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ေထꩻေလꩻွ လတိ ်ခငွꩻ် အဝႏ်ဒျာꩻသွူ  ။



�ိအုာနဝ် လိꩻုယမ်ုႏအမ်အာကွို  

ဒျာ ေဗွဘရုာ တစ်ြဖာသွူ  ။ 

လိလုငဖုံ်နဝ်ꩻ ေဆာမဲ ့နာခ ံ

တဝ်ꩻေေဗွဘရုာ

သွူ ။



နေီဗွꩻဘရုာꩻ ေဒါေ့လꩻွ �ိ ုအာꩻ

ေခအွယီာႏကဲငုထ်ိ ုအကျငက်ဲငု ်

ကမ�ာꩻယိꩻု ။ အအီံုဟဝ်ဗာꩻ 

သတီမွိုး ပိꩻု 

တမိသာႏစ ု

လွု မ်သွူ  ။



ေဗွဘရုာ ေဗသတေိလ�ွိအုာꩻ

ထတီနꩻ်မဟာꩻအလီဉွ်တငဲꩻ် 

အလမ်ွေလꩻွ ကမ�ာသွူ  ၊



ထဉွ်ေလ ွ�ိအုာ သမိိသာႏစတုမ်ွꩻ တရိိစ�ာန ်

အတကွတ်ာ ◌ꩻ ယကံာမာေလေွသာွꩻ သင�်ဖီꩻ 

တနတ်န ်ေနာႏ ။ ေဗွဘရုာနဝ်ေဒါဟ့ွု န ်

တကိျ �ိအုာသွူ  ။ �ိအုာထာမာသျူတ ်

စဉွ်သွူ  ။



�ိအုာ ေဒါန့ယ ်ကပ်ွပွိုႏ

တမဲငုꩻ် ေဝမွာဗာ�ဖီနဝ်ꩻ 

လိဖုံု အဝ် 

မဲဉ် င သွူ  ။ 

�ိအုာꩻ အဝ်မာထငဲႏ်ဒျာသွူ  ။ 

ေဝꩻွ �ခငဲး်နယယ်ငႏ် လို

ေဗွဘရုာꩻအ ေ�ကာင် သွူ  ။ 

အြဖာမဲငုမဲ်ငုန်ာတဝ်းသွူ  ၊ 



�ိအုာနဝ် သစ�ာ အဝ် ေမꩻွသွူ  ၊ ကမ်ႏငါလဲ ့ေတလာ ့ဖုိ 

တဝ်ႏလဲ ့ေဝ ွယွု မ်ႏဒျာေဗွဘရုာသွူ  ။ 

ညတဝ်ꩻ အခနိ် ် ် ် ် ် ် ်�ဖီနဝ်ꩻ အဒီငေ်လ ွ 

စရိပ် အတာ အဝ်ခါထွူ  

လဉဲ်ႏသွူ  



ယိခုါနဝ် တရိိစ�ာနဖုံ်လဉွ်လဉဲ်းသွူ  ။ နေီဗွထွူ  ေလꩻွ 

အမျို ၇ မျို ယဟန ်အလငန်မီျို သွူ  ။



ဝါႏ ေအပ တမ်ွꩻ အတနꩻ် ။ တရိိစ�ာန ်ေဒါွင ်တမ်ွꩻ အဆာွꩻ 

နဝ်အွဉ်ေလ ွ�ဖီေလာငႏ်သွူ  ◌ႏ



�ိအုာ ဒငေ်လ ွတရိိစ�ာနဖုံ် နဝ် လိဖုံု ကဲရဲ့ ့
အမ်သွု မ်ေလေွဝသွွူ  ။ ေဝꩻွသႏီ နဝ်ꩻ 

ပဲစ်ႏမာလွို ဆန ်ေေဗွꩻဘရုာꩻနဝ်ꩻ အွဉ်ထွူ  

တဝ်ႏသွူ  ။ ေဝသွႏီနဝ်ꩻထငတ်ဝ်ႏ�ဖီ 

သွူ  ။



အဆငဲꩻ်သတွန်ဝ်ꩻ 

ဝါႏတမ်ွꩻ 

တရိိစ�ာနက်ာꩻကအဝ်နဝ်ꩻထငေ်လွ

�ဖီ သွူ  ။ ေဗွဘရုာꩻဟဲေ့လ ွ

“�ိအုာꩻထငေ်လ ွ◌ꩻကနႏ် �ဖီေလာငꩻ်သွူ >”

နဝ်ထွူ  ေဗွဘရုာꩻ အွဉ်ထွနိ ်စဉွ်ထာခါ သွူ



နဝ်ထွူ  ကမ်းေလာလ့ွု ဉ်သွူ  ။

မဟာထကီနႏ်တနန်ဝ်ꩻ ဗိမ်ꩻ ေလ ွစွု မ်ꩻ

ကမ�ာ ◌ႏ မွူ ႏေခ ့မွူ ႏေလꩻ မွူ  န ီလစ်ဆꩻီသွူ  ◌ႏ



ထလီမ်ွꩻေလစွဉွ် 

ဝါငꩻ်ဖုံဒံဖုံုသွူ  ◌ႏ ကမ်းထွို နင်ဝ်ႏ 

နဝ်ꩻ ေကာငꩻ်ငါလဲ ့အဝ် လို ့ ထခီꩻလ သွူ ။ 

တေရꩻ ဗာꩻ တလသီာႏ ကားကအဝ်ꩻ နဝ်ꩻ သလီို ့ သွူ  ။ 



ထထီွို နထ်ငလ်ဉွ်ꩻ 

နဝ်ꩻ�ဖီထငအ်ဝ်စဉွ်ထခီိသုွူ  ။ 

အကိနုဝ် ထာေခ ့ေ�ာွငꩻ် 

ပေူညာင့ေ်�ာွငꩻ်သွူ  ။ ငမ်ꩻခရာ 

ဟဝ် ေ�ာွငꩻ် သွူ  ။ ကွဲ�ေတာွꩻ 

�ဖီꩻနဝ်ꩻ ကာကယွေ်ဖꩻ

�ိအူာထတီန ်သွူ ။



ထထီွို န ်တနထ်ွူ  ငတလ်ာနဝ်ꩻ ေဗွဘရုာꩻ 

အွဉ်စလွဉွ် ထလလီျာꩻ သွူ  ၊ �ဖီနဝ်ꩻ ထငအ်ဝ် 

ရွရွယငႏ် �ဖီ ေလာငႏ်သွူ  ။ �ိအုာနဝ် 

သကထ်ကီလငတ်ငဲꩻ် အံု 

ကထေီလာငႏ် 

ယငႏ်ယငႏ် 

မွူ းနလီစ်ဆလီွု မ်သွူ  ။ 



ေကျာကအ်ာတမ်ွဝါႏဗွာꩻနဝ်ꩻ �ိအုာ အွဉ်�ကေလ ွ �ဖီ 

ြပတငေ်ပါကဖ့ဲ်သွူ  ။ ဝါႏဗွꩻနဝ်ေမာတ့ဝ်ႏေ�ကာငꩻ် စင ်

သငဲြ်ခစ်  ခလမ်ႏတငဲႏ် သငေ်ထယ့ငႏ် �ိအုာꩻ သွူ  ။ 



ဆဲငုထ်ငဲꩻ်တပတန်ဝ်ꩻ �ိအုာ ကျိုꩻစာꩻယငႏ် တလငဲꩻ်သွူ ။ 

ဝါႏဗွာ ပသူငဲပ်ါတမ်ွꩻ 

သလံငွꩻ်လာႏတငဲꩻ် 

သငဲꩻ်လွု ဉ် ချာ ယငႏ်သွူ  ။ 

ယငႏ်ဆဲငုတ်ပတတ်ငဲꩻ် �ိအုာနဝ်ꩻ 

ေသချာ ယငႏ် ကမ�ာႏနဝ်ꩻ 

ကပ်ွသငဲင်ါတငဲꩻ်  ဝါႏဗွာꩻသငဲꩻ်လဉွ်တဝ်ꩻ နဝ်သွူ  ။



နေီဗွဘရုာꩻေဒါꩻေလꩻွ �ိ ုအာꩻ ယိနုဝ်ꩻ 

အဝ်ꩻလိထုနလ်ငဲႏ်ြ◌ဖီသွူ  ။ �ိအုာတမ်ွꩻ 

ေဝွ မိသာꩻစနုဝ်ꩻ 

ထနသ်ွို သွို  

ယငႏ်

တမ်ွꩻတရိိစ�ာနဖုံ် 

သွူ ။



�ိအုာအေီကျဇူတင ်

ေလꩻွ တတာွꩻမဲ◌ငုꩻ် ။ 

ေဝွ နဝ်ꩻ မာ ေလꩻွ ◌ꩻ

ပလု� င ်တစ်ဗာꩻတငဲꩻ်

ကိကုယွꩻ် ေလꩻွ ကာကယင်ါ 

ေဝ ွတမ်ွꩻ ေဝွ

မိသာꩻစ ုကာေမာꩻ့ငါ

ထတီနခ်နိꩻ်နဝ်ꩻသွူ  ။



နႏီေဗွဘရုာနဝ် ေလꩻွ 

�ိအုာ သတဆိနသ်ွူ  ။ 

ေဝ ွေဗွꩻနဝ်ꩻ 

အတီရာစီရငေ်ဖꩻ လိသုႏီ 

အပဲစ်ႏဖုံ ယိ ုအတာꩻ နဝ်ꩻ 

အွဉ်�ကလငတ်ဝ်ꩻ ထတီန ်

လာႏလာႏ သွူ  ။ ေဝ ွဗွꩻ

ကတ ိအတာꩻ အွဉ်ꩻနယꩻ် 

ေလꩻွ သတေိဖꩻ အချကသ်ွူ ။



�ိအုာတမ်ွꩻ ေဝ ွမိသာႏစ ု

နဝ်ꩻ ထတီနꩻ်ထွူ  တငဲꩻ်ေမာ ့ေလꩻွ 

ယငႏ် ထာတသာသာ သွူ  ။ 

အခနိထ်ွို နလ်တငဲꩻ် ေဝွ

ပိလုꩻီလငဖုံ် နဝ်ꩻ

အဝ်လဉဲ်ꩻ 

တဟမ်ꩻ လမ်ွꩻသွူ  ။



�ိအုာ တမ်ွꩻ ေဝွ

---ပိꩻုလနီဝ်ꩻ ထာွꩻလဉွ်ꩻယငႏ် 

ကမ�ာႏေအလာငꩻ် 

ခမ်ႏဖုံ သွူ  ။ 



�ိအုာတမ်ွꩻ မဟာꩻ ထတီနꩻ်

အဝ်ႏ သမ�ာလိတ်ကျမ်ꩻ လွဉ်ꩻ ဇာတ်ေြခာငꩻ်တပဒု ်ယိုနဝ်ꩻ

ထေီမာွေ့လွꩻ

ကမ�ာ ဉးီ ၆-၁၀

“အ ေရာငက် �တု် ကပတ်ေတာ် တခါꩻငာွꩻ ကိသုွူ ။”
ဆာလံ ၁၉၉-၁၃၀



အသတွ်



လတိက်ျမꩻ်ဇာတေ်ြခာငꩻ်ယိနုဝꩻ် ေဒါ ့�ခငဲး်နယေ်ဖနနီာꩻသးီ ကာဖနဆ်ငခ်ါဒါႏ 

နနီာꩻသႏီ တမွꩻ် ေဝ◌◌ွႏေဗ◌◌ွꩻ ကမအဲွဉ်ႏေသ ငါ နနီာꩻသးီ အြံဖာ ထွို ကင်ါ နေီဗ◌ ွ

ဘရုာꩻ အေကျာငꩻ် ခရာသွူ  ။

နကီမာꩻခါဒါႏ အပဲစႏ်ကဟဲဒ့ါꩻထာꩻတဟဝတ်ဝႏ် မျို နဝꩻ် နေီဗ◌◌ွႏဘရုာ 

အဝႏ်ေသဒျာသွူ  ။ အပဲစႏ်ယိအုတာႏ အပဲစႏ်ဒဏန်ဝꩻ် ထာꩻသတီရာသွူ   

ကွဲ�ေတ◌◌ွာ◌ꩻ ကပ်ွရကင်ါ နနီာꩻတငဲꩻ် ယက့ꩻခေံဖႏနနီꩻ အပဲစႏ်တမွꩻ် 

ခစံဉွ်သကက်ငႏ်ထနွေ်လာငႏ်အတာꩻ နေီဗ◌အွွဉ်က◌ွျ◌ꩻလင ် 

ေဗ◌◌ွꩻေဝ◌◌ွꩻတြဖာꩻဒျာꩻပိခုိꩻု ေယသျူ သွူ  ။ နဝထ်ွူ  ခါ ေဗ◌◌ွꩻေယသျူ 

အသကမ်နွ ်လဉွ်ချာယငး်တလငဲꩻ်တငဲꩻ် က◌ွျ ထငꩻ်ေလ◌◌ွꩻယငႏ် ခမႏ်နဗိ�ာနသ်ွူ  ။ 

နနီာꩻသꩻီမဉဲ်ယွု မႏ်ဒါႏ ခါ ေဗ◌◌ွꩻေယသျူ တငဲꩻ် ယကံာꩻစခွငွꩻ်ေဖႏသွူ  ။ 

ေဝ◌ေွဗ◌◌ွႏအကီ◌ွျ◌ꩻလငꩻ်�ွို �အံု ေသ◌◌ွာ◌ ့နနီာꩻ ကိ ုယိခုါထွူ  တငဲꩻ် 

နနီာꩻသကအ်မီနွင်ꩻီေလꩻွဗာႏတမွႏ်ေဝ◌◌ွꩻေဗ◌ ွထာဝရ သွူ ။



နနီာꩻမဉဲ်ယွု မး် ယိနုဝꩻ်အမဉ်ႏတရာတငဲꩻ်ေဒါေ့လ◌◌ွꩻသာွꩻ့ 

နေီဗွႏဘရုာ�ဲငုႏ်ယိသုွူ   �သ စဝး်ေဗ◌ေွယသျူ ေခ◌သွဉွ်ႏ ယွု မး်နေီဗ◌နွဝ ်

ကပ်ွ ပွိုးေခ◌သွဉွ်ႏ အပဲစႏ်အတာႏ ထာွꩻလဉွ်လိေုတ◌◌ွာ◌ ့

စဉွ်ေဖသကထ်ွူ တငဲႏ်ခါꩻ ယိခုါနဝꩻ်  နေီဗ◌◌ွꩻမနွဗ်န ်ချာယငး်တလငဲႏ်သွူ  

။�ွို �လဉွ်ေသ◌◌ွာ◌ေ့ခ◌သွဉွ်ႏ ဘဝကိတုငဲꩻ်  စခွငွါꩻေဖႏေသ◌◌ွာ◌ ့ေခ◌သွဉွ် 

အပဲစး် ဖုံ�သ ကပ်ွနတမ်ꩻ ယိ ုခါနဝ ်ေခ◌သွဉွ် ယကံလေန◌◌ွာင ်

ဘဝတသာꩻထွူ  တငဲ ်တွို  တနခီါꩻယကံာေလ�ာွင ်ထာဝရ တမွန်ေီဗ◌သွွူ  

�သ။ ယကံာလကွန်ာ န ီေဗ◌တွမွꩻ် ယကံာမနွဗ်နေ်ဖ နေီဗ◌◌ွႏဗိွုန�်ဲငု ်နေီဗ◌◌ွႏ 

လိ ုေပတပည် ့အတာꩻတငဲꩻ် ကညူေီဖေသ◌◌ွာ◌ ့ေခ◌သွဉွ်း�သ။ အာမဉိ်

ဖတလ်တိက်ျမꩻ်ေတ◌◌ွာ◌ ့ေဒါဟ့ွု နန်ေီဗ◌ဘွရုာ စွု မႏ်နနီꩻီသွူ  ။ စဉွ် ၃:၁၆


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27

