
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

သခင္ေယဇူးခရစ ၥတူး ဒုကၡစရိယာ က်င့္ခံေတာ္မူေသာလမ္းတည္း 

ရွိခိုးကိုးကြယ္ျခင္းကိ ုခံထိုက္ေတာ္မူထေသာ၊- 

အို.. ေယဇူးသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္၏ေျခရင္း၌ ၫႊတ္ပ်ပဝ္ပ္တြား လ်က္ရွိ၍၊ အသနားေတာ္ျမတ္ကိ ုခံလိုေသာ 
အကြၽန္ပ္တို႕အား လည္းေကာင္း၊ ေသလြန္ကုန္ေသာ ခရစ ၥတီအန္တို႕အားလည္းေကာင္း၊ 
ကယမ္သနားေတာ္မူပါ။ ယခုဆဲဆဲ ေအာင့္ေမ့ဆင္ျခင ္ေရွး႐ႈပါအံ့ေသာ ကိုယ္ေတာ္၏ ဒုကၡစရိယာမ ွ
မဟာကုသိုလ္ေတာ ္အက်ိဳးဆက္ကို၊ အကြၽန္ပ္တို႕က ခံစားၾကပါေစေသာဝ၊္ ေနာက္ေတာ္သို႕လိုက္၍၊ 
ဒုကၡစရိယာကိ ုမ်က္ေမွာက္ျပဳၾကရာ၊ ႀကီးစြာေသာ သံေဝဂစြဲ၍၊ ဤအသက္အတြင္း အခြၽတ္ေတြ႕ၾကံဳရေသာ 
ဒုကၡဆင္းရဲႏွင့္၊ ႏွိမ့္ခ် ႐ႈတ္ခ်ရာကိ ုအသင့္႐ိုေသေသာသေဘာျဖင့ ္သည္းခံႏိုင္္ပါမည ္အေၾကာင္းအား 
တန္ခိုးေပးသနားေတာ္မူပါ။ 

 

� အို … ခရစၥတူး၊ အကၽြႏု္ပ္တို႔သည ္ကိုယ္ေတာ္ကိ ုရွိခိုးကိုးကြယ္၍ ခ်ီးမြမ္းေထာပနာ ျပဳၾကပါသည္။ 

� အေၾကာင္းမူကား၊ ကိုယ္ေတာ္သည ္က႐ူစူး အာႏုေဘာ္အားျဖင္ ့လူအေပါင္း 
တို႔ကိုကယ္ခၽြတ္ေတာ္မူခဲ့ေပၿပီ။ 

---------------------------- 

 

ပထမအရပ္ 

ေသေစဟူ၍ သခင္ေယဇူးသည ္စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းကိ ုခံေတာ္မူရာ အရပ ္

မဟာေယဇူးသည ္ကာဣဖါ အမည္ရွိေသာ ရဟန္းပေရာဟိတ ္ေက်ာင္းတြင ္လည္းေကာင္း၊  
ေဟ႐ုဒ္အမည္ရွိေသာ မင္းအိမ္တြင ္လည္းေကာင္း ကဲ့ရဲ႕ခနဲ႕မထီေလးစားျပဳျခင္းခံရာမွ၊ 
ဆင္းလာေတာ္မူလွ်င ္ပီလာတူးမင္း႐ံုးေတာ္သို႕ ဆြဲငင ္တြန္းထုိးပို႕ယူၾကကုန္၏။ အသားအေရ စုတ္ပဲ ့
ေအာင္ ႐ိုက္နက္ကုန္၏။ ဆူးေခြျဖင့္ၿပီးေသာ ဦးေဗာင္းကိ ုကိုယ္ေတာ္ျမတ ္ေခါင္းေတာ္ေပၚမွာ၊ 
စြပ္နက္ၾကကုန္၏။ ကမ ႓ာကုန္လွ်င ္မလြဲသက္ရွိသက္မဲ ့လူအေပါင္း တိ႕ုကို၊ စီရင ္စစ္ေၾကာေတာ္မူအံ့ေသာ 
ပုဂၢၢိဳလ္ျမတ္သည ္ေသေစဟူ၍ အသေရမဲ့သူကဲ့သို႕ စီရင္ခ်က္ကိုခံေခ်သည္တကား... 

ေမတၱာ 

မြန္ျမတ္လွေသာ ေယဇူးသခင ္အကြၽႏ္ုပ္တို႕ ကိုယ္စားဝင္၍ ဒုကၡစရိယာကိ ုခံေတာ္မူသည ္မွန္ေပ၏။ 
အကြၽႏု္ပ္တို႕ကိ ုကယ္ခြၽတ္ျခင္းငွာ၊ ေသေစဟူ၍ စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းကိလုည္း ခံေတာ္မူသည ္မွန္ေပ၏။ 

အို... ခ်စ္ဖြယ္လွေသာ သခင္၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႕ ျပဳမိသမွ်အျပစ္ကိ ုစိတ္ကုန္၊ ဥာဏ္ကုန္၊ အားႏွင့္အမွ် 
စက္ဆုပ္ရြံရွာၾကသည ္ျဖစ္၍ အသနားေတာ ္ျမတ္ကိုခံသျဖင့ ္ခြင့္လႊတ္ျခင္းခ်မ္းသာကိ ုရပါမည္ ့အေၾကာင္း၊ 
ေတာင္းေလွ်ာက္ၾကပါ၏။ 



(ေကာင္ကင္ဘံု၊ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္၊ ခမည္းေတာ.္.. ) 

 

� အကၽြႏု္ပ္တို႔အား ကယ္မ သနားေတာ္မူပါသခင္။ 

� အကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ကယ္မ သနားေတာ္မူပါ။ 

� ေသလြန္ေသာ သူတို႔၏ အသက္ဝိညာဥ္တို႔သည ္အသနားေတာ္ျမတ္ခံရ၍ ၿငိမ္သက ္
ခ်မ္းသာစြာရွိေစေသာ္။ အာမင္။ 

မဟာသားေတာ္ တြဲလြဲေနစဥ ္
စိတ္ဒုကၡႏွင္ ့ျပည့္စံုမယ္ေတာ ္
က႐ူစူးရင္း၌ မတ္တတ္ေန။ 
 
� အို … ခရစၥတူး၊ အကၽြႏု္ပ္တို႔သည ္ကိုယ္ေတာ္ကိ ုရွိခိုးကိုးကြယ္၍ ခ်ီးမြမ္းေထာပနာ ျပဳၾကပါသည္။ 

� အေၾကာင္းမူကား၊ ကိုယ္ေတာ္သည ္က႐ူစူး အာႏုေဘာ္အားျဖင္ ့လူအေပါင္း 
တို႔ကိုကယ္ခၽြတ္ေတာ္မူခဲ့ေပၿပီ။ 

---------------------------- 

 

ဒုတိယအရပ ္

သခင္ေယဇူးသည္ က႐ူစူးကိ ုထမ္းယူေတာ္မူသည္ ့အရပ ္

လြတ္လပ္ရာမရွ ိတစ္ကိုယ္လံုးဒဏ္ရာႏငွ္ ့ျပည့္ျငားေသာ္လည္း ကိုယ္ေတာ္၏ ပုခံုးေပၚမွာ 
အလြန္ေလးေသာ က႐ူစူးကိုတင္ၾက၏။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မူကား  ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ေသာစိတ္ႏွင္ ့
ထိုႀကီးမားေသာ က႐ူစူးကိ ုခံယူေတာ္မူသည ္သာမက ထိုက႐ူစူး၌ သတ္ထားျခင္းကိ ု
ခံယူေတာ္မူျခင္းအားျဖင့္၊ လူအေပါင္းတို႕ကိ ုကယ္ခြၽတ္ေတာ္မူမည ္အလိုေတာ္ရင္းရွိေသာေၾကာင္ ့အားရ 
လွေသာစိတ္ႏွင္ ့ထိုက႐ူစူးကိ ုခံယူေတာ္မူသတည္း။ 

ေမတၱာ 

အကြၽႏု္ပ္တို႕ အသနားေတာ္ျမတ္ခံပါသည ္အသက္မကြာ ၾကံဳၿမဲ ဒုကၡဆင္းရဲကိ ုသိမ္ေမြ႕ႏိွမ့္ခ်႐ိုေသစြာ 
သည္းခံ၍ ေနာက္ေတာက္ိ ုအားမေလ်ာ ့ရဲရဲလိုက္လိုေသာ ေစတနာစိတ္ကိ ုဒုကၡစရိယာ မဟာ 
ကုသိုလ္ေတာ္ကို ုေထာက္ေတာ္မူ၍ ေပးသြင္းေတာ္မူပါ၊ ေယဇူး အကြၽႏ္ုပ္တို႕သခင ္။ 

(ေကာင္ကင္ဘံု၊ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္၊ ခမည္းေတာ.္.. ) 

 

� အကၽြႏု္ပ္တို႔အား ကယ္မ သနားေတာ္မူပါသခင္။ 



� အကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ကယ္မ သနားေတာမ္ူပါ။ 

� ေသလြန္ေသာ သူတို႔၏ အသက္ဝိညာဥ္တို႔သည ္အသနားေတာ္ျမတ္ခံရ၍ 
ၿငိမ္သက္ခ်မ္းသာစြာရွိေစေသာ္။ အာမင္။ 

 

ပူေဆြးညည္းတြား၊ ႐ႈိက္ငင္ေနေသာ 
ျမတ္မယ္ေတာ္၏ ႏွလံုးေတာ္ကိ ု
သန္လ်က္ထိုး၍၊ ေဖာက္ေလ၏။ 
 
� အို … ခရစၥတူး၊ အကၽြႏု္ပ္တို႔သည ္ကိုယ္ေတာ္ကိ ုရွိခိုးကိုးကြယ္၍ ခ်ီးမြမ္းေထာပနာ ျပဳၾကပါသည္။ 

� အေၾကာင္းမူကား၊ ကိုယ္ေတာ္သည ္က႐ူစူး အာႏုေဘာ္အားျဖင္ ့လူအေပါင္း 
တို႔ကိုကယ္ခၽြတ္ေတာ္မူခဲ့ေပၿပီ။ 

---------------------------- 

 

တတိယအရပ ္

သခင္ေယဇူးသည ္က႐ူစူးကိ ုထမ္းရာတြင ္ပထမတစ္ႀကိမ ္လဲေတာ္မူသည္ ့အရပ ္

ကိုယ္ေတာ္သည ္အလြန္ေလးေသာ က႐ူစူးေအာက္မွာ ကနု္း၍ ဟိုက္လ်က္ရွိေတာ္မူသည ္တကား။ 
ကာလာဝါရ ီ ေတာင္ထက္သို႕ ေရႊစက္ေတာ ္ေျပာင္းစျပဳ၍ ယုတ္မာေသာသူတို႕၏ အျပဳအမ ူႏႈတ္က်ဴး 
လက္က်ဴးမႈမ်ားကိ ုသည္းခံေတာ္မူသည္။ သံလြင္ဥယ်ာဥ္တြင ္ခံေတာ္မူခဲ့ေသာ ေဝဒနာေၾကာင္ ့
ေမာပန္းျခင္းအားႀကီးလွ၍ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က ္အျပည့္ရွိေတာ္မူသည္။ ခြန္အားနည္းပါး၍ က႐ူစူးေအာက ္
ေျမေပၚမွာလဲေတာ္မူသည္။ 

 

ေမတၱာ 

အကြၽႏု္ပ္တို႕ အျပစ္မ်ားေၾကာင္ ့အလြန္ေလးေသာ က႐ူစူးကိ ုထမ္းယူေတာ္မူစဥ္တြင ္ထိုက႐ူစူးေအာက္၌ 
လဲေတာ္မူေသာ အို.. ေယဇူးသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္က်င့္ခံေတာ္မူေသာ ဒုကၡစရိယာကိ ု
ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့သျဖင့ ္သမၼာသတၲ ိသမၼာဝရိိယႏွင္ ့ကိယု္စိတ္ႏွလံုးတို႕ကိ ုေစာင့္စည္း ခ်ဳပ္တည္း၍ 
မေကာင္းရွိသမွ်ကိ ုၾကည္ေရွာင္ႏိုင္ပါမည့္အေၾကာင္း အားတန္ခိုး ေပးသြင္းေတာ္မူပါ။ 

(ေကာင္ကင္ဘံု၊ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္၊ ခမည္းေတာ.္.. ) 

 

� အကၽြႏု္ပ္တို႔အား ကယ္မ သနားေတာ္မူပါသခင္။ 

� အကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ကယ္မ သနားေတာ္မူပါ။ 



� ေသလြန္ေသာ သူတို႔၏ အသက္ဝိညာဥ္တို႔သည ္အသနားေတာ္ျမတ္ခံရ၍ 
ၿငိမ္သက္ခ်မ္းသာစြာရွိေစေသာ္။ အာမင္။ 

မြန္ျမတ္လွေသာ မယ္ေတာ္ရွင္၏ 
စိတ္ႏွလံုး ေၾကကြဲညႈိးငယ္ျခင္း 
မည္မွ်ေလာက ္ႀကီးျပင္းသနည္း။ 
 

� အို … ခရစၥတူး၊ အကၽြႏု္ပ္တို႔သည ္ကိုယ္ေတာ္ကိ ုရွိခိုးကိုးကြယ္၍ ခ်ီးမြမ္းေထာပနာ ျပဳၾကပါသည္။ 

� အေၾကာင္းမူကား၊ ကိုယ္ေတာ္သည ္က႐ူစူး အာႏုေဘာ္အားျဖင္ ့လူအေပါင္း 
တို႔ကိုကယ္ခၽြတ္ေတာ္မူခဲ့ေပၿပီ။ 

---------------------------- 

 

စတုတၳၳအရပ ္

သခင္ေယဇူးသည ္မယ္ေတာ္ႏွင့္လမ္းတြင ္ေတြ႕ၾကံဳေတာ္မူသည္ ့အရပ ္

သခင္ေယဇူးသည ္က႐ူစူးကိ ုထမ္းေတာ္မူလ်က ္လဲေသာေၾကာင္ ့ဒဏ္ရာ ဒဏ္ခ်က ္အနာအဆာထ၍  
ေဝဒနာႀကီးျပင္းလွ၏။ ေရွ႕တိုး၍ ေရႊစက္ေတာ ္ေျပာင္း ေတာ္မလူွ်င ္မယ္ေတာ္ႏွင့္လမ္းတြင ္ေတြ႕ႀကံဳ 
ေတာ္မူ၏။ ဤေတြ႕ႀကံဳျခင္းကား၊ အဘယ္သို႕ေသာ ေတြ႕ႀကံဳ ျခင္းနည္း။ သန္လ်က္ႏွင့္တူ၍ မယ္ေတာ္၏ 
ႏွလံုးေတာ္ကိ ုထိုးေဖာက္ေသာ နာက်င္ျခင္းေဝဒနာကိ ုမည္သို႕အား ျဖင့ ္ဆင္ျခင္၍ ျပပါမည္နည္း။ 
သားေတာ္လည္း မိမ ိမယ္ေတာ္၏ ပူေဆြး နာက်င္ျခင္းကိ ုျမင္ေတာ္မူလွ်င ္ေရႊႏွလံုးေတာ္၌ ျဖစ္ရာကိ ု
မည္သ ူေအာက္ေမ ့ဆင္ျခင္ႏိုင္ပါမည္နည္း။ 

ေမတၱာ 

အို.. ေယဇူးသခင ္ကိုယ္ေတာ္၏မယ္ေတာ္၌ သက္ေတာ္မူသည ္ၾကင္နာသနားျခင္းကိ ုေထာက္ေတာ္မူ၍ 
အကြၽႏု္ပ္တို႕အား သနားေတာ္မူပါ။ ပူေဆြးနာက်င္လွေသာ အိုမယ္ေတာ ္မာရီယား၊ သားေတာ္သည ္
က်င့္ခံေတာ္မူေသာ ဒုကၡစရိယာကိုေထာက္၍ အကြၽႏု္ပ္တို႕အဖို႕ငွာ ထပ္ဆင္ ့ဆုေတာင္းေတာ္မူသျဖင့္၊ 
အဆံုးစြန္ေသာေန႕၌ အမ်က္ေတာ္ႏွင္ ့ကင္းလြတ္ၾကႏိုင္မည့္အေၾကာင္း မစေတာ္မူပါ။ 

(ေကာင္ကင္ဘံု၊ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ႏငွ့္၊ ခမည္းေတာ.္.. ) 

 

� အကၽြႏု္ပ္တို႔အား ကယ္မ သနားေတာ္မူပါသခင္။ 

� အကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ကယ္မ သနားေတာ္မူပါ။ 

� ေသလြန္ေသာ သူတို႔၏ အသက္ဝိညာဥ္တို႔သည ္အသနားေတာ္ျမတ္ခံရ၍ 
ၿငိမ္သက္ခ်မ္းသာစြာရွိေစေသာ္။ အာမင္။ 



 

သားေတာ္ခံရာ ဒုကၡမ်ားကိ ု
ၾကင္နာမယ္ေတာ ္ၾကည့္ျမင္ေသာအခါ၊ 
ညည္းတြား႐ႈိက္ငင္ေနေလ၏။ 
 
� အို … ခရစၥတူး၊ အကၽြႏု္ပ္တို႔သည ္ကိုယ္ေတာ္ကိ ုရွိခိုးကိုးကြယ္၍ ခ်ီးမြမ္းေထာပနာ ျပဳၾကပါသည္။ 

� အေၾကာင္းမူကား၊ ကိုယ္ေတာ္သည ္က႐ူစူး အာႏုေဘာ္အားျဖင္ ့လူအေပါင္း 
တို႔ကိုကယ္ခၽြတ္ေတာ္မူခဲ့ေပၿပီ။ 

---------------------------- 

 

ပဥၥမအရပ ္

အာဏာသားတို႕သည ္ဆီမုန ္ဆီေရေနဦးကိ ုသခင္ေယဇူးကိုယ္စား က႐ူစူးကိ ု၀င္၍ထမ္းေစသည့္အရပ ္

ကိုယ္ေတာ္၌ ခြန္အားကုန္၍ေရွ႕သို႕ ေရႊစက္ကိ ုေျပာင္း ေတာ္မူႏိုင္ေသာေၾကာင္ ့အာဏာသား သူယုတ္တို႕  
သည္ ဆီမုန ္ဆီေရေနဦး မည္ေသာ သူကိုအႏိုင္အထက္ျပဳ၍ သခင္ေယဇူး ကိုယ္စား က႐ူစူးကိ ု
ထမ္းေစကုန္၏။ ဆီမုနဆ္ီေရေနဦးေသာ္ကား က႐ူစူး အာႏုေဘာ္ေၾကာင္ ့စိတ္ထားရင္းလည္း ေျပာင္း၍ 
တပံုတျခားျဖစ္လာလွ်င ္ေရွ႕လက္ဦး မႏွစ္သက ္မခံလိုေသာအရာကိ ုေနာက္ကိ ုစိတ္ပါ ကိုယ္ေရာက ္
၀မ္းသာစြာ ထမ္းယူေလ၏။ 

ေမတၱာ 

အို.. ေယဇူးသခင ္ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူ၍ အကြၽႏ္ုပ္တို႕သည ္ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္အတ ူက႐ူစူးထမ္းရပါ 
မည့္အေၾကာင္း က႐ူစူးထမ္းျခင္း၌ သာလွ်င ္အကြၽႏ္ုပ္တို႕ ဂုဏ္ေဖာ္ၾကပါမည့္အေၾကာင္း က႐ုစူး အာႏုေဘာ ္
ေတာ္အားျဖင့ ္ေလာကီသားတို႕ ႏွစ္သက္ရာကိုမလိုက ္စြန္႕ပစ္ႏိုင္မည္ ့အေၾကာင္း သခင္၏ နာမေတာ္ 
ျမတ္ေၾကာင္ ့ဒုကၡဆင္းရဲေရာက္တိုင္း ေက်းဇူးေတာ္ထင္မွတ္၍ မတြန္႕မတိုဘဲ ၀မ္းသာ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းႏွင္ ့
သည္းခံႏိုင္ပါမည္အေၾကာင္း အားတန္ခိုး ေပးသြင္းေတာ္မူပါ၊ သခင္။ 

(ေကာင္ကင္ဘံု၊ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္၊ ခမည္းေတာ.္.. ) 

 

� အကၽြႏု္ပ္တို႔အား ကယ္မ သနားေတာ္မူပါသခင္။ 

� အကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ကယ္မ သနားေတာ္မူပါ။ 

� ေသလြန္ေသာ သူတို႔၏ အသက္ဝိညာဥ္တို႔သည ္အသနားေတာ္ျမတ္ခံရ၍ 
ၿငိမ္သက္ခ်မ္းသာစြာရွိေစေသာ္။ အာမင္။ 

 



ျပင္းထန္လွစြာ ခံေတာ္မူေသာ။ 
ျမတ္မယ္ေတာ္ကိ ုမည္သူျမင္လွ်င္၊ 
မငိုပဲ ေနႏို္င္မည္ေလာ။ 
 

� အို … ခရစၥတူး၊ အကၽြႏု္ပ္တို႔သည ္ကိုယ္ေတာ္ကိ ုရွိခိုးကိုးကြယ္၍ ခ်ီးမြမ္းေထာပနာ ျပဳၾကပါသည္။ 

� အေၾကာင္းမူကား၊ ကိုယ္ေတာ္သည ္က႐ူစူး အာႏုေဘာ္အားျဖင္ ့လူအေပါင္း 
တို႔ကိုကယ္ခၽြတ္ေတာ္မူခဲ့ေပၿပီ။ 

---------------------------- 

 

ဆ႒မအရပ ္

ေဝေရာနိကာအမည္ရွိေသာ မိန္းမတစ္ေယာက္သည ္သခင္ေယဇူး၏ မ်က္ႏွာေတာ္ကိ ု
ပဝါႏွင့္သုတ္သည့္အရပ ္

 ေရႊမ်က္ႏွာေတာ္၌ ေခြၽးစီးယို၍ ကိုယ္ေတာ္သည ္ေရွ႕သို႕ၾကြ ေလွ်ာက္ေတာ္မူလွ်င ္မိန္းမတစ္ေယာက ္
သည္ ၾကင္နာသနားျခင္း စိတ္စြဲ၍ ငယ္သားအစုထဲသို႕ ၀င္သျဖင္ ့ေရႊမ်က္ႏွာကိုပ၀ါျဖင့္သုတ္ေလ၏ 
ထိုမိန္းမျပဳ မိေသာ ေက်းဇူးေကာင္းမႈကိ ုသိေတာ္မူ၍ဆပ္ေတာ္မ ူခ်င္ေသာ ေရႊစိတ္ေတာ ္
ရွိေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ့ကိုယ္ေတာ္သည ္ေရႊမ်က္ႏွာေတာ္ပံုကိ ုပ၀ါေပၚ၌ ကပ္စြဲေစ ေတာ္မူသတည္း။ 

ေမတၱာ 

အို ေယဇူးသခင ္ကိုယ္ေတာ္၏ဒုကၡစရိယာကိ ုေရွ႕႐ႈေထာက္ေမွ်ာ ္ဆင္ျခင္သျဖင့ ္
အလြန္႐ိုေသၾကင္နာတတ္ေသာ စိတ ္က်ဴးလြန္မိေသာ အျပစ္မ်ားေၾကာင္ ့ျပင္းထန္ေသာ နာက်င္ျခင္းစိတ ္
ဆပြား တိုးတတ္ေသာ သဒၵါ ျမတ္ႏိုးျခင္းစိတ ္ဤစိတ္သံုးပါးကိ ုအကြၽႏ္ုပ္တို႕၌ အၿမဲစြဲေအာင ္
ကယ္မေတာ္မူပါ။ အကြၽႏ္ုပ္တို႕သည ္အရွင္သခင္ႏွင္ ့တူပါအ့ံသည ္တိုင္ေအာင္သခင္၏ အသြင ္
ေရႊပံုေတာ္ကိ ုအကြၽႏ္ုပ္တို႕၏ နာမ္၀ ိညာဥ္၌ ကပ္႐ိုက ္စြဲေစေတာ္မူပါ။ 

(ေကာင္ကင္ဘံု၊ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္၊ ခမည္းေတာ.္.. ) 

 

� အကၽြႏု္ပ္တို႔အား ကယ္မ သနားေတာ္မူပါသခင္။ 

� အကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ကယ္မ သနားေတာ္မူပါ။ 

� ေသလြန္ေသာ သူတို႔၏ အသက္ဝိညာဥ္တို႔သည ္အသနားေတာ္ျမတ္ခံရ၍ 
ၿငိမ္သက္ခ်မ္းသာစြာရွိေစေသာ္။ အာမင္။ 

 

ခရစၥထူးမယ္ေတာ္၊ သားေတာ္ျမတ္ႏွင့္၊ 



ဒုကၡခံစဥ္ျမင္ေသာသူကား၊ 
မညည္းတြားပဲ ရွိမည္ေလာ။ 
 
� အို … ခရစၥတူး၊ အကၽြႏု္ပ္တို႔သည ္ကိုယ္ေတာ္ကိ ုရွိခိုးကိုးကြယ၍္ ခ်ီးမြမ္းေထာပနာ ျပဳၾကပါသည္။ 

� အေၾကာင္းမူကား၊ ကိုယ္ေတာ္သည ္က႐ူစူး အာႏုေဘာ္အားျဖင္ ့လူအေပါင္း 
တို႔ကိုကယ္ခၽြတ္ေတာ္မူခဲ့ေပၿပီ။ 

---------------------------- 

 

သတၱမအရပ ္

သခင္ေယဇူးသည ္ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ေျမေပၚမွာ လဲေတာ္မူသည့္အရပ ္

ကိုယ္ေတာ္သည ္အ႐ိုက္အနက ္ဆင္းရဲအမ်ိဳးစံခုံျခင္း ၾကာင့ ္တစ္ခ်က္၊ ေသြးယိုစီးျခင္းေၾကာင္ ့တစ္သြယ္၊  
ခြန္အားနည္းပါး၍ ေျမေပၚမွာ ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက ္လဲေတာ္မူ၏။ 

ေမတၱာ 

အို ေယဇူးသခင ္ကိုယ္ေတာ္ခံေတာ္မူသည္ ့ဒုကၡ အာက္မွာ လည္းေကာင္း အကြၽႏ္ုပ္တို႕ ျပစ္ဒုစ႐ိုက ္
အလြန္ေလးေသာ ၀န္ေအာက္မွာ လည္းေကာင္း လဲေတာ္မူသည္။ တရားေတာ္ကိ ုျပစ္မွားက်ဴးလြန္သျဖင္ ့
အထပ္ထပ ္ႀကိမ္ႀကိမ ္ေရႊႏွလံုးေတာ္ကိ ုနာက်င္ေအာင ္ျပဳမိပါၿပီ။ 

အို.. သခင္၊ ကြၽႏ္ုပ္သည္ထပ္၍ အျပစ္မေကာင္းမႈကိ ုျပဳရအံ့လွ်င ္ယခုပင္မခြၽတ ္
အသက္အေသခံပါေစေသာ၀ ္ 

(ေကာင္ကင္ဘံု၊ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္၊ ခမည္းေတာ.္.. ) 

 

� အကၽြႏု္ပ္တို႔အား ကယမ္ သနားေတာ္မူပါသခင္။ 

� အကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ကယ္မ သနားေတာ္မူပါ။ 

� ေသလြန္ေသာ သူတို႔၏ အသက္ဝိညာဥ္တို႔သည ္အသနားေတာ္ျမတ္ခံရ၍ 
ၿငိမ္သက္ခ်မ္းသာစြာရွိေစေသာ္။ အာမင္။ 

 

မိမိခ်စ္မ်ိဳး အျပစ္မ်ားေၾကာင့္၊ 
ဒုကၡက်င့္စဥ ္ခံေတာ္မူေသာ၊ 
ေယဇူးကိ ုျမင္ေတာ္မူ၏။ 
 
� အို … ခရစၥတူး၊ အကၽြႏုပ္္တို႔သည ္ကိုယ္ေတာ္ကိ ုရွိခိုးကိုးကြယ္၍ ခ်ီးမြမ္းေထာပနာ ျပဳၾကပါသည္။ 



� အေၾကာင္းမူကား၊ ကိုယ္ေတာ္သည ္က႐ူစူး အာႏုေဘာ္အားျဖင္ ့လူအေပါင္း 
တို႔ကိုကယ္ခၽြတ္ေတာ္မူခဲ့ေပၿပီ။ 

---------------------------- 

 

အ႒မအရပ ္

ေယ႐ုဇလင္ၿမိဳ႕ မိန္းမတို႕သည ္ေနာက္ေတာ္သို႕လိုက္၍ သခင္ေယဇူးအတြက္ေၾကာင္ ့
ငိုေၾကြးၾကသည့္အရပ ္

ေယ႐ုဇလင္ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားတို႕တြင ္အခ်ိဳ႕ေသာ မိန္းမတို႕သည ္အ႐ိုက္အႏွက ္အပူအပန္းခံေသာ ေယဇူးကိ ု
ဖူးျမင္ရလွ်င ္ၾကင္နာျခင္းစိတ ္အထူးသျဖင့္သက္၍ ငိုေၾကြးညည္းတြားၾက၏။ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီး အေပၚမွာ  
မၾကာဆဲဆဲေရာက္ရအ့ံေသာ ေဘးဒဏ္ကိ ုေျမာ္ျမင္ေတာ္မူလွ်င ္ထိုမြန္ျမတ္ေသာ မိန္းမမ်ားဘက္သို႕ 
ေရႊမ်က္ႏွာေတာ ္လွည့္ေတာ္မူ၍ သမီးမ်ားတို႕ ငါ ့အတြက္ေၾကာင္ ့မငိုေၾကြးၾကႏွင္ ့သင္တို႕အဖို႕ သင္တို႕၏ 
သားသမီးတို႕အဖို႕ ငိုေၾကြးၾကေလာ့ဟ ုဗ်ာဒိတ္ေတာ္ရွိ၏။ 

ေမတၱာ 

အကြၽႏု္ပ္္တို႕သည ္အျပစ္ရွိေသာသူျဖစ္ပါသည ္ကိုယ္ေတာ္ခံေတာ္မူေသာ မဟာဒုကၡ အေၾကာင္းရင္းကား 
အကြၽႏ္ုပ္တို႕ပင ္ျဖစ္သည္ကိ ုဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့လွ်င ္ေၾသာ ္� အရွင္သခင္၊ နာက်င္လွ၍ ငိုေၾကြးၾကပါ၏။ 

ဤယခုမ်က္ေမွာက္ဘဝ ကိုယ္ေတာ္ကိ ုပစ္ပယ္ေသာ သူတို႕ခံရအ့ ံေသာဒဏ္မ ွအကြၽႏ္ုပ္တို႕ ကင္းလြတ ္
၍ေနာင္ဘဝ အခြင္ခ့်မ္းသာကိ ုခံထိုက္ရေအာင ္ငိုေၾကြးျခင္း သံေဝဂစိတ္ကိ ုအကြၽႏ္ုပ္တို႕အား ကယ္မ၍ 
ေပးသြင္းေတာ္မူပါ။ 

(ေကာင္ကင္ဘံု၊ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္၊ ခမည္းေတာ.္.. ) 

 

� အကၽြႏု္ပ္တို႔အား ကယ္မ သနားေတာ္မူပါသခင္။ 
� အကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ကယ္မ သနားေတာ္မူပါ။ 
� ေသလြန္ေသာ သူတို႔၏ အသက္ဝိညာဥတ္ို႔သည ္အသနားေတာ္ျမတ္ခံရ၍ 
ၿငိမ္သက္ခ်မ္းသာစြာရွိေစေသာ္။ အာမင္။ 
 
ႏွလံုးေၾကကြဲ သက္ေတာ္စြန္႔လ်က ္
သိမ္ေမြ႕လွေသာ သားေတာ္ျမတ္ကို။ 
မယ္ေတာ္မ်က္စ ိျမင္ရ၏။ 
 
� အို … ခရစၥတူး၊ အကၽြႏု္ပ္တို႔သည ္ကိုယ္ေတာ္ကိ ုရွိခိုးကိုးကြယ္၍ ခ်ီးမြမ္းေထာပနာ ျပဳၾကပါသည္။ 

� အေၾကာင္းမူကား၊ ကိုယ္ေတာ္သည ္က႐ူစူး အာႏုေဘာ္အားျဖင္ ့လူအေပါင္း 
တို႔ကိုကယ္ခၽြတ္ေတာ္မူခဲ့ေပၿပီ။ 



---------------------------- 

 

နဝမအရပ္ 

သံုးႀကိမ္ေျမာက ္ေျမေပၚမွာ လဲေတာ္မူသည့္အရပ ္

ကိုယ္ေတာ္ျမတ္သည ္ကာလဝါရီေတာင္ေပၚသို႕ ေရာက္လၿုပီ။ က႐ုစူးတံက်င္၌ သတ္ထားျခင္းကိ ု 
ခံေတာ္မူအံေသာ အရပသ္ို႕ ေရာက္ေတာ္မမူမ ီအားကုန္ေသာေၾကာင္ ့သံုးႀကိမ္ေျမာက္လဲေတာ္မူေလ၏။ 
ဤသို႕လဲေတာ္မူေသာ္လည္း အာဏာသား သူယုတ္တို႕သည ္အသနားမဲ ့ရက္စက္ေသာစိတ္ျဖင္ ့
ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ကိ ုတြန္းထိုး ဆြဲငင္အပူတျပင္း ႐ိုက္ေသးသတည္း။ 

ေမတၱာ 

အို.. ေယဇူး၊ အကြၽႏု္ပ္တို႕သခင ္နာက်င္လွေသာ သံုးႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္လဲေတာ္မူသည ္အျခင္းအရာ 
မဟာကုသိုလ္ေတာ္ကိ ုေထာက္၍ အကြၽႏ္ုပ္တို႕ က်ဴးလြန္ျပစ္မွားမိသမွ်ကိုလည္းေကာင္း အကြၽႏ္ုပ္တို႕ 
အမိုက္မွားရာ၌ ၾကာျမင့္စြာေနမိသည္ကိ ုလည္းေကာင္း ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူပါ။ ထိုမွတစ္ပါး ကိုယ္ေတာ္ခ ံ
ေတာ္မူသည္ ့အံ့ဖြယ္ေသာဒုကၡကိ ုေအာက္ေမ့သျဖင့ ္အကြၽႏ္ုပ္တို႕ က်ဴးလြန ္မိသမွ်ကိုတိုး၍ တစ္ေန႕တျခား 
ရြံရွာမုန္းႏိုင္ေအာင ္ေက်းဇူးေတာ္ကိ ုေပးသနားေတာ္မူပါ။ 

(ေကာင္ကင္ဘံု၊ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္၊ ခမည္းေတာ.္.. ) 

 

� အကၽြႏု္ပ္တို႔အား ကယ္မ သနားေတာ္မူပါသခင္။ 

� အကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ကယ္မ သနားေတာ္မူပါ။ 

� ေသလြန္ေသာ သူတို႔၏ အသက္ဝိညာဥ္တို႔သည ္အသနားေတာ္ျမတ္ခံရ၍ 
ၿငိမ္သက္ခ်မ္းသာစြာရွိေစေသာ္။ အာမင္။ 

 

ခ်စ္ဖြယ္လွေသာ အိုမယ္ေတာ္ရွင္၊ 
ခံေတာ္မူေသာ ပူေဆြးျခင္းကိ ု
ငါသည္းခံေအာင ္ျပဳပါေလာ့။ 
 
� အို … ခရစၥတူး၊ အကၽြႏု္ပ္တို႔သည ္ကိုယ္ေတာ္ကိ ုရွိခိုးကိုးကြယ္၍ ခ်ီးမြမ္းေထာပနာ ျပဳၾကပါသည္။ 

� အေၾကာင္းမူကား၊ ကိုယ္ေတာ္သည ္က႐ူစူး အာႏုေဘာ္အားျဖင္ ့လူအေပါင္း 
တို႔ကိုကယ္ခၽြတ္ေတာ္မူခဲ့ေပၿပီ။ 

---------------------------- 

 



ဒသမအရပ္ 

သခင္ေယဇူး၏ ဝတ္လံုေတာ္ကိ ုခြၽတ္ခြာၾကသည့္အရပ ္

အသက္ေတာ္စြန္႕၍ ပူေဇာ္ေတာ္မူအံ့ေသာ အရပ္သို႕ ေရာက္ေတာ္မူလွ်င ္အာဏာသားတို႕သည ္သခင ္
ေယဇူးကိ ုတံက်င္၌ ႐ိုက္ထားၾကအံ့ဟူ၍ အစျပဳၾက ကုန္၏။ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မွ၊ ယိုစီးေသာ အေသြးအား 
ျဖင့ ္အသားအေရကိ ု ကပ္လ်က္ေနေသာ အဝတ္စုကိ ုဆြဲငင္ခြၽတ္ခြာၾကသည ္ျဖစ္၍ အလြန ္စင္ၾကယ ္
ေတာ္မူေသာ ကိုယ္ေတာ္သည ္မတ္တက္ၾကည့္ေနေသာ သူအေပါင္း တို႕၏ ႐ႈတ္ခ်ကဲ့ရဲ႕ ျပဳျခင္းတို႕ကိ ု
ခံေတာ္မူ၏။ 

ေမတ ၱာ 

အို... သိမ္ေမြ႕ႏူးညံလွေသာသခင ္ကြၽႏု္ပ္တို႕မေကာင္းေသာ အျပဳအမူမ်ားေၾကာင္ ့အလြန္ရွက္ဖြယ္ေသာ 
အျခင္းအရာကိ ုက်င့္ခံေတာ္မူေပသည ္ေလာကီသားတို႕၏ မ်က္ႏွာကိ ုေထာက္စာ တတ္ေသာစိတ္၊ 
ေထာင္ လႊားတတ္ေသာစိတ ္မာန္မာနစိတ္မ်ားကိ ုအကြၽႏု္ပ္တို႕မ ွပယ္ရွားေတာ္မူပါ။ ေနာင္ဘဝမွာ 
ေၾကာက္မက ္ဖြယ္ေသာ ေဘးဒဏ္မ ွကင္းလြတ္ႏိုင္္မည့္အေၾကာင္း ယခုဘဝမွာ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးကိ ုႏွိမ့္ခ် 
ခ်ဳပ္တည္း ႏိုင္ေအာင ္အကြၽႏု္ပ္တို႕အား အားတန္ခိုး ေပးသနားေတာ္မူပါ။ 

(ေကာင္ကင္ဘံု၊ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္၊ ခမည္းေတာ.္.. ) 

 

� အကၽြႏု္ပ္တို႔အား ကယ္မသနားေတာ္မူပါသခင္။ 

� အကၽြႏ္ပု္တို႔အား ကယ္မသနားေတာ္မူပါ။ 

� ေသလြန္ေသာ သူတို႔၏ အသက္ဝိညာဥ္တို႔သည ္အသနားေတာ္ျမတ္ခံရ၍ 
ၿငိမ္သက္ခ်မ္းသာစြာရွိေစေသာ္။ အာမင္။ 

 

 
ေရႊမ်က္ႏွာကိ ုရထိုက္ျခင္းငွာ၊ 
ခရစၥတူးအား သဒၵါၾကည္ညိဳျခင္းတရား၊ 
ငါ့စိတ္၌ တိုးပြားေစေလာ့။ 
 
� အို … ခရစၥတူး၊ အကၽြႏု္ပ္တို႔သည ္ကိုယ္ေတာ္ကိ ုရွိခိုးကိုးကြယ္၍ ခ်ီးမြမ္းေထာပနာ ျပဳၾကပါသည္။ 

� အေၾကာင္းမူကား၊ ကိုယ္ေတာ္သည ္က႐ူစူး အာႏုေဘာ္အားျဖင္ ့လူအေပါင္း 
တို႔ကိုကယ္ခၽြတ္ေတာ္မူခဲ့ေပၿပီ။ 

---------------------------- 

 

ဧကဒသမအရပ္ 



သံမယ္နႏွင္ ့က႐ူစူးတံက်င္ေပၚမွာ လက္ဖဝါး ေျခဖဝါးေတာ္တို႕ကိ ု႐ိုက္ထားၾကသည့္အရပ ္

သည္အရပ္မွာ အာဏာသားတို႕သည ္က႐ုစူးတံက်င္ကိ ုေျမ၌ ခ်ထား၍ ခ်ည္ေႏွာင္ၾက၏။ ထိုေသာအခါ 
ကုိယ္ေတာ္ျမတ္သည ္လူအေပါင္းတို႕ အတြက္ေၾကာင္ ့ဒဏ္ရာႏွင့္ျပည့္ေသာ မိမ ိကိုယ္ေတာ္ကိ ု
ဘုရားသခင္အား  ပူေဇာ္ေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္ေတာ္မူၿပီးလွ်င ္အသက္ေတာ ္အေသခ ံေတာ္မူမည့္အေၾကာင္း 
သူသတ္တိ႕ုလည္း လက္ဖ၀ါး ေျခဖ၀ါးေတာ္တို႕၌ ႀကီးေသာ သံမႈိကိ ု႐ိုက္ႏွက္ၾက သတည္း။ အေသြးေတာ ္
အလိမ့္လိမ္ ့ယိုစီးေလသည ္တကား။ 

ေမတၱာ 

တံက်င္ေပၚမွာ တြဲလြဲေနေတာ္မူေသာ အိုေယဇူးသခင ္ကိုယ္ေတာ္၏ က႐ူစူးေျခရင္း၌ မကြာစိတ္ႏွလံုးျဖင့ ္
အၿမဲမကြာ တြယ္ကပ္ေအာင ္ကယ္မ ေတာ္မူပါ။ ကိုယ္ေတာ္ႏွင္ ့အသက္ထက္ဆံုး ေပါင္းယွက ္
လ်က္ေနၿပီးမ ွအကြၽႏု္ပ္တို႕ နာမ္၀ ိညာဥ္ကိ ုေရႊလက္ေတာ္၌ အပ္ႏွံရပါမည္ ့ေက်းဇူးေတာ္ကိ ု
ကယ္မသနားေတာ္မူပါ။ 

(ေကာင္ကင္ဘံု၊ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္၊ ခမည္းေတာ.္.. ) 

 

� အကၽြႏု္ပ္တို႔အား ကယ္မ သနားေတာ္မူပါသခင္။ 

� အကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ကယ္မ သနားေတာ္မူပါ။ 

� ေသလြန္ေသာ သူတို႔၏ အသက္ဝိညာဥ္တို႔သည ္အသနားေတာ္ျမတ္ခံရ၍ 
ၿငိမ္သက္ခ်မ္းသာစြာရွိေစေသာ္။ အာမင္။ 

 

မြန္ျမတ္မယ္ေတာ္၊ ခရစၥတူးဒဏ္ရာ 
ငါ့ႏွလံုး၌ သံမႈိကဲ့သို႔ 
ၾကပ္တည္းစြာ သြင္းစြဲေပးေလာ့။ 
 
� အို … ခရစၥတူး၊ အကၽြႏု္ပ္တို႔သည ္ကိုယ္ေတာ္ကိ ုရွိခိုးကိုးကြယ္၍ ခ်ီးမြမ္းေထာပနာ ျပဳၾကပါသည္။ 

� အေၾကာင္းမူကား၊ ကိုယ္ေတာ္သည ္က႐ူစူး အာႏုေဘာ္အားျဖင္ ့လူအေပါင္း 
တို႔ကိုကယ္ခၽြတ္ေတာ္မူခဲ့ေပၿပီ။ 

---------------------------- 

 

ဒြါဒသမအရပ ္

သခင္ေယဇူးသည ္က႐ူစူးေပၚမွာ အသက္ေတာ္ကိ ု

စြန္႕ေတာ္မူရာ အရပ ္



သခင္ေယဇူးသည ္သံစြဲရာလက္ႏွစ္ဘက္တို႕ျဖင့ ္၃ နာရီတိုင္ေအာင ္က႐ူစူး၌ တြဲလြဲေနေတာ္မူခဲ့ၿပ ီ 
အေသြးေတာ္သည ္ပန္း၍ ယိုစီးသျဖင့ ္တစ္ကိုယ္လံုး၌ ေသြးေခ်ာင္း အျပည့္ရွိ၍ ေျမႀကီးေပၚမွာလည္း 
အႏွံအျပားရွိ၏။ အတိုင္း မသိေသာ ဒုကၡကိ ုခံေတာ္မူရာတြင ္သူသတ္တို႕ အေပၚမွာ ဆုေတာင္းေတာ္မူခဲ့ၿပ ီ
စိတ္ေကာင္းသြင္းမိ၍ အတူခံရေသာ သူခိုးတစ္ေယာက္ကိ ုအသက္ရွင္ျခင္း ခ်မ္းသာကိ ု
ကတိထားေတာ္မူလ်က ္မယ္ေတာ္ကိ ုခ်စ္ေသာ တပည့္ေတာ္အား အပ္လိုက္ေတာ္မူ၍ယခ ု
ခပ္သိမ္းေသာအရာ အခ်က္ျပည့္စံုပါၿပီဟ ုႁမြက္ေတာ္မူၿပီးမ ွဦးၫႊတ္ေတာ္မူ၍ 
အသက္ေတာ္စြန္႕လိုက္ေတာ္မူ၏။ 

ေမတၱာ 

အသက္ေတာ္ကိ ုမငဲ့ကြက္ဘဲ က႐ူစူးအေပၚမွာ ေသသည္တိုင္ေအာင ္အကြၽႏ္ုပ္တို႕ကိ ုႏွစ္သက ္
ႏွေျမာေတာ္မူေပေသာ အိုခ်စ္ဖြယ္ေသာ ေယဇူးသခင ္ထိုက႐ုစူးကိ ု႐ိုေသစြာ အကြၽႏ္ုပ္တို႕ 
ေပြ႕ပိုက္ၾကပါ၏။ ထိုေသျခင္းအက်ိဳးကိ ုအကြၽႏု္ပ္တို႕ ထင္စား ခိုလႈံအမွီျပဳၾကပါ၏။ ရွင္ေသာ္လည္းေကာင္း 
ေသေသာ္လည္းေကာင္း အကြၽႏ္ုပ္တို႕သည ္ကိုယ္ေတာ္၌ တည္ေနလိုၾကပါသည္ ျဖစ္ေစ ေသာ၀ ္။ 

(ေကာင္ကင္ဘံု၊ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္၊ ခမည္းေတာ.္.. ) 

 

� အကၽြႏု္ပ္တို႔အား ကယ္မ သနားေတာ္မူပါသခင္။ 

� အကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ကယ္မ သနားေတာ္မူပါ။ 

� ေသလြန္ေသာ သူတို႔၏ အသက္ဝိညာဥ္တို႔သည ္အသနားေတာ္ျမတ္ခံရ၍ 
ၿငိမ္သက္ခ်မ္းသာစြာရွိေစေသာ္။ အာမင္။ 

 

ကၽြႏု္ပ္အတြက္ေၾကာင့္၊ ခံေတာ္မူေသာ 

သားေတာ္ျမတ္၏ ဒုကၡမ်ားကိ ု

ငါႏွင့္ခြဲေဝေပးပါေလာ့။ 

 

� အို … ခရစၥတူး၊ အကၽြႏု္ပ္တို႔သည ္ကိုယ္ေတာ္ကိ ုရွိခိုးကိုးကြယ္၍ ခ်ီးမြမ္းေထာပနာ ျပဳၾကပါသည္။ 

� အေၾကာင္းမူကား၊ ကိုယ္ေတာ္သည ္က႐ူစူး အာႏုေဘာ္အားျဖင္ ့လူအေပါင္း 
တို႔ကိုကယ္ခၽြတ္ေတာ္မူခဲ့ေပၿပီ။ 

---------------------------- 

 

ေတရသအရပ္ 



အေလာင္းေတာ္ကိ ုက႐ူစူးေပၚကခ်၍ မယ္ေတာ့္ရင္ခြင္ေပၚမွာတင္ထားၾကသည့္အရပ ္

ငယ္သားအစုသည ္ကလ’၀ါရီေတာင္ေပၚက ဆင္းၾက ကုန္ၿပ ီညႇိဳးငယ္ပူးေဆြး နာက်င္လွေသာ မယ္ေတာ္၏ 
စိတ္ကိ ု ႏွစ္သိမ္ ့ေစျခင္ငွာ အထူးခ်စ္ေတာ္မူေသာ တပည့္ေတာ္လည္း ေယ႐ုဇလငၿ္မိဳ႕ သမီးသူေတာ္မမ်ား 
ႏွင့္သာ က်န္ရစ္ၾက ကုန္၏။ အာရိမာေတယုၿမိဳ႕သား ဇူဇယ္ႏွင္ ့ႏိုေကာ္ေဒမူး ႏွစ္ေယာက္တို႕သည ္လာ၍ 
က႐ုစူးေပၚက ခ်ၿပီးလွ်င ္အေလာင္းေတာ္ကိ ုမယ္ေတာ ္သခင္မ အားအပ္၍ ရင္ခြင္ေပၚမွာ တင္ထားၾက၏။ 

ေမတၱာ 

အထူး အလြန္ပူပန္ပူေဆြး ညိွဳးငယ္ေသာ ေၾသာ္မြန္ျမတ္ေသာ မယ္ေတာ ္သခင္မ ခံရေသာပူပန္ျခင္း 
ဒုကၡကုသိုလ္အက်ိဳးဆက္ကိ ုအျပစ္ရွိေသာသ ူအကြၽႏ္ုပ္တို႕အား အမွ်ေ၀ေတာ္မူပါ။ အကြၽႏ္ုပ္တို႕ စိတ္ႏွလံုး 
ဆင္းရဲ ႏြမ္းရိျခင္းအျဖစ္ကိ ုေထာက္ေတာ္မမူပါႏွင္ ့တပည့္ေတာ္ႀကီး ဇြင္ႏွင့္မျခား အကြၽႏ္ုပ္တို႕ကိ ု
သခင္မသားကဲ့သို႕ မွတ္ေတာ္မူပါ အကြၽႏ္ုပတ္ို႕၌ မယ္ေတာ္ျပဳေတာ္မူပါ။ သခင္မသားေတာ္ေယဇူး 
ဘုရားသည ္အကြၽႏ္ုပ ္တို႕ ဆုေတာင္းသံကိ ုေရႊနားေတာ ္ယူေတာ္မူပါသည ္ျဖစ္ေစေသာ၀ ္။ 

(ေကာင္ကင္ဘံု၊ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္၊ ခမည္းေတာ.္.. ) 

 

� အကၽြႏု္ပ္တို႔အား ကယ္မ သနားေတာ္မူပါသခင္။ 

� အကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ကယ္မ သနားေတာ္မူပါ။ 

� ေသလြန္ေသာ သူတို႔၏ အသက္ဝိညာဥ္တို႔သည ္အသနားေတာ္ျမတ္ခံရ၍ 
ၿငိမ္သက္ခ်မ္းသာစြာရွိေစေသာ္။ အာမင္။ 

 

သက္လ်ာပတ္လံုး ကၽြႏု္ပ္ငိုရန ္

သားေတာ္ျမတ္၌ ၾကင္နာရေအာင ္

ေက်းဇူးကိ ုေပးေတာ္မူပါ။ 

 

� အို … ခရစၥတူး၊ အကၽြႏု္ပ္တို႔သည ္ကိုယ္ေတာ္ကိ ုရွိခိုးကိုးကြယ္၍ ခ်ီးမြမ္းေထာပနာ ျပဳၾကပါသည္။ 

� အေၾကာင္းမူကား၊ ကိုယ္ေတာ္သည ္က႐ူစူး အာႏုေဘာ္အားျဖင္ ့လူအေပါင္း 
တို႔ကိုကယ္ခၽြတ္ေတာ္မူခဲ့ေပၿပီ။ 

---------------------------- 

 

စုဒသမအရပ ္



အေလာင္းေတာ္ကိ ုျမဳပ္ထားၾကသည့္အရပ ္

တပည့္ေတာ္တို႕ႏွင္ ့မိတ္ေဆြေတာ္တို႕သည ္သခင ္ေယဇူး၏ အေလာင္းေတာ္ကိ ုအသစ္ျဖစ္ေသာ  
ေက်ာက္ေခါင္းတစ္ခု၌ ခ်ထားၿပီးလွ်င ္သခ်ႋဳင္းအဝကိ ုအလံုးႀကီးလွေသာ ေက်ာက္တစ္ခုႏွင္ ့
ဖံုးပိတ္ၾကကုန္၏။ အေလာင္းေတာ္သည ္မိမိတန္ခိုးေတာ္အားျဖင့ ္ရွင္ျပန ္ေတာ္မူမည့္တိုင္ေအာင ္
အသက္မဲ့ေသာ အျဖစ္၌ ေနေတာ္မူ၏။ 

ေမတၱာ 

အို... ျမတ္စြာဘုရားသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္ခ်ိန္းခ်က္ေတာ္မူေသာ အခ်နိ္ႏွင္ ့အရပ္မွာ အကြၽႏ္ုပ္တို႕သည္လည္း 
မလြဲေသရလိမ့္မည္။ သို႕ျဖစ္ေသာ ္လည္း အလိုေတာ္ရွိရာ ျပည့္စံုပါေစ အျပစ္ရွိ၍ ယုတ္မာေသာ အကြၽႏ္ုပ ္
တို႕၏ ကိုယ္ခႏၶာမွာ အမိရင္းေျမသို႕ ျပန၀္င္ပါေလေစ က႐ုဏာ သနားျခင္းႏွင္ ့ျပည့္စံုေတာ္မူလွေသာ အို.. 
ျမတ္စြာသခင ္မေသႏိုင္ေသာ အကြၽႏ္ုပတ္ို႕ နာမ္၀ ိညာဥ္ကိ ုလက္ခံေတာ္မူ၍ ကမ ႓ာကုန္လွ်င္လည္း 
အကြၽႏ္ုပ္တို႕ ကိုယ္ခႏၶာ ရွင္ျပန္ေသာကာလ ကိုယ္ေတာ္အား အဆက္ဆက ္ေထာပနာျပဳႏိုင္မည္အေၾကာင္း 
သုခေရႊႏိုင္ငံေတာ္မွာ အကြၽႏ္ုပ္တို႕ကိ ုသိမ္းယ ူေတာ္မူပါျဖစ္ေစေသာ၀ ္။ 

(ေကာင္ကင္ဘံု၊ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္၊ ခမည္းေတာ.္.. ) 

 

� အကၽြႏု္ပ္တို႔အား ကယ္မ သနားေတာ္မူပါသခင္။ 

� အကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ကယ္မ သနားေတာ္မူပါ။ 

� ေသလြန္ေသာ သူတို႔၏ အသက္ဝိညာဥ္တို႔သည ္အသနားေတာ္ျမတ္ခံရ၍ 
ၿငိမ္သက္ခ်မ္းသာစြာရွိေစေသာ္။ အာမင္။ 

 

က႐ူစူး ေျခရင္း၌ ရပ္ေန၍ 

မယ္ေတာ္ႏွင့္တကြ ငိုေၾကြးျခင္းငွာ၊ 

ငါစိတ္အလိုရွိပါ၏။ 

 

ခရစၦတူးသခင္သည ္အကြၽႏု္ပ္တို႕အတြက္ေၾကာင္ ့သာမညေသာ ေသျခင္းျဖင့ ္ေသေတာ္မူသည္မဟုတ ္
က႐ူစူးတံက်င္၌ အေသခံေတာ္မူသည္တိုင္သခင ္အလိုေတာ္လိုက္ေတာ္မူ၏။ 

ဆုေတာင္းၾကစို႕ 

ေၾသာ္ ဘုရားျမတ္စြာသခင ္ငဲ့ကြက္ျခင္းမရွိဘဲလ်က ္သခင္ေယဇူးသည ္မိမိကိုယ္ေတာ ္သူဆိုး 
သူယုတ္တို႕လက္တြင ္အပ္ႏွံျခင္းကိ ုခံေတာ္မူေၾကာင္း ဤက႐ူစူးေပၚမွာ ျပင္းထန္စြာေသာသတ္ျခင္းကိ ု
ခံေတာ္မူေၾကာင္းကိုလည္း ေထာက္ေတာ္မူ၍ ဤကိုယ္ေတာ္တပည့္စုကိ ုၾကည့္႐ႈ႕ေစာင့္မေတာ္မူပါဟ ု
အသနားေတာ္ျမတ္ခံၾကပါသည္။ 



 

 


