ဒုတယ
ိ သာမန်တင်္ဂန န
ွေ န။ေ့
ပထမကျမ််း ဖတ်ရှုခြင််း။
ဓမ္မရာဇဝင် ပထမ္စာစစာင်။ (၃။ ၃ မ္ှ ၁၀၊ ၁၉)
ဘုရာားသခင်၏ စသတ္တာစတ္ာ်ရှှိရာ ထာဝရဘုရာားအှိမ္်စတ္ာ်၌ မ္ှီားခွက်မ္စသမ္ှှီ၊
ရှစမ္ွလသည်လည်ား အှိပ်လျက်ရှှိစသာအခါ၊ ထာဝရဘုရာားသည် ရှစမ္ွလကှို စခေါ်စတ္ာ်မ္ူ၍၊ ရှစမ္ွလက
အကျွနပ
်ု ်ရှှိပါသည်ဟု ထူားသဖြင်၊့် ဧလှိထသ
ံ ှို စဖပား၍၊
ကှိုယ်စတ္ာ်စခေါ်စသာစ ကာင့််
့်
အကျွနပ
်ု ်လာပါသည်ဟု ဆှိလ
ု ျှင၊် ဧလှိက ငါမ္စခေါ်၊ အှိပ်စတ္ာဟ
့် ု ဆှိုသည်အတ္ှိုငား် ၊ ရှစမ္ွလသွာား၍
အှိပ်ဖပန်စလ၏။ တ္ြန် ထာဝရဘုရာားက၊ ရှစမ္ွလဟု စခေါ်စတ္ာ်မ္ူလျှင၊် ရှစမ္ွလသည် ထပပှီားလျှင၊်
ဧလှိထသ
ံ ှို သွ
်ု ်လာပါသည်ဟု ဆှိုစသာ်၊ ဧလှိက ငါမ္စခေါ်
့် ာား၍၊ ကှိုယ်စတ္ာ်စခေါ်စသာစ ကာင့်် အကျွနပ
ငါသာား၊
အှိပ်စတ္ာဟ
် တ္ာ်ကှို
့်
့် ု ဆှို၏။ ရှစမ္ွလသည် ထာဝရဘုရာားကှို မ္သှိစသား။ ဗျာဒှိတ္စ
မ္ခံရစသား။ တ္တ္ှိယအကကှိမ္် ထာဝရဘုရာားက၊ ရှစမ္ွလဟု စခေါ်စတ္ာ်မ္ူလျှင၊် ရှစမ္ွလ ထပပှီားလျှင ်
ဧလှိထသ
ံ ှို သွ
ု ်စတ္ာ်စခေါ်စသာစ ကာင့်် အကျွန်ပ
ု ်လာပါသည်ဟုဆုစ
ှိ သာ်၊ ထာဝရဘုရာားသည်
့် ာား၍ ကှိယ
ထှိသ
ု ူ ငယ်ကှို စခေါ်စတ္ာ်မ္ူစ ကာင်ားကှို ဧလှိသည် ရှိပ်မ္လ
ှိ ျှင၊် သင်သာွ ား၍ အှိပ်ဦားစတ္ာ၊့်
စနာက်တ္ြန်စခေါ်လျှင၊် အှိထ
ု ာဝရဘုရာား အမ္ှိနရှ
် ့် ှိစတ္ာ်မ္ူပါ။ ကှိုယ်စတ္ာ် ကျွန ် ကာားပါသည်ဟု
စလျှာက်ရမ္ည်အစ ကာင်ား ရှစမ္ွလကှို မ္ှာထာားသည်အတ္ှိုငား် ၊ ရှစမ္ွလသွာား၍ မ္ှိမ္ှိ စနရာ၌ အှိပ်စလ၏။
ထာဝရဘုရာားသည်လည်ား စရှ ှေ့နည်ားတ္ူ လာရပ်လျက်၊ ရှစမ္ွလ၊ ရှစမ္ွလဟု စခေါ်စတ္ာ်မ္ူလျှင၊် ရှစမ္ွလက၊
အှိုထာဝရဘုရာား အမ္ှိနရှ
် ့် ှိစတ္ာ်မ္ူပါ။ ကှိုယ်စတ္ာ်ကျွန ် ကာားပါသည်ဟု စလျှာက်စလ၏။ ရှစမ္ွလသည်
အစဉ်အတ္ှိုငား် ကကှီား၍၊ ထာဝရဘုရာားသည် သူနင
ှ အ
့်် တ္ူ ရှှိစတ္ာ်မ္ူသဖြင်၊့် သူ၏ စကာား တ္ခွနား် မ္ျှ
ပျက်စစဖခင်ားငှါ အခွငစ
့်် ပားစတ္ာ်မ္မ္ူ။
ဘုရာ်းသြင်၏ တ
ှု က
် ပါဌ်နတာ်နပတည််း။
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ဆာလံသြ
ီ ျင််း ဧကျ ်းခြင််း။
ဆာလံ ၄၀။
သံပပှိြိုင။်

။အှိုသခင် ကှိုယ်စတ္ာ်၏ အလှိုစတ္ာ်ကှို စဆာင်ရွကရ
် န် ကျွနပ
်ု ်စရာက်ရှှိလာပါသည်။

❖ ငါ သည် ထာဝရ ဘုရာားသခင် ကှို စှိတ္်ရှည် သည်ားခံ ဖခင်ား နှင ့်် စစာင်င
့် ံ့် လျက် စန ၏။ ကှိုယ်စတ္ာ်
သည် စရွှေနာားစတ္ာ်စွင ့်် ၍ ငါ ၏ စအာ်ဟစ်သက
ံ ှို ကာားနာ စတ္ာ်မ္ူ ၏။ ငါတ္ှို ၏
့် ဘုရာားသခင် အာား
ချှီားမ္ွမ္်ား ရာသှီချင်ားသစ်ကှို ကှိုယ်စတ္ာ် သည် ငါ ၏ နှုတ္် တ္ွင ် သွငား် စပား စတ္ာ်မ္ူ ၏။ (သံပပှိြိုင)်
❖ ကှိုယ်စတ္ာ် သည် ယဇ် နှင ့်် ပူစဇာ်သကကာ မ္ျာား ကှို အလှိုရှှိ စတ္ာ်မ္မ္ူ ။ သှို စသာ်
ကှိုယ်စတ္ာ် သည်
့်
နာယူ ရန် ြွင ့်် ထာား စသာ နာားကှို အကျွနပ
်ု ် အာားစပား စတ္ာ်မ္ူ ခ့် ၏။ ကှိုယ်စတ္ာ် သည် မ္ှီားရှု ှိ ှေ့ရာယဇ်
နှင ့်် အဖပစ် စဖြရာယဇ် တ္ှို ကှိ
ု ခါ အကျွနပ
်ု ် ကကျမ္်ားစာစတ္ာ်ဖမ္တ္် တ္ွင ်
့် ု စတ္ာင်ား စတ္ာ်မ္မ္ူ ။ ထှိအ
အကျွနပ
်ု ် ကှိုရည်ညွှေနား် ၍ စရားသာားထာား သည့်် အ တ္ှိင
ု ား် အကျွနပ
်ု ် အသင်ရ
်ု ်
့် ှှိပါပပှီ။ အကျွနပ
စရာက်လာပါပပှီ။ (သံပပှိြိုင)်

❖ အကျွနပ
်ု ် ၏ ဘုရာား၊ အကျွနပ
်ု ် သည် ကှိယ
ု ်စတ္ာ် ၏ အလှိုစတ္ာ်ကှို စဆာင်ရွက် ရန် နှစ်သက်ပါ
၏။ ကှိုယ်စတ္ာ် ၏ ပညတ္်တ္ရာားစတ္ာ်ကှို အကျွနပ
်ု ် ၏ စှိတ္်နလ
ှ ံုား တ္ွင ် သှိမ္်ားပှိုက်ထာားပါ သည်
ဟု စလျှာက်ထာားခ့် ၏။ (သံပပှိြိုင)်

❖ စဖြာင်မ္
်ု ် စဟာစဖပာပါပပှီ။ အှို
့် တ္် ဖခင်ား တ္ရာားစတ္ာ်ကှို လူအစုအစဝားကကှီားအလယ် တ္ွင ် အကျွနပ
ထာဝရ ဘုရာားသခင် ၊ အကျွနပ
်ု ် သည် မ္ှိမ္ှိ ၏ နှုတ္က
် ှိုပှိတ္် ၍ မ္စနစ ကာင်ား ကှိုယ်စတ္ာ် သှိပါ ၏။
၁၀ ကှိုယ်စတ္ာ် ၏ စဖြာင်မ္
်ု ် ၏ စှိတ္်နလ
ှ ံုားထ ၌ ဝှက်မ္ထာားပါ။
့် တ္် စတ္ာ်မ္ူ ဖခင်ား ကှို အကျွနပ
ကှိုယ်စတ္ာ် ၏ သစစာစစာင်သ
့် ှိ စတ္ာ်မ္ူ ဖခင်ား နှင ့်် ကယ်တ္င် စတ္ာ်မ္ူ ဖခင်ား အစ ကာင်ား တ္ှို ကှိ
့် ု
အကျွနပ
်ု ် စဟာ ကာားပါပပှီ။ ကှိုယ်စတ္ာ် ၏ စမ္တ္တာစတ္ာ် နှင ့်် သစစာစတ္ာ်ကှို
လူအစုအစဝားကကှီားအလယ် တ္ွင ် အကျွနပ
်ု ် မ္ထှိမ္်ဝှက်ပါ။ (သံပပှိြိုင)်
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ဒုတယ
ိ ကျမ််း ဖတ်ရှုခြင််း။
တ္မ္န်စတ္ာ် ဝတ္ထြို။ (၁၀၊ ၃၄ မ္ှ ၃၈ အထှိ)
ကှိုယ်ခနဓာ သည် ကာမ္ဂုဏလ
် ှိုက်စာား ဖခင်ား အတ္ွက် မ္ဟုတ္် စပ။ ၎င်ား သည် သခင်ဘရ
ု ာား
အတ္ွက် သာဖြစ်ပပှီား သခင်ဘရ
ု ာား သည် လည်ား ကှိယ
ု ခ
် နဓာ အတ္ွက် ဖြစ် ၏။ ဘုရာားသခင် သည်
သခင်ဘရ
ု ာားကှို ရှငဖ် ပန်ထစဖမ္ာက်စစခ့်ပပှီား မ္ှိမ္ှိတ္န်ခှိုား စတ္ာ်အာား ဖြင့်် ငါ တ္ှို ကှိ
့် ု လည်ား
ရှငဖ် ပန်ထစဖမ္ာက်စစ စတ္ာ်မ္ူ လှိမ့္််မ္ည်။
သင်တ္ှို ၏
ု ား် မ္ျာား
့် ခနဓာကှိုယ် မ္ျာား သည် ခရစ်စတ္ာ် ၏ ခနဓာကှိုယ် အစှိတ္်အပှိင
ဖြစ်စ ကာင်ားသင်တ္မ္သှိ
ှို ့်
ကသစလာ။ သခင်ဘရ
ု ာား နှင ့်် စပါင်ားစပ်သမ္
ူ ူကာား ကှိယ
ု ်စတ္ာ် နှင ့််
စှိတ္်တ္စ်လံုားတ္စ်ဝတ္ည်ားဖြစ် ၏။ ကာမ္ဂုဏလ
် ှိုက်စာား ဖခင်ား ကှို စရှာင် ကဉ်စလာ။့် လူ တ္စ်ဦား ကျ ားလွန ်
သည့်် အဖခာား အဖပစ် မ္ျာား သည် ကှိုယ်ခနဓာ ၏ ဖပင်ပ တ္ွင ် သာဖြစ် ၏။ သှို စသာ်
ကာမ္ဂုဏလ
် ှိုက်စာားသူ
့်
သည် မ္ှိမ္ှိ ၏ ကှိယ
ု ်ခနဓာကှိထ
ု ခ
ှိ ှိုက် ၍ အဖပစ် ကျ ားလွန ် ၏။ သင်တ္ှို ၏
့် ကှိုယ်ခနဓာ သည် ဘုရာားသခင် ထံမ္ှ
သင်တ္ခံ
ှို ့် ယူရရှှိ ထာား စသာ ၊ သင်တ္အ
ှို ့် တ္ွငား် ၌ ရှှိ စတ္ာ်မ္ူ သည့်် ဝှိညာဉ်စတ္ာ် ဖမ္တ္် ၏
ဗှိမ္ာန်စတ္ာ်ဖြစ်စ ကာင်ားကှို သင်တ္မ္သှိ
ှို ့်
ကသစလာ။ သင် တ္ှို ကှိ
ှို ့် ုငဆ
် ုင
ှိ ် က။ သင် တ္ှို ကှိ
့် ု ယ်ကှို သင်တ္မ္ပှိ
့် ု
အြှိုားအခစပား ၍ ဝယ်ယူထာား ဖခင်ား ဖြစ် ၏။ ထှိစ
ု ့် ကာင့်် သင်တ္ှို ၏
့် ကှိုယ်ခနဓာအာား ဖြင့်် ဘုရာားသခင် ၏
ဘုနား် ဂုဏစ
် တ္ာ်ကှို ထင်ရှာား စစ ကစလာ။့်
ဘုရာ်းသြင်၏ တ
ှု က
် ပါဌ်နတာ်နပတည််း။

အာနလလူယာ၊ အာနလလူယာ။ (ရှငစ
် ယာဟန် ၁။ ၄၁၊ ၁၇)
ငါတ္ှို သည်
စမ္ဆှိယ ကှို စတ္ွှေ့ ခ့် ကစလပပှီ။ စကျားဇူား စတ္ာ် နှင ့်် သမ္မာတ္ရာား သည် ကာား စယဇူား
့်
ခရစ်စတ္ာ် အာား ဖြင့်် လာသတ္ည်ား။
အာနလလူယာ၊ အာနလလူယာ။
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ဧဝံနင်္လိကျမ််းစာ ဖတ်ရှုခြင််း။
ရဟန်ား

ဘုရာားသခင်သည် သင်တ္နှ
ှို ့် င ့်် ရှှိပါစစ။

ပရှိသတ္်

ကှိုယ်စတ္ာ်၏ ဝှိညာဉ်နှငလ
့်် ည်ား ရှှိပါစစ။

ရဟန်ား

ရှငစ
် ယာဟန် စရားထာားစသာ သနရ
် ့် င
ှ ား် စသာ ဧဝံစဂလှိကျမ္်ားတ္ည်ား။ (၁၊ ၃၅ မ္ှ ၄၂ အထှိ)

ပရှိတ္်သတ္်

အှိုဘရ
ု ာားသခင် ကှိယ
ု ်စတ္ာ်အာား ဘုနား် စတ္ာ်ဂုဏစ
် တ္ာ်ရှှိပါစစ။

တ္စ်ြန်စယာဟန် သည် စနာက်တ္စ်စန ၌
့် စ
ှ ်စယာက်တ္ှို နှ
့် မ္ှိမ္ှိ ၏ တ္ပည်န
့် င ့်် အတ္ူရပ်စနစဉ်၊
စယဇူား ကကလာ စတ္ာ်မ္ူ သည် ကှို ကည့်် ၍ ဘုရာားသခင် ၏ သှိားု ငယ်စတ္ာ်ကှို ကည့်် ကစလာဟ
့် ု ဆှို ၏။
တ္ပည်န
့် စ
ှ ်စယာက်တ္ှို သည်
လည်ား စယာဟန် ၏ စကာားကှို ကာား လျှင ် စယဇူား ၏ စနာက်စတ္ာ် သှို ့်
့်
လှိုက်သာွ ား ကစလ ၏။ စယဇူား သည် လှည့်် ကည့်် ၍ ထှိသ
ု တ္
ူ ှို သည်
မ္ှိမ္ှိစနာက် သှို လှိ
့်
့် ုက်လာ က သည်
ကှိုဖမ္င်သ ဖြင့်် သင်တ္ှို သည်
မ္ည် သည့်် အရာကှိုအလှိုရှှိ ကသနည်ားဟု သူတ္အာား
ှို ့်
မ္ှိန ် စတ္ာ်
မ္ူ ၏။
့်
့်
ထှိအ
ု ခါ သူတ္က
ှို ့် ရာဘှီ၊ (အဓှိပပါယ်ကာား ဆရာသခင်ဟု ဆှိုလှို သည် ) ကှိယ
ု ်စတ္ာ် သည် မ္ည် သည့်် အရပ်
၌ စန စတ္ာ်မ္ူ သနည်ားဟု စမ္ားစလျှာက် က ၏။ ကှိုယ်စတ္ာ် က လည်ား လာ ၍ ကည့်် ကစလာဟ
့် ု
သူတ္အာား
ှို ့်
မ္ှိန ် စတ္ာ်
မ္ူ ၏။ သူတ္ှို သည်
လာ က ၍ ကှိယ
ု ်စတ္ာ် စနစသာစနရာကှို ကည့်် ကပပှီား လျှင ်
့်
့်
ထှိစ
ု န၌
ု ချှိန ် သည်
့် ကှိုယ်စတ္ာ် နှင ့်် အတ္ူစန က ၏။ အဘယ်စ ကာင့်် ဆှိုစသာ် ထှိအ
ညစနစလားနာရှီခန်ဖြစ်
့် စသာစ ကာင့်် တ္ည်ား။ စယာဟန် ၏ စကာားကှို ကာားရ ၍ စနာက်စတ္ာ် သှို ့်
လှိုက် က စသာ သူ နှစ်ဦားတ္ှို တ္ွ
် ပတ္ရု ၏ ညှီအစ နဒားယဖြစ် ၏။ သူ သည် မ္ှိမ္ှိ ၏
့် င ် တ္စ်ဦား မ္ှာ စှီမ္ွနစ
အစ်ကှိုစှီမ္ွနက
် ှို စရှား ဦားစွာ စတ္ွှေ့ လျှင ် ငါတ္ှို သည်
စမ္ဆှိယ (အဓှိပပါယ်ကာား ခရစ်စတ္ာ် ဟု ဆှိုလှို သည်
့်
)ကှို စတ္ွှေ့ ခ့် ကစလပပှီဟု ဆှို ၏။ သူ သည် စှီမ္န
ွ အ
် ာား စယဇူား ထံစတ္ာ် သှို စခေါ်
စဆာင် လာ စသာ အခါ
့်
ကှိုယ်စတ္ာ် သည် သူ ကှိ
့် ု ကည့်် စတ္ာ်မ္ူ ၍ သင် သည် စယာန ၏ သာား စှီမ္ွနဖ် ြစ် ၏။ သင် သည် စစြဟူ
၍ စခေါ် ဖခင်ား ခံရ လှိမ့္််မ္ည် (အဓှိပပာယ်မ္ှာ စပတ္ရုဟု ဆှိုလှို သည်) ဟု မ္ှိန ် စတ္ာ်
မ္ူ ၏။
့်
ဘုရာ်းသြင်၏ ဧဝံနင်္လိ တ
ှု က
် ပါဌ်နတာ်နပတည််း။)
(အှို ခရစ်စတ္ာ်သခင် ကှိုယစ
် တ္ာ်ရှငအ
် ာား ချှီားမ္ွမ္်ား စထာမ္နာရှှိပါစစ။)
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