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ပံု�ှပ်ိထတုပိ်ုငခ်ွင့�်ှိတယ။်



ေနာဧသညဘ်ရုားသခငအ်ားကိးု

ကယွသ်တူစ် ဦး ြဖစ်သည။် 

အြခားသအူားလံးုသညဘ်ရုား

သခငက်ိမုနုး်။



"မနာခ�ံကေချ။

တစ်ေနမ့ာှဘရုားသခငက်အံ့

�သထတိလ်န ့စ်ရာတစ်"         

ဤဆိးုညစ်ေသာ

ကမ�ာကိငုါ

ဖျကဆ်းီမည။် 

"မငး်ရဲမိ့သားစသုာ

ကယတ်ငခ်ရံလိ

မ့်မယ။်"



ဘရုားသခငသ်ညေ်နာဧအား�ကးီစာွေသာ

ေရလ�မ်းမိးု။ ေြမ�ကးီကိဖုံုးလ�မ်းလမိ့်မည်

ဟဘုရုားသခငသ်တေိပးခဲသ့ည။်



"မငး်ရဲမိ့သားစနုဲတ့ရိစ�ာနမ်ျားစာွအတကွလ်ံု

ေလာကတ်ဲသ့စ်သားေသတ� ာတစ်လံးုေဆာကပ်ါ“ 

လိုေ့နာဧကအမိန ့ေ်ပးတယ။် ဘရုားသခင် သညေ်နာ

ဧအားတကိျေသာ��န�်ကားချကမ်ျားေပးခဲသ့ည။် ေနာ

ဧအလပ်ုများ

လာသည။်



သေဘင်္ာကိဘုာေ�ကာင့လ်ပ်ု

သလဆဲိတုာကိေုနာဧ�ှငး်

ြပတဲအ့ခါလေူတကွေလာှ

ငေ်ြပာငတ်ာြဖစ်�ိငုတ်ယ။် 



ေနာဧသည ်ဆက၍် 

ေဆာကသ်ည။် 

သသူညဘ်ရုားသခင်

အေ�ကာငး်လတူ ွသမူနှား

မေထာငခ်ဲဘ့းူ။



ေနာဧသည�်ကးီမားေသာယံ�ုကညြ်ခငး်�ိှခဲသ့ည။် အရင်

တနုး်ကမိးုမရွာခဲေ့ပမဲသ့ကူဘရုားသခငက်ိယုံ�ုကညခ်ဲတ့

ယ။် မ�ကာခငေ်သတ� ာကအေထာ

ကအ်ပံေ့တတွငဖုိ်အ့ဆင်

သင့ြ်ဖစ်�ပီ။



အခတုရိစ�ာနေ်တလွာ�ပီ။ ဘရုားသခငသ်ညမ်ျိုး

စိတခ်နုစ်မျိုး၊ အြခားမျိုးစိတ�်စ်ှခကုို

ယေူဆာငလ်ာသည။်



ငကှအ်�ကးီ၊ အငယ၊် အေကာငေ်သးေသး၊ 

အရပ်�ှည�်ှညတ်ိုသ့ညသ်ေဘင်္ာသိုသ့ာွး�ကသည။်



တရိိစ�ာနေ်တတွငတ်ဲအ့ချိနမ်ာှလေူတဟွာေနာဧကိကုဲရဲ့ ့
ေအာ်ဟစ်ခဲတ့ာြဖစ်�ိငုတ်ယ။် သတူိုသ့ည် ဘရုား

သခငက်ိြုပစ်မာှးြခငး်မှမရပ်တန ့ခ်ဲပ့ါ။ 

သတူိုသ့ညသ်ေဘင်္ာထသဲို ့ ၀ ငရ်န်

မေတာငး်

ဆိခုဲပ့ါ။



ေနာကဆ်ံးုတငွတ်ရိစ�ာနမ်ျား�ငှ့င်ကှမ်ျား

အားလံးုလိကုပ်ါ

လာခဲသ့ည။် "သေဘင်္ာ

ထသဲိုလ့ာပါ" ဟဘုရုားသခင်

သညေ်နာဧအားဖိတေ်ခါ် ခဲသ့ည။်



"မငး်နဲမ့ငး်မိသားစ။ု" ေနာဧ၊ သ၏ူဇနးီ၊ 

သားသံးုေယာက�်ငှ့သ်ူ

တို၏့ဇနးီတိုသ့ညသ်ေဘင်္ာထသဲို ့
◌သ်ညတ်ခံါးကိပိုတလ်ိကုသ်ည။်



ထိုေ့နာကမိ်းုရွာလာသည။် 

မိးုသညး်ထနစ်ာွရွာသနွး်မ�သညေ်ြမ�ကးီေပါ်

တငွရ်ကေ်လးဆယပ်တလ်ံးုစိမ်ခဲသ့ည။်



�မို�များ�ငှ့ေ်ကျးရွာများ

အားေရလ�မ်းမိးုခဲသ့ည။်

မိးုရပ်ေသာအခါေတာငမ်ျား

သညေ်တာငေ်အာက၌်�ှိသည။် ေလမ�တထ်ု

တလ်ိကုေ်သာအရာတိငုး်သညေ်သဆံးုသာွးသည။်



ေရြမင့တ်ကလ်ာသည�်ငှ့အ်မ�

သေဘင်္ာသညအ်ေပါ်၌ေမျာပါလာ

သည။် ၎ငး်သညအ်တငွး်၌ေမာှ

ငမိ်ကုြ်ခငး်၊ �ကမ်းတမ်းြခငး်၊ 

ေ�ကာကစ်ရာေကာငး်ြခငး်လညး်

ြဖစ်�ိငုသ်ည။် သိုေ့သာ်သေဘင်္ာ

သညေ်နာဧအားေရလ�မ်းမိးုြခ

ငး်မကှာကယွေ်ပးခဲသ့ည။်



ငါးလ�ကာေရလ�မ်းမိးု�ပီးေနာကဘ်ု

ရားသခငသ်ညေ်ြခာကေ်သွ�ေသာေလ

ကိေုစလ�တခ်ဲသ့ည။်



တြဖညး်ြဖညး်�ငှ့ေ်သတ� ာသညေ်တာ

ငတ်နး်များေပါ်တငွြ်မင့မ်ားလာသည။် 

ေနာဧသညေ်နာကထ်ပ်ရကေ်ပါငး်ေလး

ဆယအ်တငွး်

ေရကျဆငး်သည။်



ေနာဧသညေ်သတ� ာဖွင့ထ်ားေသာြပတငး်ေပါကမ်ကှျီးတ

စ်ေကာင�်ငှ့ခ်ျိုးတစ်ေကာငက်ိလု�တလ်ိကုသ်ည။် 

ေြခာကေ်သွ�သန ့�်ှငး်ေသာေနရာ�ှာရန်

ချိုးငကှသ်ညေ်နာဧထသံို ့ြပနလ်ာခဲသ့ည။်



ေနာကတ်စ်ပတအ်�ကာတငွေ်နာဧသညထ်ပ်မံ�ကို းစားခဲ့
သည။် 

ချိုးသည၎်ငး်၏��တသ်းီ၌သံ

လငွရွ်ကသ်စ်�ငှ့ြ်ပနလ်ာ

သည။် ေနာကအ်ပတတ်ငွ်

ချိုးသညြ်ပနမ်လာေသာေ�ကာင့်

ေြမ�ကးီသညေ်ြခာကေ်သွ�ေန

သညက်ိေုနာဧသသိည။်



ဘရုားသခငသ်ညေ်နာဧအားသေဘင်္ာမထှကွခ်ာွရနအ်ချိန်

ကိေုြပာခဲသ့ည။် ေနာဧ�ငှ့သ်၏ူမိသားစု

သညတ်ရိိစ�ာနမ်ျားကို

လ�င့ပ်စ်ခဲ�့ကသည။်



ေနာဧခစံားခဲရ့ပံကုိအုလနွေ်ကျးဇူးတငရ်မည။်



သသူညယ်ဇ်ပလ� ငတ်စ်ခကုိတုညေ်ဆာက�်ပီးေရလ�မ်း

မိးုေဘးမသှ�ူငှ့သ်၏ူ

မိသားစကုိကုယတ်ငခ်ဲ့
ေသာဘရုားသခငအ်ား

ကိးုကယွခ်ဲသ့ည။်



ဘရုားသခငသ်ည်

ေနာဧအားအံ�့သဖွယ်

ကတတိစ်ခေုပးခဲသ့ည။် 

သသူညလ်သူားတို၏့အြပစ်

ကိဆုံးုြဖတရ်နေ်ရလ�မ်း

မိးုြခငး်ကိမုညသ်ည့်

အခါမ�ေစလ�တလ်မိ့်

မညမ်ဟတုေ်ပ။ 



ဘရုားသခငသ်ည်

သ၏ူကတေိတာ်ကို

အလနွသ်တေိပးခဲသ့ည။်

◌၏်လက�ဏာြဖစ်သည။်



ေနာဧ�ငှ့သ်၏ူမိသားစသုညေ်ရလ�မ်းမိးု�ပီးေနာကအ်စအ

ဦး အသစ်များကိေုတွ� �ှိခဲသ့ည။် အချိနတ်နလ်�င်

သ၏ူသားစဉ်ေြမးဆကတ်ိုသ့ညေ်ြမ�ကးီတြပ

ငလ်ံးုကိြုပနလ်ည�်ှငသ်နေ်စခဲသ့ည။် 

ကမ�ာေပါ် �ှိလမူျိုး

အားလံးု

သညေ်နာဧ�ငှ့သ်ူ

၏ကေလးများမလှာသည။်



ေနာဧ�ငှ့ေ်ရလ�မ်းမိးုေဘး

ဘရုားသခင့�် �တ်�မက်စကားေတာ်မသှမ�ာကျမ်းစာပံြုပင၊်

တွငေ်တွ�ရသည်

ကမ�ာ ဦး ၆-၁၀

"မငး်စကားေတွရဲ ့ ၀ ငေ်ပါက်ကအလငး်ေပးတယ်။" 
ဆာလံ ၁၁၉:၁၃၀



�ပီးပါ�ပီ



ဒသီမ�ာကျမး်စာပံြုပငက်ငါတိုက့ိဖုနဆ်ငး်ေတာ်မေူသာဘရုား�ငှ့သ်ငသ်ူက့ိသုိ

ေစချငေ်သာက��်ပ်ုတို၏့အံ�့သဖွယဘ်ရုားသခငအ်ေ�ကာငး်ေြပာြပသည။်

ဘရုားသခငက်ငါတိုက့ိအုြပစလ်ိုေ့ခါ်တဲမ့ေကာငး်တဲအ့ရာေတလွပ်ုခဲတ့ယဆ်ို

တာဘရုားသခငသ်တိယ။် အြပစအ်တကွြ်ပစဒ်ဏသ်ညေ်သြခငး်ြဖစသ်ည၊် 

သိုေ့သာ်ဘရုားသခငသ်ညသ်င့အ်ားအလနွခ်ျစေ်တာ်မေူသာေ�ကာင့သ်၏ူတစ ်

ဦး တညး်ေသာသားေတာ်ေယ��ကိလုကဝ်ါးကပ်တိငုမ်ာှအေသခေံစ။ 

သင၏်အြပစမ်ျားအတကွအ်ြပစမြ်ပနသ်ာွးခဲသ့ည။် 

မငး်ေယ��ကိယုံ�ုကည�်ပီးမငး်ရဲအ့ြပစေ်တကွိခုငွ့လ်�တဖုိ်သ့ူက့ိေုတာငး်ရငသ်ကူ

လပ်ုလမိ့မ်ယ။် 

သသူညယ်ခ ုလာ၍ သငတ်ို၌့ ေန၍ 

သငတ်ိုသ့ညသ်�ူငှ့အ်တအူစဉ်အ�မေဲနရလမိ့မ်ည။်



ဤအရာသညအ်မနှတ်ရားြဖစသ်ညဟ်သုငယ်ံ�ုကညပ်ါကဘရုားသခငအ်ား

ေြပာပါ။ ချစလ်စှာွေသာေယ��၊ 

မငး်ဟာဘရုားသခငြ်ဖစတ်ယဆ်ိတုာငါယံ�ုကညတ်ယ၊် 

ငါအ့ြပစေ်တအွတကွအ်ေသခဖုိံလ့ြူဖစလ်ာ�ပီးအခမုငး်ြပန�်ငှလ်ာခဲတ့ယ။် 

ေကျးဇူးြပု၍ က��်ပ်ု၏အသကတ်ာထသဲို ့ ၀ 

ငလ်ာ�ပီးက��်ပ်ု၏အြပစမ်ျားကိခုငွ့လ်�တပ်ါ၊ 

က��်ပ်ုသည်�်ငှ့အ်တထူာဝရ�ှိေနပါေစ။ 

မငး်ကိနုာခဖုိံက့ညူေီပး�ပီးမငး်ရဲက့ေလးအြဖစန်ဲေ့နဖုိက့ညူေီပးပါ။ အာမင။်

ကျမး်စာဖတ�်ပီးဘရုားသခငန်ဲေ့နတ့ိငုး်စကားေြပာပါ။ ေယာဟန ်၃:၁၆
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