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ငါတိုက့ိ ုဇာသ ူဖနဆ်ငး်ခဲဟ့ာလဲ. သမ�ာကျမ်းစာက လူသားမျိုး�ယွ ်

စတငဟ်ာကိ ုေြပာြပေနေရ ဖဝရားသခရငက် အာဒဆံိေုရ ပထမဆံးု လူကိ ု

ဖနတ်းီလိုကရ်န ်ေြမကရီး အမ�နေ်တနဲ ့  အာဒကံိ ုဖနဆ်ငး်လိုကေ်ရ 

ေနာကပီ်း ေနးသကူိ ုအသကသ်ငွး်ေပးလိုကေ်ရ

ေနးသ ူဟာ လှပတက ်

ဥ�ုိငထ်မဲာှ ေနေရ 



ဖဝရားသခငက် အာဒဆံိေုရ သဆူိ ုမဖနဆ်ငး်ခရင ်လှပတက ်ဥ�ုိငက်ိ ု

အဝရင ်ဖနဆ်ငး်ေရ ေတာငေ်တ, ြမကခ်ငး်ေတ, မွီးက�ုိငတ်က ်ပနး်ေတ,

သိကုပ်ငေ်တ, ငကှေ်တ, တစီစီ ေအာ်တက ်ပျားေတ, ရီ ေဆာတ့က ်

လငး်ပိငုေ်တ, ေချာကျိကျိ ခ�ုေတ ကိ ုတစ်ခခုျငး်စီ ဖနတ်းီေရ 

အားလံုးကိ ုဖနတ်းီေရ



အစတနုး်က ဖရားသခငက် ဘာမ ှ

မဖနဆ်ငး်ခငက် သ ူတေယာကပဲ် ဟိေရ 

တခရား လ,ူ ေနရာ ဇာမ ှမဟိဘးူ 

အလငး် အေမာှငလ်ဲ 

မဟိ အြမင့ ်အနမိ့်လဲ 

မဟိ မေနက့လဲ မဟိ 

မနကခ်ါ သဘကခ်ါ လဲ မဟိ 

ဇာသမူ ှမဟိ ဖရားသခငပဲ် ဟိေရ 

ေနာကမ် ှသကူ ဖနဆ်ငး်လိုကေ်ရ 



အရငဆ်ံးု ဖရားသခငက် ကမ�ာ�ကးီနဲ ့ 

ေကာငး်ကငက်ိ ုဖနတ်းီေရ 



ဇာလဲ မ�ှိတက ်ဟာလာဟငး်လငး်ြပင ်

ကမ�ာေြမ�ကးီေပါ ့ေနရာတကာ

အေမာှင ်လ�မ်းနေီရ

ယငး်မာှ ဖရားက 

ေြပာေရ 

အလငး်ေရာင ်

ထကွလ်ာပဇီ



အလငး်ေရာင ်ထကွလ်ာေက ဖရား သခငက် အလငး်ကိ ုေနလ့ို ့ အေမာှငက်ိ ု

ညလို ့ သကမ်တှလ်ိုကေ်ရ ယငး်မာှ ညနက ်မနက ်ပထမဆံးု

ေပါ်ေပါကလ်ာေရ 



ဒတုယိေနမ့ာှ ဖရားသခငက် ပငလ်ယ,် ြမစ်, ကနေ်တက ရီကို

ယလူာ�ပီးေက ေကာငး်ကငေ်အာကမ်ာှ ထားေရ တတယိေနမ့ာှ 

ဖရားသခငက် က��ာရကိ ုဖနတ်းီေရ 



ဖရားသခငက် ယငး်ပိငု ်ပနး်ေတ, ြမကေ်တ, ခ�ုံပတုေ်တ, သိကုပ်ငေ်တ 

ေပါ်လာလို ့ အမိနိေ့ပးေရ အေနေက ေပါ်လာေရ 

ေနန့ဲ ့ ည ြဖစ်လာတာလဲ 

သံးုရကေ်ြမာကရ်



ယငး်ပိငု ်ဖရားသခငက် ေနေတ, လေတ, �ကယေ်တ 

အမရားကးီ (မေရတကွ�်ိငုေ်အာင)်ဖနဆ်ငး်ေရ 

ေနန့ဲ ့ ညနဲ ့ ကလဲ ေလးေရာက ်ေြမာကရ်



ပငလ်ယ ်သတတ်ဝါနက ်ငါးေတ 

ငကှေ်တကိလုဲ ဖရားသခငက် ေနာကပိ်ငုး် 

ဖနတ်းီဖုိ ့ ဟိေရ ငါးရကေ်ြမာကေ်နမ့ာှ 

ဖရားသခငက် ဓားဟေရ ��တသ်းီငါးဂီးနက ်

ငါးေသးေသးေလးေတ, ခေရတန ်ဟေရ 

ငကှက်လုားအုတေ်တ, ေတးခငး်ဆိငုကှ ်

ေသးေသးေလးေတ ဖနတ်းီေရ 

ဖရားသခငက် ရီ ထမဲာှ  ြဖည့ဖုိ် ့ ငါးအမျိုးစား 

အများဂီးကိ ုဖနတ်းီပီး ြမညြ်ပင,် 

ပငလ်ယ,် ေကာငး်ကင ်တို ့ ကရီ�းူကရတဖုိ် ့ 

ငကှအ်မျိုးအစား အများဂီး ဖနတ်းီေရ

ေနန့ဲ ့ ည လဲ ငါးရကေ်ြမာကရ်ေရ



အဲေ့နာက ်ဖရားသခငက် စကားေြပာေရ ကမ�ာေြမမာှ သကဟ်ိေတ 
ေပါ်လာပါေစ လို ့ ေြပာေရ အမျိုးမျိုးေသာ သတတ်ဝါေတ, 
အငး်ဆကပိ်းုေကာငေ်တ, တာွးသာွးသတတ်ဝါေတ ဖနဆ်ငး်လိုကေ်ရ 
ယငး်မာှ ကမ�ာဂီးကိေုတာင ်တနုခ်ါေစတက ်ဆငဂီ်းေတ, အလုပ်များတက ်
ဖျံဂီးေတ, ကစားခနုစ်ားသနတ်က ်ေမျာကေ်တ, ကိးုယိးုကားယား 
မီးေဂျာငး်ေတ, လိမ်ေကာကေ်နတက ်တေီတ, လူလိမ်ကျတက ်��ှ့်ေတ, 
ကလနက်လား သိကုက်လားအုတေ်တ, တေညာငေ်ညာင ်�ငးီနတီက ်
ေ�ကာငေ်လးေတ ဖနတ်းီေရ သတတ်ဝ ့အများဂီးကိ ုေနးေနမ့ာှ ဖနတ်းီေရ



ေနန့ဲ ့ ညနဲ ့ က ခေရာကရ်က ်ေြမာကရ် 



အေနေက ခေရာကေ်ြမာကေ်နမ့ာှ ဖရားသခငက် ထးူခရားတာ တိကုခ် ု

ဖနတ်းီေရ ေယာကက်ျား အတကွက် ြပည့စံ်လုားရ အစားအေသာကလ်ဲ 

ဟိရ အလုပ်အေက�းြပုမက ်တကရိ်စန ်လဲ ဟိရ အေနေက ဖရားသခငက် 

လးေယာကက်ျားကိ ုငါတို ့ ပံစံုအတိငုး် 

ဖနဆ်ငး်မယလ်ို ့ ေြပာေရ 

ဒကီမ�ာေြမဂ�းရဲ ့ အ�ငှသ်ခင ်

အ�ဖိုက ်ထားဖုိ ့ လုပ်ေရ 

ေနးလိုနဲ ့ ဖရားသခငက် သနူဲ ့ 

တတူက ်လူပံစံုကိ ု

ဖနဆ်ငး်လိုကေ်ရ 



ဖရားသခငက် လူေယာကက်ျား 

အာဒကံိ ုေြပာေရ

အမတ ်ဒ ီဥယျာဉ်ထကဲ 

စားခရငတ်ာ စားလို ့ ရေရ 

အေနလဲ သတု ်ဒအီပငက် 

အသးီကိ ုမစားေက ့

အမတစ်ားေက အမတ ်

ေသချာေပါက ်ေသဖုိ ့



ေနာကပီ်းေက ဖရားသခငက် ေြပာေရ လူေယာကျာ်း တေယာကတ်ညး်

ေတဟာ မေကာငး် အမတက်ိ ုအက ူဟရာေပးမယ ်လို ေ့ြပာေရ

ဖရားသခငက် ငကှေ်တ, သားရဲ သတတ်ဝါေတ ကိ ု

ေခါ်လာေပးေရ အာဒကံ ေနးေကာငေ်တကိ ုနာမည်

ပီးေရ အားလံုးကိ ုနာမညပီ်းဖုိဆ့ိေုက ေနးသ ူ

ေတာ်ေတာ် ညာဏေ်ကာငး်မ ှရမယ ်အေနလဲသတု ်

ေနးထမဲာှ အာဒနံဲ ့ လိုကဖ်ကတ်ဲ ့သတတ်ဝါ 

မဟိခဲဘ့းူ



အေနေက ဖရားသခငက် အာဒကံိ ုအပ်ိေပျာ်လားေအာင် လုပ်လိုကေ်ရ 

ေနးသ ူအပ်ိလားေကေနးသ ူအ�ုိးကိ ုထတုပီ်း လူမိနး်မကိ ုဖနဆ်ငး်လိုကေ်ရ

ေနးလူမိနး်မဟာ လူ◌ျယာကက်ျား အာဒနံဲ ့ 

အေနးကေလး လိုကဖ်ကဟ်ာ မဟုတ်



ခေရာကရ်က ်ေြမာကေ်နမ့ာှ ဖရားသခငက် အားလံုးကိ ု

ဖနဆ်ငး်ပီးလားရ ခ�ုစ်ှရကေ်ြမာကေ်နက့ိ ုဖရားသခငက် 

ေကာငး်ချီးေပးပီးေက ေနးတေနက့ိအုနားယေူရ

ေအဒဥံယျာဉ်ဂီးထမဲာှ အာဒနံဲ ့ အဗ်ိ လူမိနး်မတို ့ ဖရားသခင ်

စကားနားေထာငပ်င်္းေက ေပျာ်ေပျာ်ရ�ငရ်�င ်ေနကရတေ်ရ

ဖရားသခငက် ေနးသတူိုရဲ့ ့ အ�ငှသ်ခင,် 

ထမနး်ေက�းသ ူလဲ �ဖိုကေ်ရ 

သငူယခ်ျငး်လဲ �ဖိုကေ်ရ



ဘဝရားသခရငက် အားလံုးကိ ုလုပ်ေပဒက ်အခါ 

ဘရုားသခင၏် စကားလံုး, သမ�ာကျနး်စာ

တွခိေရ

ဓမ�ေဟာငး်ကျမ်း ၁, ၂

“မငး် (မား) တိုေ့ရ ့ စကားလံုးေတက အလငး်ေရာငပိ်ငု”်

ေတးချငး် ၁၁၉:၁၃၀



နဂံိးု



သနမာကရမ်းစာက ငါတိုက့ိ ုဖနဆ်ငး်ေရ ဖရားသခင ်

နဲ သ့ူအ့ကေရာငး်ကိ ုသေိစခရငေ်ရ ဖရားသခင ်အကေရာငး်ကိ ုေြပာြပေရ

ဖရားသခငက် ငါတို ့ မေကာငး်မ�တ ိြပုလပ်ုကတေ်ရကိ ုသေိရ ေနးဟာကိ ုဒစု�ုိကလ်ိုေ့ခါ်ေရ ေနးအတကွ ်

အ�ပိုကေ်ပးမာှက ေသဒဏ ်�ဖိုကေ်ရ အေနးေလးသတု ်ဖရားသခငက် နကိိ ု�ခိုကခ်ရငေ်ရ 

သကူ သရဲူ ့ တိကုဦ်းတညး်ေသာ သား ေဂျဆပ်ကိ ုလကဝ်ါးကပ်တိငုမ်ာှ ေသေစပီးေက နတိိုရဲ့ ့ 

အ�ပိုကတ်အိတကွ ်ပီးဆပ်ေရ ေဂျဆပ်က ေသပိေက အသကြ်ပန�်ှငလ်ာပီး ေကာငး်ကငက်ိ ုြပနလ်ားေရ

န ိေဂျဆပ်ကိ ုယံ�ုကညေ်က သူက့ိ ုန ိအ�ပိုကတ် ိခွကလ်ကွဖိ်ု ့ ေတာငး်ဆိေုက သကူ လပ်ုေပးလမိ့်မန ်

သကူ နဆိကီိ ုလာပီေက နနီဲ ့  အတ ူနလီမိ့်မယ ်အေနေက နကီလ ဲသနူဲအ့တ ူထာဝရ နလီမိ့်မန်

န ိေနးအမနှတ်ရားကိ ုယံ�ုကညေ်က ဖရားသခငက်ိ ုေြပာပါ ေဂျဆပ်အ�ှင ်အမတက် 

ဖရားသခငလ်ို ့ ငါ ယံ�ုကညေ်ရ ငါတို ့ အ�ပိုကေ်တ အတကွ ်ေပးဆပ်ပီး သလီားေရ ဆိတုာ 

ယံ�ုကညေ်ရ အမတ ်အခု အသက ်ြပန�်ှငပီ်းရ ငဘွဝတကိိ ုဝငလ်ာပီေက ငါအ့�ပိုကတ်ကိိ ု

ခွကလိကွပိ်ပါ အေနေက ငါလ ဲဘဝသိကု ်စတငလ်ိုရ့ပီေက တေနမ့ာှ နနိဲ ့ အတူ န�ီိငုမ်ာှ 

�ဖိုကေ်ရ ငါက့ိ ု နာခံဖို ့ ကညူပီီးပါ အမတ ်ခေလး အေနနဲ ့ နဖိီု ့ ကညူပီီးပါ . အာမန်

သနမ်ာကရမ်းစာကိ ုဖတပီ်းေက ေနတ့ိငုး် ဖရားကိ ုစေြပာပါ။ ဂ�န် 3:16
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