ိေပ။  
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သခငေ်ယRB*+င်အ့ြခားပေရာဖကမ်ျားကဲသ့ိ0အ့နာဂတက်ိ0ေဟာကန်ိးထ0တ*်ိ0ငေ်သာသိ0မ့ဟ0တ်
�က[ိတငေ်ဟာ5ကား*ိ0ငေ်သာပေရာဖကဆ်0ေကျးဇWးနဗီတမန်ေတာ်မိ0ဟာမက၌်:+ိခဲပ့ါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ မ:+ိခဲပ့ါ  /  မ:+ိခဲပ့ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တရားေဟာရာကျမ်း ၁၈:၂၂ - ပေရာဖကသ်ညထ်ာဝရဘ6ရား၏အခငွ်က့ိ6ေဆာင၍်ေဟာေြပာသည ်

အတိ6ငး်အမ\မြဖစ၊် ေဟာေြပာေသာစကားမြပည်စ့ံ6လdင၊် ထိ6စကားကိ6 ထာဝရဘ6ရား မိန်ေ့တာ ်မမN၊ 
ပေရာဖကသ်ည ်ရဲရင်စ့ာွေဟာေြပာ]ပီ။ သNက့ိ6 မေbကာကရ်။ 

ဓမ#ရာဇဝင ်ပ�မေစာင ်၉:၉-ေ/0းကာလ၌ ဣသေရလအမျိVးသားတိ6သ့ည ်ဘ6ရားသခငက်ိ6 ေမးြမနး် 
ြခငး်င0ါ သာွးမညဟ်6 အbက/ံ0ိ လdင၊် ြမငေ်သာသNထသံိ6 ့ သာွးbကစိ6ဟ့6 ဆိ6တတb်က၏။ ပေရာဖကဟ်N 
၍ ေခuေဝuေသာသNကိ6 ေ/0း ကာလ၌ ြမငေ်သာသNဟN၍ ေခuေဝu bကသတညး်။ 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၄၁:၂၂ - ထ6တေ်ဘာ်၍ အနာဂတ{ အိရာတိ6က့ိ6 ငါတိ6အ့ား ြပbကေစ။ အရင ်

ြဖစဘ်Nးေသာအရာတိ6သ့ည ်အဘယသ်ိ6 ့ြဖစသ်ညက်ိ6 ငါတိ6 ့ ဆငြ်ခင၍်၊ ထိ6အရာတိ6၏့ အဆံ6းကိ6 သရိ 

မညအ်ေbကာငး် ေဘာ်ြပbကေစ။.. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
စWရာအန်အမ် ၆:၅၀-အသငတ်ိ6အ့ားေြပာဆိ6သညမ်ဟ6တ။် ကk<်6ပ်သညအ်ကယွ၌်/0ိသည ်တိ6က့ိ6ြမင ်

သည ်(ဟN၍လညး်ေြပာဆိ6သည)်မဟ6တ။် 

စWရာအဟက်ဖ် ၄၆:၉–...(အချငး်တိ6 ့၊)ငါသည ်မိမိ<0င့ပ်တသ်က၍်လညး်ေကာငး်၊အသငတ်ိ6<့ 0င့ပ်တ ်

သက၍်လညး်ေကာငး်၊မညသ်ိ6 ့ ြပVလ6ပ်ြခငး်ခရံမညက်ိ6 သ/ိ0ိသညမ်ဟ6တ]်ပီ။ငါသညမ်ိမိထထံ6တြ်ပန ်

ြခငး် ခရံေလေသာ ‘ဝဟယ်’် အမိန ့ေ်တာ်ကိ6သာလdင ်လိ6ကန်ာ၏။ 
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အာြဗဟ၏ံ ဘ0ရားသခငသ်ည ်နဗီတမန်ေတာ်မိ0ဟာမက၏် ကအဗ်ာ အရပ်:+ိ ေကျာကတ်ံ0း 

နကအ်ားနမ်းြခငး်သိ0မ့ဟ0တအ်ာရပ်နတဘ်0ရားများအားအRိ0အေသြပ[ြခငး်တိ0အ့ေပ�အြပ
စ ်ခွင်လ့တွေ်ပးပါမညလ်ား။   

သမ#ာကျမ်းစာ ခွင်မ့လ�တေ်ပးပါ  /  ခွင်လ့�တေ်ပးသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း၂၀:၃-၅-၃ငါမ0တပါးအြခားေသာဘ6ရားကိ6မကိ6းကယွ<်0င်။့၅ဦးမချဝတမ်ြပV<0င် ့
ဓမ#ရာဇဝငတ်တယိေစာင ်၁၉:၁၈ - သိ6ရ့ာတငွ ်ဗာလေ/0R၌ ဒNးေထာကြ်ခငး်၊ နမ်းြခငး်ကိ6 မြပVေသာသN 
အေပါငး်တညး်ဟNေသာ ဣသေရလ အမျိVးသားခ6နစေ်ထာငတ်ိ6က့ိ6 ငါအ့ဘိ6 ့ ငါကျနZ်ကငး်ေစ]ပီ ဟ6 
မိန်ေ့တာ်မN၏။  

ေကာရိ *g [ဩဝါသစာဒ0တယိေစာင ်၆:၁၆ - ဘ6ရားသခင၏်ဗိမာနေ်တာ်သည ်r6ပ်တ6တိ6<့ 0င် ့အဘယ ်

သိ6 ့ စပ်ဆိ6ငရ်မညန်ညး်။  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၁၅၈ - ဧကနအ်မ0န ်ဆဖွာ<0င့ ်မရ်ဝဟေ်တာငမ်ျားသည ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်သတ ်

မ0တထ်ားေတာ်မNေသာ သာသနာေတာ်၏အထမိ်းအမ0တမ်ျားအနကမ်0 ြဖစသ်ည၊် အbကငသ်Nသည ်

အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏် အမိ်ေတာ်ြဖစေ်သာ ကအဗ်ဟ ်ေကျာငး်ေတာသ်ိ6 ့ ဟဂျ်ြပVရန ်သာွးေရာက ်

သညြ်ဖစေ်စ၊သိ6တ့ညး်မဟ6တအ်ွနမ််ရဟြ်ပVသညြ်ဖစေ်စထိ6သN၏အေပu၌ထိ6ေတာင<်0စလ်ံ6း 
အbကား တငွ ်သာွးလာြခငး်သည ်တစစ်ံ6တစရ်ာမd အြပစမ်/0ိ]ပီ။  

စWရတန်ွနဂျမ် ၅၃:၁၈-၂၀ - ၁၈ သိ6 ့ြဖစေ်ပရာအသငတ်ိ6သ့ည‘်လားတ’်<0င့စ်ပ်လျFး၍လညး်ေကာငး်၊ 
‘အွဇ�ာ’ <0င့စ်ပ်လျFး၍လညး်ေကာငး်။ ၂၀ အြခား တတယိေြမာကြ်ဖစေ်သာ ‘မနားတ’်<0င့စ်ပ် 

လျFး၍လညး်ေကာငး်၊ ဆငြ်ခငသ်ံ6းသပ်ြခငး်ကိ6 ြပVခဲb့ကေလသေလာ။  
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သခငေ်ယRB*+င်အ့ြခားပေရာဖကမ်ျားကဲသ့ိ0အ့နာဂတက်ိ0ေဟာကန်ိးထ0တ*်ိ0ငေ်သာသိ0မ့ဟ0တ်
�က[ိတငေ်ဟာ5ကား*ိ0ငေ်သာပေရာဖကဆ်0ေကျးဇWးနဗီတမန်ေတာ်မိ0ဟာမက၌်:+ိခဲပ့ါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ မ:+ိခဲပ့ါ  /  မ:+ိခဲပ့ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တရားေဟာရာကျမ်း ၁၈:၂၂ - ပေရာဖကသ်ညထ်ာဝရဘ6ရား၏အခငွ်က့ိ6ေဆာင၍်ေဟာေြပာသည ်

အတိ6ငး်အမ\မြဖစ၊် ေဟာေြပာေသာစကားမြပည်စ့ံ6လdင၊် ထိ6စကားကိ6 ထာဝရဘ6ရား မိန်ေ့တာ ်မမN၊ 
ပေရာဖကသ်ည ်ရဲရင်စ့ာွေဟာေြပာ]ပီ။ သNက့ိ6 မေbကာကရ်။ 

ဓမ#ရာဇဝင ်ပ�မေစာင ်၉:၉-ေ/0းကာလ၌ ဣသေရလအမျိVးသားတိ6သ့ည ်ဘ6ရားသခငက်ိ6 ေမးြမနး် 
ြခငး်င0ါ သာွးမညဟ်6 အbက/ံ0ိ လdင၊် ြမငေ်သာသNထသံိ6 ့ သာွးbကစိ6ဟ့6 ဆိ6တတb်က၏။ ပေရာဖကဟ်N 
၍ ေခuေဝuေသာသNကိ6 ေ/0း ကာလ၌ ြမငေ်သာသNဟN၍ ေခuေဝu bကသတညး်။ 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၄၁:၂၂ - ထ6တေ်ဘာ်၍ အနာဂတ{ အိရာတိ6က့ိ6 ငါတိ6အ့ား ြပbကေစ။ အရင ်

ြဖစဘ်Nးေသာအရာတိ6သ့ည ်အဘယသ်ိ6 ့ြဖစသ်ညက်ိ6 ငါတိ6 ့ ဆငြ်ခင၍်၊ ထိ6အရာတိ6၏့ အဆံ6းကိ6 သရိ 

မညအ်ေbကာငး် ေဘာ်ြပbကေစ။.. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
စWရာအန်အမ် ၆:၅၀-အသငတ်ိ6အ့ားေြပာဆိ6သညမ်ဟ6တ။် ကk<်6ပ်သညအ်ကယွ၌်/0ိသည ်တိ6က့ိ6ြမင ်

သည ်(ဟN၍လညး်ေြပာဆိ6သည)်မဟ6တ။် 

စWရာအဟက်ဖ် ၄၆:၉–...(အချငး်တိ6 ့၊)ငါသည ်မိမိ<0င့ပ်တသ်က၍်လညး်ေကာငး်၊အသငတ်ိ6<့ 0င့ပ်တ ်

သက၍်လညး်ေကာငး်၊မညသ်ိ6 ့ ြပVလ6ပ်ြခငး်ခရံမညက်ိ6 သ/ိ0ိသညမ်ဟ6တ]်ပီ။ငါသညမ်ိမိထထံ6တြ်ပန ်

ြခငး် ခရံေလေသာ ‘ဝဟယ်’် အမိန ့ေ်တာ်ကိ6သာလdင ်လိ6ကန်ာ၏။ 

၉၆။. 96 

အာြဗဟ၏ံ ဘ0ရားသခငသ်ည ်နဗီတမန်ေတာ်မိ0ဟာမက၏် ကအဗ်ာ အရပ်:+ိ ေကျာကတ်ံ0း 

နကအ်ားနမ်းြခငး်သိ0မ့ဟ0တအ်ာရပ်နတဘ်0ရားများအားအRိ0အေသြပ[ြခငး်တိ0အ့ေပ�အြပ
စ ်ခွင်လ့တွေ်ပးပါမညလ်ား။   

သမ#ာကျမ်းစာ ခွင်မ့လ�တေ်ပးပါ  /  ခွင်လ့�တေ်ပးသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း၂၀:၃-၅-၃ငါမ0တပါးအြခားေသာဘ6ရားကိ6မကိ6းကယွ<်0င်။့၅ဦးမချဝတမ်ြပV<0င် ့
ဓမ#ရာဇဝငတ်တယိေစာင ်၁၉:၁၈ - သိ6ရ့ာတငွ ်ဗာလေ/0R၌ ဒNးေထာကြ်ခငး်၊ နမ်းြခငး်ကိ6 မြပVေသာသN 
အေပါငး်တညး်ဟNေသာ ဣသေရလ အမျိVးသားခ6နစေ်ထာငတ်ိ6က့ိ6 ငါအ့ဘိ6 ့ ငါကျနZ်ကငး်ေစ]ပီ ဟ6 
မိန်ေ့တာ်မN၏။  

ေကာရိ *g [ဩဝါသစာဒ0တယိေစာင ်၆:၁၆ - ဘ6ရားသခင၏်ဗိမာနေ်တာ်သည ်r6ပ်တ6တိ6<့ 0င် ့အဘယ ်

သိ6 ့ စပ်ဆိ6ငရ်မညန်ညး်။  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၁၅၈ - ဧကနအ်မ0န ်ဆဖွာ<0င့ ်မရ်ဝဟေ်တာငမ်ျားသည ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်သတ ်

မ0တထ်ားေတာ်မNေသာ သာသနာေတာ်၏အထမိ်းအမ0တမ်ျားအနကမ်0 ြဖစသ်ည၊် အbကငသ်Nသည ်

အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏် အမိ်ေတာ်ြဖစေ်သာ ကအဗ်ဟ ်ေကျာငး်ေတာသ်ိ6 ့ ဟဂျ်ြပVရန ်သာွးေရာက ်

သညြ်ဖစေ်စ၊သိ6တ့ညး်မဟ6တအ်ွနမ််ရဟြ်ပVသညြ်ဖစေ်စထိ6သN၏အေပu၌ထိ6ေတာင<်0စလ်ံ6း 
အbကား တငွ ်သာွးလာြခငး်သည ်တစစ်ံ6တစရ်ာမd အြပစမ်/0ိ]ပီ။  

စWရတန်ွနဂျမ် ၅၃:၁၈-၂၀ - ၁၈ သိ6 ့ြဖစေ်ပရာအသငတ်ိ6သ့ည‘်လားတ’်<0င့စ်ပ်လျFး၍လညး်ေကာငး်၊ 
‘အွဇ�ာ’ <0င့စ်ပ်လျFး၍လညး်ေကာငး်။ ၂၀ အြခား တတယိေြမာကြ်ဖစေ်သာ ‘မနားတ’်<0င့စ်ပ် 

လျFး၍လညး်ေကာငး်၊ ဆငြ်ခငသ်ံ6းသပ်ြခငး်ကိ6 ြပVခဲb့ကေလသေလာ။  
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သခငေ်ယRB*+င်အ့ြခားပေရာဖကမ်ျားကဲသ့ိ0အ့နာဂတက်ိ0ေဟာကန်ိးထ0တ*်ိ0ငေ်သာသိ0မ့ဟ0တ်
�က[ိတငေ်ဟာ5ကား*ိ0ငေ်သာပေရာဖကဆ်0ေကျးဇWးနဗီတမန်ေတာ်မိ0ဟာမက၌်:+ိခဲပ့ါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ မ:+ိခဲပ့ါ  /  မ:+ိခဲပ့ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တရားေဟာရာကျမ်း ၁၈:၂၂ - ပေရာဖကသ်ညထ်ာဝရဘ6ရား၏အခငွ်က့ိ6ေဆာင၍်ေဟာေြပာသည ်

အတိ6ငး်အမ\မြဖစ၊် ေဟာေြပာေသာစကားမြပည်စ့ံ6လdင၊် ထိ6စကားကိ6 ထာဝရဘ6ရား မိန်ေ့တာ ်မမN၊ 
ပေရာဖကသ်ည ်ရဲရင်စ့ာွေဟာေြပာ]ပီ။ သNက့ိ6 မေbကာကရ်။ 

ဓမ#ရာဇဝင ်ပ�မေစာင ်၉:၉-ေ/0းကာလ၌ ဣသေရလအမျိVးသားတိ6သ့ည ်ဘ6ရားသခငက်ိ6 ေမးြမနး် 
ြခငး်င0ါ သာွးမညဟ်6 အbက/ံ0ိ လdင၊် ြမငေ်သာသNထသံိ6 ့ သာွးbကစိ6ဟ့6 ဆိ6တတb်က၏။ ပေရာဖကဟ်N 
၍ ေခuေဝuေသာသNကိ6 ေ/0း ကာလ၌ ြမငေ်သာသNဟN၍ ေခuေဝu bကသတညး်။ 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၄၁:၂၂ - ထ6တေ်ဘာ်၍ အနာဂတ{ အိရာတိ6က့ိ6 ငါတိ6အ့ား ြပbကေစ။ အရင ်

ြဖစဘ်Nးေသာအရာတိ6သ့ည ်အဘယသ်ိ6 ့ြဖစသ်ညက်ိ6 ငါတိ6 ့ ဆငြ်ခင၍်၊ ထိ6အရာတိ6၏့ အဆံ6းကိ6 သရိ 

မညအ်ေbကာငး် ေဘာ်ြပbကေစ။.. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
စWရာအန်အမ် ၆:၅၀-အသငတ်ိ6အ့ားေြပာဆိ6သညမ်ဟ6တ။် ကk<်6ပ်သညအ်ကယွ၌်/0ိသည ်တိ6က့ိ6ြမင ်

သည ်(ဟN၍လညး်ေြပာဆိ6သည)်မဟ6တ။် 

စWရာအဟက်ဖ် ၄၆:၉–...(အချငး်တိ6 ့၊)ငါသည ်မိမိ<0င့ပ်တသ်က၍်လညး်ေကာငး်၊အသငတ်ိ6<့ 0င့ပ်တ ်

သက၍်လညး်ေကာငး်၊မညသ်ိ6 ့ ြပVလ6ပ်ြခငး်ခရံမညက်ိ6 သ/ိ0ိသညမ်ဟ6တ]်ပီ။ငါသညမ်ိမိထထံ6တြ်ပန ်

ြခငး် ခရံေလေသာ ‘ဝဟယ်’် အမိန ့ေ်တာ်ကိ6သာလdင ်လိ6ကန်ာ၏။ 
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အာြဗဟ၏ံ ဘ0ရားသခငသ်ည ်နဗီတမန်ေတာမိ်0ဟာမက၏် ကအဗ်ာ အရပ်:+ိ ေကျာကတ်ံ0း 

နကအ်ားနမ်းြခငး်သိ0မ့ဟ0တအ်ာရပ်နတဘ်0ရားများအားအRိ0အေသြပ[ြခငး်တိ0အ့ေပ�အြပ
စ ်ခွင်လ့တွေ်ပးပါမညလ်ား။   

သမ#ာကျမ်းစာ ခွင်မ့လ�တေ်ပးပါ  /  ခွင်လ့�တေ်ပးသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း၂၀:၃-၅-၃ငါမ0တပါးအြခားေသာဘ6ရားကိ6မကိ6းကယွ<်0င်။့၅ဦးမချဝတမ်ြပV<0င် ့
ဓမ#ရာဇဝငတ်တယိေစာင ်၁၉:၁၈ - သိ6ရ့ာတငွ ်ဗာလေ/0R၌ ဒNးေထာကြ်ခငး်၊ နမ်းြခငး်ကိ6 မြပVေသာသN 
အေပါငး်တညး်ဟNေသာ ဣသေရလ အမျိVးသားခ6နစေ်ထာငတ်ိ6က့ိ6 ငါအ့ဘိ6 ့ ငါကျနZ်ကငး်ေစ]ပီ ဟ6 
မိန်ေ့တာ်မN၏။  

ေကာရိ *g [ဩဝါသစာဒ0တယိေစာင ်၆:၁၆ - ဘ6ရားသခင၏်ဗိမာနေ်တာ်သည ်r6ပ်တ6တိ6<့ 0င် ့အဘယ ်

သိ6 ့ စပ်ဆိ6ငရ်မညန်ညး်။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၁၅၈ - ဧကနအ်မ0န ်ဆဖွာ<0င့ ်မရ်ဝဟေ်တာငမ်ျားသည ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်သတ ်

မ0တထ်ားေတာ်မNေသာ သာသနာေတာ်၏အထမိ်းအမ0တမ်ျားအနကမ်0 ြဖစသ်ည၊် အbကငသ်Nသည ်

အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏် အမိ်ေတာ်ြဖစေ်သာ ကအဗ်ဟ ်ေကျာငး်ေတာသ်ိ6 ့ ဟဂျ်ြပVရန ်သာွးေရာက ်

သညြ်ဖစေ်စ၊သိ6တ့ညး်မဟ6တအ်ွနမ််ရဟြ်ပVသညြ်ဖစေ်စထိ6သN၏အေပu၌ထိ6ေတာင<်0စလ်ံ6း 
အbကား တငွ ်သာွးလာြခငး်သည ်တစစ်ံ6တစရ်ာမd အြပစမ်/0ိ]ပီ။  

စWရတန်ွနဂျမ် ၅၃:၁၈-၂၀ - ၁၈ သိ6 ့ြဖစေ်ပရာအသငတ်ိ6သ့ည‘်လားတ’်<0င့စ်ပ်လျFး၍လညး်ေကာငး်၊ 
‘အွဇ�ာ’ <0င့စ်ပ်လျFး၍လညး်ေကာငး်။ ၂၀ အြခား တတယိေြမာကြ်ဖစေ်သာ ‘မနားတ’်<0င့စ်ပ် 

လျFး၍လညး်ေကာငး်၊ ဆငြ်ခငသ်ံ6းသပ်ြခငး်ကိ6 ြပVခဲb့ကေလသေလာ။  
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သခငေ်ယRB*+င်အ့ြခားပေရာဖကမ်ျားကဲသ့ိ0အ့နာဂတက်ိ0ေဟာကန်ိးထ0တ*်ိ0ငေ်သာသိ0မ့ဟ0တ်
�က[ိတငေ်ဟာ5ကား*ိ0ငေ်သာပေရာဖကဆ်0ေကျးဇWးနဗီတမန်ေတာ်မိ0ဟာမက၌်:+ိခဲပ့ါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ မ:+ိခဲပ့ါ  /  မ:+ိခဲပ့ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တရားေဟာရာကျမ်း ၁၈:၂၂ - ပေရာဖကသ်ညထ်ာဝရဘ6ရား၏အခငွ်က့ိ6ေဆာင၍်ေဟာေြပာသည ်

အတိ6ငး်အမ\မြဖစ၊် ေဟာေြပာေသာစကားမြပည်စ့ံ6လdင၊် ထိ6စကားကိ6 ထာဝရဘ6ရား မိန်ေ့တာ ်မမN၊ 
ပေရာဖကသ်ည ်ရဲရင်စ့ာွေဟာေြပာ]ပီ။ သNက့ိ6 မေbကာကရ်။ 

ဓမ#ရာဇဝင ်ပ�မေစာင ်၉:၉-ေ/0းကာလ၌ ဣသေရလအမျိVးသားတိ6သ့ည ်ဘ6ရားသခငက်ိ6 ေမးြမနး် 
ြခငး်င0ါ သာွးမညဟ်6 အbက/ံ0ိ လdင၊် ြမငေ်သာသNထသံိ6 ့ သာွးbကစိ6ဟ့6 ဆိ6တတb်က၏။ ပေရာဖကဟ်N 
၍ ေခuေဝuေသာသNကိ6 ေ/0း ကာလ၌ ြမငေ်သာသNဟN၍ ေခuေဝu bကသတညး်။ 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၄၁:၂၂ - ထ6တေ်ဘာ်၍ အနာဂတ{ အိရာတိ6က့ိ6 ငါတိ6အ့ား ြပbကေစ။ အရင ်

ြဖစဘ်Nးေသာအရာတိ6သ့ည ်အဘယသ်ိ6 ့ြဖစသ်ညက်ိ6 ငါတိ6 ့ ဆငြ်ခင၍်၊ ထိ6အရာတိ6၏့ အဆံ6းကိ6 သရိ 

မညအ်ေbကာငး် ေဘာ်ြပbကေစ။.. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
စWရာအန်အမ် ၆:၅၀-အသငတ်ိ6အ့ားေြပာဆိ6သညမ်ဟ6တ။် ကk<်6ပ်သညအ်ကယွ၌်/0ိသည ်တိ6က့ိ6ြမင ်

သည ်(ဟN၍လညး်ေြပာဆိ6သည)်မဟ6တ။် 

စWရာအဟက်ဖ် ၄၆:၉–...(အချငး်တိ6 ့၊)ငါသည ်မိမိ<0င့ပ်တသ်က၍်လညး်ေကာငး်၊အသငတ်ိ6<့ 0င့ပ်တ ်

သက၍်လညး်ေကာငး်၊မညသ်ိ6 ့ ြပVလ6ပ်ြခငး်ခရံမညက်ိ6 သ/ိ0ိသညမ်ဟ6တ]်ပီ။ငါသညမ်ိမိထထံ6တြ်ပန ်

ြခငး် ခရံေလေသာ ‘ဝဟယ်’် အမိန ့ေ်တာ်ကိ6သာလdင ်လိ6ကန်ာ၏။ 
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အာြဗဟ၏ံ ဘ0ရားသခငသ်ည ်နဗီတမန်ေတာ်မိ0ဟာမက၏် ကအဗ်ာ အရပ်:+ိ ေကျာကတ်ံ0း 

နကအ်ားနမ်းြခငး်သိ0မ့ဟ0တအ်ာရပ်နတဘ်0ရားများအားအRိ0အေသြပ[ြခငး်တိ0အ့ေပ�အြပ
စ ်ခွင်လ့တွေ်ပးပါမညလ်ား။   

သမ#ာကျမ်းစာ ခွင်မ့လ�တေ်ပးပါ  /  ခွင်လ့�တေ်ပးသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း၂၀:၃-၅-၃ငါမ0တပါးအြခားေသာဘ6ရားကိ6မကိ6းကယွ<်0င်။့၅ဦးမချဝတမ်ြပV<0င် ့
ဓမ#ရာဇဝငတ်တယိေစာင ်၁၉:၁၈ - သိ6ရ့ာတငွ ်ဗာလေ/0R၌ ဒNးေထာကြ်ခငး်၊ နမ်းြခငး်ကိ6 မြပVေသာသN 
အေပါငး်တညး်ဟNေသာ ဣသေရလ အမျိVးသားခ6နစေ်ထာငတ်ိ6က့ိ6 ငါအ့ဘိ6 ့ ငါကျနZ်ကငး်ေစ]ပီ ဟ6 
မိန်ေ့တာ်မN၏။  

ေကာရိ *g [ဩဝါသစာဒ0တယိေစာင ်၆:၁၆ - ဘ6ရားသခင၏်ဗိမာနေ်တာ်သည ်r6ပ်တ6တိ6<့ 0င် ့အဘယ ်

သိ6 ့ စပ်ဆိ6ငရ်မညန်ညး်။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၁၅၈ - ဧကနအ်မ0န ်ဆဖွာ<0င့ ်မရ်ဝဟေ်တာငမ်ျားသည ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်သတ ်

မ0တထ်ားေတာ်မNေသာ သာသနာေတာ်၏အထမိ်းအမ0တမ်ျားအနကမ်0 ြဖစသ်ည၊် အbကငသ်Nသည ်

အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏် အမိ်ေတာ်ြဖစေ်သာ ကအဗ်ဟ ်ေကျာငး်ေတာသ်ိ6 ့ ဟဂျ်ြပVရန ်သာွးေရာက ်

သညြ်ဖစေ်စ၊သိ6တ့ညး်မဟ6တအ်ွနမ််ရဟြ်ပVသညြ်ဖစေ်စထိ6သN၏အေပu၌ထိ6ေတာင<်0စလ်ံ6း 
အbကား တငွ ်သာွးလာြခငး်သည ်တစစ်ံ6တစရ်ာမd အြပစမ်/0ိ]ပီ။  

စWရတန်ွနဂျမ် ၅၃:၁၈-၂၀ - ၁၈ သိ6 ့ြဖစေ်ပရာအသငတ်ိ6သ့ည‘်လားတ’်<0င့စ်ပ်လျFး၍လညး်ေကာငး်၊ 
‘အွဇ�ာ’ <0င့စ်ပ်လျFး၍လညး်ေကာငး်။ ၂၀ အြခား တတယိေြမာကြ်ဖစေ်သာ ‘မနားတ’်<0င့စ်ပ် 

လျFး၍လညး်ေကာငး်၊ ဆငြ်ခငသ်ံ6းသပ်ြခငး်ကိ6 ြပVခဲb့ကေလသေလာ။  
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နဗီတမန်ေတာ်မိ0ဟာမကသ်ည ်သW၏အြပစမ်ျားအတကွခ်ွင်လ့�တမ်Bကိ0 ေတာငး်ခံရန် 
လိ0အပ် ေသာသာမန်လWသားတစဉ်းီအြဖစ ်သတမ်+တယ်Wဆခံရပါမညလ်ား။  

သမ#ာကျမ်းစာ ယWဆသည ် /  ယWဆသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဒသနာကျမ်း ၇:၂၀ - အြပစမ်ပါဘ ဲေကာငး်ေသာအကျင်က့ိ6 ကျင် ့ေသာ သNေတာ်ေကာငး်တစံ6 
တေယာကမ်d ေြမeကးီေပuမ0ာမ/0ိ။   
:+ငေ်ယာဟန် ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁:၈၊၁၀ - ကိ6ယအ်ြပစမ်/0ိဟ6 ငါတိ6သ့ညဆ်ိ6လdင၊် ကိ6ယက်ိ6ကိ6ယ ်

လ0ည်ြ့ဖားbက၏။ ငါတိ6၌့သစoာတရားမ/0ိ။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာေနစာေအ ့၄:၁၀၆ - ၎ငး်ြပင ်အသငသ်ည ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတအ်ထေံတာ်၌ (အြပစမ်0) လတွ ်

]ငမိ်းချမ်း သာခငွ့က်ိ6 ေလdာကထ်ားပနb်ကားပါေလ။ 

စWရဟယ်Wဆဖ်ွ  ၁၂:၅၃ - စငစ်စေ်သာ်ကား ကk<်6ပ်သည ်မိမိကိ6ယက်ိ6အြပစမ်0ကငး်လတွသ်ညဟ်6 မဆိ6 
လိ6ေပ။ အေbကာငး် ေသာ်ကားဧကနမ်လွ ဲစတိ<်0လံ6းများသညမ်ေကာငး်မ\ကိ6အလနွအ်မိန ့ေ်ပးတိ6က ်

တနွး် ေလ/့0ိbကေသာေbကာင့ပ်င။် 

စWရဟမ်0ဟမ#ဒ ်၄၇:၁၉ - သိ6 ့ြဖစေ်ပရာ (အိ6-နဗီတမနေ်တာ်၊) အသငသ်ည ်မိမိ၏ချိV Rတဲမ့\<0င့စ်ပ်လျFး 
၍ လတွ]်ငမိ်း ချမ်းသာခငွ့က်ိ6 ပနb်ကားအသနားခပံါေလ။  

မ+တခ်ျက။် နဗီတမန်ေတာ်မိ0ဟာမကသ်ည ်၄ငး်ကိ0ယတ်ိ0င၏် ကယတ်ငေ်တာမ်Wြခငး်ကိ0 စတိခ်ျမBမ:+ိ 
ခဲေ့ပ။ Cf. စWရာအဟက်ဖ် ၄၆:၉၊ ဟဒးီစဘ်Wခါရီကျမ်း တွ ဲ-၅၊ အမ+တ ်၂၆၆ *+င် ့၂၃၄-၂၃၆ 
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နဗီတမန်ေတာ်မိ0ဟာမကသ်ည ်ပေရာဖကမ်ျား၏ ေနာကဆ်ံ0းေသာ*+င် ့အ�ကးီကျယဆ်ံ0း 
ေသာသWအြဖစ ်သတမ်+တယ်Wဆခံရပါမညလ်ား။ 

သမ#ာကျမ်းစာ မယWဆပါ  /  ယWဆသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁:၁၊၈၊၁၇ - ၁ ထိ6သခင၏် ဗျာဒတိေ်တာ်ကိ6....၈ ငါသည ်အာလဖြဖစ၏်။ ဩေမဃ လညး်ြဖစ၏် ဟ6 
အန<{တနခ်ိ6း<0င်ြ့ပည်စ့ံ6ေတာ်မN၍၊ ပစoVပ�န၊် အတတိ၊် အနာဂတက်ာလအစF/0ိ ေတာ်မNေသာ ထာဝရအ/0င ်

ဘ6ရားသခင ်မိန်ေ့တာ်မN၏။ ၁၄ မျကစ်ေိတာ်သညလ်ညး် မီးလdံကဲသ့ိ6 ့ ြဖစ၏်။ ၁၇ငါသညအ်ဦးဆံ6းေသာသN၊ 
ေနာကဆ်ံ6းေသာ သNြဖစ၏်။ ၁၈ အသက/်0ငေ်သာသNလညး် ြဖစ၏်။ ငါသည ်အရငေ်သသည ်ြဖစ၍်၊ 
ကမ�ာအဆကဆ်ကအ်သက<်0င် ့ြပည်စ့ံ6၏။ မရဏာ<0င် ့မရဏာ<ိ6ငင်ကံိ6လညး်ငါအစိ6းရ၏။  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရဟအ်ဟဇ််ဇာဖ်၃၃:၄၀မ6ဟမvဒသ်ညအ်သငတ်ိ6ေ့ယာကျ်ားများအနကမ်ညသ်Nတစဦ်းတစေ်ယာ
က ်၏ ဖခငမ်dမဟ6တေ်ပ။ စငစ်စမ်0ာမNကား (မ6ဟမvဒသ်ည)် အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏် 

ရစNလတ်မနေ်တာ်သညလ်ညး်ေကာငး်၊နဗီတမနေ်တာ်အေပါငး်တိ6 ့(၏<6ဗ6ဝသ)်ကိ6အဆံ6းသတသ်Nသ
ညလ်ညး်ေကာငး်၊ ြဖစေ်ပသည။်အမ0နစ်ငစ်စ ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်

အရာခပ်သမိ်းတိ6က့ိ6အZကငး်မဲ ့သေိတာ်မN ေသာအ/0ငြ်မတပ်င ်ြဖစေ်တာမ်Nေပသတညး်။ 

စWရဟဖ်ာသဟိ ၄၈:၂၈ - ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည ်အbကငအ်/0ငြ်မတပ်င။်ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည ်မိမိရစNလ ်

တမနေ်တာ် ‘မ6ဟမvဒ’် (ဆလွ> လာဟ6 အလိ6ငဟ်ဝိစလာမ်)အား တရားလမ်း+,န<်0င့တ်ကလွညး် 
ေကာငး်၊ မ0န ်ကနေ်သာ ‘ဒနီ’်သာသနာေတာ်<0င့တ်ကလွညး်ေကာငး်၊ ယငး်သာသနာေတာ်ကိ6 
အားလံ6းေသာ သာသနာတိ6ထ့ကဝ်ယ ်လ,မ်းမိ6းေစေတာ်မNအံေ့သာင0ာ ေစလ,တေ်တာ်မNခဲ၏့။ အမ0န ်

ေသာ်ကား အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ညပ်င ်သကေ်သအြဖစ ်လံ6ေလာကေ်တာ်မNေပသတညး်။ 

မ+တခ်ျက။် သခငေ်ယRBအား တဖန်ြပန်�ကလာရန် ေမxာ်လင်သ့ည။် နဗီတမန်ေတာ ်

မိ0ဟာမကအ်ား မေမxာ်လင်ေ့ပ။  
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နဗီတမန်ေတာ်မိ0ဟာမကသ်ည ်သW၏အြပစမ်ျားအတကွခ်ွင်လ့�တမ်Bကိ0 ေတာငး်ခံရန် 
လိ0အပ် ေသာသာမန်လWသားတစဉ်းီအြဖစ ်သတမ်+တယ်Wဆခံရပါမညလ်ား။  

သမ#ာကျမ်းစာ ယWဆသည ် /  ယWဆသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဒသနာကျမ်း ၇:၂၀ - အြပစမ်ပါဘ ဲေကာငး်ေသာအကျင်က့ိ6 ကျင် ့ေသာ သNေတာ်ေကာငး်တစံ6 
တေယာကမ်d ေြမeကးီေပuမ0ာမ/0ိ။   
:+ငေ်ယာဟန် ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁:၈၊၁၀ - ကိ6ယအ်ြပစမ်/0ိဟ6 ငါတိ6သ့ညဆ်ိ6လdင၊် ကိ6ယက်ိ6ကိ6ယ ်

လ0ည်ြ့ဖားbက၏။ ငါတိ6၌့သစoာတရားမ/0ိ။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာေနစာေအ ့၄:၁၀၆ - ၎ငး်ြပင ်အသငသ်ည ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတအ်ထေံတာ်၌ (အြပစမ်0) လတွ ်

]ငမိ်းချမ်း သာခငွ့က်ိ6 ေလdာကထ်ားပနb်ကားပါေလ။ 

စWရဟယ်Wဆဖ်ွ  ၁၂:၅၃ - စငစ်စေ်သာ်ကား ကk<်6ပ်သည ်မိမိကိ6ယက်ိ6အြပစမ်0ကငး်လတွသ်ညဟ်6 မဆိ6 
လိ6ေပ။ အေbကာငး် ေသာ်ကားဧကနမ်လွ ဲစတိ<်0လံ6းများသညမ်ေကာငး်မ\ကိ6အလနွအ်မိန ့ေ်ပးတိ6က ်

တနွး် ေလ/့0ိbကေသာေbကာင့ပ်င။် 

စWရဟမ်0ဟမ#ဒ ်၄၇:၁၉ - သိ6 ့ြဖစေ်ပရာ (အိ6-နဗီတမနေ်တာ်၊) အသငသ်ည ်မိမိ၏ချိV Rတဲမ့\<0င့စ်ပ်လျFး 
၍ လတွ]်ငမိ်း ချမ်းသာခငွ့က်ိ6 ပနb်ကားအသနားခပံါေလ။  

မ+တခ်ျက။် နဗီတမန်ေတာ်မိ0ဟာမကသ်ည ်၄ငး်ကိ0ယတ်ိ0င၏် ကယတ်ငေ်တာမ်Wြခငး်ကိ0 စတိခ်ျမBမ:+ိ 
ခဲေ့ပ။ Cf. စWရာအဟက်ဖ် ၄၆:၉၊ ဟဒးီစဘ်Wခါရီကျမ်း တွ ဲ-၅၊ အမ+တ ်၂၆၆ *+င် ့၂၃၄-၂၃၆ 
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နဗီတမန်ေတာ်မိ0ဟာမကသ်ည ်ပေရာဖကမ်ျား၏ ေနာကဆ်ံ0းေသာ*+င် ့အ�ကးီကျယဆ်ံ0း 
ေသာသWအြဖစ ်သတမ်+တယ်Wဆခံရပါမညလ်ား။ 

သမ#ာကျမ်းစာ မယWဆပါ  /  ယWဆသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁:၁၊၈၊၁၇ - ၁ ထိ6သခင၏် ဗျာဒတိေ်တာ်ကိ6....၈ ငါသည ်အာလဖြဖစ၏်။ ဩေမဃ လညး်ြဖစ၏် ဟ6 
အန<{တနခ်ိ6း<0င်ြ့ပည်စ့ံ6ေတာ်မN၍၊ ပစoVပ�န၊် အတတိ၊် အနာဂတက်ာလအစF/0ိ ေတာ်မNေသာ ထာဝရအ/0င ်

ဘ6ရားသခင ်မိန်ေ့တာ်မN၏။ ၁၄ မျကစ်ေိတာ်သညလ်ညး် မီးလdံကဲသ့ိ6 ့ ြဖစ၏်။ ၁၇ငါသညအ်ဦးဆံ6းေသာသN၊ 
ေနာကဆ်ံ6းေသာ သNြဖစ၏်။ ၁၈ အသက/်0ငေ်သာသNလညး် ြဖစ၏်။ ငါသည ်အရငေ်သသည ်ြဖစ၍်၊ 
ကမ�ာအဆကဆ်ကအ်သက<်0င် ့ြပည်စ့ံ6၏။ မရဏာ<0င် ့မရဏာ<ိ6ငင်ကံိ6လညး်ငါအစိ6းရ၏။  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရဟအ်ဟဇ််ဇာဖ်၃၃:၄၀မ6ဟမvဒသ်ညအ်သငတ်ိ6ေ့ယာကျ်ားများအနကမ်ညသ်Nတစဦ်းတစေ်ယာ
က ်၏ ဖခငမ်dမဟ6တေ်ပ။ စငစ်စမ်0ာမNကား (မ6ဟမvဒသ်ည)် အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏် 

ရစNလတ်မနေ်တာ်သညလ်ညး်ေကာငး်၊နဗီတမနေ်တာ်အေပါငး်တိ6 ့(၏<6ဗ6ဝသ)်ကိ6အဆံ6းသတသ်Nသ
ညလ်ညး်ေကာငး်၊ ြဖစေ်ပသည။်အမ0နစ်ငစ်စ ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်

အရာခပ်သမိ်းတိ6က့ိ6အZကငး်မဲ ့သေိတာ်မN ေသာအ/0ငြ်မတပ်င ်ြဖစေ်တာ်မNေပသတညး်။ 

စWရဟဖ်ာသဟိ ၄၈:၂၈ - ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည ်အbကငအ်/0ငြ်မတပ်င။်ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည ်မိမိရစNလ ်

တမနေ်တာ် ‘မ6ဟမvဒ’် (ဆလွ> လာဟ6 အလိ6ငဟ်ဝိစလာမ်)အား တရားလမ်း+,န<်0င့တ်ကလွညး် 
ေကာငး်၊ မ0န ်ကနေ်သာ ‘ဒနီ’်သာသနာေတာ်<0င့တ်ကလွညး်ေကာငး်၊ ယငး်သာသနာေတာ်ကိ6 
အားလံ6းေသာ သာသနာတိ6ထ့ကဝ်ယ ်လ,မ်းမိ6းေစေတာ်မNအံေ့သာင0ာ ေစလ,တေ်တာ်မNခဲ၏့။ အမ0န ်

ေသာ်ကား အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ညပ်င ်သကေ်သအြဖစ ်လံ6ေလာကေ်တာ်မNေပသတညး်။ 

မ+တခ်ျက။် သခငေ်ယRBအား တဖန်ြပန်�ကလာရန် ေမxာ်လင်သ့ည။် နဗီတမန်ေတာ ်

မိ0ဟာမကအ်ား မေမxာ်လင်ေ့ပ။  
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နဗီတမန်ေတာ်မိ0ဟာမကသ်ည ်သW၏အြပစမ်ျားအတကွခ်ွင်လ့�တမ်Bကိ0 ေတာငး်ခံရန် 
လိ0အပ် ေသာသာမန်လWသားတစဉ်းီအြဖစ ်သတမ်+တယ်Wဆခံရပါမညလ်ား။  

သမ#ာကျမ်းစာ ယWဆသည ် /  ယWဆသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဒသနာကျမ်း ၇:၂၀ - အြပစမ်ပါဘ ဲေကာငး်ေသာအကျင်က့ိ6 ကျင် ့ေသာ သNေတာ်ေကာငး်တစံ6 
တေယာကမ်d ေြမeကးီေပuမ0ာမ/0ိ။   
:+ငေ်ယာဟန် ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁:၈၊၁၀ - ကိ6ယအ်ြပစမ်/0ိဟ6 ငါတိ6သ့ညဆ်ိ6လdင၊် ကိ6ယက်ိ6ကိ6ယ ်

လ0ည်ြ့ဖားbက၏။ ငါတိ6၌့သစoာတရားမ/0ိ။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာေနစာေအ ့၄:၁၀၆ - ၎ငး်ြပင ်အသငသ်ည ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတအ်ထေံတာ်၌ (အြပစမ်0) လတွ ်

]ငမိ်းချမ်း သာခငွ့က်ိ6 ေလdာကထ်ားပနb်ကားပါေလ။ 

စWရဟယ်Wဆဖ်ွ  ၁၂:၅၃ - စငစ်စေ်သာ်ကား ကk<်6ပ်သည ်မိမိကိ6ယက်ိ6အြပစမ်0ကငး်လတွသ်ညဟ်6 မဆိ6 
လိ6ေပ။ အေbကာငး် ေသာ်ကားဧကနမ်လွ ဲစတိ<်0လံ6းများသညမ်ေကာငး်မ\ကိ6အလနွအ်မိန ့ေ်ပးတိ6က ်

တနွး် ေလ/့0ိbကေသာေbကာင့ပ်င။် 

စWရဟမ်0ဟမ#ဒ ်၄၇:၁၉ - သိ6 ့ြဖစေ်ပရာ (အိ6-နဗီတမနေ်တာ်၊) အသငသ်ည ်မိမိ၏ချိV Rတဲမ့\<0င့စ်ပ်လျFး 
၍ လတွ]်ငမိ်း ချမ်းသာခငွ့က်ိ6 ပနb်ကားအသနားခပံါေလ။  

မ+တခ်ျက။် နဗီတမန်ေတာ်မိ0ဟာမကသ်ည ်၄ငး်ကိ0ယတ်ိ0င၏် ကယတ်ငေ်တာမ်Wြခငး်ကိ0 စတိခ်ျမBမ:+ိ 
ခဲေ့ပ။ Cf. စWရာအဟက်ဖ် ၄၆:၉၊ ဟဒးီစဘ်Wခါရီကျမ်း တွ ဲ-၅၊ အမ+တ ်၂၆၆ *+င် ့၂၃၄-၂၃၆ 
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နဗီတမန်ေတာ်မိ0ဟာမကသ်ည ်ပေရာဖကမ်ျား၏ ေနာကဆ်ံ0းေသာ*+င် ့အ�ကးီကျယဆ်ံ0း 
ေသာသWအြဖစ ်သတမ်+တယ်Wဆခံရပါမညလ်ား။ 

သမ#ာကျမ်းစာ မယWဆပါ  /  ယWဆသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁:၁၊၈၊၁၇ - ၁ ထိ6သခင၏် ဗျာဒတိေ်တာ်ကိ6....၈ ငါသည ်အာလဖြဖစ၏်။ ဩေမဃ လညး်ြဖစ၏် ဟ6 
အန<{တနခ်ိ6း<0င်ြ့ပည်စ့ံ6ေတာ်မN၍၊ ပစoVပ�န၊် အတတိ၊် အနာဂတက်ာလအစF/0ိ ေတာ်မNေသာ ထာဝရအ/0င ်

ဘ6ရားသခင ်မိန်ေ့တာ်မN၏။ ၁၄ မျကစ်ေိတာ်သညလ်ညး် မီးလdံကဲသ့ိ6 ့ ြဖစ၏်။ ၁၇ငါသညအ်ဦးဆံ6းေသာသN၊ 
ေနာကဆ်ံ6းေသာ သNြဖစ၏်။ ၁၈ အသက/်0ငေ်သာသNလညး် ြဖစ၏်။ ငါသည ်အရငေ်သသည ်ြဖစ၍်၊ 
ကမ�ာအဆကဆ်ကအ်သက<်0င် ့ြပည်စ့ံ6၏။ မရဏာ<0င် ့မရဏာ<ိ6ငင်ကံိ6လညး်ငါအစိ6းရ၏။  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရဟအ်ဟဇ််ဇာဖ်၃၃:၄၀မ6ဟမvဒသ်ညအ်သငတ်ိ6ေ့ယာကျ်ားများအနကမ်ညသ်Nတစဦ်းတစေ်ယာ
က ်၏ ဖခငမ်dမဟ6တေ်ပ။ စငစ်စမ်0ာမNကား (မ6ဟမvဒသ်ည)် အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏် 

ရစNလတ်မနေ်တာ်သညလ်ညး်ေကာငး်၊နဗီတမနေ်တာ်အေပါငး်တိ6 ့(၏<6ဗ6ဝသ)်ကိ6အဆံ6းသတသ်Nသ
ညလ်ညး်ေကာငး်၊ ြဖစေ်ပသည။်အမ0နစ်ငစ်စ ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်

အရာခပ်သမိ်းတိ6က့ိ6အZကငး်မဲ ့သေိတာ်မN ေသာအ/0ငြ်မတပ်င ်ြဖစေ်တာမ်Nေပသတညး်။ 

စWရဟဖ်ာသဟိ ၄၈:၂၈ - ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည ်အbကငအ်/0ငြ်မတပ်င။်ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည ်မိမိရစNလ ်

တမနေ်တာ် ‘မ6ဟမvဒ’် (ဆလွ> လာဟ6 အလိ6ငဟ်ဝိစလာမ်)အား တရားလမ်း+,န<်0င့တ်ကလွညး် 
ေကာငး်၊ မ0န ်ကနေ်သာ ‘ဒနီ’်သာသနာေတာ်<0င့တ်ကလွညး်ေကာငး်၊ ယငး်သာသနာေတာ်ကိ6 
အားလံ6းေသာ သာသနာတိ6ထ့ကဝ်ယ ်လ,မ်းမိ6းေစေတာ်မNအံေ့သာင0ာ ေစလ,တေ်တာ်မNခဲ၏့။ အမ0န ်

ေသာ်ကား အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ညပ်င ်သကေ်သအြဖစ ်လံ6ေလာကေ်တာ်မNေပသတညး်။ 

မ+တခ်ျက။် သခငေ်ယRBအား တဖန်ြပန်�ကလာရန် ေမxာ်လင်သ့ည။် နဗီတမန်ေတာ ်

မိ0ဟာမကအ်ား မေမxာ်လင်ေ့ပ။  
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နဗီတမန်ေတာ်မိ0ဟာမကသ်ည ်သW၏အြပစမ်ျားအတကွခ်ွင်လ့�တမ်Bကိ0 ေတာငး်ခံရန် 
လိ0အပ် ေသာသာမန်လWသားတစဉ်းီအြဖစ ်သတမ်+တယ်Wဆခံရပါမညလ်ား။  

သမ#ာကျမ်းစာ ယWဆသည ် /  ယWဆသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဒသနာကျမ်း ၇:၂၀ - အြပစမ်ပါဘ ဲေကာငး်ေသာအကျင်က့ိ6 ကျင် ့ေသာ သNေတာ်ေကာငး်တစံ6 
တေယာကမ်d ေြမeကးီေပuမ0ာမ/0ိ။   
:+ငေ်ယာဟန် ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁:၈၊၁၀ - ကိ6ယအ်ြပစမ်/0ိဟ6 ငါတိ6သ့ညဆ်ိ6လdင၊် ကိ6ယက်ိ6ကိ6ယ ်

လ0ည်ြ့ဖားbက၏။ ငါတိ6၌့သစoာတရားမ/0ိ။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာေနစာေအ ့၄:၁၀၆ - ၎ငး်ြပင ်အသငသ်ည ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတအ်ထေံတာ်၌ (အြပစမ်0) လတွ ်

]ငမိ်းချမ်း သာခငွ့က်ိ6 ေလdာကထ်ားပနb်ကားပါေလ။ 

စWရဟယ်Wဆဖ်ွ  ၁၂:၅၃ - စငစ်စေ်သာ်ကား ကk<်6ပ်သည ်မိမိကိ6ယက်ိ6အြပစမ်0ကငး်လတွသ်ညဟ်6 မဆိ6 
လိ6ေပ။ အေbကာငး် ေသာ်ကားဧကနမ်လွ ဲစတိ<်0လံ6းများသညမ်ေကာငး်မ\ကိ6အလနွအ်မိန ့ေ်ပးတိ6က ်

တနွး် ေလ/့0ိbကေသာေbကာင့ပ်င။် 

စWရဟမ်0ဟမ#ဒ ်၄၇:၁၉ - သိ6 ့ြဖစေ်ပရာ (အိ6-နဗီတမနေ်တာ်၊) အသငသ်ည ်မိမိ၏ချိV Rတဲမ့\<0င့စ်ပ်လျFး 
၍ လတွ]်ငမိ်း ချမ်းသာခငွ့က်ိ6 ပနb်ကားအသနားခပံါေလ။  

မ+တခ်ျက။် နဗီတမန်ေတာ်မိ0ဟာမကသ်ည ်၄ငး်ကိ0ယတ်ိ0င၏် ကယတ်ငေ်တာမ်Wြခငး်ကိ0 စတိခ်ျမBမ:+ိ 
ခဲေ့ပ။ Cf. စWရာအဟက်ဖ် ၄၆:၉၊ ဟဒးီစဘ်Wခါရီကျမ်း တွ ဲ-၅၊ အမ+တ ်၂၆၆ *+င် ့၂၃၄-၂၃၆ 
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နဗီတမန်ေတာ်မိ0ဟာမကသ်ည ်ပေရာဖကမ်ျား၏ ေနာကဆ်ံ0းေသာ*+င် ့အ�ကးီကျယဆ်ံ0း 
ေသာသWအြဖစ ်သတမ်+တယ်Wဆခံရပါမညလ်ား။ 

သမ#ာကျမ်းစာ မယWဆပါ  /  ယWဆသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁:၁၊၈၊၁၇ - ၁ ထိ6သခင၏် ဗျာဒတိေ်တာ်ကိ6....၈ ငါသည ်အာလဖြဖစ၏်။ ဩေမဃ လညး်ြဖစ၏် ဟ6 
အန<{တနခ်ိ6း<0င်ြ့ပည်စ့ံ6ေတာ်မN၍၊ ပစoVပ�န၊် အတတိ၊် အနာဂတက်ာလအစF/0ိ ေတာ်မNေသာ ထာဝရအ/0င ်

ဘ6ရားသခင ်မိန်ေ့တာ်မN၏။ ၁၄ မျကစ်ေိတာ်သညလ်ညး် မီးလdံကဲသ့ိ6 ့ ြဖစ၏်။ ၁၇ငါသညအ်ဦးဆံ6းေသာသN၊ 
ေနာကဆ်ံ6းေသာ သNြဖစ၏်။ ၁၈ အသက/်0ငေ်သာသNလညး် ြဖစ၏်။ ငါသည ်အရငေ်သသည ်ြဖစ၍်၊ 
ကမ�ာအဆကဆ်ကအ်သက<်0င် ့ြပည်စ့ံ6၏။ မရဏာ<0င် ့မရဏာ<ိ6ငင်ကံိ6လညး်ငါအစိ6းရ၏။  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရဟအ်ဟဇ််ဇာဖ်၃၃:၄၀မ6ဟမvဒသ်ညအ်သငတ်ိ6ေ့ယာကျ်ားများအနကမ်ညသ်Nတစဦ်းတစေ်ယာ
က ်၏ ဖခငမ်dမဟ6တေ်ပ။ စငစ်စမ်0ာမNကား (မ6ဟမvဒသ်ည)် အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏် 

ရစNလတ်မနေ်တာ်သညလ်ညး်ေကာငး်၊နဗီတမနေ်တာ်အေပါငး်တိ6 ့(၏<6ဗ6ဝသ)်ကိ6အဆံ6းသတသ်Nသ
ညလ်ညး်ေကာငး်၊ ြဖစေ်ပသည။်အမ0နစ်ငစ်စ ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်

အရာခပ်သမိ်းတိ6က့ိ6အZကငး်မဲ ့သေိတာ်မN ေသာအ/0ငြ်မတပ်င ်ြဖစေ်တာ်မNေပသတညး်။ 

စWရဟဖ်ာသဟိ ၄၈:၂၈ - ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည ်အbကငအ်/0ငြ်မတပ်င။်ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည ်မိမိရစNလ ်

တမနေ်တာ် ‘မ6ဟမvဒ’် (ဆလွ> လာဟ6 အလိ6ငဟ်ဝိစလာမ်)အား တရားလမ်း+,န<်0င့တ်ကလွညး် 
ေကာငး်၊ မ0န ်ကနေ်သာ ‘ဒနီ’်သာသနာေတာ်<0င့တ်ကလွညး်ေကာငး်၊ ယငး်သာသနာေတာ်ကိ6 
အားလံ6းေသာ သာသနာတိ6ထ့ကဝ်ယ ်လ,မ်းမိ6းေစေတာ်မNအံေ့သာင0ာ ေစလ,တေ်တာ်မNခဲ၏့။ အမ0န ်

ေသာ်ကား အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ညပ်င ်သကေ်သအြဖစ ်လံ6ေလာကေ်တာ်မNေပသတညး်။ 

မ+တခ်ျက။် သခငေ်ယRBအား တဖန်ြပန်�ကလာရန် ေမxာ်လင်သ့ည။် နဗီတမန်ေတာ ်

မိ0ဟာမကအ်ား မေမxာ်လင်ေ့ပ။  
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အာဒ*ံ+င်ဧ့ဝ၏ အြပစြ်ပ[ြခငး်သည ်ဘ0ရားသခင*်+င်လ့Wသားအ5ကား 

အဓိကကွြဲပားမBကိ0ြဖစ ်ေစခဲ့̀ ပီး ယငး်သည ်ဘ0ရားသခင၏် အြပစစ်ရီငြ်ခငး်မ+ 
လWကိ0ကယတ်ငဖိ်0ရ့န် အေ5ကာငး် ြဖစေ်စခဲပ့ါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ ြဖစေ်စခဲသ့ည ် / မြဖစေ်စပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ကမ}ာဦးကျမ်း ၂:၁၆-၁၇ - ၁၆ ထာဝရအ/0ငဘ်6ရားသခငက်လညး်၊ ေကာငး်မေကာငး်ကိ6 သကိkမ်းရာ အပငမ်0တပါး၊ 
ထိ6ဥယျာF၌ /0ိသမdေသာအပငတ်ိ6၏့အသးီကိ6 သငသ်ည ်စားရေသာအခငွ်/့0ိ၏။ ၁၇ ထိ6အပင၏် အသးီကိ6ကား 
မစားရ။ စားေသာေနတ့ငွ ်ဧကနအ်မ0နေ်သရမညဟ်6 လNကိ6ပညတထ်ား ေတာ်မN၏။ 
ေရာမဩဝါဒစာ ၅:၁၂-၁၉ -  ၁၂ ဤအေbကာငး်အရာဟNမNကား၊ အြပစတ်ရားသည ်တေယာကေ်သာ 

သNအားြဖင် ့ဤေလာကသိ6ဝ့င၍်၊ အြပစတ်ရားအားြဖင် ့ေသြခငး် တရားဝငသ်ည<်0င်အ့ည၊ီ လN 
အေပါငး်တိ6သ့ည ်အြပစ/်0ိေသာေbကာင် ့ေသြခငး်သိ6 ့ ေရာကရ်bက၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၃၅-၃၈ - ၃၅အိ6-အာဒမ်….ဤအပင၏်အနးီသိ6 ့ မချFးကပ်bက<0င့၊်(အကယ၍်ထိ6 
အပင၏်အနးီသိ6ခ့ျFးကပ်၍ ထိ6အပင၏်အသးီအ<0ကံိ6စားသံ6းမိbကလdင)်အသငတ်ိ6သ့ညြ်ပစမ်\ကျzး 
လနွသ်Nများတငွအ်ပါအဝငြ်ဖစb်ကက6နလ်တ{ ံ ့။ ၃၈ ထိ6အခါ ကမ�ာဦးဖခင ်အာဒမ်(အ)သည ်မိမိအား 
ေမးွြမzေစာငမ် bကည့r်\ေတာ်မNထေသာ အ/0င့ထ်မံ0 အချိV Rေသာ(ဆ6မနွ)်များကိ6 သငb်ကားနာယN၍ 

(အ/0င့ထ် ံဝနခ်ျေတာငး်ပန ်အသနားခရံာ) အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်မိမိကr6ဏာေတာ်ြဖင့ ်အာ 

ဒမ်(အ)ဘကသ်ိ6 ့ လ0ည့ေ်တာ်မN၍ ချမ်းသာခငွ့ ်ေပးသနားေတာမ်Nေလ၏။  
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လWသားများသည ်သဘာဝအြပစ ်(ဗီဇအြပစ)်ြဖင် ့ေမွးဖွားလာရသWများြဖစအ်ေ5ကာငး် 

ေဖာ်ြပေသာကျမ်းချကမ်ျား :+ိပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ :+ိသည ်/ မ:+ိပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၆၄:၆ - အကk<်6ပ်တိ6/့0ိသမdသည ်စငb်ကယြ်ခငး်မ/0ိပါ။ ြပVဘNးသမdေသာ 

က6သိ6လေ်ကာငး်မ\တိ6သ့ည ်ညစေ်သာ အဝတ<်0င်တ့Nbကပါ၏။ အကk<်6ပ်တိ6 ့ /0ိသမdသည ်သစရွ်ကက်ဲ ့သိ6 ့ 
ညUVိး<မွ်းလျက/်0ိ၍၊ ကိ6ယအ်ြပစတ်ိ6သ့ည ်ေလကဲသ့ိ6 ့ အကk<်6ပ်တိ6က့ိ6 တိ6ကသ်ာွးပါ]ပီ။  
ေယရမိအနာဂတO ကိျမ်း ၁၃:၂၃ - အသဲေယာပိလNသည ်မိမိအေရ၏ အဆငး်ကိ6၎ငး်၊ ကျားသစ ်

သည ်မိမိအကကွအ်ကျားတိ6က့ိ6၎ငး် ေြပာငး်လ<ဲိ6ငသ်ေလာ။ ေြပာငး်လ<ဲိ6ငလ်dင၊် ဒ6စrိ6ကက်ိ6 ြပVေလ ့

/0ိေသာ သNတိ6သ့ည၊် သ6စrိ6ကက်ိ6ြပVြခငး်င0ါ တတ<်ိ6ငb်ကလမိ်မ့ည။် 

ေယရမိအနာဂတO ကိျမ်း ၁၇:၉ - စတိ<်0လံ6းသည ်ခပ်သမိ်းေသာ အရာထက ်စFးလတဲတ၏်။ အလနွ ်

ယိ6ယငွး်ေသာ သေဘာ/0ိ၏။ စတိ<်0လံ6းသေဘာကိ6 အဘယသ်Nသ<ိိ6ငသ်နညး်။ 

ေရာမဩဝါဒစာ ၃:၂၃ - ..လNအေပါငး်တိ6သ့ည ်ဒ6စrိ6ကက်ိ6 ြပV၍ဘ6ရားသခငေ်/0 Rေတာ်၌ အသေရ 

ပျကb်က]ပီ။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာတာဟာ ၂၀:၁၂၂ - ထိ6ေ့နာက ်ယငး်အာဒမ်အား ၎ငး်ကိ6 ဖနဆ်ငး်ေမးွြမzေတာ်မNေသာ အ/0င ်

ြမတသ်ည ်ေရွးချယေ်တာ် မNခဲေ့လရာ၊ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည ်၎ငး်၏ဘကသ်ိ6 ့ ကr6ဏာေတာ်<0င့ ်ြပန ်

လ0ည့ ်ေတာ်မN (၍၎ငး်၏ေတာငး်ပနခ်ျကက်ိ6 သေဘာတNလကခ်ေံတာ်မN)ခဲေ့လသည။် ထိ6 ့ြပငတ်ရား 
လမ်း မ0န ်ကိ6လညး်ြပေတာ်မNခဲေ့လသည။် 

]မ+တခ်ျက။် အစ_လာမ်ဘာသာသည ်‘ဗီဇအြပစ’်၏အယWဝါဒကိ0 ြငငး်ဆိ0သည။် 
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အာဒ*ံ+င်ဧ့ဝ၏ အြပစြ်ပ[ြခငး်သည ်ဘ0ရားသခင*်+င်လ့Wသားအ5ကား 

အဓိကကွြဲပားမBကိ0ြဖစ ်ေစခဲ့̀ ပီး ယငး်သည ်ဘ0ရားသခင၏် အြပစစ်ရီငြ်ခငး်မ+ 
လWကိ0ကယတ်ငဖိ်0ရ့န် အေ5ကာငး် ြဖစေ်စခဲပ့ါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ ြဖစေ်စခဲသ့ည ် / မြဖစေ်စပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ကမ}ာဦးကျမ်း ၂:၁၆-၁၇ - ၁၆ ထာဝရအ/0ငဘ်6ရားသခငက်လညး်၊ ေကာငး်မေကာငး်ကိ6 သကိkမ်းရာ အပငမ်0တပါး၊ 
ထိ6ဥယျာF၌ /0ိသမdေသာအပငတ်ိ6၏့အသးီကိ6 သငသ်ည ်စားရေသာအခငွ်/့0ိ၏။ ၁၇ ထိ6အပင၏် အသးီကိ6ကား 
မစားရ။ စားေသာေနတ့ငွ ်ဧကနအ်မ0နေ်သရမညဟ်6 လNကိ6ပညတထ်ား ေတာ်မN၏။ 
ေရာမဩဝါဒစာ ၅:၁၂-၁၉ -  ၁၂ ဤအေbကာငး်အရာဟNမNကား၊ အြပစတ်ရားသည ်တေယာကေ်သာ 

သNအားြဖင် ့ဤေလာကသိ6ဝ့င၍်၊ အြပစတ်ရားအားြဖင် ့ေသြခငး် တရားဝငသ်ည<်0င်အ့ည၊ီ လN 
အေပါငး်တိ6သ့ည ်အြပစ/်0ိေသာေbကာင် ့ေသြခငး်သိ6 ့ ေရာကရ်bက၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၃၅-၃၈ - ၃၅အိ6-အာဒမ်….ဤအပင၏်အနးီသိ6 ့ မချFးကပ်bက<0င့၊်(အကယ၍်ထိ6 
အပင၏်အနးီသိ6ခ့ျFးကပ်၍ ထိ6အပင၏်အသးီအ<0ကံိ6စားသံ6းမိbကလdင)်အသငတ်ိ6သ့ညြ်ပစမ်\ကျzး 
လနွသ်Nများတငွအ်ပါအဝငြ်ဖစb်ကက6နလ်တ{ ံ ့။ ၃၈ ထိ6အခါ ကမ�ာဦးဖခင ်အာဒမ်(အ)သည ်မိမိအား 
ေမးွြမzေစာငမ် bကည့r်\ေတာ်မNထေသာ အ/0င့ထ်မံ0 အချိV Rေသာ(ဆ6မနွ)်များကိ6 သငb်ကားနာယN၍ 

(အ/0င့ထ် ံဝနခ်ျေတာငး်ပန ်အသနားခရံာ) အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်မိမိကr6ဏာေတာ်ြဖင့ ်အာ 

ဒမ်(အ)ဘကသ်ိ6 ့ လ0ည့ေ်တာ်မN၍ ချမ်းသာခငွ့ ်ေပးသနားေတာမ်Nေလ၏။  

၁၀၀။. 100 
လWသားများသည ်သဘာဝအြပစ ်(ဗီဇအြပစ)်ြဖင် ့ေမွးဖွားလာရသWများြဖစအ်ေ5ကာငး် 

ေဖာ်ြပေသာကျမ်းချကမ်ျား :+ိပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ :+ိသည ်/ မ:+ိပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၆၄:၆ - အကk<်6ပ်တိ6/့0ိသမdသည ်စငb်ကယြ်ခငး်မ/0ိပါ။ ြပVဘNးသမdေသာ 

က6သိ6လေ်ကာငး်မ\တိ6သ့ည ်ညစေ်သာ အဝတ<်0င်တ့Nbကပါ၏။ အကk<်6ပ်တိ6 ့ /0ိသမdသည ်သစရွ်ကက်ဲ ့သိ6 ့ 
ညUVိး<မွ်းလျက/်0ိ၍၊ ကိ6ယအ်ြပစတ်ိ6သ့ည ်ေလကဲသ့ိ6 ့ အကk<်6ပ်တိ6က့ိ6 တိ6ကသ်ာွးပါ]ပီ။  
ေယရမိအနာဂတO ကိျမ်း ၁၃:၂၃ - အသဲေယာပိလNသည ်မိမိအေရ၏ အဆငး်ကိ6၎ငး်၊ ကျားသစ ်

သည ်မိမိအကကွအ်ကျားတိ6က့ိ6၎ငး် ေြပာငး်လ<ဲိ6ငသ်ေလာ။ ေြပာငး်လ<ဲိ6ငလ်dင၊် ဒ6စrိ6ကက်ိ6 ြပVေလ ့

/0ိေသာ သNတိ6သ့ည၊် သ6စrိ6ကက်ိ6ြပVြခငး်င0ါ တတ<်ိ6ငb်ကလမိ်မ့ည။် 

ေယရမိအနာဂတO ကိျမ်း ၁၇:၉ - စတိ<်0လံ6းသည ်ခပ်သမိ်းေသာ အရာထက ်စFးလတဲတ၏်။ အလနွ ်

ယိ6ယငွး်ေသာ သေဘာ/0ိ၏။ စတိ<်0လံ6းသေဘာကိ6 အဘယသ်Nသ<ိိ6ငသ်နညး်။ 

ေရာမဩဝါဒစာ ၃:၂၃ - ..လNအေပါငး်တိ6သ့ည ်ဒ6စrိ6ကက်ိ6 ြပV၍ဘ6ရားသခငေ်/0 Rေတာ်၌ အသေရ 

ပျကb်က]ပီ။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာတာဟာ ၂၀:၁၂၂ - ထိ6ေ့နာက ်ယငး်အာဒမ်အား ၎ငး်ကိ6 ဖနဆ်ငး်ေမးွြမzေတာ်မNေသာ အ/0င ်

ြမတသ်ည ်ေရွးချယေ်တာ ်မNခဲေ့လရာ၊ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည ်၎ငး်၏ဘကသ်ိ6 ့ ကr6ဏာေတာ်<0င့ ်ြပန ်

လ0ည့ ်ေတာ်မN (၍၎ငး်၏ေတာငး်ပနခ်ျကက်ိ6 သေဘာတNလကခ်ေံတာ်မN)ခဲေ့လသည။် ထိ6 ့ြပငတ်ရား 
လမ်း မ0န ်ကိ6လညး်ြပေတာမ်Nခဲေ့လသည။် 

]မ+တခ်ျက။် အစ_လာမ်ဘာသာသည ်‘ဗီဇအြပစ’်၏အယWဝါဒကိ0 ြငငး်ဆိ0သည။် 
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အာဒ*ံ+င်ဧ့ဝ၏ အြပစြ်ပ[ြခငး်သည ်ဘ0ရားသခင*်+င်လ့Wသားအ5ကား 

အဓိကကွြဲပားမBကိ0ြဖစ ်ေစခဲ့̀ ပီး ယငး်သည ်ဘ0ရားသခင၏် အြပစစ်ရီငြ်ခငး်မ+ 
လWကိ0ကယတ်ငဖိ်0ရ့န် အေ5ကာငး် ြဖစေ်စခဲပ့ါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ ြဖစေ်စခဲသ့ည ် / မြဖစေ်စပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ကမ}ာဦးကျမ်း ၂:၁၆-၁၇ - ၁၆ ထာဝရအ/0ငဘ်6ရားသခငက်လညး်၊ ေကာငး်မေကာငး်ကိ6 သကိkမ်းရာ အပငမ်0တပါး၊ 
ထိ6ဥယျာF၌ /0ိသမdေသာအပငတ်ိ6၏့အသးီကိ6 သငသ်ည ်စားရေသာအခငွ်/့0ိ၏။ ၁၇ ထိ6အပင၏် အသးီကိ6ကား 
မစားရ။ စားေသာေနတ့ငွ ်ဧကနအ်မ0နေ်သရမညဟ်6 လNကိ6ပညတထ်ား ေတာ်မN၏။ 
ေရာမဩဝါဒစာ ၅:၁၂-၁၉ -  ၁၂ ဤအေbကာငး်အရာဟNမNကား၊ အြပစတ်ရားသည ်တေယာကေ်သာ 

သNအားြဖင် ့ဤေလာကသိ6ဝ့င၍်၊ အြပစတ်ရားအားြဖင် ့ေသြခငး် တရားဝငသ်ည<်0င်အ့ည၊ီ လN 
အေပါငး်တိ6သ့ည ်အြပစ/်0ိေသာေbကာင် ့ေသြခငး်သိ6 ့ ေရာကရ်bက၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၃၅-၃၈ - ၃၅အိ6-အာဒမ်….ဤအပင၏်အနးီသိ6 ့ မချFးကပ်bက<0င့၊်(အကယ၍်ထိ6 
အပင၏်အနးီသိ6ခ့ျFးကပ်၍ ထိ6အပင၏်အသးီအ<0ကံိ6စားသံ6းမိbကလdင)်အသငတ်ိ6သ့ညြ်ပစမ်\ကျzး 
လနွသ်Nများတငွအ်ပါအဝငြ်ဖစb်ကက6နလ်တ{ ံ ့။ ၃၈ ထိ6အခါ ကမ�ာဦးဖခင ်အာဒမ်(အ)သည ်မိမိအား 
ေမးွြမzေစာငမ် bကည့r်\ေတာ်မNထေသာ အ/0င့ထ်မံ0 အချိV Rေသာ(ဆ6မနွ)်များကိ6 သငb်ကားနာယN၍ 

(အ/0င့ထ် ံဝနခ်ျေတာငး်ပန ်အသနားခရံာ) အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်မိမိကr6ဏာေတာ်ြဖင့ ်အာ 

ဒမ်(အ)ဘကသ်ိ6 ့ လ0ည့ေ်တာ်မN၍ ချမ်းသာခငွ့ ်ေပးသနားေတာမ်Nေလ၏။  

၁၀၀။. 100 
လWသားများသည ်သဘာဝအြပစ ်(ဗီဇအြပစ)်ြဖင် ့ေမွးဖွားလာရသWများြဖစအ်ေ5ကာငး် 

ေဖာ်ြပေသာကျမ်းချကမ်ျား :+ိပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ :+ိသည ်/ မ:+ိပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၆၄:၆ - အကk<်6ပ်တိ6/့0ိသမdသည ်စငb်ကယြ်ခငး်မ/0ိပါ။ ြပVဘNးသမdေသာ 

က6သိ6လေ်ကာငး်မ\တိ6သ့ည ်ညစေ်သာ အဝတ<်0င်တ့Nbကပါ၏။ အကk<်6ပ်တိ6 ့ /0ိသမdသည ်သစရွ်ကက်ဲ ့သိ6 ့ 
ညUVိး<မွ်းလျက/်0ိ၍၊ ကိ6ယအ်ြပစတ်ိ6သ့ည ်ေလကဲသ့ိ6 ့ အကk<်6ပ်တိ6က့ိ6 တိ6ကသ်ာွးပါ]ပီ။  
ေယရမိအနာဂတO ကိျမ်း ၁၃:၂၃ - အသဲေယာပိလNသည ်မိမိအေရ၏ အဆငး်ကိ6၎ငး်၊ ကျားသစ ်

သည ်မိမိအကကွအ်ကျားတိ6က့ိ6၎ငး် ေြပာငး်လ<ဲိ6ငသ်ေလာ။ ေြပာငး်လ<ဲိ6ငလ်dင၊် ဒ6စrိ6ကက်ိ6 ြပVေလ ့

/0ိေသာ သNတိ6သ့ည၊် သ6စrိ6ကက်ိ6ြပVြခငး်င0ါ တတ<်ိ6ငb်ကလမိ်မ့ည။် 

ေယရမိအနာဂတO ကိျမ်း ၁၇:၉ - စတိ<်0လံ6းသည ်ခပ်သမိ်းေသာ အရာထက ်စFးလတဲတ၏်။ အလနွ ်

ယိ6ယငွး်ေသာ သေဘာ/0ိ၏။ စတိ<်0လံ6းသေဘာကိ6 အဘယသ်Nသ<ိိ6ငသ်နညး်။ 

ေရာမဩဝါဒစာ ၃:၂၃ - ..လNအေပါငး်တိ6သ့ည ်ဒ6စrိ6ကက်ိ6 ြပV၍ဘ6ရားသခငေ်/0 Rေတာ်၌ အသေရ 

ပျကb်က]ပီ။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာတာဟာ ၂၀:၁၂၂ - ထိ6ေ့နာက ်ယငး်အာဒမ်အား ၎ငး်ကိ6 ဖနဆ်ငး်ေမးွြမzေတာ်မNေသာ အ/0င ်

ြမတသ်ည ်ေရွးချယေ်တာ် မNခဲေ့လရာ၊ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည ်၎ငး်၏ဘကသ်ိ6 ့ ကr6ဏာေတာ်<0င့ ်ြပန ်

လ0ည့ ်ေတာ်မN (၍၎ငး်၏ေတာငး်ပနခ်ျကက်ိ6 သေဘာတNလကခ်ေံတာ်မN)ခဲေ့လသည။် ထိ6 ့ြပငတ်ရား 
လမ်း မ0န ်ကိ6လညး်ြပေတာ်မNခဲေ့လသည။် 

]မ+တခ်ျက။် အစ_လာမ်ဘာသာသည ်‘ဗီဇအြပစ’်၏အယWဝါဒကိ0 ြငငး်ဆိ0သည။် 
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အာဒ*ံ+င်ဧ့ဝ၏ အြပစြ်ပ[ြခငး်သည ်ဘ0ရားသခင*်+င်လ့Wသားအ5ကား 

အဓိကကွြဲပားမBကိ0ြဖစ ်ေစခဲ့̀ ပီး ယငး်သည ်ဘ0ရားသခင၏် အြပစစ်ရီငြ်ခငး်မ+ 
လWကိ0ကယတ်ငဖိ်0ရ့န် အေ5ကာငး် ြဖစေ်စခဲပ့ါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ ြဖစေ်စခဲသ့ည ် / မြဖစေ်စပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ကမ}ာဦးကျမ်း ၂:၁၆-၁၇ - ၁၆ ထာဝရအ/0ငဘ်6ရားသခငက်လညး်၊ ေကာငး်မေကာငး်ကိ6 သကိkမ်းရာ အပငမ်0တပါး၊ 
ထိ6ဥယျာF၌ /0ိသမdေသာအပငတ်ိ6၏့အသးီကိ6 သငသ်ည ်စားရေသာအခငွ်/့0ိ၏။ ၁၇ ထိ6အပင၏် အသးီကိ6ကား 
မစားရ။ စားေသာေနတ့ငွ ်ဧကနအ်မ0နေ်သရမညဟ်6 လNကိ6ပညတထ်ား ေတာ်မN၏။ 
ေရာမဩဝါဒစာ ၅:၁၂-၁၉ -  ၁၂ ဤအေbကာငး်အရာဟNမNကား၊ အြပစတ်ရားသည ်တေယာကေ်သာ 

သNအားြဖင် ့ဤေလာကသိ6ဝ့င၍်၊ အြပစတ်ရားအားြဖင် ့ေသြခငး် တရားဝငသ်ည<်0င်အ့ည၊ီ လN 
အေပါငး်တိ6သ့ည ်အြပစ/်0ိေသာေbကာင် ့ေသြခငး်သိ6 ့ ေရာကရ်bက၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၃၅-၃၈ - ၃၅အိ6-အာဒမ်….ဤအပင၏်အနးီသိ6 ့ မချFးကပ်bက<0င့၊်(အကယ၍်ထိ6 
အပင၏်အနးီသိ6ခ့ျFးကပ်၍ ထိ6အပင၏်အသးီအ<0ကံိ6စားသံ6းမိbကလdင)်အသငတ်ိ6သ့ညြ်ပစမ်\ကျzး 
လနွသ်Nများတငွအ်ပါအဝငြ်ဖစb်ကက6နလ်တ{ ံ ့။ ၃၈ ထိ6အခါ ကမ�ာဦးဖခင ်အာဒမ်(အ)သည ်မိမိအား 
ေမးွြမzေစာငမ် bကည့r်\ေတာ်မNထေသာ အ/0င့ထ်မံ0 အချိV Rေသာ(ဆ6မနွ)်များကိ6 သငb်ကားနာယN၍ 

(အ/0င့ထ် ံဝနခ်ျေတာငး်ပန ်အသနားခရံာ) အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်မိမိကr6ဏာေတာ်ြဖင့ ်အာ 

ဒမ်(အ)ဘကသ်ိ6 ့ လ0ည့ေ်တာ်မN၍ ချမ်းသာခငွ့ ်ေပးသနားေတာမ်Nေလ၏။  

၁၀၀။. 100 
လWသားများသည ်သဘာဝအြပစ ်(ဗီဇအြပစ)်ြဖင် ့ေမွးဖွားလာရသWများြဖစအ်ေ5ကာငး် 

ေဖာ်ြပေသာကျမ်းချကမ်ျား :+ိပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ :+ိသည ်/ မ:+ိပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၆၄:၆ - အကk<်6ပ်တိ6/့0ိသမdသည ်စငb်ကယြ်ခငး်မ/0ိပါ။ ြပVဘNးသမdေသာ 

က6သိ6လေ်ကာငး်မ\တိ6သ့ည ်ညစေ်သာ အဝတ<်0င်တ့Nbကပါ၏။ အကk<်6ပ်တိ6 ့ /0ိသမdသည ်သစရွ်ကက်ဲ ့သိ6 ့ 
ညUVိး<မွ်းလျက/်0ိ၍၊ ကိ6ယအ်ြပစတ်ိ6သ့ည ်ေလကဲသ့ိ6 ့ အကk<်6ပ်တိ6က့ိ6 တိ6ကသ်ာွးပါ]ပီ။  
ေယရမိအနာဂတO ကိျမ်း ၁၃:၂၃ - အသဲေယာပိလNသည ်မိမိအေရ၏ အဆငး်ကိ6၎ငး်၊ ကျားသစ ်

သည ်မိမိအကကွအ်ကျားတိ6က့ိ6၎ငး် ေြပာငး်လ<ဲိ6ငသ်ေလာ။ ေြပာငး်လ<ဲိ6ငလ်dင၊် ဒ6စrိ6ကက်ိ6 ြပVေလ ့

/0ိေသာ သNတိ6သ့ည၊် သ6စrိ6ကက်ိ6ြပVြခငး်င0ါ တတ<်ိ6ငb်ကလမိ်မ့ည။် 

ေယရမိအနာဂတO ကိျမ်း ၁၇:၉ - စတိ<်0လံ6းသည ်ခပ်သမိ်းေသာ အရာထက ်စFးလတဲတ၏်။ အလနွ ်

ယိ6ယငွး်ေသာ သေဘာ/0ိ၏။ စတိ<်0လံ6းသေဘာကိ6 အဘယသ်Nသ<ိိ6ငသ်နညး်။ 

ေရာမဩဝါဒစာ ၃:၂၃ - ..လNအေပါငး်တိ6သ့ည ်ဒ6စrိ6ကက်ိ6 ြပV၍ဘ6ရားသခငေ်/0 Rေတာ်၌ အသေရ 

ပျကb်က]ပီ။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာတာဟာ ၂၀:၁၂၂ - ထိ6ေ့နာက ်ယငး်အာဒမ်အား ၎ငး်ကိ6 ဖနဆ်ငး်ေမးွြမzေတာ်မNေသာ အ/0င ်

ြမတသ်ည ်ေရွးချယေ်တာ ်မNခဲေ့လရာ၊ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည ်၎ငး်၏ဘကသ်ိ6 ့ ကr6ဏာေတာ်<0င့ ်ြပန ်

လ0ည့ ်ေတာ်မN (၍၎ငး်၏ေတာငး်ပနခ်ျကက်ိ6 သေဘာတNလကခ်ေံတာ်မN)ခဲေ့လသည။် ထိ6 ့ြပငတ်ရား 
လမ်း မ0န ်ကိ6လညး်ြပေတာမ်Nခဲေ့လသည။် 

]မ+တခ်ျက။် အစ_လာမ်ဘာသာသည ်‘ဗီဇအြပစ’်၏အယWဝါဒကိ0 ြငငး်ဆိ0သည။် 
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ပေရာဖကမ်ျားအပါအဝင ်(သခငေ်ယRBမ+လ�၍ဲ) လWသားများအားလံ0းသည ်အြပစတ်ရားကိ0 
ကျlးလန်ွေသာ အြပစ:်+ိသWများဟ0တပ်ါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ ဟ0တသ်ည ် /  ဟ0တသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဓမ#ရာဇဝငတ်တယိေစာင ်၈:၄၆-မြပစမ်0ားတတေ်သာလNတေယာကမ်dမ/0ိသညြ်ဖစ၍်၊ 
ကိ6ယေ်တာ် ၏လNတိ6သ့ည ်ကိ6ယေ်တာ်ကိ6 ြပစမ်0ားေသာေbကာင်.့.. 
ဆာလကံျမ်း ၁၃၀:၃ - အိ6 ဘ6ရား/0ငထ်ာဝရဘ6ရား၊ ကိ6ယေ်တာ်သည ်ဒ6စrိ6ကအ်ြပစမ်ျားကိ6 မ0တ ်

ေတာ်မNလdင ်အဘယသ်Nသည ်ခရံပ်<ိ6ငပ်ါမညန်ညး်။ 

သ0တO ကံျမ်း ၂၀:၉ - ငါသည ်ကိ6ယစ်တိ<်0လံ6းကိ6 စငb်ကယေ်စ]ပီ။ အြပစ<်0င်က့ငး်လတွ၏်ဟ6 
အဘယသ်Nဆိ6<ိ6ငသ်နညး်။ 

ေရာမဩဝါဒစာ ၃:၁၀ - ကျမ်းစာလာသညက်ား၊ ေြဖာင်မ့တေ်သာသNမ/0ိ၊ တေယာကမ်dမ/0ိ။  
:+ငေ်ယာဟန် ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁:၈ - ကိ6ယအ်ြပစမ်/0ိဟ6 ငါတိ6သ့ညဆ်ိ6လdင၊် ကိ6ယက်ိ6ကိ6ယ ်

လ0ည်ြ့ဖားbက၏။ ငါတိ6၌့သစoာတရားမ/0ိ။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟယ်Wဆဖ်ွ ၁၂:၅၃ - စငစ်စေ်သာ်ကား ကk<်6ပ်သည ်မိမိကိ6ယက်ိ6အြပစမ်0ကငး်လတွသ်ညဟ်6 မဆိ6 
လိ6ေပ။ အေbကာငး် ေသာ်ကားဧကနမ်လွ ဲစတိ<်0လံ6းများသညမ်ေကာငး်မ\ကိ6အလနွအ်မိန ့ေ်ပးတိ6က ်

တနွး် ေလ/့0ိbကေသာေbကာင့ပ်င။် 

စWရဟန်ဟလ်၁်၆:၆၁ - စငစ်စေ်သာ်ကား အကယ၍်သာ အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်လNတိ6အ့ား၎ငး် 
တိ6 ့ ၏ မတရားမ\ေbကာင့(်r6တတ်ရကခ်ျကခ်ျငး်)ဖမ်းဆးီကပ်ွမျကေ်တာ်မNပါလdင(်ဤပထဝီေြမ) 
ေပuဝယ ်သာွးလာလ\ပ်/0ားေသာ သတ{ ဝါတစစ်ံ6တစခ်6ကိ6မd ချနထ်ားေတာ်မNမညမ်ဟ6တေ်ပ။  

စWရဟမ်0ဟမ#ဒ ်၄၇:၁၉ - သိ6 ့ြဖစေ်ပရာ (အိ6-နဗီတမနေ်တာ်၊) အသငသ်ညမ်ိမိ၏ချိV Rတဲမ့\<0င့ ်စပ်လျFး 
၍ လတွ]်ငမိ်းချမ်းသာခငွ့က်ိ6 ပနb်ကားအသနားခပံါေလ။ 
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သခငေ်ယRB၏မိခင ်မာရိသည ်သန်:့+ငြ်မင်ြ့မတေ်သာပါရမီများ*+င်ြ့ပည့်စံ0သWအြဖစ ်သတ ်

မ+တခ်ံရ`ပီး ဘ0ရားသခင၏်မိခငအ်ေနြဖင် ့5ကညည်[ိေလးစားခံရသင်ပ့ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မသင်ပ့ါ  /  မသင်ပ့ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၄၂:၈ - ငါသည ်ထာဝရဘ6ရားြဖစ၏်။ ထိ6နာမသည ်ငါန့ာမြဖစ၏်။ ငါ ့
ဘ6နး်ကိ6 အြခားေသာ သNအား၎ငး်၊ ငါ ့အသေရကိ6 r6ပ်တ6ဆငး်တ6တိ6အ့ား၎ငး် ငါမေပး။  

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၂:၃-၅- ၃ စပျစရ်ညက်6နေ်သာအခါ၊ ေယr\၏မယေ်တာ်က၊ စပျစရ်ညမ်/0ိဟ6 
bကားေြပာ၏။ ၄ေယr\ကလညး်၊ အချငး်မိနး်မ၊ သငသ်ည ်ငါ<0င်အ့ဘယသ်ိ6ဆ့ိ6ငသ်နညး်။ ငါအ့ချိန ်

မေရာကေ်သးဟ6 မိန်ေ့တာ်မN၏။ ၅ မယေ်တာက်လညး်၊ သNေစခိ6ငး်သမdတိ6က့ိ6 ြပVbကေလာဟ့6 
အေစ ခတံိ6အ့ားဆိ6ေလ၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွအ်စ_ရာအလီ ်၁၇:၂၂-၂၃ - စငစ်စ ်အသင့အ်ား ဖနဆ်ငး်ေမးွြမzေတာ်မNေသာအ/0ငြ်မတ ်
သည ်(ဤသိ6 ့)အမိန ့ ်ေတာ်စရီငခ်ျမ0တ ်ြပsာနး်ေတာ်မNခဲေ့လသည။် အသငတ်ိ6သ့ည ်ထိ6အ/0ငြ်မတမ်0 
တစပ်ါး အြခားကိ6 ခဝပ်ကိ6းကယွ ်/0ိခိ6းပNေဇာ်ြခငး် အလdငး်မြပVbကရေပ။ 

စWရတဇ်ွဇာရိယာသ ်၅၁:၅၆ - စငစ်စေ်သာက်ား ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်ဂျငန်သ်တ{ ဝါတိ6အ့ားလညး် 
ေကာငး်၊ မ<6 ဿ လNသားတိ6အ့ား လညး်ေကာငး်၊ ငါအ/0ငြ်မတအ်ား ဆညး်ကပ်ကိ6းကယွb်ကရန ်

သာလdင ်ဖနဆ်ငး်ေတာ်မNခဲ၏့။ 
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ပေရာဖကမ်ျားအပါအဝင ်(သခငေ်ယRBမ+လ�၍ဲ) လWသားများအားလံ0းသည ်အြပစတ်ရားကိ0 
ကျlးလန်ွေသာ အြပစ:်+ိသWများဟ0တပ်ါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ ဟ0တသ်ည ် /  ဟ0တသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဓမ#ရာဇဝငတ်တယိေစာင ်၈:၄၆-မြပစမ်0ားတတေ်သာလNတေယာကမ်dမ/0ိသညြ်ဖစ၍်၊ 
ကိ6ယေ်တာ ်၏လNတိ6သ့ည ်ကိ6ယေ်တာ်ကိ6 ြပစမ်0ားေသာေbကာင်.့.. 
ဆာလကံျမ်း ၁၃၀:၃ - အိ6 ဘ6ရား/0ငထ်ာဝရဘ6ရား၊ ကိ6ယေ်တာသ်ည ်ဒ6စrိ6ကအ်ြပစမ်ျားကိ6 မ0တ ်

ေတာ်မNလdင ်အဘယသ်Nသည ်ခရံပ်<ိ6ငပ်ါမညန်ညး်။ 

သ0တO ကံျမ်း ၂၀:၉ - ငါသည ်ကိ6ယစ်တိ<်0လံ6းကိ6 စငb်ကယေ်စ]ပီ။ အြပစ<်0င်က့ငး်လတွ၏်ဟ6 
အဘယသ်Nဆိ6<ိ6ငသ်နညး်။ 

ေရာမဩဝါဒစာ ၃:၁၀ - ကျမ်းစာလာသညက်ား၊ ေြဖာင်မ့တေ်သာသNမ/0ိ၊ တေယာကမ်dမ/0ိ။  
:+ငေ်ယာဟန် ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁:၈ - ကိ6ယအ်ြပစမ်/0ိဟ6 ငါတိ6သ့ညဆ်ိ6လdင၊် ကိ6ယက်ိ6ကိ6ယ ်

လ0ည်ြ့ဖားbက၏။ ငါတိ6၌့သစoာတရားမ/0ိ။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟယ်Wဆဖ်ွ ၁၂:၅၃ - စငစ်စေ်သာ်ကား ကk<်6ပ်သည ်မိမိကိ6ယက်ိ6အြပစမ်0ကငး်လတွသ်ညဟ်6 မဆိ6 
လိ6ေပ။ အေbကာငး် ေသာ်ကားဧကနမ်လွ ဲစတိ<်0လံ6းများသညမ်ေကာငး်မ\ကိ6အလနွအ်မိန ့ေ်ပးတိ6က ်

တနွး် ေလ/့0ိbကေသာေbကာင့ပ်င။် 

စWရဟန်ဟလ်၁်၆:၆၁ - စငစ်စေ်သာ်ကား အကယ၍်သာ အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်လNတိ6အ့ား၎ငး် 
တိ6 ့ ၏ မတရားမ\ေbကာင့(်r6တတ်ရကခ်ျကခ်ျငး်)ဖမ်းဆးီကပ်ွမျကေ်တာ်မNပါလdင(်ဤပထဝီေြမ) 
ေပuဝယ ်သာွးလာလ\ပ်/0ားေသာ သတ{ ဝါတစစ်ံ6တစခ်6ကိ6မd ချနထ်ားေတာ်မNမညမ်ဟ6တေ်ပ။  

စWရဟမ်0ဟမ#ဒ ်၄၇:၁၉ - သိ6 ့ြဖစေ်ပရာ (အိ6-နဗီတမနေ်တာ်၊) အသငသ်ညမ်ိမိ၏ချိV Rတဲမ့\<0င့ ်စပ်လျFး 
၍ လတွ]်ငမိ်းချမ်းသာခငွ့က်ိ6 ပနb်ကားအသနားခပံါေလ။ 
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သခငေ်ယRB၏မိခင ်မာရိသည ်သန်:့+ငြ်မင်ြ့မတေ်သာပါရမီများ*+င်ြ့ပည့်စံ0သWအြဖစ ်သတ ်

မ+တခ်ံရ`ပီး ဘ0ရားသခင၏်မိခငအ်ေနြဖင် ့5ကညည်[ိေလးစားခံရသင်ပ့ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မသင်ပ့ါ  /  မသင်ပ့ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၄၂:၈ - ငါသည ်ထာဝရဘ6ရားြဖစ၏်။ ထိ6နာမသည ်ငါန့ာမြဖစ၏်။ ငါ ့
ဘ6နး်ကိ6 အြခားေသာ သNအား၎ငး်၊ ငါ ့အသေရကိ6 r6ပ်တ6ဆငး်တ6တိ6အ့ား၎ငး် ငါမေပး။  

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၂:၃-၅- ၃ စပျစရ်ညက်6နေ်သာအခါ၊ ေယr\၏မယေ်တာက်၊ စပျစရ်ညမ်/0ိဟ6 
bကားေြပာ၏။ ၄ေယr\ကလညး်၊ အချငး်မိနး်မ၊ သငသ်ည ်ငါ<0င်အ့ဘယသ်ိ6ဆ့ိ6ငသ်နညး်။ ငါအ့ချိန ်

မေရာကေ်သးဟ6 မိန်ေ့တာ်မN၏။ ၅ မယေ်တာက်လညး်၊ သNေစခိ6ငး်သမdတိ6က့ိ6 ြပVbကေလာဟ့6 
အေစ ခတံိ6အ့ားဆိ6ေလ၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွအ်စ_ရာအလီ ်၁၇:၂၂-၂၃ - စငစ်စ ်အသင့အ်ား ဖနဆ်ငး်ေမးွြမzေတာ်မNေသာအ/0ငြ်မတ ်
သည ်(ဤသိ6 ့)အမိန ့ ်ေတာ်စရီငခ်ျမ0တ ်ြပsာနး်ေတာ်မNခဲေ့လသည။် အသငတ်ိ6သ့ည ်ထိ6အ/0ငြ်မတမ်0 
တစပ်ါး အြခားကိ6 ခဝပ်ကိ6းကယွ ်/0ိခိ6းပNေဇာ်ြခငး် အလdငး်မြပVbကရေပ။ 

စWရတဇ်ွဇာရိယာသ ်၅၁:၅၆ - စငစ်စေ်သာက်ား ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်ဂျငန်သ်တ{ ဝါတိ6အ့ားလညး် 
ေကာငး်၊ မ<6 ဿ လNသားတိ6အ့ား လညး်ေကာငး်၊ ငါအ/0ငြ်မတအ်ား ဆညး်ကပ်ကိ6းကယွb်ကရန ်

သာလdင ်ဖနဆ်ငး်ေတာ်မNခဲ၏့။ 
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ပေရာဖကမ်ျားအပါအဝင ်(သခငေ်ယRBမ+လ�၍ဲ) လWသားများအားလံ0းသည ်အြပစတ်ရားကိ0 
ကျlးလန်ွေသာ အြပစ:်+ိသWများဟ0တပ်ါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ ဟ0တသ်ည ် /  ဟ0တသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဓမ#ရာဇဝငတ်တယိေစာင ်၈:၄၆-မြပစမ်0ားတတေ်သာလNတေယာကမ်dမ/0ိသညြ်ဖစ၍်၊ 
ကိ6ယေ်တာ် ၏လNတိ6သ့ည ်ကိ6ယေ်တာ်ကိ6 ြပစမ်0ားေသာေbကာင်.့.. 
ဆာလကံျမ်း ၁၃၀:၃ - အိ6 ဘ6ရား/0ငထ်ာဝရဘ6ရား၊ ကိ6ယေ်တာ်သည ်ဒ6စrိ6ကအ်ြပစမ်ျားကိ6 မ0တ ်

ေတာ်မNလdင ်အဘယသ်Nသည ်ခရံပ်<ိ6ငပ်ါမညန်ညး်။ 

သ0တO ကံျမ်း ၂၀:၉ - ငါသည ်ကိ6ယစ်တိ<်0လံ6းကိ6 စငb်ကယေ်စ]ပီ။ အြပစ<်0င်က့ငး်လတွ၏်ဟ6 
အဘယသ်Nဆိ6<ိ6ငသ်နညး်။ 

ေရာမဩဝါဒစာ ၃:၁၀ - ကျမ်းစာလာသညက်ား၊ ေြဖာင်မ့တေ်သာသNမ/0ိ၊ တေယာကမ်dမ/0ိ။  
:+ငေ်ယာဟန် ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁:၈ - ကိ6ယအ်ြပစမ်/0ိဟ6 ငါတိ6သ့ညဆ်ိ6လdင၊် ကိ6ယက်ိ6ကိ6ယ ်

လ0ည်ြ့ဖားbက၏။ ငါတိ6၌့သစoာတရားမ/0ိ။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟယ်Wဆဖ်ွ ၁၂:၅၃ - စငစ်စေ်သာ်ကား ကk<်6ပ်သည ်မိမိကိ6ယက်ိ6အြပစမ်0ကငး်လတွသ်ညဟ်6 မဆိ6 
လိ6ေပ။ အေbကာငး် ေသာ်ကားဧကနမ်လွ ဲစတိ<်0လံ6းများသညမ်ေကာငး်မ\ကိ6အလနွအ်မိန ့ေ်ပးတိ6က ်

တနွး် ေလ/့0ိbကေသာေbကာင့ပ်င။် 

စWရဟန်ဟလ်၁်၆:၆၁ - စငစ်စေ်သာ်ကား အကယ၍်သာ အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်လNတိ6အ့ား၎ငး် 
တိ6 ့ ၏ မတရားမ\ေbကာင့(်r6တတ်ရကခ်ျကခ်ျငး်)ဖမ်းဆးီကပ်ွမျကေ်တာ်မNပါလdင(်ဤပထဝီေြမ) 
ေပuဝယ ်သာွးလာလ\ပ်/0ားေသာ သတ{ ဝါတစစ်ံ6တစခ်6ကိ6မd ချနထ်ားေတာ်မNမညမ်ဟ6တေ်ပ။  

စWရဟမ်0ဟမ#ဒ ်၄၇:၁၉ - သိ6 ့ြဖစေ်ပရာ (အိ6-နဗီတမနေ်တာ်၊) အသငသ်ညမ်ိမိ၏ချိV Rတဲမ့\<0င့ ်စပ်လျFး 
၍ လတွ]်ငမိ်းချမ်းသာခငွ့က်ိ6 ပနb်ကားအသနားခပံါေလ။ 

၁၀၂။. 102 

သခငေ်ယRB၏မိခင ်မာရိသည ်သန်:့+ငြ်မင်ြ့မတေ်သာပါရမီများ*+င်ြ့ပည့်စံ0သWအြဖစ ်သတ ်

မ+တခ်ံရ`ပီး ဘ0ရားသခင၏်မိခငအ်ေနြဖင် ့5ကညည်[ိေလးစားခံရသင်ပ့ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မသင်ပ့ါ  /  မသင်ပ့ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၄၂:၈ - ငါသည ်ထာဝရဘ6ရားြဖစ၏်။ ထိ6နာမသည ်ငါန့ာမြဖစ၏်။ ငါ ့
ဘ6နး်ကိ6 အြခားေသာ သNအား၎ငး်၊ ငါ ့အသေရကိ6 r6ပ်တ6ဆငး်တ6တိ6အ့ား၎ငး် ငါမေပး။  

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၂:၃-၅- ၃ စပျစရ်ညက်6နေ်သာအခါ၊ ေယr\၏မယေ်တာ်က၊ စပျစရ်ညမ်/0ိဟ6 
bကားေြပာ၏။ ၄ေယr\ကလညး်၊ အချငး်မိနး်မ၊ သငသ်ည ်ငါ<0င်အ့ဘယသ်ိ6ဆ့ိ6ငသ်နညး်။ ငါအ့ချိန ်

မေရာကေ်သးဟ6 မိန်ေ့တာ်မN၏။ ၅ မယေ်တာက်လညး်၊ သNေစခိ6ငး်သမdတိ6က့ိ6 ြပVbကေလာဟ့6 
အေစ ခတံိ6အ့ားဆိ6ေလ၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွအ်စ_ရာအလီ ်၁၇:၂၂-၂၃ - စငစ်စ ်အသင့အ်ား ဖနဆ်ငး်ေမးွြမzေတာ်မNေသာအ/0ငြ်မတ ်
သည ်(ဤသိ6 ့)အမိန ့ ်ေတာ်စရီငခ်ျမ0တ ်ြပsာနး်ေတာ်မNခဲေ့လသည။် အသငတ်ိ6သ့ည ်ထိ6အ/0ငြ်မတမ်0 
တစပ်ါး အြခားကိ6 ခဝပ်ကိ6းကယွ ်/0ိခိ6းပNေဇာ်ြခငး် အလdငး်မြပVbကရေပ။ 

စWရတဇ်ွဇာရိယာသ ်၅၁:၅၆ - စငစ်စေ်သာက်ား ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်ဂျငန်သ်တ{ ဝါတိ6အ့ားလညး် 
ေကာငး်၊ မ<6 ဿ လNသားတိ6အ့ား လညး်ေကာငး်၊ ငါအ/0ငြ်မတအ်ား ဆညး်ကပ်ကိ6းကယွb်ကရန ်

သာလdင ်ဖနဆ်ငး်ေတာ်မNခဲ၏့။ 
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ပေရာဖကမ်ျားအပါအဝင ်(သခငေ်ယRBမ+လ�၍ဲ) လWသားများအားလံ0းသည ်အြပစတ်ရားကိ0 
ကျlးလန်ွေသာ အြပစ:်+ိသWများဟ0တပ်ါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ ဟ0တသ်ည ် /  ဟ0တသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဓမ#ရာဇဝငတ်တယိေစာင ်၈:၄၆-မြပစမ်0ားတတေ်သာလNတေယာကမ်dမ/0ိသညြ်ဖစ၍်၊ 
ကိ6ယေ်တာ ်၏လNတိ6သ့ည ်ကိ6ယေ်တာ်ကိ6 ြပစမ်0ားေသာေbကာင်.့.. 
ဆာလကံျမ်း ၁၃၀:၃ - အိ6 ဘ6ရား/0ငထ်ာဝရဘ6ရား၊ ကိ6ယေ်တာသ်ည ်ဒ6စrိ6ကအ်ြပစမ်ျားကိ6 မ0တ ်

ေတာ်မNလdင ်အဘယသ်Nသည ်ခရံပ်<ိ6ငပ်ါမညန်ညး်။ 

သ0တO ကံျမ်း ၂၀:၉ - ငါသည ်ကိ6ယစ်တိ<်0လံ6းကိ6 စငb်ကယေ်စ]ပီ။ အြပစ<်0င်က့ငး်လတွ၏်ဟ6 
အဘယသ်Nဆိ6<ိ6ငသ်နညး်။ 

ေရာမဩဝါဒစာ ၃:၁၀ - ကျမ်းစာလာသညက်ား၊ ေြဖာင်မ့တေ်သာသNမ/0ိ၊ တေယာကမ်dမ/0ိ။  
:+ငေ်ယာဟန် ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁:၈ - ကိ6ယအ်ြပစမ်/0ိဟ6 ငါတိ6သ့ညဆ်ိ6လdင၊် ကိ6ယက်ိ6ကိ6ယ ်

လ0ည်ြ့ဖားbက၏။ ငါတိ6၌့သစoာတရားမ/0ိ။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟယ်Wဆဖ်ွ ၁၂:၅၃ - စငစ်စေ်သာ်ကား ကk<်6ပ်သည ်မိမိကိ6ယက်ိ6အြပစမ်0ကငး်လတွသ်ညဟ်6 မဆိ6 
လိ6ေပ။ အေbကာငး် ေသာ်ကားဧကနမ်လွ ဲစတိ<်0လံ6းများသညမ်ေကာငး်မ\ကိ6အလနွအ်မိန ့ေ်ပးတိ6က ်

တနွး် ေလ/့0ိbကေသာေbကာင့ပ်င။် 

စWရဟန်ဟလ်၁်၆:၆၁ - စငစ်စေ်သာ်ကား အကယ၍်သာ အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်လNတိ6အ့ား၎ငး် 
တိ6 ့ ၏ မတရားမ\ေbကာင့(်r6တတ်ရကခ်ျကခ်ျငး်)ဖမ်းဆးီကပ်ွမျကေ်တာ်မNပါလdင(်ဤပထဝီေြမ) 
ေပuဝယ ်သာွးလာလ\ပ်/0ားေသာ သတ{ ဝါတစစ်ံ6တစခ်6ကိ6မd ချနထ်ားေတာ်မNမညမ်ဟ6တေ်ပ။  

စWရဟမ်0ဟမ#ဒ ်၄၇:၁၉ - သိ6 ့ြဖစေ်ပရာ (အိ6-နဗီတမနေ်တာ်၊) အသငသ်ညမ်ိမိ၏ချိV Rတဲမ့\<0င့ ်စပ်လျFး 
၍ လတွ]်ငမိ်းချမ်းသာခငွ့က်ိ6 ပနb်ကားအသနားခပံါေလ။ 
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သခငေ်ယRB၏မိခင ်မာရိသည ်သန်:့+ငြ်မင်ြ့မတေ်သာပါရမီများ*+င်ြ့ပည့်စံ0သWအြဖစ ်သတ ်

မ+တခ်ံရ`ပီး ဘ0ရားသခင၏်မိခငအ်ေနြဖင် ့5ကညည်[ိေလးစားခံရသင်ပ့ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မသင်ပ့ါ  /  မသင်ပ့ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၄၂:၈ - ငါသည ်ထာဝရဘ6ရားြဖစ၏်။ ထိ6နာမသည ်ငါန့ာမြဖစ၏်။ ငါ ့
ဘ6နး်ကိ6 အြခားေသာ သNအား၎ငး်၊ ငါ ့အသေရကိ6 r6ပ်တ6ဆငး်တ6တိ6အ့ား၎ငး် ငါမေပး။  

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၂:၃-၅- ၃ စပျစရ်ညက်6နေ်သာအခါ၊ ေယr\၏မယေ်တာက်၊ စပျစရ်ညမ်/0ိဟ6 
bကားေြပာ၏။ ၄ေယr\ကလညး်၊ အချငး်မိနး်မ၊ သငသ်ည ်ငါ<0င်အ့ဘယသ်ိ6ဆ့ိ6ငသ်နညး်။ ငါအ့ချိန ်

မေရာကေ်သးဟ6 မိန်ေ့တာ်မN၏။ ၅ မယေ်တာက်လညး်၊ သNေစခိ6ငး်သမdတိ6က့ိ6 ြပVbကေလာဟ့6 
အေစ ခတံိ6အ့ားဆိ6ေလ၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွအ်စ_ရာအလီ ်၁၇:၂၂-၂၃ - စငစ်စ ်အသင့အ်ား ဖနဆ်ငး်ေမးွြမzေတာ်မNေသာအ/0ငြ်မတ ်
သည ်(ဤသိ6 ့)အမိန ့ ်ေတာ်စရီငခ်ျမ0တ ်ြပsာနး်ေတာ်မNခဲေ့လသည။် အသငတ်ိ6သ့ည ်ထိ6အ/0ငြ်မတမ်0 
တစပ်ါး အြခားကိ6 ခဝပ်ကိ6းကယွ ်/0ိခိ6းပNေဇာ်ြခငး် အလdငး်မြပVbကရေပ။ 

စWရတဇ်ွဇာရိယာသ ်၅၁:၅၆ - စငစ်စေ်သာက်ား ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်ဂျငန်သ်တ{ ဝါတိ6အ့ားလညး် 
ေကာငး်၊ မ<6 ဿ လNသားတိ6အ့ား လညး်ေကာငး်၊ ငါအ/0ငြ်မတအ်ား ဆညး်ကပ်ကိ6းကယွb်ကရန ်

သာလdင ်ဖနဆ်ငး်ေတာ်မNခဲ၏့။ 
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လWသားတစဉ်းီ၏အြပစတ်ရားသညသ်န်:့+ငး်ေသာဘ0ရားသခငထ်မံ+သးီြခားြဖစေ်စ`ပီး၄ငး်
၏ သဘာဝအကျိ[းဆကအ်ေနြဖင် ့အြပစက်ျlးလန်ွသWများ ငရဲသိ0သ့ာွးရန် အြပစစ်ရီင ်

ခံရမည ်ြဖစေ်5ကာငး် နားလညရ်ပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ နားလညရ်သည ် /  နားလညရ်သည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေယဇေကျလအနာဂတO ကိျမ်း  ၁၈:၄၊၂၀-၄..ြပစမ်0ားေသာဝိညာFသညအ်သကေ်သရမည။် ၂၀ ြပစ ်

မ0ားေသာသNသည ်အေသခရံမည။် ... 
:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ် ၁၂:၅ - အဘယသ်Nကိ6 ေbကာကရ်မညန်ညး်ဟNမNကား၊ ကိ6ယခ်<|ာကိ6သတ]်ပီးမ0 
ငရဲထသဲိ6 ့ ချ<ိ6ငေ်သာသNကိ6 ေbကာကb်ကေလာ။့ ငါအမ0နဆ်ိ6သညက်ား၊ ထိ6သNကိ6 ေbကာကb်ကေလာ။့ 

ဗျာဒတိက်ျမ်း ၂၀:၁၃-၁၅ - ၁၃ ...လNအသးီအသးီ တိ6သ့ည ်မိမိတိ6အ့ကျင်အ့တိ6ငး် တရားစရီငြ်ခငး် ကိ6 
ခရံbက၏။ ၁၄ ထိ6အခါ မရဏ<0င် ့မရဏ<ိ6ငင်ကံိ6 မီးအိ6ငထ်သဲိ6 ့ ချပစေ်လ၏။ ၁၅ အသကစ်ာ 

ေစာင၌် စာရငး်မဝငေ်သာသN /0ိသမdတိ6က့ိ6လညး် မီးအိ6ငထ်သဲိ6 ့ ချပစေ်လ၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွအ်အရ််ရာဖ်  ၇:၄၁ - ၄ငး်တိ6၌့ ငရဲမီးအပ်ိယာပင/်0ိအံ။့ ထိ6နညး်တNစာွ ၄ငး်တိ6အ့ေပu၌ 

(လညး်ငရဲမီး၏) အဖံ6းအအ6ပ်ပင/်0ိအံ။့ စငစ်စမ်Nကား ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်မတရားကျzးလနွေ်သာ 
သNတိ6အ့ား ဤနညး် အတိ6ငး်ပင ်ြပစဒ်ဏေ်ပးေတာ်မNေပသတညး်။ 

စWရဟယ်W*တွ(်စ)် ၁၀:၂၇ - သိ6ရ့ာတငွမ်ေကာငး်မ\ဒ6စrိ6ကမ်ျားကိ6/0ာေဖွဆညး်ပNးbကက6နေ်သာသNတိ6 ့ 
မNကား (၎ငး် တိ6/့0ာေဖွ ဆညး်ပNးခဲb့ကက6နေ်သာ) မေကာငး်မ\များ၏အကျိVးသည ်ထိ6မေကာငး်မ\<0င့ ်
ထပ် တNထပ်မdပင ်ြဖစေ်ချသည။် …..ထိ6သNတိ6သ့ညင်ရဲသားများ ြဖစb်ကေပသည။် ၎ငး် တိ6သ့ည ်

ငရဲဘံ6 ၌အ]မဲထာဝစFေနထိ6င ်ခစံားbကရမည့သ်Nများပင ်ြဖစb်ကက6နသ်တညး်။ 
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သန်:့+ငး်ေသာဘ0ရားသခငသ်ည ်ေသးငယေ်သာအြပစတ်ရားများကိ0 
အေလးအနကထ်ားပါ သလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ အေလးအနကထ်ားသည ် / အေလးအနကမ်ထားပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၅:၁၉ - ထိ6ေbကာင် ့အbကငသ်Nသည၊် အငယဆ်ံ6းေသာပညတတ်ခ6ကိ6 ကိ6ယတ်ိ6င ်

လနွက်ျzး၍ သNတပါးတိ6အ့ားလညး် ထိ6အတNသနွသ်င၏်။ ထိ6သNသည ်ေကာငး်ကင<်ိ6ငင်ေံတာ်၌ 

အငယဆ်ံ6းေသာသNြဖစလ်မိ်မ့ည။်.. 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁၂:၃၆ - ငါဆိ6သညက်ား၊ လNတိ6သ့ည ်အကျိVးမဲေ့သာစကားကိ6 ေြပာသမdအတကွ၊် 
တရားဆံ6းြဖတေ်သာေန၌့ စစေ်bကာြခငး်ကိ6 ခရံbကလတံ။့.. 

ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၅:၆ - သငတ်ိ6၏့ ဝါZကားြခငး်သည ်မေကာငး်မသင် ့ြဖစ၏်။ အ 

နညး်ငယေ်သာတေဆးသည ်မ6န်စ့မိ်းတပံ6လံ6း ကိ6 ေဖာငး်Zကေစတတသ်ညက်ိ6 မသbိကသေလာ။ 

:+ငယ်ာက0ပ် ဩဝါဒစာ ၂:၁၀ - ..ပညတတ်ရားအလံ6းစံ6ကိ6 ေစာင်ေ့/0ာကသ်ညတ်ငွ ်တစံ6တခ6၌မ0ားမိ 
လdင၊် ပညတတ်ရားကိ6 လနွက်ျzးေသာအြပစ/်0ိ၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟအ်ဟဇ််ဇာဖ် ၃၃:၅ -….စငစ်စေ်သာ်ကား အသငတ်ိ6အ့ေပu၌ အသငတ်ိ6 ့ ေမမ့0ား၍ြပVမNခဲb့က 

က6နေ်သာ အမ\ကစိo<0င့စ်ပ်လျFး ၍ အြပစတ်စစ်ံ6တစရ်ာ မ/0ိေပ။ သိ6ရ့ာတငွ ်အသငတ်ိ6၏့စတိက် 

bကရွံယြ်ပV လ6ပ်ခဲb့ကက6နေ်သာ အမ\ကစိo၌မN(အြပစ)်/0ိသည။် 

စWရတန်ွနဂျမ် ၅၃:၃၁-၃၂- (ထိ6ေကာငး်မ\ြပVသNတိ6မ့0ာ) အေသးအဖွဲြပစမ်\များကိ6 (မေတာ်တဆ) 
ြပVမိ bက ေသာ်လညး် eကးီေလးေသာ ြပစမ်\တိ6မ့0လညး်ေကာငး်၊ 
ညစည်မ်းမ\တိ6မ့0လညး်ေကာငး်၊(အထNး) bကFေ/0ာငb်ကက6န၏်။ 
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လWသားတစဉ်းီ၏အြပစတ်ရားသညသ်န်:့+ငး်ေသာဘ0ရားသခငထ်မံ+သးီြခားြဖစေ်စ`ပီး၄ငး်
၏ သဘာဝအကျိ[းဆကအ်ေနြဖင် ့အြပစက်ျlးလန်ွသWများ ငရဲသိ0သ့ာွးရန် အြပစစ်ရီင ်

ခံရမည ်ြဖစေ်5ကာငး် နားလညရ်ပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ နားလညရ်သည ် /  နားလညရ်သည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေယဇေကျလအနာဂတO ကိျမ်း  ၁၈:၄၊၂၀-၄..ြပစမ်0ားေသာဝိညာFသညအ်သကေ်သရမည။် ၂၀ ြပစ ်

မ0ားေသာသNသည ်အေသခရံမည။် ... 
:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ် ၁၂:၅ - အဘယသ်Nကိ6 ေbကာကရ်မညန်ညး်ဟNမNကား၊ ကိ6ယခ်<|ာကိ6သတ]်ပီးမ0 
ငရဲထသဲိ6 ့ ချ<ိ6ငေ်သာသNကိ6 ေbကာကb်ကေလာ။့ ငါအမ0နဆ်ိ6သညက်ား၊ ထိ6သNကိ6 ေbကာကb်ကေလာ။့ 

ဗျာဒတိက်ျမ်း ၂၀:၁၃-၁၅ - ၁၃ ...လNအသးီအသးီ တိ6သ့ည ်မိမိတိ6အ့ကျင်အ့တိ6ငး် တရားစရီငြ်ခငး် ကိ6 
ခရံbက၏။ ၁၄ ထိ6အခါ မရဏ<0င် ့မရဏ<ိ6ငင်ကံိ6 မီးအိ6ငထ်သဲိ6 ့ ချပစေ်လ၏။ ၁၅ အသကစ်ာ 

ေစာင၌် စာရငး်မဝငေ်သာသN /0ိသမdတိ6က့ိ6လညး် မီးအိ6ငထ်သဲိ6 ့ ချပစေ်လ၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွအ်အရ််ရာဖ်  ၇:၄၁ - ၄ငး်တိ6၌့ ငရဲမီးအပ်ိယာပင/်0ိအံ။့ ထိ6နညး်တNစာွ ၄ငး်တိ6အ့ေပu၌ 

(လညး်ငရဲမီး၏) အဖံ6းအအ6ပ်ပင/်0ိအံ။့ စငစ်စမ်Nကား ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်မတရားကျzးလနွေ်သာ 
သNတိ6အ့ား ဤနညး် အတိ6ငး်ပင ်ြပစဒ်ဏေ်ပးေတာ်မNေပသတညး်။ 

စWရဟယ်W*တွ(်စ)် ၁၀:၂၇ - သိ6ရ့ာတငွမ်ေကာငး်မ\ဒ6စrိ6ကမ်ျားကိ6/0ာေဖွဆညး်ပNးbကက6နေ်သာသNတိ6 ့ 
မNကား (၎ငး် တိ6/့0ာေဖွ ဆညး်ပNးခဲb့ကက6နေ်သာ) မေကာငး်မ\များ၏အကျိVးသည ်ထိ6မေကာငး်မ\<0င့ ်
ထပ် တNထပ်မdပင ်ြဖစေ်ချသည။် …..ထိ6သNတိ6သ့ညင်ရဲသားများ ြဖစb်ကေပသည။် ၎ငး် တိ6သ့ည ်

ငရဲဘံ6 ၌အ]မဲထာဝစFေနထိ6င ်ခစံားbကရမည့သ်Nများပင ်ြဖစb်ကက6နသ်တညး်။ 
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သန်:့+ငး်ေသာဘ0ရားသခငသ်ည ်ေသးငယေ်သာအြပစတ်ရားများကိ0 
အေလးအနကထ်ားပါ သလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ အေလးအနကထ်ားသည ် / အေလးအနကမ်ထားပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၅:၁၉ - ထိ6ေbကာင် ့အbကငသ်Nသည၊် အငယဆ်ံ6းေသာပညတတ်ခ6ကိ6 ကိ6ယတ်ိ6င ်

လနွက်ျzး၍ သNတပါးတိ6အ့ားလညး် ထိ6အတNသနွသ်င၏်။ ထိ6သNသည ်ေကာငး်ကင<်ိ6ငင်ေံတာ်၌ 

အငယဆ်ံ6းေသာသNြဖစလ်မိ်မ့ည။်.. 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁၂:၃၆ - ငါဆိ6သညက်ား၊ လNတိ6သ့ည ်အကျိVးမဲေ့သာစကားကိ6 ေြပာသမdအတကွ၊် 
တရားဆံ6းြဖတေ်သာေန၌့ စစေ်bကာြခငး်ကိ6 ခရံbကလတံ။့.. 

ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၅:၆ - သငတ်ိ6၏့ ဝါZကားြခငး်သည ်မေကာငး်မသင် ့ြဖစ၏်။ အ 

နညး်ငယေ်သာတေဆးသည ်မ6န်စ့မိ်းတပံ6လံ6း ကိ6 ေဖာငး်Zကေစတတသ်ညက်ိ6 မသbိကသေလာ။ 

:+ငယ်ာက0ပ် ဩဝါဒစာ ၂:၁၀ - ..ပညတတ်ရားအလံ6းစံ6ကိ6 ေစာင်ေ့/0ာကသ်ညတ်ငွ ်တစံ6တခ6၌မ0ားမိ 
လdင၊် ပညတတ်ရားကိ6 လနွက်ျzးေသာအြပစ/်0ိ၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟအ်ဟဇ််ဇာဖ် ၃၃:၅ -….စငစ်စေ်သာ်ကား အသငတ်ိ6အ့ေပu၌ အသငတ်ိ6 ့ ေမမ့0ား၍ြပVမNခဲb့က 

က6နေ်သာ အမ\ကစိo<0င့စ်ပ်လျFး ၍ အြပစတ်စစ်ံ6တစရ်ာ မ/0ိေပ။ သိ6ရ့ာတငွ ်အသငတ်ိ6၏့စတိက် 

bကရွံယြ်ပV လ6ပ်ခဲb့ကက6နေ်သာ အမ\ကစိo၌မN(အြပစ)်/0ိသည။် 

စWရတန်ွနဂျမ် ၅၃:၃၁-၃၂- (ထိ6ေကာငး်မ\ြပVသNတိ6မ့0ာ) အေသးအဖွဲြပစမ်\များကိ6 (မေတာ်တဆ) 
ြပVမိ bက ေသာ်လညး် eကးီေလးေသာ ြပစမ်\တိ6မ့0လညး်ေကာငး်၊ 
ညစည်မ်းမ\တိ6မ့0လညး်ေကာငး်၊(အထNး) bကFေ/0ာငb်ကက6န၏်။ 
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လWသားတစဉ်းီ၏အြပစတ်ရားသညသ်န်:့+ငး်ေသာဘ0ရားသခငထ်မံ+သးီြခားြဖစေ်စ`ပီး၄ငး်
၏ သဘာဝအကျိ[းဆကအ်ေနြဖင် ့အြပစက်ျlးလန်ွသWများ ငရဲသိ0သ့ာွးရန် အြပစစ်ရီင ်

ခံရမည ်ြဖစေ်5ကာငး် နားလညရ်ပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ နားလညရ်သည ် /  နားလညရ်သည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေယဇေကျလအနာဂတO ကိျမ်း  ၁၈:၄၊၂၀-၄..ြပစမ်0ားေသာဝိညာFသညအ်သကေ်သရမည။် ၂၀ ြပစ ်

မ0ားေသာသNသည ်အေသခရံမည။် ... 
:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ် ၁၂:၅ - အဘယသ်Nကိ6 ေbကာကရ်မညန်ညး်ဟNမNကား၊ ကိ6ယခ်<|ာကိ6သတ]်ပီးမ0 
ငရဲထသဲိ6 ့ ချ<ိ6ငေ်သာသNကိ6 ေbကာကb်ကေလာ။့ ငါအမ0နဆ်ိ6သညက်ား၊ ထိ6သNကိ6 ေbကာကb်ကေလာ။့ 

ဗျာဒတိက်ျမ်း ၂၀:၁၃-၁၅ - ၁၃ ...လNအသးီအသးီ တိ6သ့ည ်မိမိတိ6အ့ကျင်အ့တိ6ငး် တရားစရီငြ်ခငး် ကိ6 
ခရံbက၏။ ၁၄ ထိ6အခါ မရဏ<0င် ့မရဏ<ိ6ငင်ကံိ6 မီးအိ6ငထ်သဲိ6 ့ ချပစေ်လ၏။ ၁၅ အသကစ်ာ 

ေစာင၌် စာရငး်မဝငေ်သာသN /0ိသမdတိ6က့ိ6လညး် မီးအိ6ငထ်သဲိ6 ့ ချပစေ်လ၏။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွအ်အရ််ရာဖ်  ၇:၄၁ - ၄ငး်တိ6၌့ ငရဲမီးအပ်ိယာပင/်0ိအံ။့ ထိ6နညး်တNစာွ ၄ငး်တိ6အ့ေပu၌ 

(လညး်ငရဲမီး၏) အဖံ6းအအ6ပ်ပင/်0ိအံ။့ စငစ်စမ်Nကား ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်မတရားကျzးလနွေ်သာ 
သNတိ6အ့ား ဤနညး် အတိ6ငး်ပင ်ြပစဒ်ဏေ်ပးေတာ်မNေပသတညး်။ 

စWရဟယ်W*တွ(်စ)် ၁၀:၂၇ - သိ6ရ့ာတငွမ်ေကာငး်မ\ဒ6စrိ6ကမ်ျားကိ6/0ာေဖွဆညး်ပNးbကက6နေ်သာသNတိ6 ့ 
မNကား (၎ငး် တိ6/့0ာေဖွ ဆညး်ပNးခဲb့ကက6နေ်သာ) မေကာငး်မ\များ၏အကျိVးသည ်ထိ6မေကာငး်မ\<0င့ ်
ထပ် တNထပ်မdပင ်ြဖစေ်ချသည။် …..ထိ6သNတိ6သ့ညင်ရဲသားများ ြဖစb်ကေပသည။် ၎ငး် တိ6သ့ည ်

ငရဲဘံ6 ၌အ]မဲထာဝစFေနထိ6င ်ခစံားbကရမည့သ်Nများပင ်ြဖစb်ကက6နသ်တညး်။ 
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သန်:့+ငး်ေသာဘ0ရားသခငသ်ည ်ေသးငယေ်သာအြပစတ်ရားများကိ0 
အေလးအနကထ်ားပါ သလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ အေလးအနကထ်ားသည ် / အေလးအနကမ်ထားပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၅:၁၉ - ထိ6ေbကာင် ့အbကငသ်Nသည၊် အငယဆ်ံ6းေသာပညတတ်ခ6ကိ6 ကိ6ယတ်ိ6င ်

လနွက်ျzး၍ သNတပါးတိ6အ့ားလညး် ထိ6အတNသနွသ်င၏်။ ထိ6သNသည ်ေကာငး်ကင<်ိ6ငင်ေံတာ်၌ 

အငယဆ်ံ6းေသာသNြဖစလ်မိ်မ့ည။်.. 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁၂:၃၆ - ငါဆိ6သညက်ား၊ လNတိ6သ့ည ်အကျိVးမဲေ့သာစကားကိ6 ေြပာသမdအတကွ၊် 
တရားဆံ6းြဖတေ်သာေန၌့ စစေ်bကာြခငး်ကိ6 ခရံbကလတံ။့.. 

ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၅:၆ - သငတ်ိ6၏့ ဝါZကားြခငး်သည ်မေကာငး်မသင် ့ြဖစ၏်။ အ 

နညး်ငယေ်သာတေဆးသည ်မ6န်စ့မိ်းတပံ6လံ6း ကိ6 ေဖာငး်Zကေစတတသ်ညက်ိ6 မသbိကသေလာ။ 

:+ငယ်ာက0ပ် ဩဝါဒစာ ၂:၁၀ - ..ပညတတ်ရားအလံ6းစံ6ကိ6 ေစာင်ေ့/0ာကသ်ညတ်ငွ ်တစံ6တခ6၌မ0ားမိ 
လdင၊် ပညတတ်ရားကိ6 လနွက်ျzးေသာအြပစ/်0ိ၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟအ်ဟဇ််ဇာဖ် ၃၃:၅ -….စငစ်စေ်သာ်ကား အသငတ်ိ6အ့ေပu၌ အသငတ်ိ6 ့ ေမမ့0ား၍ြပVမNခဲb့က 

က6နေ်သာ အမ\ကစိo<0င့စ်ပ်လျFး ၍ အြပစတ်စစ်ံ6တစရ်ာ မ/0ိေပ။ သိ6ရ့ာတငွ ်အသငတ်ိ6၏့စတိက် 

bကရွံယြ်ပV လ6ပ်ခဲb့ကက6နေ်သာ အမ\ကစိo၌မN(အြပစ)်/0ိသည။် 

စWရတန်ွနဂျမ် ၅၃:၃၁-၃၂- (ထိ6ေကာငး်မ\ြပVသNတိ6မ့0ာ) အေသးအဖွဲြပစမ်\များကိ6 (မေတာ်တဆ) 
ြပVမိ bက ေသာ်လညး် eကးီေလးေသာ ြပစမ်\တိ6မ့0လညး်ေကာငး်၊ 
ညစည်မ်းမ\တိ6မ့0လညး်ေကာငး်၊(အထNး) bကFေ/0ာငb်ကက6န၏်။ 
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လWသားတစဉ်းီ၏အြပစတ်ရားသညသ်န်:့+ငး်ေသာဘ0ရားသခငထ်မံ+သးီြခားြဖစေ်စ`ပီး၄ငး်
၏ သဘာဝအကျိ[းဆကအ်ေနြဖင် ့အြပစက်ျlးလန်ွသWများ ငရဲသိ0သ့ာွးရန် အြပစစ်ရီင ်

ခံရမည ်ြဖစေ်5ကာငး် နားလညရ်ပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ နားလညရ်သည ် /  နားလညရ်သည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေယဇေကျလအနာဂတO ကိျမ်း  ၁၈:၄၊၂၀-၄..ြပစမ်0ားေသာဝိညာFသညအ်သကေ်သရမည။် ၂၀ ြပစ ်

မ0ားေသာသNသည ်အေသခရံမည။် ... 
:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ် ၁၂:၅ - အဘယသ်Nကိ6 ေbကာကရ်မညန်ညး်ဟNမNကား၊ ကိ6ယခ်<|ာကိ6သတ]်ပီးမ0 
ငရဲထသဲိ6 ့ ချ<ိ6ငေ်သာသNကိ6 ေbကာကb်ကေလာ။့ ငါအမ0နဆ်ိ6သညက်ား၊ ထိ6သNကိ6 ေbကာကb်ကေလာ။့ 

ဗျာဒတိက်ျမ်း ၂၀:၁၃-၁၅ - ၁၃ ...လNအသးီအသးီ တိ6သ့ည ်မိမိတိ6အ့ကျင်အ့တိ6ငး် တရားစရီငြ်ခငး် ကိ6 
ခရံbက၏။ ၁၄ ထိ6အခါ မရဏ<0င် ့မရဏ<ိ6ငင်ကံိ6 မီးအိ6ငထ်သဲိ6 ့ ချပစေ်လ၏။ ၁၅ အသကစ်ာ 

ေစာင၌် စာရငး်မဝငေ်သာသN /0ိသမdတိ6က့ိ6လညး် မီးအိ6ငထ်သဲိ6 ့ ချပစေ်လ၏။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွအ်အရ််ရာဖ်  ၇:၄၁ - ၄ငး်တိ6၌့ ငရဲမီးအပ်ိယာပင/်0ိအံ။့ ထိ6နညး်တNစာွ ၄ငး်တိ6အ့ေပu၌ 

(လညး်ငရဲမီး၏) အဖံ6းအအ6ပ်ပင/်0ိအံ။့ စငစ်စမ်Nကား ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်မတရားကျzးလနွေ်သာ 
သNတိ6အ့ား ဤနညး် အတိ6ငး်ပင ်ြပစဒ်ဏေ်ပးေတာ်မNေပသတညး်။ 

စWရဟယ်W*တွ(်စ)် ၁၀:၂၇ - သိ6ရ့ာတငွမ်ေကာငး်မ\ဒ6စrိ6ကမ်ျားကိ6/0ာေဖွဆညး်ပNးbကက6နေ်သာသNတိ6 ့ 
မNကား (၎ငး် တိ6/့0ာေဖွ ဆညး်ပNးခဲb့ကက6နေ်သာ) မေကာငး်မ\များ၏အကျိVးသည ်ထိ6မေကာငး်မ\<0င့ ်
ထပ် တNထပ်မdပင ်ြဖစေ်ချသည။် …..ထိ6သNတိ6သ့ညင်ရဲသားများ ြဖစb်ကေပသည။် ၎ငး် တိ6သ့ည ်

ငရဲဘံ6 ၌အ]မဲထာဝစFေနထိ6င ်ခစံားbကရမည့သ်Nများပင ်ြဖစb်ကက6နသ်တညး်။ 
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သန်:့+ငး်ေသာဘ0ရားသခငသ်ည ်ေသးငယေ်သာအြပစတ်ရားများကိ0 
အေလးအနကထ်ားပါ သလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ အေလးအနကထ်ားသည ် / အေလးအနကမ်ထားပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၅:၁၉ - ထိ6ေbကာင် ့အbကငသ်Nသည၊် အငယဆ်ံ6းေသာပညတတ်ခ6ကိ6 ကိ6ယတ်ိ6င ်

လနွက်ျzး၍ သNတပါးတိ6အ့ားလညး် ထိ6အတNသနွသ်င၏်။ ထိ6သNသည ်ေကာငး်ကင<်ိ6ငင်ေံတာ်၌ 

အငယဆ်ံ6းေသာသNြဖစလ်မိ်မ့ည။်.. 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁၂:၃၆ - ငါဆိ6သညက်ား၊ လNတိ6သ့ည ်အကျိVးမဲေ့သာစကားကိ6 ေြပာသမdအတကွ၊် 
တရားဆံ6းြဖတေ်သာေန၌့ စစေ်bကာြခငး်ကိ6 ခရံbကလတံ။့.. 

ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၅:၆ - သငတ်ိ6၏့ ဝါZကားြခငး်သည ်မေကာငး်မသင် ့ြဖစ၏်။ အ 

နညး်ငယေ်သာတေဆးသည ်မ6န်စ့မိ်းတပံ6လံ6း ကိ6 ေဖာငး်Zကေစတတသ်ညက်ိ6 မသbိကသေလာ။ 

:+ငယ်ာက0ပ် ဩဝါဒစာ ၂:၁၀ - ..ပညတတ်ရားအလံ6းစံ6ကိ6 ေစာင်ေ့/0ာကသ်ညတ်ငွ ်တစံ6တခ6၌မ0ားမိ 
လdင၊် ပညတတ်ရားကိ6 လနွက်ျzးေသာအြပစ/်0ိ၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟအ်ဟဇ််ဇာဖ် ၃၃:၅ -….စငစ်စေ်သာ်ကား အသငတ်ိ6အ့ေပu၌ အသငတ်ိ6 ့ ေမမ့0ား၍ြပVမNခဲb့က 

က6နေ်သာ အမ\ကစိo<0င့စ်ပ်လျFး ၍ အြပစတ်စစ်ံ6တစရ်ာ မ/0ိေပ။ သိ6ရ့ာတငွ ်အသငတ်ိ6၏့စတိက် 

bကရွံယြ်ပV လ6ပ်ခဲb့ကက6နေ်သာ အမ\ကစိo၌မN(အြပစ)်/0ိသည။် 

စWရတန်ွနဂျမ် ၅၃:၃၁-၃၂- (ထိ6ေကာငး်မ\ြပVသNတိ6မ့0ာ) အေသးအဖွဲြပစမ်\များကိ6 (မေတာ်တဆ) 
ြပVမိ bက ေသာ်လညး် eကးီေလးေသာ ြပစမ်\တိ6မ့0လညး်ေကာငး်၊ 
ညစည်မ်းမ\တိ6မ့0လညး်ေကာငး်၊(အထNး) bကFေ/0ာငb်ကက6န၏်။ 
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သWခိ0းတစေ်ယာက၏်လကက်ိ0ြဖတြ်ခငး်သည ်

သင်ေ့လxာ်ေသာအြပစဒ်ဏ်စရီငြ်ခငး်တစရ်ပ် ဟ0တပ်ါသလား။ 
သမ#ာကျမ်းစာ မဟ0တပ်ါ  /  ဟ0တသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၂၂:၁-၄...၁လNသည ်သိ6း<ာွးကိ6ခိ6း၍သတသ်ညြ်ဖစေ်စ၊ေရာငး်သညြ်ဖစေ်စ၊ 
<ာွးတေကာငအ်တကွ<်ာွးငါးေကာငက်ိ6၎ငး်၊သိ6းတေကာငအ်တကွသ်ိ6းေလးေကာငက်ိ6၎ငး်ြပနေ်ပး
ရ မည။် ၄သNခိ6းလက၌်ခိ6းေသာ<ာွး၊ သိ6းကိ6အသက/်0ငလ်ျက ်အမ0နေ်တွRလdင၊် <0စဆ်ြပနေ်ပးရမည။် 

သ0တO ကံျမ်း ၆:၃၀-၃၁ - ၃၀ မတွသ်ပ်ိေသာ စတိေ်ြပေစြခငး်င0ါ၊ ခိ6းေသာသN ပင ်အြပစမ်လတွရ်။ 
၃၁ ေတွRမိလdင ်ခ6နစဆ်ြပနေ်ပးရမည။် ကိ6ယအ်မိ်၌ /0ိသမdေသာ ဥစoာတိ6က့ိ6 ေလျာ်ရမည။် 

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၆:၃၅-၃၆ - ၃၅ သငတ်ိ6မ့Nကား ရနသ်Nတိ6က့ိ6ချစb်ကသေလာ။ ေကျးဇNးြပVbက 

ေလာ။့ တစံ6တခ6ကိ6ရမညဟ်6 ေြမာလ်င်ြ့ခငး် မ/0ိဘ ဲေချးင0ါးbကေလာ။့ ထိ6သိ6 ့ြပVလdင ်သငတ်ိ6အ့ကျိVး 
eကးီလမိ်မ့ည။် အြမင်ဆ့ံ6ေသာဘ6ရား၏ သားြဖစb်ကလမိ်မ့ည။် ၃၆...ထိ6ေbကာင် ့သငတ်ိ6အ့ဘသည ်

သနားြခငး်စတိ/်0ိေတာ်မNသညန်ညး်တN သငတ်ိ6သ့ညလ်ညး် သနားြခငး်စတိ/်0ိbကေလာ။့ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ၅်:၃၈ -၎ငး်အြပင(်အိ6- တရားသNeကးီအေပါငး်တိ6 ့) ခိ6းသNေယာကျ်ားပငြ်ဖစေ်စ၊ 
ခိ6းသNမိနး်မ ပငြ်ဖစေ်စ၊ အသငတ်ိ6သ့ည ်၎ငး်တိ6<့ 0စဦ်းလံ6း၏လကမ်ျားကိ6ြဖတေ်တာကb်ကေလက6န။် 

(ဤသည)် ထိ6သNတိ6<့ 0စဦ်း ြပVမNခဲb့ကေသာ ြပVမNချက၏် ြပစဒ်ဏလ်ညး်ြဖစ၏်။အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်

အထေံတာ် မ0(အြခားသNများ) သတသိေံဝဂရေစရန ်ဆံ6းမချကတ်စရ်ပ်လညး်ြဖစ၏်။  
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တစခ်ါတစရံ်တစပ်ါးသWကိ0လမ်ိလညြ်ခငး်သိ0မ့ဟ0တလ်+ည့်ြဖားြခငး်သည ်ယံ05ကညသ်W 
တစေ်ယာကအ်တကွ ်ေကာငး်ပါသလား။ (Taqiyya သိ0မ့ဟ0တ ်Kitman) 

သမ#ာကျမ်းစာ မေကာငး်ပါ  /  ေကာငး်သည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

သ0တO ကံျမ်း ၆:၁၆-၁၇ - ၁၆ ထာဝရဘ6ရား မ6နး်ေတာ်မNေသာ အရာ ေြခာက ်ပါးမက၊ စကဆ်6ပ်ရံွ R /0ာ 

ေတာ်မNေသာအရာ ခ6နစပ်ါး ဟNမNကား၊ ၁၇ ... မ6သာ၌ ကျင ်လညေ်သာ လdာတပါး.. 
ေဇဖနိအနာဂတO ကိျမ်း ၃:၁၃ - ကျနZ်ကငး်ေသာ ဣသေရလအမျိVးသားတိ6သ့ည ်မတရားေသာအမ\ 
ကိ6 မြပVရbက။ မ6သာမေြပာရbက။ သNတိ6 ့ <\တ၌် လ0ည်စ့ားတတေ်သာ လdာမ/0ိရ။... 

ဧဖကဩ်ဝါဒစာ  ၄:၂၅ - ထိ6ေbကာင်မ့6သားစကားကိ6ပယ/်0ား၍.... 

ဗျာဒတိက်ျမ်း ၂၁:၈၊ ၂၇ - ၈.....သစoာပျကေ်သာသN အေပါငး်တိ6မ့Nကား၊ ဒ6တယိေသြခငး်တညး်ဟN 
ေသာ ကန်<့0င်ေ့လာငေ်သာ မီးအိ6ငထ်၌ဲ မိမိတိ6အ့ဘိ6က့ိ6 ရbကလမိ်မ့ည ်ဟN၍၎ငး် ငါအ့ား မိန်ေ့တာ်မN 
၏။ ၂၇..သစoာပျကေ်သာအရာ တစံ6တခ6မdမဝငရ်ဘ၊ဲ သိ6းသငယ၏် အသကစ်ာေစာင၌် စာရငး်ဝင ်

ေသာ သNတိ6သ့ာလdငဝ်ငရ်၏။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၂၂၅ - အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်အသငတ်ိ6၏့အချညး်<0းီေသာကျိနဆ်ိ6ချကမ်ျား<0င့ ်
စပ် လျFး၍ အသငတ်ိ6က့ိ6 ြပစဒ်ဏ ်ေပးေတာ်မNမညမ်ဟ6တ။်  

စWရတသွသ်ဟရီ်းမ် ၆၆:၂- ဧကနစ်ငစ်စအ်လ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ညအ်သငတ်ိ6အ့ကျိVးင0ာအသငတ်ိ6၏့ 

ကျိနဆ်ိ6 ချကမ်ျားကိ6 ေြဖ<ိ6ငရ်န ်(နညး်လမ်း)သတမ်0တ၍် ေပးေတာ်မNခဲ၏့။  

မ+တခ်ျက။် Taqiyya = မမ+န်ကန်ေသာအရာအားေြပာဆိ0ြခငး်၊  
                       Kitman = ထန်ိချန်ထားေသာမ0သာစကား 
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သWခိ0းတစေ်ယာက၏်လကက်ိ0ြဖတြ်ခငး်သည ်

သင်ေ့လxာ်ေသာအြပစဒ်ဏ်စရီငြ်ခငး်တစရ်ပ် ဟ0တပ်ါသလား။ 
သမ#ာကျမ်းစာ မဟ0တပ်ါ  /  ဟ0တသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၂၂:၁-၄...၁လNသည ်သိ6း<ာွးကိ6ခိ6း၍သတသ်ညြ်ဖစေ်စ၊ေရာငး်သညြ်ဖစေ်စ၊ 
<ာွးတေကာငအ်တကွ<်ာွးငါးေကာငက်ိ6၎ငး်၊သိ6းတေကာငအ်တကွသ်ိ6းေလးေကာငက်ိ6၎ငး်ြပနေ်ပး
ရ မည။် ၄သNခိ6းလက၌်ခိ6းေသာ<ာွး၊ သိ6းကိ6အသက/်0ငလ်ျက ်အမ0နေ်တွRလdင၊် <0စဆ်ြပနေ်ပးရမည။် 

သ0တO ကံျမ်း ၆:၃၀-၃၁ - ၃၀ မတွသ်ပ်ိေသာ စတိေ်ြပေစြခငး်င0ါ၊ ခိ6းေသာသN ပင ်အြပစမ်လတွရ်။ 
၃၁ ေတွRမိလdင ်ခ6နစဆ်ြပနေ်ပးရမည။် ကိ6ယအ်မိ်၌ /0ိသမdေသာ ဥစoာတိ6က့ိ6 ေလျာ်ရမည။် 

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၆:၃၅-၃၆ - ၃၅ သငတ်ိ6မ့Nကား ရနသ်Nတိ6က့ိ6ချစb်ကသေလာ။ ေကျးဇNးြပVbက 

ေလာ။့ တစံ6တခ6ကိ6ရမညဟ်6 ေြမာ်လင်ြ့ခငး် မ/0ိဘ ဲေချးင0ါးbကေလာ။့ ထိ6သိ6 ့ြပVလdင ်သငတ်ိ6အ့ကျိVး 
eကးီလမိ်မ့ည။် အြမင်ဆ့ံ6ေသာဘ6ရား၏ သားြဖစb်ကလမိ်မ့ည။် ၃၆...ထိ6ေbကာင် ့သငတ်ိ6အ့ဘသည ်

သနားြခငး်စတိ/်0ိေတာ်မNသညန်ညး်တN သငတ်ိ6သ့ညလ်ညး် သနားြခငး်စတိ/်0ိbကေလာ။့ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ၅်:၃၈ -၎ငး်အြပင(်အိ6- တရားသNeကးီအေပါငး်တိ6 ့) ခိ6းသNေယာကျ်ားပငြ်ဖစေ်စ၊ 
ခိ6းသNမိနး်မ ပငြ်ဖစေ်စ၊ အသငတ်ိ6သ့ည ်၎ငး်တိ6<့ 0စဦ်းလံ6း၏လကမ်ျားကိ6ြဖတေ်တာကb်ကေလက6န။် 

(ဤသည)် ထိ6သNတိ6<့ 0စဦ်း ြပVမNခဲb့ကေသာ ြပVမNချက၏် ြပစဒ်ဏလ်ညး်ြဖစ၏်။အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်

အထေံတာ် မ0(အြခားသNများ) သတသိေံဝဂရေစရန ်ဆံ6းမချကတ်စရ်ပ်လညး်ြဖစ၏်။  
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တစခ်ါတစရံ်တစပ်ါးသWကိ0လမ်ိလညြ်ခငး်သိ0မ့ဟ0တလ်+ည့်ြဖားြခငး်သည ်ယံ05ကညသ်W 
တစေ်ယာကအ်တကွ ်ေကာငး်ပါသလား။ (Taqiyya သိ0မ့ဟ0တ ်Kitman) 

သမ#ာကျမ်းစာ မေကာငး်ပါ  /  ေကာငး်သည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

သ0တO ကံျမ်း ၆:၁၆-၁၇ - ၁၆ ထာဝရဘ6ရား မ6နး်ေတာ်မNေသာ အရာ ေြခာက ်ပါးမက၊ စကဆ်6ပ်ရံွ R /0ာ 

ေတာ်မNေသာအရာ ခ6နစပ်ါး ဟNမNကား၊ ၁၇ ... မ6သာ၌ ကျင ်လညေ်သာ လdာတပါး.. 
ေဇဖနိအနာဂတO ကိျမ်း ၃:၁၃ - ကျနZ်ကငး်ေသာ ဣသေရလအမျိVးသားတိ6သ့ည ်မတရားေသာအမ\ 
ကိ6 မြပVရbက။ မ6သာမေြပာရbက။ သNတိ6 ့ <\တ၌် လ0ည်စ့ားတတေ်သာ လdာမ/0ိရ။... 

ဧဖကဩ်ဝါဒစာ  ၄:၂၅ - ထိ6ေbကာင်မ့6သားစကားကိ6ပယ/်0ား၍.... 

ဗျာဒတိက်ျမ်း ၂၁:၈၊ ၂၇ - ၈.....သစoာပျကေ်သာသN အေပါငး်တိ6မ့Nကား၊ ဒ6တယိေသြခငး်တညး်ဟN 
ေသာ ကန်<့0င်ေ့လာငေ်သာ မီးအိ6ငထ်၌ဲ မိမိတိ6အ့ဘိ6က့ိ6 ရbကလမိ်မ့ည ်ဟN၍၎ငး် ငါအ့ား မိန်ေ့တာ်မN 
၏။ ၂၇..သစoာပျကေ်သာအရာ တစံ6တခ6မdမဝငရ်ဘ၊ဲ သိ6းသငယ၏် အသကစ်ာေစာင၌် စာရငး်ဝင ်

ေသာ သNတိ6သ့ာလdငဝ်ငရ်၏။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၂၂၅ - အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်အသငတ်ိ6၏့အချညး်<0းီေသာကျိနဆ်ိ6ချကမ်ျား<0င့ ်
စပ် လျFး၍ အသငတ်ိ6က့ိ6 ြပစဒ်ဏ ်ေပးေတာ်မNမညမ်ဟ6တ။်  

စWရတသွသ်ဟရီ်းမ် ၆၆:၂- ဧကနစ်ငစ်စအ်လ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ညအ်သငတ်ိ6အ့ကျိVးင0ာအသငတ်ိ6၏့ 

ကျိနဆ်ိ6 ချကမ်ျားကိ6 ေြဖ<ိ6ငရ်န ်(နညး်လမ်း)သတမ်0တ၍် ေပးေတာ်မNခဲ၏့။  

မ+တခ်ျက။် Taqiyya = မမ+န်ကန်ေသာအရာအားေြပာဆိ0ြခငး်၊  
                       Kitman = ထန်ိချန်ထားေသာမ0သာစကား 
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သWခိ0းတစေ်ယာက၏်လကက်ိ0ြဖတြ်ခငး်သည ်

သင်ေ့လxာ်ေသာအြပစဒ်ဏ်စရီငြ်ခငး်တစရ်ပ် ဟ0တပ်ါသလား။ 
သမ#ာကျမ်းစာ မဟ0တပ်ါ  /  ဟ0တသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၂၂:၁-၄...၁လNသည ်သိ6း<ာွးကိ6ခိ6း၍သတသ်ညြ်ဖစေ်စ၊ေရာငး်သညြ်ဖစေ်စ၊ 
<ာွးတေကာငအ်တကွ<်ာွးငါးေကာငက်ိ6၎ငး်၊သိ6းတေကာငအ်တကွသ်ိ6းေလးေကာငက်ိ6၎ငး်ြပနေ်ပး
ရ မည။် ၄သNခိ6းလက၌်ခိ6းေသာ<ာွး၊ သိ6းကိ6အသက/်0ငလ်ျက ်အမ0နေ်တွRလdင၊် <0စဆ်ြပနေ်ပးရမည။် 

သ0တO ကံျမ်း ၆:၃၀-၃၁ - ၃၀ မတွသ်ပ်ိေသာ စတိေ်ြပေစြခငး်င0ါ၊ ခိ6းေသာသN ပင ်အြပစမ်လတွရ်။ 
၃၁ ေတွRမိလdင ်ခ6နစဆ်ြပနေ်ပးရမည။် ကိ6ယအ်မိ်၌ /0ိသမdေသာ ဥစoာတိ6က့ိ6 ေလျာ်ရမည။် 

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၆:၃၅-၃၆ - ၃၅ သငတ်ိ6မ့Nကား ရနသ်Nတိ6က့ိ6ချစb်ကသေလာ။ ေကျးဇNးြပVbက 

ေလာ။့ တစံ6တခ6ကိ6ရမညဟ်6 ေြမာ်လင်ြ့ခငး် မ/0ိဘ ဲေချးင0ါးbကေလာ။့ ထိ6သိ6 ့ြပVလdင ်သငတ်ိ6အ့ကျိVး 
eကးီလမိ်မ့ည။် အြမင်ဆ့ံ6ေသာဘ6ရား၏ သားြဖစb်ကလမိ်မ့ည။် ၃၆...ထိ6ေbကာင် ့သငတ်ိ6အ့ဘသည ်

သနားြခငး်စတိ/်0ိေတာ်မNသညန်ညး်တN သငတ်ိ6သ့ညလ်ညး် သနားြခငး်စတိ/်0ိbကေလာ။့ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ၅်:၃၈ -၎ငး်အြပင(်အိ6- တရားသNeကးီအေပါငး်တိ6 ့) ခိ6းသNေယာကျ်ားပငြ်ဖစေ်စ၊ 
ခိ6းသNမိနး်မ ပငြ်ဖစေ်စ၊ အသငတ်ိ6သ့ည ်၎ငး်တိ6<့ 0စဦ်းလံ6း၏လကမ်ျားကိ6ြဖတေ်တာကb်ကေလက6န။် 

(ဤသည)် ထိ6သNတိ6<့ 0စဦ်း ြပVမNခဲb့ကေသာ ြပVမNချက၏် ြပစဒ်ဏလ်ညး်ြဖစ၏်။အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်

အထေံတာ် မ0(အြခားသNများ) သတသိေံဝဂရေစရန ်ဆံ6းမချကတ်စရ်ပ်လညး်ြဖစ၏်။  
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တစခ်ါတစရံ်တစပ်ါးသWကိ0လမ်ိလညြ်ခငး်သိ0မ့ဟ0တလ်+ည့်ြဖားြခငး်သည ်ယံ05ကညသ်W 
တစေ်ယာကအ်တကွ ်ေကာငး်ပါသလား။ (Taqiyya သိ0မ့ဟ0တ ်Kitman) 

သမ#ာကျမ်းစာ မေကာငး်ပါ  /  ေကာငး်သည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

သ0တO ကံျမ်း ၆:၁၆-၁၇ - ၁၆ ထာဝရဘ6ရား မ6နး်ေတာ်မNေသာ အရာ ေြခာက ်ပါးမက၊ စကဆ်6ပ်ရံွ R /0ာ 

ေတာ်မNေသာအရာ ခ6နစပ်ါး ဟNမNကား၊ ၁၇ ... မ6သာ၌ ကျင ်လညေ်သာ လdာတပါး.. 
ေဇဖနိအနာဂတO ကိျမ်း ၃:၁၃ - ကျနZ်ကငး်ေသာ ဣသေရလအမျိVးသားတိ6သ့ည ်မတရားေသာအမ\ 
ကိ6 မြပVရbက။ မ6သာမေြပာရbက။ သNတိ6 ့ <\တ၌် လ0ည်စ့ားတတေ်သာ လdာမ/0ိရ။... 

ဧဖကဩ်ဝါဒစာ  ၄:၂၅ - ထိ6ေbကာင်မ့6သားစကားကိ6ပယ/်0ား၍.... 

ဗျာဒတိက်ျမ်း ၂၁:၈၊ ၂၇ - ၈.....သစoာပျကေ်သာသN အေပါငး်တိ6မ့Nကား၊ ဒ6တယိေသြခငး်တညး်ဟN 
ေသာ ကန်<့0င်ေ့လာငေ်သာ မီးအိ6ငထ်၌ဲ မိမိတိ6အ့ဘိ6က့ိ6 ရbကလမိ်မ့ည ်ဟN၍၎ငး် ငါအ့ား မိန်ေ့တာ်မN 
၏။ ၂၇..သစoာပျကေ်သာအရာ တစံ6တခ6မdမဝငရ်ဘ၊ဲ သိ6းသငယ၏် အသကစ်ာေစာင၌် စာရငး်ဝင ်

ေသာ သNတိ6သ့ာလdငဝ်ငရ်၏။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၂၂၅ - အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်အသငတ်ိ6၏့အချညး်<0းီေသာကျိနဆ်ိ6ချကမ်ျား<0င့ ်
စပ် လျFး၍ အသငတ်ိ6က့ိ6 ြပစဒ်ဏ ်ေပးေတာ်မNမညမ်ဟ6တ။်  

စWရတသွသ်ဟရီ်းမ် ၆၆:၂- ဧကနစ်ငစ်စအ်လ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ညအ်သငတ်ိ6အ့ကျိVးင0ာအသငတ်ိ6၏့ 

ကျိနဆ်ိ6 ချကမ်ျားကိ6 ေြဖ<ိ6ငရ်န ်(နညး်လမ်း)သတမ်0တ၍် ေပးေတာ်မNခဲ၏့။  

မ+တခ်ျက။် Taqiyya = မမ+န်ကန်ေသာအရာအားေြပာဆိ0ြခငး်၊  
                       Kitman = ထန်ိချန်ထားေသာမ0သာစကား 
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သWခိ0းတစေ်ယာက၏်လကက်ိ0ြဖတြ်ခငး်သည ်

သင်ေ့လxာ်ေသာအြပစဒ်ဏ်စရီငြ်ခငး်တစရ်ပ် ဟ0တပ်ါသလား။ 
သမ#ာကျမ်းစာ မဟ0တပ်ါ  /  ဟ0တသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၂၂:၁-၄...၁လNသည ်သိ6း<ာွးကိ6ခိ6း၍သတသ်ညြ်ဖစေ်စ၊ေရာငး်သညြ်ဖစေ်စ၊ 
<ာွးတေကာငအ်တကွ<်ာွးငါးေကာငက်ိ6၎ငး်၊သိ6းတေကာငအ်တကွသ်ိ6းေလးေကာငက်ိ6၎ငး်ြပနေ်ပး
ရ မည။် ၄သNခိ6းလက၌်ခိ6းေသာ<ာွး၊ သိ6းကိ6အသက/်0ငလ်ျက ်အမ0နေ်တွRလdင၊် <0စဆ်ြပနေ်ပးရမည။် 

သ0တO ကံျမ်း ၆:၃၀-၃၁ - ၃၀ မတွသ်ပ်ိေသာ စတိေ်ြပေစြခငး်င0ါ၊ ခိ6းေသာသN ပင ်အြပစမ်လတွရ်။ 
၃၁ ေတွRမိလdင ်ခ6နစဆ်ြပနေ်ပးရမည။် ကိ6ယအ်မိ်၌ /0ိသမdေသာ ဥစoာတိ6က့ိ6 ေလျာ်ရမည။် 

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၆:၃၅-၃၆ - ၃၅ သငတ်ိ6မ့Nကား ရနသ်Nတိ6က့ိ6ချစb်ကသေလာ။ ေကျးဇNးြပVbက 

ေလာ။့ တစံ6တခ6ကိ6ရမညဟ်6 ေြမာ်လင်ြ့ခငး် မ/0ိဘ ဲေချးင0ါးbကေလာ။့ ထိ6သိ6 ့ြပVလdင ်သငတ်ိ6အ့ကျိVး 
eကးီလမိ်မ့ည။် အြမင်ဆ့ံ6ေသာဘ6ရား၏ သားြဖစb်ကလမိ်မ့ည။် ၃၆...ထိ6ေbကာင် ့သငတ်ိ6အ့ဘသည ်

သနားြခငး်စတိ/်0ိေတာ်မNသညန်ညး်တN သငတ်ိ6သ့ညလ်ညး် သနားြခငး်စတိ/်0ိbကေလာ။့ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ၅်:၃၈ -၎ငး်အြပင(်အိ6- တရားသNeကးီအေပါငး်တိ6 ့) ခိ6းသNေယာကျ်ားပငြ်ဖစေ်စ၊ 
ခိ6းသNမိနး်မ ပငြ်ဖစေ်စ၊ အသငတ်ိ6သ့ည ်၎ငး်တိ6<့ 0စဦ်းလံ6း၏လကမ်ျားကိ6ြဖတေ်တာကb်ကေလက6န။် 

(ဤသည)် ထိ6သNတိ6<့ 0စဦ်း ြပVမNခဲb့ကေသာ ြပVမNချက၏် ြပစဒ်ဏလ်ညး်ြဖစ၏်။အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်

အထေံတာ် မ0(အြခားသNများ) သတသိေံဝဂရေစရန ်ဆံ6းမချကတ်စရ်ပ်လညး်ြဖစ၏်။  
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တစခ်ါတစရံ်တစပ်ါးသWကိ0လမ်ိလညြ်ခငး်သိ0မ့ဟ0တလ်+ည့်ြဖားြခငး်သည ်ယံ05ကညသ်W 
တစေ်ယာကအ်တကွ ်ေကာငး်ပါသလား။ (Taqiyya သိ0မ့ဟ0တ ်Kitman) 

သမ#ာကျမ်းစာ မေကာငး်ပါ  /  ေကာငး်သည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

သ0တO ကံျမ်း ၆:၁၆-၁၇ - ၁၆ ထာဝရဘ6ရား မ6နး်ေတာ်မNေသာ အရာ ေြခာက ်ပါးမက၊ စကဆ်6ပ်ရံွ R /0ာ 

ေတာ်မNေသာအရာ ခ6နစပ်ါး ဟNမNကား၊ ၁၇ ... မ6သာ၌ ကျင ်လညေ်သာ လdာတပါး.. 
ေဇဖနိအနာဂတO ကိျမ်း ၃:၁၃ - ကျနZ်ကငး်ေသာ ဣသေရလအမျိVးသားတိ6သ့ည ်မတရားေသာအမ\ 
ကိ6 မြပVရbက။ မ6သာမေြပာရbက။ သNတိ6 ့ <\တ၌် လ0ည်စ့ားတတေ်သာ လdာမ/0ိရ။... 

ဧဖကဩ်ဝါဒစာ  ၄:၂၅ - ထိ6ေbကာင်မ့6သားစကားကိ6ပယ/်0ား၍.... 

ဗျာဒတိက်ျမ်း ၂၁:၈၊ ၂၇ - ၈.....သစoာပျကေ်သာသN အေပါငး်တိ6မ့Nကား၊ ဒ6တယိေသြခငး်တညး်ဟN 
ေသာ ကန်<့0င်ေ့လာငေ်သာ မီးအိ6ငထ်၌ဲ မိမိတိ6အ့ဘိ6က့ိ6 ရbကလမိ်မ့ည ်ဟN၍၎ငး် ငါအ့ား မိန်ေ့တာ်မN 
၏။ ၂၇..သစoာပျကေ်သာအရာ တစံ6တခ6မdမဝငရ်ဘ၊ဲ သိ6းသငယ၏် အသကစ်ာေစာင၌် စာရငး်ဝင ်

ေသာ သNတိ6သ့ာလdငဝ်ငရ်၏။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၂၂၅ - အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်အသငတ်ိ6၏့အချညး်<0းီေသာကျိနဆ်ိ6ချကမ်ျား<0င့ ်
စပ် လျFး၍ အသငတ်ိ6က့ိ6 ြပစဒ်ဏ ်ေပးေတာ်မNမညမ်ဟ6တ။်  

စWရတသွသ်ဟရီ်းမ် ၆၆:၂- ဧကနစ်ငစ်စအ်လ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ညအ်သငတ်ိ6အ့ကျိVးင0ာအသငတ်ိ6၏့ 

ကျိနဆ်ိ6 ချကမ်ျားကိ6 ေြဖ<ိ6ငရ်န ်(နညး်လမ်း)သတမ်0တ၍် ေပးေတာ်မNခဲ၏့။  

မ+တခ်ျက။် Taqiyya = မမ+န်ကန်ေသာအရာအားေြပာဆိ0ြခငး်၊  
                       Kitman = ထန်ိချန်ထားေသာမ0သာစကား 
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လငိတ်Wဆကဆ်ြံခငး်ကိ0 တားြမစထ်ား`ပီး ြပစတ်ငစ်ရီငြ်ခငး်ခံရမည့်အြပစတ်ရားအြဖစ ်

ြမငပ်ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ြမငသ်ည ် /  ြမငသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဝတြ်ပ[ရာကျမ်း ၁၈:၂၂ - မိနး်မ<0င် ့ေပါငး်ေဘာ်သကဲသ့ိ6 ့ ေယာကျ်ားချငး်မေပါငး်ေဘာ်ရ။ ရံွ/0ာဘယွ ်

အမ\ြဖစ၏်။  
ဝတြ်ပ[ရာကျမ်း ၂၀:၁၃ - မိနး်မ<0င်ေ့ပါငး်ေဘာ်သကဲသ့ိ6 ့ ေယာကျ်ားြခငး်ေပါငး်ေဘာ်လdင ်ထိ6သN<0စ ်

ေယာကတ်ိ6သ့ည၊် ရံွ/0ာဘယွေ်သာအမ\ကိ6ြပVေသာေbကာင်၊့ အေသသတြ်ခငး်ကိ6အမ0နခ်ရံမည။် 

ေသထိ6ကေ်သာအြပစ/်0ိ၏။  
ေရာမဩဝါဒစာ ၁: ၂၆-၂၇ - ၂၆ ... ဘ6ရားသခငသ်ည ်သNတိ6က့ိ6 /0ကေ်bကာကဘ်ယွေ်သာ ကေိလသာ 

လကသ်ိ6 ့ ၂၇ ..../0ကေ်bကာကဘ်ယွေ်သာအမ\ကိ6 ေယာကျ်ားချငး်ြပVလျက၊် မိမိတိ6 ့ မ0ားယငွး်ြခငး်<0င် ့
အေလျာက ်မိမိတိ6အ့ြပစဒ်ဏက်ိ6 ခရံbက၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွအ်အရ််ရာဖ် ၇:၈၀-၈၁၈၀(ဟယအ်ချငး်တိ6 ့)အသငတ်ိ6သ့ညအ်bကငစ်ကဆ်6ပ်ရံွ R /0ာဖွယက်စိo 
ကိ6 ကျzးလနွb်ကေလသေလာ။ယငး် စကဆ်6ပ်ရံွ R /0ာဖွယက်စိoကိ6 အသငတ်ိ6၏့အလျင ်စbကဝဠာခပ် 
သမိ်းတိ6 ့ အနက ်မညသ်Nတဦးတေယာကမ်d ကျzးလနွခ်ဲသ့ညမ်/0ိခဲေ့ပ။ ၈၁ မ6ချဧကနအ်သငတ်ိ6သ့ည ်

မိနး်မ တိ6က့ိ6စနွ ့၍်[ေယာကျ်ား များထကံာမဂ6ဏခ်စံားရနသ်ာွးbကက6နသ်ည]်။(တစန်ညး်ေယာကျ်ား 
များ ထ ံကာမဂ6ဏခ်စံားရန ်သာွးbက က6န၏်။) ထိ6မdမက အသငတ်ိ6သ့ည ်(အရာရာတငွလ်ညး် အ 
လနွအ်မငး်) စညး်ကမ်း ကျzးလနွသ်Nများပင ်ြဖစb်ကက6န ်သတညး်။  

စWရဟန်မ်လ၂်၇:၅၄-၅၅ - ၄၅….အသငတ်ိ6သ့ည ်သြိမငb်ကလျက ်စကဆ်6ပ်ဖွယရ်ာအမ\ကိ6 ကျzးလနွ ်

bကေလသေလာ။ ၅၅ အသငတ်ိ6သ့ည ်မိနး်မတိ6အ့ားစနွ ့၍် ေယာကျ်ားများထ ံကာမဂ6ဏခ်စံားရန ်

လာbကေလသေလာ။  
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ကိ0ယဝ်န်ဖျကခ်ျြခငး်*+င် ့လWသတမ်Bများကိ0 တားြမစထ်ား`ပီး ြပစတ်ငစ်ရီငြ်ခငး်ခံရမည့် 
အြပစတ်ရားများအြဖစ ်ြမငပ်ါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ  ြမငသ်ည ် /  ြမငသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ကမ}ာဦးကျမ်း ၉:၆-၇ - ၆ အbကငသ်Nသည ်လN၏အေသးွကိ6သနွး်၏။ ထိ6သN၏အေသးွကိ6လNလကြ်ဖင် ့
သနွး်ရမည။်အေbကာငး်မNကားဘ6ရားသခငသ်ည ်မိမိပံ6သ�ာန<်0င်အ့ညလီNကိ6ဖနဆ်ငး်ေတာ်မN၏။  
၇ သငတ်ိ6သ့ည ်သားကိ6ဘာွး၍များြပားbကေလာ။့ ေြမေပuမ0ာ အလနွေ်မးွဘာွး၍ များြပားbကေလာ ့

ဟ6 မိန်ေ့တာ်မN၏။ 

ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၂၀:၁၃ - လNအသကက်ိ6မသတ<်0င်။့  
ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၂၁:၁၂-လNကိ6အေသသတေ်သာသNသညအ်ေသသတြ်ခငး်ကိ6အမ0နခ်ရံမည။် 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၃၂ - ဧကနစ်ငစ်စ ်မညသ်Nမဆိ6 အbကငသ်Nတစဦ်းတစေ်ယာကအ်ားအသက ်တစေ်ချာငး် ၏ 

အစားလညး် မဟ6တဘ် ဲတိ6ငး်ြပည၌် ဆNပNေသာငး်ကျနး်(မ\ကိ6ြပVလ6ပ်)ြခငး်ေbကာင့ ်လညး် မဟ6တဘ် ဲ

(မတရားသကသ်က)်သတြ်ဖတခ်ဲပ့ါလdငထ်ိ6သNသညလ်Nခပ်သမိ်းတိ6က့ိ6သတြ်ဖတ ်ဘသိကဲသ့ိ6ပ့ငြ်ဖစ၏်။  
စWရတလွအ်စ_ရာအလီ ်၁၇:၃၁၎ငး်ြပငအ်သငတ်ိ6သ့ညစ်းီပာွးေရးကျပ်တညး်မ\ကိ6စိ6းရိမ်ေသာေbကာင့ ်
မိမိတိ6၏့ သားသမီးများအား မသတြ်ဖတb်ကက6နလ်င့။် (စငစ်စ)် ငါအ/0ငြ်မတသ်ညပ်ငလ်dငယ်ငး် တိ6 ့ အား 
လညး်ေကာငး်၊ အသငတ်ိ6အ့ား လညး်ေကာငး်၊စားနပ်ရိကpာ ချီးြမUင့ေ်ပးသနားေတာ် မNေပ သည။် 
ဧကနမ်လွ၎ဲငး်တိ6အ့ား သတြ်ဖတြ်ခငး်ကားအလနွe်ကးီေလးေသာြပစမ်\ပငြ်ဖစေ်ချသတညး်  
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လငိတ်Wဆကဆ်ြံခငး်ကိ0 တားြမစထ်ား`ပီး ြပစတ်ငစ်ရီငြ်ခငး်ခံရမည့်အြပစတ်ရားအြဖစ ်

ြမငပ်ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ြမငသ်ည ် /  ြမငသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဝတြ်ပ[ရာကျမ်း ၁၈:၂၂ - မိနး်မ<0င် ့ေပါငး်ေဘာ်သကဲသ့ိ6 ့ ေယာကျ်ားချငး်မေပါငး်ေဘာ်ရ။ ရံွ/0ာဘယွ ်

အမ\ြဖစ၏်။  
ဝတြ်ပ[ရာကျမ်း ၂၀:၁၃ - မိနး်မ<0င်ေ့ပါငး်ေဘာ်သကဲသ့ိ6 ့ ေယာကျ်ားြခငး်ေပါငး်ေဘာ်လdင ်ထိ6သN<0စ ်

ေယာကတ်ိ6သ့ည၊် ရံွ/0ာဘယွေ်သာအမ\ကိ6ြပVေသာေbကာင်၊့ အေသသတြ်ခငး်ကိ6အမ0နခ်ရံမည။် 

ေသထိ6ကေ်သာအြပစ/်0ိ၏။  
ေရာမဩဝါဒစာ ၁: ၂၆-၂၇ - ၂၆ ... ဘ6ရားသခငသ်ည ်သNတိ6က့ိ6 /0ကေ်bကာကဘ်ယွေ်သာ ကေိလသာ 

လကသ်ိ6 ့ ၂၇ ..../0ကေ်bကာကဘ်ယွေ်သာအမ\ကိ6 ေယာကျ်ားချငး်ြပVလျက၊် မိမိတိ6 ့ မ0ားယငွး်ြခငး်<0င် ့
အေလျာက ်မိမိတိ6အ့ြပစဒ်ဏက်ိ6 ခရံbက၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွအ်အရ််ရာဖ် ၇:၈၀-၈၁၈၀(ဟယအ်ချငး်တိ6 ့)အသငတ်ိ6သ့ညအ်bကငစ်ကဆ်6ပ်ရံွ R /0ာဖွယက်စိo 
ကိ6 ကျzးလနွb်ကေလသေလာ။ယငး် စကဆ်6ပ်ရံွ R /0ာဖွယက်စိoကိ6 အသငတ်ိ6၏့အလျင ်စbကဝဠာခပ် 
သမိ်းတိ6 ့ အနက ်မညသ်Nတဦးတေယာကမ်d ကျzးလနွခ်ဲသ့ညမ်/0ိခဲေ့ပ။ ၈၁ မ6ချဧကနအ်သငတ်ိ6သ့ည ်

မိနး်မ တိ6က့ိ6စနွ ့၍်[ေယာကျ်ား များထကံာမဂ6ဏခ်စံားရနသ်ာွးbကက6နသ်ည]်။(တစန်ညး်ေယာကျ်ား 
များ ထ ံကာမဂ6ဏခ်စံားရန ်သာွးbက က6န၏်။) ထိ6မdမက အသငတ်ိ6သ့ည ်(အရာရာတငွလ်ညး် အ 
လနွအ်မငး်) စညး်ကမ်း ကျzးလနွသ်Nများပင ်ြဖစb်ကက6န ်သတညး်။  

စWရဟန်မ်လ၂်၇:၅၄-၅၅ - ၄၅….အသငတ်ိ6သ့ည ်သြိမငb်ကလျက ်စကဆ်6ပ်ဖွယရ်ာအမ\ကိ6 ကျzးလနွ ်

bကေလသေလာ။ ၅၅ အသငတ်ိ6သ့ည ်မိနး်မတိ6အ့ားစနွ ့၍် ေယာကျ်ားများထ ံကာမဂ6ဏခ်စံားရန ်

လာbကေလသေလာ။  
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ကိ0ယဝ်န်ဖျကခ်ျြခငး်*+င် ့လWသတမ်Bများကိ0 တားြမစထ်ား`ပီး ြပစတ်ငစ်ရီငြ်ခငး်ခံရမည့် 
အြပစတ်ရားများအြဖစ ်ြမငပ်ါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ  ြမငသ်ည ် /  ြမငသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ကမ}ာဦးကျမ်း ၉:၆-၇ - ၆ အbကငသ်Nသည ်လN၏အေသးွကိ6သနွး်၏။ ထိ6သN၏အေသးွကိ6လNလကြ်ဖင် ့
သနွး်ရမည။်အေbကာငး်မNကားဘ6ရားသခငသ်ည ်မိမိပံ6သ�ာန<်0င်အ့ညလီNကိ6ဖနဆ်ငး်ေတာ်မN၏။  
၇ သငတ်ိ6သ့ည ်သားကိ6ဘာွး၍များြပားbကေလာ။့ ေြမေပuမ0ာ အလနွေ်မးွဘာွး၍ များြပားbကေလာ ့

ဟ6 မိန်ေ့တာ်မN၏။ 

ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၂၀:၁၃ - လNအသကက်ိ6မသတ<်0င်။့  
ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၂၁:၁၂-လNကိ6အေသသတေ်သာသNသညအ်ေသသတြ်ခငး်ကိ6အမ0နခ်ရံမည။် 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၃၂ - ဧကနစ်ငစ်စ ်မညသ်Nမဆိ6 အbကငသ်Nတစဦ်းတစေ်ယာကအ်ားအသက ်တစေ်ချာငး် ၏ 

အစားလညး် မဟ6တဘ် ဲတိ6ငး်ြပည၌် ဆNပNေသာငး်ကျနး်(မ\ကိ6ြပVလ6ပ်)ြခငး်ေbကာင့ ်လညး် မဟ6တဘ် ဲ

(မတရားသကသ်က)်သတြ်ဖတခ်ဲပ့ါလdငထ်ိ6သNသညလ်Nခပ်သမိ်းတိ6က့ိ6သတြ်ဖတ ်ဘသိကဲသ့ိ6ပ့ငြ်ဖစ၏်။  
စWရတလွအ်စ_ရာအလီ ်၁၇:၃၁၎ငး်ြပငအ်သငတ်ိ6သ့ညစ်းီပာွးေရးကျပ်တညး်မ\ကိ6စိ6းရိမ်ေသာေbကာင့ ်
မိမိတိ6၏့ သားသမီးများအား မသတြ်ဖတb်ကက6နလ်င့။် (စငစ်စ)် ငါအ/0ငြ်မတသ်ညပ်ငလ်dငယ်ငး် တိ6 ့ အား 
လညး်ေကာငး်၊ အသငတ်ိ6အ့ား လညး်ေကာငး်၊စားနပ်ရိကpာ ချီးြမUင့ေ်ပးသနားေတာ် မNေပ သည။် 
ဧကနမ်လွ၎ဲငး်တိ6အ့ား သတြ်ဖတြ်ခငး်ကားအလနွe်ကးီေလးေသာြပစမ်\ပငြ်ဖစေ်ချသတညး်  
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လငိတ်Wဆကဆ်ြံခငး်ကိ0 တားြမစထ်ား`ပီး ြပစတ်ငစ်ရီငြ်ခငး်ခံရမည့်အြပစတ်ရားအြဖစ ်

ြမငပ်ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ြမငသ်ည ် /  ြမငသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဝတြ်ပ[ရာကျမ်း ၁၈:၂၂ - မိနး်မ<0င် ့ေပါငး်ေဘာ်သကဲသ့ိ6 ့ ေယာကျ်ားချငး်မေပါငး်ေဘာ်ရ။ ရံွ/0ာဘယွ ်

အမ\ြဖစ၏်။  
ဝတြ်ပ[ရာကျမ်း ၂၀:၁၃ - မိနး်မ<0င်ေ့ပါငး်ေဘာ်သကဲသ့ိ6 ့ ေယာကျ်ားြခငး်ေပါငး်ေဘာ်လdင ်ထိ6သN<0စ ်

ေယာကတ်ိ6သ့ည၊် ရံွ/0ာဘယွေ်သာအမ\ကိ6ြပVေသာေbကာင်၊့ အေသသတြ်ခငး်ကိ6အမ0နခ်ရံမည။် 

ေသထိ6ကေ်သာအြပစ/်0ိ၏။  
ေရာမဩဝါဒစာ ၁: ၂၆-၂၇ - ၂၆ ... ဘ6ရားသခငသ်ည ်သNတိ6က့ိ6 /0ကေ်bကာကဘ်ယွေ်သာ ကေိလသာ 

လကသ်ိ6 ့ ၂၇ ..../0ကေ်bကာကဘ်ယွေ်သာအမ\ကိ6 ေယာကျ်ားချငး်ြပVလျက၊် မိမိတိ6 ့ မ0ားယငွး်ြခငး်<0င် ့
အေလျာက ်မိမိတိ6အ့ြပစဒ်ဏက်ိ6 ခရံbက၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွအ်အရ််ရာဖ် ၇:၈၀-၈၁၈၀(ဟယအ်ချငး်တိ6 ့)အသငတ်ိ6သ့ညအ်bကငစ်ကဆ်6ပ်ရံွ R /0ာဖွယက်စိo 
ကိ6 ကျzးလနွb်ကေလသေလာ။ယငး် စကဆ်6ပ်ရံွ R /0ာဖွယက်စိoကိ6 အသငတ်ိ6၏့အလျင ်စbကဝဠာခပ် 
သမိ်းတိ6 ့ အနက ်မညသ်Nတဦးတေယာကမ်d ကျzးလနွခ်ဲသ့ညမ်/0ိခဲေ့ပ။ ၈၁ မ6ချဧကနအ်သငတ်ိ6သ့ည ်

မိနး်မ တိ6က့ိ6စနွ ့၍်[ေယာကျ်ား များထကံာမဂ6ဏခ်စံားရနသ်ာွးbကက6နသ်ည]်။(တစန်ညး်ေယာကျ်ား 
များ ထ ံကာမဂ6ဏခ်စံားရန ်သာွးbက က6န၏်။) ထိ6မdမက အသငတ်ိ6သ့ည ်(အရာရာတငွလ်ညး် အ 
လနွအ်မငး်) စညး်ကမ်း ကျzးလနွသ်Nများပင ်ြဖစb်ကက6န ်သတညး်။  

စWရဟန်မ်လ၂်၇:၅၄-၅၅ - ၄၅….အသငတ်ိ6သ့ည ်သြိမငb်ကလျက ်စကဆ်6ပ်ဖွယရ်ာအမ\ကိ6 ကျzးလနွ ်

bကေလသေလာ။ ၅၅ အသငတ်ိ6သ့ည ်မိနး်မတိ6အ့ားစနွ ့၍် ေယာကျ်ားများထ ံကာမဂ6ဏခ်စံားရန ်

လာbကေလသေလာ။  
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ကိ0ယဝ်န်ဖျကခ်ျြခငး်*+င် ့လWသတမ်Bများကိ0 တားြမစထ်ား`ပီး ြပစတ်ငစ်ရီငြ်ခငး်ခံရမည့် 
အြပစတ်ရားများအြဖစ ်ြမငပ်ါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ  ြမငသ်ည ် /  ြမငသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ကမ}ာဦးကျမ်း ၉:၆-၇ - ၆ အbကငသ်Nသည ်လN၏အေသးွကိ6သနွး်၏။ ထိ6သN၏အေသးွကိ6လNလကြ်ဖင် ့
သနွး်ရမည။်အေbကာငး်မNကားဘ6ရားသခငသ်ည ်မိမိပံ6သ�ာန<်0င်အ့ညလီNကိ6ဖနဆ်ငး်ေတာ်မN၏။  
၇ သငတ်ိ6သ့ည ်သားကိ6ဘာွး၍များြပားbကေလာ။့ ေြမေပuမ0ာ အလနွေ်မးွဘာွး၍ များြပားbကေလာ ့

ဟ6 မိန်ေ့တာ်မN၏။ 

ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၂၀:၁၃ - လNအသကက်ိ6မသတ<်0င်။့  
ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၂၁:၁၂-လNကိ6အေသသတေ်သာသNသညအ်ေသသတြ်ခငး်ကိ6အမ0နခ်ရံမည။် 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၃၂ - ဧကနစ်ငစ်စ ်မညသ်Nမဆိ6 အbကငသ်Nတစဦ်းတစေ်ယာကအ်ားအသက ်တစေ်ချာငး် ၏ 

အစားလညး် မဟ6တဘ် ဲတိ6ငး်ြပည၌် ဆNပNေသာငး်ကျနး်(မ\ကိ6ြပVလ6ပ်)ြခငး်ေbကာင့ ်လညး် မဟ6တဘ် ဲ

(မတရားသကသ်က)်သတြ်ဖတခ်ဲပ့ါလdငထ်ိ6သNသညလ်Nခပ်သမိ်းတိ6က့ိ6သတြ်ဖတ ်ဘသိကဲသ့ိ6ပ့ငြ်ဖစ၏်။  
စWရတလွအ်စ_ရာအလီ ်၁၇:၃၁၎ငး်ြပငအ်သငတ်ိ6သ့ညစ်းီပာွးေရးကျပ်တညး်မ\ကိ6စိ6းရိမ်ေသာေbကာင့ ်
မိမိတိ6၏့ သားသမီးများအား မသတြ်ဖတb်ကက6နလ်င့။် (စငစ်စ)် ငါအ/0ငြ်မတသ်ညပ်ငလ်dငယ်ငး် တိ6 ့ အား 
လညး်ေကာငး်၊ အသငတ်ိ6အ့ား လညး်ေကာငး်၊စားနပ်ရိကpာ ချီးြမUင့ေ်ပးသနားေတာ် မNေပ သည။် 
ဧကနမ်လွ၎ဲငး်တိ6အ့ား သတြ်ဖတြ်ခငး်ကားအလနွe်ကးီေလးေသာြပစမ်\ပငြ်ဖစေ်ချသတညး်  
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လငိတ်Wဆကဆ်ြံခငး်ကိ0 တားြမစထ်ား`ပီး ြပစတ်ငစ်ရီငြ်ခငး်ခံရမည့်အြပစတ်ရားအြဖစ ်

ြမငပ်ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ြမငသ်ည ် /  ြမငသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဝတြ်ပ[ရာကျမ်း ၁၈:၂၂ - မိနး်မ<0င် ့ေပါငး်ေဘာ်သကဲသ့ိ6 ့ ေယာကျ်ားချငး်မေပါငး်ေဘာ်ရ။ ရံွ/0ာဘယွ ်

အမ\ြဖစ၏်။  
ဝတြ်ပ[ရာကျမ်း ၂၀:၁၃ - မိနး်မ<0င်ေ့ပါငး်ေဘာ်သကဲသ့ိ6 ့ ေယာကျ်ားြခငး်ေပါငး်ေဘာ်လdင ်ထိ6သN<0စ ်

ေယာကတ်ိ6သ့ည၊် ရံွ/0ာဘယွေ်သာအမ\ကိ6ြပVေသာေbကာင်၊့ အေသသတြ်ခငး်ကိ6အမ0နခ်ရံမည။် 

ေသထိ6ကေ်သာအြပစ/်0ိ၏။  
ေရာမဩဝါဒစာ ၁: ၂၆-၂၇ - ၂၆ ... ဘ6ရားသခငသ်ည ်သNတိ6က့ိ6 /0ကေ်bကာကဘ်ယွေ်သာ ကေိလသာ 

လကသ်ိ6 ့ ၂၇ ..../0ကေ်bကာကဘ်ယွေ်သာအမ\ကိ6 ေယာကျ်ားချငး်ြပVလျက၊် မိမိတိ6 ့ မ0ားယငွး်ြခငး်<0င် ့
အေလျာက ်မိမိတိ6အ့ြပစဒ်ဏက်ိ6 ခရံbက၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွအ်အရ််ရာဖ် ၇:၈၀-၈၁၈၀(ဟယအ်ချငး်တိ6 ့)အသငတ်ိ6သ့ညအ်bကငစ်ကဆ်6ပ်ရံွ R /0ာဖွယက်စိo 
ကိ6 ကျzးလနွb်ကေလသေလာ။ယငး် စကဆ်6ပ်ရံွ R /0ာဖွယက်စိoကိ6 အသငတ်ိ6၏့အလျင ်စbကဝဠာခပ် 
သမိ်းတိ6 ့ အနက ်မညသ်Nတဦးတေယာကမ်d ကျzးလနွခ်ဲသ့ညမ်/0ိခဲေ့ပ။ ၈၁ မ6ချဧကနအ်သငတ်ိ6သ့ည ်

မိနး်မ တိ6က့ိ6စနွ ့၍်[ေယာကျ်ား များထကံာမဂ6ဏခ်စံားရနသ်ာွးbကက6နသ်ည]်။(တစန်ညး်ေယာကျ်ား 
များ ထ ံကာမဂ6ဏခ်စံားရန ်သာွးbက က6န၏်။) ထိ6မdမက အသငတ်ိ6သ့ည ်(အရာရာတငွလ်ညး် အ 
လနွအ်မငး်) စညး်ကမ်း ကျzးလနွသ်Nများပင ်ြဖစb်ကက6န ်သတညး်။  

စWရဟန်မ်လ၂်၇:၅၄-၅၅ - ၄၅….အသငတ်ိ6သ့ည ်သြိမငb်ကလျက ်စကဆ်6ပ်ဖွယရ်ာအမ\ကိ6 ကျzးလနွ ်

bကေလသေလာ။ ၅၅ အသငတ်ိ6သ့ည ်မိနး်မတိ6အ့ားစနွ ့၍် ေယာကျ်ားများထ ံကာမဂ6ဏခ်စံားရန ်

လာbကေလသေလာ။  
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ကိ0ယဝ်န်ဖျကခ်ျြခငး်*+င် ့လWသတမ်Bများကိ0 တားြမစထ်ား`ပီး ြပစတ်ငစ်ရီငြ်ခငး်ခံရမည့် 
အြပစတ်ရားများအြဖစ ်ြမငပ်ါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ  ြမငသ်ည ် /  ြမငသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ကမ}ာဦးကျမ်း ၉:၆-၇ - ၆ အbကငသ်Nသည ်လN၏အေသးွကိ6သနွး်၏။ ထိ6သN၏အေသးွကိ6လNလကြ်ဖင် ့
သနွး်ရမည။်အေbကာငး်မNကားဘ6ရားသခငသ်ည ်မိမိပံ6သ�ာန<်0င်အ့ညလီNကိ6ဖနဆ်ငး်ေတာ်မN၏။  
၇ သငတ်ိ6သ့ည ်သားကိ6ဘာွး၍များြပားbကေလာ။့ ေြမေပuမ0ာ အလနွေ်မးွဘာွး၍ များြပားbကေလာ ့

ဟ6 မိန်ေ့တာ်မN၏။ 

ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၂၀:၁၃ - လNအသကက်ိ6မသတ<်0င်။့  
ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၂၁:၁၂-လNကိ6အေသသတေ်သာသNသညအ်ေသသတြ်ခငး်ကိ6အမ0နခ်ရံမည။် 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၃၂ - ဧကနစ်ငစ်စ ်မညသ်Nမဆိ6 အbကငသ်Nတစဦ်းတစေ်ယာကအ်ားအသက ်တစေ်ချာငး် ၏ 

အစားလညး် မဟ6တဘ် ဲတိ6ငး်ြပည၌် ဆNပNေသာငး်ကျနး်(မ\ကိ6ြပVလ6ပ်)ြခငး်ေbကာင့ ်လညး် မဟ6တဘ် ဲ

(မတရားသကသ်က)်သတြ်ဖတခ်ဲပ့ါလdငထ်ိ6သNသညလ်Nခပ်သမိ်းတိ6က့ိ6သတြ်ဖတ ်ဘသိကဲသ့ိ6ပ့ငြ်ဖစ၏်။  
စWရတလွအ်စ_ရာအလီ ်၁၇:၃၁၎ငး်ြပငအ်သငတ်ိ6သ့ညစ်းီပာွးေရးကျပ်တညး်မ\ကိ6စိ6းရိမ်ေသာေbကာင့ ်
မိမိတိ6၏့ သားသမီးများအား မသတြ်ဖတb်ကက6နလ်င့။် (စငစ်စ)် ငါအ/0ငြ်မတသ်ညပ်ငလ်dငယ်ငး် တိ6 ့ အား 
လညး်ေကာငး်၊ အသငတ်ိ6အ့ား လညး်ေကာငး်၊စားနပ်ရိကpာ ချီးြမUင့ေ်ပးသနားေတာ် မNေပ သည။် 
ဧကနမ်လွ၎ဲငး်တိ6အ့ား သတြ်ဖတြ်ခငး်ကားအလနွe်ကးီေလးေသာြပစမ်\ပငြ်ဖစေ်ချသတညး်  
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အြပစတ်ရားအတကွအ်ြပစဒ်ဏ်စရီငြ်ခငး်ကိ0‘ေကာငး်မွန်ေသာအလ0ပ်များ’လ0ပ်ေဆာငြ်ခငး် 

ြဖင် ့ေခ◌ျဖျက*်ိ0ငပ်ါသလား။ (Sevap) 
သမ#ာကျမ်းစာ မေချဖျက*်ိ0ငပ်ါ  /  ေချဖျက*်ိ0ငသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေရာမဩဝါဒစာ ၃:၂၈ -ထိ6ေbကာင်လ့Nမညသ်ညက်ား၊ ပညတတ်ရား၏ အကျင်မ့/0ိဘ ဲယံ6bကညြ်ခငး် 
အားြဖင် ့ေြဖာင်မ့တရ်ာသိ6 ့ ေရာကတ်တသ်ညဟ်6ယNရ၏။ 

ဂလာတဩိဝါဒစာ ၃:၁၁ -တဖနတ်ံ6၊ ေြဖာင်မ့တေ်သာသNသည ်ယံ6bကညြ်ခငး်အားြဖင် ့အသက/်0င ်လမိ်မ့ည။် 
တတိ0ဩဝါဒစာ ၃:၅-၆-ငါတိ6က့ျင်ေ့သာ ေြဖာင်မ့တြ်ခငး်အကျင်အ့ားြဖင်မ့ဟ6တဘ်၊ဲ မိမိသနားြခငး် 
ကr6ဏာေတာ်<0င်အ့ည.ီ... 

:+ငယ်ာက0ပ် ဩဝါဒစာ ၂:၁၀ - အဘယသ်ိ6န့ညး်ဟNမNကား၊ ပညတတ်ရားအလံ6းစံ6ကိ6 ေစာင်ေ့/0ာက ်

သညတ်ငွ ်တစံ6တခ6၌မ0ားမိလdင၊် ပညတတ်ရားကိ6 လနွက်ျzးေသာအြပစ/်0ိ၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာဟWဒ ်၁၁:၁၁၄ - …(မလွဧဲကနေ်ကာငး်မ\သ6စrိ6ကမ်ျားသညမ်ေကာငး်မ\ဒ6စrိ6ကမ်ျားကိ6ပေပျာက ်

ေစက6န၏်။)  

အန်ကးီ ၂၉:၇-အbကငသ်Nတိ6သ့ည ်"အမီာန"် သကဝ်ငယ်ံ6bကည]်ပီးေကာငး်ြမတေ်သာအကျင့သ်လီ 
များကိ6 ကျင့မ်Nေဆာကတ်ညb်ကပါမN၊ မလွဧဲကန ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်၎ငး်တိ6၏့ ြပစမ်\ဒ6စrိ6က ်များ 
ကိ6 ၎ငး်တိ6မ့0 ပေပျာကေ်စေတာ်မNမည။် 

စWရတန်ွနဂျမ် ၅၃:၃၂ - (ထိ6ေကာငး်မ\ြပVသNတိ6မ့0ာ) အေသးအဖွဲြပစမ်\များကိ6 (မေတာ်တဆ) ြပVမိ 
bကေသာ် လညး် eကးီေလးေသာ ြပစမ်\တိ6မ့0လညး်ေကာငး်၊ ညစည်မ်းမ\တိ6မ့0လညး်ေကာငး်၊(အထNး) 
bကF ေ/0ာငb်ကက6န၏်။ ဧကနမ်လွ ဲအသင့အ်ား ဖနဆ်ငး်ေမးွြမzေတာ်မNေသာ အ/0ငြ်မတသ်ည ်

ကျယဝ်နး်လ0စာွေသာ လတွ]်ငမိ်း ချမ်းသာခငွ့က်ိ6 ပိ6ငဆ်ိ6ငေ်တာမ်Nေသာ အ/0ငြ်မတြ်ဖစေ်တာ်မN၏။  

ကယတ်ငေ်တာ်မWြခငး် 
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လWတစဉ်းီသည‘်ခရစယ်ာန်’တစဉ်းီ သိ0မ့ဟ0တ‘်မွတစ်လင’်တစဉ်းီအေနြဖင် ့ေမွးဖွား ြခငး် 

ခံရပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မခံရပါ  /  ခံရသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁:၁၂-၁၃ - ၁၂ ထိ6သNကိ6လကခ်သံမdေသာသNတညး်ဟNေသာ ကိ6ယေ်တာက်ိ6 
ယံ6bကညေ်သာသNတိ6အ့ား၊ဘ6ရားသခင၏်သားြဖစရ်ေသာအခငွ်က့ိ6ေပးေတာ်မN၏။  ၁၃ထိ6သားတိ6မ့N 
ကား၊လNမျိVး<0င်စ့ပ်ဆိ6င၍်ဘာွးေသာသားမဟ6တ။်ေမထ6နသ်ဝံါသအားြဖင် ့ဘာွးေသာသားမဟ6တ။် 
လNအလိ6အေလျာကဘ်ာွးေသာသားမဟ6တ။် ဘ6ရားသခငဘ်ာွးေတာ်မNေသာသားြဖစသ်တညး်။ 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၃:၅ - ေယr\ကလညး်၊ေရ<0င်ဝ့ိညာFေတာ်မေမးွေသာသNမညသ်ညက်ား၊ 
ဘ6ရား သခင၏်<ိ6ငင်ေံတာ်သိ6 ့ မဝငရ်ဟ6 ငါအမ0နအ်ကနဆ်ိ6၏။ 

:+ငေ်ပတR0ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁:၂၃ - သငတ်ိ6သ့ည ်ေဖာကြ်ပနပ်ျကစ်းီတတေ်သာ မျိVးေစအ့ား 
ြဖင် ့ြဖစဘ်ာွးသညမ်ဟ6တ၊် မေဖာကြ်ပနမ်ပျကစ်းီတတေ်သာ မျိVးေစတ့ညး်ဟNေသာ အသက/်0င၍် 

အစFအ]မဲတညေ်တာ်မNေသာ ဘ6ရားသခင၏်<\တက်ပတေ်တာ်အားြဖင် ့ြဖစဘ်ာွးေသာေbကာင်.့. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွက်ာဖိရိRW*Wန် ၁၀၉:၁-၆ - ၁(အိ6-နဗီတမနေ်တာ်) အသငသ်ည ်(ဤသိ6 ့)ေြပာbကားပါေလ၊ အိ6-
"ကာဖိရ်" ြငငး်ပယသ်Nအေပါငး်တိ6။့ ၆(စငစ်စမ်0ာကား) အသငတ်ိ6အ့ဖိ6 ့ အသငတ်ိ6၏့အကျိVး၊ 
လမ်းစF၊ သာသ နာြဖစ၍် ငါ၏အဖိ6 ့ ငါ၏ အကျိVး၊ လမ်းစF၊ သာသနာပငြ်ဖစေ်ပသည။်  
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အြပစတ်ရားအတကွအ်ြပစဒ်ဏ်စရီငြ်ခငး်ကိ0‘ေကာငး်မွန်ေသာအလ0ပ်များ’လ0ပ်ေဆာငြ်ခငး် 

ြဖင် ့ေခ◌ျဖျက*်ိ0ငပ်ါသလား။ (Sevap) 
သမ#ာကျမ်းစာ မေချဖျက*်ိ0ငပ်ါ  /  ေချဖျက*်ိ0ငသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေရာမဩဝါဒစာ ၃:၂၈ -ထိ6ေbကာင်လ့Nမညသ်ညက်ား၊ ပညတတ်ရား၏ အကျင်မ့/0ိဘ ဲယံ6bကညြ်ခငး် 
အားြဖင် ့ေြဖာင်မ့တရ်ာသိ6 ့ ေရာကတ်တသ်ညဟ်6ယNရ၏။ 

ဂလာတဩိဝါဒစာ ၃:၁၁ -တဖနတ်ံ6၊ ေြဖာင်မ့တေ်သာသNသည ်ယံ6bကညြ်ခငး်အားြဖင် ့အသက/်0င ်လမိ်မ့ည။် 
တတိ0ဩဝါဒစာ ၃:၅-၆-ငါတိ6က့ျင်ေ့သာ ေြဖာင်မ့တြ်ခငး်အကျင်အ့ားြဖင်မ့ဟ6တဘ်၊ဲ မိမိသနားြခငး် 
ကr6ဏာေတာ်<0င်အ့ည.ီ... 

:+ငယ်ာက0ပ် ဩဝါဒစာ ၂:၁၀ - အဘယသ်ိ6န့ညး်ဟNမNကား၊ ပညတတ်ရားအလံ6းစံ6ကိ6 ေစာင်ေ့/0ာက ်

သညတ်ငွ ်တစံ6တခ6၌မ0ားမိလdင၊် ပညတတ်ရားကိ6 လနွက်ျzးေသာအြပစ/်0ိ၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာဟWဒ ်၁၁:၁၁၄ - …(မလွဧဲကနေ်ကာငး်မ\သ6စrိ6ကမ်ျားသညမ်ေကာငး်မ\ဒ6စrိ6ကမ်ျားကိ6ပေပျာက ်

ေစက6န၏်။)  

အန်ကးီ ၂၉:၇-အbကငသ်Nတိ6သ့ည ်"အမီာန"် သကဝ်ငယ်ံ6bကည]်ပီးေကာငး်ြမတေ်သာအကျင့သ်လီ 
များကိ6 ကျင့မ်Nေဆာကတ်ညb်ကပါမN၊ မလွဧဲကန ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်၎ငး်တိ6၏့ ြပစမ်\ဒ6စrိ6က ်များ 
ကိ6 ၎ငး်တိ6မ့0 ပေပျာကေ်စေတာ်မNမည။် 

စWရတန်ွနဂျမ် ၅၃:၃၂ - (ထိ6ေကာငး်မ\ြပVသNတိ6မ့0ာ) အေသးအဖွဲြပစမ်\များကိ6 (မေတာ်တဆ) ြပVမိ 
bကေသာ ်လညး် eကးီေလးေသာ ြပစမ်\တိ6မ့0လညး်ေကာငး်၊ ညစည်မ်းမ\တိ6မ့0လညး်ေကာငး်၊(အထNး) 
bကF ေ/0ာငb်ကက6န၏်။ ဧကနမ်လွ ဲအသင့အ်ား ဖနဆ်ငး်ေမးွြမzေတာ်မNေသာ အ/0ငြ်မတသ်ည ်

ကျယဝ်နး်လ0စာွေသာ လတွ]်ငမိ်း ချမ်းသာခငွ့က်ိ6 ပိ6ငဆ်ိ6ငေ်တာမ်Nေသာ အ/0ငြ်မတြ်ဖစေ်တာ်မN၏။  

ကယတ်ငေ်တာ်မWြခငး် 
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လWတစဉ်းီသည‘်ခရစယ်ာန်’တစဉ်းီ သိ0မ့ဟ0တ‘်မွတစ်လင’်တစဉ်းီအေနြဖင် ့ေမွးဖွား ြခငး် 

ခံရပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မခံရပါ  /  ခံရသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁:၁၂-၁၃ - ၁၂ ထိ6သNကိ6လကခ်သံမdေသာသNတညး်ဟNေသာ ကိ6ယေ်တာက်ိ6 
ယံ6bကညေ်သာသNတိ6အ့ား၊ဘ6ရားသခင၏်သားြဖစရ်ေသာအခငွ်က့ိ6ေပးေတာ်မN၏။  ၁၃ထိ6သားတိ6မ့N 
ကား၊လNမျိVး<0င်စ့ပ်ဆိ6င၍်ဘာွးေသာသားမဟ6တ။်ေမထ6နသ်ဝံါသအားြဖင် ့ဘာွးေသာသားမဟ6တ။် 
လNအလိ6အေလျာကဘ်ာွးေသာသားမဟ6တ။် ဘ6ရားသခငဘ်ာွးေတာ်မNေသာသားြဖစသ်တညး်။ 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၃:၅ - ေယr\ကလညး်၊ေရ<0င်ဝ့ိညာFေတာ်မေမးွေသာသNမညသ်ညက်ား၊ 
ဘ6ရား သခင၏်<ိ6ငင်ေံတာ်သိ6 ့ မဝငရ်ဟ6 ငါအမ0နအ်ကနဆ်ိ6၏။ 

:+ငေ်ပတR0ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁:၂၃ - သငတ်ိ6သ့ည ်ေဖာကြ်ပနပ်ျကစ်းီတတေ်သာ မျိVးေစအ့ား 
ြဖင် ့ြဖစဘ်ာွးသညမ်ဟ6တ၊် မေဖာကြ်ပနမ်ပျကစ်းီတတေ်သာ မျိVးေစတ့ညး်ဟNေသာ အသက/်0င၍် 

အစFအ]မဲတညေ်တာ်မNေသာ ဘ6ရားသခင၏်<\တက်ပတေ်တာ်အားြဖင် ့ြဖစဘ်ာွးေသာေbကာင်.့. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွက်ာဖိရိRW*Wန် ၁၀၉:၁-၆ - ၁(အိ6-နဗီတမနေ်တာ်) အသငသ်ည ်(ဤသိ6 ့)ေြပာbကားပါေလ၊ အိ6-
"ကာဖိရ်" ြငငး်ပယသ်Nအေပါငး်တိ6။့ ၆(စငစ်စမ်0ာကား) အသငတ်ိ6အ့ဖိ6 ့ အသငတ်ိ6၏့အကျိVး၊ 
လမ်းစF၊ သာသ နာြဖစ၍် ငါ၏အဖိ6 ့ ငါ၏ အကျိVး၊ လမ်းစF၊ သာသနာပငြ်ဖစေ်ပသည။်  
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အြပစတ်ရားအတကွအ်ြပစဒ်ဏ်စရီငြ်ခငး်ကိ0‘ေကာငး်မွန်ေသာအလ0ပ်များ’လ0ပ်ေဆာငြ်ခငး် 

ြဖင် ့ေခ◌ျဖျက*်ိ0ငပ်ါသလား။ (Sevap) 
သမ#ာကျမ်းစာ မေချဖျက*်ိ0ငပ်ါ  /  ေချဖျက*်ိ0ငသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေရာမဩဝါဒစာ ၃:၂၈ -ထိ6ေbကာင်လ့Nမညသ်ညက်ား၊ ပညတတ်ရား၏ အကျင်မ့/0ိဘ ဲယံ6bကညြ်ခငး် 
အားြဖင် ့ေြဖာင်မ့တရ်ာသိ6 ့ ေရာကတ်တသ်ညဟ်6ယNရ၏။ 

ဂလာတဩိဝါဒစာ ၃:၁၁ -တဖနတ်ံ6၊ ေြဖာင်မ့တေ်သာသNသည ်ယံ6bကညြ်ခငး်အားြဖင် ့အသက/်0င ်လမိ်မ့ည။် 
တတိ0ဩဝါဒစာ ၃:၅-၆-ငါတိ6က့ျင်ေ့သာ ေြဖာင်မ့တြ်ခငး်အကျင်အ့ားြဖင်မ့ဟ6တဘ်၊ဲ မိမိသနားြခငး် 
ကr6ဏာေတာ်<0င်အ့ည.ီ... 

:+ငယ်ာက0ပ် ဩဝါဒစာ ၂:၁၀ - အဘယသ်ိ6န့ညး်ဟNမNကား၊ ပညတတ်ရားအလံ6းစံ6ကိ6 ေစာင်ေ့/0ာက ်

သညတ်ငွ ်တစံ6တခ6၌မ0ားမိလdင၊် ပညတတ်ရားကိ6 လနွက်ျzးေသာအြပစ/်0ိ၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာဟWဒ ်၁၁:၁၁၄ - …(မလွဧဲကနေ်ကာငး်မ\သ6စrိ6ကမ်ျားသညမ်ေကာငး်မ\ဒ6စrိ6ကမ်ျားကိ6ပေပျာက ်

ေစက6န၏်။)  

အန်ကးီ ၂၉:၇-အbကငသ်Nတိ6သ့ည ်"အမီာန"် သကဝ်ငယ်ံ6bကည]်ပီးေကာငး်ြမတေ်သာအကျင့သ်လီ 
များကိ6 ကျင့မ်Nေဆာကတ်ညb်ကပါမN၊ မလွဧဲကန ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်၎ငး်တိ6၏့ ြပစမ်\ဒ6စrိ6က ်များ 
ကိ6 ၎ငး်တိ6မ့0 ပေပျာကေ်စေတာ်မNမည။် 

စWရတန်ွနဂျမ် ၅၃:၃၂ - (ထိ6ေကာငး်မ\ြပVသNတိ6မ့0ာ) အေသးအဖွဲြပစမ်\များကိ6 (မေတာ်တဆ) ြပVမိ 
bကေသာ် လညး် eကးီေလးေသာ ြပစမ်\တိ6မ့0လညး်ေကာငး်၊ ညစည်မ်းမ\တိ6မ့0လညး်ေကာငး်၊(အထNး) 
bကF ေ/0ာငb်ကက6န၏်။ ဧကနမ်လွ ဲအသင့အ်ား ဖနဆ်ငး်ေမးွြမzေတာ်မNေသာ အ/0ငြ်မတသ်ည ်

ကျယဝ်နး်လ0စာွေသာ လတွ]်ငမိ်း ချမ်းသာခငွ့က်ိ6 ပိ6ငဆ်ိ6ငေ်တာမ်Nေသာ အ/0ငြ်မတြ်ဖစေ်တာ်မN၏။  

ကယတ်ငေ်တာ်မWြခငး် 
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လWတစဉ်းီသည‘်ခရစယ်ာန်’တစဉ်းီ သိ0မ့ဟ0တ‘်မွတစ်လင’်တစဉ်းီအေနြဖင် ့ေမွးဖွား ြခငး် 

ခံရပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မခံရပါ  /  ခံရသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁:၁၂-၁၃ - ၁၂ ထိ6သNကိ6လကခ်သံမdေသာသNတညး်ဟNေသာ ကိ6ယေ်တာက်ိ6 
ယံ6bကညေ်သာသNတိ6အ့ား၊ဘ6ရားသခင၏်သားြဖစရ်ေသာအခငွ်က့ိ6ေပးေတာ်မN၏။  ၁၃ထိ6သားတိ6မ့N 
ကား၊လNမျိVး<0င်စ့ပ်ဆိ6င၍်ဘာွးေသာသားမဟ6တ။်ေမထ6နသ်ဝံါသအားြဖင် ့ဘာွးေသာသားမဟ6တ။် 
လNအလိ6အေလျာကဘ်ာွးေသာသားမဟ6တ။် ဘ6ရားသခငဘ်ာွးေတာ်မNေသာသားြဖစသ်တညး်။ 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၃:၅ - ေယr\ကလညး်၊ေရ<0င်ဝ့ိညာFေတာ်မေမးွေသာသNမညသ်ညက်ား၊ 
ဘ6ရား သခင၏်<ိ6ငင်ေံတာ်သိ6 ့ မဝငရ်ဟ6 ငါအမ0နအ်ကနဆ်ိ6၏။ 

:+ငေ်ပတR0ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁:၂၃ - သငတ်ိ6သ့ည ်ေဖာကြ်ပနပ်ျကစ်းီတတေ်သာ မျိVးေစအ့ား 
ြဖင် ့ြဖစဘ်ာွးသညမ်ဟ6တ၊် မေဖာကြ်ပနမ်ပျကစ်းီတတေ်သာ မျိVးေစတ့ညး်ဟNေသာ အသက/်0င၍် 

အစFအ]မဲတညေ်တာ်မNေသာ ဘ6ရားသခင၏်<\တက်ပတေ်တာ်အားြဖင် ့ြဖစဘ်ာွးေသာေbကာင်.့. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွက်ာဖိရိRW*Wန် ၁၀၉:၁-၆ - ၁(အိ6-နဗီတမနေ်တာ်) အသငသ်ည ်(ဤသိ6 ့)ေြပာbကားပါေလ၊ အိ6-
"ကာဖိရ်" ြငငး်ပယသ်Nအေပါငး်တိ6။့ ၆(စငစ်စမ်0ာကား) အသငတ်ိ6အ့ဖိ6 ့ အသငတ်ိ6၏့အကျိVး၊ 
လမ်းစF၊ သာသ နာြဖစ၍် ငါ၏အဖိ6 ့ ငါ၏ အကျိVး၊ လမ်းစF၊ သာသနာပငြ်ဖစေ်ပသည။်  
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အြပစတ်ရားအတကွအ်ြပစဒ်ဏ်စရီငြ်ခငး်ကိ0‘ေကာငး်မွန်ေသာအလ0ပ်များ’လ0ပ်ေဆာငြ်ခငး် 

ြဖင် ့ေခ◌ျဖျက*်ိ0ငပ်ါသလား။ (Sevap) 
သမ#ာကျမ်းစာ မေချဖျက*်ိ0ငပ်ါ  /  ေချဖျက*်ိ0ငသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေရာမဩဝါဒစာ ၃:၂၈ -ထိ6ေbကာင်လ့Nမညသ်ညက်ား၊ ပညတတ်ရား၏ အကျင်မ့/0ိဘ ဲယံ6bကညြ်ခငး် 
အားြဖင် ့ေြဖာင်မ့တရ်ာသိ6 ့ ေရာကတ်တသ်ညဟ်6ယNရ၏။ 

ဂလာတဩိဝါဒစာ ၃:၁၁ -တဖနတ်ံ6၊ ေြဖာင်မ့တေ်သာသNသည ်ယံ6bကညြ်ခငး်အားြဖင် ့အသက/်0င ်လမိ်မ့ည။် 
တတိ0ဩဝါဒစာ ၃:၅-၆-ငါတိ6က့ျင်ေ့သာ ေြဖာင်မ့တြ်ခငး်အကျင်အ့ားြဖင်မ့ဟ6တဘ်၊ဲ မိမိသနားြခငး် 
ကr6ဏာေတာ်<0င်အ့ည.ီ... 

:+ငယ်ာက0ပ် ဩဝါဒစာ ၂:၁၀ - အဘယသ်ိ6န့ညး်ဟNမNကား၊ ပညတတ်ရားအလံ6းစံ6ကိ6 ေစာင်ေ့/0ာက ်

သညတ်ငွ ်တစံ6တခ6၌မ0ားမိလdင၊် ပညတတ်ရားကိ6 လနွက်ျzးေသာအြပစ/်0ိ၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာဟWဒ ်၁၁:၁၁၄ - …(မလွဧဲကနေ်ကာငး်မ\သ6စrိ6ကမ်ျားသညမ်ေကာငး်မ\ဒ6စrိ6ကမ်ျားကိ6ပေပျာက ်

ေစက6န၏်။)  

အန်ကးီ ၂၉:၇-အbကငသ်Nတိ6သ့ည ်"အမီာန"် သကဝ်ငယ်ံ6bကည]်ပီးေကာငး်ြမတေ်သာအကျင့သ်လီ 
များကိ6 ကျင့မ်Nေဆာကတ်ညb်ကပါမN၊ မလွဧဲကန ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်၎ငး်တိ6၏့ ြပစမ်\ဒ6စrိ6က ်များ 
ကိ6 ၎ငး်တိ6မ့0 ပေပျာကေ်စေတာ်မNမည။် 

စWရတန်ွနဂျမ် ၅၃:၃၂ - (ထိ6ေကာငး်မ\ြပVသNတိ6မ့0ာ) အေသးအဖွဲြပစမ်\များကိ6 (မေတာ်တဆ) ြပVမိ 
bကေသာ ်လညး် eကးီေလးေသာ ြပစမ်\တိ6မ့0လညး်ေကာငး်၊ ညစည်မ်းမ\တိ6မ့0လညး်ေကာငး်၊(အထNး) 
bကF ေ/0ာငb်ကက6န၏်။ ဧကနမ်လွ ဲအသင့အ်ား ဖနဆ်ငး်ေမးွြမzေတာ်မNေသာ အ/0ငြ်မတသ်ည ်

ကျယဝ်နး်လ0စာွေသာ လတွ]်ငမိ်း ချမ်းသာခငွ့က်ိ6 ပိ6ငဆ်ိ6ငေ်တာမ်Nေသာ အ/0ငြ်မတြ်ဖစေ်တာ်မN၏။  

ကယတ်ငေ်တာ်မWြခငး် 
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လWတစဉ်းီသည‘်ခရစယ်ာန်’တစဉ်းီ သိ0မ့ဟ0တ‘်မွတစ်လင’်တစဉ်းီအေနြဖင် ့ေမွးဖွား ြခငး် 

ခံရပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မခံရပါ  /  ခံရသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁:၁၂-၁၃ - ၁၂ ထိ6သNကိ6လကခ်သံမdေသာသNတညး်ဟNေသာ ကိ6ယေ်တာက်ိ6 
ယံ6bကညေ်သာသNတိ6အ့ား၊ဘ6ရားသခင၏်သားြဖစရ်ေသာအခငွ်က့ိ6ေပးေတာ်မN၏။  ၁၃ထိ6သားတိ6မ့N 
ကား၊လNမျိVး<0င်စ့ပ်ဆိ6င၍်ဘာွးေသာသားမဟ6တ။်ေမထ6နသ်ဝံါသအားြဖင် ့ဘာွးေသာသားမဟ6တ။် 
လNအလိ6အေလျာကဘ်ာွးေသာသားမဟ6တ။် ဘ6ရားသခငဘ်ာွးေတာ်မNေသာသားြဖစသ်တညး်။ 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၃:၅ - ေယr\ကလညး်၊ေရ<0င်ဝ့ိညာFေတာ်မေမးွေသာသNမညသ်ညက်ား၊ 
ဘ6ရား သခင၏်<ိ6ငင်ေံတာ်သိ6 ့ မဝငရ်ဟ6 ငါအမ0နအ်ကနဆ်ိ6၏။ 

:+ငေ်ပတR0ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁:၂၃ - သငတ်ိ6သ့ည ်ေဖာကြ်ပနပ်ျကစ်းီတတေ်သာ မျိVးေစအ့ား 
ြဖင် ့ြဖစဘ်ာွးသညမ်ဟ6တ၊် မေဖာကြ်ပနမ်ပျကစ်းီတတေ်သာ မျိVးေစတ့ညး်ဟNေသာ အသက/်0င၍် 

အစFအ]မဲတညေ်တာ်မNေသာ ဘ6ရားသခင၏်<\တက်ပတေ်တာ်အားြဖင် ့ြဖစဘ်ာွးေသာေbကာင်.့. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွက်ာဖိရိRW*Wန် ၁၀၉:၁-၆ - ၁(အိ6-နဗီတမနေ်တာ်) အသငသ်ည ်(ဤသိ6 ့)ေြပာbကားပါေလ၊ အိ6-
"ကာဖိရ်" ြငငး်ပယသ်Nအေပါငး်တိ6။့ ၆(စငစ်စမ်0ာကား) အသငတ်ိ6အ့ဖိ6 ့ အသငတ်ိ6၏့အကျိVး၊ 
လမ်းစF၊ သာသ နာြဖစ၍် ငါ၏အဖိ6 ့ ငါ၏ အကျိVး၊ လမ်းစF၊ သာသနာပငြ်ဖစေ်ပသည။်  
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လWတစဉ်းီ၏ ကယတ်ငြ်ခငး်ခံရမBသည ်၄ငး်တိ0၏့ ကိ0ယပိ်0ငေ်ကာငး်မွန်ေသာ အလ0ပ်များ 

အေပ� မWတည*်ိ0ငပ်ါ သလား။ (Ameller) 
သမ#ာကျမ်းစာ မမWတညပ်ါ  /  မWတညသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေရာမဩဝါဒစာ ၄:၂ - အာြဗဟသံည ်အကျင်အ့ားြဖင် ့ေြဖာင်မ့တရ်ာသိ6ေ့ရာကသ်ညမ်0နလ်dင ်ဝါZကား 
စရာအေbကာငး်/0ိ၏။ ဘ6ရားသခင်ေ့/0 Rေတာ်၌ ထိ6သိ6မ့ဟ6တ။်  

ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၂:၈-၉ -၈ ယံ6bကညေ်သာအားြဖင်ေ့ကျးဇNးေတာ်ေbကာင်က့ယတ်ငြ်ခငး်သိ6 ့ ေရာက ်

ရ၏။ ကိ6ယအ်လိ6အေလျာက ်ေရာကသ်ညမ်ဟ6တ။် ဘ6ရားသခင ်သနားေတာ်မNရာြဖစသ်တညး်။ ၉ 

ကိ6ယက်6သိ6လေ်bကာင် ့ကယတ်ငေ်တာမ်Nြခငး်သိ6ေ့ရာကသ်ညမ်ဟ6တ။်သိ6 ့ြဖစ၍်အဘယသ်Nမd 
ဝါZကား စရာ အခငွ်မ့/0ိ။  
တတိ0ဩဝါဒစာ ၃:၄-၅ - ၄ ငါတိ6က့ိ6ကယတ်ငေ်တာ်မNေသာ အ/0ငဘ်6ရားသခင၏် ေစတနာေတာ်<0င် ့
လNတိ6က့ိ6ချစေ်တာ်မNေသာေမတ{ ာေတာ်သညေ်ပuထနွး်ေသာအခါ၊ ၅ငါတိ6က့ျင်ေ့သာေြဖာင်မ့တြ်ခ
ငး် အကျင်အ့ားြဖင် ့မဟ6တဘ်၊ဲ မိမိသနားြခငး်ကr6ဏာေတာ်<0င်အ့ည ီဒ6တယိ 

ေမးွြခငး်<0င်ဆ့ိ6ငေ်သာ ေဆးေbကာအသစြ်ပVြပငြ်ခငး်အားြဖင်၎့ငး်၊ ငါတိ6က့ိ6 ကယတ်ငေ်တာ်မN၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာဟWဒ ်၁၁:၁၁၄ - ….(မလွဧဲကန ်ေကာငး်မ\သ6စrိ6ကမ်ျားသညမ်ေကာငး်မ\ဒ6စrိ6ကမ်ျားကိ6ပေပျာက ်ေစက6န၏်။) 
အန်ကးီ၂၉:၇ - အbကငသ်Nတိ6သ့ည ်"အမီာန"် သကဝ်ငယ်ံ6bကည]်ပီး ေကာငး်ြမတေ်သာ အကျင့ ်သလီများကိ6 
ကျင့မ်Nေဆာကတ်ညb်ကပါမN၊ မလွဧဲကန ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်၎ငး်တိ6၏့ ြပစမ်\ဒ6စrိ6က ်များကိ6 ၎ငး်တိ6မ့0 
ပေပျာကေ်စေတာမ်Nမည။် ထိ6မ0တစပ်ါး မ6ချဧကန ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်၎ငး်တိ6အ့ား ၎ငး်တိ6 ့ 
ကျင့မ်Nလျက/်0ိခဲb့ကသညတ်ိ6ထ့က ်ေကာငး်ြမတေ်သာ အစားကိ6 ချီးြမUင့ေ်ပးသနားေတာ် မN အံသ့တညး်။  
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အြပစတ်ရား၏ြပစဒ်ဏ်မ+ ဘ0ရားသခင၏် ကယတ်ငြ်ခငး်ေပးသနားမBသည ်အေသးွေတာ် 
အားြဖင်ေ့ရွး*Bတမ်Bတငွ ်အစ�အ`မဲ မWတညပ်ါသလား။ (Kefaret) 

သမ#ာကျမ်းစာ မWတညသ်ည ် / မမWတညပ်ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဝတြ်ပ[ရာကျမ်း ၁၇:၁၁ - အေbကာငး်မNကား၊ ကိ6ယခ်<|ာအသကသ်ည ်အေသးွ၌တည၏်။ သငတ်ိ6 ့ြပV 
ေသာအြပစက်ိ6 ေြဖေစြခငး်င0ါ၊ ထိ6အေသးွကိ6သငတ်ိ6အ့ား ယဇ်ပလ> ငေ်ပuမ0ာ ငါေပး]ပီ။ လNအြပစက်ိ6 
ေြဖေသာအရာကား၊ အေသးွြဖစသ်တညး်။  
ေဟ`ဗဲဩဝါဒစာ ၉:၁၂၊၂၂ - ၁၂ ငါတိ6အ့ဘိ6ထ့ာဝရေရွး<\တြ်ခငး် ေကျးဇNးကိ6ခရံ၍ .... မိမိအေသးွ ေတာ်<0င် ့
သန်/့0ငး်ေရးဌာနထသဲိ6 ့ တခါတညး် ဝငေ်တာ်မN၏။ ၂၂ ပညတတ်ရားအတိ6ငး် ခပ်သမိ်း ေသာအရာတိ6က့ိ6 
က6နမ်တတ ်အေသးွအားြဖင် ့စငb်ကယေ်စတတ၏်။ အေသးွမသနွး်ေလာငး်ဘ ဲအြပစလ်တွြ်ခငး်မ/0ိ ။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂: ခေံပးြခငး်ကိ6လညး်(ငါအ/0ငသ်ည)် သေဘာတNလကခ်ေံတာ ်မNမညမ်ဟ6တ။် 
အဘယတ်စစ်ံ6 တစေ်ယာကေ်သာသN၏ထမံ0 ကိ6ယစ်ားလ ဲလ0ယြ်ခငး်ကိ6လညး် (ငါအ/0ငသ်ည)် 
လကခ်ေံတာ်မNမည ်မ ဟ6တ။်ထိ6 ့ြပငတ်ဝ (ထိ6ေနတ့ငွ)် ယငး်သNတိ6သ့ည ်(အြခားမညသ်ည့)် 
ကNညယီိ6ငး်ပငး်မ\ ကိ6မd လညး်ခbံကရမညမ်ဟ6တေ်ပ။ 

ဟဂျ ်၂၂:၃၇ - အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်အထေံတာ်သိ6 ့ ယငး် က6ရ်ဗာနသီားေကာငတ်ိ6၏့ အသားများ 
သည ်အလျငး်ေရာက/်0ိသည ်မဟ6တေ်ပ။ ထိ6နညး်တNစာွ ယငး်က6ရ်ဗာန ီသားေကာငတ်ိ6၏့ အေသးွ 
များသညလ်ညး် အလျငး်ေရာက/်0ိသည ်မဟ6တေ်ပ။ စငစ်စ ်အသငတ်ိ6၏့rိ6ေသေလးြမတမ်\၊ အမိန ့ ်
ေတာ်ကိ6rိ6ေသလိ6ကန်ာမ\၊ ေကာငး်ြမတေ်သာ အကျင့သ်လီသညသ်ာလdငထ်ိ6အ/0ငြ်မတ ်

အထေံတာ် သိ6 ့ ေရာက/်0ိေပသည။်  
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လWတစဉ်းီ၏ ကယတ်ငြ်ခငး်ခံရမBသည ်၄ငး်တိ0၏့ ကိ0ယပိ်0ငေ်ကာငး်မွန်ေသာ အလ0ပ်များ 

အေပ� မWတည*်ိ0ငပ်ါ သလား။ (Ameller) 
သမ#ာကျမ်းစာ မမWတညပ်ါ  /  မWတညသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေရာမဩဝါဒစာ ၄:၂ - အာြဗဟသံည ်အကျင်အ့ားြဖင် ့ေြဖာင်မ့တရ်ာသိ6ေ့ရာကသ်ညမ်0နလ်dင ်ဝါZကား 
စရာအေbကာငး်/0ိ၏။ ဘ6ရားသခင်ေ့/0 Rေတာ်၌ ထိ6သိ6မ့ဟ6တ။်  

ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၂:၈-၉ -၈ ယံ6bကညေ်သာအားြဖင်ေ့ကျးဇNးေတာ်ေbကာင်က့ယတ်ငြ်ခငး်သိ6 ့ ေရာက ်

ရ၏။ ကိ6ယအ်လိ6အေလျာက ်ေရာကသ်ညမ်ဟ6တ။် ဘ6ရားသခင ်သနားေတာ်မNရာြဖစသ်တညး်။ ၉ 

ကိ6ယက်6သိ6လေ်bကာင် ့ကယတ်ငေ်တာမ်Nြခငး်သိ6ေ့ရာကသ်ညမ်ဟ6တ။်သိ6 ့ြဖစ၍်အဘယသ်Nမd 
ဝါZကား စရာ အခငွ်မ့/0ိ။  
တတိ0ဩဝါဒစာ ၃:၄-၅ - ၄ ငါတိ6က့ိ6ကယတ်ငေ်တာ်မNေသာ အ/0ငဘ်6ရားသခင၏် ေစတနာေတာ်<0င် ့
လNတိ6က့ိ6ချစေ်တာ်မNေသာေမတ{ ာေတာ်သညေ်ပuထနွး်ေသာအခါ၊ ၅ငါတိ6က့ျင်ေ့သာေြဖာင်မ့တြ်ခ
ငး် အကျင်အ့ားြဖင် ့မဟ6တဘ်၊ဲ မိမိသနားြခငး်ကr6ဏာေတာ်<0င်အ့ည ီဒ6တယိ 

ေမးွြခငး်<0င်ဆ့ိ6ငေ်သာ ေဆးေbကာအသစြ်ပVြပငြ်ခငး်အားြဖင်၎့ငး်၊ ငါတိ6က့ိ6 ကယတ်ငေ်တာ်မN၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာဟWဒ ်၁၁:၁၁၄ - ….(မလွဧဲကန ်ေကာငး်မ\သ6စrိ6ကမ်ျားသညမ်ေကာငး်မ\ဒ6စrိ6ကမ်ျားကိ6ပေပျာက ်ေစက6န၏်။) 
အန်ကးီ၂၉:၇ - အbကငသ်Nတိ6သ့ည ်"အမီာန"် သကဝ်ငယ်ံ6bကည]်ပီး ေကာငး်ြမတေ်သာ အကျင့ ်သလီများကိ6 
ကျင့မ်Nေဆာကတ်ညb်ကပါမN၊ မလွဧဲကန ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်၎ငး်တိ6၏့ ြပစမ်\ဒ6စrိ6က ်များကိ6 ၎ငး်တိ6မ့0 
ပေပျာကေ်စေတာ်မNမည။် ထိ6မ0တစပ်ါး မ6ချဧကန ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်၎ငး်တိ6အ့ား ၎ငး်တိ6 ့ 
ကျင့မ်Nလျက/်0ိခဲb့ကသညတ်ိ6ထ့က ်ေကာငး်ြမတေ်သာ အစားကိ6 ချီးြမUင့ေ်ပးသနားေတာ ်မN အံသ့တညး်။  
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အြပစတ်ရား၏ြပစဒ်ဏ်မ+ ဘ0ရားသခင၏် ကယတ်ငြ်ခငး်ေပးသနားမBသည ်အေသးွေတာ် 
အားြဖင်ေ့ရွး*Bတမ်Bတငွ ်အစ�အ`မဲ မWတညပ်ါသလား။ (Kefaret) 

သမ#ာကျမ်းစာ မWတညသ်ည ် / မမWတညပ်ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဝတြ်ပ[ရာကျမ်း ၁၇:၁၁ - အေbကာငး်မNကား၊ ကိ6ယခ်<|ာအသကသ်ည ်အေသးွ၌တည၏်။ သငတ်ိ6 ့ြပV 
ေသာအြပစက်ိ6 ေြဖေစြခငး်င0ါ၊ ထိ6အေသးွကိ6သငတ်ိ6အ့ား ယဇ်ပလ> ငေ်ပuမ0ာ ငါေပး]ပီ။ လNအြပစက်ိ6 
ေြဖေသာအရာကား၊ အေသးွြဖစသ်တညး်။  
ေဟ`ဗဲဩဝါဒစာ ၉:၁၂၊၂၂ - ၁၂ ငါတိ6အ့ဘိ6ထ့ာဝရေရွး<\တြ်ခငး် ေကျးဇNးကိ6ခရံ၍ .... မိမိအေသးွ ေတာ်<0င် ့
သန်/့0ငး်ေရးဌာနထသဲိ6 ့ တခါတညး် ဝငေ်တာ်မN၏။ ၂၂ ပညတတ်ရားအတိ6ငး် ခပ်သမိ်း ေသာအရာတိ6က့ိ6 
က6နမ်တတ ်အေသးွအားြဖင် ့စငb်ကယေ်စတတ၏်။ အေသးွမသနွး်ေလာငး်ဘ ဲအြပစလ်တွြ်ခငး်မ/0ိ ။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂: ခေံပးြခငး်ကိ6လညး်(ငါအ/0ငသ်ည)် သေဘာတNလကခ်ေံတာ ်မNမညမ်ဟ6တ။် 
အဘယတ်စစ်ံ6 တစေ်ယာကေ်သာသN၏ထမံ0 ကိ6ယစ်ားလ ဲလ0ယြ်ခငး်ကိ6လညး် (ငါအ/0ငသ်ည)် 
လကခ်ေံတာ်မNမည ်မ ဟ6တ။်ထိ6 ့ြပငတ်ဝ (ထိ6ေနတ့ငွ)် ယငး်သNတိ6သ့ည ်(အြခားမညသ်ည့)် 
ကNညယီိ6ငး်ပငး်မ\ ကိ6မd လညး်ခbံကရမညမ်ဟ6တေ်ပ။ 

ဟဂျ ်၂၂:၃၇ - အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်အထေံတာ်သိ6 ့ ယငး် က6ရ်ဗာနသီားေကာငတ်ိ6၏့ အသားများ 
သည ်အလျငး်ေရာက/်0ိသည ်မဟ6တေ်ပ။ ထိ6နညး်တNစာွ ယငး်က6ရ်ဗာန ီသားေကာငတ်ိ6၏့ အေသးွ 
များသညလ်ညး် အလျငး်ေရာက/်0ိသည ်မဟ6တေ်ပ။ စငစ်စ ်အသငတ်ိ6၏့rိ6ေသေလးြမတမ်\၊ အမိန ့ ်
ေတာ်ကိ6rိ6ေသလိ6ကန်ာမ\၊ ေကာငး်ြမတေ်သာ အကျင့သ်လီသညသ်ာလdငထ်ိ6အ/0ငြ်မတ ်

အထေံတာ် သိ6 ့ ေရာက/်0ိေပသည။်  
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လWတစဉ်းီ၏ ကယတ်ငြ်ခငး်ခံရမBသည ်၄ငး်တိ0၏့ ကိ0ယပိ်0ငေ်ကာငး်မွန်ေသာ အလ0ပ်များ 

အေပ� မWတည*်ိ0ငပ်ါ သလား။ (Ameller) 
သမ#ာကျမ်းစာ မမWတညပ်ါ  /  မWတညသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေရာမဩဝါဒစာ ၄:၂ - အာြဗဟသံည ်အကျင်အ့ားြဖင် ့ေြဖာင်မ့တရ်ာသိ6ေ့ရာကသ်ညမ်0နလ်dင ်ဝါZကား 
စရာအေbကာငး်/0ိ၏။ ဘ6ရားသခင်ေ့/0 Rေတာ၌် ထိ6သိ6မ့ဟ6တ။်  

ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၂:၈-၉ -၈ ယံ6bကညေ်သာအားြဖင်ေ့ကျးဇNးေတာ်ေbကာင်က့ယတ်ငြ်ခငး်သိ6 ့ ေရာက ်

ရ၏။ ကိ6ယအ်လိ6အေလျာက ်ေရာကသ်ညမ်ဟ6တ။် ဘ6ရားသခင ်သနားေတာ်မNရာြဖစသ်တညး်။ ၉ 

ကိ6ယက်6သိ6လေ်bကာင် ့ကယတ်ငေ်တာမ်Nြခငး်သိ6ေ့ရာကသ်ညမ်ဟ6တ။်သိ6 ့ြဖစ၍်အဘယသ်Nမd 
ဝါZကား စရာ အခငွ်မ့/0ိ။  
တတိ0ဩဝါဒစာ ၃:၄-၅ - ၄ ငါတိ6က့ိ6ကယတ်ငေ်တာ်မNေသာ အ/0ငဘ်6ရားသခင၏် ေစတနာေတာ်<0င် ့
လNတိ6က့ိ6ချစေ်တာ်မNေသာေမတ{ ာေတာ်သညေ်ပuထနွး်ေသာအခါ၊ ၅ငါတိ6က့ျင်ေ့သာေြဖာင်မ့တြ်ခ
ငး် အကျင်အ့ားြဖင် ့မဟ6တဘ်၊ဲ မိမိသနားြခငး်ကr6ဏာေတာ်<0င်အ့ည ီဒ6တယိ 

ေမးွြခငး်<0င်ဆ့ိ6ငေ်သာ ေဆးေbကာအသစြ်ပVြပငြ်ခငး်အားြဖင်၎့ငး်၊ ငါတိ6က့ိ6 ကယတ်ငေ်တာ်မN၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာဟWဒ ်၁၁:၁၁၄ - ….(မလွဧဲကန ်ေကာငး်မ\သ6စrိ6ကမ်ျားသညမ်ေကာငး်မ\ဒ6စrိ6ကမ်ျားကိ6ပေပျာက ်ေစက6န၏်။) 
အန်ကးီ၂၉:၇ - အbကငသ်Nတိ6သ့ည ်"အမီာန"် သကဝ်ငယ်ံ6bကည]်ပီး ေကာငး်ြမတေ်သာ အကျင့ ်သလီများကိ6 
ကျင့မ်Nေဆာကတ်ညb်ကပါမN၊ မလွဧဲကန ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်၎ငး်တိ6၏့ ြပစမ်\ဒ6စrိ6က ်များကိ6 ၎ငး်တိ6မ့0 
ပေပျာကေ်စေတာ်မNမည။် ထိ6မ0တစပ်ါး မ6ချဧကန ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်၎ငး်တိ6အ့ား ၎ငး်တိ6 ့ 
ကျင့မ်Nလျက/်0ိခဲb့ကသညတ်ိ6ထ့က ်ေကာငး်ြမတေ်သာ အစားကိ6 ချီးြမUင့ေ်ပးသနားေတာ် မN အံသ့တညး်။  
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အြပစတ်ရား၏ြပစဒ်ဏ်မ+ ဘ0ရားသခင၏် ကယတ်ငြ်ခငး်ေပးသနားမBသည ်အေသးွေတာ် 
အားြဖင်ေ့ရွး*Bတမ်Bတငွ ်အစ�အ`မဲ မWတညပ်ါသလား။ (Kefaret) 

သမ#ာကျမ်းစာ မWတညသ်ည ် / မမWတညပ်ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဝတြ်ပ[ရာကျမ်း ၁၇:၁၁ - အေbကာငး်မNကား၊ ကိ6ယခ်<|ာအသကသ်ည ်အေသးွ၌တည၏်။ သငတ်ိ6 ့ြပV 
ေသာအြပစက်ိ6 ေြဖေစြခငး်င0ါ၊ ထိ6အေသးွကိ6သငတ်ိ6အ့ား ယဇ်ပလ> ငေ်ပuမ0ာ ငါေပး]ပီ။ လNအြပစက်ိ6 
ေြဖေသာအရာကား၊ အေသးွြဖစသ်တညး်။  
ေဟ`ဗဲဩဝါဒစာ ၉:၁၂၊၂၂ - ၁၂ ငါတိ6အ့ဘိ6ထ့ာဝရေရွး<\တြ်ခငး် ေကျးဇNးကိ6ခရံ၍ .... မိမိအေသးွ ေတာ်<0င် ့
သန်/့0ငး်ေရးဌာနထသဲိ6 ့ တခါတညး် ဝငေ်တာ်မN၏။ ၂၂ ပညတတ်ရားအတိ6ငး် ခပ်သမိ်း ေသာအရာတိ6က့ိ6 
က6နမ်တတ ်အေသးွအားြဖင် ့စငb်ကယေ်စတတ၏်။ အေသးွမသနွး်ေလာငး်ဘ ဲအြပစလ်တွြ်ခငး်မ/0ိ ။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂: ခေံပးြခငး်ကိ6လညး်(ငါအ/0ငသ်ည)် သေဘာတNလကခ်ေံတာ ်မNမညမ်ဟ6တ။် 
အဘယတ်စစ်ံ6 တစေ်ယာကေ်သာသN၏ထမံ0 ကိ6ယစ်ားလ ဲလ0ယြ်ခငး်ကိ6လညး် (ငါအ/0ငသ်ည)် 
လကခ်ေံတာ်မNမည ်မ ဟ6တ။်ထိ6 ့ြပငတ်ဝ (ထိ6ေနတ့ငွ)် ယငး်သNတိ6သ့ည ်(အြခားမညသ်ည့)် 
ကNညယီိ6ငး်ပငး်မ\ ကိ6မd လညး်ခbံကရမညမ်ဟ6တေ်ပ။ 

ဟဂျ ်၂၂:၃၇ - အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်အထေံတာ်သိ6 ့ ယငး် က6ရ်ဗာနသီားေကာငတ်ိ6၏့ အသားများ 
သည ်အလျငး်ေရာက/်0ိသည ်မဟ6တေ်ပ။ ထိ6နညး်တNစာွ ယငး်က6ရ်ဗာန ီသားေကာငတ်ိ6၏့ အေသးွ 
များသညလ်ညး် အလျငး်ေရာက/်0ိသည ်မဟ6တေ်ပ။ စငစ်စ ်အသငတ်ိ6၏့rိ6ေသေလးြမတမ်\၊ အမိန ့ ်
ေတာ်ကိ6rိ6ေသလိ6ကန်ာမ\၊ ေကာငး်ြမတေ်သာ အကျင့သ်လီသညသ်ာလdငထ်ိ6အ/0ငြ်မတ ်

အထေံတာ် သိ6 ့ ေရာက/်0ိေပသည။်  
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လWတစဉ်းီ၏ ကယတ်ငြ်ခငး်ခံရမBသည ်၄ငး်တိ0၏့ ကိ0ယပိ်0ငေ်ကာငး်မွန်ေသာ အလ0ပ်များ 

အေပ� မWတည*်ိ0ငပ်ါ သလား။ (Ameller) 
သမ#ာကျမ်းစာ မမWတညပ်ါ  /  မWတညသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေရာမဩဝါဒစာ ၄:၂ - အာြဗဟသံည ်အကျင်အ့ားြဖင် ့ေြဖာင်မ့တရ်ာသိ6ေ့ရာကသ်ညမ်0နလ်dင ်ဝါZကား 
စရာအေbကာငး်/0ိ၏။ ဘ6ရားသခင်ေ့/0 Rေတာ်၌ ထိ6သိ6မ့ဟ6တ။်  

ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၂:၈-၉ -၈ ယံ6bကညေ်သာအားြဖင်ေ့ကျးဇNးေတာ်ေbကာင်က့ယတ်ငြ်ခငး်သိ6 ့ ေရာက ်

ရ၏။ ကိ6ယအ်လိ6အေလျာက ်ေရာကသ်ညမ်ဟ6တ။် ဘ6ရားသခင ်သနားေတာ်မNရာြဖစသ်တညး်။ ၉ 

ကိ6ယက်6သိ6လေ်bကာင် ့ကယတ်ငေ်တာမ်Nြခငး်သိ6ေ့ရာကသ်ညမ်ဟ6တ။်သိ6 ့ြဖစ၍်အဘယသ်Nမd 
ဝါZကား စရာ အခငွ်မ့/0ိ။  
တတိ0ဩဝါဒစာ ၃:၄-၅ - ၄ ငါတိ6က့ိ6ကယတ်ငေ်တာ်မNေသာ အ/0ငဘ်6ရားသခင၏် ေစတနာေတာ်<0င် ့
လNတိ6က့ိ6ချစေ်တာ်မNေသာေမတ{ ာေတာ်သညေ်ပuထနွး်ေသာအခါ၊ ၅ငါတိ6က့ျင်ေ့သာေြဖာင်မ့တြ်ခ
ငး် အကျင်အ့ားြဖင် ့မဟ6တဘ်၊ဲ မိမိသနားြခငး်ကr6ဏာေတာ်<0င်အ့ည ီဒ6တယိ 

ေမးွြခငး်<0င်ဆ့ိ6ငေ်သာ ေဆးေbကာအသစြ်ပVြပငြ်ခငး်အားြဖင်၎့ငး်၊ ငါတိ6က့ိ6 ကယတ်ငေ်တာ်မN၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာဟWဒ ်၁၁:၁၁၄ - ….(မလွဧဲကန ်ေကာငး်မ\သ6စrိ6ကမ်ျားသညမ်ေကာငး်မ\ဒ6စrိ6ကမ်ျားကိ6ပေပျာက ်ေစက6န၏်။) 
အန်ကးီ၂၉:၇ - အbကငသ်Nတိ6သ့ည ်"အမီာန"် သကဝ်ငယ်ံ6bကည]်ပီး ေကာငး်ြမတေ်သာ အကျင့ ်သလီများကိ6 
ကျင့မ်Nေဆာကတ်ညb်ကပါမN၊ မလွဧဲကန ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်၎ငး်တိ6၏့ ြပစမ်\ဒ6စrိ6က ်များကိ6 ၎ငး်တိ6မ့0 
ပေပျာကေ်စေတာ်မNမည။် ထိ6မ0တစပ်ါး မ6ချဧကန ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်၎ငး်တိ6အ့ား ၎ငး်တိ6 ့ 
ကျင့မ်Nလျက/်0ိခဲb့ကသညတ်ိ6ထ့က ်ေကာငး်ြမတေ်သာ အစားကိ6 ချီးြမUင့ေ်ပးသနားေတာ ်မN အံသ့တညး်။  
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အြပစတ်ရား၏ြပစဒ်ဏ်မ+ ဘ0ရားသခင၏် ကယတ်ငြ်ခငး်ေပးသနားမBသည ်အေသးွေတာ် 
အားြဖင်ေ့ရွး*Bတမ်Bတငွ ်အစ�အ`မဲ မWတညပ်ါသလား။ (Kefaret) 

သမ#ာကျမ်းစာ မWတညသ်ည ် / မမWတညပ်ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဝတြ်ပ[ရာကျမ်း ၁၇:၁၁ - အေbကာငး်မNကား၊ ကိ6ယခ်<|ာအသကသ်ည ်အေသးွ၌တည၏်။ သငတ်ိ6 ့ြပV 
ေသာအြပစက်ိ6 ေြဖေစြခငး်င0ါ၊ ထိ6အေသးွကိ6သငတ်ိ6အ့ား ယဇ်ပလ> ငေ်ပuမ0ာ ငါေပး]ပီ။ လNအြပစက်ိ6 
ေြဖေသာအရာကား၊ အေသးွြဖစသ်တညး်။  
ေဟ`ဗဲဩဝါဒစာ ၉:၁၂၊၂၂ - ၁၂ ငါတိ6အ့ဘိ6ထ့ာဝရေရွး<\တြ်ခငး် ေကျးဇNးကိ6ခရံ၍ .... မိမိအေသးွ ေတာ်<0င် ့
သန်/့0ငး်ေရးဌာနထသဲိ6 ့ တခါတညး် ဝငေ်တာ်မN၏။ ၂၂ ပညတတ်ရားအတိ6ငး် ခပ်သမိ်း ေသာအရာတိ6က့ိ6 
က6နမ်တတ ်အေသးွအားြဖင် ့စငb်ကယေ်စတတ၏်။ အေသးွမသနွး်ေလာငး်ဘ ဲအြပစလ်တွြ်ခငး်မ/0ိ ။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂: ခေံပးြခငး်ကိ6လညး်(ငါအ/0ငသ်ည)် သေဘာတNလကခ်ေံတာ ်မNမညမ်ဟ6တ။် 
အဘယတ်စစ်ံ6 တစေ်ယာကေ်သာသN၏ထမံ0 ကိ6ယစ်ားလ ဲလ0ယြ်ခငး်ကိ6လညး် (ငါအ/0ငသ်ည)် 
လကခ်ေံတာ်မNမည ်မ ဟ6တ။်ထိ6 ့ြပငတ်ဝ (ထိ6ေနတ့ငွ)် ယငး်သNတိ6သ့ည ်(အြခားမညသ်ည့)် 
ကNညယီိ6ငး်ပငး်မ\ ကိ6မd လညး်ခbံကရမညမ်ဟ6တေ်ပ။ 

ဟဂျ ်၂၂:၃၇ - အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်အထေံတာ်သိ6 ့ ယငး် က6ရ်ဗာနသီားေကာငတ်ိ6၏့ အသားများ 
သည ်အလျငး်ေရာက/်0ိသည ်မဟ6တေ်ပ။ ထိ6နညး်တNစာွ ယငး်က6ရ်ဗာန ီသားေကာငတ်ိ6၏့ အေသးွ 
များသညလ်ညး် အလျငး်ေရာက/်0ိသည ်မဟ6တေ်ပ။ စငစ်စ ်အသငတ်ိ6၏့rိ6ေသေလးြမတမ်\၊ အမိန ့ ်
ေတာ်ကိ6rိ6ေသလိ6ကန်ာမ\၊ ေကာငး်ြမတေ်သာ အကျင့သ်လီသညသ်ာလdငထ်ိ6အ/0ငြ်မတ ်

အထေံတာ် သိ6 ့ ေရာက/်0ိေပသည။်  
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ဘ0ရားသခင၏်သိ0းသငယ(်သခငေ်ယRB )၏စန်ွလ့တွက်ိ0ယစ်ားခံမBကိ0ယံ05ကညေ်သာေကျးဇWး 

ေတာ်အားြဖင်သ့ာ ဘ0ရားသခင၏် ကယတ်ငြ်ခငး်ေပးသနားမBကိ0 ရ:+ိခံစား*ိ0ငပ်ါ သလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ရ:+ိ*ိ0ငသ်ည ် / မရ:+ိ*ိ0ငပ်ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁:၂၉- ေယာဟနသ်ည.်.. ဤေလာက၏အြပစက်ိ6ေဆာငသ်ာွးေသာ ဘ6ရား 
သခင၏် သိ6းသငယက်ိ6bကည်ေ့လာ။့  
ေရာမဩဝါဒစာ ၃:၂ေတာ်မN]ပီ။ ၂၈ ထိ6ေbကာင်လ့Nမညသ်ညက်ား၊ ပညတတ်ရား၏ အကျင်မ့/0ိဘ ဲ
ယံ6bကညြ်ခငး်အား ြဖင် ့ေြဖာင်မ့တရ်ာသိ6 ့ ေရာကတ်တသ်ညဟ်6ယNရ၏။   
ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၁:၇ - ခပ်သမိ်းေသာ သတပိညာေတာ်<0င်ေ့လျာ်စာွ ငါတိ6၌့ အတိ6ငး်ထကအ်လနွ ်

များလ0စာွေသာ ေကျးဇNးေတာ်သည ်Zကယဝ်ြပည်စ့ံ6သည<်0င်အ့ည၊ီ 
ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၂:၈ - ယံ6bကညေ်သာအားြဖင် ့ေကျးဇNးေတာ်ေbကာင် ့ကယတ်ငြ်ခငး်သိ6 ့ ေရာကရ်၏။  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာအန်အမ်  ၆:၁၆၄ -မညသ်Nမဆိ6(တစစ်ံ6တစရ်ာကိ6)/0ာေဖွဆညး်ပNးြပVလ6ပ်ခဲေ့သာ်ထိ6သN၏အေပu၌ 

သာလdင/်0ိေပအံ။့ ထိ6 ့ြပင ်သယပိ်6းသNတဦးမdပင ်သNတစပ်ါး၏ဝနက်ိ6 သယပိ်6းလမိ့်မညမ်ဟ6တေ်ပ။  

စWရတလွအ်စ_ရာအလီ ်၁၇:၁၅-အမ0နစ်ငစ်စမ်ညသ်ည့သ်ယပိ်6းသNတစဦ်းတေယာကမ်dပင ်
သNတစပ်ါး ၏ ဝနထ်6ပ်ကိ6သယပိ်6း လမိ့်မည ်မဟ6တေ်ပ။  

စWရတန်ွနဂျမ် ၅၃:၃၈ - ဧကနစ်ငစ်စမ်ညသ်ည့သ်ယပိ်6းသNတစဦ်းတစေ်ယာကမ်dပငသ်Nတစပ်ါး၏ဝန ်

ထ6ပ်ကိ6 သယပိ်6းရွကေ်ဆာငမ်ညမ်ဟ6တ ်ဟN၍လညး်ေကာငး်။ 
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လWတစဉ်းီအတကွထ်ာဝရအသကက်ိ0ရ:+ိရန်အတကွသ်ခငခ်ရစေ်တာ်ေယ:+၏ဧဝံေဂလတိ
ရား ကိ0 5ကားသနိားလညရ်န်*+င် ့ဘ0ရားသခငမ်+ သWအ့ား 

ကမ}ာ�ကးီ၏ကယတ်င:်+ငေ်မ:+ိယအြဖစ ်ေစလတွေ်သာသWြဖစေ်5ကာငး်ယံ05ကညရ်န် 

ပထမဆံ0းေသာလိ0အပ်ချကလ်ား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ဟ0တသ်ည ် / မဟ0တပ်ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေရာမဩဝါဒစာ ၁၀:၉-၁၀၊ ၁၇ - ၉ အဘယသ်ိ6န့ညး်ဟNမNကား၊ သငသ်ည ်သခင ်ေယr\ကိ6<\တြ်ဖင် ့
ဝနခ်၍ံ၊ ဘ6ရားသခငသ်ည ်သNက့ိ6 ေသြခငး်မ0 ထေြမာကေ်စေတာ်မN]ပီဟ6 စတိ<်0လံ6းထ၌ဲ ယံ6bကည ်

လdင၊် ကယတ်ငြ်ခငး်သိ6ေ့ရာကလ်မိ်မ့ည။် ၁၀ ေြဖာင်မ့တရ်ာသိ6 ့ ေရာကြ်ခငး်င0ါ စတိ<်0လံ6းြဖင် ့ယံ6 
bကညရ်၏။ ၁၇ သိ6 ့ြဖစ၍်၊ ယံ6bကညြ်ခငး်သည ်bကားနာြခငး်အားြဖင်ြ့ဖစ၏်။ bကားနာြခငး်သည ်

လညး်၊ ဘ6ရားသခင၏် စကားေတာ်အားြဖင် ့ြဖစ၏်။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၁၁၉-၁၂၀ - ၁၁၉ ဧကနအ်မ0န ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်အသင ်(မ6ဟမvဒ)်အား (ခပ်သမိ်း 
က6န ်ေသာ သတ{ ဝါတိ6က့ိ6တရားေရေအးအ]မိVကေ်ဆးတိ6ကေ်ကkးရန)် မ0နက်နေ်သာတရားေတာ်<0င့ ်
(ယံ6 bကညလ်ိ6ကန်ာ သNတိ6က့ိ6 အကျိVးဆ6လာဘမ်ျား ရ/0ိမည့ ်အေbကာငး်) ဝမ်းေြမာကဘ်ယွရ်ာေသာ 

မဂ� လာသတငး် ေြပာbကားသNအြဖစလ်ညး်ေကာငး်၊(မယံ6မbကညေ်သဖွညြ်ငငး်ဆနသ်Nတိ6အ့ား ြပစ ်

ဒဏမ်ျားခ ံစားရမည့အ်ေbကာငး်ကိ6) သတေိပး <\းိေဆာ်သN အြဖစလ်ညး်ေကာငး်၊ ေစလ,တေ်တာ်မN 
ေလ သတညး်။ ၁၂၀ အမ0နေ်သာ်ကား (အိ6-ချစတ်မနေ်တာ်အသငသ်ညန်ဗီတမနေ်တာ်ြဖစေ်bကာငး် 
<0င့ ်စပ်လျFး၍ မညမ်dေလာကပ်င ်ေထာကခ်ခံျက ်သကေ်သလကpဏာ 

ေတာ်များကိ6ေဟာြပြငားပါ လညး် အချညး်<0းီအကျိVး မဲသ့ာြဖစအ်ံ)့ ယဟNဒ<ီ0င့ခ်ရစယ်ာနတ်ိ6သ့ည ်

၎ငး်တိ6၏့ ဘာသာအယNဝါဒ ကိ6 အသငမ်လိ6ကန်ာသမd ကာလ ပတလ်ံ6း အသင့အ်ား  
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ဘ0ရားသခင၏်သိ0းသငယ(်သခငေ်ယRB )၏စန်ွလ့တွက်ိ0ယစ်ားခံမBကိ0ယံ05ကညေ်သာေကျးဇWး 

ေတာ်အားြဖင်သ့ာ ဘ0ရားသခင၏် ကယတ်ငြ်ခငး်ေပးသနားမBကိ0 ရ:+ိခံစား*ိ0ငပ်ါ သလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ရ:+ိ*ိ0ငသ်ည ် / မရ:+ိ*ိ0ငပ်ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁:၂၉- ေယာဟနသ်ည.်.. ဤေလာက၏အြပစက်ိ6ေဆာငသ်ာွးေသာ ဘ6ရား 
သခင၏် သိ6းသငယက်ိ6bကည်ေ့လာ။့  
ေရာမဩဝါဒစာ ၃:၂ေတာ်မN]ပီ။ ၂၈ ထိ6ေbကာင်လ့Nမညသ်ညက်ား၊ ပညတတ်ရား၏ အကျင်မ့/0ိဘ ဲ
ယံ6bကညြ်ခငး်အား ြဖင် ့ေြဖာင်မ့တရ်ာသိ6 ့ ေရာကတ်တသ်ညဟ်6ယNရ၏။   
ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၁:၇ - ခပ်သမိ်းေသာ သတပိညာေတာ်<0င်ေ့လျာ်စာွ ငါတိ6၌့ အတိ6ငး်ထကအ်လနွ ်

များလ0စာွေသာ ေကျးဇNးေတာ်သည ်Zကယဝ်ြပည်စ့ံ6သည<်0င်အ့ည၊ီ 
ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၂:၈ - ယံ6bကညေ်သာအားြဖင် ့ေကျးဇNးေတာ်ေbကာင် ့ကယတ်ငြ်ခငး်သိ6 ့ ေရာကရ်၏။  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာအန်အမ်  ၆:၁၆၄ -မညသ်Nမဆိ6(တစစ်ံ6တစရ်ာကိ6)/0ာေဖွဆညး်ပNးြပVလ6ပ်ခဲေ့သာ်ထိ6သN၏အေပu၌ 

သာလdင/်0ိေပအံ။့ ထိ6 ့ြပင ်သယပိ်6းသNတဦးမdပင ်သNတစပ်ါး၏ဝနက်ိ6 သယပိ်6းလမိ့်မညမ်ဟ6တေ်ပ။  

စWရတလွအ်စ_ရာအလီ ်၁၇:၁၅-အမ0နစ်ငစ်စမ်ညသ်ည့သ်ယပိ်6းသNတစဦ်းတေယာကမ်dပင ်
သNတစပ်ါး ၏ ဝနထ်6ပ်ကိ6သယပိ်6း လမိ့်မည ်မဟ6တေ်ပ။  

စWရတန်ွနဂျမ် ၅၃:၃၈ - ဧကနစ်ငစ်စမ်ညသ်ည့သ်ယပိ်6းသNတစဦ်းတစေ်ယာကမ်dပငသ်Nတစပ်ါး၏ဝန ်

ထ6ပ်ကိ6 သယပိ်6းရွကေ်ဆာငမ်ညမ်ဟ6တ ်ဟN၍လညး်ေကာငး်။ 
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လWတစဉ်းီအတကွထ်ာဝရအသကက်ိ0ရ:+ိရန်အတကွသ်ခငခ်ရစေ်တာ်ေယ:+၏ဧဝံေဂလတိ
ရား ကိ0 5ကားသနိားလညရ်န်*+င် ့ဘ0ရားသခငမ်+ သWအ့ား 

ကမ}ာ�ကးီ၏ကယတ်င:်+ငေ်မ:+ိယအြဖစ ်ေစလတွေ်သာသWြဖစေ်5ကာငး်ယံ05ကညရ်န် 

ပထမဆံ0းေသာလိ0အပ်ချကလ်ား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ဟ0တသ်ည ် / မဟ0တပ်ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေရာမဩဝါဒစာ ၁၀:၉-၁၀၊ ၁၇ - ၉ အဘယသ်ိ6န့ညး်ဟNမNကား၊ သငသ်ည ်သခင ်ေယr\ကိ6<\တြ်ဖင် ့
ဝနခ်၍ံ၊ ဘ6ရားသခငသ်ည ်သNက့ိ6 ေသြခငး်မ0 ထေြမာကေ်စေတာ်မN]ပီဟ6 စတိ<်0လံ6းထ၌ဲ ယံ6bကည ်

လdင၊် ကယတ်ငြ်ခငး်သိ6ေ့ရာကလ်မိ်မ့ည။် ၁၀ ေြဖာင်မ့တရ်ာသိ6 ့ ေရာကြ်ခငး်င0ါ စတိ<်0လံ6းြဖင် ့ယံ6 
bကညရ်၏။ ၁၇ သိ6 ့ြဖစ၍်၊ ယံ6bကညြ်ခငး်သည ်bကားနာြခငး်အားြဖင်ြ့ဖစ၏်။ bကားနာြခငး်သည ်

လညး်၊ ဘ6ရားသခင၏် စကားေတာ်အားြဖင် ့ြဖစ၏်။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၁၁၉-၁၂၀ - ၁၁၉ ဧကနအ်မ0န ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်အသင ်(မ6ဟမvဒ)်အား (ခပ်သမိ်း 
က6န ်ေသာ သတ{ ဝါတိ6က့ိ6တရားေရေအးအ]မိVကေ်ဆးတိ6ကေ်ကkးရန)် မ0နက်နေ်သာတရားေတာ်<0င့ ်
(ယံ6 bကညလ်ိ6ကန်ာ သNတိ6က့ိ6 အကျိVးဆ6လာဘမ်ျား ရ/0ိမည့ ်အေbကာငး်) ဝမ်းေြမာကဘ်ယွရ်ာေသာ 

မဂ� လာသတငး် ေြပာbကားသNအြဖစလ်ညး်ေကာငး်၊(မယံ6မbကညေ်သဖွညြ်ငငး်ဆနသ်Nတိ6အ့ား ြပစ ်

ဒဏမ်ျားခ ံစားရမည့အ်ေbကာငး်ကိ6) သတေိပး <\းိေဆာ်သN အြဖစလ်ညး်ေကာငး်၊ ေစလ,တေ်တာ်မN 
ေလ သတညး်။ ၁၂၀ အမ0နေ်သာ်ကား (အိ6-ချစတ်မနေ်တာ်အသငသ်ညန်ဗီတမနေ်တာ်ြဖစေ်bကာငး် 
<0င့ ်စပ်လျFး၍ မညမ်dေလာကပ်င ်ေထာကခ်ခံျက ်သကေ်သလကpဏာ 

ေတာ်များကိ6ေဟာြပြငားပါ လညး် အချညး်<0းီအကျိVး မဲသ့ာြဖစအ်ံ)့ ယဟNဒ<ီ0င့ခ်ရစယ်ာနတ်ိ6သ့ည ်

၎ငး်တိ6၏့ ဘာသာအယNဝါဒ ကိ6 အသငမ်လိ6ကန်ာသမd ကာလ ပတလ်ံ6း အသင့အ်ား  
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ဘ0ရားသခင၏်သိ0းသငယ(်သခငေ်ယRB )၏စန်ွလ့တွက်ိ0ယစ်ားခံမBကိ0ယံ05ကညေ်သာေကျးဇWး 

ေတာ်အားြဖင်သ့ာ ဘ0ရားသခင၏် ကယတ်ငြ်ခငး်ေပးသနားမBကိ0 ရ:+ိခံစား*ိ0ငပ်ါ သလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ရ:+ိ*ိ0ငသ်ည ် / မရ:+ိ*ိ0ငပ်ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁:၂၉- ေယာဟနသ်ည.်.. ဤေလာက၏အြပစက်ိ6ေဆာငသ်ာွးေသာ ဘ6ရား 
သခင၏် သိ6းသငယက်ိ6bကည်ေ့လာ။့  
ေရာမဩဝါဒစာ ၃:၂ေတာ်မN]ပီ။ ၂၈ ထိ6ေbကာင်လ့Nမညသ်ညက်ား၊ ပညတတ်ရား၏ အကျင်မ့/0ိဘ ဲ
ယံ6bကညြ်ခငး်အား ြဖင် ့ေြဖာင်မ့တရ်ာသိ6 ့ ေရာကတ်တသ်ညဟ်6ယNရ၏။   
ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၁:၇ - ခပ်သမိ်းေသာ သတပိညာေတာ်<0င်ေ့လျာ်စာွ ငါတိ6၌့ အတိ6ငး်ထကအ်လနွ ်

များလ0စာွေသာ ေကျးဇNးေတာ်သည ်Zကယဝ်ြပည်စ့ံ6သည<်0င်အ့ည၊ီ 
ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၂:၈ - ယံ6bကညေ်သာအားြဖင် ့ေကျးဇNးေတာ်ေbကာင် ့ကယတ်ငြ်ခငး်သိ6 ့ ေရာကရ်၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာအန်အမ်  ၆:၁၆၄ -မညသ်Nမဆိ6(တစစ်ံ6တစရ်ာကိ6)/0ာေဖွဆညး်ပNးြပVလ6ပ်ခဲေ့သာ်ထိ6သN၏အေပu၌ 

သာလdင/်0ိေပအံ။့ ထိ6 ့ြပင ်သယပိ်6းသNတဦးမdပင ်သNတစပ်ါး၏ဝနက်ိ6 သယပိ်6းလမိ့်မညမ်ဟ6တေ်ပ။  

စWရတလွအ်စ_ရာအလီ ်၁၇:၁၅-အမ0နစ်ငစ်စမ်ညသ်ည့သ်ယပိ်6းသNတစဦ်းတေယာကမ်dပင ်
သNတစပ်ါး ၏ ဝနထ်6ပ်ကိ6သယပိ်6း လမိ့်မည ်မဟ6တေ်ပ။  

စWရတန်ွနဂျမ် ၅၃:၃၈ - ဧကနစ်ငစ်စမ်ညသ်ည့သ်ယပိ်6းသNတစဦ်းတစေ်ယာကမ်dပငသ်Nတစပ်ါး၏ဝန ်

ထ6ပ်ကိ6 သယပိ်6းရွကေ်ဆာငမ်ညမ်ဟ6တ ်ဟN၍လညး်ေကာငး်။ 
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လWတစဉ်းီအတကွထ်ာဝရအသကက်ိ0ရ:+ိရန်အတကွသ်ခငခ်ရစေ်တာ်ေယ:+၏ဧဝံေဂလတိ
ရား ကိ0 5ကားသနိားလညရ်န်*+င် ့ဘ0ရားသခငမ်+ သWအ့ား 

ကမ}ာ�ကးီ၏ကယတ်င:်+ငေ်မ:+ိယအြဖစ ်ေစလတွေ်သာသWြဖစေ်5ကာငး်ယံ05ကညရ်န် 

ပထမဆံ0းေသာလိ0အပ်ချကလ်ား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ဟ0တသ်ည ် / မဟ0တပ်ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေရာမဩဝါဒစာ ၁၀:၉-၁၀၊ ၁၇ - ၉ အဘယသ်ိ6န့ညး်ဟNမNကား၊ သငသ်ည ်သခင ်ေယr\ကိ6<\တြ်ဖင် ့
ဝနခ်၍ံ၊ ဘ6ရားသခငသ်ည ်သNက့ိ6 ေသြခငး်မ0 ထေြမာကေ်စေတာ်မN]ပီဟ6 စတိ<်0လံ6းထ၌ဲ ယံ6bကည ်

လdင၊် ကယတ်ငြ်ခငး်သိ6ေ့ရာကလ်မိ်မ့ည။် ၁၀ ေြဖာင်မ့တရ်ာသိ6 ့ ေရာကြ်ခငး်င0ါ စတိ<်0လံ6းြဖင် ့ယံ6 
bကညရ်၏။ ၁၇ သိ6 ့ြဖစ၍်၊ ယံ6bကညြ်ခငး်သည ်bကားနာြခငး်အားြဖင်ြ့ဖစ၏်။ bကားနာြခငး်သည ်

လညး်၊ ဘ6ရားသခင၏် စကားေတာ်အားြဖင် ့ြဖစ၏်။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၁၁၉-၁၂၀ - ၁၁၉ ဧကနအ်မ0န ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်အသင ်(မ6ဟမvဒ)်အား (ခပ်သမိ်း 
က6န ်ေသာ သတ{ ဝါတိ6က့ိ6တရားေရေအးအ]မိVကေ်ဆးတိ6ကေ်ကkးရန)် မ0နက်နေ်သာတရားေတာ်<0င့ ်
(ယံ6 bကညလ်ိ6ကန်ာ သNတိ6က့ိ6 အကျိVးဆ6လာဘမ်ျား ရ/0ိမည့ ်အေbကာငး်) ဝမ်းေြမာကဘ်ယွရ်ာေသာ 

မဂ� လာသတငး် ေြပာbကားသNအြဖစလ်ညး်ေကာငး်၊(မယံ6မbကညေ်သဖွညြ်ငငး်ဆနသ်Nတိ6အ့ား ြပစ ်

ဒဏမ်ျားခ ံစားရမည့အ်ေbကာငး်ကိ6) သတေိပး <\းိေဆာ်သN အြဖစလ်ညး်ေကာငး်၊ ေစလ,တေ်တာ်မN 
ေလ သတညး်။ ၁၂၀ အမ0နေ်သာ်ကား (အိ6-ချစတ်မနေ်တာ်အသငသ်ညန်ဗီတမနေ်တာ်ြဖစေ်bကာငး် 
<0င့ ်စပ်လျFး၍ မညမ်dေလာကပ်င ်ေထာကခ်ခံျက ်သကေ်သလကpဏာ 

ေတာ်များကိ6ေဟာြပြငားပါ လညး် အချညး်<0းီအကျိVး မဲသ့ာြဖစအ်ံ)့ ယဟNဒ<ီ0င့ခ်ရစယ်ာနတ်ိ6သ့ည ်

၎ငး်တိ6၏့ ဘာသာအယNဝါဒ ကိ6 အသငမ်လိ6ကန်ာသမd ကာလ ပတလ်ံ6း အသင့အ်ား  
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ဘ0ရားသခင၏်သိ0းသငယ(်သခငေ်ယRB )၏စန်ွလ့တွက်ိ0ယစ်ားခံမBကိ0ယံ05ကညေ်သာေကျးဇWး 

ေတာ်အားြဖင်သ့ာ ဘ0ရားသခင၏် ကယတ်ငြ်ခငး်ေပးသနားမBကိ0 ရ:+ိခံစား*ိ0ငပ်ါ သလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ရ:+ိ*ိ0ငသ်ည ် / မရ:+ိ*ိ0ငပ်ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁:၂၉- ေယာဟနသ်ည.်.. ဤေလာက၏အြပစက်ိ6ေဆာငသ်ာွးေသာ ဘ6ရား 
သခင၏် သိ6းသငယက်ိ6bကည်ေ့လာ။့  
ေရာမဩဝါဒစာ ၃:၂ေတာ်မN]ပီ။ ၂၈ ထိ6ေbကာင်လ့Nမညသ်ညက်ား၊ ပညတတ်ရား၏ အကျင်မ့/0ိဘ ဲ
ယံ6bကညြ်ခငး်အား ြဖင် ့ေြဖာင်မ့တရ်ာသိ6 ့ ေရာကတ်တသ်ညဟ်6ယNရ၏။   
ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၁:၇ - ခပ်သမိ်းေသာ သတပိညာေတာ်<0င်ေ့လျာ်စာွ ငါတိ6၌့ အတိ6ငး်ထကအ်လနွ ်

များလ0စာွေသာ ေကျးဇNးေတာ်သည ်Zကယဝ်ြပည်စ့ံ6သည<်0င်အ့ည၊ီ 
ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၂:၈ - ယံ6bကညေ်သာအားြဖင် ့ေကျးဇNးေတာ်ေbကာင် ့ကယတ်ငြ်ခငး်သိ6 ့ ေရာကရ်၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာအန်အမ်  ၆:၁၆၄ -မညသ်Nမဆိ6(တစစ်ံ6တစရ်ာကိ6)/0ာေဖွဆညး်ပNးြပVလ6ပ်ခဲေ့သာ်ထိ6သN၏အေပu၌ 

သာလdင/်0ိေပအံ။့ ထိ6 ့ြပင ်သယပိ်6းသNတဦးမdပင ်သNတစပ်ါး၏ဝနက်ိ6 သယပိ်6းလမိ့်မညမ်ဟ6တေ်ပ။  

စWရတလွအ်စ_ရာအလီ ်၁၇:၁၅-အမ0နစ်ငစ်စမ်ညသ်ည့သ်ယပိ်6းသNတစဦ်းတေယာကမ်dပင ်
သNတစပ်ါး ၏ ဝနထ်6ပ်ကိ6သယပိ်6း လမိ့်မည ်မဟ6တေ်ပ။  

စWရတန်ွနဂျမ် ၅၃:၃၈ - ဧကနစ်ငစ်စမ်ညသ်ည့သ်ယပိ်6းသNတစဦ်းတစေ်ယာကမ်dပငသ်Nတစပ်ါး၏ဝန ်

ထ6ပ်ကိ6 သယပိ်6းရွကေ်ဆာငမ်ညမ်ဟ6တ ်ဟN၍လညး်ေကာငး်။ 
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လWတစဉ်းီအတကွထ်ာဝရအသကက်ိ0ရ:+ိရန်အတကွသ်ခငခ်ရစေ်တာ်ေယ:+၏ဧဝံေဂလတိ
ရား ကိ0 5ကားသနိားလညရ်န်*+င် ့ဘ0ရားသခငမ်+ သWအ့ား 

ကမ}ာ�ကးီ၏ကယတ်င:်+ငေ်မ:+ိယအြဖစ ်ေစလတွေ်သာသWြဖစေ်5ကာငး်ယံ05ကညရ်န် 

ပထမဆံ0းေသာလိ0အပ်ချကလ်ား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ဟ0တသ်ည ် / မဟ0တပ်ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေရာမဩဝါဒစာ ၁၀:၉-၁၀၊ ၁၇ - ၉ အဘယသ်ိ6န့ညး်ဟNမNကား၊ သငသ်ည ်သခင ်ေယr\ကိ6<\တြ်ဖင် ့
ဝနခ်၍ံ၊ ဘ6ရားသခငသ်ည ်သNက့ိ6 ေသြခငး်မ0 ထေြမာကေ်စေတာ်မN]ပီဟ6 စတိ<်0လံ6းထ၌ဲ ယံ6bကည ်

လdင၊် ကယတ်ငြ်ခငး်သိ6ေ့ရာကလ်မိ်မ့ည။် ၁၀ ေြဖာင်မ့တရ်ာသိ6 ့ ေရာကြ်ခငး်င0ါ စတိ<်0လံ6းြဖင် ့ယံ6 
bကညရ်၏။ ၁၇ သိ6 ့ြဖစ၍်၊ ယံ6bကညြ်ခငး်သည ်bကားနာြခငး်အားြဖင်ြ့ဖစ၏်။ bကားနာြခငး်သည ်

လညး်၊ ဘ6ရားသခင၏် စကားေတာ်အားြဖင် ့ြဖစ၏်။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၁၁၉-၁၂၀ - ၁၁၉ ဧကနအ်မ0န ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်အသင ်(မ6ဟမvဒ)်အား (ခပ်သမိ်း 
က6န ်ေသာ သတ{ ဝါတိ6က့ိ6တရားေရေအးအ]မိVကေ်ဆးတိ6ကေ်ကkးရန)် မ0နက်နေ်သာတရားေတာ်<0င့ ်
(ယံ6 bကညလ်ိ6ကန်ာ သNတိ6က့ိ6 အကျိVးဆ6လာဘမ်ျား ရ/0ိမည့ ်အေbကာငး်) ဝမ်းေြမာကဘ်ယွရ်ာေသာ 

မဂ� လာသတငး် ေြပာbကားသNအြဖစလ်ညး်ေကာငး်၊(မယံ6မbကညေ်သဖွညြ်ငငး်ဆနသ်Nတိ6အ့ား ြပစ ်

ဒဏမ်ျားခ ံစားရမည့အ်ေbကာငး်ကိ6) သတေိပး <\းိေဆာ်သN အြဖစလ်ညး်ေကာငး်၊ ေစလ,တေ်တာ်မN 
ေလ သတညး်။ ၁၂၀ အမ0နေ်သာ်ကား (အိ6-ချစတ်မနေ်တာ်အသငသ်ညန်ဗီတမနေ်တာ်ြဖစေ်bကာငး် 
<0င့ ်စပ်လျFး၍ မညမ်dေလာကပ်င ်ေထာကခ်ခံျက ်သကေ်သလကpဏာ 

ေတာ်များကိ6ေဟာြပြငားပါ လညး် အချညး်<0းီအကျိVး မဲသ့ာြဖစအ်ံ)့ ယဟNဒ<ီ0င့ခ်ရစယ်ာနတ်ိ6သ့ည ်

၎ငး်တိ6၏့ ဘာသာအယNဝါဒ ကိ6 အသငမ်လိ6ကန်ာသမd ကာလ ပတလ်ံ6း အသင့အ်ား  
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သခငခ်ရစေ်တာ်အား ကယတ်င:်+င*်+င် ့အ:+ငသ်ခငအ်ြဖစယ်ံ05ကညြ်ခငး်သည ်လWတစဉ်းီ၏ 

အြပစတ်ရားကိ0 ခွင်လ့�တ်̀ ပီး ထာဝရအသကက်ိ0ရ:+ိရန် တစခ်0တညး်ေသာနညး်လမ်း ြဖစ ်
ေ5ကာငး် ကိ0 လကခ်ံပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် / လကမ်ခံပါ ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၁:၂၅-ေယr\ကလညး်၊ ငါသညထ်ေြမာကြ်ခငး်အေbကာငး်၊ အသက/်0ငြ်ခငး် 
အေbကာငး်ြဖစ၏်။ ငါက့ိ6 ယံ6bကညေ်သာသNသည ်ေသလနွေ်သာ်လညး် /0ငလ်မိ်မ့ည။်  

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၄:၆ - ေယr\က၊ ငါသညလ်မ်းခရီးြဖစ၏်။ သမvာတရားကိ6လညး်ြဖစ၏်။ 

အသကသ်ညလ်ညး်ြဖစ၏်။ ငါက့ိ6 အမ0ီမြပVလdင ်အဘယသ်Nမd ခမညး်ေတာ်ထသံိ6မ့ေရာကရ်။ 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၇:၃ -ထာဝရအသကဟ်NမNကား၊ မ0နေ်သာဘ6ရားသခင ်တဆNတညး်ြဖစ ်

ေတာ်မNေသာ ကိ6ယေ်တာ်ကိ6၎ငး်၊ ေစလ,တေ်တာ်မNေသာ ေယr\ခရစက်ိ6၎ငး်၊ သကိkမ်းြခငး်တညး်။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၁၉-၂၀ - ၁၉မခkတဧ်ကန ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတအ်ထေံတာ်၌(<0စ]်မိV Rေတာ်မN]ပီး 
ြဖစ ်ေသာ) ဒနီ ်သာသနာမ0ာ မNကားအစoလာမ် သာသနာေတာ်ပငတ်ညး်။ အမ0နေ်သာ်ကား(ေတာ ်

ရာတ ်<0င့ ်အနီဂ်ျီလ)် ကျမ်းများေပးသနားေတာ်မNြခငး်ခbံကရေသာသNတိ6သ့ညမ်ိမိတိ6ထ့အံသတိရား 
ေရာက/်0ိ]ပီးေနာက ်ေသာမ်0ပင ်မိမိတိ6အ့ချငး်ချငး် မနာလိ6ဝနတ်ိ6စတိထ်ား /0ိြခငး်ေbကာင့ ်မည ီ

မ+ွတ ်သေဘာကွလဲွbဲကက6န၏်။ ၂၀  အကယ၍်သာယငး်သNတိ6သ့ည ်အမိန ့ေ်တာ်ကိ6နာခေံသာ 

မ6စလ်ငမ််များြဖစb်ကပါလdင ်ယငး်သNတိ6သ့ညလ်ညး် တရားလမ်းမ0နက်ိ6 ရ/0ိbကလတ{ ံ ့။ သိ6ရ့ာတငွ ်

အကယ၍် ယငး်သNတိ6သ့ည ်(အစoလာမ်သာသနာကိ6) မျက<်0ာလ,ေဲ/0ာငေ်ကျာခိ6ငး်၍ သာွးbကပါ 
လdငအ်သင့အ်ေပuဝယ ်(အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏်) အမိန ့ဗ်ျာဒတိေ်တာ်များကိ6 ေဟာbကားပိ6ေ့ဆာင ်

rံ6မdသာ တာဝန/်0ိေပသည။်  
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ယေနယ့ံ05ကညသ်Wတစဉ်းီအတကွ ်ေရ၌*+စြ်ခငး်မဂy ါလာခံယWရန်လိ0အပ်ပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ လိ0အပ်သည ် / မလိ0အပ်ပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၈:၁၉-၂၀ - ၁၉ သငတ်ိ6သ့ာွး၍ လNမျိVးတကာတိ6က့ိ6 ငါတ့ပည် ့ြဖစေ်စလျက၊် 
ခမညး်ေတာ်၊ သားေတာ်၊ သန်/့0ငး်ေသာဝိညာFေတာ်၏နာမ၌ ဗတ{ ဇံိကိ6 ေပးbကေလာ။့ ၂၀ ငါသည ်

သငတ်ိ6အ့ား ေပးသမdေသာ ပညတေ်တာ်တိ6က့ိ6 ေစာင်ေ့/0ာကေ်စြခငး်င0ါ ဆံ6းမဩဝါဒေပးbက 

ေလာ။့ ငါသညလ်ညး်ကပ်ကမ�ာက6နသ်ညတ်ိ6ငေ်အာငသ်ငတ်ိ6<့ 0င်အ့တNအစFမြပတ ်/0ိသညဟ်6 
တပည်ေ့တာ် တိ6 ့ အား မိန်ေ့တာ်မN၏။  

:+ငမ်ာက0ခရစဝ်င ်၁၆:၁၆-

ယံ6bကည၍်ဗတ{ ဇံိကိ6ခေံသာသNသညက်ယတ်ငေ်တာ်မNြခငး်သိ6ေ့ရာကလ်တံ။့ 

တမန်ေတာ်ဝတ~ [ ၂:၃၈ - ေပတr6ကလညး်၊ သငတ်ိ6၏့အြပစက်ိ6လတွေ်စြခငး်င0ါ ေနာငတ်ရ၍ 

တေယာကမ်dမZကငး်၊ ေယr\ခရစ၏် နာမ၌ ဗတ{ ဇံိကိ6ခbံကေလာ။့ သိ6 ့ြပVလdင ်သန်/့0ငး်ေသာဝိညာF 

ေတာ်တညး်ဟNေသာ ဆ6ေကျးဇNးေတာ်ကိ6 ခရံbက လမိ်မ့ည။် 

တမန်ေတာ်ဝတ~ [ ၂၂:၁၆ -ယခ6လညး်သငသ်ညအ်ဘယေ်bကာင်ဆ့ိ6ငး်လင်၍့ေနသနညး်။ ထေလာ။့ 

သခငဘ်6ရားကိ6 ပဌနာြပVလျက ်ဗတ{ ဇံိကိ6ခ၍ံ၊ သင၏်အြပစမ်ျားကိ6 ေဆးေbကာေလာဟ့6 ဆိ6ပါ၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
မ+တခ်ျက။် ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်၌ ေရ၌*+စြ်ခငး်မဂy ါလာခံယWြခငး်အေ5ကာငး် ေဖာ်ြပေသာ 

ကျမ်းချကမ်ျားမ:+ိေပ။ 
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သခငခ်ရစေ်တာ်အား ကယတ်င:်+င*်+င် ့အ:+ငသ်ခငအ်ြဖစယ်ံ05ကညြ်ခငး်သည ်လWတစဉ်းီ၏ 

အြပစတ်ရားကိ0 ခွင်လ့�တ်̀ ပီး ထာဝရအသကက်ိ0ရ:+ိရန် တစခ်0တညး်ေသာနညး်လမ်း ြဖစ ်
ေ5ကာငး် ကိ0 လကခ်ံပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် / လကမ်ခံပါ ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၁:၂၅-ေယr\ကလညး်၊ ငါသညထ်ေြမာကြ်ခငး်အေbကာငး်၊ အသက/်0ငြ်ခငး် 
အေbကာငး်ြဖစ၏်။ ငါက့ိ6 ယံ6bကညေ်သာသNသည ်ေသလနွေ်သာ်လညး် /0ငလ်မိ်မ့ည။်  

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၄:၆ - ေယr\က၊ ငါသညလ်မ်းခရီးြဖစ၏်။ သမvာတရားကိ6လညး်ြဖစ၏်။ 

အသကသ်ညလ်ညး်ြဖစ၏်။ ငါက့ိ6 အမ0ီမြပVလdင ်အဘယသ်Nမd ခမညး်ေတာ်ထသံိ6မ့ေရာကရ်။ 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၇:၃ -ထာဝရအသကဟ်NမNကား၊ မ0နေ်သာဘ6ရားသခင ်တဆNတညး်ြဖစ ်

ေတာ်မNေသာ ကိ6ယေ်တာ်ကိ6၎ငး်၊ ေစလ,တေ်တာ်မNေသာ ေယr\ခရစက်ိ6၎ငး်၊ သကိkမ်းြခငး်တညး်။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၁၉-၂၀ - ၁၉မခkတဧ်ကန ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတအ်ထေံတာ်၌(<0စ]်မိV Rေတာ်မN]ပီး 
ြဖစ ်ေသာ) ဒနီ ်သာသနာမ0ာ မNကားအစoလာမ် သာသနာေတာ်ပငတ်ညး်။ အမ0နေ်သာ်ကား(ေတာ ်

ရာတ ်<0င့ ်အနီဂ်ျီလ)် ကျမ်းများေပးသနားေတာ်မNြခငး်ခbံကရေသာသNတိ6သ့ညမ်ိမိတိ6ထ့အံသတိရား 
ေရာက/်0ိ]ပီးေနာက ်ေသာ်မ0ပင ်မိမိတိ6အ့ချငး်ချငး် မနာလိ6ဝနတ်ိ6စတိထ်ား /0ိြခငး်ေbကာင့ ်မည ီ

မ+ွတ ်သေဘာကွလဲွbဲကက6န၏်။ ၂၀  အကယ၍်သာယငး်သNတိ6သ့ည ်အမိန ့ေ်တာ်ကိ6နာခေံသာ 

မ6စလ်ငမ််များြဖစb်ကပါလdင ်ယငး်သNတိ6သ့ညလ်ညး် တရားလမ်းမ0နက်ိ6 ရ/0ိbကလတ{ ံ ့။ သိ6ရ့ာတငွ ်

အကယ၍် ယငး်သNတိ6သ့ည ်(အစoလာမ်သာသနာကိ6) မျက<်0ာလ,ေဲ/0ာငေ်ကျာခိ6ငး်၍ သာွးbကပါ 
လdငအ်သင့အ်ေပuဝယ ်(အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏်) အမိန ့ဗ်ျာဒတိေ်တာ်များကိ6 ေဟာbကားပိ6ေ့ဆာင ်

rံ6မdသာ တာဝန/်0ိေပသည။်  

၁၁၆။. 116 

ယေနယ့ံ05ကညသ်Wတစဉ်းီအတကွ ်ေရ၌*+စြ်ခငး်မဂy ါလာခံယWရန်လိ0အပ်ပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ လိ0အပ်သည ် / မလိ0အပ်ပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၈:၁၉-၂၀ - ၁၉ သငတ်ိ6သ့ာွး၍ လNမျိVးတကာတိ6က့ိ6 ငါတ့ပည် ့ြဖစေ်စလျက၊် 
ခမညး်ေတာ်၊ သားေတာ်၊ သန်/့0ငး်ေသာဝိညာFေတာ်၏နာမ၌ ဗတ{ ဇံိကိ6 ေပးbကေလာ။့ ၂၀ ငါသည ်

သငတ်ိ6အ့ား ေပးသမdေသာ ပညတေ်တာ်တိ6က့ိ6 ေစာင်ေ့/0ာကေ်စြခငး်င0ါ ဆံ6းမဩဝါဒေပးbက 

ေလာ။့ ငါသညလ်ညး်ကပ်ကမ�ာက6နသ်ညတ်ိ6ငေ်အာငသ်ငတ်ိ6<့ 0င်အ့တNအစFမြပတ ်/0ိသညဟ်6 
တပည်ေ့တာ် တိ6 ့ အား မိန်ေ့တာ်မN၏။  

:+ငမ်ာက0ခရစဝ်င ်၁၆:၁၆-

ယံ6bကည၍်ဗတ{ ဇံိကိ6ခေံသာသNသညက်ယတ်ငေ်တာ်မNြခငး်သိ6ေ့ရာကလ်တံ။့ 

တမန်ေတာ်ဝတ~ [ ၂:၃၈ - ေပတr6ကလညး်၊ သငတ်ိ6၏့အြပစက်ိ6လတွေ်စြခငး်င0ါ ေနာငတ်ရ၍ 

တေယာကမ်dမZကငး်၊ ေယr\ခရစ၏် နာမ၌ ဗတ{ ဇံိကိ6ခbံကေလာ။့ သိ6 ့ြပVလdင ်သန်/့0ငး်ေသာဝိညာF 

ေတာ်တညး်ဟNေသာ ဆ6ေကျးဇNးေတာ်ကိ6 ခရံbက လမိ်မ့ည။် 

တမန်ေတာ်ဝတ~ [ ၂၂:၁၆ -ယခ6လညး်သငသ်ညအ်ဘယေ်bကာင်ဆ့ိ6ငး်လင်၍့ေနသနညး်။ ထေလာ။့ 

သခငဘ်6ရားကိ6 ပဌနာြပVလျက ်ဗတ{ ဇံိကိ6ခ၍ံ၊ သင၏်အြပစမ်ျားကိ6 ေဆးေbကာေလာဟ့6 ဆိ6ပါ၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
မ+တခ်ျက။် ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်၌ ေရ၌*+စြ်ခငး်မဂy ါလာခံယWြခငး်အေ5ကာငး် ေဖာ်ြပေသာ 

ကျမ်းချကမ်ျားမ:+ိေပ။ 

 

	

၁၁၅။.  115 
သခငခ်ရစေ်တာ်အား ကယတ်င:်+င*်+င် ့အ:+ငသ်ခငအ်ြဖစယ်ံ05ကညြ်ခငး်သည ်လWတစဉ်းီ၏ 

အြပစတ်ရားကိ0 ခွင်လ့�တ်̀ ပီး ထာဝရအသကက်ိ0ရ:+ိရန် တစခ်0တညး်ေသာနညး်လမ်း ြဖစ ်
ေ5ကာငး် ကိ0 လကခ်ံပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် / လကမ်ခံပါ ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၁:၂၅-ေယr\ကလညး်၊ ငါသညထ်ေြမာကြ်ခငး်အေbကာငး်၊ အသက/်0ငြ်ခငး် 
အေbကာငး်ြဖစ၏်။ ငါက့ိ6 ယံ6bကညေ်သာသNသည ်ေသလနွေ်သာ်လညး် /0ငလ်မိ်မ့ည။်  

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၄:၆ - ေယr\က၊ ငါသညလ်မ်းခရီးြဖစ၏်။ သမvာတရားကိ6လညး်ြဖစ၏်။ 

အသကသ်ညလ်ညး်ြဖစ၏်။ ငါက့ိ6 အမ0ီမြပVလdင ်အဘယသ်Nမd ခမညး်ေတာ်ထသံိ6မ့ေရာကရ်။ 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၇:၃ -ထာဝရအသကဟ်NမNကား၊ မ0နေ်သာဘ6ရားသခင ်တဆNတညး်ြဖစ ်

ေတာ်မNေသာ ကိ6ယေ်တာ်ကိ6၎ငး်၊ ေစလ,တေ်တာ်မNေသာ ေယr\ခရစက်ိ6၎ငး်၊ သကိkမ်းြခငး်တညး်။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၁၉-၂၀ - ၁၉မခkတဧ်ကန ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတအ်ထေံတာ်၌(<0စ]်မိV Rေတာ်မN]ပီး 
ြဖစ ်ေသာ) ဒနီ ်သာသနာမ0ာ မNကားအစoလာမ် သာသနာေတာ်ပငတ်ညး်။ အမ0နေ်သာ်ကား(ေတာ ်

ရာတ ်<0င့ ်အနီဂ်ျီလ)် ကျမ်းများေပးသနားေတာ်မNြခငး်ခbံကရေသာသNတိ6သ့ညမ်ိမိတိ6ထ့အံသတိရား 
ေရာက/်0ိ]ပီးေနာက ်ေသာမ်0ပင ်မိမိတိ6အ့ချငး်ချငး် မနာလိ6ဝနတ်ိ6စတိထ်ား /0ိြခငး်ေbကာင့ ်မည ီ

မ+ွတ ်သေဘာကွလဲွbဲကက6န၏်။ ၂၀  အကယ၍်သာယငး်သNတိ6သ့ည ်အမိန ့ေ်တာ်ကိ6နာခေံသာ 

မ6စလ်ငမ််များြဖစb်ကပါလdင ်ယငး်သNတိ6သ့ညလ်ညး် တရားလမ်းမ0နက်ိ6 ရ/0ိbကလတ{ ံ ့။ သိ6ရ့ာတငွ ်

အကယ၍် ယငး်သNတိ6သ့ည ်(အစoလာမ်သာသနာကိ6) မျက<်0ာလ,ေဲ/0ာငေ်ကျာခိ6ငး်၍ သာွးbကပါ 
လdငအ်သင့အ်ေပuဝယ ်(အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏်) အမိန ့ဗ်ျာဒတိေ်တာ်များကိ6 ေဟာbကားပိ6ေ့ဆာင ်

rံ6မdသာ တာဝန/်0ိေပသည။်  

၁၁၆။. 116 

ယေနယ့ံ05ကညသ်Wတစဉ်းီအတကွ ်ေရ၌*+စြ်ခငး်မဂy ါလာခံယWရန်လိ0အပ်ပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ လိ0အပ်သည ် / မလိ0အပ်ပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၈:၁၉-၂၀ - ၁၉ သငတ်ိ6သ့ာွး၍ လNမျိVးတကာတိ6က့ိ6 ငါတ့ပည် ့ြဖစေ်စလျက၊် 
ခမညး်ေတာ်၊ သားေတာ်၊ သန်/့0ငး်ေသာဝိညာFေတာ်၏နာမ၌ ဗတ{ ဇံိကိ6 ေပးbကေလာ။့ ၂၀ ငါသည ်

သငတ်ိ6အ့ား ေပးသမdေသာ ပညတေ်တာ်တိ6က့ိ6 ေစာင်ေ့/0ာကေ်စြခငး်င0ါ ဆံ6းမဩဝါဒေပးbက 

ေလာ။့ ငါသညလ်ညး်ကပ်ကမ�ာက6နသ်ညတ်ိ6ငေ်အာငသ်ငတ်ိ6<့ 0င်အ့တNအစFမြပတ ်/0ိသညဟ်6 
တပည်ေ့တာ ်တိ6 ့ အား မိန်ေ့တာ်မN၏။  

:+ငမ်ာက0ခရစဝ်င ်၁၆:၁၆-

ယံ6bကည၍်ဗတ{ ဇံိကိ6ခေံသာသNသညက်ယတ်ငေ်တာ်မNြခငး်သိ6ေ့ရာကလ်တံ။့ 

တမန်ေတာ်ဝတ~ [ ၂:၃၈ - ေပတr6ကလညး်၊ သငတ်ိ6၏့အြပစက်ိ6လတွေ်စြခငး်င0ါ ေနာငတ်ရ၍ 

တေယာကမ်dမZကငး်၊ ေယr\ခရစ၏် နာမ၌ ဗတ{ ဇံိကိ6ခbံကေလာ။့ သိ6 ့ြပVလdင ်သန်/့0ငး်ေသာဝိညာF 

ေတာ်တညး်ဟNေသာ ဆ6ေကျးဇNးေတာ်ကိ6 ခရံbက လမိ်မ့ည။် 

တမန်ေတာ်ဝတ~ [ ၂၂:၁၆ -ယခ6လညး်သငသ်ညအ်ဘယေ်bကာင်ဆ့ိ6ငး်လင်၍့ေနသနညး်။ ထေလာ။့ 

သခငဘ်6ရားကိ6 ပဌနာြပVလျက ်ဗတ{ ဇံိကိ6ခ၍ံ၊ သင၏်အြပစမ်ျားကိ6 ေဆးေbကာေလာဟ့6 ဆိ6ပါ၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
မ+တခ်ျက။် ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်၌ ေရ၌*+စြ်ခငး်မဂy ါလာခံယWြခငး်အေ5ကာငး် ေဖာ်ြပေသာ 

ကျမ်းချကမ်ျားမ:+ိေပ။ 

 

	

၁၁၅။.  115 
သခငခ်ရစေ်တာ်အား ကယတ်င:်+င*်+င် ့အ:+ငသ်ခငအ်ြဖစယ်ံ05ကညြ်ခငး်သည ်လWတစဉ်းီ၏ 

အြပစတ်ရားကိ0 ခွင်လ့�တ်̀ ပီး ထာဝရအသကက်ိ0ရ:+ိရန် တစခ်0တညး်ေသာနညး်လမ်း ြဖစ ်
ေ5ကာငး် ကိ0 လကခ်ံပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ လကခ်ံသည ် / လကမ်ခံပါ ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၁:၂၅-ေယr\ကလညး်၊ ငါသညထ်ေြမာကြ်ခငး်အေbကာငး်၊ အသက/်0ငြ်ခငး် 
အေbကာငး်ြဖစ၏်။ ငါက့ိ6 ယံ6bကညေ်သာသNသည ်ေသလနွေ်သာ်လညး် /0ငလ်မိ်မ့ည။်  

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၄:၆ - ေယr\က၊ ငါသညလ်မ်းခရီးြဖစ၏်။ သမvာတရားကိ6လညး်ြဖစ၏်။ 

အသကသ်ညလ်ညး်ြဖစ၏်။ ငါက့ိ6 အမ0ီမြပVလdင ်အဘယသ်Nမd ခမညး်ေတာ်ထသံိ6မ့ေရာကရ်။ 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၇:၃ -ထာဝရအသကဟ်NမNကား၊ မ0နေ်သာဘ6ရားသခင ်တဆNတညး်ြဖစ ်

ေတာ်မNေသာ ကိ6ယေ်တာ်ကိ6၎ငး်၊ ေစလ,တေ်တာ်မNေသာ ေယr\ခရစက်ိ6၎ငး်၊ သကိkမ်းြခငး်တညး်။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၁၉-၂၀ - ၁၉မခkတဧ်ကန ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတအ်ထေံတာ်၌(<0စ]်မိV Rေတာ်မN]ပီး 
ြဖစ ်ေသာ) ဒနီ ်သာသနာမ0ာ မNကားအစoလာမ် သာသနာေတာ်ပငတ်ညး်။ အမ0နေ်သာ်ကား(ေတာ ်

ရာတ ်<0င့ ်အနီဂ်ျီလ)် ကျမ်းများေပးသနားေတာ်မNြခငး်ခbံကရေသာသNတိ6သ့ညမ်ိမိတိ6ထ့အံသတိရား 
ေရာက/်0ိ]ပီးေနာက ်ေသာ်မ0ပင ်မိမိတိ6အ့ချငး်ချငး် မနာလိ6ဝနတ်ိ6စတိထ်ား /0ိြခငး်ေbကာင့ ်မည ီ

မ+ွတ ်သေဘာကွလဲွbဲကက6န၏်။ ၂၀  အကယ၍်သာယငး်သNတိ6သ့ည ်အမိန ့ေ်တာ်ကိ6နာခေံသာ 

မ6စလ်ငမ််များြဖစb်ကပါလdင ်ယငး်သNတိ6သ့ညလ်ညး် တရားလမ်းမ0နက်ိ6 ရ/0ိbကလတ{ ံ ့။ သိ6ရ့ာတငွ ်

အကယ၍် ယငး်သNတိ6သ့ည ်(အစoလာမ်သာသနာကိ6) မျက<်0ာလ,ေဲ/0ာငေ်ကျာခိ6ငး်၍ သာွးbကပါ 
လdငအ်သင့အ်ေပuဝယ ်(အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏်) အမိန ့ဗ်ျာဒတိေ်တာ်များကိ6 ေဟာbကားပိ6ေ့ဆာင ်

rံ6မdသာ တာဝန/်0ိေပသည။်  

၁၁၆။. 116 

ယေနယ့ံ05ကညသ်Wတစဉ်းီအတကွ ်ေရ၌*+စြ်ခငး်မဂy ါလာခံယWရန်လိ0အပ်ပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ လိ0အပ်သည ် / မလိ0အပ်ပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၈:၁၉-၂၀ - ၁၉ သငတ်ိ6သ့ာွး၍ လNမျိVးတကာတိ6က့ိ6 ငါတ့ပည် ့ြဖစေ်စလျက၊် 
ခမညး်ေတာ်၊ သားေတာ်၊ သန်/့0ငး်ေသာဝိညာFေတာ်၏နာမ၌ ဗတ{ ဇံိကိ6 ေပးbကေလာ။့ ၂၀ ငါသည ်

သငတ်ိ6အ့ား ေပးသမdေသာ ပညတေ်တာ်တိ6က့ိ6 ေစာင်ေ့/0ာကေ်စြခငး်င0ါ ဆံ6းမဩဝါဒေပးbက 

ေလာ။့ ငါသညလ်ညး်ကပ်ကမ�ာက6နသ်ညတ်ိ6ငေ်အာငသ်ငတ်ိ6<့ 0င်အ့တNအစFမြပတ ်/0ိသညဟ်6 
တပည်ေ့တာ် တိ6 ့ အား မိန်ေ့တာ်မN၏။  

:+ငမ်ာက0ခရစဝ်င ်၁၆:၁၆-

ယံ6bကည၍်ဗတ{ ဇံိကိ6ခေံသာသNသညက်ယတ်ငေ်တာ်မNြခငး်သိ6ေ့ရာကလ်တံ။့ 

တမန်ေတာ်ဝတ~ [ ၂:၃၈ - ေပတr6ကလညး်၊ သငတ်ိ6၏့အြပစက်ိ6လတွေ်စြခငး်င0ါ ေနာငတ်ရ၍ 

တေယာကမ်dမZကငး်၊ ေယr\ခရစ၏် နာမ၌ ဗတ{ ဇံိကိ6ခbံကေလာ။့ သိ6 ့ြပVလdင ်သန်/့0ငး်ေသာဝိညာF 

ေတာ်တညး်ဟNေသာ ဆ6ေကျးဇNးေတာ်ကိ6 ခရံbက လမိ်မ့ည။် 

တမန်ေတာ်ဝတ~ [ ၂၂:၁၆ -ယခ6လညး်သငသ်ညအ်ဘယေ်bကာင်ဆ့ိ6ငး်လင်၍့ေနသနညး်။ ထေလာ။့ 

သခငဘ်6ရားကိ6 ပဌနာြပVလျက ်ဗတ{ ဇံိကိ6ခ၍ံ၊ သင၏်အြပစမ်ျားကိ6 ေဆးေbကာေလာဟ့6 ဆိ6ပါ၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
မ+တခ်ျက။် ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်၌ ေရ၌*+စြ်ခငး်မဂy ါလာခံယWြခငး်အေ5ကာငး် ေဖာ်ြပေသာ 

ကျမ်းချကမ်ျားမ:+ိေပ။ 
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ယေနယ့ံ05ကညသ်Wတစဉ်းီအတကွ ်အေရဖျားလ+းီြခငး်မဂy ါလာခံယWရန် လိ0အပ်ပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မလိ0အပ်ပါ  /  လိ0အပ်သည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၇:၁၈၊ ၂၀ - ၁၈ အေရဖျားလ0းီြခငး်ကိ6 ခေံသာသNသည ်

ေခuေတာ်မNြခငး် ေကျးဇNးကိ6ခရံလdင၊် အေရဖျားလ0းီြခငး်ကိ6 မစနွ်ေ့စ<0င်။့ အေရဖျားလ0းီြခငး်ကိ6 
မခေံသာသNသည ်လညး် ေခuေတာမ်Nြခငး်ေကျးဇNးကိ6ခရံလdင၊် အေရဖျားလ0းီြခငး်ကိ6 မခေံစ<0င်။့  ၂၀ 
ေခuေတာ်မNြခငး် ေကျးဇNးကိ6 ခရံေသာသNသည ်အbကငအ်မ\ကိ6 လ6ပ်ေန၏။ 

ထိ6သိ6လ့Nတိ6ငး်လ6ပ်ေနေစ။ 

ဂလာတဩိဝါဒစာ ၅:၂ - ငါေပါလ6ဆိ6သညက်ား၊ သငတ်ိ6သ့ည ်အေရဖျားလ0းီြခငး်ကိ6ခလံdင၊် ခရစ ်

ေတာ်အားြဖင် ့အဘယအ်ကျိVး ကိ6မdမရ<ိ6ငb်က။ 

ဂလာတဩိဝါဒစာ ၅:၆ - ေယr\ခရစေ်တာ၌် အေရဖျားလ0းီြခငး် အကျိVးမ/0ိ၊ မခဘံေဲနြခငး်လညး် 
အကျိVးမ/0ိ။ ေမတ{ ာအားြဖင် ့ြပVြပငတ်တေ်သာ ယံ6bကညြ်ခငး်သာ အကျိVး/0ိ၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟန်ဟလ် ်၁၆:၁၂၃ - ထိ6ေ့နာက ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ညအ်သငတ်ိ6၏့ထသံိ6 ့(နဗီတမနေ်တာ်) အဗ်ီရာ 

ဟမီ်၏လမ်းစFကိ6 လိ6ကန်ာပါေလဟ6 အမိန ့ေ်တာ် ချမ0တေ်တာ်မNခဲေ့လသည။်  

မ+တခ်ျက။် အစ_လာမ်ဘာသာတငွ ်အေရဖျားလ+းီြခငး်မဂy ါလာသည ်အာြဗဟ၏ံ ဘာသာ 

တရား၏ တစတိတ်ပိ0ငး်ြဖစ်̀ ပီး မွတစ်လငဘ်ာသာအေပ�ချညေ်*+ာငမ်Bအြဖစ ်

သတမ်+တသ်ည။်၄ငး်ကိ0 ဟဒးီစဘ်Wခါရီကျမ်း ၁၂၅၂၊ ဖတလအ်လ-်ဘာရီ ၆:၃၈၈ *+င် ့မွတစ်လင ်

၄:၂၃၇၀ များတငွလ်ညး် ေတွs ြမင ်*ိ0ငသ်ည။် 
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လWသားများအား ‘သန်:့+ငး်’ရန်*+င် ့‘သန်:့+ငး်ြခငး်’သည ်ေကာငး်ကင*်ိ0ငင်ေံတာ်သိ0 ့ 

ဝငစ်ားအတကွ ်�က[ိတငလ်ိ0အပ်ချကမ်ျားြဖစေ်5ကာငး်မိန်5့ကားထားေသာ ကျမ်းချကမ်ျား 

:+ိပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ :+ိသည ်/ မ:+ိပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဝတြ်ပ[ရာကျမ်း ၁၁:၄၄ - ငါသည ်သငတ်ိ6ဘ့6ရားသခင ်ထာဝရဘ6ရားြဖစ၏်။ ငါသည ်သန်/့0ငး် 
ေသာေbကာင်၊့ သငတ်ိ6သ့ညလ်ညး် ကိ6ယ်က့ိ6ကိ6ယသ်န်/့0ငး်ေစ၍ သန်/့0ငး်ြခငး်/0ိရbကမည။်.. 
ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၃:၁၆-၁၇ - ၁၆ သငတ်ိ6သ့ည ်ဘ6ရားသခင၏် ဗိမာနေ်တာ ်

ြဖစb်ကသည.်. ၁၇ဘ6ရားသခင၏်ဗိမာနေ်တာ်သည ်သန်/့0ငး်ရ၏။ 

သငတ်ိ6သ့ညလ်ညး်၊ထိ6ဗိမာနေ်တာ် ြဖစb်က၏။ 

ေဟ`ဗဲဩဝါဒစာ ၁၂:၁၄ - လNအေပါငး်တိ6<့ 0င် ့အသင်အ့တင်ေ့န၍ ]ငမိ်သကြ်ခငး်ကိ6၎ငး်၊ သန်/့0ငး် 
ြခငး်ပါရမီကိ6၎ငး်၊မ0ီေအာ် လိ6ကb်ကေလာ။့ သန်/့0ငး်ြခငး်ပါရမီမ/0ိလdင၊် အဘယသ်Nမd 
ထာဝရဘ6ရား ကိ6 မဖNးမြမငရ်။  
:+ငေ်ပတR0ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁:၁၅-၁၆ - ၁၅ သငတ်ိ6က့ိ6ေခuေတာ်မNေသာ သNသညသ်န်/့0ငး်ေတာ ်

မNသညန်ညး်တN၊ကျင်b့ကြံပVမNသမdတိ6၌့ 

သန်/့0ငး်ြခငး်/0ိbကေလာ။့ ၁၆အေbကာငး်မNကား၊ငါသညသ်န် ့ 
/0ငး်ေတာ်မNေသာေbကာင်၊့သငတ်ိ6သ့ညလ်ညး်သန်/့0ငး်ြခငး်/0ိbကေလာဟ့6ကျမ်းစာလာသတညး်။  
ဗျာဒတိက်ျမ်း၂၂:၁၁-ေြဖာင်မ့တေ်သာသNသညေ်ြဖာင်မ့တေ်စဦး။သန်/့0ငး်ေသာသNသညသ်န်/့0ငး်ေစဦး 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
မ+တခ်ျက။် ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်၌ လWသားများအား သန်:့+ငး်ရန် သိ0မ့ဟ0တ ်သန်:့+ငး်*ိ0ငရ်န် 

ရည�်�န်းထားေ5ကာငး် မိန်5့ကားထားေသာကျမ်းချကမ်ျားမ:+ိေပ။ 
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ယေနယ့ံ05ကညသ်Wတစဉ်းီအတကွ ်အေရဖျားလ+းီြခငး်မဂy ါလာခံယWရန် လိ0အပ်ပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မလိ0အပ်ပါ  /  လိ0အပ်သည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၇:၁၈၊ ၂၀ - ၁၈ အေရဖျားလ0းီြခငး်ကိ6 ခေံသာသNသည ်

ေခuေတာ်မNြခငး် ေကျးဇNးကိ6ခရံလdင၊် အေရဖျားလ0းီြခငး်ကိ6 မစနွ်ေ့စ<0င်။့ အေရဖျားလ0းီြခငး်ကိ6 
မခေံသာသNသည ်လညး် ေခuေတာမ်Nြခငး်ေကျးဇNးကိ6ခရံလdင၊် အေရဖျားလ0းီြခငး်ကိ6 မခေံစ<0င်။့  ၂၀ 
ေခuေတာ်မNြခငး် ေကျးဇNးကိ6 ခရံေသာသNသည ်အbကငအ်မ\ကိ6 လ6ပ်ေန၏။ 

ထိ6သိ6လ့Nတိ6ငး်လ6ပ်ေနေစ။ 

ဂလာတဩိဝါဒစာ ၅:၂ - ငါေပါလ6ဆိ6သညက်ား၊ သငတ်ိ6သ့ည ်အေရဖျားလ0းီြခငး်ကိ6ခလံdင၊် ခရစ ်

ေတာ်အားြဖင် ့အဘယအ်ကျိVး ကိ6မdမရ<ိ6ငb်က။ 

ဂလာတဩိဝါဒစာ ၅:၆ - ေယr\ခရစေ်တာ၌် အေရဖျားလ0းီြခငး် အကျိVးမ/0ိ၊ မခဘံေဲနြခငး်လညး် 
အကျိVးမ/0ိ။ ေမတ{ ာအားြဖင် ့ြပVြပငတ်တေ်သာ ယံ6bကညြ်ခငး်သာ အကျိVး/0ိ၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟန်ဟလ် ်၁၆:၁၂၃ - ထိ6ေ့နာက ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ညအ်သငတ်ိ6၏့ထသံိ6 ့(နဗီတမနေ်တာ်) အဗ်ီရာ 

ဟမီ်၏လမ်းစFကိ6 လိ6ကန်ာပါေလဟ6 အမိန ့ေ်တာ် ချမ0တေ်တာ်မNခဲေ့လသည။်  

မ+တခ်ျက။် အစ_လာမ်ဘာသာတငွ ်အေရဖျားလ+းီြခငး်မဂy ါလာသည ်အာြဗဟ၏ံ ဘာသာ 

တရား၏ တစတိတ်ပိ0ငး်ြဖစ်̀ ပီး မွတစ်လငဘ်ာသာအေပ�ချညေ်*+ာငမ်Bအြဖစ ်

သတမ်+တသ်ည။်၄ငး်ကိ0 ဟဒးီစဘ်Wခါရီကျမ်း ၁၂၅၂၊ ဖတလအ်လ-်ဘာရီ ၆:၃၈၈ *+င် ့မွတစ်လင ်

၄:၂၃၇၀ များတငွလ်ညး် ေတွs ြမင ်*ိ0ငသ်ည။် 
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လWသားများအား ‘သန်:့+ငး်’ရန်*+င် ့‘သန်:့+ငး်ြခငး်’သည ်ေကာငး်ကင*်ိ0ငင်ေံတာ်သိ0 ့ 

ဝငစ်ားအတကွ ်�က[ိတငလ်ိ0အပ်ချကမ်ျားြဖစေ်5ကာငး်မိန်5့ကားထားေသာ ကျမ်းချကမ်ျား 

:+ိပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ :+ိသည ်/ မ:+ိပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဝတြ်ပ[ရာကျမ်း ၁၁:၄၄ - ငါသည ်သငတ်ိ6ဘ့6ရားသခင ်ထာဝရဘ6ရားြဖစ၏်။ ငါသည ်သန်/့0ငး် 
ေသာေbကာင်၊့ သငတ်ိ6သ့ညလ်ညး် ကိ6ယ်က့ိ6ကိ6ယသ်န်/့0ငး်ေစ၍ သန်/့0ငး်ြခငး်/0ိရbကမည။်.. 
ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၃:၁၆-၁၇ - ၁၆ သငတ်ိ6သ့ည ်ဘ6ရားသခင၏် ဗိမာနေ်တာ ်

ြဖစb်ကသည.်. ၁၇ဘ6ရားသခင၏်ဗိမာနေ်တာ်သည ်သန်/့0ငး်ရ၏။ 

သငတ်ိ6သ့ညလ်ညး်၊ထိ6ဗိမာနေ်တာ ်ြဖစb်က၏။ 

ေဟ`ဗဲဩဝါဒစာ ၁၂:၁၄ - လNအေပါငး်တိ6<့ 0င် ့အသင်အ့တင်ေ့န၍ ]ငမိ်သကြ်ခငး်ကိ6၎ငး်၊ သန်/့0ငး် 
ြခငး်ပါရမီကိ6၎ငး်၊မ0ီေအာ် လိ6ကb်ကေလာ။့ သန်/့0ငး်ြခငး်ပါရမီမ/0ိလdင၊် အဘယသ်Nမd 
ထာဝရဘ6ရား ကိ6 မဖNးမြမငရ်။  
:+ငေ်ပတR0ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁:၁၅-၁၆ - ၁၅ သငတ်ိ6က့ိ6ေခuေတာ်မNေသာ သNသညသ်န်/့0ငး်ေတာ် 
မNသညန်ညး်တN၊ကျင်b့ကြံပVမNသမdတိ6၌့ 

သန်/့0ငး်ြခငး်/0ိbကေလာ။့ ၁၆အေbကာငး်မNကား၊ငါသညသ်န် ့ 
/0ငး်ေတာ်မNေသာေbကာင်၊့သငတ်ိ6သ့ညလ်ညး်သန်/့0ငး်ြခငး်/0ိbကေလာဟ့6ကျမ်းစာလာသတညး်။  
ဗျာဒတိက်ျမ်း၂၂:၁၁-ေြဖာင်မ့တေ်သာသNသညေ်ြဖာင်မ့တေ်စဦး။သန်/့0ငး်ေသာသNသညသ်န်/့0ငး်ေစဦး 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
မ+တခ်ျက။် ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်၌ လWသားများအား သန်:့+ငး်ရန် သိ0မ့ဟ0တ ်သန်:့+ငး်*ိ0ငရ်န် 

ရည�်�န်းထားေ5ကာငး် မိန်5့ကားထားေသာကျမ်းချကမ်ျားမ:+ိေပ။ 
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ယေနယ့ံ05ကညသ်Wတစဉ်းီအတကွ ်အေရဖျားလ+းီြခငး်မဂy ါလာခံယWရန် လိ0အပ်ပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မလိ0အပ်ပါ  /  လိ0အပ်သည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၇:၁၈၊ ၂၀ - ၁၈ အေရဖျားလ0းီြခငး်ကိ6 ခေံသာသNသည ်

ေခuေတာ်မNြခငး် ေကျးဇNးကိ6ခရံလdင၊် အေရဖျားလ0းီြခငး်ကိ6 မစနွ်ေ့စ<0င်။့ အေရဖျားလ0းီြခငး်ကိ6 
မခေံသာသNသည ်လညး် ေခuေတာမ်Nြခငး်ေကျးဇNးကိ6ခရံလdင၊် အေရဖျားလ0းီြခငး်ကိ6 မခေံစ<0င်။့  ၂၀ 
ေခuေတာ်မNြခငး် ေကျးဇNးကိ6 ခရံေသာသNသည ်အbကငအ်မ\ကိ6 လ6ပ်ေန၏။ 

ထိ6သိ6လ့Nတိ6ငး်လ6ပ်ေနေစ။ 

ဂလာတဩိဝါဒစာ ၅:၂ - ငါေပါလ6ဆိ6သညက်ား၊ သငတ်ိ6သ့ည ်အေရဖျားလ0းီြခငး်ကိ6ခလံdင၊် ခရစ ်

ေတာ်အားြဖင် ့အဘယအ်ကျိVး ကိ6မdမရ<ိ6ငb်က။ 

ဂလာတဩိဝါဒစာ ၅:၆ - ေယr\ခရစေ်တာ၌် အေရဖျားလ0းီြခငး် အကျိVးမ/0ိ၊ မခဘံေဲနြခငး်လညး် 
အကျိVးမ/0ိ။ ေမတ{ ာအားြဖင် ့ြပVြပငတ်တေ်သာ ယံ6bကညြ်ခငး်သာ အကျိVး/0ိ၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟန်ဟလ် ်၁၆:၁၂၃ - ထိ6ေ့နာက ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ညအ်သငတ်ိ6၏့ထသံိ6 ့(နဗီတမနေ်တာ်) အဗ်ီရာ 

ဟမီ်၏လမ်းစFကိ6 လိ6ကန်ာပါေလဟ6 အမိန ့ေ်တာ် ချမ0တေ်တာ်မNခဲေ့လသည။်  

မ+တခ်ျက။် အစ_လာမ်ဘာသာတငွ ်အေရဖျားလ+းီြခငး်မဂy ါလာသည ်အာြဗဟ၏ံ ဘာသာ 

တရား၏ တစတိတ်ပိ0ငး်ြဖစ်̀ ပီး မွတစ်လငဘ်ာသာအေပ�ချညေ်*+ာငမ်Bအြဖစ ်

သတမ်+တသ်ည။်၄ငး်ကိ0 ဟဒးီစဘ်Wခါရီကျမ်း ၁၂၅၂၊ ဖတလအ်လ-်ဘာရီ ၆:၃၈၈ *+င် ့မွတစ်လင ်

၄:၂၃၇၀ များတငွလ်ညး် ေတွs ြမင ်*ိ0ငသ်ည။် 
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လWသားများအား ‘သန်:့+ငး်’ရန်*+င် ့‘သန်:့+ငး်ြခငး်’သည ်ေကာငး်ကင*်ိ0ငင်ေံတာ်သိ0 ့ 

ဝငစ်ားအတကွ ်�က[ိတငလ်ိ0အပ်ချကမ်ျားြဖစေ်5ကာငး်မိန်5့ကားထားေသာ ကျမ်းချကမ်ျား 

:+ိပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ :+ိသည ်/ မ:+ိပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဝတြ်ပ[ရာကျမ်း ၁၁:၄၄ - ငါသည ်သငတ်ိ6ဘ့6ရားသခင ်ထာဝရဘ6ရားြဖစ၏်။ ငါသည ်သန်/့0ငး် 
ေသာေbကာင်၊့ သငတ်ိ6သ့ညလ်ညး် ကိ6ယ်က့ိ6ကိ6ယသ်န်/့0ငး်ေစ၍ သန်/့0ငး်ြခငး်/0ိရbကမည။်.. 
ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၃:၁၆-၁၇ - ၁၆ သငတ်ိ6သ့ည ်ဘ6ရားသခင၏် ဗိမာနေ်တာ ်

ြဖစb်ကသည.်. ၁၇ဘ6ရားသခင၏်ဗိမာနေ်တာ်သည ်သန်/့0ငး်ရ၏။ 

သငတ်ိ6သ့ညလ်ညး်၊ထိ6ဗိမာနေ်တာ် ြဖစb်က၏။ 

ေဟ`ဗဲဩဝါဒစာ ၁၂:၁၄ - လNအေပါငး်တိ6<့ 0င် ့အသင်အ့တင်ေ့န၍ ]ငမိ်သကြ်ခငး်ကိ6၎ငး်၊ သန်/့0ငး် 
ြခငး်ပါရမီကိ6၎ငး်၊မ0ီေအာ် လိ6ကb်ကေလာ။့ သန်/့0ငး်ြခငး်ပါရမီမ/0ိလdင၊် အဘယသ်Nမd 
ထာဝရဘ6ရား ကိ6 မဖNးမြမငရ်။  
:+ငေ်ပတR0ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁:၁၅-၁၆ - ၁၅ သငတ်ိ6က့ိ6ေခuေတာ်မNေသာ သNသညသ်န်/့0ငး်ေတာ ်

မNသညန်ညး်တN၊ကျင်b့ကြံပVမNသမdတိ6၌့ 

သန်/့0ငး်ြခငး်/0ိbကေလာ။့ ၁၆အေbကာငး်မNကား၊ငါသညသ်န် ့ 
/0ငး်ေတာ်မNေသာေbကာင်၊့သငတ်ိ6သ့ညလ်ညး်သန်/့0ငး်ြခငး်/0ိbကေလာဟ့6ကျမ်းစာလာသတညး်။  
ဗျာဒတိက်ျမ်း၂၂:၁၁-ေြဖာင်မ့တေ်သာသNသညေ်ြဖာင်မ့တေ်စဦး။သန်/့0ငး်ေသာသNသညသ်န်/့0ငး်ေစဦး 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
မ+တခ်ျက။် ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်၌ လWသားများအား သန်:့+ငး်ရန် သိ0မ့ဟ0တ ်သန်:့+ငး်*ိ0ငရ်န် 

ရည�်�န်းထားေ5ကာငး် မိန်5့ကားထားေသာကျမ်းချကမ်ျားမ:+ိေပ။ 
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ယေနယ့ံ05ကညသ်Wတစဉ်းီအတကွ ်အေရဖျားလ+းီြခငး်မဂy ါလာခံယWရန် လိ0အပ်ပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မလိ0အပ်ပါ  /  လိ0အပ်သည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၇:၁၈၊ ၂၀ - ၁၈ အေရဖျားလ0းီြခငး်ကိ6 ခေံသာသNသည ်

ေခuေတာ်မNြခငး် ေကျးဇNးကိ6ခရံလdင၊် အေရဖျားလ0းီြခငး်ကိ6 မစနွ်ေ့စ<0င်။့ အေရဖျားလ0းီြခငး်ကိ6 
မခေံသာသNသည ်လညး် ေခuေတာမ်Nြခငး်ေကျးဇNးကိ6ခရံလdင၊် အေရဖျားလ0းီြခငး်ကိ6 မခေံစ<0င်။့  ၂၀ 
ေခuေတာ်မNြခငး် ေကျးဇNးကိ6 ခရံေသာသNသည ်အbကငအ်မ\ကိ6 လ6ပ်ေန၏။ 

ထိ6သိ6လ့Nတိ6ငး်လ6ပ်ေနေစ။ 

ဂလာတဩိဝါဒစာ ၅:၂ - ငါေပါလ6ဆိ6သညက်ား၊ သငတ်ိ6သ့ည ်အေရဖျားလ0းီြခငး်ကိ6ခလံdင၊် ခရစ ်

ေတာ်အားြဖင် ့အဘယအ်ကျိVး ကိ6မdမရ<ိ6ငb်က။ 

ဂလာတဩိဝါဒစာ ၅:၆ - ေယr\ခရစေ်တာ၌် အေရဖျားလ0းီြခငး် အကျိVးမ/0ိ၊ မခဘံေဲနြခငး်လညး် 
အကျိVးမ/0ိ။ ေမတ{ ာအားြဖင် ့ြပVြပငတ်တေ်သာ ယံ6bကညြ်ခငး်သာ အကျိVး/0ိ၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟန်ဟလ် ်၁၆:၁၂၃ - ထိ6ေ့နာက ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ညအ်သငတ်ိ6၏့ထသံိ6 ့(နဗီတမနေ်တာ်) အဗ်ီရာ 

ဟမီ်၏လမ်းစFကိ6 လိ6ကန်ာပါေလဟ6 အမိန ့ေ်တာ် ချမ0တေ်တာ်မNခဲေ့လသည။်  

မ+တခ်ျက။် အစ_လာမ်ဘာသာတငွ ်အေရဖျားလ+းီြခငး်မဂy ါလာသည ်အာြဗဟ၏ံ ဘာသာ 

တရား၏ တစတိတ်ပိ0ငး်ြဖစ်̀ ပီး မွတစ်လငဘ်ာသာအေပ�ချညေ်*+ာငမ်Bအြဖစ ်

သတမ်+တသ်ည။်၄ငး်ကိ0 ဟဒးီစဘ်Wခါရီကျမ်း ၁၂၅၂၊ ဖတလအ်လ-်ဘာရီ ၆:၃၈၈ *+င် ့မွတစ်လင ်

၄:၂၃၇၀ များတငွလ်ညး် ေတွs ြမင ်*ိ0ငသ်ည။် 
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လWသားများအား ‘သန်:့+ငး်’ရန်*+င် ့‘သန်:့+ငး်ြခငး်’သည ်ေကာငး်ကင*်ိ0ငင်ေံတာ်သိ0 ့ 

ဝငစ်ားအတကွ ်�က[ိတငလ်ိ0အပ်ချကမ်ျားြဖစေ်5ကာငး်မိန်5့ကားထားေသာ ကျမ်းချကမ်ျား 

:+ိပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ :+ိသည ်/ မ:+ိပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဝတြ်ပ[ရာကျမ်း ၁၁:၄၄ - ငါသည ်သငတ်ိ6ဘ့6ရားသခင ်ထာဝရဘ6ရားြဖစ၏်။ ငါသည ်သန်/့0ငး် 
ေသာေbကာင်၊့ သငတ်ိ6သ့ညလ်ညး် ကိ6ယ်က့ိ6ကိ6ယသ်န်/့0ငး်ေစ၍ သန်/့0ငး်ြခငး်/0ိရbကမည။်.. 
ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၃:၁၆-၁၇ - ၁၆ သငတ်ိ6သ့ည ်ဘ6ရားသခင၏် ဗိမာနေ်တာ ်

ြဖစb်ကသည.်. ၁၇ဘ6ရားသခင၏်ဗိမာနေ်တာ်သည ်သန်/့0ငး်ရ၏။ 

သငတ်ိ6သ့ညလ်ညး်၊ထိ6ဗိမာနေ်တာ် ြဖစb်က၏။ 

ေဟ`ဗဲဩဝါဒစာ ၁၂:၁၄ - လNအေပါငး်တိ6<့ 0င် ့အသင်အ့တင်ေ့န၍ ]ငမိ်သကြ်ခငး်ကိ6၎ငး်၊ သန်/့0ငး် 
ြခငး်ပါရမီကိ6၎ငး်၊မ0ီေအာ် လိ6ကb်ကေလာ။့ သန်/့0ငး်ြခငး်ပါရမီမ/0ိလdင၊် အဘယသ်Nမd 
ထာဝရဘ6ရား ကိ6 မဖNးမြမငရ်။  
:+ငေ်ပတR0ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁:၁၅-၁၆ - ၁၅ သငတ်ိ6က့ိ6ေခuေတာ်မNေသာ သNသညသ်န်/့0ငး်ေတာ် 
မNသညန်ညး်တN၊ကျင်b့ကြံပVမNသမdတိ6၌့ 

သန်/့0ငး်ြခငး်/0ိbကေလာ။့ ၁၆အေbကာငး်မNကား၊ငါသညသ်န် ့ 
/0ငး်ေတာ်မNေသာေbကာင်၊့သငတ်ိ6သ့ညလ်ညး်သန်/့0ငး်ြခငး်/0ိbကေလာဟ့6ကျမ်းစာလာသတညး်။  
ဗျာဒတိက်ျမ်း၂၂:၁၁-ေြဖာင်မ့တေ်သာသNသညေ်ြဖာင်မ့တေ်စဦး။သန်/့0ငး်ေသာသNသညသ်န်/့0ငး်ေစဦး 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
မ+တခ်ျက။် ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်၌ လWသားများအား သန်:့+ငး်ရန် သိ0မ့ဟ0တ ်သန်:့+ငး်*ိ0ငရ်န် 

ရည�်�န်းထားေ5ကာငး် မိန်5့ကားထားေသာကျမ်းချကမ်ျားမ:+ိေပ။ 
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လWသားများသည ်မိမိတိ0၏့ကိ0ယပိ်0ငလ်တွလ်ပ်ေသာစတိဆ်*�*+င် ့
ဆံ0းြဖတ*်ိ0ငမ်Bများြဖင်ြ့ပ[မW ကျင်5့ကြံခငး်မ+တဆင် ့
ဘ0ရားသခင၏်သားသမီးများြဖစလ်ာရန် ေရွးချယ*်ိ0ငပ်ါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ ေရွးချယ*်ိ0ငသ်ည ် / မေရွးချယ*်ိ0ငပ်ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁:၁၂- ထိ6သNကိ6လကခ်သံမdေသာသNတညး်ဟNေသာ ကိ6ယေ်တာ်ကိ6 ယံ6bကည ်

ေသာသNတိ6အ့ား၊ ဘ6ရားသခင၏် သားြဖစရ်ေသာအခငွ်က့ိ6 ေပးေတာ်မN၏။  
ေရာမဩဝါဒစာ ၈:၁၄၊ ၁၆ - ၁၄ ဘ6ရားသခင၏်ဝိညာFေတာ် ဆံ6းမပဲြ့ပငေ်တာ်မNသမdေသာ သNတိ6 ့ 
သည ်ဘ6ရားသခင၏်သားြဖစb်က၏။ ၁၆ ငါတိ6သ့ည ်ဘ6ရားသခင၏်သားြဖစb်ကသညဟ်6 ဝိညာF 

ေတာ်သည ်ငါတိ6၏့ဝိညာF<0င်အ့တN သကေ်သခေံတာမ်N၏။  
ဂလာတဩိဝါဒစာ ၃:၂၆ - အဘယသ်ိ6န့ညး်ဟNမNကား၊ သငတ်ိ6အ့ေပါငး်သည ်ေယr\ခရစက်ိ6 
ယံ6bကညသ်ြဖင် ့ဘ6ရားသခင၏်သား ြဖစb်က၏။  
◌မ်ပျက<်0င်။့  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၈ - ၎ငး်ြပင ်ယဟNဒတီိ6သ့ညလ်ညး်ေကာငး်၊ ခရစယ်ာနတ်ိ6သ့ညလ်ညး် 
ေကာငး်ငါတိ6သ့ညအ်လ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏် သားေတာ်များလညး်ြဖစb်ကသည။် ထိ6အ/0ငြ်မတ၏် အ 

ချစေ်တာ ်များလညး်ြဖစb်ကသညဟ်N၍ ေြပာဆိ6bက၏။ (အိ6- နဗီတမနေ်တာ် အသငသ်ည ်၎ငး်တိ6 ့ 
အားဤသိ6 ့)ေမးြမနး်ပါေလ။ (အချငး်တိ6 ့) သိ6 ့ြဖစလ်dငထ်ိ6အ/0ငြ်မတသ်ညအ်ဘယေ်bကာင့အ်သငတ်ိ6 ့ 
အားအသငတ်ိ6၏့အြပစမ်ျားေbကာင့ြ်ပစဒ်ဏစ်ရီငေ်တာ်မNပါသနညး်။အမ0နမ်0ာအသငတ်ိ6သ့ညလ်ညး် 
ထိ6အ/0ငြ်မတဖ်နဆ်ငး်ေတာ်မNသည့ ်(လNသားများ) အနကမ်0 လNသာမနမ်ျားပငြ်ဖစb်ကေပသည။် 
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လWသားတစဉ်းီ၏5ကမံ#ာအား ဘ0ရားသခငမ်+ အက0န်အစင�်က[ိတငဆ်ံ0းြဖတထ်ား`ပီးသား 

သိ0မ့ဟ0တ ်�က[ိတငစ်စီ�ထား`ပီးသား ဟ0တပ်ါသလား။ 
သမ#ာကျမ်းစာ မဟ0တပ်ါ  /  ဟ0တသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တရားေဟာရာကျမ်း ၁၁:၂၆-၂၇ - ၂၆ ယေနေ့ကာငး်eကးီေပးြခငး်<0င် ့ကျိနြ်ခငး်တညး်ဟNေသာဤ 

<0စပ်ါးကိ6သငတ်ိ6ေ့/0 R မ0ာငါထား၏။၂၇ပညတေ်တာ်တိ6က့ိ6နားေထာငလ်dငမ်Nကား၊ေကာငး်eကးီေပးြခငး် 
တရားေဟာရာကျမ်း ၃၀:၁၉ - အသက/်0ငြ်ခငး်၊ ေသြခငး်၊ ေကာငး်eကးီေပးြခငး်၊ ကျိနြ်ခငး်တိ6က့ိ6 
သင်ေ့/0 R၌ ငါထားသညဟ်6 သင်တ့ဘက၌် ေကာငး်ကငေ်ြမeကးီကိ6 ငါတိ6ငတ်ည၏်။  

ေယာRBမ+တစ်ာ ၂၄:၁၅-..အဘယမ်ညေ်သာဘ6ရားတိ6အ့ားဝတြ်ပVမညအ်ရာကိ6ယေနေ့ရွးbကေလာ။့ 

ငါ<0င်င့ါအ့မိ်သားြဖစလ်dင ်ထာဝရဘ6ရားကိ6သာ ဝတြ်ပVမညဟ်6 ဆိ6ေလေသာ်၊  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
တဗ်ဘ ီ၉:၅၁ -(အိ6-နဗီတမနေ်တာ်) အသငသ်ည(်၎ငး်တိ6 ့ အားဤသိ6 ့)ေြပာbကားပါေလ။ အလ> ာဟ ်

အ/0ငြ်မတက် အကk<်6ပ်တိ6<့ 0င့ ်ပတသ်က၍် စရီငေ်ရးသားေတာ်မNခဲသ့ည့မ်0အပ အြခားမညသ်ည့ ်
တစစ်ံ6တစရ်ာမd အကk<်6ပ်တိ6၌့ အလျငး် ဆိ6ကေ်ရာက<်ိ6ငမ်ည ်မဟ6တေ်ပ။  

ကာဆာက ်၂၈:၆၈ - ….၎ငး်(မ6/0်ရစက်)်တိ6၌့ ေရွးချယခ်ငွ့က်ား အလdငး်မ/0ိေချ။  

စWရဟအ်ဟဇ််ဇာဖ် ၃၃:၃၈ - စငစ်စ ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏် အမိန ့ေ်တာ်သညက်ား ေကာငး်မနွစ်ာွ 

စမီံ]ပီးသားြဖစေ်ပသတညး်။  

မ+တခ်ျက။် ခရစယ်ာန်များအ5ကား Arminians  များအေနြဖင် ့‘မဟ0တမ်+န်’ ဟ0ေြပာဆိ0မညြ်ဖစ ်

ေသာ်လညး် Calvinists များအေနြဖင်မ့W ‘ဟ0တမ်+န်’ ဟ0ေြပာဆိ0မည ်ြဖစသ်ည။်  
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လWသားများသည ်မိမိတိ0၏့ကိ0ယပိ်0ငလ်တွလ်ပ်ေသာစတိဆ်*�*+င် ့
ဆံ0းြဖတ*်ိ0ငမ်Bများြဖင်ြ့ပ[မW ကျင်5့ကြံခငး်မ+တဆင် ့
ဘ0ရားသခင၏်သားသမီးများြဖစလ်ာရန် ေရွးချယ*်ိ0ငပ်ါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ ေရွးချယ*်ိ0ငသ်ည ် / မေရွးချယ*်ိ0ငပ်ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁:၁၂- ထိ6သNကိ6လကခ်သံမdေသာသNတညး်ဟNေသာ ကိ6ယေ်တာ်ကိ6 ယံ6bကည ်

ေသာသNတိ6အ့ား၊ ဘ6ရားသခင၏် သားြဖစရ်ေသာအခငွ်က့ိ6 ေပးေတာ်မN၏။  
ေရာမဩဝါဒစာ ၈:၁၄၊ ၁၆ - ၁၄ ဘ6ရားသခင၏်ဝိညာFေတာ် ဆံ6းမပဲြ့ပငေ်တာ်မNသမdေသာ သNတိ6 ့ 
သည ်ဘ6ရားသခင၏်သားြဖစb်က၏။ ၁၆ ငါတိ6သ့ည ်ဘ6ရားသခင၏်သားြဖစb်ကသညဟ်6 ဝိညာF 

ေတာ်သည ်ငါတိ6၏့ဝိညာF<0င်အ့တN သကေ်သခေံတာမ်N၏။  
ဂလာတဩိဝါဒစာ ၃:၂၆ - အဘယသ်ိ6န့ညး်ဟNမNကား၊ သငတ်ိ6အ့ေပါငး်သည ်ေယr\ခရစက်ိ6 
ယံ6bကညသ်ြဖင် ့ဘ6ရားသခင၏်သား ြဖစb်က၏။  
◌မ်ပျက<်0င်။့  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၈ - ၎ငး်ြပင ်ယဟNဒတီိ6သ့ညလ်ညး်ေကာငး်၊ ခရစယ်ာနတ်ိ6သ့ညလ်ညး် 
ေကာငး်ငါတိ6သ့ညအ်လ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏် သားေတာ်များလညး်ြဖစb်ကသည။် ထိ6အ/0ငြ်မတ၏် အ 

ချစေ်တာ ်များလညး်ြဖစb်ကသညဟ်N၍ ေြပာဆိ6bက၏။ (အိ6- နဗီတမနေ်တာ် အသငသ်ည ်၎ငး်တိ6 ့ 
အားဤသိ6 ့)ေမးြမနး်ပါေလ။ (အချငး်တိ6 ့) သိ6 ့ြဖစလ်dငထ်ိ6အ/0ငြ်မတသ်ညအ်ဘယေ်bကာင့အ်သငတ်ိ6 ့ 
အားအသငတ်ိ6၏့အြပစမ်ျားေbကာင့ြ်ပစဒ်ဏစ်ရီငေ်တာ်မNပါသနညး်။အမ0နမ်0ာအသငတ်ိ6သ့ညလ်ညး် 
ထိ6အ/0ငြ်မတဖ်နဆ်ငး်ေတာ်မNသည့ ်(လNသားများ) အနကမ်0 လNသာမနမ်ျားပငြ်ဖစb်ကေပသည။် 
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လWသားတစဉ်းီ၏5ကမံ#ာအား ဘ0ရားသခငမ်+ အက0န်အစင�်က[ိတငဆ်ံ0းြဖတထ်ား`ပီးသား 

သိ0မ့ဟ0တ ်�က[ိတငစ်စီ�ထား`ပီးသား ဟ0တပ်ါသလား။ 
သမ#ာကျမ်းစာ မဟ0တပ်ါ  /  ဟ0တသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တရားေဟာရာကျမ်း ၁၁:၂၆-၂၇ - ၂၆ ယေနေ့ကာငး်eကးီေပးြခငး်<0င် ့ကျိနြ်ခငး်တညး်ဟNေသာဤ 

<0စပ်ါးကိ6သငတ်ိ6ေ့/0 R မ0ာငါထား၏။၂၇ပညတေ်တာ်တိ6က့ိ6နားေထာငလ်dငမ်Nကား၊ေကာငး်eကးီေပးြခငး် 
တရားေဟာရာကျမ်း ၃၀:၁၉ - အသက/်0ငြ်ခငး်၊ ေသြခငး်၊ ေကာငး်eကးီေပးြခငး်၊ ကျိနြ်ခငး်တိ6က့ိ6 
သင်ေ့/0 R၌ ငါထားသညဟ်6 သင်တ့ဘက၌် ေကာငး်ကငေ်ြမeကးီကိ6 ငါတိ6ငတ်ည၏်။  

ေယာRBမ+တစ်ာ ၂၄:၁၅-..အဘယမ်ညေ်သာဘ6ရားတိ6အ့ားဝတြ်ပVမညအ်ရာကိ6ယေနေ့ရွးbကေလာ။့ 

ငါ<0င်င့ါအ့မိ်သားြဖစလ်dင ်ထာဝရဘ6ရားကိ6သာ ဝတြ်ပVမညဟ်6 ဆိ6ေလေသာ်၊  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
တဗ်ဘ ီ၉:၅၁ -(အိ6-နဗီတမနေ်တာ်) အသငသ်ည(်၎ငး်တိ6 ့ အားဤသိ6 ့)ေြပာbကားပါေလ။ အလ> ာဟ ်

အ/0ငြ်မတက် အကk<်6ပ်တိ6<့ 0င့ ်ပတသ်က၍် စရီငေ်ရးသားေတာ်မNခဲသ့ည့မ်0အပ အြခားမညသ်ည့ ်
တစစ်ံ6တစရ်ာမd အကk<်6ပ်တိ6၌့ အလျငး် ဆိ6ကေ်ရာက<်ိ6ငမ်ည ်မဟ6တေ်ပ။  

ကာဆာက ်၂၈:၆၈ - ….၎ငး်(မ6/0်ရစက်)်တိ6၌့ ေရွးချယခ်ငွ့က်ား အလdငး်မ/0ိေချ။  

စWရဟအ်ဟဇ််ဇာဖ် ၃၃:၃၈ - စငစ်စ ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏် အမိန ့ေ်တာ်သညက်ား ေကာငး်မနွစ်ာွ 

စမီံ]ပီးသားြဖစေ်ပသတညး်။  

မ+တခ်ျက။် ခရစယ်ာန်များအ5ကား Arminians  များအေနြဖင် ့‘မဟ0တမ်+န်’ ဟ0ေြပာဆိ0မညြ်ဖစ ်

ေသာ်လညး် Calvinists များအေနြဖင်မ့W ‘ဟ0တမ်+န်’ ဟ0ေြပာဆိ0မည ်ြဖစသ်ည။်  
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လWသားများသည ်မိမိတိ0၏့ကိ0ယပိ်0ငလ်တွလ်ပ်ေသာစတိဆ်*�*+င် ့
ဆံ0းြဖတ*်ိ0ငမ်Bများြဖင်ြ့ပ[မW ကျင်5့ကြံခငး်မ+တဆင် ့
ဘ0ရားသခင၏်သားသမီးများြဖစလ်ာရန် ေရွးချယ*်ိ0ငပ်ါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ ေရွးချယ*်ိ0ငသ်ည ် / မေရွးချယ*်ိ0ငပ်ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁:၁၂- ထိ6သNကိ6လကခ်သံမdေသာသNတညး်ဟNေသာ ကိ6ယေ်တာ်ကိ6 ယံ6bကည ်

ေသာသNတိ6အ့ား၊ ဘ6ရားသခင၏် သားြဖစရ်ေသာအခငွ်က့ိ6 ေပးေတာ်မN၏။  
ေရာမဩဝါဒစာ ၈:၁၄၊ ၁၆ - ၁၄ ဘ6ရားသခင၏်ဝိညာFေတာ် ဆံ6းမပဲြ့ပငေ်တာ်မNသမdေသာ သNတိ6 ့ 
သည ်ဘ6ရားသခင၏်သားြဖစb်က၏။ ၁၆ ငါတိ6သ့ည ်ဘ6ရားသခင၏်သားြဖစb်ကသညဟ်6 ဝိညာF 

ေတာ်သည ်ငါတိ6၏့ဝိညာF<0င်အ့တN သကေ်သခေံတာမ်N၏။  
ဂလာတဩိဝါဒစာ ၃:၂၆ - အဘယသ်ိ6န့ညး်ဟNမNကား၊ သငတ်ိ6အ့ေပါငး်သည ်ေယr\ခရစက်ိ6 
ယံ6bကညသ်ြဖင် ့ဘ6ရားသခင၏်သား ြဖစb်က၏။  
◌မ်ပျက<်0င်။့  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၈ - ၎ငး်ြပင ်ယဟNဒတီိ6သ့ညလ်ညး်ေကာငး်၊ ခရစယ်ာနတ်ိ6သ့ညလ်ညး် 
ေကာငး်ငါတိ6သ့ညအ်လ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏် သားေတာ်များလညး်ြဖစb်ကသည။် ထိ6အ/0ငြ်မတ၏် အ 

ချစေ်တာ ်များလညး်ြဖစb်ကသညဟ်N၍ ေြပာဆိ6bက၏။ (အိ6- နဗီတမနေ်တာ် အသငသ်ည ်၎ငး်တိ6 ့ 
အားဤသိ6 ့)ေမးြမနး်ပါေလ။ (အချငး်တိ6 ့) သိ6 ့ြဖစလ်dငထ်ိ6အ/0ငြ်မတသ်ညအ်ဘယေ်bကာင့အ်သငတ်ိ6 ့ 
အားအသငတ်ိ6၏့အြပစမ်ျားေbကာင့ြ်ပစဒ်ဏစ်ရီငေ်တာ်မNပါသနညး်။အမ0နမ်0ာအသငတ်ိ6သ့ညလ်ညး် 
ထိ6အ/0ငြ်မတဖ်နဆ်ငး်ေတာ်မNသည့ ်(လNသားများ) အနကမ်0 လNသာမနမ်ျားပငြ်ဖစb်ကေပသည။် 
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လWသားတစဉ်းီ၏5ကမံ#ာအား ဘ0ရားသခငမ်+ အက0န်အစင�်က[ိတငဆ်ံ0းြဖတထ်ား`ပီးသား 

သိ0မ့ဟ0တ ်�က[ိတငစ်စီ�ထား`ပီးသား ဟ0တပ်ါသလား။ 
သမ#ာကျမ်းစာ မဟ0တပ်ါ  /  ဟ0တသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တရားေဟာရာကျမ်း ၁၁:၂၆-၂၇ - ၂၆ ယေနေ့ကာငး်eကးီေပးြခငး်<0င် ့ကျိနြ်ခငး်တညး်ဟNေသာဤ 

<0စပ်ါးကိ6သငတ်ိ6ေ့/0 R မ0ာငါထား၏။၂၇ပညတေ်တာတ်ိ6က့ိ6နားေထာငလ်dငမ်Nကား၊ေကာငး်eကးီေပးြခငး် 
တရားေဟာရာကျမ်း ၃၀:၁၉ - အသက/်0ငြ်ခငး်၊ ေသြခငး်၊ ေကာငး်eကးီေပးြခငး်၊ ကျိနြ်ခငး်တိ6က့ိ6 
သင်ေ့/0 R၌ ငါထားသညဟ်6 သင်တ့ဘက၌် ေကာငး်ကငေ်ြမeကးီကိ6 ငါတိ6ငတ်ည၏်။  

ေယာRBမ+တစ်ာ ၂၄:၁၅-..အဘယမ်ညေ်သာဘ6ရားတိ6အ့ားဝတြ်ပVမညအ်ရာကိ6ယေနေ့ရွးbကေလာ။့ 

ငါ<0င်င့ါအ့မိ်သားြဖစလ်dင ်ထာဝရဘ6ရားကိ6သာ ဝတြ်ပVမညဟ်6 ဆိ6ေလေသာ်၊  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
တဗ်ဘ ီ၉:၅၁ -(အိ6-နဗီတမနေ်တာ်) အသငသ်ည(်၎ငး်တိ6 ့ အားဤသိ6 ့)ေြပာbကားပါေလ။ အလ> ာဟ ်

အ/0ငြ်မတက် အကk<်6ပ်တိ6<့ 0င့ ်ပတသ်က၍် စရီငေ်ရးသားေတာ်မNခဲသ့ည့မ်0အပ အြခားမညသ်ည့ ်
တစစ်ံ6တစရ်ာမd အကk<်6ပ်တိ6၌့ အလျငး် ဆိ6ကေ်ရာက<်ိ6ငမ်ည ်မဟ6တေ်ပ။  

ကာဆာက ်၂၈:၆၈ - ….၎ငး်(မ6/0်ရစက်)်တိ6၌့ ေရွးချယခ်ငွ့က်ား အလdငး်မ/0ိေချ။  

စWရဟအ်ဟဇ််ဇာဖ် ၃၃:၃၈ - စငစ်စ ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏် အမိန ့ေ်တာ်သညက်ား ေကာငး်မနွစ်ာွ 

စမီံ]ပီးသားြဖစေ်ပသတညး်။  

မ+တခ်ျက။် ခရစယ်ာန်များအ5ကား Arminians  များအေနြဖင် ့‘မဟ0တမ်+န်’ ဟ0ေြပာဆိ0မညြ်ဖစ ်

ေသာ်လညး် Calvinists များအေနြဖင်မ့W ‘ဟ0တမ်+န်’ ဟ0ေြပာဆိ0မည ်ြဖစသ်ည။်  
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လWသားများသည ်မိမိတိ0၏့ကိ0ယပိ်0ငလ်တွလ်ပ်ေသာစတိဆ်*�*+င် ့
ဆံ0းြဖတ*်ိ0ငမ်Bများြဖင်ြ့ပ[မW ကျင်5့ကြံခငး်မ+တဆင် ့
ဘ0ရားသခင၏်သားသမီးများြဖစလ်ာရန် ေရွးချယ*်ိ0ငပ်ါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ ေရွးချယ*်ိ0ငသ်ည ် / မေရွးချယ*်ိ0ငပ်ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁:၁၂- ထိ6သNကိ6လကခ်သံမdေသာသNတညး်ဟNေသာ ကိ6ယေ်တာ်ကိ6 ယံ6bကည ်

ေသာသNတိ6အ့ား၊ ဘ6ရားသခင၏် သားြဖစရ်ေသာအခငွ်က့ိ6 ေပးေတာ်မN၏။  
ေရာမဩဝါဒစာ ၈:၁၄၊ ၁၆ - ၁၄ ဘ6ရားသခင၏်ဝိညာFေတာ် ဆံ6းမပဲြ့ပငေ်တာ်မNသမdေသာ သNတိ6 ့ 
သည ်ဘ6ရားသခင၏်သားြဖစb်က၏။ ၁၆ ငါတိ6သ့ည ်ဘ6ရားသခင၏်သားြဖစb်ကသညဟ်6 ဝိညာF 

ေတာ်သည ်ငါတိ6၏့ဝိညာF<0င်အ့တN သကေ်သခေံတာမ်N၏။  
ဂလာတဩိဝါဒစာ ၃:၂၆ - အဘယသ်ိ6န့ညး်ဟNမNကား၊ သငတ်ိ6အ့ေပါငး်သည ်ေယr\ခရစက်ိ6 
ယံ6bကညသ်ြဖင် ့ဘ6ရားသခင၏်သား ြဖစb်က၏။  
◌မ်ပျက<်0င်။့  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၈ - ၎ငး်ြပင ်ယဟNဒတီိ6သ့ညလ်ညး်ေကာငး်၊ ခရစယ်ာနတ်ိ6သ့ညလ်ညး် 
ေကာငး်ငါတိ6သ့ညအ်လ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏် သားေတာ်များလညး်ြဖစb်ကသည။် ထိ6အ/0ငြ်မတ၏် အ 

ချစေ်တာ ်များလညး်ြဖစb်ကသညဟ်N၍ ေြပာဆိ6bက၏။ (အိ6- နဗီတမနေ်တာ် အသငသ်ည ်၎ငး်တိ6 ့ 
အားဤသိ6 ့)ေမးြမနး်ပါေလ။ (အချငး်တိ6 ့) သိ6 ့ြဖစလ်dငထ်ိ6အ/0ငြ်မတသ်ညအ်ဘယေ်bကာင့အ်သငတ်ိ6 ့ 
အားအသငတ်ိ6၏့အြပစမ်ျားေbကာင့ြ်ပစဒ်ဏစ်ရီငေ်တာ်မNပါသနညး်။အမ0နမ်0ာအသငတ်ိ6သ့ညလ်ညး် 
ထိ6အ/0ငြ်မတဖ်နဆ်ငး်ေတာ်မNသည့ ်(လNသားများ) အနကမ်0 လNသာမနမ်ျားပငြ်ဖစb်ကေပသည။် 
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လWသားတစဉ်းီ၏5ကမံ#ာအား ဘ0ရားသခငမ်+ အက0န်အစင�်က[ိတငဆ်ံ0းြဖတထ်ား`ပီးသား 

သိ0မ့ဟ0တ ်�က[ိတငစ်စီ�ထား`ပီးသား ဟ0တပ်ါသလား။ 
သမ#ာကျမ်းစာ မဟ0တပ်ါ  /  ဟ0တသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တရားေဟာရာကျမ်း ၁၁:၂၆-၂၇ - ၂၆ ယေနေ့ကာငး်eကးီေပးြခငး်<0င် ့ကျိနြ်ခငး်တညး်ဟNေသာဤ 

<0စပ်ါးကိ6သငတ်ိ6ေ့/0 R မ0ာငါထား၏။၂၇ပညတေ်တာ်တိ6က့ိ6နားေထာငလ်dငမ်Nကား၊ေကာငး်eကးီေပးြခငး် 
တရားေဟာရာကျမ်း ၃၀:၁၉ - အသက/်0ငြ်ခငး်၊ ေသြခငး်၊ ေကာငး်eကးီေပးြခငး်၊ ကျိနြ်ခငး်တိ6က့ိ6 
သင်ေ့/0 R၌ ငါထားသညဟ်6 သင်တ့ဘက၌် ေကာငး်ကငေ်ြမeကးီကိ6 ငါတိ6ငတ်ည၏်။  

ေယာRBမ+တစ်ာ ၂၄:၁၅-..အဘယမ်ညေ်သာဘ6ရားတိ6အ့ားဝတြ်ပVမညအ်ရာကိ6ယေနေ့ရွးbကေလာ။့ 

ငါ<0င်င့ါအ့မိ်သားြဖစလ်dင ်ထာဝရဘ6ရားကိ6သာ ဝတြ်ပVမညဟ်6 ဆိ6ေလေသာ်၊  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
တဗ်ဘ ီ၉:၅၁ -(အိ6-နဗီတမနေ်တာ်) အသငသ်ည(်၎ငး်တိ6 ့ အားဤသိ6 ့)ေြပာbကားပါေလ။ အလ> ာဟ ်

အ/0ငြ်မတက် အကk<်6ပ်တိ6<့ 0င့ ်ပတသ်က၍် စရီငေ်ရးသားေတာ်မNခဲသ့ည့မ်0အပ အြခားမညသ်ည့ ်
တစစ်ံ6တစရ်ာမd အကk<်6ပ်တိ6၌့ အလျငး် ဆိ6ကေ်ရာက<်ိ6ငမ်ည ်မဟ6တေ်ပ။  

ကာဆာက ်၂၈:၆၈ - ….၎ငး်(မ6/0်ရစက်)်တိ6၌့ ေရွးချယခ်ငွ့က်ား အလdငး်မ/0ိေချ။  

စWရဟအ်ဟဇ််ဇာဖ် ၃၃:၃၈ - စငစ်စ ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏် အမိန ့ေ်တာ်သညက်ား ေကာငး်မနွစ်ာွ 

စမီံ]ပီးသားြဖစေ်ပသတညး်။  

မ+တခ်ျက။် ခရစယ်ာန်များအ5ကား Arminians  များအေနြဖင် ့‘မဟ0တမ်+န်’ ဟ0ေြပာဆိ0မညြ်ဖစ ်

ေသာ်လညး် Calvinists များအေနြဖင်မ့W ‘ဟ0တမ်+န်’ ဟ0ေြပာဆိ0မည ်ြဖစသ်ည။်  
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်လWသားများ ေကာငး်ကင*်ိ0ငင်ေံတာ ်သိ0မ့ဟ0တ ်ငရဲ မညသ်ည့်ေနရာသိ0 ့ 

သာွးမညက်ိ0 ဆံ0းြဖတရ်န်အတကွ ်လWသားတစဉ်းီ၏ ေကာငး်ေသာအလ0ပ်*+င် ့ဆိ0းေသာ 

အလ0ပ်များကိ0တိ0ငး်တာရန် ချိန်ခွငအ်တိ0ငး်အတာတစခ်0 အသံ0းြပ[ပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ အသံ0းမြပ[ပါ  /  အသံ0းြပ[သည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၂:၈-၉-  ၈ယံ6bကညေ်သာအားြဖင်ေ့ကျးဇNးေတာ်ေbကာင်က့ယတ်ငြ်ခငး်သိ6ေ့ရာက ်

ရ၏။ ကိ6ယအ်လိ6အေလျာကေ်ရာကသ်ညမ်ဟ6တ။်ဘ6ရားသခငသ်နားေတာ်မNရာြဖစသ်တညး်။ ၉ 

ကိ6ယက်6သိ6လေ်bကာင်က့ယတ်ငေ်တာ်မNြခငး်သိ6ေ့ရာကသ်ညမ်ဟ6တ။်သိ6 ့ြဖစ၍် အဘယသ်Nမd 
ဝါZကား စရာအခငွ်မ့/0ိ။  
တတိ0ဩဝါဒစာ ၃:၄-၅ - ၄ ငါတိ6က့ိ6ကယတ်ငေ်တာ်မNေသာ အ/0ငဘ်6ရားသခင၏် ေစတနာေတာ ်

<0င် ့လNတိ6က့ိ6ချစေ်တာ်မNေသာ ေမတ{ ာေတာသ်ညေ်ပuထနွး်ေသာအခါ၊ ၅ငါတိ6က့ျင်ေ့သာ 

ေြဖာင်မ့တ ်ြခငး်အကျင်အ့ားြဖင် ့မဟ6တဘ်၊ဲ မိမိသနားြခငး်ကr6ဏာေတာ်<0င်အ့ည ီဒ6တယိ 

ေမးွြခငး်<0င်ဆ့ိ6င ်ေသာ ေဆးေbကာအသစြ်ပVြပငြ်ခငး်အားြဖင်၎့ငး်၊ ငါတိ6က့ိ6 ကယတ်ငေ်တာ်မN၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွမ်0အမိ်*W(န်) ၂၃:၁၀၂-၁၀၃ - ၁၀၂ထိ6ေ့bကာင့ ်(ထိ6ေနတ့ငွ ်ေကာငး်မ\ဘက၌်) အေလးချိန ်

သာေသာ သNတိ6သ့ညသ်ာလdင ်ေအာငြ်မငမ်\ရ/0ိသNများ ြဖစb်ကက6န၏်။ ၁၀၃ သိ6ရ့ာတငွ ်(ေကာငး်မ\ 
ဘကတ်ငွ)် အေလးချိန ်ေပါေ့လျာေ့နသNတိ6မ့Nကား မိမိတိ6က့ိ6ယက်ိ6 မိမိတိ6ပ့င ်ဆံ6းr\ ံးေစခဲသ့Nများ ြဖစ ်

bကေပရာ (၎ငး်တိ6သ့ည)် ဂျဟ<�မ်ငရဲဘံ6၌ ထာဝစF ေနထိ6ငb်ကရေပမည။်  
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လWတစဉ်းီအတကွ ်ဘ0ရားသခင၏်*ိ0ငင်ေံတာက်ိ0ဝငစ်ား*ိ0ငရ်န် ‘ဝိညာ�ေရးရာတစဖ်န် ြပန် 

လညေ်မွးဖွားြခငး်’ :+ိရန် *+င် ့‘ဒ0တယိအ�ကမ်ိြပန်လညေ်မွးဖွားရန်’တိ0သ့ည ်ပထမဆံ0း 

ေသာ လိ0အပ်ချကဟ်0တပ်ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ဟ0တသ်ည ် / မဟ0တပ်ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁:၁၂-၁၃ - ၁၂ ထိ6သNကိ6လကခ်သံမdေသာသNတညး်ဟNေသာ ကိ6ယေ်တာ်ကိ6 
ယံ6bကညေ်သာသNတိ6အ့ား၊ ဘ6ရားသခင၏် သားြဖစရ်ေသာအခငွ်က့ိ6 ေပးေတာ်မN၏။ ၁၃ ထိ6သားတိ6 ့ 
မNကား၊လNမျိVး<0င်စ့ပ်ဆိ6င၍်ဘာွးေသာသားမဟ6တ။်ေမထ6နသ်ဝံါသအားြဖင်ဘ့ာွးေသာသားမဟ6တ်
။ လNအလိ6အေလျာကဘ်ာွးေသာသားမဟ6တ။် ဘ6ရားသခငဘ်ာွးေတာ်မNေသာသားြဖစသ်တညး်။ 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၃:၃-ေယr\က၊ ဒ6တယိေမးွြခငး်ကိ6မခေံသာသNမညသ်ညက်ား၊ ဘ6ရားသခင ်

၏<ိ6ငင်ေံတာ်ကိ6 မြမငရ်ဟ6 ငါအမ0နအ်ကနဆ်ိ6သညဟ်6 ြပန၍်မိန်ေ့တာ်မN၏။ 

 ေကာရိ *g [ဩဝါသစာဒ0တယိေစာင ်၅:၁၇ - လNမညသ်ညက်ား၊ ခရစေ်တာ်၌/0ိလdင ်အသစ ်ြပVြပင ်

ေသာသတ{ ဝါြဖစ၏်။ ေဟာငး်ေသာအရာတိ6သ့ညေ်ြပာငး်လ၍ဲ ခပ်သမိ်းေသာအရာတိ6သ့ည ်

အသစ ်ြဖစb်က]ပီ။  
:+ငေ်ပတR0ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁:၂၃ - မေဖာကြ်ပနမ်ပျကစ်းီတတေ်သာ မျိVးေစတ့ညး်ဟNေသာ 

အသက/်0င၍် အစFအ]မဲတညေ်တာမ်Nေသာ ဘ6ရားသခင၏်<\တက်ပတေ်တာ်အားြဖင် ့ြဖစဘ်ာွး 
ေသာေbကာင်.့. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
မ+တခ်ျက။် ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွ ်ဝိညာ�ေရးရာတစဖ်န်ြပန်လညေ်မွးဖွားရန် သိ0မ့ဟ0တ ်‘ဒ0တ ိ

ယအ�ကမ်ိြပန်လည ်ေမွးဖွားရန်’ စသည့်လိ0အပ်ချကတ်ိ0*့ +င်ဆ့ိ0ငေ်သာ အေ5ကာငး် တစခ်0မx ေဖာ်ြပ 

ထားြခငး်မ:+ိေပ။  
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်လWသားများ ေကာငး်ကင*်ိ0ငင်ေံတာ ်သိ0မ့ဟ0တ ်ငရဲ မညသ်ည့်ေနရာသိ0 ့ 

သာွးမညက်ိ0 ဆံ0းြဖတရ်န်အတကွ ်လWသားတစဉ်းီ၏ ေကာငး်ေသာအလ0ပ်*+င် ့ဆိ0းေသာ 

အလ0ပ်များကိ0တိ0ငး်တာရန် ချန်ိခွငအ်တိ0ငး်အတာတစခ်0 အသံ0းြပ[ပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ အသံ0းမြပ[ပါ  /  အသံ0းြပ[သည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၂:၈-၉-  ၈ယံ6bကညေ်သာအားြဖင်ေ့ကျးဇNးေတာ်ေbကာင်က့ယတ်ငြ်ခငး်သိ6ေ့ရာက ်

ရ၏။ ကိ6ယအ်လိ6အေလျာကေ်ရာကသ်ညမ်ဟ6တ။်ဘ6ရားသခငသ်နားေတာ်မNရာြဖစသ်တညး်။ ၉ 

ကိ6ယက်6သိ6လေ်bကာင်က့ယတ်ငေ်တာ်မNြခငး်သိ6ေ့ရာကသ်ညမ်ဟ6တ။်သိ6 ့ြဖစ၍် အဘယသ်Nမd 
ဝါZကား စရာအခငွ်မ့/0ိ။  
တတိ0ဩဝါဒစာ ၃:၄-၅ - ၄ ငါတိ6က့ိ6ကယတ်ငေ်တာ်မNေသာ အ/0ငဘ်6ရားသခင၏် ေစတနာေတာ ်

<0င် ့လNတိ6က့ိ6ချစေ်တာ်မNေသာ ေမတ{ ာေတာသ်ညေ်ပuထနွး်ေသာအခါ၊ ၅ငါတိ6က့ျင်ေ့သာ 

ေြဖာင်မ့တ ်ြခငး်အကျင်အ့ားြဖင် ့မဟ6တဘ်၊ဲ မိမိသနားြခငး်ကr6ဏာေတာ်<0င်အ့ည ီဒ6တယိ 

ေမးွြခငး်<0င်ဆ့ိ6င ်ေသာ ေဆးေbကာအသစြ်ပVြပငြ်ခငး်အားြဖင်၎့ငး်၊ ငါတိ6က့ိ6 ကယတ်ငေ်တာ်မN၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွမ်0အမိ်*W(န်) ၂၃:၁၀၂-၁၀၃ - ၁၀၂ထိ6ေ့bကာင့ ်(ထိ6ေနတ့ငွ ်ေကာငး်မ\ဘက၌်) အေလးချိန ်

သာေသာ သNတိ6သ့ညသ်ာလdင ်ေအာငြ်မငမ်\ရ/0ိသNများ ြဖစb်ကက6န၏်။ ၁၀၃ သိ6ရ့ာတငွ ်(ေကာငး်မ\ 
ဘကတ်ငွ)် အေလးချိန ်ေပါေ့လျာေ့နသNတိ6မ့Nကား မိမိတိ6က့ိ6ယက်ိ6 မိမိတိ6ပ့င ်ဆံ6းr\ ံးေစခဲသ့Nများ ြဖစ ်

bကေပရာ (၎ငး်တိ6သ့ည)် ဂျဟ<�မ်ငရဲဘံ6၌ ထာဝစF ေနထိ6ငb်ကရေပမည။်  
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လWတစဉ်းီအတကွ ်ဘ0ရားသခင၏်*ိ0ငင်ေံတာက်ိ0ဝငစ်ား*ိ0ငရ်န် ‘ဝိညာ�ေရးရာတစဖ်န် ြပန် 

လညေ်မွးဖွားြခငး်’ :+ိရန် *+င် ့‘ဒ0တယိအ�ကမ်ိြပန်လညေ်မွးဖွားရန်’တိ0သ့ည ်ပထမဆံ0း 

ေသာ လိ0အပ်ချကဟ်0တပ်ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ဟ0တသ်ည ် / မဟ0တပ်ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁:၁၂-၁၃ - ၁၂ ထိ6သNကိ6လကခ်သံမdေသာသNတညး်ဟNေသာ ကိ6ယေ်တာ်ကိ6 
ယံ6bကညေ်သာသNတိ6အ့ား၊ ဘ6ရားသခင၏် သားြဖစရ်ေသာအခငွ်က့ိ6 ေပးေတာ်မN၏။ ၁၃ ထိ6သားတိ6 ့ 
မNကား၊လNမျိVး<0င်စ့ပ်ဆိ6င၍်ဘာွးေသာသားမဟ6တ။်ေမထ6နသ်ဝံါသအားြဖင်ဘ့ာွးေသာသားမဟ6တ်
။ လNအလိ6အေလျာကဘ်ာွးေသာသားမဟ6တ။် ဘ6ရားသခငဘ်ာွးေတာ်မNေသာသားြဖစသ်တညး်။ 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၃:၃-ေယr\က၊ ဒ6တယိေမးွြခငး်ကိ6မခေံသာသNမညသ်ညက်ား၊ ဘ6ရားသခင ်

၏<ိ6ငင်ေံတာ်ကိ6 မြမငရ်ဟ6 ငါအမ0နအ်ကနဆ်ိ6သညဟ်6 ြပန၍်မိန်ေ့တာ်မN၏။ 

 ေကာရိ *g [ဩဝါသစာဒ0တယိေစာင ်၅:၁၇ - လNမညသ်ညက်ား၊ ခရစေ်တာ်၌/0ိလdင ်အသစ ်ြပVြပင ်

ေသာသတ{ ဝါြဖစ၏်။ ေဟာငး်ေသာအရာတိ6သ့ညေ်ြပာငး်လ၍ဲ ခပ်သမိ်းေသာအရာတိ6သ့ည ်

အသစ ်ြဖစb်က]ပီ။  
:+ငေ်ပတR0ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁:၂၃ - မေဖာကြ်ပနမ်ပျကစ်းီတတေ်သာ မျိVးေစတ့ညး်ဟNေသာ 

အသက/်0င၍် အစFအ]မဲတညေ်တာမ်Nေသာ ဘ6ရားသခင၏်<\တက်ပတေ်တာ်အားြဖင် ့ြဖစဘ်ာွး 
ေသာေbကာင်.့. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
မ+တခ်ျက။် ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွ ်ဝိညာ�ေရးရာတစဖ်န်ြပန်လညေ်မွးဖွားရန် သိ0မ့ဟ0တ ်‘ဒ0တ ိ

ယအ�ကမ်ိြပန်လည ်ေမွးဖွားရန်’ စသည့်လိ0အပ်ချကတ်ိ0*့ +င်ဆ့ိ0ငေ်သာ အေ5ကာငး် တစခ်0မx ေဖာ်ြပ 

ထားြခငး်မ:+ိေပ။  
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်လWသားများ ေကာငး်ကင*်ိ0ငင်ေံတာ ်သိ0မ့ဟ0တ ်ငရဲ မညသ်ည့်ေနရာသိ0 ့ 

သာွးမညက်ိ0 ဆံ0းြဖတရ်န်အတကွ ်လWသားတစဉ်းီ၏ ေကာငး်ေသာအလ0ပ်*+င် ့ဆိ0းေသာ 

အလ0ပ်များကိ0တိ0ငး်တာရန် ချိန်ခွငအ်တိ0ငး်အတာတစခ်0 အသံ0းြပ[ပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ အသံ0းမြပ[ပါ  /  အသံ0းြပ[သည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၂:၈-၉-  ၈ယံ6bကညေ်သာအားြဖင်ေ့ကျးဇNးေတာ်ေbကာင်က့ယတ်ငြ်ခငး်သိ6ေ့ရာက ်

ရ၏။ ကိ6ယအ်လိ6အေလျာကေ်ရာကသ်ညမ်ဟ6တ။်ဘ6ရားသခငသ်နားေတာ်မNရာြဖစသ်တညး်။ ၉ 

ကိ6ယက်6သိ6လေ်bကာင်က့ယတ်ငေ်တာ်မNြခငး်သိ6ေ့ရာကသ်ညမ်ဟ6တ။်သိ6 ့ြဖစ၍် အဘယသ်Nမd 
ဝါZကား စရာအခငွ်မ့/0ိ။  
တတိ0ဩဝါဒစာ ၃:၄-၅ - ၄ ငါတိ6က့ိ6ကယတ်ငေ်တာ်မNေသာ အ/0ငဘ်6ရားသခင၏် ေစတနာေတာ ်

<0င် ့လNတိ6က့ိ6ချစေ်တာ်မNေသာ ေမတ{ ာေတာသ်ညေ်ပuထနွး်ေသာအခါ၊ ၅ငါတိ6က့ျင်ေ့သာ 

ေြဖာင်မ့တ ်ြခငး်အကျင်အ့ားြဖင် ့မဟ6တဘ်၊ဲ မိမိသနားြခငး်ကr6ဏာေတာ်<0င်အ့ည ီဒ6တယိ 

ေမးွြခငး်<0င်ဆ့ိ6င ်ေသာ ေဆးေbကာအသစြ်ပVြပငြ်ခငး်အားြဖင်၎့ငး်၊ ငါတိ6က့ိ6 ကယတ်ငေ်တာ်မN၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွမ်0အမိ်*W(န်) ၂၃:၁၀၂-၁၀၃ - ၁၀၂ထိ6ေ့bကာင့ ်(ထိ6ေနတ့ငွ ်ေကာငး်မ\ဘက၌်) အေလးချိန ်

သာေသာ သNတိ6သ့ညသ်ာလdင ်ေအာငြ်မငမ်\ရ/0ိသNများ ြဖစb်ကက6န၏်။ ၁၀၃ သိ6ရ့ာတငွ ်(ေကာငး်မ\ 
ဘကတ်ငွ)် အေလးချိန ်ေပါေ့လျာေ့နသNတိ6မ့Nကား မိမိတိ6က့ိ6ယက်ိ6 မိမိတိ6ပ့င ်ဆံ6းr\ ံးေစခဲသ့Nများ ြဖစ ်

bကေပရာ (၎ငး်တိ6သ့ည)် ဂျဟ<�မ်ငရဲဘံ6၌ ထာဝစF ေနထိ6ငb်ကရေပမည။်  
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လWတစဉ်းီအတကွ ်ဘ0ရားသခင၏်*ိ0ငင်ေံတာက်ိ0ဝငစ်ား*ိ0ငရ်န် ‘ဝိညာ�ေရးရာတစဖ်န် ြပန် 

လညေ်မွးဖွားြခငး်’ :+ိရန် *+င် ့‘ဒ0တယိအ�ကမ်ိြပန်လညေ်မွးဖွားရန်’တိ0သ့ည ်ပထမဆံ0း 

ေသာ လိ0အပ်ချကဟ်0တပ်ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ဟ0တသ်ည ် / မဟ0တပ်ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁:၁၂-၁၃ - ၁၂ ထိ6သNကိ6လကခ်သံမdေသာသNတညး်ဟNေသာ ကိ6ယေ်တာ်ကိ6 
ယံ6bကညေ်သာသNတိ6အ့ား၊ ဘ6ရားသခင၏် သားြဖစရ်ေသာအခငွ်က့ိ6 ေပးေတာ်မN၏။ ၁၃ ထိ6သားတိ6 ့ 
မNကား၊လNမျိVး<0င်စ့ပ်ဆိ6င၍်ဘာွးေသာသားမဟ6တ။်ေမထ6နသ်ဝံါသအားြဖင်ဘ့ာွးေသာသားမဟ6တ်
။ လNအလိ6အေလျာကဘ်ာွးေသာသားမဟ6တ။် ဘ6ရားသခငဘ်ာွးေတာ်မNေသာသားြဖစသ်တညး်။ 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၃:၃-ေယr\က၊ ဒ6တယိေမးွြခငး်ကိ6မခေံသာသNမညသ်ညက်ား၊ ဘ6ရားသခင ်

၏<ိ6ငင်ေံတာ်ကိ6 မြမငရ်ဟ6 ငါအမ0နအ်ကနဆ်ိ6သညဟ်6 ြပန၍်မိန်ေ့တာ်မN၏။ 

 ေကာရိ *g [ဩဝါသစာဒ0တယိေစာင ်၅:၁၇ - လNမညသ်ညက်ား၊ ခရစေ်တာ်၌/0ိလdင ်အသစ ်ြပVြပင ်

ေသာသတ{ ဝါြဖစ၏်။ ေဟာငး်ေသာအရာတိ6သ့ညေ်ြပာငး်လ၍ဲ ခပ်သမိ်းေသာအရာတိ6သ့ည ်

အသစ ်ြဖစb်က]ပီ။  
:+ငေ်ပတR0ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁:၂၃ - မေဖာကြ်ပနမ်ပျကစ်းီတတေ်သာ မျိVးေစတ့ညး်ဟNေသာ 

အသက/်0င၍် အစFအ]မဲတညေ်တာမ်Nေသာ ဘ6ရားသခင၏်<\တက်ပတေ်တာ်အားြဖင် ့ြဖစဘ်ာွး 
ေသာေbကာင်.့. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
မ+တခ်ျက။် ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွ ်ဝိညာ�ေရးရာတစဖ်န်ြပန်လညေ်မွးဖွားရန် သိ0မ့ဟ0တ ်‘ဒ0တ ိ

ယအ�ကမ်ိြပန်လည ်ေမွးဖွားရန်’ စသည့်လိ0အပ်ချကတ်ိ0*့ +င်ဆ့ိ0ငေ်သာ အေ5ကာငး် တစခ်0မx ေဖာ်ြပ 

ထားြခငး်မ:+ိေပ။  
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်လWသားများ ေကာငး်ကင*်ိ0ငင်ေံတာ ်သိ0မ့ဟ0တ ်ငရဲ မညသ်ည့်ေနရာသိ0 ့ 

သာွးမညက်ိ0 ဆံ0းြဖတရ်န်အတကွ ်လWသားတစဉ်းီ၏ ေကာငး်ေသာအလ0ပ်*+င် ့ဆိ0းေသာ 

အလ0ပ်များကိ0တိ0ငး်တာရန် ချိန်ခွငအ်တိ0ငး်အတာတစခ်0 အသံ0းြပ[ပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ အသံ0းမြပ[ပါ  /  အသံ0းြပ[သည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၂:၈-၉-  ၈ယံ6bကညေ်သာအားြဖင်ေ့ကျးဇNးေတာ်ေbကာင်က့ယတ်ငြ်ခငး်သိ6ေ့ရာက ်

ရ၏။ ကိ6ယအ်လိ6အေလျာကေ်ရာကသ်ညမ်ဟ6တ။်ဘ6ရားသခငသ်နားေတာ်မNရာြဖစသ်တညး်။ ၉ 

ကိ6ယက်6သိ6လေ်bကာင်က့ယတ်ငေ်တာ်မNြခငး်သိ6ေ့ရာကသ်ညမ်ဟ6တ။်သိ6 ့ြဖစ၍် အဘယသ်Nမd 
ဝါZကား စရာအခငွ်မ့/0ိ။  
တတိ0ဩဝါဒစာ ၃:၄-၅ - ၄ ငါတိ6က့ိ6ကယတ်ငေ်တာ်မNေသာ အ/0ငဘ်6ရားသခင၏် ေစတနာေတာ ်

<0င် ့လNတိ6က့ိ6ချစေ်တာ်မNေသာ ေမတ{ ာေတာသ်ညေ်ပuထနွး်ေသာအခါ၊ ၅ငါတိ6က့ျင်ေ့သာ 

ေြဖာင်မ့တ ်ြခငး်အကျင်အ့ားြဖင် ့မဟ6တဘ်၊ဲ မိမိသနားြခငး်ကr6ဏာေတာ်<0င်အ့ည ီဒ6တယိ 

ေမးွြခငး်<0င်ဆ့ိ6င ်ေသာ ေဆးေbကာအသစြ်ပVြပငြ်ခငး်အားြဖင်၎့ငး်၊ ငါတိ6က့ိ6 ကယတ်ငေ်တာ်မN၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွမ်0အမိ်*W(န်) ၂၃:၁၀၂-၁၀၃ - ၁၀၂ထိ6ေ့bကာင့ ်(ထိ6ေနတ့ငွ ်ေကာငး်မ\ဘက၌်) အေလးချိန ်

သာေသာ သNတိ6သ့ညသ်ာလdင ်ေအာငြ်မငမ်\ရ/0ိသNများ ြဖစb်ကက6န၏်။ ၁၀၃ သိ6ရ့ာတငွ ်(ေကာငး်မ\ 
ဘကတ်ငွ)် အေလးချိန ်ေပါေ့လျာေ့နသNတိ6မ့Nကား မိမိတိ6က့ိ6ယက်ိ6 မိမိတိ6ပ့င ်ဆံ6းr\ ံးေစခဲသ့Nများ ြဖစ ်

bကေပရာ (၎ငး်တိ6သ့ည)် ဂျဟ<�မ်ငရဲဘံ6၌ ထာဝစF ေနထိ6ငb်ကရေပမည။်  
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လWတစဉ်းီအတကွ ်ဘ0ရားသခင၏်*ိ0ငင်ေံတာက်ိ0ဝငစ်ား*ိ0ငရ်န် ‘ဝိညာ�ေရးရာတစဖ်န် ြပန် 

လညေ်မွးဖွားြခငး်’ :+ိရန် *+င် ့‘ဒ0တယိအ�ကမ်ိြပန်လညေ်မွးဖွားရန်’တိ0သ့ည ်ပထမဆံ0း 

ေသာ လိ0အပ်ချကဟ်0တပ်ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ဟ0တသ်ည ် / မဟ0တပ်ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁:၁၂-၁၃ - ၁၂ ထိ6သNကိ6လကခ်သံမdေသာသNတညး်ဟNေသာ ကိ6ယေ်တာ်ကိ6 
ယံ6bကညေ်သာသNတိ6အ့ား၊ ဘ6ရားသခင၏် သားြဖစရ်ေသာအခငွ်က့ိ6 ေပးေတာ်မN၏။ ၁၃ ထိ6သားတိ6 ့ 
မNကား၊လNမျိVး<0င်စ့ပ်ဆိ6င၍်ဘာွးေသာသားမဟ6တ။်ေမထ6နသ်ဝံါသအားြဖင်ဘ့ာွးေသာသားမဟ6တ်
။ လNအလိ6အေလျာကဘ်ာွးေသာသားမဟ6တ။် ဘ6ရားသခငဘ်ာွးေတာ်မNေသာသားြဖစသ်တညး်။ 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၃:၃-ေယr\က၊ ဒ6တယိေမးွြခငး်ကိ6မခေံသာသNမညသ်ညက်ား၊ ဘ6ရားသခင ်

၏<ိ6ငင်ေံတာ်ကိ6 မြမငရ်ဟ6 ငါအမ0နအ်ကနဆ်ိ6သညဟ်6 ြပန၍်မိန်ေ့တာ်မN၏။ 

 ေကာရိ *g [ဩဝါသစာဒ0တယိေစာင ်၅:၁၇ - လNမညသ်ညက်ား၊ ခရစေ်တာ်၌/0ိလdင ်အသစ ်ြပVြပင ်

ေသာသတ{ ဝါြဖစ၏်။ ေဟာငး်ေသာအရာတိ6သ့ညေ်ြပာငး်လ၍ဲ ခပ်သမိ်းေသာအရာတိ6သ့ည ်

အသစ ်ြဖစb်က]ပီ။  
:+ငေ်ပတR0ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁:၂၃ - မေဖာကြ်ပနမ်ပျကစ်းီတတေ်သာ မျိVးေစတ့ညး်ဟNေသာ 

အသက/်0င၍် အစFအ]မဲတညေ်တာမ်Nေသာ ဘ6ရားသခင၏်<\တက်ပတေ်တာ်အားြဖင် ့ြဖစဘ်ာွး 
ေသာေbကာင်.့. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
မ+တခ်ျက။် ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွ ်ဝိညာ�ေရးရာတစဖ်န်ြပန်လညေ်မွးဖွားရန် သိ0မ့ဟ0တ ်‘ဒ0တ ိ

ယအ�ကမ်ိြပန်လည ်ေမွးဖွားရန်’ စသည့်လိ0အပ်ချကတ်ိ0*့ +င်ဆ့ိ0ငေ်သာ အေ5ကာငး် တစခ်0မx ေဖာ်ြပ 

ထားြခငး်မ:+ိေပ။  
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်ခရစေ်တာ်အား အမ+န်စငစ်စယ်ံ05ကညသ်Wများအားလံ0းကိ0 ထာဝရအသက ်

ရမညအ်ေ5ကာငး် ကတေိတာ် သိ0မ့ဟ0တ ်အာမခံချက ်ေပးပါသလား။ 
သမ#ာကျမ်းစာ ေပးသည ် /  ေပးသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၃:၃၆ - သားေတာ်ကိ6 ယံ6bကညေ်သာသNသည ်ထာဝရအသကက်ိ6ရ၏။ 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၅:၂၄ - ငါအမ0နအ်ကနဆ်ိ6သညက်ား၊ ငါစ့ကားကိ6 နားေထာင၍် ငါက့ိ6ေစလ,တ ်

ေတာ်မNေသာသNကိ6ယံ6bကညေ်သာသNသညထ်ာဝရအသကက်ိ6ရသညြ်ဖစ၍်အြပစစ်ရီငြ်ခငး်ကိ6မခံ
ရ။ ေသြခငး်မ0အသက/်0ငြ်ခငး်သိ6 ့ ကNးေြမာကေ်သာသNြဖစ၏်။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၅၅၊ ၁၁၃-၁၁၅ ၁၁၄စငစ်စ ်ေသာ်ကား ဤသNများသည ်

ေကာငး်ြမတေ်သာအကျင့သ်လီများကိ6 ေဆာကတ်ည ်bကက6နေ်သာသN မနွသ်Nြမတမ်ျား 
အနကမ်0ပင ်ြဖစb်ကက6န၏်။၁၁၅ ထိ6 ့ြပငတ်ဝ၊ ယငး်သNတိ6သ့ည ်မညသ်ည့ ်ေကာငး် 
မ\က6သိ6လက်ိ6မဆိ6 ြပVလ6ပ်bကပါမNထိ6သNတိ6သ့ညထ်ိ6ေကာငး်မ\က6သိ6လ(်၏အကျိVး)ကိ6လကလ်တွေ်စ 

ြခငး် အလျငး်ခbံကရမည ်မဟ6တေ်ပ။  

စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၄၇၊ ၆၉ - ၄၇ ထိ6 ့ြပငတ်ဝ အနီဂ်ျီလက်ျမ်းေတာ်ကိ6 
ရ/0ိေသာသNတိ6သ့ညလ်ညး် ယငး်အနီ ်ဂျီလက်ျမ်းေတာ်တငွ ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတက် 
ထ6တြ်ပနခ်ျမ0တေ်တာ်မNသည့အ်တိ6ငး် စရီင ်
bကရေပမည။်၆၉စငစ်စဧ်ကန‘်မ6အမ်ငန်’်သကဝ်ငယ်ံ6bကညသ်Nများသညလ်ညး်ေကာငး်၊ယဟNဒမီျား
သည ်လညး်ေကာငး်၊ဆာွဗီများသညလ်ညး်ေကာငး် ရစယ်ာနမ်ျားသညလ်ညး်ေကာငး်မညသ်Nမဆိ6 
အလ> ာဟ ်အ/0ငြ်မတ<်0င့ ်ေနာကဆ်ံ6းေနက့ိ6ယံ6bကည]်ပီး ေကာငး်အနာဂတအ်ရာများ 
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‘ပေရာဖက’် *+င် ့‘အနာဂတO ’ိ ဟWေသာစကားလံ0းများကိ0 ဘ0ရားသခငထ်မံ+ ဆ0ေကျးဇWး 

အားြဖင် ့အနာဂတ*်+င် ့ဆိ0ငေ်သာအသပိညာများ:+ိေသာလWတစဉ်းီအား ရည�်�န်းရာတငွ ်

အဓိကအားြဖင် ့အသံ0းြပ[ပါသလား။(Nebi)  
သမ#ာကျမ်းစာ အသံ0းြပ[သည ် / အသံ0းမြပ[ပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဓမ#ရာဇဝင ်ပ�မေစာင ်၉:၉-ေ/0းကာလ၌ ဣသေရလအမျိVးသားတိ6သ့ည ်ဘ6ရားသခငက်ိ6 ေမးြမနး် 
ြခငး်င0ါ သာွးမညဟ်6 အbက/ံ0ိ လdင၊် ြမငေ်သာသNထသံိ6 ့ သာွးbကစိ6ဟ့6 ဆိ6တတb်က၏။ ပေရာဖကဟ်N 
၍ ေခuေဝuေသာသNကိ6 ေ/0းကာလ၌ ြမငေ်သာသNဟN၍ ေခuေဝu bကသတညး်။ 

ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁၉:၁၀ - ... အေbကာငး်မNကား၊ ပေရာဖကေ်ဟာေသာ စကားချကသ်ေဘာသည ်

ေယr\၏ သကေ်သြဖစသ်တညး်ဟ6 ငါအ့ားေြပာဆိ6၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွအ်အရ််ရာဖ် ၇:၁၅၈၊ ၁၈၈ - ၁၅၈ အသငတ်ိ6သ့ညအ်လ> ာဟအ်/0ငြ်မတအ်ားလညး်ေကာငး်၊ 
ထိ6အ/0ငြ်မတ၏် အbကငစ်ာေပမသငb်ကားဖNးေသာရစNလန်ဗီတမနေ်တာ်အားလညး်ေကာငး်၊ ယံ6 
bကညb်ကေလက6န။်၁၈၈ငါသညသ်ကဝ်ငယ်ံ6bကညေ်သာသNတိ6အ့ဖိ6သ့တေိပး<\းိေဆာ်သN<0င့ဝ်မ်းေြမာ
က ်ဖွယ ်ရာ သတငး်ေြပာbကားသNမdသာ ြဖစေ်ချသတညး်။ 

စWရာအဟက်ဖ် ၄၆:၉ - (အိ6-နဗီတမနေ်တာ်၊) အသငသ်ည ်ေြပာbကားပါေလ။ (အချငး်တိ6 ့၊) ငါသည ်
ရစNလတ်မနေ်တာ်တိ6အ့နက ်အသစအ်ဆနး်မဟ6တ]်ပီ။ ထိ6 ့ြပင ်ငါသညမ်ိမိ<0င့ပ်တသ်က၍် လညး် 
ေကာငး်၊ အသငတ်ိ6<့ 0င့ပ်တသ်က၍်လညး်ေကာငး်၊ မညသ်ိ6 ့ ြပVလ6ပ်ြခငး်ခရံမညက်ိ6သ/ိ0ိသညမ်ဟ6တ ်
]ပီ။ ငါ သည ်မိမိထ ံထ6တြ်ပနြ်ခငး်ခရံေလေသာ ‘ဝဟယ်’် အမိန ့ေ်တာ်ကိ6သာလdင ်လိ6ကန်ာ၏။ 
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်ခရစေ်တာ်အား အမ+န်စငစ်စယ်ံ05ကညသ်Wများအားလံ0းကိ0 ထာဝရအသက ်

ရမညအ်ေ5ကာငး် ကတေိတာ် သိ0မ့ဟ0တ ်အာမခံချက ်ေပးပါသလား။ 
သမ#ာကျမ်းစာ ေပးသည ် /  ေပးသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၃:၃၆ - သားေတာ်ကိ6 ယံ6bကညေ်သာသNသည ်ထာဝရအသကက်ိ6ရ၏။ 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၅:၂၄ - ငါအမ0နအ်ကနဆ်ိ6သညက်ား၊ ငါစ့ကားကိ6 နားေထာင၍် ငါက့ိ6ေစလ,တ ်

ေတာ်မNေသာသNကိ6ယံ6bကညေ်သာသNသညထ်ာဝရအသကက်ိ6ရသညြ်ဖစ၍်အြပစစ်ရီငြ်ခငး်ကိ6မခံ
ရ။ ေသြခငး်မ0အသက/်0ငြ်ခငး်သိ6 ့ ကNးေြမာကေ်သာသNြဖစ၏်။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၅၅၊ ၁၁၃-၁၁၅ ၁၁၄စငစ်စ ်ေသာ်ကား ဤသNများသည ်

ေကာငး်ြမတေ်သာအကျင့သ်လီများကိ6 ေဆာကတ်ည ်bကက6နေ်သာသN မနွသ်Nြမတမ်ျား 
အနကမ်0ပင ်ြဖစb်ကက6န၏်။၁၁၅ ထိ6 ့ြပငတ်ဝ၊ ယငး်သNတိ6သ့ည ်မညသ်ည့ ်ေကာငး် 
မ\က6သိ6လက်ိ6မဆိ6 ြပVလ6ပ်bကပါမNထိ6သNတိ6သ့ညထ်ိ6ေကာငး်မ\က6သိ6လ(်၏အကျိVး)ကိ6လကလ်တွေ်စ 

ြခငး် အလျငး်ခbံကရမည ်မဟ6တေ်ပ။  

စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၄၇၊ ၆၉ - ၄၇ ထိ6 ့ြပငတ်ဝ အနီဂ်ျီလက်ျမ်းေတာ်ကိ6 
ရ/0ိေသာသNတိ6သ့ညလ်ညး် ယငး်အနီ ်ဂျီလက်ျမ်းေတာ်တငွ ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတက် 
ထ6တြ်ပနခ်ျမ0တေ်တာ်မNသည့အ်တိ6ငး် စရီင ်
bကရေပမည။်၆၉စငစ်စဧ်ကန‘်မ6အမ်ငန်’်သကဝ်ငယ်ံ6bကညသ်Nများသညလ်ညး်ေကာငး်၊ယဟNဒမီျား
သည ်လညး်ေကာငး်၊ဆာွဗီများသညလ်ညး်ေကာငး် ရစယ်ာနမ်ျားသညလ်ညး်ေကာငး်မညသ်Nမဆိ6 
အလ> ာဟ ်အ/0ငြ်မတ<်0င့ ်ေနာကဆ်ံ6းေနက့ိ6ယံ6bကည]်ပီး ေကာငး်အနာဂတအ်ရာများ 
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‘ပေရာဖက’် *+င် ့‘အနာဂတO ’ိ ဟWေသာစကားလံ0းများကိ0 ဘ0ရားသခငထ်မံ+ ဆ0ေကျးဇWး 

အားြဖင် ့အနာဂတ*်+င် ့ဆိ0ငေ်သာအသပိညာများ:+ိေသာလWတစဉ်းီအား ရည�်�န်းရာတငွ ်

အဓိကအားြဖင် ့အသံ0းြပ[ပါသလား။(Nebi)  
သမ#ာကျမ်းစာ အသံ0းြပ[သည ် / အသံ0းမြပ[ပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဓမ#ရာဇဝင ်ပ�မေစာင ်၉:၉-ေ/0းကာလ၌ ဣသေရလအမျိVးသားတိ6သ့ည ်ဘ6ရားသခငက်ိ6 ေမးြမနး် 
ြခငး်င0ါ သာွးမညဟ်6 အbက/ံ0ိ လdင၊် ြမငေ်သာသNထသံိ6 ့ သာွးbကစိ6ဟ့6 ဆိ6တတb်က၏။ ပေရာဖကဟ်N 
၍ ေခuေဝuေသာသNကိ6 ေ/0းကာလ၌ ြမငေ်သာသNဟN၍ ေခuေဝu bကသတညး်။ 

ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁၉:၁၀ - ... အေbကာငး်မNကား၊ ပေရာဖကေ်ဟာေသာ စကားချကသ်ေဘာသည ်

ေယr\၏ သကေ်သြဖစသ်တညး်ဟ6 ငါအ့ားေြပာဆိ6၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွအ်အရ််ရာဖ် ၇:၁၅၈၊ ၁၈၈ - ၁၅၈ အသငတ်ိ6သ့ညအ်လ> ာဟအ်/0ငြ်မတအ်ားလညး်ေကာငး်၊ 
ထိ6အ/0ငြ်မတ၏် အbကငစ်ာေပမသငb်ကားဖNးေသာရစNလန်ဗီတမနေ်တာ်အားလညး်ေကာငး်၊ ယံ6 
bကညb်ကေလက6န။်၁၈၈ငါသညသ်ကဝ်ငယ်ံ6bကညေ်သာသNတိ6အ့ဖိ6သ့တေိပး<\းိေဆာ်သN<0င့ဝ်မ်းေြမာ
က ်ဖွယ ်ရာ သတငး်ေြပာbကားသNမdသာ ြဖစေ်ချသတညး်။ 

စWရာအဟက်ဖ် ၄၆:၉ - (အိ6-နဗီတမနေ်တာ်၊) အသငသ်ည ်ေြပာbကားပါေလ။ (အချငး်တိ6 ့၊) ငါသည ်
ရစNလတ်မနေ်တာ်တိ6အ့နက ်အသစအ်ဆနး်မဟ6တ]်ပီ။ ထိ6 ့ြပင ်ငါသညမ်ိမိ<0င့ပ်တသ်က၍် လညး် 
ေကာငး်၊ အသငတ်ိ6<့ 0င့ပ်တသ်က၍်လညး်ေကာငး်၊ မညသ်ိ6 ့ ြပVလ6ပ်ြခငး်ခရံမညက်ိ6သ/ိ0ိသညမ်ဟ6တ ်
]ပီ။ ငါ သည ်မိမိထ ံထ6တြ်ပနြ်ခငး်ခရံေလေသာ ‘ဝဟယ်’် အမိန ့ေ်တာ်ကိ6သာလdင ်လိ6ကန်ာ၏။ 
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်ခရစေ်တာ်အား အမ+န်စငစ်စယ်ံ05ကညသ်Wများအားလံ0းကိ0 ထာဝရအသက ်

ရမညအ်ေ5ကာငး် ကတေိတာ် သိ0မ့ဟ0တ ်အာမခံချက ်ေပးပါသလား။ 
သမ#ာကျမ်းစာ ေပးသည ် /  ေပးသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၃:၃၆ - သားေတာက်ိ6 ယံ6bကညေ်သာသNသည ်ထာဝရအသကက်ိ6ရ၏။ 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၅:၂၄ - ငါအမ0နအ်ကနဆ်ိ6သညက်ား၊ ငါစ့ကားကိ6 နားေထာင၍် ငါက့ိ6ေစလ,တ ်

ေတာ်မNေသာသNကိ6ယံ6bကညေ်သာသNသညထ်ာဝရအသကက်ိ6ရသညြ်ဖစ၍်အြပစစ်ရီငြ်ခငး်ကိ6မခံ
ရ။ ေသြခငး်မ0အသက/်0ငြ်ခငး်သိ6 ့ ကNးေြမာကေ်သာသNြဖစ၏်။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၅၅၊ ၁၁၃-၁၁၅ ၁၁၄စငစ်စ ်ေသာ်ကား ဤသNများသည ်

ေကာငး်ြမတေ်သာအကျင့သ်လီများကိ6 ေဆာကတ်ည ်bကက6နေ်သာသN မနွသ်Nြမတမ်ျား 
အနကမ်0ပင ်ြဖစb်ကက6န၏်။၁၁၅ ထိ6 ့ြပငတ်ဝ၊ ယငး်သNတိ6သ့ည ်မညသ်ည့ ်ေကာငး် 
မ\က6သိ6လက်ိ6မဆိ6 ြပVလ6ပ်bကပါမNထိ6သNတိ6သ့ညထ်ိ6ေကာငး်မ\က6သိ6လ(်၏အကျိVး)ကိ6လကလ်တွေ်စ 

ြခငး် အလျငး်ခbံကရမည ်မဟ6တေ်ပ။  

စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၄၇၊ ၆၉ - ၄၇ ထိ6 ့ြပငတ်ဝ အနီဂ်ျီလက်ျမ်းေတာ်ကိ6 
ရ/0ိေသာသNတိ6သ့ညလ်ညး် ယငး်အနီ ်ဂျီလက်ျမ်းေတာ်တငွ ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတက် 
ထ6တြ်ပနခ်ျမ0တေ်တာ်မNသည့အ်တိ6ငး် စရီင ်
bကရေပမည။်၆၉စငစ်စဧ်ကန‘်မ6အမ်ငန်’်သကဝ်ငယ်ံ6bကညသ်Nများသညလ်ညး်ေကာငး်၊ယဟNဒမီျား
သည ်လညး်ေကာငး်၊ဆာွဗီများသညလ်ညး်ေကာငး် ရစယ်ာနမ်ျားသညလ်ညး်ေကာငး်မညသ်Nမဆိ6 
အလ> ာဟ ်အ/0ငြ်မတ<်0င့ ်ေနာကဆ်ံ6းေနက့ိ6ယံ6bကည]်ပီး ေကာငး်အနာဂတအ်ရာများ 
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‘ပေရာဖက’် *+င် ့‘အနာဂတO ’ိ ဟWေသာစကားလံ0းများကိ0 ဘ0ရားသခငထ်မံ+ ဆ0ေကျးဇWး 

အားြဖင် ့အနာဂတ*်+င် ့ဆိ0ငေ်သာအသပိညာများ:+ိေသာလWတစဉ်းီအား ရည�်�န်းရာတငွ ်

အဓိကအားြဖင် ့အသံ0းြပ[ပါသလား။(Nebi)  
သမ#ာကျမ်းစာ အသံ0းြပ[သည ် / အသံ0းမြပ[ပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဓမ#ရာဇဝင ်ပ�မေစာင ်၉:၉-ေ/0းကာလ၌ ဣသေရလအမျိVးသားတိ6သ့ည ်ဘ6ရားသခငက်ိ6 ေမးြမနး် 
ြခငး်င0ါ သာွးမညဟ်6 အbက/ံ0ိ လdင၊် ြမငေ်သာသNထသံိ6 ့ သာွးbကစိ6ဟ့6 ဆိ6တတb်က၏။ ပေရာဖကဟ်N 
၍ ေခuေဝuေသာသNကိ6 ေ/0းကာလ၌ ြမငေ်သာသNဟN၍ ေခuေဝu bကသတညး်။ 

ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁၉:၁၀ - ... အေbကာငး်မNကား၊ ပေရာဖကေ်ဟာေသာ စကားချကသ်ေဘာသည ်

ေယr\၏ သကေ်သြဖစသ်တညး်ဟ6 ငါအ့ားေြပာဆိ6၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွအ်အရ််ရာဖ် ၇:၁၅၈၊ ၁၈၈ - ၁၅၈ အသငတ်ိ6သ့ညအ်လ> ာဟအ်/0ငြ်မတအ်ားလညး်ေကာငး်၊ 
ထိ6အ/0ငြ်မတ၏် အbကငစ်ာေပမသငb်ကားဖNးေသာရစNလန်ဗီတမနေ်တာ်အားလညး်ေကာငး်၊ ယံ6 
bကညb်ကေလက6န။်၁၈၈ငါသညသ်ကဝ်ငယ်ံ6bကညေ်သာသNတိ6အ့ဖိ6သ့တေိပး<\းိေဆာ်သN<0င့ဝ်မ်းေြမာ
က ်ဖွယ ်ရာ သတငး်ေြပာbကားသNမdသာ ြဖစေ်ချသတညး်။ 

စWရာအဟက်ဖ် ၄၆:၉ - (အိ6-နဗီတမနေ်တာ်၊) အသငသ်ည ်ေြပာbကားပါေလ။ (အချငး်တိ6 ့၊) ငါသည ်
ရစNလတ်မနေ်တာ်တိ6အ့နက ်အသစအ်ဆနး်မဟ6တ]်ပီ။ ထိ6 ့ြပင ်ငါသညမ်ိမိ<0င့ပ်တသ်က၍် လညး် 
ေကာငး်၊ အသငတ်ိ6<့ 0င့ပ်တသ်က၍်လညး်ေကာငး်၊ မညသ်ိ6 ့ ြပVလ6ပ်ြခငး်ခရံမညက်ိ6သ/ိ0ိသညမ်ဟ6တ ်
]ပီ။ ငါ သည ်မိမိထ ံထ6တြ်ပနြ်ခငး်ခရံေလေသာ ‘ဝဟယ်’် အမိန ့ေ်တာ်ကိ6သာလdင ်လိ6ကန်ာ၏။ 
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်ခရစေ်တာ်အား အမ+န်စငစ်စယ်ံ05ကညသ်Wများအားလံ0းကိ0 ထာဝရအသက ်

ရမညအ်ေ5ကာငး် ကတေိတာ် သိ0မ့ဟ0တ ်အာမခံချက ်ေပးပါသလား။ 
သမ#ာကျမ်းစာ ေပးသည ် /  ေပးသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၃:၃၆ - သားေတာ်ကိ6 ယံ6bကညေ်သာသNသည ်ထာဝရအသကက်ိ6ရ၏။ 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၅:၂၄ - ငါအမ0နအ်ကနဆ်ိ6သညက်ား၊ ငါစ့ကားကိ6 နားေထာင၍် ငါက့ိ6ေစလ,တ ်

ေတာ်မNေသာသNကိ6ယံ6bကညေ်သာသNသညထ်ာဝရအသကက်ိ6ရသညြ်ဖစ၍်အြပစစ်ရီငြ်ခငး်ကိ6မခံ
ရ။ ေသြခငး်မ0အသက/်0ငြ်ခငး်သိ6 ့ ကNးေြမာကေ်သာသNြဖစ၏်။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၅၅၊ ၁၁၃-၁၁၅ ၁၁၄စငစ်စ ်ေသာ်ကား ဤသNများသည ်

ေကာငး်ြမတေ်သာအကျင့သ်လီများကိ6 ေဆာကတ်ည ်bကက6နေ်သာသN မနွသ်Nြမတမ်ျား 
အနကမ်0ပင ်ြဖစb်ကက6န၏်။၁၁၅ ထိ6 ့ြပငတ်ဝ၊ ယငး်သNတိ6သ့ည ်မညသ်ည့ ်ေကာငး် 
မ\က6သိ6လက်ိ6မဆိ6 ြပVလ6ပ်bကပါမNထိ6သNတိ6သ့ညထ်ိ6ေကာငး်မ\က6သိ6လ(်၏အကျိVး)ကိ6လကလ်တွေ်စ 

ြခငး် အလျငး်ခbံကရမည ်မဟ6တေ်ပ။  

စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၄၇၊ ၆၉ - ၄၇ ထိ6 ့ြပငတ်ဝ အနီဂ်ျီလက်ျမ်းေတာ်ကိ6 
ရ/0ိေသာသNတိ6သ့ညလ်ညး် ယငး်အနီ ်ဂျီလက်ျမ်းေတာ်တငွ ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတက် 
ထ6တြ်ပနခ်ျမ0တေ်တာ်မNသည့အ်တိ6ငး် စရီင ်
bကရေပမည။်၆၉စငစ်စဧ်ကန‘်မ6အမ်ငန်’်သကဝ်ငယ်ံ6bကညသ်Nများသညလ်ညး်ေကာငး်၊ယဟNဒမီျား
သည ်လညး်ေကာငး်၊ဆာွဗီများသညလ်ညး်ေကာငး် ရစယ်ာနမ်ျားသညလ်ညး်ေကာငး်မညသ်Nမဆိ6 
အလ> ာဟ ်အ/0ငြ်မတ<်0င့ ်ေနာကဆ်ံ6းေနက့ိ6ယံ6bကည]်ပီး ေကာငး်အနာဂတအ်ရာများ 
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‘ပေရာဖက’် *+င် ့‘အနာဂတO ’ိ ဟWေသာစကားလံ0းများကိ0 ဘ0ရားသခငထ်မံ+ ဆ0ေကျးဇWး 

အားြဖင် ့အနာဂတ*်+င် ့ဆိ0ငေ်သာအသပိညာများ:+ိေသာလWတစဉ်းီအား ရည�်�န်းရာတငွ ်

အဓိကအားြဖင် ့အသံ0းြပ[ပါသလား။(Nebi)  
သမ#ာကျမ်းစာ အသံ0းြပ[သည ် / အသံ0းမြပ[ပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဓမ#ရာဇဝင ်ပ�မေစာင ်၉:၉-ေ/0းကာလ၌ ဣသေရလအမျိVးသားတိ6သ့ည ်ဘ6ရားသခငက်ိ6 ေမးြမနး် 
ြခငး်င0ါ သာွးမညဟ်6 အbက/ံ0ိ လdင၊် ြမငေ်သာသNထသံိ6 ့ သာွးbကစိ6ဟ့6 ဆိ6တတb်က၏။ ပေရာဖကဟ်N 
၍ ေခuေဝuေသာသNကိ6 ေ/0းကာလ၌ ြမငေ်သာသNဟN၍ ေခuေဝu bကသတညး်။ 

ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁၉:၁၀ - ... အေbကာငး်မNကား၊ ပေရာဖကေ်ဟာေသာ စကားချကသ်ေဘာသည ်

ေယr\၏ သကေ်သြဖစသ်တညး်ဟ6 ငါအ့ားေြပာဆိ6၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွအ်အရ််ရာဖ် ၇:၁၅၈၊ ၁၈၈ - ၁၅၈ အသငတ်ိ6သ့ညအ်လ> ာဟအ်/0ငြ်မတအ်ားလညး်ေကာငး်၊ 
ထိ6အ/0ငြ်မတ၏် အbကငစ်ာေပမသငb်ကားဖNးေသာရစNလန်ဗီတမနေ်တာ်အားလညး်ေကာငး်၊ ယံ6 
bကညb်ကေလက6န။်၁၈၈ငါသညသ်ကဝ်ငယ်ံ6bကညေ်သာသNတိ6အ့ဖိ6သ့တေိပး<\းိေဆာ်သN<0င့ဝ်မ်းေြမာ
က ်ဖွယ ်ရာ သတငး်ေြပာbကားသNမdသာ ြဖစေ်ချသတညး်။ 

စWရာအဟက်ဖ် ၄၆:၉ - (အိ6-နဗီတမနေ်တာ်၊) အသငသ်ည ်ေြပာbကားပါေလ။ (အချငး်တိ6 ့၊) ငါသည ်
ရစNလတ်မနေ်တာ်တိ6အ့နက ်အသစအ်ဆနး်မဟ6တ]်ပီ။ ထိ6 ့ြပင ်ငါသညမ်ိမိ<0င့ပ်တသ်က၍် လညး် 
ေကာငး်၊ အသငတ်ိ6<့ 0င့ပ်တသ်က၍်လညး်ေကာငး်၊ မညသ်ိ6 ့ ြပVလ6ပ်ြခငး်ခရံမညက်ိ6သ/ိ0ိသညမ်ဟ6တ ်
]ပီ။ ငါ သည ်မိမိထ ံထ6တြ်ပနြ်ခငး်ခရံေလေသာ ‘ဝဟယ်’် အမိန ့ေ်တာ်ကိ6သာလdင ်လိ6ကန်ာ၏။ 
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ကမ}ာ�ကးီ၏ ေနာကဆ်ံ0းေသာအချိန်တငွြ်ဖစပ်ျကမ်ည့် အနာဂတအ်ြဖစအ်ပျကမ်ျား*+င် ့
ပတ ်သကေ်သာ သတငး်အချကအ်လကအ်ေသးစတိ ်ေပးထားခဲပ့ါသလား။ (Eschatology / 
Gayb Haber) 

သမ#ာကျမ်းစာ  ေပးထားခဲသ့ည ် / မေပးထားပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၄:၃၊ ၁၄၊ ၂၅ - ၃ ..ထိ6အမNအရာတိ6သ့ည ်အဘယက်ာလမ0 ြဖစမ်ညက်ိ6၎ငး်၊ ကိ6ယ ်

ေတာ်သညZ်ကလာ၍ ဤကပ်ကမ�ာက6နေ်သာ ပ6ပ�နမိိတသ်ည ်အဘယန်မိိတြ်ဖစမ်ညက်ိ6၎ငး် အမိန် ့ 
/0ိေတာ်မNပါဟ6ေလdာကb်က၏။ ၁၄လNမျိVးအေပါငး်တိ6အ့ား သကေ်သြဖစမ်ညအ်ေbကာငး် 
<ိ6ငင်ေံတာ ်<0င်ယ့0Fေသာဧဝံေဂလတိရားကိ6ေလာက<ီိ6ငင်အံရပ်ရပ်/0ိသမdတိ6၌့ေဟာရလမိ်မ့ည။် 

သိ6 ့]ပီးမ0 အဆံ6း သညြ်ဖစလ်တံ။့ ၂၅ထိ6အေbကာငး်အရာတိ6က့ိ6 ငါေြပာ<0င်]့ပီ။ 

ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁:၁ - ကာလမbကာမြမင်မ့0ီြဖစရ်မည ်အမ\အရာများကိ6 ေယr\ခရစသ်ည ်မိမိအေစခ ံ

ကkနတ်ိ6အ့ားြပေစြခငး်င0ါ၊ဘ6ရားသခငအ်ပ်ေပးေတာ်မNေသာ ထိ6သခင၏်ဗျာဒတိေ်တာ်ကိ6 
ဆိ6ေပအံ။့ ထိ6သခငသ်ည ်မိမိေကာငး်ကငတ်မနက်ိ6 ေစလ,တ၍်၊ မိမိအေစခကံkနေ်ယာဟနအ်ား 
ဗျာဒတိေ်တာ် အရိပ်ကိ6 ြပေတာ်မN၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာအန်အမ်  ၆:၅၀ - (အိ6-နဗီတမနေ်တာ်) အသငသ်ည(်ထိ6သNတိ6 ့ အားဤသိ6 ့)ေြပာဆိ6ပါေလ။(အိ6 
အချငး် တိ6 ့) ကk<်6ပ်ထတံငွ ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏် ဘ�ာေတာ်များ/0ိသညဟ်N၍လညး် ကk<်6ပ် 

သညအ်သင ်တိ6အ့ား ေြပာဆိ6သညမ်ဟ6တ။် ကk<်6ပ်သည ်အကယွ၌်/0ိသည ်တိ6က့ိ6ြမငသ်ည ်

(ဟN၍လညး်ေြပာဆိ6 သည)်မဟ6တ။်၎ငး်ြပင ်ကk<်6ပ်သည ်အပါးေတာ်ေစတမန ်ြဖစသ်ည ်‘ 

ဟN၍လညး် အသငတ်ိ6အ့ား ေြပာဆိ6သညမ်ဟ6တ။် စငစ်စေ်သာ်ကားကk<်6ပ်သည ်မိမိထ ံ

ကျေရာကလ်ာေသာ ဝဟယ်အ်မိန ့ေ်တာ ်ကိ6သာ လိ6ကန်ာလျက/်0ိ၏။  
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ေနာကဆ်ံ0းေသာေနရ့ကက်ာလတငွေ်ရာကလ်ာမည့် အစမ်ွးထကေ်သာစာတန်*+င် ့
သကဆ်ိ0င ်သည့် ကမ}ာ�ကးီကိ0အ0ပ်စိ0းမည့်သW �ကလာမည့်အေ5ကာငး် 

ေဟာကန်ိးထ0တထ်ားေသာ ပေရာ ဖကက်ျမ်းချကမ်ျား:+ိပါသလား။ (Antichrist / Mehdi) 
သမ#ာကျမ်းစာ :+ိသည ် / မ:+ိပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၄:၂၁-၂၅-၂၃...မယံ6bက<0င်။့ ၂၄အေbကာငး်မNကား၊ ခရစေ်တာ်၏အေယာငက်ိ6 
ေဆာငေ်သာသN<0င်မ့ိစxာပေရာဖကတ်ိ6သ့ညေ်ပuလာ၍ေရွးချယေ်သာသNတိ6က့ိ6ပငလ်0ည်ြ့ဖား<ိ6ငလ်dင်
လ0ည်ြ့ဖားေလာကေ်အာငe်ကးီစာွေသာနမိိတလ်ကpဏာ၊ အံဘ့ယွေ်သာအမ\တိ6က့ိ6ြပbကလမိ်မ့ည။် 

သကသ်ာေလာနိတဩ်ဝါဒစာဒ0တယိေစာင ်၂:၇-၉ - ၈ပယ/်0ငး်ြခငး်သိ6ေ့ရာကေ်သာအခါ၊ ထိ6အဓမv 
လNသည ်ထင/်0ားလမိ်မ့ည။် ထိ6အဓမvလNကိ6 သခငေ်ယr\သည<်\တထ်ကွဝ်ိညာFေတာ်အားြဖင် ့
ဖျက ်ဆးီ၍၊ Zကလာေတာ်မNြခငး်၏ ေရာငြ်ခညအ်ားြဖင်ပ့ယ/်0ားေတာ်မNလမိ်မ့ည။် ၉ထိ6အဓမvလN၏ 

လာ ြခငး်အေbကာငး်ဟNမNကား၊ စာတနြ်ပVြပငေ်သာအားြဖင် ့မ6သာ<0င် ့စပ်ဆိ6ငေ်သာ 

ထNးဆနး်ေသာတန ်ခိ6း၊ နမိိတလ်ကpဏာ၊ အံဘ့ယွေ်သာအမ\အမျိVးမျိVး<0င်၎့ငး်၊  
:+ငေ်ယာဟန် ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၂:၁၈ - ရ၂:၁၈ - ချစသ်ားတိ6 ့၊ ယခ6ကာလသည ်
ေနာကဆ်ံ6းေသာကာ လြဖစ၏်။ ခရစေ်တာ်၏ ရနသ်Nတညး်ဟNေသာ အ<{ခိရစ ်ေပuလာေbကာငး်ကိ6 
သငတ်ိ6 ့bကားရသည ်အတိ6ငး်၊ ယခ6ပငအ်<{ခိရစအ်များ/0ိbက၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
မ+တခ်ျက။် Antichrist သိ0မ့ဟ0တ ်Mehdi �ကလာမည့်အေ5ကာငး် ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန် တငွ ်

မေဖာ်ြပထားေပ။  
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ကမ}ာ�ကးီ၏ ေနာကဆ်ံ0းေသာအချိန်တငွြ်ဖစပ်ျကမ်ည့် အနာဂတအ်ြဖစအ်ပျကမ်ျား*+င် ့
ပတ ်သကေ်သာ သတငး်အချကအ်လကအ်ေသးစတိ ်ေပးထားခဲပ့ါသလား။ (Eschatology / 
Gayb Haber) 

သမ#ာကျမ်းစာ  ေပးထားခဲသ့ည ် / မေပးထားပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၄:၃၊ ၁၄၊ ၂၅ - ၃ ..ထိ6အမNအရာတိ6သ့ည ်အဘယက်ာလမ0 ြဖစမ်ညက်ိ6၎ငး်၊ ကိ6ယ ်

ေတာ်သညZ်ကလာ၍ ဤကပ်ကမ�ာက6နေ်သာ ပ6ပ�နမိိတသ်ည ်အဘယန်မိိတြ်ဖစမ်ညက်ိ6၎ငး် အမိန် ့ 
/0ိေတာ်မNပါဟ6ေလdာကb်က၏။ ၁၄လNမျိVးအေပါငး်တိ6အ့ား သကေ်သြဖစမ်ညအ်ေbကာငး် 
<ိ6ငင်ေံတာ ်<0င်ယ့0Fေသာဧဝံေဂလတိရားကိ6ေလာက<ီိ6ငင်အံရပ်ရပ်/0ိသမdတိ6၌့ေဟာရလမိ်မ့ည။် 

သိ6 ့]ပီးမ0 အဆံ6း သညြ်ဖစလ်တံ။့ ၂၅ထိ6အေbကာငး်အရာတိ6က့ိ6 ငါေြပာ<0င်]့ပီ။ 

ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁:၁ - ကာလမbကာမြမင်မ့0ီြဖစရ်မည ်အမ\အရာများကိ6 ေယr\ခရစသ်ည ်မိမိအေစခ ံ

ကkနတ်ိ6အ့ားြပေစြခငး်င0ါ၊ဘ6ရားသခငအ်ပ်ေပးေတာ်မNေသာ ထိ6သခင၏်ဗျာဒတိေ်တာ်ကိ6 
ဆိ6ေပအံ။့ ထိ6သခငသ်ည ်မိမိေကာငး်ကငတ်မနက်ိ6 ေစလ,တ၍်၊ မိမိအေစခကံkနေ်ယာဟနအ်ား 
ဗျာဒတိေ်တာ် အရိပ်ကိ6 ြပေတာ်မN၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာအန်အမ်  ၆:၅၀ - (အိ6-နဗီတမနေ်တာ်) အသငသ်ည(်ထိ6သNတိ6 ့ အားဤသိ6 ့)ေြပာဆိ6ပါေလ။(အိ6 
အချငး် တိ6 ့) ကk<်6ပ်ထတံငွ ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏် ဘ�ာေတာ်များ/0ိသညဟ်N၍လညး် ကk<်6ပ် 

သညအ်သင ်တိ6အ့ား ေြပာဆိ6သညမ်ဟ6တ။် ကk<်6ပ်သည ်အကယွ၌်/0ိသည ်တိ6က့ိ6ြမငသ်ည ်

(ဟN၍လညး်ေြပာဆိ6 သည)်မဟ6တ။်၎ငး်ြပင ်ကk<်6ပ်သည ်အပါးေတာ်ေစတမန ်ြဖစသ်ည ်‘ 

ဟN၍လညး် အသငတ်ိ6အ့ား ေြပာဆိ6သညမ်ဟ6တ။် စငစ်စေ်သာ်ကားကk<်6ပ်သည ်မိမိထ ံ

ကျေရာကလ်ာေသာ ဝဟယ်အ်မိန ့ေ်တာ ်ကိ6သာ လိ6ကန်ာလျက/်0ိ၏။  
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ေနာကဆ်ံ0းေသာေနရ့ကက်ာလတငွေ်ရာကလ်ာမည့် အစမ်ွးထကေ်သာစာတန်*+င် ့
သကဆ်ိ0င ်သည့် ကမ}ာ�ကးီကိ0အ0ပ်စိ0းမည့်သW �ကလာမည့်အေ5ကာငး် 

ေဟာကန်ိးထ0တထ်ားေသာ ပေရာ ဖကက်ျမ်းချကမ်ျား:+ိပါသလား။ (Antichrist / Mehdi) 
သမ#ာကျမ်းစာ :+ိသည ် / မ:+ိပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၄:၂၁-၂၅-၂၃...မယံ6bက<0င်။့ ၂၄အေbကာငး်မNကား၊ ခရစေ်တာ၏်အေယာငက်ိ6 
ေဆာငေ်သာသN<0င်မ့ိစxာပေရာဖကတ်ိ6သ့ညေ်ပuလာ၍ေရွးချယေ်သာသNတိ6က့ိ6ပငလ်0ည်ြ့ဖား<ိ6ငလ်dင်
လ0ည်ြ့ဖားေလာကေ်အာငe်ကးီစာွေသာနမိိတလ်ကpဏာ၊ အံဘ့ယွေ်သာအမ\တိ6က့ိ6ြပbကလမိ်မ့ည။် 

သကသ်ာေလာနိတဩ်ဝါဒစာဒ0တယိေစာင ်၂:၇-၉ - ၈ပယ/်0ငး်ြခငး်သိ6ေ့ရာကေ်သာအခါ၊ ထိ6အဓမv 
လNသည ်ထင/်0ားလမိ်မ့ည။် ထိ6အဓမvလNကိ6 သခငေ်ယr\သည<်\တထ်ကွဝ်ိညာFေတာ်အားြဖင် ့
ဖျက ်ဆးီ၍၊ Zကလာေတာ်မNြခငး်၏ ေရာငြ်ခညအ်ားြဖင်ပ့ယ/်0ားေတာ်မNလမိ်မ့ည။် ၉ထိ6အဓမvလN၏ 

လာ ြခငး်အေbကာငး်ဟNမNကား၊ စာတနြ်ပVြပငေ်သာအားြဖင် ့မ6သာ<0င် ့စပ်ဆိ6ငေ်သာ 

ထNးဆနး်ေသာတန ်ခိ6း၊ နမိိတလ်ကpဏာ၊ အံဘ့ယွေ်သာအမ\အမျိVးမျိVး<0င်၎့ငး်၊  
:+ငေ်ယာဟန် ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၂:၁၈ - ရ၂:၁၈ - ချစသ်ားတိ6 ့၊ ယခ6ကာလသည ်
ေနာကဆ်ံ6းေသာကာ လြဖစ၏်။ ခရစေ်တာ်၏ ရနသ်Nတညး်ဟNေသာ အ<{ခိရစ ်ေပuလာေbကာငး်ကိ6 
သငတ်ိ6 ့bကားရသည ်အတိ6ငး်၊ ယခ6ပငအ်<{ခိရစအ်များ/0ိbက၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
မ+တခ်ျက။် Antichrist သိ0မ့ဟ0တ ်Mehdi �ကလာမည့်အေ5ကာငး် ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန် တငွ ်

မေဖာ်ြပထားေပ။  
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ကမ}ာ�ကးီ၏ ေနာကဆ်ံ0းေသာအချိန်တငွြ်ဖစပ်ျကမ်ည့် အနာဂတအ်ြဖစအ်ပျကမ်ျား*+င် ့
ပတ ်သကေ်သာ သတငး်အချကအ်လကအ်ေသးစတိ ်ေပးထားခဲပ့ါသလား။ (Eschatology / 
Gayb Haber) 

သမ#ာကျမ်းစာ  ေပးထားခဲသ့ည ် / မေပးထားပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၄:၃၊ ၁၄၊ ၂၅ - ၃ ..ထိ6အမNအရာတိ6သ့ည ်အဘယက်ာလမ0 ြဖစမ်ညက်ိ6၎ငး်၊ ကိ6ယ ်

ေတာ်သညZ်ကလာ၍ ဤကပ်ကမ�ာက6နေ်သာ ပ6ပ�နမိိတသ်ည ်အဘယန်မိိတြ်ဖစမ်ညက်ိ6၎ငး် အမိန် ့ 
/0ိေတာ်မNပါဟ6ေလdာကb်က၏။ ၁၄လNမျိVးအေပါငး်တိ6အ့ား သကေ်သြဖစမ်ညအ်ေbကာငး် 
<ိ6ငင်ေံတာ ်<0င်ယ့0Fေသာဧဝံေဂလတိရားကိ6ေလာက<ီိ6ငင်အံရပ်ရပ်/0ိသမdတိ6၌့ေဟာရလမိ်မ့ည။် 

သိ6 ့]ပီးမ0 အဆံ6း သညြ်ဖစလ်တံ။့ ၂၅ထိ6အေbကာငး်အရာတိ6က့ိ6 ငါေြပာ<0င်]့ပီ။ 

ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁:၁ - ကာလမbကာမြမင်မ့0ီြဖစရ်မည ်အမ\အရာများကိ6 ေယr\ခရစသ်ည ်မိမိအေစခ ံ

ကkနတ်ိ6အ့ားြပေစြခငး်င0ါ၊ဘ6ရားသခငအ်ပ်ေပးေတာ်မNေသာ ထိ6သခင၏်ဗျာဒတိေ်တာ်ကိ6 
ဆိ6ေပအံ။့ ထိ6သခငသ်ည ်မိမိေကာငး်ကငတ်မနက်ိ6 ေစလ,တ၍်၊ မိမိအေစခကံkနေ်ယာဟနအ်ား 
ဗျာဒတိေ်တာ် အရိပ်ကိ6 ြပေတာ်မN၏။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာအန်အမ်  ၆:၅၀ - (အိ6-နဗီတမနေ်တာ်) အသငသ်ည(်ထိ6သNတိ6 ့ အားဤသိ6 ့)ေြပာဆိ6ပါေလ။(အိ6 
အချငး် တိ6 ့) ကk<်6ပ်ထတံငွ ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏် ဘ�ာေတာ်များ/0ိသညဟ်N၍လညး် ကk<်6ပ် 

သညအ်သင ်တိ6အ့ား ေြပာဆိ6သညမ်ဟ6တ။် ကk<်6ပ်သည ်အကယွ၌်/0ိသည ်တိ6က့ိ6ြမငသ်ည ်

(ဟN၍လညး်ေြပာဆိ6 သည)်မဟ6တ။်၎ငး်ြပင ်ကk<်6ပ်သည ်အပါးေတာ်ေစတမန ်ြဖစသ်ည ်‘ 

ဟN၍လညး် အသငတ်ိ6အ့ား ေြပာဆိ6သညမ်ဟ6တ။် စငစ်စေ်သာ်ကားကk<်6ပ်သည ်မိမိထ ံ

ကျေရာကလ်ာေသာ ဝဟယ်အ်မိန ့ေ်တာ် ကိ6သာ လိ6ကန်ာလျက/်0ိ၏။  
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ေနာကဆ်ံ0းေသာေနရ့ကက်ာလတငွေ်ရာကလ်ာမည့် အစမ်ွးထကေ်သာစာတန်*+င် ့
သကဆ်ိ0င ်သည့် ကမ}ာ�ကးီကိ0အ0ပ်စိ0းမည့်သW �ကလာမည့်အေ5ကာငး် 

ေဟာကန်ိးထ0တထ်ားေသာ ပေရာ ဖကက်ျမ်းချကမ်ျား:+ိပါသလား။ (Antichrist / Mehdi) 
သမ#ာကျမ်းစာ :+ိသည ် / မ:+ိပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၄:၂၁-၂၅-၂၃...မယံ6bက<0င်။့ ၂၄အေbကာငး်မNကား၊ ခရစေ်တာ်၏အေယာငက်ိ6 
ေဆာငေ်သာသN<0င်မ့ိစxာပေရာဖကတ်ိ6သ့ညေ်ပuလာ၍ေရွးချယေ်သာသNတိ6က့ိ6ပငလ်0ည်ြ့ဖား<ိ6ငလ်dင်
လ0ည်ြ့ဖားေလာကေ်အာငe်ကးီစာွေသာနမိိတလ်ကpဏာ၊ အံဘ့ယွေ်သာအမ\တိ6က့ိ6ြပbကလမိ်မ့ည။် 

သကသ်ာေလာနိတဩ်ဝါဒစာဒ0တယိေစာင ်၂:၇-၉ - ၈ပယ/်0ငး်ြခငး်သိ6ေ့ရာကေ်သာအခါ၊ ထိ6အဓမv 
လNသည ်ထင/်0ားလမိ်မ့ည။် ထိ6အဓမvလNကိ6 သခငေ်ယr\သည<်\တထ်ကွဝ်ိညာFေတာ်အားြဖင် ့
ဖျက ်ဆးီ၍၊ Zကလာေတာ်မNြခငး်၏ ေရာငြ်ခညအ်ားြဖင်ပ့ယ/်0ားေတာ်မNလမိ်မ့ည။် ၉ထိ6အဓမvလN၏ 

လာ ြခငး်အေbကာငး်ဟNမNကား၊ စာတနြ်ပVြပငေ်သာအားြဖင် ့မ6သာ<0င် ့စပ်ဆိ6ငေ်သာ 

ထNးဆနး်ေသာတန ်ခိ6း၊ နမိိတလ်ကpဏာ၊ အံဘ့ယွေ်သာအမ\အမျိVးမျိVး<0င်၎့ငး်၊  
:+ငေ်ယာဟန် ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၂:၁၈ - ရ၂:၁၈ - ချစသ်ားတိ6 ့၊ ယခ6ကာလသည ်
ေနာကဆ်ံ6းေသာကာ လြဖစ၏်။ ခရစေ်တာ်၏ ရနသ်Nတညး်ဟNေသာ အ<{ခိရစ ်ေပuလာေbကာငး်ကိ6 
သငတ်ိ6 ့bကားရသည ်အတိ6ငး်၊ ယခ6ပငအ်<{ခိရစအ်များ/0ိbက၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
မ+တခ်ျက။် Antichrist သိ0မ့ဟ0တ ်Mehdi �ကလာမည့်အေ5ကာငး် ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန် တငွ ်

မေဖာ်ြပထားေပ။  
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ကမ}ာ�ကးီ၏ ေနာကဆ်ံ0းေသာအချိန်တငွြ်ဖစပ်ျကမ်ည့် အနာဂတအ်ြဖစအ်ပျကမ်ျား*+င် ့
ပတ ်သကေ်သာ သတငး်အချကအ်လကအ်ေသးစတိ ်ေပးထားခဲပ့ါသလား။ (Eschatology / 
Gayb Haber) 

သမ#ာကျမ်းစာ  ေပးထားခဲသ့ည ် / မေပးထားပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၄:၃၊ ၁၄၊ ၂၅ - ၃ ..ထိ6အမNအရာတိ6သ့ည ်အဘယက်ာလမ0 ြဖစမ်ညက်ိ6၎ငး်၊ ကိ6ယ ်

ေတာ်သညZ်ကလာ၍ ဤကပ်ကမ�ာက6နေ်သာ ပ6ပ�နမိိတသ်ည ်အဘယန်မိိတြ်ဖစမ်ညက်ိ6၎ငး် အမိန် ့ 
/0ိေတာ်မNပါဟ6ေလdာကb်က၏။ ၁၄လNမျိVးအေပါငး်တိ6အ့ား သကေ်သြဖစမ်ညအ်ေbကာငး် 
<ိ6ငင်ေံတာ ်<0င်ယ့0Fေသာဧဝံေဂလတိရားကိ6ေလာက<ီိ6ငင်အံရပ်ရပ်/0ိသမdတိ6၌့ေဟာရလမိ်မ့ည။် 

သိ6 ့]ပီးမ0 အဆံ6း သညြ်ဖစလ်တံ။့ ၂၅ထိ6အေbကာငး်အရာတိ6က့ိ6 ငါေြပာ<0င်]့ပီ။ 

ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁:၁ - ကာလမbကာမြမင်မ့0ီြဖစရ်မည ်အမ\အရာများကိ6 ေယr\ခရစသ်ည ်မိမိအေစခ ံ

ကkနတ်ိ6အ့ားြပေစြခငး်င0ါ၊ဘ6ရားသခငအ်ပ်ေပးေတာ်မNေသာ ထိ6သခင၏်ဗျာဒတိေ်တာ်ကိ6 
ဆိ6ေပအံ။့ ထိ6သခငသ်ည ်မိမိေကာငး်ကငတ်မနက်ိ6 ေစလ,တ၍်၊ မိမိအေစခကံkနေ်ယာဟနအ်ား 
ဗျာဒတိေ်တာ် အရိပ်ကိ6 ြပေတာ်မN၏။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာအန်အမ်  ၆:၅၀ - (အိ6-နဗီတမနေ်တာ်) အသငသ်ည(်ထိ6သNတိ6 ့ အားဤသိ6 ့)ေြပာဆိ6ပါေလ။(အိ6 
အချငး် တိ6 ့) ကk<်6ပ်ထတံငွ ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏် ဘ�ာေတာ်များ/0ိသညဟ်N၍လညး် ကk<်6ပ် 

သညအ်သင ်တိ6အ့ား ေြပာဆိ6သညမ်ဟ6တ။် ကk<်6ပ်သည ်အကယွ၌်/0ိသည ်တိ6က့ိ6ြမငသ်ည ်

(ဟN၍လညး်ေြပာဆိ6 သည)်မဟ6တ။်၎ငး်ြပင ်ကk<်6ပ်သည ်အပါးေတာ်ေစတမန ်ြဖစသ်ည ်‘ 

ဟN၍လညး် အသငတ်ိ6အ့ား ေြပာဆိ6သညမ်ဟ6တ။် စငစ်စေ်သာ်ကားကk<်6ပ်သည ်မိမိထ ံ

ကျေရာကလ်ာေသာ ဝဟယ်အ်မိန ့ေ်တာ ်ကိ6သာ လိ6ကန်ာလျက/်0ိ၏။  
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ေနာကဆ်ံ0းေသာေနရ့ကက်ာလတငွေ်ရာကလ်ာမည့် အစမ်ွးထကေ်သာစာတန်*+င် ့
သကဆ်ိ0င ်သည့် ကမ}ာ�ကးီကိ0အ0ပ်စိ0းမည့်သW �ကလာမည့်အေ5ကာငး် 

ေဟာကန်ိးထ0တထ်ားေသာ ပေရာ ဖကက်ျမ်းချကမ်ျား:+ိပါသလား။ (Antichrist / Mehdi) 
သမ#ာကျမ်းစာ :+ိသည ် / မ:+ိပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၄:၂၁-၂၅-၂၃...မယံ6bက<0င်။့ ၂၄အေbကာငး်မNကား၊ ခရစေ်တာ်၏အေယာငက်ိ6 
ေဆာငေ်သာသN<0င်မ့ိစxာပေရာဖကတ်ိ6သ့ညေ်ပuလာ၍ေရွးချယေ်သာသNတိ6က့ိ6ပငလ်0ည်ြ့ဖား<ိ6ငလ်dင်
လ0ည်ြ့ဖားေလာကေ်အာငe်ကးီစာွေသာနမိိတလ်ကpဏာ၊ အံဘ့ယွေ်သာအမ\တိ6က့ိ6ြပbကလမိ်မ့ည။် 

သကသ်ာေလာနိတဩ်ဝါဒစာဒ0တယိေစာင ်၂:၇-၉ - ၈ပယ/်0ငး်ြခငး်သိ6ေ့ရာကေ်သာအခါ၊ ထိ6အဓမv 
လNသည ်ထင/်0ားလမိ်မ့ည။် ထိ6အဓမvလNကိ6 သခငေ်ယr\သည<်\တထ်ကွဝ်ိညာFေတာ်အားြဖင် ့
ဖျက ်ဆးီ၍၊ Zကလာေတာ်မNြခငး်၏ ေရာငြ်ခညအ်ားြဖင်ပ့ယ/်0ားေတာ်မNလမိ်မ့ည။် ၉ထိ6အဓမvလN၏ 

လာ ြခငး်အေbကာငး်ဟNမNကား၊ စာတနြ်ပVြပငေ်သာအားြဖင် ့မ6သာ<0င် ့စပ်ဆိ6ငေ်သာ 

ထNးဆနး်ေသာတန ်ခိ6း၊ နမိိတလ်ကpဏာ၊ အံဘ့ယွေ်သာအမ\အမျိVးမျိVး<0င်၎့ငး်၊  
:+ငေ်ယာဟန် ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၂:၁၈ - ရ၂:၁၈ - ချစသ်ားတိ6 ့၊ ယခ6ကာလသည ်
ေနာကဆ်ံ6းေသာကာ လြဖစ၏်။ ခရစေ်တာ်၏ ရနသ်Nတညး်ဟNေသာ အ<{ခိရစ ်ေပuလာေbကာငး်ကိ6 
သငတ်ိ6 ့bကားရသည ်အတိ6ငး်၊ ယခ6ပငအ်<{ခိရစအ်များ/0ိbက၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
မ+တခ်ျက။် Antichrist သိ0မ့ဟ0တ ်Mehdi �ကလာမည့်အေ5ကာငး် ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန် တငွ ်

မေဖာ်ြပထားေပ။  
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်လWသားအေယာကစ်တီိ0ငး်အားေသြခငး်မ+:+ငြ်ပန်ေစ`ပီးေကာငး်ကင ်*ိ0ငင် ံ

ေတာ် သိ0မ့ဟ0တင်ရဲဘယတ်စခ်0သိ0သ့ာွးမညက်ိ0သာွးမညက်ိ0စရီငမ်ည့်အချန်ိြဖစေ်သာ‘တရား 

စရီငရ်ာေန’့ တစေ်န:့+ိပါမညလ်ား။ (Ahiret Günü) 
သမ#ာကျမ်းစာ :+ိမည ် /  :+ိမည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ`ဗဲဩဝါဒစာ ၉:၂၇ - လNသည ်တခါတညး်ေသ၍ ထိ6ေနာကမ်0 တရား စရီငေ်တာ်မN ြခငး်ကိ6ခရံ 

သကဲသ့ိ6 ့၊ 
:+ငေ်ပတR0ဩဝါဒစာဒ0တယိေစာင ်၂:၉ - ဘ6ရားဝတ၌် ေမွRေလျာ်ေသာ သNတိ6က့ိ6 စံ6စမ်း ေ<0ာင်/့0က ်

ြခငး်အထကဲ ကယ<်\တြ်ခငး်င0ါ၎ငး်၊..မတရားေသာသNတိ6က့ိ6 ဒဏခ်ေံစမည ်အေbကာငး်၊ 
ဗျာဒတိက်ျမ်း ၂၀:၁၁-၁၅ - ၁၂ ေသလနွေ်သာသN အeကးီအငယတ်ိ6သ့ည ်ပလ> င ်ေတာ်ေ/0 R မ0ာ ရပ် 

ေနbကသညက်ိ6 ငါြမင၏်။ ၁၅ အသကစ်ာေစာင၌် စာရငး်မဝငေ်သာသN /0ိသမdတိ6က့ိ6လညး် မီးအိ6င ်

ထသဲိ6 ့ ချပစေ်လ၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၁၁၃ -….အလ> ာဟ ်အ/0ငြ်မတသ်ည ်/0ငြ်ပနထ်မည့ေ်န၌့ ယငး်သNတိ6 ့ြငငး်ခံ6လျက ်

/0ိေသာြပဿနာရပ်အေbကာငး်ြခငး်ရာများကိ6(မျကဝ်ါးထငထ်ငေ်ပuလငွထ်င/်0ားစာွ)စရီငဆ်ံ6းြဖတ ်

အမိန ့ခ်ျမ0တေ်တာ်မNအံ။့ 

စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၁၈၅ - သက/်0ိသတ{ ဝါတိ6ငး်သည ်မရဏ ေသြခငး်တရား၏ရသာကိ6 ြမည ်

စမ်းbက ရမည။် တဖန ်အသငတ်ိ6သ့ညက်ယိာမတေ်ခu (ေသ]ပီးေနာက)် /0ငြ်ပနထ်ရမည့ေ်န၌့သာ 

လdင ်မိမိ တိ6၏့ (ေကာငး်မ\မေကာငး်မ\တိ6၏့)အကျိVးများကိ6အြပည့အ်စံ6ေပးြခငး်ခbံကရေပမည။် 
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လWတိ0ငး် ငရဲတငွဒ် 0က]ေဝဒနာခံစားရေသာအချန်ိကာလတစခ်0 ြဖတသ်န်းရဖိ0:့+ိပါမညလ်ား။  

သမ#ာကျမ်းစာ မ:+ိပါ  /  :+ိမည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၅:၂၄-ငါအမ0နအ်ကနဆ်ိ6သညက်ား၊ ငါစ့ကားကိ6 နားေထာင၍် ငါက့ိ6ေစလ,တ ်

ေတာ်မNေသာသNကိ6ယံ6bကညေ်သာသNသညထ်ာဝရအသကက်ိ6ရသညြ်ဖစ၍် 

အြပစစ်ရီငြ်ခငး်ကိ6မခရံ။ ေသြခငး်မ0အသက/်0ငြ်ခငး်သိ6 ့ ကNးေြမာကေ်သာသNြဖစ၏်။ 

ေရာမဩဝါဒစာ ၈:၁ -ဘ6ရားသခငက်ယလ်,တေ်တာ်မNေသာေbကာင် ့ေယr\ခရစ၌်တည၍်၊ 
ဇာတပိက တအိတိ6ငး်မကျင်၊့ ဝိညာFပကတအိတိ6ငး် ကျင်ေ့သာသNတိ6သ့ည ်အြပစစ်ရီငြ်ခငး်<0င် ့
လတွb်က၏။   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၁၈၅ - အbကငသ်Nသည ်ငရဲမီးေဘးမ0 ဖယ/်0ားြခငး်ခရံ၍ ဂျ<�တ ်အမတသ6ခ 

ဘံ6သိ6 ့ ဝငေ်ရာကေ်စြခငး်ကိ6ခရံအံ။့… 

စWရဟမ်ရယမ် ၁၉:၇၀-၇၂ - ၇၀တစဖ်နဧ်ကနမ်လွယဲငး်ဂျဟ<�မ်ငရဲဘံ6၌မီးေလာငေ်စရန၊်ပစခ်ျရန၊် 
အထိ6ကတ်နဆ်ံ6းေသာသNတိ6အ့ား ငါအ/0ငြ်မတသ်ညပ်င ်အသဆိံ6းြဖစေ်တာ်မNေပသည။် ၇၁ စငစ်စ ်

အသငတ်ိ6အ့နက ်လNတိ6ငး်လNတိ6ငး်သညယ်ငး်ဂျဟ<�မ်ငရဲဘံ6၌ ဆိ6ကေ်ရာကရ်မည့သ်Nချညး် ြဖစက်6န ်

၏။(ဤသည)်အသင့အ်ားဖနဆ်ငး်ေမးွြမzေတာ်မNေသာအ/0ငြ်မတက်မိမိအေပu၌ယတြိပတဆ်ံ6းြဖတ ်

]ပီးြဖစေ်သာတာဝနတ်စရ်ပ်ပငြ်ဖစေ်ချသတညး်။၇၂ထိ6ေ့နာကင်ါအ/0ငြ်မတသ်ည(်မိမိအားေbကာကရံွ်R rိ6
ေသေသာအားြဖင့ြ်ပစမ်\ဒ6စrိ6ကမ်ျားမ0)ေ/0ာငb်ကFbကက6နေ်သာသNတိ6အ့ားလတွေ်ြမာကေ်စေတာ်မN 
မည။်သိ6ရ့ာတငွမ်ေတာ်မတရားကျzးလနွေ်သာသNတိ6အ့ားငါအ/0ငြ်မတသ်ညယ်ငး်ဂျဟ<�မ်ငရဲဘံ6၌ပင ်

ပ6ဆစဒ်Nးတ6ပ်လျက ်စနွ ့ပ်စထ်ားေတာ်မNအံသ့တညး်။  
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်လWသားအေယာကစ်တီိ0ငး်အားေသြခငး်မ+:+ငြ်ပန်ေစ`ပီးေကာငး်ကင ်*ိ0ငင် ံ

ေတာ် သိ0မ့ဟ0တင်ရဲဘယတ်စခ်0သိ0သ့ာွးမညက်ိ0သာွးမညက်ိ0စရီငမ်ည့်အချန်ိြဖစေ်သာ‘တရား 

စရီငရ်ာေန’့ တစေ်န:့+ိပါမညလ်ား။ (Ahiret Günü) 
သမ#ာကျမ်းစာ :+ိမည ် /  :+ိမည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ`ဗဲဩဝါဒစာ ၉:၂၇ - လNသည ်တခါတညး်ေသ၍ ထိ6ေနာကမ်0 တရား စရီငေ်တာ်မN ြခငး်ကိ6ခရံ 

သကဲသ့ိ6 ့၊ 
:+ငေ်ပတR0ဩဝါဒစာဒ0တယိေစာင ်၂:၉ - ဘ6ရားဝတ၌် ေမွRေလျာေ်သာ သNတိ6က့ိ6 စံ6စမ်း ေ<0ာင်/့0က ်

ြခငး်အထကဲ ကယ<်\တြ်ခငး်င0ါ၎ငး်၊..မတရားေသာသNတိ6က့ိ6 ဒဏခ်ေံစမည ်အေbကာငး်၊ 
ဗျာဒတိက်ျမ်း ၂၀:၁၁-၁၅ - ၁၂ ေသလနွေ်သာသN အeကးီအငယတ်ိ6သ့ည ်ပလ> င ်ေတာ်ေ/0 R မ0ာ ရပ် 

ေနbကသညက်ိ6 ငါြမင၏်။ ၁၅ အသကစ်ာေစာင၌် စာရငး်မဝငေ်သာသN /0ိသမdတိ6က့ိ6လညး် မီးအိ6င ်

ထသဲိ6 ့ ချပစေ်လ၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၁၁၃ -….အလ> ာဟ ်အ/0ငြ်မတသ်ည ်/0ငြ်ပနထ်မည့ေ်န၌့ ယငး်သNတိ6 ့ြငငး်ခံ6လျက ်

/0ိေသာြပဿနာရပ်အေbကာငး်ြခငး်ရာများကိ6(မျကဝ်ါးထငထ်ငေ်ပuလငွထ်င/်0ားစာွ)စရီငဆ်ံ6းြဖတ ်

အမိန ့ခ်ျမ0တေ်တာ်မNအံ။့ 

စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၁၈၅ - သက/်0ိသတ{ ဝါတိ6ငး်သည ်မရဏ ေသြခငး်တရား၏ရသာကိ6 ြမည ်

စမ်းbက ရမည။် တဖန ်အသငတ်ိ6သ့ညက်ယိာမတေ်ခu (ေသ]ပီးေနာက)် /0ငြ်ပနထ်ရမည့ေ်န၌့သာ 

လdင ်မိမိ တိ6၏့ (ေကာငး်မ\မေကာငး်မ\တိ6၏့)အကျိVးများကိ6အြပည့အ်စံ6ေပးြခငး်ခbံကရေပမည။် 

၁၂၈။.  128 
လWတိ0ငး် ငရဲတငွဒ် 0က]ေဝဒနာခံစားရေသာအချိန်ကာလတစခ်0 ြဖတသ်န်းရဖိ0:့+ိပါမညလ်ား။  

သမ#ာကျမ်းစာ မ:+ိပါ  /  :+ိမည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၅:၂၄-ငါအမ0နအ်ကနဆ်ိ6သညက်ား၊ ငါစ့ကားကိ6 နားေထာင၍် ငါက့ိ6ေစလ,တ ်

ေတာ်မNေသာသNကိ6ယံ6bကညေ်သာသNသညထ်ာဝရအသကက်ိ6ရသညြ်ဖစ၍် 

အြပစစ်ရီငြ်ခငး်ကိ6မခရံ။ ေသြခငး်မ0အသက/်0ငြ်ခငး်သိ6 ့ ကNးေြမာကေ်သာသNြဖစ၏်။ 

ေရာမဩဝါဒစာ ၈:၁ -ဘ6ရားသခငက်ယလ်,တေ်တာ်မNေသာေbကာင် ့ေယr\ခရစ၌်တည၍်၊ 
ဇာတပိက တအိတိ6ငး်မကျင်၊့ ဝိညာFပကတအိတိ6ငး် ကျင်ေ့သာသNတိ6သ့ည ်အြပစစ်ရီငြ်ခငး်<0င် ့
လတွb်က၏။   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၁၈၅ - အbကငသ်Nသည ်ငရဲမီးေဘးမ0 ဖယ/်0ားြခငး်ခရံ၍ ဂျ<�တ ်အမတသ6ခ 

ဘံ6သိ6 ့ ဝငေ်ရာကေ်စြခငး်ကိ6ခရံအံ။့… 

စWရဟမ်ရယမ် ၁၉:၇၀-၇၂ - ၇၀တစဖ်နဧ်ကနမ်လွယဲငး်ဂျဟ<�မ်ငရဲဘံ6၌မီးေလာငေ်စရန၊်ပစခ်ျရန၊် 
အထိ6ကတ်နဆ်ံ6းေသာသNတိ6အ့ား ငါအ/0ငြ်မတသ်ညပ်င ်အသဆိံ6းြဖစေ်တာ်မNေပသည။် ၇၁ စငစ်စ ်

အသငတ်ိ6အ့နက ်လNတိ6ငး်လNတိ6ငး်သညယ်ငး်ဂျဟ<�မ်ငရဲဘံ6၌ ဆိ6ကေ်ရာကရ်မည့သ်Nချညး် ြဖစက်6န ်

၏။(ဤသည)်အသင့အ်ားဖနဆ်ငး်ေမးွြမzေတာ်မNေသာအ/0ငြ်မတက်မိမိအေပu၌ယတြိပတဆ်ံ6းြဖတ ်

]ပီးြဖစေ်သာတာဝနတ်စရ်ပ်ပငြ်ဖစေ်ချသတညး်။၇၂ထိ6ေ့နာကင်ါအ/0ငြ်မတသ်ည(်မိမိအားေbကာကရံွ်R rိ6
ေသေသာအားြဖင့ြ်ပစမ်\ဒ6စrိ6ကမ်ျားမ0)ေ/0ာငb်ကFbကက6နေ်သာသNတိ6အ့ားလတွေ်ြမာကေ်စေတာ်မN 
မည။်သိ6ရ့ာတငွမ်ေတာ်မတရားကျzးလနွေ်သာသNတိ6အ့ားငါအ/0ငြ်မတသ်ညယ်ငး်ဂျဟ<�မ်ငရဲဘံ6၌ပင ်

ပ6ဆစဒ်Nးတ6ပ်လျက ်စနွ ့ပ်စထ်ားေတာ်မNအံသ့တညး်။  

	

၁၂၇။. 127 

ဘ0ရားသခငသ်ည ်လWသားအေယာကစ်တီိ0ငး်အားေသြခငး်မ+:+ငြ်ပန်ေစ`ပီးေကာငး်ကင ်*ိ0ငင် ံ

ေတာ် သိ0မ့ဟ0တင်ရဲဘယတ်စခ်0သိ0သ့ာွးမညက်ိ0သာွးမညက်ိ0စရီငမ်ည့်အချန်ိြဖစေ်သာ‘တရား 

စရီငရ်ာေန’့ တစေ်န:့+ိပါမညလ်ား။ (Ahiret Günü) 
သမ#ာကျမ်းစာ :+ိမည ် /  :+ိမည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ`ဗဲဩဝါဒစာ ၉:၂၇ - လNသည ်တခါတညး်ေသ၍ ထိ6ေနာကမ်0 တရား စရီငေ်တာ်မN ြခငး်ကိ6ခရံ 

သကဲသ့ိ6 ့၊ 
:+ငေ်ပတR0ဩဝါဒစာဒ0တယိေစာင ်၂:၉ - ဘ6ရားဝတ၌် ေမွRေလျာ်ေသာ သNတိ6က့ိ6 စံ6စမ်း ေ<0ာင်/့0က ်

ြခငး်အထကဲ ကယ<်\တြ်ခငး်င0ါ၎ငး်၊..မတရားေသာသNတိ6က့ိ6 ဒဏခ်ေံစမည ်အေbကာငး်၊ 
ဗျာဒတိက်ျမ်း ၂၀:၁၁-၁၅ - ၁၂ ေသလနွေ်သာသN အeကးီအငယတ်ိ6သ့ည ်ပလ> င ်ေတာ်ေ/0 R မ0ာ ရပ် 

ေနbကသညက်ိ6 ငါြမင၏်။ ၁၅ အသကစ်ာေစာင၌် စာရငး်မဝငေ်သာသN /0ိသမdတိ6က့ိ6လညး် မီးအိ6င ်

ထသဲိ6 ့ ချပစေ်လ၏။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၁၁၃ -….အလ> ာဟ ်အ/0ငြ်မတသ်ည ်/0ငြ်ပနထ်မည့ေ်န၌့ ယငး်သNတိ6 ့ြငငး်ခံ6လျက ်

/0ိေသာြပဿနာရပ်အေbကာငး်ြခငး်ရာများကိ6(မျကဝ်ါးထငထ်ငေ်ပuလငွထ်င/်0ားစာွ)စရီငဆ်ံ6းြဖတ ်

အမိန ့ခ်ျမ0တေ်တာ်မNအံ။့ 

စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၁၈၅ - သက/်0ိသတ{ ဝါတိ6ငး်သည ်မရဏ ေသြခငး်တရား၏ရသာကိ6 ြမည ်

စမ်းbက ရမည။် တဖန ်အသငတ်ိ6သ့ညက်ယိာမတေ်ခu (ေသ]ပီးေနာက)် /0ငြ်ပနထ်ရမည့ေ်န၌့သာ 

လdင ်မိမိ တိ6၏့ (ေကာငး်မ\မေကာငး်မ\တိ6၏့)အကျိVးများကိ6အြပည့အ်စံ6ေပးြခငး်ခbံကရေပမည။် 

၁၂၈။.  128 
လWတိ0ငး် ငရဲတငွဒ် 0က]ေဝဒနာခံစားရေသာအချိန်ကာလတစခ်0 ြဖတသ်န်းရဖိ0:့+ိပါမညလ်ား။  

သမ#ာကျမ်းစာ မ:+ိပါ  /  :+ိမည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၅:၂၄-ငါအမ0နအ်ကနဆ်ိ6သညက်ား၊ ငါစ့ကားကိ6 နားေထာင၍် ငါက့ိ6ေစလ,တ ်

ေတာ်မNေသာသNကိ6ယံ6bကညေ်သာသNသညထ်ာဝရအသကက်ိ6ရသညြ်ဖစ၍် 

အြပစစ်ရီငြ်ခငး်ကိ6မခရံ။ ေသြခငး်မ0အသက/်0ငြ်ခငး်သိ6 ့ ကNးေြမာကေ်သာသNြဖစ၏်။ 

ေရာမဩဝါဒစာ ၈:၁ -ဘ6ရားသခငက်ယလ်,တေ်တာ်မNေသာေbကာင် ့ေယr\ခရစ၌်တည၍်၊ 
ဇာတပိက တအိတိ6ငး်မကျင်၊့ ဝိညာFပကတအိတိ6ငး် ကျင်ေ့သာသNတိ6သ့ည ်အြပစစ်ရီငြ်ခငး်<0င် ့
လတွb်က၏။   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၁၈၅ - အbကငသ်Nသည ်ငရဲမီးေဘးမ0 ဖယ/်0ားြခငး်ခရံ၍ ဂျ<�တ ်အမတသ6ခ 

ဘံ6သိ6 ့ ဝငေ်ရာကေ်စြခငး်ကိ6ခရံအံ။့… 

စWရဟမ်ရယမ် ၁၉:၇၀-၇၂ - ၇၀တစဖ်နဧ်ကနမ်လွယဲငး်ဂျဟ<�မ်ငရဲဘံ6၌မီးေလာငေ်စရန၊်ပစခ်ျရန၊် 
အထိ6ကတ်နဆ်ံ6းေသာသNတိ6အ့ား ငါအ/0ငြ်မတသ်ညပ်င ်အသဆိံ6းြဖစေ်တာ်မNေပသည။် ၇၁ စငစ်စ ်

အသငတ်ိ6အ့နက ်လNတိ6ငး်လNတိ6ငး်သညယ်ငး်ဂျဟ<�မ်ငရဲဘံ6၌ ဆိ6ကေ်ရာကရ်မည့သ်Nချညး် ြဖစက်6န ်

၏။(ဤသည)်အသင့အ်ားဖနဆ်ငး်ေမးွြမzေတာ်မNေသာအ/0ငြ်မတက်မိမိအေပu၌ယတြိပတဆ်ံ6းြဖတ ်

]ပီးြဖစေ်သာတာဝနတ်စရ်ပ်ပငြ်ဖစေ်ချသတညး်။၇၂ထိ6ေ့နာကင်ါအ/0ငြ်မတသ်ည(်မိမိအားေbကာကရံွ်R rိ6
ေသေသာအားြဖင့ြ်ပစမ်\ဒ6စrိ6ကမ်ျားမ0)ေ/0ာငb်ကFbကက6နေ်သာသNတိ6အ့ားလတွေ်ြမာကေ်စေတာ်မN 
မည။်သိ6ရ့ာတငွမ်ေတာ်မတရားကျzးလနွေ်သာသNတိ6အ့ားငါအ/0ငြ်မတသ်ညယ်ငး်ဂျဟ<�မ်ငရဲဘံ6၌ပင ်

ပ6ဆစဒ်Nးတ6ပ်လျက ်စနွ ့ပ်စထ်ားေတာ်မNအံသ့တညး်။  
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်လWသားအေယာကစ်တီိ0ငး်အားေသြခငး်မ+:+ငြ်ပန်ေစ`ပီးေကာငး်ကင ်*ိ0ငင် ံ

ေတာ် သိ0မ့ဟ0တင်ရဲဘယတ်စခ်0သိ0သ့ာွးမညက်ိ0သာွးမညက်ိ0စရီငမ်ည့်အချန်ိြဖစေ်သာ‘တရား 

စရီငရ်ာေန’့ တစေ်န:့+ိပါမညလ်ား။ (Ahiret Günü) 
သမ#ာကျမ်းစာ :+ိမည ် /  :+ိမည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ`ဗဲဩဝါဒစာ ၉:၂၇ - လNသည ်တခါတညး်ေသ၍ ထိ6ေနာကမ်0 တရား စရီငေ်တာ်မN ြခငး်ကိ6ခရံ 

သကဲသ့ိ6 ့၊ 
:+ငေ်ပတR0ဩဝါဒစာဒ0တယိေစာင ်၂:၉ - ဘ6ရားဝတ၌် ေမွRေလျာေ်သာ သNတိ6က့ိ6 စံ6စမ်း ေ<0ာင်/့0က ်

ြခငး်အထကဲ ကယ<်\တြ်ခငး်င0ါ၎ငး်၊..မတရားေသာသNတိ6က့ိ6 ဒဏခ်ေံစမည ်အေbကာငး်၊ 
ဗျာဒတိက်ျမ်း ၂၀:၁၁-၁၅ - ၁၂ ေသလနွေ်သာသN အeကးီအငယတ်ိ6သ့ည ်ပလ> င ်ေတာ်ေ/0 R မ0ာ ရပ် 

ေနbကသညက်ိ6 ငါြမင၏်။ ၁၅ အသကစ်ာေစာင၌် စာရငး်မဝငေ်သာသN /0ိသမdတိ6က့ိ6လညး် မီးအိ6င ်

ထသဲိ6 ့ ချပစေ်လ၏။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၁၁၃ -….အလ> ာဟ ်အ/0ငြ်မတသ်ည ်/0ငြ်ပနထ်မည့ေ်န၌့ ယငး်သNတိ6 ့ြငငး်ခံ6လျက ်

/0ိေသာြပဿနာရပ်အေbကာငး်ြခငး်ရာများကိ6(မျကဝ်ါးထငထ်ငေ်ပuလငွထ်င/်0ားစာွ)စရီငဆ်ံ6းြဖတ ်

အမိန ့ခ်ျမ0တေ်တာ်မNအံ။့ 

စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၁၈၅ - သက/်0ိသတ{ ဝါတိ6ငး်သည ်မရဏ ေသြခငး်တရား၏ရသာကိ6 ြမည ်

စမ်းbက ရမည။် တဖန ်အသငတ်ိ6သ့ညက်ယိာမတေ်ခu (ေသ]ပီးေနာက)် /0ငြ်ပနထ်ရမည့ေ်န၌့သာ 

လdင ်မိမိ တိ6၏့ (ေကာငး်မ\မေကာငး်မ\တိ6၏့)အကျိVးများကိ6အြပည့အ်စံ6ေပးြခငး်ခbံကရေပမည။် 
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လWတိ0ငး် ငရဲတငွဒ် 0က]ေဝဒနာခံစားရေသာအချိန်ကာလတစခ်0 ြဖတသ်န်းရဖိ0:့+ိပါမညလ်ား။  

သမ#ာကျမ်းစာ မ:+ိပါ  /  :+ိမည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၅:၂၄-ငါအမ0နအ်ကနဆ်ိ6သညက်ား၊ ငါစ့ကားကိ6 နားေထာင၍် ငါက့ိ6ေစလ,တ ်

ေတာ်မNေသာသNကိ6ယံ6bကညေ်သာသNသညထ်ာဝရအသကက်ိ6ရသညြ်ဖစ၍် 

အြပစစ်ရီငြ်ခငး်ကိ6မခရံ။ ေသြခငး်မ0အသက/်0ငြ်ခငး်သိ6 ့ ကNးေြမာကေ်သာသNြဖစ၏်။ 

ေရာမဩဝါဒစာ ၈:၁ -ဘ6ရားသခငက်ယလ်,တေ်တာ်မNေသာေbကာင် ့ေယr\ခရစ၌်တည၍်၊ 
ဇာတပိက တအိတိ6ငး်မကျင်၊့ ဝိညာFပကတအိတိ6ငး် ကျင်ေ့သာသNတိ6သ့ည ်အြပစစ်ရီငြ်ခငး်<0င် ့
လတွb်က၏။   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၁၈၅ - အbကငသ်Nသည ်ငရဲမီးေဘးမ0 ဖယ/်0ားြခငး်ခရံ၍ ဂျ<�တ ်အမတသ6ခ 

ဘံ6သိ6 ့ ဝငေ်ရာကေ်စြခငး်ကိ6ခရံအံ။့… 

စWရဟမ်ရယမ် ၁၉:၇၀-၇၂ - ၇၀တစဖ်နဧ်ကနမ်လွယဲငး်ဂျဟ<�မ်ငရဲဘံ6၌မီးေလာငေ်စရန၊်ပစခ်ျရန၊် 
အထိ6ကတ်နဆ်ံ6းေသာသNတိ6အ့ား ငါအ/0ငြ်မတသ်ညပ်င ်အသဆိံ6းြဖစေ်တာ်မNေပသည။် ၇၁ စငစ်စ ်

အသငတ်ိ6အ့နက ်လNတိ6ငး်လNတိ6ငး်သညယ်ငး်ဂျဟ<�မ်ငရဲဘံ6၌ ဆိ6ကေ်ရာကရ်မည့သ်Nချညး် ြဖစက်6န ်

၏။(ဤသည)်အသင့အ်ားဖနဆ်ငး်ေမးွြမzေတာ်မNေသာအ/0ငြ်မတက်မိမိအေပu၌ယတြိပတဆ်ံ6းြဖတ ်

]ပီးြဖစေ်သာတာဝနတ်စရ်ပ်ပငြ်ဖစေ်ချသတညး်။၇၂ထိ6ေ့နာကင်ါအ/0ငြ်မတသ်ည(်မိမိအားေbကာကရံွ်R rိ6
ေသေသာအားြဖင့ြ်ပစမ်\ဒ6စrိ6ကမ်ျားမ0)ေ/0ာငb်ကFbကက6နေ်သာသNတိ6အ့ားလတွေ်ြမာကေ်စေတာ်မN 
မည။်သိ6ရ့ာတငွမ်ေတာ်မတရားကျzးလနွေ်သာသNတိ6အ့ားငါအ/0ငြ်မတသ်ညယ်ငး်ဂျဟ<�မ်ငရဲဘံ6၌ပင ်

ပ6ဆစဒ်Nးတ6ပ်လျက ်စနွ ့ပ်စထ်ားေတာ်မNအံသ့တညး်။  
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အကယ၍် လWပ0ဂ�ိ[လတ်စဉ်းီ ငရဲသိ0က့ျေရာကလ်xင ်ေနာငတ်ငွထ်ိ0ေနရာမ+ လတွေ်ြမာက်̀ ပီး  

ေကာငး်ကင*်ိ0ငင်ေံတာ်သိ0 ့ ဝငစ်ားခွင်ရ့မည့် ြဖစ*်ိ0ငေ်ြခတစခ်0:+ိပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မ:+ိပါ  /  :+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၅:၄၁၊ ၄၆ - ၄၁ ထိ6အခါလကဝ်ဲေတာဘ်က၌်/0ိေသာသNတိ6အ့ားမငး်eကးီက၊ကျိန ်
ြခငး်ကိ6ခရံေသာသNတိ6 ့၊ မာရနန်တ<်0င်သ့N၏တမနတ်ိ6အ့ဘိ6 ့ ြပငဆ်ငေ်သာထာဝရမီးထသဲိ6 ့ ငါထ့မံ0 ခာွ 
သာွးbကေလာ။့ ၄၆ထိ6သNတိ6သ့ညထ်ာဝရအြပစဒ်ဏခ်ရံာသိ6၎့ငး်၊ေြဖာင်မ့တေ်သာသNတိ6မ့Nကား၊ ထာ 
ဝရအသက/်0ငရ်ာ သိ6၎့ငး် သာွးရbကလတံဟ့6 မိန်ေ့တာ်မN၏။ 

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၁၆:၂၅-၂၆ - ၂၅ အာြဗဟကံလညး်၊ ငါသ့ား...ယခ6မNကား၊ သNသညသ်ကသ်ာ 

ြခငး်/0ိ၏။ ..၂၆ ထိ6မ0တပါး၊ ငါတိ6<့ 0င် ့သငတ်ိ6 ့ စပ်bကား၌ အလနွန်ကလ်0ေသာ ေချာကe်ကးီတည ်

လျက/်0ိ၏။ ထိ6ေbကာင် ့ဤအရပ်မ0သငတ်ိ6/့0ိရာသိ6 ့ ကNးချငေ်သာသNမကNး<ိ6င။် ထိ6အရပ်မ0 ငါတိ6/့0ိရာ 

သိ6 ့ ကNးချငး်ေသာသNလညး် မကNး<ိ6င ်ဟ6 ဆိ6၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာအန်အမ်  ၆:၁၂၈ -…(ထိ6ေရာကာလအလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ညဤ်သိ6 ့)မိန ့b်ကားေတာမ်Nအံ။့ အိ6- 
မယံ6မbကည ်ေသဖွညြ်ငငး်ပယb်ကက6နေ်သာ ဂျင(်န)်<0င့ ်လNအေပါငး်တိ6 ့) ဂျဟ<�မ်ငရဲဘံ6သည ်သာ 

လdငအ်သငတ်ိ6၏့ေနရာဌာနြဖစသ်ည။် (အသငတ်ိ6သ့ည)် ထိ6(ဂျဟ<�မ် ငရဲဘံ6၌ပင ်ထာဝစFေနထိ6င ်

bကရလတ{ ံ ့။ သိ6ရ့ာတငွအ်လ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်(ထိ6ငရဲဘံ6းမ0ထ6တရ်န)် အလိ6ေတာ်/0ိေတာမ်N ပါလdင.်.. 

စWရာဟWဒ ်၁၁:၁၀၆-၁၀၇ -၁၀၆ သိ6 ့ြဖစေ်ပရာ အေbကာငး်မ/0ိလ0ေသာ သNတိ6သ့ညဂ်ျဟ<�မ်ငရဲဘံ6၌ /0ိ 
bကေပမည။်..၁၀၇(၄ငး်တိ6သ့ည)်မိ6းေကာငး်များ<0င့ပ်ထဝီေြမတညေ်နသမdကာလပတလ်ံ6းထိ6ငရဲဘံ6တငွ်
အသင၏်အ/0ငြ်မတအ်လိ6/0ိေတာ်မNသညမ်0တပါးထာဝစFေနထိ6ငသ်Nများအြဖစ/်0ိbကေပမည။်  
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:+ငြ်ပန်ထေြမာကြ်ခငး်ကိ0ယခ်*�ာသည ်အသား၊ အRိ0း*+င်ေ့သးွများ*+င် ့R0ပ်ပိ0ငး်ဆိ0ငရ်ာကိ0ယ ်

ခ*�ာတစခ်0 ဟ0တပ်ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ဟ0တသ်ည ် /  မဟ0တပ်ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၅:၃၅-၅၀ - ၃၅ ေသလနွေ်သာသNတိ6သ့ည ်အဘယသ်ိ6 ့ 
ထေြမာက ်bကမညန်ညး်။ အဘယသ်ိ6ေ့သာကိ6ယ<်0င်ေ့ပuလာbကမညန်ညး်ဟ6 
တစံ6တေယာကေ်သာသN ေမးလမိ် ့မည။် ၄၄ စိ6ကေ်သာအခါ ဇာတပိကတ ိကိ6ယြ်ဖစ၏်။ 

ထေြမာကေ်သာအခါ ဝိညာဏကိ6ယြ်ဖစ၏်။ ဇာတပိကတ ိကိ6ယတ်မျိVး၊ 
ဝိညာဏကိ6ယတ်မျိVး/0ိ၏။ ၅၀...လNအေသးွအသားသည ်ဘ6ရားသခင ်၏<ိ6ငင်ေံတာ်ကိ6 
အေမမွခ<ံိ6င၊် ပ6ပ်တတေ်သာအရာသည ်မပ6ပ်<ိ6ငေ်သာအြဖစက်ိ6 အေမမွခ<ံိ6င။်  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာဇွခ်RW ဖ် ၄၃:၇၀ - အသငတ်ိ6သ့ညလ်ညး်ေကာငး်၊အသငတ်ိ6၏့ဇနးီbကငရ်ာတိ6သ့ညလ်ညး် 
ေကာငး်၊ "ဂျ<�တ"်သ6ခဘံ6တငွ ်ဝငေ်ရာကb်ကေလက6န။် (ယငး်သ6ခဘံ6၌) အသငတ်ိ6 ့ (အားလံ6းတိ6 ့) 
သညဝ်မ်း ေြမာကေ်စြခငး်၊ rိ6ေသြခငး်ကိ6 ခbံကရေပမည။် 

စWရတလွဝ်ါကအိဟ ်၅၆:၃၅-၃၈ - ဧကနမ်လွငဲါအ/0ငြ်မတသ်ည(်ဂျ<�တသ်6ခဘံ6၌/0ိက6နေ်သာ)ထိ6မိနး်မ 

တိ6အ့ား အထNးဖနဆ်ငး်ေတာ် မNခဲ၏့။ ၃၆ တစဖ်န ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်၎ငး်တိ6အ့ား ပျိVကညာများ 
ြပVလ6ပ် ေတာ်မNခဲ၏့။  

စWရတလွစ်Wရဟန်ဗာ ့ ၇၈:၃၃ -….သကတ်Nရွယတ်N ပျိVကညာများသညလ်ညး်ေကာငး်၊.. 
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အကယ၍် လWပ0ဂ�ိ[လတ်စဉ်းီ ငရဲသိ0က့ျေရာကလ်xင ်ေနာငတ်ငွထ်ိ0ေနရာမ+ လတွေ်ြမာက်̀ ပီး  

ေကာငး်ကင*်ိ0ငင်ေံတာ်သိ0 ့ ဝငစ်ားခွင်ရ့မည့် ြဖစ*်ိ0ငေ်ြခတစခ်0:+ိပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မ:+ိပါ  /  :+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၅:၄၁၊ ၄၆ - ၄၁ ထိ6အခါလကဝ်ဲေတာဘ်က၌်/0ိေသာသNတိ6အ့ားမငး်eကးီက၊ကျိန ်
ြခငး်ကိ6ခရံေသာသNတိ6 ့၊ မာရနန်တ<်0င်သ့N၏တမနတ်ိ6အ့ဘိ6 ့ ြပငဆ်ငေ်သာထာဝရမီးထသဲိ6 ့ ငါထ့မံ0 ခာွ 
သာွးbကေလာ။့ ၄၆ထိ6သNတိ6သ့ညထ်ာဝရအြပစဒ်ဏခ်ရံာသိ6၎့ငး်၊ေြဖာင်မ့တေ်သာသNတိ6မ့Nကား၊ ထာ 
ဝရအသက/်0ငရ်ာ သိ6၎့ငး် သာွးရbကလတံဟ့6 မိန်ေ့တာ်မN၏။ 

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၁၆:၂၅-၂၆ - ၂၅ အာြဗဟကံလညး်၊ ငါသ့ား...ယခ6မNကား၊ သNသညသ်ကသ်ာ 

ြခငး်/0ိ၏။ ..၂၆ ထိ6မ0တပါး၊ ငါတိ6<့ 0င် ့သငတ်ိ6 ့ စပ်bကား၌ အလနွန်ကလ်0ေသာ ေချာကe်ကးီတည ်

လျက/်0ိ၏။ ထိ6ေbကာင် ့ဤအရပ်မ0သငတ်ိ6/့0ိရာသိ6 ့ ကNးချငေ်သာသNမကNး<ိ6င။် ထိ6အရပ်မ0 ငါတိ6/့0ိရာ 

သိ6 ့ ကNးချငး်ေသာသNလညး် မကNး<ိ6င ်ဟ6 ဆိ6၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာအန်အမ်  ၆:၁၂၈ -…(ထိ6ေရာကာလအလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ညဤ်သိ6 ့)မိန ့b်ကားေတာမ်Nအံ။့ အိ6- 
မယံ6မbကည ်ေသဖွညြ်ငငး်ပယb်ကက6နေ်သာ ဂျင(်န)်<0င့ ်လNအေပါငး်တိ6 ့) ဂျဟ<�မ်ငရဲဘံ6သည ်သာ 

လdငအ်သငတ်ိ6၏့ေနရာဌာနြဖစသ်ည။် (အသငတ်ိ6သ့ည)် ထိ6(ဂျဟ<�မ် ငရဲဘံ6၌ပင ်ထာဝစFေနထိ6င ်

bကရလတ{ ံ ့။ သိ6ရ့ာတငွအ်လ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်(ထိ6ငရဲဘံ6းမ0ထ6တရ်န)် အလိ6ေတာ်/0ိေတာမ်N ပါလdင.်.. 

စWရာဟWဒ ်၁၁:၁၀၆-၁၀၇ -၁၀၆ သိ6 ့ြဖစေ်ပရာ အေbကာငး်မ/0ိလ0ေသာ သNတိ6သ့ညဂ်ျဟ<�မ်ငရဲဘံ6၌ /0ိ 
bကေပမည။်..၁၀၇(၄ငး်တိ6သ့ည)်မိ6းေကာငး်များ<0င့ပ်ထဝီေြမတညေ်နသမdကာလပတလ်ံ6းထိ6ငရဲဘံ6တငွ်
အသင၏်အ/0ငြ်မတအ်လိ6/0ိေတာ်မNသညမ်0တပါးထာဝစFေနထိ6ငသ်Nများအြဖစ/်0ိbကေပမည။်  
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:+ငြ်ပန်ထေြမာကြ်ခငး်ကိ0ယခ်*�ာသည ်အသား၊ အRိ0း*+င်ေ့သးွများ*+င် ့R0ပ်ပိ0ငး်ဆိ0ငရ်ာကိ0ယ ်

ခ*�ာတစခ်0 ဟ0တပ်ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ဟ0တသ်ည ် /  မဟ0တပ်ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၅:၃၅-၅၀ - ၃၅ ေသလနွေ်သာသNတိ6သ့ည ်အဘယသ်ိ6 ့ 
ထေြမာက ်bကမညန်ညး်။ အဘယသ်ိ6ေ့သာကိ6ယ<်0င်ေ့ပuလာbကမညန်ညး်ဟ6 
တစံ6တေယာကေ်သာသN ေမးလမိ် ့မည။် ၄၄ စိ6ကေ်သာအခါ ဇာတပိကတ ိကိ6ယြ်ဖစ၏်။ 

ထေြမာကေ်သာအခါ ဝိညာဏကိ6ယြ်ဖစ၏်။ ဇာတပိကတ ိကိ6ယတ်မျိVး၊ 
ဝိညာဏကိ6ယတ်မျိVး/0ိ၏။ ၅၀...လNအေသးွအသားသည ်ဘ6ရားသခင ်၏<ိ6ငင်ေံတာ်ကိ6 
အေမမွခ<ံိ6င၊် ပ6ပ်တတေ်သာအရာသည ်မပ6ပ်<ိ6ငေ်သာအြဖစက်ိ6 အေမမွခ<ံိ6င။်  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာဇွခ်RW ဖ် ၄၃:၇၀ - အသငတ်ိ6သ့ညလ်ညး်ေကာငး်၊အသငတ်ိ6၏့ဇနးီbကငရ်ာတိ6သ့ညလ်ညး် 
ေကာငး်၊ "ဂျ<�တ"်သ6ခဘံ6တငွ ်ဝငေ်ရာကb်ကေလက6န။် (ယငး်သ6ခဘံ6၌) အသငတ်ိ6 ့ (အားလံ6းတိ6 ့) 
သညဝ်မ်း ေြမာကေ်စြခငး်၊ rိ6ေသြခငး်ကိ6 ခbံကရေပမည။် 

စWရတလွဝ်ါကအိဟ ်၅၆:၃၅-၃၈ - ဧကနမ်လွငဲါအ/0ငြ်မတသ်ည(်ဂျ<�တသ်6ခဘံ6၌/0ိက6နေ်သာ)ထိ6မိနး်မ 

တိ6အ့ား အထNးဖနဆ်ငး်ေတာ် မNခဲ၏့။ ၃၆ တစဖ်န ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်၎ငး်တိ6အ့ား ပျိVကညာများ 
ြပVလ6ပ် ေတာ်မNခဲ၏့။  

စWရတလွစ်Wရဟန်ဗာ ့ ၇၈:၃၃ -….သကတ်Nရွယတ်N ပျိVကညာများသညလ်ညး်ေကာငး်၊.. 
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အကယ၍် လWပ0ဂ�ိ[လတ်စဉ်းီ ငရဲသိ0က့ျေရာကလ်xင ်ေနာငတ်ငွထ်ိ0ေနရာမ+ လတွေ်ြမာက်̀ ပီး  

ေကာငး်ကင*်ိ0ငင်ေံတာ်သိ0 ့ ဝငစ်ားခွင်ရ့မည့် ြဖစ*်ိ0ငေ်ြခတစခ်0:+ိပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မ:+ိပါ  /  :+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၅:၄၁၊ ၄၆ - ၄၁ ထိ6အခါလကဝ်ဲေတာဘ်က၌်/0ိေသာသNတိ6အ့ားမငး်eကးီက၊ကျိန ်
ြခငး်ကိ6ခရံေသာသNတိ6 ့၊ မာရနန်တ<်0င်သ့N၏တမနတ်ိ6အ့ဘိ6 ့ ြပငဆ်ငေ်သာထာဝရမီးထသဲိ6 ့ ငါထ့မံ0 ခာွ 
သာွးbကေလာ။့ ၄၆ထိ6သNတိ6သ့ညထ်ာဝရအြပစဒ်ဏခ်ရံာသိ6၎့ငး်၊ေြဖာင်မ့တေ်သာသNတိ6မ့Nကား၊ ထာ 
ဝရအသက/်0ငရ်ာ သိ6၎့ငး် သာွးရbကလတံဟ့6 မိန်ေ့တာ်မN၏။ 

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၁၆:၂၅-၂၆ - ၂၅ အာြဗဟကံလညး်၊ ငါသ့ား...ယခ6မNကား၊ သNသညသ်ကသ်ာ 

ြခငး်/0ိ၏။ ..၂၆ ထိ6မ0တပါး၊ ငါတိ6<့ 0င် ့သငတ်ိ6 ့ စပ်bကား၌ အလနွန်ကလ်0ေသာ ေချာကe်ကးီတည ်

လျက/်0ိ၏။ ထိ6ေbကာင် ့ဤအရပ်မ0သငတ်ိ6/့0ိရာသိ6 ့ ကNးချငေ်သာသNမကNး<ိ6င။် ထိ6အရပ်မ0 ငါတိ6/့0ိရာ 

သိ6 ့ ကNးချငး်ေသာသNလညး် မကNး<ိ6င ်ဟ6 ဆိ6၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာအန်အမ်  ၆:၁၂၈ -…(ထိ6ေရာကာလအလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ညဤ်သိ6 ့)မိန ့b်ကားေတာမ်Nအံ။့ အိ6- 
မယံ6မbကည ်ေသဖွညြ်ငငး်ပယb်ကက6နေ်သာ ဂျင(်န)်<0င့ ်လNအေပါငး်တိ6 ့) ဂျဟ<�မ်ငရဲဘံ6သည ်သာ 

လdငအ်သငတ်ိ6၏့ေနရာဌာနြဖစသ်ည။် (အသငတ်ိ6သ့ည)် ထိ6(ဂျဟ<�မ် ငရဲဘံ6၌ပင ်ထာဝစFေနထိ6င ်

bကရလတ{ ံ ့။ သိ6ရ့ာတငွအ်လ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်(ထိ6ငရဲဘံ6းမ0ထ6တရ်န)် အလိ6ေတာ်/0ိေတာ်မN ပါလdင.်.. 

စWရာဟWဒ ်၁၁:၁၀၆-၁၀၇ -၁၀၆ သိ6 ့ြဖစေ်ပရာ အေbကာငး်မ/0ိလ0ေသာ သNတိ6သ့ညဂ်ျဟ<�မ်ငရဲဘံ6၌ /0ိ 
bကေပမည။်..၁၀၇(၄ငး်တိ6သ့ည)်မိ6းေကာငး်များ<0င့ပ်ထဝီေြမတညေ်နသမdကာလပတလ်ံ6းထိ6ငရဲဘံ6တငွ်
အသင၏်အ/0ငြ်မတအ်လိ6/0ိေတာ်မNသညမ်0တပါးထာဝစFေနထိ6ငသ်Nများအြဖစ/်0ိbကေပမည။်  
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:+ငြ်ပန်ထေြမာကြ်ခငး်ကိ0ယခ်*�ာသည ်အသား၊ အRိ0း*+င်ေ့သးွများ*+င် ့R0ပ်ပိ0ငး်ဆိ0ငရ်ာကိ0ယ ်

ခ*�ာတစခ်0 ဟ0တပ်ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ဟ0တသ်ည ် /  မဟ0တပ်ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၅:၃၅-၅၀ - ၃၅ ေသလနွေ်သာသNတိ6သ့ည ်အဘယသ်ိ6 ့ 
ထေြမာက ်bကမညန်ညး်။ အဘယသ်ိ6ေ့သာကိ6ယ<်0င်ေ့ပuလာbကမညန်ညး်ဟ6 
တစံ6တေယာကေ်သာသN ေမးလမိ် ့မည။် ၄၄ စိ6ကေ်သာအခါ ဇာတပိကတ ိကိ6ယြ်ဖစ၏်။ 

ထေြမာကေ်သာအခါ ဝိညာဏကိ6ယြ်ဖစ၏်။ ဇာတပိကတ ိကိ6ယတ်မျိVး၊ 
ဝိညာဏကိ6ယတ်မျိVး/0ိ၏။ ၅၀...လNအေသးွအသားသည ်ဘ6ရားသခင ်၏<ိ6ငင်ေံတာ်ကိ6 
အေမမွခ<ံိ6င၊် ပ6ပ်တတေ်သာအရာသည ်မပ6ပ်<ိ6ငေ်သာအြဖစက်ိ6 အေမမွခ<ံိ6င။်  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာဇွခ်RW ဖ် ၄၃:၇၀ - အသငတ်ိ6သ့ညလ်ညး်ေကာငး်၊အသငတ်ိ6၏့ဇနးီbကငရ်ာတိ6သ့ညလ်ညး် 
ေကာငး်၊ "ဂျ<�တ"်သ6ခဘံ6တငွ ်ဝငေ်ရာကb်ကေလက6န။် (ယငး်သ6ခဘံ6၌) အသငတ်ိ6 ့ (အားလံ6းတိ6 ့) 
သညဝ်မ်း ေြမာကေ်စြခငး်၊ rိ6ေသြခငး်ကိ6 ခbံကရေပမည။် 

စWရတလွဝ်ါကအိဟ ်၅၆:၃၅-၃၈ - ဧကနမ်လွငဲါအ/0ငြ်မတသ်ည(်ဂျ<�တသ်6ခဘံ6၌/0ိက6နေ်သာ)ထိ6မိနး်မ 

တိ6အ့ား အထNးဖနဆ်ငး်ေတာ် မNခဲ၏့။ ၃၆ တစဖ်န ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်၎ငး်တိ6အ့ား ပျိVကညာများ 
ြပVလ6ပ် ေတာမ်Nခဲ၏့။  

စWရတလွစ်Wရဟန်ဗာ ့ ၇၈:၃၃ -….သကတ်Nရွယတ်N ပျိVကညာများသညလ်ညး်ေကာငး်၊.. 
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အကယ၍် လWပ0ဂ�ိ[လတ်စဉ်းီ ငရဲသိ0က့ျေရာကလ်xင ်ေနာငတ်ငွထ်ိ0ေနရာမ+ လတွေ်ြမာက်̀ ပီး  

ေကာငး်ကင*်ိ0ငင်ေံတာ်သိ0 ့ ဝငစ်ားခွင်ရ့မည့် ြဖစ*်ိ0ငေ်ြခတစခ်0:+ိပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မ:+ိပါ  /  :+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၅:၄၁၊ ၄၆ - ၄၁ ထိ6အခါလကဝ်ဲေတာဘ်က၌်/0ိေသာသNတိ6အ့ားမငး်eကးီက၊ကျိန ်
ြခငး်ကိ6ခရံေသာသNတိ6 ့၊ မာရနန်တ<်0င်သ့N၏တမနတ်ိ6အ့ဘိ6 ့ ြပငဆ်ငေ်သာထာဝရမီးထသဲိ6 ့ ငါထ့မံ0 ခာွ 
သာွးbကေလာ။့ ၄၆ထိ6သNတိ6သ့ညထ်ာဝရအြပစဒ်ဏခ်ရံာသိ6၎့ငး်၊ေြဖာင်မ့တေ်သာသNတိ6မ့Nကား၊ ထာ 
ဝရအသက/်0ငရ်ာ သိ6၎့ငး် သာွးရbကလတံဟ့6 မိန်ေ့တာ်မN၏။ 

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၁၆:၂၅-၂၆ - ၂၅ အာြဗဟကံလညး်၊ ငါသ့ား...ယခ6မNကား၊ သNသညသ်ကသ်ာ 

ြခငး်/0ိ၏။ ..၂၆ ထိ6မ0တပါး၊ ငါတိ6<့ 0င် ့သငတ်ိ6 ့ စပ်bကား၌ အလနွန်ကလ်0ေသာ ေချာကe်ကးီတည ်

လျက/်0ိ၏။ ထိ6ေbကာင် ့ဤအရပ်မ0သငတ်ိ6/့0ိရာသိ6 ့ ကNးချငေ်သာသNမကNး<ိ6င။် ထိ6အရပ်မ0 ငါတိ6/့0ိရာ 

သိ6 ့ ကNးချငး်ေသာသNလညး် မကNး<ိ6င ်ဟ6 ဆိ6၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာအန်အမ်  ၆:၁၂၈ -…(ထိ6ေရာကာလအလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ညဤ်သိ6 ့)မိန ့b်ကားေတာမ်Nအံ။့ အိ6- 
မယံ6မbကည ်ေသဖွညြ်ငငး်ပယb်ကက6နေ်သာ ဂျင(်န)်<0င့ ်လNအေပါငး်တိ6 ့) ဂျဟ<�မ်ငရဲဘံ6သည ်သာ 

လdငအ်သငတ်ိ6၏့ေနရာဌာနြဖစသ်ည။် (အသငတ်ိ6သ့ည)် ထိ6(ဂျဟ<�မ် ငရဲဘံ6၌ပင ်ထာဝစFေနထိ6င ်

bကရလတ{ ံ ့။ သိ6ရ့ာတငွအ်လ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်(ထိ6ငရဲဘံ6းမ0ထ6တရ်န)် အလိ6ေတာ်/0ိေတာမ်N ပါလdင.်.. 

စWရာဟWဒ ်၁၁:၁၀၆-၁၀၇ -၁၀၆ သိ6 ့ြဖစေ်ပရာ အေbကာငး်မ/0ိလ0ေသာ သNတိ6သ့ညဂ်ျဟ<�မ်ငရဲဘံ6၌ /0ိ 
bကေပမည။်..၁၀၇(၄ငး်တိ6သ့ည)်မိ6းေကာငး်များ<0င့ပ်ထဝီေြမတညေ်နသမdကာလပတလ်ံ6းထိ6ငရဲဘံ6တငွ်
အသင၏်အ/0ငြ်မတအ်လိ6/0ိေတာ်မNသညမ်0တပါးထာဝစFေနထိ6ငသ်Nများအြဖစ/်0ိbကေပမည။်  
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:+ငြ်ပန်ထေြမာကြ်ခငး်ကိ0ယခ်*�ာသည ်အသား၊ အRိ0း*+င်ေ့သးွများ*+င် ့R0ပ်ပိ0ငး်ဆိ0ငရ်ာကိ0ယ ်

ခ*�ာတစခ်0 ဟ0တပ်ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ဟ0တသ်ည ် /  မဟ0တပ်ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၅:၃၅-၅၀ - ၃၅ ေသလနွေ်သာသNတိ6သ့ည ်အဘယသ်ိ6 ့ 
ထေြမာက ်bကမညန်ညး်။ အဘယသ်ိ6ေ့သာကိ6ယ<်0င်ေ့ပuလာbကမညန်ညး်ဟ6 
တစံ6တေယာကေ်သာသN ေမးလမိ် ့မည။် ၄၄ စိ6ကေ်သာအခါ ဇာတပိကတ ိကိ6ယြ်ဖစ၏်။ 

ထေြမာကေ်သာအခါ ဝိညာဏကိ6ယြ်ဖစ၏်။ ဇာတပိကတ ိကိ6ယတ်မျိVး၊ 
ဝိညာဏကိ6ယတ်မျိVး/0ိ၏။ ၅၀...လNအေသးွအသားသည ်ဘ6ရားသခင ်၏<ိ6ငင်ေံတာ်ကိ6 
အေမမွခ<ံိ6င၊် ပ6ပ်တတေ်သာအရာသည ်မပ6ပ်<ိ6ငေ်သာအြဖစက်ိ6 အေမမွခ<ံိ6င။်  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာဇွခ်RW ဖ် ၄၃:၇၀ - အသငတ်ိ6သ့ညလ်ညး်ေကာငး်၊အသငတ်ိ6၏့ဇနးီbကငရ်ာတိ6သ့ညလ်ညး် 
ေကာငး်၊ "ဂျ<�တ"်သ6ခဘံ6တငွ ်ဝငေ်ရာကb်ကေလက6န။် (ယငး်သ6ခဘံ6၌) အသငတ်ိ6 ့ (အားလံ6းတိ6 ့) 
သညဝ်မ်း ေြမာကေ်စြခငး်၊ rိ6ေသြခငး်ကိ6 ခbံကရေပမည။် 

စWရတလွဝ်ါကအိဟ ်၅၆:၃၅-၃၈ - ဧကနမ်လွငဲါအ/0ငြ်မတသ်ည(်ဂျ<�တသ်6ခဘံ6၌/0ိက6နေ်သာ)ထိ6မိနး်မ 

တိ6အ့ား အထNးဖနဆ်ငး်ေတာ် မNခဲ၏့။ ၃၆ တစဖ်န ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်၎ငး်တိ6အ့ား ပျိVကညာများ 
ြပVလ6ပ် ေတာ်မNခဲ၏့။  

စWရတလွစ်Wရဟန်ဗာ ့ ၇၈:၃၃ -….သကတ်Nရွယတ်N ပျိVကညာများသညလ်ညး်ေကာငး်၊.. 
 

	



၁၃၁။. 131 

ေကာငး်ကင*်ိ0ငင်ေံတာ်တငွ ်လငိပိ်0ငး်ဆိ0ငရ်ာဆကဆ်ေံရး*+င်လ့ကထ်ပ်ထမ်ိးြမားြခငး် :+ိပါ 
မညလ်ား။ (Houris) 

သမ#ာကျမ်းစာ မ:+ိပါ  /  :+ိမည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၂:၂၈-၃၃ - ၂၈ သိ6 ့ြဖစ၍် ထေြမာကရ်ာကာလ၌ ထိ6မိနး်မသည ်ခ6နစေ်ယာက ်

ေသာညအီစက်ိ6တိ6တ့ငွ ်အဘယသ်N၏မယားြဖစရ်ပါမညန်ညး်။ထိ6သNအေပါငး်တိ6သ့ည ်ထိ6မိနး်မ<0င် ့
စံ6ဘကြ်ခငး်ကိ6 ြပVbက]ပီဟ6 ေမးေလdာကb်က၏။ ၂၉ ေယr\ကလညး်၊ သငတ်ိ6သ့ည ်ကျမ်းစာကိ6နား 
မလည၊် ဘ6ရားသခင၏်တနခ်ိ6းေတာက်ိ6 မသေိသာေbကာင် ့မ0ားေသာအယNကိ6ယNbက၏။ ၃၀ ထ 

ေြမာက ်ရာကာလ၌ စံ6ဘကြ်ခငး်ကိ6 မြပV၊ ထမိ်းြမားေပးစားြခငး်ကိ6 မြပV။ ၃၁ ေကာငး်ကငသ်ား 
ဘ6ရားသခင၏် တမနေ်တာ်ကဲသ့ိ6 ့ ြဖစb်က၏။  
ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၅:၅၀-

ညအီစက်ိ6တိ6 ့၊ငါဆိ6သညက်ား၊လNအေသးွအသားသညဘ်6ရား သခင၏်<ိ6ငင်ေံတာက်ိ6 အေမမွခ<ံိ6င၊် 
ပ6ပ်တတေ်သာအရာသညမ်ပ6ပ်<ိ6ငေ်သာအြဖစက်ိ6အေမမွခ<ံိ6င။်  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရတသွတ်တ်Wရ် ၅၂:၂၀ -..ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်၎ငး်တိ6အ့ားလနွစ်ာွြဖz၍လ0ပတင့တ်ယေ်သာ၊မျကစ် ိ

လ0ပေသာ မိနး်မများ<0င့ ်ထမိ်းြမား၍ ေပးေတာ်မNအံသ့တညး်။ 

စWရာရဟမ်န် ၅၅:၅၅-၅၆၊ ၇၀-၇၂ - ၅၅သိ6ပ့ါလျက ်အသငတ်ိ6<့ 0စဦ်းသည ်မိမိတိ6အ့ား ဖနဆ်ငး်ေမးွြမz ေတာ ်

မNေသာအ/0ငြ်မတ၏် မညသ်ည ့ေကျးဇNးေတာ်များကိ6မဟ6တမ်မ0နဟ်N၍ြငငး်ပယb်ကအံန့ညး်။ ၅၆ 

ယငး်(ဥယျာFများ<0င့ ်ဥယျာFများ/0ိအေဆာကအ်အံ6)တိ6တ့ငွ ်မျကစ်ကိိ6 ေအာကသ်ိ6<့ 0မိ့်ချထား ေသာ 

မိနး်မပျိVများသညလ်ညး် /0ိbကေပမည။် ၎ငး်တိ6အ့လျငမ်ညသ်ည့လ်Nသားတစဦ်းတစေ်ယာက ်မd လညး်  
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ကမ}ာလံ0းဆိ0ငရ်ာအသငး်ေတာ်သည ်‘ခရစေ်တာ်၏သတိ0သ့မီး’ ြဖစရ်န် သတမ်+တခ်ံရပါ 
သလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ သတမ်+တခ်ံရသည ် / သတမ်+တမ်ခံရပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဧဖကဩ်ဝါဒစာ  ၅:၂၃၊ ၂၅၊ ၃၂ -၂၃ ခရစေ်တာ်သည ်အသငး်ေတာ်၏ အေပuမ0ာ ေခါငး်ြဖစေ်တာ်မN... ၂၅ 

အချငး်ေယာကျ်ားတိ6 ့၊ ခရစေ်တာ်သည ်အသငး်ေတာ်ကိ6 ချစေ်တာမ်Nသကဲသ့ိ6 ့၊ သငတ်ိ6လ့ညး် 
ကိ6ယခ်ငပ်နွး်ကိ6 ချစb်ကေလာ။့ ၃၂ ဤအရာသည ်အလနွန်ကန်ေဲသာအရာ ြဖစေ်ပ၏။ ထိ6သိ6င့ါဆိ6 
ေသာ်၊ ခရစေ်တာ<်0င် ့အသငး်ေတာ ်ကိ6ရညမ်0တ၍်ဆိ6သတညး်။  
ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁၉:၇ - ငါတိ6သ့ည ်ဝမ်းေြမာကရ်,ငလ်နး်bကက6နအ်ံ၊့ ဂ6ဏေ်တာ်ကိ6 ချီးမမွ်းbကက6န ်

အံ၊့ အေbကာငး်မNကား၊ သိ6းသငယ၏် မဂ�လာေတာငပ်ွဲကိ6 ခခံျိန/်0ိ]ပီ။ သN၏ မိနး်မသည ်ကိ6ယက်ိ6 
တနဆ်ာဆင]်ပီဟ6 စညး်ေဝးေသာ သNအများတိ6၏့ အသ၊ံ သမ6ဒ�ရာသ၊ံ ြပငး်စာွေသာ မိ6ဃး်eကVိးသ ံ

ကဲသ့ိ6 ့ ငါbကား၏။ 

ဗျာဒတိက်ျမ်း ၂၁:၉ - ..... လာခဲပ့ါ။ သိ6းသငယ၏် ခငပ်နွး်တညး် ဟNေသာ မဂ�လာ ေဆာငသ်တိ6 ့ 
သမီးကိ6 ငါြပမညဟ်6 ေြပာဆိ6လျက၊် 
ဗျာဒတိက်ျမ်း ၂၂:၁၇ - ဝိညာFေတာ်<0င် ့မဂ�လာေဆာင ်သတိ6သ့မီးကလာခဲပ့ါဟ6ဆိ6bက၏။ bကား 
ေသာသNကလညး်၊ လာခဲပ့ါ ဟ6ဆိ6ပါေစ၊ ေရငတေ်သာသNသည ်လာပါေစ။ အလိ6/0ိ ေသာ သNသည ်

အဘိ6းကိ6မေပးဘ ဲအသကေ်ရကိ6 ယNပါေစ။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
မ+တခ်ျက။် ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွ ်အသငး်ေတာ်အ5ကာငး်တစ�်ကမ်ိသာေဖာ်ြပထား`ပီး ‘ခရစ ်

ေတာ်၏သတိ0သ့မီး’ အေ5ကာငး်ေဖာ်ြပထားြခငး်မ:+ိေပ။ ဟဂျ ်၂၂:၄၀  
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ေကာငး်ကင*်ိ0ငင်ေံတာ်တငွ ်လငိပိ်0ငး်ဆိ0ငရ်ာဆကဆ်ေံရး*+င်လ့ကထ်ပ်ထမ်ိးြမားြခငး် :+ိပါ 
မညလ်ား။ (Houris) 

သမ#ာကျမ်းစာ မ:+ိပါ  /  :+ိမည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၂:၂၈-၃၃ - ၂၈ သိ6 ့ြဖစ၍် ထေြမာကရ်ာကာလ၌ ထိ6မိနး်မသည ်ခ6နစေ်ယာက ်

ေသာညအီစက်ိ6တိ6တ့ငွ ်အဘယသ်N၏မယားြဖစရ်ပါမညန်ညး်။ထိ6သNအေပါငး်တိ6သ့ည ်ထိ6မိနး်မ<0င် ့
စံ6ဘကြ်ခငး်ကိ6 ြပVbက]ပီဟ6 ေမးေလdာကb်က၏။ ၂၉ ေယr\ကလညး်၊ သငတ်ိ6သ့ည ်ကျမ်းစာကိ6နား 
မလည၊် ဘ6ရားသခင၏်တနခ်ိ6းေတာက်ိ6 မသေိသာေbကာင် ့မ0ားေသာအယNကိ6ယNbက၏။ ၃၀ ထ 

ေြမာက ်ရာကာလ၌ စံ6ဘကြ်ခငး်ကိ6 မြပV၊ ထမိ်းြမားေပးစားြခငး်ကိ6 မြပV။ ၃၁ ေကာငး်ကငသ်ား 
ဘ6ရားသခင၏် တမနေ်တာ်ကဲသ့ိ6 ့ ြဖစb်က၏။  
ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၅:၅၀-

ညအီစက်ိ6တိ6 ့၊ငါဆိ6သညက်ား၊လNအေသးွအသားသညဘ်6ရား သခင၏်<ိ6ငင်ေံတာက်ိ6 အေမမွခ<ံိ6င၊် 
ပ6ပ်တတေ်သာအရာသညမ်ပ6ပ်<ိ6ငေ်သာအြဖစက်ိ6အေမမွခ<ံိ6င။်  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရတသွတ်တ်Wရ် ၅၂:၂၀ -..ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်၎ငး်တိ6အ့ားလနွစ်ာွြဖz၍လ0ပတင့တ်ယေ်သာ၊မျကစ် ိ

လ0ပေသာ မိနး်မများ<0င့ ်ထမိ်းြမား၍ ေပးေတာ်မNအံသ့တညး်။ 

စWရာရဟမ်န် ၅၅:၅၅-၅၆၊ ၇၀-၇၂ - ၅၅သိ6ပ့ါလျက ်အသငတ်ိ6<့ 0စဦ်းသည ်မိမိတိ6အ့ား ဖနဆ်ငး်ေမးွြမz ေတာ ်

မNေသာအ/0ငြ်မတ၏် မညသ်ည ့ေကျးဇNးေတာ်များကိ6မဟ6တမ်မ0နဟ်N၍ြငငး်ပယb်ကအံန့ညး်။ ၅၆ 

ယငး်(ဥယျာFများ<0င့ ်ဥယျာFများ/0ိအေဆာကအ်အံ6)တိ6တ့ငွ ်မျကစ်ကိိ6 ေအာကသ်ိ6<့ 0မိ့်ချထား ေသာ 

မိနး်မပျိVများသညလ်ညး် /0ိbကေပမည။် ၎ငး်တိ6အ့လျငမ်ညသ်ည့လ်Nသားတစဦ်းတစေ်ယာက ်မd လညး်  
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ကမ}ာလံ0းဆိ0ငရ်ာအသငး်ေတာ်သည ်‘ခရစေ်တာ်၏သတိ0သ့မီး’ ြဖစရ်န် သတမ်+တခ်ံရပါ 
သလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ သတမ်+တခ်ံရသည ် / သတမ်+တမ်ခံရပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဧဖကဩ်ဝါဒစာ  ၅:၂၃၊ ၂၅၊ ၃၂ -၂၃ ခရစေ်တာ်သည ်အသငး်ေတာ်၏ အေပuမ0ာ ေခါငး်ြဖစေ်တာ်မN... ၂၅ 

အချငး်ေယာကျ်ားတိ6 ့၊ ခရစေ်တာ်သည ်အသငး်ေတာ်ကိ6 ချစေ်တာမ်Nသကဲသ့ိ6 ့၊ သငတ်ိ6လ့ညး် 
ကိ6ယခ်ငပ်နွး်ကိ6 ချစb်ကေလာ။့ ၃၂ ဤအရာသည ်အလနွန်ကန်ေဲသာအရာ ြဖစေ်ပ၏။ ထိ6သိ6င့ါဆိ6 
ေသာ်၊ ခရစေ်တာ်<0င် ့အသငး်ေတာ ်ကိ6ရညမ်0တ၍်ဆိ6သတညး်။  
ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁၉:၇ - ငါတိ6သ့ည ်ဝမ်းေြမာကရ်,ငလ်နး်bကက6နအ်ံ၊့ ဂ6ဏေ်တာ်ကိ6 ချီးမမွ်းbကက6န ်

အံ၊့ အေbကာငး်မNကား၊ သိ6းသငယ၏် မဂ�လာေတာငပ်ွဲကိ6 ခခံျိန/်0ိ]ပီ။ သN၏ မိနး်မသည ်ကိ6ယက်ိ6 
တနဆ်ာဆင]်ပီဟ6 စညး်ေဝးေသာ သNအများတိ6၏့ အသ၊ံ သမ6ဒ�ရာသ၊ံ ြပငး်စာွေသာ မိ6ဃး်eကVိးသ ံ

ကဲသ့ိ6 ့ ငါbကား၏။ 

ဗျာဒတိက်ျမ်း ၂၁:၉ - ..... လာခဲပ့ါ။ သိ6းသငယ၏် ခငပ်နွး်တညး် ဟNေသာ မဂ�လာ ေဆာငသ်တိ6 ့ 
သမီးကိ6 ငါြပမညဟ်6 ေြပာဆိ6လျက၊် 
ဗျာဒတိက်ျမ်း ၂၂:၁၇ - ဝိညာFေတာ်<0င် ့မဂ�လာေဆာင ်သတိ6သ့မီးကလာခဲပ့ါဟ6ဆိ6bက၏။ bကား 
ေသာသNကလညး်၊ လာခဲပ့ါ ဟ6ဆိ6ပါေစ၊ ေရငတေ်သာသNသည ်လာပါေစ။ အလိ6/0ိ ေသာ သNသည ်

အဘိ6းကိ6မေပးဘ ဲအသကေ်ရကိ6 ယNပါေစ။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
မ+တခ်ျက။် ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွ ်အသငး်ေတာ်အ5ကာငး်တစ�်ကမ်ိသာေဖာ်ြပထား`ပီး ‘ခရစ ်

ေတာ်၏သတိ0သ့မီး’ အေ5ကာငး်ေဖာ်ြပထားြခငး်မ:+ိေပ။ ဟဂျ ်၂၂:၄၀  
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ေကာငး်ကင*်ိ0ငင်ေံတာ်တငွ ်လငိပိ်0ငး်ဆိ0ငရ်ာဆကဆ်ေံရး*+င်လ့ကထ်ပ်ထမ်ိးြမားြခငး် :+ိပါ 
မညလ်ား။ (Houris) 

သမ#ာကျမ်းစာ မ:+ိပါ  /  :+ိမည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၂:၂၈-၃၃ - ၂၈ သိ6 ့ြဖစ၍် ထေြမာကရ်ာကာလ၌ ထိ6မိနး်မသည ်ခ6နစေ်ယာက ်

ေသာညအီစက်ိ6တိ6တ့ငွ ်အဘယသ်N၏မယားြဖစရ်ပါမညန်ညး်။ထိ6သNအေပါငး်တိ6သ့ည ်ထိ6မိနး်မ<0င် ့
စံ6ဘကြ်ခငး်ကိ6 ြပVbက]ပီဟ6 ေမးေလdာကb်က၏။ ၂၉ ေယr\ကလညး်၊ သငတ်ိ6သ့ည ်ကျမ်းစာကိ6နား 
မလည၊် ဘ6ရားသခင၏်တနခ်ိ6းေတာက်ိ6 မသေိသာေbကာင် ့မ0ားေသာအယNကိ6ယNbက၏။ ၃၀ ထ 

ေြမာက ်ရာကာလ၌ စံ6ဘကြ်ခငး်ကိ6 မြပV၊ ထမိ်းြမားေပးစားြခငး်ကိ6 မြပV။ ၃၁ ေကာငး်ကငသ်ား 
ဘ6ရားသခင၏် တမနေ်တာ်ကဲသ့ိ6 ့ ြဖစb်က၏။  
ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၅:၅၀-

ညအီစက်ိ6တိ6 ့၊ငါဆိ6သညက်ား၊လNအေသးွအသားသညဘ်6ရား သခင၏်<ိ6ငင်ေံတာက်ိ6 အေမမွခ<ံိ6င၊် 
ပ6ပ်တတေ်သာအရာသညမ်ပ6ပ်<ိ6ငေ်သာအြဖစက်ိ6အေမမွခ<ံိ6င။်  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရတသွတ်တ်Wရ် ၅၂:၂၀ -..ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်၎ငး်တိ6အ့ားလနွစ်ာွြဖz၍လ0ပတင့တ်ယေ်သာ၊မျကစ် ိ

လ0ပေသာ မိနး်မများ<0င့ ်ထမိ်းြမား၍ ေပးေတာ်မNအံသ့တညး်။ 

စWရာရဟမ်န် ၅၅:၅၅-၅၆၊ ၇၀-၇၂ - ၅၅သိ6ပ့ါလျက ်အသငတ်ိ6<့ 0စဦ်းသည ်မိမိတိ6အ့ား ဖနဆ်ငး်ေမးွြမz ေတာ ်

မNေသာအ/0ငြ်မတ၏် မညသ်ည ့ေကျးဇNးေတာ်များကိ6မဟ6တမ်မ0နဟ်N၍ြငငး်ပယb်ကအံန့ညး်။ ၅၆ 

ယငး်(ဥယျာFများ<0င့ ်ဥယျာFများ/0ိအေဆာကအ်အံ6)တိ6တ့ငွ ်မျကစ်ကိိ6 ေအာကသ်ိ6<့ 0မိ့်ချထား ေသာ 

မိနး်မပျိVများသညလ်ညး် /0ိbကေပမည။် ၎ငး်တိ6အ့လျငမ်ညသ်ည့လ်Nသားတစဦ်းတစေ်ယာက ်မd လညး်  
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ကမ}ာလံ0းဆိ0ငရ်ာအသငး်ေတာ်သည ်‘ခရစေ်တာ်၏သတိ0သ့မီး’ ြဖစရ်န် သတမ်+တခ်ံရပါ 
သလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ သတမ်+တခ်ံရသည ် / သတမ်+တမ်ခံရပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဧဖကဩ်ဝါဒစာ  ၅:၂၃၊ ၂၅၊ ၃၂ -၂၃ ခရစေ်တာ်သည ်အသငး်ေတာ်၏ အေပuမ0ာ ေခါငး်ြဖစေ်တာ်မN... ၂၅ 

အချငး်ေယာကျ်ားတိ6 ့၊ ခရစေ်တာ်သည ်အသငး်ေတာ်ကိ6 ချစေ်တာမ်Nသကဲသ့ိ6 ့၊ သငတ်ိ6လ့ညး် 
ကိ6ယခ်ငပ်နွး်ကိ6 ချစb်ကေလာ။့ ၃၂ ဤအရာသည ်အလနွန်ကန်ေဲသာအရာ ြဖစေ်ပ၏။ ထိ6သိ6င့ါဆိ6 
ေသာ်၊ ခရစေ်တာ်<0င် ့အသငး်ေတာ ်ကိ6ရညမ်0တ၍်ဆိ6သတညး်။  
ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁၉:၇ - ငါတိ6သ့ည ်ဝမ်းေြမာကရ်,ငလ်နး်bကက6နအ်ံ၊့ ဂ6ဏေ်တာ်ကိ6 ချီးမမွ်းbကက6န ်

အံ၊့ အေbကာငး်မNကား၊ သိ6းသငယ၏် မဂ�လာေတာငပ်ွဲကိ6 ခခံျိန/်0ိ]ပီ။ သN၏ မိနး်မသည ်ကိ6ယက်ိ6 
တနဆ်ာဆင]်ပီဟ6 စညး်ေဝးေသာ သNအများတိ6၏့ အသ၊ံ သမ6ဒ�ရာသ၊ံ ြပငး်စာွေသာ မိ6ဃး်eကVိးသ ံ

ကဲသ့ိ6 ့ ငါbကား၏။ 

ဗျာဒတိက်ျမ်း ၂၁:၉ - ..... လာခဲပ့ါ။ သိ6းသငယ၏် ခငပ်နွး်တညး် ဟNေသာ မဂ�လာ ေဆာငသ်တိ6 ့ 
သမီးကိ6 ငါြပမညဟ်6 ေြပာဆိ6လျက၊် 
ဗျာဒတိက်ျမ်း ၂၂:၁၇ - ဝိညာFေတာ်<0င် ့မဂ�လာေဆာင ်သတိ6သ့မီးကလာခဲပ့ါဟ6ဆိ6bက၏။ bကား 
ေသာသNကလညး်၊ လာခဲပ့ါ ဟ6ဆိ6ပါေစ၊ ေရငတေ်သာသNသည ်လာပါေစ။ အလိ6/0ိ ေသာ သNသည ်

အဘိ6းကိ6မေပးဘ ဲအသကေ်ရကိ6 ယNပါေစ။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
မ+တခ်ျက။် ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွ ်အသငး်ေတာ်အ5ကာငး်တစ�်ကမ်ိသာေဖာ်ြပထား`ပီး ‘ခရစ ်

ေတာ်၏သတိ0သ့မီး’ အေ5ကာငး်ေဖာ်ြပထားြခငး်မ:+ိေပ။ ဟဂျ ်၂၂:၄၀  
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ေကာငး်ကင*်ိ0ငင်ေံတာ်တငွ ်လငိပိ်0ငး်ဆိ0ငရ်ာဆကဆ်ေံရး*+င်လ့ကထ်ပ်ထမ်ိးြမားြခငး် :+ိပါ 
မညလ်ား။ (Houris) 

သမ#ာကျမ်းစာ မ:+ိပါ  /  :+ိမည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၂:၂၈-၃၃ - ၂၈ သိ6 ့ြဖစ၍် ထေြမာကရ်ာကာလ၌ ထိ6မိနး်မသည ်ခ6နစေ်ယာက ်

ေသာညအီစက်ိ6တိ6တ့ငွ ်အဘယသ်N၏မယားြဖစရ်ပါမညန်ညး်။ထိ6သNအေပါငး်တိ6သ့ည ်ထိ6မိနး်မ<0င် ့
စံ6ဘကြ်ခငး်ကိ6 ြပVbက]ပီဟ6 ေမးေလdာကb်က၏။ ၂၉ ေယr\ကလညး်၊ သငတ်ိ6သ့ည ်ကျမ်းစာကိ6နား 
မလည၊် ဘ6ရားသခင၏်တနခ်ိ6းေတာက်ိ6 မသေိသာေbကာင် ့မ0ားေသာအယNကိ6ယNbက၏။ ၃၀ ထ 

ေြမာက ်ရာကာလ၌ စံ6ဘကြ်ခငး်ကိ6 မြပV၊ ထမိ်းြမားေပးစားြခငး်ကိ6 မြပV။ ၃၁ ေကာငး်ကငသ်ား 
ဘ6ရားသခင၏် တမနေ်တာ်ကဲသ့ိ6 ့ ြဖစb်က၏။  
ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၅:၅၀-

ညအီစက်ိ6တိ6 ့၊ငါဆိ6သညက်ား၊လNအေသးွအသားသညဘ်6ရား သခင၏်<ိ6ငင်ေံတာက်ိ6 အေမမွခ<ံိ6င၊် 
ပ6ပ်တတေ်သာအရာသညမ်ပ6ပ်<ိ6ငေ်သာအြဖစက်ိ6အေမမွခ<ံိ6င။်  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရတသွတ်တ်Wရ် ၅၂:၂၀ -..ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်၎ငး်တိ6အ့ားလနွစ်ာွြဖz၍လ0ပတင့တ်ယေ်သာ၊မျကစ် ိ

လ0ပေသာ မိနး်မများ<0င့ ်ထမိ်းြမား၍ ေပးေတာ်မNအံသ့တညး်။ 

စWရာရဟမ်န် ၅၅:၅၅-၅၆၊ ၇၀-၇၂ - ၅၅သိ6ပ့ါလျက ်အသငတ်ိ6<့ 0စဦ်းသည ်မိမိတိ6အ့ား ဖနဆ်ငး်ေမးွြမz ေတာ ်

မNေသာအ/0ငြ်မတ၏် မညသ်ည ့ေကျးဇNးေတာ်များကိ6မဟ6တမ်မ0နဟ်N၍ြငငး်ပယb်ကအံန့ညး်။ ၅၆ 

ယငး်(ဥယျာFများ<0င့ ်ဥယျာFများ/0ိအေဆာကအ်အံ6)တိ6တ့ငွ ်မျကစ်ကိိ6 ေအာကသ်ိ6<့ 0မိ့်ချထား ေသာ 

မိနး်မပျိVများသညလ်ညး် /0ိbကေပမည။် ၎ငး်တိ6အ့လျငမ်ညသ်ည့လ်Nသားတစဦ်းတစေ်ယာက ်မd လညး်  
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ကမ}ာလံ0းဆိ0ငရ်ာအသငး်ေတာ်သည ်‘ခရစေ်တာ်၏သတိ0သ့မီး’ ြဖစရ်န် သတမ်+တခ်ံရပါ 
သလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ သတမ်+တခ်ံရသည ် / သတမ်+တမ်ခံရပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဧဖကဩ်ဝါဒစာ  ၅:၂၃၊ ၂၅၊ ၃၂ -၂၃ ခရစေ်တာ်သည ်အသငး်ေတာ်၏ အေပuမ0ာ ေခါငး်ြဖစေ်တာ်မN... ၂၅ 

အချငး်ေယာကျ်ားတိ6 ့၊ ခရစေ်တာ်သည ်အသငး်ေတာ်ကိ6 ချစေ်တာမ်Nသကဲသ့ိ6 ့၊ သငတ်ိ6လ့ညး် 
ကိ6ယခ်ငပ်နွး်ကိ6 ချစb်ကေလာ။့ ၃၂ ဤအရာသည ်အလနွန်ကန်ေဲသာအရာ ြဖစေ်ပ၏။ ထိ6သိ6င့ါဆိ6 
ေသာ်၊ ခရစေ်တာ်<0င် ့အသငး်ေတာ ်ကိ6ရညမ်0တ၍်ဆိ6သတညး်။  
ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁၉:၇ - ငါတိ6သ့ည ်ဝမ်းေြမာကရ်,ငလ်နး်bကက6နအ်ံ၊့ ဂ6ဏေ်တာ်ကိ6 ချီးမမွ်းbကက6န ်

အံ၊့ အေbကာငး်မNကား၊ သိ6းသငယ၏် မဂ�လာေတာငပ်ွဲကိ6 ခခံျိန/်0ိ]ပီ။ သN၏ မိနး်မသည ်ကိ6ယက်ိ6 
တနဆ်ာဆင]်ပီဟ6 စညး်ေဝးေသာ သNအများတိ6၏့ အသ၊ံ သမ6ဒ�ရာသ၊ံ ြပငး်စာွေသာ မိ6ဃး်eကVိးသ ံ

ကဲသ့ိ6 ့ ငါbကား၏။ 

ဗျာဒတိက်ျမ်း ၂၁:၉ - ..... လာခဲပ့ါ။ သိ6းသငယ၏် ခငပ်နွး်တညး် ဟNေသာ မဂ�လာ ေဆာငသ်တိ6 ့ 
သမီးကိ6 ငါြပမညဟ်6 ေြပာဆိ6လျက၊် 
ဗျာဒတိက်ျမ်း ၂၂:၁၇ - ဝိညာFေတာ်<0င် ့မဂ�လာေဆာင ်သတိ6သ့မီးကလာခဲပ့ါဟ6ဆိ6bက၏။ bကား 
ေသာသNကလညး်၊ လာခဲပ့ါ ဟ6ဆိ6ပါေစ၊ ေရငတေ်သာသNသည ်လာပါေစ။ အလိ6/0ိ ေသာ သNသည ်

အဘိ6းကိ6မေပးဘ ဲအသကေ်ရကိ6 ယNပါေစ။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
မ+တခ်ျက။် ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွ ်အသငး်ေတာ်အ5ကာငး်တစ�်ကမ်ိသာေဖာ်ြပထား`ပီး ‘ခရစ ်

ေတာ်၏သတိ0သ့မီး’ အေ5ကာငး်ေဖာ်ြပထားြခငး်မ:+ိေပ။ ဟဂျ ်၂၂:၄၀  
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ယေနယ့ံ05ကညသ်Wများကိ0ဥပေဒေအာက၌်ေနထိ0ငရ်န်ဘ0ရားသခငအ်လိ0:+ိပါသလား။(Shariah) 
သမ#ာကျမ်းစာ အလိ0မ:+ိပါ  /  အလိ0:+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေရာမဩဝါဒစာ ၆:၁၄ - ကိ6ယအ်ဂ� ါများကိ6လညး် သ6စrိ6ကလ်ကန်က ်ြဖစေ်စ၍၊ ဘ6ရားသခငအ်ား 
ဆကb်ကေလာ။့ သငတ်ိ6သ့ညပ်ညတတ်ရားလက၌်မ/0ိ၊ေကျးဇNးတရားလက၌်/0ိေသာေbကာင် ့
အြပစ ်တရားသည ်သငတ်ိ6က့ိ6 မအ6ပ်စိ6းရ။  

ေရာမဩဝါဒစာ ၁၀:၄ယံ6bကညေ်သာသNအေပါငး်တိ6သ့ညေ်ြဖာင်မ့တရ်ာသိ6ေ့ရာကမ်ညအ်ေbကာငး်၊ 
ပညတတ်ရားသည ်ခရစေ်တာ်အားြဖင် ့စံ6လငြ်ခငး်/0ိ၏။ 

ဂလာတဩိဝါဒစာ ၃:၁၁၊ ၂၅ - ၁၁ တဖနတ်ံ6၊ ေြဖာင်မ့တေ်သာသNသည ်ယံ6bကညြ်ခငး်အားြဖင် ့
အသက/်0ငလ်မိ်မ့ည။် ၂၅ ယံ6bကညြ်ခငး်တရားသည ်ေရာကလ်ာေသာအခါ၊ ငါတိ6သ့ည ်ထိ6အထနိး် 
လကမ်0လတွb်က၏။  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၄၈-..ငါအ/0ငြ်မတသ်ညအ်သငတ်ိ6အ့နက ်အသးီသးီတိ6အ့ဖိ6တ့ရားဓမvသတ ်

(နညး်ဥပေဒ)တစမ်ျိVး<0င့ထ်င/်0ားလ0စာွေသာလမ်းစFတစမ်ျိVးကိ6သတမ်0တြ်ပsာနး်ေပးေတာ်မNခဲသ့ည။်  

စWရတလွဂ်ျာဆယီယီဟ ်၄၅:၁၈ - ထိ6ေ့နာက ်(အိ6-နဗီတမနေ်တာ်) ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည ်အသင့အ်ား 
သာသနာ ့အေရး<0င့ ်စပ်လျFး၍ အထNးလမ်းစFတစရ်ပ်ေပu၌ ရပ်တညေ်စေတာ်မNခဲ၏့။ သိ6 ့ြဖစေ်ပ 

ရာ အသငသ်ည ်ထိ6လမ်းစFကိ6သာ လိ6ကပ်ါေလ။ …. 

၁၃၄။. 134 

ယံ05ကညသ်Wကိ0 ဝိ0ငေ်သာကသ်ံ0းရန်အတကွ ်တားြမစထ်ားပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ  မတားြမစထ်ားပါ  /  တားြမစထ်ားသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၇:၃၄-၃၅ - ၃၄ လNသားသည ်စားေသာကလ်ျကလ်ာသည/်0ိေသာ်၊ ဤသNသည ်

စားbကzးေသာသN၊ စပျစရ်ညေ်သာက ်bကzးေသာသNပါတကား။ အခနွခ်ေံသာသN<0င် ့ဆိ6းေသာသNတိ6 ့ 
ကိ6 မိတေ်ဆဖွွဲRေသာသNပါတကားဟ6 ဆိ6ြပနb်က၏။ ၃၅ သိ6ေ့သာ်လညး် ပညာတရားသည ်မိမိသား 
/0ိသမdတိ6တ့ငွ ်ကဲရဲ့ ့ြပစတ်ငြ်ခငး်<0င်လ့တွ၏်ဟ6 မိန်ေ့တာ်မN၏။  

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၂:၁-၁၁-စပျစရ်ညမ်/0ိဟ6bကားေြပာ၏.. ေယr\ကလည◌်း.. ဤေရအိ6းတိ6က့ိ6 
ေရြဖည်b့ကဟ6.... စပျစရ်ညြ်ဖစေ်စေသာေရ 

တေိမာေသဩဝါဒစာပ�မေစာင ်၅:၂၃ - သင၏်ရငထ်၌ဲ အကျိVးြဖစေ်စြခငး်င0ါ၎ငး်၊ မbကာမbကာခ ံ

ရေသာ ေရာဂါေbကာင်၎့ငး်၊ ယခ6မ0စ၍ ေရကိ6သာ မေသာကဘ်၊ဲ 
စပျစရ်ညအ်နညး်ငယက်ိ6သံ6းေလာ။့ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၂၁၉- အိ6-နဗီတမနေ်တာ)်အချိV RေသာသNတိ6သ့ညသ်6ရာေမရယ အရကေ်သစာ<0င့ ်
စပ်လျFး ၍ လညး်ေကာငး်၊ေလာငး်တမ်းးတိ6၌့ eကးီေလးေသာအြပစမ်ျား သညလ်ညး်/0ိ၏.. 
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ၅်:၉၀-၉၁ - ၉၀ အိ6‘မ6အမ်ငန်’်သကဝ်ငယ်ံ6bကညသ်Nအေပါငး်တိ6မ့6ချဧကနေ်သ 

စာ အရကသ်ညလ်ညး်ေကာငး်၊ ေလာငး်တမ်းကစားြခငး်သညလ်ညး်ေကာငး်၊r6ပ်ထ6၊ဆငး်တ6(အစ 

/0ိသည့အ်ရာ) များသညလ်ညး်ေကာငး်၊ ြမUား (ြဖင့က်စံမ်းြခငး်) သညလ်ညး်ေကာငး်အလနွဆ်ိ6းရွား 
ညစည်မ်းလ0ေသာအမ\ကစိoများ၊‘r\ ိငတ်ာွန’် အြပVအမNများသာလdငြ်ဖစ၏်။ သိ6 ့ြဖစေ်ပရာအသငတ်ိ6 ့ 
သည ်ထိ6 (ဆိ6းရွားညစည်မ်းေသာအရာ) ကိ6 ေ/0ာငb်ကFbကက6နေ်လာ။့သိ6မ့0သာလdငအ်သငတ်ိ6သ့ည ်

ေအာငြ်မငb်ကေပမည။်၉၁သိ6 ့ြဖစေ်ပရာအသငတ်ိ6သ့ည(်ေသစာအရကေ်သာကစ်ားြခငး်<0င့ေ်လာ
ငး် တမ်းကစားြခငး်မ0) ရပ်စbဲကပါမညေ်လာ။  
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ယေနယ့ံ05ကညသ်Wများကိ0ဥပေဒေအာက၌်ေနထိ0ငရ်န်ဘ0ရားသခငအ်လိ0:+ိပါသလား။(Shariah) 
သမ#ာကျမ်းစာ အလိ0မ:+ိပါ  /  အလိ0:+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေရာမဩဝါဒစာ ၆:၁၄ - ကိ6ယအ်ဂ� ါများကိ6လညး် သ6စrိ6ကလ်ကန်က ်ြဖစေ်စ၍၊ ဘ6ရားသခငအ်ား 
ဆကb်ကေလာ။့ သငတ်ိ6သ့ညပ်ညတတ်ရားလက၌်မ/0ိ၊ေကျးဇNးတရားလက၌်/0ိေသာေbကာင် ့
အြပစ ်တရားသည ်သငတ်ိ6က့ိ6 မအ6ပ်စိ6းရ။  

ေရာမဩဝါဒစာ ၁၀:၄ယံ6bကညေ်သာသNအေပါငး်တိ6သ့ညေ်ြဖာင်မ့တရ်ာသိ6ေ့ရာကမ်ညအ်ေbကာငး်၊ 
ပညတတ်ရားသည ်ခရစေ်တာ်အားြဖင် ့စံ6လငြ်ခငး်/0ိ၏။ 

ဂလာတဩိဝါဒစာ ၃:၁၁၊ ၂၅ - ၁၁ တဖနတ်ံ6၊ ေြဖာင်မ့တေ်သာသNသည ်ယံ6bကညြ်ခငး်အားြဖင် ့
အသက/်0ငလ်မိ်မ့ည။် ၂၅ ယံ6bကညြ်ခငး်တရားသည ်ေရာကလ်ာေသာအခါ၊ ငါတိ6သ့ည ်ထိ6အထနိး် 
လကမ်0လတွb်က၏။  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၄၈-..ငါအ/0ငြ်မတသ်ညအ်သငတ်ိ6အ့နက ်အသးီသးီတိ6အ့ဖိ6တ့ရားဓမvသတ ်

(နညး်ဥပေဒ)တစမ်ျိVး<0င့ထ်င/်0ားလ0စာွေသာလမ်းစFတစမ်ျိVးကိ6သတမ်0တြ်ပsာနး်ေပးေတာ်မNခဲသ့ည။်  

စWရတလွဂ်ျာဆယီယီဟ ်၄၅:၁၈ - ထိ6ေ့နာက ်(အိ6-နဗီတမနေ်တာ်) ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည ်အသင့အ်ား 
သာသနာ ့အေရး<0င့ ်စပ်လျFး၍ အထNးလမ်းစFတစရ်ပ်ေပu၌ ရပ်တညေ်စေတာ်မNခဲ၏့။ သိ6 ့ြဖစေ်ပ 

ရာ အသငသ်ည ်ထိ6လမ်းစFကိ6သာ လိ6ကပ်ါေလ။ …. 
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ယံ05ကညသ်Wကိ0 ဝိ0ငေ်သာကသ်ံ0းရန်အတကွ ်တားြမစထ်ားပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ  မတားြမစထ်ားပါ  /  တားြမစထ်ားသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၇:၃၄-၃၅ - ၃၄ လNသားသည ်စားေသာကလ်ျကလ်ာသည/်0ိေသာ်၊ ဤသNသည ်

စားbကzးေသာသN၊ စပျစရ်ညေ်သာက ်bကzးေသာသNပါတကား။ အခနွခ်ေံသာသN<0င် ့ဆိ6းေသာသNတိ6 ့ 
ကိ6 မိတေ်ဆဖွွဲRေသာသNပါတကားဟ6 ဆိ6ြပနb်က၏။ ၃၅ သိ6ေ့သာ်လညး် ပညာတရားသည ်မိမိသား 
/0ိသမdတိ6တ့ငွ ်ကဲရဲ့ ့ြပစတ်ငြ်ခငး်<0င်လ့တွ၏်ဟ6 မိန်ေ့တာ်မN၏။  

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၂:၁-၁၁-စပျစရ်ညမ်/0ိဟ6bကားေြပာ၏.. ေယr\ကလည◌်း.. ဤေရအိ6းတိ6က့ိ6 
ေရြဖည်b့ကဟ6.... စပျစရ်ညြ်ဖစေ်စေသာေရ 

တေိမာေသဩဝါဒစာပ�မေစာင ်၅:၂၃ - သင၏်ရငထ်၌ဲ အကျိVးြဖစေ်စြခငး်င0ါ၎ငး်၊ မbကာမbကာခ ံ

ရေသာ ေရာဂါေbကာင်၎့ငး်၊ ယခ6မ0စ၍ ေရကိ6သာ မေသာကဘ်၊ဲ 
စပျစရ်ညအ်နညး်ငယက်ိ6သံ6းေလာ။့ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၂၁၉- အိ6-နဗီတမနေ်တာ)်အချိV RေသာသNတိ6သ့ညသ်6ရာေမရယ အရကေ်သစာ<0င့ ်
စပ်လျFး ၍ လညး်ေကာငး်၊ေလာငး်တမ်းးတိ6၌့ eကးီေလးေသာအြပစမ်ျား သညလ်ညး်/0ိ၏.. 
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ၅်:၉၀-၉၁ - ၉၀ အိ6‘မ6အမ်ငန်’်သကဝ်ငယ်ံ6bကညသ်Nအေပါငး်တိ6မ့6ချဧကနေ်သ 

စာ အရကသ်ညလ်ညး်ေကာငး်၊ ေလာငး်တမ်းကစားြခငး်သညလ်ညး်ေကာငး်၊r6ပ်ထ6၊ဆငး်တ6(အစ 

/0ိသည့အ်ရာ) များသညလ်ညး်ေကာငး်၊ ြမUား (ြဖင့က်စံမ်းြခငး်) သညလ်ညး်ေကာငး်အလနွဆ်ိ6းရွား 
ညစည်မ်းလ0ေသာအမ\ကစိoများ၊‘r\ ိငတ်ာွန’် အြပVအမNများသာလdငြ်ဖစ၏်။ သိ6 ့ြဖစေ်ပရာအသငတ်ိ6 ့ 
သည ်ထိ6 (ဆိ6းရွားညစည်မ်းေသာအရာ) ကိ6 ေ/0ာငb်ကFbကက6နေ်လာ။့သိ6မ့0သာလdငအ်သငတ်ိ6သ့ည ်

ေအာငြ်မငb်ကေပမည။်၉၁သိ6 ့ြဖစေ်ပရာအသငတ်ိ6သ့ည(်ေသစာအရကေ်သာကစ်ားြခငး်<0င့ေ်လာ
ငး် တမ်းကစားြခငး်မ0) ရပ်စbဲကပါမညေ်လာ။  
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ယေနယ့ံ05ကညသ်Wများကိ0ဥပေဒေအာက၌်ေနထိ0ငရ်န်ဘ0ရားသခငအ်လိ0:+ိပါသလား။(Shariah) 
သမ#ာကျမ်းစာ အလိ0မ:+ိပါ  /  အလိ0:+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေရာမဩဝါဒစာ ၆:၁၄ - ကိ6ယအ်ဂ� ါများကိ6လညး် သ6စrိ6ကလ်ကန်က ်ြဖစေ်စ၍၊ ဘ6ရားသခငအ်ား 
ဆကb်ကေလာ။့ သငတ်ိ6သ့ညပ်ညတတ်ရားလက၌်မ/0ိ၊ေကျးဇNးတရားလက၌်/0ိေသာေbကာင် ့
အြပစ ်တရားသည ်သငတ်ိ6က့ိ6 မအ6ပ်စိ6းရ။  

ေရာမဩဝါဒစာ ၁၀:၄ယံ6bကညေ်သာသNအေပါငး်တိ6သ့ညေ်ြဖာင်မ့တရ်ာသိ6ေ့ရာကမ်ညအ်ေbကာငး်၊ 
ပညတတ်ရားသည ်ခရစေ်တာ်အားြဖင် ့စံ6လငြ်ခငး်/0ိ၏။ 

ဂလာတဩိဝါဒစာ ၃:၁၁၊ ၂၅ - ၁၁ တဖနတ်ံ6၊ ေြဖာင်မ့တေ်သာသNသည ်ယံ6bကညြ်ခငး်အားြဖင် ့
အသက/်0ငလ်မိ်မ့ည။် ၂၅ ယံ6bကညြ်ခငး်တရားသည ်ေရာကလ်ာေသာအခါ၊ ငါတိ6သ့ည ်ထိ6အထနိး် 
လကမ်0လတွb်က၏။  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၄၈-..ငါအ/0ငြ်မတသ်ညအ်သငတ်ိ6အ့နက ်အသးီသးီတိ6အ့ဖိ6တ့ရားဓမvသတ ်

(နညး်ဥပေဒ)တစမ်ျိVး<0င့ထ်င/်0ားလ0စာွေသာလမ်းစFတစမ်ျိVးကိ6သတမ်0တြ်ပsာနး်ေပးေတာ်မNခဲသ့ည။်  

စWရတလွဂ်ျာဆယီယီဟ ်၄၅:၁၈ - ထိ6ေ့နာက ်(အိ6-နဗီတမနေ်တာ်) ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည ်အသင့အ်ား 
သာသနာ ့အေရး<0င့ ်စပ်လျFး၍ အထNးလမ်းစFတစရ်ပ်ေပu၌ ရပ်တညေ်စေတာ်မNခဲ၏့။ သိ6 ့ြဖစေ်ပ 

ရာ အသငသ်ည ်ထိ6လမ်းစFကိ6သာ လိ6ကပ်ါေလ။ …. 
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ယံ05ကညသ်Wကိ0 ဝိ0ငေ်သာကသ်ံ0းရန်အတကွ ်တားြမစထ်ားပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ  မတားြမစထ်ားပါ  /  တားြမစထ်ားသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၇:၃၄-၃၅ - ၃၄ လNသားသည ်စားေသာကလ်ျကလ်ာသည/်0ိေသာ်၊ ဤသNသည ်

စားbကzးေသာသN၊ စပျစရ်ညေ်သာက ်bကzးေသာသNပါတကား။ အခနွခ်ေံသာသN<0င် ့ဆိ6းေသာသNတိ6 ့ 
ကိ6 မိတေ်ဆဖွွဲRေသာသNပါတကားဟ6 ဆိ6ြပနb်က၏။ ၃၅ သိ6ေ့သာ်လညး် ပညာတရားသည ်မိမိသား 
/0ိသမdတိ6တ့ငွ ်ကဲရဲ့ ့ြပစတ်ငြ်ခငး်<0င်လ့တွ၏်ဟ6 မိန်ေ့တာ်မN၏။  

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၂:၁-၁၁-စပျစရ်ညမ်/0ိဟ6bကားေြပာ၏.. ေယr\ကလည◌်း.. ဤေရအိ6းတိ6က့ိ6 
ေရြဖည်b့ကဟ6.... စပျစရ်ညြ်ဖစေ်စေသာေရ 

တေိမာေသဩဝါဒစာပ�မေစာင ်၅:၂၃ - သင၏်ရငထ်၌ဲ အကျိVးြဖစေ်စြခငး်င0ါ၎ငး်၊ မbကာမbကာခ ံ

ရေသာ ေရာဂါေbကာင်၎့ငး်၊ ယခ6မ0စ၍ ေရကိ6သာ မေသာကဘ်၊ဲ 
စပျစရ်ညအ်နညး်ငယက်ိ6သံ6းေလာ။့ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၂၁၉- အိ6-နဗီတမနေ်တာ)်အချိV RေသာသNတိ6သ့ညသ်6ရာေမရယ အရကေ်သစာ<0င့ ်
စပ်လျFး ၍ လညး်ေကာငး်၊ေလာငး်တမ်းးတိ6၌့ eကးီေလးေသာအြပစမ်ျား သညလ်ညး်/0ိ၏.. 
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ၅်:၉၀-၉၁ - ၉၀ အိ6‘မ6အမ်ငန်’်သကဝ်ငယ်ံ6bကညသ်Nအေပါငး်တိ6မ့6ချဧကနေ်သ 

စာ အရကသ်ညလ်ညး်ေကာငး်၊ ေလာငး်တမ်းကစားြခငး်သညလ်ညး်ေကာငး်၊r6ပ်ထ6၊ဆငး်တ6(အစ 

/0ိသည့အ်ရာ) များသညလ်ညး်ေကာငး်၊ ြမUား (ြဖင့က်စံမ်းြခငး်) သညလ်ညး်ေကာငး်အလနွဆ်ိ6းရွား 
ညစည်မ်းလ0ေသာအမ\ကစိoများ၊‘r\ ိငတ်ာွန’် အြပVအမNများသာလdငြ်ဖစ၏်။ သိ6 ့ြဖစေ်ပရာအသငတ်ိ6 ့ 
သည ်ထိ6 (ဆိ6းရွားညစည်မ်းေသာအရာ) ကိ6 ေ/0ာငb်ကFbကက6နေ်လာ။့သိ6မ့0သာလdငအ်သငတ်ိ6သ့ည ်

ေအာငြ်မငb်ကေပမည။်၉၁သိ6 ့ြဖစေ်ပရာအသငတ်ိ6သ့ည(်ေသစာအရကေ်သာကစ်ားြခငး်<0င့ေ်လာ
ငး် တမ်းကစားြခငး်မ0) ရပ်စbဲကပါမညေ်လာ။  

	

လကေ်တွsဘဝအေရးများ 
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ယေနယ့ံ05ကညသ်Wများကိ0ဥပေဒေအာက၌်ေနထိ0ငရ်န်ဘ0ရားသခငအ်လိ0:+ိပါသလား။(Shariah) 
သမ#ာကျမ်းစာ အလိ0မ:+ိပါ  /  အလိ0:+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေရာမဩဝါဒစာ ၆:၁၄ - ကိ6ယအ်ဂ� ါများကိ6လညး် သ6စrိ6ကလ်ကန်က ်ြဖစေ်စ၍၊ ဘ6ရားသခငအ်ား 
ဆကb်ကေလာ။့ သငတ်ိ6သ့ညပ်ညတတ်ရားလက၌်မ/0ိ၊ေကျးဇNးတရားလက၌်/0ိေသာေbကာင် ့
အြပစ ်တရားသည ်သငတ်ိ6က့ိ6 မအ6ပ်စိ6းရ။  

ေရာမဩဝါဒစာ ၁၀:၄ယံ6bကညေ်သာသNအေပါငး်တိ6သ့ညေ်ြဖာင်မ့တရ်ာသိ6ေ့ရာကမ်ညအ်ေbကာငး်၊ 
ပညတတ်ရားသည ်ခရစေ်တာ်အားြဖင် ့စံ6လငြ်ခငး်/0ိ၏။ 

ဂလာတဩိဝါဒစာ ၃:၁၁၊ ၂၅ - ၁၁ တဖနတ်ံ6၊ ေြဖာင်မ့တေ်သာသNသည ်ယံ6bကညြ်ခငး်အားြဖင် ့
အသက/်0ငလ်မိ်မ့ည။် ၂၅ ယံ6bကညြ်ခငး်တရားသည ်ေရာကလ်ာေသာအခါ၊ ငါတိ6သ့ည ်ထိ6အထနိး် 
လကမ်0လတွb်က၏။  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၄၈-..ငါအ/0ငြ်မတသ်ညအ်သငတ်ိ6အ့နက ်အသးီသးီတိ6အ့ဖိ6တ့ရားဓမvသတ ်

(နညး်ဥပေဒ)တစမ်ျိVး<0င့ထ်င/်0ားလ0စာွေသာလမ်းစFတစမ်ျိVးကိ6သတမ်0တြ်ပsာနး်ေပးေတာ်မNခဲသ့ည။်  

စWရတလွဂ်ျာဆယီယီဟ ်၄၅:၁၈ - ထိ6ေ့နာက ်(အိ6-နဗီတမနေ်တာ်) ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည ်အသင့အ်ား 
သာသနာ ့အေရး<0င့ ်စပ်လျFး၍ အထNးလမ်းစFတစရ်ပ်ေပu၌ ရပ်တညေ်စေတာ်မNခဲ၏့။ သိ6 ့ြဖစေ်ပ 

ရာ အသငသ်ည ်ထိ6လမ်းစFကိ6သာ လိ6ကပ်ါေလ။ …. 

၁၃၄။. 134 

ယံ05ကညသ်Wကိ0 ဝိ0ငေ်သာကသ်ံ0းရန်အတကွ ်တားြမစထ်ားပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ  မတားြမစထ်ားပါ  /  တားြမစထ်ားသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၇:၃၄-၃၅ - ၃၄ လNသားသည ်စားေသာကလ်ျကလ်ာသည/်0ိေသာ်၊ ဤသNသည ်

စားbကzးေသာသN၊ စပျစရ်ညေ်သာက ်bကzးေသာသNပါတကား။ အခနွခ်ေံသာသN<0င် ့ဆိ6းေသာသNတိ6 ့ 
ကိ6 မိတေ်ဆဖွွဲRေသာသNပါတကားဟ6 ဆိ6ြပနb်က၏။ ၃၅ သိ6ေ့သာ်လညး် ပညာတရားသည ်မိမိသား 
/0ိသမdတိ6တ့ငွ ်ကဲရဲ့ ့ြပစတ်ငြ်ခငး်<0င်လ့တွ၏်ဟ6 မိန်ေ့တာ်မN၏။  

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၂:၁-၁၁-စပျစရ်ညမ်/0ိဟ6bကားေြပာ၏.. ေယr\ကလည◌်း.. ဤေရအိ6းတိ6က့ိ6 
ေရြဖည်b့ကဟ6.... စပျစရ်ညြ်ဖစေ်စေသာေရ 

တေိမာေသဩဝါဒစာပ�မေစာင ်၅:၂၃ - သင၏်ရငထ်၌ဲ အကျိVးြဖစေ်စြခငး်င0ါ၎ငး်၊ မbကာမbကာခ ံ

ရေသာ ေရာဂါေbကာင်၎့ငး်၊ ယခ6မ0စ၍ ေရကိ6သာ မေသာကဘ်၊ဲ 
စပျစရ်ညအ်နညး်ငယက်ိ6သံ6းေလာ။့ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၂၁၉- အိ6-နဗီတမနေ်တာ)်အချိV RေသာသNတိ6သ့ညသ်6ရာေမရယ အရကေ်သစာ<0င့ ်
စပ်လျFး ၍ လညး်ေကာငး်၊ေလာငး်တမ်းးတိ6၌့ eကးီေလးေသာအြပစမ်ျား သညလ်ညး်/0ိ၏.. 
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ၅်:၉၀-၉၁ - ၉၀ အိ6‘မ6အမ်ငန်’်သကဝ်ငယ်ံ6bကညသ်Nအေပါငး်တိ6မ့6ချဧကနေ်သ 

စာ အရကသ်ညလ်ညး်ေကာငး်၊ ေလာငး်တမ်းကစားြခငး်သညလ်ညး်ေကာငး်၊r6ပ်ထ6၊ဆငး်တ6(အစ 

/0ိသည့အ်ရာ) များသညလ်ညး်ေကာငး်၊ ြမUား (ြဖင့က်စံမ်းြခငး်) သညလ်ညး်ေကာငး်အလနွဆ်ိ6းရွား 
ညစည်မ်းလ0ေသာအမ\ကစိoများ၊‘r\ ိငတ်ာွန’် အြပVအမNများသာလdငြ်ဖစ၏်။ သိ6 ့ြဖစေ်ပရာအသငတ်ိ6 ့ 
သည ်ထိ6 (ဆိ6းရွားညစည်မ်းေသာအရာ) ကိ6 ေ/0ာငb်ကFbကက6နေ်လာ။့သိ6မ့0သာလdငအ်သငတ်ိ6သ့ည ်

ေအာငြ်မငb်ကေပမည။်၉၁သိ6 ့ြဖစေ်ပရာအသငတ်ိ6သ့ည(်ေသစာအရကေ်သာကစ်ားြခငး်<0င့ေ်လာ
ငး် တမ်းကစားြခငး်မ0) ရပ်စbဲကပါမညေ်လာ။  
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ယံ05ကညသ်Wကိ0 ဝကသ်ားစားသံ0းရန်အတကွ ်တားြမစထ်ားပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ မတားြမစထ်ားပါ  /  တားြမစထ်ားသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၀:၂၅-ဩတ{ ပ�စတိက်ိ6ေထာကရ်ေသာေbကာင်၊့ေဈး၌ေရာငး်သမd 
ကိ6 မစစေ်bကာမေမးြမနး်ဘ ဲစားbကေလာ။့ 

ေကာေလာသဩဲဝါဒစာ ၂:၁၆ - ထိ6ေbကာင် ့စားေသာကြ်ခငး်အမ\၊ ပွဲေန ့၊ လဆနး်ေန ့၊ ဥပ6သေ်နတ့ိ6 ့ 
ကိ6 ေစာင်ြ့ခငး်အမ\တငွ ်သငတ်ိ6က့ိ6 အဘယသ်Nမd မစစေ်bကာမစရီငေ်စ<0င်။့  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၃- အလိ6အေလျာကေ်သေသာ တရိစxာနသ်ညလ်ညး်ေကာငး်၊ ေသးွသည ်

လညး်ေကာငး်၊ ဝကတ်ရိစxာန၏် အသားသညလ်ညး်ေကာငး်၊ …..အသငတ်ိ6အ့ေပu၌ ဟရာမ်ဟN၍ 

တားြမစထ်ား ]ပီးြဖစေ်လ]ပီ။ 

စWရာအန်အမ် ၆:၁၄၅ - ….အရသာခစံားလိ6ြခငး်၊ စညး်ကမ်းကျzးလနွ ်ေဖာကဖ်ျကြ်ခငး်မ/0ိဘမဲလ, ဲ
မေ/0ာငသ်ာြဖစ၍် (အသကမ်ေသrံ6မdသာ စားသံ6း)ခဲပ့ါမN၊ အသင့အ်ားဖနဆ်ငး်ေမးွြမzေတာ်မNေသာ 

အ/0ငြ်မတသ်ည ်ဧကနအ်မ0နအ်လနွတ်ရာ လတွ]်ငမိ်းချမ်းသာခငွ့ ်ေပးသနားေတာ်မNေသာအ/0င၊် 
အလနွတ်ရာ သနားညUာတာေတာ်မNေသာအ/0ငြ်မတပ်ငြ်ဖစေ်တာ် မNေပသတညး်။ 
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ယေနက့ာလတငွဘ်0ရားသခငသ်ည ်ယံ05ကညသ်Wများကိ0 အစာေ:+ာငဥ်ပ0သေ်စာင်ရ့န် ေမxာ ်

လင်ပ့ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ေမxာ်လင်သ့ည ် /  ေမxာ်လင်သ့ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေယာလအနာဂတO ကိျမ်း ၂:၁၂ - သိ6 ့ြဖစ၍်၊ ထာဝရဘ6ရား မိန်ေ့တာ်မNသညက်ား၊ ယခ6တငွ ်အစာ 

ေ/0ာငြ်ခငး်၊ ငိ6ေZကးြမညတ်မ်းြခငး်<0င်တ့က ွစတိ<်0လံ6းအZကငး်မဲ ့ငါထ့သံိ6 ့ ြပနလ်ာbကေလာ။့ 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၆:၁၇-၁၈ - ....သငသ်ညအ်စာေ/0ာငေ်သာအခါ အစာေ/0ာငသ်ညက်ိ6လNများတိ6ေ့/0 R 
မ0ာမထင/်0ားေစဘ၊ဲ မထင/်0ားေသာ အရပ်၌/0ိေတာ်မNေသာ သငတ်ိ6အ့ဘေ/0 Rေတာ်၌သာထင/်0ားေစ 

ြခငး်င0ါ၊ ေခါငး်ကိ6လမိ်းကျံေလာ။့ မျက<်0ာကိ6လညး်သစေ်လာ။့  

:+ငမ်ာက0ခရစဝ်င ်၂:၂၀ - မဂ�လာေဆာငလ်6လငက်ိ6 သN၏အေပါငး်အေဘာ်တိ6<့ 0င်ခ့ာွ၍ ယNသာွး 
ေသာအချိနက်ာလ ေရာကလ်မိ်မ့ည။် ထိ6ကာလအခါ သNတိ6သ့ညအ်စာေ/0ာငb်ကလမိ်မ့ည။် 

ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၇:၅ - ...ထိ6သိ6ဆ့ိ6ေသာ်၊ ဆ6ေတာငး်ြခငး်ဝတက်ိ6ြပVရေသာ အခငွ်/့0ိ 
ေစြခငး်င0ါ၊ သေဘာတN၍ ခငပ်နွး်ဝတက်ိ6ခဏမd မေ/0ာငရ်ဟ6 မဆိ6လိ6။ ထိ6သိ6ေ့/0ာငလ်dင၊် ကိ6ယက်ိ6 
မချVပ် တညး်<ိ6ငေ်သာအားြဖင် ့စာတနသ်ည ်အြပစသ်ိ6 ့ ေသးွေဆာငရ်ေသာ အခငွ်မ့/0ိေစြခငး်င0ါ၊ 
ေနာကတ်ဖန ်အတNေနbကေလာ။့  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၁၈၃၊ ၁၈၅ - ၁၈၃ အိ6-မ6အမ်ငန် ်ယံ6bကညြ်ခငး်သဒ�ါတရား /0ိbကက6နေ်သာသNအ 

ေပါငး်တိ6 ့၊ အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်အသငတ်ိ6ထ့ကအ်လျင/်0ိခဲb့ကေသာ သNတိ6အ့ေပuဝယဥ်ပ6သ ်

သတီငး် ေဆာကတ်ညရ်န ်ပညတေ်တာ်ကိ6 ြပsာနး်ေတာ်မN သကဲသ့ိ6ပ့င ်အသငတ်ိ6အ့ေပu၌လညး် 
ဥပ6သသ်တီငး် ေဆာကတ်ညရ်ေပမည။်  

စWရဟအ်ဟဇ််ဇာဖ် ၃၃:၃၅ - အမိန ့ေ်တာ်ကိ6 လိ6ကန်ာbကသည့ေ်ယာကျ်ားများသည ်လညး်ေကာငး်၊ 
အမိန ့ေ်တာ်ကိ6လိ6ကန်ာသည့ ်မိနး်မများသညလ်ညး်ေကာငး်၊ ဆွယိာမ် ဥပ6သသ်လီ ေဆာကတ်ည ်

bကက6န ်ေသာ ေယာကျ်ားများသညလ်ညး်ေကာငး်၊ ဆွယိာမ်ဥပ6သသ်လီ ေဆာကတ်ညb်ကက6န ်

ေသာ မိနး်မ များသညလ်ညး်ေကာငး်၊ ……အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ညထ်ိ6သNတိ6 ့ (အားလံ6းတိ6 ့)အဖိ6 ့ 
(အြပစမ်0) လတွ]်ငမိ်းချမ်းသာခငွ့<် 0င့e်ကးီကျယလ်0စာွေသာအကျိVးကိ6 အဆငသ်င့ြ်ပVလ6ပ်စမီံ၍ထား 
/0ိ]ပီး ြဖစ ်ေတာ်မNေပသတညး်။ 
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ယံ05ကညသ်Wကိ0 ဝကသ်ားစားသံ0းရန်အတကွ ်တားြမစထ်ားပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ မတားြမစထ်ားပါ  /  တားြမစထ်ားသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၀:၂၅-ဩတ{ ပ�စတိက်ိ6ေထာကရ်ေသာေbကာင်၊့ေဈး၌ေရာငး်သမd 
ကိ6 မစစေ်bကာမေမးြမနး်ဘ ဲစားbကေလာ။့ 

ေကာေလာသဩဲဝါဒစာ ၂:၁၆ - ထိ6ေbကာင် ့စားေသာကြ်ခငး်အမ\၊ ပွဲေန ့၊ လဆနး်ေန ့၊ ဥပ6သေ်နတ့ိ6 ့ 
ကိ6 ေစာင်ြ့ခငး်အမ\တငွ ်သငတ်ိ6က့ိ6 အဘယသ်Nမd မစစေ်bကာမစရီငေ်စ<0င်။့  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၃- အလိ6အေလျာကေ်သေသာ တရိစxာနသ်ညလ်ညး်ေကာငး်၊ ေသးွသည ်

လညး်ေကာငး်၊ ဝကတ်ရိစxာန၏် အသားသညလ်ညး်ေကာငး်၊ …..အသငတ်ိ6အ့ေပu၌ ဟရာမ်ဟN၍ 

တားြမစထ်ား ]ပီးြဖစေ်လ]ပီ။ 

စWရာအန်အမ် ၆:၁၄၅ - ….အရသာခစံားလိ6ြခငး်၊ စညး်ကမ်းကျzးလနွ ်ေဖာကဖ်ျကြ်ခငး်မ/0ိဘမဲလ, ဲ
မေ/0ာငသ်ာြဖစ၍် (အသကမ်ေသrံ6မdသာ စားသံ6း)ခဲပ့ါမN၊ အသင့အ်ားဖနဆ်ငး်ေမးွြမzေတာ်မNေသာ 

အ/0ငြ်မတသ်ည ်ဧကနအ်မ0နအ်လနွတ်ရာ လတွ]်ငမိ်းချမ်းသာခငွ့ ်ေပးသနားေတာ်မNေသာအ/0င၊် 
အလနွတ်ရာ သနားညUာတာေတာ်မNေသာအ/0ငြ်မတပ်ငြ်ဖစေ်တာ် မNေပသတညး်။ 
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ယေနက့ာလတငွဘ်0ရားသခငသ်ည ်ယံ05ကညသ်Wများကိ0 အစာေ:+ာငဥ်ပ0သေ်စာင်ရ့န် ေမxာ ်

လင်ပ့ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ေမxာ်လင်သ့ည ် /  ေမxာ်လင်သ့ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေယာလအနာဂတO ကိျမ်း ၂:၁၂ - သိ6 ့ြဖစ၍်၊ ထာဝရဘ6ရား မိန်ေ့တာ်မNသညက်ား၊ ယခ6တငွ ်အစာ 

ေ/0ာငြ်ခငး်၊ ငိ6ေZကးြမညတ်မ်းြခငး်<0င်တ့က ွစတိ<်0လံ6းအZကငး်မဲ ့ငါထ့သံိ6 ့ ြပနလ်ာbကေလာ။့ 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၆:၁၇-၁၈ - ....သငသ်ညအ်စာေ/0ာငေ်သာအခါ အစာေ/0ာငသ်ညက်ိ6လNများတိ6ေ့/0 R 
မ0ာမထင/်0ားေစဘ၊ဲ မထင/်0ားေသာ အရပ်၌/0ိေတာ်မNေသာ သငတ်ိ6အ့ဘေ/0 Rေတာ်၌သာထင/်0ားေစ 

ြခငး်င0ါ၊ ေခါငး်ကိ6လမိ်းကျံေလာ။့ မျက<်0ာကိ6လညး်သစေ်လာ။့  

:+ငမ်ာက0ခရစဝ်င ်၂:၂၀ - မဂ�လာေဆာငလ်6လငက်ိ6 သN၏အေပါငး်အေဘာ်တိ6<့ 0င်ခ့ာွ၍ ယNသာွး 
ေသာအချိနက်ာလ ေရာကလ်မိ်မ့ည။် ထိ6ကာလအခါ သNတိ6သ့ညအ်စာေ/0ာငb်ကလမိ်မ့ည။် 

ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၇:၅ - ...ထိ6သိ6ဆ့ိ6ေသာ်၊ ဆ6ေတာငး်ြခငး်ဝတက်ိ6ြပVရေသာ အခငွ်/့0ိ 
ေစြခငး်င0ါ၊ သေဘာတN၍ ခငပ်နွး်ဝတက်ိ6ခဏမd မေ/0ာငရ်ဟ6 မဆိ6လိ6။ ထိ6သိ6ေ့/0ာငလ်dင၊် ကိ6ယက်ိ6 
မချVပ် တညး်<ိ6ငေ်သာအားြဖင် ့စာတနသ်ည ်အြပစသ်ိ6 ့ ေသးွေဆာငရ်ေသာ အခငွ်မ့/0ိေစြခငး်င0ါ၊ 
ေနာကတ်ဖန ်အတNေနbကေလာ။့  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၁၈၃၊ ၁၈၅ - ၁၈၃ အိ6-မ6အမ်ငန် ်ယံ6bကညြ်ခငး်သဒ�ါတရား /0ိbကက6နေ်သာသNအ 

ေပါငး်တိ6 ့၊ အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်အသငတ်ိ6ထ့ကအ်လျင/်0ိခဲb့ကေသာ သNတိ6အ့ေပuဝယဥ်ပ6သ ်

သတီငး် ေဆာကတ်ညရ်န ်ပညတေ်တာ်ကိ6 ြပsာနး်ေတာ်မN သကဲသ့ိ6ပ့င ်အသငတ်ိ6အ့ေပu၌လညး် 
ဥပ6သသ်တီငး် ေဆာကတ်ညရ်ေပမည။်  

စWရဟအ်ဟဇ််ဇာဖ် ၃၃:၃၅ - အမိန ့ေ်တာ်ကိ6 လိ6ကန်ာbကသည့ေ်ယာကျ်ားများသည ်လညး်ေကာငး်၊ 
အမိန ့ေ်တာ်ကိ6လိ6ကန်ာသည့ ်မိနး်မများသညလ်ညး်ေကာငး်၊ ဆွယိာမ် ဥပ6သသ်လီ ေဆာကတ်ည ်

bကက6န ်ေသာ ေယာကျ်ားများသညလ်ညး်ေကာငး်၊ ဆွယိာမ်ဥပ6သသ်လီ ေဆာကတ်ညb်ကက6န ်

ေသာ မိနး်မ များသညလ်ညး်ေကာငး်၊ ……အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ညထ်ိ6သNတိ6 ့ (အားလံ6းတိ6 ့)အဖိ6 ့ 
(အြပစမ်0) လတွ]်ငမိ်းချမ်းသာခငွ့<် 0င့e်ကးီကျယလ်0စာွေသာအကျိVးကိ6 အဆငသ်င့ြ်ပVလ6ပ်စမီံ၍ထား 
/0ိ]ပီး ြဖစ ်ေတာ်မNေပသတညး်။ 
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ယံ05ကညသ်Wကိ0 ဝကသ်ားစားသံ0းရန်အတကွ ်တားြမစထ်ားပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ မတားြမစထ်ားပါ  /  တားြမစထ်ားသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၀:၂၅-ဩတ{ ပ�စတိက်ိ6ေထာကရ်ေသာေbကာင်၊့ေဈး၌ေရာငး်သမd 
ကိ6 မစစေ်bကာမေမးြမနး်ဘ ဲစားbကေလာ။့ 

ေကာေလာသဩဲဝါဒစာ ၂:၁၆ - ထိ6ေbကာင် ့စားေသာကြ်ခငး်အမ\၊ ပွဲေန ့၊ လဆနး်ေန ့၊ ဥပ6သေ်နတ့ိ6 ့ 
ကိ6 ေစာင်ြ့ခငး်အမ\တငွ ်သငတ်ိ6က့ိ6 အဘယသ်Nမd မစစေ်bကာမစရီငေ်စ<0င်။့  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၃- အလိ6အေလျာကေ်သေသာ တရိစxာနသ်ညလ်ညး်ေကာငး်၊ ေသးွသည ်

လညး်ေကာငး်၊ ဝကတ်ရိစxာန၏် အသားသညလ်ညး်ေကာငး်၊ …..အသငတ်ိ6အ့ေပu၌ ဟရာမ်ဟN၍ 

တားြမစထ်ား ]ပီးြဖစေ်လ]ပီ။ 

စWရာအန်အမ် ၆:၁၄၅ - ….အရသာခစံားလိ6ြခငး်၊ စညး်ကမ်းကျzးလနွ ်ေဖာကဖ်ျကြ်ခငး်မ/0ိဘမဲလ, ဲ
မေ/0ာငသ်ာြဖစ၍် (အသကမ်ေသrံ6မdသာ စားသံ6း)ခဲပ့ါမN၊ အသင့အ်ားဖနဆ်ငး်ေမးွြမzေတာ်မNေသာ 

အ/0ငြ်မတသ်ည ်ဧကနအ်မ0နအ်လနွတ်ရာ လတွ]်ငမိ်းချမ်းသာခငွ့ ်ေပးသနားေတာ်မNေသာအ/0င၊် 
အလနွတ်ရာ သနားညUာတာေတာ်မNေသာအ/0ငြ်မတပ်ငြ်ဖစေ်တာ် မNေပသတညး်။ 
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ယေနက့ာလတငွဘ်0ရားသခငသ်ည ်ယံ05ကညသ်Wများကိ0 အစာေ:+ာငဥ်ပ0သေ်စာင်ရ့န် ေမxာ ်

လင်ပ့ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ေမxာ်လင်သ့ည ် /  ေမxာ်လင်သ့ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေယာလအနာဂတO ကိျမ်း ၂:၁၂ - သိ6 ့ြဖစ၍်၊ ထာဝရဘ6ရား မိန်ေ့တာ်မNသညက်ား၊ ယခ6တငွ ်အစာ 

ေ/0ာငြ်ခငး်၊ ငိ6ေZကးြမညတ်မ်းြခငး်<0င်တ့က ွစတိ<်0လံ6းအZကငး်မဲ ့ငါထ့သံိ6 ့ ြပနလ်ာbကေလာ။့ 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၆:၁၇-၁၈ - ....သငသ်ညအ်စာေ/0ာငေ်သာအခါ အစာေ/0ာငသ်ညက်ိ6လNများတိ6ေ့/0 R 
မ0ာမထင/်0ားေစဘ၊ဲ မထင/်0ားေသာ အရပ်၌/0ိေတာ်မNေသာ သငတ်ိ6အ့ဘေ/0 Rေတာ်၌သာထင/်0ားေစ 

ြခငး်င0ါ၊ ေခါငး်ကိ6လမိ်းကျံေလာ။့ မျက<်0ာကိ6လညး်သစေ်လာ။့  

:+ငမ်ာက0ခရစဝ်င ်၂:၂၀ - မဂ�လာေဆာငလ်6လငက်ိ6 သN၏အေပါငး်အေဘာ်တိ6<့ 0င်ခ့ာွ၍ ယNသာွး 
ေသာအချိနက်ာလ ေရာကလ်မိ်မ့ည။် ထိ6ကာလအခါ သNတိ6သ့ညအ်စာေ/0ာငb်ကလမိ်မ့ည။် 

ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၇:၅ - ...ထိ6သိ6ဆ့ိ6ေသာ်၊ ဆ6ေတာငး်ြခငး်ဝတက်ိ6ြပVရေသာ အခငွ်/့0ိ 
ေစြခငး်င0ါ၊ သေဘာတN၍ ခငပ်နွး်ဝတက်ိ6ခဏမd မေ/0ာငရ်ဟ6 မဆိ6လိ6။ ထိ6သိ6ေ့/0ာငလ်dင၊် ကိ6ယက်ိ6 
မချVပ် တညး်<ိ6ငေ်သာအားြဖင် ့စာတနသ်ည ်အြပစသ်ိ6 ့ ေသးွေဆာငရ်ေသာ အခငွ်မ့/0ိေစြခငး်င0ါ၊ 
ေနာကတ်ဖန ်အတNေနbကေလာ။့  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၁၈၃၊ ၁၈၅ - ၁၈၃ အိ6-မ6အမ်ငန် ်ယံ6bကညြ်ခငး်သဒ�ါတရား /0ိbကက6နေ်သာသNအ 

ေပါငး်တိ6 ့၊ အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်အသငတ်ိ6ထ့ကအ်လျင/်0ိခဲb့ကေသာ သNတိ6အ့ေပuဝယဥ်ပ6သ ်

သတီငး် ေဆာကတ်ညရ်န ်ပညတေ်တာ်ကိ6 ြပsာနး်ေတာ်မN သကဲသ့ိ6ပ့င ်အသငတ်ိ6အ့ေပu၌လညး် 
ဥပ6သသ်တီငး် ေဆာကတ်ညရ်ေပမည။်  

စWရဟအ်ဟဇ််ဇာဖ် ၃၃:၃၅ - အမိန ့ေ်တာ်ကိ6 လိ6ကန်ာbကသည့ေ်ယာကျ်ားများသည ်လညး်ေကာငး်၊ 
အမိန ့ေ်တာ်ကိ6လိ6ကန်ာသည့ ်မိနး်မများသညလ်ညး်ေကာငး်၊ ဆွယိာမ် ဥပ6သသ်လီ ေဆာကတ်ည ်

bကက6န ်ေသာ ေယာကျ်ားများသညလ်ညး်ေကာငး်၊ ဆွယိာမ်ဥပ6သသ်လီ ေဆာကတ်ညb်ကက6န ်

ေသာ မိနး်မ များသညလ်ညး်ေကာငး်၊ ……အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ညထ်ိ6သNတိ6 ့ (အားလံ6းတိ6 ့)အဖိ6 ့ 
(အြပစမ်0) လတွ]်ငမိ်းချမ်းသာခငွ့<် 0င့e်ကးီကျယလ်0စာွေသာအကျိVးကိ6 အဆငသ်င့ြ်ပVလ6ပ်စမီံ၍ထား 
/0ိ]ပီး ြဖစ ်ေတာမ်Nေပသတညး်။ 
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ယံ05ကညသ်Wကိ0 ဝကသ်ားစားသံ0းရန်အတကွ ်တားြမစထ်ားပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ မတားြမစထ်ားပါ  /  တားြမစထ်ားသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၀:၂၅-ဩတ{ ပ�စတိက်ိ6ေထာကရ်ေသာေbကာင်၊့ေဈး၌ေရာငး်သမd 
ကိ6 မစစေ်bကာမေမးြမနး်ဘ ဲစားbကေလာ။့ 

ေကာေလာသဩဲဝါဒစာ ၂:၁၆ - ထိ6ေbကာင် ့စားေသာကြ်ခငး်အမ\၊ ပွဲေန ့၊ လဆနး်ေန ့၊ ဥပ6သေ်နတ့ိ6 ့ 
ကိ6 ေစာင်ြ့ခငး်အမ\တငွ ်သငတ်ိ6က့ိ6 အဘယသ်Nမd မစစေ်bကာမစရီငေ်စ<0င်။့  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၃- အလိ6အေလျာကေ်သေသာ တရိစxာနသ်ညလ်ညး်ေကာငး်၊ ေသးွသည ်

လညး်ေကာငး်၊ ဝကတ်ရိစxာန၏် အသားသညလ်ညး်ေကာငး်၊ …..အသငတ်ိ6အ့ေပu၌ ဟရာမ်ဟN၍ 

တားြမစထ်ား ]ပီးြဖစေ်လ]ပီ။ 

စWရာအန်အမ် ၆:၁၄၅ - ….အရသာခစံားလိ6ြခငး်၊ စညး်ကမ်းကျzးလနွ ်ေဖာကဖ်ျကြ်ခငး်မ/0ိဘမဲလ, ဲ
မေ/0ာငသ်ာြဖစ၍် (အသကမ်ေသrံ6မdသာ စားသံ6း)ခဲပ့ါမN၊ အသင့အ်ားဖနဆ်ငး်ေမးွြမzေတာ်မNေသာ 

အ/0ငြ်မတသ်ည ်ဧကနအ်မ0နအ်လနွတ်ရာ လတွ]်ငမိ်းချမ်းသာခငွ့ ်ေပးသနားေတာ်မNေသာအ/0င၊် 
အလနွတ်ရာ သနားညUာတာေတာ်မNေသာအ/0ငြ်မတပ်ငြ်ဖစေ်တာ် မNေပသတညး်။ 
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ယေနက့ာလတငွဘ်0ရားသခငသ်ည ်ယံ05ကညသ်Wများကိ0 အစာေ:+ာငဥ်ပ0သေ်စာင်ရ့န် ေမxာ ်

လင်ပ့ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ေမxာ်လင်သ့ည ် /  ေမxာ်လင်သ့ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေယာလအနာဂတO ကိျမ်း ၂:၁၂ - သိ6 ့ြဖစ၍်၊ ထာဝရဘ6ရား မိန်ေ့တာ်မNသညက်ား၊ ယခ6တငွ ်အစာ 

ေ/0ာငြ်ခငး်၊ ငိ6ေZကးြမညတ်မ်းြခငး်<0င်တ့က ွစတိ<်0လံ6းအZကငး်မဲ ့ငါထ့သံိ6 ့ ြပနလ်ာbကေလာ။့ 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၆:၁၇-၁၈ - ....သငသ်ညအ်စာေ/0ာငေ်သာအခါ အစာေ/0ာငသ်ညက်ိ6လNများတိ6ေ့/0 R 
မ0ာမထင/်0ားေစဘ၊ဲ မထင/်0ားေသာ အရပ်၌/0ိေတာ်မNေသာ သငတ်ိ6အ့ဘေ/0 Rေတာ်၌သာထင/်0ားေစ 

ြခငး်င0ါ၊ ေခါငး်ကိ6လမိ်းကျံေလာ။့ မျက<်0ာကိ6လညး်သစေ်လာ။့  

:+ငမ်ာက0ခရစဝ်င ်၂:၂၀ - မဂ�လာေဆာငလ်6လငက်ိ6 သN၏အေပါငး်အေဘာ်တိ6<့ 0င်ခ့ာွ၍ ယNသာွး 
ေသာအချိနက်ာလ ေရာကလ်မိ်မ့ည။် ထိ6ကာလအခါ သNတိ6သ့ညအ်စာေ/0ာငb်ကလမိ်မ့ည။် 

ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၇:၅ - ...ထိ6သိ6ဆ့ိ6ေသာ်၊ ဆ6ေတာငး်ြခငး်ဝတက်ိ6ြပVရေသာ အခငွ်/့0ိ 
ေစြခငး်င0ါ၊ သေဘာတN၍ ခငပ်နွး်ဝတက်ိ6ခဏမd မေ/0ာငရ်ဟ6 မဆိ6လိ6။ ထိ6သိ6ေ့/0ာငလ်dင၊် ကိ6ယက်ိ6 
မချVပ် တညး်<ိ6ငေ်သာအားြဖင် ့စာတနသ်ည ်အြပစသ်ိ6 ့ ေသးွေဆာငရ်ေသာ အခငွ်မ့/0ိေစြခငး်င0ါ၊ 
ေနာကတ်ဖန ်အတNေနbကေလာ။့  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၁၈၃၊ ၁၈၅ - ၁၈၃ အိ6-မ6အမ်ငန် ်ယံ6bကညြ်ခငး်သဒ�ါတရား /0ိbကက6နေ်သာသNအ 

ေပါငး်တိ6 ့၊ အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်အသငတ်ိ6ထ့ကအ်လျင/်0ိခဲb့ကေသာ သNတိ6အ့ေပuဝယဥ်ပ6သ ်

သတီငး် ေဆာကတ်ညရ်န ်ပညတေ်တာ်ကိ6 ြပsာနး်ေတာ်မN သကဲသ့ိ6ပ့င ်အသငတ်ိ6အ့ေပu၌လညး် 
ဥပ6သသ်တီငး် ေဆာကတ်ညရ်ေပမည။်  

စWရဟအ်ဟဇ််ဇာဖ် ၃၃:၃၅ - အမိန ့ေ်တာ်ကိ6 လိ6ကန်ာbကသည့ေ်ယာကျ်ားများသည ်လညး်ေကာငး်၊ 
အမိန ့ေ်တာ်ကိ6လိ6ကန်ာသည့ ်မိနး်မများသညလ်ညး်ေကာငး်၊ ဆွယိာမ် ဥပ6သသ်လီ ေဆာကတ်ည ်

bကက6န ်ေသာ ေယာကျ်ားများသညလ်ညး်ေကာငး်၊ ဆွယိာမ်ဥပ6သသ်လီ ေဆာကတ်ညb်ကက6န ်

ေသာ မိနး်မ များသညလ်ညး်ေကာငး်၊ ……အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ညထ်ိ6သNတိ6 ့ (အားလံ6းတိ6 ့)အဖိ6 ့ 
(အြပစမ်0) လတွ]်ငမိ်းချမ်းသာခငွ့<် 0င့e်ကးီကျယလ်0စာွေသာအကျိVးကိ6 အဆငသ်င့ြ်ပVလ6ပ်စမီံ၍ထား 
/0ိ]ပီး ြဖစ ်ေတာ်မNေပသတညး်။ 
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်ဆ0ေတာငး်ြခငး်*+င် ့အစာေ:+ာငဥ်ပ0သေ်စာင်ြ့ခငး်ကိ0 အြခားသWများ 

ြမငေ်တွs *ိ0ငေ်သာေနရာတငွ ်ထင:်+ားစာွြပ[ြခငး်ကိ0 ပိ0မိ0*+စသ်ကသ်လား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မ*+စသ်ကပ်ါ  /  *+စသ်ကသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၆:၅-၈ - ၆ သငသ်ညဆ်6ေတာငး်ေသာအခါဆတိည်ရံာအခနး်သိ6ဝ့င၍်တခံါးကိ6 ပိတ ်

]ပီးမ0၊မထင/်0ားေသာအရပ်၌ /0ိေတာမ်Nေသာ သင၏်အဘကိ6ဆ6ေတာငး်ေလာ။့ မထင/်0ားေသာအရာ 

ကိ6 ြမငေ်တာ်မNေသာ သင၏်အဘသည ်အကျိVးကိ6 ထင/်0ားစာွေပးေတာ်မNလတံ။့  
:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၆:၁၆-၁၈ - ၁၆သငတ်ိ6သ့ည ်အစာေ/0ာငြ်ခငး်အကျင်က့ိ6ကျင်ေ့သာအခါ.. ၁၈ အစာ 

ေ/0ာငသ်ညက်ိ6လNများတိ6ေ့/0 R မ0ာမထင/်0ားေစဘ၊ဲ မထင/်0ားေသာအရပ်၌/0ိေတာမ်Nေသာ 

သငတ်ိ6အ့ဘေ/0 Rေတာ်၌သာထင/်0ားေစြခငး်င0ါ၊ေခါငး်ကိ6လမိ်းကျံေလာ။့မျက<်0ာကိ6လညး်သစ်
ေလာ။့ မထင/်0ား ေသာအရာကိ6ြမငေ်တာ်မNေသာ သငတ်ိ6အ့ဘသည ်အကျိVးကိ6 
ထင/်0ားစာွေပးေတာ်မNလတံ။့ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာေနစာေအ ့၄:၁၀၃ - တစဖ်န ်အသငတ်ိ6သ့ည ်‘ဆလွာသ’် ဝတြ်ပV၍]ပီးbကေသာအခါ အသင ်

တိ6သ့ည ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတက်ိ6 မတတ်တရ်ပ်လျကလ်ညး်ေကာငး်၊ ထိ6ငလ်ျကလ်ညး်ေကာငး်၊ 
လ ဲေလျာငး် လျကလ်ညး်ေကာငး်၊ ေအာကေ်မတ့သ သတရိ/0ိbကေလက6န။်  

စWရတလွဂ်�မ်အဟ ်၆၂:၉ -အိ6-'မ6အမ်ငန်'် သကဝ်ငယ်ံ6bကညသ်Nအေပါငး်တိ6 ့(ဂျzမ6အဟ)်ေသာbကာေန ့ 
တငွ‘်ဆ ွလာတ’်ဝတြ်ပVအံေ့သာင0ာ’အဇာန’်ေပးေသာအခါ အသငတ်ိ6သ့ညအ်လ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်

အားတသ 

သတရိ/0ိရာသိ6အ့ေဆာတလျငသ်ာွးbကေလက6န။်ထိ6မ0တစပ်ါးအသငတ်ိ6သ့ညေ်ရာငး်ဝယ ်မ\ကိ6 
စနွ ့လ်,တb်ကေလက6န။် အသငတ်ိ6 ့ သ/ိ0ိbကသညြ်ဖစမ်N အသငတ်ိ6အ့ဖိ6 ့ အေကာငး်ဆံ6းပင။် 
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်လWသားများကိ0 *+စစ်�*+စတ်ိ0ငး်၏လတစလ်အား  ေနအ့ချိန်တငွ ်အစာ 

ေ:+ာငဥ်ပ0သေ်စာင်ြ့ခငး်*+င် ့ညအချိန်တငွပဲွ်ေတာ်တညြ်ခငး်ြပ[ရန် အလိ0:+ိပါသလား။ 
(Ramadan) 

သမ#ာကျမ်းစာ အလိ0မ:+ိပါ  /  အလိ0:+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၅၈:၃-၇- ၆ငါ<0စသ်ကေ်သာအစာေ/0ာငြ်ခငး်ဟNမNကား၊ မတရားေသာ 

အချညအ်ေ<0ာငက်ိ6 ခkတြ်ခငး်၊ ေလးေသာ ဝနက်ိ6ချြခငး်၊ ညUFးဆခဲရံေသာ သNတိ6က့ိ6 လ,တြ်ခငး်၊ 
ထမ်းဘိ6း/0ိသမdကိ6 ချိVးြခငး်မဟ6တေ်လာ။  
:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၆:၁၆-၁၈ - ၁၆ သငတ်ိ6သ့ည ်အစာေ/0ာငြ်ခငး်အကျင်က့ိ6ကျင်ေ့သာအခါ လdိVR 
ဝ0ကေ်သာသNတိ6န့ညး်တN မျက<်0ာညUVိးငယ ်ြခငး်မ/0ိbက<0င်။့ ထိ6သNတိ6သ့ည ်မိမိတိ6အ့စာေ/0ာငသ်ည ်

ကိ6 လNများတိ6ေ့/0 R မ0ာ ထင/်0ားေစြခငး်င0ါ မိမိတိ6မ့ျက<်0ာကိ6 ဖျကတ်တb်က၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၁၈၃-၁၈၅ - ၁၈၃ အိ6-မ6အမ်ငန် ်ယံ6bကညြ်ခငး်သဒ�ါတရား /0ိbကက6နေ်သာသNအ 

ေပါငး် တိ6 ့၊ အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်အသငတ်ိ6ထ့ကအ်လျင/်0ိခဲb့ကေသာ သNတိ6အ့ေပuဝယဥ်ပ6သ ်

သတီငး် ေဆာကတ်ညရ်န ်ပညတေ်တာ်ကိ6 ြပsာနး်ေတာ်မN သကဲသ့ိ6ပ့င ်အသငတ်ိ6အ့ေပu၌လညး် ဥ 

ပ6သသ်တီငး်ေဆာကတ်ညရ်နအ်မိန ့ေ်တာ်ကိ6ြပsာနး်အတညြ်ပVေတာ်မNခဲေ့လ]ပီ။၁၈၅(ဆွယိာမ်ဥပ6
သ ်ေဆာကတ်ညရ်နအ်တကွ ်သတမ်0တထ်ားသည့ ်အနညး်ငယမ်dေသာ ေနရ့ကမ်ျားသည)် 

ရမဿွာန ်လပငြ်ဖစသ်ည။် ….အသငတ်ိ6အ့နကမ်0မညသ်Nမဆိ6 ထိ6(ရမဿွာန)်လြမတ ်<0င့b်ကVံ 
eကVိကခ်ဲပ့ါလdင ်ထိ6သNသည ်ယငး်လြမတ၌် (တစလ် ပတလ်ံ6း) ဥပ6သသ်တီငး်  
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်ဆ0ေတာငး်ြခငး်*+င် ့အစာေ:+ာငဥ်ပ0သေ်စာင်ြ့ခငး်ကိ0 အြခားသWများ 

ြမငေ်တွs *ိ0ငေ်သာေနရာတငွ ်ထင:်+ားစာွြပ[ြခငး်ကိ0 ပိ0မိ0*+စသ်ကသ်လား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မ*+စသ်ကပ်ါ  /  *+စသ်ကသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၆:၅-၈ - ၆ သငသ်ညဆ်6ေတာငး်ေသာအခါဆတိည်ရံာအခနး်သိ6ဝ့င၍်တခံါးကိ6 ပိတ ်

]ပီးမ0၊မထင/်0ားေသာအရပ်၌ /0ိေတာမ်Nေသာ သင၏်အဘကိ6ဆ6ေတာငး်ေလာ။့ မထင/်0ားေသာအရာ 

ကိ6 ြမငေ်တာ်မNေသာ သင၏်အဘသည ်အကျိVးကိ6 ထင/်0ားစာွေပးေတာ်မNလတံ။့  
:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၆:၁၆-၁၈ - ၁၆သငတ်ိ6သ့ည ်အစာေ/0ာငြ်ခငး်အကျင်က့ိ6ကျင်ေ့သာအခါ.. ၁၈ အစာ 

ေ/0ာငသ်ညက်ိ6လNများတိ6ေ့/0 R မ0ာမထင/်0ားေစဘ၊ဲ မထင/်0ားေသာအရပ်၌/0ိေတာမ်Nေသာ 

သငတ်ိ6အ့ဘေ/0 Rေတာ်၌သာထင/်0ားေစြခငး်င0ါ၊ေခါငး်ကိ6လမိ်းကျံေလာ။့မျက<်0ာကိ6လညး်သစ်
ေလာ။့ မထင/်0ား ေသာအရာကိ6ြမငေ်တာ်မNေသာ သငတ်ိ6အ့ဘသည ်အကျိVးကိ6 
ထင/်0ားစာွေပးေတာ်မNလတံ။့ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာေနစာေအ ့၄:၁၀၃ - တစဖ်န ်အသငတ်ိ6သ့ည ်‘ဆလွာသ’် ဝတြ်ပV၍]ပီးbကေသာအခါ အသင ်

တိ6သ့ည ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတက်ိ6 မတတ်တရ်ပ်လျကလ်ညး်ေကာငး်၊ ထိ6ငလ်ျကလ်ညး်ေကာငး်၊ 
လ ဲေလျာငး် လျကလ်ညး်ေကာငး်၊ ေအာကေ်မတ့သ သတရိ/0ိbကေလက6န။်  

စWရတလွဂ်�မ်အဟ ်၆၂:၉ -အိ6-'မ6အမ်ငန်'် သကဝ်ငယ်ံ6bကညသ်Nအေပါငး်တိ6 ့(ဂျzမ6အဟ)်ေသာbကာေန ့ 
တငွ‘်ဆ ွလာတ’်ဝတြ်ပVအံေ့သာင0ာ’အဇာန’်ေပးေသာအခါ အသငတ်ိ6သ့ညအ်လ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်

အားတသ 

သတရိ/0ိရာသိ6အ့ေဆာတလျငသ်ာွးbကေလက6န။်ထိ6မ0တစပ်ါးအသငတ်ိ6သ့ညေ်ရာငး်ဝယ ်မ\ကိ6 
စနွ ့လ်,တb်ကေလက6န။် အသငတ်ိ6 ့ သ/ိ0ိbကသညြ်ဖစမ်N အသငတ်ိ6အ့ဖိ6 ့ အေကာငး်ဆံ6းပင။် 
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်လWသားများကိ0 *+စစ်�*+စတ်ိ0ငး်၏လတစလ်အား  ေနအ့ချိန်တငွ ်အစာ 

ေ:+ာငဥ်ပ0သေ်စာင်ြ့ခငး်*+င် ့ညအချိန်တငွပဲွ်ေတာ်တညြ်ခငး်ြပ[ရန် အလိ0:+ိပါသလား။ 
(Ramadan) 

သမ#ာကျမ်းစာ အလိ0မ:+ိပါ  /  အလိ0:+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၅၈:၃-၇- ၆ငါ<0စသ်ကေ်သာအစာေ/0ာငြ်ခငး်ဟNမNကား၊ မတရားေသာ 

အချညအ်ေ<0ာငက်ိ6 ခkတြ်ခငး်၊ ေလးေသာ ဝနက်ိ6ချြခငး်၊ ညUFးဆခဲရံေသာ သNတိ6က့ိ6 လ,တြ်ခငး်၊ 
ထမ်းဘိ6း/0ိသမdကိ6 ချိVးြခငး်မဟ6တေ်လာ။  
:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၆:၁၆-၁၈ - ၁၆ သငတ်ိ6သ့ည ်အစာေ/0ာငြ်ခငး်အကျင်က့ိ6ကျင်ေ့သာအခါ လdိVR 
ဝ0ကေ်သာသNတိ6န့ညး်တN မျက<်0ာညUVိးငယ ်ြခငး်မ/0ိbက<0င်။့ ထိ6သNတိ6သ့ည ်မိမိတိ6အ့စာေ/0ာငသ်ည ်

ကိ6 လNများတိ6ေ့/0 R မ0ာ ထင/်0ားေစြခငး်င0ါ မိမိတိ6မ့ျက<်0ာကိ6 ဖျကတ်တb်က၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၁၈၃-၁၈၅ - ၁၈၃ အိ6-မ6အမ်ငန် ်ယံ6bကညြ်ခငး်သဒ�ါတရား /0ိbကက6နေ်သာသNအ 

ေပါငး် တိ6 ့၊ အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်အသငတ်ိ6ထ့ကအ်လျင/်0ိခဲb့ကေသာ သNတိ6အ့ေပuဝယဥ်ပ6သ ်

သတီငး် ေဆာကတ်ညရ်န ်ပညတေ်တာ်ကိ6 ြပsာနး်ေတာ်မN သကဲသ့ိ6ပ့င ်အသငတ်ိ6အ့ေပu၌လညး် ဥ 

ပ6သသ်တီငး်ေဆာကတ်ညရ်နအ်မိန ့ေ်တာ်ကိ6ြပsာနး်အတညြ်ပVေတာ်မNခဲေ့လ]ပီ။၁၈၅(ဆွယိာမ်ဥပ6
သ ်ေဆာကတ်ညရ်နအ်တကွ ်သတမ်0တထ်ားသည့ ်အနညး်ငယမ်dေသာ ေနရ့ကမ်ျားသည)် 

ရမဿွာန ်လပငြ်ဖစသ်ည။် ….အသငတ်ိ6အ့နကမ်0မညသ်Nမဆိ6 ထိ6(ရမဿွာန)်လြမတ ်<0င့b်ကVံ 
eကVိကခ်ဲပ့ါလdင ်ထိ6သNသည ်ယငး်လြမတ၌် (တစလ် ပတလ်ံ6း) ဥပ6သသ်တီငး်  
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်ဆ0ေတာငး်ြခငး်*+င် ့အစာေ:+ာငဥ်ပ0သေ်စာင်ြ့ခငး်ကိ0 အြခားသWများ 

ြမငေ်တွs *ိ0ငေ်သာေနရာတငွ ်ထင:်+ားစာွြပ[ြခငး်ကိ0 ပိ0မိ0*+စသ်ကသ်လား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မ*+စသ်ကပ်ါ  /  *+စသ်ကသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၆:၅-၈ - ၆ သငသ်ညဆ်6ေတာငး်ေသာအခါဆတိည်ရံာအခနး်သိ6ဝ့င၍်တခံါးကိ6 ပိတ ်

]ပီးမ0၊မထင/်0ားေသာအရပ်၌ /0ိေတာမ်Nေသာ သင၏်အဘကိ6ဆ6ေတာငး်ေလာ။့ မထင/်0ားေသာအရာ 

ကိ6 ြမငေ်တာ်မNေသာ သင၏်အဘသည ်အကျိVးကိ6 ထင/်0ားစာွေပးေတာ်မNလတံ။့  
:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၆:၁၆-၁၈ - ၁၆သငတ်ိ6သ့ည ်အစာေ/0ာငြ်ခငး်အကျင်က့ိ6ကျင်ေ့သာအခါ.. ၁၈ အစာ 

ေ/0ာငသ်ညက်ိ6လNများတိ6ေ့/0 R မ0ာမထင/်0ားေစဘ၊ဲ မထင/်0ားေသာအရပ်၌/0ိေတာမ်Nေသာ 

သငတ်ိ6အ့ဘေ/0 Rေတာ်၌သာထင/်0ားေစြခငး်င0ါ၊ေခါငး်ကိ6လမိ်းကျံေလာ။့မျက<်0ာကိ6လညး်သစ်
ေလာ။့ မထင/်0ား ေသာအရာကိ6ြမငေ်တာ်မNေသာ သငတ်ိ6အ့ဘသည ်အကျိVးကိ6 
ထင/်0ားစာွေပးေတာ်မNလတံ။့ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာေနစာေအ ့၄:၁၀၃ - တစဖ်န ်အသငတ်ိ6သ့ည ်‘ဆလွာသ’် ဝတြ်ပV၍]ပီးbကေသာအခါ အသင ်

တိ6သ့ည ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတက်ိ6 မတတ်တရ်ပ်လျကလ်ညး်ေကာငး်၊ ထိ6ငလ်ျကလ်ညး်ေကာငး်၊ 
လ ဲေလျာငး် လျကလ်ညး်ေကာငး်၊ ေအာကေ်မတ့သ သတရိ/0ိbကေလက6န။်  

စWရတလွဂ်�မ်အဟ ်၆၂:၉ -အိ6-'မ6အမ်ငန်'် သကဝ်ငယ်ံ6bကညသ်Nအေပါငး်တိ6 ့(ဂျzမ6အဟ)်ေသာbကာေန ့ 
တငွ‘်ဆ ွလာတ’်ဝတြ်ပVအံေ့သာင0ာ’အဇာန’်ေပးေသာအခါ အသငတ်ိ6သ့ညအ်လ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်

အားတသ 

သတရိ/0ိရာသိ6အ့ေဆာတလျငသ်ာွးbကေလက6န။်ထိ6မ0တစပ်ါးအသငတ်ိ6သ့ညေ်ရာငး်ဝယ ်မ\ကိ6 
စနွ ့လ်,တb်ကေလက6န။် အသငတ်ိ6 ့ သ/ိ0ိbကသညြ်ဖစမ်N အသငတ်ိ6အ့ဖိ6 ့ အေကာငး်ဆံ6းပင။် 
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်လWသားများကိ0 *+စစ်�*+စတ်ိ0ငး်၏လတစလ်အား  ေနအ့ချိန်တငွ ်အစာ 

ေ:+ာငဥ်ပ0သေ်စာင်ြ့ခငး်*+င် ့ညအချိန်တငွပဲွ်ေတာ်တညြ်ခငး်ြပ[ရန် အလိ0:+ိပါသလား။ 
(Ramadan) 

သမ#ာကျမ်းစာ အလိ0မ:+ိပါ  /  အလိ0:+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၅၈:၃-၇- ၆ငါ<0စသ်ကေ်သာအစာေ/0ာငြ်ခငး်ဟNမNကား၊ မတရားေသာ 

အချညအ်ေ<0ာငက်ိ6 ခkတြ်ခငး်၊ ေလးေသာ ဝနက်ိ6ချြခငး်၊ ညUFးဆခဲရံေသာ သNတိ6က့ိ6 လ,တြ်ခငး်၊ 
ထမ်းဘိ6း/0ိသမdကိ6 ချိVးြခငး်မဟ6တေ်လာ။  
:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၆:၁၆-၁၈ - ၁၆ သငတ်ိ6သ့ည ်အစာေ/0ာငြ်ခငး်အကျင်က့ိ6ကျင်ေ့သာအခါ လdိVR 
ဝ0ကေ်သာသNတိ6န့ညး်တN မျက<်0ာညUVိးငယ ်ြခငး်မ/0ိbက<0င်။့ ထိ6သNတိ6သ့ည ်မိမိတိ6အ့စာေ/0ာငသ်ည ်

ကိ6 လNများတိ6ေ့/0 R မ0ာ ထင/်0ားေစြခငး်င0ါ မိမိတိ6မ့ျက<်0ာကိ6 ဖျကတ်တb်က၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၁၈၃-၁၈၅ - ၁၈၃ အိ6-မ6အမ်ငန် ်ယံ6bကညြ်ခငး်သဒ�ါတရား /0ိbကက6နေ်သာသNအ 

ေပါငး် တိ6 ့၊ အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်အသငတ်ိ6ထ့ကအ်လျင/်0ိခဲb့ကေသာ သNတိ6အ့ေပuဝယဥ်ပ6သ ်

သတီငး် ေဆာကတ်ညရ်န ်ပညတေ်တာ်ကိ6 ြပsာနး်ေတာ်မN သကဲသ့ိ6ပ့င ်အသငတ်ိ6အ့ေပu၌လညး် ဥ 

ပ6သသ်တီငး်ေဆာကတ်ညရ်နအ်မိန ့ေ်တာ်ကိ6ြပsာနး်အတညြ်ပVေတာ်မNခဲေ့လ]ပီ။၁၈၅(ဆွယိာမ်ဥပ6
သ ်ေဆာကတ်ညရ်နအ်တကွ ်သတမ်0တထ်ားသည့ ်အနညး်ငယမ်dေသာ ေနရ့ကမ်ျားသည)် 

ရမဿွာန ်လပငြ်ဖစသ်ည။် ….အသငတ်ိ6အ့နကမ်0မညသ်Nမဆိ6 ထိ6(ရမဿွာန)်လြမတ ်<0င့b်ကVံ 
eကVိကခ်ဲပ့ါလdင ်ထိ6သNသည ်ယငး်လြမတ၌် (တစလ် ပတလ်ံ6း) ဥပ6သသ်တီငး်  
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်ဆ0ေတာငး်ြခငး်*+င် ့အစာေ:+ာငဥ်ပ0သေ်စာင်ြ့ခငး်ကိ0 အြခားသWများ 

ြမငေ်တွs *ိ0ငေ်သာေနရာတငွ ်ထင:်+ားစာွြပ[ြခငး်ကိ0 ပိ0မိ0*+စသ်ကသ်လား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မ*+စသ်ကပ်ါ  /  *+စသ်ကသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၆:၅-၈ - ၆ သငသ်ညဆ်6ေတာငး်ေသာအခါဆတိည်ရံာအခနး်သိ6ဝ့င၍်တခံါးကိ6 ပိတ ်

]ပီးမ0၊မထင/်0ားေသာအရပ်၌ /0ိေတာမ်Nေသာ သင၏်အဘကိ6ဆ6ေတာငး်ေလာ။့ မထင/်0ားေသာအရာ 

ကိ6 ြမငေ်တာ်မNေသာ သင၏်အဘသည ်အကျိVးကိ6 ထင/်0ားစာွေပးေတာ်မNလတံ။့  
:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၆:၁၆-၁၈ - ၁၆သငတ်ိ6သ့ည ်အစာေ/0ာငြ်ခငး်အကျင်က့ိ6ကျင်ေ့သာအခါ.. ၁၈ အစာ 

ေ/0ာငသ်ညက်ိ6လNများတိ6ေ့/0 R မ0ာမထင/်0ားေစဘ၊ဲ မထင/်0ားေသာအရပ်၌/0ိေတာမ်Nေသာ 

သငတ်ိ6အ့ဘေ/0 Rေတာ်၌သာထင/်0ားေစြခငး်င0ါ၊ေခါငး်ကိ6လမိ်းကျံေလာ။့မျက<်0ာကိ6လညး်သစ်
ေလာ။့ မထင/်0ား ေသာအရာကိ6ြမငေ်တာ်မNေသာ သငတ်ိ6အ့ဘသည ်အကျိVးကိ6 
ထင/်0ားစာွေပးေတာ်မNလတံ။့ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာေနစာေအ ့၄:၁၀၃ - တစဖ်န ်အသငတ်ိ6သ့ည ်‘ဆလွာသ’် ဝတြ်ပV၍]ပီးbကေသာအခါ အသင ်

တိ6သ့ည ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတက်ိ6 မတတ်တရ်ပ်လျကလ်ညး်ေကာငး်၊ ထိ6ငလ်ျကလ်ညး်ေကာငး်၊ 
လ ဲေလျာငး် လျကလ်ညး်ေကာငး်၊ ေအာကေ်မတ့သ သတရိ/0ိbကေလက6န။်  

စWရတလွဂ်�မ်အဟ ်၆၂:၉ -အိ6-'မ6အမ်ငန်'် သကဝ်ငယ်ံ6bကညသ်Nအေပါငး်တိ6 ့(ဂျzမ6အဟ)်ေသာbကာေန ့ 
တငွ‘်ဆ ွလာတ’်ဝတြ်ပVအံေ့သာင0ာ’အဇာန’်ေပးေသာအခါ အသငတ်ိ6သ့ညအ်လ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်

အားတသ 

သတရိ/0ိရာသိ6အ့ေဆာတလျငသ်ာွးbကေလက6န။်ထိ6မ0တစပ်ါးအသငတ်ိ6သ့ညေ်ရာငး်ဝယ ်မ\ကိ6 
စနွ ့လ်,တb်ကေလက6န။် အသငတ်ိ6 ့ သ/ိ0ိbကသညြ်ဖစမ်N အသငတ်ိ6အ့ဖိ6 ့ အေကာငး်ဆံ6းပင။် 
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်လWသားများကိ0 *+စစ်�*+စတ်ိ0ငး်၏လတစလ်အား  ေနအ့ချိန်တငွ ်အစာ 

ေ:+ာငဥ်ပ0သေ်စာင်ြ့ခငး်*+င် ့ညအချိန်တငွပဲွ်ေတာ်တညြ်ခငး်ြပ[ရန် အလိ0:+ိပါသလား။ 
(Ramadan) 

သမ#ာကျမ်းစာ အလိ0မ:+ိပါ  /  အလိ0:+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ:+ာယအနာဂတO ကိျမ်း ၅၈:၃-၇- ၆ငါ<0စသ်ကေ်သာအစာေ/0ာငြ်ခငး်ဟNမNကား၊ မတရားေသာ 

အချညအ်ေ<0ာငက်ိ6 ခkတြ်ခငး်၊ ေလးေသာ ဝနက်ိ6ချြခငး်၊ ညUFးဆခဲရံေသာ သNတိ6က့ိ6 လ,တြ်ခငး်၊ 
ထမ်းဘိ6း/0ိသမdကိ6 ချိVးြခငး်မဟ6တေ်လာ။  
:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၆:၁၆-၁၈ - ၁၆ သငတ်ိ6သ့ည ်အစာေ/0ာငြ်ခငး်အကျင်က့ိ6ကျင်ေ့သာအခါ လdိVR 
ဝ0ကေ်သာသNတိ6န့ညး်တN မျက<်0ာညUVိးငယ ်ြခငး်မ/0ိbက<0င်။့ ထိ6သNတိ6သ့ည ်မိမိတိ6အ့စာေ/0ာငသ်ည ်

ကိ6 လNများတိ6ေ့/0 R မ0ာ ထင/်0ားေစြခငး်င0ါ မိမိတိ6မ့ျက<်0ာကိ6 ဖျကတ်တb်က၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၁၈၃-၁၈၅ - ၁၈၃ အိ6-မ6အမ်ငန် ်ယံ6bကညြ်ခငး်သဒ�ါတရား /0ိbကက6နေ်သာသNအ 

ေပါငး် တိ6 ့၊ အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်အသငတ်ိ6ထ့ကအ်လျင/်0ိခဲb့ကေသာ သNတိ6အ့ေပuဝယဥ်ပ6သ ်

သတီငး် ေဆာကတ်ညရ်န ်ပညတေ်တာ်ကိ6 ြပsာနး်ေတာ်မN သကဲသ့ိ6ပ့င ်အသငတ်ိ6အ့ေပu၌လညး် ဥ 

ပ6သသ်တီငး်ေဆာကတ်ညရ်နအ်မိန ့ေ်တာ်ကိ6ြပsာနး်အတညြ်ပVေတာ်မNခဲေ့လ]ပီ။၁၈၅(ဆွယိာမ်ဥပ6
သ ်ေဆာကတ်ညရ်နအ်တကွ ်သတမ်0တထ်ားသည့ ်အနညး်ငယမ်dေသာ ေနရ့ကမ်ျားသည)် 

ရမဿွာန ်လပငြ်ဖစသ်ည။် ….အသငတ်ိ6အ့နကမ်0မညသ်Nမဆိ6 ထိ6(ရမဿွာန)်လြမတ ်<0င့b်ကVံ 
eကVိကခ်ဲပ့ါလdင ်ထိ6သNသည ်ယငး်လြမတ၌် (တစလ် ပတလ်ံ6း) ဥပ6သသ်တီငး်  
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်ယံ05ကညသ်Wများကိ0 ဆယဘ်ိ0တ့စဘ်ိ0ေ့ပးလ�ရန်*+င်အ့လ�ဒါနြပ[ရန် 

ေမxာ်လင်ပ့ါသလား။ (Zekat) 
သမ#ာကျမ်းစာ ေမxာ်လင်သ့ည ်/  ေမxာ်လင်သ့ည ်  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

မာလခိအနာဂတO ကိျမ်း ၃:၈- လNသည ်ဘ6ရားသခင၏်ဥစoာေတာ်ကိ6 လ6ယNရ မညေ်လာ။ သိ6ေ့သာ် 
လညး်၊ သငတ်ိ6သ့ည ်ငါဥ့စoာကိ6 လ6ယN bက]ပီ။ အကk<်6ပ်တိ6သ့ည ်အဘယသ်ိ6 ့ လ6ယNပါသနညး်ဟ6 
သငတ်ိ6ေ့မးလdင၊် ဆယဘ်ိ6တ့ဘိ6က့ိ6၎ငး်၊ ပNေဇာ်သက� ာတိ6 ့ ကိ6၎ငး် လ6ယNbက]ပီ။  
:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၆:၃ -သငသ်ည ်အလ�ဒါနကိ6ေပးေသာအခါ ေပးေbကာငး်ကိ6 မထင/်0ားေစြခငး် 
င0ါ၊ လကျ်ာလကြ်ပVသည ်အမ\ကိ6 လကဝ်ဲလကမ်dမသေိစ<0င်။့  
:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁၉:၂၁-၂၃ -...သငသ်ညစ်ံ6လငြ်ခငး်သိ6 ့ ေရာကလ်ိ6လdငသ်ာွးေလာ။့ ကိ6ယဥ်စoာ 

များကိ6ေရာငး်၍ ဆငး်ရဲ ေသာသNတိ6အ့ား ေပးေလာ။့ ထိ6သိ6 ့ြပVလdင ်ေကာငး်ကငဘ်ံ6၌ ဘ�ာကိ6ရ 

လမိ်မ့ည။် သိ6 ့]ပီးမ0 ငါေ့နာကသ်ိ6 ့ လိ6က ်ေလာဟ့6 မိန်ေ့တာ်မN၏။  
:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၁၁:၄၁ - ....တတ<်ိ6ငသ်မdအတိ6ငး် ဆငး်ရဲသားတိ6အ့ား စနွ် ့eကbဲကေလာ။့.... 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၁၇၇ - ထိ6 ့ြပင ်ယငး်သNတိ6သ့ည ်ဆလွာတ ်ဝတြ်ပVbက၏။ ဇကာတတ်ရားဝငဒ်ါန 

ေbကး ကိ6လညး် ေပးလ�bက၏။ 

တဗ်ဘ ီ၉:၁၀၃-၁၀၄ - ၁၀၃ အသငသ်ည ်ထိ6သNတိ6၏့ဥစoာပစoညး်များထမဲ0 အလ�ဝတ� Vကိ6 လကခ် ံ

ယNလိ6ကပ်ါ။ ၁၀၄မ6ချဧကန ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ညပ်င…်…. အလ�ဒါနဝတ� Vပစoညး်များကိ6 
လကခ်ေံတာ်မNသညက်ိ6လညး်ေကာငး်၊ ထိ6သNများ မသbိကေလသေလာ။  

စWရတလွမ်0အမိ်*W(န်) ၂၃:၁၊ ၄ -၁ဧကနမ်လွ ဲ(အbကင)် "မ6အမ်ငန်"် သကဝ်ငယ်ံ6 bကညသ်Nတိ6သ့ည ်

ဧကန ်မလွ ဲေအာငြ်မငခ်ဲb့ကေချ]ပီ။ ၄ထိ6 ့ြပင ်ထိ6("မ6အမ်ငန်"် သကဝ်ငယ်ံ6bကည)်သNတိ6သ့ည ်(မိမိတိ6 ့ 
စတိ ်<0လံ6းများ) စငb်ကယသ်န်/့0ငး်အံေ့သာင0ာ (ေကာငး်မ\များကိ6) ြပVလ6ပ်သNများ ြဖစb်ကက6န၏်။  
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်ေနစ့�ေနတ့ိ0ငး် တWညေီသာအချိန်ငါး�ကမ်ိတငွ ်ထပ်ခါထပ်ခါဝတြ်ပ[ 
ဆ0ေတာငး်သည့်မBကိ0 နားေထာငလ်ိ0ပါသလား။ (Namaz) 

သမ#ာကျမ်းစာ နားမေထာငလ်ိ0ပါ  /  နားေထာငလ်ိ0သည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င။် ၆:၇ - သငတ်ိ6သ့ည ်ဆ6ေတာငး်ေသာအခါ သာသနာပလNနညး်တN အချညး်<0းီ 
ေသာစကားြဖင် ့အထပ်ထပ် မ�မကb်က<0င်။့ ထိ6သNတိ6သ့ည ်များစာွေသာစကားအားြဖင် ့မိမိတိ6 ့ 
အလိ6ြပည်စ့ံ6မညဟ်6 ထငမ်0တb်က၏။  

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င။် ၄:၂၄ - ဘ6ရားသခငသ်ည ်နဝံိညာFြဖစေ်တာ်မN၏။ ဘ6ရားသခငက်ိ6 
ကိ6းကယွေ်သာသNတိ6သ့ည၊် နဝံိညာF<0င် ့၎ငး်၊ သစoာ<0င်၎့ငး် ကိ6းကယွရ်မညဟ်6 မိန်ေ့တာ်မN၏။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၄၅ - အသငတ်ိ6သ့ည ်ခ<{တီရားြဖင့ ်လညး်ေကာငး်၊ ဆလွာတဝ်တြ်ပVြခငး်ြဖင့ ်
လညး်ေကာငး်၊  
စWရာဟWဒ ်၁၁:၁၁၄ - ၎ငး်ြပင ်အသငသ်ည ်ဆလွာတဝ်တြ်ပVမ\ကိ6ေန၏့<0စဖ်ကအ်စနွး်၌လညး် 
ေကာငး်၊ ည၏အစတိအ်ပိ6ငး်များ၌လညး်ေကာငး်၊ ေဆာကတ်ညပ်ါေလ။  

စWရတလွအ်စ_ရာအလီ ်၁၇:၇၈-(အိ6-နဗီတမနေ်တာ်) အသငသ်ညေ်နမနွး်လွခဲျိနမ်0စ၍ည�့်ေမ0ာငခ်ျိန ်
အထ ိဆလွာတ ်ဝတြ်ပVမ\ကိ6 ေဆာကတ်ညပ်ါေလ။ ၎ငး်ြပင ်မိ6းေသာကခ်ျိန ်ဆလွာတဝ်တြ်ပVမ\ကိ6 
ေဆာကတ်ည ်ပါေလ။ ဧကနမ်လွ ဲမိ6းေသာကခ်ျိန ်ဆလွာတဝ်တြ်ပVမ\သည ်(မလာအကိဟ ်ေကာငး် 
ကငတ်မန ်များ) လာေရာကခ်ျိနပ်င ်ြဖစေ်ချသတညး်။ 
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်ယံ05ကညသ်Wများကိ0 ဆယဘ်ိ0တ့စဘ်ိ0ေ့ပးလ�ရန်*+င်အ့လ�ဒါနြပ[ရန် 

ေမxာ်လင်ပ့ါသလား။ (Zekat) 
သမ#ာကျမ်းစာ ေမxာ်လင်သ့ည ်/  ေမxာ်လင်သ့ည ်  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

မာလခိအနာဂတO ကိျမ်း ၃:၈- လNသည ်ဘ6ရားသခင၏်ဥစoာေတာ်ကိ6 လ6ယNရ မညေ်လာ။ သိ6ေ့သာ ်

လညး်၊ သငတ်ိ6သ့ည ်ငါဥ့စoာကိ6 လ6ယN bက]ပီ။ အကk<်6ပ်တိ6သ့ည ်အဘယသ်ိ6 ့ လ6ယNပါသနညး်ဟ6 
သငတ်ိ6ေ့မးလdင၊် ဆယဘ်ိ6တ့ဘိ6က့ိ6၎ငး်၊ ပNေဇာ်သက� ာတိ6 ့ ကိ6၎ငး် လ6ယNbက]ပီ။  
:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၆:၃ -သငသ်ည ်အလ�ဒါနကိ6ေပးေသာအခါ ေပးေbကာငး်ကိ6 မထင/်0ားေစြခငး် 
င0ါ၊ လကျ်ာလကြ်ပVသည ်အမ\ကိ6 လကဝ်ဲလကမ်dမသေိစ<0င်။့  
:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁၉:၂၁-၂၃ -...သငသ်ညစ်ံ6လငြ်ခငး်သိ6 ့ ေရာကလ်ိ6လdငသ်ာွးေလာ။့ ကိ6ယဥ်စoာ 

များကိ6ေရာငး်၍ ဆငး်ရဲ ေသာသNတိ6အ့ား ေပးေလာ။့ ထိ6သိ6 ့ြပVလdင ်ေကာငး်ကငဘ်ံ6၌ ဘ�ာကိ6ရ 

လမိ်မ့ည။် သိ6 ့]ပီးမ0 ငါေ့နာကသ်ိ6 ့ လိ6က ်ေလာဟ့6 မိန်ေ့တာ်မN၏။  
:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၁၁:၄၁ - ....တတ<်ိ6ငသ်မdအတိ6ငး် ဆငး်ရဲသားတိ6အ့ား စနွ် ့eကbဲကေလာ။့.... 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၁၇၇ - ထိ6 ့ြပင ်ယငး်သNတိ6သ့ည ်ဆလွာတ ်ဝတြ်ပVbက၏။ ဇကာတတ်ရားဝငဒ်ါန 

ေbကး ကိ6လညး် ေပးလ�bက၏။ 

တဗ်ဘ ီ၉:၁၀၃-၁၀၄ - ၁၀၃ အသငသ်ည ်ထိ6သNတိ6၏့ဥစoာပစoညး်များထမဲ0 အလ�ဝတ� Vကိ6 လကခ် ံ

ယNလိ6ကပ်ါ။ ၁၀၄မ6ချဧကန ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ညပ်င…်…. အလ�ဒါနဝတ� Vပစoညး်များကိ6 
လကခ်ေံတာ်မNသညက်ိ6လညး်ေကာငး်၊ ထိ6သNများ မသbိကေလသေလာ။  

စWရတလွမ်0အမိ်*W(န်) ၂၃:၁၊ ၄ -၁ဧကနမ်လွ ဲ(အbကင)် "မ6အမ်ငန်"် သကဝ်ငယ်ံ6 bကညသ်Nတိ6သ့ည ်

ဧကန ်မလွ ဲေအာငြ်မငခ်ဲb့ကေချ]ပီ။ ၄ထိ6 ့ြပင ်ထိ6("မ6အမ်ငန်"် သကဝ်ငယ်ံ6bကည)်သNတိ6သ့ည ်(မိမိတိ6 ့ 
စတိ ်<0လံ6းများ) စငb်ကယသ်န်/့0ငး်အံေ့သာင0ာ (ေကာငး်မ\များကိ6) ြပVလ6ပ်သNများ ြဖစb်ကက6န၏်။  

၁၄၀။. 140 

ဘ0ရားသခငသ်ည ်ေနစ့�ေနတ့ိ0ငး် တWညေီသာအချိန်ငါး�ကမ်ိတငွ ်ထပ်ခါထပ်ခါဝတြ်ပ[ 
ဆ0ေတာငး်သည့်မBကိ0 နားေထာငလ်ိ0ပါသလား။ (Namaz) 

သမ#ာကျမ်းစာ နားမေထာငလ်ိ0ပါ  /  နားေထာငလ်ိ0သည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င။် ၆:၇ - သငတ်ိ6သ့ည ်ဆ6ေတာငး်ေသာအခါ သာသနာပလNနညး်တN အချညး်<0းီ 
ေသာစကားြဖင် ့အထပ်ထပ် မ�မကb်က<0င်။့ ထိ6သNတိ6သ့ည ်များစာွေသာစကားအားြဖင် ့မိမိတိ6 ့ 
အလိ6ြပည်စ့ံ6မညဟ်6 ထငမ်0တb်က၏။  

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င။် ၄:၂၄ - ဘ6ရားသခငသ်ည ်နဝံိညာFြဖစေ်တာ်မN၏။ ဘ6ရားသခငက်ိ6 
ကိ6းကယွေ်သာသNတိ6သ့ည၊် နဝံိညာF<0င် ့၎ငး်၊ သစoာ<0င်၎့ငး် ကိ6းကယွရ်မညဟ်6 မိန်ေ့တာ်မN၏။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၄၅ - အသငတ်ိ6သ့ည ်ခ<{တီရားြဖင့ ်လညး်ေကာငး်၊ ဆလွာတဝ်တြ်ပVြခငး်ြဖင့ ်
လညး်ေကာငး်၊  
စWရာဟWဒ ်၁၁:၁၁၄ - ၎ငး်ြပင ်အသငသ်ည ်ဆလွာတဝ်တြ်ပVမ\ကိ6ေန၏့<0စဖ်ကအ်စနွး်၌လညး် 
ေကာငး်၊ ည၏အစတိအ်ပိ6ငး်များ၌လညး်ေကာငး်၊ ေဆာကတ်ညပ်ါေလ။  

စWရတလွအ်စ_ရာအလီ ်၁၇:၇၈-(အိ6-နဗီတမနေ်တာ်) အသငသ်ညေ်နမနွး်လွခဲျိနမ်0စ၍ည�့်ေမ0ာငခ်ျိန ်
အထ ိဆလွာတ ်ဝတြ်ပVမ\ကိ6 ေဆာကတ်ညပ်ါေလ။ ၎ငး်ြပင ်မိ6းေသာကခ်ျိန ်ဆလွာတဝ်တြ်ပVမ\ကိ6 
ေဆာကတ်ည ်ပါေလ။ ဧကနမ်လွ ဲမိ6းေသာကခ်ျိန ်ဆလွာတဝ်တြ်ပVမ\သည ်(မလာအကိဟ ်ေကာငး် 
ကငတ်မန ်များ) လာေရာကခ်ျိနပ်င ်ြဖစေ်ချသတညး်။ 
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်ယံ05ကညသ်Wများကိ0 ဆယဘ်ိ0တ့စဘ်ိ0ေ့ပးလ�ရန်*+င်အ့လ�ဒါနြပ[ရန် 

ေမxာ်လင်ပ့ါသလား။ (Zekat) 
သမ#ာကျမ်းစာ ေမxာ်လင်သ့ည ်/  ေမxာ်လင်သ့ည ်  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

မာလခိအနာဂတO ကိျမ်း ၃:၈- လNသည ်ဘ6ရားသခင၏်ဥစoာေတာ်ကိ6 လ6ယNရ မညေ်လာ။ သိ6ေ့သာ် 
လညး်၊ သငတ်ိ6သ့ည ်ငါဥ့စoာကိ6 လ6ယN bက]ပီ။ အကk<်6ပ်တိ6သ့ည ်အဘယသ်ိ6 ့ လ6ယNပါသနညး်ဟ6 
သငတ်ိ6ေ့မးလdင၊် ဆယဘ်ိ6တ့ဘိ6က့ိ6၎ငး်၊ ပNေဇာ်သက� ာတိ6 ့ ကိ6၎ငး် လ6ယNbက]ပီ။  
:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၆:၃ -သငသ်ည ်အလ�ဒါနကိ6ေပးေသာအခါ ေပးေbကာငး်ကိ6 မထင/်0ားေစြခငး် 
င0ါ၊ လကျ်ာလကြ်ပVသည ်အမ\ကိ6 လကဝ်ဲလကမ်dမသေိစ<0င်။့  
:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁၉:၂၁-၂၃ -...သငသ်ညစ်ံ6လငြ်ခငး်သိ6 ့ ေရာကလ်ိ6လdငသ်ာွးေလာ။့ ကိ6ယဥ်စoာ 

များကိ6ေရာငး်၍ ဆငး်ရဲ ေသာသNတိ6အ့ား ေပးေလာ။့ ထိ6သိ6 ့ြပVလdင ်ေကာငး်ကငဘ်ံ6၌ ဘ�ာကိ6ရ 

လမိ်မ့ည။် သိ6 ့]ပီးမ0 ငါေ့နာကသ်ိ6 ့ လိ6က ်ေလာဟ့6 မိန်ေ့တာ်မN၏။  
:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၁၁:၄၁ - ....တတ<်ိ6ငသ်မdအတိ6ငး် ဆငး်ရဲသားတိ6အ့ား စနွ် ့eကbဲကေလာ။့.... 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၁၇၇ - ထိ6 ့ြပင ်ယငး်သNတိ6သ့ည ်ဆလွာတ ်ဝတြ်ပVbက၏။ ဇကာတတ်ရားဝငဒ်ါန 

ေbကး ကိ6လညး် ေပးလ�bက၏။ 

တဗ်ဘ ီ၉:၁၀၃-၁၀၄ - ၁၀၃ အသငသ်ည ်ထိ6သNတိ6၏့ဥစoာပစoညး်များထမဲ0 အလ�ဝတ� Vကိ6 လကခ် ံ

ယNလိ6ကပ်ါ။ ၁၀၄မ6ချဧကန ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ညပ်င…်…. အလ�ဒါနဝတ� Vပစoညး်များကိ6 
လကခ်ေံတာ်မNသညက်ိ6လညး်ေကာငး်၊ ထိ6သNများ မသbိကေလသေလာ။  

စWရတလွမ်0အမိ်*W(န်) ၂၃:၁၊ ၄ -၁ဧကနမ်လွ ဲ(အbကင)် "မ6အမ်ငန်"် သကဝ်ငယ်ံ6 bကညသ်Nတိ6သ့ည ်

ဧကန ်မလွ ဲေအာငြ်မငခ်ဲb့ကေချ]ပီ။ ၄ထိ6 ့ြပင ်ထိ6("မ6အမ်ငန်"် သကဝ်ငယ်ံ6bကည)်သNတိ6သ့ည ်(မိမိတိ6 ့ 
စတိ ်<0လံ6းများ) စငb်ကယသ်န်/့0ငး်အံေ့သာင0ာ (ေကာငး်မ\များကိ6) ြပVလ6ပ်သNများ ြဖစb်ကက6န၏်။  
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်ေနစ့�ေနတ့ိ0ငး် တWညေီသာအချိန်ငါး�ကမ်ိတငွ ်ထပ်ခါထပ်ခါဝတြ်ပ[ 
ဆ0ေတာငး်သည့်မBကိ0 နားေထာငလ်ိ0ပါသလား။ (Namaz) 

သမ#ာကျမ်းစာ နားမေထာငလ်ိ0ပါ  /  နားေထာငလ်ိ0သည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င။် ၆:၇ - သငတ်ိ6သ့ည ်ဆ6ေတာငး်ေသာအခါ သာသနာပလNနညး်တN အချညး်<0းီ 
ေသာစကားြဖင် ့အထပ်ထပ် မ�မကb်က<0င်။့ ထိ6သNတိ6သ့ည ်များစာွေသာစကားအားြဖင် ့မိမိတိ6 ့ 
အလိ6ြပည်စ့ံ6မညဟ်6 ထငမ်0တb်က၏။  

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င။် ၄:၂၄ - ဘ6ရားသခငသ်ည ်နဝံိညာFြဖစေ်တာ်မN၏။ ဘ6ရားသခငက်ိ6 
ကိ6းကယွေ်သာသNတိ6သ့ည၊် နဝံိညာF<0င် ့၎ငး်၊ သစoာ<0င်၎့ငး် ကိ6းကယွရ်မညဟ်6 မိန်ေ့တာ်မN၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၄၅ - အသငတ်ိ6သ့ည ်ခ<{တီရားြဖင့ ်လညး်ေကာငး်၊ ဆလွာတဝ်တြ်ပVြခငး်ြဖင့ ်
လညး်ေကာငး်၊  
စWရာဟWဒ ်၁၁:၁၁၄ - ၎ငး်ြပင ်အသငသ်ည ်ဆလွာတဝ်တြ်ပVမ\ကိ6ေန၏့<0စဖ်ကအ်စနွး်၌လညး် 
ေကာငး်၊ ည၏အစတိအ်ပိ6ငး်များ၌လညး်ေကာငး်၊ ေဆာကတ်ညပ်ါေလ။  

စWရတလွအ်စ_ရာအလီ ်၁၇:၇၈-(အိ6-နဗီတမနေ်တာ်) အသငသ်ညေ်နမနွး်လွခဲျိနမ်0စ၍ည�့်ေမ0ာငခ်ျိန ်
အထ ိဆလွာတ ်ဝတြ်ပVမ\ကိ6 ေဆာကတ်ညပ်ါေလ။ ၎ငး်ြပင ်မိ6းေသာကခ်ျိန ်ဆလွာတဝ်တြ်ပVမ\ကိ6 
ေဆာကတ်ည ်ပါေလ။ ဧကနမ်လွ ဲမိ6းေသာကခ်ျိန ်ဆလွာတဝ်တြ်ပVမ\သည ်(မလာအကိဟ ်ေကာငး် 
ကငတ်မန ်များ) လာေရာကခ်ျိနပ်င ်ြဖစေ်ချသတညး်။ 
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်ယံ05ကညသ်Wများကိ0 ဆယဘ်ိ0တ့စဘ်ိ0ေ့ပးလ�ရန်*+င်အ့လ�ဒါနြပ[ရန် 

ေမxာ်လင်ပ့ါသလား။ (Zekat) 
သမ#ာကျမ်းစာ ေမxာ်လင်သ့ည ်/  ေမxာ်လင်သ့ည ်  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

မာလခိအနာဂတO ကိျမ်း ၃:၈- လNသည ်ဘ6ရားသခင၏်ဥစoာေတာ်ကိ6 လ6ယNရ မညေ်လာ။ သိ6ေ့သာ ်

လညး်၊ သငတ်ိ6သ့ည ်ငါဥ့စoာကိ6 လ6ယN bက]ပီ။ အကk<်6ပ်တိ6သ့ည ်အဘယသ်ိ6 ့ လ6ယNပါသနညး်ဟ6 
သငတ်ိ6ေ့မးလdင၊် ဆယဘ်ိ6တ့ဘိ6က့ိ6၎ငး်၊ ပNေဇာ်သက� ာတိ6 ့ ကိ6၎ငး် လ6ယNbက]ပီ။  
:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၆:၃ -သငသ်ည ်အလ�ဒါနကိ6ေပးေသာအခါ ေပးေbကာငး်ကိ6 မထင/်0ားေစြခငး် 
င0ါ၊ လကျ်ာလကြ်ပVသည ်အမ\ကိ6 လကဝ်ဲလကမ်dမသေိစ<0င်။့  
:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁၉:၂၁-၂၃ -...သငသ်ညစ်ံ6လငြ်ခငး်သိ6 ့ ေရာကလ်ိ6လdငသ်ာွးေလာ။့ ကိ6ယဥ်စoာ 

များကိ6ေရာငး်၍ ဆငး်ရဲ ေသာသNတိ6အ့ား ေပးေလာ။့ ထိ6သိ6 ့ြပVလdင ်ေကာငး်ကငဘ်ံ6၌ ဘ�ာကိ6ရ 

လမိ်မ့ည။် သိ6 ့]ပီးမ0 ငါေ့နာကသ်ိ6 ့ လိ6က ်ေလာဟ့6 မိန်ေ့တာ်မN၏။  
:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၁၁:၄၁ - ....တတ<်ိ6ငသ်မdအတိ6ငး် ဆငး်ရဲသားတိ6အ့ား စနွ် ့eကbဲကေလာ။့.... 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၁၇၇ - ထိ6 ့ြပင ်ယငး်သNတိ6သ့ည ်ဆလွာတ ်ဝတြ်ပVbက၏။ ဇကာတတ်ရားဝငဒ်ါန 

ေbကး ကိ6လညး် ေပးလ�bက၏။ 

တဗ်ဘ ီ၉:၁၀၃-၁၀၄ - ၁၀၃ အသငသ်ည ်ထိ6သNတိ6၏့ဥစoာပစoညး်များထမဲ0 အလ�ဝတ� Vကိ6 လကခ် ံ

ယNလိ6ကပ်ါ။ ၁၀၄မ6ချဧကန ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ညပ်င…်…. အလ�ဒါနဝတ� Vပစoညး်များကိ6 
လကခ်ေံတာ်မNသညက်ိ6လညး်ေကာငး်၊ ထိ6သNများ မသbိကေလသေလာ။  

စWရတလွမ်0အမိ်*W(န်) ၂၃:၁၊ ၄ -၁ဧကနမ်လွ ဲ(အbကင)် "မ6အမ်ငန်"် သကဝ်ငယ်ံ6 bကညသ်Nတိ6သ့ည ်

ဧကန ်မလွ ဲေအာငြ်မငခ်ဲb့ကေချ]ပီ။ ၄ထိ6 ့ြပင ်ထိ6("မ6အမ်ငန်"် သကဝ်ငယ်ံ6bကည)်သNတိ6သ့ည ်(မိမိတိ6 ့ 
စတိ ်<0လံ6းများ) စငb်ကယသ်န်/့0ငး်အံေ့သာင0ာ (ေကာငး်မ\များကိ6) ြပVလ6ပ်သNများ ြဖစb်ကက6န၏်။  
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်ေနစ့�ေနတ့ိ0ငး် တWညေီသာအချိန်ငါး�ကမ်ိတငွ ်ထပ်ခါထပ်ခါဝတြ်ပ[ 
ဆ0ေတာငး်သည့်မBကိ0 နားေထာငလ်ိ0ပါသလား။ (Namaz) 

သမ#ာကျမ်းစာ နားမေထာငလ်ိ0ပါ  /  နားေထာငလ်ိ0သည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င။် ၆:၇ - သငတ်ိ6သ့ည ်ဆ6ေတာငး်ေသာအခါ သာသနာပလNနညး်တN အချညး်<0းီ 
ေသာစကားြဖင် ့အထပ်ထပ် မ�မကb်က<0င်။့ ထိ6သNတိ6သ့ည ်များစာွေသာစကားအားြဖင် ့မိမိတိ6 ့ 
အလိ6ြပည်စ့ံ6မညဟ်6 ထငမ်0တb်က၏။  

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င။် ၄:၂၄ - ဘ6ရားသခငသ်ည ်နဝံိညာFြဖစေ်တာ်မN၏။ ဘ6ရားသခငက်ိ6 
ကိ6းကယွေ်သာသNတိ6သ့ည၊် နဝံိညာF<0င် ့၎ငး်၊ သစoာ<0င်၎့ငး် ကိ6းကယွရ်မညဟ်6 မိန်ေ့တာ်မN၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၄၅ - အသငတ်ိ6သ့ည ်ခ<{တီရားြဖင့ ်လညး်ေကာငး်၊ ဆလွာတဝ်တြ်ပVြခငး်ြဖင့ ်
လညး်ေကာငး်၊  
စWရာဟWဒ ်၁၁:၁၁၄ - ၎ငး်ြပင ်အသငသ်ည ်ဆလွာတဝ်တြ်ပVမ\ကိ6ေန၏့<0စဖ်ကအ်စနွး်၌လညး် 
ေကာငး်၊ ည၏အစတိအ်ပိ6ငး်များ၌လညး်ေကာငး်၊ ေဆာကတ်ညပ်ါေလ။  

စWရတလွအ်စ_ရာအလီ ်၁၇:၇၈-(အိ6-နဗီတမနေ်တာ်) အသငသ်ညေ်နမနွး်လွခဲျိနမ်0စ၍ည�့်ေမ0ာငခ်ျိန ်
အထ ိဆလွာတ ်ဝတြ်ပVမ\ကိ6 ေဆာကတ်ညပ်ါေလ။ ၎ငး်ြပင ်မိ6းေသာကခ်ျိန ်ဆလွာတဝ်တြ်ပVမ\ကိ6 
ေဆာကတ်ည ်ပါေလ။ ဧကနမ်လွ ဲမိ6းေသာကခ်ျိန ်ဆလွာတဝ်တြ်ပVမ\သည ်(မလာအကိဟ ်ေကာငး် 
ကငတ်မန ်များ) လာေရာကခ်ျိနပ်င ်ြဖစေ်ချသတညး်။ 
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်ယံ05ကညသ်Wများကိ0 ၄ငး်တိ0၏့ဘဝအသကတ်ာတငွ ်အနညး်ဆံ0းတစ�်ကမ်ိ 

သန်:့+ငး်ေသာေနရာဌာနသိ0 ့ ဘ0ရားဖWးသာွးေရာကရ်န် ေမxာ်လင်ပ့ါသလား။ (ဟဂျ)် 
သမ#ာကျမ်းစာ မေမxာ်လင်ပ့ါ  /  ေမxာ်လင်သ့ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၄:၂၄-၂၆ - ၂၆ ထိ6ေ့bကာင် ့သNတိ6က့ခရစေ်တာ်သည ်ေတာ၌/0ိသညဟ်6ဆိ6ေသာ ်

လညး် မထကွမ်သာွးbက<0င်။့ တိ6ကခ်နး်၌ /0ိသညဟ်6 ဆိ6ေသာ်လညး် မယံ6bက<0င်။့ 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၄:၁၉-၂၄ - ၂၁ ေယr\က၊ အချငး်မိနး်မ၊ ငါစ့ကားကိ6ယံ6ေလာ။့ ဤေတာငသ်ိ6 ့ 
မလာ၊ ေယr6/0လင]်မိV Rသိ6မ့သာွးဘ ဲခမညး်ေတာ်ကိ6ကိ6းကယွရ်မည ်

အချိနက်ာလေရာကဆ်/ဲ0ိ၏။၂၄ ဘ6ရားသခငသ်ည ်နဝံိညာFြဖစေ်တာ်မN၏။ ဘ6ရားသခငက်ိ6 
ကိ6းကယွေ်သာသNတိ6သ့ည၊် နဝံိညာF <0င်၎့ငး်၊ သစoာ<0င်၎့ငး် ကိ6းကယွရ်မညဟ်6 မိန်ေ့တာ်မN၏။ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၁၉၆ - ထိ6မ0တပါး အသငတ်ိ6သ့ည ်ဟဂျ ်<0င့ ်အ6မ်ရဟ ်ကိ6 အလ> ာဟအ်/0ငက်ိ6သာ 

လdငရ်ညစ်Nး၍ ြပည့စ်ံ6]ပီးစးီေအာင ်ြပVbကေလက6န။်  

စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၉၇ -…တဖန ်လNများအေပuဝယ ်တာဝန/်0ိသညမ်0ာ၊အbကငသ်Nသညထ်ိ6အမိ် 
ေတာ ်သိ6အ့ေရာက ်ခရီးသာွးရနတ်တစ်မွ်း <ိ6ငခ်ဲ ့ပါလdင၊် အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်(<0စသ်ကေ်တာ်မN 
ရန)် အတကွ ်ထိ6အမိ်ေတာသ်ိ6 ့ သာွးေရာက ်ဟဂျ်ြပVရန ်(ထိ6သNအ့ေပu၌) တာဝန/်0ိေပသည။် 
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်ယေနလ့Wသားများကိ0 တစ*်+စတ်စ�်ကမ်ိ တရိိ စ�ာန်ပWေဇာ်ပသရန် အလိ0:+ိ 
ေနဆလဲား။ (Kurban) 

သမ#ာကျမ်းစာ အလိ0မ:+ိပါ  /  အလိ0:+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဆာလကံျမ်း ၅၁:၁၆-၁၇ - ၁၆ ယဇ်ပNေဇာ်ြခငး်ကိ6 အလိ6ေတာ်မ/0ိ။ သိ6မ့ဟ6တလ်dင ်ယဇ်ပNေဇာ်ပါ 
မည။် မီးr\ ိ Rေသာ ယဇ်ပNေဇာ်ြခငး်ကိ6ပင ်<0စသ်ကေ်တာ်မမN။ ၁၇ ဘ6ရားသခင<်0စသ်ကေ်တာ်မNေသာ 

ယဇ်မNကား၊ ကျိVးပဲေ့သာစတိေ်ပတညး်။ အိ6ဘ6ရားသခင၊် ကိ6ယေ်တာ ်သည ်ကျိVးပဲေ့bကမေွသာ 

<0လံ6းကိ6 ြငငး်ပယေ်တာ်မမN တတပ်ါ။ 

ေဟ`ဗဲဩဝါဒစာ ၉:၁၁-၁၂၊ ၂၅-၂၈ - ၁၁ ခရစေ်တာ်သည.်.၁၂ငါတိ6အ့ဘိ6ထ့ာဝရေရွး<\တြ်ခငး် ေကျးဇNး 
ကိ6ခရံ၍ ဆတိအ်ေသးွ၊ <ာွးကေလးအေသးွ<0င်မ့ဟ6တ၊် မိမိအေသးွေတာ်<0င် ့သန်/့0ငး်ေရးဌာနထ ဲ

သိ6 ့ တခါတညး်ဝငေ်တာ်မN၏။ ၂၅..ခရစေ်တာ်သညအ်ဖနမ်ျားစာွကိ6ယက်ိ6ပNေဇာ်ရသညမ်ဟ6တ။် ၂၆ 

ထိ6သိ6ပ့Nေဇာ်ရသညမ်0နလ်dင၊် ကမ�ာဦးမ0စ၍ အဖနမ်ျားစာွ အေသခေံတာ်မNရ၏။ယခ6မNကား၊ 
ဤကပ် ကာလအဆံ6း၌ တခါတညး် ကိ6ယက်ိ6 ပNေဇာ်ေသာအားြဖင် ့အြပစမ်ျားကိ6 
သ6တသ်ငပ်ယ/်0ငး်ြခငး်င0ါ ေပuထနွး်ေတာ်မN၏။ ၂၈ထိ6နညး်တN၊ ခရစေ်တာ်သည ်လNများအြပစတ်ိ6က့ိ6 
ခြံခငး်င0ါ တခါတညး် ကိ6ယက်ိ6ပNေဇာ်]ပီးမ0... 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၁၉၆ - …အသင ်တိ6အ့နကမ်0 တစဦ်းတစေ်ယာကသ်ည ်နာမကျနး် ြဖစခ်ဲေ့သာ်၊ 
သိ6တ့ညး် မဟ6တ ်ထိ6သN၏ဦးေခါငး်၌ တစစ်ံ6တစခ်6ေသာအနာေရာဂါစွကဲပ်ခဲေ့သာ်ထိ6သNသညဥ်ပ6သ ်

သတီငး် ေဆာကတ်ညြ်ခငး်အားြဖင့ ်ေသာ်လညး်ေကာငး်၊ (သNဆငး်ရဲတိ6အ့ားစားေသာက ်ဘယွရ်ာ 

များကိ6) ေပးလ�ြခငး်အားြဖင့ေ်သာ်လညး်ေကာငး်၊ (သားေကာငက်ိ6 အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏် နာမံ 
ေတာ်ြဖင့)် လ0းီြဖတြ်ခငး် အားြဖင့ေ်သာ် လညး်ေကာငး် အစားေပးbကရမည။်  

ဟဂျ ်၂၂:၂၈၊ ၃၄ - ဒ6ကpတိများ အားလညး် ေကkးေမးွbကေလက6န။်၃၄ စငစ်စ ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်
သာသနာဝငအ်6ပ်စ6တိ6ငး်အဖိ6 ့ ၎ငး်တိ6သ့ည ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏် နာမေတာ် ထိ6အ/0ငြ်မတက် 
မိမိတိ6အ့ား အစားအစာအြဖစ ်ချီးြမUင့ေ်ပးသနားေတာ်မNခဲေ့သာ အေြခေလးေချာငး်  
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်ယံ05ကညသ်Wများကိ0 ၄ငး်တိ0၏့ဘဝအသကတ်ာတငွ ်အနညး်ဆံ0းတစ�်ကမ်ိ 

သန်:့+ငး်ေသာေနရာဌာနသိ0 ့ ဘ0ရားဖWးသာွးေရာကရ်န် ေမxာ်လင်ပ့ါသလား။ (ဟဂျ)် 
သမ#ာကျမ်းစာ မေမxာ်လင်ပ့ါ  /  ေမxာ်လင်သ့ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၄:၂၄-၂၆ - ၂၆ ထိ6ေ့bကာင် ့သNတိ6က့ခရစေ်တာ်သည ်ေတာ၌/0ိသညဟ်6ဆိ6ေသာ ်

လညး် မထကွမ်သာွးbက<0င်။့ တိ6ကခ်နး်၌ /0ိသညဟ်6 ဆိ6ေသာ်လညး် မယံ6bက<0င်။့ 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၄:၁၉-၂၄ - ၂၁ ေယr\က၊ အချငး်မိနး်မ၊ ငါစ့ကားကိ6ယံ6ေလာ။့ ဤေတာငသ်ိ6 ့ 
မလာ၊ ေယr6/0လင]်မိV Rသိ6မ့သာွးဘ ဲခမညး်ေတာ်ကိ6ကိ6းကယွရ်မည ်

အချိနက်ာလေရာကဆ်/ဲ0ိ၏။၂၄ ဘ6ရားသခငသ်ည ်နဝံိညာFြဖစေ်တာ်မN၏။ ဘ6ရားသခငက်ိ6 
ကိ6းကယွေ်သာသNတိ6သ့ည၊် နဝံိညာF <0င်၎့ငး်၊ သစoာ<0င်၎့ငး် ကိ6းကယွရ်မညဟ်6 မိန်ေ့တာ်မN၏။ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၁၉၆ - ထိ6မ0တပါး အသငတ်ိ6သ့ည ်ဟဂျ ်<0င့ ်အ6မ်ရဟ ်ကိ6 အလ> ာဟအ်/0ငက်ိ6သာ 

လdငရ်ညစ်Nး၍ ြပည့စ်ံ6]ပီးစးီေအာင ်ြပVbကေလက6န။်  

စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၉၇ -…တဖန ်လNများအေပuဝယ ်တာဝန/်0ိသညမ်0ာ၊အbကငသ်Nသညထ်ိ6အမိ် 
ေတာ ်သိ6အ့ေရာက ်ခရီးသာွးရနတ်တစ်မွ်း <ိ6ငခ်ဲ ့ပါလdင၊် အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်(<0စသ်ကေ်တာ်မN 
ရန)် အတကွ ်ထိ6အမိ်ေတာ်သိ6 ့ သာွးေရာက ်ဟဂျ်ြပVရန ်(ထိ6သNအ့ေပu၌) တာဝန/်0ိေပသည။် 
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်ယေနလ့Wသားများကိ0 တစ*်+စတ်စ�်ကမ်ိ တရိိ စ�ာန်ပWေဇာ်ပသရန် အလိ0:+ိ 
ေနဆလဲား။ (Kurban) 

သမ#ာကျမ်းစာ အလိ0မ:+ိပါ  /  အလိ0:+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဆာလကံျမ်း ၅၁:၁၆-၁၇ - ၁၆ ယဇ်ပNေဇာ်ြခငး်ကိ6 အလိ6ေတာ်မ/0ိ။ သိ6မ့ဟ6တလ်dင ်ယဇ်ပNေဇာ်ပါ 
မည။် မီးr\ ိ Rေသာ ယဇ်ပNေဇာ်ြခငး်ကိ6ပင ်<0စသ်ကေ်တာ်မမN။ ၁၇ ဘ6ရားသခင<်0စသ်ကေ်တာ်မNေသာ 

ယဇ်မNကား၊ ကျိVးပဲေ့သာစတိေ်ပတညး်။ အိ6ဘ6ရားသခင၊် ကိ6ယေ်တာ ်သည ်ကျိVးပဲေ့bကမေွသာ 

<0လံ6းကိ6 ြငငး်ပယေ်တာ်မမN တတပ်ါ။ 

ေဟ`ဗဲဩဝါဒစာ ၉:၁၁-၁၂၊ ၂၅-၂၈ - ၁၁ ခရစေ်တာ်သည.်.၁၂ငါတိ6အ့ဘိ6ထ့ာဝရေရွး<\တြ်ခငး် ေကျးဇNး 
ကိ6ခရံ၍ ဆတိအ်ေသးွ၊ <ာွးကေလးအေသးွ<0င်မ့ဟ6တ၊် မိမိအေသးွေတာ်<0င် ့သန်/့0ငး်ေရးဌာနထ ဲ

သိ6 ့ တခါတညး်ဝငေ်တာ်မN၏။ ၂၅..ခရစေ်တာ်သညအ်ဖနမ်ျားစာွကိ6ယက်ိ6ပNေဇာ်ရသညမ်ဟ6တ။် ၂၆ 

ထိ6သိ6ပ့Nေဇာ်ရသညမ်0နလ်dင၊် ကမ�ာဦးမ0စ၍ အဖနမ်ျားစာွ အေသခေံတာ်မNရ၏။ယခ6မNကား၊ 
ဤကပ် ကာလအဆံ6း၌ တခါတညး် ကိ6ယက်ိ6 ပNေဇာ်ေသာအားြဖင် ့အြပစမ်ျားကိ6 
သ6တသ်ငပ်ယ/်0ငး်ြခငး်င0ါ ေပuထနွး်ေတာ်မN၏။ ၂၈ထိ6နညး်တN၊ ခရစေ်တာ်သည ်လNများအြပစတ်ိ6က့ိ6 
ခြံခငး်င0ါ တခါတညး် ကိ6ယက်ိ6ပNေဇာ်]ပီးမ0... 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၁၉၆ - …အသင ်တိ6အ့နကမ်0 တစဦ်းတစေ်ယာကသ်ည ်နာမကျနး် ြဖစခ်ဲေ့သာ်၊ 
သိ6တ့ညး် မဟ6တ ်ထိ6သN၏ဦးေခါငး်၌ တစစ်ံ6တစခ်6ေသာအနာေရာဂါစွကဲပ်ခဲေ့သာ်ထိ6သNသညဥ်ပ6သ ်

သတီငး် ေဆာကတ်ညြ်ခငး်အားြဖင့ ်ေသာ်လညး်ေကာငး်၊ (သNဆငး်ရဲတိ6အ့ားစားေသာက ်ဘယွရ်ာ 

များကိ6) ေပးလ�ြခငး်အားြဖင့ေ်သာ်လညး်ေကာငး်၊ (သားေကာငက်ိ6 အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏် နာမံ 
ေတာ်ြဖင့)် လ0းီြဖတြ်ခငး် အားြဖင့ေ်သာ ်လညး်ေကာငး် အစားေပးbကရမည။်  

ဟဂျ ်၂၂:၂၈၊ ၃၄ - ဒ6ကpတိများ အားလညး် ေကkးေမးွbကေလက6န။်၃၄ စငစ်စ ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်
သာသနာဝငအ်6ပ်စ6တိ6ငး်အဖိ6 ့ ၎ငး်တိ6သ့ည ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏် နာမေတာ် ထိ6အ/0ငြ်မတက် 
မိမိတိ6အ့ား အစားအစာအြဖစ ်ချီးြမUင့ေ်ပးသနားေတာ်မNခဲေ့သာ အေြခေလးေချာငး်  
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်ယံ05ကညသ်Wများကိ0 ၄ငး်တိ0၏့ဘဝအသကတ်ာတငွ ်အနညး်ဆံ0းတစ�်ကမ်ိ 

သန်:့+ငး်ေသာေနရာဌာနသိ0 ့ ဘ0ရားဖWးသာွးေရာကရ်န် ေမxာ်လင်ပ့ါသလား။ (ဟဂျ)် 
သမ#ာကျမ်းစာ မေမxာ်လင်ပ့ါ  /  ေမxာ်လင်သ့ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၄:၂၄-၂၆ - ၂၆ ထိ6ေ့bကာင် ့သNတိ6က့ခရစေ်တာ်သည ်ေတာ၌/0ိသညဟ်6ဆိ6ေသာ ်

လညး် မထကွမ်သာွးbက<0င်။့ တိ6ကခ်နး်၌ /0ိသညဟ်6 ဆိ6ေသာ်လညး် မယံ6bက<0င်။့ 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၄:၁၉-၂၄ - ၂၁ ေယr\က၊ အချငး်မိနး်မ၊ ငါစ့ကားကိ6ယံ6ေလာ။့ ဤေတာငသ်ိ6 ့ 
မလာ၊ ေယr6/0လင]်မိV Rသိ6မ့သာွးဘ ဲခမညး်ေတာ်ကိ6ကိ6းကယွရ်မည ်

အချိနက်ာလေရာကဆ်/ဲ0ိ၏။၂၄ ဘ6ရားသခငသ်ည ်နဝံိညာFြဖစေ်တာ်မN၏။ ဘ6ရားသခငက်ိ6 
ကိ6းကယွေ်သာသNတိ6သ့ည၊် နဝံိညာF <0င်၎့ငး်၊ သစoာ<0င်၎့ငး် ကိ6းကယွရ်မညဟ်6 မိန်ေ့တာ်မN၏။ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၁၉၆ - ထိ6မ0တပါး အသငတ်ိ6သ့ည ်ဟဂျ ်<0င့ ်အ6မ်ရဟ ်ကိ6 အလ> ာဟအ်/0ငက်ိ6သာ 

လdငရ်ညစ်Nး၍ ြပည့စ်ံ6]ပီးစးီေအာင ်ြပVbကေလက6န။်  

စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၉၇ -…တဖန ်လNများအေပuဝယ ်တာဝန/်0ိသညမ်0ာ၊အbကငသ်Nသညထ်ိ6အမိ် 
ေတာ ်သိ6အ့ေရာက ်ခရီးသာွးရနတ်တစ်မွ်း <ိ6ငခ်ဲ ့ပါလdင၊် အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်(<0စသ်ကေ်တာ်မN 
ရန)် အတကွ ်ထိ6အမိ်ေတာ်သိ6 ့ သာွးေရာက ်ဟဂျ်ြပVရန ်(ထိ6သNအ့ေပu၌) တာဝန/်0ိေပသည။် 
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်ယေနလ့Wသားများကိ0 တစ*်+စတ်စ�်ကမ်ိ တရိိ စ�ာန်ပWေဇာ်ပသရန် အလိ0:+ိ 
ေနဆလဲား။ (Kurban) 

သမ#ာကျမ်းစာ အလိ0မ:+ိပါ  /  အလိ0:+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဆာလကံျမ်း ၅၁:၁၆-၁၇ - ၁၆ ယဇ်ပNေဇာ်ြခငး်ကိ6 အလိ6ေတာ်မ/0ိ။ သိ6မ့ဟ6တလ်dင ်ယဇ်ပNေဇာ်ပါ 
မည။် မီးr\ ိ Rေသာ ယဇ်ပNေဇာ်ြခငး်ကိ6ပင ်<0စသ်ကေ်တာ်မမN။ ၁၇ ဘ6ရားသခင<်0စသ်ကေ်တာ်မNေသာ 

ယဇ်မNကား၊ ကျိVးပဲေ့သာစတိေ်ပတညး်။ အိ6ဘ6ရားသခင၊် ကိ6ယေ်တာ ်သည ်ကျိVးပဲေ့bကမေွသာ 

<0လံ6းကိ6 ြငငး်ပယေ်တာ်မမN တတပ်ါ။ 

ေဟ`ဗဲဩဝါဒစာ ၉:၁၁-၁၂၊ ၂၅-၂၈ - ၁၁ ခရစေ်တာ်သည.်.၁၂ငါတိ6အ့ဘိ6ထ့ာဝရေရွး<\တြ်ခငး် ေကျးဇNး 
ကိ6ခရံ၍ ဆတိအ်ေသးွ၊ <ာွးကေလးအေသးွ<0င်မ့ဟ6တ၊် မိမိအေသးွေတာ်<0င် ့သန်/့0ငး်ေရးဌာနထ ဲ

သိ6 ့ တခါတညး်ဝငေ်တာ်မN၏။ ၂၅..ခရစေ်တာ်သညအ်ဖနမ်ျားစာွကိ6ယက်ိ6ပNေဇာ်ရသညမ်ဟ6တ။် ၂၆ 

ထိ6သိ6ပ့Nေဇာ်ရသညမ်0နလ်dင၊် ကမ�ာဦးမ0စ၍ အဖနမ်ျားစာွ အေသခေံတာ်မNရ၏။ယခ6မNကား၊ 
ဤကပ် ကာလအဆံ6း၌ တခါတညး် ကိ6ယက်ိ6 ပNေဇာ်ေသာအားြဖင် ့အြပစမ်ျားကိ6 
သ6တသ်ငပ်ယ/်0ငး်ြခငး်င0ါ ေပuထနွး်ေတာ်မN၏။ ၂၈ထိ6နညး်တN၊ ခရစေ်တာ်သည ်လNများအြပစတ်ိ6က့ိ6 
ခြံခငး်င0ါ တခါတညး် ကိ6ယက်ိ6ပNေဇာ်]ပီးမ0... 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၁၉၆ - …အသင ်တိ6အ့နကမ်0 တစဦ်းတစေ်ယာကသ်ည ်နာမကျနး် ြဖစခ်ဲေ့သာ်၊ 
သိ6တ့ညး် မဟ6တ ်ထိ6သN၏ဦးေခါငး်၌ တစစ်ံ6တစခ်6ေသာအနာေရာဂါစွကဲပ်ခဲေ့သာ်ထိ6သNသညဥ်ပ6သ ်

သတီငး် ေဆာကတ်ညြ်ခငး်အားြဖင့ ်ေသာ်လညး်ေကာငး်၊ (သNဆငး်ရဲတိ6အ့ားစားေသာက ်ဘယွရ်ာ 

များကိ6) ေပးလ�ြခငး်အားြဖင့ေ်သာ်လညး်ေကာငး်၊ (သားေကာငက်ိ6 အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏် နာမံ 
ေတာ်ြဖင့)် လ0းီြဖတြ်ခငး် အားြဖင့ေ်သာ ်လညး်ေကာငး် အစားေပးbကရမည။်  

ဟဂျ ်၂၂:၂၈၊ ၃၄ - ဒ6ကpတိများ အားလညး် ေကkးေမးွbကေလက6န။်၃၄ စငစ်စ ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်
သာသနာဝငအ်6ပ်စ6တိ6ငး်အဖိ6 ့ ၎ငး်တိ6သ့ည ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏် နာမေတာ် ထိ6အ/0ငြ်မတက် 
မိမိတိ6အ့ား အစားအစာအြဖစ ်ချီးြမUင့ေ်ပးသနားေတာ်မNခဲေ့သာ အေြခေလးေချာငး်  
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်ယံ05ကညသ်Wများကိ0 ၄ငး်တိ0၏့ဘဝအသကတ်ာတငွ ်အနညး်ဆံ0းတစ�်ကမ်ိ 

သန်:့+ငး်ေသာေနရာဌာနသိ0 ့ ဘ0ရားဖWးသာွးေရာကရ်န် ေမxာ်လင်ပ့ါသလား။ (ဟဂျ)် 
သမ#ာကျမ်းစာ မေမxာ်လင်ပ့ါ  /  ေမxာ်လင်သ့ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၄:၂၄-၂၆ - ၂၆ ထိ6ေ့bကာင် ့သNတိ6က့ခရစေ်တာ်သည ်ေတာ၌/0ိသညဟ်6ဆိ6ေသာ ်

လညး် မထကွမ်သာွးbက<0င်။့ တိ6ကခ်နး်၌ /0ိသညဟ်6 ဆိ6ေသာ်လညး် မယံ6bက<0င်။့ 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၄:၁၉-၂၄ - ၂၁ ေယr\က၊ အချငး်မိနး်မ၊ ငါစ့ကားကိ6ယံ6ေလာ။့ ဤေတာငသ်ိ6 ့ 
မလာ၊ ေယr6/0လင]်မိV Rသိ6မ့သာွးဘ ဲခမညး်ေတာ်ကိ6ကိ6းကယွရ်မည ်

အချိနက်ာလေရာကဆ်/ဲ0ိ၏။၂၄ ဘ6ရားသခငသ်ည ်နဝံိညာFြဖစေ်တာ်မN၏။ ဘ6ရားသခငက်ိ6 
ကိ6းကယွေ်သာသNတိ6သ့ည၊် နဝံိညာF <0င်၎့ငး်၊ သစoာ<0င်၎့ငး် ကိ6းကယွရ်မညဟ်6 မိန်ေ့တာ်မN၏။ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၁၉၆ - ထိ6မ0တပါး အသငတ်ိ6သ့ည ်ဟဂျ ်<0င့ ်အ6မ်ရဟ ်ကိ6 အလ> ာဟအ်/0ငက်ိ6သာ 

လdငရ်ညစ်Nး၍ ြပည့စ်ံ6]ပီးစးီေအာင ်ြပVbကေလက6န။်  

စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၉၇ -…တဖန ်လNများအေပuဝယ ်တာဝန/်0ိသညမ်0ာ၊အbကငသ်Nသညထ်ိ6အမိ် 
ေတာ ်သိ6အ့ေရာက ်ခရီးသာွးရနတ်တစ်မွ်း <ိ6ငခ်ဲ ့ပါလdင၊် အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်(<0စသ်ကေ်တာ်မN 
ရန)် အတကွ ်ထိ6အမိ်ေတာ်သိ6 ့ သာွးေရာက ်ဟဂျ်ြပVရန ်(ထိ6သNအ့ေပu၌) တာဝန/်0ိေပသည။် 
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်ယေနလ့Wသားများကိ0 တစ*်+စတ်စ�်ကမ်ိ တရိိ စ�ာန်ပWေဇာ်ပသရန် အလိ0:+ိ 
ေနဆလဲား။ (Kurban) 

သမ#ာကျမ်းစာ အလိ0မ:+ိပါ  /  အလိ0:+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဆာလကံျမ်း ၅၁:၁၆-၁၇ - ၁၆ ယဇ်ပNေဇာ်ြခငး်ကိ6 အလိ6ေတာ်မ/0ိ။ သိ6မ့ဟ6တလ်dင ်ယဇ်ပNေဇာ်ပါ 
မည။် မီးr\ ိ Rေသာ ယဇ်ပNေဇာ်ြခငး်ကိ6ပင ်<0စသ်ကေ်တာ်မမN။ ၁၇ ဘ6ရားသခင<်0စသ်ကေ်တာ်မNေသာ 

ယဇ်မNကား၊ ကျိVးပဲေ့သာစတိေ်ပတညး်။ အိ6ဘ6ရားသခင၊် ကိ6ယေ်တာ ်သည ်ကျိVးပဲေ့bကမေွသာ 

<0လံ6းကိ6 ြငငး်ပယေ်တာ်မမN တတပ်ါ။ 

ေဟ`ဗဲဩဝါဒစာ ၉:၁၁-၁၂၊ ၂၅-၂၈ - ၁၁ ခရစေ်တာ်သည.်.၁၂ငါတိ6အ့ဘိ6ထ့ာဝရေရွး<\တြ်ခငး် ေကျးဇNး 
ကိ6ခရံ၍ ဆတိအ်ေသးွ၊ <ာွးကေလးအေသးွ<0င်မ့ဟ6တ၊် မိမိအေသးွေတာ်<0င် ့သန်/့0ငး်ေရးဌာနထ ဲ

သိ6 ့ တခါတညး်ဝငေ်တာ်မN၏။ ၂၅..ခရစေ်တာ်သညအ်ဖနမ်ျားစာွကိ6ယက်ိ6ပNေဇာ်ရသညမ်ဟ6တ။် ၂၆ 

ထိ6သိ6ပ့Nေဇာ်ရသညမ်0နလ်dင၊် ကမ�ာဦးမ0စ၍ အဖနမ်ျားစာွ အေသခေံတာ်မNရ၏။ယခ6မNကား၊ 
ဤကပ် ကာလအဆံ6း၌ တခါတညး် ကိ6ယက်ိ6 ပNေဇာ်ေသာအားြဖင် ့အြပစမ်ျားကိ6 
သ6တသ်ငပ်ယ/်0ငး်ြခငး်င0ါ ေပuထနွး်ေတာ်မN၏။ ၂၈ထိ6နညး်တN၊ ခရစေ်တာ်သည ်လNများအြပစတ်ိ6က့ိ6 
ခြံခငး်င0ါ တခါတညး် ကိ6ယက်ိ6ပNေဇာ်]ပီးမ0... 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၁၉၆ - …အသင ်တိ6အ့နကမ်0 တစဦ်းတစေ်ယာကသ်ည ်နာမကျနး် ြဖစခ်ဲေ့သာ်၊ 
သိ6တ့ညး် မဟ6တ ်ထိ6သN၏ဦးေခါငး်၌ တစစ်ံ6တစခ်6ေသာအနာေရာဂါစွကဲပ်ခဲေ့သာ်ထိ6သNသညဥ်ပ6သ ်

သတီငး် ေဆာကတ်ညြ်ခငး်အားြဖင့ ်ေသာ်လညး်ေကာငး်၊ (သNဆငး်ရဲတိ6အ့ားစားေသာက ်ဘယွရ်ာ 

များကိ6) ေပးလ�ြခငး်အားြဖင့ေ်သာ်လညး်ေကာငး်၊ (သားေကာငက်ိ6 အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏် နာမံ 
ေတာြ်ဖင့)် လ0းီြဖတြ်ခငး် အားြဖင့ေ်သာ ်လညး်ေကာငး် အစားေပးbကရမည။်  

ဟဂျ ်၂၂:၂၈၊ ၃၄ - ဒ6ကpတိများ အားလညး် ေကkးေမးွbကေလက6န။်၃၄ စငစ်စ ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်
သာသနာဝငအ်6ပ်စ6တိ6ငး်အဖိ6 ့ ၎ငး်တိ6သ့ည ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏် နာမေတာ် ထိ6အ/0ငြ်မတက် 
မိမိတိ6အ့ား အစားအစာအြဖစ ်ချီးြမUင့ေ်ပးသနားေတာ်မNခဲေ့သာ အေြခေလးေချာငး်  
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အကယ၍်မွတစ်လငဘ်ာသာဝငတ်စေ်ယာကသ်မ#ာကျမ်းစာအေ5ကာငး်ေမးခွန်းတစစ်ံ0တ

ရာ :+ိပါက ခရစယ်ာန်တစေ်ယာက ်သိ0မ့ဟ0တ ်ဂျlးလWမျိ[းတစေ်ယာကေ်ယာကက်ိ0ေမးရန် 

သင် ့ေတာ်ပါမညလ်ား။  

သမ#ာကျမ်းစာ သင်ေ့တာ်သည ် /  သင်ေ့တာ်သည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ပတR0ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၃:၁၅ - စတိ<်0လံ6းထ၌ဲ ထာဝရအ/0ငဘ်6ရားသခငက်ိ6 rိ6ေသြခငး်/0ိ 
bကေလာ။့ သငတ်ိ6ေ့ြမာ်လင်ြ့ခငး်၏ အေbကာငး်ကိ6 ေမးြမနး်ေသာသN/0ိသမdတိ6အ့ား၊ <Nးညံေ့သာသ 

ေဘာ၊ ေbကာကရံွ်Rေသာသေဘာ<0င် ့ြပနေ်ြပာ ြခငး်င0ါ၊ ကာလအစFမြပတ ်အသင်/့0ိေနbကေလာ။့  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရဟယ်W*တွ(်စ)် ၁၀:၉၄ -တဖန ်အကယ၍် အသငတ်ိ6သ့ည ်မိမိထငံါအ/0ငြ်မတခ်ျေပးသနားေတာ် 
မNေသာအေbကာငး်အချကမ်ျား<0င့စ်ပ်လျFး၍ဒွဟိသသံယြဖစခ်ဲပ့ါမNအသငသ်ညမ်ိမိအလျငက်ျမ်းဂ
နမ်ျား ကိ6 ဖတလ်ျက/်0ိေသာသNတိ6အ့ားစံ6စမ်းေမးြမနး်ပါေလ။ စငစ်စဧ်ကနအ်သင့ထ်အံသင၏် 

အ/0င ်ြမတ ်အထေံတာ်မ0 အမ0နတ်ရားသည ်ေရာက/်0ိလာခဲေ့လ]ပီ။ သိ6 ့ြဖစေ်ပရာအသငသ်ည ်

ဒွဟိသသံယ /0ိ သNတိ6အ့နကမ်0 အလျငး်မြဖစပ်ါေလ<0င့။် 

စWရဟန်ဟလ် ်၁၆:၄၃ -…အမ0နေ်သာ်ကား ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်အသင့အ်လျငလ်ညး် (ရစNလတ်မန ်

ေတာ ်များအြဖစ)် ေစလ,တေ်တာ်မNခဲေ့လသည။် ငါအ/0ငြ်မတသ်ညထ်ိ6ရစNလတ်မနေ်တာ်များထသံိ6 ့ 
ဝဟ ီအမိန ့ေ်တာ်ကိ6 ပိ6ေ့တာ်မNခဲေ့လသည။် သိ6 ့ြဖစေ်ပရာ အကယ၍် အသငတ်ိ6သ့ည ်(မိမိတိ6က့ိ6ယ ်

တိ6င)် မသbိကလdင ်(ေ/0း)ကျမ်းဂနရ်/0ိသNတိ6အ့ား ေမးြမနး်bကည့b်ကေလက6န။် 
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အကယ၍်လWတစဉ်းီမ+သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်တစခ်0မ+အေ5ကာငး်တစစ်ံ0တရာကိ0သသံ

ရ :+ိလxင ်ထိ0ယံ05ကညသ်Wသည ်၄ငး်*+စသ်ကသ်ည့် 

အေြဖမရ:+ိသြဖင်Rိ့0 းသားေသာေမးခွန်းများ ကိ0 ေ:+ာငလ်�ေဲမးသင်ပ့ါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ မေမးသင်ပ့ါ  /  ေမးသင်သ့ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တမန်ေတာ်ဝတ~ [ ၁၇:၁၁-ေဗရိ]မိV Rသားတိ6သ့ညသ်ကသ်ာေလာနတိ]်မိV Rသားတိ6ထ့က ်ထNးြမတသ်ြဖင်၊့ 
အလနွb်ကညည်Vိေသာ ေစတနာစတိ<်0င် ့<\တက်ပတတ်ရားေတာ်ကိ6ခယံN၍ မ0နသ်ညမ်မ0နသ်ညက်ိ6 
သြိခငး်င0ါ၊ ကျမ်းစာကိ6ေနတ့ိ6ငး် အစFေစေ့စb့ကည်r့\ bက၏။ 

:+ငေ်ယာဟန် ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၄:၁ - ချစသ်Nတိ6 ့၊ ခပ်သမိ်းေသာစတိဝ်ိညာFတိ6က့ိ6 မယံ6bက<0င်။့ 

စတိဝ်ိညာFတိ6သ့ည ်ဘ6ရားသခင<်0င် ့စပ်ဆိ6ငသ်ည ်မစပ်ဆိ6ငသ်ညက်ိ6စံ6စမ်းbကေလာ။့ အေbကာငး် 
မNကား၊ မိစxာပေရာဖကအ်များတိ6သ့ည ်ဤေလာကသိ6 ့ သာွးbက]ပီ။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၀၁ - အိ6- သကဝ်ငယ်ံ6bကညသ်Nအေပါငး်တိ6 ့ အသငတ်ိ6သ့ည ်(နဗီတမန ်

ေတာ်ြမတထ်မံဖွယမ်ရာေသာ)အbကင(်အေbကာငး်)အရာများ<0င့စ်ပ်လျFး၍ေလdာကထ်ားေမးြမနး် 
ြခငး်ကိ6 မြပVbကက6နလ်င့။် အကယ၍်သာ ထိ6(အေbကာငး်)အရာများကိ6အသငတ်ိ6ေ့/0 Rဝယထ်6တေ်ဖu (ေြပာ 

ဆိ6) ခဲသ့ည/်0ိေသာ် အသငတ်ိ6အ့ဖိ6 ့ [မေကာငး်ြဖစေ်ပအံ]့။(တစန်ညး်)[မ<0စသ်ကဖ်ွယြ်ဖစေ်ပ အံ]့။ 
သိ6ရ့ာတငွ ်အကယ၍်သာ အသငတ်ိ6သ့ည ်ထိ6 (အေbကာငး်)အရာများ<0င့စ်ပ်လျFး၍က6ရ်အာန ်

ကျမ်းေတာ်ြမတက်ျေရာကေ်နစFအခါကာလ၌ေလdာကထ်ားေမးြမနး်bကပါမNထိ6(အေbကာငး်)အရာ 

များသည ်အသငတ်ိ6ေ့/0 Rဝယ ်ထ6တေ်ဖu ]ပီးြဖစအ်ံ။့  
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အကယ၍်မွတစ်လငဘ်ာသာဝငတ်စေ်ယာကသ်မ#ာကျမ်းစာအေ5ကာငး်ေမးခွန်းတစစ်ံ0တ

ရာ :+ိပါက ခရစယ်ာန်တစေ်ယာက ်သိ0မ့ဟ0တ ်ဂျlးလWမျိ[းတစေ်ယာကေ်ယာကက်ိ0ေမးရန် 

သင် ့ေတာ်ပါမညလ်ား။  

သမ#ာကျမ်းစာ သင်ေ့တာ်သည ် /  သင်ေ့တာ်သည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ပတR0ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၃:၁၅ - စတိ<်0လံ6းထ၌ဲ ထာဝရအ/0ငဘ်6ရားသခငက်ိ6 rိ6ေသြခငး်/0ိ 
bကေလာ။့ သငတ်ိ6ေ့ြမာ်လင်ြ့ခငး်၏ အေbကာငး်ကိ6 ေမးြမနး်ေသာသN/0ိသမdတိ6အ့ား၊ <Nးညံေ့သာသ 

ေဘာ၊ ေbကာကရံွ်Rေသာသေဘာ<0င် ့ြပနေ်ြပာ ြခငး်င0ါ၊ ကာလအစFမြပတ ်အသင်/့0ိေနbကေလာ။့  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရဟယ်W*တွ(်စ)် ၁၀:၉၄ -တဖန ်အကယ၍် အသငတ်ိ6သ့ည ်မိမိထငံါအ/0ငြ်မတခ်ျေပးသနားေတာ် 
မNေသာအေbကာငး်အချကမ်ျား<0င့စ်ပ်လျFး၍ဒွဟိသသံယြဖစခ်ဲပ့ါမNအသငသ်ညမ်ိမိအလျငက်ျမ်းဂ
နမ်ျား ကိ6 ဖတလ်ျက/်0ိေသာသNတိ6အ့ားစံ6စမ်းေမးြမနး်ပါေလ။ စငစ်စဧ်ကနအ်သင့ထ်အံသင၏် 

အ/0င ်ြမတ ်အထေံတာ်မ0 အမ0နတ်ရားသည ်ေရာက/်0ိလာခဲေ့လ]ပီ။ သိ6 ့ြဖစေ်ပရာအသငသ်ည ်

ဒွဟိသသံယ /0ိ သNတိ6အ့နကမ်0 အလျငး်မြဖစပ်ါေလ<0င့။် 

စWရဟန်ဟလ် ်၁၆:၄၃ -…အမ0နေ်သာ်ကား ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်အသင့အ်လျငလ်ညး် (ရစNလတ်မန ်

ေတာ ်များအြဖစ)် ေစလ,တေ်တာ်မNခဲေ့လသည။် ငါအ/0ငြ်မတသ်ညထ်ိ6ရစNလတ်မနေ်တာ်များထသံိ6 ့ 
ဝဟ ီအမိန ့ေ်တာ်ကိ6 ပိ6ေ့တာ်မNခဲေ့လသည။် သိ6 ့ြဖစေ်ပရာ အကယ၍် အသငတ်ိ6သ့ည ်(မိမိတိ6က့ိ6ယ ်

တိ6င)် မသbိကလdင ်(ေ/0း)ကျမ်းဂနရ်/0ိသNတိ6အ့ား ေမးြမနး်bကည့b်ကေလက6န။် 
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အကယ၍်လWတစဉ်းီမ+သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်တစခ်0မ+အေ5ကာငး်တစစ်ံ0တရာကိ0သသံ

ရ :+ိလxင ်ထိ0ယံ05ကညသ်Wသည ်၄ငး်*+စသ်ကသ်ည့် 

အေြဖမရ:+ိသြဖင်Rိ့0 းသားေသာေမးခွန်းများ ကိ0 ေ:+ာငလ်�ေဲမးသင်ပ့ါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ မေမးသင်ပ့ါ  /  ေမးသင်သ့ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တမန်ေတာ်ဝတ~ [ ၁၇:၁၁-ေဗရိ]မိV Rသားတိ6သ့ညသ်ကသ်ာေလာနတိ]်မိV Rသားတိ6ထ့က ်ထNးြမတသ်ြဖင်၊့ 
အလနွb်ကညည်Vိေသာ ေစတနာစတိ<်0င် ့<\တက်ပတတ်ရားေတာ်ကိ6ခယံN၍ မ0နသ်ညမ်မ0နသ်ညက်ိ6 
သြိခငး်င0ါ၊ ကျမ်းစာကိ6ေနတ့ိ6ငး် အစFေစေ့စb့ကည်r့\ bက၏။ 

:+ငေ်ယာဟန် ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၄:၁ - ချစသ်Nတိ6 ့၊ ခပ်သမိ်းေသာစတိဝ်ိညာFတိ6က့ိ6 မယံ6bက<0င်။့ 

စတိဝ်ိညာFတိ6သ့ည ်ဘ6ရားသခင<်0င် ့စပ်ဆိ6ငသ်ည ်မစပ်ဆိ6ငသ်ညက်ိ6စံ6စမ်းbကေလာ။့ အေbကာငး် 
မNကား၊ မိစxာပေရာဖကအ်များတိ6သ့ည ်ဤေလာကသိ6 ့ သာွးbက]ပီ။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၀၁ - အိ6- သကဝ်ငယ်ံ6bကညသ်Nအေပါငး်တိ6 ့ အသငတ်ိ6သ့ည ်(နဗီတမန ်

ေတာ်ြမတထ်မံဖွယမ်ရာေသာ)အbကင(်အေbကာငး်)အရာများ<0င့စ်ပ်လျFး၍ေလdာကထ်ားေမးြမနး် 
ြခငး်ကိ6 မြပVbကက6နလ်င့။် အကယ၍်သာ ထိ6(အေbကာငး်)အရာများကိ6အသငတ်ိ6ေ့/0 Rဝယထ်6တေ်ဖu (ေြပာ 

ဆိ6) ခဲသ့ည/်0ိေသာ ်အသငတ်ိ6အ့ဖိ6 ့ [မေကာငး်ြဖစေ်ပအံ]့။(တစန်ညး်)[မ<0စသ်ကဖ်ွယြ်ဖစေ်ပ အံ]့။ 
သိ6ရ့ာတငွ ်အကယ၍်သာ အသငတ်ိ6သ့ည ်ထိ6 (အေbကာငး်)အရာများ<0င့စ်ပ်လျFး၍က6ရ်အာန ်

ကျမ်းေတာ်ြမတက်ျေရာကေ်နစFအခါကာလ၌ေလdာကထ်ားေမးြမနး်bကပါမNထိ6(အေbကာငး်)အရာ 

များသည ်အသငတ်ိ6ေ့/0 Rဝယ ်ထ6တေ်ဖu ]ပီးြဖစအ်ံ။့  
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အကယ၍်မွတစ်လငဘ်ာသာဝငတ်စေ်ယာကသ်မ#ာကျမ်းစာအေ5ကာငး်ေမးခွန်းတစစ်ံ0တ

ရာ :+ိပါက ခရစယ်ာန်တစေ်ယာက ်သိ0မ့ဟ0တ ်ဂျlးလWမျိ[းတစေ်ယာကေ်ယာကက်ိ0ေမးရန် 

သင် ့ေတာ်ပါမညလ်ား။  

သမ#ာကျမ်းစာ သင်ေ့တာ်သည ် /  သင်ေ့တာ်သည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ပတR0ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၃:၁၅ - စတိ<်0လံ6းထ၌ဲ ထာဝရအ/0ငဘ်6ရားသခငက်ိ6 rိ6ေသြခငး်/0ိ 
bကေလာ။့ သငတ်ိ6ေ့ြမာ်လင်ြ့ခငး်၏ အေbကာငး်ကိ6 ေမးြမနး်ေသာသN/0ိသမdတိ6အ့ား၊ <Nးညံေ့သာသ 

ေဘာ၊ ေbကာကရံွ်Rေသာသေဘာ<0င် ့ြပနေ်ြပာ ြခငး်င0ါ၊ ကာလအစFမြပတ ်အသင်/့0ိေနbကေလာ။့  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရဟယ်W*တွ(်စ)် ၁၀:၉၄ -တဖန ်အကယ၍် အသငတ်ိ6သ့ည ်မိမိထငံါအ/0ငြ်မတခ်ျေပးသနားေတာ် 
မNေသာအေbကာငး်အချကမ်ျား<0င့စ်ပ်လျFး၍ဒွဟိသသံယြဖစခ်ဲပ့ါမNအသငသ်ညမ်ိမိအလျငက်ျမ်းဂ
နမ်ျား ကိ6 ဖတလ်ျက/်0ိေသာသNတိ6အ့ားစံ6စမ်းေမးြမနး်ပါေလ။ စငစ်စဧ်ကနအ်သင့ထ်အံသင၏် 

အ/0င ်ြမတ ်အထေံတာ်မ0 အမ0နတ်ရားသည ်ေရာက/်0ိလာခဲေ့လ]ပီ။ သိ6 ့ြဖစေ်ပရာအသငသ်ည ်

ဒွဟိသသံယ /0ိ သNတိ6အ့နကမ်0 အလျငး်မြဖစပ်ါေလ<0င့။် 

စWရဟန်ဟလ် ်၁၆:၄၃ -…အမ0နေ်သာ်ကား ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်အသင့အ်လျငလ်ညး် (ရစNလတ်မန ်

ေတာ ်များအြဖစ)် ေစလ,တေ်တာ်မNခဲေ့လသည။် ငါအ/0ငြ်မတသ်ညထ်ိ6ရစNလတ်မနေ်တာ်များထသံိ6 ့ 
ဝဟ ီအမိန ့ေ်တာ်ကိ6 ပိ6ေ့တာ်မNခဲေ့လသည။် သိ6 ့ြဖစေ်ပရာ အကယ၍် အသငတ်ိ6သ့ည ်(မိမိတိ6က့ိ6ယ ်

တိ6င)် မသbိကလdင ်(ေ/0း)ကျမ်းဂနရ်/0ိသNတိ6အ့ား ေမးြမနး်bကည့b်ကေလက6န။် 

၁၄၄။. 144 

အကယ၍်လWတစဉ်းီမ+သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်တစခ်0မ+အေ5ကာငး်တစစ်ံ0တရာကိ0သသံ

ရ :+ိလxင ်ထိ0ယံ05ကညသ်Wသည ်၄ငး်*+စသ်ကသ်ည့် 

အေြဖမရ:+ိသြဖင်Rိ့0 းသားေသာေမးခွန်းများ ကိ0 ေ:+ာငလ်�ေဲမးသင်ပ့ါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ မေမးသင်ပ့ါ  /  ေမးသင်သ့ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တမန်ေတာ်ဝတ~ [ ၁၇:၁၁-ေဗရိ]မိV Rသားတိ6သ့ညသ်ကသ်ာေလာနတိ]်မိV Rသားတိ6ထ့က ်ထNးြမတသ်ြဖင်၊့ 
အလနွb်ကညည်Vိေသာ ေစတနာစတိ<်0င် ့<\တက်ပတတ်ရားေတာ်ကိ6ခယံN၍ မ0နသ်ညမ်မ0နသ်ညက်ိ6 
သြိခငး်င0ါ၊ ကျမ်းစာကိ6ေနတ့ိ6ငး် အစFေစေ့စb့ကည်r့\ bက၏။ 

:+ငေ်ယာဟန် ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၄:၁ - ချစသ်Nတိ6 ့၊ ခပ်သမိ်းေသာစတိဝ်ိညာFတိ6က့ိ6 မယံ6bက<0င်။့ 

စတိဝ်ိညာFတိ6သ့ည ်ဘ6ရားသခင<်0င် ့စပ်ဆိ6ငသ်ည ်မစပ်ဆိ6ငသ်ညက်ိ6စံ6စမ်းbကေလာ။့ အေbကာငး် 
မNကား၊ မိစxာပေရာဖကအ်များတိ6သ့ည ်ဤေလာကသိ6 ့ သာွးbက]ပီ။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၀၁ - အိ6- သကဝ်ငယ်ံ6bကညသ်Nအေပါငး်တိ6 ့ အသငတ်ိ6သ့ည ်(နဗီတမန ်

ေတာ်ြမတထ်မံဖွယမ်ရာေသာ)အbကင(်အေbကာငး်)အရာများ<0င့စ်ပ်လျFး၍ေလdာကထ်ားေမးြမနး် 
ြခငး်ကိ6 မြပVbကက6နလ်င့။် အကယ၍်သာ ထိ6(အေbကာငး်)အရာများကိ6အသငတ်ိ6ေ့/0 Rဝယထ်6တေ်ဖu (ေြပာ 

ဆိ6) ခဲသ့ည/်0ိေသာ် အသငတ်ိ6အ့ဖိ6 ့ [မေကာငး်ြဖစေ်ပအံ]့။(တစန်ညး်)[မ<0စသ်ကဖ်ွယြ်ဖစေ်ပ အံ]့။ 
သိ6ရ့ာတငွ ်အကယ၍်သာ အသငတ်ိ6သ့ည ်ထိ6 (အေbကာငး်)အရာများ<0င့စ်ပ်လျFး၍က6ရ်အာန ်

ကျမ်းေတာ်ြမတက်ျေရာကေ်နစFအခါကာလ၌ေလdာကထ်ားေမးြမနး်bကပါမNထိ6(အေbကာငး်)အရာ 

များသည ်အသငတ်ိ6ေ့/0 Rဝယ ်ထ6တေ်ဖu ]ပီးြဖစအ်ံ။့  
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အကယ၍်မွတစ်လငဘ်ာသာဝငတ်စေ်ယာကသ်မ#ာကျမ်းစာအေ5ကာငး်ေမးခွန်းတစစ်ံ0တ

ရာ :+ိပါက ခရစယ်ာန်တစေ်ယာက ်သိ0မ့ဟ0တ ်ဂျlးလWမျိ[းတစေ်ယာကေ်ယာကက်ိ0ေမးရန် 

သင် ့ေတာ်ပါမညလ်ား။  

သမ#ာကျမ်းစာ သင်ေ့တာ်သည ် /  သင်ေ့တာ်သည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ပတR0ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၃:၁၅ - စတိ<်0လံ6းထ၌ဲ ထာဝရအ/0ငဘ်6ရားသခငက်ိ6 rိ6ေသြခငး်/0ိ 
bကေလာ။့ သငတ်ိ6ေ့ြမာ်လင်ြ့ခငး်၏ အေbကာငး်ကိ6 ေမးြမနး်ေသာသN/0ိသမdတိ6အ့ား၊ <Nးညံေ့သာသ 

ေဘာ၊ ေbကာကရံွ်Rေသာသေဘာ<0င် ့ြပနေ်ြပာ ြခငး်င0ါ၊ ကာလအစFမြပတ ်အသင်/့0ိေနbကေလာ။့  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရဟယ်W*တွ(်စ)် ၁၀:၉၄ -တဖန ်အကယ၍် အသငတ်ိ6သ့ည ်မိမိထငံါအ/0ငြ်မတခ်ျေပးသနားေတာ် 
မNေသာအေbကာငး်အချကမ်ျား<0င့စ်ပ်လျFး၍ဒွဟိသသံယြဖစခ်ဲပ့ါမNအသငသ်ညမ်ိမိအလျငက်ျမ်းဂ
နမ်ျား ကိ6 ဖတလ်ျက/်0ိေသာသNတိ6အ့ားစံ6စမ်းေမးြမနး်ပါေလ။ စငစ်စဧ်ကနအ်သင့ထ်အံသင၏် 

အ/0င ်ြမတ ်အထေံတာ်မ0 အမ0နတ်ရားသည ်ေရာက/်0ိလာခဲေ့လ]ပီ။ သိ6 ့ြဖစေ်ပရာအသငသ်ည ်

ဒွဟိသသံယ /0ိ သNတိ6အ့နကမ်0 အလျငး်မြဖစပ်ါေလ<0င့။် 

စWရဟန်ဟလ် ်၁၆:၄၃ -…အမ0နေ်သာ်ကား ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်အသင့အ်လျငလ်ညး် (ရစNလတ်မန ်

ေတာ ်များအြဖစ)် ေစလ,တေ်တာ်မNခဲေ့လသည။် ငါအ/0ငြ်မတသ်ညထ်ိ6ရစNလတ်မနေ်တာ်များထသံိ6 ့ 
ဝဟ ီအမိန ့ေ်တာ်ကိ6 ပိ6ေ့တာ်မNခဲေ့လသည။် သိ6 ့ြဖစေ်ပရာ အကယ၍် အသငတ်ိ6သ့ည ်(မိမိတိ6က့ိ6ယ ်

တိ6င)် မသbိကလdင ်(ေ/0း)ကျမ်းဂနရ်/0ိသNတိ6အ့ား ေမးြမနး်bကည့b်ကေလက6န။် 
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အကယ၍်လWတစဉ်းီမ+သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်တစခ်0မ+အေ5ကာငး်တစစ်ံ0တရာကိ0သသံ

ရ :+ိလxင ်ထိ0ယံ05ကညသ်Wသည ်၄ငး်*+စသ်ကသ်ည့် 

အေြဖမရ:+ိသြဖင်Rိ့0 းသားေသာေမးခွန်းများ ကိ0 ေ:+ာငလ်�ေဲမးသင်ပ့ါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ မေမးသင်ပ့ါ  /  ေမးသင်သ့ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တမန်ေတာ်ဝတ~ [ ၁၇:၁၁-ေဗရိ]မိV Rသားတိ6သ့ညသ်ကသ်ာေလာနတိ]်မိV Rသားတိ6ထ့က ်ထNးြမတသ်ြဖင်၊့ 
အလနွb်ကညည်Vိေသာ ေစတနာစတိ<်0င် ့<\တက်ပတတ်ရားေတာ်ကိ6ခယံN၍ မ0နသ်ညမ်မ0နသ်ညက်ိ6 
သြိခငး်င0ါ၊ ကျမ်းစာကိ6ေနတ့ိ6ငး် အစFေစေ့စb့ကည်r့\ bက၏။ 

:+ငေ်ယာဟန် ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၄:၁ - ချစသ်Nတိ6 ့၊ ခပ်သမိ်းေသာစတိဝ်ိညာFတိ6က့ိ6 မယံ6bက<0င်။့ 

စတိဝ်ိညာFတိ6သ့ည ်ဘ6ရားသခင<်0င် ့စပ်ဆိ6ငသ်ည ်မစပ်ဆိ6ငသ်ညက်ိ6စံ6စမ်းbကေလာ။့ အေbကာငး် 
မNကား၊ မိစxာပေရာဖကအ်များတိ6သ့ည ်ဤေလာကသိ6 ့ သာွးbက]ပီ။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၀၁ - အိ6- သကဝ်ငယ်ံ6bကညသ်Nအေပါငး်တိ6 ့ အသငတ်ိ6သ့ည ်(နဗီတမန ်

ေတာ်ြမတထ်မံဖွယမ်ရာေသာ)အbကင(်အေbကာငး်)အရာများ<0င့စ်ပ်လျFး၍ေလdာကထ်ားေမးြမနး် 
ြခငး်ကိ6 မြပVbကက6နလ်င့။် အကယ၍်သာ ထိ6(အေbကာငး်)အရာများကိ6အသငတ်ိ6ေ့/0 Rဝယထ်6တေ်ဖu (ေြပာ 

ဆိ6) ခဲသ့ည/်0ိေသာ ်အသငတ်ိ6အ့ဖိ6 ့ [မေကာငး်ြဖစေ်ပအံ]့။(တစန်ညး်)[မ<0စသ်ကဖ်ွယြ်ဖစေ်ပ အံ]့။ 
သိ6ရ့ာတငွ ်အကယ၍်သာ အသငတ်ိ6သ့ည ်ထိ6 (အေbကာငး်)အရာများ<0င့စ်ပ်လျFး၍က6ရ်အာန ်

ကျမ်းေတာ်ြမတက်ျေရာကေ်နစFအခါကာလ၌ေလdာကထ်ားေမးြမနး်bကပါမNထိ6(အေbကာငး်)အရာ 

များသည ်အသငတ်ိ6ေ့/0 Rဝယ ်ထ6တေ်ဖu ]ပီးြဖစအ်ံ။့  
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ဘ0ရား*+င်ဆ့ ိ0ငေ်သာ ဗျာဒတိေ်တာ်မ+အပ အမျိ[းသားများသည ်ယံ05ကညထ်ိ0ကေ်သာသW ြဖစ ်

ရန်*+င် ့သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်အေ5ကာငး်ကိ0ခေရေစတ့ငွး်ကျသ:ိ+ိနားလညထ်ားရန်လိ0 
ေ5ကာငး် အစ�အလာအရ ေြပာဆိ0ြခငး်*+င်အ့နကဖွ်င်ြ့ခငး်မျိ[း:+ိပါသလား။ (ဟဒးီစေ်တာ်) 

သမ#ာကျမ်းစာ မ:+ိပါ  /  :+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေရာမဩဝါဒစာ ၃:၄ - မဖျက<်ိ6ငရ်ာ။ သိ6 ့ြဖစ၍်မိန်ေ့တာ်မNချကသ်ည ်ေြဖာင်ပ့ါ၏။ တရားစရီင ်

ေသာအခါ ေအာငြ်မငေ်တာ်မN၏ ဟ6 ကျမ်းစာ၌လာသည<်0င်အ့ည၊ီ လNခပ်သမိ်းတိ6သ့ည ်သစoာပျက ်

ေသာ်လညး်၊ ဘ6ရားသခင၏် သစoာေတာ်သည ်တညေ်စသတညး်။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတန်ွနဂျမ် ၅၂:၃၃-၃၄-၃၃သိ6တ့ညး်မဟ6တ ်၎ငး်တိ6က့ထိ6သN(တမနေ်တာ်ြမတ)်သညဤ်(က6ရ်အာန ်

ကျမ်း ေတာြ်မတ)်ကိ6 bကစံညဖ်နတ်းီခဲသ့ညဟ်6 ေြပာဆိ6bကေလသေလာ။...၃၄ သိ6 ့ြဖစလ်dင ်

အကယ ်၍ ၎ငး်တိ6သ့ည ်သစoာဝါဒမီျားြဖစb်ကလdင ်ယငး်(က6ရ်အာနက်ျမ်းြမတ)် ကဲသ့ိ6ေ့သာ 

အာယတေ်တာ် တစစ်ံ6တစရ်ာကိ6 ၎ငး်တိ6 ့ ယNေဆာင၍် လာbကရေပမည။်  

မ+တခ်ျက။် အစ_လာမ်ဘာသာတငွအ်ယံ05ကညရ်ဆံ0း*+င် ့မ5ကာခဏအသံ0းြပ[ခံရေသာ ဟဒးီစ ်ေတာ် 
စ0ေဆာငး်သWများတငွ ်အစဟ်ကဘ်င ်(ဒ ီ၇၆၈)၊ အဘWဒါဝသ ်(ဒ ီ၇၇၅)၊ ဟာ:+ငဘ်င ်(ဒ ီ၈၃၃)၊ 
မ0ဟမ#ဒ ်အလဘ်Wခါရီ (ဒ ီ၈၇၀)၊ ဆဟွးီဒမွ်တစ်လင(်ဒ ီ၈၇၅)၊ မဂျီးဘင(်ဒ၈ီ၈၆)၊ အလသ်ာမဒ(ီဒ ီ

၈၉၂)၊ အဘWဂျဖာသာေဘအ ီ(ဒ ီ၉၂၃) ပါဝငသ်ည။် ၄ငး်တိ0မ့+မညသ်Wတစဉ်းီ မx နဗီတမန်ေတာမိ်0ဟာ 

မက၏် အသကတ်ာ(570-632) အတငွး် သိ0မ့ဟ0တ ်နီးကပ်စာွပင ်မေနထိ0ငခဲ်5့ကေပ။ ၁၆*+စအ်တငွး် 

စ0ေဆာငး်ခဲေ့သာ ဟဒးီစဘ်Wခါရီကျမ်း ကျမ်း ၆၀၀,၀၀၀ မ+ ၇,၃၉၇သာအစစအ်မ+န်(ဆဟွဒီ)် အြဖစ ်

သမ်ိးဆညး်ခဲသ့ည။် စ0ေဆာငး်ထားေသာမွတစ်လင ်ဘာသာေရးဝါဒ၏ ၉၉ ရာခိ0င*်Bန်းေကျာ်အား 

ချဲsကားထားေသာ သိ0မ့ဟ0တ ်မဟ0တမ်+န်ေသာ အရာများအြဖစ ်သWစန်ွပ့စခဲ်သ့ည။်  
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်ယံ05ကညသ်Wများ အတWတကတွက�်ကစာွဝတြ်ပ[ကိ0းကယွရ်န်*+င် ့၄ငး်တိ0 ့ 

၏ယံ05ကညခ်ျကမ်ျားကိ0 ယေနအ့ချိန်ေဟာေြပာေဝင+ရန် ေမxာ်◌လ့င်ပ့ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ေမxာ်လင်သ့ည ် /  ေမxာ်လင်သ့ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၈:၁၉ - သငတ်ိ6သ့ာွး၍လNမျိVးတကာတိ6က့ိ6ငါတ့ပည်ြ့ဖစေ်စလျက၊်ခမညး်ေတာ်၊ 
သားေတာ်၊ သန်/့0ငး်ေသာ ဝိညာFေတာ်၏နာမ၌ ဗတ{ ဇံိကိ6ေပးbကေလာ။့   
:+ငေ်ပတR0ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၃:၁၅ - စတိ<်0လံ6းထ၌ဲ ထာဝရအ/0ငဘ်6ရားသခငက်ိ6 rိ6ေသြခငး် /0ိbကေလာ။့ 
သငတ်ိ6ေ့ြမာ်လင်ြ့ခငး်၏ အေbကာငး်ကိ6 ေမးြမနး်ေသာသN/0ိသမdတိ6အ့ား၊ <Nးညံေ့သာ သေဘာ၊ 
ေbကာကရံွ်Rေသာသေဘာ<0င် ့ြပနေ်ြပာ ြခငး်င0ါ၊ ကာလအစFမြပတ ်အသင်/့0ိေနbကေလာ။့  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
တဗ်ဘ ီ၉:၃၃ - ထိ6 (အလ> ာဟ)် အ/0ငြ်မတသ်ညအ်bကငအ်/0ငြ်မတ ်ပငြ်ဖစေ်တာမ်N၏။ ထိ6အ/0င ်

ြမတသ်ည’်မတွ/်0်ရစက်’် များက မ<0စသ်ကb်ကေသာ်လညး် မိမိရစNလတ်မနေ်တာ်အား ဘာသာ 

သာသနာ အားလံ6းတိ6အ့ေပuဝယ ်လ,မ်းမိ6းေစြခငး်င0ာတရားဓမv<0င့အ်တNလညး်ေကာငး်၊ မ0နက်န ်

ေသာ ‘ဒနီ’် သာသနာ<0င့အ်တNေစလ,တေ်တာ်မNခဲေ့လသတညး်။ 

စWရဟန်ဟလ် ်၁၆:၁၂၅ - ၂၅ (အိ6-နဗီတမနေ်တာ)်အသငသ်ညမ်ိမိအားဖနဆ်ငး်ေမးွြမzေတာ်မN ေသာ 

အ/0ငြ်မတ၏်လမ်းေတာ်သိ6 ့ (လNတိ6အ့ား) ဉာဏပ်ညာ<0င့လ်ညး်ေကာငး်၊ ေကာငး်ြမတေ်သာ ဆံ6းမ 

ဩဝါဒ<0င့လ်ညး်ေကာငး်၊ ဖိတေ်ခuပါေလ။ ထိ6မ0တစပ်ါး အသငသ်ည ်၎ငး်တိ6အ့ားအေကာငး် ဆံ6း 
နညး်ြဖင့ ်အေချအတငေ်ြပာဆိ6ပါေလ။ 
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ဘ0ရား*+င်ဆ့ ိ0ငေ်သာ ဗျာဒတိေ်တာ်မ+အပ အမျိ[းသားများသည ်ယံ05ကညထ်ိ0ကေ်သာသW ြဖစ ်

ရန်*+င် ့သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်အေ5ကာငး်ကိ0ခေရေစတ့ငွး်ကျသ:ိ+ိနားလညထ်ားရန်လိ0 
ေ5ကာငး် အစ�အလာအရ ေြပာဆိ0ြခငး်*+င်အ့နကဖွ်င်ြ့ခငး်မျိ[း:+ိပါသလား။ (ဟဒးီစေ်တာ်) 

သမ#ာကျမ်းစာ မ:+ိပါ  /  :+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေရာမဩဝါဒစာ ၃:၄ - မဖျက<်ိ6ငရ်ာ။ သိ6 ့ြဖစ၍်မိန်ေ့တာ်မNချကသ်ည ်ေြဖာင်ပ့ါ၏။ တရားစရီင ်

ေသာအခါ ေအာငြ်မငေ်တာ်မN၏ ဟ6 ကျမ်းစာ၌လာသည<်0င်အ့ည၊ီ လNခပ်သမိ်းတိ6သ့ည ်သစoာပျက ်

ေသာ်လညး်၊ ဘ6ရားသခင၏် သစoာေတာ်သည ်တညေ်စသတညး်။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတန်ွနဂျမ် ၅၂:၃၃-၃၄-၃၃သိ6တ့ညး်မဟ6တ ်၎ငး်တိ6က့ထိ6သN(တမနေ်တာ်ြမတ)်သညဤ်(က6ရ်အာန ်

ကျမ်း ေတာြ်မတ)်ကိ6 bကစံညဖ်နတ်းီခဲသ့ညဟ်6 ေြပာဆိ6bကေလသေလာ။...၃၄ သိ6 ့ြဖစလ်dင ်

အကယ ်၍ ၎ငး်တိ6သ့ည ်သစoာဝါဒမီျားြဖစb်ကလdင ်ယငး်(က6ရ်အာနက်ျမ်းြမတ)် ကဲသ့ိ6ေ့သာ 

အာယတေ်တာ် တစစ်ံ6တစရ်ာကိ6 ၎ငး်တိ6 ့ ယNေဆာင၍် လာbကရေပမည။်  

မ+တခ်ျက။် အစ_လာမ်ဘာသာတငွအ်ယံ05ကညရ်ဆံ0း*+င် ့မ5ကာခဏအသံ0းြပ[ခံရေသာ ဟဒးီစ ်ေတာ် 
စ0ေဆာငး်သWများတငွ ်အစဟ်ကဘ်င ်(ဒ ီ၇၆၈)၊ အဘWဒါဝသ ်(ဒ ီ၇၇၅)၊ ဟာ:+ငဘ်င ်(ဒ ီ၈၃၃)၊ 
မ0ဟမ#ဒ ်အလဘ်Wခါရီ (ဒ ီ၈၇၀)၊ ဆဟွးီဒမွ်တစ်လင(်ဒ ီ၈၇၅)၊ မဂျီးဘင(်ဒ၈ီ၈၆)၊ အလသ်ာမဒ(ီဒ ီ

၈၉၂)၊ အဘWဂျဖာသာေဘအ ီ(ဒ ီ၉၂၃) ပါဝငသ်ည။် ၄ငး်တိ0မ့+မညသ်Wတစဉ်းီ မx နဗီတမန်ေတာမိ်0ဟာ 

မက၏် အသကတ်ာ(570-632) အတငွး် သိ0မ့ဟ0တ ်နီးကပ်စာွပင ်မေနထိ0ငခဲ်5့ကေပ။ ၁၆*+စအ်တငွး် 

စ0ေဆာငး်ခဲေ့သာ ဟဒးီစဘ်Wခါရီကျမ်း ကျမ်း ၆၀၀,၀၀၀ မ+ ၇,၃၉၇သာအစစအ်မ+န်(ဆဟွဒီ)် အြဖစ ်

သမ်ိးဆညး်ခဲသ့ည။် စ0ေဆာငး်ထားေသာမွတစ်လင ်ဘာသာေရးဝါဒ၏ ၉၉ ရာခိ0င*်Bန်းေကျာ်အား 

ချဲsကားထားေသာ သိ0မ့ဟ0တ ်မဟ0တမ်+န်ေသာ အရာများအြဖစ ်သWစန်ွပ့စခဲ်သ့ည။်  
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်ယံ05ကညသ်Wများ အတWတကတွက�်ကစာွဝတြ်ပ[ကိ0းကယွရ်န်*+င် ့၄ငး်တိ0 ့ 

၏ယံ05ကညခ်ျကမ်ျားကိ0 ယေနအ့ချိန်ေဟာေြပာေဝင+ရန် ေမxာ်◌လ့င်ပ့ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ေမxာ်လင်သ့ည ် /  ေမxာ်လင်သ့ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၈:၁၉ - သငတ်ိ6သ့ာွး၍လNမျိVးတကာတိ6က့ိ6ငါတ့ပည်ြ့ဖစေ်စလျက၊်ခမညး်ေတာ်၊ 
သားေတာ်၊ သန်/့0ငး်ေသာ ဝိညာFေတာ်၏နာမ၌ ဗတ{ ဇံိကိ6ေပးbကေလာ။့   
:+ငေ်ပတR0ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၃:၁၅ - စတိ<်0လံ6းထ၌ဲ ထာဝရအ/0ငဘ်6ရားသခငက်ိ6 rိ6ေသြခငး် /0ိbကေလာ။့ 
သငတ်ိ6ေ့ြမာ်လင်ြ့ခငး်၏ အေbကာငး်ကိ6 ေမးြမနး်ေသာသN/0ိသမdတိ6အ့ား၊ <Nးညံေ့သာ သေဘာ၊ 
ေbကာကရံွ်Rေသာသေဘာ<0င် ့ြပနေ်ြပာ ြခငး်င0ါ၊ ကာလအစFမြပတ ်အသင်/့0ိေနbကေလာ။့  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
တဗ်ဘ ီ၉:၃၃ - ထိ6 (အလ> ာဟ)် အ/0ငြ်မတသ်ညအ်bကငအ်/0ငြ်မတ ်ပငြ်ဖစေ်တာမ်N၏။ ထိ6အ/0င ်

ြမတသ်ည’်မတွ/်0်ရစက်’် များက မ<0စသ်ကb်ကေသာ်လညး် မိမိရစNလတ်မနေ်တာ်အား ဘာသာ 

သာသနာ အားလံ6းတိ6အ့ေပuဝယ ်လ,မ်းမိ6းေစြခငး်င0ာတရားဓမv<0င့အ်တNလညး်ေကာငး်၊ မ0နက်န ်

ေသာ ‘ဒနီ’် သာသနာ<0င့အ်တNေစလ,တေ်တာ်မNခဲေ့လသတညး်။ 

စWရဟန်ဟလ် ်၁၆:၁၂၅ - ၂၅ (အိ6-နဗီတမနေ်တာ)်အသငသ်ညမ်ိမိအားဖနဆ်ငး်ေမးွြမzေတာ်မN ေသာ 

အ/0ငြ်မတ၏်လမ်းေတာ်သိ6 ့ (လNတိ6အ့ား) ဉာဏပ်ညာ<0င့လ်ညး်ေကာငး်၊ ေကာငး်ြမတေ်သာ ဆံ6းမ 

ဩဝါဒ<0င့လ်ညး်ေကာငး်၊ ဖိတေ်ခuပါေလ။ ထိ6မ0တစပ်ါး အသငသ်ည ်၎ငး်တိ6အ့ားအေကာငး် ဆံ6း 
နညး်ြဖင့ ်အေချအတငေ်ြပာဆိ6ပါေလ။ 
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ဘ0ရား*+င်ဆ့ ိ0ငေ်သာ ဗျာဒတိေ်တာ်မ+အပ အမျိ[းသားများသည ်ယံ05ကညထ်ိ0ကေ်သာသW ြဖစ ်

ရန်*+င် ့သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်အေ5ကာငး်ကိ0ခေရေစတ့ငွး်ကျသ:ိ+ိနားလညထ်ားရန်လိ0 
ေ5ကာငး် အစ�အလာအရ ေြပာဆိ0ြခငး်*+င်အ့နကဖွ်င်ြ့ခငး်မျိ[း:+ိပါသလား။ (ဟဒးီစေ်တာ်) 

သမ#ာကျမ်းစာ မ:+ိပါ  /  :+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေရာမဩဝါဒစာ ၃:၄ - မဖျက<်ိ6ငရ်ာ။ သိ6 ့ြဖစ၍်မိန်ေ့တာ်မNချကသ်ည ်ေြဖာင်ပ့ါ၏။ တရားစရီင ်

ေသာအခါ ေအာငြ်မငေ်တာ်မN၏ ဟ6 ကျမ်းစာ၌လာသည<်0င်အ့ည၊ီ လNခပ်သမိ်းတိ6သ့ည ်သစoာပျက ်

ေသာ်လညး်၊ ဘ6ရားသခင၏် သစoာေတာ်သည ်တညေ်စသတညး်။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတန်ွနဂျမ် ၅၂:၃၃-၃၄-၃၃သိ6တ့ညး်မဟ6တ ်၎ငး်တိ6က့ထိ6သN(တမနေ်တာ်ြမတ)်သညဤ်(က6ရ်အာန ်

ကျမ်း ေတာြ်မတ)်ကိ6 bကစံညဖ်နတ်းီခဲသ့ညဟ်6 ေြပာဆိ6bကေလသေလာ။...၃၄ သိ6 ့ြဖစလ်dင ်

အကယ ်၍ ၎ငး်တိ6သ့ည ်သစoာဝါဒမီျားြဖစb်ကလdင ်ယငး်(က6ရ်အာနက်ျမ်းြမတ)် ကဲသ့ိ6ေ့သာ 

အာယတေ်တာ် တစစ်ံ6တစရ်ာကိ6 ၎ငး်တိ6 ့ ယNေဆာင၍် လာbကရေပမည။်  

မ+တခ်ျက။် အစ_လာမ်ဘာသာတငွအ်ယံ05ကညရ်ဆံ0း*+င် ့မ5ကာခဏအသံ0းြပ[ခံရေသာ ဟဒးီစ ်ေတာ် 
စ0ေဆာငး်သWများတငွ ်အစဟ်ကဘ်င ်(ဒ ီ၇၆၈)၊ အဘWဒါဝသ ်(ဒ ီ၇၇၅)၊ ဟာ:+ငဘ်င ်(ဒ ီ၈၃၃)၊ 
မ0ဟမ#ဒ ်အလဘ်Wခါရီ (ဒ ီ၈၇၀)၊ ဆဟွးီဒမွ်တစ်လင(်ဒ ီ၈၇၅)၊ မဂျီးဘင(်ဒ၈ီ၈၆)၊ အလသ်ာမဒ(ီဒ ီ

၈၉၂)၊ အဘWဂျဖာသာေဘအ ီ(ဒ ီ၉၂၃) ပါဝငသ်ည။် ၄ငး်တိ0မ့+မညသ်Wတစဉ်းီ မx နဗီတမန်ေတာမိ်0ဟာ 

မက၏် အသကတ်ာ(570-632) အတငွး် သိ0မ့ဟ0တ ်နီးကပ်စာွပင ်မေနထိ0ငခဲ်5့ကေပ။ ၁၆*+စအ်တငွး် 

စ0ေဆာငး်ခဲေ့သာ ဟဒးီစဘ်Wခါရီကျမ်း ကျမ်း ၆၀၀,၀၀၀ မ+ ၇,၃၉၇သာအစစအ်မ+န်(ဆဟွဒီ)် အြဖစ ်

သမ်ိးဆညး်ခဲသ့ည။် စ0ေဆာငး်ထားေသာမွတစ်လင ်ဘာသာေရးဝါဒ၏ ၉၉ ရာခိ0င*်Bန်းေကျာ်အား 

ချဲsကားထားေသာ သိ0မ့ဟ0တ ်မဟ0တမ်+န်ေသာ အရာများအြဖစ ်သWစန်ွပ့စခဲ်သ့ည။်  
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်ယံ05ကညသ်Wများ အတWတကတွက�်ကစာွဝတြ်ပ[ကိ0းကယွရ်န်*+င် ့၄ငး်တိ0 ့ 

၏ယံ05ကညခ်ျကမ်ျားကိ0 ယေနအ့ချိန်ေဟာေြပာေဝင+ရန် ေမxာ်◌လ့င်ပ့ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ေမxာ်လင်သ့ည ် /  ေမxာ်လင်သ့ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၈:၁၉ - သငတ်ိ6သ့ာွး၍လNမျိVးတကာတိ6က့ိ6ငါတ့ပည်ြ့ဖစေ်စလျက၊်ခမညး်ေတာ်၊ 
သားေတာ်၊ သန်/့0ငး်ေသာ ဝိညာFေတာ်၏နာမ၌ ဗတ{ ဇံိကိ6ေပးbကေလာ။့   
:+ငေ်ပတR0ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၃:၁၅ - စတိ<်0လံ6းထ၌ဲ ထာဝရအ/0ငဘ်6ရားသခငက်ိ6 rိ6ေသြခငး် /0ိbကေလာ။့ 
သငတ်ိ6ေ့ြမာလ်င်ြ့ခငး်၏ အေbကာငး်ကိ6 ေမးြမနး်ေသာသN/0ိသမdတိ6အ့ား၊ <Nးညံေ့သာ သေဘာ၊ 
ေbကာကရံွ်Rေသာသေဘာ<0င် ့ြပနေ်ြပာ ြခငး်င0ါ၊ ကာလအစFမြပတ ်အသင်/့0ိေနbကေလာ။့  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
တဗ်ဘ ီ၉:၃၃ - ထိ6 (အလ> ာဟ)် အ/0ငြ်မတသ်ညအ်bကငအ်/0ငြ်မတ ်ပငြ်ဖစေ်တာမ်N၏။ ထိ6အ/0င ်

ြမတသ်ည’်မတွ/်0်ရစက်’် များက မ<0စသ်ကb်ကေသာ်လညး် မိမိရစNလတ်မနေ်တာ်အား ဘာသာ 

သာသနာ အားလံ6းတိ6အ့ေပuဝယ ်လ,မ်းမိ6းေစြခငး်င0ာတရားဓမv<0င့အ်တNလညး်ေကာငး်၊ မ0နက်န ်

ေသာ ‘ဒနီ’် သာသနာ<0င့အ်တNေစလ,တေ်တာ်မNခဲေ့လသတညး်။ 

စWရဟန်ဟလ် ်၁၆:၁၂၅ - ၂၅ (အိ6-နဗီတမနေ်တာ)်အသငသ်ညမ်ိမိအားဖနဆ်ငး်ေမးွြမzေတာ်မN ေသာ 

အ/0ငြ်မတ၏်လမ်းေတာ်သိ6 ့ (လNတိ6အ့ား) ဉာဏပ်ညာ<0င့လ်ညး်ေကာငး်၊ ေကာငး်ြမတေ်သာ ဆံ6းမ 

ဩဝါဒ<0င့လ်ညး်ေကာငး်၊ ဖိတေ်ခuပါေလ။ ထိ6မ0တစပ်ါး အသငသ်ည ်၎ငး်တိ6အ့ားအေကာငး် ဆံ6း 
နညး်ြဖင့ ်အေချအတငေ်ြပာဆိ6ပါေလ။ 
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ဘ0ရား*+င်ဆ့ ိ0ငေ်သာ ဗျာဒတိေ်တာ်မ+အပ အမျိ[းသားများသည ်ယံ05ကညထ်ိ0ကေ်သာသW ြဖစ ်

ရန်*+င် ့သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်အေ5ကာငး်ကိ0ခေရေစတ့ငွး်ကျသ:ိ+ိနားလညထ်ားရန်လိ0 
ေ5ကာငး် အစ�အလာအရ ေြပာဆိ0ြခငး်*+င်အ့နကဖွ်င်ြ့ခငး်မျိ[း:+ိပါသလား။ (ဟဒးီစေ်တာ်) 

သမ#ာကျမ်းစာ မ:+ိပါ  /  :+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေရာမဩဝါဒစာ ၃:၄ - မဖျက<်ိ6ငရ်ာ။ သိ6 ့ြဖစ၍်မိန်ေ့တာ်မNချကသ်ည ်ေြဖာင်ပ့ါ၏။ တရားစရီင ်

ေသာအခါ ေအာငြ်မငေ်တာ်မN၏ ဟ6 ကျမ်းစာ၌လာသည<်0င်အ့ည၊ီ လNခပ်သမိ်းတိ6သ့ည ်သစoာပျက ်

ေသာ်လညး်၊ ဘ6ရားသခင၏် သစoာေတာ်သည ်တညေ်စသတညး်။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတန်ွနဂျမ် ၅၂:၃၃-၃၄-၃၃သိ6တ့ညး်မဟ6တ ်၎ငး်တိ6က့ထိ6သN(တမနေ်တာ်ြမတ)်သညဤ်(က6ရ်အာန ်

ကျမ်း ေတာြ်မတ)်ကိ6 bကစံညဖ်နတ်းီခဲသ့ညဟ်6 ေြပာဆိ6bကေလသေလာ။...၃၄ သိ6 ့ြဖစလ်dင ်

အကယ ်၍ ၎ငး်တိ6သ့ည ်သစoာဝါဒမီျားြဖစb်ကလdင ်ယငး်(က6ရ်အာနက်ျမ်းြမတ)် ကဲသ့ိ6ေ့သာ 

အာယတေ်တာ် တစစ်ံ6တစရ်ာကိ6 ၎ငး်တိ6 ့ ယNေဆာင၍် လာbကရေပမည။်  

မ+တခ်ျက။် အစ_လာမ်ဘာသာတငွအ်ယံ05ကညရ်ဆံ0း*+င် ့မ5ကာခဏအသံ0းြပ[ခံရေသာ ဟဒးီစ ်ေတာ် 
စ0ေဆာငး်သWများတငွ ်အစဟ်ကဘ်င ်(ဒ ီ၇၆၈)၊ အဘWဒါဝသ ်(ဒ ီ၇၇၅)၊ ဟာ:+ငဘ်င ်(ဒ ီ၈၃၃)၊ 
မ0ဟမ#ဒ ်အလဘ်Wခါရီ (ဒ ီ၈၇၀)၊ ဆဟွးီဒမွ်တစ်လင(်ဒ ီ၈၇၅)၊ မဂျီးဘင(်ဒ၈ီ၈၆)၊ အလသ်ာမဒ(ီဒ ီ

၈၉၂)၊ အဘWဂျဖာသာေဘအ ီ(ဒ ီ၉၂၃) ပါဝငသ်ည။် ၄ငး်တိ0မ့+မညသ်Wတစဉ်းီ မx နဗီတမန်ေတာမိ်0ဟာ 

မက၏် အသကတ်ာ(570-632) အတငွး် သိ0မ့ဟ0တ ်နီးကပ်စာွပင ်မေနထိ0ငခဲ်5့ကေပ။ ၁၆*+စအ်တငွး် 

စ0ေဆာငး်ခဲေ့သာ ဟဒးီစဘ်Wခါရီကျမ်း ကျမ်း ၆၀၀,၀၀၀ မ+ ၇,၃၉၇သာအစစအ်မ+န်(ဆဟွဒီ)် အြဖစ ်

သမ်ိးဆညး်ခဲသ့ည။် စ0ေဆာငး်ထားေသာမွတစ်လင ်ဘာသာေရးဝါဒ၏ ၉၉ ရာခိ0င*်Bန်းေကျာ်အား 

ချဲsကားထားေသာ သိ0မ့ဟ0တ ်မဟ0တမ်+န်ေသာ အရာများအြဖစ ်သWစန်ွပ့စခဲ်သ့ည။်  
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်ယံ05ကညသ်Wများ အတWတကတွက�်ကစာွဝတြ်ပ[ကိ0းကယွရ်န်*+င် ့၄ငး်တိ0 ့ 

၏ယံ05ကညခ်ျကမ်ျားကိ0 ယေနအ့ချိန်ေဟာေြပာေဝင+ရန် ေမxာ်◌လ့င်ပ့ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ေမxာ်လင်သ့ည ် /  ေမxာ်လင်သ့ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၈:၁၉ - သငတ်ိ6သ့ာွး၍လNမျိVးတကာတိ6က့ိ6ငါတ့ပည်ြ့ဖစေ်စလျက၊်ခမညး်ေတာ်၊ 
သားေတာ်၊ သန်/့0ငး်ေသာ ဝိညာFေတာ်၏နာမ၌ ဗတ{ ဇံိကိ6ေပးbကေလာ။့   
:+ငေ်ပတR0ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၃:၁၅ - စတိ<်0လံ6းထ၌ဲ ထာဝရအ/0ငဘ်6ရားသခငက်ိ6 rိ6ေသြခငး် /0ိbကေလာ။့ 
သငတ်ိ6ေ့ြမာ်လင်ြ့ခငး်၏ အေbကာငး်ကိ6 ေမးြမနး်ေသာသN/0ိသမdတိ6အ့ား၊ <Nးညံေ့သာ သေဘာ၊ 
ေbကာကရံွ်Rေသာသေဘာ<0င် ့ြပနေ်ြပာ ြခငး်င0ါ၊ ကာလအစFမြပတ ်အသင်/့0ိေနbကေလာ။့  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
တဗ်ဘ ီ၉:၃၃ - ထိ6 (အလ> ာဟ)် အ/0ငြ်မတသ်ညအ်bကငအ်/0ငြ်မတ ်ပငြ်ဖစေ်တာမ်N၏။ ထိ6အ/0င ်

ြမတသ်ည’်မတွ/်0်ရစက်’် များက မ<0စသ်ကb်ကေသာ်လညး် မိမိရစNလတ်မနေ်တာ်အား ဘာသာ 

သာသနာ အားလံ6းတိ6အ့ေပuဝယ ်လ,မ်းမိ6းေစြခငး်င0ာတရားဓမv<0င့အ်တNလညး်ေကာငး်၊ မ0နက်န ်

ေသာ ‘ဒနီ’် သာသနာ<0င့အ်တNေစလ,တေ်တာ်မNခဲေ့လသတညး်။ 

စWရဟန်ဟလ် ်၁၆:၁၂၅ - ၂၅ (အိ6-နဗီတမနေ်တာ)်အသငသ်ညမ်ိမိအားဖနဆ်ငး်ေမးွြမzေတာ်မN ေသာ 

အ/0ငြ်မတ၏်လမ်းေတာ်သိ6 ့ (လNတိ6အ့ား) ဉာဏပ်ညာ<0င့လ်ညး်ေကာငး်၊ ေကာငး်ြမတေ်သာ ဆံ6းမ 

ဩဝါဒ<0င့လ်ညး်ေကာငး်၊ ဖိတေ်ခuပါေလ။ ထိ6မ0တစပ်ါး အသငသ်ည ်၎ငး်တိ6အ့ားအေကာငး် ဆံ6း 
နညး်ြဖင့ ်အေချအတငေ်ြပာဆိ6ပါေလ။ 
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်ယံ05ကညသ်Wများ အမျိ[းမျိ[းေသာဂိ0ဏ်းများ၊ ဂိ0ဏ်းဂဏများ၊ 
ခွဲထကွေ်ရး အဖဲွsများအြဖစသ်ိ0 ့ ကွြဲပားသာွးရန် အလိ0:+ိပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ အလိ0မ:+ိပါ  /  အလိ0မ:+ိပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁:၁၀- ညအီစက်ိ6တိ6 ့၊ သငတ်ိ6/့0ိသမdသည ်စကားတညတီ+ွတတ်ညး် 
ြဖစ၍် အချငး်ချငး်မကွြဲပားဘ ဲစတိ ်သေဘာတသတံသမတတ်ညး်/0ိသည<်0င် ့ေစစ့ပ်စံ6လငb်ကမည ်

အေbကာငး်၊ငါတိ6သ့ခငေ်ယr\ခရစ၏်နာမေတာ်ကိ6အမ0ီြပV၍ သငတ်ိ6က့ိ6ငါ<\းိေဆာ်ေတာငး်ပနပ်ါ ၏။  
ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၃:၃-၄ - ၃ယခ6ပငလ်ညး်၊ ဇာတပိကတလိNြဖစb်ကေသး၏။ ဂ6ဏ ်

]ပိVငြ်ခငး်၊ ရနေ်တွR ြခငး်၊ အချငး်ချငး်ကွြဲပားြခငး် /0ိသညြ်ဖစ၍်၊ သငတ်ိ6သ့ညဇ်ာတပိကတ ိလNြဖစ ်

bကသည ်မဟ6တေ်လာ။ ေလာကထီံ6းစအံတိ6ငး်  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း၃:၁၀၃ထိ6 ့ြပငတ်ဝအသငတ်ိ6သ့ညတ်စစ်ညး်တစလ်ံ6းတညး်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်

၏eကVိးကိ6စွ]ဲမဲစာွကိ6ငထ်ားbကေလက6န။်၎ငး်ြပငအ်သငတ်ိ6သ့ညအ်ချငး်ချငး်ေသးွမကွbဲကက6နလ်င့။်  

စWရာအန်အမ် ၆:၁၅၉ - စငစ်စဧ်ကနအ်bကငသ်Nတိ6သ့ညမ်ိမိတိ6၏့သာသနာကိ6အစတိစ်တိခ်ွပဲစခ်ဲb့က 

၏။ ၎ငး်ေနာက ်ထိ6သNများသညဂ်ိ6ဏး်ဂဏ အသးီသးီကွခဲဲb့က၏။ အသငသ်ည ်ထိ6သNတိ6<့ 0င့မ်ညသ်ိ6 ့ 
မd မပတသ်ကေ်ပ။ မ6ချဧကန ်

၎ငး်တိ6၏့ကစိoသညအ်လ> ာဟအ်/0ငြ်မတအ်ထေံတာ်သိ6လ့,အဲပ်]ပီးြဖစ ်ေချသည။်ထိ6ေနာက ်

ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ညပ်ငလ်dင၊် ၎ငး်တိ6အ့ား၊ ၎ငး်တိ6 ့ြပVမNခဲသ့ညတ်ိ6က့ိ6သေိစေတာ် မNေပမည။် 
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သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်များတငွ ်ဤကမ}ာေြမေပ� :+ိအသကတ်ာ၌ 

ရ�ငလ်န်းဝမ်းေြမာက ်ြခငး်*+င် ့ေပျာ်ရ�ငြ်ခငး် :+ိရန် လWသားများကိ0 အားေပးေသာ 

ကျမ်းချကမ်ျား:+ိပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ :+ိသည ် / မ:+ိပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဆာလကံျမ်း ၅:၁၁ - ကိ6ယေ်တာ်ကိ6 ကိ6းစားေသာ သNတိ6မ့Nကား၊ ဝမ်းေြမာကb်ကပါေစေသာ။ ေစာင် ့
ေ/0ာကေ်တာ်မNြခငး်ကိ6ခရံ၍ဝမ်းေြမာကသ်ည<်0င်ေ့Zကးေbကာ်bကပါေစေသာ။ 

နာမေတာ်ကိ6ချစေ်သာ သNတိ6သ့ည ်ကိ6ယေ်တာ်ေbကာင် ့ဝမ်းသာရ,ငလ်နး်ြခငး် /0ိbကပါေစေသာ။  
ေရာမဩဝါဒစာ ၁၄:၁၇ - ဘ6ရားသခင၏် <ိ6ငင်ေံတာ်သည ်အစားအေသာက၌် မတည။် ေြဖာင် ့
မတြ်ခငး်၊]ငမိ်သကြ်ခငး်၊သန်/့0ငး်ေသာဝိညာFေတာ်အားြဖင်ခ့ရံေသာ 

ဝမ်းေြမာကြ်ခငး်၌တည၏်။   
ဖိလပိvိဩဝါဒစာ ၄:၄ - သခငဘ်6ရား၌ အစFမြပတ ်ဝမ်းေြမာကြ်ခငး်/0ိbကေလာ။့ တဖန ်ငါဆိ6သည ်
ကား ဝမ်းေြမာကb်ကေလာ။့  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာဇွခ်RW ဖ် ၄၃:၇၀အသငတ်ိ6သ့ညလ်ညး်ေကာငး်၊အသငတ်ိ6၏့ဇနးီbကငရ်ာတိ6သ့ညလ်ညး်ေကာငး်၊ 
"ဂျ<�တ"်သ6ခဘံ6တငွ ်ဝငေ်ရာကb်ကေလက6န။် (ယငး်သ6ခဘံ6၌) အသငတ်ိ6 ့ (အားလံ6းတိ6 ့) သည ်ဝမ်း 
ေြမာကေ်စြခငး်၊ rိ6ေသြခငး်ကိ6 ခbံကရေပမည။် 

စWရတဒွဒ်ဟရိ် ၇၆:၁၁ -သိ6 ့ြဖစေ်ပရာအလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည၎်ငး်တိ6အ့ားထိ6ေန၏့ေဘးအ<{ရာယ ်
မ0 လတွက်ငး်ေစေတာ်မNေပမည။် ၎ငး်ြပင ်ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည ်ထိ6သNတိ6အ့ား ရ,ငလ်နး်မ\<0င့လ်ညး် 
ေကာငး်၊ ဝမ်းေြမာက ်ေပျာရ်,ငမ်\<0င့ ်လညး်ေကာငး်၊ ေတွR bကVံေစေတာ်မNေပမည။် 

မ+တခ်ျက။် ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွ ်ေနာငတ်မလန်ွဘဝတငွ ်ရ�ငလ်န်းဝမ်းေြမာကြ်ခငး် :+ိမည့် 
အေ5ကာငး်ရည�်�န်းေသာ ကျမ်းချကမ်ျားသာ:+ိသည။် 
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်ယံ05ကညသ်Wများ အမျိ[းမျိ[းေသာဂိ0ဏ်းများ၊ ဂိ0ဏ်းဂဏများ၊ 
ခွဲထကွေ်ရး အဖဲွsများအြဖစသ်ိ0 ့ ကွြဲပားသာွးရန် အလိ0:+ိပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ အလိ0မ:+ိပါ  /  အလိ0မ:+ိပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁:၁၀- ညအီစက်ိ6တိ6 ့၊ သငတ်ိ6/့0ိသမdသည ်စကားတညတီ+ွတတ်ညး် 
ြဖစ၍် အချငး်ချငး်မကွြဲပားဘ ဲစတိ ်သေဘာတသတံသမတတ်ညး်/0ိသည<်0င် ့ေစစ့ပ်စံ6လငb်ကမည ်

အေbကာငး်၊ငါတိ6သ့ခငေ်ယr\ခရစ၏်နာမေတာ်ကိ6အမ0ီြပV၍ သငတ်ိ6က့ိ6ငါ<\းိေဆာေ်တာငး်ပနပ်ါ ၏။  
ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၃:၃-၄ - ၃ယခ6ပငလ်ညး်၊ ဇာတပိကတလိNြဖစb်ကေသး၏။ ဂ6ဏ ်

]ပိVငြ်ခငး်၊ ရနေ်တွR ြခငး်၊ အချငး်ချငး်ကွြဲပားြခငး် /0ိသညြ်ဖစ၍်၊ သငတ်ိ6သ့ညဇ်ာတပိကတ ိလNြဖစ ်

bကသည ်မဟ6တေ်လာ။ ေလာကထီံ6းစအံတိ6ငး်  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း၃:၁၀၃ထိ6 ့ြပငတ်ဝအသငတ်ိ6သ့ညတ်စစ်ညး်တစလ်ံ6းတညး်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်

၏eကVိးကိ6စွ]ဲမဲစာွကိ6ငထ်ားbကေလက6န။်၎ငး်ြပငအ်သငတ်ိ6သ့ညအ်ချငး်ချငး်ေသးွမကွbဲကက6နလ်င့။်  

စWရာအန်အမ် ၆:၁၅၉ - စငစ်စဧ်ကနအ်bကငသ်Nတိ6သ့ညမ်ိမိတိ6၏့သာသနာကိ6အစတိစ်တိခ်ွပဲစခ်ဲb့က 

၏။ ၎ငး်ေနာက ်ထိ6သNများသညဂ်ိ6ဏး်ဂဏ အသးီသးီကွခဲဲb့က၏။ အသငသ်ည ်ထိ6သNတိ6<့ 0င့မ်ညသ်ိ6 ့ 
မd မပတသ်ကေ်ပ။ မ6ချဧကန ်

၎ငး်တိ6၏့ကစိoသညအ်လ> ာဟအ်/0ငြ်မတအ်ထေံတာ်သိ6လ့,အဲပ်]ပီးြဖစ ်ေချသည။်ထိ6ေနာက ်

ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ညပ်ငလ်dင၊် ၎ငး်တိ6အ့ား၊ ၎ငး်တိ6 ့ြပVမNခဲသ့ညတ်ိ6က့ိ6သေိစေတာ ်မNေပမည။် 

၁၄၈။. 148 

သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်များတငွ ်ဤကမ}ာေြမေပ� :+ိအသကတ်ာ၌ 

ရ�ငလ်န်းဝမ်းေြမာက ်ြခငး်*+င် ့ေပျာ်ရ�ငြ်ခငး် :+ိရန် လWသားများကိ0 အားေပးေသာ 

ကျမ်းချကမ်ျား:+ိပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ :+ိသည ် / မ:+ိပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဆာလကံျမ်း ၅:၁၁ - ကိ6ယေ်တာ်ကိ6 ကိ6းစားေသာ သNတိ6မ့Nကား၊ ဝမ်းေြမာကb်ကပါေစေသာ။ ေစာင် ့
ေ/0ာကေ်တာ်မNြခငး်ကိ6ခရံ၍ဝမ်းေြမာကသ်ည<်0င်ေ့Zကးေbကာb်ကပါေစေသာ။ 

နာမေတာ်ကိ6ချစေ်သာ သNတိ6သ့ည ်ကိ6ယေ်တာ်ေbကာင် ့ဝမ်းသာရ,ငလ်နး်ြခငး် /0ိbကပါေစေသာ။  
ေရာမဩဝါဒစာ ၁၄:၁၇ - ဘ6ရားသခင၏် <ိ6ငင်ေံတာ်သည ်အစားအေသာက၌် မတည။် ေြဖာင် ့
မတြ်ခငး်၊]ငမိ်သကြ်ခငး်၊သန်/့0ငး်ေသာဝိညာFေတာ်အားြဖင်ခ့ရံေသာ 

ဝမ်းေြမာကြ်ခငး်၌တည၏်။   
ဖိလပိvိဩဝါဒစာ ၄:၄ - သခငဘ်6ရား၌ အစFမြပတ ်ဝမ်းေြမာကြ်ခငး်/0ိbကေလာ။့ တဖန ်ငါဆိ6သည ်
ကား ဝမ်းေြမာကb်ကေလာ။့  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာဇွခ်RW ဖ် ၄၃:၇၀အသငတ်ိ6သ့ညလ်ညး်ေကာငး်၊အသငတ်ိ6၏့ဇနးီbကငရ်ာတိ6သ့ညလ်ညး်ေကာငး်၊ 
"ဂျ<�တ"်သ6ခဘံ6တငွ ်ဝငေ်ရာကb်ကေလက6န။် (ယငး်သ6ခဘံ6၌) အသငတ်ိ6 ့ (အားလံ6းတိ6 ့) သည ်ဝမ်း 
ေြမာကေ်စြခငး်၊ rိ6ေသြခငး်ကိ6 ခbံကရေပမည။် 

စWရတဒွဒ်ဟရိ် ၇၆:၁၁ -သိ6 ့ြဖစေ်ပရာအလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည၎်ငး်တိ6အ့ားထိ6ေန၏့ေဘးအ<{ရာယ ်
မ0 လတွက်ငး်ေစေတာ်မNေပမည။် ၎ငး်ြပင ်ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည ်ထိ6သNတိ6အ့ား ရ,ငလ်နး်မ\<0င့လ်ညး် 
ေကာငး်၊ ဝမ်းေြမာက ်ေပျာရ်,ငမ်\<0င့ ်လညး်ေကာငး်၊ ေတွR bကVံေစေတာ်မNေပမည။် 

မ+တခ်ျက။် ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွ ်ေနာငတ်မလန်ွဘဝတငွ ်ရ�ငလ်န်းဝမ်းေြမာကြ်ခငး် :+ိမည့် 
အေ5ကာငး်ရည�်�န်းေသာ ကျမ်းချကမ်ျားသာ:+ိသည။် 
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်ယံ05ကညသ်Wများ အမျိ[းမျိ[းေသာဂိ0ဏ်းများ၊ ဂိ0ဏ်းဂဏများ၊ 
ခွဲထကွေ်ရး အဖဲွsများအြဖစသ်ိ0 ့ ကွြဲပားသာွးရန် အလိ0:+ိပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ အလိ0မ:+ိပါ  /  အလိ0မ:+ိပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁:၁၀- ညအီစက်ိ6တိ6 ့၊ သငတ်ိ6/့0ိသမdသည ်စကားတညတီ+ွတတ်ညး် 
ြဖစ၍် အချငး်ချငး်မကွြဲပားဘ ဲစတိ ်သေဘာတသတံသမတတ်ညး်/0ိသည<်0င် ့ေစစ့ပ်စံ6လငb်ကမည ်

အေbကာငး်၊ငါတိ6သ့ခငေ်ယr\ခရစ၏်နာမေတာ်ကိ6အမ0ီြပV၍ သငတ်ိ6က့ိ6ငါ<\းိေဆာ်ေတာငး်ပနပ်ါ ၏။  
ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၃:၃-၄ - ၃ယခ6ပငလ်ညး်၊ ဇာတပိကတလိNြဖစb်ကေသး၏။ ဂ6ဏ ်

]ပိVငြ်ခငး်၊ ရနေ်တွR ြခငး်၊ အချငး်ချငး်ကွြဲပားြခငး် /0ိသညြ်ဖစ၍်၊ သငတ်ိ6သ့ညဇ်ာတပိကတ ိလNြဖစ ်

bကသည ်မဟ6တေ်လာ။ ေလာကထီံ6းစအံတိ6ငး်  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း၃:၁၀၃ထိ6 ့ြပငတ်ဝအသငတ်ိ6သ့ညတ်စစ်ညး်တစလ်ံ6းတညး်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်

၏eကVိးကိ6စွ]ဲမဲစာွကိ6ငထ်ားbကေလက6န။်၎ငး်ြပငအ်သငတ်ိ6သ့ညအ်ချငး်ချငး်ေသးွမကွbဲကက6နလ်င့။်  

စWရာအန်အမ် ၆:၁၅၉ - စငစ်စဧ်ကနအ်bကငသ်Nတိ6သ့ညမ်ိမိတိ6၏့သာသနာကိ6အစတိစ်တိခ်ွပဲစခ်ဲb့က 

၏။ ၎ငး်ေနာက ်ထိ6သNများသညဂ်ိ6ဏး်ဂဏ အသးီသးီကွခဲဲb့က၏။ အသငသ်ည ်ထိ6သNတိ6<့ 0င့မ်ညသ်ိ6 ့ 
မd မပတသ်ကေ်ပ။ မ6ချဧကန ်

၎ငး်တိ6၏့ကစိoသညအ်လ> ာဟအ်/0ငြ်မတအ်ထေံတာ်သိ6လ့,အဲပ်]ပီးြဖစ ်ေချသည။်ထိ6ေနာက ်

ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ညပ်ငလ်dင၊် ၎ငး်တိ6အ့ား၊ ၎ငး်တိ6 ့ြပVမNခဲသ့ညတ်ိ6က့ိ6သေိစေတာ် မNေပမည။် 
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သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်များတငွ ်ဤကမ}ာေြမေပ� :+ိအသကတ်ာ၌ 

ရ�ငလ်န်းဝမ်းေြမာက ်ြခငး်*+င် ့ေပျာ်ရ�ငြ်ခငး် :+ိရန် လWသားများကိ0 အားေပးေသာ 

ကျမ်းချကမ်ျား:+ိပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ :+ိသည ် / မ:+ိပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဆာလကံျမ်း ၅:၁၁ - ကိ6ယေ်တာ်ကိ6 ကိ6းစားေသာ သNတိ6မ့Nကား၊ ဝမ်းေြမာကb်ကပါေစေသာ။ ေစာင် ့
ေ/0ာကေ်တာ်မNြခငး်ကိ6ခရံ၍ဝမ်းေြမာကသ်ည<်0င်ေ့Zကးေbကာ်bကပါေစေသာ။ 

နာမေတာ်ကိ6ချစေ်သာ သNတိ6သ့ည ်ကိ6ယေ်တာ်ေbကာင် ့ဝမ်းသာရ,ငလ်နး်ြခငး် /0ိbကပါေစေသာ။  
ေရာမဩဝါဒစာ ၁၄:၁၇ - ဘ6ရားသခင၏် <ိ6ငင်ေံတာ်သည ်အစားအေသာက၌် မတည။် ေြဖာင် ့
မတြ်ခငး်၊]ငမိ်သကြ်ခငး်၊သန်/့0ငး်ေသာဝိညာFေတာ်အားြဖင်ခ့ရံေသာ 

ဝမ်းေြမာကြ်ခငး်၌တည၏်။   
ဖိလပိvိဩဝါဒစာ ၄:၄ - သခငဘ်6ရား၌ အစFမြပတ ်ဝမ်းေြမာကြ်ခငး်/0ိbကေလာ။့ တဖန ်ငါဆိ6သည ်
ကား ဝမ်းေြမာကb်ကေလာ။့  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာဇွခ်RW ဖ် ၄၃:၇၀အသငတ်ိ6သ့ညလ်ညး်ေကာငး်၊အသငတ်ိ6၏့ဇနးီbကငရ်ာတိ6သ့ညလ်ညး်ေကာငး်၊ 
"ဂျ<�တ"်သ6ခဘံ6တငွ ်ဝငေ်ရာကb်ကေလက6န။် (ယငး်သ6ခဘံ6၌) အသငတ်ိ6 ့ (အားလံ6းတိ6 ့) သည ်ဝမ်း 
ေြမာကေ်စြခငး်၊ rိ6ေသြခငး်ကိ6 ခbံကရေပမည။် 

စWရတဒွဒ်ဟရိ် ၇၆:၁၁ -သိ6 ့ြဖစေ်ပရာအလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည၎်ငး်တိ6အ့ားထိ6ေန၏့ေဘးအ<{ရာယ ်
မ0 လတွက်ငး်ေစေတာ်မNေပမည။် ၎ငး်ြပင ်ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည ်ထိ6သNတိ6အ့ား ရ,ငလ်နး်မ\<0င့လ်ညး် 
ေကာငး်၊ ဝမ်းေြမာက ်ေပျာရ်,ငမ်\<0င့ ်လညး်ေကာငး်၊ ေတွR bကVံေစေတာ်မNေပမည။် 

မ+တခ်ျက။် ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွ ်ေနာငတ်မလန်ွဘဝတငွ ်ရ�ငလ်န်းဝမ်းေြမာကြ်ခငး် :+ိမည့် 
အေ5ကာငး်ရည�်�န်းေသာ ကျမ်းချကမ်ျားသာ:+ိသည။် 
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်ယံ05ကညသ်Wများ အမျိ[းမျိ[းေသာဂိ0ဏ်းများ၊ ဂိ0ဏ်းဂဏများ၊ 
ခွဲထကွေ်ရး အဖဲွsများအြဖစသ်ိ0 ့ ကွြဲပားသာွးရန် အလိ0:+ိပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ အလိ0မ:+ိပါ  /  အလိ0မ:+ိပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁:၁၀- ညအီစက်ိ6တိ6 ့၊ သငတ်ိ6/့0ိသမdသည ်စကားတညတီ+ွတတ်ညး် 
ြဖစ၍် အချငး်ချငး်မကွြဲပားဘ ဲစတိ ်သေဘာတသတံသမတတ်ညး်/0ိသည<်0င် ့ေစစ့ပ်စံ6လငb်ကမည ်

အေbကာငး်၊ငါတိ6သ့ခငေ်ယr\ခရစ၏်နာမေတာ်ကိ6အမ0ီြပV၍ သငတ်ိ6က့ိ6ငါ<\းိေဆာေ်တာငး်ပနပ်ါ ၏။  
ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၃:၃-၄ - ၃ယခ6ပငလ်ညး်၊ ဇာတပိကတလိNြဖစb်ကေသး၏။ ဂ6ဏ ်

]ပိVငြ်ခငး်၊ ရနေ်တွR ြခငး်၊ အချငး်ချငး်ကွြဲပားြခငး် /0ိသညြ်ဖစ၍်၊ သငတ်ိ6သ့ညဇ်ာတပိကတ ိလNြဖစ ်

bကသည ်မဟ6တေ်လာ။ ေလာကထီံ6းစအံတိ6ငး်  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း၃:၁၀၃ထိ6 ့ြပငတ်ဝအသငတ်ိ6သ့ညတ်စစ်ညး်တစလ်ံ6းတညး်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်

၏eကVိးကိ6စွ]ဲမဲစာွကိ6ငထ်ားbကေလက6န။်၎ငး်ြပငအ်သငတ်ိ6သ့ညအ်ချငး်ချငး်ေသးွမကွbဲကက6နလ်င့။်  

စWရာအန်အမ် ၆:၁၅၉ - စငစ်စဧ်ကနအ်bကငသ်Nတိ6သ့ညမ်ိမိတိ6၏့သာသနာကိ6အစတိစ်တိခ်ွပဲစခ်ဲb့က 

၏။ ၎ငး်ေနာက ်ထိ6သNများသညဂ်ိ6ဏး်ဂဏ အသးီသးီကွခဲဲb့က၏။ အသငသ်ည ်ထိ6သNတိ6<့ 0င့မ်ညသ်ိ6 ့ 
မd မပတသ်ကေ်ပ။ မ6ချဧကန ်

၎ငး်တိ6၏့ကစိoသညအ်လ> ာဟအ်/0ငြ်မတအ်ထေံတာ်သိ6လ့,အဲပ်]ပီးြဖစ ်ေချသည။်ထိ6ေနာက ်

ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ညပ်ငလ်dင၊် ၎ငး်တိ6အ့ား၊ ၎ငး်တိ6 ့ြပVမNခဲသ့ညတ်ိ6က့ိ6သေိစေတာ ်မNေပမည။် 
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သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်များတငွ ်ဤကမ}ာေြမေပ� :+ိအသကတ်ာ၌ 

ရ�ငလ်န်းဝမ်းေြမာက ်ြခငး်*+င် ့ေပျာ်ရ�ငြ်ခငး် :+ိရန် လWသားများကိ0 အားေပးေသာ 

ကျမ်းချကမ်ျား:+ိပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ :+ိသည ် / မ:+ိပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဆာလကံျမ်း ၅:၁၁ - ကိ6ယေ်တာ်ကိ6 ကိ6းစားေသာ သNတိ6မ့Nကား၊ ဝမ်းေြမာကb်ကပါေစေသာ။ ေစာင် ့
ေ/0ာကေ်တာ်မNြခငး်ကိ6ခရံ၍ဝမ်းေြမာကသ်ည<်0င်ေ့Zကးေbကာb်ကပါေစေသာ။ 

နာမေတာ်ကိ6ချစေ်သာ သNတိ6သ့ည ်ကိ6ယေ်တာ်ေbကာင် ့ဝမ်းသာရ,ငလ်နး်ြခငး် /0ိbကပါေစေသာ။  
ေရာမဩဝါဒစာ ၁၄:၁၇ - ဘ6ရားသခင၏် <ိ6ငင်ေံတာ်သည ်အစားအေသာက၌် မတည။် ေြဖာင် ့
မတြ်ခငး်၊]ငမိ်သကြ်ခငး်၊သန်/့0ငး်ေသာဝိညာFေတာ်အားြဖင်ခ့ရံေသာ 

ဝမ်းေြမာကြ်ခငး်၌တည၏်။   
ဖိလပိvိဩဝါဒစာ ၄:၄ - သခငဘ်6ရား၌ အစFမြပတ ်ဝမ်းေြမာကြ်ခငး်/0ိbကေလာ။့ တဖန ်ငါဆိ6သည ်
ကား ဝမ်းေြမာကb်ကေလာ။့  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာဇွခ်RW ဖ် ၄၃:၇၀အသငတ်ိ6သ့ညလ်ညး်ေကာငး်၊အသငတ်ိ6၏့ဇနးီbကငရ်ာတိ6သ့ညလ်ညး်ေကာငး်၊ 
"ဂျ<�တ"်သ6ခဘံ6တငွ ်ဝငေ်ရာကb်ကေလက6န။် (ယငး်သ6ခဘံ6၌) အသငတ်ိ6 ့ (အားလံ6းတိ6 ့) သည ်ဝမ်း 
ေြမာကေ်စြခငး်၊ rိ6ေသြခငး်ကိ6 ခbံကရေပမည။် 

စWရတဒွဒ်ဟရိ် ၇၆:၁၁ -သိ6 ့ြဖစေ်ပရာအလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည၎်ငး်တိ6အ့ားထိ6ေန၏့ေဘးအ<{ရာယ ်
မ0 လတွက်ငး်ေစေတာ်မNေပမည။် ၎ငး်ြပင ်ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည ်ထိ6သNတိ6အ့ား ရ,ငလ်နး်မ\<0င့လ်ညး် 
ေကာငး်၊ ဝမ်းေြမာက ်ေပျာရ်,ငမ်\<0င့ ်လညး်ေကာငး်၊ ေတွR bကVံေစေတာ်မNေပမည။် 

မ+တခ်ျက။် ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွ ်ေနာငတ်မလန်ွဘဝတငွ ်ရ�ငလ်န်းဝမ်းေြမာကြ်ခငး် :+ိမည့် 
အေ5ကာငး်ရည�်�န်းေသာ ကျမ်းချကမ်ျားသာ:+ိသည။် 
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ဘ0ရားသခငမ်+ 
လWသားတိ0အ့ားR0ပ်ပိ0ငး်ဆိ0ငရ်ာအနာေရာဂါ`ငမ်ိးေစသည့်အေ5ကာငး်သန်:့+ငး် ေသာကျမ်း 

စာအ0ပ်များတငွ ်ဥပမာများ:+ိပါသလား။ 
သမ#ာကျမ်းစာ :+ိသည ် / မ:+ိပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၁၅:၂၆ - ငါသည ်သငတ်ိ6၏့ေရာဂါကိ6]ငမိ်းေစေသာထာဝရဘ6ရားြဖစသ်ည ်

ဟ6 မိန်ေ့တာ်မN၏။  

ဆာလကံျမ်း ၁၀၃:၂-၃ - ၂ အိ6 ငါဝ့ိညာF၊ ထာဝရဘ6ရားကိ6 ေကာငး်eကးီ ေပးေလာ။့ ေကျးဇNးေတာ် 
အေပါငး်ကိ6 မေမေ့လျာ<့0င်။့ ၃ သင၏်အြပစအ်လံ6းစံ6တိ6က့ိ6 ေြဖလ,တ၍်၊ သင၏် 

အနာေရာဂါ/0ိသမd တိ6က့ိ6လညး် ေပျာကေ်စေတာမ်N၏။   
:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၄:၂၃ - ေယr\သညတ်ရားစရပ်တိ6၌့ဆံ6းမဩဝါဒေပးလျက၊်<ိ6ငင်ေံတာ်<0င်ယ့0Fေသာ 

ဧဝံေဂလတိရားကိ6 ေဟာလျက၊် လNတိ6တ့ငွအ်နာေရာဂါအမျိVးမျိVးတိ6က့ိ6 
]ငမိ်းေစလျက၊်ဂါလလိြဲပည ်တြပညလ်ံ6းကိ6 ေဒသစာရီ လ0ည်လ့ညေ်တာ်မN၏။  

တမန်ေတာ်ဝတ~ [ ၅:၁၅-၁၆ - ၁၅ ေပတr6သည ်လမ်း၌ေ/0ာကသ်ာွးစF၊ အနာစွ ဲေသာသNတိ6တ့ငွ ်

တေယာကေ်ယာကက်ိ6 သN၏အရိပ် လ,မ်းမိ6းေစြခငး်င0ါ၊ လNနာတိ6က့ိ6လမ်းနား သိ6ထ့6တ၍် ခ6တငေ်မွR 
ရာေပuမ0ာထားbက၏။ ၁၆ ထိ6လNနာအေပါငး်တိ6သ့ည ်အနာကငး်လတွြ်ခငး်သိ6ေ့ရာကb်က၏။ 

ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၂:၂၈၊ ၃၀ - ၂၈  ထိ6ေနာကအ်နာေရာဂါကိ6 ]ငမိ်းေစ<ိ6ငေ်သာ အခငွ် ့
/0ိေသာသNတိ6က့ိ6၎င ်၃၀ /0ိသမdတိ6သ့ည ်အနာေရာဂါကိ6 ]ငမိ်းေစ<ိ6ငေ်သာ အခငွ်/့0ိbကသေလာ။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
မ+တခ်ျက။် သခငေ်ယRBတစဉ်းီတညး်ြဖင် ့အနာ`ငမ်ိးေစသည့်မ+တတ်မ်း ဓမ#သစက်ျမ်းတငွ ်

(၂၆)ခ0:+ိ ေသာ်လညး် မိ0ဟာမက၏် အသကတ်ာအတငွး် ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွ ်ဘ0ရား သခငမ်+ 
လWသား တိ0အ့ား R0ပ်ပိ0ငး်ဆိ0ငရ်ာ အနာေရာဂါ`ငမ်ိးေစသည့်အေ5ကာငး် ဥပမာများ မ:+ိေပ။  
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်ယံ05ကညသ်Wများကိ0 
၄ငး်တိ0၏့ဝတြ်ပ[ကိ0းကယွမ်Bများတငွေ်တးဂီတ၊အက အခ0န်၊ ေတးသခီျငး်သဆီိ0ြခငး်များ 

အသံ0းြပ[ရန်အတကွအ်ားေပးေသာ ကျမ်းချကမ်ျား :+ိပါ သလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ :+ိသည ် / မ:+ိပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တရားေဟာရာကျမ်း ၃၁:၁၉ - ယခ6မ0ာ ဓမvသခီျငး်ကိ6ေရးထားbကေလာ။့ ထိ6သခီျငး်ကိ6 ဣသေရလ 

အမျိVးတဘက၌် ငါအ့ဘိ6သ့ကေ်သြဖစေ်စြခငး်င0ာ၊ 
သNတိ6သ့ည<်\တက်ျကရ်ေအာငသ်ငေ်စbကေလာ။့  

ဆာလကံျမ်း ၁၀၀:၁-၂ - ၁ ေြမeကးီသားအေပါငး်တိ6 ့၊ ထာဝရဘ6ရားအား ေZကးေbကာ်bကေလာ။့ ၂ 

ရ,ငလ်နး်စာွ သခီျငး်ဆိ6လျက၊် အထေံတာ်သိ6 ့ ဝငb်ကေလာ။့ 

ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၅:၁၈-၁၉ - ၁၈ ဝိညာFေတာ<်0င်ြ့ပည်စ့ံ6လျက/်0ိbကေလာ။့ ၁၉ ဆာလသံခီျငး်မ0 
စေသာ ဓမvသခီျငး် အမျိVးမျိVးတိ6က့ိ6 အချငး်ချငး် ေြပာဆိ6ဘတရွ်တ၍်၊ <Nး+ွတေ်သာ စတိ<်0လံ6း<0င် ့
သခငဘ်6ရားေ/0 Rေတာ်၌ ကျzးဧ၍သခီျငး် ဆိ6bကေလာ။့   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
မ+တခ်ျက။် သမ#ာကျမ်းစာတငွေ်တးဂီတ၊ အကအခ0န်၊ 
ေတးသခီျငး်သဆီိ0ြခငး်များကိ0အားေပးေသာ ကျမ်းချကေ်ပါငး် (၄၅၀) ေကျာ် :+ိေသာ်လညး် 

ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန် တစခ်0လံ0းတငွအ်လားတW မ:+ိေပ။  
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ဘ0ရားသခငမ်+ 
လWသားတိ0အ့ားR0ပ်ပိ0ငး်ဆိ0ငရ်ာအနာေရာဂါ`ငမ်ိးေစသည့်အေ5ကာငး်သန်:့+ငး် ေသာကျမ်း 

စာအ0ပ်များတငွ ်ဥပမာများ:+ိပါသလား။ 
သမ#ာကျမ်းစာ :+ိသည ် / မ:+ိပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၁၅:၂၆ - ငါသည ်သငတ်ိ6၏့ေရာဂါကိ6]ငမိ်းေစေသာထာဝရဘ6ရားြဖစသ်ည ်

ဟ6 မိန်ေ့တာ်မN၏။  

ဆာလကံျမ်း ၁၀၃:၂-၃ - ၂ အိ6 ငါဝ့ိညာF၊ ထာဝရဘ6ရားကိ6 ေကာငး်eကးီ ေပးေလာ။့ ေကျးဇNးေတာ ်

အေပါငး်ကိ6 မေမေ့လျာ<့0င်။့ ၃ သင၏်အြပစအ်လံ6းစံ6တိ6က့ိ6 ေြဖလ,တ၍်၊ သင၏် 

အနာေရာဂါ/0ိသမd တိ6က့ိ6လညး် ေပျာကေ်စေတာမ်N၏။   
:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၄:၂၃ - ေယr\သညတ်ရားစရပ်တိ6၌့ဆံ6းမဩဝါဒေပးလျက၊်<ိ6ငင်ေံတာ်<0င်ယ့0Fေသာ 

ဧဝံေဂလတိရားကိ6 ေဟာလျက၊် လNတိ6တ့ငွအ်နာေရာဂါအမျိVးမျိVးတိ6က့ိ6 
]ငမိ်းေစလျက၊်ဂါလလိြဲပည ်တြပညလ်ံ6းကိ6 ေဒသစာရီ လ0ည်လ့ညေ်တာ်မN၏။  

တမန်ေတာ်ဝတ~ [ ၅:၁၅-၁၆ - ၁၅ ေပတr6သည ်လမ်း၌ေ/0ာကသ်ာွးစF၊ အနာစွ ဲေသာသNတိ6တ့ငွ ်

တေယာကေ်ယာကက်ိ6 သN၏အရိပ် လ,မ်းမိ6းေစြခငး်င0ါ၊ လNနာတိ6က့ိ6လမ်းနား သိ6ထ့6တ၍် ခ6တငေ်မွR 
ရာေပuမ0ာထားbက၏။ ၁၆ ထိ6လNနာအေပါငး်တိ6သ့ည ်အနာကငး်လတွြ်ခငး်သိ6ေ့ရာကb်က၏။ 

ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၂:၂၈၊ ၃၀ - ၂၈  ထိ6ေနာကအ်နာေရာဂါကိ6 ]ငမိ်းေစ<ိ6ငေ်သာ အခငွ် ့
/0ိေသာသNတိ6က့ိ6၎င ်၃၀ /0ိသမdတိ6သ့ည ်အနာေရာဂါကိ6 ]ငမိ်းေစ<ိ6ငေ်သာ အခငွ်/့0ိbကသေလာ။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
မ+တခ်ျက။် သခငေ်ယRBတစဉ်းီတညး်ြဖင် ့အနာ`ငမ်ိးေစသည့်မ+တတ်မ်း ဓမ#သစက်ျမ်းတငွ ်

(၂၆)ခ0:+ိ ေသာ်လညး် မိ0ဟာမက၏် အသကတ်ာအတငွး် ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွ ်ဘ0ရား သခငမ်+ 
လWသား တိ0အ့ား R0ပ်ပိ0ငး်ဆိ0ငရ်ာ အနာေရာဂါ`ငမ်ိးေစသည့်အေ5ကာငး် ဥပမာများ မ:+ိေပ။  

၁၅၀။. 150 
ဘ0ရားသခငသ်ည ်ယံ05ကညသ်Wများကိ0 
၄ငး်တိ0၏့ဝတြ်ပ[ကိ0းကယွမ်Bများတငွေ်တးဂီတ၊အက အခ0န်၊ ေတးသခီျငး်သဆီိ0ြခငး်များ 

အသံ0းြပ[ရန်အတကွအ်ားေပးေသာ ကျမ်းချကမ်ျား :+ိပါ သလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ :+ိသည ် / မ:+ိပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တရားေဟာရာကျမ်း ၃၁:၁၉ - ယခ6မ0ာ ဓမvသခီျငး်ကိ6ေရးထားbကေလာ။့ ထိ6သခီျငး်ကိ6 ဣသေရလ 

အမျိVးတဘက၌် ငါအ့ဘိ6သ့ကေ်သြဖစေ်စြခငး်င0ာ၊ 
သNတိ6သ့ည<်\တက်ျကရ်ေအာငသ်ငေ်စbကေလာ။့  

ဆာလကံျမ်း ၁၀၀:၁-၂ - ၁ ေြမeကးီသားအေပါငး်တိ6 ့၊ ထာဝရဘ6ရားအား ေZကးေbကာ်bကေလာ။့ ၂ 

ရ,ငလ်နး်စာွ သခီျငး်ဆိ6လျက၊် အထေံတာ်သိ6 ့ ဝငb်ကေလာ။့ 

ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၅:၁၈-၁၉ - ၁၈ ဝိညာFေတာ်<0င်ြ့ပည်စ့ံ6လျက/်0ိbကေလာ။့ ၁၉ ဆာလသံခီျငး်မ0 
စေသာ ဓမvသခီျငး် အမျိVးမျိVးတိ6က့ိ6 အချငး်ချငး် ေြပာဆိ6ဘတရွ်တ၍်၊ <Nး+ွတေ်သာ စတိ<်0လံ6း<0င် ့
သခငဘ်6ရားေ/0 Rေတာ်၌ ကျzးဧ၍သခီျငး် ဆိ6bကေလာ။့   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
မ+တခ်ျက။် သမ#ာကျမ်းစာတငွေ်တးဂီတ၊ အကအခ0န်၊ 
ေတးသခီျငး်သဆီိ0ြခငး်များကိ0အားေပးေသာ ကျမ်းချကေ်ပါငး် (၄၅၀) ေကျာ် :+ိေသာ်လညး် 

ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန် တစခ်0လံ0းတငွအ်လားတW မ:+ိေပ။  

	

၁၄၉။. 149 

ဘ0ရားသခငမ်+ 
လWသားတိ0အ့ားR0ပ်ပိ0ငး်ဆိ0ငရ်ာအနာေရာဂါ`ငမ်ိးေစသည့်အေ5ကာငး်သန်:့+ငး် ေသာကျမ်း 

စာအ0ပ်များတငွ ်ဥပမာများ:+ိပါသလား။ 
သမ#ာကျမ်းစာ :+ိသည ် / မ:+ိပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၁၅:၂၆ - ငါသည ်သငတ်ိ6၏့ေရာဂါကိ6]ငမိ်းေစေသာထာဝရဘ6ရားြဖစသ်ည ်

ဟ6 မိန်ေ့တာ်မN၏။  

ဆာလကံျမ်း ၁၀၃:၂-၃ - ၂ အိ6 ငါဝ့ိညာF၊ ထာဝရဘ6ရားကိ6 ေကာငး်eကးီ ေပးေလာ။့ ေကျးဇNးေတာ် 
အေပါငး်ကိ6 မေမေ့လျာ<့0င်။့ ၃ သင၏်အြပစအ်လံ6းစံ6တိ6က့ိ6 ေြဖလ,တ၍်၊ သင၏် 

အနာေရာဂါ/0ိသမd တိ6က့ိ6လညး် ေပျာကေ်စေတာမ်N၏။   
:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၄:၂၃ - ေယr\သညတ်ရားစရပ်တိ6၌့ဆံ6းမဩဝါဒေပးလျက၊်<ိ6ငင်ေံတာ်<0င်ယ့0Fေသာ 

ဧဝံေဂလတိရားကိ6 ေဟာလျက၊် လNတိ6တ့ငွအ်နာေရာဂါအမျိVးမျိVးတိ6က့ိ6 
]ငမိ်းေစလျက၊်ဂါလလိြဲပည ်တြပညလ်ံ6းကိ6 ေဒသစာရီ လ0ည်လ့ညေ်တာ်မN၏။  

တမန်ေတာ်ဝတ~ [ ၅:၁၅-၁၆ - ၁၅ ေပတr6သည ်လမ်း၌ေ/0ာကသ်ာွးစF၊ အနာစွ ဲေသာသNတိ6တ့ငွ ်

တေယာကေ်ယာကက်ိ6 သN၏အရိပ် လ,မ်းမိ6းေစြခငး်င0ါ၊ လNနာတိ6က့ိ6လမ်းနား သိ6ထ့6တ၍် ခ6တငေ်မွR 
ရာေပuမ0ာထားbက၏။ ၁၆ ထိ6လNနာအေပါငး်တိ6သ့ည ်အနာကငး်လတွြ်ခငး်သိ6ေ့ရာကb်က၏။ 

ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၂:၂၈၊ ၃၀ - ၂၈  ထိ6ေနာကအ်နာေရာဂါကိ6 ]ငမိ်းေစ<ိ6ငေ်သာ အခငွ် ့
/0ိေသာသNတိ6က့ိ6၎င ်၃၀ /0ိသမdတိ6သ့ည ်အနာေရာဂါကိ6 ]ငမိ်းေစ<ိ6ငေ်သာ အခငွ်/့0ိbကသေလာ။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
မ+တခ်ျက။် သခငေ်ယRBတစဉ်းီတညး်ြဖင် ့အနာ`ငမ်ိးေစသည့်မ+တတ်မ်း ဓမ#သစက်ျမ်းတငွ ်

(၂၆)ခ0:+ိ ေသာ်လညး် မိ0ဟာမက၏် အသကတ်ာအတငွး် ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွ ်ဘ0ရား သခငမ်+ 
လWသား တိ0အ့ား R0ပ်ပိ0ငး်ဆိ0ငရ်ာ အနာေရာဂါ`ငမ်ိးေစသည့်အေ5ကာငး် ဥပမာများ မ:+ိေပ။  

၁၅၀။. 150 
ဘ0ရားသခငသ်ည ်ယံ05ကညသ်Wများကိ0 
၄ငး်တိ0၏့ဝတြ်ပ[ကိ0းကယွမ်Bများတငွေ်တးဂီတ၊အက အခ0န်၊ ေတးသခီျငး်သဆီိ0ြခငး်များ 

အသံ0းြပ[ရန်အတကွအ်ားေပးေသာ ကျမ်းချကမ်ျား :+ိပါ သလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ :+ိသည ် / မ:+ိပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တရားေဟာရာကျမ်း ၃၁:၁၉ - ယခ6မ0ာ ဓမvသခီျငး်ကိ6ေရးထားbကေလာ။့ ထိ6သခီျငး်ကိ6 ဣသေရလ 

အမျိVးတဘက၌် ငါအ့ဘိ6သ့ကေ်သြဖစေ်စြခငး်င0ာ၊ 
သNတိ6သ့ည<်\တက်ျကရ်ေအာငသ်ငေ်စbကေလာ။့  

ဆာလကံျမ်း ၁၀၀:၁-၂ - ၁ ေြမeကးီသားအေပါငး်တိ6 ့၊ ထာဝရဘ6ရားအား ေZကးေbကာ်bကေလာ။့ ၂ 

ရ,ငလ်နး်စာွ သခီျငး်ဆိ6လျက၊် အထေံတာ်သိ6 ့ ဝငb်ကေလာ။့ 

ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၅:၁၈-၁၉ - ၁၈ ဝိညာFေတာ်<0င်ြ့ပည်စ့ံ6လျက/်0ိbကေလာ။့ ၁၉ ဆာလသံခီျငး်မ0 
စေသာ ဓမvသခီျငး် အမျိVးမျိVးတိ6က့ိ6 အချငး်ချငး် ေြပာဆိ6ဘတရွ်တ၍်၊ <Nး+ွတေ်သာ စတိ<်0လံ6း<0င် ့
သခငဘ်6ရားေ/0 Rေတာ်၌ ကျzးဧ၍သခီျငး် ဆိ6bကေလာ။့   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
မ+တခ်ျက။် သမ#ာကျမ်းစာတငွေ်တးဂီတ၊ အကအခ0န်၊ 
ေတးသခီျငး်သဆီိ0ြခငး်များကိ0အားေပးေသာ ကျမ်းချကေ်ပါငး် (၄၅၀) ေကျာ် :+ိေသာ်လညး် 

ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန် တစခ်0လံ0းတငွအ်လားတW မ:+ိေပ။  
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ဘ0ရားသခငမ်+ 
လWသားတိ0အ့ားR0ပ်ပိ0ငး်ဆိ0ငရ်ာအနာေရာဂါ`ငမ်ိးေစသည့်အေ5ကာငး်သန်:့+ငး် ေသာကျမ်း 

စာအ0ပ်များတငွ ်ဥပမာများ:+ိပါသလား။ 
သမ#ာကျမ်းစာ :+ိသည ် / မ:+ိပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၁၅:၂၆ - ငါသည ်သငတ်ိ6၏့ေရာဂါကိ6]ငမိ်းေစေသာထာဝရဘ6ရားြဖစသ်ည ်

ဟ6 မိန်ေ့တာ်မN၏။  

ဆာလကံျမ်း ၁၀၃:၂-၃ - ၂ အိ6 ငါဝ့ိညာF၊ ထာဝရဘ6ရားကိ6 ေကာငး်eကးီ ေပးေလာ။့ ေကျးဇNးေတာ ်

အေပါငး်ကိ6 မေမေ့လျာ<့0င်။့ ၃ သင၏်အြပစအ်လံ6းစံ6တိ6က့ိ6 ေြဖလ,တ၍်၊ သင၏် 

အနာေရာဂါ/0ိသမd တိ6က့ိ6လညး် ေပျာကေ်စေတာမ်N၏။   
:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၄:၂၃ - ေယr\သညတ်ရားစရပ်တိ6၌့ဆံ6းမဩဝါဒေပးလျက၊်<ိ6ငင်ေံတာ်<0င်ယ့0Fေသာ 

ဧဝံေဂလတိရားကိ6 ေဟာလျက၊် လNတိ6တ့ငွအ်နာေရာဂါအမျိVးမျိVးတိ6က့ိ6 
]ငမိ်းေစလျက၊်ဂါလလိြဲပည ်တြပညလ်ံ6းကိ6 ေဒသစာရီ လ0ည်လ့ညေ်တာ်မN၏။  

တမန်ေတာ်ဝတ~ [ ၅:၁၅-၁၆ - ၁၅ ေပတr6သည ်လမ်း၌ေ/0ာကသ်ာွးစF၊ အနာစွ ဲေသာသNတိ6တ့ငွ ်

တေယာကေ်ယာကက်ိ6 သN၏အရိပ် လ,မ်းမိ6းေစြခငး်င0ါ၊ လNနာတိ6က့ိ6လမ်းနား သိ6ထ့6တ၍် ခ6တငေ်မွR 
ရာေပuမ0ာထားbက၏။ ၁၆ ထိ6လNနာအေပါငး်တိ6သ့ည ်အနာကငး်လတွြ်ခငး်သိ6ေ့ရာကb်က၏။ 

ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၂:၂၈၊ ၃၀ - ၂၈  ထိ6ေနာကအ်နာေရာဂါကိ6 ]ငမိ်းေစ<ိ6ငေ်သာ အခငွ် ့
/0ိေသာသNတိ6က့ိ6၎င ်၃၀ /0ိသမdတိ6သ့ည ်အနာေရာဂါကိ6 ]ငမိ်းေစ<ိ6ငေ်သာ အခငွ်/့0ိbကသေလာ။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
မ+တခ်ျက။် သခငေ်ယRBတစဉ်းီတညး်ြဖင် ့အနာ`ငမ်ိးေစသည့်မ+တတ်မ်း ဓမ#သစက်ျမ်းတငွ ်

(၂၆)ခ0:+ိ ေသာ်လညး် မိ0ဟာမက၏် အသကတ်ာအတငွး် ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွ ်ဘ0ရား သခငမ်+ 
လWသား တိ0အ့ား R0ပ်ပိ0ငး်ဆိ0ငရ်ာ အနာေရာဂါ`ငမ်ိးေစသည့်အေ5ကာငး် ဥပမာများ မ:+ိေပ။  
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်ယံ05ကညသ်Wများကိ0 
၄ငး်တိ0၏့ဝတြ်ပ[ကိ0းကယွမ်Bများတငွေ်တးဂီတ၊အက အခ0န်၊ ေတးသခီျငး်သဆီိ0ြခငး်များ 

အသံ0းြပ[ရန်အတကွအ်ားေပးေသာ ကျမ်းချကမ်ျား :+ိပါ သလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ :+ိသည ် / မ:+ိပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တရားေဟာရာကျမ်း ၃၁:၁၉ - ယခ6မ0ာ ဓမvသခီျငး်ကိ6ေရးထားbကေလာ။့ ထိ6သခီျငး်ကိ6 ဣသေရလ 

အမျိVးတဘက၌် ငါအ့ဘိ6သ့ကေ်သြဖစေ်စြခငး်င0ာ၊ 
သNတိ6သ့ည<်\တက်ျကရ်ေအာငသ်ငေ်စbကေလာ။့  

ဆာလကံျမ်း ၁၀၀:၁-၂ - ၁ ေြမeကးီသားအေပါငး်တိ6 ့၊ ထာဝရဘ6ရားအား ေZကးေbကာ်bကေလာ။့ ၂ 

ရ,ငလ်နး်စာွ သခီျငး်ဆိ6လျက၊် အထေံတာ်သိ6 ့ ဝငb်ကေလာ။့ 

ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၅:၁၈-၁၉ - ၁၈ ဝိညာFေတာ်<0င်ြ့ပည်စ့ံ6လျက/်0ိbကေလာ။့ ၁၉ ဆာလသံခီျငး်မ0 
စေသာ ဓမvသခီျငး် အမျိVးမျိVးတိ6က့ိ6 အချငး်ချငး် ေြပာဆိ6ဘတရွ်တ၍်၊ <Nး+ွတေ်သာ စတိ<်0လံ6း<0င် ့
သခငဘ်6ရားေ/0 Rေတာ်၌ ကျzးဧ၍သခီျငး် ဆိ6bကေလာ။့   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
မ+တခ်ျက။် သမ#ာကျမ်းစာတငွေ်တးဂီတ၊ အကအခ0န်၊ 
ေတးသခီျငး်သဆီိ0ြခငး်များကိ0အားေပးေသာ ကျမ်းချကေ်ပါငး် (၄၅၀) ေကျာ် :+ိေသာ်လညး် 

ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန် တစခ်0လံ0းတငွအ်လားတW မ:+ိေပ။  
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ဘ0ရားသခင၏် :+ငး်လငး်ထင:်+ားေသာရညရွ်ယခ်ျကအ်ရ အမျိ[းသားတစဉ်းီသည ်တ`ပိ[င ်

တညး်ဇနီးမယား တစဉ်းီထကမ်က:+ိြခငး်သည ်မ+န်ပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မမ+န်ပါ  /  မ+န်သည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တရားေဟာရာကျမ်း ၁၇:၁၇ - သN၏စတိ<်0လံ6းသည ်ေဖာကြ်ပနြ်ခငး်<0င် ့ကငး်လတွမ်ညအ်ေbကာငး် 
များစာွေသာ မယားတိ6က့ိ6 မယNရ။ ေရ,ေငကွိ6လညး် များစာွမဆညး်ဖNးရ။   
ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင။် ၇:၂-

ေကာငး်ေသာ်လညး်၊မတရားေသာေမထ6န<်0င်က့ငး်လတွမ်ည ်အေbကာငး်၊ ေယာကျ်ားတိ6ငး် 
မိမိမယား /0ိေစေလာ။့ မိနး်မတိ6ငး် မိမိလင/်0ိေစေလာ။့  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရာေနစာေအ ့၄:၃-၅၊ ၂၄ - ၃သိ6ရ့ာတငွအ်ကယ၍်အသငတ်ိ6သ့ညဖ်မဲမ့ိနး်ကေလးများ<0င့(်ထနိး်ြမား 
ရာတငွ ်ထိ6မိနး်ကေလးတိ6၏့ အခငွ့အ်ေရးများ<0င့)် ပတသ်က၍် တရားမdတေအာင ်ြပVလ6ပ်<ိ6ငb်က 

မညဟ်6တဟ်6 စိ6းရိမ်bကေသာ် (ထိ6မိနး်ကေလး<0င့ ်မထမိ်းြမားbက<0င့)် မိမိတိ6<့ 0စ]်ခVိကေ်သာ(အြခား) 
အမျိVးသမီးများအနက ်(ေယာကျ်ားတစဦ်းလdင)် မိနး်မ <0စေ်ယာကစ်<ီ0င့ြ်ဖစေ်စ၊ သိ6မ့ဟ6တ ်မိနး်မ 

သံ6းေယာကစ်<ီ0င့ြ်ဖစေ်စ၊ သိ6မ့ဟ6တ ်မိနး်မ ေလးေယာကစ်<ီ0င့ြ်ဖစေ်စ ထမိ်းြမားbကက6န။် ….၂၄ 

၎ငး်အြပင ်အမျိVးသမီးများအနက ်ထနိး်သမိ်းေစာင့ေ်/0ာက]်ပီးြဖစေ်သာ(ဝါ) လင/်0ိမိနး်မများသည ်

လညး် (ထမိ်းြမားရန ်ြမစတ်ား]ပီးြဖစေ်ချသည)် ၊ သိ6ရ့ာတငွ ်အbကငမ်ိနး်မများသည ်အသငတ်ိ6 ့ 
လကတ်ငွး်သိ6 ့ သံ6ပ့နး်အြဖစ<်0င့ ်ေရာက/်0ိလာbကေသာ ်…. 
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အကယ၍် အမျိ[းသားတစဉ်းီသည ်ဇနီးမယားတစဉ်းီထကမ်က:+ိပါက သW၏ဇနီးမယား 

များကိ0 ညတီWညမီx ကိ0ငတ်ယွေ်ြဖ:+ငး်ရန် ြဖစ*်ိ0ငပ်ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မြဖစ*်ိ0ငပ်ါ  /  မြဖစ*်ိ0ငပ်ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တရားေဟာရာကျမ်း ၂၁:၁၅ - လငခ်ျစေ်သာ မယား၊ မ6နး်ေသာ မယား<0စေ်ယာကတ်ိ6သ့ည ်....  
ေနဟမိမ+တစ်ာ။ ၁၃:၂၆-၂၇ - ၂၆ ဣသေရလ/0ငဘ်6ရငေ်/0ာလမ6နသ်ည ်ထိ6သိ6 ့ ြပV၍ ြပစမ်0ားရာ 

ေရာကသ်ညမ်ဟ6တေ်လာ။ ၂၇ ငါတိ6သ့ည ်သငတ်ိ6စ့ကားကိ6 နားေထာင၍် တပါးအမျိVးသားမိနး်မ 

တိ6<့ 0င် ့စံ6ဘကသ်ြဖင်၊့ ဤမdေလာက ်eကးီေသာ ဒ6စrိ6ကက်ိ6ြပVလျက၊် 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာေနစာေအ ့၄:၃ - သိ6ရ့ာတငွ ်အကယ၍် အသငတ်ိ6သ့ည ်ဖမဲမ့ိနး်ကေလးများ<0င့ ်(ထနိး်ြမားရာ 

တငွထ်ိ6မိနး်ကေလးတိ6၏့အခငွ့အ်ေရးများ<0င့)် ပတသ်က၍် တရားမdတေအာင ်ြပVလ6ပ်<ိ6ငb်ကမည ်

မဟ6တ ်ဟ6 စိ6းရိမ်bကေသာ် (ထိ6မိနး်ကေလး<0င့ ်မထမိ်းြမားbက<0င့)် မိမိတိ6<့ 0စ]်ခVိကေ်သာ (အြခား) 
အမျိVး သမီးများအနက ်(ေယာကျ်ားတစဦ်းလdင)် မိနး်မ <0စေ်ယာကစ်<ီ0င့ြ်ဖစေ်စ၊ သိ6မ့ဟ6တ ်မိနး်မ 

သံ6း ေယာကစ်<ီ0င့ြ်ဖစေ်စ၊ သိ6မ့ဟ6တ ်မိနး်မ ေလးေယာကစ်<ီ0င့ြ်ဖစေ်စ ထမိ်းြမားbကက6န။် တစဖ်န ်

အကယ၍် အသငတ်ိ6သ့ည(်မိနး်မတစေ်ယာကထ်ကပိ်6၍ ထမိ်းြမားရာတငွ)် တရားမdတမ\ကိ6 ြပV<ိ6င ်

bကမညမ်ဟ6တဟ်6 စိ6းရိမ်မကငး်ြဖစb်ကြပနေ်သာ် (ဇနးီမိနး်မ) တစဦ်းတညး်<0င့ပ်င ်(တငး်တမိ်bက 

ရမည)် ။ သိ6မ့ဟ6တပ်ါမN (တရားေတာ်အရ) မိမိတိ6လ့ကေ်အာကပိ်6ငဆ်ိ6ငေ်သာ ကkနမ်ိနး်မ<0င့ပ်င ်

တငး်တမိ်bကရမည။် 

စWရာေနစာေအ ့၄:၁၂၉ - ထိ6မ0တပါးတံ6 အသငတ်ိ6သ့ည ်(မညမ်dပင ်တရားမdတေစရန)် ဆ<�ထား 
/0ိbကေသာ် လညး် (မိမိတိ6၏့ တစဦ်းထကပိ်6ေသာ) ဇနးီမိနး်မတိ6၏့စပ်bကားဝယ ်(အဘကဘ်ကမ်0) 
တရားမd တေအာင ်အလျငး် ြပV<ိ6ငb်ကမညမ်ဟ6တေ်ပ။ သိ6 ့ြဖစေ်ပရာ အသငတ်ိ6 ့ သည ်(ဇနးီမိနး်မ 

တစဦ်းဦး ဘကသ်ိ6 ့) လံ6းဝ တစဘ်ကသ်က ်ယမိ်းယိ6ငမ်သာွးbကက6နလ်င့။်  
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ဘ0ရားသခင၏် :+ငး်လငး်ထင:်+ားေသာရညရွ်ယခ်ျကအ်ရ အမျိ[းသားတစဉ်းီသည ်တ`ပိ[င ်

တညး်ဇနီးမယား တစဉ်းီထကမ်က:+ိြခငး်သည ်မ+န်ပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မမ+န်ပါ  /  မ+န်သည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တရားေဟာရာကျမ်း ၁၇:၁၇ - သN၏စတိ<်0လံ6းသည ်ေဖာကြ်ပနြ်ခငး်<0င် ့ကငး်လတွမ်ညအ်ေbကာငး် 
များစာွေသာ မယားတိ6က့ိ6 မယNရ။ ေရ,ေငကွိ6လညး် များစာွမဆညး်ဖNးရ။   
ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင။် ၇:၂-

ေကာငး်ေသာ်လညး်၊မတရားေသာေမထ6န<်0င်က့ငး်လတွမ်ည ်အေbကာငး်၊ ေယာကျ်ားတိ6ငး် 
မိမိမယား /0ိေစေလာ။့ မိနး်မတိ6ငး် မိမိလင/်0ိေစေလာ။့  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရာေနစာေအ ့၄:၃-၅၊ ၂၄ - ၃သိ6ရ့ာတငွအ်ကယ၍်အသငတ်ိ6သ့ညဖ်မဲမ့ိနး်ကေလးများ<0င့(်ထနိး်ြမား 
ရာတငွ ်ထိ6မိနး်ကေလးတိ6၏့ အခငွ့အ်ေရးများ<0င့)် ပတသ်က၍် တရားမdတေအာင ်ြပVလ6ပ်<ိ6ငb်က 

မညဟ်6တဟ်6 စိ6းရိမ်bကေသာ် (ထိ6မိနး်ကေလး<0င့ ်မထမိ်းြမားbက<0င့)် မိမိတိ6<့ 0စ]်ခVိကေ်သာ(အြခား) 
အမျိVးသမီးများအနက ်(ေယာကျ်ားတစဦ်းလdင)် မိနး်မ <0စေ်ယာကစ်<ီ0င့ြ်ဖစေ်စ၊ သိ6မ့ဟ6တ ်မိနး်မ 

သံ6းေယာကစ်<ီ0င့ြ်ဖစေ်စ၊ သိ6မ့ဟ6တ ်မိနး်မ ေလးေယာကစ်<ီ0င့ြ်ဖစေ်စ ထမိ်းြမားbကက6န။် ….၂၄ 

၎ငး်အြပင ်အမျိVးသမီးများအနက ်ထနိး်သမိ်းေစာင့ေ်/0ာက]်ပီးြဖစေ်သာ(ဝါ) လင/်0ိမိနး်မများသည ်

လညး် (ထမိ်းြမားရန ်ြမစတ်ား]ပီးြဖစေ်ချသည)် ၊ သိ6ရ့ာတငွ ်အbကငမ်ိနး်မများသည ်အသငတ်ိ6 ့ 
လကတ်ငွး်သိ6 ့ သံ6ပ့နး်အြဖစ<်0င့ ်ေရာက/်0ိလာbကေသာ် …. 
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အကယ၍် အမျိ[းသားတစဉ်းီသည ်ဇနီးမယားတစဉ်းီထကမ်က:+ိပါက သW၏ဇနီးမယား 

များကိ0 ညတီWညမီx ကိ0ငတ်ယွေ်ြဖ:+ငး်ရန် ြဖစ*်ိ0ငပ်ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မြဖစ*်ိ0ငပ်ါ  /  မြဖစ*်ိ0ငပ်ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တရားေဟာရာကျမ်း ၂၁:၁၅ - လငခ်ျစေ်သာ မယား၊ မ6နး်ေသာ မယား<0စေ်ယာကတ်ိ6သ့ည ်....  
ေနဟမိမ+တစ်ာ။ ၁၃:၂၆-၂၇ - ၂၆ ဣသေရလ/0ငဘ်6ရငေ်/0ာလမ6နသ်ည ်ထိ6သိ6 ့ ြပV၍ ြပစမ်0ားရာ 

ေရာကသ်ညမ်ဟ6တေ်လာ။ ၂၇ ငါတိ6သ့ည ်သငတ်ိ6စ့ကားကိ6 နားေထာင၍် တပါးအမျိVးသားမိနး်မ 

တိ6<့ 0င် ့စံ6ဘကသ်ြဖင်၊့ ဤမdေလာက ်eကးီေသာ ဒ6စrိ6ကက်ိ6ြပVလျက၊် 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာေနစာေအ ့၄:၃ - သိ6ရ့ာတငွ ်အကယ၍် အသငတ်ိ6သ့ည ်ဖမဲမ့ိနး်ကေလးများ<0င့ ်(ထနိး်ြမားရာ 

တငွထ်ိ6မိနး်ကေလးတိ6၏့အခငွ့အ်ေရးများ<0င့)် ပတသ်က၍် တရားမdတေအာင ်ြပVလ6ပ်<ိ6ငb်ကမည ်

မဟ6တ ်ဟ6 စိ6းရိမ်bကေသာ် (ထိ6မိနး်ကေလး<0င့ ်မထမိ်းြမားbက<0င့)် မိမိတိ6<့ 0စ]်ခVိကေ်သာ (အြခား) 
အမျိVး သမီးများအနက ်(ေယာကျ်ားတစဦ်းလdင)် မိနး်မ <0စေ်ယာကစ်<ီ0င့ြ်ဖစေ်စ၊ သိ6မ့ဟ6တ ်မိနး်မ 

သံ6း ေယာကစ်<ီ0င့ြ်ဖစေ်စ၊ သိ6မ့ဟ6တ ်မိနး်မ ေလးေယာကစ်<ီ0င့ြ်ဖစေ်စ ထမိ်းြမားbကက6န။် တစဖ်န ်

အကယ၍် အသငတ်ိ6သ့ည(်မိနး်မတစေ်ယာကထ်ကပိ်6၍ ထမိ်းြမားရာတငွ)် တရားမdတမ\ကိ6 ြပV<ိ6င ်

bကမညမ်ဟ6တဟ်6 စိ6းရိမ်မကငး်ြဖစb်ကြပနေ်သာ် (ဇနးီမိနး်မ) တစဦ်းတညး်<0င့ပ်င ်(တငး်တမိ်bက 

ရမည)် ။ သိ6မ့ဟ6တပ်ါမN (တရားေတာ်အရ) မိမိတိ6လ့ကေ်အာကပိ်6ငဆ်ိ6ငေ်သာ ကkနမ်ိနး်မ<0င့ပ်င ်

တငး်တမိ်bကရမည။် 

စWရာေနစာေအ ့၄:၁၂၉ - ထိ6မ0တပါးတံ6 အသငတ်ိ6သ့ည ်(မညမ်dပင ်တရားမdတေစရန)် ဆ<�ထား 
/0ိbကေသာ် လညး် (မိမိတိ6၏့ တစဦ်းထကပိ်6ေသာ) ဇနးီမိနး်မတိ6၏့စပ်bကားဝယ ်(အဘကဘ်ကမ်0) 
တရားမd တေအာင ်အလျငး် ြပV<ိ6ငb်ကမညမ်ဟ6တေ်ပ။ သိ6 ့ြဖစေ်ပရာ အသငတ်ိ6 ့ သည ်(ဇနးီမိနး်မ 

တစဦ်းဦး ဘကသ်ိ6 ့) လံ6းဝ တစဘ်ကသ်က ်ယမိ်းယိ6ငမ်သာွးbကက6နလ်င့။်  
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ဘ0ရားသခင၏် :+ငး်လငး်ထင:်+ားေသာရညရွ်ယခ်ျကအ်ရ အမျိ[းသားတစဉ်းီသည ်တ`ပိ[င ်

တညး်ဇနီးမယား တစဉ်းီထကမ်က:+ိြခငး်သည ်မ+န်ပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မမ+န်ပါ  /  မ+န်သည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တရားေဟာရာကျမ်း ၁၇:၁၇ - သN၏စတိ<်0လံ6းသည ်ေဖာကြ်ပနြ်ခငး်<0င် ့ကငး်လတွမ်ညအ်ေbကာငး် 
များစာွေသာ မယားတိ6က့ိ6 မယNရ။ ေရ,ေငကွိ6လညး် များစာွမဆညး်ဖNးရ။   
ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင။် ၇:၂-

ေကာငး်ေသာ်လညး်၊မတရားေသာေမထ6န<်0င်က့ငး်လတွမ်ည ်အေbကာငး်၊ ေယာကျ်ားတိ6ငး် 
မိမိမယား /0ိေစေလာ။့ မိနး်မတိ6ငး် မိမိလင/်0ိေစေလာ။့  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရာေနစာေအ ့၄:၃-၅၊ ၂၄ - ၃သိ6ရ့ာတငွအ်ကယ၍်အသငတ်ိ6သ့ညဖ်မဲမ့ိနး်ကေလးများ<0င့(်ထနိး်ြမား 
ရာတငွ ်ထိ6မိနး်ကေလးတိ6၏့ အခငွ့အ်ေရးများ<0င့)် ပတသ်က၍် တရားမdတေအာင ်ြပVလ6ပ်<ိ6ငb်က 

မညဟ်6တဟ်6 စိ6းရိမ်bကေသာ် (ထိ6မိနး်ကေလး<0င့ ်မထမိ်းြမားbက<0င့)် မိမိတိ6<့ 0စ]်ခVိကေ်သာ(အြခား) 
အမျိVးသမီးများအနက ်(ေယာကျ်ားတစဦ်းလdင)် မိနး်မ <0စေ်ယာကစ်<ီ0င့ြ်ဖစေ်စ၊ သိ6မ့ဟ6တ ်မိနး်မ 

သံ6းေယာကစ်<ီ0င့ြ်ဖစေ်စ၊ သိ6မ့ဟ6တ ်မိနး်မ ေလးေယာကစ်<ီ0င့ြ်ဖစေ်စ ထမိ်းြမားbကက6န။် ….၂၄ 

၎ငး်အြပင ်အမျိVးသမီးများအနက ်ထနိး်သမိ်းေစာင့ေ်/0ာက]်ပီးြဖစေ်သာ(ဝါ) လင/်0ိမိနး်မများသည ်

လညး် (ထမိ်းြမားရန ်ြမစတ်ား]ပီးြဖစေ်ချသည)် ၊ သိ6ရ့ာတငွ ်အbကငမ်ိနး်မများသည ်အသငတ်ိ6 ့ 
လကတ်ငွး်သိ6 ့ သံ6ပ့နး်အြဖစ<်0င့ ်ေရာက/်0ိလာbကေသာ ်…. 
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အကယ၍် အမျိ[းသားတစဉ်းီသည ်ဇနီးမယားတစဉ်းီထကမ်က:+ိပါက သW၏ဇနီးမယား 

များကိ0 ညတီWညမီx ကိ0ငတ်ယွေ်ြဖ:+ငး်ရန် ြဖစ*်ိ0ငပ်ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မြဖစ*်ိ0ငပ်ါ  /  မြဖစ*်ိ0ငပ်ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တရားေဟာရာကျမ်း ၂၁:၁၅ - လငခ်ျစေ်သာ မယား၊ မ6နး်ေသာ မယား<0စေ်ယာကတ်ိ6သ့ည ်....  
ေနဟမိမ+တစ်ာ။ ၁၃:၂၆-၂၇ - ၂၆ ဣသေရလ/0ငဘ်6ရငေ်/0ာလမ6နသ်ည ်ထိ6သိ6 ့ ြပV၍ ြပစမ်0ားရာ 

ေရာကသ်ညမ်ဟ6တေ်လာ။ ၂၇ ငါတိ6သ့ည ်သငတ်ိ6စ့ကားကိ6 နားေထာင၍် တပါးအမျိVးသားမိနး်မ 

တိ6<့ 0င် ့စံ6ဘကသ်ြဖင်၊့ ဤမdေလာက ်eကးီေသာ ဒ6စrိ6ကက်ိ6ြပVလျက၊် 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာေနစာေအ ့၄:၃ - သိ6ရ့ာတငွ ်အကယ၍် အသငတ်ိ6သ့ည ်ဖမဲမ့ိနး်ကေလးများ<0င့ ်(ထနိး်ြမားရာ 

တငွထ်ိ6မိနး်ကေလးတိ6၏့အခငွ့အ်ေရးများ<0င့)် ပတသ်က၍် တရားမdတေအာင ်ြပVလ6ပ်<ိ6ငb်ကမည ်

မဟ6တ ်ဟ6 စိ6းရိမ်bကေသာ် (ထိ6မိနး်ကေလး<0င့ ်မထမိ်းြမားbက<0င့)် မိမိတိ6<့ 0စ]်ခVိကေ်သာ (အြခား) 
အမျိVး သမီးများအနက ်(ေယာကျ်ားတစဦ်းလdင)် မိနး်မ <0စေ်ယာကစ်<ီ0င့ြ်ဖစေ်စ၊ သိ6မ့ဟ6တ ်မိနး်မ 

သံ6း ေယာကစ်<ီ0င့ြ်ဖစေ်စ၊ သိ6မ့ဟ6တ ်မိနး်မ ေလးေယာကစ်<ီ0င့ြ်ဖစေ်စ ထမိ်းြမားbကက6န။် တစဖ်န ်

အကယ၍် အသငတ်ိ6သ့ည(်မိနး်မတစေ်ယာကထ်ကပိ်6၍ ထမိ်းြမားရာတငွ)် တရားမdတမ\ကိ6 ြပV<ိ6င ်

bကမညမ်ဟ6တဟ်6 စိ6းရိမ်မကငး်ြဖစb်ကြပနေ်သာ် (ဇနးီမိနး်မ) တစဦ်းတညး်<0င့ပ်င ်(တငး်တမိ်bက 

ရမည)် ။ သိ6မ့ဟ6တပ်ါမN (တရားေတာ်အရ) မိမိတိ6လ့ကေ်အာကပိ်6ငဆ်ိ6ငေ်သာ ကkနမ်ိနး်မ<0င့ပ်င ်

တငး်တမိ်bကရမည။် 

စWရာေနစာေအ ့၄:၁၂၉ - ထိ6မ0တပါးတံ6 အသငတ်ိ6သ့ည ်(မညမ်dပင ်တရားမdတေစရန)် ဆ<�ထား 
/0ိbကေသာ် လညး် (မိမိတိ6၏့ တစဦ်းထကပိ်6ေသာ) ဇနးီမိနး်မတိ6၏့စပ်bကားဝယ ်(အဘကဘ်ကမ်0) 
တရားမd တေအာင ်အလျငး် ြပV<ိ6ငb်ကမညမ်ဟ6တေ်ပ။ သိ6 ့ြဖစေ်ပရာ အသငတ်ိ6 ့ သည ်(ဇနးီမိနး်မ 

တစဦ်းဦး ဘကသ်ိ6 ့) လံ6းဝ တစဘ်ကသ်က ်ယမိ်းယိ6ငမ်သာွးbကက6နလ်င့။်  
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ဘ0ရားသခင၏် :+ငး်လငး်ထင:်+ားေသာရညရွ်ယခ်ျကအ်ရ အမျိ[းသားတစဉ်းီသည ်တ`ပိ[င ်

တညး်ဇနီးမယား တစဉ်းီထကမ်က:+ိြခငး်သည ်မ+န်ပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မမ+န်ပါ  /  မ+န်သည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တရားေဟာရာကျမ်း ၁၇:၁၇ - သN၏စတိ<်0လံ6းသည ်ေဖာကြ်ပနြ်ခငး်<0င် ့ကငး်လတွမ်ညအ်ေbကာငး် 
များစာွေသာ မယားတိ6က့ိ6 မယNရ။ ေရ,ေငကွိ6လညး် များစာွမဆညး်ဖNးရ။   
ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင။် ၇:၂-

ေကာငး်ေသာ်လညး်၊မတရားေသာေမထ6န<်0င်က့ငး်လတွမ်ည ်အေbကာငး်၊ ေယာကျ်ားတိ6ငး် 
မိမိမယား /0ိေစေလာ။့ မိနး်မတိ6ငး် မိမိလင/်0ိေစေလာ။့  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရာေနစာေအ ့၄:၃-၅၊ ၂၄ - ၃သိ6ရ့ာတငွအ်ကယ၍်အသငတ်ိ6သ့ညဖ်မဲမ့ိနး်ကေလးများ<0င့(်ထနိး်ြမား 
ရာတငွ ်ထိ6မိနး်ကေလးတိ6၏့ အခငွ့အ်ေရးများ<0င့)် ပတသ်က၍် တရားမdတေအာင ်ြပVလ6ပ်<ိ6ငb်က 

မညဟ်6တဟ်6 စိ6းရိမ်bကေသာ် (ထိ6မိနး်ကေလး<0င့ ်မထမိ်းြမားbက<0င့)် မိမိတိ6<့ 0စ]်ခVိကေ်သာ(အြခား) 
အမျိVးသမီးများအနက ်(ေယာကျ်ားတစဦ်းလdင)် မိနး်မ <0စေ်ယာကစ်<ီ0င့ြ်ဖစေ်စ၊ သိ6မ့ဟ6တ ်မိနး်မ 

သံ6းေယာကစ်<ီ0င့ြ်ဖစေ်စ၊ သိ6မ့ဟ6တ ်မိနး်မ ေလးေယာကစ်<ီ0င့ြ်ဖစေ်စ ထမိ်းြမားbကက6န။် ….၂၄ 

၎ငး်အြပင ်အမျိVးသမီးများအနက ်ထနိး်သမိ်းေစာင့ေ်/0ာက]်ပီးြဖစေ်သာ(ဝါ) လင/်0ိမိနး်မများသည ်

လညး် (ထမိ်းြမားရန ်ြမစတ်ား]ပီးြဖစေ်ချသည)် ၊ သိ6ရ့ာတငွ ်အbကငမ်ိနး်မများသည ်အသငတ်ိ6 ့ 
လကတ်ငွး်သိ6 ့ သံ6ပ့နး်အြဖစ<်0င့ ်ေရာက/်0ိလာbကေသာ ်…. 
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အကယ၍် အမျိ[းသားတစဉ်းီသည ်ဇနီးမယားတစဉ်းီထကမ်က:+ိပါက သW၏ဇနီးမယား 

များကိ0 ညတီWညမီx ကိ0ငတ်ယွေ်ြဖ:+ငး်ရန် ြဖစ*်ိ0ငပ်ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မြဖစ*်ိ0ငပ်ါ  /  မြဖစ*်ိ0ငပ်ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တရားေဟာရာကျမ်း ၂၁:၁၅ - လငခ်ျစေ်သာ မယား၊ မ6နး်ေသာ မယား<0စေ်ယာကတ်ိ6သ့ည ်....  
ေနဟမိမ+တစ်ာ။ ၁၃:၂၆-၂၇ - ၂၆ ဣသေရလ/0ငဘ်6ရငေ်/0ာလမ6နသ်ည ်ထိ6သိ6 ့ ြပV၍ ြပစမ်0ားရာ 

ေရာကသ်ညမ်ဟ6တေ်လာ။ ၂၇ ငါတိ6သ့ည ်သငတ်ိ6စ့ကားကိ6 နားေထာင၍် တပါးအမျိVးသားမိနး်မ 

တိ6<့ 0င် ့စံ6ဘကသ်ြဖင်၊့ ဤမdေလာက ်eကးီေသာ ဒ6စrိ6ကက်ိ6ြပVလျက၊် 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာေနစာေအ ့၄:၃ - သိ6ရ့ာတငွ ်အကယ၍် အသငတ်ိ6သ့ည ်ဖမဲမ့ိနး်ကေလးများ<0င့ ်(ထနိး်ြမားရာ 

တငွထ်ိ6မိနး်ကေလးတိ6၏့အခငွ့အ်ေရးများ<0င့)် ပတသ်က၍် တရားမdတေအာင ်ြပVလ6ပ်<ိ6ငb်ကမည ်

မဟ6တ ်ဟ6 စိ6းရိမ်bကေသာ် (ထိ6မိနး်ကေလး<0င့ ်မထမိ်းြမားbက<0င့)် မိမိတိ6<့ 0စ]်ခVိကေ်သာ (အြခား) 
အမျိVး သမီးများအနက ်(ေယာကျ်ားတစဦ်းလdင)် မိနး်မ <0စေ်ယာကစ်<ီ0င့ြ်ဖစေ်စ၊ သိ6မ့ဟ6တ ်မိနး်မ 

သံ6း ေယာကစ်<ီ0င့ြ်ဖစေ်စ၊ သိ6မ့ဟ6တ ်မိနး်မ ေလးေယာကစ်<ီ0င့ြ်ဖစေ်စ ထမိ်းြမားbကက6န။် တစဖ်န ်

အကယ၍် အသငတ်ိ6သ့ည(်မိနး်မတစေ်ယာကထ်ကပိ်6၍ ထမိ်းြမားရာတငွ)် တရားမdတမ\ကိ6 ြပV<ိ6င ်

bကမညမ်ဟ6တဟ်6 စိ6းရိမ်မကငး်ြဖစb်ကြပနေ်သာ် (ဇနးီမိနး်မ) တစဦ်းတညး်<0င့ပ်င ်(တငး်တမိ်bက 

ရမည)် ။ သိ6မ့ဟ6တပ်ါမN (တရားေတာ်အရ) မိမိတိ6လ့ကေ်အာကပိ်6ငဆ်ိ6ငေ်သာ ကkနမ်ိနး်မ<0င့ပ်င ်

တငး်တမိ်bကရမည။် 

စWရာေနစာေအ ့၄:၁၂၉ - ထိ6မ0တပါးတံ6 အသငတ်ိ6သ့ည ်(မညမ်dပင ်တရားမdတေစရန)် ဆ<�ထား 
/0ိbကေသာ် လညး် (မိမိတိ6၏့ တစဦ်းထကပိ်6ေသာ) ဇနးီမိနး်မတိ6၏့စပ်bကားဝယ ်(အဘကဘ်ကမ်0) 
တရားမd တေအာင ်အလျငး် ြပV<ိ6ငb်ကမညမ်ဟ6တေ်ပ။ သိ6 ့ြဖစေ်ပရာ အသငတ်ိ6 ့ သည ်(ဇနးီမိနး်မ 

တစဦ်းဦး ဘကသ်ိ6 ့) လံ6းဝ တစဘ်ကသ်က ်ယမိ်းယိ6ငမ်သာွးbကက6နလ်င့။်  
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ယာယ ီသိ0မ့ဟ0တ ်5ကားြဖတ ်လကထ်ပ်ထမ်ိးြမားြခငး်ကိ0 တရားဝငခ်ွင်ြ့ပ[ပါသလား။ 
(Mut’ah / Law of Desire) 

သမ#ာကျမ်းစာ ခွင်မ့ြပ[ပါ  /  ခွင်ြ့ပ[သည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

မာလခိအနာဂတO ကိျမ်း၂:၁၆-မယားကိ6စနွ် ့ြခငး်အမ\၊မိမိခငပ်နွး်၌ြပစမ်0ားေသာအြပစက်ိ6ဖံ6းအ6ပ်ြခငး် 
အမ\ကိ6 ငါမ6နး်သညဟ်6၊ ဣသေရလအမျိVး၏ဘ6ရားသခင၊် ေကာငး်ကငဗိ်6လေ်ြခအ/0ငထ်ာဝရဘ6ရား 
မိန်ေ့တာ်မN၏။ ထိ6ေbကာင်၊့ကိ6ယစ်တိသ်ေဘာကိ6ချVပ်တညး်bကေလာ။့သစoာကိ6မပျကb်က<0င်။့  

ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၇:၁၀-၁၃ - ၁၀ ခငပ်နွး်/0ိေသာ သNတိ6က့ိ6လညး်၊ ငါပညတသ်ည ်

သာမက၊ သခငဘ်6ရား ပညတေ်တာ်မNသညက်ား၊ မယားသည ်မိမိခငပ်နွး်ကိ6 မစနွ်ပ့စေ်စ<0င်။့ ၁၁ 

ေယာကျ်ားသညလ်ညး် မိမိမယား<0င် ့မကာွေစ<0င်။့ ၁၂ ထိ6မယားသည ်မိမိခငပ်နွး်<0င် ့ေနြခငး်င0ါ 
အလိ6/0ိလdင ်မကာွေစ<0င်။့  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာေနစာေအ ့၄:၂၄ -..အသငတ်ိ6သ့ည ်(ထိ6မိနး်မများကိ6) မိမိတိ6၏့ဥစoာပစoညး်များြဖင့က်ာမဂ6ဏ ်

လိ6က ်စားသNများအြဖစ<်0င့မ်ဟ6တဘ်ထဲနိး်သမိ်း၊ေစာင့ေ်/0ာကေ်သာသNများအြဖစ<်0င့(်ဝါ)ထမိ်းြမား 
လကထ်ပ်ယNေသာ သNများအြဖစ<်0င့ ်/0ာေဖွေတာငး်ဆိ6 (ထမိ်းြမား) bကေလက6န။် ]ပီးေနာကအ်သင ်

တိ6သ့ည ်ထိ6မိနး်မများ<0င့ ်(ဇနးီေမာင<်0အံြဖစ<်0င့)် အကျိVးေကျးဇNး ခစံားခဲb့ကသည/်0ိေသာ် အသင ်

တိ6သ့ည ်ထိ6မိနး်မများအား သတမ်0တြ်ပsာနး်]ပီးြဖစေ်သာ ‘မဟရ်’ ကိ6ေပးbကက6န။် သိ6ရ့ာတငွ ်

အကယ၍် အသငတ်ိ6သ့ည ်(ယငး်ကဲသ့ိ6 ့) မဟရ်ကိ6 သတမ်0တြ်ပsာနး်]ပီးေနာကတ်ငွ ်(ထိ6မဟရ််ကိ6 
တိ6းြခငး်၊ ေလdာြ့ခငး်၊ လံ6းဝခငွ့လ်,တြ်ခငး်၌) မိမိတိ6အ့ချငး်ချငး် သေဘာတN ေကျနပ်bကပါမN အသင ်

တိ6 ့ အေပu၌ အြပစတ်စစ်ံ6တစရ်ာ မ/0ိေချ။ 

၁၅၄။. 154 
သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်များတငွ ်ဇနီးမယားများကိ0 လငိမ်BအရာဝတO [တစခ်0၊ က0န်စည ်
တစခ်0 သိ0မ့ဟ0တ ်၄ငး်တိ0၏့လငေ်ယာကျ်ားများ၏ပိ0ငဆ်ိ0ငမ်Bအြဖစ ်ြမငပ်ါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ မြမငပ်ါ  /  ြမငသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ပတR0ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၃:၇ - ထိ6နညး်တN၊ ေယာကျ်ားတိ6 ့၊ ဆ6ေတာငး်ြခငး်အမ\၌ အဆးီ 
အတားမ/0ိေစြခငး်င0ါ အသက/်0ငြ်ခငး် ေကျးဇNး ေတာ်ကိ6 ဆကဆ်၍ံအေမခွရံေသာ သNချငး်ကဲသ့ိ6 ့၊ 
သတပိညာ<0င် ့ေလျာ်စာွကိ6ယခ်ငပ်နွး်<0င်အ့တNေန၍၊ ..အား နညး်ေသာသNကိ6 ြပVသင်သ့ညအ်တိ6ငး် 
သNက့ိ6 ေစာင်မ့ြပVစ6bကေလာ။့ 

ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၅:၂၅ - အချငး်ေယာကျ်ားတိ6 ့၊ ခရစေ်တာ်သည ်အသငး်ေတာက်ိ6 ချစေ်တာ်မN သ 

ကဲသ့ိ6 ့၊ သငတ်ိ6လ့ညး် ကိ6ယခ်ငပ်နွး်ကိ6 ချစb်ကေလာ။့  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကက်ရာ ၂:၂၂၃ - အသငတ်ိ6၏့ ဇနးီမိနး်မများသညအ်သငတ်ိ6အ့ဖိ6လ့ယယ်ာေြမ(ပမာပင)် 

ြဖစေ်ပ ရာ အသငတ်ိ6သ့ည ်မိမိတိ6လ့ယယ်ာများသိ6 ့ မိမိတိ6 ့ eကVိက<်0စသ်ကရ်ာနညး်<0င့သ်ာွးလာ 

(စိ6ကပ်ျိVး) bကက6န။် 

စWRWရာ အာေလအင(်မ်)ရာန် ၃:၁၄ - လNခပငး်တိ6 ့ အဖိ6အ့ရာ၊ မိနး်မများကိ6လညး်ေကာငး်၊ သားရတ 

နာများကိ6 လညး်ေကာငး်၊ စ6ေဆာငး်သိ6မ0ီးထားေသာေရ,ေငရွတနာများကိ6လညး်ေကာငး်၊သငb်ကား 
ေလက့ျင့ ်ေရွးချယ ်သတမ်0တထ်ားေသာ၊ မျိVးမ0နမ်ျိVးေကာငး် ြမငး်များကိ6လညး်ေကာငး်၊(<ာွး၊သိ6း၊ 
ဆတိ)်က6လားအ6တစ်သည့တ်ရိိစxာနမ်ျားကိ6လညး်ေကာငး်၊လယယ်ာဥယျာFများကိ6လညး်ေကာငး်
၊ ချစ ်ခငစ်ံ6မက<်0စသ်ကြ်မတ<်ိ6း၊ လ0ပတင့တ်ယဤ်သညတ်ိ6က့ားပစoပ�Vန ်ေလာကဘီဝ၏အသံ6းအ 

ေဆာင ်များသာတညး်။ 
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ယာယ ီသိ0မ့ဟ0တ ်5ကားြဖတ ်လကထ်ပ်ထမ်ိးြမားြခငး်ကိ0 တရားဝငခ်ွင်ြ့ပ[ပါသလား။ 
(Mut’ah / Law of Desire) 

သမ#ာကျမ်းစာ ခွင်မ့ြပ[ပါ  /  ခွင်ြ့ပ[သည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

မာလခိအနာဂတO ကိျမ်း၂:၁၆-မယားကိ6စနွ် ့ြခငး်အမ\၊မိမိခငပ်နွး်၌ြပစမ်0ားေသာအြပစက်ိ6ဖံ6းအ6ပ်ြခငး် 
အမ\ကိ6 ငါမ6နး်သညဟ်6၊ ဣသေရလအမျိVး၏ဘ6ရားသခင၊် ေကာငး်ကငဗိ်6လေ်ြခအ/0ငထ်ာဝရဘ6ရား 
မိန်ေ့တာ်မN၏။ ထိ6ေbကာင်၊့ကိ6ယစ်တိသ်ေဘာကိ6ချVပ်တညး်bကေလာ။့သစoာကိ6မပျကb်က<0င်။့  

ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၇:၁၀-၁၃ - ၁၀ ခငပ်နွး်/0ိေသာ သNတိ6က့ိ6လညး်၊ ငါပညတသ်ည ်

သာမက၊ သခငဘ်6ရား ပညတေ်တာ်မNသညက်ား၊ မယားသည ်မိမိခငပ်နွး်ကိ6 မစနွ်ပ့စေ်စ<0င်။့ ၁၁ 

ေယာကျ်ားသညလ်ညး် မိမိမယား<0င် ့မကာွေစ<0င်။့ ၁၂ ထိ6မယားသည ်မိမိခငပ်နွး်<0င် ့ေနြခငး်င0ါ 
အလိ6/0ိလdင ်မကာွေစ<0င်။့  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာေနစာေအ ့၄:၂၄ -..အသငတ်ိ6သ့ည ်(ထိ6မိနး်မများကိ6) မိမိတိ6၏့ဥစoာပစoညး်များြဖင့က်ာမဂ6ဏ ်

လိ6က ်စားသNများအြဖစ<်0င့မ်ဟ6တဘ်ထဲနိး်သမိ်း၊ေစာင့ေ်/0ာကေ်သာသNများအြဖစ<်0င့(်ဝါ)ထမိ်းြမား 
လကထ်ပ်ယNေသာ သNများအြဖစ<်0င့ ်/0ာေဖွေတာငး်ဆိ6 (ထမိ်းြမား) bကေလက6န။် ]ပီးေနာကအ်သင ်

တိ6သ့ည ်ထိ6မိနး်မများ<0င့ ်(ဇနးီေမာင<်0အံြဖစ<်0င့)် အကျိVးေကျးဇNး ခစံားခဲb့ကသည/်0ိေသာ ်အသင ်

တိ6သ့ည ်ထိ6မိနး်မများအား သတမ်0တြ်ပsာနး်]ပီးြဖစေ်သာ ‘မဟရ်’ ကိ6ေပးbကက6န။် သိ6ရ့ာတငွ ်

အကယ၍် အသငတ်ိ6သ့ည ်(ယငး်ကဲသ့ိ6 ့) မဟရ်ကိ6 သတမ်0တြ်ပsာနး်]ပီးေနာကတ်ငွ ်(ထိ6မဟရ််ကိ6 
တိ6းြခငး်၊ ေလdာြ့ခငး်၊ လံ6းဝခငွ့လ်,တြ်ခငး်၌) မိမိတိ6အ့ချငး်ချငး် သေဘာတN ေကျနပ်bကပါမN အသင ်

တိ6 ့ အေပu၌ အြပစတ်စစ်ံ6တစရ်ာ မ/0ိေချ။ 
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သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်များတငွ ်ဇနီးမယားများကိ0 လငိမ်BအရာဝတO [တစခ်0၊ က0န်စည ်
တစခ်0 သိ0မ့ဟ0တ ်၄ငး်တိ0၏့လငေ်ယာကျ်ားများ၏ပိ0ငဆ်ိ0ငမ်Bအြဖစ ်ြမငပ်ါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ မြမငပ်ါ  /  ြမငသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ပတR0ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၃:၇ - ထိ6နညး်တN၊ ေယာကျ်ားတိ6 ့၊ ဆ6ေတာငး်ြခငး်အမ\၌ အဆးီ 
အတားမ/0ိေစြခငး်င0ါ အသက/်0ငြ်ခငး် ေကျးဇNး ေတာ်ကိ6 ဆကဆ်၍ံအေမခွရံေသာ သNချငး်ကဲသ့ိ6 ့၊ 
သတပိညာ<0င် ့ေလျာစ်ာွကိ6ယခ်ငပ်နွး်<0င်အ့တNေန၍၊ ..အား နညး်ေသာသNကိ6 ြပVသင်သ့ညအ်တိ6ငး် 
သNက့ိ6 ေစာင်မ့ြပVစ6bကေလာ။့ 

ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၅:၂၅ - အချငး်ေယာကျ်ားတိ6 ့၊ ခရစေ်တာ်သည ်အသငး်ေတာက်ိ6 ချစေ်တာ်မN သ 

ကဲသ့ိ6 ့၊ သငတ်ိ6လ့ညး် ကိ6ယခ်ငပ်နွး်ကိ6 ချစb်ကေလာ။့  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကက်ရာ ၂:၂၂၃ - အသငတ်ိ6၏့ ဇနးီမိနး်မများသညအ်သငတ်ိ6အ့ဖိ6လ့ယယ်ာေြမ(ပမာပင)် 

ြဖစေ်ပ ရာ အသငတ်ိ6သ့ည ်မိမိတိ6လ့ယယ်ာများသိ6 ့ မိမိတိ6 ့ eကVိက<်0စသ်ကရ်ာနညး်<0င့သ်ာွးလာ 

(စိ6ကပ်ျိVး) bကက6န။် 

စWRWရာ အာေလအင(်မ်)ရာန် ၃:၁၄ - လNခပငး်တိ6 ့ အဖိ6အ့ရာ၊ မိနး်မများကိ6လညး်ေကာငး်၊ သားရတ 

နာများကိ6 လညး်ေကာငး်၊ စ6ေဆာငး်သိ6မ0ီးထားေသာေရ,ေငရွတနာများကိ6လညး်ေကာငး်၊သငb်ကား 
ေလက့ျင့ ်ေရွးချယ ်သတမ်0တထ်ားေသာ၊ မျိVးမ0နမ်ျိVးေကာငး် ြမငး်များကိ6လညး်ေကာငး်၊(<ာွး၊သိ6း၊ 
ဆတိ)်က6လားအ6တစ်သည့တ်ရိိစxာနမ်ျားကိ6လညး်ေကာငး်၊လယယ်ာဥယျာFများကိ6လညး်ေကာငး်
၊ ချစ ်ခငစ်ံ6မက<်0စသ်ကြ်မတ<်ိ6း၊ လ0ပတင့တ်ယဤ်သညတ်ိ6က့ားပစoပ�Vန ်ေလာကဘီဝ၏အသံ6းအ 

ေဆာင ်များသာတညး်။ 
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ယာယ ီသိ0မ့ဟ0တ ်5ကားြဖတ ်လကထ်ပ်ထမ်ိးြမားြခငး်ကိ0 တရားဝငခ်ွင်ြ့ပ[ပါသလား။ 
(Mut’ah / Law of Desire) 

သမ#ာကျမ်းစာ ခွင်မ့ြပ[ပါ  /  ခွင်ြ့ပ[သည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

မာလခိအနာဂတO ကိျမ်း၂:၁၆-မယားကိ6စနွ် ့ြခငး်အမ\၊မိမိခငပ်နွး်၌ြပစမ်0ားေသာအြပစက်ိ6ဖံ6းအ6ပ်ြခငး် 
အမ\ကိ6 ငါမ6နး်သညဟ်6၊ ဣသေရလအမျိVး၏ဘ6ရားသခင၊် ေကာငး်ကငဗိ်6လေ်ြခအ/0ငထ်ာဝရဘ6ရား 
မိန်ေ့တာ်မN၏။ ထိ6ေbကာင်၊့ကိ6ယစ်တိသ်ေဘာကိ6ချVပ်တညး်bကေလာ။့သစoာကိ6မပျကb်က<0င်။့  

ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၇:၁၀-၁၃ - ၁၀ ခငပ်နွး်/0ိေသာ သNတိ6က့ိ6လညး်၊ ငါပညတသ်ည ်

သာမက၊ သခငဘ်6ရား ပညတေ်တာ်မNသညက်ား၊ မယားသည ်မိမိခငပ်နွး်ကိ6 မစနွ်ပ့စေ်စ<0င်။့ ၁၁ 

ေယာကျ်ားသညလ်ညး် မိမိမယား<0င် ့မကာွေစ<0င်။့ ၁၂ ထိ6မယားသည ်မိမိခငပ်နွး်<0င် ့ေနြခငး်င0ါ 
အလိ6/0ိလdင ်မကာွေစ<0င်။့  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာေနစာေအ ့၄:၂၄ -..အသငတ်ိ6သ့ည ်(ထိ6မိနး်မများကိ6) မိမိတိ6၏့ဥစoာပစoညး်များြဖင့က်ာမဂ6ဏ ်

လိ6က ်စားသNများအြဖစ<်0င့မ်ဟ6တဘ်ထဲနိး်သမိ်း၊ေစာင့ေ်/0ာကေ်သာသNများအြဖစ<်0င့(်ဝါ)ထမိ်းြမား 
လကထ်ပ်ယNေသာ သNများအြဖစ<်0င့ ်/0ာေဖွေတာငး်ဆိ6 (ထမိ်းြမား) bကေလက6န။် ]ပီးေနာကအ်သင ်

တိ6သ့ည ်ထိ6မိနး်မများ<0င့ ်(ဇနးီေမာင<်0အံြဖစ<်0င့)် အကျိVးေကျးဇNး ခစံားခဲb့ကသည/်0ိေသာ် အသင ်

တိ6သ့ည ်ထိ6မိနး်မများအား သတမ်0တြ်ပsာနး်]ပီးြဖစေ်သာ ‘မဟရ်’ ကိ6ေပးbကက6န။် သိ6ရ့ာတငွ ်

အကယ၍် အသငတ်ိ6သ့ည ်(ယငး်ကဲသ့ိ6 ့) မဟရ်ကိ6 သတမ်0တြ်ပsာနး်]ပီးေနာကတ်ငွ ်(ထိ6မဟရ််ကိ6 
တိ6းြခငး်၊ ေလdာြ့ခငး်၊ လံ6းဝခငွ့လ်,တြ်ခငး်၌) မိမိတိ6အ့ချငး်ချငး် သေဘာတN ေကျနပ်bကပါမN အသင ်

တိ6 ့ အေပu၌ အြပစတ်စစ်ံ6တစရ်ာ မ/0ိေချ။ 

၁၅၄။. 154 
သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်များတငွ ်ဇနီးမယားများကိ0 လငိမ်BအရာဝတO [တစခ်0၊ က0န်စည ်
တစခ်0 သိ0မ့ဟ0တ ်၄ငး်တိ0၏့လငေ်ယာကျ်ားများ၏ပိ0ငဆ်ိ0ငမ်Bအြဖစ ်ြမငပ်ါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ မြမငပ်ါ  /  ြမငသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ပတR0ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၃:၇ - ထိ6နညး်တN၊ ေယာကျ်ားတိ6 ့၊ ဆ6ေတာငး်ြခငး်အမ\၌ အဆးီ 
အတားမ/0ိေစြခငး်င0ါ အသက/်0ငြ်ခငး် ေကျးဇNး ေတာ်ကိ6 ဆကဆ်၍ံအေမခွရံေသာ သNချငး်ကဲသ့ိ6 ့၊ 
သတပိညာ<0င် ့ေလျာ်စာွကိ6ယခ်ငပ်နွး်<0င်အ့တNေန၍၊ ..အား နညး်ေသာသNကိ6 ြပVသင်သ့ညအ်တိ6ငး် 
သNက့ိ6 ေစာင်မ့ြပVစ6bကေလာ။့ 

ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၅:၂၅ - အချငး်ေယာကျ်ားတိ6 ့၊ ခရစေ်တာ်သည ်အသငး်ေတာက်ိ6 ချစေ်တာ်မN သ 

ကဲသ့ိ6 ့၊ သငတ်ိ6လ့ညး် ကိ6ယခ်ငပ်နွး်ကိ6 ချစb်ကေလာ။့  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကက်ရာ ၂:၂၂၃ - အသငတ်ိ6၏့ ဇနးီမိနး်မများသညအ်သငတ်ိ6အ့ဖိ6လ့ယယ်ာေြမ(ပမာပင)် 

ြဖစေ်ပ ရာ အသငတ်ိ6သ့ည ်မိမိတိ6လ့ယယ်ာများသိ6 ့ မိမိတိ6 ့ eကVိက<်0စသ်ကရ်ာနညး်<0င့သ်ာွးလာ 

(စိ6ကပ်ျိVး) bကက6န။် 

စWRWရာ အာေလအင(်မ်)ရာန် ၃:၁၄ - လNခပငး်တိ6 ့ အဖိ6အ့ရာ၊ မိနး်မများကိ6လညး်ေကာငး်၊ သားရတ 

နာများကိ6 လညး်ေကာငး်၊ စ6ေဆာငး်သိ6မ0ီးထားေသာေရ,ေငရွတနာများကိ6လညး်ေကာငး်၊သငb်ကား 
ေလက့ျင့ ်ေရွးချယ ်သတမ်0တထ်ားေသာ၊ မျိVးမ0နမ်ျိVးေကာငး် ြမငး်များကိ6လညး်ေကာငး်၊(<ာွး၊သိ6း၊ 
ဆတိ)်က6လားအ6တစ်သည့တ်ရိိစxာနမ်ျားကိ6လညး်ေကာငး်၊လယယ်ာဥယျာFများကိ6လညး်ေကာငး်
၊ ချစ ်ခငစ်ံ6မက<်0စသ်ကြ်မတ<်ိ6း၊ လ0ပတင့တ်ယဤ်သညတ်ိ6က့ားပစoပ�Vန ်ေလာကဘီဝ၏အသံ6းအ 

ေဆာင ်များသာတညး်။ 
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ယာယ ီသိ0မ့ဟ0တ ်5ကားြဖတ ်လကထ်ပ်ထမ်ိးြမားြခငး်ကိ0 တရားဝငခ်ွင်ြ့ပ[ပါသလား။ 
(Mut’ah / Law of Desire) 

သမ#ာကျမ်းစာ ခွင်မ့ြပ[ပါ  /  ခွင်ြ့ပ[သည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

မာလခိအနာဂတO ကိျမ်း၂:၁၆-မယားကိ6စနွ် ့ြခငး်အမ\၊မိမိခငပ်နွး်၌ြပစမ်0ားေသာအြပစက်ိ6ဖံ6းအ6ပ်ြခငး် 
အမ\ကိ6 ငါမ6နး်သညဟ်6၊ ဣသေရလအမျိVး၏ဘ6ရားသခင၊် ေကာငး်ကငဗိ်6လေ်ြခအ/0ငထ်ာဝရဘ6ရား 
မိန်ေ့တာ်မN၏။ ထိ6ေbကာင်၊့ကိ6ယစ်တိသ်ေဘာကိ6ချVပ်တညး်bကေလာ။့သစoာကိ6မပျကb်က<0င်။့  

ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၇:၁၀-၁၃ - ၁၀ ခငပ်နွး်/0ိေသာ သNတိ6က့ိ6လညး်၊ ငါပညတသ်ည ်

သာမက၊ သခငဘ်6ရား ပညတေ်တာ်မNသညက်ား၊ မယားသည ်မိမိခငပ်နွး်ကိ6 မစနွ်ပ့စေ်စ<0င်။့ ၁၁ 

ေယာကျ်ားသညလ်ညး် မိမိမယား<0င် ့မကာွေစ<0င်။့ ၁၂ ထိ6မယားသည ်မိမိခငပ်နွး်<0င် ့ေနြခငး်င0ါ 
အလိ6/0ိလdင ်မကာွေစ<0င်။့  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာေနစာေအ ့၄:၂၄ -..အသငတ်ိ6သ့ည ်(ထိ6မိနး်မများကိ6) မိမိတိ6၏့ဥစoာပစoညး်များြဖင့က်ာမဂ6ဏ ်

လိ6က ်စားသNများအြဖစ<်0င့မ်ဟ6တဘ်ထဲနိး်သမိ်း၊ေစာင့ေ်/0ာကေ်သာသNများအြဖစ<်0င့(်ဝါ)ထမိ်းြမား 
လကထ်ပ်ယNေသာ သNများအြဖစ<်0င့ ်/0ာေဖွေတာငး်ဆိ6 (ထမိ်းြမား) bကေလက6န။် ]ပီးေနာကအ်သင ်

တိ6သ့ည ်ထိ6မိနး်မများ<0င့ ်(ဇနးီေမာင<်0အံြဖစ<်0င့)် အကျိVးေကျးဇNး ခစံားခဲb့ကသည/်0ိေသာ ်အသင ်

တိ6သ့ည ်ထိ6မိနး်မများအား သတမ်0တြ်ပsာနး်]ပီးြဖစေ်သာ ‘မဟရ်’ ကိ6ေပးbကက6န။် သိ6ရ့ာတငွ ်

အကယ၍် အသငတ်ိ6သ့ည ်(ယငး်ကဲသ့ိ6 ့) မဟရ်ကိ6 သတမ်0တြ်ပsာနး်]ပီးေနာကတ်ငွ ်(ထိ6မဟရ််ကိ6 
တိ6းြခငး်၊ ေလdာြ့ခငး်၊ လံ6းဝခငွ့လ်,တြ်ခငး်၌) မိမိတိ6အ့ချငး်ချငး် သေဘာတN ေကျနပ်bကပါမN အသင ်

တိ6 ့ အေပu၌ အြပစတ်စစ်ံ6တစရ်ာ မ/0ိေချ။ 

၁၅၄။. 154 
သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်များတငွ ်ဇနီးမယားများကိ0 လငိမ်BအရာဝတO [တစခ်0၊ က0န်စည ်
တစခ်0 သိ0မ့ဟ0တ ်၄ငး်တိ0၏့လငေ်ယာကျ်ားများ၏ပိ0ငဆ်ိ0ငမ်Bအြဖစ ်ြမငပ်ါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ မြမငပ်ါ  /  ြမငသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ပတR0ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၃:၇ - ထိ6နညး်တN၊ ေယာကျ်ားတိ6 ့၊ ဆ6ေတာငး်ြခငး်အမ\၌ အဆးီ 
အတားမ/0ိေစြခငး်င0ါ အသက/်0ငြ်ခငး် ေကျးဇNး ေတာ်ကိ6 ဆကဆ်၍ံအေမခွရံေသာ သNချငး်ကဲသ့ိ6 ့၊ 
သတပိညာ<0င် ့ေလျာစ်ာွကိ6ယခ်ငပ်နွး်<0င်အ့တNေန၍၊ ..အား နညး်ေသာသNကိ6 ြပVသင်သ့ညအ်တိ6ငး် 
သNက့ိ6 ေစာင်မ့ြပVစ6bကေလာ။့ 

ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၅:၂၅ - အချငး်ေယာကျ်ားတိ6 ့၊ ခရစေ်တာ်သည ်အသငး်ေတာက်ိ6 ချစေ်တာ်မN သ 

ကဲသ့ိ6 ့၊ သငတ်ိ6လ့ညး် ကိ6ယခ်ငပ်နွး်ကိ6 ချစb်ကေလာ။့  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကက်ရာ ၂:၂၂၃ - အသငတ်ိ6၏့ ဇနးီမိနး်မများသညအ်သငတ်ိ6အ့ဖိ6လ့ယယ်ာေြမ(ပမာပင)် 

ြဖစေ်ပ ရာ အသငတ်ိ6သ့ည ်မိမိတိ6လ့ယယ်ာများသိ6 ့ မိမိတိ6 ့ eကVိက<်0စသ်ကရ်ာနညး်<0င့သ်ာွးလာ 

(စိ6ကပ်ျိVး) bကက6န။် 

စWRWရာ အာေလအင(်မ်)ရာန် ၃:၁၄ - လNခပငး်တိ6 ့ အဖိ6အ့ရာ၊ မိနး်မများကိ6လညး်ေကာငး်၊ သားရတ 

နာများကိ6 လညး်ေကာငး်၊ စ6ေဆာငး်သိ6မ0ီးထားေသာေရ,ေငရွတနာများကိ6လညး်ေကာငး်၊သငb်ကား 
ေလက့ျင့ ်ေရွးချယ ်သတမ်0တထ်ားေသာ၊ မျိVးမ0နမ်ျိVးေကာငး် ြမငး်များကိ6လညး်ေကာငး်၊(<ာွး၊သိ6း၊ 
ဆတိ)်က6လားအ6တစ်သည့တ်ရိိစxာနမ်ျားကိ6လညး်ေကာငး်၊လယယ်ာဥယျာFများကိ6လညး်ေကာငး်
၊ ချစ ်ခငစ်ံ6မက<်0စသ်ကြ်မတ<်ိ6း၊ လ0ပတင့တ်ယဤ်သညတ်ိ6က့ားပစoပ�Vန ်ေလာကဘီဝ၏အသံ6းအ 

ေဆာင ်များသာတညး်။ 
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အမျိ[းသားတစဉ်းီသည ်က�န်မိန်းကေလးများကိ0 ဝယယ်W သိ0မ့ဟ0တ ်ဖမ်းဆးီ`ပီး ၄ငး်တိ0*့ +င် ့
လငိဆ်ကဆ်ရံန် အခွင်:့+ိပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ မ:+ိပါ  /  :+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၇:၂၃ - သငတ်ိ6သ့ည ်အဘိ6း<0င်ဝ့ယေ်တာ်မNေသာသN ြဖစ၍်၊ လNထ၌ံ 

အလိ6အေလျာကက်kနမ်ခbံက<0င်။့  

သကသ်ာေလာနိတဩ်ဝါဒစာပ�မေစာင ်၄:၃-၇ -  ၃ဘ6ရားသခင၏် အလိ6ေတာ်ဟNမNကား၊ 
သငတ်ိ6သ့ည ်မတရားေသာေမထ6နက်ိ6 bကFေ/0ာင၍်သန်/့0ငး်ေစ ြခငး်င0ါ၎ငး်၊ ၄ဘ6ရားသခငက်ိ6 
မသေိသာ သာသ နာပလNတိ6သ့ည ်ကေိလသာ တပ်မကြ်ခငး်/0ိသကဲသ့ိ6မ့/0ိ၊ ၅ 

သငတ်ိ6အ့ေပါငး်သည ်သန်/့0ငး်ြခငး်၊ အသေရတင်တ့ယြ်ခငး်<0င် ့မိမိကိ6ယက်ိ6 
မိမိထနိး်တကေ်စြခငး်င0ါ၎ငး်၊ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာေနစာေအ ့၄:၂၄ - ၎ငး်အြပင ်အမျိVးသမီးများအနကထ်နိး်သမိ်းေစာင့ေ်/0ာက]်ပီးြဖစေ်သာ(ဝါ)  
လင/်0ိ မိနး်မများသညလ်ညး် (ထမိ်းြမားရန ်ြမစတ်ား]ပီးြဖစေ်ချသည)် ၊ သိ6ရ့ာတငွ ်အbကငမ်ိနး်မ 

များသည ်အသငတ်ိ6 ့ လကတ်ငွး်သိ6 ့ သံ6ပ့နး်အြဖစ<်0င့ ်ေရာက/်0ိလာbကေသာ ်(ထိ6သိ6 ့ လင/်0ိသံ6ပ့နး် 
မိနး်မ များကိ6ပင ်ထမိ်းြမားပိ6ငခ်ငွ့/်0ိေပသည)် ။ …. 

စWရတလွမ်0အမိ်*W(န်)၂၃:၅-၆ - ၅ထိ6မ0တစပ်ါးထိ6("မ6အမ်ငန်"်သကဝ်ငယ်ံ6bကည)်သNတိ6သ့ည(်ကာေမ 

သ6မိစxာရက ံကျzးလနွြ်ခငး်မ0) မိမိတိ6၏့ အ/0ကအ်ဂ� ါများကိ6 ေစာင့စ်ညး် ထနိး်သမိ်းသNများလညး် 
ြဖစb်ကက6န၏်။ ၆ မိမိတိ6၏့ ဇနးီbကငယ်ာများ၊ သိ6မ့ဟ6တ ်မိမိတိ6 ့ လကယ်ာလကမ်ျားက ပိ6ငဆ်ိ6င ်

ေသာ(တရားဝင)်ကkနမ်ိနး်မများမ0တစပ်ါး၊ အေbကာငး်မNကား (မိမိတိ6 ့ ဇနးီbကငယ်ာများ<0င့ေ်သာ် 
လညး်ေကာငး်၊ တရားဝငက်kန ်မိနး်မများ<0င့ေ်သာ်လညး်ေကာငး်၊ သဝံါသြပVြခငး် အားြဖင့)် ထိ6 
သNတိ6သ့ည ်ြပစတ်ငြ်ခငး် ခထံိ6ကသ်Nများ မဟ6တေ်သာေbကာင်ပ့င။်  

၁၅၆။. 156 
အမျိ[းသမီးများ အမ်ိအြပငထ်ကွလ်xင ်မျက*်+ာဖံ0းဝတဆ်ငရ်န်လိ0အပ်ပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ မလိ0အပ်ပါ  /  လိ0အပ်သည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဂလာတဩိဝါဒစာ ၅:၁ - ထိ6ေbကာင် ့ခရစေ်တာ်သည ်ငါတိ6က့ိ6 လ,တေ်တာ်မNေသာလ,တြ်ခငး်အခငွ် ့
၌တညေ်နသြဖင်၊့ ကkနခ်ရံာ ထမ်းဘိ6းကိ6ထမ်း၍ ချညေ်<0ာငြ်ခငး်ကိ6 တဖနမ်ခbံက<0င်။့  

ေကာေလာသဩဲဝါဒစာ ၂:၂၀ - သငတ်ိ6သ့ည ်ခရစေ်တာ်<0င်အ့တNေသ၍၊ ေလာကတီရား<6မ0 စ6ေတb့က 

သညမ်0နလ်dင၊် 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတန်ွ*Wရ် ၂၄:၃၀-၃၁ -၃၀ (အိ6-နဗီတမနေ်တာ်) အသငသ်ည ်"မ6အမ်ငန်"်သကဝ်ငယ်ံ6bကညသ်Nတိ6 ့ 
အားေြပာbကားပါေလ။ ….၃၁ (အိ6-နဗီတမနေ်တာ်) အသငသ်ည‘်မ6အမ်ငန်’် သကဝ်ငယ်ံ6bကညသ်N 
အမျိVးသမီးတိ6အ့ား (ဤသိ6 ့) ေြပာbကားပါ ေလ။ ….ထိ6 ့ြပင ်၎ငး်တိ6သ့ည ်မိမိတိ6၏့အေပu rံ6များ(ဦး 
ေခါငး်ြခVံလ,ာများ)ကိ6 မိမိတိ6၏့ရငဘ်တမ်ျားအေပuသိ6 ့ ချထားbကရမည။် ထိ6မ0တစပ်ါး ၎ငး်တိ6သ့ည ်

မိမိတိ6၏့အလ0ကိ6 မိမိတိ6၏့ လငေ်ယာကျ်ားများ၊ …. 

စWရဟအ်ဟဇ််ဇာဖ် ၃၃:၅၉ - အိ6-နဗီတမနေ်တာ်၊ အသငသ်ည ်မိမိ၏ bကငရ်ာေတာ်များအားလညး် 
ေကာငး်၊ မိမိ၏သမီးေတာ် များအားလညး်ေကာငး်၊ မ6အမ်ငန်သ်ကဝ်ငယ်ံ6bကညသ်Nတိ6၏့ဇနးီမိနး်မ 

များ အားလညး်ေကာငး်၊ထိ6သNတိ6သ့ည ်မိမိတိ6၏့အေပu rံ6(ေစာငြ်ခVံထည)်များကိ6မိမိတိ6အ့ေပu၌ 

အနညး် ငယဆ်ွခဲျတွလဲခဲျထားbကရမညဟ်6 ေြပာbကားပါေလ။ ဤသည ်၎ငး်တိ6အ့ား ခွြဲခားမ0တမ်ိ 
ရန ်ပိ6မိ6၍ နးီစပ်၏။ သိ6 ့ြဖစေ်ပရာ ၎ငး်တိ6သ့ညေ်<0ာင့ယ်0ကြ်ခငး်ခbံကရမညမ်ဟ6တေ်ပ။ 
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အမျိ[းသားတစဉ်းီသည ်က�န်မိန်းကေလးများကိ0 ဝယယ်W သိ0မ့ဟ0တ ်ဖမ်းဆးီ`ပီး ၄ငး်တိ0*့ +င် ့
လငိဆ်ကဆ်ရံန် အခွင်:့+ိပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ မ:+ိပါ  /  :+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၇:၂၃ - သငတ်ိ6သ့ည ်အဘိ6း<0င်ဝ့ယေ်တာ်မNေသာသN ြဖစ၍်၊ လNထ၌ံ 

အလိ6အေလျာကက်kနမ်ခbံက<0င်။့  

သကသ်ာေလာနိတဩ်ဝါဒစာပ�မေစာင ်၄:၃-၇ -  ၃ဘ6ရားသခင၏် အလိ6ေတာ်ဟNမNကား၊ 
သငတ်ိ6သ့ည ်မတရားေသာေမထ6နက်ိ6 bကFေ/0ာင၍်သန်/့0ငး်ေစ ြခငး်င0ါ၎ငး်၊ ၄ဘ6ရားသခငက်ိ6 
မသေိသာ သာသ နာပလNတိ6သ့ည ်ကေိလသာ တပ်မကြ်ခငး်/0ိသကဲသ့ိ6မ့/0ိ၊ ၅ 

သငတ်ိ6အ့ေပါငး်သည ်သန်/့0ငး်ြခငး်၊ အသေရတင်တ့ယြ်ခငး်<0င် ့မိမိကိ6ယက်ိ6 
မိမိထနိး်တကေ်စြခငး်င0ါ၎ငး်၊ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာေနစာေအ ့၄:၂၄ - ၎ငး်အြပင ်အမျိVးသမီးများအနကထ်နိး်သမိ်းေစာင့ေ်/0ာက]်ပီးြဖစေ်သာ(ဝါ)  
လင/်0ိ မိနး်မများသညလ်ညး် (ထမိ်းြမားရန ်ြမစတ်ား]ပီးြဖစေ်ချသည)် ၊ သိ6ရ့ာတငွ ်အbကငမ်ိနး်မ 

များသည ်အသငတ်ိ6 ့ လကတ်ငွး်သိ6 ့ သံ6ပ့နး်အြဖစ<်0င့ ်ေရာက/်0ိလာbကေသာ ်(ထိ6သိ6 ့ လင/်0ိသံ6ပ့နး် 
မိနး်မ များကိ6ပင ်ထမိ်းြမားပိ6ငခ်ငွ့/်0ိေပသည)် ။ …. 

စWရတလွမ်0အမိ်*W(န်)၂၃:၅-၆ - ၅ထိ6မ0တစပ်ါးထိ6("မ6အမ်ငန်"်သကဝ်ငယ်ံ6bကည)်သNတိ6သ့ည(်ကာေမ 

သ6မိစxာရက ံကျzးလနွြ်ခငး်မ0) မိမိတိ6၏့ အ/0ကအ်ဂ� ါများကိ6 ေစာင့စ်ညး် ထနိး်သမိ်းသNများလညး် 
ြဖစb်ကက6န၏်။ ၆ မိမိတိ6၏့ ဇနးီbကငယ်ာများ၊ သိ6မ့ဟ6တ ်မိမိတိ6 ့ လကယ်ာလကမ်ျားက ပိ6ငဆ်ိ6င ်

ေသာ(တရားဝင)်ကkနမ်ိနး်မများမ0တစပ်ါး၊ အေbကာငး်မNကား (မိမိတိ6 ့ ဇနးီbကငယ်ာများ<0င့ေ်သာ် 
လညး်ေကာငး်၊ တရားဝငက်kန ်မိနး်မများ<0င့ေ်သာ်လညး်ေကာငး်၊ သဝံါသြပVြခငး် အားြဖင့)် ထိ6 
သNတိ6သ့ည ်ြပစတ်ငြ်ခငး် ခထံိ6ကသ်Nများ မဟ6တေ်သာေbကာင်ပ့င။်  
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အမျိ[းသမီးများ အမ်ိအြပငထ်ကွလ်xင ်မျက*်+ာဖံ0းဝတဆ်ငရ်န်လိ0အပ်ပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ မလိ0အပ်ပါ  /  လိ0အပ်သည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဂလာတဩိဝါဒစာ ၅:၁ - ထိ6ေbကာင် ့ခရစေ်တာ်သည ်ငါတိ6က့ိ6 လ,တေ်တာ်မNေသာလ,တြ်ခငး်အခငွ် ့
၌တညေ်နသြဖင်၊့ ကkနခ်ရံာ ထမ်းဘိ6းကိ6ထမ်း၍ ချညေ်<0ာငြ်ခငး်ကိ6 တဖနမ်ခbံက<0င်။့  

ေကာေလာသဩဲဝါဒစာ ၂:၂၀ - သငတ်ိ6သ့ည ်ခရစေ်တာ်<0င်အ့တNေသ၍၊ ေလာကတီရား<6မ0 စ6ေတb့က 

သညမ်0နလ်dင၊် 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတန်ွ*Wရ် ၂၄:၃၀-၃၁ -၃၀ (အိ6-နဗီတမနေ်တာ်) အသငသ်ည ်"မ6အမ်ငန်"်သကဝ်ငယ်ံ6bကညသ်Nတိ6 ့ 
အားေြပာbကားပါေလ။ ….၃၁ (အိ6-နဗီတမနေ်တာ်) အသငသ်ည‘်မ6အမ်ငန်’် သကဝ်ငယ်ံ6bကညသ်N 
အမျိVးသမီးတိ6အ့ား (ဤသိ6 ့) ေြပာbကားပါ ေလ။ ….ထိ6 ့ြပင ်၎ငး်တိ6သ့ည ်မိမိတိ6၏့အေပu rံ6များ(ဦး 
ေခါငး်ြခVံလ,ာများ)ကိ6 မိမိတိ6၏့ရငဘ်တမ်ျားအေပuသိ6 ့ ချထားbကရမည။် ထိ6မ0တစပ်ါး ၎ငး်တိ6သ့ည ်

မိမိတိ6၏့အလ0ကိ6 မိမိတိ6၏့ လငေ်ယာကျ်ားများ၊ …. 

စWရဟအ်ဟဇ််ဇာဖ် ၃၃:၅၉ - အိ6-နဗီတမနေ်တာ်၊ အသငသ်ည ်မိမိ၏ bကငရ်ာေတာ်များအားလညး် 
ေကာငး်၊ မိမိ၏သမီးေတာ် များအားလညး်ေကာငး်၊ မ6အမ်ငန်သ်ကဝ်ငယ်ံ6bကညသ်Nတိ6၏့ဇနးီမိနး်မ 

များ အားလညး်ေကာငး်၊ထိ6သNတိ6သ့ည ်မိမိတိ6၏့အေပu rံ6(ေစာငြ်ခVံထည)်များကိ6မိမိတိ6အ့ေပu၌ 

အနညး် ငယဆ်ွခဲျတွလဲခဲျထားbကရမညဟ်6 ေြပာbကားပါေလ။ ဤသည ်၎ငး်တိ6အ့ား ခွြဲခားမ0တမ်ိ 
ရန ်ပိ6မိ6၍ နးီစပ်၏။ သိ6 ့ြဖစေ်ပရာ ၎ငး်တိ6သ့ညေ်<0ာင့ယ်0ကြ်ခငး်ခbံကရမညမ်ဟ6တေ်ပ။ 
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အမျိ[းသားတစဉ်းီသည ်က�န်မိန်းကေလးများကိ0 ဝယယ်W သိ0မ့ဟ0တ ်ဖမ်းဆးီ`ပီး ၄ငး်တိ0*့ +င် ့
လငိဆ်ကဆ်ရံန် အခွင်:့+ိပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ မ:+ိပါ  /  :+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၇:၂၃ - သငတ်ိ6သ့ည ်အဘိ6း<0င်ဝ့ယေ်တာ်မNေသာသN ြဖစ၍်၊ လNထ၌ံ 

အလိ6အေလျာကက်kနမ်ခbံက<0င်။့  

သကသ်ာေလာနိတဩ်ဝါဒစာပ�မေစာင ်၄:၃-၇ -  ၃ဘ6ရားသခင၏် အလိ6ေတာ်ဟNမNကား၊ 
သငတ်ိ6သ့ည ်မတရားေသာေမထ6နက်ိ6 bကFေ/0ာင၍်သန်/့0ငး်ေစ ြခငး်င0ါ၎ငး်၊ ၄ဘ6ရားသခငက်ိ6 
မသေိသာ သာသ နာပလNတိ6သ့ည ်ကေိလသာ တပ်မကြ်ခငး်/0ိသကဲသ့ိ6မ့/0ိ၊ ၅ 

သငတ်ိ6အ့ေပါငး်သည ်သန်/့0ငး်ြခငး်၊ အသေရတင်တ့ယြ်ခငး်<0င် ့မိမိကိ6ယက်ိ6 
မိမိထနိး်တကေ်စြခငး်င0ါ၎ငး်၊ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာေနစာေအ ့၄:၂၄ - ၎ငး်အြပင ်အမျိVးသမီးများအနကထ်နိး်သမိ်းေစာင့ေ်/0ာက]်ပီးြဖစေ်သာ(ဝါ)  
လင/်0ိ မိနး်မများသညလ်ညး် (ထမိ်းြမားရန ်ြမစတ်ား]ပီးြဖစေ်ချသည)် ၊ သိ6ရ့ာတငွ ်အbကငမ်ိနး်မ 

များသည ်အသငတ်ိ6 ့ လကတ်ငွး်သိ6 ့ သံ6ပ့နး်အြဖစ<်0င့ ်ေရာက/်0ိလာbကေသာ ်(ထိ6သိ6 ့ လင/်0ိသံ6ပ့နး် 
မိနး်မ များကိ6ပင ်ထမိ်းြမားပိ6ငခ်ငွ့/်0ိေပသည)် ။ …. 

စWရတလွမ်0အမိ်*W(န်)၂၃:၅-၆ - ၅ထိ6မ0တစပ်ါးထိ6("မ6အမ်ငန်"်သကဝ်ငယ်ံ6bကည)်သNတိ6သ့ည(်ကာေမ 

သ6မိစxာရက ံကျzးလနွြ်ခငး်မ0) မိမိတိ6၏့ အ/0ကအ်ဂ� ါများကိ6 ေစာင့စ်ညး် ထနိး်သမိ်းသNများလညး် 
ြဖစb်ကက6န၏်။ ၆ မိမိတိ6၏့ ဇနးီbကငယ်ာများ၊ သိ6မ့ဟ6တ ်မိမိတိ6 ့ လကယ်ာလကမ်ျားက ပိ6ငဆ်ိ6င ်

ေသာ(တရားဝင)်ကkနမ်ိနး်မများမ0တစပ်ါး၊ အေbကာငး်မNကား (မိမိတိ6 ့ ဇနးီbကငယ်ာများ<0င့ေ်သာ် 
လညး်ေကာငး်၊ တရားဝငက်kန ်မိနး်မများ<0င့ေ်သာ်လညး်ေကာငး်၊ သဝံါသြပVြခငး် အားြဖင့)် ထိ6 
သNတိ6သ့ည ်ြပစတ်ငြ်ခငး် ခထံိ6ကသ်Nများ မဟ6တေ်သာေbကာင်ပ့င။်  

၁၅၆။. 156 
အမျိ[းသမီးများ အမ်ိအြပငထ်ကွလ်xင ်မျက*်+ာဖံ0းဝတဆ်ငရ်န်လိ0အပ်ပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ မလိ0အပ်ပါ  /  လိ0အပ်သည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဂလာတဩိဝါဒစာ ၅:၁ - ထိ6ေbကာင် ့ခရစေ်တာ်သည ်ငါတိ6က့ိ6 လ,တေ်တာ်မNေသာလ,တြ်ခငး်အခငွ် ့
၌တညေ်နသြဖင်၊့ ကkနခ်ရံာ ထမ်းဘိ6းကိ6ထမ်း၍ ချညေ်<0ာငြ်ခငး်ကိ6 တဖနမ်ခbံက<0င်။့  

ေကာေလာသဩဲဝါဒစာ ၂:၂၀ - သငတ်ိ6သ့ည ်ခရစေ်တာ်<0င်အ့တNေသ၍၊ ေလာကတီရား<6မ0 စ6ေတb့က 

သညမ်0နလ်dင၊် 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတန်ွ*Wရ် ၂၄:၃၀-၃၁ -၃၀ (အိ6-နဗီတမနေ်တာ်) အသငသ်ည ်"မ6အမ်ငန်"်သကဝ်ငယ်ံ6bကညသ်Nတိ6 ့ 
အားေြပာbကားပါေလ။ ….၃၁ (အိ6-နဗီတမနေ်တာ်) အသငသ်ည‘်မ6အမ်ငန်’် သကဝ်ငယ်ံ6bကညသ်N 
အမျိVးသမီးတိ6အ့ား (ဤသိ6 ့) ေြပာbကားပါ ေလ။ ….ထိ6 ့ြပင ်၎ငး်တိ6သ့ည ်မိမိတိ6၏့အေပu rံ6များ(ဦး 
ေခါငး်ြခVံလ,ာများ)ကိ6 မိမိတိ6၏့ရငဘ်တမ်ျားအေပuသိ6 ့ ချထားbကရမည။် ထိ6မ0တစပ်ါး ၎ငး်တိ6သ့ည ်

မိမိတိ6၏့အလ0ကိ6 မိမိတိ6၏့ လငေ်ယာကျ်ားများ၊ …. 

စWရဟအ်ဟဇ််ဇာဖ် ၃၃:၅၉ - အိ6-နဗီတမနေ်တာ်၊ အသငသ်ည ်မိမိ၏ bကငရ်ာေတာ်များအားလညး် 
ေကာငး်၊ မိမိ၏သမီးေတာ် များအားလညး်ေကာငး်၊ မ6အမ်ငန်သ်ကဝ်ငယ်ံ6bကညသ်Nတိ6၏့ဇနးီမိနး်မ 

များ အားလညး်ေကာငး်၊ထိ6သNတိ6သ့ည ်မိမိတိ6၏့အေပu rံ6(ေစာငြ်ခVံထည)်များကိ6မိမိတိ6အ့ေပu၌ 

အနညး် ငယဆ်ွခဲျတွလဲခဲျထားbကရမညဟ်6 ေြပာbကားပါေလ။ ဤသည ်၎ငး်တိ6အ့ား ခွြဲခားမ0တမ်ိ 
ရန ်ပိ6မိ6၍ နးီစပ်၏။ သိ6 ့ြဖစေ်ပရာ ၎ငး်တိ6သ့ညေ်<0ာင့ယ်0ကြ်ခငး်ခbံကရမညမ်ဟ6တေ်ပ။ 
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အမျိ[းသားတစဉ်းီသည ်က�န်မိန်းကေလးများကိ0 ဝယယ်W သိ0မ့ဟ0တ ်ဖမ်းဆးီ`ပီး ၄ငး်တိ0*့ +င် ့
လငိဆ်ကဆ်ရံန် အခွင်:့+ိပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ မ:+ိပါ  /  :+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၇:၂၃ - သငတ်ိ6သ့ည ်အဘိ6း<0င်ဝ့ယေ်တာ်မNေသာသN ြဖစ၍်၊ လNထ၌ံ 

အလိ6အေလျာကက်kနမ်ခbံက<0င်။့  

သကသ်ာေလာနိတဩ်ဝါဒစာပ�မေစာင ်၄:၃-၇ -  ၃ဘ6ရားသခင၏် အလိ6ေတာ်ဟNမNကား၊ 
သငတ်ိ6သ့ည ်မတရားေသာေမထ6နက်ိ6 bကFေ/0ာင၍်သန်/့0ငး်ေစ ြခငး်င0ါ၎ငး်၊ ၄ဘ6ရားသခငက်ိ6 
မသေိသာ သာသ နာပလNတိ6သ့ည ်ကေိလသာ တပ်မကြ်ခငး်/0ိသကဲသ့ိ6မ့/0ိ၊ ၅ 

သငတ်ိ6အ့ေပါငး်သည ်သန်/့0ငး်ြခငး်၊ အသေရတင်တ့ယြ်ခငး်<0င် ့မိမိကိ6ယက်ိ6 
မိမိထနိး်တကေ်စြခငး်င0ါ၎ငး်၊ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာေနစာေအ ့၄:၂၄ - ၎ငး်အြပင ်အမျိVးသမီးများအနကထ်နိး်သမိ်းေစာင့ေ်/0ာက]်ပီးြဖစေ်သာ(ဝါ)  
လင/်0ိ မိနး်မများသညလ်ညး် (ထမိ်းြမားရန ်ြမစတ်ား]ပီးြဖစေ်ချသည)် ၊ သိ6ရ့ာတငွ ်အbကငမ်ိနး်မ 

များသည ်အသငတ်ိ6 ့ လကတ်ငွး်သိ6 ့ သံ6ပ့နး်အြဖစ<်0င့ ်ေရာက/်0ိလာbကေသာ ်(ထိ6သိ6 ့ လင/်0ိသံ6ပ့နး် 
မိနး်မ များကိ6ပင ်ထမိ်းြမားပိ6ငခ်ငွ့/်0ိေပသည)် ။ …. 

စWရတလွမ်0အမိ်*W(န်)၂၃:၅-၆ - ၅ထိ6မ0တစပ်ါးထိ6("မ6အမ်ငန်"်သကဝ်ငယ်ံ6bကည)်သNတိ6သ့ည(်ကာေမ 

သ6မိစxာရက ံကျzးလနွြ်ခငး်မ0) မိမိတိ6၏့ အ/0ကအ်ဂ� ါများကိ6 ေစာင့စ်ညး် ထနိး်သမိ်းသNများလညး် 
ြဖစb်ကက6န၏်။ ၆ မိမိတိ6၏့ ဇနးီbကငယ်ာများ၊ သိ6မ့ဟ6တ ်မိမိတိ6 ့ လကယ်ာလကမ်ျားက ပိ6ငဆ်ိ6င ်

ေသာ(တရားဝင)်ကkနမ်ိနး်မများမ0တစပ်ါး၊ အေbကာငး်မNကား (မိမိတိ6 ့ ဇနးီbကငယ်ာများ<0င့ေ်သာ် 
လညး်ေကာငး်၊ တရားဝငက်kန ်မိနး်မများ<0င့ေ်သာ်လညး်ေကာငး်၊ သဝံါသြပVြခငး် အားြဖင့)် ထိ6 
သNတိ6သ့ည ်ြပစတ်ငြ်ခငး် ခထံိ6ကသ်Nများ မဟ6တေ်သာေbကာင်ပ့င။်  
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အမျိ[းသမီးများ အမ်ိအြပငထ်ကွလ်xင ်မျက*်+ာဖံ0းဝတဆ်ငရ်န်လိ0အပ်ပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ မလိ0အပ်ပါ  /  လိ0အပ်သည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဂလာတဩိဝါဒစာ ၅:၁ - ထိ6ေbကာင် ့ခရစေ်တာ်သည ်ငါတိ6က့ိ6 လ,တေ်တာ်မNေသာလ,တြ်ခငး်အခငွ် ့
၌တညေ်နသြဖင်၊့ ကkနခ်ရံာ ထမ်းဘိ6းကိ6ထမ်း၍ ချညေ်<0ာငြ်ခငး်ကိ6 တဖနမ်ခbံက<0င်။့  

ေကာေလာသဩဲဝါဒစာ ၂:၂၀ - သငတ်ိ6သ့ည ်ခရစေ်တာ်<0င်အ့တNေသ၍၊ ေလာကတီရား<6မ0 စ6ေတb့က 

သညမ်0နလ်dင၊် 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတန်ွ*Wရ် ၂၄:၃၀-၃၁ -၃၀ (အိ6-နဗီတမနေ်တာ)် အသငသ်ည ်"မ6အမ်ငန်"်သကဝ်ငယ်ံ6bကညသ်Nတိ6 ့ 
အားေြပာbကားပါေလ။ ….၃၁ (အိ6-နဗီတမနေ်တာ်) အသငသ်ည‘်မ6အမ်ငန်’် သကဝ်ငယ်ံ6bကညသ်N 
အမျိVးသမီးတိ6အ့ား (ဤသိ6 ့) ေြပာbကားပါ ေလ။ ….ထိ6 ့ြပင ်၎ငး်တိ6သ့ည ်မိမိတိ6၏့အေပu rံ6များ(ဦး 
ေခါငး်ြခVံလ,ာများ)ကိ6 မိမိတိ6၏့ရငဘ်တမ်ျားအေပuသိ6 ့ ချထားbကရမည။် ထိ6မ0တစပ်ါး ၎ငး်တိ6သ့ည ်

မိမိတိ6၏့အလ0ကိ6 မိမိတိ6၏့ လငေ်ယာကျ်ားများ၊ …. 

စWရဟအ်ဟဇ််ဇာဖ် ၃၃:၅၉ - အိ6-နဗီတမနေ်တာ်၊ အသငသ်ည ်မိမိ၏ bကငရ်ာေတာ်များအားလညး် 
ေကာငး်၊ မိမိ၏သမီးေတာ် များအားလညး်ေကာငး်၊ မ6အမ်ငန်သ်ကဝ်ငယ်ံ6bကညသ်Nတိ6၏့ဇနးီမိနး်မ 

များ အားလညး်ေကာငး်၊ထိ6သNတိ6သ့ည ်မိမိတိ6၏့အေပu rံ6(ေစာငြ်ခVံထည)်များကိ6မိမိတိ6အ့ေပu၌ 

အနညး် ငယဆ်ွခဲျတွလဲခဲျထားbကရမညဟ်6 ေြပာbကားပါေလ။ ဤသည ်၎ငး်တိ6အ့ား ခွြဲခားမ0တမ်ိ 
ရန ်ပိ6မိ6၍ နးီစပ်၏။ သိ6 ့ြဖစေ်ပရာ ၎ငး်တိ6သ့ညေ်<0ာင့ယ်0ကြ်ခငး်ခbံကရမညမ်ဟ6တေ်ပ။ 
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အမျိ[းသမီးများ၏အခွင်အ့ေရးသညအ်မျိ[းသားများ၏အခွင်အ့ေရး*+င်တ့န်းတWညမီxပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ ညမီxသည ် / မညမီxပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တရားေဟာရာကျမ်း ၁၆:၁၉ - လNမျက<်0ာကိ6 မေထာကရ်။ 

ရာဇဝငခ်ျ[ပ်ဒ0တယိေစာင ်၁၉:၇ - ငါတိ6ဘ့6ရားသခငသ်ည ်မတရားေသာအမ\ကိ6 လကခ်ြံခငး်၊ 
လNမျက<်0ာကိ6 ေထာကြ်ခငး်၊ တစံိ6းစားြခငး် အခငွ်/့0ိေတာ်မမNဟ6 မ0ာထားေတာ်မN၏။  

ေရာမဩဝါဒစာ ၂:၁၁ - ဘ6ရားသခငသ်ည ်အဘယသ်N၏မျက<်0ာကိ6 မdမ0တေ်တာ်မမN။  

ဂလာတဩိဝါဒစာ ၂:၆၊  ဘ6ရားသခင ်သည ်လNမျက<်0ာကိ6 မ0တေ်တာ်မမN။   
ဂလာတဩိဝါဒစာ ၃:၂၈-ေယr\ခရစ၌်ယ6ဒလNမ/0ိ၊ေဟလသလNမ/0ိ၊ကkနမ်/0ိ။လNလတွမ်/0ိ၊ေယာကျ်ား 
မ/0ိ၊ မိနး်မမ/0ိ၊ ထိ6သခင၌် သငတ်ိ6အ့ေပါငး်သည ်တလံ6းတဝတညး်ြဖစb်က၏။   
:+ငယ်ာက0ပ် ဩဝါဒစာ ၂:၉ - သိ6မ့ဟ6တလ်Nမျက<်0ာကိ6ေထာကလ်dင၊် ဒ6စrိ6ကက်ိ6 ြပVေသာသNြဖစb်က၏။ 
တရားကိ6 လနွက်ျzးေသာသNဟ6 ပညတေ်တာ်အားြဖင် ့ထင/်0ားစာွြဖစb်က၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၂၂၈၊ ၁၈၂ - ၂၂၈ ထိ6 ့ြပင ်ထိ6ဇနးီမိနး်မများအေပuဝယ ်တာဝနမ်ျား/0ိ သကဲသ့ိ6 ့ ထိ6 
ဇနးီမိနး်မများအဘိ6လ့ညး် တရားစညး်ကမ်းများ အတိ6ငး်အခငွ့အ်ေရးများလညး်/0ိbကေပသည။်သိ6 ့ 
ပငတ်ေစလငေ်ယာကျ်ားတိ6အ့ဖိ6မ့0ာကားထိ6ဇနးီမိနး်မများအေပuဝယသ်ာလနွြ်ခငး်တစရ်ပ်/0ိေပသည်
။ ..၂၈၂ အသငတ်ိ6သ့ည ်(ယငး်ကဲသ့ိ6 ့ စာချVပ်ချVပ်ဆိ6bကသည့ြ်ပင ်ခိ6ငလ်ံ6သညထ်ကခ်ိ6ငလ်ံ6ေစ ြခငး်င0ာ 
မိမိတိ6အ့နကမ်0ေယာကျာ်း<0စဦ်းကိ6(လညး်)သကေ်သထား/0ိbကက6န။်တဖနအ်ကယ၍်ထိ6သကေ်သ<0
စဦ်းတိ6သ့ညေ်ယာကျာ်း<0စဦ်းမြဖစb်ကပါလdငအ်သငတ်ိ6သ့ေဘာတNည<ီ0စသ်ကb်ကေလေသာ သက ်
ေသများအနကမ်0ေယာကျ်ားတဦး<0င့မ်ိနး်မ<0စဦ်းတိ6သ့ညပ်ငလ်dငလ်ံ6ေလာကb်ကေပ သည။်  

စWရာေနစာေအ ့၄:၃၊ ၁၁၊ ၁၇၆-၃..မိမိတိ6<့ 0စ]်ခVိကေ်သာ(အြခား)အမျိVးသမီးများအနက(်ေယာကျ်ား 
တစ ်ဦးလdင)် မိနး်မ <0စေ်ယာကစ်<ီ0င့ြ်ဖစေ်စ၊ သိ6မ့ဟ6တ ်မိနး်မသံ6းေယာကစ်<ီ0င့ြ်ဖစေ်စ၊ သိ6မ့ဟ6တ ်

မိနး် မ ေလးေယာကစ်<ီ0င့ြ်ဖစေ်စ ထမိ်းြမားbကက6န။် ၁၁ (သား) ေယာကျ်ားအတကွ ်(သမီး)မိနး်မ 

<0စေ်ယာက၏် ေဝစ6ေဝပံ6<0င့ ်ထပ်တNထပ်မd (ဝါ) ေယာကျ်ားကေလး၏ေဝစ6ေဝပံ6မ0ာမိနး်ကေလး၏ 

ေဝစ6ေဝပံ6၏ <0စဆ်ြဖစသ်ည။်  

၁၅၈။. 158 
အမျိ[းသားတစဉ်းီသည ်၄ငး်၏ဇနီးမယားအား Rိ0က*်+ကရ်န် အခွင်:့+ိပါသလား။ (Daraba) 

သမ#ာကျမ်းစာ မ:+ိပါ  /  :+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၅:၂၅-၂၉ - ၂၅ အချငး်ေယာကျ်ားတိ6 ့...သငတ်ိ6လ့ညး် ကိ6ယခ်ငပ်နွး်ကိ6 ချစb်က 

ေလာ။့ ၂၈ ထိ6နညး်တN ေယာကျ်ားတိ6သ့ည ်မိမိကိ6ယက်ိ6 ချစသ်ကဲသ့ိ6မ့ိမိခငပ်နွး်တိ6က့ိ6ချစရ်bကမည။်  

ေကာေလာသဩဲဝါဒစာ ၃:၁၉ - အချငး်ေယာကျ်ားတိ6 ့၊ ကိ6ယခ်ငပ်နွး်ကိ6 ချစb်ကေလာ။့ bကမ်းတမ်း 
စာွမြပVbက<0င်။့  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာေနစာေအ ့၄:၃၄ -  အကယ၍် လမိvာေရးြခားမ/0ိbကေသးပါမN) အသငတ်ိ6သ့ည ်ထိ6မိနး်မတိ6အ့ား 
(လနွက်ျzးြခငး်မ/0ိေစbကဘဆဲံ6းမ ေသာ အေန<0င့)် rိ6က<်0ကb်ကေလက6န။် တစဖ်န ်အကယ၍် 
ထိ6မိနး်မတိ6သ့ည ်အသငတ်ိ6၏့အမိန ့က်ိ6 နာခ ံbကပါမN အသငတ်ိ6သ့ည ်၎ငး်တိ6<့ 0င့ဆ်န ့က်ျင၍် 
မညသ်ည့န်ညး်အမ0နစ်ငစ်စေ်သာ်ကား အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်
အလနွြ်မင့ြ်မတေ်တာ်မNေသာ၊eကးီကေဲတာ်မNေသာ အ/0ငြ်မတပ်င ်ြဖစေ်တာ်မNေပသတညး်။ 
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အမျိ[းသမီးများ၏အခွင်အ့ေရးသညအ်မျိ[းသားများ၏အခွင်အ့ေရး*+င်တ့န်းတWညမီxပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ ညမီxသည ် / မညမီxပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တရားေဟာရာကျမ်း ၁၆:၁၉ - လNမျက<်0ာကိ6 မေထာကရ်။ 

ရာဇဝငခ်ျ[ပ်ဒ0တယိေစာင ်၁၉:၇ - ငါတိ6ဘ့6ရားသခငသ်ည ်မတရားေသာအမ\ကိ6 လကခ်ြံခငး်၊ 
လNမျက<်0ာကိ6 ေထာကြ်ခငး်၊ တစံိ6းစားြခငး် အခငွ်/့0ိေတာမ်မNဟ6 မ0ာထားေတာ်မN၏။  

ေရာမဩဝါဒစာ ၂:၁၁ - ဘ6ရားသခငသ်ည ်အဘယသ်N၏မျက<်0ာကိ6 မdမ0တေ်တာ်မမN။  

ဂလာတဩိဝါဒစာ ၂:၆၊  ဘ6ရားသခင ်သည ်လNမျက<်0ာကိ6 မ0တေ်တာ်မမN။   
ဂလာတဩိဝါဒစာ ၃:၂၈-ေယr\ခရစ၌်ယ6ဒလNမ/0ိ၊ေဟလသလNမ/0ိ၊ကkနမ်/0ိ။လNလတွမ်/0ိ၊ေယာကျ်ား 
မ/0ိ၊ မိနး်မမ/0ိ၊ ထိ6သခင၌် သငတ်ိ6အ့ေပါငး်သည ်တလံ6းတဝတညး်ြဖစb်က၏။   
:+ငယ်ာက0ပ် ဩဝါဒစာ ၂:၉ - သိ6မ့ဟ6တလ်Nမျက<်0ာကိ6ေထာကလ်dင၊် ဒ6စrိ6ကက်ိ6 ြပVေသာသNြဖစb်က၏။ 
တရားကိ6 လနွက်ျzးေသာသNဟ6 ပညတေ်တာ်အားြဖင် ့ထင/်0ားစာွြဖစb်က၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၂၂၈၊ ၁၈၂ - ၂၂၈ ထိ6 ့ြပင ်ထိ6ဇနးီမိနး်မများအေပuဝယ ်တာဝနမ်ျား/0ိ သကဲသ့ိ6 ့ ထိ6 
ဇနးီမိနး်မများအဘိ6လ့ညး် တရားစညး်ကမ်းများ အတိ6ငး်အခငွ့အ်ေရးများလညး်/0ိbကေပသည။်သိ6 ့ 
ပငတ်ေစလငေ်ယာကျ်ားတိ6အ့ဖိ6မ့0ာကားထိ6ဇနးီမိနး်မများအေပuဝယသ်ာလနွြ်ခငး်တစရ်ပ်/0ိေပသည်
။ ..၂၈၂ အသငတ်ိ6သ့ည ်(ယငး်ကဲသ့ိ6 ့ စာချVပ်ချVပ်ဆိ6bကသည့ြ်ပင ်ခိ6ငလ်ံ6သညထ်ကခ်ိ6ငလ်ံ6ေစ ြခငး်င0ာ 
မိမိတိ6အ့နကမ်0ေယာကျာ်း<0စဦ်းကိ6(လညး်)သကေ်သထား/0ိbကက6န။်တဖနအ်ကယ၍်ထိ6သကေ်သ<0
စဦ်းတိ6သ့ညေ်ယာကျာ်း<0စဦ်းမြဖစb်ကပါလdငအ်သငတ်ိ6သ့ေဘာတNည<ီ0စသ်ကb်ကေလေသာ သက ်
ေသများအနကမ်0ေယာကျ်ားတဦး<0င့မ်ိနး်မ<0စဦ်းတိ6သ့ညပ်ငလ်dငလ်ံ6ေလာကb်ကေပ သည။်  

စWရာေနစာေအ ့၄:၃၊ ၁၁၊ ၁၇၆-၃..မိမိတိ6<့ 0စ]်ခVိကေ်သာ(အြခား)အမျိVးသမီးများအနက(်ေယာကျ်ား 
တစ ်ဦးလdင)် မိနး်မ <0စေ်ယာကစ်<ီ0င့ြ်ဖစေ်စ၊ သိ6မ့ဟ6တ ်မိနး်မသံ6းေယာကစ်<ီ0င့ြ်ဖစေ်စ၊ သိ6မ့ဟ6တ ်

မိနး် မ ေလးေယာကစ်<ီ0င့ြ်ဖစေ်စ ထမိ်းြမားbကက6န။် ၁၁ (သား) ေယာကျ်ားအတကွ ်(သမီး)မိနး်မ 

<0စေ်ယာက၏် ေဝစ6ေဝပံ6<0င့ ်ထပ်တNထပ်မd (ဝါ) ေယာကျ်ားကေလး၏ေဝစ6ေဝပံ6မ0ာမိနး်ကေလး၏ 

ေဝစ6ေဝပံ6၏ <0စဆ်ြဖစသ်ည။်  

၁၅၈။. 158 
အမျိ[းသားတစဉ်းီသည ်၄ငး်၏ဇနီးမယားအား Rိ0က*်+ကရ်န် အခွင်:့+ိပါသလား။ (Daraba) 

သမ#ာကျမ်းစာ မ:+ိပါ  /  :+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၅:၂၅-၂၉ - ၂၅ အချငး်ေယာကျ်ားတိ6 ့...သငတ်ိ6လ့ညး် ကိ6ယခ်ငပ်နွး်ကိ6 ချစb်က 

ေလာ။့ ၂၈ ထိ6နညး်တN ေယာကျ်ားတိ6သ့ည ်မိမိကိ6ယက်ိ6 ချစသ်ကဲသ့ိ6မ့ိမိခငပ်နွး်တိ6က့ိ6ချစရ်bကမည။်  

ေကာေလာသဩဲဝါဒစာ ၃:၁၉ - အချငး်ေယာကျ်ားတိ6 ့၊ ကိ6ယခ်ငပ်နွး်ကိ6 ချစb်ကေလာ။့ bကမ်းတမ်း 
စာွမြပVbက<0င်။့  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာေနစာေအ ့၄:၃၄ -  အကယ၍် လမိvာေရးြခားမ/0ိbကေသးပါမN) အသငတ်ိ6သ့ည ်ထိ6မိနး်မတိ6အ့ား 
(လနွက်ျzးြခငး်မ/0ိေစbကဘဆဲံ6းမ ေသာ အေန<0င့)် rိ6က<်0ကb်ကေလက6န။် တစဖ်န ်အကယ၍် 
ထိ6မိနး်မတိ6သ့ည ်အသငတ်ိ6၏့အမိန ့က်ိ6 နာခ ံbကပါမN အသငတ်ိ6သ့ည ်၎ငး်တိ6<့ 0င့ဆ်န ့က်ျင၍် 
မညသ်ည့န်ညး်အမ0နစ်ငစ်စေ်သာ်ကား အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်
အလနွြ်မင့ြ်မတေ်တာ်မNေသာ၊eကးီကေဲတာ်မNေသာ အ/0ငြ်မတပ်င ်ြဖစေ်တာမ်Nေပသတညး်။ 

 
 

	

၁၅၇။.  157 
အမျိ[းသမီးများ၏အခွင်အ့ေရးသညအ်မျိ[းသားများ၏အခွင်အ့ေရး*+င်တ့န်းတWညမီxပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ ညမီxသည ် / မညမီxပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တရားေဟာရာကျမ်း ၁၆:၁၉ - လNမျက<်0ာကိ6 မေထာကရ်။ 

ရာဇဝငခ်ျ[ပ်ဒ0တယိေစာင ်၁၉:၇ - ငါတိ6ဘ့6ရားသခငသ်ည ်မတရားေသာအမ\ကိ6 လကခ်ြံခငး်၊ 
လNမျက<်0ာကိ6 ေထာကြ်ခငး်၊ တစံိ6းစားြခငး် အခငွ်/့0ိေတာ်မမNဟ6 မ0ာထားေတာ်မN၏။  

ေရာမဩဝါဒစာ ၂:၁၁ - ဘ6ရားသခငသ်ည ်အဘယသ်N၏မျက<်0ာကိ6 မdမ0တေ်တာ်မမN။  

ဂလာတဩိဝါဒစာ ၂:၆၊  ဘ6ရားသခင ်သည ်လNမျက<်0ာကိ6 မ0တေ်တာ်မမN။   
ဂလာတဩိဝါဒစာ ၃:၂၈-ေယr\ခရစ၌်ယ6ဒလNမ/0ိ၊ေဟလသလNမ/0ိ၊ကkနမ်/0ိ။လNလတွမ်/0ိ၊ေယာကျ်ား 
မ/0ိ၊ မိနး်မမ/0ိ၊ ထိ6သခင၌် သငတ်ိ6အ့ေပါငး်သည ်တလံ6းတဝတညး်ြဖစb်က၏။   
:+ငယ်ာက0ပ် ဩဝါဒစာ ၂:၉ - သိ6မ့ဟ6တလ်Nမျက<်0ာကိ6ေထာကလ်dင၊် ဒ6စrိ6ကက်ိ6 ြပVေသာသNြဖစb်က၏။ 
တရားကိ6 လနွက်ျzးေသာသNဟ6 ပညတေ်တာ်အားြဖင် ့ထင/်0ားစာွြဖစb်က၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၂၂၈၊ ၁၈၂ - ၂၂၈ ထိ6 ့ြပင ်ထိ6ဇနးီမိနး်မများအေပuဝယ ်တာဝနမ်ျား/0ိ သကဲသ့ိ6 ့ ထိ6 
ဇနးီမိနး်မများအဘိ6လ့ညး် တရားစညး်ကမ်းများ အတိ6ငး်အခငွ့အ်ေရးများလညး်/0ိbကေပသည။်သိ6 ့ 
ပငတ်ေစလငေ်ယာကျ်ားတိ6အ့ဖိ6မ့0ာကားထိ6ဇနးီမိနး်မများအေပuဝယသ်ာလနွြ်ခငး်တစရ်ပ်/0ိေပသည်
။ ..၂၈၂ အသငတ်ိ6သ့ည ်(ယငး်ကဲသ့ိ6 ့ စာချVပ်ချVပ်ဆိ6bကသည့ြ်ပင ်ခိ6ငလ်ံ6သညထ်ကခ်ိ6ငလ်ံ6ေစ ြခငး်င0ာ 
မိမိတိ6အ့နကမ်0ေယာကျာ်း<0စဦ်းကိ6(လညး်)သကေ်သထား/0ိbကက6န။်တဖနအ်ကယ၍်ထိ6သကေ်သ<0
စဦ်းတိ6သ့ညေ်ယာကျာ်း<0စဦ်းမြဖစb်ကပါလdငအ်သငတ်ိ6သ့ေဘာတNည<ီ0စသ်ကb်ကေလေသာ သက ်
ေသများအနကမ်0ေယာကျ်ားတဦး<0င့မ်ိနး်မ<0စဦ်းတိ6သ့ညပ်ငလ်dငလ်ံ6ေလာကb်ကေပ သည။်  

စWရာေနစာေအ ့၄:၃၊ ၁၁၊ ၁၇၆-၃..မိမိတိ6<့ 0စ]်ခVိကေ်သာ(အြခား)အမျိVးသမီးများအနက(်ေယာကျ်ား 
တစ ်ဦးလdင)် မိနး်မ <0စေ်ယာကစ်<ီ0င့ြ်ဖစေ်စ၊ သိ6မ့ဟ6တ ်မိနး်မသံ6းေယာကစ်<ီ0င့ြ်ဖစေ်စ၊ သိ6မ့ဟ6တ ်

မိနး် မ ေလးေယာကစ်<ီ0င့ြ်ဖစေ်စ ထမိ်းြမားbကက6န။် ၁၁ (သား) ေယာကျ်ားအတကွ ်(သမီး)မိနး်မ 

<0စေ်ယာက၏် ေဝစ6ေဝပံ6<0င့ ်ထပ်တNထပ်မd (ဝါ) ေယာကျ်ားကေလး၏ေဝစ6ေဝပံ6မ0ာမိနး်ကေလး၏ 

ေဝစ6ေဝပံ6၏ <0စဆ်ြဖစသ်ည။်  

၁၅၈။. 158 
အမျိ[းသားတစဉ်းီသည ်၄ငး်၏ဇနီးမယားအား Rိ0က*်+ကရ်န် အခွင်:့+ိပါသလား။ (Daraba) 

သမ#ာကျမ်းစာ မ:+ိပါ  /  :+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၅:၂၅-၂၉ - ၂၅ အချငး်ေယာကျ်ားတိ6 ့...သငတ်ိ6လ့ညး် ကိ6ယခ်ငပ်နွး်ကိ6 ချစb်က 

ေလာ။့ ၂၈ ထိ6နညး်တN ေယာကျ်ားတိ6သ့ည ်မိမိကိ6ယက်ိ6 ချစသ်ကဲသ့ိ6မ့ိမိခငပ်နွး်တိ6က့ိ6ချစရ်bကမည။်  

ေကာေလာသဩဲဝါဒစာ ၃:၁၉ - အချငး်ေယာကျ်ားတိ6 ့၊ ကိ6ယခ်ငပ်နွး်ကိ6 ချစb်ကေလာ။့ bကမ်းတမ်း 
စာွမြပVbက<0င်။့  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာေနစာေအ ့၄:၃၄ -  အကယ၍် လမိvာေရးြခားမ/0ိbကေသးပါမN) အသငတ်ိ6သ့ည ်ထိ6မိနး်မတိ6အ့ား 
(လနွက်ျzးြခငး်မ/0ိေစbကဘဆဲံ6းမ ေသာ အေန<0င့)် rိ6က<်0ကb်ကေလက6န။် တစဖ်န ်အကယ၍် 
ထိ6မိနး်မတိ6သ့ည ်အသငတ်ိ6၏့အမိန ့က်ိ6 နာခ ံbကပါမN အသငတ်ိ6သ့ည ်၎ငး်တိ6<့ 0င့ဆ်န ့က်ျင၍် 
မညသ်ည့န်ညး်အမ0နစ်ငစ်စေ်သာ်ကား အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်
အလနွြ်မင့ြ်မတေ်တာ်မNေသာ၊eကးီကေဲတာ်မNေသာ အ/0ငြ်မတပ်င ်ြဖစေ်တာ်မNေပသတညး်။ 

 
 

	

၁၅၇။.  157 
အမျိ[းသမီးများ၏အခွင်အ့ေရးသညအ်မျိ[းသားများ၏အခွင်အ့ေရး*+င်တ့န်းတWညမီxပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ ညမီxသည ် / မညမီxပါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တရားေဟာရာကျမ်း ၁၆:၁၉ - လNမျက<်0ာကိ6 မေထာကရ်။ 

ရာဇဝငခ်ျ[ပ်ဒ0တယိေစာင ်၁၉:၇ - ငါတိ6ဘ့6ရားသခငသ်ည ်မတရားေသာအမ\ကိ6 လကခ်ြံခငး်၊ 
လNမျက<်0ာကိ6 ေထာကြ်ခငး်၊ တစံိ6းစားြခငး် အခငွ်/့0ိေတာ်မမNဟ6 မ0ာထားေတာ်မN၏။  

ေရာမဩဝါဒစာ ၂:၁၁ - ဘ6ရားသခငသ်ည ်အဘယသ်N၏မျက<်0ာကိ6 မdမ0တေ်တာ်မမN။  

ဂလာတဩိဝါဒစာ ၂:၆၊  ဘ6ရားသခင ်သည ်လNမျက<်0ာကိ6 မ0တေ်တာ်မမN။   
ဂလာတဩိဝါဒစာ ၃:၂၈-ေယr\ခရစ၌်ယ6ဒလNမ/0ိ၊ေဟလသလNမ/0ိ၊ကkနမ်/0ိ။လNလတွမ်/0ိ၊ေယာကျ်ား 
မ/0ိ၊ မိနး်မမ/0ိ၊ ထိ6သခင၌် သငတ်ိ6အ့ေပါငး်သည ်တလံ6းတဝတညး်ြဖစb်က၏။   
:+ငယ်ာက0ပ် ဩဝါဒစာ ၂:၉ - သိ6မ့ဟ6တလ်Nမျက<်0ာကိ6ေထာကလ်dင၊် ဒ6စrိ6ကက်ိ6 ြပVေသာသNြဖစb်က၏။ 
တရားကိ6 လနွက်ျzးေသာသNဟ6 ပညတေ်တာ်အားြဖင် ့ထင/်0ားစာွြဖစb်က၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၂၂၈၊ ၁၈၂ - ၂၂၈ ထိ6 ့ြပင ်ထိ6ဇနးီမိနး်မများအေပuဝယ ်တာဝနမ်ျား/0ိ သကဲသ့ိ6 ့ ထိ6 
ဇနးီမိနး်မများအဘိ6လ့ညး် တရားစညး်ကမ်းများ အတိ6ငး်အခငွ့အ်ေရးများလညး်/0ိbကေပသည။်သိ6 ့ 
ပငတ်ေစလငေ်ယာကျ်ားတိ6အ့ဖိ6မ့0ာကားထိ6ဇနးီမိနး်မများအေပuဝယသ်ာလနွြ်ခငး်တစရ်ပ်/0ိေပသည်
။ ..၂၈၂ အသငတ်ိ6သ့ည ်(ယငး်ကဲသ့ိ6 ့ စာချVပ်ချVပ်ဆိ6bကသည့ြ်ပင ်ခိ6ငလ်ံ6သညထ်ကခ်ိ6ငလ်ံ6ေစ ြခငး်င0ာ 
မိမိတိ6အ့နကမ်0ေယာကျာ်း<0စဦ်းကိ6(လညး်)သကေ်သထား/0ိbကက6န။်တဖနအ်ကယ၍်ထိ6သကေ်သ<0
စဦ်းတိ6သ့ညေ်ယာကျာ်း<0စဦ်းမြဖစb်ကပါလdငအ်သငတ်ိ6သ့ေဘာတNည<ီ0စသ်ကb်ကေလေသာ သက ်
ေသများအနကမ်0ေယာကျ်ားတဦး<0င့မ်ိနး်မ<0စဦ်းတိ6သ့ညပ်ငလ်dငလ်ံ6ေလာကb်ကေပ သည။်  

စWရာေနစာေအ ့၄:၃၊ ၁၁၊ ၁၇၆-၃..မိမိတိ6<့ 0စ]်ခVိကေ်သာ(အြခား)အမျိVးသမီးများအနက(်ေယာကျ်ား 
တစ ်ဦးလdင)် မိနး်မ <0စေ်ယာကစ်<ီ0င့ြ်ဖစေ်စ၊ သိ6မ့ဟ6တ ်မိနး်မသံ6းေယာကစ်<ီ0င့ြ်ဖစေ်စ၊ သိ6မ့ဟ6တ ်

မိနး် မ ေလးေယာကစ်<ီ0င့ြ်ဖစေ်စ ထမိ်းြမားbကက6န။် ၁၁ (သား) ေယာကျ်ားအတကွ ်(သမီး)မိနး်မ 

<0စေ်ယာက၏် ေဝစ6ေဝပံ6<0င့ ်ထပ်တNထပ်မd (ဝါ) ေယာကျ်ားကေလး၏ေဝစ6ေဝပံ6မ0ာမိနး်ကေလး၏ 

ေဝစ6ေဝပံ6၏ <0စဆ်ြဖစသ်ည။်  

၁၅၈။. 158 
အမျိ[းသားတစဉ်းီသည ်၄ငး်၏ဇနီးမယားအား Rိ0က*်+ကရ်န် အခွင်:့+ိပါသလား။ (Daraba) 

သမ#ာကျမ်းစာ မ:+ိပါ  /  :+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၅:၂၅-၂၉ - ၂၅ အချငး်ေယာကျ်ားတိ6 ့...သငတ်ိ6လ့ညး် ကိ6ယခ်ငပ်နွး်ကိ6 ချစb်က 

ေလာ။့ ၂၈ ထိ6နညး်တN ေယာကျ်ားတိ6သ့ည ်မိမိကိ6ယက်ိ6 ချစသ်ကဲသ့ိ6မ့ိမိခငပ်နွး်တိ6က့ိ6ချစရ်bကမည။်  

ေကာေလာသဩဲဝါဒစာ ၃:၁၉ - အချငး်ေယာကျ်ားတိ6 ့၊ ကိ6ယခ်ငပ်နွး်ကိ6 ချစb်ကေလာ။့ bကမ်းတမ်း 
စာွမြပVbက<0င်။့  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာေနစာေအ ့၄:၃၄ -  အကယ၍် လမိvာေရးြခားမ/0ိbကေသးပါမN) အသငတ်ိ6သ့ည ်ထိ6မိနး်မတိ6အ့ား 
(လနွက်ျzးြခငး်မ/0ိေစbကဘဆဲံ6းမ ေသာ အေန<0င့)် rိ6က<်0ကb်ကေလက6န။် တစဖ်န ်အကယ၍် 
ထိ6မိနး်မတိ6သ့ည ်အသငတ်ိ6၏့အမိန ့က်ိ6 နာခ ံbကပါမN အသငတ်ိ6သ့ည ်၎ငး်တိ6<့ 0င့ဆ်န ့က်ျင၍် 
မညသ်ည့န်ညး်အမ0နစ်ငစ်စေ်သာ်ကား အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်
အလနွြ်မင့ြ်မတေ်တာမ်Nေသာ၊eကးီကေဲတာ်မNေသာ အ/0ငြ်မတပ်င ်ြဖစေ်တာမ်Nေပသတညး်။ 
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ခရစယ်ာန်တစဉ်းီ သိ0မ့ဟ0တ ်မွတစ်လငတ်စဉ်းီသည ်ယံ05ကညြ်ခငး်ြခားနားေသာသW*+င် ့
လကထ်ပ်ထမ်ိးြမားရန် အခွင်:့+ိပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ မ:+ိပါ  /  :+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တရားေဟာရာကျမ်း ၇:၃- သNတိ6<့ 0င် ့ စံ6ဘကြ်ခငး်ကိ6မြပVရ။ သင၏်သမီးကိ6သN၏သား<0င်၎့ငး်၊ 
သင၏်သားကိ6 သN၏သမီး<0င်၎့ငး် ထမိ်းြမားေပးစားြခငး်ကိ6မြပVရ။  
ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၇:၂၈၊ ၃၉ - ၂၈လငမ်ေနဘNးေသာ မိနး်မသညလ်ညး် လငေ်နလdင ်

အြပစမ်/0ိ။ ၂၉..ခငပ်နွး်ေသလdင ်မNကား၊ မိမိအလိ6အတိ6ငး် သခငဘ်6ရား၌သာ အြခားေသာ သN၏ 

မယားြဖစြ်ခငး်င0ါ အခငွ်/့0ိ၏ 

 ေကာရိ *g [ဩဝါသစာဒ0တယိေစာင ်၆:၁၄၊ ၁၇ - ၁၄ မယံ6bကညေ်သာသNတိ6<့ 0င်တ့ွဖဲက၍် ဆန်က့ျင ်

ဘကြ်ဖစေ်သာ ထမ်းဘိ6းကိ6 မထမ်းbက<0င်။့ တရားေသာအမ\သည ်မတရားေသာအမ\ကိ6 အဘယ ်

သိ6 ့ လကခ်<ံိ6ငမ်ညန်ညး်။ အလငး်သညေ်မ0ာငမ်ိ6က<်0င် ့အဘယသ်ိ6 ့ ဆကဆ်<ံိ6ငမ်ညန်ညး်။ ၁၇ ထိ6 
ေbကာင်၊့ထာဝရဘ6ရားမိန်ေ့တာ်မNြပနသ်ညက်ား၊ သငတ်ိ6သ့ညထ်ိ6သNတိ6အ့ထမဲ0ထကွ၍် 

အသးီအြခား ေနbကေလာ။့  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၅ - (အိ6- မတွစ်လ်ငမ််အေပါငး်တိ6 ့) ယေန ့ စငb်ကယသ်န ့ြ်ပန ့ေ်သာအရာဟN 
သမdတိ6သ့ည ်အသငတ်ိ6အ့ဖိ6 ့ စားသံ6းခငွ့ြ်ပV]ပီးြဖစေ်လသည။်..၎ငး်ြပင ်သကိpာကိ6ေစာင့ထ်နိး်ေသာ 

မတွစ်လ်ငမ်် အမျိVးသမီးတိ6သ့ညလ်ညး်ေကာငး်၊ အသငတ်ိ6အ့လျင ်ကျမ်းဂနက်ိ6 ချီးြမUင့ေ်ပးသနား 
ေတာ်မNြခငး် ခbံကရေသာ သNတိ6အ့နကမ်0 ကာအေိ�<�ကိ6ေစာင့ထ်နိး်ေသာ အမျိVးသမီးတိ6သ့ညလ်ညး် 
ေကာငး်၊ အ ကယ၍် အသငတ်ိ6သ့ညထ်ိ6အမျိVးသမီးတိ6အ့ား၎ငး်တိ6၏့‘မဟရ်’ထမိ်းြမားေbကးများ ကိ6ေပးဆပ် 

၍ ထငထ်ငေ်ပuေပu ကာမဂ6ဏလ်ိ6ကစ်ားြခငး်<0င့ ်တတိတ်တိပ်6နး်အေြမUာငမ်ယားထား ြခငး်မြပVဘ ဲ

မိမိတိ6၏့သကိpာကိ6 ေစာင့ထ်နိး်ြခငး်အားြဖင့သ်ာ ထမိ်းြမားbကပါမN။ (ထမိ်းြမားခငွ့ြ်ပV ]ပီးြဖစေ်လသည)် ။….. 
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အကယ၍် လWတဉးီသည ်၄ငး်၏ အမ်ိေထာငဖ်ကအ်ား အမ်ိေထာငေ်ရးေဖာကြ်ပန်ြခငး်မ+ 
လ�၍ဲ အြခားအေ5ကာငး်ြပချက ်တစခ်0ေ5ကာင် ့ကာွ:+ငး်လxင ်ေနာကအ်မ်ိေထာငြ်ပ[ရန် 

ခွင်ြ့ပ[ ပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ခွင်မ့ြပ[ပါ  /  ခွင်ြ့ပ[သည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၅:၃၂ - ငါပညတသ်ညက်ား၊ မ0ားယငွး်ြခငး်အေbကာငး်မ0တပါး အြခားေသာ အ 

ေbကာငး်ြဖင် ့မိမိမယား<0င် ့ကာွေသာသNသည ်မိမိမယားကိ6 မ0ားယငွး်ေစ၏။ ကာွေသာမိနး်မ<0င် ့စံ6 
ဘကြ်ခငး်ကိ6 ြပVေသာသNသညလ်ညး် သNမ့ယားကိ6 ြပစမ်0ား၏။ 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁၉:၉ - ငါပညတသ်ညက်ား၊ မ0ားယငွး်ြခငး်အေbကာငး်မ0တပါး အြခားေသာအ 

ေbကာငး်ြဖင် ့မိမိမယား<0င်က့ာွ၍ အြခားေသာမိနး်မ<0င်စ့ံ6ဘကေ်သာသNသည ်မိမိမယားကိ6ြပစမ်0ား 
၏။ ကာွေသာမိနး်မ<0င်စ့ံ6ဘကေ်သာသNသည ်လညး် သNမ့ယားကိ6ြပစမ်0ားသညဟ်6မိန်ေ့တာ်မN၏။  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ၂:၂၃၁- တဖန ်မညသ်ည့အ်ခါဝယ ်အသငတ်ိ6သ့ည ်(မိမိတိ6 ့) ဇနးီမိနး်မများကိ6 (တ ွ
လာကရ်ဂျ်အ)ီေပး၍ ကာွ /0ငး်]ပီးသည့ေ်နာက ်….. အသငတ်ိ6သ့ည ်ထိ6ဇနးီမိနး်မတိ6က့ိ6 နစန်ာေစ 
ေသာေစတနာြဖင့ည်UFးပနး်<0ပ်ိစက<်ိ6ငb်ကရနအ်တကွြ်ပနလ်ညသ်မိ်းပိ6ကြ်ခငး်ကိ6မြပVbကက6နလ်င့။် 

စWရတသွသ်ဟရီ်းမ် ၆၆:၅ -အကယ၍်ထိ6နဗီတမနေ်တာ်ြမတသ်ညအ်သငတ်ိ6အ့ားကာွ/0ငး်ခဲပ့ါလdင ်

ထိ6နဗီ တမနေ်တာ်ြမတအ်ား ဖနဆ်ငး်ေမးွြမzေတာ်မNေသာ အ/0ငြ်မတသ်ည ်အသငတ်ိ6အ့စား 
ထိ6နဗီ တမန ်ေတာြ်မတအ်ား အသငတ်ိ6ထ့က ်ပိ6မိ6၍ထတွြ်မတေ်သာ… 
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ခရစယ်ာန်တစဉ်းီ သိ0မ့ဟ0တ ်မွတစ်လငတ်စဉ်းီသည ်ယံ05ကညြ်ခငး်ြခားနားေသာသW*+င် ့
လကထ်ပ်ထမ်ိးြမားရန် အခွင်:့+ိပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ မ:+ိပါ  /  :+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တရားေဟာရာကျမ်း ၇:၃- သNတိ6<့ 0င် ့ စံ6ဘကြ်ခငး်ကိ6မြပVရ။ သင၏်သမီးကိ6သN၏သား<0င်၎့ငး်၊ 
သင၏်သားကိ6 သN၏သမီး<0င်၎့ငး် ထမိ်းြမားေပးစားြခငး်ကိ6မြပVရ။  
ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၇:၂၈၊ ၃၉ - ၂၈လငမ်ေနဘNးေသာ မိနး်မသညလ်ညး် လငေ်နလdင ်

အြပစမ်/0ိ။ ၂၉..ခငပ်နွး်ေသလdင ်မNကား၊ မိမိအလိ6အတိ6ငး် သခငဘ်6ရား၌သာ အြခားေသာ သN၏ 

မယားြဖစြ်ခငး်င0ါ အခငွ်/့0ိ၏ 

 ေကာရိ *g [ဩဝါသစာဒ0တယိေစာင ်၆:၁၄၊ ၁၇ - ၁၄ မယံ6bကညေ်သာသNတိ6<့ 0င်တ့ွဖဲက၍် ဆန်က့ျင ်

ဘကြ်ဖစေ်သာ ထမ်းဘိ6းကိ6 မထမ်းbက<0င်။့ တရားေသာအမ\သည ်မတရားေသာအမ\ကိ6 အဘယ ်

သိ6 ့ လကခ်<ံိ6ငမ်ညန်ညး်။ အလငး်သညေ်မ0ာငမ်ိ6က<်0င် ့အဘယသ်ိ6 ့ ဆကဆ်<ံိ6ငမ်ညန်ညး်။ ၁၇ ထိ6 
ေbကာင်၊့ထာဝရဘ6ရားမိန်ေ့တာ်မNြပနသ်ညက်ား၊ သငတ်ိ6သ့ညထ်ိ6သNတိ6အ့ထမဲ0ထကွ၍် 

အသးီအြခား ေနbကေလာ။့  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၅ - (အိ6- မတွစ်လ်ငမ််အေပါငး်တိ6 ့) ယေန ့ စငb်ကယသ်န ့ြ်ပန ့ေ်သာအရာဟN 
သမdတိ6သ့ည ်အသငတ်ိ6အ့ဖိ6 ့ စားသံ6းခငွ့ြ်ပV]ပီးြဖစေ်လသည။်..၎ငး်ြပင ်သကိpာကိ6ေစာင့ထ်နိး်ေသာ 

မတွစ်လ်ငမ်် အမျိVးသမီးတိ6သ့ညလ်ညး်ေကာငး်၊ အသငတ်ိ6အ့လျင ်ကျမ်းဂနက်ိ6 ချီးြမUင့ေ်ပးသနား 
ေတာ်မNြခငး် ခbံကရေသာ သNတိ6အ့နကမ်0 ကာအေိ�<�ကိ6ေစာင့ထ်နိး်ေသာ အမျိVးသမီးတိ6သ့ညလ်ညး် 
ေကာငး်၊ အ ကယ၍် အသငတ်ိ6သ့ညထ်ိ6အမျိVးသမီးတိ6အ့ား၎ငး်တိ6၏့‘မဟရ်’ထမိ်းြမားေbကးများ ကိ6ေပးဆပ် 

၍ ထငထ်ငေ်ပuေပu ကာမဂ6ဏလ်ိ6ကစ်ားြခငး်<0င့ ်တတိတ်တိပ်6နး်အေြမUာငမ်ယားထား ြခငး်မြပVဘ ဲ

မိမိတိ6၏့သကိpာကိ6 ေစာင့ထ်နိး်ြခငး်အားြဖင့သ်ာ ထမိ်းြမားbကပါမN။ (ထမိ်းြမားခငွ့ြ်ပV ]ပီးြဖစေ်လသည)် ။….. 
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အကယ၍် လWတဉးီသည ်၄ငး်၏ အမ်ိေထာငဖ်ကအ်ား အမ်ိေထာငေ်ရးေဖာကြ်ပန်ြခငး်မ+ 
လ�၍ဲ အြခားအေ5ကာငး်ြပချက ်တစခ်0ေ5ကာင် ့ကာွ:+ငး်လxင ်ေနာကအ်မ်ိေထာငြ်ပ[ရန် 

ခွင်ြ့ပ[ ပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ခွင်မ့ြပ[ပါ  /  ခွင်ြ့ပ[သည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၅:၃၂ - ငါပညတသ်ညက်ား၊ မ0ားယငွး်ြခငး်အေbကာငး်မ0တပါး အြခားေသာ အ 

ေbကာငး်ြဖင် ့မိမိမယား<0င် ့ကာွေသာသNသည ်မိမိမယားကိ6 မ0ားယငွး်ေစ၏။ ကာွေသာမိနး်မ<0င် ့စံ6 
ဘကြ်ခငး်ကိ6 ြပVေသာသNသညလ်ညး် သNမ့ယားကိ6 ြပစမ်0ား၏။ 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁၉:၉ - ငါပညတသ်ညက်ား၊ မ0ားယငွး်ြခငး်အေbကာငး်မ0တပါး အြခားေသာအ 

ေbကာငး်ြဖင် ့မိမိမယား<0င်က့ာွ၍ အြခားေသာမိနး်မ<0င်စ့ံ6ဘကေ်သာသNသည ်မိမိမယားကိ6ြပစမ်0ား 
၏။ ကာွေသာမိနး်မ<0င်စ့ံ6ဘကေ်သာသNသည ်လညး် သNမ့ယားကိ6ြပစမ်0ားသညဟ်6မိန်ေ့တာ်မN၏။  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ၂:၂၃၁- တဖန ်မညသ်ည့အ်ခါဝယ ်အသငတ်ိ6သ့ည ်(မိမိတိ6 ့) ဇနးီမိနး်မများကိ6 (တ ွ
လာကရ်ဂျ်အ)ီေပး၍ ကာွ /0ငး်]ပီးသည့ေ်နာက ်….. အသငတ်ိ6သ့ည ်ထိ6ဇနးီမိနး်မတိ6က့ိ6 နစန်ာေစ 
ေသာေစတနာြဖင့ည်UFးပနး်<0ပ်ိစက<်ိ6ငb်ကရနအ်တကွြ်ပနလ်ညသ်မိ်းပိ6ကြ်ခငး်ကိ6မြပVbကက6နလ်င့။် 

စWရတသွသ်ဟရီ်းမ် ၆၆:၅ -အကယ၍်ထိ6နဗီတမနေ်တာ်ြမတသ်ညအ်သငတ်ိ6အ့ားကာွ/0ငး်ခဲပ့ါလdင ်

ထိ6နဗီ တမနေ်တာ်ြမတအ်ား ဖနဆ်ငး်ေမးွြမzေတာ်မNေသာ အ/0ငြ်မတသ်ည ်အသငတ်ိ6အ့စား 
ထိ6နဗီ တမန ်ေတာြ်မတအ်ား အသငတ်ိ6ထ့က ်ပိ6မိ6၍ထတွြ်မတေ်သာ… 

	

၁၅၉။. 159 

ခရစယ်ာန်တစဉ်းီ သိ0မ့ဟ0တ ်မွတစ်လငတ်စဉ်းီသည ်ယံ05ကညြ်ခငး်ြခားနားေသာသW*+င် ့
လကထ်ပ်ထမ်ိးြမားရန် အခွင်:့+ိပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ မ:+ိပါ  /  :+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တရားေဟာရာကျမ်း ၇:၃- သNတိ6<့ 0င် ့ စံ6ဘကြ်ခငး်ကိ6မြပVရ။ သင၏်သမီးကိ6သN၏သား<0င်၎့ငး်၊ 
သင၏်သားကိ6 သN၏သမီး<0င်၎့ငး် ထမိ်းြမားေပးစားြခငး်ကိ6မြပVရ။  
ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၇:၂၈၊ ၃၉ - ၂၈လငမ်ေနဘNးေသာ မိနး်မသညလ်ညး် လငေ်နလdင ်

အြပစမ်/0ိ။ ၂၉..ခငပ်နွး်ေသလdင ်မNကား၊ မိမိအလိ6အတိ6ငး် သခငဘ်6ရား၌သာ အြခားေသာ သN၏ 

မယားြဖစြ်ခငး်င0ါ အခငွ်/့0ိ၏ 

 ေကာရိ *g [ဩဝါသစာဒ0တယိေစာင ်၆:၁၄၊ ၁၇ - ၁၄ မယံ6bကညေ်သာသNတိ6<့ 0င်တ့ွဖဲက၍် ဆန်က့ျင ်

ဘကြ်ဖစေ်သာ ထမ်းဘိ6းကိ6 မထမ်းbက<0င်။့ တရားေသာအမ\သည ်မတရားေသာအမ\ကိ6 အဘယ ်

သိ6 ့ လကခ်<ံိ6ငမ်ညန်ညး်။ အလငး်သညေ်မ0ာငမ်ိ6က<်0င် ့အဘယသ်ိ6 ့ ဆကဆ်<ံိ6ငမ်ညန်ညး်။ ၁၇ ထိ6 
ေbကာင်၊့ထာဝရဘ6ရားမိန်ေ့တာ်မNြပနသ်ညက်ား၊ သငတ်ိ6သ့ညထ်ိ6သNတိ6အ့ထမဲ0ထကွ၍် 

အသးီအြခား ေနbကေလာ။့  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၅ - (အိ6- မတွစ်လ်ငမ််အေပါငး်တိ6 ့) ယေန ့ စငb်ကယသ်န ့ြ်ပန ့ေ်သာအရာဟN 
သမdတိ6သ့ည ်အသငတ်ိ6အ့ဖိ6 ့ စားသံ6းခငွ့ြ်ပV]ပီးြဖစေ်လသည။်..၎ငး်ြပင ်သကိpာကိ6ေစာင့ထ်နိး်ေသာ 

မတွစ်လ်ငမ်် အမျိVးသမီးတိ6သ့ညလ်ညး်ေကာငး်၊ အသငတ်ိ6အ့လျင ်ကျမ်းဂနက်ိ6 ချီးြမUင့ေ်ပးသနား 
ေတာ်မNြခငး် ခbံကရေသာ သNတိ6အ့နကမ်0 ကာအေိ�<�ကိ6ေစာင့ထ်နိး်ေသာ အမျိVးသမီးတိ6သ့ညလ်ညး် 
ေကာငး်၊ အ ကယ၍် အသငတ်ိ6သ့ညထ်ိ6အမျိVးသမီးတိ6အ့ား၎ငး်တိ6၏့‘မဟရ်’ထမိ်းြမားေbကးများ ကိ6ေပးဆပ် 

၍ ထငထ်ငေ်ပuေပu ကာမဂ6ဏလ်ိ6ကစ်ားြခငး်<0င့ ်တတိတ်တိပ်6နး်အေြမUာငမ်ယားထား ြခငး်မြပVဘ ဲ

မိမိတိ6၏့သကိpာကိ6 ေစာင့ထ်နိး်ြခငး်အားြဖင့သ်ာ ထမိ်းြမားbကပါမN။ (ထမိ်းြမားခငွ့ြ်ပV ]ပီးြဖစေ်လသည)် ။….. 
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အကယ၍် လWတဉးီသည ်၄ငး်၏ အမ်ိေထာငဖ်ကအ်ား အမ်ိေထာငေ်ရးေဖာကြ်ပန်ြခငး်မ+ 
လ�၍ဲ အြခားအေ5ကာငး်ြပချက ်တစခ်0ေ5ကာင် ့ကာွ:+ငး်လxင ်ေနာကအ်မ်ိေထာငြ်ပ[ရန် 

ခွင်ြ့ပ[ ပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ခွင်မ့ြပ[ပါ  /  ခွင်ြ့ပ[သည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၅:၃၂ - ငါပညတသ်ညက်ား၊ မ0ားယငွး်ြခငး်အေbကာငး်မ0တပါး အြခားေသာ အ 

ေbကာငး်ြဖင် ့မိမိမယား<0င် ့ကာွေသာသNသည ်မိမိမယားကိ6 မ0ားယငွး်ေစ၏။ ကာွေသာမိနး်မ<0င် ့စံ6 
ဘကြ်ခငး်ကိ6 ြပVေသာသNသညလ်ညး် သNမ့ယားကိ6 ြပစမ်0ား၏။ 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁၉:၉ - ငါပညတသ်ညက်ား၊ မ0ားယငွး်ြခငး်အေbကာငး်မ0တပါး အြခားေသာအ 

ေbကာငး်ြဖင် ့မိမိမယား<0င်က့ာွ၍ အြခားေသာမိနး်မ<0င်စ့ံ6ဘကေ်သာသNသည ်မိမိမယားကိ6ြပစမ်0ား 
၏။ ကာွေသာမိနး်မ<0င်စ့ံ6ဘကေ်သာသNသည ်လညး် သNမ့ယားကိ6ြပစမ်0ားသညဟ်6မိန်ေ့တာ်မN၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ၂:၂၃၁- တဖန ်မညသ်ည့အ်ခါဝယ ်အသငတ်ိ6သ့ည ်(မိမိတိ6 ့) ဇနးီမိနး်မများကိ6 (တ ွ
လာကရ်ဂျအ်)ီေပး၍ ကာွ /0ငး်]ပီးသည့ေ်နာက ်….. အသငတ်ိ6သ့ည ်ထိ6ဇနးီမိနး်မတိ6က့ိ6 နစန်ာေစ 
ေသာေစတနာြဖင့ည်UFးပနး်<0ပ်ိစက<်ိ6ငb်ကရနအ်တကွြ်ပနလ်ညသ်မိ်းပိ6ကြ်ခငး်ကိ6မြပVbကက6နလ်င့။် 

စWရတသွသ်ဟရီ်းမ် ၆၆:၅ -အကယ၍်ထိ6နဗီတမနေ်တာ်ြမတသ်ညအ်သငတ်ိ6အ့ားကာွ/0ငး်ခဲပ့ါလdင ်

ထိ6နဗီ တမနေ်တာ်ြမတအ်ား ဖနဆ်ငး်ေမးွြမzေတာ်မNေသာ အ/0ငြ်မတသ်ည ်အသငတ်ိ6အ့စား 
ထိ6နဗီ တမန ်ေတာြ်မတအ်ား အသငတ်ိ6ထ့က ်ပိ6မိ6၍ထတွြ်မတေ်သာ… 
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ခရစယ်ာန်တစဉ်းီ သိ0မ့ဟ0တ ်မွတစ်လငတ်စဉ်းီသည ်ယံ05ကညြ်ခငး်ြခားနားေသာသW*+င် ့
လကထ်ပ်ထမ်ိးြမားရန် အခွင်:့+ိပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ မ:+ိပါ  /  :+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တရားေဟာရာကျမ်း ၇:၃- သNတိ6<့ 0င် ့ စံ6ဘကြ်ခငး်ကိ6မြပVရ။ သင၏်သမီးကိ6သN၏သား<0င်၎့ငး်၊ 
သင၏်သားကိ6 သN၏သမီး<0င်၎့ငး် ထမိ်းြမားေပးစားြခငး်ကိ6မြပVရ။  
ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၇:၂၈၊ ၃၉ - ၂၈လငမ်ေနဘNးေသာ မိနး်မသညလ်ညး် လငေ်နလdင ်

အြပစမ်/0ိ။ ၂၉..ခငပ်နွး်ေသလdင ်မNကား၊ မိမိအလိ6အတိ6ငး် သခငဘ်6ရား၌သာ အြခားေသာ သN၏ 

မယားြဖစြ်ခငး်င0ါ အခငွ်/့0ိ၏ 

 ေကာရိ *g [ဩဝါသစာဒ0တယိေစာင ်၆:၁၄၊ ၁၇ - ၁၄ မယံ6bကညေ်သာသNတိ6<့ 0င်တ့ွဖဲက၍် ဆန်က့ျင ်

ဘကြ်ဖစေ်သာ ထမ်းဘိ6းကိ6 မထမ်းbက<0င်။့ တရားေသာအမ\သည ်မတရားေသာအမ\ကိ6 အဘယ ်

သိ6 ့ လကခ်<ံိ6ငမ်ညန်ညး်။ အလငး်သညေ်မ0ာငမ်ိ6က<်0င် ့အဘယသ်ိ6 ့ ဆကဆ်<ံိ6ငမ်ညန်ညး်။ ၁၇ ထိ6 
ေbကာင်၊့ထာဝရဘ6ရားမိန်ေ့တာ်မNြပနသ်ညက်ား၊ သငတ်ိ6သ့ညထ်ိ6သNတိ6အ့ထမဲ0ထကွ၍် 

အသးီအြခား ေနbကေလာ။့  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၅ - (အိ6- မတွစ်လ်ငမ််အေပါငး်တိ6 ့) ယေန ့ စငb်ကယသ်န ့ြ်ပန ့ေ်သာအရာဟN 
သမdတိ6သ့ည ်အသငတ်ိ6အ့ဖိ6 ့ စားသံ6းခငွ့ြ်ပV]ပီးြဖစေ်လသည။်..၎ငး်ြပင ်သကိpာကိ6ေစာင့ထ်နိး်ေသာ 

မတွစ်လ်ငမ်် အမျိVးသမီးတိ6သ့ညလ်ညး်ေကာငး်၊ အသငတ်ိ6အ့လျင ်ကျမ်းဂနက်ိ6 ချီးြမUင့ေ်ပးသနား 
ေတာ်မNြခငး် ခbံကရေသာ သNတိ6အ့နကမ်0 ကာအေိ�<�ကိ6ေစာင့ထ်နိး်ေသာ အမျိVးသမီးတိ6သ့ညလ်ညး် 
ေကာငး်၊ အ ကယ၍် အသငတ်ိ6သ့ညထ်ိ6အမျိVးသမီးတိ6အ့ား၎ငး်တိ6၏့‘မဟရ်’ထမိ်းြမားေbကးများ ကိ6ေပးဆပ် 

၍ ထငထ်ငေ်ပuေပu ကာမဂ6ဏလ်ိ6ကစ်ားြခငး်<0င့ ်တတိတ်တိပ်6နး်အေြမUာငမ်ယားထား ြခငး်မြပVဘ ဲ

မိမိတိ6၏့သကိpာကိ6 ေစာင့ထ်နိး်ြခငး်အားြဖင့သ်ာ ထမိ်းြမားbကပါမN။ (ထမိ်းြမားခငွ့ြ်ပV ]ပီးြဖစေ်လသည)် ။….. 
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အကယ၍် လWတဉးီသည ်၄ငး်၏ အမ်ိေထာငဖ်ကအ်ား အမ်ိေထာငေ်ရးေဖာကြ်ပန်ြခငး်မ+ 
လ�၍ဲ အြခားအေ5ကာငး်ြပချက ်တစခ်0ေ5ကာင် ့ကာွ:+ငး်လxင ်ေနာကအ်မ်ိေထာငြ်ပ[ရန် 

ခွင်ြ့ပ[ ပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ခွင်မ့ြပ[ပါ  /  ခွင်ြ့ပ[သည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၅:၃၂ - ငါပညတသ်ညက်ား၊ မ0ားယငွး်ြခငး်အေbကာငး်မ0တပါး အြခားေသာ အ 

ေbကာငး်ြဖင် ့မိမိမယား<0င် ့ကာွေသာသNသည ်မိမိမယားကိ6 မ0ားယငွး်ေစ၏။ ကာွေသာမိနး်မ<0င် ့စံ6 
ဘကြ်ခငး်ကိ6 ြပVေသာသNသညလ်ညး် သNမ့ယားကိ6 ြပစမ်0ား၏။ 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁၉:၉ - ငါပညတသ်ညက်ား၊ မ0ားယငွး်ြခငး်အေbကာငး်မ0တပါး အြခားေသာအ 

ေbကာငး်ြဖင် ့မိမိမယား<0င်က့ာွ၍ အြခားေသာမိနး်မ<0င်စ့ံ6ဘကေ်သာသNသည ်မိမိမယားကိ6ြပစမ်0ား 
၏။ ကာွေသာမိနး်မ<0င်စ့ံ6ဘကေ်သာသNသည ်လညး် သNမ့ယားကိ6ြပစမ်0ားသညဟ်6မိန်ေ့တာ်မN၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ၂:၂၃၁- တဖန ်မညသ်ည့အ်ခါဝယ ်အသငတ်ိ6သ့ည ်(မိမိတိ6 ့) ဇနးီမိနး်မများကိ6 (တ ွ
လာကရ်ဂျ်အ)ီေပး၍ ကာွ /0ငး်]ပီးသည့ေ်နာက ်….. အသငတ်ိ6သ့ည ်ထိ6ဇနးီမိနး်မတိ6က့ိ6 နစန်ာေစ 
ေသာေစတနာြဖင့ည်UFးပနး်<0ပ်ိစက<်ိ6ငb်ကရနအ်တကွြ်ပနလ်ညသ်မိ်းပိ6ကြ်ခငး်ကိ6မြပVbကက6နလ်င့။် 

စWရတသွသ်ဟရီ်းမ် ၆၆:၅ -အကယ၍်ထိ6နဗီတမနေ်တာ်ြမတသ်ညအ်သငတ်ိ6အ့ားကာွ/0ငး်ခဲပ့ါလdင ်

ထိ6နဗီ တမနေ်တာ်ြမတအ်ား ဖနဆ်ငး်ေမးွြမzေတာ်မNေသာ အ/0ငြ်မတသ်ည ်အသငတ်ိ6အ့စား 
ထိ6နဗီ တမန ်ေတာြ်မတအ်ား အသငတ်ိ6ထ့က ်ပိ6မိ6၍ထတွြ်မတေ်သာ… 
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ခရစယ်ာန်တစဉ်းီ၏ရညရွ်ယခ်ျကသ်ည ်ခရစေ်တာ်ကဲသ့ိ0 ့ြပ[မWလ0ပ်ေဆာငရ်န်*+င် ့
မွတစ်လင ်တစဉ်းီ၏ ရညရွ်ယခ်ျကသ်ည ်နဗီတမန်ေတာမိ်0ဟာမကက်ဲသ့ိ0 ့ 
ြပ[မWလ0ပ်ေဆာငရ်န် ဟ0တပ်ါ သလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ ဟ0တသ်ည ် /  ဟ0တသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁၀:၂၄-၂၅ - ၂၅ ကkနသ်ညသ်ခင ်ကဲသ့ိ6၎့ငး်ြဖစလ်dင ်သင်ေ့လာကေ်ပ၏။  

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၆:၄၀ - တပည်သ့ည ်ဆရာထကမ်သာ။ အ]ပီးသင]်ပီးေသာ တပည်တ့ိ6ငး် မိမိ 
ဆရာကဲသ့ိ6 ့ ြဖစလ်မိ်မ့ည။်  

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၄:၁၅၊ ၂၃-၂၄-၁၅ ငါက့ိ6ချစလ်dင ်ငါပ့ညတတ်ိ6က့ိ6 ေစာင်ေ့/0ာကb်ကေလာ။့  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာေနစာေအ ့ ၄:၈၀ - မညသ်Nမဆိ6 ရစNလတ်မနေ်တာ်၏ အမိန ့ေ်တာ်များကိ6 လိ6ကန်ာပါလdင၊် ထိ6သN 
သည ်ဧကနစ်ငစ်စ ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏် အမိန ့ေ်တာ်များကိ6 လိ6ကန်ာသညမ်ည၏်။  

စWရဟအ်ဟဇ််ဇာဖ် ၃၃:၂၁ - ….အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏်ရစNလတ်မနေ်တာ်ြမတ၌် မနွြ်မတလ်0စာွ 

ေသာ စနံမNနာသည/်0ိေပသည။် 

စWရတဇ်ွဇွခ်R0ဖ် ၄၃:၆၃ -…အစီာသည.်. အသငတ်ိ6သ့ည ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတအ်ား ေbကာကရံွ်Rေလ 

bကက6န၊် ၎ငး်ြပင ်ငါ၏စကားကိ6 လိ6ကန်ာbကေလက6န။် 

ရန်သW*+င်စ့စမ်က ်
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သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်များတငွ ်အထWးသြဖင်ယ့ံ05ကညြ်ခငး်တစခ်0မ+ အြခားဘာသာ 
တရားအားလံ0းကိ0 အငတ်ိ0ကအ်ားတိ0ကလ်�မ်းမိ0းမည့်ရညမ်+န်းချကပ်န်းတိ0င:်+ိသင်သ့ည ်
ြဖစေ်5ကာငး် ထငထ်င:်+ား:+ားေဖာကြ်ပချက ်:+ိပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ မ:+ိပါ  /  :+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ် ၁၇:၂၀-၂၁ -၂၀ ေယr\က၊ ေကာငး်ကင<်ိ6ငင်ေံတာ်သည ် မျကြ်မငေ်သာအရာ၌ 

မတည။် ၂၁ ဤအရပ်၌bကည်ပ့ါ။ ထိ6အရပ်၌ bကည်ပ့ါဟ6 ေြပာစရာအခငွ်မ့/0ိ။ အေbကာငး်မNကား၊ 
ဘ6ရားသခင၏် <ိ6ငင်ေံတာ်သည ်သငတ်ိ6၏့အထ၌ဲ/0ိသညဟ်6 မိန်ေ့တာ်မN၏။ 

ေရာမဩဝါဒစာ ၁၄:၁၇၊ ၂၂ - ၁၇ ဘ6ရားသခင၏် <ိ6ငင်ေံတာ်သည ် အစားအေသာက၌် မတည။် 

ေြဖာင်မ့တြ်ခငး်၊ ]ငမိ်သကြ်ခငး်၊ သန်/့0ငး်ေသာ ဝိညာFေတာ်အားြဖင် ့ခရံေသာ ဝမ်းေြမာကြ်ခငး်၌ 

တည၏်။ ၂၂ သငသ်ညယ်ံ6ြခငး်/0ိလdင ် ကိ6ယအ်လိ6အေလျာက ် ဘ6ရားသခင်ေ့/0 R၌ /0ိေစေလာ။့ 

ကိ6ယလ်ကခ်ေံသာအမ\မ0ာ ကိ6ယက်ိ6မစစေ်bကာ မစရီငေ်သာသNသည ်မဂ�လာ/0ိ၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
တဗ်ဘ ီ၉:၃၃-ထိ6(အလ> ာဟ)် အ/0ငြ်မတသ်ညအ်bကငအ်/0ငြ်မတ ်ပငြ်ဖစေ်တာမ်N၏။ ထိ6အ/0ငြ်မတ ်

သည’်မတွ/်0်ရစက်’်များက မ<0စသ်ကb်ကေသာ်လညး်မိမိရစNလတ်မနေ်တာ်အားဘာသာသာသနာ 

အားလံ6းတိ6အ့ေပuဝယလ်,မ်းမိ6းေစြခငး်င0ာတရားဓမv<0င့အ်တNလညး်ေကာငး်၊ မ0နက်နေ်သာ‘ဒနီ’် 

သာသနာ<0င့အ်တNေစလ,တေ်တာ်မNခဲေ့လသတညး်  
စWရစဆ်ဖ်ွ ၆၁:၈-၉ - မ6/0်ရစက်တ်ိ6သ့ညမ်<0စ]်မိV R bကြငား ေသာ်လညး် ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည ်

မိမိရစNလတ်မနေ်တာ်အား တရားလမ်း+,န<်0င့ ်တကလွညး်ေကာငး်၊ ဘာသာ သာသနာ 

အလံ6းစံ6တိ6ထ့ကဝ်ယ ်လ,မ်းမိ6းေစေတာ်မNအံေ့သာင0ာ မ0နက်နေ်သာ‘ဒနီ’်သာသနာ 

ေတာ်<0င့တ်ကလွညး်ေကာငး်၊ (ယငး် မ0နက်နေ်သာ သာသနာကိ6) ေစလ,တေ်တာ ်မNခဲေ့ပသတညး်။ 
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ခရစယ်ာန်တစဉ်းီ၏ရညရွ်ယခ်ျကသ်ည ်ခရစေ်တာ်ကဲသ့ိ0 ့ြပ[မWလ0ပ်ေဆာငရ်န်*+င် ့
မွတစ်လင ်တစဉ်းီ၏ ရညရွ်ယခ်ျကသ်ည ်နဗီတမန်ေတာမိ်0ဟာမကက်ဲသ့ိ0 ့ 
ြပ[မWလ0ပ်ေဆာငရ်န် ဟ0တပ်ါ သလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ ဟ0တသ်ည ် /  ဟ0တသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁၀:၂၄-၂၅ - ၂၅ ကkနသ်ညသ်ခင ်ကဲသ့ိ6၎့ငး်ြဖစလ်dင ်သင်ေ့လာကေ်ပ၏။  

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၆:၄၀ - တပည်သ့ည ်ဆရာထကမ်သာ။ အ]ပီးသင]်ပီးေသာ တပည်တ့ိ6ငး် မိမိ 
ဆရာကဲသ့ိ6 ့ ြဖစလ်မိ်မ့ည။်  

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၄:၁၅၊ ၂၃-၂၄-၁၅ ငါက့ိ6ချစလ်dင ်ငါပ့ညတတ်ိ6က့ိ6 ေစာင်ေ့/0ာကb်ကေလာ။့  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာေနစာေအ ့ ၄:၈၀ - မညသ်Nမဆိ6 ရစNလတ်မနေ်တာ်၏ အမိန ့ေ်တာ်များကိ6 လိ6ကန်ာပါလdင၊် ထိ6သN 
သည ်ဧကနစ်ငစ်စ ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏် အမိန ့ေ်တာ်များကိ6 လိ6ကန်ာသညမ်ည၏်။  

စWရဟအ်ဟဇ််ဇာဖ် ၃၃:၂၁ - ….အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏်ရစNလတ်မနေ်တာ်ြမတ၌် မနွြ်မတလ်0စာွ 

ေသာ စနံမNနာသည/်0ိေပသည။် 

စWရတဇ်ွဇွခ်R0ဖ် ၄၃:၆၃ -…အစီာသည.်. အသငတ်ိ6သ့ည ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတအ်ား ေbကာကရံွ်Rေလ 

bကက6န၊် ၎ငး်ြပင ်ငါ၏စကားကိ6 လိ6ကန်ာbကေလက6န။် 

ရန်သW*+င်စ့စမ်က ်
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သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်များတငွ ်အထWးသြဖင်ယ့ံ05ကညြ်ခငး်တစခ်0မ+ အြခားဘာသာ 
တရားအားလံ0းကိ0 အငတ်ိ0ကအ်ားတိ0ကလ်�မ်းမိ0းမည့်ရညမ်+န်းချကပ်န်းတိ0င:်+ိသင်သ့ည ်
ြဖစေ်5ကာငး် ထငထ်င:်+ား:+ားေဖာကြ်ပချက ်:+ိပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ မ:+ိပါ  /  :+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ် ၁၇:၂၀-၂၁ -၂၀ ေယr\က၊ ေကာငး်ကင<်ိ6ငင်ေံတာ်သည ် မျကြ်မငေ်သာအရာ၌ 

မတည။် ၂၁ ဤအရပ်၌bကည်ပ့ါ။ ထိ6အရပ်၌ bကည်ပ့ါဟ6 ေြပာစရာအခငွ်မ့/0ိ။ အေbကာငး်မNကား၊ 
ဘ6ရားသခင၏် <ိ6ငင်ေံတာ်သည ်သငတ်ိ6၏့အထ၌ဲ/0ိသညဟ်6 မိန်ေ့တာ်မN၏။ 

ေရာမဩဝါဒစာ ၁၄:၁၇၊ ၂၂ - ၁၇ ဘ6ရားသခင၏် <ိ6ငင်ေံတာ်သည ် အစားအေသာက၌် မတည။် 

ေြဖာင်မ့တြ်ခငး်၊ ]ငမိ်သကြ်ခငး်၊ သန်/့0ငး်ေသာ ဝိညာFေတာအ်ားြဖင် ့ခရံေသာ ဝမ်းေြမာကြ်ခငး်၌ 

တည၏်။ ၂၂ သငသ်ညယ်ံ6ြခငး်/0ိလdင ် ကိ6ယအ်လိ6အေလျာက ် ဘ6ရားသခင်ေ့/0 R၌ /0ိေစေလာ။့ 

ကိ6ယလ်ကခ်ေံသာအမ\မ0ာ ကိ6ယက်ိ6မစစေ်bကာ မစရီငေ်သာသNသည ်မဂ�လာ/0ိ၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
တဗ်ဘ ီ၉:၃၃-ထိ6(အလ> ာဟ)် အ/0ငြ်မတသ်ညအ်bကငအ်/0ငြ်မတ ်ပငြ်ဖစေ်တာမ်N၏။ ထိ6အ/0ငြ်မတ ်

သည’်မတွ/်0်ရစက်’်များက မ<0စသ်ကb်ကေသာ်လညး်မိမိရစNလတ်မနေ်တာ်အားဘာသာသာသနာ 

အားလံ6းတိ6အ့ေပuဝယလ်,မ်းမိ6းေစြခငး်င0ာတရားဓမv<0င့အ်တNလညး်ေကာငး်၊ မ0နက်နေ်သာ‘ဒနီ’် 

သာသနာ<0င့အ်တNေစလ,တေ်တာ်မNခဲေ့လသတညး်  
စWရစဆ်ဖ်ွ ၆၁:၈-၉ - မ6/0်ရစက်တ်ိ6သ့ညမ်<0စ]်မိV R bကြငား ေသာ်လညး် ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည ်

မိမိရစNလတ်မနေ်တာ်အား တရားလမ်း+,န<်0င့ ်တကလွညး်ေကာငး်၊ ဘာသာ သာသနာ 

အလံ6းစံ6တိ6ထ့ကဝ်ယ ်လ,မ်းမိ6းေစေတာ်မNအံေ့သာင0ာ မ0နက်နေ်သာ‘ဒနီ’်သာသနာ 

ေတာ်<0င့တ်ကလွညး်ေကာငး်၊ (ယငး် မ0နက်နေ်သာ သာသနာကိ6) ေစလ,တေ်တာ ်မNခဲေ့ပသတညး်။ 
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ခရစယ်ာန်တစဉ်းီ၏ရညရွ်ယခ်ျကသ်ည ်ခရစေ်တာက်ဲသ့ ိ0 ့ြပ[မWလ0ပ်ေဆာငရ်န်*+င် ့
မွတစ်လင ်တစဉ်းီ၏ ရညရွ်ယခ်ျကသ်ည ်နဗီတမန်ေတာမိ်0ဟာမကက်ဲသ့ိ0 ့ 
ြပ[မWလ0ပ်ေဆာငရ်န် ဟ0တပ်ါ သလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ ဟ0တသ်ည ် /  ဟ0တသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁၀:၂၄-၂၅ - ၂၅ ကkနသ်ညသ်ခင ်ကဲသ့ိ6၎့ငး်ြဖစလ်dင ်သင်ေ့လာကေ်ပ၏။  

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၆:၄၀ - တပည်သ့ည ်ဆရာထကမ်သာ။ အ]ပီးသင]်ပီးေသာ တပည်တ့ိ6ငး် မိမိ 
ဆရာကဲသ့ိ6 ့ ြဖစလ်မိ်မ့ည။်  

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၄:၁၅၊ ၂၃-၂၄-၁၅ ငါက့ိ6ချစလ်dင ်ငါပ့ညတတ်ိ6က့ိ6 ေစာင်ေ့/0ာကb်ကေလာ။့  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာေနစာေအ ့ ၄:၈၀ - မညသ်Nမဆိ6 ရစNလတ်မနေ်တာ်၏ အမိန ့ေ်တာ်များကိ6 လိ6ကန်ာပါလdင၊် ထိ6သN 
သည ်ဧကနစ်ငစ်စ ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏် အမိန ့ေ်တာမ်ျားကိ6 လိ6ကန်ာသညမ်ည၏်။  

စWရဟအ်ဟဇ််ဇာဖ် ၃၃:၂၁ - ….အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏်ရစNလတ်မနေ်တာ်ြမတ၌် မနွြ်မတလ်0စာွ 

ေသာ စနံမNနာသည/်0ိေပသည။် 

စWရတဇ်ွဇွခ်R0ဖ် ၄၃:၆၃ -…အစီာသည.်. အသငတ်ိ6သ့ည ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတအ်ား ေbကာကရံွ်Rေလ 

bကက6န၊် ၎ငး်ြပင ်ငါ၏စကားကိ6 လိ6ကန်ာbကေလက6န။် 

ရန်သW*+င်စ့စမ်က ်
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သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်များတငွ ်အထWးသြဖင်ယ့ံ05ကညြ်ခငး်တစခ်0မ+ အြခားဘာသာ 
တရားအားလံ0းကိ0 အငတ်ိ0ကအ်ားတိ0ကလ်�မ်းမိ0းမည့်ရညမ်+န်းချကပ်န်းတိ0င:်+ိသင်သ့ည ်
ြဖစေ်5ကာငး် ထငထ်င:်+ား:+ားေဖာကြ်ပချက ်:+ိပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ မ:+ိပါ  /  :+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ် ၁၇:၂၀-၂၁ -၂၀ ေယr\က၊ ေကာငး်ကင<်ိ6ငင်ေံတာ်သည ် မျကြ်မငေ်သာအရာ၌ 

မတည။် ၂၁ ဤအရပ်၌bကည်ပ့ါ။ ထိ6အရပ်၌ bကည်ပ့ါဟ6 ေြပာစရာအခငွ်မ့/0ိ။ အေbကာငး်မNကား၊ 
ဘ6ရားသခင၏် <ိ6ငင်ေံတာ်သည ်သငတ်ိ6၏့အထ၌ဲ/0ိသညဟ်6 မိန်ေ့တာ်မN၏။ 

ေရာမဩဝါဒစာ ၁၄:၁၇၊ ၂၂ - ၁၇ ဘ6ရားသခင၏် <ိ6ငင်ေံတာ်သည ် အစားအေသာက၌် မတည။် 

ေြဖာင်မ့တြ်ခငး်၊ ]ငမိ်သကြ်ခငး်၊ သန်/့0ငး်ေသာ ဝိညာFေတာ်အားြဖင် ့ခရံေသာ ဝမ်းေြမာကြ်ခငး်၌ 

တည၏်။ ၂၂ သငသ်ညယ်ံ6ြခငး်/0ိလdင ် ကိ6ယအ်လိ6အေလျာက ် ဘ6ရားသခင်ေ့/0 R၌ /0ိေစေလာ။့ 

ကိ6ယလ်ကခ်ေံသာအမ\မ0ာ ကိ6ယက်ိ6မစစေ်bကာ မစရီငေ်သာသNသည ်မဂ�လာ/0ိ၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
တဗ်ဘ ီ၉:၃၃-ထိ6(အလ> ာဟ)် အ/0ငြ်မတသ်ညအ်bကငအ်/0ငြ်မတ ်ပငြ်ဖစေ်တာမ်N၏။ ထိ6အ/0ငြ်မတ ်

သည’်မတွ/်0်ရစက်’်များက မ<0စသ်ကb်ကေသာ်လညး်မိမိရစNလတ်မနေ်တာ်အားဘာသာသာသနာ 

အားလံ6းတိ6အ့ေပuဝယလ်,မ်းမိ6းေစြခငး်င0ာတရားဓမv<0င့အ်တNလညး်ေကာငး်၊ မ0နက်နေ်သာ‘ဒနီ’် 

သာသနာ<0င့အ်တNေစလ,တေ်တာ်မNခဲေ့လသတညး်  
စWရစဆ်ဖ်ွ ၆၁:၈-၉ - မ6/0်ရစက်တ်ိ6သ့ညမ်<0စ]်မိV R bကြငား ေသာ်လညး် ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည ်

မိမိရစNလတ်မနေ်တာ်အား တရားလမ်း+,န<်0င့ ်တကလွညး်ေကာငး်၊ ဘာသာ သာသနာ 

အလံ6းစံ6တိ6ထ့ကဝ်ယ ်လ,မ်းမိ6းေစေတာ်မNအံေ့သာင0ာ မ0နက်နေ်သာ‘ဒနီ’်သာသနာ 

ေတာ်<0င့တ်ကလွညး်ေကာငး်၊ (ယငး် မ0နက်နေ်သာ သာသနာကိ6) ေစလ,တေ်တာ ်မNခဲေ့ပသတညး်။ 
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ခရစယ်ာန်တစဉ်းီ၏ရညရွ်ယခ်ျကသ်ည ်ခရစေ်တာ်ကဲသ့ိ0 ့ြပ[မWလ0ပ်ေဆာငရ်န်*+င် ့
မွတစ်လင ်တစဉ်းီ၏ ရညရွ်ယခ်ျကသ်ည ်နဗီတမန်ေတာမိ်0ဟာမကက်ဲသ့ိ0 ့ 
ြပ[မWလ0ပ်ေဆာငရ်န် ဟ0တပ်ါ သလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ ဟ0တသ်ည ် /  ဟ0တသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁၀:၂၄-၂၅ - ၂၅ ကkနသ်ညသ်ခင ်ကဲသ့ိ6၎့ငး်ြဖစလ်dင ်သင်ေ့လာကေ်ပ၏။  

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၆:၄၀ - တပည်သ့ည ်ဆရာထကမ်သာ။ အ]ပီးသင]်ပီးေသာ တပည်တ့ိ6ငး် မိမိ 
ဆရာကဲသ့ိ6 ့ ြဖစလ်မိ်မ့ည။်  

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၄:၁၅၊ ၂၃-၂၄-၁၅ ငါက့ိ6ချစလ်dင ်ငါပ့ညတတ်ိ6က့ိ6 ေစာင်ေ့/0ာကb်ကေလာ။့  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာေနစာေအ ့ ၄:၈၀ - မညသ်Nမဆိ6 ရစNလတ်မနေ်တာ်၏ အမိန ့ေ်တာ်များကိ6 လိ6ကန်ာပါလdင၊် ထိ6သN 
သည ်ဧကနစ်ငစ်စ ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏် အမိန ့ေ်တာ်များကိ6 လိ6ကန်ာသညမ်ည၏်။  

စWရဟအ်ဟဇ််ဇာဖ် ၃၃:၂၁ - ….အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏်ရစNလတ်မနေ်တာ်ြမတ၌် မနွြ်မတလ်0စာွ 

ေသာ စနံမNနာသည/်0ိေပသည။် 

စWရတဇ်ွဇွခ်R0ဖ် ၄၃:၆၃ -…အစီာသည.်. အသငတ်ိ6သ့ည ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတအ်ား ေbကာကရံွ်Rေလ 

bကက6န၊် ၎ငး်ြပင ်ငါ၏စကားကိ6 လိ6ကန်ာbကေလက6န။် 

ရန်သW*+င်စ့စမ်က ်
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သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်များတငွ ်အထWးသြဖင်ယ့ံ05ကညြ်ခငး်တစခ်0မ+ အြခားဘာသာ 
တရားအားလံ0းကိ0 အငတ်ိ0ကအ်ားတိ0ကလ်�မ်းမိ0းမည့်ရညမ်+န်းချကပ်န်းတိ0င:်+ိသင်သ့ည ်
ြဖစေ်5ကာငး် ထငထ်င:်+ား:+ားေဖာကြ်ပချက ်:+ိပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ မ:+ိပါ  /  :+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ် ၁၇:၂၀-၂၁ -၂၀ ေယr\က၊ ေကာငး်ကင<်ိ6ငင်ေံတာ်သည ် မျကြ်မငေ်သာအရာ၌ 

မတည။် ၂၁ ဤအရပ်၌bကည်ပ့ါ။ ထိ6အရပ်၌ bကည်ပ့ါဟ6 ေြပာစရာအခငွ်မ့/0ိ။ အေbကာငး်မNကား၊ 
ဘ6ရားသခင၏် <ိ6ငင်ေံတာ်သည ်သငတ်ိ6၏့အထ၌ဲ/0ိသညဟ်6 မိန်ေ့တာ်မN၏။ 

ေရာမဩဝါဒစာ ၁၄:၁၇၊ ၂၂ - ၁၇ ဘ6ရားသခင၏် <ိ6ငင်ေံတာ်သည ် အစားအေသာက၌် မတည။် 

ေြဖာင်မ့တြ်ခငး်၊ ]ငမိ်သကြ်ခငး်၊ သန်/့0ငး်ေသာ ဝိညာFေတာ်အားြဖင် ့ခရံေသာ ဝမ်းေြမာကြ်ခငး်၌ 

တည၏်။ ၂၂ သငသ်ညယ်ံ6ြခငး်/0ိလdင ် ကိ6ယအ်လိ6အေလျာက ် ဘ6ရားသခင်ေ့/0 R၌ /0ိေစေလာ။့ 

ကိ6ယလ်ကခ်ေံသာအမ\မ0ာ ကိ6ယက်ိ6မစစေ်bကာ မစရီငေ်သာသNသည ်မဂ�လာ/0ိ၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
တဗ်ဘ ီ၉:၃၃-ထိ6(အလ> ာဟ)် အ/0ငြ်မတသ်ညအ်bကငအ်/0ငြ်မတ ်ပငြ်ဖစေ်တာမ်N၏။ ထိ6အ/0ငြ်မတ ်

သည’်မတွ/်0်ရစက်’်များက မ<0စသ်ကb်ကေသာ်လညး်မိမိရစNလတ်မနေ်တာ်အားဘာသာသာသနာ 

အားလံ6းတိ6အ့ေပuဝယလ်,မ်းမိ6းေစြခငး်င0ာတရားဓမv<0င့အ်တNလညး်ေကာငး်၊ မ0နက်နေ်သာ‘ဒနီ’် 

သာသနာ<0င့အ်တNေစလ,တေ်တာ်မNခဲေ့လသတညး်  
စWရစဆ်ဖ်ွ ၆၁:၈-၉ - မ6/0်ရစက်တ်ိ6သ့ညမ်<0စ]်မိV R bကြငား ေသာ်လညး် ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည ်

မိမိရစNလတ်မနေ်တာ်အား တရားလမ်း+,န<်0င့ ်တကလွညး်ေကာငး်၊ ဘာသာ သာသနာ 

အလံ6းစံ6တိ6ထ့ကဝ်ယ ်လ,မ်းမိ6းေစေတာ်မNအံေ့သာင0ာ မ0နက်နေ်သာ‘ဒနီ’်သာသနာ 

ေတာ်<0င့တ်ကလွညး်ေကာငး်၊ (ယငး် မ0နက်နေ်သာ သာသနာကိ6) ေစလ,တေ်တာ ်မNခဲေ့ပသတညး်။ 
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ဘာသာေရးဆိ0ငရ်ာ အေရးကစိ_များတငွ ်အတငး်အဓမ#အငအ်ားသံ0းြခငး်*+င် ့အ*ိ0ငအ်ထက ်
ြပ[ြခငး်များကိ0 ခွင်ြ့ပ[သင်ပ့ါသလား။ 

သမ#ာကျမ်းစာ ခွင်မ့ြပ[သင်ပ့ါ  /  ခွင်မ့ြပ[သင်ပ့ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တေိမာေသဩဝါဒစာဒ0တယိေစာင ်၂:၂၄-၂၅-၂၄ သခငဘ်6ရား၏ ကkနသ်ည ်ရနမ်ေတွRရ။ခပ်သမိ်း 
ေသာ သNတိ6အ့ား ြဖညး်ညUငး်စာွ ြပVေသာသN၊ ဆံ6းမ ဩဝါဒေပးြခငး်အမ\၌ လမိvာေသာသN၊ သညး်ခ ံ

<ိ6ငေ်သာသNြဖစရ်မည။် ၂၅ <Nးညံသ့မိ်ေမွR စာွ ဆံ6းမရမည။် 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ၂:၂၅၆ -…(မညသ်Nတစဦ်းတစေ်ယာကက်ိ6မdအစoလာမ်) သာသနာေတာ်တငွး်၌ (ဝင ်
ေရာကရ်နအ်တကွ)် အတငး်အဓမvအ<ိ6ငအ်ထက ်အလျငး်မြပVရ။  

စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၂၀ - အကယ၍်သာယငး်သNတိ6သ့ည ်အမိန ့ေ်တာ်ကိ6နာခေံသာ မ6စလ်ငမ််များ 
ြဖစb်ကပါလdင ်ယငး်သNတိ6သ့ညလ်ညး် တရားလမ်းမ0နက်ိ6 ရ/0ိbကလတ{ ံ ့။ သိ6ရ့ာတငွအ်ကယ၍်ယငး် 
သNတိ6သ့ည(်အစoလာမ်သာသနာကိ6)မျက<်0ာလ,ေဲ/0ာငေ်ကျာခိ6ငး်၍သာွးbကပါလdငအ်သင့အ်ေပuဝယ ်

(အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏်)အမိန ့ဗ်ျာဒတိေ်တာ်များကိ6ေဟာbကားပိ6ေ့ဆာငrံ်6မdသာတာဝန/်0ိေပသည။် 
စWရာကဖ် ၅၀:၄၅-…စငစ်စေ်သာ်ကား(အိ6-နဗီတမနေ်တာ)် အသငသ်ည ်၎ငး်တိ6အ့ေပu၌ အ<ိ6ငအ် 

ထက ်ြပVသNမဟ6တေ်ပ။ သိ6 ့ြဖစေ်ပရာ အသငသ်ည ်ငါအ/0ငြ်မတ၏် ချိနး်ဆိ6ချကက်ိ6 ေbကာကရံွ်RသN 
အား က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတြ်ဖင့ ်ဩဝါဒေပးလျက ်ေနပါေလ။  

၁၆၄။. 164 
ဘ0ရားသခငသ်ည ်ယေနယ့ံ05ကညသ်Wများကိ0 မိမိတိ0၏့ကိ0ယပိ်0ငဘ်ာသာတရား ေအာငပဲွ်ရ:+ိ 
သည့်တိ0ငေ်အာင ်မိမိတိ0*့ +င်ယ့ံ05ကညြ်ခငး်ကွြဲပားေသာသWများကိ0 ဆန်က့ျငတ်ိ0ကခ်ိ0ကရ်န်*+င် ့
စစပဲွ်ဆင*် �ရဲန် အားေပးပါသလား။ (သန်:့+ငး်ေသာစစပဲွ်/ဂျီဟတ)်  

သမ#ာကျမ်းစာ အားမေပးပါ  /  အားေပးသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေရာမဩဝါဒစာ ၁၂:၁၇-၁၉ - ၁၇အဘယသ်Nကိ6မd ရနတ်ံ6မ့မNbက<0င်။့ ၁၈ သငတ်ိ6သ့ည ်တတ<်ိ6ငသ်မd 
အတိ6ငး်လNအေပါငး်တိ6<့ 0င် ့အသင်အ့တင်ေ့နbကေလာ။့ ၁၉ ချစသ်Nတိ6 ့၊ သNတပါးသညသ်ငတ်ိ6က့ိ6 ြပစ ်

မ0ားလdင၊် ကိ6ယတ်ိ6င ်အြပစြ်ပန၍် မတံ6 ့bက<0င်။့ အမျကေ်တာ်ကိ6 အခငွ်ေ့ပးbကေလာ။့ ကျမ်းစာလာ 

သညက်ား၊ ငါသည ်အြပစတ်ရားကိ6 စရီငပိ်6င၏်။ အြပစ<်0င်အ့ေလျာက ်ငါဆပ်ေပးမညဟ်6 ထာဝရ 

ဘ6ရားမိန်ေ့တာ်မN၏။ 

ေဟ̀ဗဲဩဝါဒစာ ၁၂:၁၄- လNအေပါငး်တိ6<့ 0င် ့အသင်အ့တင်ေ့န၍ ]ငမိ်သကြ်ခငး်ကိ6၎ငး်၊ သန်/့0ငး်ြခငး် ပါရမီကိ6၎ငး်၊ 
မ0ီေအာ် လိ6ကb်ကေလာ။့ သန်/့0ငး်ြခငး်ပါရမီမ/0ိလdင၊် အဘယသ်Nမd ထာဝရဘ6ရားကိ6 မဖNးမြမငရ်။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ၂:၁၉၀-၁၉၃၊ ၂၁၆ - စNရဟဘ်ကရာ၂:၁၉၀-၁၉၃၊ ၂၁၆ -၁၉၀ ထိ6 ့ြပငတ်ဝ 
အသငတ်ိ6သ့ညအ်လ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏်လမ်းေတာ် ၌ အသငတ်ိ6က့ိ6 (စတင)် စစမ်က]်ပိVငဆ်ိ6င ်
တိ6ကခ်ိ6ကသ်Nတိ6<့ 0င့ ်]ပိVငဆ်ိ6ငတ်ိ6က ်ခိ6ကb်ကက6နေ်လာ။့ ၁၉၁ထိ6 ့ြပငတ်ဝ အသငတ်ိ6သ့ည ်
ထိ6ကာဖိရ်တိ6အ့ား ေတွRဆံ6ဖမ်းဆးီမိရာအရပ်၌သ6တသ်င/်0ငး်လငး် bကက6နေ်လာ။့…အမ0နေ်သာ်ကား 
(သာ သနာေရး၌) ညUFးဆ<ဲ0ပ်ိစက ်ေ<0ာင့ယ်0ကြ်ခငး်သည ်သတ ်ြဖတ ်ြခငး်ထကပ်င ်ပိ6မိ6၍ဆိ6းရွားလ0၏။ 
မ+တခ်ျက။်ဂျီဟတသ်ည ်ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွအ်�ကးီဆံ0းေသာေခါငး်စ�ြဖစသ်ည ်- 

ကျမ်းချက ်ေပါငး် ၆၂၃၆ မ+ ၁၃၉ ချက ်= ကျမ်းချက ်၄၅ ချကတ်ိ0ငး်တငွ ်၁ ချက။် ဟဒးီစ ်

ေတာ်၏၂၁%သည ်ဂျီဟတအ်ေ5ကာငး်ြဖစသ်ည။် ဆရီသ ်(နဗီတမန်ေတာမိ်0ဟာမက၏် 

အတ~ [ပတO )ိ ၏ ၆၇% သည ်ဂျီဟတအ်ေ5ကာငး်ြဖစသ်ည။် ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန် ၏ ၆၄% သည ်

‘ေကဖာ’ ကိ0ဆန်က့ျင ်ေသာ malevolent  ြဖစသ်ည။် 
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ဘာသာေရးဆိ0ငရ်ာ အေရးကစိ_များတငွ ်အတငး်အဓမ#အငအ်ားသံ0းြခငး်*+င် ့အ*ိ0ငအ်ထက ်
ြပ[ြခငး်များကိ0 ခွင်ြ့ပ[သင်ပ့ါသလား။ 

သမ#ာကျမ်းစာ ခွင်မ့ြပ[သင်ပ့ါ  /  ခွင်မ့ြပ[သင်ပ့ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တေိမာေသဩဝါဒစာဒ0တယိေစာင ်၂:၂၄-၂၅-၂၄ သခငဘ်6ရား၏ ကkနသ်ည ်ရနမ်ေတွRရ။ခပ်သမိ်း 
ေသာ သNတိ6အ့ား ြဖညး်ညUငး်စာွ ြပVေသာသN၊ ဆံ6းမ ဩဝါဒေပးြခငး်အမ\၌ လမိvာေသာသN၊ သညး်ခ ံ

<ိ6ငေ်သာသNြဖစရ်မည။် ၂၅ <Nးညံသ့မိ်ေမွR စာွ ဆံ6းမရမည။် 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ၂:၂၅၆ -…(မညသ်Nတစဦ်းတစေ်ယာကက်ိ6မdအစoလာမ်) သာသနာေတာ်တငွး်၌ (ဝင ်
ေရာကရ်နအ်တကွ)် အတငး်အဓမvအ<ိ6ငအ်ထက ်အလျငး်မြပVရ။  

စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၂၀ - အကယ၍်သာယငး်သNတိ6သ့ည ်အမိန ့ေ်တာ်ကိ6နာခေံသာ မ6စလ်ငမ််များ 
ြဖစb်ကပါလdင ်ယငး်သNတိ6သ့ညလ်ညး် တရားလမ်းမ0နက်ိ6 ရ/0ိbကလတ{ ံ ့။ သိ6ရ့ာတငွအ်ကယ၍်ယငး် 
သNတိ6သ့ည(်အစoလာမ်သာသနာကိ6)မျက<်0ာလ,ေဲ/0ာငေ်ကျာခိ6ငး်၍သာွးbကပါလdငအ်သင့အ်ေပuဝယ ်

(အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏်)အမိန ့ဗ်ျာဒတိေ်တာ်များကိ6ေဟာbကားပိ6ေ့ဆာငrံ်6မdသာတာဝန/်0ိေပသည။် 
စWရာကဖ် ၅၀:၄၅-…စငစ်စေ်သာ်ကား(အိ6-နဗီတမနေ်တာ)် အသငသ်ည ်၎ငး်တိ6အ့ေပu၌ အ<ိ6ငအ် 

ထက ်ြပVသNမဟ6တေ်ပ။ သိ6 ့ြဖစေ်ပရာ အသငသ်ည ်ငါအ/0ငြ်မတ၏် ချိနး်ဆိ6ချကက်ိ6 ေbကာကရံွ်RသN 
အား က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတြ်ဖင့ ်ဩဝါဒေပးလျက ်ေနပါေလ။  
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်ယေနယ့ံ05ကညသ်Wများကိ0 မိမိတိ0၏့ကိ0ယပိ်0ငဘ်ာသာတရား ေအာငပဲွ်ရ:+ိ 
သည့်တိ0ငေ်အာင ်မိမိတိ0*့ +င်ယ့ံ05ကညြ်ခငး်ကွြဲပားေသာသWများကိ0 ဆန်က့ျငတ်ိ0ကခ်ိ0ကရ်န်*+င် ့
စစပဲွ်ဆင*် �ရဲန် အားေပးပါသလား။ (သန်:့+ငး်ေသာစစပဲွ်/ဂျီဟတ)်  

သမ#ာကျမ်းစာ အားမေပးပါ  /  အားေပးသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေရာမဩဝါဒစာ ၁၂:၁၇-၁၉ - ၁၇အဘယသ်Nကိ6မd ရနတ်ံ6မ့မNbက<0င်။့ ၁၈ သငတ်ိ6သ့ည ်တတ<်ိ6ငသ်မd 
အတိ6ငး်လNအေပါငး်တိ6<့ 0င် ့အသင်အ့တင်ေ့နbကေလာ။့ ၁၉ ချစသ်Nတိ6 ့၊ သNတပါးသညသ်ငတ်ိ6က့ိ6 ြပစ ်

မ0ားလdင၊် ကိ6ယတ်ိ6င ်အြပစြ်ပန၍် မတံ6 ့bက<0င်။့ အမျကေ်တာ်ကိ6 အခငွ်ေ့ပးbကေလာ။့ ကျမ်းစာလာ 

သညက်ား၊ ငါသည ်အြပစတ်ရားကိ6 စရီငပိ်6င၏်။ အြပစ<်0င်အ့ေလျာက ်ငါဆပ်ေပးမညဟ်6 ထာဝရ 

ဘ6ရားမိန်ေ့တာ်မN၏။ 

ေဟ̀ဗဲဩဝါဒစာ ၁၂:၁၄- လNအေပါငး်တိ6<့ 0င် ့အသင်အ့တင်ေ့န၍ ]ငမိ်သကြ်ခငး်ကိ6၎ငး်၊ သန်/့0ငး်ြခငး် ပါရမီကိ6၎ငး်၊ 
မ0ီေအာ် လိ6ကb်ကေလာ။့ သန်/့0ငး်ြခငး်ပါရမီမ/0ိလdင၊် အဘယသ်Nမd ထာဝရဘ6ရားကိ6 မဖNးမြမငရ်။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ၂:၁၉၀-၁၉၃၊ ၂၁၆ - စNရဟဘ်ကရာ၂:၁၉၀-၁၉၃၊ ၂၁၆ -၁၉၀ ထိ6 ့ြပငတ်ဝ 
အသငတ်ိ6သ့ညအ်လ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏်လမ်းေတာ ်၌ အသငတ်ိ6က့ိ6 (စတင)် စစမ်က]်ပိVငဆ်ိ6င ်
တိ6ကခ်ိ6ကသ်Nတိ6<့ 0င့ ်]ပိVငဆ်ိ6ငတ်ိ6က ်ခိ6ကb်ကက6နေ်လာ။့ ၁၉၁ထိ6 ့ြပငတ်ဝ အသငတ်ိ6သ့ည ်
ထိ6ကာဖိရ်တိ6အ့ား ေတွRဆံ6ဖမ်းဆးီမိရာအရပ်၌သ6တသ်င/်0ငး်လငး် bကက6နေ်လာ။့…အမ0နေ်သာ်ကား 
(သာ သနာေရး၌) ညUFးဆ<ဲ0ပ်ိစက ်ေ<0ာင့ယ်0ကြ်ခငး်သည ်သတ ်ြဖတ ်ြခငး်ထကပ်င ်ပိ6မိ6၍ဆိ6းရွားလ0၏။ 
မ+တခ်ျက။်ဂျီဟတသ်ည ်ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွအ်�ကးီဆံ0းေသာေခါငး်စ�ြဖစသ်ည ်- 

ကျမ်းချက ်ေပါငး် ၆၂၃၆ မ+ ၁၃၉ ချက ်= ကျမ်းချက ်၄၅ ချကတ်ိ0ငး်တငွ ်၁ ချက။် ဟဒးီစ ်

ေတာ်၏၂၁%သည ်ဂျီဟတအ်ေ5ကာငး်ြဖစသ်ည။် ဆရီသ ်(နဗီတမန်ေတာမိ်0ဟာမက၏် 

အတ~ [ပတO )ိ ၏ ၆၇% သည ်ဂျီဟတအ်ေ5ကာငး်ြဖစသ်ည။် ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန် ၏ ၆၄% သည ်

‘ေကဖာ’ ကိ0ဆန်က့ျင ်ေသာ malevolent  ြဖစသ်ည။် 
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ဘာသာေရးဆိ0ငရ်ာ အေရးကစိ_များတငွ ်အတငး်အဓမ#အငအ်ားသံ0းြခငး်*+င် ့အ*ိ0ငအ်ထက ်
ြပ[ြခငး်များကိ0 ခွင်ြ့ပ[သင်ပ့ါသလား။ 

သမ#ာကျမ်းစာ ခွင်မ့ြပ[သင်ပ့ါ  /  ခွင်မ့ြပ[သင်ပ့ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တေိမာေသဩဝါဒစာဒ0တယိေစာင ်၂:၂၄-၂၅-၂၄ သခငဘ်6ရား၏ ကkနသ်ည ်ရနမ်ေတွRရ။ခပ်သမိ်း 
ေသာ သNတိ6အ့ား ြဖညး်ညUငး်စာွ ြပVေသာသN၊ ဆံ6းမ ဩဝါဒေပးြခငး်အမ\၌ လမိvာေသာသN၊ သညး်ခ ံ

<ိ6ငေ်သာသNြဖစရ်မည။် ၂၅ <Nးညံသ့မိ်ေမွR စာွ ဆံ6းမရမည။် 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ၂:၂၅၆ -…(မညသ်Nတစဦ်းတစေ်ယာကက်ိ6မdအစoလာမ်) သာသနာေတာ်တငွး်၌ (ဝင ်
ေရာကရ်နအ်တကွ)် အတငး်အဓမvအ<ိ6ငအ်ထက ်အလျငး်မြပVရ။  

စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၂၀ - အကယ၍်သာယငး်သNတိ6သ့ည ်အမိန ့ေ်တာ်ကိ6နာခေံသာ မ6စလ်ငမ််များ 
ြဖစb်ကပါလdင ်ယငး်သNတိ6သ့ညလ်ညး် တရားလမ်းမ0နက်ိ6 ရ/0ိbကလတ{ ံ ့။ သိ6ရ့ာတငွအ်ကယ၍်ယငး် 
သNတိ6သ့ည(်အစoလာမ်သာသနာကိ6)မျက<်0ာလ,ေဲ/0ာငေ်ကျာခိ6ငး်၍သာွးbကပါလdငအ်သင့အ်ေပuဝယ ်

(အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏်)အမိန ့ဗ်ျာဒတိေ်တာ်များကိ6ေဟာbကားပိ6ေ့ဆာငrံ်6မdသာတာဝန/်0ိေပသည။် 
စWရာကဖ် ၅၀:၄၅-…စငစ်စေ်သာ်ကား(အိ6-နဗီတမနေ်တာ)် အသငသ်ည ်၎ငး်တိ6အ့ေပu၌ အ<ိ6ငအ် 

ထက ်ြပVသNမဟ6တေ်ပ။ သိ6 ့ြဖစေ်ပရာ အသငသ်ည ်ငါအ/0ငြ်မတ၏် ချိနး်ဆိ6ချကက်ိ6 ေbကာကရံွ်RသN 
အား က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတြ်ဖင့ ်ဩဝါဒေပးလျက ်ေနပါေလ။  

၁၆၄။. 164 
ဘ0ရားသခငသ်ည ်ယေနယ့ံ05ကညသ်Wများကိ0 မိမိတိ0၏့ကိ0ယပိ်0ငဘ်ာသာတရား ေအာငပဲွ်ရ:+ိ 
သည့်တိ0ငေ်အာင ်မိမိတိ0*့ +င်ယ့ံ05ကညြ်ခငး်ကွြဲပားေသာသWများကိ0 ဆန်က့ျငတ်ိ0ကခ်ိ0ကရ်န်*+င် ့
စစပဲွ်ဆင*် �ရဲန် အားေပးပါသလား။ (သန်:့+ငး်ေသာစစပဲွ်/ဂျီဟတ)်  

သမ#ာကျမ်းစာ အားမေပးပါ  /  အားေပးသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေရာမဩဝါဒစာ ၁၂:၁၇-၁၉ - ၁၇အဘယသ်Nကိ6မd ရနတ်ံ6မ့မNbက<0င်။့ ၁၈ သငတ်ိ6သ့ည ်တတ<်ိ6ငသ်မd 
အတိ6ငး်လNအေပါငး်တိ6<့ 0င် ့အသင်အ့တင်ေ့နbကေလာ။့ ၁၉ ချစသ်Nတိ6 ့၊ သNတပါးသညသ်ငတ်ိ6က့ိ6 ြပစ ်

မ0ားလdင၊် ကိ6ယတ်ိ6င ်အြပစြ်ပန၍် မတံ6 ့bက<0င်။့ အမျကေ်တာ်ကိ6 အခငွ်ေ့ပးbကေလာ။့ ကျမ်းစာလာ 

သညက်ား၊ ငါသည ်အြပစတ်ရားကိ6 စရီငပိ်6င၏်။ အြပစ<်0င်အ့ေလျာက ်ငါဆပ်ေပးမညဟ်6 ထာဝရ 

ဘ6ရားမိန်ေ့တာ်မN၏။ 

ေဟ̀ဗဲဩဝါဒစာ ၁၂:၁၄- လNအေပါငး်တိ6<့ 0င် ့အသင်အ့တင်ေ့န၍ ]ငမိ်သကြ်ခငး်ကိ6၎ငး်၊ သန်/့0ငး်ြခငး် ပါရမီကိ6၎ငး်၊ 
မ0ီေအာ် လိ6ကb်ကေလာ။့ သန်/့0ငး်ြခငး်ပါရမီမ/0ိလdင၊် အဘယသ်Nမd ထာဝရဘ6ရားကိ6 မဖNးမြမငရ်။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ၂:၁၉၀-၁၉၃၊ ၂၁၆ - စNရဟဘ်ကရာ၂:၁၉၀-၁၉၃၊ ၂၁၆ -၁၉၀ ထိ6 ့ြပငတ်ဝ 
အသငတ်ိ6သ့ညအ်လ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏်လမ်းေတာ် ၌ အသငတ်ိ6က့ိ6 (စတင)် စစမ်က]်ပိVငဆ်ိ6င ်
တိ6ကခ်ိ6ကသ်Nတိ6<့ 0င့ ်]ပိVငဆ်ိ6ငတ်ိ6က ်ခိ6ကb်ကက6နေ်လာ။့ ၁၉၁ထိ6 ့ြပငတ်ဝ အသငတ်ိ6သ့ည ်
ထိ6ကာဖိရ်တိ6အ့ား ေတွRဆံ6ဖမ်းဆးီမိရာအရပ်၌သ6တသ်င/်0ငး်လငး် bကက6နေ်လာ။့…အမ0နေ်သာ်ကား 
(သာ သနာေရး၌) ညUFးဆ<ဲ0ပ်ိစက ်ေ<0ာင့ယ်0ကြ်ခငး်သည ်သတ ်ြဖတ ်ြခငး်ထကပ်င ်ပိ6မိ6၍ဆိ6းရွားလ0၏။ 
မ+တခ်ျက။်ဂျီဟတသ်ည ်ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွအ်�ကးီဆံ0းေသာေခါငး်စ�ြဖစသ်ည ်- 

ကျမ်းချက ်ေပါငး် ၆၂၃၆ မ+ ၁၃၉ ချက ်= ကျမ်းချက ်၄၅ ချကတ်ိ0ငး်တငွ ်၁ ချက။် ဟဒးီစ ်

ေတာ်၏၂၁%သည ်ဂျီဟတအ်ေ5ကာငး်ြဖစသ်ည။် ဆရီသ ်(နဗီတမန်ေတာမိ်0ဟာမက၏် 

အတ~ [ပတO )ိ ၏ ၆၇% သည ်ဂျီဟတအ်ေ5ကာငး်ြဖစသ်ည။် ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန် ၏ ၆၄% သည ်

‘ေကဖာ’ ကိ0ဆန်က့ျင ်ေသာ malevolent  ြဖစသ်ည။် 
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ဘာသာေရးဆိ0ငရ်ာ အေရးကစိ_များတငွ ်အတငး်အဓမ#အငအ်ားသံ0းြခငး်*+င် ့အ*ိ0ငအ်ထက ်
ြပ[ြခငး်များကိ0 ခွင်ြ့ပ[သင်ပ့ါသလား။ 

သမ#ာကျမ်းစာ ခွင်မ့ြပ[သင်ပ့ါ  /  ခွင်မ့ြပ[သင်ပ့ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တေိမာေသဩဝါဒစာဒ0တယိေစာင ်၂:၂၄-၂၅-၂၄ သခငဘ်6ရား၏ ကkနသ်ည ်ရနမ်ေတွRရ။ခပ်သမိ်း 
ေသာ သNတိ6အ့ား ြဖညး်ညUငး်စာွ ြပVေသာသN၊ ဆံ6းမ ဩဝါဒေပးြခငး်အမ\၌ လမိvာေသာသN၊ သညး်ခ ံ

<ိ6ငေ်သာသNြဖစရ်မည။် ၂၅ <Nးညံသ့မိ်ေမွR စာွ ဆံ6းမရမည။် 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ၂:၂၅၆ -…(မညသ်Nတစဦ်းတစေ်ယာကက်ိ6မdအစoလာမ်) သာသနာေတာ်တငွး်၌ (ဝင ်
ေရာကရ်နအ်တကွ)် အတငး်အဓမvအ<ိ6ငအ်ထက ်အလျငး်မြပVရ။  

စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၂၀ - အကယ၍်သာယငး်သNတိ6သ့ည ်အမိန ့ေ်တာ်ကိ6နာခေံသာ မ6စလ်ငမ််များ 
ြဖစb်ကပါလdင ်ယငး်သNတိ6သ့ညလ်ညး် တရားလမ်းမ0နက်ိ6 ရ/0ိbကလတ{ ံ ့။ သိ6ရ့ာတငွအ်ကယ၍်ယငး် 
သNတိ6သ့ည(်အစoလာမ်သာသနာကိ6)မျက<်0ာလ,ေဲ/0ာငေ်ကျာခိ6ငး်၍သာွးbကပါလdငအ်သင့အ်ေပuဝယ ်

(အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏်)အမိန ့ဗ်ျာဒတိေ်တာ်များကိ6ေဟာbကားပိ6ေ့ဆာငrံ်6မdသာတာဝန/်0ိေပသည။် 
စWရာကဖ် ၅၀:၄၅-…စငစ်စေ်သာ်ကား(အိ6-နဗီတမနေ်တာ)် အသငသ်ည ်၎ငး်တိ6အ့ေပu၌ အ<ိ6ငအ် 

ထက ်ြပVသNမဟ6တေ်ပ။ သိ6 ့ြဖစေ်ပရာ အသငသ်ည ်ငါအ/0ငြ်မတ၏် ချိနး်ဆိ6ချကက်ိ6 ေbကာကရံွ်RသN 
အား က6ရ်အာနက်ျမ်းေတာ်ြမတြ်ဖင့ ်ဩဝါဒေပးလျက ်ေနပါေလ။  

၁၆၄။. 164 
ဘ0ရားသခငသ်ည ်ယေနယ့ံ05ကညသ်Wများကိ0 မိမိတိ0၏့ကိ0ယပိ်0ငဘ်ာသာတရား ေအာငပဲွ်ရ:+ိ 
သည့်တိ0ငေ်အာင ်မိမိတိ0*့ +င်ယ့ံ05ကညြ်ခငး်ကွြဲပားေသာသWများကိ0 ဆန်က့ျငတ်ိ0ကခ်ိ0ကရ်န်*+င် ့
စစပဲွ်ဆင*် �ရဲန် အားေပးပါသလား။ (သန်:့+ငး်ေသာစစပဲွ်/ဂျီဟတ)်  

သမ#ာကျမ်းစာ အားမေပးပါ  /  အားေပးသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေရာမဩဝါဒစာ ၁၂:၁၇-၁၉ - ၁၇အဘယသ်Nကိ6မd ရနတ်ံ6မ့မNbက<0င်။့ ၁၈ သငတ်ိ6သ့ည ်တတ<်ိ6ငသ်မd 
အတိ6ငး်လNအေပါငး်တိ6<့ 0င် ့အသင်အ့တင်ေ့နbကေလာ။့ ၁၉ ချစသ်Nတိ6 ့၊ သNတပါးသညသ်ငတ်ိ6က့ိ6 ြပစ ်

မ0ားလdင၊် ကိ6ယတ်ိ6င ်အြပစြ်ပန၍် မတံ6 ့bက<0င်။့ အမျကေ်တာ်ကိ6 အခငွ်ေ့ပးbကေလာ။့ ကျမ်းစာလာ 

သညက်ား၊ ငါသည ်အြပစတ်ရားကိ6 စရီငပိ်6င၏်။ အြပစ<်0င်အ့ေလျာက ်ငါဆပ်ေပးမညဟ်6 ထာဝရ 

ဘ6ရားမိန်ေ့တာ်မN၏။ 

ေဟ̀ဗဲဩဝါဒစာ ၁၂:၁၄- လNအေပါငး်တိ6<့ 0င် ့အသင်အ့တင်ေ့န၍ ]ငမိ်သကြ်ခငး်ကိ6၎ငး်၊ သန်/့0ငး်ြခငး် ပါရမီကိ6၎ငး်၊ 
မ0ီေအာ် လိ6ကb်ကေလာ။့ သန်/့0ငး်ြခငး်ပါရမီမ/0ိလdင၊် အဘယသ်Nမd ထာဝရဘ6ရားကိ6 မဖNးမြမငရ်။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ၂:၁၉၀-၁၉၃၊ ၂၁၆ - စNရဟဘ်ကရာ၂:၁၉၀-၁၉၃၊ ၂၁၆ -၁၉၀ ထိ6 ့ြပငတ်ဝ 
အသငတ်ိ6သ့ညအ်လ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏်လမ်းေတာ ်၌ အသငတ်ိ6က့ိ6 (စတင)် စစမ်က]်ပိVငဆ်ိ6င ်
တိ6ကခ်ိ6ကသ်Nတိ6<့ 0င့ ်]ပိVငဆ်ိ6ငတ်ိ6က ်ခိ6ကb်ကက6နေ်လာ။့ ၁၉၁ထိ6 ့ြပငတ်ဝ အသငတ်ိ6သ့ည ်
ထိ6ကာဖိရ်တိ6အ့ား ေတွRဆံ6ဖမ်းဆးီမိရာအရပ်၌သ6တသ်င/်0ငး်လငး် bကက6နေ်လာ။့…အမ0နေ်သာ်ကား 
(သာ သနာေရး၌) ညUFးဆ<ဲ0ပ်ိစက ်ေ<0ာင့ယ်0ကြ်ခငး်သည ်သတ ်ြဖတ ်ြခငး်ထကပ်င ်ပိ6မိ6၍ဆိ6းရွားလ0၏။ 
မ+တခ်ျက။်ဂျီဟတသ်ည ်ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွအ်�ကးီဆံ0းေသာေခါငး်စ�ြဖစသ်ည ်- 

ကျမ်းချက ်ေပါငး် ၆၂၃၆ မ+ ၁၃၉ ချက ်= ကျမ်းချက ်၄၅ ချကတ်ိ0ငး်တငွ ်၁ ချက။် ဟဒးီစ ်

ေတာ်၏၂၁%သည ်ဂျီဟတအ်ေ5ကာငး်ြဖစသ်ည။် ဆရီသ ်(နဗီတမန်ေတာမိ်0ဟာမက၏် 

အတ~ [ပတO )ိ ၏ ၆၇% သည ်ဂျီဟတအ်ေ5ကာငး်ြဖစသ်ည။် ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန် ၏ ၆၄% သည ်

‘ေကဖာ’ ကိ0ဆန်က့ျင ်ေသာ malevolent  ြဖစသ်ည။် 
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အကယ၍် လWတစဉ်းီသည ်မိမိ၏မိခငဘ်ာသာတရားမ+ တမန်ေတာ်တစဉ်းီြဖစလ်ာလxင ်

သိ0မ့ဟ0တ ်အြခားဘာသာ တရားသိ0ေ့ြပာငး်ရန်ဆံ0းြဖတလ်xင ်အသတခ်ံရသင်ပ့ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မခံရသင်ပ့ါ  /  ခံရသင်သ့ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ`ဗဲဩဝါဒစာ ၃:၁၂-၁၃ - ၁၂ညအီစက်ိ6တိ6 ့၊ သငတ်ိ6သ့ည ်အသက/်0ငေ်တာ်မNေသာ ဘ6ရားသခင ်

ထေံတာ်မ0 ထကွသ်ာွးေသာအားြဖင် ့မယံ6bကညတ်တ၊် ဆိ6းညစေ်သာ စတိ<်0လံ6းမ/0ိေစြခငး်င0ါ သတ ိ

ြပVbကေလာ။့ ၁၃ဒ6စrိ6က၏် လ0ည်ြ့ဖားြခငး်အားြဖင် ့သငတ်ိ6 ့ စတိ<်0လံ6း မခိ6ငမ်ာေစြခငး်င0ါ၊ ယေန ့ 
ဟN၍ ေခuေဝuေသာ အချိန၊် ေနတ့ိ6ငး်အစF အချငး်ချငး် တေယာကက်ိ6တေယာက ်တိ6ကတ်နွး်<\းိ 
ေဆာ်bကေလာ။့ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာေနစာေအ ့၄:၈၉-..သိ6 ့ြဖစေ်သာေbကာင့၎်ငး်(မ6နာဖစက်)်တိ6သ့ညအ်လ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏်လမ်း 
ေတာ်၌(မိမိတိ6၏့အိ6းအမိ်တိ6က့ိ6စနွ ့လ်,တက်ာ)ေr,Rေြပာငး်ထကွခ်ာွသာွးြခငး်မြပVသမdကာလပတလ်ံ6း 
အသငတ်ိ6သ့ညထ်ိ6သNတိ6အ့နကမ်ညသ်Nတစဦ်းတစေ်ယာကက်ိ6မdအေဆခွငပ်နွး်မြပVbကက6နလ်င့။်
… 
မ+တခ်ျက။် နဗီတမန်ေတာ်မိ0ဟာမက၏်ဟဒးီစေ်တာ်မ+ေဖာကြ်ပန်ေရးသမားများအေ5ကာငး် ကိ0း 

ကားချက-်အလ� ာဟအ်:+ငြ်မတ၏်တမန်ေတာ်၊ “အစ_လာမ်ဘာသာမ+ ေြပာငး်လသဲW မညသ်Wမဆိ0ကိ0 
သတပ်စပ်ါ။” (ဆဟွဒီဘ်Wခါရီ တွ-ဲ၉၊ စာ-၈၄၊ အမ+တ ်၅၇-၅၈၊ Cf. တွ-ဲ၄၊စာ-၅၆၊ အမ+တ ်- ၈၀၈) 
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မိသားစ0၊ သWငယခ်ျငး်များ သိ0မ့ဟ0တ ်ညအီကိ0ကိ0ပငလ်xင ်ဆန်က့ျငတ်ိ0ကခ်ိ0ကြ်ခငး်ကိ0 
တစခ်ါတရံ ခွင်ြ့ပ[ထားပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ ခွင်မ့ြပ[ပါ  /  ခွင်ြ့ပ[သည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၇:၁၃-၂၄ - ၁၃ ထိ6နညး်တN မိနး်မသညလ်ညး်၊ မယံ6bကညေ်သာ 

ခငပ်နွး်/0ိ၍၊ ထိ6ခငပ်နွး်သည ်မိမိမယား<0င်ေ့နြခငး်င0ါ အလိ6/0ိလdင ်မကာွေစ<0င်။့ ၁၄ အေbကာငး်မN 
ကား၊ မယံ6bကညေ်သာလငသ်ည ်မိမိမယားအဘိ6 ့ စငb်ကယ၏်။ မယံ6bကညေ်သာ မယား သည ်

လညး် မိမိလငအ်ဘိ6 ့ စငb်ကယ၏်။ ၁၆ အချငး်မိနး်မ၊ သငသ်ညက်ိ6ယခ်ငပ်နွး်ကိ6 ကယတ်ငမ်ည၊် 
မကယတ်ငမ်ညက်ိ6 အဘယသ်ိ6 ့ သသိနညး်။ အချငး်ေယာကျ်ား၊ သငသ်ည ်ကိ6ယခ်ငပ်နွး်ကိ6 ကယ ်

တငမ်ည။် မကယတ်ညမ်ညက်ိ6 အဘယသ်ိ6သ့သိနညး်။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွမ်0ဂ0ဂျာဒလဟ ်၅၈:၂၂ -(အိ6-နဗီတမနေ်တာ်၊) အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတအ်ားလညး်ေကာငး်၊ 
ေနာကဆ်ံ6းေန ့ ကိ6 လညး်ေကာငး်၊ သကဝ်ငယ်ံ6bကညb်ကက6နေ်သာ အမျိVးသားတိ6သ့ညအ်လ> ာဟ ်

အ/0ငြ်မတအ်ား လညး်ေကာငး်၊ ထိ6အ/0ငြ်မတ၏်ရစNလတ်မနေ်တာ်ြမတအ်ားလညး်ေကာငး်၊ ပမာ 

မခန ့ြ်ပVလ6ပ်သNတိ6 ့ ကိ6 ထိ6သိ6 ့ ပမာမခန ့ြ်ပVbကသNတိ6မ့0ာ ၎ငး်တိ6၏့ ဖခငမ်ျားပင ်ြဖစb်ကသညြ်ဖစေ်စ၊ 
၎ငး်တိ6၏့သားများ ပင ်ြဖစb်ကသညြ်ဖစေ်စ၊ ၎ငး်တိ6၏့ညအီစက်ိ6များပင ်ြဖစb်ကသညြ်ဖစေ်စ၊ ၎ငး် 
တိ6၏့ေဆမွျိVးသားချငး်များပင ်ြဖစb်ကသညြ်ဖစေ်စ၊ ချစြ်မတ<်ိ6းbကသညဟ်N၍ကားအသင ်

ေတွR /0ိရ မည ်မဟ6တေ်ပ။ 

စWရတသွသ်ဂါဘ*ွန်ွ ၆၄:၁၄ - အိ6-'မ6အမ်ငန်'် သကဝ်ငယ်ံ6bကညသ်Nအေပါငး်တိ6 ့၊ အသငတ်ိ6၏့ ဇနးီ 
မိနး်မတိ6 ့ တငွ ်လညး်ေကာငး်၊ အသငတ်ိ6၏့ သားသမီးတိ6တ့ငွလ်ညး်ေကာငး်၊ အသငတ်ိ6၏့ရနသ်N 
များ /0ိေန bကေပသည။် သိ6 ့ြဖစေ်ပရာ အသငတ်ိ6သ့ည ်၎ငး်တိ6က့ိ6 သတြိပVbကေလက6န။် 
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အကယ၍် လWတစဉ်းီသည ်မိမိ၏မိခငဘ်ာသာတရားမ+ တမန်ေတာ်တစဉ်းီြဖစလ်ာလxင ်

သိ0မ့ဟ0တ ်အြခားဘာသာ တရားသိ0ေ့ြပာငး်ရန်ဆံ0းြဖတလ်xင ်အသတခ်ံရသင်ပ့ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မခံရသင်ပ့ါ  /  ခံရသင်သ့ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ`ဗဲဩဝါဒစာ ၃:၁၂-၁၃ - ၁၂ညအီစက်ိ6တိ6 ့၊ သငတ်ိ6သ့ည ်အသက/်0ငေ်တာ်မNေသာ ဘ6ရားသခင ်

ထေံတာ်မ0 ထကွသ်ာွးေသာအားြဖင် ့မယံ6bကညတ်တ၊် ဆိ6းညစေ်သာ စတိ<်0လံ6းမ/0ိေစြခငး်င0ါ သတ ိ

ြပVbကေလာ။့ ၁၃ဒ6စrိ6က၏် လ0ည်ြ့ဖားြခငး်အားြဖင် ့သငတ်ိ6 ့ စတိ<်0လံ6း မခိ6ငမ်ာေစြခငး်င0ါ၊ ယေန ့ 
ဟN၍ ေခuေဝuေသာ အချိန၊် ေနတ့ိ6ငး်အစF အချငး်ချငး် တေယာကက်ိ6တေယာက ်တိ6ကတ်နွး်<\းိ 
ေဆာ်bကေလာ။့ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာေနစာေအ ့၄:၈၉-..သိ6 ့ြဖစေ်သာေbကာင့၎်ငး်(မ6နာဖစက်)်တိ6သ့ညအ်လ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏်လမ်း 
ေတာ်၌(မိမိတိ6၏့အိ6းအမိ်တိ6က့ိ6စနွ ့လ်,တက်ာ)ေr,Rေြပာငး်ထကွခ်ာွသာွးြခငး်မြပVသမdကာလပတလ်ံ6း 
အသငတ်ိ6သ့ညထ်ိ6သNတိ6အ့နကမ်ညသ်Nတစဦ်းတစေ်ယာကက်ိ6မdအေဆခွငပ်နွး်မြပVbကက6နလ်င့။်
… 
မ+တခ်ျက။် နဗီတမန်ေတာ်မိ0ဟာမက၏်ဟဒးီစေ်တာ်မ+ေဖာကြ်ပန်ေရးသမားများအေ5ကာငး် ကိ0း 

ကားချက-်အလ� ာဟအ်:+ငြ်မတ၏်တမန်ေတာ်၊ “အစ_လာမ်ဘာသာမ+ ေြပာငး်လသဲW မညသ်Wမဆိ0ကိ0 
သတပ်စပ်ါ။” (ဆဟွဒီဘ်Wခါရီ တွ-ဲ၉၊ စာ-၈၄၊ အမ+တ ်၅၇-၅၈၊ Cf. တွ-ဲ၄၊စာ-၅၆၊ အမ+တ ်- ၈၀၈) 
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မိသားစ0၊ သWငယခ်ျငး်များ သိ0မ့ဟ0တ ်ညအီကိ0ကိ0ပငလ်xင ်ဆန်က့ျငတ်ိ0ကခ်ိ0ကြ်ခငး်ကိ0 
တစခ်ါတရံ ခွင်ြ့ပ[ထားပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ ခွင်မ့ြပ[ပါ  /  ခွင်ြ့ပ[သည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၇:၁၃-၂၄ - ၁၃ ထိ6နညး်တN မိနး်မသညလ်ညး်၊ မယံ6bကညေ်သာ 

ခငပ်နွး်/0ိ၍၊ ထိ6ခငပ်နွး်သည ်မိမိမယား<0င်ေ့နြခငး်င0ါ အလိ6/0ိလdင ်မကာွေစ<0င်။့ ၁၄ အေbကာငး်မN 
ကား၊ မယံ6bကညေ်သာလငသ်ည ်မိမိမယားအဘိ6 ့ စငb်ကယ၏်။ မယံ6bကညေ်သာ မယား သည ်

လညး် မိမိလငအ်ဘိ6 ့ စငb်ကယ၏်။ ၁၆ အချငး်မိနး်မ၊ သငသ်ညက်ိ6ယခ်ငပ်နွး်ကိ6 ကယတ်ငမ်ည၊် 
မကယတ်ငမ်ညက်ိ6 အဘယသ်ိ6 ့ သသိနညး်။ အချငး်ေယာကျ်ား၊ သငသ်ည ်ကိ6ယခ်ငပ်နွး်ကိ6 ကယ ်

တငမ်ည။် မကယတ်ညမ်ညက်ိ6 အဘယသ်ိ6သ့သိနညး်။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွမ်0ဂ0ဂျာဒလဟ ်၅၈:၂၂ -(အိ6-နဗီတမနေ်တာ်၊) အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတအ်ားလညး်ေကာငး်၊ 
ေနာကဆ်ံ6းေန ့ ကိ6 လညး်ေကာငး်၊ သကဝ်ငယ်ံ6bကညb်ကက6နေ်သာ အမျိVးသားတိ6သ့ညအ်လ> ာဟ ်

အ/0ငြ်မတအ်ား လညး်ေကာငး်၊ ထိ6အ/0ငြ်မတ၏်ရစNလတ်မနေ်တာ်ြမတအ်ားလညး်ေကာငး်၊ ပမာ 

မခန ့ြ်ပVလ6ပ်သNတိ6 ့ ကိ6 ထိ6သိ6 ့ ပမာမခန ့ြ်ပVbကသNတိ6မ့0ာ ၎ငး်တိ6၏့ ဖခငမ်ျားပင ်ြဖစb်ကသညြ်ဖစေ်စ၊ 
၎ငး်တိ6၏့သားများ ပင ်ြဖစb်ကသညြ်ဖစေ်စ၊ ၎ငး်တိ6၏့ညအီစက်ိ6များပင ်ြဖစb်ကသညြ်ဖစေ်စ၊ ၎ငး် 
တိ6၏့ေဆမွျိVးသားချငး်များပင ်ြဖစb်ကသညြ်ဖစေ်စ၊ ချစြ်မတ<်ိ6းbကသညဟ်N၍ကားအသင ်

ေတွR /0ိရ မည ်မဟ6တေ်ပ။ 

စWရတသွသ်ဂါဘ*ွန်ွ ၆၄:၁၄ - အိ6-'မ6အမ်ငန်'် သကဝ်ငယ်ံ6bကညသ်Nအေပါငး်တိ6 ့၊ အသငတ်ိ6၏့ ဇနးီ 
မိနး်မတိ6 ့ တငွ ်လညး်ေကာငး်၊ အသငတ်ိ6၏့ သားသမီးတိ6တ့ငွလ်ညး်ေကာငး်၊ အသငတ်ိ6၏့ရနသ်N 
များ /0ိေန bကေပသည။် သိ6 ့ြဖစေ်ပရာ အသငတ်ိ6သ့ည ်၎ငး်တိ6က့ိ6 သတြိပVbကေလက6န။် 
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အကယ၍် လWတစဉ်းီသည ်မိမိ၏မိခငဘ်ာသာတရားမ+ တမန်ေတာ်တစဉ်းီြဖစလ်ာလxင ်

သိ0မ့ဟ0တ ်အြခားဘာသာ တရားသိ0ေ့ြပာငး်ရန်ဆံ0းြဖတလ်xင ်အသတခ်ံရသင်ပ့ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မခံရသင်ပ့ါ  /  ခံရသင်သ့ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ`ဗဲဩဝါဒစာ ၃:၁၂-၁၃ - ၁၂ညအီစက်ိ6တိ6 ့၊ သငတ်ိ6သ့ည ်အသက/်0ငေ်တာ်မNေသာ ဘ6ရားသခင ်

ထေံတာ်မ0 ထကွသ်ာွးေသာအားြဖင် ့မယံ6bကညတ်တ၊် ဆိ6းညစေ်သာ စတိ<်0လံ6းမ/0ိေစြခငး်င0ါ သတ ိ

ြပVbကေလာ။့ ၁၃ဒ6စrိ6က၏် လ0ည်ြ့ဖားြခငး်အားြဖင် ့သငတ်ိ6 ့ စတိ<်0လံ6း မခိ6ငမ်ာေစြခငး်င0ါ၊ ယေန ့ 
ဟN၍ ေခuေဝuေသာ အချိန၊် ေနတ့ိ6ငး်အစF အချငး်ချငး် တေယာကက်ိ6တေယာက ်တိ6ကတ်နွး်<\းိ 
ေဆာ်bကေလာ။့ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာေနစာေအ ့၄:၈၉-..သိ6 ့ြဖစေ်သာေbကာင့၎်ငး်(မ6နာဖစက်)်တိ6သ့ညအ်လ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏်လမ်း 
ေတာ်၌(မိမိတိ6၏့အိ6းအမိ်တိ6က့ိ6စနွ ့လ်,တက်ာ)ေr,Rေြပာငး်ထကွခ်ာွသာွးြခငး်မြပVသမdကာလပတလ်ံ6း 
အသငတ်ိ6သ့ညထ်ိ6သNတိ6အ့နကမ်ညသ်Nတစဦ်းတစေ်ယာကက်ိ6မdအေဆခွငပ်နွး်မြပVbကက6နလ်င့။်
… 
မ+တခ်ျက။် နဗီတမန်ေတာ်မိ0ဟာမက၏်ဟဒးီစေ်တာ်မ+ေဖာကြ်ပန်ေရးသမားများအေ5ကာငး် ကိ0း 

ကားချက-်အလ� ာဟအ်:+ငြ်မတ၏်တမန်ေတာ်၊ “အစ_လာမ်ဘာသာမ+ ေြပာငး်လသဲW မညသ်Wမဆိ0ကိ0 
သတပ်စပ်ါ။” (ဆဟွဒီဘ်Wခါရီ တွ-ဲ၉၊ စာ-၈၄၊ အမ+တ ်၅၇-၅၈၊ Cf. တွ-ဲ၄၊စာ-၅၆၊ အမ+တ ်- ၈၀၈) 
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မိသားစ0၊ သWငယခ်ျငး်များ သိ0မ့ဟ0တ ်ညအီကိ0ကိ0ပငလ်xင ်ဆန်က့ျငတ်ိ0ကခ်ိ0ကြ်ခငး်ကိ0 
တစခ်ါတရံ ခွင်ြ့ပ[ထားပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ ခွင်မ့ြပ[ပါ  /  ခွင်ြ့ပ[သည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၇:၁၃-၂၄ - ၁၃ ထိ6နညး်တN မိနး်မသညလ်ညး်၊ မယံ6bကညေ်သာ 

ခငပ်နွး်/0ိ၍၊ ထိ6ခငပ်နွး်သည ်မိမိမယား<0င်ေ့နြခငး်င0ါ အလိ6/0ိလdင ်မကာွေစ<0င်။့ ၁၄ အေbကာငး်မN 
ကား၊ မယံ6bကညေ်သာလငသ်ည ်မိမိမယားအဘိ6 ့ စငb်ကယ၏်။ မယံ6bကညေ်သာ မယား သည ်

လညး် မိမိလငအ်ဘိ6 ့ စငb်ကယ၏်။ ၁၆ အချငး်မိနး်မ၊ သငသ်ညက်ိ6ယခ်ငပ်နွး်ကိ6 ကယတ်ငမ်ည၊် 
မကယတ်ငမ်ညက်ိ6 အဘယသ်ိ6 ့ သသိနညး်။ အချငး်ေယာကျ်ား၊ သငသ်ည ်ကိ6ယခ်ငပ်နွး်ကိ6 ကယ ်

တငမ်ည။် မကယတ်ညမ်ညက်ိ6 အဘယသ်ိ6သ့သိနညး်။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွမ်0ဂ0ဂျာဒလဟ ်၅၈:၂၂ -(အိ6-နဗီတမနေ်တာ်၊) အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတအ်ားလညး်ေကာငး်၊ 
ေနာကဆ်ံ6းေန ့ ကိ6 လညး်ေကာငး်၊ သကဝ်ငယ်ံ6bကညb်ကက6နေ်သာ အမျိVးသားတိ6သ့ညအ်လ> ာဟ ်

အ/0ငြ်မတအ်ား လညး်ေကာငး်၊ ထိ6အ/0ငြ်မတ၏်ရစNလတ်မနေ်တာ်ြမတအ်ားလညး်ေကာငး်၊ ပမာ 

မခန ့ြ်ပVလ6ပ်သNတိ6 ့ ကိ6 ထိ6သိ6 ့ ပမာမခန ့ြ်ပVbကသNတိ6မ့0ာ ၎ငး်တိ6၏့ ဖခငမ်ျားပင ်ြဖစb်ကသညြ်ဖစေ်စ၊ 
၎ငး်တိ6၏့သားများ ပင ်ြဖစb်ကသညြ်ဖစေ်စ၊ ၎ငး်တိ6၏့ညအီစက်ိ6များပင ်ြဖစb်ကသညြ်ဖစေ်စ၊ ၎ငး် 
တိ6၏့ေဆမွျိVးသားချငး်များပင ်ြဖစb်ကသညြ်ဖစေ်စ၊ ချစြ်မတ<်ိ6းbကသညဟ်N၍ကားအသင ်

ေတွR /0ိရ မည ်မဟ6တေ်ပ။ 

စWရတသွသ်ဂါဘ*ွန်ွ ၆၄:၁၄ - အိ6-'မ6အမ်ငန်'် သကဝ်ငယ်ံ6bကညသ်Nအေပါငး်တိ6 ့၊ အသငတ်ိ6၏့ ဇနးီ 
မိနး်မတိ6 ့ တငွ ်လညး်ေကာငး်၊ အသငတ်ိ6၏့ သားသမီးတိ6တ့ငွလ်ညး်ေကာငး်၊ အသငတ်ိ6၏့ရနသ်N 
များ /0ိေန bကေပသည။် သိ6 ့ြဖစေ်ပရာ အသငတ်ိ6သ့ည ်၎ငး်တိ6က့ိ6 သတြိပVbကေလက6န။် 

	

၁၆၅။. 165 

အကယ၍် လWတစဉ်းီသည ်မိမိ၏မိခငဘ်ာသာတရားမ+ တမန်ေတာ်တစဉ်းီြဖစလ်ာလxင ်

သိ0မ့ဟ0တ ်အြခားဘာသာ တရားသိ0ေ့ြပာငး်ရန်ဆံ0းြဖတလ်xင ်အသတခ်ံရသင်ပ့ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မခံရသင်ပ့ါ  /  ခံရသင်သ့ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေဟ`ဗဲဩဝါဒစာ ၃:၁၂-၁၃ - ၁၂ညအီစက်ိ6တိ6 ့၊ သငတ်ိ6သ့ည ်အသက/်0ငေ်တာ်မNေသာ ဘ6ရားသခင ်

ထေံတာ်မ0 ထကွသ်ာွးေသာအားြဖင် ့မယံ6bကညတ်တ၊် ဆိ6းညစေ်သာ စတိ<်0လံ6းမ/0ိေစြခငး်င0ါ သတ ိ

ြပVbကေလာ။့ ၁၃ဒ6စrိ6က၏် လ0ည်ြ့ဖားြခငး်အားြဖင် ့သငတ်ိ6 ့ စတိ<်0လံ6း မခိ6ငမ်ာေစြခငး်င0ါ၊ ယေန ့ 
ဟN၍ ေခuေဝuေသာ အချိန၊် ေနတ့ိ6ငး်အစF အချငး်ချငး် တေယာကက်ိ6တေယာက ်တိ6ကတ်နွး်<\းိ 
ေဆာ်bကေလာ။့ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာေနစာေအ ့၄:၈၉-..သိ6 ့ြဖစေ်သာေbကာင့၎်ငး်(မ6နာဖစက်)်တိ6သ့ညအ်လ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏်လမ်း 
ေတာ်၌(မိမိတိ6၏့အိ6းအမိ်တိ6က့ိ6စနွ ့လ်,တက်ာ)ေr,Rေြပာငး်ထကွခ်ာွသာွးြခငး်မြပVသမdကာလပတလ်ံ6း 
အသငတ်ိ6သ့ညထ်ိ6သNတိ6အ့နကမ်ညသ်Nတစဦ်းတစေ်ယာကက်ိ6မdအေဆခွငပ်နွး်မြပVbကက6နလ်င့။်
… 
မ+တခ်ျက။် နဗီတမန်ေတာ်မိ0ဟာမက၏်ဟဒးီစေ်တာ်မ+ေဖာကြ်ပန်ေရးသမားများအေ5ကာငး် ကိ0း 

ကားချက-်အလ� ာဟအ်:+ငြ်မတ၏်တမန်ေတာ်၊ “အစ_လာမ်ဘာသာမ+ ေြပာငး်လသဲW မညသ်Wမဆိ0ကိ0 
သတပ်စပ်ါ။” (ဆဟွဒီဘ်Wခါရီ တွ-ဲ၉၊ စာ-၈၄၊ အမ+တ ်၅၇-၅၈၊ Cf. တွ-ဲ၄၊စာ-၅၆၊ အမ+တ ်- ၈၀၈) 
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မိသားစ0၊ သWငယခ်ျငး်များ သိ0မ့ဟ0တ ်ညအီကိ0ကိ0ပငလ်xင ်ဆန်က့ျငတ်ိ0ကခ်ိ0ကြ်ခငး်ကိ0 
တစခ်ါတရံ ခွင်ြ့ပ[ထားပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ ခွင်မ့ြပ[ပါ  /  ခွင်ြ့ပ[သည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၇:၁၃-၂၄ - ၁၃ ထိ6နညး်တN မိနး်မသညလ်ညး်၊ မယံ6bကညေ်သာ 

ခငပ်နွး်/0ိ၍၊ ထိ6ခငပ်နွး်သည ်မိမိမယား<0င်ေ့နြခငး်င0ါ အလိ6/0ိလdင ်မကာွေစ<0င်။့ ၁၄ အေbကာငး်မN 
ကား၊ မယံ6bကညေ်သာလငသ်ည ်မိမိမယားအဘိ6 ့ စငb်ကယ၏်။ မယံ6bကညေ်သာ မယား သည ်

လညး် မိမိလငအ်ဘိ6 ့ စငb်ကယ၏်။ ၁၆ အချငး်မိနး်မ၊ သငသ်ညက်ိ6ယခ်ငပ်နွး်ကိ6 ကယတ်ငမ်ည၊် 
မကယတ်ငမ်ညက်ိ6 အဘယသ်ိ6 ့ သသိနညး်။ အချငး်ေယာကျ်ား၊ သငသ်ည ်ကိ6ယခ်ငပ်နွး်ကိ6 ကယ ်

တငမ်ည။် မကယတ်ညမ်ညက်ိ6 အဘယသ်ိ6သ့သိနညး်။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွမ်0ဂ0ဂျာဒလဟ ်၅၈:၂၂ -(အိ6-နဗီတမနေ်တာ်၊) အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတအ်ားလညး်ေကာငး်၊ 
ေနာကဆ်ံ6းေန ့ ကိ6 လညး်ေကာငး်၊ သကဝ်ငယ်ံ6bကညb်ကက6နေ်သာ အမျိVးသားတိ6သ့ညအ်လ> ာဟ ်

အ/0ငြ်မတအ်ား လညး်ေကာငး်၊ ထိ6အ/0ငြ်မတ၏်ရစNလတ်မနေ်တာ်ြမတအ်ားလညး်ေကာငး်၊ ပမာ 

မခန ့ြ်ပVလ6ပ်သNတိ6 ့ ကိ6 ထိ6သိ6 ့ ပမာမခန ့ြ်ပVbကသNတိ6မ့0ာ ၎ငး်တိ6၏့ ဖခငမ်ျားပင ်ြဖစb်ကသညြ်ဖစေ်စ၊ 
၎ငး်တိ6၏့သားများ ပင ်ြဖစb်ကသညြ်ဖစေ်စ၊ ၎ငး်တိ6၏့ညအီစက်ိ6များပင ်ြဖစb်ကသညြ်ဖစေ်စ၊ ၎ငး် 
တိ6၏့ေဆမွျိVးသားချငး်များပင ်ြဖစb်ကသညြ်ဖစေ်စ၊ ချစြ်မတ<်ိ6းbကသညဟ်N၍ကားအသင ်

ေတွR /0ိရ မည ်မဟ6တေ်ပ။ 

စWရတသွသ်ဂါဘ*ွန်ွ ၆၄:၁၄ - အိ6-'မ6အမ်ငန်'် သကဝ်ငယ်ံ6bကညသ်Nအေပါငး်တိ6 ့၊ အသငတ်ိ6၏့ ဇနးီ 
မိနး်မတိ6 ့ တငွ ်လညး်ေကာငး်၊ အသငတ်ိ6၏့ သားသမီးတိ6တ့ငွလ်ညး်ေကာငး်၊ အသငတ်ိ6၏့ရနသ်N 
များ /0ိေန bကေပသည။် သိ6 ့ြဖစေ်ပရာ အသငတ်ိ6သ့ည ်၎ငး်တိ6က့ိ6 သတြိပVbကေလက6န။် 
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်ယေနယ့ံ05ကညသ်Wများကိ0 အကယ၍် 

မိမိတိ0၏့ကိ0ယပိ်0ငအ်သတိရား*+င် ့ဆန်က့ျငေ်နေစကာမW 
ယံ05ကညြ်ခငး်မတWေသာသWများအား သတပ်စရ်န်အလိ0:+ိပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ အလိ0မ:+ိပါ  /  အလိ0:+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တမန်ေတာ်ဝတ~ [ ၂၄:၁၆-ထိ6ေbကာင်၊့ ဘ6ရားသခငက်ိ6ြပစမ်0ား]ပီ၊ လNတိ6က့ိ6 ြပစမ်0ား]ပီဟ6 
ကိ6ယစ်တိ ်<0လံ6းသညက်ိ6ယ၌် အြပစတ်ငခ်ငွ်<့ 0င်အ့စFကငး်လတွမ်ညအ်ေbကာငး် 
အကk<်6ပ်သည ်eကVိးစားအား ထ6တပ်ါ၏။  

တေိမာေသဩဝါဒစာပ�မေစာင ်၁:၅ - ထိ6သိ6ပ့ညတထ်ားြခငး်၏အချVပ်အြခာမNကား၊ 
စငb်ကယ ်ေသာ စတိ<်0လံ6း<0င်၎့ငး်၊ကိ6ယက်ိ6ကိ6ယသ်ေိသာ စတိb်ကညလ်ငြ်ခငး်<0င်၎့ငး်၊ 
မ0နေ်သာယံ6bကညြ်ခငး် <0င်၎့ငး်၊ စပ်ဆိ6ငေ်သာ ချစြ်ခငး်ေမတ{ ာြဖစသ်တညး်။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၂၁၆-(အိ6-မ6အမ်ငန်အ်ေပါငး်တိ6 ့)အသငတ်ိ6 ့ အေပuဝယစ်စမ်က]်ပိVငဆ်ိ6ငတ်ိ6ကခ်ိ6က ်ြခငး် 
သည ်ဖရဿ ်ြပsာနး်]ပီး ြဖစေ်ချ]ပီ။ အမ0နစ်ငစ်စ ်ထိ6စစမ်က]်ပိVငဆ်ိ6င ်တိ6ကခ်ိ6ကြ်ခငး်သည ်အသင ်

တိ6အ့ဖိ6 ့(သဘာဝအေလျာက)်ရံွ/0ာစကဆ်6ပ်(ဝနေ်လး)ဘယွရ်ာပင ်ြဖစေ်ချသည။် သိ6ရ့ာတငွ ်အသင ်

တိ6သ့ည ်တစစ်ံ6တစရ်ာကိ6 ရံွ/0ာစကဆ်6ပ်ေသာ်လညး် စငစ်စမ်0ာ ထိ6အရာသညအ်သငတ်ိ6အ့ဖိ6 ့ 
အေကာငး်ြဖစတ်နရ်ာ၏။ ထိ6နညး် တNပင ်အသငတ်ိ6သ့ည ်တစစ်ံ6တစရ်ာကိ6 <0စသ်ကေ်သာ်လညး် စင ်

စစ ်မ0ာ ထိ6အရာသည ်အသငတ်ိ6အ့ဖိ6 ့ အဆိ6းြဖစတ်နရ်ာသည။်  
မ+တခ်ျက။် Cf. ဟဒးီစေ်တာ်, ဆဟွဒီမွ်တစ်လင ်၄၆၆၁-၄၆၆၂၊ Ch. ၇၈၉  
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မိမိတိ0*့ +င်ယ့ံ05ကညြ်ခငး်မတWေသာသWများကိ0 ဆန်က့ျငေ်သာ�က[ိးပမ်းအားထ0တမ်B*+င် ့
တိ0က ်ခိ0ကမ်Bများသည ်အေြခခံအားြဖင်ေ့ကာငး်ေသာအရာအြဖစြ်မငပ်ါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ မြမငပ်ါ  /  ြမငသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဂလာတဩိဝါဒစာ ၅:၁၉-၂၁ -၁၉ဇာတပိကတအိကျင်တ့ိ6သ့ညထ်င/်0ားbက၏။ ထိ6အကျင်တ့ိ6 ့ 
မNကား  ၂၀.. ရန]်ငVိးဖွဲ R ြခငး်၊ ရနေ်တွR ြခငး်၊ ဂ6ဏ]်ပိVငြ်ခငး်၊ အမျကထ်ကွြ်ခငး်၊ ြငငး်ခ6နြ်ခငး်၊ 
အချငး်ချငး်ကွ ဲြပားြခငး်၊ ၂၁ သNအ့ကျိVးကိ6ြငzစNြခငး်၊ လNအသကက်ိ6သတြ်ခငး်၊ ယစမ်ျိVးကိ6 
ေသာကb်ကzးြခငး်၊ ပွဲ လ6ပ်ြခငး်မ0စ၍ ထိ6သိ6ေ့သာ အကျင်ေ့ပတညး်။ ထိ6သိ6ေ့သာ အကျင်က့ိ6 
ကျင်ေ့သာသNတိ6သ့ည ်ဘ6ရား သခင၏်<ိ6ငင်ေံတာ်ကိ6 အေမ ွမခbံကရ... 

:+ငယ်ာက0ပ် ဩဝါဒစာ ၄:၁၊ ၈-၁သငတ်ိ6တ့ငွစ်စတ်ိ6ကြ်ခငး်၊ ရနေ်တွR ြခငး်သည ်အဘယအ်ေbကာငး် 
ေbကာင်ြ့ဖစသ်နညး်။ သငတ်ိ6အ့ဂ� ါ များ၌ စစ]်ပိVငေ်သာ ကေိလသာ ကာမစတိေ်bကာင် ့ြဖစသ်ည ်

မဟ6တေ်လာ။ ၈ အြပစ/်0ိေသာသNတိ6 ့၊ သငတ်ိ6လ့ကက်ိ6 စငb်ကယေ်စbကေလာ။့ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရတတွေ်သာငဝ််ဗာ ၉:၄၁ -အသငတ်ိ6သ့ညေ်ပါပ့ါးစာွလညး်ေကာငး်၊ေလးလစံာွလညး်ေကာငး်၊(သန ်

စမွ်းသည ်ြဖစေ်စ၊ မသနစ်မွ်းသညြ်ဖစေ်စ၊ ဝ]ဖိVးသညြ်ဖစေ်စ၊ ပိနခ်ျံVးသညြ်ဖစေ်စ၊<6ပျိVသညြ်ဖစေ်စ၊ 
အိ6မငး် သညြ်ဖစေ်စ၊ ရ,ငလ်နး်သညြ်ဖစေ်စ၊ ပျငး်ရိသညြ်ဖစေ်စ၊ ဥစoာပစoညး်Zကယဝ် ချမ်းသာသည ်

ြဖစေ်စ၊ဆငး်ရဲ<မွ်းပါးသညြ်ဖစေ်စ၊ခရီးသာွးရနအ်စးီအနငး်/0ိသညြ်ဖစေ်စ၊မ/0ိသညြ်ဖစေ်စ၊အားလပ် 

ခငွ့/်0ိသညြ်ဖစေ်စ၊ မ/0ိသညြ်ဖစေ်စ) မိမိတိ6အ့မိ်များမ0(စစခ်ျီ)ထကွb်က၍ အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏် 

လမ်းေတာ်၌ မိမိတိ6၏့ဥစoာပစoညး်များြဖင့လ်ညး်ေကာငး်၊ မိမိတိ6၏့ အသကဇီ်ဝိနမ်ျားြဖင့လ်ညး် 
ေကာငး်၊ စစမ်က]်ပိVငဆ်ိ6င ်တိ6ကခ်ိ6က ်bကေလက6န။် ဤသည ်အကယ၍် အသငတ်ိ6သ့တိတ ်

bကပါ လdင ်အသငတ်ိ6အ့ဖိ6 ့ အေကာငး်ဆံ6းပင ်ြဖစေ်ပသတညး်။ 

အန်ကးီ ၂၉:၆- အမ0နေ်သာ်ကား မညသ်Nမဆိ6 eကVိးပမ်းေဆာငရွ်ကခ်ဲမ့N ထိ6သNသည ်မိမိအကျိVးင0ာ 

eကVိးပမ်းေဆာငရွ်ကသ်ညသ်ာ ြဖစေ်ချသည။် 

စWရစဆ်ဖ်ွ ၆၁:၁၁ -အသငတ်ိ6သ့ည ်

အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတအ်ားလညး်ေကာငး်၊ထိ6အ/0ငြ်မတ၏်ရစNလ ်တမနေ်တာ်ြမတအ်ား 
လညး်ေကာငး်၊ သကဝ်ငယ်ံ6bကညb်ကရေပမည။် ၎ငး်ြပင ်အသငတ်ိ6သ့ည ်မိမိ တိ6 ့ 
ပစoညး်ဥစoာများြဖင့လ်ညး်ေကာငး်၊ မိမိတိ6၏့ အသကဇီ်ဝိနမ်ျားြဖင့လ်ညး်ေကာငး်၊ အလ> ာဟ ်

အ/0င ်ြမတ၏်လမ်းေတာ်၌ သကစ်နွ ့e်ကVိးပမ်းbကရေပမည။် ဤသည ်အကယ၍် 

အသငတ်ိ6သ့/ိ0ိbက သညြ်ဖစမ်N အသငတ်ိ6အ့ဖိ6 ့ အေကာငး်ဆံ6းပငြ်ဖစ၏်။ 
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်ယေနယ့ံ05ကညသ်Wများကိ0 အကယ၍် 

မိမိတိ0၏့ကိ0ယပိ်0ငအ်သတိရား*+င် ့ဆန်က့ျငေ်နေစကာမW 
ယံ05ကညြ်ခငး်မတWေသာသWများအား သတပ်စရ်န်အလိ0:+ိပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ အလိ0မ:+ိပါ  /  အလိ0:+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တမန်ေတာ်ဝတ~ [ ၂၄:၁၆-ထိ6ေbကာင်၊့ ဘ6ရားသခငက်ိ6ြပစမ်0ား]ပီ၊ လNတိ6က့ိ6 ြပစမ်0ား]ပီဟ6 
ကိ6ယစ်တိ ်<0လံ6းသညက်ိ6ယ၌် အြပစတ်ငခ်ငွ်<့ 0င်အ့စFကငး်လတွမ်ညအ်ေbကာငး် 
အကk<်6ပ်သည ်eကVိးစားအား ထ6တပ်ါ၏။  

တေိမာေသဩဝါဒစာပ�မေစာင ်၁:၅ - ထိ6သိ6ပ့ညတထ်ားြခငး်၏အချVပ်အြခာမNကား၊ 
စငb်ကယ ်ေသာ စတိ<်0လံ6း<0င်၎့ငး်၊ကိ6ယက်ိ6ကိ6ယသ်ေိသာ စတိb်ကညလ်ငြ်ခငး်<0င်၎့ငး်၊ 
မ0နေ်သာယံ6bကညြ်ခငး် <0င်၎့ငး်၊ စပ်ဆိ6ငေ်သာ ချစြ်ခငး်ေမတ{ ာြဖစသ်တညး်။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၂၁၆-(အိ6-မ6အမ်ငန်အ်ေပါငး်တိ6 ့)အသငတ်ိ6 ့ အေပuဝယစ်စမ်က]်ပိVငဆ်ိ6ငတ်ိ6ကခ်ိ6က ်ြခငး် 
သည ်ဖရဿ ်ြပsာနး်]ပီး ြဖစေ်ချ]ပီ။ အမ0နစ်ငစ်စ ်ထိ6စစမ်က]်ပိVငဆ်ိ6င ်တိ6ကခ်ိ6ကြ်ခငး်သည ်အသင ်

တိ6အ့ဖိ6 ့(သဘာဝအေလျာက)်ရံွ/0ာစကဆ်6ပ်(ဝနေ်လး)ဘယွရ်ာပင ်ြဖစေ်ချသည။် သိ6ရ့ာတငွ ်အသင ်

တိ6သ့ည ်တစစ်ံ6တစရ်ာကိ6 ရံွ/0ာစကဆ်6ပ်ေသာ်လညး် စငစ်စမ်0ာ ထိ6အရာသညအ်သငတ်ိ6အ့ဖိ6 ့ 
အေကာငး်ြဖစတ်နရ်ာ၏။ ထိ6နညး် တNပင ်အသငတ်ိ6သ့ည ်တစစ်ံ6တစရ်ာကိ6 <0စသ်ကေ်သာ်လညး် စင ်

စစ ်မ0ာ ထိ6အရာသည ်အသငတ်ိ6အ့ဖိ6 ့ အဆိ6းြဖစတ်နရ်ာသည။်  
မ+တခ်ျက။် Cf. ဟဒးီစေ်တာ်, ဆဟွဒီမွ်တစ်လင ်၄၆၆၁-၄၆၆၂၊ Ch. ၇၈၉  
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မိမိတိ0*့ +င်ယ့ံ05ကညြ်ခငး်မတWေသာသWများကိ0 ဆန်က့ျငေ်သာ�က[ိးပမ်းအားထ0တမ်B*+င် ့
တိ0က ်ခိ0ကမ်Bများသည ်အေြခခံအားြဖင်ေ့ကာငး်ေသာအရာအြဖစြ်မငပ်ါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ မြမငပ်ါ  /  ြမငသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဂလာတဩိဝါဒစာ ၅:၁၉-၂၁ -၁၉ဇာတပိကတအိကျင်တ့ိ6သ့ညထ်င/်0ားbက၏။ ထိ6အကျင်တ့ိ6 ့ 
မNကား  ၂၀.. ရန]်ငVိးဖွဲ R ြခငး်၊ ရနေ်တွR ြခငး်၊ ဂ6ဏ]်ပိVငြ်ခငး်၊ အမျကထ်ကွြ်ခငး်၊ ြငငး်ခ6နြ်ခငး်၊ 
အချငး်ချငး်ကွ ဲြပားြခငး်၊ ၂၁ သNအ့ကျိVးကိ6ြငzစNြခငး်၊ လNအသကက်ိ6သတြ်ခငး်၊ ယစမ်ျိVးကိ6 
ေသာကb်ကzးြခငး်၊ ပွဲ လ6ပ်ြခငး်မ0စ၍ ထိ6သိ6ေ့သာ အကျင်ေ့ပတညး်။ ထိ6သိ6ေ့သာ အကျင်က့ိ6 
ကျင်ေ့သာသNတိ6သ့ည ်ဘ6ရား သခင၏်<ိ6ငင်ေံတာ်ကိ6 အေမ ွမခbံကရ... 

:+ငယ်ာက0ပ် ဩဝါဒစာ ၄:၁၊ ၈-၁သငတ်ိ6တ့ငွစ်စတ်ိ6ကြ်ခငး်၊ ရနေ်တွR ြခငး်သည ်အဘယအ်ေbကာငး် 
ေbကာင်ြ့ဖစသ်နညး်။ သငတ်ိ6အ့ဂ� ါ များ၌ စစ]်ပိVငေ်သာ ကေိလသာ ကာမစတိေ်bကာင် ့ြဖစသ်ည ်

မဟ6တေ်လာ။ ၈ အြပစ/်0ိေသာသNတိ6 ့၊ သငတ်ိ6လ့ကက်ိ6 စငb်ကယေ်စbကေလာ။့ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရတတွေ်သာငဝ််ဗာ ၉:၄၁ -အသငတ်ိ6သ့ညေ်ပါပ့ါးစာွလညး်ေကာငး်၊ေလးလစံာွလညး်ေကာငး်၊(သန ်

စမွ်းသည ်ြဖစေ်စ၊ မသနစ်မွ်းသညြ်ဖစေ်စ၊ ဝ]ဖိVးသညြ်ဖစေ်စ၊ ပိနခ်ျံVးသညြ်ဖစေ်စ၊<6ပျိVသညြ်ဖစေ်စ၊ 
အိ6မငး် သညြ်ဖစေ်စ၊ ရ,ငလ်နး်သညြ်ဖစေ်စ၊ ပျငး်ရိသညြ်ဖစေ်စ၊ ဥစoာပစoညး်Zကယဝ် ချမ်းသာသည ်

ြဖစေ်စ၊ဆငး်ရဲ<မွ်းပါးသညြ်ဖစေ်စ၊ခရီးသာွးရနအ်စးီအနငး်/0ိသညြ်ဖစေ်စ၊မ/0ိသညြ်ဖစေ်စ၊အားလပ် 

ခငွ့/်0ိသညြ်ဖစေ်စ၊ မ/0ိသညြ်ဖစေ်စ) မိမိတိ6အ့မိ်များမ0(စစခ်ျီ)ထကွb်က၍ အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏် 

လမ်းေတာ်၌ မိမိတိ6၏့ဥစoာပစoညး်များြဖင့လ်ညး်ေကာငး်၊ မိမိတိ6၏့ အသကဇီ်ဝိနမ်ျားြဖင့လ်ညး် 
ေကာငး်၊ စစမ်က]်ပိVငဆ်ိ6င ်တိ6ကခ်ိ6က ်bကေလက6န။် ဤသည ်အကယ၍် အသငတ်ိ6သ့တိတ ်

bကပါ လdင ်အသငတ်ိ6အ့ဖိ6 ့ အေကာငး်ဆံ6းပင ်ြဖစေ်ပသတညး်။ 

အန်ကးီ ၂၉:၆- အမ0နေ်သာ်ကား မညသ်Nမဆိ6 eကVိးပမ်းေဆာငရွ်ကခ်ဲမ့N ထိ6သNသည ်မိမိအကျိVးင0ာ 

eကVိးပမ်းေဆာငရွ်ကသ်ညသ်ာ ြဖစေ်ချသည။် 

စWရစဆ်ဖ်ွ ၆၁:၁၁ -အသငတ်ိ6သ့ည ်

အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတအ်ားလညး်ေကာငး်၊ထိ6အ/0ငြ်မတ၏်ရစNလ ်တမနေ်တာ်ြမတအ်ား 
လညး်ေကာငး်၊ သကဝ်ငယ်ံ6bကညb်ကရေပမည။် ၎ငး်ြပင ်အသငတ်ိ6သ့ည ်မိမိ တိ6 ့ 
ပစoညး်ဥစoာများြဖင့လ်ညး်ေကာငး်၊ မိမိတိ6၏့ အသကဇီ်ဝိနမ်ျားြဖင့လ်ညး်ေကာငး်၊ အလ> ာဟ ်

အ/0င ်ြမတ၏်လမ်းေတာ်၌ သကစ်နွ ့e်ကVိးပမ်းbကရေပမည။် ဤသည ်အကယ၍် 

အသငတ်ိ6သ့/ိ0ိbက သညြ်ဖစမ်N အသငတ်ိ6အ့ဖိ6 ့ အေကာငး်ဆံ6းပငြ်ဖစ၏်။ 
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်ယေနယ့ံ05ကညသ်Wများကိ0 အကယ၍် 

မိမိတိ0၏့ကိ0ယပိ်0ငအ်သတိရား*+င် ့ဆန်က့ျငေ်နေစကာမW 
ယံ05ကညြ်ခငး်မတWေသာသWများအား သတပ်စရ်န်အလိ0:+ိပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ အလိ0မ:+ိပါ  /  အလိ0:+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တမန်ေတာ်ဝတ~ [ ၂၄:၁၆-ထိ6ေbကာင်၊့ ဘ6ရားသခငက်ိ6ြပစမ်0ား]ပီ၊ လNတိ6က့ိ6 ြပစမ်0ား]ပီဟ6 
ကိ6ယစ်တိ ်<0လံ6းသညက်ိ6ယ၌် အြပစတ်ငခ်ငွ်<့ 0င်အ့စFကငး်လတွမ်ညအ်ေbကာငး် 
အကk<်6ပ်သည ်eကVိးစားအား ထ6တပ်ါ၏။  

တေိမာေသဩဝါဒစာပ�မေစာင ်၁:၅ - ထိ6သိ6ပ့ညတထ်ားြခငး်၏အချVပ်အြခာမNကား၊ 
စငb်ကယ ်ေသာ စတိ<်0လံ6း<0င်၎့ငး်၊ကိ6ယက်ိ6ကိ6ယသ်ေိသာ စတိb်ကညလ်ငြ်ခငး်<0င်၎့ငး်၊ 
မ0နေ်သာယံ6bကညြ်ခငး် <0င်၎့ငး်၊ စပ်ဆိ6ငေ်သာ ချစြ်ခငး်ေမတ{ ာြဖစသ်တညး်။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၂၁၆-(အိ6-မ6အမ်ငန်အ်ေပါငး်တိ6 ့)အသငတ်ိ6 ့ အေပuဝယစ်စမ်က]်ပိVငဆ်ိ6ငတ်ိ6ကခ်ိ6က ်ြခငး် 
သည ်ဖရဿ ်ြပsာနး်]ပီး ြဖစေ်ချ]ပီ။ အမ0နစ်ငစ်စ ်ထိ6စစမ်က]်ပိVငဆ်ိ6င ်တိ6ကခ်ိ6ကြ်ခငး်သည ်အသင ်

တိ6အ့ဖိ6 ့(သဘာဝအေလျာက)်ရံွ/0ာစကဆ်6ပ်(ဝနေ်လး)ဘယွရ်ာပင ်ြဖစေ်ချသည။် သိ6ရ့ာတငွ ်အသင ်

တိ6သ့ည ်တစစ်ံ6တစရ်ာကိ6 ရံွ/0ာစကဆ်6ပ်ေသာ်လညး် စငစ်စမ်0ာ ထိ6အရာသညအ်သငတ်ိ6အ့ဖိ6 ့ 
အေကာငး်ြဖစတ်နရ်ာ၏။ ထိ6နညး် တNပင ်အသငတ်ိ6သ့ည ်တစစ်ံ6တစရ်ာကိ6 <0စသ်ကေ်သာ်လညး် စင ်

စစ ်မ0ာ ထိ6အရာသည ်အသငတ်ိ6အ့ဖိ6 ့ အဆိ6းြဖစတ်နရ်ာသည။်  
မ+တခ်ျက။် Cf. ဟဒးီစေ်တာ်, ဆဟွဒီမွ်တစ်လင ်၄၆၆၁-၄၆၆၂၊ Ch. ၇၈၉  
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မိမိတိ0*့ +င်ယ့ံ05ကညြ်ခငး်မတWေသာသWများကိ0 ဆန်က့ျငေ်သာ�က[ိးပမ်းအားထ0တမ်B*+င် ့
တိ0က ်ခိ0ကမ်Bများသည ်အေြခခံအားြဖင်ေ့ကာငး်ေသာအရာအြဖစြ်မငပ်ါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ မြမငပ်ါ  /  ြမငသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဂလာတဩိဝါဒစာ ၅:၁၉-၂၁ -၁၉ဇာတပိကတအိကျင်တ့ိ6သ့ညထ်င/်0ားbက၏။ ထိ6အကျင်တ့ိ6 ့ 
မNကား  ၂၀.. ရန]်ငVိးဖွဲ R ြခငး်၊ ရနေ်တွR ြခငး်၊ ဂ6ဏ]်ပိVငြ်ခငး်၊ အမျကထ်ကွြ်ခငး်၊ ြငငး်ခ6နြ်ခငး်၊ 
အချငး်ချငး်ကွ ဲြပားြခငး်၊ ၂၁ သNအ့ကျိVးကိ6ြငzစNြခငး်၊ လNအသကက်ိ6သတြ်ခငး်၊ ယစမ်ျိVးကိ6 
ေသာကb်ကzးြခငး်၊ ပွဲ လ6ပ်ြခငး်မ0စ၍ ထိ6သိ6ေ့သာ အကျင်ေ့ပတညး်။ ထိ6သိ6ေ့သာ အကျင်က့ိ6 
ကျင်ေ့သာသNတိ6သ့ည ်ဘ6ရား သခင၏်<ိ6ငင်ေံတာ်ကိ6 အေမ ွမခbံကရ... 

:+ငယ်ာက0ပ် ဩဝါဒစာ ၄:၁၊ ၈-၁သငတ်ိ6တ့ငွစ်စတ်ိ6ကြ်ခငး်၊ ရနေ်တွR ြခငး်သည ်အဘယအ်ေbကာငး် 
ေbကာင်ြ့ဖစသ်နညး်။ သငတ်ိ6အ့ဂ� ါ များ၌ စစ]်ပိVငေ်သာ ကေိလသာ ကာမစတိေ်bကာင် ့ြဖစသ်ည ်

မဟ6တေ်လာ။ ၈ အြပစ/်0ိေသာသNတိ6 ့၊ သငတ်ိ6လ့ကက်ိ6 စငb်ကယေ်စbကေလာ။့ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရတတွေ်သာငဝ််ဗာ ၉:၄၁ -အသငတ်ိ6သ့ညေ်ပါပ့ါးစာွလညး်ေကာငး်၊ေလးလစံာွလညး်ေကာငး်၊(သန ်

စမွ်းသည ်ြဖစေ်စ၊ မသနစ်မွ်းသညြ်ဖစေ်စ၊ ဝ]ဖိVးသညြ်ဖစေ်စ၊ ပိနခ်ျံVးသညြ်ဖစေ်စ၊<6ပျိVသညြ်ဖစေ်စ၊ 
အိ6မငး် သညြ်ဖစေ်စ၊ ရ,ငလ်နး်သညြ်ဖစေ်စ၊ ပျငး်ရိသညြ်ဖစေ်စ၊ ဥစoာပစoညး်Zကယဝ် ချမ်းသာသည ်

ြဖစေ်စ၊ဆငး်ရဲ<မွ်းပါးသညြ်ဖစေ်စ၊ခရီးသာွးရနအ်စးီအနငး်/0ိသညြ်ဖစေ်စ၊မ/0ိသညြ်ဖစေ်စ၊အားလပ် 

ခငွ့/်0ိသညြ်ဖစေ်စ၊ မ/0ိသညြ်ဖစေ်စ) မိမိတိ6အ့မိ်များမ0(စစခ်ျီ)ထကွb်က၍ အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏် 

လမ်းေတာ်၌ မိမိတိ6၏့ဥစoာပစoညး်များြဖင့လ်ညး်ေကာငး်၊ မိမိတိ6၏့ အသကဇီ်ဝိနမ်ျားြဖင့လ်ညး် 
ေကာငး်၊ စစမ်က]်ပိVငဆ်ိ6င ်တိ6ကခ်ိ6က ်bကေလက6န။် ဤသည ်အကယ၍် အသငတ်ိ6သ့တိတ ်

bကပါ လdင ်အသငတ်ိ6အ့ဖိ6 ့ အေကာငး်ဆံ6းပင ်ြဖစေ်ပသတညး်။ 

အန်ကးီ ၂၉:၆- အမ0နေ်သာ်ကား မညသ်Nမဆိ6 eကVိးပမ်းေဆာငရွ်ကခ်ဲမ့N ထိ6သNသည ်မိမိအကျိVးင0ာ 

eကVိးပမ်းေဆာငရွ်ကသ်ညသ်ာ ြဖစေ်ချသည။် 

စWရစဆ်ဖ်ွ ၆၁:၁၁ -အသငတ်ိ6သ့ည ်
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်ယေနယ့ံ05ကညသ်Wများကိ0 အကယ၍် 

မိမိတိ0၏့ကိ0ယပိ်0ငအ်သတိရား*+င် ့ဆန်က့ျငေ်နေစကာမW 
ယံ05ကညြ်ခငး်မတWေသာသWများအား သတပ်စရ်န်အလိ0:+ိပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ အလိ0မ:+ိပါ  /  အလိ0:+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တမန်ေတာ်ဝတ~ [ ၂၄:၁၆-ထိ6ေbကာင်၊့ ဘ6ရားသခငက်ိ6ြပစမ်0ား]ပီ၊ လNတိ6က့ိ6 ြပစမ်0ား]ပီဟ6 
ကိ6ယစ်တိ ်<0လံ6းသညက်ိ6ယ၌် အြပစတ်ငခ်ငွ်<့ 0င်အ့စFကငး်လတွမ်ညအ်ေbကာငး် 
အကk<်6ပ်သည ်eကVိးစားအား ထ6တပ်ါ၏။  

တေိမာေသဩဝါဒစာပ�မေစာင ်၁:၅ - ထိ6သိ6ပ့ညတထ်ားြခငး်၏အချVပ်အြခာမNကား၊ 
စငb်ကယ ်ေသာ စတိ<်0လံ6း<0င်၎့ငး်၊ကိ6ယက်ိ6ကိ6ယသ်ေိသာ စတိb်ကညလ်ငြ်ခငး်<0င်၎့ငး်၊ 
မ0နေ်သာယံ6bကညြ်ခငး် <0င်၎့ငး်၊ စပ်ဆိ6ငေ်သာ ချစြ်ခငး်ေမတ{ ာြဖစသ်တညး်။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၂၁၆-(အိ6-မ6အမ်ငန်အ်ေပါငး်တိ6 ့)အသငတ်ိ6 ့ အေပuဝယစ်စမ်က]်ပိVငဆ်ိ6ငတ်ိ6ကခ်ိ6က ်ြခငး် 
သည ်ဖရဿ ်ြပsာနး်]ပီး ြဖစေ်ချ]ပီ။ အမ0နစ်ငစ်စ ်ထိ6စစမ်က]်ပိVငဆ်ိ6င ်တိ6ကခ်ိ6ကြ်ခငး်သည ်အသင ်

တိ6အ့ဖိ6 ့(သဘာဝအေလျာက)်ရံွ/0ာစကဆ်6ပ်(ဝနေ်လး)ဘယွရ်ာပင ်ြဖစေ်ချသည။် သိ6ရ့ာတငွ ်အသင ်

တိ6သ့ည ်တစစ်ံ6တစရ်ာကိ6 ရံွ/0ာစကဆ်6ပ်ေသာ်လညး် စငစ်စမ်0ာ ထိ6အရာသညအ်သငတ်ိ6အ့ဖိ6 ့ 
အေကာငး်ြဖစတ်နရ်ာ၏။ ထိ6နညး် တNပင ်အသငတ်ိ6သ့ည ်တစစ်ံ6တစရ်ာကိ6 <0စသ်ကေ်သာ်လညး် စင ်

စစ ်မ0ာ ထိ6အရာသည ်အသငတ်ိ6အ့ဖိ6 ့ အဆိ6းြဖစတ်နရ်ာသည။်  
မ+တခ်ျက။် Cf. ဟဒးီစေ်တာ်, ဆဟွဒီမွ်တစ်လင ်၄၆၆၁-၄၆၆၂၊ Ch. ၇၈၉  
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မိမိတိ0*့ +င်ယ့ံ05ကညြ်ခငး်မတWေသာသWများကိ0 ဆန်က့ျငေ်သာ�က[ိးပမ်းအားထ0တမ်B*+င် ့
တိ0က ်ခိ0ကမ်Bများသည ်အေြခခံအားြဖင်ေ့ကာငး်ေသာအရာအြဖစြ်မငပ်ါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ မြမငပ်ါ  /  ြမငသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဂလာတဩိဝါဒစာ ၅:၁၉-၂၁ -၁၉ဇာတပိကတအိကျင်တ့ိ6သ့ညထ်င/်0ားbက၏။ ထိ6အကျင်တ့ိ6 ့ 
မNကား  ၂၀.. ရန]်ငVိးဖွဲ R ြခငး်၊ ရနေ်တွR ြခငး်၊ ဂ6ဏ]်ပိVငြ်ခငး်၊ အမျကထ်ကွြ်ခငး်၊ ြငငး်ခ6နြ်ခငး်၊ 
အချငး်ချငး်ကွ ဲြပားြခငး်၊ ၂၁ သNအ့ကျိVးကိ6ြငzစNြခငး်၊ လNအသကက်ိ6သတြ်ခငး်၊ ယစမ်ျိVးကိ6 
ေသာကb်ကzးြခငး်၊ ပွဲ လ6ပ်ြခငး်မ0စ၍ ထိ6သိ6ေ့သာ အကျင်ေ့ပတညး်။ ထိ6သိ6ေ့သာ အကျင်က့ိ6 
ကျင်ေ့သာသNတိ6သ့ည ်ဘ6ရား သခင၏်<ိ6ငင်ေံတာ်ကိ6 အေမ ွမခbံကရ... 

:+ငယ်ာက0ပ် ဩဝါဒစာ ၄:၁၊ ၈-၁သငတ်ိ6တ့ငွစ်စတ်ိ6ကြ်ခငး်၊ ရနေ်တွR ြခငး်သည ်အဘယအ်ေbကာငး် 
ေbကာင်ြ့ဖစသ်နညး်။ သငတ်ိ6အ့ဂ� ါ များ၌ စစ]်ပိVငေ်သာ ကေိလသာ ကာမစတိေ်bကာင် ့ြဖစသ်ည ်

မဟ6တေ်လာ။ ၈ အြပစ/်0ိေသာသNတိ6 ့၊ သငတ်ိ6လ့ကက်ိ6 စငb်ကယေ်စbကေလာ။့ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရတတွေ်သာငဝ််ဗာ ၉:၄၁ -အသငတ်ိ6သ့ညေ်ပါပ့ါးစာွလညး်ေကာငး်၊ေလးလစံာွလညး်ေကာငး်၊(သန ်

စမွ်းသည ်ြဖစေ်စ၊ မသနစ်မွ်းသညြ်ဖစေ်စ၊ ဝ]ဖိVးသညြ်ဖစေ်စ၊ ပိနခ်ျံVးသညြ်ဖစေ်စ၊<6ပျိVသညြ်ဖစေ်စ၊ 
အိ6မငး် သညြ်ဖစေ်စ၊ ရ,ငလ်နး်သညြ်ဖစေ်စ၊ ပျငး်ရိသညြ်ဖစေ်စ၊ ဥစoာပစoညး်Zကယဝ် ချမ်းသာသည ်

ြဖစေ်စ၊ဆငး်ရဲ<မွ်းပါးသညြ်ဖစေ်စ၊ခရီးသာွးရနအ်စးီအနငး်/0ိသညြ်ဖစေ်စ၊မ/0ိသညြ်ဖစေ်စ၊အားလပ် 

ခငွ့/်0ိသညြ်ဖစေ်စ၊ မ/0ိသညြ်ဖစေ်စ) မိမိတိ6အ့မိ်များမ0(စစခ်ျီ)ထကွb်က၍ အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏် 

လမ်းေတာ်၌ မိမိတိ6၏့ဥစoာပစoညး်များြဖင့လ်ညး်ေကာငး်၊ မိမိတိ6၏့ အသကဇီ်ဝိနမ်ျားြဖင့လ်ညး် 
ေကာငး်၊ စစမ်က]်ပိVငဆ်ိ6င ်တိ6ကခ်ိ6က ်bကေလက6န။် ဤသည ်အကယ၍် အသငတ်ိ6သ့တိတ ်

bကပါ လdင ်အသငတ်ိ6အ့ဖိ6 ့ အေကာငး်ဆံ6းပင ်ြဖစေ်ပသတညး်။ 

အန်ကးီ ၂၉:၆- အမ0နေ်သာ်ကား မညသ်Nမဆိ6 eကVိးပမ်းေဆာငရွ်ကခ်ဲမ့N ထိ6သNသည ်မိမိအကျိVးင0ာ 

eကVိးပမ်းေဆာငရွ်ကသ်ညသ်ာ ြဖစေ်ချသည။် 

စWရစဆ်ဖ်ွ ၆၁:၁၁ -အသငတ်ိ6သ့ည ်
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်နဗီတမန်ေတာမိ်0ဟာမကအ်ားအစ_လာမ်ဘာသာြပန်*့+ံေ့စရန် 

ကျlးေကျာ် စစပဲွ်မျိ[းစံ0ကိ0စတငရ်န် တိ0ကတ်န်ွးအားေပးခဲပ့ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ အားမေပးခဲပ့ါ  /  အားေပးခဲသ့ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၈:၃၆ - ေယr\က၊ ငါ၏<ိ6ငင်သံည ်ဤေလာက<0င်မ့စပ်ဆိ6င။် ငါ၏<ိ6ငင် ံသည ်

ဤေလာက<0င် ့စပ်ဆိ6ငလ်dင၊် ငါသည ်ယ6ဒလNတိ6လ့ကသ်ိ6မ့ေရာကေ်စြခငး်င0ါ၊ ငါ၏လNတိ6 ့ 
သညတ်ိ6ကလ်0နb်ကလမိ်မ့ည။် ယခ6မNကား ငါ၏<ိ6ငင်သံည ်ဤေဒသအရပ်<0င်မ့စပ်ဆိ6ငဟ်6 မိန်ေ့တာ် မN၏။  
 ေကာရိ *g [ဩဝါသစာဒ0တယိေစာင ်၁၀:၃-၅ -  ၃ ဇာတပိကတအိလိ6သိ6 ့ လိ6က၍် စစတ်ိ6ကb်ကသည ်

မဟ6တ။် ၄ ငါတိ6စ့စတ်ိ6က၍်သံ6းစွေဲသာ လကန်ကသ်ည ်ဇာတပိကတလိကန်ကမ်ဟ6တ။်  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
၁။ ဗဒရ်စစပ်ွဲ (မတ ်၆၂၄) 

   စNရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၁၃ <0င် ့၁၂၃၊ စNရဟအ်နံဖ်ား ၈:၅-၁၉ <0င် ့၄၁-၄၄ 

၂။ အNဟဒွစ်စပ်ွဲ (မတ ်၆၂၅) 

   စNရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၁၂၁-၁၂၂၊ ၃:၁၄၀ <0င် ့၁၆၅-၁၇၂ 

၃။ ဟနး်ဒကခ်စ်စပ်ွဲ (ေမ ၆၂၇) The Trench 

   စNရဟအ်ဟဇ််ဇာ ၃၃:၉-၁၂ <0င် ့၂၅-၂၇ 

၄။ ဟNဒါဘယီာစစပ်ွဲ (မတ ်၆၂၈) 

   စNရဟဖ်သဟ် ်၄၈:၁-၃ <0င် ့၂၂-၂၇  

၅။ မNသာွစစပ်ွဲ (မတ ်၆၂၉) စNရဟဘ်ကက်ရာ ၂:၁၉၁-၁၉၃ 

၆။ ဟိ6<ိ6ငရ်ာစစပ်ွဲ (bသဂ6တ ်၆၃၀)  

   တဗ်ဘ ီ၉:၂၅-၂၇  

၇။ တဘီNကစ်စပ်ွဲ (ေအာကတ်ိ6ဘာ ၆၃၀) တဗ်ဘ ီ၉:၃၈-၄၀   

   ၄၂-၅၂၊ ၆၅-၆၆၊ ၈၁-၈၃၊ ၈၆-၈၇၊ ၉၀၊ ၉၃၊ ၁၁၇ 

၈။ မက� ဟစ်စပ်ွဲ (ဒဇီငဘ်ာ ၆၃၀) တဗ်ဘ ီ 

၉:၁၂၊ ကာဆာက ်၂၈:၈၅၊ စNရစဆ်ဖ်ွ ၆၁:၁၃၊ စNရဟန်ဆရ်ွ ၁၁၀:၁-၃ 

၁၇၀။. 170 

သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်များတငွ ်

*Bတက်ပတေ်တာ်တငွပ်ါဝငေ်သာသWများအားဆန်က့ျင ်တိ0ကခ်ိ0ကရ်န် တိ0ကတ်န်ွးအားေပး 

ပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ အားမေပးပါ  /  အားေပးသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေရာမဩဝါဒစာ ၁၂:၁၈ - လNအေပါငး်တိ6ေ့/0 R မ0ာ တင်တ့ယေ်လျာကပ်တေ်သာအကျင်က့ိ6 bကစံည ်

bကေလာ။့ သငတ်ိ6သ့ည ်တတ<်ိ6ငသ်မdအတိ6ငး် လNအေပါငး်တိ6<့ 0င် ့အသင်အ့တင်ေ့နbကေလာ။့ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
တဗ်ဘ ီ၉:၂၉- တဗ်ဘ ီ၉:၂၉-(အိ6-မ6အမ်ငန် ်သကဝ်ငယ်ံ6bကညသ်Nအေပါငး်တိ6)့အသငတ်ိ6သ့ည ်
အတတိေ်ခတ ်ကျမ်း ဂနရ်/0ိေသာ သNတိ6က့ိ6(မိမိတိ6၏့)လကြ်ဖင့ ်ေအာကe်ကVိR၍ 
လNခနွေ်တာက်ိ6bကညြ်ဖzစာွ ဆကသ်ြခငး် မြပVသမd ကာလပတလ်ံ6း 
တိ6ကခ်ိ6ကb်ကေလက6န။်ထိ6သNတိ6သ့ည ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတက်ိ6လညး် ယံ6 bကညb်ကသညမ်ဟ6တေ်ပ။  
စWရဟအ်ဟဇ််ဇာဖ် ၃၃:၂၆-ထိ6မ0တစပ်ါး ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည ်၎ငး်တိ6အ့ားကNညေီထာကမ်ခဲb့ကက6န ်

ေသာ ကျမ်းဂနရ်/0ိသNတိ6အ့ား၎ငး်တိ6၏့ခတံပ်များမ0ထကွေ်စေတာ်မNခဲသ့ည့ြ်ပင၎်ငး်တိ6၏့စတိ<်0လံ6း 
များတငွ ်ေbကာကရံွ်Rထတိလ်န ့မ်\ကိ6 ထည့သ်ငွး်ေတာ်မNခဲရ့ာအသငတ်ိ6သ့ည ်၎ငး်တိ6အ့နက ်လNတစစ်6 
ကိ6 သတြ်ဖတလ်ျက/်0ိbက]ပီး၊ လNတစစ်6ကိ6မNကား(သံ6ပ့နး်များအြဖစ)်ဖမ်းဆးီချVပ်ေ<0ာငb်ကက6န၏်။ 
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်နဗီတမန်ေတာမိ်0ဟာမကအ်ားအစ_လာမ်ဘာသာြပန်*့+ံေ့စရန် 

ကျlးေကျာ် စစပဲွ်မျိ[းစံ0ကိ0စတငရ်န် တိ0ကတ်န်ွးအားေပးခဲပ့ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ အားမေပးခဲပ့ါ  /  အားေပးခဲသ့ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၈:၃၆ - ေယr\က၊ ငါ၏<ိ6ငင်သံည ်ဤေလာက<0င်မ့စပ်ဆိ6င။် ငါ၏<ိ6ငင် ံသည ်

ဤေလာက<0င် ့စပ်ဆိ6ငလ်dင၊် ငါသည ်ယ6ဒလNတိ6လ့ကသ်ိ6မ့ေရာကေ်စြခငး်င0ါ၊ ငါ၏လNတိ6 ့ 
သညတ်ိ6ကလ်0နb်ကလမိ်မ့ည။် ယခ6မNကား ငါ၏<ိ6ငင်သံည ်ဤေဒသအရပ်<0င်မ့စပ်ဆိ6ငဟ်6 မိန်ေ့တာ ်မN၏။  
 ေကာရိ *g [ဩဝါသစာဒ0တယိေစာင ်၁၀:၃-၅ -  ၃ ဇာတပိကတအိလိ6သိ6 ့ လိ6က၍် စစတ်ိ6ကb်ကသည ်

မဟ6တ။် ၄ ငါတိ6စ့စတ်ိ6က၍်သံ6းစွေဲသာ လကန်ကသ်ည ်ဇာတပိကတလိကန်ကမ်ဟ6တ။်  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
၁။ ဗဒရ်စစပ်ွဲ (မတ ်၆၂၄) 

   စNရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၁၃ <0င် ့၁၂၃၊ စNရဟအ်နံဖ်ား ၈:၅-၁၉ <0င် ့၄၁-၄၄ 

၂။ အNဟဒွစ်စပ်ွဲ (မတ ်၆၂၅) 

   စNရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၁၂၁-၁၂၂၊ ၃:၁၄၀ <0င် ့၁၆၅-၁၇၂ 

၃။ ဟနး်ဒကခ်စ်စပ်ွဲ (ေမ ၆၂၇) The Trench 

   စNရဟအ်ဟဇ််ဇာ ၃၃:၉-၁၂ <0င် ့၂၅-၂၇ 

၄။ ဟNဒါဘယီာစစပ်ွဲ (မတ ်၆၂၈) 

   စNရဟဖ်သဟ် ်၄၈:၁-၃ <0င် ့၂၂-၂၇  

၅။ မNသာွစစပ်ွဲ (မတ ်၆၂၉) စNရဟဘ်ကက်ရာ ၂:၁၉၁-၁၉၃ 

၆။ ဟိ6<ိ6ငရ်ာစစပ်ွဲ (bသဂ6တ ်၆၃၀)  

   တဗ်ဘ ီ၉:၂၅-၂၇  

၇။ တဘီNကစ်စပ်ွဲ (ေအာကတ်ိ6ဘာ ၆၃၀) တဗ်ဘ ီ၉:၃၈-၄၀   

   ၄၂-၅၂၊ ၆၅-၆၆၊ ၈၁-၈၃၊ ၈၆-၈၇၊ ၉၀၊ ၉၃၊ ၁၁၇ 

၈။ မက� ဟစ်စပ်ွဲ (ဒဇီငဘ်ာ ၆၃၀) တဗ်ဘ ီ 

၉:၁၂၊ ကာဆာက ်၂၈:၈၅၊ စNရစဆ်ဖ်ွ ၆၁:၁၃၊ စNရဟန်ဆရ်ွ ၁၁၀:၁-၃ 
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သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်များတငွ ်

*Bတက်ပတေ်တာ်တငွပ်ါဝငေ်သာသWများအားဆန်က့ျင ်တိ0ကခ်ိ0ကရ်န် တိ0ကတ်န်ွးအားေပး 

ပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ အားမေပးပါ  /  အားေပးသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေရာမဩဝါဒစာ ၁၂:၁၈ - လNအေပါငး်တိ6ေ့/0 R မ0ာ တင်တ့ယေ်လျာကပ်တေ်သာအကျင်က့ိ6 bကစံည ်

bကေလာ။့ သငတ်ိ6သ့ည ်တတ<်ိ6ငသ်မdအတိ6ငး် လNအေပါငး်တိ6<့ 0င် ့အသင်အ့တင်ေ့နbကေလာ။့ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
တဗ်ဘ ီ၉:၂၉- တဗ်ဘ ီ၉:၂၉-(အိ6-မ6အမ်ငန် ်သကဝ်ငယ်ံ6bကညသ်Nအေပါငး်တိ6)့အသငတ်ိ6သ့ည ်
အတတိေ်ခတ ်ကျမ်း ဂနရ်/0ိေသာ သNတိ6က့ိ6(မိမိတိ6၏့)လကြ်ဖင့ ်ေအာကe်ကVိR၍ 
လNခနွေ်တာက်ိ6bကညြ်ဖzစာွ ဆကသ်ြခငး် မြပVသမd ကာလပတလ်ံ6း 
တိ6ကခ်ိ6ကb်ကေလက6န။်ထိ6သNတိ6သ့ည ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတက်ိ6လညး် ယံ6 bကညb်ကသညမ်ဟ6တေ်ပ။  
စWရဟအ်ဟဇ််ဇာဖ် ၃၃:၂၆-ထိ6မ0တစပ်ါး ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည ်၎ငး်တိ6အ့ားကNညေီထာကမ်ခဲb့ကက6န ်

ေသာ ကျမ်းဂနရ်/0ိသNတိ6အ့ား၎ငး်တိ6၏့ခတံပ်များမ0ထကွေ်စေတာ်မNခဲသ့ည့ြ်ပင၎်ငး်တိ6၏့စတိ<်0လံ6း 
များတငွ ်ေbကာကရံွ်Rထတိလ်န ့မ်\ကိ6 ထည့သ်ငွး်ေတာ်မNခဲရ့ာအသငတ်ိ6သ့ည ်၎ငး်တိ6အ့နက ်လNတစစ်6 
ကိ6 သတြ်ဖတလ်ျက/်0ိbက]ပီး၊ လNတစစ်6ကိ6မNကား(သံ6ပ့နး်များအြဖစ)်ဖမ်းဆးီချVပ်ေ<0ာငb်ကက6န၏်။ 
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်နဗီတမန်ေတာမိ်0ဟာမကအ်ားအစ_လာမ်ဘာသာြပန်*့+ံေ့စရန် 

ကျlးေကျာ် စစပဲွ်မျိ[းစံ0ကိ0စတငရ်န် တိ0ကတ်န်ွးအားေပးခဲပ့ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ အားမေပးခဲပ့ါ  /  အားေပးခဲသ့ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၈:၃၆ - ေယr\က၊ ငါ၏<ိ6ငင်သံည ်ဤေလာက<0င်မ့စပ်ဆိ6င။် ငါ၏<ိ6ငင် ံသည ်

ဤေလာက<0င် ့စပ်ဆိ6ငလ်dင၊် ငါသည ်ယ6ဒလNတိ6လ့ကသ်ိ6မ့ေရာကေ်စြခငး်င0ါ၊ ငါ၏လNတိ6 ့ 
သညတ်ိ6ကလ်0နb်ကလမိ်မ့ည။် ယခ6မNကား ငါ၏<ိ6ငင်သံည ်ဤေဒသအရပ်<0င်မ့စပ်ဆိ6ငဟ်6 မိန်ေ့တာ် မN၏။  
 ေကာရိ *g [ဩဝါသစာဒ0တယိေစာင ်၁၀:၃-၅ -  ၃ ဇာတပိကတအိလိ6သိ6 ့ လိ6က၍် စစတ်ိ6ကb်ကသည ်

မဟ6တ။် ၄ ငါတိ6စ့စတ်ိ6က၍်သံ6းစွေဲသာ လကန်ကသ်ည ်ဇာတပိကတလိကန်ကမ်ဟ6တ။်  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
၁။ ဗဒရ်စစပ်ွဲ (မတ ်၆၂၄) 

   စNရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၁၃ <0င် ့၁၂၃၊ စNရဟအ်နံဖ်ား ၈:၅-၁၉ <0င် ့၄၁-၄၄ 

၂။ အNဟဒွစ်စပ်ွဲ (မတ ်၆၂၅) 

   စNရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၁၂၁-၁၂၂၊ ၃:၁၄၀ <0င် ့၁၆၅-၁၇၂ 

၃။ ဟနး်ဒကခ်စ်စပ်ွဲ (ေမ ၆၂၇) The Trench 

   စNရဟအ်ဟဇ််ဇာ ၃၃:၉-၁၂ <0င် ့၂၅-၂၇ 

၄။ ဟNဒါဘယီာစစပ်ွဲ (မတ ်၆၂၈) 

   စNရဟဖ်သဟ် ်၄၈:၁-၃ <0င် ့၂၂-၂၇  

၅။ မNသာွစစပ်ွဲ (မတ ်၆၂၉) စNရဟဘ်ကက်ရာ ၂:၁၉၁-၁၉၃ 

၆။ ဟိ6<ိ6ငရ်ာစစပ်ွဲ (bသဂ6တ ်၆၃၀)  

   တဗ်ဘ ီ၉:၂၅-၂၇  

၇။ တဘီNကစ်စပ်ွဲ (ေအာကတ်ိ6ဘာ ၆၃၀) တဗ်ဘ ီ၉:၃၈-၄၀   

   ၄၂-၅၂၊ ၆၅-၆၆၊ ၈၁-၈၃၊ ၈၆-၈၇၊ ၉၀၊ ၉၃၊ ၁၁၇ 

၈။ မက� ဟစ်စပ်ွဲ (ဒဇီငဘ်ာ ၆၃၀) တဗ်ဘ ီ 

၉:၁၂၊ ကာဆာက ်၂၈:၈၅၊ စNရစဆ်ဖ်ွ ၆၁:၁၃၊ စNရဟန်ဆရ်ွ ၁၁၀:၁-၃ 
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သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်များတငွ ်

*Bတက်ပတေ်တာ်တငွပ်ါဝငေ်သာသWများအားဆန်က့ျင ်တိ0ကခ်ိ0ကရ်န် တိ0ကတ်န်ွးအားေပး 

ပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ အားမေပးပါ  /  အားေပးသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေရာမဩဝါဒစာ ၁၂:၁၈ - လNအေပါငး်တိ6ေ့/0 R မ0ာ တင်တ့ယေ်လျာကပ်တေ်သာအကျင်က့ိ6 bကစံည ်

bကေလာ။့ သငတ်ိ6သ့ည ်တတ<်ိ6ငသ်မdအတိ6ငး် လNအေပါငး်တိ6<့ 0င် ့အသင်အ့တင်ေ့နbကေလာ။့ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
တဗ်ဘ ီ၉:၂၉- တဗ်ဘ ီ၉:၂၉-(အိ6-မ6အမ်ငန် ်သကဝ်ငယ်ံ6bကညသ်Nအေပါငး်တိ6)့အသငတ်ိ6သ့ည ်
အတတိေ်ခတ ်ကျမ်း ဂနရ်/0ိေသာ သNတိ6က့ိ6(မိမိတိ6၏့)လကြ်ဖင့ ်ေအာကe်ကVိR၍ 
လNခနွေ်တာက်ိ6bကညြ်ဖzစာွ ဆကသ်ြခငး် မြပVသမd ကာလပတလ်ံ6း 
တိ6ကခ်ိ6ကb်ကေလက6န။်ထိ6သNတိ6သ့ည ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတက်ိ6လညး် ယံ6 bကညb်ကသညမ်ဟ6တေ်ပ။  
စWရဟအ်ဟဇ််ဇာဖ် ၃၃:၂၆-ထိ6မ0တစပ်ါး ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည ်၎ငး်တိ6အ့ားကNညေီထာကမ်ခဲb့ကက6န ်

ေသာ ကျမ်းဂနရ်/0ိသNတိ6အ့ား၎ငး်တိ6၏့ခတံပ်များမ0ထကွေ်စေတာ်မNခဲသ့ည့ြ်ပင၎်ငး်တိ6၏့စတိ<်0လံ6း 
များတငွ ်ေbကာကရံွ်Rထတိလ်န ့မ်\ကိ6 ထည့သ်ငွး်ေတာ်မNခဲရ့ာအသငတ်ိ6သ့ည ်၎ငး်တိ6အ့နက ်လNတစစ်6 
ကိ6 သတြ်ဖတလ်ျက/်0ိbက]ပီး၊ လNတစစ်6ကိ6မNကား(သံ6ပ့နး်များအြဖစ)်ဖမ်းဆးီချVပ်ေ<0ာငb်ကက6န၏်။ 
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်နဗီတမန်ေတာမိ်0ဟာမကအ်ားအစ_လာမ်ဘာသာြပန်*့+ံေ့စရန် 

ကျlးေကျာ် စစပဲွ်မျိ[းစံ0ကိ0စတငရ်န် တိ0ကတ်န်ွးအားေပးခဲပ့ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ အားမေပးခဲပ့ါ  /  အားေပးခဲသ့ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၈:၃၆ - ေယr\က၊ ငါ၏<ိ6ငင်သံည ်ဤေလာက<0င်မ့စပ်ဆိ6င။် ငါ၏<ိ6ငင် ံသည ်

ဤေလာက<0င် ့စပ်ဆိ6ငလ်dင၊် ငါသည ်ယ6ဒလNတိ6လ့ကသ်ိ6မ့ေရာကေ်စြခငး်င0ါ၊ ငါ၏လNတိ6 ့ 
သညတ်ိ6ကလ်0နb်ကလမိ်မ့ည။် ယခ6မNကား ငါ၏<ိ6ငင်သံည ်ဤေဒသအရပ်<0င်မ့စပ်ဆိ6ငဟ်6 မိန်ေ့တာ် မN၏။  
 ေကာရိ *g [ဩဝါသစာဒ0တယိေစာင ်၁၀:၃-၅ -  ၃ ဇာတပိကတအိလိ6သိ6 ့ လိ6က၍် စစတ်ိ6ကb်ကသည ်

မဟ6တ။် ၄ ငါတိ6စ့စတ်ိ6က၍်သံ6းစွေဲသာ လကန်ကသ်ည ်ဇာတပိကတလိကန်ကမ်ဟ6တ။်  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
၁။ ဗဒရ်စစပ်ွဲ (မတ ်၆၂၄) 

   စNရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၁၃ <0င် ့၁၂၃၊ စNရဟအ်နံဖ်ား ၈:၅-၁၉ <0င် ့၄၁-၄၄ 

၂။ အNဟဒွစ်စပ်ွဲ (မတ ်၆၂၅) 

   စNရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၁၂၁-၁၂၂၊ ၃:၁၄၀ <0င် ့၁၆၅-၁၇၂ 

၃။ ဟနး်ဒကခ်စ်စပ်ွဲ (ေမ ၆၂၇) The Trench 

   စNရဟအ်ဟဇ််ဇာ ၃၃:၉-၁၂ <0င် ့၂၅-၂၇ 

၄။ ဟNဒါဘယီာစစပ်ွဲ (မတ ်၆၂၈) 

   စNရဟဖ်သဟ် ်၄၈:၁-၃ <0င် ့၂၂-၂၇  

၅။ မNသာွစစပ်ွဲ (မတ ်၆၂၉) စNရဟဘ်ကက်ရာ ၂:၁၉၁-၁၉၃ 

၆။ ဟိ6<ိ6ငရ်ာစစပ်ွဲ (bသဂ6တ ်၆၃၀)  

   တဗ်ဘ ီ၉:၂၅-၂၇  

၇။ တဘီNကစ်စပ်ွဲ (ေအာကတ်ိ6ဘာ ၆၃၀) တဗ်ဘ ီ၉:၃၈-၄၀   

   ၄၂-၅၂၊ ၆၅-၆၆၊ ၈၁-၈၃၊ ၈၆-၈၇၊ ၉၀၊ ၉၃၊ ၁၁၇ 

၈။ မက� ဟစ်စပ်ွဲ (ဒဇီငဘ်ာ ၆၃၀) တဗ်ဘ ီ 

၉:၁၂၊ ကာဆာက ်၂၈:၈၅၊ စNရစဆ်ဖ်ွ ၆၁:၁၃၊ စNရဟန်ဆရ်ွ ၁၁၀:၁-၃ 
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သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်များတငွ ်

*Bတက်ပတေ်တာ်တငွပ်ါဝငေ်သာသWများအားဆန်က့ျင ်တိ0ကခ်ိ0ကရ်န် တိ0ကတ်န်ွးအားေပး 

ပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ အားမေပးပါ  /  အားေပးသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေရာမဩဝါဒစာ ၁၂:၁၈ - လNအေပါငး်တိ6ေ့/0 R မ0ာ တင်တ့ယေ်လျာကပ်တေ်သာအကျင်က့ိ6 bကစံည ်

bကေလာ။့ သငတ်ိ6သ့ည ်တတ<်ိ6ငသ်မdအတိ6ငး် လNအေပါငး်တိ6<့ 0င် ့အသင်အ့တင်ေ့နbကေလာ။့ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
တဗ်ဘ ီ၉:၂၉- တဗ်ဘ ီ၉:၂၉-(အိ6-မ6အမ်ငန် ်သကဝ်ငယ်ံ6bကညသ်Nအေပါငး်တိ6)့အသငတ်ိ6သ့ည ်
အတတိေ်ခတ ်ကျမ်း ဂနရ်/0ိေသာ သNတိ6က့ိ6(မိမိတိ6၏့)လကြ်ဖင့ ်ေအာကe်ကVိR၍ 
လNခနွေ်တာက်ိ6bကညြ်ဖzစာွ ဆကသ်ြခငး် မြပVသမd ကာလပတလ်ံ6း 
တိ6ကခ်ိ6ကb်ကေလက6န။်ထိ6သNတိ6သ့ည ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတက်ိ6လညး် ယံ6 bကညb်ကသညမ်ဟ6တေ်ပ။  
စWရဟအ်ဟဇ််ဇာဖ် ၃၃:၂၆-ထိ6မ0တစပ်ါး ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ည ်၎ငး်တိ6အ့ားကNညေီထာကမ်ခဲb့ကက6န ်

ေသာ ကျမ်းဂနရ်/0ိသNတိ6အ့ား၎ငး်တိ6၏့ခတံပ်များမ0ထကွေ်စေတာ်မNခဲသ့ည့ြ်ပင၎်ငး်တိ6၏့စတိ<်0လံ6း 
များတငွ ်ေbကာကရံွ်Rထတိလ်န ့မ်\ကိ6 ထည့သ်ငွး်ေတာ်မNခဲရ့ာအသငတ်ိ6သ့ည ်၎ငး်တိ6အ့နက ်လNတစစ်6 
ကိ6 သတြ်ဖတလ်ျက/်0ိbက]ပီး၊ လNတစစ်6ကိ6မNကား(သံ6ပ့နး်များအြဖစ)်ဖမ်းဆးီချVပ်ေ<0ာငb်ကက6န၏်။ 
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သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာများတငွယ်ေနယ့ံ05ကညသ်Wများကိ0မယံ05ကညသ်Wများအားဆန်ကျင်
ေသာ ရန်လိ0မBများ၊ ကျlးေကျာ်စစ*်+င်တ့ိ0ကခ်ိ0ကမ်Bများြပ[လ0ပ်ရန် အားေပးထားပါသလား။ 

(ဂျီဟတ)်  
သမ#ာကျမ်းစာ အားမေပးပါ  /  အားေပးသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၆:၁၂-အေbကာငး်မNကား၊ ငါတိ6သ့ညအ်ေသးွအသား/0ိေသာရနသ်Nတိ6<့ 0င် ့ဆိ6င]်ပိVင ်

တိ6ကလ်0နရ်bကသညမ်ဟ6တ။် အထဋွအ်ြမတတ်ိ6<့ 0င်၎့ငး်၊ အာဏာစကတ်ိ6<့ 0င်၎့ငး်၊ ေလာကေီမ0ာင ်

မိ6က၌် အစိ6းတရြပVလ6ပ်ေသာ မငး်တိ6<့ 0င်၎့ငး်၊ မိ6ဃး်ေကာငး်ကင၌်ေနေသာ နတဆ်ိ6းတိ6<့ 0င်၎့ငး်၊ 
ဆိ6င]်ပိVငတ်ိ6ကလ်0န ်ရbက၏။ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရာေနစာေအ ့၄:၇၆-၇၇-၇၆မ6အမ်ငန်တ်ိ6သ့ည ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏်လမ်းေတာ်၌ စစမ်က]်ပိVင ်

ဆိ6ငတ်ိ6ကခ်ိ6ကb်က၏။…၇၇…ထိ6သNတိ6အ့ေပu၌ စစမ်က]်ပိVငဆ်ိ6ငတ်ိ6ကခ်ိ6ကရ်န ်(အမိန ့ေ်တာ်သည)် 

အတည ်ြဖစလ်ာခဲေ့သာအခါ …. ထိ6သNတိ6က့ ေြပာဆိ6ခဲb့ကသညမ်0ာ“အိ6-ကkနေ်တာ်မျိVးတိ6၏့အ/0င၊် 
အ/0င ်ြမတသ်ည ်မညသ်ည့အ်တကွေ်bကာင့ ်စစမ်က ်]ပိVငဆ်ိ6ငတ်ိ6ကခ်ိ6ကြ်ခငး်ကိ6 ကkနေ်တာ်မျိVးတိ6 ့ 
အေပu ၌ သတမ်0တ ်အတညြ်ပVေတာမ်Nပါသနညး်။ အ/0ငြ်မတသ်ည ်ကkနေ်တာ်မျိVးတိ6အ့ားထပ်မံ၍ 

ရက ်အနညး်ငယ ်ေr,Rဆိ6ငး်ေပးေတာ်မNခဲပ့ါလdင ်ေတာေ်လစတွကား” ဟ6 ေလdာကထ်ား ပနb်ကားခဲ ့
bကက6နသ်ည။် (အိ6- နဗီတမနေ်တာ)်အသငသ်ည(်ယငး်တိ6အ့ား)ေလာကအီကျိVးခစံားမ\သညေ်ခတ{  
ခဏမdအဖိ6သ့ာြဖစ၍် ြပစမ်\ဒ6စrိ6ကတ်ိ6မ့0 bကFေ/0ာငေ်သာ သN (ေတာ်စင)် များအဖိ6 ့ ေနာငတ်မလနွ ်

ဘဝ (၏အကျိVးေကျးဇNးများ) သညသ်ာလdင ်အမနွအ်ြမတဆ်ံ6း ြဖစေ်ပသည။်  

မ+တခ်ျက။် ဂျီဟတ ်သိ0မ့ဟ0တ ်တိ0ကခိ်0ကြ်ခငး်အေ5ကာငး်သည ်ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွ ်အ�ကးီ 

ဆံ0းေသာေခါငး်စ� ြဖစသ်ည ်- ကျမ်းချကေ်ပါငး် ၆၂၃၆ မ+ ၁၃၉ ချက ်= ကျမ်းြမတ ်က0ရ်အာန်၏ 

ကျမ်းချက ်၄၅ ချကတ်ိ0ငး်တငွ ်၁ ချကသ်ည ်စစအ်ေ5ကာငး် ကျမ်းချကြ်ဖစ ်သည။် 

ကျlးေကျာ်ရန် လိ0စစက်ိ0 တဗ်ဘ ီ၉:၂၉ *+င် ့၁၂၃ တငွသ်င5်ကားေဖာြ်ပသည။်  
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်ယေနယ့ံ05ကညသ်Wများကိ0 အြခားေသာဘာသာဝငတ်စဉ်းီကိ0 အဓမ#လ0ယW 
တိ0ကခ်ိ0ကြ်ခငး်ကိ0 အားေပးပါမညလ်ား။  

သမ#ာကျမ်းစာ အားမေပးပါ  /  အားေပးသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၂၀:၁၅၊ ၁၇ - ၁၅သNဥ့စoာကိ6မခိ6း<0င်။့  ၁၇ကိ6ယ<်0င်စ့ပ်ဆိ6ငေ်သာသN၏အမိ်ကိ6 
တပ်မကလ်ိ6ချငေ်သာစတိမ်/0ိေစ<0င်။့ ကိ6ယ<်0င်စ့ပ်ဆိ6ငေ်သာသN၏မယား၊ သN၏ကkန ်ေယာကျ်ား၊ 
မိနး်မ၊ <ာွး၊ ြမညး်မ0စ၍ ကိ6ယ<်0င်စ့ပ်ဆိ6ငေ်သာသN၏ ဥစoာတစံ6တခ6ကိ6မd တပ်မကလ်ိ6ချငေ်သာစတိ ်

မ/0ိေစ<0င်ဟ့6 မိန်ေ့တာ်မN၏။ 

ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၄:၂၈-ခိ6းတတေ်သာသNသည ်ေနာကတ်ဖနမ်ခိ6းဘ၊ဲဆငး်ရဲေသာသNအား ေပးကမ်း 
ေဝင0ရန ်/0ိေစြခငး်င0ါ၊ မိမိ လက<်0င် ့ေကာငး်ေသာအလ6ပ်ကိ6 လ6ပ်ေဆာငအ်ားထ6တေ်စ။ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရာအန်ဖလ ်၈:၁၊ ၄၁ - တိ6<့ 0င့စ်ပ်လျFး၍ ေမးြမနး်bကက6နသ်ည။် အသငသ်ည(်၎ငး်တိ6အ့ားဤသိ6 ့) 
ေြဖbကားပါေလ။(အိ6ငါ၏တပည့သ်ာဝကအေပါငး်တိ6)့လကရ်ပစoညး်တိ6သ့ည(်စငစ်စအ်ားြဖင့)် 
အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ<်0င့ရ်စNလတ်မနေ်တာ်ပိ6ငဆ်ိ6ငေ်တာ်မNေသာပစoညး်များပငတ်ညး်၊...၄၁..အသင ်တိ6 ့ 
သည ်(စစမ်က ်]ပိVငဆ်ိ6င ်တိ6ကခ်ိ6ကရ်ာတငွ)် တစစ်ံ6တစရ်ာ လကရ်ပစoညး်များကိ6 ရ/0ိခဲb့ကပါမN၊ ထိ6 
ပစoညး်များအနကင်ါးပံ6တစပံ်6ကိ6 ဧကနစ်ငစ်စ ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်လညး်ေကာငး်၊ရစNလ ်

တမနေ်တာ်ြမတသ်ညလ်ညး်ေကာငး်၊ …. 
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သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာများတငွယ်ေနယ့ံ05ကညသ်Wများကိ0မယံ05ကညသ်Wများအားဆန်ကျင်
ေသာ ရန်လိ0မBများ၊ ကျlးေကျာ်စစ*်+င်တ့ိ0ကခ်ိ0ကမ်Bများြပ[လ0ပ်ရန် အားေပးထားပါသလား။ 

(ဂျီဟတ)်  
သမ#ာကျမ်းစာ အားမေပးပါ  /  အားေပးသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၆:၁၂-အေbကာငး်မNကား၊ ငါတိ6သ့ညအ်ေသးွအသား/0ိေသာရနသ်Nတိ6<့ 0င် ့ဆိ6င]်ပိVင ်

တိ6ကလ်0နရ်bကသညမ်ဟ6တ။် အထဋွအ်ြမတတ်ိ6<့ 0င်၎့ငး်၊ အာဏာစကတ်ိ6<့ 0င်၎့ငး်၊ ေလာကေီမ0ာင ်

မိ6က၌် အစိ6းတရြပVလ6ပ်ေသာ မငး်တိ6<့ 0င်၎့ငး်၊ မိ6ဃး်ေကာငး်ကင၌်ေနေသာ နတဆ်ိ6းတိ6<့ 0င်၎့ငး်၊ 
ဆိ6င]်ပိVငတ်ိ6ကလ်0န ်ရbက၏။ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရာေနစာေအ ့၄:၇၆-၇၇-၇၆မ6အမ်ငန်တ်ိ6သ့ည ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏်လမ်းေတာ်၌ စစမ်က]်ပိVင ်

ဆိ6ငတ်ိ6ကခ်ိ6ကb်က၏။…၇၇…ထိ6သNတိ6အ့ေပu၌ စစမ်က]်ပိVငဆ်ိ6ငတ်ိ6ကခ်ိ6ကရ်န ်(အမိန ့ေ်တာ်သည)် 

အတည ်ြဖစလ်ာခဲေ့သာအခါ …. ထိ6သNတိ6က့ ေြပာဆိ6ခဲb့ကသညမ်0ာ“အိ6-ကkနေ်တာ်မျိVးတိ6၏့အ/0င၊် 
အ/0င ်ြမတသ်ည ်မညသ်ည့အ်တကွေ်bကာင့ ်စစမ်က ်]ပိVငဆ်ိ6ငတ်ိ6ကခ်ိ6ကြ်ခငး်ကိ6 ကkနေ်တာ်မျိVးတိ6 ့ 
အေပu ၌ သတမ်0တ ်အတညြ်ပVေတာမ်Nပါသနညး်။ အ/0ငြ်မတသ်ည ်ကkနေ်တာ်မျိVးတိ6အ့ားထပ်မံ၍ 

ရက ်အနညး်ငယ ်ေr,Rဆိ6ငး်ေပးေတာ်မNခဲပ့ါလdင ်ေတာေ်လစတွကား” ဟ6 ေလdာကထ်ား ပနb်ကားခဲ ့
bကက6နသ်ည။် (အိ6- နဗီတမနေ်တာ)်အသငသ်ည(်ယငး်တိ6အ့ား)ေလာကအီကျိVးခစံားမ\သညေ်ခတ{  
ခဏမdအဖိ6သ့ာြဖစ၍် ြပစမ်\ဒ6စrိ6ကတ်ိ6မ့0 bကFေ/0ာငေ်သာ သN (ေတာ်စင)် များအဖိ6 ့ ေနာငတ်မလနွ ်

ဘဝ (၏အကျိVးေကျးဇNးများ) သညသ်ာလdင ်အမနွအ်ြမတဆ်ံ6း ြဖစေ်ပသည။်  

မ+တခ်ျက။် ဂျီဟတ ်သိ0မ့ဟ0တ ်တိ0ကခိ်0ကြ်ခငး်အေ5ကာငး်သည ်ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွ ်အ�ကးီ 

ဆံ0းေသာေခါငး်စ� ြဖစသ်ည ်- ကျမ်းချကေ်ပါငး် ၆၂၃၆ မ+ ၁၃၉ ချက ်= ကျမ်းြမတ ်က0ရ်အာန်၏ 

ကျမ်းချက ်၄၅ ချကတ်ိ0ငး်တငွ ်၁ ချကသ်ည ်စစအ်ေ5ကာငး် ကျမ်းချကြ်ဖစ ်သည။် 

ကျlးေကျာ်ရန် လိ0စစက်ိ0 တဗ်ဘ ီ၉:၂၉ *+င် ့၁၂၃ တငွသ်င5်ကားေဖာြ်ပသည။်  
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်ယေနယ့ံ05ကညသ်Wများကိ0 အြခားေသာဘာသာဝငတ်စဉ်းီကိ0 အဓမ#လ0ယW 
တိ0ကခ်ိ0ကြ်ခငး်ကိ0 အားေပးပါမညလ်ား။  

သမ#ာကျမ်းစာ အားမေပးပါ  /  အားေပးသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၂၀:၁၅၊ ၁၇ - ၁၅သNဥ့စoာကိ6မခိ6း<0င်။့  ၁၇ကိ6ယ<်0င်စ့ပ်ဆိ6ငေ်သာသN၏အမိ်ကိ6 
တပ်မကလ်ိ6ချငေ်သာစတိမ်/0ိေစ<0င်။့ ကိ6ယ<်0င်စ့ပ်ဆိ6ငေ်သာသN၏မယား၊ သN၏ကkန ်ေယာကျ်ား၊ 
မိနး်မ၊ <ာွး၊ ြမညး်မ0စ၍ ကိ6ယ<်0င်စ့ပ်ဆိ6ငေ်သာသN၏ ဥစoာတစံ6တခ6ကိ6မd တပ်မကလ်ိ6ချငေ်သာစတိ ်

မ/0ိေစ<0င်ဟ့6 မိန်ေ့တာ်မN၏။ 

ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၄:၂၈-ခိ6းတတေ်သာသNသည ်ေနာကတ်ဖနမ်ခိ6းဘ၊ဲဆငး်ရဲေသာသNအား ေပးကမ်း 
ေဝင0ရန ်/0ိေစြခငး်င0ါ၊ မိမိ လက<်0င် ့ေကာငး်ေသာအလ6ပ်ကိ6 လ6ပ်ေဆာငအ်ားထ6တေ်စ။ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရာအန်ဖလ ်၈:၁၊ ၄၁ - တိ6<့ 0င့စ်ပ်လျFး၍ ေမးြမနး်bကက6နသ်ည။် အသငသ်ည(်၎ငး်တိ6အ့ားဤသိ6 ့) 
ေြဖbကားပါေလ။(အိ6ငါ၏တပည့သ်ာဝကအေပါငး်တိ6)့လကရ်ပစoညး်တိ6သ့ည(်စငစ်စအ်ားြဖင့)် 
အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ<်0င့ရ်စNလတ်မနေ်တာ်ပိ6ငဆ်ိ6ငေ်တာ်မNေသာပစoညး်များပငတ်ညး်၊...၄၁..အသင ်တိ6 ့ 
သည ်(စစမ်က ်]ပိVငဆ်ိ6င ်တိ6ကခ်ိ6ကရ်ာတငွ)် တစစ်ံ6တစရ်ာ လကရ်ပစoညး်များကိ6 ရ/0ိခဲb့ကပါမN၊ ထိ6 
ပစoညး်များအနကင်ါးပံ6တစပံ်6ကိ6 ဧကနစ်ငစ်စ ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်လညး်ေကာငး်၊ရစNလ ်

တမနေ်တာ်ြမတသ်ညလ်ညး်ေကာငး်၊ …. 
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သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာများတငွယ်ေနယ့ံ05ကညသ်Wများကိ0မယံ05ကညသ်Wများအားဆန်ကျင်
ေသာ ရန်လိ0မBများ၊ ကျlးေကျာ်စစ*်+င်တ့ိ0ကခ်ိ0ကမ်Bများြပ[လ0ပ်ရန် အားေပးထားပါသလား။ 

(ဂျီဟတ)်  
သမ#ာကျမ်းစာ အားမေပးပါ  /  အားေပးသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၆:၁၂-အေbကာငး်မNကား၊ ငါတိ6သ့ညအ်ေသးွအသား/0ိေသာရနသ်Nတိ6<့ 0င် ့ဆိ6င]်ပိVင ်

တိ6ကလ်0နရ်bကသညမ်ဟ6တ။် အထဋွအ်ြမတတ်ိ6<့ 0င်၎့ငး်၊ အာဏာစကတ်ိ6<့ 0င်၎့ငး်၊ ေလာကေီမ0ာင ်

မိ6က၌် အစိ6းတရြပVလ6ပ်ေသာ မငး်တိ6<့ 0င်၎့ငး်၊ မိ6ဃး်ေကာငး်ကင၌်ေနေသာ နတဆ်ိ6းတိ6<့ 0င်၎့ငး်၊ 
ဆိ6င]်ပိVငတ်ိ6ကလ်0န ်ရbက၏။ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရာေနစာေအ ့၄:၇၆-၇၇-၇၆မ6အမ်ငန်တ်ိ6သ့ည ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏်လမ်းေတာ်၌ စစမ်က]်ပိVင ်

ဆိ6ငတ်ိ6ကခ်ိ6ကb်က၏။…၇၇…ထိ6သNတိ6အ့ေပu၌ စစမ်က]်ပိVငဆ်ိ6ငတ်ိ6ကခ်ိ6ကရ်န ်(အမိန ့ေ်တာ်သည)် 

အတည ်ြဖစလ်ာခဲေ့သာအခါ …. ထိ6သNတိ6က့ ေြပာဆိ6ခဲb့ကသညမ်0ာ“အိ6-ကkနေ်တာ်မျိVးတိ6၏့အ/0င၊် 
အ/0င ်ြမတသ်ည ်မညသ်ည့အ်တကွေ်bကာင့ ်စစမ်က ်]ပိVငဆ်ိ6ငတ်ိ6ကခ်ိ6ကြ်ခငး်ကိ6 ကkနေ်တာ်မျိVးတိ6 ့ 
အေပu ၌ သတမ်0တ ်အတညြ်ပVေတာမ်Nပါသနညး်။ အ/0ငြ်မတသ်ည ်ကkနေ်တာ်မျိVးတိ6အ့ားထပ်မံ၍ 

ရက ်အနညး်ငယ ်ေr,Rဆိ6ငး်ေပးေတာ်မNခဲပ့ါလdင ်ေတာေ်လစတွကား” ဟ6 ေလdာကထ်ား ပနb်ကားခဲ ့
bကက6နသ်ည။် (အိ6- နဗီတမနေ်တာ)်အသငသ်ည(်ယငး်တိ6အ့ား)ေလာကအီကျိVးခစံားမ\သညေ်ခတ{  
ခဏမdအဖိ6သ့ာြဖစ၍် ြပစမ်\ဒ6စrိ6ကတ်ိ6မ့0 bကFေ/0ာငေ်သာ သN (ေတာ်စင)် များအဖိ6 ့ ေနာငတ်မလနွ ်

ဘဝ (၏အကျိVးေကျးဇNးများ) သညသ်ာလdင ်အမနွအ်ြမတဆ်ံ6း ြဖစေ်ပသည။်  

မ+တခ်ျက။် ဂျီဟတ ်သိ0မ့ဟ0တ ်တိ0ကခိ်0ကြ်ခငး်အေ5ကာငး်သည ်ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွ ်အ�ကးီ 

ဆံ0းေသာေခါငး်စ� ြဖစသ်ည ်- ကျမ်းချကေ်ပါငး် ၆၂၃၆ မ+ ၁၃၉ ချက ်= ကျမ်းြမတ ်က0ရ်အာန်၏ 

ကျမ်းချက ်၄၅ ချကတ်ိ0ငး်တငွ ်၁ ချကသ်ည ်စစအ်ေ5ကာငး် ကျမ်းချကြ်ဖစ ်သည။် 

ကျlးေကျာ်ရန် လိ0စစက်ိ0 တဗ်ဘ ီ၉:၂၉ *+င် ့၁၂၃ တငွသ်င5်ကားေဖာြ်ပသည။်  

၁၇၂။. 172 

ဘ0ရားသခငသ်ည ်ယေနယ့ံ05ကညသ်Wများကိ0 အြခားေသာဘာသာဝငတ်စဉ်းီကိ0 အဓမ#လ0ယW 
တိ0ကခ်ိ0ကြ်ခငး်ကိ0 အားေပးပါမညလ်ား။  

သမ#ာကျမ်းစာ အားမေပးပါ  /  အားေပးသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၂၀:၁၅၊ ၁၇ - ၁၅သNဥ့စoာကိ6မခိ6း<0င်။့  ၁၇ကိ6ယ<်0င်စ့ပ်ဆိ6ငေ်သာသN၏အမိ်ကိ6 
တပ်မကလ်ိ6ချငေ်သာစတိမ်/0ိေစ<0င်။့ ကိ6ယ<်0င်စ့ပ်ဆိ6ငေ်သာသN၏မယား၊ သN၏ကkန ်ေယာကျ်ား၊ 
မိနး်မ၊ <ာွး၊ ြမညး်မ0စ၍ ကိ6ယ<်0င်စ့ပ်ဆိ6ငေ်သာသN၏ ဥစoာတစံ6တခ6ကိ6မd တပ်မကလ်ိ6ချငေ်သာစတိ ်

မ/0ိေစ<0င်ဟ့6 မိန်ေ့တာ်မN၏။ 

ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၄:၂၈-ခိ6းတတေ်သာသNသည ်ေနာကတ်ဖနမ်ခိ6းဘ၊ဲဆငး်ရဲေသာသNအား ေပးကမ်း 
ေဝင0ရန ်/0ိေစြခငး်င0ါ၊ မိမိ လက<်0င် ့ေကာငး်ေသာအလ6ပ်ကိ6 လ6ပ်ေဆာငအ်ားထ6တေ်စ။ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရာအန်ဖလ ်၈:၁၊ ၄၁ - တိ6<့ 0င့စ်ပ်လျFး၍ ေမးြမနး်bကက6နသ်ည။် အသငသ်ည(်၎ငး်တိ6အ့ားဤသိ6 ့) 
ေြဖbကားပါေလ။(အိ6ငါ၏တပည့သ်ာဝကအေပါငး်တိ6)့လကရ်ပစoညး်တိ6သ့ည(်စငစ်စအ်ားြဖင့)် 
အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ<်0င့ရ်စNလတ်မနေ်တာ်ပိ6ငဆ်ိ6ငေ်တာ်မNေသာပစoညး်များပငတ်ညး်၊...၄၁..အသင ်တိ6 ့ 
သည ်(စစမ်က ်]ပိVငဆ်ိ6င ်တိ6ကခ်ိ6ကရ်ာတငွ)် တစစ်ံ6တစရ်ာ လကရ်ပစoညး်များကိ6 ရ/0ိခဲb့ကပါမN၊ ထိ6 
ပစoညး်များအနကင်ါးပံ6တစပံ်6ကိ6 ဧကနစ်ငစ်စ ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်လညး်ေကာငး်၊ရစNလ ်

တမနေ်တာ်ြမတသ်ညလ်ညး်ေကာငး်၊ …. 
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သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာများတငွယ်ေနယ့ံ05ကညသ်Wများကိ0မယံ05ကညသ်Wများအားဆန်ကျင်
ေသာ ရန်လိ0မBများ၊ ကျlးေကျာ်စစ*်+င်တ့ိ0ကခ်ိ0ကမ်Bများြပ[လ0ပ်ရန် အားေပးထားပါသလား။ 

(ဂျီဟတ)်  
သမ#ာကျမ်းစာ အားမေပးပါ  /  အားေပးသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၆:၁၂-အေbကာငး်မNကား၊ ငါတိ6သ့ညအ်ေသးွအသား/0ိေသာရနသ်Nတိ6<့ 0င် ့ဆိ6င]်ပိVင ်

တိ6ကလ်0နရ်bကသညမ်ဟ6တ။် အထဋွအ်ြမတတ်ိ6<့ 0င်၎့ငး်၊ အာဏာစကတ်ိ6<့ 0င်၎့ငး်၊ ေလာကေီမ0ာင ်

မိ6က၌် အစိ6းတရြပVလ6ပ်ေသာ မငး်တိ6<့ 0င်၎့ငး်၊ မိ6ဃး်ေကာငး်ကင၌်ေနေသာ နတဆ်ိ6းတိ6<့ 0င်၎့ငး်၊ 
ဆိ6င]်ပိVငတ်ိ6ကလ်0န ်ရbက၏။ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရာေနစာေအ ့၄:၇၆-၇၇-၇၆မ6အမ်ငန်တ်ိ6သ့ည ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏်လမ်းေတာ်၌ စစမ်က]်ပိVင ်

ဆိ6ငတ်ိ6ကခ်ိ6ကb်က၏။…၇၇…ထိ6သNတိ6အ့ေပu၌ စစမ်က]်ပိVငဆ်ိ6ငတ်ိ6ကခ်ိ6ကရ်န ်(အမိန ့ေ်တာ်သည)် 

အတည ်ြဖစလ်ာခဲေ့သာအခါ …. ထိ6သNတိ6က့ ေြပာဆိ6ခဲb့ကသညမ်0ာ“အိ6-ကkနေ်တာ်မျိVးတိ6၏့အ/0င၊် 
အ/0င ်ြမတသ်ည ်မညသ်ည့အ်တကွေ်bကာင့ ်စစမ်က ်]ပိVငဆ်ိ6ငတ်ိ6ကခ်ိ6ကြ်ခငး်ကိ6 ကkနေ်တာ်မျိVးတိ6 ့ 
အေပu ၌ သတမ်0တ ်အတညြ်ပVေတာမ်Nပါသနညး်။ အ/0ငြ်မတသ်ည ်ကkနေ်တာ်မျိVးတိ6အ့ားထပ်မံ၍ 

ရက ်အနညး်ငယ ်ေr,Rဆိ6ငး်ေပးေတာ်မNခဲပ့ါလdင ်ေတာေ်လစတွကား” ဟ6 ေလdာကထ်ား ပနb်ကားခဲ ့
bကက6နသ်ည။် (အိ6- နဗီတမနေ်တာ)်အသငသ်ည(်ယငး်တိ6အ့ား)ေလာကအီကျိVးခစံားမ\သညေ်ခတ{  
ခဏမdအဖိ6သ့ာြဖစ၍် ြပစမ်\ဒ6စrိ6ကတ်ိ6မ့0 bကFေ/0ာငေ်သာ သN (ေတာ်စင)် များအဖိ6 ့ ေနာငတ်မလနွ ်

ဘဝ (၏အကျိVးေကျးဇNးများ) သညသ်ာလdင ်အမနွအ်ြမတဆ်ံ6း ြဖစေ်ပသည။်  

မ+တခ်ျက။် ဂျီဟတ ်သိ0မ့ဟ0တ ်တိ0ကခိ်0ကြ်ခငး်အေ5ကာငး်သည ်ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွ ်အ�ကးီ 

ဆံ0းေသာေခါငး်စ� ြဖစသ်ည ်- ကျမ်းချကေ်ပါငး် ၆၂၃၆ မ+ ၁၃၉ ချက ်= ကျမ်းြမတ ်က0ရ်အာန်၏ 

ကျမ်းချက ်၄၅ ချကတ်ိ0ငး်တငွ ်၁ ချကသ်ည ်စစအ်ေ5ကာငး် ကျမ်းချကြ်ဖစ ်သည။် 

ကျlးေကျာ်ရန် လိ0စစက်ိ0 တဗ်ဘ ီ၉:၂၉ *+င် ့၁၂၃ တငွသ်င5်ကားေဖာြ်ပသည။်  

၁၇၂။. 172 

ဘ0ရားသခငသ်ည ်ယေနယ့ံ05ကညသ်Wများကိ0 အြခားေသာဘာသာဝငတ်စဉ်းီကိ0 အဓမ#လ0ယW 
တိ0ကခ်ိ0ကြ်ခငး်ကိ0 အားေပးပါမညလ်ား။  

သမ#ာကျမ်းစာ အားမေပးပါ  /  အားေပးသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၂၀:၁၅၊ ၁၇ - ၁၅သNဥ့စoာကိ6မခိ6း<0င်။့  ၁၇ကိ6ယ<်0င်စ့ပ်ဆိ6ငေ်သာသN၏အမိ်ကိ6 
တပ်မကလ်ိ6ချငေ်သာစတိမ်/0ိေစ<0င်။့ ကိ6ယ<်0င်စ့ပ်ဆိ6ငေ်သာသN၏မယား၊ သN၏ကkန ်ေယာကျ်ား၊ 
မိနး်မ၊ <ာွး၊ ြမညး်မ0စ၍ ကိ6ယ<်0င်စ့ပ်ဆိ6ငေ်သာသN၏ ဥစoာတစံ6တခ6ကိ6မd တပ်မကလ်ိ6ချငေ်သာစတိ ်

မ/0ိေစ<0င်ဟ့6 မိန်ေ့တာ်မN၏။ 

ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၄:၂၈-ခိ6းတတေ်သာသNသည ်ေနာကတ်ဖနမ်ခိ6းဘ၊ဲဆငး်ရဲေသာသNအား ေပးကမ်း 
ေဝင0ရန ်/0ိေစြခငး်င0ါ၊ မိမိ လက<်0င် ့ေကာငး်ေသာအလ6ပ်ကိ6 လ6ပ်ေဆာငအ်ားထ6တေ်စ။ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရာအန်ဖလ ်၈:၁၊ ၄၁ - တိ6<့ 0င့စ်ပ်လျFး၍ ေမးြမနး်bကက6နသ်ည။် အသငသ်ည(်၎ငး်တိ6အ့ားဤသိ6 ့) 
ေြဖbကားပါေလ။(အိ6ငါ၏တပည့သ်ာဝကအေပါငး်တိ6)့လကရ်ပစoညး်တိ6သ့ည(်စငစ်စအ်ားြဖင့)် 
အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ<်0င့ရ်စNလတ်မနေ်တာ်ပိ6ငဆ်ိ6ငေ်တာ်မNေသာပစoညး်များပငတ်ညး်၊...၄၁..အသင ်တိ6 ့ 
သည ်(စစမ်က ်]ပိVငဆ်ိ6င ်တိ6ကခ်ိ6ကရ်ာတငွ)် တစစ်ံ6တစရ်ာ လကရ်ပစoညး်များကိ6 ရ/0ိခဲb့ကပါမN၊ ထိ6 
ပစoညး်များအနကင်ါးပံ6တစပံ်6ကိ6 ဧကနစ်ငစ်စ ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်လညး်ေကာငး်၊ရစNလ ်

တမနေ်တာ်ြမတသ်ညလ်ညး်ေကာငး်၊ …. 
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်ယေနယ့ံ05ကညသ်Wများအား မိမိတိ0၏့ရန်သWများကိ0 ဆန်က့ျငရ်န်အတကွ ်

အ5ကမ်းဖကမ်B*+င် ့ရကစ်က5်ကမ်းတမ်းမBများကိ0 အသံ0းြပ[ရန် အလိ0:+ိပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ အလိ0မ:+ိပါ  /  အလိ0:+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေယရမိအနာဂတO ကိျမ်း ၂၂:၃-ထာဝရဘ6ရားမိန်ေ့တာ်မNသညက်ား၊တရားသြဖင် ့စရီင၍် ေြဖာင်မ့တ ်

စာွ ဆံ6းြဖတb်ကေလာ။့ လ6ယN ြခငး်ခရံေသာသNကိ6 ညUFးဆေဲသာ သN၏လကမ်0ကယ<်\တb်ကေလာ။့ 

ဧည်သ့ညြ်ဖစေ်သာသN၊ မိဘမ/0ိေသာသN၊ မ6တဆ်ိ6းမတိ6က့ိ6 မတရားသြဖင်မ့ြပV၊ မညUFးဆbဲက<0င်။့ 

အြပစမ်/0ိေသာ သNတိ6က့ိ6 ဤအရပ်၌မကပ်ွမျကb်က<0င်။့  

 တေိမာေသဩဝါဒစာဒ0တယိေစာင ်၂:၂၄-၂၅-၂၄သခငဘ်6ရား၏ ကkနသ်ညရ်နမ်ေတွRရ။ ခပ်သမိ်း 
ေသာ သNတိ6အ့ား ြဖညး်ညUငး်စာွ ြပVေသာသN၊ ဆံ6းမ ဩဝါဒေပးြခငး်အမ\၌ လမိvာေသာသN၊ သညး်ခ ံ

<ိ6ငေ်သာသNြဖစရ်မည။် ၂၅ ဆးီတားြငငး်ခံ6ေသာသNတိ6က့ိ6 <Nးညံသ့မိ်ေမွR စာွ ဆံ6းမရမည။်.. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွအ်အရ််ရာဖ် ၇:ငါအ/0ငြ်မတသ်ညမ်ျားစာွေသာ]မိVR ရွာများကိ6ဖျကဆ်းီေတာ်မNခဲေ့လသည။် 
သိ6ဖ့ျကဆ်းီရာတငွင်ါအ/0ငြ်မတ၏်ြပစဒ်ဏသ်ညထ်ိ6]မိV RသN]မိV RသားရွာသNရွာသားတိ6အ့ေပuဝယည်�့် 
အချိန၌် ေသာ်လညး်ေကာငး်၊ ထိ6သNတိ6သ့ည ်

ေနလ့ညအ်ချနိတ်ငွအ်ပနး်ေြဖေနbကေသာအခါ၌ေသာ် လညး်ေကာငး်၊ ဆိ6ကေ်ရာကခ်ဲေ့လသည။် 

စWရာအန်ဖလ ်၈:၁၁-(ြပနလ်ည၍် သတရိ/0ိပါေလ)တစရံ်ေရာအခါအသင့အ်ားဖနဆ်ငး်ေမးွြမzေတာ် 
မN ေသာအ/0ငြ်မတသ်ညမ်လာအကိဟေ်ကာငး်ကငေ်စတမနမ်ျားထ(ံဤသိ6 ့) ဝဟယ်အ်မိန ့ေ်တာ ်ချ 
မ0တေ်တာ်မNခဲေ့လသည။် ငါအ/0ငြ်မတသ်ညဧ်ကနစ်ငစ်စ ်အသငတ်ိ6 ့ <0င့အ်တN/0ိေတာ်မN၏။ သိ6 ့ြဖစ ်

ေပရာအသငတ်ိ6သ့ည ်မ6အမ်ငန် ်သကဝ်ငယ်ံ6bကညသ်Nတိ6အ့ား (bကံ့ခိ6ငစ်ာွ) တည]်မဲေစbကေလက6န။် 

စWရာအန်ဖလ ်၈:၆၇ - စNရာအနဖ်လ ်၈:၆၇ - မညသ်ည့န်ဗီတမနေ်တာ်မဆိ6 
ကမ�ာေြမြပငဝ်ယ(်ေကာငး်စာွ)တိ6ကခ်ိ6ကသ်တြ်ဖတေ်အာငြ်မငမ်\ကိ6မြပVေသးသမdကာလပတလ်ံ6း
ထိ6နဗီတမနေ်တာ်၌(စစေ်ြမအရပ်မ0)လကရ်ဖမ်း ဆးီ၍ မိခဲေ့သာသံ6ပ့နး်များ 
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်ယေနယ့ံ05ကညသ်Wများကိ0 လကစ်ားေခ◌ျတရားဥပေဒ လ0ပ်ေဆာငရ်န် 

အလိ0:+ိပါသလား။ (မျကလ်ံ0းတစလ်ံ0းအတကွ ်မျကလ်ံ0းတစလ်ံ0း၊ သာွးတစေ်ချာငး်အတကွ ်

သာွးတစေ်ချာငး်/ Kısas ) 
သမ#ာကျမ်းစာ အလိ0မ:+ိပါ  /  အလိ0:+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၅:၃၉ - ငါပညတသ်ညက်ား၊ ေ<0ာင်/့0ကေ်သာသNကိ6 မဆးီမတား<0င်။့ သင၏် 

ပါးတဘကက်ိ6 သNတပါးပ6တလ်dင ်ပါးတဘကက်ိ6 လ0ည်၍့ေပးဦးေလာ။့  

ေရာမဩဝါဒစာ ၁၂:၁၉-၂၀ - ၁၉ချစသ်Nတိ6 ့၊ သNတပါးသညသ်ငတ်ိ6က့ိ6 ြပစမ်0ားလdင၊် ကိ6ယတ်ိ6င ်အြပစ ်

ြပန၍် မတံ6 ့bက<0င်။့ အမျကေ်တာ်ကိ6 အခငွ်ေ့ပးbကေလာ။့ ကျမ်းစာလာသညက်ား၊ ငါသည ်အြပစ ်

တရားကိ6 စရီငပိ်6င၏်။ အြပစ<်0င်အ့ေလျာက ်ငါဆပ်ေပးမညဟ်6 ထာဝရဘ6ရားမိန်ေ့တာ်မN၏။ ၂၀ 

ထိ6ေbကာင်သ့င၏်ရနသ်Nသည ်မတွသ်ပ်ိလdင ်လ6ပ်ေကkးေလာ။့ ေရငတလ်dင ်ေသာကစ်ရာဘိ6ေ့ပး  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ၂:၁၉၄ -.အသငတ်ိ6က့ိ6 စတငက်ျzးေကျာ်ေစာ်ကားပါမN ထိ6သNကအသငတ်ိ6က့ိ6ကျzး 
ေကျာ်ေစာ်ကားသကဲသ့ိ6 ့ အသငတ်ိ6သ့ညလ်ညး် ထိ6သNအားတံ6 ့ြပန၍် လကစ်ားေချbကက6နေ်လာ။့ … 

စWရဟအ်ဟR်Bရာ ၄၂:၄၀-၄၁ - စငစ်စေ်သာ်ကား မေကာငး်ြပVြခငး်၏အစားယငး်မေကာငး်ြပVြခငး် 
<0င့အ်ညအီမd မေကာငး်ြပVြခငး်ပင။် ….၄၁ သိ6ရ့ာတငွ ်မညသ်Nမဆိ6မိမိမတရား<0ပ်ိစကြ်ခငး်ခခံဲရ့]ပီး  
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်ယေနယ့ံ05ကညသ်Wများအား မိမိတိ0၏့ရန်သWများကိ0 ဆန်က့ျငရ်န်အတကွ ်

အ5ကမ်းဖကမ်B*+င် ့ရကစ်က5်ကမ်းတမ်းမBများကိ0 အသံ0းြပ[ရန် အလိ0:+ိပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ အလိ0မ:+ိပါ  /  အလိ0:+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေယရမိအနာဂတO ကိျမ်း ၂၂:၃-ထာဝရဘ6ရားမိန်ေ့တာ်မNသညက်ား၊တရားသြဖင် ့စရီင၍် ေြဖာင်မ့တ ်

စာွ ဆံ6းြဖတb်ကေလာ။့ လ6ယN ြခငး်ခရံေသာသNကိ6 ညUFးဆေဲသာ သN၏လကမ်0ကယ<်\တb်ကေလာ။့ 

ဧည်သ့ညြ်ဖစေ်သာသN၊ မိဘမ/0ိေသာသN၊ မ6တဆ်ိ6းမတိ6က့ိ6 မတရားသြဖင်မ့ြပV၊ မညUFးဆbဲက<0င်။့ 

အြပစမ်/0ိေသာ သNတိ6က့ိ6 ဤအရပ်၌မကပ်ွမျကb်က<0င်။့  

 တေိမာေသဩဝါဒစာဒ0တယိေစာင ်၂:၂၄-၂၅-၂၄သခငဘ်6ရား၏ ကkနသ်ညရ်နမ်ေတွRရ။ ခပ်သမိ်း 
ေသာ သNတိ6အ့ား ြဖညး်ညUငး်စာွ ြပVေသာသN၊ ဆံ6းမ ဩဝါဒေပးြခငး်အမ\၌ လမိvာေသာသN၊ သညး်ခ ံ

<ိ6ငေ်သာသNြဖစရ်မည။် ၂၅ ဆးီတားြငငး်ခံ6ေသာသNတိ6က့ိ6 <Nးညံသ့မိ်ေမွR စာွ ဆံ6းမရမည။်.. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွအ်အရ််ရာဖ် ၇:ငါအ/0ငြ်မတသ်ညမ်ျားစာွေသာ]မိVR ရွာများကိ6ဖျကဆ်းီေတာ်မNခဲေ့လသည။် 
သိ6ဖ့ျကဆ်းီရာတငွင်ါအ/0ငြ်မတ၏်ြပစဒ်ဏသ်ညထ်ိ6]မိV RသN]မိV RသားရွာသNရွာသားတိ6အ့ေပuဝယည်�့ ်
အချိန၌် ေသာ်လညး်ေကာငး်၊ ထိ6သNတိ6သ့ည ်

ေနလ့ညအ်ချနိတ်ငွအ်ပနး်ေြဖေနbကေသာအခါ၌ေသာ် လညး်ေကာငး်၊ ဆိ6ကေ်ရာကခ်ဲေ့လသည။် 

စWရာအန်ဖလ ်၈:၁၁-(ြပနလ်ည၍် သတရိ/0ိပါေလ)တစရံ်ေရာအခါအသင့အ်ားဖနဆ်ငး်ေမးွြမzေတာ် 
မN ေသာအ/0ငြ်မတသ်ညမ်လာအကိဟေ်ကာငး်ကငေ်စတမနမ်ျားထ(ံဤသိ6 ့) ဝဟယ်အ်မိန ့ေ်တာ ်ချ 
မ0တေ်တာ်မNခဲေ့လသည။် ငါအ/0ငြ်မတသ်ညဧ်ကနစ်ငစ်စ ်အသငတ်ိ6 ့ <0င့အ်တN/0ိေတာ်မN၏။ သိ6 ့ြဖစ ်

ေပရာအသငတ်ိ6သ့ည ်မ6အမ်ငန် ်သကဝ်ငယ်ံ6bကညသ်Nတိ6အ့ား (bကံ့ခိ6ငစ်ာွ) တည]်မဲေစbကေလက6န။် 

စWရာအန်ဖလ ်၈:၆၇ - စNရာအနဖ်လ ်၈:၆၇ - မညသ်ည့န်ဗီတမနေ်တာ်မဆိ6 
ကမ�ာေြမြပငဝ်ယ(်ေကာငး်စာွ)တိ6ကခ်ိ6ကသ်တြ်ဖတေ်အာငြ်မငမ်\ကိ6မြပVေသးသမdကာလပတလ်ံ6း
ထိ6နဗီတမနေ်တာ်၌(စစေ်ြမအရပ်မ0)လကရ်ဖမ်း ဆးီ၍ မိခဲေ့သာသံ6ပ့နး်များ 
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်ယေနယ့ံ05ကညသ်Wများကိ0 လကစ်ားေခ◌ျတရားဥပေဒ လ0ပ်ေဆာငရ်န် 

အလိ0:+ိပါသလား။ (မျကလ်ံ0းတစလ်ံ0းအတကွ ်မျကလ်ံ0းတစလ်ံ0း၊ သာွးတစေ်ချာငး်အတကွ ်

သာွးတစေ်ချာငး်/ Kısas ) 
သမ#ာကျမ်းစာ အလိ0မ:+ိပါ  /  အလိ0:+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၅:၃၉ - ငါပညတသ်ညက်ား၊ ေ<0ာင်/့0ကေ်သာသNကိ6 မဆးီမတား<0င်။့ သင၏် 

ပါးတဘကက်ိ6 သNတပါးပ6တလ်dင ်ပါးတဘကက်ိ6 လ0ည်၍့ေပးဦးေလာ။့  

ေရာမဩဝါဒစာ ၁၂:၁၉-၂၀ - ၁၉ချစသ်Nတိ6 ့၊ သNတပါးသညသ်ငတ်ိ6က့ိ6 ြပစမ်0ားလdင၊် ကိ6ယတ်ိ6င ်အြပစ ်

ြပန၍် မတံ6 ့bက<0င်။့ အမျကေ်တာ်ကိ6 အခငွ်ေ့ပးbကေလာ။့ ကျမ်းစာလာသညက်ား၊ ငါသည ်အြပစ ်

တရားကိ6 စရီငပိ်6င၏်။ အြပစ<်0င်အ့ေလျာက ်ငါဆပ်ေပးမညဟ်6 ထာဝရဘ6ရားမိန်ေ့တာ်မN၏။ ၂၀ 

ထိ6ေbကာင်သ့င၏်ရနသ်Nသည ်မတွသ်ပ်ိလdင ်လ6ပ်ေကkးေလာ။့ ေရငတလ်dင ်ေသာကစ်ရာဘိ6ေ့ပး  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ၂:၁၉၄ -.အသငတ်ိ6က့ိ6 စတငက်ျzးေကျာ်ေစာ်ကားပါမN ထိ6သNကအသငတ်ိ6က့ိ6ကျzး 
ေကျာ်ေစာ်ကားသကဲသ့ိ6 ့ အသငတ်ိ6သ့ညလ်ညး် ထိ6သNအားတံ6 ့ြပန၍် လကစ်ားေချbကက6နေ်လာ။့ … 

စWရဟအ်ဟR်Bရာ ၄၂:၄၀-၄၁ - စငစ်စေ်သာ်ကား မေကာငး်ြပVြခငး်၏အစားယငး်မေကာငး်ြပVြခငး် 
<0င့အ်ညအီမd မေကာငး်ြပVြခငး်ပင။် ….၄၁ သိ6ရ့ာတငွ ်မညသ်Nမဆိ6မိမိမတရား<0ပ်ိစကြ်ခငး်ခခံဲရ့]ပီး  
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်ယေနယ့ံ05ကညသ်Wများအား မိမိတိ0၏့ရန်သWများကိ0 ဆန်က့ျငရ်န်အတကွ ်

အ5ကမ်းဖကမ်B*+င် ့ရကစ်က5်ကမ်းတမ်းမBများကိ0 အသံ0းြပ[ရန် အလိ0:+ိပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ အလိ0မ:+ိပါ  /  အလိ0:+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေယရမိအနာဂတO ကိျမ်း ၂၂:၃-ထာဝရဘ6ရားမိန်ေ့တာ်မNသညက်ား၊တရားသြဖင် ့စရီင၍် ေြဖာင်မ့တ ်

စာွ ဆံ6းြဖတb်ကေလာ။့ လ6ယN ြခငး်ခရံေသာသNကိ6 ညUFးဆေဲသာ သN၏လကမ်0ကယ<်\တb်ကေလာ။့ 

ဧည်သ့ညြ်ဖစေ်သာသN၊ မိဘမ/0ိေသာသN၊ မ6တဆ်ိ6းမတိ6က့ိ6 မတရားသြဖင်မ့ြပV၊ မညUFးဆbဲက<0င်။့ 

အြပစမ်/0ိေသာ သNတိ6က့ိ6 ဤအရပ်၌မကပ်ွမျကb်က<0င်။့  

 တေိမာေသဩဝါဒစာဒ0တယိေစာင ်၂:၂၄-၂၅-၂၄သခငဘ်6ရား၏ ကkနသ်ညရ်နမ်ေတွRရ။ ခပ်သမိ်း 
ေသာ သNတိ6အ့ား ြဖညး်ညUငး်စာွ ြပVေသာသN၊ ဆံ6းမ ဩဝါဒေပးြခငး်အမ\၌ လမိvာေသာသN၊ သညး်ခ ံ

<ိ6ငေ်သာသNြဖစရ်မည။် ၂၅ ဆးီတားြငငး်ခံ6ေသာသNတိ6က့ိ6 <Nးညံသ့မိ်ေမွR စာွ ဆံ6းမရမည။်.. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွအ်အရ််ရာဖ် ၇:ငါအ/0ငြ်မတသ်ညမ်ျားစာွေသာ]မိVR ရွာများကိ6ဖျကဆ်းီေတာ်မNခဲေ့လသည။် 
သိ6ဖ့ျကဆ်းီရာတငွင်ါအ/0ငြ်မတ၏်ြပစဒ်ဏသ်ညထ်ိ6]မိV RသN]မိV RသားရွာသNရွာသားတိ6အ့ေပuဝယည်�့် 
အချိန၌် ေသာ်လညး်ေကာငး်၊ ထိ6သNတိ6သ့ည ်

ေနလ့ညအ်ချနိတ်ငွအ်ပနး်ေြဖေနbကေသာအခါ၌ေသာ် လညး်ေကာငး်၊ ဆိ6ကေ်ရာကခ်ဲေ့လသည။် 

စWရာအန်ဖလ ်၈:၁၁-(ြပနလ်ည၍် သတရိ/0ိပါေလ)တစရံ်ေရာအခါအသင့အ်ားဖနဆ်ငး်ေမးွြမzေတာ ်

မN ေသာအ/0ငြ်မတသ်ညမ်လာအကိဟေ်ကာငး်ကငေ်စတမနမ်ျားထ(ံဤသိ6 ့) ဝဟယ်အ်မိန ့ေ်တာ ်ချ 
မ0တေ်တာ်မNခဲေ့လသည။် ငါအ/0ငြ်မတသ်ညဧ်ကနစ်ငစ်စ ်အသငတ်ိ6 ့ <0င့အ်တN/0ိေတာ်မN၏။ သိ6 ့ြဖစ ်

ေပရာအသငတ်ိ6သ့ည ်မ6အမ်ငန် ်သကဝ်ငယ်ံ6bကညသ်Nတိ6အ့ား (bကံ့ခိ6ငစ်ာွ) တည]်မဲေစbကေလက6န။် 

စWရာအန်ဖလ ်၈:၆၇ - စNရာအနဖ်လ ်၈:၆၇ - မညသ်ည့န်ဗီတမနေ်တာ်မဆိ6 
ကမ�ာေြမြပငဝ်ယ(်ေကာငး်စာွ)တိ6ကခ်ိ6ကသ်တြ်ဖတေ်အာငြ်မငမ်\ကိ6မြပVေသးသမdကာလပတလ်ံ6း
ထိ6နဗီတမနေ်တာ်၌(စစေ်ြမအရပ်မ0)လကရ်ဖမ်း ဆးီ၍ မိခဲေ့သာသံ6ပ့နး်များ 
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်ယေနယ့ံ05ကညသ်Wများကိ0 လကစ်ားေခ◌ျတရားဥပေဒ လ0ပ်ေဆာငရ်န် 

အလိ0:+ိပါသလား။ (မျကလ်ံ0းတစလ်ံ0းအတကွ ်မျကလ်ံ0းတစလ်ံ0း၊ သာွးတစေ်ချာငး်အတကွ ်

သာွးတစေ်ချာငး်/ Kısas ) 
သမ#ာကျမ်းစာ အလိ0မ:+ိပါ  /  အလိ0:+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၅:၃၉ - ငါပညတသ်ညက်ား၊ ေ<0ာင်/့0ကေ်သာသNကိ6 မဆးီမတား<0င်။့ သင၏် 

ပါးတဘကက်ိ6 သNတပါးပ6တလ်dင ်ပါးတဘကက်ိ6 လ0ည်၍့ေပးဦးေလာ။့  

ေရာမဩဝါဒစာ ၁၂:၁၉-၂၀ - ၁၉ချစသ်Nတိ6 ့၊ သNတပါးသညသ်ငတ်ိ6က့ိ6 ြပစမ်0ားလdင၊် ကိ6ယတ်ိ6င ်အြပစ ်

ြပန၍် မတံ6 ့bက<0င်။့ အမျကေ်တာ်ကိ6 အခငွ်ေ့ပးbကေလာ။့ ကျမ်းစာလာသညက်ား၊ ငါသည ်အြပစ ်

တရားကိ6 စရီငပိ်6င၏်။ အြပစ<်0င်အ့ေလျာက ်ငါဆပ်ေပးမညဟ်6 ထာဝရဘ6ရားမိန်ေ့တာ်မN၏။ ၂၀ 

ထိ6ေbကာင်သ့င၏်ရနသ်Nသည ်မတွသ်ပ်ိလdင ်လ6ပ်ေကkးေလာ။့ ေရငတလ်dင ်ေသာကစ်ရာဘိ6ေ့ပး  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ၂:၁၉၄ -.အသငတ်ိ6က့ိ6 စတငက်ျzးေကျာ်ေစာ်ကားပါမN ထိ6သNကအသငတ်ိ6က့ိ6ကျzး 
ေကျာ်ေစာ်ကားသကဲသ့ိ6 ့ အသငတ်ိ6သ့ညလ်ညး် ထိ6သNအားတံ6 ့ြပန၍် လကစ်ားေချbကက6နေ်လာ။့ … 

စWရဟအ်ဟR်Bရာ ၄၂:၄၀-၄၁ - စငစ်စေ်သာ်ကား မေကာငး်ြပVြခငး်၏အစားယငး်မေကာငး်ြပVြခငး် 
<0င့အ်ညအီမd မေကာငး်ြပVြခငး်ပင။် ….၄၁ သိ6ရ့ာတငွ ်မညသ်Nမဆိ6မိမိမတရား<0ပ်ိစကြ်ခငး်ခခံဲရ့]ပီး  
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်ယေနယ့ံ05ကညသ်Wများအား မိမိတိ0၏့ရန်သWများကိ0 ဆန်က့ျငရ်န်အတကွ ်

အ5ကမ်းဖကမ်B*+င် ့ရကစ်က5်ကမ်းတမ်းမBများကိ0 အသံ0းြပ[ရန် အလိ0:+ိပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ အလိ0မ:+ိပါ  /  အလိ0:+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေယရမိအနာဂတO ကိျမ်း ၂၂:၃-ထာဝရဘ6ရားမိန်ေ့တာ်မNသညက်ား၊တရားသြဖင် ့စရီင၍် ေြဖာင်မ့တ ်

စာွ ဆံ6းြဖတb်ကေလာ။့ လ6ယN ြခငး်ခရံေသာသNကိ6 ညUFးဆေဲသာ သN၏လကမ်0ကယ<်\တb်ကေလာ။့ 

ဧည်သ့ညြ်ဖစေ်သာသN၊ မိဘမ/0ိေသာသN၊ မ6တဆ်ိ6းမတိ6က့ိ6 မတရားသြဖင်မ့ြပV၊ မညUFးဆbဲက<0င်။့ 

အြပစမ်/0ိေသာ သNတိ6က့ိ6 ဤအရပ်၌မကပ်ွမျကb်က<0င်။့  

 တေိမာေသဩဝါဒစာဒ0တယိေစာင ်၂:၂၄-၂၅-၂၄သခငဘ်6ရား၏ ကkနသ်ညရ်နမ်ေတွRရ။ ခပ်သမိ်း 
ေသာ သNတိ6အ့ား ြဖညး်ညUငး်စာွ ြပVေသာသN၊ ဆံ6းမ ဩဝါဒေပးြခငး်အမ\၌ လမိvာေသာသN၊ သညး်ခ ံ

<ိ6ငေ်သာသNြဖစရ်မည။် ၂၅ ဆးီတားြငငး်ခံ6ေသာသNတိ6က့ိ6 <Nးညံသ့မိ်ေမွR စာွ ဆံ6းမရမည။်.. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွအ်အရ််ရာဖ် ၇:ငါအ/0ငြ်မတသ်ညမ်ျားစာွေသာ]မိVR ရွာများကိ6ဖျကဆ်းီေတာ်မNခဲေ့လသည။် 
သိ6ဖ့ျကဆ်းီရာတငွင်ါအ/0ငြ်မတ၏်ြပစဒ်ဏသ်ညထ်ိ6]မိV RသN]မိV RသားရွာသNရွာသားတိ6အ့ေပuဝယည်�့ ်
အချိန၌် ေသာ်လညး်ေကာငး်၊ ထိ6သNတိ6သ့ည ်

ေနလ့ညအ်ချနိတ်ငွအ်ပနး်ေြဖေနbကေသာအခါ၌ေသာ် လညး်ေကာငး်၊ ဆိ6ကေ်ရာကခ်ဲေ့လသည။် 

စWရာအန်ဖလ ်၈:၁၁-(ြပနလ်ည၍် သတရိ/0ိပါေလ)တစရံ်ေရာအခါအသင့အ်ားဖနဆ်ငး်ေမးွြမzေတာ် 
မN ေသာအ/0ငြ်မတသ်ညမ်လာအကိဟေ်ကာငး်ကငေ်စတမနမ်ျားထ(ံဤသိ6 ့) ဝဟယ်အ်မိန ့ေ်တာ ်ချ 
မ0တေ်တာ်မNခဲေ့လသည။် ငါအ/0ငြ်မတသ်ညဧ်ကနစ်ငစ်စ ်အသငတ်ိ6 ့ <0င့အ်တN/0ိေတာ်မN၏။ သိ6 ့ြဖစ ်

ေပရာအသငတ်ိ6သ့ည ်မ6အမ်ငန် ်သကဝ်ငယ်ံ6bကညသ်Nတိ6အ့ား (bကံ့ခိ6ငစ်ာွ) တည]်မဲေစbကေလက6န။် 

စWရာအန်ဖလ ်၈:၆၇ - စNရာအနဖ်လ ်၈:၆၇ - မညသ်ည့န်ဗီတမနေ်တာ်မဆိ6 
ကမ�ာေြမြပငဝ်ယ(်ေကာငး်စာွ)တိ6ကခ်ိ6ကသ်တြ်ဖတေ်အာငြ်မငမ်\ကိ6မြပVေသးသမdကာလပတလ်ံ6း
ထိ6နဗီတမနေ်တာ်၌(စစေ်ြမအရပ်မ0)လကရ်ဖမ်း ဆးီ၍ မိခဲေ့သာသံ6ပ့နး်များ 

၁၇၄။.  174 

ဘ0ရားသခငသ်ည ်ယေနယ့ံ05ကညသ်Wများကိ0 လကစ်ားေခ◌ျတရားဥပေဒ လ0ပ်ေဆာငရ်န် 

အလိ0:+ိပါသလား။ (မျကလ်ံ0းတစလ်ံ0းအတကွ ်မျကလ်ံ0းတစလ်ံ0း၊ သာွးတစေ်ချာငး်အတကွ ်

သာွးတစေ်ချာငး်/ Kısas ) 
သမ#ာကျမ်းစာ အလိ0မ:+ိပါ  /  အလိ0:+ိသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၅:၃၉ - ငါပညတသ်ညက်ား၊ ေ<0ာင်/့0ကေ်သာသNကိ6 မဆးီမတား<0င်။့ သင၏် 

ပါးတဘကက်ိ6 သNတပါးပ6တလ်dင ်ပါးတဘကက်ိ6 လ0ည်၍့ေပးဦးေလာ။့  

ေရာမဩဝါဒစာ ၁၂:၁၉-၂၀ - ၁၉ချစသ်Nတိ6 ့၊ သNတပါးသညသ်ငတ်ိ6က့ိ6 ြပစမ်0ားလdင၊် ကိ6ယတ်ိ6င ်အြပစ ်

ြပန၍် မတံ6 ့bက<0င်။့ အမျကေ်တာ်ကိ6 အခငွ်ေ့ပးbကေလာ။့ ကျမ်းစာလာသညက်ား၊ ငါသည ်အြပစ ်

တရားကိ6 စရီငပိ်6င၏်။ အြပစ<်0င်အ့ေလျာက ်ငါဆပ်ေပးမညဟ်6 ထာဝရဘ6ရားမိန်ေ့တာ်မN၏။ ၂၀ 

ထိ6ေbကာင်သ့င၏်ရနသ်Nသည ်မတွသ်ပ်ိလdင ်လ6ပ်ေကkးေလာ။့ ေရငတလ်dင ်ေသာကစ်ရာဘိ6ေ့ပး  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ၂:၁၉၄ -.အသငတ်ိ6က့ိ6 စတငက်ျzးေကျာ်ေစာ်ကားပါမN ထိ6သNကအသငတ်ိ6က့ိ6ကျzး 
ေကျာ်ေစာ်ကားသကဲသ့ိ6 ့ အသငတ်ိ6သ့ညလ်ညး် ထိ6သNအားတံ6 ့ြပန၍် လကစ်ားေချbကက6နေ်လာ။့ … 

စWရဟအ်ဟR်Bရာ ၄၂:၄၀-၄၁ - စငစ်စေ်သာ်ကား မေကာငး်ြပVြခငး်၏အစားယငး်မေကာငး်ြပVြခငး် 
<0င့အ်ညအီမd မေကာငး်ြပVြခငး်ပင။် ….၄၁ သိ6ရ့ာတငွ ်မညသ်Nမဆိ6မိမိမတရား<0ပ်ိစကြ်ခငး်ခခံဲရ့]ပီး  

	



၁၇၅။. 175 

သန်:့+ငး်ေသာဘ0ရားသခငသ်ည ်ယံ05ကညသ်Wများကိ0 မိမိတိ0၏့လကြ်ဖင် ့
လကစ်ားေခ◌ျမBများ လ0ပ်ေဆာငရ်န် တိ0ကတ်န်ွးအားေပးပါမညလ်ား။  

သမ#ာကျမ်းစာ အားမေပးပါ  /  အားေပးသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တရားေဟာရာကျမ်း ၃၂:၃၅-၃၆ -

၃၅အြပစတ်ရားကိ6စရီငရ်ေသာအခငွ်၊့အြပစ<်0င်အ့ေလျာကဆ်ပ် ေပးရေသာ အခငွ်က့ိ6ငါပိ6င၏်။ 

၃၆ ထာဝရဘ6ရားသည ်မိမိလNတိ6အ့ဘိ6 ့ တရားစရီငေ်တာ်မNမည။်  

ေရာမဩဝါဒစာ ၂:၁-သNတပါးကိ6 စစေ်bကာစရီငတ်တေ်သာသN၊ သငသ်ညက်ိ6ယအ်ြပစက်ိ6 
မဖံ6း<ိ6ငရ်ာ။ အေbကာငး်မNကား၊ သငသ်ညစ်စေ်bကာစရီငေ်သာ အမ\ကိ6ပင ်

ကိ6ယတ်ိ6ငြ်ပVသညြ်ဖစ၍်၊ သNတပါးကိ6 စစေ်bကာစရီငသ်ညတ်ငွ ်ကိ6ယအ်ြပစ/်0ိေbကာငး်ကိ6 
စရီငဆ်ံ6းြဖတရ်ာေရာက၏်။  

ေရာမဩဝါဒစာ ၁၂:၁၄-၁၈- ၁၄သငတ်ိ6က့ိ6 ညUFးဆေဲသာသNတိ6အ့ဘိ6 ့ ေမတ{ ာပိ6 ့bကေလာ။့ကျိနဆ်ြဲခငး် 
ကိ6မြပV၊ ေမတ{ ာပိ6 ့ြခငး်ကိ6သာ ြပVbကေလာ။့ ၁၇ အဘယသ်Nကိ6မd ရနတ်ံ6မ့မNbက<0င်။့  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ၂:၁၇၉ - အိ6-ဆငြ်ခငတ်ံ6တရား<0င့ြ်ပည့စ်ံ6ေသာ ပညာ/0င ်အေပါငး်တိ6 ့၊ စငစ်စေ်သာ ်
ကား(ယငး်ကဲသ့ိ6 ့) လကစ်ား ေချြခငး်၌ အသငတ်ိ6အ့ဘိ6ရ့ာ အသက/်0ငြ်ခငး်/0ိသည။်သိ6မ့0သာလdင ်
အသငတ်ိ6သ့ည ်bကFေ/0ာငသ်Nများ ြဖစတ်နb်ကရာေပသည။် 

စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၄၅ - - ….၎ငး်ြပင ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်ထိ6 ေတာငရ်ာတက်ျမ်းြမတတ်ငွ ်ယငး် ယဟNဒတီိ6 ့ 
အေပu၌အသကဇီ်ဝိန၏်အစားအသကဇီ်ဝိနဟ်N၍လညး်ေကာငး်၊မျကစ်၏ိအစားမျကစ် ိဟN၍ လညး်ေကာငး်၊ 
<0ာေခါငး်၏အစား <0ာေခါငး်ဟN၍လညး်ေကာငး် နားရွကအ်စား နားရွကဟ်N ၍ လညး်ေကာငး်၊ 
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သန်:့+ငး်ေသာဘ0ရားသခငသ်ည ်ယံ05ကညသ်Wများကိ0 မိမိတိ0၏့ရန်သWများကိ0 ကျိန်ဆရဲန် 

အတကွ ်တိ0ကတ်န်ွးအားေပးပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ အားမေပးပါ  /  အားေပးသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၆:၂၇-၂၈ - ၂၇ငါစ့ကားကိ6bကားရေသာ သငတ်ိ6အ့ားငါဆိ6သညက်ား၊ သငတ်ိ6၏့ 

ရနသ်Nတိ6က့ိ6 ချစb်ကေလာ။့ သငတ်ိ6က့ိ6 မ6နး်ေသာသNတိ6အ့ား ေကျးဇNးြပVbကေလာ။့၂၈သငတ်ိ6က့ိ6 ကျိန ်

ဆေဲသာသNတိ6အ့ား ေမတ{ ာပိ6 ့bကေလာ။့ သငတ်ိ6က့ိ6 ေ<0ာင်/့0ကေ်သာသNတိ6အ့ဘိ6 ့ ဘ6ရားသခငက်ိ6 
ဆ6ေတာငး်bကေလာ။့ 

:+ငယ်ာက0ပ် ဩဝါဒစာ ၃:၁၀ -<\တတ်ပါးတညး်အထကဲ၊ေထာမနာချီးမမွ်းြခငး်<0င်က့ျိနဆ်ြဲခငး်ထကွ ်

တတပ်ါသညတ်ကား၊ ငါည့အီစက်ိ6တိ6 ့၊ ထိ6သိ6မ့ြဖစေ်ကာငး်ရာ။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၁၅၉ - အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်ထိ6သNများ အား ကr6ဏာေတာ်မ0 ကငး်ေဝးေစ 
ေတာ်မNသည။် အြခား ကျိနဆ်သဲNများကလညး် ထိ6သNတိ6က့ိ6 ကျိနဆ်bဲကေလသည။် 

စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၆၁ - ကာ) 

အကk<်6ပ်တိ6၏့သားေြမးတိ6က့ိ6လညး်ေကာငး်၊အသငတ်ိ6၏့သားေြမးတိ6က့ိ6လညး် ေကာငး်၊ အကk<်6ပ် 

တိ6၏့မိနး်မများကိ6လညး်ေကာငး်၊အသငတ်ိ6၏့ မိနး်မများကိ6လညး်ေကာငး်၊ ေခuယN 
(စ6rံ6 းေစ)]ပီးအကk<်6ပ်တိ6က့ိ6ယတ်ိ6င<် 0င့ ်အသငတ်ိ6က့ိ6ယတ်ိ6ငလ်ညး် (ပါဝငb်ကက6နအ်ံ)့။ ထိ6 ့ ေနာက ်

အကk<်6ပ်တိ6 ့(<0င့ ်အသငတ်ိ6 ့)သည ်(ပNးေပါငး်ကာအလ> ာဟအ်/0ငြ်မတအ်ထေံတာ၌်ဤအေချ 
အတငေ်ြပာဆိ6ရာတငွ)် မ6သားေြပာဆိ6သNတိ6အ့ေပuဝယ ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်၏ လအန်တ ်(အ/0င ်

ြမတ၏် ကr6ဏာေတာ်မ0ကငး်ေဝးြခငး်သည)် ကျေရာကပ်ါေစသားဟN၍ စတိေ်ရာကိ6ယပ်ါ ေတာငး် 
ပနအ်သနားခbံကက6နအ်ံ ့ဟ6 ေြပာဆိ6ပါေလ။ 
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သန်:့+ငး်ေသာဘ0ရားသခငသ်ည ်ယံ05ကညသ်Wများကိ0 မိမိတိ0၏့လကြ်ဖင် ့
လကစ်ားေခ◌ျမBများ လ0ပ်ေဆာငရ်န် တိ0ကတ်န်ွးအားေပးပါမညလ်ား။  

သမ#ာကျမ်းစာ အားမေပးပါ  /  အားေပးသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တရားေဟာရာကျမ်း ၃၂:၃၅-၃၆ -

၃၅အြပစတ်ရားကိ6စရီငရ်ေသာအခငွ်၊့အြပစ<်0င်အ့ေလျာကဆ်ပ် ေပးရေသာ အခငွ်က့ိ6ငါပိ6င၏်။ 

၃၆ ထာဝရဘ6ရားသည ်မိမိလNတိ6အ့ဘိ6 ့ တရားစရီငေ်တာ်မNမည။်  

ေရာမဩဝါဒစာ ၂:၁-သNတပါးကိ6 စစေ်bကာစရီငတ်တေ်သာသN၊ သငသ်ညက်ိ6ယအ်ြပစက်ိ6 
မဖံ6း<ိ6ငရ်ာ။ အေbကာငး်မNကား၊ သငသ်ညစ်စေ်bကာစရီငေ်သာ အမ\ကိ6ပင ်

ကိ6ယတ်ိ6ငြ်ပVသညြ်ဖစ၍်၊ သNတပါးကိ6 စစေ်bကာစရီငသ်ညတ်ငွ ်ကိ6ယအ်ြပစ/်0ိေbကာငး်ကိ6 
စရီငဆ်ံ6းြဖတရ်ာေရာက၏်။  

ေရာမဩဝါဒစာ ၁၂:၁၄-၁၈- ၁၄သငတ်ိ6က့ိ6 ညUFးဆေဲသာသNတိ6အ့ဘိ6 ့ ေမတ{ ာပိ6 ့bကေလာ။့ကျိနဆ်ြဲခငး် 
ကိ6မြပV၊ ေမတ{ ာပိ6 ့ြခငး်ကိ6သာ ြပVbကေလာ။့ ၁၇ အဘယသ်Nကိ6မd ရနတ်ံ6မ့မNbက<0င်။့  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ၂:၁၇၉ - အိ6-ဆငြ်ခငတ်ံ6တရား<0င့ြ်ပည့စ်ံ6ေသာ ပညာ/0င ်အေပါငး်တိ6 ့၊ စငစ်စေ်သာ ်
ကား(ယငး်ကဲသ့ိ6 ့) လကစ်ား ေချြခငး်၌ အသငတ်ိ6အ့ဘိ6ရ့ာ အသက/်0ငြ်ခငး်/0ိသည။်သိ6မ့0သာလdင ်
အသငတ်ိ6သ့ည ်bကFေ/0ာငသ်Nများ ြဖစတ်နb်ကရာေပသည။် 

စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၄၅ - - ….၎ငး်ြပင ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်ထိ6 ေတာငရ်ာတက်ျမ်းြမတတ်ငွ ်ယငး် ယဟNဒတီိ6 ့ 
အေပu၌အသကဇီ်ဝိန၏်အစားအသကဇီ်ဝိနဟ်N၍လညး်ေကာငး်၊မျကစ်၏ိအစားမျကစ် ိဟN၍ လညး်ေကာငး်၊ 
<0ာေခါငး်၏အစား <0ာေခါငး်ဟN၍လညး်ေကာငး် နားရွကအ်စား နားရွကဟ်N ၍ လညး်ေကာငး်၊ 
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သန်:့+ငး်ေသာဘ0ရားသခငသ်ည ်ယံ05ကညသ်Wများကိ0 မိမိတိ0၏့ရန်သWများကိ0 ကျိန်ဆရဲန် 

အတကွ ်တိ0ကတ်န်ွးအားေပးပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ အားမေပးပါ  /  အားေပးသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၆:၂၇-၂၈ - ၂၇ငါစ့ကားကိ6bကားရေသာ သငတ်ိ6အ့ားငါဆိ6သညက်ား၊ သငတ်ိ6၏့ 

ရနသ်Nတိ6က့ိ6 ချစb်ကေလာ။့ သငတ်ိ6က့ိ6 မ6နး်ေသာသNတိ6အ့ား ေကျးဇNးြပVbကေလာ။့၂၈သငတ်ိ6က့ိ6 ကျိန ်

ဆေဲသာသNတိ6အ့ား ေမတ{ ာပိ6 ့bကေလာ။့ သငတ်ိ6က့ိ6 ေ<0ာင်/့0ကေ်သာသNတိ6အ့ဘိ6 ့ ဘ6ရားသခငက်ိ6 
ဆ6ေတာငး်bကေလာ။့ 

:+ငယ်ာက0ပ် ဩဝါဒစာ ၃:၁၀ -<\တတ်ပါးတညး်အထကဲ၊ေထာမနာချီးမမွ်းြခငး်<0င်က့ျိနဆ်ြဲခငး်ထကွ ်

တတပ်ါသညတ်ကား၊ ငါည့အီစက်ိ6တိ6 ့၊ ထိ6သိ6မ့ြဖစေ်ကာငး်ရာ။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၁၅၉ - အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်ထိ6သNများ အား ကr6ဏာေတာ်မ0 ကငး်ေဝးေစ 
ေတာ်မNသည။် အြခား ကျိနဆ်သဲNများကလညး် ထိ6သNတိ6က့ိ6 ကျိနဆ်bဲကေလသည။် 

စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၆၁ - ကာ) 

အကk<်6ပ်တိ6၏့သားေြမးတိ6က့ိ6လညး်ေကာငး်၊အသငတ်ိ6၏့သားေြမးတိ6က့ိ6လညး် ေကာငး်၊ အကk<်6ပ် 

တိ6၏့မိနး်မများကိ6လညး်ေကာငး်၊အသငတ်ိ6၏့ မိနး်မများကိ6လညး်ေကာငး်၊ ေခuယN 
(စ6rံ6 းေစ)]ပီးအကk<်6ပ်တိ6က့ိ6ယတ်ိ6င<် 0င့ ်အသငတ်ိ6က့ိ6ယတ်ိ6ငလ်ညး် (ပါဝငb်ကက6နအ်ံ)့။ ထိ6 ့ ေနာက ်

အကk<်6ပ်တိ6 ့(<0င့ ်အသငတ်ိ6 ့)သည ်(ပNးေပါငး်ကာအလ> ာဟအ်/0ငြ်မတအ်ထေံတာ၌်ဤအေချ 
အတငေ်ြပာဆိ6ရာတငွ)် မ6သားေြပာဆိ6သNတိ6အ့ေပuဝယ ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်၏ လအန်တ ်(အ/0င ်

ြမတ၏် ကr6ဏာေတာ်မ0ကငး်ေဝးြခငး်သည)် ကျေရာကပ်ါေစသားဟN၍ စတိေ်ရာကိ6ယပ်ါ ေတာငး် 
ပနအ်သနားခbံကက6နအ်ံ ့ဟ6 ေြပာဆိ6ပါေလ။ 
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သန်:့+ငး်ေသာဘ0ရားသခငသ်ည ်ယံ05ကညသ်Wများကိ0 မိမိတိ0၏့လကြ်ဖင် ့
လကစ်ားေခ◌ျမBများ လ0ပ်ေဆာငရ်န် တိ0ကတ်န်ွးအားေပးပါမညလ်ား။  

သမ#ာကျမ်းစာ အားမေပးပါ  /  အားေပးသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တရားေဟာရာကျမ်း ၃၂:၃၅-၃၆ -

၃၅အြပစတ်ရားကိ6စရီငရ်ေသာအခငွ်၊့အြပစ<်0င်အ့ေလျာကဆ်ပ် ေပးရေသာ အခငွ်က့ိ6ငါပိ6င၏်။ 

၃၆ ထာဝရဘ6ရားသည ်မိမိလNတိ6အ့ဘိ6 ့ တရားစရီငေ်တာ်မNမည။်  

ေရာမဩဝါဒစာ ၂:၁-သNတပါးကိ6 စစေ်bကာစရီငတ်တေ်သာသN၊ သငသ်ညက်ိ6ယအ်ြပစက်ိ6 
မဖံ6း<ိ6ငရ်ာ။ အေbကာငး်မNကား၊ သငသ်ညစ်စေ်bကာစရီငေ်သာ အမ\ကိ6ပင ်

ကိ6ယတ်ိ6ငြ်ပVသညြ်ဖစ၍်၊ သNတပါးကိ6 စစေ်bကာစရီငသ်ညတ်ငွ ်ကိ6ယအ်ြပစ/်0ိေbကာငး်ကိ6 
စရီငဆ်ံ6းြဖတရ်ာေရာက၏်။  

ေရာမဩဝါဒစာ ၁၂:၁၄-၁၈- ၁၄သငတ်ိ6က့ိ6 ညUFးဆေဲသာသNတိ6အ့ဘိ6 ့ ေမတ{ ာပိ6 ့bကေလာ။့ကျိနဆ်ြဲခငး် 
ကိ6မြပV၊ ေမတ{ ာပိ6 ့ြခငး်ကိ6သာ ြပVbကေလာ။့ ၁၇ အဘယသ်Nကိ6မd ရနတ်ံ6မ့မNbက<0င်။့  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ၂:၁၇၉ - အိ6-ဆငြ်ခငတ်ံ6တရား<0င့ြ်ပည့စ်ံ6ေသာ ပညာ/0င ်အေပါငး်တိ6 ့၊ စငစ်စေ်သာ ်
ကား(ယငး်ကဲသ့ိ6 ့) လကစ်ား ေချြခငး်၌ အသငတ်ိ6အ့ဘိ6ရ့ာ အသက/်0ငြ်ခငး်/0ိသည။်သိ6မ့0သာလdင ်
အသငတ်ိ6သ့ည ်bကFေ/0ာငသ်Nများ ြဖစတ်နb်ကရာေပသည။် 

စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၄၅ - - ….၎ငး်ြပင ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်ထိ6 ေတာငရ်ာတက်ျမ်းြမတတ်ငွ ်ယငး် ယဟNဒတီိ6 ့ 
အေပu၌အသကဇီ်ဝိန၏်အစားအသကဇီ်ဝိနဟ်N၍လညး်ေကာငး်၊မျကစ်၏ိအစားမျကစ် ိဟN၍ လညး်ေကာငး်၊ 
<0ာေခါငး်၏အစား <0ာေခါငး်ဟN၍လညး်ေကာငး် နားရွကအ်စား နားရွကဟ်N ၍ လညး်ေကာငး်၊ 
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သန်:့+ငး်ေသာဘ0ရားသခငသ်ည ်ယံ05ကညသ်Wများကိ0 မိမိတိ0၏့ရန်သWများကိ0 ကျိန်ဆရဲန် 

အတကွ ်တိ0ကတ်န်ွးအားေပးပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ အားမေပးပါ  /  အားေပးသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၆:၂၇-၂၈ - ၂၇ငါစ့ကားကိ6bကားရေသာ သငတ်ိ6အ့ားငါဆိ6သညက်ား၊ သငတ်ိ6၏့ 

ရနသ်Nတိ6က့ိ6 ချစb်ကေလာ။့ သငတ်ိ6က့ိ6 မ6နး်ေသာသNတိ6အ့ား ေကျးဇNးြပVbကေလာ။့၂၈သငတ်ိ6က့ိ6 ကျိန ်

ဆေဲသာသNတိ6အ့ား ေမတ{ ာပိ6 ့bကေလာ။့ သငတ်ိ6က့ိ6 ေ<0ာင်/့0ကေ်သာသNတိ6အ့ဘိ6 ့ ဘ6ရားသခငက်ိ6 
ဆ6ေတာငး်bကေလာ။့ 

:+ငယ်ာက0ပ် ဩဝါဒစာ ၃:၁၀ -<\တတ်ပါးတညး်အထကဲ၊ေထာမနာချီးမမွ်းြခငး်<0င်က့ျိနဆ်ြဲခငး်ထကွ ်

တတပ်ါသညတ်ကား၊ ငါည့အီစက်ိ6တိ6 ့၊ ထိ6သိ6မ့ြဖစေ်ကာငး်ရာ။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၁၅၉ - အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်ထိ6သNများ အား ကr6ဏာေတာ်မ0 ကငး်ေဝးေစ 
ေတာ်မNသည။် အြခား ကျိနဆ်သဲNများကလညး် ထိ6သNတိ6က့ိ6 ကျိနဆ်bဲကေလသည။် 

စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၆၁ - ကာ) 

အကk<်6ပ်တိ6၏့သားေြမးတိ6က့ိ6လညး်ေကာငး်၊အသငတ်ိ6၏့သားေြမးတိ6က့ိ6လညး် ေကာငး်၊ အကk<်6ပ် 

တိ6၏့မိနး်မများကိ6လညး်ေကာငး်၊အသငတ်ိ6၏့ မိနး်မများကိ6လညး်ေကာငး်၊ ေခuယN 
(စ6rံ6 းေစ)]ပီးအကk<်6ပ်တိ6က့ိ6ယတ်ိ6င<် 0င့ ်အသငတ်ိ6က့ိ6ယတ်ိ6ငလ်ညး် (ပါဝငb်ကက6နအ်ံ)့။ ထိ6 ့ ေနာက ်

အကk<်6ပ်တိ6 ့(<0င့ ်အသငတ်ိ6 ့)သည ်(ပNးေပါငး်ကာအလ> ာဟအ်/0ငြ်မတအ်ထေံတာ၌်ဤအေချ 
အတငေ်ြပာဆိ6ရာတငွ)် မ6သားေြပာဆိ6သNတိ6အ့ေပuဝယ ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်၏ လအန်တ ်(အ/0င ်

ြမတ၏် ကr6ဏာေတာ်မ0ကငး်ေဝးြခငး်သည)် ကျေရာကပ်ါေစသားဟN၍ စတိေ်ရာကိ6ယပ်ါ ေတာငး် 
ပနအ်သနားခbံကက6နအ်ံ ့ဟ6 ေြပာဆိ6ပါေလ။ 
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သန်:့+ငး်ေသာဘ0ရားသခငသ်ည ်ယံ05ကညသ်Wများကိ0 မိမိတိ0၏့လကြ်ဖင် ့
လကစ်ားေခ◌ျမBများ လ0ပ်ေဆာငရ်န် တိ0ကတ်န်ွးအားေပးပါမညလ်ား။  

သမ#ာကျမ်းစာ အားမေပးပါ  /  အားေပးသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တရားေဟာရာကျမ်း ၃၂:၃၅-၃၆ -

၃၅အြပစတ်ရားကိ6စရီငရ်ေသာအခငွ်၊့အြပစ<်0င်အ့ေလျာကဆ်ပ် ေပးရေသာ အခငွ်က့ိ6ငါပိ6င၏်။ 

၃၆ ထာဝရဘ6ရားသည ်မိမိလNတိ6အ့ဘိ6 ့ တရားစရီငေ်တာ်မNမည။်  

ေရာမဩဝါဒစာ ၂:၁-သNတပါးကိ6 စစေ်bကာစရီငတ်တေ်သာသN၊ သငသ်ညက်ိ6ယအ်ြပစက်ိ6 
မဖံ6း<ိ6ငရ်ာ။ အေbကာငး်မNကား၊ သငသ်ညစ်စေ်bကာစရီငေ်သာ အမ\ကိ6ပင ်

ကိ6ယတ်ိ6ငြ်ပVသညြ်ဖစ၍်၊ သNတပါးကိ6 စစေ်bကာစရီငသ်ညတ်ငွ ်ကိ6ယအ်ြပစ/်0ိေbကာငး်ကိ6 
စရီငဆ်ံ6းြဖတရ်ာေရာက၏်။  

ေရာမဩဝါဒစာ ၁၂:၁၄-၁၈- ၁၄သငတ်ိ6က့ိ6 ညUFးဆေဲသာသNတိ6အ့ဘိ6 ့ ေမတ{ ာပိ6 ့bကေလာ။့ကျိနဆ်ြဲခငး် 
ကိ6မြပV၊ ေမတ{ ာပိ6 ့ြခငး်ကိ6သာ ြပVbကေလာ။့ ၁၇ အဘယသ်Nကိ6မd ရနတ်ံ6မ့မNbက<0င်။့  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ၂:၁၇၉ - အိ6-ဆငြ်ခငတ်ံ6တရား<0င့ြ်ပည့စ်ံ6ေသာ ပညာ/0င ်အေပါငး်တိ6 ့၊ စငစ်စေ်သာ ်
ကား(ယငး်ကဲသ့ိ6 ့) လကစ်ား ေချြခငး်၌ အသငတ်ိ6အ့ဘိ6ရ့ာ အသက/်0ငြ်ခငး်/0ိသည။်သိ6မ့0သာလdင ်
အသငတ်ိ6သ့ည ်bကFေ/0ာငသ်Nများ ြဖစတ်နb်ကရာေပသည။် 

စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၄၅ - - ….၎ငး်ြပင ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်ထိ6 ေတာငရ်ာတက်ျမ်းြမတတ်ငွ ်ယငး် ယဟNဒတီိ6 ့ 
အေပu၌အသကဇီ်ဝိန၏်အစားအသကဇီ်ဝိနဟ်N၍လညး်ေကာငး်၊မျကစ်၏ိအစားမျကစ် ိဟN၍ လညး်ေကာငး်၊ 
<0ာေခါငး်၏အစား <0ာေခါငး်ဟN၍လညး်ေကာငး် နားရွကအ်စား နားရွကဟ်N ၍ လညး်ေကာငး်၊ 
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သန်:့+ငး်ေသာဘ0ရားသခငသ်ည ်ယံ05ကညသ်Wများကိ0 မိမိတိ0၏့ရန်သWများကိ0 ကျိန်ဆရဲန် 

အတကွ ်တိ0ကတ်န်ွးအားေပးပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ အားမေပးပါ  /  အားေပးသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၆:၂၇-၂၈ - ၂၇ငါစ့ကားကိ6bကားရေသာ သငတ်ိ6အ့ားငါဆိ6သညက်ား၊ သငတ်ိ6၏့ 

ရနသ်Nတိ6က့ိ6 ချစb်ကေလာ။့ သငတ်ိ6က့ိ6 မ6နး်ေသာသNတိ6အ့ား ေကျးဇNးြပVbကေလာ။့၂၈သငတ်ိ6က့ိ6 ကျိန ်

ဆေဲသာသNတိ6အ့ား ေမတ{ ာပိ6 ့bကေလာ။့ သငတ်ိ6က့ိ6 ေ<0ာင်/့0ကေ်သာသNတိ6အ့ဘိ6 ့ ဘ6ရားသခငက်ိ6 
ဆ6ေတာငး်bကေလာ။့ 

:+ငယ်ာက0ပ် ဩဝါဒစာ ၃:၁၀ -<\တတ်ပါးတညး်အထကဲ၊ေထာမနာချီးမမွ်းြခငး်<0င်က့ျိနဆ်ြဲခငး်ထကွ ်

တတပ်ါသညတ်ကား၊ ငါည့အီစက်ိ6တိ6 ့၊ ထိ6သိ6မ့ြဖစေ်ကာငး်ရာ။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၁၅၉ - အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်ထိ6သNများ အား ကr6ဏာေတာ်မ0 ကငး်ေဝးေစ 
ေတာ်မNသည။် အြခား ကျိနဆ်သဲNများကလညး် ထိ6သNတိ6က့ိ6 ကျိနဆ်bဲကေလသည။် 

စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၆၁ - ကာ) 

အကk<်6ပ်တိ6၏့သားေြမးတိ6က့ိ6လညး်ေကာငး်၊အသငတ်ိ6၏့သားေြမးတိ6က့ိ6လညး် ေကာငး်၊ အကk<်6ပ် 

တိ6၏့မိနး်မများကိ6လညး်ေကာငး်၊အသငတ်ိ6၏့ မိနး်မများကိ6လညး်ေကာငး်၊ ေခuယN 
(စ6rံ6 းေစ)]ပီးအကk<်6ပ်တိ6က့ိ6ယတ်ိ6င<် 0င့ ်အသငတ်ိ6က့ိ6ယတ်ိ6ငလ်ညး် (ပါဝငb်ကက6နအ်ံ)့။ ထိ6 ့ ေနာက ်

အကk<်6ပ်တိ6 ့(<0င့ ်အသငတ်ိ6 ့)သည ်(ပNးေပါငး်ကာအလ> ာဟအ်/0ငြ်မတအ်ထေံတာ၌်ဤအေချ 
အတငေ်ြပာဆိ6ရာတငွ)် မ6သားေြပာဆိ6သNတိ6အ့ေပuဝယ ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်၏ လအန်တ ်(အ/0င ်

ြမတ၏် ကr6ဏာေတာ်မ0ကငး်ေဝးြခငး်သည)် ကျေရာကပ်ါေစသားဟN၍ စတိေ်ရာကိ6ယပ်ါ ေတာငး် 
ပနအ်သနားခbံကက6နအ်ံ ့ဟ6 ေြပာဆိ6ပါေလ။ 
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်ဂျlးလWမျိ[းများကိ0 ကျိန်စာသင်မ့Bခံရရန် သိ0မ့ဟ0တ ်အြပစစ်ရီငြ်ခငး်ကိ0 
ခံရေသာလWမျိ[းတစမ်ျိ[းအြဖစ ်သတမ်+တယ်Wဆပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ မယWဆပါ  /  ယWဆသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေယရမိအနာဂတO ကိျမ်း ၃၁:၃၇ -  အထကမ်ိ6ဃး်ေကာငး်ကငက်ိ6 တိ6ငး်ထာွ<ိ6ငလ်dင၎်ငး်၊ ေြမeကးီ 
ေအာက ်ဆံ6းအြမစတ်ိ6က့ိ6လိ6က၍် စစ<်ိ6ငလ်dင၎်ငး်၊ ဣသေရလ အမျိVးသားအေပါငး်တိ6က့ိ6 သNတိ6 ့ြပV 
မိသမdေသာအြပစ ်တိ6ေ့bကာင် ့ငါစနွ်ပ့စမ်ညဟ်6 မိန်ေ့တာ်မN၏။  

ေရာမဩဝါဒစာ ၁၁:၁-၂-၁သိ6 ့ြဖစလ်dင၊် ဘ6ရားသခငသ်ည ်မိမိလNမျိVးကိ6 ပယေ်တာ်မN]ပီေလာဟ6 
ေမးေသာ်၊ ပယေ်တာ်မမNဟ6ဆိ6ရ၏။ ၂ ဘ6ရားသခငသ်ည ်အထကက် သမိ0တေ်တာ်မNေသာ မိမိလN 
တိ6က့ိ6 ပယေ်တာ်မမN။ ပေရာဖကဧ်လယိက၊ အိ6ထာဝရဘ6ရား၊ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ၂:၈၈-၈၉ - ၈၈ တစဖ်န ်ယငး်(ယဟNဒမီျားက) ေြပာဆိ6bကြပနသ်ညမ်0ာ..ယငး်သNတိ6 ့ 
၏ ြငငး်ပယဖီ်ဆနမ်\ေbကာင့ ်အလ> ာဟ ်အ/0ငြ်မတသ်ည ်

ထိ6သNတိ6အ့ားမိမိကr6ဏာေတာမ်0ကငး်ေဝး ေစေတာ ်မNသည။်….၈၉ သိ6 ့ြဖစေ်လရာ (ယငး်ကဲသ့ိ6 ့) 
ေသဖွညြ်ငငး်ပယေ်သာ သNတိ6အ့ဘိ6မ့0ာကား အလ> ာဟ ်အ/0ငြ်မတ၏် ကr6ဏာေတာ်မ0 
ကငး်ေဝးြခငး်သာ /0ိေပေတာသ့ည။်  

စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၂-၁၃ – ၁၂ ၎ငး်ေနာကမ်0 မ6ချဧကန ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည(်မိမိအမိန ့ ်
ေတာမ်ျားကိ6 လိ6ကန်ာရန)် အစoရာအလီလီNမျိVးတိ6ထ့မံ0 (လညး်) ပဋညိာFဝနခ်ခံျကက်ိ6 ယNေတာ်မNခဲ ့
ေလသည။် ၁၃ ထိ6ေနာက ်၎ငး် (အစoရာအလီမီျိVး<ယွ)် တိ6သ့ည ်မိမိတိ6ပ့ဋညိာFကိ6ေဖာကဖ်ျကြ်ခငး် 
ေbကာင့ ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်၎ငး်တိ6အ့ား (မိမိ၏) ကr6ဏာေတာ်မ0 ကငး်ေဝးေစေတာ်မNခဲ၏့။ထိ6ြပင ်

၎ငး်တိ6 ့ ၏ စတိ<်0လံ6းများကိ6လညး် ခကထ်နမ်ာေကျာေအာင ်ြပVလ6ပ်ေတာ်မNခဲ၏့။  

မ+တခ်ျက။် ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်မ+ Medina အပိ0ငး်၏ ၁၁% သည ်ဂျlးလWမျိ[းဆန်က့ျငေ်ရး 

ြဖစသ်ည။် ဟစတ်လာ၏ Mein Kampf မ+ ၇% သာလxင ်ဂျlးလWမျိ[းဆန်က့ျငေ်ရးြဖစခဲ် ့သည။်  
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တိ0ကခ်ိ0ကေ်သာသWများကိ0 တိ0ကခ်ိ0ကြ်ခငး်မ:+ိေသာသWများထက ်

ပိ0မိ0ေကာငး်မွန်ေသာသWများ အြဖစ ်သတမ်+တယ်Wဆပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မယWဆပါ  /  ယWဆသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဓမ#ရာဇဝင ်ပ�မေစာင ်၃၀:၂၃-၂၄ - ၂၃ဒါဝိဒက်လညး်၊ ငါည့အီစက်ိ6တိ6 ့ ငါတိ6က့ိ6 ေစာင်မ့၍ ငါတိ6က့ိ6 
တိ6ကလ်ာေသာ အလံ6းအရငး်ကိ6 ငါတိ6လ့ကသ်ိ6 ့ အပ်ေတာ်မNေသာ 

ထာဝရဘ6ရားေပးသနားေတာ်မNေသာ ဥစoာကိ6 ထိ6သိ6 ့ မြပVရ။ ၂၄ဤအမ\၌ သငတ်ိ6စ့ကားကိ6 
အဘယသ်N နားေထာငလ်မိ်မ့ညန်ညး်။ စစတ်ိ6ကသ်ာွးေသာ သNရသညအ်တိ6ငး်၊ ဥစoာကိ6 ေစာင်လ့ျက ်

ေနရစေ်သာသNရေစ။ <0စပ်ါးစလံ6းတိ6သ့ည ်အညအီမdခေံစဟ6 စရီင၏်။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာေနစာေအ ့၄:၉၅ - - ◌းြဖစ၏်။ သိ6ရ့ာတငွ ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်စစမ်က ်]ပိVငဆ်ိ6င ်
တိ6ကခ်ိ6ကေ်သာသNတိ6အ့ား (မိမိတိ6အ့မိ်တငွး်၌ အ]ငမိ်း) ထိ6င၍်ေနေသာသNတိ6ထ့က ်eကးီ 
ကျယေ်သာ အကျိVးေကျးဇNး (ချီးြမUင့ေ်တာ်မNြခငး်) အားြဖင့ ်ြမင့ြ်မတေ်စေတာ်မNခဲေ့လ]ပီ။ 

တဗ်ဘ ီ၉:၂၀-... အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏်လမ်းေတာ်၌မိမိတိ6၏့ဥစoာပစoညး်များြဖင့လ်ညး်ေကာငး်၊ 
မိမိတိ6၏့ အသကဇီ်ဝိနမ်ျားြဖင့ ်လညး်ေကာငး်၊ စစမ်က]်ပိVငဆ်ိ6င ်တိ6ကခ်ိ6ကခ်ဲb့ကက6န၏်။ ထိ6သNတိ6 ့ 
သညအ်လ> ာဟ/်0ငြ်မတအ်ထေံတာ်၌ အဆင့အ်တနး်အားြဖင့ ်အလနွြ်မင့ြ်မတလ်0သည့ြ်ပင ်

ထိ6သNတိ6 ့ သညသ်ာလdင ်‘ေအာငြ်မငမ်\’ ကိ6ရ/0ိသNများ ြဖစb်ကက6နသ်တညး်။ 
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်ဂျlးလWမျိ[းများကိ0 ကျိန်စာသင်မ့Bခံရရန် သိ0မ့ဟ0တ ်အြပစစ်ရီငြ်ခငး်ကိ0 
ခံရေသာလWမျိ[းတစမ်ျိ[းအြဖစ ်သတမ်+တယ်Wဆပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ မယWဆပါ  /  ယWဆသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေယရမိအနာဂတO ကိျမ်း ၃၁:၃၇ -  အထကမ်ိ6ဃး်ေကာငး်ကငက်ိ6 တိ6ငး်ထာွ<ိ6ငလ်dင၎်ငး်၊ ေြမeကးီ 
ေအာက ်ဆံ6းအြမစတ်ိ6က့ိ6လိ6က၍် စစ<်ိ6ငလ်dင၎်ငး်၊ ဣသေရလ အမျိVးသားအေပါငး်တိ6က့ိ6 သNတိ6 ့ြပV 
မိသမdေသာအြပစ ်တိ6ေ့bကာင် ့ငါစနွ်ပ့စမ်ညဟ်6 မိန်ေ့တာ်မN၏။  

ေရာမဩဝါဒစာ ၁၁:၁-၂-၁သိ6 ့ြဖစလ်dင၊် ဘ6ရားသခငသ်ည ်မိမိလNမျိVးကိ6 ပယေ်တာ်မN]ပီေလာဟ6 
ေမးေသာ်၊ ပယေ်တာ်မမNဟ6ဆိ6ရ၏။ ၂ ဘ6ရားသခငသ်ည ်အထကက် သမိ0တေ်တာ်မNေသာ မိမိလN 
တိ6က့ိ6 ပယေ်တာ်မမN။ ပေရာဖကဧ်လယိက၊ အိ6ထာဝရဘ6ရား၊ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ၂:၈၈-၈၉ - ၈၈ တစဖ်န ်ယငး်(ယဟNဒမီျားက) ေြပာဆိ6bကြပနသ်ညမ်0ာ..ယငး်သNတိ6 ့ 
၏ ြငငး်ပယဖီ်ဆနမ်\ေbကာင့ ်အလ> ာဟ ်အ/0ငြ်မတသ်ည ်

ထိ6သNတိ6အ့ားမိမိကr6ဏာေတာမ်0ကငး်ေဝး ေစေတာ ်မNသည။်….၈၉ သိ6 ့ြဖစေ်လရာ (ယငး်ကဲသ့ိ6 ့) 
ေသဖွညြ်ငငး်ပယေ်သာ သNတိ6အ့ဘိ6မ့0ာကား အလ> ာဟ ်အ/0ငြ်မတ၏် ကr6ဏာေတာ်မ0 
ကငး်ေဝးြခငး်သာ /0ိေပေတာသ့ည။်  

စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၂-၁၃ – ၁၂ ၎ငး်ေနာကမ်0 မ6ချဧကန ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည(်မိမိအမိန ့ ်
ေတာမ်ျားကိ6 လိ6ကန်ာရန)် အစoရာအလီလီNမျိVးတိ6ထ့မံ0 (လညး်) ပဋညိာFဝနခ်ခံျကက်ိ6 ယNေတာ်မNခဲ ့
ေလသည။် ၁၃ ထိ6ေနာက ်၎ငး် (အစoရာအလီမီျိVး<ယွ)် တိ6သ့ည ်မိမိတိ6ပ့ဋညိာFကိ6ေဖာကဖ်ျကြ်ခငး် 
ေbကာင့ ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်၎ငး်တိ6အ့ား (မိမိ၏) ကr6ဏာေတာ်မ0 ကငး်ေဝးေစေတာ်မNခဲ၏့။ထိ6ြပင ်

၎ငး်တိ6 ့ ၏ စတိ<်0လံ6းများကိ6လညး် ခကထ်နမ်ာေကျာေအာင ်ြပVလ6ပ်ေတာ်မNခဲ၏့။  

မ+တခ်ျက။် ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်မ+ Medina အပိ0ငး်၏ ၁၁% သည ်ဂျlးလWမျိ[းဆန်က့ျငေ်ရး 

ြဖစသ်ည။် ဟစတ်လာ၏ Mein Kampf မ+ ၇% သာလxင ်ဂျlးလWမျိ[းဆန်က့ျငေ်ရးြဖစခဲ် ့သည။်  
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တိ0ကခ်ိ0ကေ်သာသWများကိ0 တိ0ကခ်ိ0ကြ်ခငး်မ:+ိေသာသWများထက ်

ပိ0မိ0ေကာငး်မွန်ေသာသWများ အြဖစ ်သတမ်+တယ်Wဆပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မယWဆပါ  /  ယWဆသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဓမ#ရာဇဝင ်ပ�မေစာင ်၃၀:၂၃-၂၄ - ၂၃ဒါဝိဒက်လညး်၊ ငါည့အီစက်ိ6တိ6 ့ ငါတိ6က့ိ6 ေစာင်မ့၍ ငါတိ6က့ိ6 
တိ6ကလ်ာေသာ အလံ6းအရငး်ကိ6 ငါတိ6လ့ကသ်ိ6 ့ အပ်ေတာ်မNေသာ 

ထာဝရဘ6ရားေပးသနားေတာ်မNေသာ ဥစoာကိ6 ထိ6သိ6 ့ မြပVရ။ ၂၄ဤအမ\၌ သငတ်ိ6စ့ကားကိ6 
အဘယသ်N နားေထာငလ်မိ်မ့ညန်ညး်။ စစတ်ိ6ကသ်ာွးေသာ သNရသညအ်တိ6ငး်၊ ဥစoာကိ6 ေစာင်လ့ျက ်

ေနရစေ်သာသNရေစ။ <0စပ်ါးစလံ6းတိ6သ့ည ်အညအီမdခေံစဟ6 စရီင၏်။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာေနစာေအ ့၄:၉၅ - - ◌းြဖစ၏်။ သိ6ရ့ာတငွ ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်စစမ်က ်]ပိVငဆ်ိ6င ်
တိ6ကခ်ိ6ကေ်သာသNတိ6အ့ား (မိမိတိ6အ့မိ်တငွး်၌ အ]ငမိ်း) ထိ6င၍်ေနေသာသNတိ6ထ့က ်eကးီ 
ကျယေ်သာ အကျိVးေကျးဇNး (ချီးြမUင့ေ်တာ်မNြခငး်) အားြဖင့ ်ြမင့ြ်မတေ်စေတာ်မNခဲေ့လ]ပီ။ 

တဗ်ဘ ီ၉:၂၀-... အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏်လမ်းေတာ်၌မိမိတိ6၏့ဥစoာပစoညး်များြဖင့လ်ညး်ေကာငး်၊ 
မိမိတိ6၏့ အသကဇီ်ဝိနမ်ျားြဖင့ ်လညး်ေကာငး်၊ စစမ်က]်ပိVငဆ်ိ6င ်တိ6ကခ်ိ6ကခ်ဲb့ကက6န၏်။ ထိ6သNတိ6 ့ 
သညအ်လ> ာဟ/်0ငြ်မတအ်ထေံတာ်၌ အဆင့အ်တနး်အားြဖင့ ်အလနွြ်မင့ြ်မတလ်0သည့ြ်ပင ်

ထိ6သNတိ6 ့ သညသ်ာလdင ်‘ေအာငြ်မငမ်\’ ကိ6ရ/0ိသNများ ြဖစb်ကက6နသ်တညး်။ 
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်ဂျlးလWမျိ[းများကိ0 ကျိန်စာသင်မ့Bခံရရန် သိ0မ့ဟ0တ ်အြပစစ်ရီငြ်ခငး်ကိ0 
ခံရေသာလWမျိ[းတစမ်ျိ[းအြဖစ ်သတမ်+တယ်Wဆပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ မယWဆပါ  /  ယWဆသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေယရမိအနာဂတO ကိျမ်း ၃၁:၃၇ -  အထကမ်ိ6ဃး်ေကာငး်ကငက်ိ6 တိ6ငး်ထာွ<ိ6ငလ်dင၎်ငး်၊ ေြမeကးီ 
ေအာက ်ဆံ6းအြမစတ်ိ6က့ိ6လိ6က၍် စစ<်ိ6ငလ်dင၎်ငး်၊ ဣသေရလ အမျိVးသားအေပါငး်တိ6က့ိ6 သNတိ6 ့ြပV 
မိသမdေသာအြပစ ်တိ6ေ့bကာင် ့ငါစနွ်ပ့စမ်ညဟ်6 မိန်ေ့တာ်မN၏။  

ေရာမဩဝါဒစာ ၁၁:၁-၂-၁သိ6 ့ြဖစလ်dင၊် ဘ6ရားသခငသ်ည ်မိမိလNမျိVးကိ6 ပယေ်တာ်မN]ပီေလာဟ6 
ေမးေသာ်၊ ပယေ်တာ်မမNဟ6ဆိ6ရ၏။ ၂ ဘ6ရားသခငသ်ည ်အထကက် သမိ0တေ်တာ်မNေသာ မိမိလN 
တိ6က့ိ6 ပယေ်တာ်မမN။ ပေရာဖကဧ်လယိက၊ အိ6ထာဝရဘ6ရား၊ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ၂:၈၈-၈၉ - ၈၈ တစဖ်န ်ယငး်(ယဟNဒမီျားက) ေြပာဆိ6bကြပနသ်ညမ်0ာ..ယငး်သNတိ6 ့ 
၏ ြငငး်ပယဖီ်ဆနမ်\ေbကာင့ ်အလ> ာဟ ်အ/0ငြ်မတသ်ည ်

ထိ6သNတိ6အ့ားမိမိကr6ဏာေတာမ်0ကငး်ေဝး ေစေတာ ်မNသည။်….၈၉ သိ6 ့ြဖစေ်လရာ (ယငး်ကဲသ့ိ6 ့) 
ေသဖွညြ်ငငး်ပယေ်သာ သNတိ6အ့ဘိ6မ့0ာကား အလ> ာဟ ်အ/0ငြ်မတ၏် ကr6ဏာေတာ်မ0 
ကငး်ေဝးြခငး်သာ /0ိေပေတာသ့ည။်  

စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၂-၁၃ – ၁၂ ၎ငး်ေနာကမ်0 မ6ချဧကန ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည(်မိမိအမိန ့ ်
ေတာမ်ျားကိ6 လိ6ကန်ာရန)် အစoရာအလီလီNမျိVးတိ6ထ့မံ0 (လညး်) ပဋညိာFဝနခ်ခံျကက်ိ6 ယNေတာ်မNခဲ ့
ေလသည။် ၁၃ ထိ6ေနာက ်၎ငး် (အစoရာအလီမီျိVး<ယွ)် တိ6သ့ည ်မိမိတိ6ပ့ဋညိာFကိ6ေဖာကဖ်ျကြ်ခငး် 
ေbကာင့ ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်၎ငး်တိ6အ့ား (မိမိ၏) ကr6ဏာေတာ်မ0 ကငး်ေဝးေစေတာ်မNခဲ၏့။ထိ6ြပင ်

၎ငး်တိ6 ့ ၏ စတိ<်0လံ6းများကိ6လညး် ခကထ်နမ်ာေကျာေအာင ်ြပVလ6ပ်ေတာ်မNခဲ၏့။  

မ+တခ်ျက။် ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်မ+ Medina အပိ0ငး်၏ ၁၁% သည ်ဂျlးလWမျိ[းဆန်က့ျငေ်ရး 

ြဖစသ်ည။် ဟစတ်လာ၏ Mein Kampf မ+ ၇% သာလxင ်ဂျlးလWမျိ[းဆန်က့ျငေ်ရးြဖစခဲ် ့သည။်  
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တိ0ကခ်ိ0ကေ်သာသWများကိ0 တိ0ကခ်ိ0ကြ်ခငး်မ:+ိေသာသWများထက ်

ပိ0မိ0ေကာငး်မွန်ေသာသWများ အြဖစ ်သတမ်+တယ်Wဆပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မယWဆပါ  /  ယWဆသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဓမ#ရာဇဝင ်ပ�မေစာင ်၃၀:၂၃-၂၄ - ၂၃ဒါဝိဒက်လညး်၊ ငါည့အီစက်ိ6တိ6 ့ ငါတိ6က့ိ6 ေစာင်မ့၍ ငါတိ6က့ိ6 
တိ6ကလ်ာေသာ အလံ6းအရငး်ကိ6 ငါတိ6လ့ကသ်ိ6 ့ အပ်ေတာ်မNေသာ 

ထာဝရဘ6ရားေပးသနားေတာ်မNေသာ ဥစoာကိ6 ထိ6သိ6 ့ မြပVရ။ ၂၄ဤအမ\၌ သငတ်ိ6စ့ကားကိ6 
အဘယသ်N နားေထာငလ်မိ်မ့ညန်ညး်။ စစတ်ိ6ကသ်ာွးေသာ သNရသညအ်တိ6ငး်၊ ဥစoာကိ6 ေစာင်လ့ျက ်

ေနရစေ်သာသNရေစ။ <0စပ်ါးစလံ6းတိ6သ့ည ်အညအီမdခေံစဟ6 စရီင၏်။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာေနစာေအ ့၄:၉၅ - - ◌းြဖစ၏်။ သိ6ရ့ာတငွ ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်စစမ်က ်]ပိVငဆ်ိ6င ်
တိ6ကခ်ိ6ကေ်သာသNတိ6အ့ား (မိမိတိ6အ့မိ်တငွး်၌ အ]ငမိ်း) ထိ6င၍်ေနေသာသNတိ6ထ့က ်eကးီ 
ကျယေ်သာ အကျိVးေကျးဇNး (ချီးြမUင့ေ်တာ်မNြခငး်) အားြဖင့ ်ြမင့ြ်မတေ်စေတာ်မNခဲေ့လ]ပီ။ 

တဗ်ဘ ီ၉:၂၀-... အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏်လမ်းေတာ်၌မိမိတိ6၏့ဥစoာပစoညး်များြဖင့လ်ညး်ေကာငး်၊ 
မိမိတိ6၏့ အသကဇီ်ဝိနမ်ျားြဖင့ ်လညး်ေကာငး်၊ စစမ်က]်ပိVငဆ်ိ6င ်တိ6ကခ်ိ6ကခ်ဲb့ကက6န၏်။ ထိ6သNတိ6 ့ 
သညအ်လ> ာဟ/်0ငြ်မတအ်ထေံတာ်၌ အဆင့အ်တနး်အားြဖင့ ်အလနွြ်မင့ြ်မတလ်0သည့ြ်ပင ်

ထိ6သNတိ6 ့ သညသ်ာလdင ်‘ေအာငြ်မငမ်\’ ကိ6ရ/0ိသNများ ြဖစb်ကက6နသ်တညး်။ 
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်ဂျlးလWမျိ[းများကိ0 ကျိန်စာသင်မ့Bခံရရန် သိ0မ့ဟ0တ ်အြပစစ်ရီငြ်ခငး်ကိ0 
ခံရေသာလWမျိ[းတစမ်ျိ[းအြဖစ ်သတမ်+တယ်Wဆပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ မယWဆပါ  /  ယWဆသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေယရမိအနာဂတO ကိျမ်း ၃၁:၃၇ -  အထကမ်ိ6ဃး်ေကာငး်ကငက်ိ6 တိ6ငး်ထာွ<ိ6ငလ်dင၎်ငး်၊ ေြမeကးီ 
ေအာက ်ဆံ6းအြမစတ်ိ6က့ိ6လိ6က၍် စစ<်ိ6ငလ်dင၎်ငး်၊ ဣသေရလ အမျိVးသားအေပါငး်တိ6က့ိ6 သNတိ6 ့ြပV 
မိသမdေသာအြပစ ်တိ6ေ့bကာင် ့ငါစနွ်ပ့စမ်ညဟ်6 မိန်ေ့တာ်မN၏။  

ေရာမဩဝါဒစာ ၁၁:၁-၂-၁သိ6 ့ြဖစလ်dင၊် ဘ6ရားသခငသ်ည ်မိမိလNမျိVးကိ6 ပယေ်တာ်မN]ပီေလာဟ6 
ေမးေသာ်၊ ပယေ်တာ်မမNဟ6ဆိ6ရ၏။ ၂ ဘ6ရားသခငသ်ည ်အထကက် သမိ0တေ်တာ်မNေသာ မိမိလN 
တိ6က့ိ6 ပယေ်တာ်မမN။ ပေရာဖကဧ်လယိက၊ အိ6ထာဝရဘ6ရား၊ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ၂:၈၈-၈၉ - ၈၈ တစဖ်န ်ယငး်(ယဟNဒမီျားက) ေြပာဆိ6bကြပနသ်ညမ်0ာ..ယငး်သNတိ6 ့ 
၏ ြငငး်ပယဖီ်ဆနမ်\ေbကာင့ ်အလ> ာဟ ်အ/0ငြ်မတသ်ည ်

ထိ6သNတိ6အ့ားမိမိကr6ဏာေတာမ်0ကငး်ေဝး ေစေတာ ်မNသည။်….၈၉ သိ6 ့ြဖစေ်လရာ (ယငး်ကဲသ့ိ6 ့) 
ေသဖွညြ်ငငး်ပယေ်သာ သNတိ6အ့ဘိ6မ့0ာကား အလ> ာဟ ်အ/0ငြ်မတ၏် ကr6ဏာေတာ်မ0 
ကငး်ေဝးြခငး်သာ /0ိေပေတာသ့ည။်  

စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၂-၁၃ – ၁၂ ၎ငး်ေနာကမ်0 မ6ချဧကန ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည(်မိမိအမိန ့ ်
ေတာမ်ျားကိ6 လိ6ကန်ာရန)် အစoရာအလီလီNမျိVးတိ6ထ့မံ0 (လညး်) ပဋညိာFဝနခ်ခံျကက်ိ6 ယNေတာ်မNခဲ ့
ေလသည။် ၁၃ ထိ6ေနာက ်၎ငး် (အစoရာအလီမီျိVး<ယွ)် တိ6သ့ည ်မိမိတိ6ပ့ဋညိာFကိ6ေဖာကဖ်ျကြ်ခငး် 
ေbကာင့ ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်၎ငး်တိ6အ့ား (မိမိ၏) ကr6ဏာေတာ်မ0 ကငး်ေဝးေစေတာ်မNခဲ၏့။ထိ6ြပင ်

၎ငး်တိ6 ့ ၏ စတိ<်0လံ6းများကိ6လညး် ခကထ်နမ်ာေကျာေအာင ်ြပVလ6ပ်ေတာ်မNခဲ၏့။  

မ+တခ်ျက။် ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်မ+ Medina အပိ0ငး်၏ ၁၁% သည ်ဂျlးလWမျိ[းဆန်က့ျငေ်ရး 

ြဖစသ်ည။် ဟစတ်လာ၏ Mein Kampf မ+ ၇% သာလxင ်ဂျlးလWမျိ[းဆန်က့ျငေ်ရးြဖစခဲ် ့သည။်  
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တိ0ကခ်ိ0ကေ်သာသWများကိ0 တိ0ကခ်ိ0ကြ်ခငး်မ:+ိေသာသWများထက ်

ပိ0မိ0ေကာငး်မွန်ေသာသWများ အြဖစ ်သတမ်+တယ်Wဆပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မယWဆပါ  /  ယWဆသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဓမ#ရာဇဝင ်ပ�မေစာင ်၃၀:၂၃-၂၄ - ၂၃ဒါဝိဒက်လညး်၊ ငါည့အီစက်ိ6တိ6 ့ ငါတိ6က့ိ6 ေစာင်မ့၍ ငါတိ6က့ိ6 
တိ6ကလ်ာေသာ အလံ6းအရငး်ကိ6 ငါတိ6လ့ကသ်ိ6 ့ အပ်ေတာ်မNေသာ 

ထာဝရဘ6ရားေပးသနားေတာ်မNေသာ ဥစoာကိ6 ထိ6သိ6 ့ မြပVရ။ ၂၄ဤအမ\၌ သငတ်ိ6စ့ကားကိ6 
အဘယသ်N နားေထာငလ်မိ်မ့ညန်ညး်။ စစတ်ိ6ကသ်ာွးေသာ သNရသညအ်တိ6ငး်၊ ဥစoာကိ6 ေစာင်လ့ျက ်

ေနရစေ်သာသNရေစ။ <0စပ်ါးစလံ6းတိ6သ့ည ်အညအီမdခေံစဟ6 စရီင၏်။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာေနစာေအ ့၄:၉၅ - - ◌းြဖစ၏်။ သိ6ရ့ာတငွ ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတသ်ည ်စစမ်က ်]ပိVငဆ်ိ6င ်
တိ6ကခ်ိ6ကေ်သာသNတိ6အ့ား (မိမိတိ6အ့မိ်တငွး်၌ အ]ငမိ်း) ထိ6င၍်ေနေသာသNတိ6ထ့က ်eကးီ 
ကျယေ်သာ အကျိVးေကျးဇNး (ချီးြမUင့ေ်တာ်မNြခငး်) အားြဖင့ ်ြမင့ြ်မတေ်စေတာ်မNခဲေ့လ]ပီ။ 

တဗ်ဘ ီ၉:၂၀-... အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏်လမ်းေတာ်၌မိမိတိ6၏့ဥစoာပစoညး်များြဖင့လ်ညး်ေကာငး်၊ 
မိမိတိ6၏့ အသကဇီ်ဝိနမ်ျားြဖင့ ်လညး်ေကာငး်၊ စစမ်က]်ပိVငဆ်ိ6င ်တိ6ကခ်ိ6ကခ်ဲb့ကက6န၏်။ ထိ6သNတိ6 ့ 
သညအ်လ> ာဟ/်0ငြ်မတအ်ထေံတာ်၌ အဆင့အ်တနး်အားြဖင့ ်အလနွြ်မင့ြ်မတလ်0သည့ြ်ပင ်

ထိ6သNတိ6 ့ သညသ်ာလdင ်‘ေအာငြ်မငမ်\’ ကိ6ရ/0ိသNများ ြဖစb်ကက6နသ်တညး်။ 
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ဘ0ရားသခင ်သိ0မ့ဟ0တ ်အလ� ာဟအ်:+ငြ်မတအ်တကွတ်ိ0ကခ်ိ0က်̀ ပီးအေသခံေသာသWတိ0သ့ည ်

ေကာငး်ကင*်ိ0ငင်ေံတာ်သိ0ဝ့ငေ်ရာက*်ိ0ငမ်ည့်အာမခံချကေ်ပးထားြခငး်*+င်တ့ိ0ကပဲွ်ဝငမ်ဟ0တ ်

သWများသည ်ငရဲသိ0အ့ြပစေ်ပးြခငး်ခံရမညဟ်0ကတေိတာ်:+ိသညြ်ဖစေ်5ကာငး်ေဖာ်ြပြခငး်ြဖင် ့

သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာများသည ်စစမ်ကမ်ျားကိ0 တိ0ကတ်န်ွးအားေပး ပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ အားမေပးပါ  /  အားေပးသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငယ်ာက0ပ် ဩဝါဒစာ ၁:၂၀ - လN၏ေဒါသအမျကသ်ည ်ဘ6ရားသခင၏် ေြဖာင်မ့တြ်ခငး်တရား ကိ6 
မြပVစ6တတ။်  
:+ငယ်ာက0ပ် ဩဝါဒစာ ၄:၂၊၈-၁သငတ်ိ6တ့ငွ ်စစတ်ိ6ကြ်ခငး်၊ ရနေ်တွR ြခငး်သည ်အဘယအ်ေbကာငး် 
ေbကာင်ြ့ဖစသ်နညး်။ သငတ်ိ6အ့ဂ� ါ များ၌ စစ]်ပိVငေ်သာ ကေိလသာ ကာမစတိေ်bကာင် ့ြဖစသ်ည ်

မဟ6တေ်လာ။ ၈အြပစ/်0ိေသာသNတိ6 ့၊ သငတ်ိ6လ့ကက်ိ6 စငb်ကယေ်စbကေလာ။့ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာေနစာေအ ့၄:၇၇ - ...“အိ6-ကkနေ်တာ်မျိVးတိ6၏့အ/0င၊်အ/0ငြ်မတသ်ညမ်ညသ်ည့အ်တကွေ်bကာင့ ်
စစမ်က]်ပိVငဆ်ိ6ငတ်ိ6ကခ်ိ6ကြ်ခငး်ကိ6ကkနေ်တာ်မျိVးတိ6အ့ေပu၌သတမ်0တအ်တညြ်ပVေတာ်မNပါသနညး်
။ .... (အိ6- နဗီတမနေ်တာ်) အသငသ်ည ်(ယငး်တိ6အ့ား) ေလာကအီကျိVးခစံားမ\သည ်ေခတ{ ခဏမd 
အဖိ6သ့ာြဖစ၍် ြပစမ်\ဒ6စrိ6ကတ်ိ6မ့0 bကFေ/0ာငေ်သာ သN (ေတာ်စင)်များအဖိ6 ့ ေနာငတ်မလနွဘ်ဝ(၏ 

အကျိVးေကျးဇNးများ) သညသ်ာလdင ်အမနွအ်ြမတဆ်ံ6းြဖစေ်ပသည။် …. 

သမိ0ငး်ဝငအ်ြဖစအ်ပျကမ်ျား 
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ကမ}ာ�ကးီအားဖန်ဆငး်`ပီးေနာက ်ဘ0ရားသခငသ်ည ်လWသားများေနာကလ်ိ0ကလ်0ပ်ေဆာင ်

ရန် အေရး�ကးီေသာ ဥပမာအြဖစခ်ျန်ရစခ်ဲရ့န်အတကွ ်ခ0*+စရ်ကေ်ြမာကေ်န၌့အနားယWခဲ ့

ပါသလား။ (Sabbath သိ0မ့ဟ0တ ်Shabbat) 

သမ#ာကျမ်းစာ အနားယWခဲသ့ည ် / အနားမယWခဲပ့ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၂၀:၈-၁၀ -၈ဥပ6သေ်နက့ိ6သန်/့0ငး်ေစြခငး်င0ာ၊ ထိ6ေနရ့ကက်ိ6ေအာကေ်မ ့

ေလာ။့... ၁၀ သတ{ မေနရ့ကသ်ည ်သင၏်ဘ6ရားသခငထ်ာဝရဘ6ရား၏ ဥပ6သေ်န ့ြဖစ၏်။ ထိ6ေန၌့ 

သငမ်0စ၍သင၏်သားသမီး၊ ကkနေ်ယာကျ်ား မိနး်မ၊ တရိစxာန၊် သင၏် တခံါးအတငွး်၌ေနေသာ 

ဧည်သ့ညအ်ာဂ<{Vသညအ်လ6ပ်မလ6ပ်ရ။  
ေဟ`ဗဲဩဝါဒစာ ၄:၄၊၁၀ -၄ ခ6နစရ်ကေ်ြမာကေ်သာေနက့ိ6 အေbကာငး်ြပV၍ ကျမ်းစာတချက၌် လာ 

သညက်ား၊ ဘ6ရားသခငသ်ည ်မိမိအမ\အရာ အလံ6းစံ6တိ6က့ိ6 ]ပီးစးီ၍ခ6နစရ်ကေ်ြမာကေ်သာေန၌့]ငမိ် 
ဝပ်စာွေနေတာ်မN၏ဟ6 လာသတညး်။ ၉ထိ6ေbကာင်၊့ ဘ6ရားသခင၏်လNတိ6အ့ဘိ6အ့လိ6င0ါ ]ငမိ်ဝပ်ြခငး် 
ချမ်းသာတမျိVးသည ်ကျနရ်စေ်သး၏။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာကဖ် ၅၀:၃၈ -ထိ6မ0တစပ်ါးဧကနမ်လွငဲါအ/0ငြ်မတသ်ညမ်ိ6းေကာငး်ကငမ်ျားကိ6လညး်ေကာငး်၊ 
ပထဝီေြမကိ6 လညး်ေကာငး်၊ ထိ6မိ6းများ<0င့ေ်ြမbကား/0ိ အရာများကိ6 လညး်ေကာငး်၊ေြခာကရ်က ်

အတငွး် ဖနဆ်ငး်ေတာ်မNခဲ၏့။ သိ6တ့ေစလညး် ငါအ/0ငြ်မတ၌် ပငပ်နး်<မွ်းနယမ်\ဟN၍ အလdငး် 
သကေ်ရာကခ်ဲသ့ညမ်/0ိေချ။ 

	

၁၇၉။. 179 

ဘ0ရားသခင ်သိ0မ့ဟ0တ ်အလ� ာဟအ်:+ငြ်မတအ်တကွတ်ိ0ကခ်ိ0က်̀ ပီးအေသခံေသာသWတိ0သ့ည ်

ေကာငး်ကင*်ိ0ငင်ေံတာ်သိ0ဝ့ငေ်ရာက*်ိ0ငမ်ည့်အာမခံချကေ်ပးထားြခငး်*+င်တ့ိ0ကပဲွ်ဝငမ်ဟ0တ ်

သWများသည ်ငရဲသိ0အ့ြပစေ်ပးြခငး်ခံရမညဟ်0ကတေိတာ်:+ိသညြ်ဖစေ်5ကာငး်ေဖာ်ြပြခငး်ြဖင် ့

သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာများသည ်စစမ်ကမ်ျားကိ0 တိ0ကတ်န်ွးအားေပး ပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ အားမေပးပါ  /  အားေပးသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငယ်ာက0ပ် ဩဝါဒစာ ၁:၂၀ - လN၏ေဒါသအမျကသ်ည ်ဘ6ရားသခင၏် ေြဖာင်မ့တြ်ခငး်တရား ကိ6 
မြပVစ6တတ။်  
:+ငယ်ာက0ပ် ဩဝါဒစာ ၄:၂၊၈-၁သငတ်ိ6တ့ငွ ်စစတ်ိ6ကြ်ခငး်၊ ရနေ်တွR ြခငး်သည ်အဘယအ်ေbကာငး် 
ေbကာင်ြ့ဖစသ်နညး်။ သငတ်ိ6အ့ဂ� ါ များ၌ စစ]်ပိVငေ်သာ ကေိလသာ ကာမစတိေ်bကာင် ့ြဖစသ်ည ်

မဟ6တေ်လာ။ ၈အြပစ/်0ိေသာသNတိ6 ့၊ သငတ်ိ6လ့ကက်ိ6 စငb်ကယေ်စbကေလာ။့ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာေနစာေအ ့၄:၇၇ - ...“အိ6-ကkနေ်တာ်မျိVးတိ6၏့အ/0င၊်အ/0ငြ်မတသ်ညမ်ညသ်ည့အ်တကွေ်bကာင့ ်
စစမ်က]်ပိVငဆ်ိ6ငတ်ိ6ကခ်ိ6ကြ်ခငး်ကိ6ကkနေ်တာ်မျိVးတိ6အ့ေပu၌သတမ်0တအ်တညြ်ပVေတာ်မNပါသနညး်
။ .... (အိ6- နဗီတမနေ်တာ်) အသငသ်ည ်(ယငး်တိ6အ့ား) ေလာကအီကျိVးခစံားမ\သည ်ေခတ{ ခဏမd 
အဖိ6သ့ာြဖစ၍် ြပစမ်\ဒ6စrိ6ကတ်ိ6မ့0 bကFေ/0ာငေ်သာ သN (ေတာ်စင)်များအဖိ6 ့ ေနာငတ်မလနွဘ်ဝ(၏ 

အကျိVးေကျးဇNးများ) သညသ်ာလdင ်အမနွအ်ြမတဆ်ံ6းြဖစေ်ပသည။် …. 

သမိ0ငး်ဝငအ်ြဖစအ်ပျကမ်ျား 
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ကမ}ာ�ကးီအားဖန်ဆငး်`ပီးေနာက ်ဘ0ရားသခငသ်ည ်လWသားများေနာကလ်ိ0ကလ်0ပ်ေဆာင ်

ရန် အေရး�ကးီေသာ ဥပမာအြဖစခ်ျန်ရစခ်ဲရ့န်အတကွ ်ခ0*+စရ်ကေ်ြမာကေ်န၌့အနားယWခဲ ့

ပါသလား။ (Sabbath သိ0မ့ဟ0တ ်Shabbat) 

သမ#ာကျမ်းစာ အနားယWခဲသ့ည ် / အနားမယWခဲပ့ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၂၀:၈-၁၀ -၈ဥပ6သေ်နက့ိ6သန်/့0ငး်ေစြခငး်င0ာ၊ ထိ6ေနရ့ကက်ိ6ေအာကေ်မ ့

ေလာ။့... ၁၀ သတ{ မေနရ့ကသ်ည ်သင၏်ဘ6ရားသခငထ်ာဝရဘ6ရား၏ ဥပ6သေ်န ့ြဖစ၏်။ ထိ6ေန၌့ 

သငမ်0စ၍သင၏်သားသမီး၊ ကkနေ်ယာကျ်ား မိနး်မ၊ တရိစxာန၊် သင၏် တခံါးအတငွး်၌ေနေသာ 

ဧည်သ့ညအ်ာဂ<{Vသညအ်လ6ပ်မလ6ပ်ရ။  
ေဟ`ဗဲဩဝါဒစာ ၄:၄၊၁၀ -၄ ခ6နစရ်ကေ်ြမာကေ်သာေနက့ိ6 အေbကာငး်ြပV၍ ကျမ်းစာတချက၌် လာ 

သညက်ား၊ ဘ6ရားသခငသ်ည ်မိမိအမ\အရာ အလံ6းစံ6တိ6က့ိ6 ]ပီးစးီ၍ခ6နစရ်ကေ်ြမာကေ်သာေန၌့]ငမိ် 
ဝပ်စာွေနေတာ်မN၏ဟ6 လာသတညး်။ ၉ထိ6ေbကာင်၊့ ဘ6ရားသခင၏်လNတိ6အ့ဘိ6အ့လိ6င0ါ ]ငမိ်ဝပ်ြခငး် 
ချမ်းသာတမျိVးသည ်ကျနရ်စေ်သး၏။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာကဖ် ၅၀:၃၈ -ထိ6မ0တစပ်ါးဧကနမ်လွငဲါအ/0ငြ်မတသ်ညမ်ိ6းေကာငး်ကငမ်ျားကိ6လညး်ေကာငး်၊ 
ပထဝီေြမကိ6 လညး်ေကာငး်၊ ထိ6မိ6းများ<0င့ေ်ြမbကား/0ိ အရာများကိ6 လညး်ေကာငး်၊ေြခာကရ်က ်

အတငွး် ဖနဆ်ငး်ေတာ်မNခဲ၏့။ သိ6တ့ေစလညး် ငါအ/0ငြ်မတ၌် ပငပ်နး်<မွ်းနယမ်\ဟN၍ အလdငး် 
သကေ်ရာကခ်ဲသ့ညမ်/0ိေချ။ 
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ဘ0ရားသခင ်သိ0မ့ဟ0တ ်အလ� ာဟအ်:+ငြ်မတအ်တကွတ်ိ0ကခ်ိ0က်̀ ပီးအေသခံေသာသWတိ0သ့ည ်

ေကာငး်ကင*်ိ0ငင်ေံတာ်သိ0ဝ့ငေ်ရာက*်ိ0ငမ်ည့်အာမခံချကေ်ပးထားြခငး်*+င်တ့ိ0ကပဲွ်ဝငမ်ဟ0တ ်

သWများသည ်ငရဲသိ0အ့ြပစေ်ပးြခငး်ခံရမညဟ်0ကတေိတာ်:+ိသညြ်ဖစေ်5ကာငး်ေဖာ်ြပြခငး်ြဖင် ့

သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာများသည ်စစမ်ကမ်ျားကိ0 တိ0ကတ်န်ွးအားေပး ပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ အားမေပးပါ  /  အားေပးသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငယ်ာက0ပ် ဩဝါဒစာ ၁:၂၀ - လN၏ေဒါသအမျကသ်ည ်ဘ6ရားသခင၏် ေြဖာင်မ့တြ်ခငး်တရား ကိ6 
မြပVစ6တတ။်  
:+ငယ်ာက0ပ် ဩဝါဒစာ ၄:၂၊၈-၁သငတ်ိ6တ့ငွ ်စစတ်ိ6ကြ်ခငး်၊ ရနေ်တွR ြခငး်သည ်အဘယအ်ေbကာငး် 
ေbကာင်ြ့ဖစသ်နညး်။ သငတ်ိ6အ့ဂ� ါ များ၌ စစ]်ပိVငေ်သာ ကေိလသာ ကာမစတိေ်bကာင် ့ြဖစသ်ည ်

မဟ6တေ်လာ။ ၈အြပစ/်0ိေသာသNတိ6 ့၊ သငတ်ိ6လ့ကက်ိ6 စငb်ကယေ်စbကေလာ။့ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာေနစာေအ ့၄:၇၇ - ...“အိ6-ကkနေ်တာ်မျိVးတိ6၏့အ/0င၊်အ/0ငြ်မတသ်ညမ်ညသ်ည့အ်တကွေ်bကာင့ ်
စစမ်က]်ပိVငဆ်ိ6ငတ်ိ6ကခ်ိ6ကြ်ခငး်ကိ6ကkနေ်တာ်မျိVးတိ6အ့ေပu၌သတမ်0တအ်တညြ်ပVေတာ်မNပါသနညး်
။ .... (အိ6- နဗီတမနေ်တာ်) အသငသ်ည ်(ယငး်တိ6အ့ား) ေလာကအီကျိVးခစံားမ\သည ်ေခတ{ ခဏမd 
အဖိ6သ့ာြဖစ၍် ြပစမ်\ဒ6စrိ6ကတ်ိ6မ့0 bကFေ/0ာငေ်သာ သN (ေတာ်စင)်များအဖိ6 ့ ေနာငတ်မလနွဘ်ဝ(၏ 

အကျိVးေကျးဇNးများ) သညသ်ာလdင ်အမနွအ်ြမတဆ်ံ6းြဖစေ်ပသည။် …. 

သမိ0ငး်ဝငအ်ြဖစအ်ပျကမ်ျား 
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ကမ}ာ�ကးီအားဖန်ဆငး်`ပီးေနာက ်ဘ0ရားသခငသ်ည ်လWသားများေနာကလ်ိ0ကလ်0ပ်ေဆာင ်

ရန် အေရး�ကးီေသာ ဥပမာအြဖစခ်ျန်ရစခ်ဲရ့န်အတကွ ်ခ0*+စရ်ကေ်ြမာကေ်န၌့အနားယWခဲ ့

ပါသလား။ (Sabbath သိ0မ့ဟ0တ ်Shabbat) 

သမ#ာကျမ်းစာ အနားယWခဲသ့ည ် / အနားမယWခဲပ့ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၂၀:၈-၁၀ -၈ဥပ6သေ်နက့ိ6သန်/့0ငး်ေစြခငး်င0ာ၊ ထိ6ေနရ့ကက်ိ6ေအာကေ်မ ့

ေလာ။့... ၁၀ သတ{ မေနရ့ကသ်ည ်သင၏်ဘ6ရားသခငထ်ာဝရဘ6ရား၏ ဥပ6သေ်န ့ြဖစ၏်။ ထိ6ေန၌့ 

သငမ်0စ၍သင၏်သားသမီး၊ ကkနေ်ယာကျ်ား မိနး်မ၊ တရိစxာန၊် သင၏် တခံါးအတငွး်၌ေနေသာ 

ဧည်သ့ညအ်ာဂ<{Vသညအ်လ6ပ်မလ6ပ်ရ။  
ေဟ`ဗဲဩဝါဒစာ ၄:၄၊၁၀ -၄ ခ6နစရ်ကေ်ြမာကေ်သာေနက့ိ6 အေbကာငး်ြပV၍ ကျမ်းစာတချက၌် လာ 

သညက်ား၊ ဘ6ရားသခငသ်ည ်မိမိအမ\အရာ အလံ6းစံ6တိ6က့ိ6 ]ပီးစးီ၍ခ6နစရ်ကေ်ြမာကေ်သာေန၌့]ငမိ် 
ဝပ်စာွေနေတာ်မN၏ဟ6 လာသတညး်။ ၉ထိ6ေbကာင်၊့ ဘ6ရားသခင၏်လNတိ6အ့ဘိ6အ့လိ6င0ါ ]ငမိ်ဝပ်ြခငး် 
ချမ်းသာတမျိVးသည ်ကျနရ်စေ်သး၏။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာကဖ် ၅၀:၃၈ -ထိ6မ0တစပ်ါးဧကနမ်လွငဲါအ/0ငြ်မတသ်ညမ်ိ6းေကာငး်ကငမ်ျားကိ6လညး်ေကာငး်၊ 
ပထဝီေြမကိ6 လညး်ေကာငး်၊ ထိ6မိ6းများ<0င့ေ်ြမbကား/0ိ အရာများကိ6 လညး်ေကာငး်၊ေြခာကရ်က ်

အတငွး် ဖနဆ်ငး်ေတာ်မNခဲ၏့။ သိ6တ့ေစလညး် ငါအ/0ငြ်မတ၌် ပငပ်နး်<မွ်းနယမ်\ဟN၍ အလdငး် 
သကေ်ရာကခ်ဲသ့ညမ်/0ိေချ။ 
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ဘ0ရားသခင ်သိ0မ့ဟ0တ ်အလ� ာဟအ်:+ငြ်မတအ်တကွတ်ိ0ကခ်ိ0က်̀ ပီးအေသခံေသာသWတိ0သ့ည ်

ေကာငး်ကင*်ိ0ငင်ေံတာ်သိ0ဝ့ငေ်ရာက*်ိ0ငမ်ည့်အာမခံချကေ်ပးထားြခငး်*+င်တ့ိ0ကပဲွ်ဝငမ်ဟ0တ ်

သWများသည ်ငရဲသိ0အ့ြပစေ်ပးြခငး်ခံရမညဟ်0ကတေိတာ်:+ိသညြ်ဖစေ်5ကာငး်ေဖာ်ြပြခငး်ြဖင် ့

သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာများသည ်စစမ်ကမ်ျားကိ0 တိ0ကတ်န်ွးအားေပး ပါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ အားမေပးပါ  /  အားေပးသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငယ်ာက0ပ် ဩဝါဒစာ ၁:၂၀ - လN၏ေဒါသအမျကသ်ည ်ဘ6ရားသခင၏် ေြဖာင်မ့တြ်ခငး်တရား ကိ6 
မြပVစ6တတ။်  
:+ငယ်ာက0ပ် ဩဝါဒစာ ၄:၂၊၈-၁သငတ်ိ6တ့ငွ ်စစတ်ိ6ကြ်ခငး်၊ ရနေ်တွR ြခငး်သည ်အဘယအ်ေbကာငး် 
ေbကာင်ြ့ဖစသ်နညး်။ သငတ်ိ6အ့ဂ� ါ များ၌ စစ]်ပိVငေ်သာ ကေိလသာ ကာမစတိေ်bကာင် ့ြဖစသ်ည ်

မဟ6တေ်လာ။ ၈အြပစ/်0ိေသာသNတိ6 ့၊ သငတ်ိ6လ့ကက်ိ6 စငb်ကယေ်စbကေလာ။့ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာေနစာေအ ့၄:၇၇ - ...“အိ6-ကkနေ်တာ်မျိVးတိ6၏့အ/0င၊်အ/0ငြ်မတသ်ညမ်ညသ်ည့အ်တကွေ်bကာင့ ်
စစမ်က]်ပိVငဆ်ိ6ငတ်ိ6ကခ်ိ6ကြ်ခငး်ကိ6ကkနေ်တာ်မျိVးတိ6အ့ေပu၌သတမ်0တအ်တညြ်ပVေတာ်မNပါသနညး်
။ .... (အိ6- နဗီတမနေ်တာ်) အသငသ်ည ်(ယငး်တိ6အ့ား) ေလာကအီကျိVးခစံားမ\သည ်ေခတ{ ခဏမd 
အဖိ6သ့ာြဖစ၍် ြပစမ်\ဒ6စrိ6ကတ်ိ6မ့0 bကFေ/0ာငေ်သာ သN (ေတာ်စင)်များအဖိ6 ့ ေနာငတ်မလနွဘ်ဝ(၏ 

အကျိVးေကျးဇNးများ) သညသ်ာလdင ်အမနွအ်ြမတဆ်ံ6းြဖစေ်ပသည။် …. 

သမိ0ငး်ဝငအ်ြဖစအ်ပျကမ်ျား 
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ကမ}ာ�ကးီအားဖန်ဆငး်`ပီးေနာက ်ဘ0ရားသခငသ်ည ်လWသားများေနာကလ်ိ0ကလ်0ပ်ေဆာင ်

ရန် အေရး�ကးီေသာ ဥပမာအြဖစခ်ျန်ရစခ်ဲရ့န်အတကွ ်ခ0*+စရ်ကေ်ြမာကေ်န၌့အနားယWခဲ ့

ပါသလား။ (Sabbath သိ0မ့ဟ0တ ်Shabbat) 

သမ#ာကျမ်းစာ အနားယWခဲသ့ည ် / အနားမယWခဲပ့ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၂၀:၈-၁၀ -၈ဥပ6သေ်နက့ိ6သန်/့0ငး်ေစြခငး်င0ာ၊ ထိ6ေနရ့ကက်ိ6ေအာကေ်မ ့

ေလာ။့... ၁၀ သတ{ မေနရ့ကသ်ည ်သင၏်ဘ6ရားသခငထ်ာဝရဘ6ရား၏ ဥပ6သေ်န ့ြဖစ၏်။ ထိ6ေန၌့ 

သငမ်0စ၍သင၏်သားသမီး၊ ကkနေ်ယာကျ်ား မိနး်မ၊ တရိစxာန၊် သင၏် တခံါးအတငွး်၌ေနေသာ 

ဧည်သ့ညအ်ာဂ<{Vသညအ်လ6ပ်မလ6ပ်ရ။  
ေဟ`ဗဲဩဝါဒစာ ၄:၄၊၁၀ -၄ ခ6နစရ်ကေ်ြမာကေ်သာေနက့ိ6 အေbကာငး်ြပV၍ ကျမ်းစာတချက၌် လာ 

သညက်ား၊ ဘ6ရားသခငသ်ည ်မိမိအမ\အရာ အလံ6းစံ6တိ6က့ိ6 ]ပီးစးီ၍ခ6နစရ်ကေ်ြမာကေ်သာေန၌့]ငမိ် 
ဝပ်စာွေနေတာ်မN၏ဟ6 လာသတညး်။ ၉ထိ6ေbကာင်၊့ ဘ6ရားသခင၏်လNတိ6အ့ဘိ6အ့လိ6င0ါ ]ငမိ်ဝပ်ြခငး် 
ချမ်းသာတမျိVးသည ်ကျနရ်စေ်သး၏။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာကဖ် ၅၀:၃၈ -ထိ6မ0တစပ်ါးဧကနမ်လွငဲါအ/0ငြ်မတသ်ညမ်ိ6းေကာငး်ကငမ်ျားကိ6လညး်ေကာငး်၊ 
ပထဝီေြမကိ6 လညး်ေကာငး်၊ ထိ6မိ6းများ<0င့ေ်ြမbကား/0ိ အရာများကိ6 လညး်ေကာငး်၊ေြခာကရ်က ်

အတငွး် ဖနဆ်ငး်ေတာ်မNခဲ၏့။ သိ6တ့ေစလညး် ငါအ/0ငြ်မတ၌် ပငပ်နး်<မွ်းနယမ်\ဟN၍ အလdငး် 
သကေ်ရာကခ်ဲသ့ညမ်/0ိေချ။ 
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ဘ0ရားသခငသ်ညလ်Wသားများကိ0သW၏ကိ0ယပိ်0ငပံ်0ရိပ်*+င်ပံ့0သ�ာန်ြဖင်ဖ့န်ဆငး်ခဲပ့ါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ ဖန်ဆငး်ခဲသ့ည ် / မဖန်ဆငး်ခဲပ့ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ကမ}ာဦးကျမ်း ၁:၂၆-၂၇- ၂၆ တဖနဘ်6ရားသခငက် ငါတိ6ပံ့6သ�ာန<်0ငတ်ည ီတသ�ာနတ်ညး် 
လNကိ6 ဖနဆ်ငး်bကစိ6။့ ၂၇ထိ6သိ6ဘ့6ရားသခငသ်ည ်မိမိပံ6သ�ာန<်0င်အ့ည ီလNကိ6ဖနဆ်ငး်ေတာ်မN၏။ 

ဘ6ရားသခင၏်ပံ6သ�ာနေ်တာ်<0င်အ့ည ီလNေယာကျ်ား၊ လNမိနး်မကိ6ဖနဆ်ငး်]ပီးလdင၊် 
ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၁:၇ -ေယာကျ်ားသည ်ဘ6ရားသခင၏် ပံ6သ�ာန၊် ဘ6နး်အသေရ 

ေတာ်ြဖစေ်သာေbကာင် ့မိမိေခါငး်ကိ6 မဖံ6းရ။ မိနး်မမNကား ေယာကျ်ား၏ဘ6နး်အသေရြဖစ၏်။  

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

စWရာေနစာေအ၄့:၂၈လNသားတိ6သ့ညအ်ားအငခ်ျည့န်ဲသ့Nများအြဖစဖ်နဆ်ငး်ြခငး်ခခံဲb့ကရေလသတညး်။ 

စWရဟအ်စဗ််ရာဟမ်ီ ၁၄:၃၄ -..မလွဧဲကန ်မ<6ဿလNသား(တိ6 ့)သည ်အမ0နပ်ငအ်လနွမ်တရားေသာ 
သN(များ) အလနွေ်ကျးဇNးကနး်သN(များ)ပင ်ြဖစ(်bက)ေပသတညး်။ 

စWရဟအ်ဟR်Bရာ ၄၂:၁၁ - ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ညပ်င ်အသငတ်ိ6အ့ဖိ6 ့ အသင ်တိ6၏့အမျိVးအစားထမဲ0ပင ်

bကငရ်ာ bကငဖ်ကမ်ျားကိ6ဖနဆ်ငး်ေတာ်မNခဲ၏့။ …. ထိ6အ/0ငြ်မတ<်0င့ ်တNေသာအရာဟN၍ကား မည ်

သည့ ်တစစ်ံ6တစရ်ာမdပငမ်/0ိ]ပီ။ 

စWရတလွအ်ဆရ်ွ ၁၀၃:၂ - ဧကနစ်ငစ်စ ်လNသည ်အမ0နပ်င ်ဆံ6းr\ ံးမ\၌ /0ိ၏။ 
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်အာဒ*ံ+င်ဧ့ဝအား ဧဒငဥ်ယာ�မ+*+ငထ်0တခ်ဲသ့ည့်အချိန် အမျိ[းသား*+င် ့
အမျိ[းသမီးအ5ကား အမ0န်းရန်`င[ိး:+ိမည ်ြဖစေ်5ကာငး် ေြပာဆိ0စရီငခ်ဲပ့ါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ မစရီငခ်ဲပ့ါ  /  စရီငခ်ဲသ့ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ကမ}ာဦးကျမ်း ၃:၁၃-၁၅ - 

၁၃ထာဝရအ/0ငဘ်6ရားသခငက်လညး်၊သငသ်ညအ်ဘယသ်ိ6 ့ြပV]ပီးသနညး် ဟ6 
မိနး်မအားေမးေတာ်မNလdင၊် မိနး်မက ေ�မသည ်ကkနေ်တာ်မကိ6 လ0ည်စ့ား၍၊ ကkနေ်တာ်မသည ်

စားမိပါ]ပီဟ6 ေလdာကေ်လ၏။ ၁၅ သင<်0င်မ့ိနး်မကိ6၎ငး်၊ သင၏်အမျိVးအ<ယွ<်0င် ့မိနး်မ၏အမျိVး 
အ<ယွက်ိ6၎ငး်၊ ငါသညရ်န]်ငVိးဖွဲ Rေစမည။် သNသည ်သင၏်ေခါငး်ကိ6 eကတိလ်မိ်မ့ည၊် သငသ်ည ်

သN၏ဖေနာင်က့ိ6 eကတိလ်မိ်မ့ညဟ်6 မိန်ေ့တာ်မN၏။ 

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

စWရတလွအ်အရ််ရာဖ်  ၇:၂၃-၂၅-၂၄(ထိ6 အခါ အလ> ာဟ)်အ/0ငြ်မတက် (ဤသိ6 ့) 
မိန ့b်ကားေတာ်မNေလ၏။ အသငတ်ိ6သ့ည ်(ဤဂျ<�တ ်အမတသ6ခဘံ6မ0) ဆငး်bကေလက6န။် 
အသငတ်ိ6အ့နက ်အချိV Rသညအ်ချိV R၏ရနသ်Nပင ်ြဖစb်ကေပလမိ့် မည။် 

စWရာတာဟာ ၂၀:၁၂၃ - ထိ6အ/0ငြ်မတက် (ဤသိ6 ့)မိန ့b်ကားေတာ်မNခဲ၏့။အသငတ်ိ6<့ 0စဦ်းသည ်ယငး် 
ဂျ<�တ ်အမတ သ6ခဘံ6မ0 ဆငး်သာွးbကေလက6န။်အသငတ်ိ6 ့(၏သားသမီးများ)အနကတ်စဦ်းသည ်

တစဦ်း ၏ရနသ်Nပငြ်ဖစေ်ပမည။် 

မ+တခ်ျက။် သမ#ာကျမ်းစာတငွ ်ဘ0ရားသခငသ်ည ်စရီငေ်ြပာဆိ0ေသာအမ0န်းရန်`င[ိး:+ိြခငး် သည ်

အာဒ*ံ+င်ဧ့ဝ5ကားမဟ0တဘ် ဲစာတန်*+င်လ့Wသားများ5ကား ြဖစသ်ည။် 
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ဘ0ရားသခငသ်ညလ်Wသားများကိ0သW၏ကိ0ယပိ်0ငပံ်0ရိပ်*+င်ပံ့0သ�ာန်ြဖင်ဖ့န်ဆငး်ခဲပ့ါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ ဖန်ဆငး်ခဲသ့ည ် / မဖန်ဆငး်ခဲပ့ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ကမ}ာဦးကျမ်း ၁:၂၆-၂၇- ၂၆ တဖနဘ်6ရားသခငက် ငါတိ6ပံ့6သ�ာန<်0ငတ်ည ီတသ�ာနတ်ညး် 
လNကိ6 ဖနဆ်ငး်bကစိ6။့ ၂၇ထိ6သိ6ဘ့6ရားသခငသ်ည ်မိမိပံ6သ�ာန<်0င်အ့ည ီလNကိ6ဖနဆ်ငး်ေတာ်မN၏။ 

ဘ6ရားသခင၏်ပံ6သ�ာနေ်တာ်<0င်အ့ည ီလNေယာကျ်ား၊ လNမိနး်မကိ6ဖနဆ်ငး်]ပီးလdင၊် 
ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၁:၇ -ေယာကျ်ားသည ်ဘ6ရားသခင၏် ပံ6သ�ာန၊် ဘ6နး်အသေရ 

ေတာ်ြဖစေ်သာေbကာင် ့မိမိေခါငး်ကိ6 မဖံ6းရ။ မိနး်မမNကား ေယာကျ်ား၏ဘ6နး်အသေရြဖစ၏်။  

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

စWရာေနစာေအ၄့:၂၈လNသားတိ6သ့ညအ်ားအငခ်ျည့န်ဲသ့Nများအြဖစဖ်နဆ်ငး်ြခငး်ခခံဲb့ကရေလသတညး်။ 

စWရဟအ်စဗ််ရာဟမ်ီ ၁၄:၃၄ -..မလွဧဲကန ်မ<6ဿလNသား(တိ6 ့)သည ်အမ0နပ်ငအ်လနွမ်တရားေသာ 
သN(များ) အလနွေ်ကျးဇNးကနး်သN(များ)ပင ်ြဖစ(်bက)ေပသတညး်။ 

စWရဟအ်ဟR်Bရာ ၄၂:၁၁ - ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ညပ်င ်အသငတ်ိ6အ့ဖိ6 ့ အသင ်တိ6၏့အမျိVးအစားထမဲ0ပင ်

bကငရ်ာ bကငဖ်ကမ်ျားကိ6ဖနဆ်ငး်ေတာ်မNခဲ၏့။ …. ထိ6အ/0ငြ်မတ<်0င့ ်တNေသာအရာဟN၍ကား မည ်

သည့ ်တစစ်ံ6တစရ်ာမdပငမ်/0ိ]ပီ။ 

စWရတလွအ်ဆရ်ွ ၁၀၃:၂ - ဧကနစ်ငစ်စ ်လNသည ်အမ0နပ်င ်ဆံ6းr\ ံးမ\၌ /0ိ၏။ 
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်အာဒ*ံ+င်ဧ့ဝအား ဧဒငဥ်ယာ�မ+*+ငထ်0တခ်ဲသ့ည့်အချိန် အမျိ[းသား*+င် ့
အမျိ[းသမီးအ5ကား အမ0န်းရန်`င[ိး:+ိမည ်ြဖစေ်5ကာငး် ေြပာဆိ0စရီငခ်ဲပ့ါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ မစရီငခ်ဲပ့ါ  /  စရီငခ်ဲသ့ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ကမ}ာဦးကျမ်း ၃:၁၃-၁၅ - 

၁၃ထာဝရအ/0ငဘ်6ရားသခငက်လညး်၊သငသ်ညအ်ဘယသ်ိ6 ့ြပV]ပီးသနညး် ဟ6 
မိနး်မအားေမးေတာ်မNလdင၊် မိနး်မက ေ�မသည ်ကkနေ်တာ်မကိ6 လ0ည်စ့ား၍၊ ကkနေ်တာ်မသည ်

စားမိပါ]ပီဟ6 ေလdာကေ်လ၏။ ၁၅ သင<်0င်မ့ိနး်မကိ6၎ငး်၊ သင၏်အမျိVးအ<ယွ<်0င် ့မိနး်မ၏အမျိVး 
အ<ယွက်ိ6၎ငး်၊ ငါသညရ်န]်ငVိးဖွဲ Rေစမည။် သNသည ်သင၏်ေခါငး်ကိ6 eကတိလ်မိ်မ့ည၊် သငသ်ည ်

သN၏ဖေနာင်က့ိ6 eကတိလ်မိ်မ့ညဟ်6 မိန်ေ့တာ်မN၏။ 

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

စWရတလွအ်အရ််ရာဖ်  ၇:၂၃-၂၅-၂၄(ထိ6 အခါ အလ> ာဟ)်အ/0ငြ်မတက် (ဤသိ6 ့) 
မိန ့b်ကားေတာ်မNေလ၏။ အသငတ်ိ6သ့ည ်(ဤဂျ<�တ ်အမတသ6ခဘံ6မ0) ဆငး်bကေလက6န။် 
အသငတ်ိ6အ့နက ်အချိV Rသညအ်ချိV R၏ရနသ်Nပင ်ြဖစb်ကေပလမိ့် မည။် 

စWရာတာဟာ ၂၀:၁၂၃ - ထိ6အ/0ငြ်မတက် (ဤသိ6 ့)မိန ့b်ကားေတာ်မNခဲ၏့။အသငတ်ိ6<့ 0စဦ်းသည ်ယငး် 
ဂျ<�တ ်အမတ သ6ခဘံ6မ0 ဆငး်သာွးbကေလက6န။်အသငတ်ိ6 ့(၏သားသမီးများ)အနကတ်စဦ်းသည ်

တစဦ်း ၏ရနသ်Nပငြ်ဖစေ်ပမည။် 

မ+တခ်ျက။် သမ#ာကျမ်းစာတငွ ်ဘ0ရားသခငသ်ည ်စရီငေ်ြပာဆိ0ေသာအမ0န်းရန်`င[ိး:+ိြခငး် သည ်

အာဒ*ံ+င်ဧ့ဝ5ကားမဟ0တဘ် ဲစာတန်*+င်လ့Wသားများ5ကား ြဖစသ်ည။် 
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ဘ0ရားသခငသ်ညလ်Wသားများကိ0သW၏ကိ0ယပိ်0ငပံ်0ရိပ်*+င်ပံ့0သ�ာန်ြဖင်ဖ့န်ဆငး်ခဲပ့ါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ ဖန်ဆငး်ခဲသ့ည ် / မဖန်ဆငး်ခဲပ့ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ကမ}ာဦးကျမ်း ၁:၂၆-၂၇- ၂၆ တဖနဘ်6ရားသခငက် ငါတိ6ပံ့6သ�ာန<်0ငတ်ည ီတသ�ာနတ်ညး် 
လNကိ6 ဖနဆ်ငး်bကစိ6။့ ၂၇ထိ6သိ6ဘ့6ရားသခငသ်ည ်မိမိပံ6သ�ာန<်0င်အ့ည ီလNကိ6ဖနဆ်ငး်ေတာ်မN၏။ 

ဘ6ရားသခင၏်ပံ6သ�ာနေ်တာ်<0င်အ့ည ီလNေယာကျ်ား၊ လNမိနး်မကိ6ဖနဆ်ငး်]ပီးလdင၊် 
ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၁:၇ -ေယာကျ်ားသည ်ဘ6ရားသခင၏် ပံ6သ�ာန၊် ဘ6နး်အသေရ 

ေတာ်ြဖစေ်သာေbကာင် ့မိမိေခါငး်ကိ6 မဖံ6းရ။ မိနး်မမNကား ေယာကျ်ား၏ဘ6နး်အသေရြဖစ၏်။  

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

စWရာေနစာေအ၄့:၂၈လNသားတိ6သ့ညအ်ားအငခ်ျည့န်ဲသ့Nများအြဖစဖ်နဆ်ငး်ြခငး်ခခံဲb့ကရေလသတညး်။ 

စWရဟအ်စဗ််ရာဟမ်ီ ၁၄:၃၄ -..မလွဧဲကန ်မ<6ဿလNသား(တိ6 ့)သည ်အမ0နပ်ငအ်လနွမ်တရားေသာ 
သN(များ) အလနွေ်ကျးဇNးကနး်သN(များ)ပင ်ြဖစ(်bက)ေပသတညး်။ 

စWရဟအ်ဟR်Bရာ ၄၂:၁၁ - ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ညပ်င ်အသငတ်ိ6အ့ဖိ6 ့ အသင ်တိ6၏့အမျိVးအစားထမဲ0ပင ်

bကငရ်ာ bကငဖ်ကမ်ျားကိ6ဖနဆ်ငး်ေတာ်မNခဲ၏့။ …. ထိ6အ/0ငြ်မတ<်0င့ ်တNေသာအရာဟN၍ကား မည ်

သည့ ်တစစ်ံ6တစရ်ာမdပငမ်/0ိ]ပီ။ 

စWရတလွအ်ဆရ်ွ ၁၀၃:၂ - ဧကနစ်ငစ်စ ်လNသည ်အမ0နပ်င ်ဆံ6းr\ ံးမ\၌ /0ိ၏။ 

၁၈၂။. 182 

ဘ0ရားသခငသ်ည ်အာဒ*ံ+င်ဧ့ဝအား ဧဒငဥ်ယာ�မ+*+ငထ်0တခ်ဲသ့ည့်အချိန် အမျိ[းသား*+င် ့
အမျိ[းသမီးအ5ကား အမ0န်းရန်`င[ိး:+ိမည ်ြဖစေ်5ကာငး် ေြပာဆိ0စရီငခ်ဲပ့ါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ မစရီငခ်ဲပ့ါ  /  စရီငခ်ဲသ့ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ကမ}ာဦးကျမ်း ၃:၁၃-၁၅ - 

၁၃ထာဝရအ/0ငဘ်6ရားသခငက်လညး်၊သငသ်ညအ်ဘယသ်ိ6 ့ြပV]ပီးသနညး် ဟ6 
မိနး်မအားေမးေတာ်မNလdင၊် မိနး်မက ေ�မသည ်ကkနေ်တာ်မကိ6 လ0ည်စ့ား၍၊ ကkနေ်တာ်မသည ်

စားမိပါ]ပီဟ6 ေလdာကေ်လ၏။ ၁၅ သင<်0င်မ့ိနး်မကိ6၎ငး်၊ သင၏်အမျိVးအ<ယွ<်0င် ့မိနး်မ၏အမျိVး 
အ<ယွက်ိ6၎ငး်၊ ငါသညရ်န]်ငVိးဖွဲ Rေစမည။် သNသည ်သင၏်ေခါငး်ကိ6 eကတိလ်မိ်မ့ည၊် သငသ်ည ်

သN၏ဖေနာင်က့ိ6 eကတိလ်မိ်မ့ညဟ်6 မိန်ေ့တာ်မN၏။ 

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

စWရတလွအ်အရ််ရာဖ်  ၇:၂၃-၂၅-၂၄(ထိ6 အခါ အလ> ာဟ)်အ/0ငြ်မတက် (ဤသိ6 ့) 
မိန ့b်ကားေတာ်မNေလ၏။ အသငတ်ိ6သ့ည ်(ဤဂျ<�တ ်အမတသ6ခဘံ6မ0) ဆငး်bကေလက6န။် 
အသငတ်ိ6အ့နက ်အချိV Rသညအ်ချိV R၏ရနသ်Nပင ်ြဖစb်ကေပလမိ့် မည။် 

စWရာတာဟာ ၂၀:၁၂၃ - ထိ6အ/0ငြ်မတက် (ဤသိ6 ့)မိန ့b်ကားေတာ်မNခဲ၏့။အသငတ်ိ6<့ 0စဦ်းသည ်ယငး် 
ဂျ<�တ ်အမတ သ6ခဘံ6မ0 ဆငး်သာွးbကေလက6န။်အသငတ်ိ6 ့(၏သားသမီးများ)အနကတ်စဦ်းသည ်

တစဦ်း ၏ရနသ်Nပငြ်ဖစေ်ပမည။် 

မ+တခ်ျက။် သမ#ာကျမ်းစာတငွ ်ဘ0ရားသခငသ်ည ်စရီငေ်ြပာဆိ0ေသာအမ0န်းရန်`င[ိး:+ိြခငး် သည ်

အာဒ*ံ+င်ဧ့ဝ5ကားမဟ0တဘ် ဲစာတန်*+င်လ့Wသားများ5ကား ြဖစသ်ည။် 
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ဘ0ရားသခငသ်ညလ်Wသားများကိ0သW၏ကိ0ယပိ်0ငပံ်0ရိပ်*+င်ပံ့0သ�ာန်ြဖင်ဖ့န်ဆငး်ခဲပ့ါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ ဖန်ဆငး်ခဲသ့ည ် / မဖန်ဆငး်ခဲပ့ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ကမ}ာဦးကျမ်း ၁:၂၆-၂၇- ၂၆ တဖနဘ်6ရားသခငက် ငါတိ6ပံ့6သ�ာန<်0ငတ်ည ီတသ�ာနတ်ညး် 
လNကိ6 ဖနဆ်ငး်bကစိ6။့ ၂၇ထိ6သိ6ဘ့6ရားသခငသ်ည ်မိမိပံ6သ�ာန<်0င်အ့ည ီလNကိ6ဖနဆ်ငး်ေတာ်မN၏။ 

ဘ6ရားသခင၏်ပံ6သ�ာနေ်တာ်<0င်အ့ည ီလNေယာကျ်ား၊ လNမိနး်မကိ6ဖနဆ်ငး်]ပီးလdင၊် 
ေကာရိ *g [ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၁:၇ -ေယာကျ်ားသည ်ဘ6ရားသခင၏် ပံ6သ�ာန၊် ဘ6နး်အသေရ 

ေတာ်ြဖစေ်သာေbကာင် ့မိမိေခါငး်ကိ6 မဖံ6းရ။ မိနး်မမNကား ေယာကျ်ား၏ဘ6နး်အသေရြဖစ၏်။  

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

စWရာေနစာေအ၄့:၂၈လNသားတိ6သ့ညအ်ားအငခ်ျည့န်ဲသ့Nများအြဖစဖ်နဆ်ငး်ြခငး်ခခံဲb့ကရေလသတညး်။ 

စWရဟအ်စဗ််ရာဟမ်ီ ၁၄:၃၄ -..မလွဧဲကန ်မ<6ဿလNသား(တိ6 ့)သည ်အမ0နပ်ငအ်လနွမ်တရားေသာ 
သN(များ) အလနွေ်ကျးဇNးကနး်သN(များ)ပင ်ြဖစ(်bက)ေပသတညး်။ 

စWရဟအ်ဟR်Bရာ ၄၂:၁၁ - ထိ6အ/0ငြ်မတသ်ညပ်င ်အသငတ်ိ6အ့ဖိ6 ့ အသင ်တိ6၏့အမျိVးအစားထမဲ0ပင ်

bကငရ်ာ bကငဖ်ကမ်ျားကိ6ဖနဆ်ငး်ေတာ်မNခဲ၏့။ …. ထိ6အ/0ငြ်မတ<်0င့ ်တNေသာအရာဟN၍ကား မည ်

သည့ ်တစစ်ံ6တစရ်ာမdပငမ်/0ိ]ပီ။ 

စWရတလွအ်ဆရ်ွ ၁၀၃:၂ - ဧကနစ်ငစ်စ ်လNသည ်အမ0နပ်င ်ဆံ6းr\ ံးမ\၌ /0ိ၏။ 
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်အာဒ*ံ+င်ဧ့ဝအား ဧဒငဥ်ယာ�မ+*+ငထ်0တခ်ဲသ့ည့်အချိန် အမျိ[းသား*+င် ့
အမျိ[းသမီးအ5ကား အမ0န်းရန်`င[ိး:+ိမည ်ြဖစေ်5ကာငး် ေြပာဆိ0စရီငခ်ဲပ့ါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ မစရီငခ်ဲပ့ါ  /  စရီငခ်ဲသ့ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ကမ}ာဦးကျမ်း ၃:၁၃-၁၅ - 

၁၃ထာဝရအ/0ငဘ်6ရားသခငက်လညး်၊သငသ်ညအ်ဘယသ်ိ6 ့ြပV]ပီးသနညး် ဟ6 
မိနး်မအားေမးေတာ်မNလdင၊် မိနး်မက ေ�မသည ်ကkနေ်တာ်မကိ6 လ0ည်စ့ား၍၊ ကkနေ်တာ်မသည ်

စားမိပါ]ပီဟ6 ေလdာကေ်လ၏။ ၁၅ သင<်0င်မ့ိနး်မကိ6၎ငး်၊ သင၏်အမျိVးအ<ယွ<်0င် ့မိနး်မ၏အမျိVး 
အ<ယွက်ိ6၎ငး်၊ ငါသညရ်န]်ငVိးဖွဲ Rေစမည။် သNသည ်သင၏်ေခါငး်ကိ6 eကတိလ်မိ်မ့ည၊် သငသ်ည ်

သN၏ဖေနာင်က့ိ6 eကတိလ်မိ်မ့ညဟ်6 မိန်ေ့တာ်မN၏။ 

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

စWရတလွအ်အရ််ရာဖ်  ၇:၂၃-၂၅-၂၄(ထိ6 အခါ အလ> ာဟ)်အ/0ငြ်မတက် (ဤသိ6 ့) 
မိန ့b်ကားေတာ်မNေလ၏။ အသငတ်ိ6သ့ည ်(ဤဂျ<�တ ်အမတသ6ခဘံ6မ0) ဆငး်bကေလက6န။် 
အသငတ်ိ6အ့နက ်အချိV Rသညအ်ချိV R၏ရနသ်Nပင ်ြဖစb်ကေပလမိ့် မည။် 

စWရာတာဟာ ၂၀:၁၂၃ - ထိ6အ/0ငြ်မတက် (ဤသိ6 ့)မိန ့b်ကားေတာ်မNခဲ၏့။အသငတ်ိ6<့ 0စဦ်းသည ်ယငး် 
ဂျ<�တ ်အမတ သ6ခဘံ6မ0 ဆငး်သာွးbကေလက6န။်အသငတ်ိ6 ့(၏သားသမီးများ)အနကတ်စဦ်းသည ်

တစဦ်း ၏ရနသ်Nပငြ်ဖစေ်ပမည။် 

မ+တခ်ျက။် သမ#ာကျမ်းစာတငွ ်ဘ0ရားသခငသ်ည ်စရီငေ်ြပာဆိ0ေသာအမ0န်းရန်`င[ိး:+ိြခငး် သည ်

အာဒ*ံ+င်ဧ့ဝ5ကားမဟ0တဘ် ဲစာတန်*+င်လ့Wသားများ5ကား ြဖစသ်ည။် 
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ေရလ�မ်းမိ0းေသာ အြဖစအ်ပျက၌် ေနာဧ၏သားတစဉ်းီ ေရ*+စေ်သဆံ0း`ပီးေနာက ်ေနာဧ၏ 

သေဘyာသည ်ဂျlဒေီတာငေ်ပ�တငွ ်:+ိေနခဲပ့ါသလား။   
သမ#ာကျမ်းစာ မ:+ိေနခဲပ့ါ  /  :+ိေနခဲသ့ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ကမ}ာဦးကျမ်း ၇:၇ - ေရလ,မ်းမိ6းြခငး်ေဘးေbကာင်၊့ေနာဧသည ်မိမိသား၊ မယား၊ ေခkးမများ<0င်တ့က၊ွ 
သေဘ�ာထသဲိ6ဝ့င၍်..  

ကမ}ာဦးကျမ်း ၈:၄၊ ၁၈ - ၄ သေဘ�ာသည ်အာရရတအ်မည/်0ိေသာ ေတာငေ်ပuမ0ာ တငေ်လ၏။  
ကမ}ာဦးကျမ်း ၁၀:၁ - ေရလ,မ်းမိ6းေသာေနာက၊် ေနာဧသား ေ/0မ၊ ဟာမ၊ ယာဖကတ်ိ6မ့0ဆငး်သက ်

ေသာ သားစFေြမးဆကတ်ိ6က့ိ6 ဆိ6ေပအံ။့ 

:+ငေ်ပတR0ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၃:၂၀ -

ထိ6ဝိညာFတိ6မ့Nကားေ/0းကာလ၊ေနာဧလကထ်က၌်၊နညး်ေသာ သNတညး်ဟNေသာ 

လN/0စေ်ယာကတ်ိ6က့ိ6 ေရအားြဖင် ့ကယဆ်ယေ်သာသေဘ�ာ.. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရာဟWဒ၁်၁:၄၂-၄၄-၄၂၎ငး်ေနာကထ်ိ6သေဘ�ာသည၎်ငး်တိ6အ့ားတငေ်ဆာင၍်ေတာငလ်ံ6းeကးီများပမာ  
eကးီမားလ0ေသာ လ\ငိး်တပိံ6း၏bကားဝပ်တာွးလျက/်0ိေပသည။်ထိ6 ့ြပင(်နဗီတမနေ်တာ)်<Nဟသ်ညမ်ိမိ 
၏သား(ကငန်အ်ာန)်အားဟစေ်ခu ခဲေ့လသည။်စငစ်စထ်ိ6သားယခ6ပငေ်တာငတ်စခ်6ခ6သိ6 ့(တက၍်)

အကာအကယွယ်Nမည။်ထိ6ေတာငသ်ညက်k<်6ပ်အားေရေဘး မ0 ထနိး်သမိ်းကာကယွေ်ပလမိ့်မညဟ်6 
ေြပာဆိ6ခဲေ့လ၏။ (ထိ6 အခါ) ယငး်(နဗီတမနေ်တာ ်<Nဟ)်က ယေနမ့Nကား ◌း။ 
၄၄ထိ6သေဘ�ာသညလ်ညး် ဂျzဒေီတာငေ်ပu၌ ရပ် နား၍သာွးခဲေ့လသည။် ◌ ်ြဖစခ်ဲေ့လသ တညး်။ 

၄၄ထိ6သေဘ�ာသညလ်ညး် ဂျzဒေီတာငေ်ပu၌ ရပ် နား၍သာွးခဲေ့လသည။် 
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အာြဗဟ၏ံသားစ�ေြမးဆကမ်ျားအေပ�ေကာငး်�ကးီမဂyလာေပးမည့်ကတေိတာ်သည ်

က� [:+ေမလ၏မျိ[းRိ0 းမ+ မဟ0တဘ် ဲက� [ဇက၏်မျိ[းRိ0 းမ+သာ ြဖစမ်ညြ်ဖစေ်5ကာငး် 

ဘ0ရားသခင ်အေသအချာေြပာခဲပ့ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ေြပာခဲသ့ည ် / မေြပာခဲပ့ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ကမ}ာဦးကျမ်း ၁၆:၁၁-၁၂- ၁၁သငသ်ညက်ိ6ယဝ်နေ်ဆာငသ်ညြ်ဖစ၍်၊ သားေယာကျ်ားကိ6 ဘာွးြမင ်

လမိ်မ့ည။် ထိ6သားကိ6 ဣ/0ေမလအမညြ်ဖင် ့
မ0ည်ရ့မည။်အေbကာငး်မNကား၊ထာဝရဘ6ရားသညသ်င ်၏ဆငး်ရဲဒ6ကpကိ6 
bကားသေိတာ်မN]ပီ။ ၁၂သNသညလ်Nrိ6ငး်ြဖစလ်မိ်မ့ည။် လNအေပါငး်တိ6က့ိ6 ရနဘ်က ်ြပVလမိ်မ့ည။် 

သNက့ိ6လညး်လNအေပါငး်တိ6သ့ည ်ရနဘ်ကြ်ပVbကလမိ်မ့ည။် မိမိညအီစက်ိ6 အေပါငး်တိ6 ့ 
၏အပါး၌ေနရလမိ်မ့ညဟ်N၍၎ငး် �မကဆ်ိ6ေလ၏။  
ကမ}ာဦးကျမ်း ၁၇:၁၈-၂၁ - ၂၁သိ6ေ့သာ်လညး်၊ ေနာင<်0စ၊် ချိနး်ချကေ်သာအချိနတ်ငွ၊် စာရာသည ်

သငအ်ားဘာွးလတံေ့သာသားဣဇာက၌်၊ ငါ၏ပဋညိာFကိ6 ငါတညေ်စမည.်. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာေနစာေအ ့၄:၁၆၃ - ဧကနစ်ငစ်စင်ါအ/0ငြ်မတသ်ည(်နဗီတမနေ်တာ)်အစဗ််ရာဟမီ်၊(နဗီတမန ်

ေတာ)် အစoမာအလီ၊် (နဗီတမနေ်တာ်) အစီာ၊… ထသံိ6 ့ (ဝဟယ်)် အမိန ့ဗ်ျာဒတိေ်တာ်များ ပိ6ေ့တာ်မN 
ခဲေ့လသတညး်။ 

စWရဟမ်ရယမ် ၁၉:၅၄ - ထိ6မ0တစပ်ါး (အိ6-နဗီတမနေ်တာ်) အသငသ်ည(်ဤ)ကျမ်းဂနမ်0 (နဗီတမန ်

ေတာ)် အစoမာအလီ၏်အေbကာငး်အတ� Vပ�တ{ ကိိ6 (၎ငး်တိ6ေ့/0 Rဝယ)်ဖတb်ကားပါေလ။ 
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ေရလ�မ်းမိ0းေသာ အြဖစအ်ပျက၌် ေနာဧ၏သားတစဉ်းီ ေရ*+စေ်သဆံ0း`ပီးေနာက ်ေနာဧ၏ 

သေဘyာသည ်ဂျlဒေီတာငေ်ပ�တငွ ်:+ိေနခဲပ့ါသလား။   
သမ#ာကျမ်းစာ မ:+ိေနခဲပ့ါ  /  :+ိေနခဲသ့ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ကမ}ာဦးကျမ်း ၇:၇ - ေရလ,မ်းမိ6းြခငး်ေဘးေbကာင်၊့ေနာဧသည ်မိမိသား၊ မယား၊ ေခkးမများ<0င်တ့က၊ွ 
သေဘ�ာထသဲိ6ဝ့င၍်..  

ကမ}ာဦးကျမ်း ၈:၄၊ ၁၈ - ၄ သေဘ�ာသည ်အာရရတအ်မည/်0ိေသာ ေတာငေ်ပuမ0ာ တငေ်လ၏။  
ကမ}ာဦးကျမ်း ၁၀:၁ - ေရလ,မ်းမိ6းေသာေနာက၊် ေနာဧသား ေ/0မ၊ ဟာမ၊ ယာဖကတ်ိ6မ့0ဆငး်သက ်

ေသာ သားစFေြမးဆကတ်ိ6က့ိ6 ဆိ6ေပအံ။့ 

:+ငေ်ပတR0ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၃:၂၀ -

ထိ6ဝိညာFတိ6မ့Nကားေ/0းကာလ၊ေနာဧလကထ်က၌်၊နညး်ေသာ သNတညး်ဟNေသာ 

လN/0စေ်ယာကတ်ိ6က့ိ6 ေရအားြဖင် ့ကယဆ်ယေ်သာသေဘ�ာ.. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရာဟWဒ၁်၁:၄၂-၄၄-၄၂၎ငး်ေနာကထ်ိ6သေဘ�ာသည၎်ငး်တိ6အ့ားတငေ်ဆာင၍်ေတာငလ်ံ6းeကးီများပမာ  
eကးီမားလ0ေသာ လ\ငိး်တပိံ6း၏bကားဝပ်တာွးလျက/်0ိေပသည။်ထိ6 ့ြပင(်နဗီတမနေ်တာ)်<Nဟသ်ညမ်ိမိ 
၏သား(ကငန်အ်ာန)်အားဟစေ်ခu ခဲေ့လသည။်စငစ်စထ်ိ6သားယခ6ပငေ်တာငတ်စခ်6ခ6သိ6 ့(တက၍်)

အကာအကယွယ်Nမည။်ထိ6ေတာငသ်ညက်k<်6ပ်အားေရေဘး မ0 ထနိး်သမိ်းကာကယွေ်ပလမိ့်မညဟ်6 
ေြပာဆိ6ခဲေ့လ၏။ (ထိ6 အခါ) ယငး်(နဗီတမနေ်တာ ်<Nဟ)်က ယေနမ့Nကား ◌း။ 
၄၄ထိ6သေဘ�ာသညလ်ညး် ဂျzဒေီတာငေ်ပu၌ ရပ် နား၍သာွးခဲေ့လသည။် ◌ ်ြဖစခ်ဲေ့လသ တညး်။ 

၄၄ထိ6သေဘ�ာသညလ်ညး် ဂျzဒေီတာငေ်ပu၌ ရပ် နား၍သာွးခဲေ့လသည။် 
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အာြဗဟ၏ံသားစ�ေြမးဆကမ်ျားအေပ�ေကာငး်�ကးီမဂyလာေပးမည့်ကတေိတာ်သည ်

က� [:+ေမလ၏မျိ[းRိ0 းမ+ မဟ0တဘ် ဲက� [ဇက၏်မျိ[းRိ0 းမ+သာ ြဖစမ်ညြ်ဖစေ်5ကာငး် 

ဘ0ရားသခင ်အေသအချာေြပာခဲပ့ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ေြပာခဲသ့ည ် / မေြပာခဲပ့ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ကမ}ာဦးကျမ်း ၁၆:၁၁-၁၂- ၁၁သငသ်ညက်ိ6ယဝ်နေ်ဆာငသ်ညြ်ဖစ၍်၊ သားေယာကျ်ားကိ6 ဘာွးြမင ်

လမိ်မ့ည။် ထိ6သားကိ6 ဣ/0ေမလအမညြ်ဖင် ့
မ0ည်ရ့မည။်အေbကာငး်မNကား၊ထာဝရဘ6ရားသညသ်င ်၏ဆငး်ရဲဒ6ကpကိ6 
bကားသေိတာ်မN]ပီ။ ၁၂သNသညလ်Nrိ6ငး်ြဖစလ်မိ်မ့ည။် လNအေပါငး်တိ6က့ိ6 ရနဘ်က ်ြပVလမိ်မ့ည။် 

သNက့ိ6လညး်လNအေပါငး်တိ6သ့ည ်ရနဘ်ကြ်ပVbကလမိ်မ့ည။် မိမိညအီစက်ိ6 အေပါငး်တိ6 ့ 
၏အပါး၌ေနရလမိ်မ့ညဟ်N၍၎ငး် �မကဆ်ိ6ေလ၏။  
ကမ}ာဦးကျမ်း ၁၇:၁၈-၂၁ - ၂၁သိ6ေ့သာ်လညး်၊ ေနာင<်0စ၊် ချိနး်ချကေ်သာအချိနတ်ငွ၊် စာရာသည ်

သငအ်ားဘာွးလတံေ့သာသားဣဇာက၌်၊ ငါ၏ပဋညိာFကိ6 ငါတညေ်စမည.်. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာေနစာေအ ့၄:၁၆၃ - ဧကနစ်ငစ်စင်ါအ/0ငြ်မတသ်ည(်နဗီတမနေ်တာ)်အစဗ််ရာဟမီ်၊(နဗီတမန ်

ေတာ)် အစoမာအလီ၊် (နဗီတမနေ်တာ်) အစီာ၊… ထသံိ6 ့ (ဝဟယ်)် အမိန ့ဗ်ျာဒတိေ်တာ်များ ပိ6ေ့တာ်မN 
ခဲေ့လသတညး်။ 

စWရဟမ်ရယမ် ၁၉:၅၄ - ထိ6မ0တစပ်ါး (အိ6-နဗီတမနေ်တာ်) အသငသ်ည(်ဤ)ကျမ်းဂနမ်0 (နဗီတမန ်

ေတာ)် အစoမာအလီ၏်အေbကာငး်အတ� Vပ�တ{ ကိိ6 (၎ငး်တိ6ေ့/0 Rဝယ)်ဖတb်ကားပါေလ။ 
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ေရလ�မ်းမိ0းေသာ အြဖစအ်ပျက၌် ေနာဧ၏သားတစဉ်းီ ေရ*+စေ်သဆံ0း`ပီးေနာက ်ေနာဧ၏ 

သေဘyာသည ်ဂျlဒေီတာငေ်ပ�တငွ ်:+ိေနခဲပ့ါသလား။   
သမ#ာကျမ်းစာ မ:+ိေနခဲပ့ါ  /  :+ိေနခဲသ့ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ကမ}ာဦးကျမ်း ၇:၇ - ေရလ,မ်းမိ6းြခငး်ေဘးေbကာင်၊့ေနာဧသည ်မိမိသား၊ မယား၊ ေခkးမများ<0င်တ့က၊ွ 
သေဘ�ာထသဲိ6ဝ့င၍်..  

ကမ}ာဦးကျမ်း ၈:၄၊ ၁၈ - ၄ သေဘ�ာသည ်အာရရတအ်မည/်0ိေသာ ေတာငေ်ပuမ0ာ တငေ်လ၏။  
ကမ}ာဦးကျမ်း ၁၀:၁ - ေရလ,မ်းမိ6းေသာေနာက၊် ေနာဧသား ေ/0မ၊ ဟာမ၊ ယာဖကတ်ိ6မ့0ဆငး်သက ်

ေသာ သားစFေြမးဆကတ်ိ6က့ိ6 ဆိ6ေပအံ။့ 

:+ငေ်ပတR0ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၃:၂၀ -

ထိ6ဝိညာFတိ6မ့Nကားေ/0းကာလ၊ေနာဧလကထ်က၌်၊နညး်ေသာ သNတညး်ဟNေသာ 

လN/0စေ်ယာကတ်ိ6က့ိ6 ေရအားြဖင် ့ကယဆ်ယေ်သာသေဘ�ာ.. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရာဟWဒ၁်၁:၄၂-၄၄-၄၂၎ငး်ေနာကထ်ိ6သေဘ�ာသည၎်ငး်တိ6အ့ားတငေ်ဆာင၍်ေတာငလ်ံ6းeကးီများပမာ  
eကးီမားလ0ေသာ လ\ငိး်တပိံ6း၏bကားဝပ်တာွးလျက/်0ိေပသည။်ထိ6 ့ြပင(်နဗီတမနေ်တာ)်<Nဟသ်ညမ်ိမိ 
၏သား(ကငန်အ်ာန)်အားဟစေ်ခu ခဲေ့လသည။်စငစ်စထ်ိ6သားယခ6ပငေ်တာငတ်စခ်6ခ6သိ6 ့(တက၍်)

အကာအကယွယ်Nမည။်ထိ6ေတာငသ်ညက်k<်6ပ်အားေရေဘး မ0 ထနိး်သမိ်းကာကယွေ်ပလမိ့်မညဟ်6 
ေြပာဆိ6ခဲေ့လ၏။ (ထိ6 အခါ) ယငး်(နဗီတမနေ်တာ ်<Nဟ)်က ယေနမ့Nကား ◌း။ 
၄၄ထိ6သေဘ�ာသညလ်ညး် ဂျzဒေီတာငေ်ပu၌ ရပ် နား၍သာွးခဲေ့လသည။် ◌ ်ြဖစခ်ဲေ့လသ တညး်။ 

၄၄ထိ6သေဘ�ာသညလ်ညး် ဂျzဒေီတာငေ်ပu၌ ရပ် နား၍သာွးခဲေ့လသည။် 
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အာြဗဟ၏ံသားစ�ေြမးဆကမ်ျားအေပ�ေကာငး်�ကးီမဂyလာေပးမည့်ကတေိတာ်သည ်

က� [:+ေမလ၏မျိ[းRိ0 းမ+ မဟ0တဘ် ဲက� [ဇက၏်မျိ[းRိ0 းမ+သာ ြဖစမ်ညြ်ဖစေ်5ကာငး် 

ဘ0ရားသခင ်အေသအချာေြပာခဲပ့ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ေြပာခဲသ့ည ် / မေြပာခဲပ့ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ကမ}ာဦးကျမ်း ၁၆:၁၁-၁၂- ၁၁သငသ်ညက်ိ6ယဝ်နေ်ဆာငသ်ညြ်ဖစ၍်၊ သားေယာကျ်ားကိ6 ဘာွးြမင ်

လမိ်မ့ည။် ထိ6သားကိ6 ဣ/0ေမလအမညြ်ဖင် ့
မ0ည်ရ့မည။်အေbကာငး်မNကား၊ထာဝရဘ6ရားသညသ်င ်၏ဆငး်ရဲဒ6ကpကိ6 
bကားသေိတာ်မN]ပီ။ ၁၂သNသညလ်Nrိ6ငး်ြဖစလ်မိ်မ့ည။် လNအေပါငး်တိ6က့ိ6 ရနဘ်က ်ြပVလမိ်မ့ည။် 

သNက့ိ6လညး်လNအေပါငး်တိ6သ့ည ်ရနဘ်ကြ်ပVbကလမိ်မ့ည။် မိမိညအီစက်ိ6 အေပါငး်တိ6 ့ 
၏အပါး၌ေနရလမိ်မ့ညဟ်N၍၎ငး် �မကဆ်ိ6ေလ၏။  
ကမ}ာဦးကျမ်း ၁၇:၁၈-၂၁ - ၂၁သိ6ေ့သာ်လညး်၊ ေနာင<်0စ၊် ချိနး်ချကေ်သာအချိနတ်ငွ၊် စာရာသည ်

သငအ်ားဘာွးလတံေ့သာသားဣဇာက၌်၊ ငါ၏ပဋညိာFကိ6 ငါတညေ်စမည.်. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာေနစာေအ ့၄:၁၆၃ - ဧကနစ်ငစ်စင်ါအ/0ငြ်မတသ်ည(်နဗီတမနေ်တာ)်အစဗ််ရာဟမီ်၊(နဗီတမန ်

ေတာ)် အစoမာအလီ၊် (နဗီတမနေ်တာ်) အစီာ၊… ထသံိ6 ့ (ဝဟယ်)် အမိန ့ဗ်ျာဒတိေ်တာ်များ ပိ6ေ့တာ်မN 
ခဲေ့လသတညး်။ 

စWရဟမ်ရယမ် ၁၉:၅၄ - ထိ6မ0တစပ်ါး (အိ6-နဗီတမနေ်တာ်) အသငသ်ည(်ဤ)ကျမ်းဂနမ်0 (နဗီတမန ်

ေတာ)် အစoမာအလီ၏်အေbကာငး်အတ� Vပ�တ{ ကိိ6 (၎ငး်တိ6ေ့/0 Rဝယ)်ဖတb်ကားပါေလ။ 
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ေရလ�မ်းမိ0းေသာ အြဖစအ်ပျက၌် ေနာဧ၏သားတစဉ်းီ ေရ*+စေ်သဆံ0း`ပီးေနာက ်ေနာဧ၏ 

သေဘyာသည ်ဂျlဒေီတာငေ်ပ�တငွ ်:+ိေနခဲပ့ါသလား။   
သမ#ာကျမ်းစာ မ:+ိေနခဲပ့ါ  /  :+ိေနခဲသ့ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ကမ}ာဦးကျမ်း ၇:၇ - ေရလ,မ်းမိ6းြခငး်ေဘးေbကာင်၊့ေနာဧသည ်မိမိသား၊ မယား၊ ေခkးမများ<0င်တ့က၊ွ 
သေဘ�ာထသဲိ6ဝ့င၍်..  

ကမ}ာဦးကျမ်း ၈:၄၊ ၁၈ - ၄ သေဘ�ာသည ်အာရရတအ်မည/်0ိေသာ ေတာငေ်ပuမ0ာ တငေ်လ၏။  
ကမ}ာဦးကျမ်း ၁၀:၁ - ေရလ,မ်းမိ6းေသာေနာက၊် ေနာဧသား ေ/0မ၊ ဟာမ၊ ယာဖကတ်ိ6မ့0ဆငး်သက ်

ေသာ သားစFေြမးဆကတ်ိ6က့ိ6 ဆိ6ေပအံ။့ 

:+ငေ်ပတR0ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၃:၂၀ -

ထိ6ဝိညာFတိ6မ့Nကားေ/0းကာလ၊ေနာဧလကထ်က၌်၊နညး်ေသာ သNတညး်ဟNေသာ 

လN/0စေ်ယာကတ်ိ6က့ိ6 ေရအားြဖင် ့ကယဆ်ယေ်သာသေဘ�ာ.. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
စWရာဟWဒ၁်၁:၄၂-၄၄-၄၂၎ငး်ေနာကထ်ိ6သေဘ�ာသည၎်ငး်တိ6အ့ားတငေ်ဆာင၍်ေတာငလ်ံ6းeကးီများပမာ  
eကးီမားလ0ေသာ လ\ငိး်တပိံ6း၏bကားဝပ်တာွးလျက/်0ိေပသည။်ထိ6 ့ြပင(်နဗီတမနေ်တာ)်<Nဟသ်ညမ်ိမိ 
၏သား(ကငန်အ်ာန)်အားဟစေ်ခu ခဲေ့လသည။်စငစ်စထ်ိ6သားယခ6ပငေ်တာငတ်စခ်6ခ6သိ6 ့(တက၍်)

အကာအကယွယ်Nမည။်ထိ6ေတာငသ်ညက်k<်6ပ်အားေရေဘး မ0 ထနိး်သမိ်းကာကယွေ်ပလမိ့်မညဟ်6 
ေြပာဆိ6ခဲေ့လ၏။ (ထိ6 အခါ) ယငး်(နဗီတမနေ်တာ ်<Nဟ)်က ယေနမ့Nကား ◌း။ 
၄၄ထိ6သေဘ�ာသညလ်ညး် ဂျzဒေီတာငေ်ပu၌ ရပ် နား၍သာွးခဲေ့လသည။် ◌ ်ြဖစခ်ဲေ့လသ တညး်။ 

၄၄ထိ6သေဘ�ာသညလ်ညး် ဂျzဒေီတာငေ်ပu၌ ရပ် နား၍သာွးခဲေ့လသည။် 
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အာြဗဟ၏ံသားစ�ေြမးဆကမ်ျားအေပ�ေကာငး်�ကးီမဂyလာေပးမည့်ကတေိတာ်သည ်

က� [:+ေမလ၏မျိ[းRိ0 းမ+ မဟ0တဘ် ဲက� [ဇက၏်မျိ[းRိ0 းမ+သာ ြဖစမ်ညြ်ဖစေ်5ကာငး် 

ဘ0ရားသခင ်အေသအချာေြပာခဲပ့ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ေြပာခဲသ့ည ် / မေြပာခဲပ့ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ကမ}ာဦးကျမ်း ၁၆:၁၁-၁၂- ၁၁သငသ်ညက်ိ6ယဝ်နေ်ဆာငသ်ညြ်ဖစ၍်၊ သားေယာကျ်ားကိ6 ဘာွးြမင ်

လမိ်မ့ည။် ထိ6သားကိ6 ဣ/0ေမလအမညြ်ဖင် ့
မ0ည်ရ့မည။်အေbကာငး်မNကား၊ထာဝရဘ6ရားသညသ်င ်၏ဆငး်ရဲဒ6ကpကိ6 
bကားသေိတာ်မN]ပီ။ ၁၂သNသညလ်Nrိ6ငး်ြဖစလ်မိ်မ့ည။် လNအေပါငး်တိ6က့ိ6 ရနဘ်က ်ြပVလမိ်မ့ည။် 

သNက့ိ6လညး်လNအေပါငး်တိ6သ့ည ်ရနဘ်ကြ်ပVbကလမိ်မ့ည။် မိမိညအီစက်ိ6 အေပါငး်တိ6 ့ 
၏အပါး၌ေနရလမိ်မ့ညဟ်N၍၎ငး် �မကဆ်ိ6ေလ၏။  
ကမ}ာဦးကျမ်း ၁၇:၁၈-၂၁ - ၂၁သိ6ေ့သာ်လညး်၊ ေနာင<်0စ၊် ချိနး်ချကေ်သာအချိနတ်ငွ၊် စာရာသည ်

သငအ်ားဘာွးလတံေ့သာသားဣဇာက၌်၊ ငါ၏ပဋညိာFကိ6 ငါတညေ်စမည.်. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာေနစာေအ ့၄:၁၆၃ - ဧကနစ်ငစ်စင်ါအ/0ငြ်မတသ်ည(်နဗီတမနေ်တာ)်အစဗ််ရာဟမီ်၊(နဗီတမန ်

ေတာ)် အစoမာအလီ၊် (နဗီတမနေ်တာ်) အစီာ၊… ထသံိ6 ့ (ဝဟယ်)် အမိန ့ဗ်ျာဒတိေ်တာ်များ ပိ6ေ့တာ်မN 
ခဲေ့လသတညး်။ 

စWရဟမ်ရယမ် ၁၉:၅၄ - ထိ6မ0တစပ်ါး (အိ6-နဗီတမနေ်တာ်) အသငသ်ည(်ဤ)ကျမ်းဂနမ်0 (နဗီတမန ်

ေတာ)် အစoမာအလီ၏်အေbကာငး်အတ� Vပ�တ{ ကိိ6 (၎ငး်တိ6ေ့/0 Rဝယ)်ဖတb်ကားပါေလ။ 
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အာြဗဟသံည ်ကအဗ်ာတငွယ်ဇ်ပWေဇာ်ရန်အတကွ ်မက� ာသိ0သ့ာွးေရာကခ်ဲပ့ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မသာွးေရာကခ်ဲပ့ါ  /  သာွးေရာကခ်ဲသ့ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

၁. ခါလဒြဲပညသ်ားတိ6ေ့နေသာဥရ (ကမ�ာဉးီ ၁၁:၃၁၊ တမနေ်တာ် ၇:၂-၄) 

၂. ခါရန ်(ကမ�ာဉးီ ၁၂:၁-၄၊ တမနေ်တာ ်၇:၄) 

၃. ဒမာသက ်(ကမ�ာဉးီ ၁၅:၂) 

၄. /0ိခင ်(ကမ�ာဉးီ ၁၂:၆) 

၅. ေဗသလ (ကမ�ာဉးီ ၁၂:၈) 

၆. အဂဲ6တ{ V (ကမ�ာဉးီ ၁၂:၉) 

၇. ေဗသလ (ကမ�ာဉးီ ၁၃:၁-၉) 

၈. ေဟြဗVန ်(ကမ�ာဉးီ ၁၃:၁၀-၁၈) 

၉. ဒန ်(ကမ�ာဉးီ ၁၄:၁-၁၄) 

၁၀. ေဟာဘ (ကမ�ာဉးီ ၁၄:၁၅၊ ၁၆) 

၁၁. /0ာလင ်(ကမ�ာဉးီ ၁၄:၁၇-၂၁) 

၁၂. ေဟြဗVန ်(ကမ�ာဉးီ ၁၅:၁-၂၁၊ ၁၇:၁-၂၇ <0င် ့၁၆) 

၁၃. ေဂရာ (ကမ�ာဉးီ ၂၀:၁-၁၈) 

၁၄. ေဗရေ/0ဘ (ကမ�ာဉးီ ၂၁:၁-၃၄) 

၁၅. ေမာရိ (ကမ�ာဉးီ ၂၂:၁-၁၈) 

၁၆. ေဟြဗVန ်(ကမ�ာဉးီ ၂၃:၁-၂၀) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ဟဂျ ်၂၂:၂၆ -တစရံ်ေရာအခါဝယ ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်(နဗီတမနေ်တာ်) အဗ်ိရာဟမီ်အား(ထNးြမတ ်

ေသာ) အမိ်ေတာ်၏ေနရာကိ6+,နြ်ပ၍ ေပးေတာ်မNခဲ၏့။ အမိန ့ေ်တာ်ထ6တြ်ပနေ်တာ်မNခဲ၏့။အိ6-အဗ်ိ 

ရာဟမီ်) အသငသ်ည ်… ငါအ/0ငြ်မတ၏် (ထNးြမတလ်0ေသာ)အမိ်ေတာ်ကိ6 တဝွါဖ်လ0ည့သ်Nတိ6 ့ အဖိ6 ့ 
လညး်ေကာငး်၊ ……သန ့/်0ငး်စငb်ကယေ်အာင ်ြပVလ6ပ်၍ထား/0ိပါေလ။ 

မ+တခ်ျက။် အာြဗဟသံည ်မညသ်ည့်အခါမx မက� ာသိ0မ့သာွးခဲေ့5ကာငး် သမ#ာကျမ်းစာက ��န်းဆိ0 
သည။် သWသည ်အသက ်၁၇၅ *+စတ်ငွ ်ေဟြဗ[န်၌ ေသဆံ0းသည။်  
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အာြဗဟသံည ်သW၏ တစဉ်းီတညး်ေသာသားအရငး်ြဖစေ်သာ က� [ဇကအ်ားယဇ်အြဖစ ်

ဘ0ရားသခငအ်ားပWေဇာ်ရန် အဆငသ်င်ြ့ဖစခ်ဲပ့ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ြဖစခ်ဲသ့ည ် / မြဖစခ်ဲပ့ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ကမ}ာဦးကျမ်း ၂၂:၂၊၉-၁၂ -၂သငသ်ည ်အလနွခ်ျစေ်သာတစေ်ယာကတ်ညး်ေသာ သားဣဇာကက်ိ6ယN၍ 

ေမာရိြပညသ်ိ6သ့ာွးေလာ။့ ငါြပလတံေ့သာေတာငေ်ပuမ0ာ သNက့ိ6မီးr\ ိ Rရာယဇ်ြပV၍ ပNေဇာ်ေလာဟ့6 
မိန် ့ ေတာ်မN၏။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတဆွဖ်ွဖာတ၂်၇:၁၀၀-၁၀၇ - ၁၀၂၎ငး်ေနာကထ်ိ6သားေတာ်သညထ်ိ6အဗ်ီရာဟမီ်<0င့အ်တNသာွးလာ 

ေြပးေလdာက<်ိ6ငေ်သာ အရွယသ်ိ6 ့ ေရာကေ်သာအခါ ထိ6အစဗ််ရာဟမီ်သည ်

(ဤသိ6 ့)ေြပာbကားခဲေ့လ ၏။ "အိ6-ချစသ်ား  … "….၁၀၇၎ငး်ြပင ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်
eကးီကျယြ်မင့ြ်မတလ်0စာွေသာသတ ်ြဖတအ်ပ်သည့ ်သားေကာင ်တစေ်ကာငြ်ဖင့(်အစားထိ6း၍) 
ထိ6သားေတာ်အား ေရွးယNေတာမ်Nခဲ၏့။ 

မ+တခ်ျက။် ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွ ်အာြဗဟသံည ်မညသ်ည့်သားကိ0ပWေဇာ်မည ်ြဖစေ်5ကာငး် 

ထင ်:+ားစာွေဖာ်ြပထားြခငး် မ:+ိေပ။ 
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အာြဗဟသံည ်ကအဗ်ာတငွယ်ဇ်ပWေဇာ်ရန်အတကွ ်မက� ာသိ0သ့ာွးေရာကခ်ဲပ့ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မသာွးေရာကခ်ဲပ့ါ  /  သာွးေရာကခ်ဲသ့ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

၁. ခါလဒြဲပညသ်ားတိ6ေ့နေသာဥရ (ကမ�ာဉးီ ၁၁:၃၁၊ တမနေ်တာ် ၇:၂-၄) 

၂. ခါရန ်(ကမ�ာဉးီ ၁၂:၁-၄၊ တမနေ်တာ ်၇:၄) 

၃. ဒမာသက ်(ကမ�ာဉးီ ၁၅:၂) 

၄. /0ိခင ်(ကမ�ာဉးီ ၁၂:၆) 

၅. ေဗသလ (ကမ�ာဉးီ ၁၂:၈) 

၆. အဂဲ6တ{ V (ကမ�ာဉးီ ၁၂:၉) 

၇. ေဗသလ (ကမ�ာဉးီ ၁၃:၁-၉) 

၈. ေဟြဗVန ်(ကမ�ာဉးီ ၁၃:၁၀-၁၈) 

၉. ဒန ်(ကမ�ာဉးီ ၁၄:၁-၁၄) 

၁၀. ေဟာဘ (ကမ�ာဉးီ ၁၄:၁၅၊ ၁၆) 

၁၁. /0ာလင ်(ကမ�ာဉးီ ၁၄:၁၇-၂၁) 

၁၂. ေဟြဗVန ်(ကမ�ာဉးီ ၁၅:၁-၂၁၊ ၁၇:၁-၂၇ <0င် ့၁၆) 

၁၃. ေဂရာ (ကမ�ာဉးီ ၂၀:၁-၁၈) 

၁၄. ေဗရေ/0ဘ (ကမ�ာဉးီ ၂၁:၁-၃၄) 

၁၅. ေမာရိ (ကမ�ာဉးီ ၂၂:၁-၁၈) 

၁၆. ေဟြဗVန ်(ကမ�ာဉးီ ၂၃:၁-၂၀) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ဟဂျ ်၂၂:၂၆ -တစရံ်ေရာအခါဝယ ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်(နဗီတမနေ်တာ်) အဗ်ိရာဟမီ်အား(ထNးြမတ ်

ေသာ) အမိ်ေတာ်၏ေနရာကိ6+,နြ်ပ၍ ေပးေတာ်မNခဲ၏့။ အမိန ့ေ်တာ်ထ6တြ်ပနေ်တာ်မNခဲ၏့။အိ6-အဗ်ိ 

ရာဟမီ်) အသငသ်ည ်… ငါအ/0ငြ်မတ၏် (ထNးြမတလ်0ေသာ)အမိ်ေတာ်ကိ6 တဝွါဖ်လ0ည့သ်Nတိ6 ့ အဖိ6 ့ 
လညး်ေကာငး်၊ ……သန ့/်0ငး်စငb်ကယေ်အာင ်ြပVလ6ပ်၍ထား/0ိပါေလ။ 

မ+တခ်ျက။် အာြဗဟသံည ်မညသ်ည့်အခါမx မက� ာသိ0မ့သာွးခဲေ့5ကာငး် သမ#ာကျမ်းစာက ��န်းဆိ0 
သည။် သWသည ်အသက ်၁၇၅ *+စတ်ငွ ်ေဟြဗ[န်၌ ေသဆံ0းသည။်  
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အာြဗဟသံည ်သW၏ တစဉ်းီတညး်ေသာသားအရငး်ြဖစေ်သာ က� [ဇကအ်ားယဇ်အြဖစ ်

ဘ0ရားသခငအ်ားပWေဇာ်ရန် အဆငသ်င်ြ့ဖစခ်ဲပ့ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ြဖစခ်ဲသ့ည ် / မြဖစခ်ဲပ့ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ကမ}ာဦးကျမ်း ၂၂:၂၊၉-၁၂ -၂သငသ်ည ်အလနွခ်ျစေ်သာတစေ်ယာကတ်ညး်ေသာ သားဣဇာကက်ိ6ယN၍ 

ေမာရိြပညသ်ိ6သ့ာွးေလာ။့ ငါြပလတံေ့သာေတာငေ်ပuမ0ာ သNက့ိ6မီးr\ ိ Rရာယဇ်ြပV၍ ပNေဇာ်ေလာဟ့6 
မိန် ့ ေတာ်မN၏။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတဆွဖ်ွဖာတ၂်၇:၁၀၀-၁၀၇ - ၁၀၂၎ငး်ေနာကထ်ိ6သားေတာ်သညထ်ိ6အဗ်ီရာဟမီ်<0င့အ်တNသာွးလာ 

ေြပးေလdာက<်ိ6ငေ်သာ အရွယသ်ိ6 ့ ေရာကေ်သာအခါ ထိ6အစဗ််ရာဟမီ်သည ်

(ဤသိ6 ့)ေြပာbကားခဲေ့လ ၏။ "အိ6-ချစသ်ား  … "….၁၀၇၎ငး်ြပင ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်
eကးီကျယြ်မင့ြ်မတလ်0စာွေသာသတ ်ြဖတအ်ပ်သည့ ်သားေကာင ်တစေ်ကာငြ်ဖင့(်အစားထိ6း၍) 
ထိ6သားေတာ်အား ေရွးယNေတာမ်Nခဲ၏့။ 

မ+တခ်ျက။် ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွ ်အာြဗဟသံည ်မညသ်ည့်သားကိ0ပWေဇာ်မည ်ြဖစေ်5ကာငး် 

ထင ်:+ားစာွေဖာ်ြပထားြခငး် မ:+ိေပ။ 
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အာြဗဟသံည ်ကအဗ်ာတငွယ်ဇ်ပWေဇာ်ရန်အတကွ ်မက� ာသိ0သ့ာွးေရာကခ်ဲပ့ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မသာွးေရာကခ်ဲပ့ါ  /  သာွးေရာကခ်ဲသ့ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

၁. ခါလဒြဲပညသ်ားတိ6ေ့နေသာဥရ (ကမ�ာဉးီ ၁၁:၃၁၊ တမနေ်တာ် ၇:၂-၄) 

၂. ခါရန ်(ကမ�ာဉးီ ၁၂:၁-၄၊ တမနေ်တာ ်၇:၄) 

၃. ဒမာသက ်(ကမ�ာဉးီ ၁၅:၂) 

၄. /0ိခင ်(ကမ�ာဉးီ ၁၂:၆) 

၅. ေဗသလ (ကမ�ာဉးီ ၁၂:၈) 

၆. အဂဲ6တ{ V (ကမ�ာဉးီ ၁၂:၉) 

၇. ေဗသလ (ကမ�ာဉးီ ၁၃:၁-၉) 

၈. ေဟြဗVန ်(ကမ�ာဉးီ ၁၃:၁၀-၁၈) 

၉. ဒန ်(ကမ�ာဉးီ ၁၄:၁-၁၄) 

၁၀. ေဟာဘ (ကမ�ာဉးီ ၁၄:၁၅၊ ၁၆) 

၁၁. /0ာလင ်(ကမ�ာဉးီ ၁၄:၁၇-၂၁) 

၁၂. ေဟြဗVန ်(ကမ�ာဉးီ ၁၅:၁-၂၁၊ ၁၇:၁-၂၇ <0င် ့၁၆) 

၁၃. ေဂရာ (ကမ�ာဉးီ ၂၀:၁-၁၈) 

၁၄. ေဗရေ/0ဘ (ကမ�ာဉးီ ၂၁:၁-၃၄) 

၁၅. ေမာရိ (ကမ�ာဉးီ ၂၂:၁-၁၈) 

၁၆. ေဟြဗVန ်(ကမ�ာဉးီ ၂၃:၁-၂၀) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ဟဂျ ်၂၂:၂၆ -တစရံ်ေရာအခါဝယ ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်(နဗီတမနေ်တာ်) အဗ်ိရာဟမီ်အား(ထNးြမတ ်

ေသာ) အမိ်ေတာ်၏ေနရာကိ6+,နြ်ပ၍ ေပးေတာ်မNခဲ၏့။ အမိန ့ေ်တာ်ထ6တြ်ပနေ်တာ်မNခဲ၏့။အိ6-အဗ်ိ 

ရာဟမီ်) အသငသ်ည ်… ငါအ/0ငြ်မတ၏် (ထNးြမတလ်0ေသာ)အမိ်ေတာ်ကိ6 တဝွါဖ်လ0ည့သ်Nတိ6 ့ အဖိ6 ့ 
လညး်ေကာငး်၊ ……သန ့/်0ငး်စငb်ကယေ်အာင ်ြပVလ6ပ်၍ထား/0ိပါေလ။ 

မ+တခ်ျက။် အာြဗဟသံည ်မညသ်ည့်အခါမx မက� ာသိ0မ့သာွးခဲေ့5ကာငး် သမ#ာကျမ်းစာက ��န်းဆိ0 
သည။် သWသည ်အသက ်၁၇၅ *+စတ်ငွ ်ေဟြဗ[န်၌ ေသဆံ0းသည။်  
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အာြဗဟသံည ်သW၏ တစဉ်းီတညး်ေသာသားအရငး်ြဖစေ်သာ က� [ဇကအ်ားယဇ်အြဖစ ်

ဘ0ရားသခငအ်ားပWေဇာ်ရန် အဆငသ်င်ြ့ဖစခ်ဲပ့ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ြဖစခ်ဲသ့ည ် / မြဖစခ်ဲပ့ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ကမ}ာဦးကျမ်း ၂၂:၂၊၉-၁၂ -၂သငသ်ည ်အလနွခ်ျစေ်သာတစေ်ယာကတ်ညး်ေသာ သားဣဇာကက်ိ6ယN၍ 

ေမာရိြပညသ်ိ6သ့ာွးေလာ။့ ငါြပလတံေ့သာေတာငေ်ပuမ0ာ သNက့ိ6မီးr\ ိ Rရာယဇ်ြပV၍ ပNေဇာ်ေလာဟ့6 
မိန် ့ ေတာ်မN၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတဆွဖ်ွဖာတ၂်၇:၁၀၀-၁၀၇ - ၁၀၂၎ငး်ေနာကထ်ိ6သားေတာ်သညထ်ိ6အဗ်ီရာဟမီ်<0င့အ်တNသာွးလာ 

ေြပးေလdာက<်ိ6ငေ်သာ အရွယသ်ိ6 ့ ေရာကေ်သာအခါ ထိ6အစဗ််ရာဟမီ်သည ်

(ဤသိ6 ့)ေြပာbကားခဲေ့လ ၏။ "အိ6-ချစသ်ား  … "….၁၀၇၎ငး်ြပင ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်
eကးီကျယြ်မင့ြ်မတလ်0စာွေသာသတ ်ြဖတအ်ပ်သည့ ်သားေကာင ်တစေ်ကာငြ်ဖင့(်အစားထိ6း၍) 
ထိ6သားေတာ်အား ေရွးယNေတာမ်Nခဲ၏့။ 

မ+တခ်ျက။် ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွ ်အာြဗဟသံည ်မညသ်ည့်သားကိ0ပWေဇာ်မည ်ြဖစေ်5ကာငး် 

ထင ်:+ားစာွေဖာ်ြပထားြခငး် မ:+ိေပ။ 
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အာြဗဟသံည ်ကအဗ်ာတငွယ်ဇ်ပWေဇာ်ရန်အတကွ ်မက� ာသိ0သ့ာွးေရာကခ်ဲပ့ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မသာွးေရာကခ်ဲပ့ါ  /  သာွးေရာကခ်ဲသ့ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

၁. ခါလဒြဲပညသ်ားတိ6ေ့နေသာဥရ (ကမ�ာဉးီ ၁၁:၃၁၊ တမနေ်တာ် ၇:၂-၄) 

၂. ခါရန ်(ကမ�ာဉးီ ၁၂:၁-၄၊ တမနေ်တာ ်၇:၄) 

၃. ဒမာသက ်(ကမ�ာဉးီ ၁၅:၂) 

၄. /0ိခင ်(ကမ�ာဉးီ ၁၂:၆) 

၅. ေဗသလ (ကမ�ာဉးီ ၁၂:၈) 

၆. အဂဲ6တ{ V (ကမ�ာဉးီ ၁၂:၉) 

၇. ေဗသလ (ကမ�ာဉးီ ၁၃:၁-၉) 

၈. ေဟြဗVန ်(ကမ�ာဉးီ ၁၃:၁၀-၁၈) 

၉. ဒန ်(ကမ�ာဉးီ ၁၄:၁-၁၄) 

၁၀. ေဟာဘ (ကမ�ာဉးီ ၁၄:၁၅၊ ၁၆) 

၁၁. /0ာလင ်(ကမ�ာဉးီ ၁၄:၁၇-၂၁) 

၁၂. ေဟြဗVန ်(ကမ�ာဉးီ ၁၅:၁-၂၁၊ ၁၇:၁-၂၇ <0င် ့၁၆) 

၁၃. ေဂရာ (ကမ�ာဉးီ ၂၀:၁-၁၈) 

၁၄. ေဗရေ/0ဘ (ကမ�ာဉးီ ၂၁:၁-၃၄) 

၁၅. ေမာရိ (ကမ�ာဉးီ ၂၂:၁-၁၈) 

၁၆. ေဟြဗVန ်(ကမ�ာဉးီ ၂၃:၁-၂၀) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ဟဂျ ်၂၂:၂၆ -တစရံ်ေရာအခါဝယ ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်(နဗီတမနေ်တာ်) အဗ်ိရာဟမီ်အား(ထNးြမတ ်

ေသာ) အမိ်ေတာ်၏ေနရာကိ6+,နြ်ပ၍ ေပးေတာ်မNခဲ၏့။ အမိန ့ေ်တာ်ထ6တြ်ပနေ်တာ်မNခဲ၏့။အိ6-အဗ်ိ 

ရာဟမီ်) အသငသ်ည ်… ငါအ/0ငြ်မတ၏် (ထNးြမတလ်0ေသာ)အမိ်ေတာ်ကိ6 တဝွါဖ်လ0ည့သ်Nတိ6 ့ အဖိ6 ့ 
လညး်ေကာငး်၊ ……သန ့/်0ငး်စငb်ကယေ်အာင ်ြပVလ6ပ်၍ထား/0ိပါေလ။ 

မ+တခ်ျက။် အာြဗဟသံည ်မညသ်ည့်အခါမx မက� ာသိ0မ့သာွးခဲေ့5ကာငး် သမ#ာကျမ်းစာက ��န်းဆိ0 
သည။် သWသည ်အသက ်၁၇၅ *+စတ်ငွ ်ေဟြဗ[န်၌ ေသဆံ0းသည။်  
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အာြဗဟသံည ်သW၏ တစဉ်းီတညး်ေသာသားအရငး်ြဖစေ်သာ က� [ဇကအ်ားယဇ်အြဖစ ်

ဘ0ရားသခငအ်ားပWေဇာ်ရန် အဆငသ်င်ြ့ဖစခ်ဲပ့ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ြဖစခ်ဲသ့ည ် / မြဖစခ်ဲပ့ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ကမ}ာဦးကျမ်း ၂၂:၂၊၉-၁၂ -၂သငသ်ည ်အလနွခ်ျစေ်သာတစေ်ယာကတ်ညး်ေသာ သားဣဇာကက်ိ6ယN၍ 

ေမာရိြပညသ်ိ6သ့ာွးေလာ။့ ငါြပလတံေ့သာေတာငေ်ပuမ0ာ သNက့ိ6မီးr\ ိ Rရာယဇ်ြပV၍ ပNေဇာ်ေလာဟ့6 
မိန် ့ ေတာ်မN၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတဆွဖ်ွဖာတ၂်၇:၁၀၀-၁၀၇ - ၁၀၂၎ငး်ေနာကထ်ိ6သားေတာ်သညထ်ိ6အဗ်ီရာဟမီ်<0င့အ်တNသာွးလာ 

ေြပးေလdာက<်ိ6ငေ်သာ အရွယသ်ိ6 ့ ေရာကေ်သာအခါ ထိ6အစဗ််ရာဟမီ်သည ်

(ဤသိ6 ့)ေြပာbကားခဲေ့လ ၏။ "အိ6-ချစသ်ား  … "….၁၀၇၎ငး်ြပင ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်
eကးီကျယြ်မင့ြ်မတလ်0စာွေသာသတ ်ြဖတအ်ပ်သည့ ်သားေကာင ်တစေ်ကာငြ်ဖင့(်အစားထိ6း၍) 
ထိ6သားေတာ်အား ေရွးယNေတာမ်Nခဲ၏့။ 

မ+တခ်ျက။် ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွ ်အာြဗဟသံည ်မညသ်ည့်သားကိ0ပWေဇာ်မည ်ြဖစေ်5ကာငး် 

ထင ်:+ားစာွေဖာ်ြပထားြခငး် မ:+ိေပ။ 

	



	

၁၈၇။. 187 

အာြဗဟ၏ံသား က� [:+ေမလသည ်ပေရာဖကတ်စဉ်းီအြဖစ ်သတမ်+တခ်ံခဲရ့ပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ  သတမ်+တမ်ခံရပါ  /  သတမ်+တခ်ံရသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ကမ}ာဦးကျမ်း ၁၆:၇-၁၅ - ၈ဟာဂရ၊ ၉ထာဝရဘ6ရား၏ေကာငး်ကငတ်မနက်လညး်၊ သင၏်သခင ်

မထသံိ6 ့ ြပန၍်၊ သN၏အ6ပ်စိ6းြခငး်ကိ6ခေံလာဟ့6 အမိန်/့0ိ၏။ ၁၂ သNသညလ်Nrိ6ငး်ြဖစလ်မိ်မ့ည။် လN 
အေပါငး်တိ6က့ိ6 ရနဘ်ကြ်ပVလမိ်မ့ည။် သNက့ိ6လညး်လNအေပါငး်တိ6သ့ည ်ရနဘ်ကြ်ပVbကလမိ်မ့ည။်  
ဂလာတဩိဝါဒစာ ၄:၂၂-၃၁ - ၂၂ပညတ{ ကိျမ်းစာ၌ လာသညက်ား၊ အာြဗဟ၌ံ သား<0စေ်ယာက/်0ိ၏။ 

သားတေယာကက်ား၊ ကkနမ်၏ သားြဖစ၏်။ တေယာကက်ား ကkနမ်မဟ6တေ်သာ မိနး်မ၏သား 
ြဖစ၏်ဟ6 လာသတညး်။ ၃၁ယခ6တငွည်အီစက်ိ6တိ6 ့၊ ငါတိ6သ့ညက်kနမ်၏သားမဟ6တ၊်ကkနမ်မဟ6တ ်

ေသာ မိနး်မ၏သားြဖစb်က၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာေနစာေအ ့၄:၁၆၃ - ဧကနစ်ငစ်စ ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်….(နဗီတမနေ်တာ)် အစဗ််ရာဟမီ်၊ (နဗီ 

တမန ်ေတာ)် အစoမာအလီ၊် ကိ6 ချီးြမUင့ေ်ပးသနားေတာ်မNဘသိကဲသ့ိ6လ့ညး်ေကာငး်၊ အသင့ထ်သံိ6 ့ 
လညး်(ဝဟယ်)် အမိန ့ဗ်ျာဒတိေ်တာ်များကိ6 ပိ6ေ့တာ်မNခဲေ့လသတညး်။ 

စWရဟမ်ရယမ် ၁၉:၅၄ -ထိ6မ0တစပ်ါး (အိ6-နဗီတမနေ်တာ)် အသငသ်ည(်ဤ)ကျမ်းဂနမ်0 (နဗီတမန ်

ေတာ)် အစoမာအလီ၏်အေbကာငး်အတ� Vပ�တ{ ကိိ6 (၎ငး်တိ6ေ့/0 Rဝယ)်ဖတb်ကားပါေလ။ ဧကနစ်ငစ်စ ်

ယငး်အစoမာအလီသ်ည ်ကတတိညb်ကညသ်Nြဖစခ်ဲသ့ည့ြ်ပငရ်စNလတ်မနေ်တာ်လညး်ြဖစခ်ဲ၏့။ နဗီ 

တမနေ်တာ်လညး် ြဖစခ်ဲ၏့။ 

၁၈၈။.  188 

အာြဗဟ၏ံသည ်R0ပ်တ0ဆငး်တ0ကိ0 ဝတြ်ပ[ကိ0းကယွရ်န်ြငငး်ဆန်ခဲေ့သာေ5ကာင် ့မီးထသဲိ0 ့ 

ပစခ်ျခံခဲရ့ပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မခံခဲရ့ပါ  /  ခံခဲရ့သည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဒေံယလအနာဂတO ကိျမ်း ၃:၁-၃၀ - ၁၉ ထိ6အခါ ေနဗ6ခဒေ်နဇာမငး်eကးီသည ်ြပငး်စာွ အမျက ်

ထကွသ်ြဖင်၊့ /0ာဒရက၊် ေမ/0က၊် အေဗဒေနေဂါ တိ6က့ိ6 bကည်r့\၍ မျက<်0ာေတာ်ပျကလ်ျက၊် မီးဖိ6ကိ6 
အရငထ်က ်ခ6နစဆ်တိ6း၍ ပNေစြခငး်င0ါ၎ငး်၊ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွအ်မ်ဘယီဟ ်၂၁:၅၁-၇၁ - ၆၆ထိ6(အခါ)အဗ်ိရာဟမီ်ကသိ6ပ့ါလျကအ်သငတ်ိ6သ့ညအ်လ> ာဟ ်

အ/0ငြ်မတ ်အြပင ်အbကငအ်ရာကိ6 ခ၀ပ်ကိ6းကယွb်ကေလသေလာ။ ထိ6အရာသည ်အသငတ်ိ6အ့ား 
လံ6းဝအကျိVးြဖစထ်နွး်ေစ<ိ6ငသ်ညလ်ညး်မဟ6တေ်ပ။အသငတ်ိ6အ့ားအကျိVးယ6တေ်စ<ိ6ငသ်ညလ်
ညး် မဟ6တေ်ပ။  ၆၈ ယငး်အမျိVးသားတိ6က့ (အချငး်တိ6 ့၊) အကယ၍်အသငတ်ိ6သ့ည ်

(တစစ်ံ6တစရ်ာကိ6) ြပVလ6ပ်မည့ ်သNများပငြ်ဖစb်ကပါမN ထိ6အဗ်ိရာဟမီ်အား မီးတငr်\ ိ Rလျက ်

မိမိတိ6၏့ကိ6းကယွရ်ာဘ6ရား များကိ6ဝိ6ငး်မကNညbီကေလက6နဟ်6 ေြပာဆိ6bကက6န၏်။ ၆၉ (ထိ6အခါ) 
ငါအ/0ငြ်မတက် "အိ6-မီး၊သင ်သည ်အဗ်ိရာဟမီ်အေပu၌ 

ေအးြမစာွလညး်ေကာငး်၊သာယာစာွလညး်ေကာငး်/0ိေလာ"့ဟ6မိန ့b်ကား ေတာ်မNခဲ၏့။  

မ+တခ်ျက။် သမ#ာကျမ်းစာတငွ ်R0ပ်တ0ဆငး်တ0ကိ0 ဝတြ်ပ[ကိ0းကယွရ်န်ြငငး်ဆန်ခဲေ့သာ ေ5ကာင် ့
မီးထသဲိ0ပ့စခ်ျခံခဲရ့ေသာသW သည ်အာြဗဟမံဟ0တေ်ပ၊ ဤအြဖစအ်ပျကသ်ည ်:+ာဒရက၊် ေမ:+က၊် 
အေဗဒေနေဂါ တိ0က့ိ0ကိ0းကားသည။် Cf. အန်ကးီ ၂၉:၁၆-၂၄ *+င် ့ဆဖွရ် ၃၇:၈၃ *+င် ့၉၇ 
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အာြဗဟ၏ံသား က� [:+ေမလသည ်ပေရာဖကတ်စဉ်းီအြဖစ ်သတမ်+တခ်ံခဲရ့ပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ  သတမ်+တမ်ခံရပါ  /  သတမ်+တခ်ံရသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ကမ}ာဦးကျမ်း ၁၆:၇-၁၅ - ၈ဟာဂရ၊ ၉ထာဝရဘ6ရား၏ေကာငး်ကငတ်မနက်လညး်၊ သင၏်သခင ်

မထသံိ6 ့ ြပန၍်၊ သN၏အ6ပ်စိ6းြခငး်ကိ6ခေံလာဟ့6 အမိန်/့0ိ၏။ ၁၂ သNသညလ်Nrိ6ငး်ြဖစလ်မိ်မ့ည။် လN 
အေပါငး်တိ6က့ိ6 ရနဘ်ကြ်ပVလမိ်မ့ည။် သNက့ိ6လညး်လNအေပါငး်တိ6သ့ည ်ရနဘ်ကြ်ပVbကလမိ်မ့ည။်  
ဂလာတဩိဝါဒစာ ၄:၂၂-၃၁ - ၂၂ပညတ{ ကိျမ်းစာ၌ လာသညက်ား၊ အာြဗဟ၌ံ သား<0စေ်ယာက/်0ိ၏။ 

သားတေယာကက်ား၊ ကkနမ်၏ သားြဖစ၏်။ တေယာကက်ား ကkနမ်မဟ6တေ်သာ မိနး်မ၏သား 
ြဖစ၏်ဟ6 လာသတညး်။ ၃၁ယခ6တငွည်အီစက်ိ6တိ6 ့၊ ငါတိ6သ့ညက်kနမ်၏သားမဟ6တ၊်ကkနမ်မဟ6တ ်

ေသာ မိနး်မ၏သားြဖစb်က၏။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာေနစာေအ ့၄:၁၆၃ - ဧကနစ်ငစ်စ ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်….(နဗီတမနေ်တာ)် အစဗ််ရာဟမီ်၊ (နဗီ 

တမန ်ေတာ)် အစoမာအလီ၊် ကိ6 ချီးြမUင့ေ်ပးသနားေတာ်မNဘသိကဲသ့ိ6လ့ညး်ေကာငး်၊ အသင့ထ်သံိ6 ့ 
လညး်(ဝဟယ်)် အမိန ့ဗ်ျာဒတိေ်တာ်များကိ6 ပိ6ေ့တာ်မNခဲေ့လသတညး်။ 

စWရဟမ်ရယမ် ၁၉:၅၄ -ထိ6မ0တစပ်ါး (အိ6-နဗီတမနေ်တာ)် အသငသ်ည(်ဤ)ကျမ်းဂနမ်0 (နဗီတမန ်

ေတာ)် အစoမာအလီ၏်အေbကာငး်အတ� Vပ�တ{ ကိိ6 (၎ငး်တိ6ေ့/0 Rဝယ)်ဖတb်ကားပါေလ။ ဧကနစ်ငစ်စ ်

ယငး်အစoမာအလီသ်ည ်ကတတိညb်ကညသ်Nြဖစခ်ဲသ့ည့ြ်ပငရ်စNလတ်မနေ်တာ်လညး်ြဖစခ်ဲ၏့။ နဗီ 

တမနေ်တာ်လညး် ြဖစခ်ဲ၏့။ 
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အာြဗဟ၏ံသည ်R0ပ်တ0ဆငး်တ0ကိ0 ဝတြ်ပ[ကိ0းကယွရ်န်ြငငး်ဆန်ခဲေ့သာေ5ကာင် ့မီးထသဲိ0 ့ 

ပစခ်ျခံခဲရ့ပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မခံခဲရ့ပါ  /  ခံခဲရ့သည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဒေံယလအနာဂတO ကိျမ်း ၃:၁-၃၀ - ၁၉ ထိ6အခါ ေနဗ6ခဒေ်နဇာမငး်eကးီသည ်ြပငး်စာွ အမျက ်

ထကွသ်ြဖင်၊့ /0ာဒရက၊် ေမ/0က၊် အေဗဒေနေဂါ တိ6က့ိ6 bကည်r့\၍ မျက<်0ာေတာ်ပျကလ်ျက၊် မီးဖိ6ကိ6 
အရငထ်က ်ခ6နစဆ်တိ6း၍ ပNေစြခငး်င0ါ၎ငး်၊ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွအ်မ်ဘယီဟ ်၂၁:၅၁-၇၁ - ၆၆ထိ6(အခါ)အဗ်ိရာဟမီ်ကသိ6ပ့ါလျကအ်သငတ်ိ6သ့ညအ်လ> ာဟ ်

အ/0ငြ်မတ ်အြပင ်အbကငအ်ရာကိ6 ခ၀ပ်ကိ6းကယွb်ကေလသေလာ။ ထိ6အရာသည ်အသငတ်ိ6အ့ား 
လံ6းဝအကျိVးြဖစထ်နွး်ေစ<ိ6ငသ်ညလ်ညး်မဟ6တေ်ပ။အသငတ်ိ6အ့ားအကျိVးယ6တေ်စ<ိ6ငသ်ညလ်
ညး် မဟ6တေ်ပ။  ၆၈ ယငး်အမျိVးသားတိ6က့ (အချငး်တိ6 ့၊) အကယ၍်အသငတ်ိ6သ့ည ်

(တစစ်ံ6တစရ်ာကိ6) ြပVလ6ပ်မည့ ်သNများပငြ်ဖစb်ကပါမN ထိ6အဗ်ိရာဟမီ်အား မီးတငr်\ ိ Rလျက ်

မိမိတိ6၏့ကိ6းကယွရ်ာဘ6ရား များကိ6ဝိ6ငး်မကNညbီကေလက6နဟ်6 ေြပာဆိ6bကက6န၏်။ ၆၉ (ထိ6အခါ) 
ငါအ/0ငြ်မတက် "အိ6-မီး၊သင ်သည ်အဗ်ိရာဟမီ်အေပu၌ 

ေအးြမစာွလညး်ေကာငး်၊သာယာစာွလညး်ေကာငး်/0ိေလာ"့ဟ6မိန ့b်ကား ေတာ်မNခဲ၏့။  

မ+တခ်ျက။် သမ#ာကျမ်းစာတငွ ်R0ပ်တ0ဆငး်တ0ကိ0 ဝတြ်ပ[ကိ0းကယွရ်န်ြငငး်ဆန်ခဲေ့သာ ေ5ကာင် ့
မီးထသဲိ0ပ့စခ်ျခံခဲရ့ေသာသW သည ်အာြဗဟမံဟ0တေ်ပ၊ ဤအြဖစအ်ပျကသ်ည ်:+ာဒရက၊် ေမ:+က၊် 
အေဗဒေနေဂါ တိ0က့ိ0ကိ0းကားသည။် Cf. အန်ကးီ ၂၉:၁၆-၂၄ *+င် ့ဆဖွရ် ၃၇:၈၃ *+င် ့၉၇ 

	

၁၈၇။. 187 

အာြဗဟ၏ံသား က� [:+ေမလသည ်ပေရာဖကတ်စဉ်းီအြဖစ ်သတမ်+တခ်ံခဲရ့ပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ  သတမ်+တမ်ခံရပါ  /  သတမ်+တခ်ံရသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ကမ}ာဦးကျမ်း ၁၆:၇-၁၅ - ၈ဟာဂရ၊ ၉ထာဝရဘ6ရား၏ေကာငး်ကငတ်မနက်လညး်၊ သင၏်သခင ်

မထသံိ6 ့ ြပန၍်၊ သN၏အ6ပ်စိ6းြခငး်ကိ6ခေံလာဟ့6 အမိန်/့0ိ၏။ ၁၂ သNသညလ်Nrိ6ငး်ြဖစလ်မိ်မ့ည။် လN 
အေပါငး်တိ6က့ိ6 ရနဘ်ကြ်ပVလမိ်မ့ည။် သNက့ိ6လညး်လNအေပါငး်တိ6သ့ည ်ရနဘ်ကြ်ပVbကလမိ်မ့ည။်  
ဂလာတဩိဝါဒစာ ၄:၂၂-၃၁ - ၂၂ပညတ{ ကိျမ်းစာ၌ လာသညက်ား၊ အာြဗဟ၌ံ သား<0စေ်ယာက/်0ိ၏။ 

သားတေယာကက်ား၊ ကkနမ်၏ သားြဖစ၏်။ တေယာကက်ား ကkနမ်မဟ6တေ်သာ မိနး်မ၏သား 
ြဖစ၏်ဟ6 လာသတညး်။ ၃၁ယခ6တငွည်အီစက်ိ6တိ6 ့၊ ငါတိ6သ့ညက်kနမ်၏သားမဟ6တ၊်ကkနမ်မဟ6တ ်

ေသာ မိနး်မ၏သားြဖစb်က၏။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာေနစာေအ ့၄:၁၆၃ - ဧကနစ်ငစ်စ ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်….(နဗီတမနေ်တာ)် အစဗ််ရာဟမီ်၊ (နဗီ 

တမန ်ေတာ)် အစoမာအလီ၊် ကိ6 ချီးြမUင့ေ်ပးသနားေတာ်မNဘသိကဲသ့ိ6လ့ညး်ေကာငး်၊ အသင့ထ်သံိ6 ့ 
လညး်(ဝဟယ်)် အမိန ့ဗ်ျာဒတိေ်တာ်များကိ6 ပိ6ေ့တာ်မNခဲေ့လသတညး်။ 

စWရဟမ်ရယမ် ၁၉:၅၄ -ထိ6မ0တစပ်ါး (အိ6-နဗီတမနေ်တာ)် အသငသ်ည(်ဤ)ကျမ်းဂနမ်0 (နဗီတမန ်

ေတာ)် အစoမာအလီ၏်အေbကာငး်အတ� Vပ�တ{ ကိိ6 (၎ငး်တိ6ေ့/0 Rဝယ)်ဖတb်ကားပါေလ။ ဧကနစ်ငစ်စ ်

ယငး်အစoမာအလီသ်ည ်ကတတိညb်ကညသ်Nြဖစခ်ဲသ့ည့ြ်ပငရ်စNလတ်မနေ်တာ်လညး်ြဖစခ်ဲ၏့။ နဗီ 

တမနေ်တာ်လညး် ြဖစခ်ဲ၏့။ 
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အာြဗဟ၏ံသည ်R0ပ်တ0ဆငး်တ0ကိ0 ဝတြ်ပ[ကိ0းကယွရ်န်ြငငး်ဆန်ခဲေ့သာေ5ကာင် ့မီးထသဲိ0 ့ 

ပစခ်ျခံခဲရ့ပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မခံခဲရ့ပါ  /  ခံခဲရ့သည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဒေံယလအနာဂတO ကိျမ်း ၃:၁-၃၀ - ၁၉ ထိ6အခါ ေနဗ6ခဒေ်နဇာမငး်eကးီသည ်ြပငး်စာွ အမျက ်

ထကွသ်ြဖင်၊့ /0ာဒရက၊် ေမ/0က၊် အေဗဒေနေဂါ တိ6က့ိ6 bကည်r့\၍ မျက<်0ာေတာ်ပျကလ်ျက၊် မီးဖိ6ကိ6 
အရငထ်က ်ခ6နစဆ်တိ6း၍ ပNေစြခငး်င0ါ၎ငး်၊ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွအ်မ်ဘယီဟ ်၂၁:၅၁-၇၁ - ၆၆ထိ6(အခါ)အဗ်ိရာဟမီ်ကသိ6ပ့ါလျကအ်သငတ်ိ6သ့ညအ်လ> ာဟ ်

အ/0ငြ်မတ ်အြပင ်အbကငအ်ရာကိ6 ခ၀ပ်ကိ6းကယွb်ကေလသေလာ။ ထိ6အရာသည ်အသငတ်ိ6အ့ား 
လံ6းဝအကျိVးြဖစထ်နွး်ေစ<ိ6ငသ်ညလ်ညး်မဟ6တေ်ပ။အသငတ်ိ6အ့ားအကျိVးယ6တေ်စ<ိ6ငသ်ညလ်
ညး် မဟ6တေ်ပ။  ၆၈ ယငး်အမျိVးသားတိ6က့ (အချငး်တိ6 ့၊) အကယ၍်အသငတ်ိ6သ့ည ်

(တစစ်ံ6တစရ်ာကိ6) ြပVလ6ပ်မည့ ်သNများပငြ်ဖစb်ကပါမN ထိ6အဗ်ိရာဟမီ်အား မီးတငr်\ ိ Rလျက ်

မိမိတိ6၏့ကိ6းကယွရ်ာဘ6ရား များကိ6ဝိ6ငး်မကNညbီကေလက6နဟ်6 ေြပာဆိ6bကက6န၏်။ ၆၉ (ထိ6အခါ) 
ငါအ/0ငြ်မတက် "အိ6-မီး၊သင ်သည ်အဗ်ိရာဟမီ်အေပu၌ 

ေအးြမစာွလညး်ေကာငး်၊သာယာစာွလညး်ေကာငး်/0ိေလာ"့ဟ6မိန ့b်ကား ေတာ်မNခဲ၏့။  

မ+တခ်ျက။် သမ#ာကျမ်းစာတငွ ်R0ပ်တ0ဆငး်တ0ကိ0 ဝတြ်ပ[ကိ0းကယွရ်န်ြငငး်ဆန်ခဲေ့သာ ေ5ကာင် ့
မီးထသဲိ0ပ့စခ်ျခံခဲရ့ေသာသW သည ်အာြဗဟမံဟ0တေ်ပ၊ ဤအြဖစအ်ပျကသ်ည ်:+ာဒရက၊် ေမ:+က၊် 
အေဗဒေနေဂါ တိ0က့ိ0ကိ0းကားသည။် Cf. အန်ကးီ ၂၉:၁၆-၂၄ *+င် ့ဆဖွရ် ၃၇:၈၃ *+င် ့၉၇ 
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အာြဗဟ၏ံသား က� [:+ေမလသည ်ပေရာဖကတ်စဉ်းီအြဖစ ်သတမ်+တခ်ံခဲရ့ပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ  သတမ်+တမ်ခံရပါ  /  သတမ်+တခ်ံရသည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ကမ}ာဦးကျမ်း ၁၆:၇-၁၅ - ၈ဟာဂရ၊ ၉ထာဝရဘ6ရား၏ေကာငး်ကငတ်မနက်လညး်၊ သင၏်သခင ်

မထသံိ6 ့ ြပန၍်၊ သN၏အ6ပ်စိ6းြခငး်ကိ6ခေံလာဟ့6 အမိန်/့0ိ၏။ ၁၂ သNသညလ်Nrိ6ငး်ြဖစလ်မိ်မ့ည။် လN 
အေပါငး်တိ6က့ိ6 ရနဘ်ကြ်ပVလမိ်မ့ည။် သNက့ိ6လညး်လNအေပါငး်တိ6သ့ည ်ရနဘ်ကြ်ပVbကလမိ်မ့ည။်  
ဂလာတဩိဝါဒစာ ၄:၂၂-၃၁ - ၂၂ပညတ{ ကိျမ်းစာ၌ လာသညက်ား၊ အာြဗဟ၌ံ သား<0စေ်ယာက/်0ိ၏။ 

သားတေယာကက်ား၊ ကkနမ်၏ သားြဖစ၏်။ တေယာကက်ား ကkနမ်မဟ6တေ်သာ မိနး်မ၏သား 
ြဖစ၏်ဟ6 လာသတညး်။ ၃၁ယခ6တငွည်အီစက်ိ6တိ6 ့၊ ငါတိ6သ့ညက်kနမ်၏သားမဟ6တ၊်ကkနမ်မဟ6တ ်

ေသာ မိနး်မ၏သားြဖစb်က၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာေနစာေအ ့၄:၁၆၃ - ဧကနစ်ငစ်စ ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်….(နဗီတမနေ်တာ)် အစဗ််ရာဟမီ်၊ (နဗီ 

တမန ်ေတာ)် အစoမာအလီ၊် ကိ6 ချီးြမUင့ေ်ပးသနားေတာ်မNဘသိကဲသ့ိ6လ့ညး်ေကာငး်၊ အသင့ထ်သံိ6 ့ 
လညး်(ဝဟယ်)် အမိန ့ဗ်ျာဒတိေ်တာ်များကိ6 ပိ6ေ့တာ်မNခဲေ့လသတညး်။ 

စWရဟမ်ရယမ် ၁၉:၅၄ -ထိ6မ0တစပ်ါး (အိ6-နဗီတမနေ်တာ)် အသငသ်ည(်ဤ)ကျမ်းဂနမ်0 (နဗီတမန ်

ေတာ)် အစoမာအလီ၏်အေbကာငး်အတ� Vပ�တ{ ကိိ6 (၎ငး်တိ6ေ့/0 Rဝယ)်ဖတb်ကားပါေလ။ ဧကနစ်ငစ်စ ်

ယငး်အစoမာအလီသ်ည ်ကတတိညb်ကညသ်Nြဖစခ်ဲသ့ည့ြ်ပငရ်စNလတ်မနေ်တာ်လညး်ြဖစခ်ဲ၏့။ နဗီ 

တမနေ်တာ်လညး် ြဖစခ်ဲ၏့။ 
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အာြဗဟ၏ံသည ်R0ပ်တ0ဆငး်တ0ကိ0 ဝတြ်ပ[ကိ0းကယွရ်န်ြငငး်ဆန်ခဲေ့သာေ5ကာင် ့မီးထသဲိ0 ့ 

ပစခ်ျခံခဲရ့ပါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မခံခဲရ့ပါ  /  ခံခဲရ့သည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ဒေံယလအနာဂတO ကိျမ်း ၃:၁-၃၀ - ၁၉ ထိ6အခါ ေနဗ6ခဒေ်နဇာမငး်eကးီသည ်ြပငး်စာွ အမျက ်

ထကွသ်ြဖင်၊့ /0ာဒရက၊် ေမ/0က၊် အေဗဒေနေဂါ တိ6က့ိ6 bကည်r့\၍ မျက<်0ာေတာ်ပျကလ်ျက၊် မီးဖိ6ကိ6 
အရငထ်က ်ခ6နစဆ်တိ6း၍ ပNေစြခငး်င0ါ၎ငး်၊ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွအ်မ်ဘယီဟ ်၂၁:၅၁-၇၁ - ၆၆ထိ6(အခါ)အဗ်ိရာဟမီ်ကသိ6ပ့ါလျကအ်သငတ်ိ6သ့ညအ်လ> ာဟ ်

အ/0ငြ်မတ ်အြပင ်အbကငအ်ရာကိ6 ခ၀ပ်ကိ6းကယွb်ကေလသေလာ။ ထိ6အရာသည ်အသငတ်ိ6အ့ား 
လံ6းဝအကျိVးြဖစထ်နွး်ေစ<ိ6ငသ်ညလ်ညး်မဟ6တေ်ပ။အသငတ်ိ6အ့ားအကျိVးယ6တေ်စ<ိ6ငသ်ညလ်
ညး် မဟ6တေ်ပ။  ၆၈ ယငး်အမျိVးသားတိ6က့ (အချငး်တိ6 ့၊) အကယ၍်အသငတ်ိ6သ့ည ်

(တစစ်ံ6တစရ်ာကိ6) ြပVလ6ပ်မည့ ်သNများပငြ်ဖစb်ကပါမN ထိ6အဗ်ိရာဟမီ်အား မီးတငr်\ ိ Rလျက ်

မိမိတိ6၏့ကိ6းကယွရ်ာဘ6ရား များကိ6ဝိ6ငး်မကNညbီကေလက6နဟ်6 ေြပာဆိ6bကက6န၏်။ ၆၉ (ထိ6အခါ) 
ငါအ/0ငြ်မတက် "အိ6-မီး၊သင ်သည ်အဗ်ိရာဟမီ်အေပu၌ 

ေအးြမစာွလညး်ေကာငး်၊သာယာစာွလညး်ေကာငး်/0ိေလာ"့ဟ6မိန ့b်ကား ေတာ်မNခဲ၏့။  

မ+တခ်ျက။် သမ#ာကျမ်းစာတငွ ်R0ပ်တ0ဆငး်တ0ကိ0 ဝတြ်ပ[ကိ0းကယွရ်န်ြငငး်ဆန်ခဲေ့သာ ေ5ကာင် ့
မီးထသဲိ0ပ့စခ်ျခံခဲရ့ေသာသW သည ်အာြဗဟမံဟ0တေ်ပ၊ ဤအြဖစအ်ပျကသ်ည ်:+ာဒရက၊် ေမ:+က၊် 
အေဗဒေနေဂါ တိ0က့ိ0ကိ0းကားသည။် Cf. အန်ကးီ ၂၉:၁၆-၂၄ *+င် ့ဆဖွရ် ၃၇:၈၃ *+င် ့၉၇ 
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ေမာေ:+သည ်ဘ0ရားသခင၏်ဘ0န်းေတာက်ိ0 ြမင်ခ့ွင်ရ့ရန်ေတာငး်ဆိ0ေသာအခါ ဘ0ရားသခင ်

သည ်လWသ�ာန်*+င်တ့Wေသာ သW၏ေနာကေ်ကျာအား အမ+န်တကယြ်မငေ်တွs ခွင်ြ့ပ[ခဲပ့ါသ 

လား။  
သမ#ာကျမ်းစာ  ခွင်ြ့ပ[ခဲသ့ည ် / ခွင်မ့ြပ[ခဲပ့ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၃၃:၁၈-၂၃ - ၁၈တဖနတ်ံ6၊ ကိ6ယေ်တာ်၏ဘ6နး်ကိ6 အကk<်6ပ်အားြပေတာ်မN 
ပါ။ အကk<်6ပ်ေတာငး်ပနပ်ါ၏ဟ6ေလdာကလ်dင၊် ၂၂ငါဘ့6နး်ေ/0ာကသ်ာွးေသာအခါ၊ သင်က့ိ6ေကျာက ်

bကား၌ ငါသငွး်ထား၍ ငါZကသာွးသညအ်ခိ6က၊် သင်က့ိ6 ငါလ့က<်0င်ဖံ့6းအ6ပ်မည။်၂၃ငါလကက်ိ6သမိ်း 
r6ပ်ေသာအခါ၊ ငါေ့ကျာကိ6သာြမငရ်မည၊် ငါမ့ျက<်0ာကိ6မြမငရ်ဟN၍၎ငး် မိန်ေ့တာ်မN၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွအ်အရ််ရာဖ် ၇:၁၄၃ - ၎ငး်ြပင ်(နဗီတမနေ်တာ)်မNစာသည ်ငါအ/0ငြ်မတသ်တမ်0တေ်တာ်မN 
ေသာအချိန၌် ေရာက/်0ိလာခဲ၍့ ထိ6(နဗီတမနေ်တာ)်မNစာ၏အ/0ငြ်မတသ်ည ်ထိ6 (နဗီတမနေ်တာ်) မN 
စာ<0င့ ်စကား ေြပာဆိ6ေတာ်မNေသာအခါ ထိ6(နဗီတမနေ်တာ်)မNစာက အိ6ကkနေ်တာ်မျိVး၏အ/0င၊်အ/0င ်

ြမတသ်ည ်ကkနေ်တာ်မျိVးအား(မိမိကိ6)ြပသေတာ်မNပါ။ 

ကkနေ်တာ်မျိVးသညအ်/0ငြ်မတအ်ားဖNးေမdာ်ပါရ ေစဟ6 ေလdာကထ်ားပနb်ကားေလသည။် ထိ6အခါ 
အ/0ငြ်မတက် (အိ6-မNစာ) အသငသ်ည(်ဤေလာက တငွ)် ငါအ/0ငြ်မတအ်ား အလျငး် ဖNးြမင<်ိ6င ်

မညမ်ဟ6တေ်ပ။သိ6ရ့ာတငွအ်သငသ်ည(်ဤ)ေတာငက်ိ6 bကည့ေ်နပါေလ။အကယ၍် ထိ6ေတာငသ်ည ်

မိမိေနရာတငွ ်တည]်ငမိ်စာွ/0ိေနခဲပ့ါမN အသငသ်ညလ်ညး် ငါ အ/0ငြ်မတအ်ား  
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ဟာမန်သည ်ေမာေ:+*+င် ့ဖာေရာမငး်တိ0*့ +င် ့တWညေီသာသကတ်မ်းအတငွး် ေနထိ0ငခ်ဲပ့ါ 
သလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ မေနထိ0ငခ်ဲပ့ါ  /  ေနထိ0ငခ်ဲသ့ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၂:၉-၁၀ - ၉ဖာေရာဘ6ရင၏်သမီးေတာ်က၊ ဤသNငယက်ိ6ယNသာွး၍ ငါဘ့ိ6 ့ 
ထနိး်ေလာ။ အခကိ6 ငါေပးမညဟ်6မ0ာထားသညအ်တိ6ငး်၊ ထိ6မိနး်မသည ်သNငယက်ိ6ယNသာွး၍ ထနိး် 
ေလ၏။ ၁၀ သNငယe်ကးီပာွးေသာအခါ၊ ဖာေရာဘ6ရင၏်သမီးေတာ်ထသံိ6 ့ ပိ6ေ့ဆာင၍် မငး်သမီး 
သည ်သားအရာ၌ခန်ထ့ားလျက၊် ေမာ/0အမညြ်ဖင်မ့0ည်၏့။ အေbကာငး်မNကား၊ ေရထကဲငါ<\တယ်N 
သညဟ်6 ဆိ6သတညး်။ 

ဧသတာဝတ~ [ ၃:၁ - ထိ6ေနာကမ်0 /0ငဘ်6ရငသ်ည ်အာေရ,r6သည ်အာဂတအ်မျိVး၊ ဟေမvဒါသသား 
ဟာမနက်ိ6 ချီးေြမUာက၍်၊ အထေံတာ်၌/0ိေသာ မ�းမတအ်ေပါငး်တိ6ထ့က ်သာ၍ြမင်ြ့မတေ်သာေနရာ 

ကိ6 ေပးေတာ်မN၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွမွ်ဇ်ဇမ်မိလ ်၄၀:၂၃-၂၄၊ ၃၆-၃၇ - ၂၃ ထိ6 ့ြပင ်မလွဧဲကန ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ညမ်Nစာအားငါအ/0င ်

ြမတ၏် အမိန ့ ်
ပညတေ်တာ်များအြပငထ်င/်0ားစာွေသာသကေ်သလကpဏာေတာ<်0င့တ်ကေွစလ,တ ်ေတာ ်

မNခဲ၏့။ ၂၄ "ဖစရ််ေအာငန်"်၊ "ဟာမာန"် <0င့ ်….၃၆ ထိ6ေ့နာက ်"ဖစရ််ေအာငန်"် မ0(ဤသိ6 ့) ေြပာဆိ6 
ခဲ၏့။ အိ6-"ဟာမာန"် ငါသည ်လမ်းများသိ6 ့ ေရာက/်0ိအံေ့သာင0ာ အသငသ်ညင်ါ၏အဖိ6 ့ြမင့ ်စငွ့ေ်သာ 

အေဆာကအ်အံ6တစခ်6 တညေ်ဆာကေ်လာ။့ 
မ+တခ်ျက။်ေမာေ:+*+င်ဖ့ာေရာမငး်တိ0သ့ညဘ်စီ၁ီ၄၅၀ဝန်းကျငတ်ငွအ်သက:်+ငေ်နထိ0ငခဲ်ေ့သာ်လ
ညး် ဧသတာဝတ~ [အရ ဟာမန်သည ်*+စ ်၁၀၀၀ 5ကာ`ပီးေနာက ်အာေရ�R0၏နန်းစ ံ

(:+ငဘ်0ရငအ်ာေရ�R0) ကာလ ဘစီ ီ၄၈၆-၄၇၄ အတငွး်အသက:်+ငေ်နထိ0ငခဲ်သ့ည။်  
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ေမာေ:+သည ်ဘ0ရားသခင၏်ဘ0န်းေတာက်ိ0 ြမင်ခ့ွင်ရ့ရန်ေတာငး်ဆိ0ေသာအခါ ဘ0ရားသခင ်

သည ်လWသ�ာန်*+င်တ့Wေသာ သW၏ေနာကေ်ကျာအား အမ+န်တကယြ်မငေ်တွs ခွင်ြ့ပ[ခဲပ့ါသ 

လား။  
သမ#ာကျမ်းစာ  ခွင်ြ့ပ[ခဲသ့ည ် / ခွင်မ့ြပ[ခဲပ့ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၃၃:၁၈-၂၃ - ၁၈တဖနတ်ံ6၊ ကိ6ယေ်တာ်၏ဘ6နး်ကိ6 အကk<်6ပ်အားြပေတာ်မN 
ပါ။ အကk<်6ပ်ေတာငး်ပနပ်ါ၏ဟ6ေလdာကလ်dင၊် ၂၂ငါဘ့6နး်ေ/0ာကသ်ာွးေသာအခါ၊ သင်က့ိ6ေကျာက ်

bကား၌ ငါသငွး်ထား၍ ငါZကသာွးသညအ်ခိ6က၊် သင်က့ိ6 ငါလ့က<်0င်ဖံ့6းအ6ပ်မည။်၂၃ငါလကက်ိ6သမိ်း 
r6ပ်ေသာအခါ၊ ငါေ့ကျာကိ6သာြမငရ်မည၊် ငါမ့ျက<်0ာကိ6မြမငရ်ဟN၍၎ငး် မိန်ေ့တာမ်N၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွအ်အရ််ရာဖ် ၇:၁၄၃ - ၎ငး်ြပင ်(နဗီတမနေ်တာ)်မNစာသည ်ငါအ/0ငြ်မတသ်တမ်0တေ်တာ်မN 
ေသာအချိန၌် ေရာက/်0ိလာခဲ၍့ ထိ6(နဗီတမနေ်တာ)်မNစာ၏အ/0ငြ်မတသ်ည ်ထိ6 (နဗီတမနေ်တာ်) မN 
စာ<0င့ ်စကား ေြပာဆိ6ေတာ်မNေသာအခါ ထိ6(နဗီတမနေ်တာ်)မNစာက အိ6ကkနေ်တာ်မျိVး၏အ/0င၊်အ/0င ်

ြမတသ်ည ်ကkနေ်တာ်မျိVးအား(မိမိကိ6)ြပသေတာ်မNပါ။ 

ကkနေ်တာ်မျိVးသညအ်/0ငြ်မတအ်ားဖNးေမdာ်ပါရ ေစဟ6 ေလdာကထ်ားပနb်ကားေလသည။် ထိ6အခါ 
အ/0ငြ်မတက် (အိ6-မNစာ) အသငသ်ည(်ဤေလာက တငွ)် ငါအ/0ငြ်မတအ်ား အလျငး် ဖNးြမင<်ိ6င ်

မညမ်ဟ6တေ်ပ။သိ6ရ့ာတငွအ်သငသ်ည(်ဤ)ေတာငက်ိ6 bကည့ေ်နပါေလ။အကယ၍် ထိ6ေတာငသ်ည ်

မိမိေနရာတငွ ်တည]်ငမိ်စာွ/0ိေနခဲပ့ါမN အသငသ်ညလ်ညး် ငါ အ/0ငြ်မတအ်ား  
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ဟာမန်သည ်ေမာေ:+*+င် ့ဖာေရာမငး်တိ0*့ +င် ့တWညေီသာသကတ်မ်းအတငွး် ေနထိ0ငခ်ဲပ့ါ 
သလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ မေနထိ0ငခ်ဲပ့ါ  /  ေနထိ0ငခ်ဲသ့ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၂:၉-၁၀ - ၉ဖာေရာဘ6ရင၏်သမီးေတာ်က၊ ဤသNငယက်ိ6ယNသာွး၍ ငါဘ့ိ6 ့ 
ထနိး်ေလာ။ အခကိ6 ငါေပးမညဟ်6မ0ာထားသညအ်တိ6ငး်၊ ထိ6မိနး်မသည ်သNငယက်ိ6ယNသာွး၍ ထနိး် 
ေလ၏။ ၁၀ သNငယe်ကးီပာွးေသာအခါ၊ ဖာေရာဘ6ရင၏်သမီးေတာ်ထသံိ6 ့ ပိ6ေ့ဆာင၍် မငး်သမီး 
သည ်သားအရာ၌ခန်ထ့ားလျက၊် ေမာ/0အမညြ်ဖင်မ့0ည်၏့။ အေbကာငး်မNကား၊ ေရထကဲငါ<\တယ်N 
သညဟ်6 ဆိ6သတညး်။ 

ဧသတာဝတ~ [ ၃:၁ - ထိ6ေနာကမ်0 /0ငဘ်6ရငသ်ည ်အာေရ,r6သည ်အာဂတအ်မျိVး၊ ဟေမvဒါသသား 
ဟာမနက်ိ6 ချီးေြမUာက၍်၊ အထေံတာ်၌/0ိေသာ မ�းမတအ်ေပါငး်တိ6ထ့က ်သာ၍ြမင်ြ့မတေ်သာေနရာ 

ကိ6 ေပးေတာ်မN၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွမွ်ဇ်ဇမ်မိလ ်၄၀:၂၃-၂၄၊ ၃၆-၃၇ - ၂၃ ထိ6 ့ြပင ်မလွဧဲကန ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ညမ်Nစာအားငါအ/0င ်

ြမတ၏် အမိန ့ ်
ပညတေ်တာ်များအြပငထ်င/်0ားစာွေသာသကေ်သလကpဏာေတာ<်0င့တ်ကေွစလ,တ ်ေတာ ်

မNခဲ၏့။ ၂၄ "ဖစရ််ေအာငန်"်၊ "ဟာမာန"် <0င့ ်….၃၆ ထိ6ေ့နာက ်"ဖစရ််ေအာငန်"် မ0(ဤသိ6 ့) ေြပာဆိ6 
ခဲ၏့။ အိ6-"ဟာမာန"် ငါသည ်လမ်းများသိ6 ့ ေရာက/်0ိအံေ့သာင0ာ အသငသ်ညင်ါ၏အဖိ6 ့ြမင့ ်စငွ့ေ်သာ 

အေဆာကအ်အံ6တစခ်6 တညေ်ဆာကေ်လာ။့ 
မ+တခ်ျက။်ေမာေ:+*+င်ဖ့ာေရာမငး်တိ0သ့ညဘ်စီ၁ီ၄၅၀ဝန်းကျငတ်ငွအ်သက:်+ငေ်နထိ0ငခဲ်ေ့သာ်လ
ညး် ဧသတာဝတ~ [အရ ဟာမန်သည ်*+စ ်၁၀၀၀ 5ကာ`ပီးေနာက ်အာေရ�R0၏နန်းစ ံ

(:+ငဘ်0ရငအ်ာေရ�R0) ကာလ ဘစီ ီ၄၈၆-၄၇၄ အတငွး်အသက:်+ငေ်နထိ0ငခဲ်သ့ည။်  
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ေမာေ:+သည ်ဘ0ရားသခင၏်ဘ0န်းေတာက်ိ0 ြမင်ခ့ွင်ရ့ရန်ေတာငး်ဆိ0ေသာအခါ ဘ0ရားသခင ်

သည ်လWသ�ာန်*+င်တ့Wေသာ သW၏ေနာကေ်ကျာအား အမ+န်တကယြ်မငေ်တွs ခွင်ြ့ပ[ခဲပ့ါသ 

လား။  
သမ#ာကျမ်းစာ  ခွင်ြ့ပ[ခဲသ့ည ် / ခွင်မ့ြပ[ခဲပ့ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၃၃:၁၈-၂၃ - ၁၈တဖနတ်ံ6၊ ကိ6ယေ်တာ်၏ဘ6နး်ကိ6 အကk<်6ပ်အားြပေတာ်မN 
ပါ။ အကk<်6ပ်ေတာငး်ပနပ်ါ၏ဟ6ေလdာကလ်dင၊် ၂၂ငါဘ့6နး်ေ/0ာကသ်ာွးေသာအခါ၊ သင်က့ိ6ေကျာက ်

bကား၌ ငါသငွး်ထား၍ ငါZကသာွးသညအ်ခိ6က၊် သင်က့ိ6 ငါလ့က<်0င်ဖံ့6းအ6ပ်မည။်၂၃ငါလကက်ိ6သမိ်း 
r6ပ်ေသာအခါ၊ ငါေ့ကျာကိ6သာြမငရ်မည၊် ငါမ့ျက<်0ာကိ6မြမငရ်ဟN၍၎ငး် မိန်ေ့တာ်မN၏။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွအ်အရ််ရာဖ် ၇:၁၄၃ - ၎ငး်ြပင ်(နဗီတမနေ်တာ)်မNစာသည ်ငါအ/0ငြ်မတသ်တမ်0တေ်တာ်မN 
ေသာအချိန၌် ေရာက/်0ိလာခဲ၍့ ထိ6(နဗီတမနေ်တာ)်မNစာ၏အ/0ငြ်မတသ်ည ်ထိ6 (နဗီတမနေ်တာ်) မN 
စာ<0င့ ်စကား ေြပာဆိ6ေတာ်မNေသာအခါ ထိ6(နဗီတမနေ်တာ်)မNစာက အိ6ကkနေ်တာ်မျိVး၏အ/0င၊်အ/0င ်

ြမတသ်ည ်ကkနေ်တာ်မျိVးအား(မိမိကိ6)ြပသေတာ်မNပါ။ 

ကkနေ်တာ်မျိVးသညအ်/0ငြ်မတအ်ားဖNးေမdာ်ပါရ ေစဟ6 ေလdာကထ်ားပနb်ကားေလသည။် ထိ6အခါ 
အ/0ငြ်မတက် (အိ6-မNစာ) အသငသ်ည(်ဤေလာက တငွ)် ငါအ/0ငြ်မတအ်ား အလျငး် ဖNးြမင<်ိ6င ်

မညမ်ဟ6တေ်ပ။သိ6ရ့ာတငွအ်သငသ်ည(်ဤ)ေတာငက်ိ6 bကည့ေ်နပါေလ။အကယ၍် ထိ6ေတာငသ်ည ်

မိမိေနရာတငွ ်တည]်ငမိ်စာွ/0ိေနခဲပ့ါမN အသငသ်ညလ်ညး် ငါ အ/0ငြ်မတအ်ား  
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ဟာမန်သည ်ေမာေ:+*+င် ့ဖာေရာမငး်တိ0*့ +င် ့တWညေီသာသကတ်မ်းအတငွး် ေနထိ0ငခ်ဲပ့ါ 
သလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ မေနထိ0ငခ်ဲပ့ါ  /  ေနထိ0ငခ်ဲသ့ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၂:၉-၁၀ - ၉ဖာေရာဘ6ရင၏်သမီးေတာ်က၊ ဤသNငယက်ိ6ယNသာွး၍ ငါဘ့ိ6 ့ 
ထနိး်ေလာ။ အခကိ6 ငါေပးမညဟ်6မ0ာထားသညအ်တိ6ငး်၊ ထိ6မိနး်မသည ်သNငယက်ိ6ယNသာွး၍ ထနိး် 
ေလ၏။ ၁၀ သNငယe်ကးီပာွးေသာအခါ၊ ဖာေရာဘ6ရင၏်သမီးေတာ်ထသံိ6 ့ ပိ6ေ့ဆာင၍် မငး်သမီး 
သည ်သားအရာ၌ခန်ထ့ားလျက၊် ေမာ/0အမညြ်ဖင်မ့0ည်၏့။ အေbကာငး်မNကား၊ ေရထကဲငါ<\တယ်N 
သညဟ်6 ဆိ6သတညး်။ 

ဧသတာဝတ~ [ ၃:၁ - ထိ6ေနာကမ်0 /0ငဘ်6ရငသ်ည ်အာေရ,r6သည ်အာဂတအ်မျိVး၊ ဟေမvဒါသသား 
ဟာမနက်ိ6 ချီးေြမUာက၍်၊ အထေံတာ်၌/0ိေသာ မ�းမတအ်ေပါငး်တိ6ထ့က ်သာ၍ြမင်ြ့မတေ်သာေနရာ 

ကိ6 ေပးေတာ်မN၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွမွ်ဇ်ဇမ်မိလ ်၄၀:၂၃-၂၄၊ ၃၆-၃၇ - ၂၃ ထိ6 ့ြပင ်မလွဧဲကန ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ညမ်Nစာအားငါအ/0င ်

ြမတ၏် အမိန ့ ်
ပညတေ်တာ်များအြပငထ်င/်0ားစာွေသာသကေ်သလကpဏာေတာ<်0င့တ်ကေွစလ,တ ်ေတာ ်

မNခဲ၏့။ ၂၄ "ဖစရ််ေအာငန်"်၊ "ဟာမာန"် <0င့ ်….၃၆ ထိ6ေ့နာက ်"ဖစရ််ေအာငန်"် မ0(ဤသိ6 ့) ေြပာဆိ6 
ခဲ၏့။ အိ6-"ဟာမာန"် ငါသည ်လမ်းများသိ6 ့ ေရာက/်0ိအံေ့သာင0ာ အသငသ်ညင်ါ၏အဖိ6 ့ြမင့ ်စငွ့ေ်သာ 

အေဆာကအ်အံ6တစခ်6 တညေ်ဆာကေ်လာ။့ 
မ+တခ်ျက။်ေမာေ:+*+င်ဖ့ာေရာမငး်တိ0သ့ညဘ်စီ၁ီ၄၅၀ဝန်းကျငတ်ငွအ်သက:်+ငေ်နထိ0ငခဲ်ေ့သာ်လ
ညး် ဧသတာဝတ~ [အရ ဟာမန်သည ်*+စ ်၁၀၀၀ 5ကာ`ပီးေနာက ်အာေရ�R0၏နန်းစ ံ

(:+ငဘ်0ရငအ်ာေရ�R0) ကာလ ဘစီ ီ၄၈၆-၄၇၄ အတငွး်အသက:်+ငေ်နထိ0ငခဲ်သ့ည။်  
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ေမာေ:+သည ်ဘ0ရားသခင၏်ဘ0န်းေတာက်ိ0 ြမင်ခ့ွင်ရ့ရန်ေတာငး်ဆိ0ေသာအခါ ဘ0ရားသခင ်

သည ်လWသ�ာန်*+င်တ့Wေသာ သW၏ေနာကေ်ကျာအား အမ+န်တကယြ်မငေ်တွs ခွင်ြ့ပ[ခဲပ့ါသ 

လား။  
သမ#ာကျမ်းစာ  ခွင်ြ့ပ[ခဲသ့ည ် / ခွင်မ့ြပ[ခဲပ့ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၃၃:၁၈-၂၃ - ၁၈တဖနတ်ံ6၊ ကိ6ယေ်တာ်၏ဘ6နး်ကိ6 အကk<်6ပ်အားြပေတာ်မN 
ပါ။ အကk<်6ပ်ေတာငး်ပနပ်ါ၏ဟ6ေလdာကလ်dင၊် ၂၂ငါဘ့6နး်ေ/0ာကသ်ာွးေသာအခါ၊ သင်က့ိ6ေကျာက ်

bကား၌ ငါသငွး်ထား၍ ငါZကသာွးသညအ်ခိ6က၊် သင်က့ိ6 ငါလ့က<်0င်ဖံ့6းအ6ပ်မည။်၂၃ငါလကက်ိ6သမိ်း 
r6ပ်ေသာအခါ၊ ငါေ့ကျာကိ6သာြမငရ်မည၊် ငါမ့ျက<်0ာကိ6မြမငရ်ဟN၍၎ငး် မိန်ေ့တာမ်N၏။ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွအ်အရ််ရာဖ် ၇:၁၄၃ - ၎ငး်ြပင ်(နဗီတမနေ်တာ)်မNစာသည ်ငါအ/0ငြ်မတသ်တမ်0တေ်တာ်မN 
ေသာအချိန၌် ေရာက/်0ိလာခဲ၍့ ထိ6(နဗီတမနေ်တာ)်မNစာ၏အ/0ငြ်မတသ်ည ်ထိ6 (နဗီတမနေ်တာ်) မN 
စာ<0င့ ်စကား ေြပာဆိ6ေတာ်မNေသာအခါ ထိ6(နဗီတမနေ်တာ်)မNစာက အိ6ကkနေ်တာ်မျိVး၏အ/0င၊်အ/0င ်

ြမတသ်ည ်ကkနေ်တာ်မျိVးအား(မိမိကိ6)ြပသေတာ်မNပါ။ 

ကkနေ်တာ်မျိVးသညအ်/0ငြ်မတအ်ားဖNးေမdာ်ပါရ ေစဟ6 ေလdာကထ်ားပနb်ကားေလသည။် ထိ6အခါ 
အ/0ငြ်မတက် (အိ6-မNစာ) အသငသ်ည(်ဤေလာက တငွ)် ငါအ/0ငြ်မတအ်ား အလျငး် ဖNးြမင<်ိ6င ်

မညမ်ဟ6တေ်ပ။သိ6ရ့ာတငွအ်သငသ်ည(်ဤ)ေတာငက်ိ6 bကည့ေ်နပါေလ။အကယ၍် ထိ6ေတာငသ်ည ်

မိမိေနရာတငွ ်တည]်ငမိ်စာွ/0ိေနခဲပ့ါမN အသငသ်ညလ်ညး် ငါ အ/0ငြ်မတအ်ား  
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ဟာမန်သည ်ေမာေ:+*+င် ့ဖာေရာမငး်တိ0*့ +င် ့တWညေီသာသကတ်မ်းအတငွး် ေနထိ0ငခ်ဲပ့ါ 
သလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ မေနထိ0ငခ်ဲပ့ါ  /  ေနထိ0ငခ်ဲသ့ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၂:၉-၁၀ - ၉ဖာေရာဘ6ရင၏်သမီးေတာ်က၊ ဤသNငယက်ိ6ယNသာွး၍ ငါဘ့ိ6 ့ 
ထနိး်ေလာ။ အခကိ6 ငါေပးမညဟ်6မ0ာထားသညအ်တိ6ငး်၊ ထိ6မိနး်မသည ်သNငယက်ိ6ယNသာွး၍ ထနိး် 
ေလ၏။ ၁၀ သNငယe်ကးီပာွးေသာအခါ၊ ဖာေရာဘ6ရင၏်သမီးေတာ်ထသံိ6 ့ ပိ6ေ့ဆာင၍် မငး်သမီး 
သည ်သားအရာ၌ခန်ထ့ားလျက၊် ေမာ/0အမညြ်ဖင်မ့0ည်၏့။ အေbကာငး်မNကား၊ ေရထကဲငါ<\တယ်N 
သညဟ်6 ဆိ6သတညး်။ 

ဧသတာဝတ~ [ ၃:၁ - ထိ6ေနာကမ်0 /0ငဘ်6ရငသ်ည ်အာေရ,r6သည ်အာဂတအ်မျိVး၊ ဟေမvဒါသသား 
ဟာမနက်ိ6 ချီးေြမUာက၍်၊ အထေံတာ်၌/0ိေသာ မ�းမတအ်ေပါငး်တိ6ထ့က ်သာ၍ြမင်ြ့မတေ်သာေနရာ 

ကိ6 ေပးေတာ်မN၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွမွ်ဇ်ဇမ်မိလ ်၄၀:၂၃-၂၄၊ ၃၆-၃၇ - ၂၃ ထိ6 ့ြပင ်မလွဧဲကန ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ညမ်Nစာအားငါအ/0င ်

ြမတ၏် အမိန ့ ်
ပညတေ်တာ်များအြပငထ်င/်0ားစာွေသာသကေ်သလကpဏာေတာ<်0င့တ်ကေွစလ,တ ်ေတာ ်

မNခဲ၏့။ ၂၄ "ဖစရ််ေအာငန်"်၊ "ဟာမာန"် <0င့ ်….၃၆ ထိ6ေ့နာက ်"ဖစရ််ေအာငန်"် မ0(ဤသိ6 ့) ေြပာဆိ6 
ခဲ၏့။ အိ6-"ဟာမာန"် ငါသည ်လမ်းများသိ6 ့ ေရာက/်0ိအံေ့သာင0ာ အသငသ်ညင်ါ၏အဖိ6 ့ြမင့ ်စငွ့ေ်သာ 

အေဆာကအ်အံ6တစခ်6 တညေ်ဆာကေ်လာ။့ 
မ+တခ်ျက။်ေမာေ:+*+င်ဖ့ာေရာမငး်တိ0သ့ညဘ်စီ၁ီ၄၅၀ဝန်းကျငတ်ငွအ်သက:်+ငေ်နထိ0ငခဲ်ေ့သာ်လ
ညး် ဧသတာဝတ~ [အရ ဟာမန်သည ်*+စ ်၁၀၀၀ 5ကာ`ပီးေနာက ်အာေရ�R0၏နန်းစ ံ

(:+ငဘ်0ရငအ်ာေရ�R0) ကာလ ဘစီ ီ၄၈၆-၄၇၄ အတငွး်အသက:်+ငေ်နထိ0ငခဲ်သ့ည။်  
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အဂဲ0တO [ြပညအ်ေပ� ဘ0ရားသခငေ်နာကဆ်ံ0းကျေရာကေ်စခဲေ့သာ ေဘးဒဏ် ၁၀ ခ0အတငွး် 

ေသမငး်၏လကမ်+ က� သေရလလWမျိ[း၏သားဉးီများကယတ်ငြ်ခငး်ခံရြခငး်ကိ0 
အမ+တရ်ေစ ရန် ဘ0ရားသခငသ်ည ်ပသခါပဲွကိ0အစြပ[ခဲ ့ပါသလား။   

သမ#ာကျမ်းစာ ဟ0တသ်ည ် / မဟ0တပ်ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၁၂:၁-၂၄ - ၁၂အေbကာငး်မNကား၊ ယေနည့F့တငွ ်အဂဲ6တ{ Vြပညက်ိ6ငါသညထ်6တ ်

ချငး်ခပ်သာွး၍၊ အဂဲ6တ{ Vြပည၌်/0ိေသာ လNတိ6၏့သားဦးများ<0င်တ့ရိစxာနတ်ိ6၏့သားဦးများအေပါငး် 
တိ6က့ိ6ဒဏခ်တ၍်၊ အဂဲ6တ{ Vြပည၏်ဘ6ရားတိ6က့ိ6 တရားစရီငမ်ည။် ငါသညထ်ာဝရဘ6ရားြဖစ၏်။ ၁၄ 

ဤေနရ့ကသ်ညလ်ညး် သငတ်ိ6ေ့အာကေ်မစ့ရာဘိ6 ့ြဖစ၍်၊ သငတ်ိ6၏့အမျိVးအစFအဆကမ်ြပတ ်

ဤ ေနရ့က၌် ထာဝရဘ6ရားအားပွဲခရံbကမည။် ပညတေ်တာ်/0ိသညြ်ဖစ၍်၊ 
ထိ6ပွဲကိ6အစFအ]မဲခရံbကမည။်  
:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၆:၁၇-၁၉-ကိ6ယေ်တာ်က..သင်အ့မိ်၌ငါတ့ပည်တ့ိ6<့ 0င်တ့ကပွသခါပွဲကိ6ငါခမံည ်
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွအ်စ_ရာအလီ ်၁၇:၁၀၁ - ၎ငး်ြပင(်နဗီတမနေ်တာ)်မNစာသညအ်စoရာအလီမီျိVး<ယွတ်ိ6ထ့ ံ
ေရာက/်0ိလာေသာ အခါ မခkတမ်လွ ဲငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်ယငး်မNစာအား တနခ်ိ6းြပာဋဟိာကိ6းပါးကိ6 
ချီးြမUင့ ်ေပးသနားေတာ်မNခဲေ့လသည။် 

စWရဟန်မ်လ ်၂၇:၁၂ - ၎ငး်ြပင ်အသငသ်ည ်မိမိလကက်ိ6 မိမိလကက်တးီbကားတငွ ်သငွး်ပါေလ။ 

(ထိ6အ ခါ) ထိ6လကမ်0ာ အြပစတ်စစ်ံ6တစရ်ာမ/0ိဘ ဲပကတ ိထနွး်ေတာကလ်ျက ်ထကွေ်ပu၍ လာေပ 

မည။် (ဤသည)်ဖစရ််ေအာငန်<်0င့တ်က ွ၎ငး်၏အမျိVးသားတိ6<့ 0င့ယ်0F]ပိVငအ်ံေ့သာင0ာ တနခ်ိ6းေတာ် 
ကိ6း ပါးတငွ ်အပါအဝငြ်ဖစ၏်။ ဧကနစ်ငစ်စ ်၎ငး်တိ6မ့0ာ စညး်ကမ်းေဖာကဖ်ျက ်ကျzးလနွb်ကေသာ 

အမျိVးသားများပင ်ြဖစb်ကေပသည။်  
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စစေ်ြမြပငသ်ိ0ထ့ကွသ်ာွးမည့်အချိန် စစသ်ားများကိ0ေရမညက်ဲသ့ိ0ေ့သာကသ်ံ0းပံ0 စမ်းသပ်ခဲ ့
ေသာသWသည ်ေ:+ာလ0 (Talut) ဟ0တပ်ါသလား။ 

သမ#ာကျမ်းစာ မဟ0တပ်ါ  /  ဟ0တသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တရားသW�ကးီမ+တစ်ာ ၇:၂-၆ - ၅ဂိေဒါငသ်ည ်လNတိ6က့ိ6 ေရဆပ်ိသိ6ေ့ခu ခဲ၍့၊ 
ထာဝရဘ6ရားက၊ေခးွသည ်ေရကိ6လျက၍် ေသာကသ်ကဲသ့ိ6 ့ လdာ<0င်လ့ျက၍် 

ေသာကေ်သာသNတစ6၊ ဒNးေထာကလ်ျက ်ဝပ်၍ ေသာက ်ေသာသNတစ6၊ ထိ6လN<0စစ်6ကိ6 
ခွထဲားေလာဟ့6 ဂိေဒါငအ်ား မိန်ေ့တာ်မN၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၂၄၇-၂၅၂ - ၂၄၇ ထိ6ေ့နာက ်ယငး်သNတိ6အ့ား ထိ6သNတိ6၏့ နဗီတမနေ်တာ်ကဟယ ်-

အချငး်တိ6 ့ ဧကနဆ်တဆ်တ ်အလ> ာဟအ်/0င ်ြမတသ်ညအ်သငတ်ိ6အ့ေပuတာွလNတက်ိ6ဘ6ရငအ်ြဖစ ်

တင ်ေြမUာကေ်တာ်မNေလ]ပီ ဟ6..၂၄၉ ထိ6ေ့နာက ်တာွလNတဘ်6ရငသ်ည ်(မိမိ၏) စစ ်သညေ်တာ်များ 
<0င့တ်က ွ(ဂျာလNတအ်ား စစမ်က]်ပိVငဆ်ိ6င ်တိ6က ်ခိ6ကရ်နအ်လိ6င့ 0ါ) ထကွခ်ါွ ချီတကသ်ာွးေသာအခါ 
ထိ6(တာွလNတ)် ဘ6ရငက် (အချငး်တိ6 ့) မ6ချစငစ်စ ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်သညအ်သငတ်ိ6အ့ားြမစတ်ခ6 
ြဖင့ ်စမ်းသပ်ေတာ်မN လတ{ ံ ့၊  
မ+တခ်ျက။် သမ#ာကျမ်းစာတငွ ်စစသ်ားများကိ0ေရမညက်ဲသ့ိ0ေ့သာကသ်ံ0းပံ0ကိ0စစး်သပ်ခဲ ့ေသာသW 
သည ်ေ:+ာလ0မဟ0တဘ် ဲဂိေဒါငြ်ဖစသ်ည။် ေ:+ာလ0သည ်ဘစီ ီ၁၀၁၀ - ၉၇၁ ဝန်းကျင ်ဒါဝိဒ၏် 

အချိန်၌အသက:်+ငေ်နထိ0ငခဲ်ေ့သာ်လညး် ဂိေဒါငသ်ည ်၄ငး်တိ0မ့တိ0ငမ်+ီ *+စတ်စရ်ာြဖစသ်ည့် ဘစီ ီ

၁၁၆၂ - ၁၁၂၂ ဝန်းကျင၌်အသက:်+ငေ်နထိ0ငခဲ်သ့ည။်  
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အဂဲ0တO [ြပညအ်ေပ� ဘ0ရားသခငေ်နာကဆ်ံ0းကျေရာကေ်စခဲေ့သာ ေဘးဒဏ် ၁၀ ခ0အတငွး် 

ေသမငး်၏လကမ်+ က� သေရလလWမျိ[း၏သားဉးီများကယတ်ငြ်ခငး်ခံရြခငး်ကိ0 
အမ+တရ်ေစ ရန် ဘ0ရားသခငသ်ည ်ပသခါပဲွကိ0အစြပ[ခဲ ့ပါသလား။   

သမ#ာကျမ်းစာ ဟ0တသ်ည ် / မဟ0တပ်ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၁၂:၁-၂၄ - ၁၂အေbကာငး်မNကား၊ ယေနည့F့တငွ ်အဂဲ6တ{ Vြပညက်ိ6ငါသညထ်6တ ်

ချငး်ခပ်သာွး၍၊ အဂဲ6တ{ Vြပည၌်/0ိေသာ လNတိ6၏့သားဦးများ<0င်တ့ရိစxာနတ်ိ6၏့သားဦးများအေပါငး် 
တိ6က့ိ6ဒဏခ်တ၍်၊ အဂဲ6တ{ Vြပည၏်ဘ6ရားတိ6က့ိ6 တရားစရီငမ်ည။် ငါသညထ်ာဝရဘ6ရားြဖစ၏်။ ၁၄ 

ဤေနရ့ကသ်ညလ်ညး် သငတ်ိ6ေ့အာကေ်မစ့ရာဘိ6 ့ြဖစ၍်၊ သငတ်ိ6၏့အမျိVးအစFအဆကမ်ြပတ ်

ဤ ေနရ့က၌် ထာဝရဘ6ရားအားပွဲခရံbကမည။် ပညတေ်တာ်/0ိသညြ်ဖစ၍်၊ 
ထိ6ပွဲကိ6အစFအ]မဲခရံbကမည။်  
:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၆:၁၇-၁၉-ကိ6ယေ်တာ်က..သင်အ့မိ်၌ငါတ့ပည်တ့ိ6<့ 0င်တ့ကပွသခါပွဲကိ6ငါခမံည ်
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွအ်စ_ရာအလီ ်၁၇:၁၀၁ - ၎ငး်ြပင(်နဗီတမနေ်တာ)်မNစာသညအ်စoရာအလီမီျိVး<ယွတ်ိ6ထ့ ံ
ေရာက/်0ိလာေသာ အခါ မခkတမ်လွ ဲငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်ယငး်မNစာအား တနခ်ိ6းြပာဋဟိာကိ6းပါးကိ6 
ချီးြမUင့ ်ေပးသနားေတာ်မNခဲေ့လသည။် 

စWရဟန်မ်လ ်၂၇:၁၂ - ၎ငး်ြပင ်အသငသ်ည ်မိမိလကက်ိ6 မိမိလကက်တးီbကားတငွ ်သငွး်ပါေလ။ 

(ထိ6အ ခါ) ထိ6လကမ်0ာ အြပစတ်စစ်ံ6တစရ်ာမ/0ိဘ ဲပကတ ိထနွး်ေတာကလ်ျက ်ထကွေ်ပu၍ လာေပ 

မည။် (ဤသည)်ဖစရ််ေအာငန်<်0င့တ်က ွ၎ငး်၏အမျိVးသားတိ6<့ 0င့ယ်0F]ပိVငအ်ံေ့သာင0ာ တနခ်ိ6းေတာ် 
ကိ6း ပါးတငွ ်အပါအဝငြ်ဖစ၏်။ ဧကနစ်ငစ်စ ်၎ငး်တိ6မ့0ာ စညး်ကမ်းေဖာကဖ်ျက ်ကျzးလနွb်ကေသာ 

အမျိVးသားများပင ်ြဖစb်ကေပသည။်  
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စစေ်ြမြပငသ်ိ0ထ့ကွသ်ာွးမည့်အချိန် စစသ်ားများကိ0ေရမညက်ဲသ့ိ0ေ့သာကသ်ံ0းပံ0 စမ်းသပ်ခဲ ့
ေသာသWသည ်ေ:+ာလ0 (Talut) ဟ0တပ်ါသလား။ 

သမ#ာကျမ်းစာ မဟ0တပ်ါ  /  ဟ0တသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တရားသW�ကးီမ+တစ်ာ ၇:၂-၆ - ၅ဂိေဒါငသ်ည ်လNတိ6က့ိ6 ေရဆပ်ိသိ6ေ့ခu ခဲ၍့၊ 
ထာဝရဘ6ရားက၊ေခးွသည ်ေရကိ6လျက၍် ေသာကသ်ကဲသ့ိ6 ့ လdာ<0င်လ့ျက၍် 

ေသာကေ်သာသNတစ6၊ ဒNးေထာကလ်ျက ်ဝပ်၍ ေသာက ်ေသာသNတစ6၊ ထိ6လN<0စစ်6ကိ6 
ခွထဲားေလာဟ့6 ဂိေဒါငအ်ား မိန်ေ့တာ်မN၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၂၄၇-၂၅၂ - ၂၄၇ ထိ6ေ့နာက ်ယငး်သNတိ6အ့ား ထိ6သNတိ6၏့ နဗီတမနေ်တာ်ကဟယ ်-

အချငး်တိ6 ့ ဧကနဆ်တဆ်တ ်အလ> ာဟအ်/0င ်ြမတသ်ညအ်သငတ်ိ6အ့ေပuတာွလNတက်ိ6ဘ6ရငအ်ြဖစ ်

တင ်ေြမUာကေ်တာ်မNေလ]ပီ ဟ6..၂၄၉ ထိ6ေ့နာက ်တာွလNတဘ်6ရငသ်ည ်(မိမိ၏) စစ ်သညေ်တာ်များ 
<0င့တ်က ွ(ဂျာလNတအ်ား စစမ်က]်ပိVငဆ်ိ6င ်တိ6က ်ခိ6ကရ်နအ်လိ6င့ 0ါ) ထကွခ်ါွ ချီတကသ်ာွးေသာအခါ 
ထိ6(တာွလNတ)် ဘ6ရငက် (အချငး်တိ6 ့) မ6ချစငစ်စ ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်သညအ်သငတ်ိ6အ့ားြမစတ်ခ6 
ြဖင့ ်စမ်းသပ်ေတာ်မN လတ{ ံ ့၊  
မ+တခ်ျက။် သမ#ာကျမ်းစာတငွ ်စစသ်ားများကိ0ေရမညက်ဲသ့ိ0ေ့သာကသ်ံ0းပံ0ကိ0စစး်သပ်ခဲ ့ေသာသW 
သည ်ေ:+ာလ0မဟ0တဘ် ဲဂိေဒါငြ်ဖစသ်ည။် ေ:+ာလ0သည ်ဘစီ ီ၁၀၁၀ - ၉၇၁ ဝန်းကျင ်ဒါဝိဒ၏် 

အချိန်၌အသက:်+ငေ်နထိ0ငခဲ်ေ့သာ်လညး် ဂိေဒါငသ်ည ်၄ငး်တိ0မ့တိ0ငမ်+ီ *+စတ်စရ်ာြဖစသ်ည့် ဘစီ ီ

၁၁၆၂ - ၁၁၂၂ ဝန်းကျင၌်အသက:်+ငေ်နထိ0ငခဲ်သ့ည။်  
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အဂဲ0တO [ြပညအ်ေပ� ဘ0ရားသခငေ်နာကဆ်ံ0းကျေရာကေ်စခဲေ့သာ ေဘးဒဏ် ၁၀ ခ0အတငွး် 

ေသမငး်၏လကမ်+ က� သေရလလWမျိ[း၏သားဉးီများကယတ်ငြ်ခငး်ခံရြခငး်ကိ0 
အမ+တရ်ေစ ရန် ဘ0ရားသခငသ်ည ်ပသခါပဲွကိ0အစြပ[ခဲ ့ပါသလား။   

သမ#ာကျမ်းစာ ဟ0တသ်ည ် / မဟ0တပ်ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၁၂:၁-၂၄ - ၁၂အေbကာငး်မNကား၊ ယေနည့F့တငွ ်အဂဲ6တ{ Vြပညက်ိ6ငါသညထ်6တ ်

ချငး်ခပ်သာွး၍၊ အဂဲ6တ{ Vြပည၌်/0ိေသာ လNတိ6၏့သားဦးများ<0င်တ့ရိစxာနတ်ိ6၏့သားဦးများအေပါငး် 
တိ6က့ိ6ဒဏခ်တ၍်၊ အဂဲ6တ{ Vြပည၏်ဘ6ရားတိ6က့ိ6 တရားစရီငမ်ည။် ငါသညထ်ာဝရဘ6ရားြဖစ၏်။ ၁၄ 

ဤေနရ့ကသ်ညလ်ညး် သငတ်ိ6ေ့အာကေ်မစ့ရာဘိ6 ့ြဖစ၍်၊ သငတ်ိ6၏့အမျိVးအစFအဆကမ်ြပတ ်

ဤ ေနရ့က၌် ထာဝရဘ6ရားအားပွဲခရံbကမည။် ပညတေ်တာ်/0ိသညြ်ဖစ၍်၊ 
ထိ6ပွဲကိ6အစFအ]မဲခရံbကမည။်  
:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၆:၁၇-၁၉-ကိ6ယေ်တာ်က..သင်အ့မိ်၌ငါတ့ပည်တ့ိ6<့ 0င်တ့ကပွသခါပွဲကိ6ငါခမံည ်

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွအ်စ_ရာအလီ ်၁၇:၁၀၁ - ၎ငး်ြပင(်နဗီတမနေ်တာ)်မNစာသညအ်စoရာအလီမီျိVး<ယွတ်ိ6ထ့ ံ
ေရာက/်0ိလာေသာ အခါ မခkတမ်လွ ဲငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်ယငး်မNစာအား တနခ်ိ6းြပာဋဟိာကိ6းပါးကိ6 
ချီးြမUင့ ်ေပးသနားေတာ်မNခဲေ့လသည။် 

စWရဟန်မ်လ ်၂၇:၁၂ - ၎ငး်ြပင ်အသငသ်ည ်မိမိလကက်ိ6 မိမိလကက်တးီbကားတငွ ်သငွး်ပါေလ။ 

(ထိ6အ ခါ) ထိ6လကမ်0ာ အြပစတ်စစ်ံ6တစရ်ာမ/0ိဘ ဲပကတ ိထနွး်ေတာကလ်ျက ်ထကွေ်ပu၍ လာေပ 

မည။် (ဤသည)်ဖစရ််ေအာငန်<်0င့တ်က ွ၎ငး်၏အမျိVးသားတိ6<့ 0င့ယ်0F]ပိVငအ်ံေ့သာင0ာ တနခ်ိ6းေတာ် 
ကိ6း ပါးတငွ ်အပါအဝငြ်ဖစ၏်။ ဧကနစ်ငစ်စ ်၎ငး်တိ6မ့0ာ စညး်ကမ်းေဖာကဖ်ျက ်ကျzးလနွb်ကေသာ 

အမျိVးသားများပင ်ြဖစb်ကေပသည။်  
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စစေ်ြမြပငသ်ိ0ထ့ကွသ်ာွးမည့်အချိန် စစသ်ားများကိ0ေရမညက်ဲသ့ိ0ေ့သာကသ်ံ0းပံ0 စမ်းသပ်ခဲ ့
ေသာသWသည ်ေ:+ာလ0 (Talut) ဟ0တပ်ါသလား။ 

သမ#ာကျမ်းစာ မဟ0တပ်ါ  /  ဟ0တသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တရားသW�ကးီမ+တစ်ာ ၇:၂-၆ - ၅ဂိေဒါငသ်ည ်လNတိ6က့ိ6 ေရဆပ်ိသိ6ေ့ခu ခဲ၍့၊ 
ထာဝရဘ6ရားက၊ေခးွသည ်ေရကိ6လျက၍် ေသာကသ်ကဲသ့ိ6 ့ လdာ<0င်လ့ျက၍် 

ေသာကေ်သာသNတစ6၊ ဒNးေထာကလ်ျက ်ဝပ်၍ ေသာက ်ေသာသNတစ6၊ ထိ6လN<0စစ်6ကိ6 
ခွထဲားေလာဟ့6 ဂိေဒါငအ်ား မိန်ေ့တာ်မN၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၂၄၇-၂၅၂ - ၂၄၇ ထိ6ေ့နာက ်ယငး်သNတိ6အ့ား ထိ6သNတိ6၏့ နဗီတမနေ်တာ်ကဟယ ်-

အချငး်တိ6 ့ ဧကနဆ်တဆ်တ ်အလ> ာဟအ်/0င ်ြမတသ်ညအ်သငတ်ိ6အ့ေပuတာွလNတက်ိ6ဘ6ရငအ်ြဖစ ်

တင ်ေြမUာကေ်တာ်မNေလ]ပီ ဟ6..၂၄၉ ထိ6ေ့နာက ်တာွလNတဘ်6ရငသ်ည ်(မိမိ၏) စစ ်သညေ်တာ်များ 
<0င့တ်က ွ(ဂျာလNတအ်ား စစမ်က]်ပိVငဆ်ိ6င ်တိ6က ်ခိ6ကရ်နအ်လိ6င့ 0ါ) ထကွခ်ါွ ချီတကသ်ာွးေသာအခါ 
ထိ6(တာွလNတ)် ဘ6ရငက် (အချငး်တိ6 ့) မ6ချစငစ်စ ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်သညအ်သငတ်ိ6အ့ားြမစတ်ခ6 
ြဖင့ ်စမ်းသပ်ေတာ်မN လတ{ ံ ့၊  
မ+တခ်ျက။် သမ#ာကျမ်းစာတငွ ်စစသ်ားများကိ0ေရမညက်ဲသ့ိ0ေ့သာကသ်ံ0းပံ0ကိ0စစး်သပ်ခဲ ့ေသာသW 
သည ်ေ:+ာလ0မဟ0တဘ် ဲဂိေဒါငြ်ဖစသ်ည။် ေ:+ာလ0သည ်ဘစီ ီ၁၀၁၀ - ၉၇၁ ဝန်းကျင ်ဒါဝိဒ၏် 

အချိန်၌အသက:်+ငေ်နထိ0ငခဲ်ေ့သာ်လညး် ဂိေဒါငသ်ည ်၄ငး်တိ0မ့တိ0ငမ်+ီ *+စတ်စရ်ာြဖစသ်ည့် ဘစီ ီ

၁၁၆၂ - ၁၁၂၂ ဝန်းကျင၌်အသက:်+ငေ်နထိ0ငခဲ်သ့ည။်  
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အဂဲ0တO [ြပညအ်ေပ� ဘ0ရားသခငေ်နာကဆ်ံ0းကျေရာကေ်စခဲေ့သာ ေဘးဒဏ် ၁၀ ခ0အတငွး် 

ေသမငး်၏လကမ်+ က� သေရလလWမျိ[း၏သားဉးီများကယတ်ငြ်ခငး်ခံရြခငး်ကိ0 
အမ+တရ်ေစ ရန် ဘ0ရားသခငသ်ည ်ပသခါပဲွကိ0အစြပ[ခဲ ့ပါသလား။   

သမ#ာကျမ်းစာ ဟ0တသ်ည ် / မဟ0တပ်ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၁၂:၁-၂၄ - ၁၂အေbကာငး်မNကား၊ ယေနည့F့တငွ ်အဂဲ6တ{ Vြပညက်ိ6ငါသညထ်6တ ်

ချငး်ခပ်သာွး၍၊ အဂဲ6တ{ Vြပည၌်/0ိေသာ လNတိ6၏့သားဦးများ<0င်တ့ရိစxာနတ်ိ6၏့သားဦးများအေပါငး် 
တိ6က့ိ6ဒဏခ်တ၍်၊ အဂဲ6တ{ Vြပည၏်ဘ6ရားတိ6က့ိ6 တရားစရီငမ်ည။် ငါသညထ်ာဝရဘ6ရားြဖစ၏်။ ၁၄ 

ဤေနရ့ကသ်ညလ်ညး် သငတ်ိ6ေ့အာကေ်မစ့ရာဘိ6 ့ြဖစ၍်၊ သငတ်ိ6၏့အမျိVးအစFအဆကမ်ြပတ ်

ဤ ေနရ့က၌် ထာဝရဘ6ရားအားပွဲခရံbကမည။် ပညတေ်တာ်/0ိသညြ်ဖစ၍်၊ 
ထိ6ပွဲကိ6အစFအ]မဲခရံbကမည။်  
:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၆:၁၇-၁၉-ကိ6ယေ်တာ်က..သင်အ့မိ်၌ငါတ့ပည်တ့ိ6<့ 0င်တ့ကပွသခါပွဲကိ6ငါခမံည ်

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွအ်စ_ရာအလီ ်၁၇:၁၀၁ - ၎ငး်ြပင(်နဗီတမနေ်တာ)်မNစာသညအ်စoရာအလီမီျိVး<ယွတ်ိ6ထ့ ံ
ေရာက/်0ိလာေသာ အခါ မခkတမ်လွ ဲငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်ယငး်မNစာအား တနခ်ိ6းြပာဋဟိာကိ6းပါးကိ6 
ချီးြမUင့ ်ေပးသနားေတာ်မNခဲေ့လသည။် 

စWရဟန်မ်လ ်၂၇:၁၂ - ၎ငး်ြပင ်အသငသ်ည ်မိမိလကက်ိ6 မိမိလကက်တးီbကားတငွ ်သငွး်ပါေလ။ 

(ထိ6အ ခါ) ထိ6လကမ်0ာ အြပစတ်စစ်ံ6တစရ်ာမ/0ိဘ ဲပကတ ိထနွး်ေတာကလ်ျက ်ထကွေ်ပu၍ လာေပ 

မည။် (ဤသည)်ဖစရ််ေအာငန်<်0င့တ်က ွ၎ငး်၏အမျိVးသားတိ6<့ 0င့ယ်0F]ပိVငအ်ံေ့သာင0ာ တနခ်ိ6းေတာ် 
ကိ6း ပါးတငွ ်အပါအဝငြ်ဖစ၏်။ ဧကနစ်ငစ်စ ်၎ငး်တိ6မ့0ာ စညး်ကမ်းေဖာကဖ်ျက ်ကျzးလနွb်ကေသာ 

အမျိVးသားများပင ်ြဖစb်ကေပသည။်  
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စစေ်ြမြပငသ်ိ0ထ့ကွသ်ာွးမည့်အချိန် စစသ်ားများကိ0ေရမညက်ဲသ့ိ0ေ့သာကသ်ံ0းပံ0 စမ်းသပ်ခဲ ့
ေသာသWသည ်ေ:+ာလ0 (Talut) ဟ0တပ်ါသလား။ 

သမ#ာကျမ်းစာ မဟ0တပ်ါ  /  ဟ0တသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တရားသW�ကးီမ+တစ်ာ ၇:၂-၆ - ၅ဂိေဒါငသ်ည ်လNတိ6က့ိ6 ေရဆပ်ိသိ6ေ့ခu ခဲ၍့၊ 
ထာဝရဘ6ရားက၊ေခးွသည ်ေရကိ6လျက၍် ေသာကသ်ကဲသ့ိ6 ့ လdာ<0င်လ့ျက၍် 

ေသာကေ်သာသNတစ6၊ ဒNးေထာကလ်ျက ်ဝပ်၍ ေသာက ်ေသာသNတစ6၊ ထိ6လN<0စစ်6ကိ6 
ခွထဲားေလာဟ့6 ဂိေဒါငအ်ား မိန်ေ့တာ်မN၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ ၂:၂၄၇-၂၅၂ - ၂၄၇ ထိ6ေ့နာက ်ယငး်သNတိ6အ့ား ထိ6သNတိ6၏့ နဗီတမနေ်တာ်ကဟယ ်-

အချငး်တိ6 ့ ဧကနဆ်တဆ်တ ်အလ> ာဟအ်/0င ်ြမတသ်ညအ်သငတ်ိ6အ့ေပuတာွလNတက်ိ6ဘ6ရငအ်ြဖစ ်

တင ်ေြမUာကေ်တာ်မNေလ]ပီ ဟ6..၂၄၉ ထိ6ေ့နာက ်တာွလNတဘ်6ရငသ်ည ်(မိမိ၏) စစ ်သညေ်တာ်များ 
<0င့တ်က ွ(ဂျာလNတအ်ား စစမ်က]်ပိVငဆ်ိ6င ်တိ6က ်ခိ6ကရ်နအ်လိ6င့ 0ါ) ထကွခ်ါွ ချီတကသ်ာွးေသာအခါ 
ထိ6(တာွလNတ)် ဘ6ရငက် (အချငး်တိ6 ့) မ6ချစငစ်စ ်အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်သညအ်သငတ်ိ6အ့ားြမစတ်ခ6 
ြဖင့ ်စမ်းသပ်ေတာ်မN လတ{ ံ ့၊  
မ+တခ်ျက။် သမ#ာကျမ်းစာတငွ ်စစသ်ားများကိ0ေရမညက်ဲသ့ိ0ေ့သာကသ်ံ0းပံ0ကိ0စစး်သပ်ခဲ ့ေသာသW 
သည ်ေ:+ာလ0မဟ0တဘ် ဲဂိေဒါငြ်ဖစသ်ည။် ေ:+ာလ0သည ်ဘစီ ီ၁၀၁၀ - ၉၇၁ ဝန်းကျင ်ဒါဝိဒ၏် 

အချိန်၌အသက:်+ငေ်နထိ0ငခဲ်ေ့သာ်လညး် ဂိေဒါငသ်ည ်၄ငး်တိ0မ့တိ0ငမ်+ီ *+စတ်စရ်ာြဖစသ်ည့် ဘစီ ီ

၁၁၆၂ - ၁၁၂၂ ဝန်းကျင၌်အသက:်+ငေ်နထိ0ငခဲ်သ့ည။်  
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သခငေ်ယRBသည ်ဗကလ်င်̀ မိ[ s :+ိ *ာွးတငး်က0တတ်ငွ ်ေမွးဖွားခဲပ့ါသလား။ 

သမ#ာကျမ်းစာ ေမွးဖွားခဲသ့ည ် / မေမွးဖွားခဲပ့ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

မိက]ာအနာဂတO ကိျမ်း ၅:၂ - အိ6ဗကလ်ငဧ်ဖရတ]်မိVR၊ အစိ6းရေသာ ယ6ဒ]မိV Rတိ6တ့ငွ ်သငသ်ည ်]မိV Rငယ ်
]မိV Rယ6တြ်ဖစေ်သာ်လညး်၊ ဣသေရလ အမျိVးကိ6 အ6ပ်စိ6းရေသာ သခငသ်ည ်ငါအ့ဘိ6သ့င၏်အထမဲ0ာ 

ေပuထနွး်လတံ။့ ထိ6သခငသ်ည ်ေ/0းကပ်ကမ�ာ မ0စ၍ ေပuထနွး်ေသာ သခငြ်ဖစ၏်။ 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂:၁-၁၁ - ၁ ယ6ဒြပညဗ်ကလ်င]်မိV R၌ ေဟr6ဒမ်ငး်eကးီလကထ်က၊် ေယr\သည ်

ဘာွးြမငြ်ခငး်ကိ6ခေံတာ်မN]ပီးမ0၊၃ ထိ6စကားကိ6bကားလdင ်ေဟr6ဒမ်ငး်eကးီသည ်ေယr6/0လင]်မိV RသN 
]မိV Rသားအေပါငး်တိ6<့ 0င်တ့က ွစတိပ်Nပန ်ြခငး်သိ6 ့ ေရာကသ်ြဖင်၊့ ၅ ပေရာဖကတ်ဦး ေရးထားေသာ 
အချကဟ်NမNကား...အိ6ယ6ဒြပညဗ်ကလ်င]်မိV R... 
:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၂:၄-၁၆ - ၄-၅ေယာသပ်သညလ်ညး် ဒါဝိဒအ်မျိVးအ<ယွြ်ဖစ၍်၊ ထမိ်းြမား 
ေဆာင<်0ငး်ေသာမယားမာရိ<0င်အ့တN စာရငး်ဝငြ်ခငး်င0ါ၊ ဂါလလိြဲပည ်နာဇရက]်မိVR မ0 ယ6ဒြပညတ်ငွ ်

ဗကလ်ငအ်မည/်0ိေသာဒါဝိဒ၏်]မိV Rသိ6သ့ာွး၏။ ထိ6အခါမာရိသည ်ပဋသိေ<|အရင်အ့မာ/0ိ၏။ 
၆ဗက ်လင]်မိVR၌/0ိေနစF၊ ဘာွးအံေ့သာ ေနလ့ေစလ့dင၊် 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

စWရဟမ်ရယမ် ၁၉:၂၃ - ထိ6ေ့နာက ်သားဖွားြခငး်၏ေဝဒနာသညထ်ိ6မရ်ယမ်အားစနွပ်လွပံင(်တစပ်င)် 

/0ိရာသိ6 ့ ေဆာငb်ကFး သာွးခဲေ့လသည။် ….. 
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အေ:+ sအရပ်မ+ပညာ:+ိ သံ0းပါးသည ်သWငယေ်တာ်ေယRBကိ0ေတွs :+ိသည့် ဗကလ်င်̀ မိ[ sသိ0 ့ 

ေမ:+ိယ၏5ကယေ်နာကသ်ိ0လ့ိ0က၍်သာွးေရာက်̀ ပီး သWငယေ်တာ်ေ:+ s၌ ပျပ်ဝတက်ိ0းကယွ ်

ဝတြ်ပ[ခဲပ့ါသလား။ 

သမ#ာကျမ်းစာ ဝတြ်ပ[ခဲသ့ည ် / မဝတြ်ပ[ခဲပ့ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂:၁-၁၁ - ၁ ယ6ဒြပညဗ်ကလ်င]်မိV R၌ ေဟr6ဒမ်ငး်eကးီလကထ်က၊် ေယr\သည ်ဘာွး 
ြမငြ်ခငး်ကိ6ခေံတာ်မN]ပီးမ0၊ မာဂ6 ပညာ/0ိတိ6သ့ည ်အေ/0R ြပညက် ေယr6/0လင]်မိV Rသိ6 ့ ေရာကလ်ာbက 

လdင။် ၂ ယခ6 ဘာွးြမငေ်သာယ6ဒ/0ငဘ်6ရငသ်ည၊် အဘယမ်0ာ/0ိေတာ်မNသနညး်။ အေ/0R ြပည၌် သN၏ 

bကယက်ိ6 ငါ တိ6 ့ြမငရ်သညြ်ဖစ၍် ဖNးေတွR ပNေဇာ်ြခငး်င0ါ ေရာကလ်ာ]ပီဟ6 ေမးြမနး်ေြပာဆိ6bက၏။ ၉ 

ထိ6သNတိ6သ့ည ်မငး်eကးီစကားကိ6နာခ]ံပီးလdငထ်ကွသ်ာွးbက၍ အေ/0R ြပည၌်ြမငရ်ေသာbကယသ်ည ်

သNတိ6ေ့/0 Rကသာွးသြဖင်သ့Nငယေ်တာ်/0ိရာအရပ်အေပuသိ6ေ့ရာက၍်တညလ်ျကေ်န၏။ ၁၀ထိ6bက
ယ ်ကိ6ြမငြ်ပနေ်သာအခါ အလနွဝ်မ်းေြမာကဝ်မ်းသာြခငး်/0ိ၍၊ ၁၁ အမိ်သိ6ဝ့ငေ်လေသာ်၊ 
မယေ်တာ်မာရိ <0င်တ့က ွသNငယေ်တာ်ကိ6ေတွR ြမငလ်dင ်ြပပ်ဝပ်ကိ6းကယွ၍်၊ မိမိတိ6 ့ 
ဘ�ာဥစoာတိ6က့ိ6ဖွင်]့ပီးမ0 ေလာ ဗန<်0င်မ့6ရန ်တညး်ဟNေသာနံသ့ာမျိVးကိ6၎ငး်၊ ေရ,ကိ6၎ငး် 
ဆကက်ပ်ပNေဇာ်bက၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

မ+တခ်ျက။် ယငး်ကဲသ့ိ0ေ့သာအြဖစအ်ပျကမ်+တတ်မ်း ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွ ်

မေတွsရေပ။ 
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သခငေ်ယRBသည ်ဗကလ်င်̀ မိ[ s :+ိ *ာွးတငး်က0တတ်ငွ ်ေမွးဖွားခဲပ့ါသလား။ 

သမ#ာကျမ်းစာ ေမွးဖွားခဲသ့ည ် / မေမွးဖွားခဲပ့ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

မိက]ာအနာဂတO ကိျမ်း ၅:၂ - အိ6ဗကလ်ငဧ်ဖရတ]်မိVR၊ အစိ6းရေသာ ယ6ဒ]မိV Rတိ6တ့ငွ ်သငသ်ည ်]မိV Rငယ ်
]မိV Rယ6တြ်ဖစေ်သာ်လညး်၊ ဣသေရလ အမျိVးကိ6 အ6ပ်စိ6းရေသာ သခငသ်ည ်ငါအ့ဘိ6သ့င၏်အထမဲ0ာ 

ေပuထနွး်လတံ။့ ထိ6သခငသ်ည ်ေ/0းကပ်ကမ�ာ မ0စ၍ ေပuထနွး်ေသာ သခငြ်ဖစ၏်။ 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂:၁-၁၁ - ၁ ယ6ဒြပညဗ်ကလ်င]်မိV R၌ ေဟr6ဒမ်ငး်eကးီလကထ်က၊် ေယr\သည ်

ဘာွးြမငြ်ခငး်ကိ6ခေံတာ်မN]ပီးမ0၊၃ ထိ6စကားကိ6bကားလdင ်ေဟr6ဒမ်ငး်eကးီသည ်ေယr6/0လင]်မိV RသN 
]မိV Rသားအေပါငး်တိ6<့ 0င်တ့က ွစတိပ်Nပန ်ြခငး်သိ6 ့ ေရာကသ်ြဖင်၊့ ၅ ပေရာဖကတ်ဦး ေရးထားေသာ 
အချကဟ်NမNကား...အိ6ယ6ဒြပညဗ်ကလ်င]်မိV R... 
:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၂:၄-၁၆ - ၄-၅ေယာသပ်သညလ်ညး် ဒါဝိဒအ်မျိVးအ<ယွြ်ဖစ၍်၊ ထမိ်းြမား 
ေဆာင<်0ငး်ေသာမယားမာရိ<0င်အ့တN စာရငး်ဝငြ်ခငး်င0ါ၊ ဂါလလိြဲပည ်နာဇရက]်မိVR မ0 ယ6ဒြပညတ်ငွ ်

ဗကလ်ငအ်မည/်0ိေသာဒါဝိဒ၏်]မိV Rသိ6သ့ာွး၏။ ထိ6အခါမာရိသည ်ပဋသိေ<|အရင်အ့မာ/0ိ၏။ 
၆ဗက ်လင]်မိVR၌/0ိေနစF၊ ဘာွးအံေ့သာ ေနလ့ေစလ့dင၊် 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

စWရဟမ်ရယမ် ၁၉:၂၃ - ထိ6ေ့နာက ်သားဖွားြခငး်၏ေဝဒနာသညထ်ိ6မရ်ယမ်အားစနွပ်လွပံင(်တစပ်င)် 

/0ိရာသိ6 ့ ေဆာငb်ကFး သာွးခဲေ့လသည။် ….. 
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အေ:+ sအရပ်မ+ပညာ:+ိ သံ0းပါးသည ်သWငယေ်တာ်ေယRBကိ0ေတွs :+ိသည့် ဗကလ်င်̀ မိ[ sသိ0 ့ 

ေမ:+ိယ၏5ကယေ်နာကသ်ိ0လ့ိ0က၍်သာွးေရာက်̀ ပီး သWငယေ်တာ်ေ:+ s၌ ပျပ်ဝတက်ိ0းကယွ ်

ဝတြ်ပ[ခဲပ့ါသလား။ 

သမ#ာကျမ်းစာ ဝတြ်ပ[ခဲသ့ည ် / မဝတြ်ပ[ခဲပ့ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂:၁-၁၁ - ၁ ယ6ဒြပညဗ်ကလ်င]်မိV R၌ ေဟr6ဒမ်ငး်eကးီလကထ်က၊် ေယr\သည ်ဘာွး 
ြမငြ်ခငး်ကိ6ခေံတာ်မN]ပီးမ0၊ မာဂ6 ပညာ/0ိတိ6သ့ည ်အေ/0R ြပညက် ေယr6/0လင]်မိV Rသိ6 ့ ေရာကလ်ာbက 

လdင။် ၂ ယခ6 ဘာွးြမငေ်သာယ6ဒ/0ငဘ်6ရငသ်ည၊် အဘယမ်0ာ/0ိေတာ်မNသနညး်။ အေ/0R ြပည၌် သN၏ 

bကယက်ိ6 ငါ တိ6 ့ြမငရ်သညြ်ဖစ၍် ဖNးေတွR ပNေဇာ်ြခငး်င0ါ ေရာကလ်ာ]ပီဟ6 ေမးြမနး်ေြပာဆိ6bက၏။ ၉ 

ထိ6သNတိ6သ့ည ်မငး်eကးီစကားကိ6နာခ]ံပီးလdငထ်ကွသ်ာွးbက၍ အေ/0R ြပည၌်ြမငရ်ေသာbကယသ်ည ်

သNတိ6ေ့/0 Rကသာွးသြဖင်သ့Nငယေ်တာ်/0ိရာအရပ်အေပuသိ6ေ့ရာက၍်တညလ်ျကေ်န၏။ ၁၀ထိ6bက
ယ ်ကိ6ြမငြ်ပနေ်သာအခါ အလနွဝ်မ်းေြမာကဝ်မ်းသာြခငး်/0ိ၍၊ ၁၁ အမိ်သိ6ဝ့ငေ်လေသာ်၊ 
မယေ်တာ်မာရိ <0င်တ့က ွသNငယေ်တာ်ကိ6ေတွR ြမငလ်dင ်ြပပ်ဝပ်ကိ6းကယွ၍်၊ မိမိတိ6 ့ 
ဘ�ာဥစoာတိ6က့ိ6ဖွင်]့ပီးမ0 ေလာ ဗန<်0င်မ့6ရန ်တညး်ဟNေသာနံသ့ာမျိVးကိ6၎ငး်၊ ေရ,ကိ6၎ငး် 
ဆကက်ပ်ပNေဇာ်bက၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

မ+တခ်ျက။် ယငး်ကဲသ့ိ0ေ့သာအြဖစအ်ပျကမ်+တတ်မ်း ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွ ်

မေတွsရေပ။ 
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သခငေ်ယRBသည ်ဗကလ်င်̀ မိ[ s :+ိ *ာွးတငး်က0တတ်ငွ ်ေမွးဖွားခဲပ့ါသလား။ 

သမ#ာကျမ်းစာ ေမွးဖွားခဲသ့ည ် / မေမွးဖွားခဲပ့ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

မိက]ာအနာဂတO ကိျမ်း ၅:၂ - အိ6ဗကလ်ငဧ်ဖရတ]်မိVR၊ အစိ6းရေသာ ယ6ဒ]မိV Rတိ6တ့ငွ ်သငသ်ည ်]မိV Rငယ ်
]မိV Rယ6တြ်ဖစေ်သာ်လညး်၊ ဣသေရလ အမျိVးကိ6 အ6ပ်စိ6းရေသာ သခငသ်ည ်ငါအ့ဘိ6သ့င၏်အထမဲ0ာ 

ေပuထနွး်လတံ။့ ထိ6သခငသ်ည ်ေ/0းကပ်ကမ�ာ မ0စ၍ ေပuထနွး်ေသာ သခငြ်ဖစ၏်။ 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂:၁-၁၁ - ၁ ယ6ဒြပညဗ်ကလ်င]်မိV R၌ ေဟr6ဒမ်ငး်eကးီလကထ်က၊် ေယr\သည ်

ဘာွးြမငြ်ခငး်ကိ6ခေံတာ်မN]ပီးမ0၊၃ ထိ6စကားကိ6bကားလdင ်ေဟr6ဒမ်ငး်eကးီသည ်ေယr6/0လင]်မိV RသN 
]မိV Rသားအေပါငး်တိ6<့ 0င်တ့က ွစတိပ်Nပန ်ြခငး်သိ6 ့ ေရာကသ်ြဖင်၊့ ၅ ပေရာဖကတ်ဦး ေရးထားေသာ 
အချကဟ်NမNကား...အိ6ယ6ဒြပညဗ်ကလ်င]်မိV R... 
:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၂:၄-၁၆ - ၄-၅ေယာသပ်သညလ်ညး် ဒါဝိဒအ်မျိVးအ<ယွြ်ဖစ၍်၊ ထမိ်းြမား 
ေဆာင<်0ငး်ေသာမယားမာရိ<0င်အ့တN စာရငး်ဝငြ်ခငး်င0ါ၊ ဂါလလိြဲပည ်နာဇရက]်မိVR မ0 ယ6ဒြပညတ်ငွ ်

ဗကလ်ငအ်မည/်0ိေသာဒါဝိဒ၏်]မိV Rသိ6သ့ာွး၏။ ထိ6အခါမာရိသည ်ပဋသိေ<|အရင်အ့မာ/0ိ၏။ 
၆ဗက ်လင]်မိVR၌/0ိေနစF၊ ဘာွးအံေ့သာ ေနလ့ေစလ့dင၊် 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

စWရဟမ်ရယမ် ၁၉:၂၃ - ထိ6ေ့နာက ်သားဖွားြခငး်၏ေဝဒနာသညထ်ိ6မရ်ယမ်အားစနွပ်လွပံင(်တစပ်င)် 

/0ိရာသိ6 ့ ေဆာငb်ကFး သာွးခဲေ့လသည။် ….. 
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အေ:+ sအရပ်မ+ပညာ:+ိ သံ0းပါးသည ်သWငယေ်တာ်ေယRBကိ0ေတွs :+ိသည့် ဗကလ်င်̀ မိ[ sသိ0 ့ 

ေမ:+ိယ၏5ကယေ်နာကသ်ိ0လ့ိ0က၍်သာွးေရာက်̀ ပီး သWငယေ်တာ်ေ:+ s၌ ပျပ်ဝတက်ိ0းကယွ ်

ဝတြ်ပ[ခဲပ့ါသလား။ 

သမ#ာကျမ်းစာ ဝတြ်ပ[ခဲသ့ည ် / မဝတြ်ပ[ခဲပ့ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂:၁-၁၁ - ၁ ယ6ဒြပညဗ်ကလ်င]်မိV R၌ ေဟr6ဒမ်ငး်eကးီလကထ်က၊် ေယr\သည ်ဘာွး 
ြမငြ်ခငး်ကိ6ခေံတာ်မN]ပီးမ0၊ မာဂ6 ပညာ/0ိတိ6သ့ည ်အေ/0R ြပညက် ေယr6/0လင]်မိV Rသိ6 ့ ေရာကလ်ာbက 

လdင။် ၂ ယခ6 ဘာွးြမငေ်သာယ6ဒ/0ငဘ်6ရငသ်ည၊် အဘယမ်0ာ/0ိေတာ်မNသနညး်။ အေ/0R ြပည၌် သN၏ 

bကယက်ိ6 ငါ တိ6 ့ြမငရ်သညြ်ဖစ၍် ဖNးေတွR ပNေဇာ်ြခငး်င0ါ ေရာကလ်ာ]ပီဟ6 ေမးြမနး်ေြပာဆိ6bက၏။ ၉ 

ထိ6သNတိ6သ့ည ်မငး်eကးီစကားကိ6နာခ]ံပီးလdငထ်ကွသ်ာွးbက၍ အေ/0R ြပည၌်ြမငရ်ေသာbကယသ်ည ်

သNတိ6ေ့/0 Rကသာွးသြဖင်သ့Nငယေ်တာ်/0ိရာအရပ်အေပuသိ6ေ့ရာက၍်တညလ်ျကေ်န၏။ ၁၀ထိ6bက
ယ ်ကိ6ြမငြ်ပနေ်သာအခါ အလနွဝ်မ်းေြမာကဝ်မ်းသာြခငး်/0ိ၍၊ ၁၁ အမိ်သိ6ဝ့ငေ်လေသာ်၊ 
မယေ်တာ်မာရိ <0င်တ့က ွသNငယေ်တာ်ကိ6ေတွR ြမငလ်dင ်ြပပ်ဝပ်ကိ6းကယွ၍်၊ မိမိတိ6 ့ 
ဘ�ာဥစoာတိ6က့ိ6ဖွင်]့ပီးမ0 ေလာ ဗန<်0င်မ့6ရန ်တညး်ဟNေသာနံသ့ာမျိVးကိ6၎ငး်၊ ေရ,ကိ6၎ငး် 
ဆကက်ပ်ပNေဇာ်bက၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

မ+တခ်ျက။် ယငး်ကဲသ့ိ0ေ့သာအြဖစအ်ပျကမ်+တတ်မ်း ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွ ်

မေတွsရေပ။ 
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သခငေ်ယRBသည ်ဗကလ်င်̀ မိ[ s :+ိ *ာွးတငး်က0တတ်ငွ ်ေမွးဖွားခဲပ့ါသလား။ 

သမ#ာကျမ်းစာ ေမွးဖွားခဲသ့ည ် / မေမွးဖွားခဲပ့ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

မိက]ာအနာဂတO ကိျမ်း ၅:၂ - အိ6ဗကလ်ငဧ်ဖရတ]်မိVR၊ အစိ6းရေသာ ယ6ဒ]မိV Rတိ6တ့ငွ ်သငသ်ည ်]မိV Rငယ ်
]မိV Rယ6တြ်ဖစေ်သာ်လညး်၊ ဣသေရလ အမျိVးကိ6 အ6ပ်စိ6းရေသာ သခငသ်ည ်ငါအ့ဘိ6သ့င၏်အထမဲ0ာ 

ေပuထနွး်လတံ။့ ထိ6သခငသ်ည ်ေ/0းကပ်ကမ�ာ မ0စ၍ ေပuထနွး်ေသာ သခငြ်ဖစ၏်။ 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂:၁-၁၁ - ၁ ယ6ဒြပညဗ်ကလ်င]်မိV R၌ ေဟr6ဒမ်ငး်eကးီလကထ်က၊် ေယr\သည ်

ဘာွးြမငြ်ခငး်ကိ6ခေံတာ်မN]ပီးမ0၊၃ ထိ6စကားကိ6bကားလdင ်ေဟr6ဒမ်ငး်eကးီသည ်ေယr6/0လင]်မိV RသN 
]မိV Rသားအေပါငး်တိ6<့ 0င်တ့က ွစတိပ်Nပန ်ြခငး်သိ6 ့ ေရာကသ်ြဖင်၊့ ၅ ပေရာဖကတ်ဦး ေရးထားေသာ 
အချကဟ်NမNကား...အိ6ယ6ဒြပညဗ်ကလ်င]်မိV R... 
:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၂:၄-၁၆ - ၄-၅ေယာသပ်သညလ်ညး် ဒါဝိဒအ်မျိVးအ<ယွြ်ဖစ၍်၊ ထမိ်းြမား 
ေဆာင<်0ငး်ေသာမယားမာရိ<0င်အ့တN စာရငး်ဝငြ်ခငး်င0ါ၊ ဂါလလိြဲပည ်နာဇရက]်မိVR မ0 ယ6ဒြပညတ်ငွ ်

ဗကလ်ငအ်မည/်0ိေသာဒါဝိဒ၏်]မိV Rသိ6သ့ာွး၏။ ထိ6အခါမာရိသည ်ပဋသိေ<|အရင်အ့မာ/0ိ၏။ 
၆ဗက ်လင]်မိVR၌/0ိေနစF၊ ဘာွးအံေ့သာ ေနလ့ေစလ့dင၊် 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

စWရဟမ်ရယမ် ၁၉:၂၃ - ထိ6ေ့နာက ်သားဖွားြခငး်၏ေဝဒနာသညထ်ိ6မရ်ယမ်အားစနွပ်လွပံင(်တစပ်င)် 

/0ိရာသိ6 ့ ေဆာငb်ကFး သာွးခဲေ့လသည။် ….. 
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အေ:+ sအရပ်မ+ပညာ:+ိ သံ0းပါးသည ်သWငယေ်တာ်ေယRBကိ0ေတွs :+ိသည့် ဗကလ်င်̀ မိ[ sသိ0 ့ 

ေမ:+ိယ၏5ကယေ်နာကသ်ိ0လ့ိ0က၍်သာွးေရာက်̀ ပီး သWငယေ်တာ်ေ:+ s၌ ပျပ်ဝတက်ိ0းကယွ ်

ဝတြ်ပ[ခဲပ့ါသလား။ 

သမ#ာကျမ်းစာ ဝတြ်ပ[ခဲသ့ည ် / မဝတြ်ပ[ခဲပ့ါ  ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂:၁-၁၁ - ၁ ယ6ဒြပညဗ်ကလ်င]်မိV R၌ ေဟr6ဒမ်ငး်eကးီလကထ်က၊် ေယr\သည ်ဘာွး 
ြမငြ်ခငး်ကိ6ခေံတာ်မN]ပီးမ0၊ မာဂ6 ပညာ/0ိတိ6သ့ည ်အေ/0R ြပညက် ေယr6/0လင]်မိV Rသိ6 ့ ေရာကလ်ာbက 

လdင။် ၂ ယခ6 ဘာွးြမငေ်သာယ6ဒ/0ငဘ်6ရငသ်ည၊် အဘယမ်0ာ/0ိေတာ်မNသနညး်။ အေ/0R ြပည၌် သN၏ 

bကယက်ိ6 ငါ တိ6 ့ြမငရ်သညြ်ဖစ၍် ဖNးေတွR ပNေဇာ်ြခငး်င0ါ ေရာကလ်ာ]ပီဟ6 ေမးြမနး်ေြပာဆိ6bက၏။ ၉ 

ထိ6သNတိ6သ့ည ်မငး်eကးီစကားကိ6နာခ]ံပီးလdငထ်ကွသ်ာွးbက၍ အေ/0R ြပည၌်ြမငရ်ေသာbကယသ်ည ်

သNတိ6ေ့/0 Rကသာွးသြဖင်သ့Nငယေ်တာ်/0ိရာအရပ်အေပuသိ6ေ့ရာက၍်တညလ်ျကေ်န၏။ ၁၀ထိ6bက
ယ ်ကိ6ြမငြ်ပနေ်သာအခါ အလနွဝ်မ်းေြမာကဝ်မ်းသာြခငး်/0ိ၍၊ ၁၁ အမိ်သိ6ဝ့ငေ်လေသာ်၊ 
မယေ်တာ်မာရိ <0င်တ့က ွသNငယေ်တာ်ကိ6ေတွR ြမငလ်dင ်ြပပ်ဝပ်ကိ6းကယွ၍်၊ မိမိတိ6 ့ 
ဘ�ာဥစoာတိ6က့ိ6ဖွင်]့ပီးမ0 ေလာ ဗန<်0င်မ့6ရန ်တညး်ဟNေသာနံသ့ာမျိVးကိ6၎ငး်၊ ေရ,ကိ6၎ငး် 
ဆကက်ပ်ပNေဇာ်bက၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

မ+တခ်ျက။် ယငး်ကဲသ့ိ0ေ့သာအြဖစအ်ပျကမ်+တတ်မ်း ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်တငွ ်

မေတွsရေပ။ 
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သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်များကိ0ေရးသားခဲသ့Wများသည ်အမ+န်တကယြ်ဖစပ်ျကခ်ဲေ့သာ 

သမိ0ငး်ဝငအ်ြဖစအ်ပျကမ်ျားြဖစေ်သာ်လညး် ဂျlးဒ�ာရီအြဖစက်ိ0းကားခဲပ့ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မကိ0းကားခဲပ့ါ  /  ကိ0းကားခဲသ့ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တေိမာေသဩဝါဒစာပ�မေစာင ်၁:၄ - ယံ6bကညြ်ခငး်၌တညေ်သာ ဘ6ရားသခင၏် သာသနာေတာ် 
ကိ6 ြပVစ6သညထ်က၊် အချငး်ချငး်ြငငး်ခံ6ြခငး်ကိ6သာ၍ ြပVစ6တတေ်သာ၊ ြပငဆ်င၍် မက6န<်ိ6ငေ်သာ 

ေဆစွFမျိVးဆကစ်ာရငး်များကိ6 ပမာဏမြပVbက<0င်ဟ့N၍၎ငး်၊ သငသ်ည ်

အချိV RေသာသNတိ6က့ိ6ပညတ ်ထား၍…. 

 တေိမာေသဩဝါဒစာဒ0တယိေစာင ်၄:၄ - သမvာတရားကိ6 နားမေထာငဘ်၊ဲ ဒဏ� ာရီစကားကိ6 
နားေထာင ်၍ လွသဲာွးbကလမိ်မ့ည။် 

:+ငေ်ပတR0ဩဝါဒစာဒ0တယိေစာင ်၁:၁၆ - ငါတိ6သ့ြခငေ်ယr\ခရစ၏် တနခ်ိ6းေတာ်ကိ6၎ငး်၊ Zကလာ 

ေတာ်မNြခငး်ကိ6၎ငး်၊ သငတ်ိ6အ့ား bကားေြပာေသာအခါ၊ ငါတိ6သ့ည ်ပရိယာယ<်0င် ့ြပငဆ်ငေ်သာ 

ဒ�ာရီ စကားကိ6မလိ6က၊် ဘ6နး်အာ<6ေဘာ်ေတာ်ကိ6 ကိ6ယတ်ိ6ငြ်မငေ်သာသNြဖစb်က၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာအန်ဖလ ်၈:၃၁ - စငစ်စေ်သာ်ကား၎ငး်တိ6ေ့/0 Rဝယင်ါအ/0ငြ်မတ၏်ကျမ်းဂနလ်ာေဒသနာေတာ် 
များ ကိ6 ရွတဖ်တ၍် ြပခဲပ့ါလdင၊်၎ငး်တိ6က့ငါတိ6သ့ညအ်မ0နပ်င(်ဤသညတ်ိ6က့ိ6အဖနတ်လလဲ)ဲbကား 
ခဲဖ့Nးbကေချ]ပီ။ ငါတိ6သ့ည ်အလိ6/0ိလdင ်ငါတိ6သ့ညလ်ညး်ဤအတိ6ငး်ပင ်ဧကနမ်လွ ဲ(စကီံ6း) ေြပာ 

ဆိ6<ိ6ငb်ကေပသည။် ဤသညက်ား ေ/0းသNေတာ်ေကာငး်တိ6၏့ ဒ�ာရီပံ6ြပငမ်dသာ 

ြဖစသ်ညဟ်6ေြပာ ဆိ6bကက6နသ်တညး်။ 

မ+တခ်ျက။် ဒ�ာရီအြဖစအ်သံ0းြပ[ထားေ5ကာငး်ပိ0မိ0စပ်ွစွထဲားချကမ်ျားကိ05ကည့်ရန် - စWရဟအ်(ံန်) 

အမ် ၆:၂၅၊ စWရဟန်ဟလ် ်၁၆:၂၄၊ စWရဟမွ်အမိ်*Wးရ် ၂၃:၈၃၊ စWရဟဖ်0ရ်ကန် ၂၅:၄-၅၊ စWရဟန်မ်လ ်၂၇:၆၈၊ 
စWရဟအ်ဟက်ာဖ် ၄၆:၁၇၊ စWရဟက်လမ် ၆၈:၁၅ *+င် ့စWရဟ ်မWတဖ်ွဖီဖီန် ၈၃:၁၃  
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ကေလးငယတ်စဉ်းီအြဖစ ်သခငေ်ယRBသည ်မ+တတ်မ်းထား:+ိေသာ အံ5့သဖွယနိ်မိတ ်

လက]ဏာတစခ်0ခ0ြပ[ခဲ ့ပါသလား။ 
သမ#ာကျမ်းစာ မြပ[ခဲပ့ါ  /  ြပ[ခဲသ့ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၃:၂၁-၂၃ -၂၁ လNအေပါငး်တိ6သ့ညဗ်တ{ ဇံိကိ6ခbံကေသာအခါ၊ေယr\သညလ်ညး် 
ဗတ{ ဇံိကိ6ခေံတာ်မN၍ ....၂၃ထိ6အခါ ေယr\သည ်အ<0စသ်ံ6းဆယခ်န်မ့d/0ိေတာ်မN၏။ 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၂:၉-၁၁ -၉ပွဲအ6ပ်သည ်စပျစရ်ညြ်ဖစေ်စေသာေရကိ6 ြမညး်စမ်း၍၊ ၁၁ထိ6သိ6 ့ 
ေယr\သည ်ေ/0းဦးစာွေသာ ဤနမိိတလ်ကpဏာကိ6ဂါလလိြဲပည၊် ကာန]မိVR၌ြပ၍ မိမိဘ6နး်ေတာ်ကိ6 
ထင/်0ားေစေတာ်မN၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၄၉ -…..(အိ6-အချငး်တိ6 ့)အကk<်6ပ်သည ်ဧကနမ်6ချအသငတ်ိ6ထ့သံိ6အ့သငတ်ိ6 ့ ၏အ/0င ်

ြမတအ်ထေံတာ်မ0 သကေ်သလကpဏာ တနခ်ိ6းြပာဋဟိာများကိ6 အမ0နပ်ငေ်ဆာငယ်Nခဲပ့ါ သည။် 
အကk<်6ပ်သည ်မ6ချဧကန ်အသငတ်ိ6 ့ (ယံ6bကညအ်ံေ့သာင0ာ) r,ံ Rေြမြဖင့ ်င0ကတ်ရိစxာန၏် ပံ6 သ�ာန ်ကဲသ့ိ6 ့ 
င0ကr်6ပ်ြပVလ6ပ်]ပီးေနာက ်ထိ6 ပံ6သ�ာနအ်တငွး်သိ6 ့ မနး်မ\တမ်ည၊် ထိ6အခါ ထိ6င0က ်r6ပ်သည ်

အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏် အမိန ့ေ်တာ်ြဖင့ ်(အသက/်0င၍် ပျံသနး်<ိ6ငေ်သာ ပကတ)ိင0က ်တရိိစxာန ်ြဖစလ်ာအံ။့ 
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၁၀ - ….အိ6- မရ်ယမ်၏သား အစီာ ….. ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်အသင့အ်ား 
‘rNဟ6လ ်က6ဒတွစ်’် ြဖင့ ်ကNညေီထာကမ်ေတာ်မNခဲ၏့။ (၎ငး်ြပင)် အသငသ်ည ်ပ6ခကတ်ငွး်၌ (အမိ 
ရငခ်ငွ၌်)လညး်ေကာငး်၊အသကအ်ရွယe်ကးီြပငး်လာသည့အ်ခါ၌လညး်ေကာငး်၊လNတိ6<့ 0င့(်တစမ်ျိVး 
တစ ်စားတညး်) စကားေြပာဆိ6ခဲ၏့။ ….  
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သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်များကိ0ေရးသားခဲသ့Wများသည ်အမ+န်တကယြ်ဖစပ်ျကခ်ဲေ့သာ 

သမိ0ငး်ဝငအ်ြဖစအ်ပျကမ်ျားြဖစေ်သာ်လညး် ဂျlးဒ�ာရီအြဖစက်ိ0းကားခဲပ့ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မကိ0းကားခဲပ့ါ  /  ကိ0းကားခဲသ့ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တေိမာေသဩဝါဒစာပ�မေစာင ်၁:၄ - ယံ6bကညြ်ခငး်၌တညေ်သာ ဘ6ရားသခင၏် သာသနာေတာ် 
ကိ6 ြပVစ6သညထ်က၊် အချငး်ချငး်ြငငး်ခံ6ြခငး်ကိ6သာ၍ ြပVစ6တတေ်သာ၊ ြပငဆ်င၍် မက6န<်ိ6ငေ်သာ 

ေဆစွFမျိVးဆကစ်ာရငး်များကိ6 ပမာဏမြပVbက<0င်ဟ့N၍၎ငး်၊ သငသ်ည ်

အချိV RေသာသNတိ6က့ိ6ပညတ ်ထား၍…. 

 တေိမာေသဩဝါဒစာဒ0တယိေစာင ်၄:၄ - သမvာတရားကိ6 နားမေထာငဘ်၊ဲ ဒဏ� ာရီစကားကိ6 
နားေထာင ်၍ လွသဲာွးbကလမိ်မ့ည။် 

:+ငေ်ပတR0ဩဝါဒစာဒ0တယိေစာင ်၁:၁၆ - ငါတိ6သ့ြခငေ်ယr\ခရစ၏် တနခ်ိ6းေတာ်ကိ6၎ငး်၊ Zကလာ 

ေတာ်မNြခငး်ကိ6၎ငး်၊ သငတ်ိ6အ့ား bကားေြပာေသာအခါ၊ ငါတိ6သ့ည ်ပရိယာယ<်0င် ့ြပငဆ်ငေ်သာ 

ဒ�ာရီ စကားကိ6မလိ6က၊် ဘ6နး်အာ<6ေဘာ်ေတာ်ကိ6 ကိ6ယတ်ိ6ငြ်မငေ်သာသNြဖစb်က၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာအန်ဖလ ်၈:၃၁ - စငစ်စေ်သာ်ကား၎ငး်တိ6ေ့/0 Rဝယင်ါအ/0ငြ်မတ၏်ကျမ်းဂနလ်ာေဒသနာေတာ် 
များ ကိ6 ရွတဖ်တ၍် ြပခဲပ့ါလdင၊်၎ငး်တိ6က့ငါတိ6သ့ညအ်မ0နပ်င(်ဤသညတ်ိ6က့ိ6အဖနတ်လလဲ)ဲbကား 
ခဲဖ့Nးbကေချ]ပီ။ ငါတိ6သ့ည ်အလိ6/0ိလdင ်ငါတိ6သ့ညလ်ညး်ဤအတိ6ငး်ပင ်ဧကနမ်လွ ဲ(စကီံ6း) ေြပာ 

ဆိ6<ိ6ငb်ကေပသည။် ဤသညက်ား ေ/0းသNေတာ်ေကာငး်တိ6၏့ ဒ�ာရီပံ6ြပငမ်dသာ 

ြဖစသ်ညဟ်6ေြပာ ဆိ6bကက6နသ်တညး်။ 

မ+တခ်ျက။် ဒ�ာရီအြဖစအ်သံ0းြပ[ထားေ5ကာငး်ပိ0မိ0စပ်ွစွထဲားချကမ်ျားကိ05ကည့်ရန် - စWရဟအ်(ံန်) 

အမ် ၆:၂၅၊ စWရဟန်ဟလ် ်၁၆:၂၄၊ စWရဟမွ်အမိ်*Wးရ် ၂၃:၈၃၊ စWရဟဖ်0ရ်ကန် ၂၅:၄-၅၊ စWရဟန်မ်လ ်၂၇:၆၈၊ 
စWရဟအ်ဟက်ာဖ် ၄၆:၁၇၊ စWရဟက်လမ် ၆၈:၁၅ *+င် ့စWရဟ ်မWတဖ်ွဖီဖီန် ၈၃:၁၃  
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ကေလးငယတ်စဉ်းီအြဖစ ်သခငေ်ယRBသည ်မ+တတ်မ်းထား:+ိေသာ အံ5့သဖွယနိ်မိတ ်

လက]ဏာတစခ်0ခ0ြပ[ခဲ ့ပါသလား။ 
သမ#ာကျမ်းစာ မြပ[ခဲပ့ါ  /  ြပ[ခဲသ့ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၃:၂၁-၂၃ -၂၁ လNအေပါငး်တိ6သ့ညဗ်တ{ ဇံိကိ6ခbံကေသာအခါ၊ေယr\သညလ်ညး် 
ဗတ{ ဇံိကိ6ခေံတာ်မN၍ ....၂၃ထိ6အခါ ေယr\သည ်အ<0စသ်ံ6းဆယခ်န်မ့d/0ိေတာမ်N၏။ 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၂:၉-၁၁ -၉ပွဲအ6ပ်သည ်စပျစရ်ညြ်ဖစေ်စေသာေရကိ6 ြမညး်စမ်း၍၊ ၁၁ထိ6သိ6 ့ 
ေယr\သည ်ေ/0းဦးစာွေသာ ဤနမိိတလ်ကpဏာကိ6ဂါလလိြဲပည၊် ကာန]မိVR၌ြပ၍ မိမိဘ6နး်ေတာ်ကိ6 
ထင/်0ားေစေတာ်မN၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၄၉ -…..(အိ6-အချငး်တိ6 ့)အကk<်6ပ်သည ်ဧကနမ်6ချအသငတ်ိ6ထ့သံိ6အ့သငတ်ိ6 ့ ၏အ/0င ်

ြမတအ်ထေံတာ်မ0 သကေ်သလကpဏာ တနခ်ိ6းြပာဋဟိာများကိ6 အမ0နပ်ငေ်ဆာငယ်Nခဲပ့ါ သည။် 
အကk<်6ပ်သည ်မ6ချဧကန ်အသငတ်ိ6 ့ (ယံ6bကညအ်ံေ့သာင0ာ) r,ံ Rေြမြဖင့ ်င0ကတ်ရိစxာန၏် ပံ6 သ�ာန ်ကဲသ့ိ6 ့ 
င0ကr်6ပ်ြပVလ6ပ်]ပီးေနာက ်ထိ6 ပံ6သ�ာနအ်တငွး်သိ6 ့ မနး်မ\တမ်ည၊် ထိ6အခါ ထိ6င0က ်r6ပ်သည ်

အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏် အမိန ့ေ်တာ်ြဖင့ ်(အသက/်0င၍် ပျံသနး်<ိ6ငေ်သာ ပကတ)ိင0က ်တရိိစxာန ်ြဖစလ်ာအံ။့ 
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၁၀ - ….အိ6- မရ်ယမ်၏သား အစီာ ….. ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်အသင့အ်ား 
‘rNဟ6လ ်က6ဒတွစ်’် ြဖင့ ်ကNညေီထာကမ်ေတာ်မNခဲ၏့။ (၎ငး်ြပင)် အသငသ်ည ်ပ6ခကတ်ငွး်၌ (အမိ 
ရငခ်ငွ၌်)လညး်ေကာငး်၊အသကအ်ရွယe်ကးီြပငး်လာသည့အ်ခါ၌လညး်ေကာငး်၊လNတိ6<့ 0င့(်တစမ်ျိVး 
တစ ်စားတညး်) စကားေြပာဆိ6ခဲ၏့။ ….  
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သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်များကိ0ေရးသားခဲသ့Wများသည ်အမ+န်တကယြ်ဖစပ်ျကခ်ဲေ့သာ 

သမိ0ငး်ဝငအ်ြဖစအ်ပျကမ်ျားြဖစေ်သာ်လညး် ဂျlးဒ�ာရီအြဖစက်ိ0းကားခဲပ့ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မကိ0းကားခဲပ့ါ  /  ကိ0းကားခဲသ့ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တေိမာေသဩဝါဒစာပ�မေစာင ်၁:၄ - ယံ6bကညြ်ခငး်၌တညေ်သာ ဘ6ရားသခင၏် သာသနာေတာ် 
ကိ6 ြပVစ6သညထ်က၊် အချငး်ချငး်ြငငး်ခံ6ြခငး်ကိ6သာ၍ ြပVစ6တတေ်သာ၊ ြပငဆ်င၍် မက6န<်ိ6ငေ်သာ 

ေဆစွFမျိVးဆကစ်ာရငး်များကိ6 ပမာဏမြပVbက<0င်ဟ့N၍၎ငး်၊ သငသ်ည ်

အချိV RေသာသNတိ6က့ိ6ပညတ ်ထား၍…. 

 တေိမာေသဩဝါဒစာဒ0တယိေစာင ်၄:၄ - သမvာတရားကိ6 နားမေထာငဘ်၊ဲ ဒဏ� ာရီစကားကိ6 
နားေထာင ်၍ လွသဲာွးbကလမိ်မ့ည။် 

:+ငေ်ပတR0ဩဝါဒစာဒ0တယိေစာင ်၁:၁၆ - ငါတိ6သ့ြခငေ်ယr\ခရစ၏် တနခ်ိ6းေတာ်ကိ6၎ငး်၊ Zကလာ 

ေတာ်မNြခငး်ကိ6၎ငး်၊ သငတ်ိ6အ့ား bကားေြပာေသာအခါ၊ ငါတိ6သ့ည ်ပရိယာယ<်0င် ့ြပငဆ်ငေ်သာ 

ဒ�ာရီ စကားကိ6မလိ6က၊် ဘ6နး်အာ<6ေဘာ်ေတာ်ကိ6 ကိ6ယတ်ိ6ငြ်မငေ်သာသNြဖစb်က၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာအန်ဖလ ်၈:၃၁ - စငစ်စေ်သာ်ကား၎ငး်တိ6ေ့/0 Rဝယင်ါအ/0ငြ်မတ၏်ကျမ်းဂနလ်ာေဒသနာေတာ် 
များ ကိ6 ရွတဖ်တ၍် ြပခဲပ့ါလdင၊်၎ငး်တိ6က့ငါတိ6သ့ညအ်မ0နပ်င(်ဤသညတ်ိ6က့ိ6အဖနတ်လလဲ)ဲbကား 
ခဲဖ့Nးbကေချ]ပီ။ ငါတိ6သ့ည ်အလိ6/0ိလdင ်ငါတိ6သ့ညလ်ညး်ဤအတိ6ငး်ပင ်ဧကနမ်လွ ဲ(စကီံ6း) ေြပာ 

ဆိ6<ိ6ငb်ကေပသည။် ဤသညက်ား ေ/0းသNေတာ်ေကာငး်တိ6၏့ ဒ�ာရီပံ6ြပငမ်dသာ 

ြဖစသ်ညဟ်6ေြပာ ဆိ6bကက6နသ်တညး်။ 

မ+တခ်ျက။် ဒ�ာရီအြဖစအ်သံ0းြပ[ထားေ5ကာငး်ပိ0မိ0စပ်ွစွထဲားချကမ်ျားကိ05ကည့်ရန် - စWရဟအ်(ံန်) 

အမ် ၆:၂၅၊ စWရဟန်ဟလ် ်၁၆:၂၄၊ စWရဟမွ်အမိ်*Wးရ် ၂၃:၈၃၊ စWရဟဖ်0ရ်ကန် ၂၅:၄-၅၊ စWရဟန်မ်လ ်၂၇:၆၈၊ 
စWရဟအ်ဟက်ာဖ် ၄၆:၁၇၊ စWရဟက်လမ် ၆၈:၁၅ *+င် ့စWရဟ ်မWတဖ်ွဖီဖီန် ၈၃:၁၃  
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ကေလးငယတ်စဉ်းီအြဖစ ်သခငေ်ယRBသည ်မ+တတ်မ်းထား:+ိေသာ အံ5့သဖွယနိ်မိတ ်

လက]ဏာတစခ်0ခ0ြပ[ခဲ ့ပါသလား။ 
သမ#ာကျမ်းစာ မြပ[ခဲပ့ါ  /  ြပ[ခဲသ့ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၃:၂၁-၂၃ -၂၁ လNအေပါငး်တိ6သ့ညဗ်တ{ ဇံိကိ6ခbံကေသာအခါ၊ေယr\သညလ်ညး် 
ဗတ{ ဇံိကိ6ခေံတာ်မN၍ ....၂၃ထိ6အခါ ေယr\သည ်အ<0စသ်ံ6းဆယခ်န်မ့d/0ိေတာ်မN၏။ 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၂:၉-၁၁ -၉ပွဲအ6ပ်သည ်စပျစရ်ညြ်ဖစေ်စေသာေရကိ6 ြမညး်စမ်း၍၊ ၁၁ထိ6သိ6 ့ 
ေယr\သည ်ေ/0းဦးစာွေသာ ဤနမိိတလ်ကpဏာကိ6ဂါလလိြဲပည၊် ကာန]မိVR၌ြပ၍ မိမိဘ6နး်ေတာ်ကိ6 
ထင/်0ားေစေတာ်မN၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၄၉ -…..(အိ6-အချငး်တိ6 ့)အကk<်6ပ်သည ်ဧကနမ်6ချအသငတ်ိ6ထ့သံိ6အ့သငတ်ိ6 ့ ၏အ/0င ်

ြမတအ်ထေံတာ်မ0 သကေ်သလကpဏာ တနခ်ိ6းြပာဋဟိာများကိ6 အမ0နပ်ငေ်ဆာငယ်Nခဲပ့ါ သည။် 
အကk<်6ပ်သည ်မ6ချဧကန ်အသငတ်ိ6 ့ (ယံ6bကညအ်ံေ့သာင0ာ) r,ံ Rေြမြဖင့ ်င0ကတ်ရိစxာန၏် ပံ6 သ�ာန ်ကဲသ့ိ6 ့ 
င0ကr်6ပ်ြပVလ6ပ်]ပီးေနာက ်ထိ6 ပံ6သ�ာနအ်တငွး်သိ6 ့ မနး်မ\တမ်ည၊် ထိ6အခါ ထိ6င0က ်r6ပ်သည ်

အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏် အမိန ့ေ်တာ်ြဖင့ ်(အသက/်0င၍် ပျံသနး်<ိ6ငေ်သာ ပကတ)ိင0က ်တရိိစxာန ်ြဖစလ်ာအံ။့ 
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၁၀ - ….အိ6- မရ်ယမ်၏သား အစီာ ….. ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်အသင့အ်ား 
‘rNဟ6လ ်က6ဒတွစ်’် ြဖင့ ်ကNညေီထာကမ်ေတာ်မNခဲ၏့။ (၎ငး်ြပင)် အသငသ်ည ်ပ6ခကတ်ငွး်၌ (အမိ 
ရငခ်ငွ၌်)လညး်ေကာငး်၊အသကအ်ရွယe်ကးီြပငး်လာသည့အ်ခါ၌လညး်ေကာငး်၊လNတိ6<့ 0င့(်တစမ်ျိVး 
တစ ်စားတညး်) စကားေြပာဆိ6ခဲ၏့။ ….  
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သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းစာအ0ပ်များကိ0ေရးသားခဲသ့Wများသည ်အမ+န်တကယြ်ဖစပ်ျကခ်ဲေ့သာ 

သမိ0ငး်ဝငအ်ြဖစအ်ပျကမ်ျားြဖစေ်သာ်လညး် ဂျlးဒ�ာရီအြဖစက်ိ0းကားခဲပ့ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မကိ0းကားခဲပ့ါ  /  ကိ0းကားခဲသ့ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တေိမာေသဩဝါဒစာပ�မေစာင ်၁:၄ - ယံ6bကညြ်ခငး်၌တညေ်သာ ဘ6ရားသခင၏် သာသနာေတာ် 
ကိ6 ြပVစ6သညထ်က၊် အချငး်ချငး်ြငငး်ခံ6ြခငး်ကိ6သာ၍ ြပVစ6တတေ်သာ၊ ြပငဆ်င၍် မက6န<်ိ6ငေ်သာ 

ေဆစွFမျိVးဆကစ်ာရငး်များကိ6 ပမာဏမြပVbက<0င်ဟ့N၍၎ငး်၊ သငသ်ည ်

အချိV RေသာသNတိ6က့ိ6ပညတ ်ထား၍…. 

 တေိမာေသဩဝါဒစာဒ0တယိေစာင ်၄:၄ - သမvာတရားကိ6 နားမေထာငဘ်၊ဲ ဒဏ� ာရီစကားကိ6 
နားေထာင ်၍ လွသဲာွးbကလမိ်မ့ည။် 

:+ငေ်ပတR0ဩဝါဒစာဒ0တယိေစာင ်၁:၁၆ - ငါတိ6သ့ြခငေ်ယr\ခရစ၏် တနခ်ိ6းေတာ်ကိ6၎ငး်၊ Zကလာ 

ေတာ်မNြခငး်ကိ6၎ငး်၊ သငတ်ိ6အ့ား bကားေြပာေသာအခါ၊ ငါတိ6သ့ည ်ပရိယာယ<်0င် ့ြပငဆ်ငေ်သာ 

ဒ�ာရီ စကားကိ6မလိ6က၊် ဘ6နး်အာ<6ေဘာ်ေတာ်ကိ6 ကိ6ယတ်ိ6ငြ်မငေ်သာသNြဖစb်က၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရာအန်ဖလ ်၈:၃၁ - စငစ်စေ်သာ်ကား၎ငး်တိ6ေ့/0 Rဝယင်ါအ/0ငြ်မတ၏်ကျမ်းဂနလ်ာေဒသနာေတာ် 
များ ကိ6 ရွတဖ်တ၍် ြပခဲပ့ါလdင၊်၎ငး်တိ6က့ငါတိ6သ့ညအ်မ0နပ်င(်ဤသညတ်ိ6က့ိ6အဖနတ်လလဲ)ဲbကား 
ခဲဖ့Nးbကေချ]ပီ။ ငါတိ6သ့ည ်အလိ6/0ိလdင ်ငါတိ6သ့ညလ်ညး်ဤအတိ6ငး်ပင ်ဧကနမ်လွ ဲ(စကီံ6း) ေြပာ 

ဆိ6<ိ6ငb်ကေပသည။် ဤသညက်ား ေ/0းသNေတာ်ေကာငး်တိ6၏့ ဒ�ာရီပံ6ြပငမ်dသာ 

ြဖစသ်ညဟ်6ေြပာ ဆိ6bကက6နသ်တညး်။ 

မ+တခ်ျက။် ဒ�ာရီအြဖစအ်သံ0းြပ[ထားေ5ကာငး်ပိ0မိ0စပ်ွစွထဲားချကမ်ျားကိ05ကည့်ရန် - စWရဟအ်(ံန်) 

အမ် ၆:၂၅၊ စWရဟန်ဟလ် ်၁၆:၂၄၊ စWရဟမွ်အမိ်*Wးရ် ၂၃:၈၃၊ စWရဟဖ်0ရ်ကန် ၂၅:၄-၅၊ စWရဟန်မ်လ ်၂၇:၆၈၊ 
စWရဟအ်ဟက်ာဖ် ၄၆:၁၇၊ စWရဟက်လမ် ၆၈:၁၅ *+င် ့စWရဟ ်မWတဖ်ွဖီဖီန် ၈၃:၁၃  
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ကေလးငယတ်စဉ်းီအြဖစ ်သခငေ်ယRBသည ်မ+တတ်မ်းထား:+ိေသာ အံ5့သဖွယနိ်မိတ ်

လက]ဏာတစခ်0ခ0ြပ[ခဲ ့ပါသလား။ 
သမ#ာကျမ်းစာ မြပ[ခဲပ့ါ  /  ြပ[ခဲသ့ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

:+ငလ်0ကာခရစဝ်င ်၃:၂၁-၂၃ -၂၁ လNအေပါငး်တိ6သ့ညဗ်တ{ ဇံိကိ6ခbံကေသာအခါ၊ေယr\သညလ်ညး် 
ဗတ{ ဇံိကိ6ခေံတာ်မN၍ ....၂၃ထိ6အခါ ေယr\သည ်အ<0စသ်ံ6းဆယခ်န်မ့d/0ိေတာမ်N၏။ 

:+ငေ်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၂:၉-၁၁ -၉ပွဲအ6ပ်သည ်စပျစရ်ညြ်ဖစေ်စေသာေရကိ6 ြမညး်စမ်း၍၊ ၁၁ထိ6သိ6 ့ 
ေယr\သည ်ေ/0းဦးစာွေသာ ဤနမိိတလ်ကpဏာကိ6ဂါလလိြဲပည၊် ကာန]မိVR၌ြပ၍ မိမိဘ6နး်ေတာ်ကိ6 
ထင/်0ားေစေတာ်မN၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၄၉ -…..(အိ6-အချငး်တိ6 ့)အကk<်6ပ်သည ်ဧကနမ်6ချအသငတ်ိ6ထ့သံိ6အ့သငတ်ိ6 ့ ၏အ/0င ်

ြမတအ်ထေံတာ်မ0 သကေ်သလကpဏာ တနခ်ိ6းြပာဋဟိာများကိ6 အမ0နပ်ငေ်ဆာငယ်Nခဲပ့ါ သည။် 
အကk<်6ပ်သည ်မ6ချဧကန ်အသငတ်ိ6 ့ (ယံ6bကညအ်ံေ့သာင0ာ) r,ံ Rေြမြဖင့ ်င0ကတ်ရိစxာန၏် ပံ6 သ�ာန ်ကဲသ့ိ6 ့ 
င0ကr်6ပ်ြပVလ6ပ်]ပီးေနာက ်ထိ6 ပံ6သ�ာနအ်တငွး်သိ6 ့ မနး်မ\တမ်ည၊် ထိ6အခါ ထိ6င0က ်r6ပ်သည ်

အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏် အမိန ့ေ်တာ်ြဖင့ ်(အသက/်0င၍် ပျံသနး်<ိ6ငေ်သာ ပကတ)ိင0က ်တရိိစxာန ်ြဖစလ်ာအံ။့ 
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၁၀ - ….အိ6- မရ်ယမ်၏သား အစီာ ….. ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်အသင့အ်ား 
‘rNဟ6လ ်က6ဒတွစ်’် ြဖင့ ်ကNညေီထာကမ်ေတာ်မNခဲ၏့။ (၎ငး်ြပင)် အသငသ်ည ်ပ6ခကတ်ငွး်၌ (အမိ 
ရငခ်ငွ၌်)လညး်ေကာငး်၊အသကအ်ရွယe်ကးီြပငး်လာသည့အ်ခါ၌လညး်ေကာငး်၊လNတိ6<့ 0င့(်တစမ်ျိVး 
တစ ်စားတညး်) စကားေြပာဆိ6ခဲ၏့။ ….  
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အမျိ[းသားခ0*+စဉ်းီ*+င်ေ့ခွးတစေ်ကာငတ်ိ0သ့ည ်ဥမငတ်စခ်0အတငွး်တငွ ်*+စေ်ပါငး်(၃၀၉)*+စ ်

အပ်ိေပျာ်`ပီးေနာက ်အမ+န်တကယ*်ိ0းထလာခဲပ့ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မဟ0တပ်ါ  /  ဟ0တသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တေိမာေသဩဝါဒစာပ�မေစာင ်၄:၇ -မိနး်မအိ6ေြပာတတေ်သာ တရားမဲြ့ဖစေ်သာ ဒ�ာရီစကား 
ကိ6 ပယ/်0ား၍ ဘ6ရားဝတ၌် ေမွRေလျာ်ြခငး်အားြဖင် ့ကိ6ယက်ိ6ကိ6ယဆ်ံ6းမေလာ။့ 

တတိ0ဩဝါဒစာ ၁:၁၄-အမ\မထားဘယဲံ6bကညြ်ခငး်အမ\၌ စငb်ကယေ်စြခငး်င0ါ၊ သNတိ6က့ိ6 ကျပ်တညး် 
စာွ ဆံ6းမြပစတ်ငေ်လာ။့  
 တေိမာေသဩဝါဒစာဒ0တယိေစာင ်၄:၄ - သမvာတရားကိ6 နားမေထာငဘ်၊ဲ ဒဏ� ာရီစကားကိ6 နား 
ေထာင၍် လွသဲာွးbကလမိ်မ့ည။်  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွကဟဖ်် ၁၈:၉-၂၅- ၉ဧကနစ်ငစ်စဥ်မငလ်ိ6ဏေ်ခါငး်တငွခ်ိ6(ေအာငး်ခဲ)့သNတိ6သ့ညေ်ရးသား 
ထားေသာသငပ်6နး်/0ငတ်ိ6<့ 0င့ ်ရကမီ်]မိV Rသားတိ6သ့ည ်ငါအ/0ငြ်မတ၏် သကေ်သ လကpဏာများ အ 

နက ်ထNးဆနး်အံဖ့ွယြ်ဖစသ်ညဟ်6 အသငထ်ငမ်0တေ်လသေလာ။့ ၂၅ စငစ်စ ်(ယငး်လ6လင)် တိ6သ့ည ်

မိမိတိ6၏့ဥမငလ်ိ6ဏေ်ခါငး်တငွ ်တိ6<0စေ်ပါငး်သံ6းရာ<0င့က်ိ6း<0စ ်တိ6ငတ်ိ6င ်ေနခဲb့ကက6န၏်။ 

မ+တခ်ျက။် ဤပံ0ြပင၏်အေစာဆံ0းဗား:+ငး်သည ်Sarung ၏ယာက0ပ်အမျိ[း(စ ီ၄၅၀-၅၂၁) *+င် ့Tours 

၏ ဂရကဂိ်0ရီ (၅၃၈-၅၉၄ ေအဒ)ီ တိ0တ့ငွေ်ပ�ထကွလ်ာသည။် ဝီကပီီးဒးီယား - ဧဖက၏် 

အပ်ိေပျာ်ေသာခ0*+စေ်ဖာ် 
၁၉၈။.  198 

ေ:+ာလမ0န်သည ်စစတ်ိ0ကရ်န်အတကွ ်နတဆ်ိ0းတစတ်ပ်၊ လWသားများ*+င်င့ +ကမ်ျားကိ0 အမ+န် 

တကယအ်တWတက ွစ0Rံ0 းခဲပ့ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မစ0Rံ0 းခဲပ့ါ  /  စ0Rံ0 းခဲသ့ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တေိမာေသဩဝါဒစာပ�မေစာင ်၄:၇ - မိနး်မအိ6ေြပာတတေ်သာ တရားမဲြ့ဖစေ်သာ ဒ�ာရီစကား 
ကိ6 ပယ/်0ား၍ ဘ6ရားဝတ၌် ေမွRေလျာ်ြခငး်အားြဖင် ့ကိ6ယက်ိ6ကိ6ယဆ်ံ6းမေလာ။့ 

တေိမာေသဩဝါဒစာဒ0တယိေစာင ်၄:၄ - သမvာတရားကိ6 နားမေထာငဘ်၊ဲ ဒဏ� ာရီစကားကိ6 နား 
ေထာင၍် လွသဲာွးbကလမိ်မ့ည။်  

:+ငေ်ပတR0ဩဝါဒစာဒ0တယိေစာင ်၁:၁၆ - ငါတိ6သ့ြခငေ်ယr\ခရစ၏် တနခ်ိ6းေတာ်ကိ6၎ငး်၊Zကလာ 

ေတာ်မNြခငး်ကိ6၎ငး်၊ သငတ်ိ6အ့ား bကားေြပာေသာအခါ၊ ငါတိ6သ့ည ်ပရိယာယ<်0င် ့ြပငဆ်ငေ်သာ 

ဒ�ာရီ စကားကိ6မလိ6က၊် ဘ6နး်အာ<6ေဘာ်ေတာ်ကိ6 ကိ6ယတ်ိ6ငြ်မငေ်သာသNြဖစb်က၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟန်မ်လ ်၂၇:၁၇ - ….စ6လိ6ငမ်ာန၏်အဖိ6 ့ ထိ6စ6လိ6ငမ်ာန၏်ဗိ6လေ်ြခများကိ6 ဂျင(်န)်သတ{ ဝါတိ6 ့ အ 

နကမ်0လညး်ေကာငး်၊ လNတိ6အ့နကမ်0လညး်ေကာငး်၊ င0ကသ်တ{ ဝါ တိ6အ့နကမ်0လညး်ေကာငး်၊ စ6rံ6 း 
ေစြခငး်ကိ6 ခခံဲb့ကရက6န၏်။တဖနထ်ိ6ဗိ6လေ်ြခတိ6မ့0ာ(စနစတ်ကျစတီနး်ချီတက<်ိ6ငb်ကအံေ့သာင0ာ) 

တားြမစ ်ြခငး်ကိ6ပင ်ခbံကရက6န၏်။ 

မ+တခ်ျက။် စWရဟန်မ်လ ်၂၇: ၁၅-၄၄ :+ိ ေ:+ာလမ0န်မငး်�ကးီ၊ 
င+က*်+င်ေ့:+ဘဘ0ရငမ်တိ0၏့အေ5ကာငး် သည ်ဂျlးဒ�ာရီတစခ်0 ြဖစ်̀ ပီး ဧသတာ ၂ ရာစ0 ေအဒ၏ီ 

၂ Targum မ+ ယWထားြခငး်ြဖစသ်ည။် 
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အမျိ[းသားခ0*+စဉ်းီ*+င်ေ့ခွးတစေ်ကာငတ်ိ0သ့ည ်ဥမငတ်စခ်0အတငွး်တငွ ်*+စေ်ပါငး်(၃၀၉)*+စ ်

အပ်ိေပျာ်`ပီးေနာက ်အမ+န်တကယ*်ိ0းထလာခဲပ့ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မဟ0တပ်ါ  /  ဟ0တသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တေိမာေသဩဝါဒစာပ�မေစာင ်၄:၇ -မိနး်မအိ6ေြပာတတေ်သာ တရားမဲြ့ဖစေ်သာ ဒ�ာရီစကား 
ကိ6 ပယ/်0ား၍ ဘ6ရားဝတ၌် ေမွRေလျာ်ြခငး်အားြဖင် ့ကိ6ယက်ိ6ကိ6ယဆ်ံ6းမေလာ။့ 

တတိ0ဩဝါဒစာ ၁:၁၄-အမ\မထားဘယဲံ6bကညြ်ခငး်အမ\၌ စငb်ကယေ်စြခငး်င0ါ၊ သNတိ6က့ိ6 ကျပ်တညး် 
စာွ ဆံ6းမြပစတ်ငေ်လာ။့  
 တေိမာေသဩဝါဒစာဒ0တယိေစာင ်၄:၄ - သမvာတရားကိ6 နားမေထာငဘ်၊ဲ ဒဏ� ာရီစကားကိ6 နား 
ေထာင၍် လွသဲာွးbကလမိ်မ့ည။်  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွကဟဖ်် ၁၈:၉-၂၅- ၉ဧကနစ်ငစ်စဥ်မငလ်ိ6ဏေ်ခါငး်တငွခ်ိ6(ေအာငး်ခဲ)့သNတိ6သ့ညေ်ရးသား 
ထားေသာသငပ်6နး်/0ငတ်ိ6<့ 0င့ ်ရကမီ်]မိV Rသားတိ6သ့ည ်ငါအ/0ငြ်မတ၏် သကေ်သ လကpဏာများ အ 

နက ်ထNးဆနး်အံဖ့ွယြ်ဖစသ်ညဟ်6 အသငထ်ငမ်0တေ်လသေလာ။့ ၂၅ စငစ်စ ်(ယငး်လ6လင)် တိ6သ့ည ်

မိမိတိ6၏့ဥမငလ်ိ6ဏေ်ခါငး်တငွ ်တိ6<0စေ်ပါငး်သံ6းရာ<0င့က်ိ6း<0စ ်တိ6ငတ်ိ6င ်ေနခဲb့ကက6န၏်။ 

မ+တခ်ျက။် ဤပံ0ြပင၏်အေစာဆံ0းဗား:+ငး်သည ်Sarung ၏ယာက0ပ်အမျိ[း(စ ီ၄၅၀-၅၂၁) *+င် ့Tours 

၏ ဂရကဂိ်0ရီ (၅၃၈-၅၉၄ ေအဒ)ီ တိ0တ့ငွေ်ပ�ထကွလ်ာသည။် ဝီကပီီးဒးီယား - ဧဖက၏် 

အပ်ိေပျာ်ေသာခ0*+စေ်ဖာ် 
၁၉၈။.  198 

ေ:+ာလမ0န်သည ်စစတ်ိ0ကရ်န်အတကွ ်နတဆ်ိ0းတစတ်ပ်၊ လWသားများ*+င်င့ +ကမ်ျားကိ0 အမ+န် 

တကယအ်တWတက ွစ0Rံ0 းခဲပ့ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မစ0Rံ0 းခဲပ့ါ  /  စ0Rံ0 းခဲသ့ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တေိမာေသဩဝါဒစာပ�မေစာင ်၄:၇ - မိနး်မအိ6ေြပာတတေ်သာ တရားမဲြ့ဖစေ်သာ ဒ�ာရီစကား 
ကိ6 ပယ/်0ား၍ ဘ6ရားဝတ၌် ေမွRေလျာ်ြခငး်အားြဖင် ့ကိ6ယက်ိ6ကိ6ယဆ်ံ6းမေလာ။့ 

တေိမာေသဩဝါဒစာဒ0တယိေစာင ်၄:၄ - သမvာတရားကိ6 နားမေထာငဘ်၊ဲ ဒဏ� ာရီစကားကိ6 နား 
ေထာင၍် လွသဲာွးbကလမိ်မ့ည။်  

:+ငေ်ပတR0ဩဝါဒစာဒ0တယိေစာင ်၁:၁၆ - ငါတိ6သ့ြခငေ်ယr\ခရစ၏် တနခ်ိ6းေတာ်ကိ6၎ငး်၊Zကလာ 

ေတာ်မNြခငး်ကိ6၎ငး်၊ သငတ်ိ6အ့ား bကားေြပာေသာအခါ၊ ငါတိ6သ့ည ်ပရိယာယ<်0င် ့ြပငဆ်ငေ်သာ 

ဒ�ာရီ စကားကိ6မလိ6က၊် ဘ6နး်အာ<6ေဘာ်ေတာ်ကိ6 ကိ6ယတ်ိ6ငြ်မငေ်သာသNြဖစb်က၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟန်မ်လ ်၂၇:၁၇ - ….စ6လိ6ငမ်ာန၏်အဖိ6 ့ ထိ6စ6လိ6ငမ်ာန၏်ဗိ6လေ်ြခများကိ6 ဂျင(်န)်သတ{ ဝါတိ6 ့ အ 

နကမ်0လညး်ေကာငး်၊ လNတိ6အ့နကမ်0လညး်ေကာငး်၊ င0ကသ်တ{ ဝါ တိ6အ့နကမ်0လညး်ေကာငး်၊ စ6rံ6 း 
ေစြခငး်ကိ6 ခခံဲb့ကရက6န၏်။တဖနထ်ိ6ဗိ6လေ်ြခတိ6မ့0ာ(စနစတ်ကျစတီနး်ချီတက<်ိ6ငb်ကအံေ့သာင0ာ) 

တားြမစ ်ြခငး်ကိ6ပင ်ခbံကရက6န၏်။ 

မ+တခ်ျက။် စWရဟန်မ်လ ်၂၇: ၁၅-၄၄ :+ိ ေ:+ာလမ0န်မငး်�ကးီ၊ 
င+က*်+င်ေ့:+ဘဘ0ရငမ်တိ0၏့အေ5ကာငး် သည ်ဂျlးဒ�ာရီတစခ်0 ြဖစ်̀ ပီး ဧသတာ ၂ ရာစ0 ေအဒ၏ီ 

၂ Targum မ+ ယWထားြခငး်ြဖစသ်ည။် 
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အမျိ[းသားခ0*+စဉ်းီ*+င်ေ့ခွးတစေ်ကာငတ်ိ0သ့ည ်ဥမငတ်စခ်0အတငွး်တငွ ်*+စေ်ပါငး်(၃၀၉)*+စ ်

အပ်ိေပျာ်`ပီးေနာက ်အမ+န်တကယ*်ိ0းထလာခဲပ့ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မဟ0တပ်ါ  /  ဟ0တသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တေိမာေသဩဝါဒစာပ�မေစာင ်၄:၇ -မိနး်မအိ6ေြပာတတေ်သာ တရားမဲြ့ဖစေ်သာ ဒ�ာရီစကား 
ကိ6 ပယ/်0ား၍ ဘ6ရားဝတ၌် ေမွRေလျာ်ြခငး်အားြဖင် ့ကိ6ယက်ိ6ကိ6ယဆ်ံ6းမေလာ။့ 

တတိ0ဩဝါဒစာ ၁:၁၄-အမ\မထားဘယဲံ6bကညြ်ခငး်အမ\၌ စငb်ကယေ်စြခငး်င0ါ၊ သNတိ6က့ိ6 ကျပ်တညး် 
စာွ ဆံ6းမြပစတ်ငေ်လာ။့  
 တေိမာေသဩဝါဒစာဒ0တယိေစာင ်၄:၄ - သမvာတရားကိ6 နားမေထာငဘ်၊ဲ ဒဏ� ာရီစကားကိ6 နား 
ေထာင၍် လွသဲာွးbကလမိ်မ့ည။်  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွကဟဖ်် ၁၈:၉-၂၅- ၉ဧကနစ်ငစ်စဥ်မငလ်ိ6ဏေ်ခါငး်တငွခ်ိ6(ေအာငး်ခဲ)့သNတိ6သ့ညေ်ရးသား 
ထားေသာသငပ်6နး်/0ငတ်ိ6<့ 0င့ ်ရကမီ်]မိV Rသားတိ6သ့ည ်ငါအ/0ငြ်မတ၏် သကေ်သ လကpဏာများ အ 

နက ်ထNးဆနး်အံဖ့ွယြ်ဖစသ်ညဟ်6 အသငထ်ငမ်0တေ်လသေလာ။့ ၂၅ စငစ်စ ်(ယငး်လ6လင)် တိ6သ့ည ်

မိမိတိ6၏့ဥမငလ်ိ6ဏေ်ခါငး်တငွ ်တိ6<0စေ်ပါငး်သံ6းရာ<0င့က်ိ6း<0စ ်တိ6ငတ်ိ6င ်ေနခဲb့ကက6န၏်။ 

မ+တခ်ျက။် ဤပံ0ြပင၏်အေစာဆံ0းဗား:+ငး်သည ်Sarung ၏ယာက0ပ်အမျိ[း(စ ီ၄၅၀-၅၂၁) *+င် ့Tours 

၏ ဂရကဂိ်0ရီ (၅၃၈-၅၉၄ ေအဒ)ီ တိ0တ့ငွေ်ပ�ထကွလ်ာသည။် ဝီကပီီးဒးီယား - ဧဖက၏် 

အပ်ိေပျာ်ေသာခ0*+စေ်ဖာ် 
၁၉၈။.  198 

ေ:+ာလမ0န်သည ်စစတ်ိ0ကရ်န်အတကွ ်နတဆ်ိ0းတစတ်ပ်၊ လWသားများ*+င်င့ +ကမ်ျားကိ0 အမ+န် 

တကယအ်တWတက ွစ0Rံ0 းခဲပ့ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မစ0Rံ0 းခဲပ့ါ  /  စ0Rံ0 းခဲသ့ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တေိမာေသဩဝါဒစာပ�မေစာင ်၄:၇ - မိနး်မအိ6ေြပာတတေ်သာ တရားမဲြ့ဖစေ်သာ ဒ�ာရီစကား 
ကိ6 ပယ/်0ား၍ ဘ6ရားဝတ၌် ေမွRေလျာ်ြခငး်အားြဖင် ့ကိ6ယက်ိ6ကိ6ယဆ်ံ6းမေလာ။့ 

တေိမာေသဩဝါဒစာဒ0တယိေစာင ်၄:၄ - သမvာတရားကိ6 နားမေထာငဘ်၊ဲ ဒဏ� ာရီစကားကိ6 နား 
ေထာင၍် လွသဲာွးbကလမိ်မ့ည။်  

:+ငေ်ပတR0ဩဝါဒစာဒ0တယိေစာင ်၁:၁၆ - ငါတိ6သ့ြခငေ်ယr\ခရစ၏် တနခ်ိ6းေတာ်ကိ6၎ငး်၊Zကလာ 

ေတာ်မNြခငး်ကိ6၎ငး်၊ သငတ်ိ6အ့ား bကားေြပာေသာအခါ၊ ငါတိ6သ့ည ်ပရိယာယ<်0င် ့ြပငဆ်ငေ်သာ 

ဒ�ာရီ စကားကိ6မလိ6က၊် ဘ6နး်အာ<6ေဘာ်ေတာ်ကိ6 ကိ6ယတ်ိ6ငြ်မငေ်သာသNြဖစb်က၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟန်မ်လ ်၂၇:၁၇ - ….စ6လိ6ငမ်ာန၏်အဖိ6 ့ ထိ6စ6လိ6ငမ်ာန၏်ဗိ6လေ်ြခများကိ6 ဂျင(်န)်သတ{ ဝါတိ6 ့ အ 

နကမ်0လညး်ေကာငး်၊ လNတိ6အ့နကမ်0လညး်ေကာငး်၊ င0ကသ်တ{ ဝါ တိ6အ့နကမ်0လညး်ေကာငး်၊ စ6rံ6 း 
ေစြခငး်ကိ6 ခခံဲb့ကရက6န၏်။တဖနထ်ိ6ဗိ6လေ်ြခတိ6မ့0ာ(စနစတ်ကျစတီနး်ချီတက<်ိ6ငb်ကအံေ့သာင0ာ) 

တားြမစ ်ြခငး်ကိ6ပင ်ခbံကရက6န၏်။ 

မ+တခ်ျက။် စWရဟန်မ်လ ်၂၇: ၁၅-၄၄ :+ိ ေ:+ာလမ0န်မငး်�ကးီ၊ 
င+က*်+င်ေ့:+ဘဘ0ရငမ်တိ0၏့အေ5ကာငး် သည ်ဂျlးဒ�ာရီတစခ်0 ြဖစ်̀ ပီး ဧသတာ ၂ ရာစ0 ေအဒ၏ီ 

၂ Targum မ+ ယWထားြခငး်ြဖစသ်ည။် 
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အမျိ[းသားခ0*+စဉ်းီ*+င်ေ့ခွးတစေ်ကာငတ်ိ0သ့ည ်ဥမငတ်စခ်0အတငွး်တငွ ်*+စေ်ပါငး်(၃၀၉)*+စ ်

အပ်ိေပျာ်`ပီးေနာက ်အမ+န်တကယ*်ိ0းထလာခဲပ့ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မဟ0တပ်ါ  /  ဟ0တသ်ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တေိမာေသဩဝါဒစာပ�မေစာင ်၄:၇ -မိနး်မအိ6ေြပာတတေ်သာ တရားမဲြ့ဖစေ်သာ ဒ�ာရီစကား 
ကိ6 ပယ/်0ား၍ ဘ6ရားဝတ၌် ေမွRေလျာ်ြခငး်အားြဖင် ့ကိ6ယက်ိ6ကိ6ယဆ်ံ6းမေလာ။့ 

တတိ0ဩဝါဒစာ ၁:၁၄-အမ\မထားဘယဲံ6bကညြ်ခငး်အမ\၌ စငb်ကယေ်စြခငး်င0ါ၊ သNတိ6က့ိ6 ကျပ်တညး် 
စာွ ဆံ6းမြပစတ်ငေ်လာ။့  
 တေိမာေသဩဝါဒစာဒ0တယိေစာင ်၄:၄ - သမvာတရားကိ6 နားမေထာငဘ်၊ဲ ဒဏ� ာရီစကားကိ6 နား 
ေထာင၍် လွသဲာွးbကလမိ်မ့ည။်  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွကဟဖ်် ၁၈:၉-၂၅- ၉ဧကနစ်ငစ်စဥ်မငလ်ိ6ဏေ်ခါငး်တငွခ်ိ6(ေအာငး်ခဲ)့သNတိ6သ့ညေ်ရးသား 
ထားေသာသငပ်6နး်/0ငတ်ိ6<့ 0င့ ်ရကမီ်]မိV Rသားတိ6သ့ည ်ငါအ/0ငြ်မတ၏် သကေ်သ လကpဏာများ အ 

နက ်ထNးဆနး်အံဖ့ွယြ်ဖစသ်ညဟ်6 အသငထ်ငမ်0တေ်လသေလာ။့ ၂၅ စငစ်စ ်(ယငး်လ6လင)် တိ6သ့ည ်

မိမိတိ6၏့ဥမငလ်ိ6ဏေ်ခါငး်တငွ ်တိ6<0စေ်ပါငး်သံ6းရာ<0င့က်ိ6း<0စ ်တိ6ငတ်ိ6င ်ေနခဲb့ကက6န၏်။ 

မ+တခ်ျက။် ဤပံ0ြပင၏်အေစာဆံ0းဗား:+ငး်သည ်Sarung ၏ယာက0ပ်အမျိ[း(စ ီ၄၅၀-၅၂၁) *+င် ့Tours 

၏ ဂရကဂိ်0ရီ (၅၃၈-၅၉၄ ေအဒ)ီ တိ0တ့ငွေ်ပ�ထကွလ်ာသည။် ဝီကပီီးဒးီယား - ဧဖက၏် 

အပ်ိေပျာ်ေသာခ0*+စေ်ဖာ် 
၁၉၈။.  198 

ေ:+ာလမ0န်သည ်စစတ်ိ0ကရ်န်အတကွ ်နတဆ်ိ0းတစတ်ပ်၊ လWသားများ*+င်င့ +ကမ်ျားကိ0 အမ+န် 

တကယအ်တWတက ွစ0Rံ0 းခဲပ့ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ မစ0Rံ0 းခဲပ့ါ  /  စ0Rံ0 းခဲသ့ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တေိမာေသဩဝါဒစာပ�မေစာင ်၄:၇ - မိနး်မအိ6ေြပာတတေ်သာ တရားမဲြ့ဖစေ်သာ ဒ�ာရီစကား 
ကိ6 ပယ/်0ား၍ ဘ6ရားဝတ၌် ေမွRေလျာ်ြခငး်အားြဖင် ့ကိ6ယက်ိ6ကိ6ယဆ်ံ6းမေလာ။့ 

တေိမာေသဩဝါဒစာဒ0တယိေစာင ်၄:၄ - သမvာတရားကိ6 နားမေထာငဘ်၊ဲ ဒဏ� ာရီစကားကိ6 နား 
ေထာင၍် လွသဲာွးbကလမိ်မ့ည။်  

:+ငေ်ပတR0ဩဝါဒစာဒ0တယိေစာင ်၁:၁၆ - ငါတိ6သ့ြခငေ်ယr\ခရစ၏် တနခ်ိ6းေတာ်ကိ6၎ငး်၊Zကလာ 

ေတာ်မNြခငး်ကိ6၎ငး်၊ သငတ်ိ6အ့ား bကားေြပာေသာအခါ၊ ငါတိ6သ့ည ်ပရိယာယ<်0င် ့ြပငဆ်ငေ်သာ 

ဒ�ာရီ စကားကိ6မလိ6က၊် ဘ6နး်အာ<6ေဘာ်ေတာ်ကိ6 ကိ6ယတ်ိ6ငြ်မငေ်သာသNြဖစb်က၏။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟန်မ်လ ်၂၇:၁၇ - ….စ6လိ6ငမ်ာန၏်အဖိ6 ့ ထိ6စ6လိ6ငမ်ာန၏်ဗိ6လေ်ြခများကိ6 ဂျင(်န)်သတ{ ဝါတိ6 ့ အ 

နကမ်0လညး်ေကာငး်၊ လNတိ6အ့နကမ်0လညး်ေကာငး်၊ င0ကသ်တ{ ဝါ တိ6အ့နကမ်0လညး်ေကာငး်၊ စ6rံ6 း 
ေစြခငး်ကိ6 ခခံဲb့ကရက6န၏်။တဖနထ်ိ6ဗိ6လေ်ြခတိ6မ့0ာ(စနစတ်ကျစတီနး်ချီတက<်ိ6ငb်ကအံေ့သာင0ာ) 

တားြမစ ်ြခငး်ကိ6ပင ်ခbံကရက6န၏်။ 

မ+တခ်ျက။် စWရဟန်မ်လ ်၂၇: ၁၅-၄၄ :+ိ ေ:+ာလမ0န်မငး်�ကးီ၊ 
င+က*်+င်ေ့:+ဘဘ0ရငမ်တိ0၏့အေ5ကာငး် သည ်ဂျlးဒ�ာရီတစခ်0 ြဖစ်̀ ပီး ဧသတာ ၂ ရာစ0 ေအဒ၏ီ 

၂ Targum မ+ ယWထားြခငး်ြဖစသ်ည။် 
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ဘ0ရားသခငသ်ညလ်Wသားများဥပ0သေ်နက့ိ0ချိ[းေဖာကြ်ခငး်အတကွလ်Wသားများကိ0ေမျာက်
ဝံ အြဖစသ်ိ0 ့ အမ+န်တကယ ်ေြပာငး်လခဲဲပ့ါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ မေြပာငး်လခဲဲပ့ါ  /  ေြပာငး်လခဲဲသ့ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တေိမာေသဩဝါဒစာပ�မေစာင ်၁:၄ယံ6bကညြ်ခငး်၌တညေ်သာဘ6ရားသခင၏်သာသနာေတာ်ကိ6 
ြပVစ6သညထ်က၊်အချငး်ချငး်ြငငး်ခံ6ြခငး်ကိ6သာ၍ြပVစ6တတေ်သာ၊ြပငဆ်င၍်မက6န<်ိ6ငေ်သာေဆစွF 

မျိVးဆကစ်ာရငး်များကိ6ပမာဏမြပVbက<0င်ဟ့N၍၎ငး်၊သငသ်ညအ်ချိV RေသာသNတိ6က့ိ6ပညတထ်ား 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ၂:၆၅-၆၆ -၆၅ ၄ငး်ြပင ်အသငတ်ိ6အ့နကမ်0 ဥပ6သသ်တီငး်ေန<့0င့စ်ပ်လျFး၍(တရား 
ေတာ်၏ပညတခ်ျကမ်ျားကိ6) ေဖာကဖ်ျက ်ကျzးလနွb်ကက6နေ်သာသNများအားငါအ/0ငက်အသငတ်ိ6 ့ 
သည ်ယ6တည်ံသ့မိ်ဖျငး်ေသာ ေမျာကတ်ရိစxာနမ်ျား ြဖစb်ကက6နေ်လာဟ့6 မိန ့b်ကားေတာ်မNခဲဘ့Nး 
သညက်ိ6 အသငတ်ိ6သ့ည ်မ6ချအသပိင ်ြဖစb်ကသည။် ၆၆ တဖန ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်ယငး်သNတိ6၏့ 

မျကေ်မ0ာက၌် /0ိbကက6နေ်သာ သNများ<0င့ ်ယငး်သN တိ6၏့ ေနာငလ်ာေနာကသ်ားများ အဖိ6အ့ရာ ထိ6 
အတ� Vပ�တ{ ကိိ6 သတသိေံဝဂရဘယွရ်ာ 

အေbကာငး်တရပ်အြဖစလ်ညး်ေကာငး်၊(အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်ကိ6 ေbကာကရံွ်R rိ6ေသြခငး်အားြဖင့)် 
ြပစမ်\ ဒ6စrိ6ကမ်ျားကိ6 bကFေ/0ာငb်ကက6နေ်သာသNေတာ်စFများ အဖိ6အ့ရာ 

ဆံ6းမဩဝါဒတရပ်အြဖစ ်လညး်ေကာငး် ြပVထားေတာ် မNခဲေ့လသည။်  

မ+တခ်ျက။် ယWစဖ်ွအလ ီကသW၏ သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်၏အဓိပvါယ ်ဘာသာ ြပဆိ0မB 
တငွ၊် ၄ငး်သည ်ဒ�ာရီတစခ်0သာြဖစေ်5ကာငး် ဝန်ခံထားသည။် စာမျက*်+ာ ၃၄၊ စာမျက*်+ာ 

ေအာကေ်ြခ:+ငး်လငး်ချက ်၇၉ 
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်ပါလကစ်တိ0ငး်ေြမအား ဂျlးလWမျိ[းများအတကွ ်သးီသန်သ့တမ်+တထ်ား 

ြခငး်ြဖစေ်5ကာငး် ကတေိပးခဲပ့ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ကတေိပးခဲသ့ည ် / ကတေိပးခဲသ့ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေယဇေကျလအနာဂတO ကိျမ်း။  ၃၇:၂၁-၂၅ - ၂၁ အ/0ငထ်ာဝရဘ6ရား၏ အမိန်ေ့တာ်ကိ6လညး် ဆင်ဆ့ိ6ရ မညမ်0ာ၊ 
ဣသေရလအမျိVးသားတိ6ေ့ရာကေ်သာ တပါး အမျိVးသားေနရာအရပ်ရပ်တိ6မ့0 သNတိ6က့ိ6ငါ ေခu ခဲ၍့ 

စ6ေဝးေစ]ပီးလdင၊် သNတိ6က့ိ6 ေနရငး်ြပညသ်ိ6 ့ ပိ6ေ့ဆာငမ်ည။် ၂၂ထိ6ြပညတ်ငွ ်ဣသေရလ ေတာငတ်ိ6အ့ေပu၌ 

လNတမျိVးတညး်ြဖစေ်စ၍၊ /0ငဘ်6ရငတ်ပါးတညး်သာလdင ်ထိ6သNအေပါငး်တိ6က့ိ6 စိ6းစရံလမိ်မ့ည ်၂၅ 

ငါ၏ကkနယ်ာက6ပ်အား ငါေပး၍၊ သငတ်ိ6 ့ ဘိ6းေဘးများေနဘNးေသာ ြပည၌် သNတိ6<့ 0င် ့သားေြမး 
အစFအဆကတ်ိ6သ့ည ်ေနbကလမိ်မ့ည။် ငါ၏ကkနဒ်ါဝိဒသ်ညလ်ညး် သNတိ6က့ိ6 အစFအ]မဲစိ6းစလံမိ်မ့ည။် 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၂၀-၂၁ - ၂၁“အိ6- ကk<်6ပ်၏အမျိVးသားအေပါငး်တိ6 ့ အသငတ်ိ6သ့ည ်
မိမိတိ6အ့ဖိ6အ့လ> ာဟအ်/0ငြ်မတက်(သတ ်မ0တ)် ေရးသားေတာ်မN]ပီးြဖစေ်သာ ထတွြ်မတသ်ည့ ်(နယ)် 
အတငွး်သိ6ဝ့ငေ်ရာကb်ကေလက6န။်၎ငး် ြပင ်အသငတ်ိ6သ့ည ်မိမိတိ6၏့ေနာကဘ်ကသ်ိ6လ့0ည့၍် 
ြပနမ်သာွးbကက6နလ်င့။် သိ6 ့ြပနလ်0ည့သ်ာွး bကပါမN အသငတ်ိ6သ့ည ်ဆံ6းr\ ံးပျကစ်းီသNများ 
ြဖစသ်ာွးbကရေပမည။်” 

စWရတလွအ်စ_ရာအလီ ်၁၇:၁၀၄ - ၎ငး်ြပင ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်ယငး်(ကဲသ့ိ6<့ 0စြ်မUVပ်ေတာ်မN]ပီး)ေနာက ်
တငွ ်အစoရာအလီမီျိVး<ယွတ်ိ6အ့ားအသငတ်ိ6သ့ညဤ်ကမ�ာေြမဝယ(်မိမိeကVိက<်0စသ်ကရ်ာေနရာ၌) 
ေနထိ6ငမ်0ီတငး် bကေလက6န။် 
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ဘ0ရားသခငသ်ညလ်Wသားများဥပ0သေ်နက့ိ0ချိ[းေဖာကြ်ခငး်အတကွလ်Wသားများကိ0ေမျာက်
ဝံ အြဖစသ်ိ0 ့ အမ+န်တကယ ်ေြပာငး်လခဲဲပ့ါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ မေြပာငး်လခဲဲပ့ါ  /  ေြပာငး်လခဲဲသ့ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တေိမာေသဩဝါဒစာပ�မေစာင ်၁:၄ယံ6bကညြ်ခငး်၌တညေ်သာဘ6ရားသခင၏်သာသနာေတာ်ကိ6 
ြပVစ6သညထ်က၊်အချငး်ချငး်ြငငး်ခံ6ြခငး်ကိ6သာ၍ြပVစ6တတေ်သာ၊ြပငဆ်င၍်မက6န<်ိ6ငေ်သာေဆစွF 

မျိVးဆကစ်ာရငး်များကိ6ပမာဏမြပVbက<0င်ဟ့N၍၎ငး်၊သငသ်ညအ်ချိV RေသာသNတိ6က့ိ6ပညတထ်ား 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ၂:၆၅-၆၆ -၆၅ ၄ငး်ြပင ်အသငတ်ိ6အ့နကမ်0 ဥပ6သသ်တီငး်ေန<့0င့စ်ပ်လျFး၍(တရား 
ေတာ်၏ပညတခ်ျကမ်ျားကိ6) ေဖာကဖ်ျက ်ကျzးလနွb်ကက6နေ်သာသNများအားငါအ/0ငက်အသငတ်ိ6 ့ 
သည ်ယ6တည်ံသ့မိ်ဖျငး်ေသာ ေမျာကတ်ရိစxာနမ်ျား ြဖစb်ကက6နေ်လာဟ့6 မိန ့b်ကားေတာ်မNခဲဘ့Nး 
သညက်ိ6 အသငတ်ိ6သ့ည ်မ6ချအသပိင ်ြဖစb်ကသည။် ၆၆ တဖန ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်ယငး်သNတိ6၏့ 

မျကေ်မ0ာက၌် /0ိbကက6နေ်သာ သNများ<0င့ ်ယငး်သN တိ6၏့ ေနာငလ်ာေနာကသ်ားများ အဖိ6အ့ရာ ထိ6 
အတ� Vပ�တ{ ကိိ6 သတသိေံဝဂရဘယွရ်ာ 

အေbကာငး်တရပ်အြဖစလ်ညး်ေကာငး်၊(အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်ကိ6 ေbကာကရံွ်R rိ6ေသြခငး်အားြဖင့)် 
ြပစမ်\ ဒ6စrိ6ကမ်ျားကိ6 bကFေ/0ာငb်ကက6နေ်သာသNေတာ်စFများ အဖိ6အ့ရာ 

ဆံ6းမဩဝါဒတရပ်အြဖစ ်လညး်ေကာငး် ြပVထားေတာ ်မNခဲေ့လသည။်  

မ+တခ်ျက။် ယWစဖ်ွအလ ီကသW၏ သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်၏အဓိပvါယ ်ဘာသာ ြပဆိ0မB 
တငွ၊် ၄ငး်သည ်ဒ�ာရီတစခ်0သာြဖစေ်5ကာငး် ဝန်ခံထားသည။် စာမျက*်+ာ ၃၄၊ စာမျက*်+ာ 

ေအာကေ်ြခ:+ငး်လငး်ချက ်၇၉ 
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်ပါလကစ်တိ0ငး်ေြမအား ဂျlးလWမျိ[းများအတကွ ်သးီသန်သ့တမ်+တထ်ား 

ြခငး်ြဖစေ်5ကာငး် ကတေိပးခဲပ့ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ကတေိပးခဲသ့ည ် / ကတေိပးခဲသ့ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေယဇေကျလအနာဂတO ကိျမ်း။  ၃၇:၂၁-၂၅ - ၂၁ အ/0ငထ်ာဝရဘ6ရား၏ အမိန်ေ့တာ်ကိ6လညး် ဆင်ဆ့ိ6ရ မညမ်0ာ၊ 
ဣသေရလအမျိVးသားတိ6ေ့ရာကေ်သာ တပါး အမျိVးသားေနရာအရပ်ရပ်တိ6မ့0 သNတိ6က့ိ6ငါ ေခu ခဲ၍့ 

စ6ေဝးေစ]ပီးလdင၊် သNတိ6က့ိ6 ေနရငး်ြပညသ်ိ6 ့ ပိ6ေ့ဆာငမ်ည။် ၂၂ထိ6ြပညတ်ငွ ်ဣသေရလ ေတာငတ်ိ6အ့ေပu၌ 

လNတမျိVးတညး်ြဖစေ်စ၍၊ /0ငဘ်6ရငတ်ပါးတညး်သာလdင ်ထိ6သNအေပါငး်တိ6က့ိ6 စိ6းစရံလမိ်မ့ည ်၂၅ 

ငါ၏ကkနယ်ာက6ပ်အား ငါေပး၍၊ သငတ်ိ6 ့ ဘိ6းေဘးများေနဘNးေသာ ြပည၌် သNတိ6<့ 0င် ့သားေြမး 
အစFအဆကတ်ိ6သ့ည ်ေနbကလမိ်မ့ည။် ငါ၏ကkနဒ်ါဝိဒသ်ညလ်ညး် သNတိ6က့ိ6 အစFအ]မဲစိ6းစလံမိ်မ့ည။် 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၂၀-၂၁ - ၂၁“အိ6- ကk<်6ပ်၏အမျိVးသားအေပါငး်တိ6 ့ အသငတ်ိ6သ့ည ်
မိမိတိ6အ့ဖိ6အ့လ> ာဟအ်/0ငြ်မတက်(သတ ်မ0တ)် ေရးသားေတာ်မN]ပီးြဖစေ်သာ ထတွြ်မတသ်ည့ ်(နယ)် 
အတငွး်သိ6ဝ့ငေ်ရာကb်ကေလက6န။်၎ငး် ြပင ်အသငတ်ိ6သ့ည ်မိမိတိ6၏့ေနာကဘ်ကသ်ိ6လ့0ည့၍် 
ြပနမ်သာွးbကက6နလ်င့။် သိ6 ့ြပနလ်0ည့သ်ာွး bကပါမN အသငတ်ိ6သ့ည ်ဆံ6းr\ ံးပျကစ်းီသNများ 
ြဖစသ်ာွးbကရေပမည။်” 

စWရတလွအ်စ_ရာအလီ ်၁၇:၁၀၄ - ၎ငး်ြပင ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်ယငး်(ကဲသ့ိ6<့ 0စြ်မUVပ်ေတာ်မN]ပီး)ေနာက ်
တငွ ်အစoရာအလီမီျိVး<ယွတ်ိ6အ့ားအသငတ်ိ6သ့ညဤ်ကမ�ာေြမဝယ(်မိမိeကVိက<်0စသ်ကရ်ာေနရာ၌) 
ေနထိ6ငမ်0ီတငး် bကေလက6န။် 
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ဘ0ရားသခငသ်ညလ်Wသားများဥပ0သေ်နက့ိ0ချိ[းေဖာကြ်ခငး်အတကွလ်Wသားများကိ0ေမျာက်
ဝံ အြဖစသ်ိ0 ့ အမ+န်တကယ ်ေြပာငး်လခဲဲပ့ါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ မေြပာငး်လခဲဲပ့ါ  /  ေြပာငး်လခဲဲသ့ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တေိမာေသဩဝါဒစာပ�မေစာင ်၁:၄ယံ6bကညြ်ခငး်၌တညေ်သာဘ6ရားသခင၏်သာသနာေတာ်ကိ6 
ြပVစ6သညထ်က၊်အချငး်ချငး်ြငငး်ခံ6ြခငး်ကိ6သာ၍ြပVစ6တတေ်သာ၊ြပငဆ်င၍်မက6န<်ိ6ငေ်သာေဆစွF 

မျိVးဆကစ်ာရငး်များကိ6ပမာဏမြပVbက<0င်ဟ့N၍၎ငး်၊သငသ်ညအ်ချိV RေသာသNတိ6က့ိ6ပညတထ်ား 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ၂:၆၅-၆၆ -၆၅ ၄ငး်ြပင ်အသငတ်ိ6အ့နကမ်0 ဥပ6သသ်တီငး်ေန<့0င့စ်ပ်လျFး၍(တရား 
ေတာ်၏ပညတခ်ျကမ်ျားကိ6) ေဖာကဖ်ျက ်ကျzးလနွb်ကက6နေ်သာသNများအားငါအ/0ငက်အသငတ်ိ6 ့ 
သည ်ယ6တည်ံသ့မိ်ဖျငး်ေသာ ေမျာကတ်ရိစxာနမ်ျား ြဖစb်ကက6နေ်လာဟ့6 မိန ့b်ကားေတာ်မNခဲဘ့Nး 
သညက်ိ6 အသငတ်ိ6သ့ည ်မ6ချအသပိင ်ြဖစb်ကသည။် ၆၆ တဖန ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်ယငး်သNတိ6၏့ 

မျကေ်မ0ာက၌် /0ိbကက6နေ်သာ သNများ<0င့ ်ယငး်သN တိ6၏့ ေနာငလ်ာေနာကသ်ားများ အဖိ6အ့ရာ ထိ6 
အတ� Vပ�တ{ ကိိ6 သတသိေံဝဂရဘယွရ်ာ 

အေbကာငး်တရပ်အြဖစလ်ညး်ေကာငး်၊(အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်ကိ6 ေbကာကရံွ်R rိ6ေသြခငး်အားြဖင့)် 
ြပစမ်\ ဒ6စrိ6ကမ်ျားကိ6 bကFေ/0ာငb်ကက6နေ်သာသNေတာ်စFများ အဖိ6အ့ရာ 

ဆံ6းမဩဝါဒတရပ်အြဖစ ်လညး်ေကာငး် ြပVထားေတာ် မNခဲေ့လသည။်  

မ+တခ်ျက။် ယWစဖ်ွအလ ီကသW၏ သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်၏အဓိပvါယ ်ဘာသာ ြပဆိ0မB 
တငွ၊် ၄ငး်သည ်ဒ�ာရီတစခ်0သာြဖစေ်5ကာငး် ဝန်ခံထားသည။် စာမျက*်+ာ ၃၄၊ စာမျက*်+ာ 

ေအာကေ်ြခ:+ငး်လငး်ချက ်၇၉ 
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ဘ0ရားသခငသ်ည ်ပါလကစ်တိ0ငး်ေြမအား ဂျlးလWမျိ[းများအတကွ ်သးီသန်သ့တမ်+တထ်ား 

ြခငး်ြဖစေ်5ကာငး် ကတေိပးခဲပ့ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ကတေိပးခဲသ့ည ် / ကတေိပးခဲသ့ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေယဇေကျလအနာဂတO ကိျမ်း။  ၃၇:၂၁-၂၅ - ၂၁ အ/0ငထ်ာဝရဘ6ရား၏ အမိန်ေ့တာ်ကိ6လညး် ဆင်ဆ့ိ6ရ မညမ်0ာ၊ 
ဣသေရလအမျိVးသားတိ6ေ့ရာကေ်သာ တပါး အမျိVးသားေနရာအရပ်ရပ်တိ6မ့0 သNတိ6က့ိ6ငါ ေခu ခဲ၍့ 

စ6ေဝးေစ]ပီးလdင၊် သNတိ6က့ိ6 ေနရငး်ြပညသ်ိ6 ့ ပိ6ေ့ဆာငမ်ည။် ၂၂ထိ6ြပညတ်ငွ ်ဣသေရလ ေတာငတ်ိ6အ့ေပu၌ 

လNတမျိVးတညး်ြဖစေ်စ၍၊ /0ငဘ်6ရငတ်ပါးတညး်သာလdင ်ထိ6သNအေပါငး်တိ6က့ိ6 စိ6းစရံလမိ်မ့ည ်၂၅ 

ငါ၏ကkနယ်ာက6ပ်အား ငါေပး၍၊ သငတ်ိ6 ့ ဘိ6းေဘးများေနဘNးေသာ ြပည၌် သNတိ6<့ 0င် ့သားေြမး 
အစFအဆကတ်ိ6သ့ည ်ေနbကလမိ်မ့ည။် ငါ၏ကkနဒ်ါဝိဒသ်ညလ်ညး် သNတိ6က့ိ6 အစFအ]မဲစိ6းစလံမိ်မ့ည။် 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၂၀-၂၁ - ၂၁“အိ6- ကk<်6ပ်၏အမျိVးသားအေပါငး်တိ6 ့ အသငတ်ိ6သ့ည ်
မိမိတိ6အ့ဖိ6အ့လ> ာဟအ်/0ငြ်မတက်(သတ ်မ0တ)် ေရးသားေတာ်မN]ပီးြဖစေ်သာ ထတွြ်မတသ်ည့ ်(နယ)် 
အတငွး်သိ6ဝ့ငေ်ရာကb်ကေလက6န။်၎ငး် ြပင ်အသငတ်ိ6သ့ည ်မိမိတိ6၏့ေနာကဘ်ကသ်ိ6လ့0ည့၍် 
ြပနမ်သာွးbကက6နလ်င့။် သိ6 ့ြပနလ်0ည့သ်ာွး bကပါမN အသငတ်ိ6သ့ည ်ဆံ6းr\ ံးပျကစ်းီသNများ 
ြဖစသ်ာွးbကရေပမည။်” 

စWရတလွအ်စ_ရာအလီ ်၁၇:၁၀၄ - ၎ငး်ြပင ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်ယငး်(ကဲသ့ိ6<့ 0စြ်မUVပ်ေတာ်မN]ပီး)ေနာက ်
တငွ ်အစoရာအလီမီျိVး<ယွတ်ိ6အ့ားအသငတ်ိ6သ့ညဤ်ကမ�ာေြမဝယ(်မိမိeကVိက<်0စသ်ကရ်ာေနရာ၌) 
ေနထိ6ငမ်0ီတငး် bကေလက6န။် 
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ဘ0ရားသခငသ်ညလ်Wသားများဥပ0သေ်နက့ိ0ချိ[းေဖာကြ်ခငး်အတကွလ်Wသားများကိ0ေမျာက်
ဝံ အြဖစသ်ိ0 ့ အမ+န်တကယ ်ေြပာငး်လခဲဲပ့ါသလား။  

သမ#ာကျမ်းစာ မေြပာငး်လခဲဲပ့ါ  /  ေြပာငး်လခဲဲသ့ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

တေိမာေသဩဝါဒစာပ�မေစာင ်၁:၄ယံ6bကညြ်ခငး်၌တညေ်သာဘ6ရားသခင၏်သာသနာေတာ်ကိ6 
ြပVစ6သညထ်က၊်အချငး်ချငး်ြငငး်ခံ6ြခငး်ကိ6သာ၍ြပVစ6တတေ်သာ၊ြပငဆ်င၍်မက6န<်ိ6ငေ်သာေဆစွF 

မျိVးဆကစ်ာရငး်များကိ6ပမာဏမြပVbက<0င်ဟ့N၍၎ငး်၊သငသ်ညအ်ချိV RေသာသNတိ6က့ိ6ပညတထ်ား 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရဟဘ်ကရာ၂:၆၅-၆၆ -၆၅ ၄ငး်ြပင ်အသငတ်ိ6အ့နကမ်0 ဥပ6သသ်တီငး်ေန<့0င့စ်ပ်လျFး၍(တရား 
ေတာ်၏ပညတခ်ျကမ်ျားကိ6) ေဖာကဖ်ျက ်ကျzးလနွb်ကက6နေ်သာသNများအားငါအ/0ငက်အသငတ်ိ6 ့ 
သည ်ယ6တည်ံသ့မိ်ဖျငး်ေသာ ေမျာကတ်ရိစxာနမ်ျား ြဖစb်ကက6နေ်လာဟ့6 မိန ့b်ကားေတာ်မNခဲဘ့Nး 
သညက်ိ6 အသငတ်ိ6သ့ည ်မ6ချအသပိင ်ြဖစb်ကသည။် ၆၆ တဖန ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်ယငး်သNတိ6၏့ 

မျကေ်မ0ာက၌် /0ိbကက6နေ်သာ သNများ<0င့ ်ယငး်သN တိ6၏့ ေနာငလ်ာေနာကသ်ားများ အဖိ6အ့ရာ ထိ6 
အတ� Vပ�တ{ ကိိ6 သတသိေံဝဂရဘယွရ်ာ 

အေbကာငး်တရပ်အြဖစလ်ညး်ေကာငး်၊(အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ ်ကိ6 ေbကာကရံွ်R rိ6ေသြခငး်အားြဖင့)် 
ြပစမ်\ ဒ6စrိ6ကမ်ျားကိ6 bကFေ/0ာငb်ကက6နေ်သာသNေတာ်စFများ အဖိ6အ့ရာ 

ဆံ6းမဩဝါဒတရပ်အြဖစ ်လညး်ေကာငး် ြပVထားေတာ ်မNခဲေ့လသည။်  

မ+တခ်ျက။် ယWစဖ်ွအလ ီကသW၏ သန်:့+ငး်ေသာကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်၏အဓိပvါယ ်ဘာသာ ြပဆိ0မB 
တငွ၊် ၄ငး်သည ်ဒ�ာရီတစခ်0သာြဖစေ်5ကာငး် ဝန်ခံထားသည။် စာမျက*်+ာ ၃၄၊ စာမျက*်+ာ 

ေအာကေ်ြခ:+ငး်လငး်ချက ်၇၉ 

၂၀၀။.  200 

ဘ0ရားသခငသ်ည ်ပါလကစ်တိ0ငး်ေြမအား ဂျlးလWမျိ[းများအတကွ ်သးီသန်သ့တမ်+တထ်ား 

ြခငး်ြဖစေ်5ကာငး် ကတေိပးခဲပ့ါသလား။  
သမ#ာကျမ်းစာ ကတေိပးခဲသ့ည ် / ကတေိပးခဲသ့ည ် ကျမ်းေတာ်ြမတက်0ရ်အာန် 

ေယဇေကျလအနာဂတO ကိျမ်း။  ၃၇:၂၁-၂၅ - ၂၁ အ/0ငထ်ာဝရဘ6ရား၏ အမိန်ေ့တာ်ကိ6လညး် ဆင်ဆ့ိ6ရ မညမ်0ာ၊ 
ဣသေရလအမျိVးသားတိ6ေ့ရာကေ်သာ တပါး အမျိVးသားေနရာအရပ်ရပ်တိ6မ့0 သNတိ6က့ိ6ငါ ေခu ခဲ၍့ 

စ6ေဝးေစ]ပီးလdင၊် သNတိ6က့ိ6 ေနရငး်ြပညသ်ိ6 ့ ပိ6ေ့ဆာငမ်ည။် ၂၂ထိ6ြပညတ်ငွ ်ဣသေရလ ေတာငတ်ိ6အ့ေပu၌ 

လNတမျိVးတညး်ြဖစေ်စ၍၊ /0ငဘ်6ရငတ်ပါးတညး်သာလdင ်ထိ6သNအေပါငး်တိ6က့ိ6 စိ6းစရံလမိ်မ့ည ်၂၅ 

ငါ၏ကkနယ်ာက6ပ်အား ငါေပး၍၊ သငတ်ိ6 ့ ဘိ6းေဘးများေနဘNးေသာ ြပည၌် သNတိ6<့ 0င် ့သားေြမး 
အစFအဆကတ်ိ6သ့ည ်ေနbကလမိ်မ့ည။် ငါ၏ကkနဒ်ါဝိဒသ်ညလ်ညး် သNတိ6က့ိ6 အစFအ]မဲစိ6းစလံမိ်မ့ည။် 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စWရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၂၀-၂၁ - ၂၁“အိ6- ကk<်6ပ်၏အမျိVးသားအေပါငး်တိ6 ့ အသငတ်ိ6သ့ည ်
မိမိတိ6အ့ဖိ6အ့လ> ာဟအ်/0ငြ်မတက်(သတ ်မ0တ)် ေရးသားေတာ်မN]ပီးြဖစေ်သာ ထတွြ်မတသ်ည့ ်(နယ)် 
အတငွး်သိ6ဝ့ငေ်ရာကb်ကေလက6န။်၎ငး် ြပင ်အသငတ်ိ6သ့ည ်မိမိတိ6၏့ေနာကဘ်ကသ်ိ6လ့0ည့၍် 
ြပနမ်သာွးbကက6နလ်င့။် သိ6 ့ြပနလ်0ည့သ်ာွး bကပါမN အသငတ်ိ6သ့ည ်ဆံ6းr\ ံးပျကစ်းီသNများ 
ြဖစသ်ာွးbကရေပမည။်” 

စWရတလွအ်စ_ရာအလီ ်၁၇:၁၀၄ - ၎ငး်ြပင ်ငါအ/0ငြ်မတသ်ည ်ယငး်(ကဲသ့ိ6<့ 0စြ်မUVပ်ေတာ်မN]ပီး)ေနာက ်
တငွ ်အစoရာအလီမီျိVး<ယွတ်ိ6အ့ားအသငတ်ိ6သ့ညဤ်ကမ�ာေြမဝယ(်မိမိeကVိက<်0စသ်ကရ်ာေနရာ၌) 
ေနထိ6ငမ်0ီတငး် bကေလက6န။် 

	



ြဖည့်စွတက်ျမ်းချက်များ 
 
၁။ ကမ�ာဦးကျမ်း ၁၇:၇၊၁၉၊ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၅:၁၈၊ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၄:၃၅၊ 

/0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁:၁-၃၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၂:၄၈ / စNရတလွဗ်6rNဂျ်  ၈၅:၂၂ 

၂။ ဆာလကံျမ်း ၁၁၉:၁၆၀၊ တေိမာေသဩဝါဒစာဒ6တယိေစာင ်၃:၁၆-၁၇၊ /0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာ 

ဒ6တယိေစာင ်၁:၂၀-၂၁၊ /0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာဒ6တယိေစာင ်၃:၁၅-၁၆/ စNရဟဘ်ကရာ 

၂:၄၊၅၃၊၈၇၊ စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၁၁၉. 

၃။ ေရာမဩဝါဒစာ ၁၁:၁-၂ / စNရဟဘ်ကရာ ၂:၄၇၊ ၁၂၂ 

၄။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၄:၁၁၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၂၀:၃၀-၃၁၊ တမနေ်တာ်ဝတ� V ၄:၁၆ 

၅။ ဆာလကံျမ်း ၁၂:၆-၇၊ ဆာလကံျမ်း ၈၉:၃၄၊ ေယရမိအနာဂတ{ ကိျမ်း ၃၆:၂၃-၂၈၊ ဗျာဒတိက်ျမ်း 
၂၂:၁၈-၁၉/ စNရဟယ်N<တွ(်စ)်  ၁၀:၆၄. 

၆။ တရားေဟာရာကျမ်း ၁၀:၁၇၊ ရာဇဝငခ်ျVပ်ဒ6တယိေစာင ်၂၀:၆၊ /0ငေ်ယာဟန ်ခရစဝ်င ်၁၀:၃၅/ 

စNရတလွ ်အ(ံန)်အာမ် ၆:၃၄၊ စNရတလွဟွဟ်စဂ်ျ(်ရ်) ၁၅:၉၊ စNရတလွကဟဖ်် ၁၈:၂၇၊ စNရာကဖ် 

၅၀:၂၉၊ စNရာဟာ/0ာ ၅၉:၂၃  

၇။ /0ငမ်ာက6ခရစဝ်င ်၁၂:၂၄၊ /0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁:၂၃/ စNရာဂျငန် ်၇၂:၂၆-၂၈ 

၈။ ဂလာတဩိဝါဒစာ ၁:၆-၈ / စNရာေနစာေအ ့၄:၄၆၊ စNရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၄၁  

၉။ ဆာလကံျမ်း ၇၄:၁၀၊ ဆာလကံျမ်း ၉၄:၇-၉၊  ဆာလကံျမ်း ၁၀၃:၈၊ ၁၇-၁၈/  စNရာ တာဟာ 
၂၀:၅၊၅၁-၅၂၊ စNရတလွဗ်6rNဂျ ်၈၅:၁၄၊၂၂  

၁၀။ ေဟ/0ာယအနာဂတ{ ကိျမ်း ၁၄:၂၄၊၂၇/ စNရဟဘ်ကရာ ၂:၂၉၊ ၂၅၅၊ စNရတလွဗ်6rNဂျ ် ၈၅:၁၄၊၂၂  

၁၁။ ဆာလကံျမ်း ၁၁၁:၇-၉၊ ဆာလကံျမ်း ၁၁၉:၁၆၀၊  ဆာလကံျမ်း ၁၄၆:၅-၆ / 

စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၉၄၊ စNရတလွအ်အရ််ရာဖ် ၇:၁၉၆၊ စNရာဟာ/0ာ ၅၉:၂၃  

၁၂။ ေရာမဩဝါဒစာ။ ၃:၁-၄ / စNရဟဟ်ာမီမ်စဂျ်ဒဒ်ဟ ်၄၁:၂၇-၂၈  

၁၃။ ေယာr\မ0တစ်ာ ၁:၈၊ တေိမာေသဩဝါဒစာပsမေစာင ်၄:၁၃-၁၆၊ တေိမာေသ 

ဩဝါဒစာဒ6တယိေစာင ်၂:၁၅ / စNရဟဘ်ကရာ ၂:၄၊ စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၇၉  

၁၄။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၂:၄၈၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၄:၁၅၊ ၂၁၊ ၂၃-၂၄၊ 
/0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒစာ ပဌမေစာင ်၂:၂၄/ စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၅၀၊ ၅၅၊ 
စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၈၄၊ ၁၁၉၊ စNရာေနစာေအ ့၄:၈၂၊ စNရတဇွွဇ်ဇ6မရ် ၃၉:၉၊ 
စNရာဇွခr်Nဖ် ၄၃:၆၁၊ ၆၃  

၁၅။ တရားေဟာရာကျမ်း ၂၈:၁၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၄:၁၅၊ ၂၁၊ /0ငေ်ယာဟန ်ခရစဝ်င ်၁၅:၁၀  

၁၆။ ေတာလညရ်ာကျမ်း ၁၅:၃၁၊ တရားေဟာရာကျမ်း ၂၈:၁၅၊ ေဟ/0ာယအနာဂတ{  ိကျမ်း ၅:၁၁-

၁၃/ စNရဟဘ်ကရာ ၂:၆၁၊ စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၉၃-၉၄၊ စNရဟဖ်သဟ် ်၄၈:၂၉ 

၁၇။ စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၈၅၊ တဗ်ဘ ီ၉:၃၃၊ စNရာဇွခr်Nဖ် ၄၃:၅၂၊ စNရစဆ်ဖ်ွ ၆၁:၉ 

၁၈။ ေဟ/0ာယအနာဂတ{ ကိျမ်း ၈:၂၀/ စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၁၉-၂၀၊ စNရတလွက်ာဖိရိ 
rN<Nန ် ၁၀၉:၁-၆ 

၁၉။ ေဟ/0ာယအနာဂတ{ ကိျမ်း ၈:၂၀၊ ဂလာတဩိဝါဒစာ ၁:၈၊ /0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒ 
စာပဌမေစာင ်၄:၁-၃၊ / စNရဟဘ်ကရာ ၂:၂၊ စNရာေနစာေအ ့၄:၈၂ 

	

ြဖည့်စွတက်ျမ်းချက်များ 
 
၁။ ကမ�ာဦးကျမ်း ၁၇:၇၊၁၉၊ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၅:၁၈၊ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၄:၃၅၊ 

/0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁:၁-၃၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၂:၄၈ / စNရတလွဗ်6rNဂျ်  ၈၅:၂၂ 

၂။ ဆာလကံျမ်း ၁၁၉:၁၆၀၊ တေိမာေသဩဝါဒစာဒ6တယိေစာင ်၃:၁၆-၁၇၊ /0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာ 

ဒ6တယိေစာင ်၁:၂၀-၂၁၊ /0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာဒ6တယိေစာင ်၃:၁၅-၁၆/ စNရဟဘ်ကရာ 

၂:၄၊၅၃၊၈၇၊ စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၁၁၉. 

၃။ ေရာမဩဝါဒစာ ၁၁:၁-၂ / စNရဟဘ်ကရာ ၂:၄၇၊ ၁၂၂ 

၄။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၄:၁၁၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၂၀:၃၀-၃၁၊ တမနေ်တာ်ဝတ� V ၄:၁၆ 

၅။ ဆာလကံျမ်း ၁၂:၆-၇၊ ဆာလကံျမ်း ၈၉:၃၄၊ ေယရမိအနာဂတ{ ကိျမ်း ၃၆:၂၃-၂၈၊ ဗျာဒတိက်ျမ်း 
၂၂:၁၈-၁၉/ စNရဟယ်N<တွ(်စ)်  ၁၀:၆၄. 

၆။ တရားေဟာရာကျမ်း ၁၀:၁၇၊ ရာဇဝငခ်ျVပ်ဒ6တယိေစာင ်၂၀:၆၊ /0ငေ်ယာဟန ်ခရစဝ်င ်၁၀:၃၅/ 

စNရတလွ ်အ(ံန)်အာမ် ၆:၃၄၊ စNရတလွဟွဟ်စဂ်ျ(်ရ်) ၁၅:၉၊ စNရတလွကဟဖ်် ၁၈:၂၇၊ စNရာကဖ် 

၅၀:၂၉၊ စNရာဟာ/0ာ ၅၉:၂၃  

၇။ /0ငမ်ာက6ခရစဝ်င ်၁၂:၂၄၊ /0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁:၂၃/ စNရာဂျငန် ်၇၂:၂၆-၂၈ 

၈။ ဂလာတဩိဝါဒစာ ၁:၆-၈ / စNရာေနစာေအ ့၄:၄၆၊ စNရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၄၁  

၉။ ဆာလကံျမ်း ၇၄:၁၀၊ ဆာလကံျမ်း ၉၄:၇-၉၊  ဆာလကံျမ်း ၁၀၃:၈၊ ၁၇-၁၈/  စNရာ တာဟာ 
၂၀:၅၊၅၁-၅၂၊ စNရတလွဗ်6rNဂျ ်၈၅:၁၄၊၂၂  

၁၀။ ေဟ/0ာယအနာဂတ{ ကိျမ်း ၁၄:၂၄၊၂၇/ စNရဟဘ်ကရာ ၂:၂၉၊ ၂၅၅၊ စNရတလွဗ်6rNဂျ ် ၈၅:၁၄၊၂၂  

၁၁။ ဆာလကံျမ်း ၁၁၁:၇-၉၊ ဆာလကံျမ်း ၁၁၉:၁၆၀၊  ဆာလကံျမ်း ၁၄၆:၅-၆ / 

စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၉၄၊ စNရတလွအ်အရ််ရာဖ် ၇:၁၉၆၊ စNရာဟာ/0ာ ၅၉:၂၃  

၁၂။ ေရာမဩဝါဒစာ။ ၃:၁-၄ / စNရဟဟ်ာမီမ်စဂျ်ဒဒ်ဟ ်၄၁:၂၇-၂၈  

၁၃။ ေယာr\မ0တစ်ာ ၁:၈၊ တေိမာေသဩဝါဒစာပsမေစာင ်၄:၁၃-၁၆၊ တေိမာေသ 

ဩဝါဒစာဒ6တယိေစာင ်၂:၁၅ / စNရဟဘ်ကရာ ၂:၄၊ စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၇၉  

၁၄။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၂:၄၈၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၄:၁၅၊ ၂၁၊ ၂၃-၂၄၊ 
/0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒစာ ပဌမေစာင ်၂:၂၄/ စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၅၀၊ ၅၅၊ 
စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၈၄၊ ၁၁၉၊ စNရာေနစာေအ ့၄:၈၂၊ စNရတဇွွဇ်ဇ6မရ် ၃၉:၉၊ 
စNရာဇွခr်Nဖ် ၄၃:၆၁၊ ၆၃  

၁၅။ တရားေဟာရာကျမ်း ၂၈:၁၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၄:၁၅၊ ၂၁၊ /0ငေ်ယာဟန ်ခရစဝ်င ်၁၅:၁၀  

၁၆။ ေတာလညရ်ာကျမ်း ၁၅:၃၁၊ တရားေဟာရာကျမ်း ၂၈:၁၅၊ ေဟ/0ာယအနာဂတ{  ိကျမ်း ၅:၁၁-

၁၃/ စNရဟဘ်ကရာ ၂:၆၁၊ စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၉၃-၉၄၊ စNရဟဖ်သဟ် ်၄၈:၂၉ 

၁၇။ စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၈၅၊ တဗ်ဘ ီ၉:၃၃၊ စNရာဇွခr်Nဖ် ၄၃:၅၂၊ စNရစဆ်ဖ်ွ ၆၁:၉ 

၁၈။ ေဟ/0ာယအနာဂတ{ ကိျမ်း ၈:၂၀/ စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၁၉-၂၀၊ စNရတလွက်ာဖိရိ 
rN<Nန ် ၁၀၉:၁-၆ 

၁၉။ ေဟ/0ာယအနာဂတ{ ကိျမ်း ၈:၂၀၊ ဂလာတဩိဝါဒစာ ၁:၈၊ /0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒ 
စာပဌမေစာင ်၄:၁-၃၊ / စNရဟဘ်ကရာ ၂:၂၊ စNရာေနစာေအ ့၄:၈၂ 

	

ြဖည့်စွတက်ျမ်းချက်များ 
 
၁။ ကမ�ာဦးကျမ်း ၁၇:၇၊၁၉၊ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၅:၁၈၊ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၄:၃၅၊ 

/0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁:၁-၃၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၂:၄၈ / စNရတလွဗ်6rNဂျ်  ၈၅:၂၂ 

၂။ ဆာလကံျမ်း ၁၁၉:၁၆၀၊ တေိမာေသဩဝါဒစာဒ6တယိေစာင ်၃:၁၆-၁၇၊ /0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာ 

ဒ6တယိေစာင ်၁:၂၀-၂၁၊ /0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာဒ6တယိေစာင ်၃:၁၅-၁၆/ စNရဟဘ်ကရာ 

၂:၄၊၅၃၊၈၇၊ စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၁၁၉. 

၃။ ေရာမဩဝါဒစာ ၁၁:၁-၂ / စNရဟဘ်ကရာ ၂:၄၇၊ ၁၂၂ 

၄။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၄:၁၁၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၂၀:၃၀-၃၁၊ တမနေ်တာ်ဝတ� V ၄:၁၆ 

၅။ ဆာလကံျမ်း ၁၂:၆-၇၊ ဆာလကံျမ်း ၈၉:၃၄၊ ေယရမိအနာဂတ{ ကိျမ်း ၃၆:၂၃-၂၈၊ ဗျာဒတိက်ျမ်း 
၂၂:၁၈-၁၉/ စNရဟယ်N<တွ(်စ)်  ၁၀:၆၄. 

၆။ တရားေဟာရာကျမ်း ၁၀:၁၇၊ ရာဇဝငခ်ျVပ်ဒ6တယိေစာင ်၂၀:၆၊ /0ငေ်ယာဟန ်ခရစဝ်င ်၁၀:၃၅/ 

စNရတလွ ်အ(ံန)်အာမ် ၆:၃၄၊ စNရတလွဟွဟ်စဂ်ျ(်ရ်) ၁၅:၉၊ စNရတလွကဟဖ်် ၁၈:၂၇၊ စNရာကဖ် 

၅၀:၂၉၊ စNရာဟာ/0ာ ၅၉:၂၃  

၇။ /0ငမ်ာက6ခရစဝ်င ်၁၂:၂၄၊ /0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁:၂၃/ စNရာဂျငန် ်၇၂:၂၆-၂၈ 

၈။ ဂလာတဩိဝါဒစာ ၁:၆-၈ / စNရာေနစာေအ ့၄:၄၆၊ စNရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၄၁  

၉။ ဆာလကံျမ်း ၇၄:၁၀၊ ဆာလကံျမ်း ၉၄:၇-၉၊  ဆာလကံျမ်း ၁၀၃:၈၊ ၁၇-၁၈/  စNရာ တာဟာ 
၂၀:၅၊၅၁-၅၂၊ စNရတလွဗ်6rNဂျ ်၈၅:၁၄၊၂၂  

၁၀။ ေဟ/0ာယအနာဂတ{ ကိျမ်း ၁၄:၂၄၊၂၇/ စNရဟဘ်ကရာ ၂:၂၉၊ ၂၅၅၊ စNရတလွဗ်6rNဂျ ် ၈၅:၁၄၊၂၂  

၁၁။ ဆာလကံျမ်း ၁၁၁:၇-၉၊ ဆာလကံျမ်း ၁၁၉:၁၆၀၊  ဆာလကံျမ်း ၁၄၆:၅-၆ / 

စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၉၄၊ စNရတလွအ်အရ််ရာဖ် ၇:၁၉၆၊ စNရာဟာ/0ာ ၅၉:၂၃  

၁၂။ ေရာမဩဝါဒစာ။ ၃:၁-၄ / စNရဟဟ်ာမီမ်စဂျ်ဒဒ်ဟ ်၄၁:၂၇-၂၈  

၁၃။ ေယာr\မ0တစ်ာ ၁:၈၊ တေိမာေသဩဝါဒစာပsမေစာင ်၄:၁၃-၁၆၊ တေိမာေသ 

ဩဝါဒစာဒ6တယိေစာင ်၂:၁၅ / စNရဟဘ်ကရာ ၂:၄၊ စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၇၉  

၁၄။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၂:၄၈၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၄:၁၅၊ ၂၁၊ ၂၃-၂၄၊ 
/0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒစာ ပဌမေစာင ်၂:၂၄/ စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၅၀၊ ၅၅၊ 
စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၈၄၊ ၁၁၉၊ စNရာေနစာေအ ့၄:၈၂၊ စNရတဇွွဇ်ဇ6မရ် ၃၉:၉၊ 
စNရာဇွခr်Nဖ် ၄၃:၆၁၊ ၆၃  

၁၅။ တရားေဟာရာကျမ်း ၂၈:၁၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၄:၁၅၊ ၂၁၊ /0ငေ်ယာဟန ်ခရစဝ်င ်၁၅:၁၀  

၁၆။ ေတာလညရ်ာကျမ်း ၁၅:၃၁၊ တရားေဟာရာကျမ်း ၂၈:၁၅၊ ေဟ/0ာယအနာဂတ{  ိကျမ်း ၅:၁၁-

၁၃/ စNရဟဘ်ကရာ ၂:၆၁၊ စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၉၃-၉၄၊ စNရဟဖ်သဟ် ်၄၈:၂၉ 

၁၇။ စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၈၅၊ တဗ်ဘ ီ၉:၃၃၊ စNရာဇွခr်Nဖ် ၄၃:၅၂၊ စNရစဆ်ဖ်ွ ၆၁:၉ 

၁၈။ ေဟ/0ာယအနာဂတ{ ကိျမ်း ၈:၂၀/ စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၁၉-၂၀၊ စNရတလွက်ာဖိရိ 
rN<Nန ် ၁၀၉:၁-၆ 

၁၉။ ေဟ/0ာယအနာဂတ{ ကိျမ်း ၈:၂၀၊ ဂလာတဩိဝါဒစာ ၁:၈၊ /0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒ 
စာပဌမေစာင ်၄:၁-၃၊ / စNရဟဘ်ကရာ ၂:၂၊ စNရာေနစာေအ ့၄:၈၂ 

	

ြဖည့်စွတက်ျမ်းချက်များ 
 
၁။ ကမ�ာဦးကျမ်း ၁၇:၇၊၁၉၊ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၅:၁၈၊ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၄:၃၅၊ 

/0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁:၁-၃၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၂:၄၈ / စNရတလွဗ်6rNဂျ်  ၈၅:၂၂ 

၂။ ဆာလကံျမ်း ၁၁၉:၁၆၀၊ တေိမာေသဩဝါဒစာဒ6တယိေစာင ်၃:၁၆-၁၇၊ /0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာ 

ဒ6တယိေစာင ်၁:၂၀-၂၁၊ /0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာဒ6တယိေစာင ်၃:၁၅-၁၆/ စNရဟဘ်ကရာ 

၂:၄၊၅၃၊၈၇၊ စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၁၁၉. 

၃။ ေရာမဩဝါဒစာ ၁၁:၁-၂ / စNရဟဘ်ကရာ ၂:၄၇၊ ၁၂၂ 

၄။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၄:၁၁၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၂၀:၃၀-၃၁၊ တမနေ်တာ်ဝတ� V ၄:၁၆ 

၅။ ဆာလကံျမ်း ၁၂:၆-၇၊ ဆာလကံျမ်း ၈၉:၃၄၊ ေယရမိအနာဂတ{ ကိျမ်း ၃၆:၂၃-၂၈၊ ဗျာဒတိက်ျမ်း 
၂၂:၁၈-၁၉/ စNရဟယ်N<တွ(်စ)်  ၁၀:၆၄. 

၆။ တရားေဟာရာကျမ်း ၁၀:၁၇၊ ရာဇဝငခ်ျVပ်ဒ6တယိေစာင ်၂၀:၆၊ /0ငေ်ယာဟန ်ခရစဝ်င ်၁၀:၃၅/ 

စNရတလွ ်အ(ံန)်အာမ် ၆:၃၄၊ စNရတလွဟွဟ်စဂ်ျ(်ရ်) ၁၅:၉၊ စNရတလွကဟဖ်် ၁၈:၂၇၊ စNရာကဖ် 

၅၀:၂၉၊ စNရာဟာ/0ာ ၅၉:၂၃  

၇။ /0ငမ်ာက6ခရစဝ်င ်၁၂:၂၄၊ /0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁:၂၃/ စNရာဂျငန် ်၇၂:၂၆-၂၈ 

၈။ ဂလာတဩိဝါဒစာ ၁:၆-၈ / စNရာေနစာေအ ့၄:၄၆၊ စNရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၄၁  

၉။ ဆာလကံျမ်း ၇၄:၁၀၊ ဆာလကံျမ်း ၉၄:၇-၉၊  ဆာလကံျမ်း ၁၀၃:၈၊ ၁၇-၁၈/  စNရာ တာဟာ 
၂၀:၅၊၅၁-၅၂၊ စNရတလွဗ်6rNဂျ ်၈၅:၁၄၊၂၂  

၁၀။ ေဟ/0ာယအနာဂတ{ ကိျမ်း ၁၄:၂၄၊၂၇/ စNရဟဘ်ကရာ ၂:၂၉၊ ၂၅၅၊ စNရတလွဗ်6rNဂျ ် ၈၅:၁၄၊၂၂  

၁၁။ ဆာလကံျမ်း ၁၁၁:၇-၉၊ ဆာလကံျမ်း ၁၁၉:၁၆၀၊  ဆာလကံျမ်း ၁၄၆:၅-၆ / 

စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၉၄၊ စNရတလွအ်အရ််ရာဖ် ၇:၁၉၆၊ စNရာဟာ/0ာ ၅၉:၂၃  

၁၂။ ေရာမဩဝါဒစာ။ ၃:၁-၄ / စNရဟဟ်ာမီမ်စဂျ်ဒဒ်ဟ ်၄၁:၂၇-၂၈  

၁၃။ ေယာr\မ0တစ်ာ ၁:၈၊ တေိမာေသဩဝါဒစာပsမေစာင ်၄:၁၃-၁၆၊ တေိမာေသ 

ဩဝါဒစာဒ6တယိေစာင ်၂:၁၅ / စNရဟဘ်ကရာ ၂:၄၊ စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၇၉  

၁၄။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၂:၄၈၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၄:၁၅၊ ၂၁၊ ၂၃-၂၄၊ 
/0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒစာ ပဌမေစာင ်၂:၂၄/ စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၅၀၊ ၅၅၊ 
စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၈၄၊ ၁၁၉၊ စNရာေနစာေအ ့၄:၈၂၊ စNရတဇွွဇ်ဇ6မရ် ၃၉:၉၊ 
စNရာဇွခr်Nဖ် ၄၃:၆၁၊ ၆၃  

၁၅။ တရားေဟာရာကျမ်း ၂၈:၁၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၄:၁၅၊ ၂၁၊ /0ငေ်ယာဟန ်ခရစဝ်င ်၁၅:၁၀  

၁၆။ ေတာလညရ်ာကျမ်း ၁၅:၃၁၊ တရားေဟာရာကျမ်း ၂၈:၁၅၊ ေဟ/0ာယအနာဂတ{  ိကျမ်း ၅:၁၁-

၁၃/ စNရဟဘ်ကရာ ၂:၆၁၊ စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၉၃-၉၄၊ စNရဟဖ်သဟ် ်၄၈:၂၉ 

၁၇။ စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၈၅၊ တဗ်ဘ ီ၉:၃၃၊ စNရာဇွခr်Nဖ် ၄၃:၅၂၊ စNရစဆ်ဖ်ွ ၆၁:၉ 

၁၈။ ေဟ/0ာယအနာဂတ{ ကိျမ်း ၈:၂၀/ စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၁၉-၂၀၊ စNရတလွက်ာဖိရိ 
rN<Nန ် ၁၀၉:၁-၆ 

၁၉။ ေဟ/0ာယအနာဂတ{ ကိျမ်း ၈:၂၀၊ ဂလာတဩိဝါဒစာ ၁:၈၊ /0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒ 
စာပဌမေစာင ်၄:၁-၃၊ / စNရဟဘ်ကရာ ၂:၂၊ စNရာေနစာေအ ့၄:၈၂ 

	



ြဖည့်စွတက်ျမ်းချက်များ 
 
၂၀။ ဂလာတဩိဝါဒစာ ၁:၈၊ ေကာရိ<�Vဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၄:၃၂-၃၃၊ ၃၇-၃၈/ စNရဟဘ်ကရာ 

၂:၂-၄၊ စNရတရ်ွr\အရား ၂၆:၁၉၆-၁၉၇၊ စNရဟဟ်ာမီမ်စဂျ်ဒဒ်ဟ ်၄၁:၄၃ 

၂၁။ ေကာရိ<�Vဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၄:၃၂-၃၃၊ ဂလာတဩိဝါဒစာ ၁:၈၊ သကသ်ာ 
ေလာနတိဩ်ဝါဒစာ ဒ6တယိေစာင ်၃:၆၊ ၁၄၊ /0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁:၇၊ 
ဗျာဒတိက်ျမ်း ၂၂:၁၈  

၂၂။ ဆာလကံျမ်း ၁၁၉:၈၆၊ ၁၆၀၊ ေဟ/0ာယအနာဂတ{ ကိျမ်း ၄၀:၈၊ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၅:၁၈၊ 
/0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င။် ၁၀:၃၅၊ /0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာပဌမ ေစာင။် ၁:၂၃ 

၂၃။ ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁၂:၉/ စNရဟအ်ဟr်\ရာ ၂၆:၁၉၂-၁၉၇၊ စNရာဂျငန် ်၇၂:၁-၁၄ 

၂၄။ /0ငမ်ာက6ခရစဝ်င၂်:၁၇/ စNရတလွအ်အရ််ရာဖ်၇:၁၈၄၊ စNရတသွတ်တ်Nရ် ၅၂:၂၉၊ စNရတနွန်ဂျမ် 
၅၂:၂-၄ 

၂၅။ တရားေဟာရာကျမ်း ၄:၃၅၊ တရားေဟာရာကျမ်း ၆:၄၊ တရားေဟာရာကျမ်း ၃၂:၃၉၊ 
ဆာလကံျမ်း ၈၆:၁၀၊ ေဟ/0ာယအနာဂတ{ ကိျမ်း ၄၃:၁၀၊ /0ငမ်ာက6 ခရစဝ်င။်  ၁၂:၂၉-၃၂ 

၂၆။ ေဟ/0ာယအနာဂတ{ ကိျမ်း ၄၆:၉-၁၀/ စNရတလွကဟဖ်် ၁၈:၄၅ 

၂၇။ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၈:၁၉၊ /0ငမ်ာက6ခရစဝ်င ်၉:၇၊ ေရာမဩဝါဒစာ။၉:၅/ စNရဟဘ်ကရာ 

၂:၁၅၀၊ စNရတရ်ွr\အရား ၂၆:၁၉၆-၁၉၇၊ စNရဟန်မ်လ ်၂၇-၉၁၊ အနက်းီ ၂၉:၄၆၊ စNရဟအ်ဟ ်
r\ရာ ၄၂:၁၅၊ စNရတဒွဒ်6ခ6ခါန ်၄၄:၈၊ စNရတလွက်6rိ6က(်/0် ၁၀၆:၃  

၂၈။ ေဟ/0ာယအနာဂတ{ ကိျမ်း ၂၆:၄၊ ေယရမိအနာဂတ{ ကိျမ်း ၂၃:၆၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်

၈:၂၃-၂၄/ စNရာရဟမ်န ်၅၅:၇၈၊ စNရာဟာ/0ာ ၅၉:၂၄ 

၂၉။ ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၁၅:၁၁၊ ဓမvရာဇဝင ်ပsမေစာင ်၆:၂၀၊ ဆာလကံျမ်း ၉၉:၉၊ 
ေဟ]ဗဲဩဝါဒစာ ၁၂:၉-၁၀ /0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာပဌမ ေစာင ်၁:၁၅-၁၆၊ ဗျာဒတိက်ျမ်း။ ၄-၈  

၃၀။ ဆာလကံျမ်း ၆၈:၄-၅၊ ေဟ/0ာယအနာဂတ{ ကိျမ်း ၆၄:၈၊ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၆:၉၊ 
/0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၂:၂၂-၂၃ 

၃၁။ သ6တ{ ကံျမ်း ၂၁:၄၊ ဖိလပိ�ိဩဝါဒစာ ၂:၈၊ /0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၅:၅ 

၃၂။ ေဟ/0ာယအနာဂတ{ ကိျမ်း ၄၅:၂၁၊ /0ငလ်6ကာခရစဝ်င ်၁:၄၇၊ /0ငေ်ယာဟန ်ခရစဝ်င ်၃:၁၇၊ 
တေိမာေသဩဝါဒစာပsမေစာင ်၁:၁၅ 

၃၃။ ကမ�ာဦးကျမ်း ၃:၂၂/ စNရတလွအ်မ်ဘယီဟ ်၂၁:၃၅၊ ၇၃၊ ၉၁ 

၃၄။ ကမ�ာဦးကျမ်း ၁:၂၆-၂၇၊ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၃:၁၆-၁၇၊  /0ငလ်6ကာခရစဝ်င ်၁:၃၅ / 

စNရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၁၆ 

၃၅။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၇:၁၈၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၀:၃၀၊ /0ငေ်ယာဟန ်ခရစဝ်င ်

၁၄:၁၁၊ တေိမာေသဩဝါဒစာဒ6တယိေစာင၂်:၁၃၊/0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒစာ ပဌမေစာင ်၃:၅ / 

စNရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၁၇-၁၁၈ 

၃၆။ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁၇:၅၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၂:၂၈၊ ၃၀/ စNရာတာဟာ ၂၀:၁၃၃  
၃၇။ ကမ�ာဦးကျမ်း ၁:၂၆၊ ေဟ/0ာယအနာဂတ{ ကိျမ်း ၆:၁-၈၊ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၅:၈၊ 

/0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၅:၃၇၊ ဖိလပိ�ိဩဝါဒစာ။ ၂:၅-၁၁၊ ဗျာဒတိက်ျမ်း ၄:၁-၅၊ 
ဗျာဒတိက်ျမ်း ၂၁:၃၊ ဗျာဒတိက်ျမ်း ၂၂:၃-၄ 

	

ြဖည့်စွတက်ျမ်းချက်များ 
 
၂၀။ ဂလာတဩိဝါဒစာ ၁:၈၊ ေကာရိ<�Vဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၄:၃၂-၃၃၊ ၃၇-၃၈/ စNရဟဘ်ကရာ 

၂:၂-၄၊ စNရတရ်ွr\အရား ၂၆:၁၉၆-၁၉၇၊ စNရဟဟ်ာမီမ်စဂျ်ဒဒ်ဟ ်၄၁:၄၃ 

၂၁။ ေကာရိ<�Vဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၄:၃၂-၃၃၊ ဂလာတဩိဝါဒစာ ၁:၈၊ သကသ်ာ 
ေလာနတိဩ်ဝါဒစာ ဒ6တယိေစာင ်၃:၆၊ ၁၄၊ /0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁:၇၊ 
ဗျာဒတိက်ျမ်း ၂၂:၁၈  

၂၂။ ဆာလကံျမ်း ၁၁၉:၈၆၊ ၁၆၀၊ ေဟ/0ာယအနာဂတ{ ကိျမ်း ၄၀:၈၊ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၅:၁၈၊ 
/0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င။် ၁၀:၃၅၊ /0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာပဌမ ေစာင။် ၁:၂၃ 

၂၃။ ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁၂:၉/ စNရဟအ်ဟr်\ရာ ၂၆:၁၉၂-၁၉၇၊ စNရာဂျငန် ်၇၂:၁-၁၄ 

၂၄။ /0ငမ်ာက6ခရစဝ်င၂်:၁၇/ စNရတလွအ်အရ််ရာဖ်၇:၁၈၄၊ စNရတသွတ်တ်Nရ် ၅၂:၂၉၊ စNရတနွန်ဂျမ် 
၅၂:၂-၄ 

၂၅။ တရားေဟာရာကျမ်း ၄:၃၅၊ တရားေဟာရာကျမ်း ၆:၄၊ တရားေဟာရာကျမ်း ၃၂:၃၉၊ 
ဆာလကံျမ်း ၈၆:၁၀၊ ေဟ/0ာယအနာဂတ{ ကိျမ်း ၄၃:၁၀၊ /0ငမ်ာက6 ခရစဝ်င။်  ၁၂:၂၉-၃၂ 

၂၆။ ေဟ/0ာယအနာဂတ{ ကိျမ်း ၄၆:၉-၁၀/ စNရတလွကဟဖ်် ၁၈:၄၅ 

၂၇။ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၈:၁၉၊ /0ငမ်ာက6ခရစဝ်င ်၉:၇၊ ေရာမဩဝါဒစာ။၉:၅/ စNရဟဘ်ကရာ 

၂:၁၅၀၊ စNရတရ်ွr\အရား ၂၆:၁၉၆-၁၉၇၊ စNရဟန်မ်လ ်၂၇-၉၁၊ အနက်းီ ၂၉:၄၆၊ စNရဟအ်ဟ ်
r\ရာ ၄၂:၁၅၊ စNရတဒွဒ်6ခ6ခါန ်၄၄:၈၊ စNရတလွက်6rိ6က(်/0် ၁၀၆:၃  

၂၈။ ေဟ/0ာယအနာဂတ{ ကိျမ်း ၂၆:၄၊ ေယရမိအနာဂတ{ ကိျမ်း ၂၃:၆၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်

၈:၂၃-၂၄/ စNရာရဟမ်န ်၅၅:၇၈၊ စNရာဟာ/0ာ ၅၉:၂၄ 

၂၉။ ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၁၅:၁၁၊ ဓမvရာဇဝင ်ပsမေစာင ်၆:၂၀၊ ဆာလကံျမ်း ၉၉:၉၊ 
ေဟ]ဗဲဩဝါဒစာ ၁၂:၉-၁၀ /0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာပဌမ ေစာင ်၁:၁၅-၁၆၊ ဗျာဒတိက်ျမ်း။ ၄-၈  

၃၀။ ဆာလကံျမ်း ၆၈:၄-၅၊ ေဟ/0ာယအနာဂတ{ ကိျမ်း ၆၄:၈၊ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၆:၉၊ 
/0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၂:၂၂-၂၃ 

၃၁။ သ6တ{ ကံျမ်း ၂၁:၄၊ ဖိလပိ�ိဩဝါဒစာ ၂:၈၊ /0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၅:၅ 

၃၂။ ေဟ/0ာယအနာဂတ{ ကိျမ်း ၄၅:၂၁၊ /0ငလ်6ကာခရစဝ်င ်၁:၄၇၊ /0ငေ်ယာဟန ်ခရစဝ်င ်၃:၁၇၊ 
တေိမာေသဩဝါဒစာပsမေစာင ်၁:၁၅ 

၃၃။ ကမ�ာဦးကျမ်း ၃:၂၂/ စNရတလွအ်မ်ဘယီဟ ်၂၁:၃၅၊ ၇၃၊ ၉၁ 

၃၄။ ကမ�ာဦးကျမ်း ၁:၂၆-၂၇၊ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၃:၁၆-၁၇၊  /0ငလ်6ကာခရစဝ်င ်၁:၃၅ / 

စNရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၁၆ 

၃၅။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၇:၁၈၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၀:၃၀၊ /0ငေ်ယာဟန ်ခရစဝ်င ်

၁၄:၁၁၊ တေိမာေသဩဝါဒစာဒ6တယိေစာင၂်:၁၃၊/0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒစာ ပဌမေစာင ်၃:၅ / 

စNရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၁၇-၁၁၈ 

၃၆။ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁၇:၅၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၂:၂၈၊ ၃၀/ စNရာတာဟာ ၂၀:၁၃၃  
၃၇။ ကမ�ာဦးကျမ်း ၁:၂၆၊ ေဟ/0ာယအနာဂတ{ ကိျမ်း ၆:၁-၈၊ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၅:၈၊ 

/0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၅:၃၇၊ ဖိလပိ�ိဩဝါဒစာ။ ၂:၅-၁၁၊ ဗျာဒတိက်ျမ်း ၄:၁-၅၊ 
ဗျာဒတိက်ျမ်း ၂၁:၃၊ ဗျာဒတိက်ျမ်း ၂၂:၃-၄ 

	

ြဖည့်စွတက်ျမ်းချက်များ 
 
၂၀။ ဂလာတဩိဝါဒစာ ၁:၈၊ ေကာရိ<�Vဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၄:၃၂-၃၃၊ ၃၇-၃၈/ စNရဟဘ်ကရာ 

၂:၂-၄၊ စNရတရ်ွr\အရား ၂၆:၁၉၆-၁၉၇၊ စNရဟဟ်ာမီမ်စဂျ်ဒဒ်ဟ ်၄၁:၄၃ 

၂၁။ ေကာရိ<�Vဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၄:၃၂-၃၃၊ ဂလာတဩိဝါဒစာ ၁:၈၊ သကသ်ာ 
ေလာနတိဩ်ဝါဒစာ ဒ6တယိေစာင ်၃:၆၊ ၁၄၊ /0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁:၇၊ 
ဗျာဒတိက်ျမ်း ၂၂:၁၈  

၂၂။ ဆာလကံျမ်း ၁၁၉:၈၆၊ ၁၆၀၊ ေဟ/0ာယအနာဂတ{ ကိျမ်း ၄၀:၈၊ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၅:၁၈၊ 
/0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င။် ၁၀:၃၅၊ /0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာပဌမ ေစာင။် ၁:၂၃ 

၂၃။ ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁၂:၉/ စNရဟအ်ဟr်\ရာ ၂၆:၁၉၂-၁၉၇၊ စNရာဂျငန် ်၇၂:၁-၁၄ 

၂၄။ /0ငမ်ာက6ခရစဝ်င၂်:၁၇/ စNရတလွအ်အရ််ရာဖ်၇:၁၈၄၊ စNရတသွတ်တ်Nရ် ၅၂:၂၉၊ စNရတနွန်ဂျမ် 
၅၂:၂-၄ 

၂၅။ တရားေဟာရာကျမ်း ၄:၃၅၊ တရားေဟာရာကျမ်း ၆:၄၊ တရားေဟာရာကျမ်း ၃၂:၃၉၊ 
ဆာလကံျမ်း ၈၆:၁၀၊ ေဟ/0ာယအနာဂတ{ ကိျမ်း ၄၃:၁၀၊ /0ငမ်ာက6 ခရစဝ်င။်  ၁၂:၂၉-၃၂ 

၂၆။ ေဟ/0ာယအနာဂတ{ ကိျမ်း ၄၆:၉-၁၀/ စNရတလွကဟဖ်် ၁၈:၄၅ 

၂၇။ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၈:၁၉၊ /0ငမ်ာက6ခရစဝ်င ်၉:၇၊ ေရာမဩဝါဒစာ။၉:၅/ စNရဟဘ်ကရာ 

၂:၁၅၀၊ စNရတရ်ွr\အရား ၂၆:၁၉၆-၁၉၇၊ စNရဟန်မ်လ ်၂၇-၉၁၊ အနက်းီ ၂၉:၄၆၊ စNရဟအ်ဟ ်
r\ရာ ၄၂:၁၅၊ စNရတဒွဒ်6ခ6ခါန ်၄၄:၈၊ စNရတလွက်6rိ6က(်/0် ၁၀၆:၃  

၂၈။ ေဟ/0ာယအနာဂတ{ ကိျမ်း ၂၆:၄၊ ေယရမိအနာဂတ{ ကိျမ်း ၂၃:၆၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်

၈:၂၃-၂၄/ စNရာရဟမ်န ်၅၅:၇၈၊ စNရာဟာ/0ာ ၅၉:၂၄ 

၂၉။ ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၁၅:၁၁၊ ဓမvရာဇဝင ်ပsမေစာင ်၆:၂၀၊ ဆာလကံျမ်း ၉၉:၉၊ 
ေဟ]ဗဲဩဝါဒစာ ၁၂:၉-၁၀ /0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာပဌမ ေစာင ်၁:၁၅-၁၆၊ ဗျာဒတိက်ျမ်း။ ၄-၈  

၃၀။ ဆာလကံျမ်း ၆၈:၄-၅၊ ေဟ/0ာယအနာဂတ{ ကိျမ်း ၆၄:၈၊ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၆:၉၊ 
/0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၂:၂၂-၂၃ 

၃၁။ သ6တ{ ကံျမ်း ၂၁:၄၊ ဖိလပိ�ိဩဝါဒစာ ၂:၈၊ /0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၅:၅ 

၃၂။ ေဟ/0ာယအနာဂတ{ ကိျမ်း ၄၅:၂၁၊ /0ငလ်6ကာခရစဝ်င ်၁:၄၇၊ /0ငေ်ယာဟန ်ခရစဝ်င ်၃:၁၇၊ 
တေိမာေသဩဝါဒစာပsမေစာင ်၁:၁၅ 

၃၃။ ကမ�ာဦးကျမ်း ၃:၂၂/ စNရတလွအ်မ်ဘယီဟ ်၂၁:၃၅၊ ၇၃၊ ၉၁ 

၃၄။ ကမ�ာဦးကျမ်း ၁:၂၆-၂၇၊ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၃:၁၆-၁၇၊  /0ငလ်6ကာခရစဝ်င ်၁:၃၅ / 

စNရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၁၆ 

၃၅။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၇:၁၈၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၀:၃၀၊ /0ငေ်ယာဟန ်ခရစဝ်င ်

၁၄:၁၁၊ တေိမာေသဩဝါဒစာဒ6တယိေစာင၂်:၁၃၊/0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒစာ ပဌမေစာင ်၃:၅ / 

စNရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၁၇-၁၁၈ 

၃၆။ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁၇:၅၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၂:၂၈၊ ၃၀/ စNရာတာဟာ ၂၀:၁၃၃  
၃၇။ ကမ�ာဦးကျမ်း ၁:၂၆၊ ေဟ/0ာယအနာဂတ{ ကိျမ်း ၆:၁-၈၊ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၅:၈၊ 

/0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၅:၃၇၊ ဖိလပိ�ိဩဝါဒစာ။ ၂:၅-၁၁၊ ဗျာဒတိက်ျမ်း ၄:၁-၅၊ 
ဗျာဒတိက်ျမ်း ၂၁:၃၊ ဗျာဒတိက်ျမ်း ၂၂:၃-၄ 

	

ြဖည့်စွတက်ျမ်းချက်များ 
 
၂၀။ ဂလာတဩိဝါဒစာ ၁:၈၊ ေကာရိ<�Vဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၄:၃၂-၃၃၊ ၃၇-၃၈/ စNရဟဘ်ကရာ 

၂:၂-၄၊ စNရတရ်ွr\အရား ၂၆:၁၉၆-၁၉၇၊ စNရဟဟ်ာမီမ်စဂျ်ဒဒ်ဟ ်၄၁:၄၃ 

၂၁။ ေကာရိ<�Vဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၄:၃၂-၃၃၊ ဂလာတဩိဝါဒစာ ၁:၈၊ သကသ်ာ 
ေလာနတိဩ်ဝါဒစာ ဒ6တယိေစာင ်၃:၆၊ ၁၄၊ /0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁:၇၊ 
ဗျာဒတိက်ျမ်း ၂၂:၁၈  

၂၂။ ဆာလကံျမ်း ၁၁၉:၈၆၊ ၁၆၀၊ ေဟ/0ာယအနာဂတ{ ကိျမ်း ၄၀:၈၊ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၅:၁၈၊ 
/0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င။် ၁၀:၃၅၊ /0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာပဌမ ေစာင။် ၁:၂၃ 

၂၃။ ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁၂:၉/ စNရဟအ်ဟr်\ရာ ၂၆:၁၉၂-၁၉၇၊ စNရာဂျငန် ်၇၂:၁-၁၄ 

၂၄။ /0ငမ်ာက6ခရစဝ်င၂်:၁၇/ စNရတလွအ်အရ််ရာဖ်၇:၁၈၄၊ စNရတသွတ်တ်Nရ် ၅၂:၂၉၊ စNရတနွန်ဂျမ် 
၅၂:၂-၄ 

၂၅။ တရားေဟာရာကျမ်း ၄:၃၅၊ တရားေဟာရာကျမ်း ၆:၄၊ တရားေဟာရာကျမ်း ၃၂:၃၉၊ 
ဆာလကံျမ်း ၈၆:၁၀၊ ေဟ/0ာယအနာဂတ{ ကိျမ်း ၄၃:၁၀၊ /0ငမ်ာက6 ခရစဝ်င။်  ၁၂:၂၉-၃၂ 

၂၆။ ေဟ/0ာယအနာဂတ{ ကိျမ်း ၄၆:၉-၁၀/ စNရတလွကဟဖ်် ၁၈:၄၅ 

၂၇။ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၈:၁၉၊ /0ငမ်ာက6ခရစဝ်င ်၉:၇၊ ေရာမဩဝါဒစာ။၉:၅/ စNရဟဘ်ကရာ 

၂:၁၅၀၊ စNရတရ်ွr\အရား ၂၆:၁၉၆-၁၉၇၊ စNရဟန်မ်လ ်၂၇-၉၁၊ အနက်းီ ၂၉:၄၆၊ စNရဟအ်ဟ ်
r\ရာ ၄၂:၁၅၊ စNရတဒွဒ်6ခ6ခါန ်၄၄:၈၊ စNရတလွက်6rိ6က(်/0် ၁၀၆:၃  

၂၈။ ေဟ/0ာယအနာဂတ{ ကိျမ်း ၂၆:၄၊ ေယရမိအနာဂတ{ ကိျမ်း ၂၃:၆၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်

၈:၂၃-၂၄/ စNရာရဟမ်န ်၅၅:၇၈၊ စNရာဟာ/0ာ ၅၉:၂၄ 

၂၉။ ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၁၅:၁၁၊ ဓမvရာဇဝင ်ပsမေစာင ်၆:၂၀၊ ဆာလကံျမ်း ၉၉:၉၊ 
ေဟ]ဗဲဩဝါဒစာ ၁၂:၉-၁၀ /0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာပဌမ ေစာင ်၁:၁၅-၁၆၊ ဗျာဒတိက်ျမ်း။ ၄-၈  

၃၀။ ဆာလကံျမ်း ၆၈:၄-၅၊ ေဟ/0ာယအနာဂတ{ ကိျမ်း ၆၄:၈၊ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၆:၉၊ 
/0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၂:၂၂-၂၃ 

၃၁။ သ6တ{ ကံျမ်း ၂၁:၄၊ ဖိလပိ�ိဩဝါဒစာ ၂:၈၊ /0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၅:၅ 

၃၂။ ေဟ/0ာယအနာဂတ{ ကိျမ်း ၄၅:၂၁၊ /0ငလ်6ကာခရစဝ်င ်၁:၄၇၊ /0ငေ်ယာဟန ်ခရစဝ်င ်၃:၁၇၊ 
တေိမာေသဩဝါဒစာပsမေစာင ်၁:၁၅ 

၃၃။ ကမ�ာဦးကျမ်း ၃:၂၂/ စNရတလွအ်မ်ဘယီဟ ်၂၁:၃၅၊ ၇၃၊ ၉၁ 

၃၄။ ကမ�ာဦးကျမ်း ၁:၂၆-၂၇၊ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၃:၁၆-၁၇၊  /0ငလ်6ကာခရစဝ်င ်၁:၃၅ / 

စNရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၁၆ 

၃၅။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၇:၁၈၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၀:၃၀၊ /0ငေ်ယာဟန ်ခရစဝ်င ်

၁၄:၁၁၊ တေိမာေသဩဝါဒစာဒ6တယိေစာင၂်:၁၃၊/0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒစာ ပဌမေစာင ်၃:၅ / 

စNရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၁၇-၁၁၈ 

၃၆။ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁၇:၅၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၂:၂၈၊ ၃၀/ စNရာတာဟာ ၂၀:၁၃၃  
၃၇။ ကမ�ာဦးကျမ်း ၁:၂၆၊ ေဟ/0ာယအနာဂတ{ ကိျမ်း ၆:၁-၈၊ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၅:၈၊ 

/0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၅:၃၇၊ ဖိလပိ�ိဩဝါဒစာ။ ၂:၅-၁၁၊ ဗျာဒတိက်ျမ်း ၄:၁-၅၊ 
ဗျာဒတိက်ျမ်း ၂၁:၃၊ ဗျာဒတိက်ျမ်း ၂၂:၃-၄ 

	



ြဖည့်စွတက်ျမ်းချက်များ 
 
၃၈။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၂:၂၇-၃၀၊ တမနေ်တာ်ဝတ� V ၂:၁၇  
၃၉။ ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၄:၂၂-၂၃၊ တရားေဟာရာကျမ်း ၄:၁-၂၊ ေရာမ ဩဝါဒစာ ၈:၁၄-

၁၈ / စNရာဇွခr်Nဖ် ၄၃:၁၆  
၄၀။ ေဟာေ/0အနာဂတ{ ကိျမ်း ၃:၁၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၃:၁၆၊ ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၂:၄-၆၊ 

ဗျာဒတိက်ျမ်း ၂၂:၁၇/ စNရာေနစာေအ ့၄:၁၀၇၊ စNရာအနအ်မ် ၆:၁၄၁၊ တဗ်ဘ ီ၉:၁၀၈၊ 
စNရာတရွွရ်rN(မ်)  ၃၀:၄၅၊ စNရဟအ်ဟr်\ရာ ၄၂:၄၀၊ စNရစဆ်ဖ်ွ ၆၁:၄  

၄၁။ ကမ�ာဦးကျမ်း ၁:၂၆၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁:၁၂-၁၃၊ ဗျာဒတိက်ျမ်း ၂၁:၁-၂၊ ဗျာဒတိက်ျမ်း 
၂၂:၁၇ / စNရဟဘ်ကရာ၂:၂၃၊ ၃၀၊ စNရတလွအ်စoရာအလီ ်၁၇:၆၅  

၄၂။ တရားေဟာရာကျမ်း ၁၀:၁၇၊ ေကာေလာသဩဲဝါဒစာ ၃:၂၅၊ /0ငယ်ာက6ပ် ဩဝါဒစာ 

၂:၉ / စNရဟဘ်ကရာ ၂:၂၂၈၊ ၂၈၂၊ စNရာေနစာေအ ့၄:၁၁ 

၄၃။ ေယရမိအနာဂတ{ ကိျမ်း ၃:၂၂၊ ေယဇေကျလအနာဂတ{ ကိျမ်း ၁၈:၂၅၊ ေယဇ 
ေကျလအနာဂတ{ ကိျမ်း ၃၃:၁၁၊ /0ငလ်6ကာခရစဝ်င။် ၁၄:၂၂-၂၃၊ /0ငေ်ယာ ဟနခ်ရစဝ်င ်

၃:၁၆၊ တေိမာေသဩဝါဒစာပsမေစာင ်၂:၃-၄/ စNရတလွအ်စoရာအလီ ်၁၇:၄၅-၄၆၊ 
စNရတလွမ်ဇ်ွဇမ်မိလ ်၄၀:၃၅ 

၄၄။ ဟဗက� Vတအ်နာဂတ{ ကိျမ်း၁:၁၃၊ တတိ6ဩဝါဒစာ၁:၂၊ /0ငယ်ာက6ပ် ဩဝါဒစာ ၁:၁၇၊ 
/0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒစာပဌမေစာင။် ၁:၅/ စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၅၄၊ 
စNရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၄၁၊ စNရတဆွစ်ဂျ်ဂျဒဟ ် ၃၂:၁၇၊ စNရဟအ်ဟဇ််ဇာဖ် ၃၃:၁၇၊ 
စNရာဇွခr်Nဖ် ၄၃:၃၆၊ စNရတလွမ်6ဂ6ဂျာဒလဟ ်၅၈:၁၀ 

၄၅။ ကမ�ာဦးကျမ်း ၃:၁၊ ဧသတာဝတ� V ၉:၂၅၊ သ6တ{ ကံျမ်း ၁၆:၃၀၊ ဧဖကဩ်ဝါဒ စာ ၆:၁၁၊ 
/0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒစာဒ6တယိေစာင ်၁:၇/ စNရာအနဖ်လ ်၈:၃၀၊ စNရဟယ်N<တွ(်စ)် ၁၀:၂၁  

၄၆။ ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၅:၁၉-၂၁၊ တေိမာေသဩဝါဒစာဒ6တယိေစာင ်၂:၁၃၊ /0င ်
ယာက6ပ် ဩဝါဒစာ ၁:၁၃/ စNရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၅၁  

၄၇။ တေိမာေသဩဝါဒစာဒ6တယိေစာင ်၂:၂၆၊ /0ငယ်ာက6ပ် ဩဝါဒစာ ၁:၁၃၊ /0ငေ်ပတr6ဩ 
ဝါဒစာပဌမေစာင ်၅:၈၊ /0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာဒ6တယိေစာင ်၃:၉ / စNရာေနစာေအ ့

၄:၁၅၅၊ စNရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၃၊ ၄၁၊ စNရတလွ ်အ(ံန)်အာမ် ၆:၁၄၉၊ စNရတလွ ်
အအရ််ရာဖ် ၇:၁၅၅-၁၅၆၊ ၁၇၉၊ စNရဟအ်စဗ််ရာဟမီ် ၁၄:၄၊ စNရဟန်ဟလ် ်၁၆:၉၃  

၄၈။ တရားေဟာရာကျမ်း ၇:၉-၁၀၊ တရားေဟာရာကျမ်း ၃၂:၄၊ ေဟ]ဗဲဩဝါဒစာ ၁၀:၂၃၊ 
/0ငယ်ာက6ပ် ဩဝါဒစာ ၁:၁၃ / အနက်းီ ၂၉:၂၁၊ စNရဟအ်ဟr်\ရာ ၃၂:၄၉-၅၀၊ 
စNရဟဖ်သဟ် ်၄၈:၁၄၊ စNရတလွဗ်6rNဂျ ်၈၅:၁၆.  

၄၉။ ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၃၄:၁၄၊ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င။် ၄:၁၀၊ တမနေ်တာ်ဝတ� V ၁၀:၂၅-

၂၆/စNရတလွအ်မ်ဘယီဟ၂်၁:၉၈၊ စNရာတဆွဆွဆ်ဗာ ၃၄:၄၀-၄၁၊ စNရာဇွခr်Nဖ် ၄၃:၂၀  

၅၀။ တေိမာေသဩဝါဒစာဒ6တယိေစာင ်၂:၁၃၊  တတိ6ဩဝါဒစာ ၂:၁ / စNရတလွအ်အရ််ရာဖ်၇:၁၁-

၁၈၊ စNရတလွဟွဟ်စဂ်ျ်(ရ်) ၁၅:၂၈-၃၄၊ စNရတလွကဟဖ်် ၁၈:၅၀-၅၁၊ စNရာတာဟာ 

၂၀:၁၁၆၊ စNရဟဆ်ာွဒ ် ၃၈:၇၁-၇၈  

	

ြဖည့်စွတက်ျမ်းချက်များ 
 
၃၈။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၂:၂၇-၃၀၊ တမနေ်တာ်ဝတ� V ၂:၁၇  
၃၉။ ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၄:၂၂-၂၃၊ တရားေဟာရာကျမ်း ၄:၁-၂၊ ေရာမ ဩဝါဒစာ ၈:၁၄-

၁၈ / စNရာဇွခr်Nဖ် ၄၃:၁၆  
၄၀။ ေဟာေ/0အနာဂတ{ ကိျမ်း ၃:၁၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၃:၁၆၊ ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၂:၄-၆၊ 

ဗျာဒတိက်ျမ်း ၂၂:၁၇/ စNရာေနစာေအ ့၄:၁၀၇၊ စNရာအနအ်မ် ၆:၁၄၁၊ တဗ်ဘ ီ၉:၁၀၈၊ 
စNရာတရွွရ်rN(မ်)  ၃၀:၄၅၊ စNရဟအ်ဟr်\ရာ ၄၂:၄၀၊ စNရစဆ်ဖ်ွ ၆၁:၄  

၄၁။ ကမ�ာဦးကျမ်း ၁:၂၆၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁:၁၂-၁၃၊ ဗျာဒတိက်ျမ်း ၂၁:၁-၂၊ ဗျာဒတိက်ျမ်း 
၂၂:၁၇ / စNရဟဘ်ကရာ၂:၂၃၊ ၃၀၊ စNရတလွအ်စoရာအလီ ်၁၇:၆၅  

၄၂။ တရားေဟာရာကျမ်း ၁၀:၁၇၊ ေကာေလာသဩဲဝါဒစာ ၃:၂၅၊ /0ငယ်ာက6ပ် ဩဝါဒစာ 

၂:၉ / စNရဟဘ်ကရာ ၂:၂၂၈၊ ၂၈၂၊ စNရာေနစာေအ ့၄:၁၁ 

၄၃။ ေယရမိအနာဂတ{ ကိျမ်း ၃:၂၂၊ ေယဇေကျလအနာဂတ{ ကိျမ်း ၁၈:၂၅၊ ေယဇ 
ေကျလအနာဂတ{ ကိျမ်း ၃၃:၁၁၊ /0ငလ်6ကာခရစဝ်င။် ၁၄:၂၂-၂၃၊ /0ငေ်ယာ ဟနခ်ရစဝ်င ်

၃:၁၆၊ တေိမာေသဩဝါဒစာပsမေစာင ်၂:၃-၄/ စNရတလွအ်စoရာအလီ ်၁၇:၄၅-၄၆၊ 
စNရတလွမ်ဇ်ွဇမ်မိလ ်၄၀:၃၅ 

၄၄။ ဟဗက� Vတအ်နာဂတ{ ကိျမ်း၁:၁၃၊ တတိ6ဩဝါဒစာ၁:၂၊ /0ငယ်ာက6ပ် ဩဝါဒစာ ၁:၁၇၊ 
/0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒစာပဌမေစာင။် ၁:၅/ စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၅၄၊ 
စNရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၄၁၊ စNရတဆွစ်ဂျ်ဂျဒဟ ် ၃၂:၁၇၊ စNရဟအ်ဟဇ််ဇာဖ် ၃၃:၁၇၊ 
စNရာဇွခr်Nဖ် ၄၃:၃၆၊ စNရတလွမ်6ဂ6ဂျာဒလဟ ်၅၈:၁၀ 

၄၅။ ကမ�ာဦးကျမ်း ၃:၁၊ ဧသတာဝတ� V ၉:၂၅၊ သ6တ{ ကံျမ်း ၁၆:၃၀၊ ဧဖကဩ်ဝါဒ စာ ၆:၁၁၊ 
/0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒစာဒ6တယိေစာင ်၁:၇/ စNရာအနဖ်လ ်၈:၃၀၊ စNရဟယ်N<တွ(်စ)် ၁၀:၂၁  

၄၆။ ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၅:၁၉-၂၁၊ တေိမာေသဩဝါဒစာဒ6တယိေစာင ်၂:၁၃၊ /0င ်
ယာက6ပ် ဩဝါဒစာ ၁:၁၃/ စNရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၅၁  

၄၇။ တေိမာေသဩဝါဒစာဒ6တယိေစာင ်၂:၂၆၊ /0ငယ်ာက6ပ် ဩဝါဒစာ ၁:၁၃၊ /0ငေ်ပတr6ဩ 
ဝါဒစာပဌမေစာင ်၅:၈၊ /0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာဒ6တယိေစာင ်၃:၉ / စNရာေနစာေအ ့

၄:၁၅၅၊ စNရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၃၊ ၄၁၊ စNရတလွ ်အ(ံန)်အာမ် ၆:၁၄၉၊ စNရတလွ ်
အအရ််ရာဖ် ၇:၁၅၅-၁၅၆၊ ၁၇၉၊ စNရဟအ်စဗ််ရာဟမီ် ၁၄:၄၊ စNရဟန်ဟလ် ်၁၆:၉၃  

၄၈။ တရားေဟာရာကျမ်း ၇:၉-၁၀၊ တရားေဟာရာကျမ်း ၃၂:၄၊ ေဟ]ဗဲဩဝါဒစာ ၁၀:၂၃၊ 
/0ငယ်ာက6ပ် ဩဝါဒစာ ၁:၁၃ / အနက်းီ ၂၉:၂၁၊ စNရဟအ်ဟr်\ရာ ၃၂:၄၉-၅၀၊ 
စNရဟဖ်သဟ် ်၄၈:၁၄၊ စNရတလွဗ်6rNဂျ ်၈၅:၁၆.  

၄၉။ ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၃၄:၁၄၊ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င။် ၄:၁၀၊ တမနေ်တာ်ဝတ� V ၁၀:၂၅-

၂၆/စNရတလွအ်မ်ဘယီဟ၂်၁:၉၈၊ စNရာတဆွဆွဆ်ဗာ ၃၄:၄၀-၄၁၊ စNရာဇွခr်Nဖ် ၄၃:၂၀  

၅၀။ တေိမာေသဩဝါဒစာဒ6တယိေစာင ်၂:၁၃၊  တတိ6ဩဝါဒစာ ၂:၁ / စNရတလွအ်အရ််ရာဖ်၇:၁၁-

၁၈၊ စNရတလွဟွဟ်စဂ်ျ်(ရ်) ၁၅:၂၈-၃၄၊ စNရတလွကဟဖ်် ၁၈:၅၀-၅၁၊ စNရာတာဟာ 

၂၀:၁၁၆၊ စNရဟဆ်ာွဒ ် ၃၈:၇၁-၇၈  

	

ြဖည့်စွတက်ျမ်းချက်များ 
 
၃၈။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၂:၂၇-၃၀၊ တမနေ်တာ်ဝတ� V ၂:၁၇  
၃၉။ ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၄:၂၂-၂၃၊ တရားေဟာရာကျမ်း ၄:၁-၂၊ ေရာမ ဩဝါဒစာ ၈:၁၄-

၁၈ / စNရာဇွခr်Nဖ် ၄၃:၁၆  
၄၀။ ေဟာေ/0အနာဂတ{ ကိျမ်း ၃:၁၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၃:၁၆၊ ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၂:၄-၆၊ 

ဗျာဒတိက်ျမ်း ၂၂:၁၇/ စNရာေနစာေအ ့၄:၁၀၇၊ စNရာအနအ်မ် ၆:၁၄၁၊ တဗ်ဘ ီ၉:၁၀၈၊ 
စNရာတရွွရ်rN(မ်)  ၃၀:၄၅၊ စNရဟအ်ဟr်\ရာ ၄၂:၄၀၊ စNရစဆ်ဖ်ွ ၆၁:၄  

၄၁။ ကမ�ာဦးကျမ်း ၁:၂၆၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁:၁၂-၁၃၊ ဗျာဒတိက်ျမ်း ၂၁:၁-၂၊ ဗျာဒတိက်ျမ်း 
၂၂:၁၇ / စNရဟဘ်ကရာ၂:၂၃၊ ၃၀၊ စNရတလွအ်စoရာအလီ ်၁၇:၆၅  

၄၂။ တရားေဟာရာကျမ်း ၁၀:၁၇၊ ေကာေလာသဩဲဝါဒစာ ၃:၂၅၊ /0ငယ်ာက6ပ် ဩဝါဒစာ 

၂:၉ / စNရဟဘ်ကရာ ၂:၂၂၈၊ ၂၈၂၊ စNရာေနစာေအ ့၄:၁၁ 

၄၃။ ေယရမိအနာဂတ{ ကိျမ်း ၃:၂၂၊ ေယဇေကျလအနာဂတ{ ကိျမ်း ၁၈:၂၅၊ ေယဇ 
ေကျလအနာဂတ{ ကိျမ်း ၃၃:၁၁၊ /0ငလ်6ကာခရစဝ်င။် ၁၄:၂၂-၂၃၊ /0ငေ်ယာ ဟနခ်ရစဝ်င ်

၃:၁၆၊ တေိမာေသဩဝါဒစာပsမေစာင ်၂:၃-၄/ စNရတလွအ်စoရာအလီ ်၁၇:၄၅-၄၆၊ 
စNရတလွမ်ဇ်ွဇမ်မိလ ်၄၀:၃၅ 

၄၄။ ဟဗက� Vတအ်နာဂတ{ ကိျမ်း၁:၁၃၊ တတိ6ဩဝါဒစာ၁:၂၊ /0ငယ်ာက6ပ် ဩဝါဒစာ ၁:၁၇၊ 
/0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒစာပဌမေစာင။် ၁:၅/ စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၅၄၊ 
စNရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၄၁၊ စNရတဆွစ်ဂျ်ဂျဒဟ ် ၃၂:၁၇၊ စNရဟအ်ဟဇ််ဇာဖ် ၃၃:၁၇၊ 
စNရာဇွခr်Nဖ် ၄၃:၃၆၊ စNရတလွမ်6ဂ6ဂျာဒလဟ ်၅၈:၁၀ 

၄၅။ ကမ�ာဦးကျမ်း ၃:၁၊ ဧသတာဝတ� V ၉:၂၅၊ သ6တ{ ကံျမ်း ၁၆:၃၀၊ ဧဖကဩ်ဝါဒ စာ ၆:၁၁၊ 
/0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒစာဒ6တယိေစာင ်၁:၇/ စNရာအနဖ်လ ်၈:၃၀၊ စNရဟယ်N<တွ(်စ)် ၁၀:၂၁  

၄၆။ ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၅:၁၉-၂၁၊ တေိမာေသဩဝါဒစာဒ6တယိေစာင ်၂:၁၃၊ /0င ်
ယာက6ပ် ဩဝါဒစာ ၁:၁၃/ စNရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၅၁  

၄၇။ တေိမာေသဩဝါဒစာဒ6တယိေစာင ်၂:၂၆၊ /0ငယ်ာက6ပ် ဩဝါဒစာ ၁:၁၃၊ /0ငေ်ပတr6ဩ 
ဝါဒစာပဌမေစာင ်၅:၈၊ /0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာဒ6တယိေစာင ်၃:၉ / စNရာေနစာေအ ့

၄:၁၅၅၊ စNရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၃၊ ၄၁၊ စNရတလွ ်အ(ံန)်အာမ် ၆:၁၄၉၊ စNရတလွ ်
အအရ််ရာဖ် ၇:၁၅၅-၁၅၆၊ ၁၇၉၊ စNရဟအ်စဗ််ရာဟမီ် ၁၄:၄၊ စNရဟန်ဟလ် ်၁၆:၉၃  

၄၈။ တရားေဟာရာကျမ်း ၇:၉-၁၀၊ တရားေဟာရာကျမ်း ၃၂:၄၊ ေဟ]ဗဲဩဝါဒစာ ၁၀:၂၃၊ 
/0ငယ်ာက6ပ် ဩဝါဒစာ ၁:၁၃ / အနက်းီ ၂၉:၂၁၊ စNရဟအ်ဟr်\ရာ ၃၂:၄၉-၅၀၊ 
စNရဟဖ်သဟ် ်၄၈:၁၄၊ စNရတလွဗ်6rNဂျ ်၈၅:၁၆.  

၄၉။ ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၃၄:၁၄၊ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င။် ၄:၁၀၊ တမနေ်တာ်ဝတ� V ၁၀:၂၅-

၂၆/စNရတလွအ်မ်ဘယီဟ၂်၁:၉၈၊ စNရာတဆွဆွဆ်ဗာ ၃၄:၄၀-၄၁၊ စNရာဇွခr်Nဖ် ၄၃:၂၀  

၅၀။ တေိမာေသဩဝါဒစာဒ6တယိေစာင ်၂:၁၃၊  တတိ6ဩဝါဒစာ ၂:၁ / စNရတလွအ်အရ််ရာဖ်၇:၁၁-

၁၈၊ စNရတလွဟွဟ်စဂ်ျ်(ရ်) ၁၅:၂၈-၃၄၊ စNရတလွကဟဖ်် ၁၈:၅၀-၅၁၊ စNရာတာဟာ 

၂၀:၁၁၆၊ စNရဟဆ်ာွဒ ် ၃၈:၇၁-၇၈  

	

ြဖည့်စွတက်ျမ်းချက်များ 
 
၃၈။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၂:၂၇-၃၀၊ တမနေ်တာ်ဝတ� V ၂:၁၇  
၃၉။ ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၄:၂၂-၂၃၊ တရားေဟာရာကျမ်း ၄:၁-၂၊ ေရာမ ဩဝါဒစာ ၈:၁၄-

၁၈ / စNရာဇွခr်Nဖ် ၄၃:၁၆  
၄၀။ ေဟာေ/0အနာဂတ{ ကိျမ်း ၃:၁၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၃:၁၆၊ ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၂:၄-၆၊ 

ဗျာဒတိက်ျမ်း ၂၂:၁၇/ စNရာေနစာေအ ့၄:၁၀၇၊ စNရာအနအ်မ် ၆:၁၄၁၊ တဗ်ဘ ီ၉:၁၀၈၊ 
စNရာတရွွရ်rN(မ်)  ၃၀:၄၅၊ စNရဟအ်ဟr်\ရာ ၄၂:၄၀၊ စNရစဆ်ဖ်ွ ၆၁:၄  

၄၁။ ကမ�ာဦးကျမ်း ၁:၂၆၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁:၁၂-၁၃၊ ဗျာဒတိက်ျမ်း ၂၁:၁-၂၊ ဗျာဒတိက်ျမ်း 
၂၂:၁၇ / စNရဟဘ်ကရာ၂:၂၃၊ ၃၀၊ စNရတလွအ်စoရာအလီ ်၁၇:၆၅  

၄၂။ တရားေဟာရာကျမ်း ၁၀:၁၇၊ ေကာေလာသဩဲဝါဒစာ ၃:၂၅၊ /0ငယ်ာက6ပ် ဩဝါဒစာ 

၂:၉ / စNရဟဘ်ကရာ ၂:၂၂၈၊ ၂၈၂၊ စNရာေနစာေအ ့၄:၁၁ 

၄၃။ ေယရမိအနာဂတ{ ကိျမ်း ၃:၂၂၊ ေယဇေကျလအနာဂတ{ ကိျမ်း ၁၈:၂၅၊ ေယဇ 
ေကျလအနာဂတ{ ကိျမ်း ၃၃:၁၁၊ /0ငလ်6ကာခရစဝ်င။် ၁၄:၂၂-၂၃၊ /0ငေ်ယာ ဟနခ်ရစဝ်င ်

၃:၁၆၊ တေိမာေသဩဝါဒစာပsမေစာင ်၂:၃-၄/ စNရတလွအ်စoရာအလီ ်၁၇:၄၅-၄၆၊ 
စNရတလွမ်ဇ်ွဇမ်မိလ ်၄၀:၃၅ 

၄၄။ ဟဗက� Vတအ်နာဂတ{ ကိျမ်း၁:၁၃၊ တတိ6ဩဝါဒစာ၁:၂၊ /0ငယ်ာက6ပ် ဩဝါဒစာ ၁:၁၇၊ 
/0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒစာပဌမေစာင။် ၁:၅/ စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၅၄၊ 
စNရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၄၁၊ စNရတဆွစ်ဂျ်ဂျဒဟ ် ၃၂:၁၇၊ စNရဟအ်ဟဇ််ဇာဖ် ၃၃:၁၇၊ 
စNရာဇွခr်Nဖ် ၄၃:၃၆၊ စNရတလွမ်6ဂ6ဂျာဒလဟ ်၅၈:၁၀ 

၄၅။ ကမ�ာဦးကျမ်း ၃:၁၊ ဧသတာဝတ� V ၉:၂၅၊ သ6တ{ ကံျမ်း ၁၆:၃၀၊ ဧဖကဩ်ဝါဒ စာ ၆:၁၁၊ 
/0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒစာဒ6တယိေစာင ်၁:၇/ စNရာအနဖ်လ ်၈:၃၀၊ စNရဟယ်N<တွ(်စ)် ၁၀:၂၁  

၄၆။ ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၅:၁၉-၂၁၊ တေိမာေသဩဝါဒစာဒ6တယိေစာင ်၂:၁၃၊ /0င ်
ယာက6ပ် ဩဝါဒစာ ၁:၁၃/ စNရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၅၁  

၄၇။ တေိမာေသဩဝါဒစာဒ6တယိေစာင ်၂:၂၆၊ /0ငယ်ာက6ပ် ဩဝါဒစာ ၁:၁၃၊ /0ငေ်ပတr6ဩ 
ဝါဒစာပဌမေစာင ်၅:၈၊ /0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာဒ6တယိေစာင ်၃:၉ / စNရာေနစာေအ ့

၄:၁၅၅၊ စNရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၃၊ ၄၁၊ စNရတလွ ်အ(ံန)်အာမ် ၆:၁၄၉၊ စNရတလွ ်
အအရ််ရာဖ် ၇:၁၅၅-၁၅၆၊ ၁၇၉၊ စNရဟအ်စဗ််ရာဟမီ် ၁၄:၄၊ စNရဟန်ဟလ် ်၁၆:၉၃  

၄၈။ တရားေဟာရာကျမ်း ၇:၉-၁၀၊ တရားေဟာရာကျမ်း ၃၂:၄၊ ေဟ]ဗဲဩဝါဒစာ ၁၀:၂၃၊ 
/0ငယ်ာက6ပ် ဩဝါဒစာ ၁:၁၃ / အနက်းီ ၂၉:၂၁၊ စNရဟအ်ဟr်\ရာ ၃၂:၄၉-၅၀၊ 
စNရဟဖ်သဟ် ်၄၈:၁၄၊ စNရတလွဗ်6rNဂျ ်၈၅:၁၆.  

၄၉။ ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၃၄:၁၄၊ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င။် ၄:၁၀၊ တမနေ်တာ်ဝတ� V ၁၀:၂၅-

၂၆/စNရတလွအ်မ်ဘယီဟ၂်၁:၉၈၊ စNရာတဆွဆွဆ်ဗာ ၃၄:၄၀-၄၁၊ စNရာဇွခr်Nဖ် ၄၃:၂၀  

၅၀။ တေိမာေသဩဝါဒစာဒ6တယိေစာင ်၂:၁၃၊  တတိ6ဩဝါဒစာ ၂:၁ / စNရတလွအ်အရ််ရာဖ်၇:၁၁-

၁၈၊ စNရတလွဟွဟ်စဂ်ျ်(ရ်) ၁၅:၂၈-၃၄၊ စNရတလွကဟဖ်် ၁၈:၅၀-၅၁၊ စNရာတာဟာ 

၂၀:၁၁၆၊ စNရဟဆ်ာွဒ ် ၃၈:၇၁-၇၈  

	



ြဖည့်စွတက်ျမ်းချက်များ 
 
၅၁။ ေယာဘဝတ� V ၂၆:၁၃၊ ေဟ/0ာယအနာဂတ{ ကိျမ်း။ ၄၈:၁၆၊ /0ငဿ်ခဲရစဝ်င ်၃:၁၆၊  ေကာရိ<�V 

ဩဝါသစာဒ6တယိေစာင ် ၃:၁၇၊  ေဟ]ဗဲဩဝါဒစာ။ ၉:၁၄/ စNရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်

၅:၁၁၆၊၁၁၈  

၅၂။ ကမ�ာဦးကျမ်း ၂:၇၊ ေယာဘဝတ� V ၂၇:၃၊ /0ငလ်6ကာခရစဝ်င ်၁:၃၀-၃၇၊ /0ငေ်ယာဟန ်ခရစဝ်င ်

၄:၂၄ 

၅၃။ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁:၁၉-၂၃ / စNရဟမ်ရယမ် ၁၉:၁၇၊ ၁၉-၂၄ 

၅၄။ /0ငမ်ာက6ခရစဝ်င ်၃:၂၉၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၀:၃၅၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၂:၄၈၊ 
တေိမာေသဩဝါဒစာဒ6တယိေစာင ်၃:၁၆၊ /0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာဒ6တယိေစာင ်၁:၂၀-၂၁၊ 
/0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒစာပဌမေစာင။် ၅:၁၆/ တဗ်ဘ ီ၉:၈၀ 

၅၅။ ေကာရိ<�Vဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၄:၃၇-၃၈၊  ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၆:၁၂၊ 
/0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၂:၅ 

၅၆။ /0ငလ်6ကာခရစဝ်င ်၂၄:၄၉၊ တမနေ်တာ်ဝတ� V ၂:၁-၄၊ ၁၆-၁၈၊ ေရာမဩဝါဒစာ ၈:၉ 

၅၇။ ေရာမဩဝါဒစာ ၁:၁၁၊  သကသ်ာေလာနတိဩ်ဝါဒစာပsမေစာင၂်:၈  

၅၈။ တမနေ်တာ်ဝတ� V ၃:၅-၁၁၊ တမနေ်တာ်ဝတ� V ၉:၃၃-၃၅၊ တမနေ်တာ်ဝတ� V ၉:၃၆-၄၁၊ 
တမနေ်တာ်ဝတ� V ၂၈:၈ 

၅၉။ ေကာရိ<�Vဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၄:၁၁-၁၂၊ ၂၆-၂၇၊ /0ငယ်6ဒဩဝါဒစာ ၁:၂၀-၂၁ 

၆၀။ /0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာဒ6တယိေစာင ်၂:၄   

၆၁။ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၅:၄၁၊ /0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာဒ6တယိေစာင ်၂:၄/ စNရာေနစာေအ ့၄:၃၈၊ 
စNရတလွအ်အရ််ရာဖ် ၇:၂၇၊ စNရဟယ်Nဆဖ်ွ  ၁၂:၅ 

၆၂။ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၅:၄၁၊ /0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာဒ6တယိေစာင ်၂:၄၊ ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁၂:၉ / 

စNရာအဟက်ဖ် ၄၆:၂၉-၃၁ 

၆၃။ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၈:၂၈-၃၂၊ /0ငမ်ာက6ခရစဝ်င ်၁:၂၅-၂၆၊ /0ငမ်ာက6ခရစဝ်င ်၅:၁-၁၃၊ 
/0ငလ်6ကာခရစဝ်င။် ၈:၃၃၊ /0ငလ်6ကာခရစဝ်င။် ၉:၄၂ / စNရဟန်ဟလ် ်၁၆:၉၈  

၆၄။ ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁၂:၉ / စNရတလွအ်စoရာအလီ ်၁၇:၆၂-၆၅၊ ဟဂျ ်၂၂:၅၂ 

၆၅။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၆:၁၁၊ ေကာရိ<�Vဩဝါသစာဒ6တယိေစာင ်၁၁:၁၄၊ ဧဖကဩ် ဝါဒစာ 

၆:၁၁-၁၂ / စNရဟအ်စဗ််ရာဟမီ် ၁၄:၂၂၊ စNရဟန်ဟလ် ်၁၆:၁၀၀ 

၆၆။ /0ငလ်6ကာခရစဝ်င ်၁:၂၆-၃၅ 

၆၇။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၇:၁၈၊ /0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁:၁၈-၂၀/စNရဟဘ်ကရာ ၂:၈၇ 

၆၈။ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၄:၃၊ ၂၅၊ /0ငလ်6ကာခရစဝ်င ်၂:၄၀၊ ၅၂၊ /0ငလ်6ကာခရစဝ်င ်၅:၂၂၊ 
/0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၂:၂၄-၂၅ 

၆၉။ /0ငမ်ာက6ခရစဝ်င ်၄:၃၅-၄၁၊ /0ငမ်ာက6ခရစဝ်င ်၆:၃၅-၄၄ 

၇၀။ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၃:၁၀၊ /0ငလ်6ကာခရစဝ်င ်၈:၂၅၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၃:၃၆၊ 
/0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င။် ၈:၅၁၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င။် ၁၂:၄၈  

၇၁။ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁၆:၁၆-၁၇၊ ၂၀ / စNရာေနစာေအ ့၄:၁၅၇၊ စNရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၇၊ ၇၂၊ ၇၅ 
 

	

ြဖည့်စွတက်ျမ်းချက်များ 
 
၅၁။ ေယာဘဝတ� V ၂၆:၁၃၊ ေဟ/0ာယအနာဂတ{ ကိျမ်း။ ၄၈:၁၆၊ /0ငဿ်ခဲရစဝ်င ်၃:၁၆၊  ေကာရိ<�V 

ဩဝါသစာဒ6တယိေစာင ် ၃:၁၇၊  ေဟ]ဗဲဩဝါဒစာ။ ၉:၁၄/ စNရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်

၅:၁၁၆၊၁၁၈  

၅၂။ ကမ�ာဦးကျမ်း ၂:၇၊ ေယာဘဝတ� V ၂၇:၃၊ /0ငလ်6ကာခရစဝ်င ်၁:၃၀-၃၇၊ /0ငေ်ယာဟန ်ခရစဝ်င ်

၄:၂၄ 

၅၃။ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁:၁၉-၂၃ / စNရဟမ်ရယမ် ၁၉:၁၇၊ ၁၉-၂၄ 

၅၄။ /0ငမ်ာက6ခရစဝ်င ်၃:၂၉၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၀:၃၅၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၂:၄၈၊ 
တေိမာေသဩဝါဒစာဒ6တယိေစာင ်၃:၁၆၊ /0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာဒ6တယိေစာင ်၁:၂၀-၂၁၊ 
/0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒစာပဌမေစာင။် ၅:၁၆/ တဗ်ဘ ီ၉:၈၀ 

၅၅။ ေကာရိ<�Vဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၄:၃၇-၃၈၊  ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၆:၁၂၊ 
/0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၂:၅ 

၅၆။ /0ငလ်6ကာခရစဝ်င ်၂၄:၄၉၊ တမနေ်တာ်ဝတ� V ၂:၁-၄၊ ၁၆-၁၈၊ ေရာမဩဝါဒစာ ၈:၉ 

၅၇။ ေရာမဩဝါဒစာ ၁:၁၁၊  သကသ်ာေလာနတိဩ်ဝါဒစာပsမေစာင၂်:၈  

၅၈။ တမနေ်တာ်ဝတ� V ၃:၅-၁၁၊ တမနေ်တာ်ဝတ� V ၉:၃၃-၃၅၊ တမနေ်တာ်ဝတ� V ၉:၃၆-၄၁၊ 
တမနေ်တာ်ဝတ� V ၂၈:၈ 

၅၉။ ေကာရိ<�Vဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၄:၁၁-၁၂၊ ၂၆-၂၇၊ /0ငယ်6ဒဩဝါဒစာ ၁:၂၀-၂၁ 

၆၀။ /0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာဒ6တယိေစာင ်၂:၄   

၆၁။ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၅:၄၁၊ /0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာဒ6တယိေစာင ်၂:၄/ စNရာေနစာေအ ့၄:၃၈၊ 
စNရတလွအ်အရ််ရာဖ် ၇:၂၇၊ စNရဟယ်Nဆဖ်ွ  ၁၂:၅ 

၆၂။ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၅:၄၁၊ /0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာဒ6တယိေစာင ်၂:၄၊ ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁၂:၉ / 

စNရာအဟက်ဖ် ၄၆:၂၉-၃၁ 

၆၃။ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၈:၂၈-၃၂၊ /0ငမ်ာက6ခရစဝ်င ်၁:၂၅-၂၆၊ /0ငမ်ာက6ခရစဝ်င ်၅:၁-၁၃၊ 
/0ငလ်6ကာခရစဝ်င။် ၈:၃၃၊ /0ငလ်6ကာခရစဝ်င။် ၉:၄၂ / စNရဟန်ဟလ် ်၁၆:၉၈  

၆၄။ ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁၂:၉ / စNရတလွအ်စoရာအလီ ်၁၇:၆၂-၆၅၊ ဟဂျ ်၂၂:၅၂ 

၆၅။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၆:၁၁၊ ေကာရိ<�Vဩဝါသစာဒ6တယိေစာင ်၁၁:၁၄၊ ဧဖကဩ် ဝါဒစာ 

၆:၁၁-၁၂ / စNရဟအ်စဗ််ရာဟမီ် ၁၄:၂၂၊ စNရဟန်ဟလ် ်၁၆:၁၀၀ 

၆၆။ /0ငလ်6ကာခရစဝ်င ်၁:၂၆-၃၅ 

၆၇။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၇:၁၈၊ /0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁:၁၈-၂၀/စNရဟဘ်ကရာ ၂:၈၇ 

၆၈။ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၄:၃၊ ၂၅၊ /0ငလ်6ကာခရစဝ်င ်၂:၄၀၊ ၅၂၊ /0ငလ်6ကာခရစဝ်င ်၅:၂၂၊ 
/0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၂:၂၄-၂၅ 

၆၉။ /0ငမ်ာက6ခရစဝ်င ်၄:၃၅-၄၁၊ /0ငမ်ာက6ခရစဝ်င ်၆:၃၅-၄၄ 

၇၀။ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၃:၁၀၊ /0ငလ်6ကာခရစဝ်င ်၈:၂၅၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၃:၃၆၊ 
/0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င။် ၈:၅၁၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င။် ၁၂:၄၈  

၇၁။ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁၆:၁၆-၁၇၊ ၂၀ / စNရာေနစာေအ ့၄:၁၅၇၊ စNရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၇၊ ၇၂၊ ၇၅ 
 

	

ြဖည့်စွတက်ျမ်းချက်များ 
 
၅၁။ ေယာဘဝတ� V ၂၆:၁၃၊ ေဟ/0ာယအနာဂတ{ ကိျမ်း။ ၄၈:၁၆၊ /0ငဿ်ခဲရစဝ်င ်၃:၁၆၊  ေကာရိ<�V 

ဩဝါသစာဒ6တယိေစာင ် ၃:၁၇၊  ေဟ]ဗဲဩဝါဒစာ။ ၉:၁၄/ စNရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်

၅:၁၁၆၊၁၁၈  

၅၂။ ကမ�ာဦးကျမ်း ၂:၇၊ ေယာဘဝတ� V ၂၇:၃၊ /0ငလ်6ကာခရစဝ်င ်၁:၃၀-၃၇၊ /0ငေ်ယာဟန ်ခရစဝ်င ်

၄:၂၄ 

၅၃။ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁:၁၉-၂၃ / စNရဟမ်ရယမ် ၁၉:၁၇၊ ၁၉-၂၄ 

၅၄။ /0ငမ်ာက6ခရစဝ်င ်၃:၂၉၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၀:၃၅၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၂:၄၈၊ 
တေိမာေသဩဝါဒစာဒ6တယိေစာင ်၃:၁၆၊ /0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာဒ6တယိေစာင ်၁:၂၀-၂၁၊ 
/0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒစာပဌမေစာင။် ၅:၁၆/ တဗ်ဘ ီ၉:၈၀ 

၅၅။ ေကာရိ<�Vဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၄:၃၇-၃၈၊  ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၆:၁၂၊ 
/0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၂:၅ 

၅၆။ /0ငလ်6ကာခရစဝ်င ်၂၄:၄၉၊ တမနေ်တာ်ဝတ� V ၂:၁-၄၊ ၁၆-၁၈၊ ေရာမဩဝါဒစာ ၈:၉ 

၅၇။ ေရာမဩဝါဒစာ ၁:၁၁၊  သကသ်ာေလာနတိဩ်ဝါဒစာပsမေစာင၂်:၈  

၅၈။ တမနေ်တာ်ဝတ� V ၃:၅-၁၁၊ တမနေ်တာ်ဝတ� V ၉:၃၃-၃၅၊ တမနေ်တာ်ဝတ� V ၉:၃၆-၄၁၊ 
တမနေ်တာ်ဝတ� V ၂၈:၈ 

၅၉။ ေကာရိ<�Vဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၄:၁၁-၁၂၊ ၂၆-၂၇၊ /0ငယ်6ဒဩဝါဒစာ ၁:၂၀-၂၁ 

၆၀။ /0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာဒ6တယိေစာင ်၂:၄   

၆၁။ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၅:၄၁၊ /0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာဒ6တယိေစာင ်၂:၄/ စNရာေနစာေအ ့၄:၃၈၊ 
စNရတလွအ်အရ််ရာဖ် ၇:၂၇၊ စNရဟယ်Nဆဖ်ွ  ၁၂:၅ 

၆၂။ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၅:၄၁၊ /0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာဒ6တယိေစာင ်၂:၄၊ ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁၂:၉ / 

စNရာအဟက်ဖ် ၄၆:၂၉-၃၁ 

၆၃။ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၈:၂၈-၃၂၊ /0ငမ်ာက6ခရစဝ်င ်၁:၂၅-၂၆၊ /0ငမ်ာက6ခရစဝ်င ်၅:၁-၁၃၊ 
/0ငလ်6ကာခရစဝ်င။် ၈:၃၃၊ /0ငလ်6ကာခရစဝ်င။် ၉:၄၂ / စNရဟန်ဟလ် ်၁၆:၉၈  

၆၄။ ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁၂:၉ / စNရတလွအ်စoရာအလီ ်၁၇:၆၂-၆၅၊ ဟဂျ ်၂၂:၅၂ 

၆၅။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၆:၁၁၊ ေကာရိ<�Vဩဝါသစာဒ6တယိေစာင ်၁၁:၁၄၊ ဧဖကဩ် ဝါဒစာ 

၆:၁၁-၁၂ / စNရဟအ်စဗ််ရာဟမီ် ၁၄:၂၂၊ စNရဟန်ဟလ် ်၁၆:၁၀၀ 

၆၆။ /0ငလ်6ကာခရစဝ်င ်၁:၂၆-၃၅ 

၆၇။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၇:၁၈၊ /0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁:၁၈-၂၀/စNရဟဘ်ကရာ ၂:၈၇ 

၆၈။ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၄:၃၊ ၂၅၊ /0ငလ်6ကာခရစဝ်င ်၂:၄၀၊ ၅၂၊ /0ငလ်6ကာခရစဝ်င ်၅:၂၂၊ 
/0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၂:၂၄-၂၅ 

၆၉။ /0ငမ်ာက6ခရစဝ်င ်၄:၃၅-၄၁၊ /0ငမ်ာက6ခရစဝ်င ်၆:၃၅-၄၄ 

၇၀။ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၃:၁၀၊ /0ငလ်6ကာခရစဝ်င ်၈:၂၅၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၃:၃၆၊ 
/0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င။် ၈:၅၁၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င။် ၁၂:၄၈  

၇၁။ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁၆:၁၆-၁၇၊ ၂၀ / စNရာေနစာေအ ့၄:၁၅၇၊ စNရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၇၊ ၇၂၊ ၇၅ 
 

	

ြဖည့်စွတက်ျမ်းချက်များ 
 
၅၁။ ေယာဘဝတ� V ၂၆:၁၃၊ ေဟ/0ာယအနာဂတ{ ကိျမ်း။ ၄၈:၁၆၊ /0ငဿ်ခဲရစဝ်င ်၃:၁၆၊  ေကာရိ<�V 

ဩဝါသစာဒ6တယိေစာင ် ၃:၁၇၊  ေဟ]ဗဲဩဝါဒစာ။ ၉:၁၄/ စNရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်

၅:၁၁၆၊၁၁၈  

၅၂။ ကမ�ာဦးကျမ်း ၂:၇၊ ေယာဘဝတ� V ၂၇:၃၊ /0ငလ်6ကာခရစဝ်င ်၁:၃၀-၃၇၊ /0ငေ်ယာဟန ်ခရစဝ်င ်

၄:၂၄ 

၅၃။ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁:၁၉-၂၃ / စNရဟမ်ရယမ် ၁၉:၁၇၊ ၁၉-၂၄ 

၅၄။ /0ငမ်ာက6ခရစဝ်င ်၃:၂၉၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၀:၃၅၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၂:၄၈၊ 
တေိမာေသဩဝါဒစာဒ6တယိေစာင ်၃:၁၆၊ /0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာဒ6တယိေစာင ်၁:၂၀-၂၁၊ 
/0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒစာပဌမေစာင။် ၅:၁၆/ တဗ်ဘ ီ၉:၈၀ 

၅၅။ ေကာရိ<�Vဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၄:၃၇-၃၈၊  ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၆:၁၂၊ 
/0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၂:၅ 

၅၆။ /0ငလ်6ကာခရစဝ်င ်၂၄:၄၉၊ တမနေ်တာ်ဝတ� V ၂:၁-၄၊ ၁၆-၁၈၊ ေရာမဩဝါဒစာ ၈:၉ 

၅၇။ ေရာမဩဝါဒစာ ၁:၁၁၊  သကသ်ာေလာနတိဩ်ဝါဒစာပsမေစာင၂်:၈  

၅၈။ တမနေ်တာ်ဝတ� V ၃:၅-၁၁၊ တမနေ်တာ်ဝတ� V ၉:၃၃-၃၅၊ တမနေ်တာ်ဝတ� V ၉:၃၆-၄၁၊ 
တမနေ်တာ်ဝတ� V ၂၈:၈ 

၅၉။ ေကာရိ<�Vဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၄:၁၁-၁၂၊ ၂၆-၂၇၊ /0ငယ်6ဒဩဝါဒစာ ၁:၂၀-၂၁ 

၆၀။ /0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာဒ6တယိေစာင ်၂:၄   

၆၁။ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၅:၄၁၊ /0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာဒ6တယိေစာင ်၂:၄/ စNရာေနစာေအ ့၄:၃၈၊ 
စNရတလွအ်အရ််ရာဖ် ၇:၂၇၊ စNရဟယ်Nဆဖ်ွ  ၁၂:၅ 

၆၂။ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၅:၄၁၊ /0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာဒ6တယိေစာင ်၂:၄၊ ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁၂:၉ / 

စNရာအဟက်ဖ် ၄၆:၂၉-၃၁ 

၆၃။ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၈:၂၈-၃၂၊ /0ငမ်ာက6ခရစဝ်င ်၁:၂၅-၂၆၊ /0ငမ်ာက6ခရစဝ်င ်၅:၁-၁၃၊ 
/0ငလ်6ကာခရစဝ်င။် ၈:၃၃၊ /0ငလ်6ကာခရစဝ်င။် ၉:၄၂ / စNရဟန်ဟလ် ်၁၆:၉၈  

၆၄။ ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁၂:၉ / စNရတလွအ်စoရာအလီ ်၁၇:၆၂-၆၅၊ ဟဂျ ်၂၂:၅၂ 

၆၅။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၆:၁၁၊ ေကာရိ<�Vဩဝါသစာဒ6တယိေစာင ်၁၁:၁၄၊ ဧဖကဩ် ဝါဒစာ 

၆:၁၁-၁၂ / စNရဟအ်စဗ််ရာဟမီ် ၁၄:၂၂၊ စNရဟန်ဟလ် ်၁၆:၁၀၀ 

၆၆။ /0ငလ်6ကာခရစဝ်င ်၁:၂၆-၃၅ 

၆၇။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၇:၁၈၊ /0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁:၁၈-၂၀/စNရဟဘ်ကရာ ၂:၈၇ 

၆၈။ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၄:၃၊ ၂၅၊ /0ငလ်6ကာခရစဝ်င ်၂:၄၀၊ ၅၂၊ /0ငလ်6ကာခရစဝ်င ်၅:၂၂၊ 
/0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၂:၂၄-၂၅ 

၆၉။ /0ငမ်ာက6ခရစဝ်င ်၄:၃၅-၄၁၊ /0ငမ်ာက6ခရစဝ်င ်၆:၃၅-၄၄ 

၇၀။ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၃:၁၀၊ /0ငလ်6ကာခရစဝ်င ်၈:၂၅၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၃:၃၆၊ 
/0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င။် ၈:၅၁၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င။် ၁၂:၄၈  

၇၁။ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁၆:၁၆-၁၇၊ ၂၀ / စNရာေနစာေအ ့၄:၁၅၇၊ စNရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၇၊ ၇၂၊ ၇၅ 
 

	



ြဖည့်စွတက်ျမ်းချက်များ 
 
၇၂။ မိကpာအနာဂတ{ ကိျမ်း ၅:၂၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၆:၅၁၊ ၆၂၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်

၈:၅၈၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၇:၅၊ ၁၆၊ ၂၄ 

၇၃။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁:၁-၃၊ ၁၄၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၆:၅၁၊ ၆၂၊ 
/0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၇:၅၊ ၁၆ 

၇၄။ ေဟ]ဗဲဩဝါဒစာ ၂:၁၄/ စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၅၉. 

၇၅။ ေကာေလာသဩဲဝါဒစာ ၁:၄၊ ၁၅-၂၂  

၇၆။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁:၁-၄၊ ၁၀၊ ၁၄ 

၇၇။ /0ငလ်6ကာခရစဝ်င ်၃:၂၂၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၀:၉၊ ေရာမဩဝါဒစာ ၈:၃၄၊ ေဟ]ဗဲဩဝါဒစာ 

၉:၁၅၊ ေဟ]ဗဲဩဝါဒစာ ၁၂:၂၄၊ /0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၂:၁-၂/ 

စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၅၉ 

၇၈။ ေဟ/0ာယအနာဂတ{ ကိျမ်း ၇:၁၄၊ /0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၂:၂၂-၂၃၊ 
/0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၅:၂၀/ စNရာဖွရ်ကာန ်၂၅:၂၊ စNရာဇွခr်Nဖ် ၄၃:၈၁၊ 
စNရာဂျငန် ်၇၂:၃ 

၇၉။ ေဟ/0ာယအနာဂတ{ ကိျမ်း ၇:၁၄၊ ေဟ/0ာယအနာဂတ{ ကိျမ်း ၉:၆၊ 
ဒေံယလအနာဂတ{ ကိျမ်း ၃:၂၅ 

၈၀။ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၈:၂-၃၊ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၉:၁၈၊ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁၄:၃၃၊ 
/0ငလ်6ကာခရစဝ်င ်၂၄:၅၂၊ ေဟ]ဗဲဩဝါဒစာ ၁:၆၊ ဗျာဒတိက်ျမ်း ၅:၁၂၊ ၁၄ 

၈၁။ /0ငလ်6ကာခရစဝ်င ်၇:၄၈၊ တမနေ်တာ်ဝတ� V ၅:၃၀-၃၁/ စNရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၁၆၊ 
၁၁၈  

၈၂။ စNရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၇၊ စNရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၇၅၊ စNရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၁၆၊ 
၁၁၈ 

၈၃။ တမနေ်တာ်ဝတ� V ၁၃:၂၃၊ တတိ6ဩဝါဒစာ ၂:၁၃၊ /0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာဒ6တ ိယေစာင။် 

၁:၁၊ ၁၁/ စNရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၇၅၊ စNရာဇွခr်Nဖ် ၄၃:၅၇-၅၉  

၈၄။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၆:၄၈၊ ၅၁၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င။် ၁၁:၂၅၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၇:၃ / 

စNရစဆ်ဖ်ွ ၆၁:၈-၉ 

၈၅။ ေကာရိ<�Vဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၅:၇၊ ေဟ]ဗဲဩဝါဒစာ ၇:၂၇၊ ေဟ]ဗဲဩဝါဒစာ ၉:၁၁-၁၂၊ ၂၂ ၊ 
ေဟ]ဗဲဩဝါဒစာ ၁၀:၁၂ 

၈၆။  ဆာလကံျမ်း ၂၂:၁-၃၁ 

၈၇။ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁၇:၂၂-၂၃၊ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၀:၁၇-၁၉၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၂:၁၈-၂၀၊ 
/0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၀:၁၁၊ ၁၅၊ ၁၇၊ ၁၈ 

၈၈။  တမနေ်တာဝ်တ� V ၁၃:၁၄-၁၅၊  ေကာရိ<�Vဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၂:၂၊  ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁:၁၈၊ 
ဗျာဒတိက်ျမ်း။ ၅:၉ 

၈၉။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၅:၂၈-၂၉၊ တတိ6ဩဝါဒစာ ၂:၁၃၊ ေဟ]ဗဲဩဝါဒစာ ၉:၂၈  

၉၀။ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ် ၇:၁၅-၂၀၊ /0ငလ်6ကာခရစဝ်င ်၂၄:၂၇ / စNရာအနအ်မ် ၆:၁၉၊ ၉၃   

	

ြဖည့်စွတက်ျမ်းချက်များ 
 
၇၂။ မိကpာအနာဂတ{ ကိျမ်း ၅:၂၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၆:၅၁၊ ၆၂၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်

၈:၅၈၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၇:၅၊ ၁၆၊ ၂၄ 

၇၃။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁:၁-၃၊ ၁၄၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၆:၅၁၊ ၆၂၊ 
/0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၇:၅၊ ၁၆ 

၇၄။ ေဟ]ဗဲဩဝါဒစာ ၂:၁၄/ စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၅၉. 

၇၅။ ေကာေလာသဩဲဝါဒစာ ၁:၄၊ ၁၅-၂၂  

၇၆။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁:၁-၄၊ ၁၀၊ ၁၄ 

၇၇။ /0ငလ်6ကာခရစဝ်င ်၃:၂၂၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၀:၉၊ ေရာမဩဝါဒစာ ၈:၃၄၊ ေဟ]ဗဲဩဝါဒစာ 

၉:၁၅၊ ေဟ]ဗဲဩဝါဒစာ ၁၂:၂၄၊ /0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၂:၁-၂/ 

စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၅၉ 

၇၈။ ေဟ/0ာယအနာဂတ{ ကိျမ်း ၇:၁၄၊ /0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၂:၂၂-၂၃၊ 
/0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၅:၂၀/ စNရာဖွရ်ကာန ်၂၅:၂၊ စNရာဇွခr်Nဖ် ၄၃:၈၁၊ 
စNရာဂျငန် ်၇၂:၃ 

၇၉။ ေဟ/0ာယအနာဂတ{ ကိျမ်း ၇:၁၄၊ ေဟ/0ာယအနာဂတ{ ကိျမ်း ၉:၆၊ 
ဒေံယလအနာဂတ{ ကိျမ်း ၃:၂၅ 

၈၀။ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၈:၂-၃၊ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၉:၁၈၊ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁၄:၃၃၊ 
/0ငလ်6ကာခရစဝ်င ်၂၄:၅၂၊ ေဟ]ဗဲဩဝါဒစာ ၁:၆၊ ဗျာဒတိက်ျမ်း ၅:၁၂၊ ၁၄ 

၈၁။ /0ငလ်6ကာခရစဝ်င ်၇:၄၈၊ တမနေ်တာ်ဝတ� V ၅:၃၀-၃၁/ စNရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၁၆၊ 
၁၁၈  

၈၂။ စNရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၇၊ စNရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၇၅၊ စNရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၁၆၊ 
၁၁၈ 

၈၃။ တမနေ်တာ်ဝတ� V ၁၃:၂၃၊ တတိ6ဩဝါဒစာ ၂:၁၃၊ /0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာဒ6တ ိယေစာင။် 

၁:၁၊ ၁၁/ စNရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၇၅၊ စNရာဇွခr်Nဖ် ၄၃:၅၇-၅၉  

၈၄။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၆:၄၈၊ ၅၁၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င။် ၁၁:၂၅၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၇:၃ / 

စNရစဆ်ဖ်ွ ၆၁:၈-၉ 

၈၅။ ေကာရိ<�Vဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၅:၇၊ ေဟ]ဗဲဩဝါဒစာ ၇:၂၇၊ ေဟ]ဗဲဩဝါဒစာ ၉:၁၁-၁၂၊ ၂၂ ၊ 
ေဟ]ဗဲဩဝါဒစာ ၁၀:၁၂ 

၈၆။  ဆာလကံျမ်း ၂၂:၁-၃၁ 

၈၇။ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁၇:၂၂-၂၃၊ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၀:၁၇-၁၉၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၂:၁၈-၂၀၊ 
/0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၀:၁၁၊ ၁၅၊ ၁၇၊ ၁၈ 

၈၈။  တမနေ်တာဝ်တ� V ၁၃:၁၄-၁၅၊  ေကာရိ<�Vဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၂:၂၊  ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁:၁၈၊ 
ဗျာဒတိက်ျမ်း။ ၅:၉ 

၈၉။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၅:၂၈-၂၉၊ တတိ6ဩဝါဒစာ ၂:၁၃၊ ေဟ]ဗဲဩဝါဒစာ ၉:၂၈  

၉၀။ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ် ၇:၁၅-၂၀၊ /0ငလ်6ကာခရစဝ်င ်၂၄:၂၇ / စNရာအနအ်မ် ၆:၁၉၊ ၉၃   

	

ြဖည့်စွတက်ျမ်းချက်များ 
 
၇၂။ မိကpာအနာဂတ{ ကိျမ်း ၅:၂၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၆:၅၁၊ ၆၂၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်

၈:၅၈၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၇:၅၊ ၁၆၊ ၂၄ 

၇၃။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁:၁-၃၊ ၁၄၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၆:၅၁၊ ၆၂၊ 
/0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၇:၅၊ ၁၆ 

၇၄။ ေဟ]ဗဲဩဝါဒစာ ၂:၁၄/ စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၅၉. 

၇၅။ ေကာေလာသဩဲဝါဒစာ ၁:၄၊ ၁၅-၂၂  

၇၆။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁:၁-၄၊ ၁၀၊ ၁၄ 

၇၇။ /0ငလ်6ကာခရစဝ်င ်၃:၂၂၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၀:၉၊ ေရာမဩဝါဒစာ ၈:၃၄၊ ေဟ]ဗဲဩဝါဒစာ 

၉:၁၅၊ ေဟ]ဗဲဩဝါဒစာ ၁၂:၂၄၊ /0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၂:၁-၂/ 

စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၅၉ 

၇၈။ ေဟ/0ာယအနာဂတ{ ကိျမ်း ၇:၁၄၊ /0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၂:၂၂-၂၃၊ 
/0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၅:၂၀/ စNရာဖွရ်ကာန ်၂၅:၂၊ စNရာဇွခr်Nဖ် ၄၃:၈၁၊ 
စNရာဂျငန် ်၇၂:၃ 

၇၉။ ေဟ/0ာယအနာဂတ{ ကိျမ်း ၇:၁၄၊ ေဟ/0ာယအနာဂတ{ ကိျမ်း ၉:၆၊ 
ဒေံယလအနာဂတ{ ကိျမ်း ၃:၂၅ 

၈၀။ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၈:၂-၃၊ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၉:၁၈၊ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁၄:၃၃၊ 
/0ငလ်6ကာခရစဝ်င ်၂၄:၅၂၊ ေဟ]ဗဲဩဝါဒစာ ၁:၆၊ ဗျာဒတိက်ျမ်း ၅:၁၂၊ ၁၄ 

၈၁။ /0ငလ်6ကာခရစဝ်င ်၇:၄၈၊ တမနေ်တာ်ဝတ� V ၅:၃၀-၃၁/ စNရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၁၆၊ 
၁၁၈  

၈၂။ စNရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၇၊ စNရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၇၅၊ စNရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၁၆၊ 
၁၁၈ 

၈၃။ တမနေ်တာ်ဝတ� V ၁၃:၂၃၊ တတိ6ဩဝါဒစာ ၂:၁၃၊ /0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာဒ6တ ိယေစာင။် 

၁:၁၊ ၁၁/ စNရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၇၅၊ စNရာဇွခr်Nဖ် ၄၃:၅၇-၅၉  

၈၄။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၆:၄၈၊ ၅၁၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င။် ၁၁:၂၅၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၇:၃ / 

စNရစဆ်ဖ်ွ ၆၁:၈-၉ 

၈၅။ ေကာရိ<�Vဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၅:၇၊ ေဟ]ဗဲဩဝါဒစာ ၇:၂၇၊ ေဟ]ဗဲဩဝါဒစာ ၉:၁၁-၁၂၊ ၂၂ ၊ 
ေဟ]ဗဲဩဝါဒစာ ၁၀:၁၂ 

၈၆။  ဆာလကံျမ်း ၂၂:၁-၃၁ 

၈၇။ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁၇:၂၂-၂၃၊ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၀:၁၇-၁၉၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၂:၁၈-၂၀၊ 
/0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၀:၁၁၊ ၁၅၊ ၁၇၊ ၁၈ 

၈၈။  တမနေ်တာဝ်တ� V ၁၃:၁၄-၁၅၊  ေကာရိ<�Vဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၂:၂၊  ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁:၁၈၊ 
ဗျာဒတိက်ျမ်း။ ၅:၉ 

၈၉။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၅:၂၈-၂၉၊ တတိ6ဩဝါဒစာ ၂:၁၃၊ ေဟ]ဗဲဩဝါဒစာ ၉:၂၈  

၉၀။ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ် ၇:၁၅-၂၀၊ /0ငလ်6ကာခရစဝ်င ်၂၄:၂၇ / စNရာအနအ်မ် ၆:၁၉၊ ၉၃   

	

ြဖည့်စွတက်ျမ်းချက်များ 
 
၇၂။ မိကpာအနာဂတ{ ကိျမ်း ၅:၂၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၆:၅၁၊ ၆၂၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်

၈:၅၈၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၇:၅၊ ၁၆၊ ၂၄ 

၇၃။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁:၁-၃၊ ၁၄၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၆:၅၁၊ ၆၂၊ 
/0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၇:၅၊ ၁၆ 

၇၄။ ေဟ]ဗဲဩဝါဒစာ ၂:၁၄/ စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၅၉. 

၇၅။ ေကာေလာသဩဲဝါဒစာ ၁:၄၊ ၁၅-၂၂  

၇၆။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁:၁-၄၊ ၁၀၊ ၁၄ 

၇၇။ /0ငလ်6ကာခရစဝ်င ်၃:၂၂၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၀:၉၊ ေရာမဩဝါဒစာ ၈:၃၄၊ ေဟ]ဗဲဩဝါဒစာ 

၉:၁၅၊ ေဟ]ဗဲဩဝါဒစာ ၁၂:၂၄၊ /0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၂:၁-၂/ 

စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၅၉ 

၇၈။ ေဟ/0ာယအနာဂတ{ ကိျမ်း ၇:၁၄၊ /0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၂:၂၂-၂၃၊ 
/0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၅:၂၀/ စNရာဖွရ်ကာန ်၂၅:၂၊ စNရာဇွခr်Nဖ် ၄၃:၈၁၊ 
စNရာဂျငန် ်၇၂:၃ 

၇၉။ ေဟ/0ာယအနာဂတ{ ကိျမ်း ၇:၁၄၊ ေဟ/0ာယအနာဂတ{ ကိျမ်း ၉:၆၊ 
ဒေံယလအနာဂတ{ ကိျမ်း ၃:၂၅ 

၈၀။ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၈:၂-၃၊ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၉:၁၈၊ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁၄:၃၃၊ 
/0ငလ်6ကာခရစဝ်င ်၂၄:၅၂၊ ေဟ]ဗဲဩဝါဒစာ ၁:၆၊ ဗျာဒတိက်ျမ်း ၅:၁၂၊ ၁၄ 

၈၁။ /0ငလ်6ကာခရစဝ်င ်၇:၄၈၊ တမနေ်တာ်ဝတ� V ၅:၃၀-၃၁/ စNရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၁၆၊ 
၁၁၈  

၈၂။ စNရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၇၊ စNရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၇၅၊ စNရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၁၆၊ 
၁၁၈ 

၈၃။ တမနေ်တာ်ဝတ� V ၁၃:၂၃၊ တတိ6ဩဝါဒစာ ၂:၁၃၊ /0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာဒ6တ ိယေစာင။် 

၁:၁၊ ၁၁/ စNရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၇၅၊ စNရာဇွခr်Nဖ် ၄၃:၅၇-၅၉  

၈၄။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၆:၄၈၊ ၅၁၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င။် ၁၁:၂၅၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၇:၃ / 

စNရစဆ်ဖ်ွ ၆၁:၈-၉ 

၈၅။ ေကာရိ<�Vဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၅:၇၊ ေဟ]ဗဲဩဝါဒစာ ၇:၂၇၊ ေဟ]ဗဲဩဝါဒစာ ၉:၁၁-၁၂၊ ၂၂ ၊ 
ေဟ]ဗဲဩဝါဒစာ ၁၀:၁၂ 

၈၆။  ဆာလကံျမ်း ၂၂:၁-၃၁ 

၈၇။ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁၇:၂၂-၂၃၊ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၀:၁၇-၁၉၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၂:၁၈-၂၀၊ 
/0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၀:၁၁၊ ၁၅၊ ၁၇၊ ၁၈ 

၈၈။  တမနေ်တာဝ်တ� V ၁၃:၁၄-၁၅၊  ေကာရိ<�Vဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၂:၂၊  ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁:၁၈၊ 
ဗျာဒတိက်ျမ်း။ ၅:၉ 

၈၉။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၅:၂၈-၂၉၊ တတိ6ဩဝါဒစာ ၂:၁၃၊ ေဟ]ဗဲဩဝါဒစာ ၉:၂၈  

၉၀။ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ် ၇:၁၅-၂၀၊ /0ငလ်6ကာခရစဝ်င ်၂၄:၂၇ / စNရာအနအ်မ် ၆:၁၉၊ ၉၃   

	



ြဖည့်စွတက်ျမ်းချက်များ 
 
၉၁။ ကမ�ာဦးကျမ်း ၁၂:၁-၃/ စNရဟအ်စဗ််ရာဟမီ် ၁၄:၄  

၉၂။ တရားေဟာရာကျမ်း ၁၉:၁၅၊ ေဟ/0ာယအနာဂတ{ ကိျမ်း ၈:၂၀/ စNရာေနစာေအ ့၄:၇၉၊  စNရာေန 
စာေအ ့၄:၁၆၆ 

၉၃။ သကသ်ာေလာနတိဩ်ဝါဒစာဒ6တယိေစာင ်၃:၆၊ ၁၄၊ /0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၂:၂၂-၂၃ / 

စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၃-၄  

၉၄။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၅:၃၁၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၂၀:၃၀-၃၁ / စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်

၃:၁၈၃၊ အနက်းီ ၂၉:၅၀၊ စNရတလွက်က်မရ် ၅၄:၁-၂ 
၉၅။ စNရတလွအ်အရ််ရာဖ် ၇:၁၈၈၊ စNရာဂျငန် ်၇၂:၂၆-၂၈၊ စNရတသွသ်ကဝ်ိရ် ၈၁:၂၂-၂၅ 

၉၆။ စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၉၇၊ စNရဟန်မ်လ ်၂၇:၉၁၊ စNရတနွန်ဂျမ် ၅၃:၁၈-၂၀၊ 
စNရတလွက်6rိ6က(်/0် ၁၀၆:၃ 

၉၇။ ဝတြ်ပVရာကျမ်း ၁၈:၁၅၊   သ6တ{ ကံျမ်း ၂၀:၉၊   တမနေ်တာ်ဝတ� V ၁၇:၃၀/  စNရဟအ်ဟဇ််ဇာဖ် ၃၃:၃၇၊ 
စNရတလွမ်ဇ်ွ ဇမ်မိလ ်၄၀:၅၅၊ စNရဟဖ်ာသဟိ ၄၈:၁-၂၊ စNရဟအ်ဗစ ၈၀:၁-၁၁၊ စNရဟန်ဆရ်ွ 

၁၁၀:၃ 

၉၈။ စNရဟအ်ဟဇ််ဇာဖ် ၃၃:၂၁၊ စNရစဆ်ဖ်ွ ၆၁:၉ 

၉၉။ ကမ�ာဦးကျမ်း ၃:၆၊ ကမ�ာဦးကျမ်း ၃:၁၇  

၁၀၀။ ကမ�ာဦးကျမ်း ၆:၅၊ ေယရမိအနာဂတ{ ကိျမ်း ၁၀:၂၃၊ ေရာမဩဝါဒစာ ၅:၁၂၊ ၁၉၊ ေရာမဩဝါဒစာ 

၇:၁၈၊ ေရာမဩဝါဒစာ ၈:၇ 

၁၀၁။ ေယာဘဝတ� V ၉:၂၀၊ ဆာလကံျမ်း ၁၄:၃၊ ေဟ/0ာယအနာဂတ{ ကိျမ်း ၆၄:၆. 

၁၀၂။ ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၃၄:၁၄၊ /0ငလ်6ကာခရစဝ်င ်၁:၄၆-၄၉၊  ဗျာဒတိက်ျမ်း ၂၂:၈-၉/ 

စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၆၄ 

၁၀၃. ေယရမိအနာဂတ{ ကိျမ်း ၃၁:၃၀၊ သ6တ{ ကံျမ်း ၉:၁၇-၁၈၊ ေရာမဩဝါဒစာ ၆:၂၃/ စNရာအနအ်မ် ၆:၁၅  

၁၀၄။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၈:၃၄၊ ဂလာတဩိဝါဒစာ ၃:၁၀၊ ဂလာတဩိဝါဒစာ ၅:၉/ စNရာေနစာေအ ့

၄:၃၁ 

၁၀၅။ ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၂၀:၁၅၊ ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၂၂:၉။ ေရာမဩဝါဒစာ ၁၂:၁၇-၂၁ 

၁၀၆။ ဆာလကံျမ်း ၅၈:၃၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၈:၄၄/ စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၅၄၊ တဗ်ဘ ီ၉:၃၊ 
စNရဟန်ဟလ် ်၁၆:၁၀၆  

၁၀၇။ ဓမvရာဇဝငတ်တယိေစာင ်၁၄:၂၄၊ ေရာမဩဝါဒစာ ၁:၂၄ 

၁၀၈။ ဆာလကံျမ်း ၉၄:၂၁၊ ၂၃ / စNရာအနအ်မ် ၆:၁၅၁၊ စNရတလွကဟဖ်် ၁၈:၄၆၊ စNရတလွမ်ဒွ�ဆဆ်ရ်ိ  

၆၀:၁၂  
၁၀၉။ ဂလာတဩိဝါဒစာ ၅:၄၊ ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၂:၈-၉ 

၁၁၀။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၈:၃၆၊ /0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၂:၂၉၊ 
/0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၄:၇၊ /0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၅:၁ 

၁၁၁။ /0ငယ်ာက6ပ် ဩဝါဒစာ ၂:၁၀/ စNရတနွန်ဂျမ် ၅၃:၃၂ 

၁၁၂။ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၀:၂၈၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁:၂၉၊ ေကာရိ<�Vဩဝါဒစာပဌမေစာင ်

၅:၇၊ ေဟ]ဗဲဩဝါဒစာ ၇:၂၇၊ ေဟ]ဗဲဩဝါဒစာ။ ၁၀:၁၂/ စNရာအနအ်မ် ၆:၁၆၄ 

	

ြဖည့်စွတက်ျမ်းချက်များ 
 
၉၁။ ကမ�ာဦးကျမ်း ၁၂:၁-၃/ စNရဟအ်စဗ််ရာဟမီ် ၁၄:၄  

၉၂။ တရားေဟာရာကျမ်း ၁၉:၁၅၊ ေဟ/0ာယအနာဂတ{ ကိျမ်း ၈:၂၀/ စNရာေနစာေအ ့၄:၇၉၊  စNရာေန 
စာေအ ့၄:၁၆၆ 

၉၃။ သကသ်ာေလာနတိဩ်ဝါဒစာဒ6တယိေစာင ်၃:၆၊ ၁၄၊ /0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၂:၂၂-၂၃ / 

စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၃-၄  

၉၄။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၅:၃၁၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၂၀:၃၀-၃၁ / စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်

၃:၁၈၃၊ အနက်းီ ၂၉:၅၀၊ စNရတလွက်က်မရ် ၅၄:၁-၂ 
၉၅။ စNရတလွအ်အရ််ရာဖ် ၇:၁၈၈၊ စNရာဂျငန် ်၇၂:၂၆-၂၈၊ စNရတသွသ်ကဝ်ိရ် ၈၁:၂၂-၂၅ 

၉၆။ စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၉၇၊ စNရဟန်မ်လ ်၂၇:၉၁၊ စNရတနွန်ဂျမ် ၅၃:၁၈-၂၀၊ 
စNရတလွက်6rိ6က(်/0် ၁၀၆:၃ 

၉၇။ ဝတြ်ပVရာကျမ်း ၁၈:၁၅၊   သ6တ{ ကံျမ်း ၂၀:၉၊   တမနေ်တာ်ဝတ� V ၁၇:၃၀/  စNရဟအ်ဟဇ််ဇာဖ် ၃၃:၃၇၊ 
စNရတလွမ်ဇ်ွ ဇမ်မိလ ်၄၀:၅၅၊ စNရဟဖ်ာသဟိ ၄၈:၁-၂၊ စNရဟအ်ဗစ ၈၀:၁-၁၁၊ စNရဟန်ဆရ်ွ 

၁၁၀:၃ 

၉၈။ စNရဟအ်ဟဇ််ဇာဖ် ၃၃:၂၁၊ စNရစဆ်ဖ်ွ ၆၁:၉ 

၉၉။ ကမ�ာဦးကျမ်း ၃:၆၊ ကမ�ာဦးကျမ်း ၃:၁၇  

၁၀၀။ ကမ�ာဦးကျမ်း ၆:၅၊ ေယရမိအနာဂတ{ ကိျမ်း ၁၀:၂၃၊ ေရာမဩဝါဒစာ ၅:၁၂၊ ၁၉၊ ေရာမဩဝါဒစာ 

၇:၁၈၊ ေရာမဩဝါဒစာ ၈:၇ 

၁၀၁။ ေယာဘဝတ� V ၉:၂၀၊ ဆာလကံျမ်း ၁၄:၃၊ ေဟ/0ာယအနာဂတ{ ကိျမ်း ၆၄:၆. 

၁၀၂။ ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၃၄:၁၄၊ /0ငလ်6ကာခရစဝ်င ်၁:၄၆-၄၉၊  ဗျာဒတိက်ျမ်း ၂၂:၈-၉/ 

စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၆၄ 

၁၀၃. ေယရမိအနာဂတ{ ကိျမ်း ၃၁:၃၀၊ သ6တ{ ကံျမ်း ၉:၁၇-၁၈၊ ေရာမဩဝါဒစာ ၆:၂၃/ စNရာအနအ်မ် ၆:၁၅  

၁၀၄။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၈:၃၄၊ ဂလာတဩိဝါဒစာ ၃:၁၀၊ ဂလာတဩိဝါဒစာ ၅:၉/ စNရာေနစာေအ ့

၄:၃၁ 

၁၀၅။ ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၂၀:၁၅၊ ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၂၂:၉။ ေရာမဩဝါဒစာ ၁၂:၁၇-၂၁ 

၁၀၆။ ဆာလကံျမ်း ၅၈:၃၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၈:၄၄/ စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၅၄၊ တဗ်ဘ ီ၉:၃၊ 
စNရဟန်ဟလ် ်၁၆:၁၀၆  

၁၀၇။ ဓမvရာဇဝငတ်တယိေစာင ်၁၄:၂၄၊ ေရာမဩဝါဒစာ ၁:၂၄ 

၁၀၈။ ဆာလကံျမ်း ၉၄:၂၁၊ ၂၃ / စNရာအနအ်မ် ၆:၁၅၁၊ စNရတလွကဟဖ်် ၁၈:၄၆၊ စNရတလွမ်ဒွ�ဆဆ်ရ်ိ  

၆၀:၁၂  
၁၀၉။ ဂလာတဩိဝါဒစာ ၅:၄၊ ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၂:၈-၉ 

၁၁၀။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၈:၃၆၊ /0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၂:၂၉၊ 
/0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၄:၇၊ /0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၅:၁ 

၁၁၁။ /0ငယ်ာက6ပ် ဩဝါဒစာ ၂:၁၀/ စNရတနွန်ဂျမ် ၅၃:၃၂ 

၁၁၂။ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၀:၂၈၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁:၂၉၊ ေကာရိ<�Vဩဝါဒစာပဌမေစာင ်

၅:၇၊ ေဟ]ဗဲဩဝါဒစာ ၇:၂၇၊ ေဟ]ဗဲဩဝါဒစာ။ ၁၀:၁၂/ စNရာအနအ်မ် ၆:၁၆၄ 

	

ြဖည့်စွတက်ျမ်းချက်များ 
 
၉၁။ ကမ�ာဦးကျမ်း ၁၂:၁-၃/ စNရဟအ်စဗ််ရာဟမီ် ၁၄:၄  

၉၂။ တရားေဟာရာကျမ်း ၁၉:၁၅၊ ေဟ/0ာယအနာဂတ{ ကိျမ်း ၈:၂၀/ စNရာေနစာေအ ့၄:၇၉၊  စNရာေန 
စာေအ ့၄:၁၆၆ 

၉၃။ သကသ်ာေလာနတိဩ်ဝါဒစာဒ6တယိေစာင ်၃:၆၊ ၁၄၊ /0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၂:၂၂-၂၃ / 

စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၃-၄  

၉၄။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၅:၃၁၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၂၀:၃၀-၃၁ / စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်

၃:၁၈၃၊ အနက်းီ ၂၉:၅၀၊ စNရတလွက်က်မရ် ၅၄:၁-၂ 
၉၅။ စNရတလွအ်အရ််ရာဖ် ၇:၁၈၈၊ စNရာဂျငန် ်၇၂:၂၆-၂၈၊ စNရတသွသ်ကဝ်ိရ် ၈၁:၂၂-၂၅ 

၉၆။ စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၉၇၊ စNရဟန်မ်လ ်၂၇:၉၁၊ စNရတနွန်ဂျမ် ၅၃:၁၈-၂၀၊ 
စNရတလွက်6rိ6က(်/0် ၁၀၆:၃ 

၉၇။ ဝတြ်ပVရာကျမ်း ၁၈:၁၅၊   သ6တ{ ကံျမ်း ၂၀:၉၊   တမနေ်တာ်ဝတ� V ၁၇:၃၀/  စNရဟအ်ဟဇ််ဇာဖ် ၃၃:၃၇၊ 
စNရတလွမ်ဇ်ွ ဇမ်မိလ ်၄၀:၅၅၊ စNရဟဖ်ာသဟိ ၄၈:၁-၂၊ စNရဟအ်ဗစ ၈၀:၁-၁၁၊ စNရဟန်ဆရ်ွ 

၁၁၀:၃ 

၉၈။ စNရဟအ်ဟဇ််ဇာဖ် ၃၃:၂၁၊ စNရစဆ်ဖ်ွ ၆၁:၉ 

၉၉။ ကမ�ာဦးကျမ်း ၃:၆၊ ကမ�ာဦးကျမ်း ၃:၁၇  

၁၀၀။ ကမ�ာဦးကျမ်း ၆:၅၊ ေယရမိအနာဂတ{ ကိျမ်း ၁၀:၂၃၊ ေရာမဩဝါဒစာ ၅:၁၂၊ ၁၉၊ ေရာမဩဝါဒစာ 

၇:၁၈၊ ေရာမဩဝါဒစာ ၈:၇ 

၁၀၁။ ေယာဘဝတ� V ၉:၂၀၊ ဆာလကံျမ်း ၁၄:၃၊ ေဟ/0ာယအနာဂတ{ ကိျမ်း ၆၄:၆. 

၁၀၂။ ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၃၄:၁၄၊ /0ငလ်6ကာခရစဝ်င ်၁:၄၆-၄၉၊  ဗျာဒတိက်ျမ်း ၂၂:၈-၉/ 

စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၆၄ 

၁၀၃. ေယရမိအနာဂတ{ ကိျမ်း ၃၁:၃၀၊ သ6တ{ ကံျမ်း ၉:၁၇-၁၈၊ ေရာမဩဝါဒစာ ၆:၂၃/ စNရာအနအ်မ် ၆:၁၅  

၁၀၄။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၈:၃၄၊ ဂလာတဩိဝါဒစာ ၃:၁၀၊ ဂလာတဩိဝါဒစာ ၅:၉/ စNရာေနစာေအ ့

၄:၃၁ 

၁၀၅။ ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၂၀:၁၅၊ ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၂၂:၉။ ေရာမဩဝါဒစာ ၁၂:၁၇-၂၁ 

၁၀၆။ ဆာလကံျမ်း ၅၈:၃၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၈:၄၄/ စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၅၄၊ တဗ်ဘ ီ၉:၃၊ 
စNရဟန်ဟလ် ်၁၆:၁၀၆  

၁၀၇။ ဓမvရာဇဝငတ်တယိေစာင ်၁၄:၂၄၊ ေရာမဩဝါဒစာ ၁:၂၄ 

၁၀၈။ ဆာလကံျမ်း ၉၄:၂၁၊ ၂၃ / စNရာအနအ်မ် ၆:၁၅၁၊ စNရတလွကဟဖ်် ၁၈:၄၆၊ စNရတလွမ်ဒွ�ဆဆ်ရ်ိ  

၆၀:၁၂  
၁၀၉။ ဂလာတဩိဝါဒစာ ၅:၄၊ ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၂:၈-၉ 

၁၁၀။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၈:၃၆၊ /0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၂:၂၉၊ 
/0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၄:၇၊ /0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၅:၁ 

၁၁၁။ /0ငယ်ာက6ပ် ဩဝါဒစာ ၂:၁၀/ စNရတနွန်ဂျမ် ၅၃:၃၂ 

၁၁၂။ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၀:၂၈၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁:၂၉၊ ေကာရိ<�Vဩဝါဒစာပဌမေစာင ်

၅:၇၊ ေဟ]ဗဲဩဝါဒစာ ၇:၂၇၊ ေဟ]ဗဲဩဝါဒစာ။ ၁၀:၁၂/ စNရာအနအ်မ် ၆:၁၆၄ 

	

ြဖည့်စွတက်ျမ်းချက်များ 
 
၉၁။ ကမ�ာဦးကျမ်း ၁၂:၁-၃/ စNရဟအ်စဗ််ရာဟမီ် ၁၄:၄  

၉၂။ တရားေဟာရာကျမ်း ၁၉:၁၅၊ ေဟ/0ာယအနာဂတ{ ကိျမ်း ၈:၂၀/ စNရာေနစာေအ ့၄:၇၉၊  စNရာေန 
စာေအ ့၄:၁၆၆ 

၉၃။ သကသ်ာေလာနတိဩ်ဝါဒစာဒ6တယိေစာင ်၃:၆၊ ၁၄၊ /0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၂:၂၂-၂၃ / 

စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၃-၄  

၉၄။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၅:၃၁၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၂၀:၃၀-၃၁ / စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်

၃:၁၈၃၊ အနက်းီ ၂၉:၅၀၊ စNရတလွက်က်မရ် ၅၄:၁-၂ 
၉၅။ စNရတလွအ်အရ််ရာဖ် ၇:၁၈၈၊ စNရာဂျငန် ်၇၂:၂၆-၂၈၊ စNရတသွသ်ကဝ်ိရ် ၈၁:၂၂-၂၅ 

၉၆။ စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၉၇၊ စNရဟန်မ်လ ်၂၇:၉၁၊ စNရတနွန်ဂျမ် ၅၃:၁၈-၂၀၊ 
စNရတလွက်6rိ6က(်/0် ၁၀၆:၃ 

၉၇။ ဝတြ်ပVရာကျမ်း ၁၈:၁၅၊   သ6တ{ ကံျမ်း ၂၀:၉၊   တမနေ်တာ်ဝတ� V ၁၇:၃၀/  စNရဟအ်ဟဇ််ဇာဖ် ၃၃:၃၇၊ 
စNရတလွမ်ဇ်ွ ဇမ်မိလ ်၄၀:၅၅၊ စNရဟဖ်ာသဟိ ၄၈:၁-၂၊ စNရဟအ်ဗစ ၈၀:၁-၁၁၊ စNရဟန်ဆရ်ွ 

၁၁၀:၃ 

၉၈။ စNရဟအ်ဟဇ််ဇာဖ် ၃၃:၂၁၊ စNရစဆ်ဖ်ွ ၆၁:၉ 

၉၉။ ကမ�ာဦးကျမ်း ၃:၆၊ ကမ�ာဦးကျမ်း ၃:၁၇  

၁၀၀။ ကမ�ာဦးကျမ်း ၆:၅၊ ေယရမိအနာဂတ{ ကိျမ်း ၁၀:၂၃၊ ေရာမဩဝါဒစာ ၅:၁၂၊ ၁၉၊ ေရာမဩဝါဒစာ 

၇:၁၈၊ ေရာမဩဝါဒစာ ၈:၇ 

၁၀၁။ ေယာဘဝတ� V ၉:၂၀၊ ဆာလကံျမ်း ၁၄:၃၊ ေဟ/0ာယအနာဂတ{ ကိျမ်း ၆၄:၆. 

၁၀၂။ ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၃၄:၁၄၊ /0ငလ်6ကာခရစဝ်င ်၁:၄၆-၄၉၊  ဗျာဒတိက်ျမ်း ၂၂:၈-၉/ 

စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၆၄ 

၁၀၃. ေယရမိအနာဂတ{ ကိျမ်း ၃၁:၃၀၊ သ6တ{ ကံျမ်း ၉:၁၇-၁၈၊ ေရာမဩဝါဒစာ ၆:၂၃/ စNရာအနအ်မ် ၆:၁၅  

၁၀၄။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၈:၃၄၊ ဂလာတဩိဝါဒစာ ၃:၁၀၊ ဂလာတဩိဝါဒစာ ၅:၉/ စNရာေနစာေအ ့

၄:၃၁ 

၁၀၅။ ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၂၀:၁၅၊ ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၂၂:၉။ ေရာမဩဝါဒစာ ၁၂:၁၇-၂၁ 

၁၀၆။ ဆာလကံျမ်း ၅၈:၃၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၈:၄၄/ စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၅၄၊ တဗ်ဘ ီ၉:၃၊ 
စNရဟန်ဟလ် ်၁၆:၁၀၆  

၁၀၇။ ဓမvရာဇဝငတ်တယိေစာင ်၁၄:၂၄၊ ေရာမဩဝါဒစာ ၁:၂၄ 

၁၀၈။ ဆာလကံျမ်း ၉၄:၂၁၊ ၂၃ / စNရာအနအ်မ် ၆:၁၅၁၊ စNရတလွကဟဖ်် ၁၈:၄၆၊ စNရတလွမ်ဒွ�ဆဆ်ရ်ိ  

၆၀:၁၂  
၁၀၉။ ဂလာတဩိဝါဒစာ ၅:၄၊ ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၂:၈-၉ 

၁၁၀။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၈:၃၆၊ /0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၂:၂၉၊ 
/0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၄:၇၊ /0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၅:၁ 

၁၁၁။ /0ငယ်ာက6ပ် ဩဝါဒစာ ၂:၁၀/ စNရတနွန်ဂျမ် ၅၃:၃၂ 

၁၁၂။ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၀:၂၈၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁:၂၉၊ ေကာရိ<�Vဩဝါဒစာပဌမေစာင ်

၅:၇၊ ေဟ]ဗဲဩဝါဒစာ ၇:၂၇၊ ေဟ]ဗဲဩဝါဒစာ။ ၁၀:၁၂/ စNရာအနအ်မ် ၆:၁၆၄ 

	



ြဖည့်စွတက်ျမ်းချက်များ 
 
၁၁၃။ တတိ6ဩဝါဒစာ ၃:၅-၆/ စNရဟယ်N<တွ(်စ)်  ၁၀:၁၀၈ 

၁၁၄။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁:၄၁၊ ေရာမဩဝါဒစာ ၁၅:၂၀-၂၁ 

၁၁၅။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၃:၁၆၊ ၃၆၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၆:၄၈၊ ၅၁၊ တမနေ်တာ်ဝတ� V ၄:၁၀-

၁၂ / စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၈၅ 

၁၁၆။ တမနေ်တာ်ဝတ� V ၁၀:၄၄-၄၈၊ /0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၃:၂၀-၂၁ 

၁၁၇။ တမနေ်တာ်ဝတ� V ၁၅:၂၈-၂၉ 

၁၁၈။ ဝတြ်ပVရာကျမ်း ၁၉:၂၊ ဝတြ်ပVရာကျမ်း ၂၁:၇၊ တေိမာေသဩဝါဒစာ ဒ6တယိေစာင ်

၁:၉၊ သကသ်ာေလာနတိဩ်ဝါဒစာပsမေစာင ်၃:၁၃၊ သကသ်ာေလာနတိဩ်ဝါဒစာ 
ပsမေစာင ်၄:၇၊ ေဟ]ဗဲဩဝါဒစာ။ ၁၂:၁၀၊ /0ငေ်ပတr6 ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၂:၅  

၁၁၉။ ေကာရိ<�Vဩဝါသစာဒ6တယိေစာင ်၆:၁၈၊ ဂလာတဩိဝါဒစာ ၄:၆-၇၊ 
/0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၃:၁၊ ဗျာဒတိက်ျမ်း ၃:၂၀/ စNရတဇ်ွဇွခr်6ဖ် ၄၃:၁၆ 

၁၂၀။ ဆာလကံျမ်း ၁၁၉:၃၀၊ ဆာလကံျမ်း ၁၁၉:၁၇၄၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င။် ၁:၁၂/ 

စNရတလွဟ်ဒဒီ ် ၅၇:၂၂၂ 

၁၂၁။ ေရာမဩဝါဒစာ ၃:၂၀၊ တေိမာေသဩဝါဒစာဒ6တယိေစာင ်၁:၉၊  /0ငယ်ာက6ပ် ဩဝါဒစာ 

၂:၁၀/ စNရတလွက်ာရိအအိဟ ်၁၀၁:၆-၉ 

၁၂၂။ တတိ6ဩဝါဒစာ ၃:၅-၆၊ /0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၂:၂၊ /0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒစာ 
ပဌမေစာင ်၂:၂၉၊ /0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၄:၇၊ /0င ်
ေယာဟန ်ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၅:၁ 

၁၂၃။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၃:၁၆၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၀:၂၈၊ ေရာမဩဝါဒစာ ၁၀:၉၊ 
/0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၅:၁၁ 

၁၂၄။ /0ငမ်ာက6ခရစဝ်င ်၁၃:၂၃၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၆:၁၃၊ တမနေ်တာ်ဝတ� V ၃:၁၈၊ 
ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁:၁/ စNရဟဘ်ကရာ ၂:၁၁၉ 

၁၂၅။ ဗျာဒတိက်ျမ်း ၈:၆၊ ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁၅:၁၊ ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁၆:၁ / စNရာအဟက်ဖ် ၄၆:၉ 

၁၂၆။ ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁၃:၁-၇၊ ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁၃:၁၁-၁၈၊ ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁၄:၉-၁၂၊ 
ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁၉:၂၀ 

၁၂၇။ ဆာလကံျမ်း ၉၆:၁၂-၁၃/ စNရာေနစာေအ ့၄:၈၇၊ စNရဟန်ဟလ် ်၁၆:၉၂၊ 
စNရတလွအ်မ်ဘယီဟ ်၂၁:၄၇   

၁၂၈။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၃:၁၆၊ ၃၆၊ ေရာမဩဝါဒစာ ၆:၂၃/ စNရတဆွစ်ဂျ်ဂျဒဟ ်၃၂:၁၃  

၁၂၉။ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁၈:၈၊ ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁၄:၁၀-၁၁/ စNရဟမ်ရယမ ်၁၉:၇၀-၇၂ 

၁၃၀။ စNရတဒွဒ်6ခ6ခါန ်၄၄:၅၄၊ စNရတသွတ်တ်Nရ် ၅၂:၂၀၊ စNရာရဟမ်န ်၅၅:၅၅-၅၆၊ ၇၀-၇၄ 

၁၃၁။ စNရဟဘ်ကရာ ၂:၂၅၊ ၂၅၉၊ စNရာဇွခr်Nဖ် ၄၃:၇၀၊ စNရဟမ်6ဟမvဒ ်၄၇:၁၅၊ 
စNရတလွဝ်ါကအိဟ ်၅၆:၁၇၊ ၂၂၊ ၃၅-၃၇၊ စNရတလွစ်Nရဟန်ဗာ ့၇၈:၃၃ 

၁၃၂။ ေရာမဩဝါဒစာ ၇:၄၊ ေကာရိ<�Vဩဝါသစာဒ6တယိေစာင ်၁၁:၂၊ ဧဖက ်ဩဝါဒစာ 

၅:၂၃၊ ၂၅၊ ၃၂၊ ဗျာဒတိက်ျမ်း ၂၁:၂ 
 

	

ြဖည့်စွတက်ျမ်းချက်များ 
 
၁၁၃။ တတိ6ဩဝါဒစာ ၃:၅-၆/ စNရဟယ်N<တွ(်စ)်  ၁၀:၁၀၈ 

၁၁၄။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁:၄၁၊ ေရာမဩဝါဒစာ ၁၅:၂၀-၂၁ 

၁၁၅။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၃:၁၆၊ ၃၆၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၆:၄၈၊ ၅၁၊ တမနေ်တာ်ဝတ� V ၄:၁၀-

၁၂ / စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၈၅ 

၁၁၆။ တမနေ်တာ်ဝတ� V ၁၀:၄၄-၄၈၊ /0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၃:၂၀-၂၁ 

၁၁၇။ တမနေ်တာ်ဝတ� V ၁၅:၂၈-၂၉ 

၁၁၈။ ဝတြ်ပVရာကျမ်း ၁၉:၂၊ ဝတြ်ပVရာကျမ်း ၂၁:၇၊ တေိမာေသဩဝါဒစာ ဒ6တယိေစာင ်

၁:၉၊ သကသ်ာေလာနတိဩ်ဝါဒစာပsမေစာင ်၃:၁၃၊ သကသ်ာေလာနတိဩ်ဝါဒစာ 
ပsမေစာင ်၄:၇၊ ေဟ]ဗဲဩဝါဒစာ။ ၁၂:၁၀၊ /0ငေ်ပတr6 ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၂:၅  

၁၁၉။ ေကာရိ<�Vဩဝါသစာဒ6တယိေစာင ်၆:၁၈၊ ဂလာတဩိဝါဒစာ ၄:၆-၇၊ 
/0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၃:၁၊ ဗျာဒတိက်ျမ်း ၃:၂၀/ စNရတဇ်ွဇွခr်6ဖ် ၄၃:၁၆ 

၁၂၀။ ဆာလကံျမ်း ၁၁၉:၃၀၊ ဆာလကံျမ်း ၁၁၉:၁၇၄၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င။် ၁:၁၂/ 

စNရတလွဟ်ဒဒီ ် ၅၇:၂၂၂ 

၁၂၁။ ေရာမဩဝါဒစာ ၃:၂၀၊ တေိမာေသဩဝါဒစာဒ6တယိေစာင ်၁:၉၊  /0ငယ်ာက6ပ် ဩဝါဒစာ 

၂:၁၀/ စNရတလွက်ာရိအအိဟ ်၁၀၁:၆-၉ 

၁၂၂။ တတိ6ဩဝါဒစာ ၃:၅-၆၊ /0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၂:၂၊ /0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒစာ 
ပဌမေစာင ်၂:၂၉၊ /0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၄:၇၊ /0င ်
ေယာဟန ်ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၅:၁ 

၁၂၃။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၃:၁၆၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၀:၂၈၊ ေရာမဩဝါဒစာ ၁၀:၉၊ 
/0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၅:၁၁ 

၁၂၄။ /0ငမ်ာက6ခရစဝ်င ်၁၃:၂၃၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၆:၁၃၊ တမနေ်တာ်ဝတ� V ၃:၁၈၊ 
ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁:၁/ စNရဟဘ်ကရာ ၂:၁၁၉ 

၁၂၅။ ဗျာဒတိက်ျမ်း ၈:၆၊ ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁၅:၁၊ ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁၆:၁ / စNရာအဟက်ဖ် ၄၆:၉ 

၁၂၆။ ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁၃:၁-၇၊ ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁၃:၁၁-၁၈၊ ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁၄:၉-၁၂၊ 
ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁၉:၂၀ 

၁၂၇။ ဆာလကံျမ်း ၉၆:၁၂-၁၃/ စNရာေနစာေအ ့၄:၈၇၊ စNရဟန်ဟလ် ်၁၆:၉၂၊ 
စNရတလွအ်မ်ဘယီဟ ်၂၁:၄၇   

၁၂၈။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၃:၁၆၊ ၃၆၊ ေရာမဩဝါဒစာ ၆:၂၃/ စNရတဆွစ်ဂျ်ဂျဒဟ ်၃၂:၁၃  

၁၂၉။ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁၈:၈၊ ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁၄:၁၀-၁၁/ စNရဟမ်ရယမ ်၁၉:၇၀-၇၂ 

၁၃၀။ စNရတဒွဒ်6ခ6ခါန ်၄၄:၅၄၊ စNရတသွတ်တ်Nရ် ၅၂:၂၀၊ စNရာရဟမ်န ်၅၅:၅၅-၅၆၊ ၇၀-၇၄ 

၁၃၁။ စNရဟဘ်ကရာ ၂:၂၅၊ ၂၅၉၊ စNရာဇွခr်Nဖ် ၄၃:၇၀၊ စNရဟမ်6ဟမvဒ ်၄၇:၁၅၊ 
စNရတလွဝ်ါကအိဟ ်၅၆:၁၇၊ ၂၂၊ ၃၅-၃၇၊ စNရတလွစ်Nရဟန်ဗာ ့၇၈:၃၃ 

၁၃၂။ ေရာမဩဝါဒစာ ၇:၄၊ ေကာရိ<�Vဩဝါသစာဒ6တယိေစာင ်၁၁:၂၊ ဧဖက ်ဩဝါဒစာ 

၅:၂၃၊ ၂၅၊ ၃၂၊ ဗျာဒတိက်ျမ်း ၂၁:၂ 
 

	

ြဖည့်စွတက်ျမ်းချက်များ 
 
၁၁၃။ တတိ6ဩဝါဒစာ ၃:၅-၆/ စNရဟယ်N<တွ(်စ)်  ၁၀:၁၀၈ 

၁၁၄။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁:၄၁၊ ေရာမဩဝါဒစာ ၁၅:၂၀-၂၁ 

၁၁၅။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၃:၁၆၊ ၃၆၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၆:၄၈၊ ၅၁၊ တမနေ်တာ်ဝတ� V ၄:၁၀-

၁၂ / စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၈၅ 

၁၁၆။ တမနေ်တာ်ဝတ� V ၁၀:၄၄-၄၈၊ /0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၃:၂၀-၂၁ 

၁၁၇။ တမနေ်တာ်ဝတ� V ၁၅:၂၈-၂၉ 

၁၁၈။ ဝတြ်ပVရာကျမ်း ၁၉:၂၊ ဝတြ်ပVရာကျမ်း ၂၁:၇၊ တေိမာေသဩဝါဒစာ ဒ6တယိေစာင ်

၁:၉၊ သကသ်ာေလာနတိဩ်ဝါဒစာပsမေစာင ်၃:၁၃၊ သကသ်ာေလာနတိဩ်ဝါဒစာ 
ပsမေစာင ်၄:၇၊ ေဟ]ဗဲဩဝါဒစာ။ ၁၂:၁၀၊ /0ငေ်ပတr6 ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၂:၅  

၁၁၉။ ေကာရိ<�Vဩဝါသစာဒ6တယိေစာင ်၆:၁၈၊ ဂလာတဩိဝါဒစာ ၄:၆-၇၊ 
/0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၃:၁၊ ဗျာဒတိက်ျမ်း ၃:၂၀/ စNရတဇ်ွဇွခr်6ဖ် ၄၃:၁၆ 

၁၂၀။ ဆာလကံျမ်း ၁၁၉:၃၀၊ ဆာလကံျမ်း ၁၁၉:၁၇၄၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င။် ၁:၁၂/ 

စNရတလွဟ်ဒဒီ ် ၅၇:၂၂၂ 

၁၂၁။ ေရာမဩဝါဒစာ ၃:၂၀၊ တေိမာေသဩဝါဒစာဒ6တယိေစာင ်၁:၉၊  /0ငယ်ာက6ပ် ဩဝါဒစာ 

၂:၁၀/ စNရတလွက်ာရိအအိဟ ်၁၀၁:၆-၉ 

၁၂၂။ တတိ6ဩဝါဒစာ ၃:၅-၆၊ /0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၂:၂၊ /0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒစာ 
ပဌမေစာင ်၂:၂၉၊ /0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၄:၇၊ /0င ်
ေယာဟန ်ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၅:၁ 

၁၂၃။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၃:၁၆၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၀:၂၈၊ ေရာမဩဝါဒစာ ၁၀:၉၊ 
/0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၅:၁၁ 

၁၂၄။ /0ငမ်ာက6ခရစဝ်င ်၁၃:၂၃၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၆:၁၃၊ တမနေ်တာ်ဝတ� V ၃:၁၈၊ 
ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁:၁/ စNရဟဘ်ကရာ ၂:၁၁၉ 

၁၂၅။ ဗျာဒတိက်ျမ်း ၈:၆၊ ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁၅:၁၊ ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁၆:၁ / စNရာအဟက်ဖ် ၄၆:၉ 

၁၂၆။ ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁၃:၁-၇၊ ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁၃:၁၁-၁၈၊ ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁၄:၉-၁၂၊ 
ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁၉:၂၀ 

၁၂၇။ ဆာလကံျမ်း ၉၆:၁၂-၁၃/ စNရာေနစာေအ ့၄:၈၇၊ စNရဟန်ဟလ် ်၁၆:၉၂၊ 
စNရတလွအ်မ်ဘယီဟ ်၂၁:၄၇   

၁၂၈။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၃:၁၆၊ ၃၆၊ ေရာမဩဝါဒစာ ၆:၂၃/ စNရတဆွစ်ဂျ်ဂျဒဟ ်၃၂:၁၃  

၁၂၉။ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁၈:၈၊ ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁၄:၁၀-၁၁/ စNရဟမ်ရယမ ်၁၉:၇၀-၇၂ 

၁၃၀။ စNရတဒွဒ်6ခ6ခါန ်၄၄:၅၄၊ စNရတသွတ်တ်Nရ် ၅၂:၂၀၊ စNရာရဟမ်န ်၅၅:၅၅-၅၆၊ ၇၀-၇၄ 

၁၃၁။ စNရဟဘ်ကရာ ၂:၂၅၊ ၂၅၉၊ စNရာဇွခr်Nဖ် ၄၃:၇၀၊ စNရဟမ်6ဟမvဒ ်၄၇:၁၅၊ 
စNရတလွဝ်ါကအိဟ ်၅၆:၁၇၊ ၂၂၊ ၃၅-၃၇၊ စNရတလွစ်Nရဟန်ဗာ ့၇၈:၃၃ 

၁၃၂။ ေရာမဩဝါဒစာ ၇:၄၊ ေကာရိ<�Vဩဝါသစာဒ6တယိေစာင ်၁၁:၂၊ ဧဖက ်ဩဝါဒစာ 

၅:၂၃၊ ၂၅၊ ၃၂၊ ဗျာဒတိက်ျမ်း ၂၁:၂ 
 

	

ြဖည့်စွတက်ျမ်းချက်များ 
 
၁၁၃။ တတိ6ဩဝါဒစာ ၃:၅-၆/ စNရဟယ်N<တွ(်စ)်  ၁၀:၁၀၈ 

၁၁၄။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁:၄၁၊ ေရာမဩဝါဒစာ ၁၅:၂၀-၂၁ 

၁၁၅။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၃:၁၆၊ ၃၆၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၆:၄၈၊ ၅၁၊ တမနေ်တာ်ဝတ� V ၄:၁၀-

၁၂ / စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၈၅ 

၁၁၆။ တမနေ်တာ်ဝတ� V ၁၀:၄၄-၄၈၊ /0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၃:၂၀-၂၁ 

၁၁၇။ တမနေ်တာ်ဝတ� V ၁၅:၂၈-၂၉ 

၁၁၈။ ဝတြ်ပVရာကျမ်း ၁၉:၂၊ ဝတြ်ပVရာကျမ်း ၂၁:၇၊ တေိမာေသဩဝါဒစာ ဒ6တယိေစာင ်

၁:၉၊ သကသ်ာေလာနတိဩ်ဝါဒစာပsမေစာင ်၃:၁၃၊ သကသ်ာေလာနတိဩ်ဝါဒစာ 
ပsမေစာင ်၄:၇၊ ေဟ]ဗဲဩဝါဒစာ။ ၁၂:၁၀၊ /0ငေ်ပတr6 ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၂:၅  

၁၁၉။ ေကာရိ<�Vဩဝါသစာဒ6တယိေစာင ်၆:၁၈၊ ဂလာတဩိဝါဒစာ ၄:၆-၇၊ 
/0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၃:၁၊ ဗျာဒတိက်ျမ်း ၃:၂၀/ စNရတဇ်ွဇွခr်6ဖ် ၄၃:၁၆ 

၁၂၀။ ဆာလကံျမ်း ၁၁၉:၃၀၊ ဆာလကံျမ်း ၁၁၉:၁၇၄၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င။် ၁:၁၂/ 

စNရတလွဟ်ဒဒီ ် ၅၇:၂၂၂ 

၁၂၁။ ေရာမဩဝါဒစာ ၃:၂၀၊ တေိမာေသဩဝါဒစာဒ6တယိေစာင ်၁:၉၊  /0ငယ်ာက6ပ် ဩဝါဒစာ 

၂:၁၀/ စNရတလွက်ာရိအအိဟ ်၁၀၁:၆-၉ 

၁၂၂။ တတိ6ဩဝါဒစာ ၃:၅-၆၊ /0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၂:၂၊ /0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒစာ 
ပဌမေစာင ်၂:၂၉၊ /0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၄:၇၊ /0င ်
ေယာဟန ်ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၅:၁ 

၁၂၃။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၃:၁၆၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၀:၂၈၊ ေရာမဩဝါဒစာ ၁၀:၉၊ 
/0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၅:၁၁ 

၁၂၄။ /0ငမ်ာက6ခရစဝ်င ်၁၃:၂၃၊ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၆:၁၃၊ တမနေ်တာ်ဝတ� V ၃:၁၈၊ 
ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁:၁/ စNရဟဘ်ကရာ ၂:၁၁၉ 

၁၂၅။ ဗျာဒတိက်ျမ်း ၈:၆၊ ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁၅:၁၊ ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁၆:၁ / စNရာအဟက်ဖ် ၄၆:၉ 

၁၂၆။ ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁၃:၁-၇၊ ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁၃:၁၁-၁၈၊ ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁၄:၉-၁၂၊ 
ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁၉:၂၀ 

၁၂၇။ ဆာလကံျမ်း ၉၆:၁၂-၁၃/ စNရာေနစာေအ ့၄:၈၇၊ စNရဟန်ဟလ် ်၁၆:၉၂၊ 
စNရတလွအ်မ်ဘယီဟ ်၂၁:၄၇   

၁၂၈။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၃:၁၆၊ ၃၆၊ ေရာမဩဝါဒစာ ၆:၂၃/ စNရတဆွစ်ဂျ်ဂျဒဟ ်၃၂:၁၃  

၁၂၉။ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁၈:၈၊ ဗျာဒတိက်ျမ်း ၁၄:၁၀-၁၁/ စNရဟမ်ရယမ ်၁၉:၇၀-၇၂ 

၁၃၀။ စNရတဒွဒ်6ခ6ခါန ်၄၄:၅၄၊ စNရတသွတ်တ်Nရ် ၅၂:၂၀၊ စNရာရဟမ်န ်၅၅:၅၅-၅၆၊ ၇၀-၇၄ 

၁၃၁။ စNရဟဘ်ကရာ ၂:၂၅၊ ၂၅၉၊ စNရာဇွခr်Nဖ် ၄၃:၇၀၊ စNရဟမ်6ဟမvဒ ်၄၇:၁၅၊ 
စNရတလွဝ်ါကအိဟ ်၅၆:၁၇၊ ၂၂၊ ၃၅-၃၇၊ စNရတလွစ်Nရဟန်ဗာ ့၇၈:၃၃ 

၁၃၂။ ေရာမဩဝါဒစာ ၇:၄၊ ေကာရိ<�Vဩဝါသစာဒ6တယိေစာင ်၁၁:၂၊ ဧဖက ်ဩဝါဒစာ 

၅:၂၃၊ ၂၅၊ ၃၂၊ ဗျာဒတိက်ျမ်း ၂၁:၂ 
 

	



ြဖည့်စွတက်ျမ်းချက်များ 
 
၁၃၃။ ေရာမဩဝါဒစာ။ ၃:၂၀၊ ၂၈၊ ဂလာတဩိဝါဒစာ။ ၅:၁၊ ၄၊ ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၂:၈-၉ 

၁၃၄။ ကမ�ာဦးကျမ်း ၂၇:၂၁-၂၈၊ ေတာလညရ်ာကျမ်း ၆:၂၀ 

၁၃၅။ ေရာမဩဝါဒစာ ၁၄:၁၄၊ ေကာရိ<�Vဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၆:၁၂၊ ေကာရိ<�Vဩဝါဒစာ 
ပဌမေစာင ်၁၀:၃၁/ စNရဟဘ်ကရာ ၂:၁၇၃၊ စNရဟန်ဟလ် ်၁၆:၁၁၅  

၁၃၆။ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၉:၁၅ 

၁၃၇။ စNရဟဘ်ကရာ ၂:၁၈၃-၁၈၅ 

၁၃၈။ စNရာေနစာေအ ့၄:၁၀၃၊ စNရတလွဂ်kမ်အဟ ်၆၂:၉ 

၁၃၉။ /0ငလ်6ကာခရစဝ်င ်၆:၃၀၊ ၃၈၊ /0ငလ်6ကာခရစဝ်င ်၁၂:၂၂၊ တမနေ်တာ် ဝတ� V ၂၀:၃၅၊ 
ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၄:၂၈၊ /0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၃:၁၇/ စNရတလွမ်6ဂ6ဂျာဒလဟ ်

၅၈:၁၂-၁၃ 

၁၄၀။ စNရတလွအ်မ်ဘယီဟ ်၂၀:၁၃၀ 

၁၄၁။ ဟဂျ် ၂၂:၂၆-၃၁ 

၁၄၂။ ဆာလကံျမ်း ၄၀:၆၊ ေဟ]ဗဲဩဝါဒစာ ၁၀:၆၊ ၁၀-၁၈ 

၁၄၃။ တမနေ်တာ်ဝတ� V ၁၇:၁၀-၁၁/ စNရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၀၁၊ စNရတလွအ်မ်ဘယီဟ ်

၂၁:၇၊ စNရတဇ်ွဇွခr်6ဖ် ၄၃:၄၅ 

၁၄၄။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၈:၃၁/ စNရဟအ်ဟဇ််ဇာဖ် ၃၃:၃၆ 

၁၄၅။ ဆာလကံျမ်း ၅၈:၃၊ ေယရမိအနာဂတ{ ကိျမ်း ၇:၈၊ ၁၇:၅၊ ေရာမဩဝါဒစာ ၃:၁၀၊ ၁၂/ 

စNရဟယ်N<တွ(်စ)်  ၁၀:၃၈၊ ၉၄  

၁၄၆။ ေဟ/0ာယအနာဂတ{ ကိျမ်း ၆:၈၊ တမနေ်တာ်ဝတ� V ၄:၁၈-၂၀/ စNရဟဖ်သဟ် ်၄၈:၂၈၊ 
စNရစဆ်ဖ်ွ ၆၁:၉  

၁၄၇။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၇:၂၀-၂၁၊ ဖိလပိ�ိဩဝါဒစာ။ ၃:၁၅-၁၆/ စNရတလွမ်6အမ်ိ<N(န)်  

၂၃:၅၂-၅၄ 

၁၄၈။ တရားေဟာရာကျမ်း ၁၂:၁၂၊ ၁၈၊ ဆာလကံျမ်း ၃၂:၁၁၊ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၅:၁၂၊ 
/0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၅:၁၁၊ ဂလာတဩိဝါဒစာ ၅:၂၂၊ သကသ်ာေလာနတိဩ်ဝါဒစာ 
ပsမေစာင ်၅:၁၆ 

၁၄၉။ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁၀:၁၊ ၈၊ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁၄:၃၆၊ /0ငယ်ာက6ပ် ဩဝါ ဒစာ ၅:၁၆ 

၁၅၀။ ဆာလကံျမ်း ၄၇:၁၊ ၆-၇၊ ဆာလကံျမ်း ၁၄၉:၁-၆၊ ဆာလကံျမ်း ၁၅၀:၄-၆၊ 
/0ငယ်ာက6ပ် ဩဝါဒစာ ၅:၁၃ 

၁၅၁။ ကမ�ာဦးကျမ်း ၂:၂၄၊ တေိမာေသဩဝါဒစာပsမေစာင ်၃:၂၊ ၁၂ 
၁၅၂။ ကမ�ာဦးကျမ်း ၂၁:၉-၁၁၊ တေိမာေသဩဝါဒစာပsမေစာင ်၃:၁-၂၊ 

တေိမာေသဩဝါဒစာပsမေစာင ်၅:၂၁ 

၁၅၃။ စNရဟဘ်ကရာ ၂:၂၂၉-၂၃၂၊ စNရဟအ်ဟဇ််ဇာဖ် ၃၃:၂၈၊ ၄၉ 

၁၅၄။ ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၅:၂၂-၂၄/ စNရဟအ်ဟဇ််ဇာဖ် ၃၃:၅၀ 

၁၅၅။ စNရာေနစာေအ ့၄:၃၊ စNရဟအ်ဟဇ််ဇာဖ် ၃၃:၅၀၊ စNရတသွတ်တ်လွာက ်၆၅:၄  
 

	

ြဖည့်စွတက်ျမ်းချက်များ 
 
၁၃၃။ ေရာမဩဝါဒစာ။ ၃:၂၀၊ ၂၈၊ ဂလာတဩိဝါဒစာ။ ၅:၁၊ ၄၊ ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၂:၈-၉ 

၁၃၄။ ကမ�ာဦးကျမ်း ၂၇:၂၁-၂၈၊ ေတာလညရ်ာကျမ်း ၆:၂၀ 

၁၃၅။ ေရာမဩဝါဒစာ ၁၄:၁၄၊ ေကာရိ<�Vဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၆:၁၂၊ ေကာရိ<�Vဩဝါဒစာ 
ပဌမေစာင ်၁၀:၃၁/ စNရဟဘ်ကရာ ၂:၁၇၃၊ စNရဟန်ဟလ် ်၁၆:၁၁၅  

၁၃၆။ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၉:၁၅ 

၁၃၇။ စNရဟဘ်ကရာ ၂:၁၈၃-၁၈၅ 

၁၃၈။ စNရာေနစာေအ ့၄:၁၀၃၊ စNရတလွဂ်kမ်အဟ ်၆၂:၉ 

၁၃၉။ /0ငလ်6ကာခရစဝ်င ်၆:၃၀၊ ၃၈၊ /0ငလ်6ကာခရစဝ်င ်၁၂:၂၂၊ တမနေ်တာ် ဝတ� V ၂၀:၃၅၊ 
ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၄:၂၈၊ /0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၃:၁၇/ စNရတလွမ်6ဂ6ဂျာဒလဟ ်

၅၈:၁၂-၁၃ 

၁၄၀။ စNရတလွအ်မ်ဘယီဟ ်၂၀:၁၃၀ 

၁၄၁။ ဟဂျ် ၂၂:၂၆-၃၁ 

၁၄၂။ ဆာလကံျမ်း ၄၀:၆၊ ေဟ]ဗဲဩဝါဒစာ ၁၀:၆၊ ၁၀-၁၈ 

၁၄၃။ တမနေ်တာ်ဝတ� V ၁၇:၁၀-၁၁/ စNရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၀၁၊ စNရတလွအ်မ်ဘယီဟ ်

၂၁:၇၊ စNရတဇ်ွဇွခr်6ဖ် ၄၃:၄၅ 

၁၄၄။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၈:၃၁/ စNရဟအ်ဟဇ််ဇာဖ် ၃၃:၃၆ 

၁၄၅။ ဆာလကံျမ်း ၅၈:၃၊ ေယရမိအနာဂတ{ ကိျမ်း ၇:၈၊ ၁၇:၅၊ ေရာမဩဝါဒစာ ၃:၁၀၊ ၁၂/ 

စNရဟယ်N<တွ(်စ)်  ၁၀:၃၈၊ ၉၄  

၁၄၆။ ေဟ/0ာယအနာဂတ{ ကိျမ်း ၆:၈၊ တမနေ်တာ်ဝတ� V ၄:၁၈-၂၀/ စNရဟဖ်သဟ် ်၄၈:၂၈၊ 
စNရစဆ်ဖ်ွ ၆၁:၉  

၁၄၇။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၇:၂၀-၂၁၊ ဖိလပိ�ိဩဝါဒစာ။ ၃:၁၅-၁၆/ စNရတလွမ်6အမ်ိ<N(န)်  

၂၃:၅၂-၅၄ 

၁၄၈။ တရားေဟာရာကျမ်း ၁၂:၁၂၊ ၁၈၊ ဆာလကံျမ်း ၃၂:၁၁၊ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၅:၁၂၊ 
/0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၅:၁၁၊ ဂလာတဩိဝါဒစာ ၅:၂၂၊ သကသ်ာေလာနတိဩ်ဝါဒစာ 
ပsမေစာင ်၅:၁၆ 

၁၄၉။ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁၀:၁၊ ၈၊ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁၄:၃၆၊ /0ငယ်ာက6ပ် ဩဝါ ဒစာ ၅:၁၆ 

၁၅၀။ ဆာလကံျမ်း ၄၇:၁၊ ၆-၇၊ ဆာလကံျမ်း ၁၄၉:၁-၆၊ ဆာလကံျမ်း ၁၅၀:၄-၆၊ 
/0ငယ်ာက6ပ် ဩဝါဒစာ ၅:၁၃ 

၁၅၁။ ကမ�ာဦးကျမ်း ၂:၂၄၊ တေိမာေသဩဝါဒစာပsမေစာင ်၃:၂၊ ၁၂ 
၁၅၂။ ကမ�ာဦးကျမ်း ၂၁:၉-၁၁၊ တေိမာေသဩဝါဒစာပsမေစာင ်၃:၁-၂၊ 

တေိမာေသဩဝါဒစာပsမေစာင ်၅:၂၁ 

၁၅၃။ စNရဟဘ်ကရာ ၂:၂၂၉-၂၃၂၊ စNရဟအ်ဟဇ််ဇာဖ် ၃၃:၂၈၊ ၄၉ 

၁၅၄။ ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၅:၂၂-၂၄/ စNရဟအ်ဟဇ််ဇာဖ် ၃၃:၅၀ 

၁၅၅။ စNရာေနစာေအ ့၄:၃၊ စNရဟအ်ဟဇ််ဇာဖ် ၃၃:၅၀၊ စNရတသွတ်တ်လွာက ်၆၅:၄  
 

	

ြဖည့်စွတက်ျမ်းချက်များ 
 
၁၃၃။ ေရာမဩဝါဒစာ။ ၃:၂၀၊ ၂၈၊ ဂလာတဩိဝါဒစာ။ ၅:၁၊ ၄၊ ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၂:၈-၉ 

၁၃၄။ ကမ�ာဦးကျမ်း ၂၇:၂၁-၂၈၊ ေတာလညရ်ာကျမ်း ၆:၂၀ 

၁၃၅။ ေရာမဩဝါဒစာ ၁၄:၁၄၊ ေကာရိ<�Vဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၆:၁၂၊ ေကာရိ<�Vဩဝါဒစာ 
ပဌမေစာင ်၁၀:၃၁/ စNရဟဘ်ကရာ ၂:၁၇၃၊ စNရဟန်ဟလ် ်၁၆:၁၁၅  

၁၃၆။ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၉:၁၅ 

၁၃၇။ စNရဟဘ်ကရာ ၂:၁၈၃-၁၈၅ 

၁၃၈။ စNရာေနစာေအ ့၄:၁၀၃၊ စNရတလွဂ်kမ်အဟ ်၆၂:၉ 

၁၃၉။ /0ငလ်6ကာခရစဝ်င ်၆:၃၀၊ ၃၈၊ /0ငလ်6ကာခရစဝ်င ်၁၂:၂၂၊ တမနေ်တာ် ဝတ� V ၂၀:၃၅၊ 
ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၄:၂၈၊ /0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၃:၁၇/ စNရတလွမ်6ဂ6ဂျာဒလဟ ်

၅၈:၁၂-၁၃ 

၁၄၀။ စNရတလွအ်မ်ဘယီဟ ်၂၀:၁၃၀ 

၁၄၁။ ဟဂျ် ၂၂:၂၆-၃၁ 

၁၄၂။ ဆာလကံျမ်း ၄၀:၆၊ ေဟ]ဗဲဩဝါဒစာ ၁၀:၆၊ ၁၀-၁၈ 

၁၄၃။ တမနေ်တာ်ဝတ� V ၁၇:၁၀-၁၁/ စNရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၀၁၊ စNရတလွအ်မ်ဘယီဟ ်

၂၁:၇၊ စNရတဇ်ွဇွခr်6ဖ် ၄၃:၄၅ 

၁၄၄။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၈:၃၁/ စNရဟအ်ဟဇ််ဇာဖ် ၃၃:၃၆ 

၁၄၅။ ဆာလကံျမ်း ၅၈:၃၊ ေယရမိအနာဂတ{ ကိျမ်း ၇:၈၊ ၁၇:၅၊ ေရာမဩဝါဒစာ ၃:၁၀၊ ၁၂/ 

စNရဟယ်N<တွ(်စ)်  ၁၀:၃၈၊ ၉၄  

၁၄၆။ ေဟ/0ာယအနာဂတ{ ကိျမ်း ၆:၈၊ တမနေ်တာ်ဝတ� V ၄:၁၈-၂၀/ စNရဟဖ်သဟ် ်၄၈:၂၈၊ 
စNရစဆ်ဖ်ွ ၆၁:၉  

၁၄၇။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၇:၂၀-၂၁၊ ဖိလပိ�ိဩဝါဒစာ။ ၃:၁၅-၁၆/ စNရတလွမ်6အမ်ိ<N(န)်  

၂၃:၅၂-၅၄ 

၁၄၈။ တရားေဟာရာကျမ်း ၁၂:၁၂၊ ၁၈၊ ဆာလကံျမ်း ၃၂:၁၁၊ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၅:၁၂၊ 
/0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၅:၁၁၊ ဂလာတဩိဝါဒစာ ၅:၂၂၊ သကသ်ာေလာနတိဩ်ဝါဒစာ 
ပsမေစာင ်၅:၁၆ 

၁၄၉။ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁၀:၁၊ ၈၊ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁၄:၃၆၊ /0ငယ်ာက6ပ် ဩဝါ ဒစာ ၅:၁၆ 

၁၅၀။ ဆာလကံျမ်း ၄၇:၁၊ ၆-၇၊ ဆာလကံျမ်း ၁၄၉:၁-၆၊ ဆာလကံျမ်း ၁၅၀:၄-၆၊ 
/0ငယ်ာက6ပ် ဩဝါဒစာ ၅:၁၃ 

၁၅၁။ ကမ�ာဦးကျမ်း ၂:၂၄၊ တေိမာေသဩဝါဒစာပsမေစာင ်၃:၂၊ ၁၂ 
၁၅၂။ ကမ�ာဦးကျမ်း ၂၁:၉-၁၁၊ တေိမာေသဩဝါဒစာပsမေစာင ်၃:၁-၂၊ 

တေိမာေသဩဝါဒစာပsမေစာင ်၅:၂၁ 

၁၅၃။ စNရဟဘ်ကရာ ၂:၂၂၉-၂၃၂၊ စNရဟအ်ဟဇ််ဇာဖ် ၃၃:၂၈၊ ၄၉ 

၁၅၄။ ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၅:၂၂-၂၄/ စNရဟအ်ဟဇ််ဇာဖ် ၃၃:၅၀ 

၁၅၅။ စNရာေနစာေအ ့၄:၃၊ စNရဟအ်ဟဇ််ဇာဖ် ၃၃:၅၀၊ စNရတသွတ်တ်လွာက ်၆၅:၄  
 

	

ြဖည့်စွတက်ျမ်းချက်များ 
 
၁၃၃။ ေရာမဩဝါဒစာ။ ၃:၂၀၊ ၂၈၊ ဂလာတဩိဝါဒစာ။ ၅:၁၊ ၄၊ ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၂:၈-၉ 

၁၃၄။ ကမ�ာဦးကျမ်း ၂၇:၂၁-၂၈၊ ေတာလညရ်ာကျမ်း ၆:၂၀ 

၁၃၅။ ေရာမဩဝါဒစာ ၁၄:၁၄၊ ေကာရိ<�Vဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၆:၁၂၊ ေကာရိ<�Vဩဝါဒစာ 
ပဌမေစာင ်၁၀:၃၁/ စNရဟဘ်ကရာ ၂:၁၇၃၊ စNရဟန်ဟလ် ်၁၆:၁၁၅  

၁၃၆။ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၉:၁၅ 

၁၃၇။ စNရဟဘ်ကရာ ၂:၁၈၃-၁၈၅ 

၁၃၈။ စNရာေနစာေအ ့၄:၁၀၃၊ စNရတလွဂ်kမ်အဟ ်၆၂:၉ 

၁၃၉။ /0ငလ်6ကာခရစဝ်င ်၆:၃၀၊ ၃၈၊ /0ငလ်6ကာခရစဝ်င ်၁၂:၂၂၊ တမနေ်တာ် ဝတ� V ၂၀:၃၅၊ 
ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၄:၂၈၊ /0ငေ်ယာဟန ်ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၃:၁၇/ စNရတလွမ်6ဂ6ဂျာဒလဟ ်

၅၈:၁၂-၁၃ 

၁၄၀။ စNရတလွအ်မ်ဘယီဟ ်၂၀:၁၃၀ 

၁၄၁။ ဟဂျ် ၂၂:၂၆-၃၁ 

၁၄၂။ ဆာလကံျမ်း ၄၀:၆၊ ေဟ]ဗဲဩဝါဒစာ ၁၀:၆၊ ၁၀-၁၈ 

၁၄၃။ တမနေ်တာ်ဝတ� V ၁၇:၁၀-၁၁/ စNရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၁၀၁၊ စNရတလွအ်မ်ဘယီဟ ်

၂၁:၇၊ စNရတဇ်ွဇွခr်6ဖ် ၄၃:၄၅ 

၁၄၄။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၈:၃၁/ စNရဟအ်ဟဇ််ဇာဖ် ၃၃:၃၆ 

၁၄၅။ ဆာလကံျမ်း ၅၈:၃၊ ေယရမိအနာဂတ{ ကိျမ်း ၇:၈၊ ၁၇:၅၊ ေရာမဩဝါဒစာ ၃:၁၀၊ ၁၂/ 

စNရဟယ်N<တွ(်စ)်  ၁၀:၃၈၊ ၉၄  

၁၄၆။ ေဟ/0ာယအနာဂတ{ ကိျမ်း ၆:၈၊ တမနေ်တာ်ဝတ� V ၄:၁၈-၂၀/ စNရဟဖ်သဟ် ်၄၈:၂၈၊ 
စNရစဆ်ဖ်ွ ၆၁:၉  

၁၄၇။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၇:၂၀-၂၁၊ ဖိလပိ�ိဩဝါဒစာ။ ၃:၁၅-၁၆/ စNရတလွမ်6အမ်ိ<N(န)်  

၂၃:၅၂-၅၄ 

၁၄၈။ တရားေဟာရာကျမ်း ၁၂:၁၂၊ ၁၈၊ ဆာလကံျမ်း ၃၂:၁၁၊ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၅:၁၂၊ 
/0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၅:၁၁၊ ဂလာတဩိဝါဒစာ ၅:၂၂၊ သကသ်ာေလာနတိဩ်ဝါဒစာ 
ပsမေစာင ်၅:၁၆ 

၁၄၉။ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁၀:၁၊ ၈၊ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁၄:၃၆၊ /0ငယ်ာက6ပ် ဩဝါ ဒစာ ၅:၁၆ 

၁၅၀။ ဆာလကံျမ်း ၄၇:၁၊ ၆-၇၊ ဆာလကံျမ်း ၁၄၉:၁-၆၊ ဆာလကံျမ်း ၁၅၀:၄-၆၊ 
/0ငယ်ာက6ပ် ဩဝါဒစာ ၅:၁၃ 

၁၅၁။ ကမ�ာဦးကျမ်း ၂:၂၄၊ တေိမာေသဩဝါဒစာပsမေစာင ်၃:၂၊ ၁၂ 
၁၅၂။ ကမ�ာဦးကျမ်း ၂၁:၉-၁၁၊ တေိမာေသဩဝါဒစာပsမေစာင ်၃:၁-၂၊ 

တေိမာေသဩဝါဒစာပsမေစာင ်၅:၂၁ 

၁၅၃။ စNရဟဘ်ကရာ ၂:၂၂၉-၂၃၂၊ စNရဟအ်ဟဇ််ဇာဖ် ၃၃:၂၈၊ ၄၉ 

၁၅၄။ ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၅:၂၂-၂၄/ စNရဟအ်ဟဇ််ဇာဖ် ၃၃:၅၀ 

၁၅၅။ စNရာေနစာေအ ့၄:၃၊ စNရဟအ်ဟဇ််ဇာဖ် ၃၃:၅၀၊ စNရတသွတ်တ်လွာက ်၆၅:၄  
 

	



ြဖည့်စွတက်ျမ်းချက်များ 
 
၁၅၆။ ဂလာတဩိဝါဒစာ ၅:၄ 

၁၅၇။ တရားေဟာရာကျမ်း ၁၀:၁၇၊ တမနေ်တာ်ဝတ� V ၁၅:၈-၉/ စNရတသွတ်တ်လွာက ်၆၅:၄ 

၁၅၈။ စNရဟဘ်ကရာ ၂:၃၆၊ စNရတနွ<်Nရ် ၂၄:၂ 

၁၅၉။ ေနဟမိမ0တစ်ာ ၁၃:၂၆-၂၇၊ ေကာရိ<�Vဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၆:၂၂၊ /0ငေ်ယာဟန ်

ဩဝါဒစာဒ6တယိေစာင ်၁:၁၀-၁၁   

၁၆၀။ ေရာမဩဝါဒစာ ၇:၂-၃ 

၁၆၁။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၀:၂၇-၂၈၊ ၃၀/ စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၅၅၊ ၁၁၄၊ 
စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၁၃၂၊ စNရတလွအ်အရ််ရာဖ် ၇:၁၅၇၊ စNရတနွ<်Nရ် ၂၄:၂၊ 
စNရဟဖ်သဟ် ်၄၈:၂၉၊ စNရတသွတ်တ်လွာက ်၆၅:၄၊ စNရဟက်လမ ်၆၈:၄ 

၁၆၂။ စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၁၉-၂၀၊ စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၈၅၊ တဗ်ဘ ီ၉:၂၉၊ 
စNရာဇွခr်Nဖ် ၄၃:၅၂၊ စNရဟမ်6ဟမvဒ ်၄၇:၄ 

၁၆၃။ /0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၅:၂/ စNရာေနစာေအ ့၄:၉၀၊ တဗ်ဘ ီ၉:၂၃၊ စNရဟ ်
ယN<တွ(်စ)် ၁၀:၉၉-၁၀၀၊ စNရာဟNဒ ်၁၁:၂၈၊ စNရတလွကဟဖ်် ၁၈:၂၉၊ စNရတလွဂ်ါ/0ိ 
ယဟ ်၈၈:၂၁-၂၂ 

၁၆၄။ /0ငယ်ာက6ပ် ဩဝါဒစာ။ ၁:၂၀၊ /0ငယ်ာက6ပ် ဩဝါဒစာ။ ၂:၁၁၊ /0ငယ်ာက6ပ် ဩဝါဒစာ။ 

၄:၂၊၈/ စNရဟဘ်ကရာ ၂:၂၁၆၊ စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၈၅၊ စNရာေနစာေအ ့၄:၇၆၊ 
စNရာအနဖ်လ ်၈:၆၅၊ တဗ်ဘ ီ၉:၅၊ ၃၃၊ ၁၄၊ ၁၁၁၊ ၁၂၃၊ ဟဂျ် ၂၂:၃၉ 

၁၆၅။ တေိမာေသဩဝါဒစာပsမေစာင ်၄:၁ / တဗ်ဘ ီ၉:၇၃ 

၁၆၆။ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁၅:၄-၈၊ ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၅:၂၅-၂၉ 

၁၆၇။ တေိမာေသဩဝါဒစာပsမေစာင ်၁:၁၉၊ တေိမာေသဩဝါဒစာပsမေစာင ်၄:၂-၃၊ 
/0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၃:၁၆/ တဗ်ဘ ီ၉:၅၊ ဟဂျ် ၂၂:၁၉ 

၁၆၈။ /0ငလ်6ကာခရစဝ်င ်၆:၂၇-၂၈၊ ေရာမဩဝါဒစာ ၁၂:၁၈၊ တေိမာေသဩဝါဒစာဒ6တယိ 
ေစာင ် ၂:၂၃-၂၆/စNရဟဘ်ကရာ၂:၁၉၁-၁၉၂၊ စNရာေနစာေအ၄့:၉၁၊ တဗ်ဘ ီ၉:၁၁၁၊ ၁၂၁ 

၁၆၉။ ဂလာတဩိဝါဒစာ ၅:၁၉-၂၁၊ ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၅၆:၁၂၊ /0ငယ်ာက6ပ် ဩဝါဒ စာ။ ၄:၁ 

၁၇၀။ /0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၃:၁၄-၁၇/ တဗ်ဘ ီ၉:၃၀ 

၁၇၁။ တဗ်ဘ ီ၉:၂၉၊ ၇၃၊ ၁၂၃၊ စNရဟမ်6ဟမvဒ ်၄၇:၃၅ 

၁၇၂။ သ6တ{ ကံျမ်း ၁၆:၁၉၊ သ6တ{ ကံျမ်း ၂၂:၂၂-၂၃၊ ေရာမဩဝါဒစာ ၁၂:၁၇-၁၈၊ ေကာရိ<�V 
ဩဝါဒစာဒ6တယိေစာင။် ၆:၃-၄/ စNရာဟာ/0ာ ၅၉:၇ 

၁၇၃။ ေရာမဩဝါဒစာ ၁၂:၁၇-၁၉၊ ေဟ]ဗဲဩဝါဒစာ ၁၂:၁၄/ စNရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၃၃၊ 
စNရာအနဖ်လ ်၈:၅၇၊ ၆၀၊ ၆၅၊ တဗ်ဘ ီ၉:၇၃၊ ၁၂၃၊ စNရဟဖ်သဟ် ်၄၈:၂၉ 

၁၇၄။ ေဟ]ဗဲဩဝါဒစာ ၁:၃၀/ စNရဟဘ်ကရာ ၂:၁၇၈-၁၇၉၊ စNရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၄၅၊ 
စNရဟန်ဟလ် ်၁၆:၁၂၆ 

၁၇၅။ ေရာမဩဝါဒစာ ၂:၂-၃ 

၁၇၆။ /0ငလ်6ကာခရစဝ်င ်၂၃:၃၃-၃၄   
 

	

ြဖည့်စွတက်ျမ်းချက်များ 
 
၁၅၆။ ဂလာတဩိဝါဒစာ ၅:၄ 

၁၅၇။ တရားေဟာရာကျမ်း ၁၀:၁၇၊ တမနေ်တာ်ဝတ� V ၁၅:၈-၉/ စNရတသွတ်တ်လွာက ်၆၅:၄ 

၁၅၈။ စNရဟဘ်ကရာ ၂:၃၆၊ စNရတနွ<်Nရ် ၂၄:၂ 

၁၅၉။ ေနဟမိမ0တစ်ာ ၁၃:၂၆-၂၇၊ ေကာရိ<�Vဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၆:၂၂၊ /0ငေ်ယာဟန ်

ဩဝါဒစာဒ6တယိေစာင ်၁:၁၀-၁၁   

၁၆၀။ ေရာမဩဝါဒစာ ၇:၂-၃ 

၁၆၁။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၀:၂၇-၂၈၊ ၃၀/ စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၅၅၊ ၁၁၄၊ 
စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၁၃၂၊ စNရတလွအ်အရ််ရာဖ် ၇:၁၅၇၊ စNရတနွ<်Nရ် ၂၄:၂၊ 
စNရဟဖ်သဟ် ်၄၈:၂၉၊ စNရတသွတ်တ်လွာက ်၆၅:၄၊ စNရဟက်လမ ်၆၈:၄ 

၁၆၂။ စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၁၉-၂၀၊ စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၈၅၊ တဗ်ဘ ီ၉:၂၉၊ 
စNရာဇွခr်Nဖ် ၄၃:၅၂၊ စNရဟမ်6ဟမvဒ ်၄၇:၄ 

၁၆၃။ /0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၅:၂/ စNရာေနစာေအ ့၄:၉၀၊ တဗ်ဘ ီ၉:၂၃၊ စNရဟ ်
ယN<တွ(်စ)် ၁၀:၉၉-၁၀၀၊ စNရာဟNဒ ်၁၁:၂၈၊ စNရတလွကဟဖ်် ၁၈:၂၉၊ စNရတလွဂ်ါ/0ိ 
ယဟ ်၈၈:၂၁-၂၂ 

၁၆၄။ /0ငယ်ာက6ပ် ဩဝါဒစာ။ ၁:၂၀၊ /0ငယ်ာက6ပ် ဩဝါဒစာ။ ၂:၁၁၊ /0ငယ်ာက6ပ် ဩဝါဒစာ။ 

၄:၂၊၈/ စNရဟဘ်ကရာ ၂:၂၁၆၊ စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၈၅၊ စNရာေနစာေအ ့၄:၇၆၊ 
စNရာအနဖ်လ ်၈:၆၅၊ တဗ်ဘ ီ၉:၅၊ ၃၃၊ ၁၄၊ ၁၁၁၊ ၁၂၃၊ ဟဂျ် ၂၂:၃၉ 

၁၆၅။ တေိမာေသဩဝါဒစာပsမေစာင ်၄:၁ / တဗ်ဘ ီ၉:၇၃ 

၁၆၆။ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁၅:၄-၈၊ ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၅:၂၅-၂၉ 

၁၆၇။ တေိမာေသဩဝါဒစာပsမေစာင ်၁:၁၉၊ တေိမာေသဩဝါဒစာပsမေစာင ်၄:၂-၃၊ 
/0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၃:၁၆/ တဗ်ဘ ီ၉:၅၊ ဟဂျ် ၂၂:၁၉ 

၁၆၈။ /0ငလ်6ကာခရစဝ်င ်၆:၂၇-၂၈၊ ေရာမဩဝါဒစာ ၁၂:၁၈၊ တေိမာေသဩဝါဒစာဒ6တယိ 
ေစာင ် ၂:၂၃-၂၆/စNရဟဘ်ကရာ၂:၁၉၁-၁၉၂၊ စNရာေနစာေအ၄့:၉၁၊ တဗ်ဘ ီ၉:၁၁၁၊ ၁၂၁ 

၁၆၉။ ဂလာတဩိဝါဒစာ ၅:၁၉-၂၁၊ ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၅၆:၁၂၊ /0ငယ်ာက6ပ် ဩဝါဒ စာ။ ၄:၁ 

၁၇၀။ /0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၃:၁၄-၁၇/ တဗ်ဘ ီ၉:၃၀ 

၁၇၁။ တဗ်ဘ ီ၉:၂၉၊ ၇၃၊ ၁၂၃၊ စNရဟမ်6ဟမvဒ ်၄၇:၃၅ 

၁၇၂။ သ6တ{ ကံျမ်း ၁၆:၁၉၊ သ6တ{ ကံျမ်း ၂၂:၂၂-၂၃၊ ေရာမဩဝါဒစာ ၁၂:၁၇-၁၈၊ ေကာရိ<�V 
ဩဝါဒစာဒ6တယိေစာင။် ၆:၃-၄/ စNရာဟာ/0ာ ၅၉:၇ 

၁၇၃။ ေရာမဩဝါဒစာ ၁၂:၁၇-၁၉၊ ေဟ]ဗဲဩဝါဒစာ ၁၂:၁၄/ စNရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၃၃၊ 
စNရာအနဖ်လ ်၈:၅၇၊ ၆၀၊ ၆၅၊ တဗ်ဘ ီ၉:၇၃၊ ၁၂၃၊ စNရဟဖ်သဟ် ်၄၈:၂၉ 

၁၇၄။ ေဟ]ဗဲဩဝါဒစာ ၁:၃၀/ စNရဟဘ်ကရာ ၂:၁၇၈-၁၇၉၊ စNရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၄၅၊ 
စNရဟန်ဟလ် ်၁၆:၁၂၆ 

၁၇၅။ ေရာမဩဝါဒစာ ၂:၂-၃ 

၁၇၆။ /0ငလ်6ကာခရစဝ်င ်၂၃:၃၃-၃၄   
 

	

ြဖည့်စွတက်ျမ်းချက်များ 
 
၁၅၆။ ဂလာတဩိဝါဒစာ ၅:၄ 

၁၅၇။ တရားေဟာရာကျမ်း ၁၀:၁၇၊ တမနေ်တာ်ဝတ� V ၁၅:၈-၉/ စNရတသွတ်တ်လွာက ်၆၅:၄ 

၁၅၈။ စNရဟဘ်ကရာ ၂:၃၆၊ စNရတနွ<်Nရ် ၂၄:၂ 

၁၅၉။ ေနဟမိမ0တစ်ာ ၁၃:၂၆-၂၇၊ ေကာရိ<�Vဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၆:၂၂၊ /0ငေ်ယာဟန ်

ဩဝါဒစာဒ6တယိေစာင ်၁:၁၀-၁၁   

၁၆၀။ ေရာမဩဝါဒစာ ၇:၂-၃ 

၁၆၁။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၀:၂၇-၂၈၊ ၃၀/ စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၅၅၊ ၁၁၄၊ 
စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၁၃၂၊ စNရတလွအ်အရ််ရာဖ် ၇:၁၅၇၊ စNရတနွ<်Nရ် ၂၄:၂၊ 
စNရဟဖ်သဟ် ်၄၈:၂၉၊ စNရတသွတ်တ်လွာက ်၆၅:၄၊ စNရဟက်လမ ်၆၈:၄ 

၁၆၂။ စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၁၉-၂၀၊ စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၈၅၊ တဗ်ဘ ီ၉:၂၉၊ 
စNရာဇွခr်Nဖ် ၄၃:၅၂၊ စNရဟမ်6ဟမvဒ ်၄၇:၄ 

၁၆၃။ /0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၅:၂/ စNရာေနစာေအ ့၄:၉၀၊ တဗ်ဘ ီ၉:၂၃၊ စNရဟ ်
ယN<တွ(်စ)် ၁၀:၉၉-၁၀၀၊ စNရာဟNဒ ်၁၁:၂၈၊ စNရတလွကဟဖ်် ၁၈:၂၉၊ စNရတလွဂ်ါ/0ိ 
ယဟ ်၈၈:၂၁-၂၂ 

၁၆၄။ /0ငယ်ာက6ပ် ဩဝါဒစာ။ ၁:၂၀၊ /0ငယ်ာက6ပ် ဩဝါဒစာ။ ၂:၁၁၊ /0ငယ်ာက6ပ် ဩဝါဒစာ။ 

၄:၂၊၈/ စNရဟဘ်ကရာ ၂:၂၁၆၊ စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၈၅၊ စNရာေနစာေအ ့၄:၇၆၊ 
စNရာအနဖ်လ ်၈:၆၅၊ တဗ်ဘ ီ၉:၅၊ ၃၃၊ ၁၄၊ ၁၁၁၊ ၁၂၃၊ ဟဂျ် ၂၂:၃၉ 

၁၆၅။ တေိမာေသဩဝါဒစာပsမေစာင ်၄:၁ / တဗ်ဘ ီ၉:၇၃ 

၁၆၆။ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁၅:၄-၈၊ ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၅:၂၅-၂၉ 

၁၆၇။ တေိမာေသဩဝါဒစာပsမေစာင ်၁:၁၉၊ တေိမာေသဩဝါဒစာပsမေစာင ်၄:၂-၃၊ 
/0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၃:၁၆/ တဗ်ဘ ီ၉:၅၊ ဟဂျ် ၂၂:၁၉ 

၁၆၈။ /0ငလ်6ကာခရစဝ်င ်၆:၂၇-၂၈၊ ေရာမဩဝါဒစာ ၁၂:၁၈၊ တေိမာေသဩဝါဒစာဒ6တယိ 
ေစာင ် ၂:၂၃-၂၆/စNရဟဘ်ကရာ၂:၁၉၁-၁၉၂၊ စNရာေနစာေအ၄့:၉၁၊ တဗ်ဘ ီ၉:၁၁၁၊ ၁၂၁ 

၁၆၉။ ဂလာတဩိဝါဒစာ ၅:၁၉-၂၁၊ ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၅၆:၁၂၊ /0ငယ်ာက6ပ် ဩဝါဒ စာ။ ၄:၁ 

၁၇၀။ /0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၃:၁၄-၁၇/ တဗ်ဘ ီ၉:၃၀ 

၁၇၁။ တဗ်ဘ ီ၉:၂၉၊ ၇၃၊ ၁၂၃၊ စNရဟမ်6ဟမvဒ ်၄၇:၃၅ 

၁၇၂။ သ6တ{ ကံျမ်း ၁၆:၁၉၊ သ6တ{ ကံျမ်း ၂၂:၂၂-၂၃၊ ေရာမဩဝါဒစာ ၁၂:၁၇-၁၈၊ ေကာရိ<�V 
ဩဝါဒစာဒ6တယိေစာင။် ၆:၃-၄/ စNရာဟာ/0ာ ၅၉:၇ 

၁၇၃။ ေရာမဩဝါဒစာ ၁၂:၁၇-၁၉၊ ေဟ]ဗဲဩဝါဒစာ ၁၂:၁၄/ စNရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၃၃၊ 
စNရာအနဖ်လ ်၈:၅၇၊ ၆၀၊ ၆၅၊ တဗ်ဘ ီ၉:၇၃၊ ၁၂၃၊ စNရဟဖ်သဟ် ်၄၈:၂၉ 

၁၇၄။ ေဟ]ဗဲဩဝါဒစာ ၁:၃၀/ စNရဟဘ်ကရာ ၂:၁၇၈-၁၇၉၊ စNရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၄၅၊ 
စNရဟန်ဟလ် ်၁၆:၁၂၆ 

၁၇၅။ ေရာမဩဝါဒစာ ၂:၂-၃ 

၁၇၆။ /0ငလ်6ကာခရစဝ်င ်၂၃:၃၃-၃၄   
 

	

ြဖည့်စွတက်ျမ်းချက်များ 
 
၁၅၆။ ဂလာတဩိဝါဒစာ ၅:၄ 

၁၅၇။ တရားေဟာရာကျမ်း ၁၀:၁၇၊ တမနေ်တာ်ဝတ� V ၁၅:၈-၉/ စNရတသွတ်တ်လွာက ်၆၅:၄ 

၁၅၈။ စNရဟဘ်ကရာ ၂:၃၆၊ စNရတနွ<်Nရ် ၂၄:၂ 

၁၅၉။ ေနဟမိမ0တစ်ာ ၁၃:၂၆-၂၇၊ ေကာရိ<�Vဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၁၆:၂၂၊ /0ငေ်ယာဟန ်

ဩဝါဒစာဒ6တယိေစာင ်၁:၁၀-၁၁   

၁၆၀။ ေရာမဩဝါဒစာ ၇:၂-၃ 

၁၆၁။ /0ငေ်ယာဟနခ်ရစဝ်င ်၁၀:၂၇-၂၈၊ ၃၀/ စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၅၅၊ ၁၁၄၊ 
စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၁၃၂၊ စNရတလွအ်အရ််ရာဖ် ၇:၁၅၇၊ စNရတနွ<်Nရ် ၂၄:၂၊ 
စNရဟဖ်သဟ် ်၄၈:၂၉၊ စNရတသွတ်တ်လွာက ်၆၅:၄၊ စNရဟက်လမ ်၆၈:၄ 

၁၆၂။ စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၁၉-၂၀၊ စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၈၅၊ တဗ်ဘ ီ၉:၂၉၊ 
စNရာဇွခr်Nဖ် ၄၃:၅၂၊ စNရဟမ်6ဟမvဒ ်၄၇:၄ 

၁၆၃။ /0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၅:၂/ စNရာေနစာေအ ့၄:၉၀၊ တဗ်ဘ ီ၉:၂၃၊ စNရဟ ်
ယN<တွ(်စ)် ၁၀:၉၉-၁၀၀၊ စNရာဟNဒ ်၁၁:၂၈၊ စNရတလွကဟဖ်် ၁၈:၂၉၊ စNရတလွဂ်ါ/0ိ 
ယဟ ်၈၈:၂၁-၂၂ 

၁၆၄။ /0ငယ်ာက6ပ် ဩဝါဒစာ။ ၁:၂၀၊ /0ငယ်ာက6ပ် ဩဝါဒစာ။ ၂:၁၁၊ /0ငယ်ာက6ပ် ဩဝါဒစာ။ 

၄:၂၊၈/ စNရဟဘ်ကရာ ၂:၂၁၆၊ စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၈၅၊ စNရာေနစာေအ ့၄:၇၆၊ 
စNရာအနဖ်လ ်၈:၆၅၊ တဗ်ဘ ီ၉:၅၊ ၃၃၊ ၁၄၊ ၁၁၁၊ ၁၂၃၊ ဟဂျ် ၂၂:၃၉ 

၁၆၅။ တေိမာေသဩဝါဒစာပsမေစာင ်၄:၁ / တဗ်ဘ ီ၉:၇၃ 

၁၆၆။ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၁၅:၄-၈၊ ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၅:၂၅-၂၉ 

၁၆၇။ တေိမာေသဩဝါဒစာပsမေစာင ်၁:၁၉၊ တေိမာေသဩဝါဒစာပsမေစာင ်၄:၂-၃၊ 
/0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၃:၁၆/ တဗ်ဘ ီ၉:၅၊ ဟဂျ် ၂၂:၁၉ 

၁၆၈။ /0ငလ်6ကာခရစဝ်င ်၆:၂၇-၂၈၊ ေရာမဩဝါဒစာ ၁၂:၁၈၊ တေိမာေသဩဝါဒစာဒ6တယိ 
ေစာင ် ၂:၂၃-၂၆/စNရဟဘ်ကရာ၂:၁၉၁-၁၉၂၊ စNရာေနစာေအ၄့:၉၁၊ တဗ်ဘ ီ၉:၁၁၁၊ ၁၂၁ 

၁၆၉။ ဂလာတဩိဝါဒစာ ၅:၁၉-၂၁၊ ဧဖကဩ်ဝါဒစာ ၅၆:၁၂၊ /0ငယ်ာက6ပ် ဩဝါဒ စာ။ ၄:၁ 

၁၇၀။ /0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာပဌမေစာင ်၃:၁၄-၁၇/ တဗ်ဘ ီ၉:၃၀ 

၁၇၁။ တဗ်ဘ ီ၉:၂၉၊ ၇၃၊ ၁၂၃၊ စNရဟမ်6ဟမvဒ ်၄၇:၃၅ 

၁၇၂။ သ6တ{ ကံျမ်း ၁၆:၁၉၊ သ6တ{ ကံျမ်း ၂၂:၂၂-၂၃၊ ေရာမဩဝါဒစာ ၁၂:၁၇-၁၈၊ ေကာရိ<�V 
ဩဝါဒစာဒ6တယိေစာင။် ၆:၃-၄/ စNရာဟာ/0ာ ၅၉:၇ 

၁၇၃။ ေရာမဩဝါဒစာ ၁၂:၁၇-၁၉၊ ေဟ]ဗဲဩဝါဒစာ ၁၂:၁၄/ စNရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၃၃၊ 
စNရာအနဖ်လ ်၈:၅၇၊ ၆၀၊ ၆၅၊ တဗ်ဘ ီ၉:၇၃၊ ၁၂၃၊ စNရဟဖ်သဟ် ်၄၈:၂၉ 

၁၇၄။ ေဟ]ဗဲဩဝါဒစာ ၁:၃၀/ စNရဟဘ်ကရာ ၂:၁၇၈-၁၇၉၊ စNရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၄၅၊ 
စNရဟန်ဟလ် ်၁၆:၁၂၆ 

၁၇၅။ ေရာမဩဝါဒစာ ၂:၂-၃ 

၁၇၆။ /0ငလ်6ကာခရစဝ်င ်၂၃:၃၃-၃၄   
 

	



ြဖည့်စွတက်ျမ်းချက်များ 
 
၁၇၇။ ကမ�ာဦးကျမ်း ၁၂:၁-၃၊ ေတာလညရ်ာကျမ်း ၂၂:၆၊ ၁၂၊ ေတာလညရ်ာ ကျမ်း ၂၃:၈၊ ၂၀၊ 

ေဟ/0ာယအနာဂတ{ ကိျမ်း ၅၄:၁၀၊ ၁၇၊ /0ငေ်ယာဟန ်ခရစဝ်င ်၄:၂၂၊ ေရာမဩဝါဒစာ 

၁၂:၁၄/ စNရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၅၁၊ တဗ်ဘ ီ၉:၂၈  

၁၇၈။ စNရာေနစာေအ ့၄:၇၇၊ တဗ်ဘ ီ၉:၁၉၊ ၃၉ 

၁၇၉။ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၆:၅၂၊ ေရာမဩဝါဒစာ ၁၂:၁၇-၁၉၊ /0ငယ်ာက6ပ် ဩဝါဒစာ ၂:၁၁ / 

စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၁၆၉-၁၇၀၊ စNရာအနဖ်လ ်၈:၁၆၊ တဗ်ဘ ီ၉:၈၁၊ ၁၁၁၊ 
ဟဂျ် ၂၂:၅၈ 

၁၈၀။ ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၂၃:၁၂၊ ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၃၁:၁၃-၁၇ 

၁၈၁။ ကမ�ာဦးကျမ်း ၉:၆၊ ေဟ/0ာယအနာဂတ{ ကိျမ်း။ ၁၇:၆၇/ စNရဟယ်Nဆဖ်ွ  ၁၂:၅၂၊ ၁၀၀၊ 
စNရတလွက်ယိာမဟ ်၇၅:၁၄၊ စNရတလွအ်ာဒယိယိဟ ်၁၀၀:၆ 

၁၈၂။ စNရဟဘ်ကရာ ၂:၃၆ 

၁၈၃။ ကမ�ာဦးကျမ်း ၆:၉-၂၂ 

၁၈၄။ ဂလာတဩိဝါဒစာ ၃:၁၆၊ ဂလာတဩိဝါဒစာ ၄:၃၀-၃၁ 

၁၈၅။ စNရဟဘ်ကရာ ၂:၁၂၇၊ စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၉၅-၉၇ 

၁၈၆။ ကမ�ာဦးကျမ်း ၁၇:၁၈-၂၁  

၁၈၇။ စNရာအနအ်မ် ၆:၈၅-၈၉  

၁၈၈။ အနက်းီ ၂၉:၁၆-၂၄၊ ဆဖွရ် ၃၇:၈၃၊ ၉၇ 

၁၈၉။ ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၃၃:၁၁/ စNရာအနအ်မ် ၆:၁၀၃ 

၁၉၀။ ဧသတာဝတ� V ၃:၁/ ကာဆာက ်၂၈:၁-၈၊ ၃၇၊ အနက်းီ ၂၉:၃၉ 

၁၉၁။ ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၇:၁၄၊ ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း။ ၁၂:၃၆ 

၁၉၂။ ဓမvရာဇဝင ်ပsမေစာင ်၁၇:၄၇ 

၁၉၃။ စNရဟမ်ရယမ် ၁၉:၂၅ 

၁၉၄။ မိကpာအနာဂတ{ ကိျမ်း ၅:၂ 

၁၉၅။ တေိမာေသဩဝါဒစာပsမေစာင ်၄:၇၊ တတိ6ဩဝါဒစာ ၁:၁၄  

၁၉၆။ /0ငလ်6ကာခရစဝ်င ်၂:၄၀/ စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၄၅-၄၆၊ စNရဟမ်ရယမ ်၁၉:၂၉-

၃၀ 

၁၉၇။ တေိမာေသဩဝါဒစာပsမေစာင ်၁:၄၊ /0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာဒ6တယိေစာင ်၁:၁၆  

၁၉၈။ တေိမာေသဩဝါဒစာပsမေစာင ်၁:၄၊ တေိမာေသဩဝါဒစာပsမေစာင ်၄:၇၊ 
တတိ6ဩဝါဒစာ ၁:၁၄ 

၁၉၉။ တေိမာေသဩဝါဒစာဒ6တယိေစာင ်၄:၄၊ တတိ6ဩဝါဒစာ ၁:၁၄၊ /0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာ 

ဒ6တယိေစာင ်၁:၁၆/ စNရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၆၀၊ စNရတလွအ်အရ််ရာဖ် ၇:၁၆၃-၁၆၆ 

၂၀၀။ တရားေဟာရာကျမ်း ၃၀:၃-၅/ စNရတလွအ်အရ််ရာဖ် ၇:၁၃၇ 

 
 

	

ြဖည့်စွတက်ျမ်းချက်များ 
 
၁၇၇။ ကမ�ာဦးကျမ်း ၁၂:၁-၃၊ ေတာလညရ်ာကျမ်း ၂၂:၆၊ ၁၂၊ ေတာလညရ်ာ ကျမ်း ၂၃:၈၊ ၂၀၊ 

ေဟ/0ာယအနာဂတ{ ကိျမ်း ၅၄:၁၀၊ ၁၇၊ /0ငေ်ယာဟန ်ခရစဝ်င ်၄:၂၂၊ ေရာမဩဝါဒစာ 

၁၂:၁၄/ စNရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၅၁၊ တဗ်ဘ ီ၉:၂၈  

၁၇၈။ စNရာေနစာေအ ့၄:၇၇၊ တဗ်ဘ ီ၉:၁၉၊ ၃၉ 

၁၇၉။ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၆:၅၂၊ ေရာမဩဝါဒစာ ၁၂:၁၇-၁၉၊ /0ငယ်ာက6ပ် ဩဝါဒစာ ၂:၁၁ / 

စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၁၆၉-၁၇၀၊ စNရာအနဖ်လ ်၈:၁၆၊ တဗ်ဘ ီ၉:၈၁၊ ၁၁၁၊ 
ဟဂျ် ၂၂:၅၈ 

၁၈၀။ ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၂၃:၁၂၊ ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၃၁:၁၃-၁၇ 

၁၈၁။ ကမ�ာဦးကျမ်း ၉:၆၊ ေဟ/0ာယအနာဂတ{ ကိျမ်း။ ၁၇:၆၇/ စNရဟယ်Nဆဖ်ွ  ၁၂:၅၂၊ ၁၀၀၊ 
စNရတလွက်ယိာမဟ ်၇၅:၁၄၊ စNရတလွအ်ာဒယိယိဟ ်၁၀၀:၆ 

၁၈၂။ စNရဟဘ်ကရာ ၂:၃၆ 

၁၈၃။ ကမ�ာဦးကျမ်း ၆:၉-၂၂ 

၁၈၄။ ဂလာတဩိဝါဒစာ ၃:၁၆၊ ဂလာတဩိဝါဒစာ ၄:၃၀-၃၁ 

၁၈၅။ စNရဟဘ်ကရာ ၂:၁၂၇၊ စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၉၅-၉၇ 

၁၈၆။ ကမ�ာဦးကျမ်း ၁၇:၁၈-၂၁  

၁၈၇။ စNရာအနအ်မ် ၆:၈၅-၈၉  

၁၈၈။ အနက်းီ ၂၉:၁၆-၂၄၊ ဆဖွရ် ၃၇:၈၃၊ ၉၇ 

၁၈၉။ ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၃၃:၁၁/ စNရာအနအ်မ် ၆:၁၀၃ 

၁၉၀။ ဧသတာဝတ� V ၃:၁/ ကာဆာက ်၂၈:၁-၈၊ ၃၇၊ အနက်းီ ၂၉:၃၉ 

၁၉၁။ ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၇:၁၄၊ ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း။ ၁၂:၃၆ 

၁၉၂။ ဓမvရာဇဝင ်ပsမေစာင ်၁၇:၄၇ 

၁၉၃။ စNရဟမ်ရယမ် ၁၉:၂၅ 

၁၉၄။ မိကpာအနာဂတ{ ကိျမ်း ၅:၂ 

၁၉၅။ တေိမာေသဩဝါဒစာပsမေစာင ်၄:၇၊ တတိ6ဩဝါဒစာ ၁:၁၄  

၁၉၆။ /0ငလ်6ကာခရစဝ်င ်၂:၄၀/ စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၄၅-၄၆၊ စNရဟမ်ရယမ ်၁၉:၂၉-

၃၀ 

၁၉၇။ တေိမာေသဩဝါဒစာပsမေစာင ်၁:၄၊ /0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာဒ6တယိေစာင ်၁:၁၆  

၁၉၈။ တေိမာေသဩဝါဒစာပsမေစာင ်၁:၄၊ တေိမာေသဩဝါဒစာပsမေစာင ်၄:၇၊ 
တတိ6ဩဝါဒစာ ၁:၁၄ 

၁၉၉။ တေိမာေသဩဝါဒစာဒ6တယိေစာင ်၄:၄၊ တတိ6ဩဝါဒစာ ၁:၁၄၊ /0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာ 

ဒ6တယိေစာင ်၁:၁၆/ စNရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၆၀၊ စNရတလွအ်အရ််ရာဖ် ၇:၁၆၃-၁၆၆ 

၂၀၀။ တရားေဟာရာကျမ်း ၃၀:၃-၅/ စNရတလွအ်အရ််ရာဖ် ၇:၁၃၇ 

 
 

	

ြဖည့်စွတက်ျမ်းချက်များ 
 
၁၇၇။ ကမ�ာဦးကျမ်း ၁၂:၁-၃၊ ေတာလညရ်ာကျမ်း ၂၂:၆၊ ၁၂၊ ေတာလညရ်ာ ကျမ်း ၂၃:၈၊ ၂၀၊ 

ေဟ/0ာယအနာဂတ{ ကိျမ်း ၅၄:၁၀၊ ၁၇၊ /0ငေ်ယာဟန ်ခရစဝ်င ်၄:၂၂၊ ေရာမဩဝါဒစာ 

၁၂:၁၄/ စNရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၅၁၊ တဗ်ဘ ီ၉:၂၈  

၁၇၈။ စNရာေနစာေအ ့၄:၇၇၊ တဗ်ဘ ီ၉:၁၉၊ ၃၉ 

၁၇၉။ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၆:၅၂၊ ေရာမဩဝါဒစာ ၁၂:၁၇-၁၉၊ /0ငယ်ာက6ပ် ဩဝါဒစာ ၂:၁၁ / 

စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၁၆၉-၁၇၀၊ စNရာအနဖ်လ ်၈:၁၆၊ တဗ်ဘ ီ၉:၈၁၊ ၁၁၁၊ 
ဟဂျ် ၂၂:၅၈ 

၁၈၀။ ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၂၃:၁၂၊ ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၃၁:၁၃-၁၇ 

၁၈၁။ ကမ�ာဦးကျမ်း ၉:၆၊ ေဟ/0ာယအနာဂတ{ ကိျမ်း။ ၁၇:၆၇/ စNရဟယ်Nဆဖ်ွ  ၁၂:၅၂၊ ၁၀၀၊ 
စNရတလွက်ယိာမဟ ်၇၅:၁၄၊ စNရတလွအ်ာဒယိယိဟ ်၁၀၀:၆ 

၁၈၂။ စNရဟဘ်ကရာ ၂:၃၆ 

၁၈၃။ ကမ�ာဦးကျမ်း ၆:၉-၂၂ 

၁၈၄။ ဂလာတဩိဝါဒစာ ၃:၁၆၊ ဂလာတဩိဝါဒစာ ၄:၃၀-၃၁ 

၁၈၅။ စNရဟဘ်ကရာ ၂:၁၂၇၊ စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၉၅-၉၇ 

၁၈၆။ ကမ�ာဦးကျမ်း ၁၇:၁၈-၂၁  

၁၈၇။ စNရာအနအ်မ် ၆:၈၅-၈၉  

၁၈၈။ အနက်းီ ၂၉:၁၆-၂၄၊ ဆဖွရ် ၃၇:၈၃၊ ၉၇ 

၁၈၉။ ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၃၃:၁၁/ စNရာအနအ်မ် ၆:၁၀၃ 

၁၉၀။ ဧသတာဝတ� V ၃:၁/ ကာဆာက ်၂၈:၁-၈၊ ၃၇၊ အနက်းီ ၂၉:၃၉ 

၁၉၁။ ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၇:၁၄၊ ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း။ ၁၂:၃၆ 

၁၉၂။ ဓမvရာဇဝင ်ပsမေစာင ်၁၇:၄၇ 

၁၉၃။ စNရဟမ်ရယမ် ၁၉:၂၅ 

၁၉၄။ မိကpာအနာဂတ{ ကိျမ်း ၅:၂ 

၁၉၅။ တေိမာေသဩဝါဒစာပsမေစာင ်၄:၇၊ တတိ6ဩဝါဒစာ ၁:၁၄  

၁၉၆။ /0ငလ်6ကာခရစဝ်င ်၂:၄၀/ စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၄၅-၄၆၊ စNရဟမ်ရယမ ်၁၉:၂၉-

၃၀ 

၁၉၇။ တေိမာေသဩဝါဒစာပsမေစာင ်၁:၄၊ /0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာဒ6တယိေစာင ်၁:၁၆  

၁၉၈။ တေိမာေသဩဝါဒစာပsမေစာင ်၁:၄၊ တေိမာေသဩဝါဒစာပsမေစာင ်၄:၇၊ 
တတိ6ဩဝါဒစာ ၁:၁၄ 

၁၉၉။ တေိမာေသဩဝါဒစာဒ6တယိေစာင ်၄:၄၊ တတိ6ဩဝါဒစာ ၁:၁၄၊ /0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာ 

ဒ6တယိေစာင ်၁:၁၆/ စNရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၆၀၊ စNရတလွအ်အရ််ရာဖ် ၇:၁၆၃-၁၆၆ 

၂၀၀။ တရားေဟာရာကျမ်း ၃၀:၃-၅/ စNရတလွအ်အရ််ရာဖ် ၇:၁၃၇ 

 
 

	

ြဖည့်စွတက်ျမ်းချက်များ 
 
၁၇၇။ ကမ�ာဦးကျမ်း ၁၂:၁-၃၊ ေတာလညရ်ာကျမ်း ၂၂:၆၊ ၁၂၊ ေတာလညရ်ာ ကျမ်း ၂၃:၈၊ ၂၀၊ 

ေဟ/0ာယအနာဂတ{ ကိျမ်း ၅၄:၁၀၊ ၁၇၊ /0ငေ်ယာဟန ်ခရစဝ်င ်၄:၂၂၊ ေရာမဩဝါဒစာ 

၁၂:၁၄/ စNရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၅၁၊ တဗ်ဘ ီ၉:၂၈  

၁၇၈။ စNရာေနစာေအ ့၄:၇၇၊ တဗ်ဘ ီ၉:၁၉၊ ၃၉ 

၁၇၉။ /0ငမ်ဿခဲရစဝ်င ်၂၆:၅၂၊ ေရာမဩဝါဒစာ ၁၂:၁၇-၁၉၊ /0ငယ်ာက6ပ် ဩဝါဒစာ ၂:၁၁ / 

စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၁၆၉-၁၇၀၊ စNရာအနဖ်လ ်၈:၁၆၊ တဗ်ဘ ီ၉:၈၁၊ ၁၁၁၊ 
ဟဂျ် ၂၂:၅၈ 

၁၈၀။ ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၂၃:၁၂၊ ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၃၁:၁၃-၁၇ 

၁၈၁။ ကမ�ာဦးကျမ်း ၉:၆၊ ေဟ/0ာယအနာဂတ{ ကိျမ်း။ ၁၇:၆၇/ စNရဟယ်Nဆဖ်ွ  ၁၂:၅၂၊ ၁၀၀၊ 
စNရတလွက်ယိာမဟ ်၇၅:၁၄၊ စNရတလွအ်ာဒယိယိဟ ်၁၀၀:၆ 

၁၈၂။ စNရဟဘ်ကရာ ၂:၃၆ 

၁၈၃။ ကမ�ာဦးကျမ်း ၆:၉-၂၂ 

၁၈၄။ ဂလာတဩိဝါဒစာ ၃:၁၆၊ ဂလာတဩိဝါဒစာ ၄:၃၀-၃၁ 

၁၈၅။ စNရဟဘ်ကရာ ၂:၁၂၇၊ စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၉၅-၉၇ 

၁၈၆။ ကမ�ာဦးကျမ်း ၁၇:၁၈-၂၁  

၁၈၇။ စNရာအနအ်မ် ၆:၈၅-၈၉  

၁၈၈။ အနက်းီ ၂၉:၁၆-၂၄၊ ဆဖွရ် ၃၇:၈၃၊ ၉၇ 

၁၈၉။ ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၃၃:၁၁/ စNရာအနအ်မ် ၆:၁၀၃ 

၁၉၀။ ဧသတာဝတ� V ၃:၁/ ကာဆာက ်၂၈:၁-၈၊ ၃၇၊ အနက်းီ ၂၉:၃၉ 

၁၉၁။ ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း ၇:၁၄၊ ထကွေ်ြမာကရ်ာကျမ်း။ ၁၂:၃၆ 

၁၉၂။ ဓမvရာဇဝင ်ပsမေစာင ်၁၇:၄၇ 

၁၉၃။ စNရဟမ်ရယမ် ၁၉:၂၅ 

၁၉၄။ မိကpာအနာဂတ{ ကိျမ်း ၅:၂ 

၁၉၅။ တေိမာေသဩဝါဒစာပsမေစာင ်၄:၇၊ တတိ6ဩဝါဒစာ ၁:၁၄  

၁၉၆။ /0ငလ်6ကာခရစဝ်င ်၂:၄၀/ စNrNရာအာေလအင(်မ်)ရာန ်၃:၄၅-၄၆၊ စNရဟမ်ရယမ ်၁၉:၂၉-

၃၀ 

၁၉၇။ တေိမာေသဩဝါဒစာပsမေစာင ်၁:၄၊ /0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာဒ6တယိေစာင ်၁:၁၆  

၁၉၈။ တေိမာေသဩဝါဒစာပsမေစာင ်၁:၄၊ တေိမာေသဩဝါဒစာပsမေစာင ်၄:၇၊ 
တတိ6ဩဝါဒစာ ၁:၁၄ 

၁၉၉။ တေိမာေသဩဝါဒစာဒ6တယိေစာင ်၄:၄၊ တတိ6ဩဝါဒစာ ၁:၁၄၊ /0ငေ်ပတr6ဩဝါဒစာ 

ဒ6တယိေစာင ်၁:၁၆/ စNရတလွမ်ာေအဒ့ဟ ်၅:၆၀၊ စNရတလွအ်အရ််ရာဖ် ၇:၁၆၃-၁၆၆ 

၂၀၀။ တရားေဟာရာကျမ်း ၃၀:၃-၅/ စNရတလွအ်အရ််ရာဖ် ၇:၁၃၇ 

 
 

	



ြဖည့်စွတက်ျမ်းချက်များ 
 

တမန်ေတာဝ်တ~ [။ ၁၇:၁၁ 

ေဗရိ]မိV Rသားတိ6သ့ညသ်ကသ်ာေလာနတိ]်မိV Rသားတိ6ထ့က ်ထNးြမတသ်ြဖင်၊့ 
အလနွb်ကညည်Vိေသာ ေစတနာစတိ<်0င် ့<\တက်ပတတ်ရားေတာ်ကိ6ခယံN၍ 

မ0နသ်ညမ်မ0နသ်ညက်ိ6 သြိခငး်င0ါ၊ ကျမ်းစာကိ6ေနတ့ိ6ငး် အစFေစေ့စb့ကည်r့\ bက၏။ 
 

တေိမာေသဩဝါဒစာပ�မေစာင ်၄:၁၅-၁၆ 

သင၏်တိ6းပါွးြခငး်ကိ6 လNအေပါငး်တိ6အ့ား ထင/်0ား ေစြခငး်င0ါ။ ဤအရာများကိ6 
စတိစ်ွလဲမ်း၍ eကVိးစားအားထ6တေ်လာ။့ ကိ6ယက်ိ6၎ငး်၊ ကိ6ယဆ်ံ6း မဩဝါဒကိ6၎ငး် 
သတြိပV၍ အ]မဲတညေ်နေလာ။့ ထိ6သိ6 ့ြပVလdင၊် ကိ6ယက်ိ6၎ငး်၊ နားေထာငေ်သာသN 

တိ6က့ိ6၎ငး်ကယတ်ငလ်မိ်မ့ည။် 
 

တေိမာေသဩဝါဒစာဒ0တယိေစာင ်၂:၁၅ 

သငမ်Nကား၊ ဝနခ်ေံတာ်မNေသာသN၊ /0ကေ်bကာကစ်ရာ အေbကာငး်မ/0ိဘ၊ဲ သမvာတရားကိ6 
မ0နက်နစ်ာွ ပိ6ငး်ြခားတတေ်သာ ဆရာသမားြဖစလ်ျက၊် ဘ6ရား သခငေ်/0 R၌ 

ကိ6ယက်ိ6ကိ6ယဆ်ကသ်ြခငး်င0ါ eကVိးစား အားထ6တေ်လာ။့ 
 

စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၇၉ 

အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏် အမိန ့ေ်တာ်များကိ6 နာခသံNများ ြဖစb်ကက6န၊် အေbကာငး် 
မNကားအသငတ်ိ6သ့ည ်ေဒသနာေတာ် ကျမ်းဂနက်ိ6(သNတစပ်ါးတိ6အ့ား)သငb်ကားြပသ 

ပိ6ခ့ျသည့ြ်ပင ်မိမိတိ6 ့ ကိ6ယတ်ိ6ငလ်ညး် ဖတရွ်တေ်လလ့ာသNများ 
ြဖစေ်သာေbကာင့ပ်ငတ်ညး်။ 

  

စWရတဇွွဇ်ဇ0မရ် ၃၉:၉ 

အbကငသ်Nသည ်ညFဉ့းီယမံျားတငွ ်"စဂျ်ဒဟ"်ပျပ်ဝပ်ဉးီချလျကည်း်ေကာငး်၊ 
မတတ်တရ်ပ်လျကလ်ညး်ေကာငး်၊ ဝတြ်ပVလျက/်0ိbက၏။ "အာခရိတ"်တမလနွဘ်ဝကိ6 

(လညး်) ေbကာကရံွ်R စိ6းရိမ်ေလ၏။ မိမိအ/0ငြ်မတ၏် ကr6ဏာေတာ်ကိ6လညး် ေမdာ်လင်၏့။ 

(ထိ6သNသည ်အထကတ်ငွေ်ဖာ်ြပခဲေ့သာ မ6/0်ရစက်<်0င်တ့Nပါသေလာ)။ (အိ6-
နဗီတမနေ်တာ်၊)(အသငေ်ြပာ်bကားပါေလ။)(အချငး်တိ6 ့၊)အသအိလမိvာ 

ဉာဏပ်ညာ/0ိေသာသNတိ6<့ 0င် ့အသအိလမိvာဉာဏပ်ညာကငး်မဲေ့သာသNတိ6သ့ည ်

တNbကပါသေလာ။ (စငစ်စမ်0ာကား) ဉာဏ/်0ငမ်ျားသာလdင ်တရားရယNbကေပသတညး်။ 
 

စWရာဇွခ်RW ဖ် ၄၃:၆၁ 

ထိ6မ0တစပ်ါး ဧကနမ်လွထဲိ6မရ်ယမ်၏သား(အစီာ)မ0ာ“ကယိာမတ”်/0ငြ်ပနထ်မည် ့
အချိနက်ာလ<0င်စ့ပ်လျFး၍ လကpဏာ၊ စညး်ကမ်းချက၊် သတမ်0တခ်ျက ် 

“ကယိာမတ”်/0ငြ်ပနထ်မည်ေ့နက့ိ6 ယံ6bကညရ်န ်အေbကာငး်တစရ်ပ်ပငြ်ဖစ၏်။ 

သိ6 ့ြဖစေ်ပရာ အသငတ်ိ6သ့ည ်ယငး်ကယိာမတ<်0င်စ့ပ်လျFး၍ ယံ6မ0ားသသံယ 

မြဖစb်ကက6နလ်င်။့ ၄ငး်ြပငအ်သငတ်ိ6သ့ည ်ငါ၏ေနာကသ်ိ6လ့ိ6ကခ်ဲb့ကေလက6န ်ဤသည ်

ေြဖာင်မ့တေ်သာ တရားလမ်းပင ်ြဖစေ်ပသည။် 

	

ြဖည့်စွတက်ျမ်းချက်များ 
 

တမန်ေတာဝ်တ~ [။ ၁၇:၁၁ 

ေဗရိ]မိV Rသားတိ6သ့ညသ်ကသ်ာေလာနတိ]်မိV Rသားတိ6ထ့က ်ထNးြမတသ်ြဖင်၊့ 
အလနွb်ကညည်Vိေသာ ေစတနာစတိ<်0င် ့<\တက်ပတတ်ရားေတာ်ကိ6ခယံN၍ 

မ0နသ်ညမ်မ0နသ်ညက်ိ6 သြိခငး်င0ါ၊ ကျမ်းစာကိ6ေနတ့ိ6ငး် အစFေစေ့စb့ကည်r့\ bက၏။ 
 

တေိမာေသဩဝါဒစာပ�မေစာင ်၄:၁၅-၁၆ 

သင၏်တိ6းပါွးြခငး်ကိ6 လNအေပါငး်တိ6အ့ား ထင/်0ား ေစြခငး်င0ါ။ ဤအရာများကိ6 
စတိစ်ွလဲမ်း၍ eကVိးစားအားထ6တေ်လာ။့ ကိ6ယက်ိ6၎ငး်၊ ကိ6ယဆ်ံ6း မဩဝါဒကိ6၎ငး် 
သတြိပV၍ အ]မဲတညေ်နေလာ။့ ထိ6သိ6 ့ြပVလdင၊် ကိ6ယက်ိ6၎ငး်၊ နားေထာငေ်သာသN 

တိ6က့ိ6၎ငး်ကယတ်ငလ်မိ်မ့ည။် 
 

တေိမာေသဩဝါဒစာဒ0တယိေစာင ်၂:၁၅ 

သငမ်Nကား၊ ဝနခ်ေံတာ်မNေသာသN၊ /0ကေ်bကာကစ်ရာ အေbကာငး်မ/0ိဘ၊ဲ သမvာတရားကိ6 
မ0နက်နစ်ာွ ပိ6ငး်ြခားတတေ်သာ ဆရာသမားြဖစလ်ျက၊် ဘ6ရား သခငေ်/0 R၌ 

ကိ6ယက်ိ6ကိ6ယဆ်ကသ်ြခငး်င0ါ eကVိးစား အားထ6တေ်လာ။့ 
 

စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၇၉ 

အလ> ာဟအ်/0ငြ်မတ၏် အမိန ့ေ်တာ်များကိ6 နာခသံNများ ြဖစb်ကက6န၊် အေbကာငး် 
မNကားအသငတ်ိ6သ့ည ်ေဒသနာေတာ် ကျမ်းဂနက်ိ6(သNတစပ်ါးတိ6အ့ား)သငb်ကားြပသ 

ပိ6ခ့ျသည့ြ်ပင ်မိမိတိ6 ့ ကိ6ယတ်ိ6ငလ်ညး် ဖတရွ်တေ်လလ့ာသNများ 
ြဖစေ်သာေbကာင့ပ်ငတ်ညး်။ 

  

စWရတဇွွဇ်ဇ0မရ် ၃၉:၉ 

အbကငသ်Nသည ်ညFဉ့းီယမံျားတငွ ်"စဂျ်ဒဟ"်ပျပ်ဝပ်ဉးီချလျကည်း်ေကာငး်၊ 
မတတ်တရ်ပ်လျကလ်ညး်ေကာငး်၊ ဝတြ်ပVလျက/်0ိbက၏။ "အာခရိတ"်တမလနွဘ်ဝကိ6 

(လညး်) ေbကာကရံွ်R စိ6းရိမ်ေလ၏။ မိမိအ/0ငြ်မတ၏် ကr6ဏာေတာ်ကိ6လညး် ေမdာ်လင်၏့။ 

(ထိ6သNသည ်အထကတ်ငွေ်ဖာ်ြပခဲေ့သာ မ6/0်ရစက်<်0င်တ့Nပါသေလာ)။ (အိ6-
နဗီတမနေ်တာ်၊)(အသငေ်ြပာ်bကားပါေလ။)(အချငး်တိ6 ့၊)အသအိလမိvာ 

ဉာဏပ်ညာ/0ိေသာသNတိ6<့ 0င် ့အသအိလမိvာဉာဏပ်ညာကငး်မဲေ့သာသNတိ6သ့ည ်

တNbကပါသေလာ။ (စငစ်စမ်0ာကား) ဉာဏ/်0ငမ်ျားသာလdင ်တရားရယNbကေပသတညး်။ 
 

စWရာဇွခ်RW ဖ် ၄၃:၆၁ 

ထိ6မ0တစပ်ါး ဧကနမ်လွထဲိ6မရ်ယမ်၏သား(အစီာ)မ0ာ“ကယိာမတ”်/0ငြ်ပနထ်မည် ့
အချိနက်ာလ<0င်စ့ပ်လျFး၍ လကpဏာ၊ စညး်ကမ်းချက၊် သတမ်0တခ်ျက ် 

“ကယိာမတ”်/0ငြ်ပနထ်မည်ေ့နက့ိ6 ယံ6bကညရ်န ်အေbကာငး်တစရ်ပ်ပငြ်ဖစ၏်။ 

သိ6 ့ြဖစေ်ပရာ အသငတ်ိ6သ့ည ်ယငး်ကယိာမတ<်0င်စ့ပ်လျFး၍ ယံ6မ0ားသသံယ 

မြဖစb်ကက6နလ်င်။့ ၄ငး်ြပငအ်သငတ်ိ6သ့ည ်ငါ၏ေနာကသ်ိ6လ့ိ6ကခ်ဲb့ကေလက6န ်ဤသည ်

ေြဖာင်မ့တေ်သာ တရားလမ်းပင ်ြဖစေ်ပသည။် 

	

ြဖည့်စွတက်ျမ်းချက်များ 
 

တမန်ေတာဝ်တ~ [။ ၁၇:၁၁ 

ေဗရိ]မိV Rသားတိ6သ့ညသ်ကသ်ာေလာနတိ]်မိV Rသားတိ6ထ့က ်ထNးြမတသ်ြဖင်၊့ 
အလနွb်ကညည်Vိေသာ ေစတနာစတိ<်0င် ့<\တက်ပတတ်ရားေတာ်ကိ6ခယံN၍ 

မ0နသ်ညမ်မ0နသ်ညက်ိ6 သြိခငး်င0ါ၊ ကျမ်းစာကိ6ေနတ့ိ6ငး် အစFေစေ့စb့ကည်r့\ bက၏။ 
 

တေိမာေသဩဝါဒစာပ�မေစာင ်၄:၁၅-၁၆ 

သင၏်တိ6းပါွးြခငး်ကိ6 လNအေပါငး်တိ6အ့ား ထင/်0ား ေစြခငး်င0ါ။ ဤအရာများကိ6 
စတိစ်ွလဲမ်း၍ eကVိးစားအားထ6တေ်လာ။့ ကိ6ယက်ိ6၎ငး်၊ ကိ6ယဆ်ံ6း မဩဝါဒကိ6၎ငး် 
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သငမ်Nကား၊ ဝနခ်ေံတာ်မNေသာသN၊ /0ကေ်bကာကစ်ရာ အေbကာငး်မ/0ိဘ၊ဲ သမvာတရားကိ6 
မ0နက်နစ်ာွ ပိ6ငး်ြခားတတေ်သာ ဆရာသမားြဖစလ်ျက၊် ဘ6ရား သခငေ်/0 R၌ 

ကိ6ယက်ိ6ကိ6ယဆ်ကသ်ြခငး်င0ါ eကVိးစား အားထ6တေ်လာ။့ 
 

စWရဟအ်လအ်မ်ရမ်း ၃:၇၉ 
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ပိ6ခ့ျသည့ြ်ပင ်မိမိတိ6 ့ ကိ6ယတ်ိ6ငလ်ညး် ဖတရွ်တေ်လလ့ာသNများ 
ြဖစေ်သာေbကာင့ပ်ငတ်ညး်။ 
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အbကငသ်Nသည ်ညFဉ့းီယမံျားတငွ ်"စဂျ်ဒဟ"်ပျပ်ဝပ်ဉးီချလျကည်း်ေကာငး်၊ 
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(ထိ6သNသည ်အထကတ်ငွေ်ဖာ်ြပခဲေ့သာ မ6/0်ရစက်<်0င်တ့Nပါသေလာ)။ (အိ6-
နဗီတမနေ်တာ်၊)(အသငေ်ြပာ်bကားပါေလ။)(အချငး်တိ6 ့၊)အသအိလမိvာ 
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တNbကပါသေလာ။ (စငစ်စမ်0ာကား) ဉာဏ/်0ငမ်ျားသာလdင ်တရားရယNbကေပသတညး်။ 
 

စWရာဇွခ်RW ဖ် ၄၃:၆၁ 

ထိ6မ0တစပ်ါး ဧကနမ်လွထဲိ6မရ်ယမ်၏သား(အစီာ)မ0ာ“ကယိာမတ”်/0ငြ်ပနထ်မည် ့
အချိနက်ာလ<0င်စ့ပ်လျFး၍ လကpဏာ၊ စညး်ကမ်းချက၊် သတမ်0တခ်ျက ် 
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မြဖစb်ကက6နလ်င်။့ ၄ငး်ြပငအ်သငတ်ိ6သ့ည ်ငါ၏ေနာကသ်ိ6လ့ိ6ကခ်ဲb့ကေလက6န ်ဤသည ်
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စတိစ်ွလဲမ်း၍ eကVိးစားအားထ6တေ်လာ။့ ကိ6ယက်ိ6၎ငး်၊ ကိ6ယဆ်ံ6း မဩဝါဒကိ6၎ငး် 
သတြိပV၍ အ]မဲတညေ်နေလာ။့ ထိ6သိ6 ့ြပVလdင၊် ကိ6ယက်ိ6၎ငး်၊ နားေထာငေ်သာသN 
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သမ#ာကျမ်းစာ၏ကျမ်းချကမ်ျားကိ0ေအာကေ်ဖာ်ြပပါမ+ရယWသည ်
https://www.bible.com/bible/386/GEN.1.BJB 

 
 
 
 

ကျမ်းြမတက်0ရ်အာန်၏ကျမ်းချကမ်ျားကိ0ေအာကေ်ဖာ်ြပပါမ+ရယWသည ်
http://quran.mmsy.info/app/ 

 
 
 

စာေရးသW၏ဝကဆ်ိ0က ်
www.danwickwire.com 
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