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ငါတိုက့ိဘုယသ်ဖူနဆ်ငး်တာလ။ဲ သမ�ာကျမ်းစာသညဘ်ရုား

သခင့�် �တက်ပါဌေ်တာ်ကလူသားမျိုး�ယွမ်ညသ်ိုစ့တငခ်ဲသ့ညက်ိေုဖာ်ြပထား

သည။် ေ�းှအချိနက်တညး်ကဘရုားသခငသ်ညပ်ထမဆံးု

လူသားကိဖုနဆ်ငး်ခဲ�့ပီးသူက့ိအုာဒဟံုအမညေ်ပးခဲသ့ည။်



ဘရုားသခငသ်ညအ်ာဒကံိေုြမမ�န ့ြ်ဖင့ဖ်နဆ်ငး်ခဲသ့ည။်ဘရုားသခငသ်ညအ်ာ
ဒအံားဘ ၀ ကိမု�တသ်ငွး်ေသာအခါသသူညအ်သကြ်ပန�်ငှလ်ာသည။်

သဟူာEdဒငလ်ိုေ့ခါ်တဲလ့ှပတဲဥ့ယျာဉ်တစ်ခမုာှသေူနထိငုခ်ဲတ့ယ။်



ဘရုားသခငသ်ညအ်ာဒကံိမုဖနဆ်ငး်မီအံဖွ့ယအ်ရာများ

�ငှ့ြ်ပည့ေ်နေသာလှပေသာကမ�ာတစ်ခကုိဖုနဆ်ငး်ခဲသ့ည။်

ဘရုားသခငက်ေတာငထ်ထူပ်ေသာေနရာများ�ငှ့ြ်မကခ်ငး်လွငြ်ပငေ်ဒသများ၊
ေမ �းေသာပနး်များ�ငှ့သ်စ်ပငမ်ျား၊ ေတာကပ်ေသာငကှမ်ျား

�ငှ့လ်�ပ်ေနေသာပျားများ၊

တကယေ်တာဘ့ရုားသခငက်အရာအားလံုး

ကိဖုနဆ်ငး်ခဲတ့ယ။်



အစအ ဦး ၌, ဘရုားသခငဘ်ာမမှလုပ်မီဘရုားသခင်

မလှွဲ၍ အြခားအရာမ�ှိပါ။ လူများ၊ ေနရာများ၊
အရာများမ�ှိပါ။ ဘာမမှ အလငး်မ�ှိ၊

ေမာှငမိ်ကုမ်�ှိ။ မတက�်ငှ့မ်ဆငး်။

မေနက့နဲမ့နကြ်ဖနမ်�ှိ

အစမ�ှိေသာဘရုားသခငတ်စ်ပါးတညး်သာ�ှိသည။်
ထိုေ့နာကဘ်ရုားသခငသ်ညအ်ေရးယခူဲသ့ည။်



အစအ ဦး
၌ဘရုားသခငသ်ညေ်ကာငး်ကင�်ငှ့ေ်ြမ�ကးီကိဖုနဆ်ငး်ခဲသ့ည။်



ေြမ�ကးီသညအ်ဆငး်သဏ္and◌ာနမ်�ှိ၊

လွတလ်ပ်လဟာြဖစ်၏။



နကန်ရဲာအရပ်ကိေုမာှငမိ်ကုဖုံ်းလ�မ်း၏။
ဘရုားသခငမိ်န ့ေ်တာ်မသူညက်ား၊

အလငး်�ှိပါေစေသာ။



�ပီးေတာအ့လငး်�ှိခဲတ့ယ။် အလငး်ကိေုနဟ့ူေသာအမညြ်ဖင့၎်ငး်၊

ေမာှငမိ်ကုက်ိညု�့်ဟူေသာအမညြ်ဖင့၎်ငး်၊ ည ဦး
�ငှ့န်နံကသ်ညပ်ဌမေနရ့ကြ်ဖစ်ေလ၏။



ဒတုယိေနတ့ငွဘ်ရုားသခငသ်ညေ်ကာငး်ကငေ်အာက�်ှိသမဒု�ရာများ၊

ပငလ်ယမ်ျား�ငှ့ေ်ရကနမ်ျားကိစုနစ်တကျေဆာငက်ျဉ်းေပးခဲသ့ည။်
သံးုရကေ်ြမာကေ်သာေန၌့၊ ဘရုားသခငက်၊ ထိအုမ�ြဖစ်ေလ၏။



ြမကပ်င၊် ပနး်များ၊ ချံုပငမ်ျား�ငှ့သ်စ်ပငမ်ျား

ကိေုပါ်လာရနဘ်ရုားသခငမ်ာှထားခဲသ့ည။်

သတူိုသ့ညေ်ပါ်လာ�က၏။

ည ဦး

�ငှ့န်နံကသ်ညတ်တယိေနရ့ကြ်ဖစ်ေလ၏။



ထိုေ့နာကဘ်ရုားသခငက်ေန၊ လ�ငှ့�်ကယမ်ျားကိဖုနဆ်ငး်။

မညသ်မူ�ေရတကွ။် မရ။ ည ဦး
�ငှ့န်နံကသ်ညစ်တတု� ေနရ့ကြ်ဖစ်ေလ၏။



ဘရုားသခင့စ်ာရငး်တငွပ်ငလ်ယသ်တ� ဝါများ၊

ငါးများ�ငှ့င်ကှမ်ျားလညး်ပါဝငလ်ာသည။်
ငါးရကေ်ြမာကေ်သာေန၌့သသူည�်ကးီမား

ေသာဓား�ညှ�်ငှ့င်ါးေသးေသးေလးများ၊
�ညှလ်ျားေသာေြခေထာကမ်ျား�ှိငကှက်လုား

အုတမ်ျား�ငှ့ေ်ပျာ်ရ�ငစ်ရာေကာငး်

ေသာငကှမ်ျားကိြုပုလုပ်ခဲသ့ည။်

ဘရုားသခငသ်ညေ်ြမ�ကးီ

�ငှ့ပ်ငလ်ယေ်ရကိလုညး်ေကာငး်၊

မိeုnjoy◌◌်းေကာငး်ကငက်ိ၎ုငး်၊

အသက�်ငှေ်စြခငး်ငာှ၎ငး်၊ ည ဦး

�ငှ့န်နံကသ်ညပ်ဥ�မေနရ့ကြ်ဖစ်ေလ၏။



ေနာကတ်ဖနဘ်ရုားသခငသ်ည် ထပ်၍ မိန ့�်မကေ်တာ်မသူညက်ား၊

ကမ�ာေြမ�ကးီသညသ်က�်ှိသတ� ဝါများကိေုမးွဖွားေစပါဟုမိန ့ေ်တာ်မ၏ူ။

တာွးသာွးသတ� ဝါ၊ တာွးသာွးသတ� ဝါ၊

ကမ�ာလ�ပ်ေနေသာဆငမ်ျား�ငှ့အ်လုပ်များေနေသာဘဘီာများ�ှိသည။်
ညစ်ညမ်းေသာေမျာကမ်ျား�ငှ့ည်ံဖ့ျငး်ေသာမိေကျာငး်။ Wiggly 

ပိးုေကာငမ်ျား�ငှ့် cheeky chipmunks ။ Gangly သစ်ကလုားအုတမ်ျား�ငှ့်

purring pussycats ။ ထိေုနရ့ကက်ာလ၌ဘရုားသခငသ်ည၊်



ည ဦး �ငှ့န်နံကသ်ညဆ်ဌမေနရ့ကြ်ဖစ်ေလ၏။



ေြခာကရ်ကေ်ြမာကေ်သာေန၌့ဘရုားသခငသ်ညထ်းူဆနး်ေတာ်မ၏ူ။

အရာအားလံုးသညယ်ခလုူသားအတကွအ်ဆငသ်င့ြ်ဖစ်ေန�ပီ။
လယြ်ပင၌်အစာေခါငး်ပါးြခငး်၊



တဖနဘ်ရုားသခငက်ငါတိုပံ့သုဏ္in◌ာန�်ငှ့အ်ညလီူကိဖုနဆ်ငး်�ကစို။့

ထိုေ့�ကာင့ဘ်ရုားသခငသ်ညသ်၏ူပံရိုပ်အားလူကိဖုနဆ်ငး်ခဲသ့ည။်
သဖူနတ်းီခဲေ့သာဘရုားသခင၏်ပံသုဏI္N◌ာနေ်တာ်၌ ...



ဘရုားသခငက်အာဒကံိေုြပာခဲတ့ယ။်
ဥယျာဉ်ေတာ်၌သငအ်လို�ှိသညအ်တိငုး်

စားပါ။

ေကာငး်မေကာငး်ကိသုကိ�မ်း

ရာအပင၏်အသးီကိမုစားရ။



ထာဝရအ�ငှဘ်ရုားသခငက်လညး်၊ ေယာကျ်ားသညတ်ေယာကတ်ညး်

မေနေကာငး်၊ သ�ူငှ့ေ်တာ်ေသာအေထာကအ်မကိသုဘူိုင့ါလုပ် ဦး

မညဟ်ုအ�က�ံှိေတာ်မ၏ူ။ ဘရုားသခငသ်ညင်ကှမ်ျား၊

သတူိုက့ိအုာဒအံမညြ်ဖင့မ်ညှ့ေ်လ၏။

သအူဒဲလီိုလုပ်ဖုိအ့ရမ်းလိမ�ာပါးနပ်ခဲမ့ယ်
သိုေ့သာ်ငကှမ်ျား�ငှ့တ်ရိစ�ာနအ်ားလံုး

တိုတ့ငွအ်ာဒအံတကွသ်င့ေ်တာ်ေသာမိတဖ်က်

မ�ှိခဲပ့ါ။



ဘရုားသခငသ်ညအ်ာဒကံိနုက�်� ိငး်စာွနက�်� ိငး်စာွအပ်ိစကေ်စခဲသ့ည။်
ဘရုားသခငသ်ညအ်ပ်ိေပျာ်ေနေသာသ၏ူန�ုိံးတစ်ေချာငး်ကိဖုယထ်တုက်ာ
ဘရုားသခငသ်ညအ်ာဒ၏ံန�ုိံးြဖင့မိ်နး်မကိဖုနဆ်ငး်

ခဲသ့ည။် ဘရုားသခငဖ်နဆ်ငး်

ေတာ်မေူသာမိနး်

မသညအ်ာဒ�ံငှ့မိ်တဖ်ကြ်ဖစ်ရန်

အမနှပ်ငမ်နှက်နခ်ဲသ့ည။်



ဘရုားသခငက်အရာအားလံုးကိေုြခာကရ်ကအ်တငွး်ဖနဆ်ငး်ခဲသ့ည။်

သတ� မေနရ့ကက်ိဘုရုားသခငသ်ညေ်ကာငး်�ကးီေပးေတာ်မ။ူ ၊
Adamဒငဥ်ယျာဉ်တငွသ်၏ူဇနးီအာဒ�ံငှ့E်veဝသညဘ်ရုား

သခငက်ိနုာခမံ�အြပည့ြ်ဖင့ေ်ပျာ်ရ�ငခ်ဲ�့ကသည။်
ဘရုားသခငသ်ညသ်တူို၏့ဘရုား၊ သတူို၏့ေထာကပံ်သ့ူ

�ငှ့သ်တူို၏့မိတေ်ဆြွဖစ်သည။်



ဘရုားသခငက်အရာအားလံးုကိလုပ်ုတဲအ့ခါ

ဘရုားသခင့�်�တ်�မက်စကားေတာ်သမ�ာကျမ်းစာပါပံုြပင၊်

ေတွ�ရ

ကမ�ာ ဦး 1-2

"��တ်ကပတ်ေတာ်၏အဝငသ်ညအ်လငး်ကိေုပးပါ၏။."
ဆာလံ 119:130



�ပီးပါ�ပီ



ဤကျမ်းစာပံုြပငက်က��်ပ်ုတိုက့ိဖုနဆ်ငး်ေတာ်မူေသာဘရုား�ငှ့သ်င့အ်ားသကိ�မ်းလိေုသာက��်ပ်ုတို၏့အံ�့သဖွယေ်ကာ
ငး်ေသာဘရုားသခငအ်ေ�ကာငး်ေြပာြပသည။်

က��်ပ်ုတိုသ့ညဒ်စု�ုိကက်ိကုျူးလနွေ်သာမေကာငး်မ�များကိဘုရုားသခငြ်ပုသညက်ိဘုရုားသခငသ်သိည။်

အြပစ်အတကွအ်ြပစ်ေပးြခငး်သညေ်သြခငး်ြဖစ်သည။်

သိုေ့သာ်ဘရုားသခငသ်ညသ်င့အ်ားအလနွခ်ျစ်ေသာေ�ကာင့က်ားတိငုေ်ပါ်တငွအ်ေသခ။ံ

သင၏်အြပစ်များအတကွအ်ြပစ်ေပးရနသ်၏ူတစ်ပါးတညး်ေသာသားေတာ်ကိေုယ��ေစလ�တေ်တာ်မူခဲသ့ည။်

ထိုေ့နာကေ်ယ��သည�ှ်ငြ်ပနထ်ေြမာကက်ာေကာငး်ကငသ်ို ့ြပနသ်ာွးခဲသ့ည။်

သငသ်ညသ်ခငေ်ယ��ကိယုံ�ုကည�်ပီးသင၏်အြပစ်များကိခုငွ့လ်�တပ်ါရနေ်တာငး်ခပံါကသသူညြ်ပုလမိ့်မည။်
သသူညသ်င့အ်လယ၌်လာ�ပီးသင၌်သ�ူငှ့အ်တထူာဝရေနထိငုလ်မိ့်မည။်

ဤအရာသညအ်မှနတ်ရားြဖစ်သညဟ်ယုံ�ုကညလ်�ငဘ်ရုားသခငအ်ားဤသိုေ့ြပာပါ။

သခငေ်ယ��၊
က��်ပ်ုသညဘ်ရုားသခငြ်ဖစ်သညဟ်ယုံ�ုကည�်ပီးက��်ပ်ု၏အြပစ်များအတကွအ်ေသခေံသာသြူဖစ်လာ�ပီးယခ�ှုငြ်ပန်

ထေြမာကပ်ါသည။် က��်ပ်ုအသကတ်ာထဲ ဝင၍် က��်ပ်ု၏အြပစ်များကိခုငွ့လ်�တပ်ါ၊

က��်ပ်ုသညက်��်ပ်ုအသကတ်ာသစ်ကိရု�ိှ�ပီးတစ်ေနတ့ငွက်ိယုေ်တာ်�ငှ့အ်စဉ်အ�မဲေန�ိငုရ်နအ်တကွခ်ငွ့လ်�တပ်ါ။

ကိယုေ်တာ့်စကားကိနုာခ။ံ သင့က်ေလးအြဖစ်အသက�ှ်ငသ်န�်ိငုေ်အာငက်ညူပီါ။ အာမင။်

သမ�ာကျမ်းစာကိဖုတ�်ပီးဘရုားသခင�်ငှ့ေ်နတ့ိငုး်စကားေြပာပါ။ ေယာဟန် ၃:၁၆
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