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စံလိမ့်မယ။်"



"ဒါကဘယလ်ိုြဖစ်ရတာလ"ဲ 

တအံတ့�သေကာငမ်ေလးကေမးတယ။် 

"ငါဘယသ်နူဲမ့မှတွဖူဲးဘးူ" 

ေကာငး်ကငတ်မနက်ကေလးကဘရုား

သခငဆ်ကီလာလိမ့်မယလ်ို ့
မာရိကိေုြပာခဲတ့ယ။် 

လူသားဖခငတ်စ်ေယာ

က�်ှိမာှမဟုတဘ်းူ။



ထိုေ့နာကသ်မူ၏ဝမ်းကွဧဲလိ�ဗှကသ်ညသ်မူ၏အသကအ်
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ကမာရိအားေြပာ�ကားခဲသ့ည။် 
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မာရိသညက်ေလးေမးွဖွားရနသ်ေိသာအ
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မ�ှာှမေတွ� ခဲဘ့းူ။ 

တညး်ခိခုနး်အားလံုး

ြပည့သ်ာွး�ပီ။
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တရိစ�ာနအ်စာေက�းေလ�့ှိတဲ�့ာွးစား

ခကွမ်ာှထားခဲတ့ယ။်
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တယ။် ဘရုားသခင့ေ်ကာငး်ကငတ်မနေ်ပါ်လာ�ပီး
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၏။ �ာွးစားခကွ၌်လဲေနေသာကေလးငယက်ိသုင်

ေတွ�လိမ့်မည။်"
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စာွေပါ်လာ�ပီးဘရုားသခငအ်ားချီးမမ်ွး�ပီး

"အြမင့ဆ်ံးုေြမ�ကးီ၌ဘရုား

သခငအ်ားဂဏုတ်ငပ်ါ၊ 

လူသားများအေပါ်ေကာငး်

ေသာေစတနာ" ဟုေြပာပါ။
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ဆလငက်ိေုခါ်သာွးတယ။် 
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ဒးူေထာကလ်ျကခ်ရီးသာွးများ

ကေယ��အားေရ��ငှ့ေ်ရေမ �းများ

�ကယဝ်ေသာလကေ်ဆာငမ်ျား

ေပးခဲသ့ည။်



ဘရုားသခငသ်ညပ်ညာ�ှိများအားတတိ်

တဆတိအ်မ်ိြပနရ်နသ်တေိပးခဲသ့ည။် 

ေဟ�ုဒသ်ညေ်ဒါသအလွနထ်ကွ၏်။ 

ေယ��ကိဖုျကဆ်းီပစ်ရနစိ်တပိ်ငုး်ြဖတ်ဗ်က်

လင�်မို�ရ ◌မ်ျားအားလံုးကိသုတခ်ဲသ့ည။်



သိုေ့သာ်ေဟ�ုဒသ်ညဘ်ရုားသခင့သ်ား

ေတာ်ကိမုထခိိကု�်ိငုပ်ါ။ 

အပ်ိမက၌်သတေိပးခဲသ့ည၊် 

ေယာသပ်သညမ်ာရိ�ငှ့ေ်ယ��ကိအုဂီျစ်

ြပညသ်ိုေ့ခါ်ေဆာငသ်ာွးသည။်



ေဟ�ုဒေ်သဆံးု

ေသာအခါေယာသပ်သညမ်ာ

ရိ�ငှ့ေ်ယ��တိုက့ိအုဂီျစ်ြပညမ်ှ

ြပနေ်ခါ် ခဲသ့ည။် 

သတူိုသ့ညဂ်ါလိလဲအိုငအ်နးီ၊ နာဇရက�်မို�ငယ၌်ေနထိငုခ်ဲသ့ည။်



ေယ��ေမးွဖွားြခငး်

ဘရုားသခင့�် �တ�်မကစ်ကားေတာ်မသှမ�ာကျမ်းစာပံြုပင၊်

တငွေ်တွ�ရသည်

မဿ ဲ၁-၂၊ လု ၁-၂

"မငး်စကားေတရဲွ ့ ၀ ငေ်ပါကက်အလငး်ေပးတယ။်" 
ဆာလံ ၁၁၉:၁၃၀
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ဒသီမ�ာကျမ်းစာပံုြပငက်ငါတိုက့ိဖုနဆ်ငး်ေတာ်မူေသာဘရုား�ငှ့သ်ငသ်ူက့ိသုေိစချငေ်သာက��်ပ်ုတို၏့အံ့�သ

ဖွယဘ်ရုားသခငအ်ေ�ကာငး်ေြပာြပသည။်

ဘရုားသခငက်ငါတိုက့ိအုြပစ်လိုေ့ခါ်တဲမ့ေကာငး်တဲအ့ရာေတလွပ်ုခဲတ့ယဆ်ိတုာဘရုားသခငသ်တိယ။် 

အြပစ်အတကွြ်ပစ်ဒဏသ်ညေ်သြခငး်ြဖစ်သည၊် 

သိုေ့သာ်ဘရုားသခငသ်ညသ်င့အ်ားအလနွခ်ျစ်ေတာ်မူေသာေ�ကာင့သ်၏ူတစ် ဦး 

တညး်ေသာသားေတာ်ေယ��ကိလုကဝ်ါးကပ်တိငုမ်ှာအေသခံေစ။ 

သင၏်အြပစ်များအတကွအ်ြပစမ်ြပနသ်ာွးခဲသ့ည။် 

မငး်ေယ��ကိယုံ�ုကည�်ပီးမငး်ရဲအ့ြပစ်ေတကွိခုွင့လ်�တဖုိ်သ့ူက့ိေုတာငး်ရငသ်ကူလပ်ုလမိ့်မယ။် 

သသူညယ်ခု လာ၍ သငတ်ို၌့ ေန၍ သငတ်ိုသ့ညသ်�ူငှ့အ်တအူစဉ်အ�မဲေနရလမိ့်မည။်

ဤအရာသညအ်မှနတ်ရားြဖစ်သညဟ်သုငယ်ံ�ုကညပ်ါကဘရုားသခငအ်ားေြပာပါ။

ချစ်လစှာွေသာေယ��၊ မငး်ဟာဘရုားသခငြ်ဖစ်တယဆ်ိတုာငါယံ�ုကညတ်ယ၊် 

ငါအ့ြပစ်ေတအွတကွအ်ေသခံဖုိလ့ြူဖစ်လာ�ပီးအခုမငး်ြပန�ှ်ငလ်ာခဲတ့ယ။် ေကျးဇူးြပု၍ 

က��်ပ်ု၏အသကတ်ာထသဲို ့ ၀ ငလ်ာ�ပီးက��်ပ်ု၏အြပစ်များကိခုွင့လ်�တပ်ါ၊ က��်ပ်ုသည ်

◌�်ငှ့အ်တထူာဝရ�ိှေနပါေစ။ မငး်ကိနုာခံဖုိက့ညူေီပး�ပီးမငး်ရဲက့ေလးအြဖစ်နဲေ့နဖုိက့ညူေီပးပါ။ အာမင။်

ကျမ်းစာဖတ�်ပီးဘရုားသခငန်ဲေ့နတ့ိငုး်စကားေြပာပါ။ ေယာဟန ်၃:၁၆
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