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ဖရားသခငက် အားလံးုကိ ုဖနတ်းီခရ ပထမဆံးု

လေူယာကျာ်း အာဒ ံလမူိနး်မ အဗ်ိ ေနးသတူိုလ့ ဲ

ဥယျာဉ်ထမဲှာ ေပျာ်ေပျာ်ရ�ငရ်�င ်နဲ ့ ဖရားသခင ်စကား 

နားေထာငပီ်း ေနကတရ် 

အေနလသဲတု ်တေနမ့ှာေတာ့
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ဖရားသခငက် ဆကေ်ြပာေရ အေဝ အာဒ ံ

အမတလ်ညး် စကားနားမေထာငလ်ို ့ ကမ�ာေြမဂီးက 

ဆးူေတ ေည�ာင့ေ်တနဲ ့ ကျိနစ်ာသင့ပီ်းေက အမတလ် ဲ

ထမနး်စားရဖုိအ့တကွ ်ပငပ်ငပ်နး်ပနး် 

အလပ်ုလပ်ုရမယ ်

အာဒနံဲ ့  

အဗ်ိ တိုက့ 

ေနးပိုင ်စကားနားမေထာငပဲ်  မေကာငး်မ� 

လပ်ုလိကုတ်ာနဲ ့ ေနးသတူို ့ ကိယုေ်ပါ်မှာ အားလံးုအဝတအ်စား 

မဟရိ အေနေက ေနးသေူတ သစ်ရွကေ်တကိ ုကနုး်ပ◌◌ီးေက 

အကာအကယွလ်ပ်ုပီး ခ�ုံပုတေ်တမှာ ပုနး်ေနကရရယ်

ေနးဟာ စားေက 

အမတတ်ို ့ ဖရားသခငလ်ိ ု

�ဖိုကလ်ာလမိ့်မယ ်

လို ့ ေြပာလိကုေ်က အဗ်ိက 

ေနးအသးီကိ ုလိခုျငလ်ားေရ အဗ်ိက 

မွီနဂါး စကားကိ ုယံပီုးေက

ေနးအငးီကိ ုစားပလိကုေ်ရ 

ညေနဘက ်ေနေအးေအးမှာ  ဖရားသခငက် ဥယျာဉ်ထကဲို ဝငလ်ာေရ

ဖရားသခငက် ေနးသတူို ့ ဇာလပ်ုထားလ ဲဆိတုာ သထိားပီးရ 

အာဒကံ အဗ်ိကိ ုအြပစ်တငေ်ရ ဖရားသခငက် ေြပာေရ 

ေနးမွီနဂါးက ကျိနစ်ာတိကုခ်ရံမယ ်အဗ်ီကကျေက 

ကေလးေမွးတဲ ့အခါကျေက နာကျငတ်က ်

ေဝဒနာကိ ုခစံားရမယ်

ဖရား သခင ်စကား နားမေထာငဘ် ဲအဗ်ိက 

စားပီးေက အာဒကံိ ုလ ဲေက�းေရ

အာဒကံ ေနးပိုင ်မလပ်ုသင့ေ်ဟ 

ဖရားသခငစ်ကား နားေထာငသ်င့ေ်ရ

တေနမ့ှာေက မွီနဂါးဂီးက 

အဗ်ိကိ ုေမးေရ ဖရားသခငက် 

အမတတ်ိုက့ိ ုအပငတ်ိငုး်က 

အသင်္းေတကိ ုမစားနဲလ့ိူ ့ မှာထားလား ေ◌ ေအး ဟတုရ်ယ ်

ငါတို ့ အကနု ်စားလိုရ့ေရ ဒအီသးီတစ်ခပဲု, ဒ ီအသးီကိ ု

သာွးစားရင ်ေသမယလ်ို ့ ေြပာရယ ်အေ◌ ဝ အေနေက 

မွီနဂါးက အမတတ်ို ့ ေနးဟာစားေက 

မေသပါဘးူ အေဝ လ်ု ့ ေြပာပီးေက 

ဟနေ်ဆာင ်ြပံုးေရ
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အေနလသဲတု ်ကနိက် စိတဆ်ိးုလားပီးေက 

အမှတအ်ေတးကးီပီးေက ေနာကပိ်ုငး်ကျေက 

သူည့ ီေအဘယက်ိ ုသတပ်လိကုေ်ရ

တေနက့ျေက ကနိက် ဖရားသခငက်ိ ု

ဟငး်သးီဟငး်ရွကေ်တ လကေ်ဆာငပီ်းေရ ေအဘယက်ကျေက 

အေကာငး်ဆံးု သိးု တိကုေ်ကာငက်ိ ုလကေ်ဆာငပီ်းေရ

ဖရားသခငက် ေအဘယရဲ် ့ လကေ်ဆာငက်ိ ုအရမ်း 

ေကနပ်လားေရ

ဖရားသခငက် မီးေတာကဓ်ားတလက ်လပ်ုေရ 

ေနာကပီ်းေက ေနးသတူျု�အတကွ ်သားေရ 

ကတုအ်ငး်ဂၚ်္ီ လပ်ုေပးေရ ဖရားသခငက် 

သားေရေတကိ ု

ဇာကေန ရတာလဲ

ဖရားသခငက် ကတိရဲ် ့ လကါေဆာငက်ိကုျေက သပ်ိမ�ကို ကေ်က ကနိက် 

ဖရားသခငက်ိ ုစိတဆ်ိးုလားေရ ဖရားသခငက် ကနိက်ို အမတ ်မှနတ်ာကိ ု

လပ်ုေနေက အမတက်ိ ုအမတ ်လကခ် ံ�ပီးေက 

�ကို းစားပါလို ့ ေြပာေရ

ေနာကပိ်ုငး်ကျေက ေနးသတူိုမ့ှာ မိသားစု ဟလိာေရ ေနးသတူို ့ ပထမ သား 

ကနိ ်က ဥယျာဉ်မ�းတေယာက�်ဖိုကေ်ရ ဒတုယိသား ေအဘယက် သိးုထနိး် 

�ဖိုကတ်ယ ်

ဖရားသခငက် ေနးသတူိုက့ိ ုဥယျာဉ်ထကဲေန 

�ငှထ်တုလ်ိကုေ်ရ ေနးသတူို ့ အြပစ် 

ကျူးလနွခ်ဲလ့ို ့  သတူိုက့ိ ူဖရားသခင ်

ေပးခဲတ့က ်ဘဝကေန 

�ငှထ်တုလ်ိကုေ်ရ
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သတတ်ဝါ အားလံးု ငကှအ်ားလံးု ဖရားသခငက် လမူျိုူ�ယွစ်ုကိ ု

ဖနဆ်ငး်ခဲလ့ို ့ စိတမ်ေကာငး်�ဖိုကေ်နေရ ေနာကဆ်ံးု 

လတူိကုေ်ယာကပဲ် ဖရားသခငက်ိ ု

စိတခ်ျမ်းသာ ေစခဲေ့ရ

ေနးသတူို ့ ေြမးေချ ဆကေ်လး ေမွးတဲ ့အခါကျေက အဗ်ိက ေြပာေရ

ငါတိုက့ိ ုေသသာွးတက ်ေအဘယအ်စား ဖရားသခငက် သားေချ 

တိကုေ်ယာက ်ြပနေ်ပးသာွးတယလ်ို ့ ေြပာေရ ဆကဆ်ိေုရ 

ေကာငေ်ချက  သထးီ �ဖိုကပီ်းေက အသက ်၉၁၂ �စှ်ထ ိ

ေဟပိေက 

ကေလးေတလ ု
အများဂီး ဟေိရ 

ကနိက် ေနးလိနုဲ ့ လယပိ်ုင�်ငှ ်အ�ဖိုကက်ေန �ငှထ်တုခ်ရံပီးေက အာဒနံက ်

အဗ်ိတိုရဲ့ ့ သမီးေချ နဲ ့ လကဆ်ကပီ်းေက မိသားစု တညေ်ဆာကေ်ရ

ယငး်ပိုငန်ဲ ့ ကနိ ်�ာှေတွ�ေရ �မို� မှာ ေနပီးေက 

မ�ကာခငမ်ှာ သူသ့ားေတေြမးေတနဲ ့ ေနးပိုင ်

�မို� �ကးီဟာ လ ူ

စညက်ား�ပီး 

ြပည့�်ကှသ်ာွးေရ

ကမ�ာ�ကးီမှာ ေနးလိနုဲ ့ မျိုးဆက ်တိကုခိ ုပီးေကလတိကုခ် ု

အနညး်ကေလး ပိုပို ဆိးုလာဟာ မဟတု် အေနေက

ဖရားသခငက် လမူျိုး�ယွစ်ုကိ ုဖျကဆ်းီပိုကဖုိ် ့ 

ဆံးုြဖတလ်ိကုေ်ရ

ေနးအချိန ်အတငွး်မှာ အာဒနံက ်အဗ်ိလ ဲ

အသကက်းီလာ�ကေရ အရငတ်နုး်ကကျေက 

အခထုကပိ်ုပီးေက အသကေ်ဟ �ကေရ 

ဖရားသခငက် ကနိက်ိ ုေမးေရ အမတည် ီေအဘယ ်ဇာမှာလဲ အက�န ်

မသပိါ, အက�နက် အက�နည်ရဲီ ့ အထနိး်ေတာ် မဟတုပ်ါ လို ့ ကနိက် 

ညာေရ ဖရားသခငက် ကနိက်ိ ုအြပစ်ေပးဖုိ ့ 

◌ျနးသရဲူ ့ လယက်ကွက်ေန �ငှထ်တုပီ်းေက 

ခသီလံးုအမိ်တိငု ်�ဖိုကလ်ားေရ
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နဂံိးု

ေနး �ိအုာ ဆိသုကူ ေအသ ူသားေချ သံးုေယာကက်ိလုညးိ 

ေနးပိုင ်ဖရားသခင ်စကား နားေထာငေ်အာင ်သငေ်ပးေရ

ေနးဟာေ�ကာင့ ်ဖရားသခငက် �ိအုာဆိသုကူိ ု

ေကာင်ေူကာငး် အသံးုြပုဖုိ ့ 

ဆံးုြဖတါလိကုေ်ရ

သနမာကရမ်းစာက ငါတိုက့ိ ုဖနဆ်ငး်ေရ ဖရားသခင ်

နဲ ့သူအ့ကေရာငး်ကိ ုသေိစခရငေ်ရ ဖရားသခင ်အကေရာငး်ကိ ုေြပာြပေရ

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

အ�ပိုကေ်ပးမာှက ေသဒဏ ်�ဖိုကေ်ရ အေနးေလးသုတ ်ဖရားသခငက် နကိိ ု�ခိုကခ်ရငေ်ရ 

သူက သူရဲ ့ တိကုဦ်းတညး်ေသာ သား ေဂျဆပ်ကိ ုလကဝ်ါးကပ်တိငုမ်ာှ ေသေစပီးေက နတိိုရဲ့ ့ 

အ�ပိုကတ်အိတကွ ်ပီးဆပ်ေရ ေဂျဆပ်က ေသပိေက အသကြ်ပန�်ှငလ်ာပီး ေကာငး်ကငက်ိ ုြပနလ်ားေရ

န ိေဂျဆပ်ကိ ုယံ�ုကညေ်က သူက့ိ ုန ိအ�ပိုကတ် ိခွကလ်ကွဖိ်ု ့ ေတာငး်ဆိုေက သူက လပ်ုေပးလမိ့်မန ်

သူက နဆိကီိ ုလာပီေက နနီဲ ့  အတ ူနလီမိ့်မယ ်အေနေက နကီလ ဲသူနဲအ့တ ူထာဝရ နလီမိ့်မန်

န ိေနးအမနှတ်ရားကိ ုယံ�ုကညေ်က ဖရားသခငက်ိ ုေြပာပါ ေဂျဆပ်အ�ှင ်အမတက် 

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

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

ခွကလိကွပိ်ပါ အေနေက ငါလ ဲဘဝသိုက ်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

လေူယာကက်ျား  ဝမ်းနညး်ြခငး် စတငမ်�

ဘရုားသခင၏် စကားလံးု, သမ�ာကျနး်စာ

တွခိေရ

ဓမ�ကျမ်းစာ ၃_၆

“မငး် (မား) တိုေ့ရ ့ စကားလံးုေတက အလငး်ေရာငပိ်ုင”်

ေတးချငး် ၁၁၉:၁၃၀

ေနးလ ူနာမညက် �ိအုာ ဆကရဲ် ့ သားစဉ်ေြမးဆကထ်ကဲ ေြမးေချ 

တိကုေ်ယာက ်�ဖိုကပီ်းေက �ိအုာက အမှနတ်ရားဘကေ်တာ်သား 

�ဖိုကက်ပီ်းေက ခငွ့လ်ကွ ်တတါပီးေက ဖရားသခင ်

စကားလ ဲနားေထာငေ်ရ 
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