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ေထꩻေလꩻွ လတိ ်ခငွꩻ် အဝႏ်ဒျာꩻသွူ  ။



ပါမႏူ တစ်ြဖာနဝ်ꩻ အံုꩻထွို န ်တငိꩻ်နာႏငါႏ 

ေကာငꩻ် တန ်ေလာငႏ် တငဲꩻ် 

တလွိုႏငါ ေဝꩻွမဲ ့ငါ နဝ် ◌ꩻ 

ထာႏငမ်ꩻ ခရာꩻ နဝ်သွူ  ။

ေဝ ွပိꩻု နဝ် ◌ꩻ သထီွို  လဉဲ်ႏ ။ 

အမွိုး နဝ်ꩻ မယꩻ်ရီꩻ  တငဲꩻ် 

အံု ထွို န ်ေလွ ကာတယွ ်

ကပ် ခါ ◌ꩻ ေယ သျူ 

ကငႏ်ထနွေ်လာငး် 

နဝ်သွူ  ။ 



ယိ ုနဝ်ꩻ မာꩻေနႏ မဲငုꩻ်ထာွꩻေ�ာွငꩻ် ? 

ထာွꩻေနႏမဲငုေ်တာွꩻ ကတꩻေရ ငါ 

ေယသျူ ဘဝ နဝ်ႏ သတွေ်လွꩻ 

ဗာꩻတွို  ထာꩻတဟဝ်ႏ 

တဝ်ႏ �ဲငုး်ယိ ု။ 

ထာွꩻေနႏမဲငုး်ေတာွꩻ 

ေဗွꩻဘရုာꩻနဝ်ꩻ ေဖသ ီတွို ꩻ ေဝꩻွ ပိꩻုခိ ု

တယွက်ပ်ခါ ကငႏ်ထနွေ်လာငး် 

နဝ်ꩻကိ ုသွူ  ။  ေယသျူ နဝ် ကပ်ွပွိုႏ

ေဝꩻွနဝ် တမဲငုꩻ် ေတာွꩻ မာꩻခါဗာꩻ 

အမာꩻေဟာငႏ် ။ ေဗွဘရုာꩻ 

ထဲသ့ွု မ်ꩻထွို လဲဉ်းေဟာငႏ်? 



ေမႏွ တဝ်ႏ ။ နေီဗွꩻ ဘရုာꩻနဝ်ꩻ ထဲသ့ွူ မ်ꩻ 

တဝ်း ။ ေယသျူ မာဗာ တဝ်ꩻ တမဲငုမဲ်ငု ်။ 

ေယသျူ နဝ်ꩻ အဝ်ေသေသꩻခါ ေဝ ွ

နဝ်ꩻ အသီ ီဗာꩻစဉွ်ꩻ ကပ်ွပွိုႏ လို 

တဟဝ်ႏတဝ်ႏ ဖုံသွူ  ။  ေယသျူ 

အဝ်ထာွꩻ က လိုꩻေပꩻ အခနိ ်

တငဲꩻ်  ပါြဖာႏ မဉ် စီရီ မနွ ်

နဝ်ꩻ ေဒါေ့သခါလဲဉ်ႏ မယရီ် 

ထာꩻသလွိုႏ ဖုံသငဲꩻ်ရီꩻ 

လဲငး် နဝ်သွူ  ။ 



ကလာႏ ေယသျူ 

ကသနီ ီခꩻငါꩻ နဝ်ꩻ 

ပါမတူြဖာ နဝ်ꩻ အလွီး �မ်ွဟွမ်ꩻ 

အထနီဝ်ꩻ ဆꩻူလူးေလွႏ 

ေလွꩻေဗ◌ ွခငေ်လာငႏ်သွူ  ။ 

ထာꩻမာꩻသာႏနဝ်ꩻ 

ေဒါꩻ့ ေဝနွဝ်ꩻ မာꩻလို ဒျာ ရွဉ် 

နဝ်ꩻ သွူ  ။ ေယသျူ ေဒါ ့ေဝꩻွမာထာꩻ ဟဝ်ꩻ ဒျာꩻ ။ ေဝꩻွမ ူ

မာေဖေခꩻွ မသာအတာꩻဒျာ နဝ်သွူ  ။ ငဝ်ႏထွူ  ဆန ်ေနႏမဲငုꩻ် ?



နဝ်ꩻထွူ  ေယသျူ တပည် ့ အမဲငု ်တဆနီ ီကျူးဒတ ်နဝ်ꩻ ရွဉ် အသြပာ ၃၀ 

အတာ ေသဘာတေူလွ ေယသျူ နဝ်ꩻ ေဖ 

ေေလွꩻ ရနသ်ွူ  ယဇ်ပေုရာဟိတ ်တန ်

သတွ ်အထျ နဝ်သွူ  ။



ေယသျူ နဝ် တမ်ွꩻ တပည် ့နဝ် အမ်ငသီွို

ဗာႏဝငႏ် အွို း  ဂျူႏလိုမျိူ လွတ ်ေြမာကေ်ရ 

အတာ အထမ်ိႏအမတှ ်ဘာႏသာႏေရ ပွဲကိ ုနဝ်ꩻ 

အဆဲငုႏ်သတွသ်ွူ  ။ ေဝ�ွခငဲး်နယ ်ဘရုာꩻနဝ်ꩻ 

ထြူခာခရာꩻတမ်ွꩻ ေဖေလွကတ ိကာꩻရက ်ေဝ ွသာꩻ 

အ ေလာငး် နဝ်သွူ  ။ နဝ်ထွူ  ေယသျူ နဝ် ေဝေဖꩻ 

ေလွ ထာကိႏုတမ်ွꩻ ထာꩻေကာကန်ဝ်သွူ  ။ 

ယိဖုံုနဝ် ◌ꩻ အပဲစ်ႏ အတာꩻ

ယကံာꩻခငွ ်လွတꩻ် 

ေယသျူ နဝ် ေဖေလွ 

ေဝနွမ်ႏ တမ်ွ ေဝ ွသွꩻီယာꩻ 

နဝ်ꩻ ေဖသတ ိေဝသွးီ နဝ်သွူ ။



နဝ်ထွူ  ေယသျူ ေဒါေ့လွꩻေဝꩻွ သ ွဖုံ ေဝꩻွနဝ်ꩻ အခီꩻံဗာꩻ သစ�ာေဖာကတ်ငဲꩻ် 

အလီွငႏ် ညာ ◌ꩻ ေလွနဝ်သွူ  ။ ပီတာꩻ နဝ်ꩻ ေလာဝ်ꩻ ေလွꩻ ချာ ေဝꩻွ တလွငႏ် 

ေလွ တဝ်ႏ နဝ်ꩻသွူ  ။ ေယသျူ ေဒါက့လာꩻ ချာ က �ဖိနသ်ွ ံလဲငꩻ် နဝ် နာꩻအ ီ

ေဒါ ့လွို ဆနခ်ျာေခ ွသွူ  ။ 



ဆဲငု ်နဝ်ꩻတဟာꩻ ေယသျူ နဝ် 

အ ီေလွ ဆေုတာငꩻ်အတာꩻ  

ကကစ်ာမန ီဝါငꩻ်ကိ ုနဝ်ꩻသွူ  ။ 

ထာမာသာႏ ကာအဝ် င ီနဝ်ꩻ 

ဗိနꩻ်အွꩻီ ေလွထာꩻသွူ  ။ေယသျူ

ဆေုတာငꩻ်ေလွꩻ အွိူ း နဖီာꩻေဗွတ 

ေကာကယ်ိနုဝ်ꩻ ေဖႏေသာွꩻေခꩻွ

ကွဲ�ေတာွꩻ နေီဗွအလို တွို န ်ဒျာꩻ

ေခ ွအလိုတွို န ်ေမႏွ တဝ်ႏသွူ  ။ 



ဂျူႏ ဒတ ်ကဉးီေဆာငဒ်ါ  လိုꩻအာꩻနဝ်ꩻ �ွို �ထငေ်လွꩻေစာွꩻ 

ကဝ်ြခကံိ ုသွူ  ၊။ ေယသျူ နဝ်ꩻခခု ံချာ တဝ်ႏသွူ  ။ 

ကွဲ�ေတာွꩻပီတာ နဝ် ငငꩻ်ထဲ ့ပါ နာႏ လာသွူ  ။ 

ေယသျူ နဝ် အွဉ် သꩻဟဝ်ꩻဟဝꩻေတ◌◌ွာ◌ꩻ 

မာꩻဟဝ်ꩻ ေဖ ချာ ယငႏ် ေဝနွာႏသွူ  ။

ေယသျူ အဝ် ေသႏ အလင ်နဝ် 

ေဗွဘရုာꩻ အ ီမာဒျာ နဝ်သွူ  ။ 



လိုꩻအာꩻနဝ်ꩻ ဟဲ ့ေလွꩻ ◌ꩻ ေယသျူ ယဇ်ပေုယာꩻဟိတ ်အတန ်သတွ ်

လမ်းကိသုွူ  ။  နဝ် ကိ ုဂျူး လိုမျို အဉွ်ငါ သာႏနဝ်ႏ   ေဒါꩻေယသျူ နဝ် 

အဝ်လိုသ ီနဝ်သွူ  ။  တမာꩻသာႏ 

ေမꩻ ပွု န ်အထျ ◌ꩻ  နဝ် ပီတာ 

အဝ်ထာွႏ ေလꩻွ  သွူ  ။ 



လိုꩻဖုံꩻနဝ် ထာွꩻ စိဉ်ႏ ေတာွꩻ ရီ ေလွꩻ ပီတာꩻ သနီဝ်ꩻ အဝ်ꩻငꩻီ တမ်ွꩻေယသျူ  

နဲ ့ သ◌ွ◌ွလံဲငꩻ် ေဗ◌ ွသွူ  ။ ပီတာ ေဒါလ့ွို ဆနခ်ျာ ဗွုန် �ဲငုႏ် ေယသျူ  

ကာꩻ ေဒါ ့ခါꩻ နဝ်သွူ ။ပီတာနဝ်ꩻ 

ကျိန ်ခနွႏ် ေဒါခ့ျာꩻ စဉွ်ꩻသွူ ။ 



နဝ်ꩻထွူ   ချာ ထွို န ်အွူ ေစ◌◌ွာ◌ꩻ စဉွ် 

ထာꩻသွူ  ။ နဝ် နဝ် ဗွုန ်�ဲငုႏ် ဘရုာ က ေဒါခ့ါ 

ပီတာ နဝ်သွူ  ။ ထွို နယ်ꩻူလꩻ ဘရုာꩻ ငဝ်း

တငဲꩻ် ပီတာ ငွို း အွ ီစဉွ် ထာသွူ  ။



ဂျူႏဒတ ်လဲ ့သꩻတဟဝ်တဝ်ေနေနသွူ  ။ ေဝေွသေလွ 

သျူ နဝ်အပဲစ်ႏ တမဲငုꩻ်မဲငု ်အဝ်ꩻတဝ်ႏ နဝ်ꩻသွူ  ။ 

ဂျူးဒတန်ဝ်ေဖချာꩻ ရွဉ် သွဆံ ီတငဲꩻ်  

ယဇ်ပေုယာꩻ ဟီတန်ဝ် ေနႏ တဝ်ႏသွူ  ။ 



ဂျူးဒတန်ဝ် ေဝါဝ်ႏလွင ်◌ꩻ စဉွ်ရွဉ် 

ထွူ တငဲꩻ် လွငး် ထန ်ေတာွꩻ ◌ꩻ 

�ကို �သ ီစဉွ် အနမ်းသွူ  ။



ယဇ်ပေုရာဟိတ ်နဝ် ဟဲ ့ေလွꩻ ေယသျူ ေယာꩻ 

မ ဝါငဝ်နွꩻ် ပိငုႏ်လိတ ်အထျ သွူ  ။ ပိငုႏ်လိတ�ုိ်  

ေဝ ွ◌ꩻေအလာငး် နဝ် အပဲစ်း တအဝ်ꩻ 

တဝ်ꩻသွူ  ။  ကွꩻဲေတာွꩻ လိုအာꩻနဝ်ꩻ

ငွို ႏေဒါေ့လွꩻ  တယွက်ပ်ေသာွꩻ 

ကငႏ်ထနွေ်လာငႏ်  တယွက်ပ်ေသာွꩻ

ကငႏ်ထနွေ်လာငႏ်  နဝ်သွူ ။



အဆဲငုꩻ်သတွ ်တငဲꩻ် ပိငုႏ် လိတ ်ချ စီရငေ်လွ ေယသျူ

ယကံာꩻသ ီကငꩻ်ထနွေ်လာငႏ်နဝ်သွူ  ။ စဲဖုံ့နဝ် တမ်ွꩻစွူ  

ေတာွꩻ တပ်ွ ထိႏုလွူႏ မဲ ့ငါတငဲꩻ်  တယွေ်လွꩻ တမ်ွꩻခနွꩻ် 

သွူ  ။ ေဝꩻွသးီ မာေလွ သရဖူ တမ်ွꩻ တဆꩻူဆာွꩻ 

ဖုံတငဲꩻ် အွဉ်ဒင ်ေဝကွတ ူေလာငႏ်သွူ  ။ 

နဝ်ထွူ  ◌ꩻဖ့ဲ ကသ ီေဝꩻွသးီ တယွက်ပ်ွ 

ေလွꩻ သင ်ကငꩻ်ထနွေ်လာငႏ်သွူ  ။



ေယသျူ နဝ် ◌ꩻ အဝ်ေသꩻေဝအွသီဗီာꩻေနႏယိသုွူ  ။ ေဝအွဝ်ေဿ 

ေဝထွာသတီရာꩻနဝ်ꩻ  ကာယွူ မ်ႏငမ်ꩻ ငါ ေဗွ ဘရုာꩻသာႏအပဲစ်ႏလဲ ့ထွူ  ေလွꩻ 

ေ�ာွင ်◌ꩻ တခငွလ်ွတ ်ဖုံ နဝ်ꩻ ေဝအွဝ်ꩻေသသွူ  ။ 

ေယသျူ အထျ နဝ်  အပဲစ်းသာႏ ဝငန် ီ

လဲ ့ဝငအ်ဝ�ာꩻသ ီသွူ  ။ တ ြဖာꩻ နဝ်ꩻ 

ယွူ မ်ꩻ ေယသျူ တငဲꩻ် တွီု ေလွ 

နဗိ�ာနသ်ွူ  ။ လဲုငြ်ဖာနဝ်တွို တဝ်ႏသွူ  ။



ခစံာꩻဗာႏနာႏရီႏေပါင ်အာꩻထွူ  တငဲꩻ် ေယသျူေဒါ  

ယိနုဝ် ထွူ လဲဉ်း တငဲꩻ် သ ီေလွ စဉွ်သွူ  ။ 

ေဝꩻွထာꩻမာꩻနဝ်ထွူ  လဲဉ်ꩻသွူ  ။ 

ေဝသွ ွဖုံနဝ်ႏ သငဲ ်

�ဂိုလ်ေလွ သချိ◌◌်ငူႏ် 

ေခါ်ေခါ်ကိသုွူ ။ 



ေရာမစဲ ့နဝ်ꩻ ကကဲေ်လွႏ စီး 

တငဲꩻ်ေတာွထာွꩻေလွꩻ 

သချိ်ုငႏ်ဖုံသွူ  ။ ယိ ုခါနဝ် 

တမဲငုꩻ်မဲငု ်�ွို  လတဝ်ႏသွူ  ။ 



ယိ ူနဝ် မဲဉ်ထာွꩻေလွ ဇာတ ်ေြခာငꩻ် 

အသတွန်ဝ်ꩻ အတီလွိုႏထာꩻေ◌နႏမဲငုႏ် ? 

ကွဲ�ေတာွꩻေဗွ ဘရုာꩻနဝ် မာေလွꩻ 

ထာꩻ ဆနသ်ွူ  ။  ေယသျူ 

နဝ်ꩻ သထီိꩻုတဝ်ႏသွူ ။



အပတ ်ပထမသတွ ်တန ီ

မွူ းရဝ်ေစာဝ်ႏေစာဝ်ႏနဝ်ꩻ ေယသျူ 

တပည် ့ဖုံနဝ်ႏ ထေီလွႏ လံုတွူ  တ 

�က ီထနထ်ာ ဂ ူကိသုွူ  ။ ေဝꩻွသႏီ 

ထွို နꩻ်ေလွ ထာွꩻ အကိ ုနဝ် ◌ꩻ 

ေယသျူ အဝ်ေသာွꩻ 

တဝ်ꩻဒွု မ်ꩻသွူ  ။



ပါ မႏူတ ြဖာꩻ အဝ်ႏငွို ႏထာꩻ သချိ်ုငႏ် အထျ တငဲꩻ် 

ေယသျူ နဝ် ေပါ် လွဉ်ေဝꩻွထျꩻ သွူ  ။ 

ေဝꩻွအေီဒါန့ယ ်တပည် ့အလင ်ဖုံ တငဲး် သ 

ေရ အာရ လွငႏ်သငဲꩻ်ေနႏသွူ  ။ 

ေယသျူ မနွခ်ျာ လဲဉ်ꩻ  ေယသျူ 

အဝ်ꩻထာꩻသ ီသငဲခ်ျာ 

လဲဉ်သွူ ။



ညတဝ်းတဆင ်ေယသျူ နဝ်ꩻ သငဲꩻ်ေထတ့ပည် ့ဖုံ အထျꩻ တငဲꩻ် 

အွဉ်နယက်တယွဆ်ာꩻဒါ ေဝစွွူ  နဝ်သွူ  ။ ယိနုဝ် အ ေမႏွဒျာꩻ ။ 

ေယသျူ မနွခ်ျာလဲဉ်ႏ ေဝခွငွလ်ွတေ်ဖꩻ ဒျာꩻ ပီတာꩻ ကလွို ဆန ်

ေဝထွွူ  တငဲꩻ်ေဒါေ့လွꩻ ေဝ ွတပည် ့ေဝအွ ေ�ကာငꩻ် နဝ် ေဒါ ့နယေ်သာွꩻ

လို စွု မ်ြဖာြဖာꩻနဝ်သွူ ။ နဝ်ထွူ  ေဝသွငဲခ်ျာꩻယငႏ် 

ေဝကွလွဥ် ဒါ နဗိ�ာန ်ခမ်ႏ နဝ်သွူ ။



ပထမသတွ ်အစီတာ

အဝ်ႏ သမ�ာလိတက်ျမ်ꩻ လွဉ်ꩻ ဇာတေ်ြခာငꩻ်တပဒု ်ယိနုဝ်ꩻ

ထေီမာွေ့လွꩻ

မကေ်သာ ၂၆ -၂၈ ◌ꩻ လတု ်၂၂-၂၄ စဉွ် ၁၃-၂၁

“အ ေရာငက် �တု ်ကပတေ်တာ် တခါꩻငာွꩻ ကိသုွူ ။”
ဆာလံ ၁၉၉-၁၃၀



အသတွ်



လတိက်ျမ်ꩻဇာတေ်ြခာငꩻ်ယိနုဝ်ꩻ ေဒါ�့ခဲငး်နယေ်ဖနနီာꩻသးီ ကာဖနဆ်ငခ်ါဒါႏ နနီာꩻသႏီ တမ်ွꩻ ေဝ◌◌ွႏေဗ◌◌ွꩻ 

ကမဲအွဉ်ႏေသ ငါ နနီာꩻသးီ အြံဖာ ထွို ကင်ါ နေီဗ◌ ွဘရုာꩻ အေကျာငꩻ် ခရာသွူ ။

နကီမာꩻခါဒါႏ အပဲစ်ႏကဟဲဒ့ါꩻထာꩻတဟဝ်တဝ်ႏ မျို နဝ်ꩻ နေီဗ◌◌ွႏဘရုာ အဝ်ႏေသဒျာသွူ  ။ အပဲစ်ႏယိအုတာႏ 

အပဲစ်ႏဒဏန်ဝ်ꩻ ထာꩻသတီရာသွူ   ကွဲ�ေတ◌◌ွာ◌ꩻ ကပ်ွရကင်ါ နနီာꩻတငဲꩻ် ယက့ꩻခေံဖႏနနီꩻ အပဲစ်ႏတမ်ွꩻ 

ခံစွဉ်သကက်ငႏ်ထနွေ်လာငႏ်အတာꩻ နေီဗ◌အွွဉ်က◌ွျ◌ꩻလင ် ေဗ◌◌ွꩻေဝ◌◌ွꩻတြဖာꩻဒျာꩻပိုခိုꩻ ေယသျူ သွူ  ။ 

နဝ်ထွူ  ခါ ေဗ◌◌ွꩻေယသျူ အသကမ်ွန ်လဉွ်ချာယငး်တလငဲꩻ်တငဲꩻ် က◌ွျ ထငꩻ်ေလ◌◌ွꩻယငႏ် ခမ်ႏနဗိ�ာနသ်ွူ  ။ 

နနီာꩻသꩻီမဲဉ်ယွု မ်ႏဒါႏ ခါ ေဗ◌◌ွꩻေယသျူ တငဲꩻ် ယကံာꩻစွခွငꩻ်ေဖႏသွူ  ။ ေဝ◌ေွဗ◌◌ွႏအကီ◌ွျ◌ꩻလငꩻ်�ွို �အံု 

ေသ◌◌ွာ◌ ့နနီာꩻ ကိ ုယိခုါထွူ  တငဲꩻ် နနီာꩻသကအ်မီွနင်ꩻီေလꩻွဗာႏတွမ်ႏေဝ◌◌ွꩻေဗ◌ ွထာဝရ သွူ ။

နနီာꩻမဲဉ်ယွု မ်း ယိနုဝ်ꩻအမဉ်ႏတရာတငဲꩻ်ေဒါေ့လ◌◌ွꩻသာွꩻ့ နေီဗွႏဘရုာ�ဲငုႏ်ယိသုွူ   �သ စဝ်းေဗ◌ေွယသျူ 

ေခ◌သွဉွ်ႏ ယွု မ်းနေီဗ◌နွဝ် ကပ်ွ ပွိုးေခ◌သွဉွ်ႏ အပဲစ်ႏအတာႏ ထာွꩻလဉွ်လိေုတ◌◌ွာ◌ ့စွဉ်ေဖသကထ်ွူ တငဲႏ်ခါꩻ 

ယိခုါနဝ်ꩻ  နေီဗ◌◌ွꩻမွနဗ်န ်ချာယငး်တလငဲႏ်သွူ  ။�ွို �လဉွ်ေသ◌◌ွာ◌ေ့ခ◌သွဉွ်ႏ ဘဝကိတုငဲꩻ်  စွခွငါꩻေဖႏေသ◌◌ွာ◌ ့

ေခ◌သွဉွ် အပဲစ်း ဖုံ�သ ကပ်ွနတမ်ꩻ ယိ ုခါနဝ် ေခ◌သွဉွ် ယကံလေန◌◌ွာင ်ဘဝတသာꩻထွူ  တငဲ ်တွို  

တနခီါꩻယကံာေလ�ာွင ်ထာဝရ တမ်ွနေီဗ◌သွွူ  �သ။ ယကံာလကွန်ာ န ီေဗ◌တွမ်ွꩻ ယကံာမွနဗ်နေ်ဖ 

နေီဗ◌◌ွႏဗိွုန�်ဲငု ်နေီဗ◌◌ွႏ လိ ုေပတပည် ့အတာꩻတငဲꩻ် ကညူေီဖေသ◌◌ွာ◌ ့ေခ◌သွဉွ်း�သ။ အာမိဉ်

ဖတလ်တိက်ျမ်ꩻေတ◌◌ွာ◌ ့ေဒါဟ့ွု နန်ေီဗ◌ဘွရုာ စွုမ်ႏနနီꩻီသွူ  ။ စွဉ် ၃:၁၆
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