စတုတထ သာမန်တင်္ဂန န
ွေ န။ေ့
ပထမကျမ််း ဖတ်ရှုခြင််း။
တရောားဟ

ောရောကျမား။ (၁၈၊ ၁၅ မှ ၂၀ အထိ)

သင၏ဘုရောားသခင ထောဝရဘုရောားသည၊ သင၏ အမျိ ားသောားချငားတိအထဲ
ု ို့
၌ ငါနှငတ
ို့ ူဟသော ပဟရော
ဖကတပါားကို သငအ
ွ ားဟေဟတောမူမည။ ထိပ
ု ဟရောဖက၏ ေကောားကို
ို့ ဘို ဟပေါ်
ို့ ထန
နောားဟထောငရမည။ ဟ

ောရပအရပတွင ေညားဟဝားကကဟသော ဟန၌ို့ သငက၊ ဟနောကတဖန

အကျွနပ
ု ဘုရောားသခင ထောဝရဘုရောား၏ ေကောားဟတောအသံကို မကကောားရပါဟေနှင။ို့ ထိကု ကားေွောဟသော မားကို
မမမငရပါဟေနှင။ို့ အကျွနပ
ု ဟသမည ကို ေိုားရိမပါသည

ု သင၏ဘုရောားသခင ထောဝရဘုရောား ဟ ှ ှေ့ဟတော၌

ဟတောငားပနသမျှအတိုငား၊ ထောဝရဘုရောားက၊ သူတို ေကောားသည
ဟ
ို့

ျောက

ပတဟပ၏။ သူတအမျိ
ို ို့
ားသောားချငားတိအထဲ
ု ို့
၌ သငနှငတ
ူ သော ပဟရောဖကတပါားကို သူတအဘိ
ို ို့
ု ို့
ို့ ဟ
ငါဟပေါ်ထန
ွ ားဟေ၍၊ ထိပ
ု ဟရောဖကနှုတ၌ ငါေကောားကိ
ု ငါအပသမဖင ို့ ငါမှောထောား သမျှတကိ
ို ို့ ု သူတအောား
ို ို့
ို့
ဆငဆ
ိ
ို့ ုရ

ိမို့မည။ ထိပ
ု ဟရောဖကသည ငါအခွ
ှ ို့ ဟ
ို့ ငန
ို့ င

ောဟမပော ဟသော ငါေကောားတိ
ု ို့ ု အကကငသူသည
ကိ
ို့

နောားမဟထောငဘဲ ဟနအံ၊ို့ ထိသ
ု က
ူ ို ငါေေဟကကောမည။ ငါမမှောထောားဘဲ ငါအခွ
ို့ ငက
ို့ ို ဟဆောင၍ ရဲရငေ
ို့ ွော
ဟ

ောဟမပောဟသော ပဟရောဖက၊ အမခောားတပါားဟသော ဘုရောား အခွငန
ှ ို့ ဟ
ို့ င

အဟသသတ မခငားကို ခံရမည

ောဟမပောဟသော ပဟရောဖကသည

ု ငါအောား
မိနဟတော
မူ၏။
ို့
ို့
ဘုရာ်းသြင်၏ တ
ှု က
် ပါဌ်နတာ်နပတည််း။
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ဆာလံသြ
ီ ျင််း ဧကျ ်းခြင််း။
ဆော

ံ ၉၅။

သံပပိ င။

။ ယဟန သင
တိသည
ု ို့
သခငဘုရောား၏အသံကို ကကောားဟသောအခါ သငတိ၏
ု ို့ နှ
ို့
တငားမှော၍ မထောားကကဟ

❖

နှင။ို့

ောကက၊ ထောဝရ ဘုရောားသခင အောား ရွှင
ဟကျောကဟဆောငထံ သို ကျယ
ဟ
ို့

ံုားမျောားကို

နားေွောသဆိက
ု ျ ားဟအားကကကုနေိ။ု ို့ ကယတင မခငား ၏

ောငေွောဟအော

ကိုယဟတော ၏ ဟ ှ ှေ့ဟတော သို ဝင
ို့ ဟရောက

ေကကေိ။ု ို့ ဟကျားဇူား ဟတောကို ချားမွမား ကော

ျက ကိယ
ု ဟတော အောားတူရိယောသံ၊ ဟတားသချငားသံတို ို့

မဖင ို့ ဟပျောရွှငေွောချားဟမမောကကကကုနေိ။ု ို့ (သံပပိ င)
❖

ောကက၊ ဦားညွှတ ၍ ှိခိုား ကိုားကွယ ကကကုနေိ။ု ို့ ငါတို ၏
ို့ ဖနဆငား ှင ထောဝရ ဘုရောားသခင ၏
ဟ ှ ှေ့ဟတောဟမှောက ၌ ဒူားဟထောကကကကုနေိ။ု ို့ အဟကကောငား မူကောား ကိုယဟတော သည ငါတို ၏
ို့
ဘုရောားသခင မဖေ ဟတောမူ ၏။ ငါတို သည
ို့

ညား ကိယ
ု ဟတော ၏ ေောားကျက တွင ကျကေောား ဟသော

သူ မျောား နှင ို့ ကိုယဟတော ၏ ထိနားသိမား မှုဟအောက ှိ သိားု ေုမဖေကက ၏။ (သံပပိ င)
❖ ယဟနသင
ကိယ
ု ဟတော ၏ အသံကိုကကောားရပါ
ို့ တို သည
ို့
၊ ဟတောကနတောရ ှိမကဆော ၌
ေိတနှ
ငါမပ

ညားဟကောငား ကျင

ံုား မျောား ကို တငားမော ၍ မထောားကကဟ

ျက ၊ ဟမရိဘအရပ တွင

ညားဟကောငား

ညခဲခ
ို့ ျိန ၌ မပ မူခဲို့ သညို့ အ တိုငား သငတို ၏
ို့

နှင။ို့ ထိအ
ု ရပ ၌ သငတို ၏
ို့ ဘိားု ဟဘားတို သည
ို့

ုပ ဟတောမူ ဟသောအမှု တို ကိ
ို့ ု မမငခဲို့ရပပားမဖေ ဟသော
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ညား ငါကိ
ို့ ု ေံုေမားခဲို့ကက ၏။ (သံပပိ င)

ဒုတယ
ိ ကျမ််း ဖတ်ရှုခြင််း။
မွနမမတဟသောတပညို့ဟတောကကား ှငဟပါ

ားူ ဟကောရိ နတ ပမိ ှေ့သောားတိထံ
ု ို့ ဟရားဟသောေော၊ ပထမေောဟေောင။ (၇၊ ၃၂ မှ ၃၅

အထိ)
ငါ သည သင တို ကိ
ို့ ု ေိုားရိမပူပနမှု မျောား နှင ို့ ကငားဟဝားဟေ
သည သခငဘုရောားနှေသကဟေ ရန မည သို ဟဆောင
ရွ ကရမည
ို့

ို ၏။ အိမဟထောငမမပ ဟသော

ူ တေဦား

ူဟသော သခငဘုရောား ၏ အမှုကိေစ မျောား

အတွက သော ေိုားရိမပူပန ၏။ အိမဟထောင ှိ ဟသော သူ မူကောား မိမိ ၏ ဇနားနှေသကဟေ ရန မညကဲို့ သို ို့
ဟဆောငရွ ကရမည

ူဟသော ဟ

ေိတအောရံု သည ကွဲမပောားဟ

ောကအမှုကိေစ မျောား အတွက ေိုားရိမပူပနရဟ

၏။ အိမဟထောငမမပ ဟသောအမျိ ားသမား၊ သို မ
ို့

၏ ကိုယခနဓော နှင ို့ ေိတဝိညောဉ်ကို မညကဲို့ သို သန
ှ ား မွနမမတဟေရမည
ို့
ို့ င

၏။ သို မဖေ
၍ သူ ၏
ို့
တ
ု အပျိ ကညော သည မိမိ
ူဟသော သခငဘုရောား နှင ို့ ဆိုင

သညို့ အမှုကိေစတို အတွ
က သော ေိုားရိမတတ ၏။ အိမဟထောင ှိဟသောအမျိ ားသမားမူကောား မိမိ ၏
ို့
ခငပွနားနှေသက ရန မည သို မပ
ို့

ုပရမည

ူဟသော ဟ

ောကအမှုကိေစတို အတွ
က ေိုားရိမရဟ
ို့

၏။

ငါသည သငတို ၏
ို့ ဟကောငားကျိ ား အတွက ဤ သို ဆိ
ို့ ု မခငား မဖေ ၏။ ငါ သည သင တို ကိ
ို့ ု ချ ပချယ
မ

ုတ ဘဲ သငတိအောား
ု ို့
ဟကောငားမွနသငဟ
ို့

ို ၍

ျောရောကို မပ မူဟေ ရန နှင ို့ သခငဘုရောား ၌

အကကငားမဲို့ဆကကပနိင
ု ရန ဟမပောဆို မခငား သောမဖေ ၏။
ဘုရာ်းသြင်၏ တ
ှု က
် ပါဌ်နတာ်နပတည််း။

အာနလလူယာ၊ အာနလလူယာ။ ( င
ှ မောဟသဦား ၄၊ ၁၆)
ဟမှောငမိုက တွင ှိဟန ကကဟသော

ူတို သည
ကကားေွောဟသောအ
ို့

တွင ဟနထိင
ု ကက ဟသော သူ တိအဟပေါ်
ု ို့
သို အ
ို့

ငားကိုမမငကကရပပ။ ဟသမငားနိင
ု ငံ ၏ အရိပ

ငားဟတော ဟပေါ်ထန
ွ ား ဟ

အာနလလူယာ၊ အာနလလူယာ။
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ပပ။

ဧဝံနင်္လိကျမ််းစာ ဖတ်ရှုခြင််း။
ရ

နား

ဘုရောားသခငသည သငတိနှ
ု ို့ င ို့ ှိပါဟေ။

ပရိသတ
ရ

ကိုယဟတော၏ ဝိညောဉ်နှင ို့

နား

ညား ှိပါဟေ။

ှငမောကု ဟရားထောားဟသော သန ို့ ှငားဟသော ဧဝံဟေ

ပရိတသတ

ိကျမားတညား။ (၁၊ ၂၁ မှ ၂၈ အထိ)

အိုဘရ
ု ောားသခင ကိယ
ု ဟတောအောား ဘုနားဟတောေုဏဟတော ှိပါဟေ။

ထိဟနောက
ု ို့
သူတို သည
ကောဖောနောအုမပမိ ှေ့ သို ဝင
ို့
ို့ ကကဟ

၏။ ကိုယဟတော သည

၌ ချကချငားပင တရောား ဇရပ သို ဝင
ု ခါ
ို့ ၍ သွနသင ဟတောမူ ၏။ ထိအ
သွနသငချကကို အ
သို မ
ို့

ညား ဥပုသဟန ို့

ူတို သည
ကိုယဟတော ၏
ို့

ွနအံဩ
ို့ ကက ၏။ အဟကကောငား မူကောား ကိယ
ု ဟတော သည ကျမား တတဆရော မျောား ကဲို့

ုတ ဘဲ ဩဇော အောဏော ှိ ဟသော သူ ကဲို့ သို သွ
ု ချိန ၌
ို့ နသင ဟတောမူ ဟသောဟကကောင ို့ မဖေ ၏။ ထိအ

သူတို ၏
ို့ တရောားဇရပ တွင ညေည ားဟသောနတဆိုားပူား မခငား ခံရ သညို့

ူ တေဟယောက ှိ ၏။ ထိသ
ု က
ူ

နောဇရကပမိ ှေ့သောား ဟယဇူား ၊ ကိုယဟတော သည အကျွနပ
ု တို ကိ
ို့ ု မည သို မပ
ို့
ဖျကဆား ရန ကက

ော ဟတောမူ ပါသဟ

ိုပါသနညား။ အကျွနပ
ု တို ကိ
ို့ ု

ော။ ကိယ
ု ဟတော မညသူမဖေ သည ကို အကျွနပ
ု သိပါ ၏။

ကိုယဟတော သည ဘုရောားသခင ၏ သန ို့ ှငား မမငမို့ မတ ဟသော သူ မဖေပါ သည
ဟသော ဟယဇူား သည သူ ကိ
ို့ ု ကကိမားဟမောငားကော တိတဆိတေွောဟနဟ
အမိနဟပား
ို့ ဟတောမူ

ု ဟအော

ော၊ို့ ဤသူ ထံ
ို့ မှ ထွကသွောားဟ

ျှင ၊ ညေည ားဟသောနတဆိုား သည ထို သူ ကိ
ို့ ု မပငားထနေွော

ကျယဟသောအသံ မဖင ို့ ဟအော
ညားအံဩ
ို့ ကက

ေ

ျက သူ ထံ
ို့ မှ ထွကသွောား ဟ

ေဟ

၏။

၏။ သို ို့
ောို့

ု

ှုပခါ ၍

ူ အဟပါငားတို သည
ို့

ျက ဤအ မခငား အရော သည မည သို ဟသောအရောမဖေ
သနညား။ ၎ငား သည
ို့

သွနသငချကအသကပါတကောား။ သူ သည နတဆိုား တို ကိ
ို့ ု ပင အောဏော နှင ို့ အမိနဟပား
ို့ ဟသော အခါ ၎ငားတို ို့
သည သူ ၏ ေကောားကိုနောားဟထောငကကဟပ သည
သတငားဟကျောကကောား မခငား သည
ံုား သို ပျံ
ံ ို့ ောားဟ
ို့ ှေ့ နှသွ

ု အချငားချငား ဟမားမမနား ဟမပောဆိုကက ၏။ ကိယ
ု ဟတော ၏

ညား တေခဏချငားပင ေါဟ

ဟ

ားယနယ ပတဝနားကျင ဟဒသ တေခု

၏။
ဘုရာ်းသြင်၏ ဧဝံနင်္လိ တ
ှု က
် ပါဌ်နတာ်နပတည််း။)
(အို ခရေဟတောသခင ကိုယဟတော ှငအောား ချားမွမား ဟထောမနော ှိပါဟေ။)
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