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ေယ��ေြမ�ကးီေပါ်၌�ိှစဉ်တပည့ေ်တာ်တိုအ့ားေကာငး်ကင်

အေ�ကာငး်ေြပာခဲသ့ည။် သကူအဒဲါကိ ု"ငါအ့ေဖအမ်ိ“

လိုေ့ခါ် �ပီးအဒဲမီာှအမ်ိ�ကးီေတအွများ

�ကးီ�ှိတယ။် အမ်ိ�ကးီသည်

�ကးီမား။ လပှေသာအမ်ိ

ြဖစ်သည။် ေကာငး်

ကငသ်ညမ်ညသ်ည့်

ေြမ�ကးီအမ်ိထကမ်ဆိပို�ုကးီ�ပီးပိလုပှသည။်



သခငေ်ယ��က "ငါမငး်အတကွေ်နရာတစ်ခြုပငဆ်ငဖုိ် ့
သာွးမယ။် ငါသာွးသာွး�ပီးမငး်အတကွေ်နရာတစ်ခြုပင်

ဆငမ်ယဆ်ိရုငင်ါြပနလ်ာ�ပီးမငး်ကိကုိယု့က်ိကုိယုလ်ကခ်ံ

လမိ့်မယ။်"



ေယ��သညေ်သြခငး်မထှေြမာက�်ပီးေနာကေ်ကာငး်ကင်

ဘံသုိုသ့ာွးခဲသ့ည။် တပည့ေ်တာ်များ�ကည့ေ်နစဉ်တွ

ငေ်ယ��ကိ�ု�တယ်ေူတာ်မ။ူ တမ်ိေတာ်သညသ်တူိုေ့�ှ �ေမာှ

က၌်လကခ်ေံတာ်

မသူည။်



အဒဲအီချိနက်စ�ပီးခရစ်ယာနေ်တြွပနလ်ာခဲမ့ယဆ်ိတုဲေ့ယ

��ရဲက့တကိိသုတရိ�ကတယ။် သခငေ်ယ��

ကေမ�ာ်လင့ထ်ားသည့အ်တိငုး်

သ�ုူတတ်ရကြ်ပနလ်ာလမိ့်

မညဟ်ေုြပာခဲသ့ည။် ထာဝရဘရုား�ငှ့အ်တူ
�ကလာေတာ်မပူါ



သိုေ့သာ်သမူ�ကလာမီေသေသာခရစ်ယာနမ်ျား�ငှ့် ပတ်

သက၍် ေကာ။ သမ�ာကျမ်းစာကသတူိုသ့ညေ်ယ

���ငှ့အ်တေူနရနေ်ြဖာင့ေ်ြဖာင့တ်နး်

တနး်သာွး�ကသည။်

ခ��ာကိယုမ်ပှျကက်ကွ်

ြခငး်သညသ်ခင�်ငှ့အ်တ�ိှူ

ေနြခငး်ြဖစ်သည။်

ထာဝရဘရုား�ငှ့အ်တူ
�ကလာေတာ်မပူါ



သမ�ာကျမ်းစာတငွေ်နာကဆ်ံးုစာအုပ်ြဖစ်ေသာဗျာဒတိက်ျ

မ်းသညေ်ကာငး်ကငဘ်ံသုညမ်ညမ်�အံ�့သဖွယေ်ကာငး်သ

ညက်ိေုြပာြပသည။် အံ�့သဖွယအ်ေကာငး်ဆံးုအချက်

မာှ၊ ေကာငး်ကငဘ်ံသုညဘ်ရုားသခင၏်အမ်ိြဖစ်သည။် 

ဘရုားသခငသ်ညေ်နရာတို

ငး်တငွ�်ှိေသာ်လညး်

သ၏ူပလ� ငသ်ညေ်ကာ

ငး်ကငဘ်ံ၌ု�ှိသည။်



ေကာငး်ကငတ်မနမ်ျား�ငှ့အ်ြခားေကာငး်ကငသ်တ� ဝါများ

သညေ်ကာငး်ကင၌်ဘရုားသခငက်ိကုိးု

ကယွ�်ကသည။် ထိုေ့�ကာင့ေ်ကာငး်

ကငဘ်ံသုို သ့ာွး၍ ေသဆံးုသာွးေသာ

ဘရုားသခင့လ်မူျ

မ်းြခငး်အထးူ

သခီျငး်များ

သဆီိ�ုကသည။်



◌တူိုသ့ဆီိေုသာသခီျငး်တစ်ပဒုမ်စှကားအချို � မာှဤသခီျငး်

သညသ်င�်ငှ့�်ိငုင်အံားလံးုတို၏့

အေသးွေတာ်အားြဖင့င်ါတိုအ့ား

ဘရုားသခငေ်ပးသနားေတာ်မေူသာ

ေ�ကာင့သ်ငဂ်ဏု်

ယသူည။် 

(ဗျာ။ ၅: ၉)



သမ�ာကျမ်းစာ၏ေနာကဆ်ံးုစာမျက�်ာှများတငွေ်ကာငး်

ကငက်ိ“ု ေဂျ�ုဆလငသ်စ်” ဟေုဖာ်ြပသည။် ၎ငး်

သညအ်ြပငဘ်ကတ်ငွအ်လနွြ်မင့မ်ားေသာတတံိငု ်

နရံံသည ်

jasper 

ေကျာကြ်ဖင့ြ်ပု

လပ်ုထား�ပီး�က

ညလ်ငသ်ည။်



ေကျာကမ်ျကရ်တနာများ�ငှ့အ်ဖုိးတနေ်ကျာကမ်ျားသည်

နရံံ၏အုတြ်မစ်ကိဖုံုးလ�မ်းကာအေရာငေ်တာကေ်တာက်

များြဖင့ေ်တာကပ်ေစသည။် �မို�တခံါးတိငုး်

ကိပုလုတဲစ်

လံးုတညး်နဲလ့ု

ပ်ထားတယ။်



ထိ�ုကးီမားေသာ pearly တခံါးများသညမ်ညသ်ည့်

အခါမ�မပိတပ်ါ။ အထဝဲင�်ပီးလညှ့ပ်တ�်ကည့ရ်ေအာင ်... 

WOW! 



ေကာငး်ကငမ်ာှပိေုတာငလ်တှယ။် 

�မို�ကိ�ုကညလ်ငေ်သာမနှက်ဲသ့ိုေ့ရ�စငြ်ဖင့ြ်ပုလပ်ုသည။် 

လမ်းကိေုတာငေ်ရ�နဲလ့ပ်ု

ထားပါတယ။်



လပှေသာ�ကညလ်ငေ်သာြမစ်သညဘ်ရုားသခင၏်ပလ�

ငမ်စီှးဆငး်ေသာအသကေ်ရြဖစ်သည။် ြမစ်၏တစ်ဖက်

တစ်ချက၌်ဧဒငဥ်ယျာဉ်၌ပထမဆံးုေတွ� �ိှေသာအသက်

ပငြ်ဖစ်သည။် ဤအပငသ်ညအ်လနွထ်းူြခားသည။်



၎ငး်သညလ်စဉ်မတညူေီသာအသးီအမျိုးအစား ၁၂ 

မျိုး�ှိသည။် အသကပ်င၏်အရွကသ်ညတ်ပါးအ။



ေကာငး်ကငသ်ညအ်လငး်အတကွေ်န၊ လမလိအုပ်ပါ။ 

ဘရုားသခင၏်ကိယုပိ်ငုဘ်နုး်ေတာ်သညအ်ံ�့သဖ်ွ

�ငှ့ြ်ပည့ေ်စသည။် အဒဲီမ့ာှဘယေ်တာမ့ညှမ�ှိဘးူ။



ေကာငး်ကငေ်ပါ်ကတရိစ�ာနေ်တေွတာငမ်တဘူးူ။ 

သတူိုအ့ားလံးုယဉ်ယဉ်ေကျးေကျး�ငှ့ေ်ဖာ်ေရွ�ကသည။် 

ဝံပေုလမွျား�ငှ့သ်ိးုသငယမ်ျားသညြ်မက်အ်ား�ကးီြခေသင့်္

များသညပ်င�်ာွးကဲသ့ိုေ့ကာက�ုိ်းကိစုား�ကသည။် ထာ

ဝရဘရုားမိန ့ေ်တာ်မသူညက်ား၊ ငါတို၏့သန ့�ှ်ငး်ေသာ

ေတာငတ်စ်ြပင်

လံးု၌သတူိုက့ို

မထခိိကုမ်ဖျကဆ်းီရ။



က��်ပ်ုတိုလ့ညှ့ပ်တ�်ကည့ေ်သာ

အခါေကာငး်ကငမ်ေှပျာကဆ်ံးု

ေနေသာအရာများ�ိှသညက်ို

က��်ပ်ုတိုသ့တြိပုမိသည။် 

ေဒါသထကွေ်နတဲစ့ကား

လံးုေတမွ�ကားဖူးဘးူ။ 

ဘယသ်ကူမရှနြ်ဖစ်တာ၊ 

တစ်ကိယုေ်ကာငး်မဆနဘ်းူ။ 



ေကာငး်ကင၌်သခူိးုမ�ှိေသာေ�ကာင့တ်ခံါးများကိေုသာ့
မခတရ်။ လလူမ်ိများ၊ လသူတ်

သမားများ၊ ေမာ်ှဆရာ

မျ်းကငဘ်ံ၌ုမညသ်ည့်

အြပစ်မ�မ�ိှပါ။



ဘရုားသခင�်ငှ့အ်တေူကာငး်ကင၌်မျကရ်ညမ်ျားမ�ိှ

ေတာပ့ါ။တခါတရံမာှဘရုား

သခင့လ်မူျိုးဟာဒဘီဝမာှ�ကးီ

စာွေသာဝမ်းနညး်မ�

ေတေွ�ကာင့င်ိေု�ကး�ကတယ။် 

ေကာင်ေ်တာ်မလူမိ့်မည။်



ေကာငး်ကငဘ်ံ၌ုလညး်ေသြခငး်မ�ှိ။ ဘရုားသခင့လ်မူျိုး

သညထ်ာဝရဘရုားသခင�်ငှ့အ်တ�ူှိေနလမိ့်မည။် 

ဝမ်းနညး်စရာမ�ိှ

ေတာဘ့းူ၊ ငိစုရာမ�ိှ

ေတာဘ့းူ၊ 

နာကျငမ်�မ�ိှ

ေတာဘ့းူ။



ဖျားနာြခငး်၊ ခွခဲာွြခငး်၊ အသဘုအခမ်းအနားမ�ှိြခငး်။ 

ေကာငး်ကငဘ်ံ�ုှိလတူိငုး်သညဘ်ရုားသခင�်ငှ့ထ်ာဝစဉ်

ေပျာ်ရ�ငေ်န�ကသည။်



အေကာငး်ဆံးုမာှေကာငး်ကငသ်ညေ်ယ��ခရစ်အားသတူို ့
၏ကယတ်င�်ှငအ်ြဖစ်ယံ�ုကည�်ပီးသူက့ိသုခငအ်ြဖစ်နာခံ

ခဲေ့သာေယာကျ်ားေလးများ�ငှ့မိ်နး်ကေလး

များအတကွြ်ဖစ်သည။်



ေကာငး်ကင၌်သိးုသငယ၏်အသကစ်ာအုပ်ဟေုခါ်ေသာ

စာအုပ်တစ်အုပ်�ှိပါသည။် လေူတရဲွန့ာမညေ်တနွဲ ့ြပ

ည့ေ်နတယ။် အဒဲေီနရာမာှဘယသ်ူန့ာ

မညေ်ရးထားလသဲလိား။ ေယ��ကိယုံု

�ကညက်ိးုစားသအူား

လံးု မငး်နာ

မည�်ှိလား။



ေကာငး်ကင�်ငှ့ပ်တသ်ကေ်သာသမ�ာကျမ်းစာ၏ေနာက်

ဆံးုစကားများသညအ်ံ�့သဖွယဖိ်တေ်ခါ်ချကြ်ဖစ်သည။် 

ဝိညာဉ်�ငှ့သ်တိုသ့မီးက၊ လာ�က။



�ကားေသာသသူည ်'လာေလာ'့ ဟေုြပာပါေစ။ 

ေရငတေ်သာသသူညလ်ာေစ။ အလိ�ိှုေသာသမူည်

သညက်ား၊ အသကေ်ရကိလုတွလ်တွလ်ပ်လပ်ယပူါေစ။



ေကာငး်ကင၊် ဘရုား၏လှပေသာအမ်ိ

ဘရုားသခင့�် �တ်�မက်စကားေတာ်မသှမ�ာကျမ်းစာပံြုပင၊်

တွငေ်တွ�ရသည်

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

"မငး်စကားေတွရဲ ့ ၀ ငေ်ပါက်ကအလငး်ေပးတယ်။" 
ဆာလံ ၁၁၉:၁၃၀



�ပီးပါ�ပီ



ဒသီမ�ာကျမး်စာပံြုပငက်ငါတိုက့ိဖုနဆ်ငး်ေတာ်မေူသာဘရုား�ငှ့သ်ငသ်ူက့ိသုိ

ေစချငေ်သာက��်ပ်ုတို၏့အံ�့သဖွယဘ်ရုားသခငအ်ေ�ကာငး်ေြပာြပသည။်

ဘရုားသခငက်ငါတိုက့ိအုြပစလ်ိုေ့ခါ်တဲမ့ေကာငး်တဲအ့ရာေတလွပ်ုခဲတ့ယဆ်ို

တာဘရုားသခငသ်တိယ။် အြပစအ်တကွြ်ပစဒ်ဏသ်ညေ်သြခငး်ြဖစသ်ည၊် 

သိုေ့သာ်ဘရုားသခငသ်ညသ်င့အ်ားအလနွခ်ျစေ်တာ်မေူသာေ�ကာင့သ်၏ူတစ ်

ဦး တညး်ေသာသားေတာ်ေယ��ကိလုကဝ်ါးကပ်တိငုမ်ာှအေသခေံစ။ 

သင၏်အြပစမ်ျားအတကွအ်ြပစမြ်ပနသ်ာွးခဲသ့ည။် 

မငး်ေယ��ကိယုံ�ုကည�်ပီးမငး်ရဲအ့ြပစေ်တကွိခုငွ့လ်�တဖုိ်သ့ူက့ိေုတာငး်ရငသ်ကူ

လပ်ုလမိ့မ်ယ။် 

သသူညယ်ခ ုလာ၍ သငတ်ို၌့ ေန၍ 

သငတ်ိုသ့ညသ်�ူငှ့အ်တအူစဉ်အ�မေဲနရလမိ့မ်ည။်



ဤအရာသညအ်မနှတ်ရားြဖစသ်ညဟ်သုငယ်ံ�ုကညပ်ါကဘရုားသခငအ်ား

ေြပာပါ။ ချစလ်စှာွေသာေယ��၊ 

မငး်ဟာဘရုားသခငြ်ဖစတ်ယဆ်ိတုာငါယံ�ုကညတ်ယ၊် 

ငါအ့ြပစေ်တအွတကွအ်ေသခဖုိံလ့ြူဖစလ်ာ�ပီးအခမုငး်ြပန�်ငှလ်ာခဲတ့ယ။် 

ေကျးဇူးြပု၍ က��်ပ်ု၏အသကတ်ာထသဲို ့ ၀ 

ငလ်ာ�ပီးက��်ပ်ု၏အြပစမ်ျားကိခုငွ့လ်�တပ်ါ၊ 

က��်ပ်ုသည်�်ငှ့အ်တထူာဝရ�ှိေနပါေစ။ 

မငး်ကိနုာခဖုိံက့ညူေီပး�ပီးမငး်ရဲက့ေလးအြဖစန်ဲေ့နဖုိက့ညူေီပးပါ။ အာမင။်

ကျမး်စာဖတ�်ပီးဘရုားသခငန်ဲေ့နတ့ိငုး်စကားေြပာပါ။ ေယာဟန ်၃:၁၆
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