
သင္သည္ ဤလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ႏွစ္စဥ္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ျပီး ၊ သင္ တပည့္ေတာ္                        
ျဖစ္ေစေသာသူမ်ားအားလည္း ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမည္ဆုိပါက ႏွစ္ေပါင္း(၄၀)                     
မွ်ပင္မၾကာေသာ အခ်ိန္တြင္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းလုံးကုိ လက္လွမ္းမီသြားႏုိင္ပါသည္။  

တပည့္ေတာ္စစ္ျဖစ္ေစရန္ တစ္ႏွစ္စာ သင္႐ုိး

ကယ္တင္ျခင္း : ႐ွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္ ၃း၁၆ ၊ ဧဖက္ ၂း၈-၁၀ ၊ ေရာမ ၃း၂၃၊ 
၆း၂၃၊ ၅း၈၊ ၁၀း၉။ သင္သည္ ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ သင္၏အသက္တာအား 

သင္၏အေျခအေန အျဖစ္အပ်က္ကုိ ေဝငွရန္ျပင္ဆင္ပါ။ သခင္ခရစ္ေတာ္ထံမွ 
သင္ ေဝးကြာရျခင္းကုိ ေဖာ္ျပသည့္ အခ်က္ (၃)ခ်က္ကုိ ေရးပါ။ ထုိေနာက္၊   

ခရစ္ေတာ္ထံ အပ္ႏံွျပီးပါျပီလား။ အလုပ္အားျဖင့္မဟုတ္ဘဲ ၊ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ေက်းဇူးေ
တာ္ေၾကာင့္သာ ကယ္တင္ျခင္းကုိရ႐ွိပါသည္။ ဗတိၱဇံ ခံယူျခင္းသည္ ဤအခ်က္ကုိ 
သ႐ုပ္ေဖာ္ျပသ ျခင္းသာ ျဖစ္သည။ အကယ္၍ သင္သည ဗတိၱဇံ မခံယူရေသးပါက 
ခံယူရန္ေဆြးေႏြးပါ။ ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္အဆုံးသတ္ပါ။

မိသားစု : မႆဲ ၅း၂၇-၃၂ ၊ ၁ေကာ ၇း၁၀-၁၆ ၊ ဧဖက္ ၅း၂၁-၆း၄   
ေဟျဗဲ ၁၃း၄၊ သုတံၱ ၂၂း၆။
မွားယြင္းေသာဆရာမ်ား : မႆဲ ၂၄း၂၄၊ ေရာမ ၁၆း၁၈၊ ၂ေကာ ၁၁း၃  
တိေမာေသၾသဝါဒစာ(ဒု)ေစာင္ ၄း၁-၅၊ ႐ွင္ေပတ႐ုၾသဝါဒစာ(ဒု)ေစာင္ ၂း၁-၃ ၊ 
သမၼာက်မ္းစာအေပၚ၌ လူျပိန္း အၾကိဳက္ သည္းထိတ္ ရင္ဖုိဖြယ္ရာဖန္းတီးမႈကုိ 

သမၼာတရားကုိသင္ၾကားပါ   :   မႆဲ ၂၈း၁၈-၂၀၊ ေရာမ ၁၂း၇၊  
တိေမာေသၾသဝါဒစာ (ဒု)ေစာင္ ၂း၁၅၊ ၃း၁၆-၁၇၊ တိတု ၂း၁ ၊ 
ဝိညာဥ္ေတာ္၏တန္ခုိးေတာ္၌သြား၍သက္ေသခံပါ  :   
သြား၍သင္၏သက္ေသခံခ်က္ကုိထပ္မံ ေဝငွပါ။ ဤသုိ႔ေသာနည္းျဖင့္  
ယုံၾကည္သူအသစ္မ်ားကုိ တပည့္ ေတာ္ျဖစ္ေစရန္ စတင္ ေလ့က်င့္ေပးပါ။ 

ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆုိင္ေသာ သမၼာတရား - သုံးပါးေပါင္းတစ္ဆူ : မႆဲ ၂၈း၁၉ ၊  
ကမာၻဦးက်မ္း ၁း၂၆၊ ႐ွင္ေယာဟန္ ၁း၁ ႏွင့္၁၄ ၊ ၂ေကာ ၃း၁၈ ၊ ခမည္းေတာ္ ၊ 

သားေတာ္(ေယ႐ႈ)၊ ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္သည္ တစ္ဆူတည္းျဖစ္ေတာ္မူသည္။  
အခန္းတစ္ခန္းတြင္ အျမင့္၊ အက်ယ္ ႏွင့္ အလ်ား၊ သုံးပုိင္းရွိသကဲ့သုိ႔၊ ဘုရားသခင္သည္လည္း  
ျပည့္ဝစုံလင္ေသာ သုံးပါးေပါင္း တစ္ဆူတည္းျဖစ္ေတာ္ မူသည္။

ေယ႐ႈႏွင့္ဆုိင္ေသာ သမၼာတရား : ႐ွင္ေယာဟန္ ၃း၁၆၊ ၆း၄၀၊ ၁၄း၆၊ မႆဲ  
၁း၂၃၊ တမန္ေတာ္ဝတၳဳ ၄း၁၂၊ ေယ႐ႈ ၏အသက္တာ၊ အမႈေတာ္လုပ္ငန္း၊ 

ေသျခင္း ႏွင့္ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းတုိ႔ အတြက္ သမုိင္းေၾကာင္းအေျခခံေသာ   
သက္ေသအေထာက္အထားသည္  မျငင္းႏုိင္ေလာက္ေအာင္ပင္ျဖစ္သည္။ 

လူမ်ားႏွင့္ဆုိင္ေသာ သမၼာတရား :  ႐ွင္ေယာဟန္ ၃း၁၆၊  
တိေမာေသၾသဝါဒစာ(ပ)ေစာင္ ၂း၃-၄ ၊  ႐ွင္ေပတ႐ုၾသဝါဒစာ(ဒု)ေစာင္ ၃း၉ 
သြား၍သက္ေသခံပါ  :  ထုိေနာက္၊ ေ႐ွ႕လာမည့္လအတြက္ တစ္ဦးခ်င္းအား  
ေန႔စဥ္ သက္ေသခံျခင္း ဆက္လက္လုပ္ပါ။  

ေကာင္းမြန္စြာဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ျပဳပါ : မႆဲ ၂၀း၂၅-၂၈၊ ၁ေကာ ၁၁း၁ ၊  
တိေမာေသၾသဝါဒစာ(ပ)ေစာင္ ၃း၁-၁၃၊ ၄း၁၂-၁၆၊ တိတု ၁း၅-၉၊ 

သင္၏ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းသည္  ရဲဝ့ံစြာ ျပဳရေသာအမႈေတာ္အား  
အတားအဆီးမျဖစ္ပါေစႏွင့္ : ရွင္ေယာဟန္ ၁၄း၂၇ ၊ ရွင္မာကု ၁၃း၁၁၊ 

ညႇဥ္းပမ္းႏိွပ္စက္ျခင္း(သုိ႔မဟုတ္) အတုိက္အခံျပဳျခင္းမ်ားက  
သင္အားမရပ္တ့ံပါေစႏွင့္ : မႆဲ ၅း၁၀-၁၆၊ တိေမာေသၾသဝါဒစာ(ဒု)ေစာင္ 

ပြားမ်ားျခင္း : မႆဲ ၁၃း၂၃ ၊ ၂၈း၁၈ -၂၀၊ မာကု ၁၃း၁၀၊ တမန္ေတာ္ဝတၳဳ  
၁း၈၊ တိေမာေသၾသဝါဒစာ(ဒု)ေစာင္ ၂း၂၊  သစၥာရိွေသာ၊ အားလပ္ေသာ၊ 

 မိတၱဴမ်ားကုိ  greatcommissionalliance.org/oyd  တြင္ရယူပါ။

ရည္မွန္းခ်က္ရိွေသာ၊သင္ယူႏုိင္စြမ္းရိွေသာ၊ ဘုရားသခင္အတြက္  
ဆက္ကပ္အပ္ႏံွေသာႏွလုံးသားရိွေသာ အနည္းဆုံး လူတစ္ဦးစီျဖင့္ ဤအရာ ကုိစတင္လုပ္ေဆာင္ပါ။

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား: သင္သည္ အျခားေသာသူမ်ားအား တပည့္ေတာ္ျဖစ္ေစရန္                   
ျပဳစုသည္အတုိင္း ဘုရားသခင္ႏွင့္ အစဥ္တစုိက္ ခုိင္ျမဲစြာေလွ်ာက္လွမ္းပါ။(ရွင္ေယာဟန္ 
၁၅း၅) အပတ္စဥ္ေတြ႔ဆုံပါ။ (အမ်ိဳးသားအခ်င္းခ်င္း၊ အမ်ိဳးသၼီးအခ်င္းခ်င္း၊ တိတု ၂း ၁-၈)။  
တစ္ပတ္ခ်င္းစီ အတြက္ လမ္းညႊန္သေကၤတ အတုိင္း လုိက္နာလုပ္ေဆာင္ပါ။                
ဆုေတာင္းျခင္း၊ စကားစျမည္ ေျပာျခင္းျဖင့္ အစျပဳပါ။ ထုိ႔ေနာက္ ဤလုပ္ေဆာင္နည္း၏                                  
အၾကမ္းဖ်င္းအခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္အတုိင္း လုပ္ေဆာင္ပါ။  သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာ            
ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေမးျမန္းေျပာဆုိရင္းျဖင့္ ေပၚေပါက္လာေသာေမးခြန္းမ်ားကုိ ေျဖရန            
အခ်ိန္လုံေလာက္စြာေပးပါ။ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ ၊ ဝိညာဥ္ေတာ္၏တန္ခုိးေတာ္ ၊ 
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ လက္ခံျခင္း၊ ေက်းဇူးေတာ္ ႏွင့္ လြတ္လပ္ျခင္း တုိ႔ကုိ အစဥ္အေလးထားပါ။     
ျပီးခဲ့ေသာအေျခခံယုံၾကည္ခ်က္ သေဘာမ်ားအားလုံးအက်ံဳး ဝင္ေစရန္ ထပ္ေလာင္း                 
ေျပာဆုိပါ။ အဆုံးမသတ္မီ၊ ေနာက္ေတြ႔ဆုံမည့္ အစည္းအေဝးအတြက္ အစီအစဥ္ဆြဲပါ။ 

ေလ့လာရန္ : သမၼာက်မ္းစာပုိဒ္မ်ားကုိ ဖတ္႐ႈပါ။ အပုိဒ္တစ္ပုိဒ္စီတြင္               
ေတြ႔႐ွိရေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးပါ။  အပုိဒ္တစ္ပုိဒ္စီ၏                  

ဆက္သြယ္ရန္ : ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာတစ္ခုခု လုပ္ေဆာင္ပါ။ အတူတကြဆုေတာင္းပါ။

လုိက္ေလွ်ာက္ က်င့္သုံးရန္ : လုိက္ေလွ်ာက္ က်င့္သုံးရန္ အခ်က္ကုိ အၾကံျပဳေပးပါ။    

စစ္ေဆးရန္ : ခ်ိန္းခ်က္ ေတြ႔ဆုံမႈျပီးဆုံးတုိင္း ေဆာင္ရြက္ရန္အခ်က္မ်ား ၿပီးမၿပီးကုိ             
စစ္ေဆးပါ။ ထုိေနာက္ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ဆုံေတြ႔ၾကမည့္ ေနရာ ႏွင့္ အခ်ိန္ကုိ

အနက္အဓိပၸါယ္ကုိေဆြးေႏြးပါ ( က်မ္းပုိဒ္၏ အေၾကာင္းအရာအေျခအေန ႏွင့္ သင္၏               
သေဘာထား ေလ့လာခ်က္ကုိ သုံးသပ္ဆင္ျခင္ပါ)။ က်မ္းပုိဒ္ တစ္ပုိဒ္စီ၏ သမၼာတရားကုိ     
မည္သုိ႔လုိက္ေလွ်ာက္က်င့္သုံးမည္ကုိ ေဆြးေႏြးပါ ။ 

သတ္မွတ္ၾကပါ။

ဧဝံေဂလိသတင္းေကာင္းႏွင့္ သင္သည္ မည္သည့္အခ်ိန္၊ မည္ကဲ့သုိ႔ တုန္႔ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း  
ေဖၚျပပါ။ ေနာက္ဆုံးတြင္ ၊ ခရစ္ေတာ္ေၾကာင့္ ယၡဳ သင္ျဖစ္သည္ ဆုိသည့္အခ်က္(၃)ခ်က္ကုိ  
ေရးပါ။ oasisworldministries.org/one-minute-witness  တြင္ပုိမုိေလ့လာပါ။ 

ဆက္သြယ္ရန္ : ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာတစ္ခုခု လုပ္ေဆာင္ပါ။   
အတူတကြဆုေတာင္းပါ။

၃း၁၂ ၊ ရွင္ေပတ႐ုၾသဝါဒစာ(ပ)ေစာင္ ၄း၁၂-၁၉ 

ခရစ္ေတာ္ကုိယုံၾကည္ကုိးစားသူအားလုံးႏွင့္ ဤ နည္းလမ္းအားျဖင့္ စတင္ လုပ္ေဆာင္ပါ။ 

႐ွင္ေပတ႐ုၾသ၀ါဒစာ(ပ)ေစာင္ ၅း၁-၅ 

အေလးထားေသာသူမ်ားအားလုံးကုိေရွာင္ၾကဥ္ပါ။  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ထင္ရွားေသာ ဝိေသသလကၡဏာ း ဆာလံက်မ္း ၁၃၉း၁-၁၈၊ ေယာဟန္ 
၁း၁၂ ၊ ၁၀း၂၅-၃၀၊ ေရာမ ၈း၃၈-၃၉၊ ၂ေကာ ၅း၁၇ ၊ ဧဖက္ ၂း၈-၁၀၊ ဖိလိပၸိ 
၁း၆၊ ေဟျဗဲ ၁၂း၁-၂ ။

ေန႔ရက္တုိင္း ေယ႐ႈႏွင့္အတူသြားလာလုပ္ေဆာင္ျခင္း  : ႐ွင္မာက ၁း၃၅၊  
လုကာ ၁၀း၃၈-၁၀း၃၈-၄၂၊ မႆဲ ၄း၄၊ ဖိလိပၸိ ၄း ၆-၇
ေန႔စဥ္ ေယ႐ႈႏွင့္အခ်ိန္ယူရန္ အခ်ိန္ဇယားျပဳလုပ္ျခင္း  : ဤအခ်ိန္ကုိ  
သမၼာက်မ္းစာ၌ေသာ္၎ ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ေသာ္၎ ေန႔ရက္တုိင္း၏  
အခ်ိန္တစ္ပုိင္း၌ စတင္လုပ္ေဆာင္ပါ။
သင္၏အသက္တာကုိသမၼာက်မ္းစာအုတ္ျမစ္အေပၚ၌တည္ေဆာက္ပါ : 
မႆဲ ၇း၂၄-၂၇၊ တိေမာေသ(ဒု)ေစာင္ ၂ း၁၅ ၊ ၃ း၁၆ ၊ ယာကုပ္ ၁ း ၂၂ ။ 

ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၌္ ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္း :  
မႆဲ ၄ း ၄၊ ေရာမ ၁၀ း ၁၇၊ ၁ေကာ ၁၆း၁၃-၁၄၊ ၂ေကာ ၅ း ၇၊ ဂလာ ၂ း 

၂၀၊ ခံစားခ်က္ (သုိ႔မဟုတ္) အေျခအေနတုိ႔အေပၚတြင္ ပဓာနမထားဘဲ ဘုရားသခင္၏    
 ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္သာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိျပဳလုပ္ပါ။ 

သမၼာက်မ္းစာသည္ သမုိင္းေၾကာင္းအားျဖင့္၎၊ ၾကိဳတင္ေဟာေျပာျခင္းအားျဖင့္၎၊  
သိပၸံနည္းအားျဖင့္၎၊ တိက်မွန္ကန္ေသာ စာ ဖစ္သည္။ ေန႔စဥ္ ဖတ္႐ြတ္ျခင္း၊ ေလ့လာျခင္း၊  
အသုံျပဳျခင္း၊ စေသာအေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားကုိျပဳလုပ္ပါ။ 

အျပစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း : ရွင္ေယာဟန္ ၈း၃၁-၃၆၊  
ရွင္ေယာဟန္ၾသဝါဒစာ(ပ)ေစာင္ ၁ း ၅ - ၉ ဆာလံ ၁၀၃ း ၁၂ ၊ 

သင္၏ယုံၾကည္ျခင္းသည္ ေယ႐ႈ၌ တည္သည့္အခါ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ သင္ႏွင့္ဘုရားသခင္  
မိႆဟာရဖြ႔ဲျခင္း ႏွင့္ ကယ္တင္ျခင္းကုိ သင္ခံစားရသည္။ ယၡဳတြင္ အျပစ္ေၾကာင့္ သင္သည္  
ဘုရားသခင္ႏွင့္ ရင္းႏီွးမႈကုိရရွိျပီး သင္သည္ အျပစ္ကုိဝန္ခ်ေတာင္းပန္သည့္အခါတြင္  
သူသည္သင့္အားခြင့္လႊတ္၍ သူႏွင့္ရင္းႏီွး မႈကုိ နဂုိအတုိင္းျဖစ္ေစသည္။ 

ဆင္းရဲဒုကၡထဲ၌ ဘုရားသခင္ကုိယုံၾကည္ကုိးစားျခင္း : မႆဲ ၆ း ၂၅ -၃၄၊  
ေရာမ ၈ း၂၈၊ ၂ေကာ ၁၂ း ၇ -၁၀၊ ယာကုပ္ ၁ း ၂-၄၊ ရွင္ေပတ႐ု(ပ)ေစာင္ ၄ း  
၁၉၊ သင္၏အေျခအေနထဲ၌ ဘုရားသခင္က ေတြ႔ျမင္ေစပါ။

ဝိညာဥ္ေတာ္၏တန္ခုိးေတာ္ျဖင့္ သြား၍သက္ေသခံပါ : ထုိေနာက္  
ဘုရားသခင္၏ဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္ေစရန္သူ႔အား ေတာင္းခံပါ။ ထုိေနာက္ 

ေယ႐ႈကုိမသိေသးေသာ မိတ္ေဆြ(၁၀)ဦး၏အမည္မ်ား ကုိေရးခ်ပါ။  
ေန႔စဥ္ သူတုိ႔အတြက္ စတင္ဆုေတာင္းပါ။ 

အသင္းေတာ္ : ႐ွင္ေယာဟန္ ၁၃း၃၄-၃၅၊ ၁ေကာ ၁၃း၄-၈၊ တမန္ေတာ္ဝတၳဳ  
၂း၄၂၊ ေရာမ ၁၂း၃-၁၀၊ ေဟျဗဲ ၃း၁၃၊ ၁၀း၂၄-၂၅။ 

အျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္၍ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း : မႆဲ ၁၈း၂၁-၂၂၊  
၅း၂၃-၂၄၊ ၁း၁၅-၁း၁၅-၁၇၊ ၇း၃-၅၊ ေရာမ ၁၂း၁၈ ၊ ေကာေလာသဲ ၃း၁၃

သက္ေသခံျခင္း : တမန္ေတာ္ဝတၳဳ ၁း၈ ၊ မႆဲ ၄း၁၉၊ ၉း၃၆-၃၈၊  
၁၃း၃-၉၊ ေရာမ ၁၀း၁၃-၁၅၊ ေကာေလာသဲ ၄း၅ 
ဝိညာဥ္ေတာ္၏တန္ခုိးေတာ္ျဖင့္သြား၍သက္ေသခံျခင္း  :   
ယခင္တစ္ခ်ိန္ကကဲ့သုိ႔ပင္ျပဳလုပ္ပါ။ ဧဝံေဂလိသတင္းေကာင္းကုိ  
ရွင္းလင္းေဖၚျပပါ။ ေယ႐ႈကုိယုံၾကည္ကုိးစားလာရန္ ဖိတ္ေခၚပါ။
မဟာေစစားခ်က္၏ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္  အသက္ရွင္ျခင္း : တမန္ေတာ္ဝတၳဳ  
၁း၈ ၊ မႆဲ ၆း၂၀ ၊ ၉း၃၆-၃၈ ၊ ၂၈း၁၈-၂၀၊ ၁ေကာ ၁၀း၃၁ ၊ ႐ွင္ေယာဟန္ 

၁၅း၅ ၊ ေကာေလာသဲ ၃း၂၃။ ဧဝံေဂလိသတင္းေကာင္းေဝငွျခင္းႏွင့္  
တပည့္ေတာ္ျဖစ္ေစျခင္းသည္ သင့္အသက္တာ၏ရည္႐ြယ္ခ်က္ မည္သုိ႔ျဖစ္ေစႏုိင္သနည္္္း။ 

သင္၏ဝိညာဥ္ဆုေက်းဇူးမ်ားကုိအသုံးျပဳျခင္း : မႆဲ ၅း၁၅-၁၆ ၊ ေရာမ  
၁၂း၁ - ၁၁၊ ၁ေကာ ၁၂ း ၄ -၁၁ ၊ ဧဖက္ ၄ း ၁၁-၁၃ ။ 

မဟာေစစားခ်က္အတြက္ အျခားေသာ ယုံၾကည္သူမ်ားႏွင့္ စည္းလုံးညီညြတ္လ်က္  
သင္၌ရွိေသာဆုေက်းဇူးကုိ ႏိွမ့္ခ်စြာ အသုံးျပဳပါ။ ေယ႐ႈႏွင့္သူ၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ  
သာ အစဥ္ဗဟုိျပဳပါ။ 

ျပီးခဲ့ေသာ ေတြ႔ဆုံပြဲမ်ားကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ပါ။ မႆဲ ၇း၂၄-၂၇။  
ေနာက္ထပ္ မည္သည့္အရာကုိလုပ္ေဆာင္ရန္လုိအပ္သနည္း။ 
ခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ားအားအေစခံျခင္း : မႆဲ ၂၅း၃၄-၄၀၊ ဆာလံ ၈၂း၃-၄၊ ယာကုပ္  
၁း၂၇ ႏွင့္ ႐ွင္ေပတ႐ုၾသဝါဒစာ(ပ)ေစာင္ ၂း၁၂ ကုိဖတ္ပါ။ ထုိေနာက္ သြား၍  
လူတုိ႔၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းကာ  
ဧဝံေဂလိသတင္းေကာင္းကုိလည္းေဝငွပါ။
သမၼာသဓိရိွစြာ ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္း  : ရွင္ေယာဟန္ ၁၄း၁၅၊ ဂလာတိ  
၅း၁၉ -၂၃၊ ဧဖက္ ၅း ၁-၄၊ ေကာေလာသဲ ၃း၁ -၁၀ 

ဆုေတာင္းျခင္း : မႆဲ ၆း၉ - ၁၃၊ သက္သာေလာနိတ္ၾသဝါဒစာ(ပ)ေစာင္  
၅း၁၇ ၊ ဖိလိပၸိ ၄း၆ -၇ ၊ ႐ွင္ေယာဟန္ၾသဝါဒစာ (ပ)ေစာင္ ၅း၁၄-၁၅ 

ဝိညာဥ္ေတာ္၏တန္ခုိးေတာ္ျဖင့္ သြား၍သက္ေသခံပါ : ထုိေနာက္ ယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္  
သြား၍သက္ေသခံပါ။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အား ေမးခြန္းတစ္ခု ေမးႏုိင္ပါသလားဟု  
ေတာင္းဆုိပါ။ ထုိေနာက္ သူတုိ႔၌ျဖစ္ပ်က္ေတြ႔ၾကံဳရေသာ အ့ံၾသဖြယ္ရာမ်ားကုိ  
ေဝငွေပးရန္ေျပာပါ။ ထုိေနာက္သူတုိ႔အား ေဝငွေပးပါ။ေယ႐ႈႏွင့္တုိး၍တုိး၍နီးကပ္စြာေလွ်ာက္လွမ္းျခင္း : ရွင္ေယာဟန္ ၁၅း၅၊  

၁၇း၃၊ ရွင္မာကု ၁၂း၂၉-၃၁၊ ၁ေပ ၂ း ၂ ၊ ၅ း၇

ဆက္သြယ္ရန္ : ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာတစ္ခုခု လုပ္ေဆာင္ပါ။   
အတူတကြဆုေတာင္းပါ။

ဆက္သြယ္ရန္ : ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာတစ္ခုခု လုပ္ေဆာင္ပါ။   
အတူတကြဆုေတာင္းပါ။

ဝိညာဥ္ေတာ္၏တန္ခုိးေတာ္၌ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္း း ရွင္ေယာဟန္ ၇း၃၈-၃၉ ၊  
၁၆း၇ ၊ ၁ေကာ ၃း၁၆ ၊ ၆း၁၉၊ ၁၂း၁၃ ။ ဧဖက္ ၅း၁၈၊ 

ရွင္ေယာဟန္ၾသဝါဒစာ(ပ)ေစာင္ ၅း၁၄-၁၅ ။ သင္သည္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိသည့္အခ်ိန္တြင္  
သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကုိလက္ခံရရွိပါသည္၊ သုိ႔ေသာ္လည္း၊ သင္သည္ စဥ္ဆက္မျပတ္  
ဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ျပည့္ေနေစရန္အမိန္႔ေတာ္ရွိသည္။ ဘုရားသခင္၏အလုိေတာ္ႏွင့္ ညီေသာ  
သင္၏မည္သည့္ေတာင္းဆုိျခင္းမ်ိဳးကုိမဆုိ ေပးရန္ သူသည္ ကတိထားေတာ္မူသည္။  
ဤအခ်က္သည္ သူ၏အလုိေတာ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထုိအရာကုိသင္စဥ္းစားမိသည့္အခ်ိန္တုိင္း  
သူ၏ဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ျဖည့္ေပးရန္ သူ႔အား ေတာင္းခံပါ၊ ထုိေနာက္ ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္  
သူ၏အလုိေတာ္အတြက္သင့္အားခြန္အားအစြမ္း သတိၱ ျဖည့္ရန္ သူ႔အားအခြင့္ေပးပါ။ 
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