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အမျိုးသမီး မေချတိကုေ်ယာကက် ဆညူတံက ်

ေတာငေ်စာငး်မာှ ရပ်ေနပီးေက 

သူမ့ျကလ်ံုးေတက ေ�ကာကရံွ်�စရာ

ြမငက်ငွ်ကူိ ု�ကည့ေ်နခေရ 

ေနးသရဲူ ့ သားေချက 

ေသေနပီရ ေနးအမျိုးသမီးက 

မယရီ် �ဖိုကပီ်းေက 

ေနးသကူ ေဂျဆကက်ိ ု

သနံဲ ့ �ုိကထ်ားတဲ ့

လကဝ်ါးကပ်တိငု ်နက ်

နးီတက ်ေနရာနားက 

ရပ်ေနေရ



ဇာလို �ဖိုကက်တာလဲ ဇာလို

�ဖိုကလ်ို ့ ေဂျဆကရဲ် ့ လှပတက ်

ဘဝက ဒလီို အဆံးုသတရ်တာလဲ

ဇာလို �ဖိုကလ်ို ့ 

ဖရားသခငက် 

သူသ့ားေတာ်ကိ ု

ဒလီိုမျိုး 

ေသခငွ့ေ်ပးရတာလဲ ေဂျဆကက်  

သူ ့�ဖိုကတ်ညမ်�နက ်ပတသ်ကပီ်းေက 

အမာှးလုပ်ခလိုလ့ား ေနးသိုမ့ဟုတ ်

ဖရားသခင�်� ံးလားပီးရလား



မဟုတပ်ါဘးူ ေဂျဆကလ်ဲ အမာှး

မလုပ်ပါဘးူ ဖရားသခငလ်ဲ အ�� ံးပါဘးူ 

ေဂျဆကက်  အာဏာရ�ငှက် သူက့ိ ုဌာလို 

သတပိ်ကု�်ိငုတ်ယဆ်ိဟုာလဲ 

သထိားပင်္းသား ေဂျဆက ်ငယင်ယေ်လး 

တံးုက ေတာငမ် ှဘနုး်ေတာ်ဂီး 

ဆိငုမ်နွက် မယရီ်ကိ ုဝမ်းနညး်စရာေတ 

�ကံု ရမယလ်ို ့ ေဟာထားခဲေ့ရ



ေဂျဆက ်

အသတခ်မခရံခင ်

ရက ်နညး်နညး် အလိုက 

မိနး်မတိကုေ်ယာက ်

ေရာကလ်ာပီးေက 

အေမးွနံသ့ာလိမ်းေဆး ကိ ု

ေြခေထာကက်ိ ုလာလိမ်းေပးေရ

သမူက ေဖသာ လာြဖုနး်နဟီာပဲ 

လို တ့ပည့တ်ိကုေ်ယာကက် ေြပာလိုကေ်ရ

မဟုတဘ်းူ သလူုပ်တာ ေတာ်တယ ်လို ့ 

ေဂျဆကက် ေြပာေရ သမူက ငါ ့သ�ဂိုလ် ဖုိ ့ အတကွ ်

လုပ်ေပးေနတာ လို ့ ေြပာေရ ဇာလို ထးူဆနး်ေရ စကားမျိုးလဲ 



ေနးေနာကပိ်ငုး် ဂျူဒတဆ်ိတုက ်တပည့ ်

ဆယ့�်�ကိေ်ယာကထ်ကဲ တိကုေ်ယာကက် 

ေခါငး်ေဆာင ်ဘနုး်ေတာ်ဂီးကိ ုေင ွ

သံးုဆယအ်တကွ ်သစ�ာေဖာကခ်ေရ



ဂျူး ေတ က�န ်ဘဝက 

လွတေ်ြမာကပီ်စားပွဲ လုပ်တဲ ့ေနရာမာှ 

ေဂျဆကက် သူတ့ပည့ေ်ချေတနက ်

ေနာကဆ်ံးုအစားအစာကိ ုစားခေရ သကူ 

ဖရားသခငရဲ် ့ အံဩ့ဖွယေ်ကာငး်ပံေုတနက ်

သူက့ိ ုချိုကတ်ဲ ့သေူတကိလုဲ 

ကတေိပးခေရ

ေနာကပီ်းေက 



ေပါငမ်နု ့ ်တိကုခ်ျပ်နက ်ေကာ်ဖီ တိကုခ်ကွက်ိ ု

သူတ့ပည့ေ်တကိ ုေပးခေရ ေနးလို လုပ်တာဟာ 

သူတ့ပည့ေ်တကိ ုမတှမိ်ေအာငလ်ို ့ သူေ့သးွနဲ ့ သူ ့ 

ခ��ာကိယုဟ်ာ အြပစ်ေတကိ ုေကျေအးဖုိအ့တကွ ်

ေပးခေရလို ့ သတရိေနေစချငေ်ရ



ေဂျဆကက် သူတ့ပည့ေ်တကိ ုေြပာေရ သ ူသစ�ာေဖာကခ်ရံတာ �ဖိုကပီ်း 

အမတတ်ို ့ ထကွေ်ြပးကရလို ့ ေြပာေရ ငါကေတာ့ ေြပးမာှ မဟတုဘ်းူ လို ့ 

ပီတာက အခိငုအ်မာ ေြပာေရ မနကပိ်ငုး် �ကက ်မတနွခ်ငထ်ိ အမတ ်ငါက့ိ ု

သံးု�ကမ်ိ ြငငး်လို ေ့ရ လို ့ ေဂျဆကက် ေြပာေရ



ညေရာကေ်တာ ့ေဂျဆကက် 

ဂျကဆ်မင ်ဥယျာဉ်ထ ဲဝငပီ်းေက

လား ဆေုတာငး်ေရ

သူတ့ပည့ေ်တကေတာ ့

အမ်ိေမာကျေတကတပီ်းရ

အို အက�န ့အ်ေဖ လို ့ ေဂျဆကက် 

စဆေုတာငး်ေရ ဒခီကွက် 

အက�န ့ဆ်ကီ ြဖတလ်ားပါေစ

အက�နေ်တာ ့မလုပ်�ိငုဘ်းူ

ဖရားသခငေ်တာ ့လုပ်�ိငုမ်ာှပါလို ့ 

ဆေုတာငး်ေရ



�ုတတ်ရက ်ဂျူဒက ်ဦးေဆာငတ်ကလ်ူအုပ်က ဥယျာဉ်ထ ဲကိ ု

ဝငေ်ရာကလ်ာပီးေက ေဂျဆကက် ေတာ ့မခခုပံါဘးူ 

ပီတာကေတာ ့လူတိကုေ်ယကရဲ် ့ နားရွကက််ု ြဖတ ်

ပလိုကေ်ရ �ငမ်ိသကစ်ာွနဲ ့ ေဂျဆကက် 

ေနးလူ နားရွကက်ိ ုလကန်ဲ ့ ထပီိး 

ကသုေပးလိုကေ်ရ ေဂျဆကက် သ ူ

အဖမ်းခရံြခငး်က ဖရားသခင ်

ဆ��ရဲ ့ တစိတတ်ပိငုး်ဆိဟုာကိ ု

သလိိုကေ်ရ



လူအုပ်ကးီက ေဂျဆကက် ေခါငး်ေဆာငဘ်နုး်ေတာ်�ကးီ အမ်ိကို

ေခါ်လားေရ ဂျူးေခါငး်ေဆာငေ်တက ေဂျဆက ်ကို

သတပ်လိုကသ်င့တ်ယလ်ို ့ 

ေြပာကတေ်ရ ပီတာ ကေတာ ့

အေစခေံတရဲ ့ မီးဖုိေဘးနားမာှ 

ရပ်ပီးေက �ကည့န်ေီရ



သံးုေခါကေ်လာက ်လူေတက ပီတာကိ ုလမ်ညူီု းထိးုပီးေက အမတက် 

ေဂျဆကဘ်ကက် လူ လို ့ ေြပာေရ သံးု�ကမ်ိေြမာက ်ပီတာ က ေဂျဆက ်

ေြပာခဲ ့သလို ြငငး်ဆိေုရ

ပီတာက ဆလဲဲ ဆေဲရ 

ကျနဆ်ေဲရ



ေနးေနာကမ်ာှ �ကကတ်နွလ်ာေရ

ေနးဟာက ပီတာအတကွ ်

ဖရားသခငရဲ် ့ စကားသလံိုပါပဲ ေဂျဆပ် 

ေြပာခဲတ့ာေတကွိ ုြပနမ်တှမီ်ပီး ေက 

ပီတာက ချံုးပွဲကျ ငိပုါေတာတ့ယ ်



ဂျူဒကလ်ညး် စိတမ်ေကာငး်ြဖစ်လားခေရ

ေနးသကူ ေဂျဆပ် ဘာ အြပစ်မ ှ

မကျူးလွနထ်ားတာကိ ုသထိားတယေ်လ 

ဂျူဒတက် ေငသွံးုဆယက်ိ ု

ဘနံး်ေတာ်ကးီကိ ုြပနေ်ပးေရ

အေနလဲသတု ်ဘနုး်ေတာ်ကးီက

ြပနမ်ယရူ



ဂျူဒတက် ေဖသာကို

ပိကုခ်ျ လိုကပီ်းေက

အြပငထ်ကွပီ်း သူက့ိယုသ် ူ

ချိတဆ်ွထဲားလိုကေ်ရ



ဘနုး်ေတာ်�ကးီက ေဂျဆကက်ို �ုိမန ်အစိးုရ 

မလာခင ်ေခါ်သာွးခေရ �ုိမနအ်စိးုရက 

ေဂျဆကမ်ာှ ဘာအ�ပိုကမ် ှမဟိဘးူလို ့ 

ေြပာခဖူးေရ အေနလဲသတု ်

လူအုပ်က ငိေုနပီးေက 

ေဂျဆပ်ကိ ုအြပစ်ေပးဖုိ ့ 

ေတာငး်ဆိ ုကတေ်ရ



ေနာကဆ်ံးုကျေက �ုိမန ်အစိးုရလဲ 

လကခ်လံိုကပီ်းေက ေဂျဆပ်ကိ ုလကဝ်ါးကပ်တိငုမ်ာှ 

သတပ်လိုကလ်ို ့ အမိန ့ခ်ျလိုကေ်ရ စစ်သားေတက 

ေဂျဆပ်ကိ ုလကသ်းီနဲ ့ ထိးုေရ မျက�်ာှကိ ု

တေံတးွေထးွေရ ေနပီးေက ကျာပတွန်ဲ ့ �ုိကေ်ရ

ေနးသေူတက ခနွထ်ကတ်က ်သသံရဖူကို

အတငး်ဖိပီးေက ေဂျဆပ်ကိ ုေဆာငး်ေပးကတေ်ရ

ေနာကပီ်းေက ေဂျဆပ်ကိ ု

လကဝ်ါ◌ကူပ်တိငုမ်ာှ 

သနံဲ ့ 

�ုိကထ်ားလိုကက်တေ်ရ



ေဂျဆပ်က  သ ူေနးလို ေသမယ ်ဆိဟုာ သထိားပီးသားပါ သူ ့ ရဲ ့ 

ေသဆံးုမ�က သကူိ ုယံ�ုကညသ်ေူတအတကွ ်အြပစ်ေဆးေ�ကာမ�ေတကိ ု

လုပ်ေပးမယ ်ဆိဟုာကိ ုသေိရ ေဂျဆပ်ေဘးမာှ တြခား အ�ပိုကသ်ား 

��ကိေ်ယာကလ်ဲ မ�ပိုကေ်ပးခ ံရတယ ်

တိကုေ်ယာကက် ေဂျဆပ်ကိ ု

ယံ�ုကညလ်ို ့ ေကာငး်ရာမနွရ်ာကိ ု

ေယာကလ်ားေရ ေနာက ်

တစ်ေယာကက်ေတာ ့

မေရာကဘ်းူ



နာရီအနညး်ငယ ်�ကာ နာကျငမ်� ေနးပိငု ်

ခစံားပီးေက ဒါ ပီးလားပီးရ လို ့ 

ေဂျဆပ်က ေြပာပီးေက 

ေသလားေရ သူတ့ာဝန ်

�ပီးေြမာကလ်ားပီးရ

သူသ့ငူယခ်ျငး်ေတက 

သူက့ိ ုသးီသန ့ ် အုတဂ်မူာှ

ြမ�ုပ်ေပးခေရ



ေနာကက်ျေက �ုိမန ်စစ်သားေတက 

ေနးေနရာကိ ုအေစာင့ခ်ျပီး

ပိတထ်ားလိုကက်ျေရ

ဇာသမူ ှေနးေနရာကိ ုဝငလ်ို ့
ထကွလ်ို ့ မ�ျ တာဘ့းူ



ေနးဟာက ပံြုပငရဲ် ့ နဂံိးုသာဆိေုက 

ဇာေလာက ်ဝမိးနညး်ဖုိ ့ ေကာငး်မလဲ

ဖရား�ငှက် အံဩ့စရာ တိကုခ်ကုိ ု

ြပငဆ်ငထ်ားေရ ေဂျဆပ်က 

ေသသာွးတာနဲ ့ မပီးလားဘးူ



ပထမဆံးု အပတရဲ် ့ တိကုရ်က်

မနကအ်ေစာဂီးမာှ တပည့ေ်တက 

အုတဂ်ကူေန ကေရာကတ်ံးု တိကုတ်ံးု 

လိမ့်ကျလာတာ ေတွ�ကတေ်တ

သတူို ့ အုတဂ် ူအထကဲိ ု

ကလီိုကေ်က ေဂျဆပ်က 

အထမဲာှ မဟိရ



ေဂျဆပ်ရဲ ့ အုတဂ်နူားမာှ ငိေုနေရ

မိနး်မေချ တိကုေ်ယာကက်ိ ုေဂျဆပ်က 

ကိယုထ်ငြ်ပေရ ေနးသကူ အလျငအ်ြမန ်

တခရားတပည့ေ်တတကိိလုဲ သြူမငခ်တာကိ ု

ြပနေ်ြပာေရ ေဂျဆပ်က 

အသကဟ်ငေ်နရယ ်

ေဂျဆပ်က 

သရီာကေန ြပနလ်ာပီရ 



ေဂျဆပ်က သူတ့ပည့တ်ဆိ ီေရာကလ်ာေရ အခါ  သရဲူ သ့ ံ

�ုိကခ်ထံညးရေရ ့ လကက်ိ ုြပေရ အဒဲါ မနှတ်ယ ်ေဂျဆပ်က အသက ်

ြပနခ်ငလ်ာပီးရ ေဂျဆပ်က ပီတာကိ ုသူက့ိ ုြငငး်ပယ ်တက ်အတကွ ်

ခကွလ်ွကတ်ယ ်သူတ့ပည့က်ိလုညး် သူ ့ အကေရာငး် အားလံုးကိ ု

ေြပာပရလို ့ ေြပာေရ ေနာကပီ်းေက သလူာရာ 

ေကာငး်ကငက်ိ ုြပနလ်ားေရ



ပထမဆံးု အစီတာပွဲေတာ်

ဘရုားသခင၏် စကားလံုး, သမ�ာကျနး်စာ

တွခိေရ

မတသ်�ူး 26 -28 လု 22-24 ဂ�န ်13-21

“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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