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ကးူလိုလ့ ဲရေရ ပံု��ကိလ်ိုလ့ ဲရေရ 



ေ�းှေ�းှက ဖရားသခငက် နတသ်ား ဂါဘရီရယ ်ကိ ု

ချိုကဖုိ်ေ့ကာငး်ေရ ဂျူး အပျိုေချမ အယရီ် ဆ ီ

လွတလ်ိုကေ်ရ ေနး နတသ်ားက ေြပာေရ 



နင့မ်ာှ သားတိကုေ်ယာက ်ေမးွလိမ့်မယ်

နင့သ်ားေချကိ ုေဂျးဆကလ်ို ့ ေခါ်ပါ ေနးသကူိ ု

ြမင့ြ်မတတ်ဲ ့သရဲူ ့ သားလို ့ အေခါ် ခရံမယ ်

သကူ အ�မဲတမ်း အုပ်ချုပ်လိမ့်မယ ်



ဒါက ဇာလို �ဖိုက�်ိငုဖုိ်လ့ဲ ေနးအပျိုေချက ေမးေရ

အေနေက နတသ်ားက ေြပာေရ ေနးသားေချက 

ဖရားသခငရဲ် ့ သားေတာ် �ဖိုကေ်ရ 

လူသားအေဖဆကီ 

ေမးွလာတာ မဟုတ်



ေနာကပီ်းေက နတသ်ားက ဆကေ်ြပာေရ 

ေမရီ ဝမ်းကွအဲမ အယလ်ိဇဘကမ်ာှလဲ အသကဂီ်းမ ှ

ကေလးရေနတယ ်လို ့ ေြပာေရ

အေနးကလညး် ထးူဆနး်ဟာ 

မဟုတ် အေနေက 

အယလ်ိဇဘကဆ်ကီိ ု

လာလညေ်က ��ကိေ်ယာက ်

အတတူ ူဖရားသခငက်ိ ု

ချီးေြမာက�်ကေရ



မယရီ်က ဂျိုးဆကဆ်ိတုက ်

လူတိကုေ်ယာကန်က ်လပ်ထပ်ဖုိ ့ 

သေဘာတေူရ ဂျိုးတကက် 

မယမယရီ်က ကေလးရဖုိ ့ 

ေမ�ာ်လင့ေ်နဟာ 

ေတွ�ေက ဂျိုးဆကက် 

ဝမ်းနညး်ေနေရ သကူ 

တြခားလူေယာကျ်ားရဲက့ေလးလ်ု ့ 

ထငန်ေီရ



အေနေက နတသ်ားက ဂျိုးဇကက်ိ ုအပ်ိမကထ်မဲာှ လာေြပာေရ 

ေနးကေလးက ဖရားသခငရဲ် ့ သားေချပါ လို ့ လာေြပာေက 

ေနာကပိ်ငုး်ကျေက ဂျိုးဇကက် ေမရီရဲ ့ သားေချကိ ု

ကညူပီီး ြပုစ ုေစာင့ေ်�ာှကေ်ပးေရ



ဂျိုးဇကက် ဖရားသခငက်ိ ုယံ�ုကညပီ်းေက လိုကန်ာေရ ေနးသကူ 

�ိငုင်ံစ့ညး်ကမ်းကိလုဲ လ် ိုကန်ာေရ

စညး်ကမ်း အသိကုေ်�ကာင့ ်

ေနးသတူို ့ လငမ်ယား 

သတူိုရဲ့ ့ ေမးွရပ်ေြမ 

ဘယါဟငသ်နက်ိ ုအခဝန ်ေဆာငဖုိ် ့ ထကွလ်ာကတေ်က



မယရီ်က 

ကေလးေမးွဖုိ ့ ြပငေ်နရ 

ဂျိုးဇကက်

အခနး်�ာှမေတွ� �ိငုေ်က

တညး်ခိခုနး်ေတလဲ

အကနု ်ြပည့ေ်နေရ



ေနာကါဆံးုကျေက ဂျိုးဇကက် ြမငါးေဇာငး် တိကုခ် ု�ာှေတွ�လားေရ 

ေနးမာှပဲ  သားေချ ေဂျးဆကက်ိ ုေမးွဖွားေရ

ကေလးအေမက သားေချကိ ုချီပီးေက 

တရိစ�ာနေ်တ 

အစာထည့ေ်ရ 

�ာွးစားခကွထ်ကဲိ ုထည့ေ်ရ



အေနေက အနးီအနားက ေနးပိငု ်အပ်ိေနတင ်သိးုအုပ်ကိ ုေစာင့ေ်နေရ  

သိးုထနိး် ေတ ဟိေရ နတသ်ားက ေနးေနရာမာှ 

ေပါ်လာပီးေက 

သတူိုက့ိ ု

သတငး်ေကာငး် 

ေြပာြပေရ



ဒေီနဟ့ာ ခရစ်ေတာ် ကယတ်င�်ငှ ်ဟာ ေဒးဗစ်�မို� မာှ 

ေမးွလာရ အမတတ်ို ့ �ာွးစာခငွထ်မဲာှ ကေလးေချ 

ေတွ�လိမ့်မယ ်

လို ့ ေြပာေရ



�ုတတ်ရက ်နတသ်ားေတ လငး်လငး်လကလ်ကန်က ်

အများ�ကးီ ေပါ်လာပီးေက အ�ငှသ်ခငလ်ို

ဂဏုက်ျကသ်ေရဟိပီး

ကမ�ာဂီးကိ ု

�ငမ်ိးချမ်းေရး



ယလူာေပးတက ်လူသားမျိုး�ယွက်ို ေကာငး်မ�ေတ 

ယလူာပါလိမ့်မယ ်လို ့ ေြပာေရ



သိးုထနိး်ေတလဲ ြမငး်ေဇာငး်ကိ ုအြမနလ်ားပီးေက 

ကေလးေချကိ ုေတွ�ေက အခရားလူေတကိ ုနတသ်ားက 

ေြပာြပခဲတ့ာကိ ုြပနေ်ြပာြပကတေ်က



ရကေ်လးဆယ�်ကာေက

ဂျိုးဇကန်ဲ ့ မယရီ်က 

သူသ့ားေချကိ ုေဂျယဆုလင ်

ဘရုားေကျာငး်ကိ ုေခါ်လားေရ

ဆိငုမ်နွလ်ို ့ ေခါ်ရယ ်လူက  

ကျလးေချကိ ု

ေကာငါးချီးေပးပီးေက 

အေပါငေ်ချ အနန်ာ ဆိရုယ ်

သကူ ေကးဇူးတငရ်ယလ်ို ့
ေြပာေရ 



��ကိေ်ယာက ်လံုးက

ကေလးေချက ဖရားသခင်

သားေတာ် မနှး် သကိတေ်တ 

ဂျိုးဇကက် ငကှ ်

��ကိေ်ကာငက်ိ ု�ုိကပ်ေူဇာ်ေရ

ေနးဟာက ဆငး်ရဲသားေတ 

ကေလးေမးွရင ်ဖရားသခငက်ိ ု

လာြပတကအ်ခါကျေက 

လုပ်ရတက ်စညး်ကမ်း 

�ဖိုကေ်ရ



အချိန ်အနညး်ငယ ်

ကရာရယ ်အခါမာှ 

စတားေမာငေ်ချ 

တိကုေ်ယာကက်ေန 

အေဟဘ့က ်

တိငုး်ြပညေ်တက လူေတာ် ေမာငေ်ချ 

ေတကိ ုေဂျယဆုလငဆ်ကီိ ုဦးေဆာငေ်နေရ 

ဘရုငေ်ဂျ အြဖစ် ေမးွတက ်ေမာငေ်ချ 

ဇာမာှလဲ ငါတို ့ ေနးသကူိ ုကိးုကယွခ်ျငေ်ရ 



ဘရုင ်ဟတက် ေနးလူေချ အကေရာငး်

ကရားလားေရ ြပသနာတကရ်

ေနးသကူိ ုေတွ�ရင ်ေြပာပါလို ့
ဘရုငက် ေြပာေရ ငါလဲ ေနးသကူို

ကိးုကယွခ်ျငလ်ိုပ့ါ လို ့ ေြပာေရ

အမနှက် ေနးပိငု ်မဟုတ ်ဘရုငက် 

ညာေနေရ ဘရုငက် ေနးသကူိ ု

သတပိ်ကုခ်ျနလ်ို ့ �ဖိုကေ်ရ



�ကယက် ဦးေဆာငပီ်းေက လူေတာ်တိကုစ်ကုိ ုေဂျဆက ်

ေနရာ အမ်ိကိ ုေခါ်လာေရ ေဂျဆကက်ို ဒးူေထာက ်

ကနေ်တာ ့�ကပီးေက ေနးသေူတက 

ေဈးကးီရယ ်ေရ� , ေရေမ �းလို 

လကေ်ဆာငေ်တ 

ေပးကတေ်ရ



ဖရားသခငက်  လာရယ ်လူေတကို

အမ်ိကိ ုတတိတ်တိဆ်တိဆ်တိ ်ြပနဖုိ် ့ 

သတေိပးလိုကေ်ရ ဘရုငဟ်တက် 

ေဒါသ အများ�ကးီ



ထကွပီ်းေက ေဂျဆကက်ိ ု

သတပ်လိုကဖုိ် ့ ဆံးုြဖတခ်ဲပီ့း 

ယတုမ်ာတဲ ့ဘရုင ်အုပ်ချုပ်သကူ 

�မို�ထကဲ ေယာကျာ်းကေလးေချေတ 

အားလံုးကိ ုသတပ်လိုကေ်ရ



အေနလဲသတု ်ဟတဘ်ရုငက်

ဖရားသားေတာ်ကိ ုအ��ာရယ ်

မြပု�ိငုခ်ဲဘ့းူ ဂျိုးဇကက်ိလုဲ 

အပ်ိမကထ်မီဲာ သတေိပးလို ့
ဂျိုးဇကက် ေမရီနဲ ့ ေဂျဇကက်ိ ု

အဂီျစ်က လံုြခံု ရယ ်

ေနရာကိေုခါ်လားေရ



ဟတဘ်ရုင ်ေသသာွးတဲ ့

အခါမ ှဂျိုးဇကတ်ို ့ မိသားစ ု

ြပနလ်ာကတေ်ရ

ေနးသတူို ့ ဂါလီလီ ပငလ်ယ ်ေဘမူာှ ဟိတက ်

နာဇရတလ်ို ့ ေခါေရ �မို� ေသးေသးေလးမာှ ေနေရ



ေဂျဆက ်ေမးွဖွားြခငး် 

ဘရုားသခင၏် စကားလံုး, သမ�ာကျနး်စာ

တွခိေရ

မကသ်�ူး ၁၂ လု ၁၂

“မငး် (မား) တိုေ့ရ ့ စကားလံုးေတက အလငး်ေရာငပိ်ငု”်

ေတးချငး် ၁၁၉:၁၃၀



နဂံိးု



သနမာကရမ်းစာက ငါတိုက့ိ ုဖနဆ်ငး်ေရ ဖရားသခင ်

နဲ သ့ူအ့ကေရာငး်ကိ ုသေိစခရငေ်ရ ဖရားသခင ်အကေရာငး်ကိ ုေြပာြပေရ

ဖရားသခငက် ငါတို ့ မေကာငး်မ�တ ိြပုလပ်ုကတေ်ရကိ ုသေိရ ေနးဟာကိ ုဒစု�ုိကလ်ိုေ့ခါ်ေရ ေနးအတကွ ်

အ�ပိုကေ်ပးမာှက ေသဒဏ ်�ဖိုကေ်ရ အေနးေလးသတု ်ဖရားသခငက် နကိိ ု�ခိုကခ်ရငေ်ရ 

သကူ သရဲူ ့ တိကုဦ်းတညး်ေသာ သား ေဂျဆပ်ကိ ုလကဝ်ါးကပ်တိငုမ်ာှ ေသေစပီးေက နတိိုရဲ့ ့ 

အ�ပိုကတ်အိတကွ ်ပီးဆပ်ေရ ေဂျဆပ်က ေသပိေက အသကြ်ပန�်ှငလ်ာပီး ေကာငး်ကငက်ိ ုြပနလ်ားေရ

န ိေဂျဆပ်ကိ ုယံ�ုကညေ်က သူက့ိ ုန ိအ�ပိုကတ် ိခွကလ်ကွဖိ်ု ့ ေတာငး်ဆိေုက သကူ လပ်ုေပးလမိ့်မန ်

သကူ နဆိကီိ ုလာပီေက နနီဲ ့  အတ ူနလီမိ့်မယ ်အေနေက နကီလ ဲသနူဲအ့တ ူထာဝရ နလီမိ့်မန်

န ိေနးအမနှတ်ရားကိ ုယံ�ုကညေ်က ဖရားသခငက်ိ ုေြပာပါ ေဂျဆပ်အ�ှင ်အမတက် 

ဖရားသခငလ်ို ့ ငါ ယံ�ုကညေ်ရ ငါတို ့ အ�ပိုကေ်တ အတကွ ်ေပးဆပ်ပီး သလီားေရ ဆိတုာ 

ယံ�ုကညေ်ရ အမတ ်အခု အသက ်ြပန�်ှငပီ်းရ ငဘွဝတကိိ ုဝငလ်ာပီေက ငါအ့�ပိုကတ်ကိိ ု

ခွကလိကွပိ်ပါ အေနေက ငါလ ဲဘဝသိကု ်စတငလ်ိုရ့ပီေက တေနမ့ာှ နနိဲ ့ အတူ န�ီိငုမ်ာှ 

�ဖိုကေ်ရ ငါက့ိ ု နာခံဖို ့ ကညူပီီးပါ အမတ ်ခေလး အေနနဲ ့ နဖိီု ့ ကညူပီီးပါ . အာမန်

သနမ်ာကရမ်းစာကိ ုဖတပီ်းေက ေနတ့ိငုး် ဖရားကိ ုစေြပာပါ။ ဂ�န် 3:16
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