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ပံု�ှပ်ိထတုပိ်ုငခ်ွင့�်ှိတယ။်



ငါတိုက့ိဘုယသ်လူပ်ုတာလ။ဲ သမ�ာကျမ်းစာ၊ ဘရုား

သခင့�် �တ�်မကစ်ကားေတာ်ကလသူားမျိုး�ယွစ်တငပံ်ကုို

ေဖာ်ြပသည။် ဟိးုအရငတ်နုး်ကဘရုားသခငက်

ပထမဆံးု လသူားကိဖုနဆ်ငး်

�ပီးသူက့ိအုာဒလံိုန့ာ

မညေ်ပး

ခဲတ့ယ။်



ဘရုားသခငသ်ညအ်ာဒကံိေုြမမ�န ့မ်ဖှနဆ်ငး်သည။်

ဘရုားသခငသ်ညအ်ာဒအံားအသကသ်ငွး်ေပးေသာအခါ

သသူညအ်သက�်ှငပ်တဲဥ့ယျာဉ်တစ်ခမုာှသူ ့
ကိယုသ်ေူတွ� ခဲတ့ယ။်



ဘရုားသခငသ်ညအ်ာဒမံဖနဆ်ငး်မီအံ�့သဖွယေ်ကာငး်

ေသာအရာများ�ငှ့ြ်ပည့စံ်ေုသာသာယာလပှေသာကမ�ာတ

စ်ခကုိဖုနဆ်ငး်ခဲသ့ည။်



တစ်ဆင့�်ပီးတစ်ဆင့ဘ်ရုားသခငသ်ညေ်တာငက်နုး်

ေနရာများ�ငှ့ြ်မကခ်ငး်လငွြ်ပငမ်ျား၊ ေမ �း�ကို ငေ်သာပနး်

များ�ငှ့ြ်မင့မ်ားေသာသစ်ပငမ်ျား၊ ေတာကပ်ေသာငကှ်

များ�ငှ့ေ်�မပျားများ၊ ေဝလငါး

များ�ငှ့ေ်ချာ် ထကွ်က်အရာအားလံးု

ကိဖုနဆ်ငး်ခဲတ့ယ။်



အစပိငုး်မာှဘရုားသခငဘ်ာမမှလပ်ုခငဘ်ရုားသခင်

ကလွ�ဲပီးဘာမမှ�ှိဘးူ။ လ၊ူ ေနရာ၊

အရာမ�ိှပါ။ ဘာမမှပါ။ အလငး်

မ�ိှသလိအုေမာှငလ်ညး်

မ�ိှဘးူ။ အတက�်ငှ့်

အဆငး်မ�ိှ။ မေနက့မ�ှိ

သလိမုနကြ်ဖနလ်ညး်မ�ိှဘးူ။

အစမ�ိှေသာဘရုားသခငတ်စ်ပါးတညး်သာ�ိှခဲသ့ည။်

ထိုေ့နာကဘ်ရုားသခငလ်ပ်ုေဆာငသ်ည။်



အစအ ဦး 

၌ဘရုားသခငသ်ညေ်ကာငး်ကင�်ငှ့ေ်ြမ�ကးီ

ကိဖုနဆ်ငး်ခဲသ့ည။်



ေြမ�ကးီသညအ်ဆငး်သဏာန်

မ�ိှ။ နက�်� ိငး်ေသာမျ

က�်ာှ၌ေမာှငမိ်ကု်

�ိှ၏။ �ပီး

ေတာဘ့ရုား

သခင်

ကစကား

ေြပာတယ။် "အလငး်�ှိပါေစ။"



အလငး်ေရာင�်ှိခဲသ့ည။် ဘရုားသခငက်အလငး်

ကိေုနဟ့ေုခါ် �ပီးအေမာှငက်ိညုဟေုခါ်သည။် 

ညေန�ငှ့န်နံကသ်ညပ်ထမေန ့ြဖစ်သည။်



ဒတုယိေနတ့ငွဘ်ရုားသခငသ်ညသ်မဒု�ရာေရများ၊ 

ပငလ်ယမ်ျား�ငှ့ေ်ရကနမ်ျားကိေုကာငး်ကငေ်အာကသ်ိုစ့

နစ်တကျပိုေ့ဆာငေ်ပးခဲသ့ည။် 

တတယိေနတ့ငွဘ်ရုားသခငက် 

"ေြခာကေ်သွ�ေသာေြမကိေုပါ်လာပါေစ" 

ဟမိုန ့ေ်တာ်မသူည။် �ပီးေတာြ့ဖစ်သာွးတာပါ။



ဘရုားသခငသ်ညြ်မကမ်ျား၊ ပနး်များ၊ ချံုပငမ်ျား

�ငှ့သ်စ်ပငမ်ျားေပါ်ထနွး်ရနအ်မိန ့ေ်ပး

ခဲသ့ည။် �ပီးေတာသ့တူိုေ့ပါ်

လာတယ။် 

ညေန�ငှ့န်နံကသ်ညတ်တိ

ယေနရ့ကြ်ဖစ်၏။



ထိုေ့နာကဘ်ရုားသခငသ်ညေ်န၊ လတိုက့ိ၎ုငး်၊ 

�ကယမ်ျားစာွတိုက့ိမုညသ်မူ�မေရတွ

က�်ိငုေ်အာငဖ်နဆ်ငး်ေတာ်မ၏ူ။

ညေန�ငှ့န်နံကသ်ညစ်တု

တ� ေနရ့ကြ်ဖစ်၏။



ပငလ်ယသ်တ� ဝါများ၊ ငါးများ

�ငှ့င်ကှမ်ျားသညဘ်ရုားသခင့်

စာရငး်တငွေ်နာက၌်�ှိသည။်

ပ�မေန၌့သသူည�်ကးီမား

ေသာဓား�ှညမ်ျား�ငှ့ေ်သး

ငယေ်သာငါးေသတ� ာများ၊ 

ေြခတ�ံှညင်ကှက်လုားအုပ်များ

�ငှ့ေ်ပျာ်ရ�ငဖွ်ယည်ညး်

ညူေသာငကှေ်လးများကိြုပုလပ်ုခဲသ့ည။်



ဘရုားသခငသ်ညေ်ြမ�ကးီ

�ငှ့ပ်ငလ်ယ�်ငှ့ေ်ကာငး်

ကင၌်ေပျာ်ေမွ�ရနင်ကှအ်မျိုး

မျိုးကိငုါးမျိုးလံးု

ကိဖုနဆ်ငး်ခဲသ့ည။် 

ညေန�ငှ့န်နံကသ်ညပ်�မေန ့ြဖစ်၏။



ထိေုနာကဘ်ရုားသခငသ်ညတ်စ်ဖနမိ်န ့�်မကေ်တာ်မ၏ူ။ 

သကူ "ကမ�ာေြမကိသုက�်ှိသတ� ဝါေတေွမးွပါေစ။" 

တရိိစ�ာန�်ငှ့တ်ာွးသာွးသတ� ဝါမျိုးစိတအ်ားလံးု

ြဖစ်တညလ်ာသည။် ေြမ�ကးီလ�ပ်ေသာဆငမ်ျား

�ငှ့အ်လပ်ုများသည့ ်beavers များ�ိှခဲသ့ည။်



မေကာငး်ဆိးုဝါးေမျာက်များ�ငှ့စိ်တမ်ချရေသာမိေကျာ

ငး်များ ေ�ကာကစ်ရာေကာငး်ေသာပိးုေကာငမ်ျား

�ငှ့ပ်ါးလ�ာေသာ chipmunks ။ ထိေုန၌့တရိစ�ာနမ်ျိုး

စိတအ်ားလံးုကိဘုရုားသခငက်ဖနဆ်ငး်ခဲသ့ည။်

ညေန�ငှ့န်နံကသ်ညဆ်ဌမေနရ့ကြ်ဖစ်သည။်



ဆ�မေန၌့ဘရုားသခငသ်ညအ်ြခားအရာတစ်ခကုိြုပုလပ်ု

ခဲသ့ည ်- အလနွထ်းူြခားေသာအရာြဖစ်သည။်

ယခအုရာအားလံးုသညလ်သူား

အတကွအ်ဆငသ်င့ြ်ဖစ်ေန�ပီ။ 

သူအ့ားအေစခရံနလ်ယက်ငွး်

များ�ငှ့တ်ရိိစ�ာနမ်ျား

�ိှခဲသ့ည။်



ဘရုားသခငက် "ငါတိုပံ့သုဏ္manန�်ငှ့အ်ညလီကူိဖုန်

ဆငး်�ကစို။့ ေြမ�ကးီေပါ်မာှ�ိှသမ�တိုက့ိအုုပ်စိးု

ေတာ်မပူါေစ။" ထိုေ့�ကာင့ဘ်ရုား

သခငသ်ညသ်၏ူကိယုပိ်ငုပံ်တုငွလ်ူ

ကိဖုနတ်းီခဲသ့ည။် ဘရုား

သခငပံ်သု�ာန၌်သူ ့
အားဖနဆ်ငး်

ေတာ်မသူည။် ...



ဘရုားသခငသ်ညအ်ာဒ�ံငှ့စ်ကား

ေြပာခဲသ့ည။် "ဥယျာဉ်မသှင်

အလိ�ုှိရာကိစုားပါ။ ေကာငး်

မေကာငး်ကိသုေိသာ

အပငမ်မှစားပါ�ငှ့။် 

ထိအုပငက်ိစုား

လ�ငဧ်ကနမ်ခုျေသလမိ့်မည။်"



အ�ှငထ်ာဝရဘရုားသခငမိ်န ့ေ်တာ်မသူညက်ား၊ 

လသူညတ်စ်ေယာကတ်ညး်ေနရသညမ်ာှမေကာငး်ပါ။ 

ငါသူအ့တကွက်ညူမီယ့သ်လူပ်ုမယ။်



ဘရုားသခငသ်ညင်ကှမ်ျား�ငှ့သ်ားရဲအားလံးုကိအုာဒံ

သိုေ့ခါ်ေဆာငလ်ာသည။် အာဒသံည၎်ငး်

တိုအ့ားလံးုကိအုမညေ်ပးခဲသ့ည။် 

သဒူလီိလုပ်ုဖုိအ့ရမ်းလမိ�ာခဲတ့ာြဖစ်

ရမယ။် သိုေ့သာ်ငကှမ်ျား�ငှ့မ်�ိှေချ။



ဘရုားသခငသ်ညအ်ာဒကံိ�ုစ်ှ�စ်ှ�ခို က�်ခို ကအ်ပ်ိေမာကျ

ေစခဲသ့ည။် အပ်ိေပျာ်ေနတဲအ့မျိုးသားရဲန့�ုိံးတစ်ေချာငျ်ိုး

သမီးကိအုာဒရဲံန့�ုိံးကေနဖနဆ်ငး်

ခဲတ့ယ။် ဘရုားသခငဖ်နဆ်ငး်

ေသာအမျိုးသမီး

သညအ်ာဒအံတကွ်

လကတ်ွေဲဖာ်ြဖစ်ရန်

မနှက်နသ်ည။်



ေြခာကရ်ကအ်တငွး်ဘရုားသခငက်အရာအား

လံးုကိဖုနဆ်ငး်ခဲတ့ယ။် ထိုေ့နာကဘ်ရုား

သခငသ်ညသ်တ� မေနက့ိေုကာငး်ချီး

ေပး၍ အနားယရူာေန ့ြဖစ်ခဲသ့ည။်



ဧဒငဥ်ယျာဉ်၌ဘရုားသခငသ်ညအ်ာဒ�ံငှ့သ်၏ူဇနးီ

ဧဝတိုက့ိ�ုပီးြပည့စံ်ေုသာေပျာ်ရ�ငမ်�ေပးခဲသ့ည။်

ဘရုားသခငသ်ညသ်တူို၏့အ�ငှ၊် သတူို၏့ေပး

သ�ူငှ့သ်တူို၏့မိတေ်ဆြွဖစ်ခဲသ့ည။်



ဘရုားသခငသ်ညအ်ရာအားလံုးကိဖုနဆ်ငး်ေသာအခါ

ဘရုားသခင့�် �တ်�မက်စကားေတာ်မသှမ�ာကျမ်းစာပံြုပင၊်

တွငေ်တွ�ရသည်

ကမ�ာ ဦး ၁-၂

"မငး်စကားေတွရဲ ့ ၀ ငေ်ပါက်ကအလငး်ေပးတယ်။" 
ဆာလံ ၁၁၉:၁၃၀



�ပီးပါ�ပီ



ဒသီမ�ာကျမး်စာပံြုပငက်ငါတိုက့ိဖုနဆ်ငး်ေတာ်မေူသာဘရုား�ငှ့သ်ငသ်ူက့ိသုိ

ေစချငေ်သာက��်ပ်ုတို၏့အံ�့သဖွယဘ်ရုားသခငအ်ေ�ကာငး်ေြပာြပသည။်

ဘရုားသခငက်ငါတိုက့ိအုြပစလ်ိုေ့ခါ်တဲမ့ေကာငး်တဲအ့ရာေတလွပ်ုခဲတ့ယဆ်ို

တာဘရုားသခငသ်တိယ။် အြပစအ်တကွြ်ပစဒ်ဏသ်ညေ်သြခငး်ြဖစသ်ည၊် 

သိုေ့သာ်ဘရုားသခငသ်ညသ်င့အ်ားအလနွခ်ျစေ်တာ်မေူသာေ�ကာင့သ်၏ူတစ ်

ဦး တညး်ေသာသားေတာ်ေယ��ကိလုကဝ်ါးကပ်တိငုမ်ာှအေသခေံစ။ 

သင၏်အြပစမ်ျားအတကွအ်ြပစမြ်ပနသ်ာွးခဲသ့ည။် 

မငး်ေယ��ကိယုံ�ုကည�်ပီးမငး်ရဲအ့ြပစေ်တကွိခုငွ့လ်�တဖုိ်သ့ူက့ိေုတာငး်ရငသ်ကူ

လပ်ုလမိ့မ်ယ။် 

သသူညယ်ခ ုလာ၍ သငတ်ို၌့ ေန၍ 

သငတ်ိုသ့ညသ်�ူငှ့အ်တအူစဉ်အ�မေဲနရလမိ့မ်ည။်



ဤအရာသညအ်မနှတ်ရားြဖစသ်ညဟ်သုငယ်ံ�ုကညပ်ါကဘရုားသခငအ်ား

ေြပာပါ။ ချစလ်စှာွေသာေယ��၊ 

မငး်ဟာဘရုားသခငြ်ဖစတ်ယဆ်ိတုာငါယံ�ုကညတ်ယ၊် 

ငါအ့ြပစေ်တအွတကွအ်ေသခဖုိံလ့ြူဖစလ်ာ�ပီးအခမုငး်ြပန�်ငှလ်ာခဲတ့ယ။် 

ေကျးဇူးြပု၍ က��်ပ်ု၏အသကတ်ာထသဲို ့ ၀ 

ငလ်ာ�ပီးက��်ပ်ု၏အြပစမ်ျားကိခုငွ့လ်�တပ်ါ၊ 

က��်ပ်ုသည်�်ငှ့အ်တထူာဝရ�ှိေနပါေစ။ 

မငး်ကိနုာခဖုိံက့ညူေီပး�ပီးမငး်ရဲက့ေလးအြဖစန်ဲေ့နဖုိက့ညူေီပးပါ။ အာမင။်

ကျမး်စာဖတ�်ပီးဘရုားသခငန်ဲေ့နတ့ိငုး်စကားေြပာပါ။ ေယာဟန ်၃:၁၆
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