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လုိင်စင် - သင်သည်ဤ၀တ္ထုကို မရောင်းမခြင်း၊ မိတ္တူနှင့် 

ပံုနိှပ်မုှပြုလုပ်နုိင်သည်။ 



ယေရုှသည် မြေကမ္ဘာ၌နေစဥ်က တပည့်တော်များကို 

ကောင်းကင်ဘုံအကြောင်းကို ပြောပြခဲ့၏။ ကိုယ်တော်က  

ယင်းကို အိမ်ခန်းများစွာရိှသော  

ငါ့အဖ၏  

အိမ်တော်ဟုဆုိခဲ့၏။  

အိမ်ခန်းက  

 
 

ကြီးမားပြီး လှပ၏။ ကောင်းကင်ဘုံအိမ်ဟူသည်  
မြေကမ္ဘာရိှအိမ်များထက် သာ၍ လှပခမ်းနားမှုရိှ၏။ 



ယေရုှက မိန့်ခဲ့၏၊ “ငါသွား၍ သင်တို့အတွက် 

နေရာပြင်ဆင်ရမည်။ ငါသည် သင်တို့အတွက် သွား၍ 

နေစရာပြင်ဆင်ရမည်ဆုိလျှင ်ငါသည် တဖန်ကြွလာ၍ 

သင်တို့ကိုငါ့ထံ ... 



... သိမ်းဆည်းမည်။”  

ယေရုှသည် သေခြင်းမှပြန်ရှင်ပြီးနောက်တွင် 

ကောင်းကင်ဘုံသို့ပြန်ကြွတော်မူခဲ့၏။ တပည့်တော်များ  

ရှေ့တွင် ယေရုှသည်  

အထက်သို့  

... 



... ဆောင်ယူခြင်းကိုခံယူတော်မူ၏။ မုိးတိမ်သည် 

ကိုယ်တော့်ကို သူတို့ မျက်ကွယ်သို့ ဆောင်ယူတော်မူ၏။ 



          ထုိနောက် ထုိအချိန်မှစ၍ ခရစ်ယာန်များသည်  

          ယေရုှ၏ကတိတော်ဖြစ်သော ကိုယ်တော်ပြန်ကြွ  

လာကာ ယုံကြည်သူများကို သိမ်းဆည်းမည့် 

ကတိတော်ကို သတိရကြ၏။  

ယေရုှမိန့်တော်မူသည်မှာ 

 သူ့ကို မျှော်လင့်မုှ  

 

                                       အနည်းဆံုးအချိန်တွင်မှ 

                               ရုတ်တရက် သူပြန်ကြွလာမည်။ 

သ္ခင်ဘုရားနှင့်အတူရှိခြင်း 



သို့သော် ကိုယ်တော်ပြန်၍ မကြွလာမီ သေခဲ့သော 

ခရစ်ယာန်များအတွက်ရော အဘယ်နည်း? 

သမ္မာကျမ်းကဆုိသည်မှာ သူတို့သည် 

 ယေရုှထံတော်၌ ရှင်းလင်းစွာ 

 ရောက်ရိှကြလိမ့်မည်။ ခန္ဓာမှ 

 ခွဲခွါရခြင်း (သေခြင်း) 

 

 သည် ကိုယ်တော့်ထံ 

           မှောက်တွင် ရောက်ရိှနေခြင်းပင် ဖြစ်၏။ 

သ္ခင်ဘုရားနှင့်အတူရှိခြင်း 



ဗျာဒိတ်ကျမ်း၊ သမ္မာကျမ်း၏နောက်ဆံုးစာစောင်တွင် 

အလွန်အ့ံဖွယ်ကောင်းသော ကောင်းကင်ဘုံ 

အကြောင်းကို ပြောပြထား၏။ အ့ံဖွယ်အကောင်းဆံုးမှာ 

ဘုရားသ္ခင်၏ ကောင်းကင်အိမ်တော်ကို အထူး 

နည်းဖြင့်  

များစွာဖေါ်ပြထား၏။ 



ဘုရားသ္ခင်သည် နေရာတိုင်းတွင်ရိှတော်မူ၏၊ သို့သော် 

ပလ္လင်တော်က ကောင်းကင်ဘုံ၌သာ ရိှပါ၏။ 



ကောင်းကင်ဘံု၌ ကောင်းကင်တမန်များနှင့် 
အခြားကောင်းကင်သတ္တ၀ါတ့ုိသည် ဘုရားသ္ခင်ကုိ  
၀တ်ပြုကုိးကွယ်ကြ၏။ သေသွားပြီး 
ကောင်းကင်သို့ရောက်သွားခဲ့ကြသော  
ဘုရားသ္ခင်၏ လူတို့သည် လည်း  
ထုိအတူပြုကြ၏။  
သူတို့သည်  
ဘုရားသ္ခင်ကို  
အထူးတေးများဖြင့်  
ချီးမွမ်းသီဆုိကြ၏။ 



ဤတွင် သူတ့ုိသီဆုိကြသော သီချင်းစာသားအချ့ုိ ဖြစ်၏။  
ကုိယ်တော်သည် အသေသတ်ခြင်း  
ကုိ ခံတော်မူ၍ အသီးသီး  
ဘာသာစကားကုိပြောသော 
 မျုိးခပ်သိမ်းတ့ုိထဲမှ  
ကျွနု်ပ်တ့ုိကုိယူ၍  
အသွေးတော်နှင့်  
ဘုရားသ္ခင်အဖ့ုိ  
ရွေးနုှတ်တော်မူ၏။ 



ကျွနု်ပ်တ့ုိကုိ ဘုရားသ္ခင်ရှေ့တွင်  

ရှင်ဘုရင် အရာ၊ 

ယဇ်ပုရောဟိတ်အရာ၌  

ခန့်ထားတော်မူ၏။ (ဗျာဒိတ် ၅း၉) 



သမ္မာကျမ်း၏ နောက်ဆံုးစာမျက်နှာများတွင် 

ကောင်းကင်ဘုံကို “ယေရုရှလင်သစ်” ဟု ဖေါ်ပြ ထား၏။ 

ထုိမြို့သည် အလွန့်အလွန်ကြီးပြီး မြင့်သောနံရံများဖြင့်  

 

 

အပြင်တွင်  

ကာရံထား၏။  



ဖန်ကဲ့သို့ ကြည်လင်သော နဂါးသွဲ့နံရံဖြစ်၏။ 

နံရံ၏အုတ်မြစ်ကို လင်းလက်နေသော ရတနာနှင့် 

အဖိုးတန်ကျောက် မျက်အရောင်စံုဖြင့် ကာရံထား၏။ 



မြို့တံခါးဂိတ်များကို အလွန်ကြီးမားသော 

ပုလဲတစ်လံုးစီဖြင့် ပြုလုပ် ထား၏။ 



ထုိမဟာပုလဲတံခါးများမှာ ပိတ်သည်မရိှ။ သွား၍ 

အထဲသို့ ၀င်ကြည့်မည်ဆုိလျှင် ... အုိး! 

ကောင်းကင်ဘုံသည်  

အထဲတွင်  

ပုိ၍လှပ၏။  



မြို့တော်ကို ဖန်ကဲ့သို့ကြည်သော ရှွေစင်ဖြင့် ပြု 

လုပ်ထား၏။ လမ်းများကလည်း  

ရှွေခင်းထား၏။ 



ဘုရားသ္ခင်၏ ပလ္လင်တော်မှ စီးဆင်းလာသော 

အသက်မြစ်ရေသည် ကြည်လင်နေပြီး လှပ၏။ မြစ်ကမ်း 

တစ်ဖက်တွင် အသက်ပင် ပေါက်နေ၏။ 

ဧဒင်ဥယျာဥ်ထဲတွင် ရိှခဲ့သော အပင်မျိုးဖြစ်၏။ 



အ လွန်ထူးခြားသော အပင်ဖြစ်၏။ လစဥ် 

မတူကွဲပြားသော အသီး ၁၂ မျိုးကို သီးတတ်၏။ 

အသက်ပင်၏ အရွက်များသည် တိုင်းပြည်များ၏  

အနာများကို ငြိမ်းစေရန်အတွက် ဖြစ်၏။ 



ကောင်းကင်ဘုံတွင် နေရောင်၊ လရောင်ကို မလုိအပ်ပေ။ 

ဘုရားသ္ခင်၏ကိုယ်ပုိင် ဘုန်းတော် ရောင်ခြည်သည် 

အ့ံဖွယ်အလင်းကိုပေး၏။ ထုိနေရာတွင် ညဆုိတာလည်း 

လံုး၀မရိှ။ 



ကောင်းကင်ဘုံရိှ တိရစ္ဆာန်များမှာလည်း ကွာခြား၏။ 

သူတို့သည် မိတ်ဆွေအဖြစ်ဖြင့် ယဥ်ပါးနေ ကြ၏။ 

၀ံပုလွေနှင့် သိုးတို့သည် မျက်ခင်းပေါ်တွင် အတူ 

အစာစားနေကြ၏။ 



အားကြီးသော ခြင်္သေ့ပင် လျှင် နွားကဲ့သို့ မြက်ကို 

စားနေသည်။ ဘုရားသ္ခင်က မိန့်တော်မူသည်မှာ 

“ငါ၏သန့်ရှင်းသော တောင် တော်ပေါ်တွင် သူတို့သည် 

အနာတရ (သို့) ပျက်စီးမုှ ဖြစ်ကြလိမ့်မည်မဟုတ်။” 



ကျွန်ုပ်တို့၏ ပတ်၀န်းကျင်ကို ကြည့်သောအခါ 

ကောင်းကင်ဘုံတွင် မရိှသော  

အရာများကို သတိ ပြုမိ၏။  

ဒေါသစကားများကို  

ဘယ်တော့မှ  

မကြားကြရ။  



ရန်ဖြစ်ခြင်း (သို့) အတ္တရိှခြင်းသည် မည်သူ၌မှ မရိှ။  

တံခါးများကိုသော့ခတ်ရန်မလုိ၊  

အကြောင်းမှာ  

ကောင်းကင်ဘုံတွင်  

သူခိုးမရိှ၍ဖြစ်၏။  



လူလိမ်၊ လူသတ်သမား၊  

အောက်လမ်း-မှော်ဆရာ၊  

ကောက်ကျစ်ယုတ်မာသူ  

တစ်ယောက်မှမရိှ။  

ကောင်းကင်ဘုံ တွင်  

အပြစ်နှင့်ဆုိင်သောအရာ 

တစ်ခုမှ မရိှ။ 



ကောင်းကင်ဘုံတွင် ဘုရားသ္ခင်နှင့် 

ရိှနေပြီး   

     မျက်ရည်ကျရန်လည်းမရိှချေ။ 

      တစ်ခါတရံတွင် ဘုရားသ္ခင်၏လူတို့  

        ငိုကြရသည့်အကြောင်းမှာ 

          ဤဘ၀တွင် တွေ့ခဲ့ရသော  

           အလွန်၀မ်းနည်းဖွယ်ရာများကြောင့် 

                ဖြစ်၏။ 



ကောင်းကင်ဘုံတွင် 

ဘုရားသ္ခင်သည်  

မျက်ရည်အားလုံးကို  

သုတ်ပေးတော်မူလိမ့်မည်။ 



ကောင်းကင်ဘုံတွင် သေခြင်းလည်းမရိှတော့။ 

ဘုရားသ္ခင်၏ လူတို့သည် သ္ခင်နှင့် အတူ ထာ၀ရ 

ရိှကြလိမ့်မည်။ ထပ်မံ၍  

၀မ်းမနည်းကြရတော့၊  

မငိုကြရတော့၊  

နာကျင်မုှကို  

မခံကြရတော့။  



ဖျားနာခြင်း မရိှ၊ ခွဲခွါခြင်းလည်း မရိှ၊ အသုဘလည်း 

မရိှတော့။ ကောင်းကင်ဘုံရိှလူတိုင်းသည် ဘုရားသ္ခင်နှင့်  

ထာ၀ရ ပျော်ရှွင်စွာ  

နေကြရမည်။ 



အားလုံးထဲမှ အကောင်းဆံုးမှာ ကောင်းကင်ဘုံသည် 

ယောက်ျားလေး၊ မိန်းကလေးများအတွက် (နှင့် 

အရွယ်ရောက်သူများအတွက်လည်း)  

ဖြစ်သည်။ သူတို့သည်  

ယေရုှခရစ်ကို သူတို့၏  

သ္ခင်အဖြစ် နာခံပြီး  

ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်  

ယုံကြည်ကြသည်။ 



ကောင်းကင်ဘုံတွင် အသက်စာစောင်ဟုခေါ်သော 

စာအုပ်ရိှ၏။ လူတို့၏အမည်များနှင့်ပြည့်နေ ၏။ 

ထုိစာစောင်တွင် မည်သူတို့၏  

အမည်များကို ရေးသားထားပါသနည်း?  



ထုိသူအားလုံးတို့မှာ ယေရှု ခရစ်ကို  

ယုံကြည်ကိုးစားခဲ့သောသူများသာဖြစ်၏။  

သင့်အမည်သည်  

 

 

 

 

ယင်းတွင် ရိှပါသလော? 



သမ္မာကျမ်းစာ၏ ကောင်းကင်ဘုံနှင့်ဆုိင်သော 

အ့ံဖွယ်ဖိတ်ခေါ်မုှ နောက်ဆံုးစကားမှာ “၀ိညာဥ်  

တော်နှင့် သတို့သမီးက ‘လာပါ!’ 



ဟုဆုိ၏၊ ‘လာပါ’ ဟုဆုိသောအသံကို ကြားသောသူသည် 

လာပါစေ။ ရေငတ်သောသူလည်း လာပါစေ။ အလိုရိှသော 

လူတိုင်းသည်လည်း အသက်ရေကို အခမ့ဲ ယူပါစေ။” 



ကောင်းကင်ဘံု၊ ဘုရားသ္ခင်၏ 

လှပသပ္ပါယ်သောအိမ်တော် 

 

ဘုရားသ္ခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်၀တ္ထု၊ သမ္မာကျမ်း  

 

ကုိ တွင်တွေ့ ခဲ့  

 

 ယောဟန် ၁၄။ ၂ကော ၅။ ဗျာဒိတ် ၄၊၂၁၊၂၂ 
“ကုိယ်တော်၏ နှုတ်ကပတ်တော်မုခ်၀သည် 

အလင်းကုိပေး၏။.”  ဆာလံ ၁၁၉း၁၃၀ 



ပြီး၏ 



ဤသမ္မာကျမ်း၀တ္ထုသည် ကျွန်ုပ်တ့ုိအား အံ့ဖွယ်ကောင်းလှသော  

ဘုရားသ္ခင်အကြောင်းကုိ ပြောပြပြီး၊ ကုိယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တ့ုိအားဖန်ဆင်းခဲ့ကာ 

သင်တ့ုိသည် ကုိယ်တော့် ကုိသိရှိရန် လိုလားတော်မူ၏။ 

 

ဘုရားသ္ခင်သည် ကျွန်ုပ်တ့ုိက မကောင်းမှုပြုခဲ့သည့်အကြောင်းကို သိတော်မူပြီး၊  

ယင်းကုိ ကုိယ်တော်ကအပြစ်ဟုခေါ်သည်။ အပြစ်ဒဏ်မှာ သေခြင်းပင်ဖြစ်၏၊ သို့သော် 

ဘုရားသ္ခင်သည် သင့်ကုိအလွန်ချစ်၍ကုိယ်တော်၏ 

တစ်ပါးတည်းသောသားတော်ကုိ သင်တ့ုိ၏အပြစ်များအ တွက်လက်၀ါးကပ်တိုင်၌ 

အပြစ်ပေး၊ အသေခံစေခဲ့ပါသည်။ ထိုနောက် ယေရုှသည် အသက် တော်ပြန်ရှင်ကာ 

ကောင်းကင်စံအိမ်တော်သို့ ပြန်တက်တော်မူခဲ့သည်။ သင်သည်ယေရှုကုိယံု ကြည်၍ 

ကုိယ်တော့်ထံတော်တွင် အပြစ်လွှတ်ရန် တောင်းပန်ခဲ့လျှင် ကုိယ်တော်သည် အပြစ် 

လွှတ်ပေးတော်မူလိမ့်မည်။ ကုိယ်တော်သည် ကြွတော်မူလာကာ သင့်အတွင်း၌ 

ယခုအသက်ရှင် တော်မူလိမ့်မည်၊ ၎င်းနောက် သင်သည် ကုိယ်တော်နှင့် 

ထာ၀ရနေထိုင်ရပေမည်။ 



ဤအရာသည်အမှန်တရားဖြစ်၍  

သင်ယံုကြည်မည်ဆိုလျှင် ဘုရားသ္ခင်ကုိ ဤသို့ဆိုလိုက်ပါ။ 

ချစ်စွာသောယေရှု၊ ကုိယ်တော်သည်ဘုရားသ္ခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကုိ 

ကျွန်ုပ်ယံုကြည်ပါ၏၊ လူသားအဖြစ်ကြွရောက်လာကာ ကျွန်ုပ်၏အပြစ်အတွက် 

အသေခံတော်မူခဲ့ကာ တဖန် ပြန်ရှင် တော်မူခဲ့ပါ၏။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်၏ဘ၀ထဲ 

၀င်ရောက်ကာ အပြစ်များကုိလွှတ်တော်မူပါ။ ကုိယ်တော့်ကြောင့် ကျွန်ုပ်သည် 

ယခုဘ၀သစ်ကုိ ရနိုင်ပါပြီ၊ တစ်နေ့တွင်ကုိယ်တော်နှင့် ကျွန်ုပ် သည် 

ထာ၀ရအတူရှိပါမည်။ ကုိယ်တော့်ကုိ နာခံတတ်ရန်၊ ကုိယ်တော့်ကလေးက့ဲသို့ 

အသက်ရှင် တတ်ရန် မစတော်မူပါ။ အာမင်။ 

 

သမ္မာကျမ်းစာကုိဖတ်ကာ ဘုရားသ္ခင်နှင့်  

နေ့စဥ်စကားပြောပါ။ ယော ၃း၁၆ 
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