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ပံု�ှပ်ိထတုပိ်ုငခ်ွင့�်ှိတယ။်



ေယ��ေြမ�ကးီေပါ်၌�ှိစဉ်တပည့ေ်တာ်တိုအ့ားေကာငး်ကငအ်ေ�ကာငး်ေြပာခဲ့
သည။် သကူအဒဲါကိ ု"ငါအ့ေဖအမ်ိ" လိုေ့ခါ် �ပီးအဒဲမီာှအမ်ိ�ကးီေတအွများ

�ကးီ�ှိတယ။် အမ်ိ�ကးီသည�်ကးီမား။ 

လှပေသာအမ်ိြဖစ်သည။် ေကာငး်ကင်

သညမ်ညသ်ည့ေ်ြမ�ကးီအမ်ိထက်

မဆိပို�ုကးီ�ပီးပိလုှပသည။်



သခငေ်ယ��က "ငါမငး်အတကွေ်နရာတစ်ခြုပငဆ်ငဖုိ်သ့ာွးမယ။်

ငါသာွးသာွး�ပီးမငး်အတကွေ်နရာတစ်ခြုပငဆ်ငမ်ယဆ်ိရုငင်ါြပနလ်ာ�ပီးမငး်

ကိကုိယု့က်ိကုိယုလ်ကခ်လံိမ့်မယ။်" 

ေယ��သညေ်သြခငး်မထှေြမာက�်ပီးေနာကေ်ကာငး်ကငဘ်ံသုိုသ့ာွးခဲသ့ည။်



တပည့ေ်တာ်များ�ကည့ေ်နစဉ်တငွေ်ယ��ကိ�ု �တ်ယေူတာ်မ။ူ

တမ်ိေတာ်သညသ်တူိုေ့�ှ �ေမာှက၌်လကခ်ေံတာ်မသူည။်



အဒဲအီချိနက်စ�ပီးခရစ်ယာနေ်တြွပနလ်ာခဲမ့ယဆ်ိတုဲေ့ယ��ရဲက့တကိိသုတိ

ရ�ကတယ။် သခငေ်ယ��ကေမ�ာ်လင့ထ်ားသည့အ်တိငုး်သ�ုူတ်

တရကြ်ပနလ်ာလိမ့်မညဟ်ုေြပာခဲသ့ည။် သိုေ့သာ်သမူ�ကလာ

မီေသေသာခရစ်ယာနမ်ျား�ငှ့် ပတသ်က၍် ေကာ။

သမ�ာကျမ်းစာကသတူိုသ့ညေ်ယ���ငှ့အ်တူ

ေနရနေ်ြဖာင့ေ်ြဖာင့တ်နး်တနး်သာွး

�ကသည။် ခ��ာကိယုမ်ပှျကက်ကွ်

ြခငး်သညသ်ခင�်ငှ့အ်တ�ူှိ

ေနြခငး်ြဖစ်သည။်

ထာဝရဘရုား�ငှ့အ်တူ
�ကလာေတာ်မပူါ



သမ�ာကျမ်းစာတငွေ်နာကဆ်ံးုစာအုပ်ြဖစ်ေသာဗျာဒတိက်ျမ်းသညေ်ကာငး်

ကငဘ်ံသုညမ်ညမ်�အံ�့သဖွယေ်ကာငး်သညက်ိေုြပာြပသည။် 

အံ�့သဖွယအ်ေကာငး်ဆံးုအချကမ်ာှ၊ ေကာငး်ကငဘ်ံသုညဘ်ရုား

သခင၏်အမ်ိြဖစ်သည။် ဘရုားသခင်

သညေ်နရာတိငုး်တငွ�်ှိေသာ်

လညး်သ၏ူပလ� ငသ်ညေ်ကာ

ငး်ကငဘ်ံ၌ု�ှိသည။်



ေကာငး်ကငတ်မနမ်ျား�ငှ့အ်ြခားေကာငး်ကငသ်တ� ဝါများသညေ်ကာငး်ကင်

၌ဘရုားသခငက်ိကုိးုကယွ�်ကသည။် ထိုေ့�ကာင့ေ်ကာငး်ကငဘ်ံသုို ့
သာွး၍ ေသဆံးုသာွးေသာဘရုားသခင့လ်ူမျ

မ်းြခငး်အထးူသခီျငး်များသဆီိ�ုကသည။်



◌တူိုသ့ဆီိေုသာသခီျငး်တစ်ပဒုမ်စှကားအချို� မာှဤသခီျငး်သညသ်င�်ှ

င့�်ိငုင်အံားလံုးတို၏့အေသးွေတာ်အားြဖင့င်ါတို ့
အားဘရုားသခငေ်ပးသနားေတာ်မေူသာ

ေ�ကာင့သ်ငဂ်ဏုယ်သူည။် (ဗျာ။ ၅: ၉)



သမ�ာကျမ်းစာ၏ေနာကဆ်ံးုစာမျက�်ာှများတငွေ်ကာငး်ကငက်ိ“ု 

ေဂျ�ုဆလငသ်စ်” ဟုေဖာ်ြပသည။် ၎ငး်သညအ်ြပငဘ်ကတ်ငွအ်လွနြ်မင့်

မားေသာတတံိငု ်နရံံသည ်jasper ေကျာကြ်ဖင့ြ်ပုလုပ်ထား�ပီး�က

ညလ်ငသ်ည။်



ေကျာကမ်ျကရ်တနာများ�ငှ့အ်ဖုိးတနေ်ကျာကမ်ျားသညန်ရံံ၏အုတြ်မစ်ကို

ဖုံးလ�မ်းကာအေရာငေ်တာကေ်တာကမ်ျားြဖင့ေ်တာကပ်ေစသည။် 

�မို�တခံါးတိငုး်ကိပုလုဲတစ်လံုးတညး်နဲလ့ုပ်ထားတယ။်



ထိ�ုကးီမားေသာ pearly တခံါးများသညမ်ညသ်ည့အ်ခါမ�မပိတပ်ါ။ 

အထဝဲင�်ပီးလှည့ပ်တ�်ကည့ရ်ေအာင ်... WOW! ေကာငး်ကငမ်ာှပိေုတာ

ငလ်ှတယ။် �မို�ကိ�ုကညလ်ငေ်သာမနှက်ဲသ့ိုေ့ရ�စငြ်ဖင့ြ်ပုလုပ်သည။် 

လမ်းကိေုတာငေ်ရ�နဲလ့ုပ်

ထားပါတယ။်



လှပေသာ�ကညလ်ငေ်သာြမစ်သညဘ်ရုားသခင၏်ပလ� ငမ်စီှးဆငး်ေသာအ

သကေ်ရြဖစ်သည။် ြမစ်၏တစ်ဖကတ်စ်ချက၌်ဧဒင်

ဥယျာဉ်၌ပထမဆံးုေတွ� �ှိေသာအသကပ်ငြ်ဖစ်သည။် 

ဤအပငသ်ညအ်လွနထ်းူြခားသည။် 

၎ငး်သညလ်စဉ်မတညူေီသာအသးီအမျိုးအစား ၁၂ မျိုး�ှိသည။် 

အသကပ်င၏်အရွကသ်ညတ်ပါးအ။



ေကာငး်ကငသ်ညအ်လငး်အတကွေ်န၊ လမလိုအပ်ပါ။ 

ဘရုားသခင၏်ကိယုပိ်ငုဘ်နုး်ေတာ်သညအ်ံ�့သဖွ ◌�်ငှ့ြ်ပည့ေ်စသည။် 

အဒဲီမ့ာှဘယေ်တာမ့ညှမ�ှိဘးူ။



ေကာငး်ကငေ်ပါ်ကတရိစ�ာနေ်တေွတာငမ်တဘူးူ။ 

သတူိုအ့ားလံုးယဉ်ယဉ်ေကျးေကျး�ငှ့ေ်ဖာ်ေရွ�ကသည။် 

ဝံပေုလွများ�ငှ့သ်ိးုသငယမ်ျားသညြ်မက ်

◌အ်ား�ကးီြခေသင်္မ့ျားသညပ်င�်ာွးကဲသ့ိုေ့ကာက�ုိ်းကိစုား�ကသည။် 

ထာဝရဘရုားမိန ့ေ်တာ်မသူညက်ား၊ 

ငါတို၏့သန ့�်ငှး်ေသာေတာငတ်စ်ြပငလ်ံုး၌သတူိုက့ိမုထခိိကုမ်ဖျကဆ်းီရ။



က��်ပ်ုတိုလ့ှည့ပ်တ�်ကည့ေ်သာအခါေကာငး်ကငမ်ေှပျာကဆ်ံးုေနေသာ

အရာများ�ှိသညက်ိကု��်ပ်ုတိုသ့တြိပုမိသည။် 

ေဒါသထကွေ်နတဲစ့ကားလံုးေတမွ�ကား

ဖူးဘးူ။ ဘယသ်ကူမရှနြ်ဖစ်တာ၊ 

တစ်ကိယုေ်ကာငး်မဆနဘ်းူ။ 

ေကာငး်ကင၌်သခူိးုမ�ှိေသာ

ေ�ကာင့တ်ခံါးများကိေုသာ့
မခတရ်။ လူလိမ်များ၊ 

လူသတသ်မားများ၊ 

ေမာ်ှဆရာမျ ◌◌်းကငဘ်ံ၌ုမည်

သည့အ်ြပစ်မ�မ�ှိပါ။



ဘရုားသခင�်ငှ့အ်တေူကာငး်ကင၌်မျကရ်ညမ်ျားမ�ှိေတာပ့ါ။ 

တခါတရံမာှဘရုားသခင့လ်ူမျိုးဟာဒဘီဝမာှ�ကးီစာွေသာဝမ်းနညး်မ�

ေတေွ�ကာင့င်ိေု�ကး�ကတယ။် 

ေကာင ်◌ေ်တာ်မလူိမ့်မည။်



ေကာငး်ကငဘ်ံ၌ုလညး်ေသြခငး်မ�ှိ။ ဘရုားသခင့လ်မူျိုးသညထ်ာ

ဝရဘရုားသခင�်ငှ့အ်တ�ူှိေနလိမ့်မည။် ဝမ်းနညး်စရာမ�ှိေတာဘ့းူ၊ 

ငိစုရာမ�ှိေတာဘ့းူ၊ နာကျငမ်�မ�ှိေတာဘ့းူ။ ဖျားနာြခငး်၊ ခွခဲာွြခငး်၊ 

အသဘုအခမ်းအနားမ�ှိြခငး်။ 

ေကာငး်ကငဘ်ံ�ုှိလူတိငုး်

သညဘ်ရုားသခင�်ငှ့ထ်ာ

ဝစဉ်ေပျာ်ရ�ငေ်န�ကသည။်



အေကာငး်ဆံးုမာှေကာငး်ကငသ်ညေ်ယ��ခရစ်အားသတူို၏့ကယတ်

င�်ငှအ်ြဖစ်ယံ�ုကည�်ပီးသူက့ိသုခငအ်ြဖစ်နာခခံဲေ့သာေယာကျ်ား

ေလးများ�ငှ့မိ်နး်ကေလးများအတကွြ်ဖစ်သည။်



ေကာငး်ကင၌်သိးုသငယ၏်အသကစ်ာအုပ်ဟုေခါ်ေသာစာအုပ်

တစ်အုပ်�ှိပါသည။် လူေတရဲွန့ာမညေ်တနွဲ ့ြပည့ေ်နတယ။် 

အဒဲေီနရာမာှဘယသ်ူန့ာမညေ်ရးထားလဲသလိား။ 

ေယ��ကိယုံ�ုကညက်ိးုစားသအူားလံုး မငး်နာမည�်ှိလား။



ေကာငး်ကင�်ငှ့ပ်တသ်ကေ်သာသမ�ာကျမ်းစာ၏ေနာကဆ်ံးုစကားများသညအ်ံ့

�သဖွယဖိ်တေ်ခါ်ချကြ်ဖစ်သည။် ဝိညာဉ်�ငှ့သ်တိုသ့မီးက၊ လာ�က။ 

�ကားေသာသသူည ်'လာေလာ'့ ဟုေြပာပါေစ။ ေရငတေ်သာသသူညလ်ာေစ။ 

အလို�ှိေသာသမူညသ်ညက်ား၊ အသကေ်ရကိလုွတလ်ွတလ်ပ်လပ်ယပူါေစ။



ေကာငး်ကင၊် ဘရုား၏လှပေသာအမ်ိ

ဘရုားသခင့�် �တ�်မကစ်ကားေတာ်မသှမ�ာကျမ်းစာပံြုပင၊်

တငွေ်တွ�ရသည်

ေယာဟန ်၁၄; ၂ ေကာရိ��ု ၅; ဗျာဒတိက်ျမ်း ၄၊ ၂၁၊ ၂၂

"မငး်စကားေတရဲွ ့ ၀ ငေ်ပါကက်အလငး်ေပးတယ။်" 
ဆာလံ ၁၁၉:၁၃၀



�ပီးပါ�ပီ



ဒသီမ�ာကျမ်းစာပံုြပငက်ငါတိုက့ိဖုနဆ်ငး်ေတာ်မူေသာဘရုား�ငှ့သ်ငသ်ူက့ိသုေိစချငေ်သာက��်ပ်ုတို၏့အံ့�သ

ဖွယဘ်ရုားသခငအ်ေ�ကာငး်ေြပာြပသည။်

ဘရုားသခငက်ငါတိုက့ိအုြပစ်လိုေ့ခါ်တဲမ့ေကာငး်တဲအ့ရာေတလွပ်ုခဲတ့ယဆ်ိတုာဘရုားသခငသ်တိယ။် 

အြပစ်အတကွြ်ပစ်ဒဏသ်ညေ်သြခငး်ြဖစ်သည၊် 

သိုေ့သာ်ဘရုားသခငသ်ညသ်င့အ်ားအလနွခ်ျစ်ေတာ်မူေသာေ�ကာင့သ်၏ူတစ် ဦး 

တညး်ေသာသားေတာ်ေယ��ကိလုကဝ်ါးကပ်တိငုမ်ှာအေသခံေစ။ 

သင၏်အြပစ်များအတကွအ်ြပစမ်ြပနသ်ာွးခဲသ့ည။် 

မငး်ေယ��ကိယုံ�ုကည�်ပီးမငး်ရဲအ့ြပစ်ေတကွိခုွင့လ်�တဖုိ်သ့ူက့ိေုတာငး်ရငသ်ကူလပ်ုလမိ့်မယ။် 

သသူညယ်ခု လာ၍ သငတ်ို၌့ ေန၍ သငတ်ိုသ့ညသ်�ူငှ့အ်တအူစဉ်အ�မဲေနရလမိ့်မည။်

ဤအရာသညအ်မှနတ်ရားြဖစ်သညဟ်သုငယ်ံ�ုကညပ်ါကဘရုားသခငအ်ားေြပာပါ။

ချစ်လစှာွေသာေယ��၊ မငး်ဟာဘရုားသခငြ်ဖစ်တယဆ်ိတုာငါယံ�ုကညတ်ယ၊် 

ငါအ့ြပစ်ေတအွတကွအ်ေသခံဖုိလ့ြူဖစ်လာ�ပီးအခုမငး်ြပန�ှ်ငလ်ာခဲတ့ယ။် ေကျးဇူးြပု၍ 

က��်ပ်ု၏အသကတ်ာထသဲို ့ ၀ ငလ်ာ�ပီးက��်ပ်ု၏အြပစ်များကိခုွင့လ်�တပ်ါ၊ က��်ပ်ုသည ်

◌�်ငှ့အ်တထူာဝရ�ိှေနပါေစ။ မငး်ကိနုာခံဖုိက့ညူေီပး�ပီးမငး်ရဲက့ေလးအြဖစ်နဲေ့နဖုိက့ညူေီပးပါ။ အာမင။်

ကျမ်းစာဖတ�်ပီးဘရုားသခငန်ဲေ့နတ့ိငုး်စကားေြပာပါ။ ေယာဟန ်၃:၁၆
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