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အဆငးံ ှ သငး႐ုိ့ညႊနးတမး့ 
ခရစးယာနးအသကးတာကုိ နာ့လညးသေဘာေပါကး်ခငး့ 

 
ယုဵၾကညးသူ အမ္ာ့စုသညး ဣအဆငးံတျငး တစးကိုယးေရ ဝိညာဤးပုိငး့ဆုိငးရာ လမး့ညႊနးသငးၾကာ့ေပ့်ခငး့မြ မ္ာ့စျာအက္ဳိ့ရြိ 

လိမးံမညး ်ဖစးေသားလညး့ ဣစာအုပးကုိ အတူတကျေလံလာရနး စာသငးခနး့တျငးလညး့ အသုဵ့်ပဳႏုိငးသညး၈ 

 

သငးခနး့စာ #    ေခါငး့စဤး            စာမ္ကးႏြာ 

ှ-ှ   “သာမနး”ခရစးယာနး အသကးတာ အက္ဤး့ခ္ဳပး်ဖငးံ ်ခဳဵငုဵေလံလာ်ခငး့    ၀ 

ှ-ဿ    ဘုရာ့သခငးကို သိကၽျမး့်ခငး့        ၅ 

ှ-၀    ကယးတငး်ခငး့၌ နိယာမမ္ာ့        ှ၄ 

ှ-၁    ခရစးယာနးတစးဤီ့၌ ဝိညာဤးပိုငး့ဆုိငးရာ ခႏၶာေဗဒ      ဿှ 

ှ-၂         ဘုရာ့သခငး၌ ်မငးံ်မတးေသာ သေဘာသဘာဝ(သူ၌ စ႐ိုကးလက၏ဏာ)ႏြငးံကၽျႏုးပး၌ 

   လူ႔သေဘာသဘာဝ         ဿဿ 

ှ-၃    သနး႔ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတားႏြငးံ မညးသုိ႔ ဆကးႏျယးရမညးနညး့     ဿ၄ 

ှ-၄    သခငး်ဖစး်ခငး့ႏြငးံ လကးေ်မြာကးအရ  ႈ့ေပ့်ခငး့       ၀ှ 

ှ-၅    ကၽျႏုးပး၌ ဗီဇႏြစးမ္ဳိ့ ်ပနးလညးသုဵ့သပး်ခငး့       ၀၅ 

ှ-၆    တညးေန်ခငး့- သခငးဘုရာ့ႏြငးံ အစဤးမ်ပတး မိတးသဟာယဖျဲ် ခငး့    ၁ဿ 

ှ-ှွ    တညးေန်ခငး့ က္မး့ပိုဒးမ္ာ့ႏြငးံ ပုဵဤပမာမ္ာ့       ၁၄ 

ှ-ှှ    ယေန႔ - ပစၥဳပၸနး - ယခုအခ္ိနး၉ တညးေန်ခငး့       ၂ှ 

ှ-ှဿ    ေန႔စဤးအသကးရြငး်ခငး့တျငး သခငးဘုရာ့ႏြငးံ မိတးသဟာယဖျ႔ဲ်ခငး့    ၂၂ 

ှ-ှ၀    ပုဵမြနးက္နး့မာေသာ ခရစးယာနးတစးဤီ့၌ အဓိကဝိညာဤးပုိငး့ဆုိငးရာ ၾကီ့ထျာ့ဖျဵ႔်ဖိဳ့တို့တကးမႈ  ၃ှ 

ှ-ှ၁     ဆငး့ရဲ့ဒုက၏ခဵ်ခငး့ႏြငးံ ဘုရာ့သခငး၌ အချငးံအာဏာ      ၃၀ 

ှ-ှ၂    မြနးကနးစျာ ေရျ့ခ္ယး်ခငး့၇ ဘုရာ့သခငး၌ အလိုေတားကို ပိုငး့်ခာ့သိ်မငး်ခငး့   ၄၀ 

ှ-ှ၃    ခရစးယာနး ရငးံက္ကးမႈ         ၅ွ 

 

သငးယူသူထဵသုိ႔ မြတးစုမ္ာ့၈ သငးခနး့စာ ှ၃ခုလုဵ့ကို သငး်ဖတးသနး့သျာ့ဖို႔ ကတိ်ပဳထာ့ရနး အေရ့ၾကီ့သညး၈ မေမြ္ားလငးံဘဲ အ 
စဤးအ်မဲ မက္နး့မာ်ခငး့ သုိ႔မဟုတး အေ်ခအေနမ္ာ့ ရြိလိမးံမညး၈ သို႔ေသား သငးႏြငးံဘုရာ့သခငး၉ ကတိရြိသညးံအတုိငး့ သငး၌ က 
တိကို တတးႏိုငးသမြ္ ေလ့စာ့ပါ၈ 

အပတးစဤး ေတျ႔ဆုဵ်ခငး့ကို ၃-၆လအတျကး ှ-ှ/ဿ နာရီအခ္ိနး ခနး႔မြနး့ထာ့ပါ၈ 

ဇနဝါရ ီ၂၀၂၀ 



   

 

“သာမနး”ခရစးယာနးအသကးတာ အက္ဤး့ခ္ဳပး်ဖငးံ ်ခဳဵငဵုေလံလာ်ခငး့ 

ခရစးယာနးအသကးတာကို “႐ုပးပုဵတစးခု၌ အပိုငး့အစမ္ာ့ကို အဵဝငးချငးက္်ဖစးေအာငး တစးခုႏြငးံတစးခု ဆကးစပး၊ ကစာ့ရေသာ ညဏးစမး့ပေဟဋိကဲံသုိ႔ ်မငးေယာငးၾကညးံ၊၇ 
ထိုပေဟဋိအပိုငး့အစမ္ာ့”သညး သမၼာက္မး့စာ အမြနးတရာ့၌ အစိတးအပိုငး့မ္ာ့်ဖစးသညးဟု ်မငးေယာငးၾကညးံပါ၈ 

၁-၁ 

ပ္ 



   

 

“သာမနး” ခရစးယာနး အသကးတာကုိ အက္ဤး့ခ္ဳပး်ဖငး ံ်ခဳဵငဵုေလံလာ်ခငး့ 
“ဤာဏးစမး့႐ုပးဆကး ပေဟဋိ” ပဵုစဵ၌ ရြငး့်ပခ္ကး 

 
ဣသငးခနး့စာ၌ အဓိက ရညးရျယးခ္ကးမြာ သာမနးခရစးယာနး အသကးတာကို လကးေတျ႔က္က္ ်ခဳဵငဵုေလံလာရနး်ဖစးသညး၈ 
ကၽျႏုးပး၌ စိတးပိုငး့ဆုိငးရာ အပိုငး့အစမ္ာ့ကို ကၽျနးေတားံဘဝအတျကး ဘုရာ့သခငး၌ အစီအစဤးႏြငးံ ဆကးစပးေစလိုေသာ သမၼာ 
က္မး့စာ သေဘာတရာ့မ္ာ့ႏြငးံ အသိပညာကို ရရြိခဲံသညး၈ 
 

   ညဏးစမး့႐ုပးစကး ပေဟဋိ အေၾကာငး့ကို စဤးစာ့ၾကညးံပါ၈ ႐ုပးပုဵမ္ာ့ကို ညႊနး့စရာမလိုဘဲ ပေဟဋိ   
                                  အပိုငး့အစမ္ာ့ကို အတူတကျ ကိုကးညီေစရနး ၾကိဳ့စာ့ၾကညးံပါ၈ ႐ုပးပုဵအခ္ကးမ္ာ့ကို ကို့ကာ့ရနး  
                                  ရရြိႏုိငးေသာအခါ မ္ာ့သညး်ဖစးေစ၇ နညး့သညး်ဖစးေစ စိတးပ္ကးစရာတစးခု ်ဖစးလာမညး၈ 
    

                                  ဒုတိယပုဵ (ေနာကးစာမ္ကးႏြာတျငး) “အတိုခ္ဳပး်ခဳဵငုဵသုဵ့သပးခ္ကး”သညး ပေဟဋိအခ္ပးမ္ာ့ႏြငးံ     
                                  ဆငးတူသညး၈ အပိုငး့အစမ္ာ့သညး သမၼာက္မး့စာ အသိပညာ၌ အပိုငး့အစမ္ာ့ကို ကိုယးစာ့်ပဳ  
                                  သညး၈ 
 

ပုဵမြနးအာ့်ဖငးံ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့သညး သမၼာက္မး့စာ၇ မိတးေဆျမ္ာ့၇ စာအုပးမ္ာ့၇ တရာ့ေဟာခ္ကးမ္ာ့၇ အငးတာနကး 
လိုငး့မ္ာ့ႏြငးံ စကာ့ေ်ပာဆုိမႈ စသညး်ဖငးံ ကၽျနးေတား စုေဆာငး့ထာ့သညး၈ ဣအခ္ကးအလကး အသစးသညး ဣကမာၻေပ၍၉ 
ကၽျႏုးပး၌ ေန႔စဤးအသကးတာႏြငးံ မညးသို႔ ကိုကးညီမႈရြိမညး၇ သို႔မဟုတး ပုိဆို့လာမညးလာ့၈ သုိ႔မဟုတး ဘု၄ာ့သခငးႏြငးံ ခရစး 
ယာနး အသကးတာကို နာ့လညးမႈ လျမဲြာ့ေစႏုိငးသညးံ မြာ့ယျငး့ေသာ ေကာကးခ္ကးကို ကၽျနးေတားရရြိႏုိငးပါသညး၈ 

အခ္ဳိ႕ေသာ ခရစးယာနးအသစးမ္ာ့သညး ပ္ကး်ပာ့်ခငး့သို႔ ရြိလာၾကကာ ေလာကီေရ့ရာ အသကးတာပုဵစဵသို႔ ်ပနးသျာ့ၾကသညး၈ 
အခ္ဳိ႕သညး မြနးကနးစျာ ်ပဳမူ်ခငး့အေပ၍သာ အာ႐ုဵစူ့စိုကးႏုိငး်ပီ့ “လုပးပါ၇မလုပးႏြငးံ”ဟူေသာ စာရငး့ကို ဖျဵ႔်ဖဳိ့တို့တကး်ခငး့သာ 
အာ ႐ုဵစူ့စိုကးၾကသညး၈ အခ္ဳိ႕ေသာသူမ္ာ့ကမူ သူတို႔၌ အသကးတာကို အစိတးစိတးအ်မႊာ်မႊာ ကျဲ် ပာ့ေစ်ပီ့ အက္ဳိ့ဆကး အ 
ေန်ဖငးံ “ဝိညာဤးပိုငး့ဆုိငးရာ အသကးတာ”မြ “ေလာကီေရ့ရာ အသကးတာ”သို႔ သီ့်ခာ့်ဖစးေစသညး၈ သူတို႔သညး အ်ခာ့သူ 
မ္ာ့ေရြ႕တျငး ႏြစးသကးဖျယးေကာငး့ေသာ ဝိညာဤးပိုငး့ဆုိငးရာ အသကးတာ်ဖငးံ အသကးရြငးရနး ၾကိဳ့စာ့ၾကသညး၈ တစးခ္ိနးတညး့ 
၉ အဆုဵ့သတးသညးမြာ သူတို႔၌ အသကးတာတျငး သမၼာက္မး့စာ၌ အေ်ခခဵသေဘာတရာ့ကို ေန႔စဤးအသကးတာတျငး အသုဵ့မ 
်ပဳၾကပါ၈  

ကၽျႏုးပး၌ တုနး႔်ပနးမႈမြာ ကၽျႏုးပး၌ ေန႔စဤးအသကးတာ အစိတးအပိုငး့မ္ာ့ကို စဵႏႈနး့တစးခုကဲံသို႔ ႐ႈ်မငးဖို႔ရနး ်ဖစးသညး၈ ထို႔ေနာကး 
ကၽျႏုးပး၌ အသကးတာလက၏ဏာတုိငး့၉ ဘုရာ့သခငး ပါဝငးပတးသကးရနး လိုအပးသညး၈ 

 

ကၽျႏုးပး၌ ပနး့တုိငးမြာ သမၼာက္မး့စာ အသိပညာကို ဘုရာ့သခငးႏြငးံ အ်ခာ့သူမ္ာ့ႏြငးံ ကၽျႏုးပး၌ ေန႔စဤးဆကးဆဵေရ့တျငး မညးသို႔ 
ေပါငး့စပးရမညးကို နာ့လညးသေဘာေပါကးရနး်ဖစးသညး၈ ထို႔အ်ပငး ကၽျႏုးပးသညး သမၼာက္မး့စာ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို  

သာမနးလုပး႐ုိ့လုပးစဤးမ္ာ့ထမဲြ က္ေရာကး်ခငး့မြ ကျယးကာေပ့သညး၈ 
 

ကၽျနးေတားသညး ၾကီ့ထျာ့လာသညးႏြငးံအမြ္ ဘုရာ့သခငးေရြ႕ေတား၉ အစဤးသျာ့လာရနး လိုအပးေၾကာငး့ ကၽျနးေတား 
ပိုမုိသိရြိလာ ပါလိမးံမညး( ဿ၁/၄)၈ ဘုရာ့သခငး၌ မ္ကးႏြာသာရရြိရနး ရြာေဖျ်ခငး့ႏြငးံ အ်ခာ့သူမ္ာ့၌ သေဘာက္်ခငး့ကို 
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သာမနးခရစးယာ အသကးတာကုိ အက္ဤး့ခ္ဳပးအာ့်ဖငးံ ်ခဳဵငဵုေလံလာ်ခငး့ 

၁ 
 ၁ 
 

၁ 

၄ 

ပနး့တိုငး = ဝိညာဤးေရ့ရာ ရငးံက္ငးံ်ခငး့ 
     သီ့ပျငးံ်ခငး့ႏြငးံ 
     ဝိညာဤးေရ့ရာ မ္ဳိ့ပျာ့်ခငး့ 

 

၅ 

၇ 

၆ 
၂ 

ကယးတငး်ခငး့ 
ဘုရာ့သခငးကု ိယုဵၾကညး်ခငး့ 

 

၃ 
 

ခရစးေတား မရမြီ 
ကၽျနးဘဝ/ကၽျနးခဵ်ခငး့ 

 

ဝိညာဤးေရ့ရာ 
မိဘအုတးထိနး့ 
ှသကး ဿ့၀-ှ၀ 

 

အေဆာကးအဤီ့ကုိ သစးသာ့၇ 
ေကာကးရုိ့ႏြငးံ ်မကးပငးတုိ် ဖငးံ 
ယာယီတညးေဆာကးႏုိငးသညး  

 ေယရႈသညး ကၽျနးပးတို၌ အုပး်မစးေက္ာကး်ဖစးသညး 

မယဵုၾကညးသူသညး သဲေပ၍၉ 
အိမးေဆာကးသညး 
(မာသ ဲ၄့ဿှ-ဿ၄) 

 

ေကာငး့ကငးဘဵု 

 
ခရစးေတား၌ ခဵုရဵု့ 

ဆုရရနးႏြငးံ 
ဆုဆုဵ့ရႈဵ့်ခငး့ 

 

ယုဵၾကညးသူမ္ာ့အတျကး 
ဆုခ္ီ့်မငးံ်ခငး့ အခမး့အနာ့ 

်ပစးဒဏးေပ့်ခငး့မရြိ 
၂ေကာ ၅း၉-၁၀ 

ယဵုၾကညး်ခငး့်ဖငးံ ကၽျနးပးအသကးတာ 
မြတဆငးံ သနးး႕ရြငး့ေသာ ဝိညာဤး 
ေတားကို ချငးံ်ပဳသညးံအရာေပ၍ အ 
ေ်ခခဵ၊ ဆုလာဘးမ္ာ့ (သူ၌ အသီ့) 

 

မယုဵၾကညးသူမ္ာ့ 

တရာ့စီရငး်ခငး့ 

 ဗ္ာဒိတး ဿွ့ှှ-ှ၂ 

ဘုရာ့သခငးမပါဘဲ ထာဝရတညးရြိ်ခငး့ (ငရဲ) 

သနးးရြငး့ေသာဝိညာဤးေတားသညး ထာဝရ 
ဆုႏြငး ံထိုကးတနးေသာ ေရႊ၇ ေငျ၇ အ ဖုိ့တနး 
ေက္ာကးတို်ဖငးံ တညးေဆာကး သညး၈ 

 

ှေကာ ၀့ှွ-ှ၂ 

အသကးရြငး်ခငး့ ေယာ  
၂့ဿ၁ 
 

“ေသ်ခငး့” 

ကေလ့ 
မ 

ေမျ့ 
ဖျာ့ 
်ခငး့
း 

သစးပငး ပငးပ္ဳိ 
လူၾကီး 

သ 

ကိုယး
ခႏၶာ 
ေသ 
်ခငး့ 
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ဤာဏးစမး့႐ုပးစကး ပေဟဋိ “အခ္ပး”၌ လမး့ညႊနး 

ေအာကးေဖား်ပပါ သငးခနး့စာမ္ာ့တျငး အေသ့စိတးေဖား်ပသျာ့မညးံ ညဏးစမး့႐ုပးပေဟဋိ “အခ္ပး” တစးခုစီအတျကး ေအာကးပါ 
ရြငး့လငး့ခ္ကးမ္ာ့ကို ေဆျ့ေႏျ့ပါ၈ 

   ှ       ေမျ့ဖျာ့်ခငး့မြ တဖနး်ပနးလညးေမျ့ဖျာ့်ခငး့ - ကၽျနးေတားတို႔ တစးဤီ့စီတုိငး့သညး ဘုရာ့သခငးႏြငးံ ကငး့ကျာခဲံသညးဟု  
မိမိကိုယးကို ဣအခ္ိနးကာလကို ်ဖတးသနး့်ပီ့ ဝိညာဤးပိုငး့ဆုိငးရာ ေမြာငးမုိကးထဲ၉ေန၊ ေမြ္ားလငးံ်ခငး့ မရြိသညးကို အလျယးတ 
ကူ ချဲ် ခာ့သိ်မငးသငးံသညး၈ 
 

  ဿ     အကယး၊ လူတစးဤီ့သညး ခရစးေတားကို်ငငး့ပယး်ပီ့ ဣအခ္ိနးကာလတျငး ေသဆုဵ့ခဲံသညးဆိုလြ္ငး၇ ထိုသူသညး အုတး 
်မစးမရြိဘဲ သဲေပ၍မြာ သူတို႔အိမးကို ေဆာကးေသာသူ်ဖစး၊၇ မယဵုၾကညးေသာသူမ္ာ့၌ တရာ့စီရငး်ခငး့သုိ႔သျာ့၊ ဘုရာ့သခငးႏြငးံ 
ထာဝရေဝ့ကျာသညးံ ေနရာ၉ အခ္ိနးအသုဵ့်ပဳမညး်ဖစးသညး၈ ဣတရာ့စီရငး်ခငး့သညး ယဵုၾကညးသူမ္ာ့ႏြငးံ မသကးဆိုငးဘဲ မယုဵ 
ၾကညးသူမ္ာ့ႏြငးံသာ သကးဆုိငးသညးကို နာ့လညးသေဘာေပါကးရနး အေရ့ၾကီ့သညး၈ 

မႆဲ ၄့ဿ၁-ဿ၄တျငး (ေယ႐ႈက) “အၾကငးသူသညး ငါေဟာေ်ပာေသာ ဣစကာ့ကို ၾကာ့၊နာ့ေထာငး၌၇ ထိုသူသညး ေက္ာကး       
    ေပ၍မြာ အိမးေဆာကးေသာ ပညာရြိႏြငးံတူေၾကာငး့ကို ငါပဵု်ပမညး၈ မိုယး့ရျာ၊ ေရစီ့သညးႏြငးံ ေလလာ၊ ထိုအိမးကို တိုကး 

သညးရြိေသား ေက္ာကးေပ၍မြာ တညးေသာေၾကာငးံ မ်ပိဳမလဲေန၌၈ အၾကငးသူသညး ငါေဟာေ်ပာေသာ ဣစကာ့ကုိ ၾကာ့၊ 
နာ့မေထာငးဘဲေန၌၈ ထုိသူသညး သဲေပ၍မြာ အိမးေဆာကးေသာ လူမိုကးႏြငးံတူေၾကာငး့ကုိ ငါပဵု်ပမညး၈ မုိယး့ရျာ၊ 
ေရစီ့သညးႏြငးံ ေလလာ၊ ထုိအိမးကုိ တိုကးေသာခါ၇ ၾကီ့စျာေသာ ်ပိဳလဲ်ခငး့သို႔ ေရာကးေလသညးဟု ေဟာေတားမူ၌”၈ 

ဗ္ာဒိတး ဿွ့ ှှ-ှ၂တျငး (တမနးေတား ရြငးေယာဟနးက) “တဖနးတုဵ ်ဖဳေသာ ပလႅငးၾကီ့ကို။၇ ပလႅငးေပ၍မြာ ထုိငးေတားမူ 
ေသာ  သူကို။ ငါ်မငး၌၈ ေကာငး့ကငးႏြငးံေ်မၾကီ့သညး မ္ကးႏြာေတားေရြ႕မြ ေ်ပ့လျငးံ၊ သူတို႔ေနစရာ အရပးမရြိ၇ ေသလျနး 
ေသာသူ အၾကီ့အငယးတို႔သညး ပလႅငးေတားေ႐ြ႕မြာ ရပးေနၾကသညးကို ငါ်မငး၌၈ စာေစာငးမ္ာ့ကို ဖျငးံထာ့၌၇ အသကး စာ 
ေစာငး တညး့ဟူေသာ အ်ခာ့တပါ့ေသာ စာေစာငးကိုလညး့ ဖျငးံေလ၌၈ ေသလျနးေသာ သူတို႔သညး မိမိတို႔အက္ငးံအတုိငး့၇ 
စာေစာငးတို႔ႏြငးံ မရဏာႏိုငးငဵသညးလညး့ မိမိတို႔၉ရြိေသာ လူေသတို႔ကို အပးေပ့ၾက၌၈ လူအသီ့သီ့တို႔သညး မိမိတို႔အ 
က္ငးံအတုိငး့ တရာ့စီရငး်ခငး့ကို ခဵရၾက၌၈ ထိုအခါ မရဏာႏြငးံ မရဏာႏိုငးငဵကို မီ့အိုငးထဲသို႔ ခ္ပစးေလ၌၈ ထိုေသ်ခငး့ 
ကာ့ ဒုတိယေသ်ခငး့်ဖစးသတညး့၈ အသကးစာေစာငး၉ စာရငး့မဝငးေသာသူ ရြိသမြ္တုိ႔ကုိလညး့ မီ့အုိငးထဲသို႔ ခ္ပစးေလ၌”၈ 

 

   ၀     လကးဝါ့ကပးတိုငး- ဣအ်ဖစးအပ္ကးသညး ကၽျႏုးပးဘဝမြာ အေရ့ၾကီ့ဆုဵ့ ်ဖစးရပး်ဖစးသညး၈ ဘုရာ့  
သခငး၌ ႐ႈေထာငးံမြၾကညးံလြ္ငး ကၽျနးေတားသညး “ေသ်ခငး့မြ” (သူ၌ အသကးတာမပါဘ)ဲ “အသကးရြငး်ခငး့ 
သို႔” (ဘုရာ့သခငး၌ က္ိနး့ဝပး်ခငး့)၇ ေမြ္ားလငးံခ္ကး ကငး့မဲံ်ခငး့မြ ေမြ္ားလငးံ်ခငး့သို႔ ကူ့ေ်ပာငး့သျာ့သညး၈ 
 

ေယာဟနး ၂့ဿ၁တျငး “ငါအမြနးအကနးဆိုသညးကာ့၇ ငါံစကာ့ကို နာ့ေထာငး၊ ငါံကို ေစလႊတးေတားမူေသာသူကို ယဵုၾကညးေသာ 
သူသညး ထာဝရအသကးကို ရသညး်ဖစး၊ အ်ပစးစီရငး်ခငး့ကို မခဵရ၇ ေသ်ခငး့မြ အသကးရြငး်ခငး့သို႔ ကူ့ေ်မာကးေသာသူ်ဖစး၌”၈ 

   ၁    အသစးေသာအသကးတာ- ကယးတငး်ခငး့ အ်ဖစးအပ္ကးသညး ဘုရာ့သခငးႏြငးံအတူ အသကးတာသစးသို႔ ဝငး 
ေရာကး်ခငး့ ်ဖစးေၾကာငး့ ကၽျႏုးပးနာ့လညးရနး အေရ့ၾကီ့သညး၇ ကၽျႏုးပး၌ လိုအပးခ္ကးတိုငး့ကို ကၽျႏုးပး၌ အၾကဵအစညးႏြငးံ အဵ 
ဝငးချငး၊ ်ဖစးေစရနး သူ်ပငးဆငးေပ့ခဲံသညး၈ ဘုရာ့သခငး၌ အၾကဵအစညးကုိ ဣကမာၻေ်မၾကီ့ေပ၍တျငး ကၽျႏုးပးေနထုိငးရနးအ 
တျကး မိတးဆကးေပ့ခဲသညး၇ ။သညး ကၽျႏုးပးအတျကး သူ၌ ထာဝရအစီအစဤး၌ အနညး့ငယးမြ္သာ်ဖစးသညး၈ ကၽျႏုးပး၌ ခရစ 
ယာနး အသကးတာကို သမၼာက္မး့စာႏြငးံ ႏႈိငး့ယြဤးခ္ကးႏြစးခ ုေဖား်ပထာ့သညး၈ ။သညး ပ္ဳိ့ပငးမြ အပငးသို႔ၾကီ့ထျာ့လာေသာ 
အပငးႏြငးံ ကေလ့တစးဤီ့မြ လူၾကီ့သို႔ ၾကီ့ထျာ့လာသညးံ လူတစးဤီ့်ဖငးံ ႏႈိငး့ယြဤးထာ့သညး၈ ထပးမဵ၊ ကယးတငး်ခငး့သညး ဘု 
ရာ့သခငးႏြငးံအတူ ေလြ္ာကးလြမး့ရနး သငးယူ်ခငး့၌ အသကးတာသစး အစမြ္သာ်ဖစးသညး၈ ဣအခ္ိနးကာလအတျငး့၉ ယဵု 
ၾကညးသူအသစး တစးဤီ့အာ့ တပညးံေတား်ဖစးေစရနး အလျနးအေရ့ၾကီ့သညး (“ဝိညာဤးပုိငး့ဆုိငးရာ မိဘ/သငး်ပေပ့သူ”၈ 

ှသကးဿ့၄-ှ၀တျငး “သငးတုိ႔တျငး်ဖညး့ညႇငး့စျာ ်ပဳၾက၌၈ သငးတုိ႔ကိုခ္စးေသာေၾကာငးံ ႏု႔ိထိနး့သညးမိမိသူငယးကို ေကၽျ့ေမျ့်ပဳ 
စုသကဲံသို႔၇ ငါတုိ႔သညး သငးတို႔ကို ႏြေ်မာစဵုမကး်ခငး့ႏြငးံတကျ၇ ဘုရာ့သခငး၌ ဧဝဵေဂလိတရာ့ကို မြ္မက၇ ကုိယးအသကးကုိ 
ပငး ေပ့ခ္ငးေသာ ေစတနာစိတးရြိၾက၌၈ …မိမိႏိုငးငဵေတားႏြငးံ ဘုနး့ေတားထဲသို႔ သငးတို႔ကို ေခ၍သျငး့ေတားမူေသာ ဘုရာ့သ 
ခငးႏြငးံ အထုိကးအေလြ္ာကးသငးတို႔သညး က္ငးံေဆာငးေစ်ခငး့ငြါ၇ အဘသညးမိမိသာ့တို႔ကို ်ပဳသကဲံသို႔ ငါတုိ႔သညး သငးတို႔ရြိ 

၁-၁ 



   

 

သမြ္ကို အဘယးသုိ႔ တုိကးတျနး့ေသျ့ေဆာငး၊ မြာထာ့သညးကို သငးတို႔သိၾကသညးႏြငးံအညီ၇ …ငါတို႔ေဟာေ်ပာေသာ ဘုရာ့ 
သခငး၌ ႏႈတးကပတးေတားတရာ့ကို သငးတို႔သညးခဵယူၾကေသာအခါ၇ လူ၌ႏႈတးထျကးစကာ့ကို မခဵမယူဘဲ၇ ဘုရာ့သခငး၌ 
ႏႈတးကပတးေတားအမြနး်ဖစးသညးႏြငးံအညီ၇ ယုဵၾကညး်ခငး့သုိ႔ေရာကးေသာ သငးတုိ႔အထဲ၉ ်ပဳ်ပငးေသာဘုရာ့သခငး၌ ႏႈတးက 
ပတးေတားတရာ့ကို ခဵယူၾကသညးအေၾကာငး့အရာကို ငါတို႔သညးေထာကး၊ ဘုရာ့သခငး၌ ေက့္ဇူ့ေတားကို အစဤးမ်ပတး 
ခ္ီ့မျမး့ၾက၌”၈ 

    ၂      ရညးရျယးထာ့သညးံ ရညးရျယးခ္ကး (ပနး့တိုငး)- က္နး့မာသနးစျမး့ေသာ အပငးတစးပငးသညး အသီ့သီ့ေသာ အပငးသို႔ 
ၾကီ့ထျာ့လာရနးႏြငးံ က္နး့မာေသာ ေမျ့ကငး့စကေလ့တစးေယာကးသညး အရျယးေရာကး်ပီ့ မိဘတစးဤီ့ ်ဖစးလာရနး ေမြ္ားလငးံ 
သကဲံသို႔ ဘုရာ့သခငး၌ ရညးရျယးခ္ကးမြာ က္နး့မာေသာ ဝိညာဤးပုိငး့ဆုိငးရာ ေမျ့ကငး့စ ကေလ့တစးဤီ့ကို ဝိညာဤးပိုငး့ဆုိငးရာ 
တျငး ရငးံက္ကး်ပီ့ မ္ာ့စျာေသာအသီ့ သီ့ေသာသူ ်ဖစးေစရနး်ဖစးသညး၈ 

    ၃      ဘုရာ့သခငး၌ အေ်ခခဵအုတး်မစးႏြငးံ ကၽျႏုးပး၌ အေဆာကးအဤီ့ ေရျ့ခ္ယးစရာမ္ာ့- ဘုရာ့သခငးသညး ေယ႐ႈခရစးအာ့ 
်ဖငးံ အေ်ခခဵအုတး်မစး ခ္ထာ့သညး၈ ဆိုလိုသညးမြာ ကၽျႏုးပး၌ ကယးတငး်ခငး့ကို ကိုယးစာ့်ပဳသညး၈ ဣအရာသညး ယုဵၾကညးသူ 
အာ့လဵု့အတျကး မြနးကနးသညး၈ သို႔ေသား ကၽျနးေတားတို႔ တစးဤီ့ခ္ငး့စီသညး ထိုအေ်ခခဵအုတး်မစးအေပ၍ မညးသို႔ တညးေဆာကး 
မညးကို ေရျ့ခ္ယးရနး တစးခုစီရြိသညး၈ ဣအေဆာကးအဤီ့သညး ဣကမာၻေ်မ်ပငးတျငး ကၽျနးေတားရြိေနစဤးအတျငး့ ကၽျႏုးပး၌ အ 
ရငး့အ်မစးမ္ာ့ (အခ္ိနး၇ စျမး့အငး၇ ပုိငးဆိုငးမႈ) ကို ကိုယးစာ့်ပဳသညး၈ သနး႔ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတားအာ့ ကၽျႏုးပး၌ ေဆာကးလုပးေရ့ 
ကနးထ႐ိုကးတာအ်ဖစး ကၽျႏုးပး၌ အရငး့အ်မစးမ္ာ့ကို အသဵု့်ပဳချငးံ်ပဳလြ္ငး၇ သူသညး ကၽျႏုးပးအာ့ ထာဝရ ေရႊ၇ ေငျ၇ အဖုိ့တနး 
ေက္ာကးမ္ကးရတနာမ္ာ့ကို ဖနးတီ့ရနး သူတညးေဆာကးလိမးံမညး၈ သစးသာ့၇ ်မကးပငးႏြငးံ အမႈိကးမ္ာ့်ဖငးံ သူ၌ တညးေဆာကး 
်ခငး့ကို ်ငငး့ပယးရမညး၈ 

ှေကာ ၀့ှွ-ှ၂ တျငး(ရြငးေပါလုက) “ဘုရာ့သခငး၌ ေက့္ဇူ့ေတားကို ငါခဵရသညးႏြငးံအညီ၇ လိမၼာေသာ ဗိသုကာ့ကဲံသို႔ 
တိုကး်မစးကိုခ္်ပီ၈ အ်ခာ့ေသာသူသညး ထပးဆငးံ၊ တညးေဆာကးေလ၌၈ သို႔ရာတျငး အဘယးသို႔ ထပးဆငးံ၊ တညးေဆာကး 
သညးကို လူတုိငး့သတိ်ပဳပါေစ၈ အေၾကာငး့မူကာ့၇ ေယ႐ႈခရစးတညး့ဟူေသာ၇ ခ္လ္ကးရြိေသာ တိုကး်မစးမြတပါ့ အ်ခာ့ 
ေသာ တိုကး်မစးကို အဘယးသူမြ္ မခ္ႏိုငး၈ ထိုတိုကး်မစးအေပ၍၉ ေရႊ၇ ေငျ၇ ေက္ာကးေကာငး့၇ သစးသာ့၇ ်မကးပငး၇ ေကာကး႐ုိ့ 
မ္ာ့ကို ထပးဆငးံ၊ တညးေဆာကးေသာသူ ရြိသမြ္၇ အသီ့အသီ့လုပးေသာ အလုပးသညး ထငးရြာ့လိမးံမညး၈ အဘယးသုိ႔နညး့ 
ဟူမူကာ့၇ ေဘား်ပခ္ိနး ေန႔ရကးသညး မီ့အာ့်ဖငးံ ထငးရြာ့ေစလိမးံမညး၈ လူတိုငး့လုပးေသာ အလုပးသညး အဘယးသို႔ေသာ 
အလုပး်ဖစးသညးကို မီ့သညး စစးေၾကာစဵုစမး့လိမးံမညး၈ ထိုတုိကး်မစးအေပ၍၉ ထပးဆငးံ၊ တညးေဆာကးေသာ အၾကငးသူ၌ 
အလုပးသညး ်မဲ၌၈ ထိုသူသညး အက္ဳိ့ကုိခဵရလိမးံမညး၈ အၾကငးသူ၌ အလုပးသညး ကၽျမး့ေလာငး၌၈ ထိုသူသညး အ႐ႈဵ့ခဵရ 
လိမးံမညး၈ သို႔ေသားလညး့၇ မီ့ႏြငးံလျတးသကဲံသို႔ ကယးတငး်ခငး့သုိ႔ ေရာကးလိမးံမညး”၈ 

  ၄     ဣအပိုဒးငယးမ္ာ့တျငး ခရစးေတား၌ ခဵု႐ုဵ့ (သို႔မဟုတး ခရစးေတား၌ တရာ့စီရငးရာေနရာ) ဟုေခ၍သညးံ အနာဂတး ဆု 
ခ္ီ့်မႇငးံ်ခငး့ အခမး့အနာ့တျငး ယုဵၾကညးသူ တစးဤီ့စီတုိငး့သညး အသကးတာတျငး သနး႔ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတားအာ့ ချငးံ်ပဳခံဲသညးံ 
အရာအတျကး (ထာဝရအစဤး) ေယ႐ႈခရစး၌ ေရြ႕ေတားေမြာကးတျငး ဆုေပ့်ခငး့ခဵရမညး၈ ထာဝရဆုေက့္ဇူ့မ္ာ့ ဆုဵ့႐ႈဵ့ႏုိငးသညးံ 
အလာ့အလာကို ကၽျနးေတားသတိ်ပဳရနး လိုအပးေသားလညး့ ဣ်ဖစးရပးတျငး အ်ပစးေပ့်ခငး့ ခဵရမညးကို မေၾကာကးသငးံပါ၈ ထို 
အရာမ္ာ့သညး သစးသာ့၇ ်မကးပငးႏြငးံ အမႈိကးမ္ာ့်ဖစးေသာေၾကာငးံ အခ္ညး့ႏြီ့ေသာ ်ပာမ္ာ့်ဖစးသျာ့့လိမးံမညး၈ ဣ်ဖစးရပးတျငး 
မယုဵၾကညးသူမ္ာ့ ပါဝငးမညးမဟုတးေၾကာငး့ မြတးထာ့ရနး အလျနးအေရ့ၾကီ့သညး၈ 

ဿေကာ ၂့၆-ှွ “ထို႔ေၾကာငးံ ငါတို႔သညး ေန်မဲအရပး၉ ေနသညး်ဖစးေစ၇ ကျာေဝ့ရာအရပး၉ ေနသညး်ဖစးေစ၇ သခငးဘုရာ့ ႏြစး 
သကးေတားမူေသာသူ ်ဖစး်ခငး့ငြါ ေစတနာစိတးရြိ၊ ၾကိဳ့စာ့အာ့ထုတးၾက၌၈ အေၾကာငး့မူကာ့၇ ငါတုိ႔ရြိသမြ္သညး ကိုယးခႏၶာ 
၉ က္ငးံေသာအက္ငးံ၇ ေကာငး့မေကာငး့ ရြိသညးအတုိငး့ အက္ဳိ့အ်ပစးကို အသီ့သီ့ခဵ်ခငး့ငြါ၇ ခရစးေတား၌ တရာ့ပလႅငး 
ေရြ႕၉ ေပ၍လာရၾကမညး”၈ 

မႆဲ ၃့ဿွ-ဿှ “သဵေခ့္၇ ပုိ့ရျမပ္ကးဆီ့၊ သူခို့မထျငး့မေဖာကး မခုိ့မယူရာ ေကာငး့ကငးဘဵု၉ ဘ႑ာကို ဆညး့ဖူ့ၾကေလာံ၈ 
အေၾကာငး့မူကာ့၇ အၾကငးအရပး၉ သငးတို႔၌ ဘ႑ာရြိ၌၈ ထုိအရပးသို႔ သငးတုိ႔၌ စိတးႏြလဵု့ေရာကးတတး၌”၈ 

 

၁-၁ 



   

 

ဘုရာ့သခငးကုိ သိ်ခငး့ 
 

ဘုရာ့သခငးကို သိနာ့လညးမႈ တို့ပျာ့ေစရနး ဘုရာ့သခငးသညး ကၽျႏုးပးကို အလိုရြိ 
သညး၈ ကၽျနးေတားသညး ေမျ့ဖျာ့သညးံအခ္ိနးမြ ခရစးေတားကို ကၽျႏုးပး၌ ကယးတငးရြငး 
အ်ဖစး လကးခဵ်ပီ့သညးံအထိ ေလာကီဤာဏးပညာ အေလံအထကို ေမျ့်မဴခဲံသညး၈  
 

ယခု ဘုရာ့သခငးကို သိနာ့လညးမႈ ေ်ပာငး့လဲရနး ကၽျႏုးပးကို အလိုရြိသညး၈ ထိုမြသာ  
ဘဝအသကးတာ၌ ႐ႈေထာငးံကို ဘုရာ့သခငး၌ ႐ႈေထာငးံ်ဖငးံ ်မငးေတျ႔လာႏုိငးသညး၈  
ဘုရာ့တရာ့ၾကညးံညိဳေသာ အ်ပဳအမူကုိ ်ဖစးေပ၍ေစသညး၈ ကၽျႏုးပး၌ အတျငး့စိတးကို 
ေ်ပာငး့လဲရနး ၾကိဳ့ပမး့လြ္ငး ဘုရာ့သခငး၌ စိတးေတားကို မတို႔ထိိႏုိငးပါ၈ 
 

ဘုရာ့သခငးႏြငးံကၽျႏုးးပး၌ ဆကးဆဵေရ့ၾကီ့ထျာ့လာရနး ကၽျနးေတားအလိုရြိလြ္ငး၇ အိမး 
ေထာငးေရ့ ဆကးဆဵ်ခငး့ကို ်ပဳစုပ္ဳိ့ေထာငးရနး လိုအပးးသကဲံသို႔ ဘုရာ့သခငးကို စိတး 
ႏြလဵု့အၾကျငး့မံဲ ရြာေဖျ၊ သတိထာ့ေရျ့ခ္ယးရနး လိုအပးသညး၈  
 

ကၽျႏုးပးအာ့်ဖငးံ ဘုရာ့သခငး၌အလုပးကို အေႏြာကးအယြကး မေပ့ဖို႔ရနး၇ ကၽျနးေတား 
သညး ဘရုာ့သခငးထဵ၉ ပျငးံလငး့မႈ၇ ႐ုိ့သာ့မႈႏြငး ံသငးၾကာ့ေပ့ႏိုငးေသာ စိတးသေဘာ 
ထာ့ရြိရနး လိုအပးသညး၈ အဘယးေၾကာငးံဆိုေသား ဘုရာ့သခငးသာလြ္ငး ကၽျႏုးပးကို  
အၾကျငး့မဲံသိေသာသူ်ဖစးသညး၈ ကၽျႏုးပး၌ တာဝနးဝတၱရာ့မြာ ကၽျႏုးပး၌ သိနာ့လညးမႈကို 
ဘုရာ့သခငးမြ ေ်ပာငး့လဲေပ့ရနး လိုလိုလာ့လာ့ ချငးံ်ပဳရနး်ဖစးသညး၈ ေယ႐ႈသညး 
ဘုရာ့သခငး၌ အရညးအခ္ငး့ကို ေဖား်ပေပ့သညး ံ ပဵုသ႑ာနး်ဖစးသညး၈ ဘုရာ့သခငးကို ကၽျနးေတားချငးံ်ပဳသညးံအတိုငး့ 
ခရစးေတားႏြငးံ ပဵုသ႑ာနးတူညီရနး ကၽျႏုးပးကို ပဵုသျငး့ေပ့မညး်ဖစးသညး၈ 
 

ဘုရာ့သခငးသညး သူႏြငးံပတးသကးသမြ္ေသာ အရာမ္ာ့ကို သိရြိနာ့လညးရနးသာမဟုတး 
 ဘဲသူ႔ကို ရငး့ႏြီ့ကၽျမး့ဝငးစျာ သိရြိရနး ကၽျႏုးပးကို ဘုရာ့သခငးအလိုရြိသညး၈ 
 
ဘုရာ့တရာ့ ၾကညးညို်ခငး့ဆုိသညးမြာ ကၽျႏုးပးကုိကၽျႏုးပး ထငးရြာ့စျာ သိ်မငးလာ်ခငး့ႏြငးံ ကၽျႏုးပး၌တနးဖုိ့မ္ာ့ကုိ         
       အတျငး့ပုိငး့မြ ဆကးလကးေ်ပာငး့လဲေစ်ခငး့်ဖစး၊၇ အ်ပငးပုိငး့၉လညး့ ်မငးေတျ႔ႏိုငးရမညး၈ 
 

ှဓမၼ ှ၃့၄  …ထာဝရဘုရာ့သညး လူ်မငးသကဲံသို႔ ်မငးေတားမူသညးမဟုတး၈ လူသညး အဆငး့သ႑ာနး 
ကို ၾကညးံ႐ႈတတး၌၈ ထာဝရဘုရာ့မူကာ့ ႏြလဵု့ကုိ ၾကညး႐ႈတတးသညး”၈ 
 

ှ၈ ကၽျႏုးပး၌ စိတးေနသေဘာထာ့     
က၈ ဘုရာ့သခငးကို သိကၽျမး့်ခငး့ႏြငးံ သူ၌စိတးႏြလုဵ့ကို သိနာ့လညး်ခငး့၉ ၾကီ့ထျာ့လာရနး ကၽျႏုးပးကို ဘုရာ့သခငး အလိုရြိ 

သညး၈ 

        

 

 

 

 

 

 

 

အသကးတာ 

ေယရမိ ၆့ဿ၀-ဿ၁ ထာဝရဘုရာ့ မိနး႕ေတားမူသညးကာ့၇ ပညာရြိေသာသူသညး မိမိပညာ၉ မဝါၾကျာ့ေစႏြငးံ၈ ချနးအာ့ၾကီ့ 
ေသာသူသညး မိမိ ချနးအာ့၉ မဝါၾကျာ့ေစႏြငးံ၈ ဤစၥာရတတးေသာသူသညး မိမိဤစၥာ၉ မဝါၾကျာ့ေစႏြငးံ၈ ဝါၾကျာ့ေသာသူ 
မညးသညးကာ့၇ … ငါံသေဘာကုိ သိနာ့လညး်ခငး့၉သာ ဝါၾကျာ့ေစ၈…  

ေယာဟနး ှ၄့၀တျငး (ေယ႐ႈက) ထာဝရအသကးဟူမူကာ့၇ မြနးေသာဘုရာ့သခငး တဆူတညး့်ဖစးေတားမူေသာ ကိုယးေတား 
ကုိ။၇ ေစလႊတးေတားမူေသာ ေယ႐ႈခရစးကုိ။ သိကၽျမး့်ခငး့တညး့၈ 

ေရာမ ှဿ့ဿ သငးတုိ ႔သညး ေလာကီပုဵသ႑ာနးကို မေဆာငးၾကႏြငးံ၈ ေကာငး့်မတးေသာအရာ၇ ႏြစးသကးဖျယးေသာအရာ 
တညး့ဟူေသာ ဘုရာ့သခငး အလိုေတားရြိေသာ အရာသညး အဘယးအရာ်ဖစးသညးကို သငးႏိုငးမညးအေၾကာငး့၇ စိတး 
ႏြလဵု့ကုိ အသစး်ပငးဆငး၊ ပဵုသ႑ာနးေ်ပာငး့လဲ်ခငး့သုိ႕ ေရာကးၾကေလာံ”၈ (ဿေကာ ၀့ှ၅ကိုလညး့ၾကညးံပါ )၈ 

ဧဖကး ၀့ှ၃-ှ၆ …ေမတၱာ၉စိုကးပ္ဳိ့်ခငး့၇ တိုကး်မစးလညး့က္တညး့်ခငး့ ရြိသ်ဖငးံ၇ သငးတုိ ႔သညး သနး႕ရြငး့သူ အေပါငး့တုိ႔ 
နညး့တူ၇ အနဵအလ္ာ့အနကးအ်မငးံတို႕ကို ပိုငး့်ခာ့၊ သိ်ခငး့ငြာ။၇ ကိုယးဤာဏးႏြငးံမသိႏိုငးေသာ ခရစးေတား၌ ေမတၱာ 
ေတားကုိ သိနာ့လညး့်ခငး့ငြာ။၇ သငးတုိ႕သညး တတးစျမး့ႏုိငးသ်ဖငးံ ဘုရာ့သခငး၌ ်ပညးံစုဵေတားမူ်ခငး့ ရြိသမြ္ႏြငးံအညီ 
်ပညးံစုဵၾကပါမညးအေၾကာငး့၇ ငါသညး ဆုေတာငး့ေလံရြိ၌”၈ 

 

ဘုရာ့သခငး၌ အ်မငး႐ႈေထာငးံသညး 
ကၽျႏုးပး၌အသကးတာ ႐ႈေထာငးံတျငး 
ပိုမုိတို့ပျာ့လာသညး 

ဘုရာ့သခငး 

ကၽျႏုးပး 

၁-၂ 



   

 

ဆာလဵ ၃၀့ှ တျငး (ဒါဝိတးက) အို့ဘုရာ့သခငး …. ကိုယးေတားကို ၾကိဳ့စာ၊ ရြာပါ၌၈ …. ကိုယးေတားကို ငတးပါ၌ ….၈  
သုတၱဵ ဿ့ှ-၂တျငး (ေရြာလမုနးက) ငါံသာ့၇ သငးသညး ပညတးစကာ့ကို နာ့ေထာငး၊၇ ေစတနာစိတးႏြငးံ ဤာဏးကိုရြာ ေဖျ 

သညးတုိငးေအာငး၇ ငါံစကာ့ကို နာခဵ၊၇ ငါံပညတးတို႕ကို  ကုိယးအထဲ၉ သျငး့မိလြ္ငး။၇ သိပၸဵအတတးကိုေခ၍၊၇ ဤာဏး 
ေနာကးသို႕ အသဵကုိလႊငးံလြ္ငး။၇ ေငျကိုရြာတတးသကံဲသုိ႕ ပညာကိုရြာ၊၇ ဝြကးထာ့ေသာဘ႑ာကို စူ့စမး့တတး သကံဲ 
သို႕၇ ဤာဏးကိုစမး့လြ္ငး။၇ ထာဝရဘုရာ့ကို ေၾကာကးေသာသေဘာ၉ က္ငးလညး၊ ဘုရာ့သခငးကို သိေသာဤာဏးႏြငးံ 
်ပညးံစုဵလိမးံမညး 

မႆဲ ၄့၄-၅ ေတာငး့ၾကေလာံ၈ ေတာငး့လြ္ငးရမညး၈ ရြာၾကေလာံ၈ ရြာလြ္ငးေတျ႕မညး၈ တဵခါ့ကုိေခါကးၾကေလာံ၈ ေခါကး 
လြ္ငးဖျငးံမညး၈ ေတာငး့ေသာသူ မညးသညးကာ့ရ၌၈ ရြာေသာသူလညး့ေတျ႕၌၈ ေခါကးေသာသူအာ့လညး့တဵခါ့ကိုဖျငးံ၌  

ှေပ ဿ့ဿ-၀ သငးတို႕သညး သခငးဘုရာ့၌ ေက့္ဇူ့ေတားကို ်မညး့စမး့ၾကသညး်ဖစး၊ ကယးတငး်ခငး့အလိုငြါ ႏႈတးက 
ပတးတရာ့၌ ႏုိ႕သစးအာ့်ဖငးံ ၾကီ့ပျာ့မညးအေၾကာငး့၇ ဘျာ့စေသာသူငယးကဲံသုိ႕၇ ထိုတရာ့ႏုိ႕ကို အလျနးလုိခ္ငးေသာ 
စိတး ရြိၾကေလာံ 

 

အ်မငးံဆဵု့ေသာ သငးယူ်ခငး့၌ ရညးရျယးခ္ကးမြာ ဘုရာ့သခငးကို သိကၽျမး့်ခငး့်ဖစးသညး 

ဘုရာ့သခငး၌ အ်မငး႐ႈေထာငးံ်ဖငးံ မညးသုိ႔ ၾကီ့ထျာ့ရမညးနညး့ 
ကၽျႏုးပးအတျကး ဘုရာ့သခငး၌ အလိုေတားသညး သူ႔ကို သိကၽျမး့်ခငး့၉ ၾကီ့ထျာ့ရနး်ဖစးသညး၈ ေရာမ ှဿ့ဿတျငး ဘုရာ့သခငး 
က ကၽျႏုးပးကို ေ်ပာခံဲသညးမြာ ကၽျႏုးပး၌ အေတျ့မ္ာ့ကို ေ်ပာငး့လဲလိုသညး၈ ထိုမြသာ ကၽျနးေတားသညး ဘုရာ့သခငး ေတျ့သကဲံ 
သို႔ သာ၊တို့ပျာ့လာႏုိငးမညး၈ ထိုေ်ပာငး့လဲ်ခငး့အာ့်ဖငးံ ကၽျႏုးပး၌ စိတးေနသေဘာထာ့ကို ်ပငးဆငးခ္ကး ်ဖစးေပ၍လာေစမညး 
်ဖစးသသညး၈ အက္ဳိ့ဆကးအေန်ဖငးံ ဘုရာ့သခငး လကးခဵႏုိငးေသာ အ်ပဳအမူ ရြိလာမညး်ဖစးသညး၈ 

ဣအေရ့ၾကီ့သညးံ ်ဖစးစဤးကုိ နာ့လညးသေဘာေပါကးရနး ေအာကးပါအဆငးံ သဵု့ဆငးံကုိ အသဵု့်ပဳပါ၈ 
ေရာမ ှဿ့ှဿ သငးတို႔သညး ေလာကီပုဵသ႑ာနးကို မေဆာငးၾကႏြငးံ၈ ေကာငး့်မတးေသာအရာ၇ ႏြစးသကးဖျယးေသာအရာ၇ စုဵလငး 
ေသာအရာ တညး့ဟူေသာ ဘုရာ့သခငး အလိုေတားရြိေသာ အရာသညး အဘယးအရာ်ဖစးသညးကို သငးႏုိငးမညးအေၾကာငး့၇ 
စိတးႏြလုဵ့ကို အသစး်ပငးဆငး၊ ပုဵသ႑ာနး ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့သို႔ ေရာကးၾကေလာံ၈ 
 

                                             ဘုရာ့သခငး သိနာ့လညး့မႈကို တ်ဖညး့်ဖညး့ ေ်ပာငး့လဲလိုသညး၈ ထိုမြသာ ဘဝအသကး   
                                             တာကို ဘုရာ့သခငး၌ ႐ႈေထာငးံမြ ပုိ၊႐ႈ်မငးလာႏုိငးသညး၈  
 
                                             ကၽျႏုးပး၌ နာ့လညးမႈကို ေ်ပာငး့လဲေပ့ရနး သူ႔ကို လိုလိုလာ့လာ့ ေရျ့ခ္ယးခဲံသညး၈ 
 

                                            ကၽျနးေတားသညး ဘုရာ့သခငးထဵသို႔ ပျငးံလငး့မႈ၇ ႐ုိ့သာ့မႈႏြငးံ သငးၾကာ့ႏုိငးေသာ သေဘာ     
                                            ထာ့ကို ဆကးလကးထိနး့သိမး့ထာ့ရနး လိုအပးသညး၈  
 
                                            ကၽျႏုးပး၌ ဝိညာဤးပုိငး့ဆုိငးရာ ေန႔စဤးေလြ္ာကးလြမး့ရာတျငး ကိုယးေတားကို စိတးႏြလုဵ့အ    
                                            ၾကျငး့မဲံ ရြာေဖျရနး သတိ်ပဳေရျ့ခ္ယးဖို႔ လိုအပးသညး၈ 

 

                                             
 
              ကၽျနးေတားသညး သနး႔ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတား၉ တညးေနေသာေၾကာငးံ ကၽျႏုးုပး၌      
                                             ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့ ႐ႈေထာငးံကို ဘုရာ့သခငး ႏြစးသကးေသာ အ်ပဳအမူ ်ဖစးေပ၍ေစလိမးံမညး၈ 
 

 

(ခ)၈ ၾကီ့ထျာ့လာရနးအတျကး ဘုရာ့သခငးႏြငးံ ကၽျႏုးပး၌ နီ့ကပးစျာ ဆကးဆဵ်ခငး့ကုိ တကးၾကျစျာလုိကးရနး လုိအပးသညး၈ 

                      

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

စိတး၌  
စဤး့စာ့်ခငး့ 

စိတးေနသေဘာ 
ထာ့၌ တနးဖုိ့မြာ 
ခုိငးမာေသာ ထငး 

်မငးယူစခ္ကး 
်ဖစးသညး 

်ပဳမႈက္ငးံၾကဵပဵုသညး 
အ်ပဳအမူမ္ာ့ကုိ 

ဤီ့စီ့ေရြ႕ေဆာငးသညး 

၁ 

၂ 

၃ 

 ၁-၂ 



   

 

ဿ၈ ဘုရာ့သခငး၌ ႏႈတးကပတးေတား 
သမၼာတရာ့သညး ကၽျႏုးပးထဵမြ လာသညးမဟုတး၇ သုိ႔မဟုတး အ်ခာ့မညးသညးံ လူသာ့ထဵမြ ်ဖစးတညး်ခငး့  
မဟုတးပါ၈ သို႔ေသား ဘုရာ့သခငးထဵမြသာလြ္ငး လာသညး၈ ထုိ႔ေၾကာငးံ “ေလံလာခံဲ်ပီ့ေသာ သမၼာတရာ့ 
အာ့လဵု့သညး” ဘုရာ့သခငး၌ ႏႈတးကပတး ေတား - သမၼာက္မး့စာအာ့်ဖငးံ ႏႈိငး့ယြဤးအတညး်ပဳရမညး၈ 
 

(က)၈ ကၽျႏုးပးကုိ ဘုရာ့သခငး ေ်ပာငး့လဲေစေသာ နညး့လမး့မြာ သူ၌ ႏႈတးကပတးေတားအာ့်ဖငးံ်ဖစးသညး၈ 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

(ခ)၈ ဘုရာ့သခငး၌ ႏႈတးကပတးေတားသညး ကၽျႏုးပး၌ ေန႔စဤးအသကးတာတျငး အစာ့အစာကံဲသုိ႔ မရြိမ်ဖစး လုိအပးသညး၈ 

 

 

 

 

 

 

 

(ဂ)၈ သူ၌ ႏႈတးကပတးေတား အလႊတးက္ကးမြတး်ခငး့ႏြငးံ ဆငး်ခငးေအာကးေမံ်ခငး့သညး ကၽျနးေတားၾကီ့ထျာ့လာရနး  
       အကူအညီေပ့သညး၈ 
 

 

 

 

 

 

 

ဆာလဵ ှှ၆့၅၆ အုိထာဝရဘုရာ့၇ ႏႈတးကပတးေတားသညး ေကာငး့ကငးဘုဵ၉ အစဤးအ်မဲ တညးပါ၌၈ (ှေပှ့ဿ၂ ၾကညးံပါ) 
မာႆဲ ဿ၁့၀၂ (ေယ႐ႈက) ေကာငး့ကငးႏြငးံေ်မၾကီ့ီ မတညးေသားလညး့ ငါံစကာ့တညးလိမးံမညး၈ 
ေယာဟနး ှ၁့၃ ေယ႐ႈက၇ ငါသညး လမး့ခရီ့်ဖစး၌၈ သမၼာတရာ့လညး့ ်ဖစး၌… 
ေယာဟနး ှ၄့ှ၄ (ေယ႐ႈက) ကိုယးေတား၌ သမၼာတရာ့အာ့်ဖငးံ သူတို႕ကို သနးရြငး့ေစေတားမႈပါ၈ ကိုယးေတား၌ ႏႈတးက  
      ပတးသညး သမၼာတရာ့်ဖစးပါ၌၈ (ဆာလဵ ှှ၆့ှ၃ွ ကိုလညး့ၾကညးံပါ) 
ေရာမ ှ၂့၁ ငါတုိ႕သညး က္မး့စာ၉ပါေသာ သညး့ခဵ်ခငး့၇ သကးသာ်ခငး့အေၾကာငး့မ္ာ့ကို အမြီ်ပဳ၊ ေမြ္ားလငးံရေသာအချငးံ  
      ရြိေစ်ခငး့ငြါ၇ က္မး့စာ၉ အထကးက ေရ့သာ့သမြ္သညး ငါတုိ႕ကုိ ဆဵု့မၾသဝါဒေပ့၊ ေရ့ထာ့သတညး့၈ 
ဧဖကး ၁့ဿှ …ေယ႐ႈ၉ သမၼာတရာ့ ရြိသညး…  
ဿတိ ၀့ှ၃-ှ၄ ထိုက္မး့စာရြိသမြ္သညး ဘုရာ့သခငး မႈတးသျငး့ေတားမႈေသာအာ့်ဖငးံ်ဖစး၊၇ ဘုရာ့သခငး၌ လူသညး စဵုလငး 

ေသာသူ၇ ေကာငး့ေသာ အမႈအမ္ဳိ့မ္ဳိ့တို႕ကို ်ပဳစုေစ်ခငး့အလိုငြါ ်ပငးဆငးေသာသူ ်ဖစးမညးအေၾကာငး့ ၾသဝါဒေပ့်ခငး့၇ 
အ်ပစးကုိေဘား်ပ်ခငး့၇ ေ်ဖာငးံမတးစျာ ်ပဳ်ပငး်ခငး့၇ တရာ့ကုိသျနးသငး်ခငး့ ေက့္ဇူ့မ္ာ့ကို ်ပဳတတး၌၈ 

ှေယာ ၂့၃ သကးေသခဵမူကာ့၇ ဝိညာဤးေတားသညး သမၼာတရာ့်ဖစး၊ သကးေသခဵေတားမူ၌၈ 
 

တရာ့ ၃့၂-၆ တျငး …ငါမြာထာ့ေသာ စကာ့ကို ႏြလဵု့သျငး့ရမညး၈ ထိုစကာ့ကို သငး၌ သာ့သမီ့တိုအာ့ ၾကိဳ့စာ့၊ သျနး 
သငးရမညး၈ အိမး၉ထုိငးလြ္ကး ေနသညး်ဖစးေစ၇ ခရီ့၉သျာ့သညး်ဖစးေစ၇ အိပးလ္ကး၇ ထလြ္ကးရြိသညး်ဖစးေစ၇ ထုိစကာ့ ကုိ 
ေ်ပာရမညး၈ ထိုစကာ့ကိုလညး့ သငး၌လကး၉ လက၏ဏာသကးေသဘုိ႕ရာ။၇ သငး၌မ္ကးစိၾကာ့မြာ သငးက္စးကဲံသုိ ႔။ 
ခ္ညးထာ့ရမညး၈ အိမးတဵခါ့၇ ်မိဳ႕တဵခါ့တုိ၉လညး့ ေရ့ထာ့ရမညး၈ (တရာ့ ှှ့ှ၅-ဿှ ကိုလညး့ ၾကညးံပါ)  

ေယာဘ ဿ၀့ှဿ ထာ့ေတားမူေသာ ပညတးတုိ႕ကို ငါမပယး၈ ႏႈတးေတားတျကး စကာ့တို႕ကို ငါံရငးချငး၉ သုိထာ့ပါ၌၈ 
ဆာလဵ ှှ၆့ှ၃ အထုဵ့အဖျဲ႕ေတားတို႕၉ ေမျ႕ေလြ္ားပါ၌၈ ႏႈတးကပတးေတားကိ ုမမြတးဘဲမေနပါ၈ 
ဆာလဵ ှှ၆့ ှွ၀ မိနး႕ေတားမူခ္ကးတို႔႕သညး အကၽျႏုးပးအာေခါငး၉ အလျနးခ္ဳိၾကပါ၌၈ ခဵတျငး့ထဲမြာ ပ္ာ့ရညးထကးသာ၊ ခ္ဳိ  
    ၾကပါ၌၈ 
မာႆဲ ၁့၁ ေယ႐ႈကလညး့၇ လူသညး မုနး႕အာ့်ဖငးံသာ အသကးကို ေမျ့ရမညးမဟုတး၈ ဘုရာ့သခငး မိနး႕ေတားမူသမြ္အာ့ 

်ဖငးံ အသကးကို ေမျ့ရမညး က္မး့စာလာသညးဟု ်ပနးေ်ပာေတားမူ၌၈ 

ဆာလဵ ှ့ှ-၀ …ထာဝရဘုရာ့၌ တရာ့ေတား၉ ေမျ႕ေလြ္ား၊၇ တရာ့ေတားကို ေနညဤးံမ်ပတး ဆငး်ခငးေအာကးေမံေသာသူ 
သညး မဂၤလာရြိ၌၈ အေၾကာငး့မူကာ့၇ ထိုသူသညး ်မစးနာ့မြာစိုကးလ္ကး မိမိအခ္ိနးတနးမြ အသီ့ကိုသီ့၊၇ အရျကးမညို့ 
တတးေသာ အပငးႏြငးံတူ၌၈ ်ပဳေလသမြ္တုိ႕၉ ေအာငးလိမးံသတညး့၈ 

ဆာလဵ ှှ၆့ ှှ ကိုယးေတားကို မ်ပစးမြာ့ဘဲ ေနႏိုငးမညးအေၾကာငး့၇ ဗ္ာဒိတးေတားကို ႏြလဵု့ထဲမြာ သိုထာ့ပါ်ပီ၈ 
ဆာလဵ ှှ၆့၆၄ ကိုယးေတား၌တရာ့ကုိ အကၽျႏုးပးသညး အလျနးႏြစးသကးပါ၌၈ တေန႕လဵု့ဆငး်ခငး ေအာကးေမံလ္ကး ေနပါ၌၈ 
ဆာလဵ ှ၁၂့၂ အကၽျႏုးပးသညးလညး့ ဘုနး့တနးခုိ့အာႏုေဘားေတားကုိ။၇ အံဵဘျယးေသာ အမႈေတားတို႕ကုိ။၇ မျတးဆုိပါမညး၈ 
သုတဵၱ ဿဿ့ှ၄-ှ၅ သငး၌ နာ့ကုိညႊတး၊ ပညာရြိစကာ့ကိ ုနာ့ေထာငးေလာံ၈ ငါံပညာအတတးကိုလညး့ စိတးႏြလုဵ့၉ စျလဲမး့ေလာံ၈ သငး 

၌ႏြလဵု့၉ သျငး့မိႏိုငးလြ္ငး သာယာေသာ အက္ဳိ့ရြိလိမးံမညး၈ သငး၌ ႏႈတး၉လညး့ အစဤးအသငး ံရြိလိမးံမညး၈ 
ေကာေလာသ ဲ၀့ှ၃ ခရစးေတား၌ ႏႈတးကပတးတရာ့သညး ပညာအမ္ဳိ့မ္ဳိ့ႏြငးံ သငးတိ႕ုအထ၉ဲ ၾကျယးဝစျာတညးေန၊ သငးတု႕ိသညး ဆာ 

လဵသီခ္ငး့မြစေသာ ဓမၼသီခ္ငး့ အမ္ဳိ့မ္ဳိ့အာ့်ဖငးံ၇ အခ္ငး့ခ္ငး့တို႕ကိ ု ဆဵု့မသျနးသငး်ခငး့၇ သတိေပ့်ခငး့ ကို်ပဳ၊၇ ႏူ့ညႊတးေသာ စိတးႏြ 
လုဵ့ႏြငးံ ဘုရာ့သခငးေရြ႕ေတား၉ တငးံတယးေလ္ာကးပတးစျာ သီခ္ငး့ဆိုၾကေလာံ၈ 

 ၁-၂ 



   

 

အၾကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ -  
 

 က္မး့ခ္ကးမ္ာ့ကို သငးပုနး့တျငး မြတးတမး့တငးထာ့၊ သငးကာ့ေမာငး့ေနသညးံ အခ္ိနးသုိ႔မဟုတး အိမးမႈေဝယ္ာဝစၥ ်ပဳ 
သညးအခ္ိနး၉ ်ပနးနာ့ေထာငးပါ၈ 

 က္မး့ခ္ကးမ္ာ့ကို ကဒးေပ၍တျငး ေရ့သာ့၊ ်မငးသာသညးံေနရာတျငး ကပးထာ့ပါ သို႔မဟုတး ၾကညးံမြနးေပ၍တျငး ်ပနး 
ဖ္ကးႏိုငးသညးံမြ္ငးရညး်ဖငးံ ေရ့သာ့ပါ၈ 

 ေန႔အခ္ိနးမ္ာ့တျငး ထိုက္မး့ခ္ကးအာ့ ဆငး်ခငးေအာကးေမံပါ၈ 
 

(ဃ)၈ ဘုရာ့သခငး၌ ႏႈတးကပတးေတားသညး ကၽျႏုးပးအသကးတာတျငး ေတာကးပေသာ အလငး့ကံဲသုိ႔်ဖစး၊ ကၽျႏုးပး၌ စိတးႏြလဵု့   
        လ္ဳိ႕ဝြကးခ္ကးမ္ာ့ကုိ ထုတးေဖားသညးသာမက ဘုရာ့သခငးသညး ကၽျႏုးပးကုိ ်မငးသကံဲသို႔ ကုိယးံကုိကုိယး ်မငးႏိုငးရနး    
        အကူအညီ်ပဳသညး၈ 
 

 

 

 

 
 

(င)၈ ႏႈတးကပတးေတားကို ဘုရာ့သခငးမြသာ နာ့လညးႏုိငးစျမး့ကို ေပ့ႏုိငးသညး၈ အခ္ဳိ႕ေသာ က္မး့ပိုဒးမ္ာ့သညး နာ့လညးသ 
ေဘာေပါကးရနး ခကးခဲေကာငး့ ခကးခဲႏုိငးေသားလညး့ ကၽျနးေတားသညး ဘုရာ့သခငးေရြ႕ေမြာကးတျငး ပျငးံလငး့မႈႏြငးံ ႐ို့သာ့ 
မႈရြိလြ္ငး ကၽျနးေတား လိုအပးသညးအတုိငး့ သူ၌ ႏႈတးကပတးေတားကို ထငးရြာ့ေဖား်ပေပ့မညး၈ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

၀၈ ဆုေတာငး့်ခငး့ - ဘုရာ့သခငးႏြငးံ စကာ့ေ်ပာ်ခငး့ 

           ဆုေတာငး့်ခငး့အေၾကာငး့ကို ကၽျႏုးပးကိုဖနးဆငး့သူႏြငးံ သခငးတညး့ဟူေသာ စၾကာဝဠာကို ဖနးဆငး့     
                                ၊ ထိနး့ခ္ဳပးရာ၉ အၾကီ့်မတးဆုဵ့်ဖစးေသာသူႏြငးံ ရငး့ႏြီ့ကၽျမး့ဝငးစျာ စကာ့ေ်ပာေန်ခငး့်ဖစးသညးဟု          
                                ကၽျနးေတား စဤး့စာ့သငးံသညး၈ တစးခ္ိနးတညး့မြာပငး သူသညး ကၽျႏုးပး၌ဘဝ အေသ့ငယးဆုဵ့/ အ  
                                ေသ့စိတး အခ္ကးအလကးမ္ာ့တျငး ခ္စး်ခငး့ေမတၱာႏြငးံ ဂ႐ုစုိကးမႈတို႔တျငး ပါဝငးလိုေသာ ဘုရာ့သခငး  
                                ်ဖစးသညး၈ 

ဆာလဵ ှှ၆့ှွ၂  ႏႈတးကပတးေတားသညး အကၽျႏုးပးေ်ခေရြ႕မြာ မီ့ချကး်ဖစး၊၈ အကၽျႏုးပးလမး့ခရီ့ကို လငး့ေစပါ၌၈  
ဆာလဵ ှှ၆့ှ၀ွ ႏႈတးကပတးေတားကို ဖျငးံ်ပ်ခငး့သညး အလငး့ကိုေပ့၊၇ မလိမၼာေသာသူတို႕ကို လိမၼာေစတတးပါ၌၈ 
ေရာမ ှွ့ှ၄ သို႕်ဖစး၊ ယုဵၾကညး်ခငး့သညး ၾကာ့နာ်ခငး့အာ့်ဖငး ်ဖစး၌၈ ၾကာ့နာ်ခငး့သညးလညး့၇ ဘုရာ့သခငး၌ စကာ့ 

ေတားအာ့်ဖငးံ ်ဖစး၌၈ 
ေဟ်ဗဲ ၁့ှဿ-ှ၀ ဘုရာ့သခငး၌ ႏႈတးကပတးတရာ့ေတားသညး အသကးရြငး်ခငး့၇ တနးခို့ႏြငးံ ်ပညံးစုဵသညး်ဖစး၊၇ အသကး 

ႏြငးံ စိတးဝိညာဤးကို။၈ အ႐ို့ဆစးႏြငးံ ်ခငးဆီကို။ ပိုငး့်ခာ့၊ ထုတးခ္ငး့ချငး့တတး၌၈ စိတးႏြလုဵ့ အၾကဵအစညးမ္ာ့ကို 
လညး့ သိ်မငးတတး၌၈ 

 

 ၁-၂ 

တရာ့ ဿ၆့ဿ၆ မထငးရြာ့ေသာအရာတုိ႕သညး၇ ငါတုိ႕ဘုရာ့သခငး ထာဝရဘုရာ့၌ အငနး့အတာ်ဖစးၾက၌၈ ေဘား်ပေတားမူ 
ေသာ အရာတုိ႕သညး ကာလအစဤးအ်ပတး ငါတို႕ႏြငးံ ငါတို႕သာ့သမီ့မ္ာ့တုိ႕႔၌ အငနး့အတာ်ဖစး၊ ဣပညတးတရာ့ 
စကာ့ အလုဵ့စုဵတုိ႕ကို ေစာငးံေရြာကးရမညး အေၾကာငး့တညး့၈ 

လုကာ ဿ၁့၁၂ ထိုအခါ က္မး့စာကို နာ့လညးေစ်ခငး့ငြါ တပညးံေတားတုိ႕၌ဤာဏးကုိ ဖျငးံေတားမူလြ္ငး၈ 
ှေကာ ဿ့ှဿ-ှ၁ ငါတို႕သညး ေလာကီဝိညာဤးကို မခဵရၾက၈ ဘုရာ့သခငး ေပ့ေတားမူေသာ အရာတို႕ကို သိ်ခငး့အလိုငြါ 

ဘုရာ့သခငးထဵမြ ၾကျလာေသာ ဝိညာဤးကို ခဵရၾက်ပီ၈ ဘုရာ့သခငး ေပ့ေတားမူေသာ အရာတို႕ကို ငါတို႕သညး လူပညာ 
ကို အမြီ်ပဳ၊ နာ့လညးေသာ စကာ့ႏြငးံမေဟာ၈ သနး႕ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတားသညး ဝိညာဤးႏြငးံ စပးဆုိငးေသာ အရာကို 
ဝိညာဤးစကာ့အာ့်ဖငးံ ဖျငးံ်ပ၊ ပဲံ်ပငးေတားမူေသာစကာ့ႏြငးံ ငါတို႕သညးေဟာၾက၌၈ ဇာတိပကတိလူသညး ဘုရာ့သ 
ခငး၌ ဝိညာဤးေတား အရာတို႕ကို မခဵမယူ၈ ထိုအရာတို႕သညး မိုကးမဲေသာအရာ ်ဖစးသညးဟု ထငးတတး၌၈ ထိုအရာတို႕ 
ကို ဝိညာဤးအာ့်ဖငးံသာ  ပုိငး့်ခာ့၊ နာ့လညးႏုိငးေသာေၾကာငးံ၇ ဇာတိပကတိလူသညး နာ့မလညးႏိုငး၈ 

ဿေပ ၀့ှ၂-ှ၃ ငါတို႕ခ္စးေသာ ညီေပါလုသညး၇ မိမိခဵရေသာ ဤာဏးပညာအတုိငး့ သငးတို႕အာ့ ေရ့၊ ေပ့လိုကးေသာစာ၉ 
။၇ …ထိုစာတို႕၉ ခကးခဲေသာအရာအခ္ဳိ႕ရြိ၌၈… 

 



   

 

ကၽျနးေတားသညး ဘုရာ့သခငးကို ေၾကာကးရျဵ႕ရိုေသေလ့စာ့စျာ ခ္ဤး့ကပးသငးံသညး၈ ဘုရာ့သခငး၌ ခ္ဤး့ကပးမႈသညး ကၽျႏုးပး၌ 
ေကာငး့်မတး်ခငး့ေၾကာငးံ မဟုတးဘဲ၇ သူ႔သာ့ေတား၌ ေကာငး့က္ဳိ့ေၾကာငးံသာ်ဖစးေၾကာငး့ ကၽျနးေတား သတိ်ပဳသငးံသညး၈ ဖနး 
ဆငး့်ခငး့အာ့လုဵ့၌ ဘုရာ့သခငးထဵ ခ္ဤး့ကပး်ခငး့သညး အလျနးအချငးံထူ့ ်ဖစးသညးဟု ကၽျနးေတားမြတးယူသငးံသညး၈ 
 

မညးသညးံစကာ့ ေ်ပာဆုိမႈတျငးမဆို နာ့ေထာငး်ခငး့သညး အဓိကအစိတးအပိုငး့ ်ဖစးသညး၈ တစးခါတရဵ ဘုရာ့သခငးႏြငးံ ကၽျႏုးပး 
၌ အခ္ိနးသညး အမ္ာ့အာ့်ဖငးံ သို႔မဟုတး လုဵ့လုဵ့လ္ာ့လ္ာ့ တညးရြိေနလိမးံမညး၈ ဘုရာ့သခငးသညး ကၽျႏုးပး၌ ႏြလုဵ့သာ့၉ စ 
ကာ့ေ်ပာေသာအခါ သူ႔ကိုနာ့ေထာငး်ခငး့အာ့်ဖငံး သိႏုိငးသညး သို႔မဟုတး ကၽျႏုးပးအာ့ အသစးေသာအရာ တစးခုခုကို ထုတး 
ေဖား်ပသေသာအခါ နာ့ေထာငး်ခငး့အာ့်ဖငးံ သိႏုိငးသညး၈ ဘုရာ့သခငးကို ေမြ္ားလငးံ်ခငး့ႏြငးံအတူ သူ႔ကိုၾကညးံရနး အလိုရြိ 
သညး၈ 
 

ဘုရာ့သခငးကို ႐ုိေသ်ခငး့ႏြငးံ ကၽျႏုးပး၌ ႏြလုဵ့သာ့ထဲတျငး ဘုရာ့သခငးကို မြနးကနးစျာ အသိအမြတး်ပဳ်ခငး့၌ နညး့လမး့တစးခု 
မြာ ဘုရာ့သခငး ဤီ့စာ့ထာ့သညးံ အရာမ္ာ့ကို တကးၾကျစျာ ရြာေဖျ်ခငး့ႏြငးံ လကးခဵ်ခငး့အာ့်ဖငးံ်ဖစးသညး၈ ။သညး ကၽျႏုးပး၌ 
အခ္ိနး၇ ချနးအာ့ႏြငးံ ပိုငးဆုိငးမႈမ္ာ့၌ အၾကျငး့အက္နးမ္ာ့အာ့ ေပ့အပး်ခငး့မဟုတးဘဲ ကၽျႏုးပး၌ အေကာငး့ဆုဵ့ အရငး့အ်မစးမ္ာ့ 
ကို ေပ့အပးရနး လိုအပးသညး၈ 
 

(က)၈ စိတးႏြလဵု့ ်ပငးဆငး်ခငး့အာ့်ဖငးံ၇ ကၽျႏုးပး၌ ဤီ့စာ့ေပ့မႈမ္ာ့ကုိ ႐ို့သာ့စျာ ခ္ငးံခ္ိနးဆဵု့်ဖတး်ခငး့အာ့်ဖငးံ ဘုရာ့သခငး၌ 
ဘုနး့အာႏုေဘားကုိ နာ့လညးသေဘာေပါကး်ခငး့အာ့်ဖငးံ ဘုရာ့သခငးႏြငးံ စကာ့ေ်ပာဆုိမႈကုိ တုိ့်မငးံေစႏိုငးသညး၈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဆာလဵ ၂့၀ အို့ထာဝရဘုရာ့၇ နဵနကးအခါ အကၽျႏုးပးစကာ့သဵကို ၾကာ့ေတားမူရပါ၌၈ နဵနကးအခါ ကိုယးေတားကို မ္ကး 
ေမြာကး်ပဳ၊ ေ်မားလငးံပါမညး၈ 

ဆာလဵ ၀၄့၄ ထာဝရဘုရာ့ေရြ႕မြာ ်ငိမးဝပးစျာေန၊၇ ကိုယးေတားကို ငံဵလငးံေလာံ၈ မိမိအမႈ၉ ေအာငးတတးေသာသူ၇ မေကာငး့ 
ေသာ အၾကဵအစညးတို႕ကို ်ပီ့စီ့ေသာသူ၌ အေၾကာငး့ေၾကာငးံ စိတးမပူႏြငးံ၈ 

ဆာလဵ ှှ၆့ ှ၁၄ မိုဃး့မလငး့မြီ အကၽျႏုးပးေအားဟစးတတးပါ၌၈ ႏႈတးကပတးေတားကို ေမ္ားလငးံလြ္ကးေနပါ၌၈ 
သုတၱဵ ၀့၂-၃ ထာဝရဘုရာ့ကို စိတးႏြလုဵ့အၾကျငး့မဲံ ကို့စာ့ေလာံ၈ ကိုယးဤာဏးကို အမြီမ်ပဳႏြငးံ၈ သျာ့ေလရာရာ၉ ထာဝရဘု 

ရာ့ကုိ မ္ကးေမြာကး်ပဳေလာံ၈ သုိ႕်ပဳလြ္ငး၇ သငး၌ လမး့ခရီ့တို႕ကို ပဲံ်ပငးေတားမူမညး၈ 
ေဟရြာယ ၂ွ့၁ …နဵနကးအစဤးအတုိငး့ ငါံကို ႏူိ့ေတားမူ၌၈ စာသငးေသာသူကဲံသုိ႕႔ နာ့ေထာငးေစမညးအေၾကာငး့ ငါံနာ့ကုိ 

ႏူိ့ေဆားေတားမူ၌၈ 
မႆဲ ၃့၀ှ-၀၁ ထုိ႕ေၾကာငးံ အဘယးသုိ႕႔ စာ့ေသာကးရအဵံနညး့၇ အဘယးသုိ႕ ဝတးရအဵံနညး့ဟူ၊ မစုိ့ရိမးၾကႏြငးံ၈ ထိုအရာ 

မ္ာ့ကို သာသနာပလူတို႕သညး ရြာေဖျတတးၾက၌၈ ထိုအရာမ္ာ့ကို သငးတို႕သညး အသုဵ့လိုေၾကာငး့ကို ေကာငး့ကငးဘုဵ၉ 
ရြိေတားမူေသာ သငးတို႕အဘသညး သိေတားမူ၌၈ ဘုရာ့သခငး၌ ႏုိငးငဵေတားႏြငးံ ေ်ဖာငးံမတး်ခငး့တရာ့ေတားကို ေရြ႕ဤီ့ 
စျာ ရြာၾကေလာံ၈ ေနာကးမြထိုအရာမ္ာ့ကုိ ထပး၊ေပ့ေတားမူလတဵံ၈ ထ႕ုိေၾကာငးံ နကး်ဖနးအဘုိ႕ မစုိ့ရိမးၾကႏြငးံ၈ နကး်ဖနး 
ေန႕သညး မိမိအဘုိ႕႔ စို့ရိမးလိမးံမညး၈ ယခုေန၉ရြိေသာ မေကာငး့မသငးံေသာ အရာသညး ယခုေနဘုိ႕႔ ေလာကးေပ၌၈ 

လုကာ ှွ့၀၅-၁ဿ ေယ႐ႈသညး တပညးံေတားႏြငးံ ခရီ့သျာ့ၾကစဤး ရျာတစးရျာသို႕ ဝငးေတားမူ၊၇ မာသအမညးရြိေသာ မိနး့မ 
တဤီ့သညး မိမိအိမး၉ ကိုယးေတားကိ ု ဧညးံခဵေလ၌၈ ထိုမိနး့မ၉ မာရိအမညးရြိေသာညီမတေယာကးရြိ၌၈ ထိုမာရိသညး 
ေယ႐ႈ၌ ေ်ခေတားရငး့၉ထုိငး၊ စကာ့ေတားကို နာ့ေထာငးလ္ကးေန၌၈ မာသမူကာ့၇ လုပးေကၽျ့်ခငး့အမႈမ္ာ့၉ စိတး 
ပူပနး်ခငး့ ရြိသ်ဖငးံ အထဵေတားသုိ႕ ခ္ဤး့ကပး၊၇ သခငး၇ ကၽျနးမ၌ညီမသညး ကၽျနးမတစးေယာကးတညး့ လုပးေကၽျ့ေစ်ခငး့ငြါ 
ကၽျနးမကို ပစးထာ့သညးံအရာကို လ္စးလ္ဴေသာစိတး ရြိေတားမူသေလာ၈ သူသညး ကၽျနးမကို ကူညီမညးအေၾကာငး့ အ 
မိနး႕ ရြိေတားမူပါဟု ေလြ္ာကးေသား၇ ေယ႐ႈက၇ မာသ၇ မာသ၇ သငးသညး မ္ာ့စျာေသာအမႈတို႕၉ စို့ရိမး၊ ေႏြာငးံရြကး်ခငး့ကုိ 
ခဵရ၌၈ မာရိမူကာ့၇ ေကာငး့ေသာအဘုိ႕ကုိ ေရျ့ယူ်ပီ၈ ထိုအဘို႕ကို အဘယးသူမြ္ မႏႈတးမယူရာဟု မိနး႕ေတားမူ၌၈ 

ဧဖကး ဿ့ှ၅ ထိုသုိ႕ ခရစးေတားအာ့်ဖငးံ ငါတို႕ႏြစးဤီ့သညး စိတးဝိညာဤး တစးလဵု့တဝတညး့်ဖစး၊၇ ခမညး့ေတားထဵသို႕ တို့ဝငး 
ရမညးံ အချငးံကိုရၾက်ပီ၈ 

ေကာ၀့ဿ-၀ ေ်မၾကီ့ေပ၍မြာရြိေသာ အရာတုိ႕ကိုု စျလဲမး့ေသာစိတး မရြိၾကႏြငးံ၈ အထကးအရာတုိ႕ကုိသာ စိတးစျလဲမး့်ခငး့ 
ရြိၾကေလာံ၈ အေၾကာငး့မူကာ့၇ သငးတို႕သညး ေသေသာသူ်ဖစး၊ သငးတုိ႕အသကးသညး ခရစးေတားႏြငးံအတူ ဘုရာ့သ 
ခငး၉ ဝြကးထာ့လြ္ကးရြိ၌၈ 

 

 ၁-၂ 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

ခ၈ ဆုေတာငး့်ခငး့တျငး ၾကညးညုိ်ခငး့၇ ေက့္ဇူ့ေတားခ္ီ့မျမး့်ခငး့မ္ာ့ ပါဝငးသညး၈  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဂ၈ ဆုေတာငး့်ခငး့တျငး အ်ပစးဝနးခဵ်ခငး့၇ ်ပနးလညးသငးံ်မတး်ခငး့ႏြငးံ အ်ခာ့သူမ္ာ့အာ့ ချငးံလႊတး်ခငး့တို႔ ပါဝငးသညး၈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဆာလဵ ှ၁၂့ဿ-၀ (ဒါဝိတးက) ကိုယးေတားကို ေန႕တိုငး့အစဤး ေကာငး့ၾကီ့ေပ့ပါမညး၈ နာမေတားကုိ ကမာၻအဆကးဆကး 
ခ္ီ့မျမး့ပါမညး၈ ထာဝရဘုရာ့သညး ၾကီ့်မတး၊ အလျနးခ္ီ့မျမး့ဘျျယး ်ဖစးေတားမူ၌၈ ၾကီ့်မတးေတားမူ်ခငး့ကို စစး၊မကုနး 
ႏုိငး၈ 

ဆာလဵ ှ၁၃့ှ-ဿ အိုငါံဝိညာဤး၇ ထာဝရဘုရာ့ကို ခ္ီ့မျမး့ေလာံ၈ ငါသညး အသကးရြငးစဤးအခါ၇ ထာဝရဘုရာ့ကို ခ္ီ့မျမး့ 
မညး၈ ငါ်ဖစးစဤးကာလပတးလဵု့၇ ငါ၌ဘုရာ့သခငးကုိ ေထာမနာသီခ္ငး့ဆုိမညး၈ 

ဒဵေယလ ၃့ှွ အမိနး႕ေတားထုတး၊ တဵဆိပးခတးေၾကာငး့ကို ဒဵေယလသညး ၾကာ့သိေသားလညး့၇ မိမိအိမးသို႕သျာ့၊ ေယ 
ရုုရြလငး်မိဳ႕သုိ႕ မ္ကးႏြာ်ပရာ အထကးခနး့ ်ပတငး့ေပါကးဖျငးံလ္ကးပငး၇ အထကး်ပဳေလံရြိသညးံအတုိငး့၇ တစးေန႕သုဵ့ၾကိမး 
ဒူ့ေထာကးလြ္ကး၇ ဘုရာ့သခငးကို ဆုေတာငး့၊ ဂုဏးေက့္ဇူ့ေတားကုိ ခ္ီ့မျမး့ေလ၌၈ 

ဧဖကး ၂့ှ၆-ဿွ ဆာလဵသီခ္ငး့မြစေသာ ဓမၼသီခ္ငး့အမ္ဳိ့မ္ဳိ့တို႔႕ကို အခ္ငး့ခ္ငး့ ေ်ပာဆုိဘတးရျတး၊၇ ႏူ့ညျတးေသာ စိတးႏြ 
လဵု့ႏြငးံ သခငးဘုရာ့ေရြ႕ေတား၉ က္ဳ့ဧ၊ သီ့ခ္ငး့ဆုိၾကေလာံ၈ 

ဖိလိပၸိ ၁့၃-၄ အဘယးအမႈကိုမြ္ စို့ရိမး်ခငး့မရြိဘဲ အရာရာ၉ ေက့္ဇူ့ေတးကုိ ခ္ီ့မျမး့်ခငး့ႏြငးံတကျ ဆုေတာငး့ပဌနာ ်ပဳ 
ေသာအာ့်ဖငးံ၇ ဘုရာ့သခငးအာ့ ၾကာ့ေလြ္ာကးၾကေလာံ၈ 

ေကာ ၁့ဿ-၁ ဆုေတာငး့ပဌနာ်ပဳ်ခငး့အမႈကို အ်မဲ်ပဳ၊၇ ေက့္ဇူ့ေတားကုိ ခ္ီ့မျမး့လ္ကး ေစာငးံေရြာကးၾကေလာံ၈…  
ှသကး ၂့ှ၃-ှ၅ အစဤးမ်ပတး ဝမး့ေ်မာကး်ခငး့ ရြိၾကေလာံ၈ မ်ခာ့မလပး ဆုေတာငး့ပဌနာ ်ပဳၾကေလာံ၈ အရာရာ၉ ေက့္ 

ဇူ့ေတားကို ခ္ီ့မျမး့ၾကေလာံ၈ အေၾကာငး့မူကာ့၇ သငးတို႕သညး ထိုသုိ႕က္ငးံေစ်ခငး့ငြါ၇ ေယ႐ႈခရစး၉ ဘုရာ့သခငး အလို 
ေတားရြိ၌၈ 

 

ဆာလဵ ၀ဿ့၂ တဖနး အကၽျႏုးပးသညး ကိုယးအ်ပစးကို ေရြ႕ေတား၉ဝနးခ္ပါ၌၈ ်ပဳမိေသာဒုစ႐ိုကးကုိိ ဝြကး၊မထာ့ပါ၈ ငါလျနး 
က္ဴ့ေသာ အရာကို ထာဝရဘုရာ့အာ့ ေဘား်ပေတာငး့ပနးမညးဟု ေ်ပာဆုိေသာအခါ၇ ကိုယးေတားသညး အကၽျႏုးးပး ်ပစး 
မြာ့်ခငး့  အ်ပစးကို လႊတးေတားမူ၌၈ (ဆာလဵ ၃၃့ှ၅ ၾကညးံပါ) 

သုတၱဵ ဿ၅့ှ၀ မိမိအ်ပစးကို ဝြကးထာ့ေသာသူသညး ခ္မး့သာမရ၈ မိမိအ်ပစးကို ေဘား်ပဝနးခ္၊ စျနး႕ပစးေသာသူမူကာ့၇ 
က႐ုဏာေတားကို ခဵရလိမးံမညး၈ 

မႆဲ ၂့ဿ၀-ဿ၁ ထို႕ေၾကာငးံ သငးသညး ပူေဇားသက၎ာကို ယဇးပလႅငးသို႕ ေဆာငးယူခဲံလ္ကး သငး၌ ညီအစးကုိသညး သငး၉ 
အ်ပစးတငးချငးံ တစုဵတခုရြိသညးဟု ေအာကးေမံသတိရလြ္ငး၇ ယဇးပလႅငးေရြ႕မြာ ပူေဇားသက၎ာကို ထာ့၊ သျာ့ေလာံ၈ ညီ 
အစးကုိႏြငးံ သငးံတငးံ်ပီ့မြ ်ပနး၊ပူေဇားသက၎ာကို တငးေလာံ၈ 

မာကု ှှ့ဿ၂ သငးတို႕သညး ဆုေတာငး့ေသာအခါ သူတပါ့၉ အ်ပစးတငးချငးံရြိလြ္ငး၇ သူအ်ပစးကုိလႊတးၾကေလာံ၈ လႊတးလြ္ငး 
ေကာငး့ကငးဘုဵ၉ ရြိေတားမူေသာ သငးတို႕အဘသညး သငးတို႕၌အ်ပစးကို လႊတးေတားမူမညး၈ 

ေရာမ ှဿ့ှ၅ သငးတို႕သညး တတးႏိုငးသမြ္အတိုငး့ လူအေပါငး့တုိ႕ႏြငး အသငးံအတငးံေနၾကေလာံ၈ 
ှေယာ ှ့၆-ှွ မိမိညီအစးကိုကုိ မုနး့လ္ကးပငး၇ ငါသညးအလငး့၉ရြိ၌ဟု ဆိုေသာသူသညး ယခုုတုိငးေအာငး ေမြာငးမုိကး၉ 

ရြိေသ့၌၈  
 

 ၁-၂ 

ေဟ်ဗဲ ၁့ှ၂-ှ၃ ငါတို႕ယဇးပုေရာဟိတးမငး့သညး ငါတို႕ခဵရေသာ ဆငး့ရဲဒုက၏မ္ာ့ေၾကာငးံ မၾကငးနာႏိုငးေသာသူမဟုတး၈ ငါ 
တုိ႕ခဵရသညးနညး့တူ၇ အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ေသာ စုဵစမး့ေႏြာငးံရြကး်ခငး့တုိ႕႔ကို ခဵဘူ့ေသာသူ ်ဖစးေတားမူ၌၈ ထုိ႕ေၾကာငးံ ငါတုိ႕သညး 
သနာ့်ခငး့ကရုဏာကုိ ေတားေလ္ားေသာ မစ်ခငး့ေက့္ဇူ့ေတားကုိ ခဵရမညးအေၾကာငး့၇ ရဲရငးံေသာစိတးႏြငးံ ေက့္ဇူ့ပလႅငး 
ေတားသို႕ တို့ဝငးခ္ဤး့ကပးၾကကုနးအံဵ၈ 

ှေပ ၂့၃-၄ ထုိ႕ေၾကာငးံ၇ ကာလအခ္ိနးတနးလြ္ငး၇ ဘုရာ့သခငးသညး သငးတို႕ကို ခ္ီ့ေ်မာကးေတားမူမညးအေၾကာငး့၇ 
တနးခို့ၾကီ့ေသာ လကးေတားေအာကး၉ ကုိယးံကုိကုိယး ႏြိမးခ္ၾကေလာံ၈ သငးတို႕ကို သတိႏြငးံ ၾကညးံ႐ႈေတားမူေသာ 
ေၾကာငးံ၇ သငးတုိ႕၉ စုိ့ရိမး်ခငး့ အမႈရြိသမြ္တို႕ကုိ ကုိယးေတား၉ အပးႏြဵၾကေလာံ၈ 

 



   

 

ဃ၈ ဆုေတာငး့်ခငး့တျငး ေတာငး့ေလြ္ာကး်ခငး့၇ ကၽျႏုးပး၌ တစးကုိယးေရ လုိအပးခ္ကးမ္ာ့အာ့ ေတာငး့ခဵ်ခငး့မ္ာ့ ပါဝငးသညး၈ 

 

 

 

 

 

 
င၈ ဆုေတာငး့်ခငး့ - “လြ္ိ႕ဝြကးေသာ ေနရာ၉” စစးတိုကး်ခငး့ 

သငးတို႔သညး ဆုေတာငး့ေသာအခါ ဆိတးညဵရာအခနး့သို႔ဝငး၊ တဵခါ့ကို ပတး်ပီ့မြ၇ မထငးရြာ့ေသာ အရပး၉ ရြိေတားမူေသာ သငး 
၌အဘကို ဆုေတာငး့ေလာံ၈ မထငးရြာ့ေသာအရာကို ်မငးေတားမူေသာ သငး၌ အဘသညး အက္ဳိ့ကို ထငးရြာ့စျာ ေပ့ေတား 
မူလတဵံ၈  - မႆ ဲ၃့၃ 

“သငးးတို႔၌ အဘထဵသို႔ တိတးဆိတးေသာ ေနရာ၉ အိပးမကးမကးၾကပါ”ဟု ေယ႐ႈေ်ပာခံဲသညးမဟုတး၇ သို႔ေသား ေယ႐ႈေ်ပာ 
ခဲသံညးမြာ “…မထငးမရြာ့ေသာ အရပး၉ ရြိေတားမူေသာ သငး၌အဘကို ဆုေတာငး့ေလာံ”၈ ဆုေတာငး့်ခငး့ဆိုသညးမြာ အလုိ 
ေတားအတုိငး့ ၾကိဳ့စာ့်ခငး့်ဖစးသညး၈ ကၽျနးေတားတို႔သညး တိတးဆိတးေသာ အခနး့ထဲသို႔ဝငး၊၇ တဵခါ့ကို ပိတး်ပီ့ေနာကး အခကး 
ခဲဆုဵ့ေသာ အရာတစးခုမြာ ဆုေတာငး့ရနး်ဖစးသညး၈ ကၽျနးေတားတုိ႔၌စိတးကို ေကာငး့မျနးေသာ အလုပးအ်ဖစးသို႔ ေရာကးႏုိငး 
ေအာငး လပုးႏုိငးသကဲံသို႔ ပထမဤီ့ဆုဵ့ ကၽျနးေတားတုိ႔ တိုကးခိုကးရမညးံအရာမြာ လြည်းံဖာ့တတးေသာ အေတျ့မ္ာ့်ဖစးသညး၈ သီ့ 
သနး႔းဆုေတာငး့်ခငး့ ်ပဳလုပးရာတျငး အၾကီ့မာ့ဆုဵ့ေသာတိုကးပျတဲစးခုမြာ ကၽျနးေတားတို႔၌ ပ္ငး့ရိ်ငီ့ေငျ႔ဖျယး အေတျ့်ဖစး၊၇ ဣ 
်ပသာနာကုိ ေက္ားလႊာ့ရနး်ဖစးသညး၈ ကၽျနးေတားတို႔၌ အေတျ့မ္ာ့၇ ဆႏၵရြိစျာ အာ႐ဵုစုိကးႏုိငးရနး ဆုေတာငး့်ခငး့ တညး်ငမးမႈတို႔ 
ကို ဆုဵ့မပဲံ်ပငးရနး သငးယူဖို႔လိုအပးသညး၈ 
ဆုေတာငး့်ခငး့အတျကး အထူ့ေရျ့ခ္ယးထာ့ေသာ ေနရာရြိရမညး သို႔ေသား ထိုသုိ႔လုပးေဆာငးရနး စတငးစဤး့စာ့သညးံအခါ ဣ 
လြညးံ်ဖာ့တတးေသာ အေတျ့ေရာဂါ စတငးလာသညး၈ ထိုဆငး်ခငးစရာမ္ာ့မြာ “ဣအရာ ်ပီ့ေ်မာကးေအာငးလုပးဖို႔ရြိသညး၈ ယ 
ေန႔ ကၽျနးေတား လုပးးစရာရြိသညး”ဟု ေ်ပာတတးေလံရြိသညး၈ ေယ႐ႈက “သငးတို႔၌ တဵခါ့ကိုပိတးပါ”ဟု ေ်ပာခံဲသညး၈ တိတးဆိတး 
ေသာအခနး့၉ ဘုရာ့သခငးေရြ႕ေမြာကးတျငး တိတးဆိတးစျာေန်ခငး့ဟု ဆိုရာတျငး ကၽျနးေတားတို႔၌ စိတးခဵစာ့ခ္ကးမ္ာ့ကို တမငး 
တကာပိတးထာ့်ပီ့ သူ႔ကုိ သတိရရနး်ဖစးသညးဟု ဆိုလို်ခငး့်ဖစးသညး၈ ဘုရာ့သခငးသညး မထငးရြာ့ေသာ ေနရာ၉ရြိ၊ “လ္ဳိ႕ 
ဝြကးေသာေနရာမြ” ကၽျနးေတားတို႔ကို ၾကညးံေနသညး၈ ကၽျနးေတားတို႔ကို လူမ္ာ့်မငးသကဲံသို႔ ဘုရာ့သခငးသညး ကၽျနးေတားတို႔ကို 
်မငးသညးမဟုတး၈ သို႔မဟုတး ကၽျနးေတားတို႔သညး ကိုယးံကိုကိုယး ်မငးသကဲံသုိ႔ ဘုရာ့သခငးသညး ကၽျနးေတားတို႔ကို ်မငးသညးမ 
ဟုတး၈ ကၽျနးေတားတို႔သညး လ္ဳိ႕ဝြကးေသာေနရာ၉ အမြနးတကယး ရြိေနပါက ဘုရာ့သခငးကို သဵသယဝငးရနး မ်ဖစးႏုိငးပါ၈ ကၽျနး 
ေတားတို႔သညး အ်ခာ့သူ သို႔မဟုတး အ်ခာ့မညးသညးံ အရာထကးမဆို ကၽျနးေတားတို႔သညး ကိုယးေတားအာ့ ပုိ၊ေသခ္ာလာ 
သညး၈ “လ္ဳိ႕ဝြကးေသာေနရာ၉” ဝငးပါ၈ ထို႔ေနာကး ဘုရာ့သခငးသညး သငး၌ ေန႔စဤးအေ်ခအေန အလယး၉ အ်မဲမြနးကနး 
ေၾကာငး့ သငးေတျ႔လိမးံမညး၈ အရာရာတုိငး့ႏြငးံ ပတးသကး၊ ဘုရာ့သခငးႏြငးံ ဆကးဆဵ်ခငး့အေၾကာငး့ကို က္ငးံသုဵ့ပါ၈ သငး၌ အ 
သကးတာ တဵခါ့ကို အ်ပညးံအဝ ဖျငးံရနးႏြငးံ အသစးေသာ ေန႔ရကးတိုငး့၌ ပထမဤီ့ဆုဵ့ ေလြ္ာကးလြမး့ေနသညးံ အခ္ိနးမြစ၊ ဘု 
ရာ့သခငးအာ့ ဝငးေရာကးရနး သငးယူေန်ခငး့ မဟုတးလြ္ငး၇ သငးသညး တစးေန႔လုဵ့ မြာ့ယျငး့သညးံအဆငးံတျငး အလုပးလုပး 
ပါလိမးံမညး၈ သို႔ေသား သငးသညး သူ၌ အသကးတာတခါ့ကို အ်ပညးအဝဖျငးံ်ပီ့ “လ္ဳိ႕ဝြကးေနရာတျငးရြိေသာ သငး၌ အဘထဵ 
ဆုေတာငး့ပါက” သငး၌ အသကးတာ၉ လူသိမ္ာ့ေသာ အရာမ္ာ့ကို ဘုရာ့သခငး၌ မ္ကးေမြာကးေတား၌ တညး်မဲေသာ တဵ 
ဆိပးခတး်ခငး့်ဖငးံ၇ တညး်မဲေသာ အမြတးအသာ့်ဖငးံ မြတးသာ့လိမးံမညး၈  

(Oswald Chambers ေရ့သာ့သညးံ (သူ၌ အ်မငးံဆဵု့အတျကး ကၽျႏုးပး၌ အစျမး့ကုနး) စာအုပးမြာ ကုိ့ကာ့်ခငး့်ဖစးသညး၈ - ၾသဂုတးဿ၀ @ ှ၆၀၂ Dodd 
mead & Co., Oswald Chambers Publications Assn., Ltd, 1963 @ သကးးတမး့တုိ့်ခငး့၈ Discovery House Publishers, Box 3566, Grand Rapids 

MI 49501 ၌ ချငးံ်ပဳခ္ကး်ဖငးံ အသဵု့်ပဳသညး၈ မူပိုငးချငးံရယူ်ပီ့) 

သုတၱဵ ဿ့၃ အေၾကာငး့မူကာ့၇ ထာဝရဘုရာ့သညး ပညာကုိေပ့ေတားမူတတး၌၈ နာ့လညးႏိုငးေသာဤာဏးသညး ႏႈတးကပတး 
ေတား အာ့်ဖငးံသာ ်ဖစးတတး၌၈  

မႆဲ ၃့၂-၅ …သငးသညး ဆုေတာငး့ေသာအခါ ဆိတးညဵရာအခနး့သုိ႕ဝငး၊ တဵခါ့ကိုပိတး်ပီ့မြ၇ မထငးရြာ့ေသာအရပး၉ ရြိိ 
ေတားမူေသာ သငး၌အဘကို ဆုေတာငး့ေလာံ၈ မထငးရြာ့ေသာအရာကို ်မငးေတားမူေသာ သငး၌အဘသညး အက္ဳိ့ 
ကို ထငးရြာ့စျာ ေပ့ေတားမူလတဵံ၈ …အေၾကာငး့မူကာ့၇ သငးတုိ႕အလိုရြိသမြ္တိုကို သငးတို႕မေတာငး့မြီ သငးတို႕အဘ 
သိေတားမူ၌၈… 

မႆဲ ၃့ဿ၂-၀၁ …ဘုရာ့သခငး၌ ႏုိငးငဵေတားႏြငးံ ေ်ဖာကးမတး်ခငး့တရာ့ေတားကို ေရြ႕ဤီ့စျာ ရြာၾကေလာံ၈ ေနာကးမြ ထုိ 
အရာမ္ာ့ကုိ ထပး၊ေပ့ေတားမူလတဵံ၈ 

ယာကုတး ှ့၂ သငးတို႕တျငး တစးစုဵတစးေယာကးေသာသူသညး ပညာကုိလိုလြ္ငး၇ ကဲံရ႕ဲ်ပစးတငး်ခငး့ကို ်ပဳေတားမမူဘဲ၇ ခပး 
သိမး့ေသာ သူတို႕အာ့ ေစတနာစိတးႏြငးံ ေပ့သနာ့ေတားမူေသာ ဘုရာ့သခငးကို ေတာငး့ေစ၈ ေတာငး့လြ္ငးရလိမးံမညး၈ 

 

 ၁-၂ 



   

 

အၾကဵ်ပဳခ္ကး- ဘုရာ့သခငးႏြငးံ တစးကုိယးတညး့ ေတျ႔ဆဵုေသာအခါ အာ႐ဵုပ္ဵ႔လျငးံစရာ နညး့ပါ့ေစရနး၇ ေနာကးေနာငးတျငး လုပး        
    ေဆာငးရနး စဤး့စာ့ထာ့သညးံအရာမ္ာ့ကုိ ေရ့ခ္ႏိုငးရနး မြတးစုစာအုပးကုိ လျယးကူစျာထာ့ပါ၈ 

 

 

စ၈ ဆုေတာငး့်ခငး့တျငး ၾကာ့ဝငးဆုေတာငး့ေပ့်ခငး့ (ကုိယးစာ့ဆုေတာငး့်ခငး့)၇ အ်ခာ့သူမ္ာ့၌ လုိအပးခ္ကးမ္ာ့ ေတာငး့ဆုိ  
ခ္ကးမ္ာ့အတျကး ဆုေတာငး့ေပ့်ခငး့တို႔ပါဝငးသညး၈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဆ၈ ဆုေတာငး့်ခငး့သညး မညးသညးံအခ္ိနးတျငးမဆို အ်မဲတမး့ ဆုေတာငး့်ခငး့်ဖစးေသားလညး့ တတးႏိုငးသမြ္ ေန႔ရကးတိုငး့တျငး 
အထူ့ဆုေတာငး့်ခငး့အခ္ိနး ထာ့ရြိသငးံသညး၈ ကၽျနးေတားသညး သငးံေတားေသာ အခ္ိနးႏြငးံ ေနရာမ္ာ့အတျကး ဘုရာ့သခငး၌ 
လမး့်ပမႈကုိ ရြာေသာအခါ ဘုရာ့သခငး၌ ႏြစးသကးေတားမူသညး၈ 

 

 

 

 

 

 

 

ှသကး ၂့ှ၄ကုိ မြတးထာ့ပါ၈ “စဤးဆကးမ်ပတး ဆုေတာငး့်ခငး့သညး မညးသညးံ အေႏြာငးံအယြကးမြ မရြိဘဲ ဝငးေရာကးႏုိငးသညးံ 
ဆုေတာငး့ခ္ကးမဟုတးဘဲ ်ဖစးႏိုငးသညးံအခါတုိငး့ ဆုေတာငး့်ခငး့်ဖစးသညး၈ ေန႔စဤးအသကးရြငး်ခငး့ အလယး၉ အာ႐ဵုစူ့စိုကးမႈ မ 
ၾကာခဏ ပ္ကးဆီ့ေနေသားလညး့ ဘုရာ့သခငးႏြငးံ အစဤးအ်မဲ မိတးသဟာယဖျ႔ဲ်ခငး့ တတးႏုိငးသမြ္ရြိရနး ရြငးေပါလု ေ်ပာထာ့ 
သညး”၈ (Walvoord, John F., ႏြငးံ Zuck, Roy B, အသိပညာအနကးဖျငးံက္မး့၇ ( Wheation, Illions, scripture press publication, Inc.) ှ၆၅၀, 
ှ၆၅၂). 

ဇ၈  ေန႔စဤးချနးအာ့ (စကးတငးဘာ ှ၆၇ ဿွွ၁) 
ဘုရာ့သခငးအာ့ အသိေပ့်ခငး့ 

ဘုရာ့သခငး မသိေသ့ေသာအရာ တစးစဵုတစးခုကို ကၽျနးေတားတို႔ မေ်ပာႏိုငးပါ၈ ကၽျနးေတားတို႔ ဆုေတာငး့ေသာအခါ သူသညး 
အ ရာရာကုိ သိႏြငးံ်ပီ့ေသာ အရာမ္ာ့ကို စကာ့လုဵ့်ဖငးံသာ ကၽျနးေတားတို႔ ထညးံသျငး့ေ်ပာဆို်ခငး့်ဖစးသညး၈ 
 

ဿေကာ ှ့၅-ှှ …အသကးမလျတးႏုိငးဟု ထငးရ၊၇ …ထိုဘုရာ့သခငးသညး ငါတို႕ကို ထိုမြ္ေလာကးၾကီ့စျာေသာ ေသေဘ့ 
မြ ကယးလႊတးေတားမူ်ပီ၈ ယခု၉လညး့ ကယးလႊတးေတားမူေသ့၌၈ သငးတုိ႕သညး ကူညီ၊ ငါတုိ႕အဘို႕ ဆုေတာငး့လြ္ငး၇ 
ေနာကး၉လညး့ ကယးလႊတးေတားမူလတဵံဟု ငါတုိ႕သညး ယုဵၾကညးေ်မားလငးံ်ခငး့ရြိ၌၈ ထိုသု႕ိ်ဖစးလြ္ငး အမ္ာ့ေသာသူတုိ႕ 
သညး ကူညီေသာအာ့်ဖငးံ ငါတုိ႕၉ေရာကးေသာ ဆုေက့္ဇူ့ကို အမ္ာ့ေသာသူတို႕သညးေထာကး၊ ငါတုိ႕အတျကး ေက့္ 
ဇူ့ေတားကို ခ္ီ့မျမး့ၾကလိမးံမညး၈ 

ဧဖကး ၃့ှ၅-ဿွ ကာလအစဤး စိတးႏြလုဵ့ပါလြ္ကး ဆုေတာငး့ပဌနာ ်ပဳ်ခငး့အမ္ဳိ့မ္ဳိ့တုိ႕်ဖငးံ ဆုေတာငး့ၾကေလာံ၈ ထိုသုိ႕ဆု 
ေတာငး့်ခငး့ငြါ အာ့မေလ္ာံဘဲလြ္ကး၇ ငါမြစ၊ သနးရြငး့သူအေပါငး့တုိ႕အဘို႕ ဆုေတာငး့လြ္ကး ေစာငးံေ႐ြာကးၾကေလာံ၈ 
ငါသညး ဧဝဵေဂလိတရာ့ေၾကာငးံ သဵၾကိဳ့ႏြငးံ ခ္ီေႏြာငး်ခငး့ကိုခဵလ္ကး၇ သဵတမနးအမႈကို ်ပဳရသညး်ဖစး၊၇ ထိုတရာ့၌ နကး 
နဲေသာအရာကို ေဘား်ပ်ခငး့ငြါ ငါသညးႏႈတးကို ရဲရငးံစျာ ဖျငးံလြစး်ခငး့အချငးံ ရြိမညးအေၾကာငး့ကို။၇ ထိုတရာ့ကို ေဟာ 
ေ်ပာ အပးသညးႏြငးံအညီ၇ ရဲရငးံစျာေဟာေ်ပာမညး အေၾကာငး့ကို။၇ ငါံအဘို႕လညး့ ဆုေတာငး့ၾကေလာံ၈ 

ေကာ ၁့ှဿ  သငးတို႕အထဲက်ဖစးေသာ ခရစးေတား၌ ကၽျနးပးသညး သငးတို႕ကို ႏႈတးဆကး၌၈ သငးတို႕သညး စုဵလငးလြ္ကး၇ 
ဘုရာ့သခငး၌ အလိုေတားကို အကုနးအစငးေလံက္ငးံလ္ကး တညးၾကညးမညးအေၾကာငး့ သူသညး သငးတို႕အဘုိ႕႔ ကာလ 
အစဤးး ၾကိဳ့စာ့၊ ဆုေတာငး့တတး၌၈ 

ဆာလဵ ၂၂့ှ၄ ညဤီ့အခ္ိနး၇ နဵနကးအခ္ိနး၇ မျနး့တညးံအခ္ိနးတုိ႕႔၉ ငါသညး ညညး့တျာ့်မညးတမး့၊၇ သူ၌အသဵကို  ၾကာ့ 
ေတားမူမညး၈ 

ဆာလဵ ှှ၆့၃ဿ တရာ့သ်ဖငးံ စီရငးေတားမူခ္ကးတို႕ကိုေထာကး၊၇ ဂုဏးေတားကိုခ္ီ့မျမး့်ခငး့ငြါ၇ သနး့ေခါငးအခ္ိနး၉ အ 
ကၽျႏုးပးထတတးပါ၌၈ 

ဆာလဵ ှှ၆့ှ၃၁ ေ်ဖာငးံမတးစျာ စီရငးေတားမူခ္ကးမ္ာ့ေၾကာငးံ၇ ကိုယးေတားကို တရကးလြ္ငး ခုႏြစးၾကိမး ခ္ီ့မျမး့တတးပါ၌၈ 
ဒဵ ၃့ှွ …ဒဵေယလသညး …မိမိအိမးသို႕သျာ့၊ ေယရုု႐ြလငး်မိဳ႕သုိ႕ မ္ကးႏြာ်ပဳရာ အထကးခနး့်ပတငး့ေပါကး ပျငးံလ္ကးပငး၇ 

အထကး်ပဳေလံရြိသညးံအတုိငး့၇ တစးေန႕သဵု့ၾကိမး ဘုရာ့သခငးကို ဆုေတာငး့၊ ဂုဏးေက့္ဇူ့ေတားကို ခ္ီ့မျမး့ေလ၌၈ 
ေရာမ ှဿ့ှဿ ေ်မားလငးံလ္ကး ဝမး့ေ်မာကးၾကေလာံ၈ ဆငး့ရဲဒုက၏ေရာကးေသာအခါ သညး့ခဵၾကေလာံ၈ ဆုေတာငး့ပဌနာ 

်ပဳ်ခငး့အမႈကို အ်မဲ်ပဳၾကေလာံ၈ 
ှသကး ၂့ှ၄ မ်ခာ့မလပး ဆုေတာငး့ပဌနာ ်ပဳၾကေလာံ၈ 

 ၁-၂ 



   

 

။သညး ဆုေတာငး့်ခငး့သညး မလိုအပးေသာအရာ မဟုတးပါ၈ ထိုအစာ့ ဆုေတာငး့ရနး ကၽျနးေတားတို႔ကို ချနးအာ့ေပ့်ခငး့ ်ဖစး 
သညး၈ ကၽျနးေတားတို႔ကို သိေသာသူႏြငးံ ကၽျနးေတားတို႔ အေ်ခအေနကို သိေသာသူႏြငးံ အ်ပညးံအဝ သိေသာသူႏြငးံ စကာ့ေ်ပာ 
်ခငး့သညး စိတးသကးသာမႈ ရေစသညး၈ ဘုရာ့သခငး၌ တုနး႔်ပနးမႈသညး ကၽျနးေတားတို႔ေပ့ေသာ သတငး့အခ္ကးအလကးမြ မ 
ဟုတးဘဲ ကၽျနးေတားတို႔၌ အေ်ခအေနအာ့လုဵ့သညး သူ၌်ပညးံစုဵေသာ အသိပညာေၾကာငးံ ်ဖစးေပ၍လာသညးကို သိရ်ခငး့က 
စိတးသကးသာရာ ရေစသညး၈ ကၽျနးေတားတို႔ ထမး့ေနသညးံအာ့လုဵ့၇ အတိတး၇ ယခုမ္ကးေမြာကး၇ အနာဂတး အေ်ခအေနအာ့ 
လုဵ့ကို ဘုရာ့သခငးသိသညး၈ 
 

မႆဲ ၃့၅တျငး ေယ႐ႈက “သငးတို႔အာ့ သိေတားမူ၌”ဟု ေ်ပာခဲံသညး၈ ကၽျနးေတားတို႔၌ အေတျ့မ္ာ့၇ ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ 
ကၽျနးေတားတို႔၌ဆႏၵကို ဘုရာ့သခငးသိသညး၈ ဘုရာ့သခငးသညး ကၽျနးေတားတို႔၌ နညး့လမး့ႏြငးံ အကၽျမး့တဝငး ရြိသူ်ဖစးသညး၈ 
(ဆာ လဵ ှ၀၆့၀) ကၽျနးေတားတို႔ စိတးႏြလုဵ့၌ ဝမး့နညး့ပူေဆျ့မႈ၇ အ်မဲတမး့စိတးပ္ကး အာ့ေလ္ာံ်ခငး့၇ ကၽျနးေတားတို႔၌ စိတးဝိ 
ညာဤးကို တိုကးခိုကးေနေသာ အတျငး့ႏြငးံအ်ပငးရြိ ရနးသူမ္ာ့ကို ဘုရာ့သခငးသိသညး၈ 
 

ထို႔ေၾကာငးံ ကၽျနးေတားတို႔သညး အခ္ိနးကို ဆုဵ့်ဖတးရနးႏြငးံ ဆငး့ရဲဒုက၏ထဲမြ သုိ႔မဟုတး ေဘ့အႏၱရာယးမြ ကယးလျတးရနး ၾကိဳတငး 
ေဟာကိနး့ ထုတးႏုိငးပါသလာ့၈ ကၽျနးေတားတို႔၌ လမး့စဤးသညး ကၽျနးေတားတို႔၌ စိတးဝိညာဤးကို သာ၊ တို့တတးေစႏုိငး ပါသ 
လာ့၈ မတို့တတးေစႏုိငးပါ၈ ဘုရာ့သခငးကို အလ္ငးမသျနးသငးႏုိငးပါ၈ ကၽျနးေတားတို႔ကို ဘုနး့အသေရေတားသုိ႔ ပို႔ေဆာငး်ခငး့ငြါ 
ဘုရာ့သခငးသာလြ္ငး သိေသာသူ်ဖစးသညး၈ ်ဖစးႏုိငးသမြ္ေသာ လမး့ေၾကာငး့မ္ာ့ထမဲြ ဘုရာ့သခငးသညး အေကာငး့ဆုဵ့ကို ေရျ့ 
ခ္ယး၊၇ ကၽျနးေတားတို႔သညး မညးသူမညးဝါ ်ဖစးေၾကာငး့ႏြငးံ အသငးံေတားဆုဵ့ လမး့ေၾကာငး့ကို ကၽျနးေတားတို႔အတျကး ဘုရာ့ 
သခငး သိုဝြကးထာ့ေပ့သညး၈  
ကၽျနးေတားတို႔သညး ဘုရာ့သခငးကို အသိပညာ မသငးၾကာ့ေပ့ႏုိငးပါ၈ သို႔ေသား ကၽျနးေတားတို႔သညး ဘုရာ့သခငးကိုခ္စး၊ ယုဵ 
ၾကညးစိတးခ္ႏိုငးသညး၈ ထိုအရာမ္ာ့ကိုသာ ဘုရာ့သခငးသညး ကၽျနးေတားတို႔အာ့ ေတာငး့ဆုိသညး၈ - David Roper  
 

ကၽျႏုးပးအတျကး ဘုရာ့သခငး ေရျ့ခ္ယးေပ့မညးံ အေ်ဖသညး အေကာငး့ဆုဵ့်ဖစးလိမးံမညး၈ ထို႔ေၾကာငးံ ကၽျနးေတားသညး 
အစဤးအ်မဲ ေက့္ဇူ့တငး၊ ဘုရာ့သခငး၌ ေကာငး့်မတး်ခငး့၉ ်ငိမးဝပးစျာ ေနပါသညး၈ - D.De Haan  

 
ဘုရာ့သခငးသညး အစမြအဆဵု့ထိတုိငး သိေသာေၾကာငးံ အရာခပးသိမး့အတျကး သူ႔ကုိ ယဵုၾကညးစိတးခ္ႏိုငးသညး၈ 
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၁၈ ဆုေတာငး့်ခငး့၇ က္မး့စာေလံလာ်ခငး့၇ တာဝနးဝတၱရာ့ရြိ်ခငး့ႏြငးံ အာ့ေပ့်ခငး့အတျကး ယဵုၾကညးသူမ္ာ့ႏြငးံ အတူတကျ ပဵုမြနး 
စုေဝ့်ခငး့ကုိ ကၽျနးေတား ဤီ့စာ့ေပ့ ်ပဳလုပးရမညး၈ 

ဘုရာ့သခငးအာ့ ကၽျနးေတားဆုေတာငး့ေသာအခါ သူသညး အသငး့ေတား၉ အ်ခာ့သူမ္ာ့အာ့ အေစခဵႏုိငးရနး ကၽျႏုးပးကို အသိ 
အမြတး်ပဳ၊ အ်ခာ့ယုဵၾကညးသူမ္ာ့ႏြငးံ မိတးသဟာယဖျ႔ဲ်ခငး့တျငး ပါဝငးေစသညးသာမက ဆကးလကးသငးယူရနးႏြငးံ သငးယူ်ခငး့ 
အာ့်ဖငးံ ၾကီ့ထျာ့လာ်ခငး့၇ ဆုေတာငး့်ခငး့ႏြငးံ အတူတကျ ဝတး်ပဳကို့ကျယးရနး ကၽျနးေတားလိုအပးသညး၈  

 

 

 

 

 

 

 

 

မႆဲ ှ၅့ဿွ အေၾကာငး့မူကာ့၇ အၾကငးအရပး၉ လူႏြစးဤီ့ သဵု့ဤီ့တုိ႕သညး ငါ၌နာမကုိေထာကး၊ စညး့ေဝ့ၾက၌၇ ထိုအရပး၉ 
သူတို႕အလယးမြာ ငါရြိသညးဟု မိနး႕ေတားမူ၌၈ 

တမနး ဿ့၁ဿ ထုိသူမ္ာ့သညး တမနးေတားတုိ႕၌ ဆုဵ့မၾသဝါဒကုိခဵ်ခငး့၇ အေပါငး့အသငး့ဖဲျ်ခငး့၇ မုနး႕ကုိဖံဲ်ခငး့၇ ပဌနာ်ပဳ်ခငး့ 
တုိ႕ကုိ အ်မဲေဆာငးရျကး၊ ေနၾက၌၈  

ေဟ်ဗဲ ှွ့ဿ၁-ဿ၂ ထိုမြတပါ့၇ ေမတၱာစိတးရြိေစ်ခငး့ငြါ။၇ ေကာငး့ေသာအက္ငးံကို က္ငးံေစ်ခငး့ငြါ။၇ တိုကးတျနး့ႏႈိ့ေဆား 
ရေသာ အချငးံကိုရြာ၊၇ အခ္ငး့ခ္ငး့ တေယာကးကိုတေယာကး ေထာကးစာ့ၾကညးံ႐ႈၾကကုနးအဵံ၈ လူအခ္ဳိ႕တုိ႕၌ ထဵု့စဵရြိ 
သညးအတိုငး့၇ အခ္ငး့ခ္ငး့ စညး့ေဝ့်ခငး့အမႈကုိ မေရြာငးမလႊဲၾကႏြငးံ၈ အခ္ငး့ခ္ငး့တုိ႕ကုိ တုိကးတျနး့ႏႈိ့ေဆားၾကေလာံ၈ 
ကာလအခ္ိနး ေရာကးလုနီ့သညးကို ေထာကးသ်ဖငးံ၇ သာ၊ၾကိဳ့စာ့ၾကေလာံ၈ 

တမနး ှ၃့၂ ထိုသုိ႕႔ အသငး့ေတားတို႕သညး ယဵုၾကညး်ခငး့၉ တညးၾကညး်မဲ်မဵသညး်ဖစး၊၇  
   အေရအတျကးအာ့်ဖငးံ တေန႕ထကးတေန႕ တို့ပျါ့မ္ာ့်ပာ့ၾက၌၈ 

 ၁-၂ 



   

 

နိဂဵု့- ဘုရာ့သခငးကုိ ကၽျနးေတား ယဵုၾကညးအာ့ကုိ့၊ နညး့လမး့ေပ၍လာမညးံ အခ္ိနးိိမ္ဳိ့ ေရာကးမလာသညးံအခါ သူသညး ကၽျႏုးပး 

၌ အေကာငး့ဆဵု့ အက္ဳိ့အတျကးသာ ်ပဳမူေဆာငးရျကးမညးကုိသိ၊ ဘုရာ့သခငး၌ ေမတၱာေတားကုိ အစဤးအ်မဲ စိတးခ္ႏိုငးသညး၈ 
ဘုရာ့သခငးသညး ထုိသို႔ လုပးေဆာငး်ခငး့ မ်ပဳလြ္ငး သူ၌ ဝိေသသလက၏ဏာႏြငးံ ဆနး႔က္ငးမညး်ဖစးသညး၈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
အကၽျႏုးပးသညး ကိုယးေတားထဵ အစဤးရြိ၊၇ အကၽျႏုးပး၌ လကၤ္ာလကးကို ဆျကဲိုငးေတားမူ၌၈ ေနာကးတဖနး ဘုနး့အသေရ၉ သိမး့ 
ယူေတားမူမညး၈ ကုိယးေတားမြတပါ့၇ ေကာငး့ကငးဘဵုမြာ အကၽျႏုးပး၉ အဘယးသူရြိပါသနညး့၈ ကုိယးေတားကုိ အလုိရြိ သညးႏြငးံအမြ္ 
ေ်မၾကီ့ေပ၍မြာ အကၽျႏးုပးသညး အဘယးအလုိ ရြိပါသနညး့၈ အကၽျႏုးပး၌ အသာ့ႏြငးံႏြလုဵ့သညး ပ္ကးၾကပါ၌၈ သုိ႔ေသားလညး့ ဘု 
ရာ့သခငးသညး အကၽျႏးုပးႏြလုဵ့၌ အစျမး့့သတၱိ၇ အကၽျႏုးပးအစဤးအ်မဲ ခဵစာ့ရာဘို႔ ်ဖစးေတားမူ၌၈             (ဆာလဵ ၄၀့ဿ၀-ဿ၃) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဆာလဵ ၀၁့ှ၂ ထာဝရဘုရာ့သညး ေ်ဖာငးံမတးေသာသူတုိ႕ကို ၾကညးံ႐ႈေတားမူ၌၈ သူတို႕ ေအားဟစးသဵကုိလညး့ နာ့ေထာငး 
ေတားမူ၌၈ 

ဆာလဵ ၀၄့၁-၂ ထာဝရဘုရာ့၉ ေမျ႕ေလ္ား်ခငး့ရြိေလာံ၈ သုိ႕်ပဳလြ္ငး စိတးႏြလဵု့အလုိ ်ပညးံစဵုရေသာအချငးံကုိ ေပ့ေတားမူမညး၈ 
ကုိယးအမႈအရာကုိ ထာဝရဘုရာ့၉ အပးေလာံ၈ ကိုယးေတားကို ကုိ့စာ့ေလာံ၈ 

ဆာလဵ ၅၃့၂ အို့ထာဝရဘုရာ့၇ ကိုယးေတားသညး ေကာငး့ေသာသေဘာ၇ သညး့ခဵတတးေသာသေဘာႏြငးံ ်ပညးံစဵု၊၇ ကိုယး 
ေတားကို ပဌနာ်ပဳေသာသူ အေပါငး့တို႕အာ့ က႐ုဏာေတားၾကျယးဝပါ၌၈ 

ဆာလဵ ှ၁၂့ှ၅-ှ၆ ထာဝရဘုရာ့သညး ပဌနာ်ပဳေသာသူအေပါငး့၇ သစၥာႏြငးံတကျ ပဌနာ်ပဳေသာသူ အေပါငး့တို႕၌ အနီ့ 
အပါ့၉ ရြိေတားမူ၌၈ ေၾကာကးရျဵ႔႕ေသာသူတို႕၌ အလိုကို ်ပညးံစုဵေစေတားမူ၌၈ ထိုသူတို႕၌ ေအားဟစး်ခငး့ကိုၾကာ့၊ 
ကယးတငးေတားမူ၌၈ 

ေယရမိ ှွ့ဿ၀ အိုထာဝရဘုရာ့၇ လူသညး မိမိသျာ့ရာလမး့ကို အစို့မရ၈ သျာ့စဤးအခါ မိမိေ်ခရာတို႕ကို မစီရငးတတးသညး 
ကို အကၽျႏုးပးသိပါ၌၈ 

ှေယာ ၂့ှ၁-ှ၂ ငါတို႕သညး ဘုရာ့သခငး အထဵေတား၉ ရဲရငးံ်ခငး့အေၾကာငး့ဟူမူကာ့၇ ငါတို႕သညး အလိုေတားႏြငးံအညီ 
တစုဵတခုေသာ ဆုကိုေတာငး့လြ္ငး၇ ဘုရာ့သခငးသညး နာ့ေထာငးေတားမူ၌၈ ဆုေတာငး့သမြ္ေသာ စကာ့တုိ႕ကို နာ့ 
ေထာငးေတားမူသညးကို ငါတုိ႕သိလြ္ငး၇ အထဵေတား၉ ေတာငး့ေသာဆုတို႕ကို ရမညးဟု သိရၾက၌၈ 
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ကယးတငး်ခငး့၌ သေဘာတရာ့မ္ာ့ 
 

႐ုပးပိုငး့ဆိုငးရာ ေမျ့ဖျာ့်ခငး့ကဲံသို႔ ဝိညာဤးပိုငး့ဆိုငးရာ ေမျ့ဖျာ့်ခငး့သညးလညး့ ဘဝအသကးတာသစးသို႔ ဝငးေရာကး်ခငး့်ဖစး 
သညး၈ ဣသငးခနး့စာ၌ ရညးရျယးခ္ကးမြာ ယုဵၾကညးသူတစးဤီ့ ေ်ပာငး့လဲလာေသာအခါ ်ဖစးပ္ကးေသာအရာ အခ္ဳိ႕ကို ရြငး့်ပရနး 
်ဖစးသညး၈ သိသာထငးရြာ့သညးံ ်ဖညးံစျကးႏုိငးေသာ အ်ခာ့သေဘာတရာ့မ္ာ့ႏြငးံ အမြနးတရာ့မ္ာ့ ရြိပါသညး၈ 
 

ှ၈ သနာ့်ခငး့ ဂ႐ုဏာႏြငးံ ေက့္ဇူ့ေတား 
“သနာ့်ခငး့ဂ႐ုဏာ” = ကၽျနးေတားႏြငးံ ထိုကးတနးေသာအရာကို မေပ့ေသာအခါ 
“ေက့္ဇူ့ေတား”       = ကၽျနးေတားႏြငးံ မထိုကးတနးေသာ အရာကို ေပ့ေသာအခါ 
 

အရြိနး်မငးံ လကးမြတး၌ ပဵုဤပမာ - 
“ေကာငး့ေသာကဵၾကမၼာ”- သငးသညး အဖမး့မခဵရလြ္ငး 
“တရာ့မြ္တမႈ” - သငးသညး အဖမး့ခဵရေသားလညး့ လကးမြတးေပ့ခဲံလြ္ငး 
“သနာ့်ခငး့ ဂ႐ုဏာ” - သငးသညး အဖမး့ခဵရေသားလညး့ လကးမြတးမေပ့ခဲံလြ္ငး 
“ေက့္ဇူ့ေတား” - သငးသညး အဖမး့ခဵရ၊ လကးမြတးေပ့ခဲံေသားလညး့ ်ပစးဒဏးအတျကး အရာရြိက ေပ့ခဲံသညး၈ 
 

ဿ၈ တမနးေတား ရြငးေပါလုက ကၽျနးေတားသညး ဘုရာ့သခငး မကယးတငးမြီ မညးသို႔ေသာသူ်ဖစး၊၇ ဘုရာ့သခငးသညး ကၽျႏုးပးအ 
တျကး မညးသညးံအရာ လုပးေဆာငးေပ့သညးကုိ ေဖား်ပခံဲသညး၈ (ေဝါဟာရမ္ာ့ကုိ လုိအပးသလုိ ေဆျ့ေႏျ့ပါ)၈ 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မြတးခ္ကး၈ ဘုရာ့သခငးသညး ကၽျနးေတားတို႔ကို “ေကျ့ေကျ့ေကာကးေကာကး”တရာ့မစီရငးပါ၈ ကၽျနးေတားတို႔သညး အ်ခာ့သူမ္ာ့ 
နြငးံ ႏႈိုငး့ယြဤးလြ္ငး မိမိကိုယးကို အကဲ်ဖတးရနး ၾကိဳ့စာ့ေလံရြိ်ပီ့၇ ဘုရာ့သခငးသညး ကၽျနးေတားတို႔ကို သူႏြငးံႏႈိငး့ယြဤးသညး၈ 

ေရာမ ၀့ှွ-ှဿ က္မး့စာလာသညးကာ့၇ ေ်ဖာငးံမတးေသာသူမရြိ၇ တေယာကးမြ္မရြိ၈ နာ့လညးေသာသူမရြိ၇ ဘုရာ့သခငးကုိ 
ရြာေသာသူမရြိ၈ လူအေပါငး့တို႕သညး လမး့လျၾဲက်ပီ၈ တညီတညျတးတညး့ အသုဵ့မရေသာသူ ်ဖစးၾက်ပီ၇ ေကာငး့ေသာ 
အက္ငးံကုိ က္ငးံေသာသူမရြိ၇ တေယာကးမြ္မရြိ၈ 

ေရာမ ၂့၃-ှွ ငါတုိ႕သညး အက္ဳိ့နညး့ ရြိစဤးတျငး အခ္ိနးတနးမြ ခရစးေတားသညး မတရာ့ေသာ သူတို႕အတျကးေၾကာငးံ အ 
ေသခဵေတားမူ၌၈ …ငါတို႕သညး အ်ပစးရြိစဤးပငး၇ ခရစးေတားသညး ငါတုိ႕အတျကးေၾကာငးံ အေသခဵေတားမူသညး်ဖစး၊၇ ဘ ု
ရာ့သခငးသညး ငါတို႕ကို အဘယးမြ္ေလာကး ခ္စးေတားမူသညးကို ငါတို႕အာ့ ထငးရြာ့စျာ ်ပေတားမူ၌၈ သုိ႕်ဖစး၊ ယခု 
တျငး အေသျ့ေတားအာ့်ဖငးံ ေ်ဖာငးံမတးရာသို႕ ေရာကး်ပီ့မြ၇ ထိုသခငးအာ့်ဖငးံ အ်ပစးငရဲမြ ကယးခၽျတးေတားမူ်ခငး့သို႕ 
ေရာကးမညးဟု သာ၊ေ်မားလငးံစရာရြိ၌၈ အေၾကာငး့မူကာ့၇ ရနးသူ်ဖစးလ္ကးပငး ဘုရာ့သခငး၌သာ့ေတား အေသခဵ 
ေတားမူ်ခငး့အာ့်ဖငးံ၇ ငါတုိ႕သညး ဘုရာ့သခငးႏြငးံ မိသဟာယဖျဲ႕်ခငး့ ေက့္ဇူ့ေတားကို ခဵရသညးမြနးလြ္ငး၇ မိသဟာယဖျဲ႕ 
်ပီ့မြ၇ အသကးေတားအာ့်ဖငးံ ကယးတငးေတားမူ်ခငး့သုိ႕႔ ေရာကးမညးဟု သာ၊ ေ်မားလငးံစရာရြိ၌၈ 

ဧဖကး ဿ့ှ-၆ သငးတို႕သညး အထကးက ေလာကီတရာ့သုိ႕လုိကး၊ အာကာသေကာငး့ကငး၌တနးခို့ကို အစို့ရေသာ မငး့ 
တညး့ဟူေသာ ်ငငး့ဆနးေသာသူတုိ႕၉ ်ပဳ်ပငးေသာဝိညာဤး၌ အလိုႏြငးံအညီ၇ ဒုစ႐ုိကးအ်ပစးတုိ႕၉ က္ငးလညးၾက၊၇ ထုိ 
ဒုစ႐ုိကးအ်ပစး၉ ေသလ္ကးရြိေနေသာ သငးတို႕ကိုပငး ဘုရာ့သခငးသညး အသကးရြငးေစေတားမူ်ပီ၈ ထို်ငငး့ဆနးေသာ သူ 
တို႕ႏြငးံတကျ၇ ငါတို႕ရြိသမြ္သညး အထကးက ကုိယးကာယ၌ အလုိသို႕။၇ စိတး၌အလိုသုိ႕။၇ လုိကးသ်ဖငးံ၇ ကာမဂုဏး 
တုိ႕၉ က္ငးလညးသညး်ဖစး၊၇ ၾကျငး့ေသာသူတို႕ကဲံသိပုငး ပကတိအတုိငး့ အမ္ကးေတားကုိ ခဵရေသာသူ ်ဖစးၾက၌၈ သုိ႕႔ 
ေသားလညး့ က႐ုဏာေတားႏြငးံ ၾကျယးဝေတားမူေသာ ဘုရာ့သခငးသညး ငါတို႕ကို ခ္စးေတားမူေသာ မဟာေမတၱာေတား 
အာ့်ဖငးံ၇ ဒုစ႐ုိကးအ်ပစး၉ ေသလ္ကးရြိေနေသာ ငါတုိ႕ကုိ ခရစးေတားႏြငးံအတူ အသကးရြငးေစေတားမူ်ပီ၈ ေက့္ဇူ့ေတား 
ေၾကာငးံသာ ကယးတငး်ခငး့သုိ႕႔ ေရာကးရ၌၈ ေယ႐ႈခရစးအာ့်ဖငးံ ငါတုိ႕ကို ထေ်မာကးေစ၊ ေကာငး့ကငးအရပး၉ ေနရာ 
ေပ့ေတားမူ်ပီ၈ အေၾကာငး့မူကာ့၇ ထိုသခငးအာ့်ဖငးံ ငါတုိ႕၉ ေက့္ဇူ့်ပဳ၊၇ ေက့္ဇူ့ေတား၌ အလျနးၾကျယးဝ်ခငး့ကို ေနာငး 
ကပးကာလတို႕၉ ထငးရြာ့ေစမညးအေၾကာငး့ ်ဖစးသတညး့၈ ယုဵၾကညးေသာအာ့်ဖငးံ ေက့္ဇူ့ေတားေၾကာငးံး ကယးတငး 
်ခငး့သုိ႕႔ ေရာကးရ၌၈ ကုိယးအလုိအေလ္ာကး ေရာကးသညးမဟုတး၈ ဘုရာ့သခငး သနာ့ေတားမူရာ ်ဖစးသတညး့၈ ကုိယး 
ကုသိုလးေၾကာငးံး ကယးတငးေတားမူ်ခငး့သုိ႕႔ ေရာကးသညးမဟုတး၈ သုိ႕်ဖစး၊ အဘယးသူမြ္ ဝါၾကျာ့စရာအချငးံမရြိ၈  

ဧဖကး ဿ့ှဿ ထိုအခါ သငးတုိ႕သညး  ခရစးေတားကုိမသိ၇ ေ်မားလငးံ်ခငး့မရြိ၇ ေလာက၉ ဘုရာ့မံဲေနၾကသညးကို။၇ ေအာကး 
ေမံၾကေလာံ၈ 

ဧဖကး ၁့ှ၄-ှ၆ …ထုိသူတုိ႕သညး ဤာဏးအလငး့ ကျယးသညး်ဖစး၊၇ …ဘုရာ့သခငး၌ အသကးႏြငးံ ကျာရြငး့လ္ကး ရြိၾက၌… 
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၀၈ အစာ့ထို့ေပ့်ခငး့၌ ဘုရာ့သခငးံနိယာမ 

    (က)၈ အာဒဵႏြငးံဧဝသညး ဘုရာ့သခငးကုိ နာမခဵေသာအခါ၉ပငး ဘုရာ့သခငး၌ ေက့္ဇူ့ေတား ထငးရြာ့ခံဲသညး၈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အာဒဵႏြငးံဧဝထဵသု႔ိ အမိနး႔တစးခု ေပ့ထာ့ခဲံေသားလညး့ ထိုအမိနး႔ကို သူတို႔မနာခဵခဲံပါ၈ ထို႔ေနာကး သူတို႔ကို သူတို႔ ဘုရာ့သခငး၌ 
စိတးေတားကို ေတျ႔ႏုိငးရနး သဖနး့ရျကးမ္ာ့်ဖငးံ ဖုနး့ကျယးရနး ၾကိဳ့စာ့ခဲံၾကသညး၈ သူတို႔သညး တစးဤီ့ႏြငးံတစးဤီ့၇ အ်ခာ့သူကို အ 
်ပစးတငးၾကသညး၈ တရာ့မြ္တမႈကို သူတို႔ထိုကးသငးံသညးအတုိငး့ ရရြိခဲံၾကသညး၈ ထိုေနာကး ဘုရာ့သခငးသညး သူတို႔ မထိုကး 
တနးသညးံအရာကို သူတို႔အာ့ ေပ့အပးခဲံသညး၈ ထုိအရာမြာ ေက့္ဇူ့ေတား်ဖစး၊ ေက့္ဇူ့ေေတားသညး တိရိစာၦနး၌ အစာ့ထို့ 
်ခငး့ကို ကိုယးစာ့်ပဳသညး၈ သူတို႔၌ အ်ပစးေၾကာငးံ အ်ပစးမဲံတရိစာၦနး၌ အသကးသညး စေတ့်ခငး့ခဵခဲံရသညး၈ တရိစာၦနး၌ စ 
ေတ့်ခငး့သညး လူသာ့မ္ဳိ့ႏျယး တစးခုလုဵ့၌ အ်ပစးအတျကး ေယ႐ႈခရစးေတား၌ လကးဝါ့ကပးတိုငးေပ၍၉ အလုဵ့စုဵ ေပ့အပးပူ 
ေဇား်ခငး့ကို ကိုယးစာ့်ပဳ်ခငး့်ဖစးသညး၈ 

 

 

ကမာၻ ဿ့ှ၂-ှ၄ ထိုအခါ ထာဝရအရြငး ဘုရာ့သခငးသညး လူကိုယူ၊ ဧဒငးဤယ္ာဤးကို ်ပဳစုေစာငးံေနေစ်ခငး့ငြါ ထာ့ေတား 
မူ၌၈ ထာဝရအရြငး ဘုရာ့ကလညး့ ေကာငး့မေကာငး့ကုိ သိကၽျမး့ရာ အပငးမြတပါ့၇ ထုိဤယ္ာဤး၉ ရြိသမြ္ေသာ အပငး 
တုိ႕၌အသီ့ကို သငးသညး စာ့ရေသာအချငးံရြိ၌၈ ထိုအပငး၌ အသီ့ကိုကာ့ မစာ့ရ၈ စာ့ေသာေန႕တျငး ဧကနးအမြနး ေသ 
ရမညးဟု လူကို ပညတးထာ့ေတားမူ၌၈ 

ကမာၻ ဿ့ဿ၂ ထိုသူ လငးမယာ့ႏြစးဤီ့တို႕သညး အဝတးမဝတးဘဲ ေန၊ ရြကးေၾကာကး်ခငး့ႏြငးံ ကငး့လျတးၾက၌၈ 
ကမာၻဤီ့က္မး့ ၀ -  

့၃-၄ ထိုအပငးသညး စာ့ဘျယးေကာငး့၌၇ အဆငး့လညး့လြ်ခငး့၇ ပညာတို့ပျာ့ေစလို 
ေသာငြါ၇ ႏြစးသကးဘျယးေသာ အပငး်ဖစး်ခငး့ကို မိနး့မသညး ်မငးလြ္ငး၇ အသီ့ကိုယူ၊ 
စာ့၌၈ မိမိခငးပျနး့အာ့လညး့ ေပ့၊ သူသညးလညး့ စာ့၌၈ ထိုသူ ႏြစးေယာကးတို႕ 
သညး မ္ကးစိပျငးံလငး့၊၇ မိမိတို႕၉ အဝတးအခ္ညး့စညး့ ရြိသညးကို သိ်မငးလြ္ငး၇  
မိမိတုိ႕ဝတးရနးဘုိ႕ သေဘာၤသဖနး့ပငး အရျကးတုိ႕ကုိ ခ္ဳပးစပး၊ ခါ့စညး့ကို  
လုပးၾက၌၈ 

့၅-ှဿ ေနဧေသာ အခ္ိနးတျငး၇ ထိုဤယ္ာဤး၉ ထာဝရအရြငးဘုရာ့သခငး ၾကျေတားမူေသာ 
    အသဵကို လူလငးမယာ့တို႕သညး ၾကာ့လြ္ငး၇ အထဵေတားမြ လျတး်ခငး့ငြါ၇ ဤယ္ာဤးအပငးတို႕တျငး  ပုနး့ကျယးလ္ကး ေန 

ၾက၌၈ ထာဝရအရြငးဘုရာ့သခငးကလညး့၇ သငးသညးအဘယးမြာ ရြိသနညး့ဟု၇ လူကိုေခ၍ေတားမူ၌၈ လူကလညး့ 
ဤယ္ာဤး၉ ကိုယးေတား၌ အသဵကို ကၽျနးေတားၾကာ့လြ္ငး၇ အဝတးအခ္ညး့စညး့ ရြိေသာေၾကာငးံ၇ ေၾကာကး၊ ပုနး့လ္ကး 
ေနပါသညးဟု ေလြ္ာကးေလ၌၈ ဘုရာ့သခငးကလညး့၇ သငး၉ အဝတးအခ္ညး့စညး့ရြိသညးကို သငးံအာ့ အဘယးသူ 
ေ်ပာသနညး့၈ မစာ့ရဟု ငါပညတးေသာ အပငး၌အသီ့ကို စာ့်ပီေလာဟု ေမ့ေတားမူ၌၈ လူကလညး့၇ ကၽျနးေတား၉ 
အပးေပ့ေတားမူေသာ မိနး့မသညး ထိုအပငး၌ အသီ့ကိုေပ့၊ ကၽျနးေတားစာ့မိပါသညးဟု ေလြ္ာကးေလ၌၈ 

့ှ၀ ထာဝရအရြငး ဘုရာ့သခငးကလညး့၇ သငးသညး အဘယးသို႕ ်ပဳ်ပီ့သနညး့ဟု မိနး့မအာ့ ေမ့ေတားမူလြ္ငး၇ 
မိနး့မက၇    ေ်မျသညး ကၽျနးေတားမကို လြညးံစာ့၊ ကၽျနးေတားမသညး စာ့မိပါ်ပီဟု ေလြ္ာကးေလ၌၈  

့ဿွ ထိုအခါ လူသညး မိမိမယာ့ကို၇ ဧဝ အမညး်ဖငးံ မြညးံေလ၌၈ အေၾကာငး့မူကာ့၇ သူသညး အသကးရြငးေသာသူ အ 
ေပါငး့တုိ႕၌ အမိ်ဖစးသတညး့၈ 

့ဿှ-ဿ၁ ထာဝရအရြငး ဘုရာ့သခငးသညးလညး့၇ လူလငးမယာ့ဘုိ႕႔ သာ့ေရ်ဖငးံ ဝတးလဵုကုိလုပး၊ ဝတး်ခဳဵေစေတားမူ၌၈ 
ထာဝရအရြငးဘုရာ့သခငးကလညး့၇ လူသညး ငါတို႕တျငး တပါ့ပါ့ကဲံသုိ႕်ဖစး၊၇ ေကာငး့မေကာငး့ကို သိတတး၌၈ 
ယခုမြာ သူသညး ထာဝရအသကးကိ ုရ်ခငး့ငြါ၇ လကးကိုဆနး႕လ္ကး အသကးပငး၌ အသီ့ကို ယူ၊မစာ့သငးံဟု မိနး႕ 
ေတားမူ၊၇ လူသညး မိမိထျကးေသာေ်မ၉ လုပးရမညးအေၾကာငး့၇ ထာဝရအရြငးဘုရာ့သခငးသညး ဧဒငးဤယ္ာဤးထဲက 
လႊတးလုိကးေတားမူ၌၈ ထိုသူႏြစးဤီ့တုိ႕ကို ႏြငးထုတး်ပီ့လြ္ငး၇ အသကးပငးလမး့ကို ေစာငးံေရြာကးေစ်ခငး့ငြါ၇ မီ့စကး 
လကးနကးႏြငးံတကျ ေခ႐ုဗိမးတုိ႕႔ကို ဤယ္ာဤးအေရြ႕ဘကး၉  ထာ့ေတားမူ၌၈   

 

 ၁-၃ 



   

 

(ခ)၈ ပသခါပျ ဲ- ခရစးေတား၌ အစာ့ထုိ့ ယဇးပူေဇား်ခငး့ ႐ုပးပဵုတစးခု်ဖစးသညး၈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဢသေရလလူမ္ဳိ့မ္ာ့သညး အဲဂုတၱဳလူမ္ဳိ့တို႔၌ ကၽျနးတျငး ရြိခဲံၾကသညး၈ သို့သငယးသညး ကုိယးစာ့အသတးခဵခဲံရသညး၈ အေသျ့ 
ရြိေသာ အိမးတိုငး့သညး ဘုရာ့သခငး၌ တရာ့စီရငး်ခငး့မြ လႊတးေ်မာကးၾကသညး၈ ဘုရာ့သခငးသညး အိမးတဵခါ့တျငး အေသျ့ကို 
်မငးေသာအခါ “တရာ့စီရငး်ခငး့သညး ဣအိမးတျငး ရြိႏြငးံ်ပီ့်ဖစးသညး”ဟု သူေ်ပာႏိုငးသညး၈  

(ဤပမာ ေတာမီ့ေလာငးသညးံအခ္ိနးတျငး အလုဵ်ခဳဵဆုဵ့ေသာ ေနရာသညး မီ့ေလာငး့ကၽျမး့်ပီ့သညးံ ေနရာ်ဖစးသညး)၈ 
 

(ဂ)၈ ကၽျနးေတားကယးတငး်ခငး့အတျကး ဘုရာ့သခငး၌ အစီအစဤးမြာ ေယ႐ႈခရစးသညး ကၽျနးေတားတုိ႔၌ “ကုိယးစာ့”      
ေပ့ဆပးရနး်ဖစးသညး၈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ထျကး ှဿ့ှ ထာဝရဘုရာ့သညး အဲဂုတၱဳ်ပညး၉ ေမာေရြႏြငးံ အာ႐ုနးတုိ႕အာ့ မိနးေတားမူသညးကာ့၇  
့ှဿ-ှ၀ အေၾကာငး့မူကာ့၇ ယေန႕ညဤးံတျငး အဲဂုတၱဳ်ပညးကို ငါသညး ထုတးခ္ငး့ခပးသျာ့၊၇ အဲဂုတၱဳ်ပညး၉ရြိေသာ လူတို႕ 

၌ သာ့ဤီ့မ္ာ့ႏြငးံ တိရိစာၦနးတို႕၌ သာ့ဤီ့မ္ာ့အေပါငး့တို႕ကို ဒဏးခတး၊၇ အဲဂုတၱဳ်ပညး၌ ဘုရာ့တို႕ကို တရာ့စီရငး 
မညး၈ ငါသညး ထာဝရဘုရာ့်ဖစး၌၈ သို့သငယး၌ အေသျ့သညး သငးတို႕ေနရာအိမး၉ သငးတို႕၌ လက၏ဏာသကး 
ေသ်ဖစး၊၇ ထုိအေသျ့ကုိ ငါ်မငးေသာအခါ၇ သငးတုိ႕ကုိ ငါလျနးသျာ့မညး၈ ထိုသုိ႕ အဲဂုတၱဳ်ပညးကိ ုငါသညး ဒဏးခတး 
ေသာအခါ ဖ္ကးဆီ့်ခငး့ ေဘ့ဤပဒးသညး သငးတို႕ကို မသငးံမေရာကးရ၈ 

့ဿှ-ဿဿ ထိုအခါေမာေရြသညး ဢသေရလအမ္ဳိ့ အသကးၾကီ့သူအေပါငး့တို႕ကုိေခ၍၊၇ သငးတို႕ 
      သညး အိမးေထာငးမ္ာ့အသီ့သီ့ ကိုယးစီကိုယးစီ သုိ့သငယးတုိ႕ကုိယူ၊ ပသခါပျဘိုဲ႕ သတး 
      ၾကေလာံ၈ ဟုႆုပးပငးညျနး႕ တစညး့ကိုယူ၊ အငးတုဵ၉ထညးံႈႈႈ၊ အေသျ့ထဲမြာ နစး်ပီ့လြ္ငး၇ 
      တဵခါ့ထုပး တဵခါ့တိုငးႏြစးဘကးတို႕ကုိ ထို့သုတးၾကေလာံ၈ ထိုေနာကးမြ နဵနကးတိုငးေအာငး  
       အဘယးသူမြ္ မိမိအိမးတဵခါ့်ပငးသို႕ မထျကးမသျာ့ရ၈ 
့ဿ၀ အေၾကာငး့မူကာ့၇ ထာဝရဘုရာ့သညး အဲဂုတၱဳလူတိ႕ုကို ဒဏးခတး်ခငး့ငြါ ထုတးခ္ငး့ခတးသျာ့ေတားမူမညး၈ တဵခါ့ 

ထုပးႏြငးံ တဵခါ့တိုငး ႏြစးဘကး၉ရြိေသာ အေသျ့ကို ်မငးေသာအခါ ထာဝရဘုရာ့သညး တဵခါ့ကို လျနးသျာ့ေတားမူ 
မညး၈ ဖ္ကးဆီ့ေသာသူသညး သငးတို႕ကို ဒဏးခတး်ခငး့ငြါ၇ အိမးထဲသုိ႕႔ ဝငးရေသာအချငးံကို ေပ့ေတားမမူ၈ 

့ဿ၁-ဿ၄ သငးတို႕ႏြငးံ သငးတို႕၌ သာ့မ္ာ့၉ ပညတးေတားရြိသညး်ဖစး၊၇ ဣအမႈကို အစဤးအ်မဲ ေစာငးံရၾကမညး၈ 
့ဿ၆-၀ွ သနး့ေခါငးအခ္ိနး၉၇ ထာဝရဘုရာ့သညး နနး့ထိုငးေသာ ဖါေရာဘုရငး၌ သာ့ဤီ့မြစ၊ ေထာငးထဲမြာ အခ္ဳပးခဵရ 

ေသာသူ၌ သာ့ဤီ့တုိငးေအာငး၇ အဲဂုတၱဳ်ပညး၉ သာ့ဤီ့ရြိသမြ္ကို။၇ တိရစာၦနးတုိ႕၌သာ့ဤီ့ ရြိသမြ္ကို။ ဒဏးခတး 
ေတားမူ၌၈ 

ေယာဟနး ှ့ဿ၆ နကး်ဖနးေန႕၉ ေယ႐ႈၾကျလာေတားမူသညးကို ေယာဟနးသညး ်မငးလြ္ငး၇ ဣေလာက၌ အ်ပစးကို ေဆာငး  
သျာ့ေသာ ဘုရာ့သခငး၌ သို့သငယးကုိ ၾကညးံေလာံ၈ 

ှေကာ ၂့၄ …ခရစးေတားတညး့ဟူေသာ ငါတုိ႕ပသခါ သို့သငယးသညး ငါတို႕အဘုိ႕ ယဇးပူေဇားရာ်ဖစး၌၈ 
 

ေဟရြာယ ၂၀့၁-၃ သို႕ေသားလညး့၇ ထုိသူသညး ငါတို႕ အနာေရာဂါေဝဒနာမ္ာ့ကုိ ယူတငးေဆာငးရျကးေလ၌၈ ထိုသူသညး 
ငါတုိ႕လျနးက္ဴ့်ခငး့ အ်ပစးမ္ာ့ေၾကာငးံ၇ နာက္ငးစျာထုိ့်ခငး့၇ ႏြိပးစကး်ခငး့ကုိ ခဵရေလ၌၈ ငါတုိ႕သညး ်ငိမးသကး်ခငး့ ခ္မး့ 
သာကို ်ဖစးေစေသာဆဵု့မ်ခငး့သညး သူ႕ေပ၍သုိ႕ေရာကး၊၇ သူခဵရေသာဒဏးခ္ကးအာ့်ဖငးံ ငါတုိ႕သညး အႏြာေပ္ာကးလြ္ကး 
ရြိၾက၌၈ ငါတုိိ႕ရြိသမြ္သညး သုိ့ကဲံသုိ႕႔ လမး့လျလဲ္ကး၇ ကိုယးလမး့သိ႕ု အသီ့အသီ့ လုိကးသျာ့ၾက်ပီ်ဖစး၊ ထာဝရဘုရာ့ 
သညး ခပးသိမး့ေသာ ငါတုိ႕၌ အ်ပစးမ္ာ့ကုိ သူ႕အေပ၍၉ တငးေတားမူ၌၈ 

ဿေကာ ၂့ဿှ အဘယးေၾကာငးံနညး့ဟူမူကာ့၇ ဘုရာ့သခငးသညး အ်ပစးႏြငးံကငး့စငးေသာသူကို ငါတို႕အ 
   တျကးေၾကာငးံ  အ်ပစးရြိေသာသူ ်ဖစးေစေတားမူ၌၈ အေၾကာငး့မူကာ့၇ ငါတုိ႕သညး ထိုသူအာ့်ဖငးံ ဘုရာ့ 
   သခငးေရြ႕ေတား၉ ေ်ဖာငးံမတးေသာသူ ်ဖစးမညးအေၾကာငး့တညး့၈ 
ဂလာတိ ၀့ှ၀ ထိ႕ုေၾကာငးံဘုရာ့သခငးေရြ႕ေတား၉ ပညတးတရာ့အာ့်ဖငးံ အဘယးသမူြ္ ေ်ဖာငးံမတးရာသုိ႕ မေရာကး 
   ႏုိငးဟု ထငးရြာ့လ္ကးရြိ၌၈ သစးတုိငး၉ ဆျဲထာ့်ခငး့ကို ခဵရသူတိုငး့ က္ိနး်ခငး့ကို ခဵရေသာသူ်ဖစးသညးဟု က္မး့စာလာသညးႏြငးံအညီ ခ 

ရစးေတားသညး ငါတိ႕ုအတျကးေၾကာငးံ က္ိနး်ခငး့ကုိခဵရေသာသူ်ဖစး၊၇ ငါတိ႕ုသညး ပညတးတရာ့၌ က္ိနး်ခငး့မြ ေရျ့ႏႈတးေတားမူ်ပီ၈ 
ှေပ ၀့ှ၅ ခရစးေတားသညး ကိုယးခႏၶာအာ့်ဖငးံ အေသသတး်ခငး့ကိုခဵ၊၇ ဝိညာဤးေတားအာ့်ဖငးံ အသကးရြငး်ခငး့သုိ႕ ေရာကးေတားမူ 

သညး်ဖစး၊ ငါတိ႕ုကို ဘုရာ့သခငးံအထဵေတားသို႕ ပုိေဆာငး်ခငး့ငြါ၇ ေ်ဖာငးံမတးေတားမူေသာသူသညး၇ မေ်ဖာငးံမတးေသာ သူတုိ႕အ 
တျကး၇ ဒုစ႐ိုကးအ်ပစးမ္ာ့ေၾကာငးံ တခါခဵေတားမူ၌၈ 

 
 ၁-၃ 



   

 

၁၈ ကၽျႏုးပး၌ ထုိကးတနး်ခငး့အာ့်ဖငးံ မဟုတးဘဲ ဘုရာ့သခငး၌ ခ္စး်ခငး့ေမတၱာေတားေၾကာငးံ ကၽျနးေတားတုိ႔ ကယးတငး 
်ခငး့ ရရြိသညး၈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

၂၈ “ဘာသာတရာ့ႏြငးံ ခရစးယာနးဘာသာ”တုိ႔၌ ်ခာ့နာ့သညးံအခ္ကးသညး မညးသညးံအရာမ္ာ့ ်ဖစးမညးနညး့၈ 

“ဘာသာတရာ့”သညး ဘုရာ့သခငး၌ ေရြ႕ေတားတျငး မိမိကိုယးကို လကးခဵေစရနး သငး်ပဳလုပးႏုိငးသညးံအရာ တစးစုဵတစးခုရြိ 
သညးဟု ကမာၻတစးဝနး့က သျနးသငးသညး၈ “စစးမြနးေသာ ခရစးယာနးဘာသာ”က ခရစးေတားသညး သငးံကိုယးစာ့ လုပးေဆာငး 
ေပ့ေသာ အရာကသာ ဘုရာ့သခငးေရြ႕တျငး လကးခဵႏုိငးသညးဟု သျနးသငးေပ့သညး၈ 
 

 

 

 

ေယာ ၃့၀၄ ခမညး့ေတားသညး ငါံအာ့ ေပ့ေတားမူသမြ္ေသာ သူတို႕သညး ငါံထဵသုိ႕႔ လာၾကလိမးံမညး၈  
   ငါံထဵသုိ႕ လာေသာသူကို ငါသညး အလြ္ငး့မပယး၈ 
ေယာ ၃့၁၁ ငါံကို ေစလႊတးေတားမူေသာ ခမညး့ေတားသညး ေသျ့ေဆာငးေတား မမူလြ္ငး၇ အဘယးသူ 
   မြ္ ငါံထဵသို႕မလာႏိုငး၈ လာေသာသူကို ေနာကးဆုဵ့ေသာေန႕၉ ငါထေ်မာကးေစမညး၈ 
ေရာမ ၀့ှွ-ှဿ က္မး့စာလာသညးကာ့၇ …ဘုရာ့သခငးကို ရြာေသာသူမရြိ၈…  
ေရာမ ၁့၁-၅ အက္ငးံရိြေသာသူ မညးသညးကာ့၇ ေက့္ဇူ့အာ့်ဖငးံ အက္ဳိ့ကို ရသညးမဟုတး၈ ခဵထုိကးေသာသူအာ့်ဖငးံ ခဵရ 

၌၈ အက္ငးံမရြိေသာသူမညးသညးကာ့၇ မတရာ့ေသာသူ၌ အ်ပစးကို ေ်ဖာငးံမတးေသာသူကိ ု ယုဵၾကညးလြ္ငး သူ၌ယုဵ 
ၾကညး်ခငး့ကို ေ်ဖာငးံမတး်ခငး့ကဲံသုိ႕႔ မြတးလြ္ကးရြိ၌၈ ထိုအတူ၇ ဘုရာ့သခငးသညး အက္ငးံကို မေထာကးဘဲလ္ကး ေပ့ 
ေတားမူေသာ ေ်ဖာငးံမတး်ခငး့ကို ရေသာသူ၌မဂၤလာကို ဒါဝိတးသညး ရညးမြတး၊ ဆိုသညးကာ့၈ အ်ပစးမြလျတး်ခငး့၇ ဒုစ 
႐ုိကးအ်ပစးကုိ ဖဵု့အုပး်ခငး့သုိ႕ ေရာကးေသာသူတို႕သညး မဂၤလာရြိၾက၌၈ ထာဝရဘုရာ့ အ်ပစးတငးေတားမူ်ခငး့ႏြငးံ လျတး 
ေသာသူသညး မဂၤလာရြိ၌ဟု ေ်ပာဆိုထာ့သတညး့၈ 

ဧဖကး ှ့၀-၅ ငါတုိ႕သညး ဘုရာ့သခငးေရြ႕ေတား၉ ေမတၱာအာ့်ဖငးံ သနး႕ရြငး့လ္ကး၇ အ်ပစးကငး့လႊတးလ္ကး ်ဖစးမညးအ 
ေၾကာငး့၇ ဣကမာၻမတညးမရြိမြီ ငါတုိ႕သညး ခရစးေတား၉ ေရျ့ေကာကးေတားမူသညးႏြငးံအညီ ၇ ေကာငး့ကငးဘုဵႏြငးံ ဆုိငး 
ေသာအရာတုိ႕၉ ခပးသိမး့ေသာ ဓမၼမဂၤလာတုိ႕ကို ခရစးေတားအာ့်ဖငးံ ငါတို႕အာ့ ေပ့သနာ့ေတားမူေသာ ငါတို႕သခငး 
ေယရႈႈခရစး၌ ခမညး့ေတားဘုရာ့သခငးသညး မဂၤလာရြိေတားမူေစသတညး့၈ ထိုဘုရာ့သခငးသညး ခ္စးေတားမူေသာ 
သာ့ေတားေၾကာငးံ၇ ငါတို႕အာ့ ေပ့ေတားမူေသာ ေက့္ဇူ့ေတား၌ ဘုနး့အသေရကို  ခ္ီ့မျမး့ေစ်ခငး့ငြါ၇ ငါတုိ႕သညး ေယ႐ 
ခရစးအာ့်ဖငးံ သာ့အရာကို ရမညးအေၾကာငး့၇ အလိုေတားရြိေသာ ေစတနာအတိုငး့ ေရြ့မဆျက ချခဲနးမြတးသာ့ေတား 
မူ၌၈ ခပးသိမး့ေသာ သတိပညာေတားႏြငးံေလ္ားစျာ ငါတုိ႕၉ အတုိငး့ထကးအလျနး မ္ာ့လြစျာေသာ ေက့္ဇူ့ေတားသညး  
ၾကျယးဝ်ပညးစဵုသညးႏြငးံအညီ၇ ထိုသာ့ေတား၌ အေသျ့အာ့်ဖငးံ အ်ပစးလႊတးေတားမူ်ခငး့ တညး့ဟူေသာ ေရျ့ႏႈတးေတား 
မူ်ခငး့ ေက့္ဇူ့ကုိ ငါတို႕သညး ခဵရၾက၌၈ 

တိတု ၀့၀-၅ အေၾကာငး့မူကာ့၇ အထကးက ငါတို႕သညး ပညာမံဲေသာသူ၇ နာ့မေထာငးေသာသူ၇ မြာ့ယျငး့ေသာသူ၇ 
အထူ့ထူ့အ်ပာ့်ပာ့ေသာ တပးမကး်ခငး့၇ ကာမဂုဏးခဵစာ့်ခငး့အမႈတို႕ကို ေဆာငးရျကးေသာသူ၇ မနာလို်ခငး့ ်ငဴစူ်ခငး့၉ 
က္ငးလညးေသာသူ၇ စကးဆုပးရျဵရြာဘျယးေသာသူ၇ အခ္ငး့ခ္ငး့ မုနး့ေသာသူ်ဖစးၾက၌၈ ငါတုိ႕ကို ကယးတငးေတားမူေသာ 
အရြငးဘုရာ့သခငးသညး ေစတနာေတားႏြငး လူတို႕ကို ခ္စးေတားမူေသာ ေမတၱာေတားသညး ေပ၍ထျနး့ေသာအခါ၇ ငါတုိ႕ 
က္ငးံေသာ ေ်ဖာငးံမတး်ခငး့ အက္ငးံအာ့်ဖငးံ မဟုတးဘဲ၇ မိမိသနာ့်ခငး့ က႐ုဏာေတားႏြငးံအညီ ဒုတိယေမျ့်ခငး့ႏြငးံ ဆိုငး 
ေသာ ေဆ့ေၾကာ်ခငး့အာ့်ဖငးံ။၇ သနးရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတား၌ အသစး်ပဳ်ပငး်ခငး့အာ့်ဖငးံ။၇ ငါတို႕ကို ကယးတငး 
ေတားမူ၌၈ ငါတုိ႕ကယးတငးေသာ အရြငးေယ႐ႈခရစးအာ့်ဖငးံ ငါတို႕အေပ၍သုိ႕  ထိုဝိညာဤးေတားကို ၾကျယးဝစျာ သျနး့ေလာငး့ 
ေတားမူ၌၈ အေၾကာငး့မူကာ့၇ ငါတို႕သညး ဘုရာ့သခငး၌ ေက့္ဇူ့ေတားအာ့်ဖငး ေ်ဖာငးံမတးရာသို႕ေရာကး၊ ထာဝရအ 
သကးကို ေ်မားလငးံသညးႏြငးံအညီ အေမျခဵ်ဖစးၾကမညးအေၾကာငး့တညး့… 

ေယာဟနး ှ၁့၃ ေယ႐ႈက၇ ငါသညး လမး့ခရီ့်ဖစး၌၈ သမၼာတရာ့လညး့်ဖစး၌၈ အသကးလညး့်ဖစး၌၈ ငါံကုိ အမြီမ်ပဳလြ္ငး 
အဘယးသူမြ္ ခမညး့ေတားထဵသုိ႕ မေရာကးရ၈ 

တမနး ၁့ှဿ ထိုသခငး၌ နာမေတားမြတပါ့ ငါတို႕ကို ကယးတငးႏုိငးေသာနာမ တစဵုတခုမြ္ ေကာငး့ကငးေအာကးလူတို႕တျငး 
မေပ၍မရြိဟု ေပတ႐ုသညး ထိုသူတို႕အာ့ ်မျတးဆို၌၈ 

 ၁-၃ 



   

 

၃၈ ေယ႐ႈသညး ကယးတငး်ခငး့အေၾကာငး့ကုိ ်ခဳဵငဵုသဵု့သပးရနး ေပ့ထာ့ခဲ႔သညး၈ (ေယာဟနး ၂့ဿ၁သညး အလျတးက္ကးမြတးရနး 
ၾကီ့မာ့ေသာ က္မး့ပုိဒး်ဖစးသညး၈) 

(ေယ႐ႈက) “ငါအမြနးအကနးဆိုသညးကာ့၇ ငါံစကာ့ကို နာ့ေထာငး့၊ ငါံကို ေစလႊတးေတားမူေသာ 
သူကို ယဵုၾကညးေသာသူသညး ထာဝရအသကးကို ရသညး်ဖစး၊ အ်ပစးစီရငး်ခငး့ကို မခဵရ၈ ေသ်ခငး့မြ 
အသကးရြငး်ခငး့သို႔ ကူူ့ေ်မာကးေသာသူ်ဖစး၌၈” 

                              ထာဝရအသကးသညး ရညးရျယးခ္ကးတစးခု မဟုတးေသားလညး့ ဘုရာ့သခငးႏြငးံအတူ  
                              အဆုဵ့မဲံတညးရြိမႈကို ဆိုလိုသညး၈ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ၁-၃ 



   

 

ခရစးယာနးတစးဤီ့၌ ဝိညာဤးပုိငး့ဆိုငးရာ ခႏၶာေဗဒ 

ှ၈ လူသာ့သညး ဘုရာ့သခငး၌ ထူ့်ခာ့စျာ်ဖငးံ ဖနးဆငး့ထာ့်ပီ့၇ အ်ခာ့ေသာ ဖနးရြငး့်ခငး့ခဵသညးံ အရာမ္ာ့ႏြငးံ သီ့ 
်ခာ့်ဖစးေစသညး၈ လူတုိ႔သညး ဝိညာဤးေပ့အပး်ခငး့ ခဵရ၊၇ ထုိဝိညာဤးအာ့်ဖငးံ ဘုရာ့သခငးကုိ သိႏုိငးသညး၈  

ထို႔ေနာကး၇ ထာဝရအရြငး ဘုရာ့သခငးသညး ေ်မမႈနး႔်ဖငးံ လူကိုဖနးဆငး့၊၇ သူ၌ႏြာေခါငး့ထဲသို႔ ဇီဝအသကးကုိ မႈတးေတားမူ 
လြ္ငး၇ လူသညး အသကးရြငးေသာ သတၱဝါ်ဖစးေလ၌၈                  ကမာၻ ဿ့ှ၄ 

     
               ဝိညာဤး - ဘုရာ့သခငးအာ့ နာ့လညးသေဘာေပါကးမႈ၈ ကၽျႏုးပးတို႔၌                

ဝိညာဤးအာ့်ဖငးံ ဘုရာ့သခငးႏြငးံ ဆကးသျယးရသညး၈ 
 

                    စိတး - မိမိကုိယးကုိ နာ့လညးသေဘာေပါကးမႈ၈ ကၽျနးေတားတို႔တျငး 
                            စ႐ုိကး၇ ဆငး်ခငးမႈ၇ စိတးလႈပးရြာ့မႈ၇ အေတျ့၇ ဆႏၵစသညး်ဖငးံ     
                                                                                 ရြိသညး၈ 
                    ခႏၶာ - ကမာၻၾကီ့ကုိ နာ့လညးသေဘာေပါကးမႈ၇ ကၽျနးေတားတို႔၌  

                    ခႏၶာကိုယးအသိအာ့်ဖငးံ ကမာၻၾကီ့နြငးံအတူ အ်ပနးအလြနး                 
                    ႐ုပးပိုငး့ဆိုငးရာ ထိေတျ႕မႈရြိသညး၈ 
 

 

      

 

 

 

 

 

ဿ၈ တိရစာၦနးႏိုငးငဵေတား တစးခုလဵု့ကုိ ဘုရာ့သခငး ဖနးဆငး့ထာ့သညး၈ (ကမာၻ ှ့ဿွ-ဿ၂)၈ သုိ႔ေသား တိရစာၦနးႏိုငးငဵ 
ေတား၌ နယးပယးတျငး ကနး႔သတး်ခငး့ႏြငးံ “ဝိညာဤး” မရြိၾကပါ၈ (ကမာၻ ဿ့၄တျငး ဘုရာ့သခငးသညး လူထဵ၉သာ ဇီဝ 
အသကးကို မႈတးသျငး့ေပ့ခဲံသညး၈ 

 
တိရစာၦနးအာ့လုဵ့သညး ဘုရာ့သခငး ဖနးဆငး့သညးံ အစိတးအပိုငး့မ္ာ့ ်ဖစး 
ေသာေၾကာငးံ တိရစာၦနးအာ့လုဵ့ကို ဘုရာ့သခငး ဂ႐ုစိုကးသညး၈ (ဆာလဵ 
ှ၁၄့၆၇ မႆဲ ၃့ဿ၃-၀ွ ၾကညံးပါ)၈ 

                                                  စိတး - စ႐ိုကးလက၏ဏာ၌ အတုိငး့အတာ အတညး်ပဳႏိုငးရနး ခဵစာ့ခ္ကး၇ အ 
                                                            ေတျ့ႏြငးံဆႏၵ စသ်ဖငးံ ရြိၾကသညး၈ 
 

                                                            ခႏၶာ - ကမာၻၾကီ့ကို နာ့လညးသေဘာေပါကးမႈ၈ တိရစာၦနးမ္ာ့သညး သူတို႔၌         
                                                            ခႏၶာကိုယးအာ့်ဖငးံ ကမာၻၾကီ့ႏြငးံအတူ အ်ပနးအလြနး ထိေတျ႔မႈုရြိသညး၈

 

 

 

 

စိတး 

ခႏၶာ 

ှသကး ၂့ဿ၀ ်ငိမးသကး်ခငး့၌အရြငး ဘုရာ့သခငး ကုိယးေတားတိုငးလညး့၇ သငးတုိ႕ကို အကုနးအစငး သနး႕ရြငး့ေစေတားမူပါ 
ေစေသား၈ ငါတို႕သခငးေယ႐ႈခရစး ၾကျလာေတားမူေသာအခါ၇ သငးတုိ႕၌ ကုိယးခႏၶာ၇ စိတး၇ ဝိညာဤး အေပါငး့ကို အ်ပစးတငး 
ချငးံနြငးံ ကငး့လျတးေစ်ခငး့ငြါ ေစာငးံမေတားမူပါေစေသာ၈ 

ေရာမ ၅့ှ၃ ငါတို႕သညး ဘုရာ့သခငး၌ သာ့်ဖစးၾကသညးဟု ဝိညာဤးေတားသညး ငါတို႕၌ ဝိညာဤးႏြငးံအတူ သကးေသခဵ 
ေတားမူ၌၈ 

ှေကာ ှ၁့ှ၂ (ေပါလုက) သုိ႕်ဖစးလြ္ငး အဘယးသုိ႕႔ ်ပဳရမညးနညး့၈ စိတးႏြလဵု့နြငးံ။၇ ဤာဏးႏြငးံ။၇ ဆုေတာငး့ရမညး၈ 
စိတးႏြလဵု့ႏြငးံ။ ဤာဏးႏြငးံ။ သီခ္ငး့ဆိုိရမညး၈ 

 

  

ခႏၶာ 

ဝိညာဤး 

စိတး 

 ၁-၄ 



   

 

 

  

 

ဘုရာ့သခငး၌ သေဘာသဘာဝ (သူ၌ ဝိေသသလက၏ဏာ)ႏြငးံ ကၽျနးပး၌ သေဘာသဘာဝ 
ဘုရာ့သခငး ၁ 

 
၃ 

၄ 

၇ 

၅ 

၆ 

၈ 

၉ 

၁

၀

စာတနး၌ နညး့ဗ္ဴဟာသညး ဘုရာ့သခငး၌ သေဘာသဘာဝကို ထငးေယာငး 
ထငးမြာ့ ်ဖစးေစရနး (စာတနး၌ သဘာဝမြာ လိမးလညးသူ ေယာ ၅့၁၁ ၂ 

ခရစးယာနး ဝိညာဤး 

စိတး 

ခႏၶာ 
 

ပိုငးဆိုငးမႈမ္ာ့ 

အာဒဵႏြငးံဧဝ ေယရႈ (ဒုတယအာဒဵ) 

်ပညးံစဵု်ခငး့၇ သနးရြငး့်ခငး့၇ အုပးစို့်ခငး့၇ ခ္စး်ခငး့ေမတၱာ၇ 
သစၥာရြိ်ခငး့၇ အမြာ့ မလုပးႏိုငး၇ မလိမးညာႏိုငး၇ 

လဵု့ဝဃဵုၾကညး စိတးခ္ရေသာ၇ မညးသညးံအခါမြ 
မေျပာင္လဲေသာ 

က္မး့စာ၉ပါေသာ ဘုရာ့သခငး၌ သေဘာသဘာဝ 

ဝိညာဤးေတား  

ဝိညာဤး 
ေတား 

ကမၻာ ၀့၃ 

ပညာကို ဆညး့ပူ့ရနး (နာ့လညး်ခငး့) 
အစာ့အစာေကာငး့သညး (ခႏၶာ) 
မ္ကးစိ ေက္နပးေစ်ခငး့ (ပုိငးဆုိငးမႈ) 
 

ပိုငးဆိုငးမႈမ္ာ့ 

အာဒဵႏြငးံဧဝတုိ႕သညး  သူတုိ၌ လုိအပးခ္ကးမ္ာ့ 
ေက္နပးမႈအတျကး ဘုရာ့သခငးထဵမြ လျပးလပးမႈ ကုိ  

ေရျ့ခ္ယးခဲံသညး 
 

စိတး 

ခႏၶာ 
 

ဝိညာဤး 

ေယရႈသညး ဘုရာ့သခငးအာ့ အာ့ကို့ရနး 
ေရျ့ခ္ယးသညး 

(လူသာ့၌ ်ပသနာ) 

ခႏၶာ 
 

စိတး 

 

  

  ဝိညာဤးေတာ 
 

ဝိညာဤး 

လုကာ ၁့ှ-ှဿ 
ဘုရာ့သခငးအာ့ ်မညး့စမး့်ခငး့ (နာ့လညး်ခငး့) 

မုနး႕လုပးသညး (ခႏၶာ) 
ႏိုငးငဵေတားမ္ာ့ (ပိုငးဆိုငး်ခငး့) 

 

 ၁-၅ 



   

 

ဘုရာ့သခငး၌ သေဘာသဘာဝ (သူ၌ ဝိေသသလက၏ဏာ)ႏြငး ံ
ကၽျႏုးပး၌ လူ႔သေဘာသဘာဝ - လမး့ညျနး 

 

ဣသငးခနး့စာ၌ အဓိကရညးရျယးခ္ကးမြာ ်ဖစးရပးမ္ာ့ကို ရြငး့လငး့ကူညီေပ့ဖို႔ရနးႏြငးံ ယုဵၾကညးသူတစးဤီ့အေန်ဖငးံ ကၽျႏုးပး၌ 
လကး ရြိအေ်ခအေနတျငး သေဘာသဘာဝ ႏြစးမ္ဳိ့ရြိေၾကာငး့ သိရြိနာ့လညးရနး်ဖစးသညး၈ သမၼာက္မး့စာ၌ အေ်ခခဵ နိယာမမ္ာ့ 
စျာကို မိတးဆကးေပ့လိမးံမညး၈ ထို႔ေနာကး အ်ခာ့ေသာ အမြနးတရာ့မ္ာ့ကို ပုိမိုလျယးကူစျာ နာ့လညးရနး ကၽျႏုးပးအာ့ အကူအ 
ညီ်ပဳမညး၈ 

ှ    ဘုရာ့သခငး သေဘာသဘာဝ --- ။သညး ဘုရာ့သခငး၌ ဂုဏးရညးေတားမ္ာ့ကို ေဖား်ပေသာ သမၼာက္မး့စာရြိ ေဝါဟာ 

       ရမ္ာ့၌ အဓိပၸာယးကို နာ့လညးရနး အေရ့ၾကီ့သညး၈ သနး႔ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတားသညး ဘုရာ့သခငး၌ ႏႈတးကပတးေတား 
အာ့်ဖငးံ ကၽျႏုးပးကို စကာ့ေ်ပာဆိုချငးံ ်ပဳသညးႏြငးံအမြ္၇ သူ၌ ဂုဏးရညးေတားမ္ာ့ကို သာ၊ အာ့်ဖညးံေပ့မညး်ဖစးသညး၈ 

 

       အေရ့ၾကီ့ရ်ခငး့အေၾကာငး့ - ဘုရာ့သခငး၌ ဂုဏးရညးေတားမ္ာ့ကုိ တငး်ပ်ခငး့၌ အဓိက ရညးရျယးခ္ကးမြာ ဘုရာ့သ 
ခငးကုိ ယဵုၾကညးကုိ့စာ့်ခငး့သညး မညးမြ္အက္ဳိ့ရြိေၾကာငး့ ဆီေလ္ားစျာ ်ပသရနး်ဖစးသညး၈ မယုဵၾကညးသူ တစးဤီ့အေန်ဖငးံ 
ကၽျနးေတားသညး ကိုယးံကိုယးကို ယုဵၾကညးစိတးခ္်ခငး့ ခဵရေသားလညး့၇ ယုဵၾကညးသူတစးဤီ့အေန်ဖငးံ ကၽျႏုးပး၌ ေန႔စဤးေန႔ 
တုိငး့ ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးခ္ရာတျငး ဘုရာ့သခငးကို ယုဵၾကညးကို့စာ့်ခငး့ အေလံအထကို ဖျဲ႕စညး့ရနး လိုအပးသညး၈ အကယး၊ 
ဘုရာ့သခငး၌ သေဘာသဘာဝကို သမၼာက္မး့စာတျငး ေဖား်ပထာ့ပါက ဘုရာ့သခငးကို အၾကျငး့မဲံ ယုဵၾကညးကို့စာ့်ခငး့ 
သညး အလျနးယုတၱိရြိေၾကာငး့၇ ။ကို မယုဵၾကညး်ခငး့သညး အလျနးယုတၱိမရြိေၾကာငး့ အက္ဳ့ိအေၾကာငး့မ္ာ့ကို ဆငး်ခငးရ 
မညး၈ အက္ဳိ့အေၾကာငး့ဆီေလ္ား်ခငး့ မရြိဘဲ အဘယးသူမြ္ ဘုရာ့သခငးထဵသို႔ အေလြ္ာံေပ့်ခငး့ မရြိႏိုငးပါ၈ 
 

ဘုရာ့သခငးကို အယုဵအၾကညးမရြိ်ခငး့၌ အဓိက အေၾကာငး့အရငး့မြာ ကၽျႏုးပး၌ ယိမး့ယိုငးမႈ၇ ကၽျႏုးပး၌ စ႐ိုကးသညး ဘု 
ရာ့သခငးထဵသို႔ အ်ပစးတငးေသာေၾကာငးံ်ဖစးသညး၈ အကယး၊ ဘုရာ့သခငးသညး ကၽျနးေတားကဲံသို႔်ဖစးလြ္ငး သူ႔ကို မယဵု 
ၾကညး်ခငး့သညး အေတားအတနး သဘာဝက္လိမးံမညး၈ 

  
 

ဘုရာ့သခငး၌ သေဘာသဘာဝႏြငးံ ဆကးစပးေသာ အခနး့ငယးမ္ာ့၌ နမူနာပဵုစဵ 
 

ဘုရာ့သခငး၌ သေဘာသဘာဝႏြငးံ ေအာကးေဖား်ပပါ အခနး့ငယးမ္ာ့ကို ဖတးရနး (်ဖစးႏုိငးလြ္ငး အသဵက္ယးေလာငးစျာဖတးရနး) 
အခ္ိနးယူပါ၈ 
 

ဘုရာ့သခငးသညး ခ္စး်ခငး့ေမတၱာ်ဖစးသညး 
 

 

 

 

 

 

ဘုရာ့သခငးသညး အခ္ဳပးအ်ခာအာဏာ်ဖစးသညး 

 

 

 

 

 

ှေယာ ၁့ှ၃ …ဘုရာ့သခငးသညး ခ္စး်ခငး့ေမတၱာ်ဖစးေတားမူ၌... 
ေရာမ ၂့၅ ငါသညး အ်ပစးရြိစဤးပငး၇ ခရစးေတားသညး ငါတို႕အတျကးေၾကာငးံ အေသခဵေတားမူသညး်ဖစး၊၇ ဘုရာ့သခငး     

သညး ငါတုိ႕ကုိ အဘယးမြ္ေလာကး ခ္စးေတားမူသညးကုိ ငါတို႕အာ့ ထငးရြာ့စျာ ်ပေတားမူ၌၈ 
ေယာ ၀့ှ၃ …ဘုရာ့သခငးသညး မိမိ၉ တပါ့တညး့ေသာ သာ့ေတားကုိ စျနး႕ေတားမူသညးတုိငးေအာငး ေလာကီသာ့တုိ႕ကုိ 

ခ္စးေတားမူ၌၈ 
ှေယာ ၀့ှ၃ ခရစးေတားသညး ငါတုိ႕အဘုိ႕အလုိငြါ အသကးေတားကုိ စျနး႕ေတားမူသညးံအရာကုိ ငါတို႕သညး ေထာကး၊၇ 

ေမတၱာေတားကုိ သိရၾက်ပီ… 

ေယာဘ ၀၁့ှ၁-ှ၂ ဘုရာ့သခငးသညး လူကို အလိုေတားမရြိ၊ လူ၌အသကးဝိညာဤးကို ႐ုပးသိမး့ေတားမူလြ္ငး၇ ခပးသိမး့ 
ေသာ  လူသတၱဝါတုိ႕သညး ခ္ကး်ခငး့ေသေပ္ာကး၊ ေ်မမႈနးသုိ႕ တဖနးေရာကးရၾကလိမးံမညး၈ 

သုတၱဵ ဿှ့၀ွ ထာဝရဘုရာ့ တဘကး၉ ဤာဏးမတညး၇ ပညာမတညး၇ အၾကဵတစုဵတခုမြ္ မတညးႏိုငး၈ 
ေဟရြာယ ၁၃့ှှ ငါသညး ႏႈတးထျကးအတုိငး့်ပဳမညး၈ ၾကဵသညးအတုိငး့ စီရငးမညး၈ 
ဒဵေယလ ၁့၀၂ ေ်မၾကီ့သာ့အေပါငး့တုိ႕သညး ေရြ႕ေတား၉ အဘယးမြ္ မဟုတးသကံဲသုိ႕႔ ်ဖစးၾက၌၈ ေကာငး့ကငးဗိုလးေ်ခ 

တုိ႕၉။၇ ေ်မၾကီ့သာ့တုိ႕၉။ အလုိေတားရြိသညးအတုိငး့ စီရငး်ပဳ်ပငးေတားမူ၌၈ လကးေတားကို အဘယးမြ္ မဆီ့ 
တာ့ႏိုငး၈ အဘယးသုိ႕႔ ်ပဳသနညး့ဟု ကိုယးေတားကို ဆိုႏုိငးေသာသူမရြိ၈ 

 ၁-၅ 



   

 

 

 

 

 

ဘုရာ့သခငးသညး ေ်ဖာငးံမတးေသာသူ၇ သနး႔ရြငး့ေသာသူ၇ စငးၾကယးေသာသူ်ဖစးသညး၈ ဘုရာ့သခငးသညး လိမးလညးတတးသညး 
မဟုတး၇ မြာ့ယျငး့ေသာအရာလညး့ မလုပးေဆာငးႏိုငးပါ၈ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ဘုရာ့သခငးသညး ်ပညးံစဵုေသာသူ်ဖစးသညး၈  

 

 

 
 

ဘုရာ့သခငးသညး မညးသညးံအခါမြ မေ်ပာငး့လဲပါ 

 

 

 

 

 

 

တရာ့ ၀ဿ့၀-၁ ငါသညး ထာဝရဘုရာ့၌ နာမေတားကို ေဘား်ပသညး်ဖစး၊၇ ငါတို႕ဘုရာ့သခငး၌ ဘုနး့အာႏုေဘားကို ခ္ီ့ 
မျမး့ၾကေလာံ၈ ဘုရာ့သခငးသညး မူလအ်မစး်ဖစး၊၇ အမႈေတားသညး စဵုလငးေပ၌၈ စီရငးေတားမူသမြ္တုိ႕သညး ထာဝရ 
ႏြငးံညီလ္ကး၇ သစၥာေစာငးံေသာဘုရာ့၇ အ်ပစးကငး့လျတး၊ ဟုတးမြနးေ်ဖာငးံမတးေသာ ဘုရာ့်ဖစးေတားမူ၌၈ 

ဝတး်ပဳ ှ၆့ဿ တဖနးေမာေရြအာ့ ထာဝရဘုရာ့က၇ သငးသညး ဢသေရလအမ္ဳိ့သာ့ ပရိသတးအေပါငး့တို႕အာ့ ဆငးံဆုိရ 
မညးမြာ၇ သငးတို႕၌ ဘုရာ့သခငး ငါထာဝရဘုရာ့သညး သနးရြငး့ေသာေၾကာငးံ၇ သငးတို႕လညး့ သနးရြငး့်ခငး့ ရြိၾကေလာံ၈ 

ေယာဘ ၀၁့ှွ သို႕်ဖစး၊ ဤာဏးေကာငး့ေသာသူတုိ႕၇ ငါံစကာ့ကုိ နာ့ေထာငးၾကေလာံ၈ ဒုစ႐ုိကးသညး ဘုရာ့သခငးႏြငးံ။၇ 
အ်ပစးသညး အနႏ ၱတနးခုိ့ရြငးႏြငးံ။၇ ေဝ့ပါေစ၈ 

ဆာလဵ ှ၅့၀ွ ဘုရာ့သခငးသညး စီရငးေတားမူေသာအမႈသညး စဵုလငး၌ … 
ေဟရြာယ ၂၄့ှ၂ အေၾကာငး့မူကာ့၇ သနး႕ရြငး့်ခငး့ဟု နာမရြိေတားမူထေသာ၇ အနႏၱကာလတညး့ဟူေသာ ဘုဵဗိမာနး၉ စဵ 

ေတားမူထေသာ၇ အထျဋးအ်မတး ်ဖစးေတားမူေသာဘုရာ့…  
ဟဗက၎ဳတး ှ့ှ၀ ကိုယးေတားသညး ဒုစ႐ုိကးကို ၾကညးံ႐ႈေတားမမူ၈ သနးရြငး့ေသာမ္ကးစိ ရြိေတားမူ၌၈ အဓမၼအမႈကုိ ၾကညးံ 

႐ႈ၊ ေနေတားမမူတတးပါ၈  
လုကာ ှ့၁၆ တနးခို့နြငးံ ်ပညးံစုဵေတားမူေသာ ဘုရာ့သညး အဵံဘျယးေသာေက့္ဇူ့ေတားကို ငါံအာ့်ပဳေတားမူ်ပီ့၈ ထိုဘုရာ့ 

၌ နာမေတားသညး ႐ုိေသဘျယး်ဖစးေတားမူ၌၈ 
ေဟ်ဗဲ ၃့ှ၅ …ဘုရာ့သခငးသညး မုသာမသဵု့ႏိုငး…  
ေရာမ ၀့ဿ၂-ဿ၃ …ေ်ဖာငးံမတး်ခငး့တရာ့ေတားကုိ ထငးရြာ့ေစ၊၇ ေယ႐ႈကို ယုဵၾကညးေသာသူတို႕၌ အ်ပစးကို လျတးေတား 
မူေသားလညး့၇ တရာ့သ်ဖငးံ ်ပဳေတားမူ်ခငး့ငြါ။၇ ေယ႐ႈခရစး၌ အေသျ့ေတားကို ယုဵၾကညး်ခငး့အာ့်ဖငးံ၇ ထိုခရစးေတားကုိ 
အ်ပစးေ်ဖစရာအေၾကာငး့ ်ဖစးေစ်ခငး့ငြါ ခနး႕ထာ့ေတားမူ်ပီ၈ 

တရာ့ ၀ဿ့၀-၁ …ငါတုိ႕ဘုရာ့သခငး၌ ဘုနး့အာႏုေဘားကို ခ္ီ့မျမး့ၾကေလာံ၈ ဘုရာ့သခငးသညး မလူအ်မစး်ဖစး၊၇ အမႈ 
ေတားသညး စုဵလငးေပ၌၈  

ဿဓမၼ ဿဿ့၀ှ ဘုရာ့သခငး စီရငးေတားမူေသာအမႈသညး စဵုလငး၌၈ ထာဝရဘုရာ့၌ သစၥာေတားသညး အစစးခဵ၊ တညး၌၈  
မႆဲ ၂့၁၅ …ေကာငး့ကငးဘဵု၉ ရြိေတားမူေသာ သငးတုိ႕အဘသညး စဵုလငးေတားမူသညး… 
 

ဆာလဵ ှွဿ့ ဿ၂-ဿ၄ ကိုယးေတားသညး ေရြ႕ဤီ့စျာ၉ ေ်မၾကီ့ကို တညးေတားမူ်ပီ့၈ မုိ့ေကာငး့ကငးသညးလညး့ လကးေတား 
ႏြငးံ ဖနးဆငး့ေသာ အရာ်ဖစးပါ၌၈ ထိုအရာတို႕သညး ပ္ကးစီ့်ခငး့သုိ႕႔ ေရာကးေသားလညး့ ကုိယးေတားသညး အ်မဲတညး 
ေတားမူ၌၈ ထိုအရာရြိသမြ္တုိ႕သညး အဝတးကဲံသုိ႕႔ ေဟာငး့ႏျမး့်ခငး့သို႕ေရာကး၊ ကိုယးေတားသညး ဝတးလုဵကိုလဲသကဲံ 
သုိ႕ လဲေတားမူသ်ဖငးံ ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့ ရြိၾကေသားလညး့၇ ကုိယးေတားသညး ေ်ပာငး့လဲေတားမမူပါ၈ အသကးေတားလညး့ မ 
ကုနးမဆဵု့ရပါ၈ 

မာလခိ ၀့၃ ငါသညး ထာဝရဘုရာ့်ဖစး၌၈ ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့မရြိ၈ 
ယာကုတး ှ့ှ၄ ငါခ္စးေသာ ညီအစးကိုတုိ႕၇ အလျမဲယူၾကႏြငးံ၈ ေကာငး့်မတးဆုဵလငးေသာ ဆုေက့္ဇူ့ ရြိသမြ္တို႕သညး အ 

လငး့တို႕၌ အဘထဵေတားက သကးေရာကးသညး်ဖစး၊၇ အထကးအရပးမြ လာၾက၌၈ ထုိအဘသညး ေရျ႕ေလ္ာံတိမး့ယိမး့ 
်ခငး့မရြိ၇ ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့အရိပးႏြငးံ ကငး့လျတးေတားမူ၌၈  

 ၁-၅ 

တမနး ၁့ဿ၁ ထိုသူမ္ာ့တို႕သညး ၾကာ့ရလြ္ငး၇ တညီတညျတးတညး့ ဘုရာ့သခငးထဵသုိ႕႔ အသဵကိုလႊငးံလ္ကး၇ အစို့ရေတားမူ 
ေသာအရြငး၇ ကုိယးေတားသညး ေကာငး့ကငးေ်မၾကီ့၇ သမုဒၵရာမြစ၊ ထုိအရပးတို႕၉ ရြိသမြ္တုိ႕ကုိ ဖနးဆငး့ေတားမူေသာ 
ဘုရာ့သခငး ်ဖစးေတားမူ၌၈ 

 



   

 

ဘုရာ့သခငးသညး သစၥာရြိေသာသူ၇ လဵု့လဵု့ယဵုၾကညးစိတးခ္၊ ရေသာသူႏြငးံ မြီခုိအာ့ထာ့ထုိကးသူ ်ဖစးသညး၈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ဿ     စာတနး၌ နညး့ဗ္ဴဟာ - - - စာတနး၌ နညး့ဗ္ဴဟာမြာ ဘုရာ့သခငးသညး ယုဵၾကညးအာ့ကို့ရနး မထိုကးတနးေၾကာငး့၇ 

ဘုရာ့သခငး၌ သေဘာသဘာဝအေပ၍ ကၽျႏုးပး၌ယုဵၾကညးမႈကို အာ့နညး့ေစ်ခငး့ (်ဖာ့ေယာငး့်ခငး့) ်ဖစးသညး၈ ဤပမာ - 
ကမာၻ ၀့ှ-၂တျငး အာဒဵသညး ဘုရာ့သခငးကို သဵသယရြိစျာ်ဖငးံ ဟစးေခ၍၊ ဘုရာ့့သခငးသညး လိမးညာသူ်ဖစးသညးဟု 
စျပးစျကဲာ၇ ဘုရာ့သခငးသညး သူတို႔၌ စိတးဝငးစာ့မႈကို အေကာငး့ဆုံ့ မေပ့ေၾကာငး၇ ဘုရာ့သခငးသညး သူတို႔အတျကး 
တစးနညး့နညး့်ဖငးံ အက္ဳိ့်ဖစးထျနး့ေစမညးံ အရာမ္ာ့ကုိ ဆုပးကိုငးထာ့်ခငး့ကို ဆိုလိုသညး၈ အကယး၊ ဘုရာ့သခငး 
သညး သူတို႔ကို မခ္စးခဲံလြ္ငး မညးသုိ႔ ယုဵၾကညးစိတးခ္ႏိုငးမညးနညး့၈ 

 

 

 

 

ကမာၻ ၀့ှ-၂ ေ်မျသညး ထာဝရအရြငး ဘုရာ့သခငး ဖနးဆငး့ေတားမူေသာ ေ်မတိရစာၦနးတကာတို႕ထကး လိမၼာသညး်ဖစး၊၇ 
မိနး့မအာ့၇ သငးတို႕သညး ဤယ္ာဤး၉ရြိသမြ္ေသာ အပငးတို႕၌ အသီ့ကို မစာ့ရဟု ဧကနးစငးစစး ဘုရာ့သခငး မိနး႕ေတားမူ 
သေလာဟု ေမ့၌၈ မိနး့မကလညး့၇ ငါတို႕သညး ဤယ္ာဤး၉ ရြိေသာအပငးတို႕၌ အသီ့ကို စာ့ရေသာအချငးံရြိ၌၈ ဤယ္ာဤး 
အလယး၉ရြိေသာ အပငး၌ အသီ့ကိုကာ့၇ သငးတို႕သညး မကိုငးမစာ့ဘဲ ေနၾကေလာံ၈ သုိ႕မဟုတး ေသမညးဟု ဘုရာ့သ 
ခငး အမိနး႕ေတားရြိသညးဟု ေ်မျအာ့ဆို၌၈ ေ်မျကလညး့၇ သငးတို႕သညး ဧကနးအမြနး ေသရမညးမဟုတး၈ အေၾကာငး့မူ 
ကာ့၇ ထိုအသီ့ကို စာ့ေသာေန႕၉ သငးတုိ႕သညး မ္ကးစိပျငးံလငး့လ္ကး ေကာငး့မေကာငး့ကိုသိ၊၇ ဘုရာ့သခငးကံဲသုိ႕ 
်ဖစးၾကလတဵံသညးကုိ၇ ဘုရာ့သခငး သိေတားမူသညးဟ ုမိနး့မအာ့ဆုိေလ၌၈ 

တရာ့ ၀ဿ့၀-၁ ငါသညး ထာဝရဘုရာ့၌ နာမေတားကို ေဘား်ပသညး်ဖစး၊၇ …သစၥာေစာငးံေသာဘုရာ့…်ဖစးေတားမူ၌၈ 
ဆာလဵ ၀၀့ှ၅-ဿှ ထာဝရဘုရာ့ကုိ ေၾကာကးရျ႕ဵေသာ သူတုိ႕ႏြငးံက႐ုဏာေတားကုိ ခုိ့လႈဵေသာသူတုိ႕သညး၇ ေသေဘ့ႏြငးံ 

ကငး့လျတးမညး့အေၾကာငး့ အစာေခါငး့ပါ့သညးံ ကာလ၉ အသကးရြငးမညးအေၾကာငး့ သူတုိ႕ကုိ ၾကညးံ႐ႈလ္ကး ရြိေတားမူ 
၌၈ ငါတုိ႕၌ ဝိညာဤးသညး ထာဝရဘုရာ့ကို ေမ္ားလငးံလ္ကးေန၌၈ ထိုဘုရာ့သညး ငါတုိ႕ကို မစေသာသူ ကျယးကာ 
ေသာသူ ်ဖစးေတားမူ၌၈ သနး႕ရြငး့ေသာ နာမေတားကို ခုိလႈဵေသာအေၾကာငးံ၇ ငါတို႕သညး ထာဝရဘုရာ့၉ ဝမး့ေ်မာကး 
်ခငး့ ရြိၾက၌၈ 

ဆာလဵ ၀၁့၁-၅ ငါသညး ထာဝရဘုရာ့ကို ရြာေသာအခါ နာ့ေထာငးေတားမူ၌၈ ေၾကာကးမတးဘျယးေသာအေၾကာငး့ အ 
လဵု့စဵုတုိ႕အထဲက ငါံကုိ ကယးႏႈတးေတားမူ၌၈ ထာဝရဘုရာ့ကို ေမြ္ားၾကညးံၾကေလာံ၈ အလငး့ကို ရၾကလိမးံမညး၈ မ္ကး 
ႏြာရြကးေၾကာကး်ခငး့ႏြငးံ ကငး့လျတးၾကလိမးံမညး၈ ဣဆငး့ရဲေသာသူ၌ ေအားဟစး်ခငး့အသဵကို ထာဝရဘုရာ့သညး နာ့ 
ေထာငး၊၇ ခပးသိမး့ေသာ ဆငး့ရဲထဲက ကယးလျတးေတားမူ၌၈ ထာဝရဘုရာ့ကုိ ေၾကာကးရျဵ႕ေသာ သူတုိ႕ပတးလညး၉ 
ေကာငး့ကငးတမနးေတားတုိ႕သညး တပးခ္၊ ကယးလႊတးတတးၾက၌၈ ထာဝရဘုရာ့သညး ေကာငး့်မတးေတားမူသညး 
အေၾကာငး့ကို  ်မညး့စမး့၊ သိမြတးၾကေလာံ၈ ကိုယးေတားကို ခုိလႈဵေသာသူသညး မဂၤလာရြိ၌၈  

ဆာလဵ ၀၃့၂ အို့ထာဝရဘုရာ့၇ ဂ႐ုဏာေတားသညး ေကာငး့ကငးဘဵုသို႕။၇ သစၥာေတားသညး မုိဃး့တိမးသုိ႕။၇ မြီပါ၌၈ 
ဆာလဵ ၅၃့ှ၂ အို့ထာဝရဘုရာ့၇ ကိုယးေတားသညး သနာ့စဵုမကးတတးေသာသေဘာ၇ ေက့္ဇူ့်ပဳတတးေသာသေဘာ၇ က 

႐ုဏာႏြငးံ သစၥာၾကျယးဝေသာသေဘာႏြငးံ ်ပညးံစဵုေသာ ဘုရာ့်ဖစးေတားမူ၌၈ 
ေယရမိ ဿ၆့ှှ တဖနး မိနးေတားမူသညးကာ့၇ ငါသညး သငးတို႕ကို အက္ဳိ့နညး့ေစ်ခငး့ငြါ၇ ၾကဵစညးေသာအၾကဵ မဟုတးဘဲ၇ 

သငးတို႕သညး ေ်မားလငးံေသာအက္ဳိ့ကုိ ရမညးအေၾကာငး့၇ ်ငိမးဝပးေစ်ခငး့ငြါသာ၇ သငးတုိ႕အဘို႕ ၾကဵစညးေသာ အၾကဵတုိ႕ 
ကုိ ငါသိ၌၈ 

ေရာမ ၅့ဿ၅ ဘုရာ့သခငးကို ခ္စးေသာသူတညး့ဟူေသာ ၾကဵစညးေတားမူ်ခငး့အတိုငး့ ေခ၍ေတားမူေသာ သူတုိ႕၌အက္ဳိ့ 
ကို ခပးသိမး့ေသာ အရာတုိ႕သညး တညီတညႊတးတညး့ ်ပဳစုၾကသညးကို ငါတုိ႕သိၾက၌၈ 

ှေကာ ှွ့ှ၀ လူ၉်ဖစးတတးေသာ စဵုစမး့ေႏြာငးံရြကး်ခငး့ကိုသာ သငးတို႕သညးခဵရၾက၌၈ ဘုရာ့သခငးသညး သစၥာႏြငးံ 
်ပညးံစဵု ေတားမူူသညး်ဖစး၊၇ သငးတုိ႕ မခဵႏုိငးေသာ စုဵစမး့ေႏြာငးံရြကး်ခငး့ကို သငးတုိ႕၉ ေရာကးစိမးံေသာငြါ အချငးံေပ့ေတား 
အမူ၈ သငးတို႕သညး ခဵႏိုငးမညးအေၾကာငး့ စဵုစမး့ေႏြာငးံရြကး်ခငး့ အရာႏြငးံတကျ၇ ထျကးေ်မာကးေသာ လမး့ကုိလညး့ စ ီ
ရငး်ပဳ်ပငး ေတားမူလိမးံမညး၈ 

ှသကး ၂့ဿ၁ သငးတုိ႕ကုိ ေခ၍ေတားမူေသာသူသညး သစၥာႏြငးံ ်ပညးံစဵုသညး်ဖစး၊၇ ထိုသုိ႕ ်ပဳေတားမူလိမးံမညး၈ 
ဿသကး ၀့၀ သုိ႕ေသားလညး့ ဘုရာ့သခငးသညးသစၥာႏြငးံ ်ပညးံစဵုေတားမူ၌၈… 
ဿတိ ဿ့ှ၀ ငါတုိ႕သညး မယုဵၾကညးေသားလညး့၇ ထုိသခငးသညး သစၥာတညးသ်ဖငး ကုိယးကုိ ်ငငး့ပယးေတားမမူႏိုငး၈ 
ှေပ ၁့ှ၆ ထို႕ေၾကာငးံ၇ ဘုရာ့သခငး၌ အလုိေတားအတုိးငး့ ဆငး့ရဲခဵရေသာသူတို႕သညး၇ ဘုရာ့သခငးကုိ သစၥာရြိေသာ အ 
သကးသခငးကံဲသုိ မြတးလ္ကး၇ ေကာငး့ေသာအက္ငးံကို က္ငးံေန၊၇ ကိုယးေတား၉ မိမိတို႕အသကးဝညိာဤးကို အပးႏြဵၾကေစ၈ 
 

 ၁-၅ 



   

 

၀    အာဒဵႏြငးံဧဝကို ဘုရာ့သခငး ဖနးဆငး့ေသာအခါ ဖနးဆငး့်ခငး့ခဵအာ့လုဵ့ကဲံသုိ႔ စဵုလငး်ခငး့သို႔ေရာကးၾကသညး၈ သူတို႔သညး 

လုဵ့လုဵ့်ပညးံစုဵ၊ လဵု့ဝေက္နပးသညးံအ်ပငး၇ မညးသညးံအရာမြ လိုအပးခ္ကးမရြိခဲံေပ၈ သူတို႔်ပဳသမြ္သညး ဘုရာ့သခငး၌ သ 
ေဘာသဘာဝႏြငးံ လုဵ့ဝကိုကးညီမႈရြိသညး၈ ထိုအခ္ိနးတျငး ေသ်ခငး့တရာ့ မရြိခံဲေပ၈ 

 

 

 

 

 

 ၁        ဘုရာ့သခငး၌ သေဘာသဘာဝႏြငးံ ပတးသကး၊ အာဒဵႏြငးံဧဝတို႔သညး စာတနး၌ လိမးလညးလြညး်ဖာ့်ခငး့ကို ယဵု 

ၾကညးခဲံသညးံအတျကး အသီ့ကိုစာ့်ခငး့၇ ဘုရာ့သခငးအေပ၍ အမြီအခုိကငး့ေသာ မိမိကိုယးကို ေက္နပးမႈရရနး ေရျ့ 
ခ္ယးၾကသညး၈ ဘုရာ့သခငးထဵမြ အမြီအခိုကငး့စျာေနထုိငးရနး ေရျ့ခ္ယးမႈသညး ဧရိယာသုဵ့ခုတျငး ထငးရြာ့သညး 

 

                ှ၈ လူ႔အပုိငး့်ဖငးံ နာ့လညး်ခငး့ ( ဤာဏးပညာရရြိရနး ႏြစးလိုဖျယးရြိ်ခငး့) 
                ဿ၈ ခႏၶာကုိယး၌ စာ့ခ္ငးစိတး (အစာ့အစာအတျကး ေကာငး့်ခငး့)ႏြငးံ 
                ၀၈ ပုိငးဆုိငးလုိ်ခငး့ (ၾကညးံရသညးမြာ ၾကညးႏူ့ဖျယးေကာငး့်ခငး့) 
 

(ေသျ့ေဆာငးမႈမ္ာ့သညး ဣဧရိယာသုဵ့ခုအနကး တစးခုသို႔ က္ေရာကးသျာ့သညး)၈ ။သညး ကၽျႏုးပး၌ “လျတးလပး်ခငး့ဆီသုိ႔ ဤီ့ 
တညးရညးညႊနး့်ခငး့” ကို လူသာ့တုိ႔၌ “အ်မစး” ်ပသာနာႏြငးံ ကမာၻလုဵ့ဆုိငးရာႏြငးံ တစးဤီ့ခ္ငး့စီကို ဘုရာ့သခငးအာ့ ခုခဵတျနး့ 
လြနးမႈ၌ ေနာကးကျယးမြ တျနး့အာ့တစးခုအ်ဖစး ႐ႈ်မငးရနး အေရ့ၾကီ့သညး၈ 

 

 

  ၃     လူသာ့မ္ဳိ့ႏျယးထဲ ေမျ့ဖျာ့လာသညံး လူသာ့တုိငး့သညး အာဒဵ၌ အ်ပစးရြိေသာ သူ႔သေဘာသဘာဝ (ေမြာငးမိုကးေသာ 

အပငးအ်ဖစး ပုဵေဖားပါ) သူတုိ႔၌ ဖခငးမြတစးဆငးံ အေမျခဵရသညး၈ အက္ဳိ့ဆကးအေန်ဖငးံ လူသာ့တုိငး့သညး ဘုရာ့ 
သခငးအာ့ ဆနး႔က္ငးေသာ စိတးထာ့်ဖငးံ ေမျ့ဖျာ့လာၾကသညး၈  

 

 
 

  ၄     ေယ႐ႈသညး လူသာ့မ္ဳိ့ႏျယးထ၉ဲ ေမျ့ဖျာ့ခဲံသညး၇ သို႔ေသား ဒုတိယအာဒဵကဲံသုိ႔ သူသညး အ်ပစးရြိေသာ လူသာ့ဖခငးအ 

ပါဘဲ ေမျ့ဖျာ့လာသညး၈ သူသညး အာဒဵမက္ဆဵု့မြီကကဲံသုိ႔ အ်ပစးမံဲ လူ႔သေဘာသဘာဝ်ဖငးံ ေမျ့ဖျာ့ခဲံသညး၈ သခငး 
ေယ႐ႈ၌ ေ်ဖာငးံမတးေသာလက၏ဏာမြာ သူ၌ အသကးတာတျငး ေတျ႕်မငးခဲံရသညးအတုိငး့ အာဒဵအတျကး ဘုရာ့သခငး 
၌ မူရငး့ရညးရျယးထာ့ေသာ အရာ်ဖစးသညး၈ 

 

 

 

 

 

ေရာမ ၂့ှဿ …အ်ပစးတရာ့သညး တေယာကးေသာသူအာ့်ဖငး ဣေလာကသုိ႕ ဝငး၊၇ အ်ပစးတရာ့အာ့်ဖငးံ ေသ်ခငး့တရာ့ 
ဝငးသညးႏြငးံအညီ၇ လူအေပါငး့တို႕သညး အ်ပစးရြိေသာေၾကာငးံ ေသ်ခငး့သုိ႕႔ ေရာကးရၾက၌၈ 

ှေကာ ှ၂့ဿှ- လူအေပါငး့တို႕သညး အာဒဵအာ့်ဖငးံ ေသ်ခငး့သို႕ ေရာကးသညးနညး့တူ၇ လူအေပါငး့တို႕သညး ခရစးေတား 
အာ့်ဖငးံ အသကးရြငး်ခငး့သုိ႕ ေရာကးရၾကလတဵံ၈ 

 

ကမာၻ ၀့၃ ထိုအပငးသညး စာ့ဘျယးေကာငး့၌၇ အဆငး့လညး့လြ်ခငး့၇ ပညာတုိ့ပျာ့ေစလုိေသာငြါ၇ ႏြစးသကးဖျယးေသာ အ 
ပငး်ဖစး်ခငး့ကုိ မိနး့မသညး်မငးလြ္ငး၇ အသီ့ကိုယူ၊ စာ့၌၈ မိမိခငးပျနး့အာ့လညး့ေပ့၊ သူသညးလညး့စာ့၌၈ 

ကမာၻ ၂့၀ အာဒဵသညး  …မိမိပဵုသ႑ာနးႏြငးံ တညီတသ႑ာနးတညး့သာ့ကို ်မငးရ၊၇… 
ဂလာတိ ၂့ှ၃-ဿ၀ …ဇာတိပကတိႏြငးံ ဝိညာဤးပကတိသညး တပါ့ႏြငးတပါ့ ဆနး႕က္ငးေသာ အလိုရြိၾက၌…  
 

ှေကာ ှ၂့၁၂-၁၃ …ေရြ႕ဤီ့စျာေသာ လူအာဒဵသညး အသကးရြငးေသာ သတၱဝါ်ဖစး၌ …ေနာကးဆဵု့အာဒဵမူကာ့ အသကးရြငး 
ေစတတးေသာ ဝိညာဤး်ဖစး၌… 

ေရာမ ၂့ှ၆ အေၾကာငး့မူကာ့ တစးေယာကးေသာသူသညး နာ့မေထာငးေသာအာ့်ဖငးံ၇ လူူသာ့မ္ာ့တုိ႕သညး အ်ပစး 
ေရာကးသညးနညး့တူ တေယာကးေသာသူသညး နာ့ေထာငးေသာအာ့်ဖငးံ လူမ္ာ့တို႕သညး ေ်ဖာငးံမတးရာသုိ႕ 
ေရာကးရၾက၌၈ 

   

၅    

 ၁-၅ 



   

 

 

  ၅         အာဒဵကဲံသို႔ ေယ႐ႈသညး အရာသဵု့မ္ဳိ့အာ့်ဖငးံ ေသျ့ေဆာငး်ခငး့ ခဵခဲံရသညး၈ သို႔ေသား ေယ႐ႈသညး စာတနး၌ 

ေသျ့ေဆာငးမႈ်ဖစးသညးံ ဘုရာ့သခငးထဵမြ မိမိကိုယးကို လျတးလပးစျာ အသကးရြငးရနး မဟုတးဘဲ ဘုရာ့သခငး၌ 
ဂ႐ုစိုကးမႈေအာကးတျငး အသကးရြငးရနး ေရျ့ခ္ယးခဲံသညး၈ 

 

   ှွ  ယဵုၾကညးလာသညးႏြငးံအမြ္ ကၽျနးေတားသညး ယုဵၾကညးသူအသစး တစးဤီ့အေနႏြငးံ ဝိညာဤးပုိငး့ဆိုငးရာ ်ပိဳငးပျထဲဲသုိ႔  

ေမျ့ဖျာ့ခဲံ်ပီ သနး႔ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတားအာ့်ဖငးံ ဘုရာ့သခငး၌ သေဘာသဘာဝကို ရရြိခဲံသညး၈ အေရ့ၾကီ့သညးံ 
အခ္ကး-  အ်ပစးရြိေသာ လူ႔သေဘာသဘာဝကို မညးသညးံအခါမြ မတို့တကးလာႏုိငးပါ၈ (ဂလာတိ ၂့ှ၄ ၾကညးံပါ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

သနး႔ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတားႏြငးံ မညးကံဲသုိ႔ ဆကးဆဵရမညးနညး့ 

မြတးခ္ကး၈ ဣသငးခနး့စာ သငးယူေနသညးံအခါ နာ့မလညးသညးံ အက္ဳိ့ဆကးမ္ာ့  
တစးခုခ္ငး့စီကို ေဆျ့ေႏျ့ပါ၈ ဤပမာ၇ သနး႔ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတားကို ပုဂၐိဳလးတစးဤီ့ 
အ်ဖစး မစဤး့စာ့်ခငး့၌ ပုဵမြနးရလဒးမြာ အဘယးနညး့၈ သခငးေယ႐ႈသညး ကိုယးခႏၶာ 
်ဖငးံ မညးသို႔ ကနး႔သတးထာ့သနညး့၇ သို႔ေသား သနး႔ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတားသညး  
“ေနရာတုိငး့၉” ရြိသညး၈ 
 
 
 

ှ၈ ကၽျနးေတားသညး သနး႔ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတားႏြငးံ ပုဂၐိဳလးတစးပါ့အေန်ဖငးံ ဆကးဆဵသငးံသညး၇ အေၾကာငး့မြာ သူသညး ဘုရာ့ 
သခငး်ဖစးသညး၈ ကၽျနးေတားသညး သူ႔ကုိ ကုိယးရညးကုိယးေသျ့ မရြိဘဲ “လႈဵ႕ေဆားမႈ”၇ “မ္ကးေမြာကး်ပဳ်ခငး့” သုိ႔မဟုတး 
“ၾသဇာလႊမး့မုိ့မႈ” တစးခုမြ္အ်ဖစးသာ မစဤး့စာ့သငးံပါ၈ 

 

 

 

ေယာ ၀့၀၇ ၃ ေယ႐ႈက၇ ဒုတိယေမျ့်ခငး့ကုိ မခဵေသာသူမညးသညးကာ့၇ ဘုရာ့သခငး၌ ႏုိငးငဵေတားကို မ်မငးရဟု ငါအမြနးအ 
ကနးဆိုသညးဟု ်ပနး၊ မိနး႕ေတားမူ၌၈ ဇာတိပကတိ ေမျ့ေသာအရာသညး ဇာတိပကတိ်ဖစး၌၈ ဝိညာဤးေတားေမျ့ေသာ 
အရာသညး ဝိညာဤး်ဖစး၌၈ 

ေရာမ ၄့ှ၁-ဿ၂  ငါံအထဲမြာ ငါံဇာတိပကတိ၉ ေကာငး့ေသာအရာတစးစဵုတစးခုမြ္ မတညးသညးကုိ ငါသိ၌၈  ထိုသုိ႕ ငါသညး 
မက္ငးံခ္ငးေသာအက္ငးံကို က္ငးံလြ္ငး၇ ငါကိုယးတိုငးက္ငးံသညးမဟုတး၈ ငါံအထဲ၉ေနေသာ အ်ပစးတရာ့သညးက္ငးံ၌၈ ငါ 
သညး အတျငး့လူအာ့်ဖငး ဘုရာ့့သခငး၌ ပညတးတရာ့ေတားကို နြစးသကး၌၈ သုိ႕ေသားလညး့ ငါံကုိယးအဂၤါမ္ာ့၉ရြိ 
ေသာ တရာ့တပါ့သညး စိတးဝိညာဤးတရာ့ကို ဆိုငး်ပိဳငးတုိကးလြနးသ်ဖငးံ၇ ငါံကုိယးအဂၤါမ္ာ့၉ရြိေသာ အ်ပစးတရာ့လကး 
သို႕ ငါံကို ဘမး့သျာ့အပးႏြဵသညးကို ငါ်မငး၌၈ ထိုသုိ႕ စိတးဝိညာဤးအာ့်ဖငးံ ဘုရာ့သခငး၌ တရာ့ေတားအလိုသုိ႕။၇ ဇာ 
တိပကတိအာ့်ဖငးံ အ်ပစးတရာ့အလိုသုိ႕။၇ ငါလုိကးတတး၌၈ 

ဂလာတိ ၂့ှ၃-ဿ၀ ငါပညတးသညးကာ့၇ ဝိညာဤးပကတိအတိုငး့ က္ငးံၾကေလာံ၈ ထိုသုိ႕က္ငးံလြ္ငး ဇာတိပကတိ၌ အလုိသို႕ 
မလုိကးဘဲ ေနၾကလိမးံမညး၈ အေၾကာငး့မူကာ့၇ ဇာတိပကတိႏြငးံ ဝိညာဤးပကတိသညး တပါ့ႏြငးံတပါ့ ဆနးက္ငးံဘကး်ဖစး 
၊၇ သငးတို႕သညး က္ငးံခ္ငးေသာအက္ငးံကို မက္ငးံႏုိငးၾက၈ ဇာတိပကတိအက္ငးံတို႕သညး ထငး့ရြာ့ၾက၌၈ ထုိအက္ငးံတို႕ 
မူကာ့၇ သူမယာ့ကို ်ပစးမြာ့်ခငး့၇ မတရာ့ေသာေမထုနး၉ မြီဝဲ်ခငး့၇ ညစးညဴ့စျာက္ငးံ်ခငး့၇ ကိေလသာလျနးက္ဴ့်ခငး့၇ ႐ုပး 
တုကို ကို့ကျယး်ခငး့၇ ရနး်ငိဳ့ဖျဲ်ခငး့၇ ရနးေတျ႕်ခငး့၇ ဂုဏး်ပိဳငး်ခငး့၇ အမ္ကးထျကး်ခငး့၇ ်ငငး့ခုဵ်ခငး့၇ အခ္ငး့ခ္ငး့ကျဲ် ပာ့်ခငး့၇ 
သငး့ချဲ် ခငး့၇ သူ႕အက္ဳိ့ကို  ်ငဴစူ်ခငး့၇ လူအသကးကိုသတး်ခငး့၇ ယစးမ္ဳိ့ကို ေသာကးၾကဴ့်ခငး့၇ ပျလဲုပး်ခငး့မြစ၊ ထိုသုိ႕ 
ေသာ အက္ငးံေပတညး့၈ ဝိညာဤးပကတိ၌ အက္ဳိ့မူကာ့၇ ခ္စး်ခငး့၇ ဝမး့ေ်မာကး်ခငး့၇ ်ငိမးသကး်ခငး့၇ စိတးရြညး်ခငး့၇ ေက့္ 
ဇူ့်ပဳ်ခငး့၇ ေကာငး့်မတး်ခငး့၇ သစၥာေစာငးံ်ခငး့၇ ႏူ့ညဵံသိမးေမျ႕်ခငး့၇ ကာမဂုဏးခ္ဳပးတညး့်ခငး့ေပတညး့၈ ထိုသုိ႕ေသာ အ 
က္ငးံကို အဘယးတရာ့မြ္ မ်မစးတာ့၈ 

တမနး ၂့၀-၁ ေပတ႐ုကလညး့၇ အာနနိ၇ သငးသညး သနးရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတားကုိ လြညးံစာ့၊၇ ေ်မကုိေရာငး့ေသာအဘို့  
၌ တဘို႕ကုိ ထိမးဝြကးမညးအေၾကာငး့၇ စာတနးသညး သငး၌စိတးႏြလုဵ့ကို အဘယးေၾကာငးံ ်ပညးံေစရသနညး့၈ ထိုေ်မရြိ 
စဤးတျငး ကုိယးပိုငးသညး မဟုတးေလာ၈ ေရာငး့၊ရေသာ အဘို့သညး ကိုယးဤစၥာ်ဖစးသညး မဟုတးေလာ၈ အဘယးေၾကာငးံ 
ဣသုိ႕ ၾကဵစညးသနညး့၈ လူကိုသာ မုသာေ်ပာ်ပီမဟုတး၇ ဘုရာ့သခငးကုိလညး့ မုသာေ်ပာ်ပီဟု ေပတ႐ုဆို၌၈ 

၉ 
 

 ၁-၅ 

ယုဵၾကညးသူကို တဵဆိပးခတးသညး 
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ေယရႈကုိ အမႊမး့တငးသညး 

ေ်ပာငး့လဲသညး 

ဝိညာဤးအသီ့ သီ့ေစသညး 



   

 

 

 

 

 

 

 

သနး႔ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတားသညး ပုဂၐိဳလး်ဖစးသညး၈ သူသညး ၾသဇာသကးေရာကးမႈ၇ စျမး့အာ့တစးခု သို႔မဟုတး လႈဵ႔ေဆားမႈတစးခု 
မဟုတးဘဲ သူသညး ဘုရာ့သခငးကုိယးတိုငး ်ဖစးသညး၈ သူသညး အေကာငး့ဆုဵ့မိတးေဆျကဲံသုိ႔ ထိုထကးမက အမ္ာ့ၾကီ့ပိုသညး၈ 
သူႏြငးံ ကၽျႏုးပး၌ ဆကးဆဵေရ့သညး အိမးေထာငးဖကးေကာငး့ႏြငးံ၇ ဆငးတူသညးံ နညး့လမး့မ္ာ့စျာရြိသညး၈ ထိုကဲံသို႔ေသာ ဆကး 
ဆဵေရ့၌ ပါဝငးပတးသကး်ခငး့သညး မညးသညးံအရာမ္ာ့ ်ဖစးမညးနညး့၈ ေလ့စာ့မႈ၇ ဆကးဆဵေရ့၌ ပါဝငးပတးသကး်ခငး့သညး 
မညးသညးံအရာမ္ာ့ ်ဖစးမညးနညး့၈ ေလ့စာ့မႈ၇ ဆကးဆဵေပါငး့သငး်ခငး့၇ အ်ပနးအလြနးဆကးသျယးမႈ၇ ်ပဳစု်ခငး့မ္ာ့်ဖစးမလာ့၈ 
“အငးအာ့စု”ကုိ မညးကံဲသုိ႔ ကၽျနးေတားဆကးဆဵရမညးနညး့၈ 
 

ဿ၈ သူသညး ကၽျႏုးပးအထဲ၉ အသကးရြငး၊၇ ကၽျနးေတားသညး သူ၌ ဘိမာနးေတား်ဖစးသညး၈ သူသညး ကၽျႏုးပးကုိ ပုိငးဆိုငးသညး 
(ကၽျနးေတား ယဵုသညး်ဖစးေစ၇ မယဵုသညး်ဖစးေစ)၈ ကၽျနးေတား ယဵုၾကညး်ပီ့ေနာကးတျငး သူ၌ပုိငးဆိုငးမႈ စစးမြနးလာသညးမဟုတး၈ 
 

 

 

 

 

ဘုရာ့သခငးက ကၽျႏုးပးကုိ ပုိငးဆုိငး်ခငး့သညး ကၽျႏုးပး၌ အသိအမြတး်ပဳ်ခငး့အေပ၍ မီြခို်ခငး့မရြိသညး ံ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ ်ဖစး 
သညး၈ ပိုငးဆုိငးမႈကုိ ကၽျနးေတား မေပ့ခံဲပါ၈ သူ၌ အတညး်ပဳ်ပီ့ေသာ အရာေပ၍၉ ကၽျနးေတား အသိအမြတး်ပဳ၊ ်ပဳမူ်ခငး့ သကး 
သကးသာ်ဖစးသညး၈ ပုိငးဆုိငးမႈသညး မညးသညးံအဓိပၸာယး သကးေရာကးသနညး့၈ ပိုငးဆုိငးမႈသညး ေယဘုယ္အာ့်ဖငးံ မညးသညးံ 
အချငးံအေရ့ႏြငးံ အချငးံအာဏာကို ပိုငးဆိုငးမႈရရြိသညးကို နာ့လညးသေဘာေပါကးထာ့သနညး့၈  
 

ယုဵၾကညးသူအသစးမ္ာ့သညး ပုဵမြနးအာ့်ဖငးံ ဣအမြနးတရာ့ကို ်ငငး့ပယးမညး မဟုတးပါ၇ အဘယးေၾကာငးံဆိုေသား သူတို႔တျငး ဘု 
ရာ့သခငး၌ ေမြ္ားလငးံခ္ကးႏြငးံ ပတးသကး်ပီ့ ၾကိဳတငးစဤး့စာ့ လကးခဵေလံရြိသညး၈ သကးေရာကးမႈတို႔ကို ်ငငး့ပယးတတးၾက 
သညး၈ ဆနး႔က္ငးးဘကးအေန်ဖငးံ ယုဵၾကညးသူအေဟာငး့မ္ာ့သညး ဣအမြနးတရာ့ကို ဤာဏးရညးရြိရြိ လကးခဵေလံရြိေသားလညး့ 
သကး ေရာကးမႈမ္ာ့ကို ်ငငး့ပါယးတတးၾကသညး၈ 
 

၀၈ ကၽျနးေတားသညး ဘုရာ့သခငး၌ သာ့်ဖစးသညးဟု တဵဆိပးခတး(စရနး၇ အာမခဵ၇ သကးေသ) သညး၈ 

 

 

 

 

 

ှေကာ ၀့ှ၃ သငးတုိ႕သညး ဘုရာ့သခငး၌ ဗိမာနးေတား်ဖစးၾကသညးကို။၇ ဘုရာ့သခငး၌ ဝိညာဤးေတားသညး သငးတုိ႕႔ 
အထဲ၉ က္ိနး့ဝပးေတားမူသညးကို။၇ မသိၾကသေလာ၈ 

ှေကာ ၃့ှ၆-ဿွ အဘယးသို႕နညး့၈ သငးတုိ႕ကိုယးခႏၶာသညး ဘုရာ့သခငး ေပ့သနာ့ေတားမူေသာ ဝိညာဤးေတား တညး့ 
ဟူူေသာ၇ သငးတို႕အထဲ၉က္ိနး့ဝပး၊ သနးရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတား၌ ဗိမာနး်ဖစးေၾကာငး့ကို။၇ မိမိတို႕ကုိမိမိတုိ႕ 
မပုိငးေၾကာငး့ကုိ။၇ မသိၾကသေလာ၈ သငးတုိ႕သညး အဘို့ႏြငးံ ဝယးေတားမူေသာသူ ်ဖစးေသာေၾကာငးံ၇ ဘုရာ့သခငးပုိငး 
ေတားမူေသာ သငးတို႕၌ ကိုယးခႏၶာႏြငးံ စိတးဝိညာဤးအာ့်ဖငးံ ဘုရာ့သခငး၌ ဂုဏးေတားကို ထငးရြာ့ေစၾကေလာံ၈ 

ေရာမ ၅့၆၇ ှ၁-ှ၃ …ခရစးေတား၌ ဝိညာဤးကုိ မရေသာသူမညးသညးကာ့ ခရစးေတားႏြငးံမဆိုငး၈ ဘုရာ့သခငး၌ 
ဝိညာဤးေတား ဆဵု့မပံဲ်ပငးေတားမူသမြ္ေသာ သူတုိ႕သညး ဘုရာ့သခငး၌ သာ့်ဖစးၾက၌၈ …ငါတို႕သညး ဘုရာ့သခငး၌ 
သာ့်ဖစးၾကသညးဟု ဝိညာဤးေတားသညး ငါတို႕၌ ဝိညာဤးႏြငးံအတူ သကးေသခဵေတားမူ၌၈ 

ဿေကာ ှ့ဿှ-ဿဿ သငးတုိ႕ႏြငးံငါတို႕ကို  ခရစးေတား၉တညးေစ၊ ဘိသိတးေပ့ေသာသူကာ့၇ ဘုရာ့သခငး်ဖစးသတညး့၈ ထုိ 
ဘုရာ့သခငးသညး ငါတုိ႕ကုိ တဵဆိပးခကး၊ ငါတုိ႕စိတးႏြလုဵ့ထဲ၉ ဝိညာဤးေတားတညး့ဟူေသာ စာ့ရနးကုိ သျငး့ေပ့ေတားမူ 
၌၈ (ဿေကာ ၂့၂ ကုိလညး့ၾကညးံပါ)၈ 

ှေယာ ၀့ဿ၁ …ငါတုိ႕အာ့ ေပ့ေတားမူေသာ ဝိညာဤးေတားကုိ ငါတုိ႕သညး အမီြ်ပဳ၊၇ ဘုရာ့သခငးသညး ငါတို႕၉ တညး 
ေတားမူသညးကို သိရၾက၌၈ (ှေယာ ၁့ှ၀ကို ၾကညးံပါ)၈ 

 ၁-၆ 

ဿေကာ ှ၀့ှ၁ သခငးေယ႐ႈခရစး၌ ေက့္ဇူ့ေတား။၇ ဘုရာ့သခငး၌ ေမတၱာေတား။၇ သနးရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတား၌ 
မိႆဟာယေတား။၇ သငးတို႕အေပါငး့တို႕၉ ရြိေစသတညး့၈ အာမငး၈ (ဖ ိဿ့ှ ကုိလညး့ၾကညးံပါ) 
ဧဖကး ၁့၀ွ ေရျ့ႏႈတး်ခငး့ေနရကးတုိငးေအာငး သငးတုိ႕ကုိ တဵဆိပးခတးေတားမူေသာ ဘုရာ့သခငး၌ သနးရြငး့ေသာ ဝိညာဤး 

ေတားကို  စိတးမနာေစၾကႏြငးံ၈ 
ေယာဘ ၀၀့၁ ဘုရာ့သခငး၌ ဝိညာဤးေတားသညး ငါံကုိ ဖနးဆငး့ေတားမူ်ပီ… 
ှေကာ ဿ့ှွ-ှှ …ဝိညာဤးေတားသညး ဘုရာ့သခငး၌ နကးနဲေသာအရာတုိငးေအာငး ခပးသိမး့ေသာအရာတုိ႕ကုိ စစးေတား 

မူ၌၈ လူ၌ နကးနဲေသာအရာကုိ  လူ၉ရြိေသာ မိမိစိတးဝိညာဤးမြတပါ့ အဘယးသူသိသနညး့၈ ထိုနညး့တူ ဘုရာ့သခငး 
၌ နကးနဲေသာအရာကို ဘုရာ့သခငး၌ ဝိညာဤးေတားမြတပါ့ အဘယးသူမြ္မသိ၈ 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

သနး႔ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတားသညး ကၽျႏုးပး၌ ကယးတငး်ခငး့အတျကး ဘုရာ့သခငးသညး သကးေသ်ဖစးသညး၈ သနး႔ရြငး့ေသာ ဝိ 
ညာဤးေတားအာ့ တကးၾကျစျာရြာေဖျ်ပီ့ သူ၌လမး့်ပမႈကို ခဵယူသငးံသညး၈ တပညးံအေန်ဖငးံ ကၽျႏုးပးသညး သနး႔ရြငး့ေသာ ဝိညာဤး 
ေတားအေပ၍ ပုိ၊မြီခုိအာ့ထာ့သငးံ်ပီ့၇ တပညးံေတားလုပးေဆာငးသူ (ညႊနး်ပေသာဆရာ)အာ့ အာ့ကုိ့ဲ်ခငး့ကုိ သာ၊နညး့ေစသငးံ 
သညး၈ ကၽျနုးပး၌ ေန႔စဤးအသကးတာ၉ သနး႔ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတား၌ ်မြငးံတငးမႈမ္ာ့ကို ပုိမုိသိရြိနာ့လညးသငးံသညး၈ 
 

၁၈ ကၽျႏုးပး၌ ေန႔စဤးအသကးတာအတျကး သူ၉ အစီအစဤးရြိသညး၈ သူ႔ေနာကးကုိ လုိကး်ပီ့၇ နာခဵဖုိ႔ ကၽျႏုးပးကုိ သငးယူေစခ္ငးသညး၈ 
သူသညး ကၽျႏုးပး၌ အစီအစဤးကုိ လုိကးနာဖုိ႔ ေမြ္ားလငးံမထာ့ပါ၈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ကၽျႏုးပးအသကးတာအတျကး ဘုရာ့သခငး၌ အစီအစဤးႏြငးံ ကိုကးညီရနး လိုအပးသညး၈ ဘုရာ့သခငးသညး ကၽျႏုးပးကို သူ႔ေနာကးသုိ႔ 
လုိကးေစလုိသညး၈ သူ႔ကုိ ကၽျႏုးပး၌ကၽျနးအ်ဖစး ႐ႈ်မငးရနး၇ ကၽျႏုးပး၌ အစီအစဤးမ္ာ့ႏြငးံ ကိုကးညီရနးႏြငးံ ကၽျနးေတား အကူအ 
ညီလိုအပးသညးံအခါတိုငး့ ကူညီေပ့ရနး မလိုလာ့ပါ၈ ကၽျႏုးပး၌ ေန႔စဤးအစီအစဤးမ္ာ့ႏြငးံ အနာဂတးအတျကး အစီအစဤးမ္ာ့ကို 
လျတးလပးစျာ လုပးပုိငးချငးံရြိသငးံသညး၈ သို႔ေသား သူသညး ကၽျႏုးပး၌ အစီအစဤးမ္ာ့ကို ေ်ပာငး့လဲခ္ငးေၾကာငး့ သတိရရမညး၈ 

ဆာလဵ ှ၀၆့ှ၃ မစုဵလငးေသ့ေသာ အကၽျႏုးပး၌ အလဵု့အေထျ့ကုိလညး့ ကိုယးေတားသညး ၾကညးံ႐ႈ၊ ်မငးေတားမူ်ပီ၈ 
ထိုအရာတို႕ကို ်ပဳ်ပငး၊ တစုဵတခုမြ္မရြိမီြ ကာလတျငး၇ ကိုယးေတား၌ စာရငး့၉ အကုနးအစငးမြတးသာ့လ္ကး ရြိပါ၌၈ 

ေယရမိ ှွ့ဿ၀ အိုထာဝရဘုရာ့၇ လူသညး မိမိသျာ့ရာလမး့ကုိ အစုိ့မရ၈ သျာ့စဤးအခါ မိမိေ်ခရာတုိ႕ကုိ 
မစီရငးတတးသညးကို အကၽျႏုးပးသိပါ၌၈ 

ေယရမိ ဿ၆့ှှ တဖနး မိနးေတားမူသညးကာ့၇ ငါသညး သငးတို႕ကို အက္ဳိ့နညး့ေစ်ခငး့ငြါ၇ ၾကဵစညးေသာအၾကဵ မဟုတးဘဲ၇ 
သငးတို႕သညး ေ်မားလငးံေသာ အက္ဳိ့ကို ရမညးအေၾကာငး့၇ ်ငိမးဝပးေစ်ခငး့ငြါသာ၇ သငးတုိ႕အဘို႕ ၾကဵစညးေသာအၾကဵတို႕ 
ကို ငါသိ၌၈ 

ေယာ ှ၁့ှ၃-ှ၄ (ေယရႈက) ခမညး့ေတားသညး သမၼာတရာ့ကို်ပေသာ ဝိညာဤးေတားတညး့ဟူေသာ တပါ့ေသာ ဤ 
ပဇၩာယးဆရာကုိ သငးတို႕ႏြငးံအတူ အစဤးမ်ပတး တညးေနေစ်ခငး့ငြါ သငးတို႕အာ့ ေပ့ေတားမူမညး… 

ေယာ ှ၁့ဿ၃ ခမညး့ေတားသညး ငါံအတျကးေၾကာငးံ ေစလႊတးေတားမူေသာ ဤပဇၩာယးဆရာတညး့ဟူေသာ သနး႕ရြငး့ေသာ 
ဝိညာဤးေတားသညး သငးတို႕အာ့ ခပးသိမး့ေသာအရာတုိ႕ကို ်ပသသျနးသငးေတားမူ၊၇ ငါေ်ပာခဲံသမြ္ေသာ စကာ့တုိ႕ကုိ 
မြတးမိေသာဤာဏးကုိ သငးတို႕အာ့ ေပ့ေတားမူမညး၈ 

ေယာ ှ၃့ှ၀-ှ၂ သမၼာတရာ့ႏြငးံ်ပညးံစုဵေသာ ဝိညာဤးေတားသညး ေရာကးလာေသာအခါ၇ သမၼာတရာ့ကို သငးတုိ႕အာ့ အ 
ၾကျငး့မဲ ံသျနးသငး်ပသလိမးံမညး၈ ထိုဝိညာဤးေတားသညး ကိုယးအလိုအေလ္ာကး ေဟာေ်ပာမညးမဟုတး၈ ၾကာ့သမြ္တို႕ကုိ 
ေဟာေ်ပာလိမးံမညး၈ ေနာငးလာလတဵံေသာအရာတို႕ကိုလညး့ သငးတို႕အာ့ ေဘား်ပလိမးံမညး၈ ထိုသူသညး ငါံဘုနး့ကုိ 
ထငးရြာ့ေစလိမးံမညး၈ အေၾကာငး့မူကာ့၇ ငါႏြငးံ စပးဆိုငးေသာအရာကိုယူ၊ သငးတို႕အာ့ ေဘား်ပလိမးံမညး၈ ခမညး့ေတား 
ႏြငးံ စပးဆုိငးသမြ္သညး ငါႏြငးံစပးဆိုငး၌၈ ထို႕ေၾကာငးံ ငါႏြငးံစပးဆိုငးေသာ အရာကိုယူ၊ သငးတို႕အာ့ ေဘား်ပလိမးံမညးဟု 
ငါေ်ပာ၌၈ 

ှေကာ ဿ့၆-ှ၁ က္မး့စာလာသညးႏြငးံအညီ၇ ဘုရာ့သခငးကို ခ္စးေသာသူတုိ႕ အဘို႕အလိုငြါ၇ ဘုရာ့သခငး ်ပငးဆငးေတား 
မူေသာ အရာတို႕ကို လူမ္ုကးစိ်ဖငးံအ်မငး နာ့်ဖငးံမၾကာ့၇ စိတးႏြလုဵ့်ဖငးံ မၾကဵစညးေသ့၈ ထိုအရာတို႕ကို ဘုရာ့သခငး 
သညး မိမိဝိညာဤးေတားအာ့်ဖငးံ ငါတုိ႕အာ့ ေဘား်ပေတားမူ၌၈ …ငါတို႕သညး ေလာကီဝိညာဤးကို မခဵရၾက၈ ဘုရာ့သခငး 
ေပ့ေတားမူေသာ အရာတုိ႕ကုိ သိ်ခငး့အလုိငြါ ဘုရာ့သခငးထဵမြ ၾကျလာေသာ ဝိညာဤးကို ခဵရၾက်ပီ… 

 

 ၁-၆ 

ဂလာတိ ၁့၃ ထိုသုိ႕႔ သငးတုိ႕သညး သာ့်ဖစးေသာေၾကာငးံ …သာ့ေတား၌ ဝိညာဤးေတားကို သငးတို႕ စိတးႏြလုဵ့ထဲသုိ႕႔ ဘု 
ရာ့သခငး ေစလႊတးေတားမူ၌၈ 

ဧဖကး ှ့ှ၀-ှ၁ သငးတို႕သညးလညး့ ကယးတငးေတားမူ်ခငး့ အေၾကာငး့ႏြငးံယြဤးေသာ ဧဝဵေဂလိတရာ့ တညး့ဟူေသာ 
သမၼာတရာ့ကို ၾကာ့နာ့ရ၊ ထိုခရစးေတားကို ယုဵၾကညး်ပီ့မြ၇ ဂတိေတားႏြငးံယြဤးေသာ သနးရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတား၌ တဵ 
ဆိပးခတး်ခငး့ကုိ ခဵရၾက်ပီ၈ ပိုငးထုိကးေတားမူေသာ သူတို႕သညး ဘုနး့ေတားကို ခ္ီ့မျမး့်ခငး့အေၾကာငး့ႏြငးံ ေရျ့ႏႈတးေတား 
မူ်ခငး့သုိ႕႔ မေရာကးမြီ ကာလပတးလုဵ့ ထိုဝိညာဤးေတားသညး ငါတုိ႕အေမျ၌ စာ့ရနး (စရနး၇ အာမခဵ၇ သကးေသ) ်ဖစးေတား 
မူ၌၈ 

 



   

 

၂၈ သူသညး ကၽျႏုးပးအတျကး အဖခမညး့ေတားထဵသုိ႔ ဆုေတာငး့ေပ့်ပီ့ ဆုေတာငး့ဖုိ႔ သျနးသငးေပ့သညး၈ 

 

 

 

 

 

 

 

ကၽျနးေတားသညး သခငးႏြငးံ အဆကးမ်ပတး တကးၾကျစျာ ဆကးသျယးမႈ်ပဳရနး၇ စကာ့ေ်ပာဆိုရနး၇ ဆုေတာငး့်ခငး့၇ ႏႈတးကပတး 
ေတားဖတး်ခငး့ႏြငးံ ေလံလာ်ခငး့၇ သငးၾကာ့်ခငး့ နာ့ေထာငး်ခငး့ စသညး်ဖငးံ ေဆာငးရျကးရနး အလိုရြိသညး၈  
 

၃၈ သူသညး ကၽျႏုးပးကုိ ခရစးေတား၌ ကုိယးခႏၶာထဲသုိ႔ စစးမြနးေသာ ယဵုၾကညးသူအာ့လဵု့ႏြငးံအတူ ဗတိၱဇဵေပ့ခံဲသညး (ေရ၉ ဗတိၱ 
ဇဵကုိ ရညးညႊနး့သညး မဟုတး “ဝိညာဤးပုိငး့ဆိုငးရာ” ဗတိၱဇဵကုိ ဆုိလုိ်ခငး့်ဖစးသညး)၈ 
 
 

 

 

 

 

သနး႔ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတား၌ အတူတကျ ေပါငး့စညး့တာ့သညးံ စစးမြနးေသာ အသငး့ေတားတစးခု်ဖစးေသာ ခရစးေတား၌ စ 
ၾကာဝဠာ ကိုယးခႏၶာ၌ အဂၤါအာ့လုဵ့ႏြငးံ ကၽျနးေတားသညး တစးလုဵ့တစးဝတညး့ ရြိ်ခငး့ကို နာ့လညးရနးလိုအပးသညး၈ ကျဲ် ပာ့ 
မႈမ္ာ့ သို႔မဟုတး မေက္နပးမႈမ္ာ့ကို မဖနးတီ့သငးံေသာ ခရစးယာနးမ္ာ့အၾကာ့ အယူဝါဒႏြငးံ ယဤးေက့္မႈ ကျဲ် ပာ့်ခာ့နာ့မႈမ္ာ့ 
ရြိသညး၈  
 

မြတးခ္ကး၈ ခရစးယာနးတစးဤီ့၌ ေရဗတိၱဇဵခဵယူ်ခငး့၌ ဆိုလိုရငး့မြာ ခရစးေတားႏြငးံ “ပါဝငးပတးသကး်ခငး့” ်ဖစးသညး၈ ေရဗတၱိ 
ဇဵခဵ်ခငး့သညး ကယးတငး်ခငး့အတျကး ဘုရာ့သခငး၌ ေရြ႕ေတား၉ ထုိကးတနး်ခငး့ မရြိေသားလညး့ ကၽျႏုးပး၌ အသကးတာအ 
တျငး့ပိုငး့၉ သူလုပးေဆာငး်ပီ့ေသာ အရာမ္ာ့ကို ်ပငးပသကးေသခဵအ်ဖစး အေလ့အနကး ထာ့သငးံသညး၈ ကၽျနးေတားသညး ခရစး 
ေတားႏြငးံအတူ အေသခဵ်ပီ့ ကၽျနးေတားကိုယးတုိငး အေသခဵေၾကာငး့ႏြငးံ ခရစးေတားအာ့ နာခဵ်ခငး့ႏြငးံ ကၽျနးေတားႏြငးံအတူ ကိနး့ 
ဝပးေသာ သနး႔ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတားတနးခုိ့အာ့်ဖငးံ အသကးတာသစး်ဖငးံ ေနထုိငးလိုေၾကာငး့ အ်ခာ့သူမ္ာ့အာ့ ေ်ပာေန 
်ခငး့်ဖစးသညး၈ (မႆဲ ဿ၅့ှ၆၇ တမနး ၅့၀၃-၀၅၇ တမနး ှွ့၁၄-၁၅၇ ဂလာတိ ဿ့ဿွ၇ ေကာ ၀့၀)၈ ေထာကးခဵခ္ကး၈ ေရဗတိၱ 
ဇဵႏြငးံ ပတးသကး၊ သငး၉ ေမ့ချနး့မ္ာ့ရြိလြ္ငး သငး၌ သငး့အုပးဆရာႏြငးံ စကာ့ေ်ပာပါ၈ 
 

၄၈ ေယ႐ႈအေၾကာငး့ကုိ မယဵုၾကညးသူမ္ာ့ထဵသို႔ သကးေသခဵရနး ကၽျႏုးပးကုိ အသဵု့်ပဳခ္ငးသညး၈ 

 

 

 

 

ေရာမ ၅့ဿ၃-ဿ၄ ထိုမြတပါ့၇ ငါတုိ႕မတတးႏုိးငးေသာ အရာမြာ ဝိညာဤးေတားသညး မစေတားမူ၌၈ ငါတို႕သညး ဆုေတာငး့သငးံ 
သညးအတုိငး့ အဘယးဆုကို ေတာငး့ရမညးကုိ မသိၾက၈ သို႕ရာတျငး ငါတုိ႕ဆုေတာငး့်ခငး့အမႈကို ႏႈတးမ်မျတးႏုိငးေသာ 
ညညး့တျာ့်ခငး့အာ့်ဖငးံ ဝိညာဤးေတားသညး ေစာငးံမေတားမူ၌၈ ဝိညာဤးေတားသညး သနးရြငး့သူတို႕၌ ဆုေတာငး့်ခငး့အမႈ 
ကို ဘုရာ့သခငး၌ အလိုေတားႏြငးံအည ီေစာငးံမေတားမူ၌၈ 

ဧဖကး ဿ့ှ၅ ထိုသုိ႕႔ ခရစးေတားအာ့်ဖငးံ ငါတို႕ႏြစးဤီ့သညး စိတးဝိညာဤး တလဵု့တဝတညး့်ဖစး၊၇ ခမညး့ေတားထဵသို႕ တို့ဝငးရ 
မညးံ အချငးံကို ရၾက်ပီ၈ 

ဧဖကး ၃့ှ၄-ှ၅ …ကာလအစဤး စိတးႏြလဵု့ပါလ္ကး ဆုေတာငး့ပဌနာ်ပဳ်ခငး့ငြါ အာ့မေလ္ာံဘဲလ္ကး၇ ငါမြစ၊ သနးရြငး့သူ 
အေပါငး့တုိ႕အဘို႕ ဆုေတာငး့လ္ကး ေစာငးံေရြာကးၾကေလာံ၈ 

ယုဒ ဿွ ခ္စးသူတုိ႕၇ …သနးရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတားအာ့်ဖငးံ ဆုေတာငး့ပဌနာ်ပဳလ္ကး၇  

မႆဲ ၀့ှှ (ဗတၱိဇဵဆရာ ေယာဟနးက) ငါသညး ေနာငးတအဘို႕အလိုငြါ သငးတို႕ကို ေရႏြငးံ ဗတၱိဇဵေပ့၌၈ ငါံေနာကးၾကျ 
လာေသာသူသညး ငါထကးတတးစျမး့ႏုိငး၌၈ …ထိုသူသညး သနးရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတား၉။၇ မီ့ႏြငံး။ သငးတို႕ကို ဗတၱ 
ဇဵေပ့မညး၈ 

ှေကာ ှဿ့ှဿ-ှ၀ ဤပမာကာ့၇ ကိုယးတစးခုတညး့၉ အဂၤါအမ္ာ့ရြိသညး်ဖစး၊၇ ထိုတခုတညး့ေသာ ကိုယး၌ အဂၤါအ 
ေပါငး့တုိ႕သညး မ္ာ့လ္ကးႏြငးံ ကိုယးတခုတညး့်ဖစးသကဲံသုိ႕၇ ထိုနညး့တူ ခရစးေတား်ဖစး၌၈ အေၾကာငး့မူကာ့၇ ယူဒလူ်ဖစး 
ေစ၇ ေဟလသလူ်ဖစးေစ၇ ကၽျနး်ဖစးေစ၇ လူလျတး်ဖစးေစ၇ ငါတို႕ရြိသမြ္သညး ဝိညာဤးေတား တပါ့တညး့အာ့်ဖငး တကုိယး 
တညး့ထဲသုိ႕ ဗတၱိဇဵကိုခဵၾက၌၈ ငါတို႕ရြိသမြ္သညး တစိတးတဝိညာဤးတညး့ထဲသို႕လညး့ ေသာကးၾက၌၈ 

မာကု ှ၀့ှှ ေရြ႕မဆျက မဆငး်ခငးၾကႏြငးံ၈ ထိုခဏ်ခငး့တျငး သငးတို႕ရေသာ စကာ့ကိုသာ ေ်ပာၾကေလာံ၈ အေၾကာငး့မူ 
ကာ့၇ သငးတို႕ အလုိအေလ္ာကး ေ်ပာၾကသညးမဟုတး၇ သနး႕ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတားသညး ေ်ပာေတားမူ၌၈ (မာသဲ 
ှွ့ှ၆၇ လုကာ ှဿ့ှှ ကုိလညး့ၾကညးံပါ) 

ေယာ ှ၂့ဿ၃ ခမညး့ေတားထဵမြ ထျကးလာ၊ သမၼာတရာ့ႏြငးံ ်ပညးံစဵုေသာ ဝိညာဤးေတားတညး့ဟူေသာ ခမညး့ေတားထဵမြ 
သငးတို႕ဆီသုိ႕႔ ငါေစလႊတးလတဵံေသာ ဤပဇၩာယးဆရာသညး ေရာကးလာေသာအခါ၇ ငါ၌အေၾကာငး့ကုိ သကးေသခဵလိမးံ 
မညး၈ 

 ၁-၆ 



   

 

 

 

 

 

မယဵုၾကညးသူတုိ႔သညး ခရစးေတား၉ ယုဵၾကညး်ခငး့ရြိႏုိငးရနး ဆျေဲဆာငးဖုိ႔ ဘုရာ့သခငးသညး ကၽျႏုးပးကို အသုဵ့်ပဳရနး အလိုရြိသညး၈ 
ဣအရာသညး စကာ့ေ်ပာဆုိ်ခငး့ႏြငးံ အသကးတာ၌ ပဵုဤပမာေပ့်ခငး့အာ့်ဖငးံ ဘုရာ့သခငးအာ့ေတာငးံတ်ခငး့မြ ်ဖစးသငးံသညး၈ 

စိနးဖရငး့စိစး၌ ေ်ပာဆိုခ္ကး ကို့ကာ့လိုသညးမြာ၇ “ဧဝဵေဂလိသတငး့ေကာငး့ ေဟာေ်ပာေဝငြပါ၇ အကယး၊ လိုအပးလြ္ငး စကာ့ 
လုဵ့မ္ာ့ကိုလညး့ အသုဵ့်ပဳပါ”၈ 
 

၅၈ သူတပါ့ႏြငးံ ကၽျႏုးပးအတျကး သူေပ့ထာ့ေသာ ဝိညာဤးဆုေက့္ဇူ့ (မ္ာ့) ကုိ ဘုရာ့သခငးအသဵု့်ပဳလုိသညး၈  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

တပညးံေတားတစးဤီ့စီတုိငး့သညး ဘုရာ့သခငး၌ အၾကဵအစညးမ္ာ့ႏြငးံ ရညးရျယးခ္ကးတို႔တျငး ထူ့်ခာ့ခ္ကးရြိၾကသညး၈ ယုဵၾကညး 
သူမ္ာ့ၾကာ့ထဲတျငး ပါဝငး်ခငး့ႏြငးံ တုနး႔်ပနးမႈ ်ဖစးေပ၍ေစရနး ဘုရာ့သခငး အလိုရြိသညး၈ (ေယ႐ႈက) “သငးတုိ႔သညး အခ္ငး့ခ္ငး့ 
ခ္စးၾကလြ္ငး၇ လူအေပါငး့တုိ႔သညး ထိုေမတၱာကိုေထာကး၊ သငးတို႔သညး ငါ၌ တပညးံ်ဖစးသညးကို သိရၾကလိမးံမညး” (ေယာ 
ှ၀့ ၀၂)၈ ဘုရာ့သခငးသညး ကၽျႏုးပးအာ့်ဖငးံ မယဵုၾကညးသူတုိ႔ကုိ အေစခဵလုိသညး၈ ကၽျႏုးပး၌ လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ကို သူတစးပါ့မြ 
်ပညးံစုဵေစရနးသာ ဤီ့တညးေန်ခငး့သညး ဘုရာ့သခငး အလိုေတားမရြိပါ၈ 

မာကု ၆့၀၂ အရငးအဤီ့်ဖစးလိုေသာသူ မညးသညးကာ့ ေနာကးဆုဵ့်ဖစးရမညး၈ အလဵု့စဵုတို႕၌ အေစခဵလညး့်ဖစးရမညးဟု 
မိနး႕ေတားမူ၌၈ 

ေရာမ ှဿ့၁-၅ ဤပမာကာ့၇ ကိုယးတခု၉ အဂၤါအမ္ာ့ရြိသညး်ဖစး၊၇ ထိုအဂၤါအမ္ာ့သညး ေဆာငးရျကးစရာအမႈ တခုတညး့ 
မရြိသကဲံသုိ႕၇ ထို႕အတူ အမ္ာ့်ဖစးေသာငါတို႕သညး ခရစးေတား၉ တကုိယးတညး့်ဖစး၊၇ အသီ့အသီ့ အဂၤါခ္ငး့်ဖစးၾက၌၈ 
ထိုသုိ႕ေပ့ေတားမူေသာ ေက့္ဇူ့ေတားအတုိငး့ ငါတုိ႕သညး အသီ့သီ့အ်ပာ့်ပာ့ေသာ ဆုမ္ာ့ကုိ ခဵရသညး်ဖစး၊၇ 
ပေရာဖကးအရာရြိလြ္ငး၇ ယုဵၾကညး်ခငး့ပမာဏကို ရသညးအတုိငး့ ပေရာဖကး်ပဳၾကကုနးအံဵ၈ ဓမၼဆရာအရာရြိလြ္ငး၇ 
ဓမၼဆရာ၌အမႈကို ေဆာငးရျကးၾကကုနးအဵံ၈ ဆဵု့မၾသဝါဒေပ့ေသာသူသညး ထိုအမႈကို ေဆာငးရျကးေစ၈ ႏႈိ့ေဆားေသျ့ 
ေဆာငးေသာသူသညး ထိုအမႈကို ေဆာငးရျကးေစ၈ အစျနး႕အၾကဲေဝငြေသာသူသညး လ္စးလ္ဳေသာစိတးႏြငးံ ေဝငြေစ၈ 
အုပးခ္ဳပးေသာသူသညး လုဵ့လဝိရိယႏြငးံ အုပးခ္ဳပးေစ၈ မစသနာ့်ခငး့အမႈကို ်ပဳေသာသူသညး ေစတနာစိတးႏြငးံ်ပဳေစ၈ 

ှေကာ ှဿ့၁၇၄-ှှ ဆုေက့္ဇူ့ေတား အထူ့ထူ့အေထျေထျ  
   ရြိ်ငာ့ေသားလညး့ ဝိညာဤးေတားတပါ့တညး့ရြိ၌၈ ေကာငး့ေသာ 
   အက္ဳိ့အလိုငြါသာ ဝိညာဤးေတားကို လူအသီ့သီ့တုိ႕အာ့ ထငးရြာ့စျာ 
   ေပ့ေတားမူလ္ကးရြိ၌၈ …လူအသီ့သီ့တို႔႕အာ့ အသီ့အသီ့ခဵရေသာ  
   အချငးံကုိ အလုိေတားရြိသညးအတုိငး့ ေဝငြ၊ ေပ့ေတားမူ၌၈ 
ဖ ိဿ့၀-၁ …သူတပါ့သညး ကိုယးထကး သာ၊ေကာငး့်မတးသညးဟု ႏြိပးခ္ 
   ေသာ စိတးရြိ၊ တေယာကးကိုတေယာကး ထငးမြတးၾကေလာံ၈ ကိုယးအမႈ 
   အရာကိုသာ မ႐ႈမမြတးဘဲ၇ သူအမႈအရာကုိ အခ္ငး့ခ္ငး့ ႐ႈမြတးၾကေလာံ၈ 
ှေပ ၁့ှွ-ှှ သငးတို႕သညး ဆုေက့္ဇူ့ေတားကုိ အသီ့အသီ့ ခဵရၾကသညးႏြငးံအညီ၇ ဘုရာ့သခငး၌ အထူ့ထူ့အ်ပာ့ 

်ပာ့ေသာ ေက့္ဇူ့ေတား ဘ႑ာစို့ေကာငး့ကဲံသုိ႕၇ အခ္ငး့ခ္ငး့ ေဝငြေပ့ကမး့ၾကေလာံ၈ ဘုရာ့သခငးသညး အရာရာ၉ 
ေယ႐ႈခရစးအာ့်ဖငးံ ဘုနး့ေတားထငးရြာ့ ေစမညးအေၾကာငး့၇ ေဟာေ်ပာေသာသူသညး ဘုရာ့သခငး ေပ့သနာ့ေတားမူ 
ေသာ အစျမး့သတိၱအတုိငး့ ေဆာငးရျကးေစ၈ ထိုဘုရာ့သခငးသညး ကမာၻအဆကးဆကး ဘုနး့အသေရ အစျမး့သတိၱ ရြိ 
ေတားမူသတညး့၈ အာမငး၈ 

 ၁-၆ 

စီမနးခနးချဲ် ခငး့ 
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နိမိတးလက၏ဏာ 

့ 

ေယာ ှ၃့၅-ှှ ဤပဇၩာယးဆရာ (သနးရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတား)သညး ေရာကးလာလြ္ငး၇ ဒုစ႐ုိကးအ်ပစးကို။၇ အ်ပစးကငး့ 
်ခငး့ကို။၇ အ်ပစးစီရငး်ခငး့ကို။ ေလာကီသာ့တုိ႕အာ့ ထငးရြာ့စျာေဘား်ပမညး… 

တမနး ှ့၅ ထိုသုိ႕မရြိေသာလညး့၇ သငးတို႕အေပ၍သို႕ သနးရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတား ဆငး့သကးေသာအခါ သငးတို႕သညး 
တနးခို့ကိုခဵရ၊ ေယ႐ုရြလငး်မိဳ႕မြစေသာ ယုဒ်ပညး၇ ရြမာရိ်ပညး၇ ေ်မၾကီ့စျနး့တုိငးေအာငး ငါ၌သကးေသ ်ဖစးၾကလိမးံ 
မညးဟု မိနး႕ေတားမူ၌၈ 



   

 

ကၽျႏုးပး၌ အရငး့အ်မစးမ္ာ့ (အခ္ိနး၇ ချနးအာ့၇ ပုိငးဆုိငးမႈမ္ာ့)ကို အ်ခာ့ေသာ မယုဵၾကညးသူမ္ာ့ကုိ ကူညီ၊ ဝိညာဤးပုိငး့ဆုိငးရာ 
ရငးံက္ကးရနးႏြငးံ အသီ့်ဖစးထျနး့ရနး(ဝိညာဤးပုိငး့ဆိုငးရာ မ္ဳိ့ပျာ့ရနး) မညးကဲံသို႔ ကၽျနးေတား ရငးႏြီ့်မဳပးႏြဵ ရမညးနညး့၈ 

အေရ့ၾကီ့သညးံအခ္ကး၈ လူ႔ခႏၶာကိုယးအစိတးအပိုငး့ တစးခုခ္ငး့စီသညး ခႏၶာကိုယးအာ့ အေစခဵရနး်ဖစးသညး၈ ခႏၶာကိုယးသညး 
။၌ အစိတးအပိုငး့မ္ာ့အာ့ အေစခဵရနး မဟုုတးပါ၈  
 

၆၈ သူသာလြ္ငး ကၽျႏုးပးအာ့်ဖငးံ ဝိညာဤးပုိငး့ဆိုငးရာ အသကးတာကုိ ပျာ့မ္ာ့ေစႏိုငးသညး၈ 

 

 

 

 

ထာဝရတနးဖို့ရြိသညးံ အရာမြနးသမြ္သညး သနး႔ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတားမြ ဆငး့သကးလာရမညး၈ ကၽျႏုးပး၌ ဣခႏၶာကိုယးမြ မ 
ထျကးမခ္ငး့ ကိုယးံကိုယးကို အာ့ကို့ဖို႔ ေသျ့ေဆာငး်ခငး့ ခဵေနရမညး၈ ဣစိတးသေဘာထာ့ကုိ သတိ်ပဳမိဖုိ႔ လိုအပးသညး၈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ေယာ ၃့၃၀ (ေယရႈက) ဝိညာဤးသာလြ္ငး အသကးရြငးေစ၌၈ ကိုယးကာယသညး အလြ္ငးမတတးႏိုငး၈ ငါေ်ပာေသာ စကာ့ 
သညး ဝိညာဤး်ဖစး၌၈ အသကးလညး့်ဖစး၌၈ 

ဿေကာ ၀့၃ …က္မး့ေဟာငး့တရာ့သညး အသကးကိုသတးတတး၌၈ ဝိညာဤးေတားမူကာ့ ရြငးေစတတး၌၈ 
ေဒသနာ ၀့ှ၁ ဘုရာ့သခငး ်ပဳေတားမူသမြ္ေသာ အမႈသညး နိစၥထာဝရ်ဖစးသညးကို ငါသိ၌၈ ထပး၊မ်ပဳႏိုငးရာ၈ ႏႈတး၊မယူ 

ႏုိငးရာ၈ လူတို႕သညး ေရြ႕ေတား၉ ေၾကာကးရျဵ႕မညးအေၾကာငး့၇ ဘုရာ့သခငး်ပဳေတားမူ၌၈ 

 ၁-၆ 



   

 

သခငးအုပးစို့မႈႏြငးံ အ႐ႈဵ့ေပ့်ခငး့ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ဣပုဵၾကမး့သညး သခငး၌အုပးစုိ့မႈ ေအာကးတျငးရြိရနး ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးခ္သညးံ အ်ဖစးအပ္ကး်ဖစးသညး၈ ထိုအရာမြာ ေ်ပာငး့လဲ 
သညးံ အခ္ိနးတျငး ်ဖစးပ္ကးသညးံ အရာ်ဖစး၊ ၾကီ့ထျာ့မႈ်ဖစးစဤးမြ လိုကးလာသညး၈ ထို႔ေနာကး ဘုရာ့သခငး၌ ႐ႈေထာငးံသညး 
ကၽျႏုးပး၌ ႐ႈေထာငးံအ်ဖစး ပုိမိုတို့ပျာ့လာေသာ ၾကီ့ထျာ့မႈလုပးငနး့စဤး်ဖစးသညး၈  

                  ဣစကးဝိုငး့သညး ကၽျႏုးပးကို မယုဵၾကညးသူ                            
                  အ်ဖစး ကိုယးစာ့်ပဳသညး၈                                                
                                                                                                 
 

                           သနး႔ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတား၌ ေဖား်ပေပ့်ခငး့အာ့်ဖငးံ ကၽျႏုးပး၌ ေမြ္ားလငးံ်ခငး့ကငး့မဲံမႈကို အ်ပစးလႊတး      
                           ်ခငး့ႏြငးံ ကယးတငး်ခငး့အတျကး ဘုရာ့သခငးအာ့ ဟစးေအားရနး “ဆုဵ့်ဖတးခ္ကး” ခ္ရမညး၈ 
 

    ယုဵၾကညးသူအသစး တစးဤီ့အေန်ဖငးံ ကၽျနးေတားသညး ထာဝရအသကး (်ဖစးရပးတစးခု)ကို ရရြိ်ပီ့ ဘုရာ့   
    သခငးသညး သနး႔ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတားသညး ပုဂၐိဳလးတစးပါ့အေန်ဖငးံ ကၽျႏုးပးအထဲ၉ က္ိနး့ဝပးသညး၈   
    ကၽျနးေတားသညး  ်ပငးပအ်ပဳအမူကို အာ႐ဵုစုိကးရနး ဣအဆငးံတျငး သဘာဝက္ပါသညး၈ 
 

ဣ႐ုပးပုဵသညး ဘဝအေၾကာငး့၇ တနး့ဖို့စသညး်ဖငးံ၇ ကၽျႏုးပး၌ နာ့လညးသေဘာေပါကးမႈကို ကိုယးစာ့ 
်ပဳ၊ ထိုအရာသညး ေမျ့ဖျာ့်ခငး့မြ ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့၌ အက္ဳိ့ဆကးမြာ ၾသဇာလႊမး့မို့မႈႏြငးံ မိဘထဵ၇ သကး 
တူရျယးတူ၇ မီဒီယာ၇ ယဤးေက့္မႈ စသညး်ဖငးံ သငးယူရသညး၈ ထိုနာ့လညးသေဘာေပါကးမႈ (ကၽျႏုးပး၌ 
အေတျ့အ်မငး)သညး ကယးတငး်ခငး့၉ ေပ၍ထျကးမလာပါ၈ သနး႔ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတားႏြငးံအတူ 
ေလြ္ာကးလြမး့်ခငး့သညး အက္ငးံတစးခုကဲံသုိ႔ ်ဖစးလာရနး သငးယူဖို႔ လိုအပးလာသညး၈ တပညးံေတား 
်ဖစးေစ်ခငး့၌ လုပးငနး့စဤးကို လျယးကူေခ္ာေမျ႔ေစရနး ်ဖစးသညး၈ 

 

ဝိညာဤးပိုငး့ဆိုငးရာ ၾကီ့ထျာ့မႈ ဆကးလကးတညး်မဲရနးအတျကး ကၽျႏုးပး၌ ၾကီ့ထျာ့မႈ်ဖစးစဤးကို စီမဵႏုိငးစျမး့ 
အေကာငး့ဆုဵ့်ဖစးေသာ ဘုရာ့သခငးႏြငးံ သေဘာတူညီခ္ကး ရရြိရနး လိုအပးသညး၈ ်ဖစးႏိုငးလြ္ငး ။ 
သညး ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့တျငး ်ပဳလုပးေလံရြိေသားလညး့ ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးခ္ရနးအတျကး မၾကာခဏ နာ့လညးအ 
႐ႈဵ့ေပ့ဖို႔ လုိအပးသညး၈ သမၼာက္မး့စာ သျနးသငးေပ့ခ္ကး၌ သခငးႏြငးံ အေစခဵကၽျနးတို႔ၾကာ့ ဆကးဆဵေရ့ 
လကးခဵႏုိငးရနး ကၽျႏုးပးကို အကူအညီ်ပဳမညး လႈဵ႔ေဆားမႈသုဵ့ခုရြိသညး၈ ထိုသုဵ့ခုမြာ၇ ှ) ညြငး့ပနး့ႏြိပးစကး 
်ခငး့၇ ဿ) အက္ပးအတညး့ႏြငးံ၇ ၀) တစးကိုယးေရ တပညးံေတား်ဖစးေစ်ခငး့၈ 

 

ဣပုဵသညး ကၽျနးေတားကို ကိုယးစာ့်ပဳသညး၈ ကၽျႏုးပး၌ အမြီအခိုကငး့မဲံမႈကို လကးေလ္ာံအ႐ႈဵ့ေပ့ဖို႔ ဆုဵ့ 
်ဖတး်ပီ့ ခရစးေတား၌ မြနးကနးေသာ သခငး်ဖစးမႈကို ကၽျႏုးပးအသကးတာအတျကး အသိအမြတး်ပဳခံဲသညး၈ 
ဘုရာ့သခငး တစးပါ့တညး့သာလြ္ငး ကၽျႏုးပး၌ အသကးတာကို ၾကီ့ၾကပးႏုိငးစျမး့ရြိေၾကာငး့ ကၽျနးေတား 
နာ့လညးသညး၈ 

 

ကၽျႏုးပး 
 

ဆဵု့်ဖတးခ္ကး 

                  

    
ဘုရာ့ 

Xo x o x o x o x o 
x o x o x o x o x o     
x o x o x o x o x o 
x o x o x o x o x o 

ဆဵု့်ဖတးခ္ကး 

ဘုရာ့ 
 

 

ခရစးယာနးတစးဤီ့၌ ပဵုမြနးတုိ့တကးေသာ ဖျဵ် ဖိဳ့တုိ့တကးမႈ 

ကၽျနးပး 

ဆဵု့်ဖတးခ္ကး ဆဵု့်ဖတးခ္ကး ဘုရာ့ 

ကၽျနးပး ဘုရာ့ 

 ကၽျနးပး 
ဘုရာ့ 

 
ကၽျနးပး 

 
ေမျ့ 
ဖျာ့ 
်ခငး့ 

ခႏ၏ာ 
ကိုယး 
ေသ 
်ခငး့ 

 

ေမျ့ဖျာ့လာသညးံ အခ္ိနးမြာ ကၽျႏုးပး၌ အေတျ့ 
သညး အ်ဖဳေရာငး သငးပုနး့ႏြငးံ ဆငးတူသညး၈ 

ကၽျႏုးပး 

 

ကၽျႏုးပး 
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စဤး့စာ့ပါ၈ အ႐ႈဵ့ေပ့်ခငး့တျငး အပိုငး့ႏြစးပိုငး့ပါဝငးသညး၈ 

ှ၈ ပထမတျငး ကၽျႏုးပး၌ အလိုဆႏၵကို သခငး၌ အုပးစို့မႈေအာကးတျငး အ႐ႈဵ့ေပ့ရနး ဆုဵ့်ဖတးခ္ကး 
    ခ္သညး (ကၽျႏုးပး၌ အသကးတာကို သူပိုငးဆုိငးေၾကာငး့ နာ့လညးသေဘာေပါကး၊၇သခငးႏြငးံ 
    အေစခဵကၽျနးတို႔၌ ဆကးဆဵေရ့ကို ထငးရြာ့သိသာ ေပ၍လျငးေသာ ပါဝငးပတးသကး်ခငး့ကို 
    ကၽျနးေတား နာ့လညးသေဘာေပါကးသညး)၈ 
ဿ၈ ဣဆုဵ့်ဖတးခ္ကးသညး ေန႔စဤးလုပးငနး့စဤးအာ့်ဖငးံ လိုကးလာ၊ ကၽျႏုးပး၌ နာ့လညးသေဘာေပါကးမႈ ဧရိယာမ္ာ့တျငး လကး 

ေလ္ာံလာသညး၈ သနး႔ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတားသညး ကၽျႏုးပး၌ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈကို ရြာေဖျသညး၈ 
 

စဤး့စာ့ပါ၈ “အလုိဆႏၵ” အရႈဵ့ေပ့်ခငး့ တစးၾကိမး်ပဳလုပးလြ္ငး “်ပဳမူက္ငးံၾကဵ်ခငး့” ်ဖစးလာသညးအထိ ဆကးလကးလုပးေဆာငးရပါ 

မညး၈ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

စဤး့စာ့ပါ၈ “အတျငး့ပုိငး့ ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့”သညး “အ်ပငးပုိငး့ အ်ပဳအမူ ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့” ်ဖစးေပ၍ေစသညး၈ 

      
                              ်မငး့႐ိုငး့တစးေကာငးအာ့ အသုဵ့ဝငး   
         ေစရနး ေ်ခလြမး့ႏြစးခု ရြိသညး၈   
         ှ၈ ်မငး့၌ အလိုဆႏၵကို ခ္ဳိ့ဖ္ကး်ခငး့   
         ဿ၈ အသုဵ့ဝငးေစရနး သငးတနး့ေပ့်ခငး့ 
 
                        

 ၾကီ့ထျာ့်ခငး့၌ ်ဖစးစဤး၈ သူ႔ကို ကၽျနးေတား ချငးံ်ပဳလုိကးေသာအခါ၇ ဘုရာ့သခငးသညး သူေ်ပာငး့လဲလို     

 ေသာ ကၽျႏုးပး၌ နာ့လညးမႈနယးပယးကို တ်ဖညး့်ဖညး့ ထျနး့လငး့ေစရနး သူ၌ ႏႈတးကပတးေတားႏြငးံ အေ်ခ   
 အေနမ္ာ့ကုိ အသုဵ့်ပဳလိမးံမညး၈ ဣ်ဖစးစဤးကို “သနး႔ရြငး့ေစ်ခငး့” ဟုေခ၍သညး (ေရာမ ှဿ့ှ-ဿ၇ ဧဖကး ၁့  
 ဿဿ-ဿ၁)၈ “ဝိညာဤးပိုငး့ဆုိငးရာ ၾကီ့ထျာ့မႈ”သညး ဘုရာ့သခငး၌ ဘဝအသကးတာ ႐ႈေထာငးံကို ကၽျႏုးပး၌   

႐ႈ်မငးပုဵ်ဖစးလာေစသညးံ လုပးငနး့စဤး်ဖစးသညး၈ ဘုရာ့သခငးသညး ကၽျႏုးပးကို အသိဤာဏးမဲံေသာ စကး႐ုပးတစး႐ုပးကဲံသုိ႔ အ်ဖစးမ 
ခဵေစလုိပါ၈ သို႔ေသား သူႏြငးံ မိတးသဟာယဖျဲ႔်ခငး့ကို ပုိ၊ ႏြစး့သကးေသာ အေစခဵ အဖားတစးဤီ့အ်ဖစး အလိုရြိသညး၈ 
 

အုိစဝုလး ခ္မးဘာ (Oswald Chambers)က 
 

စစးမြနးေသာ အ႐ႈဵ့ေပ့်ခငး့သညး ကၽျႏုးပးတို႕၌ ်ပငးပအသကးတာကုိ စျနး႕လျတး႐ုဵသာမက ကၽျႏုးပးတုိ႕၌ အလုိဆႏၵကုိ အ႐ႈဵ့ 
ေပ့်ခငး့်ဖစး၊ ထိုသုိ႕႔ လုပးေဆာငး်ပီ့ေနာကး အ႐ႈဵ့ေပ့်ခငး့သညး ်ပီ့်ပညးံစဵုသညး၈ ကၽျနးေတားတုိ႕႔ ၾကဳဵေတျ႕ေနရေသာ အၾကီ့ 
မာ့ဆဵု့ အက္ပးအတညး့မြာ ကၽျႏုးပးတို႕၌ဆႏၵကို အ႐ႈဵ့ေပ့်ခငး့်ဖစးသညး၈ သုိ႕ေသား ဘုရာ့သခငးသညး လူတစးဤီ့၌ ဆႏၵကုိ 
အ႐ႈဵ့ေပ့ရနး မညးသညးံအခါမြ အတငး့အဓမၼ မေတာငး့ဆုိခံဲပါ၈ ထိုပုဂၐိဳလးသညး လိုလုိလာ့လာ့ လုိကးေလ္ာသညးအထိ 
သူသညး စိတးရြညးစျာ ေစာငးံဆိုငး့သညး၈ ထိုတိုကးပျကဲို တိုကးခိုကး်ပီ့ပါက ဘယးေသာအခါမြ ထပးမဵတုိကးခုိကးရနး မလုိအပး 
ေတာံပါ၈ 
 

ေယ႐ႈက၇ “အၾကငးသူသညး ငါ၉ ဆညး့ကပးလိုေသာ သူ်ဖစးလြ္ငး၇ သငး၌ အချငးံအေရ့ကုိ စျနး႕လျတး၊ ငါံထဵသို႕ ကုိယးံကုိယး 
ကုိ ေပ့အပးရမညး”၈ 
 

“ထိုသုိ႕ သငး အ႐ႈဵ့ေပ့်ပီ့ေနာကး၇ မညးသုိ႕႔ ်ဖစးမညးနညး့၈ သခငး၌အသကးတာ တစးေလြ္ာကးလုဵ့တျငး ဘုရာ့သခငးႏြငးံ အ 
ဆကးမ်ပတး ေပါငး့သငး့ဆကးဆဵမႈကို ဆကးလကးထိနး့သိမး့ထာ့ရနး စိတးအာ့ထကးသနးမႈ်ဖငးံ သျငး်ပငးလက၏ဏာမ္ာ့ ရြိ 
သငးံသညး”၈ 
 

(Oswald Chamber ေရ့သာ့ထာ့ေသာ ဘုရာ့သခငး၌ အ်မငးံဆဵု့အတျကး ကၽျႏုးပးအစျမး့ကုနး - စကးတငးဘာ ှ၀မြ  
Discovery House Publisher ၌ ချငးံ်ပဳခ္ကး်ဖငးံ ကို့ကာ့်ခငး့်ဖစးသညး) 

ပုိ့ဖလဵသညး အတျငး့ပိုငး့ 
ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့၌ သဘာဝ  
ဤပမာတစးခု ်ဖစးသညး၈ 

လိပး်ပာ၌
ဘဝ်ဖစးစဤး 

ဘုရာ့ 

ကၽျနးပး 

 ၁-၇ 



   

 

      ခရစးယာနးတစးဤီ့သညး သူ၌စိတးကို ေ်ပာငး့လဲ်ပီ့ ခရစးေတားႏြငးံ ပုိ၊တူလာသညးႏြငးံအမြ္၇ သူသညး သူ႔          
                           အသကးတာ၌ အလိုဆႏၵကို မလိုကးဘဲ ဘုရာ့သခငး၌ အလိုေတားကို လကးခဵရနးလိုအပးသညး၈ ထို႔         
                           ေနာကး သူသညး ဘုရာ့သခငး၌ အလိုေတားသညး သူ႔အတျကး ေကာငး့ေၾကာငး့၇ ။သညး ဘုရာ့သခငး 
၌ စိတးကိုထိေတျ႔၊ မညးသညးံလမး့တျငး်ဖစးေစ ်ပညးံစုဵေၾကာငး့ ေတျ႔ရြိလာမညး၈ ဣအရာသညး သူ၌ လိုအပးခ္ကးမ္ာ့်ဖစး 
သညး၈ သို႔ေသား ဝိညာဤးပုိငး့ဆိုငးရာ အသစး်ပဳ်ပငး ်ခငး့အာ့်ဖငးံသာ ယုဵၾကညးသူသညး ဘုရာ့သခငး၌ အလိုေတားကို သိရြိႏုိငး၇ 
လုပးေဆာငးႏိုငးလိမးံမညး၈ (Walvoord, John F, and Roy B, The |Bible knowledge, Comentary, (Wheaton, Illinois: Scriture Press 
publication, Inc.) ှ၆၅၀၇ ှ၆၅၂ မြ ကုိ့ကာ့်ဖငး့်ဖစးသညး၈ 
 

မြတးခ္ကး၈ “G”သညး ကၽျႏုးပး၌ နာ့လညးသေဘာေပါကးမႈ အတိုးငး့အတာကို ကိုယးစာ့်ပဳ၊ ဘုရာ့သခငးသညး သူ၌ အ်မငး႐ႈ 
ေထာငးံသို႔ ေ်ပာငး့လဲေပ့ခဲံသညး၈ 

 
 

“တုိ့တကးေသာ” အ႐ႈဵ့ေပ့်ခငး့၌ အမ္ာ့အာ့်ဖငးံ အေတျ့အ်မငးအမြာ့မ္ာ့ 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ဣပဵုၾကမး့ႏြငးံ ယခငးက ပဵုမြနးခရစးယာနး အသကးတာကုိ သ႐ုပးေဖားထာ့ေသာ ပဵုတစးခုအၾကာ့ အေရ့ၾကီ့ေသာ ကျဲ် ပာ့်ခာ့နာ့ 
သညး အဘယးနညး့၈ 

ဣခရစးယာနး အသကးတာတျငး သခငး၌အုပးစို့်ခငး့ ဆုဵ့်ဖတးခ္ကး ေပ္ာကးဆုဵ့ေနသညး၈ အက္ဳိ့ဆကးအေန်ဖငးံ “တစးေန႔မြာ 
ဘုရာ့သခငးက ကၽျႏုးပးအသကးတာကို ှွွ% ထိနး့ခ္ဳပးလိမးံမညး”ဟူေသာ ရညးမြနး့ခ္ကးႏြငးံ ဘုရာ့သခငးနြငးံ မိတးသဟာယဖျဲ႔ 
်ခငး့ ်ဖစးလာသညး၈ ဣပုဵၾကမး့သညး ခရစးယာနးတစးဤီ့၌ ပဵုမြနးမဟုတးေသာ ၾကီ့ထျာ့ဖျဵ႔်ဖဳိ့မႈ်ဖစးသညး၈ 

ခရစးယာနးအသကးတာ၌ ဣအ်မငးသညး မ္ာ့ေသာအာ်ဖငးံ ပုဂၐိဳလးေရ့ဆုိငးရာ ဝိညာဤးေရ့ရာ လမး့ညႊနးေပ့သူ ကငး့မဲံ်ခငး့ႏြငးံ 
သူတို႔၌ အလိုဆႏၵကို သခငး၌ အုပးစုိ့်ခငး့သို႔ အပးႏြဵလိုစိတး မရြိ်ခငး့တို႔ေၾကာငးံ်ဖစးသညး၈ 
 

စဤး့စာ့ပါ၈ အကယး၊ ကၽျနးေတားသညး ဘုရာ့သခငးႏြငးံ ကၽျႏုးပး၌ ဆကးဆဵေရ့ကို ဣေနရာတျငး ပုဵေဖားထာ့သကဲံသို႔ ႐ႈ်မငးပါ 
က၇ သူသညး ကၽျႏုးပးအလဵု့စဵုကို မဝယးခဲံပါက၇ ကၽျႏုးပးဘဝ၌ အသကးတာဘဝ၌ အခ္ဳိ႕ေသာ ေနရာမ္ာ့အတျကး 
သာ ဘုရာ့သခငးသညး အချငးံအာဏာ (သခငး၌ အုပးစို့်ခငး့) ရြိမညး်ဖစးသညး၈ 

စဤး့စာ့ပါ၈ အကယး၊ “သခငး၌ အုပးစို့်ခငး့”ကို ကၽျႏုးပး၌ အ်ပဳအမူ၌ ထပးတို့အ႐ႈဵ့ေပ့်ခငး့အ်ဖစး တငး်ပလြ္ငး ကၽျႏုးပး၌ 
“လုဵ့ လုဵ့အ႐ႈဵ့ေပ့်ခငး့” (သခငး၌ အုပးစုိ့်ခငး့)၌ ယုတၱိဆိုငးရာ အေထာကးအထာ့သညး လဵု့ဝနာခဵမႈ ရြိေသာအခါ 
်ဖစးသညးဟု ကၽျနးေတား ေကာကးခ္ကးခ္ႏိုငးသညး၈ 

အကယး၊ ကၽျနးေတားသညး ဣလုပးငနး့စဤးကို တာဝနးယူပါက၇ ကၽျနးေတားသညး လုဵ့ဝနာခဵမႈ ရြိသညးဟု တစးခါမြ္ 
မ ်မငးေသာေၾကာငးံ ။သညး စိတးပ္ကးအာ့ေလ္ာံ်ခငး့ႏြငးံ စိတးဓာတးက္်ခငး့ သဵသရာမ္ာ့သို႔ ဤီ့တညးႏုိငးသညး၈ 

 

 

X O G O X O X O X O 
X O G O X O G O X O 
X O G O X O G O X O 

ရညးမြနး့ခ္ကးပနး့တုိငး 

ကၽျႏုးပး 

 
ေမျ့ 
ဖျာ့ 
်ခငး့ 

 

ဆုဵ့်ဖတးခ္ကး 

ဘုရာ့ ကၽျႏုးပး 

ဘုရာ့ 
ပိုငး့ ကၽျနးေတား 

စီမဵရနး 

ဘုရာ့သခငးသညး 
ှွွ% ထိနး့ 
ခ္ဳပးမႈရြိသညး 

ခႏ၏ာ
ကုိယး
ေသ 
်ခငး့ 

 

 ၁-၇ 



   

 

စဤး့စာ့ပါ၈  ဣဆယးဖို႔တစးဖို႔ႏြငးံ အလြဴေငျတို႔ကို “ဘုရာ့သခငး၌ ဤစၥာ) ်ဖစးသညး၈ ကၽျႏုးပး၌  
                 က္နးပစၥညး့မ္ာ့ကို စီမဵပုိငးချငးံ မရြိသညးဟု ဆိုလို်ခငး့်ဖစးပါသလာ့၈ (မာလခိ   
                 ၀့၄-ှွ၇ ဿေကာ ၆့၄-၆၇ မာကု ှဿ့၁ှ-၁၁၇ သုတၱဵ ၀့၆-ှွ၇ မႆဲ ၃့ှ၆-၀၀၇  
                 ှတိ ၃့၃-ှွ၇ ှ၄-ှ၆ကို ဖတးပါ)”၈ 
 

ကၽျႏုးပး၌ အခ္ိနးကို တနဂၤေႏျေန႔ ဘုရာ့ေက္ာငး့၉ အသုဵ့်ပဳ်ခငး့၇ ေန႔စဤးက္မး့စာ 
ဖတး်ခငး့၇ ဆုေတာငး့်ခငး့၇ စသညး်ဖငးံ ဘုရာ့သခငး၌အပိုငး့ (ဝိညာဤးပုိငး့ 
ဆိုငးရာ) ်ဖစးသညးဟု နာ့လညးသေဘာေပါကးပါက ကၽျႏုးပး၌ တစးေန႔တာ 
က္နးရြိေသာ အခ္ိနးနာရီမ္ာ့ကို စီမဵပုိငးချငးံ မရြိသညးဟု ဆိုလို်ခငး့်ဖစးပါသလာ့၈ 

 

 

တုိ့တကးေသာ အ႐ႈဵ့ေပ့်ခငး့ႏြငးံ ဆကးစပး၊ ေနာကးထပး်ပသာနာမ္ာ့ 

ှ၈ ်ဖစးေပ၍ေလံရြိသညးံ ကၽျနးပးေမ့ချနး့မြာ၇ “ဘုရာ့သခငးသညး ကၽျႏုးပးထဵမြ အချငးံေကာငး့ယူေန်ခငး့ ်ဖစးပါသလာ့” ထုိေမ့ 
    ချနး့မ္ာ့မြာ- 
 
 
 
 

 
 
 

ဿ၈ ဝိညာဤးပုိငး့ဆိုငးရာ ၾကီ့ထျာ့မႈ်ဖစးစဤးတျငး ကုိယးံကုိယးကုိ တာဝနးယူသညးဟုဆုိလြ္ငး၇ ကၽျနးေတားသညး သခငးထဵသို႔ မညး 
သညးံအရာႏြငးံ အဘယးအရာ အပးႏြဵရမညးကို ဆုဵ့်ဖတးရနး်ဖစးသညး၈ တစးနညး့အာ့်ဖငးံ ေ်ပာရလြ္ငး၇ ကၽျနးေတားသညး စညး့ 
မ္ဤး့စညး့ကမး့မ္ာ့ကို သတးမြတး်ခငး့်ဖစးသညး၈ ဣအ်မငးသညး ပုဵမြနးအာ့်ဖငးံ မာနးမာနေထာငးလႊာ့်ခငး့၇ ကၽျႏုးပး၌ ကိုယးပိုငး 
သိ်မငးႏိုငးစျမး့ႏြငးံ စျမး့ရညးမ္ာ့အေပ၍ ်မငးံမာ့စျာ ႐ႈ်မငး်ခငး့ႏြငးံ ဘုရာ့သခငး၌ သျငး်ပငးလက၏ဏာကုိ နာ့လညးမႈလျဲ် ခငး့အေပ၍ 
အေ်ခ ခဵသညး၈ (အကယး၊ လိုအပးလြ္ငး၇ သငးခနး့စာ ှ-၂ရြိ “ဘုရာ့သခငး၌ သျငး်ပငးလက၏ဏာ”ႏြငးံ ပတးသကးေသာ က္မး့ 
ခ္ကးမ္ာ့ကို ်ပနးလြနးေလံလာပါ၈) 
 

စဤး့စာ့ပါ၈ သူ၌ ထမး့ဘို့်ဖစးေသာ သခငး၌ အုပးစုိ့်ခငး့ကုိ ်ငငး့ပယးရနး က္ဳိ့ေၾကာငး့ဆီေလ္ားေသာ ဆငး်ခငးတဵုတရာ့ 

မရြိပါ၈ လကးခဵမႈမရြိ်ခငး့သညး ပုဵမြနးအာ့်ဖငးံ အေ်ခခဵသညးံ အရာမ္ာ့မြာ - ှ)၈ မသိေသာအရာကို ေၾကာကး်ခငး့၇ 
ဿ)၈ ေလံလာခဲံေသာ ထိနး့ခ္ဳပးမႈကို စျနး႔လႊတးရနး ဆႏၵမရြိ်ခငး့၇ ၀)၈ ဇိမးခဵစရာ နယးပယးေဒသကို စျနး႔လႊတးရနး 
ဆႏၵမရြိ်ခငး့ သို႔မဟုတး ၁)၈ ကၽျႏုးပး၌ အနာဂတးအတျကး ဆုဵ့်ဖတးရနးႏြငးံ စီမဵခနး႔ချရဲနး ကၽျႏုးပး၌ ကိုယးပိုငးစျမး့ 
ရညးတစးခု ေက္ားလျနးစျာ ခနး႔မြနး့်ခငး့်ဖစးသညး၈ 

  

ေယ႐ႈက “ဝနးေလ့၊ ပငးပနး့ေသာသူအေပါငး့တုိ႔၇ ငါံထဵသို႔ လာၾကေလာံ၈  
ငါသညး ခ္မး့သာေပ့မညး၈ ငါံထမး့ဘုိ့ကုိတငး၊ ထမး့ၾကေလာံ၈ ငါံထဵ၉ 
နညး့ခဵၾကေလာံ၈ ငါသညး ႏူ့ညဵံသိမးေမျ႔ႏြိမးံခ္ေသာ စိတးသေဘာထာ့ရြိ၌၈ 
သငးတို႔ စိတးႏြလုဵ့သညး သကးသာ်ခငး့ကုိ ရလိမးံမညး၈ အေၾကာငး့မူကာ့၇  
ငါံထမး့ဘို့သညး ထမး့လျယး၌၈ ငါံဝနးလညး့ ေပါံ၌ဟု မိနး႔ေတားမူ၌”၈ 
(မႆဲ ှှ့ဿ၅-၀ွ) 

 
ေယ႐ႈက “ကၽျႏုးပးအေၾကာငး့ သငးယူၾကပါ၇ အကယး၊ အရာတစးခုကုိ သငးတုိ႔လုပးလုိလြ္ငး၇ ငါံထမး့ဘုိ့ကုိ ယူ 
ေဆာငးသျာ့ၾကေလာံဟု” မေ်ပာခံဲေပ၈ 

 

သူ၌ 

အုပးစုိ့်ခငး့ 

(က)၈ ကၽျနးေတား မလုပးႏုိငးေသာအရာ မညးသညးံအရာကို လုပးဖို    
      ကၽျႏုးပးကိ ုေတာငး့ဆိုသနညး့ သိ႕ုမဟုတး မလုပးေစခ္ငးသနညး့ 
(ဂ)၈ ကၽျနးေတားခ္စး်မတးႏို့ရေသာ အဘယးအရာကို သူဖယးရြာ့    
      လိမးံမညးနညး့၈ 

 (ခ)၈ ကၽျနးေတား လုပးခ္ငးေသာအရာကို သူသညး မညးကံဲသုိ႔    
        လုပးေဆာငးေစမညးနညး့၈  
(ဃ)၈ အကယး၊ “ဣ” အရာကို သူထဵသုိ အာ့ကုိ့မညးံသူ မ     
       ရြိလြ္ငး ဘုရာ့သခငးသညး ကၽျႏုးပးကို က္ဆုဵ့ေစမညးေလာ၈ 

 ၁-၇ 



   

 

စဤးစာ့ပါ၈ စစးမြနးေသာ ေမ့ချနး့ - ဘုရာ့သခငးသညး ယဵုၾကညးအာ့ကုိ့ရနး ထိုကးတနးပါသလာ့၈ အကယး၊ ဘုရာ့သခငး 
သညး သငးႏြငးံကၽျႏုးပးကဲံသို႔်ဖစးလြ္ငး ကၽျနးေတားတို႔ ေၾကာကးဖို႔ရနး အေၾကာငး့အရငး့ ေကာငး့ေကာငး့ရြိမညး၈ ေမ့ 
ချနး့ေမ့ပါ - ဘုရာ့သခငးသညး ကၽျႏုးပးကို ခ္စးပါသလာ့၈ ဘုရာ့သခငး၌ အက္ငးံစ႐ုိကးကို သမၼာက္မး့စာတျငး 
ေဖား်ပထာ့သကဲံသို႔ သူသညး ကၽျႏုးပး၌ အေကာငး့ဆုဵ့ အက္ဳိ့စီ့ပျာ့ကိုသာ ်ပဳလုပးမညးဟု ကတိေပ့သညး ဆို 
ပါက၇ ကၽျနးေတားသညး အဘယးအရာကို ေၾကာကးရမညးနညး့၈ 

 

ဘုရာ့သခငးသညး ကၽျႏုးပးကို ဖနးဆငး့ခဲံပါသလာ့၈ သူသညး ကၽျႏုးပးကို အသကးေပ့ခဲံပါသလာ့၈ သူသညး ကၽျႏုးပး 
၌ တညးရြိမႈကို ထိနး့သိမး့ထာ့ပါသလာ့၈ ဘုရာ့သခငးမြတစးပါ့ အဘယးသူသညး ကၽျနးပးကုိ အမြနးတကယး 
်ဖညးံ ဆညး့ေပ့သနညး့၈ ကၽျႏုးပးအတျကး အေကာငး့ဆုဵ့အရာကို သူသိပါသလာ့၈ ကၽျႏုးပး၌ဘဝကို ပဵုသျငး့ရနး 
ႏြငးံ ထာဝရရညးရျယးခ္ကးအတျကး မညးသုိ႔ အသုဵ့်ပဳရမညးကို သူတစးပါ့တညး့သာလြ္ငး သိပါသလာ့၈  

 

စဤး့စာ့ပါ၈ ကၽျႏုးပးကို ဘုရာ့သခငး ပိုငးဆိုငး်ခငး့သညး ကၽျႏုးပး၌ အသိအမြတး်ပဳ်ခငး့အေပ၍ မြီခို်ခငး့မရြိေသာ အမြနးတရာ့ အ 
ခ္ကးအလကးမ္ာ့်ဖစးသညး၈ ကၽျနးေတားသညး ပုိငးဆုိငးမႈကုိ ေပ့အပး်ခငး့ မရြိခဲံပါ၈ ကၽျနးေတားသညး သူေဖား်ပေသာ 
စစးမြနးေသာအရာအေပ၍ အသိအမြတး်ပဳ်ခငး့ႏြငးံ ်ပဳမူႏိုငးသညး၈ ယုဵၾကညးသူ အသစးမ္ာ့သညး ပုဵမြနးအာ့ ်ဖငးံ 
ဣအမြနးတရာ့ကို ခုခဵႏိုငးစျမး့ မရြိၾကပါ၈ အဘယးေၾကာငးံဆိုေသား သူတို႔တျငး ဘုရာ့သခငး၌ ေမြ္ားလငးံခ္ကး ႏြငးံ 
ပတးသကး၊ ၾကိဳတငးစဤး့စာ့ထာ့်ခငး့ မရြိေသာေၾကာငးံ်ဖစးသညး၈ ဆနး႔က္ငးဘကးအေန်ဖငးံ ယုဵၾကညးသူ အ 
ေဟာငး့မ္ာ့သညး ဣအမြနးတရာ့ကုိ ဤာဏးရညးရြိရြိ လကးခဵေလံရြိေသားလညး့၇ သကးေရာကးမႈမ္ာ့ကို ခုခဵတတး 
ၾကသညး၈  

 

ပိုငးဆိုငးမႈ၌ ပါဝငးပတးသကးမႈသညး မညးသညးံအရာမ္ာ့ ်ဖစးမညးနညး့၈ ေယဘုယ္အာ့်ဖငးံ မညးသညးံအချငးံအ 
ေရ့ႏြငးံ အချငးံအာဏာကို ပိုငးဆိုငးမႈမြ ရရြိသညးကို နာ့လညးသေဘာေပါကးထာ့ပါသနညး့၈ ကၽျနးေတားသညး ဝိ 
ညာဤးပုိငး့ဆုိငးရာ ဒီမိုကေရစီ မဟုတးဘဲ၇ ဝိညာဤးပိုငး့ဆိုငးရာ “ႏုိငးငဵေတား”တျငး အသကးရြငးေနထိုငးေၾကာငး့ အ 
သိအမြတး ်ပဳပါသလာ့၈ ်ခာ့နာ့ခ္ကးသညး မညးသညးံအရာ ်ဖစးသနညး့၈ 

 

အဘယးသို႔နညး့၈ သငးတို႔ကိုယးခႏၶာသညး ဘုရာ့သခငး ေပ့သနာ့ေတားမူေသာ ဝိညာဤးေတား တညး့ဟူေသာ 
သငးတို႔အထဲ၉ က္ိနး့ဝပး၊ သနး႔ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတား၌ ဗိမာနး်ဖစးေၾကာငး့ကို။၇ မိမိကိုယးကို မိမိတို႔ မပိုငး 
ေၾကာငး့ကို။၇ မသိၾကသေလာ၈ သငးတို႔သညး အဘို့ႏြငးံ ဝယးေတားမူေသာသူ ်ဖစးေသာေၾကာငးံ၇ ဘုရာ့သခငး 
ပုိငးေတားမူေသာ သငးတို႔၌ကိုယးခႏၶာႏြငးံ စိတးဝိညာဤးအာ့်ဖငးံ ဘုရာ့သခငး၌ ဂုဏးေတားကို ထငးရြာ့ေစၾက 
ေလာံ၈                                                                                                   ှေကာ ၃့ှ၆-ဿွ 

 
အကယး၊ ဘုရာ့သခငး၌ ရညးရျယးခ္ကးသညး ကၽျႏုးပးကုိ အႏၱရာယး်ပဳရနး သုိ႔မဟုတး ႏြိပးစကးရနး  

်ဖစးသညးဆုိပါက သူသညး ကၽျႏုးပး၌ ချငးံ်ပဳခ္ကးကုိ ေစာငးံဆိုငး့ရနး လုိအပးသညးဟု ထငးပါသလာ့၈ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ၁-၇ 



   

 

ႏႈိငး့ယြဤးခ္ကး - သငးံ “အိမး”၌ အခနး့မ္ာ့ 
               

ကၽျႏုးပး၌ အိမးခနး့အာ့လဵု့ကုိ ေယ႐ႈသညးဝငးေရာကးချငးံ ရြိပါသလာ့၈ 
 

ယဵုၾကညးသူ ႏြစးဤီ့၌ပဵု်ပငး… 
 

ေယ႐ႈသညး သူတို႔၌ စိတးႏြလုဵ့တဵခါ့မ္ာ့ကို ေခါကးလိုကး၊(ဗ္ာဒိတး ၀့ဿွ) ဝငးချငးံေတာငး့ေသာအခါ၇ ထိုပုဂၐိဳလးႏြစးဤီ့စလုဵ့ 
သညး ဝမး့ေ်မာကးဝမး့သာစျာ လကးခဵၾကသညး၈ ေယ႐ႈမရြိ်ခငး့သညး သူတို႔၌ ဟာ၊ေန်ခငး့သညး အေၾကာငး့်ပခ္ကး်ဖစး 
ေၾကာငး့ သေဘာေပါကးၾကသညး၈ (ကယးတငး်ခငး့၉ ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးခ္်ခငး့)၈ 
ယုဵၾကညးသူ အသစးမ္ာ့အေန်ဖငးံ သခငးေယ႐ႈသညး သူတို႔၌ အိမးတျငးရြိေန်ပီ့၇ သူတို႔၌ အ်ပစးမ္ာ့ကို ချငးံလျတး်ခငး့ေၾကာငး့ 
အလျနးေပ္ားရႊငးခဲံၾကသညး၈ တစးဤီ့ခ္ငး့စီတုိငး့သညး ေပ္ားရႊငးမႈအသစးႏြငးံေကာငး့ကငးသို႔သျာ့ရနး အာမခဵခ္ကးရြိၾကသညး၈ ေယ 
႐ႈသညး ဧညးံသညးအခနး့ကို အ်မဲတမး့ သနး႔ရြငး့စျာထာ့၊ ဧညးံသညးမ္ာ့အေန်ဖငးံ ၾကညးံ႐ႈေနထိုငးချငးံေပ့ခဲံသညး၈ ထို႔အ်ပငး 
သူသညး “ဝိညာဤးပုိငး့ဆိုငးရာ” အခနး့တျငး ေနထိုငးချငးံ ချငးံ်ပဳခဲံသညး၈ ထိုအရာမြာ ယုဵၾကညးသူမ္ာ့သညး ဘုရာ့ေက္ာငး့ ဝတး 
်ပဳအစီအစဤးသို႔သျာ့်ခငး့၇ ဆုေတာငး့်ခငး့ႏြငးံ သမၼာက္မး့စာဖတး်ခငး့မ္ာ့ ်ပဳလုပးၾကသညး၈ 
 
 
 
 
 
 
                                                                

 

 

 

 

 

 

သုိ႔ေသား တစးေန႔တျငး ေယ႐ႈသညး တစးဤီ့စီတို႔အာ့ သူတုိ႔၌အိမးမြ အ်ခာ့ေဒသမ္ာ့သုိ႔ ေ်ပာငး့လဲမႈမ္ာ့ ်ပဳလုပးရနး ချငးံ်ပဳခ္ကး 
ေတာငး့ခဵခံဲသညး၈ ဤပမာ - ေစံစပးညိႈႏႈိငး့မႈ လုပးထုဵ့လုပးနညး့ အသစးကို လကးခဵ်ခငး့၇ ပစၥညး့မ္ာ့ကို ်ပနးလညးစီစစး်ခငး့၇ အ 
သုဵ့မဝငးေသာ ပစၥညး့မ္ာ့ကို လႊငးံထုတး်ခငး့ႏြငးံ ပစၥညး့အသစးမ္ာ့ ယူေဆာငး်ခငး့မ္ာ့ ်ပဳလုပးႏိုငးသညး၈  
 

“အခနး့”တိုငး့ကို ေယ႐ႈက ဝငးေရာကးချငးံေတာငး့ခဲံသညး၈ ယဵုၾကညးသူ အေယာကးစီတိုငး့သညး မတူညီေသာ တုနး႔် ပနးမႈမ္ာ့ 
ရြိၾကသညး၈ 

 

 

 

 

  

ေငျေရ့ေၾက့ေရ့ႏြငးံ ပုိငးဆိုငးမႈ 
မ္ာ့အာ့ စီမံခန္ခြဲသည့္အခန္း 

 
အေတျ့အ်မငးႏြငးံ 
ႏိုငးငဵေရ့အခနး့ 
ခႏာၱကုိယးႏြငးံ 

က္နး့မာေရ့အခနး့ 

လူမႈေရ့ႏြငးံ 
ဆကးဆဵေရ့အခနး့ 

ဧညးံခနး့ 

လကးထပးထိမး့်မြာ့်ခငး့ႏြငး 
မိသာ့စုအခနး့  

အလုပးအကုိငးႏြငးံ 
အပနး့ေ်ဖအခနး့ 

အခ္ိနးစီမဵခနးချဲ် ခငး့ႏြငး ံ 
အနာဂတးစီမဵကိနး့အခနး့ 

“ဝိညာဤးပုိငး့ဆိုငးရာ” အခနး့  

အေထျေထျအခနး့ 

ကယးတငး်ခငး့သညး 
ဆဵု့်ဖတးခ္ကးခ္်ခငး့မြသာ်ဖစးသညး 

ကယးတငး်ခငး့ႏြငးံ သခငး၌  
အုပးစုိ့်ခငး့အတျကး ဆဵု့်ဖတးခ္ကးခ္်ခငး့ 

 

 ေယရႈ ဝငးေရာကးချငးံရြိသညး 

ေငျေရ့ေၾက့ေရ့ႏြငးံ ပုိငးဆိုငးမႈ 
   စီမဵခနးချသဲညးံအခနး့ 

 
         အေတျ့အ်မငးႏြငးံ 
     ႏိုငးငဵေရ့အခနး့ 

           ခႏာၱကုိယးႏြငးံ  
    က္နး့မာေရ့အခနး့ 

            လူမႈေရ့ႏြငးံ 
     ဆကးဆဵေရ့အခနး့ 

          ဧညးံခနး့ 

   လကးထပးထိမး့်မြာ့်ခငး့ႏြငး            
         မိသာ့စုအခနး့          
 
        အလုပးအကုိငးႏြငးံ      
        အပနး့ေ်ဖအခနး့       

     အခ္ိနးစီမဵခနးချဲ် ခငး့ႏြငး ံ    
   အနာဂတးစီမဵကိနး့အခနး့   
        အေထျေထျအခနး့      

“ဝိညာဤးပုိငး့ဆိုငးရာ” အခနး့  

 ၁-၇ 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ဘုရာ့သခငးသညး ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးကို ခ္ရာ၉ ကၽျႏုးပး၌အိမးရြိ အခနး့မ္ာ့အာ့လုဵ့ကို သခငးအာ့ ဝငးေရာကးချငးံ်ပဳေသားလညး့ 
မညးသညးံအရာကို ်ပဳ်ပငးရနး လိုအပးသညးကို သူတစးဤီ့တညး့သာလြ္ငးံ ဆုဵ့်ဖတးသညး၈ သနး႔ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတားသညး 
ဣေ်ပာငး့လဲမႈမ္ာ့ကို စီမဵခနး႔ချ ဲ ပါလိမးံမညး၈ သူသညး အေကာငး့ဆုဵ့ ဆုဵ့်ဖတးေပ့လိမးံမညး၈ ဣအရာသညး ဆကးလကးၾကီ့ 
ထျာ့မႈ လုပးငနး့စဤး၌ အစိတးအပိုငး့ တစးခု်ဖစးသညး၈ 
 

ကၽျႏုးပး၌အိမးတျငး မညးသညးံအခနး့မ္ာ့ ရြိသနညး့၈ ကၽျႏုးပး၌ အခနး့အာ့လုဵ့ႏြငးံအတူ ဘုရာ့သခငးကို ကၽျနးေတား ယုဵၾကညး 
ႏုိငးပါသလာ့၈ ကၽျႏုးပးသညး ေယ႐ႈအာ့ မညးသညးံအခနး့ကို ဝငးချငးံေပ့သငးံေၾကာငး့ ဆုေတာငး့်ခငး့်ဖငးံ စဤး့စာ့သငးံသညး၈ 
ထုိ႔ေနာကး “ကၽျႏုးပး၌အိမးကုိ” သူပုိငးဆိုငးမညး၈  
 

မြတးခ္ကး၈ သငး၌ ကိုယးပိုငး “အခနး့”ကို ်ဖညးံစျကးရနးအတျကး ေနာကးစာမ္ကးႏြာရြိ “သငးံအိမး၌အခနး့” ကျကးလပးအကျကး 
ကုိ အသုဵ့်ပဳပါ၈  

 

ကယးတငး်ခငး့သညး ဆဵု့်ဖတးခ္ကးခ္်ခငး့်ဖငးံသာ ်ဖစးသညး၈  
 

လကးဝဲဘကးအိမးရြိ ယုဵၾကညးသူသညး အေ်ပာငး့အလအဲတျကး 
်ပငးဆငး်ခငး့ မခဵရေသ့ေသာေၾကာငးံ ေယ႐ႈ၌ ေတာငး့ဆုိခ္ကး 
ကိ ု လကးခဵရနး တျနး႕ဆုတးခဲံသညး၈ သိ႕ုေသား သူသညး အၾကဵ 
ဤာဏးမ္ာ့ကုိ စဤး့စာ့ဆငး်ခငး်ပီ့ သူ၌ ဘဝပုဵစဵႏြငးံ အနာဂတး အ 
စီအစဤးမ္ာ့ကုိ အၾကီ့အက္ယး အေႏြာငးံအယြကးမေပ့ေသာ အ 
ေသ့စာ့ ေ်ပာငး့လမဲႈမ္ာ့ကုိ ချငးံ်ပဳလိမးံမညး၈ 
 

အထကးပါေ်ပာငး့လမဲႈမ္ာ့ႏြငးံ ပတးသကး၊ မြနးကနးေသာ ဆုဵ့ 
်ဖတးခ္ကးမ္ာ့ကုိ သူ(ေယရႈ)သညး အမြနးတတးႏုိငးေသာသူ ်ဖစး 
သညးဟ ုေယ႐ႈက အေၾကာငး့ၾကာ့သညး၈ အေၾကာငး့မြာ အိမးကို 
ဘုရာ့သခငးႏြငးံ သငးံေလ္ားေသာ ေနအိမး်ဖစးရနး၇ အသုဵ့်ပဳႏုိငး 
ေသာ အိမး်ဖစးရနး လိုအပးသညးကို သူတစးဤီ့တညး့သိသညး၈ ထို 
အိမးမြာ သူ၌ ထာဝရရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့အတျကး ်ဖစးသညး၈ သ 
ခငးေယ႐ႈက သူ၌ ေကာငး့ေသာရညးရျယးခ္ကးကုိ ရြငး့လငး့စျာ 
ရြငး့်ပခဲံ်ပီ့၇ ယုဵၾကညးသူသညး ထုတးကုနးမ္ာ့ကုိ လုဵ့ဝေက္နပး 
ေရာငးံရဲ ႏုိငးလိမးံမညးဟု အာမခဵသညး၈ 
 

ယဵုၾကညးသူ ်ပနးလညးေ်ဖၾကာ့သညးမြာ၇ ဣကမး့လြမး့ခ္ကးသညး 
အလျနးဆျေဲဆာငးမႈ ရြိေသားလညး့ သူသညး မိမိအတိတး၌ အေတျ 
အၾကဳဵအေပ၍ အေ်ခခဵ၊ သငးံေလ္ား်ခငး့ႏြငး ံ ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့မရြိ 
ေသာ အရြိနးအဟုနးႏြငး ံ ပတးသကး၊ သူသညး ေကာငး့မျနးေသာ 
တရာ့သူၾကီ့တစးဤီ့ ်ဖစးသညးဟု မြတးယူခံဲသညး၈ သူသညး ေယရႈ 
ေရာကးရြိ်ခငး့ကို ေကာငး့ၾကီ့မ္ာ့ႏြငးံ ဧညးံသညးအခနး့ကို တတး 
ႏုိငးသမြ္ သကးေသာငးံသကးသာ ်ဖစးေစလိုေသာ သူ၌ဆႏၵကို 
ထုတးေဖားေ်ပာၾကာ့ခံဲသညး၈ 
 

သူသညး အခ္ိနးကုနးလျနးလာသညးႏြငးံအမြ္ အ်ခာ့အခနး့မ္ာ့ကုိ 
သူႏြငးံ ဆကးသျယးချငးံ ်ပဳလိမးံမညးဟု ေယ႐ႈက အာမခဵခဲံသညး၈ 

“သခငးေယ႐ႈ၇ ကၽျႏုးပး၌အိမး၉ ေနသညးံအတျကး အထူ့ေက့္ဇူ့ 
တငးပါသညး၈ ကၽျနးေတားကုိယးတုိငး စီမဵခနး႕ချရဲနး ခကးခဲလျနး့ 
ေသာ အေ်ခအေနမ္ာ့ ၾကဳဵေတျ႕ရတိုငး့၇ ေယ႐ႈသညး ထိုးေနရာ 
တျငး ရြိေနရနး ေရတျကးႏိုငးသညးကို သိရသညးံအတျကး ကၽျနး 
ေတား အလျနးဝမး့သာပါသညး၈” 

 

ကယးတငး်ခငး့ႏြငးံ သခငး၌အုပးစို့မႈ ဆဵု့်ဖတးခ္ကးခ္်ခငးး့  
 

ညာဘကးအိမးရြိ ယုဵၾကညးသူသညး ေ်ပာငး့လမဲႈမ္ာ့အတျကး ်ပငး 
ဆငး်ခငး့ မခဵရေသ့ေသာေၾကာငးံ သခငးေယ႐ႈ၌ ေတာငး့ဆို 
ခ္ကးကုိ လကးခဵရနး တျနး႕ဆုတးခဲံသညး၈ သိ႕ုေသား သူသညး အ 
လျနးေစ့္ၾကီ့စျာ်ဖငးံ ဝယးထာ့ေသာေၾကာငးံး ေယ႐ႈသညး ပုိငးထိုကး 
ေသာ ပုိငးရြငး် ဖစးသညးကိ ုသူသိသညး၈  
 

သူက “သခငးေယ႐ႈသညး ကၽျႏုးပးကိုသာ ပိုငးဆုိငးလြ္ငး၇ သူအိမး၌ 
အခနး့တုိငး့သို႕ ဝငးချငးံကို ကၽျနးေတား မညးသို႕ ်ငငး့ပယးႏိုငးမညး 
နညး့”ဟု သူဆငး်ခငးခဲံသညး၈ (သခငးေယရႈသညး သူ၌ အသကး 
တာ၌ သခငး်ဖစး အသိအမြတး်ပဳရနး သခငး၌ အုပးစို့်ခငး့အ 
တျကး ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးခ္သညး)၈ 
 

ဣဆုဵ့်ဖတးခ္ကးသညး သူ၌ အနာဂတးအေပ၍ မညးသို႕ အက္ဳိ့ 
သကးေရာကးမညးကို သူနာ့မလညးေသာေၾကာငးံ ယုဵၾကညးသူမြာ 
စို့ရိမးတၾကီ့ ်ဖစးခဲံရသညး၈ သုိ႕ေသား သခငးေယ႐ႈသညး သူ႕အ 
တျကး ဣမြ္ေလာကး ်ပဳလုပးေပ့ခံဲ်ပီ့်ဖစးသ်ဖငးံ သူ၌ အက္ဳိ့ 
စီ့ပျာ့ကုိ ဆကးလကးလုပးေဆာငးရနး ယဵုၾကညးစိတးခ္ထိုကး 
ေၾကာငး့ က္ဳိ့ေၾကာငး့ဆီေလ္ားပဵုရသညး၈ 
 

“သခငးေယရႈ၇ ကၽျႏုးပး၌ဘဝအတျကး သငးဘယးအရာ စီစဤးထာ့ 
သညးကိ ု ကၽျနးေတားေသခ္ာစျာ မသိပါ၈ ႐ုိ့သာ့်ခငး့အာ့်ဖငးံ ကၽျ 
ႏုးပး၉ ေၾကာကးရျ႕ဵမႈအခ္ဳိ႕ ရြိပါသညး၈ သု႕ိေသား ေယ႐ႈသညး ကၽျႏုး 
ပးအာ့ ပိုငးဆိုငးသညးကိ ု ကၽျနးေတားသေဘာေပါကးပါသညး၈ သငး 
သညး ကၽျႏုးပးအေပ၍ မညးသညးံအရာ လုပးေဆာငးေနသညးကို 
ကၽျႏုးပးမသိပါ၈ ကၽျႏုးပးအသကးတာအတျကး မညးကံဲသုိ႕ ဆုဵ့်ဖတး 
ခ္ကးခ္ရမညးႏြငးံ ထို်ဖစးစဤးတျငး မညးသညးံအရာ ပါဝငးသညးကို 
လညး့ ကၽျႏုးပးမသိပါ၈ ကိုယးေတားသညး ထိုအရာကိ ု သိေသာ 
ေၾကာငးံ ေက့္ဇူ့တငးပါသညး၈ လိုအပးေသာ ေ်ပာငး့လမဲႈမ္ာ့ ်ပဳ 
လုပးရနး ကိုယးေတားတစးဤီ့တညး့သာလြ္ငး ကၽျႏုးပးယုဵၾကညးလုိပါ 
သညး၈ ကၽျႏုးပးကိ ုကိုယးေတား၌ အစီအစဤး၌ အစိတးအပိုငး့တစး 
ခု ်ဖစးချငးံအတျကး ေက့္ဇူ့တငးပါသညး၈ ဝုိ့ …” 
 

အဘယးသုိ႕နညး့၈ သငးတုိ႕ကိုယးခႏၶာသညး ဘုရာ့သခငး ေပ့သနာ့ 
ေတားမူေသာ ဝိညာဤးတညး့ဟူေသာ သငးတုိ႕အထဲ၉ က္ိနး့ဝပး၊ သနး႕ 
ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတား၌ ဗိမာနး်ဖစးေၾကာငး့ကုိ။၇ မိမိတုိ႕ကုိ မိမိတို႕မ 
ပုိငးေၾကာငး့ကုိ။ မသိၾကသေလာ၈ သငးတုိ႕သညး အဘို့ႏြငးံ ဝယး 
ေတားမူေသာ သငးတုိ႕၌ကိုယးခႏၶာႏြငးံ စိတးဝိညာဤးအာ့်ဖငးံ ဘုရာ့သ 
ခငး၌ ဂုဏးေတားကုိ ထငးရြာ့ေစၾကေလာံ၈ (ှေကာ ၃့ှ၆-ဿွ) 

အေခ္ာထုတးကုနးကုိ ၾကညးံေသာအခါ မညးသူကမြ သူဘဝ၌ သခငးအ်ဖစး ေရျ့ခ္ယးရနး ဆဵု့်ဖတးခ္ကးခ္ခံဲ်ခငး့အေပ၍ မညးသူမြ္ 
ေနာငးတရလိမးံမညး မဟုတးပါ၈ 

 
၁-၇ 



   

 

ကၽျႏုးပး၌အိမးတျငး မညးသညးံအခနး့မ္ာ့ ရြိသနညး့၈ 

သငး၌ ကိုယးပုိငးစာရငး့ကို ်ဖညးံစျကးရနး ဣ “သငးံအိမး၌အခနး့”ကို ကျကးကျကးကျငး့ကျငး့ သ႐ုပးေဖားပါ၈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ကၽျႏုးပး၌အိမးတျငး မညးသညးံအခနး့မ္ာ့ ရြိသနညး့၈ အခနး့မ္ာ့အာ့လုဵ့အတျကး ဘုရာ့သခငးကို ကၽျနးေတား ယုဵၾကညးစိတးခ္ 
ႏုိငး ပါသလာ့၈ အကယး၊ ကၽျႏုးပး၌ အိမးတစးခုလုဵ့ကို ေယ႐ႈဝငးေရာကးချငးံ ရြိႏုိငးရနး သတိထာ့စဤး့စာ့ရနးႏြငးံ ဆုေတာငး့ရနး 
လိုအပးသညး၈ ထို႔ေနာကး ထိုအိမးကို သူပိုငးဆုိငးမညး်ဖစးသညး၈ အခနး့မ္ာ့၌ တဵခါ့အာ့လုဵ့ ဖျငးံပါသလာ့ သို႔မဟုတး ပိတးထာ့ 
ပါသလာ့၈ သူမဝငးေရာကးႏုိငးရနး ပိတးထာ့ေသာ အခနး့တစးခု ရြိပါသလာ့၈  

ကၽျႏုးပးဘဝ အသကးတာ၌ ေနရာအခနး့အာ့လုဵ့သို႔ ေယ႐ႈအာ့ ဝငးေရာကးချငးံေပ့ရနး ႐ို့သာ့စျာႏြငးံ စိတးရငး့မြနး်ဖငးံ ဆု 
ေတာငး့ရနး လိုအပးသညး၈ 

 

 

 

 

 ဧညးံခနး့                      ေယရႈ 

 

ဝိညာဤးပုိငး့ဆိုငးရာအခနး့            ေယရႈ 

၁-၇ 



   

 

ကၽျႏုးပး၌ သေဘာသဘာဝ ႏြစးခုတုိ႔အာ့ ်ပနးလညးသဵု့သပး်ခငး့ 
 

ဣသငးခနး့စာသညး သငးခနး့စာှ-၂တျငး မိတးဆကးေပ့ေသာ ကၽျႏုးပး၌ သေဘာသဘာဝ ႏြစးစးခုအေၾကာငး့ ေဆျ့ေႏျ့်ခငး့ 
အေပ၍ အေ်ခခဵသညး၈ ကၽျႏုးပး၌ သေဘာသဘာဝႏြစးခု အ်ပနးအလြနး အက္ဳိ့သကးေရာကးမႈကို နာ့လညး်ခငး့သညး ေနာကး 
သငးခနး့စာမ္ာ့စျာတျငး ေလံလာ်ခငး့အတျကး အုတး်မစးခ္ေပ့လိမံးမညး၈ 

ှ၈ ေအာကးပါပဵုၾကမး့ သဵု့ပဵုသညး ဝိညာဤးပုိငး့ဆုိငးရာ အေ်ခအေနသဵု့ခုကုိ ေဖား်ပေပ့သညး၈  

ပဵုၾကမး့ (က)သညး အာဒဵကို ဘုရာ့သခငး ရညးရျယးထာ့သညးံအတုိငး့ (သူအ်ပစးမ်ပဳမြီ)ႏြငးံ ေယ႐ႈသညး ေ်မၾကီ့ေပ၍ရြိစဤး 
(မညးသညးံအခါမြ အ်ပစးမက္ဴ့လျနးေသာ) ပဵုေဖားထာ့သညး၈ ေယ႐ႈကို ဒုတိယအာဒဵဟု ေခ၍ဆိုခဲံရ်ခငး့မြာ ေယ႐ႈသညး အ 
သကးကိုေပ့ေသာ ဝိညာဤးေတား်ဖစး၊ ဘုရာ့သခငး၌ အၾကဵအစညး်ဖစးေသာေၾကာငးံ အာဒဵ၌အ်ပစးေၾကာငးံ လူသာ့မ္ာ့ကို 
ကယးတငးရနး်ဖစးသညး၈ ( ှေကာ ှ၂့၁၂-၁၆)၈  

  က   အာဒဵ (အ်ပစးမက္ဴ့လျနးမြီ)ႏြငးံ  
          ေယ႐ႈ (ကမာၻေပ၍တျငး ရြိေနစဤး) 
 

 

 

  

                                                      
 
 
 

 
 
အ်ပဳအမူအာ့လုဵ့သညး ဘုရာ့သခငး၌ သေဘာသဘာဝႏြငးံ 
လုဵ့ဝကိုကးညီ၊ ဘုရာ့သခငး၌ စိတးေတားကို ေက္နပးေစသညး၈ 
 
               = ဘုရာ့သခငးႏြငးံ လုဵ့ဝကိုကးညီေသာ အ်ပစးမဲံ လူ႔သေဘာသဘာဝ 
 

အာဒဵသညး ဘုရာ့သခငးကို်ပစးမြာ့ရနး ဆုဵ့်ဖတး်ပီ့ သူ၌ထငး်မငးခ္ကးကို ဘုရာ့သခငးႏြငးံ အမြီအခိုကငး့စျာ ်ဖညးံဆညး့ေပ့ 
ခဲံသညး၈ ေယ႐ႈသညး အ်ပစးတရာ့အေပ၍ မဟုတးဘဲ ဘုရာ့သခငးအေပ၍ မြီခိုရနး ေရျ့ခ္ယးခဲံသညး၈ အဘယးေၾကာငးံဆိုေသား 
ကၽျႏုးပးတို႔သညး အာဒဵမြ ဆငး့သကးလာ်ခငး့ႏြငးံ အာဒဵအ်ပစး်ပဳမိေသာေၾကာငးံ အာဒဵမြ ေမျ့ဖျာ့သူအာ့လုဵ့သညး ပဵုၾကမး့(ှ) 
ႏြငးံတူသညး၈  
 

ပဵုၾကမး့(ခ)တျငး အာဒဵမြ ဆငး့သကးလာသူ်ဖစး်ပီ့ ဝိညာဤးေရ့အရ ေသေသာသူ မယုဵၾကညးသူကို ပဵုေဖားထာ့သညး၈ အလယး၉ 
ေမြာငးမုိကးစကးဝိုငး့်ဖငးံ ကိုယးစာ့်ပဳ်ပီ့ ဘုရာ့သခငးမရြိေသာ ဝိညာဤးကို ညႊနး်ပသညး၈  
 

ေမြာငးမုိကးေသာ သစးပငးသညး ယိုယျငး့ေနေသာ လူ႔သေဘာသဘာဝကို ကိုယးစာ့်ပဳသညး၈ သစးပငးမြ တို့ခ္ဲ႕ထာ့ေသာ 
ကျငး့ဆကးသဵၾကိဳ့က ဣလူသညး အ်ပစးရြိေသာသဘာဝႏြငးံ အခ္ဳပးအေႏြာငးရြိသညး၈ 
 

မယုဵၾကညးသူ တစးဤီ့အေန်ဖငးံ ကၽျႏုးပး၌အ်ပစးသညး ကၽျႏုးပးကို ဘုရာ့သခငးႏြငးံ သီ့်ခာ့်ဖစးေစေသာ အတာ့အဆီ့တစးခု ်ဖစး 
သညး၈ ကၽျႏုးပးတို႔ကို အ်ပစးေဖား်ပရနး ဘုရာ့သခငး၌ ရညးရျယးခ္ကးမြာ ကၽျႏုးပးတို႔သညး ။ကို ကၽျႏုးပးတို႔ အသိအမြတး်ပဳရနး၇ 
သူ႔ေရြ႕ေမြာကး၉ အသိအမြတး်ပဳ်ခငး့ႏြငးံ ချငးံလႊတး်ခငး့ ခဵရေစရနး သာ့ေတား၌ ပဵုသ႑ာနးေတားႏြငးံအညီ ကၽျႏုးပးတို႔ကို ေ်ပာငး့ 
လဲေစႏုိငးသညး၈ သူသညး ဆကးလကးစကာ့ေ်ပာလို၊၇ မယုဵၾကညးသူတို႔ကို သူ႔ထဵသို႔လာရနး ေခ၍ေနသညး၈ 

  

ဘုရာ့သခငး 

ကမာၻ ှ့ဿ၄ ထိုသို႕ ဘုရာ့သခငးသညး မိမိပဵုသ႑ာနးနြငးံအညီ 
လူကုိ ဖနးဆငး့ေတားမူ၌၈… 

ကမာၻ ဿ့၄ ထိ႕ုေနာကး၇ ထာဝရအရြငး ဘုရာ့သခငးသညး …သူ 
၌ ႏြာေခါငး့ထသဲုိ႕ ဇီဝအသကးကုိ မႈတးေတားမူလြ္ငး၇ လူ 
သညး အသကးရြငးေသာ သတၱဝါ်ဖစးေလ၌၈ 

ကမာၻ ှ့၀ှ ဘုရာ့သခငးသညး မိမိဖနးဆငး့သမြ္ေသာ အရာ 
တုိ႕ကုိ ၾကညးံ႐ႈလြ္ငး အလျနးေကာငး့သညးကုိ ်မငးေတားမူ၊… 
(မစဵုလငးမႈမရြိ၇ လိုအပးခ္ကးမရြိ) 

ေရာမ ၂့ှ၁  …ထိုအာဒဵသညး ေနာကးလာလတံဵေသာသူ၌ ပုဵပ 
မာ ်ဖစးသတညး့၈ 

ှေကာ ှ၂့၁၂ …ေရြ့ဤီ့စျာေသာလူ အာဒဵသညး အသကးရြငး 
ေသာ သတၱဝါ်ဖစး၌ဟု လာသတညး့၈ ယခုတျငး ေနာကးဆုဵ့ 
်ဖစးေသာ အာဒဵ(ေယရႈ)မူကာ့၇ အသကးရြငးေစတတးေသာ 
ဝိညာဤး ်ဖစး၌၈ 

ဖိ ဿ့၂-၄ ထိုသခငးေယ႐ႈသညး …မိမိအသေရကိုစျနး႕၊ အေစခဵ 
ကျ္နး၌ သ႑ာနးကို ယူေဆာငးလ္ကး၇ လူကံဲသုိ႕ေသာ အ 
်ဖစး၉ ဖျာ့်မငး်ခငး့ကုိ ခဵေတားမူ၌၈ 

ေဟ်ဗဲ ၁့ှ၂ (ေယရႈ)သညး …အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ေသာ စုဵစမး့ေႏြာငးံယြကး 
်ခငး့တိ႕ုကိ ုခဵဘူ့ေသာသူ ်ဖစးေတားမူ၌ … 

စိတး 

ဝိညာဤး ဘုရာ့သခငးႏြငးံ  
လဵု့ဝလုိကးဖကး 
ေသာ အ်ပစးမဲံ 
လူသေဘာသ 
ဘာဝ 

ခႏၶာ 

 

၁-၈ 



   

 

  ခ     မယဵုၾကညးသူမ္ာ့အာ့လဵု့ 

 

 
သူတို႔၌ အက္ငးံမ္ာ့ (အသီ့)သညး အသကး(ထာဝရ)မရြိ၇  
ထုိ႔ေၾကာငးံ မစဵုလငး(ခ္ဳိ႕ယျငး့ခ္ကးမ္ာ့) ရြိသညးံအတျကး ဘုရာ့သခငး လကးမခဵႏိုငးပါ၈ 
  

         = အ်ပစးရြိေသာ လူ႔သေဘာသဘာဝသညး “စုဵလငးေသာ”ထာဝရအသီ့ကို အသီ့ႏုိငးပါ၈ 

 

ပဵုၾကမး့(ဂ)သညး ခရစးေတားသညး ကၽျႏုးပး၌ ကယးတငးရြငးအ်ဖစး ယုဵၾကညးလကးခဵသူတစးဤီ့အ်ဖစး ကၽျႏုးပးအာ့ သ႐ုပးေဖား 
သညး၈ ထိုအခ္ိနး၉ သနး႔ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတားသညး ကၽျႏုးပး၌ အသကးတာထဲသို႔ ဝငးေရာကးလာ်ပီ့ ကၽျႏုးပး၌ စိတးႏြလုဵ့ ထဲ 
တျငး ေနထုိငးသညး၈ သနး႔ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတားသညး ကၽျႏုးပးထဲတျငးရြိ၊ အ်ပစးႏြငးံ်ပညးံစုဵေသာ သေဘာသဘာဝလညး့ ရြိ 
သညး၈ ။သညး တို့တကး်ခငး့မရြိ၇ ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့ သို႔မဟုတး ်ပနးလညး်ပဳ်ပငး်ခငး့ မ်ပဳလုပးဘဲ ဘုရာ့သခငး လကးခဵႏုိငးေသာ 
အသီ့ကို မသီ့ႏုိငးသညးံအ်ပငး ဘုရာ့သခငးအာ့ မေက္နပးေစႏိုငးပါ၈ သို႔ေသား ကၽျနးေတားသညး ဝိညာဤးေတား၉ ေလြ္ာကး 
လြမး့ေသာအခါ ကၽျႏုးပး၌ လူ႔ဇာတိဆႏၵမ္ာ့ သို႔မဟုတး အ်ပစးရြိေသာ လူ႔သေဘာသဘာဝကို မ်ဖညးံဆညး့ႏုိငးပါ၈ 
 

   ဂ     ကၽျနးေတားသညး ယုဵၾကညးသူတစးဤီ့ကဲံသို႔ 

  

 

 

 

 

 
 
 
သနး႔ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတား၌ လႈဵ႕ေဆားမႈမခဵေသာ အရာအာ့လဵု့သညး ယာယီ်ဖစးသညး၈ သူ၌ အသကးတာမပါလြ္ငး 
ယာယီမြ္သာ်ဖစးသညး(သစး၇ ်မကးပငး၇ အမိႈကးမ္ာ့) 
 
 
 
 

ေရာမ ၀့ဿ၀ လူအေပါငး့တို႕သညး ဒုစ႐ုိကးကုိ်ပဳ၊ ဘုရာ့သခငးံေရြ႕ေတား၉ အ 
သေရပ္ကးၾက်ပီ၈ 

ေရာမ ၀့ှွ-ှဿ …ေ်ဖာငးံမတးေသာသူ မရြိ၇ တစးေယာကးမြ္မရြ၈ိ …ဘုရာ့သ 
ခငးကို ရြာေသာသူမရြိ၈ …ေကာငး့ေသာအက္ငးံကို က္ငးံေသာသူမရြ၇ိ တ 
ေယာကးမြ္မရြိ၈ 

ှေကာ ှ၂့ဿဿ လူအေပါငး့တို႕သညး အာဒဵအာ့်ဖငးံ ေသ်ခငး့သုိ႕ေရာကး 
သညး၈ ဧဖကး ဿ့ှဿ …ေမြ္ားလငးံ်ခငး့မရြိ၇ ေလာက၉ ဘုရာ့မံဲေနၾကသညး၈ 
 

ဂလာတိ ၁့၃ သငးတုိ႕သညး သာ့်ဖစးေသာေၾကာငးံ …သာ့ေတား၌ 
ဝိညာဤးေတားကို သငးတို႕စိတးႏြလုဵ့ထဲသုိ႕႔ ဘုရာ့သခငး ေစလႊတး 
ေတားမူ၌၈ 

ဂလာတိ ၂့ှ၃ ဝိညာဤးေတားပကတိအတုိငး့ က္ငးံၾကေလာံ၈ ထိုသုိ႕႔ 
က္ငးံလြ္ငး ဇာတိပကတိ၌ အလိုသုိ႕ မလိုကးဘဲ ေနၾကလိမးံမညး၈ 

ဘုရာ့သခငး  
မပါေသာ 
ဝိညာဤး 

စိတး 

ခႏၶာ 

ဘုရာ့သခငး 
အ်ပစး 

ပ္ကးစီ့သျာ့ေသာ 
လူ႕သေဘာသ 

ဘာဝ 

စဤး့စာ့ရနး၈ ဘုရာသခငးသညး ်ပီ့်ပညးစုဵေသာ အရာကိုသာ လကးခဵႏိုငး 
သညး (ှွွ% အ်ပစးတငးစရာမရြ)ိ၈ လူသေဘာသဘာဝမြ ဆငး့သကး 
ေသာ အရာမြနးသမြ္သညး အရညးအေသျ့ မရြိပါ၈ မယုဵၾကညးသူသညး မိမိအ 
သကးကို မခ္နးမထာ့ပါ၈ ဘုရာ့သခငး တပါ့တညး့သာ ထာဝရႏြငးံဆိုငးေသာ 
တနးဖို့ကုိ ေပ့ႏိုငးသညး၈ 

 

စိတး 

ခႏၶာ 

ဝိညာဤး 
 

လူ႕သေဘာသဘာဝသညး 
ရြိေနေသားလညး့ 
တနးခို့နညး့သညး 

၁-၈ 

ဝိညာဤး 
ေတား 

 



   

 

ဿ၈ ဘုရာ့သခငးသညး သဘာဝႏြစးခုကုိ ခုိငး့ႏႈိငး့ရနး သစးပငးမ္ာ့ႏြငးံ အပငးမ္ာ့ကုိ အသဵု့်ပဳသညး၈ 

 
 
 
 
 

 
 
 

သနး႔ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတား၉ရြိေသာ ဘုရာ့သခငး၌ 
သေဘာသဘာဝ 

ေယရမိ ှ၄့၄-၅ ဘုရာ့သခငးကို  ကို့စာ့ေသာသူ၇ ထာဝရ 
ဘုရာ့ကို မိမိကို့စာ့ရာအေၾကာငး့ ်ဖစးေစေသာ သူသညး 
ေကာငး့ၾကီ့မဂၤလာကို ခဵအပးေသာသူ်ဖစး၌၈ ထိုသူသညး၇ 
ေရရြိေသာ အရပး၉စုိကး၊ ်မစးနာ့မြာ အ်မစး်ဖာသ်ဖငးံ၇ ပူ 
ေသာအရြိနး ေရာကးေၾကာငး့ကိုမသိ၇ အရျကးမညိႈ့ႏျမး့၇ 
မုိဃး့ေခါငး့ေသာကာလ၉ စုိ့ရိမးစရာ မရြိဘဲ၇ အစဤးအ်မဲ 
အသီ့ကုိ သီ့တတးေသာ အပငးႏြငးံတူ၌၈ 

ဆာလဵ ှ့၀ ထိုသူသညး (ေ်ဖာငးံမတးေသာသူ) ်မစးနာ့မြာ 
စုိကးလ္ကး မိမိအခ္ိနးတနးမြ အသီ့ကုိသီ့၊ အရျကးမညို့  
ႏျမး့တတးေသာ အပငးႏြငးံတူ၌၈ ်ပဳေလသမြ္တုိ႔၉ ေအာငး 
လိမးံသတညး့၈ 

မႆဲ ၄့ှ၄-ှ၅ ေကာငး့ေသာ အပငးသညး ေကာငး့ေသာ 
အသီ့ကုိ သီ့တတး၌၈ ေကာငး့ေသာအပငးသညး 
မေကာငး့ ေသာအသီ့ကုိ မသီ့ႏိုငး၈ 

ဂလာတိ ၂့ဿဿ-ဿ၀ ဝိညာဤးပကတိ၌ အက္ဳိ့မူကာ့၇ ခ္စး်ခငး့ 
ဝမး့ေ်မာကး်ခငး့၇ ်ငိမးသကး်ခငး့၇ စိတးရြညး်ခငး့၇ ေက့္ဇူ့်ပဳ 
်ခငး့၇ ေကာငး့်မတး်ခငး့၇ သစၥာေစာငးံ်ခငး့၇ ႏူ့ညဵံသိမးေမျ႔ 
်ခငး့၇ ကာမဂုဏးခ္ဳပးတညး့်ခငး့ေပတညး့၈ ထိုသုိ႔ေသာ အ 
က္ငးံကို အဘယးတရာ့မြ္ မ်မစးတာ့၈ 

ဿေပ ှ့၁ …အလျနးၾကီ့်မတး၊ အဘို့ထုိကးေသာ ဂတိမ္ာ့ 
ကို ငါတို႔၉ အပးေပ့ေတားမူ်ပီ၈ …ဘုရာ့ပကတိကုိ 
ဆကးဆဵ ရေသာသူ ်ဖစးၾကမညး အေၾကာငး့တညး့၈ 

 

…ဝိညာဤးပကတိအတိုငး့ က္ငးံၾကေလာံ၈ ထုိသို႔က္ငးံ 
လြ္ငး ဇာတိပကတိ၌ အလုိသို႔ မလုိကးဘဲ ေနၾကလိမးံ 
မညး၈ (ဂလာတိ ၂့ှ၃) 
 

ပထမအာဒဵထဵမြ အက္ငးံပ္ကးသညးံ လူ႔ဇာတိ၌ 
သေဘာသဘာဝ 

ေယရမိ ှ၄့၂-၃ ထာဝရဘုရာ့ မိနး႔ေတားမူသညးကာ့၇ လူကုိ 
ကုိ့စာ့၊ လူသတၱဝါကုိ အမြီ်ပဳသ်ဖငးံ၇ စိတးႏြုလဵု့ထဲ၉ ထာ 
ဝရဘုရာ့ထဵေတားမြ ထျကးသျာ့ေသာ သူသညး က္ိနးအပး 
ေသာသူ်ဖစး၌၈ ထိုသူသညး လျငး်ပငး၉ရြိေသာ သစးပငး 
ေ်ခာကးကံဲသုိ႔် ဖစး၊၇ ေကာငး့က္ဳိ့ေရာကးေၾကာငး့ကို မသိ 
ရ၈ အဘယးသူမြ္ မေနေသာဆာ့ေ်မ၇ ေသျ႔ေ်ခာကးေသာ 
လျငး်ပငး၉ ေနရလိမးံမညး၈ 

မႆဲ ၄့ှ၄-ှ၅ …မေကာငး့ေသာ အပငးသညး မေကာငး့ 
ေသာ အသီ့ကို သီ့တတး၌၈ မေကာငး့ေသာ အပငးသညး 
ေကာငး့ေသာအသီ့ကို မသီ့ႏုိငး…၈ 

ဂလာတိ ၂့ှ၆-ဿှ ဇာတိပကတိ အက္ငးံတုိ႔သညး ထငးရြာ့ 
ၾက၌၈ ထိုအက္ငးံတို႔မူကာ့၇ သူ႔မယာ့ကို ်ပစးမြာ်ခငး့၇ မ 
တရာ့ေသာ ေမထုနး၉ မြီဝဲ်ခငး့၇ ညစးညူ့စျာက္ငးံ်ခငး့၇ ကိ 
ေလသာလျနးက္ဴ့်ခငး့၇ ႐ုပးတုကို ကို့ကျယး်ခငး့၇ သူတပါ့ 
ကို ်ပဳစာ့်ခငး့၇ ရနး်ငိဳ့ဖျဲ႔်ခငး့၇ ရနးေတျ႔်ခငး့၇ ဂုဏး်ပိဳငး်ခငး့၇ 
အမ္ကးထျကး်ခငး့၇ ်ငငးခဵု်ခငး့၇ အခ္ငး့ခ္ငး့ကျဲ် ပာ့်ခငး့၇ 
သငး့ချဲ် ခငး့၇ သူ႔အက္ဳိ့ကို ်ငဴစူ်ခငး့၇ လူ႔အသကးကို သတး 
်ခငး့၇ ယစးမ္ဳိ့ကို ေသာကးၾကဴ့်ခငး့၇ ပျလဲုပး်ခငး့မြစ၊ ထုိ 
သုိ႔ေသာ အက္ငးံေပတညး့၈ 

 
 
 
 
 
 
 

၀၈ ရြငးယာကုတးသညး လူ႔သေဘာသဘာဝကုိ “ငနးေသာေရ” စမး့ေရႏြငးံ သနး႔ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတား၌ ်မငးံ်မတးေသာ 
သေဘာသဘာဝကုိ “အသကးေရ”စမး့ေရႏြငးံ ႏႈိငး့ယြဤးထာ့သညး၈ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ယာကုတး ၀့၆-ှဿ …ႏႈတးတပါ့တညး့အထကဲ၇ ေထာမနာခ္ီ့မျမး့်ခငး့ႏြငးံ က္ိနးဆဲ်ခငး့ ထျကးတတးပါသညးတကာ့၈ ညီအစးကိုတုိ႕၇ ထုိ 
သု႕ိ မ်ဖစးေကာငး့ရာ၈ စမး့ေရေပါကး တေပါကးတညး့အထဲက ခ္ဳိေသာေရႏြငးံ ခါ့ေသာေရ ထျကးတတးသေလာ၈ ငါံညီအစးကိုတို႕၇ သ 
ေဘာၤ သဖနး့ပငးသညး သဵလျငးသီ့ကိ ုသီ့ႏုိငးသေလာ၈ စပ္စးပငးသညး သေဘာၤသဖနး့သီ့ကို သီ့ႏုိငးသေလာ၈ ထို႕အတူ ငနးေသာေရ 
သညး ခ္ဳိေသာေရကုိ မ်ဖစးေစႏိုငး၈ 

ေယာဟနး ၄့၀၄-၀၆ …ေယ႐ႈသညးရပး၊ ေၾကျ့ေၾကားေတားမူသညးကာ့၇ ေရငတးေသာသူရြိလြ္ငး ငါံထဵသု႕ိ႔လာ၊ ေသာကးေလာံ၈ ငါံကို 
ယုဵၾကညးေသာသူသညး က္မး့စာလာသညးံအတိုငး့ အသကးေရထျကးရာစမး့ေရ ဖျငးံေပ့လိမးံမညးဟု မိနး႕ေတားမူ၌၈ ထုိသို႕မိနး႕ေတားမူ 
ေသာ၇ ယဵုၾကညးေသာသူတုိ႕သညး ခဵရလတံဵေသာ ဝိညာဤးေတားကုိ ရညးမြတး၊ မိနး႕ေတားမူ၌… (ေယာဟနး ၁့ှ၀-ှ၁ကုိ ၾကည့္ပါ)။ 

၁-၈ 

သနး႕ရြငး့ေသာ 
ဝိညာဤးေတား 

 

ခ္စး်ခငး့ 
ဝမး့ေ်မာကး်ခငး့ 

်ငမးသကး်ခငး့ 



   

 

၁၈ ေရာမၾသဝါဒစာတျငး ရြငးေပါလုက ကၽျနးေတားတုိ႔သညး ကယးတငး်ခငး့ မခဵရမြီႏြငးံ ယခု ယဵုၾကညးသူမ္ာ့အေနႏြငးံ မညးသို႔ 
ကျာ်ခာ့သညးကုိ ႏႈိငး့ယြဤးထာ့သညး၈ 

 

မြတးခ္ကး၈ ေအာကးတျငးေဖား်ပထာ့ေသာ က္မး့ခ္ကးမ္ုာ့က “ေသ်ခငး့”သညး “အသကးမရြိ်ခငး့”ကို ရညးညျနး့၊ ထိုအရာ
သညး ဘုရာ့သခငး၌ အထဵေတားမြ သကးေရာကးေသာ အသကးမဲံ်ခငး့်ဖစးသညး၈ (ဤပမာ၇ ငနးေသာေရထျကးသညးံ စမး့ေရ) 
 
(က)၈ မယဵုၾကညးသူ တစးဤီ့အေန်ဖငးံ ကၽျႏုးပး၌ ခႏၶာကုိယးထဲ၉ရြိေသာ ကၽျႏုးပး၌ အ်ပစးရြိေသာ သေဘာသဘာဝက လႊမး့မုိ့
       ထာ့သညး၈ 
 
 
 
 
 
(ခ)၈ ယခု ယဵုၾကညးသူ တစးဤီ့အေန်ဖငးံ အ်ပစးရြိေသာ  
သေဘာသဘာဝ၌ ေက့္ကၽျနးမြ လျတးေ်မာကးခံဲသညး၈ 
                                                                             
 
 
 
 
(ဂ)၈ ဘုရာ့သခငး၌ အ်မငး၉ ကၽျနးေတားသညး အ်ပစးရြိေသာ  

သေဘာသဘာဝမြ “ေသဆဵု့်ပီ့”(လျတးေ်မာကး) ်ပီ့ ခရစး 
       ေတား၉ဆကးထာ့်ခငး့ခဵရသညး၈ 
 

 

 

 

 

 

 
အမြနးမြာ ခရစးယာနးမ္ာ့သညး အ်ပစးတရာ့၉ ေသၾကသညး၈ ဂရိသဒၵါတျငး “ေသ်ခငး့”ဟူေသာ စကာ့လုဵ့သညး အတိတးကာ 
လကို ေဖား်ပသညးံအေန်ဖငးံ ကယးတငး်ခငး့တရာ့တျငး တိက္ေသာအခ္ကးကုိ ေဖား်ပသညးံအခါ အသုဵ့်ပဳထာ့သညး၈ ခႏၶာ 
ကိုယး သုိ႔မဟုတး ဝိညာဤးပုိငး့ဆုိငးရာ်ဖစးေစ ေသ်ခငး့၌ ဆိုလိုရငး့မြာ ချခဲျာ်ခငး့်ဖစးေသားလညး့ မ္ဳိ့သုနး့်ခငး့ မဟုတးပါ၈ 
 

အ်ပစး၉ ေသ်ခငး့၌ ဆိုလိုရငး့အဓိပၸာယးမြာ “အ်ပစးတရာ့မြ လျတးေ်မာကးေစ်ခငး့”်ဖစးသညး (ေရာမ ၃့ှ၅-ဿဿ) အမြနးအ 
တိုငး့ ေ်ပာရလြ္ငး ရြငးေပါလုက “သူတုိ႔သညး မညးကံဲသုိ႔ အသကးရြငးႏိုငးေသ့မညးနညး့”ဟု ေမ့ခဲံသညး၈ ယုဵၾကညးသူမ္ာ့သညး 
အ်ပစး ၉ ေသ်ပီ့်ဖစးလြ္ငး အ်ပစးတရာ့၉ အသကးရြငးႏုိငးေတာံမညး မဟုတးပါ၈ 
 

Walvoord, John F., and Zuck, Ray B., The Bible knowledge Commentary, (Wheaton, IL: Scripture press Pub., Inc.) 1983 
 

ေရာမ ၄့၂ ငါတုိ႕သညး ဇာတိပကတိ၉ က္ငးလညးေသာအခါ 
အ်ပစးႏြငးံစပးဆုိငးေသာ စိတးတို႔႕သညး ပညတးတရာ့အာ့ 
်ဖငးံေပါကး၊ ေသ်ခငး့တရာ့၌ အလိုႏြငးံအညီ တို့ပျါ့မညး 
ေၾကာငး့၇ ငါတုိ႕၌ ကိုယးအဂၤါမ္ာ့၉ ်ပဳ်ပငးၾက၌၈ 

ေရာမ ၄့၃ ယခုမူကာ့၇ က္မး့စာ၉ပါေသာ တရာ့ေဟာငး့ကို 
မမြီဘဲ၇ ဝိညာဤးေတား တရာ့သစးကိုမြီ၊ အမႈေဆာငးရျကး 
်ခငး့ အလိုငါ၇ ငါတုိ႕သညးေသသ်ဖငးံ အုပးခ္ဳပးေသာ ပညတး 
တရာ့၌လကးမြ လျတး်ခငး့သို႕ ေရာကးၾက်ပီ၈ 

 

ေရာမ ၃့ှ၅-ဿဿ သငးတုိ႕သညး အ်ပစးတရာ့၌လကးမြ လျတးၾက 
်ပီ်ဖစး၊၇ ေ်ဖာငးံမတး်ခငး့တရာ့၌ ကၽျနး်ဖစးၾက၌၈ …သငးတုိ႕႔ 
သညး   အ်ပစးတရာ့၌ လကးမြလျတး၊၇ ဘုရာ့သခငး၌ ကၽျနး 
်ဖစးၾကသညးႏြငးံအညီ၇ သနး႕ရြငး့်ခငး့အက္ဳိ့ကို ရၾက၌၈ အဆုဵ့ 
၉လညး့ ထာဝရအသကးကို ရၾကလိမးံမညး၈ 

ေရာမ ၄့၁ …သငးတို႕သညး အ်ခာ့ေသာသူ တညး့ဟူေသာ ေသ 
်ခငး့မြ ထေ်မာကးေတားမူေသာသူ၌ မယာ့်ဖစး၊၇ ဘုရာ့သခငး၌ 
အလုိေတားႏြငးံအညီ တုိ့ပျာ့မညးအေၾကာငး့၇ ခရစးေတား၌ 
ကိုယးခႏၶာအာ့်ဖငးံေသ၊၇ ပညတးတရာ့ႏြငးံ ကျာၾက၌၈ 

ယဵုၾကညးသူအာ့လဵု့ 

ပညတးသညး လူ႕သ 
ေဘာသဘာဝ အသီ့ကုိ 
ေဖား်ပသညး (ေရာမ ၄့၄) 

ခႏၶာ 

စိတး 
ဝိညာဤး 

ဘုရာ့သ 
ခငး၌ အသကး 

မပါေသာ 

ကၽျနးပးသညး 
ယဵုၾကညးသူကဲံသုိ႕ 

လူ႕သေဘာသဘာဝ 
ရြိေနေသားလညး့ 
တနးခို့နညး့သညး 

စိတး 

ခႏၶာ 

ဝိညာဤး 
 

ဝိညာဤးေတာ္ 

 

၁-၈ 



   

 

တညးေန်ခငး့ 
ဘုရာ့သခငးႏြငးံ အစဤးမ်ပတး မိတးသဟာယ ထိနး့သိမး့်ခငး့ 

 

နိဒါနး့  
 

“တညးေန်ခငး့”သညး သနး႔ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတားႏြငးံအတူ အခ္ိနးတုိငး့ ေလြ္ာကးလြမး့်ခငး့ (မိတးသဟာယဖျဲ႔်ခငး့) 
အေတျ႔အၾကဳဵ ရြိ်ခငး့ကုိ ရညးညျနး့်ခငး့်ဖစးသညး၈ ဆုိလုိသညးမြာ မညးသညးံ “မေ်ဖရြငး့ႏိုငးေသာ ်ပစးမႈမ္ာ့” မပါဘဲ 

ထုိမိတးသဟာယကုိ အႏြာကးအယြကး ်ဖစးေစသညး၈ 
 

ေအာကးေဖား်ပပါ ပဵုၾကမး့ႏြစးခုသညး ကျဲ် ပာ့်ခာ့နာ့ေသာ တစးခ္ိနးတညး့၉ ကျဲ် ပာ့်ခာ့နာ့ေသာ အခ္ကးႏြစးခုကုိ ယဵုၾကညး 
သူတစးဤီ့၌ လြ္ပးတစး်ပကးပဵုကုိ ေဖား်ပသညး၈ 

 
 

           “တညးေန်ခငး့၌” အေ်ခအေန                      “တညးေန်ခငး့မရြိသညးံ” အေ်ခအေန  
              သာမနးခရစးယာနး အသကးတာ                               ဝိညာဤးေတားႏြငးံ မေ်ဖရြငး့သညးံ ်ပသနာမ္ာ့ 
           “ဝိညာဤးေတား၉ ေလြ္ာကးလြမး့်ခငး့”               “ဇာတိပကတိ၉ ေလြ္ာကးလြမး့်ခငး့” 
 
 
 

 

 

 

 

 

တညးေန်ခငး့ ်ချငး့ခ္ကး႐ႈေထာငးံ၌ ရြငး့်ပခ္ကး၈ ကၽျနးေတားသညး ယုဵၾကညးသူတစးဤီ့ ်ဖစးေသားလညး့ ကၽျႏုးပး၉ အ်ပစးႏြငးံ 
်ပညးံေသာ လူ႔သေဘာသဘာဝ ရြိေနဆဲ်ဖစး်ပီ့ ကၽျနးေတားႏြငးံ သနး႔ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတားၾကာ့ မေ်ဖရြငး့ေသာ ်ပသာနာ 
(မ္ာ့) အချငးံေပ့်ခငး့အာ့်ဖငးံ သနး႔ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတားႏြငးံ မိတးသဟာယဖျ႔ဲ်ခငး့ကို ကၽျနးေတားကိုယးတုိငးမြ ဖယးရြာ့်ခငး့ 
်ဖငးံ အခ္ိနးတုိငး့ ကၽျနးေတား ေရျ့ခ္ယးႏိုငးသညး၈ 

သနး႔ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတားသညး မေ်ပာငး့လဲေသားလညး့ သူႏြငးံကၽျႏုးပး၌ ဆကးဆဵေရ့သညး ကၽျႏုးပး၌ေရျ့ခ္ယးမႈ “အေ်ခအ 
ေန” ေပ၍မူတညး၊ သနး႔ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတားႏြငးံ တညီတညျတးတညး့ လုိကးေလြ္ာကးမညးံအစာ့ ဇာတိပကတိ၉ ေလြ္ာကး 
လြမး့်ခငး့ကို ေရျ့ခ္ယးတတးေလံရြိသညး၈ 

ကၽျႏုးပးအာ့်ဖငးံ သနး႕ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတား အလုပး 
လုပးရနး ကၽျနးေတားချငးံ်ပဳလြ္ငး ခရစးေတား၌ ခုဵ႐ုဵ့တျငး 
ထာဝရႏြငးံဆုိငးေသာ ဆုလကးေဆာငးကို ရရြိမညး (တ 
ရာ့စီရငး်ခငး့ပလႅငး)(ေရႊ၇ေငျ၇အဖို့တနးေက္ာကး)ှေကာ
၀့ှွှ၂ 

သနး႕ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတား၌ လႈဵေဆားမႈမခဵေသာ အ 
ရာအာ့လုဵ့သညး၇ သူ၌ အသကးတာမပါဘဲ ယာယီသာ 
်ဖစးသညးံအတျကး ဆုလကးေဆာငး မရရြိႏုိငးပါ၈ (သစး 
သာ့၇ ်မကးပငး၇ အမႈိကး)၈ ှေကာ ၀့ှွ-ှ၂ 

 

ဝိညာဤး 
ေတား 

ဝိညာဤး 
ေတား 
 

ဝိညာဤး 
 

စိတး 

ခႏၶာ 

ဝိညာဤး 
 စိတး 

ခႏၶာ 

ပညတးသညး အ်ပစးရြိ 
ေသာ လူသေဘာသ 
ဘာဝကုိ 
အ်ပစးတငးသညး 

လူသေဘာသဘာဝ 
ရြိေနေသားလညး့ 
တနးခို့နညး့သညး 

 
မြတးခ္ကး၈ အစကးမြ္ဤး့ေၾကာငး့သညး “်ချငး့ခ္ကး”်ဖစးေသာ တညးေန်ခငး့  

႐ႈေထာငးံကို   ကိုယးစာ့်ပဳသညး၈ 
 

၁-၉ 



   

 

တညးေန်ခငး့၌ အေ်ခခဵသေဘာတရာ့မ္ာ့ 

ှ၈ ကၽျႏုးပးတညးေနရနး အဘယးေၾကာငးံ အလျနးအေရ့ၾကီ့သနညး့၈ 

(က)၈ ဘုရာ့သခငးသညး ရရြိႏုိငးသညးံ အိးု့မ္ာ့ (တနးဆာပလာမ္ာ့)ကို ရြာေဖျေနသညး၈ ဘုရာ့သခငး၉ ထာဝရ ရညးရျယးခ္ကး 
ရြိ၊ ထိုအရာကို ကၽျႏုးပးအသကးတာအာ့်ဖငးံ ်ပညးံစုဵေစခ္ငးသညး၈ ကၽျနးေတားသညး မိတးသဟာယဖျ႔ဲ်ခငး့၉ တညးရြိေန 
လြ္ငး သနး႔ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတားသညး သူ၌အသီ့မ္ာ့ကို လျတးလပးစျာ သီ့ႏုိငးရနး အသဵု့်ပဳႏိုငးေသာ အုိ့ကံဲသုိ႔ ကၽျႏုးပး 
ကို အသုဵ့်ပဳႏုိငးသညး၈ 

 

       မညးသညးံအခ္ိနးတျငးမဆို ကၽျနးေတားသညး ဘုရာ့သခငးႏြငးံအတူ မိတးသဟာယဖျ႔ဲ်ခငး့ ဆႏၵမရြိ်ခငး့အာ့်ဖငးံ အသဵု့ 
ေတားမခဵရနး ကိုယးံကိုကိုယး ချငးံ်ပဳႏိုငးသညး၈ ကၽျနးေတားသညး တနးဆာပလာတစးခု၇ အို့ကဲံသို႔၇ ဖနးချကးထဲ၉ က္နးရြိ ေန 
သညးံ ေရကဲံသို႔ စသ်ဖငးံ ကိုယးံကိုကိုယး ်မငးသငးံသညး၈ အို့တစးလုဵ့၌ အဓိက လုပးေဆာငးခ္ကးမြာ ပိုငးရြငးမြ သဵု့ႏိုငး 
ေသာ၇ အသဵု့်ပဳႏိုငးေသာ အို့်ဖစးရနး၇ သူ႔ကိုယးသူ ေဆာငးရျကးရနး မဟုတးပါ၈ ဘုရာ့သခငးသညး အို့ထိနး့အေန်ဖငးံ 
ကၽျႏုးပးကို သူေရျ့ခ္ယးသညးံ အခ္ိနးတျငး အသုဵ့်ပဳရနး်ဖစးသညး၈ မညးသညးံအခ္ိနး၉မဆို လျတးလပးစျာ အသုဵ့်ပဳချငးံ ရြိပါသ 
လာ့၈ (ေရာမ ၃့ှ၀-ှ၆၇ ဿေကာ ၁့၃-၄၇ ဿတိ ဿ့ဿွ-ဿှ)၈ 

 

(ခ)၈ ကၽျနးေတားတို႔သညး စျမး့ရညးအေပ၍ အဓိက ဤီ့တညးတတးၾကသညး၇ သို႔ေသား ဣသငးခနး့စာသညး လုပးေဆာငးေနသညး ံ
အေၾကာငး့အရာ မဟုတးဘဲ၇ ကၽျနးေတား လုပးေဆာငးေနေသာ အရာသညး ကၽျႏုးပး်ဖစး်ခငး့ အေၾကာငး့၌ ရလဒးအေ်ဖ 
်ဖစးသညး၈ အကိုငး့အခကး၌ လုပးငနး့တာဝနးသညး မညးသညးံအရာ ်ဖစးသနညး့၈ ်ဖစးဖုိ႔ သို႔မဟုတး လုပးဖုိ႔ ်ဖစးပါသ 
လာ့၈ 

ေယ႐ႈက “ငါသညး စပ္စးႏျယးပငး်ဖစး၌၈ သငးတို႔သညး အခကးမ္ာ့်ဖစးၾက၌၈ အၾကငးသူသညး ငါ၉တညး၊ ငါသညး 
လညး့ သူ၉တညး၌၈ ထိုသူသညး မ္ာ့စျာေသာအသီ့ကို သီ့တတး၌၈ ငါႏြငးံကျာလြ္ငး သငးတို႔သညး အဘယးအမႈ 
ကိုမြ္ မတတးႏိုငးၾက၈” (ေယာ ှ၂့၂)၈  

   … စိတးႏြလဵု့ အ်ပညးံရြိသညးံအတိုငး့ ႏႈတး်မျတးတတး၌၈(မႆဲ ှဿ့၀၁)၈ 
 

(ဂ)၈ ဣသငးခနး့စာကို “ကၽျႏုးပးအိမးေထာငးဖကး၇ ရငး့ႏြီ့သညးံ မိတးေဆျႏြငးံ မညးသို႔ စိတးသေဘာထာ့ ညီညျတးစျာ်ဖငးံ အစဤးအ 
်မဲ ေနရမညးနညး့”ဟူေသာ ေခါငး့စဤးႏြငးံၾကညးံရနး အကူအညီ ်ပဳပါလိမးံမညး၈ အဘယးေၾကာငးံဆိုေသား ဣအရာက 
ကၽျနးေတားတို႔ကို ဘုရာ့သခငး ဒီဇုိငး့ပုဵစဵလုပးေပ့ခဲံေသာ အရြငး့လငး့ဆုဵ့ပုဵစဵ်ဖစးသညး၈ ခငးပျနး့သညးႏြငးံ ဇနီ့ပုဵစဵကို (သို႔ 
မဟုတး ခငးမငးရငး့ႏြီ့ေသာမိတးေဆျ) အေၾကာငး့ကို ဆနး့စစး်ခငး့က ကၽျနးေတားသညး ဘုရာ့သခငးႏြငးံ ကၽျႏုးပး၌ ဆကး 
ဆဵေရ့ကို ထို့ထျငး့သိ်မငးေစလိမးံမညး၈ 

 

ဿ၈ တညးေန်ခငး့ အေၾကာငး့အရာႏြငးံ ပတးသကး၊ အရျယးပမာဏ သုဵ့ခုရြိ်ခငး့်ဖငးံ အကူအညီေပ့ပါလိမးံမညး၈ 
 

    န အနဵသညး “ေန႔စဤး” တညးေန်ခငး့ ႐ႈေထာငးံကို ရညးညႊနး့ႏုိငးသညး၈ ကၽျနးေတားသညး ဘုရာ့သခငးႏြငးံ မိတးသဟာ 

ယဖျဲ် ခငး့၉ “ယေန႔” ဆကးဆဵေရ့ကိုသာ အက္ဳဵ့ဝငးသညးဟု ႐ႈ်မငးသငးံသညး၈ မေန႔က အေၾကာငး့အရာ ကိစၥမ္ာ့ 
သညး ကုိငးတျယး်ပီ့သာ့်ဖစးမညး၈ မနကး်ဖနး၌ အေၾကာငး့အရာကိစၥမ္ာ့ကုိ “ယေန႔”ကိစၥ ်ဖစးလာသညးံအခါ ဘု 
ရာ့သခငး၌ ေက့္ဇူ့ေတားႏြငးံအညီ ်ပဳစုေပ့မညးဟူေသာ ဘုရာ့သခငး၌ ကတိေတားမ္ာ့ကို ယုဵၾကညးရနး လိုအပး 
သညး၈ (သငးခနး့စာ ှ-ှှကုိ ထပးမဵေဆျ့ေႏျ့ပါ)၈ 

 

(က)၈ ကၽျႏုးပး၌ “ေန႔စဤး”လုိအပးေသာ အရာမ္ာ့ကုိ ်ဖညးံဆညး့ေပ့ရနး ဘုရာ့သခငး ကတိေပ့ထာ့သညး၈ 
 
 
 
 
 
 
 

 

မႆဲ ၃့၅-ှှ …အသကးေမျ့ေလာကးေသာ အစာကို အကၽျႏုးပးတိ႕ုအာ့ ယေနေပ့သနာ့ေတားမူပါ၈ 
ထျကး ှ၃့၁-၀ွ ဘုရာ့သခငးသညး ေမာေရြထဵသုိ႕ ေ်ပာခံဲသညးမြာ “ငါသညး သငးတို႕အဘု႕ိ မိုဃး့ေကာငး့ကငးက မုနး႕ 

မိုဃး့ကို ရျာေစမညး၈ လူတိ႕ုသညး ေန႕တုိငး့ထျကး၊ တေနစာ့ေလာကးေအာငး သိမး့ယူရၾကမညး၈ …မ္ာ့မ္ာ့ရေသာသူ 
မပုိ၇ နညး့နညး့ရေသာသူ မလို၇ အသီ့သီ့တို႔႕သညး စာ့ေလာကးေအာငး သိမး့ယူၾက၌၈” 

ဆာလဵ ၃၅့ ှ၆ … ငါတုိ႕ဝနးကို ေန႕စဤးထမး့ေသာ ထာဝရဘုရာ့ကို ေကာငး့ၾကီ့ေပ့ၾကေလာံ၈ 

၁-၉ 



   

 

(ခ)၈ ေယ႐ႈက ကၽျႏုးပး၌ လကးဝါ့ကပးတုိငးကုိ  ေန႔စဤးထမး့ေဆာငးရနး မိနး႔ေတားမူခံဲသညး၈ ၾကီ့်မတးေသာ တစးစဵုတစးခုက 
လႊမး့မို့ႏိုငးသညး၈ 

 

 

(ဂ)၈ စဤး့စာ့ရနး အေတျ့မ္ာ့ 
ကၽျနးေတားသညး သနး႔ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတားႏြငးံ “တုိေတာငး့ေသာအခ္ိနး” ထာ့ရြိ်ခငး့ အေလံအထ ရြိရမညး၈ တစးနညး့ 
အာ့်ဖငးံ သူ႔ကို ်ပဳမြာ့ခဲံေသာအ်ပစး၇ မေ်ဖရြငး့ေသ့သညးံ ်ပသာနာရြိခဲံလြ္ငး လြ္ငး်မနးစျာ သတိရ၊ (ဝနးခဵ်ခငး့) ရြိရမညး၈ 
သာသနာ်ပဳဆရာၾကီ့ ဟကးဆငးတဲလာ့ (Hudson Tylor) က “ကၽျနးေတားတို႔သညး ခရစးေတား၉ မတညးရြိ်ခငး့ကို မညး 
သညးံအခါမြ သတိမ်ပဳၾကပါ” (Hudson Tylor‟s spiritual Secret)၈  ဣအခ္ကးသညး ကၽျႏုးပး၌ၾကငးေဖား သို႔မဟုတး 
ရငး့ႏြီ့ေသာ မိတးေဆျႏြငးံ မိတးသဟာယဖျ႔ဲ်ခငး့တျငးလညး့ အတူတူ်ဖစးသညး၈ ဧဖကး ၁့ဿ၃-ဿ၄တျငး ကၽျနးေတားတို႔ကုိ 
ေ်ပာခံဲသညးမြာ၇ …အမ္ကးမေ်ပဘဲ ေနမဝငးေစႏြငးံ၈ မာရးနတးကုိ အချငးံမေပ့ၾကႏြငးံ၈ တမနး ဿ၁့ှ၃ တျငးလညး့ ရြငး 
ေပါလုက၇ …ဘုရာ့သခငးကို ်ပစးမြာ့်ပီ့၇ သူတို႔ကို ်ပစးမြာ့်ပီ့ဟု ကုိယးစိတးႏြလဵု့သညး ကုိယး၉ အ်ပစးတငးချငးံႏြငးံ အစဤး 
ကငး့လျတးမညးအေၾကာငး့၇ အကၽျႏုးပးသညး ၾကိဳ့စာအာ့ထုပးပါ၌၈  
 

အေရ့ၾကီ့သညးံအခ္ကး၈ သနး႔ရြငး့ေသာဝိညာဤးေတားကို ကၽျနးေတား်ပစးမြာ့၊ ဝနးခ္ေတာငး့ပနးသညးံအခါ ကၽျႏုးပးမဟုတး 
ဘဲ သနး႔ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတားသာလြ္ငး ဆုဵ့်ဖတးေသာသူ်ဖစးသညး၈ ထိုနညး့တူစျာ၇ အ်ငိဳ့ထာ့ေသာ အိမးေထာငးဖကး 
သုိ႔မဟုတး မိတးေဆျကို နာ့ေထာငးေပ့်ခငး့သညး မ္ာ့ေသာအာ့်ဖငးံ မိတးသဟာယဖျ႔ဲ်ခငး့ကို ်ပနးလညးထူေထာငးရနး အ 
လြ္ငး်မနးဆုဵ့ ပထမေ်ခလြမး့်ဖစးသညး၈ 
 

       သနး႔ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတားႏြငးံ မိတးသဟာယဖျ႔ဲ်ခငး့မြ ကၽျနးေတားထျကးသျာ့သညးံ အခ္ိနးအတျငး့မြာ ကၽျနးေတားသညး 
သ ူ ၌ ရညးရျယးထာ့ေသာ ေကာငး့ၾကီ့မဂၤလာမ္ာ့ (ထာဝရအသီ့)ကုိ လကးလႊတးဆဵု့႐ႈဵ့ရ်ပီ့၇ မရညးရျယးသညးံ အက္ဳိ့ 
ဆကးမ္ာ့ကုိ ရိတးသိမး့ရလိမးံမညး၈ အလျမဲယူၾကႏြငးံ၈ ဘုရာ့သခငးသညး မထီမဲံ်မငး်ပဳ်ခငး့ကို ခဵေတားမမူ၈ လူသညး မ္ဳိ့ 
ေစံၾကဲသညးအတိုငး့ အသီ့အႏြဵကို ရိတးရလိမးံမညး၈ မမိိဇာတိပကတိ၉ မ္ဳိ့ေစံၾကဲေသာသူသညး ဇာတိပကတိအာ့်ဖငးံ 
ပုပးပ္ကး်ခငး့ အသီ့အႏြဵကို ရိတးရလိမးံမညး (တနးဖို့မရြိေသာအသီ့) … ဂလာတိ ၃့၄-၅ 

 

ဘုရာ့သခငးသညး ကၽျႏုးပး၌ လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ကို ်ပညးံစဵုေစရနး ကတိေပ့ထာ့သညး (မႆဲ ၃့ှ၆-ဿှ၇ ဿ၂-၀၁) သမၼာ 
သတိရြိ်ခငး့ႏြငးံ အနာဂတးအတျကး တာဝနးရြိ်ခငး့သညး သငးံေလ္ားပါသညး၈ သို႔ေသား ကၽျနးေတားသညး “ပူပနးမႈ” ကို ချငးံ 
်ပဳလုိကးလြ္ငး ဘုရာ့သခငးႏြငးံ ကၽျႏုးပး၌ မိတးသဟာယဖျဲ႔် ခငး့ကို မြာ့ယျငး့စျာ ထိခိုကးႏိုငး၊ “ပူပနး်ခငး့ႏြငးံ စုိ့ရိမး်ခငး့” 
သညး အလျယးတကူ အ်ပစး်ပဳေစႏိုငးသညး၈ သူ၌ ်ငိမးသကး်ခငး့သညး ကၽျႏုးပး၌ ႏြလုဵ့သာ့ကို အုပးစို့ေစလိုသညး၈ ဝမး့ 
နညး့်ခငး့ (စို့ရိမး်ခငး့) အေၾကာငး့သညး ညို့ငယးေစတတး၌ … သုတၱဵ ှဿ့ဿ၂ (ေကာေလာသဲ ၀့ှ၂ကိုလညး့ 
ၾကညးံပါ၈) 

 

    မ    အ်မငးံသညး ဘုရာ့သခငးႏြငးံ ကၽျႏုးပးၾကာ့ရြိ “ပျငးံလငး့ေသာ ေဒါငးလုိကးဆကးသျယးမႈ”ကို ရညးရျယးႏုိငးသညး၈ ကၽျႏုးပး 

တုိ႔၌ ဆကးဆဵေရ့ အခုိကးအတနး႔ ေစာငးံၾကညးံ်ခငး့အာ့်ဖငးံ ကၽျႏုးပးတို႔၌ မိတးသဟာယဖျဲ႔မႈကို မပ္ကး်ပာ့ေစရနး 
စိတးအာ့ထကးသနးစျာ ေစာငးံေရြာကးသငးံသညး၈ ကၽျႏုးပး၌ ကိုယးပိုငးအဆငးေ်ပမႈအတျကး မၾကာခဏ စစးေဆ့ရနး 
ေစာငးံဆုိငး့႐ုဵသာမက အေလံအထကို ပုဵသျငး့ရနး လိုအပးသညး၈ တစးရကးလြ္ငး ဿ၁နာရီ၇ တပတးလြ္ငး ၄ရကး ဆကး 
ဆဵ်ခငး့်ဖစးသညး၈ 

 

(က)၈ စဤး့စာ့ရနး အေတျ့မ္ာ့ 
 

        အစဤးမပ္ကး ဆုေတာငး့ရနး ကၽျႏုးပးကို ေ်ပာထာ့သညး၈ “အစဤးမ်ပတး ဝမး့ေ်မာကး်ခငး့ ရြိၾကေလာံ၈ မ်ခာ့မလပး ဆု 
ေတာငး့ပဌနာ ်ပဳၾကေလာံ၈ အရာရာ၉ ေက့္ဇူ့ေတားကို ခ္ီ့မျမး့ၾကေလာံ၈ အေၾကာငး့မူကာ့၇ သငးတို႔သညး ထိုသို႔ က္ငးံ 
ေစ်ခငး့ငြါ၇ ေယ႐ႈခရစးေတား၉ ဘုရာ့သခငးအလိုေတားရြိ၌ (ှသကး ၂့ှ၃-ှ၅)၈ အစဤးအ်ပတးဆုေတာငး့်ခငး့သညး  
ေႏြာကးအယြကး မရြိဘဲ စကာ့ေ်ပာဆို်ခငး့ မဟုတးဘဲ ်ဖစးႏုိငးသညးံအခါတိုငး့ ဆုေတာငး့်ခငး့်ဖစးသညး၈ 

လုကာ ၆့ဿ၀ …ငါ၉ ဆညး့ကပးလိုေသာ သူ်ဖစးလြ္ငး ကိုယးကံိုကိုယး ်ငငး့မယးရမညး၈ ကိုယံးလကးဝါ့ကပးတုိငးကို ေန႕ 
တိုငး့ထမး့၊ ငါံေနာကးသို႕ လုိကးရမညး၈ 

 

၁-၉ 



   

 

“စဤးဆကးမ်ပတး”ဟူေသာ စကာ့လုဵ့ကို ဂရိဘာသာစကာ့မြ ၾကိယာ (အ်ပဳသေဘာ) အသုဵ့်ပဳထာ့ေသာေၾကာငးံ 
ေခ္ာငး့ဆို့ထပးသညးံ အသဵကို ေဖား်ပလို်ခငး့်ဖစးသညး၈ အာ႐ုဵစူ့စိုကးမႈ မၾကာခဏ က္ဳိ့ပဲံေသာ ေန႔စဤးေနထိုငးမႈ အ 
လယး၉ ေပါလုသညး ဘုရာ့သခငးႏြငးံ အဆကးမ်ပတး တတးႏိုးငးသမြ္ မိတးသဟာယဖျဲ႔ရနး ေ်ပာခဲံသညး၈ (walvoord, JF., 
Zuck.R.B.& Dallas Theological Seminary, (1983- 1985). The Bible knowledge commentary: An exposition of the Scripture. 
Wheaton, IL: victor Books). 
 

         လငးႏြငးံမယာ့ (သုိ႔မဟုတး အ်ခာ့ရငး့ႏြီ့ေသာသူ) ဆကးဆဵေရ့သညး သတိရြိရြိ ၾကီ့ထျာ့ေစ်ခငး့ မရြိလြ္ငး ယိုယျငး့သျာ့ 
ႏုိငးသညး၈ (ဧဖကး ၂့ဿ၂-၀ဿ)၈ 

 

သတိ်ပဳရနး၈ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့သညး ေထာငးေခ္ာကးတစးခု်ဖစးႏုိငး်ပီ့ ကၽျႏုးပးကို ဘုရာ့သခငးအာ့ လ္စးလ္ဴ႐ႈမိေစႏိုငး 
သညး၈ သနး႔ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတားႏြငးံ ကၽျႏုးပး၌ အိမးေထာငးဖကး သုိ႔မဟုတး ရငး့ႏြီ့ေသာမိတးေဆျတို႔ကို လ္စးလ္ဴ႐ႈ၊ 
ဂ႐ုစိုကးလြ္ငး သို႔မဟုတး ်ငငး့ပါယးလြ္ငး သူတို႔သညး စိတးဆို့ၾကလိမးံမညး၈ လ္စးလ္ဴ႐ႈ၇ ဂ႐ုမစိုကး်ခငး့သညး အေရ့မ 
ၾကီ့ပါဟု ေဖား်ပ်ခငး့်ဖစးသညး၈ ကၽျနးေတားသညး သူ႔ကုိေတာငး့လြ္ငး သနး႔ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတားသညး ကၽျႏုးပးတုိ႔ၾကာ့၉ 
မေ်ပလညးေသာ ်ပသနာမ္ာ့ကုိ ေဖား်ပေပ့ရနး အ်မဲသစၥာ ရြိလိမးံမညး၈ ကၽျနးေတားလုပးေနေသာ အရာသညး သူႏြငးံ မိတး 
သဟာယဖျဲ႔်ခငး့ထကး ပို၊အေရ့ၾကီ့သညးဟု မညးသညးံအခါမြ ချငးံမ်ပဳသငးံပါ၈ 
 

   တ    အတိမးအနကးသညး ဘုရာ့သခငးႏြငးံ ကၽျႏုးပး၌နကး႐ႈိငး့ေသာ ဆကးဆဵေရ့ကို ရညးညႊနး့်ခငး့်ဖစး်ပီ့၇ ။ကို လကး 

ထပးထိမး့်မႇာ့်ခငး့ သို႔မဟုတး ရငး့ႏြီ့ေသာ မိတးေဆျ်ဖစး်ခငး့ ရြိသကဲံသို႔ ကိုယးေတားအာ့ သိကၽျမး့လာ်ခငး့်ဖစး 
သညး၈ “ဝိညာဤးေရ့ရာ ၾကီ့ထျာ့မႈ”ႏြငးံ “ရငးံက္ကးေသာ်ဖစးစဤး”ဟူေသာ အယူအဆက ကၽျႏုးပးအသကးတာတျငး 
မႏြစးသကးေသာ အရာမ္ာ့ရြိသညးဟု ဆိုလိုသညး၈ ကၽျႏုးပး၌ အက္ငးံစာရိတၱ မႏြစးသကးဖျယးေကာငး့ေသာ အရာ 
မ္ာ့ကို ဘုရာ့သခငးသိေသားလညး့၇ သူသညး ကၽျႏုးပးကို ရငးက္ကးလာေစသညးႏြငးံအမြ္ ယေန႔ သူကိုငးတျယးေ်ဖ 
ရြငး့လိုေသာ ကိစၥမ္ာ့အတျကး ကၽျႏုးပးအာ့ တာဝနးခဵေပ့သညး၈ 

 

(က)၈ ပဵုဤပမာ 
 

အခနး့ထဲရြိ ေလကို ကၽျနးေတားၾကညးံလိုကးလြ္ငး၇ ။သညး အေတားအတနး သနး႔ရြငး့သညး (ကၽျႏုးပး၌ ႐ႈေထာငးံ)၈ 
အကယး၊ အလငး့ေရာငး ေရာကးလာပါက ဖုနးမႈနး႔အမႈနးမ္ာ့စျာ ရြိသညးကုိ ႐ုတးတရကး ်မငးႏုိငးလိမံးမညး (ဘုရာ့သ 
ခငး၌ ႐ႈေထာငးံ)၈ ကၽျနုးပး၌ အ်ပစးမ္ာ့ေသာ လူ႔သေဘာသဘာဝသညး ကိုယးေတား၌ သနး႔ရြငး့်ခငး့နြငးံ ႏႈိငး့ယြဤးလြ္ငး  

        လုဵ့ဝပ္ကးစီ့ယိုယျငး့်ပီ့ မစငးၾကယးေသားလညး့၇ သူသညး ကၽျႏုးပးကို “ခရစးေတား၉” ်မငး  
        သညး၈   သူသညး ကၽျနုးပးကို လကးရြိအာ႐ုဵစိုကးေစေသာ ်ပသာနာမ္ာ့ (ဖုနးမႈနး႔အမႈနးမ္ာ့)  
        အတျကး ကၽျႏုးပးကုိ တာဝနးယူ၊၇ သူသညး ကၽျႏုးပး၌ လကးရြိအာ႐ဵုစူစိုကးမႈကို  ယူေဆာငး 
        ေပ့သညး၈ ကၽျနးေတားသညး ဖုနးမႈနး႔အမႈနးမ္ာ့၌ တညးရြိမႈကို သတိမထာ့မိေသားလညး့  
        ဖုနးမႈနး႔မ္ာ့သညးတညးရြိသညး၈ ကၽျႏုးပး၌တာဝနးမြာ သနး႔ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတားကို  
        ဂ႐ု်ပဳရနး်ဖစးသညး၈ သို႔မြသာ သူေ်ပာငး့လဲလိုေသာ ကၽျႏုးပး၌ နာ့လညးမႈႏြငးံ အ်ပဳအမူ 
        မ္ာ့ကို အလျယးတကူ ်ပႏုိငးမညး်ဖစးသညး၈ သူသညးကၽျနးေတားကို မကိုငးတျယးႏုိငးေလာကး 
        ေသာ ဝနးထုပးဝနးပို့ကို မညးသညးံအခါမြ ေပ့မညးမဟုတးပါ၈   

ဘုရာ့သခငးသညး ကၽျႏုးပး၌ ရငးံက္ကးမႈအဆငးံ (ေကာငး့ေသာမိဘမ္ာ့သညး သူတို႔၌ ကေလ့မ္ာ့အတျကး ်ပဳသညးံအ 
တိုငး့)ႏြငးံ ကၽျႏုးပး၌ ဆႏၵႏြငးံအညီ သူ႔ထဵမြ သငးယူရနး်ဖစးသညး၈ ငါတုိ႔်ပစးမြာ့်ခငး့ႏြငးံအေလ္ာကး ငါတို႔၉်ပဳေတားမမူတတး 
…ငါတုိ႔သညး ေ်မမႈနး႔်ဖစးေၾကာငး့ကုိ ေအာကးေမံေတားမူ၌ (ဆာလဵ ှွ၀့ှွ၇ှ၁) 
 

ခ၈ ကၽျနးေတား ချငးံ်ပဳသညးႏြငးံအမြ္ ဘုရာ့သခငးသညး ကၽျႏုးပးအာ့ အကုိငး့အခတး ်ဖတးေပ့သညး၇ သုိ႔မြသာ ေ်မာကးမ္ာ့စျာ 
ေသာ ထာဝရအသီ့ သီ့ႏိုငးမညး၈ 

ကၽျႏုးပး၌ အသကးတာကို ပိုမိုသီ့ပျငးံေစသညးံ ဘုရာ့သခငး၌ လုပးငနး့စဤးသညး “အကိုငး့အခတး်ဖတး 
်ခငး့”်ဖငးံ ေဖား်ပထာ့သညး၈ …အသီ့သီ့ေသာ အခကးရြိသမြ္တို႔ကို သာ၊သီ့ေစ်ခငး့ငြါ သုတးသငးရြငး့ 
လငး့ ေတားမူ၌ (ေယာ ှ၂့ဿ)၈ အကိုငး့အခကးမ္ာ့ ရြငး့လငး့ေပ့်ခငး့သညး  ေပ္ားရျငးစရာမေကာငး့ပါ၈ 
သို႔ေသား ဘုရာ့သခငး၌ စီမဵခ္ကးကို ်ပီ့ေ်မာကးေအာငး ကၽျနးေတားချငးံ်ပဳပါက အစဤးအ်မဲ အသီ့မ္ာ့ရြိေစ 
မညး၈ ကၽျႏုးပးအသကးတာတျငး ေရာကးရြိလာေသာ အက္ဳိ့သကးေရာကးမႈ(သို႔) အႏၱရာယးကငး့သညးဟု 

 

၁-၉ 



   

 

ထငးရေသာ အရာမ္ာ့သညး ဘုရာ့သခငး၌ ႐ႈေထာငးံမြၾကညးံလြ္ငး အာ႐ုဵပ္ဵ႕လျငးံ်ခငး့ သို႔မဟုတး အႏၱ 
ရာယး်ဖစးေစ်ခငး့ႏြငးံ အတာ့အဆီ့သညး ကၽျနုးပးအသကးတာတျငး ဘုရာ့သခငးလုပးလိုေသာ အရာမ္ာ့ 
်ဖစးႏုိငးသညး၈ အဘယးအရာကို်ဖတးရနး လိုအပးသညးကို ဘုရာ့သခငးဆဵု့်ဖတးသညး၈ ကၽျႏုးပး၌ တာဝနး 
မြာ သငးၾကာ့ေပ့၊ ရေသာသူ်ဖစးရနးႏြငးံ သူ႔ကို အာ႐ဵုစုိကးရနး်ဖစးသညး၈ ကၽျႏုးပး၌ “ေကာငး့ေသာ” အ 
ရာမ္ာ့ႏြငးံ ဘုရာ့သခငး၌ “အေကာငး့ဆုဵ့” အရာမ္ာ့ကုိ အခို့မခဵေစရနး သတိ်ပဳဖို႔ တာဝနးရြိသညး၈ (ဤ 
ပမာ၇ မာသ- လုကာ ှွ့၀၅-၁ဿ)၈ 
 

(င)၈ သတိ်ပဳရနး၈ ကၽျႏုးပး၌ လူ႔သေဘာသဘာဝကို အ်ပစးေၾကာငးံ ကၽျႏုးပးအာ့ မအံဵၾသေစသငးံပါ၈ 
 

       ငါသညး ဝိညာဤးေရ့ရာ ၾကီ့ထျာ့လာသညးႏြငးံအမြ္ ကၽျႏုးပး၌ လူ႔သေဘာသဘာဝကို ဘုရာ့သခငး ်မငးသကဲံသို႔ ်မငးလာ 
သညး၈ အလငး့ႏြငးံ ပုိမိုထိေတျ႔မိေသာေၾကာငးံ ခ္ဳိ႕ယျငး့ခ္ကးမ္ာ့သညး ပို၊်မငးသာလာသညး၈ ဘုရာ့သခငးႏြငးံ ပိုမိုနီ့ကပး 
ေလေလ၇ ကၽျႏုးပး၌ လူ႔သေဘာသဘာဝသညး တျနး့လြနးေလေလ်ဖစးသညး၈ (…ထငးရြာ့ေစတတးေသာ အရာရြိသမြ္ 
သညးလညး့ အလငး့်ဖစး၌ ဧဖကး ၂့ှ၀)၈ 

 
၀၈ ကၽျနးေတားသညး သနး႔ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတားႏြငးံ မိတးသဟာယမဖျ႔ဲ်ခငး့ သုိ႔မဟုတး မတညး်ခငး့အေၾကာငး့ကုိ မညးသို႔ 

သိႏိုငးမညးနညး့၈ မေ်ဖရြငး့ရေသ့ေသာ ်ပသာနာမ္ာ့ရြိပါက သနး႔ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတားကုိ ေမ့်မနး့ပါ၈  

    ကၽျနးေတားသညး ဘုရာ့သခငးႏြငးံ မိတးသဟာယဖျ႔ဲ်ခငး့ႏြငးံ မေ်ဖရြငး့ေသာ်ပသာနာ မရြိေသားလညး့ ကၽျနးေတား်ပဳလုပးသ 
မြ္သညး ဝိညာဤးေတားမြ လႈဵ႔ေဆားသညး သုိ႔မဟုတး ဘုရာ့သခငးအာ့ စိတးထိေတျ႔ေစ်ခငး့ မဟုတးပါ၈ ကၽျႏုးပးကို ၾကီ့ထျာ့ 
ရငးံက္ကးေအာငး ချငးံ်ပဳသညးႏြငးံအမြ္ သူသညး သူ၌အသီ့ကိုသီ့ရနး လျပးလပးချငးံ တို့ပျာ့ေစလိမးံမညး၈ 

    ကၽျနးေတားသညး သနး႔ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတားႏြငးံ မိတးသဟာယဖျဲ႔် ခငး့မြ ကငး့ေဝ့ပါက ကၽျႏုးပးေရျ့ခ္ယး်ခငး့အာ့်ဖငးံ ်ဖစး 
သညး၈ ကၽျႏုးပးေရျ့ခ္ယးသညး ကာလပတးလဵု့ ဘုရာ့သခငးႏြငးံ မိတးသဟာယဖျဲ႔်ခငး့မြ ကငး့ေဝ့ရနး မလုိေတာံပါ၈ သနး႔ရြငး့ 
ေသာ ဝိညာဤးေတားသညး ကၽျႏးုပးကို ဝနးခဵေစသညးံ်ပစးမႈ(မ္ာ့)ကို ဝနးခဵ်ပီ့ေနာကး ခ္ကး်ခငး့မိတးသဟာယဖျ႔်ဲ ခငး့ အေ်ခအ 
ေနသုိ႔ ်ပနးလညးေရာကးရြိေစလိမးံမညး၈ 

    ကၽျနးေတားသညး သနး႔ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတားႏြငးံ မိတးသဟာယဖျ႔ဲသညးံအေၾကာငး့ကုိ မညးသို႔ သိနိုငးသနညး့၈ မ္ာ့ေသာ 
အာ့်ဖငးံ ေရာဂါလက၏ဏာမ္ာ့သညး အာ့နညး့ေသာခႏၶာကိုယး၉ ်ပသေနသညး၈ ထိုနညး့။၇ အ်ပစးရြိေသာ သေဘာ 
သဘာဝ၌ ဆကးလကး်ဖစးေပ၍ေနေသာ ဝိညာဤးေရ့ရာ ေရာဂါလက၏ဏာမ္ာ့မြာ -  

 ထိမိ၊လဲစရာ                ၾကိဳ့စာ့်ခငး့   အမ္ကးေဒါသ   
 သညး့မခဵ်ခငး့           ်ငိမးသကး်ခငး့ ခ္ဳိ႕တဲံ်ခငး့  စိတးတို်ခငး့ 
 စိတးပ္ကး်ခငး့           ႐ႈဵ့နိမးံမႈသေဘာရြိ်ခငး့  အ်ပဳအမူ စျလဲမး့်ခငး့ 
 မေက္နပးမႈ           ညညး့ညဴ်ခငး့              ေဝဖနး်ခငး့ သို႔မဟုတး ်ပစးတငး်ခငး့ သေဘာထာ့ရြိ်ခငး့ 
 စိတးပူပနး်ခငး့           စို့ရိမးေၾကာငးံၾကမႈ   အ်ခာ့်ဖစးပျာ့ေနေသာ ေရာဂါလက၏ဏာမ္ာ့ 

 
၁၈ တညးေန်ခငး့ အေ်ခအေနႏြငးံ ပတးသကး၊ ဘဵုအထငးလျမဲြာ့အမႈမ္ာ့ 

(က)၈ အထငးလျမဲြာ့မႈမ္ာ့၈ ယုဵၾကညးသူတစးဤီ့ အေန်ဖငးံ တညးေနႏိုငးဖို႔ရနးအတျကး မိမိ၌ ၾကိဳ့စာ့အာ့ထုတးမႈကုိ ကိုယးကို 
တုိငး ထိနး့သိမး့ႏုိငးသညး၈ အ်ဖစးအမြနး၈ ကယးတငး်ခငး့တျငး  ကၽျနးေတားသညး သခငးေယ႐ႈ၌ လကးဝါ့ကပးတုိငးတျငး ်ပဳခံဲေသာ 
အမႈေၾကာငးံ သခငးေယ႐ႈႏြငးံ မိတးသဟာယဖျ႔ဲ်ခငး့၌ အေ်ခအေနကို ခဵယူထာ့ပါသညး၈ ကၽျႏုးပး၌ ထုိကးတနး်ခငး့ေၾကာငးံ မ 
ဟုတးပါ၈ ကၽျႏုးပး၌ ရညးမြနး့ခ္ကးမြာ သူ႔ကို စိတးေက္နပးေစရနးႏြငးံ သူ႔ကိုအာ႐ုဵစိုကးရနး ်ဖစးသငးံသညး၈ သို႔မြသာ သူသညး 
ကၽျႏုးပးကုိ အာ႐ုဵစုိကးေစေသာ ကိစၥရပးမ္ာ့သညး လူ႔ဆကးဆဵေရ့ကဲံသို႔ပငး သူႏြငးံကၽျႏုးပး၌ မိတးသဟာယဖျ႔ဲ်ခငး့ကို ပ္ကး်ပာ့ 
ေစႏိုငးသညး၈ 

 

၁-၉ 



   

 

(ခ)၈ အထငးလျမဲြာ့မႈမ္ာ့၈ ကၽျႏုးပး၌ အ်ပစးႏြငးံပတးသကး၊ ဘုရာ့သခငး၌ အေရ့ၾကီ့ဆုဵ့ေသာ စို့ရိမးပူပနးမႈမြာ  သူ၌ ေ်ဖာငးံ 
မတး်ခငး့ စဵႏႈနး့ႏြငးံ မကိုကးညီေသာေၾကာငးံ ကၽျႏုးပး၌ ခရစးယာနးေလြ္ာကးလြမး့်ခငး့၌ အဓိကအခ္ကးမြာ “အ်ပစးကုိ 
ေရြာငးၾကညး်ခငး့” ်ဖစးသညး၈ အ်ဖစးအမြနး၈ ဘုရာ့သခငးသညး ကၽျႏုးပးႏြငးံအတူ အဆကးမ်ပတး တညး်မဲေသာ မိတးသဟာ 
ယဖျဲ႔်ခငး့၉ အ်ပစးေၾကာငးံ ်ဖစးေပ၍ေစေသာ အေႏြာငးံအယြကးမ္ာ့ကုိ အမ္ာ့ဆုဵ့စို့ရိမးသညး၈ ။သညး သူ၌ ရညးရျယး 
ခ္ကးမ္ာ့ကို ကၽျႏုးပးႏြငးံ ကၽျႏုးပးအာ့်ဖငးံ အေႏြာငးံအယြကးေပ့တတးသညး၈ ေဟ်ဗဲက္မး့ ေရ့သာ့သူက ကၽျနးေတားတို႔ကုိ 
ေ်ပာ်ပသညးမြာ- …ငါတုိ႔သညး ခပးသိမး့ေသာ ဝနးတို႔ကို။၇ ေႏြာငးံယြကးတတးေသာ ဒုစ႐ုိကးကို။ ပယးရြာ့၊၇ ငါတို႔ 
မ္ကးေမြာကး၉ ထာ့ေသာ ပနး့တုဵ့တုိငးသုိ႔ ေရာကး်ခငး့ငြာ၇ အာ့မေလ္ာံဘဲ ေ်ပ့ၾကကုနးအဵံ၈ ယုဵၾကညး်ခငး့ကုိ အစအဤီ့စီ 
ရငး၊ စဵုလငးေစေတားမူေသာ သခငးေယ႐ႈကုိ ေစံေစံေထာကး႐ႈၾကကုနးအံဵ … (ေဟ်ဗဲ ှဿ့ှ-ဿ)၈ 

(ဂ)၈ အထငးလျမဲြာ့မႈမ္ာ့၈ တညးေန်ခငး့၌ အေ်ခအေနသညး ဘယးနညး့ႏြငးံမဆို “ၾကိဳ့ပနး့ရရြိႏိုငးသညး”၈ အ်ဖစးအမြနး၈ ဘုရာ့ 
သခငး၌ သာ့သမီ့အာ့လုဵ့၌ ေမျ့ရာပါ အချငးံအေရ့မြာ တညးေန်ခငး့်ဖစးသညး၈ ။သညး ရငးံက္ကးမႈအဆငးံကို ရရြိ 
်ခငး့အေၾကာငး့ မဟုတးပါ၈ ကေလ့တစးဤီ့သညး မိဘမ္ာ့ႏြငးံ မိတးသဟာယဖျ႔ဲချငးံ ရရြိရနး လိုအပးပါသလာ့၈ ဘုရာ့သ 
ခငးသညး ခရစးယာနးတုိငး့ကုိ သူနြငးံအတူတကျ ညီညျတးစျာ အေ်ပာငး့အလဲမရြိ အသကးရြငးရနးႏြငးံ မိတးသဟာယဖျဲ႔ရနး 
လုပးေဆာငးထာ့သညး၈  

 

(ဃ)၈ အထငးလျမဲြာ့မႈမ္ာ့၈ ကၽျႏုးပး၌ ဗဟုသုတ၇ အတိတးမြ အေတျ႔အၾကဳဵမ္ာ့ (သို႔) ကၽျႏုးပး၌ ကနး႔သတးခ္ကးမ္ာ့ေၾကာငးံ 
တညးေန်ခငး့ကို ကနး႔သတးထာ့သညး၈ အ်ဖစးအမြနး၈ ကၽျႏုးပး၌ ေရျ့ခ္ယး်ခငး့(မ္ာ့)ႏြငးံ မေ်ဖရြငး့ေသာ ်ပသာနာ(မ္ာ့) 
ကို ဝနးခဵ်ခငး့ မ်ပဳလုိ်ခငး့ေၾကာငး ံဘုရာ့သခငး၌ အလိုေတားအတုိငး့ ကၽျႏုးပးကို ေကာငး့ၾကီ့ႏြငးံ အသုဵ့်ပဳ်ခငး့ကို အဟနး႔ 
အတာ့ ်ဖစးေစပါသညး၈ သမၼာက္မး့စာ သျနးသငးခ္ကးအရ “ပဵုမြနး” ခရစးယာနးအသကးတာတျငး တညးေန်ခငး့သညး အ 
ေလံအထ တစးခု်ဖစး၊ တညးေန်ခငး့ မရြိလြ္ငး ပဵုမြနးမဟုတးပါ (ဿေပ ှ့၀-၁)၈ 

(င)၈ အထငးလျမဲြာ့မႈမ္ာ့၈ ကၽျႏုးပး၌ သေဘာသဘာဝအေန်ဖငးံ “အ်ပဳအမူဆိုငးရာ လုပးရပးမ္ာ့”ကို ချဲ် ခာ့သတးမြတးရနး သို႔မ 
ဟုတး သတးမြတးရနး၇ “လုပးရနးႏြငးံ မပါဝငးရနး”၌ စာရငး့မ္ာ့ကို ်ပဳစုရနး်ဖစးသ်ဖငးံ၇ ကၽျနးေတား 
ေမြ္ားလငးံထာ့သညးံ “ကၽျႏုးပးစာရငး့”ကိုလိုကးရနး ပုိမိုလျယးလာသညး၈ အ်ဖစးအမြနး၈ သနး႔ရြငး့ 
ေသာ ဝိညာဤးေတားသညး ကၽျႏုးပးကို အခ္ိနးတိုငး့ ပို႔ေဆာငးေပ့သညးႏြငးံအမြ္ ကၽျနးေတားသညး 
ေရျ့ခ္ယးမႈတစးခုစီကို ဘုရာ့သခငး၌ စိတးေတားေတျ႔ရနး ဂ႐ုစိုကးၾကညးံ႐ႈ်ခငး့၇ ခ္ငးံခ္ိနး်ခငး့ သုိ႔ 
မဟုတး သိ်မငး်ခငး့ လုပးေဆာငးရသညး၈ “အေရ့မပါ”ဟု ကၽျနးေတား စဤးစာ့သညးံအရာမြာ သူ႔ 
အတျကး “အေရ့ပါ” ႏိုငးသညး၈ ။သညး ကၽျႏုးပးအာ့ “အ်ပစး”ကို “ဘုရာ့သခငး မႏြစးသကး 
ေသာအရာ”အ်ဖစး မြတးယူရနး ကၽျႏုးပးကို ကူညီပါလိမးံမညး၈ 

ဤပမာ၈ သမၼာက္မး့စာ ဖတး်ခငး့သညး အ်ပစးရြိသညးဟု သငးထငးပါသလာ့၈ သငးသညး ်မစးကမး့ေဘ့၉ ရပး၊ သမၼာက္မး့စာ 
ဖတးေနသညးဟု ်မငးေယာငးၾကညးံပါ၈ ကေလ့ငယးတစးဤီ့သညး ေရစီ့ေၾကာငး့၉ ေမ္ာပါသျာ့်ခငး့ ခဵေနရသညးကို ရုတးတရကး 
ေပ၍လာ၊ သငးသညး သူမကေလ့ကို ်မငးပါသလာ့ဟု ေမ့ေနသညး၈ ဘုရာ့သခငး၌ ႏႈတးကပတးေတားကို သငးမဖတးပါက 
ကေလ့ကို ကယးတငးလိမးံမညးဟု သငး်ပနးေ်ပာခဲံသညး၈ သူမ၌ တုနး႔် ပနးမႈႏြငးံ(ဘုရာ့သခငး၌) တုနး႔် ပနးမႈကို ်မငးေယာငးၾကညးံ 
ပါ၈ ဣဤပမာသညး အစျနး့ေရာကးသညးလညး့ ်ဖစးႏုိငးသညး၇ အဘယးေၾကာငးံဆုိေသား ယေန႔ ဘုရာ့သခငးသညး မြနးကနး 
သညးဟု ယူဆေသာအရာသညး မနကး်ဖနးတျငး အလာ့တူ အေ်ခအေနမ္ဳိ့တျငး “မမြနးကနး” ေသာေၾကာငးံ်ဖစးသညး၈ 

 

 

 

  

 

ေယာ ၂့၀ွ (ေယရႈက)…ငါသညး ကိုယးအလိုသို႕မလိုကး၇ ငါံကုိ ေစလႊတးေတားမူေသာ ခမညး့ေတား၌ အလုိသို႕လုိကး၌၈ 
ဿေကာ ၂့၆ …သခငးဘုရာ့ ႏြစးသကးေတားမူေသာသူ ်ဖစး်ခငး့ငြါ ေစတနာစိတးရြိ၊ ၾကိဳ့စာ့အာ့ထုတးၾက၌၈ 
ဧဖကး ၂့၄-ှွ …အလငး့၌သာ့ကဲံသို႕ က္ငးံေနၾကေလာံ၈ သခငးဘုရာ့ ႏြစးသကးေတားမူေသာ အရာသညး အဘယး 

ရာ်ဖစးသညးကုိ သငးၾကေလာံ၈… 
ေရာမ ှ၁့ဿ၀ … ယုဵေသာစိတးမရြိဘဲ က္ငးံသမြ္ေသာ အက္ငးံတုိ႕သညး အ်ပစးရြိၾက၌၈ 

၁-၉ 



   

 

တညးေန်ခငး့ က္မး့ပုိဒးႏြငး ံပဵုဤပမာမ္ာ့ 
 

ှ၈ ကၽျႏုးပး၌ တညးေန်ခငး့သညး အကုိငး့အခကးတျငး အသီ့မ္ာ့ေဝဆာေနသညးံ သစးပငးတစးပငးအ်ဖစး ကၽျႏုးပးကို ပဵုေဖားထာ့ 
သညး၈

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အကုိငး့အခကးသညး အသီ့ကုိ သီ့ပါသလာ့၇ သုိ႔မဟုတး အကုိငး့အခကးသညး စပ္စးပငး၌ သကးတမး့ကုိ ်ဖတးသနး့စီ့ဆငး့ေစ 
ေသာ အရာတစးခု ်ဖစးပါသလာ့၈ 

 

 

 

ေယာ ှ၂့ှ-၃ (ေယ႐)  
 (မြတးခ္ကး၇ ေယာဟနး ှ၂ႏြငးံ အေသ့စိတးရြငး့်ပခ္ကးကို သငးခနး့စာ ၀-၂တျငး ၾကညးံပါ၈ 
   ့၄-ှှ သငးတို႕သညး ငါ၉တညး၊ ငါံစကာ့သညး သငးတုိ႕၉တညးလြ္ငး၇ သငးတို႕သညး ေတာငး့ခ္ငးသမြ္ကို ေတာငး့၊ 

ရၾက လိမးံမညး၈ သငးတုိ႕သညး မ္ာ့စျာေသာအသီ့ကုိ သီ့ေသာအာ့်ဖငးံ၇ ငါံခမညး့ေတားသညး ဘုနး့ထငးရြာ့ေတားမူ၊၇ 
သငးတုိ႕သညးလညး့ ငါ၌တပညးံ မြနးၾကလိမးံံမညး၈ ခမညး့ေတားသညး ငါံကို ခ္စးေတားမူသကဲံသို႕ ငါသညး သငးတို႕ 
ကို ခ္စး၌၈ ငါ၌ ခ္စး်ခငး့ေမတၱာ၉ တညးေနၾကေလာံ၈ ငါသညး ငါံခမညး့ေတား၌ ပညတးတို႕ကို ေစာငးံေရြာကး၊ ခ 
မညး့ေတား၌ ေမတၱာ၉ တညးေနသကဲံသုိ႕႔ သငးတို႕သညး ငါံပညတးတို႕ကို ေစာငးံေရြာကးလြ္ငး၇ ငါံေမတၱာ၉ တညးေန 
ၾကလိမးံမညး၈ သငးတို႕၉ ငါဝမး့ေ်မာကးစရာအေၾကာငး့ တညးေစ်ခငး့ငြါ။၇ သငးတုိ႕ ဝမး့ေ်မာကးစရာအေၾကာငး့ 
စုဵလငး ေစ်ခငး့ငြါ။၇ ဣစကာ့ကို သငးတို႕အာ့ ငါေဟာေ်ပာ၌၈ 

့ှဿ-ှ၃ ငါံပညတးဟူမူကာ့၇ ငါသညး သငးတို႕ကို ခ္စးသညးနညး့တူ၇ သငးတို႕သညး အခ္ငး့ခ္ငး့ခ္စးၾကေလာံ၈ ကိုယးအ 
ေဆျ အဘုိ႕အလို႕ငြါ ကိုယးံအသကးကိုစျနး်ခငး့ ေမတၱာထကးသာ၊ ်မတးေသာေမတၱာသညး အဘယးသူမြ္၉မရြိ၈ 
သငးတုိ႕သညး ငါံပညတးသမြ္တို႕ကို က္ငးံေဆာငးလြ္ငး ငါ၌အေဆျ်ဖစးၾက၌၈ ယခုမြစ၊ ငါသညး သငးတို႕ကို 
ကၽျနးဟူ၊ မေခ၍၈ ကၽျနးမူကာ့၇ ကိုယးသခငး ်ပဳေသာအမႈကို မသိ၈ သငးတို႕ကို အေဆျဟူ၊ ငါေခ၍၌၈ 
အေၾကာငး့မူကာ့၇ ငါသညး ခမညး့ေတားထဵ၉ ၾကာ့သမြ္ေသာ အရာတို႕ကို သငးတို႕အာ့ ငါ်ပသ၌၈ သငးတို႕သညး 
ငါံကိုေရျ့ေကာကးၾကသညး မဟုတး၈ ငါသညး သငးတို႕ကို ေရျ့ေကာကးသ်ဖငးံ၇ သငးတုိ႕သညး သျာ့၊ 
တညးၾကညးေသာ အသီ့ကုိ သီ့မညးအ ေၾကာငး့ႏြငးံ ငါံနာမကို အမြီ်ပဳ၊ ခမညး့ေတားမြာ ေတာငး့သမြ္တုိ႕ကုိ 
ရမညးအေၾကာငး့ သငးတုိ႕ကုိ ငါခနး႕ထာ့၌၈  

ဂလာတိ ၂့ဿဿ-ဿ၀ ဝိညာဤးပကတိ၌ အက္ဳိ့မူကာ့၇ ခ္စး်ခငး့၇ ဝမး့ေ်မာကး်ခငး့၇ ်ငိမးသကး်ခငး့၇ စိတးရြညး်ခငး့၇ ေက့္ဇူ့ 
်ပဳ်ခငး့၇ ေကာငး့်မတး်ခငး့၇ သစၥာေစာငးံ်ခငး့၇ ႏူ့ညဵံသိမးေမျ႕်ခငး့၇ ကာမဂုဏးခ္ဳပးတညး့်ခငး့ ေပတညး့၈ ထိုသုိ႕ေသာ 
အက္ငးံကို ဘယးတရာ့မြ္ မ်မစးတာ့၈ 

ေယ႐ႈသညး 
စပ္စးႏျယးပငး

်ဖစးသညး 

ယုဵၾကညးသူတစးဤီ့အေန
်ဖငးံ ကၽျနးေတားသညး 
အခကးမ္ာ့်ဖစးသညး၈  

သနး႕ရြငး့ေသာ 
ဝိညာဤးေတားသညး သူ၌ 

အသီ့ကို သီ့သညး၈ 

၁-၁၀ 



   

 

ဿ၈  က၈ ကၽျနးေတားသညး တညးေနလြ္ငး ကၽျႏုးပးကုိ အုိ့၇ တနးဆာပလာကံဲသုိ႔ ပဵုေဖားထာ့သညး၈  

     ဿတ ိဿ့ဿွ-ဿှ  ၾကီ့စျာေသာအိမး၉ ေရႊတနးဆာ၇ ေငျတနးဆာသာ ရြိသညးမဟုတး၈ သစးသာ့တနးဆာ၇ ေ်မတနးဆာရြိ၌၈ 
အသေရရြိေသာ တနးဆာ၇ အသေရမရြိေသာ တနးဆာရြိ၌၈ သို႔် ဖစး၊၇ အထကးဆိုခဲံ်ပီ့ေသာ အက္ငးံတို႔ကို ပယး၊၇ မိမိကုိ 
စငးၾကယးေစေသာသူ မညးသညးကာ့၇ အသေရရြိေသာ တနးဆာ၇ သနး႔ရြငး့၊ အိမးရြငးသဵု့စရာ ေကာငး့ေသာတနးဆာ၇ 
ေကာငး့ေသာအမႈမ္ာ့ အဘို႔အလုိငြါ ်ပငးဆငးေသာတနးဆာ ်ဖစးလိမးံမညး၈ 

 

     ေရထျကးပုိကးေခါငး့သညး “သကး” စမး့ေရအတျကး အသုဵ့ဝငးေသာ ပုဵဤပမာတစးခု ်ဖစးသညး၈ ေရဖိအာ့သညး အဆကးမ 
်ပတး ရြိေသားလညး့ “ဖျငးံ၇ပိတး” အဂၤါရပးသညး ေရကို လျတးလပးစျာ စီ့ဆငး့ရနးအတျကး “ဖျငးံ” အေနအထာ့တျငး ထိနး့ 
သိမး့ ထာ့ရမညး၈ ဘုရာ့သခငးႏြငးံ မိတးသဟာယဖျ႔ဲ်ခငး့၉ ကၽျနးေတားသညး တညးေန်ခငး့ မရြိသညးံအခ္ိနးတျငး ဖျငးံ၇ ပိတး 
အဂၤါရပးသညး “ပိတး” အေနအထာ့တျငးရြိသညး၈ 

 
ခ၈ ကၽျနးေတားသညး တညးေနစဤး ဘုရာ့သခငး၌ “အသကးစမး့ေရ”ကုိ ကၽျႏုးပးအာ့်ဖငးံ်ဖစး၊၇ ဘူ့သုိ႔မဟုတး အသဵု့်ပဳေသာအုိ့ 

ထဲသုိ႔ စီ့ဆငး့ေစသညး၈ (ေယဇေက္လ ၁၄့ှ-ှဿ ကုိလညး့ၾကညးံပါ၈) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ေယရမိ ဿ့ှ၀ “ငါ၌ လူတို႕သညး အသကးးစမး့ေရတျငး့ တညး့ဟူေသာ၇ ငါံကိုစျနးပယး၊၇ ေရမလုဵ၇ ပဲံပ္ကးေသာ ေရ 
က္ငး့တုိ႕ကို တူ့ေသာအာ့်ဖငးံ ဒုစ႐ုိကးႏြစးပါ့ကို ်ပဳၾက်ပီ” (ေယရမိ ှ၄့ှ၀ကုိလညး့ ၾကညးံပါ)၈ 

ေယာ ၁့ှ၁ (ေယ႐ႈက) “ငါေပ့ေသာေရကို ေသာကးေသာသူမူကာ့၇ ေရငတး်ခငး့ႏြငးံ အစဤးမ်ပတး ကငး့လျတးလိမးံ 
မညး၈ ငါေပ့ေသာေရသညး ထုိသူ၉ ထာဝရအသကးရြငး်ခငး့ အလိုငြါ ထျကးေသာစမး့ေရ ်ဖစးမညးဟု မိနး႕ေတားမူ 
၌”၈ 

ေယာ ၄့၀၄-၀၆ ထိုပျကဲိုခဵ၊ ေနာကးဆုဵ့်ဖစးေသာ ေန႕်မတး၉ ေယ႐ႈသညးရပး၊ ေၾကျ့ေၾကားေတားမူသညးကာ့၇ ေရငတး 
ေသာသူရြိလြ္ငး ငါံထဵသုိ႕လာ၊ ေသာကးေလာံ၈ ငါံကို ယုဵၾကညးေသာသူသညး က္မး့စာလာသညးံအတုိငး့ အသကး 
ေရထျကးရာ စမး့ေရတျငး့ ်ဖစးလိမးံမညးဟု မိနး႕ေတားမူ၌၈ ထိုသုိ႕ မိနး႕ေတားမူေသာ၇ ယုဵၾကညးေသာသူတို႕သညး ခဵရ 
လတဵံေသာ ဝိညာဤးေတားကုိ ရညးမြတး၊ မိနး႕ေတားမူ၌၈ ေယ႐ႈသညး ဘုနး့ပျငးံေတား မမူေသ့ေသာေၾကာငးံ သနး႕ 
ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတားကို ေပ့ေတားမမူေသ့၈ 

ယာကုတး ၀့၅-ှဿ လြ္ာကိုကာ့၇ အဘယးလူမြ္ မေအာငးႏုိငး၇ မဆုဵ့မႏုိငးေသာ အဆို့အညစး်ဖစး၌၈ ေသေစတတးေသာ 
အဆိပးးအေတာကးႏြငးံ ်ပညးံစုဵ၌၈ ငါတို႕သညး လြ္ာ်ဖငးံ ခမညး့ေတား ဘုရာ့သခငးကို ေကာငး့ၾကီ့ေပ့တတးၾက၌၈ 
ဘုရာ့သခငး၌ ပုဵသ႑ာနးေတားႏြငးံအညီ ဖနးဆငး့ေသာ လူတို႕ကို လြ္ာ်ဖငးံ က္ိနးဆဲတတးၾက၌၈ ႏႈတးတပါ့တညး့ 
အထဲက၇ ေထာမနာခ္ီ့မျမး့်ခငး့ႏြငးံ က္ိနးဆဲ်ခငး့ ထျကးတတးပါသညးတကာ့၇ ငါံညီအကိုတုိ႕၇ ထိုသုိ႕႔ မ်ဖစးေကာငး့ 
ရာ၈ စမး့ေရေပါကး တစးေပါကးတညး့ အထဲက ခ္ဳိေသာေရႏြငးံ ခါ့ေသာေရ ထျကးတတးသေလာ၈ ငါံညီအစးကိုတုိ႕၇ 
သေဘာၤသဖနး့ပငးသညး သဵလျငးသီ့ကို သီ့ႏုိငးသေလာ၈ စပ္စးပငးသညး သေဘာၤသဖနး့သီ့ကို သီ့ႏုိငးသေလာ၈ 
ထိုအတူ၇ ငနးေသာေရသညး ခ္ဳိေသာေရကို မ်ဖစးေစႏိုငး၈  

 

ကၽျနးေတားသညး “တညးေနလြ္ငး”ကၽျႏုးပးအာ့်ဖငးံ သူ၌ 
“အသကးစမး့ေရ” စီ့ဆငး့လိမးံမညး၈ 

ကၽျနးေတားသညး ခရစးယာနးတစးဤီ့ 
်ဖစးသညးအတိုငး့၇ ကၽျနးေတားသညး 
အုိ့၇ တနးဆာပလာ တစးခု်ဖစးသညး၈ 

 

၁-၁၀ 



   

 

၀၈  က၈ ကၽျနးေတားသညး တညးေနလြ္ငး၇ ကၽျႏုးပးကုိ ေရသျယးေ်မာငး့ သုိ႔မဟုတး အုိ့ကံဲသုိ႔ ဖနးတီ့၊၇ ကၽျနုးပးအာ့်ဖငးံ ဘုရာ့သ 
ခငး၌ အလငး့ကုိ လငး့ေစႏိုငးသညး၈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ခ)၈ ကၽျနးေတား တညးေနစဤးအခါ၇ ဘုရာ့သခငး၌ မ္ကးေမြာကးေတား၌ အလငး့၉ ေလြ္ာကးလြမး့ေန်ခငး့ ်ဖစးသညး၈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

လ္စးစစးမီ့သညး ကၽျႏုးပးအာ့်ဖငးံ ဘု၄ာ့သခငး၌အသကး စီ့ဆငး့သညးကို 
ကိုယးစာ့်ပဳသညး၈  
မီ့သီ့သညး ခရစးယာနးတစးဤီ့အေန်ဖငးံ ကၽျႏုးပးကုုိ ကိုယးစာ့်ပဳသညး၈  
အလငး့သညး အလငး့ကိ ု ်ဖစးေပ၍ေစေသာ အဖျငးံ၇အပိတးသညး သနး႕ရြငး့ 

ေသာ ဝိညာဤးေတား၌ အသီ့ကို ကိုယးစာ့်ပဳသညး၈  
 

ကၽျနးေတားသညး သနးရြငး့ေသာဝိညာဤးေတားႏြငးံ မိတးသဟာယဖဲျ႕်ခငး့၉ 
တညးရြိေနလြ္ငး (ခ္ိတးဆကး၇ မီ့ခလုပး “ဖျငးံ” ထာ့လြ္ငး)၇ ကၽျနးေတားသညး 
သူ၌ အသကး (လြ္စးစစးမီ့)ကိ ု ကၽျႏုးပး(မီ့သီ့)အာ့်ဖငးံ စီ့ဆငး့ေစရနး ကၽျနး 
ေတား ချငးံ်ပဳထာ့သညး၈ ထိ႕ုေနာကး သူသညး အ်ခာ့သူမ္ာ့ကုိ (အလငး့) 
လျမး့မို့ရနးႏြငးံ ဆျဲေဆာငးရနး အသုဵ့်ပဳလိမးံမညး၈ 

မႆဲ ၂့ှ၁-ှ၃ (ေယ႐ႈက) သငးတုိ႕သညး ဣေလာက၌ အလငး့်ဖစးၾက၌၈ ေတာငးထိပး၉တညးေသာ ်မိဳ႕ကို မကျယး 
ႏုိငး၈ ဆီမီ့ထျနး့၊ ေတာငးဖလာ့ေအာကး၉ ဖုဵ့ထာ့ေလံမရြိ၈ အိမးသူအိမးသာ့အေပါငး့တုိ႕သညး အလငး့ကိုရေစ်ခငး့ငြါ 
ဆီမီ့ခုဵေပ၍မြာ တငးထာ့ေလံရြိ၌၈ ထိုနညး့တူ၇ သူတပါ့တို႕သညး သငးတို႕၌ ေကာငး့ေသာအက္ငးံကို ်မငး၊၇ ေကာငး့ 
ကငးဘုဵ၉ ရြိေတားမူေသာ သငးတုိ႕အဘ၌ ဂုဏးေတားကုိ ခ္ီ့မျမး့ေစ်ခငး့ငြါ သူတပါ့ေရြ႕၉ သငးတို႕အလငး့ကို လငး့ 
ေစၾကေလာံ၈ 

ဿေကာ ၁့၃-၄ ေမြာငးမုိကးထဲက အလငး့ထျနး့လငး့မညးအေၾကာငး့ မိနး႕ေတားမူေသာ ဘုရာ့သခငးသညး၇ ေယ႐ႈခရစး၌ 
မ္ကးႏြာ၉ ထျနး့လငး့ေသာ ဘုရာ့သခငး၌ ဘုနး့ေတားကို သိေသာဤာဏး၌ အေရာငးကို ေပ့လိုေသာငြါ၇ ငါတို႕ စိတး 
ႏြလုဵ့ထဲ၉ အလငး့ကို ထျနး့လငး့ေစေတားမူ၌၈ သို႕ေသားလညး့ တနးခုိ့ေတား၌ ဂုဏးအသေရသညး ငါတုိ႕ႏြငးံမဆုိငး၇ 
ဘုရာ့သခငးႏြငးံ ဆုိငးမညးအေၾကာငး့၇ ထိုဘ႑ာသညး ေ်မအုိ့ထဲမြာ ထညးံထာ့လြ္ကး ငါတုိ႕၉ရြိ၌၈ 

ဖိလိပၸိ ဿ့ှ၂ …မေ်ဖာငးံမမြနး ေဖာကး်ပနးေသာ လူမ္ဳိ့ထဲ၉ အဘယးအ်ပစးမြ္ မပါေသာ ဘုရာ့သခငး၌သာ့ ်ဖစးၾကလိမးံ 
မညး၈ အသကးရြငး်ခငး့ႏြငးံဆိုငးေသာ ႏႈတးကပတးတရာ့ေတားကို ်ပသ၊၇ စၾကာဝဠာ ေန၇ လ၇ ၾကယး နက၏တးကဲံသုိ႕႔ 
ထိုလူမ္ဳိ့ အထဲ၉ ထျနး့လငး့ၾက၌၈  

 

                                         

ှေယာ ှ့၂-ှွ ထိုႏႈတးကပတးေတားထဵ၉ ငါတို႕သညး ၾကာ့ရ၊၇ သငးတုိ႕အာ့ ်ပသ 
ေသာ တရာ့စကာ့ဟူမူကာ့၇ ဘုရာ့သခငးသညး အလငး့်ဖစးေတားမူ၌၈ ဘုရာ့သ 
ခငး၉ ေမြာငးမုိကးအလြ္ငးမရြိ၈ ငါတို႕သညး ဘုရာ့သခငးႏြငးံ မိႆဟာယဖျဲ႕်ပီဟု ဆုိ 
လ္ကးပငး၇ ေမြာငးမိုကး၉ က္ငးလညးလြ္ငး၇ သစၥာတရာ့ကိုမက္ငးံ၇ မုသာကို သုဵ့ေသာ 
သူ ်ဖစးၾက၌၈ ဘုရာ့သခငးသညး အလငး့၉ ရြိေတားမူသကဲံသုိ႕၇ ငါတုိ႕သညး အ 
လငး့၉ က္ငးလညးလြ္ငး၇ အခ္ငး့ခ္ငး့ မိႆဟာယဖဲျ႕်ခငး့ ရြိၾကသညး်ဖစးး၊၇ ဘုရာ့ 
သခငး၌သာ့ေတား ေယ႐ႈခရစး၌ အေသျ့ေတားသညး ငါတို႕အ်ပစးရြိသမြ္ကို ေဆ့  

ေၾကာေတားမူ၌၈ ကိုယးအ်ပစးမရြိဟု ငါတို႕သညးဆိုလြ္ငး၇ ကိုယးံကိုကိုယး လြညးံ်ဖာ့ၾက၌၈ ငါတုိ႕၉ သစၥာတရာ့မရြိ၈ 
ကိုယးံအ်ပစးကို ေဘား်ပေတာငး့ပနးလြ္ငး၇ ငါတုိ႕အ်ပစးမ္ာ့ကုိလႊတး၊ ဒုစ႐ုိကးရြိသမြ္ႏြငးံ ကငး့စငးေစ်ခငး့ငြါ ဘုရာ့သခငး 
သညး သစၥာတရာ့ႏြငးံ။၇ ေ်ဖာငးံမတး်ခငး့တရာ့ႏြငးံ။ ်ပညးံစုဵေတားမူ၌၈ ဒုစ႐ုိကးကို မ်ပဳ်ပီဟု ငါတို႕သညးဆိုလြ္ငး၇ 
ဘုရာ့သခငးကို မုသာအ်ပစးတငးၾက၌၈ ႏႈတးကပတးေတားလညး့ ငါတုိ႕၉မရြိ၈ 
ှေယာ ဿ့၅-ှှ တဖနးတုဵ၇ ပညတးသစးကို သငးတို႕အာ့ ငါေရ့ထာ့၌၈ ထိုသခငးအာ့်ဖငးံ။၇ သငးတို႕အာ့်ဖငးံ။၇ 

အသစးမြနးေပ၌၈ အေၾကာငး့မူကာ့၇ ေမြာငးမိုကးေပ္ာကးလျငးံ၊ မြနးေသာအလငး့သညး ထျနး့ေတာကးလ္ကးရြိ၌၈ မိ 
မိညီအစးကိုကို မုနး့လ္ကးပငး၇ ငါသညး အလငး့ရြိ၌ဟုဆိုေသာသူသညး ယခုတိုငးေအာငး ေမြာငးမုိကး၉ ရြိေသ့၌၈ မိ 
မိညီအစးကိုကို ခ္စးေသာသူသညး အလငး့၉ တညးေန၌၈ ထိမိ၊ လဲစရာအေၾကာငး့သညး ထိုသူ၉မရြိ၈ မိမိညီအစး 
ကိုကို မုနး့ေသာသူသညး ေမြာငးမုိကး၉ရြိ၌၈ ေမြာငးမိုကး၉လညး့ က္ငးလညးသျာ့လာ၌၈ ေမြာငးမုိကးေၾကာငးံ သူ၌ 
မ္ကးစိမ်မငးႏုိငးသ်ဖငးံ၇ အဘယးအရပးသို႕ ကိုယးသျာ့သညးကို ကိုယးမသိ၈ 

၁-၁၀ 



   

 

 

 
 

၁၈ ဘုရာ့သခငးက ခရစးယာနးခငးပျနး့သညးႏြငးံ ဇနီ့စပးၾကာ့ က္နး့မာေသာ မိတးသဟာယ(ဆကးဆဵ်ခငး့)ကို ဘုရာ့သခငးႏြငးံ 
ခရစးယာနးမ္ာ့အၾကာ့ ်ဖစးပျာ့ေနေသာ မိတးသဟာယဖျဲ႔်ခငး့ကို ပုဵေဖားရနး ဘုရာ့သခငး စီစဤးထာ့သညး၈  

 

    ဘုရာ့သခငးကို ဗဟို်ပဳထာ့ေသာ ခရစးယာနး အိမးေထာငး်ပဳ်ခငး့၌ ရညးရျယးခ္ကးတစးခုမြာ အ်ခာ့သူအာ့ ဘုရာ့သခငးထဵ  
လကးေ်မာကးအရႈ့ေပ့မညးံသူ ႏြစးဤီ့အၾကာ့၇ တသမတးတညး့ ေပါငး့သငး့ဆကးဆဵမႈကို မညးသို႔ ေဖားေဆာငးႏိုငးေၾကာငး့ 
်ပသရနး်ဖစးသညး၈ 

 

    ကၽျနးေတားသညး ဘုရာ့သခငးႏြငးံ မညးသို႔ ဆကးဆဵသငးံသညးကိုု သဵသယဝငးလြ္ငး၇ “ကၽျႏုးပး၌ အိမးေထာငးဖကး (သို႔မဟုတး 
ရငး့ႏြီ့ေသာမိတးေဆျ)ႏြငးံ မညးသို႔ ဆကးဆဵသငးံသနညး့”ဟု ကိုယးံကိုယး    ေမ့ရမညး၈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ေယာ ၅့ှဿ တဖနးတုဵ ေယ႐ႈက၇ ငါသညး ဣေလာက၌ အလငး့်ဖစး၌၈ ငါံေနာကးသို႕ လိုကးေသာသူသညး ေမြာငးမုိကး၉ 
မသျာ့မလာ၇ အသကး၌ အလငး့ကုိ ရလိမးံမညးဟု မိနး႕ေတားမူ၌၈  

ဧဖကး ၂့ဿှ-၀၀ ခရစးေတားကို ခနး႕ညာ့ေသာအာ့်ဖငးံ အခ္ငး့ခ္ငး့ တစးေယာကးေအာကးတစး 
ေယာကး ကိုယးကိုႏြိမးံခ္လ္ကး ေနၾကေလာ၈ အခ္ငး့မိနး့မတုိ႕၇ သခငးဘုရာ့၌ အုပးစို့ေတားမူ်ခငး့ကို 
ဝနးခဵသကဲံသုိ႕၇ ကိုယးခငးပျနး့၌ အုပးစုိ့်ခငး့ကို ခဵၾကေလာံ၈ အေၾကာငး့မူကာ့၇ ခရစးေတားသညး အ 
သငး့ေတား၌ အေပ၍မြာ ေခါငး့်ဖစးေတားမူသကဲံသုိ႕၇ မိနး့မတို႕လညး့ ကိုယးခငးပျနး့၌ အုပးစို့်ခငး့ကို 
အရာရာ၉ ဝနးခဵရၾကမညး၈ အခ္ငး့ေယာကး္ာ့တုိ႕၇ ခရစးေတားသညး အသငး့ေတားကို ခ္စးေတားမူသ 
ကဲံသုိ႕၇ သငးတုိ႕လညး့ ကိုယးခငးပျနး့ကို ခ္စးၾကေလာံ၈ ထိုအသငး့ေတားသညး သနး႕ရြငး့လ္ကး အ်ပစး 
ကငး့လ္ကး ရြိသညး်ဖစး၊၇ အညစးအေၾက့တငး်ခငး့၇ အေရတျနး႕်ခငး့မြ စသညးတုိ႕ႏြငးံ လျတးလပး 
သ်ဖငးံ၇ အသေရ တငးံတယးလ္ကးရြိေသာ အသငး့ေတားကို ခရစးေတားသညး မိမိအာ့ ဆကးသအံဵ 
ေသာငြါ၇ ႏႈတးကပတးေတားေရ၉ ေဆ့ေၾကာ်ခငး့အာ့်ဖငးံ စငးၾကယးသနး႕ရြငး့ ေစမညးအေၾကာငး့၇ ထို 
အသငး့ေတားအဘုိ႕ အလို႕ငြါ ကိုယးံကို ကိုယးစျနး႕ေတားမူ၌၈ ထိုနညး့တူ၇ ေယာကး္ာ့တို႕သညး မိမိ 
ကိုယးကို ခ္စးသကဲံသို႕ မိမိခငးပျနး့တို႕ကို ခ္စးၾကရမညး၈ ခငးပျနး့ကို ခ္စးေသာသူသညး ကိုယးကို ခ္စး 
ေသာသူ်ဖစး၌၈ ကိုယးအသာ့ကို မုနး့ေသာသူ တစးေယာကးမြ္မရြိ၈ ခရစးေတားသညး အသငး့ေတားကို 
ေကၽျ့ေမျ့်ပဳစုေတားမူသကဲံသုိ႕၇ ခပးသိမး့ေသာသူတုိ႕သညး မိမိတို႕အသာ့ကို ေကၽျ့ေမျ့်ပဳစုတတးၾက 
၌၈ အကယးစငးစစး ငါတုိ႕သညး သခငးဘုရာ့၌ အသာ့ေတား၇ အ႐ို့ေတားတုိ႕႔ အဝငး်ဖစး၊၇ ကိုယး 
ေတား်မတး၌ အဂၤါ်ဖစးၾက၌၈ ထိုအေၾကာငး့ေၾကာငးံ ေယာကး္ာ့သညး ကိုယးမိဘကိုစျနး႕၊ ကိုယးခငး 
ပျနး့၉ မီြဝဲသ်ဖငးံ၇ ထိုသူႏြစးေယာကးတုိ႕သညး တသာ့တကိုယးတညး့ ်ဖစးရလိမးံမညး၈ ဣအရာသညး 
အလျနးနကးနဲေသာအရာ ်ဖစးေပ၌၈ ထိုသို႕ငါဆိုေသား၇ ခရစးေတားႏြငးံ အသငး့ေတားကို ရညးမြတး၊ဆို 
သတညး့၈ သို႕ရာတျငး သငးတုိ႕သညး  အသီ့အသီ့ ကိုယးးံကိုကိုယး ခ္စးသကဲံသုိ႕႔ ကိုယးခငးပျနး့ကို ခ္စး 
ၾကေလာံ၈ မိနး့မသညးလညး့ ကိုယးခငးပျနး့ကို ႐ုိေသ်ခငး့ ရြိေစေလာံ၈ (ေယာ ှ၄့ှှ၇ ဿှ-ဿဿ ႏြငးံ 
ဂလာတိ ၀့ဿ၅ကုိလညး့ ၾကညးံပါ) 

 

ကမာၻ ဿ့ဿ၁ ထိုေၾကာငး့ေၾကာငးံ ေယာကး္ာ့သညး ကိုယးမိဘကိုစျနး႕၊၇ ကိုယးးံခငးပျနး့၉ မီြဝဲသ်ဖငးံ၇ ထိုသူတို႕သညး တသာ့ 
တကိုယးတညး့ ်ဖစးရလိမးံမညး၈ 

ှေယာ ၃့ှ၄ သခငးဘုရာ့၉ မီြဝဲေသာသူသညး ထိုသခငးႏြငးံ တစိတးတဝိညာဤးတညး့်ဖစး၌၈ 
ေကာ ၀့ှ၅- ှ၆ အခ္ငး့မိနး့မတုိ႕၇ သခငးဘုရာ့၉ ေလ္ာကးပတးသညးံအတုိငး့၇ ကိုယးခငးပျနး့၌ အုပးစုိ့်ခငး့ကို ဝနးခဵၾက 

ေလာံ၈ အခ္ငး့ေယာကး္ာ့တုိ႕၇ ကိုယးခငးပျနး့ကို ခ္စးၾကေလာံ၈ ၾကမး့တမး့စျာ မ်ပဳၾကႏြငးံ၈ 
ှေပ ဿ့ှ၅-၀့၄ အေစခဵငယးသာ့တို၇ အလျနးေၾကာကးရျဵ်ခငး့ႏြငးံတကျ ကိုယးသခငးတို၌ အုပးစို့်ခငး့ကို ဝနးခဵၾကေလာံ၈ သ 
ခငးသညးစိတးေကာငး့၊ ်ဖညး့ညြငး့ေသာသေဘာရြိသညး်ဖစးေစ၇ ၾကမး့တမး့ေသာသေဘာ ရြိသညး်ဖစးေစ ဝနးခဵၾကေလာံ၈ 
ထိုနညး့တူ၇ ေယာကး္ာ့တုိ႕၇ ဆုေတာငး့်ခငး့အမႈ၉ အဆီ့အတာ့ မရြိေစ်ခငး့ငြါ အသကးရြငး်ခငး့ ေက့္ဇူ့ေတားကို  ဆကးဆဵ 
၊ အေမျခဵရေသာသူခ္ငး့ကဲံသုိ႕၇ သတိပညာႏြငးံေလ္ားစျာ ကိုယးခငးပျနး့ႏြငးံအတူေန၊၇ အာ့နညး့ေသာသူကို ်ပဳသငးံသညးံ 
အတုိငး့ သူ႕ကိုေစာငးံမ်ပဳစုၾကေလာံ၈ …အေစခဵငယးသာ့တို ႔၊ အလျနးေၾကာကးရျဵ႕်ခငး့ႏြငးံတကျ ကိုယးသခငးတို ႔၏ အုပးစို့်ခငး့ 
ကို ဝနးခဵၾကေလာံ၈ သခငးသညး စိတးေကာငး့၊ ်ဖညး့ညြငး့ေသာသေဘာ ရြိသညး်ဖစးေစ၇ ၾကမး့တမး့ေသာ သေဘာရြိသညး 
်ဖစးေစ ဝနးခဵၾကေလာံ၈ အေၾကာငး့မူကာ့၇ ဘုရာ့သခငး၌ မ္ကးႏြာေတားကိုေထာကး၊၇ မတရာ့ေသာ ညြဤး့ဆဲ်ခငး့က ို 
နာက္ငးစျာ ခဵရလြ္ငး ေက့္ဇူ့ရြိ၌၈ ကိုယးအ်ပစးေၾကာငးံ ဒဏးခဵရေသာအခါ သညး့ခဵလြ္ငး၇ အဘယးခ္ီ့မျမး့စရာ ရြိသနညး့၈ 
 

၁-၁၀ 



   

 

 

 

 

 

 

 
လကးထပးထိနး့်မြာ့်ခငး့ ်ဖစးစဤးတစးခုတျငး (အခမး့အနာ့၇ ပဋိညာဤးတရာ့) ပါဝငးသညး၈ ထို႔ေနာကး ဆကးလကး်ဖစးပ္ကး်ခငး့မြ 
လိုကးလာသညး၈ အခမး့အနာ့သညး တစးဤီ့ႏြငးံတစးဤီ့ (အတူတကျ ထမး့ပုိ့ထမး့်ခငး့)၇ လျတးလပးေသာ ဆဵု့်ဖတးခ္ကးမ္ာ့ 
ခ္မြတးရနး၇ ကၽျႏုးပး၌ အချငးံအေရ့ကို လကးလႊတး်ခငး့ကို ကိုယးစာ့်ပဳသညး၈ လကးထပးထိမး့်မြာ့်ခငး့ ်ဖစးစဤးသညး ၾကီ့ 
ထျာ့လာေသာ ဆကးဆဵေရ့တစးခု်ဖစးရနး အိမးေထာငးဖကးႏြငးံ ညီညျတးစျာ အသကးရြငးရနးႏြငးံ ေလြ္ာကးလြမး့်ခငး့ သငးယူရနး 
်ဖစးသညး၈ ဣ်ဖစးစဤးတျငး ခရစးယာနးတစးဤီ့သညး ဘုရာ့သခငးႏြငးံ ညီညျတးစျာ အသကးရြငး ေနထိုငးရနးႏြငးံ ေလြ္ာကးလြမး့ရနး 
သငးယူ ေသာ နညး့လမး့ကို ကိုယးစာ့်ပဳသညး၈ ( မာလခိ ဿ့ှ၁ကုိလညး့ ၾကညးံပါ) 
 

ယေန႔ - ပစၥဳပၸနး - ယခု အခ္ိနး၉ တညးေန်ခငး့ 
 

ဘုရာ့သခငးသညး ကၽျႏုးပးအာ့ အတိတးကာလ သုိ႔မဟုတး အနာဂတးတျငး “မေ်ဖရြငး့ေသာ ်ပသနာမ္ာ့”၌ 
ဝနးထုပးဝနးပို့မြ လျတးေ်မာကးေစလို်ပီ့၇ ကၽျႏုးပးအသကးတာအာ့်ဖငးံ သူ၌ အသီ့ကုိသီ့ရနး လျတးလပးစျာ 

ချငးံ်ပဳေပ့်ခငး့်ဖစးသညး၈ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ေကာငး့မျနးစျာ်ပဳ၊ ဆငး့ရဲခဵရေသာအခါ သညး့ခဵလြ္ငး၇ ဘုရာ့သခငးံေရြ႕ေတား၉ ေက့္ဇူ့ရြိ၌၈ အေၾကာငး့မူကာ့၇ ထိုသုိ ႔ 
အလို႕ငြါ သငးတိုကို ေခ၍ေတားမူ်ပီ့၇ ခရစးေတားသညး ငါတိုအတျကး ခဵေတားမူသညး်ဖစး၊ ေ်ခေတားရာကို ေရြာကးလိုကး 
ေစ်ခငး့ငြါ ပုဵသကးေသကို ထာ့ေတားမူ်ပီ၈ ထိုသခငးသညး ဒုစရုိကးကိုမ်ပဳ၈ ႏႈတးေတား၉လညး့ မုသာကို ရြာမေတျ ႔။ ကဲံရဲ႕ 
်ခငး့ကို ခဵရေသာအခါ ်ပနးမကဲံရဲ႕။ အေသခဵရေသာအခါ ်ခိမး့ေခ္ာကး်ခငး့ကို မ်ပဳ၈ တရာ့သ်ဖငးံ စီရငးေတားမူေသာသူ၉ 
ကိုယးကိုကိုယး အပးႏြဵေတားမူ၌၈ …အထကးဆိုခဲံ်ပီနညး့တူ မိနး့မတို ႔၊ ကိုယးခငးပျနး့၌ အုပးစို့်ခငး့ကို ဝနးခဵၾကေလာံ၈ 
…ထိုနညး့တူ၇ ေယာက္းာ့တို ႔၊ ဆုေတာငး့်ခငး့အမႈ၌ အဆီ့အတာ့ မရြိေစ်ခငး့ငြါ အသကးရြငး်ခငး့ ေက့္ဇူ့ေတားကို 
ဆကးဆဵ၊ အေမျခဵရေသာ သူခ္ငး့ကဲံသို ႔၊ သတိပညာႏြငးံေလ္ားစျာ ကိုယးခငးပျနး့ႏြငးံအတူေန၊၇ အာ့နညး့ေသာသူကို 
်ပဳသငးံသညးအတိုငး့ သူကို ေစာငးံမ်ပဳစုၾကေလာံ၈ 

 

ှ-ှ၁ 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 ှ၈ အ်ခာ့သူမ္ာ့ႏြငးံ သကးဆိုငးေသာ ်ပသနာမ္ာ့ - အတိတး သုိ႔မဟုတး ယခုအခ္ိနးတျငး  

    (က) ကၽျနးေတားသညး ဘုရာ့သခငးႏြငးံ ေကာငး့ေသာ မိတးသဟာယဖျဲ႔်ခငး့ကုိ ထိနး့သိမး့ႏုိငး်ပီ့၇ တစးခ္ိနးတညး့တျငး သူ 
တစးပါ့ႏြငးံ ဆကးဆဵေရ့ကုိ လ္စးလ္ဴ႐ႈပါက၇ ကၽျနးေတားသညး ကုိယးံကုိကးိုယး လြညးံစာ့ေန်ခငး့်ဖစးသညး၈ 

 

 

 

 

 
 

မြတးခ္ကး၈ “ခ္စး်ခငး့ေမတၱာ”သညး “တစးစဵုတစးေယာကးအတျကး အေကာငး့ဆဵု့အရာကုိ လုပးေဆာငးရနး” ေရျ့ခ္ယးမႈ 
်ဖစးသညး၈ ။သညး “သူတစးပါ့အာ့ ေက္နပးေစရနး လုပးေဆာငး်ခငး့မဟုတးပါ” (ေဟ်ဗဲ ှဿ့၃၇ှှ ကိုလညး့ ၾကညးံ 
ပါ) ကၽျနးေတားသညး တစးစုဵတစးဤီ့ကို “ၾကငးနာေသာ ခဵစာ့ခ္ကး” မလိုအပးပါ၇ သို႔ေသား ကၽျနးေတားသညး သူတုိ႔ကုိ 
“ခ္စး”ဖို႔ရနး လိုအပးသညး၈ ဣအေ်ခအေနတျငး “အမုနး့တရာ့”ကို “ရနးလို်ခငး့” သို႔မဟုတး “်ပငး့ထနးေသာ မႏြစး 
သကး်ခငး့”မဟုတးဘဲ “တစးစဵုတစးဤီ့၌ အေကာငး့ဆဵု့ စိတးဝငးစာ့မႈကုိ မလုပးေဆာငးေပ့်ခငး့” (ခ္စး်ခငး့ေမတၱာ 
ပ္ကးကျကး်ခငး့ သို႔မဟုတး ခ္စး်ခငး့ေမတၱာမရြိ်ခငး့) ႏြငးံ တူညီသညးဟု မသတးမြတးပါႏြငးံ၈ 

(ခ)၈ တစးစဵုတစးဤီ့ကုိ ကၽျနးေတားချငးံမလႊတး်ခငး့သညး၇ ဘုရာ့သခငးသညး ကၽျႏုးပးအာ့ အသဵု့ဝငးမႈကုိ အကနး႔အသတး ်ဖစးေစ်ပီ့၇ 
ကၽျႏုးပး၌ အသကးတာတစးေလြ္ာကးလဵု့တျငး သူ၌ အသီ့သီ့်ခငး့ ထိခုိကးႏိုငးသညး၈ 

 

 

 

 

ှေယာ ဿ့၆-ှှ မိမိညီအစးကိုကို မုနး့လ္ကးပငး၇ ငါသညး အလငး့၉ရြိ၌ဟု ဆိုေသာသူသညး ယခုတုိငးေအာငး ေမြာငး 
မိုကး၉ ရြိေသ့၌၈ မိမိညီအစးကိုကို ခ္စးေသာသူသညး အလငး့၉ တညးေန၌၈ ထိမိ၊ လဲစရာအေၾကာငး့ ထိုသူ၉မရြိ၈ မိ 
မိညီအစးကိုကို မုနး့ေသာသူသညး ေမြာငးမိုကး၉ရြိ၌၈ ေမြာငးမုိကး၉လညး့ က္ငးလညးသျာ့လာ၌၈ ေမြာငးမုိကးေၾကာငးံ 
သူ၌ မ္ကးစိမ်မငးႏိုငးသ်ဖငးံ၇ အဘယးအရပးသုိ႕ ကိုယးသျာ့သညးကို ကိုယးမသိ၈ 

ှေယာ ၁့ဿွ-ဿှ တစုဵတေယာကးေသာသူက၇ ငါသညး ဘုရာ့သခငးကို ခ္စး၌ဟု ဆိုလ္ကးပငး မိမိညီအစးကိုကို မုနး့ 
လြ္ငး၇ ထိုသူသညး မုသာကို သုဵ့ေသာသူ်ဖစး၌၈ မိမိ်မငးရေသာ မိမိညီအစးကိုကို မခ္စးလြ္ငး၇ မ်မငးေသ့ေသာ ဘုရာ့ 
သခငးကို အဘယးသုိ႕ ခ္စးႏိုငးမညးနညး့၈ ဘုရာ့သခငးကို ခ္စးေသာသူသညး မိမိညီအစးကိုကို ခ္စးရမညးဟူေသာ ပ 
ညတးေတားကို ငါတို႕သညး ခရစးေတားထဵ၉ ခဵရၾက်ပီ၈ 

မာကု ှှ့ဿ၂ သငးတို႕သညး ဆုေတာငး့ေသာအခါ သူတပါ့၉ အ်ပစးတငးချငးံရြိလြ္ငး၇ သူအ်ပစးကို လႊတးၾကေလာံ၈ 
လႊတးလြ္ငး ေကာငး့ကငးဘုဵ၉ ရြိေတားမူေသာ သငးတို႕အဘသညး သငးတုိ႕၌ အ်ပစးကို လႊတးေတားမူမညး၈ 

ေကာ ၀့ှဿ-ှ၀ ထို႕ေၾကာငးံသငးတို႕သညး ဘုရာ့သခငးေရျ့ေကာကးေသာသူ၇ သနး႕ရြငး့ေသာသူ၇ ခ္စးအပးေသာသူကဲံ 
သုိ႕၇ သနာ့စုဵမကး်ခငး့၇ ေက့္ဇူ့်ပဳ်ခငး့၇ စိတးႏြိမးံခ္်ခငး့၇ ႏူ့ညဵံသိမးေမျ႕်ခငး့၇ စိတးရြညး်ခငး့တို႕ကို ယူတငးဝတးေဆာငး 
ၾကေလာံ၈ တေယာကး၉တေယာကး အ်ပစးတငးစရာအချငးံရြိလြ္ငး၇ အခ္ငး့ခ္ငး့သညး့ခဵ၊ အ်ပစးကုိလျတးၾကေလာံ၈ 
ခရစးေတားသညး သငးတို႕၌ အ်ပစးကို လႊတးေတားမူသကံဲသို႕၇ ထိုနညး့တူ ်ပဳၾကေလာံ၈ 

အတိတးကာလ 
 

 ကၽျႏုးပး၌ အတိတးမြ ်ပသာနာမ္ာ့ကုိ ကၽျနး 
ေတား ေ်ဖရြငး့ရနး လုိအပးပါသလာ့၈ 

 ကၽျနးေတားသညး တစးဤီ့ဤီ့ကုိ ချငးံလျတးရနး 
သုိ႕မဟုတး တစးဤီ့ဤီ့ႏြငးံ ်ပနးလညးသငးံ်မတး 
ရနး၇ သုိ႕မဟုတး ကၽျႏုးပးအမြာ့ကုိ တစးဤီ့ဤီ့ 
ထဵသုိ႕ ဝနးခ္ေတာငး့ပနးရနး လုိအပးပါသ 
လာ့၈ 

 ကၽျနးေတား်ပဳေသာ အမႈအတျကး ်ပနးေပ့ 
ဆပးရနး လုိအပးပါသလာ့၈ (ခႏၶာကုိယး၇ ေငျ 
ေၾက့၇ စသညး ်ဖငးံ) 

 ဘုရာ့သခငးထဵသို႕ ကၽျႏုးပးအ်ပစးမ္ာ့ကုိ ဝနး 
ခ္ေတာငး့ပနးရနး လုိအပးပါသလာ့၈ 

  

ပစၥဳပၸနး 
 

“ကၽျနးေတားသညး ဘုရာ့ 
သခငးႏြငးံ ယခုမိတးသဟာ 

ယဖျ႕ဲ (တညးေန်ခငး့) 
ေနပါသလာ့၈”  

 
မရြိလြ္ငး၇ အဘယးေၾကာငးံ 

မရြိရမညးနညး့၈ 
 

 

အနာဂတး 
 

 ကၽျနးေတားသညး ဘုရာ့သခငးႏြငးံ 
မိတးသဟာယဖျဲ႕်ခငး့ ပ္ကးစီ့်ခငး့ 
ကုိ ေနာငးအခ္ိနးအတျကး စို့ရိမးပါ 
သလာ့၈ 
 ကၽျႏုးပး၌ စုိ့ရိမးမႈ သုိ႕မဟုတး ပူ 

ပနးမႈကုိ အ်ပစးအ်ဖစး အသိအ 
မြတး်ပဳရနး လုိအပးပါသလာ့၈ 

 
အတိတး 

၁-၁၁ 



   

 

(ဂ)၈ သနး႔ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတားသညး တစးစဵုတစးဤီ့အာ့ ကၽျနးေတား်ပစးမြာ့မိေသာ အမြာ့ကုိ ေတာငး့ပနးေစလုိပါသလာ့၈ 
မိတးသဟာယဖျဲ႔်ခငး့ ်ပနးလညးရယူ်ခငး့သညး ကၽျႏုးပး၌ တာဝနး်ဖစးသညး၈ 

 

 

 

(ဃ)၈ သနး႔ရြငး့ေသာဝိညာဤးေတားသညး ကၽျႏုးပးကုိ စိတးအေႏြာကးအယြကး ်ဖစးေစေသာသူႏြငးံ ်ပနးလညးသငးံ်မတးရနး လုိခ္ငးပါ 
သလာ့၈ မိတးသဟာယဖျ႔ဲ်ခငး့ ်ပနးလညးရယူ်ခငး့သညး ကၽျႏုးပး၌ တာဝနး်ဖစးသညး၈ 

 

 
(င)၈ သနး႔ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတားသညး ကၽျႏုးပးထိခုိကးနစးနာေစခံဲေသာ တစးစဵုတစးဤီ့အာ့ ေလြ္ားေၾက့ေပ့ေစလုိ ပါသလာ့၈ 
(အေၾကျ့်ပနးဆပးရမလာ့)၈ ေခ့္ေငျ်ပနးဆပးရမလာ့၈ အေၾကျ့ရြိသညးံအချနး ်ပနးေပ့ရမလာ့၈ 

 

 

 

(စ)၈ ကၽျနးေတားသညး အ်ခာ့သူမ္ာ့အာ့ခ္စး၊ ချငးံလႊတးလုိစိတး မရြိ်ခငး့အတျကး ကၽျႏုးပးတျငး တာဝနးမရြိပါ၈ သို႔ေသား ဘုရာ့ 
သခငးသညး သူတစးပါ့ကုိခ္စးး၊ ချငးံလႊတးရနးအတျကး ကၽျႏုးပးကုိ တာဝနးယူေစခ္ငးသညး၈ 

 

 

 

 

 

 

မြတးခ္ကး - “ခ္စး်ခငး့ေမတၱာ” သညး “တစးစဵုတစးဤီ့၌ အေကာငး့ဆုဵ့အက္ဳိ့ကို လုပးေဆာငးရနး” ေရျ့ခ္ယး်ခငး့်ဖစးသညး၈ 
 

ဿ၈ တစးကုိယးေရ ်ပသနာမ္ာ့ - ဘုရာ့သခငးႏြငးံ ကၽျႏုးပးစပးၾကာ့သာ 

(က)၈ သနး႔ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတားသညး ကၽျႏုးပး၌ မေ်ဖရြငး့ေသ့သညးံ တစးကုိယးေရ ်ပသာနာ(မ္ာ့)ကုိ သူ႔ထဵသုိ႔ ဝနးခဵ၊ 
ေတာငး့ပနးေစခ္ငးပါသလာ့၈ 

 

 

 

မႆဲ ၂့ဿ၀-ဿ၁ ထို႕ေၾကာငးံသငးသညး ပူေဇားသက၎ာကို ယဇးပလႅငးသုိ႕ ေဆာငးယူခဲံလ္ကး သငး၌ ညီအစးကိုသညး သငး 
၉ အ်ပစးတငးချငးံ တစုဵတစးခုရြိသညးဟု ေအာကးေမံသတိရလြ္ငး၇ ယဇးပလႅငးေရြ႕မြာ ပူေဇားသက၎ာကို ထာ့၊သျာ့ေလာံ၈ 
ညီအစးကိုႏြငးံ သငးံတငးံ်ပီ့မြ ်ပနး၊ပူေဇားသက၎ာကို တငးေလာံ၈ 

မႆဲ ှ၅့ှ၂ ထို႕ေၾကာငးံသငး၌ ညီအစးကိုသညး သငးံကုိ်ပစးမြာ့လြ္ငး၇ သူဆီသို႕သျာ့၊ ႏြစးေယာကးတညး့ခ္ငး့ သူ၌ အ 
်ပစးကို်ပ၊ ဆုဵ့မေလာံ၈ သူသညး သငး၌စကာ့ကို နာ့ေထာငးလြ္ငး ညီအစးကိုကို ရ်ပီ၈ 

ေတာ ၂့၂-၄ ထာဝရဘုရာ့က …အ်ပစးေရာကးေသာ ေယာကး္ာ့မိနး့မသညး ထိုအ်ပစးကို ေဘား်ပ၊ ေတာငး့ပနးရမညး၈ 
်ပစးမြာ့ေသာအတျကး၇ ငါ့စုတစးစုကုိ ထပး၊ ်ပစးမြာ့ခံဲေသာသူအာ့ ေပ့ရမညး၈  

ေရာမ ှ၀့၅ အခ္ငး့ခ္ငး့ ခ္စး်ခငး့ေမတၱာမြတပါ့ အဘယးအေၾကျ့မြ္ မတငးေစႏြငးံ … 
 

ေရာမ ှဿ့ှွ ညီအစးကိုခ္စး်ခငး့အရာမြာ၇ ပကတိေပါကးေဘားကံဲသုိ႕ တေယာကးကိုတေယာကး စဵုမကးၾကေလာံ၈ 
ခ္ီ့မျမး့်ခငး့အရာမြာ၇ သူတပါ့ကို ကိုယးထကး ခ္ီ့ေ်မာကးၾကေလာံ၈ 

ေရာမ ှဿ့ှ၃-ှ၄ …အဘယးသူကုိမြ္ ရနးတဵုမမူၾကႏြငးံ၈ လအူေပါငး့တို႕ေရြ႕မြာ တငးံတယးေလ္ာကးပတးေသာ အက္ငးံ 
ကို ၾကဵစညးၾကေလာံ၈ သငးတုိ႕သညး တတးႏိုငးသမြ္အတိုငး့ လူအေပါငး့တို႕ႏြငးံ အသငးံအတငးံ ေနၾကေလာံ၈ 

ေရာမ ှဿ့ဿွ-ဿှ သငး၌ ရနးသူသညး မျတးသိပးလြ္ငး လုပးေကၽျ့ေလာံ၈ ေရငတးလြ္ငး ေသာကးစရာဘုိ႕ေပ့ေလာံ၈ …အ 
ဆို့အာ့်ဖငးံ အ႐ႈဵ့မခဵႏြငးံ၈ အေကာငး့အာ့်ဖငးံ အဆို့ကိုႏုိငးေလာံ၈ 

ဖိလိပၸိ ဿ့ှ-၁ ကိုယးအမႈအရာကိုသာ မ႐ႈမမြတးဘဲ၇ သူအမႈအရာကုိ အခ္ငး့ခ္ငး့ ႐ႈမြတးၾကေလာံ၈ 

ှေယာ ှ့၆-ှွ ကုိယးအ်ပစးတုိ႕ကုိ ေဘား်ပေတာငး့ပနးလြ္ငး၇ ငါတို႕အ်ပစးမ္ာ့ကုိလႊတး၊ ဒုစ႐ိုကးရြိသမြ္ႏြငးံ ကငး့စငးေစ်ခငး့ 
ငြါ ဘုရာ့သခငးသညး သစၥာတရာ့ႏြငးံ။၇ ေ်ဖာငးံမတး်ခငး့တရာ့ႏြငးံ။ ်ပညးံစုဵေတားမူ၌၈ ဒုစရိုကးကို မ်ပဳ်ပီဟု ငါတို႕ 
သညးဆိုလြ္ငး၇ ဘုရာ့သခငးကို မုသာအ်ပစးတငးၾက၌၈ ႏႈတးကပတးေတားလညး့ ငါတို႕၉မရြိ၈ 

ှ-ှ၁ 



   

 

(ခ)၈ စဤး့စာ့ရနး အေရ့ၾကီ့သညးံ အခ္ကးမ္ာ့ -  

ှ) တာဝနးရြိ်ခငး့ - ခရစးယာနးအမ္ာ့စုသညး ဘုရာ့သခငးႏြငးံ သူတို႔စပးၾကာ့ ်ပသနာသညး ေ်ဖရြငး့ရနး လိုအပးသညးံအရာမ္ာ့ 
ကို ဘုရာ့သခငးက သူတုိ႔ကုိ ဆုဵ့်ဖတးေစသညးဟု အေၾကာငး့်ပခ္ကး ေပ့တတးၾကသညး၈ ထိုအရာသညး မြာ့ယျငး့သညး၈ 
ကၽျနးေတားသညး ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးခ္ရနး တာဝနးရြိေသာသူ မဟုတးပါ၈ သနး႔ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတားသာလြ္ငး ထိုဆုဵ့်ဖတးခ္ကး ခ္ 
ေသာသူ်ဖစးသညး၈ မိဘႏြငးံကေလ့ ဆကးဆဵေရ့တျငး မိဘ၌တာဝနးသညး ်ပသာနာ၌ သေဘာသဘာဝကို ကေလ့အာ့ ရြငး့ 
်ပရနး ်ဖစးသညး၈ ကေလ့၌ တာဝနးဝတၱရာ့မြာ ဂ႐ုစိုကးစျာ နာ့ေထာငး်ခငး့်ဖငးံ တုနး႔်ပနးရနး်ဖစးသညး၈ 
 

ဿ) ကျလဲျမဲႈမ္ာ့ - ၾကငးစဤီ့ ဇနီ့ေမာငးႏြဵမ္ာ့တျငး မၾကာခဏ ကျဲ် ပာ့်ခာ့နာ့ေသာ ထငး်မငးခ္ကးမ္ာ့ရြိသညး၈ သူတို႔၌ ဆကးဆဵ 
ေရ့ကို ပ္ဳိ့ေထာငးေပ့လုိိကးသညးႏြငးံအမြ္ ထိုကျဲ် ပာ့်ခာ့နာ့မႈမ္ာ့သညး အမ္ာ့ၾကီ့ ေလ္ာံနညး့သျာ့လိမးံမညးဟု ေမြ္ားလငးံပါ 
သညး၈ တစးခ္ဳိ႕သူမ္ာ့အတျကး ထငး်မငးခ္ကး ကျဲ် ပာ့မႈသညး ေသသညးအထိ ဆကးလကးတညးရြိလိမးံမညး၈ ထိုအရာသညး အ 
ဆငးေ်ပပါသညး၈ ကၽျနးေတားတို႔ တစးဤီ့စီတုိငး့သညး ထူ်ခာ့ေသာ ကိုယးရညးကိုယးေသျ့်ဖငးံ ဖနးဆငး့ထာ့်ခငး့်ဖစး်ပီ့၇ အ်ခာ့ 
သူမ္ာ့၌ တူညီသညးံစ႐ုိကးမ္ာ့ကို ကၽျနးေတားတို႔ ေလ့စာ့သငးံသညး၈ ကၽျနးေတားထငး်မငးသကဲံသို႔ လူတိုငး့ကို ေတျ႔ေစခ္ငးပါ 
သလာ့၈ ကၽျႏုးပး၌ ရညးမြနး့ခ္ကးမြာ အ်ခာ့သူမ္ာ့ႏြငးံ ညီညျတး်ခငး့(မိတးသဟာယဖျ႔ဲ်ခငး့) ်ဖစးသငးံသညး၈ လူတိုငး့ကို ကၽျနုးပး 
၌ အ်မငးမ္ာ့ကို စျကဲိုငးရနး ဖိအာ့ေပ့်ခငး့ မ်ဖစးေစသငးံပါ၈ ကၽျႏုးပး၌ အိမးေထာငးဖကး၇ ကေလ့မ္ာ့အ်ပငး၇ အ်ခာ့သူေတျ 
အတျကးလညး့ ထုိအရာသညး မြနးကနးသညး၈ မိမိကိုယးကို ေမ့ရမညးမြာ - ကၽျႏုးပး၌ အိမးေထာငးဖကး၌ (သို႔မဟုတး မိတးေဆျ 
၌) အ်ပဳအမူ၇ သို႔မဟုတး အ်မငးမ္ာ့ကို ကၽျႏုးပးအာ့ စိတးအေႏြာငးံအယြကး ေပ့ပါသလာ့၈ အဘယးေၾကာငးံဆိုေသား ဣအ 
ရာသညး “ကၽျနးေတား” လုပးသညးံအရာလာ့ သို႔မဟုတး ကၽျႏုးပးအ်မငးသညး သူ႔ကို မေက္နပး(အ်ပစး) ေစပါဟု ေ်ပာပါသလာ့၈ 
အကယး၊ ကၽျနးေတားသညး အ်ခာ့သူ၌ ယုဵၾကညးခ္ကးမ္ာ့ သုိ႔မဟုတး အ်ပဳအမူမ္ာ့ေၾကာငးံ စတိးအေႏြာငးံအယြကး်ဖစး်ခငး့ 
်ဖစးေသားလညး့ ဘုရာ့သခငးသညး ။ကို အ်ပစး်ဖစးသညးဟု မေ်ပာလြ္ငး၇ ကၽျႏုးပး၌ ႏြလုဵ့သာ့ကို စစးေဆ့ရနး လိုအပး 
ေကာငး့ လိုအပးလိမးံမညး၈ ကၽျနးေတားသညး ေဝဖနးပုိငး့်ခာ့တတးသညးလညး့ ်ဖစးႏိုငးသညး၈ ဘုရာ့သခငးသညး ကၽျႏုးပးအသကး 
တာကို ေ်ပာငး့လဲေစလိုေသာ အရာကို ်ပသရနး ၾကိဳ့စာ့ေန်ခငး့ ်ဖစးႏုိငးသညး၈ ကျဲ် ပာ့သညးံ ထငး်မငးခ္ကးမ္ာ့ကို ကိုငးေဆာငး 
ထာ့ေသားလညး့ အ်ပနးအလြနး ေလ့စာ့မႈႏြငးံ မိတးသဟာယဖျဲ႔်ခငး့မြာ ပုဵမြနး်ဖစးသညး၈ 
 

၀) ၾကီ့ထျာ့မႈ - ကၽျနးေတားသညး တာဝနးသိတတးမႈ်ဖငးံ မေ်ဖရြငး့ႏုိငးေသာ ်ပသာနာမ္ာ့ မရြိ်ခငး့သညး ယခု ကၽျနးေတား လုပး 
ေဆာငးေနသမြ္ ဘုရာ့သခငးကို ေက္နပးေစသညးဟု ဆိုလို်ခငး့မဟုတးပါ၈ ၾကီ့ထျာမႈ၌ အယူအဆသညး မညးသညးံအရာကို 
ဆိုလိုပါသနညး့၈ ကၽျနးေတားတို႔သညး တစးစုဵတစးခု “မြ” တစးစုဵတစးခု “ထဵမြ”  
ၾကီ့ထျာ့သညး၈ ကၽျနးေတားတို႔သညး ႐ုပးပုိငး့ဆိုငးရာ ၾကီ့ထျာ့လာသညးႏြငးံ 
အမြ္ ကၽျႏုးပးတို႔သညး အာ့နညး့ေသာ အဆငးံမြ ႐ုပးပိုငး့ဆုိငးရာ စျမး့ေဆာငး 
ႏုိငးမႈ အဆငးံသို႔ တို့တကးလာသညး၈ ထိုနညး့။၇ ဝိညာဤးေရ့ရာ ၾကီ့ထျာ့ 
်ခငး့မြ၇ ဘုရာ့သခငးကို အာ့ကိုိ့အာ့ထာ့ႏုိငးသညးံ အဆငးံသို႔ တကးလြမး့ေန 
ၾကသညး၈ 
 

ဝိညာဤးေရ့ရာ ချနးအာ့သညး ကၽျနးေတားလုပးႏုိငးသညးံအရာ မဟုတးဘဲ၇ ကၽျႏုးပးအာ့်ဖငးံ ဘုရာ့သခငး ်ပဳလုပးႏိုငးသညးံ အရာ 
မ္ာ့ကို နာ့လညးရနး လိုအပးသညး၈ ကၽျႏုးပး၌ အသကးတာကို ဘုရာ့သခငး အသုဵ့်ပဳ်ခငး့မြ တာ့ဆီ့သညးံ တစးခုတညး့ေသာ 
အရာမြာ အ်ပစးဝနးခဵ်ခငး့ မရြိ်ခငး့ (ဘုရာ့သခငး မႏြစးသကးေသာအရာ) သူသညး ကၽျႏုးပးကို တာဝနးရြိေစခ္ငးသညး၈ ၾကီ့ထျာ့ 
်ခငး့ဟူေသာ ေဝါဟာရသညး ယေန႔ ကၽျႏုးပးအသကးတာတျငး ဘုရာ့သခငး မႏြစးသကးေသာ အရာမ္ာ့မြ “ၾကီ့ထျာ့ရနး” လို 
အပးခ္ကးကုိ အသုဵ့်ပဳ်ခငး့်ဖစးသညး၈ သူမႏြစးသကးေသာ အရာမ္ာ့အတျကး ကၽျႏုးပးကို တာဝနးမေပ့ခဲံပါ၈ အမြနးမြာ သူေ်ပာငး့ 
လဲခ္ငးေသာ အရာကို ကၽျနးေတားကိုယးတုိငးပငး မသိခဲံပါ၈ ကၽျနးေတားသညး ဝိညာဤးေရ့ရာတျငး ၾကီ့ထျာ့လာလြ္ငး သူ၌ အသဵ 
ကို ၾကာ့ရ်ခငး့၉ ပို၊တို့ပျာ့လာမညး၈ သူသညး ကၽျႏုးပးကို ေအားသဵမပါဘဲ တို့တို့ေလ့်ဖငးံ ေ်ပာေသာအသဵကို ၾကာ့ႏုိငးရနး 
သငးယူဖို႔ ဘုရာ့သခငး အလိုရြိသညး၈ 

ဣအသကးအရျယးတျငး သငးံေလ္ားေသာ ၾကီ့ထျာ့မႈဤပမာကို စဤး့စာ့ပါ၈ ကၽျနးေတားံသာ့ ၃လသာ့ အရျယးသညး သူ၌အႏြီ့ 
ညစးေပေနသညး၈ ကၽျနးေတားလနး႔သျာ့မလာ့၈ ကၽျနးေတားသူ႔ကို ဆူရမလာ့ သို႔မဟုတး ငါ႐ုိကးရမလာ့၈ ကေလ့သညး သူ႔ အ 
ႏြီ့ ဖ္ကးဆီ့လိုကးသညးကို ကၽျနးေတား ႏြစးသကးပါသလာ့၈ ႏြစးသကးမညး မဟုတးပါ၈ သူနာ့မလညးေသ့သညးကို ကၽျနးေတား 

ှ-ှှ 

ၾကီ့ထျာ့်ခငးး 



   

 

သိသညး၈ သို႔ေသား အသကး၃ႏြစး အရျယးတျငး ်ပဳလုပးပါက ကျဲ် ပာ့်ခာ့နာ့မႈ ရြိပါလိမံးမညး၈ သနး႔ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတားသညး 
ကၽျႏုးပးကို ေလံက္ငးံေပ့သညးံအခါ ထိုနညး့တူ်ဖစး၊ သူသညး ကၽျနးေတားတို႔ထကး ပို၊စိတးရြညး၇ ႏူ့ညဵံသိမးေမျ႔သညး၈ 
 

တဖနး ကၽျနးေတားသတိရရမညးံ အခ္ကးတစးခုမြ သနး႔ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတား တစးပါ့တညး့သာလြ္ငး သူမႏြစးသကးေသာ အရာ 
ကို ဆုဵ့်ဖတးႏုိငးေသာသူ်ဖစးသညး၈ ထိုဆုဵ့်ဖတးခ္ကးခ္ရနး ကၽျႏုးပးကုိ မေစာငးံဆိုငး့ပါ၈ သငးံကေလ့ႏြငးံ လိုကးဖကးညီစျာ ေနထုိငး 
မညးံ စညး့မ္ဤး့စညး့ကမး့မ္ာ့ကို သငးံကေလ့မြ ေ်ပာ်ပရနး သငးေမြ္ားလငးံပါသလာ့၈ ထိုသုိ႔် ဖစးလြ္ငး ရယးခ္ငးစရာ ်ဖစးပါလိမးံ 
မညး၈ ထိုနညး့။ သနး႔ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတားသညး ကၽျနးေတား လကးခဵႏုိငးေသာ အရာကုိ ကၽျႏုးပးအာ့ ေ်ပာ်ပလိမးံမညး၈ 
 

၀၈ အနာဂတးႏြငးံ ဆကးစပးေသာ ကိစၥမ္ာ့၈ ဘုရာ့သခငးသညး အတိတး သုိ႔မဟုတး အနာဂတးက ကၽျႏုးပးကုိ မေလ့လဵေစခ္ငးပါ၈  
 

   (က) အနာဂတးကို စိတးပူရနး ေကာငး့ေသားလညး့ စိတးပူပနး့်ခငး့သညး စုိ့ရိမးပူပနး့မႈ ်ဖစးလာႏုိငး်ပီ့ စိတးေသာက  ဖစးသျ   
   ငးသညး၈ ကၽျနးေတားသညး ဘုရာ့သခငး၌ ဂ႐ုစုိကးမႈကို မယုဵၾကညးရနး၊ ထိုစိတးခဵစာ့မႈကို အေၾကာငး့်ပခ္ကး မ်ဖစးေစ 
ရနး သတိ်ပဳဖုိ႔ လိုအပးသညး၈ 

 

              စိတးပူပနး်ခငး့      စုိ့ရိမးပူပနးမႈ   စိတးေသာက  ထိပးလနး႔်ခငး့ 

(ခ)၈ စိတးပူပနးမႈရြိ်ခငး့ (ပညာရြိ်ခငး့၇ သမၼာသတိရြိ်ခငး့) ႏြငးံ ်ပငးဆငး်ခငး့ႏြငးံ အနာဂတးအတျကး ၾကိဳတငး်ပငးဆငး်ခငး့သညး 
ေကာငး့သညး၈ ယဵုၾကညးသူမ္ာ့၌ ေကာငး့က္ဳိ့အတျကး ရြငးေပါလု၌ “စုိ့ရိမးပူပနးမႈ”သညး မြနးကနးခံဲသညး၈  

 

 

 

 

(ဂ)၈ သုိ႔ေသား အနာဂတးအတျကး “စိတးမပူ”ရနး ကၽျႏုးပးကုိ ေ်ပာထာ့သညး၈ ကၽျနးေတားသညး ညျနးၾကာ့ခ္ကးတစးခုကုိ “အ 
ၾကဵ်ပဳခ္ကး”အ်ဖစး မမြတးသငးံပါ၈ အနာဂတးႏြငးံ ပတးသကးး၊ စုိ့ရိမး်ခငး့ႏြငးံ ပူပနး်ခငး့သညး ဘုရာ့သခငးအာ့ ယဵုၾကညး 
    စာ့လုိစိတး မရြိ်ခငး့၌ သကးေသသာဓက ်ဖစးႏိုငး်ပီ့၇ အ်ပစးက္ဳ့လျနး်ခငး့လ    ်ဖစးႏိုငးသညး၈ 

 

 

 

 

 
 

(ဃ)။    န ပ ၏ လ  အပ     မ         ရ  သ   ၏ သ   ရ              မတ   ဖ    ရ      မႈတ  ႔     ရတ        သ  ။ 

 

 

 

  

 

ဿေကာ ှှ့ဿ၅-ဿ၆(ရြငးေပါလုက) ထိုမြတပါ့ အသငး့ေတားအေပါငး့တုိ႕ကို စို့ရိမးေသာစိတးႏြငးံ ၾကညးံ႐ႈ်ပဳစု၊ ေန႕တိုငး့ 
အစဤးေႏြာငးံရြကး်ခငး့ကုိ ငါခဵရ၌၈ ငါမႏျမး့ရိဘဲ အဘယးသူႏျမး့ရိသနညး့၈ ငါသညး စိတးမပူပနးဘဲ အဘယးသူ ေဖာကး 
်ပနးသနညး့၈ 

သုတၱဵ ှွ့၂ အသီ့သီ့ေသာအခ္ိနး၉ သိမး့ယူေသာသူသညး ပညာရြိေသာသာ့်ဖစး၌၈ စပါ့ရိတးရာကာလ၉ အိပးတတး 
ေသာသူမူကာ့၇ အရြကးချတဲတးေသာ သာ့်ဖစး၌၈ 

မႆဲ ၃့၀ှ-၀၁ (ထို႕ေၾကာငးံ အဘယးသုိ႕႔ စာ့ေသာကးရအဵံနညး့၇ အဘယးသုိ႕႔ ဝတးရအဵံနညး့ဟူ၊ မစုိ့ရိမးၾကႏြငံး၈ ထို 
အရာမ္ာ့ကုိ သာသနာပလူတို႕သညး ရြာေဖျတတးၾက၌၈ ထိုအရာမ္ာ့ကို သငးတို႕သညး အသုဵ့လိုေၾကာငး့ကို ေကာငး့ 
ကငးဘုဵ၉ ရြိေတားမူေသာ သငးတို႕အဘသညး သိေတားမူ၌၈ ဘုရာ့သခငး၌ ႏိုငးငဵေတားႏြငးံ ေ်ဖာငးံမတး်ခငး့ တရာ့ 
ေတားကို ေရြဤီ့စျာ ရြာၾကေလာံ၈ ေနာကးမြ ထုိအရာမ္ာ့ကုိ ထပး၊ေပ့ေတားမူလတဵံ၈ ထိုေၾကာငးံ နကး်ဖနးအဘုိ႔ မ 
စုိ့ရိမးၾကႏြငးံ၈ နကး်ဖနးေန႕သညး မိမိအဘိးု ႔ စို့ရိမးလိမံးမညး၈ ယခုေန၉ရြိေသာ မေကာငး့မသငးံေသာအရာသညး ယခု 
ေနဘုိ႕ေလာကးေပ၌၈ 

ဖိလိပၸိ ၁့၃ အဘယးအမႈကုိမြ္ စို့ရိမး်ခငး့မရြိဘဲ … 
 

ဖိလႅိ ၁့၆-၇ အဘယးအမႈကိုမြ္ စို့ရိမး်ခငး့မရြိဘဲ အရာရာ၉ ေက့္ဇူ့ေတားကုိ ခ္ီ့မျမး့်ခငး့ႏြငးံတကျ ဆုေတာငး့ပဌနာ ်ပဳ 
ေသာအာ့်ဖငးံ၇ သငးတို ႔ ေတာငး့ပနးလိုေသာ အရာမ္ာ့တုိ႔႔ကို ဘုရာ့သခငးအာ့ ၾကာ့ေလြ္ာကးၾကေလာံ၈ ထိုသုိ႕်ပဳလြ္ငး 
အဘယးသူမြ္ ၾကဵ၊မမြီႏိုငးေသာ ဘုရာ့သခငး၌ ်ငိမးသကး်ခငး့သညး ေယ႐ႈခရစးအာ့်ဖငးံ သငးတို ႔၏ စိတးႏြလုဵ့တို႕ကုိ 
ေစာငးံမလိမးံမညး။ 

ှေပ ၂့၆-၇ ထို႕ေၾကာငးံ၇ ကာလအခ္ိနးတနးလြ္ငး၇ ဘုရာ့သခငးသညး သငးတို႕ကို ခ္ီ့ေ်မာကးေတားမူမညးအေၾကာငး့၇ တနး 
ခို့ၾကီ့ေသာ လကးေတားေအာကး၉ ကုိယးံကုိကုိယး ႏြိမးံခ္ၾကေလာံ၈ သငးတို႕ကို သတိိႏြငးံ ၾကညးံ႐ႈေတားမူေသာေၾကာငးံ၇ 
သငးတုိ ႔၌ စို့ရိမး်ခငး့အမႈ ရြိသမြ္တုိကုိ ကုိယးေတား၉ အပးႏြဵၾကေလာံ၈  

ှ-ှှ 



   

 

( )၈ သူသညး “ဤီ့ေဆာငး”ရနး အ်မဲေသျ့ေဆာငးေသားလညး့ ကၽျနးေတားသညး သူ႔ “ေနာကးရနး”ေ်ပာထာ့သညး၈ 
အနာဂတးအတျကး ကၽျႏုးပး၌ အစီအစဤးမ္ာ့တျငး သူ႔ကုိ နီ့ကပးစျာ ပါဝငးချငးံ်ပဳရနး ကၽျႏုးပးကုိ အလုိရြိသညး၈ 

 

 

 

 

 

 

သုတၱဵ ၀့၂-၃ ထာဝရဘုရာ့ကို စိတးႏြုလုဵ့အၾကျငး့မဲံ ကို့စာ့ေလာံ၈ ကုိယးဤာဏးကုိ အမြီမ်ပဳႏြငးံ၈ သျာ့ေလရာ၉ ထာဝရ 
ဘုရာ့ကုိ မ္ကးေမြာကး်ပဳေလာံ၈ သို႕်ပဳလြ္ငး သငး၌လမး့ခရီ့ကို ပဲံ်ပငးေတားမူမညး၈ 

လုကာ ၆့ဿ၀-ဿ၁ ထိုမြတပါ့၇ လူအေပါငး့တုိ႕အာ့ မိနးေတားမူသညးကာ့၇ ငါ၉ ဆညး့ကပးလိုေသာသူ်ဖစးလြ္ငး ကိုယးကုိ 
ကိုယး ်ငငး့ပယးရမညး၈ ကိုယးလကးဝါ့ကပးတိုငးကို ေနတုိငး့ထမး့၊ ငါေနာကးသို႕ လုိကးရမညး၈ 

ယာကုတး ၁့ှ၀-ှ၄ (ယေနနကး်ဖနး ဣမညးေသာ်မိဳ႕သုိ႕ သျာ့ၾကကုနးအဵံ၈ ထို်မိဳ႕၉ တႏြစးပတးလုဵ့ေန၊ ကုနးသျယးသ်ဖငးံ 
အ်မတးရေအာငး ်ပဳၾကကုနးအဵံဟု ဆိုတတးေသာသူတုိ႕၇ နာ့ေထာငးၾကေလာံ၈ နကး်ဖနးေန၉ အဘယးသို႕ ်ဖစးမညးကုိ 
သငးတို႔မသိၾက၈ …ထာဝရဘုရာ့သညး အလုိေတားရြိ၊၇ ငါတို႕သညးလညး့ အသကးရြငးလြ္ငး၇ ဣသုိ႕်ပဳၾကကုနးအဵံ၇ ထိုသုိ႕ 
်ပဳၾကကုနးအဵံဟု သငးတို႕ ဆိုသငးံရာ်ဖစး၌၈ 

 

ှ-ှှ 



   

 

 
 ှ-ှှ ေန႕စဤးအသကးတာ၉ ဘုရာ့သခငးႏြငးံအတူ မိတးသဟာယဖျ႕ဲ်ခငး့(သုိ႕မဟုတး မဖျ႕ဲ်ခငး့) 

ခရစးယာနး 

ဝိညာဤး 

စိတး 
  ၶာ 

ဝိညာဤး 
ေတား 

မယဵုၾကညးသူ 

ေမျ့ 
ဖျာ့ 
်ခငး့ 

  ၶာ 
ေသ 
်ခငး့ 

 

ဝိညာဤး 
ေတား 

 

ယဵုၾကညးသူသညး အ်ပစးရြိေသာ 
လူသေဘာသဘာဝ၌ ခ္ညးေႏြာငး်ခငး့ 

မခဵရေတာံပါ 

“ပဵုမြနးခရစးယာနး အသကးတာ” သနးရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတားႏြငးံ 
မိတးသဟာယဖျဲ်ခငး့၉ တညးေနသညးအတုိငး့၇ သူသညး သူ၌အ 
သီ့ကုိ သီ့သညး (ထာဝရႏြငး ံဆုေပ့ႏိုငးသညး) 

ဒါဝိတးမငး့ၾကီ့သညး ၆လတာကာလပတးလဵု့ မိတးသဟာယမဖျဲ ႔ 
်ခငး့ အသကးတာအတျကး ဤပမာအေကာငး့ဆဵု့ ်ဖစးသညး၈ (၂ဓမၼ 
ှှ့၁-၅၊ ှဿ့၁-၁၄) 

သနးရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတားႏြငးံ မိတးသဟာယမဖျဲ် ခငး့်ဖငး 
အသကးရြငးသညးံအတုိငး့ ယာယီႏြငးံ ဆုလကးေဆာငး မ်ဖစး 
ႏိုငးသညး ံအသီ့မ္ာ့ကိုသာ ကၽျနးေတားသီ့မညး 

သနး ႔ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတားသညး ပါရြိသညး - သုေိသား ဣယုဵၾကညးသ ူ
အသကးတာအာ့်ဖငး သူ၌အသီ့ သီ့ေစရနး အေႏြာကးအယြကးရြိသညး  

ဣယုဵၾကညးသူ၌ အသကးတာကုိ အ်ပစးႏြငးံ်ပညးံေသာ လူသေဘာသဘာဝက စုိ့မုိ့သညး  

အ်ပစးႏြငးံ်ပညးံေသာ လူသေဘာသဘာဝသညး “်ပညးံစုဵေသာ” ထာဝရအသီ့ မသီ့ႏိုငးပါ 

သနး ႔ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတားသာလြ္ငး “်ပညးံစဵုေသာ” ထာဝရအသီ့ သီ့ႏုိငးသညး 

ဆုလကးေဆာငးႏြငးံ 
ဆုလကးေဆာငးမ္ာ့ 
ဆဵု့ရႈဵ့်ခငး့အတျကး 

ခရစးေတား၌ 
တရာ့စီရငး်ခငး့ 

၁-၁၂ 

၁ 

၂ 

၃ 

၄ 

၅ 
၆ 

၇ 

၈ 



   

 

ေန႔စဤးအသကးတာ၉ ဘုရာ့သခငးႏြငးံအတူ မိတးသဟာယဖျဲ႔် ခငး့(သုိ႔မဟုတး မဖျဲ႔်ခငး ) 

ဣသငးခနး့စာတျငး ယခငးၾကညးံခဲံ်ပီ့ေသာ အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကို ်ပနးလညး်ခဳဵငဵုသုဵ့သပး်ခငး့်ဖစးသညး၈ ဣသငးခနး့စာသညး 
ကၽျႏုးပး၌ ်ပိဳငးဘကး်ဖစးသာ သေဘာသဘာဝ ႏြစးခုႏြငးံ အဆကးမ်ပတး အ်ပနးအလြနး ဆကးသျယးမႈကို နာ့လညးရနးႏြငးံ ဘု 
ရာ့သခငးႏြငးံ ကၽျႏုးပး၌ ေန႔စဤးတညး်မဲေသာ ဆကးဆဵေရ့ကို မညးသုိ႔ အက္ဳိ့သကးေရာကးသညးကို နာ့လညးရနး ကူညီေပ့ 
လိမးံမညး 

                       ကယးတငး်ခငး့ ရရြိ်ပီေနာကး ယုဵၾကညးသူ အသစးအတျကး လမး့ႏြစးခုရြိသညး၈ ဣလမး့ 
ႏြစးခုစလုဵ့သညး ယုဵၾကညးသူမ္ာ့ကို ကုိယးစာ့်ပဳသညးကို သတိ်ပဳပါ၈  

                       ှ၈ လိုငး့တစးခုသညး အထကးသို႔တကး၊ “ဝိညာဤးေရ့ရာ ကတိထာ့ရာ်ပညးသို႔ ”တ 
 ဖညး့်ဖညး့ တကးသျာ့သညး၈ ဣအထကးလမး့သညး ဘုရာ့သခငးကို မိမိ၌ သခငးအ်ဖစး ႐ႈ်မငးသူ၇ သူ၌ အသကးတာကို ၾကီ့ 
ၾကပးကျပးကဲေသာ ယုဵၾကညးသူကို ကိုယးစာ့်ပဳသညး၈ 

 

ဿ၈ နိမးံေသာလမး့သညး “ဝိညာဤးေရ့ရာ သဲကႏာၱရသို႔” ဤီ့ေဆာငးလမး့်ပသညး၈ ဣနိမးံေသာလမး့သညး ခရစးေတား၌ သခငး 
်ဖစး်ခငး့ကို မသိဘဲ ေရျ့ခ္ယး်ခငး့အာ့်ဖငးံ သူ၌အသကးတာကို အသိအမြတးမ်ပဳ၊ ်ငငး့ဆနးေသာ ယုဵၾကညးသူကို ကိုယးစာ  
်ပဳသညး၈ 
 

  ှ ကယးတငး်ခငး့ မရရြိမြီ ကၽျနးေတားသညး မယုဵၾကညးသူတစးဤီ့်ဖစး်ပီ့ အ်ပစးရြိေသာ လူ႔သေဘာ သဘာဝ 

က  ခညးေႏြာငးထာ့သညး (အေမြာငးဖုဵ့ေနေသာ သစးပငး၌ ပတးပတးလညးတျငး ကျငး့ဆငး့်ဖငးံ ရစးပတး 
ထာ့သညးကို ကိုယးစာ့်ပဳသညး)၈ 

 

 ဿ  လကးဝါ့ကပးတုိငးတျငး ကၽျႏုးပး၌အ်ပစး “အ်ပစး၌အခ”မြ လျတးေ်မာကးခဲသညး (အေမြာငးဖုဵ့ေနေသာ 

သစးပငးပတးလညးတျငး “က္ဳိ့်ပတးေနေသာ ကျငး့ဆကးကို” ကိုယးစာ့်ပဳသညး)၈ ဣအသကးတာ ကာ 
လတစးေလြ္ာကးတျငး လကးဝါ့ကပးတုိငးမြ ေသ်ခငး့ထိတုိငးေအာငး ကၽျႏုးပးသညး အ်ပစး၌ “တနးခုိ့”မြ 
လျတးေ်မာကးပါလိမးံမညး၈        ယ   သ    သ   အ   အ ပ  ၏ “မ    မ    ”မ     န ပ     လ တ  
  မ     မ  ။  

 

ကယးတငး်ခငး့ ရရြိခ္ိနး၉ ကၽျနးေတားသညး အ်ပစးသာ့ လူ႔သေဘာသဘာဝမြ လျတးေ်မာကး်ပီ့၇ ယုဵၾကညးသူ၌ အထဲ၉ က္ိနး  
ဝပးေသာ သနး႔ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတားသညး ထိုအခ္ိနးမြစ၊ ကၽျႏုးပးအထဲတျငး စတငးက္ိနး့ဝပးသညး၈ ကၽျနးေတားသညး  ရစး 
ယ နးအသကးတာကို စတငး်ပီ့၇ သနး႔ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတားႏြငးံ မိတးသဟာယဖျ႔ဲ်ပီ့၇ လမး့နြစး  ထဲက တစးခုကို ေရျ့လိုကး 
သညး၈ (#၁ သို႔မဟုတး #၂/၃)။ 
 

ယဵုၾကညးသူသညး အ်ပစးရြိေသာ လူ႔သေဘာသဘာဝႏြငးံ အခ္ဳပးေႏြာငးမြ လျတးေ်မာကးေသားလညး့ အ်ပစးတရာ့၌ သေဘာ 
သဘာဝသညး ကုနးဆဵု့်ခငး့မရြိဘဲ ခႏၶာကုိယးေသ်ခငး့ မေရာကးမြီကာလအထိ ကၽျႏုးပး၌ အထဲ၉ ဆကးလကးတညးရြိမညးကုိ 
သတိ်ပဳရနးမြာ အေရ့ၾကီ့လ သညး၈ ထိုအခ္ိနးတျငး ကၽျနးေတားသညး အ်ပစး၌ သေဘာသဘာဝ “မ္ကးေမြာကး”မြ လျတးေ်မာကး 
သ   မညး်ဖစးသညး၈ 
 

   ၀ ယုဵၾကညး်ခငး့ႏြငးံအညီ ကၽျနးေတားသညး ဝိညာဤးေရ့ရာ လူမ္ဳိ့အ်ဖစး ေမျ့ဖျာ့ခဲံ်ပီ့ သနး႔ရြငး့ေသာ ဝိ 

ညာဤးေတားအာ့်ဖငးံ ဘုရာ့သခငး၌ ်မငးံ်မတးေသာ သေဘာသဘာဝကို ရရြိခဲံသညး၈ အ်ပစးသညး ရြိေန 
ေသာ  လညး့ အ်ပစး၌ သေဘာသဘာဝမြ ကၽျနးေတားသညး ခ္ညးေႏြာငး်ခငး့ မခဵရေတာံပါ၈ ရြငးေပါလု 
ေရ့သာ့ 

                       ခဲံသညးမြာ - ငါတုိ႔၌ လူေဟာငး့သညး ထုိသခငးႏြငးံအတူ လကးဝါ့ကပးတိုငးမြ အေသသတး်ခငး့ခဵ်ပီ့ …အ်ပစးတရာ့၌ အေစကုိ 
မခဵေစ်ခငး့ငြါ … ေသေသာသူသညး အ်ပစးတရာ့၌လကးမြ လျတးလ္ကးရြိ၌၈ (ေရာမ ၃့၃-၄)၈ 

 

၁-၁၂ 



   

 

မယုဵၾကညးသူသညး အ်ပစး်ပဳတတးေသာ သေဘာသဘာဝအာ့်ဖငးံ ကၽျမး့က္ငးပုိငးႏုိငးစျာ လႊမး့မို့်ခငး့ ခဵခဲံရ်ပီ့ မ်ပစးရြိသညးံ အ 
သီ့ကုိသာ သီ့ပျငးံႏုိငးသညး၈ သုိ႔ေသား ယုဵၾကညးသူသညး အ်ပစးတရာ့၌ သေဘာသဘာဝကို ေရျ့ခ္ယးမႈ်ဖငးံသာ 
လႊမး့မို့ သညး၈ 

  ၁ အနိမးံပိုငး့ရြိ လြညးံလညးပုိငး့သညး ပဵုမြနးမဟုတးေသာ ခရစးယာနး 

အသကးတာကို ကိုယးစာ့်ပဳသညး၈ ဝိညာဤးေရ့ရာ လမး့ညျနးမႈ 
ႏြငးံ သနး႔ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတားကုိ မညးသုိ႔ လုိကးနာရမညးကုိ 
ညႊနးၾကာ့ေပ့်ခငး့ မရြိပါက၇ ယုဵၾကညးသူမ္ာ့သညး သနး႔ရြငး့ 
ေသာ ဝိညာဤးေတား၌ ဤီ့ေဆာငးမႈကို လိုကးေလြ္ာကးမညးံအစာ့၇  

အ်ခာ့ ယုဵၾကညးသူမ္ာ့ ေနာကးလိုကး်ခငး့်ဖငးံ သူတို႔၌ အ်ပဳအမူကို ပုဵေဖားၾကသညး၈ ပုဵမြနးရလဒးအေန်ဖငးံ ယုဵၾကညးသူသညး 
တိက္  သာ အခ္ိနးတျငး သနး႔ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတား၌ ဤီ့ေဆာငးမႈကို လ္စးလ္ဴ႐ႈ်ခငး့ သုိ႔မဟုတး ေလြ္ာံခ္်ခငး့်ဖစး၊ ရျယး 
တူမ္ာ့၌ ဤပမာကို လိုကးေလြ္ာကးရနး ေရျ့ခ္ယးၾကသညး၈ 
 

ဝိညာဤးေရ့ရာ ်ငငး့ပါယး်ခငး့ သို႔မဟုတး တမငးတကာ မနာခဵမႈ၌ ရလဒးအေ်ဖမြာ - ကၽျနးေတားသညး သနး႔ရြငး့ေသာ ဝိညာဤး 
ေတားကို ကၽျႏုးပး၌ အသကးတာကို စီမဵချငးံ မေပ့လိုပါက “သဲကႏာၱရ” ေတျ႔ၾကဳဵေနရမညး၈ အ်ပစးတရာ့၌ သေဘာသဘာဝကုိ 
ဆျေဲဆာငးႏုိငး်ခငး့အေပ၍ မ  သ   အခါမြ္ ေအာငးပျခဲဵႏိုငးမညး မဟုတးပါ၈ 
 

ဣကဲံသို႔ေသာ ယုဵၾကညးသူမ္ာ့သညး ဘုရာ့သခငးအာ့ သူတို႔၌ သခငး   သ  ႔မဟုတးဘဲ သူတို႔၌ “အငယးတနး အ ဖား”အ်ဖစး 
်မငးၾကသညး၈ “သူတို႔ မရငးဆုိငးႏုိငးသညးံ အရ သညး အ်မဲတမး့ရြိေန်ပီ့၇ သူတို႔ကို ထိုအေ်ခအေနမ္ာ့မြ ကယးႏႈတးရနး လိုအပး 
သညးဟု” သူတို႔ ဆဵု့်ဖတးတတးၾကသညး၈ သူတို႔သညး မိမိတို႔၌ ပနး့တုိငးမ္ာ့နြငးံ ရညးမြနး့ခ္ကးမ္ာ့ကို ဘုရာ့သခငး၌ ပနး့တုိငး 
မ္ာ့ထကး သာလျနးေကာငး့မျနးသညးဟု သူတို႔ထငး်မငးၾကသညး၈ သူတို႔သညး ဘုရာ့သခငး၌ အၾကဵအစညးေတားႏြငးံ ကိုကးညီ 
ေစမညးံအစာ့ သူတုိ႔၌ အၾကဵအစညးမ္ာ့ႏြငးံ ကိုကးညီေစတတးၾကသညး၈ သူတို႔၌ အသကးတာမ္ာ့သညး “မိမိကုိယးကုိ မြီခုိ 
အာ့ထာ့်ခငး့ သေဘာ” သျငး်ပငးလက၏ဏာမ္ာ့ ်ဖစးသညး၈ (ရြငးဘုရငးေရြာလု ေဖား်ပသညးံအတိုငး့ သငးခနး့စာ ၀-၀ ကို ၾကညးံ 
ပါ)၈ 
 

သနး႔ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတား (သူ၌ မ္ကးေမြာကး်ပဳ်ခငး့သညး လႈိငး့လိုငး့အထကးတျငး အစကးအေ်ပာကးမ္ာ့်ဖငးံ ေဖား်ပထာ့ 
သညး) ယုဵၾကညးသူသ   ခရစးေတားအာ့ သူ၌သခငးႏြငးံ သူ႔အသကးတာ၌ သခငးအ်ဖစး လကးခဵရနး ေသျ့ေဆာငးေပ့သညး၈ 
သနး႔ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတားသညး ဣယုဵၾကညးသူ၌ အသကးတာတျငး အဓိကအငးအာ့မဟုတးပါ၈ အက္ဳိ့ဆကးအေန်ဖငးံ ဘု 
ရာ့သခငး၌ ရညးရျယးေတားမူေသာ အက္ဳိ့်ဖစးထျနး့သညးံ ခရစးယာနးအသကးတာကုိ လကးလႊတးဆဵု့႐ႈဵ့သူ ယုဵၾကညးသူမြတစး 
 ငးံ သူ၌အသီ့ကိုသီ့ရနး လျတးလပးချငးံမရြိပါ၈ 
 

ေအာကးေ်ခရြိ အစိုငးအခဲမ္ဤး့သညး အ်ပစးရြ   သာ သဘာဝတရာ့၌ ၾကီ့စို့မႈကို ကိုယးစာ့်ပဳသညး၈ ဣယုဵၾကညးသူသညး ပဵု 
မြနးအာ့်ဖငးံ ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးခ္ရနး မိမိ၌ နာ့လညးမႈအေပ၍တျငး မြီခိုသညး၈ သခငးေယ႐ႈကို သူ၌ အသကးတာတျငး အုပးစို့သူ အ 
်ဖ   ချငးံမ်ပဳ်ခငး့အာ့်ဖငးံ လူ႔သေဘာသဘာဝကို အုပးစို့ချငးံရြိသညး၈ လူ႔သေဘာသဘာဝကို လကးေအာကးခဵ်ခငး့က ယုဵ ၾကညး 
သူအတျကး ်ပသာနာမ္ာ့ ်ဖစးေစႏိုငး်ပီ့၇ သူသညး (မ္ာ့ေသာအာ့်ဖငးံ အက္ပးအတညး့မ္ာ့မြ) စိတးမေက္နပးမႈႏြငးံ စိတး႐ႈပး 
ေထျ့မႈ ်ဖစးလာ်ပီ့ ေနာကးဆုဵ့တျငး သူ၌ အသကးတာအေပ၍ ခရစးေတားကို သခငးအ်ဖစး အသိအမြတး်ပဳရနး ဆုဵ့်ဖတးခ္ကး ခ္ 
လိမးံမညး၈ 
 

ဣယုဵၾကညးသူမ္ာ့သညး မ္ဳိ့ေစဵၾကဲသူ၌ ပုဵဤပမာ(မႆ ဲ ှ၀ႏြငးံ လုကာ ၅)တျငး အာ႐ဵု်ပနး႔လျငးံ်ခငး့၇ ရငးံက္ကး်ခငး့ မရြိေသာ 
ေၾကာငး   ထာဝရအက္ဳိ့ ်ဖစးထျနး့ေသာ အသီ့မ္ာ့မသီ့်ခငး့အထိ သူတို႔၌ အသကးတာတျငး သူ၌ အချငးံအာဏာကို အသိ 
အမြတး်ပဳ်ပီ့ “တညးေန”ရနး မေရျ့ခ္ယးမြီတုိငးေအာငး ေဖား်ပသညး၈ ကယးတငး်ခငး့သို႔ ေရာကးေသားလညး့ ဆုမ္ာ့အာ့လုဵ့ ဆုဵ့ 
႐ႈဵ့ႏုိငးသညး၈ အၾကငးသူ၌ အလုပးသညး ကၽျမး့ေလာငး၌၈ ထိုသူသညး အ႐ႈဵ့ခဵရလိမးံမညး၈ သို႔ေသားလညး့၇ မီ့ႏြငးံလျတးသကဲံသို႔ 
သူသညး ကယးတငး်ခငး့သို႔ ေရာကးလိမးံမညး (ှေကာ ၀့ှ၂)၈ 
 

ႏြစးေပါငး့မ္ာ့စျာၾကာေသာ “ကႏာၱရ” အေတျ႔အၾကဳဵ၉ ေနထုိငးခဲံၾကေသာ ယုဵၾကညးသူမ္ာ့သညး ဘုရာ့သခငးႏြငးံ မိတးသဟာ 
ယဖျဲ႔် ခငး့၉ အ်မဲတမး့ တညးေန်ခငး့၌ အေတျ့သညး လကးေတျ႔မက္ႏိုငးပါ၈ ဘုရာ့သခငးႏြငးံအတူ ထိုကဲံသို႔ေသာ သမၼာက္မး့ 
စာအရ ဆကးဆဵေရ့ကို အမ္ာ့အာ့်ဖငးံ ယုဵၾကညးသူတစးဤီ့၌ ေအာငး်မငးမႈထကး ေက္ားလျနး်ပီ့ စဵနမူနာယူထုိကးသူအ်ဖစး ယူ 

၁-၁၂ 



   

 

မြတးၾကသညး၈ ႐ို့ရြငး့ေသာ အမြနးတရာ့မြာ ။သညး ရရြိႏုိငးသညးံ ကိစၥမဟုတးပါ၈ ဘုရာ့သခငး ်ပငးဆငးထာ့်ပီ့ေသာ အရာ 
မ္ာ့ကို အချငးံေကာငး့ယူ်ပီ့ ယုဵၾကညး်ခငး့အာ့်ဖငးံ ်ဖစးသညး၈ 
 
ယုဵၾကညးသူသညး သ တ  ႔၏ အသကးတာကို သခငးေယ႐ႈမ  စီမဵရနးချငးံ်ပဳ်ခငး့ လိုအပးေၾကာငး့ကိုသာ နာ့လညးၾ ်ပီ့၇ စဤးဆကး 
မပ္ကး မညးသုိ႔ တညးေနမညးကို သငးယူ်ပီ့၇ ဘုရာ့သခငး၌ အလိုေတားအတုိငး့ ခရစးယာနးအသကးတာကို ေတျ႔ၾကဳဵခဵစာ့ရ 
လိမးံမညး၈ ။သညး ဝိညာဤးေရ့ရာ ေမျ့ဖျာ့်ခငး့အာ ်ဖငးံ သငးရရြိေသာ အရာမဟုတးပါ၈ ခရစးယာနးတုိငး သညး ဝိညာဤးေရ့ရာ 
ကတိထာ့ရာ်ပညးတျငး ေနထုိငးရနး အချငးံအရ့ရြိသညး၈ ယုဵၾကညးသူမ္ာ့စျာသညး ခရစးေတားအာ့်ဖငးံ ပထမဆုဵ့အၾကိမး ယုဵ 
ၾကညးလာေသာအခါ ဣသဲကႏာၱရ အေတျ႕အၾကဳဵကို သူတို႔ကိုယးတုိငး (“ဝိညာဤးေရ့ရာမိဘ”၇ “ကိုယးတုိငးကိုယးက္ တပညးံ 
ေတား်ဖစးေစ်ခငး့”)  နညး့်ပ်ခငး့်ဖငးံ ေရြာငးရြာ့ႏုိငးသညး သို႔မဟုတး သိသိသာသာ တိုေစႏိုငးသညး၈ 
 
 

  ၂   အတိုအ်ပိဳငး မ ဤး့ေၾကာငး့သညး ယုဵၾကညးသူအသကးတာ၌ လမး့ဆုဵလမး့ချတျငး “ဝိညာဤး 

ေရ့ရာ ေဂ္ားဒနး်မစး”ႏြငးံ သူ၌ သခငး်ဖစးေၾကာငး့ကို အသိအမြတး်ပဳ်ပီ့ “ဝိညာဤးေရ့ရာ ကတိ 
ေတား်ပညး”ထဲသို႔ဝငးရနး ယုဵၾကညးသူ၌ ေရျ့ခ္ယး်ခငး့ကို ကိုယးစာ့်ပဳသညး၈ ။သညး ယဵု 
ၾကညးသူ၌ အသကးတာတျငး ဣ်ဖစးပ္ကးေသာအရာသညး သခငးအာ့ သူ၌ အသကးတာကုိ 
ထိနး့ခ္ဳပးရနးႏြငးံ စီမဵချငးံ်ပဳရနး “ေရျ့ခ္ယး     ”ကို်ပသညး၈ 

 

ဣအရာသညး “ကၽျနးေတား အတတးႏုိငးဆုဵ့ ၾကိဳ့စာ့ရနး”သို႔မဟုတး “ကၽျႏုးပး၌ ကိုယးပိုငးအစျမး့အစ်ဖငးံ ပိုမိုေကာငး့မျနးစျာ ်ပဳမူ 
ရနး” ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးခ္်ခငး့ မဟုတးပါ၈ သို႔ေသား ကၽျႏုးပး၌ “အလုိဆႏၵ”ကုိ စျနး႔လျတးရနး၊ သ ၌ထမး့ပုိ့ကုိ လကးခဵရနးႏြငးံ ကၽျႏးုပး 
အ  ်ဖငးံ သူ၌အသကးတာကုိ ရြငးသနးချငးံေပ့ရနး ဆုဵ့်ဖတးခ္ကး    ခငး့်ဖစးသညး၈ 
 

(ေယ႐ႈက) “ဝနးေလ့၊ ပငးပနး့ေသာသူ အေပါငး့တုိ႔၇ ငါံထဵသို႔လာၾကေလာံ၈ ငါသညးခ္မး့သာ့ေပ့မညး၈ ငါထမးဘုိ့ကုိ တငး၊ 
ထမ  ၾကေလာံ၇ ငါံထဵ၉ နညး့ခဵၾကေလာံ၈ ငါသညး ႏူ့ညဵံသိမးေမျ႕ ႏြိမးံခ္ေသာ စိတးသေဘာရြိ၌၈ သငးတို႔စိတးႏြလုဵ့သညး သကး 
သ ်ခငး့ကို ရလိမးံမညး၈ အေၾကာငး့မူကာ့၇ ငါံထမးဘို့သညး ထမး့လျယး၌၈ ငါဝနးလညး့ေပါံ၌ဟု မိနး႔ေတားမူ၌ (မႆဲ 
ဿ၅့၀ွ)၈ 
 

(ရြငးေပါလုက) … ငါသညး ကုိယးတိုငးမရြငး၇ ခရစးေတားသညး ငါ၉ ရြငးေတားမူ၌၈ ကုိယးခႏၶာ၉ ယခုငါရြငးေသာ အသကးသညး 
ဘုရာ့သခငး၌သာ့ေတာ းယုဵၾကညး်ခငး့အာ့်ဖငးံ တညး၌၈ သာ့ေတားသညး ငါံကိုခ္စး၊ ငါံအဘုိ႔ ကိုယးံကိုကိုယး စျနး႔ေတားမူ၌၈ 
(ဂလာတိ ဿ့ှ၆)၈ 

 
   ၃   ယုဵၾကညးသူသညး သခငး၌ အုပးစုိ့်ခငး့အတျကး ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးကို ခ္သညးႏြငးံတ်ပိဳငးနကး  

ပုဵမြနးခရစးယာနးအသကးတာသညး သခငးႏြငးံအတူ တသမတးတညး့ မိတးသဟာယဖျဲဵ်ခငး့၉ 
တညးေနသညး၈ 

 

ထိပး၉ရြိေသာ အစုိငးအခဲမ္ဤး့သညး ယုဵၾကညးသူသညး သနး႔ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတားႏြငးံ မိတးသဟာယဖျဲ႔်ခငး့ (ဝိညာဤးေတား၉ 
ေလြ္ာကးလြမး့်ခငး့) ကာလကို ကုိယးစာ့်ပဳသညး၈ ယုဵၾကညးသူ၌ ဝိညာဤးေရ့ရာ၉ အ်ပစးရြိေသာ သေဘာသဘာဝရြိ်ခငး့ကို 
မြ္ဤး့ေၾကာငး့တစးခု်ဖငးံ ကိုယးစာ့်ပဳသညး၈ 
 

  ၄                                မ္ဤး့တစးခုတျငး က္ဳိ့်ပတးေသာ မ္ဤး့မ္ာ့ရြိသညး၇ ။က ယုဵၾကညးသူသညး သနး႔ရြငး့ေသာ              

ဝိညာဤးေတားႏြငးံ မိတးသဟာယဖျဲ႔် ခငး့ (မတညး်ခငး့) အခ္ိနးကာလမ္ာ့ကို ကိုယးစာ့်ပဳ 
သညး 

 

                                                                   တတိယေ်မာကး နိမးံဆငး့သျာ့ေသာမ္ဤး့သညး ဘုရငးဒါဝိတး၌ ပုဵဤပမာကို ပဵုေဖားထာ့ 
သညး၈ ဘုရငးဒါဝိတးသညး သူ၌ အိမးေခါငး့မို့ေပ၍သို႔ တတးသျာ့ေသာအခါ သူသညး ဘုရာ့သခငးႏြငးံ မိတးသဟာယဖျ႔ဲ်ခငး့ ရြိ 
သညး၇ မရြိသညးလညး့ ်ဖစးႏုိငးသညး၈ သူသညး သူ႔မယာ်ပစးမြာ့်ခငး့ႏြငးံ လူသတးမႈက္ဴ့လျနးရနး ေရျ့ခ္ယးေသာအခါ သူသညး 

၁-၁၂ 



   

 

မိတးသဟာယဖျ႔ဲ်ခငး့မြ ကငး့ကျာခဲံသညး၈ သူသညး ခနး႔မြနး့ေ်ခအာ့်ဖငးံ ကို့လၾကာ ဘုရာ့သခငးႏြငးံ မိတးသဟာယဖျ႔ဲ်ခငး့မြ 
ကငး့ကျာခဲံသညး၈ ကေလ့မေမျ့ဖျာ့မြီႏြငးံ ပေရာဖကးနာသနးသညး ဒါဝိတးအာ့ ထိပးတိုကးေတျ႔ဆုဵ်ခငး့ မတုိငးမြီ မိတးသဟာ 
ယဖျဲ႔် ခငး့ကို ်ပနးလညးမတညးေဆာကးႏုိငးခဲံပါ၈ ဒါဝိတးမငး့ၾကီ့သညး မိမိအ်ပစးကို ဘုရာ့သခငးအာ့ ဝနးခ္ေတာငး့ပန ေသာအခါ 
လူ႔အသကးကို သတး်ခငး့ႏြငးံ သူ႔မယာ့်ပစးမြာ့ေသားလညး  မိတးသဟာယဖျ႔ဲ်ခငး့ကို ခ္ကး်ခငး့်ပနးလညးထူေထာငးခံဲသညး၈ မြနး 
ပါသညး၇ သူ၌ ဘဝတေလြ္ာကးလုဵ့တျငး သူသညး အက္ဳိ့ဆကးမ္ာ့ကို ခဵစာ့ခဲံရသညး၈ သို႔ေသား ဘုရာ့သခငး၌ ချငးံလႊတးမႈႏြငးံ 
ပတးသကး၊ သူသညး ခ္ကး်ခငး့ချငး  လ တ ်ခငး့ ခဵရ်ပီ့၇ မိတးသဟာယဖျဲ႔႔်ခငး့ ်ပနးလညးရရြိခဲံသညး၈ မိတးသဟာယဖျ႔်ဲ ခငး့သို႔ ်ပနး 
လညးေရာကးရြိ ်ခငး့သညး အက္ဳိ့ဆကးမ္ာ့ မရြိဟု မဆိုလိုပါ၇ သို႔ေသား လဵု့လဵု့ချငးံလႊတး်ခငး့ ရြိသညးဟု ဆိုလို်ခငး့်ဖစးသညး၈ 

 

အထကးတျငး ေဖား်ပခဲံသညးံအတုိငး့ လူတစးဤီ့၌ အသကးတာ၉ ခရစးေတား၌ အုပးစုိ့မႈကို လကးခဵ်ခငး့သညး အစဤးအ်မဲ က္ဳိ့ 
ပဲံ်ခငး့ မရြိေသာ ဝိညာဤးေရ့ရာ မိတးသဟာယဖျ႔်ဲ ခငး့အတျကး အာမခဵခ္ကး မဟုတးပါ၈ မိတးသဟာယဖျဲ႔် ခငး့၉ တညးေန်ခငး့၌ 
အေ်ခအေနအရ်ဖစးသညး၈ ယုဵၾကညးသူသညး သနး႔ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတားႏြငးံ မိတးသဟာယဖျဲ႔်ခငး့ကို အခ္ိနးတုိငး့ ်ပတး 
ေတာကးေစႏိုငး်ပီ့၇ မိမိကိုယးကို “ဇာတိပကတိ၉ က္ငးလညးေသာ” (အ်ပစးရြိသညးံ သေဘာသဘာဝ၉ အပးႏြဵ်ခငး့)ကို ချငးံ်ပဳ 
သညးလညး့ ်ဖစးႏုိငးသညး၈ ကၽျနးေတားတို႔သညး မညးသညးံအခ္ိနးတျငးမဆို သနး႔ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတားထဵသုိ႔ အပးႏြဵ်ခငး့ သို႔မ 
ဟုတး ကၽျနးေတားတို႔သညး အ်ပစးရြိေသာ သေဘာသဘာဝသို႔ အပးႏြဵႏိုငးသညး၈ ကၽျနးေတားတို႔သညး “ဝိညာဤးေတား၉ ေလြ္ာကး 
လ မး့်ခငး့” သို႔မဟုတး “ဇာတိပကတိ၉ ေလြ္ာကးလြမး့်ခငး့”တစးခုခုရြိႏုိငးသညး၈ 
 

ဘုရာ့သခငးသညး ယုဵၾကညးသူတုိုငး့ကို “ဝိညာဤးေတား၉ ေလြ္ာကးလြမး့ရနး” (ပုဵမြနးခရစးယာနး အသကးတာကို ်ပငးဆငးေပ့ခဲံ 
သညး၈ ယုဵၾကညးသူတစးဤီ့သညး အ်ပစးတရာ့ကို ဆငး်ခငးေပ့၊ “ထိုအရာသညး ကၽျႏုးပး၌ ေနထုိငးပဵု်ဖစးသညး” သုိ႔မဟုတး 
ေရာမအခနး့ၾကီ့ ၄မြ က္မး့ပိုဒးကို ကို့ကာ့၊ ရြငးေပါလုသညး အ်ပစး်ပဳလုိေသာ သေဘာသဘာဝႏြငးံ သူ၌႐ုနး့ကနးမႈကို ေဖား 
်ပခံဲၾကသညး၈ သို႔ေသား ရြငးေပါလုသညး ဝိညာဤးေရ့ရာ အသကးတာကို ေရာမအခနး့ၾကီ့၅တျငး ပိုမိုေကာငး့မျနးစျာ ေဖား်ပထာ့ 
သညးကို သတိ်ပဳသငးံသညး၈ ယုဵၾကညးသူတုိငး့သညး သနး႔ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတားႏြငးံ တစးခါတစးရဵ မိတးသဟာယဖျ႔ဲ်ခငး့မြ 
ကငး့ေဝ့သညးလညး့ ်ဖစးႏိုငးသညး၈ သို႔ေသား ထုိသို႔ေသာ အခ္ိနးကာလမ္ာ့သညး စညး့မ္ဤး့စညး့ကမး့ မဟုတးဘဲ 
်ချငး့ခ္ကး်ဖစးသငးံသညး၈ ယုဵၾကညးသူသညး ရငးံက္ကးလာသညးႏြငးံအမြ္ (လူ႔ဇာတိ၉ ေလြ္ာကးလြမး့ေန်ခငး့၇ အ်ပစးသေဘာသ 
ဘာဝ၌ လႊမး့ မို့်ခငး့)တျငး ရြိေနရေသာ ကာလသညး အခ္ိနးအေရအတျကးႏြငးံ ၾကာခ္ိနးတို႔သညး ေလ္ာံနညး့သျာ့သငးံသညး၈ 
 

ကၽျနးေတားတို႔သညး ခရစးေတား၉ တညးေနလြ္ငး သနး႔ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတားသညး သူ၌အသီ့ကို သီ့လိမးံမညး၈ ကၽျနးေတားတို႔ 
၌ အပုိငး့သညး အသီ့မ္ာ့သီ့ရနး ၾကိဳ့ပမး့ရနး မဟုတးပါ၈ သို႔မဟုတး စိတးပူရနး မဟုတးပါ၈ ကၽျနးေတားတုိ႔၌ အပုိငး့သညး သူႏြငးံ 
မိတးသဟာယဖျ႔်ဲ ခငး့၉ တညးေနဖို႔ရနး်ဖစး၊၇ အသီ့သညး သဘာဝအာ့်ဖငး ံအလိုအေလြ္ာကး သ  လာမညး်ဖစးသညး၈ သနး႔ရြငး့ 
ေသာ ဝိညာဤးေတားသညး ေကာငး့ေသာအသီ့မ္ာ့ကိုသာ သီ့မညး်ဖစးသညး၈ ကၽျနးေတား တညးေန်ခငး့အခ္ိနး၉ လုပးသမြ္ 
ေသာ အရာအာ့လုဵ့ကို ဘုရာ့သခငး ႏြစးသကးသညးဟု မယူဆသငးံပါ၈ ခ္စး်ခငး့ေမတၱာရြိေသာ မိဘမ္ာ့သညး ကေလ့မ္ာ့ကို 
ေလံက္ငးံေပ့သကဲံသို႔ သူသညး ကၽျႏုးပးကို ရငးံက္ကးမႈအဆငးံအတုိငး့ တာဝနးယူ၊ ကိုငးတျယးမညး၈ အေၾကာငး့မူကာ့၇ 
ထိုအရာတို႔သညး မိမိအလိုသုိ႔လိုကး၊ တခဏသာ ဆုဵ့မေပ့ၾက၌၈ ကိုယးေတားမူကာ့၇ မိမိသနး႔ရြငး့်ခငး့ ပါရမီေတားကို ငါတုိ႔ 
သညး ဆကးဆဵေစ်ခငး့ငြါ၇ ငါတို႔အက္ဳိ့ကို ေထာကး၊သာ ဆုဵ့မေပ့ေတားမူ၌ (ေဟ်ဗဲ ှဿ့ှွ)၈ 
 

မိတးသဟာယဖျ႔ဲ်ခငး့မြ ကၽျနးေတားတို႔ ကငး့ကျာေနသညး   အခ္ိနးမ္ာ့တျငး (ကၽျနးတားတို႔ တညးေန်ခငး့ မရြိသညးံအခ္ိနးတျငး) 
သနး႔ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတားသညး ကၽျနးေတားတို႔အာ့်ဖငးံ သူ၌ အသီ့မ္ာ့သီ့ရနး လျတးလပးမႈ မရြိေတာံပါ၈ ဝိညာဤးသာလြ္ငး 
အသကးရြငးေစ၌၈ ကုိယးကာယသညး အလြ္ငးမတတးႏိုငး၈ ငါေ်ပာေသာ စကာ့သညး ဝိညာဤး်ဖစး၌၈ အသကးလညး့်ဖစး၌ 
(ေယာ ဟနး ၃့၃၀)၈ 
 

    ၅   ဘုရာ့သခငးသညး ယုဵၾကညးသူတိုငး့ကို ဆုခ္ီ့်မြငးံလိုသညး၈ သူသညး ဣေလာကရြိ အရာမ္ာ့ႏြငးံ ႏႈိငး့ယြဤး၊ မရႏိုငး 

ေသာ ထာဝရဆုလကးေဆာငးမ္ာ့ကို ်ပငးဆငးေပ့သညး၈ ေယ႐ႈက ကၽျနးေတားတို႔၌ ဘ႑ာမ္ာ့ကို ဣေလာကတျငး မဟုတး 
ဘဲ ေကာငး့ကငး၉ သိုဝြကးထာ့ရနး အမိနး႔ေပ့ထာ့သညး၈ ေကာငး့ကငးဘုဵ၉ရြိေသာ ဘ႑ာသညး အလျနးအဵံဖျယးေကာငး့၊၇ 
သူတို႔သညး ဣကမာၻေပ၍ရြိ အရာအာ့လုဵ့ကို ်ပဳလုပးႏုိငး်ပီ့၇ ကၽျႏုးပးတို႔ႏြငးံ ႏႈိငး့ယြဤးလြ္ငး အ်ဖ ေရာငးရြိေသာ ပုလဲႏြငးံ အကၽျမး့ 
တဝငးရြိသညး၈ ယုဵၾကညးသူတစးဤီ့စီတုိငး့သညး ေကာငး့ကငးဘုဵ၉ ထာဝရဘ႑ာသို႔မဟုတး ေလာကကမာၻတျငး ယာယီဘ႑ာ 

၁-၁၂ 



   

 

မ္ာ့ကို သိုေလြာငးလိုပါက ဆုဵ့်ဖတးခ္ကး   ရမညး်ဖစးသညး၈ ေယ႐ႈက၇ သဵေခ့္၇ ပိုရျမဖ္ကးစီ့၊ သူခို့မထျငး့မေဖာကး မခို့ယူရာ 
ေကာငး့ကငးဘဵု၉ ဘ႑ာကုိ ဆညး့ဖူ့ၾကေလာံ၈ … ထိုအရပးသို႔ သငးတို႔၌ စိတးႏြလုဵ့ေရာကးတတး၌ (မႆ ဲ၃့ဿွ-ဿှ)၈ 
 
 
ှေကာ ၀့ှွ-ှ၂တျငး ယုဵၾကညးသူမ္ာ့တျကး ဆုေပ့ပျအဲခမး့အနာ့တျငး “ဆုဵ့႐ႈဵ့်ခငး့”အေၾကာငး့ ေဖား်ပထာ့သညး၈ “အ႐ႈဵ့” 
ႏြငးံ “်ပစးဒဏး”ကို ချ ်ခာ့တတးရနး အေရ့ၾကီ့သညး၈ ႐ႈဵ့ဆဵု့မႈသညး ်ပစးဒဏးမဟုတးပါ၈ ဤပမာတစးခုအေန်ဖငးံ ဘျဲ႔ႏြငး့သဘငး 
အခမး့ အနာ့ကို စဤး့စာ့ၾကညးံပါ၈ သငးသ   ဒ ပလိုမာရရြိရနး ဘျဲ႔ႏြငး့သဘငးသို႔ သျာ့ႏုိငးသညး၈ အ်ခာ့သ မ္ာ့သညး သူတို႔၌ 
ဒီပလိုမာအ်ပငး ဂုဏး်ပဳခဵရ်ခငး့မ္ာ့ႏြငးံ ဆုမ္ာ့လကးခဵရရြိလိမးံမညး၈ သငးသညး ဒီပေလာမာကုိသာ ရရြိခဲံေသာေၾကာငးံ သငးံကုိ 
“အ်ပစးေပ့ ခငး့” အ်ဖစး႐ႈ်မငး်ခငး့သညး မမြနးကနးပါ၈ အထူ့ဆုမ္ာ့ ရရြိခဲံၾကသညးံ ဣသူမ္ာ့သညး ။တို႔၌ ဤီ့စာ့ေပ့ ဆုဵ့ 
်ဖတး  ကးမ္ာ့ေၾကာငးံ ဂုဏး်ပဳ     ခဵရသညး၈ သငးပုိမိုအေရ့ၾကီ့သညးဟု ယူဆေသာ အ်ခာ့ဤီ့စာ့ေပ့မႈမ္ာ့အတျကး ။တို႔ကို 
လကးလျတးဆုဵ့႐ႈဵ့ရနး မေရျ့ခ္ယးခဲံပါက အထူ ဆုမ္ာ့ကိုလညး့ သငးရရြိႏုိငးသညး၈  
 

လူ႔ဇာတိ၉ ေလြ္ာကးလြမး့ေသာ ယုဵၾကညးသူသညး မယုဵၾကညးသူတစးဤီ့ကဲံသို႔ လႈဵ ႔ေဆားေပ့ေသာ မညးသညးံအရာသညးမဆို 
ထာဝရဆုလကးေဆာငး ်ဖစးထျနး့ေစသညး၈ သနး႔ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတား၌ လႈဵ ႔ေဆားမႈမခဵေသာ အ်ပငးပနး့သ႑ာနး ေပ၍လာ 
်ခငး့သညး မညးသုိ႔ပငး်ဖစးပါေစ၇ အ်ပစးအနာအဆာ ကငး့သညး၊ ်ပီ့်ပညးံစုဵသညးထကး နညး့၊၇ ထာဝရဆုလကးေဆာငး တနးဖို့ 
မရြိပါ၈ 
 

ရြငးေပါလုက ကၽျနးေတားတို႔ကို သတိေပ့သညးမြ - ငါသညး လူဘာသာစကာ့ကို။၇ ေကာငး့ကငးတမနး ဘာသာစကာ့ကုိ 
။၇ ေ်ပာႏိုငးေသားလညး့ ေမတၱာမရြိလြ္ငး အသဵ်မညးေသာ တဵပို့ခရာကဲံသုိ႔။၇ တီ့သဵကိုသာ ေပ့တတးေသာ လငး့ကျငး့ကဲံ 
သို႔။်ဖစး၌၈ ပေရာဖကးဤာဏးကို ငါရ၊၇ နကးနဲေသာအရာ ရြိသမြ္တို႔ႏြငးံ သိပၸဵအတတးအမ္ဳိ့မ္ဳိ့ကို တတးေသား။၇ ေတာငး 
မ္ာ့ကို ေရျ႕ႏုိငးေသာ ယုဵၾကညးခ္ကးအမ္ဳိ့မ္ဳိ့ႏြငးံ ်ပညးံစုဵေသား။၇ ေမတၱာမရြိလြ္ငး အခ္ညး့ႏြီ့သကးသကး်ဖစး၌၈ သူတပါ့ကို 
ငါေကၽျ့ေမျ့၊ ဤစၥာရြိသမြ္ကုိ စျနး႔ၾကဲသညးသာမက၇ ကိုယးခႏၶာကို မီ့႐ႈိ႕ေစ်ခငး့ငြါ အပးေသားလညး့၇ ေမတၱာမရြိလြ္ငး ငါ၉ အ 
က္ဳိ့မရြိ (ှေကာ ှ၀့ှ-၀)၈ 
 

သနး႔ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတားမြ ထုတးလုပးေသာအရာသညး စဵုလငး်ပီ့ ထာဝရထဲသုိ႔ ဝငးေစႏိုငးသညး၈ သနး႔ရြငး့ေသာ ဝိညာဤး 
ေတားသညးသာ အသီ့ကို သီ့ေစႏိုငးသညး၈ ။သညး ဘုရာ့သခငးအတျကး ကၽျနးေတား လုပးေပ့ေသာအရာ မဟုတးဘဲ 
ကၽျႏုးပးအ  ်ဖငးံ သနး႔ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတားအာ့ အသီ့သီ့ဖို႔ ချငးံ်ပဳရနး်ဖစးသညး၈ (ေဒသနာ ၀့ှ၁ ကို ၾကညးံပါ)၈ 
 

ဣကိစၥသညး ကၽျနးေတားတို႔ အသီ့အပျငးံမဟုတးပါ၈ သို႔မဟုတး ကၽျနးေတားတို႔ အသီ့မသီ့မညးကို စို့ရိမးပူပနးတတးၾကသညး၈ 
ကၽျနးေတားတို႔ စို့ရိမးပူပနးရနး လိုအပးသညးမြာ အသီ့သညး မညးသညးံေနရာမြ ်ဖစးလာသညးကုိ စဤး့စာ့ရပါမညး၈ သနး႔ရြငး့ေသာ 
ဝိညာဤးေတားႏြငးံအညီ ကၽျနးတားတို႔ ေနထိုငးလြ္ငး၇ ကၽျႏုးပးတို႔၌ အသကးတာအာ့်ဖငးံ သူသညး သူ၌အသီ့ကို သီ့လိမးံမညး၈ 
အလျနး႐ို့ရြငး့ပါသညး၈ 
 

            (ေယ႐ႈက) “ငါသညး စပ္စးႏျယးပငး်ဖစး၌၈ သငးတုိ႔သညး အခကးမ္ာ့ ်ဖစးၾက၌၈ အၾကငးသူသညး ငါ၉တညး၊ ငါ 
သညးလညး့ သူ၉တညး၌၈ ထုိသူသညး မ္ာ့စျာေသာ အသီ့ကုိ သီ့တတး၌၈ ငါႏြငးံကျာလြ္ငး သငးတုိ႔သညး 

အဘယးအမႈကုိမြ္ မတတးႏိုငးၾက” (ေယာ ှ၂့၂)၈ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

၁-၁၂ 



   

 

တပညးံေတား ်ဖစး်ခငး့အတျကး မြတးစုမ္ာ့ 
  သငးခနး့စာ  
     နဵပါတး 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 
 

 

 

 

  

 

 

  

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ကၽျနးေတားတညးေနလြ္ငး ဘုရာ့သခငးသညး ကၽျႏုးပးအာ့်ဖငးံ 
သူ၌အသီ့ကုိ ၾကျယးဝစျာ ထုတးလုပးေပ့သညး၈ 

ထာဝရဝိညာဤးေရ့ရာ အသီ့သညး ကၽျႏုးပးအသကးတာအာ့်ဖငးံ  
သနး႕ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတား၌ ထုတးလုပးသညးံအရာ်ဖစးသညး၈ 

 

သနး႕ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတားသညး ကၽျႏုးပးအာ့်ဖငးံ သူသညး အသီ့ကုိ 
သီ့ေစသညး၈  
ဂလာတိ ၂့ဿဿ-ဿ၀ ဝိညာဤးပကတိ၌ အက္ဳိ့မူကာ့၇ ခ္စး်ခငး့၇ ဝမး့ေ်မာကး်ခငး့၇ 
်ငိမးသကး်ခငး့၇ စိတးရြညး်ခငး့၇ ေက့္ဇူ့်ပဳ်ခငး့၇ ေကာငး့်မတး်ခငး့၇ သစၥာေစာငးံ 
်ခငး့၇ နူ့ညဵံသိမးေမျ႕်ခငး့၇ ကာမဂုဏးခ္ဳပးတညး့်ခငး့ ေပတညး့၈ ထိုသိေုသာ အ 
က္ငးံကို အဘယးတရာ့မြ္ မ်မစးတာ့၈ 
ေယာှ၂့၂ …အၾကငးသူသညး ငါ၉တညး၊ ငါသညးလညး့ သူ၉တညး၌၈ ထိုသူ 
သညး မ္ာ့စျာေသာ အသီ့ကို သီ့တတး၌…       
ေယာ ှ၂့ှ၃ သငးတို႕သညး ငါံကိ ုေရျ့ေကာကးၾကသညးမဟုတး၈ ငါသညး သငး 
တိ႕ုကိ ု ေရျ့ေကာကးသ်ဖငးံ၇ သငးတိ႕ုသညးသျာ့၊၇ တညးၾကညးေသာ အသီ့ကုိ 
သီ့မညးအေၾကာငး့… 
 

ဘုရာ့သခငးသညး ကၽျႏုးပးအာ့်ဖငးံ ဘုနး့ေတားကုိ ထငးရြာ့ေစေတားမူ၌၈ 
ေယာ ှ၂့၅ …သငးတုိ႕သညး မ္ာ့စျာေသာအသီ့ကို သီ့ေသာအာ့်ဖငးံ၇ ငါံခ 
မညး့ေတားသညး ဘုနး့ထငးရြာ့ေတားမူ၊ …သူသညး ကၽျႏုးပးကို ရငးံက္ကးေစ 
သညး။ 
ေယာှ၂့ဿ …အသီ့သီ့ေသာ အခကးရြိသမြ္တိ႕ုကို သီ့ေစ်ခငး့ငြါ သုတးသငး 
ရြငး့လငး့ေတားမူ၌၈ 
 

သူသညး ကၽျႏုးပး၉ရြိေသာ ဆုေက့္(မ္ာ့)ကုိ အသဵု့်ပဳသညး၈  
 

ှေကာ ှဿ့၁-ှှ …ဣအချငးံရြိသမြ္တို႕ကို တပါ့တညး့ေသာ ဝညိာဤးေတား 
သညး ်ပဳ်ပငး၊ လူအသီ့သီ့တို႕အာ့ အသီ့အသီ့ခဵရေသာ အချငးံကို အလိ ု
ေတား ရြိသညးအတိုငး့ ေဝငြ၊ ေပ့ေတားမူ၌၈ 
 

သူသညးကၽျႏးုပးအတျကး ထာဝရဆုကုိ ်ပငးဆငးေနသညး၈ 
ဿေကာ ၁့ှ၄ …အတိုငး့ထကးအလျနး ၾကီ့်မတးေလ့လဵေသာ နိစၥထာဝရ ဘုနး့ 
အသေရကိ ုငါတိ႕ုအဘို႕ ်ဖစးေစတတး၌၈  
တမနး ှ့၅(ေယ႐ႈက) … ငါ၌ သကးေသ်ဖစးၾကလိမးံမညး။ 

 ၀    ခရစးေတား၉ တညးေန်ခငး့ (်ဖစးစဤး) 
 

 

ရညးမြနး့ခ္ကးမြာ “စဤးဆကးမ်ပတး” မိတးသဟာယဖျဲ် ခငး့၇ 
“အသဵု့ဝငးေသာ” အုိ့ (တနးဆာပလာ) ်ဖစးရနး 

 

ေယာ ှ၂့ှ-ှ၄ …ငါ၉ အသီ့မသီ့ေသာ အခကးရြိသမြ္တု႕ိ 
ကိ ု ခုတးပစးေတားမူ၌၈ အသီ့သီ့ေသာ အခကးရြိသမြ္တိ႕ုကို 
သာ၊ အသီ့သီ့ေစ်ခငး့ငြါ သုတးသငးရြငး့လငး့ ေတားမူ၌၈ 
သငးတိ႕ုသညး   ေဟာေ်ပာေသာ စကာ့အာ့်ဖငးံ ယခုပငး 
ရြငး့လငး့လ္ကးရြိၾက၌၈ ငါ၉ တညးေနၾကေလာံ၈ ငါသညး 
လညး့ သငးတိ႕ု၉ တညးေနမညး၈ စပ္စးခကးသညး အပငး၉ မ 
တညးလြ္ငး၇ ကိုယးအလိုအေလ္ာကး အသီ့မသီ့ႏုိငးသကံဲသုိ႕ 
သငးတိ႕ုသညး ငါ၉မတညးလြ္ငး အသီ့မသီ့ႏုိငးၾက၈…  
 

ှေယာ ှ့၄ ဘုရာ့သခငးသညး အလငး့၉ ရြိေတားမူ သကံဲ 
သု႕ိ၇ ငါတိ႕ုသညး အလငး့၉ က္ငးလညးလြ္ငး၇ အခ္ငး့ခ္ငး့ 
မိတးသဟာယဖျ႕ဲ်ခငး့ ရြိၾကသညး်ဖစး၊၇ ဘုရာ့သခငး၌သာ့ 
ေတား ေယ႐ႈခရစး၌ အေသျ့ ေတားသညး ငါတိ႕ု အ်ပစးရြိသမြ္ 
တိ႕ုကိ ုေဆ့ေၾကာေတားမူ၌၈ 
 

ေရာမ ၃့ှ၀-ှ၁ သငးတု႕ိ၌ ကိုယးအဂၤါမ္ာ့ကုိ ဒုစ႐ုိကးလကး 
နကး်ဖစးေစ၊၇ အ်ပစးတရာ့အာ့ မဆကးၾကႏြငးံ၈ ေသ်ခငး့မြ 
ထေ်မာကးး၊ အသကးရြငးေသာသူကဲံသုိ႕၇ ဘုရာ့သခငးအာ့ 
ကိုယးကိုကုိယး  ကးသၾကေလာံ၈ ကိုယးအဂၤါမ္ာ့ကုိလညး့ 
သုစ႐ိုကးလကးနကး ်ဖစးေစ၊၇ ဘုရာ့သခငးအာ့ ဆကးၾက 
ေလာံ  
ဿတိ ဿ့ဿှ သု႕ိ်ဖစး၊၇ အထကးဆိုခဲံ်ပီ့ေသာ အက္ငးံတိ႕ုကို 
ပယး၊၇ မိမိကို စငးၾကယးေစေသာသူ မညးသညးကာ့၇ အသ 
ေရရြိေသာတနးဆာ၇ သနး႕ရြငး့၊ အိမးရြငးသုဵ့စရာေကာငး့ 
ေသာတနးဆာ၇ ေကာငး့ေသာအမႈမ္ာ့အဘို႕ အလိုငြါ ်ပငး 
ဆငးေသာ တနးဆာ်ဖစးလိမးံမညး၈  
  

ကယးတငး်ခငး့ 
     (ဆဵု့်ဖတးခ္ကး) 
 

        ှ 
ေယာ၂့ဿ၁ 
ငါအမြနးအကနး ဆုိသညး 
ကာ့၇ ငါံစကာ့ကို နာ့ 
ေထာငး၊ ငါံကို ေစလႊတး 
ေတားမူေသာသူကို ယဵု 
ၾကညးေသာသူသညး 
ထာဝရအသကးကို ရ 
သညး်ဖစး၊ အ်ပစးစီရငး 
်ခငး့ကို မခဵရ၈ ေသ်ခငး့ 
မြ အသကးရြငး်ခငး့သို႕ 
ကူ့ ေ်မာကးေသာသူ 
်ဖစး၌၈ 
 

ှေယာ၂့ှ၀ ဘုရာ့သ 
ခငး၌ သာ့ေတားကို  ယဵု 
ၾကညးေသာ သငးတို႕ 
သညး ထာဝရအသကး 
ကိုကုိယးတိုငးရသညးဟု 
သိေစ်ခငး့ငြါ၇ ဣအရာ 
မ္ာ့ကို သငးတုိ ႔အာ့ ငါ 
ေရ့၊ ေပ့လိုကး၌၈ 

သခငး၌ အုပးစုိ့်ခငး့ 
(ဆဵု့်ဖတးခ္ကး) 

             ၂ 
 

မႆဲ ှှ့ဿ၅-၀ွ  
(ေယ႐ႈက) …ငါံထမး့ဘုိ့ကုိတငး၊ 
ထမး့ၾကေလာံ၈ ငါံထဵ၉ နညး့ခဵၾက 
ေလာံ၈ ငါသညး ႏူ့ညဵံသိမးေမျ႕႔ႏြိမးံ 
ခ္ေသာ စိတးသေဘာရြိ၌၈ သငးတို ႔ 
စိတးႏြလုဵ့သညး သကးသာ်ခငး့ကုိ 
ရလိမးံမညး၈ အေၾကာငး့မူကာ့၇ ငါံ 
ထမး့ဘို့သညး ထမး့လျယး၌၈ ငါ ံ
ဝနးလညး့ ေပါံ၌ဟု မိနးေတားမူ၌၈ 
 

ေဟ်ဗဲ ၀့ှ၆၇ ၁့ှှ  
သူတို႕သညး (ဢသေရလလူမ္ဳိ့) 
မယုဵၾကညးေသာေၾကာငးံသာ မဝငး 
ႏုိငးသညးကို ငါတို႕ သိ်မငးၾက၌၈… 
ငါတုိ႕သညးမလဲ၇ ထုိခ္မး့သာထဲသို႕ 
ဝငးရမညးအေၾကာငး့ ၾကိဳ့စာ့အာ့ 
ထုတးၾကကုနးအံဵ၈ 
 

ှေကာ ၄့ဿဿ၇ ဿ၀  
…ထိုနညး့တူ လူလျတး်ဖစးစဤး၇ ေခ၍ 
ေတားမူ်ခငး့ကို ခဵရေသာသူသညး 
ခ ရစးေတား၌ ကၽျနး်ဖစး၌၈ သငးတို ႔ 
သညး အဘုိ့ႏြငးံ ဝယးေတားမူေသာ 
သူ်ဖစး၊... 

ပဵုမြနးက္နး့မာေသာ ခရစးယာနး၌ အေ်ခခဵဝိညာဤးေရ့ရာ ဖျဲ် ဖိဳ့တုိ့တတးမႈ 

၁-၁၃ 



   

 

 

ေအာကးေဖား်ပပါ “ဗီရာ”ႏြငးံ ပတးသကးေသာ ်ဖစးရပးမြနးသညး ခရစးယာနးအသကးတာ၌ အဓိကအဆငးံ (၀)ဆငးံကုိ ေဖား်ပသညး 
 

      ှ၈ ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့တျငး သခငး၌ အုပးစို့မႈေအာကးတျငး ဆဵု့်ဖတးခ္ကးကုိ ခ္သငးံေသားလညး့ တစးခါတရဵတျငး ႏြစးအနညး့ငယး အၾကာတျငးလညး့ ်ပဳလုပး်ခငး့ မရြိခဲ႔ပါ၈ 
                   ဿ၈ စစးမြနးေသာ “အလိုဆႏၵ” အ႐ႈဵ့ေပ့်ခငး့သညး အ်ပဳအမူေ်ပာငး့လဲ်ခငး့မ   လုိကးလာသညး၈ (လိုအပးလ၇ြ္ငး သငးခနး့စာ ှ-၄ကို ်ပနးလညးေလံလာပါ)၈ 
 

(ဣသကးေသခဵခ္ကးသညး ခရစးယာနးအသကးတာ၌ အဓိကအဆငးံိကု ပုိမုိေကာငး့မျနးစျာ ်ပသႏိုငးရနး အပုိငး့ပုိငး့ထာ့သညး) 

သဲကႏာၱရ 
အေတျ႕အၾကဳဵ 

 

အထကးတနး့ 
ေက္ာငး့်ပီ့သညး 
ႏြငးံ Veraသညး မ ူ
လတနး့ ေက္ာငး့ 
တျငး စာသငးေပ့ခံဲ 
သညး၈ သူမ အိမး 
ေထာငး်ပဳ်ပီ့ 
ေနာကး၇ သူမ၌ 
သငးၾကာ့ေရ့အ 
သကးေမျ့ဝမး့ 
ေက္ာငး့မႈ အဆုဵ့ 
သတးသျာ့သညး၈ 

ှ           ကယးတငး်ခငး့၌ 
              (ဆဵု့်ဖတးခ္ကး) 
 

ခရစးေတားသညး“ကယးတငးရြငး”ကံဲသုိ   

Kansas ်မိဳ႕ရြိ အသငး့ေတားတစးခုတျငး 
Vera၌ ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့ အေၾကာငး့ကို သူ 
မေ်ပာ်ပခံဲသညး၈ “ခရစးေတားကို ကယး 
တငးရြငးအ်ဖစး လကးခဵရနး ဖိတးၾကာ့်ခငး့ 
ခဵရေသာအခါ၇ အေရြ႕သုိ႕႔ သျာ့သငးံ 
ေၾကာငး့ ကၽျနးေတားသိသညး သို႕ေသား 
ကၽျနးေတားံေ်ခသညး ၾကမး့်ပငး၉ ကပး 
ထာ့သကဲံသုိ႕႔ ခဵစာ့ရသညး၈ ေနာကးဆုဵ့ 
တျငး ေနာကးဆုဵ့အခနး့ငယး “ကုနးခါနီ့ 
တျငး” ေရြ႕သို႕သျာ့၊ ကၽျႏုးပး၌ ယုဵၾကညး 
်ခငး့အတျကး ဝနးခဵခဲံသညး”၈ 
 
ဣခဲယဤး့ေသာ အခ္ိနး၉ ယဵုၾကညးသူအ 
သစးသညး ကုိယးတိုငးေလံက္ငးံသငးံသညး၈ 
သူသညး ေရြာငးလျ၊ဲ မရေသာ သဲကႏာၱရ 
အေတျ႕အၾကဳဵကုိ ႏြစးအတားအတနး ၾကဳဵ 
ေတျ႕ရမညး်ဖစးသညး၈ 
 

   ဿ         သခငး၌ အုပးစုိ့်ခငး့ 
                       (ဆဵု့်ဖတးခ္ကး) 
 

ခရစးေတားသညး “သခငး”ကံဲသို႕ 
 

(ႏြစးအနညး့ငယး လြညးံလညး်ပီ့ေနာကး) 
 

ဗီရာ(Vera) ေ်ပာ်ပသညး၈ “အိမးေထာငးက္ 
်ခငး့ ႏြစးအနညး့ငယး ၾကာ်ပီ့ေနာကး၇ ဘုရာ့ 
သခငးသညး ကၽျနးမ၌ ဂ႐ု်ပဳမႈကို ခဵယူခဲံ်ပီ့”၇ 
“တစးေန႕တျငး အိမးထ၉ဲ ရြိေနစဤးအခါ နကး 
နကး႐ႈိငး့႐ႈိငး့ ေဖား်ပေပ့်ခငး့ ရရြိကာ၇ သခငး 
ေယ႐ႈကို ကၽျနးမအသကးတာ၌ အရြငးသခငး 
်ဖစးရနး ေတာငး့ဆိုရမညးအေၾကာငး့ ကၽျနးမ 
သိလာသညး၈” 

 

 

 

 

 

   ၀             ခရစးေတား၉ တညးေန်ခငး့(်ဖစးစဤး) 
 

 

အ်ပဳမူေ်ပာငး့လဲ်ခငး့သညး သနး႕ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတား၌ 
ေ်ပာငး့လဲေစေသာ စျမး့အာ့ေၾကာငးံ ်ဖစးလာသညး၈ 

 

“ကၽျနးမအထဲ၉ ဘုရာ့သခငး အလုပးလုပးသညးကုိ ကၽျနးမသိ၊၇ ရြငး့်ပ၊ မရႏိုငးေလာကး 
ေအာငး ေ်ပာငး့လဲမႈ်ဖစးေပ၍လာသညး”၈ ဗီရာသညး အမြာ့်ပဳမိ်ခငး့ႏြငးံ ေတာငး့ပနး်ခငး့ ခဵရ 
မညးဟု ခဵစာ့ရေသာလူမ္ာ့ႏြငးံ ဆကးသျယးခံဲသညး၈ သူမသညး က္မး့စာေလံလာဖုိ စိတး 
်ပငး့်ပခံဲသညး၈ ကေလ့ဘဝ၉ ကၽျနးမသညး ေယာဟနး၀့ှ၃ႏြငး ံဆာလဵှ၀ တိ႕ုကိ ုေလံလာ 
သငးယူခဲံေသားလညး့၇ “ကၽျနးမသညး အ်ခာ့အရာမ္ာ့ကုိ ေလံလာရနး စိတးမဝငးစာ့ 
ေၾကာငး့” သူမက ဝနးခဵသညး၈ “ယခု ကၽျနးမသညး အရာအာ့လဵု့ကုိ သငးယူခ္ငးသညး”၈  
 

ဘုရာ့သခငးသညး ႏႈတးကပတးေတားကို ပုိမုိနာ့လညးရနး သူမသညး ေရဒီယိုမြ ဧဝဵေဂလိ 
အစီအစဤးမ္ာ့ကုိ စိတးဝငးစာ့ခံဲသညး၈ ဆုေတာငး့်ခငး့သညး သူမ၌ ေနစဤးလုပး႐ုိ့လုပး 
စဤး၌ အစိတးအပိုငး့တစးခု ်ဖစးလာသညး၈ ႏြစးမ္ာ့တစးေလြ္ာကး သူမ၌သာ့ကိ ု ်ပဳစုေစာငးံ 
ေရြာကး၊၇ ေမျ့်မဳေရ့တျငး ကူညီခဲံစဤး၇ ဗီရာသညး က္မး့စာကုိ ဆကးလကးေလံလာခံဲ်ပီ့၇ ဆု 
ေတာငး့်ခငး့ကုိ ဆကးလကး်ပဳလုပးခံဲသညး၈ ဗီရာႏြငးံ သူမ၌ခငးပျနး့သညး အ်ငိမး့စာ့ယူရနး 
ဆဵု့်ဖတးေသာအခါ သူတို႕ေ်ပာငး့ေရ ႔လာ်ပီ့၇ က္မး့စာသငးၾကာ့သညးံ အသငး့ေတားတျငး ပါ 
ဝငးလာသညး၈ မၾကာမြီ ဗီရာသညး သမၼာက္မး့စာ အသိပညာႏြငးံ ဆုေတာငး့်ခငး့၉ သူမ၌ 
သစၥာရြိမႈေၾကာငးံ အသိအမြတး်ပဳခဵခဲံရသညး၈ 
 

သူမသညး အစီအစဤးခ္ထာ့်ခငး့၇ သူမသညး ကိုယးစာ့်ပဳ ဆုေတာငး့်ခငး့အတျကး အစီအ 
စဤးထာ့ရြိ်ခငး့ ရြိေသားလညး့ တယးလီဖုနး့်ဖငးံ ေသားလညး့ေကာငး့၇ ကိုယးေရ့ကုိယးတာ 
ေတျ႕ဆုဵ်ခငး့မ္ာ့်ဖငးံ ေသားလညး့ေကာငး့၇ လူအေ်မာကးအမ္ာ့တုိ႕၌ အသကးတာကုိ ချနး 
အာ့ေပ့ခံဲသညး၈ ဗီရာသညး ဘုရာ့သခငးႏြငးံ အသကးရြငးကာလပတးလဵု့ ဆကးဆဵ်ခငး့ရြိ၊ 
ရြာေဖျျေသာသူတို႕အာ့ အၾကဵေပ့်ခငး့ႏြငးံ ဝိညာဤးပုိငး့ ဆိုငးရာမ္ာ့ကုိ မြ္ေဝခံဲသညး၈ 

 

၁-၁၃ 



   

 

အခကးအခဲ၇ ဆငး့ရဲဒုက၏မ္ာ့ႏြငးံ ဘုရာ့သခငး၌ အ     အာဏာ 
 

ကၽျနးေတားသညး သခငးေယ႐ႈ နာကးသို႔လိုကးရနး ကတိကဝတးမ်ပဳလြ္ငး(ဆကးကပးအပးႏြဵ်ခငး့ မ်ပဳလြ္ငး) ကၽျနးေတားသညး သူ 
၌ တပညးံမ်ဖစးႏုိငးေၾကာငး့ သခငးေယ႐ႈက ရြငး့လငး့စျာ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ သူ႔ေနာကးကို ပုဵမြနး်ဖငးံ လိုကးသညးံအခါ မႏြစး်မိဳ႕ 
ဖျယးမ္ာ့ႏြငးံ မၾကာခဏ ေ်ဖရြငး့ရမညးံ အေ်ခအေနႏြငးံ လူအာ့်ဖငးံ ခဵႏိုငးရညးမရြိသညးံ အေ်ခအေနမ္ဳိ့တို႔ကိုလညး့ ၾကဳဵေတျ႔ 
ရနး သူချငးံ်ပဳလိမးံမညး၈ 
 

ဣသငးခနး့စာ၌ ရညးရျယးခ္ကးမြာ ေကာငး့သညး်ဖစးေစ၇ ဆို့သညး်ဖစးေစ၇ ေသ့ငယးေသာ အေ်ခအေနအ  လ   သ   ဘုရာ့ 
သခငး၌ ချငးံ်ပဳခ္ကး်ဖငးံ ်ဖတးသနး့သျာ့သညးကို နာ့လညးသေဘာေပါကးရနးအတျကး အကူအညီ်ပဳရနး်ဖစးသညး၈ ကၽျနးေတား 
သညး သနး႔ရြငး့၊ အသုဵ့ဝငးေသာ အို့တစးလုဵ့ ်ဖစးလာႏုိငးရနး သူသညး အေ်ခအေနအမ္ဳိ့မ္ဳိ့ကုိ အသုဵ့်ပဳ၊ ကၽျႏုးပးကို ေ်ပာငး့ 
လဲေစ ခငး့အာ့်ဖငးံ သူ၌ ထာဝရရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ကို ်ပီ့ေ်မာကးေစႏိုငးသညး၈ အ်ခာ့နညး့်ဖငးံ ေ်ပာရလြ္ငး၇ ေလာကတျငး 
ကၽျနးေတား အသကးရြငးေနစဤး သူသညး အေ်ခအေနတစးခု ချငးံ်ပဳရေၾကာငး့ကို ကၽျနးေတား မသိႏုိငးပါ၈ 
 

အေ်ခအေနအာ့လုဵ့အေပ၍ ဘုရာ့သခငး၌ အ     အာဏာထိနး့ခ္ဳပးမႈ၌ အဓိပၸာယးကို နာ့မလညးေသာ ခရစးယာနးတစးဤီ့ 
သညး ဣအ်ဖစးအပ္ကးမ္ာ့ကုိ ညညး့ညူ်ခငး့၇ အ်ပစးတငး်ခငး့၇ မိမိကိုယးကို သနာ့်ခငး့၇ အမ္က   ဒါသ သို႔မဟုတး ခါ့သီ့်ခငး့ 
တို႔် ဖငးံ တုနး႔်ပနးတတးၾကသညး၈ အဘယးေၾကာငးံဆိုေသား ဣအ်ဖစးအပ္ကးမ္ာ့သညး နေမားနမဲံ်ပဳလုပးပုဵရသညး၈ ကၽျနးေတား 
သညး ဘုရာ့သခငးချငးံ်ပဳေသာ အရာမ္ာ့ကုိ သိရြိလကးခဵဖူ့်ခငး့၇ သူ၌ လမး့ညႊနးမႈကို ရြာေဖျ်ခငး့အာ့်ဖငးံ။၇ ကၽျနးပ အ   သူ 
သငးယူေစလိုေသာ မညးသညးံ သငးခနး့စာမ္ာ့ကိုမဆို လကးခဵ်ခငး့အာ့်ဖငးံ သူႏြငးံအတူတကျ ပူ့ေပါငး့ရနး ေရျ့ခ္ယးေသာအ 
ခါ၇ ။သညး ဘုရာ့သခငးႏြစးသကးပါသညး၈ 
 

ှ၈ ဘုရာ့သခငးသညး စၾကာဝဋာႏြငးံ ေ်မၾကီ့ေပ၍ရြိ အ်ဖစးအပ္ကးအာ့လဵု့ကုိ လဵု့လဵု့လ္ာ့လ္ာ့ ထိနး့ခ္ဳပးေသာသူ ်ဖစးပါသ 
လာ့၈ ဘုရာ့သခငး၌ အချငးံအာဏာတနးခုိ့ကုိ တစးနညး့နညး့်ဖငးံ အက္ဳိ့သကးေရာကးႏိုငးေသာ လူတစးဤီ့ သို႔မဟုတး စျမး့ 
အာ့တစးစဵုတစးရာ ရြိပါသလာ့၈ သူသညး မြနးကနးေသာအရာသာ အ်မဲလုပးေဆာငးပါသလာ့၈ ဘုရာ့သခငးသညး မမြနးကနး 
ေသာအရာ ရြိပါသလာ့၈ သူသညး လဵု့လဵု့လ္ာ့လ္ာ့ ယဵုၾကညးစိတးခ္ထုိကးသူ ်ဖစးပါသလာ့၈ 

 
 
 

 

 

 
ဿ၈ ဘုရာသခငးသညး ကၽျႏးုးပးအသကးတာ၌ အေ်ခအေနႏြငးံ အေသ့စိတးအခ္ကးအလကးမ္ာ့ အာ့လုဵ့ကို 
အၾကျငး့မဲံထိနး့ခ္ဳပးႏုိငးပါသလာ့၈ (ဆာလဵ ှ၀၆ ကို ဖတး၊ စဤး့စာ့ပါ)၈ 

 

 

 

 

 

 

တရာ့ ၀ဿ့၁ ေက္ာကးေဆာငး - ဘုရာ့သခငးသညး မူလအ်မစး်ဖစး၊၇ အမႈေတားသညး စဵုလငးေပ၌၈ စီရငးေတားမူသမြ္တုိ႕ 
သညး တရာ့ႏြငးံညီလ္ကး၇ သစၥာေစာငးံေသာဘုရာ့၇ အ်ပစးကငး့လျတး၊ ဟုတးမြနးေ်ဖာငးံမတးေသာ ဘုရာ့်ဖစးေတားမူ၌၈ 

ဆာလဵ ှ၅့၀ွ ဘုရာ့သခငး - စီရငးေတားမူေသာ အမႈသညး စဵုလငး၌  ထာဝရဘုရာ့၌ သစၥာေတားသညး အစစးခဵ၊ 
တညး၌၈   

သုတၱဵ ဿှ့၀ွ ထာဝရဘုရာ့ တဘကး၉ ဤာဏးမတညး၇ ပညာမတညး၇ အၾကဵတစုဵတခုမြ္ မတညးႏိုငး၈ 
ေယာဘ ၀၁့ှဿ-ှ၃ အကယးစငးစစး ဘုရာ့သခငးသညး ဒုစ႐ုိကးကုိ ်ပဳေတားမမူ၈ အနႏၱတနးခုိ့ရြငးသညး မတရာ့သ်ဖငးံ 

စီရငးေတားမမူ၈ 
ေဟရြာ ၁၃့ှှ … ငါႏြငးံတူေသာသူ မညးမြ္မရြိ၈ ငါသညး ႏႈတးထျကးအတုိငး့်ပဳမညး၈ ၾကဵသညးအတိုငး့ စီရငးမညး၈ 

တမနး ှ၄့ဿ၂ ဘုရာ့သခငးသညး ခပးသိမး့ေသာ သူတုိ႕အာ့ ဇီဝအသကးႏြငးံတကျ ထျကးသကးဝငးသကးမြစ၊ ခပးသိမး့ေသာ 
အရာတုိ႕ကုိ ေပ့ေတားမူေသာ အရြငး်ဖစး၊ … 

ေယရမိ ှွ့ဿ၀ အို့ထာဝရဘုရာ့၇ လူသညး မိမိသျာ့ရာလမး့ကို အစုိ့မရ၈ သျာ့စဤးအခါ မိမိေ်ခရာတုိ႕ကုိ မစီရငးတတး    
သညးကုိ အကၽျႏုးပး သိပါ၌၈ 

ေယရမိ ဿ၆့ှှ တဖနးမိနး႕ေတားမူသညးကာ့၇ ငါသညးသငးတို႕ကို အက္ဳိ့နညး့ေစ်ခငး့ငြါ၇ ၾကဵစညးေသာအၾကဵ မဟုတးဘဲ၇ 
သငးတို႕သညး ေ်မားလငးံေသာ အက္ဳိ့ကုိ ရမညးအေၾကာငး့၇ ်ငိမးဝပးေစ်ခငး့ငြါသာ၇ သငးတို႕အဘုိ႕႔ ၾကဵစညးေသာ 
အၾကဵတုိ႕ကုိ ငါသိ၌၈ 

 

၁-၁၄ 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၀၈ သမၼာက္မး့စာက ဣေလာက၉ ကၽျႏုးပး၌ ခရစးယာနးအသကးတာ၌ အခကးအခဵမ္ာ့ႏြငးံ ဆငး့ရဲဒုက၏မ္ာ့ကုိ ထညးံသျငး့စဤး့ 
စာ့သငးံေၾကာငး့ ကၽျႏုးပးအာ့ ေ်ပာၾကာ့ခံဲသညး၈ 

 

အခကးအခဲမ္ာ့ႏြငးံ ဆငး့ရဲဒုက၏မ္ာ့ ခဵစာ့ရ်ခငး့သညး ဘုရာ့သခငး၌ မ္ကးႏြာသာမရေသာ လက၏ဏာတစးခု်ဖစးသညးဟု 
ကၽျနးေတား မမြတးယူသငးံပါ၈ သူ၌ ေကာငး့ၾကီ့မ္ာ့သညး ကၽျႏုးပး၌ သစၥာရြိမႈကုိ အ်မဲဆုိလုိသညးဟု ကၽျနးေတား မမြတးယူ 
သငးံပါ၈ သူသညး ခ္စး်ခငး့ေမတၱာ်ဖငးံ ်ပညးံဝေသာ ဘုရာ့်ဖစး၊၇ ကၽျနးေတားသညး သူ႔ကုိ ဝမး့နညး့ေစလြ္ငးလညး့ ကၽျႏုးပးကုိ 
ခ္စးသညး၈ 
 

    မြတးခ္ကး၈  ဆငး့ရဲဒုက၏မ္ာ့ႏြငးံ အခကးအခဲ (ခကးခဲ်ခငး့မ္ာ့) ကို “ကၽျနးေတားကိုယးတုိငး မႏြစးသကးေသာ အရာတစးခု” အ 
်ဖစး မြတးယူပါ၈ ကၽျနးေတားတို႔ ရြိသမြ္သညး ႐ုပးပိုငး့ဆိုငးရာ ဆငး့ရဲဒုက၏သညး မလိုလာ့အပးေသာ အ်ဖစးဟုနာ့လညးရမညး၈ 
သို႔ သား ကၽျႏးုပးတို႔၌ မတူညီသညးံ ကျဲ် ပာ့ေသာ ကိုယးရညးကိုယးေသျ့မ္ာ့ေၾကာငးံ ကၽျႏုးပးတို႔သညး အခကးအခဲမ္ာ့ကို မ 
တူညီေသာ တုနး႔် ပနးမႈမ္ာ့ ရြိႏိုငးသညး၈ တစးနညး့အာ့်ဖငးံဆိုလြ္ငး လ တစးဤီ့သညး အာ့ကစာ့ပျဲ သို႔မဟုတး အ်ခာ့လႈပးရြာ့ 
မႈ တစး  တျငး ပါဝငး၊ ဝမး့သာအာ့ရ်ခငး့ ရရြိ်ပီ၇ အ်ခာ့တစးခုကမူ လုဵ့ဝမႏြစး်မိဳ႕ဖျယး အေတျ႔အၾကဳဵအ်ဖစး ႐ႈ်မငး     သညး၈ 

(က) ဤပမာတစးခုမြ - ယုဵၾ   သ တစးဤီ့သညး ကမာၻ  အ်မငး႐ႈေထာငးံတျငး ဆငး့ရဲႏျမး့ပါ့မႈကို ခဵစာ့ခဲံရေသားလညး့ ဘုရာ့သ 
ခငးေရြ႔တျငး ၾကျယးဝသူတစးဤီ့၌ ဤပမာတစးခု်ဖစးသညး၈ သ  မသညး အ်ပစးေပ့ခဵရ်ခငး့ မရြိေသားလညး့ ခဏတာ ဆငး့ရဲ 
ေသာေၾကာငးံ ဘုရာ့သခငးသညး သူမကို ထာဝရၾကျယးဝ်ခငး့အ်ဖစး လုပးေဆာငးႏုိငးသညး၈  

 

 

 

 

 

 

မာကု ှဿ့၁ှ-၁၁ ထိုေနာကးေယ႐ႈသညး ဘ႑ာတိုကးေရြ႕မြာ ထိုငးေတားမူစဤးတျငး၇  
လူမ္ာ့တို႕သညး ေၾက့ေငျကို ဘ႑ာတိုကးထဲသုိ႕႔ သျငး့ခ္သညးကို ၾကညးံ႐ႈေတားမူ၌၈  
ေငျရတတးေသာသူ အမ္ာ့တို႕သညး မ္ာ့စျာသျငး့ခ္ၾက၌၈ ဆငး့ရဲေသာ မုတးဆုိ့မ 
တေယာကးသညး လာ၊ တပဲေလာကးတနးေသာ ေၾက့နီဒဂၤါ့ ႏြစး်ပာ့ကို သျငး့ခ္၌၈  
ကိုယးေတားသညး တပညးံေတားတို႕ကိုေခ၍၊ ငါအမြနးဆိုသညးကာ့၇ ဘ႑ာတိုကးထဲသို ႔ 
သျငး့ခ္ေသာသူအေပါငး့တို႕ထကး ထိုဆငး့ရဲေသာ မုတးဆို့မသညး သာ၊သျငး့ခ္ခဲံ်ပီ၈ 
 အေၾကာငး့မူကာ့၇ ထိုသူအေပါငး့တို႕သညး မိမိတုိ႕႔ ၾကျယးဝေသာ စညး့စိမးထဲကႏႈတး၊ 
 သျငး့ခ္ၾက၌၈ ထိုမိနး့မမူကာ့ အလျနးဆငး့ရဲလ္ကးပငး၇ မိမိအသကးေမျ့စရာ ဤစၥာရြိသမြ္ကုိ 
 သျငး့ခ္ေလ်ပီဟု မိနး႕ေတားမူ၌၈ 

မႆဲ ၃့ဿ၂-ဿ၄၇ ၀၁ ထို႕ေၾကာငးံ ငါဆိုသညးကာ့၇ အဘယးသုိ႕႔ စာ့ေသာကးရမညးဟု အသကးအဘုိ႕ မစုိ့ရိမးၾကႏြငးံ၈ အ 
ဘယးသုိ႕႔ ဝတးရမညးဟု ကိုယးအဘို႕ မစုိ့ရိမးၾကႏြငးံ၈ အစာထကး အသကး်မတးသညး မဟုတးေလာ၈ အဝတးထကး ကုိ 
်မတးသညးမဟုတးေလာ၈ မိုဃး့ေကာငး့ကငး၉ က္ငးလညးေသာငြကးမ္ာ့ကို ၾကညးံ႐ႈဆငး်ခငးၾကေလာံ၈ ထိုငြကးတို႕ 
သညး မ္ဳိ့ေစံကို မစုိကးမၾကဲ၇ စပါ့ကိုမရိတး၇ က္ီ၉မစုမသျငး့၈ သို႕ေသားလညး့ ေကာငး့ကငးဘုဵ၉ ရြိေတားမူေသာ သငး 
တို႕အဘသညး သူတို႕ကို ေကၽျ့ေမျ့ေတားမူ၌၈ ထိုငြကးတုိ႕ထကး သငးတုိ႕သညး အလျနး်မတးသညး မဟုတးေလာ၈ 
အဘယးသူသညး စုိ့ရိမး်ခငး့အာ့်ဖငးံ မိမိအသကးတာကုိ တေတာငးခနးံမြ္ တုိ့ပျါ့ေစႏိုငးသနညး့၈ ထို႕ေၾကာငးံ 
နကး်ဖနးအဘို႕ မစို့ရိမးၾကႏြငးံ၈ နကး်ဖနးေန႕သညး မိမိအဘို႕ စို့ရိမးလိမးံမညး၈ ယခုေန႕၉ရြိေသာ မေကာငး့မသငးံေသာ 
အရာသညး ယခုေန႕ဘုိ႕ ေလာကးေပ၌၈ 

ေရာမ ၅့ဿ၅ ဘုရာ့သခငးကို ခ္စးေသာသူတညး့ဟူေသာ ၾကဵစညးေတားမူ်ခငး့အတုိငး့ ေခ၍ေတားမူေသာသူတို႕၌ အ 
က္ဳိ့ကို ခပးသိမး့ေသာအရာတုိ႕သညး တညီတညျတးတညး့ ်ပဳစုၾကသညးကုိ ငါတုိ႕သိၾက၌၈ 

ှေကာ ှွ့ှ၀ လူ၉ ်ဖစးတတးေသာ စုဵစမး့ေႏြာကးယြကး်ခငး့ကိုသာ သငးတို႕သညး ခဵရၾက၌၈ ဘုရာ့သခငးသညး သစၥာ 
ႏြငးံ ်ပညးစဵုေတားမူသညး်ဖစး၊၇ သငးတုိ႕မခဵႏိုငးေသာ စဵုစမး့ေႏြာကးယြကး်ခငး့ကုိ သငးတုိ႕၉ ေရာကးစိမးံေသာငြါ အချငးံေပ့ 
ေတားမမူ၈ သငးတို႕သညး ခဵႏုိငးမညးအေၾကာငး့ စုဵစမး့ေႏြာကးယြကး်ခငး့ အရာႏြငးံတကျ၇ ထျကးေ်မာကးေသာ လမး့ကုိ 
လညး့ စီရငး်ပဳ်ပငးေတားမူလိမးံမညး၈ 

၁-၁၄ 



   

 

(ခ)၈ တမနးေတား ေပါလုသညး အခကးအခဲမ္ာ့ကုိ ထူ့်ခာ့သညးံအရာအ်ဖစး မ႐ႈ်မငးခဲံပါ၈ ဘုရာ့သခငး၌ အလုိေတားအလယး၉ 
ရြငးေပါလု ရြိေနစဤးတျငး ဘုရာ့သခငး၌ အေစခဵကၽျနးအေနႏြငးံ ႏြစးသကးမႈရရနး ၾကိဳ့စာ့၊ အခကးအခဲမ္ာ့ ၾကဳဵေတျ႔ရမညး 
   လြ္ငး ဣစာရငး့သညး ရြညးလ္ာ့မညး၈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

တမနး ၆့ ှ၂-ှ၃ (ဘုရာ့သခငးသညး ရြငးေပါလုအေၾကာငး့ ေ်ပာခဲံသညးမြာ) …ထိုသူကာ့ တပါ့အမ္ဳိ့သာ့တို႕ႏြငးံ ရြငးဘု 
ရငးတို႕ထဵသို႔႕။၇ ဢသေရလအမ္ဳိ့သာ့တို႕ ရြိရာသို႕။၇ ငါ၌နာမကို ပို႕ေဆာငးေစ်ခငး့ငြါ ငါေရျ့ေကာကးေသာ တနး 
ဆာ ်ဖစး၌၈ အေၾကာငး့မူကာ့၇ ထုိသူသညး ငါ၌နာမေၾကာငးံ အဘယးမြ္ေလာကးပငး ဆငး့ရဲခဵရမညးကုိ ငါသညး 
သူအာ့်ပမညး  

ဿေကာ ၃့၁-ှွ (ရြငးေပါလု ေရ့သာ့သညးမြာ) ညြဤး့ဆဲခဵ်ခငး့၇ ဆငး့ရဲ်ခငး့၇ မလျတးႏုိငးေသာ ေဘ့ဤပဒးႏြငးံေတျ႕်ခငး့၇ အ 
႐ုိကးအပုတးခဵ်ခငး့၇ အမႈကုိလုပးေဆာငး်ခငး့၇ မအိမးဘဲ ေစာငးံေန်ခငး့၇ မျတးသိမး်ခငး့ကုုိ အလျနးသညး့ခဵလ္ကး၇ စိတးႏြလုဵ့ 
စငးၾကယး်ခငး့၇ ပညာရြိ်ခငး့၇ စိတးရြညး်ခငး့၇ ေက့္ဇူ့်ပဳ်ခငး့၇ သနး႕ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတားကိုခဵ်ခငး့၇ ခ္စးေယာငးမေဆာငး 
အမြနးခ္စး်ခငး့၇ သမၼာတရာ့ကိုေဟာ်ခငး့ ဘုရာ့သခငး၌ တနးခုိ့ေတားကို်ပ်ခငး့၇ ေ်ဖာငးံးမတးေသာအက္ငးံ တညး့ဟူ 
ေသာ လကးနကးမ္ာ့ကို လကး္ာဘကး လကးဝဲဘကး၉ ဝတးေဆာငး်ခငး့အာ့်ဖငးံ။၇ အသေရထငးရြာ့်ခငး့ႏြငးံ ႐ႈတး 
ခ္်ခငး့၇ ခ္ီ့မျမး့်ခငး့ႏြငးံ ကံဲရဲ႕်ခငး့ကုိ ခဵသ်ဖငးံ။၇ လြညးံစာ့ေသာသူကံဲသုိ႕ ်ဖစးေသားလညး့၇ ဟုတးမြနးေသာသူ၇ အဘယး 
သူမြ္ မသိေသာ သူကံဲသို႕်ဖစးေသားလညး့ ေက္ားေစာေသာသူ၇ အေသခဵေသာသူကံဲသို႕ ်ဖစးေသားလညး့၇ အ သကးရြငး 
ေသာသူ၇ ဆဵု့မ်ခငး့ကုိ ခဵေသာသူကံဲသုိ႕႔ ်ဖစးေသားလညး့၇ အေသသတး်ခငး့ႏြငးံ ကငး့လျတးေသာသူ၇ ဝမး့နညး့ ေသာ 
သူကံဲသုိ႕ ်ဖစးေသားလညး့၇ အစဤးဝမး့ေ်မာကးေသာသူ၇ ဆငး့ရဲေသာသူကံဲသို႕ ်ဖစးေသားလညး့၇ လူမ္ာ့ကို ရတတး 
ေစေသာသူ၇ ဤစၥာတစဵုတခုကုိမြ္ မပုိငးေသာသူကံဲသုိ႕ ်ဖစးေသားလညး့၇ အလုဵ့စုဵတို႕ကို ပိုငးေသာသူ ်ဖစးသ်ဖငးံ။၇ ဘု 
ရာ့သခငး  နးထာ့ေတားမူေသာဓမၼဆရာ မြနးေၾကာငး့ကို အရာရာ၉ ထငးရြာ့စျာ ်ပၾက၌၈ 

ဿေကာ ှှ့ဿ၀-ဿ၄ သူတို႕သညး ခရစးေတား၌ ဓမၼဆရာ ်ဖစးၾကသေလာ၈ ငါသညး အထူ့သ်ဖငးံ ်ဖစး၌ဟု သူ႐ႈ့ကဲံသို႔႕ဆို 
ရ၌၈ ပငးပနး့စျာအမႈကို အထူ့သ်ဖငးံ ေဆာငးရျကးေသာသူ၇ ႐တးပုတး်ခငး့၇ ေထာငးထဲ၉ 
ေလြာငးထာ့်ခငး့ကုိ အထူ့သ်ဖငးံ ခဵရေသာသူ၇ ေသေဘ့ႏြငးံ အၾကိမးၾကိမးေတျ႕ၾကဳဵေသာသူ 
်ဖစး၌၈ ငါ့ၾကိမးေ်မာကးေအာငး ၾကိမးလုဵ့ႏြငးံ ႐ိုကး်ခငး့ကို။၇ တၾကိမးခဲႏြငးံပစး်ခငး့ကုိ။ 
ငါခဵရ်ပီ၈ သဵု့ ၾကိမးေ်မာကးေအာငး သေဘၤာပ္ကး်ခငး့ကုိ ခဵရ်ပီ၈ တေန႕ႏြငးံတညဤးံပတးလဵု့ ပငး 
လယးထဲမြာ ေနရ်ပီ၈ အၾကိမးၾကိမး ေဒသစာရီ လြညးံလညး်ပီ၈ ်မစးကုိကူ့ေသာေဘ့၇ ထာ့်ပ 
တုိကးေသာေဘ့၇ အမ္ဳိ့သာ့်ခငး့်ပဳေသာေဘ့၇ တပါ့အမ္ဳိ့သာ့ ်ပဳေသာေဘ့၇ ်မိဳ႕ရျာ၉ 
ေရာကးေသာေဘ့၇ ေတာ၉ေရာကးေသာေဘ့၇ ပငးလယးေဘ့၇ ညီအစးကုိ ်ဖစး ေယာငးေဆာငး 
ေသာ သူတုိ႕ ်ပဳေသာေဘ့၇ ဣေဘ့မ္ာ့ကို ငါေတျ႕ခဲံ်ပီ၈ ပငးပနး့စျာ အမႈေဆာငးရျကး်ခငး့၇ 
အၾကိမးမ္ာ့စျာ မအိပးဘဲ ေစာငးံေန်ခငး့၇ မျတးသိပး် ခငး့၇ ေရငတး်ခငး့၇ အၾကိမး ၾကိမးအစာ 
ေရြာငး်ခငး့၇ အခ္မး့အေအ့ခဵရ်ခငး့၇ အဝတးအခ္ညး့စညး့ရြိ်ခငး့၇ ဣဆငး့ရဲ်ခငး့ မ္ာ့ကို 
ငါခဵခဲံ်ပီ၈ 

ဖိလိပၸိ ၁့ှှ-ှ၀ ထိုသို႕ငါဆိုေသား၇ ကိုယးတုိငးဆငး့ရဲ်ခငး့ကုိ ရညးမြတး၊ ဆိုသညးမဟုတး၈ အေၾကာငး့မူကာ့၇ ငါသညး 
ေတျၾကဳဵသမြ္ေသာ အ်ခငး့အရာတုိ႕၉ ေရာငးံရဲေသာ စိတးရြိအံဵေသာငြါ သငးမိ်ပီ၈ ႐ႈတးခ္်ခငး့ကို။၇ ၾကျယးဝ်ခငး့ကို။ 
ခဵတတး၌၈ ဝစျာစာ့်ခငး့၇ မျတးသိပး်ခငး့၇ စညး့စိမးရြိ်ခငး့၇ ဆငး့ရဲ်ခငး့တို႕ကိုုိ ခဵရအဵံေသာငြါ၇ အရပးရပးတို႕တျငး အရာရာ၉ 
သငးမိ်ပီ။ ငါံကို ချနးအာ့ႏြငးံ ်ပညးံစုဵေစေတားမူေသာ ခရစးေတားအာ့်ဖငးံ ခပးသိမး့ေသာအမႈတို႕ကို ငါတတးစျမး့ႏုိငး၌၈ 

ဿေကာ ှ့၄-၆ သငးတို႕အတျကးေၾကာငးံ ငါတုိ႕သညး မေရျ႕ႏုိငးေသာ ေ်မားလငးံ်ခငး့ရြိ၌၈ သငးတို႕သညး ဆငး့ရဲ်ခငး့ကုိ 
ဆကးဆဵသကံဲသို႕၇ ထုိနညး့တူ သကးသာ်ခငး့ကုိ ဆကးဆဵၾက၌ဟု ငါတို႕သညး သိၾက၌၈ ညီအစးကိုတုိ႕၇ အာရြိ်ပညး၉ 
ငါတို႕ခဵရေသာ ဆငး့ရဲတညး့ဟူေသာ အသကးမလျတးႏုိငးဟု ထငးရ၊၇ မခဵႏိုငးေအာငး အတိုငး့ထကးအလျနး ေလ့ေသာ 
ဆငး့ရဲခဵရေၾကာငး့ကုိ သငးတို႕မသိဘဲ ေနေစ်ခငး့ငြါ ငါတို႕အလိုမရြိ၈ ငါတုိ႕သညး မိမိကုိယးကုိ အစဤးမကုိ့စာ့ဘဲ၇ 
ေသေသာသူတုိ႕ကုိ ထေ်မာကးေစေတားမူေသာ ဘုရာ့သခငးကုိ ကုိ့စာ့မညးအေၾကာငး့ ေသေစဟု စီရငး်ခငး့ကို ကိုယး 
တုိငးခဵရသကဲံသုိ႕႔ ်ဖစး၌၈ 

 

၁-၁၄ 



   

 

 ၁-၁၄ 

(ဂ)၈ အ်ခာ့တမနးေတားမ္ာ့သညး အခကးအခဲမ္ာ့ႏြငးံ ဆငး့ရဲဒုက၏မ္ာ့ကုိ ထူ့်ခာ့စျာ မေတျ႔ရြိခံဲပါ၈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(ဃ)၈ အခကးအခဲမ္ာ့ႏြငးံ ဆငး့ရဲဒုက၏မ္ာ့ ၾကဳဵေတျ႔ရသညးံအခါ တစးမူထူ့်ခာ့သညးဟု ခဵစာ့ရသညး၈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

တမနး ၂့၁ွ-၁ှ ထိုစကာ့ကို နာ့ေထာငးၾကသ်ဖငးံ၇ တမနးေတားတို႕ကိုေခ၍၊ ႐ိုကးႏြကး်ပီ့မြ၇ ေယ႐ႈ၌နာမကို အမြီ်ပဳ 
လ္ကး မေဟာမေ်ပာမညးေၾကာငး့ ်မစးတာ့၊ လႊတးၾက၌၈ တမနးေတားတို႕သညးလညး့၇ သခငးေယ႐ႈ၌ နာမေတား 
ေၾကာငးံ မိမိတုိ႕သညး အရြကးကျဲ် ခငး့ကုိ ခဵထိုကးၾကသညးဟု မြတးေတားမူေသာေၾကာငးံ ဝမး့ေ်မာကးေသာ စိတးရြိ၊ 
လႊတးေတားမြ ထျကးသျာ့ၾက၌၈ 

ှေကာ ၁့၆-ှ၀ သတးဘုိ႕ရာထာ့ေသာ သူကံဲသုိ႕ အ်ခာ့ေသာသူမ္ာ့ေနာကး၉ တမနးေတားတညး့ဟူေသာ ငါတို႕ကို ဘ ု
ရာ့သခငး ထုတး်ပေတားမူသညးဟု ငါထငး၌၈ အေၾကာငး့မူကာ့၇ ငါတို႕သညး ေလာကီသာ့မ္ာ့ႏြငးံ ေကာငး့ကငးတ 
မနးးမ္ာ့ မ္ကးေမြာကး၉ ပျဝဲငးေသာသူ်ဖစးၾက၌၈ ငါတို႕သညး ခရစးေတား၌ အေၾကာငး့ေၾကာငးံ လူမုိကး်ဖစးၾက၌၈… ငါတို႕ 
သညး အာ့နညး့ေသာသူ ်ဖစးၾက၌၈… ငါတုိ႕သညး အရြကးအေၾကာကး ခဵရေသာသူ်ဖစး၊၈ ယခုတိုငးေအာငး အစာ့ 
အေသာကး ငတးမျတး်ခငး့၇ အဝတးႏျမး့ပါ့်ခငး့၇ ႐ုိကးပူတးညြငး့ဆဲ်ခငး့ကုိ ခဵရၾက၌၈ ေနရာမၾကေသာသူ၇ ကိုယးလကးႏြငးံ 
ပငးပနး့စျာ လုပးေဆာငးရေသာသူ ်ဖစးၾက၌၈ ကံဲရံဲ်ခငး့ကုိ ခဵရေသာအခါ ေမတၱာပို႕ၾက၌၈ ညြညး့ဆဲႏြိပးစကး်ခငး့ကုိ ခဵရ 
ေသာအခါ သညး့ခဵၾက၌၈ အသေရ႐ႈတးခ္်ခငး့ကုိ ခဵရေသာအခါ ေတာငး့ပနးၾက၌၈ ဣေလာက၌ အညစးအေၾက့ကံဲ 
သုိ႕။၇ အရပးရပးထဲက လြညး့ပစးေသာ တနး်မကးေခ့္၇ အမႈိကးကံဲသုိ႕။၇ ယခုတုိငးေအာငး ်ဖစးၾက၌၈ 

ဗ္ာဒိတး ှ့၆ ေယ႐ႈခရစး၌ ဆငး့ရဲ်ခငး့ဒုက၏မြစ၊ ႏုိငးငဵေတားကို။၇ သညး့ခဵေတားမူ်ခငး့ကို။၇ သငးတို႕ႏြငးံအတူ ဆကး 
ဆဵေသာ အေဘားအဘကး၇ သငးတို႕အစးကို ငါေယာဟနးသညး၇ ဘုရာ့သခငး၌ ႏႈတးကပတးႏြငးံ ေယ႐ႈခရစး၌ သကး 
ေသခဵ ေတားမူခ္ကးေၾကာငးံ၇ ပတးမုကၽျနး့မြာ ေနရစဤးတျငး၇   

ေယာ ှ၂့ှ၅-ဿှ (ေယ႐ႈက) ...သငးတိုသညး ေလာကီႏြငးံ မဆကးဆဵ၇ ေလာကီထဲက ငါေရျ့ေကာကးေသာသူ ်ဖစးေသာ 
ေၾကာငးံ ေလာကီသာ့တုိ႔သညး သငးတုိ႔ကုိ မုနး့ၾ ၏။ ကၽျနးသညး မိမိသခငးထကး သာ၊ ၾကီ့်မတးသညးမဟုတးဟု    
ေ်ပာခံဲ်ပီ့ေသာ စကာ့ကို ေအာကးေမံၾကေလာံ၈ သူတို႕သညး ငါံကိုညြငး့ဆဲလြ္ငး သငးတုိ႕ကုိ ညဤး့ဆဲၾကလိမးံမညး ငါံစ 
ကာ့ကို နာ့ေထာငးလြ္ငး သငးတို ႔၏ စကာ့ကို နာ့ေထာငးၾကလိမးံမညး၈ ထိုသူတို ႔သညး ငါံကို ေစလႊတးေတားမူေသာသူ 
ကို မသိသညး်ဖစး၊၇ ငါ၌နာမေၾကာငးံ သငးတုိအာ့ ထုိအမႈရြိသမြ္တုိ႔ကုိ ်ပဳၾကလိမးံမညး၈ 

ေယာ ှ၃့၀၀ သငးတို႕သညး ငါံကုိ အမြီ်ပဳ၊ ်ငိမးသကး်ခငး့ ရြိေစ်ခငး့ငြါ ဣစကာ့ကို ငါေဟာေ်ပာ်ပီ၈ သငးတို႕သညး ေလာ 
က၉ ဆငး့ရဲဒုက၏ကုိ ခဵရၾကလိမးံမညး၈ သို႕ေသားလညး့ မစို့ရိမးၾကႏြငးံ၈ ငါသညး ေလာကကို ေအာငး်ပီဟု မိနး႕ေတားမူ၌၈ 

တမနး ှ၁့ဿဿ ထိုသုိ႕်ပနးၾကစဤး၇ တပညးံေတားမ္ာ့၌ စိတးႏြလုဵ့ကို ်မဲ်မဵခိုငးခဵံေစသ်ဖငးံ၇ ယုဵၾကညး်ခငး့၉ တညးၾကညးမညးအ 
ေၾကာငး့ ႏႈိ့ေဆားခ္ီ့ပငးံ၊၇ ငါတို႕သညး မ္ာ့်ပာ့ေသာ ဆငး့ရဲဒုက၏ကုိခဵ၊ ဘုရာ့သခငး၌ ႏုိငးငဵေတားသုိ႕ ဝငးရၾကမညးဟု 
ေဟာေ်ပာ်ပညႊနးၾက၌၈ 

ဖိလိပၸိ ှ့ဿ၆ အေၾကာငး့မူကာ့၇ သငးတုိ႕သညး အထကးက ်မငးသညးံအတုိးငး့၇ ယခုလညး့ ၾကာ့သညးအတုိငး့ ငါခဵရေသာ 
တိုကးလြနး်ခငး့ကို ခဵရသညးနညး့တူ၇ သငးတုိ႕သညး ခဵရၾကသညး်ဖစး၊၇ ခရစးေတားကို ယုဵၾကညး်ခငး့အချငးံကို ေက့္ဇူ့ 
ေတားအာ့်ဖငးံ ရၾက၌၈ 

ဿတိ ှ့၅ …ဘုရာ့သခငး ေပ့ေတားမူေသာ တနးခုိ့ကိုရသညးံအတိုးငး့ ဧဝဵေဂလိတရာ့ႏြငးံ ဆကးဆဵ၊ ဆငး့ရဲဒုက၏ကုိ ခဵ 
ေလာံ၈ 

ဿတိ ၀့ှဿ ေယ႐ႈခရစး၌ တရာ့ေတားႏြငးံအညီ၇ ဘုရာ့ဝတး၉ ေမျေလ္ား၊ ေန်ခငး့ငြါ အလိုရြိေသာ သူအေပါငး့တုိ႔သညး 
ညြညး့ဆဲ်ခငး့ကုိ ခဵရၾကလိမံးမညး၈ 

ှေပ ၁့ှဿ-ှ၃ ခ္စးသူတုိ႕၇ သငးတို႕ကို စဵုစမး့စရာဘုိ႕ ယခုခဵရေသာမီ့စစး်ခငး့ အရာကိုကာ့၇ သငးတို႕၉ အဵံၾသဘျယးေသာ 
အရာ်ဖစးသညးဟု ထငးမြတး၊၇ အံဵၾသ်ခငး့ မရြိၾကႏြငးံ၇ သငးတို႕သညး ခရစးေတားႏြငးံ ဆငး့ရဲကို ဆကးဆဵၾကသညး်ဖစး၊၇ 
ဘုနး့ေတားေပ၍ထျနး့ေသာအခါ အလျနးဝမး့ေ်မာကးရျငးလနး့မညးအေၾကာငး့၇ ယခုပငးဝမး့ေ်မာကးၾကေလာံ၈ ခရစးေတား၌ 
နာမေၾကာငးံ ကံဲရ႕်ခငး့ကုိ ခဵရလြ္ငး မဂၤလာရြိၾက၌၈ အေၾကာငး့မူကာ့၇ ဘုရာ့သခငး၌ ဘုနး့ၾကီ့ေသာ ဝိညာဤးေတား 
သညး သငးတို႕အေပ၍မြာ က္ိနး့ဝပးေတားမူ၌၈ …ခရစးယာနး်ဖစးေသာေၾကာငးံ ခဵရလြ္ငးမူကာ့ ရြကးေၾကာကး်ခငး့ မရြိေစ 
ႏြငးံ၈ ထိုအမႈေၾကာငးံ ခဵရလြ္ငး ဘုရာ့သခငး၌ ဂုဏးေတားကို ခ္ီ့မျမး့ေစ၈ 

 



   

 

 ၁-၁၄ 

 

 

 

 

 

 

၁၈ ဘုရာ့သခငးသညး ပဵုမြနးအာ့်ဖငးံ ေအာကး ဖ   ပထ မြ တစးခု သုိ႔မဟုတး တစးခုထကးပုိ၊ ဆငး့ရဲဒုက၏ခဵရ်ခငး့ကုိ ချငးံ်ပဳသညး၈  

      (က)၈ ကၽျႏုးပး၌ အသကးတာ စာရိတၱကုိ တညးေဆာကးေပ့ရနး 
       (ခ)၈ ကၽျနးေတားကုိယးတိုငး၌ နာမခဵမႈ၇ လ္စးလ္ဴ႐ႈမႈ သို႔မဟုတး သတိမံဲ်ခငး့၌ အက္ဳိ့ဆကးအ်ဖစး 
       (ဂ)၈ “ဘုရာ့သခငး၉ အပးႏြဵရနး” ႏြငးံ ကုိယးကုိကုိယးအာ့ကုိ့်ခငး့ မရြိေစရနး 
       (ဃ)၈ အ်ခာ့သူမ္ာ့၌ လုိအပးခ္ကးမ္ာ့ သိနာ့လညးဖုိ႔ ကူညီေပ့ရနး 
       (င)၈ ကၽျႏုးပး၌ အသကးတာကုိ အ်ခာ့သူမ္ာ့အတျကး ေကာငး့ၾကီ့်ဖစးေစရနး၈ 
 
(က)၈ ကၽျႏုးပး၌ အသကးတာတျငး ကၽျႏုးပး၌ အက္ငးံစ႐ုိကးကုိ တညးေဆာကးေပ့ရနးႏြငးံ ကၽျန  တ  သညး အသဵု့ဝငးေသာ သနး႔ 

ရြငး့သညးံ အုိ့ကံဲသုိ႔ ပဵုသျငး့ရနး ဘုရာ့သခငးသညး အခကးအခဲမ္ာ့ႏြငးံ ဆငး့ရဲဒုက၏မ္ာ့ကုိ အသဵု့်ပဳသညး၈ ကၽျနုးပးအာ့ 
ေကာငး့ၾကီ့ေပ့၊၇ ဣေလာကတျင   ၽျႏးုပး၌ က္နးရြိေသ့ေသာ အခ္ိနးအတျငး့ သူ႔ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့အတျကး အသဵု့ ်ပဳ 
ႏိုငးရနး မညးသညးံၾသဇာ လႊမး့မုိ့မႈမ္ာ့ႏြငးံ အေ်ခအေနမ္ာ့က ကၽျႏုးပးကုိ အေကာငး့ဆဵု့ ်ဖစးေစႏိုငးမညးကို သူတစးဤီ့ 
တညး့သာသိသညး၈  

 

 

 

 

 

 

 

(ခ)၈ ကၽျႏုးပး၌ နာမခဵမႈ၇ လ္စးလ္ဴ႐ႈမႈ သုိ႔မဟုတး သတိမံဲမႈ၌ အက္ဳိ့ဆကးမ္ာ့ကုိ ကၽျနးေတားခဵရႏိုငးသညး၈ သို႔ေသား ဘုရာ့သခငး  
      သညး သစၥာရြိ်ခငး့၇ ခ္စး်ခငး့ေမတၱာရြိ်ပီ့၇ ကၽျနုးပးကုိ ဆဵု့မပံဲ်ပငးမႈတျငး ကၽျႏုးပး၌ အေ်ခအေနကုိ သငးၾကာ့ေစေရ့ အေတျ႔အ      
      ၾကဳဵအ်ဖစး အသဵု့်ပဳႏိုငးသညး၈ ဤပမာ - အကယး၊ ကၽျနးေတားသညး အစာ့အစာကုိ ဂ႐ုစုိကးပါက ခႏၶာကုိယးပုိငး့ဆိုငးရာ  
      အဆငးမေ်ပမႈမ္ာ့ကုိ ၾကဳဵေတျ႔ခဵစာ့ႏိုငးသညး၈ 
 

 

 

ေရာမ ၂့၀-၁ ထိုမြ္မက၇ ဒုက၏ဆငး့ရဲ်ခငး့ကို ခဵ၊ ဝါၾကျာ့ဝမး့ေ်မာကး်ခငး့ ရြိၾက၌၈ အေၾကာငး့မူကာ့၇ ဒုက၏ဆငး့ရဲ်ခငး့ 
သညး သညး့ခဵ်ခငး့ကုိ ်ပဳစုတတး၌၈ သညး့ခဵ်ခငး့သညး သကးေသထငးရြာ့်ခငး့ကုိ ်ပဳစုတတး၌၈ သကးေသထငးရြာ့်ခငး့ 
သညးလညး့ ေ်မားလငးံ်ခငး့ကုိ ်ပဳစုတတး၌၈ 

ယာကုတး ှ့ဿ-၁ ငါံညီအစးကိုတုိ႕၇ သငးတို႕၌ ယုဵၾကညး်ခငး့ကို ပျါ့ေစတတးသညးဟု သိမြတးလ္ကး၇ အထူ့ထူ့အ်ပာ့်ပာ့ 
စဵုစမး့ေႏြာငးံရြကး်ခငး့ႏြငးံ ေတျ႕ၾကဳဵေသာအခါ၇ ဝမး့ေ်မာကးစရာအေၾကာငး့ သကးသကး်ဖစးသညးဟု မြတးၾကေလာံ၈ သငး 
တို႕သညး အလြ္ငး့မခ္ဳိ႕တံဲဘဲ ေစံစပးစဵုလငးမညးအေၾကာငး့၇ သညး့ခဵ်ခငး့စိတးသညး အကုနးအစငး်ပဳ်ပငးပါေစ၈ 

ေဟ်ဗဲ ၂့၅-၆ ဘုရာ့သခငး၌သာ့ေတား မြနးေသားလညး့၇ ဆငး့ရဲဒုက၏ကုိ ခဵေသာအာ့်ဖငးံ နာ့ေထာငး်ခငး့ အက္ဳိ့အ 
ေၾကာငး့ကုိ သငးေတားမူ၌၈ …  

ှေပ ၁့ှဿ-ှ၃ ခ္စးသူတုိ႕၇ သငးတုိ႕ကုိ စဵုစမး့စရာဘုိ႕ ယခုခဵရေသာမီ့စစး်ခငး့ အရာကိုကာ့၇ သငးတုိ႕၉ အဵံၾသဘျယးေသာ 
အရာ်ဖစးသညးဟု ထငးမြတး၊၇ အဵံၾသ်ခငး့ မရြိၾကႏြငးံ၇ …. 

ှေကာ ှှ့ဿ၄-၀၁ (ရြငးေပါလုက) ထိုေၾကာငးံ ဘုရာ့သခငး၌ မုနးႏြငးံချကးကို မထိုကးမတနးဘဲ စာ့ေသာကးေသာသူ မညး 
သညးကာ့၇ သခငးဘုရာ့၌ ကိုယးေတားႏြငးံ အေသျ့ေတားကို ်ပစးမြာ့ရာေရာကး၌၈ သို႕်ဖစး၊ လူတိုငး့ ကိုယးံကုိကိုယး 
စစးေၾကာ်ပီ့မြ မုနးကိုစာ့ေစ၈ ထိုနညး့တူ ချကးကိုလညး့ ေသာကးေစ၈ ထုိအေၾကာငး့ေၾကာငးံ၇ သငးတုိ႕တျငး 
အာ့နညး့ေသာ သူ၇ မက္နး့မမာေသာသူ အမ္ာ့ရြိၾက၌၈ ေသေသာသူအမ္ာ့လညး့ ရြိၾက၌၈  

ှေပ ၂့ှွ ခရစးေတား ေယ႐ႈအာ့်ဖငးံ ငါတို႕ကို ထာဝရဘုနး့အသေရေတားသို႕ ေခ၍ေတားမူေသာ၇ ခပးသိမး့ေသာ ေက့္ 
ဇူ့ကို ်ပဳေတားမူေသာ ဘုရာ့သခငးသညး ခဏဆငး့ရဲခဵ်ပီ့ေသာ သငးတုိ႕ကို စဵုလငးတညးၾကညး ခိုငးခံဵ်မဲ်မဵေစေတားမူလိမးံ 
မညး၈ 

ေရာမ ၅့၀၂-၀၆ ခရစးေတား၌ ခ္စး်ခငး့ေမတၱာႏြငးံ ငါတို႕ကို အဘယးသူ ကျာေစမညးနညး့၈ …ဆငး့ရဲ်ငိဳ်ငငး်ခငး့၇ ညြငး့ 
ဆဲႏြိပးစကး်ခငး့၇ မျတးသိပး်ခငး့၊ အဝတးအခ္ညး့စညး့ရြိ်ခငး့၇ ေဘ့ႏြငးံေတျၾကဳဵ်ခငး့၊ ကျပးမ္ကး်ခငး့ကို ခဵရေသားလညး့၇ ထို 
အမႈတိုတျငး အဘယးအမႈသညး ခရစးေတား၌ ခ္စး်ခငး့ေမတၱာႏြငးံ ငါတိုကို ကျာေစမညးနညး့၈ မကျာေစသညး သာမက၇ 
ငါတို ႔ကို ခ္စးေတားမူေသာသူ၌ ေက့္ဇူ့ေတားေၾကာငးံ၇ ငါတုိ႔သညး ထိုအမႈခပးသိမး့တို ႔ကို ခဵစဤးတျငးပငး အထူ့သ်ဖငးံ 
ေအာငး်မငးၾက၌၈ 

 



   

 

 ၁-၁၄ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(ဂ)၈ တစးခါတရဵ ဘုရာ့သခငးသညး ကၽျႏုးပးကုိ ဆငး့ရဲဒုက၏ခဵေစ်ခငး့ငြါ ချငးံ်ပဳသညး၈ ထုိ႔ေၾကာငးံ ကၽျနးေတားကုိယးတိုငး၉ အမြီိ်ပဳ  
      ်ခငး့ မရြိဘဲ သူ၌ သစၥာရြိ်ခငး့၇ တနးခုိ့ေတားႏြငးံ လဵုေလာကးမႈအေပ၍ မြီခုိ်ခငး့၇ (သုတဵၱ ၀့၂-၃)၇ ကုိယးံအာ့နညး့ခ္ကးကုိ  
      သိ်ခငး့အာ့်ဖငးံ သငးယူရသညး၈ (အကယး၊ သငးသညး စစးပျ၉ဲ ရြိခံဲ်ခငး့မရြိလြ္ငး မညးသညးံအခါမြ ေအာငး်မငး်ခငး့ အေတျ႔   
      အၾကဳဵရြိမညး မဟုတးပါ)၈ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

(ဃ)၈ တစးခါတစးရဵ ဘုရာ့သခငးသညး ဆငး့ရဲဒုက၏မ္ာ့ကုိ အသဵု့်ပဳ၊ သူတစးပါ့၌ ခဵစာ့ခ္ကးမ္ာ့ကုိ ေဖားထုတးႏိုငးရနး  
        ကူညီ်ခငး့၇ သူတစးပါ့ကုိကူညီရနး၇ စိတးရငး့မြနး်ဖငးံ သနာ့်ခငး့ ဂ႐ုဏာစိတးရြိရနး အသဵု့်ပဳသညး၈ 
 

 

 

 

 

 

 

ဿေကာ ှ့၅၇၆ (ရြငးေပါလုက) ညီအစးကိုတို႕၇ အာ႐ြိ်ပညး၉ ငါတို႕ခဵရေသာ ဆငး့ရဲ်ခငး့တညး့ဟူေသာ အသကးမလျတးႏုိငး 
ဟု ထငးရ၊၇ မခဵႏုိငးေအာငး အတုိငး့အထကးအလျနး ေလ့ေသာဆငး့ရဲ်ခငး့ ခဵရေၾကာငး့ကို သငးတုိ႕မသိဘဲ ေနေစ်ခငး့ငြါ 
ငါတို႕အလိုမရြိ၈ ငါတုိ႕သညး မိမိကုိယးကုိ အစဤးမကုိ့စာ့ဘဲ၇ ေသေသာသူတို႕ကို ထေ်မာကးေစေတားမူေသာ ဘ ု
ရာ့သခငးကို ကို့စာ့မညးအေၾကာငး့ ေသေစဟု စီရငး်ခငး့ကို ကိုယးတုိငးခဵရသကဲံသို႕ ်ဖစး၌၈ 

ဿေကာ ှဿ့၄-ှွ …ငါသညး ေထာငးလႊာ့ေသာစိတး မရြိေစ်ခငး့ငြာ၊ ငါံကို ဒဏးခတးေသာ စာတနး၌ တမနးတညး့ဟူေသာ 
ငါံကိုယး၉ စူ့ေသာဆူ့ကို ေပ့ေတားမူ၌၈ ထိုဆငး့ရဲ်ခငး့ႏြငးံ ကငး့လျတးမညးအေၾကာငး့ သုဵ့ၾကိမးေ်မာကးေအာငး သခငး 
ဘုရာ့ကို ငါဆုေတာငး့၊ အသနာ့ေတား ခဵ်ပီ့လြ္ငး၇ ငါံေက့္ဇူ့့သညး သငးံအဘုိ႕ေလာကးေပ၌၈ ငါံတနးခို့သညး အာ့ 
နညး့်ခငး့အ်ဖစး၉ စဵုလငးတတးသညးဟု မိနး႕ေတားမူ၌၈ ထို႕ေၾကာငးံ ခရစးေတား၌ တနးခုိ့သညး ငါံအေပ၍၉ က္ိနး့ဝပးမညး 
အေၾကာငး့ ငါံကို၉ အာ့နညး့်ခငး့အ်ဖစးကို ဝမး့ေ်မာကးေသာစိတးႏြငးံ ဝါၾကျာ့်ခငး့ငြါ သာ၊ငါအလုိရြိ၌၈ သုိ႕်ဖစး၊ ခရစး 
ေတားေၾကာငးံ ခဵရေသာ အာ့နညး့်ခငး့၊ ကံဲရဲ႕်ခငး့၊ ဆငး့ရဲ်ခငး့၊ ညြဤး့ဆဲႏြိပးစကး်ခငး့၇ က္ပးတညး့စျာေသာ ဒုက၏ေဝဒနာ 
ခဵ်ခငး့တိုကို ငါႏြစးသကး၌၈ အေၾကာငး့မူကာ့၇ ငါသညး အာ့နညး့ေသာအခါ တနးခုိ့ႏြငးံ ်ပညးံစုဵလ္ကးရြိ၌၈   

ဿေကာ ှ့၀-၂ (ရြငးေပါလုက) သနာ့်ခငး့ ဂ႐ုဏာ၌အဘ၇ သကးသာ်ခငး့ အမ္ဳိ့မ္ဳိ့တို႕၌အရြငး …ငါတုိ႕သညး ဘုရာ့သ 
ခငး၌ ေက့္ဇူ့ေတားအာ့်ဖငးံ ကိုယးတုိငးသကးသာ်ခငး့ ရြိသကဲံသုိ႕၇ ဆငး့ရဲ်ခငး့ အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ကုိ ခဵရေသာသူတုိ႕အာ့ သကး 
သာ ေစႏိုငးမညးအေၾကာငး့၇ ဆငး့ရဲ်ခငး့အမ္ဳိ့မ္ဳိ့တုိ႕၉ ဘုရာ့သခငးသညး ငါတို႕အာ့ သကးသာေစေတားမူ၌၈ အဘယး 
သုိ႕နညး့ ဟူမူကာ့၇ ခရစးေတားေၾကာငးံ ငါတို႕ခဵရေသာ ဆငး့ရဲ်ခငး့သညး အလျနးမ္ာ့်ပာ့သညးနညး့တူ၇ ခရစးေတား၌ 
ေက့္ဇူ့အာ့်ဖငးံ ငါတုိ႕ခဵရေသာ သကးသာ်ခငး့သညး အလျနးမ္ာ့်ပာ့၌၈ 

ေဟ်ဗဲ ဿ့ှွ၇ ှ၄-ှ၅ …ဒုက၏ေဝဒနာအာ့်ဖငးံ စဵုလငး်ခငး့သုိ႕ ေရာကးမညးအေၾကာငး့ …ခရစးေတားသညး လူတို႕၌ အ 
်ပစးေ်ဖစရာအၾကာငး့ကို စီရငး၊ …ထိုသို႕ စဵုစမး့ေႏြာကးရြကး်ခငး့ကုိ ကုိယးေတားတုိငးခဵ၊၇ ဒုက၏ဆငး့ရဲ်ခငး့၉ က္ငးလညး 
ေသာေၾကာငးံ၇ စဵု့စမး့ေႏြာကးရြကး်ခငး့အမႈႏြငးံ ေတျ႕ၾကဳဵေသာ သူတုိ႕ကုိ မစ်ခငး့ငြါ တတးႏိုငးေတားမူ၌၈ 

ှေပ ၂့၆-ှွ (ရြငးေပတ႐ုက) သုိ႕်ဖစး၊၇ လူ်ပညးအရပးရပး၉ရြိေသာ သငးတို႕ညီအစးကိုမ္ာ့တုိ႕သညး ထုိသုိ႕ေသာ ဆငး့ 
ရဲကုိ ခဵရၾကသညးဟု သိမြတးလ္ကး၇ ယုဵၾကညး်ခငး့၉တညး၊ မာရးနတးကို ဆီ့တာ့ၾကေလာံ၈ …ခပးသိမး့ေသာ ေက့္ဇူ့ကို 
်ပေတားမူေသာ ဘုရာ့သခငးသညး ခဏဆငး့ရဲခဵ်ပီ့ေသာ သငးတို႕ကို စဵုလငးတညးၾကညး ခုိငးခဵံ်မဲ်ဵမဵေစေတားမူလိမးံမညး၈ 

 

   ငါတို႕သညး ကိုယးံကိုကိုယး စစးေၾကာစီရငးလြ္ငး၇ စစးေၾကာစီရငးေတားမူ်ခငး့ႏြငးံ ကငး့လျတးၾကလိမးံမညး၈ စစးေၾကာစီရငး 
ေတားမူ်ခငး့ကို ခဵရၾကေသာအခါ၇ ေလာကီသာ့တို႕ႏြငးံအတူ အ်ပစးစီရငး်ခငး့ႏြငးံ ကငး့လျတးမညးအေၾကာငး့၇ ဆဵု့မေတား 
မူ်ခငး့ကုိ ခဵရၾက၌၈ တစုဵတေယာကးေသာသူသညး ဆာမျတးလြ္ငး၇ သငးတို႕သညး အ်ပစးခဵခ္ကး မစညး့ေဝ့ေစ်ခငး့ငြါ ထို 
သူသညး မိမိအိမး၉ စာ့ေစ၈ ၾကျငး့ေသာ အမႈမ္ာ့ကို ငါလာေသာအခါ စီရငးမညး၈ 

ေဟ်ဗဲ ှဿ့၃-ှှ ထာဝရဘုရာ့သခငး ခ္စးေတားမူေသာသူကုိ ဆဵု့မေတားမူတတး၌၈ လကးခဵေတားမူသမြ္ေသာ သာ့တို႕ကုိ 
ဒဏးခတးေတားမူတတး၌ဟု သူငယးတို႕ကုိ ဆိုသကဲံသုိ႕၇ သငးတို႕ကို ေ်ပာဆုိေသာ ၾသဝါဒစကာ့ကို ေမံေလ္ာံၾကသ 
ေလာ၈ တနညး့ကာ့၇ ကိုယးကာယႏြငး ံစပးဆုိငးေသာအဘတို႕လကး်ဖငးံ ငါတို႕သညး ဆုဵ့မ်ခငး့ကို ခဵရေသာအခါ၇ သူတို႕ 
ကို ရုိေသၾက၌၈ ထိုမြ္မက၇ စိတးဝိညာဤးတို႕၌ အဘအလုိသို႕လိုကး၊၇ အသကးခ္မး့သာရၾကမညး မဟုတးေလာ၈ အ 
ေၾကာငး့မူကာ့၇ ထိုအဘတို႕သညး မိမိအလိုသုိ႕လိုကး၊ တခဏသာ ဆုဵ့မေပ့ၾက၌၈ ကိုယးေတားမူကာ့၇ မိမိသနး႕ရြငး့ 
်ခငး့ ပါရမီေတားကုိ ငါတုိ႕သညး ဆကးဆဵေစ်ခငး့ငြါ၇ ငါတုိ႕အက္ဳိ့ကုိ ေထာကး၊သာ ဆဵု့မေပ့ေတားမူ၌၈ ဆုဵ့မ 
်ခငး့မညးသညးကာ့၇ ခဵရစဤးအခါ ဝမး့ေ်မာကးစရာမထငး၇ ဝမး့နညး့စရာ ထငးတတး၌၈ သို႕ေသားလညး့၇ ဆဵု့မ်ခငး့ကုိ ခ ဵ
ရေသာသူတို႕သညး၇ ေနာကးမြ်ငိမးသကး်ခငး့ႏြငးံ စပးဆိုငးေသာ ေ်ဖာငးံမတး်ခငး့အက္ဳိ့ကို ခဵရၾက၌၈ 

 



   

 

 ၁-၁၄ 

(င)၈ တစးခါတစးရဵ ဘုရာ့သခငးသညး ကၽျနုးပးအသကးတာအာ့်ဖငးံ ဘုရာ့သခငး၌ ေတာကးပေသာ အရာမ္ာ့ကုိ အ်ခာ့သူမ္ာ့ 
အာ့်ဖငးံ ေတျ႔ႏုိငးရနး အခကးအခဲမ္ာ့ကုိ ်ဖတးသနး့ချငံး်ပဳသညး၈ (အလငး့သညး ေမြာငးမိုကးတျငး ်မငးႏိုငးဆဵု့ႏြငးံ အထငးရြာ့ 
ဆဵု့်ဖစးသညး)၈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၂၈ ဘုရာ့သခငးက ကၽျႏုးပးခ္စး်မတးႏို့ရသညးံအရာမ္ာ့ (ကၽျႏုးပး၌ ႐ုပးတုမ္ာ့) ဤီ့စာ့ေပ့်ခငး့မြ ဘုရာ့သခငးကုိ ဤီ့စာ့ေပ့ရနး 
တစးစဵုတစးရဵ ေတာငး့ဆုိလိမးံမညး၈ ထုိ႔ေၾကာငးံ ကၽျနးေတားႏြငးံ အ်ခာ့သူမ္ာ့အတျကး ထာဝရအက္ဳိ့ေက့္ဇူ့မ္ာ့ ခဵစာ့ရလိမးံ 
မညး၈ (ဤပမာ - ေက္နပးမႈ၇ ပစၥညး  စၥာ ပုိငးဆိုငးမႈမ္ာ့၇ အေပါငး့အသငး့မိတးေဆျမ္ာ့၇ က္နး့မာေရ့၇ စသညး်ဖငးံ)၈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

မႆဲ ၂့ှ၁-ှ၃ (ေယ႐ႈက) သငးတို႕သညး ဣေလာက၌ အလငး့်ဖစးၾက၌၈ … ထိုနညး့တူ၇ သူတပါ့တို႕သညး သငးတို႕ 
၌ ေကာငး့ေသာအက္ငးံကို်မငး၊၇ ေကာငး့ကငးဘုဵ၉ ရြိေတားမူေသာ သငးတုိ႕အဘ၌ ဂုဏးေတားကုိ ခ္ီ့မျမး့ေစ်ခငး့ငြါ၇ 
သူတပါ့ေရြ႕၉ သငးတုိ႕အလငး့ကုိ လငး့ေစၾကေလာံ၈ 

ေယာ ၆့ှ-၀ လမး့၉သျာ့ေတားမူစဤး၇ အမိဝမး့တျငး့ကပငး မ္ကးစိကနး့ေသာ သူတစးေယာကးကို ေတျ႕်မငးေတားမူ၌၈ တ 
ပညးံေတားတို႕က၇ အရြငးဘုရာ့၇ ဣသူသညး အဘယးသူ၌ အ်ပစးေၾကာငးံ မ္ကးစိကနး့သနညး့၈ ကိုယးအ်ပစးေၾကာငးံ 
ကနး့သေလာံ၈ မိဘအ်ပစးေၾကာငးံ ကနး့သေလာဟု ေမ့ေလြ္ာကးၾက၌၈ ေယ႐ႈကလညး့၇ ကိုယးအ်ပစးေၾကာငးံမဟုတး၇ 
မိဘအ်ပစးေၾကာငးံလညး့မဟုတး၈ ဘုရာ့သခငး၌ အမႈေတားကုိ သူ၉ ထငးရြာ့ေစမညး အေၾကာငး့တညး့၈ 

တမနး ှ၃့ဿဿ-၀၁ စုေဝ့ေသာသူတို႕သညး သူတို႕တဘကး၉ တ်ပိဳငးနကးထၾက၌၈ စစးကဲမငး့တို႕လညး့ သူတို႕၌ အဝတး 
ကိုခၽျတး၊ ၾကိမးလဵု့ႏြငးံ ႐ုိကးေစ်ခငး့ငြါ စီရငးၾက၌၈ ႐ိုကး၊ ဒဏးခ္ကးမ္ာ့ရြိ်ပီ့မြ၇ လုဵ်ခဳဵစျာေစာငးံေစဟု ေထာငးထဲမြာ 
ေလြာငး ထဲမြာေလြာငး၊ ထိတးခတးလ္ကးထာ့၌၈ သနး့ေခါငးအခ္ိနး၉ ေပါလုႏြငးသိလတိုသညး ပဌနာ်ပဳ၊ ဘုရာ့သခငးကုိ 
ခ္ီ့မျမး့လ္ကး သီခ္ငး့ဆုိေလ၌၈ ေထာငးထဲမြာ ေႏြာငးဖျ႕ဲ်ခငး့ကုိ ခဵရေသာသူတုိ႕သညး နာ့ေထာငးၾက၌၈ ထိုခဏ်ခငး့တျငး 
ေ်မၾကီ့သညး ်ပငး့စျာလႈပးေသာေၾကာငးံ ေထာငးေ်ခရငး့လညး့ လႈပးရြာ့၌၈ တခါ့ရြိသမြ္တို႕သညး ခ္ကး်ခငး့ပျငးံ၊ လူအ 
ေပါငး့တုိ႕သညး ေနာငးဖျဲ ႔်ခငး့ႏြငးံလျတးၾက၌၈ ေထာငးမူ့သညးႏုိ့၊ ေထာငးတခါ့မ္ာ့ ပျငးံလ္ကးရြိသညးကို်မငးလြ္ငး၇ ေႏြာငး 
ဖျဲ် ခငး့ကို ခဵရေသာသူတို႕သညး ထျကးေ်ပ့ၾက်ပီဟု ထငးမြတးသညးႏြငးံ၇ ထာ့ကိုအိမးမြဆျထဲုတး၊ ကိုယးအသကးကို သတး 
မညး်ပဳေလ၌၈ ေပါလုကလညး့၇ ကိုယးကိုအ်ပစး မ်ပဳႏြငးံ၇ ငါတို႕အေပါငး့သညး ရြိၾက၌ဟု ၾကီ့ေသာအသဵႏြငးံဟစး၊ 
ေ်ပာဆုိ၌၈ ေထာငးမူ့သညး ညိြထျနး့ေသာမီ့ကို ေတာငး့်ပီ့မြ ေ်ပ့ဝငး၊၇ ေပါလုႏြငးံသိလတုိ႕၌ ေ်ခရငး့၉ တုနးလႈပး 
လ္ကး ်ပပးဝပးေလ၌၈ သူတို႕ကို ်ပငးသို႕ထုတး်ပီ့လြ္ငးလညး့၇ သခငးတို႕၇ အကၽျႏုးပးသညး ကယးတငး်ခငး့သုိ႕ ေရာကးအံဵ 
ေသာငြါ အဘယးသို႕ ်ပဳရပါမညးနညး့ဟု ေမ့ေလြ္ာကးေလ၌၈ ထိုသူတို႕ကလညး့၇ သခငးေယ႐ႈခရစးကို ယုဵၾကညးေလာံ၈ 
ယုဵၾကညးလြ္ငး သငးႏြငးံ သငး၌ အိမးသူအိမးသာ့တုိ႕သညး ကယးတငး်ခငး့သို႕ ေရာကးၾကလိမးံမညးဟု ေ်ပာဆိုလ္ကး၇ 
ထုိသူမြ စ၊ သူ၌အိမး၉ ရြိသမြ္ေသာသူတုိ႕အာ့ ဘုရာ့သခငး၌ ႏႈတးကပတးေတားတရာ့ကုိ ေဟာၾက၌၈ ထိုညဤးံ၇ ထိုအ 
ခ္ိနးနာရီ၉ပငး၇ ေထာငးမႈ့သညး ေပါလုႏြငးံသိလတုိ႕ကိုယူ၊ ဒဏးခ္ကးရာမ္ာ့ကို ေဆ့ေၾကာ်ပီ့လြ္ငး၇ မိမိလူအေပါငး့တုိ႕ 
ႏြငးံတကျ ဗတိၱဇဵကို ခ္ကး်ခငး့ခဵေလ၌၈ တဖနးေပါလုႏြငးံ သိလတို႕ကို မိမိအိမးသို ႔ ေခ၍ပငးံ်ပီ့မြ သူတို႕ကို လုပးေကၽျ့၊၇ 
ဘုရာ့သခငးကုိ ယဵုၾကညးလ္ကး အိမးသူအိမးသာ့ အေပါငး့တုိ႕ႏြငးံတကျ ဝမး့ေ်မာကး်ခငး့သို႕ ေရာကးေလ၌၈ 

 

မႆဲ ၂့ှှ-ှဿ (ေယ႐ႈက) ငါံေၾကာငးံ သငးတို႕ကို ကဲံရဲ႕ညြညး့ဆဲ၊ မမြနးဘဲလ္ကး အ်ပစးတကာ တငးေသာအခါ၇ သငး 
တို႕သညး မဂၤလာရြိၾက၌၈ ဝမး့ေ်မာကးရႊငး်မဴ့်ခငး့ ရြိၾကေလာံ၈ အေၾကာငး့မူကာ့၇ ေကာငး့ကငးဘဵု၉ သငးတုိ႕၌ 
အက္ဳိ့သညး ၾကီ့လြေပ၌၈ သငးတို႕ေရြ႕က ေပ၍ထျနး့ေသာ ပေရာဖကးတို႕ကုိ ထိုနညး့တူ ညြဤး့ဆဲၾက်ပီ၈ 

တမနး ၁့၀ဿ-၀၂ ယုဵၾကညးေသာသူ အေပါငး့တို႕သညး  စိတးႏြလုဵ့ တညီတညျတးတညး့ ရြိၾက၊၇ အဘယးသူမြ္ မိမိဤစၥာ 
တစဵုတခုကုိ ငါံဤစၥာဟူ၊ မဆုိဘဲလ္ကး၇ ရြိသမြ္ေသာ ဤစၥာတုိ႕ကုိ ဆကးဆဵသ်ဖငးံ သဵု့ေဆာငးၾက၌၈ ဘုရာ့သခငး ေယ႐ႈ 
ထေ်မာကးေတားမူ်ခငး့ အေၾကာငး့ကို တမနးေတားတို႕သညး ၾကီ့ေသာတနးခို့နြငးံ သကးေသခဵ၊၇ ထိုသူအေပါငး့တုိ႕ 
သညး ၾကီ့ေသာေက့္ဇူ့ေတားႏြငးံ ်ပညးစုဵၾက၌၈ ထိုသူတို႕တျငး ဆငး့ရဲေသာသူ တစးေယာကးမြ္မရြိ၇ အေၾကာငး့မူကာ့၇ 
အိမး၇ ေ်မကျကးကို ပိုငးေသာသူ ရြိသမြ္တို႕သညး ေရာငး့်ပီလြ္ငး ရေသာအဘို့ကို ယူေဆာငးခဲံ၊၇ တမနးေတားတို႕၌ ေ်ခ 
ရငး့၉ ထာ့ၾကသ်ဖငးံ၇ လူမ္ာ့ဆငး့ရဲသညးအတုိငး့ အသီ့အသီ့တို႕အာ့ ေဝငြေပ့ကမး့ၾက၌၈ 

ေရာမ ၅့ှ၄-ှ၅ (ေပါလုက) …ထိုသခငးႏြငးံအတူ ဆငး့ရဲဒုက၏ကို ခဵရလြ္ငး …ငါတုိ႕အာ့ ေပ၍ထျနးလတဵံေသာ ဘုနး့ကို 
ေထာကးေသား၇ ယခုမ္ကးေမြာကးကာလ၉ ခဵရေသာ ဆငး့ရဲဒုက၏ကုိ ပမာဏမ်ပဳထုိကးဟု ငါသေဘာရြိ၌။ 

ေဟ်ဗဲ ှှ့ ှ၄-ှ၅ အာ်ဗဟဵသညး စုဵစမး့ေတားမူ်ခငး့ကို ခဵေသာအခါ ယုဵၾကညး်ခငး့်ဖငးံ ဢဇာကးကုိ ပူေဇား၌…  
 



   

 

 ၁-၁၄ 

 

 

 

 

၃၈ သူ၌ ေရ့ဆျထဲာ့ေသာ အေ်ခအေနမ္ာ့အေပ၍ ကၽျႏုးပး၌ တုနး႔် ပနးမႈသညး၇ ကၽျႏုးပးအတျကး သူစီစဤးထာ့ေသာ အရာမ္ာ့ကုိ 
လကးခဵရနးႏြငးံ သူ၌ဂ႐ုစိုကးမႈတျငး ယဵုၾကညးစိတးခ္ရနးႏြငးံ သူသညး ကၽျႏုးပးအတျကး ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ကုိ လကးခဵလုိေသာ 
ဆႏၵရြိရနး ကၽျႏုးပး၉ တာဝနးရြိသညး၈ 

 

က၈ ကၽျႏုးပး၌ သေဘာထာ့ႏြငးံ တုနး႔် ပနးမႈသညး မညးသုိ႔ ်ဖစးသငးံသညးကုိ သခငးေယ႐ႈက ပဵုဤပမာအာ့်ဖငးံ ်ပသခံဲသညး၈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ခ၈ တမနးေတား ေပါလုသညး ဘုရာ့သခငး၌ ေမတၱာေစာငးံေရြာကးမႈ၉ မိမိကုိယးကုိ အပးႏြဵခံဲသညး၈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ှေပ ှ့၃-၄ အရညးက္ဳိ၊ စဵုစမး့်ခငး့ကုိ ခဵႏုိငးေသားလညး့၇ ပ္ကးစီ့တတးေသာေရႊကို စစးေၾကာစုဵစမး့်ခငး့ထကး၇ သငးတို႕ 
ယုဵၾကညး်ခငး့ကို စစးေၾကာစဵုစမး့်ခငး့အရာသညး သာ၊်မတးသညးႏြငးံ၇ ေယ႐ႈခရစး ေပ၍ထျနး့ေတားမူေသာအခါ အခ္ီ့အ 
မျမး့၇ ဂုဏးအသေရ၇ ဘုနး့အာႏုေဘားအလုိ႕ငြါ ်ဖစးမညးအေၾကာငး့၇ အထူ့ထူ့အ်ပာ့်ပာ့ေသာ စဵုစမး့ေႏြာငးံ႐ြကး်ခငး့ကုိ ခ ဵ
ရေသာ အေၾကာငး့ရြိလြ္ငး၇ သငးတို႕သညး ယခုခဏခဵရ၊ ဝမး့နညး့ေသားလညး့၇ အထကးဆိုခဲံ်ပီ့ေသာ ေက့္ဇူ့ေတားကို 
ေထာကး၊ ရႊငးလနး့ေသာစိတးရြိၾက၌၈  

 

မႆဲ ဿ၃့၂ှ-၂၀ ထိုအခါ ေယ႐ႈႏြငးံပါေသာသူ တစးေယာကးသညး လကးကိုဆနး ႔၊ ထာ့ကိုဆျထဲုတး်ပီ့လြ္ငး ယဇးပုေရာ 
ဟိတးမငး့၌ ကၽျနးတစးေယာကးကို ခုတးသ်ဖငးံ နာ့ရျကး်ပတးေလ၌၈ ေယ႐ႈကလညး့ သငးံထာ့ကို သူေနရာ၉ ်ပနးထာ့ 
ေလာံ …ယခုပငး ငါံအဘကုိ ငါေတာငး့ႏိုငးသညးကုိ။၇ ေတာငး့လြ္ငး ေကာငး့ကငးတမနး တဆယးံႏြစးတပးမက ငါံထဵသုိ႕ 
ေစလႊတးေတားမူမညးကုိ။၇ သငးသညး မထငးသေလာ၈ 

ေယာဟနး ှ၆့ ၆-ှှ (ပိလပးမငး့က) ေယ႐ႈအာ့ …သငးသညး အဘယးက ်ဖစးသနညး့ဟုေမ့လြ္ငး တစးချနး့ကိုမြ္ ်ပနး 
ေတားမမူ၈ ပိလတးမငး့ကလညး့၇ ငါႏြငးံစကာ့ မေ်ပာသေလာ၈ ငါသညးသငးံကို လကးဝါ့ကပးတုိငးမြာ ႐ိုကးထာ့ပိုငးသညး 
ကို။၇ လႊတးပုိငးသညးကို။ သငးမသိသေလာဟုဆိုေသား၇ အထကးအရပးမြ အချငးံကိုမရလြ္ငး မငး့ၾကီ့သညး ငါံကို အ 
ဘယးသို႕မြ္ မ်ပဳပုိငး၈ ထုိ႕ေၾကာငးံ ငါံကုိ မငး့ၾကီ့လကးသုိ႕ အပးႏြဵေသာသူသညး သာ၊ၾကီ့ေသာ အ်ပစးရြိသညးဟု မိနး႕ 
ေတားမူ၌၈ 

ေဟ်ဗဲ ှဿ့၂ …သခငးေယရႈကို ေစံေစံေထာကးရႈၾကကုနးအံဵ၈ ထုိသခငးသညး မိမိေရြ႕၉ထာ့ေသာ ဝမး့ေ်မာကး်ခငး့အ 
ေၾကာငး့ေၾကာငးံ၇ ရြကးေၾကာကးေသာအရာကုိ မမြတးဘဲ လကးဝါ့ကပးတိုငး၉ ခဵ်ပီ့မြ၇ ဘုရာ့သခငး၌ ပလႅငးေတား လကး္ာ 
ဘကး၉ ထုိငးေနေတားမူ၌၈ 

ှေပ ဿ့ှ၆-ဿ၀ အေၾကာငး့မူကာ့၇ ဘုရာ့သခငး၌ မ္ကးႏြာေတားကိုေထာကး၊၇ မတရာ့ေသာ ညြဤး့ဆဲ်ခငး့ကုိ နာက္ငးစျာ 
ခဵရလြ္ငး ေက့္ဇူ့ရြိ၌၈ … ေကာငး့မျနးစျာ်ပ၊ ဆငး့ရဲခဵရေသာအခါ သညး့ခဵလြ္ငး ဘုရာ့သခငးေရြ႕ေတား၉ ေက့္ဇူ့ရြိ၌၈ 
အေၾကာငး့မူကာ့၇ ထုိသုိ႕အလုိငြါ သငးတုိ႕ကုိ ေခ၍ေတားမူ်ပီ၇ ခရစးေတားသညး ငါတို႕အတျကး ခဵေတားမူသညး်ဖစး၊ ေ်ခ 
ေတားရာကို ေရြာကးလိုကးေစ်ခငး့ငြါ ပဵုသကးေသကုိ ထာ့ေတားမူ်ပီ၈ ထိုသခငးသညး ဒုစ႐ိုကးကိုမ်ပဳ၈ ႏႈတးေတား၉လညး့ 
မုသာကို ရြာမေတျ ႔၈ ကံဲရဲ႕်ခငး့ကုိ ခဵရေသာအခါ ်ပနး၊မကံဲရဲ႕၈ အေသခဵရေသာအခါ ်ခိမး့ေခ္ာကး်ခငး့ကုိမ်ပဳ၈ တရာ့သ 
်ဖငးံ စီရငးေတားမူေသာသူ၉ ကုိယးံကုိကုိယး အပးႏြဵေတားမူ၌၈  

တမနး ဿွ့ ဿဿ-ဿ၁ ငါ(ေပါလု)သညး ဝိညာဤးေတားအာ့်ဖငးံ ခ္ညးေႏြာငး်ခငး့ကိုခဵ၊၇ ေယ႐ုရြလငး်မိဳ႕သုိ ႔ သျာ့ရ၌၈ ထုိ်မိဳ႕၌ 
အဘယးအမႈေရာကးမညးကုိမသိ။ သိုေသားလညး့၇ ခ္ညးေႏြာငး်ခငး့၇ ညြဤး့ဆဲႏြိပးစကး်ခငး့ အမႈတုိ႕သညး ငါံကုိ ဆုိငး့လငးံ 
သညးဟု သနးရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတားသညး ခမးသိမး့ေသာ်မိဳ႕တို၉ ငါံအာ့ သကးေသခဵေတားမူ၌၈ … ငါေဆာငးရျကးရ 
ေသာအမႈကို ဝမး့ေ်မာကးစျာ ်ပီ့စီ့ေစမညးအေၾကာငး့၇ ထိုညြဤး့ဆဲ်ခငး့ အမႈတစးစုဵတစးခုကိုမြ္ ငါသညး ပမဏမ်ပဳ၇ ကုိယး 
အသကးကုိလညး့ ႏြေ်မာ်ခငး့မရြိ၈ 

ဿေကာ ှဿ့၄-ှွ … ငါံ (ဘုရာ့သခငး) ေက့္ဇူ့သညး သငးံ (ေပါလု)အဘို ေလာကးေပ၌၈ ငါံတနးခုိ့သညး အာ့နညး့်ခငး့ 
အ်ဖစး၉ စုဵလငးတတးသညးဟု မိနးေတားမူ၌၈ ထိုေၾကာငးံ ခရစးေတား၌ တနးခုိ့သညး ငါံအေပ၍၉ က္ိနး့ဝပးမညးအ 
ေၾကာငး့ ငါံကုိ၉ အာ့နညး့်ခငး့အ်ဖစးကုိ ဝမး့ေ်မာကးေသာစိတးႏြငးံ ဝါၾကျာ့်ခငး့ငြါ သာ၊ ငါအလုိရြိ၌၈ အဘယးသိုနညး့ 
ဟူမူကာ့၇ ဘုရာ့သခငး၌ အလိုေတားနြငးံညီေသာ ဝမး့နညး့်ခငး့သညး ကယးတငး်ခငး့ႏြငးံယြဤးေသာ ေနာငးတစိတး 
တညး့ဟူေသာ၇ မေ်ပာငး့လဲႏုိငးေသာ ေနာငးတစိတးကို ်ပဳ်ပငးတတး၌၈ ေလာကီဝမး့နညး့်ခငး့မူကာ့၇ ေသ်ခငး့ကို ်ပဳ 
်ပငးတတး၌၈ 

ဖိလိပၸိ ၁့ှဿ ႐ႈတးခ္်ခငး့ကို။၇ ၾကျယးဝ်ခငး့ကို။ ခဵတတး၌၈ ဝစျာစာ့်ခငး့၇ မျတးသိပး်ခငး့၇ စညး့စိမးရြိ်ခငး့၇ ဆငး့ရဲ်ခငး့ 
တိုကို ခဵရအဵံေသာငြါ၇ အရပးရပးတုိတျငး အရာရာ၉ သငးမိ်ပီ၈ 

  



   

 

 ၁-၁၄ 

(ဂ)၈ ေယာဘ၌ တုနး႔်ပနးမႈကုိ သဵု့သပးၾကညးံပါ၇ သူပုိငးဆုိငးေသာ ပစၥညး့အာ့လဵု့နီ့ပါ့ ဆဵု့႐ႈဵ့်ခငး့(ေယာဘ ှ့ှ-ှ၆)၇ သူ၌ 
သာ့သမီ့မ္ာ့ အပါအဝငး၇ ထုိ႔ေနာကး သူ၌ ကာယက္နး့မာေရ့ (ေယာဘ ဿ့ှ-၅)၈ ေယာဘ    ဘုရာ့သခငး ႏြစးသကးခံဲသညး 

 

 

 

 

 
 

ဃ၈ ဘုရာ့သခငး   ငးံ်ပဳခံဲေသာ အခကးခဲမ္ာ့ကုိ ေယာသပးသညး မညးသုိ႔ တုနး႔်ပနးခံဲပဵုကုိ သဵု့သပးၾကညးံပါ၈  

 သူ၌ မနာလိုေသာ ညီအကုိမ္ာ့က သူ႔ကုိမုနး့တီ့၊ ႏုိငးငဵ်ခာ့ ကုနးသညးမ္ာ့ထဵ ကၽျနးအ်ဖစး ေရာငး့စာ့်ပီ့ အဲဂုတၱဳု 
်ပညး႔ ေခ၍ေဆာငးသျာ့ခံဲသညး ( ကမာၻ ၀၄့၀-၀၃)၈ 

 ထုိ႔ေနာကး သူသညး မုဒိမး့မႈၾကိဳ့ပမး့မႈ်ဖငးံ မြာ့ယျငး့စျာ စျပးစျခဵဲရ်ပီ့၇ အ်ပစးမရြိဘဲ ေထာငးခ္ခဵခံဲရသညး၈ (ကမာၻ ၀၆့ှ၇ 
၁ွ့ဿ၀ႏြငးံ ဆာလဵ ှွ၂့ှ၄-ှ၆)၈ 

 

ဣက္မး့ပုိဒးမ္ာ့တျငး ေယာသပးက သူ႔အစးကုိမ္ာ့ကုိ ဘုရာ့သခငး၌ သစၥာရြိမႈႏြငးံ အုပးစုိ့ပုိငးချငးံ ရြိသညးံအေၾကာငး့ကုိ ေ်ပာခံဲ 
သညး၈ 

 

 

 

 

 

 

 

၄၈ ေန႔စဤးချနးအာ့ ( မတးလ ဿှ၇ ဿွွ၂) - အဖုိ႔အထစးမ္ာ့ေသာလမး့ 

လူေတျက ဘဝသညး ခကးခဲသညးဟု ေ်ပာသညးံအခါ၇ “မြနးပါသညး ခကးခဲပါသညး”ဟု ကၽျနးေတား အ်မဲ်ပနးေ်ဖတတးသညး၈ 
ကၽျနးေတား ေ်ပာသညးံအရာထကး အ်ခာ့ေက္နပးစရာေကာငး့ေသာ အေ်ဖကုိ ရြာေတျ႔ခဲံသညး၈ စာေရ့ဆရာ ခ္ာလးဝီလီယမး 
(Charles Williams)က “ကမာၻၾကီ့သညး မညးသညးံ ကိစၥတျငးမဆို နာက္ငးသညး၈ သို႔ေသား တစးစဵုတစးဤီ့က ကၽျနးေတားတို႔ကုိ 
သေဘာက္ဖို႔ ရညးရျယးထာ့သညးဟူေသာ အေတျ့ကို ေပ့လိုကးလြ္ငး အလျနးမခဵမႏုိငး ်ဖစးလာသညး” 

ကၽျနးေတားတို႔ကို ဘုရာ့သခငး ေခ၍ေဆာငးေသာလမး့သညး ကၽျႏုးပးတို႔ ရရြိေသာအရာမ္ာ့ကုိ ကၽျႏုးပးတို႔၌ ေကာငး့က္ဳိ့အ်ဖစး 
ေဝ ကျာသျာ့ေစသညးဟု ထငးရ်ပီ ၇ အလြညးံက္သျာ့သညးဟု မြာ့ယျငး့စျာ လမး့လျသဲျာ့သညးဟု ကၽျနးေတားတို႔ ယုဵၾကညးေစ 
သညး၈ အေၾကာငး့မြာ ကၽျနးေတားတို႔ အမ္ာ့စုကို လမး့မြနးေပ၍ ေလြ္ာကးလြမး့လြ္ငး ဘုရာ့သခငး၌ ေကာငး့်မတး်ခငး့သညး ်ပ 
သနာကငး့ေသာ အသကးတာသို႔ ေ်ပာငး့လဲလိမးံမညးဟု ယုဵၾကညးရနး သငးၾကာ့်ခငး့ခဵခဲံရသညး၈ 

သုိ႔ေသား ။သညး သမၼာက္မး့စာ၌ ႐ႈေထာငးံႏြငးံ ေဝ့ကျာ့ေသာ အရာတစးခု်ဖစးသညး၈ ဘုရာ့သခငး၌ ခ္စး်ခငး့ေမတၱာေတား 
သညး ကၽျႏုးပးတို႔အာ့ ေလာကႏြငးံ စပးဆုိငးေသာ သကးသာရာလမး့ကို က္ဆုဵ့ေစေသာ လမး့မ္ာ့ေပ၍သုိ႔ ဤီ့ေဆာငးေပ့သညး၈ 

ေယာဘ ှ့ဿွ-ဿဿ ထိုအခါ ေယာဘသညး ထ၊ မိမိဝတးလႈဵကို ဆုတးေလ၌၈ ဆဵပငးကိုလညး့ရိတး၊ ေ်မေပ၍မြာဝပးလ္ကး 
ကုိ့ကျယး်ပီ့လြ္ငး၇ ငါသညး အဝတးမပါဘဲ အမိဝမး့ထဲက ထျကးလာ၌၈ အဝတးမပါဘဲ အမိဝမး့ထဲသုိ႕႔ ်ပနးသျာ့ေတာံ 
မညး၈ ထာဝရဘုရာ့ ေပ့ေတားမူ၌၈ ထာဝရဘုရာ့လညး့ ႐ုပးသိမး့ေတားမူ၌၈ ထာဝရဘုရာ့၌ နာမေတားသညး မဂၤလာ 
ရြိ ပါေစ သတညး့ဟု ဆိုေလ၌၈ ေယာဘသညး ဣအမႈမ္ာ့ႏြငးံ ေတျ႕ၾကဳဵေသားလညး့ မမြာ့ယျငး့၈ ထာဝရဘုရာ့ကုိလညး့ 
အ်ပစးမတငးဘဲေန၌၈ 

ေယာဘ ဿ့ှွ … ငါတို႕သညး ဘုရာ့သခငး၌ လကးေတားမြ သုခခ္မး့သာကို ခဵယူသညး်ဖစး၊ ဒုက၏ဆငး့ရဲကို မခဵမယူရ 
သေလာဆို၌၈ ေယာဘသညး ဣအမႈမ္ာ့ႏြငးံ ေတျ႕ၾကဳဵေသားလညး့ ႏႈတး်ဖငးံမြ္ မမြာ့ယျငး့၇  

ကမာၻ ၁ှ့၂ဿ … ဘုရာ့သခငးသညး ငါဆငး့ရဲခဵရေသာ ်ပညး၉ ငါံကုိ ပျာ့မ္ာ့ေစေတားမူ်ပီ ဟုဆုိသတညး့၈ 
ကမာၻ ၁၂့၂ သို႕ရာတျငး သငးတို႕သညး ကၽျႏုးပးကို ဣအရပးသုိ႕ ေရာငး့လုိကးမိေသာေၾကာငံးး စိတးမညြိ့ငယးၾကႏြငးံ၈ ကိုယး 

ကို အမ္ကးမထျကးၾကႏြငးံ၈ အေၾကာငး့မူကာ့၇ ဘုရာ့သခငးသညး လူတို႕အသကးကုိ ေစာငးံမေစ်ခငး့ငြါ သငးတို႕ေရြ႕မြာ 
ကၽျႏုးပးကို ေစလႊတးေတားမူ်ပီ၈ 

ကမာၻ ၁၂့၅ သငးတုိ႕သညး ကၽျႏုးပးကို ဣအရပးသုိ႕႔ ေစလႊတးသညးမဟုတး၇ ဘုရာ့သခငး ေစလႊတးေတားမူသတညး့ … ၈ 
ကမာၻ ၂ွ့ှ၂၇ ှ၆-ဿွ ေယာသပးအစးကိုတိ႕ုသညး အဘေသသညးကို သိ်မငးလြ္ငး၇ ငါတုိ႕ကုိ ေယာသပးသညး အညိြဳ့ထာ့ 
ေကာငး့ ထာ့လိမးံမညး၈ ငါတို႕သညး အထကးက သူ႕ကို ညြဤး့ဆဲလိမးံမညးဟု စို့ရိမးလ္ကး၇ ေယာသပးကလညး့၇ မစို့ရိမး 
ၾကႏြငးံ ကၽျနုးပးသညး ဘုရာ့သခငးကိုယးစာ့ ်ဖစးသေလာ၈ သငးတုိ႕သညး ကၽျႏုးပးကုိ ညြဤး့ဆဲမညး ၾကဵၾကေသားလညး့၇ ဘုရာ့ 
သခငးသညး ယေန႕်ဖစးသညးအတုိငး့ လူမ္ာ့၇ အသကးခ္မး့သာေစ်ခငး့ငြါ ေက့္ဇူ့်ပဳမညး ၾကဵေတားမူ၌၈  



   

 

 ၁-၁၄ 

ရြငးေပါလုက “အေၾကာငး့မူကာ့၇ သငးတို႔သညး အထကးက်မငးသညးအတုိငး့၇ ယခုလညး့ ၾကာ့သညးအတုိငး့ ငါခဵရေသာ 
တိုကးလ နး်ခငး့ကို ခဵရသညးနညး့တူ၇ သငးတို႔သညး ခဵရၾကသညး်ဖစး၊၇ ခရစးေတားကို ယုဵၾကညး်ခငး့ အချငးံမြတစးပါ့၇ ခရစးေတား 
အတျကးေၾကာငးံ ဆငး့ရဲခဵ်ခငး့အချငးံကို ေက့္ဇူ့ေတားအာ့်ဖငးံ ရၾက၌” (ဖိလိပၸိ ှ့ဿ၆)၈ ကၽျႏုးပးတို႔၌ ေမြာငးမုိကးေသာ ခ္ဳိငးံ 
ဝြမး့အာ့လုဵ့ အဆုဵ့သတးေသာအခါ ကၽျႏုးပးတို႔၌ ေကာငး့က္ဳိ့အတျကး အေ်ခအေနတုိငး့ကို ချငးံ်ပဳထာ့ေၾကာငး့ ကၽျနးေတားတို႔ 
နာ့လညးလ မးံမညး၈ 

“ကၽျနးေတားတို႔ ေရာကးရြိေသာလမး့သညး အဘယးသူမြ၇ လုဵ်ခဳဵစျာ မသျာ့ႏုိငးပါ၈” က္မး့စာကို သငး်ပေပ့သူ အကးစးဘီေမရာ 
(F.B.meyer) က “အကယး၊သာ ကၽျနးေတားတို႔သညး ဘုရာ့သခငး အ်မဲ်မငးသညးံအတုိငး့ လမး့ေၾကာငး့ကို ်မငးႏုိငးပါက 
ကၽျႏုးပးသညးလညး့ ထိုလမး့ကို ေရျ့ခ္ယးလိမးံမညး၈” - ေဒ့ဗစး ေရာပါ့(David Roper)   
 

အကယး၊ အခ္ဳိ႕မဲေမြာငးေသာ အရာ မ္ာ့သညး ေကာငး့ခဲံလြ္ငး 
ဝမး့နညး့ပူေဆျ့်ခငး့၇ နာက္ငး်ခငး့၇ အထီ့က္နး်ခငး့ သို႔မဟုတး 

ဝ ညာဤးကို သနး႔ရြငး့ေစေသာ အရာမြ ခဵႏုိငးရညးရြိရနး ကၽျႏးုပးတို႔အာ့ 
သျနးသငးေပ့ေတားမူပါ ဘုရာ့သခငး - အိုငး့႐ုိနးစး (Irons) 

 
ဘုရာ့သခငး၌ ချငးံ်ပဳရသညးံ အေၾကာငး့ရငး့ကုိ ကၽျနးေတားတို႔ သိရြိပါက မညးသညးံစမး့သပးမႈမြ္ ကၽျနးေတားတုိ႔ကုိ စိတးပ္ကး 
အ  ေလ္ာံေစမညး မဟုတးပါ၈ 
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ဂ၈ ေအာစးဝလး ခ္မးဘာ၌ ညဏးပညာ - အရႈဵ့ေပ့်ခငး့ အသကးတာ 

ကၽျနးေတားတို႔သညး အေ်ခခဵက္က္ လျတးလပးမႈ မရြိပါ၈ အေ်ခအေနအာ့လုဵ့သညး ကၽျနးေတားတို႔၌ လကးထဲ၉မရြိ၇ ဘုရာ့သ 
ခငး၌ လကးထ  တျငးရြိသညး၈ ကၽျနးေတားတို႔တျငး တစးခုတညး့ေသာ လျတးလပးမႈတစးခုမြာ ဘုရာ့သခငးႏြငးံ ကၽျနးေတားတို႔၌ 
ကိုယးပ  ငးဆကးဆဵေရ့်ဖစးသညး၈ ကၽျႏုးပးတို႔၌ အေ်ခအေနမ္ာ့အတျကး ကၽျနးေတားတို႔တျငး တာဝနးမရြိပါ၈ သို႔ေသား ကၽျနးေတား 
တို႔အာ့ ထိုအေ်ခအေနမ္ာ့အေပ၍ သကးေရာကးေစသညးံ နညး့လမး့မ္ာ့အတျကး ကၽျႏုးပးတို႔တျငး တ ဝနးရြိပါသညး၈ ထိုအေ်ခ 
အေနမ္ာ့ကုိ ကၽျႏုးပးတို႔၌ ထိပးဆုဵ့သုိ႔ေရာကးရနး ချငးံ်ပဳႏိုငးသညး သို႔မဟုတး ကၽျႏုးပးတို႔အာ့ ဘုရာ့သခငး ်ဖစးေစလိုသညးံအ 
တိုငး့ ေ်ပာငး့လဲေစႏုိငးသညး၈ 
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 ၁-၁၄ 

နိဂဵု့၈ ဘုရာ့သခငးသညး ကၽျနးေတား ယုဵၾကညးအာ့ကို့ရနး ထိုကးတနးသညး၈ ကၽျႏုးပး၌ အေကာငး့ဆုဵ့ စိတးဝငးစာ့မႈ လုပး 

ေဆာငးရနးအတျကး သူ႔ကို အာ့ကို့ႏုိငးသညး၈ ကၽျနးေတားသညး ေကာငး့ကငးဘုဵ၉ ဘုရာ့သခငးေရြ႕ေတား၉ ရပးသညးံအခါ၇ ဣ 
ေလာကတျငး ကၽျႏုးပးအသကးတာ၉ သူဘာလုပးေနသညးကို နာ့လညးေသာအခါ၇ ကၽျနးေတားသညး သူ႔ကို အ်ပညးံအဝ ယုဵ 
ၾကညးကို့စာ့သညးံ အခ္ိနးမ္ာ့အတျကး ေနာငးတရမညး မဟုတးပါ၈ သူသညး ကၽျႏုးပးကို အခကးအခဲထမဲြ ထုဵ့စဵအတုိငး့ ႏႈတး 
ထျကး်ပီ့ ၾကညးံရနး မလုိမရြိပါ၈ ကိုယးံက္ဳိ့အတျကး ဆငး့ရဲ်ခငး့ကို လိုကးစာ့ရနးလညး မဟုတး၇ သို႔ေသား လူ႔ဤာဏးထကး ေက္ား 
လျနး၊ ကၽျႏုးပးကို ခ္စးေသာဖခငးထဵမြ ရရြိေသာအရာကို လကးခဵရနး ကေလ့တစးဤီ့ကဲံသို႔ ယုဵၾကညး်ခငး့်ဖငးံ်ဖစးသညး၈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ှေပ ၁့ှ၆ ခရစးယာနး်ဖစးေသာေၾကာငးံ ခဵရလြ္ငးမူကာ့ ရြကးေၾကာကး်ခငး့ မရြိေစႏြငးံ၈ ထုိအမႈေၾကာငး ံခဵရလြ္ငး ဘုရာ့သ 
ခငး၌ ဂုဏးေတားကို ခ္ီ့မျမး့ေစ၈ 

ဆာလဵ ၀၀့ှ၅-ဿှ ထာဝရဘုရာ့ကို ေၾကာကးရျဵ႕ေသာ သူတိ႕ုႏြငံး က႐ုဏာေတားကို ခုိလႈဵေသာသူတို႕သညး ေသေဘ့ႏြငးံ 
ကငး့လျတးမညးအေၾကာငး့ အစာေခါငး့ပါ့သညးံ ကာလ၉ အသကးရြငးမညးအေၾကာငး့ သူတုိ႕ကုိ ၾကညးံ႐ႈလ္ကး ရြိေတားမူ 
၌၈ ငါတုိ႕၌ ဝိညာဤးသညး ထာဝရဘုရာ့ကို ေမြ္ားလငးံလ္ကးေန၌၈ ထိုဘုရာ့သညး ငါတုိ႕ကုိ မစေသာသူ ကျယးကာ 
ေသာသူ ်ဖစးေတားမူ၌၈ သနး႕ရြငး့ေသာ နာမေတားကို ခိုလႈဵေသာေၾကာငးံ၇ ငါတို႕သညး ထာဝရဘုရာ့၉ ဝမး့ေ်မာကး်ခငး့ 
ရြိၾက၌၈ 

ဆာလဵ ၀၁့၁-၅ ငါ(ဒါဝိတး) သညး … ဣဆငး့ရဲေသာသူ၌ ေအားဟစး်ခငး့အသဵကို ထာဝရဘုရာ့သညး နာ့ေထာငး၊၇ ခပး 
သိမး့ေသာ ဆငး့ရဲထဲက ကယးလႊတးေတားမူ၌၈ …ထာဝရဘုရာ့သညး ေကာငး့်မတးေတားမူသညး အေၾကာငး့ကို ်မညး့ 
စမး့၊ သိမြတးၾကေလာံ၈ ကိုယးေတားကို ခုိလႈဵေသာသူသညး မဂၤလာရြိ၌၈ 

ေရာမ ၅့၀ှ-၀ဿ သုိ႕်ဖစး၊ ဣအရာမ္ာ့တုိ႕၉ အဘယးသုိ႔႕ ေ်ပာစရာရြိသနညး့၈ ဘုရာ့့သခငးသညး ငါတုိ႕ဘကး၉ ရိြေတား 
မူလြ္ငး၇ အဘယးသူသညး ငါတုိ႕တဘကး၉ ေနႏိုငးမညးနညး့၈ မိမိသာ့ေတားရငး့ကို မႏြေ်မာဘဲ၇ ငါတုိ႕ရြိသမြ္အလို႕ငြါ 
စျနး႕ ေတားမူေသာသူသညး၇ သာ့ေတားႏြငးံတကျ ခပးသိမး့ေသာ အရာတုိ႕ကုိ ငါတုိ႕အာ့ မေပ့ဘဲ အဘယးသုိ႕ 
ေနေတားမူ မညးနညး့၈ 

ှသကး ၂့ှ၃-ှ၅ အစဤးမ်ပတး ဝမး့ေ်မာကး်ခငး့ ရြိၾကေလာံ၈ မ်ခာ့မလပး ဆုေတာငး့ပဌနာ ်ပဳၾကေလာံ၈ အရာရာ၉ 
ေက့္ဇူ့ေတား ခ္ီ့မျမး့ၾကေလာံ၈ အေၾကာငး့မူကာ့၇ သငးတို႕သညး ထိုသုိ႕႔ က္ငးံေစ်ခငး့ငြါ၇ ေယ႐ႈခရစး၉ ဘုရာ့သခငး၌ 
အလုိေတား ရြိ၌၈ 



   

 

မြနးကနးေသာ ေရျ့ခ္ယးမႈမ္ာ့်ပဳလုပး်ခငး့၇ ဘုရာ့သခငး၌ အလုိေတားကုိ ပိုငး့်ခာ့သိ်မငး်ခငး့ 

ပိရမစးပုဵစဵ်ဖငးံ ေရျ့ခ္ယးမႈမ္ာ့ကို ကၽျနးေတား ၾကညး  ်မငးႏိုငးသညး၈ ယုဵၾကညးသူတစးဤီ့ အေန်ဖငးံ ဘုရာ့သခငးသညး ကၽျႏုးပးအ 
တျကး ရညးမြနး   ကးမ္ာ့ ခ္မြတးထာ့်ပီ့၇ ကၽျနးေတား ဆဵု့်ဖတးခ္ကးမ္ာ့ ခ္ရာတျငး အခ္ဳိ႕ေသာ လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ရ  သညး၈ ကၽျႏုးပး၌ 
သေဘာထာ့ကုိ ဘုရာ့သခငးထဵ အပးႏြဵ်ပီ့လြ္ငး မြတးေက္ာကးမ္ာ့က သူ၌ အလိုေတားကို ပုိငး့်ခာ့သိ်မငးေစသညး၈ ထိုအခါ 
ကျဲ ်ပာ့်ခာ့နာ့ေသာ နညး့လမး့ႏြစးခုကို စဤး့စာ့ပါ၈  

ကၽျနးေတားတို႔သညး အပုိငး့တစးခုခ္ငး့စီသို႔ နကး႐ႈိငး့စျာ မေလံလာမီ  ၇ ၊သငးခနး့စာ၌ ်ခဳဵငုဵသုဵ့သပးခ္ကးကို ေအာကးေ်ခမြ ထိပ  
 ကးသုိ႔ ဖတးပါ၈ 

 

 

 

 

                         ဃ၈ ဘုရာ့တရာ့ ကိုငး့ဆိုငး့သူႏြငးံ ပညာရြိေသာ ခရစးယာနးတို႔၌ အၾကဵေပ့ခ္ကး                             
                             ဂ၈ အေ်ခအေနမ္ာ့ 
                          ခ၈ ဘုရာ့သခငး၏ ်ငိမးသကး်ခငး့ 
                           က၈ ဘုရာ့သခငး၌ ႏႈတးကပတးေတား 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဘုရာ့သခငး၌ အလုိေတားအာ့ ပိုငး့်ခာ့သိရြိ်ခငး့ 

ခ၈ ကမၼကာရက ၾကိယာ 
က၈ ်ပဳ်ခငး့်ပ ၾကိယာ   

 ၂၈ ကျဲ် ပာ့်ခာ့နာ့သညးံ နညး့လမး့ႏြစးခု 

၁၈ မြတးေက္ာကး - အခ္ကးေလ့ခ္ကး 

 ဃ၈ ေပ့ဆပး်ခငး့ဟု ဆိုလိုလြ္ငးလညး့ ယုဵၾကညး်ခငး့ကို ေလံက္ငးံရနး လိုလုိလာ့လာ့ ရြိရမညး၈                 
ဂ၈ ကၽျႏုးပးအသကးတာတျငး မ်ဖစးႏိုငးပုဵရ်ပီ့၇ စျနး႕စာ့မႈမ္ာ့ လိုအပးသညးံတုိငး ကၽျႏုးပး၌ အ  
     သကးတာ၉ သူ၌အလိုေတားကို ်ပညးံစဵုေစရနး ဘုရာ့သခငးကို ယုဵၾကညးရမညး၈ 
 ခ၈ ဘုရာ့သခငးသညး ကၽျႏုးပးအာ့ ေ်ပာငး့လဲေစရနး ပျငးံလငး့မႈကို ထိနး့သိမး့ထာ့ရမညး၈ 
က၈ ဘုရာ့သခငးသညး ကၽျနုးပးအတျကး လိုေတားရြိေသာ အရာကို သိရနးဆႏၵရြိ၊ ဆု ေတာငး့  
      ်ခငး့အာ့််ဖငးံ ရြာေဖျရမညး၈  

၀၈ အ႐ႈဵ့ေပ့ရနး ကၽျႏုးပး၌ သေဘာထာ့ 

  ခ၈ ဘုရာ့သခငးသညး အချငးံအာဏာရြိ်ပီ့ ကၽျႏုးပးအသကးတာအတျကး သူ၌ အစီအစဤးကို အေကာငးအ  
     ထညးေဖားႏုိငးေၾကာငး့ ယုဵၾကညးရနး လိုအပးသညး၈ 
က၈ ကၽျႏးုပးအသကးတာအတျကး ဘုရာ့သခငး၉ အစီအစဤးတစးခုရြိသညးကို ကၽျနးေတားယုဵၾကညးရနး လိုအပး်ပီ့၇  
     ။ကို ကၽျႏုးပးအာ့ သူဖျငးံ်ပလိုသညး၈ 
 ဿ၈ လုိအပးခ္ကးမ္ာ့ 

 ဂ၈ သူ၌ အစီအစဤး၉ ကၽျနုးပးကို အသုဵ့်ပဳဖိုရနး ဘုရာ့သခငးသညး ကၽျႏုးပးကို အလိုရြိသညး၈ 
ခ၈ ဘုရာ့သခငးသညး လူတိုငး့ကို ခ္စး်မတးႏုိ့်ပီ့၇ ဘုရာ့သခငးသညး ကၽျႏုးပးအာ့ သူ၌ အစီအစဤးတျငး အသုဵ့်ပဳရနးႏြငးံ  
    သူတို႕ကို ရငးံက္ကးေစရနးအတျကး အသုဵ့်ပဳလိုသညး၈ 
က၈ ဘုရာ့သခငးသညး သူ႔႕ကုိခ္စးရနး၇ ဘုရာ့သခငး၌ စိတးေတားကို ေတျ႕ႏုိငးရနး သငးယူ်ခငး့ႏြငးံ ကၽျႏုးပးကိုေ်ပာငး့လဲရနး  
      ချငးံ်ပဳဖုိ႕ အလိုရြိသညး၈ 

ှ၈ ကၽျႏုးပးအတျကး ဘုရာ့သခငး၌ ရညးရျယးထာ့သညးံ ပနး့တုိငးမ္ာ့ 

၁-၁၅ 



   

 

“သူႏြငးံအတူ ေရျ့ခ္ယးမႈ ်ပဳလုပးေသာသူကုိသာ 
ဘုရာ့သခငးသညး အေကာငး့ဆဵု့ အစဤးအ်မဲ ေပ့တတးသညး” 

 

ှ၈ ကၽျႏုးပးအသကးတာအတျကး ဘုရာ့သခငး၌ ရညးရျယးခ္ကးပနး့တိုငးမ္ာ့သညး အေ်ခခဵအုတး်မစး လမး့ညျနး့မႈမ္ာ့်ဖစးသညး၈ 
 

က၈ ကၽျႏးုပးကို ဘုရာ့သခငး အလိုရြိသညးမြာ - သူ႔ကိုခ္စးရနး်ဖစးသညး၈ (သူ၌ ဝိေသသလက၏ဏကို  
      ယုဵၾကညးရနး ဆႏၵရြိ်ခငး့ႏြငးံ အ႐ႈဵ့ေပ့နာခဵရနး ဆႏၵရြိေၾကာငး့်ပသရနး)၇ ဘုရာ့သခငး ႏြစးသကး 
      ေသာ နညး့လမး့ကို ကၽျနးေတား နာ့လညး့သေဘာေပါကးရနးႏြငးံ သနး႔ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတားကို 
      သာ့ေတား၌ ပုဵသ႑ာနးႏြငးံအညီ ေ်ပာငး့လဲေပ့ရနး ချငးံ်ပဳေပ့်ခငး့တို႔်ဖစးသညး၈ 
ခ၈ ဘုရာ့သခငးသညး ကမာၻေပ၍ရြိ လူတိုငး့ကို ခ္စး်မတးႏုိ့်ပီ့၇ မယဵုၾကညးသူမ္ာ့ထဵသို႔ ကယးတငး်ခငး့  
    သတငးေကာငး့ႏြငးံအတူ ေရာကးရြိရနးႏြငးံ ယုဵၾကညးသူမ္ာ့အာ့ ခရစးေတား၉ ရငးံက္ကး်ခငး့သို႔  
    ေရာကးေစရနး သူ၌ အစီအစဤးတျငး ကၽျႏုးပးကို အသုဵ့်ပဳလုိသညး၈ 
ဂ၈ သူ၌ အစီအစဤးတျငး ကၽျႏုးပးကို အသုဵ့်ပဳဖို႔ လိုလိုလာ့လာ့ ဆႏၵရြိရနး ဘုရာ့သခငးအလိုရြိသညး၈  
    အက္ဳိ့ဆကးအေန်ဖငးံ ဣေလာကတျငး ရြိေနစဤး ေကာငး့ၾကီ့ခဵစာ့၊ ေကာငးကငးဘုဵ၉လညး့  
    ထာဝရေကာငး့ၾကီ့ခဵစာ့ရနး အလိုရြိသညး၈ 
 

ဿ၈ ဘုရာ့သခငး၌ အလုိေတားကုိ နာ့လညးရနး လုိအပးခ္ကးမ္ာ့၈ 
က၈ ကၽျႏုးပး၌ အသကးတာအတျကး ဘုရာ့သခငး ်ပငးဆငးထာ့ေသာ အစီအစဤးရြိသညးဟု ကၽျနးေတား ယဵုၾကညးရမညး၈ 

 

 

 

 

 

 

 

ခ၈ ကၽျနုးပးအတျကး သူအလုိေတားရြိေသာ အရာကုိ ဘုရာ့သခငးသညး ကၽျနုးပးအာ့ သိေစလုိ၊၇ ။ကုိ ကၽျနုးပးထဵမြ ဖဵု့ကျယးမ 
ထာ့ပါ၈ ကၽျနးေတားလုိခ္ငးေသာ သကးေသ အေထာကးအထာ့မ္ာ့ကုိ ကၽျနုးပးအာ့ သကးေသ်ပလိမးံမညး မဟုတးပါ၈ သုိ႔  
 သား သူသညး ကၽျနုးပးအာ့ ယဵုၾကညး်ခငး့်ဖငးံ သူ႔ေနာကးလုိကးရနး လဵုေလာကးစျာ အေထာကးအထာ့မ္ာ့ ေပ့ထာ့သညး၈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဆာလဵ ှ၀၆့ှ၃ မစဵုလငးေသ့ေသာ အကၽျႏုးပး၌ အလဵု့အေထျ့ကုိလညး့ ကိုယးေတားသညး ၾကညးံ႐ႈ၊ ်မငးေတားမူ်ပီ၈ ထုိ 
အရာတုိ႕ကုိ ်ပဳ်ပငး၊ တစုဵတခုမြ္မရြိမြီ ကာလတျငး ကိုယးေတား၌ စာ့ရငး့၉ အကုနးအစငး မြတးသာ့လ္ကးရြိၾကပါ၌၈ 

သုတၱဵ ှ၃့၆ လူသညး မိမိသျာ့ရာလမး့ကို စိတးထဲမြာ ၾကဵစညး၌၈ သို႕ေသားလညး့ သူ၌ေ်ခရာတို႕ကို ထာဝရဘုရာ့ စီရငး 
ေတားမူ၌၈ 

သုတၱဵ ဿွ့ဿ၁ လူသျာ့ရာလမး့တုိ႕ကုိ ထာဝရဘုရာ့ စီရငးေတားမူ၌၈ သုိ႕်ဖစး၊ သူသညး မိမိသျာ့ရာလမး့တို႕ကို အဘယး 
သို႕ နာ့လညးႏုိငးသနညး့၈ 

ေယရမိ ှွ့ဿ၀ …လူသညး မိမိသျာ့ရာလမး့ကို အစုိ့မရ။ သျာ့စဤးအခါ မိမိ ေ်ခရာတုိကုိ မစီရငးတတးသညးကို အကၽျႏုးပး 
သိပါ၌၈ 

တမနး ှ၀့၀၃ ဒါဝိတးသညး မိမိကာလ၉ ဘုရာ့သခငး၌ အလုိေတားကုိ ေဆာငးရျကး်ပီ့လြ္ငး၇ က္ိနး့စကး၊ မိမိဘို့ေဘ့စုထဲ 
သို႕ ဝငးသ်ဖငးံ ပုပးစပး်ခငး့သုိ႕႔ ေရာကးေလ၌၈ 

ေရာမ ှဿ့ှ-ဿ သငးတို႕သညး ေလာကီပုဵသ႑ာနးကို မေဆာငးၾကႏြငးံ၇ ေကာငး့်မတးေသာအ ရာ၇ ႏြစးသကးဖျယးေသာအရာ၇ 
စဵုလငးေသာအရာ တညး့ဟူေသာ ဘုရာ့သခငး အလုိေတားရြိေသာ အရာသညး အဘယးအရာ ်ဖစးသညးကုိ 
သငးႏိုငးမညးအေၾကာငး့၇ စိတးႏြလုဵ့ကို အသငးံ်ပငးဆငး၊ ပုဵသ႑ာနးေ်ပာငး့လဲ်ခငး့သုိ႕႔ ေရာကးၾကေလာံ၈ 

ဧဖကး ၂့ှ၄ ထို႕ေၾကာငးံ သတိမရြိေသာသူမ်ဖစး၇ သခငးဘုရာ့၌ အလုိေတားရြိရာကုိ ပုိငး့်ခာ့၊ သိေသာသူ ်ဖစးၾကေလာံ၈ 
ေကာ ှ့၆-ှွ ထို႕ေၾကာငးံ၇ ငါတို႕သညး ၾကာ့ရသညးံေနမြစ၊ သငးတို႕ အဘို႕အလို႕ငြါ အစဤးမ်ပတး ဆုေတာငး့ေသာ အ 

ခ္ကးဟူမူကာ့၇ သငးတို႕သညး ေကာငး့ေသာအက္ငံး အမ္ဳိ့မ္ဳိ့တညး့ဟူေသာ အသီ့ကိုသီ့်ခငး့၇ ဘုရာ့သခငးကုိ သိ 
ေသာ ဤာဏးတုိ့ပျါ့်ခငး့ ရြိသ်ဖငးံ။၇ ဝမး့ေ်မာကးေသာစိတးႏြငးံ အရာရာ၉ သညး့ခဵ်ခငး့ စိတးရြညး်ခငး့ အလို႕ငြါ၇ ဘုနး့ 
ၾကီ့ေသာ တနးခို့ေတားအတုိငး့ ချနးအာ့ႏြငးံ ်ပညးံစုဵသ်ဖငးံ။၇ ခမညး့ေတားဘုရာ့၌ ေက့္ဇူ့ေတားကို ခ္ီ့မျမး့ လ္ကး၇ သ 
ခငးဘုရာ့ႏြငးံ ထိုကးေလ္ာကးစျာက္ငးံ၊ အရာရာ၉ ႏြစးသကးေတားမူေစ်ခငး့ငြါ၇ ပညာအမ္ဳိ့မ္ဳိ့၇ ဓမၼဤာဏးအမ္ဳိ့မ္ဳိ့အာ့ 
်ဖငးံ အလုိေတားကုိ အကုနးအစငး နာ့လညးပါမညးအေၾကာငး့ ဆုေတာငး့ပဌနာ်ပဳ၌၈ 

ဒီဘကး      သျာ့ပါ 

၁-၁၅ 



   

 

ဂ၈ ဘုရာ့သခငးသညး အချငးံအဏာ ပုိငးေသာသူ်ဖစး်ပီ့ သူ၌ အလုိေတားကုိ ်ပညးံစဵုစျာ လုပးေဆာငးႏိုငးစျမး့ရြိသညး၈ 

 

 

 

 

 

 

 
 

၀၈ ကၽျနးေတားသညး သူ႔ထဵ၉ အရႈဵ့ေပ့တတးသာ စိတးသေဘာထာ့ ရြိရမညး၈ 

က၈ ကၽျနုးပးအသကးတာ၉ ဘုရာ့သခငး၌ အလုိေတားကုိ ်ပညးံစဵုေစရနး ချငးံ်ပဳ်ပီ့၇ ကၽျနုးပးအတျကး ဘုရာ့သခငး၌ အလုိေတား 
ကုိ ဆုေတာငး့်ခငး့်ဖငးံ ႐ုိ့႐ို့သာ့သာ့ ရြာေဖျရမညး၈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

စဤး့စာ့ပါ၈ ဣအေရ့ၾကီ့ေသာ ဆဵု့်ဖတးခ္ကးမခ္မြီ တစးညလဵု့ ေယ႐ႈဆုေတာငး့ခဲံလြ္ငး ကၽျႏုးပး၌ ဆဵု့်ဖတးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ ပတး 
သကး၊ ဆုေတာငး့သငးံသညး မဟုတးေလာံ၈ 
 

ခ၈ ဘုရာ့သခငးသညး ကၽျႏုးပးအာ့ သျနးသငးေပ့ရနးႏြငးံ ကၽျႏုးပး၌ ဤီ့စာ့ေပ့သညးံ အရာမ္ာ့ကုိ ေ်ပာငး့လဲရနး “ချငးံ်ပဳေပ့”သညးံ 
အခါ အပးႏြဵ်ခငး့ စိတးသေဘာထာ့်ဖငးံ ဘုရာ့သခငး၌ေရြ႕တျငး မိမိကုိယးကုိ ႏြိမးံခ္ရနး ေရျ့ခ္ယးရမညး၈ 

 

 

 

 

ေဒသနာ ၀့ှ၁ ဘုရာ့သခငး ်ပဳေတားမူသမြ္ေသာ အမႈသညး နိစၥထာဝရ်ဖစးသညးကုိ ငါသိ၌၈ ထပး၊ မ်ပဳႏိုငးရာ၈ ႏႈတး၊ 
မယူႏုိငးရာ၈ လူတို႕သညး ေရြ႕ေတား၉  ေၾကာကးရျဵ႕မညးအေၾကာငး့၇ ဘုရာ့သခငး ်ပဳေတားမူ၌၈ 

သုတၱဵ ှ၆့ဿှ လူသညး အထူ့ထူ့အ်ပာ့်ပာ့ ၾကဵစညးတတး၌၈ သိုေသား ထာဝရဘုရာ့၌ အၾကဵေတားသညး တညးလိမးံ 
မညး၈ 

ေဟရြာယ ၁၃့၆-ှွ အဤီ့မြစ၊ အဆုဵ့တုိငးေအာငး။၇ ေရြ့ကာလမြစ၊ မ်ဖစးေသ့ေသာ အမႈအရာတုိ႕ကို။ ေဘား်ပ 
လ္ကး ငါံအၾကဵ တညးလိမးံမညး၈ ငါံအလုိရြိသမြ္တုိ႕ကုိ  ငါ်ပညးံစဵုေစမညးဟု ဆုိလ္ကး၈ 

ဒဵေယလ ၁့၀၂ ေ်မၾကီ့သာ့ အေပါငး့တို႕သညး ေရြ႕ေတား၉ အဘယးမြ္  မဟုတးသကံဲသုိ႕ ်ဖစးၾက၌၈ ေကာငး့ကငးဗိုလးေ်ခ 
တို႕၉။၇ ေ်မၾကီ့သာ့တို႕၉။ အလုိေတားရြိသညးအတုိငး့ စီရငး်ပဳ်ပငးေတားမူ၌၈ လကးေတားကို အဘယးသူမြ္ မဆီ့ 
တာ့ႏိုငး၈ အဘယးသုိ႕်ပဳသနညး့ဟု ကိုယးေတားကို ဆိုႏုိငးေသာသူ မရြိ၈ 

တမနး ှ၄့ဿ၂ ဘုရာ့သခငးသညး ခမးသိမး့ေသာသူတုိ႕အာ့ ဇီဝအသကးႏြငးံတကျ ထျကးသကးဝငးသကးမြစ၊၇ တစုဵတခုကို 
အလိုေတားရြိသကဲံသို႕ လူတို႕လကး်ဖငးံ ေကၽျ့ေမျ့်ခငး့ကို ခဵေတားမူသညး မဟုတး၈ 
 

ေယရမိ ဿ၆့ှ၀ ငါံကို ရြာေသာအခါ၇ စိတးႏြလဵု့အၾကျငး့မံဲႏြငးံ ရြာလြ္ငး ေတျ႕ၾကလိမးံမညး၈ 
သုတၱဵ ဿ့ှ-၃ ငါံသာ့၇ သငးသညး ပညာစကာ့ကို နာ့ေထာငး၊၇ ေစတနာစိတးႏြငးံဤာဏးကို ရြာေဖျသညးတိုငးေအာငး၇ 

ငါံစကာ့ကို နာခဵ၊၇ ငါံပညတးတို႕ကို ကုိယးအထ၉ သျငး့မိလြ္ငး။၇ သိပၸဵအတတးကိုေခ၍၊၇ ဤာဏးေနာကးသုိ႕ အသဵကုိ 
လႊငးံလြ္ငး။၇ ေငျကို ရြာတတးသကံဲသုိ႕ ပညာကိုရြာ၊၇ ဝြကးထာ့ေသာ ဘ႑ာကုိ စူ့စမး့သကံဲသို႕၇ ဤာဏးကုိစူ့စမး့လြ္ငး 
ထာဝရဘုရာ့ကို ေၾကာကးေသာသေဘာ၉ က္ငးံလညး၊၇ ဘုရာ့သခငးကို သိေသာဤာဏးႏြငးံ ်ပညးံစုဵလိမးံမညး၈ အ 
ေၾကာငး့မူကာ့၇ ထာဝရဘုရာ့သညး ပညာကုိ ေပ့ေတားမူတတး၌၈ နာ့လညးႏုိငးေသာဤာဏးသညး ႏႈတးကပတးေတား 
အာ့်ဖငးံသာ ်ဖစးတတး၌၈ 

ယာကုတး ှ့၂-၅ သငးတို႕တျငး တစုဵတေယာကးေသာ သူသညး ပညာကိုလိုလြ္ငး၇ ကဲံရဲ႕်ပစးတငး်ခငး့ကို ်ပဳေတားမမူဘဲ၇ 
ခပးသိမး့ေသာသူတို႕အာ့ ေစတနာစိတးႏြငးံ ေပ့သနာ့ေတားမူေသာ ဘုရာ့သခငးကို ေတာငး့ေစ၈ ေတာငး့လြ္ငးရလိမးံ 
မညး၈ သုိ႕ရာတျငး ေတျ့ေတာ်ခငး့မရြိဘဲ ယဵုၾကညးေသာစိတးႏြငးံ ေတာငး့ရမညး၈ ေတျ့ေတာ်ခငး့ ရြိေသာသူသညးကာ့၇ 
ေလခတး၊ လႈပးရြာ့တတးေသာ လႈိငး့တဵပို့ႏြငးံတူ၌၈ ထုိသိ႕ုေသာသူသညး စိတးႏြချရြိေသာသူ၇ ်ပဳေလသမြ္တုိ႕၉ မတညး 
ၾကညးေသာသူ်ဖစး၊၇ ထာဝရဘုရာ့၌ လကးေတားမြ တစုဵတခုကို ရမညးဟု မထငးမမြတးေစႏြငးံ၈ 

လုကာ ၃့ှဿ-ှ၀ ထိုေနရကးကာလ၉ ကိုယးေတားသညး ဆုေတာငး့ပဌနာ ်ပဳ်ခငး့ငြါ ေတာငးေပ၍သုိ႕ၾကျ၊ ဘုရာ့သခငး 
အာ့ ဆုေတာငး့ပဌနာ်ပဳလ္ကး တညဤးံလဵု့ ေနေတားမူ၌၈ မိုဃး့လငး့ေသာအခါ တပညးံေတားတို႔႕ကို ေခ၍ေတားမူ၊၈ 

 

ဆာလဵ ဿ၂့၆ ႏြိမးံခ္လြ္ကးရြိေသာ သူတုိ႕ကုိ တရာ့လမး့၉ ေသျ့ေဆာငးေတားမူ၌၈ ႏြိမးံခ္လ္ကးရြိေသာသူတို႕အာ့ ခရီ့ 
ေတားကို သျနးသငးေတားမူ၌၈ 

ဆာလဵ ၀ဿ့၅-၆ သငးံကို ငါသျနးသငးမညး၈ သငးသျာ့ရမညးံလမး့ကို ်ပညႊနးမညး၈ သငးံကို ၾကညးံ႐ႈ်ပဳစုမညး၈ ဤာဏးပညာမံဲ 
ေသာ်မငး့လာ့ကံဲသုိ႕ မ်ဖစးႏြငးံ၈ သူသညး သငးံထဵသုိ႕႔ မခ္ဤး့ကပးေသာေၾကာငးံ ပစပးကို ဇကးခဵျ၊၇ ဇကးၾကိဳ့ႏြငးံ ဆျရဲ 
မညး၈ 

တမနး ှ၀့ဿဿ … ထိုသူအာ့ သကးေသခဵေတားမူလ္ကး၇ စိတးႏြလုဵ့၉ ညီညျတးသညး်ဖစး၊ ငါံအလုိကုိ ်ပညးံစဵုေစမညးံသူ၇ 
ေယရြဲ၌သာ့ ဒါဝိဒးကို ငါေတျ႕ရ်ပီဟု မိနး႕ေတားမူ၌၈ 

 ၁-၁၅ 



   

 

ဂ၈ ကၽျနးေတား ေရျ့ခ္ယးေသာ ထာဝရဆုလကးေဆာငးမ္ာ့ (သနး႔ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတား၌ လႈဵ႔ေဆားမႈအာ့်ဖငးံ)သညး ယဵုၾကညး 
်ခငး့ကုိ တိုငး့တာရနး အစဤးအ်မဲလုိအပး်ပီ့၇ စျနး႔စာ့မႈဆိုငးရာ ခဵစာ့ခ္ကးတစးခု ပါဝငးသညး၈ တစးစဵုတစးဤီ့က “်ဖစးႏိုငးသညးံ 
အရာတစးခုကုိ မေတာငး့ဆုိပါႏြငးံ၇ သုိ႔လငးံအစာ့၇ „ဘုရာ့သခငး၌ အလုိေတား်ဖစးသလာ့‟ ဟုေမ့ပါ၈ အဘယးံေၾကာငးံ 
ဆုိေသား ဘုရာ့သခငး၌ အလုိေတား်ဖစးလြ္ငး သူ်ဖစးေ်မာကးေစလိမးံမညး”၈ 

 

 

 

 

 

 

ဃ၈ ယဵုၾကညး်ခငး့အေပ၍ အေ်ခခဵ၊ ေရျ့ခ္ယးမႈ်ပဳ်ခငး့သညး ေပ့ဆပး်ခငး့ႏြငးံ၇ သို႔မဟုတး ဆငး့ရဲဒုက၏အက္ဳိ့ကုိ ရရြိႏိုငးသညး၈ သူ 
၌ အလုိေတားကုိ နာခဵရနး အဖုိ့အခရြိသညး၈ စမး့သပးမႈမ္ာ့ကုိ ရနးသူကံဲသုိ႔ မ႐ႈ်မငးသငးံပါ၈ 

 

 

 

 

 

 

 

၁၈ လုိအပးခ္ကးမ္ာ့ - မြနးကနးေသာ ေရျ့ခ္ယးမႈမ္ာ့ ်ပဳလုပးရနး စဤး့စာ့ရမညးံ အခ္ကးေလ့ခ္ကး -  
 

က၈ ဘုရာ့သခငး၌ ႏႈတးကပတးေတား - ဣကိစၥႏြငးံ ပတးသကး်ပီ့ တိက္ေသာအရာ တစးခုခုကုိ သမၼာက္မး့စာမြာ ေ်ပာထာ့ 
ပါသလာ့၇ သုိ႔မဟုတး သူႏြငးံ သကးဆိုငးေသာ အေ်ခခဵသေဘာတရာ့ တငး်ပထာ့ပါသလာ့၈ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဿေကာ ၁့ှ၃-ှ၅ … ငါတုိ႕သညး အာ့ေလ္ာံစိတးပ္ကး်ခငး့ႏြငးံ ကငး့လျတးၾက၌ …၈ ထငးရြုာ့ေသာ အရာတုိ႕ကုိ မၾကညးံ 
မြတးဘဲ၇ မထငးရြာ့ေသာ အရာတုိ႕ကုိ ၾကညးံမြတးစဤးအခါ၇ ယခုခဏခဵရ၊ ေပါံပါ့ေသာ ဆငး့ရဲ်ခငး့ဒုက၏သညး အတုိငး့ 
ထကးအလျနး ၾကီ့်မတးေလ့လဵေသာ နိစၥထာဝရ ဘုနး့အသေရကုိ ငါတုိ႕အဘို႕ ်ဖစးေစတတး၌၈ 

ဂလာတိ ၀့ှှ … ေ်ဖာငးံမတးေသာသူသညး ယဵုၾကညး်ခငး့အာ့်ဖငးံ အသကးရြငးလိမံးမညး၈ 
ေဟ်ဗဲ ှှ့၃ ယဵုၾကညး်ခငး့မရြိလြ္ငး၇ ဘုရာ့သခငး၌ စိတးေတားႏြငးံ မေတျ႕ႏိုငး … ၈ 
ှေပ ှ့၃-၄ … အထူ့ထူ့အ်ပာ့်ပာ့ေသာ စုဵစမး့ေႏြာကးယြကး်ခငး့ကို ခဵရေသာအေၾကာငး့ရြိလြ္ငး၇ သငးတို႕သညး ယခုခ 

ဏခဵရ၊ ဝမး့နညး့ေသားလညး့၇ အထကးဆိုခဲံ်ပီ့ေသာ ေက့္ဇူ့ေတားကုိေထာကး၊ ရႊငးလနး့ေသာ စိတးရြိၾက၌၈ 

လုကာ ဿှ့ှ-၁ ထို႕ေနာကး ကိုယးေတားသညး ေမြ္ားၾကညးံ၊ ေငျရတတးေသာ သူတို႕သညး အလြဴဒါနကို ဘ႑ာတိုကးထဲ 
သို႕ သျငး့ခ္သညးကို ်မငးေတားမူ၌၈ ဆငး့ရဲေသာ မုဆို့မတေယာကးသညးလညး့ ေၾက့နီ့ဒဂၤါႏြစး်ပာ့ သျငး့ခ္သညးကို 
်မငးေတားမူလြ္ငး၇ ငါအမြနးဆိုသညးကာ့၇ ထိုဆငး့ရဲေသာ မုဆို့မသညး အ်ခာ့သူအေပါငး့တို႕ထကး သာ၊သျငး့ခ္်ပီ၈  
ၾကျယးဝေသာ စညး့စိမးထဲကႏႈတး၊ ဘုရာ့သခငး၌ အလြဴေတားစုထဲသိ႕ု သျငး့ခ္ၾက၌၈ ထိုမိနး့မမူကာ့၇ အလျနးဆငး့ 
ရဲလ္ကးပငး မိမိအသကးေမျ့စရာ ဤစၥာရြိသမြ္ကုိ သျငး့ခ္ေလ်ပီဟု မိနး႕ေတားမူ၌၈ 

ေဟ်ဗဲ ၂့၅ ဘုရာ့သခငး၌ သာ့ေတားမြနးေသားလညး့၇ ဆငး့ရဲဒုက၏ကုိ ခဵေသာအာ့်ဖငးံ နာ့ေထာငး်ခငး့ အက္ဳိ့အေၾကာငး့ 
ကုိ သငးေတားမူ၌၈  

ယာကုတး ှ့ဿ-၁ ငါံညီအစးကိုတုိ႕၇ သငးတုိ႕၌ ယဵုၾကညး်ခငး့ကုိ ပျါ့ေစတတးသညးဟု သိမြတးလ္ကး၇  အထူ့ထူ့အ်ပာ့်ပာ့ 
စုဵစမး့ေႏြာငးံရြကး်ခငး့ႏြငးံ ေတျ႕ၾကဳဵေသာအခါ၇ ဝမး့ေ်မာကးစရာ အေၾကာငး့သကးသကး ်ဖစးသညးဟု မြတးၾကေလာံ၈ သငး 
တုိ႕သညး အလြ္ငး့မခ္ဳိ႕တံဲဘဲ ေစံစပးစဵုလငးမညးအေၾကာငး့၇ သညး့ခဵ်ခငး့စိတးသညး အကုနးအစငး ်ပဳ်ပငးပါေစ၈ 

 

ဆာလဵ ှှ၆့ှွ၂ ႏႈတးကပတးေတားသညး အကၽျႏုးပးေ်ခ ေရြ႕မြာမီ့ချကး်ဖစး၊၇ အကၽျနုးပးလမး့ခရီ့ကို  
    လငး့ေစပါ၌၈ 
ဿတိ ှ၃့ှ၄ ထိုက္မး့စာ ရြိသမြ္သညး ဘုရာ့သခငး မႈတးသျငး့ေတားမူေသာအာ့်ဖငးံ ်ဖစး၊၇ ဘုရာ့သခငး၌ လူသညး စုဵ 

လငးေသာသူ၇ ေကာငး့ေသာအမႈ အမ္ဳိ့မ္ဳိ့တို႕ကို ်ပဳစု်ခငး့အလို႕ငြါ ်ပငးဆငးေသာသူ ်ဖစးမညးအေၾကာငး့၇ ၾသဝါဒေပ့ 
်ခငး့၇ အ်ပစးကုိ ေဘား်ပ်ခငး့၇ ေ်ဖာငးံမတးစျာ ်ပဳ်ပငး်ခငး့၇ တရာ့ကုိသျနးသငး်ခငး့ ေက့္ဇူ့မ္ာ့ကို ်ပဳတတး၌၈ 

ှသကး ၂့ှ၃-ှ၅ အစဤးမ်ပတး ဝမး့ေ်မာကး်ခငး့ ရြိၾကေလာံ၈ မ်ခာ့မလပး ဆုေတာငး့ပဌနာ ်ပဳၾကေလာံ၈ အရာရာ၉ ေက့္ 
ဇူ့ေတားကို ခ္ီ့မျမး့ၾကေလာံ၈ အေၾကာငး့မူကာ့၇ သငးတို႕သညး ထိုသုိ႕က္ငးံေစ်ခငး့ငြါ၇ ေယ႐ႈခရစး၉ ဘုရာ့သခငး အလုိ 
ေတားရြိ၌၈ 

ှသကး ၁့၀-၂ ဘုရာ့သခငး၌ အလုိေတားဟူမူကာ့၇ သငးတို႕သညး မတရာ့ေသာေမထုနးကို ၾကဤးေရြာငး၊ သနးရြငး့ 
ေစ်ခငး့ငြါ။၇ ဘုရာ့သခငးကို မသိေသာ သာသနာပလူတို႕သညး ကိေလသာတပးမကး်ခငး့ ရြိသကဲံသုိ႕႔ မရြိ၇ သငးတို႕ 
အေပါငး့သညး သနးရြငး့်ခငး့ အသေရတငးံတယး်ခငး့ႏြငးံ မိမိကိုယးကို မိမိထိနး့တတးေစ်ခငး့ငြါ။၈ 

ေဟ်ဗဲ ၁့ှဿ ဘုရာ့သခငး၌ ႏႈတးကပတးတရာ့ေတားသညး အသကးရြငး်ခငး့၇ တနးခုိ့ႏြငးံ ်ပဳ်ပငး်ခငး့၇ သနးလ္ကးတကာတို႕ 
ထကး ထကး်ခငး့ႏြငးံ ်ပညးံစုဵသညး်ဖစး၊၇ အသကးႏြငးံ စိတးဝိညာဤးကို။၇ အ႐ုိ့ဆစးႏြငးံ ်ခငး့ဆီကို။ ပိုငး့်ခာ့၊ ထုတး 
ခ္ငး့ချငး့တတး၌၈ စိတးႏြလဵု့အၾကဵအစညးမ္ာ့ကုိလညး့ သိ်မငးတတး၌၈  

၁-၁၅ 



   

 

ခ၈ ဘုရာ့သခငး၌ ်ငိမ သကး်ခငး့ - ဘုရာ့သခငး၌ ်ငိမးသကး်ခငး့ကုိ ကၽျႏုးပးတျငး ရြိပါသလာ့၈ 

 

 

 

 

 

 
 

သတိ်ပဳရနး - “အလုိဆႏၵ”သညး လြညးံစာ့တတးသညး၈ ကၽျႏုးပး၌ သဘာဝသေဘာထာ့သညး သူ၌ ညႊနးၾကာ့ခ္ကးကုိ လုိကး 
ေလြ္ာကး်ခငး့ထကး လျတးလပးမႈရရနး်ဖစးသညး၈ ကုိယးံကုိယးကုိ ႐ုိ့သာ့ရနး လုိအပးသညး၇ ကုိယးံကုိယးကုိ (ဘုရာ့သခငးႏြငးံ) ေမ့ 
်မနး့်ခငး့တျငး အကူအညီ်ပဳသညးံ အရာတစးခုမြာ “ဣအရာသညး ဘုရာ့သခငး ႏြစးသကးပါသလာ့”၈ 

 

 

 

 

 

 

သတိ်ပဳရနး - ကၽျနးေတား မသိေသာအ်ပစးမ္ာ့အတျကး ဝနးခ္ေတာငး့ပနး့ရနး လိုအပးသညး၈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဂလာတိ ၂့ဿဿ-ဿ၀ ဝိညာဤးပကတိ၌ အက္ဳိ့မူကာ့၇ ခ္စး်ခငး့၇ ဝမး့ေ်မာကး်ခငး့၇ ်ငိမးသကး်ခငး့၇ စိတးရြညး်ခငး့၇ ေက့္ဇူ့်ပဳ 
်ခငး့၇ ေကာငး့်မတး်ခငး့၇ သစၥာေစာငးံ်ခငး့၇ ႏူ့ညဵံသိမးေမျ႕်ခငး့၇ ကာမဂုဏးခ္ဳပးတညး့်ခငး့ေပတညး့၈ ထိုသို႕ေသာ အက္ငးံ 
ကို အဘယးတရာ့မြ္ မ်မစးတာ့၈ 

ေကာ ၀့ှ၂ သငးတို႕စိတးႏြလုဵ့အထဲ၉ ခရစးေတား၌ ်ငိမးသကး်ခငး့ အုပးစို့ေစ၈ ထိုသုိ႕အလို႕ငြါ သငးတို႕သညး တလုဵ့တစး 
ကုိယးတညး့၉ ေခ၍ထာ့ေတားမူ်ခငး့ကုိ ခဵၾကသညး်ဖစး၊၇ ေက့္ဇူ့ေတားကို သိေသာစိတး ရြိၾကေလာံ၈ 

ဖိလိပၸိ ၁့၃-၄ အဘယးအမႈကုိမြ္  စုိ့ရိမး်ခငး့မရြိဘဲ အရာရာ၉ ေက့္ဇူ့ေတားကို ခ္ီ့မျမး့်ခငး့ႏြငးံတကျ ဆုေတာငး့ပဌနာ 
်ပဳေသာအာ့်ဖငးံ၇ သငးတို႕ ေတာငး့ပနးလိုေသာ အရာမ္ာ့တို႕ကို ဘုရာ့သခငးအာ့ ၾကာ့ေလြ္ာကးၾကေလာံ၈ ထိုသုိ႕်ပဳ 
လြ္ငး အဘယးသူမြ္ ၾကဵ၊မမြီႏုိငးေသာ ဘုရာ့သခငး၌ ်ငိမးသကး်ခငး့သညး ေယ႐ႈခရစးအာ့်ဖငးံ သငးတုိ႕၌ စိတးႏြလဵု့ 
တို႕ကုိ ေစာငးံမလိမးံမညး၈  

သုတၱဵ ှ၃့ဿ လူသညး မိမိက္ငးံသမြ္ေသာ အက္ငးံတုိ႕ကုိ ႏြစးသကးတတး၌၈ ထာဝရဘုရာ့မူကာ့၇ စိတးသေဘာတို႕ကို ခ္ိနး 
ေတားမူ၌၈ 

သုတၱဵ ဿ၅့ဿ၃ မိမိစိတးႏြလဵု့ကုိ ကုိ့စာ့ေသာသူသညး လူမုိကး်ဖစး၌၈ ပညာသတိႏြငးံ က္ငးံေသာသူမူကာ့၇ ေဘ့လျတး 
တတး၌၈ 

ေယရမိ ှ၄့၆ စိတးႏြလဵု့သညး ခပးသိမး့ေသာအရာထကး စဤး့လဲတတး၌၈ အလျနးယုိ့ယျငး့ေသာ သေဘာရြိ၌၈ စိတးႏြလုဵ့ 
သေဘာကို အဘယးသူ သိႏိုငးသနညး့၈ 

ဂလာတိ ၂့ှ၄ အေၾကာငး့မူကာ့၇ ဇာတိပကတိႏြငးံ ဝိညာဤးပကတိသညး တပါ့ႏြငးံတပါ့ ဆနးက္ငးံေသာ အလိုရြိၾက၌၈ 
တပါ့ႏြငးံတပါ့ ဆနးက္ငးံဘကး်ဖစး၊၇ သငးတို႕သညး က္ငးံခ္ငးေသာအက္ငးံကို မက္ငးံႏုိငးၾက၈ 

ဆာလဵ ၃၃့ှ၅ ငါသညး စိတးႏြလဵု့ထဲမြာ ဒုစ႐ုိကးကုိ ငံဲကျကးလြ္ငး၇ ဘုရာ့ရြငးသညး နာ့ေထာငးေတားမမူ၈ 
သုတၱဵ ဿ၅့၆ တရာ့မနာ၇ လႊဲသျာ့ေသာသူသညး ဆုေတာငး့ေသားလညး့ သူ၌ ပဌနာစကာ့သညး စကးဆုပးရျဵရြာဖျယး်ဖစး၌၈ 
သုတၱဵ ဿ၅့၁၃ မိမိအ်ပစးကုိ ဝြကးထာ့ေသာသူသညး ခ္မး့သာမရ။ မိမိအ်ပစးကို ေဘား်ပဝနးခ္၊ စျနးပစးေသာသူမူကာ့၇ ကရု 

ဏာေတားကို ခဵရလိမးံမညး၈ 
ယာကုတး ၁့၀ ဆုေတာငး့လြ္ငးလညး့ ကာမဂုုဏးခဵစာ့စရာဘုိ႕ ရြိေစ်ခငး့ငြါ၇ အလျေဲတာငး့ေသာေၾကာငးံ မရၾက၈ 
ှေယာ ှ့၂-ှွ ထိုႏႈတးကပတးေတားထဵ၉ ငါတို႕သညး ၾကာ့ရ၊၇ သငးတို႕အာ့ ်ပသေသာ တရာ့စကာ့ ဟူမူကာ့၇ ဘ ု

ရာ့သခငးသညး အလငး့်ဖစးေတားမူ၌၈ ဘုရာ့သခငး၉ ေမြာငးမုိကးအလြ္ငး့မရြိ၈ ငါတို႕သညး ဘုရာ့သခငးႏြငးံ မိတးသဟာ 
ယဖျ႕ဲ်ပီဟု ဆိုလ္ကးပငး၇ ေမြာငးမိုကး၉ က္ငးလညးလြ္ငး၇ သစၥာတရာ့ကိုမက္ငးံ၇ မုသာကို သုဵ့ေသာသူ ်ဖစးၾက၌၈ ဘုရာ့ 
သခငးသညး အလငး့၉ ရြိေတားမူသကဲံသုိ႕၇ ငါတို႕သညး အလငး့၉ က္ငးလညးလြ္ငး၇ အခ္ငး့ခ္ငး့ မိသဟာယဖျ႕ဲ်ခငး့ ရြိၾက 
သညး်ဖစး၊၇ ဘုရာ့သခငး၌ သာ့ေတား ေယ႐ႈခရစး၌ အေသျ့ေတားသညး၇ ငါတို႕အ်ပစးရြိသမြ္ကို ေဆ့ေၾကာေတားမူ၌၈ 
ကုိယးအ်ပစးမရြိဟု ငါတို႕သညးဆုိလြ္ငး၇ ကုိယးကုိကုိယး လြညးံ်ဖာ့ၾက၌၈ ငါတုိ႕၉ သစၥာတရာ့မရြိ၈ ကုိယးအ်ပစးတုိ႕ကုိ 
ေဘား်ပေတာငး့ပနးလြ္ငး၇ ငါတို႕အ်ပစးမ္ာ့ကိုလႊတး၊ ဒုစ႐ိုကးရြိသမြ္ႏြငးံ ကငး့စငးေစ်ခငး့ငြါ ဘုရာ့သခငးသညး သစၥာတ 
ရာ့ႏြငးံ။၇ ေ်ဖာငးံမတး်ခငး့တရာ့ႏြငးံ။ ်ပညးံစုဵေတားမူ၌၈ ဒုစ႐ိုကးကို မ်ပဳ်ပီဟု ငါတို႕သညးဆိုလြ္ငး၇ ဘုရာ့သခငးကို မု 
သာအ်ပစး တငးၾက၌၈ ႏႈတးကပတးေတားလညး့ ငါတုိ႕၉ မရြိ၈ 

၁-၁၅ 



   

 

ဂ၈ အေ်ခအေနမ္ာ့ - အမြနးမြာ “အေ်ခအေနတစးခုတညး့” သာရြိ၊၇ ။သညး ဘုရာ့သခငး်ဖစးသညး၈ အေ်ခအေနမ္ာ့သညး 
ေကာငး့ပါသလာ့၈ တဵခါ့မ္ာ့သညး ဖျငးံ သုိ႔မဟုတး ပိတးထာ့ပါသလာ့၈  

 ေငျေၾက့မ္ာ့၈ (သတိ်ပဳရနး - အကယး၊ ဂ႐ုတစုိကး မသဵု့ပါက စာရငး့(အေၾကျ့ႏြငးံ)သညး ကၽျႏုးပးအာ့ လမး့ညႊနးရနး 
ကိရိယာတစးခု အေန်ဖငးံ အသဵု့်ပဳ်ခငး့ကုိ အတာ့အဆီ့ ်ဖစးေစႏိုငးသညး၈ 

 ကၽျနးေတား ရငးဆုိငးေနရေသာ အတာ့အဆီ့ (်ပသာနာ)သညး “စမး့သပး်ခငး့” သို႔မဟုတး “လမး့ညႊနး်ခငး့” ်ဖစးပါသ 
လာ့၈  
 

အနညး့ဆုဵ့ ခဵႏိုငးရညးရြိေသာလမး့သညး ဘုရာ့သခငး၌ အလိုေတား မဟုတးသညးလညး့ ်ဖစးႏုိငးသညး၈ ကၽျနးေတား 
သညး ဘုရာ့သခငး၌ အလိုေတားအလယးတျငး မရြိေၾကာငး့ အခကးအခဲ သို႔မဟုတး ဆငး့ရဲဒုက၏မ္ာ့က သကးေသ်ပ 
 ခငး့မဟုတး၇ ႐ုပးဝတၳဳႏြငးံ ႏြစးသိမး  ်ခငး့ ေကာငး့ၾကီ့မ္ာ့က ကၽျနုးပးသညး သူ၌ အလိုေတားအလယး၉ ရြိသညးဟု သကး 
ေသ်ပသညးထကးပိုသညး၈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဃ၈ ဝိညာဤးေရ့ရာ အၾကဵေပ့ခ္ကး - ဘုရာ့တရာ့ ၾကညးညိဳေသာသူႏြငးံ ပညာရြိတုိ႔၌ အၾကဵေပ့ခ္ကးမ    
ကုိ ကၽျနးေတား ရြာေဖျရမညး၈ (ကၽျႏးုပး၌ အိမးေထာငးဖကးကလညး့ “ဟနးခ္ကးညီေအာငး” လုပးေပ့ႏိုငးသညး)၈ 
 

 

 

 

 
 

သတိ်ပဳရနး - အၾကဵဤာဏးသညးလညး့ မြာ့ယျငး့ႏိုငးသညး၈ 

 

 

 

၂၈ မြနးကနးေသာ ေရျ့ခ္ယးမႈမ္ာ့ ်ပဳလုပး်ခငး့ - ကျဲ် ပာ့်ခာ့နာ့ေသာ နညး့လမး့ႏြစးခု 

ဿေကာ ှ့၅-၆ (ရြငးေပါလုက) ညီအစးကိုတို႕၇ အာရြိ်ပညး၉ ငါတို႕ခဵရေသာ ဆငး့ရဲ်ခငး့တညး့ဟူေသာ အသကးမလျတး 
ႏုိငးဟု ထငးရ၊၇ မခဵႏိုငးေအာငး အတုိငး့ထကးအလျနး ေလ့ေသာဆငး့ရဲ ခဵရေၾကာငး့ကို သငးတို႔႕မသိဘဲ ေနေစ်ခငး့ငြါ 
ငါ တုိ႕အလိုမရြိ၈ ငါတုိ႕သညး မိမိကုိယးကုိ အစဤးမကုိ့စာ့ဘဲ၇ ေသေသာသူတို႕ကို ထေ်မာကးေစေတားမူေသာ ဘုရာ့သ 
ခငးကိးု ကုိ့စာ့မညးအေၾကာငး့ ေသေစဟု စီရငး်ခငး့ကို ကိုယးတုိငးခဵရသကဲံသို႕ ်ဖစး၌၈ 

ဿေကာ ှှ့ဿ၁-ဿ၅ (ရြငးေပါလုသညး ဘုရာ့သခငး၌ အလုိေတားအလယး၉ ရြိသညး) ငါ့ၾကိမးေ်မာကးေအာငး ယုဒလူတုိ႕႔ 
လကးတျငး ဒဏးခ္ကးေလ့ဆယး တခုယုတး ငါခဵရ်ပီ၈ သုဵ့ၾကိမးေ်မာကးေအာငး ၾကိမးလုဵ့ႏြငးံ ႐ိုကး်ခငး့ကို။၇ တၾကိမးခဲႏြငးံ 
ပစး်ခငး့ကို။ ငါခဵရ်ပီ၈ တေန႕ႏြငးံတညဤးံပတးလုဵ့ ပငးလယးထဲမြာ ေနရ်ပီ၈ အၾကိမးၾကိမး ေဒသစာရီ လြညးံလညး်ပီ၈ ်မစးကုိ 
ကူ့ေသာေဘ့၇ ထာ့်ပတိုကးေသာေဘ့၇ အမ္ဳိ့သာ့်ခငး့်ပဳေသာေဘ့၇ တပါ့အမ္ဳိ့သာ့ ်ပဳေသာေဘ့၇ ်မိဳ႕ရျာ၉ေရာကး 
ေသာေဘ့၇ ေတာ၉ေရာကးေသာေဘ့၇ ပငးလယးေဘ့၇ ညီအစးကိ ု ်ဖစးေယာငးေဆာငးေသာသူတုိ႕ ်ပဳေသာေဘ့၇ ဣဆငး့ 
ရ႕ဲ်ခငး့မ္ာ့ကို ငါခဵခဲံ်ပီ၈ ပငးပနး့စျာ အမႈေဆာငးရျကး်ခငး့၇ အၾကိမးမ္ာ့စျာ မအိပးဘဲေစာငးံေန်ခငး့၇ မျတးသိပး်ခငး့၇ ေရငတး 
်ခငး့၇ အၾကိမးၾကိမးအစာေရြာငး်ခငး့၇ အခ္မး့အေအ့ခဵရ်ခငး့၇ အဝတးအခ္ညး့စညး့ရြိ်ခငး့၇ ဣဆငး့ရဲ်ခငး့မ္ာ့ကို  ငါခဵခဲံ်ပီ၈ 
ထိုအပမႈမြတပါ့ အသငး့ေတားအေပါငး့တို႕ကို စို့ရိမးေသာစိတးႏြငးံ ၾကညးံ႐ႈ်ပဳစု၊ ေန႕တုိငး့အစဤးေႏြာငးံရြကး်ခငး့ကုိ 
ငါခဵရ၌၈ 
 

သုတၱဵ ှ့၂ ပညာရြိေသာသူသညး နာ့ေထာငးသ်ဖငးံ၇ ပညာအတတး တို့ပျါ့ရလိမးံမညး၈ ဤာဏးေကာငး့ 
    ေသာသူသညး သုတၱဵစကာ့အနကး အဓိပၸါယးကို။၇ ပညာရြိေဟာေ်ပာ၊ နကးနဲေသာစကာ့တို႕ကုိ 
    ။၇ နာ့လညးေသာ နိႆရညး့ဆရာ အ်ဖစးသုိ႕ ေရာကးရလိမးံမညး၈ 
သုတၱဵ ှဿ့ှ၂ မိုးကးေသာသူသညး မိမိ်ပဳေသာအမႈကို မြနးသညးဟ ု ထငးတတး၌၈ အၾကဵေပ့ေသာစကာ့ကုိ နာ့ေထာငး 

ေသာ သူမူကာ့ ပညာရြိ၌၈ 
သုတၱဵ ှ၂့ဿဿ တိုငးပငး်ခငး့မရြိလြ္ငး အၾကဵပ္ကးတတး၌၈ တုိငးပငးေသာ သူမ္ာ့လြ္ငးမူကာ့၇ အၾကဵတညးတတး၌၈ 
သုတၱဵ ှ၆့ဿွ ေနာကးဆဵု့ကာလ၉ ပညာရြိ်ဖစးလုိေသာငြါ၇ ဆဵု့မေသာစကာ့ကုိ နာ့ေထာငး၊ နညး့ဤပေဒသကုိ ခဵယူေလာံ၈ 
 

ေယာဘ ဿ့၆ ထိုအခါ (ေယာဘ၌) မယာ့က၇ သငးသညး ေ်ဖာငးံမတးေသာတရာ့ကို စျလဲမး့ေသ့သေလာ၈ ဘုရာ့သခငး  
ကုိစျနးပယး၊ ေသေလာံဟု ဆို၌၈ 

ေယာဘ ၁ဿ့၄ ထိုသုိ႕ေသာ ထာဝရဘုရာ့သညး ေယာဘအာ့ မိနး႕ေတားမူ်ပီ့မြ ေတမနးအမ္ဳိ့သာ့ ဧလိဖတးအာ့လညး့ 
သငးႏြငးံသငး၌ အေဆျခငးပျနး့ႏြစးေယာကးကို ငါအမ္ကးထျကး၌၈ အေၾကာငး့မူကာ့ ငါံကၽျနးေယာဘသညး ငါံအ 
ေၾကာငး့အရာတုိ႕ကုိ ဟုတးမြနးစျာ ေ်ပာသကံဲသုိ႕ သငးတုိ႕သညး မေ်ပာ၈ 

   (၁ဓမၼ ှ၀့ှ-ဿ၃ ကိုလညး့ၾကညးံပါ)၈ 

၁-၁၅ 



   

 

     က၈ “်ပဳ်ခငး့်ပၾကိယာ” တဵခါ့ဖျငးံ်ခငး့ သုိ႔မဟုတး ပိတး်ခငး့အာ့်ဖငးံ အတညး်ပဳ သုိ႔မဟုတး တာ့ဆီ့ဖုိ႔ ဘုရာ့သခငးကုိ သတိ 
ရြိရြိ ယဵုၾကညးကုိ့စာ့်ခငး့၈ သုိ႔မဟုတးလြ္ငး ကၽျနးေတားသတိထာ့ရမညးံ အေကာငး့ဆဵု့ ဤီ့တညးခ္ကးမြာ ်ဖစးေပ၍လာ 
ေသာ အရာကုိ ႐ို့သာ့စျာ်ဖငးံ ေရြ႕ဆကးသျာ့်ခငး့်ဖစးသညး၈ 

(သငးသညး ရပးထာ့ေသာ ကာ့တစးစီ့၇ သုိ႔မဟုတး တုိငးတျငးခ္ီထာ့ေသာ ေလြကုိ မစီ့ႏိုငးပါ)၈ 

            မြတးခ္ကး၈ ဣအရာသညး မ္ာ့ေသာအာ့်ဖငးံ ကၽျနးေတားတုိ႔သညး အိမးေထာငးဖကးတစးဤီ့ သုိ႔မဟုတး အလုပးတစးခု 
ရြာ့်ခငး့၇ အိမးတစးလဵု့ သုိ႔မဟုတး ကာ့တစးစီ့ကုိ ဝယးရနး ရြာေန်ခငး့ႏြငးံ ဆငးတူ၊ ထုိအရာသညး ကၽျႏုးပးတုိ႔၌ အလို 
ဆႏၵမ္ာ့်ဖစးသညး၈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ခ၈ ကမၼကာရကၾကိယာ - ဘုရာသခငးသညး သူ၌ လမး့်ပမႈကုိ အတညး်ပဳရနး “ထူ်ခာ့”ေသာအရာ တစးခုခု ်ပဳလုပးရနး ေစာငးံ 
ဆုိငး့သညး၈  

 

ကၽျနးေတားမလုပးခ္ငးေသာ အရာမ္ာ့ႏြငးံ ပတးသကး၊ ဣနညး့လမး့ကုိ မၾကာခဏ အသဵု့်ပဳရနး အသဵု့်ပဳတတးသညး၈ ဘုရာ့သ 
ခငးကုိ ေစာငး     ငး့ရနး ကၽျႏုးပးကုိ ေ်ပာ်ခငး့မဟုတးပါ၈ အထူ့သ်ဖငးံ ကၽျနးေတား မညးသညးံအရာ လုပးသငးံသညးကုိ ကၽျနးေတား 
သိ်ပီ့သာ့်ဖစးလြ္ငး နာခဵမႈကုိ ေရြ႕သုိ႔တုိ့ရနး အေၾကာငး့်ပခ္ကးအ်ဖစး အသဵု့မ်ပဳဖုိ႔ သတိ်ပဳရနး လုိအပးပါသညး၈ သုိ႔ေသား ကၽျနး 
ေတားသညး ယဵုၾကညးစိတးခ္ရနး တျနး႔ဆုတး်ခငး့်ဖစးသညး၈ 

ကၽျနးေတားတုိ႔သညး ကုိယးံကုိယးကုိ ႐ုိ့သာ့ရနး လုိအပးသညး၈ တစးစဵုတစးေယာကးက “ဘုရာ့သခငးသညး ကၽျနးေတားတုိ႔ကုိ 
သကးေသ်ပရနး လဵုေလာကးေသာ သကးေသကုိ ေပ့လိမးံမညး”ဟု ေ်ပာခံဲဖူ့သညး၈ 

 

 

 

 

 

 

 

ဆာလဵ ၀၄့ဿ၀-ဿ၁ ေကာငး့ေသာသူ၌ ေ်ခရာတုိ႕ကို ထာဝရဘုရာ့သညး ပဲံ်ပငး၊ သူသျာ့ရာလမး့ကို ႏြစးသကးေတား 
မူ၌၈ ထိုသူသညး လဲေသားလညး့ ဆုဵ့ရာသုိ႕႔ မေရာကးရ၈ အေၾကာငး့မူကာ့၇ ထာဝရဘုရာ့သညး သူ၌လကးကုိ 
ကုိငးမေတား မူ၌၈ 

သုတၱဵ ၀့၂-၃ ထာဝရဘုရာ့ကို စိတးႏြလုဵ့အၾကျငး့မဲံ ကို့စာ့ေလာံ၈ ကိုယးဤာဏးကို အမြီမ်ပဳႏြငးံ၈ သျာ့ေလရာ၉ ထာဝရဘု 
ရာ့ကို မ္ကးေမြာကး်ပဳေလာံ၈ သို႕်ပဳလြ္ငး သငး၌ လမး့ခရီ့တုိ႕ကုိ ပံဲ်ပငးေတားမူမညး၈ 

ေဟရြာယ ၀ွ့ဿှ သငးသညး လကး္ာဘကး၇ လကးဝဲဘကးသုိ႕ လမး့လျလဲြ္ငး၇ ဣမညးေသာလမး့သညး မြနး၌၈ ဣလမး့၉ 
သျာ့ေလာံဟု သငးံေနာကး၉ ေ်ပာေသာစကာ့သဵကို ကိုယးနာ့ႏြငးံ ၾကာ့ရလိမးံမညး၈ 

တမနး ှ၃့၃-ှွ ်ဖဳဂိ်ပညး၇ ဂလာတိ်ပညးကို ေရြာကးသျာ့်ပီ့မြ အာရြိ်ပညး၉ ႏႈတးကပတးတရာ့ေတားကုိ မေဟာေစ်ခငး့ငြါ 
သနး႕ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတားသညး ်မစးတာ့ေတားမူသ်ဖငးံ၇ မုသိ်ပညးသုိ႕ ေရာကး၊၇ ဗိသုနး်ပညးသို႕ သျာ့မညး်ပဳၾကစဤး၇ ဝိ 
ညာဤးေတားသညး အချငးံေပ့ေတားမမူေသာေၾကာငးံ၇ မုသိ်ပညး အနာ့မြာေရြာကး၊ တေရာ်မိဳ႕သို႕ ေရာကးၾက၌၈ ညဤးံအ 
ခါ ေပါလုသညး ဗ္ာဒိတး႐ူပါ႐ုဵကို ်မငးရ၊၇ မာေကေဒါနိ လူတစးေယာကးက၇ မာေကေဒါနိ်ပညးသို႕ကူ့ပါ၈ ငါတုိ႕ကို မစပါ 
ဟုရပးလ္ကး ေတာငး့ပနး၌၈ ထိုဗ္ာဒိတး႐ူပါ႐ဵုကို ်မငးရလြ္ငး၇ မာေကေဒါနိ်ပညး၉ ဧဝဵေဂလိတရာ့ကုိ ေဟာေစ်ခငး့ငြါ သ 
ခငးဘုရာ့သညး ငါတုိ႕ကုိ ေခ၍ေတားမူသညးဟု ငါတုိ႕သေဘာက္သ်ဖငးံ၇ ထို်ပညးသို႕ သျာ့်ခငး့ငြါ ခ္ကး်ခငး့ရြာၾကဵၾက၌၈  

ထျကး ှ၁့ှ၁ သငးတို႕ဘကး၉ ထာဝရဘုရာ့သညး စစးတိုကးေတားမူလိမးံမညး၈ သငးတုိ႕သညး ်ငိမးဝပးစျာ ေနရၾကမညးဟု 
လူမ္ာ့တို႕အာ့ ဆို၌၈  

ဆာလဵ ဿ၄့ ှ၁ ထာဝရဘုရာ့ကို ေ်မားလငးံေလာံ၈ အာ့ယူ၊ ရဲရငးံေသာ စိတးႏြလုဵ့ရြိေလာံ၈ ထာဝရဘုရာ့ကို ေ်မားလငးံ 
လ္ကးေနေလာံ၈ 

ဆာလဵ ၀၄့၄ ထာဝရဘုရာ့ေရြ႕မြာ ်ငိမးဝပးစျာေန၊ ကိုယးေတားကို ငံဵလငးံေလာံ၈… 

၁-၁၅ 



   

 

ကုိယးံကုိယးကုိ ေမ့ရနး ေမ့ချနး့မ္ာ့ -  

 ကၽျႏုးပးဘဝအတျကး လမး့တစးခုေရျ့ႏုိငးလြ္ငး၇ ။သညး ကၽျႏုးပးေရျ့ခ္ယးသေလာ၇ သို႔မဟုတး ဘုရာ့သခငးသညး ေရျ့ 
ခ္ယးေသာသူ တစးဤီ့်ဖစးသေလာ့၈ 

 ကၽျနးေတားသညး ဣေလာက၉ရြိစဤး၇ ကၽျႏုးပးအသကးရြငးေနထုိငးစဤး ဘုရာ့သခငး၌ အစီအစဤးႏြငးံ ရညးရျယးခ္ကးကုိ 
ကၽျနးေတား သိလိုပါသလာ့၈ ခရစးေတား၌ တရာ့စီရငး်ခငး့၉ ခရစးေတား၌ေရြ႕တျငး ရပးတညးသညးအထိ ေစာငးံဆိုငး့ 
ပါမညးေလာ(ဿေကာ ၂့ှွ)၈ 
 

           ကၽျနးေတားတို႔ အေယာကးစီတုိငး့သညး ဣေလာကတျငး်ဖစးေစ၇ ထုိေနရာ(ေကာငး့ကငးဘဵု၉)်ဖစးေစ နာ့လညးသ 
 ဘာေပါကး်ခငး့သညး က္ဳိ့ေၾကာငး့ဆီေလြ္ားပုဵရြိသညး၈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၁-၁၅ 



   

 

ခရစးယာနး ရငးံက္ကးမႈ - အက္ဤး့ခ္ဳပး 

ကၽျႏုးပး၌ ဝိညာဤးေရ့ရာ ရငးံက္ကးမႈအဆငးံသညး ဘုရာ့သခငး၌ အသကးတာ ႐ႈေထာငးံသညး 
ကၽျႏုးပး၌ ႐ႈေထာငးံ(႐ႈ်မငးပဵု) ်ဖစးလာ်ခငး့၌ အတိုငး့အတာကုိ ဆုိလုိ်ခငး့်ဖစးသညး၈ 

 

ှ၈ ဝိညာဤးေရ့ရာ ရငးံက္ကးတုိ့တကး်ခငး့သညး အဘယးအရာကုိ ရညးညႊနး့သနညး့၈ 

    ဝိညာဤးေရ့ရာ ရငးံက္ကးတို့တကး်ခငး့ ဆိုသညးမြာ ကၽျႏုးပး၌ အသကးတာ (သူ၌အသကးစမး့ေရ)  
    စီ့ဆငး့်ခငး့ကို တို့ပျာ့ ေစရနး သနး႔ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတားသညး ကၽျႏုးပး၌ ဝိညာဤးပုိငး့ဆုိငးရာ  
    နာ့လညးမႈ (တနးဖို့၇ ဤီ့စာ့ေပ့မႈမ္ာ့)ကို ေ်ပာငး့လဲေစေသာ လုပးငနး့စဤးကို ရညးညႊနး့သညး၈  
    ကၽျႏုးပးအာ့်ဖငးံ သူ၌ အသကးတာ ပိုမိုလျတးလပးစျာ စီ့ဆငး့သညး ႏြငးံအမြ္၇ ကၽျႏုးပးအသကးတာ 
    တျငး သူ၌ ဝိညာဤးပိုငး့ဆိုငးရာ အသီ့မ္ာ့တို့ပျာ့ လာလိမးံမညး၈ 
 

သနး႔ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတားႏြငးံ မိတးသဟာယဖျဲ႔် ခငး့၉ တညးေန်ခငး့သညး၇ သူ၌ အသကးတာသညး ကၽျႏုးပးအာ့်ဖငးံ မညး 
သညးံ အခ္ိနးတျငးမဆို စီ့ဆငး့ႏုိငး်ခငး့ ရြိမရြိႏြငး ံသကးဆုိငးသညး၈ 

    ဝိညာဤးေရ့ရာ ရငးံက္ကးမႈသညး သူ၌အသကးတာသညး ကၽျႏုးပးအာ့်ဖငးံ မ  မ   ်ဖတးသနး့စီ့ဆငး့ႏုိငး်ခငး့ႏြငးံ (သနး႔ရြငး့ 
ေသာ ဝိညာဤးေတားႏြငးံ မိတးသဟာယဖျဲ႔်ခငး့ တညးေနမႈ၉) သကးဆိုငးသညး၈ 

ဿ၈ ဝိညာဤးေရ့ရာ ရငးံက္ကးမႈသညး ကၽျနးတား၌ သမၼာက္မး့စာအသိပညာ ပိုငးဆိုငးထာ့မႈကုိ ေ်ပာဆုိ်ခငး့မဟုတးဘဲ၇ ဘုရာ့သ 
ခငး၌အေၾကာငး့ နာ့လညးသေဘာေပါကးမႈႏြငံး ကၽျႏုးပး၌အသကးတာကုိ ေ်ပာငး့လဲရနး သနး႔ရြငး့ေသာ ဝိညာ  ေတားအာ့ 
မညးမြ္ချငးံ်ပဳ၊ လုိလာ့်ခငး့ ရြိသညးံအေၾကာငး့ကုိ ေ်ပာေန်ခငး့်ဖစးသညး၈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ေယရမိ ၆့ဿ၀-ဿ၁ ဝါၾကျာ့ေသာသူ မညးသညးကာ့ …  ငါံသေဘာကုိ သိနာ့ 
လညး်ခငး့၉သာ ဝါၾကျာ့ေစ၈ ငါသညး ထိုအရာ၉ ေမျ႕ေလ္ားသညးဟု ထာဝရ  
ဘုရာ့ မိနး႕ေတားမူ၌၈  
ေယာ ှ၄့၀ ထာဝရအသကး ဟူမူကာ့၇ …ေယ႐ႈခရစးကို။ သိၾကျငး့်ခငး့တညး့၈    
ေရာမ ှဿ့ဿ သငးတို႕သညး ေလာကီပုဵသ႑ာနးကို မေဆာငးၾကႏြငးံ၈ …ဘုရာ့  
သခငး အလိုေတားရြိေသာ အရာသညး အဘယးအရာ်ဖစးသညးကို သငးႏုိငးမညးအ  
ေၾကာငး့၇ စိတးႏြလဵု့ကုိ အသငးံ်ပငးဆငး၊ ပဵုသ႑ာနးေ်ပာငး့လဲ်ခငး့သုိ႕  
ေရာကးၾကေလာံ၈ 
ဿေပ ှ့၂-၅ ထိုသို႕အလိုငြါ၇ သငးတို႕သညး ယုဵၾကညး်ခငး့၉ သီလကို။၇  
သီလ၉ ပညာကို။၇ ပညာ၉ ကာမဂုဏးခ္ဳပးတညး့်ခငး့ကို။၇ ကာမ 
ဂုဏးခ္ဳပးတညး့်ခငး့၉ သညး့ခဵ်ခငး့ကို။၇ သညး့ခဵ်ခငး့၉ ဘုရာ့ဝတးကို 
်ပဳ၊ ေမျ႕ေလ္ား်ခငး့ကို။၇ ထိုေမျ႕ေလ္ား်ခငး့၉ ညီအစးကိုစုဵမကး်ခငး့ကို။၇  
ညီအစးကိုစုဵမကး်ခငး့၉ ခ္စး်ခငး့ေမတၱာကို။၇ အလျနးၾကိဳ့စာ့အာ့ထုတး၊  
ထပးဆငးံၾကေလာံ၈ အေၾကာငး့မူကာ့၇ ထိုပါရမီတို႕သညး သငးတို႔႕၉ရြိ၊ ၾကျယး 
ဝလြ္ငး၇ ငါတို႕သခငး ေယ႐ႈခရစးကို သိကၽျမး့်ခငး့၉ မပ္ငး့ရိေစ်ခငး့ငြါ။၇ အ 
က္ဳိ့မဲ ံမ်ဖစးေစ်ခငး့ငြါ။ ်ပဳ်ပငးတတးၾက၌၈ 
ေကာ ှ့ှွ … သငးတို႕သညး ေကာငး့ေသာအက္ငးံ အမ္ဳိ့မ္ဳိ့တညး့ဟူေသာ အသီ့ကုိသီ့်ခငး့၇ ဘုရာ့သခငးကိုသိ 
ေသာ ဤာဏးတို့ပျာ့်ခငး့ ရြိသ်ဖငးံ။၇ … ၈ 
ဿေပ ၀့ှ၄-ှ၅ သုိ႕်ဖစး၊၇ ခ္စးသူတို႕ မတရာ့ေသာ သူတို႕၌ ပရိယာလးအာ့်ဖငးံ သငးတို႕သညးလညး့ ေသျ့ေဆာငး 
ရာသို႕ လိုကး၊၇ သငးတုိ႕႔ တညးၾကညး်ခငး့မြ မေရျ႕ေလ္ာံမညးအေၾကာငး့၇ ဣအရာမ္ာ့ကို သိႏြငးံ်ပီ့်ဖစး၊၇ ကိုယးကိုကိုယး 
ေစာငးံေရြာကးၾကေလာံ၈ ေက့္ဇူ့ေတား၉။၇ ငါတို႕ကို ကယးတငးေတားမူေသာ အရြငးသခငး ေယ႐ႈခရစးကို သိကၽျမး့ 
်ခငး့၉။ ၾကီ့ပျာ့ၾကေလာံ၈ … 

အသကးတာ 

ဝိညာဤးပိုငး့ဆိုငးရာ 
အသီ့ 

ဘုရာ့သခငး 

ကၽျႏုးပး 

ဘဝအေပ၍ သူ၌ ရႈေထာငးံပဵုသညး 
ကၽျႏးုပး၌ ဘဝရႈေထာငးံပဵုအ်ဖစး 

ပိုမိုတို့ပျာ့လာသငးံသညး 
  

၁-၁၆ 



   

 

၀၈ ကၽျႏုးပး၌    ယ ပ      မး့ရညးမ္ာ့ သုိ႔မဟုတး ကနး႔သတးခ္ကးမ္ာ့အေပ၍ အာ႐ဵုစူ့စုိကး်ခငး့အာ့်ဖငးံ သူ၌ အသကးတာစီ့ဆငး့မႈ 
ကုိ ကၽျနးအာ့်ဖငးံ ကနး႔သတးႏိုငးသညး၈ 

    ကၽျႏုးပး၌ ပငးကိုယးသေဘာထာ့မြာ ဘုရာ့သခငးကို ကၽျႏုးပး၌ ကိုယးပုိငးနာ့လညးမႈႏြငးံ သူသညး မညးကဲံသို႔ ်ပဳမူသညးကို 
နာ့ လညးသေဘာေပါကး်ခငး့သညး အကနး႔အသတးရြိသညး၈ သူသညး ကၽျႏုးပးကို ေလံက္ငးံေပ့သညးအတိုငး့၇ သူသညး 
ကၽျႏုးပး၌ ကျဲ် ပာ့ေသာ နာ့လညးသေဘာေပါကးမႈ အေၾကာငး့မ္ာ့ကို ကၽျႏုးပးအာ့ ေ်ပာ်ပလိမံးမညး၈ ။မြ သူ၌ အသကး 
တာကို ကၽျႏုးပးအထဲတျငး လျတးလပးစျာ စီ့ဆငး့မႈႏြငးံ ကၽျႏုးပးအာ့်ဖငးံ စီ့ဆငး့မႈကို အကနး႔အသတးထာ့သညး၈ သနး႔ရြငး့ 
ေသာ ဝိညာဤးေတားသညး ကၽျႏုးပးအာ့ မညးသညးံနာ့လညးမႈ နယးပယးတျငးမဆို သငးၾကာ့ေပ့ရနး အခ္ိနးသုဵ့၊၇ အနညး့ 
ဆုဵ့ တပညးံေတားတစးဤီ့ (အလုပးသငးယူသူ)၇ ကေလ့တစးဤီ့ (နာ့ေထာငးရနးႏြငးံ ယုဵၾကညးရနး စိတးအာ့ထကးသနး်ခငး့)၌ 
စိတးေနသ ဘာထာ့ကို အစဤးမ်ပတး ထိနး့သိမး့ရနး လိုအပးသညး၈ ကၽျႏုးပးအသကးတာသညး မညးသညးံေနရာတျငးမဆုိ သူ႔ 
အာ့ ဝငးေရာကးချငးံ်ပဳရနး လိုအပးသညး၈ ကၽျနုးပး၌ ထာဝရအေကာငး့ဆုဵ့ စိတးဝငးစာ့မႈအတျကးမြအပ သူသညး မညးသညးံ 
ေ်ပာငး့လဲမႈကိုမြ္ ်ပဳလုပးမညးမဟုတးေၾကာငး့ သတိ်ပဳရနး လိုအပးသညး၈ 

    အတိတးကာလတျငး ကၽျႏုးပးတို႔အာ့ သူချငးံ်ပဳခံဲေသာ အရာကိုသာ အမြတးရ်ခငး့်ဖငးံ ဘုရာ့သခငးကို မညးသုိ႔ ကနး႔သတးခဲံ 
သညးကို ်ပနးၾကညးံပါ၈ ကၽျနးေတားတို႔က၇ “ထိုေနရာတျငး အ်မဲတမး့ က္ဆုဵ့ခဲံ၊ က္ဆုဵ့အုဵ့မညး”ဟု ေ်ပာဆုိတတးသညး၈ အ 
က္ဳိ့ဆကးအေန်ဖငးံ ကၽျနးေတားတို႔ လိုခ္ငးေသာအရာကုိ မေတာငး့ခဲံပါ၈ ထိုသုိ႔်ပဳမညးံအစာ့ ဘုရာ့သခငးအာ့ ဣအရာ 
လုပးေဆာငးဖုိ႔ ေတာငး    ်ခငး့သညး ရယးစရာတစးခု်ဖစးသညး၈ ဣအရာ မ်ဖစးႏုိငးခဲံလြ္ငး၇ ။သညး ကၽျနးေတားတို႔ ေတာငး့ 
ေလြ္ာကးရမညးံ အရာတညး့်ဖစးသညး၈ Oswald Chambers ေရ့သာ့ထာ့ေသာ My Utmost for His Highest ေဖေဖားဝါရီ ဿ၆ 
©ှ၆၀၂ by Dodd mead & Co. renewed © 1965 by the Oswald Chamber Publications Assn, Ltd., ႏြငးံ Discovery 
House Publishers, Box 3566, Grand Rapids MI. 4950/ ၌ ချငးံ်ပဳ်ခငး့အာ့်ဖငးံ ကို့ကာ့်ခငး့်ဖစးသညး၈ 

    ကၽျနးေတားသညး ဝိညာဤးေရ့ရာတျငး ၾကီ့ထျာ့လာသညးႏြငးံအမြ္ ကၽျႏုးပး၌ စျမး့ရညးမြ သူ၌ စျမး့ရညးမ္ာ့သုိ႔ ကၽျႏုးပး၌  အာ႐ဵု 
ေ်ပာငး့သျာ့ရမညး၈ 

    သတိ်ပဳရနး၈ ။သညး အာ့နညး့်ခငး့ မဟုတးဘဲ၇ ဘုရာ့သခငးအာ့ တာ့ဆီ့ေသာ မဆုတးမနစး “ခုခဵတျနး့လြနးႏိုငးစျမး့” 

်ဖစးသညး၈ 

  

 

 
 

ကၽျႏုးပး၌ ကုိယးပိုငးစျမး့ရညးမ္ာ့ကုိ ႐ို့သာ့စျာ်ဖငးံ အသိအမြတး ်ပဳ်ခငး့သညး အဆငးေ်ပပါသညး၈ သို႔ေသား ကၽျႏုးပး၌ 
ကုိယးပိုငး   မး့ရညးမ္ာ့်ဖငးံ ဘုရာ့သခငး၌ စျမး့အာ့ကုိ ကနး႔သတး်ခငး့သညး သူ႔ကုိ ေစားကာ့်ခငး့်ဖစးသညး၈ 

၁၈ ဝိညာဤးေရ့ရာၾကီ့ထျာ့မႈ (သငးယူ်ခငး့ လုပးငနး့စဤး)သညး ေကာငး့ကငးဘဵုသို႔  
    မသျာ့မခ္ငး့ ကၽျနးေတားဆကးသျာ့ သငးံသညး၈ 

ကၽျနးတာ  သ  း ၾကီ့်ပငး့လာသညးႏြငးံအမြ္ ကၽျႏုးပးကို ေစာငးံေမြ္ားေနေသာ ေထာငးေခ္ာကးတစးခုမြာ ဝိညာဤးပိုငး့ဆုိငးရာ ကုနး့ 
်ပငး်မငးံသို႔ တစးနညး့နညး့်ဖငးံ ေရာကးရြိလိမးံမညးဟူေသာ မြာ့ယျငး့ေသာ အ်မငးသညး ဝိညာဤးေရ့ရာ ၾကီ့ထျာ့မႈတျငး သကး 
ေသာငးံသကးသာ မရြိ်ခငး့သညး အနညး့ငယး ဆကးလကးတညးရြိလိမးံမညး၈ ကၽျႏုးပး၌ ယုဵၾကညး်ခငး့ကို က္ငးံသုဵ့ရနးႏြငးံ သူ၌ 
ထငး်မငးပဵုႏြငးံ ်ပဳမ ပဵုတို႔ကို ထာဝရအသီ့ကို ပိုမိုသီ့ရနး ဘုရာ့သခငး အလိုရြိသညး၈ ယုဵၾကညး်ခငး့ အဆငးံတိုငး့သညး “သိ်မငး 
ႏုိငးေသာ” စျနး႔စာ့မႈ ပါဝငးေသားလညး့၇ ကၽျနးေတားသညး ဘုရာ့သခငး၌ အချငးံအာဏာ ၾကီ့ၾကပးမႈႏြငးံ ဂ႐ုစုိကးမႈအ်ပငးသို႔ မညး 
သညးံအခါမြ မေရာကးရြိႏိုငးေၾကာငး့ ကၽျနးေတား ယုဵၾကညးစိတးခ      သညး၈ သူသညး ကၽျႏုးပးအာ့ ေထာကးပဵံေပ့ရနး သူ၌ လုဵ 
ေလာကးေသာ ေက့္ဇူ့ေတား ်ပငးဆငး်ခငး့ထကး ေက္ားလျနး၊ ဆငး့ရဲဒုက၏ခဵရနး မညးသညးံအခါမြ ချငးံ်ပဳလိမံးမညး မဟုတးပါ၈ 
ကၽျႏုးပးသညး ဣေလာကမြ ထျကးချာ်ပီ့ ဘုရာ့သခငး၌ မ္ကးေမြာကးေတားသို႔ ေ်ခလြမး့မေရာကးမခ္ငး့ ဣလုပးငနး့စဤးသညး 

ဿေကာ ှဿ့၆-ှွ (ေယ႐ႈက ေပါလုထဵသို႔) “ငါံေက့္ဇူ့သညး သငးံအဘို႕ေလာကးေပ၌၈ ငါံတနးခို့သညး အာ့နညး့်ခငး့ 
အ်ဖစး၉ စုဵလငးတတးသညးဟု မိနး႕ေတားမူ၌၈ ထို႕ေၾကာငးံ ခရစးေတား၌ တနးခို့သညး ငါံအေပ၍၉ က္ိနး့ဝပးမညးအၾကာငး့ 
ငါံကိုယး၉ အာ့နညး့်ခငး့အ်ဖစးကို ဝမး့ေ်မာကးေသာစိတးႏြငးံ ဝါၾကျာ်ခငး့ငြါ သာ၊ငါအလိုရြိ၌၈ အေၾကာငး့မူကာ့၇ ငါသညး 
အာ့နညး့ေသာအခါ တနးခုိ့ႏြငးံ ်ပညးံစဵုလ္ကးရြိ၌”၈ 

ၾကီ့ထျာ့မႈ 

၁-၁၆ 



   

 

ဆကးလကးတညးရြိလိမးံမညး၈ ၾကီ့ထျာ့လာေသာ ယုဵၾကညးသူမ္ာ့သညး သူတို႔၌ အသကးတာသညး စဤးဆကးမ်ပတး တုိကးပျဲ 
တစးခု်ဖစးေၾကာငး့ ေတျ႔ရြိရသညး၈ ကုနး ်ပငး်မငးံမ္ာ့ မရြိပါ၇ “ရပးတနး႔အနာ့ယူ်ခငး့”သာရြိသညး၈ သငး၌ ဝိညာဤးေရ့ရာ တို့ 
တကးမႈ အဆငးံကို ေက္နပးေရာငးံရဲတတးရနး သတိ်ပဳပါ၈ အေ်ပာငး့အလဲကို ကၽျနးေတားတို႔ ခုခဵတျနး့လြနးသညး၈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

၂၈ ရငးံက္ကး်ခငး့ လုပးငနး့စဤး၌ သမၼာက္မး့စာမြ ပဵုဤပမာမ္ာ့ 
 

    က၈ သကးစမး့ေရ်မစးမ္ာ့ - ေရတချနးသညး စမး့ေခ္ာငး့်ဖစးလာ၊၇ ထိုမြတဆငးံ ်မစး်ဖစးလာသညး၈ 

 

 
 

        သန ႔ရ     သ  ဝ      တ        မ တ သဟ ယဖ  ႔     ၌ အသ  ရ   တ   နလ     သ ၏ အသ   မ   ရသ      န ပ အ 
သ  တ အ   ဖ    လ တ လပ            မ  ။ အသ   မ   ရ        မႈအတ     အတ သ       န ပ ၏ ဝ      ရ ရ  
ၾ   ထ   မႈအ ပ  မ တ  မႈရ  သ  ။  

ခ၈ အကုိငး့အခကးႏြငးံ စပ္စးႏျယးပငး - ပငးစညးမြ အကုိငး့အခကး ရြိလာသညး၈ သိသိသာသာ အကုိငး့အခကး ၾကီ့ထျာ့လာ 
သညးႏြငးံအမြ္ (ရငးံက္ကးသညး)၇ အသီ့မ္ာ့မ္ာ့ သီ့ပျငးံလာႏိုငးသညး၈ 

 

 

 

 

 

 

 

ေရာမ ၂့၀-၂ ထိုမြ္မက၇ ဒုက၏ဆငး့ရဲ်ခငး့ကိုခဵ၊ ဝါၾကျာ့ဝမး့ေ်မာကး်ခငး့ ရြိၾက၌၈ အေၾကာငး့မူကာ့၇ ဒုက၏ဆငး့ရဲ်ခငး့ 
သညး သညး့ခဵ်ခငး့ကုိ ်ပဳစုတတး၌၈ သညး့ခဵ်ခငး့သညးလညး့ သကးေသထငးရြာ့်ခငး့ကုိ ်ပဳစုတတး၌၈ သကးေသထငး 
ရြာ့်ခငး့သညးလညး့ ေ်မားလငးံ်ခငး့ကုိ ်ပဳစုတတး၌ ထိုေ်မားလငးံ်ခငး့သညး ရြကးေၾကာကးစရာအေၾကာငး့ႏြငးံ ကငး့လျတး 
၌၈ အဘယးေၾကာငး့နညး့ဟူမူကာ့၇ ငါတုိ႕အာ့ ေပ့ေတားမူေသာ သနး႕ရြငး့ေသာ ဝိညာဤးေတားသညး ဘုရာ့သခငး၌ 
ေမတၱာေတားကို ငါတုိ႕ စိတးႏြလုဵ့ထဲသုိ႕႔ ညျနး့ေလာငး့ေတားမူ၌၈ 

ှေကာ ှွ့ှ၀ လူ၉်ဖစးတတးေသာ စုဵစမး့ေႏြာငးံရြကး်ခငး့ကိုသာ သငးတို႕သညး ခဵရၾက၌၈ ဘုရာ့သခငးသညး သစၥာႏြငးံ 
်ပညးံစုဵေတားမူသညး်ဖစး၊၇ သငးတုိ႕မခဵႏုိငးေသာ စဵုစမး့ေႏြာငးံရြကး်ခငး့ကို  သငးတို႕၉ ေရာကးစိမးံေသာငြါ အချငးံေပ့ေတား 
မမူ၈ သငးတို႕သညး ခဵႏုိငးမညးအေၾကာငး့ စုဵစမး့ေႏြာငးံရြကး်ခငး့ အရာႏြငးံတကျ၇ ထျကးေ်မာကးေသာ လမး့ကိုလညး့ စီရငး 
်ပဳ်ပငးေတားမူလိမးံမညး၈ 

ယာကုတး ှ့ဿ-၁ ငါံညီအစးကိုတုိ႕၇ သငးတို႕၌ ယုဵၾကညး်ခငး့ကို စစးေၾကာစဵုစမး့်ခငး့ အရာသညး သညး့ခဵ်ခငး့ကို ပျါ့ေစ 
တတးသညးဟု သိမြတးလ္ကး၇ အထူ့ထူ့အ်ပာ့်ပာ့ စုဵစမး့ေႏြာငးံရြကး်ခငး့ႏြငးံ ေတျ႕ၾကဳဵေသာအခါ၇ ဝမး့ေ်မာကးစရာ အ 
ေၾကာငး့ သကးသကး်ဖစးသညးဟု မြတးၾကေလာံ၈ သငးတို႕သညး အလြ္ငး့မခ္ဳိ႕တံဲဘဲ ေစံစပးစဵုလငးမညးအေၾကာငး့၇ 
သညး့ခဵ်ခငး့စိတးသညး အကုနးအစငး ်ပဳ်ပငးပါေစ၈   

ေယာဟနး ၄့၀၅-၀၆ (ေယ႐ႈက) ငါံကို ယုဵၾကညးေသာသူသညး က္မး့စာလာသညးအတုိငး့ အသကးေရထျကးရာ စမး့ေရ 
တျငး့ ်ဖစးလိမးံမညးဟု မိနး႕ေတားမူ၌၈ … ယုဵၾကညးသူ ခဵရလတဵံေသာ ဝိညာဤးေတားကို ရညးမြတး၊ မိနး႕ေတားမူ၌၈ … 
(ေယာဟနး ၁့ှ၁ကို လညး့ၾကညးံပါ၈) 

ေယာ ှ၂့ှ-ဿ၇ ၅၇ ှ၃(ေယ႐ႈက) အစအဤီ့၉ ႏႈတးကပတးေတားရြိ၌၈ ႏႈတးကပတးေတားသညး ဘုရာ့ 
   သခငးႏြငးံ အတူရြိ၌၈ ႏႈတးကပတးေတားသညးလညး့ ဘုရာ့သခငး်ဖစးေတားမူ၌၈ ထိုႏႈတးကပတး 
   ေတားသညး အစအဤီ့၉ ဘုရာ့သခငးႏြငးံ အတူရြိ၌၈ … အသီ့သီ့ေသာ အခကးရြိသမြ္တို႕ကို  
   သာ၊အသီ့သီ့ေစ်ခငး့ငြါ သုတးသငးရြငး့လငး့ ေတားမူ၌၈ ထိုသူသညး အလငး့ေတားမဟုတး၈  
   အလငး့ေတား၌ အေၾကာငး့ကို သကးေသခဵ်ခငး့ငြါသာလာ၌၈ သငးတို႕သညး ငါံကို ေရျ့ေကာကးၾကသညးမဟုတး၈ ငါ 

သညး သငးတို႕ကို ေရျ့ေကာကးသ်ဖငးံ၇ သငးတို႕သညးသျာ့၊ တညးၾကညးေသာ အသီ့ကို သီ့မညးအေၾကာငး့ … ၈ 
ေရာမ ၄့၁ (ရြငးေပါလုက) ထိုနညး့တူ၇ ငါံညီအစးကိုတုိ႕၇ သငးတို႕သညး အ်ခာ့ေသာ သူူတညး့ဟူေသာ၇ ေသ်ခငး့မြ ထ 

ေ်မာကးေတားမူေသာသူ၌ မယာ့်ဖစး၊၇ ဘုရာ့သခငး၌ အလုိေတားႏြငးံအညီ တုိ့ပျါ့မညးအေၾကာငး့၇ ခရစးေတား၌  
  ကိုယးခႏၶာအာ့်ဖငးံေသ၊ ပညတးတရာ့ႏြငးံ ကျာၾက၌၈ 

၁-၁၆ 

ဝိညာဤးပုိငး့ဆုိငးရာ 
အသီ့ 



   

 

ဂ၈ ၾကီ့ထျာ့်ခငး့/ ရငးံက္ကး်ခငး့်ဖစးစဤး - ေမျ့ကငး့စကေလ့ (ႏုိ႔စို႔ကေလ့၇ ကေလ့သူငယး)သညး ဆယးေက္ားသကး်ဖစးလာ၊၇ 
လူၾကီ့်ဖစးလာသညး၈ 

 

ေမျ့ကငး့စ/ကေလ့သူငယး၌ ဝိေသသလက၏ဏာမ္ာ့ - (ှ) ဆာသညး(ဿ) အ်ခာ့သူမ္ာ့အေပ  မြီိခိုသညး (၀) တစးကိုယး 
ေကာငး့ဆနးသညး၈ 
ၾကီ့ထျာ့မႈ အဆငးံဆငးံ - မရငးံက္ကးေသေသာ ခရစးယာနးသညး မိမိလိုအပးရာမ္ာ့ကို အာ႐ုဵစုိကးသညး၈ ထို႔ေနာကး သူတို႔သညး 
ၾကီ့်ပငး့လာသညးႏြငးံအမြ္ အ်ခာ့သူမ္ာ့၌ လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ကို အာ႐ုဵစုိကးလာ၊၇ ရငးံက္ကးလာေသာအခါ ဘုရာ့သခငး    ယး 
တိုငးသညး သူတို႔၌ အဓိက အာ႐ုဵစူ့စုိကးမႈ ်ဖစးလာသညး၈  
          ဆာလဵ ၄၀့ဿ၂ ကုိယးေတားမြတပါ့၇ ေကာငး့ကငးဘုဵမြာ အကၽျႏုးပး၉ အဘယးသူရြိပါသနညး့၈ ကိုယးေတားကို အလုိရြိ 

သညးႏြငးံအမြ္ ေ်မၾကီ့ေပ၍မြာ အကၽျႏုးပးသညး အဘယးအလို ရြိပါသနညး့၈ 

ေမျ့ကငး့စကေလ့/ ကေလ့သူငယး/ ကေလ့ -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

လူလတးအရျယး -  

 
 

လူၾကီ့အရျယး - 

 

 

 

 

 

ှေကာ ှ၀့ှှ(ရြငးေပါလုက)ငါသညး၇ သူငယး်ဖစးစဤးအခါ၇ သူငယးလို စကာ့ေ်ပာ၌၈ သူငယးလိုစိတးထငး၌၈ သူငယးလို 
ၾကဵစညး၌၈ အသကးၾကီ့ေသာအခါမူကာ့၇ သူငယး၌အရာမ္ာ့ကို ငါပယးရြာ့၌၈ 

ှေပ ဿ့ဿ … ဘျာ့စေသာ သူငယးကံဲသုိ႕၇ ထိုတရာ့ႏို႔ကုိ အလျနးလိုခ္ငးေသာစိတး ရြိၾကေလာံ၈ 
ှေယာ ဿ့ှဿ-ှ၁ ခ္စးသာ့တို႕၇ သငးတုိ႕သညး ထိုသခငး၌ နာမေတားအာ့်ဖငးံ အ်ပစးမ္ာ့ႏြငးံ ကငး့လျတးေသာေၾကာငးံ၇ 
သငးတို႕အာ့ ငါေရ့၊ ေပ့လိုကး၌၈ … သူငယးတို႕၇ သငးတို႕သညး ခမညး့ေတားကို သိေသာေၾကာငးံ၇ သငးတို႕အာ့ 
ငါေရ့၊ ေပ့လိုကး၌၈ … 

ှသကး ဿ့၄ သငးတို႕တျငး ်ဖညး့ညြငး့စျာ်ပဳၾက၌၈ သငးတို႕ကို ခ္စးေသာေၾကာငးံ ႏို႕ထိနး့သညး မိမိသူငယးကုိ ေကၽျ့ေမျ့်ပဳစု 
သကဲံသုိ႕၇ ငါတို႕သညး သငးတို႕ကို ႏြေ်မာစဵုမကး်ခငး့ႏြငးံတကျ၇ ဘုရာ့သခငး၌ ဧဝဵေဂလိတရာ့ကို မြ္မက၇ ကိုယးအ 
သကးကုိပငး ေပ့ခ္ငးေသာ ေစတနာစိတးရြိၾက၌၈  

ှေကာ ၀့ှ-၀ ညီအစးကိုတုိ႕၇ အထကးက ငါသညးဝိညာဤးလူတို႕အာ့ ေဟာေ်ပာသကဲံသို႕ သငးတို႕အာ့ ေဟာေ်ပာရ 
ေသာ အချငးံမရြိဘဲ၇ ဇာတိပကတိ လူတုိ႕အာ့။၇ ခရစးေတား၉ သူငယးကေလ့တုိ႕အာ့။၇ ေဟာေ်ပာသကဲံသုိ႕ ေဟာ 
ေ်ပာရ၌၈ ယခုတိုငးေအာငး သငးတုိ႕သညး ခဲဘျယးစာ့ဘျယးကို မေၾကႏိုငးေသာေၾကာငးံ ငါမေကၽျ့ရ၈ ႏုိ႕ကုိသာ တုိကးရ 
၌၈ ယခုပငးလညး့၇ သငးတုိ႕သညး မေၾကႏိုငးၾကေသ့၈ … ယခုပငးလညး့၇ ဇာတိပကတိလူ ်ဖစးၾကေသ့၌၈ … 

ေဟ်ဗဲ ၂့ှဿ-ှ၀ သငးတို႕သညး ကာလၾကာေသာေၾကာငးံ ဆရာအ်ဖစးသို႕ ေရာကးသငးံေသားလညး့၇ ဘုရာ့သခငး၌ ဗ္ာ 
ဒိတးေတား၉ ေရြ႕ဤီ့စျာ သငးရေသာ တရာ့ႏုတို႕ကို သူတပါ့ထဵ၉ တဖနးသငးရေသာ အေၾကာငး့ရြိသညး်ဖစး၊၇ ေၾကခံဲ 
ေသာအစာကို မသဵု့ေဆာငး၇ ႏုိ႕ကုိသာ သုဵ့ေဆာငးရေသာသူ ်ဖစးၾက၌၈ ႏို႕ကုိသာ သဵု့ေဆာငးေသာသူ မညးသညးကာ့၇ 
သူငယး ်ဖစးေသာေၾကာငးံ ေ်ဖာငးံမတး်ခငး့တရာ့၉ ေလံလာ်ခငး့မရြိ၈ 

ှေကာ ှ၁့ဿွ ညီအစးကိုတို႕ သငးတို႕သညး ဤာဏးအရာ၉ သူငယးမ်ဖစးၾကႏြငးံ၈ မတရာ့ေသာ အမႈအရာ၉ ႏို႕စို႕သူငယး 
်ဖစးၾကေလာံ၈ ဤာဏးအရာ၉ အသကးၾကီ့ေသာသူ ်ဖစးၾကေလာံ၈ 

 

ှေယာ ဿ့ှ၁ (ေယာဟနးက) … လူပ္ဳိတို႕၇ သငးတို႕သညး ချနးအာ့ႏြငးံ ်ပညးံစုဵ၊၇ ဘုရာ့သခငး၌ ႏႈတးကပတးေတား၉ 
မြီဝဲဆညး့ကပးသ်ဖငးံ မာရးနတးကို ေအာငးေသာေၾကာငးံ၇ သငးတို႕အာ့ ငါေရ့၊ေပ့လုိကးခဲံ်ပီ၈ 

ှေကာ ှ၀့ှှ (ေပါလုက) … အသကးၾကီ့ေသာအခါမူကာ့၇ သူငယး၌ အရာမ္ာ့ကုိ ငါပယးရြာ့၌၈ 
ှေကာှ၁့ဿွ ညီအစးကိုတုိ႕႔ သငးတို႕သညး ဤာဏးအရာ၉ သူငယးမ်ဖစးၾကႏြငးံ၈ မတရာ့ေသာ အမႈအရာ၉ ႏုိ႕စုိ႕သူငယး 

်ဖစးးၾကေလာံ၈ ဤာဏးအရာ၉ အသကးၾကီ့ေသာသူ ်ဖစးၾကေလာံ၈ 
ေဟ်ဗဲ ၂့ှ၁ ေကာငး့က္ဳိ့မေကာငး့က္ဳိ့ကို ပိုငး့်ခာ့၊သိႏုိငးေသာ ဤာဏးေပ့တတးေသာ၇ အၾကာ့အ်မငး အေတျ႕အစမး့ 

မ္ာ့ေသာသူ တညး့ဟူေသာ၇ စဵုလငးေသာအရျယးရြိေသာ သူတို႕မူကာ့၇ ေၾကခဲေသာ အစာအဟာရကို သုဵ့ေဆာငး 
ရၾက၌၈ 

ှေယာ ဿ့ှ၀-ှ၁ (ေယာဟနးက) အဘတုိ႕၇ သငးတို႕သညး ေရြ႕ဤီ့စျာကပငး ရြိေတားမူေသာသူကို သိေသာေၾကာငးံ၇ 
သငးတို႕အာ့ ငါေရ့၊ ေပ့လုိကး၌၈ … 

၁-၁၆ 



   

 

ယဵုၾကညးသူမ္ာ့အာ့လဵု့ (အသငး့ေတား) –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ေယ႐ႈ၌ ဝိညာဤးေရ့ရာ ၾကီ့ထျာ့မႈ - (မြတးခ္ကး - သူ၌ ဝိညာဤးေရ့ရာ ၾကီ့ထျာ့မႈသညး အ်ပစးတရာ့ႏြငံး မသကးဆိုငးပါ၈ 
သူသညး နာမခဵ်ခငး့ သို႔မဟုတး ်ပီ့်ပညးံစဵု်ခငး့ထကး နညး့သညးဟု မရြိပါ)၈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
သခငးေယ႐ႈ၉ ၾကီ့ထျာ့ရနး သငး၌ ေရျ့ခ္ယးမႈအေပ၍ ဂုဏး်ပဳပါသညး၈ သို႔ေသား ဣအဆငးံသညး သငး၌ ဝိညာဤးေရ့ရာ တို့ 
တကးမႈ၌ အဆုဵ့မဟုတးပါ၈ သို႔ေသား ထိုထကးမကေသာ ေ်ခလြမး့လြမး့ရမညးံ အရာမ္ာ့ ရြိေသ့သညး၈  

ဆုေတာငး့်ခငး့အာ့်ဖငးံ သခငးသညး မညးသူမညးဝါကို သငးေပ့သညး (တပညးံေတား ယုဵၾကညးသူႏြငးံ အတူတူ အဆငးံှကို 
်ဖတးသနး့ပါ၈ သငးံအာ့ ကူညီရနးအတျကး ဒုတိယအဆငးံ်ဖစးသညး   လမး့ညႊနးေပ့သူ သငးတနး့တျငး ေတျ႔ရသညးံ လမး့ညႊနး 
  ကးမ္ာ့ကို ်ပနးလညးသုဵ့သပးပါ၈ 

 

 

ေကာ ှ့ဿ၅-ဿ၆ ခရစးေတားအာ့်ဖငးံ လူတိုငး့စုဵလငး်ခငး့သို႕ ေရာကး၊ လူခပးသိမး့တုိ႕ကုိ ဆကးသအဵံေသာငြါ၇ ငါတို႕သညး 
လူခပးသိမး့တုိ႕ကုိ သတိေပ့၊ ပညာအမ္ဳိ့မ္ဳိ့ႏြငးံ ဆုဵ့မသျနးသငးလ္ကး ခရစးေတား၌တရာ့ကို ေဟာေ်ပာၾက၌၈ ထိုသို႕ 
အလိုငြါ ငါသညး အမႈေဆာငးရျကး၊၇ ငါ၉ တနးခို့ေတား ်ပဳ်ပငးအာ့ထုတး ေတားမူသညးအတုိငး့ ၾကိဳ့စာ့အာ့ထုတးေလံ 
ရြိ၌၈ 

ဧဖကး ၁့ှှ-ှ၂ ခရစးေတား၌ ကိုယးေတားကို တညးေဆာကး၊၇ ဓမၼဆရာ၌အမႈကုိို ်ပဳတတးမညးအေၾကာငး့၇ …ငါတုိ႕ရြိသ 
မြ္သညး ယုဵၾကညး်ခငး့သို႕။၇ ဘုရာ့သခငး၌ သာ့ေတားကို သိကၽျမး့်ခငး့သို႕။၇ တညီတညျတးတညး့ေရာကး၊ ခရစး 
ေတား၌ ်ပညးံစုဵ်ခငး့ပမာဏအရပး တညး့ဟူေသာ ၾကီ့ရငးံေသာလူ၌ အ်ဖစးသုိ႕ ေရာကးၾကသညးတိုငးေအာငး ်ဖစးသ 
တညး့၈ အေၾကာငး့မူကာ့၇ သူတပါ့တို႕သညး လူပရိယာယးႏြငးံ အ်ပစးသို႕ ေသျ့ေဆာငး်ခငး့ငြါ လြညးံ်ဖာ့ေ်ပာဆုိသ်ဖငးံ၇ 
ငါတို႕သညး ေနာကးတဖနး ခပးသိမး့ေသာ ၾသဝါဒေလတိုကး၊ ဖ႐ုိဖရဲလျငးံသျာ့ေသာ သူငယးမ်ဖစးဘဲလ္ကး၇ ေမတၱာစိတး 
ႏြငးံ သမၼာတရာ့ကို ေဟာေ်ပာသ်ဖငးံ၇ ဤီ့ေခါငး့တညး့ဟူေသာ ခရစးေတားမြာ အရာရာတုိ႕၉ ၾကီ့ပျါ့ၾကမညးအေၾကာငး့ 
တညး့၈  

ေရာမ ၅့ဿ၆ ဘုရာ့သခငး၌ သာ့ေတားသညး အမ္ာ့ေသာညီတို႕တျငး သာ့ဤီ့်ဖစးေတားမူမညးအေၾကာငး့၇ ဘုရာ့သခငး 
သညး ေရြ႕မဆျက သိေတားမူေသာ သူတို႕ကို သာ့ေတား၌ ပဵုသ႑ာနးႏြငးံ တညီတညး့်ဖစးေစ်ခငး့ငြါ ေရြ႕မဆျက ချခဲနး႕႔ 
မြတးသာ့ေတားမူ၌၈ 

လုကာ ဿ့၁ွ သူငယးသညးလညး့ ၾကီ့ပျါ့၊ ပညာဤာဏးသတိၱႏြငးံ ်ပညးံစဵု၌၈ ဘုရာ့သခငး၌ ေက့္ဇူ့ေတားသညးလညး့ သ ူ
အေပ၍၉ တညး၌၈ 

လုကာ ဿ့၁ဿ၇ ၁၃-၂ဿ ေယ႐ႈသညး တဆယးႏြစးႏြစးရြိေသာအခါ ပသခါပျထဲုဵ့စဵအတုိငး့ ေယ႐႐ြလငး်မိဳ႕သို႕ တတးၾက၊၇ … 
သူငယးမူကာ့ ဗိမာနးေတား၉ ဆရာမ္ာ့အလညးမြာထိုငး၊ ထိုသူတို႕ႏြငံး ေဆျ့ေႏျ့ေမ့်မနး့လ္ကး ရြိသညးကို မိဘတို႕ 
သညး သုဵ့ရကးၾကာမြ ေတျ႕ၾက၌၈ သူ၌ စကာ့ကိုၾကာ့ေသာသူ အေပါငး့တို႕သညး သူ၌ပညာကုိ။၇ စကာ့အေ်ဖကုိ 
။ အဵံၾသၾက၌၈ … ေယ႐ႈသညးလညး့ အစဤးအတိုငး့ၾကီ့၊ ပညာတို့ပျါ့လ္ကး၇ ဘုရာ့သခငးေရြ႕၇ လူတို႕ေရြ႕မြာ မ္ကး 
ႏြာ ရေတားမူ၌၈ 

ေဟ်ဗဲ ဿ့ှွ အေၾကာငး့မူကာ့၇ မ္ာ့စျာေသာသာ့တုိ႕ကို ကယးတငး၊၇ ဘုနး့စညး့စိမး ခစဵာ့ရာသုိ႕ ပုိ႕ေဆာငးေသာ အရြငး 
သညး၇ ဒုက၏ေဝဒနာအာ့်ဖငးံ စဵုလငး်ခငး့သုိ႕ ေရာကးရမညးအေၾကာငး့၇ ခပးသိမး့ေသာ အရာတို႕ကို ဖနးဆငး့၊ အုပးစို့ 
ေတားမူေသာ ဘုရာ့သညး စီရငးေတားမူအပး၌၈ 

ေဟ်ဗဲ ၂့၅-၆ ဘုရာ့သခငး၌သာ့ေတား မြနးေသားလညး့၇ ဆငး့ရဲဒုက၏ကုိ ခဵေသာအာ့်ဖငးံ နာ့ေထာငး်ခငး့ အက္ဳိ့အ 
ေၾကာငး့ကုိ သငးေတားမူ၌၈ ထိုသုိ႕ စဵုလငး်ခငး့သုိ႕ ေရာကး်ပီ့မြ၇ ယုဵၾကညးနာ့ေထာငးေသာ သူအေပါငး့တို႕အာ့ ထာဝရ 
ကယးတငး်ခငး့ေက့္ဇူ့ကို ်ပဳေသာသူ ်ဖစးေတားမူ၌၈ 


