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ကူးလ့ုိလဲ ရရေ ပံုနှိုက်လ့ုိလဲ ရရေ  



ဖရားသခင်က အားလံုးကို ဖန်တီးခရ ပထမဆုံး  

လူယောကျာ်း အာဒံ လူမိန်းမ အိဗ် နေးသူတို့လဲ  

ဥယျာဉ်ထဲမှာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် န့ဲ ဖရားသခင် စကား   

                                နားထောင်ပီး နေကတ်ရ  

                                အနေလဲသုတ် တနေ့မှာတော့  



တနေ့မှာကေ မီွနဂါးဂီးက  

အိဗ်ကို မေးရေ ဖရားသခင်က  

အမတ်တို့ကို အပင်တိုင်းက  

အင္်သးတေကို မစားန့ဲလ့ူိ မှာထားလား ေ အေး ဟုတ်ရယ်  

ငါတို့ အကုန် စားလ့ုိရရေ ဒီအသီးတစ်ခုပဲ, ဒီ အသီးကို  

သွားစားရင် သေမယ်လ့ုိ ပြောရယ် အ ေ ဝ အနေကေ  

မီွနဂါးက အမတ်တို့ နေးဟာစားကေ  

မသေပါဘူး အဝေ လ့ု် ပြောပီးကေ  

ဟန်ဆောင် ပြုံးရေ 



နေးဟာ စားကေ  

အမတ်တို့ ဖရားသခင်လုိ  

ဖြိုက်လာလိမ့်မယ်  

လ့ုိ ပြောလုိက်ကေ အိဗ်က  

နေးအသီးကို လုိချင်လားရေ အိဗ်က  

မီွနဂါး စကားကို ယုံပီးကေ  

နေးအငီးကို စားပလုိက်ရေ  



ဖရား သခင် စကား နားမထောင်ဘဲ အိဗ်က 

စားပီးကေ အာဒံကို လဲ ကျွေးရေ  

အာဒံက နေးပုိင် မလုပ်သင့်ဟေ  

ဖရားသခင်စကား နားထောင်သင့်ရေ  



အာဒံန့ဲ   

အိဗ် တို့က  

နေးပုိင် စကားနားမထောင်ပဲ  မကောင်းမုှ  

လုပ်လုိက်တာန့ဲ နေးသူတို့ ကိုယ်ပေါ်မှာ အားလံုးအဝတ်အစား 

မဟိရ အနေကေ နေးသူတေ သစ်ရွက်တေကို ကုန်းပ ီးကေ 

အကာအကွယ်လုပ်ပီး ခရုံပုတ်တေမှာ ပုန်းနေကရရယ် 



ညနေဘက် နေအေးအေးမှာ  ဖရားသခင်က ဥယျာဉ်ထဲကို ဝင်လာရေ 

ဖရားသခင်က နေးသူတို့ ဇာလုပ်ထားလဲ ဆိုတာ သိထားပီးရ  

အာဒံက အိဗ်ကို အပြစ်တင်ရေ ဖရားသခင်က ပြောရေ  

နေးမီွနဂါးက ကျိန်စာတိုက်ခံရမယ် အီဗ်ကကျကေ  

ကလေးမွေးတဲ့ အခါကျကေ နာကျင်တက်  

ဝေဒနာကို ခံစားရမယ် 



ဖရားသခင်က ဆက်ပြောရေ အဝေ အာဒံ 

အမတ်လည်း စကားနားမထောင်လ့ုိ ကမ္ဘာမြေဂီးက 

ဆူးတေ ညှောင့်တေန့ဲ ကျိန်စာသင့်ပီးကေ အမတ်လဲ 

ထမန်းစားရဖ့ုိအတွက် ပင်ပင်ပန်းပန်း 

အလုပ်လုပ်ရမယ်  

 



ဖရားသခင်က နေးသူတို့ကို ဥယျာဉ်ထဲကနေ 

နှင်ထုတ်လုိက်ရေ နေးသူတို့ အပြစ် 

ကျူးလွန်ခဲ့လ့ုိ  သူတို့ကိူ ဖရားသခင် ပေးခဲ့တက် 

ဘဝကနေ  

နှင်ထုတ်လုိက်ရေ 



ဖရားသခင်က မီးတောက်ဓားတလက် လုပ်ရေ  

နောက်ပီးကေ နေးသူတျ့ုအတွက် သားရေ 

ကုတ်အင်းင္်ဂီ လုပ်ပေးရေ ဖရားသခင်က 

သားရေတေကို  

ဇာကနေ ရတာလဲ 



နောက်ပုိင်းကျကေ နေးသူတို့မှာ မိသားစု ဟိလာရေ နေးသူတို့ ပထမ သား 

ကိန် က ဥယျာဉ်မူှးတယောက်ဖြိုက်ရေ ဒုတိယသား အေဘယ်က သိုးထိန်း 

ဖြိုက်တယ်  



တနေ့ကျကေ ကိန်က ဖရားသခင်ကို  

ဟင်းသီးဟင်းရွက်တေ လက်ဆောင်ပီးရေ အေဘယ်ကကျကေ  

အကောင်းဆုံး သိုး တိုက်ကောင်ကို လက်ဆောင်ပီးရေ  

ဖရားသခင်က အေဘယ်ရဲ့ လက်ဆောင်ကို အရမ်း  

                                  ကေနပ်လားရေ 



ဖရားသခင်က ကိတ်ရဲ့ လကါဆောင်ကိုကျကေ သိပ်မကြိုက်ကေ ကိန်က 

ဖရားသခင်ကို စိတ်ဆိုးလားရေ ဖရားသခင်က ကိန်ကို အမတ် မှန်တာကို 

လုပ်နေကေ အမတ်ကို အမတ် လက်ခံ ပြီးကေ  

ကြိုးစားပါလ့ုိ ပြောရေ 



အနေလဲသုတ် ကိန်က စိတ်ဆိုးလားပီးကေ  

အမှတ်အတေးကီးပီးကေ နောက်ပုိင်းကျကေ 

သူ့ညီ အေဘယ်ကို သတ်ပလုိက်ရေ 



ဖရားသခင်က ကိန်ကို မေးရေ အမတ်ညီ အေဘယ် ဇာမှာလဲ အကျွန် 

မသိပါ, အကျွန်က အကျွန်ညီရဲ့ အထိန်းတော် မဟုတ်ပါ လ့ုိ ကိန်က  

ညာရေ ဖရားသခင်က ကိန်ကို အပြစ်ပေးဖ့ုိ  

ျနးသူရဲ့ လယ်ကွက်ကနေ နှင်ထုတ်ပီးကေ  

ခီသလံုးအိမ်တိုင် ဖြိုက်လားရေ 



ကိန်က နေးလုိန့ဲ လယ်ပုိင်ရှင် အဖြိုက်ကနေ နှင်ထုတ်ခံရပီးကေ အာဒံနက်  

အိဗ်တို့ရဲ့ သမီးချေ န့ဲ လက်ဆက်ပီးကေ မိသားစု တည်ဆောက်ရေ  

ယင်းပုိင်န့ဲ ကိန် ရှာတွေ့ရေ မြို့မှာ နေပီးကေ  

မကြာခင်မှာ သူ့သားတေမြေးတေန့ဲ နေးပုိင်  

 

 

 
 

                                                မြို့ကြီးဟာ လူ  

                                                စည်ကားပြီး  

                                                ပြည့်နှက်သွားရေ 



နေးအချိန် အတွင်းမှာ အာဒံနက် အိဗ်လဲ 

အသက်ကီးလာကြရေ အရင်တုန်းကကျကေ 

အခုထက်ပုိပီးကေ အသက်ဟေ ကြရေ  



နေးသူတို့ မြေးချေ ဆက်လေး မွေးတဲ့ အခါကျကေ အိဗ်က ပြောရေ 

ငါတို့ကို သေသွားတက် အေဘယ်အစား ဖရားသခင်က သားချေ 

တိုက်ယောက် ပြန်ပေးသွားတယ်လ့ုိ ပြောရေ ဆက်ဆိုရေ  

ကောင်ချေက  သထီး ဖြိုက်ပီးကေ အသက် ၉၁၂ နှစ်ထိ  

                         ဟေပိကေ  

 

 

 

 

 
                                                          ကလေးတေလု  
                                                          အများဂီး ဟိရေ  



ကမ္ဘာကြီးမှာ နေးလုိန့ဲ မျုိးဆက် တိုကိခု ပီးကေလတိုက်ခု 

အနည်းကလေး ပုိပုိ ဆိုးလာဟာ မဟုတ် အနေကေ 

ဖရားသခင်က လူမျုိးနွယ်စုကို ဖျက်ဆီးပုိက်ဖ့ုိ  

ဆုံးဖြတ်လုိက်ရေ 



သတ်တဝါ အားလံုး ငှက်အားလံုး ဖရားသခင်က လူမျူုိနွယ်စုကို 

ဖန်ဆင်းခဲ့လ့ုိ စိတ်မကောင်းဖြိုက်နေရေ နောက်ဆုံး 

လူတိုက်ယောက်ပဲ ဖရားသခင်ကို  

စိတ်ချမ်းသာ စေခဲ့ရေ 



နေးလူ နာမည်က နုိအာ ဆက်ရဲ့ သားစဉ်မြေးဆက်ထဲက မြေးချေ 

တိုက်ယောက် ဖြိုက်ပီးကေ နုိအာက အမှန်တရားဘက်တော်သား 

ဖြိုက်က်ပီးကေ ခွင့်လွက် တတါပီးကေ ဖရားသခင်  

                  စကားလဲ နားထောင်ရေ  



နေး နုိအာ ဆိုသူက အေသူ သားချေ သုံးယောက်ကိုလညိး  

နေးပုိင် ဖရားသခင် စကား နားထောင်အောင် သင်ပေးရေ  

နေးဟာကြောင့် ဖရားသခင်က နုိအာဆိုသူကို  

                     ကောငူ်ကောင်း အသုံးပြုဖ့ုိ  

                     ဆုံးဖြတါလုိက်ရေ 



လူယောက်ကျား  ဝမ်းနည်းခြင်း စတင်မုှ  

 

ဘုရားသခင်၏ စကားလံုး, သမ္မာကျန်းစာ 

 

တွိခရေ 

 

ဓမ္မကျမ်းစာ ၃_၆ 

“မင်း (မား) တို့ရေ့ စကားလံုးတေက အလင်းရောင်ပုိင်” 

တေးချင်း ၁၁၉:၁၃၀ 



နိဂုံး 



သနမာကရမ်းစာက ငါတို့ကို ဖန်ဆင်းရေ ဖရားသခင်  

နဲ့ သူ့အကရောင်းကို သိစေခရင်ရေ ဖရားသခင် အကရောင်းကို ပြောပြရေ 

 

ဖရားသခင်က ငါတို့ မကောင်းမုှတိ ပြုလုပ်ကတ်ရေကို သိရေ နေးဟာကို ဒုစရိုက်လ့ုိခေါ်ရေ နေးအတွက် 

အပြိုက်ပေးမှာက သေဒဏ် ဖြိုက်ရေ အနေးလေးသုတ် ဖရားသခင်က နိကို ခြိုက်ခရင်ရေ  

သူက သူရဲ့ တိုက်ဦးတည်းသော သား ဂျေဆပ်ကို လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ သေစေပီးကေ နိတို့ရဲ့ 

အပြိုက်တိအတွက် ပီးဆပ်ရေ ဂျေဆပ်က သေပိကေ အသက်ပြန်ရှင်လာပီး ကောင်းကင်ကို ပြန်လားရေ 

နိ ဂျေဆပ်ကို ယုံကြည်ကေ သူ့ကို နိ အပြိုက်တိ ခွက်လွက်ဖို့ တောင်းဆုိကေ သူက လုပ်ပေးလိမ့်မန်  

သူက နိဆီကို လာပီကေ နီနဲ့  အတူ နီလိမ့်မယ် အနေကေ နီကလဲ သူနဲ့အတူ ထာဝရ နီလိမ့်မန် 

 

နိ နေးအမှန်တရားကို ယုံကြည်ကေ ဖရားသခင်ကို ပြောပါ ဂျေဆပ်အရှင် အမတ်က  

ဖရားသခင်လ့ုိ ငါ ယုံကြည်ရေ ငါတို့ အပြိုက်တေ အတွက် ပေးဆပ်ပီး သီလားရေ ဆုိတာ  

ယုံကြည်ရေ အမတ် အခု အသက် ပြန်ရှင်ပီးရ ငွဘဝတိကို ဝင်လာပီကေ ငါ့အပြိုက်တိကို  

ခွကိလွက်ပိပါ အနေကေ ငါလဲ ဘဝသိုက် စတင်လ့ုိရပီကေ တနေ့မှာ နိနဲ့ အတူ နီနိုင်မှာ  

ဖြိုက်ရေ ငါ့ကို  နာခံဖို့ ကူညီပီးပါ အမတ် ခလေး အနေနဲ့ နီဖို့ ကူညီပီးပါ . အာမန် 

 

သန်မာကရမ်းစာကို ဖတ်ပီးကေ နေ့တိုင်း ဖရားကို စပြောပါ။ ဂျွန် 3:16 
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