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ေဂျဆပ်က လူ ့ြပညမ်ှာ ေနတနုး်က သူတ့ပည့တ်ကိိ ုေကာငး်ကငဘ်ံ ု

အကေရာငး် ေြပာြပေရ သကူ သူအ့ဖ အမိ်လို ့ ေြပာပီေက ေနးမှာ 

အမိ်အကးီကးီေတ အများဂီး ဟေိရလို ့ ေြပာေရ

လလှ ဲလေှရ �ကးီလ ဲ�ကးီတက ်

အမိ်ဂီးေတ ေကာငး်ကငဘ်ံကု 

ကမ�ာေြမေပါက 

ဟာတထိက ်ပိလုေှရ
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ေနာကဆ်ံးု ကျမ်းစာ စာမျက�်ာှမှာ ပါဟာက ေကာငး်ကငဘ်ံကုို

အသစ် ေ◌၏ေဂျယစုလင ်ဘရားကေရာငး် လို ့ တငစ်ားေရ

အြပငတ်မိှာ ကးီမားပီး ကးီရယ ်နရံံ တ ိဟေိရ နရံံကိ ု

လငး်�ငှး်ေနတက ်

သလငး်ေကျာကန်ဲ ့ 

တတူက ်ဂျကစ်ပါ 

ကေရာကန်ဲ ့ 

လပ်ုထားေရ

နတသ်ားေတနက ်ေကာငး်ကငဘ်ံ ုေနထိငုသ်တူကိ 

ေကာငး်ကငဘ်ံကု အဟငသ်ခငက်ိ ုကိးုကယွေ်ရ

ဖရားသခငက်ိ ုကိးုကယွတ်က ်လေူတ

အားလံးုလ ဲေသပီေက ေကာငး်ကငဘ်ံကုိ ု

လားကတေ်က သတူိုက့ အထးူေတးခငိး်ကိ ု

ဆိကုတပီ်ေက 

ဖရားသခငက်ိ ု

ချီးမွမ်းကတေ်ရ

ေနးကတညး်က စပီးေက ခရစ်�နှေ်တက ေဂျဆပ် ေက ြပနလ်ာပိေက 

သတူိုက့ိ ုလာေခါ်မယလ်ို ့ ေဂျဆပ်ရဲ ့ ကတကိိ ုအမှတတ်ရ 

ဟကိတေ်က ေဂျဆပ်ကေတာ ့သ ူအတတ�်ိငုဆ်ံးု အြမန ်

ြပနလ်ာခမယလ်ို ့ ေြပာေရ သ ူမလာခငတ်ညး်က 

ေသလားခတက ်လေူတကား ဇာလိ ုလပ်ုဖုိလ့ဲ

သမ�ာကျမ်းစားက ေြပာဟာေတာ ့

သတူိုက့ တခါတညး် ချကခ်ျငး် 

ေဂျဆပ်ဆ ီ

ေရာကလ်ားေရလို ့ ေြပာေရ

ခ��ာကိယုထ်မဲှာ မဟရိေက 

ဖရားသခငဆ်င်္မှာ လားဟေိရ

ဖရားသခငရဲ် လ့ကေ်ဆာင်

ဒဟီာက ေနးသ ူတို ့ ေတးချငး် တိကုပ်ုဒထ်ကဲ စကားလံးု 

အချို�ပါ အမတက်  အမတက်ိတုကိ သွးီေတ

ေဖာကထ်တုပိ်ေက လမူျိုးစု ,�ိငုင်အံားလံးုကိ ု

ဖရားသခငထ် ံကယတ်ငပိ်ေက ငါတိုက့် ု

ဘနုး်ဂီးေတ ဘရငေ်တ 

ဖစ်ေအာငလ်ပ်ုပီးလို ့  

အမတက် 

ထိကုတ်နတ်က ်

လေူကာငး်ပါ 

(rev 5:9)

ဖွင့ခ်ျချက် ကျမ်းစာရဲ ့ ေနာကဆ်ံးူစာမျက�်ာှမှာ ေကာငး်ကငဘ်ံ ု

အကေ◌ရာငး် ေရးထားေရ အထးူြခားဆံးုက ေကာငး်ကငဘ်ံကု 

ဖရားသခင ်အမိ် ဖစ်ပီေက ဖရားသခငဟ်ာ ေနရာတိငုး်မှာ ေနေရ 

ပလ� ငက် လ ဲေနးမှာပဲ ဟေိရ 

ေဂျဆပ်က ေြပာေရ ငါ နန ့ဖုိ် ့ အမိ် တလံးု ြပငဆ်ငထ်ားပီးမယ ်

ငါ အခ ုလားပီးေက နန ့ဖုိ် ့ အမိ် ြပငဆ်ငပီ် ြပနလ်ာေက နန ့က်ိ ုလာေခါ်မယ ်

ေဂျဆပ်က သ ူေသရာကေန ထပီးေက ေကာငး်ကငပံ်ုကိ ုလားခပါေရ

သူတ့ပည့ေ်တ ကေိနတနုး်မှာပဲ ေဂျဆပ်က ေပျာကက်ယွလ်ားပီေက 

တမိ်တစ်ခကု သူက့ိ ု

ဖုံးအုပ်လိကုေ်ရ
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ငါတို ့ ေသခရာ ကကိေိက ေကာင်ကူငဘ်ံမုှာ 

မဟဟိာတလိ ဲဟေိရ ေဒါသ စကားလံးုတ ိ

တိကုခ်ါမှ မကရားရဘးူ ဇာသမူှ

ရနမ်ဖုိကက်တဘ်းူ 

တိကုက်ိယုေ်ကာငး် မဆနဘ်းူ

ေကာငး်ကငဘ်ံမုှာ သခိးု 

မဟလိို ့ တခံါးေတ 

ေသမ့ခတဘ်းူ လမိ်လညမ်� 

မဟ,ိ လသူတမ်� မဟ,ိ 

ေမှာ်အတတ ်မဟ,ိ 

ေကျာကက်ျစ်စဉ်းလ ဲသ ူမဟ ိ

ေကာငး်ကငဘ်ံမုှာ မေကာငး်မ� ဇာမှ မဟ ိ

ေကာငး်ကငဘ်ံကု ေနတ ိလတ ိအလငး်ေရာင ်မလိပုါ 

ဖရားသခငရဲ် ့ ကျကသ်ေရေတာ်ကေရာင့ ်အလငး်ေရာကေ်တ ထကွန်ေီရ

ေနးမှာ ည အေမှာင ်လံးုဝမဟပိါ

ေနး ပုလဂဲိတတ်ေိက ဇာခါမှ မပိတဘ်းူ အထ ဲဝငပီ်းေက

တိကုခ်ျကေ်လာက ်ကကိလိိကု် ေကာငး်ကငဘ်ံကု အထမဲှာ ပိုလေှရ

�မို� တိကုခ် ုလံးုက ေရ�နဲ ့ ြပုလပ်ုထားေရ မှနလ်ိပဲု �ကညေ်နေရ

လမ်းေတေတာငမ်ှ 

ေရ�နဲ ့
ြပုလပ်ုထားေရ

ေကာငး်ကငပံ်ုမှာ တရိစ�ာနတ်ကိ အစ ထးူြခားေရ အကနုလ်ံးု လမိ�ာပီေက 

ယာဉ်ပါးကတေ်ရ ဝံပုေလနွက ်သ်းုငယတ် ိအတတူ ူြမကစ်ားကတေ်ရ

အငအ်ားကးီေရ ြခေသင်္ေ့တာငမ်ှ �ာွးလိမုျိုး ြမကပဲ် စားေရ

အ�ငှက်ေြပာေရ ငါရ့က ်ြမင့ြ်မတတ်က ်နရီာမှာ နာကငမ်� ဖျကဆ်းီမ� 

မဟပိါ 

လပှပီေက �ကညလ်ငေ်ရ "အသက ်"ရီေတက ဖရားသခငရဲ် ့ ပလ� ငက်ေန 

အစြပုပိေက စီးဆငး်နေီရ ြမစ် တိကုဘ်ကမ်ှာ "အသက"် သိကုပ်င ်

ေပါကေ်နပိေက ေမးသိကုပ်ငဟ်ာ အာဒဥံယျာဉ်ထမဲှာ မထမဆံးု 

ေတွ�ခရတကမ အပက ်�ဖိုကပ်ါေရ ေနးအပငက် ထးူြခားေရ

တိကုလ်စီမှာ  မတညူေီရ အသၚ်္ီး ဆယ့�်�ကိလ်ံးုစီ သးီေရ ေနးအပငရဲ် ့ 

အရွကတ်ကိ တိငုး်ြပညအ်တကွ ်ေဆး�ဖိုကေ်ရ

ကေရာက ်ြမတရ်တနာေတ , အဖုိးတနက်ရာကတ်ံးုေတနဲ ့ ေအာကေ်ခ 

နရံံကိ ုလပ်ုထားပိေက ကျကသ်ေရဟေိရ အေရာငတ်နိဲ ့ လငး်လကေ်နေရ

�မို� အဝငဝ် တနး်ခါးေတ အားလံးုကလ ဲပုလ ဲအကးီ တိကုလ်ံးုစီနဲ ့ 

ြပုလပ်ုထားေရ
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နဂံိးု

ကျမ်းစာရဲ ့ ေနာကဆ်ံးု စကားလံးုက ထးူြခားတက ်ဖိတေ်ခါ်မ�ပါ 

နတသ်ားနဲ ့ နတသ်မီးက ဖိတေ်ခါ်ေနေရ လာခဲ ့ပါ ရီဆာနေီရ လတူကိိ ု

လာခိငုး်လိကုပ်ါ ေနးသတူိုက့ိ ုဘဝရဲ ့ ရီစငက်ိ ုအလကား 

လာေသာကခ်ိငုး်လိကုပ်ါ 

ေကာငး်ကငဘ်ံမုှာ ေသဆံးုမ� မဟ ိသတူိုဟ့ာ အ�မဲ ထာဝရ �ငှသ်နက်တေ်ရ

ဝမ်းနညး်မ� မဟ,ိ ပူေဆးွမ� မဟ,ိ နာကျငမ်� မဟ ိေနမေကာငး်ြခငး် မဟ,ိ 

ခွခဲာွြခငး် မဟ,ိ အသဘု မဟ ိေကာငး်ကငဘ်ံမုှာ အားလံးုက ဖရားသခငန်ဲ ့ 

အတ ူေပျာ်ရ�ငေ်နကတေ်ရ 

ေကာငး်ကင,် ဖရားသခင၏် လပှေသာ အမိ်

ဘရုားသခင၏် စကားလံးု, သမ�ာကျနး်စာ

တွခိေရ

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

“မငး် (မား) တိုေ့ရ ့ စကားလံးုေတက အလငး်ေရာငပိ်ုင”်

ေတးချငး် ၁၁၉:၁၃၀

အေကာငး်ဆံးုက ေကာငး်ကငဘ်ံကု ေယာကျာ်းေလးတေိကာ 

မိနး်ကေလးတေိကာ (အသကက်းီသတူေိကာ) လ ူမေရွး ခရစါေတာ်ကိ ု

ယံ�ုကညပီ်း ကယတ်င�်ငှလ်ို ့ ယဆူပီး သူက့ိ ုအ�ငှသ်ခငအ်ဖုိက ်

ကိးုကာွ် ေရ လတူ ိအတကွ ်�ဖိုကေ်ရ ေကာငး်ကငပံ်ုမှာ 

ဘဝရဲ ့ သိးုငယ ်ဆိတု ိစာအုပ်ကးီ ဟေိရ ေနးစာအုပ်မှာ 

လနူာမယတ် ိအြပည့ပ်ါေရ ေနးမှာ 

ဇာသ့တူရဲိ ့ နာမယေ်တ 

ေရးထားရယ ်ထငလ်ဲ

ခရစ်ေတာ်ကိ ု

ယံ�ုကညသ်တူရဲိ ့ နာမယတ်ကိိ ု

ေရးထားပါေရ နင့န်ာမညေ်ကာ 

ေနးမှာ ပါလား

ေကာငး်ကငဘ်ံမုှာ မျကရ်ည ်မဟိ

တခါတေလကျေက လူဘ့ဝမှာ ဖရားသခင ်

ကိးုကယွသ်တူ ိငိေု�ကးရတယ ်အခါလ ဲ

ဟေိရ အေနလ ဲသတု ်ေကာငး်ကငဘ်ံ ု

ေရာကေ်က ဖရားသခင ်က ေနးသတူရဲိ ့ 

မျကရ်ညတ်ကိိ ုသတုေ်ပးေရ
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သနမာကရမ်းစာက ငါတိုက့ိ ုဖနဆ်ငး်ေရ ဖရားသခင ်

နဲ ့သူအ့ကေရာငး်ကိ ုသေိစခရငေ်ရ ဖရားသခင ်အကေရာငး်ကိ ုေြပာြပေရ

ဖရားသခငက် ငါတို ့ မေကာငး်မ�တ ိြပုလပ်ုကတေ်ရကိ ုသေိရ ေနးဟာကိ ုဒစု�ုိကလ်ိုေ့ခါ်ေရ ေနးအတကွ ်

အ�ပိုကေ်ပးမာှက ေသဒဏ ်�ဖိုကေ်ရ အေနးေလးသုတ ်ဖရားသခငက် နကိိ ု�ခိုကခ်ရငေ်ရ 

သူက သူရဲ ့ တိကုဦ်းတညး်ေသာ သား ေဂျဆပ်ကိ ုလကဝ်ါးကပ်တိငုမ်ာှ ေသေစပီးေက နတိိုရဲ့ ့ 

အ�ပိုကတ်အိတကွ ်ပီးဆပ်ေရ ေဂျဆပ်က ေသပိေက အသကြ်ပန�်ှငလ်ာပီး ေကာငး်ကငက်ိ ုြပနလ်ားေရ

န ိေဂျဆပ်ကိ ုယံ�ုကညေ်က သူက့ိ ုန ိအ�ပိုကတ် ိခွကလ်ကွဖိ်ု ့ ေတာငး်ဆိုေက သူက လပ်ုေပးလမိ့်မန ်

သူက နဆိကီိ ုလာပီေက နနီဲ ့  အတ ူနလီမိ့်မယ ်အေနေက နကီလ ဲသူနဲအ့တ ူထာဝရ နလီမိ့်မန်

န ိေနးအမနှတ်ရားကိ ုယံ�ုကညေ်က ဖရားသခငက်ိ ုေြပာပါ ေဂျဆပ်အ�ှင ်အမတက် 

ဖရားသခငလ်ို ့ ငါ ယံ�ုကညေ်ရ ငါတို ့ အ�ပိုကေ်တ အတကွ ်ေပးဆပ်ပီး သလီားေရ ဆိုတာ 
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