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ခဲသ့ည။်



သငသ်ညသ်ားေယာကျ်ားကိဘုာွးြမင။်
ေယ��အမညြ်ဖင့မ်ညှ့ရ်မည။်

အြမင့ဆ်ံးုေသာဘရုား၏သားေတာ်

ဟေုခါ်ေဝါ်သမတုြ်ခငး်ကိခုရံလိ

မ့်မည။် သသူည်

အစဉ်အ�မဲစိးုစံ

လမိ့်မည။်



"ဒါဘယလ်ိြုဖစ်�ိငုလ်"ဲအံ�့သမိနး်ကေလး

ကေမးတယ။် "ငါဘယသ်ူက့ိမု�ှငှ့်

အတမူ�ှိ�ကပါဘးူ။"



ထိသုငူယသ်ညဘ်ရုားသခငထ်မံလှာ

လမိ့်မညဟ်မုာရိအားေကာငး်

ကငတ်မနက်ေြပာခဲသ့ည။်

လသူားဖခငတ်စ် ဦး

�ိှမညမ်ဟတု။်



ထိုေ့နာကေ်ကာငး်ကငတ်မနက်သမူ၏ဝမ်းကွဲ

Elizabeth လ�ိှဗကသ်ည်

အသက�်ကးီေသာအခါ

ကေလးရေနသညဟ်ု

မာရိအားေြပာခဲသ့ည။်



ဒါကအံဖွ့ယပဲ်။ သပ်ိမ�ကာခငမ်ာှမာရိက

Elizabeth 
လ�ိှဗကဆ်ကီိသုာွးတယ။်

သတူိုသ့ညဘ်ရုား

သခငက်ိအုတတူကခွျီး

မမ်ွးခဲ�့ကသည။်



ေယာသပ်ဆိတုဲလ့တူစ်

ေယာကန်ဲလ့ကထ်ပ်ဖုိမ့ာရိ
ကေစစ့ပ်ထားတယ။်



မာရိသညက်ေလးရရနေ်မ�ာ်

လင့ေ်နသညက်ိေုယာသပ်

သ�ိှိေသာအခါေယာသပ်ဝ
မ်းနညး်ခဲသ့ည။်

သကူတြခား

လတူစ်ေယာကက်အေဖ

လိုထ့ငခ်ဲတ့ယ။်



ဤသငူယသ်ညဘ်ရုားသခင၏်သားေတာ်ြဖစ်သညဟ်ဘုု
ရားသခင၏်ေကာငး်ကငတ်မနသ်ညအ်ပ်ိ

မကတ်ငွေ်ယာသပ်အားေြပာခဲသ့ည။်

မာရိကေယ��ကိ�ုကည့�်�ေစာင့ေ်�ှာကဖုိ်ေ့ယာ

သပ်ကိကုညူေီပးခဲတ့ယ။်



ေယာသပ်ကဘရုားသခငက်ိယုံ�ုကည�်ပီးနာခခံဲတ့ယ။်
သသူည�်ိငုင်၏ံဥပေဒများကို
လညး်လိကုန်ာခဲသ့ည။်



ဥပေဒသစ်ေ�ကာင့သ်�ူငှ့မ်ာရိတိုသ့ညအ်ခနွေ်ပးရနသ်တူို ့
၏ဇာတ�ိမို�၊ ဗကလ်င�်မို�
သိုထ့ကွခ်ာွသာွး�ကသည။်



မာရိကကေလးေမးွ

ဖုိအ့ဆငသ်င့ပဲ်။



သိုေ့သာ်ေယာသပ်သည်
အခနး်တစ်ခနး်ကိဘုယ်
ေနရာမ�ှှာမေတွ�ပါ။
အားလံးုတညး်
ခိခုနး်ြပည့ဝ်�က၏။



ေနာကဆ်ံးုေတာေ့ယာသပ်ကြမညး်ေကာငက်ိေုတွ�တယ။်



အဒဲမီာှကေလးေယ��ကိေုမးွဖွားခဲတ့ယ။် မယေ်တာ်

ကသူက့ိ�ုာွးစားခကွထ်ထဲည့်

လိကုသ်ည။်



အနးီအနားမာှသိးုထနိး်ေတကွသတူိုရဲ့အ့ပ်ိေပျာ်ေနတဲသ့ိးု
အုပ်ေတကွိေုစာင့ေ်�ှာကေ်ပးခဲတ့ယ။်

ဘရုားသခင၏်ေကာငး်

ကငတ်မန်
သညထ်င�်ှား။



ယေနတ့ငွဒ်ါဝိဒ�်မို�၌သခငခ်ရစ်ေတာ်တညး်ဟေူသာကယ်
တငေ်သာအ�ှငသ်ညသ်ငတ်ိုအ့ဘို ့

အလိငုါှဘာွးြမငြ်ခငး်
ကိခုေံတာ်မ�ူပီ။



�ုတတ်ရကထ်နွး်လငး်ေသာေကာငး်ကငတ်
မနမ်ျား စာွေပါ်လာ�ပီးဘရုားသခင်

ကိခုျီးမမ်ွး။



“အြမင့ဆ်ံးုေသာဘရုား�ငှ့ေ်ြမ�ကးီ
ေပါ်မာှဘရုား သခငဘ်နုး်ေတာ်ထင်

�ှားပါေစ။”



သိးုထနိး်တိုသ့ညေ်တာငေ်ပါ်သိုေ့ြပး�က၏။
သငူယက်ိေုတွ� ြမင။် မိမိတိုအ့ေ�ကာငး်
ကိေုယ��ခရစ်၏ေကာငး်ကငတ်မနမ်ျားတိုသ့ည�်ကား

ေြပာေသာအခါ၊



အရကေ်လးဆယလ်နွေ်သာ်ေယာ
သပ်�ငှ့မ်ာရိသညေ်ယ��ကိေုယ�ု�ှ
လင�ိှ်ဗိမာနေ်တာ်
သိုေ့ခါ်ေဆာငလ်ာ�က

သည။်



�ိှေမာငအ်မည�ိှ်ေသာသတူေယာက်
သညသ်ငူယအ်တကွဘ်ရုားသခင်
ကိခုျီးမမ်ွးလျက၊်
ထာဝရဘရုား၏အေစ
ခကံ�နြ်ဖစ်ေသာအန္
နသညေ်ကျးဇူးေတာ်ကို
ချီးမမ်ွး�ပီးမ၊ှ ေယ��သည်
ဘရုားသခင့သ်ားေတာ်၊
ေယာသပ်သညင်ကှ�်စ်ှေကာ
ငက်ိယုဇ်ပေူဇာ်ခဲသ့ည။်



ဤအရာသညဘ်ရုားသခင့်

ပညတေ်တာ်အားြဖင့ဆ်ငး်

ရဲသားများကိေုမးွကငး်

စကေလးကိသုခငအ်ား

ဆကသ်သည့အ်ခါယူ

ေဆာငလ်ာသင့သ်ည်

ဟဆုိသုည။်



မ�ကာမီတငွအ်ထးူ

�ကယတ်စ်ပငွ့သ်ည်

အေ�ှ �တိငုး်ြပ

ညမ်ပှညာ�ိှများကို ဦး ေဆာင။်

ေဂျ�ုဆလင�်မို�သိုေ့ခါ်ေဆာငသ်ာွး
ခဲသ့ည။်



ယခဘုာွးြမငေ်သာယဒု�ှငဘ်ရုင်
သည၊် အဘယမ်ာှ�ှိေတာ်မသူနညး်။
သတူိုေ့မးတယ်
"ကျေနာ်တိုသ့ူက့ိကုိးုကယွခ်ျငတ်ယ။်"



ေဟ�ုဒမ်ငး်�ကးီသညပ်ညာ
�ိှတိုစ့ကားကိ�ုကားလ�င၊်
တပည့ေ်တာ်တိုသ့ညက်ိယု်
ေတာ်ကိေုတွ�လ�င၊်
ေဟ�ုဒမ်ငး်က၊
ဒါေပမဲသ့လူမ်ိေနတယ။်
ေဟ�ုဒမ်ငး်သညေ်ယ��ကို
သတလ်ိသုည။်



ထိ�ုကယသ်ညပ်ညာ�ိှသမူျားကိမုာရိ�ှ
င့ေ်ယာသပ်တိုေ့နထိငုရ်ာအမ်ိေလး

သိုေ့ခါ်ေဆာငသ်ာွးသည။်



ဝတြ်ပုြခငး်၌ဒးူေထာကလ်ျကခ်ရီး
သာွးများကေယ��အားေရ��ငှ့အ်ေမ �း

အ�ကို ငမ်ျားစာွေပးခဲသ့ည။်



ဘရုားသခငသ်ညပ်ညာ�ှိများ
အားလ�ို � ဝကှအ်မ်ိြပနရ်နသ်တိ

ေပးခဲသ့ည။်

ေဟ�ုဒသ်ညစိ်တဆ်ိးုေလ၏။



ေယ��ကိသုတရ်နစိ်တပိ်ငုး်ြဖတ်
ထားေသာမငး်ဆိးုသညဗ်က်

လင�်မို� �ှိကေလးငယအ်ားလံးု

ကိသုတခ်ဲသ့ည။်



သိုေ့သာ်ေဟ�ုဒသ်ညဘ်ု

ရားသခင့သ်ားေတာ်ကိမု
ထခိိကု�်ိငုပ်ါ! 



ေယာသပ်သညမ်ာရိ�ငှ့်

ေယ��ကိအုပ်ိမကတ်ငွအ်ီ
ဂျစ်ြပညသ်ိုလ့ံု

ြခံု စာွေခါ်ေဆာငသ်ာွးခဲ့
သည။်



ေဟ�ုဒမ်ငး်�ကးီ
အနစိ�ေရာ
ကသ်ညေ်နာက၊်

ေယာသပ်သညမ်ာရိ�ငှ့ေ်ယ
��ကိအုဂဲတု� ုြပညမ်�ှ�တေ်ဆာင�်ပီးလ�င၊်
ဂါလလိအဲိုငန်ားကနာဇရက�်မို� မာှေနတယ။်



ေယ��၏ေမးွဖွားြခငး်

ဘရုားသခင့�် �တ်�မက်စကားေတာ်သမ�ာကျမ်းစာပါပံြုပင၊်

ေတွ�ရ

မ1-2◌ဲ ၁-၂၊ လုကာ 1-2

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



�ပီးပါ�ပီ



ဤကျမး်စာပံြုပငက်က��်ပ်ုတိုက့ိဖုနဆ်ငး်ေတာ်မေူသာဘရုား�ငှ့သ်င့အ်ားသကိ�မး်
လိေုသာက��်ပ်ုတို၏့အံ�့သဖွယေ်ကာငး်ေသာဘရုားသခငအ်ေ�ကာငး်ေြပာြပသည။်

က��်ပ်ုတိုသ့ညဒ်စု�ုိကက်ိကုျူးလနွေ်သာမေကာငး်မ�များကိဘုရုားသခငြ်ပုသညက်ို
ဘရုားသခငသ်သိည။် အြပစအ်တကွအ်ြပစေ်ပးြခငး်သညေ်သြခငး်ြဖစသ်ည။်

သိုေ့သာ်ဘရုားသခငသ်ညသ်င့အ်ားအလနွခ်ျစေ်သာေ�ကာင့က်ားတိငုေ်ပါ်တငွအ်
ေသခ။ံ

သင၏်အြပစမ်ျားအတကွအ်ြပစေ်ပးရနသ်၏ူတစပ်ါးတညး်ေသာသားေတာ်ကိေုယ
��ေစလ�တေ်တာ်မခူဲသ့ည။်

ထိုေ့နာကေ်ယ��သည�်ငှြ်ပနထ်ေြမာကက်ာေကာငး်ကငသ်ို ့ြပနသ်ာွးခဲသ့ည။်

သငသ်ညသ်ခငေ်ယ��ကိယုံ�ုကည�်ပီးသင၏်အြပစမ်ျားကိခုငွ့လ်�တပ်ါရနေ်တာငး်ခံ
ပါကသသူညြ်ပုလမိ့မ်ည။်

သသူညသ်င့အ်လယ၌်လာ�ပီးသင၌်သ�ူငှ့အ်တထူာဝရေနထိငုလ်မိ့မ်ည။်



ဤအရာသညအ်မနှတ်ရားြဖစသ်ညဟ်ယုံ�ုကညလ်�ငဘ်ရုားသခငအ်ားဤသိုေ့ြပာ
ပါ။

သခငေ်ယ��၊

က��်ပ်ုသညဘ်ရုားသခငြ်ဖစသ်ညဟ်ယုံ�ုကည�်ပီးက��်ပ်ု၏အြပစမ်ျားအတကွအ်
ေသခေံသာသြူဖစလ်ာ�ပီးယခ�ုငှြ်ပနထ်ေြမာကပ်ါသည။် က��်ပ်ုအသကတ်ာထဲ

ဝင၍် က��်ပ်ု၏အြပစမ်ျားကိခုငွ့လ်�တပ်ါ၊

က��်ပ်ုသညက်��်ပ်ုအသကတ်ာသစက်ိရု�ှိ�ပီးတစေ်နတ့ငွက်ိယုေ်တာ်�ငှ့အ်စဉ်အ�မဲ
ေန�ိငုရ်နအ်တကွခ်ငွ့လ်�တပ်ါ။ ကိယုေ်တာ့်စကားကိနုာခ။ံ

သင့က်ေလးအြဖစအ်သက�်ငှသ်န�်ိငုေ်အာငက်ညူပီါ။ အာမင။်

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