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ပံု�ှပ်ိထတုပိ်ုငခ်ွင့�်ှိတယ။်



ေ�ှးေ�ှးတနုး်ကဘရုားသခငသ်ညေ်ကာ

ငး်ကငတ်မနဂ်ါေြဗလကိမုာရိအမည�ိှ်

ေချာေမာလပှေသာဂျူးအပျိုမတစ်

ေယာကထ်သံိုေ့စလ�တခ်ဲသ့ည။် 



သကူ "မငး်မာှသားတစ်ေယာက�ိှ်လမိ့်

မယ၊် သူန့ာမညက်ိေုယ��လိုေ့ခါ်မယ။် 

မယ။် သကူထာဝရစိးုစံလမိ့်မယ။်"



"ဒါကဘယလ်ိြုဖစ်ရတာလ"ဲ တအံတ့�သ

ေကာငမ်ေလးကေမးတယ။် "ငါဘယ်

သနူဲမ့မှတွဖူဲးဘးူ" ေကာငး်ကင်

တမနက်ကေလးကဘု

ရားသခငဆ်ကီလာလမိ့်

မယလ်ိုမ့ာရိကိေုြပာ

ခဲတ့ယ။် လသူား

ဖခငတ်စ်ေယာက�ိှ်မာှမဟတုဘ်းူ။



ထိုေ့နာကသ်မူ၏ဝမ်းကွဧဲလ�ိှဗကသ်ညသ်ူ

မ၏အသကအ်ရွယ၌်ကေလးတစ် ဦး ရ�ှိေန

ေ�ကာငး်ေကာငး် ကငတ်မန်

ကမာရိအားေြပာ�ကား

ခဲသ့ည။် ဒါကအံဖွ့ယ်

တစ်ခလုညး်ြဖစ်ခဲ့
တယ။် သပ်ိမ�ကာခငမ်ာှ

ပဲ Mary က ◌ဘ်ရုားသခငက်ို အတတူကခွျီးမမ်ွး�ကသည။်



မာရိသညေ်ယာသပ်အမည�ိှ်

အမျိုးသားတစ် ဦး �ငှ့လ်က်

ထပ်ရနေ်စစ့ပ်ခဲသ့ည။် မာရိ

သညက်ေလးေမးွဖွား

ရနသ်ေိသာအခါေယာ

သပ်သညဝ်မ်းနညး်လာသည။် 

သကူအြခ ကိအုေဖဟု

ထငခ်ဲသ့ည။်



အပ်ိမက၌်ဘရုားသခင့ေ်ကာငး်ကငတ်မနက်ဤသငူယ်

သညဘ်ရုားသခင့သ်ားေတာ်ြဖစ်ေ�ကာငး်

ေြပာခဲသ့ည။် မာရိကေယ��ကိ�ုကည့�်� ဖုိ ့
ေယာသပ်ကိကုညူေီပးခဲတ့ယ။်



ေယာသပ်သညဘ်ရုားသခငက်ိယုံ�ုကည�်ပီးနာခခံဲသ့ည။် 

သလူညး်သူ�့ိငုင်ရဲံဥ့ပေဒ

ေတကွိလုိကုန်ာတယ။် 



ဥပေဒသစ်တစ်ခေု�ကာင့သ်�ူငှ့မ်ာရိတိုသ့ညသ်တူို၏့

ဇာတ�ိမို� ြဖစ်ေသာ သိုထ့ကွ်

ခာွ�ပီးသတူို၏့အခွ

နမ်ျားကိေုပး

ေဆာငခ်ဲ�့ကသည။်



ကသူက့ေလးယဖုိူအ့ဆင်

သင့ြ်ဖစ်ေန�ပီ။ ဒါေပမယ့်

ေယာသပ်ကဘယေ်န

ရာမ�ှှာမေတွ� ခဲဘ့းူ။ 

တညး်ခိခုနး်

အားလံးု

ြပည့သ်ာွး�ပီ။



ေနာကဆ်ံးုတငွေ်ယာသပ်သညတ်ည�်ငမ်ိေသာေနရာကို

ေတွ� �ိှခဲသ့ည။် အဒဲမီာှ ကိေုမးွ

ဖွားခဲတ့ယ။်



သူအ့ေမကသူက့ိတုရိစ�ာနအ်စာေက�းေလ�ိှ့တဲ�့ာွးစား

ခကွမ်ာှထားခဲတ့ယ။်



အနးီအနားမာှသိးုထနိး်ေတကွသတူိုရဲ့အ့ပ်ိေနတဲသ့ိးုေတွ

ကိေုစာင့ေ်�ှာကတ်ယ။်ဘရုားသခင့်

ေကာငး်ကငတ်မနေ်ပါ်

လာ�ပီးသူ

တိုအ့ား

အံ�့သဖွယသ်တငး်

ကိေုြပာခဲသ့ည။်



"ခရစ်ေတာ်သခငက်ယတ်င�်ှငြ်ဖစ်ေသာဒါဝိဒ�်မို�၌ယေန ့
သငတ်ိုက့ိဖွုားြမင၏်။ �ာွးစားခကွ၌်လဲ

ေနေသာ

ကေလး

ငယက်ိသုင်

ေတွ�လမိ့်မည။်"



�ုတတ်ရက ်ပိ၍ု ေတာကပ်ေသာေကာငး်ကင်

တမနမ်ျားစာွေပါ်လာ�ပီးဘရုားသခင်

အားချီးမမ်ွး�ပီး ...



... "အြမင့ဆ်ံးုေြမ�ကးီ၌ဘရုားသခငအ်ားဂဏုတ်င်

ပါ၊ လသူားများအေပါ်ေကာငး်ေသာေစ

တနာ" 

ဟေုြပာပါ။



သိးုထနိး်များသည�်ာွးတငး်ကပ်ုသိုအ့လျငအ်ြမနသ်ာွး�က

သည။် ကိြုမင�်ပီးေနာကသ်တူိုက့ေယ��အေ�ကာငး်

ေကာငး်ကငတ်မနေ်တေွြပာခဲတ့ဲအ့ရာေတကွိသုတူိုေ့တွ�

ခဲတ့ယလ်ိုလ့တူိငုး်ကိေုြပာ

ခဲတ့ယ။်



ရကေ်ပါငး်ေလးဆယ�်ကာ�ပီးေနာ

ကေ်ယာသပ်�ငှ့မ်ာရိတိုသ့ည်

ေယ��အားေယ�ု�ှလ

င�်မို� �ိှဗိမာနေ်တာ်သို ့
ေခါ်ေဆာငလ်ာသည။်



�ိှေမာငအ်မည�ိှ်အမျိုးသားတစ် ဦး 

သညက်ေလးငယအ်တကွဘ်ု

ရားသခငက်ိခုျီးမမ်ွးခဲ�့ပီး

သခင၏်အြခား

က�နအ်��သညေ်ကျးဇူး

ေတာ်ချီးမမ်ွးခဲသ့ည။်



�စ်ှ ဦး စလံးုသညေ်ယ��သညဘ်ရုား

သခင့သ်ားေတာ်ြဖစ်သည၊် 

ကတထိားရာကယတ်င်

�ှငြ်ဖစ်သည။် ေယာ

သပ်သညင်ကှ�်စ်ှေကာ

ငက်ိယုဇ်ပေူဇာ်ခဲသ့ည။်



ဒါဟာေမးွကငး်စကေလးကိသုခင်

ကိလုကေ်ဆာငေ်ပးတဲအ့ခါ

ဆငး်ရဲတဲသ့ေူတကွိယုူ

ေဆာငလ်ာဖုိဘ့ရုား

သခငေ်ပးတဲပ့ညတ်

ေတာ်ရဲပ့ေူဇာ်ြခငး်ဘ။ဲ



ခဏအ�ကာမာှထးူြခားတဲ�့ကယတ်စ်

ပငွ့က် Wise Men ေတကွိအုေ�ှ �

ြပညက်ေနေဂျ�ုဆလငက်ိေုခါ်

သာွးတယ။် 

"ဂျူးဘရုငမ်ျားေမးွ

ဖွားေသာသသူညအ်ဘယမ်ာှ�ိှ

သနညး်။" သတူိုက့ေမးတယ။် 

"ငါတိုက့သူက့ိကုိးုကယွခ်ျငတ်ယ"်။



ဘရုငေ်ဟ�ုဒသ်ညပ်ညာ�ိှအ

မျိုးသားများအေ�ကာငး်

�ကားရသည။် စိတပ်ပူန။် 

ေယ��ကိေုတွ�ေသာအခါ

သတူိုအ့ားေြပာရနသ်ေူတာငး်

ဆိခုဲသ့ည။်



"ငါလညး်သူက့ိကုိးုကယွခ်ျငတ်

ယ"်ဟေုဟ�ုဒက်ဆိသုည။် 

ဒါေပမယ့သ်လူမ်ိခဲတ့ယ။် 

ေဟ�ုဒမ်ငး်ကေယ��ကို

သတခ်ျငတ်ယ။်



�ကယက်ေလးသညပ်ညာ�ှိအမျိုးသားများအားမာရိ�ငှ့်

ေယာသပ်တိုေ့နထိငုခ်ဲသ့ည့အ်မ်ိအတအိကျသို ့ ဦး 

ေဆာငခ်ဲသ့ည။် ဒးူေထာကလ်ျက်

ခရီးသာွးများကေယ��အား

ေရ��ငှ့ေ်ရေမ �းများ

�ကယဝ်ေသာလက်

ေဆာငမ်ျား

ေပးခဲသ့ည။်



ဘရုားသခငသ်ညပ်ညာ�ိှများ

အားတတိတ်ဆတိအ်မ်ိြပနရ်န်

သတေိပးခဲသ့ည။် ေဟ�ုဒသ်ည်

ေဒါသအလနွထ်ကွ၏်။



ေယ��ကိဖုျကဆ်းီပစ်ရနစိ်တ်

ပိငုး်ြဖတ်ဗ်ကလ်င�်မို�ရ်များ

အားလံးုကိသုတခ်ဲသ့ည။်



သိုေ့သာ်ေဟ�ုဒသ်ညဘ်ရုားသ

ခင့သ်ားေတာ်ကိမုထခိိကု�်ိငုပ်ါ။

အပ်ိမက၌်သတေိပး

ခဲသ့ည၊်ေယာသပ်သည်

မာရိ�ငှ့ေ်ယ��ကိအုဂီျစ်

ြပညသ်ိုေ့ခါ်ေဆာငသ်ာွးသည။်



ေဟ�ုဒေ်သဆံးု

ေသာအခါေယာသပ်

သညမ်ာရိ�ငှ့ေ်ယ

��တိုက့ိအုဂီျစ်

ြပညမ်ြှပနေ်ခါ် ခဲသ့ည။် သတူိုသ့ညဂ်ါ

လလိအဲိုငအ်နးီ၊နာဇရက�်မို�ငယ၌်ေနထိငုခ်ဲသ့ည။်



ေယ��ေမးွဖွားြခငး်

ဘရုားသခင့�် �တ်�မက်စကားေတာ်မသှမ�ာကျမ်းစာပံြုပင၊်

တွငေ်တွ�ရသည်

မဿ ဲ၁-၂၊ လု 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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