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ထိအုမျိုးသမီးသညဆ်ညူေံနေသာေတာင်
ေစာငး်ေပါ်တငွရ်ပ်လျက်

သ၏ူဝမ်းနညး်ဖွယမ်ျ

ကလ်ံးုများသညေ်�ကာ

ကမ်ကဖွ်ယေ်ကာ

ငး်ေသာြမငက်ငွး်

တစ်ခကုိ�ုကည့ေ်န

သည။်



သမူ၏သားေတာ်ေသေနသည။်

မယေ်တာ်မာရိြဖစ်�ပီး

ေယ��ကိလုကဝ်ါး

ကပ်တိငုမ်ာှ�ုိကထ်ား

ေသာေနရာအနးီ

တငွရ်ပ်ေနသည။်



ဒါေတအွားလံးုဘယလ်ို

ြဖစ်ခဲတ့ာလ။ဲ ေယ��သည်

ဤမ�လပှေသာ

ဘဝမျိုး

ကိဤုမ�ဆိးု

ရွားလသှည့လ်မ်းြဖင့မ်ည်

သိုအ့ဆံးုသတ�်ိငုမ်ညန်ညး်။



ဘရုားသခငသ်ညသ်ူ ့
သားေတာ်အားကား

တိငု၌်အေသခရံန်

မညသ်ိုခ့ွ

င့ြ်ပုခဲသ့နညး်

။ေယ��သညမ်ညသ်မူညဝ်ါ

ြဖစ်ေ�ကာငး်မာှးယငွး်စွာ

ြပုခဲသ့လား။

ဘရုားသခငက်ျ�� ံးခဲတ့ာလား



မဟတုပ်ါ။ ဘရုားသခငက်ျ�� ံးခဲသ့ည်

မဟတု။် ေယ��သညမ်ညသ်ည့်

အမာှးမ�မြပုခဲပ့ါ။ လဆူိးုများကသူ

သညအ်ေသသတြ်ခငး်

ကိခုရံမညက်ိသုခငေ်ယ

��သသိည။်



ေယ��ကေလးဘဝတနုး်

က�ှိေမာငအ်မည�ိှ်လအူိုတစ် ဦး

ကဝမ်းနညး်ပေူဆးွမ�ေတ�ွကံု ေတွ�ရ

ဦး မယလ်ိုမ့ာရိကိေုြပာခဲတ့ယ။်



သခငေ်ယ��မေသဆံးု

မီရကအ်နညး်ငယတ်ငွအ်မျိုးသမီး

တစ်ေယာကသ်ည် လာ၍

ေြခေထာကေ်ပါ်၌ဆေီမ �းလမ်ိးေလ၏။



တပည့ေ်တာ်တိုက့လညး်၊

ေယ��က၊ သသူညေ်ကာ

ငး်မနွစ်ာွြပု�ပီ။ "သမူကငါ ့
သ�ဂ�ုဟဘ်ိုက့ိြုပု၏။" 

အလနွထ်းူဆနး်ေသာစကားများပါတကား!



ထိေုနာကမ်တှပည့ေ်တာ်တကျိပ်�စ်ှပါး
အဝငြ်ဖစ်ေသာယဒု�ှကာ�ုတသ်ည်

ေငအွကျပ်သံးုဆယက်ို

ယဇ်ပေုရာဟတိအ်�ကးီတိုထ့ံ

၌အပ်�ှေံလ၏။



ယဒုပသခါပွဲခခံျိနတ်ငွေ်ယ��သည်

တပည့ေ်တာ်တို�့ငှ့အ်တေူနာကဆ်ံးု

အစာစားခဲသ့ည။် ဘရုားသခငက်ိခုျစ်

ေသာသတူိုအ့ားဘရုားသခင်

အေ�ကာငး်၊ကတေိတာ်များအေ�ကာငး်

သေူြပာြပခဲသ့ည။်



ထိအုခါေယ��သညမ်နု ့�်ငှ့ခ်ကွ်

ကိသုတူိုအ့ားေပးေတာ်မ၏ူ။

၎ငး်တိုသ့ညအ်ြပစ်များကိခုငွ့လ်�တ်

ရနေ်ယ��၏ကိယုခ်��ာ�ငှ့အ်ေသးွ

ကိေုပးခဲသ့ညဟ်သုတူိုက့ိသုတိ

ေပးရနြ်ဖစ်သည။်



ထိအုခါေယ��ကသ၏ူသစ�ာေဖာကခ်ရံမညဟ်သုူသ့ငူယ်
ချငး်များကိေုြပာခဲသ့ည၊် သတူိုသ့ညထ်ကွေ်ြပး�က
လမိ့်မည။် ေပတ�ုက “ငါမေြပး�ိငုဘ်းူ ေယ��က၊
�ကကမ်တနွမ်ှသီငသ်ညသ်ံးု�ကမ်ိေြမာကေ်အာငင်ါက့ိြုင
ငး်ပယလ်မိ့်မညဟ်မိုန ့်
ေတာ်မလူ�င၊်



ထိညုေနာကပိ်ငုး်တငွေ်ယ

��သညေ်ဂသေ�ှမနဥ်ယျာ

ဉ်၌ဆေုတာငး်ရနသ်ာွးခဲ့
သည။် အထေံတာ်၌�ှိေသာ

တပည့ေ်တာ်တိုသ့ညအ်ိ

ပ်ေပျာ်�က၏။



ေယ��က “အိအုဘ၊

ဤခကွက်ိအုက��်ပ်ုမလှ�ဲ

ေတာ်မပူါ။

သိုေ့သာ်လညး်အက��်ု

ပ်အလိ�ုှိသညအ်တိငုး်

မြဖစ်ပါေစ�ငှ့။်



�ုတတ်ရကယ်ဒုေခါငး်ေဆာငေ်သာလအူုပ်သညဥ်
ယျာဉ်သိုခ့ျီတကလ်ာသည။် ေယ��မဆးီတားေသာ်

လညး်ေပတ�ုသညလ်တူစ် ဦး

၏နားကိပိုတလ်ိကုသ်ည။်



ေယ��ကတတိဆ်တိ�်ငမ်ိသက်

ေနတဲလ့နူာရဲန့ားကိတုိုထ့�ိပီးေရာဂါေပျာက်

ေအာငက်သုေပးခဲတ့ယ။်သခငေ်ယ��သည်

သ၏ူဖမ်းဆးီြခငး်သညဘ်ရုားသခင့်

အလိေုတာ်၏အစိတအ်ပိငုး်

ြဖစ်ေ�ကာငး်သသိည။်



လအူုပ်သညေ်ယ��ကိယုဇ်ပေုရာဟတိမ်ငး်၏အမ်ိသိုေ့ခါ်
သာွး�က၏။ အဒဲမီာှဂျူးေခါငး်ေဆာငေ်တကွေယ��
ကိသုတသ်င့တ်ယလ်ိုေ့ြပာ
ခဲတ့ယ။် အနးီအနား၌ေပ
တ�ုသညအ်ေစခမီံး၏မီး
အနားမာှရပ်။
�ကည့ေ်န၏။



သငသ်ညေ်ပတ�ုကိသုံးု�ကမ်ိတိငု�်ကည့�်ပီး“သငသ်ည်
ေယ���ငှ့အ်တ�ိှူ၏” ဟေုြပာခဲသ့ည။် ေယ��မိန ့မ်ာှသည့်
အတိငုး် ေပတ�ုသညသ်ံးု
�ကမ်ိြငငး်ခဲသ့ည။်
ေပတ�ုသညက်ျိနဆ်ေဲသာ်
လညး်ကျိနဆ်ိြုခငး်
ကိြုပု၏။



ထိခုဏချငး်တငွ�်ကကတ်နွ်

ေလ၏။ ဒါဟာေပတ�ုကို

ဘရုားသခငရဲ်အ့သနံဲတ့တူယ။်

ေယ��၏စကားကိသုတရိ။

ေပတ�ုသညအ်လနွင်ိေု�ကးခဲသ့ည။်



ယဒုလညး်စိတမ်ေကာငး်ပါဘးူ။

သခငေ်ယ��သညမ်ညသ်ည့အ်ြပစ်၊

မညသ်ည့ြ်ပစ်မ�အတွ

ကမ်�အြပစ်မ�ှိေ�ကာငး်

သသူသိည။်



ယဒုသညေ်ငအွကျပ်သံးုဆယက်ို

ြပနေ်ပးေသာ်လညး်၊ ယဇ်ပေုရာဟိ

တတ်ိုသ့ညထ်ိသုိုမ့ယရူ။



ယဒုကပိကုဆ်ေံတခွျပစ်လိကု်
တယ,် ထကွသ်ာွး၏-

ကိယုက်ိဆုွထဲားေလ၏။



ေယ��ကိေုရာမဘရုငခ်ပိံလတမ်ငး်ထံ
ေခါ်ေဆာငသ်ာွးသည။်

ပိလတမ်ငး်ကလညး်၊



ဤသ၌ူအဘယအ်ြပစ်ကိမု�ငါမေတွ�ဟု
ြပနေ်ြပာ၏။ ထိသုကူိလုကဝ်ါး

ကပ်တိငုမ်ာှ�ုိကထ်ားပါ၊

�ုိကထ်ားပါဟု

ဟစ်ေ�ကာ်�က၏။



ေနာကဆ်ံးုတငွပိ်လတမ်ငး်သညလ်က်
ေလ�ာ�့ပီးေယ��ကိကုားတိငုေ်ပါ်တငွ်

အေသခေံစခဲသ့ည။်

စစ်သားများကေယ��ကိ�ုိုက�်ကှ။်

မျက�်ာှေတာ်ကိတုေံတးွ�ငှ့ေ်ထးွ�က၏။



�ှညလ်ျားေသာခ�နထ်ကေ်သာဆးူများြဖင့်

ရကစ်က�်ကမ်း�ကုတေ်သာသရဖူကို

ြပုလပ်ု၍ သ၏ူေခါငး် ေပါ်၌တငခ်ဲသ့ည။်

ထိုေ့နာကသ်တူိုသ့ည်

သစ်တိငုေ်ပါ်တငွအ်ေသခရံနက်ို

ယေ်တာ်ကိသုတ�်က၏။



သသူညထ်ိနုညး်အတိငုး်ေသလမိ့်မညဟ်ေုယ��အ�မဲသိ
သည။် သအူေသခြံခငး်သညဘ်ရုားသခငက်ို

ယံ�ုကညက်ိးုစားေသာအြပစ်

သားများကိခုငွ့လ်�တလ်မိ့်

မညက်ိလုညး်သသူသိည။်



ေယ��ေဘးတငွရ်ာဇ ၀ တသ်ား�စ်ှ ဦး ကိကုားတိငုတ်င်

သတခ်ဲသ့ည။် တစ်ေယာကက်ေယ��ကိယုံ�ုကည�်ပီး

ပရဒသိသုိုသ့ာွးသည။် အြခား

တစ်ခကုမလပ်ုခဲပ့ါ။



နာရီေပါငး်များစွာဆငး်ရဲဒကု�ခ�ံပီး

ေနာကေ်ယ��က “အမ��ပီး�ပီ”

လိုေ့ြပာ�ပီးေသဆံးုသာွး

တယ။်

သူအ့လပ်ု�ပီးစီးခဲသ့ည်

သငူယခ်ျငး်များ

ကသူက့ိဂုထူတဲငွသ်�ဂ�ု

ဟ�်ကသည။်



ေရာမစစ်သရဲူတိုသ့ညသ်ခ�ျု
ငး်တငွး်ေတာ်ကိလုံြုခံု

စာွြပု�က၏။

အခဘုယသ်မူဝှငမ်လာ

�ိငုေ်တာဘ့းူ။



ဒဟီာကဇာတလ်မ်းရဲအ့ဆံးုြဖစ်ခဲ့
ရငဘ်ယေ်လာကဝ်မ်းနညး်မာှ

ပါလမိ့်။ သိုေ့သာ်ဘရုား

သခငသ်ညအ်ံဖွ့ယ်

အမ�တစ်ခကုိြုပု

လပ်ုခဲသ့ည။်

ေယ��မေသခဲဘ့းူ။



သတီငး်ပတ၏်ပထမေနန့နံကေ်စာေစာ

တငွေ်ယ��၏တပည့အ်ချို �

ကသခ�ျုငး်ဂမူလှှမိ့်ထား

ေသာေကျာကတ်ံးု

ကိလုှမိ့်ပစ်လိကု်

သညက်ို

ေတွ� �ိှခဲ�့ကသည။်



သတူိုသ့ညအ်တငွး်သိုလ့ညှ့်

လည�်ကည့�်�ေသာအခါ၊

ေယ��သညထ်ိအုရပ်၌မ�ိှ။



မိနး်မတေယာကသ်ညသ်ခ�ျုငး်ေတာ်အနား
မာှငိေု�ကးလျကရ်ပ်ေန၏။ ေယ��

သညသ်ူအ့ားထင�်ှားခဲသ့ည။်



သမူသညအ်ြခားတပည့မ်ျားအား

ဝမ်းေြမာကစ်ာွြပနေ်ြပာြပသည။်

“ေယ��သည�ှ်ငြ်ပန၏်။

ေသြခငး်မေှယ��ြပန�်ကလာ�ပီ။”



တပည့ေ်တာ်တို�့ှိရာသိုေ့ရာကေ်တာ်မေူသာအခါတပည့်

ေတာ်တိုက့၊ ဒါအမနှပဲ်။ ေယ��အသကြ်ပန�ှ်င�်ပီ

သသူညေ်ပတ�ုကိြုငငး်ပယေ်သာေ�ကာင့ခ်ငွ့လ်�တခ်ဲသ့
ည။် ထိုေ့နာကသ်ကူေနလာခဲ�့ကရာေကာ

ငျးကငျဘံြုပနသ်ာွးေလ၏။



ပထမအစီတာပွဲ

ဘရုားသခင့�် �တ်�မက်စကားေတာ်သမ�ာကျမ်းစာပါပံြုပင၊်

ေတွ�ရ

မ��ေလး 26-28, လုကာ 22-24, 
ဂ�န် 13-21

"��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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