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ေထꩻေလꩻွ လတိ ်ခငွꩻ် အဝႏ်ဒျာꩻသွူ  ။



ေယသျူ မာႏေလꩻွ ထာထႏူြခာဖုံသွူ  ။ ထာထြူခာꩻဖုံနဝ်ꩻ 

အွဉ်နယေ်လꩻွ  ေဗွႏေယသျူ နဝ်ꩻ ထာွꩻဘရုာꩻပိ ုအမဲဉ်ꩻ 

သွူ  ။



ပထမသတွ ်ထာထွူ  ြခာနဝ်ꩻ ထာွꩻေလꩻွ 

မဂ်လာꩻပွဲꩻကိသုွူ  ။ ြပသာနာနဝ် ေပါ်လဉွ်သွူ  ။ 

နဝ်ꩻကိ ုနဝ်ꩻ လိ ုတွို န ်◌ꩻအတာꩻ ဝဲငု ်နဝ်ꩻ လွု မ်ႏတဝ်ႏသွူ  ။



ေယသျူ မွိုႏ မယရီ်နဝ်ꩻ ေလာဝ်ႏဟွူ နꩻ်ေဝꩻွ ြပသာနာꩻ အ 

ေ�ကာငꩻ်တငဲꩻ် ေဒါꩻေလꩻွ ထာꩻမာသာႏဖုံမာꩻေသာွꩻ 

ေယသျူ ကထဉွ်သ ီအတွို န ် နဝ်သွူ  ။



ေယသျူ ေဒါ ့ဖိွုန ်◌ꩻ ဖုံ နဝ်ꩻ 

ေသာွေ့ဗွꩻေလꩻွေသာွꩻထေီနာꩻသွူ  ။ ေဝꩻွသႏီ 

ရီꩻချာꩻ ထနီꩻဲတငဲꩻ် ေယ သျူ ေဒါေ့လꩻွ ေမႏွ 

ကမဲဉ် လနဝ်ꩻ ထ ီသွူ  ။



ေယသျူ ေဒါ ့ထာꩻမာꩻသာႏတြဖာꩻ ထွူ  ေသာွꩻ ဖိွုနꩻ်

အတနꩻ်သတွ ်တြဖံု တငဲꩻ် 

ထဉွ်လိ ုပွဲကိ ုအွꩻစံ စဉွ်သွူ  ။ 

ထ ီယိခုါနဝ်ꩻ ထာွꩻလဉဲ်ꩻ 

ဝဲငုꩻ် ၊ဝဲငုꩻ်အွꩻီဝဲငုꩻ် 

အဟဝ်ႏသတွ ်

နဝ်သွူ  ။ 



ထာꩻမာꩻသာꩻ နဝ်ꩻဟွု နဆ်နသ်ွူ  ၊ 

ေယသျူ ေြပာငꩻ်ေလ ွထꩻီယိခုါ 

နဝ် ထာွ လဉဲ်ႏ ဝဲငုꩻ်သွူ  ။

ဘရုာꩻတဆႏူလွု မ်ꩻ 

မာေ�ာွငေ်နႏယိသုွူ  ။



ေဗ◌◌ွꩻေယသျူ နဝ်ꩻ မာꩻေလꩻွ ထငဲႏ်ယငႏ် ထာꩻထြူခာ 

အလငသ်ွူ  ။ မွူ ႏဟာꩻလငꩻ် တဟာꩻနဝ် ေဝႏွတမ်ွႏ ေဝႏွ 

လိဖုံုႏ ေလ ွလယꩻ် ပီတာ လမ်ꩻကိသုွူ  ။

ပီတာ ဖီ နဝ်ꩻ အလျာꩻထငတ်ငဲꩻ် 

ဆာတနေ်မႏွ ထာꩻသွူ  ။



ေဗွꩻေယသျူ နဝ်ꩻ ဟွု မ်ꩻေလꩻွ ကဆာတနꩻ်ဒါꩻ လိမုꩻူ စွူ  

သွူ  ။ ယငႏ် တဆင ်တငဲꩻ် ေတ ဝꩻွမႏူ အံုꩻဟဝ်ႏ 

ချာꩻယငႏ်သွူ  ။ ေဝꩻွမနူဝ်ꩻ အ ီခထံငꩻ် ေယသျူ တမ်ွꩻ 

ထာꩻမာꩻသာꩻတငဲꩻ် 

ထွို နလ်ဉွ်ဒါ စဉွ် 

သွူ ၊၊



နဝ်ဟာꩻနဝ်ꩻတဝါငꩻ်လွု မ်ႏ အံုစꩻုေလꩻွ ဝငꩻ် ထာခါငာွꩻထျ 

ဖုံသွူ  ။ လိဆုာ မဲေ့ခသ့ာႏ 

နာႏအွို န ်သာႏ တအာꩻသာႏ 

လို အာေဆသ့ာႏ 

လဉွ်သွူ  ။ လိကုအံု ငဒီါꩻ 

တကဲငုꩻ် ဖုံလဲ ့လဉွ်ေထ ့

ေဗွေယသျူ သွူ  ။ 

ေဝꩻွအ ီကညူ ီ

လိုေ့�ာွငꩻ်နေီဟာငႏ်?



ဘရုာꩻပိ ုေယသျူနဝ် ◌ႏ ကညူ ီေ�ာွငႏ်ဒျာꩻသွူ ။

ေယသျူနဝ်ꩻ ကညူဒီျာသွူ  ။ ကလဉွ်ေထ ့ သာႏဖုံနဝ် 

ဟဝ်လို ့ စဉွ်သွူ  ။ ေဝꩻွသးီ တသကလ်ွု မ်ꩻေလꩻွ ဗာꩻတမ်ွꩻ

ခမ်ွႏေထာကသ်ာႏလဲ ့ယိခုါနဝ်ꩻ ေလဒွါ ဖငႏ်ဒါ 

လဉဲ်ꩻသွူ ၊၊



လိ ု◌ꩻလင ်၊ လိꩻုတတွတ်ꩻကဲငုꩻ် 

လဲ ့လဉွ်သွူ  ။



ေဝႏွသးီနဝ်ꩻ ေယသျူ 

ထွို နက်ငူ ီတငဲꩻ် 

ဟဝ် ေ�ကာငး် 

လိုစ့ဉွ်သွူ ။ 



တꩻကဲငုꩻ်ကꩻ ဗိွု� ငါꩻ လိꩻုမတူမ်ွꩻလိꩻုခိ ု နဝ်ꩻ  အံု 

ထွိူ နေ်လꩻွေယသျူ ခငါꩻ သွူ  ။ေဝေဒါေ့လꩻွ တꩻကဲငုꩻ် 

ယကံထနသ်ွူ  ၊ 

တကဲငုꩻ်နဝ်ꩻ နာခ ံ

တငဲꩻ် ကာငမ်ႏေတာွꩻ 

တ ေပျာ်သငွꩻ်တဝ်ꩻ 

လို ဖုံလဲ ့

အံေုပျာ်သငွႏ်ချာ 

ယငႏ်သွူ  ။ 



လိꩻု အာ ခချာ နဝ်ꩻ လိꩻုဝငလ်စ်ꩻ သ ွတစ်ြဖာ အွဉ် လဉွ် 

ေယသျူ ထျ အတာꩻ နဝ်ꩻ က ူည ီေဖသွူ ၊ ကွဲ�ေတာွꩻေဝꩻွသးီ 

နဝ်ꩻ ေလꩻွေထ ့လတဝ်ႏသွူ  ။ ေဝꩻွသႏီ မာꩻဗာꩻေနႏ မဲငုꩻ်? 



ဟဲေ့လꩻွ လိꩻုဆာ လမ်ႏေလာငႏ် တငဲꩻ် 

သစ�ာꩻအဝ်ꩻငါꩻ အသဝွငꩻ်လစ် 

နဝ်ꩻ ေအွာငꩻ်ပသ ီဗွာꩻ တငဲး်

အွဉ်ꩻလင ်အသ ွ

သွူ ။



ယိခုါနဝ်ꩻ အဝ်ေဗာꩻ့လဉဲ်ꩻ 

ေယသျူ သွူ  ။



ေယသျူ နဝ်ႏ ေသꩻေလꩻွ

ေဝꩻွသႏီ သꩻွဝငလ်စ် 

သစ�ာ အဝ်ꩻ ငါꩻ 

နဝ်ꩻသွူ  ။ ေဝꩻွေဗွ

ေဒါလ့ထာဆာသာႏခိ ု

နဝ်ꩻ နာအပဲစ်းနဝ် 

စခွငွ ်လို လဉဲ်းသွူ ။



ထွိူ နေ်တာွꩻလꩻွ

ေဗွဟငဲႏ်။ ပါခိ ုြဖာꩻနဝ်ꩻ 

ထွို န ်တငဲꩻ် အံဟုဝ်ꩻ 

အာတလာလဉဲ်ႏသွူ  ။

ေဗွ ေယသျူ နဝ်ꩻ 

ကေုဖလဉဲ်ꩻ 

ေဝꩻွသွူ  ။



တညꩻတဝ်ꩻ တဆငꩻ် ေယသျူ နဝ်ꩻ တမ်ွꩻ အတပည် ့

ဖုံ နဝ်ꩻ အဝ်ꩻ �ဖီေလာငႏ်သွူ  ။ 

ငမ်းခရာꩻ တလသီန ်နဝ်ꩻ 

မာေလစွဉွ် ◌ꩻ ပငလ်ယက်ိသုွူ  ။ 

ေယသျူနဝ် မဲဗိ့ငႏ်အွ ီ

◌ꩻေလ ွသွူ  ။



ကာꩻသꩻဝသာႏ တပည် ့ဖုံ နဝ်ꩻ 

ဟဲ ့ထွို နေ်လꩻွ ေဝေွဗွႏသွူ  ။ 

ေဒါေ့ဒါ ့ငွို ႏငွို ႏ တငဲႏ်  န ီေဗွ 

ကယꩻ်ေသာွꩻ န ီ ၊ နꩻီသလီဉဲ်ꩻ 

ေဒါ ့ေနႏ နဝ်သွူ  ။ 



နေီဗွꩻနဝ်ꩻ ေဒါေ့လ ွထလီဉဲ်ꩻ ဖုံ ယကံစွူ  ေသာွꩻ နဝ်သွူ  ။ 

ပငလ်ယန်ဝ်ႏ စွူ သွူ ꩻတလငဲꩻ် ချင ်သွူ  ။  

တပည် ့ဖုံ နဝ်ꩻ  ေဝနွဝ် လိ ု�ဲငုး် 

မဲငုꩻ် န ဲေဒါေ့လ ွ◌ꩻ ေနႏ

နဝ်သွူ  ။ ပငလ်ယတ်မ်ွꩻ 

တလတီငဲꩻ် နာꩻခေံလꩻွ 

ေဝေွဗွႏသွူ  ။



ေဝꩻွသးီနဝ်ႏ ယွူ မ်ႏေလႏွ ေဝနွဝ် ကပ်ွပွိုႏ ဘရုာꩻပိ ုတငဲꩻ်

ေဝထွြူခာချက ်ဖုံ နဝ်ꩻ အွဉ်နယေ်လေွဝꩻွ ဘနုတ်နꩻ်ခိ ုသွူ  ။ 

ေဝꩻွ တပည် ့ဖုံ နဝ်ꩻ ေသတဝ်ႏ 

ေနေနသွူ ။ ကွဲ�ေတာွꩻ 

ေယသျူ နဝ်ꩻ လိအူာꩻ 

အခါꩻ ဗွုန ်�ဲငုး် ကာကိ ု

ကယွဘ်ရုာꩻတပါ မာေလꩻွ 

ထာꩻ ယငိႏ် ဆနဆ်န ်သွူ  ။ 



ထႏူြခာင ်ေဗွေယသျူ ◌ꩻ

အဝ်ႏ သမ�ာလိတ်ကျမ်ꩻ လွဉ်ꩻ ဇာတ်ေြခာငꩻ်တပဒု ်ယိုနဝ်ꩻ

ထေီမာွေ့လွꩻ

မက်ေသာ ၈-၉ ၊ မတ် ၁-၂ ၊ မတ် ၄။ 

လုတ် ၄ ၊ လုတ် ၈ ◌ꩻ စဉွ် ၂

“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
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