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ထိအုမျိုးသမီးသညဆ်ညူေံသာေတာင်

ေစာငး်တငွရ်ပ်။သမူ၏ဝမ်း

နညး်ေသာမျကလ်ံးုများ

သညေ်�ကာကစ်ရာ

ေကာငး်ေသာြမငက်ငွး်

ကိေုမ�ာ်�ကည့ေ်န

သည။် 



သမူ၏သားသညေ်သလေုြမာပါး

ြဖစ်ခဲသ့ည။် မိခငသ်ညဝ်ါး

ကပ်တိငု၌်�ုိကထ်ား

သည့ေ်နရာအနးီ

တငွရ်ပ်ေန၏။



ဒါေတအွားလံးု

ဘယလ်ိြုဖစ်တာလ။ဲ

ေ�ကာကစ်ရာေကာငး်

ေသာနညး်လမ်း

ြဖင့ဤ်လပှေသာ

အသကတ်ာကို

ေယ��မညသ်ိုအ့ဆံးု

သတ�်ိငုသ်နညး်။



ဘရုားသခငသ်ညသ်ား

ေတာ်အားလကဝ်ါး

ကပ်တိငု၌်�ုိက�်ကှ်

ြခငမ်သူနညး်။

ေယ��သညမ်ည်

သြူဖစ်သနညး်ဟု

အမာှးလပ်ုမိသလား။

ဘရုားသခငက်ျ�� ံးခဲသ့လား။



မဟတုဘ်းူ! ဘရုား

သခငမ်ပျကခ်ဲဘ့းူ။ 

ေယ��သညမ်ညသ်ည့အ်မာှးမမှလု

ပ်ခဲပ့ါ။ လဆူိးုေတကွသူက့ိသုတလ်ိ

မ့်မယလ်ိုေ့ယ��အ�မဲသတိယ။် 

ေယ��ငယစ်ဉ်ကပင�ိှ်ေမာင်

အမည�်ှိအဖုိးအိုတစ်ဦးကဝမ်း

နညး်ြခငး်သညေ်�ှ�တငွ�ိှ်ေန

ေ�ကာငး်မာရိအားေြပာခဲသ့ည။်



ေယ��မသတမီ်

ရကအ်နညး်ငယ်

ကအမျိုးသမီးတစ် ဦး 

ေရာကလ်ာ�ပီးေြခေတာ်

တငဆ်ေီမ �းေလာငး်သည။် 

"သမူပိကုဆ်ြံဖုနး်ေနတာ" 

တပည့မ်ျားကညညး်ညူ�ကသည။် “ 

သမူဟာေကာငး်မနွတ်ဲအ့လပ်ုကိလုပ်ုခဲတ့ယ”် 



လိုေ့ယ��ကေြပာတယ။်

"သကူငါသ့ခ�ျုငး်

အတကွလ်ပ်ုခဲတ့ာ" 

ဘယေ်လာကထ်းူဆနး်တဲစ့ကားလ!ဲ



ဒေီနာကမ်ာှေယ��ရဲတ့ပည့တ်ဆယ့�်စ်ှေယာကြ်ဖစ်တဲယ့ု

ဒကေယ��ကိယုဇ်ပေုရာဟတိ်

အ�ကးီေတကွိေုင ွ၃၀ 

နဲအ့ပ်�ှဖုိံသ့ေဘာတခူဲတ့ယ။်



ဂျူးလမူျိုးများ၏ပသခါပွဲ၌ေယ��

သညသ်၏ူတပည့မ်ျား�ငှ့အ်တေူနာ

ကဆ်ံးုညစာစားခဲသ့ည။် သသူညဘ်ရုား

သခငအ်ေ�ကာငး်အံ�့သဖွယရ်ာများ

�ငှ့က်ိယုေ်တာ်အားချစ်ေသာသတူိုအ့ား

သ၏ူကတေိတာ်

များကိေုြပာ

ြပခဲသ့ည။်



ထိုေ့နာကေ်ယ��သညသ်တူိုအ့ားေဝ

ငရှနေ်ပါငမ်နု ့�်ငှ့ခ်ကွ်ခ်��ာ�ငှ့အ်ေသးွ

ကိသုတူိုအ့ားသတေိပးရနြ်ဖစ်သည။်



ထိုေ့နာကေ်ယ��သညသ်ူအ့ားသစ�ာေဖာကလ်မိ့်မညဟ်သုူ

၏သငူယခ်ျငး်များအားေြပာ�ပီးသတူိုသ့ညထ်ကွေ်ြပး�က

လမိ့်မည။် “ ငါထကွေ်ြပးမာှမဟတုဘ်းူ” ဟပီုတာကအခို

ငအ်မာဆိသုည။် “ �ကက်

မတနွမီ်သငသ်ညင်ါ ့
ကိသုံးု�ကမ်ိြငငး်

လမိ့်မည”် 

ဟေုယ��

ကဆိသုည။်



ထိညုေ�ာှငး်ပိငုး်တငွေ်ယ��

သညေ်ဂသေ�ှမနဥ်ယျာ

ဉ်၌ဆေုတာငး်ရနသ်ာွး

ခဲသ့ည။် သ�ူငှ့အ်တ�ိှူေသာ

တပည့တ်ိုသ့ညအ်ပ်ိေပျာ်

သာွး�ကသည။်



"အိအုဘ၊"

ေယ��ကဆေုတာငး်သည၊်

"ဒခီကွက်ငါဆ့ကီေန

ထကွသ်ာွးပါေစ။ 

ဒါေပမယ့င်ါဆ��အတိငုး်

မဟတုဘ်မဲငး်

အလိ�ုှိတဲအ့တိငုး်လပ်ုပါ။"



�ုတတ်ရကယ်ဒု ဦး ေဆာငေ်သာလအူုပ်�ကးီသည်

ဥယျာဉ်ထသဲိုခ့ျီတကလ်ာသည။်ေယ��ကမခခုေံပ

မဲေ့ပတ�ုကလတူစ်ေယာကရဲ်န့ားကိြုဖတ်

လိကုတ်ယ။်တတိဆ်တိစ်ာွေယ

��သညထ်ိလု၏ူနားကိတုို။့ 

အနာကိ�ုငမ်ိးေစေတာ်မ၏ူ။

ေယ��ဖမ်းဆးီြခငး်သညဘ်ရုား

အလိေုတာ်၏တစ်စိတတ်စ်ပိငုး်

ြဖစ်ေ�ကာငး်ေယ��သသိည။်



လအူုပ်ကေယ��ကိပုေုရာဟတိမ်ငး်အမ်ိကိေုခါ်သာွးတယ။် 

အဒဲမီာှဂျူးေခါငး်ေဆာငေ်တကွေယ��ေသသင့တ်ယ်

လိုေ့ြပာခဲတ့ယ။် အနးီ

အနားမာှေပတ�ုကက�န်

ေတရဲွမီ့းေဘး

မာှရပ်�ပီး�က

ည့ေ်နတယ။်



လေူတကွေပတ�ုကိသုံးု�ကမ်ိ�ကည့�်ပီး "မငး်ကေယ

��နဲအ့တ�ူှိေနတာပဲ" လိုေ့ြပာခဲတ့ယ။် ေယ��ေြပာ

သည့အ်တိငုး်ေပတ�ု

သညသ်ံးု�ကမ်ိြငငး်ခဲသ့ည။် 

ေပတ�ုသညပ်င်

ကျိနဆ်�ဲပီး

ကျိနဆ်ိခုဲသ့ည။်



ထိအုချိနတ်ငွ�်ကကတ်နွသ်ံ

�ကားရသည။် ဒါဟာေပတ�ုကို

ဘရုားေပးတဲအ့သနံဲတ့တူယ။် 

ေယ��၏စကားများကိသုတရိ။ 

ေပတ�ုသည�်� ိက�်ကးီတငငင်ိသုည။်



လညး်စိတမ်ေကာငး်ပါဘးူ။ 

ေယ��သညမ်ညသ်ည့အ်ြပစ်သိုမ့ဟတုရ်ာဇ 

၀ တမ်�တငွမ်အှြပစ်မ�ိှေ�ကာငး်သသူိ

သည။် ယဒုသညေ်င ွ၃၀ကိြုပန်

ယခူဲေ့သာ်လညး်ယဇ်ပေုရာဟိ

တမ်ျားကမယခူဲပ့ါ။



ယဒုသညေ်ငကွိပုစ်ချ။ 

ထကွ ်သာွး၍ မိမိကိယုက်ိ�ုကို း

ဆွခဲျသတေ်သသည။်



ယဇ်ပေုရာဟတိမ်ျားကေရာမဘရုငခ်ပိံ

လတမ်ငး်ထေံယ��ကိေုခါ်ေဆာငလ်ာ

သည။်ပိလတမ်ငး်က"ဒလီမူာှဘာ

အြပစ်မမှေတွ� ဖူးဘးူ"

လိုေ့ြပာတယ။် ဒါေပမယ့လ်ူ

အုပ်က "သူက့ိလုကဝ်ါးကပ်တိငု်

မာှ�ုိကထ်ားပါ။ သူက့ိ�ုိုကပ်ါ။"



ေနာကဆ်ံးုမာှပိလတမ်ငး်ကလကေ်လ�ာ့
လိကု�်ပီးေယ��ကိလုကဝ်ါးကပ်တိငုမ်ာှ

အေသပစ်လိကုတ်ယ။် စစ်သားများ

သညေ်ယ��ကိထုိးု�ကတိ၊်

မျက�်ာှေတာ်ကိတုေံတးွ�ငှ့�ုိ်ကသ်ည။်



သတူိုသ့ညရ်ကစ်က်၍် 

ေခါငး်ေပါ်သိုတ့ငလ်ိကုသ်ည။် 

ထိုေ့နာကသ်တူိုသ့ညေ်သရနသ်စ်သား

လကဝ်ါးကပ်တိငု၌်သမံ�ိ�ငှ့�ုိ်က�်ကသည။်



သသူညဤ်နညး်ြဖင့ေ်သမညက်ိေုယ��အ�မဲသသိည။် 

သ၏ူယံ�ုကညြ်ခငး်သညသ်ူအ့ားယံ�ုကညက်ိးုစားေသာ

အြပစ်သားများအတကွခ်ငွ့လ်�တ်

လမိ့်မညက်ိလုညး်သသူသိည။် 

ေယ��အနားမာှလကဝ်ါး

ကပ်တိငုမ်ာှရာဇဝတသ်ား

�စ်ှေယာက ်

တစ်ေယာက်ာွးခဲတ့ယ။် 

အြခားသမူဟတုခ်ဲေ့ပ။



နာရီေပါငး်များစွာေဝဒနာခံစားရ�ပီး

ေနာကေ်ယ��က "�ပီးပါ�ပီ"

ဟမိုန ့ေ်တာ်မ�ူပီးေသဆံးု

ခဲသ့ည။် သူအ့လပ်ု�ပီး

စီးခဲပ့ါသည။် သငူယခ်ျငး်

ေတကွသူက့ိသုးီ

သန ့သ်ခ�ျုငး်

တစ်ခမုာှြမ�ုပ်လိကုတ်ယ။်



ထိုေ့နာကေ်ရာမစစ်သားများသညသ်

ခ�ျုငး်ကိတုဆံပ်ိခတ�်ပီး

အေစာင့အ်ေ�ှာကထ်ား

ခဲသ့ည။် ယခမုညသ်ူ

မ�အဝင၊် အထကွ်

မလပ်ု�ိငုေ်ပ။



ဒါကဇာတလ်မ်းရဲအ့ဆံးုြဖစ်ခဲရ့င်

ဘယေ်လာကဝ်မ်းနညး်

စရာေကာငး်လိကုမ်လ။ဲ 

ဒါေပမယ့ဘ်ရုား

သခငက်အံ�့သဖွ ယရ်ာတစ်ခခုလုပ်ုခဲ့
တယ။် ေယ��ေသ

တာမဟတုဘ်းူ။



ရကသ်တ� ပတ၏်ပထမေနန့နံကေ်စာ

ေစာ၌ေယ��၏တပည့အ်ချို �သ

ညသ်ခ�ျုငး်မလှငွ့ထ်ကွ်

သာွးေသာေကျာက်

ကိေုတွ�သည။် 

သတူိုအ့ထကဲိ�ုကည့လ်ိကုတ်ဲ့

အခါေယ��မ�ိှေတာဘ့းူ။



အမျိုးသမီးတစ် ဦး သညသ်ခ�ျုငး်နေံဘး

တငွင်ိေု�ကးေနခဲသ့ည။် ေယ��သည်

သူအ့ားထင�်ှားခဲသ့ည။် သသူည်

အြခားတပည့မ်ျားအား

ေြပာြပရနဝ်မ် 

"ေယ��အသက�်ှင�်ပီ၊ 

ေသြခငး်မေှယ��ြပနလ်ာ�ပီ"



ခဏ�ကာေတာေ့ယ��ကတပည့ေ်တဆွလီာ�ပီး

လကသ်ညး်နဲအ့မာရွတေ်တကွိြုပတယ။် ဒါဟာအမနှပ်ါပဲ။ 

ေယ��သညတ်စ်ဖနအ်သက�်ှငခ်ဲသ့ည။် 

သသူညေ်ပတ�ုကိြုငငး်ပယေ်သာေ�ကာင့ခ်ငွ့လ်�တြ်ပ 

ြ◌ေ◌◌ာြပရနသ်၏ူတပည့မ်ျားအားေြပာခဲသ့ည။် 

ထိုေ့နာကသ်သူညသ်�ိှူရာမေှကာငး်

ကငသ်ို ့ြပနသ်ာွးခဲသ့ည။်



ပထမ ဦး ဆံးုအစီတာ

ဘရုားသခင့�် �တ်�မက်စကားေတာ်မသှမ�ာကျမ်းစာပံြုပင၊်

တွငေ်တွ�ရသည်

မဿ ဲ၂၆-၂၈၊ လုကာ ၂၂-၂၄၊ ေယာဟန ်၁၃-၂၁

"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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