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ေထꩻေလꩻွ လတိ ်ခငွꩻ် အဝႏ်ဒျာꩻသွူ  ။



အွို း ကရီးရီးခါနဝ်ꩻ ေဗွ ဘရုာꩻ ပသာ 

ေလ ွနငလ်ွူ ꩻမႏူ  ေဂ ဘရီယယ ်အွို ꩻ

ေယာငꩻ်ေရꩻ ယာဉ်ေကꩻ ငါꩻ 

ဂျူႏလိꩻုမျိူ ◌ႏ မႏူန ံတ ြဖာ 

အမဉ် မယ ်ရီ ထျ သွူ

ေဝꩻွ ေဗွ ေဒါ ့

ေလ ွေဝꩻွ မႏူ ။



နာမ ူပိ ုတ ြဖာ အ ီအဝ်ꩻ တငဲꩻ် 

ဖနေ်သာွꩻ အမ ဉ် ေယသျူ  သွူ  ။

ေဝꩻွ နဝ်ꩻ အဟီဲဖ့န ်ေလ ွဘရုာꩻပိ ု

သွူ  ။ ေဝꩻွ နဝ်ꩻ အစိီꩻုစံ 

ထာဝရ သွူ  ။ 



ယိနုဝ်ꩻ မာႏေနႏမဲငုꩻ် ထာွ ေ�ာွငꩻ် ? ေဝꩻွ

မႏူနဝ် ဟွူ နဆ်နေ်တာွꩻ ရီ ချာသွူ  ။ 

ေခနွဝ် အံု ငꩻီဗာꩻဖုိတဝ်ႏ

စဉွ်တမဲငုꩻ်မဲငုꩻ် ခိသုွူ  ။ 

နငလ်ွူ  မးူ ေဒါ ့ေလ ွ

မယရီ်ꩻ  လိꩻုေပꩻ နဝ် 

အဝ်ꩻဘရုာꩻထျ 

လဥ်ွသွူ  ။

အဝ်လိဖုာ

ထျလဉွ်ေမႏွ

တဝ်ႏသွူ  ။



နဝ်ထွူ  နငလ်ွူ  မ ူနဝ်ꩻ ေဒါ ့ေလ ွ

မယရီ်ႏ ။ တမ်ွꩻ ေဝꩻွ

မွိုႏဖာတဖူးေဝႏ  

အလဲႏီဇဘက ်နဝ်ꩻ 

သကတ်နမ်ꩻထꩻူ 

ေလွ ပိꩻုသွူ  ။ ယိ ုနဝ် 

ဟဝ်ꩻဆနဒ်ျာ 

ေနꩻေနꩻ သွူ ။



ညတဝ်ႏ တဆင ်မယရီ်ႏနဝ်ꩻ  ေလွ လယꩻ် 

အဲ လႏီဇဘက ်သွူ  ။ ေဝꩻွ 

သႏီ နဝ်ꩻ ဝဲငꩻ် �ုိေသꩻ 

ေလွ ဘရုာꩻ �ဲငုႏ် 

�ဲငုႏ် ဝငသ်ွူ  ။



မယရီ် နဝ်ꩻ အေီတာꩻလမ်ႏတမ်ွꩻ  

ပါꩻခိမုဉ်ꩻ ကျိုႏသကဲꩻ် ယိ ုနဝ်ꩻ  

ရီꩻေထ ့ခါꩻလဉဲ်ꩻ ဝငသ်ွူ  ။ 

ကျိုႏသကဲ ်နဝ်ꩻ 

ထွို နေ်သꩻ မယရီ်နဝ်ꩻ 

မဉ်လပိ ုတငဲꩻ် 

သဟဝ်ꩻတဝ်ꩻသွူ  ။  

ေဝꩻွ ယဒူျာꩻ အ 

ဖာနဝ်ꩻလိꩻုခိလုငꩻ်သွူ  ။



ထာဗိနမ်ငႏ် ကိ ုနဝ်ꩻ ေဗွဘရုာꩻ နငလ်ွူ မႏူေဒါေ့လꩻွ

ပါေပꩻ ကျိုႏသကဲꩻ် ယိ ုနဝ်ꩻ ဘရုာꩻပိ ုနဝ်သွူ  ။

ကျိုးသကဲꩻ်နဝ်ꩻ ကညူ ီမယရီ်ꩻ ထာွꩻ

ကိ ုေယသျူ သွူ  ။



ကျိုႏသကဲꩻ်နဝ် နာခ ံေလꩻွေဗွဘရုာꩻ မျတသ်ွူ  ။ ေဝꩻွနဝ်ꩻ 

နာခ ံေလꩻွေဝꩻွခမ်ႏ စီကꩻံ 

သွူ  ။ ကပ်ွပွိူႏ 

စဉွ် 

စီကနꩻ်တသာꩻတငဲꩻ်  

ေဝꩻွ တမ်ွꩻ မယꩻ်ရီꩻ နဝ်ꩻ

ေဖ ေဝꩻွသႏီ အခနွꩻ် အတာꩻ 

ထနဗ်ာꩻ ေဝꩻွꩻ သႏီ ဝါငꩻ် ဘကလ်မ်ဟနꩻ် သွူ  ။



မယရီ်နဝ်ꩻ အလီွူ ႏ ေဝꩻွသႏီ 

ပိꩻုလꩻီ အတာꩻ ဖျငႏ်ဆငꩻ် 

ေသခါ လဉဲ်ႏသွူ  ။ 

ကွေဲတာွꩻ 

ကျိုႏသကဲꩻ်နဝ်ꩻ 

ထမ်ွꩻအခငလ်မ်ꩻ ေမာꩻ့တဝ်ꩻသွူ ။



အဆဲငုသ်တွꩻ်နဝ်ꩻ ကျိူႏသကဲေ်မာယ့ငႏ် ေသတေြခာင.် 

သွူ  ။ ေယသျူ ေပ နဝ်ꩻ 

ဖွာလငႏ်စဉွ်နဝ်ကိသုွူ  

ေဝꩻွမွိုႏနဝ်ႏ 

အွဉ် 

ေလꩻွ

ေဝꩻွေဗွꩻ ေဒါငႏ် ကိသုွူ  ။



အထျအ ေသာင ်သိးုတ ီသာꩻနဝ်ꩻ  အဝ်ထာွꩻေလꩻွ ေဝꩻွသႏီ 

သိးု အဝ်ꩻ ဗိနထ်ာသွူ  ။ ဘရုာꩻနငလ်ွူ  

မူ နဝ်ꩻ

လဝ်ꩻဟွု နေ်လ◌◌ွꩻ 

ေဝꩻွသႏီ 

သတင ်ထႏူ 

ဖုံသွူ ။



ဟနန်နီဝ်ꩻလွူ ႏ ဖွာꩻလငꩻ် ကယတ်င�်ှငꩻ်

ေဗွဘရုာꩻခရစ်ေတာ်သႏီအတာꩻ အွို ႏ

ဝါငꩻ်ေဒဗစ်ꩻ ကိသုွူ ။ 

သꩻီအထီꩻီေလꩻွ 

ပါေပꩻအဝ်ဗိနꩻ်ထာ

ေဒါငႏ်ကိသုွူ  ။



နငꩻ်လွူ ႏမႏူဖုံ နဝ်ꩻေပါ်လဉွ် ယငိႏ်အာႏအာႏေစာွꩻ

ထာꩻ ထွူ ဝဲငꩻ်�ုိေသꩻ ေဗွဘရုာꩻတငဲꩻ် 

ရွတအ်မ်ꩻြဖာ

ေလꩻွ ...



...အထိသုတွ် ေဗွဘရုာꩻတမ်ွꩻကမ�ာႏဟနꩻ်တနꩻ် 

ေလာငꩻ် �ငမ်ိꩻချမ်ꩻေရ တဟဝ်ꩻတရာꩻ 

ယေံကပါ်

လဉွ်နဝ်သွူ  ။



သိးုတꩻီသာႏနဝ် �ဲကု ်ေလꩻွ ေသတ ေြခာငႏ် ထျသွူ  ေဝသွꩻီ 

ထွို နꩻ်ထ ီေလꩻွ ပါေပꩻနဝ်ꩻ ထွူ ႏ ေဝသွꩻီ �ခငဲး်နယ ်ေလꩻွ ◌ꩻ 

လိတုွို နေ်ဝသွꩻီ ကခွ ဲဒါ နငလ်ွူ ꩻမႏူ နဝ် ေဒါန့ယေ်လ ွ

ေဝသွꩻီ ေနႏမဲငုꩻ် ဖုံ နဝ်ꩻသွူ  ။



ဆငဲꩻ်ထငဲႏ်မွူ ႏနꩻီ လစ်ꩻဆꩻီတငဲꩻ်

ကျိုႏသကဲꩻ်တမ်ွ မယရီ် နဝ်  

အွဉ်ေလေွယသျူ ဘရုာ 

ေကျာငꩻ် ကအဝ်ꩻ

ကျ�ုဆပ်လနဲ ်ဝါငꩻ် 

ကိသုွူ  ။ နဝ်ကိ ုနဝ်ꩻ 

ပါမဲဉ်ꩻ စီရီမဉွ်ꩻ 

နဝ်လိꩻုေပဖုံ အတာꩻ 

အဝဲငု�ုိ် ေသꩻ ...



...ေဗွဘရုာꩻတငွꩻ် ဘရုာꩻတပည် ့

က◌ွျနမ် ူနဝ်ꩻ အမ်နာ နဝ်ꩻ 

အမ်ꩻြဖာꩻေလꩻွ 

ေဗွဘရုာေကꩻ ဇူ 

တရာꩻသွူ  ။ 

ေဝꩻွသႏီဝငန် ီနဝ်ꩻ 

အဝ်ေသꩻေလꩻွ ေယသျူ 

နဝ်ꩻ ကတꩻိအဝ်ႏခါꩻ 

ကယတ်င�်ှငꩻ်...



...ေဗွဘရုာꩻပိ ုသွူ  ။ 

ကျိုးသကဲန်ဝ်ꩻပေူဇာ်ꩻတငယ်ဇ်ေလꩻွ 

ဝါႏနဗီာꩻသွူ  ။ 

ဆငရဲ်ꩻသာꩻမဉ်ဆယက်ပ်ေလꩻွ 

လိေုပꩻဖုံ ဘရုာꩻ အထျ 

နဝ်ꩻေဗွဘရုာ 

ပညကေ်တာ်အလꩻ 

အဝ်ꩻလိ ုပေူဇာ်သွူ  ။



ဆဲငု ်◌ꩻ တဆင ်နဝ်ꩻ ဆာꩻတဲငုꩻ် 

တတဲငုꩻ်နဝ်ꩻ အွဉ်�က ေလꩻွ

ပညာအဝ်ႏ ဖုံ ◌ꩻ ကမ်ႏ အ 

ေခါဝ်က◌ွဉွ် ◌ꩻ 

ကျ�ုဆပ်လနဲ ်ဝါငꩻ် ကိသုွူ ေဝꩻွသႏီရီꩻ  

ေဝꩻွကဖွာလငꩻ် ဂျူႏခနွꩻ်ေဟာ် ခ ံနဝ်ꩻ 

အဝ်ဖုဲငꩻ်ကိ ု။ နမီဉ်ကိကုယွ ်သွူ  ။



ခနွꩻ်ေဟာ်ခ ံဟႏဲရွတန်ဝ်ꩻ

အဝ်ꩻအဟွု နထ် ွ ပညာအဝ်ꩻ 

အ ေ�ကာငသ်ွူ  ။ ြပသာနာ 

နဝ်ꩻ  ဟႏဲရွတ ်ရီꩻေလ◌◌ွꩻ  

�ခငဲႏ်နယ ်ေဝႏွ သꩻီ အဝ်ခွꩻဲ

ေယသျူ မဲငုꩻ်ကိ ု

ေခꩻွကယꩻ် 

မဲဉ်ꩻ ကိ ု

ကယွꩻ်ေန ေန နဝ်သွူ  ။ 



ကွဲ�ေတာွꩻ ေဝꩻွ နဝ်ꩻ ေဒါꩻ

လဉဲ်ꩻ ဒျာꩻထာꩻသွူ  ။ 

ဟႏဲရွတန်ဝ်ꩻ မဲဉ်ꩻမာသ ီ

ေယသျူ သွူ  ။



ဆာꩻတဲငုꩻ် ယ ံတဲငုꩻ် နဝ်ꩻ အွဉ်�က ေလꩻွ ပညာꩻ�ှိ ဖုံꩻ  ပါေပꩻ

ကအဝ်ငꩻီ မယရီ်တမ်ွꩻ ဂျိူႏသကဲꩻ် လမ်ႏကိသုွူ  ။ 

ေထာကက်လီငဲး်ေတာွꩻ �ုိေသꩻ

ကနꩻ် ေတာွꩻ တငဲာ် တဖူႏသာႏနဝ်ꩻ

လႏူေလꩻွ ေယသျူ 

ခမ်ꩻအာꩻအာꩻ တမ်ွꩻ 

ထꩻီ�နွꩻ်ဟမ်ွꩻ 

ဖုံသွူ  ။ 



ေဗွဘရုာꩻနဝ်ေဖꩻသတေိလꩻွ 

ပညာအဝ်ꩻဖုံꩻ 

ယကံာꩻသငဲꩻ်ေတေ့တေ့နေသာွꩻ 

လမ်ꩻ နဝ်သွူ  ။ ဟꩻဲရွတꩻ်နဝ်ꩻ 

သလျာꩻ

ထနꩻ်စဉွ်သွူ  ။



သꩻကာꩻ ဆံြုဖတေ်သꩻ 

အမီာသꩻီေယသျူ တငဲꩻ် 

သꩻရငတ်ကငဲꩻ် 

ခမ်ꩻထအီုပ်ချုပ်သာႏနဝ်ꩻ ...



... မာသꩻီလိုစ့ဉွ်ꩻ လိေုပꩻ ဖုံꩻ 

ကအဝ် ဘကလ်ျငဟ်န ်

ဝါငꩻ် ကိ ုသွူ  ။



ကွꩻဲေတာွꩻ ဟꩻဲရွတ ်နဝ်ꩻ

မာꩻဆာလတဝ်ꩻ ဘရုာꩻပို သွူ  

၊ထာꩻဗိနမ်ငꩻ်ကိ ုနဝ်ꩻ ယကံာလံ ု

ြခံု  တငဲꩻ်အွဉ်ꩻေလꩻွ 

ေယသျူတမ်ွꩻ မယရီ်ꩻ 

တမ်ွꩻ 

ေယသျူ အဂီျစ်ႏ ဝါငꩻ်ကိသုွူ  ။



ဟႏဲရွတထ်ွိူ နသ်တီငဲꩻ် 

ဂျိူးသကဲန်ဝ်ꩻ 

အွဉ်သငဲꩻ်ဘငႏ် 

မယရီ် 

တမ်ွꩻ ေယသျူ အဂီျစ်ႏ 

ဝါငꩻ်ကိသုွူ  ။ ေဝꩻွသႏီနဝ်ꩻ အံု ေလꩻွ ကအဝ်ꩻအပယႏ် 

ကာလလိငဲႏ် ပငလ်ယꩻ် အထျ နာရီရက ်ဝါငꩻ်ကိသုွူ  ။



ေယသျူလွူႏဖွာꩻလငꩻ်

အဝ်ႏ သမ�ာလိတ်ကျမ်ꩻ လွဉ်ꩻ ဇာတ်ေြခာငꩻ်တပဒု ်ယိုနဝ်ꩻ

ထေီမာွေ့လွꩻ

မ ေ◌သာꩻ ၁-၂ လုတ် ၁-၂

“အ ေရာငက် �တု် ကပတ်ေတာ် တခါꩻငာွꩻ ကိသုွူ ။”
ဆာလံ ၁၉၉-၁၃၀



အသတွ်



လတိက်ျမꩻ်ဇာတေ်ြခာငꩻ်ယိနုဝꩻ် ေဒါ ့�ခငဲး်နယေ်ဖနနီာꩻသးီ ကာဖနဆ်ငခ်ါဒါႏ 

နနီာꩻသႏီ တမွꩻ် ေဝ◌◌ွႏေဗ◌◌ွꩻ ကမအဲွဉ်ႏေသ ငါ နနီာꩻသးီ အြံဖာ ထွို ကင်ါ နေီဗ◌ ွ

ဘရုာꩻ အေကျာငꩻ် ခရာသွူ  ။

နကီမာꩻခါဒါႏ အပဲစႏ်ကဟဲဒ့ါꩻထာꩻတဟဝတ်ဝႏ် မျို နဝꩻ် နေီဗ◌◌ွႏဘရုာ 

အဝႏ်ေသဒျာသွူ  ။ အပဲစႏ်ယိအုတာႏ အပဲစႏ်ဒဏန်ဝꩻ် ထာꩻသတီရာသွူ   

ကွဲ�ေတ◌◌ွာ◌ꩻ ကပ်ွရကင်ါ နနီာꩻတငဲꩻ် ယက့ꩻခေံဖႏနနီꩻ အပဲစႏ်တမွꩻ် 

ခစံဉွ်သကက်ငႏ်ထနွေ်လာငႏ်အတာꩻ နေီဗ◌အွွဉ်က◌ွျ◌ꩻလင ် 

ေဗ◌◌ွꩻေဝ◌◌ွꩻတြဖာꩻဒျာꩻပိခုိꩻု ေယသျူ သွူ  ။ နဝထ်ွူ  ခါ ေဗ◌◌ွꩻေယသျူ 

အသကမ်နွ ်လဉွ်ချာယငး်တလငဲꩻ်တငဲꩻ် က◌ွျ ထငꩻ်ေလ◌◌ွꩻယငႏ် ခမႏ်နဗိ�ာနသ်ွူ  ။ 

နနီာꩻသꩻီမဉဲ်ယွု မႏ်ဒါႏ ခါ ေဗ◌◌ွꩻေယသျူ တငဲꩻ် ယကံာꩻစခွငွꩻ်ေဖႏသွူ  ။ 

ေဝ◌ေွဗ◌◌ွႏအကီ◌ွျ◌ꩻလငꩻ်�ွို �အံု ေသ◌◌ွာ◌ ့နနီာꩻ ကိ ုယိခုါထွူ  တငဲꩻ် 

နနီာꩻသကအ်မီနွင်ꩻီေလꩻွဗာႏတမွႏ်ေဝ◌◌ွꩻေဗ◌ ွထာဝရ သွူ ။



နနီာꩻမဉဲ်ယွု မး် ယိနုဝꩻ်အမဉ်ႏတရာတငဲꩻ်ေဒါေ့လ◌◌ွꩻသာွꩻ့ 

နေီဗွႏဘရုာ�ဲငုႏ်ယိသုွူ   �သ စဝး်ေဗ◌ေွယသျူ ေခ◌သွဉွ်ႏ ယွု မး်နေီဗ◌နွဝ ်

ကပ်ွ ပွိုးေခ◌သွဉွ်ႏ အပဲစႏ်အတာႏ ထာွꩻလဉွ်လိေုတ◌◌ွာ◌ ့

စဉွ်ေဖသကထ်ွူ တငဲႏ်ခါꩻ ယိခုါနဝꩻ်  နေီဗ◌◌ွꩻမနွဗ်န ်ချာယငး်တလငဲႏ်သွူ  

။�ွို �လဉွ်ေသ◌◌ွာ◌ေ့ခ◌သွဉွ်ႏ ဘဝကိတုငဲꩻ်  စခွငွါꩻေဖႏေသ◌◌ွာ◌ ့ေခ◌သွဉွ် 

အပဲစး် ဖုံ�သ ကပ်ွနတမ်ꩻ ယိ ုခါနဝ ်ေခ◌သွဉွ် ယကံလေန◌◌ွာင ်

ဘဝတသာꩻထွူ  တငဲ ်တွို  တနခီါꩻယကံာေလ�ာွင ်ထာဝရ တမွန်ေီဗ◌သွွူ  

�သ။ ယကံာလကွန်ာ န ီေဗ◌တွမွꩻ် ယကံာမနွဗ်နေ်ဖ နေီဗ◌◌ွႏဗိွုန�်ဲငု ်နေီဗ◌◌ွႏ 

လိ ုေပတပည် ့အတာꩻတငဲꩻ် ကညူေီဖေသ◌◌ွာ◌ ့ေခ◌သွဉွ်း�သ။ အာမဉိ်

ဖတလ်တိက်ျမꩻ်ေတ◌◌ွာ◌ ့ေဒါဟ့ွု နန်ေီဗ◌ဘွရုာ စွု မႏ်နနီꩻီသွူ  ။ စဉွ် ၃:၁၆
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