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ေဂျဆပ်က လူ ့ြပညမ်ာှ ေနတနုး်က သူတ့ပည့တ်ကိိ ုေကာငး်ကငဘ်ံ ု

အကေရာငး် ေြပာြပေရ သကူ သူအ့ဖ အမ်ိလို ့ ေြပာပီေက ေနးမာှ 

အမ်ိအကးီကးီေတ အများဂီး ဟိေရလို ့ ေြပာေရ

လှလဲ လှေရ �ကးီလဲ �ကးီတက ်

အမ်ိဂီးေတ ေကာငး်ကငဘ်ံကု 

ကမ�ာေြမေပါက 

ဟာတထိက ်ပိလုှေရ



ေဂျဆပ်က ေြပာေရ ငါ နန ့ဖုိ် ့ အမ်ိ တလံုး ြပငဆ်ငထ်ားပီးမယ ်

ငါ အခ ုလားပီးေက နန ့ဖုိ် ့ အမ်ိ ြပငဆ်ငပီ် ြပနလ်ာေက နန ့က်ိ ုလာေခါ်မယ ်

ေဂျဆပ်က သ ူေသရာကေန ထပီးေက ေကာငး်ကငပံ်ကုိ ုလားခပါေရ

သူတ့ပည့ေ်တ ကေိနတနုး်မာှပဲ ေဂျဆပ်က ေပျာကက်ယွလ်ားပီေက 

တမ်ိတစ်ခကု သူက့ိ ု

ဖုံးအုပ်လိုကေ်ရ



ေနးကတညး်က စပီးေက ခရစ်�နှေ်တက ေဂျဆပ် ေက ြပနလ်ာပိေက 

သတူိုက့ိ ုလာေခါ်မယလ်ို ့ ေဂျဆပ်ရဲ ့ ကတကိိ ုအမတှတ်ရ 

ဟိကတေ်က ေဂျဆပ်ကေတာ ့သ ူအတတ�်ိငုဆ်ံးု အြမန ်

ြပနလ်ာခမယလ်ို ့ ေြပာေရ သ ူမလာခငတ်ညး်က 

ေသလားခတက ်လူေတကား ဇာလို လုပ်ဖုိလ့ဲ

သမ�ာကျမ်းစားက ေြပာဟာေတာ ့

သတူိုက့ တခါတညး် ချကခ်ျငး် 

ေဂျဆပ်ဆ ီ

ေရာကလ်ားေရလို ့ ေြပာေရ

ခ��ာကိယုထ်မဲာှ မဟိရေက 

ဖရားသခငဆ်င်္မာှ လားဟိေရ

ဖရားသခငရဲ် လ့ကေ်ဆာင်



ဖွင့ခ်ျချက် ကျမ်းစာရဲ ့ ေနာကဆ်ံးူစာမျက�်ာှမာှ ေကာငး်ကငဘ်ံ ု

အကေ◌ရာငး် ေရးထားေရ အထးူြခားဆံးုက ေကာငး်ကငဘ်ံကု 

ဖရားသခင ်အမ်ိ ဖစ်ပီေက ဖရားသခငဟ်ာ ေနရာတိငုး်မာှ ေနေရ 

ပလ� ငက် လဲ ေနးမာှပဲ ဟိေရ 



နတသ်ားေတနက ်ေကာငး်ကငဘ်ံ ုေနထိငုသ်တူကိ 

ေကာငး်ကငဘ်ံကု အဟငသ်ခငက်ိ ုကိးုကယွေ်ရ

ဖရားသခငက်ိ ုကိးုကယွတ်က ်လူေတ

အားလံုးလဲ ေသပီေက ေကာငး်ကငဘ်ံကုိ ု

လားကတေ်က သတူိုက့ အထးူေတးခငိး်ကိ ု

ဆိကုတပီ်ေက 

ဖရားသခငက်ိ ု

ချီးမမ်ွးကတေ်ရ



ဒဟီာက ေနးသ ူတို ့ ေတးချငး် တိကုပ်ဒုထ်ကဲ စကားလံုး 

အချို�ပါ အမတက်  အမတက်ိတုကိ သွးီေတ

ေဖာကထ်တုပိ်ေက လူမျိုးစ ု,�ိငုင်အံားလံုးကိ ု

ဖရားသခငထ် ံကယတ်ငပိ်ေက ငါတိုက့် ု

ဘနုး်ဂီးေတ ဘရငေ်တ 

ဖစ်ေအာငလ်ုပ်ပီးလို ့  

အမတက် 

ထိကုတ်နတ်က ်

လူေကာငး်ပါ 

(rev 5:9)



ေနာကဆ်ံးု ကျမ်းစာ စာမျက�်ာှမာှ ပါဟာက ေကာငး်ကငဘ်ံကုို

အသစ် ေ◌၏ေဂျယစုလင ်ဘရားကေရာငး် လို ့ တငစ်ားေရ

အြပငတ်မိာှ ကးီမားပီး ကးီရယ ်နရံံ တ ိဟိေရ နရံံကိ ု

လငး်�ငှး်ေနတက ်

သလငး်ေကျာကန်ဲ ့ 

တတူက ်ဂျကစ်ပါ 

ကေရာကန်ဲ ့ 

လုပ်ထားေရ



ကေရာက ်ြမတရ်တနာေတ , အဖုိးတနက်ရာကတ်ံးုေတနဲ ့ ေအာကေ်ခ 

နရံံကိ ုလုပ်ထားပိေက ကျကသ်ေရဟိေရ အေရာငတ်နိဲ ့ လငး်လကေ်နေရ

�မို� အဝငဝ် တနး်ခါးေတ အားလံုးကလဲ ပလုဲ အကးီ တိကုလ်ံုးစီနဲ ့ 

ြပုလုပ်ထားေရ



ေနး ပလုဲဂိတတ်ေိက ဇာခါမ ှမပိတဘ်းူ အထ ဲဝငပီ်းေက

တိကုခ်ျကေ်လာက ်ကကိလိိုက် ေကာငး်ကငဘ်ံကု အထမဲာှ ပိလုှေရ

�မို� တိကုခ် ုလံုးက ေရ�နဲ ့ ြပုလုပ်ထားေရ မနှလ်ိုပဲ �ကညေ်နေရ

လမ်းေတေတာငမ် ှ

ေရ�နဲ ့
ြပုလုပ်ထားေရ



လှပပီေက �ကညလ်ငေ်ရ "အသက ်"ရီေတက ဖရားသခငရဲ် ့ ပလ� ငက်ေန 

အစြပုပိေက စီးဆငး်နေီရ ြမစ် တိကုဘ်ကမ်ာှ "အသက"် သိကုပ်င ်

ေပါကေ်နပိေက ေမးသိကုပ်ငဟ်ာ အာဒဥံယျာဉ်ထမဲာှ မထမဆံးု 

ေတွ�ခရတကမ အပက ်�ဖိုကပ်ါေရ ေနးအပငက် ထးူြခားေရ

တိကုလ်စီမာှ  မတညူေီရ အသ�း ဆယ့�်�ကိလ်ံုးစီ သးီေရ ေနးအပငရဲ် ့ 

အရွကတ်ကိ တိငုး်ြပညအ်တကွ ်ေဆး�ဖိုကေ်ရ



ေကာငး်ကငဘ်ံကု ေနတ ိလတ ိအလငး်ေရာင ်မလိုပါ 

ဖရားသခငရဲ် ့ ကျကသ်ေရေတာ်ကေရာင့ ်အလငး်ေရာကေ်တ ထကွန်ေီရ

ေနးမာှ ည အေမာှင ်လံုးဝမဟိပါ



ေကာငး်ကငပံ်မုာှ တရိစ�ာနတ်ကိ အစ ထးူြခားေရ အကနုလ်ံုး လိမ�ာပီေက 

ယာဉ်ပါးကတေ်ရ ဝံပေုလွနက ်သ်းုငယတ် ိအတတူ ူြမကစ်ားကတေ်ရ

အငအ်ားကးီေရ ြခေသင်္ေ့တာငမ် ှ�ာွးလိုမျိုး ြမကပဲ် စားေရ

အ�ငှက်ေြပာေရ ငါရ့က ်ြမင့ြ်မတတ်က ်နရီာမာှ နာကငမ်� ဖျကဆ်းီမ� 

မဟိပါ 



ငါတို ့ ေသခရာ ကကိေိက ေကာင်ကူငဘ်ံမုာှ 

မဟိဟာတလိဲ ဟိေရ ေဒါသ စကားလံုးတ ိ

တိကုခ်ါမ ှမကရားရဘးူ ဇာသမူှ

ရနမ်ဖုိကက်တဘ်းူ 

တိကုက်ိယုေ်ကာငး် မဆနဘ်းူ

ေကာငး်ကငဘ်ံမုာှ သခိးု 

မဟိလို ့ တခံါးေတ 

ေသမ့ခတဘ်းူ လိမ်လညမ်� 

မဟိ, လူသတမ်� မဟိ, 

ေမာ်ှအတတ ်မဟိ, 

ေကျာကက်ျစ်စဉ်းလဲ သ ူမဟိ 

ေကာငး်ကငဘ်ံမုာှ မေကာငး်မ� ဇာမ ှမဟိ 



ေကာငး်ကငဘ်ံမုာှ မျကရ်ည ်မဟိ

တခါတေလကျေက လူဘ့ဝမာှ ဖရားသခင ်

ကိးုကယွသ်တူ ိငိေု�ကးရတယ ်အခါလဲ 

ဟိေရ အေနလဲ သတု ်ေကာငး်ကငဘ်ံ ု

ေရာကေ်က ဖရားသခင ်က ေနးသတူရဲိ ့ 

မျကရ်ညတ်ကိိ ုသတုေ်ပးေရ



ေကာငး်ကငဘ်ံမုာှ ေသဆံးုမ� မဟိ သတူိုဟ့ာ အ�မဲ ထာဝရ �ငှသ်နက်တေ်ရ

ဝမ်းနညး်မ� မဟ,ိ ပေူဆးွမ� မဟိ, နာကျငမ်� မဟိ ေနမေကာငး်ြခငး် မဟိ, 

ခွခဲာွြခငး် မဟိ, အသဘု မဟ ိေကာငး်ကငဘ်ံမုာှ အားလံုးက ဖရားသခငန်ဲ ့ 

အတ ူေပျာ်ရ�ငေ်နကတေ်ရ 



အေကာငး်ဆံးုက ေကာငး်ကငဘ်ံကု ေယာကျာ်းေလးတေိကာ 

မိနး်ကေလးတေိကာ (အသကက်းီသတူေိကာ) လူ မေရွး ခရစါေတာ်ကိ ု

ယံ�ုကညပီ်း ကယတ်င�်ငှလ်ို ့ ယဆူပီး သူက့ိ ုအ�ငှသ်ခငအ်ဖုိက ်

ကိးုကာ်ွ ေရ လူတ ိအတကွ ်�ဖိုကေ်ရ ေကာငး်ကငပံ်မုာှ 

ဘဝရဲ ့ သိးုငယ ်ဆိတု ိစာအုပ်ကးီ ဟိေရ ေနးစာအုပ်မာှ 

လူနာမယတ် ိအြပည့ပ်ါေရ ေနးမာှ 

ဇာသ့တူရဲိ ့ နာမယေ်တ 

ေရးထားရယ ်ထငလ်ဲ

ခရစ်ေတာ်ကိ ု

ယံ�ုကညသ်တူရဲိ ့ နာမယတ်ကိိ ု

ေရးထားပါေရ နင့န်ာမညေ်ကာ 

ေနးမာှ ပါလား



ကျမ်းစာရဲ ့ ေနာကဆ်ံးု စကားလံုးက ထးူြခားတက ်ဖိတေ်ခါ်မ�ပါ 

နတသ်ားနဲ ့ နတသ်မီးက ဖိတေ်ခါ်ေနေရ လာခဲ ့ပါ ရီဆာနေီရ လူတကိိ ု

လာခိငုး်လိုကပ်ါ ေနးသတူိုက့ိ ုဘဝရဲ ့ ရီစငက်ိ ုအလကား 

လာေသာကခ်ိငုး်လိုကပ်ါ 



ေကာငး်ကင,် ဖရားသခင၏် လှပေသာ အမ်ိ

ဘရုားသခင၏် စကားလံုး, သမ�ာကျနး်စာ

တွခိေရ

ဂ�န ်၁၄, ၂ ကိရီု သယီန ်၅, ဖွင့ဟ်ချက ်4, 21, 22

“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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