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ကးူလိုလ့ ဲရေရ ပံု��ကိလ်ိုလ့ ဲရေရ 



�ိအုာက ဖရားသခငက်ိ ုကိးုကယွသ် ူ

�ဖိုကေ်ရ အခရားလူေတ အားလံုးက 

ဖရားသခငက်ိ ုမနုး်ပီးေက ဖရားသခင ်

စကား နားမေထာငက်တရ် တိကုေ်နက့ျေက 

ဖရားသခငက် �ိအုာကိ ုအံအ့ားသင့စ်ရာ 

ကစိ� 

တိကုခိကုိ ု

ေြပာြပေရ အမတတ်ို ့ 

မိသားစပဲု 

လွတလ်ိမ့်မယ ်

လို ့ ေြပာေရ



ဖရားသခငက် �ိအုာကိ ုသတေိပးေရ �ကးီမားပီးေက 

ကေရာကဖုိ် ့ ေကာငး်တက ်ရီကးီပီးေက ကမ�ာ�ကးီကိ ု

လ�မိးသာွးလိမ့်မယ ်ေနးကေရာင့မိ်ု ့ သစ်သားေလှ 

အကးီကးီ လုပ်ပီးေက ေလှ အကးီကးီ တိကုစီ်း



လုပ်ပီး အမတ ်မိသားစနုက ်သတတ်ဝါ ေတ စီးသာွးပါ 

လို ေ့ြပာေရ ဖရားသခငက် �ိအုာကိ ုအတအိကျ 

��န�်ကားချကေ်ပးေရ �ိအုာကေတာ့
စပီး အလုပ်��ပ်ရ 



အခရားလူေတက 

ေနးသကူိ ုေလှ ေဆာကေ်နလို ့ 

ဆိပီုးေက ပျကရ်ယြ်ပုပီး

သေရာ်ကတေ်ရ 

�ိအုာကေတာ ့

ဆကလ်ုပ်ေနေရ 

�ိအုာက အခရားလူေတကိလုဲ

ဖရားေြပာရယဟ်ာကိ ု

ေြပယြပရယ ်အေနလဲသတု ်

ဇာသမူ ှနားမေထာင ်ကရပါ



�ိအုာကေတာ ့လံုးဝကိ ုယံ�ုကညေ်ရ

အရငက် မိးုေတာင ်မရွာဖူးေပမဲ ့

ဖရားသခငက်ိ ုသကူ ယံ�ုကညေ်ရ 

ေနးပိငုန်ဲ ့ ေနးသ ူေလှလဲ

ြပည့ြ်ပည့စံ်စံုနုက်

�ပီးလားေရ 



ေနပီေက သတတ်ဝါေတကိ ုေခါ်ေရ ဖရားသခငက် အချို� မျိုးစိတေ်တဆကီ 

ခ�ုစ်ှေကာငစီ် ေခါ် ပီးေက အချို�မျိုးစိတေ်တထကဲ 

��ကိေ်ကာငစီ် ေခါ်ေရ



ငကှ ်အေသး အ�ကးီ သား ရဲသတတ်ဝါ အေဟ အတိ ုအားလံုးအတကွ ်

ေလှထမဲာှ ေနရာယေူရ 



အခရားလူေတတကေတာ ့ေနးသကူိ ုဆေဲနေလာကေ်ရ 

အေနလဲသတု ်သတူိုဟ့ာ အြပစ်လုပ်တာက

မေ�ာှငဂ်တ�်ကေရ ေလှထ ဲ

လိုကစီ်းဖုိလ့ဲ မေြပာ�ကေရ 



ေနာကဆ်ံးုကျေက 

ေလှေပါ်မာှ လိုကမ်ယ့ ်

သ ူအားလံးု အဆငသ်င့ ်

�ဖိုကလ်ားကတေ်ရ ဖရားသခငက်

�ိအုာက ေလှထကဲိ ုလာဖုိ ့ ဖိတေ်ခါ်ေရ 



�ိအုာနက ်

သူမိ့နး်မေချ သူသ့ားေချ 

သံးုေယာကန်က ်သတူို ့ မိနး်မေတ 

ေလှထ ဲဝငစီ်း ကတေ်ရ အေနေက 

ဖရားသခငက် ေလှတခံါးကိ ုပိတလ်ိုကေ်ရ 



ေနာကပီ်းေက မိးုေတ 

စရွာလာရ ရကေ်လးဆယလ်ံုးလံုး 

ေနးပိငု ်မိးု အများကးီ ရွာပီးကို

ေြမးကးီထမဲာှလဲ ရီ ဝငေ်အာငး်နကီတေ်ရ 



�မို�ေတ ရွာေတကိ ု

ရီစ�ကးီလာရ မိးု အရွာ ရပ်သာွးတဲ ့အခါကျေက 

ေတာငေ်တေတာင ်ရီေအာကထ် ဲေရာကေ်နကတေ်ရ 

ေလ��ရတဲ ့သတတ်ဝါ အားလံုး ေသသာွးခဲ ့ကတေ်ရ 



�ိအုာ တိုက့ေတာ ့

ရီလ�ိငး်ကေရာငိ ့ေလှက ရီေပါ်မာှ 

ေမျာေနေရ ေလှ ထမဲာှ ေမာှငလ်ဲပဲ

ခလုတက်နသ်ငး် များလဲပဲ

ေ�ကာကလ်ဲပဲ အနညး်ဆံးူေတာ ့

ေနးသတူို ့ ရီ�ကးီတာကေန ေလှက 

ကာကယွေ်ပးပါေရ 



ေနးသတူို ့ ေလှစီးပီး ငါးလ အ�ကာ ဖရားသခငက် 

ေလ ေြခာကက်ိ ုဖနဆ်ငး်လိုကေ်ရ ေလတိကုပီ်းေက 

ေနးေလက �ိအုာတိုက့ိ ုအြမင့ဆ်ံးု ေတာငက်ိ ု

လမ်း��နေ်ပးေရ �ိအုာတို ့ အဲထ့မဲာှ နပီီးေက ရီ 

ြပနက်ျသာွးတာ 

ေစာင့က်တ်ေရ



�ိအုာက ဂျကနး် တိကုေ်ကာငန်ဲ ့ ချိုးငကှ ်တိကုေ်ကာငက်ိ ုလ�တပီ်းေက 

ခေရာကေ်သွ�သန ့�်ငှး်ေရ ေနရာ ဟရာခိငုး်ေရ အေနလဲသတု ်ဂျကနး် က 

မေတွ�ပဲ ြပနလ်ာေရ 



တိကုပ်တ�်ကာေက �ိအုာက ထပ် 

�ကို းစားေရ ဂျဂနး်က သလံွငရွ်ကက်ိ ု

��တသ်းီမာှ တိကုပီ်း ယလူာေရ 

ေနာကတ်ိကုပ်တက်ျေက ဂျကနး်က 

ြပနမ်လာေက �ိအုာက သလီိုကရ် ကမ�ာေြမဂီး

ေြခာကေ်သွ�လားပီးရ



ဖရားသခငက် �ိအုာကိ ု ေလှကေန ထကွခ်ဖုိ ့ ေြပာေရ

�ိအုာနက ်ေနးသ ူမိသားစ ုသတတ်ဝါေတ အားလံုး 

ထငွလ်ာကတေ်က



�ိအုာက 

အရမ်းဝမ်းသာနေီရ 

ေနးသကူ ဖရားစင ်

ေဆာကပီ်းေက 

ေနးသမိူသားစကုိ ုကယခ်တက ်

ဖရားသခငက်ိ ုကိးုကယွေ်ရ 



ဖရားသခငက် �ိအုာကိ ု

ကတတိိကုခ် ုေပးခေရ

ေနာကတ်ိကုေ်ခါက ်

ေယးပိငု ်ရီကးီေအာင ်လုပ်ပီးေက

အ�ပိုကမ်ေပးရလို ့ ေ◌ြပာေရ

ေနပီးေက ကတ ိ

အမတှအ်သား 

တိကုခ်လုဲ ထားခေရ

သကတ်န ့ေ်တဟာ 

ဖရားသခငရဲ် ့ ကတိ

အမတှအ်သား �ဖိုကေ်ရ



�ိအုာနက ်သူမိ့သားစကု 

ဘဝသိကု ်စတငက်တေ်ရ

ေနာကပီ်းေက သူသ့ားစဉ်ေြမးဆကက်ေန 

လူအများဂီး ေမးွလာေရ ကမ�ာက 

�ိငုင်တံိငုး်က လူေတဟာ 

�ိအုာရဲ ့ မျိုးဆကေ်တ �ဖိုကေ်ရ



�ိအုာနဲ ့ အ�ကးီအကယိ ်ရီကးီြခငး်

ဘရုားသခင၏် စကားလံုး, သမ�ာကျနး်စာ

တွခိေရ

ဓမ�ကျမ်းစာ ၆_၁၀

“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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