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ကူးလ့ုိလဲ ရရေ ပံုနှိုက်လ့ုိလဲ ရရေ  



ဂျေဆပ်က လ့ူပြည်မှာ နေတုန်းက သူ့တပည့်တိကို ကောင်းကင်ဘုံ 

အကရောင်း ပြောပြရေ သူက သူ့အဖ အိမ်လ့ုိ ပြောပီကေ နေးမှာ 

အိမ်အကီးကီးတေ အများဂီး ဟိရေလ့ုိ ပြောရေ 

လှလဲ လှရေ ကြီးလဲ ကြီးတက်  

အိမ်ဂီးတေ ကောင်းကင်ဘုံက  

ကမ္ဘာမြေပေါက  

ဟာတိထက် ပုိလှရေ 



ဂျေဆပ်က ပြောရေ ငါ နန့်ဖ့ုိ အိမ် တလံုး ပြင်ဆင်ထားပီးမယ်  

ငါ အခု လားပီးကေ နန့်ဖ့ုိ အိမ် ပြင်ဆင်ပီ ပြန်လာကေ နန့်ကို လာခေါ်မယ်  

ဂျေဆပ်က သူ သေရာကနေ ထပီးကေ ကောင်းကင်ပံုကို လားခပါရေ 

သူ့တပည့်တေ ကိနေတုန်းမှာပဲ ဂျေဆပ်က ပျောက်ကွယ်လားပီကေ 

တိမ်တစ်ခုက သူ့ကို  

ဖံုးအုပ်လုိက်ရေ 



နေးကတည်းက စပီးကေ ခရစ်ရှန်တေက ဂျေဆပ် ကေ ပြန်လာပိကေ 

သူတို့ကို လာခေါ်မယ်လ့ုိ ဂျေဆပ်ရဲ့ ကတိကို အမှတ်တရ  

ဟိကတ်ကေ ဂျေဆပ်ကတော့ သူ အတတ်နုိင်ဆုံး အမြန်  

ပြန်လာခမယ်လ့ုိ ပြောရေ သူ မလာခင်တည်းက  

သေလားခတက် လူတေကား ဇာလုိ လုပ်ဖ့ုိလဲ  

သမ္မာကျမ်းစားက ပြောဟာတော့  

သူတို့က တခါတည်း ချက်ချင်း  

ဂျေဆပ်ဆီ  

 

ရောက်လားရေလ့ုိ ပြောရေ 

ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ မဟိရကေ  

ဖရားသခင်င္်ဆမှာ လားဟိရေ 

ဖရားသခင်ရဲ့ လက်ဆောင် 



ဖွင့်ချချက် ကျမ်းစာရဲ့ နောက်ဆူံးစာမျက်နှာမှာ ကောင်းကင်ဘုံ 

အက ေရာင်း ရေးထားရေ အထူးခြားဆုံးက ကောင်းကင်ဘုံက 

ဖရားသခင် အိမ် ဖစ်ပီကေ ဖရားသခင်ဟာ နေရာတိုင်းမှာ နေရေ 

ပလ္လင်က လဲ နေးမှာပဲ ဟိရေ  



နတ်သားတေနက် ကောင်းကင်ဘုံ နေထိုင်သူတိက  

ကောင်းကင်ဘုံက အဟင်သခင်ကို ကိုးကွယ်ရေ  

ဖရားသခင်ကို ကိုးကွယ်တက် လူတေ  

အားလံုးလဲ သေပီကေ ကောင်းကင်ဘုံကို  

လားကတ်ကေ သူတို့က အထူးတေးခိင်းကို  

ဆိုကတ်ပီကေ  

ဖရားသခင်ကို  

ချီးမွမ်းကတ်ရေ 



ဒီဟာက နေးသူ တို့ တေးချင်း တိုက်ပုဒ်ထဲက စကားလံုး  

အချ့ုိပါ အမတ်က  အမတ်ကိုတိက သွီးတေ  

ဖောက်ထုတ်ပိကေ လူမျုိးစု ,နုိင်ငံအားလံုးကို  

ဖရားသခင်ထံ ကယ်တင်ပိကေ ငါတို့က်ု  

ဘုန်းဂီးတေ ဘရင်တေ  

ဖစ်အောင်လုပ်ပီးလ့ုိ   

အမတ်က  

ထိုက်တန်တက်  

လူကောင်းပါ  

(rev 5:9) 



နောက်ဆုံး ကျမ်းစာ စာမျက်နှာမှာ ပါဟာက ကောင်းကင်ဘုံကို 

အသစ်  ေ ၏ဂျေယုစလင် ဘရားကရောင်း လ့ုိ တင်စားရေ 

အပြင်တိမှာ ကီးမားပီး ကီးရယ် နံရံ တိ ဟိရေ နံရံကို  

လင်းရှင်းနေတက်  

သလင်းကျောက်န့ဲ  

တူတက် ဂျက်စပါ  

ကရောက်န့ဲ  

လုပ်ထားရေ 



ကရောက် မြတ်ရတနာတေ , အဖုိးတန်ကရာက်တုံးတေန့ဲ အောက်ခေ နံရံကို 

လုပ်ထားပိကေ ကျက်သရေဟိရေ အရောင်တိန့ဲ လင်းလက်နေရေ 

မြို့ အဝင်ဝ တန်းခါးတေ အားလံုးကလဲ ပုလဲ အကီး တိုက်လံုးစီန့ဲ 

ပြုလုပ်ထားရေ 



နေး ပုလဲဂိတ်တိကေ ဇာခါမှ မပိတ်ဘူး အထဲ ဝင်ပီးကေ 

တိုက်ချက်လောက် ကိကိလုိက် ကောင်းကင်ဘုံက အထဲမှာ ပုိလှရေ 

မြို့ တိုက်ခု လံုးက ရွှေန့ဲ ပြုလုပ်ထားရေ မှန်လုိပဲ ကြည်နေရေ 

လမ်းတေတောင်မှ  

ရွှေန့ဲ  

ပြုလုပ်ထားရေ 



လှပပီကေ ကြည်လင်ရေ "အသက် "ရီတေက ဖရားသခင်ရဲ့ ပလ္လင်ကနေ 

အစပြုပိကေ စီးဆင်းနီရေ မြစ် တိုက်ဘက်မှာ "အသက်" သိုက်ပင် 

ပေါက်နေပိကေ မေးသိုက်ပင်ဟာ အာဒံဥယျာဉ်ထဲမှာ မထမဆုံး 

တွေ့ခရတကမ အပက် ဖြိုက်ပါရေ နေးအပင်က ထူးခြားရေ 

တိုက်လစီမှာ  မတူညီရေ အင္်သီး ဆယ့်နုိှက်လံုးစီ သီးရေ နေးအပင်ရဲ့  

                  အရွက်တိက တိုင်းပြည်အတွက် ဆေးဖြိုက်ရေ 



ကောင်းကင်ဘုံက နေတိ လတိ အလင်းရောင် မလုိပါ  

ဖရားသခင်ရ့ဲ ကျက်သရေတော်ကရောင့် အလင်းရောက်တေ ထွက်နီရေ 

နေးမှာ ည အမှောင် လံုးဝမဟိပါ 



ကောင်းကင်ပံုမှာ တိရစ္ဆာန်တိက အစ ထူးခြားရေ အကုန်လံုး 

လိမ္မာပီကေ ယာဉ်ပါးကတ်ရေ ဝံပုလွေနက် သ်ုးငယ်တိ အတူတူ 

မြက်စားကတ်ရေ 

အင်အားကီးရေ ခြင္်သေ့တောင်မှ နွားလုိမျုိး မြက်ပဲ စားရေ 

အရှင်ကပြောရေ ငါ့ရက် မြင့်မြတ်တက် နီရာမှာ နာကင်မုှ ဖျက်ဆီးမုှ မဟိပါ  



ငါတို့ သေခရာ ကိကိကေ ကောငူ်ကင်ဘုံမှာ 

မဟိဟာတိလဲ ဟိရေ ဒေါသ စကားလံုးတိ 

တိုက်ခါမှ မကရားရဘူး ဇာသူမှ 

ရန်မဖုိက်ကတ်ဘူး  

တိုက်ကိုယ်ကောင်း မဆန်ဘူး  

ကောင်းကင်ဘုံမှာ သခိုး  

မဟိလ့ုိ တံခါးတေ  

သေ့မခတ်ဘူး လိမ်လည်မုှ  

မဟိ, လူသတ်မုှ မဟိ,  

မှော်အတတ် မဟိ,  

ကျောက်ကျစ်စဉ်းလဲ သူ မဟိ  

ကောင်းကင်ဘုံမှာ မကောင်းမုှ ဇာမှ မဟိ  



ကောင်းကင်ဘုံမှာ မျက်ရည် မဟိ  

တခါတလေကျကေ လ့ူဘဝမှာ ဖရားသခင် 

ကိုးကွယ်သူတိ ငုိကြွေးရတယ် အခါလဲ 

ဟိရေ အနေလဲ သုတ် ကောင်းကင်ဘုံ 

ရောက်ကေ ဖရားသခင် က နေးသူတိရဲ့ 

မျက်ရည်တိကို သုတ်ပေးရေ 



ကောင်းကင်ဘုံမှာ သေဆုံးမုှ မဟိ သူတို့ဟာ အမြဲ ထာဝရ ရှင်သန်ကတ်ရေ 

ဝမ်းနည်းမုှ မဟိ, ပူဆွေးမုှ မဟိ, နာကျင်မုှ မဟိ နေမကောင်းခြင်း မဟိ, 

ခွဲခွာခြင်း မဟိ, အသုဘ မဟိ ကောင်းကင်ဘုံမှာ အားလံုးက ဖရားသခင်န့ဲ 

အတူ ပျော်ရွှင်နေကတ်ရေ  



အကောင်းဆုံးက ကောင်းကင်ဘုံက ယောကျာ်းလေးတိကော 

မိန်းကလေးတိကော (အသက်ကီးသူတိကော) လူ မရွေး ခရစါတော်ကို 

ယုံကြည်ပီး ကယ်တင်ရှင်လ့ုိ ယူဆပီး သူ့ကို အရှင်သခင်အဖုိက်  

ကိုးကွာ် ရေ လူတိ အတွက် ဖြိုက်ရေ ကောင်းကင်ပံုမှာ  

ဘဝရဲ့ သိုးငယ် ဆိုတိ စာအုပ်ကီး ဟိရေ နေးစာအုပ်မှာ  

လူနာမယ်တိ အပြည့်ပါရေ နေးမှာ  

ဇာ့သူတိရဲ့ နာမယ်တေ  

ရေးထားရယ် ထင်လဲ 

ခရစ်တော်ကို  

ယုံကြည်သူတိရဲ့ နာမယ်တိကို  

ရေးထားပါရေ နင့်နာမည်ကော  

နေးမှာ ပါလား 



ကျမ်းစာရဲ့ နောက်ဆုံး စကားလံုးက ထူးခြားတက် ဖိတ်ခေါ်မုှပါ  

နတ်သားန့ဲ နတ်သမီးက ဖိတ်ခေါ်နေရေ လာခဲ့ ပါ ရီဆာနီရေ လူတိကို 

လာခိုင်းလုိက်ပါ နေးသူတို့ကို ဘဝရဲ့ ရီစင်ကို အလကား 

လာသောက်ခိုင်းလုိက်ပါ  



ကောင်းကင်, ဖရားသခင်၏ လှပသော အိမ် 

 

ဘုရားသခင်၏ စကားလံုး, သမ္မာကျန်းစာ 

 

တွိခရေ 

 

ဂျွန် ၁၄, ၂ ကိုရီ သီယန် ၅, ဖွင့်ဟချက် 4, 21, 22 

“မင်း (မား) တို့ရေ့ စကားလံုးတေက အလင်းရောင်ပုိင်” 

တေးချင်း ၁၁၉:၁၃၀ 



နိဂုံး 



သနမာကရမ်းစာက ငါတို့ကို ဖန်ဆင်းရေ ဖရားသခင်  

နဲ့ သူ့အကရောင်းကို သိစေခရင်ရေ ဖရားသခင် အကရောင်းကို ပြောပြရေ 

 

ဖရားသခင်က ငါတို့ မကောင်းမုှတိ ပြုလုပ်ကတ်ရေကို သိရေ နေးဟာကို ဒုစရိုက်လ့ုိခေါ်ရေ နေးအတွက် 

အပြိုက်ပေးမှာက သေဒဏ် ဖြိုက်ရေ အနေးလေးသုတ် ဖရားသခင်က နိကို ခြိုက်ခရင်ရေ  

သူက သူရဲ့ တိုက်ဦးတည်းသော သား ဂျေဆပ်ကို လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ သေစေပီးကေ နိတို့ရဲ့ 

အပြိုက်တိအတွက် ပီးဆပ်ရေ ဂျေဆပ်က သေပိကေ အသက်ပြန်ရှင်လာပီး ကောင်းကင်ကို ပြန်လားရေ 

နိ ဂျေဆပ်ကို ယုံကြည်ကေ သူ့ကို နိ အပြိုက်တိ ခွက်လွက်ဖို့ တောင်းဆုိကေ သူက လုပ်ပေးလိမ့်မန်  

သူက နိဆီကို လာပီကေ နီနဲ့  အတူ နီလိမ့်မယ် အနေကေ နီကလဲ သူနဲ့အတူ ထာဝရ နီလိမ့်မန် 

 

နိ နေးအမှန်တရားကို ယုံကြည်ကေ ဖရားသခင်ကို ပြောပါ ဂျေဆပ်အရှင် အမတ်က  

ဖရားသခင်လ့ုိ ငါ ယုံကြည်ရေ ငါတို့ အပြိုက်တေ အတွက် ပေးဆပ်ပီး သီလားရေ ဆုိတာ  

ယုံကြည်ရေ အမတ် အခု အသက် ပြန်ရှင်ပီးရ ငွဘဝတိကို ဝင်လာပီကေ ငါ့အပြိုက်တိကို  

ခွကိလွက်ပိပါ အနေကေ ငါလဲ ဘဝသိုက် စတင်လ့ုိရပီကေ တနေ့မှာ နိနဲ့ အတူ နီနိုင်မှာ  

ဖြိုက်ရေ ငါ့ကို  နာခံဖို့ ကူညီပီးပါ အမတ် ခလေး အနေနဲ့ နီဖို့ ကူညီပီးပါ . အာမန် 

 

သန်မာကရမ်းစာကို ဖတ်ပီးကေ နေ့တိုင်း ဖရားကို စပြောပါ။ ဂျွန် 3:16 
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