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၁

၁ စအဦး၌ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ရွိ၏။ ႏႈတ္ကပတ္ 
ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အတူရွိ၏။ ႏႈတ္က 
ပတ္ေတာ္သည္လည္း ဘုရားသခင္ ျဖစ္ေတာ္ 
မူ၏။

၂ ထိုႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ အစအဦး၌ ဘုရား 
သခင္ႏွင့္ အတူရွိ၏။

၃ ထုိႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ခပ္သိမ္းေသာ အရာ 
တို႔ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။  ဖန္ဆင္းေတာ္မူျခင္း 
ႏွင့္ ကင္းလြတ္လ်က္ ျဖစ္ေသာအရာ တစုံတခုမွ် 
မရွိ။

၄ ထုိႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၌ အသက္ရိွ၏။ ထုိအသက္ 
သည္လည္း လူတို႔၏ အလင္းျဖစ္၏။

၅ ထုိအလင္းသည္ ေမွာင္မုိက္၌လင္း၍ ေမွာင္မုိက္ 
သည္ မခံမယူ။

၆ ေယာဟန္အမည္ရွ ိေသာ သူတေယာက္ကို 
ဘုရားသခင္ ေစလႊတ္ေတာ္မူ၏။

၇ ထိ ုသူကိ ု  လူအေပါင ္ းတိ ု ႔သည္ အမွ ီ ျပ ဳ၍ 
ယံုၾကည္ျခင္းသို႔ ေရာက္မည္အေၾကာင္း ထိုသူ 
သည္ သက္ေသခံ ျဖစ္၍ အလင္းေတာ္၏ 
အေၾကာင္းကို သက္ေသခံျခင္းငွါ လာ၏။

၈ ထိုသူသည္ အလင္းေတာ္မဟုတ္။ အလင္း 
ေတာ္၏ အေၾကာင္းကို သက္ေသခံျခင္း ငွါသာ 
လာ၏။

၉ ဟုတ္မွန္ေသာ အလင္းမူကား၊  ဤေလာကသို႔ 
ႂကြလာလ်က္  ခပ္သိမ္းေသာ   လူအေပါင္းတုိ႔အား 
အလင္းကိုေပးေသာသူ ျဖစ္သတည္း။   

၁၀ ထိုသူသည္ ဤေလာက၌ ရွိေတာ္မူၿပီ။ ဤ 
ေလာကကိုလည္း ဖန္ဆင္းေတာ္မူၿပီ။ သို႔ေသာ္ 
လည္း  ဤေလာကသည္ ထိုသူကို မသိ။

၁၁ သူသည္မိမ ိေဒသအရပ္သိ ု ႔  ႂကြလာေသာ္ 
လည္း၊ မိမိလူမ်ိဳးတို ႔သည္ သူ႔ကို လက္မခံ 
ဘဲေနၾက၏။

ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္
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၁၂ ထိုသူကိုလက္ခံသမွ်ေသာသူတည္း ဟူေသာ 
ကိ ုယ္ေတာ္ကိ ု ယံ ု ၾကည္ေသာသူတိ ု ႔အား၊ 
ဘုရားသခင္၏ သားျဖစ္ရေသာ အခြင္ ့ကိ ု 
ေပးေတာ္မူ၏။

၁၃ ထုိသားတုိ႔မူကား၊ လူမ်ိဳ းႏွင့္စပ္ဆုိင္၍ ဘြားေသာ 
သားမဟုတ္။ ေမထုန္သံ၀ါသ အားျဖင့္ ဘြားေသာ 
သားမဟုတ္။ လူ အလိုအေလ်ာက္ ဘြားေသာ 
သားမဟုတ္။ ဘုရားသခင္ ဘြားေတာ္ မူေသာ 
သားျဖစ္သတည္း။

၁၄ ႏ ႈတ ္ကပတ္ေတာ ္သည္လည္း  လ ူဇာတိ 
အျဖစ္ကိ ု  ခ ံယူ၍၊ ေက်းဇ ူ းေတာ္ႏ ွင ္ ့၎၊ 
သစၥာေတာ္ႏွင္ ့၎ ျပည့္စံ ုလ်က္ ငါတို ႔တြင္ 
တည္ေနေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ခမည္းေတာ္၌ 
တပါးတည္းေသာ သားေတာ္၏ ဘုန္းကဲ့သို ႔ 
သူ၏ ဘုန္းေတာ္ကို ငါတို႔သည္ ျမင္ရ ၾကၿပီ။

၁၅ ေယာဟန္သည္ ထိုသခင္၏ အေၾကာင္းကို 
သက္ေသခံ၍ ေႂကြးေၾကာ္သည္ကား၊ ငါ့ေနာက္ 
ႂကြလာေသာသူသည္ ငါမရွိမွီ ရွိႏွင့္သည္ျဖစ္၍၊ 
ငါ့ထက္သာ၍ ႀကီးျမတ္သည္ဟု ငါဆိုရာ၌၊ 
ထိုသူကို ဆိုလိုသည္ဟု သက္ေသခံေလ၏။

၁၆ ထိုသူ၏ ျပည့္စံုျခင္းမွလည္း ေက်းဇူးတပါး၌ 
ထပ္ဆင့္၍ ေက်းဇူးတပါးကို ငါတို႔ရွိသမွ်သည္ 
ခံရၾကၿပီ။

၁၇ အေၾကာင္းမူကား၊ ပညတ္တရားေတာ္ကိ ု 
ေမာေရွလက္တြင္ ေပးေတာ္မူ၏။ ေက်းဇူး 
တရားႏွင္ ့ သစၥာတရားမူကား ေယ႐ႈခရစ္ 
အားျဖင့္ ျဖစ္သတည္း။

၁၈ ဘုရားသခင္ကိ ု  အဘယ္သူမ ွ ်  မျမင္စဖ ူး 
ေသာ္လည္း၊ ခမည္းေတာ္၏ ရင္ခြင္၌ရွိေသာ 
တပါးတည္းေသာ သားေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ 
ကို ထင္ရွားေစေတာ္မူၿပီ။

၁၉ ယုဒလူတို႔က၊ သင္သည္ အဘယ္သူနည္းဟု 
ေယာဟန္ကုိ ေမးျမန္းေစျခင္းငွါ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ 
ႏွင့္ ေလ၀ိလူတို႔ကို ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕မွ ေစလႊတ္ 
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၁ း ၂၀ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္
ေသာအခါ၊ ေယာဟန္သည္ သက္ေသခံေလ 
သည္မွာ၊

၂၀ ငါသည္ ခရစ္ေတာ္မဟုတ္ဟု ထိမ္၀ွက္ျခင္းမရွိ၊ 
အတိအလင္း ေျပာဆို၏။

၂၁ ထိုသူတို ႔ကလည္း၊ သို ႔ ျဖစ္လွ်င္ သင္သည္ 
အဘယ္သူနည္း။ ဧလိယျဖစ္သေလာဟု ေမး 
ျပန္၏။ ေယာဟန္က၊ ငါသည္ ဧလိယ မဟုတ္ဟု 
ဆို၏။ ဤမည္ေသာ ပေရာဖက္ ျဖစ္သေလာ 
ဟုေမးျပန္လွ်င္၊ မဟုတ္ဟု ဆိုျပန္၏။

၂၂ ထုိသူတုိ႔ကလည္း၊ သင္သည္ အဘယ္သူနည္း၊ 
ငါတုိ႔ကုိ ေစလႊတ္ေသာ သူတုိ႔အား ျပန္ေလွ်ာက္ 
စရာ ရိွေစျခင္းငွါ၊ သင္သည္ ကုိယ္ကုိအဘယ္သုိ႔ 
ဆိုသနည္းဟု ေမးျပန္ၾက၏။

၂၃ ေယာဟန္ကလည္း ငါသည္ပေရာဖက္ေဟရွာယ 
ေဟာေျပာသည္ႏွင္ ့အညီ  ထာ၀ရဘုရား၏ 
လမ္းခရီးေတာ္ကုိ ေျဖာင့္ေစၾကေလာ့ဟု ေတာ၌ 
ဟစ္ေၾကာ္ေသာ သူ၏အသံ ျဖစ္သည္ဟု 
ဆို၏။

၂၄ အေစခံေသာ သူတိ ု ႔ကား၊ ဖာရ ိရ ွ ဲ ျဖစ ္ ၾက 
သတည္း။

၂၅ ထုိသူတုိ႔ ကလည္း၊ သင္သည္ ခရစ္ေတာ္မဟုတ္၊ 
ဧလိယမဟုတ္၊ ဤမည္ေသာ ပေရာဖက္ 
မဟုတ္သည္ မွန္လွ်င္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဗတိၱဇံကုိ 
ေပးသနည္း ဟု ေမးျပန္ၾက၏။

၂၆ ေယာဟန္ကလည္း၊ ငါသည္ေရ၌  ဗတၱိဇံကို 
ေပး၏။ သင္တို႔ အလယ္၌ သင္တို႔မသိေသာသူ 
တေယာက္ရွိ၏။

၂၇ ထိ ုသူသည္ ငါ ့ေနာက္ႂကြလာေသာ္လည္း 
ငါ့ထက္ သာ၍ ႀကီးျမတ္၏။ ထုိသူ၏ေျခနင္းေတာ္ 
ႀကိဳးကိုမွ် ျဖည္ျခင္းငွါ ငါမထိုက္ဟုျပန္ေျပာ၏။

၂၈ ေယာဟန္သည္ ဗတိၱဇံကုိေပးရာအရပ္၊ ေယာ္ဒန္ 
ျမစ္တဘက္ ေဗသနိရြာ၌ ဤအမႈအရာ ျဖစ္ 
သတည္း။

၂၉ နက္ျဖန္ေန႔၌ ေယ႐ႈႂကြလာေတာ္မူသည္ကို 
ေယာဟန္သည္ ျမင္လွ်င္၊ ဤေလာက၏အျပစ္ကုိ 
ေဆာင္သြားေသာ ဘုရားသခင္၏ သုိးသငယ္ကုိ 
ၾကည့္ေလာ့။

၃၀ ငါမရိွမီွရိွႏွင့္သည္ျဖစ္၍၊ ငါ့ထက္သာ၍ ႀကီးျမတ္ 
ေသာ သူသည္ ငါ့ေနာက္ႂကြလာသည္ဟု ငါဆို 

ရာ၌၊ ထိုသူကို ဆိုလို၏။
၃၁ အစက ထုိသူကုိ ငါမသိ။ သုိ႔ေသာ္လည္း ထုိသူကုိ 

ဣသေရလလူတိ ု ႔အား ထင္ရွားေစျခင္းင ွ ါ 
ငါသည္ ေရ၌ ဗတၱိဇံကို ေပးလ်က္လာ၏။

၃၂ ထိုမွတပါး ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ေကာင္းကင္မွ 
ခ်ိဳးငွက္ကဲ့သို႔ ဆင္းသက္၍ ထိုသူ၏ အေပၚ၌ 
နားေတာ္မူသည္ကို ငါျမင္ရၿပီ။

၃၃ အစက ထိုသူကိုငါမသိ။  ေရ၌ဗတၱိဇံကို ေပးေစ 
ျခင္းငွါ  ငါ့ကုိ ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ သူက၊အၾကင္ 
သူ၏ အေပၚ၌ ၀ိညာဥ္ ေတာ္ဆင္းသက္၍ 
နားေတာ္မ ူသည္ကိ ု  သင္သည္ျမင ္လွ ်င ္ ၊ 
ထိ ုသူကား၊ သန္ ႔ရ ွင ္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၌ 
ဗတၱိဇံကို ေပးေသာသူေပတည္းဟု မိန္႔ေတာ္ 
မူသည္ႏွင့္အညီ၊

၃၄ ငါသည္ျမင္၍ ဤသူသည္ ဘုရားသခင္၏ 
သားေတာ္ ျဖစ္ေတာ္မူေၾကာင္းကို သက္ေသခံ 
သည္ဟု ေယာဟန္ဆိုေလ၏။ 

၃၅ တဖန္ ေယာဟန္သည္ နက္ျဖန္ေန႔၌ တပည့္ 
ႏွစ္ေယာက္တို႔ ႏွင့္ အတူရပ္ေန၍၊

၃၆ ေယ႐ႈႂကြေတာ္မူသည္ကို ျမင္လွ်င္၊ ဘုရား 
သခင္၏ သိုးသငယ္ကို ၾကည့္ေလာ့ဟုဆို၏။

၃၇ တပည္ ့ႏ ွစ ္ေယာက္တိ ု ႔သည္ ထိ ုစကားကိ ု 
ၾကားလွ်င္၊ ေယ႐ႈ ေနာက္ေတာ္သို႔လိုက္ၾက၏။

၃၈ ေယ႐ႈသည္ လွည့္၍ ထိုသူတို႔လိုက္ၾကသည္ကို 
ျမင္ေတာ္ မူလွ်င္၊ အဘယ္အလိုရွိသနည္းဟု 
ေမးေတာ္မူ၏။ ထုိသူတုိ႔က၊ ရဗၺ၊ိ ကုိယ္ေတာ္သည္ 
အဘယ္မွာ ေနေတာ္မူ သနည္းဟု ေမးေလွ်ာက္ 
ၾက၏။ ရဗၺိ၊ အနက္ကား၊ အရွင္ဘုရားဟု ဆိုလို 
သတည္း။

၃၉ ေယ႐ႈကလည္း လာ၍ ၾကည့္ၾကေလာ့ ဟု 
မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ထိုသူတို႔သည္ သြား၍ ေနေတာ္ 
မူရာ အရပ္ကို ၾကည့္ၾက၏။ ထိုအခ်ိန္သည္ 
ဆယ္နာရီ အခ်ိန္ျဖစ္၍ မိုဃ္းခ်ဳပ္သည့္ တိုင္ 
ေအာင္ အထံေတာ္၌ေနၾက၏။

၄၀ ေယာဟန္၏ စကားကိုၾကား၍ ေနာက္ေတာ္သို႔ 
လုိက္ေသာသူ ႏွစ ္ေယာက္တုိ႔တြင္ တေယာက္ 
ကား ရွိမုန္ ေပတ႐ုညီ အေႃႏၵ ေပတည္း။

၄၁ ထိုသူသည္ မိမိအစ္ကိ ုရွ ိမ ုန္ကိ ု ေရွ႕ဦးစြာ 
ေတြ႕လွ်င္၊ ငါတို႔သည္ ေမရွိကိုေတြ႔ၾကၿပီ ဟု 
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၁ း ၄၂ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္
ေျပာဆိုလ်က္၊

၄၂ သူ ႔ကိ ု ေယ႐ႈထံသိ ု ႔ပ ိ ု ႔ေဆာင္ေလ၏။ ေမရွ ိ 
အနက္ကား ခရစ္ေတာ္ ဟုဆိုလိုသတည္း။ 
ေယ႐ႈသည္ ထိုသူကိုၾကည့္႐ႈ ႈ၍၊ သင္သည္ 
ေယာန၏သား ရိွမုန္ ျဖစ္၏။ ေကဖအမည္သစ္ကုိ 
ရလတံ့ဟုမိန္႔ေတာ္ မူ၏၊ ေကဖ အနက္ကား 
ေပတ႐ုဟု ဆိုလိုသတည္း။

၄၃ နက္ျဖန္ေန႔၌ ဂါလိလဲျပည္သိ ု ႔  ႂကြျခင္းင ွ ါ 
အလိုေတာ္ရွိလွ်င္ ဖိလိပၸဳကိုေတြ႕၍၊ ငါ့ ေနာက္ 
သို႔ လိုက္ေလာ့ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၄၄ ဖိလိပၸဳကား၊ အေႃႏၵႏွင္ ့ ေပတ႐ု ေမြးဖြားရာ 
ဗက္ဇဲဒၿမိဳ႕မွ လာေသာသူ ျဖစ္သတည္း။

၄၅ ဖိလိပၸဳသည္ နာသေနလကိုေတြ႕လွ်င္၊ ေမာေရွ 
သည္ ပညတၱိက်မ္း၌၎၊ ပေရာဖက္တို႔ သည္ 
သူတိ ု ႔က်မ္း၌၎ အေၾကာင္းျပဳ၍ေရးထား 
ေသာသူ နာဇရက္ၿမိဳ႕သား ျဖစ္ေသာ ေယာသပ္၏ 
သား ေယ႐ႈကို ငါတို႔သည္ ေတြ႔ၾကၿပီဟုဆို၏။

၄၆ နာသေနလကလည္း၊ နာဇရက္ၿမိဳ႕ထဲက ေကာင္း 
ေသာအရာ တစံုတခုမွ် ထြက္ႏိုင္ သေလာဟု 
ေမးလွ်င္၊ ဖိလိပၸဳက၊ လာ၍ ၾကည့္ပါဟုဆို၏။

၄၇ နာသေနလလာသည္ကုိ ေယ႐ႈသည္ ျမင္ေတာ္ 
မူလွ်င္၊ လွည့္စားျခင္းအျပစ္ႏွင့္ ကင္းလြတ္ေသာ 
ဣသေရလလူစစ္ကို ၾကည့္ေလာ့ဟု ထိုသူကို 
အမွတ္ျပဳ၍ မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၄၈ နာသေနလကလည္း၊ ကုိယ္ေတာ္သည္အဘယ္ 
သုိ႔ေသာအားျဖင့္ အကၽြႏု္ပ္ကုိ သိေတာ္မူသနည္း 
ဟု ေမးေလွ်ာက္ေသာ္၊ ေယ႐ႈက၊ ဖိလိပၸဳသည္ 
သင့္ကို မေခၚမီွ၊ သင္သည္ သေဘၤာ သဖန္းပင္ 
ေအာက္၌ ရွိသည္ကို ငါျမင္သည္ဟု ျပန္၍ 
မိန္႔ေတာ္ မူလွ်င္၊

၄၉ အရွင္ဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ဘုရား သခင္၏ 
သားေတာ္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏၊ ဣသေရလလူတို႔၏
ရွင္ဘုရင္လည္း ျဖစ္ေတာ္မူ၏ဟု နာသေနလ 
ေလွ်ာက္ေလ၏၊

၅၀ တဖန္ေယ႐ႈက၊ သေဘၤာသဖန္းပင္ေအာက္၌ 
သင့္ကိုငါျမင္သည္ဟု ဆိုေသာေၾကာင့္ ယံုသ 
ေလာ၊ ထိုမွ်မက သင္သည္ သာ၍ႀကီးစြာေသာ 
အေၾကာင္းအရာကို ျမင္လတံ့။

၅၁ သင္တို ႔အား ငါ အမွန္အကန္ဆိုသည္ကား၊ 

ေနာင္ကာလ၌ ေကာင္းကင္ဖြင့္လွစ္ သည္ကုိ၎၊ 
ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းကင္တမန္ တို ႔သည္ 
လူသား၏ အေပၚ၌ ဆင္းလ်က္တက္လ်က္ 
ရိွေနသည္ ကုိ၎၊ သင္တုိ႔သည္ ျမင္ရၾကလတ့ံဟု 
မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

၂

၁ သံုးရက္ေျမာက္ေသာေန႔၌ ဂါလိလဲျပည္ ကာန 
ၿမိဳ႕တြင္ မဂၤလာေဆာင္ပြဲကိုခံၾကစဥ္၊ ထိုပြဲ၌ 
ေယ႐ႈ၏ မယ္ေတာ္ ရွိ၏။

၂ ေယ႐ႈႏွင့္ တပည့္ေတာ္တို႔ကိုလည္း ထိုပြဲသို ႔ 
ေခၚပင့္ၾက၏။

၃ စပ်စ္ရည္ကုန္ေသာအခါ၊ ေယ႐ႈ၏ မယ္ေတာ္က၊ 
စပ်စ္ရည္ မရွိဟု ၾကားေျပာ၏။

၄ ေယ႐ႈကလည္း၊ အခ်င္းမိန္းမ၊ သင္သည္ငါႏွင့္ 
အဘယ္သုိ႔ ဆုိင္သနည္း။ ငါ့အခ်ိန္ မေရာက္ေသး 
ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၅ မယ္ေတာ္ကလည္း၊ သူေစခုိင္းသမွ်တုိ႔ကုိ ျပဳၾက 
ေလာ့ ဟု အေစခံတို႔အား ဆိုေလ၏။

၆ ယုဒဘာသာအေလ်ာက္ စင္ၾကယ္ျခင္းအဘို႔ 
အလိုငွာ၊ ထိုအရပ္၌ ႏွစ္တင္း သံုးတင္းခန္႔ 
၀င္ေသာ ေက်ာက္အိ ုးစရည္း ေျခာက္လံ ုး 
ထားလ်က္ ရွိ၏။

၇ ေယ႐ႈကလည္း၊ ဤေရအုိးတုိ႔ကုိ ေရ ျဖည့္ၾကဟု 
အေစခံတို႔အား မိန္႔ေတာ္မူလွ်င္၊ ထိုသူတို႔သည္ 
လွ်ံမတတ္ ျဖည့္ၾက၏။

၈ ယခုခပ္၍ ပြအုဲပ္ထံသုိ႔သြင္းၾကေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္ 
မူသည္အတိုင္း သြင္းၾက၏။

၉ ပြ ဲအုပ္သည္ စပ်စ္ရည္ျဖစ္ေစေသာေရကိ ု 
ျမည္းစမ္း၍၊ ထိ ုေရကိုခပ္ေသာအေစခံတိ ု ႔
သည္ စပ်စ္ရည္ကို အဘယ္မွာ ရသည္ကို 
သိေသာ္လည္း၊ ပြဲအုပ္သည္ မသိေသာေၾကာင့္၊ 
မဂၤလာေဆာင္ လုလင္အား အသံကိုလႊင့္၍၊

၁၀ အျခားေသာ သူမည္သည္ကား၊ ေရွ႕ဦးစြာ 
ေကာင္းေသာ စပ်စ ္ရည္ကိ ုထည္ ့၍ ၀စြာ 
ေသာက္ၾကၿပီးမွ ညံ့ေသာစပ်စ္ရည္ကုိ ထည့္ေလ့ 
ရွိ၏။ သင္မူကား၊ ေကာင္းေသာ စပ်စ္ရည္ကို 
ယခုတိုင္ေအာင္ သုိထားၿပီဟု ဆို၏။
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၂ း ၁၁ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္
၁၁ ထိုသို ႔ေယ႐ႈသည္ ေရွ႕ဦးစြာေသာ ဤနိမိတ္ 

လကၡဏာကို ဂါလိလဲျပည္၊ ကာနၿမိဳ႕၌ျပ၍ မိမိ 
ဘုန္းေတာ္ကို ထင္ရွားေစေတာ္မူ၏။ တပည့္ 
ေတာ္ တို႔သည္လည္း ယံုၾကည္ၾက၏။ 

၁၂ ထိုေနာက္ မယ္ေတာ္မွစ၍ ညီေတာ္၊ တပည့္ 
ေတာ္တို ႔ႏွင္ ့တကြ၊ ကေပရေနာင္ၿမိဳ႕သို ႔ ႂကြ 
ေတာ္မူ၏။ ထိုၿမိဳ႕မွာ ၾကာျမင့္စြာ မေနဘဲ၊

၁၃ ယုဒပသခါပြဲ ခံခ်ိန္နီးသည္ရိွေသာ္၊ ေယ႐ုရွလင္ 
ၿမိဳ႕သို႔ ႂကြေတာ္မူ၏။

၁၄ ဗိမာန္ေတာ္၌ သုိး၊ ႏြား၊ ခ်ိဳးငွက္ ေရာင္းေသာသူ 
တို႔ကို၎၊ ပြဲစားမ်ား ထိုင္လ်က္ရွိသည္ကို၎ 
ေတြ႔ေတာ္မူလွ်င္၊

၁၅ ႐ု ိက္စရာဘို ႔ ႀကိဳးေသးမ်ားကို ျပဳျပင္ၿပီးမွ၊ 
ထိုသူ အေပါင္းတို႔ကို၎၊ သိုး၊ ႏြားမ်ားကို၎၊ 
ဗိမာန္ေတာ္မွ  ႏွင္ထုတ္ေတာ္မူ၍၊ ပြဲစားတို႔၏ 
ေငြတင္ခံုမ်ားကို တြန္းပစ္ေမွာက္ထားေတာ္မူ
၏။

၁၆ ခ်ိဳးငွက္ေရာင္းေသာ သူတို႔အားလည္း၊ ဤဥစၥာ 
ကို ယူသြားၾက။ ငါ့အဘ၏ အိမ္ေတာ္ကို ပြဲတဲ 
မလုပ္ၾက ႏွင့္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၇ ကိုယ္ေတာ္၏ အိမ္ေတာ္၌ စြဲလန္းပူပန္ျခင္း 
စိတ္သည္ အကၽြႏ္ုပ္ကိုစားပါ၏ဟူ၍ က်မ္းစာ 
လာသည္ကို၊ ထိုအခါ တပည့္ေတာ္တို႔သည္ 
မွတ္မိၾက၏။ 

၁၈ ယုဒလူတို႔ကလည္း၊ သင္သည္ ဤသို႔ျပဳလွ်င္ 
အဘယ္ နိမိတ္လကၡဏာကို ငါတို႔အား ျပမည္ 
နည္းဟု ဆိုၾက၏။

၁၉ ေယ႐ႈကလည္း၊ ဤဗိမာန္ေတာ္ကို ၿဖိဳဖ်က္ 
ၾကေလာ့။ သုံးရက္အတြင္းတြင္ ငါ တည္ေဆာက္ 
မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၀ ယုဒလူတုိ႔က၊ အႏွစ္ေလးဆယ္ေျခာက္ ႏွစ္ပတ္ 
လံုး ဤဗိမာန္ေတာ္ကို  တည္ေဆာက္ရ ၾက၏။ 
သင္မူကား၊ သံုးရက္ တည္းႏွင့္ တည္ေဆာက္ 
မည္ေလာဟု ဆိုၾက၏။

၂၁ ထိုသို႔မိန္႔ေတာ္မူရာ၌ မိမိကိုယ္တည္း ဟူေသာ 
ဗိမာန္ကိုအမွတ္ျပဳ၍ မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၂ ထိုေၾကာင့္ ေသျခင္းမွထေျမာက္ ေတာ္မူသည္ 
ေနာက္၊ ထိုစကားေတာ္ကို တပည့္ေတာ္တို ႔ 
သည္ မွတ္မိၾကသျဖင့္ က်မ္းစာကုိ၎၊ ေယ႐ႈ၏ 

ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို၎ ယံုၾက၏။ 
၂၃ ပသခါပြဲအတြင္းတြင္ ေယ႐ႈသည္ ေယ႐ုရွလင္ 

ၿမိဳ႕၌ရိွ၍၊ ျပေတာ္မူေသာနိမိတ္ လကၡဏာတုိ႔ကုိ 
မ်ားစြာေသာ သူတုိ႔သည္ ျမင္ရသျဖင့္ ကုိယ္ေတာ္ 
ကို ယံုၾကည္ျခင္းသို႔ ေရာက္ၾက၏။

၂၄ သုိ႔ေသာ္လည္း ေယ႐ႈသည္ ထုိသူတုိ႔၌ကုိယ္ကုိ 
အပ္ေတာ္မမူ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ခပ္သိမ္းေသာ 
သူတို႔ကို သိေတာ္မူ၏။

၂၅ လူ၏အထဲ၌ ရိွသမွ်ကုိ သိေတာ္မူေသာေၾကာင့္၊ 
လူ၏ အေၾကာင္းကို သက္ေသခံ ေစျခင္းငွါ 
အဘယ္သူကိုမွ် အလိုေတာ္မရွိ။

၃

၁ ယုဒလူတို ႔တြင္ အရာရွိ ျဖစ္ေသာနိေကာဒင္ 
အမည္ ရွိေသာ ဖာရိရွဲ တေယာက္သည္၊

၂ ညဥ့္အခါ ေယ႐ႈ ထံေတာ္သို ႔ လာ၍၊ အရွင္ 
ဘုရား၊ ကိ ုယ္ေတာ္သည္ ျပေတာ္မူေသာ 
ဤနိမိတ္လကၡဏာတိ ု ႔ကိ ု  ဘုရားသခင္၏ 
အခြင့္ မရွိလွ်င္ အဘယ္သူမွ် မျပႏိုင္သည္ကို 
အကၽြႏု္ပ္ တုိ႔သည္ ေထာက္၍၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ 
ဘုရားသခင့္အထံေတာ္မွ ႂကြလာ ေတာ္မူေသာ 
ဆရာျဖစ္ေၾကာင္းကို သိၾကပါ၏ဟု ေလွ်ာက္ 
ေသာ္၊

၃ ေယ႐ႈက၊ ဒုတိယေမြးျခင္းကိ ု မခံေသာသူ 
မည္သည္ကား၊ ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္ကို 
မျမင္ရဟု ငါ အမွန္အကန္ ဆိုသည္ဟု ျပန္၍ 
မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၄ နိေကာဒင္ကလည္း၊ အသက္ႀကီးေသာ သူသည္ 
ေမြးျခင္းကို အဘယ္သို႔ခံႏိုင္ပါ မည္နည္း။ အမိ 
၀မ္းထဲသို႔ တဖန္၀င္၍ ေမြးျခင္းကို ခံႏိုင္ပါမည္ 
ေလာဟု ေလွ်ာက္၏။

၅ ေယ႐ႈကလည္း၊ ေရႏွင့္၀ိညာဥ္ေတာ္ မေမြး ေသာ 
သူမည္သည္ကား၊ ဘုရားသခင္၏ ႏုိင္ငံေတာ္သုိ႔ 
မ၀င္ရဟု  ငါ အမွန္အကန္ ဆို၏။

၆ ဇာတိပကတိေမြးေသာအရာသည္ ဇာတိ ပကတိ 
ျဖစ္၏။ ၀ိညာဥ္ေတာ္ေမြးေသာ အရာသည္ 
၀ိညာဥ္ ျဖစ္၏။

၇ ဒုတိယေမြးျခင္းကုိ ခံရမည္ဟု ငါေဟာေျပာသည္ 
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၃ း ၈ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္
ကို အံ့ၾသျခင္း မရွိႏွင့္။

၈ ေလသည္ အလိုရွိတိုင္း သြားလာ၏။ ေလ၏ 
အသံကိ ုသင ္သည္ ၾကားရေသာ ္လည္း ၊ 
အဘယ္အရပ္က ျဖစ္သည္၊ အဘယ္အရပ္သို႔ 
သြားသည္ကုိ မသိႏုိင္။ ထုိနည္းတူ ၀ိညာဥ္ေတာ္ 
ေမြးေသာသူျဖစ္သည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

၉ နိေကာဒင္ကလည္း၊ ဤအမႈအရာသည္ အဘယ္ 
သို႔ ျဖစ္ႏိုင္ပါ မည္နည္း ဟု ေလွ်ာက္ျပန္လွ်င္၊

၁၀ တဖန္ ေယ႐ႈက၊ သင္သည္ ဣသေရလ လူတို႔ 
တြင္ ဓမၼဆရာျဖစ္လ်က္ပင္ ဤအမႈအရာကို 
မသိသေလာ။

၁၁ ငါ အမွန္အကန္ဆိ ုသည္ကား၊ ငါတိ ု ႔သည္ 
ကုိယ္သိေသာ အရာကုိ ေျပာ၏၊ ကုိယ္ျမင္ေသာ 
အရာကုိ သက္ေသခံ၏။  သုိ႔ေသာ္လည္း ငါတုိ႔၏ 
သက္ေသခံခ်က္ကို သင္တို႔သည္ မခံမယူၾက။

၁၂ ေျမႀကီးအရာကို ငါေျပာ၍ သင္တို႔သည္ မယံု 
လွ်င္၊ ေကာင္းကင္အရာကို ငါေျပာေသာအခါ 
အဘယ္သို႔ယံုၾကလိမ့္မည္နည္း။

၁၃ ေကာင္းကင္ဘုံ ကဆင္းသက္၍ ေကာင္းကင္ဘုံ၌ 
ရွ ိေနေသာ လူသား မွတပါး အဘယ္သူမွ် 
ေကာင္းကင္ဘံု သို႔မတက္ၿပီ။

၁၄ ေမာေရွသည္ ေတာ၌ ေႃမြကုိ ေျမႇာက္ထားသက့ဲ 
သို႔လူသားသည္ ေျမႇာက္ထားျခင္းကို ခံရမည္။

၁၅  အေၾကာင္းမူကား၊   ထိုသားေတာ္ကို ယံုၾကည္ 
ေသာ သူအေပါင္းတို ႔သည္ ပ်က္ဆီးျခင္းသို ႔ 
မေရာက္၊ ထာ၀ရအသက္ကုိ ရမည္ အေၾကာင္း 
တည္း။

၁၆ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာ 
သူအေပါင္းတို႔သည္ ပ်က္ဆီးျခင္းသို႔မေရာက္၊ 
ထာ၀ရအသက္ကို ရေစျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္ 
သည္ မိမိ၌တပါးတည္းေသာ သားေတာ္ကို 
စြန္႔ေတာ္ မူသည္တုိင္ေအာင္ ေလာကီသားတုိ႔ကုိ 
ခ်စ္ေတာ္ မူ၏။

၁၇ ေလာကီသားတို႔အား အျပစ္စီရင္ျခင္းငွါ၊ ဘုရား 
သခင္သည္ သားေတာ္ကိ ု ဤေလာကသို ႔  
ေစလႊတ္ေတာ္မူသည္မဟုတ္။ ေလာကီ သားတုိ႔ 
သည္ ကိုယ္ေတာ္အားျဖင့္ကယ္တင္ျခင္းသို ႔ 
ေရာက္မည္ အေၾကာင္း ေစလႊတ္ေတာ္မူ၏။

၁၈ သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူသည္အျပစ္ 

စီရင္ျခင္းကို မခံရ။ မယံုၾကည္ေသာ သူမူကား၊ 
ဘုရားသခင္၌ တပါးတည္းေသာ သားေတာ္ 
ကို မယံုၾကည္ေသာေၾကာင့္ ယခုပင္ အျပစ္ 
စီရင္ျခင္းကို ခံရ၏။

၁၉ အျပစ္စီရင္ျခင္းကို ခံရေၾကာင္းကား၊ အလင္း 
သည္ ဤေလာကသုိ႔၀င္၍၊ လူတုိ႔သည္ မေကာင္း 
ေသာ အက်င့္ကို က်င့္ေသာေၾကာင့္၊အလင္း 
ထက္ ေမွာင္မိုက္ကို သာ၍ ႏွစ္သက္ၾက၏။

၂၀ ဆိ ုးယုတ္ေသာ အက်င္ ့ကိ ုက်င္ ့ေသာ သူ 
အေပါင္း တုိ႔သည္ အလင္းကို ျမင္ပ်င္း၍ မိမိတို႔ 
အက်င့္၌ အျပစ္ပါသည္ကုိ မထင္ရွား ေစျခင္းငွါ 
အလင္းသို႔ မခ်ဥ္းကပ္ၾက။

၂၁ သမၼာတရားကုိ က်င့္ေသာသူမူကား၊ မိမိအက်င့္ 
တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္ႏွင့္ ညီသည္ 
ကုိ ထင္ရွားေစျခင္းငွါ အလင္းသုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္သည္ 
ဟု ေဟာေတာ္မူ၏။

၂၂ ထုိေနာက္မွ ေယ႐ႈသည္ တပည့္ေတာ္ တုိ႔ႏွင့္အတူ 
ယုဒျပည္၏ ေက်းလက္သို႔ ႂကြေတာ္မူလွ်င္၊ 
ထုိအရပ္၌ တပည့္ေတာ္တုိ႔ႏွင့္တကြ ေနေတာ္မူ၍ 
ဗတၱိဇံကိုေပး ေလ၏။

၂၃ ေယာဟန္သည္လည္း၊ ရွာလိမ္ၿမိဳ႕ႏွင္ ့အနီး 
အဲႏုန္ အရပ္၌ ေရမ်ားေသာေၾကာင့္၊ ဗတၱိဇံ 
ကိုေပး၍ ေနသျဖင့္၊ လူမ်ားတို ႔သည္ လာ၍ 
ဗတၱိဇံကို ခံၾက၏။

၂၄ ေယာဟန္သည္ ေထာင္ထဲသို႔မေရာက္ေသး။
၂၅ ထုိအခါ ေယာဟန္၏တပည့္တို႔သည္ စင္ၾကယ္ 

ျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ယုဒလူႏွင့္ ေဆြးေႏြး 
ျငင္းခုံုျခင္း ရွိၾကသျဖင့္၊

၂၆ ေယာဟန္ထံသို႔ လာ၍အရွင္ဘုရား၊ ေယာ္ဒန္ 
ျမစ္ တဘက္၌ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္တကြရိွ၍ ကိုယ္ 
ေတာ္ သက္ေသေပးေသာ သူသည္ ဗတၱိဇံကို 
ေပးလ်က္ေန၏။ ထိ ုသူထံသိ ု ႔ လူအေပါင္း 
တို႔သည္ ေရာက္ၾကပါ၏ဟု ေလွ်ာက္လွ်င္၊

၂၇ ေယာဟန္က၊ ေကာင္းကင္ဘံုမွ ေပးေတာ္ မမူ 
လွ်င္ လူသည္ အဘယ္အရာကိုမွ် မခံႏိုင္ရာ။ 
ငါသည္ ခရစ္ေတာ္မဟုတ္။

၂၈ ခရစ္ေတာ္ေရွ႕၌ ေစလႊတ္ေသာသူျဖစ္သည္ဟု 
ငါဆိုသည္ကို သင္တုိ ႔သည္ ငါ၏သက္ေသ 
ျဖစ္ၾက၏။

John - to print-ver001.indd   7 8/28/2008   6:39:30 PM



�

၃ း ၂၉ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္
၂၉ မဂၤလာေဆာင္ သတို႔သမီးကိုရေသာသူသည္ 

မဂၤလာေဆာင္လုလင္ျဖစ္၏။ မဂၤလာေဆာင္ 
လုလင္၏ အနားမွာေန၍ သူ၏စကားကို ၾကား 
ရေသာ အေဆြခင္ပြန္းသည္ ထိုစကားသံကို 
ၾကားေသာ အားျဖင္ ့ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းရွ ိ၏။ 
ထိုနည္းတူ ငါ့၏၀မ္းေျမာက္ျခင္းျပည့္စံု၏။

၃၀ ထိုသခင္သည္ တိုးပြားျခင္းရွိရမည္။ ငါမူကား 
ဆုတ္ယုတ္ျခင္း ရွိရမည္။

၃၁ အထက္မွလာေသာသူသည္ အလံုးစံ ုတိ ု ႔၏ 
အထြဋ္ ျဖစ္၏။ ေျမႀကီးမွျဖစ္ေသာသူသည္ 
ေျမႀကီးႏ ွင ္ ့  စပ ္ဆိ ုင ္၍ ေျမႀကီးအရာကိ ု 
ေျပာတတ္၏။ ေကာင္းကင္ဘံုမွ ႂကြလာေသာ 
သူသည္  အလံုးစံုတို႔၏ အထြဋ္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။

၃၂ ျမင္သမွ်ၾကားသမွ်တုိ႔ကုိလည္း သက္ေသခံေတာ္ 
မူ၏။ ထိုသက္ေသခံခ်က္ကို အဘယ္သူမွ် 
မခံမယူ။

၃၃ သက္ေသ ခံေတာ္မူခ်က္ကုိ ခံယူေသာ သူသည္ 
ကား၊ ဘုရားသခင္သည္ သစၥာေစာင့္ေတာ္ 
မူသည္ဟု တံဆိပ္ခတ္၏။

၃၄ ဘုရားသခင္ ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ သူသည္ 
ဘုရား သခင္၏ စကားေတာ္ကုိ  ေျပာဆုိတတ္၏။ 
ထိုသူအား ဘုရားသခင္သည္ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို 
အတိုင္းအရွည္ မရွိဘဲ ေပးေတာ္မူ၏။

၃၅ ခမည္းေတာ္သည္ သားေတာ္ကိုခ်စ္ေတာ္မူ၍၊ 
ခပ္သိမ္းေသာ အရာတို႔ကို သားေတာ္လက္သို႔ 
အပ္ေပးေတာ္မူၿပီ။

၃၆ သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူသည္ ထာ၀ရ 
အသက္ကိုရ၏။ သားေတာ္ကို ပယ္ေသာ သူမူ 
ကား အသက္ကို မေတြ႔ရ။ ထိုသူ၏အေပၚ၌  
ဘုရားသခင္၏ အမ်က္ေတာ္တည္ေနသည္ဟု 
ေယာဟန္ေဟာ ေလ၏။

၄

၁ ေယ႐ႈသည္ ကိုယ္တိုင္ ဗတၱိဇံကို ေပးေတာ္ 
မမူ။ 

၂ တပည့္ေတာ္တို႔သာလွ်င္  ေပးၾကေသာ္လည္း၊ 
ေယ႐ႈသည္ ေယာဟန္ထက္ သာ၍မ်ားေသာ 
သူတို ႔ကိ ု တပည့္ေတာ္ျဖစ္ေစ၍ ဗတၱိဇံကိ ု 

ေပးေၾကာင္းကို ဖာရိရွ ဲတို ႔သည္ ၾကားၿပီဟု 
သခင္ဘုရား သိေတာ္မူေသာအခါ၊ 

၃ ယုဒျပည္မွထြက္သြား၍ ဂါလိလဲျပည္သို႔ တဖန္ 
ႂကြေတာ္မူစဥ္တြင္၊

၄ ရွမာရိျပည္အလယ္၌ ေရွာက္သြားရ၏။
၅ ယာကုပ္သည္ မိမိသား ေယာသပ္အားေပးေသာ 

ေျမအကြက္ႏွင့္ အနီး၊ ရွမာရိနယ္၊ ႐ုႈခါ အမည္ 
ရွိေသာ ၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ေတာ္မူ၏။

၆ ထုိအရပ္၌ ယာကုပ္၏ ေရတြင္းရိွ၏။ ေယ႐ႈသည္ 
ခရီးသြား၍ ပင္ပန္းေသာေၾကာင့္ေရတြင္း နားမွာ 
ထိုင္ေတာ္မူ၏။ ထိုအခ်ိန္သည္ ေျခာက္နာရီ 
အခ်ိန္ ျဖစ္၏။ 

၇ ရွမာရိမိန္းမတေယာက္သည္ ေရခပ္ျခင္းငွါ 
လာ၍၊ ေယ႐ႈက၊ ငါေသာက္ဘို ႔ေရေပးပါဟု 
ထိုမိန္းမအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

၈ အေၾကာင္းမ ူကား၊ တပည္ ့ေတာ္တိ ု ႔သည္ 
စားစရာကို ၀ယ္ျခင္းငွါ ၿမိဳ႕ထဲသို႔သြားၾကသည္
အခိုက္ ျဖစ္သတည္း။ 

၉ ထုိမိန္းမကလည္း၊ သင္သည္ ယုဒလူ ျဖစ္လ်က္ 
ပင္၊ ရွမာရိမိန္းမ ျဖစ္ေသာ အကၽြႏု္ပ္ကုိ အဘယ္ 
ေၾကာင့္ ေသာက္ဘို႔ ေတာင္းသနည္းဟုဆို၏။ 
ဆိုသည္ အေၾကာင္းကား၊ ယုဒလူတို ႔သည္  
ရွမာရိ လူတို႔ႏွင့္ေပါင္းေဘာ္ျခင္းမရွိ။ 

၁၀ ေယ႐ႈကလည္း၊  ဘုရားသခင့္ ေက်းဇူးေတာ္ 
ကို၎၊ ငါေသာက္ဘို႔ ေရေပးပါဟု ဆိုေသာ 
သူကား အဘယ္သူ ျဖစ္သည္ကုိ၎ သင္သည္ 
သိလွ်င္ ထိုသူကိုေတာင္းလိမ္ ့မည္။ ထိုသူ 
သည္လည္း အသက္ေရကို ေပးလိမ့္မည္ဟု 
ျပန္၍ မိန္႔ေတာ္ မူေသာ္၊ 

၁၁ မိန္းမက၊ သခင္၌ ေရခပ္စရာမရိွ ေရတြင္း လည္း 
နက္သည္ျဖစ္၍  အသက္ေရကုိ အဘယ္သုိ႔ ရပါ 
မည္နည္း။ 

၁၂ ဤေရတြင္းကို ငါတို႔အဘယာကုပ္သည္ ငါတို႔ 
အားေပး၏။ သူ႔ကိုယ္တိုင္မွစ၍ သားသမီး၊ 
တိရစၧာန္မ်ားတို႔သည္  ဤတြင္းေရကို ေသာက္ 
ၾကၿပီ။ သခင္သည္ ထိ ုသူထက္ ႀကီးျမတ္ 
သေလာ ဟုဆို၏။ 

၁၃ ေယ႐ႈကလည္း၊ ဤေရကုိေသာက္ေသာသူသည္ 
ေနာက္တဖန္ေရငတ္ဦးမည္။ 
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၄ း ၁၄ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္
၁၄ ငါေပးေသာေရကို ေသာက္ေသာသူမူကား၊ 

ေရငတ္ျခင္းႏ ွင ္ ့  အစဥ္မျပတ္ ကင္းလြတ္ 
လိမ့္မည္။ ငါေပးေသာေရသည္ ထုိသူ၌ ထာ၀ရ 
အသက္ရွင္ျခင္း အလိုငွါ ထြက္ေသာ စမ္းေရ 
ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္ မူ၏။ 

၁၅ မိန္းမကလည္း၊ သခင္၊ အကၽြႏ္ုပ္သည္ ေရငတ္ 
ျခင္းႏွင့္၎၊ သည္ကိုလာ၍ ေရခပ္ျခင္း ႏွင့္၎ 
ကင္းလြတ္မည္ အေၾကာင္း ထိုေရ ကို ေပးပါဟု 
ေတာင္းလွ်င္၊ 

၁၆ ေယ႐ႈက၊ သြားေလာ့။ သင္၏ လင္ကိုေခၚ၍ 
သည္ကို လာဦးေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

၁၇ မိန္းမကလည္း၊ အကၽြႏ္ုပ္၌ လင္မရွိဟုဆိုလွ်င္၊ 
ေယ႐ႈက၊ လင္မရွိဟူေသာ စကားသည္ မွန္၏။ 

၁၈ အေၾကာင္းမူကား၊ သင္၌ လင္ငါးေယာက္ရွိ 
ဘူးၿပီ။ ယခုသင္ႏွင့္ ေနေသာသူသည္ သင္၏ 
လင္မဟုတ္။ ဤအရာ၌ သင္သည္ မွန္ေသာ 
စကားကို ေျပာၿပီဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

၁၉ ထိုမိန္းမကလည္း၊ သခင္ကိုယ္ေတာ္သည္ 
ပေရာဖက္ ျဖစ္သည္ကို အကၽြႏ္ုပ္ရိပ္မိပါ၏။ 

၂၀ အကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ဘုိးေဘးမ်ားသည္ ဤေတာင္ေပၚ၌ 
ကိုးကြယ္ေလ့ ရွိၾက၏။ ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕၌သာ 
ကုိးကြယ္ ရမည္ဟု သင္တုိ႔သည္ ဆုိတတ္ၾက၏ 
ဟု ေလွ်ာက္လွ်င္၊ 

၂၁ ေယ႐ႈက၊ အခ်င္းမိန္းမ၊ ငါ့စကားကိုယံုေလာ့။ 
ဤေတာင္သုိ႔မလာ၊ ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕သုိ႔ မသြားဘဲ 
ခမည္းေတာ္ကို ကိုးကြယ္ရမည္ အခ်ိန္ကာလ 
ေရာက္ဆဲ ရွိ၏။ 

၂၂ သင္တုိ႔သည္ ကုိယ္မသိေသာအရာကုိ ကုိးကြယ္ 
ၾက၏။ ငါတို ႔သည္ ကိုယ္သိေသာ အရာကို 
ကုိးကြယ္ ၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ယုဒ လူတုိ႔၌ 
ကယ္တင္ျခင္း အေၾကာင္းရွိ၏။ 

၂၃ ကိုးကြယ္ေသာသူ မွန္သမွ်တို ႔သည္ ခမည္း 
ေတာ္ကို နံ၀ိညာဥ္ႏွင့္၎၊ သစၥာတရားႏွင့္၎၊ 
ကုိးကြယ္ ရမည့္အခ်ိန္ကာလသည္ လာ၍ယခုပင္ 
ေရာက္လ်က္ရွိ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုသို႔ 
ကိုးကြယ္ေသာ သူတို ႔ကို ခမည္းေတာ္သည္ 
အလိုရွိေတာ္မူ၏။ 

၂၄ ဘုရားသခင္သည္ နံ၀ိညာဥ္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ 
ဘုရားသခင္ကို ကိုးကြယ္ေသာသူတုိ ႔သည္၊ 

နံ၀ိညာဥ္ ႏွင့္၎၊ သစၥာႏွင့္၎၊ ကုိးကြယ္ရမည္ဟု 
မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

၂၅ မိန္းမကလည္း၊ ေမရွိႂကြလာေတာ္မူသည္ဟု 
အကၽြႏ္ုပ္ သိပါ၏။ ေရာက္ေတာ္မူေသာအခါ 
အကၽြႏ္ုပ္တို႔အား အလံုးစံုတို႔ကို ေဘာ္ျပေတာ္မူ 
မည္ဟု ေလွ်ာက္ျပန္၏။ ေမရွ ိအနက္ကား၊ 
ခရစ္ေတာ္ဟု ဆိုလိုသတည္း။ 

၂၆ ေယ႐ႈကလည္း၊ သင္ႏွင ္ ့စကားေျပာေသာ 
ငါသည္ ေမရွိပင္ျဖစ္သည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

၂၇ ထိုအခါ တပည့္ေတာ္တို႔သည္ ေရာက္လာ၍၊ 
ထိ ုမ ိန ္ းမႏွင ္ ့  စကားေျပာေတာ္မ ူသည္ကိ ု 
အံ့ၾသျခင္း ရွိၾက၏။ သို႔ေသာ္လည္း၊ အဘယ္ 
အလိုေတာ္ရွိသနည္း၊ ထိုမိန္းမႏွင့္ အဘယ္ 
ေၾကာင့္ စကားေျပာေတာ္မူ သနည္းဟု အဘယ္ 
သူမွ် မေလွ်ာက္ၾက။ 

၂၈ ထုိမိန္းမသည္လည္း ေရအုိးကုိထားခ့ဲ၍ ၿမိဳ႕ထဲသုိ႔ 
သြား ၿပီးလွ်င္၊ 

၂၉ အကၽြႏ္ုပ္ျပဳဘူး သမွ်ေသာ အမႈအရာတို ႔ကို 
ထုတ္ေဘာ္ေသာသူကိ ုလာ၍ ၾကည့္ ၾကပါ။ 
ထိုသူသည္ ခရစ္ေတာ္မွန္လိမ့္မည္ေလာဟု 
လူမ်ားတို႔ အား ေျပာဆိုေသာ္၊ 

၃၀ သူတို ႔သည္ ၿမိဳ႕ထဲမွထြက္၍ အထံေတာ္သို ႔ 
သြားၾက၏။ 

၃၁ မေရာက္မီွတြင္ တပည့္ေတာ္တုိ႔က၊ အရွင္ဘုရား၊ 
အစာကို သံုးေဆာင္ေတာ္မူပါဟု ေတာင္းပန္ 
ၾကလွ်င္၊ 

၃၂ သင္တို႔မသိေသာ စားစရာသည္ ငါ၌ရိွ သည္ဟု 
မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

၃၃ ထုိေၾကာင့္ တပည့္ေတာ္တုိ႔က၊  တစုံ တေယာက္ 
ေသာ သူသည္ စားစရာကုိ ပုိ႔ၿပီေလာဟု အခ်င္း 
ခ်င္း ေမးျမန္းၾကလွ်င္၊ 

၃၄ ေယ႐ႈက၊ ငါ ့ကိ ုေစလႊတ္ေတာ္မူေသာသူ၏ 
အလုိေတာ္ကို ေဆာင္ျခင္း၊ သူ၏ အမႈေတာ္ကို 
ၿပီးစီးျခင္းအမႈသည္ ငါ့စား စရာျဖစ္၏။ 

၃၅ ယခုမွစ၍ ေလးလ လြန္လွ်င္၊ စပါးရိတ္ရာ 
ကာလ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု သင္တို႔ ဆိုတတ္သည္ 
မဟုတ္ေလာ။  ငါဆိုသည္ကား၊ စပါးရိတ္ျခင္း 
အလိုငွါ လယ္ျပင္ တို႔သည္ ယခုပင္၀င္း၀င္း 
ရွိသည္ကို ေမွ်ာ္၍ ၾကည့္ၾကေလာ့။ 
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၄ း ၃၆ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္
၃၆ စပါးရိတ္ေသာသူသည္ အခကိုခံရ၍ထာ၀ရ 

အသက္ရ ွင ္ ျခင ္ းအလိ ုင ွ ါ  အသီးအႏ ွ ံက ိ ု 
စုသိမ္း၏။ သို ႔ ျဖစ္လွ်င္ ပ် ိ ဳးႀကဲေသာသူႏွင္ ့ 
စပါးရိတ္ ေသာသူတို႔သည္ အတူ ၀မ္းေျမာက္ 
ၾကလိမ့္မည္။ 

၃၇ တဦးကား ပ်ိဳးႀကဲ၏။ တဦးကား စပါးရိတ္၏ 
ဟူေသာ စကားသည္ ဤအရာ၌ အမွန္က် 
သတည္း။ 

၃၈ သင္တုိ႔သည္ လယ္မလုပ္ေသာအရပ္၌ စပါးရိတ္ 
ေစျခင္းငွါ သင္တုိ႔ကုိ ငါေစလႊတ္၏။ အျခားေသာ 
သူတုိ႔သည္ လယ္လုပ္ၾက၍၊ သင္တုိ႔သည္ ထုိသူ 
တို ႔၏ အလုပ္ထဲသို ႔ ၀င္ရၾက၏ဟု မိန္႔ေတာ္ 
မူ၏။

၃၉ ရွမာရိမိန္းမက၊ အကၽြႏ္ ုပ္ျပဳဘူး သမွ်ေသာ 
အမႈအရာတို ႔ကိ ု သူသည္ ထုတ္ေဘာ္ၿပီဟု 
သက္ေသခံေသာ စကားေၾကာင္ ့၊ ထိ ု ၿမိ ဳ႕၌ 
ေနေသာ ရွမာရိလူအမ်ားတို႔သည္ ေယ႐ႈကို 
ယံုၾကည္ၾက၏။ 

၄၀ ထိုေၾကာင့္၊ ရွမာရိလူတို႔သည္ အထံေတာ္သို႔ 
ေရာက္လွ်င္၊ မိမိတို ႔အရပ္၌ ေနေတာ္မူမည္ 
အေၾကာင္း ေတာင္းပန္ ၾက၏။ ထိ ုအရပ္၌ 
ႏွစ္ရက္ ေနေတာ္မူ၏။ 

၄၁ အျခားေသာ သူအမ်ားတို႔သည္ ႏႈတ္ကပတ္ 
စကား ေတာ္ေၾကာင့္ ယံုၾကည္၍၊ 

၄၂ ထိုမိန္းမအား၊ ယခုျဖစ္လွ်င္ ငါတို႔သည္သင္၏ 
စကားေၾကာင့ ္သာ ယံ ု ၾကည္သည္မဟုတ္။ 
စကားေတာ္ကို ကိုယ္တိုင္ၾကားနာရ၍၊ ဤသူ 
သည္ ေလာကီသားတို ႔ကိ ု ကယ္တင္ေတာ္ 
မူေသာ သခင္တည္း ဟူေသာ ခရစ္ေတာ္ အမွန္ 
စင္စစ္ျဖစ္ေတာ္မူေၾကာင္းကို သိသည္ ဟုဆို 
ၾက၏။ 

၄၃ ႏွစ ္ရက္လြန ္ ၿပ ီ းလွ ်င ္ ၊ ထိ ုအရပ္မ ွထြက္၍ 
နာဇရက္ၿမိဳ႕ကို ေရွာင္လ်က္ ဂါလိလဲျပည္သို႔ 
ႂကြေတာ္မူ၏။ 

၄၄ အေၾကာင္းမူကား၊ ပေရာဖက္သည္ မိမိ ေနရင္း 
ျပည္၌ အသေရမရွိဟု ေယ႐ႈသည္ ကိုယ္တုိင္ 
သက္ေသ ခံေတာ္မူ၏။ 

၄၅ ဂါလိလဲျပည္သု ိ ႔ ေရာက္ေတာ္မူေသာအခါ၊ 
ဂါလိလဲ လူတို႔သည္ ကုိယ္ေတာ္ကို လက္ခံ 

ၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုသူတုိ႔သည္ ေယ႐ု 
ရွလင္ၿမိဳ႕၌ ခံေသာပဲ ြသိ ု ႔ သြားတတ္သျဖင့ ္ 
ထုိပြဲအတြင္းတြင္ ျပဳေတာ္မူ သမွ်တုိ႔ကို ျမင္ခဲ့ 
ၾက၏။ 

၄၆ ေရကိုစပ်စ္ရည္ ျဖစ္ေစေသာအရပ္၊ ဂါလိလဲ 
ျပည္ ကာနၿမိဳ႕သို႔ တဖန္ႂကြေတာ္မူ၏။ ကေပ 
ရေနာင္ၿမိဳ႕၌ အမတ္တေယာက္၏ သားသည္ 
အနာေရာဂါ စဲြလ်က္ရွိ၏။ 

၄၇ ေယ႐ႈသည္ ယုဒျပည္မွ ဂါလိလဲျပည္သုိ႔ ေရာက္ 
ေတာ္ မူသည္ကို ထုိအမတ္သည္ၾကားလွ်င္၊ 
အထံေတာ္သို႔ သြား၍ ေသခါနီးျဖစ္ေသာ မိမိ 
သားဆီသို႔ ႂကြ၍ အနာေရာဂါကုိ ၿငိမ္းေစေတာ္ 
မူမည္ အေၾကာင္း ေတာင္းပန္ေလ၏။ 

၄၈ ေယ႐ႈကလည္း၊ သင္တို႔သည္နိမိတ္လကၡဏာ 
ႏွင့္အ့ံဘြယ္ေသာ အမႈတုိ႔ကုိ မျမင္ရလွ်င္ ယုံျခင္း 
မရိွ ၾကဟု မိန္႔ေတာ္မူေသာ္၊

၄၉ သခင္၊ အကၽြႏ္ုပ္သား မေသမွီႂကြေတာ္မူပါဟု 
အမတ္ ေလွ်ာက္ျပန္၏။ 

၅၀ ေယ႐ႈကလည္း၊ သြားေလာ့။ သင္၏သားသည္ 
အသက္ခ်မ္းသာရၿပီဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ထိုအမတ္ 
သည္ ေယ႐ႈမိန္ ႔ေတာ္မူေသာစကားကိုယံု၍ 
သြားေလ၏။ 

၅၁ လမ္း၌သြားစဥ္တြင္ မိမိငယ္သားတို႔သည္  ခရီး 
ဦးႀကိဳ လာ၍၊ ကိုယ္ေတာ္၏ သားသည္ အသက္ 
ခ်မ္းသာရပါၿပီဟု ၾကားေလွ်ာက္ၾက၏။ 

၅၂ အဘယ္အခ်ိန္၌ သက္သာျခင္းသိ ု ႔ေရာက္ 
သနည္း ဟု ေမးလွ်င္၊ မေန႔ ခုနစ္နာရီ အခ်ိန္၌ 
ဖ်ားနာ ေပ်ာက္ပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ၾက၏။ 

၅၃ ထုိအခ်ိန္ကား၊ သင္၏သားသည္ အသက္ 
ခ်မ္းသာ ရၿပီဟု  ေယ႐ႈမိန္႔ေတာ္မူေသာ အခ်ိန္ 
ျဖစ္သည္ကို အဘသိ၍၊ ကိုယ္တိုင္မွစေသာ 
မိမိအိမ္သူ အိမ္သား အေပါင္းတုိ႔သည္ ယုံၾကည္ 
ျခင္း သို႔ေရာက္ၾက၏။

၅၄ ဤနိမိတ္ လကၡဏာေတာ္ကား၊ ေယ႐ႈသည္ 
ယုဒျပည္မွ ဂါလိလဲျပည္သုိ႔ ႂကြသည္ေနာက္၊ 
ျပေတာ္မ ူေသာ ဒ ုတိယနိမ ိတ္လကၡဏာ 
ျဖစ္သတည္း။
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၅ း ၁ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္

၅

၁ ထိုေနာက္မွ ယုဒပဲြခံစဥ္တြင္၊ ေယ႐ႈသည္ ေယ႐ု 
ရွလင္ၿမိဳ႕သို႔ ႂကြေတာ္မူ၏။ 

၂ ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕၌ သုိးတံခါးနားမွာ ေဟၿဗဲ ဘာသာ 
စကားအားျဖင့္ ေဗေသသဒ အမည္ရွိေသာ 
ေရကန္ ရွ ိ၏။ ထုိေရကန္သည္ ကနားျပင္ 
ငါးေဆာင္ႏွင့္ ျပည့္စံု၏။

၃ ထိုကနားျပင္တုိ႔၌ မ်က္စိကန္း၊ ေျခမစြမ္း၊ ကုိယ္ 
ပိန္ေျခာက္ေသာ သုူတုိ႔မွစ၍ အနာေရာဂါ စဲြေသာ 
သူမ်ားအေပါင္းတို႔သည္ ေရ လႈပ္ရွားျခင္းကို 
ေျမာ္လင့္၍ေနၾက၏။ 

၄ အေၾကာင္းမူကား၊ အခ်ိန္တန္လွ်င္ ေကာင္းကင္ 
တမန္သည္ ေရကန္သိ ု ႔ဆင္းသက္၍ေရကို 
လႈပ္ရွား တတ္၏။ ထုိသို႔ ေရလႈပ္ရွား သည္ 
ေနာက္၊ ေရွ႕ဦးစြာ ၀င္ေသာသူသည္ မိမိ၌ စဲြ 
သမွ်ေသာ အနာေရာဂါႏွင့္ ကင္းလြတ္ျခင္းသို႔ 
ေရာက္တတ္၏။

၅ ထုိအခါ သံုးဆယ္ရွစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ေရာဂါစဲြေသာ 
သူတေယာက္သည္ ေရကန္နားမွာ ရွိ၏။ 

၆ ထိုသူသည္ တုံးလုံးေနသည္ကုိ ေယ႐ႈ ျမင္ေတာ္ 
မူ၍ ၾကာလွၿပီဟု သိေတာ္မူလွ်င္၊ သင္သည္ 
က်န္းမာ ျခင္း သိ ု ႔ေရာက္လို သေလာ ဟု 
ေမးေတာ္မူ၏။

၇ နာေသာသူကလည္း၊ သခင္၊ ေရလႈပ္ရွားေသာ 
အခါ ေရကန္ထဲသို႔ အကၽြႏ္ုပ္ကို သြင္းထားမည့္ 
သူမရွိပါ။ အကၽြႏ္ုပ္သြားစဥ္တြင္ အျခားေသာ 
သူသည္ အကၽြႏ္ုပ္ေရွ႕မွာ ၀င္တတ္ ပါသည္ဟု 
ေလွ်ာက္၏။ 

၈ ေယ႐ႈကလည္း ထေလာ့။  ကုိယ္အိပ္ရာကုိ ေဆာင္ 
၍ လွမ္းသြားေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္။ 

၉ ခဏျခင္းတြင္ ထိုသူသည္ ပကတိအျဖစ္သို ႔ 
ေရာက္၍၊ မ ိမ ိအ ိပ ္ရာကိ ု  ေဆာင ္လ်က္ 
လွမ္းသြား၏။

၁၀ ထိုေန႔သည္ ဥပုသ္ေန႔ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ယုဒ 
လူတို႔က ဥပုသ္ေန႔ျဖစ္၏။ အိပ္ရာကို မေဆာင္ 
အပ္ ဟု ေရာဂါကင္းေသာသူအား ဆိုၾက၏။ 

၁၁ သူကလည္း၊ အကၽြႏ္ုပ္ကို  က်န္းမာေစေသာ 
သူက၊ကုိယ္ အိပ္ရာကုိေဆာင္၍ လွမ္းသြားေလာ့ 

ဟု ဆိုသည္ဟု ျပန္ေျပာ၏။ 
၁၂ ယုဒလူတုိ႔ကလည္း၊   ကုိယ္အိပ္ရာကုိေဆာင္၍ 

လွမ္းသြားေလာ့ဟု သင့္အားဆိုေသာ သူကား 
အဘယ္သူနည္းဟု ေမးျမန္းၾက၏။ 

၁၃ ထိုသူကား အဘယ္သူျဖစ္သည္ကို ေရာဂါ 
ကင္းေသာ သူသည္မသိ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထုိ 
အရပ္၌ လူစုေ၀းလ်က္ရိွသည္ျဖစ္၍ ေယ႐ႈသည္ 
မထင္မရွား ထြက္ႂကြေတာ္မူ၏။

၁၄ ထုိေနာက္မွ ေယ႐ႈသည္  ဗိမာန္ေတာ္၌ ထုိသူကုိ 
ေတြ႕ေတာ္မူလွ်င္ သင္သည္ က်န္းမာျခင္း 
ရွိ၏။ သာ၍ဆိုးေသာ ေဘးႏွင့္ ကင္းလြတ္မည္ 
အေၾကာင္း ေနာက္တဖန္ ဒုစ႐ိုက္ကုိ မျပဳႏွင့္ဟု 
မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

၁၅ ထိုသူသည္ သြား၍ မိမိကုိ က်န္းမာေစေသာ 
သူသည္ ေယ႐ႈျဖစ္သည္ကို ယုဒလူတို ႔အား 
ၾကားေျပာ ေလ၏။ 

၁၆ ထိုအမႈကို ဥပုသ္ေန႔၌ ျပဳေတာ္မူေသာေၾကာင့္၊ 
ယုဒလူတို႔သည္ ေယ႐ႈကို ညႇဥ္းဆဲၾက၏။ 

၁၇ ေယ႐ႈကလည္း၊ ငါ ့ခမည္းေတာ္သည္ ယခု 
တိုင္ေအာင္ အလုပ္လုပ္ေတာ္ မူသည္ျဖစ္၍ 
ငါသည္လည္း လုပ္၏ဟု ျပန္ေျပာေတာ္မူ၏။ 

၁၈ သို ႔ ျဖစ္၍ ဥပုသ္ေန႔ကို ဖ်က္သည္သာမက၊ 
ဘုရားသခင္ကို မိမိအဘဟုေခၚ၍ မိမိကုိ ဘုရား 
သခင္ႏွင့္  ၿပိဳင္ႏႈိင္းေတာ္မူေသာေၾကာင့္၊ ယုဒ 
လူတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို သတ္ျခင္းငွါ သာ၍ 
ရွာႀကံၾက၏။

၁၉ ေယ႐ႈကလည္း၊ သင္တို႔အား ငါ အမွန္အကန္ 
ဆိုသည္ကား ခမည္းေတာ္ ျပဳေတာ္မူေသာ 
အမႈကို သားေတာ္သည္ ျမင္၍သာျပဳ၏။ မိမိ 
အလိုအေလ်ာက္ အဘယ္အမႈကိုမွ် မျပဳႏိုင္။ 
ခမည္းေတာ္ ျပဳေတာ္မူသမွ်အတိုင္း သားေတာ္ 
လည္း ျပဳ၏။ 

၂၀ ခမည္းေတာ္သည္ သားေတာ္ကိုခ်စ္ေတာ္မူ၍ 
ျပဳေတာ္မူသမွ်တုိ႔ကုိ သားေတာ္ အားျပေတာ္မူ၏။ 
သင္တို႔သည္ အံ့ဘြယ္ရွိေစျခင္းငွါ ဤမွ်မက 
သာ၍ ႀကီးစြာေသာ အမႈအရာတို႔ကို သားေတာ္ 
အား ျပေတာ္မူလိမ့္မည္။

၂၁ ခမည္းေတာ္သည္ ေသလြန္ေသာသူတို႔ကို ထ 
ေျမာက္ ရွင္ျပန္ေစေတာ္မူ သကဲ့သုိ႔၊ ထုိနည္းတူ 
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၅ း ၂၂ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္
သားေတာ္သည္လည္း အလုိရိွ သမွ်ေသာ သူတုိ႔ 
ကို ရွင္ေစ၏။ 

၂၂ လူအေပါင္း တုိ႔သည္ ခမည္းေတာ္ကုိ ႐ိုေသသည္ 
နည္းတူ၊ 

၂၃ သားေတာ္ကု ိ ႐ ု ိေသေစမည္ အေၾကာင္း၊ 
ခမည္းေတာ္သည္ အဘယ္သူကုိမွ် တရားစီရင္ 
ေတာ္မမူ။ တရားစီရင္ျခင္း အခြင္ ့ရွ ိသမွ်ကို 
သားေတာ္အား အပ္ေပးေတာ္မူ၏။ သားေတာ္ကုိ 
မ႐ု ိေသေသာသူသည္ကား၊ သားေတာ္ကိ ု 
ေစလႊတ္ ေတာ္မူေသာ ခမည္းေတာ္ကုိ မ႐ိုေသ 
ေသာ သူျဖစ္၏။ 

၂၄ ငါအမွန္အကန္ဆိ ုသည္ကား၊ ငါ ့စကားကိ ု 
နားေထာင္၍ ငါ ့ကိ ုေစလႊတ္ေတာ္မ ူေသာ 
သူကို ယံုၾကည္ေသာသူသည္ ထာ၀ရ အသက္ 
ကိုရသည္ ျဖစ္၍ အျပစ္စီရင္ ျခင္းကို မခံရ။ 
ေသျခင္းမွ အသက္ ရွင္ျခင္းသို ႔ ကူးေျမာက္ 
ေသာသူ ျဖစ္၏။ 

၂၅ ငါ အမွန္အကန္ဆိုသည္ကား၊ ေသလြန္ေသာ 
သူတို႔သည္ ဘုရားသခင္သားေတာ္၏ စကား 
သံကို ၾကား၍၊ ၾကားေသာအားျဖင့္ အသက္ရွင္ 
ရမည္ ့  အခ် ိန ္ကာလသည္ လာ၍ယခုပင္ 
ေရာက္လ်က္ ရွိ၏။

၂၆ အေၾကာင္းမူကား၊ ခမည္းေတာ္သည္ ကိုယ္၌ 
အသက္ရိွေတာ္မူသည္နည္းတူ သားေတာ္သည္ 
မိမိ၌ အသက္ရွိရေသာ အခြင့္ကို ေပးေတာ္ 
မူ၏။ 

၂၇ သားေတာ္သည္ လူသားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တရား 
စီရင္ျခင္း အခြင့္ကိုလည္းအပ္ေပး ေတာ္မူ၏။ 

၂၈ ဤအမႈအရာကို အံ့ၾသျခင္း မရွိၾကႏွင့္။ သခ်ဳႋင္း 
မ်ားမွာ ရိွေသာ သူအေပါင္းတုိ႔သည္ သားေတာ္၏ 
စကားသံ ကို ၾကား၍၊ 

၂၉ ထြက္ရမည့္အခ်ိန္ကာလ ေရာက္လတ့ံ။ ေကာင္း 
ေသာ အက်င့္ကုိ က်င့္ေသာသူတုိ႔သည္ အသက္ 
ရွင္ရာထေျမာက္ ျခင္းသို႔၎၊ ဆိုးယုတ္ေသာ 
အက်င့္ကုိ က်င့္ေသာသူတုိ႔သည္ အျပစ္စီရင္ရာ 
ထေျမာက္ျခင္းသို႔၎ ထြက္ရၾကလတံ့။ 

၃၀ ငါသည္ ကုုိယ္အလုိအေလ်ာက္ အဘယ္အမႈကုိမွ် 
မျပဳႏိ ုင္။ ငါသည္ၾကားသည္အတိုင္း တရား 
စီရင္၏။ ငါစီရင္ျခင္းသည္လည္း တရားေတာ္ 

ႏွင္ ့ညီၫြတ္၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္ 
ကိုယ္အလိုသို႔ မလိုက္။ ငါ့ကိုေစလႊတ္ေတာ္ 
မူေသာ ခမည္းေတာ္၏ အလို သို႔ လိုက္၏။ 

၃၁ ငါသည္ ကိုယ္အေၾကာင္းကို သက္ေသခံလွ်င္ 
ငါ့သက္ေသ မတည္။ 

၃၂ ငါ၏အေၾကာင္းကိုသက္ေသခံေသာသူ တပါး 
ရိွေသး၏။ ထုိသူ၏ သက္ေသ တည္ေၾကာင္းကုိ 
ငါ သိ၏။ 

၃၃ သင္တို႔သည္ ေယာဟန္ထံသို႔ ေစလႊတ္ၾက၏။ 
သူသည္ သမၼာတရားဘက္၌ သက္ေသခံ၏။ 

၃၄ သို ႔ေသာ္လည္း လူေပးေသာ သက္ေသကို 
ငါသည္ ပမာဏ မျပဳ။ သင္တို႔သည္ ကယ္တင္ 
ျခင္းသို႔ ေရာက္မည္အေၾကာင္း ဤ စကားကို 
ငါေျပာ၏။ 

၃၅ ေယာဟန္သည္ ညိႇထြန္း၍ လင္းေသာဆီမီး 
ျဖစ္၏။ သင္တို႔သည္ သူ၏အလင္း၌ ခဏသာ 
ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းငွါ အလိုရွိၾက၏။ 

၃၆ ေယာဟန္၏ သက္ေသထက္ သာ၍ႀကီးေသာ 
သက္ေသသည္ ငါ၌ရွိ၏။ အၾကင္အမႈတို ႔ကို 
ငါၿပီးစီး ေစျခင္းငွါ ခမည္းေတာ္သည္ ငါ့လက္သုိ႔ 
အပ္ေပး ေတာ္မ ူ၍၊ ငါ ျပဳေသာထိ ုအမႈတိ ု ႔ 
သည္လည္း ငါ့ဘက္၌ေန၍၊ ခမည္းေတာ္သည္ 
ငါ့ကို ေစလႊတ္ ေတာ္မူသည္ အေၾကာင္းကို 
သက္ေသခံ ၾက၏။ 

၃၇ ခမည္းေတာ္သည္လည္း ငါ့ဘက္၌ သက္ေသခံ 
ေတာ္မူ၏။ ခမည္းေတာ္၏ စကားသံေတာ္ကို 
သင္တို႔သည္မၾကား၊ သဏၭန္ေတာ္ကိုမျမင္၊ 

၃၈ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္လည္း သင္တို႔၌ မတည္။ 
အေၾကာင္းမူကား၊ ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ သူကုိ 
သင္တို႔သည္ မယံုၾကည္ဘဲေနၾက၏။ 

၃၉ က်မ္းစာအားျဖင့္ ထာ၀ရအသက္ကို ရမည္ဟု 
စိတ္ထင္ႏွင့္ သင္တို႔သည္ က်မ္းစာကိုေစ့ေစ့ 
ၾကည့္႐ႈၾက၏။ ထိုက်မ္းစာပင္ ငါ၏ သက္ေသ 
ျဖစ္၏။ 

၄၀ သင္တို႔သည္ အသက္ကို ရေအာင္ ငါ့ထံသို႔ 
လာျခင္းငွါ အလိုမရွိၾက။ 

၄၁ လူေပးေသာဘုန္းအသေရကို ငါမခံ။ 
၄၂ သုိ႔ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ကုိ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာ 

သည္ သင္တို႔၌ မရွိသည္ကို ငါ သိ၏။ 
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၅ း ၄၃ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္
၄၃ ငါသည္ ခမည္းေတာ္၏ အခြင့္ႏွင့္ေရာက္လာ 

ေသာ္လည္း သင္တို႔သည္ ငါ့ကို လက္မခံၾက။ 
အျခားေသာသူသည္ မိမိအခြင့္ႏွင့္ေရာက္လာ
လွ်င္ ထိုသူကို လက္ခံၾကလိမ့္မည္။ 

၄၄ အခ်င္းခ်င္းေပးေသာ ဘုန္းအသေရကိုသာခံ၍၊ 
ဘုရားသခင္သာလွ်င္ ေပးေတာ္မူတတ္ေသာ 
ဘုန္းအသေရကို အလိုမရွိေသာ သင္တို႔သည္ 
အဘယ္သို႔ ယံုၾကည္ ႏိုင္မည္နည္း။ 

၄၅ ခမည္းေတာ္ေရွ႕၌ ငါသည္ သင္တို႔ကို အျပစ္ 
တင္မည္ဟု မထင္ၾကႏွင့္။ သင္တုိ႔ကုိ အျပစ္တင္ 
ေသာသူတပါး ရွိေသး၏။ ထိုသူကား သင္တို႔ 
ကိုးစားေသာ ေမာေရွ ေပတည္း။ 

၄၆ သင္တို႔သည္ ေမာေရွ၏ စကားကိုယံုလွ်င္ ငါ့ 
စကားကုိ မယုံဘဲ မေနႏုိင္ၾက။ အေၾကာင္းမူကား၊ 
ေမာေရွသည္ ငါ့အေၾကာင္းကို ေရးထား၏။ 

၄၇ သူေရးထားေသာ စာကို သင္တုိ႔သည္ မယုံလွ်င္၊ 
ငါ့စကားကုိ အဘယ္သုိ႔ ယုံႏုိင္ မည္နည္းဟု ယုဒ 
လူတို႔အား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

   
၆

၁ ထိုေနာက္မွ ေယ႐ႈသည္တိေဗရိအိုင္တည္းဟူ 
ေသာ ဂါလိလဲအိုင္ကို ကူးေတာ္မူ၏။ 

၂ အနာေရာဂါ စြဲေသာသူတို ႔၌ ျပေတာ္မူေသာ 
နိမိတ္လကၡဏာတို႔ကို လူအစုအေ၀း အေပါင္း 
တို႔သည္  ျမင္ၾကသျဖင့္ ေနာက္ေတာ္သို႔ လုိက္ 
ၾက၏။

၃ ေယ႐ႈသည္ ေတာင္ေပၚသို႔တက္ႂကြ၍ တပည့္ 
ေတာ္ တို႔ႏွင့္အတူ ထိုင္ေတာ္မူ၏။

၄ ထုိအခါ ယုဒလူတုိ႔၏ ပသခါပြခံဲခ်ိန္ေရာက္ လုနီး 
သတည္း။

၅ ေယ႐ႈသည္ ေမွ်ာ္ၾကည့္၍ လူအစုအေ၀း အ 
ေပါင္းတို႔သည္ အထံေတာ္သို႔လာၾကသည္ကို 
ျမင္ေတာ္မူလွ်င္၊ ဖိလိပၸဳအား၊ ဤသူတုိ႔ စားစရာ 
မုန္႔ကို အဘယ္မွာ ၀ယ္မည္နည္းဟု ေမးေတာ္ 
မူ၏။ 

၆ ထုိသုိ႔ေမးေတာ္မူေသာ္၊ မိမိ အဘယ္သုိ႔ျပဳမည္ကုိ 
သိေတာ္မူလ်က္ပင္ ဖိလိပၸဳကို စံုစမ္းျခင္းငွါသာ 
ေမးေတာ္မူ၏။ 

၇ ဖိလိပၸဳကလည္း ဤသူတို႔သည္ မုန္႔တဖဲ့စီ ေစ့ငွ 
ေအာင္ ေဒနာရိအျပားႏွစ္ရာအဘိုးထိုက္ေသာ 
မုန္႔မေလာက္ပါဟု ေလွ်ာက္၏။ 

၈ ရိွမုန္ေပတ႐ု၏ညီ အေႃႏၵအမည္ရိွေသာ တပည့္ 
ေတာ္က၊ 

၉ မုေယာမုန္႔ငါးလံုးႏွင့္ ငါးကေလးႏွစ္ေကာင္ပါ 
ေသာ သူငယ္တေယာက္ရိွပါ၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း 
ဤမွ ်ေလာက္မ ်ာ းစ ြာေသာ လူတိ ု ႔သည္ 
ရွိၾကသည္ျဖစ္၍၊ ထိုမုန္႔ႏွင့္ ငါးႏွစ္ေကာင္တို႔ကို
အဘယ္ေျပာစရာ ရွိပါသနည္းဟု ေလွ်ာက္၏။ 

၁၀ ေယ႐ႈကလည္း၊ လူမ်ားတို႔ကိုေလ်ာင္းၾက ေစဟု 
မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ထုိအရပ္၌ ျမက္ပင္ ထူေျပာလ်က္ 
ရ ွ ိသည္ ျဖစ ္၍၊  အေရအတြက္အား ျဖင ္ ့ 
ငါးေထာင္မွ် ေလာက္ေသာလူတုိ႔သည္ေလ်ာင္း 
ၾက၏။ 

၁၁ ေယ႐ႈသည္ မုန္႔ကုိယူ၍ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္း 
ၿပီးမွ တပည့္ေတာ္တို ႔အား ေ၀ငွေတာ္မူ၍၊ 
တပည့္ေတာ္တုိ႔သည္ ေလ်ာင္းေသာ သူတုိ႔အား 
ေ၀ငွျပန္၏။ ထုိနည္းတူ ငါးႏွစ္ေကာင္ကုိ လူမ်ား 
လိုခ်င္သမွ် ေ၀ငွၾက၏။ 

၁၂ ထိုသူတို႔သည္ ၀ၾကၿပီးမွ ကိုယ္ေတာ္က ဘာမွ် 
မေပ်ာက္ေစျခင္းငွါ က်န္ႂကြင္းေသာအက်ိဳး 
အပဲ့တို႔ကို ေကာက္သိမ္းၾကေလာ့ဟု တပည့္ 
ေတာ္ တို႔အား မိန္႔ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ 

၁၃ စားေသာသူတို႔၌ က်န္ႂကြင္းေသာ မုေယာမုန္႔ 
ငါးလံုး၏  အက်ိဳးအပဲ့တို႔ကို ေကာက္သိမ္း၍   
တဆယ္ႏွစ္ေတာင္း အျပည့္ရၾက၏။ 

၁၄ ထိုသို ႔ေယ႐ႈျပေတာ္မူေသာ နိမိတ္လကၡဏာ 
ကို ထိုလူမ်ားတို႔သည္ ျမင္လွ်င္၊ ဤသူကား 
ဤေလာကသုိ႔ ႂကြလာရေသာ ပေရာဖက္ အမွန္ 
ျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾက၏။ 

၁၅ ထိုသူတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ရွင္ဘုရင္ အရာ 
၌ ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္းငွါ လာ၍ အႏိုင္အထက္ျပဳ 
ၾကမည္ အေၾကာင္းကို ေယ႐ႈသည္သိေတာ္မူ 
လွ်င္၊ ေတာင္ေပၚသုိ႔ တေယာက္တည္း ႂကြေတာ္ 
မူျပန္၏။ 

၁၆ ညအခ်ိန္ေရာက္ေသာအခါ တပည့္ေတာ္တို ႔ 
သည္ အိုင္သို ႔သြား၍ ေလွထဲသို ႔၀င္ၿပီးလွ်င္၊ 
ကေပ ရေနာင္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္အံ့ေသာငွါ အိုင္ကို 
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၆ း ၁၇ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္
ကူးၾက၏။ 

၁၇ ထုိအခါ ေမွာင္မုိက္ျဖစ္၍ ေယ႐ႈသည္ သူတုိ႔ရိွရာ 
သို႔ မေရာက္ေသး။ 

၁၈ ေလျပင္းမုန္တိုင္းလာ၍ လႈိင္းတံပိုး ထေလ၏။
၁၉ ခရီးတတိုင္ခြ ဲ ႏွစ္တိုင္ေလာက္ တက္ခတ္၍ 

ေရာက္ေသာအခါ၊ ေယ႐ႈသည္  အိုင္ေပၚမွာ 
စက္ေတာ္ျဖန္ ႔၍ ေလွအနီးသိ ု ႔  ခ်ဥ ္းေတာ္ 
မူသည္ကို သူတို႔သည္ျမင္၍ ေၾကာက္လန္႔ျခင္း 
ရွိၾက၏။

၂၀ ကုိယ္ေတာ္ကလည္း၊ ငါပင္ျဖစ္သည္။ မေၾကာက္ 
လန္႔ၾကႏွင္ ့ဟု မိန္ ႔ေတာ္မူလွ်င္၊ ေလွထဲသို ႔ 
ကိုယ္ေတာ္ကို ၀မ္းေျမာက္ စြာခံယူၾက၏။ 

၂၁ ေလွသည္လည္း ေရာက္လိုေသာ အရပ္သို ႔ 
တခဏျခင္းတြင္ ဆိုက္ေလ၏။ 

၂၂ အိ ုင ္တဘက္၌ေနေသာ လူအစုအေ၀းတိ ု ႔ 
သည္ကား၊ 

၂၃ အထက္က သခင္ဘုရားသည္ ေက်းဇူးေတာ္ 
ကို ခ်ီးမြမ္းၿပီးမွ၊ လူမ်ားသည္ မုန္႔ကို စားၾကရာ 
အရပ္ႏွင္ ့အနီး၊ တိေဗရိၿမိဳ႕မွ အျခားေသာ 
ေလွငယ္မ်ား လာေသာ္လည္း၊ မေန႔၌ တပည့္ 
ေတာ္ တို႔၀င္ေသာေလွမွတပါး အဘယ္ ေလွမွ် 
မရွ ိသည္ကို၎၊ ေယ႐ႈသည္ ထိုေလွထဲသို ႔ 
တပည့္ေတာ္တုိ႔ႏွင့္အတူ ၀င္ေတာ္ မမူဘဲလ်က္၊ 
တပည္ ့ေတာ္တိ ု ႔သာ သြားၾကသည္ကိ ု၎ 
ျမင္ၾက၍၊ 

၂၄ ထိုအရပ္၌ ေယ႐ႈမွစေသာ  တပည့္ေတာ္တို႔ 
မရွိသည္ကို သိၾကသျဖင့္၊ နက္ျဖန္ေန႔၌ ေလွ 
စီး၍ ေယ႐ႈကိုရွာျခင္းငွါ ကေပရေနာင္ၿမိဳ႕သို႔ 
သြားၾက၏။ 

၂၅ အုိင္တဘက္၌ ေတြ႔လွ်င္ အရွင္ဘုရား၊ အဘယ္ 
ေသာအခါ ဤအရပ္သို႔ႂကြလာ ေတာ္မူသနည္း 
ဟု ေမးေလွ်ာက္ၾက၏။ 

၂၆ ေယ႐ႈကလည္း၊ ငါအမွန္အကန္ ဆိုသည္ကား၊ 
သင္တို႔သည္ နိမိတ္လကၡဏာတို႔ကို ျမင္ေသာ 
ေၾကာင့္ ငါ့ကိုရွာသည္ မဟုတ္။

၂၇ မုန္ ႔ကိ ုစား၍ ၀ေသာေၾကာင္ ့သာ ရွာၾက၏။ 
ပ်က္စီးတတ္ေသာ အစာကုိ ရျခင္းငွာ မႀကိဳးစား 
ၾကႏွင္ ့ ။ လူသားသည္သင္တိ ု ႔  အားေပး၍ 
ထာ၀ရ အသက္ႏွင္ ့အမွ်တည္ တတ္ေသာ 

အစာကုိရျခင္းငွါ  ႀကိဳးစားၾကေလာ့။ ထုိသားသည္ 
ခမည္းေတာ္ ဘုရား၏ တံဆိပ္ခတ္ျခင္းကို 
ခံေသာ သူျဖစ္သည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၈ ထုိသူတုိ႔ကလည္း၊  ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္ႏွင့္ 
ညီေသာ အက်င့္ကိုက်င့္ျခင္းငွါ အဘယ္သို ႔ 
ျပဳရပါမည္နည္းဟု ေမးေလွ်ာက္ၾက၏။ 

၂၉ ေယ႐ႈကလည္း ဘုရားသခင္ေစလႊတ္ေတာ္ 
မူေသာသူကို ယံုၾကည္ျခင္းအက်င့္ကား၊ အလို 
ေတာ္ႏွင့္ ညီေသာ အက်င့္တည္း ဟု မိန္႔ေတာ္ 
မူ၏။ 

၃၀ ထိုသူတို ႔ကလည္း၊ အကၽြႏ္ုပ္တို ႔သည္ ကိုယ္ 
မ်က္စိႏွင့္ ျမင္၍ ကိုယ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္မည္ 
အေၾကာင္း အဘယ္နိမိတ္ လကၡဏာကုိ ျပေတာ္ 
မူသနည္း။ အဘယ္အမႈကို ျပဳေတာ္မူသနည္း။ 

၃၁ က်မ္းစာ၌လာသည္ကား၊ ထုိသူတို႔စားစရာဘို႔ 
ေကာင္းကင္မွ မုန္ ႔ကိ ုေပးေတာ္မူသည္ဟု 
လာသည္ႏွင္ ့အညီ၊ ငါတို ႔ဘိုးေဘးမ်ားသည္ 
ေတာ၌ မႏၷကုိစားၾကသည္ ဟုေလွ်ာက္ၾက၏။

၃၂ ေယ႐ႈကလည္း ငါအမွန ္အကန္ဆိ ုသည္ 
ကား၊ ေမာေရွသည္ ေကာင္းကင္မ ုန ္ ႔ကိ ု 
သင္တုိ႔အား မေပး၊ ခမည္းေတာ္သည္ မွန္ေသာ 
ေကာင္းကင္မုန္႔ကို သင္တို႔အား ေပးေတာ္မူ၏။ 

၃၃ ဘုရားသခင္၏ မုန္ ႔မ ူကား၊ ေကာင္းကင္မွ 
ဆင္းသက္၍ ေလာကီသားတို႔အား အသက္ကို 
ေပးေသာ မုန္႔ေပတည္းဟု မိန္႔ေတာ္ မူလွ်င္။ 

၃၄ သခင္၊ ထိုမုန္႔ကို အကၽြႏ္ုပ္တို႔အား အစဥ္မျပတ္ 
ေပးေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္ၾက၏။ 

၃၅ ေယ႐ႈကလည္း၊ ငါသည္  အသက္မုန္႔ ျဖစ္၏။ 
ငါ့ထံသုိ႔လာေသာသူသည္ ေနာက္တဖန္ အဆာ 
အမြတ္မခံရ၊ ငါ ့ကိ ုယံ ု ၾကည္ေသာသူသည္ 
ေနာက္တဖန္ ေရငတ္ မခံရ။ 

၃၆ သုိ႔ေသာ္လည္း သင္တုိ႔သည္ ငါ့ကုိျမင္လ်က္ပင္ 
မယံုၾကည္ၾကဟု ငါဆိုခဲ့ၿပီ။ 

၃၇ ခမည္းေတာ္သည္ ငါ့အား ေပးေတာ္မူ သမွ်ေသာ 
သူတို႔သည္ ငါ့ထံသို႔လာၾက လိမ့္မည္။ ငါ့ထံသို႔ 
လာေသာသူကို ငါသည္ အလွ်င္းမပယ္။ 

၃၈ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္ ကိုယ္အလိုသိ ု ႔ 
လိုက္ျခင္းငွါ ေကာင္းကင္မွ ဆင္းသက္သည္ 
မဟုတ္။ ငါ့ ကိုေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ သူ၏ 
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၆ း ၃၉ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္
အလိုေတာ္သို႔ လိုက္ျခင္းငွါ ဆင္းသက္၏၊ 

၃၉ ငါ့ကိ ုေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ ခမည္းေတာ္၏ 
အလိုေတာ္ကား၊ ငါ့အားေပးေသာ သူတို႔တြင္ 
တစံ ုတေယာက္ကိ ုမ ွ ် ငါမေပ်ာက္ေစရဘဲ 
ေနာက္ဆံုးေသာေန႔၌ ထိုသူအေပါင္းတို ႔ကို 
ထေျမာက္ ေစျခင္းငွါ၎၊ 

၄၀ သားေတာ္ကို ၾကည့္ျမင္၍ ယံုၾကည္ေသာသူ 
ရွိသမွ်တို႔သည္ ထာ၀ရအသက္ကို ရေစျခင္း 
ငွါ၎ အလုိေတာ္ရိွ၏။ ငါသည္လည္း ေနာက္ဆုံး 
ေသာေန႔၌ ထိုသူတို႔ကို ထေျမာက္ ေစမည္ဟု 
မိန္႔ေတာ္မူ၏၊ 

၄၁ ငါသည္ ေကာင္းကင္မွဆင္းသက္ေသာ မုန္႔ျဖစ္၏ 
ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္ကို ယုဒလူတို႔က၊ 

၄၂ ဤသူသည္ ေယာသပ္၏သား ေယ႐ႈ ျဖစ္သည္ 
မဟုတ္ေလာ၊ သူ၏မိဘကို ငါတိ ု ႔သိသည္ 
မဟုတ္ေလာ၊ ငါသည္ ေကာင္းကင္မွ ဆင္းသက္ 
၏ဟု  သူသည္အဘယ္သုိ႔ ဆုိရသနည္းဟု က့ဲရဲ႕ 
ျပစ္တင္လ်က္ ဆိုၾက၏၊

၄၃ ေယ႐ႈကလည္း၊ ငါ့ကို အခ်င္းခ်င္း ကဲ့ရဲ႕၍ အျပစ္ 
မတင္ၾကႏွင့္။ 

၄၄ ငါ့ကို ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ ခမည္းေတာ္သည္ 
ေသြးေဆာင္ေတာ္ မမူလွ်င္၊ အဘယ္သူမွ် ငါ့ထံ 
သုိ႔ မလာႏုိင္၊ လာေသာ သူကုိ ေနာက္ဆုံးေသာ 
ေန႔၌ ငါထေျမာက္ ေစမည္။

၄၅ အနာဂတၱိက်မ္းစာ၌ လာသည္ကား၊ ထုိသူ 
အေပါင္းတို႔သည္ ဘုရားသခင္ ဆံုးမသြန္သင္ 
ေတာ္မူ ေသာသူျဖစ္ၾက လိမ့္မည္ဟု လာသည္ႏွင့္ 
အညီ၊ ခမည္းေတာ္ထံ၌ နားေထာင္၍ နည္းခံ 
ေသာသူ မွန္သမွ်တို႔သည္ ငါ့ထံသို႔ လာၾက၏။ 

၄၆ ထုိသို႔ ငါဆိုေသာ္၊ ဘုရားသခင့္ အထံေတာ္က 
ႄကြလာေသာ သူမွတပါး တစံုတေယာက္ေသာ 
သူသည္ ခမည္းေတာ္ကိုျမင္ခဲ့ၿပီဟု မဆိုလုိ၊ 
ႄကြလာေသာ သူမ ူကား၊ ခမည္းေတာ္ကိ ု 
ျမင္ခဲ့ၿပီ။ 

၄၇ ငါ အမွန္အကန္ဆိုသည္ကား၊ ငါ့ကိုယံုၾကည္ 
ေသာသူသည္ ထာ၀ရအသက္ကို ရ၏။

၄၈ ငါသည္ အသက္မုန္႔ျဖစ္၏။
၄၉ သင္တိ ု ႔ဘု ိးေဘးမ်ားသည္ ေတာ၌ မႏၷကိ ု  

စားလ်က္ ေသရၾက၏။

၅၀ ေကာင္းကင္မွ ဆင္းသက္ေသာ မုန္႔ကုိစားေသာ 
သူသည္ ေသျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္၏။ 

၅၁ ငါသည္ ေကာင္းကင္မွ ဆင္းသက္ေသာ အသက္ 
မုန္႔ျဖစ္၏။ ဤမုန္႔ကို စားေသာသူမည္သည္ကား၊ 
အစဥ္မျပတ္ အသက္ရွင္လိမ့္မည္။ ငါ ေပးေသာ 
မုန္ ႔ကား၊ ေလာကီသားတို ႔၏ အသက္အဘို ႔ 
အလိုငွါ စြန္႔ေသာ ငါ၏ အသားေပတည္းဟု 
မိန္႔ေတာ္မူ၏၊ 

၅၂ ထုိအခါယုဒလူတုိ႔က၊ဤသူသည္မိမိ အသားကုိ 
ငါတုိ႔ စားစရာဘို႔ အဘယ္သုိ႔ ေပးႏိုင္သနည္းဟု 
အခ်င္းခ်င္း ျငင္းခံုၾက၏။

၅၃ ေယ႐ႈကလည္း၊ ငါ အမွန္အကန္ဆိုသည္ကား၊  
လူသား၏ အသားကိ ုမစား ၊  အေသြးကိ ု 
မေသာက္လွ်င္ သင္တို႔႔ အသက္မရွိ၊ 

၅၄ ငါ၏အသားကိုစား၍ ငါ၏အေသြးကိုလည္း 
ေသာက္ေသာ သူသည္ ထာ၀ရအသက္ ကုိရ၏။ 
ထုိသူကို ေနာက္ဆံုးေသာေန႔႔ ငါထေျမာက္ 
ေစမည္။ 

၅၅ ငါ၏ အသားသည္ စားစရာေကာင္း၏။ ငါ၏ 
အေသြးလည္း ေသာက္စရာ ေကာင္း၏။

၅၆ ငါ၏  အသားအေသြးကို  ေသာက္စားေသာသူ 
သည္ ငါ၌ တည္၏၊   ထုိသူ၌လည္းငါတည္၏။

၅၇ အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာ ခမည္းေတာ္သည္ 
ငါ့ကိုေစလႊတ္ ေတာ္မူ၍၊ ငါသည္  ခမည္းေတာ္ 
အားျဖင့္ အသက္ရွင္သည္နည္းတူ ငါ့ကုိစားေသာ 
သူသည္ ငါ့အားျဖင့္ အသက္ရွင္လိမ့္မည္။ 

၅၈ ဤမုန္႔ကား၊ ေကာင္းကင္မွ ဆင္းသက္ေသာမုန္႔ 
ျဖစ္၏။ သင္တို႔ဘုိးေဘးမ်ားသည္ မႏၷကို စား 
လ်က္ ေသရသက့ဲသုိ႔ မဟုတ္၊ ဤမုန္႔ကုိစားေသာ 
သူသည္ အစဥ္မျပတ္အသက္ရွင္လိမ့္မည္ဟု၊ 

၅၉ ကေပရေနာင္ၿမိ ဳ႕မွာ တရားစရပ္၌ ၾသ၀ါဒ 
ေပးစဥ္တြင္ မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၆၀ တပည့္ေတာ္ အမ်ားတို႔သည္ ၾကားလွ်င္၊ ထုိ 
စကားသည္ အလြန္ခက္လွ၏။ အဘယ္သူ 
နားခံႏုိင္မည္နည္း ဟု ဆိုၾက၏။ 

၆၁ ထိုသုိ႔တပည့္ေတာ္တုိ႔ ကဲ့ကဲ့ရဲ႕အျပစ္တင္သည္ 
ကို ေယ႐ႈသည္ အလုိအေလ်ာက္ သိေတာ္ 
မူလွ်င္ ဤတရားစကားေၾကာင့္ သင္တို႔သည္ 
စိတ္ပ်က္ၾက သေလာ။ 
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၆ း ၆၂ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္
၆၂ လူသားသည္ အရင္ေနရာအရပ္သို ႔ တဖန္ 

ႄကြတက္ သည္ကုိ ျမင္ရလွ်င္ အဘယ္သုိ႔ထင္မွတ္ 
ၾကမည္နည္း။

၆၃ ၀ိညာဥ္သာလွ်င္ အသက္ရွင္ေစ၏။ ကိုယ္ကာယ 
သည္ အလွ်င္းမတတ္ႏုိင္။ ငါေျပာေသာ စကား 
သည္ ၀ိညာဥ္ျဖစ္၏။ အသက္လည္းျဖစ္၏။

၆၄ သို႔ေသာ္လည္း သင္တို႔တြင္  မယံုၾကည္ေသာ 
သူအခ်ဳိ႔ ရွိ၏၊ 

၆၅ ထုိေၾကာင္ ့ ငါ၏ ခမည္းေတာ္သည္ အခြင္ ့ 
ေပးေတာ္ မမူလွ်င္အဘယ္သူမွ ် ငါ ့ထံသိ ု ႔ 
မလာႏုိင္ဟု အထက္ကငါဆိုခဲ့ၿပီဟု မိန္႔ေတာ္ 
မ ူ၏။ ထု ိသိ ု ႔မ ိန ္ ႔ေတာ္မ ူသည္ အေၾကာင္း 
ဟူမူကား၊ အဘယ္သူ မယံုၾကည္သည္ ကို၎၊ 
အဘယ္သူသည္ ကိုယ္ေတာ္ ကို အပ္ႏံွမည္ 
ကို၎၊ ေယ႐ႈသည္ အစအ ဦး၌ သိေတာ္မူ၏။

၆၆ ထိုအခါမွစ၍ တပည့္ေတာ္အမ်ားတုိ႔သည္ ကုိယ္ 
ေတာ္ႏွင့္ မေပါင္းေဘာ္ဘဲ ဆုတ္သြား ၾက၏၊ 

၆၇ ထုိေၾကာင့္ ေယ႐ႈသည္ တက်ိပ္ႏွစ္ပါးေသာ 
သူတုိ႔အား၊ သင္တုိ႔သည္လည္း ထြက္သြားျခင္းငွါ 
အလိုရွိၾကသေလာဟု ေမးေတာ္မူလွ်င္၊ 

၆၈ ရွ ိမုန္ေပတ႐ုက၊ သခင္၊ အကၽြႏု ္ပ္တို ႔သည္ 
အဘယ္သူထံသို႔ သြားရပါမည္နည္း။ ထာ၀ရ 
အသက္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စကားသည္ ကုိယ္ေတာ္၌ 
တည္ပါ၏။ 

၆၉ ကိုယ္ေတာ္သည္ ခရစ္ေတာ္တည္းဟူေသာ 
အသက္ရွင ္ေတာ္မ ူေသာ ဘုရားသခင္၏ 
သားေတာ္ ျဖစ္ေတာ္မူသည္ကို အကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
ယံုၾကည္သိမွတ္ၾကပါသည္ဟုေလွ်ာက္ေလ၏၊ 

၇၀ ေယ႐ႈကလည္း တက်ိပ္ႏွစ္ပါးေသာ သင္တုိ႔ ကုိ 
ငါေ႐ြးေကာက္သည္ မဟုတ္ေလာ။ သို႔ေသာ္ 
လည္း သင္တုိ႔တြင္ ရန္သူတ ေယာက္ပါသည္ဟု 
မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

၇၁ ထိုသို႔ မိန္႔ေတာ္မူေသာ္၊ တက်ိပ္ႏွစ္ပါး အ၀င္ျဖစ္၍ 
ကိုယ္ေတာ္ကို အပ္ႏွံမည့္သူ၊ ရွိမုန္၏သား ယုဒ 
ရွကာ႐ုတ္ ကိုဆိုလို သတည္း၊

    

၇

၁ ထိုေနာက္မွ ေယ႐ႈသည္ ဂါလိလဲျပည္၌ လွည့္ 
လည္ေတာ္မူ၏။ ယုဒလူတုိ႔သည္ ကုိယ္ေတာ္ကို 
သတ္အ့ံေသာငွါ ရွာႀကံေသာ ေၾကာင့္ ယုဒျပည္၌ 
လွည့္လည္ျခင္းငွါ အလုိေတာ္ မရွိ။ 

၂ ယုဒလူတို႔၏ သေကေနပဲြခံခါနီးတြင္၊
၃ ညီေတာ ္တိ ု ႔က၊ သင္ ျပ ဳေသာအမႈတိ ု ႔က ိ ု 

တပည့္မ်ား တို႔သည္ ျမင္ေစျခင္းငွါ ဤ အရပ္မွ 
ထြက္၍ ယုဒျပည္သို႔ ႂကြပါ။

၄ ေက်ာ္ေစာကိတၱိကို အလိုရွိေသာသူမည္သည္ 
ကား၊ မထင္ရွားေသာ အားျဖင့္ အဘယ္အမႈ 
ကိုမွ်  မျပဳတတ္။ ဤအမႈတို ႔ကိ ုသင္သည္ 
ျပဳလွ်င္၊ ဤေလာက၌ ကိုယ္ကိုထင္ရွားစြာ 
ျပပါဟု၊ 

၅ မယံုၾကည္ေသာေၾကာင့္ ေယ႐ႈအား ဆိုၾက၏။ 
၆ ေယ႐ႈကလည္း၊ ငါ့အခ်ိန္မေရာက္ေသး သင္တုိ႔ 

ဘို႔ ခပ္သိမ္းေသာ အခ်ိန္သင့္လ်က္ ရွိ၏။ 
၇ ေလာကီသားတို ႔သည္ သင္တို ႔ကိ ုမမုန္းႏု ိင္ 

ငါ့ကို မုန္းၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္ 
သူတို႔၏အက်င့္ ဆိုးညစ္ေၾကာင္းကို သက္ေသ 
ခံ၏။ 

၈ ထုိပဲြသို႔သင္တို႔သြားၾကေလာ့။ 
၉ ငါမသြားေသး။ ငါ့အခ်ိန္ မျပည့္စံုေသးဟု မိန္႔ 

ေတာ္မူၿပီးလွ်င္၊ ဂါလိလဲျပည္မွာ ေနေတာ္မူ၏။
၁၀ ညီေတာ္တို႔သြားၿပီးမွ ကိုယ္ေတာ္သည္ ထုိပဲြသို႔

မထင္မရွားႂကြေတာ္မူ၏။ 
၁၁ ထုိပဲြ၌ ယုဒလူတို႔က၊ ေယ႐ႈသည္ အဘယ္မွာ 

ရွိသနည္းဟု ေမးျမန္းရွာေဖြၾက၏။ 
၁၂ လူအစုအေ၀းတိ ု ႔သည္ ကိ ုယ္ေတာ္ကိ ု အ 

ေၾကာင္းျပဳ၍ အုတ္အုတ္သဲသဲ ျဖစ္ၾက၏။ အခ်ဳိ႕ 
တို ႔က၊ သူသည္ သူေတာ္ေကာင္း ျဖစ္သည္ 
ဟူ၍၎၊ အခ်ိဳ႕တုိ႔က၊ သူေတာ္ေကာင္းမဟုတ္၊ 
လူမ်ား ကိုလွည့္ျဖားသည္ ဟူ၍၎ ဆိုၾက၏။ 

၁၃ သို႔ေသာ္လည္း ယုဒလူတို႔ကို ေၾကာက္ေသာ 
ေၾကာင့္ အဘယ္သူမွ် အတည့္အလင္း မေျပာ 
၀ံ့ၾက။

၁၄ ထုိပဲ ြကိုခံစဥ္တြင္၊ ေယ႐ႈသည္ ဗိမာန္ေတာ္ 
သို႔တက္၍ ဆံုးမၾသ၀ါဒ ေပးေတာ္မူ၏။
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၇ း ၁၅ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္
၁၅ ယုဒလူတုိ႔သည္ အ့ံၾသ၍၊ ဤသူသည္ စာမသင္ 

ဘဲလ်က္ အဘယ္သိ ု ႔  တတ္ဘိသနည္းဟု 
ဆိုၾက၏။

၁၆ ေယ႐ႈကလည္း၊ ငါေဟာေသာ ေဒသနာသည္ ငါ၏ 
ေဒသနာမဟုတ္။ ငါ့ကို ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ 
သူ၏ ေဒသနာ ျဖစ္၏။ 

၁၇ ထိုသူ၏ အလိုေတာ္သို႔ လိုက္ခ်င္ေသာ သူမည္ 
သည္ကား၊ ဤေဒသနာသည္ ဘုရားသခင္၏ 
ေဒသနာေတာ္ျဖစ္သေလာ၊ ငါသည္  ကုိယ္အလုိ 
အေလ်ာက္   ေဟာေျပာ သေလာဟု ပိုင္းျခား၍ 
သိလိမ့္မည္။ 

၁၈ ကိ ုယ္အလိ ုအေလ်ာက္ ေဟာေျပာေသာ 
သူသည္ မိမိဘုန္းအသေရကုိ ရွာတတ္၏။ မိမိကုိ 
ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ သူ၏ ဘုန္းအသေရကို 
ရွာေသာ သူမူကား၊ ယုံ ေလာက္ေသာသူျဖစ္၏။ 
ထိုသူ၌ မုသာ မရွိ။ 

၁၉ ေမာေရွသည္ ပညတ္တရားကို သင္တို ႔အား 
ေပးသည္ မဟုတ္ေလာ။ ထိုတရားကို သင္တို႔ 
တြင္ တစံုတေယာက္မွ်မက်င့္။ ငါ့ကို သတ္အံ့ 
ေသာငွါ အဘယ္ေၾကာင့္ ရွာႀကံၾက သနည္းဟု 
မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

၂၀ လူအစုအေ၀းကလည္း၊ သင္သည္ နတ္ဆိုး 
စြ ဲေသာသူျဖစ္၏။ သင့္ကို သတ္အံ့ေသာငွါ 
အဘယ္သူ ရွာႀကံသနည္းဟု ဆိုၾက၏။ 

၂၁ ေယ႐ႈကလည္း၊ ငါျပဳေသာအမႈတခုကို သင္တို႔ 
ရွိသမွ်သည္ အံ့ၾသျခင္း ရွိၾက၏။ 

၂၂ ေမာေရွသည္ အေရဖ်ားလွ ီး ျခင္းတရားကိ ု 
သင္တို႔ အားေပး၏။ ထိုသို႔ဆိုေသာ္ ေမာေရွမွ 
အစစြာ ခံရသည္ဟု မဆိုလို။ ဘိုးေဘးမ်ားမွ 
ဆက္ခံ ရသတည္း။ ထိုေၾကာင့္  ဥပုသ္ေန႔၌ 
သင္တို႔သည္ အေရဖ်ားလွီးျခင္းကို ေပးၾက၏။ 

၂၃ ေမာေရွ၏ တရားမပ်က္ေစျခင္းငွါ လူသည္ 
ဥပုသ္ေန႔၌ အေရဖ်ားလွ ီး ျခင္းကိ ုခံရလွ်င္၊ 
ငါသည္ ဥပုသ္ေန႔၌ လူတကိုယ္လံုးကိုက်မ္းမာ 
ေစေသာေၾကာင့္၊ သင္တို႔သည္ ငါ့ကို အမ်က္ 
ထြက္ရာသေလာ။ 

၂၄ မ်က္ႏွာကိုသာၾကည့္၍ မစီရင္ၾကႏွင့္။ တရား 
သျဖင့္ စီရင္ၾကေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၅ ထိုအခါ ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕သားအခ်ိဳ႕ကလည္း၊ 

ဤသူကို သတ္အံ့ေသာငွါ ရွာၾကသည္ မဟုတ္ 
ေလာ။ 

၂၆ ၾကည့္ပါ။ သူသည္ထင္ရွားစြာေဟာေျပာ၍ 
အဘယ္ ျမစ္တားျခင္းကိုမွ်   မျပဳၾကပါတကား။ 
ဤသူသည္ ခရစ ္ေတာ ္ ျဖစ ္ေ ၾကာင ္ းက ိ ု 
မင္းမ်ားတို႔သည္ အမွန္သိၾကသေလာ။ 

၂၇ သိ ု ႔ေသာ ္လည္း ဤသူသည္ အဘယ္က 
ျဖစ္သည္ကို ငါတို႔သိၾက၏။ ခရစ္ေတာ္သည္ 
ႂကြလာေတာ္မူေသာအခါ အဘယ္က ျဖစ္ေတာ္ 
မူသည္ကို အဘယ္သူမွ်မသိရဟု ဆိုၾက၏။ 

၂၈ ေယ႐ႈကလည္း၊ သင္တို႔သည္ ငါ့ကိုသိၾက၏။ 
ငါသည္ အဘယ္ကျဖစ္သည္ကုိလည္း သိၾက၏။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း ငါသည္ ကုိယ္အလုိအေလ်ာက္
လာသည္မဟုတ္။ ငါ့ကိုေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ
သူသည္ သစၥာႏွင့္ျပည့္ စံုေတာ္မူ၏။ ထိုသူကို 
သင္တို႔မသိၾက။ 

၂၉ ငါမူကား သိ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုသူ၏ 
အထံေတာ္မွ ငါလာ၏။ သူသည္လည္း ငါ့ကို 
ေစလႊတ္ေတာ္မူ၏ဟု ဗိမာန္ေတာ္၌   ဆံုးမ 
ၾသ၀ါဒ ေပးေတာ္မူစဥ္တြင္  ေႂကြးေၾကာ္၍ မိန္႔ 
ေတာ္မူလွ်င္၊ 

၃၀ ကိ ုယ္ေတာ္ကိ ု ဘမ္းဆီး၍ျခင္း အခြင္ ့ကိ ု 
ရွာၾက၏။ သို႔ေသာ္လည္း ကိုယ္ေတာ္၏ အခ်ိန္ 
မေစ့ မေရာက္ေသးေသာေၾကာင့္ အဘယ္သူမွ် 
မဘမ္း မဆီး၍ၾက။ 

၃၁ လူအစုအေ၀းထဲ၌ ပါေသာသူအမ်ားတို႔သည္ 
ယံုၾကည္သည္ျဖစ္၍၊  ခရစ္ေတာ္သည္ ႂကြလာ 
ေတာ ္မ ူေသာအခါ ၊  ဤသူ ျပေသာန ိမ ိတ ္ 
လကၡဏာထက္ သာ၍မ်ားေသာ နိမိတ္လကၡဏာ 
တို႔ကို ျပေတာ္ မူမည္ေလာဟု ဆိုၾက၏။ 

၃၂ ထိုသို႔ လူမ်ားအုတ္အုတ္သဲသဲျဖစ္ၾကသည္ကို 
ဖာရိရွဲတို ႔သည္ ၾကားလွ်င္၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ 
အႀကီးတို ႔ႏွင္ ့ တိုင္ပင္ၿပီးမွ ကိုယ္ေတာ္ကို 
ဘမ္းဆီး ေစျခင္းငွါ မင္းလုလင္တို႔ကို ေစလႊတ္ 
ၾက၏။ 

၃၃ ေယ႐ႈကလည္း၊ ငါသည္ သင္တိ ု ႔ႏ ွင္ ့အတူ 
ခဏသာ ေနၿပီးလွ်င္၊ ငါ ့ကိ ုေစလႊတ္ေတာ္ 
မူေသာ သူထံသုိ႔ သြားရမည္။ သင္တုိ႔သည္ ငါ့ကုိ 
ရွာၾကလိမ့္မည္။
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၇ း ၃၄ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္
၃၄ ရွာေသာ္လည္း မေတြ႔ရၾက။ ငါရွိရာအရပ္သို ႔ 

သင္တို႔ မေရာက္ႏိုင္ၾကဟု မိန္႔ေတာ္မူလွ်င္၊ 
၃၅ ယုဒလူတို႔က၊ ငါတို႔မေတြ႔ေစျခင္းငွါ သူသည္ 

အဘယ္အရပ္သုိ႔ သြားလိမ့္မည္နည္း။ ေဟလသ 
လူတို႔တြင္ အရပ္ရပ္သို႔ကြဲျပားလ်က္ ေနေသာ 
သူတို ႔ရွ ိရာသို ႔ သြား၍ ေဟလသလူတို ႔အား 
တရားေဟာ လိမ့္မည္ေလာ။ 

၃၆ သင္တို႔သည္ ငါ့ကိုရွာၾကလိမ့္မည္။ ရွာေသာ္ 
လည္း  မေတြ႔ရၾက။ ငါရွိရာအရပ္သို႔ သင္တို႔ 
မေရာက္ႏုိင္ ၾကဟူေသာ စကားသည္ အဘယ္သုိ႔ 
ဆိုလိုသနည္းဟု အခ်င္းခ်င္းဆိုၾက၏။ 

၃၇ ထိုပြ ဲကိ ုခံ၍ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ေသာေန႔ျမတ္၌ 
ေယ႐ႈသည္ ရပ္၍ ေႂကြးေၾကာ္ ေတာ္မူသည္ကား၊ 
ေရငတ္ေသာ သူရိွလွ်င္ ငါ့ထံသုိ႔လာ၍ ေသာက္ 
ေလာ့။ 

၃၈ ငါ့ကိုယံုၾကည္ေသာသူသည္ က်မ္းစာလာသည္ 
အတိုင္း အသက္ေရထြက္ရာ စမ္းေရတြင္း 
ျဖစ္လိမ့္ မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

၃၉ ထိုသို႔ မိန္႔ေတာ္မူေသာ္၊ ယံုၾကည္ေသာသူတို႔ 
သည္ ခံရလတ့ံေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကုိ ရည္မွတ္ 
၍ မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ေယ႐ႈသည္ ဘုန္းပြင့္ေတာ္မမူ 
ေသး ေသာေၾကာင့္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ 
ကို   ေပးေတာ္ မမူေသး။ 

၄၀ စကားေတာ္ကုိ ၾကားေသာသူအမ်ားတုိ႔က၊ ဤသူ 
သည္ လာလတံ့ေသာ ပေရာဖက္အမွန္ျဖစ္ 
သည္ ဟုဆိုၾက၏။ 

၄၁  အခ်ိဳ႕ကလည္း၊ ဤသူသည္ ခရစ္ေတာ္ျဖစ္သည္ 
ဟု ဆုိၾက၏။   အခ်ိဳ႕ကလည္း၊ ခရစ္ေတာ္သည္ 
ဂါလိလဲ ျပည္သား ျဖစ္ရသေလာ။ 

၄၂ ခရစ္ေတာ္သည္ ဒါ၀ိဒ္အမ်ိဳး၊ ဒါ၀ိဒ္ ေနရာဌာန၊ 
ဗက္လင္ရြာသား ျဖစ္ရမည္ဟု  က်မ္းစာလာသည္ 
မဟုတ္ေလာဟု ဆိုၾက၏။ 

၄၃ ထိုသို ႔လူမ်ားတို ႔သည္ ကြဲျပားၾကသည္ျဖစ္၍၊ 
အခ်ိဳ႕တုိ႔သည္ ကုိယ္ေတာ္ကုိ ဘမ္းဆီး၍ျခင္းငွါ 
အလိုရွိ ၾက၏။ 

၄၄ သို႔ေသာ္လည္း အဘယ္သူမွ် မဘမ္းမဆီး၍ၾက။
၄၅ ထိုအခါ မင္းလုလင္တို႔သည္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ 

အႀကီး၊ ဖာရိရွ ဲထံသို ႔ ျပန္၍၊  ထိုမင္းတို ႔က၊ 
အဘယ္ေၾကာင့္ သူ႔ကုိမေဆာင္ ခ့ဲၾကသနည္းဟု 

ေမးျမန္းလွ်င္၊ 
၄၆ မင္းလုလင္တို ႔က၊ ထိုသူေဟာေျပာသကဲ့သို ႔ 

အဘယ္သူမွ် မေဟာစဖူးပါဟု ေလွ်ာက္ၾက၏။ 
၄၇ ဖာရိရွဲတို ႔ကလည္း၊ သင္တို႔ကိုပင္ လွည့္ဖ်ား 

ၿပီေလာ။ 
၄၈ မင္းမ်ား၊ ဖာရိရဲွမ်ားတုိ႔တြင္ သူ႔ကုိယုံၾကည္ေသာ 

သူ တစံုတေယာက္မွ် ရွိသေလာ။ 
၄၉ တရားကိုမသိေသာ ဤလူမ်ိ ဳးမ်ားတို ႔သည္ 

က်ိန္ျခင္းကို ခံရေသာသူျဖစ္သည္ဟုဆိုၾက၏။ 
၅၀ အထက္က ညဥ့္အခါ၌ အထံေတာ္သုိ႔ လာေသာ 

သူတည္းဟူေသာ ထိုမင္းမ်ား အ၀င္ျဖစ္ေသာ 
နိေကာဒင္ကလည္း၊ 

၅၁ ငါတို႔တရားသည္ လူကိုမစစ္၊ သူ႔အမႈကို မသိမွီ 
ကပင္ ေရွ႕မဆြက ဆံုးျဖတ္တတ္သေလာ ဟု 
ဆိုလွ်င္၊ 

၅၂ သူတို႔က၊ သင္သည္လည္း ဂါလိလဲျပည္သား 
ျဖစ္သေလာ။ စစ္ဦးေလာ့။ ဂါလိလဲျပည္၌ 
အဘယ္ပေရာဖက္မွ် မေပၚမထြန္းသည္ကို 
မွတ္ေလာ့ ဟု ဆိုၾကၿပီးမွ၊ 

၅၃ ထိုသူအေပါင္းတို႔သည္ မိမိတို႔အိမ္သို႔ သြားၾက 
၏။ 

၈
 
၁ ေယ႐ႈသည္လည္း သံလြင္ေတာင္သို႔ ႂကြေတာ္ 

မူ၏။ 
၂ နံနက္ေစာေစာ ဗိမာန္ေတာ္သို႔ တဖန္ႂကြေတာ္ 

မူ၍ လူအေပါင္းတို ႔သည္ အထံေတာ္သို ႔လာ 
ၾက၏။ ထိုအခါ ထိုင္ေတာ္မူ၍ ဆံုးမၾသ၀ါဒ 
ေပးစဥ္တြင္၊ 

၃ မွားယြင္းျခင္းအမႈကို ျပဳလ်က္ေနေသာ မိန္းမ 
တေယာက္ကို ေတြ႔လွ်င္၊ က်မ္းျပဳ ဆရာတို႔ႏွင့္
ဖာရိရွဲတို႔သည္ ေခၚခဲ့၍ အလယ္၌ထားၿပီးမွ၊ 

၄ အရွင္ဘုရား၊ ဤမိန္းမသည္ မွားယြင္းျခင္း 
အမႈကို ျပဳစဥ္တြင္ပင္ ေတြ႕မိပါသည္။ 

၅ ထုိသုိ႔ေသာမိန္းမကုိ ေက်ာက္ခဲႏွင့္ ပစ္ရမည္ဟု 
ေမာေရွသည္ အကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ပညတ္တရား၌ 
စီရင္ထံုးဖြဲ႕ပါၿပီ။ သို႔ရာတြင္ ကိုယ္ေတာ္သည္ 
အဘယ္သုိ႔ မိန္႔ေတာ္မူမည္နည္းဟု ေလွ်ာက္ၾက 
၏။ 
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၈ း ၆ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္
၆ ထိုသို႔ေလွ်ာက္ၾကေသာ္၊ ကိုယ္ေတာ္၌ အျပစ္ 

တင္ခြင္ ့ ရွ ိေစျခင္းငွါ စံုစမ္းေႏွာင့္ရွက္ေသာ 
အားျဖင့္ ေလွ်ာက္ၾက၏။ ေယ႐ႈသည္ ေအာက္သုိ႔ 
ငံု ႔လ်က္ လက္ညိႇဳးေတာ္ႏွင့္ ေျမ၌ေရးသား၍ 
ေနေတာ္မူ၏။ 

၇ ထိုသူတို႔သည္ အထပ္ထပ္ေမးေလွ်ာက္ ၾက 
ေသာအခါ ကိုယ္ကိုလွန္ေတာ္မူ၍၊ သင္တို႔တြင္ 
အျပစ္ကင္းေသာသူသည္ ေရွ႕ဦးစြာ ေက်ာက္ခဲ 
ႏွင့္ ပစ္ေစဟု မိန္႔ေတာ္မူၿပီးမွ၊ 

၈ တဖန္ ေအာက္သို႔ငံု႕၍ ေျမ၌ေရးသား ေတာ္မူ 
ျပန္၏။

၉ ထိုသူတို႔သည္ ၾကားရလွ်င္ မိမိတို႔ စိတ္ႏွလံုး 
သည္ မိမိတို႔အျပစ္ကို  ေဘာ္ျပသျဖင့္၊ အသက္ 
ႀကီ းေသာ သူမ ွစ၍ အငယ္ဆံ ု းေသာသူ 
တိုင္ေအာင္ တေယာက္ေနာက္  တေယာက္ 
ထြက္သြား ၾက၏။ ေယ႐ႈသည္ တေယာက္ 
တည္း က်န္ရစ္ေတာ္မူ၍၊ မိန္းမသည္ အလယ္၌ 
ရပ္ေန၏။ 

၁၀ ထိ ုအခါ ေယ႐ႈသည္ကိ ုယ္ကိ ုလွန ္ေတာ္မ ူ
ျပန္၍၊ ထိ ုမိန္းမ မွတပါး အဘယ္သူကိ ုမွ ် 
မျမင္လွ်င္၊ အခ်င္းမိန္းမ၊ သင့္ကိုအျပစ္တင္ 
ေသာသူတို ႔သည္ အဘယ္မွာရွ ိ ၾကသနည္း။ 
သင္၏အမႈကို အဘယ္သူမွ်မစီရင္ေလာဟု 
ေမးေတာ္မူ၏။ 

၁၁ ထိ ုမိန္းမကလည္း အဘယ္သူမွ် မစီရင္ပါ 
သခင္ဟု ေလွ်ာက္၏။ ငါသည္လည္း သင္၏ 
အမႈကို မစီရင္။ သြားေလာ့။ ေနာက္တဖန္ 
ဒုစ႐ုိက္ကို မျပဳႏွင့္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

၁၂ တဖန္တံု ေယ႐ႈက၊ ငါသည္ ဤေလာက၏ 
အလင္းျဖစ္၏။ ငါ့ေနာက္သုိ႔လုိက္ေသာ သူသည္ 
ေမွာင္မုိက္၌ မသြားမလာ၊ အသက္၏အလင္းကုိ 
ရလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

၁၃ ဖာရိရဲွတုိ႔ကလည္း။ သင္သည္ ကုိယ္အေၾကာင္း 
ကုိ သက္ေသခံ၏၊ သင္၏ သက္ေသ မတည္ ဟု 
ဆိုၾက၏။ 

၁၄ ေယ႐ႈကလည္း၊ ငါသည္ ကိုယ္အေၾကာင္းကို 
သက္ေသခံေသာ္လည္း၊ ငါ့သက္ေသတည္၏။ 
အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္ အဘယ္ အရပ္က 
လာသည္ကို၎၊ အဘယ္ အရပ္သို႔ သြားသည္ 

ကို၎ ငါသိ၏။ သင္ တို႔မူကား မသိၾက။ 
၁၅ သင္တိ ု ႔သည္ ဇာတိပကတိအတိုင ္း စ ီရင္ 

တတ္ၾက၏။ ငါမူကား အဘယ္သူကိုမွ် မစီရင္။ 
၁၆ ငါသည္ စီရင္ေသာ္လည္း ငါ၏ စီရင္ျခင္းသည္ 

တည္၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္ တေယာက္ 
တည္း ေနသည္မဟုတ္။ ငါ့ကို ေစလႊတ္ေတာ္ 
မူေသာ ခမည္းေတာ္သည္ ငါ့ဘက္၌ ေနေတာ္ 
မူ၏။ 

၁၇ သက္ေသခံႏွစ္ဦးတို႔၏ စကားသည္ တည္ရ၏ 
ဟု သင္တုိ႔ပညတၱိက်မ္းစာ၌ လာ၏။ 

၁၈ ငါသည္ ကုိယ္အေၾကာင္းကုိ  သက္ေသခံေသာ 
သူျဖစ္၏။ ငါ့ကိုေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ ခမည္း 
ေတာ္သည္လည္း ငါ့အေၾကာင္း ကုိ သက္ေသခံ 
ေတာ္မူသည္ဟု မိန္႔ေတာ္ မူ၏။ 

၁၉ ထိုသူတို႔ကလည္း၊ သင္၏ ခမည္းေတာ္သည္ 
အဘယ္မွာရွ ိသနည္းဟု ေမးၾက၏။ ေယ႐ႈ 
ကလည္း၊ သင္တို ႔သည္ ငါ့ကိုမသိၾက။ ငါ့ခ
မည္းေတာ္ကိုလည္းမသိၾက။ ငါ့ကိ ုသိလွ်င္ 
ငါ ့ခမည္းေတာ္ကိုလည္း သိၾကလိမ္ ့မည္ဟု 
မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

၂၀ ဗိမာန္ေတာ္၌ ဆံ ုးမၾသ၀ါဒေပးေတာ္မူစဥ္ 
ဤစကားေတာ္ကို ဘ႑ာတိုက္မွာ မိန္႔ႁမြက္ 
ေတာ္မူ၏။ ကိုယ္ေတာ္၏ အခ်ိန္ မေစ့မေရာက္ 
ေသးေသာေၾကာင့္ အဘယ္ သူမွ် ကုိယ္ေတာ္ကုိ 
မဘမ္းဆီး၍ၾက။

၂၁ တဖန္ ေယ႐ႈက ငါသည္သြားရမည္။ သင္တို႔ 
သည္ ငါ့ကိုရွာၾကလိမ္ ့မည္။ ကိုယ္အျပစ္၌ 
လည္း ေသၾကလိမ့္မည္။ ငါသြားရာ အရပ္သို႔ 
သင္တို႔ မေရာက္ႏိုင္ၾကဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

၂၂ ယုဒလူတိ ု ႔ကလည္း၊ ငါသြားရာ အရပ္သိ ု ႔ 
သင္တို႔ မေရာက္ႏိုင္ၾကဟု   သူသည္ဆိုေသာ္၊ 
ကိုယ္အသက္ကို သတ္မည္ေလာဟု ဆိုၾက၏။ 

၂၃ ေယ႐ႈကလည္း၊သင္တုိ႔သည္   ေအာက္သားျဖစ္ 
ၾက၏။ ငါမူကား အထက္သားျဖစ္၏။ သင္တို႔ 
သည္ ေလာကီသားျဖစ္ၾက၏။ ငါမူကား ေလာကီ 
သားမဟုတ္။ 

၂၄ ထိ ုေ ၾကာင္ ့  သင္တိ ု ႔သည္ ကိ ုယ္အျပစ္၌ 
ေသၾကလိမ္ ့မည္ဟု ငါဆု ိ၏။ ငါသည္ ဤ 
မည္ေသာ သူျဖစ္သည္ကို သင္တို႔သည္ မယံု 
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၈ း ၂၅ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္
လွ်င ္ ၊ ကိ ုယ္အျပစ္၌ ေသၾကလိမ္ ့မည္ဟု 
မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

၂၅ ထုိသူတုိ႔ ကလည္း၊ သင္သည္ အဘယ္ သူနည္း 
ဟုေမးလွ်င္၊ ေယ႐ႈက၊ ငါသည္ သင္တို႔အား 
အစဥ္ ေျပာဆိုသည္အတိုင္း ငါျဖစ္၏။ 

၂၆ သင္တို႔အမႈ၌ ငါေျပာဆိုစီရင္စရာမ်ားစြာ ရွိ၏။ 
သို႔ေသာ္လည္း ငါ့ကိုေစလႊတ္ ေတာ္မူေသာ 
သူသည္ သစၥာႏွင္ ့ ျပည့္စံ ုေတာ္မူ၏။ သူ၏ 
အထံေတာ္၌ ငါၾကား သမွ်ကုိသာ ဤေလာက၌ 
ငါေဟာေျပာသည္ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

၂၇ ခမည္းေတာ္ကုိ ရည္မွတ္၍ မိန္႔ေတာ္မူ သည္ကုိ 
ထိုသူတို႔သည္ မရိပ္မိၾက။ 

၂၈ ထိုေၾကာင့္ ေယ႐ႈက၊ သင္တို႔သည္ လူသား 
ကိုေျမႇာက္ထားေသာအခါ၊ ငါသည္ ဤမည္ 
ေသာ သူျဖစ္သည္ကို၎၊ ငါသည္ ကိုယ္အလို 
အေလ်ာက္ အဘယ္အမႈကိုမွ်မျပဳဘဲ၊ ငါ့ခမည္း 
ေတာ္သည္ ငါ့ အား နည္းေပးေတာ္မူသည္အတုိင္း 
ငါ ေဟာေျပာသည္ကို၎၊ သင္တို႔သည္ သိၾက 
လိမ့္မည္။ 

၂၉ ငါ ့ကိ ုေစလႊတ္ေတာ္မူေသာသူသည္ ငါႏွင္ ့ 
အတူရ ွ ိေတာ ္မ ူ၏။ င ါ ့က ိ ုတကိ ုယ ္တည္း 
ေနေစျခင္းငွါ ခမည္းေတာ္သည္ စြန္႔ပစ္ေတာ္ မမူ၊ 
အေၾကာင္းမူကား  ႏွစ္သက္ေတာ္မူေသာ အမႈကုိ 
အစဥ္မျပတ္ ငါျပဳ သည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

၃၀ ထုိစကားေတာ္ကုိ မိန္႔ေတာ္မူစဥ္၊ လူမ်ားတုိ႔သည္ 
ယံုၾကည္ျခင္းသို႔ ေရာက္ၾက၏။ 

၃၁ ထိုအခါ ေယ႐ႈက၊ သင္တို႔သည္ငါ၏ေဒသနာ၌ 
တည္လွ်င္ ငါ့တပည့္အမွန္ျဖစ္ၾက၏။ 

၃၂ သမၼာတရားကို လည္းသိၾကသျဖင့္၊ ထိုတရား 
သည္ သင္တို႔ကိုလႊတ္လိမ့္မည္ဟု၊ ယံုၾကည္ 
ေသာ ယုဒလူတို႔အား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

၃၃ ယုဒလူတို႔ကလည္း၊ ငါတို႔သည္ အာျဗဟံအမ်ိဳး 
ျဖစ္ၾက၏။ အဘယ္သူထံ၌ တရံတခါမွ် ကၽြန္ 
မခံၾက။ လႊတ္လိမ္မည္ဟူ၍သင္သည္ အဘယ္ 
သုိ႔ ေျပာဆုိသနည္းဟု ေမးျမန္းၾက၏။ ေယ႐ႈက 
လည္း၊ ငါ အမွန္အကန္ဆိုသည္ကား၊ 

၃၄ ဒုစ႐ုိက္ကို ျပဳသမွ်ေသာသူတို႔သည္ ဒုစ႐ုိက္ 
၏ကၽြန္ ျဖစ္ၾက၏။ 

၃၅ ကၽြန္သည္ကားအိမ္၌ အစဥ္အၿမဲ ေနသည္ 

မဟုတ္။ သားမူကား အစဥ္အၿမဲေန၏။ 
၃၆ ထိုေၾကာင့္ သားသည္ သင္တို႔ကို လႊတ္လွ်င္၊ 

သင္တို႔သည္ ဧကန္အမွန္ လြတ္ၾကလိမ့္ မည္။ 
၃၇ သင္တို႔သည္ အာျဗဟံအမ်ိဳး ျဖစ္ၾကသည္ကို 

ငါသိ၏။ သို ႔ေသာ္လည္း ငါ၏ေဒသနာသည္ 
သင္တိ ု ႔၌ တည္ေနရာကိ ုမရေသာေၾကာင္ ့ 
သင္တိ ု ႔သည္ ငါ ့ကိ ုသတ္အံ ့ေသာငွါရွာႀကံ 
ၾက၏။ 

၃၈ ငါသည္ ငါ့ခမည္းေတာ္ထံ၌ ျမင္ခဲ ့ ၿပီးသည္ 
အတိုင္း ေဟာေျပာ၏။ သင္တို႔သည္ သင္တို႔၏ 
အဘထံ၌ ျမင္ခဲ့ၿပီးသည္အတိုင္း ျပဳၾက၏ ဟု 
မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

၃၉ ထိုသူတို႔ကလည္း၊    အာျဗဟံသည္ ငါတို႔အဘ 
ျဖစ္၏ ဟု ဆိုၾက၏။ ေယ႐ႈကလည္း၊ သင္တို႔ 
သည္ အာျဗဟံ၏သားမွန္လွ်င္ အာျဗဟံ၏ 
အက်င့္ကို က်င့္ၾကလိမ့္မည္။ 

၄၀ ဘုရားသခင့္အထံေတာ္၌ ၾကားရေသာ သစၥာ 
တရားကုိ သင္တုိ႔အား ေဟာေျပာေသာ သူတည္း 
ဟူေသာ ငါ့ကိုသတ္အံ့ေသာငွါ သင္တို႔သည္ 
ယခု ရွာႀကံၾက၏။ အာျဗဟံသည္ထိုနည္းတူ 
က်င့္သည္ မဟုတ္။ 

၄၁ သင္တို႔သည္ သင္တို႔အဘ၏ အက်င့္ကို က်င့္ 
ၾက၏ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ထုိသူတုိ႔ ကလည္း၊ ငါတုိ႔ 
သည္ ေမ်ာက္မထားေသာ အမ်ိဳ းမဟုတ္။ ဘုရား 
သခင္ တည္းဟူေသာ ငါတို႔အဘ တပါးတည္း 
ရွိေတာ္ မူသည္ဟု ဆိုၾက၏။ 

၄၂ ေယ႐ႈကလည္း၊ ဘုရားသခင္သည္ သင္တို ႔ 
အဘ မွန္လွ်င္၊ သင္တို ႔သည္ ငါ့ကိုခ်စ္ၾက 
လိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္ ဘုရား 
သခင့္     အထံေတာ္မွ  ထြက္ႂကြ ေရာက္လာ၏။ 
ကိ ုယ္အလိုအေလ်ာက္ လာသည္မဟုတ္။ 
ဘုရားသခင္သည္ ငါ့ကို ေစလႊတ္ေတာ္ မူ၏။ 

၄၃ အဘယ္ေၾကာင့္ ငါ့စကားကို နားမလည္ၾက 
သနည္း။ ငါ၏ေဒသနာကို နားမခံမယူႏိ ုင ္ 
ေသာေၾကာင့္သာ သင္တို ႔သည္ ငါ့စကားကို 
နားမလည္ၾက။ 

၄၄ သင္တို႔သည္ သင္တို႔၏အဘ တည္းဟူေသာ 
မာရ္နတ္မွ ဆင္းသက္ၾက၏။ သင္တို႔အဘ၏ 
အလိုသို ႔လည္း လိုက္တတ္ၾက၏။ မာရ္နတ္ 
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၈ း ၄၅ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္
သည္ ေရွ႕ဦးစြာမွစ၍ လူအသက္ကုိသတ္ေသာ 
သူျဖစ္၏။ သူ၌ သစၥာတရား မရွိေသာေၾကာင့္ 
သစၥာတရား၌ မတည္မေန။ သူသည္ မုသာ 
စကားကို ေျပာေသာ အခါ မိမိ ပကတိ အတိုင္း 
ေျပာ၏။ မုသာစကား၌ က်င္လည္ေသာသူျဖစ္၏။ 
မုသာ၏အဘ လည္းျဖစ္၏။ 

၄၅ ငါသည္ သစၥာစကားကို ေျပာေသာေၾကာင့္ 
သင္တို႔မယံုၾက။ 

၄၆ ငါ၌အျပစ္ရွိေၾကာင္းကို သင္တို႔တြင္ အဘယ္ 
သူ ေဘာ္ျပသနည္း။ သစၥာစကားကို ငါေျပာ 
သည္မွန္လွ်င္ အဘယ္ေၾကာင့္ သင္တုိ႔ မယုံၾက 
သနည္း။ 

၄၇ ဘုရားသခင္ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ သူသည္ ဘုရား 
သခင္၏ စကားေတာ္ကို နားေထာင္တတ္၏။ 
သင္တိ ု ႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင ္ ့  မစပ္ဆိ ုင ္ 
ေသာေၾကာင့္ နားမေထာင္ၾကဟု မိန္ ႔ေတာ္ 
မူ၏။ 

၄၈ ယုဒလူတိ ု ႔ကလည္း၊ သင္သည္ ရွမာရိလူ 
ျဖစ္၏။ နတ္ဆိုးစြဲေသာသူလည္း ျဖစ္၏ ဟု 
ငါတုိ႔ေျပာေသာစကားသည္ ေလ်ာက္ ပတ္သည္ 
မဟုတ္ေလာ ဟုဆိုၾက၏။ 

၄၉ ေယ႐ႈကလည္း၊ ငါသည္ နတ္ဆိုးစြဲေသာသူ 
မဟုတ္။ ငါ ့ခမည္းေတာ္ကိ ု ခ် ီးေျမႇာက္၏။ 
သင္တို႔သည္ ငါ့ကို႐ုႈတ္ခ်ၾက၏။ 

၅၀ ငါသည္ ကိုယ္ဘုန္းအသေရကို မရွာ။ ငါ၏ 
ဘုန္းအသေရကိုရွာ၍ စီရင္ေတာ္မူေသာသူ 
ရွိေသး၏။

၅၁ ငါ အမွန္အကန္ဆိုသည္ကား၊ ငါ ့စကားကို 
နားေထာင္ေသာသူသည္ ေသျခင္းႏွင့္ အစဥ္ 
မျပတ္ ကင္းလြတ္လိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။  

၅၂ ယုဒလူတို႔ကလည္း၊ သင္၌ နတ္ဆိုးစြဲသည္ကို 
ယခုငါတို႔သိၾက၏။ အာျဗဟံမွစ၍ ပေရာဖက္ 
တို႔သည္ ေသလြန္ၾကၿပီ။ သင္မူကား၊ ငါ့စကား 
ကို နားေထာင္ေသာသူသည္ ေသျခင္းႏွင္ ့ 
အစဥ္မျပတ္ ကင္းလြတ္လိမ့္ မည္ဟု ဆုိပါသည္ 
တကား။ 

၅၃ ငါတို ႔အဘ အာျဗဟံထက္ သင္သည္သာ၍ 
ႀကီးျမတ္သေလာ။ သူသည္ေသၿပီ။ ပေရာဖက္တုိ႔ 
လည္းေသၾကၿပီ။ သင္သည္ အဘယ္သို႔ေသာ 

သူ၏ အေရာင္ကို ေဆာင္သနည္း ဟုဆိုၾက၏။ 
၅၄ ေယ႐ႈကလည္း၊ ငါသည္ ကိုယ္ဂုဏ္ကိုျပလွ်င္၊ 

ငါ့ဂုဏ္သည္ အခ်ည္းအႏွီးျဖစ္၏။ ငါ့ခမည္း 
ေတာ္သည္ ငါ့ဂုဏ္ကို ထင္ရွားေစေတာ္မူ၏။ 
ထိ ုဘုရားသခင္သည္ ငါတိ ု ႔၏ ဘုရားဟူ၍ 
သင္တို႔ ေခၚေ၀ၚတတ္ၾက၏။ 

၅၅ သို ႔ေသာ္လည္း ထိုဘုရားသခင္ကို သင္တို ႔ 
မသိၾက။ ငါမူကားသိ၏။ ငါမသိဟု ငါဆိုလွ်င္ 
သင္တို႔ကဲ့သို႔ မုသာသံုးေသာသူ ျဖစ္လိမ့္မည္။ 
ထိုဘုရားသခင္ကို ငါသိ၏။ ဘုရားသခင္၏ 
စကားေတာ္ကိုလည္း နားေထာင္၏။ 

၅၆ သင္တို ႔အဘအာျဗဟံသည္ငါႂကြလာမည့္အ
ခ်ိန္ကာလကို ေျမာ္ျမင္ျခင္းငွါ အလြန္အလို 
ရွ ိ၏။  ျမင္ရေသာအခါ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းသို ႔ 
ေရာက္သည္ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

၅၇ ယုဒလူတို ႔ ကလည္း၊ သင္၏ အသက္သည္ 
အႏွစ္ ငါးဆယ္မွ ် မရွ ိဘဲလ်က္သင္သည္ 
အာျဗဟံကို ျမင္ေလၿပီတကား ဟုဆိုၾက၏။ 

၅၈ ေယ႐ႈကလည္း၊ ငါ အမွန္အကန္ဆိုသည္ကား၊ 
အာျဗဟံ မျဖစ္မွီ ငါျဖစ္၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

၅၉ ထိ ုအခါ ကိ ုယ္ေတာ္ကိ ု  ခ ဲႏ ွင ္ ့ပစ ္ ျခင ္ းင ွ ါ 
ေက်ာက္ခဲ တုိ႔ကုိ ေကာက္ယူၾက၏။ ေယ႐ႈ သည္ 
တိမ္းေရွာင္၍ ထိုသူတို႔အလယ္၌ ေရွာက္သြား 
ၿပီးလွ်င္ ဗိမာန္ေတာ္မွ ထြက္ႂကြ ေတာ္မူ၏။ 

   
၉

၁  လမ္း၌သြားေတာ္မူစဥ္၊ အမိ၀မ္းတြင္းကပင္ 
မ်က္စိ ကန္းေသာသူတေယာက္ကို ေတြ႔ျမင္ 
ေတာ္မူ၏။ 

၂ တပည့္ေတာ္တို႔က၊ အရွင္ဘုရား၊ ဤသူသည္ 
အဘယ္သူ၏ အျပစ္ေၾကာင့္ မ်က္စိကန္းသနည္း။ 
ကုိယ္အျပစ္ေၾကာင့္ ကန္းသေလာ။ မိဘ အျပစ္ 
ေၾကာင့္ ကန္းသေလာဟု ေမးေလွ်ာက္ၾက၏။ 

၃ ေယ႐ႈကလည္း၊ ကိုယ္အျပစ္ေၾကာင့္ မဟုတ္။    
မိဘ အျပစ္ေၾကာင့္လည္း မဟုတ္။  ဘုရားသခင္ 
၏ အမႈေတာ္ကုိ သူ၌ ထင္ရွားေစမည္ အေၾကာင္း 
တည္း၊ 

၄ ငါ့ကို ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာသူ၏အမႈကို ေန႔ 
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၉ း ၅ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္
အခ်ိန္ ရွိစဥ္တြင္ ငါျပဳမည္။ အဘယ္သူမွ် အမႈ 
မျပဳႏိုင္ေသာ အခ်ိန္တည္းဟူေသာ ညဥ့္အခ်ိန္ 
လာေသး၏။ 

၅ ငါသည္ ဤေလာက၌ရွိစဥ္တြင္ ဤေလာက၏ 
အလင္းျဖစ္၏ ဟု မိန္႔ေတာ္မူၿပီးလွ်င္၊ 

၆ ေျမေပၚမွာေထြး၍ တံေထြးႏွင္ ့ရ ႊ ံ ႔လုပ္ ၿပ ီးမွ 
ကန္းေသာ သူ၏ မ်က္စိကို ရႊံ႕ႏွင့္လူး၍၊ 

၇ သင္သြားေလာ့။ ရွိေလာင္ေရကန္၌ မ်က္စိကို 
ေဆးေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ရွိေလာင္ အနက္ 
ကား ေစလႊတ္သည္ ဟုဆုိ သတည္း။ထုိသူသည္ 
သြား၍ ေဆးၿပီးမွ၊ မ်က္စိျမင္လ်က္ ျပန္ေလ၏။ 

၈ သူသည္ သူေတာင္းစားျဖစ္သည္ကုိ အိမ္နီးခ်င္း 
မွစ၍ ျမင္ဘူးေသာသူတုိ႔က၊ ဤသူသည္ ထိုင္၍ 
ေတာင္းေသာသူ ျဖစ္သည္ မဟုတ္ေလာ ဟု 
ဆိုၾက၏။

၉ လူအခ်ိဳ႕က၊ ဟုတ္ကဲ့ ဟုဆိုၾက၏။ အခ်ိဳ႕က 
လည္း၊ ထုိသူႏွင့္တူသည္ ဟုဆုိၾက၏။ ထုိသူက 
လည္း၊ အကၽြႏ္ ုပ္သည္ ထိုသူပင္ျဖစ္သည္ 
ဟုဆို၏။ 

၁၀ သူတို ႔ကလည္း၊ အဘယ္သို ႔ သင္၏ မ်က္စိ 
ပြင့္သနည္း ဟု ေမးျမန္းၾကလွ်င္၊ 

၁၁ ထိုသူက၊ ေယ႐ႈအမည္ရွိေသာ သူတေယာက္ 
သည္ ရႊံ႕လုပ္၍ အကၽြႏ္ုပ္ မ်က္စိကို လူးၿပီးမွ၊ 
ရိွေလာင္ ေရကန္သုိ႔သြား၍   မ်က္စိကုိေဆးေလာ့ 
ဟု ဆုိသည္အတုိင္း အကၽြႏု္ပ္ သြား၍ ေဆးလွ်င္ 
မ်က္စိျမင္သည္ဟု ဆို၏။ 

၁၂ လူမ်ားကလည္း ထိ ုသူသည္ အဘယ္မွာ 
ရိွသနည္း ဟု ေမးျမန္ၾကလွ်င္၊ အကၽြႏု္ပ္ မသိဟု 
ဆို၏။ 

၁၃ လူမ်ားသည္လည္း မ်က္စိကန္းဘူးေသာ ထုိသူ 
ကုိ ဖာရိရွဲထံသို႔ပို႔ၾက၏။ 

၁၄ ေယ႐ႈသည္ ရႊ ံ ႔လုပ္၍ သူ၏ မ်က္စိကိ ုဖ ြင္ ့ 
ေတာ္မူေသာေန႔သည္ ဥပုသ္ေန႔ ျဖစ္သတည္း။ 

၁၅ တဖန္ ဖာရိရဲွတုိ႔က အဘယ္သုိ႔သင္၏ မ်က္စိျမင္ 
သနည္းဟု ေမးျပန္လွ်င္ အကၽြႏ္ ုပ္မ်က္စိ၌ 
သူသည္ ႐ႊံ႕ကိုထည့္၍ အကၽြႏ္ုပ္ ေဆးလွ်င္ 
မ်က္စိ ျမင္ၿပီ ဟုဆို၏။ 

၁၆ ဖာရိရွဲအခ်ိဳ႕တို႔က၊ ထိုသူသည္ ဥပုသ္  မေစာင့္။ 
ဘုရားသခင္ ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ သူမဟုတ္ဟု 

ဆိုၾက၏။အခ်ိဳ႕တို႔က၊ ဆိုးေသာသူသည္ ဤသို႔ 
ေသာ နိမိတ္ လကၡဏာတို ႔ကိ ု အဘယ္သို ႔ 
ျပႏိုင္သနည္း ဟုဆိုၾက၏။ ထိုသို႔ အခ်င္းခ်င္း 
မသင့္ကြဲျပားျခင္းသို႔ ေရာက္ၾက၏။ 

၁၇ တဖန္ မ်က္စိကန္း ဘူးေသာသူအား၊ သင္၏ 
မ်က္စိကိုဖြင့္ေသာသူသည္ အဘယ္သို႔ေသာ 
သူျဖစ္သနည္းဟု ေမးၾကလွ်င္၊ ပေရာဖက္ 
ျဖစ္သည္ ဟုဆို၏။

၁၈ ထုိသူသည္    အထက္ကမ်က္စိမျမင္၊ ေနာက္မွ 
မ်က္စိျမင္သည္ကို ယုဒလူတို႔သည္ မယံုၾက 
သျဖင့္ သူ၏ မိဘကိုေခၚ၍၊

၁၉ ဤသူသည္ သင္တိ ု ႔ဆိ ုသည္အတိုင္း အမိ 
၀မ္းတြင္းကပင္ မ်က္စိကန္းေသာ သင္တုိ႔၏သား 
မွန္သေလာ။ သုိ႔မွန္လွ်င္ အဘယ္သုိ႔ ယခုမ်က္စိ 
ျမင္သနည္း ဟု ေမးၾက၏။ 

၂၀ မိဘတို႔ကလည္း၊ ဤသူသည္ အကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 
သားမွန္သည္ကိ ု၎၊ အမိ၀မ္းတြင္းကပင္ 
မ်က္စိကန္းသည္ကို၎ အကၽြႏ္ုပ္တို ႔ သိၾက 
ပါ၏။ 

၂၁ အဘယ္ေၾကာင့္ ယခုမ်က္စိျမင္သည္ကို၎၊ 
အဘယ္သူသည္ သူ၏မ်က္စိကုိဖြင့္ သည္ကုိ၎၊ 
အကၽြႏု္ပ္တုိ႔ မသိၾကပါ။ သူသည္ အသက္အရြယ္ 
ႏွင့္ျပည့္စံုပါ၏။ သူ႔ကိုေမးၾကပါေလာ့။ သူသည္ 
ကုိယ္အေၾကာင္းကုိ ကုိယ္တုိင္ေျပာပါ လိမ့္မည္ 
ဟု ျပန္ေျပာၾက၏။ 

၂၂ ဤသုိ႔ေျပာသည္ အေၾကာင္းကား၊ ေယ႐ႈ သည္    
ခရစ္ေတာ္ျဖစ္သည္ဟု  ၀န္ခံေသာသူမည္သည္ 
ကို တရားစရပ္မွ ႏွင္ထုတ္ရမည္ဟု ယုဒလူတို႔ 
သည္ တိုင္ပင္ စီရင္ႏွင့္ၾကၿပီ။ 

၂၃ ထုိေၾကာင့္ မိဘတုိ႔က၊ သူသည္ အသက္အရြယ္ 
ႏွင့္ ျပည့္စံုပါ၏။ သူ႔ကိုေမးၾကပါေလာ့ ဟု ယုဒ 
လူတို႔ကို ေၾကာက္၍ ေျပာၾက ၏၊ 

၂၄ ထိုု႔ေၾကာင့္၊ မ်က္စိကန္းဘူးေသာသူကို ဒုတိယ 
အႀကိမ္ေခၚ၍ ဘုရားသခင္ကိုခ်ီးမြမ္းေလာ့။ 
ထိုသူသည္ လူဆိုးျဖစ္ေၾကာင္းကို ငါတို႔သိ၏ 
ဟု ဆိုၾကလွ်င္၊ 

၂၅ လူဆိုးျဖစ္သည္ မျဖစ္သည္ကို အကၽြႏ္ုပ္မသိ။ 
အကၽြႏ္ုပ္သည္ အထက္ကမ်က္စိကမ္း၍ ယခု 
မ်က္စိျမင္သည့္ အေၾကာင္းတခုကို အကၽြႏ္ုပ္ 
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၉ း ၂၆ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္
သိသည္ဟုဆို၏။ 

၂၆ တဖန္ ထိုသူတို႔က၊ သူသည္ သင္၌အ ဘယ္သို႔ 
ျပဳသနည္း။ သင္၏မ်က္စိကိ ု အဘယ္သိ ု ႔ 
ဖြင့္သနည္းဟု ေမးၾကလွ်င္၊ အကၽြႏ္ုပ္ တခါ 
ေျပာၿပီ၊ သင္တို႔နားမၾကားၾက။ 

၂၇ အဘယ္ေၾကာင ္ ့တဖန ္ ၾကားခ်င ္သနည္း။ 
သူ႔တပည့္ျဖစ္ခ်င္သေလာဟု ဆို၏။ 

၂၈ ထုိသူတုိ႔ကလည္း၊ သင္သည္ သူ႔တပည့္ ျဖစ္၏။ 
ငါတုိ႔မူကား  ေမာေရွ၏ တပည့္ ျဖစ္ၾက၏။ 

၂၉ ဘုရားသခင္သည္ ေမာေရွ၌ ဗ်ာဒိတ္ထားေတာ္ 
မူေၾကာင္းကို ငါတို ႔သိၾက၏။ ထို သူသည္ 
အဘယ္က ျဖစ္သည္ကိုမသိဟု ကဲ့ရဲ႕ေျပာဆို 
ၾကလွ်င္၊ 

၃၀ သူသည္ အကၽြႏ္ုပ္မ်က္စိကို ဖြင့္ေသာ္ လည္း 
အဘယ္ကျဖစ္သည္ဟု သင္တုိ႔မသိၾကသည္ကုိ 
အံ့ၾသဘြယ္ရွိ၏။ 

၃၁ ဘရားသခင္သည္ လူဆိုးတို ႔စကားကို နား 
ေထာင္ေတာ္မမူသည္ကို ငါတို႔သိၾက၏။ ဘုရား 
သခင္ကို ႐ု ိေသေလးျမတ္၍ အလိုေတာ္သို ႔ 
လိုက္ေသာသူျဖစ္လွ်င္ ထိုသူ၏စကားကို နား 
ေထာင္ေတာ္မူ၏။

၃၂ အမိ၀မ္းတြင္းကပင္ မ်က္စိကန္းေသာသူကို 
မ်က္စိျမင္ေစျခင္းငွါ တတ္ႏိုင္သည္ကို ကမၻာဦး 
မွစ၍ မၾကားစဖူး။ 

၃၃ ထုိသူသည္ ဘုရားသခင္ ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ 
သူ မဟုတ္လွ်င္ အဘယ္အမႈကိုမွ် မတတ္ႏိုင္ 
ဟု ေျပာဆို၏။ 

၃၄ ထုိသူတုိ႔ကလည္း၊ သင္သည္ ေမြးစကပင္ တကုိယ္ 
လံုး၌ ဒုစ႐ုိက္အျပစ္စြဲေသာသူ ျဖစ္လ်က္ႏွင့္ 
ငါတို႔ကိုဆံုးမပါသည္ တကားဟုေျပာဆို ၾကၿပီး 
လွ်င္၊ ထိုသူကို တရားစရပ္မွ ႏွင္ထုတ္ ၾက၏။ 

၃၅ ႏွင္ထုတ္သည္အေၾကာင္းကုိ ေယ႐ႈသည္ ၾကား 
ၿပီးမွ ထုိသူကုိေတြ႔ေတာ္မူလွ်င္၊ သင္သည္ဘုရား 
သခင္၏သားေတာ္ကို ယံုၾကည္သေလာ ဟု 
ေမးေတာ္မူ၏။

၃၆  သခင္၊ အကၽြႏ္ုပ္ ယံုၾကည္ရမည္အေၾကာင္း 
ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ကား အဘယ္သူနည္း 
ဟု ေမးေလွ်ာက္ေသာ္၊

၃၇ ေယ႐ႈက၊ သင္သည္ ထိုသူကို ျမင္ခဲ့ၿပီးသည္ 

သာမက၊ သင္ႏွင့္ ယခု စကားေျပာေသာသူသည္ 
ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ျဖစ္၏ ဟု မိန္႔ေတာ္ 
မူလွ်င္၊ 

၃၈ သခင္၊ အကၽြႏ္ုပ္ယံုၾကည္ပါ၏ ဟု ေလွ်ာက္၍ 
ၫြတ္ျပပ္ ကိုးကြယ္ေလ၏။ 

၃၉ ထိုအခါ ေယ႐ႈကလည္း၊ မ်က္စိမျမင္ေသာ 
သူသည္ ျမင္ေစျခင္းငွါ၎၊ ျမင္ေသာ သူသည္ 
မ်က္စိကန္းေစျခင္းငွါ၎၊ ငါသည္တရား စီရင္၍ 
ဤေလာကသို႔ ေရာက္လာၿပီ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။

၄၀ အထံေတာ္၌ရွ ိေသာ ဖာရိရွ ဲအခ်ိ ဳ႕တိ ု ႔သည္ 
ထိုစကားကိုၾကားလွ်င္၊ ငါတို႔သည္ မ်က္စိကန္း 
သေလာ ဟု ေမးၾက၏။

၄၁ ေယ႐ႈကလည္း၊ သင္တုိ႔သည္ မ်က္စိ ကန္းသည္ 
မွန္လွ်င္ အျပစ္မရွိ။ ငါတို႔မ်က္စိျမင္သည္ဟု 
ယခုဆိုၾက၏။ ထိုေၾကာင့္ သင္တို ႔၌ အျပစ္ 
တည္သည္ ဟု မိန္႔ေတာ္ မူ၏။ 

၁၀

၁ ငါအမွန္အကန္ဆုိသည္ကား၊ သုိးၿခံထဲသုိ႔ တံခါး၀ 
ျဖင့္မ၀င္ အျခားလမ္းျဖင့္ ေက်ာ္၀င္ေသာသူ 
သည္ သူခိုး၊ ထားျပ ျဖစ္၏။ 

၂ သိုးထိန္းမူကား၊ တံခါး၀ျဖင့္ ၀င္တတ္၏။
၃ ထိုသူအား တံခါးေစာင့္လည္းဖြင့္တတ္၏။သူ

၏စကားသံကို သိုးတို႔သည္ နားေထာင္တတ္ 
ၾက၏။ သူသည္မိမိသိုးတို႔ကို နာမည္ ျဖင့္ေခၚ၍ 
ျပင္သို႔ထုတ္ေဆာင္တတ္၏။ 

၄ သုိးမ်ားကုိ ထုတ္ေသာအခါ သုိးတုိ႔ေရွ႕မွာ သြား၍ 
သိုးမ်ားသည္ သူ၏စကားသံကုိ ကၽြမ္းေသာ 
ေၾကာင့္ လိုက္တတ္ၾက၏။ 

၅ မဆိုင္ေသာသူတိ ု ႔၏ စကားသံကိ ု မကၽြမ္း 
ေသာေၾကာင္ ့ ၊ မဆိ ုင ္ေသာသူ ေနာက္သိ ု ႔ 
မလိုက္ဘဲ ေျပးတတ္ၾကသည္ ဟုမိန္ ႔ေတာ္ 
မူ၏။ 

၆ ထိုဥပမာပံုကို ေယ႐ႈ ေဟာေတာ္မူသည္တြင္၊ 
ပရိတ္သတ္တို႔သည္ မိန္႔ေတာ္မူေသာ စကား 
ေတာ္၏ အနက္အဓိပၸါယ္ကို နားမလည္ၾက။ 

၇ ထိုေၾကာင္ ့တဖန္ေယ႐ႈက၊ ငါအမွန္အကန္ 
ဆိုသည္ကား၊ ငါသည္ သိုး၀င္ေသာတံခါး၀ 
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၁၀ း ၉ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္
ျဖစ္၏။  ငါ့ေရွ႕၌ ေပၚလာေသာသူ ရိွသမွ်တုိ႔ သည္ 
သူခိုးထားျပျဖစ္ၾက၏။ ထိုသူတို႔၏စကားသံကို 
သိုးတို႔သည္ နားမေထာင္ၾက၊ 

၉  ငါသည္ တံခါး၀ျဖစ္၏။ ငါျဖင့္၀င္ေသာ သူသည္ 
ေဘးႏွင့္ကင္းလြတ္လ်က္ ထြက္၀င္၍ က်က္စား 
ရာကို ေတြ႕ရလိမ္မည္။ 

၁၀ သူခိုးသည္ ခိုးျခင္း၊ သတ္ျခင္း၊ ဖ်က္ဆီး၍ျခင္း 
ငွါသာ လာတတ္၏။ ငါမူကား၊ သိုးတို ႔သည္ 
အသက္ လြတ္႐ုံုမွ်မက အထူးသျဖင့္ အသက္ျဖင့္ 
ျပည့္စံုေစျခင္းငွါ လာသတည္း။

၁၁ ငါသည္ ေကာင္းေသာသိုးထိန္းလည္းျဖစ္၏။ 
ေကာင္းေသာ သိုးထိန္းသည္ သိုးတို ႔ အဘို႔ 
အလိုငွါ မိမိ အသက္ကို စြန္႔တတ္၏။

၁၂ သိုးမ်ားကို ပိုင္ေသာ သိုးထိန္းမဟုတ္၊ သူငွါး 
ျဖစ္ေသာ သူမူကား၊ ေတာေခြး လာသည္ကို 
ျမင္လွ်င္၊ သုိးတုိ႔ကုိပစ္ထား၍ ထြက္ေျပးတတ္၏။ 
ေတာေခြးသည္လည္း သိုးတို ႔ကိ ုလုယက္၍ 
ကြဲလြင့္ေစ၏။

၁၃ သူငွါးသည္ သူငွါးျဖစ္၍ သိုးတို႔၏ အက်ိဳးကို 
မမွတ္ေသာေၾကာင့္ ထြက္ေျပးတတ္၏။

၁၄ ငါသည္ ေကာင္းေသာသိုးထိန္းျဖစ္၏။ ခမည္း 
ေတာ္သည္ ငါ့ကိုသိေတာ္မူ၍၊ ငါသည္လည္း 
ခမည္းေတာ္ကို သိသကဲ့သို ႔ ငါ၏သိုးတုိ ႔ကို 
ငါသိ၏။ ငါ့သိုးတို႔သည္လည္း ငါ့ကို သိၾက၏။ 

၁၅ ငါသည္ ကိုယ္အသက္ကို သိုးတို႔အဘို႔ အလိုငွါ 
စြန္႔၏။ 

၁၆ ဤသုိးၿခံသုိ႔ မ၀င္ေသာ အျခားသုိးတုိ႔ကုိလည္း ငါ 
ပုိင္ေသး၏။ ထုိသုိးတုိ႔ကုိ ငါေဆာင္ခ့ဲရမည္။သူတုိ႔ 
သည္လည္း ငါ့စကားသံကုိ နားေထာင္၍သျဖင့္၊ 
သိုးၿခံတခု သိုးထိန္းတပါး တည္းရွိရလိမ့္မည္။ 

၁၇ ငါသည္ ကိုယ္အသက္ကိုစြန္႔၍ ေနာက္တဖန္ 
ယူဦးမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ငါ့ခမည္းေတာ္ 
သည္ ငါ့ကိုခ်စ္ေတာ္မူ၏။ 

၁၈ ငါ့အသက္ကုိ အဘယ္သူမွ် မလုမယူ။ ကုိယ္အလုိ 
အေလ်ာက္ ငါစြန္႔၏။ ကိုယ္အသက္ကို စြန္႔ရ 
ေသာ အခြင ္ ့ႏ ွင ္ ့ေနာက္တဖန္ကိ ုယ္အသ
က္ကို ယူျပန္ရေသာ အခြင့္သည္ ငါ၌ ရွိ၏။ 
ထိုအခြင့္ကို ခမည္းေတာ္သည္ ေပးေတာ္မူၿပီ 
ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

၁၉ ထိုစကားေတာ္ေၾကာင့္ ယုဒလူတို႔သည္ တဖန္ 
ကြဲျပားျခင္းရွိၾက၏။ 

၂၀ လူမ်ားတို႔က သူသည္နတ္ဆိုးစြဲ၍ အ႐ူးျဖစ္၏။ 
သူ႔စကားကုိ အဘယ္ေၾကာင့္ နားေထာင္သနည္း 
ဟု ဆိုၾက၏။ 

၂၁ အခ်ိဳ႕တို ႔က သူစကားသည္ နတ္ဆိုးစြဲေသာ 
သူ၏စကားမဟုတ္။ နတ္ဆိုးသည္ မ်က္စိကန္း 
ေသာ သူတုိ႔ကုိ ျမင္ေစျခင္းငွါ တတ္ႏုိင္ သေလာ 
ဟု ဆိုၾက၏။

၂၂ ေဆာင္းကာလျဖစ္၍ အကဲနိပြကုိဲ ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕ 
၌ ခံၾကေသာအခါ၊

၂၃ ေယ႐ႈသည္ ဗိမာန္ေတာ္နားမွာ  ေရွာလမုန္ 
ကနားျပင္ ၌ စႀကႍ သြားေတာ္မူစဥ္တြင္၊ 

၂၄ ယုဒလူတိ ု ႔သည္ ကိ ုယ္ေတာ္ကိ ု၀န ္ းရ ံ၍၊ 
သင္သည္ အဘယ္မွ် ကာလပတ္လံုး ငါတို႔ကို 
ယံ ုမ ွား ေစမည္နည္း။ ခရစ္ေတာ္မွန္လွ်င္ 
အတည့္အလင္း ေျပာပါ ဟု ဆိုၾက၏။ 

၂၅ ေယ႐ႈကလည္း၊ ငါေျပာၿပီ။ သင္တို႔သည္ မယံု 
ၾက။ ငါ့ခမည္းေတာ္၏ အခြင့္ႏွင္ ့ ငါျပဳေသာ 
အမႈတို႔သည္ ငါ၏ သက္ေသျဖစ္ၾက၏။ 

၂၆ သုိ႔ေသာ္လည္း သင္တုိ႔သည္ မယုံၾက။ အဘယ္ 
ေၾကာင့္ မယံုၾကသနည္း ဟူမူကား၊ သင္တို႔ 
သည္ ငါ့သိုးတို ႔ အ၀င္မဟုတ္။ အထက္က 
ငါေျပာသည္အတိုင္း၊

၂၇ ငါ့သိုးတို႔သည္ ငါ့စကားသံကိုနားေထာင္၍ ငါ့ 
ေနာက္သို႔ လိုက္ၾက၏။ ထိုသိုးတို႔ကို ငါသိ၏။ 

၂၈ ထာ၀ရအသက္ကိုလည္း ငါေပး၏။ ထိုသိုးတို႔ 
သည္ ပ်က္ဆီးျခင္းႏွင့္ အစဥ္မျပတ္ ကင္းလြတ္ 
ၾကလိမ့္မည္။ အဘယ္သူမွ် ထိုသိုးတို ႔ကို ငါ့ 
လက္မွ မႏႈတ္မယူရာ။ 

၂၉ ထိုသိ ုးတိ ု ႔ကိ ု ငါ၌အပ္ေပးေတာ္မူေသာ ငါ ့ 
ခမည္းေတာ္သည္ ခပ္သိမ္းေသာသူတို႔ထက္ 
ႀကီးျမတ္ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ အဘယ္သူမွ် 
ထိုသိုးတို႔ကို ငါ့ခမည္းေတာ္၏ လက္မွ မႏႈတ္ 
မယူႏိုင္ရာ။ 

၃၀ ငါသည္ ငါ့ခမည္းေတာ္ႏွင့္ တလုံးတ၀ တည္းျဖစ္ 
သည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

၃၁ ထိုအခါ ယုဒလူတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ခဲႏွင့္ 
ပစ္ျခင္းငွါ တဖန္ေက်ာက္ခဲတို႔ကို ေကာက္ယူ 
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၁၀ း ၃၂ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္
ၾက၏။ 

၃၂ ေယ႐ႈကလည္း၊ ငါသည္ ငါ ့ခမည္းေတာ္၏ 
အခြင္ ့ႏ ွင ္ ့  ေကာင္းေသာအမႈအမ်ားတိ ု ႔ကိ ု 
သင္တို႔အားျပၿပီ။ ထိုအမႈတို႔တြင္ အဘယ္မည္ 
ေသာ အမႈေၾကာင့္ ငါ့ကိုခဲႏွင့္ ပစ္ၾကမည္နည္း 
ဟု ေမးေတာ္မူလွ်င္၊ 

၃၃ ယုဒလူတို႔က၊ ေကာင္းေသာအမႈေၾကာင့္ ခဲႏွင့္ 
ပစ္မည္မဟုတ္။ သင္သည္ လူျဖစ္လ်က္ပင္ 
ဘုရားသခင္ ျဖစ္ေရာင္ေဆာင္၍ ဘုရားသခင္ကုိ  
လြန္က်ဴးေသာစကားေၾကာင့္ ခဲႏွင္ ့ပစ္မည္ 
ဟုဆုိၾက၏။ 

၃၄ ေယ႐ႈကလည္း၊ သင္တုိ႔သည္ ဘုရား ျဖစ္ၾက၏၊ 
ငါဆိုသည္ဟု သင္တို ႔၏ ပညတၱိက်မ္းစာ၌ 
လာသည္ မဟုတ္ေလာ။ 

၃၅ ဘုရားသခင္၏ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကို ခံရေသာ 
သူတုိ႔ကုိ ဘုရား ဟူ၍ေခၚရလွ်င္၎၊ က်မ္းစကား 
ကို မပယ္ရလွ်င္၎၊ 

၃၆ ခမည္းေတာ္သည္သန္႔ရွင္းေစ၍၊ ဤေလာက 
သို ႔ ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ သူက၊ ငါသည္ 
ဘုရားသခင္ သားေတာ္ျဖစ္သည္ဟုဆိုေသာ 
ေၾကာင့္၊ သင္သည္ ဘုရားသခင္ ကုိလြန္က်ဴး၍ 
ေျပာသည္ဟု ထိုသူအား ဆိုရာသေလာ။ 

၃၇ ငါသည္ ငါ့ခမည္းေတာ္၏ အမႈတို႔ကို မျပဳလွ်င္ 
ငါ့ကို မယံုၾကႏွင့္။ 

၃၈ ျပဳလွ်င္ ငါ့ကိုမယံုေသာ္လည္း ထိုအမႈတို ႔ကို 
ယံုၾကေလာ့။ ထိုသို႔ယံုလွ်င္ ခမည္းေတာ္သည္ 
ငါ၌ရိွ ေတာ္မူသည္ကုိ၎၊ငါသည္ ခမည္းေတာ္၌ 
ရွိသည္ကို၎ ယံု၍သိမွတ္ၾကလိမ့္မည္ ဟု 
မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

၃၉ ထိုအခါ ကိုယ္ေတာ္ကိုဘမ္းဆီး၍ျခင္းငွါ တဖန္ 
ရွာၾကျပန္လွ်င္၊ ထိုသူတို႔၏ လက္မွ ထြက္ႂကြ 
ေတာ္မူ၏။ 

၄၀ ေယာဟန္သည္ ဗတၱိဇံကို ေရွ႕ဦးစြာေပးရာ 
အရပ္၊ ေယာ္ဒန္ျမစ္တဘက္သို႔ တဖန္ ႂကြ၍ 
ထိုအရပ္၌ ေနေတာ္မူ၏။ 

၄၁ လူမ်ားတုိ႔သည္  အထံေတာ္သုိ႔ေရာက္လာလွ်င္ 
ေယာဟန္သည္ နိမိတ္လကၡဏာကို မျပ။ သို႔ 
ေသာ္လည္း ဤသူ၏ အေၾကာင္းကို ေယာဟန္ 
ေျပာသမွ် မွန္ေပ၏ ဟု ဆိုၾကသျဖင့္၊ 

၄၂ ထိုအရပ္၌ လူမ်ားတို ႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို 
ယံုၾကည္ၾက၏။

   
၁၁

၁ ညီအစ္မ မာရိႏွင့္ မာသတို႔ေနေသာေဗသနိ 
ရြာသား၊ လာဇ႐ုအမည္ရွိေသာသူ တေယာက္ 
သည္ နာလ်က္ေနေလ၏။ 

၂ နာလ်က္ေနေသာ လာဇ႐ု၏ ႏွမ မာရိကား၊ 
သခင္ဘုရားကို ဆီေမႊးႏွင့္လိမ္း၍ ေျခေတာ္ကို 
မိမိဆံပင္ႏွင့္ သုတ္ေသာမာရိ ျဖစ္သတည္း။ 

၃ ညီအစ္မတို႔သည္ အထံေတာ္သို႔ ေစလႊတ္၍၊ 
သခင္၊ ကိုယ္ေတာ္ ခ်စ္ေတာ္မူေသာ သူသည္ 
နာလ်က္ ေနပါသည္ဟုေလွ်ာက္ၾက၏။ 

၄ ထိုစကားကို ေယ႐ႈသည္ၾကားေတာ္မူလွ်င္၊ 
ထိုအနာသည္ ေသနာမဟုတ္။ ဘုရားသခင္၏ 
ဘုန္းေတာ္ကို ထင္ရွားေစေသာ အနာျဖစ္၏။ 
ထုိအနာေၾကာင့္ ဘုရား သခင္၏ သားေတာ္သည္ 
ဘုန္းထင္ရွားျခင္း ရွိလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

၅ ေယ႐ႈသည္ မာသကို၎၊ သူ၏ညီမႏွင့္ လာဇ႐ု 
ကို၎ ခ်စ္ေတာ္မူ၏။ 

၆ လာဇ႐ုနာသည္ကုိ ၾကားေတာ္မူလွ်င္၊ ႂကြေတာ္ 
မမူဘဲ ထိုအရပ္၌ ႏွစ္ရက္ ေနေတာ္မူ၏။ 

၇ ထိုေနာက္မွ တပည့္ေတာ္တို႔အား၊ ယုဒျပည္ 
သို႔တဖန္ သြားၾကကုန္အံ့ဟု မိန္႔ေတာ္ မူလွ်င္၊ 

၈ တပည့္ေတာ္တို႔က၊ အရွင္ဘုရား၊ ယုဒလူတို႔ 
သည္ ယခုပင္ ကိုယ္ေတာ္ကို ခဲႏွင့္ပစ္ျခင္းငွါ 
ရွာႀကံလ်က္ပင္ ထိုအရပ္သို႔ တဖန္ ႂကြေတာ္မူ 
ဦးမည္ေလာဟု ေလွ်ာက္ၾက၏။ 

၉ ေယ႐ႈကလည္း၊ တေန႔တြင္ တဆယ့္ႏွစ္နာရီ 
ရွ ိသည္ မဟုတ္ေလာ။ လူသည္ေန႔အခ်ိန္၌ 
သြားလာလွ်င္၊ ေနေရာင္အလင္းကို ျမင္ရေသာ 
ေၾကာင့္ ထိမိ၍ မလဲတတ္။ 

၁၀ ညဥ့္အခ်ိန္၌ သြားလာလွ်င္မူကား၊ အလင္း 
မရိွေသာေၾကာင့္ ထိမိ၍ လဲတတ္၏ ဟု မိန္႔ေတာ္ 
မူၿပီးမွ၊ 

၁၁ ငါတို႔အေဆြ လာဇ႐ုသည္ အိပ္ေပ်ာ္၏။ သူ႔ကို 
ႏႈိးျခင္း အလိုငွါ ငါသြားမည္ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

၁၂ တပည့္ေတာ္တို ႔ကလည္း၊ သခင္၊ သူသည္ 
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၁၂ း ၁၃ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္
အိပ္ေပ်ာ္လွ်င္ သက္သာရလိမ့္မည္ဟု ေလွ်ာက္ 
ၾက၏။ 

၁၃ ေယ႐ႈသည္ လာဇ႐ု ေသေၾကာင္းကုိ ရည္မွတ္၍ 
မိန္ ႔ေတာ္မူေသာ္လည္း၊ ပကတိ အိပ္ေပ်ာ္ 
ေၾကာင္းကို မိန္႔ေတာ္မူသည္ဟု တပည့္ေတာ္ 
တို႔သည္ ထင္မွတ္ၾက၏။ 

၁၄ ထို႔ေၾကာင့္ေယ႐ႈက၊ လာဇ႐ုေသၿပီ။ သင္တို႔ 
သည္ ယံုၾကည္မည္အေၾကာင္း၊ 

၁၅ ထိုအရပ္၌ ငါမရွိသည္ကို ေထာက္၍ သင္တို႔ 
အတြက္ ငါ၀မ္းေျမာက္ျခင္းရွိ၏။ သူ႔ဆီသို႔ ယခု 
သြားၾကကုန္အံ့ဟု အတည့္အလင္းမိန္႔ေတာ္ 
မူ၏။ 

၁၆ ဒိဒုမု အမည္ရွိေသာ ေသာမက၊ အကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
လည္း လုိက္၍ သခင္ႏွင့္အတူ အေသခံၾက 
ကုန္အ့ံဟု တပည့္ေတာ္ခ်င္းတို႔အားေျပာဆို၏။

၁၇ ေယ႐ႈသည္ ေရာက္ေတာ္မူေသာအခါ၊ လာဇ႐ု ကုိ 
သႃဂႋုဟ္၍သခ်ဳႋင္းတြင္း၌ ေလးရက္လြန္ေလၿပီ။ 

၁၈ ေဗသနိရြာသည္ ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕ႏွင့္ တတိုင္ 
ေလာက္သာ ကြာသည္ျဖစ္၍၊ 

၁၉ မာသႏွင့္မာရိတို႔၏ေမာင္ ေသေသာေၾကာင့္၊ 
သူတို ႔ကို ႏွစ္သိမ့္ေစလိုေသာငွါ ယုဒလူမ်ား 
တို႔သည္ လာၾက၏။ 

၂၀ ေယ႐ႈ ႂကြလာေတာ္မူေၾကာင္းကို မာသသည္ 
ၾကားလွ်င္၊ ကိုယ္ေတာ္ကို ခရီးဦးႀကိဳ ျပဳျခင္း 
ငွ ါ သြား၏။ မာရိမူကား အိမ္၌ထိ ုင ္လ်က္ 
ေနရစ္၏။ 

၂၁ မာသက၊ သခင္၊ ကိုယ္ေတာ္ ရွိေတာ္မူလွ်င္ 
ကၽြန္မ၏ေမာင္ မေသပါ။ 

၂၂ ယခုေသလ်က္ရွိေသာ္လည္း ကိုယ္ေတာ္သည္ 
ဘုရားသခင္ကုိ ဆုေတာင္းေတာ္မူသမွ် အတုိင္း 
ဘုရားသခင္ေပးေတာ္မူမည္ကို ကၽြန္မ သိပါ 
သည္ဟု ေလွ်ာက္၏။

၂၃ ေယ႐ႈကလည္း၊ သင္၏ေမာင္သည္ ထေျမာက္ 
လိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၄ မာသကလည္း၊ ေနာက္ဆံုးေသာေန႔ တည္းဟူ 
ေသာ ထေျမာက္ရာကာလ၌ သူသည္ ထေျမာက္ 
လိမ့္မည္ကို ကၽြန္မ သိပါသည္ ဟုေလွ်ာက္၏။

၂၅ ေယ႐ႈကလည္း၊ ငါသည္ ထေျမာက္ျခင ္း 
အေၾကာင္း၊ အသက္ရွင္ျခင္း အေၾကာင္း ျဖစ္၏။ 

ငါ့ကို ယံုၾကည္ေသာသူသည္ ေသလြန္ေသာ္ 
လည္း ရွင္လိမ့္မည္။ 

၂၆ ငါ့ကိုယံုၾကည္၍ အသက္ရွင္ေသာသူ ရွိသမွ် 
တို႕သည္လည္း ေသျခင္းႏွင္ ့ အစဥ္မျပတ္ 
ကင္းလြတ္ ၾကလိမ့္မည္။ ငါ့စကားကုိ ယုံသေလာ 
ဟု ေမးေတာ္မူလွ်င္၊ မာသက၊ ဟုတ္ပါ၏ 
သခင္။ 

၂၇ ကိုယ္ေတာ္သည္ ခရစ္ေတာ္တည္းဟူေသာ 
ဤေလာကသို႔ ႂကြလာေတာ္မူေသာ ဘုရား 
သခင္၏ သားေတာ္ျဖစ္ေတာ္မူသည္ ကုိ ကၽြန္မ 
ယံုပါသည္ဟု ေလွ်ာက္၏။

၂၈ ထုိသုိ႔ေလွ်ာက္ၿပီးမွ မာသသည္ သြား၍ မိမိ ညီမ 
မာရိအား၊  အရွင္ဘုရားေရာက္လာေတာ္ မူၿပီ။ 
သင့္ကို ေခၚေတာ္မူသည္ဟု တိတ္ဆိတ္စြာ 
ေခၚေလ၏။ 

၂၉ မာရိသည္ ထိုစကားကို ၾကားလွ်င္ အလ်င္ 
တေဆာ ထ၍ အထံေတာ္သို႔ သြားေလ၏။ 

၃၀ ထုိအခါ ေယ႐ႈသည္ ရြာထဲသုိ႔ မ၀င္ေသး။ မာသ 
ခရီးဦးႀကိဳျပဳေသာအရပ္၌ ရွိေတာ္ မူသတည္း။ 

၃၁ ထုိေၾကာင့္ ႏွစ္သိမ့္ေစေသာ စကားကုိ ေျပာလ်က္ 
မာရိႏွင့္အတူအိမ္၌ရိွေသာ ယုဒလူတုိ႔သည္ မာရိ 
အလ်င္တေဆာ ထ၍ ထြက္သြားသည္ကိ ု 
ျမင္ၾကလွ်င္၊ ငိုေႂကြးျခင္းငွါ သခ်ဳႋင္းသို႔ သြားၿပီ 
ဟုဆုိ၍ သူ႔ေနာက္သို႔လုိက္ၾက၏။ 

၃၂ မာရိသည္ ေယ႐ႈရိွေတာ္မူရာအရပ္သုိ႔ ေရာက္၍ 
ကိုယ္ေတာ္ကို ျမင္လွ်င္ေျခေတာ္ရင္း၌ ျပပ္၀ပ္ 
လ်က္၊ သခင္၊ ကုိယ္ေတာ္ ရိွေတာ္မူလွ်င္ ကၽြန္မ 
၏ေမာင္ မေသပါဟု ေလွ်ာက္၏။ 

၃၃ မာရိမွစ၍ လိုက္လာေသာယုဒလူတိ ု ႔သည္ 
ငုိေႂကြးၾကသည္ကုိ ေယ႐ႈသည္ျမင္ေတာ္ မူေသာ 
အခါ၊ အလြန္ညိႇဳးငယ္ျခင္း၊ စိတ္ပူပန္ျခင္းရွိ၍၊ 

၃၄ အေလာင္းကို အဘယ္မွာ ထားၾကသနည္း ဟု 
ေမးေတာ္မူလွ်င္၊ သခင္ႂကြ၍ ၾကည့္ေတာ္မူပါ 
ဟု ေလွ်ာက္ၾက၏။ 

၃၅ ေယ႐ႈသည္ မ်က္ရည္က်ေတာ္မူ၏။ 
၃၆ ယုဒလူတို႔က၊ ၾကည့္ပါ၊ လာဇ႐ုကို အလြန္ခ်စ္ 

ေတာ္မူပါသည္ တကားဟု ဆိုၾက၏။ 
၃၇ အခ်ိဳ႕တို႔က၊ မ်က္စိကန္းေသာ သူကို ျမင္ေစ 

ေတာ္ မူေသာ ဤသခင္သည္၊ လာဇ႐ုကုိ မေသ 
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၁၁ း ၃၈ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္
ေစျခင္းငွါ မတတ္ႏိုင္သေလာဟု ဆိုၾက၏။ 

၃၈ တဖန္ ေယ႐ႈသည္ အလြန္ညိႇဳ းငယ္ေသာ စိတ္ႏွင့္ 
သခ ႋဳ် င္းတြင္းသုိ႔ ေရာက္ေတာ္မူ၏။ ထုိတြင္းသည္ 
ေျမတြင္းျဖစ္၏။ ေက်ာက္ႏွင့္ပိတ္ထား၏။

၃၉ ေက်ာက္ကို ေ႐ႊ႕ၾကေလာ့ဟု ေယ႐ႈသည္ မိန္႔ 
ေတာ္မူလွ်င္၊ ေသလြန္ေသာ သူ၏ႏွမ မာသ က၊ 
သခင္၊ ယခုျဖစ္လွ်င္ နံလိမ့္မည္။ ေလးရက္ရိွပါၿပီ 
ဟုေလွ်ာက္၏။ 

၄၀ ေယ႐ႈကလည္း၊ သင္သည္ ယုံလွ်င္ ဘုရားသခင္ 
၏ ဘုန္းအာႏုေဘာ္ေတာ္ကိုျမင္ရလိမ့္မည္၊ 
ငါေျပာၿပီ မဟုတ္ေလာ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

၄၁ ထုိအခါ ေသလြန္ေသာသူ၏ သခ ႋဳ် င္းမွ ေက်ာက္ 
ကို ေ႐ႊ႕ၾက၏။ ေယ႐ႈသည္လည္း အထက္သို႔ 
ၾကည့္ေမွ်ာ္လ်က္၊ အဘ၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ 
အကၽြႏ္ ုပ္စကားကို နားေထာင္ေတာ္မူေသာ 
ေက်းဇူးေတာ္ ႀကီးလွပါ၏။

၄၂  ကုိယ္ေတာ္သည္ အကၽြႏု္ပ္စကားကုိ အစဥ္မျပတ္ 
နားေထာင္ေတာ္မူသည္ကို အကၽြႏ္ုပ္သိပါ၏။ 
သို႔ေသာ္လည္း ကိုယ္ေတာ္သည္ အကၽြႏ္ုပ္ကို 
ေစလႊတ္ေတာ္မူသည္ကို ၀န္းရံလ်က္ရွိေသာ  
ဤလူအေပါင္းတို ႔သည္ ယံုၾကည္ေစျခင္းငွါ 
သူတို႔၏ အက်ိဳးကိုေထာက္၍ ဤသို႔ အကၽြႏ္ုပ္ 
ေလွ်ာက္ပါ၏ ဟုမိန္႔ႁမြက္ေတာ္မူၿပီးမွ၊ 

၄၃  လာဇ႐ု ထြက္၍ လာေလာ့ဟု ႀကီးေသာ အသံ 
ႏွင့္ ဟစ္ေခၚေတာ္မူ၏။ 

၄၄ ထိုအခါ ေသလြန္ေသာသူသည္ မိမိေျခ လက္၌ 
ပုဆုိးနံငယ္ႏွင့္  ရစ္ပတ္လ်က္၊ မ်က္ႏွာကုိလည္း 
ပ၀ါႏွင့္စည္းလ်က္ ထြက္လာ၏။  ေယ႐ႈကလည္း၊ 
သူ႔ကိုျဖည္၍ လႊတ္ၾကေလာ့ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။

၄၅  ထိုအခါ မာရိဆီသို႔လာေသာ ယုဒလူအမ်ား 
တုိ႔သည္ ေယ႐ႈျပဳေတာ္မူေသာ အမႈကုိ ျမင္လွ်င္၊ 
ကိုယ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ၾက၏။ 

၄၆ အခ်ိဳ႕မူကား၊ ဖာရိရွဲတို ႔ထံသို႔ သြား၍ ေယ႐ႈ 
ျပဳေတာ္မူေသာ အမႈကို ၾကားေျပာၾက၏။

၄၇ ထိုအခါ   ယဇ္ပုေရာဟိတ္ အႀကီးတို႔ႏွင့္ဖာရိရွဲ 
မ်ားသည္ လႊတ္အရာရွိတို႔ကို စည္းေ၀းေစၿပီး 
လွ်င္၊ ငါတို႔သည္ အဘယ္သို႔ျပဳလ်က္ေနၾက 
သနည္း။ ထိုသူသည္ မ်ားစြာေသာ နိမိတ္ 
လကၡဏာ ကိုျပ၏။ 

၄၈ သူ႔ကိုဤသို႔ အလြတ္ထားလွ်င္ လူခပ္သိမ္းတို႔ 
သည္ ယုံၾကည္ၾကလိမ့္မည္။ ေရာမလူတုိ႔ သည္ 
လည္း လာ၍ ငါတို႔ အရပ္ဌာနကို၎၊ ငါတို႔ 
အမ်ိဳးကို၎ သုတ္သင္ပင္ရွင္း ၾကလိမ့္မည္ ဟု 
ေျပာဆိုၾက၏။ 

၄၉ ထုိသူတုိ႔အ၀င္၊ ထုိႏွစ္တြင္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္း 
ျဖစ္ေသာ ကယာဖ အမည္ရိွေသာသူက၊ သင္တုိ႔ 
သည္ အလွ်င္းမသိၾက။ 

၅၀ ယုဒလူမ်ိဳး အကုန္အစင္ ပ်က္စီးသည္ထက္၊ 
လူတေယာက္သည္ လူမ်ားတို ႔အတြက္ေသ 
ေသာ္ သာ၍ ေကာင္းသည္ကို သင္တို႔သည္ 
မဆင္ျခင္ပါတကားဟု ေျပာဆို၏။ 

၅၁ ထိ ုစကားကိ ု ကိ ုယ္အလိ ုအေလ်ာက္ေျပာ 
ဆုိသည္မဟုတ္။ ထုိႏွစ္တြင္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္း 
ျဖစ္လ်က္၊ ေယ႐ႈသည္ ထိ ုအမ် ိ ဳးအတြက္ 
ေသရမည္ ဟူ၍၎၊ 

၅၂ ထုိအမ်ိဳးအတြက္သာမက အရပ္ရပ္တုိ႔၌ ကြဲျပား 
လ်က္ရွိေသာ ဘုရားသခင္၏သားမ်ားကိုအတူ 
စုေ၀းေစျခင္းငွါ ေသရမည္ဟူ၍၎၊ ပေရာဖက္ 
ဥာဏ္ႏွင့္ ေဟာေျပာ၏။ 

၅၃ ထုိေန႔မွစ၍ ကုိယ္ေတာ္၏ အသက္ကုိ သတ္ျခင္း 
ငွါ တိုင္ပင္ႀကံစည္ၾက၏။

၅၄ ထုိေၾကာင့္၊ ေယ႐ႈသည္ ေနာက္တဖန္ ယုဒလူတုိ႔ 
တြင္ ထင္ရွားစြာမလွည့္လည္ဘဲ၊ ထုိအရပ္မွထြက္ 
၍ ေတာႏွင့္အနီး ဧဖရိမ္ အမည္ရွိေသာ ၿမိဳ႕သို႔ 
ႂကြ၍ တပည့္ေတာ္တို႔ႏွင့္အတူ ေနေတာ္မူ၏။

၅၅ ယုဒပသခါပြဲ ခံခါနီးတြင္ လူမ်ားတို႔သည္ မိမိ 
တို႔ကို သန္႔ရွင္းေစျခင္းငွါ ပြဲမခံမီွ အရပ္ရပ္တို႔မွ 
ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕သို႔လာၾက၏။ 

၅၆ ထိုသူတို႔သည္ ေယ႐ႈကိုရွာေဖြ၍၊ အခ်င္းတို႔၊ 
အဘယ္သုိ႔ထင္ၾကသနည္း။ သူသည္ ပြသုိဲ႔မလာ 
သေလာ ဟု ဗိမာန္ေတာ္၌ ရပ္လ်က္ အခ်င္းခ်င္း 
ေမးျမန္းၾက၏။ 

၅၇ ထိုအခါ အဘယ္သူသည္ ေယရႈ ရွိရာ အရပ္ကို 
သိလွ်င္ သူ႔ကုိဘမ္းဆီး၍ေစျခင္းငွါျပၫႊန္ရမည္
ဟု ယဇ္ပုေရာဟိတ္ အႀကီးတုိ႔ႏွင့္ ဖာရိရဲွတုိ႔သည္ 
မွာခဲ့ ၾကၿပီ။
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၁၂ း ၁ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္

၁၂
 
၁ ပသခါပြဲခံခ်ိန္ ေျခာက္ရက္ လိုေသးေသာအခါ၊ 

အထက္က ေသလြန္၍ ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ 
ေစေတာ္မူေသာ လာဇ႐ု ေနရာအရပ္၊ ေဗသနိရြာ 
သို႔ ေယ႐ႈသည္ ေရာက္ေတာ္မူ၏။

၂ ထိုေၾကာင့္ ထိုသူတို ႔သည္ ပြဲလုပ္ၾကသျဖင့္ 
မာသသည္ လုပ္ေကၽြးမႈကို  ေဆာင္၍၊ လာဇ႐ု 
သည္ ကုိယ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ေလ်ာင္းေသာသူတုိ႔ 
အ၀င္ျဖစ္၏။ 

၃ ထိုအခါ မာရိသည္ အဘိုးမ်ားစြာထိုက္ေသာ 
နာဒုဆီေမႊးစစ္ အက်ပ္သုံးဆယ္ကုိယူ၍၊ ေယ႐ႈ 
၏ ေျခေတာ္ကိုလိမ္းၿပီးလွ်င္ မိမိဆံပင္ႏွင္ ့ 
သုတ္သျဖင့္၊ ထုိဆီ၏အေမႊးသည္ တအိမ္လုံးကုိ 
ႏွံ႔ျပား၏။ 

၄ တပည့္ေတာ္တို ႔ အ၀င္ျဖစ္၍ ကိုယ္ေတာ္ကို 
အပ္ႏွံမည့္သူ၊ ရွိမုန္၏သား ယုဒရွကာ႐ုတ္က၊

၅ ထိုဆီေမႊးကို ေဒနာရိအျပားသံုးရာအဘိုးႏွင့္ 
ေရာင္း၍ ဆင္းရဲေသာ သူတို ႔အား အဘယ္ 
ေၾကာင့္ မေပးသနည္း ဟုဆို၏။ 

၆ ထိုသို႔ဆိုေသာ္ ဆင္းရဲေသာသူတို႔ အက်ိဳးကို 
ေထာက္၍ဆိုသည္ မဟုတ္။ မိမိသည္သူခိုး 
ျဖစ္လ်က္၊ တပည့္ေတာ္မ်ား သုံးရန္ ေငြအိတ္ကုိ 
ေဆာင္၍ ႏႈ ိက္ယူတတ္ေသာေၾကာင္ ့သာ 
ဆိုသတည္း။ 

၇ ေယ႐ႈသည္လည္း၊ ထုိမိန္းမကုိရိွေစေတာ့။ ငါ၏ 
အေလာင္းကို သႃဂႋုဟ္ျခင္းငွါ ျပင္ဆင္ေသာေန႔ 
တိုင္ေအာင္ သူသည္ ဤဆီေမႊးကို သိုထားၿပီ။ 

၈ ဆင္းရဲေသာသူတုိ႔ကား သင္တုိ႔၌ အစဥ္ရိွ ၾက၏။ 
ငါမူကား၊ အစဥ္ရွိသည္ မဟုတ္ ဟုမိန္႔ေတာ္ 
မူ၏။

၉ ထုိအရပ္၌ ေယ႐ႈရွိေတာ္မူသည္ကုိ ယုဒလူမ်ား 
အေပါင္းတို႔သည္ သိလွ်င္၊ ကိုယ္ေတာ္ေၾကာင့္ 
သာ လာသည္မဟုတ္။ ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ေစ 
ေတာ္မူေသာ လာဇ႐ုကို ျမင္ျခင္းငွါ လာၾက၏။

၁၀ ထုိသုိ႔ယုဒလူမ်ားတုိ႔သည္ လာဇ႐ုကို အေၾကာင္း 
ျပဳသျဖင့္ ထြက္သြား၍၊ 

၁၁ ေယ႐ႈကုိ ယုံၾကည္ေသာေၾကာင့္၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ 
အႀကီးတို႔သည္ လာဇ႐ု ကိုလည္းသတ္ျခင္းငွါ 

တိုင္ပင္ စီရင္ၾက၏။
၁၂ နက္ျဖန္ေန႔၌ ေယ႐ႈသည္ ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕သို႔ 

ႂကြလာေတာ္မူသည္ကို၊ ထု ိပဲ ြသိ ု ႔လာေသာ 
လူအစု အေ၀း အေပါင္းတို႔သည္ ၾကားရလွ်င္၊ 

၁၃ စြန္ပလြံခက္မ်ားကိုကိုင္လ်က္၊ ကိုယ္ေတာ္ကို 
ခရီးဥ ီး ႀကိ ဳ ျပဳအံ ့ေသာငွ ါ ထြက္သြားၾက၍၊ 
ေဟာရွဏၰ ျဖစ္ေစသတည္း။ ထာ၀ရဘုရား၏ 
အခြင့္ႏွင့ ္ ႂကြလာေတာ္မူေသာ ဣသေရလ 
ရွင္ဘုရင္ သည္ မဂၤလာရိွေစသတည္း ဟု ေႂကြး 
ေၾကာ္ၾက၏။ 

၁၄ က်မ္းစာ၌လာသည္ကား၊ 
၁၅ အိုဇိအုန္သတို႔သမီး၊ မစိုးရိမ္ႏွင့္။ သင္၏ အရွင္ 

မင္းႀကီးသည္ ျမည္းကေလးကိုစီး၍ သင္ရွိရာ 
သို႔ႂကြလာေတာ္မူသည္ကို ၾကည့္႐ႈေလာ့ ဟု 
ေရးထားသည္ႏွင့္ အညီ၊ ေယ႐ႈသည္ ျမည္း 
ကေလးကို ေတြ႕၍ စီး ေတာ္မူ၏။ 

၁၆ ထုိအေၾကာင္း အရာကို တပည့္ေတာ္တို႔သည္ 
အစအဦး၌ နားမလည္ေသာ္လည္း၊ ကုိယ္ေတာ္ 
ကို ရည္မွတ္၍ ထိုသို႔ေရးထားသည္ ကို၎၊ 
ကိုယ္ေတာ္အား ထိုသို ႔ ျပဳၾကသည္ ကို၎၊ 
ဘုန္းပြင့္ေတာ္မူသည္ေနာက္ သတိရ၍ မွတ္မိ 
ၾက၏။ 

၁၇ ေနာက္ေတာ္သို႔ လုိက္ေသာ လူအစု အေ၀းတို႔ 
သည္ကား လာဇ႐ုကုိ သခ် ႋဳင္းတြင္းမွေခၚ၍ ေသ 
ျခင္းမွ ထေျမာက္ေစေတာ္မူသည္ အေၾကာင္း 
ကုိ သက္ေသခံ ၾက၏။ 

၁၈ ထိ ုန ိမ ိတ္လကၡဏာကိ ု ျပေတာ္မ ူသည္ဟု 
လူမ်ားတို ႔သည္ သိတင္းၾကားေသာေၾကာင့္ 
ခရီးဦးႀကိဳ ျပဳအ့ံေသာငွါ ထြက္သြားၾက၏။ 

၁၉ ဖာရိရွ ဲအခ်င္းခ်င္းတိ ု ႔လည္း၊ သင္တိ ု ႔သည္ 
အလွ်င္း မတတ္ႏိုင္။ ဤေလာကသည္ ထိုသူ 
ေနာက္သို႔ လိုက္သြားပါၿပီတကားဟု ေျပာဆို 
ၾက၏။ 

၂၀ ကုိးကြယ္ျခင္း အမႈႏွင့္ ထုိပြဲသုိ႔ေရာက္လာေသာ
သူတို႔တြင္ ေဟလသ လူအခ်ိဳ႕ ပါ၏။ 

၂၁ ထုိသူတို႔သည္ ဂါလိလဲျပည္ ဗက္ဇဲဒၿမိဳ႕သား 
ျဖစ္ေသာ ဖိလိပၸဳထံသုိ႔ သြား၍ အ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ 
ေယ႐ႈကုိျမင္ခ်င္ပါသည္၊ ခင္ဗ်ားဟု ေတာင္းပန္ 
ၾက၏။ 

John - to print-ver001.indd   28 8/28/2008   6:39:32 PM



2�

၁၂ း ၂၂ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္
၂၂ ဖိလိပၸဳသည္ သြား၍ အေႃႏၵကုိ ၾကားေျပာၿပီးမွ ထုိ 

သူႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ ေယ႐ႈကိုေလွ်ာက္၏။ 
၂၃ ေယ႐ႈကလည္း လူသားသည္ ဘုန္းပြင့္ရေသာ 

အခ်ိန္ ေရာက္လာၿပီ။ 
၂၄ ငါအမွန္အကန္ ဆိုသည္ကား၊ ေျမ၌က်ေသာ 

စပါးေစ့သည္ မပ်က္လွ်င္ တခုတည္းေန၏။ 
ပ်က္လွ်င္မူကား မ်ားစြာေသာ အသီးကိုသီး 
တတ္၏။ 

၂၅ မိမိအသက္ကုိ ႏွေျမာေသာသူသည္ အသက္ဆုံး 
လိမ့္မည္။ ဤေလာက၌ မိမိ အသက္ကုိ မုန္းေသာ 
သူမူကား၊ ထာ၀ရအသက္ကိုေစာင္ ့ေရွာက္ 
လ်က္ေန၏။ 

၂၆ ငါ၏အမႈကို ေဆာင္ရြက္ေသာသူ ျဖစ္လွ်င္ 
ငါ့ ေနာက္သို႔ လိုက္ရမည္။ ငါ၏အမႈေဆာင္ 
သည္လည္း ငါရွိရာအရပ္၌ ရွိလိမ့္မည္။ ငါ၏ 
အမႈကို ေဆာင္႐ြက္ေသာ သူျဖစ္လွ်င္ ထိုသူကို 
ခမည္းေတာ္ သည္ ခ်ီးေျမာက္ေတာ္ မူလတံ့။ 

၂၇ ငါသည္ ယခုစိတ္ႏွလံုးပူပန္ျခင္းရွိ၏။ အဘယ္ 
သုိ႔ ငါေလွ်ာက္ရမည္နည္း။ ထုိအခ်ိန္မွ အကၽြႏု္ပ္ 
ကို ကယ္တင္ေတာ္မူပါ၊ အဘ ဟု ေလွ်ာက္ရ 
မည္ေလာ။ အေၾကာင္းရွိ၍သာ ထိုအခ်ိန္သို ႔ 
ေရာက္လာၿပီ။ 

၂၈ အုိအဘ၊ ကုိယ္ေတာ္၏ နာမေတာ္ကုိ ခ်ီးေျမႇာက္ 
ေတာ္မူပါဟု မိန္႔ႁမြက္ေတာ္မူ၏။ ထုိအခါ ေကာင္း 
ကင္မွ စကားသံကား၊ ငါခ်ီးေျမႇာက္ခဲ့ၿပီ၊ တဖန္ 
ခ်ီးေျမႇာက္ဦးမည္ ဟုလာ၏။ 

၂၉ ၀န္းရံလ်က္ရွ ိေသာ လူအစုအေ၀းတို ႔သည္ 
ၾကားလွ်င္ မိုဃ္းခ်ဳန္းသည္ ဟုဆိုၾက၏။ အခ်ိဳ႕ 
ကလည္း ကိုယ္ေတာ္အား ေကာင္းကင္တမန္ 
ႁမြက္သည္ ဟုဆိုၾက၏။ 

၃၀ ေယ႐ႈက ထိုစကားသံသည္ ငါ့ အဘို႔အလိုငွါ 
လာသည္မဟုတ္၊ သင္တို႔အဘို႔အလိုငွါလာ၏။ 

၃၁ ယခုတြင္ဤေလာကသည္ တရားစီရင္ျခင္း 
ကုိခံရ၏။ ယခုတြင္ ဤေလာကကုိ အစိုးရေသာ 
မင္းသည္ ျပင္သို႔ႏွင္ထုတ္ျခင္းကို ခံရလိမ့္မည္။ 

၃၂ ငါသည္လည္း ေျမႀကီးႏွင့္ခြါ၍ ေျမႇာက္ထား 
ျခင္းကို ခံရလွ်င္၊ လူအေပါင္းတို႔ကို ငါ့ထံသို႔ ငါ 
ဆြဲမည္ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

၃၃ ထိုသို႔မိန္႔ေတာ္မူေသာ္၊ မိမိသည္ အဘယ္သို႔ 

ေသရမည့္ အရိပ္ကို ေပးေတာ္မူ၏။
၃၄ လူမ်ားတုိ႔ကလည္း၊ ခရစ္ေတာ္သည္အစဥ္ အၿမဲ 

တည္သည္ဟု ပညတၱိက်မ္း၌လာေၾကာင္းကို 
အကၽြႏ္ုပ္တို႔ ၾကားသိရၿပီ။ သို႔ျဖစ္လွ်င္ လူသား 
သည္ ေျမႇာက္ထားျခင္းကုိ ခံရမည္ ဟု သင္သည္ 
အဘယ္သိ ု ႔ဆိ ုသနည္း။ ထိ ုလူသားသည္ 
အဘယ္သို႔ေသာသူနည္းဟု ဆိုၾက၏။ 

၃၅ ေယ႐ႈကလည္း၊ အလင္းသည္ သင္တို ႔တြင္ 
ခဏသာရိ ွ၏။ အလင္းရွ ိစဥ္အခါ သြားလာ 
ၾကေလာ့။ သို ႔မဟုတ္လွ်င္ ေမွာင္မိ ုက္သည္ 
သင္တို႔ကို မွီလိမ့္မည္။ ေမွာင္မိုက္၌ သြားေသာ 
သူသည္ အဘယ္ဆီသို႔ မိမိ သြားသည္ကို မိမိ 
မသိ။ 

၃၆ အလင္း ရိွစဥ္အခါ အလင္း၏ သားျဖစ္အ့ံေသာငွါ 
အလင္းကုိ ယုံၾကည္ၾကေလာ့ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 
ထိုသို႔မိန္႔ေတာ္မူၿပီးမွ ေယ႐ႈသည္ ထြက္ႂကြ၍ 
ထိုသူတို႔ကို တိမ္းေရွာင္လ်က္ ေနေတာ္မူ၏။

၃၇ ထုိမွ်ေလာက္ႀကီးစြာေသာ နိမိတ္လကၡဏာတုိ႔ကုိ 
သူတို ႔မ်က္ေမွာက္၌  ျပေတာ္မူေသာ္လည္း 
သူတို႔သည္ ယံုၾကည္ျခင္းသို႔မေရာက္ၾက။ 

၃၈ ပေရာဖက္ေဟရွာယ ေဟာဘူးသည္ကား၊ အို 
ထာ၀ရဘုရား အကၽြႏ္ုပ္တို ႔ ေဟာေျပာေသာ 
သိတင္းစကားကို အဘယ္သူ ယံုပါသနည္း။ 
ထာ၀ရဘုရား လက္ေတာ္ သည္ အဘယ္သူအား 
ထင္ရွားေတာ္မူသနည္း ဟူေသာစကားသည္ 
ျပည့္စံုျခင္းသို႔ ေရာက္သတည္း။ 

၃၉ တဖန္ပေရာဖက္ေဟရွာယ ေဟာျပန္သည္ 
ကား၊ 

၄၀ သူတုိ႔မ်က္စိမျမင္၊ စိတ္ႏွလုံး နားမလည္၊အက်င့္ 
မေျပာင္းလဲ၊ သူတို ႔အနာေရာဂါကို ငါမၿငိမ္း 
ေစသည္တိုင္ေအာင္ သူတို႔မ်က္စိကို ကြယ္ေစ 
ေတာ္မူ၏။ သူတုိ႔စိတ္ႏွလုံးကုိ မုိက္ေစ ေတာ္မူ၏ 
ဟူေသာ စကားေၾကာင့္ ထုိသူတုိ႔သည္ ယုံၾကည္ 
ျခင္းသို႔ မေရာက္ ႏိုင္ၾက။ 

၄၁ ေဟရွာယသည္  ဘုန္းအာႏုေဘာ္ကို ျမင္၍ 
ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကိ ု ျပန္စဥ္တြင္ ထိ ုစကားကိ ု 
ေဟာေျပာသတည္း။ 

၄၂ သို႔ေသာ္လည္း အရာရွိအမ်ားတို႔သည္ကိုယ္ 
ေတာ္ကို ယံုၾကည္ၾက၏။ တရားစရပ္မွ ဖာရိရွဲ 
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၁၂ း ၄၃ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္
တို႔သည္ ႏွင္ထုတ္မည္ကို စိုးရိမ္ေသာ ေၾကာင့္ 
ထင္ရွားစြာ ၀န္မခံၾက။ 

၄၃ အေၾကာင္းမူကား၊ ဘုရားသခင္ေပးေတာ္မူေသာ 
ဘုန္းအသေရထက္ လူတုိ႔ေပးေသာ ဘုန္းအသ 
ေရကို သာ၍ ႏွစ္သက္ၾက၏။

၄၄ ေယ႐ႈကလည္း၊ ငါ့ကိုယံုၾကည္ေသာ သူသည္ 
ငါ့ကုိသာ ယုံၾကည္သည္မဟုတ္၊ ငါ့ကုိ ေစလႊတ္ 
ေတာ္မူေသာ သူကို ယံုၾကည္၏။ 

၄၅ ငါ့ကုိၾကည့္ျမင္ေသာသူသည္ ငါ့ကုိေစလႊတ္ေတာ္ 
မူေသာ သူကို ၾကည့္ျမင္၏။ 

၄၆ ငါ့ကုိ ယုံၾကည္သမွ်ေသာ သူတုိ႔သည္ ေမွာင္မုိက္ 
၌ မေနေစျခင္းငွါ ငါသည္ အလင္း ျဖစ္လ်က္ 
ဤေလာကသို႔ ႂကြလာၿပီ။ 

၄၇ ငါ့စကားကို ၾကားေသာသူသည္ မယံုၾကည္ 
ဘဲေနလွ်င္ ထိုသူကိုငါသည္ အျပစ္မစီရင္။ 
ေလာကီသားတို ႔ကိ ု အျပစ္စီရင္အံ ့ေသာငွါ 
ငါ လာသည္မဟုတ္၊ ေလာကီသားတိ ု ႔ကိ ု 
ကယ္တင္အံ့ေသာငွါ ငါလာ၏။ 

၄၈ ငါ့ကိုပယ္၍ ငါ့စကားကိုနားမခံေသာသူ အား 
အျပစ္စီရင္ေသာသူ ရွိေသး၏။ ငါ ေဟာေျပာ 
ေသာ စကားပင္ ေနာက္ဆံုးေသာေန႔၌ ထိုသူ 
အား အျပစ္ စီရင္လိမ့္မည္။ 

၄၉ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္ ကု ိယ္အလိုအ 
ေလ်ာက္ ေဟာသည္မဟုတ္၊ ငါ့ကုိေစလႊတ္ေတာ္ 
မူေသာ ခမည္းေတာ္သည္ အဘယ္သို႔ ငါ ဆံုးမ 
ေဟာေျပာ ရမည္ကို ပညတ္ေပးေတာ္မူၿပီ။ 
ခမည္းေတာ္၏ ပညတ္ေတာ္သည္ ထာ၀ရ 
အသက္ ျဖစ္သည္ကို ငါသိ၏။ 

၅၀ ထိုေၾကာင့္ ေဟာေျပာသမွ်တို႔ကို ခမည္းေတာ္ 
မွာထားေတာ္မူသည္အတိုင္း ငါေဟာေျပာ 
သည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္၍ မိန္႔ေတာ္မူ၏။

   
၁၃

၁ ပသခါပြမဲခံမီ၌ ေယ႐ႈသည္ ဤေလာကမွ ခမည္း 
ေတာ္ထံသို႔ ေျပာင္းရေသာအခ်ိန္ ေရာက္သည္ 
ကုိ သိေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ဤေလာက၌ ရိွေသာ 
မိမိလူတို႔ကို ခ်စ္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ အဆံုး 
တိုင္ေအာင္ ခ်စ္ေတာ္မူ၏။ 

၂ ကုိယ္ေတာ္ကုိအပ္ႏံွမည္   အေၾကာင္း မာရ္နတ္ 
သည္ ရိွမုန္၏သား ယုဒ႐ွုကာ႐ုတ္၏ စိတ္ႏွလုံး၌ 
အႀကံေပးသြင္းႏွင့္ သတည္း။ ထိုအခါ ညစာကို 
စားၾကစဥ္၊ 

၃ ခမည္းေတာ္သည္ အလုံးစုံတုိ႔ကုိ သူ၏လက္သုိ႔ 
အပ္ေပးေတာ္မူသည္ကို၎၊ သူသည္ ဘုရား 
သခင့္ ထံေတာ္မွ ထြက္လာသည္ကုိ၎ ဘုရား 
သခင့္ထံေတာ္သို႔ ႂကြသြားမည္ကို၎ ေယ႐ႈ 
သည္ သိေတာ္ မူသည္ႏွင့္၊ 

၄ စားပြမွဲထ၍ ၀တ္လုံေတာ္ကုိခၽြတ္ၿပီးလွ်င္၊ ပ၀ါကုိ 
ယူ၍ ခါးကိုစည္းေတာ္မူ၏။ 

၅ ထိုေနာက္မွ ေရကို အင္တံု၌ေလာင္း၍ တပည့္ 
ေတာ္တို ႔ ေျခကို ေဆးၿပီးမွ ခါး၌စည္းေသာ 
ပ၀ါႏွင့္ သုတ္ေတာ္မူ၏။

၆ ရွိမုန္ေပတ႐ုဆီသို႔ ေရာက္ေတာ္မူေသာအခါ 
ထိုတပည့္ေတာ္က၊ သခင္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ 
အကၽြႏ္ုပ္၏ ေျခကို ေဆးေတာ္မူမည္ေလာ ဟု 
ေမးေလွ်ာက္၏။ 

၇ ေယ႐ႈကလည္း၊ သင္သည္ ငါျပဳေသာအမႈကို 
ယခု နားမလည္ေသး။ ေနာက္မွ သိလိမ့္မည္ 
ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

၈ ေပတ႐ုကလည္း၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ အကၽြႏု္ပ္၏ 
ေျခကုိ အလ်င္းေဆးေတာ္ မမူရ ဟုေလွ်ာက္္၏။ 
ေယ႐ႈကလည္း၊ သင့္ကို ငါမေဆးရလွ်င္ သင္ 
သည္ ငါႏွင့္ မဆက္ဆံရဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၉ ရွိမုန္ ေပတ႐ုကလည္း၊ အကၽြႏ္ုပ္ေျခကိုသာ 
မေဆးပါႏွင္ ့။ လက္ကို၎၊ ဦးေခါင္းကို၎ 
ေဆးေတာ္မူပါ ဟု ေလွ်ာက္ျပန္၏။ 

၁၀ ေယ႐ႈကလည္း၊ ေရခ်ိဳးၿပီးေသာသူမည္ သည္ 
ကား၊ ေျခေဆးျခင္းမွတပါး  ေဆးရေသာ အ 
ေၾကာင္းမရွိ။ တကိုယ္လံုး စင္ၾကယ္၏။ သင္တို႔ 
သည္ စင္ၾကယ္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ မစင္ၾကယ္ 
ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

၁၁ ကိုယ္ေတာ္ကို အပ္ႏွ ံမည့္ သူကိုသိေတာ္မူ 
ေသာေၾကာင့္၊ သင္တို႔တြင္ တခ်ိဳ႕မစင္ၾကယ္ 
ဟု မိန္႔ေတာ္မူသတည္း။ 

၁၂ ထိုသို႔သူတို႔၏ ေျခကို ေဆးေတာ္မူၿပီးမွ တဖန္ 
၀တ္လုံကုိ၀တ္၍ ေလ်ာင္းေတာ္မူလ်က္ သင္တုိ႔၌ 
ငါျပဳခဲ့ေသာ အမႈကို နားလည္ၾကသေလာ။ 
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၁၃ း ၁၃ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္
၁၃ သင္တို႔သည္ ငါ့ကိုအရွင္ဘုရားဟူ၍၎၊ သခင္ 

ဟူ၍၎ ေခၚတတ္ၾက၏။ ထိုစကားလည္း 
ဟုတ္မွန္ေသာ စကားျဖစ္၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ 
သင္တို႔ေခၚၾကသည္အတိုင္း ငါ မွန္၏။ 

၁၄ ငါသည္ သခင္ျဖစ္လ်က္၊ အရွင္ဘုရားလည္း 
ျဖစ္လ်က္ႏွင့္ သင္တုိ႔၏ေျခကုိ ေဆးလွ်င္ သင္တုိ႔ 
သည္ အခ်င္းခ်င္းတို႔၏ေျခကို ေဆးရၾကမည္။ 

၁၅ ငါသည္ သင္တို ႔၌ျပဳသကဲ့သို ႔ သင္တို ႔သည္ 
ျပဳေစျခင္းငွါ ပံုသက္ေသကို ျပခဲ့ၿပီ။ 

၁၆ ငါအမွန္အကန္ဆုိသည္ကား၊  ကၽြန္သည္သခင္ 
ထက္သာ၍ ႀကီးျမတ္သည္ မဟုတ္။ တမန္သည္ 
လည္း ေစလႊတ္ေသာ သူထက္ သာ၍ ႀကီးျမတ္ 
သည္ မဟုတ္။ 

၁၇ ဤအရာမ်ားကို သင္တို႔သိ၍ သိသည္အတိုင္း 
က်င့္လွ်င္ မဂၤလာရွိၾက၏။ 

၁၈ သင္တို ႔ရွ ိသမွ်ကို ငါရည္မွတ္၍ ေျပာသည္   
မဟုတ္။ ငါ ေရြးေကာက္ေသာ သူတို ႔ကို ငါ 
သိ၏။ က်မ္းစာခ်က္ ျပည့္စံုေစမည္ အေၾကာင္း 
ငါႏွင္ ့အတူစားေသာသူသည္ ငါ့ကို ေျခႏွင္ ့ 
ေက်ာက္ သတည္း။ 

၁၉ ထိ ုအမႈအရာ ေရာက္ေသာအခါ ငါသည္ 
ဤမည္ေသာသူ ျဖစ္သည္ကို သင္တို ႔သည္  
ယံုၾကည္ေစျခင္းငွါ မေရာက္မွီ  ယခုပင္သင္တို႔ 
အား ငါ ေျပာႏွင့္ၿပီ။ 

၂၀ ငါ အမွန္အကန္ဆိုသည္ကား ငါေစလႊတ္ေသာ 
သူကို လက္ခံေသာသူသည္ ငါ့ကို လက္ခံ၏။ 
ငါ့ကိုလက္ခံေသာသူသည္ ငါ့ကိုေစလႊတ္ေတာ္ 
မူေသာသူကို လက္ခံသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

၂၁ ထုိသုိ႔ ေယ႐ႈသည္မိန္႔ေတာ္မူၿပီးမွ စိတ္ႏွလုံးေတာ္ 
ပူပန္ျခင္းရွိ၍၊ ငါ အမွန္အကန္ဆိုသည္ကား၊ 
သင္တို ႔တြင္ တစံုတေယာက္ေသာ သူသည္ 
ငါ့ကို အပ္ႏွ ံလိမ္ ့မည္ဟု သက္ေသခံလ်က္ 
မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

၂၂ အဘယ္သူကုိ ရည္ေဆာင္၍ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကုိ 
တပည့္ေတာ္တို႔သည္ ေတြးေတာျခင္းရွိသျဖင့္၊ 
အခ်င္းခ်င္းတေယာက္ကိုတေယာက္ ၾကည့္႐ုႈ 
ၾက၏။

၂၃ ေယ႐ႈခ်စ္ေတာ္မူေသာ တပည့္ေတာ္သည္ 
ရင္ခြင္ေတာ္နားမွာ ေလ်ာင္းသျဖင့္၊

၂၄ အဘယ္သူကုိ ရည္ေဆာင္၍ မိန္႔ေတာ္မူ သနည္း 
ဟု ေမးေစျခင္းငွါ၊ ရိွမုန္ေပတ႐ုသည္ ထုိတပည့္ 
ေတာ္ကို အမွတ္ေပး၏။ 

၂၅ ထိုတပည့္ေတာ္သည္ ေယ႐ႈ၏ ရင္ေတာ္ကိုမွီ၍ 
ေလ်ာင္းေနလ်က္၊ သခင္၊ အဘယ္သူနည္း 
ဟုေလွ်ာက္၏။

၂၆ ေယ႐ႈကလည္း ဤမုန္ ႔တလုပ္စာကို ငါႏွစ္ 
၍ေပးေသာသူျဖစ္၏ဟု မိန္ ႔ေတာ္မူၿပီးလွ်င္ 
မုန္႔တလုပ္စာကို ႏွစ္ၿပီးမွ ရွိမုန္၏သား ယုဒ 
ရွကာ႐ုတ္အား ေပးေတာ္မူ၏။ 

၂၇ ထုိသူသည္ မုန္႔တလုပ္စာကုိခံၿပီးမွ၊ စာတန္သည္ 
သူ႔အထဲသုိ႔ ၀င္ေလ၏။ ေယ႐ႈကလည္း၊ သင္ျပဳ 
ရေသာအမႈကို အလ်င္အျမန္ျပဳေလာ့ဟု ထိုသူ 
အား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

၂၈ အဘယ္ေၾကာင့္ ထုိသုိ႔မိန္႔ေတာ္မူသည္ကုိ စားပြ၌ဲ 
ေလ်ာင္းေသာ သူတို႔တြင္ အဘယ္သူမွ်မသိ။ 

၂၉ အခ်ိဳ႕တို႔က ယုဒရွကာ႐ုတ္သည္ ေငြအိတ္ကို 
ေဆာင္ေသာေၾကာင္ ့ ၊ ဤပြ ဲ၌ငါတိ ု ႔သံ ုးစရာ 
အဘို႔ကို ၀ယ္ေလာ့ဟူ၍၎၊ သို႔မဟုတ္ ဆင္းရဲ 
ေသာ သူတုိ႔အား တစုံတခုကုိ ေပးေလာ့ ဟူ၍၎၊ 
ေယ႐ႈမိန္႔ေတာ္မူသည္ ဟု ထင္မွတ္ၾက၏။ 

၃၀ ယုဒရွကာ႐ုတ္သည္ မုန္႔တလုပ္စာကိုခံၿပီးမွ 
ခ်က္ျခင္း ထြက္သြား၏။ ထုိအခ်ိန္ကား ညအခ်ိန္ 
ျဖစ္၏။ 

၃၁ ထိုသူသြားသည္ေနာက္၊ ေယ႐ႈက၊ ယခုတြင္ 
လူသားသည္ ဘုန္းထင္ရွားျခင္း ရွိသည္ျဖစ္၍၊ 
ဘုရားသခင္သည္လည္း လူသားအားျဖင့္ ဘုန္း 
ေတာ္ ထင္ရွားျခင္းရွိ၏။ 

၃၂ ဘုရားသခင္သည္ လူသားအားျဖင့္ဘုန္းေတာ္ 
ထင္ရ ွား ျခင ္ းရ ွ ိလ ွ ်င ္ ၊  ဘုရားသခင္သည္ 
ကိုယ္ေတာ္တိုင္အားျဖင့္ သူ၏ဘုန္းကို ထင္ရွား 
ေစေတာ္မူလိမ့္မည္။ ကာလမၾကာ မျမင့္မွီ သူ၏ 
ဘုန္းကို ထင္ရွားေစေတာ္မူ လိမ့္မည္။ 

၃၃ ခ်စ္သားတုိ႔၊ ငါသည္ သင္တုိ႔ႏွင့္ အတူ ခဏသာ 
ေနရ၏။ သင္တို႔သည္ ငါ့ကိုရွာၾကလိမ့္မည္။ 
ငါသြားရာ အရပ္သို႔ သင္တို႔မေရာက္ႏိုင္ၾက ဟု 
ယုဒလူတုိ႔အား ငါေျပာသက့ဲသုိ႔ ယခုသင္တုိ႔အား 
ငါေျပာ၏။ 

၃၄ သင္တိ ု ႔သည္ အခ်င္းခ်င ္း တေယာက္ကိ ု 
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၁၃ း ၃၅ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္
တေယာက္ ခ်စ္ၾကေလာ့။ ငါသည္ သင္တို႔ကို 
ခ်စ္သည္နည္းတူ အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကေလာ့ဟု 
ပညတ္သစ္ကို ငါေပး၏။ 

၃၅ သင္တုိ႔သည္ အခ်င္းခ်င္းခ်စ္ၾကလွ်င္၊ လူအေပါင္း 
တုိ႔သည္ ထုိေမတၱာကုိေထာက္၍ သင္တုိ႔ သည္ 
ငါ၏တပည့္ျဖစ္သည္ကို သိရၾကလိမ့္မည္ဟု 
မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

၃၆ ရွ ိမုန္ေပတ႐ုက၊ သခင္၊ ကိ ုယ္ေတာ္သည္ 
အဘယ္အရပ္သို ႔ ႂကြေတာ္မူမည္နည္း ဟု 
ေမးေလွ်ာက္လွ်င္၊ ေယ႐ႈက၊ ငါသြားရာ အရပ္သုိ႔ 
သင္သည္ ယခုမလိုက္ႏိုင္။ ေနာက္မွ လိုက္ရ 
လိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

၃၇ ေပတ႐ုကလည္း၊ သခင္၊ အကၽြႏ ္ ုပ ္သည္ 
ကိုယ္ေတာ္ႏွင္ ့အတူ အဘယ္ေၾကာင့္ ယခု 
မလုိက္ႏုိင္သနည္း။ ကုိယ္ေတာ္အဘုိ႔ အကၽြႏု္ပ္၏ 
အသက္ကို စြန္႔ပါမည္ဟု ေလွ်ာက္လွ်င္၊ 

၃၈ ေယ႐ႈက၊ ငါ့အဘုိ႔သင့္အသက္ကုိ စြန္႔မည္ေလာ၊ 
ငါအမွန္ အကန္ဆိုသည္ကား၊ ၾကက္မတြန္မီွ 
သင္သည္သုံးႀကိမ္ေျမာက္ေအာင္ ငါ့ကုိျငင္းပယ္ 
လိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

၁၄
 
၁ တဖန္တံု ေယ႐ႈက၊ သင္တို႔စိတ္ႏွလံုးပူပန္ျခင္း

မရွိေစႏွင့္။ ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ၾကေလာ့။ 
ငါ့ကိုလည္း ယံုၾကည္ၾကေလာ့။ 

၂ ငါ့အဘ၏ အိမ္ေတာ္၌ ေနစရာအခန္းအမ်ား 
ရိွ၏။ သုိ႔မဟုတ္လွ်င္ မဟုတ္ေၾကာင္းကုိ သင္တုိ႔ 
အား ငါမေျပာဘဲမေန။ သင္တုိ႔ေနစရာ အရပ္ကုိ 
ျပင္ဆင္ျခင္းငွါ ငါ သြားရ၏။ 

၃  ငါသည္သြား၍ သင္တို႔ေနစရာအရပ္ကို ျပင္ဆင္ 
ၿပီးမွ တဖန္လာျပန္၍၊ ငါရွိရာအရပ္၌ သင္တို႔ရွိ 
ေစျခင္းငွါ သင္တို႔ကို ငါ့ထံသို႔ သိမ္းဆည္းမည္။ 

၄ ငါသည္အဘယ္ အရပ္သို ႔သြားသည္ကို၎၊ 
လမ္းခရီးကို၎၊ သင္တို႔သိၾက၏ ဟု မိန္႔ေတာ္ 
မူ၏။ 

၅ ေသာမကလည္း၊ သခင္ကိ ုယ္ေတာ္သည္ 
အဘယ္အရပ္သုိ႔ သြားေတာ္မူ သည္ ကုိ အကၽြႏ္ုပ္ 
တို႔မသိသည္ ျဖစ္၍၊ လမ္းခရီးကို အဘယ္သို႔ 

သိႏုိင္ ပါမည္နည္းဟု ေလွ်ာက္လွ်င္၊ 
၆ ေယ႐ႈက၊ ငါသည္လမ္းခရီးျဖစ္၏၊ သမၼာတရား 

လည္းျဖစ္၏။ အသက္လည္းျဖစ္၏။ ငါ ့ကိ ု 
အမွီမျပဳလွ်င္အဘယ္သူမွ် ခမည္းေတာ္ ထံသို႔ 
မေရာက္ရ။ 

၇ သင္တို႔သည္ ငါ့ကိုသိလွ်င္ ငါ့ခမည္းေတာ္ကို 
မသိဘဲမေနရၾက။ ယခုမွစ၍ ခမည္းေတာ္ကို 
သိျမင္ၾက၏ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

၈ ဖိလိပ ၸ ဳကလည္း၊ သခင္၊ ခမည္းေတာ္ကိ ု  
အကၽြႏ္ုပ္တို႔ အားျပေတာ္မူပါ။ ထုိသို႔ ျပေတာ္ 
မူလွ်င္ အကၽြႏု္ပ္တို ႔ အလုိျပည့္စု ံပါမည္ ဟု 
ေလွ်ာက္လွ်င္၊ 

၉ ေယ႐ႈက၊ ဖိလိပၸဳ ဤမွ် ကာလပတ္လံုးငါသည္ 
သင္တို႔ႏွင့္အတူရွိၿပီးမွ သင္သည္ ငါ့ကို မသိ 
ေသးသေလာ။ ငါ့ကိုျမင္ေသာ သူသည္ ခမည္း 
ေတာ္ကို ျမင္၏။ သို႔ျဖစ္လွ်င္၊ ခမည္းေတာ္ကို 
အကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ျပေတာ္မူပါ ဟု သင္သည္ 
အဘယ္သို႔ ဆိုရသနည္း။ 

၁၀ ငါသည္ ခမည္းေတာ္၌ ရွိသည္ကို၎၊ ခမည္း 
ေတာ္သည္ ငါ၌ရွိေတာ္ မူသည္ကို၎ မယံု 
သေလာ။ ငါေဟာေျပာေသာစကားကို ကိုယ္ 
အလိုအေလွ်ာက္  ငါေဟာေျပာသည္ မဟုတ္။ 
ငါျပဳေသာအမႈတို ့အား ငါ၌ တည္ေနေတာ္ 
မူေသာ ခမည္းေတာ္သည္ ျပဳေတာ္မူ၏။ 

၁၁ ငါသည္ခမည္းေတာ္၌ရွိသည္ကို၎၊ ခမည္း 
ေတာ္သည္ ငါ၌ ရွိေတာ္မူသည္ကို ၎ ယံုၾက 
ေလာ့။ ငါ့စကားကို မယံုလွ်င္၊ ငါ့အမႈတို ႔ကို 
ေထာက္၍ ယံုၾကေလာ့။ 

၁၂ ငါအမွန္အကန္ ဆိုသည္ကား၊ ငါ့ကိုယံုၾကည္ 
ေသာ သူသည္ ငါျပဳေသာ အမႈတုိ႔ကုိျပဳလိမ့္မည္။  
ထုိအမႈတို ႔ထက္ သာ၍ႀကီးေသာ အမႈတိ႔ ုကို 
လည္းျပဳလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္ 
ခမည္းေတာ္ ထံသို႔သြား၍၊ 

၁၃ သင္တိ ု ႔သည္ ငါ၏နာမကိ ု  အမွ ီ ျပ ဳလ်က္ 
ဆုေတာင္း သမွ် အတိုင္းငါျပဳမည္။အေၾကာင္းမူ 
ကား၊ ခမည္းေတာ္သည္ သားေတာ္အားျဖင့္ ဘုန္း 
ထင္ရွားေတာ္မူျခင္း ရွိမည္အေၾကာင္းတည္း။ 

၁၄ သင္တုိ႔သည္ ငါ၏နာမကုိအမီွျပဳ၍ တစုံတခုေသာ 
ဆုကို ေတာင္းလွ်င္၊ ေတာင္းသည္အတုိင္း ငါ 
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၁၄ း ၁၅ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္
ျပဳမည္။ 

၁၅ ငါ့ကိုခ်စ္လွ်င္ငါပညတ္တို ႔ကို ေစာင့္ေရွာက္ 
ၾကေလာ့။ ငါသည္ ခမည္းေတာ္ကို ေတာင္း၍၊ 

၁၆ ခမည္းေတာ္သည္ သမၼာတရားကုိျပေသာ ၀ိညာဥ္ 
ေတာ္တည္းဟူေသာ တပါးေသာဥပဇၩာယ္ 
ဆရာကုိ သင္တုိႏွင့္အတူ အစဥ္ မျပတ္ တည္ေန 
ေစျခင္းငွါ သင္တို႔အား ေပးေတာ္ မူမည္။ 

၁၇ ထို၀ိညာဥ္ေတာ္ကုိ ေလာကီသား တုိ႔သည္ မသိ 
မျမင္ေသာေၾကာင့္ မခံမယူ ႏုိင္ၾက။ ထုိ၀ိညာဥ္ 
ေတာ္သည္ သင္တုိ႔ႏွင့္အတူ တည္ေန၍၊ သင္တုိ႔ 
၌ ရွိေတာ္မူေသာေၾကာင့္ သင္တို႔ သိရၾက၏။ 

၁၈ ငါသည္သင္တို႔ကုိ မိဘမဲ့ျဖစ္ေစျခင္းငွါ စြန္႔ပစ္ 
မည္ မဟုတ္။ သင္တို႔ဆီသို႔လာဦးမည္။ 

၁၉ ခဏၾကာၿပီးမွ ေလာကီသားတိ ု ႔သည္ငါ ့ကိ ု  
မျမင္ရၾက။ သင္တို႔မူကား ျမင္ရၾကလိမ့္မည္။ 
ငါသည္ အသက္ရွင္ေသာေၾကာင့္ သင္တုိ႔သည္ 
လည္း အသက္ရွင္ရ ၾကလိမ့္မည္။ 

၂၀ ငါသည္ခမည္းေတာ္၌ ရွိသည္ကို၎၊ သင္တို႔ 
သည္ ငါ၌ရွိသည္ကုိ၎၊ ငါသည္ သင္တို ႔၌ 
ရွိသည္ကို၎၊ ထုိေန႔၌သင္တို႔သည္ သိရၾက 
လိမ့္မည္။ 

၂၁ ငါပညတ္တုိ႔ကုိ ရ၍ ေစာင့္ေရွာက္ေသာ သူသည္ 
ငါ့ ကိုခ်စ္ေသာသူျဖစ္၏။    ငါ့ကို ခ်စ္ေသာသူကုိ 
ငါ့ ခမည္းေတာ္သည္ ခ်စ္ေတာ္မူမည္။ ငါသည္ 
လည္း ထိုသူကုိခ်စ္၍ သူ႔အားကုိယ္တုိင္ ထင္ရွား 
မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၂ ယုဒရွကာ႐ုတ္မဟုတ္၊ အျခားေသာယုဒက၊ 
သခင္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ေလာကီသားတို႔အား 
မထင္မရွားဘဲ အကၽြႏ္ုပ္တို႔အား အဘယ္သို႔ 
ထင္ရွားေတာ္မူ မည္နည္း ဟု ေမးေလွ်ာက္၏။ 

၂၃ ေယ႐ႈကလည္း၊ ငါ ့ကိ ုခ်စ ္ေသာ သူသည္ 
ငါ့စကားကို နားေထာင္လိမ့ ္မည္။ ငါ့ခမည္း 
ေတာ္သည္ ထိုသူကိုခ်စ္ေတာ္မူသည္။ ငါတို႔ 
သည္လည္း သူ႔ဆီသို႔ ႂကြ၍ ေနရာခ်မည္။ 

၂၄ ငါ ့ကိ ုမခ်စ္ေသာသူသည္ ငါ ့စကားကိ ု နား 
မေထာင္။ သင္တို႔ၾကားေသာ စကားသည္ ငါ့ 
စကားမဟုတ္။ ငါ ့ကိ ုေစလႊတ္္ေတာ္မူေသာ 
ခမည္းေတာ္၏ စကားေတာ္ျဖစ္၏။ 

၂၅ ငါသည္ သင္တုိ႔ႏွင့္ အတူရိွစဥ္တြင္  ဤစကားကုိ 

ေျပာခဲ့ၿပီ။ 
၂၆ ခမည္းေတာ္သည္ ငါ့အတြက္ေၾကာင့္ ေစလႊတ္ 

ေတာ္မူေသာ ဥပဇၩာယ္ဆရာတည္းဟူေသာ 
သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ သင္တို႔အား 
ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို ျပသသြန္သင္ေတာ္ 
မူ၍၊ ငါေျပာခ့ဲသမွ်ေသာ စကားတုိ႔ကုိ မွတ္မိေသာ 
ဥာဏ္ကို သင္တို႔အား ေပးေတာ္ မူမည္။ 

၂၇ ၿငိမ္သက္ျခင္းကို သင္တို႔၌ ငါထားခဲ့၏။ ငါ၏ 
ၿငိမ္သက္ျခင္းကုိ သင္တုိ႔အားငါေပး၏။ ေလာကီ 
သားတို ႔ေပးသကဲ့သို ႔ ငါေပးသည္ မဟုတ္။ 
သင္တုိ ့စိတ္ႏွလုံးပူပန္ျခင္း၊ စုိးရိမ္ တုန္လႈပ္ျခင္း 
မရွိေစႏွင့္။ 

၂၈ ငါသည္ ယခုသြားေသာ္လည္း သင္တို႔ဆီသို႔ 
လာဦးမည္ဟု ငါေျပာေသာစကားကို သင္တို႔ 
ၾကားရၾကၿပီ။ သင္တို ႔သည္ ငါ ့ကိ ုခ်စ္လွ်င္ 
ခမည္းေတာ္ထံသို႔ ငါသြားမည္ကို ၀မ္းေျမာက္ 
ၾကလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါ့ခမည္းေတာ္ 
သည္ ငါ့ ထက္သာ၍ ႀကီးျမတ္ေတာ္မူ၏။ 

၂၉ ထိုအမႈအရာေရာက္ေသာအခါ သင္တုိ႔သည္ 
ယံုၾကည္ေစျခင္းငွါ၊ မေရာက္မွီယခုပင္ သင္တို႔ 
အား ငါ ေျပာႏွင့္ၿပီ။ 

၃၀ ယခုမွစ၍ ငါသည္ သင္တို႔ႏွင့္ မ်ားစြာမေျပာရ။ 
အေၾကာင္းမူကား ဤေလာကကို အစိုးရေသာ 
မင္းသည္ လာဆဲျဖစ္၏။ လာေသာ္လည္း ငါ၌ 
အဘယ္ အခြင့္အရာကိုမွ် မေတြ႔ရ။ 

၃၁ ငါသည္ ခမည္းေတာ္ကိ ုခ်စ ္သည္ကိ ု၎၊ 
ခမည္းေတာ္ မွာေတာ္မူသည္အတိုင္း ငါျပဳ 
သည္ကုိ၎ ေလာကီသားတုိ႔သိမည္ အေၾကာင္း 
တည္း။ ထိုအရပ္မွထ၍ သြားၾကကုန္အံ့။ 

   
၁၅

၁ ငါသည္ မွန ္ေသာစပ်စ္ႏ ြယ္ပင္ ျဖစ္၏။ ငါ ့ 
ခမည္းေတာ္သည္လည္း ဥယ်ာဥ္ေစာင့္ျဖစ္ေတာ္ 
မူ၏။ 

၂ ငါ၌ အသီးမသီးေသာ အခက္ရွ ိသမွ်တို ႔ကိ ု 
ခုတ္ပစ္ ေတာ္မူ၏။ အသီးသီးေသာ အခက္ရိွသမွ် 
တို႔ကိုသာ၍သီးေစျခင္းငွါ သုတ္သင္ရွင္းလင္း 
ေတာ္မူ၏။ 
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၁၅ း ၃ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္
၃ သင္တုိ႔သည္ ငါေဟာေျပာေသာ စကား အားျဖင့္ 

ယခုပင္ ရွင္းလင္းလ်က္ ရွိၾက၏။ 
၄ ငါ၌တည္ေနၾကေလာ့။ ငါသည္လည္း သင္တို႔၌ 

တည္ေနမည္။ စပ်စ္ခက္သည္အပင္၌ မတည္ 
လွ်င္၊ ကိ ုယ္အလိုအေလ်ာက္ အသီးမသီး 
ႏုိင္သက့ဲသုိ႔ သင္တုိ႔သည္ ငါ၌ မတည္လွ်င္အသီး 
မသီး ႏိုင္ၾက။ 

၅ ငါသည္ စပ်စ္ႏြယ္ပင္ျဖစ္၏။ သင္တုိ႔သည္အခက္ 
မ်ား ျဖစ္ၾက၏။ အၾကင္သူသည္ငါ၌ တည္၍ 
ငါသည္လည္း သူ၌တည္၏၊ ထုိသူသည္ မ်ားစြာ 
ေသာ အသီးကိုသီးတတ္၏။ ငါႏွင့္ ကြာလွ်င္ 
သင္တို႔သည္ အဘယ္ အမႈကိုမွ်မတတ္ႏိုင္ၾက။ 

၆ ငါ၌မတည္ေသာသူသည္ ေသြ႔ေျခာက္ေသာ 
အခက္ကဲ့သို႔ ျပင္သို႔ပစ္လိုက္ျခင္းကို ခံရ၏။ 
ထုိသုိ႔ေသာ အခက္မ်ားကုိ လူတုိ႔သည္ စုသိမ္း၍ 
မီးထဲသို႔ ခ်လိုက္ၾကသျဖင့္ မီးေလာင္ျခင္းသို႔ 
ေရာက္ၾက၏။ 

၇ သင္တိ ု ႔သည္ ငါ၌တည္၍ ငါ ့စကားသည္ 
သင္တို႔၌ တည္လွ်င္၊ သင္တို႔သည္ ေတာင္းခ်င္ 
သမွ်ကို ေတာင္း၍ ရၾကလိမ့္မည္။ 

၈ သင္တို႔သည္ မ်ားစြာေသာအသီးကိုသီးေသာ 
အားျဖင့္၊ ငါ့ခမည္းေတာ္သည္ ဘုန္းထင္ရွား 
ေတာ္မူ၍၊ သင္တို႔သည္လည္း ငါ၏ တပည့္မွန္ 
ၾကလိမ့္မည္။ 

၉ ခမည္းေတာ္သည္ ငါ့ကိုခ်စ္ေတာ္မူသကဲ့သို ႔ 
ငါသည္ သင္တုိ႔ကုိ ခ်စ္၏။ ငါ၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၌ 
တည္ေနၾကေလာ့။ 

၁၀ ငါသည္ ငါ ့ခမည္းေတာ္၏ ပညတ္တိ ု ႔ကိ ု 
ေစာင္ ့ေရွာက္၍ ခမည္းေတာ္၏  ေမတၱာ၌ 
တည္ေနသကဲ့သုိ႔ သင္တုိ႔သည္ ငါ့ပညတ္တုိ႔ကုိ 
ေစာင့္ေရွာက္လွ်င္၊ ငါ့ေမတၱာ၌ တည္ေနၾက 
လိမ့္မည္။ 

၁၁ သင္တုိ႔၌ ငါ၀မ္းေျမာက္စရာအေၾကာင္း တည္ေစ 
ျခင္းငွါ၎၊ သင္တုိ႔၀မ္း ေျမာက္စရာ အေၾကာင္း 
စံုလင္ေစျခင္းငွါ၎၊ ဤစကားကို သင္တို႔အား 
ေဟာေျပာ၏။ 

၁၂ ငါ့ပညတ္ဟူမူကား၊ ငါသည္ သင္တို႔ကို ခ်စ္ 
သည္နည္းတူ၊ သင္တို႔သည္ အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ 
ၾကေလာ့။ 

၁၃ ကုိယ္အေဆြတုိ႔ အဘုိ႔အလုိငွါ ကုိယ္အသက္ကုိ 
စြန္႔ျခင္း ေမတၱာ ထက္သာ၍ ျမတ္ေသာ ေမတၱာ 
သည္ အဘယ္သူ၌မွ်မရွိ။ 

၁၄ သင္တို႔သည္ ငါပညတ္သမွ်တို႔ကို က်င့္ေဆာင္ 
လွ်င္ ငါ၏ အေဆြျဖစ္ၾက၏။ 

၁၅ ယခုမွစ၍ ငါသည္ သင္တို႔ကို ကၽြန္ဟူ၍မေခၚ။ 
ကၽြန္မူကား၊ ကိုယ္သခင္ျပဳေသာ အမႈကိုမသိ။ 
သင္တို႔ကို အေဆြဟူ၍ ငါေခၚ၏။ အေၾကာင္း 
မူကား၊ ငါသည္ခမည္းေတာ္ထံ၌ ၾကားသမွ်ေသာ 
အရာတို႔ကို သင္တို႔အား ငါျပသ၏။ 

၁၆ သင္တိ ု ႔သည္ ငါ ့ကိ ုေရ ြ းေကာက္ၾကသည္ 
မဟုတ္။ ငါသည္ သင္တုိ႔ကုိ ေရြးေကာက္သျဖင့္၊ 
သင္တုိ႔သည္ သြား၍ တည္ၾကည္ေသာအသီးကုိ 
သီးမည္အေၾကာင္းႏွင္ ့ ငါ့နာမကို အမွီျပဳ၍ 
ခမည္းေတာ္မွာ ေတာင္းသမွ်တိ ု ႔ကိ ုရမည္ 
အေၾကာင္း သင္တို႔ကို ငါ ခန္႔ထား၏။ 

၁၇ သင္တိ ု ႔သည္ အခ်င္းခ်င ္း ခ်စ ္ေစျခင္းင ွ ါ 
ဤပညတ္တို႔ကို ငါေပး၏။ 

၁၈ ေလာကီသားတို႔သည္ သင္တို ႔ကို မုန္းလွ်င္၊ 
သင္တို႔ကိုမမုန္းမီွ ငါ့ကိုမုန္းၾကသည္ကို သိမွတ္ 
ၾကေလာ့။ 

၁၉ သင္တုိ႔သည္ ေလာကီႏွင့္ ဆက္ဆံလွ်င္၊ ေလာကီ 
သားတို႔သည္ မိမိတို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေသာသင္တို႔ 
ကို ခ်စ္ၾကလိမ့္မည္။ သင္တို ႔သည္ေလာကီ 
ႏွင့္ မဆက္ဆံ၊ ေလာကီထဲက ငါ ေရြးေကာက္ 
ေသာသူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေလာကီသားတို႔ 
သည္ သင္တို႔ကို မုန္းၾက၏။ 

၂၀ ကၽြန္သည္ မိမိသခင္ထက္သာ၍ ႀကီးျမတ္သည္ 
မဟုတ္ဟု ငါေျပာခဲ့ၿပီးေသာ စကားကုိ ေအာက္ 
ေမ့ၾကေလာ့။ သူတို႔သည္ ငါ့ကို ညႇဥ္းဆဲလွ်င္ 
သင္တုိ႔ကုိ ညဥ္းဆဲၾကလိမ့္မည္ ငါ့စကားကုိ နား 
ေထာင္လွ်င္ သင္တို႔၏ စကားကုိ နားေထာင္ 
ၾကလိမ့္မည္။ 

၂၁ ထုိသူတုိ႔သည္ ငါ့ကုိ ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာသူကုိ 
မသိသည္ျဖစ္၍၊ ငါ၏နာမေၾကာင့္ သင္တို႔အား 
ထိုအမႈရွိသမွ်တို႔ကို ျပဳၾကလိမ့္မည္။ 

၂၂ ငါသည္လာ၍ ထုိသူတုိ႔အား မေဟာမေျပာလွ်င္ 
သူတုိ႔၌ အျပစ္မရိွ။ယခုမူ ကား၊ မိမိတုိ႔ အျပစ္ကုိ 
၀ွက္၍ မထားႏိုင္ၾက။ 
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၁၅ း ၂၃ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္
၂၃ ငါ့ကုိမုန္းေသာ သူသည္ငါ့ခမည္းေတာ္ကုိမုန္း၏ 

ငါသည္ အျခားသူ မျပဳဘူးေသာ အမႈကုိထုိသူတုိ႔ 
ေရွ႕မွာ မျပဳလွ်င္ သူတုိ႔၌ အျပစ္မရိွ။ ယခုမူကား၊ 
သူတုိ႔သည္ ထုိအမႈကုိျမင္ရ၍ ငါႏွင့္ ခမည္းေတာ္ 
ကို မုန္းၾက၏။ 

၂၅ သို႔ျဖစ္လွ်င္ အေၾကာင္းမရွိဘဲ ငါ့ကို မုန္းၾက၏ 
ဟု သူတို႔၏ ပညတၱိက်မ္းစာ၌ ေရးထားေသာ 
စကားသည္ ျပည့္စံုျခင္းသို႔ ေရာက္သတည္း။ 

၂၆ ခမည္းေတာ္ထံမွ ထြက္လာ၍ သမၼာတရားႏွင့္ 
ျပည္ ့စ ံ ုေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္တည္းဟူေသာ 
ခမည္းေတာ္ထံမွ သင္တို႔ဆီသို ့ ငါေစလႊတ္ 
လတံ့ေသာ ဥပဇၩာယ္ဆရာသည္ေရာက္လာ 
ေသာအခါ၊ ငါ၏ အေၾကာင္းကို သက္ေသခံ 
လိမ့္မည္။ 

၂၇ သင္တို႔သည္လည္း ေရွ႕ဦးစြာမွစ၍ ငါႏွင့္အတူ
ရွိေနေသာေၾကာင့္ သက္ေသခံ ရၾကလိမ့္မည္။ 

၁၆
 
၁ သင္တုိ႔သည္ စိတ္မပ်က္ေစျခင္းငွါ ဤစကားကုိ 

ေဟာေျပာ၏။ 
၂ ေလာကီသားတို႔သည္ သင္တုိ႔ကို တရားစရပ္မွ 

ႏွင္ထုတ္ လိမ့္မည္။ သင္တို႔ကို သတ္ေသာသူ 
မည္သည္ကား ဘုရား၀တ္ကို ငါျပဳၿပီ ဟု မိမိ 
ထင္မွတ္ေသာ အခ်ိန္ကာလ ေရာက္လိမ့္မည္။ 

၃ ခမည္းေတာ္ကိုမသိ၊ ငါ့ကိုလည္း မသိေသာ 
ေၾကာင့္ ထိုသို႔ ျပဳၾကလိမ့္မည္။ 

၄ ထိုအခ်ိန္ကာလ ေရာက္ေသာအခါ၊ ငါသည္ 
အထက္က ဤသို ႔ေျပာၿပီးသည္ကို သင္တို ႔ 
ေအာက္ေမ့ေစျခင္းငွါ ယခုပင္ ငါေဟာေျပာ၏။ 
အစအဦး၌ သင္တို႔ႏွင့္အတူ ငါ ရွိေသာေၾကာင့္ 
ဤသို႔မေျပာဘူးေသး။ 

၅ ငါ့ကုိေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ သူထံသုိ႔ ယခု ငါသြား 
ရမည္ ျဖစ္၍ အဘယ္အရပ္သို႔ သြားမည္နည္း 
ဟု သင္တို႔မေမးၾက။ 

၆ ဤေၾကာင္းအရာတို ႔ကိ ု ငါေဟာေျပာေသာ 
ေၾကာင့္ သင္တို႔သည္အလြန္၀မ္းနည္းျခင္းသို႔ 
ေရာက္ၾက၏။

၇ ငါ အမွန္အကန္ဆုိသည္ကား ငါသြားလွ်င္ သင္တုိ႔ 

အက်ိဳးရွိလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ငါမသြား 
လွ်င္ ဥပဇၩာယ္ဆရာသည္ သင္တုိ႔ ဆီသုိ႔မလာ။ 
ငါသြားလွ်င္ ထိုသူကို သင္တို႔ဆီသို႔ ငါ ေစလႊတ္ 
မည္။ 

၈ ဥပဇၩာယ္ဆရာသည္ေရာက္လာလွ်င္ ဒုစ႐ုိက္ 
အျပစ္ကို၎၊ အျပစ္ကင္းျခင္းကို၎၊ အျပစ္ 
စီရင္ျခင္း ကို၎ ေလာကီသားတို႔အား ထင္ရွား 
စြာ ေဘာ္ျပမည္။ 

၉ ငါ့ကုိမယုံၾကည္ၾကေသာေၾကာင့္ ဒုစ႐ိုက္ အျပစ္ 
ကို ေဘာ္ျပမည္။ 

၁၀ ငါသည္ ခမည္းေတာ္ထံသုိ႔ သြားမည္ျဖစ္၍၊ သင္ 
တုိ႔သည္ ေနာက္တဖန္ ငါ့ကုိ မေတြ႔မျမင္ ရေသာ 
ေၾကာင့္၊ အျပစ္ကင္းျခင္းကိုေဘာ္ျပမည္။

၁၁ ဤေလာကကိုအစိုးရေသာ မင္းသည္ အျပစ္ 
စီရင္ျခင္းကုိ ခံရေသာေၾကာင့္ အျပစ္စီရင္ျခင္းကုိ 
ေဘာ္ျပမည္။ 

၁၂ သင္တို႔အား ငါေျပာစရာစကား အမ်ားရွိေသာ္ 
လည္း၊ သင္တို႔သည္ ယခုမခံႏိုင္ၾက။ 

၁၃ သမၼာတရားႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ထို၀ိညာဥ္ေတာ္ 
သည္ ေရာက္လာေသာအခါ၊ သမၼာတရားကို 
သင္တုိ႔အား အႂကြင္းမ့ဲ သြန္သင္ ျပသလိမ့္မည္။ 
ထို ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ကိုယ္အလို အေလ်ာက္ 
ေဟာေျပာမည္မဟုတ္။ ၾကားသမွ်တို႔ကို ေဟာ 
ေျပာလိမ္ ့မည္။ ေနာင္လာလတံ့ေသာအရာ 
တို႔ကိုလည္း သင္တို႔အားေဘာ္ျပလိမ့္မည္။ 

၁၄ ထိုသူသည္ ငါ့ဘုန္းကို ထင္ရွားေစလိမ့္မည္။ 
အေၾကာင္းမူကား၊ ငါႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာအရာကို
ယူ၍ သင္တို႔အား ေဘာ္ျပလိမ့္မည္။ 

၁၅ ခမည္းေတာ္ႏွင့္ စပ္ဆုိင္သမွ်သည္ ငါႏွင့္ စပ္ဆုိင္ 
၏။ ထုိေၾကာင့္ ငါႏွင့္စပ္ဆုိင္ေသာအရာကုိ ယူ၍ 
သင္တို႔အား ေဘာ္ျပလိမ့္မည္ဟု ငါေျပာ၏။

၁၆ ခဏၾကာၿပီးမွ သင္တို႔သည္ ငါ့ကိုမျမင္ရၾက။ 
တဖန္ ခဏၾကာၿပီးမွ ငါ့ကိုျမင္ျပန္ၾက လိမ့္မည္။ 
အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္ ခမည္းေတာ္ထံသို႔ 
သြားမည္ဟု မိန္႔ေတာ္ မူ၏။ 

၁၇ တပည့္ေတာ္အခ်ိဳ႕ကလည္း၊ ခဏၾကာၿပီးမွ 
သင္တို႔သည္ ငါ့ကိုမျမင္ရၾက။ တဖန္ ခဏၾကာ 
ၿပ ီးမ ွ ငါ ့ကိ ု ျမင္ ျပန္ ၾကလိမ္ ့မည္ ဟူ၍၎၊ 
အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္ ခမည္းေတာ္ထံသို႔ 
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၁၆ း ၁၈ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္
သြားမည္ ဟူ၍၎၊ မိန္႔ေတာ္ မူေသာစကားသည္ 
အဘယ္သို႔နည္း။ 

၁၈ ခဏဟူ၍ မိန္႔ေတာ္မူေသာ္ အဘယ္သို႔ဆိုလို 
သနည္း။ မိန္႔ေတာ္မူေသာစကားကို အကၽြႏ္ုပ္ 
တို႔သည္ နားမလည္ဟု အခ်င္းခ်င္း ေျပာဆို 
ၾက၏။ 

၁၉ တပည့္ေတာ္တို ႔သည္ ေမးေလွ်ာက္လိုသည္ 
ကိ ု ေယ႐ႈသိျမင္ေတာ္မူေလွ်င္၊ ခဏၾကာ 
ၿပီးမွ သင္တို႔သည္ ငါ့ကို မျမင္ရၾက။ တဖန္ 
ခဏၾကာၿပီးမွ ငါ ့ကိ ု ျမင္ျပန္ၾကလိမ္ ့မည္ဟု  
ငါေျပာေသာ စကားကုိ သင္တုိ႔သည္ အခ်င္းခ်င္း 
ဆင္ျခင္ ၾကသေလာ။ 

၂၀ ငါ အမွန္အကန္ဆိုသည္ကား၊ သင္တို ႔သည္ 
ငိုေႂကြးျမည္တမ္းျခင္း ရွိၾကလိမ့္မည္။ ေလာကီ 
သားတို႔သည္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း ရွိၾကလိမ့္မည္။ 
သင္တို ႔မူကား ၀မ္းနည္းျခင္းရွ ိေသာ္လည္း 
ထို၀မ္းနည္းျခင္းသည္ တဖန္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း 
ျဖစ္လိမ့္မည္။ 

၂၁ မိန္းမသည္ သားကိုဘြားစဥ္အခါ ဘြားရေသာ 
အခ်ိန္ေစ့ေသာေၾကာင့္ ၀မ္းနည္းျခင္းရွ ိ၏။ 
ဘြားျမင္ၿပီးမွ ဤေလာက၌ လူတေယာက္ကို 
ဘြားျမင္ ေသာေၾကာင့္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း ရွိ၍၊ 
အထက္ခံရေသာေ၀ဒနာကုိ ေမ့ေလ်ာ့တတ္၏။ 

၂၂ ထုိနည္းတူ၊ ယခုတြင္ သင္တုိ႔သည္ ၀မ္းနည္းျခင္း 
ရွ ိ ၾကေသာ္လည္း ေနာက္တဖန္ သင္တို ႔ကို 
ငါေတြ႔ ျမင္သျဖင္ ့ သင္တို ႔သည္ စိတ္ႏွလံ ုး 
၀မ္းေျမာက္ျခင္း ရွိၾကလိမ့္မည္။ ထို၀မ္းေျမာက္ 
ျခင္းကို အဘယ္သူမွ် လုယူဖ်က္ဆီး၍ျခင္းငွါ 
မတတ္ႏိုင္။ 

၂၃ ထိုေန႔၌ သင္တို႔သည္ ငါ့ကိုအလွ်င္းမေမးျမန္း 
ရၾက။ ငါ အမွန္အကန္ဆိုသည္ကား၊ သင္တို႔ 
သည္ ငါ၏နာမကို အမွီျပဳ၍ ခမည္းေတာ္မွာ 
ဆုေတာင္းသမွ်တို႔ကို ခမည္းေတာ္သည္ ေပး 
ေတာ္မူမည္။ 

၂၄ ယခုတိုင္ေအာင္ ငါ၏နာမကို အမွီျပဳ၍ သင္တို႔ 
သည္ အဘယ္ဆုကိုမွ် မေတာင္းၾကေသး။ 
သင္တို ႔သည္ ၀မ္းေျမာက္ စရာအေၾကာင္း 
စံ ုလင္ေစျခင္းငွါ ေတာင္းၾကေလာ့။ ထိုသိ ု ႔ 
ေတာင္းလွ်င္ ရၾကလိမ့္မည္။ 

၂၅ ဤအရာတုိ႔ကုိ ပုံဥပမာအားျဖင့္ ငါေဟာေျပာ၏။ 
ပံ ုဥပမာအားျဖင္ ့ မေဟာမေျပာဘဲ၊ ခမည္း 
ေတာ္ႏွင့္ စပ္ဆုိင္ေသာအရာတုိ႔ကုိ သင္တုိ႔အား 
အတိအလင္း ေဘာ္ျပေသာ အခ်ိန္ကာလ 
ေရာက္လိမ့္မည္။ 

၂၆ ထိုကာလ၌ သင္တို႔သည္ ငါ၏နာမကိုအမွီျပဳ၍
ဆုေတာင္းၾကလိမ့္မည္။ သင္တို႔အဘို႔အလိုငွါ 
ငါသည္ခမည္းေတာ္ကို ေတာင္း မည္ဟုမဆို။ 

၂၇ အေၾကာင္းမူကား၊ သင္တို႔သည္ ငါ့ကို ခ်စ္ၾက 
၍၊ ငါသည္ ဘုရားသခင္ အထံေတာ္မွ ႂကြလာ 
သည္ကုိ ယုံၾကေသာေၾကာင့္ခမည္းေတာ္ သည္ 
ကိုယ္ေတာ္တိုင္ သင္တို႔ကို ခ်စ္ေတာ္မူ၏။ 

၂၈ ငါသည္ ခမည္းေတာ္ ထံမွထြက္၍ ဤေလာကသုိ႔ 
ႂကြလာၿပီ။ တဖန္ ဤေလာကမွ ထြက္၍ ခမည္း 
ေတာ္ ထံသို႔သြားဦးမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

၂၉ တပည့္ေတာ္တို ႔ကလည္း၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ 
ယခုတြင္ ပုံဥပမာကုိမေဆာင္ဘဲ အတည့္အလင္း 
ေဟာေတာ္မူ၏။ 

၃၀ အလံုးစံုတို႔ကို သိေတာ္မူသည္ကို၎၊အဘယ္ 
သူမွ် ကိုယ္ေတာ္ကို ေမးျမန္းေစျခင္းငွါအလို 
ေတာ္ မရွိသည္ကို၎၊ ယခုတြင္ အကၽြႏ္ုပ္ တို႔ 
သိၾကပါ၏။ အကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အေၾကာင္းကို 
ေထာက္၍ ကုိယ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင့္ အထံ 
ေတာ္မွ ႂကြလာေတာ္မူသည္ကို ယံုပါသည္ဟု 
ေလွ်ာက္ၾက၏။ 

၃၁ ေယ႐ႈကလည္း၊ ယခုတြင္ ယံုၾကၿပီေလာ။ 
၃၂ သင္တို ႔သည္ ကြဲျပား၍ငါ့ကို တကိုယ္တည္း 

ေနေစျခင္းငွါ စြန္႔ပစ္လ်က္ အသီးအသီး မိမိတို႔ 
ေနရာသို ႔ ေျပးသြားမည္အခ်ိန္ ကာလသည္  
လာ၍ ယခုပင္ေရာက္ေပ၏။ သို႔ေသာ္လည္း 
ငါသည္ တကိုယ္တည္း ေနသည္မဟုတ္။ 
ခမည္းေတာ္သည္ ငါႏွင့္အတူ ရွိေတာ္မူ၏။ 

၃၃ သင္တို ႔သည္ ငါ့ကိုအမွီျပဳ၍ ၿငိမ္သက္ျခင္း 
ရွ ိေစျခင္းငွ ါ ဤစကားကို ငါေဟာေျပာၿပီ။ 
သင္တို႔ သည္ ေလာက၌ ဆင္းရဲဒုကၡကို ခံရၾက 
လိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း မစုိးရိမ္ၾကႏွင့္။ ငါသည္ 
ေလာကကို ေအာင္ၿပီ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။
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၁၇ း ၁ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္
၁၇

၁ ထုိသုိ႔ မိန္႔ေတာ္မူၿပီးမွ ေယ႐ႈသည္ ေကာင္းကင္သုိ႔ 
ၾကည့္ေမွ်ာ္၍၊ အုိအဘ၊ အကၽြႏု္ပ္ အခ်ိန္ေရာက္ 
ပါၿပီ။ 

၂ ကိုယ္ေတာ္သည္ သားေတာ္လက္သို႔ အပ္ေပး 
ေတာ္ မူသမွ်ေသာ သူတုိ႔အား ထာ၀ရ အသက္ 
ကို ေပးေစျခင္းငွါ၊ လူမ်ိဳးအေပါင္းတို႔ကို အစုိးရ 
ေသာ အခြင့္တန္ခုိးကုိ သားေတာ္အားေပးေတာ္ 
မူသည္ ႏွင့္အညီ၊  သားေတာ္သည္ ကုိယ္ေတာ္၏ 
ဘုန္းကုိထင္ရွား ေစပါမည္ အေၾကာင္းသားေတာ္ 
၏ ဘုန္းကို ထင္ရွားေစေတာ္မူပါ။ 

၃ ထာ၀ရအသက္ ဟူမူကား၊ မွန္ေသာဘုရားသခင္ 
တဆူတည္း ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ကုိယ္ေတာ္ကုိ၎၊ 
ေစလႊတ္ေတာ္မ ူေသာ ေယ႐ႈခရစ္ကိ ု၎ 
သိကၽြမ္း ျခင္းတည္း။ 

၄ အကၽြႏ္ုပ္သည္ ေျမႀကီးေပၚမွာ ကိုယ္ေတာ္၏ 
ဘုန္းကုိ ထင္ရွားေစပါၿပီ။ အကၽြႏု္ပ္ ေဆာင္ရြက္ 
စရာဘုိ႔ အကၽြႏု္ပ္၌ အပ္ေပးေတာ္မူေသာအမႈကုိ  
အကၽြႏ္ုပ္ေဆာင္ရြက္၍ ၿပီးပါၿပီ။ 

၅ အိုအဘ၊ ဤကမၻာ မတည္မရွိမီအထံေတာ္၌ 
အကၽြႏ္ ုပ္ခံစားေသာ ဘုန္းအသေရႏွင္ ့ယခု 
တြင္လည္း အကၽြႏု္ပ္ကုိ အထံေတာ္၌ ခ်ီးေျမႇာက္ 
ေတာ္မူပါ။ 

၆ ဤေလာကထဲမွယူ၍ အကၽြႏု္ပ္၌ အပ္ေပးေတာ္ 
မူေသာ သူတုိ႔အား အကၽြႏု္ပ္သည္ ကုိယ္ေတာ္၏ 
နာမကို ျပပါၿပီ။   ထိုသူတို႔ကို ကိုယ္ေတာ္သည္ 
ပိုင္ေတာ္မူသျဖင့္ အကၽြႏ္ုပ္အား ေပးေတာ္မူ၏။ 
ကုိယ္ေတာ္၏ ႏႈတ္ကပတ္ တရားကုိ သူတုိ႔သည္ 
ေစာင့္ၾကပါ၏။ 

၇ အကၽြႏ္ုပ္အား ေပးေတာ္မူ သမွ်တို႔သည္ ကိုယ္ 
ေတာ္မွ ျဖစ္ေၾကာင္းကို သူတို႔သည္ ယခုသိၾက 
ပါ၏။ 

၈ အေၾကာင္းမူကား၊ အကၽြႏ္ုပ္အား ေပးေတာ္မူ 
သမွ်ေသာ အရာတုိကုိ သူတုိ႔အား အကၽြႏု္ပ္ ေပး၍ 
သူတို႔သည္ခံယူသျဖင့္၊ အကၽြႏ္ုပ္သည္ အထံ 
ေတာ္မွ ႂကြလာသည္ကုိ အတတ္သိၾကသည္ႏွင့္ 
ကိုယ္ေတာ္သည္ အကၽြႏ္ုပ္ကိုေစလႊတ္ေတာ္မူ 
သည္ကို ယံုၾကပါ၏။ 

၉ သူတို႔အဘို႔အလိုငွါ အကၽြႏ္ုပ္ဆုေတာင္းပါ၏။ 
ေလာကီသားတို႔အဘို႔အလိုငွါဆုေတာင္းသည္ 
မဟုတ္ပါ။ အကၽြႏ္ ုပ္အား ေပးေတာ္မူေသာ 
သူတုိသည္ ကုိယ္ေတာ္၏ လူျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ 
ထိုသူတို႔ အဘို႔အလိုငွါ ဆုေတာင္းပါ၏။ 

၁၀ အကၽြႏု္ပ္ႏွင့္ စပ္ဆုိင္ေသာ အရာရိွသမွ်တုိ႔သည္ 
ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ၾကပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ 
စပ္ဆိ ုင ္ေသာ အရာရွ ိသမွ်တိ ု ႔သည္လည္း 
အကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္ စပ္ဆိုင္၍၊ ထိုအရာတို႔အားျဖင့္ 
အကၽြႏ္ုပ္သည္ ဘုန္းထင္ရွားပါ၏။ 

၁၁ ယခုမွစ၍ အကၽြႏ္ုပ္သည္ ဤေလာက၌ မရွိပါ၊ 
ဤသူတုိ႔မူကား၊ ဤေလာက၌ ရိွရစ္ရၾကပါမည္။ 
အကၽြႏ္ုပ္သည္ ကိုယ္ေတာ္ထံသို ႔ သြားရပါမည္။ 
သန္႔ရွင္းေတာ္မူေသာ အဘ၊ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္
အကၽြႏ္ုပ္သည္ တလံုးတ၀ တည္းျဖစ္သကဲ့သိုို႔ 
အကၽြႏ္ုပ္အား ေပးေတာ္မူေသာ ဤသူတို႔သည္ 
ျဖစ္ရပါမည္အေၾကာင္း၊ သူတုိ႔ကုိ ကုိယ္ေတာ္၏ 
နာမ၌ တည္ေစေတာ္မူပါ။

၁၂ အကၽြႏု္ပ္သည္ ဤေလာက၌ ဤသူတုိ႔ႏွင့္တကြ 
ရွိစဥ္ကာလ၊ သူတို႔ကို ကိုယ္ေတာ္၏ နာမ၌ 
တည္ေစပါၿပီ။ အကၽြႏ္ုပ္အား ေပးေတာ္မူေသာ 
သူတို႔ကို အကၽြႏ္ုပ္ေစာင့္မပါၿပီ။ ထိုသူတို႔တြင္ 
ပ်က္ဆီး၍ျခင္း၏ သားတေယာက္မွတပါး 
အဘယ္သူမွ် ပ်က္ဆီး၍ျခင္းသို႔ မေရာက္ပါ။ 
ထိုသူသည္ ပ်က္ဆီး၍ျခင္းသို ႔ ေရာက္သည္ 
အေ ၾကာင ္ းကာ း  က ်မ ္ းစာ ျပည ္ ့ စ ံ ု မည ္ 
အေၾကာင္းတည္း။

၁၃ ယခုတြင္ အကၽြႏု္ပ္သည္ ကုိယ္ေတာ္ထံသုိ႔  သြားရ 
မည္ျဖစ္၍၊ ဤသူတို႔သည္ အကၽြႏ္ုပ္ကုိအမွီျပဳ 
သျဖင့္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းႏွင္ ့ ျပည့္စံ ုမည္ အ 
ေၾကာင္း၊ ဤစကားကို ဤေလာက၌ အကၽြႏ္ုပ္ 
ေျပာပါ၏။ 

၁၄ ကိုယ္ေတာ္၏ ႏႈတ္ကပတ္တရားကို ဤသူတို႔ 
အား အကၽြႏ္ုပ္ေပးပါၿပီ။ အကၽြႏ္ုပ္သည္ ဤ 
ေလာကႏွင့္ မဆက္ဆံသကဲ့သို႔ ဤသူတို႔သည္ 
မဆက္ဆံေသာေၾကာင့္ ေလာကီသားတို႔သည္ 
ဤသူတို႔ကို မုန္းၾကပါ၏။ 

၁၅ ဤသူတို႔ကို ဤေလာကမွ ႏႈတ္ယူေတာ္မူမည္ 
အေၾကာင္း အကၽြႏ္ုပ္ေတာင္းသည္ မဟုတ္ပါ။ 
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၁၇ း ၁၆ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္
မေကာင္းေသာအမႈအရာႏွင့္ ကင္းလြတ္ ေစျခင္း 
င ွ ါ ေစာင္ ့မေတာ္မ ူမည္အေၾကာင္းကိ ုသာ 
ေတာင္းပါ၏။ 

၁၆ အကၽြႏု္ပ္သည္ ဤေလာကႏွင့္မဆက္ဆံ သက့ဲ 
သို႔  ဤသူတို႔သည္ မဆက္ဆံၾကပါ။ 

၁၇ ကိုယ္ေတာ္၏ သမၼာတရားအားျဖင့္ သူတို႔ကို  
သန္႔ရွင္းေစေတာ္မူပါ။ ကုိယ္ေတာ္၏ ႏႈတ္ကပတ္ 
သည္ သမၼာတရားျဖစ္ပါ၏။ 

၁၈ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကၽြႏ္ုပ္ကို ဤေလာကသို႔ 
ေစလႊတ္ေတာ္မူ သည္နည္းတူ၊ အကၽြႏ္ုပ္သည္ 
ဤသူတို႔ကို ေစလႊတ္ပါ၏။ 

၁၉ သမၼာတရားအားျဖင့္ သူတို႔ကို သန္႔ရွင္းေစမည္ 
အေၾကာင္း အကၽြႏ္ုပ္သည္ သူတို႔ အဘို႔အလိုငွါ 
ကိုယ္ကိုသန္႔ရွင္းေစပါ၏။

၂၀ ထုိသူတုိ႔အဘုိ႔ကုိသာ အကၽြႏု္ပ္ဆုေတာင္းသည္ 
မဟုတ္ပါ။ သူတု ိ ႔ေဟာေျပာျခင္း အားျဖင္ ့ 
အကၽြႏု္ပ္ကုိ ယုံၾကည္ေသာသူတုိ႔အဘုိ႔ကုိလည္း 
ဆုေတာင္းပါ၏။ 

၂၁ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကၽြႏ္ုပ္ကိုေစလႊတ္ေတာ္ 
မူသည္ကို ေလာကီသားတို႔သည္ ယံုၾကမည္ 
အေၾကာင္း၊  ထိုသူအေပါင္းတို႔သည္ တလံုး 
တ၀တည္း ျဖစ္လ်က္၊  အဘ၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ 
အကၽြႏ္ုပ္ ၌ ရွိေတာ္မူ၍ အကၽြႏ္ုပ္သည္ လည္း 
ကိုယ္ေတာ္၌ ရွိသကဲ့သို႔၊    ထိုသူ အေပါင္းတို႔ 
သည္ ငါတို႔၌ တလံုးတ၀တည္း ျဖစ္ေစျခင္းငွါ 
ဆုေတာင္းပါ၏။ 

၂၂ ငါတိ ု ႔သည္ တလံုးတ၀တည္းျဖစ္သကဲ့သိ ု ႔ 
အကၽြႏ္ုပ္သည္ သူတို႔၌ရွိ၍၊ 

၂၃ ကိုယ္ေတာ္သည္လည္း အကၽြႏ္ုပ္၌ရွိေတာ္မူ 
ေသာ အားျဖင့္ သူတို႔သည္ တလံုးတ၀တည္း 
ျဖစ္၍၊ တလံုးတ၀တည္း၌ စံုလင္ေစျခင္းငွါ၎၊ 
ကိုယ္ေတာ္သည္ အကၽြႏ္ုပ္ကိုေစလႊတ္ေတာ္မူ
ေၾကာင္းႏွင့္ အကၽြႏ္ုပ္ကို ခ်စ္ေတာ္မူသကဲ့သို႔ 
သူတုိ႔ကုိလည္း ခ်စ္ေတာ္မူေၾကာင္းကုိ ေလာကီ 
သား တုိ႔သည္ သိေစျခင္းငွါ၎၊ ကုိယ္ေတာ္ သည္ 
အကၽြႏ္ုပ္အားေပးေတာ္မူေသာ ဘုန္းအသေရ 
ကို အကၽြႏ္ုပ္သည္ သူတို႔အားေပးပါၿပီ။ 

၂၄ အိုအဘ၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ဤကမၻာမတည္ 
မရိွမွီ အကၽြႏု္ပ္ကုိခ်စ္၍ အကၽြႏု္ပ္အားေပးေတာ္ 

မူေသာဘုန္းေတာ္ကို အကၽြႏ္ုပ္အား ေပးေတာ္ 
မူေသာ သူတို ႔သည္႐ႈျမင္ရမည္ အေၾကာင္း၊ 
အကၽြႏ္ုပ္ရွိရာ အရပ္၌ အကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္ အတူရွိေန 
ေစျခင္းငွါ အကၽြႏ္ုပ္ အလုိရွိပါ၏။ 

၂၅ တရားေတာ္မူေသာ အဘ၊ ေလာကီသားတုိ႔သည္ 
ကိ ုယ္ေတာ္ကိ ုမသိေသာ္လည္း အကၽြႏ္ ုပ ္ 
သိပါ၏။ 

၂၆ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကၽြႏ္ုပ္ကို ေစလႊတ္ေတာ္ 
မူေၾကာင္းကို ထိုသူတို႔သည္ သိၾကပါ၏။ ကိုယ္ 
ေတာ္သည္ အကၽြႏု္ပ္ကုိ ခ်စ္ေတာ္မူေသာေမတၱာ 
သည္ သူတို႔၌ရွိ ေစျခင္းငွါ၎၊အကၽြႏ္ုပ္သည္ 
သူတို႔၌ ရွိေစျခင္းငွါ၎၊ ကိုယ္ေတာ္၏ နာမကို 
အကၽြႏ္ ုပ္သည္သူတို ႔အား ျပၫႊန္ပါၿပီျဖစ္၍ 
အစဥ္ျပၫႊန္ပါမည္ဟု မိန္႔ႁမြက္ေတာ္မူ၏။ 

၁၈ 

၁ ထိုသို႔ မိန္႔ႁမြက္ေတာ္မူၿပီးမွ ေယ႐ႈသည္ တပည့္ 
ေတာ္တို႔ႏွင့္အတူ ေကျဒဳန္ေခ်ာင္း တဘက္သို႔ 
ႂကြ၍၊ ထိုအရပ္၌ ရွိေသာ ဥယ်ာဥ္သို႔ ၀င္ေတာ္ 
မူ၏။ 

၂ ထိုအရပ္သို႔ ေယ႐ႈသည္ တပည့္ေတာ္တို႔ ႏွင့္ 
အတူ သြားၿမဲ ရွိေသာေၾကာင့္၊ ကိုယ္ေတာ္ကို 
အပ္ႏွံေသာ ယုဒရွကာ႐ုတ္သည္ ထိုအရပ္ကို 
သိသည္ျဖစ္၍၊ 

၃ စစ္သူရဲ တတပ္ကို၎၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အႀကီး 
တို႔ႏွင့္ ဖာရိရွဲတို႔ေစလႊတ္ေသာ မင္းလုလင္တို႔ 
ကို၎ ေခၚ ခဲ့၍၊ မီးအိမ္၊ မီး႐ႉး လက္နက္တို႔ကို 
လက္စြဲလ်က္ လာၾက၏။ 

၄ ေယ႐ႈသည္  ကိ ုယ္၌ျဖစ္လတံ ့သမွ ်ေသာ 
အမႈ အရာတို႔ကို သိေတာ္မူလ်က္၊ လာေသာ 
သူတုိ႔ဆီသုိ႔ သြား၍ အဘယ္သူကုိ ရွာၾကသနည္း 
ဟု ေမးေတာ္မူ၏။ 

၅ နာဇရက္ၿမိဳ႕သား ေယ႐ႈကို ရွာၾကသည္ ဟု ဆို 
လွ်င္၊ ေယ႐ႈက၊ ငါသည္ ထုိသူျဖစ္၏ဟုမိန္႔ေတာ္ 
မူ၏။ ကုိယ္ေတာ္ကုိ အပ္ႏံွေသာ ယုဒရွကာ႐ုတ္ 
သည္လည္း ထိုသူတို႔ႏွင့္အတူ ရပ္ေန၏။ 

၆ ငါသည္ ထိုသူျဖစ္၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူလွ်င္၊ ထိုသူ 
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၁၈ း ၇ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္
တို႔သည္ ေနာက္သို႔လွန္၍ ေျမေပၚ၌ လဲၾက၏။

၇ အဘယ္သူကုိရွာၾကသနည္းဟု တဖန္ ေမးေတာ္ 
မူလွ်င္၊ နာဇရက္ၿမိဳ႕သားေယ႐ႈကုိရွာၾကသည္ဟု 
ထိုသူတို႔သည္ ဆိုၾက၏။ 

၈ ေယ႐ႈကလည္း၊ ငါသည္ထုိသူျဖစ္၏ဟု ငါေျပာၿပီ။ 
သို႔ျဖစ္၍ ငါ့ကိုရွာလွ်င္ ဤသူတို႔သည္သြားပါ 
ေလေစ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

၉ ကုိယ္ေတာ္သည္    အကၽြႏု္ပ္အားေပးေတာ္ မူေသာ 
သူတို ႔တြင္ အဘယ္ သူမွ်ပ်က္ဆီး၍ျခင္းသို ႔ 
မေရာက္ပါ ဟူေသာ အထက္စကားေတာ္ကို 
ျပည့္စံု ေစျခင္းငွါ ဤသို႔မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

၁၀ ထုိအခါ ရိွမုန္ေပတ႐ုသည္ မိမိ၌ပါေသာ ထားကုိ 
ဆြဲထုတ္ၿပီးလွ်င္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္း၏ကၽြန္ 
တေယာက္ကိ ုခုတ္သျဖင္ ့ လက္်ာနားရြက္ 
ျပတ္ေလ၏။ ထိုကၽြန္၏အမည္ကား မာလခု 
ျဖစ္သတည္း။ 

၁၁ ေယ႐ႈကလည္း ထားကုိ အိမ္၌ သြင္းထား ေလာ့။ 
ခမည္းေတာ္သည္ ငါ့အားေပးေတာ္မူေသာ 
ခြက္ကုိ ငါမေသာက္ရာသေလာဟု ေပတ႐ုအား 
မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

၁၂ ထိုအခါ တပ္မႉးမွစ၍ စစ္သူရဲတို႔ႏွင့္ ယုဒမင္း 
လုလင္ တုိ႔သည္ ေယ႐ႈကုိ ဘမ္းဆီး ခ်ည္ေႏွာင္ 
ၿပီးလ်င္ အႏၷတ္မင္းထံသို႔ ေရွ႕ဦးစြာ ယူသြား 
ၾက၏။ 

၁၃ အႏၷတ္မင္းကား၊ ထုိႏွစ္တြင္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္း 
ျဖစ္ေသာ ကယာဖ၏ ေယာကၡမ ျဖစ္သတည္း။ 

၁၄ ထုိကယာဖကား၊ လူတေယာက္သည္ လူမ်ားတုိ႔ 
အတြက္ ပ်က္ဆီး၍ေသာ္ သာ၍ေကာင္းသည္ 
ဟု ယုဒလူတို ႔ႏွင္ ့ တိုင္ပင္ေျပာဆိုေသာသူ 
ေပတည္း။ 

၁၅ ရွိမုန္ေပတ႐ုႏွင့္ အျခားေသာ တပည့္ေတာ္ တ 
ေယာက္သည္ ေယ႐ႈ ေနာက္ေတာ္သုိ႔ လုိက္ၾက 
၏။ ထုိတပည့္ေတာ္သည္ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္း၏ 
အသိအကၽြမ္းျဖစ္၍၊ ေယ႐ႈႏွင့္တကြ ယဇ္ပုေရာ 
ဟိတ္မင္း၏ အိမ္ဦးထဲသို႔၀င္ေလ၏။ 

၁၆ ေပတ႐ုမူကား၊ ျပင္၌ တံခါးနားမွာ ရပ္ေန၏။ 
ထိုေၾကာင့္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းႏွင့္ အကၽြမ္း 
၀င္ေသာ တပည့္ေတာ္သည္ ထြက္၍ တံခါးေစာင့္ 
မိန္းမအား ေျပာၿပီးမွ ေပတ႐ုကို သြင္းေလ၏။ 

၁၇ တံခါးေစာင့္မိန္းမက ေပတ႐ုအား၊ သင္သည္ ထုိ 
သူ၏ တပည့္တုိ႔အ၀င္ျဖစ္သည္ မဟုတ္ေလာ ဟု 
ဆိုလွ်င္၊ မဟုတ္ဘူး ဟု ေပတ႐ုျငင္းေလ၏။ 

၁၈ ထိုကာလ၌ ခ်မ္းေသာေၾကာင့္ ကၽြန္မ်ားႏွင့္ 
မင္းလုလင္မ်ားတို႔သည္ မီးခဲပံုကိုထည့္၍ မီးလံႈ 
လ်က္ေနၾက၏။ ေပတ႐ုသည္လည္း သူတို႔ႏွင့္ 
တကြ ရပ္၍ မီးလႈံလ်က္ေန၏။ 

၁၉ ထုိအခါ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းသည္ တပည့္ေတာ္ 
တုိ႔ကုိ၎၊ ေဒသနာေတာ္ကုိ၎ အေၾကာင္းျပဳ၍ 
ေယ႐ႈကိုေမးျမန္း စစ္ေၾကာ၏။ 

၂၀ ေယ႐ႈကလည္း၊ ငါသည္ေလာက၌ ထင္ရွားစြာ 
ေဟာေျပာၿပီ။ ယုဒလူအေပါင္းတို႔ စည္းေ၀းရာ 
တရားစရပ္၌၎၊ ဗိမာန္ေတာ္၌၎ အစဥ္မျပတ္ 
ဆုံးမၾသ၀ါဒေပးၿပီ။ မထင္ရွားဘဲ အလ်င္းမေဟာ 
မေျပာ။ 

၂၁ အဘယ္ေၾကာင့္ ငါ့ကုိေမးျမန္းသနည္း။ ငါသည္ 
အဘယ္သို႔ ေဟာေျပာသည္ကို ၾကားနာေသာ 
သူတုိ႔ကုိ ေမးျမန္းေလာ့။ ငါေျပာေသာ စကားကုိ 
ထိုသူတို႔သည္ သိၾက၏ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၂ ထုိသုိ႔မိန္႔ေတာ္မူလွ်င္၊ အနီးအပါး၌ ရပ္ေနေသာ 
မင္းလုလင္တေယာက္က၊သင္သည္ ယဇ္ပုေရာ 
ဟိတ္မင္းကို ဤသို႔ ျပန္ေျပာရာ သေလာ ဟု 
ဆိုလ်က္ ေယ႐ႈကို ႐ုိက္ေလ၏။ 

၂၃ ေယ႐ႈကလည္း ငါ့စကား မမွန္လွ်င္ မမွန္ေၾကာင္း 
ကိုျပပါ မွန္လွ်င္ ငါ့ကို အဘယ္ေၾကာင့္ ႐ုိက္ 
သနည္း ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ အႏၷတ္မင္းသည္ 
ကုိယ္ေတာ္ကုိ ခ်ည္ေႏွာင္ လ်က္ရိွသည္အတိုင္း၊ 
ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္း ကယာဖထံသို႔ ပို႔ေစခဲ့ၿပီ။ 

၂၅ ရွိမုန္ေပတ႐ုသည္ ရပ္၍မီးလႈံလ်က္ ေနသည္ 
တြင္ အခ်ိဳ႕ေသာသူတို ႔က၊ သင္သည္ သူ၏ 
တပည့္တို႔အ၀င္ ျဖစ္သည္ မဟုတ္ေလာ ဟု 
ေမးလွ်င္ မဟုတ္ဘူးဟု ေပတ႐ု ျငင္းေလ၏။

၂၆ ေပတ႐ုခုတ္၍ နားရြက္ျပတ္ေသာသူႏွင့္ ေပါက္ 
ေဘာ္ ေတာ္ေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္း၏ 
ကၽြန္တေယာက္က၊ သင္သည္ ဥယ်ာဥ္၌ ေယ႐ႈ 
ႏွင့္အတူရွိသည္ကို ငါျမင္ခဲ့ၿပီမဟုတ္ေလာ ဟု 
ဆိုလွ်င္၊ 

၂၇ ေပတ႐ုသည္ တဖန္ျငင္းျပန္ေလ၏။ ထုိခဏျခင္း 
တြင္ ၾကက္တြန္ေလ၏။ 
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၁၈ း ၂၈ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္
၂၈ နံနက္အခ်ိန္ေရာက္လွ်င္ ေယ႐ႈကုိ ကယာဖထံမွ 

အိမ္ေတာ္ဦးသို႔ ေဆာင္သြားၾက၏။ ထိုသူတို႔ 
သည္ အာပတ္ႏွင့္ ကင္းလြတ္၍ ပသခါပြဲကို 
ခံရမည္အေၾကာင္း၊ အိမ္ေတာ္ ဦးထဲသုိ႔ ကိုယ္ 
တိုင္ မ၀င္ၾက။ 

၂၉ ထုိေၾကာင့္  ပိလတ္မင္းသည္ သူတုိ႔ရိွရာသုိ႔ထြက္၍ 
ဤသူ၌ အဘယ္အျပစ္ကို တင္ၾကသနည္း ဟု 
ေမးေသာ္၊ 

၃၀ ဤသူသည္ လူဆုိးမဟုတ္လွ်င္ အကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ 
ကုိယ္ေတာ္၌ မအပ္ပါဟု ေလွ်ာက္ၾက၏။ 

၃၁ ပိလတ္မင္းကလည္း၊ သူ႔ကုိယူ၍ သင္တုိ႔ ဓမၼသတ္ 
အတိုင္း စီရင္ၾကဟုဆို၏။ ယုဒလူတို႔ကလည္း၊ 
အကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အဘယ္သူကိုမွ် မသတ္ပိုင္ 
ပါဟု ေလွ်ာက္ၾက၏။ 

၃၂ ထိုသို႔ေလွ်ာက္ေသာ္၊ ေယ႐ႈသည္အဘယ္သို႔ 
မိမိေသရမည္အရိပ္ကိုေပး၍၊ မိန္႔ေတာ္မူေသာ 
စကားေတာ္ ျပည့္စံုမည္ အေၾကာင္းတည္း။

၃၃ ပိလတ္မင္းသည္ အိမ္ေတာ္ဦးထဲသုိ႔ တဖန္ ၀င္၍ 
ေယ႐ႈကုိ ေခၚ ၿပီးလွ်င္၊ သင္သည္ ယုဒ ရွင္ဘုရင္ 
မွန္သေလာ ဟုေမး၏။ 

၃၄ ေယ႐ႈကလည္း၊ မင္းႀကီးသည္ ကိုယ္အလို 
ေလ်ာက္ ဤသုိ႔ေမးသေလာ။ သုိ႔မဟုတ္သူတပါး 
တုိ႔သည္ ငါ၏အေၾကာင္းကုိ ေလွ်ာက္ၾကၿပီေလာ 
ဟု ေမးေတာ္မူ၏။ 

၃၅ ပိလတ္မင္းက၊ ငါသည္ ယုဒလူ ျဖစ္သေလာ။ 
သင္၏ လူမ်ိဳးႏွင့္တကြ ယဇ္ ပုေရာဟိတ္အႀကီး 
တို႔သည္ သင့္ကို ငါ၌ အပ္ၾကၿပီ။ သင္သည္ 
အဘယ္သို႔ ျပဳမိသနည္း ဟု ေမးလွ်င္၊ 

၃၆ ေယ႐ႈက၊ ငါ၏ႏိ ုင ္င ံသည္ ဤေလာကႏွင္ ့ 
မစပ္ဆိုင္။ ငါ၏ႏိ ုင္ငံသည္ ဤေလာကႏွင္ ့ 
စပ္ဆိုင္လွ်င္၊ ငါသည္ ယုဒ လူတို႔ လက္သို႔ 
မေရာက္ ေစျခင္းငွါ ငါ၏ လူတုိ႔သည္ တုိက္လွန္ 
ၾကလိမ္ ့မည္။ ယခုမူကား ငါ၏ ႏိ ုင္ငံသည္ 
ဤေဒသအရပ္ႏွင့္ မစပ္ဆိုင္ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

၃၇ ပိလတ္မင္းကလည္း၊ သို႔ျဖစ္လွ်င္ သင္သည္ 
ရွင္ဘုရင္ မွန္သေလာ ဟုေမးေသာ္၊ ေယ႐ႈက၊ 
မင္းႀကီး ေမးသည္အတိုင္း ငါသည္ရွင္ဘုရင္ 
မွန္၏။ သမၼာတရားဘက္၌   သက္ေသခံျခင္းငွါ 
ငါသည္ ေမြးဘြားျခင္းကုိ ခံ၍ ဤေလာကသုိ႔ႂကြ 

လာၿပီ။ သမၼာတရား ႏွင့္စပ္ဆိုင္သမွ်ေသာသူ
တို႔သည္ ငါ့စကားကို နားေထာင္ၾကသည္ဟု 
မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

၃၈ ပိလတ္မင္းကလည္း၊ သမၼာတရားကား အဘယ္ 
သို႔နည္း ဟု ေမးၿပီးမွ တဖန္ ယုဒလူတို႔ ရွိရာသို႔ 
ထြက္၍၊ ဤသူ၌ အဘယ္အျပစ္ကို မွ်ငါမေတြ႔၊ 

၃၉ ပသခါပြ ဲ၌ လူတေယာက္ကို သင္တို ႔အားငါ 
လႊတ္ၿမဲ ထံုးစံရွိသည္ျဖစ္၍ ယုဒရွင္ဘုရင္ကို 
လႊတ္ေစခ်င္သေလာ ဟုေမးလွ်င္၊ 

၄၀ တဖန္ လူအေပါင္းတုိ႔က ဤသူကုိမလႊတ္ေစခ်င္ 
ပါ၊ ဗာရဗၺကုိ လႊတ္ေစခ်င္ပါသည္ ဟု ေအာ္ဟစ္၍ 
ေလွ်ာက္ဆိ ု ၾက၏။ ထိ ုဗာရဗၺကား ထားျပ 
ျဖစ္သတည္း။ 

   
၁၉

၁ ထိ ုအခါ ပ ိလတ္မင္းသည္ ေယ႐ႈကိ ုယူ၍ 
႐ုိက္ၿပီးမွ၊ 

၂ စစ္သူရဲတို႔သည္ ဆူးပင္ႏွင့္ ရက္ေသာ ဦးရစ္ကို 
ေခါင္းေတာ္၌ တင္၍၊ နီေမာင္းေသာ ၀တ္လံုႏွင့္ 
ၿခံဳေစၿပီးလွ်င္၊ 

၃ ယုဒရွင္ဘုရင္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ မဂၤလာရွိေစ 
သတည္းဟု ဆုိ၍ ႐ုိက္ပုတ္ၾက၏။ 

၄ ပိလတ္မင္းကလည္း၊ ဤသူ၌ အဘယ္အျပစ္ကုိမွ် 
ငါမေတြ႔ေၾကာင္းကုိ သင္တုိ႔ သိေစျခင္းငွါ၊ သူ႔ကုိ 
သင္တို႔ရွိရာသို႔ ငါထုတ္ျပသည္ ဟုဆို၏။ 

၅ ထိုအခါ ေယ႐ႈသည္ ဆူးပင္ဦးရစ္ႏွင့္နီေမာင္း 
ေသာ ၀တ္လံုကို ၀တ္လ်က္ျပင္သို႔ ထြက္ႂကြ 
ေတာ္မူ၏။ ပိလတ္မင္းကလည္း၊ သူ႔ကို ၾကည့္ 
ၾက ေလာ့ ဟုဆို၏။ 

၆ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အႀကီးတုိ႔ႏွင့္ လုလင္မ်ား တုိ႔က 
ထိုသူကို လက္၀ါးကပ္တိုင္မွာ ႐ု ိက္ထားပါ၊ 
႐ိုက္ထားပါ ဟု ဟစ္ေၾကာ္ၾက၏။ ပိလတ္မင္း က၊ 
သင္တို႔သည္ သူ႔ကိုယူ၍ လက္၀ါးကပ္တိုင္မွာ 
႐ုိက္ထားၾက။ ငါသည္ သူ၌အျပစ္ကို မေတြ႔ 
ဟုဆိုလွ်င္၊ 

၇ ယုဒလူတုိ႔က၊ ဤသူသည္ ဘုရားသခင္၏ သား 
ေတာ္ ျဖစ္ေယာင္ေဆာင္ေသာေၾကာင့္ အကၽြႏု္ပ္ 
တုိ႔၌ရိွေသာ ဓမၼသတ္အတုိင္း ေသထုိက္ပါသည္ 
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၁၉ း ၈ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္
ဟု ေလွ်ာက္ၾက၏။ 

၈ ထိုစကားကိုၾကားလွ်င္ ပိလတ္မင္းသည္ သာ၍ 
ေၾကာက္သျဖင့္၊ အိမ္ေတာ္ဦးထဲသို႔ ၀င္ျပန္၍၊ 

၉ ေယ႐ႈအား၊ သင္သည္ အဘယ္က ျဖစ္သနည္း 
ဟု ေမးလွ်င္ တခြန္းကိုမွ် ျပန္ေတာ္မမူ။ 

၁၀ ပိလတ္မင္းကလည္း ငါႏွင့္စကား မေျပာသေလာ။ 
ငါသည္ သင့္ ကုိ လက္၀ါးကပ္တုိင္မွာ ႐ိုက္ထား 
ပိုင္သည္ ကို၎၊ လႊတ္ပိုင္သည္ကို၎ သင္ 
မသိေလာ ဟုဆိုေသာ္၊ 

၁၁ အထက္အရပ္မွ အခြင့္ကုိ မရလွ်င္ မင္းႀကီးသည္ 
ငါ့ကိုအဘယ္သို႔မွ် မျပဳပိုင္။ ထိုေၾကာင့္ ငါ့ကို 
မင္းႀကီးလက္သို႔ အပ္ႏွံေသာသူသည္ သာ၍ 
ႀကီးေသာ အျပစ္ရွိသည္ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

၁၂ ထိုအခါမွစ၍ ပိလတ္မင္းသည္ ကိုယ္ေတာ္ကို 
လႊတ္ျခင္းငွါ ရွာႀကံေလ၏။ ယုဒလူတုိ႔ ကလည္း၊ 
ထိုသူကို လႊတ္လွ်င္ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကဲသာ 
ဘုရင္၏ အေဆြမဟုတ္ပါ။ ရွင္ဘုရင္လုပ္ေသာသူ 
မည္သည္ကား၊ ကဲသာဘုရင္၏ ရန္သူျဖစ္ပါ 
သည္ဟု ေလွ်ာက္ၾက၏။ 

၁၃ ထိုစကားကိုၾကားလွ်င္ ပိလတ္မင္းသည္ေယ႐ႈ 
ကို ျပင္သို႔ ထုတ္ၿပီးမွ ေဟၿဗဲစကားအားျဖင့္ 
ဂဗၺသအမည္ ရိွ၍ ေက်ာက္ခင္း ဟု ေခၚေ၀ၚေသာ 
အရပ္၍ တရားပလႅင္ေပၚမွာ ထိုင္ေလ၏။ 

၁၄ ထိုေန႔အခ်ိန္ကား၊ ပသခါ အဘိတ္ေန႔ တခ်က္ 
အဘိတ္ေန႔ တခ်က္တီး အခ်ိန္ေလာက္ရွိ၏။ 
ပိလတ္ မင္းကလည္း၊ သင္တို႔၏ ရွင္ဘုရင္ကို 
ၾကည့္ၾကေလာ့ဟု ယုဒလူတို႔အားေျပာဆိုလွ်င္၊ 

၁၅ ထုိသူကုိ ထုတ္ပါ။ ထုတ္ပါ။ လက္၀ါး ကပ္တုိင္မွာ 
႐ုိက္ထားပါဟု လူမ်ားဟစ္ေၾကာ္ၾက၏။ ပိလတ္ 
မင္းကလည္း သင္တို႔၏ ရွင္ဘုရင္ကိုလက္၀ါး 
ကပ္တိုင္မွာ ႐ုိက္ထား ရမည္ေလာဟု ေမးျပန္ 
လွ်င္၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ အႀကီးတုိ႔က၊ အကၽြႏု္ပ္တုိ႔ 
၌ ကဲသာဘုရင္မွတပါး အဘယ္ရွင္ဘုရင္မွ် မရွိ 
ပါဟု ျပန္ေျပာၾက၏။ 

၁၆ ထုိအခါ ပိလတ္မင္းသည္ ေယ႐ႈကုိလက္၀ါးကပ္
တုိင္မွာ  ႐ိုက္ထားေစျခင္းငွါ   ထုိသူတုိ႔ လက္သုိ႔ 
အပ္သျဖင့္၊ သူတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ယူ၍ 
ထုတ္သြား ၾက၏။ 

၁၇ ကိုယ္ေတာ္သည္ မိမိလက္၀ါးကပ္တိုင္ကိုထမ္း

လ်က္ ဦးေခါင္းခြ ံအရပ္ဟူ၍ တြင္ေသာအရပ္သုိ႔ 
ထြက္ေတာ္ မူ၏။ ထိုအရပ္ကား ေဟၿဗဲစကား 
အားျဖင့္ ေဂါလေဂါသ အမည္ရွိ၏။ 

၁၈ ထိုအရပ္၌ ကိုယ္ေတာ္ကိ ု အျခားေသာသူ 
ႏွစ္ေယာက္ႏွင့္တကြ လက္၀ါးကပ္တိုင္မွာ႐ုိက္ 
ထားၾက၏။ ထုိသူႏွစ္ေယာက္ အလယ္မွာ ေယ႐ႈ 
သည္ ေနရာက်သတည္း။ 

၁၉ ပိလတ္မင္းသည္လည္း ကမၺည္းလိပ္စာကုိေရး၍ 
လက္၀ါးကပ္တိုင္ေတာ္၌ တပ္ေလ ၏။ လိပ္စာ 
ခ်က္ ဟူမူကား၊ ယုဒရွင္ဘုရင္ နာဇရက္ၿမိဳ႕သား 
ေယ႐ႈဟု ေရးထားသတည္း။ 

၂၀ ေယ႐ႈကို လက္၀ါးကပ္တိုင္မွာ ႐ုိက္ထားေသာ 
အရပ္သည္ၿမိဳ႕ႏွင့္ နီးသည္ျဖစ္၍၊   ထုိလိပ္စာကုိ 
ေဟၿဗဲဘာသာ၊ ေဟလသဘာသာ၊ ေရာမ 
ဘာသာအားျဖင့္ ေရးထားေသာေၾကာင့္ ယုဒလူ 
မ်ားတို႔သည္ ဘတ္ၾက၏။ 

၂၁ ထုိေၾကာင့္ ယုဒ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အႀကီးတုိ႔သည္ 
ပိလတ္မင္း ထံသုိ႔၀င္၍၊ ယုဒရွင္ ဘုရင္ဟု မေရး 
ပါႏွင္ ့။ ငါသည္ ယုဒရွင္ဘုရင္ျဖစ္သည္ ဟု 
သူဆုိေၾကာင္းကုိ ေရးေတာ္မူပါ ဟု ေလွ်ာက္ၾက 
လွ်င္၊ 

၂၂ ပိလတ္မင္းက၊ ငါေရးၿပီးေသာ အရာကုိ ငါေရးၿပီ 
ဟု ျပန္ဆို၏။ 

၂၃ စစ္သူရဲတို႔သည္ ေယ႐ႈကို လက္၀ါးကပ္တိုင္၌ 
႐ိုက္ထားၿပီးမွ၊ အ၀တ္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေလးပုိင္းပုိင္း 
၍ တေယာက္တပိုင္းစီ ယူၾကေလ၏။ အတြင္း 
အက ႌ်ေတာ္ကား  မခ်ဳပ္ဘဲလ်က္ အထက္စြန္းမွ 
သည္ ေအာက္စြန္းတုိင္ေအာင္ ရက္ေသာ အကႌ် 
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ 

၂၄ ထုိသူတုိ႔က အကႌ်ကုိ မဆုတ္ၾကႏွင့္။ အဘယ္သူ 
ယူရမည္ကို စာေရးတံခ် ၾကကုန္အံ့ ဟုအခ်င္း 
ခ်င္း ဆိုၾက၏။ က်မ္းစာလာသည္ကား၊ သူတို႔ 
သည္ အကၽြႏု္ပ္ အ၀တ္ကုိ အခ်င္းခ်င္း ေ၀ဖန္၍ 
အကၽြႏု္ပ္ အကႌ်ကုိ စာေရးတံခ်ၾကပါ၏ ဟူေသာ 
အခ်က္ စကားကို ျပည့္စံုေစ၍ စစ္သူရဲတို႔သည္ 
ထိုသို႔ျပဳၾက၏။

၂၅ ေယ႐ႈ၏ လက္၀ါးကပ္တိုင္ ေတာ္နားမွာမယ္ 
ေတာ္ႏွင့္ မယ္ေတာ္၏ညီမ ျဖစ္ေသာ ကေလာဖ 
၏ မယား မာရိႏွင့္ မာဂဒလ မာရိတုိ႔သည္ ရပ္ေန 
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၁၉ း ၂၆ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္
ၾက၏။ 

၂၆ ထုိအခါ မယ္ေတာ္ႏွင့္ ခ်စ္ေတာ္မူေသာ တပည့္ 
ေတာ္သည္ အနားမွာ ရပ္ေနသည္ကုိ ေယ႐ႈသည္ 
ျမင္ေတာ္မူလွ်င္၊ မယ္ေတာ္အား၊ အခ်င္း မိန္းမ၊ 
သင္၏သားကို ၾကည့္ပါ ဟူ၍၎၊ 

၂၇ တပည့္ေတာ္ အားလည္း၊ သင္၏အမိကို ၾကည့္ 
ပါ ဟူ၍၎ မိန္႔ေတာ္မူ၏။  ထိုအခါမွစ၍ ထို 
တပည့္ေတာ္သည္ မယ္ေတာ္ကို မိမိအိမ္၌ 
သိမ္းထား၏။

၂၈ ထုိေနာက္မွ က်မ္းစာ ျပည့္စုံေစျခင္းငွါ အမႈ ရိွသမွ် 
ကုန္စင္ၿပီးသည္ကုိ သိေတာ္မူလွ်င္၊ေရငတ္သည္ 
ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

၂၉ ထိုအရပ္၌ ပံ ုးရည္ႏွင္ ့ ျပည့္ေသာ အိုးတလံု 
းရွိသည္ ျဖစ္၍၊ ထုိသူတို ႔သည္ေရမႈိတေထြး
ကို ပံုးရည္ႏွင့္ ျပည့္ေစၿပီးလွ်င္၊ ဟုႆုပ္ပင္ 
အကိ ုင ္ းဖ ် ာ း၌တပ ္၍ ခ ံတ ြင ္ းေတာ ္သ ိ ု ႔ 
ကပ္ထားၾက၏။ 

၃၀ ေယ႐ႈသည္ ပံုးရည္ကိုခံၿပီးမွ၊ အမႈၿပီးၿပီ ဟု 
မိန္႔ေတာ္မူလ်က္၊ ေခါင္းေတာ္ကို ငိုက္ဆုိက္ 
ၫြတ္၍ အသက္ေတာ္ကို စြန္႔ေတာ္မူ၏။

၃၁ ထိ ုေန ႔သည္ အဘိတ္ေန ႔ ျဖစ ္၍၊နက္ ျဖန ္ 
ေန႔လည္း ႀကီးျမတ္ေသာ ဥပုသ္ေန႔ ျဖစ္ သည္ကုိ 
ယုဒလူ တို႔သည္ ေထာက္၍၊ အေလာင္ေကာင္ 
တို ႔ကို ဥပုသ္ေန႔၌ လက္၀ါးကပ္တိုင္ေပၚမွာ 
မရွိ ေစျခင္းငွါ ပိလတ္မင္းထံသို႔ ၀င္ၿပီးလွ်င္၊ 
ေျခကုိခ်ိဳး၍ ထုိအေလာင္းေကာင္တုိ႔ကုိ ယူသြား 
ရမည္အေၾကာင္း အခြင့္ေတာင္းၾက၏။ 

၃၂ ထုိအခါ စစ္သူရဲတုိ႔သည္ သြား၍ ကုိယ္ေတာ္ႏွင့္ 
အတူ လက္၀ါးကပ္တိုင္မွာ ႐ုိက္ထားေသာသူ 
ႏွစ္ေယာက္တို႔၏ ေျခကို ခ်ိဳးေလ၏။ 

၃၃ ေယ႐ႈထံ သို ႔ေရာက္၍ အသက္မရွိေၾကာင္း 
ကိုျမင္လွ်င္ ေျခကိုမခ်ိဳးဘဲ၊ 

၃၄ စစ္သူရဲတေယာက္သည္ နံေဖးေတာ္ကိုလွံႏွင့္ 
ထိ ုးေဖာက္၍ ေသြးႏွင့ ္ ေရသည္ခ်က္ျခင္း 
ထြက္လာ၏။ 

၃၅ ထိ ုအေၾကာင္းအရာကိ ု ျမင္ေသာ သူသည္ 
သက္ေသခံ၏။ သူ၏ သက္ေသခံခ်က္သည္ 
လည္း မွန္ေပ၏။ သင္တို႔သည္ ယံုၾကည္မည္ 
အေၾကာင္း၊ သူေျပာေသာ စကားမွန္သည္ကို 

သူသိ၏။ 
၃၆ ထုိအေၾကာင္းအရာကား၊ သူ၏အ႐ိုးကုိ မခ်ိဳ းရဟု 

က်မ္းစာလာခ်က္ျပည့္စံုမည္အေၾကာင္းတည္း။
၃၇ တဖန္က်မ္းစာလာသည္ကား၊ ထုိသူတုိ႔သည္ မိမိ

တုိ႔ထုိးေဖာက္ေသာသူကုိ ႐ႈျမင္ ရၾကလိမ့္မည္ဟု 
လာ၏။

၃၈ ထိုေနာက္မွ အရိမသဲၿမိဳ႕သား ေယာသပ္သည္ 
ယုဒလူတို႔ကိုေၾကာက္၍ မထင္မရွား တပည့္ 
ေတာ္ ျဖစ္သည္ႏွင့္၊ ပိလတ္မင္းထံသုိ႔၀င္၍ ေယ႐ႈ 
၏ အေလာင္းေတာ္ကုိ ယူသြားမည္ အေၾကာင္း 
အခြင့္ေတာင္း၏။ ပိလတ္မင္း အခြင့္ေပးလွ်င္၊ 
ထိုသူသည္ သြား၍ ေယ႐ႈ၏အေလာင္းေတာ္ 
ကို ယူေလ၏။ 

၃၉  အထက္က ညဥ္ ့အခါ ေယ႐ႈထံေတာ္သိ ု ႔ 
လာေသာ နိေကာဒင္သည္လည္း၊ အခြက္ 
သံုးဆယ္မွ် ေလာက္ အခ်ိန္ရွ ိေသာ မုရန္ 
ႏွင့္အေက်ာ္ကိုေရာ ေႏွာေသာ နံ႔သာေပ်ာင္းကို 
ေဆာင္လ်က္ လာ၏။ 

၄၀ ထိုသူတို႔သည္ ေယ႐ႈ၏ အေလာင္းေတာ္ကို 
ယူ၍၊ ယုဒလူတို႔၏ သႃဂႋုဟ္ျခင္းႏွင့္ ဆိုင္ေသာ 
ျပင္ဆင္ ျခင္း ထံုးစံရွိသည္အတိုင္း နံ႔သာမ်ိဳးႏွင့္ 
တကြ ပိတ္ပုဆုိးျဖင့္ အေလာင္းေတာ္ကုိ ပတ္ရစ္ 
ၾက၏။ 

၄၁ လက္၀ါးကပ္တုိင္မွာ ႐ိုက္ထားေသာအရပ္ တြင္ 
ဥယ်ာဥ္ရွ ိ၏။ ထိုဥယ်ာဥ္၌ တေယာက္ကိုမွ် 
မသႃဂႋုဟ္ဘူးေသာ သခ်ဳႋင္းတြင္းသစ္ရွိ၏။ 

၄၂ ယုဒလူတို ႔၏ အဘိတ္ေန႔ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ 
အနီးအပါးတြင္ရ ွ ိေသာ ထိ ုသခ်ဳ ႋင ္းတြင္း၌ 
အေလာင္းေတာ္ကိုထားၾက၏။ 

၂၀

၁ ခုနစ္ရက္တြင္ ပဌမေန႔ရက္၊ မိ ုဃ္းမလင္းမီ ွ 
ေစာေစာ အခ်ိန္၌ မာဂဒလ မာရိသည္ သခ်ဳႋင္း 
ေတာ္သို႔ သြား၍ တြင္း၀၌ ပိတ္ေသာ ေက်ာက္ 
သည္ ေ႐ႊ႕လ်က္ရွိသည္ကို ျမင္လွ်င္၊ 

၂ ရ ွ ိမ ုန ္ေပတ႐ုႏ ွင ္ ့  ေယ႐ႈခ်စ ္ေတာ္မ ူေသာ 
အျခား တပည့္ေတာ္ဆီသို႔ ေျပးသြား၍ သခ်ဳႋင္း 
ေတာ္မွ သခင္ကိ ု ယူသြားၾကၿပီ။ အဘယ္ 

John - to print-ver001.indd   42 8/28/2008   6:39:33 PM



�3

၂၀ း ၃ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္
မွာထားၾကသည္ကို မသိဟု ေျပာဆို ၾက၏။ 

၃ ထိုအခါ ေပတ႐ုႏွင့္ အျခားေသာ တပည့္ေတာ္ 
သည္ ထြက္၍ သခ်ဳႋင္းေတာ္သို႔ သြားၾက၏။ 

၄ ထိုသူႏွစ္ေယာက္တို ႔သည္ အတူေျပးသည္ 
တြင္ အျခားေသာ တပည့္ေတာ္သည္ ေပတ႐ု 
ကို ေသလြန္၍ သခ်ဳႋင္းေတာ္သို႔ အရင္ေရာက္ 
သည္ ရွိေသာ္ ငံု႕၍ ၾကည့္သျဖင့္၊ 

၅ ပိတ္ပုဆိုးရွ ိရစ္သည္ကို ျမင္လွ်င္၊ မ၀င္ဘဲ 
ေန၏။ 

၆ ရွိမုန္ေပတ႐ုသည္ ေနာက္သို႔လုိက္၍ ေရာက္ 
ေသာ အခါ တြင္းထဲသို႔၀င္လွ်င္၊ ပိတ္ပုဆိုးရွိရစ္ 
သည္ကို၎၊

၇ ေခါင္းေတာ္၌ရွိေသာ ပ၀ါသည္ ပိတ္ပုဆိုးႏွင့္ 
အတူမရွိဘဲ တျခားစီ လိပ္လ်က္ရွိသည္ကို၎ 
ျမင္ေလ၏။ 

၈ ထိုအခါ သခ်ဳႋင္းေတာ္သို႔ အရင္ေရာက္ေသာ 
အျခား တပည့္ေတာ္သည္ ၀င္၍ ျမင္သျဖင့္ 
ယံုေလ၏။ 

၉ ကိုယ္ေတာ္သည္ ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ရမည္ 
ဟူေသာ က်မ္းစကားကုိ တပည့္ေတာ္ တုိ႔သည္ 
နားမလည္ၾကေသး။ 

၁၀ ေနာက္မွ ထိုသူႏွစ္ေယာက္တို ႔သည္ မိမိတို ႔ 
အေပါင္းအသင္း ရွိရာသို႔ ျပန္သြားၾက၏။

၁၁ မာရိသည္ သခ် ႋဳင္းေတာ္အနားမွာ ငုိေႂကြးလ်က္ 
ရပ္ေန၏။ ငိုေႂကြးစဥ္ငံု ႔၍ တြင္းထဲသို႔ ၾကည့္ 
လွ်င္၊ 

၁၂ ေကာင္းကင္တမန္ ႏွစ္ပါးတို ႔သည္ျဖဴေသာ 
အ၀တ္ကို ၀တ္ဆင္လ်က္၊ ေယ႐ႈ၏ အေလာင္း 
ေတာ္ ေလ်ာင္းရာ အရပ္၊ ေခါင္းရင္း၌တပါး၊ 
ေျခရင္း၌ တပါး ထုိင္ၾကသည္ကို ျမင္လွ်င္။ 

၁၃ ထိုသူတို ႔က၊ အခ်င္းမိန္းမ၊ အဘယ္ေၾကာင့္ 
ငိုေႂကြးသနည္းဟု ေမးလွ်င္၊ ကၽြန္မ၏ သခင္ 
ကို ယူသြားၾကၿပီ။ အဘယ္မွာ ထားၾကသည္ကို 
မသိပါဟု ေျပာဆို၏။ 

၁၄ ထိုသို ႔ဆိုၿပီးမွ ေနာက္သို ႔လွည့္လွ်င္၊ ေယ႐ႈ 
ရပ္လ်က္ ေနေတာ္မူသည္ကို ျမင္ေသာ္လည္း 
ေယ႐ႈ ျဖစ္ေတာ္မူသည္ကို မသိ။ 

၁၅ ေယ႐ႈကလည္း၊ အခ်င္းမိန္းမ၊ အဘယ္ေၾကာင့္ 
ငိ ုေႂကြးသနည္း၊ အဘယ္သူကို ရွာသနည္း 

ဟု ေမးေတာ္မူ၏။ မာရိက၊ သင္သည္ သူ႔ကို 
ေဆာင္သြားသည္မွန္လွ်င္ အဘယ္မွာ ထားသည္ 
ကို ကၽြန္မအားေျပာပါကၽြန္မ ယူသြားပါမည္ 
အရွင္ဟု၊ထိုသူကို ဥယ်ာဥ္ ေစာင့္ျဖစ္သည္ ဟု 
ထင္မွတ္လ်က္ ဆို၏။ 

၁၆ ေယ႐ႈကလည္း မာရိဟုေခၚေတာ္မူလွ်င္၊ မာရိ 
သည္ လွည္ ့၍ ရဗၺဳနိဟုထူးေလ၏။ ရဗၺဳနိ 
အနက္ကား အရွင္ဘုရား ဟုဆိုလိုသတည္း။ 

၁၇ ေယ႐ႈကလည္း၊ ငါ့ကိုမဘက္ႏွင့္ဦး။ ငါသည္ 
ငါ့ခမည္းေတာ္ထံသို႔ မတက္ရေသး။ ငါ့ညီတို႔ 
ရ ွ ိရာသိ ု ႔  သြားေလာ့။ ငါ၏ ခမည္းေတာ္ 
တည္းဟူေသာ သင္တို ႔၏ ခမည္းေတာ္၊ငါ၏ 
ဘုရားသခင္တည္း ဟူေသာ သင္တို႔၏  ဘုရား 
သခင့္ ထံေတာ္သို႔  ငါတက္ရမည္ အေၾကာင္း 
အရာကုိ ၾကားေျပာ ေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္ႏွင့္ 
အညီ၊ 

၁၈ မာဂဒလမာရိသည္ သြား၍မိမိသည္ သခင္ 
ကိုေတြ႔ျမင္ သည္ကို၎၊ ထိုသို ႔မိန္ ႔ေတာ္မူ 
သည္ကို၎၊ တပည့္ေတာ္တို႔အား ၾကားေျပာ 
ေလ၏။ 

၁၉ ခုနစ္ရက္တြင္ ပဌမေန႔ျဖစ္ေသာထုိေန႔၌ ညအခ်ိန္ 
ေရာက္ေသာအခါ၊ ယုဒလူ တို႔ကို ေၾကာက္၍   
တံခါးမ်ားကိုပိတ္ထား လ်က္၊ တပည့္ေတာ္တို႔ 
သည္ စည္းေ၀း ၾကေသာအရပ္သို႔ ေယ႐ႈသည္ 
ႂကြလာ၍ အလယ္မွာ ရပ္ေတာ္မူလ်က္၊ သင္တုိ႔၌ 
ၿငိမ္သက္ျခင္း ရွိေစသတည္း ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

၂၀ ထုိသုိ႔မိန္႔ေတာ္မူၿပီးမွ လက္ေတာ္ႏွင့္ နံေဖးေတာ္ 
ကုိ ျပေတာ္မူ၏။ တပည့္ေတာ္ တုိ႔သည္ သခင္ကုိ 
ျမင္လွ်င္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းရွိ ၾက၏။ 

၂၁ တဖန္ ေယ႐ႈက၊ သင္တို႔၌ ၿငိမ္သက္ျခင္း ရွိေစ 
သတည္း။ ခမည္းေတာ္သည္ ငါ့ကိုေစလႊတ္ 
ေတာ္မူသည္နည္းတူ၊သင္တို ႔ကို ငါေစလႊတ္ 
သည္ ဟု မိန္႔ေတာ္မူၿပီးလွ်င္၊ 

၂၂ ထိုသူတို႔အေပၚမွာ မႈတ္လ်က္၊ သင္တို႔သည္ 
သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ခံၾကေလာ့။

၂၃ အၾကင္သူ၏ အျပစ္ကုိ သင္တုိ႔လႊတ္လွ်င္ ထိုသူ 
သည္ အျပစ္လြတ္လ်က္ရွိ၏။ အၾကင္သူ၏ 
အျပစ္ကို သင္တို႔ တည္ေစလွ်င္၊ ထိုသူသည္ 
အျပစ္တည္လ်က္ရွိ၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 
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၂၀ း ၂၄ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္
၂၄ ထိုသို ႔ေယ႐ႈသည္ ႂကြလာေတာ္မူေသာအခါ 

တမန္ေတာ္ တက်ိပ္ႏွစ္ပါးအ၀င္၊ ဒိဒုမုဟု 
အမည္ရွိေသာ ေသာမသည္ ထိုတပည့္ေတာ္ 
တို႔ႏွင့္ အတူမရွိ။ 

၂၅ ထုိသူတုိ႔ ကလည္း၊ အကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ သခင္ကုိ 
ျမင္ရၾကၿပီ ဟု ေသာမအား ေျပာဆို ၾကလွ်င္၊ 
ေသာမက လက္ေတာ္၌ သံ႐ိုက္ရာ ခ်က္ကုိမျမင္၊ 
သံ႐ု ိက္ရာခ်က္ကို လက္ညိႇဳးႏွင္ ့မတို ႔မစမ္း၊   
နံေဖးေတာ္ကိုလည္း လက္ႏွင္ ့ မစမ္းမသပ္ 
ရလွ်င္ အကၽြႏ္ုပ္ မယံု ဟုဆို၏။ 

၂၆ ထိုေနာက္ ရွစ္ရက္ေျမာက္ေသာ ေန႔၌ တပည့္ 
ေတာ္တို ႔သည္ တဖန္အထဲမွာရွိၾက၍ေသာမ 
လည္းပါ၏။ တံခါးမ်ားကိုပိတ္ထားစဥ္အခါ 
ေယ႐ႈသည္ ႂကြလာ၍ အလယ္မွာ ရပ္ေတာ္ 
မူလ်က္၊ သင္တုိ႔၌ ၿငိမ္သက္ျခင္း ရိွေစ သတည္း 
ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

၂၇ ထုိအခါ ေသာမအား၊ သင္၏လက္ညိႇဳ း ကုိဆန္႔၍ 
ငါ့လက္ကို ၾကည့္ေလာ့။ သင္၏လက္ကိုဆန္႔၍
ငါ့နံေဖးကို စမ္းသပ္ေလာ့။ ယံုမွားျခင္း မရွိႏွင့္ 
ယံုေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

၂၈ ေသာမကလည္း၊ အကၽြႏု္ပ္၏အရွင္၊အကၽြႏု္ပ္ ၏ 
ဘုရားသခင္ပါတကားဟု ျပန္၍ေလွ်ာက္ၾက၏။ 

၂၉ ေယ႐ႈကလည္း၊ သင္သည္ငါ့ကုိျမင္ေသာေၾကာင့္ 
ယုံျခင္းရိွ၏။ ငါ့ကုိမျမင္ဘဲ   ယုံေသာသူတုိ႔သည္ 
မဂၤလာရွိၾက၏ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

၃၀ ဤက်မ္းစာ၌ေရး၍ မထားေသာ အျခားနိမိတ္ 
လကၡဏာမ်ားတို႔ကိုလည္း ေယ႐ႈသည္ တပည့္ 
ေတာ္တို႔ မ်က္ေမွာက္၌ျပေတာ္မူ၏။ 

၃၁ ေယ႐ႈသည္ ခရစ္ေတာ္တည္းဟူေသာ ဘုရား 
သခင္၏သားေတာ္ ျဖစ္ေတာ္မူသည္ကုိ သင္တုိ႔ 
သည္ ယုံမည္အေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ယုံ၍ နာမေတာ္ 
အားျဖင့္ အသက္ကိုရမည္ အေၾကာင္း၊ ဤမွ် 
ေလာက္ ေရးထားလ်က္ရွိသတည္း။ 

   
၂၁

၁ တဖန္ ေယ႐ႈသည္ တိေဗရိအိုင္နားမွာ တပည့္ 
ေတာ္တို႔အား ကိုယ္ကိုျပေတာ္မူ၏။ ျပေတာ္ 
မူသည္ အေၾကာင္းအရာ ဟူမူကား၊ 

၂ ရိွမုန္ေပတ႐ုႏွင့္ ဒိဒုမုဟုအမည္ရိွေသာ ေသာမ၊ 
ဂါလိလဲျပည္ ကာနၿမ ိ ဳ ႕သား နာသေနလ၊ 
ေဇေဗဒဲ၏ သားႏွစ္ေယာက္၊ အျခားေသာတပည့္ 
ေတာ္ ႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ အတူရွိ ၾက၏။ 

၃ ရိွမုန္ေပတ႐ုက အကၽြႏု္ပ္သည္ ငါး ဘမ္းသြားမည္ 
ဟုဆိုလွ်င္၊ ထိုသူတို႔က၊ အကၽြႏ္ုပ္တို ႔လည္း 
လုိက္မည္ဟု ေျပာဆုိသည္ ႏွင့္ ထြက္သြားၾက၏။  
ခ်က္ျခင္း ေလွထဲသုိ႔၀င္၍ ထုိညဥ့္တြင္ တေကာင္ 
ကိုမွ်မရၾက။ 

၄ နံနက္ေရာက္ေသာအခါ ေယ႐ႈသည္ကမ္းနားမွာ 
ရပ္ေတာ္မူ၏။ သုိ႔ရာတြင္ ေယ႐ႈ ျဖစ္ေတာ္မူသည္ 
ကို တပည့္ေတာ္တို႔သည္ မသိၾက။ 

၅ ေယ႐ႈကလည္း ခ်စ္သားတို႔၊ စားစရာ တစံုတခု 
ရိွသေလာဟု ေမးေတာ္မူလွ်င္ မရိွပါဟု ျပန္ေျပာ 
ၾက၏။ 

၆ တဖန္ေယ႐ႈက၊ ေလွလက္်ာဘက္၌ ပုိက္ကြန္ကုိ 
ပစ္ခ်ေလာ့။ ထုိသုိ႔ျပဳလွ်င္ ရလိမ့္မည္ ဟုမိန္႔ေတာ္ 
မူသည္အတိုင္း၊ ထိုသူတို႔သည္ ပစ္ခ်၍မ်ားစြာ 
ေသာ ငါးတုိ႔ကုိ အုပ္မိေသာေၾကာင့္၊ ပုိက္ကြန္ကုိ 
စြဲ၍ မရႏိုင္။ 

၇ ထုိအခါ ေယ႐ႈ ခ်စ္ေတာ္မူေသာ တပည့္ေတာ္က၊ 
ငါတုိ႔သခင္ေပတည္း ဟု ေပတ႐ုအား ေျပာဆုိ၏။ 
သခင္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ရွိမုန္ေပတ႐ုသည္ၾကား 
လွ်င္၊ အ၀တ္ကို မၿခံဳဘဲ ရွိလွ်က္ အေပၚအက်ႌ 
ကိုသာ ၀တ္ စည္း၍ အိုင္ထဲသို႔ဆင္းေလ၏။ 

၈ အျခားေသာ တပည့္ေတာ္တုိ႔သည္ ကမ္းႏွင့္မနီး 
မေ၀း အလံငါးဆယ္ေလာက္ကြာသည္ျဖစ္၍ 
ငါးမ်ားႏွင့္ပိုက္ကြန္ကို ဆြဲငင္ လ်က္ ေလစီး၍ 
လာၾက၏။ 

၉ ကုန္းေပၚသို ႔ေရာက္ေသာအခါ မီးခဲပံ ုကို၎၊ 
ကင္ထားေသာ ငါးကို၎၊ မုန္႔ကို၎ ေတြ႔ျမင္ 
ၾက၏။ 

၁၀ ေယ႐ႈကလည္း ယခုရေသာ ငါးအခ်ိဳ ႕ကုိ ယူခ့ဲၾက 
ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

၁၁ ရွိမုန္ေပတ႐ုသည္ ေလွေပၚသို႔တက္၍ငါးႀကီး 
တရာငါးဆယ့္သုံးေကာင္ႏွင့္ျပည့္လ်က္ ရိွေသာ 
ပိုက္ကြန္ကို ကုန္းေပၚသို႔ ဆြဲတင္ေလ၏။ ထို 
မွ်ေလာက္မ်ား ေသာ္လည္း ပိုက္ကြန္သည္ 
မစုတ္မျပတ္ရွိ၏။ 
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ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ၿပီး၏။

၂၁ း ၁၂ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္
၁၂ ေယ႐ႈကလည္း၊ လာ၍နံနက္စာကုိစားၾက ေလာ့ 

ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ သခင္ျဖစ္ေတာ္မူေၾကာင္းကုိ 
တပည့္ေတာ္တို ႔သည္ သိၾကေသာေၾကာင့္ 
ကိုယ္ေတာ္ သည္ အဘယ္သူနည္း ဟူ၍ တစံု 
တေယာက္မွ် မေမးမေလွ်ာက္၀ံ့ၾက။ 

၁၃ ေယ႐ႈသည္လာ၍ မုန္ ႔ႏွင္ ့ငါးကို ယူၿပီးလွ်င္ 
သူတို႔အား ေပးေတာ္မူ၏။ 

၁၄ ထိုျပေတာ္မူျခင္းကား၊ ေယ႐ႈသည္ ေသျခင္းမွ 
ထေျမာက္ေတာ္မူသည္ေနာက္၊ တပည့္ေတာ္ 
တုိ႔အား ကုိယ္ကုိသုံးႀကိမ္ေျမာက္ေသာ ျပေတာ္ 
မူျခင္း ျဖစ္သတည္း။ 

၁၅ နံနက္စာကိုစားၾကသည္ေနာက္၊ ေယ႐ႈက၊ 
ေယာန၏သား ရွိမုန္၊ ဤသူတို႔သည္ ငါ့ကိုခ်စ္ 
သည္ထက္ သင္သည္သာ၍ ခ်စ္သေလာဟု 
ရွိမုန္ေပတ႐ုအားမိန္႔ေတာ္မူလွ်င္၊ ဟုတ္ ပါ၏ 
သခင္။ ကိုယ္ေတာ္ကို အကၽြႏ္ုပ္ခ်စ္သည္ကို 
ကိုယ္ေတာ္ သိေတာ္မူ၏ ဟုေလွ်ာက္ေသာ္၊ 
ငါ၏ သိုးသငယ္တို ႔ကို ေကၽြးေမြးေလာ့ ဟု 
မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

၁၆ တဖန္ ေယ႐ႈက၊ ေယာန၏သား ရွိမုန္၊ သင္သည္ 
ငါ့ကုိခ်စ္သေလာဟု ဒုတိယ အႀကိမ္ ေမးေတာ္ 
မူလွ်င္၊ ဟုတ္ပါ၏သခင္၊ ကိ ုယ္ေတာ္ကိ ု 
အကၽြႏု္ပ္ ခ်စ္သည္ကုိ ကုိယ္ေတာ္သိေတာ္မူ၏ 
ဟု ေလွ်ာက္ေသာ္၊ ငါ၏သုိးတုိ႔ကုိထိန္းေလာ့ဟု 
မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

၁၇ ေယ႐ႈကလည္း ေယာန၏သားရွိမုန္၊သင္သည္ 
ငါ့ကုိခ်စ္သေလာဟု တတိယအႀကိမ္ေမးေတာ္ 
မူလွ်င္ သင္သည္ ငါ့ကုိခ်စ္သေလာ ဟုသုံးႀကိမ္ 
ေျမာက္ေအာင္ ေမးေတာ္မူေသာေၾကာင္ ့ 
ေပတ႐ုသည္ စိတ္နာသျဖင့္၊ သခင္၊ ကုိယ္ေတာ္ 
သည္ ခပ္သိမ္းေသာအရာတုိ႔ကုိ သိေတာ္ မူ၏။ 
ကိုယ္ေတာ္ကို ကၽြႏ္ုပ္ခ်စ္သည္ကို ကိုယ္ေတာ္ 
သိေတာ္မူ၏ ဟုေလွ်ာက္ေသာ္၊ ေယ႐ႈက၊ ငါ၏ 
သိုးတို႔ကို ေကၽြးေမြးေလာ့။ 

၁၈ ငါအမွန္အကန္ဆုိသည္ကား၊ သင္သည္ ပ်ိဳေသာ 
အသက္ရိွစဥ္ ကုိယ္ကုိ ကုိယ္ပတ္စည္း၍အလုိ 
ရိွရာ အရပ္ရပ္သုိ႔ သြားလာတတ္၏။  သင္သည္ 

အိုေသာအခါ လက္ႏွစ္ဖက္ကိုဆန္႔ၿပီးလွ်င္၊ 
သူတပါးသည္ သင့္ကိုပတ္စည္း၍ သင္အလို 
မရွိရာ အရပ္သို႔ ယူသြားလိမ့္မည္ ဟု မိန္႔ေတာ္ 
မူ၏။ 

၁၉ ထိ ုသိ ု ႔မ ိန ္ ႔ေတာ္မူေသာ္၊ အဘယ္သိ ု ႔ေသာ 
ေသျခင္းအားျဖင့္ ေပတ႐ုသည္ ဘုရားသခင္ 
၏ ဘုန္းေတာ္ကို ထင္ရွားေစမည္ အရိပ္ကို 
ေပးေတာ္မူ၏။ ထိုသိ ု ႔ မိန္ ႔ေတာ္မူၿပီးမွ၊ ငါ ့ 
ေနာက္သုိ႔ လုိက္ေလာ့ဟု ေပတ႐ုအား မိန္႔ေတာ္ 
မူျပန္၏။

၂၀ ေယ႐ႈခ်စ္ေတာ္မူ၍ အထက္က ညစာ စားေသာ 
အခါ၌ ရင္ေတာ္ကိုမွီ၍ ေလ်ာင္းလ်က္၊ သခင္၊ 
ကိုယ္ေတာ္ကို အပ္ႏွံေသာ သူကားအဘယ္ 
သူနည္း ဟု ေမးေသာ တပည့္ေတာ္သည္လည္း 
ေနာက္ေတာ္သို႔ လိုက္သည္ကို ေပတ႐ုသည္ 
လွည့္၍ျမင္လွ်င္၊ 

၂၁ သခင္၊ ဤသူ၌ အဘယ္သို ႔ျဖစ္ပါ လိမ့္မည္ 
နည္းဟု ေမးေလွ်ာက္ေသာ္၊ 

၂၂ ေယ႐ႈက၊ ငါႂကြလာသည္ကာလတိုင္ေအာင္ 
ထိုသူကိုေနေစျခင္းငွါ ငါအလိုရွိလွ်င္ သင္သည္ 
အဘယ္သုိ႔ဆုိင္သနည္း။ သင္မူကား ငါ့ေနာက္သုိ႔ 
လိုက္ေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

၂၃ ထိုစကားေတာ္ကို ေထာက္လွ်င္၊ညီအစ္ကိုတို႔ 
က၊ ထုိတပည့္ေတာ္သည္ မေသရ ဟု အႏံွ႔အျပား 
ေျပာဆိ ု ၾက၏။ သိ ု ႔ေသာ္လည္းထိ ုသူသည္ 
မေသရ ဟု ေယ႐ႈမိန္႔ေတာ္ မူသည္မဟုတ္၊ ငါ 
ႂကြလာသည္ ကာလတုိင္ေအာင္ ထုိသူကုိ ေနေစ 
ျခင္းငွါ ငါ အလိုရွိလွ်င္ သင္သည္ အဘယ္သို႔ 
ဆိုင္သနည္း ဟု မိန္႔ေတာ္မူ သတည္း။ 

၂၄ ထုိတပည့္ေတာ္ကား၊ ဤအေၾကာင္း အရာတုိ႔ကုိ 
သက္ေသခံ၍ေရးထားေသာသူျဖစ္၏။ 

၂၅ သူ၏ သက္ေသခံခ်က္ မွန္သည္ကို ငါတို႔သိ 
ၾက၏။ ေယ႐ႈျပဳေတာ္မ ူေသာ အျခားအမႈ 
အရာအမ်ား ရွိေသး၏။ ထိုအမႈအရာရွိသမွ် 
တို ႔ကို အသီးအျခား ေရးထားလွ်င္၊ ေျမႀကီး 
မဆ့ံႏိုင္ေအာင္ က်မ္းစာမ်ားျပား လိမ့္မည္ ဟု 
ထင္မွတ္ျခင္းရွိ၏။
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သင္ႏွင့္ပတ္သက္ေနေသာ ကမၻာမုိးေျမ စႀကၤာ၀ဠာကုိ 
ဖန္ဆင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေတာ္မူ၍ 

သင့္ကုိ ကယ္တင္သည့္ ဘုရားသခင္။
မိတ္ေဆြ - 

 သင္သည္ ေအာက္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဖတ္႐ႈေလ႔လာပါက၊ သင့္ဘ၀အတြက္ အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ 
ျပည့္စံုသည့္အေျဖ တစ္ခုကုိ ရရွိႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ တုိင္းျပည္မွ 
ထြက္ေသာ ဘာသာတစ္ခုမဟုတ္၊ ႏိုင္ငံျခားမွ လာေသာ ဘာသာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သင္လက္မခံႏိုင္ဟု 
ျငင္းပယ္ေကာင္း ျငင္းပယ္ပါလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္ သင္တုိ႔ လက္ရွိကုိးကြယ္ေနေသာ ဘာသာပင္လွ်င္ 
ႏုိင္ငံျခားမွ ၀င္ေရာက္လာခဲ့ေသာ ဘာသာတစ္ခု ျဖစ္ေနေၾကာင္း သင္သတိမူပါ။

ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားအား အသိအမွတ္ျပဳပါ။

၁။ လူ႔ေလာကအတြက္ အရာရာတိုင္းသည္ ျပဳလုပ္သူ (ဖန္ဆင္းရွင္) ရိွမွ ျဖစ္ေပၚ လာႏိုင္သည္။ ဘုရားရွင္သည္ 
အရာအားလံုးကုိ ဖန္ဆင္းခဲ့သည္။ 

ျပဳလုပ္သူမရွိပဲ နာရီ၊ စကၠဴ၊ ေဘာလ္ပင္၊ အက်ႌ၊ ကက္စက္၊ ပန္ကာ စသည္တုိ ႔ မည္သုိ ႔ 
ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္မည္နည္း။
ျပဳလုပ္သူ (ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရား) မရွိဘဲ ကမၻာ၊ ၾကယ္၊ လ၊ လူ၊ တိရိစၧာန္၊ ရာသီဥတု၊ သစ္ပင္ 
စသည္တုိ႔ မည္သုိ႔ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္မည္နည္း။

၂။ လူသည္ ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားအား အသိအမွတ္ ျပဳရမည့္ ၀တ္တရားရွိသည္။ 
လူသည္ မိမိျပဳလုပ္ထားေသာ စဲြအင္အားရိွသည့္ ကမၻာေျမေပၚတြင္ ေနထိုင္ေနရသည့္ အျပင္ မိမိ 
မျပဳလုပ္ထားေသာ ေန၏အေရာင္ကို အမီွသဟဲ ျပဳေနရျခင္း၊ ေလကို႐ႉ႐ႈက္ိရျခင္း၊ ရာသီဥတုမ်ားကို 
အမီွသဟဲ ျပဳေနရျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ ထိုအရာမ်ားကို ျပဳလုပ္ဖန္ဆင္းေပးထားသူ ဘုရားအား 
အသိအမွတ္ျပဳ ကုိးကြယ္ရမည့္ ေမြးရာပါ ၀တ္တရား ရွိေနသည္။
သင္သည္ ထို၀တ္တရားကို ပ်က္ကြက္ေနသူ ျဖစ္ပါက ယခုခ်က္ျခင္းပင္ ထိုဖန္ဆင္းရွင္ ဘုရားကို 
အသိအမွတ္ျပဳပါ၊

ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရား၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ။

၃။ ဖန္ဆင္းရွင္ ဘုရားသခင္သည္ လူသားတုိ႔ကုိ အလြန္ခ်စ္ျမတ္ႏုိးေတာ္မူသည္။ 
သင္ေမြးျမဴေသာ တိရိစၧာန္၊ သင္စုိက္ပ်ိဳးထားေသာ သစ္ပင္၊ ပန္းပင္မ်ားကုိ သင္သံေယာဇဥ္ 
ရွိသည္ကုိ  အမွတ္ရပါ။
ဘုရားရွင္သည္ သူဖန္ဆင္းခဲ့ေသာ သင္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ လူသားအားလံုးကုိ ေနာင္ဘ၀၌ သူ၏ 
ထာ၀ရ ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ အသက္ရွင္ေစလုိသည္။
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လူသားတုိ႔၏ အျပစ္မ်ား။

၄။ လူသားတုိင္း အျပစ္ရွိၾက၍ တမလြန္၌ အျပစ္ဒါဏ္ စီရင္ျခင္း ခံရမည့္အျပင္ ေနာင္ဘ၀၌ ဘုရားရွင္၏ 
ႏုိင္ငံ၌ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ အသက္ရွင္ရမည့္ အခြင့္ကုိပါ လက္လြတ္ ဆံုး႐ံႈး ၾကရသည္။

ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားကုိလက္မခံ၊ အသိအမွတ္မျပဳျခင္းသည္ လူသားတုိ႔၏ပထမအျပစ္ ျဖစ္သည္။
လူ လူခ်င္း စိတ္၊ ႏႈတ္၊ အက်င့္တုိ႔ျဖင့္ မွားယြင္းျခင္းသည္ ဒုတိယအျပစ္ ျဖစ္သည္။
အထက္ပါ အခ်က္ (၂)ခ်က္ျဖင့္ မိမိကုိယ္ကုိ ျပန္လည္ စမ္းစစ္ပါက၊ သင္သည္ အျပစ္သား 
ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားစြာ ေတြ႔ရေပလိမ့္မည္။

အျပစ္လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္။ (ကယ္တင္ျခင္း)

၅။ ဖန္ဆင္းရွင္ ဘုရားသခင္သည္ လူသားတုိ႔၏ အျပစ္မ်ားကုိ လြတ္ေစရန္၊ သူ၏သားေတာ္ ေယ႐ႈခရစ္ကုိ 
လူ႔ေလာကသုိ ႔ ေစလႊတ္၍ ကယ္တင္ေစခဲ့သည္။ (ျပစ္မွားက်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ အာဏာပုိင္မ်ား 
ဂ႐ုဏာသက္သည့္အခါ အျပစ္ဒါဏ္မွ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ ေပးတတ္သည္ကုိ သတိမူပါ။

ေယ႐ႈခရစ္သည္ လူသားအျဖစ္ခံယူေတာ္မူ၍ လက္၀ါးကားတုိင္၌ အေသခံေပးျခင္းျဖင္ ့၊ 
လူသားတုိ႔၏ အျပစ္မ်ားကုိ ဆပ္ေျဖေပးခဲ့သည္။
ေယ႐ႈခရစ္သည္ ေျပလြန္၍ (၃)ရက္ အၾကားတြင္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းအားျဖင့္ သူ၏ 
ကယ္တင္ျခင္းကို လက္ခံသူမ်ား ေသလြန္ၿပီး တစ္ႏွစ္တြင္ ရွင္ျပန္ထာေျမာက္၍ ထာ၀ရ အသက္ကို 
၀င္စားႏုိင္ေၾကာင္း၊ ကုိယ္တုိင္ျပသ သက္ေသးထူးူသြားခဲ့သည္။

သင္ရယူ ခံစားႏုိင္ခြင့္ ရွိေသာ ဘုရားရွင္၏ ကယ္တင္ျခင္း။

၆။ သင္သည္ ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရား၏ ကယ္တင္ျခင္းကုိ ေအာက္ပါနည္းလမ္းအတုိင္း ရယူခံစားႏုိင္သည္။
ကမၻာ မုိးေျမ၊ စႀကၤာ၀ဠာမွ အစ အရာအားလံုးကုိ ဖန္ဆင္းေသာ ဖန္ဆင္းရွင္ ဘုရားကုိ 
အသိအမွတ္ျပဳပါ၊။
သင္အပါအ၀င္ ဤကမၻာေပၚရွိ လူသားအားလံုးသည္ အျပစ္ရွိသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းအသိအမွတ္ျပဳ 
၀န္ခံပါ။
သင္နွင့္ တကြ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ လူသားအားလံုး လြန္က်ဴးမိေသာ အျပစ္မ်ားကုိ ဆပ္ေျဖရန္ လက္၀ါး 
ကားတိုင္၌ အေသခံ၍ (၃)ရက္အၾကာတြင္ ရွင္ျပန္ခဲ့သူ ဘုးရားသခင္၏ သားေတာ္ ေယ႐ႈခရစ္၏ 
ကယ္တင္ေပးမႈကုိ အသိအမွတ္ျပဳ ၀န္ခံပါ။

 ၇။ ထုိကယ္တင္ျခင္းကုိ သင္လက္ခံယံုၾကည္ပါက ကမၻာမိုးေျမ စႀကၤ၀ဠာကုိ ဖန္ဆင္းေသာ ဘုရားရွင္၏ 
သားသမီး အျဖစ္ကုိ သင္ရရွိမည့္အျပင္ မ်ားျပားလွေသာ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာမ်ားႏွင့္တကြ ေအာက္ပါ 
အေျခခံ ေက်းဇူး ႏွစ္ခုကုိ မလဲြ ဧကန္ မုခ် ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔မွာ -

သင္က်ဴးလြန္မိေသာ အျပစ္မ်ားအတြက္ အပါယ္မလားေတာ့ပဲ ေနာင္ဘ၀၌ ဘုရားသခင္၏ ထာ၀ရ 
အသက္ရွင္သည့္ ေပ်ာ္႐ႊင္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္သုိ႔ ၀င္စား အသက္ရွင္ခြင့္ ရမည္။
ယခုဘ၀တြင္လည္း ေပ်ာ္႐ႊင္ ၿငိမ္သက္ခြင့္ကုိ ရရွိမည္။
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