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ကူးလ့ုိလဲ ရရေ ပံုနှိုက်လ့ုိလဲ ရရေ  



ရှေးရှေးက ဖရားသခင်က နတ်သား 
ဂါဘရီရယ် ကို ချိုက်ဖို့ကောင်းရေ 
ဂျူး အပျိုချေမ အယ်ရီ ဆီ 
လွတ်လုိက်ရေ နေး 
                         နတ်သားက 
                              ပြောရေ  



နင့်မှာ သားတိုက်ယောက် မွေးလိမ့်မယ်  
နင့်သားချေကို ဂျေးဆက်လို့ ခေါ်ပါ နေးသူကုိ 
မြင့်မြတ်တ့ဲ သူရ့ဲ သားလ့ုိ အခေါ်ခံရမယ် သူက 
                          အမြဲတမ်း  
                            အုပ်ချုပ်လိမ့်မယ်  



ဒါက ဇာလုိ ဖြိုက်နုိင်ဖ့ုိလဲ နေးအပျုိချေက 
မေးရေ အနေကေ နတ်သားက 
ပြောရေ နေးသားချေက  
ဖရားသခင်ရ့ဲ သားတော် 
ဖြိုက်ရေ  
လူသားအဖေဆီက  
မွေးလာတာ 
မဟုတ် 



နောက်ပီးကေ နတ်သားက ဆက်ပြောရေ  
မေရီ ဝမ်းကွဲအမ အယ်လိဇဘက်မှာလဲ 
အသက်ဂီးမှ 
ကလေးရနေတယ် 
လို့ ပြောရေ 
အနေးကလည်း 
ထူးဆန်းဟာ … 



… မဟုတ် အနေကေ အယ်လိဇဘက်ဆီကို  
လာလည်ကေ နှိုက်ယောက်  
အတူတူ ဖရားသခင်ကို  
ချီးမြောက်ကြရေ 



မယ်ရီက ဂျိုးဆက်ဆုိတက် 
လူတိုက်ယောက်နက် 
လပ်ထပ်ဖို့ သဘောတူရေ 
ဂျိုးတက်က မယမယ်ရီက 
ကလေးရဖို့  
မျှော်လင့်နေဟာ  
တွေ့ကေ ဂျိုးဆက်က  
ဝမ်းနည်းနေရေ သူက 
တခြားလူယောကျ်ားရ့ဲကလေ
းလ့ု် ထင်နီရေ 



အနေကေ နတ်သားက ဂျိုးဇက်ကို အိပ်မက်ထဲမှာ 
လာပြောရေ နေးကလေးက ဖရားသခင်ရ့ဲ 
သားချေပါ လ့ုိ လာပြောကေ  
နောက်ပုိင်းကျကေ ဂျိုးဇက်က 
မေရီရ့ဲ သားချေကို ကူညီပီး ပြုစု 
စောင့်ရှောက်ပေးရေ 



ဂျိုးဇက်က ဖရားသခင်ကို ယုံကြည်ပီးကေ 
လုိက်နာရေ နေးသူက 
နိုင်ငံ့စည်းကမ်းကိုလဲ 
လ်ိုက်နာရေ … 



… စည်းကမ်း အသိုက်ကြောင့် နေးသူတို့ လင်မယား  
သူတို့ရ့ဲ မွေးရပ်မြေ  
ဘယါဟင်သန်ကို အခဝန် 
 
 
 
 
 
 
ဆောင်ဖို့ ထွက်လာကတ်ကေ 



မယ်ရီက ကလေးမွေးဖို့ 
ပြင်နေရ ဂျိုးဇက်က  
အခန်းရှာမတွေ့နိုင်ကေ 
တည်းခိုခန်းတေလဲ  
အကုန် ပြည့်နေရေ 



နောကါဆံုးကျကေ ဂျိုးဇက်က မြငါးဇောင်း တိုက်ခု 
ရှာတွေ့လားရေ နေးမှာပဲ သားချေ 
ဂျေးဆက်ကို မွေးဖွားရေ … 



… ကလေးအမေက သားချေကို ချီပီးကေ  
တိရစ္ဆာန်တေ အစာထည့်ရေ  
နွားစားခွက်ထဲကို 
ထည့်ရေ 



အနေကေ အနီးအနားက နေးပုိင် အိပ်နေတင် သိုးအုပ်ကို 
စောင့်နေရေ  သိုးထိန်း တေ ဟိရေ 
                နတ်သားက နေးနေရာမှာ  
                               ပေါ်လာပီးကေ  
                                      သူတို့ကို  
                 
 
 
                                     သတင်းကောင်း  
                                     ပြောပြရေ 



ဒီနေ့ဟာ ခရစ်တော် ကယ်တင်ရှင် ဟာ ဒေးဗစ်မြို့မှာ  
မွေးလာရ အမတ်တို့ နွားစာခွင်ထဲမှာ 
               ကလေးချေ တွေ့လိမ့်မယ်  
                                လ့ုိ ပြောရေ 



ရုတ်တရက် နတ်သားတေ 
လင်းလင်းလက်လက်နက် အများကြီး  
                       ပေါ်လာပီးကေ … 



… အရှင်သခင်လုိ ဂုဏ်ကျက်သရေဟိပီး 
    ကမ္ဘာဂီးကို ငြိမ်းချမ်းရေး 



ယူလာပေးတက် လူသားမျိုးနွယ်ကို 
ကောင်းမုှတေ ယူလာပါလိမ့်မယ် လ့ုိ 
                            ပြောရေ 



သိုးထိန်းတေလဲ မြင်းဇောင်းကို အမြန်လားပီးကေ 
ကလေးချေကို တွေ့ကေ အခရားလူတေကို 
နတ်သားက ပြောပြခဲ့တာကို ပြန်ပြောပြကတ်ကေ 



ရက်လေးဆယ်ကြာကေ ဂျိုးဇက်နဲ့ 
မယ်ရီက သူ့သားချေကို 
ဂျေယုဆလင် 
ဘုရားကျောင်းကို 
             ခေါ်လားရေ … 



… ဆုိင်မွန်လ့ုိ ခေါ်ရယ် လူက  
ကျလးချေကို ကောငါးချီးပေးပီးကေ  
အပေါင်ချေ အန်နာ 
ဆုိရယ် သူက 
ကေးဇူးတင်ရယ်လ့ုိ -  
                          ပြောရေ  



နှိုက်ယောက် လံုးက ကလေးချေက 
ဖရားသခင် သားတော် မှန်း 
သိကတ်တေ ဂျိုးဇက်က 
ငှက် နှိုက်ကောင်ကို … 



… ရုိက်ပူဇော်ရေ နေးဟာက 
ဆင်းရဲသားတေ ကလေးမွေးရင် 
ဖရားသခင်ကို 
လာပြတက်အခါကျကေ 
                လုပ်ရတက် 
                   စည်းကမ်း 
                    ဖြိုက်ရေ 



အချိန် အနည်းငယ်  
ကရာရယ် အခါမှာ  
စတားမောင်ချေ  
 
 
 
တိုက်ယောက်ကနေ  
အဟေ့ဘက်  
တိုင်းပြည်တေက လူတော် 
မောင်ချေ တေကို … 



…ဂျေယုဆလင်ဆီကို 
ဦးဆောင်နေရေ  
ဘုရင်ဂျေ 
 
 
 
 
အဖြစ် မွေးတက် မောင်ချေ  
ဇာမှာလဲ ငါတို့ နေးသူကို 
ကိုးကွယ်ချင်ရေ  



ဘုရင် ဟတ်က နေးလူချေ 
အကရောင်း 
ကရားလားရေ 
ပြသနာတက်ရ နေးသူကို 
တွေ့ရင် ပြောပါလို့  
ဘုရင်က ပြောရေ ငါလဲ 
နေးသူကို … 



… ကိုးကွယ်ချင်လို့ပါ 
 လို့ ပြောရေ 
အမှန်က နေးပုိင် မဟုတ် 
ဘုရင်က ညာနေရေ 
ဘုရင်က နေးသူကို  
သတ်ပုိက်ချန်လ့ုိ ဖြိုက်ရေ 



ကြယ်က ဦးဆောင်ပီးကေ လူတော်တိုက်စုကို  
    ဂျေဆက် နေရာ အိမ်ကို ခေါ်လာရေ  
           ဂျေဆက်ကို ဒူးထောက် … 
                   



… ကန်တော့ ကြပီးကေ နေးသူတေက  
       ဈေးကီးရယ် ရှွေ , ရေမှွေးလို  
       လက်ဆောင်တေ ပေးကတ်ရေ 



ဖရားသခင်က  လာရယ် 
လူတေကို အိမ်ကို 
တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ် ပြန်ဖို့  
သတိပေးလုိက်ရေ … 



… ဘုရင်ဟတ်က ဒေါသ 
အများကြီး ထွက်ပီးကေ 
ဂျေဆက်ကို သတ်ပလိုက်ဖို့  
ဆံုးဖြတ်ခဲ့ပီး ယုတ်မာတဲ့ …  



… ဘုရင် အုပ်ချုပ်သူက  
မြို့ထဲက 
ယောကျာ်းကလေးချေတေ  
အားလုံးကို သတ်ပလုိက်ရေ 



အနေလဲသုတ် ဟတ်ဘုရင်က 
ဖရားသားတော်ကို 
အန္တာရယ်  
မပြုနိုင်ခဲ့ဘူး ဂျိုးဇက်ကိုလဲ  
အိပ်မက်ထဲမီာ 
သတိပေးလ့ုိ … 



… ဂျိုးဇက်က မေရီနဲ့ 
ဂျေဇက်ကို အီဂျစ်က 
လံုခြုံရယ် 
နေရာကိုခေါ်လားရေ 



ဟတ်ဘုရင် 
သေသွားတဲ့ အခါမှ 
ဂျိုးဇက်တို့ မိသားစု  
 
 
 
 
 
 
ပြန်လာကတ်ရေ နေးသူတို့ ဂါလီလီ … 



… ပင်လယ် ဘေူမှာ 
ဟိတက် နာဇရတ်လ့ုိ ခေါရေ မြို့ 
သေးသေးလေးမှာ နေရေ 



ဂျေဆက် မွေးဖွားခြင်း  
 

ဘုရားသခင်၏ စကားလုံး, သမ္မာကျန်းစာ 
 

တွိခရေ 
 

မက်သရူး ၁၂ လု ၁၂ 

“မင်း (မား) တို့ရေ့ စကားလံုးတေက 

အလင်းရောင်ပိုင်” တေးချင်း ၁၁၉:၁၃၀ 



နိဂုံး 



သနမာကရမ်းစာက ငါတ့ုိကုိ ဖန်ဆင်းရေ ဖရားသခင်  

နဲ့ သူ့အကရောင်းကုိ သိစေခရင်ရေ ဖရားသခင် အကရောင်းကုိ ပြောပြရေ 

 

ဖရားသခင်က ငါတ့ုိ မကောင်းမှုတိ ပြုလုပ်ကတ်ရေကုိ သိရေ နေးဟာကုိ 

ဒုစရိုက်လို့ခေါ်ရေ နေးအတွက် အပြိုက်ပေးမှာက သေဒဏ် ဖြိုက်ရေ 

အနေးလေးသုတ် ဖရားသခင်က နိကုိ ခြိုက်ခရင်ရေ  

သူက သူရဲ့ တုိက်ဦးတည်းသော သား ဂျေဆပ်ကုိ လက်ဝါးကပ်တုိင်မှာ 

သေစေပီးကေ နိတ့ုိရဲ့ အပြိုက်တိအတွက် ပီးဆပ်ရေ ဂျေဆပ်က သေပိကေ 

အသက်ပြန်ရှင်လာပီး ကောင်းကင်ကုိ ပြန်လားရေ 

နိ ဂျေဆပ်ကုိ ယံုကြည်ကေ သူ့ကုိ နိ အပြိုက်တိ ခွက်လွက်ဖို့ တောင်းဆိုကေ 

သူက လုပ်ပေးလိမ့်မန် သူက နိဆီကုိ လာပီကေ နီနဲ့  အတူ နီလိမ့်မယ် 

အနေကေ နီကလဲ သူနဲ့အတူ ထာဝရ နီလိမ့်မန် 



နိ နေးအမှန်တရားကုိ ယံုကြည်ကေ ဖရားသခင်ကုိ ပြောပါ ဂျေဆပ်အရှင် 

အမတ်က ဖရားသခင်လို့ ငါ ယံုကြည်ရေ ငါတ့ုိ အပြိုက်တေ အတွက် 

ပေးဆပ်ပီး သီလားရေ ဆိုတာ ယံုကြည်ရေ အမတ် အခု အသက် ပြန်ရှင်ပီးရ 

ငွဘဝတိကုိ ဝင်လာပီကေ ငါ့အပြုိက်တိကုိ  

ခွကိလွက်ပိပါ အနေကေ ငါလဲ ဘဝသိုက် စတင်လို့ရပီကေ တနေ့မှာ နိနဲ့ 

အတူ နီနိုင်မှာ ဖြိုက်ရေ ငါ့ကုိ  နာခံဖို့ ကူညီပီးပါ အမတ် ခလေး အနေနဲ့ နီဖို့ 

ကူညီပီးပါ . အာမန် 

 

သန်မာကရမ်းစာကုိ ဖတ်ပီးကေ နေ့တုိင်း ဖရားကုိ စပြောပါ။ ဂျွန် 3:16 
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