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ဘရုားသခငက်ိကုိးုကယွတ်ဲသ့ူ

ဟာေနာmanပဲ။ အြခားသတူိငုး်

သညဘ်ရုား သခငက်ိမုနုး်တးီ။

နာခမံ�ြပခဲ�့ကသည။်



တစ်ေနတ့ငွဘ်ရုားသခငသ်ညထ်ိ

တလ်န ့် စရာေကာငး်ေသာစကား

ကိေုြပာခဲသ့ည။် ဘရုားသခင်

သညဤ်ဆိးု

ညစ်ေသာ

ေလာကကိငုါဖျကဆ်းီ

မညဟ်မိုန ့ေ်တာ်မ၏ူ။

င့မိ်သားစကုိသုာကယတ်ငလ်မိ့်မည။်



ဘရုားသခငက်ေနာed ကိေုရလ�မ်းမိးုေဘး�ကးီ

ကျေရာကေ်စ�ပီးကမ�ာေြမ�ကးီကိဖုံုး

လ�မ်းလမိ့်မယ။်



ေနာ ordered အား“ သင၏်မိသားစ�ုငှ့တ်ိ

ရစ�ာနမ်ျား စာွအတကွသ်စ်သားေသတ� ာ၊

သင့မိ်သား စအုတကွ�်ကးီမားေသာေလတှစငး်

တညေ်ဆာကပ်ါ။



ဘရုားသခငက်ေနာ instructions 

အတအိကျ��န�်ကားခဲတ့ယ။် ေနာ busy 

အလပ်ုများခဲတ့ယ။်



ေနာ ဘာေ�ကာင့သ်ေဘင်္ာ

ေဆာကတ်ာလလဲိုလ့ေူတွ

�ှငး်

ြပတဲအ့ခါလေူတကွကဲရဲ့တ့ာ

ြဖစ်�ိငုတ်ယ။် ေနာ

building သည် ဆက၍်

တညေ်ဆာကခ်ဲသ့ည။်



သသူညလ်တူိုအ့ားဘရုားသခင်

အေ�ကာငး်ဆကေ်ြပာသည။်

ဘယသ်မူနှားမေထာငခ်ဲ�့က။



ေနာ great သညယ်ံ�ုကညြ်ခငး်�ကးီမားခဲသ့ည။်

မိးုရွာတာတစ်ခါမမှ�ကံု ဖူးရငေ်တာငဘ်ရုားသခငက်ို

သယူံ�ုကညတ်ယ။်



များမ�ကာမီသေဘင်္ာသညေ်ထာကပံ်ေ့ရး

ပစ�ညး်များ�ငှ့တ်ငရ်နအ်ဆင်

သင့ြ်ဖစ်ခဲသ့ည။်



ယခတုရိစ�ာနမ်ျားေရာကလ်ာတယ။်



ဘရုားသခငက်မျိုးစိတ် ၇ ခ၊ု ေသးငယေ်သာ၊
အရပ်�ှညေ်သာငကှမ်ျား၊ ေသးငယေ်သာငကှမ်ျား

သညသ်ေဘင်္ာထသဲိုသ့ာွးခဲ�့ကသည။်



တရိစ�ာနေ်တတွငေ်နချိနမ်ာှလေူတဟွာေနာ at 

ကိကုဲရဲ့ ့ြပစ်တငတ်ာမျိုးြဖစ်�ိငုတ်ယ။်

သတူိုသ့ညဘ်ရုားသခငက်ိမုြပစ်မာှးခဲ�့ကပါ။

သေဘင်္ာထသဲိုဝ့ငရ်နသ်တူိုမ့ေတာငး်

ဆိခုဲပ့ါ။



ေနာကဆ်ံးုတငွတ်ိ

ရစ�ာနမ်ျား�ငှ့င်ကှမ်ျား

အားလံးုသေဘင်္ာေပါ်သိုတ့က်

ခဲ�့ကသည။် ဘရုားသခငက်ေနာ

invited ကို "သေဘင်္ာထသဲိုဝ့ငပ်ါ" 

လိုေ့ခါ် ခဲတ့ယ် "သငန်ဲသ့င့မိ်သားစ။ု"



ေနာ,၊ မယား၊

သားသံးုေယာက၊်

မယားတိုသ့ညသ်ေဘင်္ာထသဲို ့
ဝင�်က၏။ ထိုေ့နာကဘ်ရုားသခင်

သညတ်ခံါးကိပိုတလ်ိကုသ်ည။်



ထိအုခါမိcုame◌◌်းရွာေလ၏။

တစ်ဦးကအ�ကးီအမိးု

�ှာရကေ်လးဆယပ်တလ်ံးုညအဘို ့
ေြမ�ကးီတြပငစိ်မ်။



�မို�များ�ငှ့ရွ်ာ

များကိေုရလ�မ်း

မိးုခဲသ့ည။် မိးုရပ်လိကုတ်ဲ့

အခါေတာငေ်တာငေ်ရေအာကေ်ရာက်

ေနတယ။် ေလကိ�ုှူ�� ိကသ်မ�အားလံးုေသသာွးသည။်



ေရတကလ်ာတဲအ့ခါသေဘင်္ာ

ကအေပါ်ကိတုကလ်ာတယ။်

ဒါဟာအတငွး်ပိငုး်ေမာှငမိ်ကုြ်ဖ
စ်�ိငုသ်ည် bumpy 

�ငှ့ဒ်ါနဲပ့တသ်က�်ပီး

ေ�ကာကစ်ရာပငြ်ဖစ်�ိငုသ်ည။်

ေနာ the မကူား၊



ငါးလ�ကာေရလ�မ်းမိးု�ပီးတဲေ့နာကဘ်ရုား
သခငသ်ညေ်လကိေုြခာကေ်စတယ။်



တြဖညး်ြဖညး် နဲသ့ေဘင်္ာကအာရတေ်တာ

ငေ်ပါ်မာှြမင့တ်ကသ်ာွးတယ။် ေနာ

another သညေ်ရလ�မ်း

မိးုေသာေနာက၊်



ေနာ open သညက်ျီးအတေကာငက်ိခုျိုးေလ၏။

ေြခာကေ်သွ�ေနတဲသ့န ့�ှ်ငး်တဲေ့နရာကိမုေတွ�တဲအ့တကွ်
ချိုးကေနာ returned ဆြီပနလ်ာတယ။်



တစ်ပတ�်ကာ�ပီးတဲေ့နာက်

ေနာ again ထပ်�ကို းစား�က

ည့တ်ယ။် ချိုးသည၎်ငး်၏��

တသ်းီ တငွသ်လံငွရွ်ကသ်စ်

�ငှ့ြ်ပနလ်ာသည။်



ေနာကတ်စ်ပတတ်ငွေ်ြမ

သညေ်ြခာကေ်သွ�။

ြပနလ်ာြခငး်ေ�ကာင့ေ်ြမသည်

ေြခာကေ်သွ�ေနသညက်ိေုနာ

Noah သခိဲသ့ည။်



ဘရုားသခငက်ေနာ told ကိေုနာ told သေဘင်္ာကထွ
ကဖုိ်အ့ချိနေ်ရာက�်ပီလိုေ့ြပာခဲတ့ယ။် ေနာ

and �ငှ့သ်၏ူမိသားစသုည်
တရိစ�ာနမ်ျား
ကိခုျချခဲသ့ည။်



ေနာ felt မညမ်�ေကျးဇူးတငခ်ဲမ့ညန်ညး်။ သသူညယ်ဇ်

ပလ� ငတ်စ်ခတုည�်ပီး

ေရလ�မ်းမိးုေဘးမသှ�ူှ

င့သ်ူမိ့သားစကုိကုယတ်င်

ခဲေ့သာဘရုားသခငအ်ားကိးု

ကယွခ်ဲသ့ည။်



ဘရုားသခငက်ေနာ

a ကိေုကာငး်တဲ့

ကတေိပးခဲတ့ယ။်

လူအ့ြပစ်ကိစီုရင်

ရနေ်နာကတ်စ်ခါေရလ�မ်း

မိးုြခငး်ကိသုဘူယေ်တာမ့ှ

မြပုလပ်ုေတာပ့ါ။



ဘရုား

သခငသ်ညသ်၏ူ

ကတေိတာ်များ

ကိသုတ�ိကးီစာွေပးခဲသ့ည။်

သကတ်သံညဘ်ရုား

သခင၏်ကတေိတာ်၏

လက�ဏာြဖစ်သည။်



ေရလ�မ်းမိးု�ပီးေနာကေ်နာand 

�ငှ့သ်၏ူမိသားစသုညအ်သစ်အဆနး်

များကိေုတွ� �ှိခဲသ့ည။်



အချိနတ်နေ်သာ်သ၏ူ

သားစဉ်ေြမးဆကမ်ျားသညေ်ြမ�ကးီ

တစ်ြပငလ်ံးုကိြုပနလ်ညေ်နရာချ

ထားခဲသ့ည။်



ကမ�ာလ့မူျိုး

အားလံးုသညေ်နာ and 

�ငှ့သ်၏ူသားများမဆှငး်သက်

လာသည။်



ေနာ and �ငှ့ေ်ရလ�မ်းမိးုြခငး်

ဘရုားသခင့�် �တ်�မက်စကားေတာ်သမ�ာကျမ်းစာပါပံြုပင၊်

ေတွ�ရ

ကမ�ာ ဦး 6-10

"��တ်ကပတ်ေတာ်၏အဝငသ်ညအ်လငး်ကိုေပးပါ၏။."
ဆာလံ 119:130



�ပီးပါ�ပီ



ဤကျမး်စာပံြုပငက်က��်ပ်ုတိုက့ိဖုနဆ်ငး်ေတာ်မေူသာဘရုား�ငှ့သ်င့အ်ားသကိ�မး်
လိေုသာက��်ပ်ုတို၏့အံ�့သဖွယေ်ကာငး်ေသာဘရုားသခငအ်ေ�ကာငး်ေြပာြပသည။်

က��်ပ်ုတိုသ့ညဒ်စု�ုိကက်ိကုျူးလနွေ်သာမေကာငး်မ�များကိဘုရုားသခငြ်ပုသညက်ို
ဘရုားသခငသ်သိည။် အြပစအ်တကွအ်ြပစေ်ပးြခငး်သညေ်သြခငး်ြဖစသ်ည။်

သိုေ့သာ်ဘရုားသခငသ်ညသ်င့အ်ားအလနွခ်ျစေ်သာေ�ကာင့က်ားတိငုေ်ပါ်တငွအ်
ေသခ။ံ

သင၏်အြပစမ်ျားအတကွအ်ြပစေ်ပးရနသ်၏ူတစပ်ါးတညး်ေသာသားေတာ်ကိေုယ
��ေစလ�တေ်တာ်မခူဲသ့ည။်

ထိုေ့နာကေ်ယ��သည�်ငှြ်ပနထ်ေြမာကက်ာေကာငး်ကငသ်ို ့ြပနသ်ာွးခဲသ့ည။်

သငသ်ညသ်ခငေ်ယ��ကိယုံ�ုကည�်ပီးသင၏်အြပစမ်ျားကိခုငွ့လ်�တပ်ါရနေ်တာငး်ခံ
ပါကသသူညြ်ပုလမိ့မ်ည။်

သသူညသ်င့အ်လယ၌်လာ�ပီးသင၌်သ�ူငှ့အ်တထူာဝရေနထိငုလ်မိ့မ်ည။်



ဤအရာသညအ်မနှတ်ရားြဖစသ်ညဟ်ယုံ�ုကညလ်�ငဘ်ရုားသခငအ်ားဤသိုေ့ြပာ
ပါ။

သခငေ်ယ��၊

က��်ပ်ုသညဘ်ရုားသခငြ်ဖစသ်ညဟ်ယုံ�ုကည�်ပီးက��်ပ်ု၏အြပစမ်ျားအတကွအ်
ေသခေံသာသြူဖစလ်ာ�ပီးယခ�ုငှြ်ပနထ်ေြမာကပ်ါသည။် က��်ပ်ုအသကတ်ာထဲ

ဝင၍် က��်ပ်ု၏အြပစမ်ျားကိခုငွ့လ်�တပ်ါ၊

က��်ပ်ုသညက်��်ပ်ုအသကတ်ာသစက်ိရု�ှိ�ပီးတစေ်နတ့ငွက်ိယုေ်တာ်�ငှ့အ်စဉ်အ�မဲ
ေန�ိငုရ်နအ်တကွခ်ငွ့လ်�တပ်ါ။ ကိယုေ်တာ့်စကားကိနုာခ။ံ

သင့က်ေလးအြဖစအ်သက�်ငှသ်န�်ိငုေ်အာငက်ညူပီါ။ အာမင။်

သမ�ာကျမး်စာကိဖုတ�်ပီးဘရုားသခင�်ငှ့ေ်နတ့ိငုး်စကားေြပာပါ။ ေယာဟန် ၃:၁၆
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