
ေဟလသပါဠိေတာ္မွ ျမန္မာဘာသာအားျဖင့္

ဆရာယုဒသန္ အနက္ျပန္ေသာ

သခင္ေယ႐ႈခရစ္၏

ဓမၼသစ္က်မ္း
မွ

ေကာက္ႏႈတ္ထားသည့္

ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္က်မ္း

ႏွင့္

ေရာမၾသ၀ါဒစာေစာင္

80

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၏ 

ကယ္တင္ျခင္းကုိ လက္ခံသူမ်ား ေသလြန္ၿပီး တစ္ႏွစ္တြင္ ရွင္ျပန္ထာေျမာက္၍ ထာ၀ရ အသက္ကုိ 

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 

ကားတုိင္၌ 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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သင္ႏွင့္ပတ္သက္ေနေသာ ကမၻာမုိးေျမ စႀကၤာ၀ဠာကုိ 

ဖန္ဆင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေတာ္မူ၍ 

သင့္ကုိ ကယ္တင္သည့္ ဘုရားသခင္။

မိတ္ေဆြ - 

 သင္သည္ ေအာက္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဖတ္႐ႈေလ႔လာပါက၊ သင့္ဘ၀အတြက္ အဖုိးမျဖတ္ႏုိင္ေသာ 

ျပည့္စံုသည့္အေျဖ တစ္ခုကုိ ရရွိႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ တုိင္းျပည္မွ 

ထြက္ေသာ ဘာသာတစ္ခုမဟုတ္၊ ႏုိင္ငံျခားမွ လာေသာ ဘာသာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သင္လက္မခံႏုိင္ဟု 

ျငင္းပယ္ေကာင္း ျငင္းပယ္ပါလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္ သင္တုိ႔ လက္ရွိကုိးကြယ္ေနေသာ ဘာသာပင္လွ်င္ 

ႏုိင္ငံျခားမွ ၀င္ေရာက္လာခဲ့ေသာ ဘာသာတစ္ခု ျဖစ္ေနေၾကာင္း သင္သတိမူပါ။

ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားအား အသိအမွတ္ျပဳပါ။

၁။ လူ႔ေလာကအတြက္ အရာရာတုိင္းသည္ ျပဳလုပ္သူ (ဖန္ဆင္းရွင္) ရွိမွ ျဖစ္ေပၚ လာႏုိင္သည္။ 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 စဲြအင္အားရွိသည့္ ကမၻာေျမေပၚတြင္ ေနထုိင္ေနရသည့္ အျပင္ မိမိ 

မျပဳလုပ္ထားေသာ ေန၏အေရာင္ကုိ အမွီသဟဲ ျပဳေနရျခင္း၊ ေလကုိ႐ႉ႐ႈကိ္ရျခင္း၊ ရာသီဥတုမ်ားကုိ 

အမွီသဟဲ ျပဳေနရျခင္း စသည္တုိ႔ေၾကာင့္ ထုိအရာမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ဖန္ဆင္းေပးထားသူ ဘုရားအား 

အသိအမွတ္ျပဳ ကုိးကြယ္ရမည့္ ေမြးရာပါ ၀တ္တရား ရွိေနသည္။

သင္သည္ ထုိ၀တ္တရားကုိ ပ်က္ကြက္ေနသူ ျဖစ္ပါက ယခုခ်က္ျခင္းပင္ ထုိဖန္ဆင္းရွင္ ဘုရားကုိ 

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။

•

•

•

•

•

•



၁

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

၂ ထိုႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ အစအဦး၌ ဘုရား 
သခင္ႏွင့္ အတူရွိ၏။

၃ ထိုႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ခပ္သိမ္းေသာ အရာ 
တို႔ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။  ဖန္ဆငး္ေတာ္မူျခင္း 
ႏွင့္ ကင္းလြတ္လ်က္ ျဖစ္ေသာအရာ တစံုတခုမွ် 
မရွိ။

၄ ထိုႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၌ အသက္ရွိ၏။ ထိုအသက္ 
သည္လည္း လူတို႔၏ အလင္းျဖစ္၏။

၅ ထိုအလင္းသည္ ေမွာင္မိုက္၌လင္း၍ ေမွာင္မိုက္ 
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   လူအေပါင္းတို႔အား 
အလင္းကိုေပးေသာသူ ျဖစ္သတည္း။   

၁၀ ထိုသူသည္ ဤေလာက၌ ရွိေတာ္မူၿပီ။ ဤ 
ေလာကကိုလည္း ဖန္ဆင္းေတာ္မူၿပီ။ သို႔ေသာ္ 

ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္

J O H N 

လည္း  ဤေလာကသည္ ထိုသူကို မသိ။

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

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

၁၃ ထိုသားတို႔မူကား၊ လူမ်ိဳ းႏွင့္စပ္ဆိုင္၍ 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 ေယ႐ႈခရစ ္
အားျဖင့္ ျဖစ္သတည္း။

78
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ေရာမၾသ၀ါဒစာၿပီး၏။

ေရာမၾသ၀ါဒစာ

လာသည္ႏွင္ ့အညီ၊ ထာ၀ရဘုရားသခင္၏ 
ပညတ္ေတာ္အတိုင္း ထိုသူတို ႔အားေဘာ္ျပ 
ရေသာ နက္နဲရာကိုဖြင့္ထားျခင္း ေက်းဇူးေတာ္ 
ႏွင့္ ေလ်ာ္စြာ၊ ငါေဟာေသာ ဧ၀ံေဂလိတရား 
တည္းဟူေသာ ေယ႐ႈခရစ္၏ အေၾကာင္းကို 
ေဟာေျပာျခင္းအားျဖင့္၊ သင္တို႔ကိုၿမဲၿမံခိုင္ခံ့ေစ 

ျခငး္ငွါ တတ္ႏိုင္ေတာ္မူေသာအရွင္၊ 

၂၇ တဆူတည္းသာလွ်င္ ပညာႏွင့္ျပည့္စံ ုေတာ္ 
မ ူေသာ ဘုရားသခင ္သည္ ေယ႐ႈခရစ ္ 
အားျဖင့္ ကမၻာအဆက္ဆက္ ဘုန္းႀကီး ေတာ္မူ 
ေစသတည္း။ အာမင္။  

၁၆ း ၂၇
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၁၈ ဘုရားသခင္ကိ ု  အဘယ္သူမ ွ ်  မျမင္စဖ ူး 
ေသာ္လည္း၊ ခမည္းေတာ္၏ ရင္ခြင္၌ရွိေသာ 
တပါးတည္းေသာ သားေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ 
ကို ထင္ရွားေစေတာ္မူၿပီ။

၁၉ ယုဒလူတို႔က၊ သင္သည္ အဘယ္သူနည္းဟု 
ေယာဟန္ကို ေမးျမန္းေစျခင္းငွါ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ 
ႏွင့္ ေလ၀ိလူတို႔ကို ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ ႕မွ ေစလႊတ္ 
ေ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၊ မဟတု္ဟု ဆိုျပန္၏။

၂၂ ထိုသူတို႔ကလည္း၊ သင္သည္ အဘယ္သူနည္း၊ 
ငါတို႔ကို ေစလႊတ္ေသာ သူတို႔အား ျပန္ေလွ်ာက္ 
စရာ ရွိေစျခင္းငွါ၊ သင္သည္ ကိုယ္ကိုအဘယ္သို႔ 
ဆိုသနည္းဟု ေမးျပန္ၾက၏။

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

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

၂၅ ထိုသူတို႔ ကလည္း၊ သင္သည္ ခရစ္ေတာ္မဟုတ္၊ 
ဧလိယမဟုတ္၊ ဤမည္ေသာ ပေရာဖက္ 
မဟုတ္သည္ မွန္လွ်င္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဗတၱိဇံကို 
ေပးသနည္း ဟု ေမးျပန္ၾက၏။

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

၂၇ ထိ ုသူသည္ ငါ ့ေနာက္ႂကြလာေသာ္လည္း 
ငါ့ထက္ သာ၍ ႀကီးျမတ္၏။ ထိုသူ၏ေျခနင္းေတာ္ 

ႀကိဳးကိုမွ် ျဖည္ျခင္းငွါ ငါမထိုက္ဟုျပန္ေျပာ၏။

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

၂၉ နက္ျဖန္ေန႔၌ ေယ႐ႈႂကြလာေတာ္မူသည္ကို 
ေယာဟန္သည္ ျမင္လွ်င္၊ ဤေလာက၏အျပစ္ကို 
ေဆာင္သြားေသာ ဘုရားသခင္၏ သိုးသငယ္ကို 
ၾကည့္ေလာ့။

၃၀ ငါမရွိမွီရွိႏွင့္သည္ျဖစ္၍၊ ငါ့ထက္သာ၍ ႀကီးျမတ္ 
ေသာ သူသည္ ငါ့ေနာက္ႂကြလာသည္ဟု ငါဆို 
ရာ၌၊ ထိုသူကို ဆိုလို၏။

၃၁ အစက ထိုသူကို ငါမသိ။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုသူကို 
ဣသေရလလူတိ ု ႔အား ထင္ရွားေစျခင္းင ွ ါ 
ငါသည္ ေရ၌ ဗတၱိဇံကို ေပးလ်က္လာ၏။

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

၃၃ အစက ထိုသူကိုငါမသိ။  ေရ၌ဗတၱိဇံကို ေပးေစ 
ျခင္းငွါ  ငါ့ကို ေ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 

၁ း ၁၈
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ေမးေတာ္မူ၏။ ထိုသူတို႔က၊ ရဗၺ၊ိ ကိုယ္ေတာ္သည္ 
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 
လိုက္ေသာသူ ႏွစ ္ေယာက္တို႔တြင္ တေယာက္ 
ကား ရွိမုန္ ေပတ႐ုညီ အေႃႏၵ ေပတည္း။

၄၁ ထိုသူသည္ မိမိအစ္ကိ ုရွ ိမ ုန္ကိ ု ေရွ႕ဦးစြာ 
ေတြ႕လွ်င္၊ ငါတို႔သည္ ေမရွိကိုေတြ႔ၾကၿပီ ဟု 
ေျပာဆိုလ်က္၊

၄၂ သူ ႔ကိ ု ေယ႐ႈထံသိ ု ႔ပ ိ ု ႔ေဆာင္ေလ၏။ ေမရွ ိ 
အနက္ကား ခရစ္ေတာ္ ဟုဆိုလိုသတည္း။ 
ေယ႐ႈသည္ ထိုသူကိုၾကည့္႐ႈ ႈ၍၊ သင္သည္ 
ေယာန၏သား ရွိမုန္ ျဖစ္၏။ ေကဖအမည္သစ္ကို 
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 နာသေနလလာသည္ကို ေယ႐ႈသည္ ျမင္ေတာ္ 
မူလွ်င္၊ လွည့္စားျခင္းအျပစ္ႏွင့္ ကင္းလြတ္ေသာ 

ဣသေရလလူစစ္ကို ၾကည့္ေလာ့ဟု ထိုသူကို 
အမွတ္ျပဳ၍ မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၄၈ နာသေနလကလည္း၊ ကိုယ္ေတာ္သည္အဘယ္ 
သို႔ေသာအားျဖင့္ အကၽြႏ္ုပ္ကို သိေတာ္မူသနည္း 
ဟု ေမးေလွ်ာက္ေသာ္၊ ေယ႐ႈက၊ ဖိလိပၸဳသည္ 
သင့္ကို မေခၚမီွ၊ သင္သည္ သေဘၤာ သဖန္းပင္ 
ေအာက္၌ ရွိသည္ကို ငါျမင္သည္ဟု ျပန္၍ 
မိန္႔ေတာ္ မူလွ်င၊္

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 သည္ကို၎၊ 
ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းကင္တမန္ တို ႔သည္ 
လူသား၏ အေပၚ၌ ဆင္းလ်က္တက္လ်က္ 
ရွိေနသည္ ကို၎၊ သင္တို႔သည္ ျမင္ရၾကလတံ့ဟု 
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 
အဘယ္သို႔ ဆိုင္သနည္း။ ငါ့အခ်ိန္ မေရာက္ေသး 
ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁ း ၃၉
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၇ ငါႏွင္ ့အတူ အက်ဥ္းခံရေသာသူ၊ ငါ ့အမ်ဳ ိး 

သားခ်င္း အေႁႏၵာနိတ္ႏွင့္ယုနိကို ႏႈတ္ဆက္ 
ၾကေလာ့။ ထိုသူတို႔သည္ တမန္ေတာ္မ်ားတြင္ 
အသေရထင္ရွား ေသာသူျဖစ္ၾက၏။  ငါ့အရင္ 
တပည့္ေတာ္ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ေသာသူလည္း 
ျဖစ္ၾက၏။ 

၈ သခင္ဘုရား၌ ငါ့ခ်စ္သား အမၸလိကို ႏႈတ္ဆက္ 
ၾကေလာ့။ 

၉ ငါတို ႔ႏွင့္အတူ ခရစ္ေတာ္၏ အမႈကိုေဆာင္ 
႐ြက္ေသာ ဥရဗန္ႏွင့္ ငါ့ခ်စ္သား သတာခုကို 
ႏႈတ္ဆက္ၾကေလာ့။ 

၁၀ တပည္ ့ေတာ္စစ္ ျဖစ္ေသာ အေပေလႏွင ္ ့ 
အာရိေတၱာဗုလု၏ အိမ္သူအိမ္သားတို ႔ကိ ု 
ႏႈတ္ဆက္ ၾကေလာ့။ 

၁၁ ငါ၏အေဆြအမ်ဳ ိး ေဟေရာဒ်ဳန္ႏွင့ ္တပည့္ 
ေတာ္ျဖစ္ေသာ နာကိသု၏ အိမ္သူ အိမ္သားတို႔ 
ကို ႏႈတ္ဆက္ၾကေလာ့။ 

၁၂ သခင္ဘုရား၏ အမႈေတာ္ကို ႀကိဳးစားေသာ 
မိန္းမ၊ တ႐ုဖဲနႏွင့္ တ႐ုေဖါသကို၎၊ သခင္ 
ဘုရား၏ အမႈေတာ္ကိ ု အလြန္ႀကိဳးစား၍ 
ခ်စ္အပ္ေသာမိန္းမ ေပရသိကို၎ ႏႈတ္ဆက္ 
ၾကေလာ့။ 

၁၃ ျမတ္ေသာ တပည့္ေတာ္႐ုဖုႏွင့္ သူ၏ အမိတည္း 
ဟူေသာငါ၏ အမိကို ႏႈတ္ဆက္ၾကေလာ့။ 

၁၄ အသံုႀကိတ္၊ ဖေလကုန္၊ ေဟရမ၊ ပတ္ေရာဘ၊ 
ေဟရေမမွစ၍ သူတိ ု ႔ႏ ွင ့ ္အတူေနေသာ 
ညီအစ္ကိုတို႔ကို ႏႈတ္ဆက္ ၾကေလာ့။

၁၅ ဖိေလာလုပ္၊ ယုလိ၊ ေန႐ု၊ ေန႐ုႏွမႏွင့္ ၾသလုမၸ 
မွစ၍ သူတို႔ႏွင့္ အတူေနေသာ သန္႔ရွင္းသူ 
အေပါင္း တို႔ကို ႏႈတ္ဆက္ၾကေလာ့။ 

၁၆ အခ်င္းခ်င္း တေယာက္ကို တေယာက္ သန္႔ရွင္း 
ေသာ နမ္းျခင္းႏွင့္ ႏႈတ္ဆက္ၾကေလာ့။ ခရစ္ 
ေတာ္၏ အသင္းေတာ္ အေပါင္းတိ ု ႔သည္ 
သင္တို႔ႏွင့္ ႏႈတ္ဆက္ၾက ၏။

၁၇ ညီအစ္ကိုတို ႔၊ သင္တို ႔ခံရၿပီးေသာ ဆံုးမၾသ 
၀ါဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္ေသာ သင္းခဲြျခင္း၊ 

မွားယြင္းျခင္း အေၾကာင္းကို ျပဳတတ္ေသာ 
သူတို ႔ကိုမွတ္၍ ေရွာင္ၾကေလာ့ဟု ငါသတိ 
ေပး၏။ 

၁၈ အေၾကာင္းမူကား၊  ထုိသို ႔ေသာသူတို ႔သည္ 
ငါတို႔ သခင္ခရစ္ေတာ္၏ အမႈကိုမေဆာင္႐ြက္ 
ဘဲလ်က္၊ မိမိတို႔၀မ္း၏ အမႈကိုသာ ေဆာင္ 
႐ြက္၍၊ ေလာက၀တ္  စကားႏွင့္ ေခ်ာ့ေမာ့ေသာ 
စကား အားျဖင့္ စိတ္ေကာင္းေသာသူတို႔ကို 
လွည့္ျဖား တတ္ၾက၏။ 

၁၉ သင္တို ႔ယံုၾကည္နားေထာင္ျခင္း အေၾကာင္း 
အရာသည္ လူအေပါင္းတို႔တြင္ ေက်ာ္ေစာသည္ 
ျဖစ္၍၊ ငါ၀မ္းေျမာက္ျခင္းရွိ၏။ သို႔ေသာ္လည္း၊ 
သင္တို႔သည္ ေကာင္းေသာ အမႈ၌ကား၊ ပညာ 
ရွိေစျခင္း ငွါ၎၊ ဆိုးေသာ အမႈ၌ကား အျပစ္ 
ကင္းေစျခင္းငွါ၎၊ ငါ အလိုရွိ၏။ 

၂၀ ၿငိမ္သက္ျခင္း၏ အရွင္ဘုရားသခင္သည္ 
မၾကာမျမင့္မီွ စာတန္ကို သင္တို႔ေျခေအာက္၌ 
ႏွိပ္စက္ ေတာ္မူမည္၊ ငါတို႔သခင္ ေယ႐ႈခရစ္၏ 
ေက်းဇူးေတာ္သည္ သင္တို႔၌ ရွိပါေစေသာ။

၂၁ ငါႏွင့္အတူ အမႈေတာ္ကို ေဆာင္႐ြက္ေသာ 
တိေမာေသမွစ၍ ငါ၏အေဆြအမ်ိ ဳးလုကိ၊ 
ယာသုန္၊ ေသာတိေပတ႐ုတို႔သည္ သင္တို႔ကို 
ႏႈတ္ဆက္ၾက၏။ 

၂၂ ဤစာကိုေရးေသာ ကၽြႏ္ုပ္ေတရတိသည္ သခင္ 
ဘုရားကို ေထာက္၍ သင္တို႔ကို ႏႈတ္ဆက္ 
ပါ၏။ 

၂၃ ငါ ့ကိ ု၎၊ သင္း၀င္သူ အေပါင္းတိ ု ႔ကိ ု၎၊ 
လက္ခံ၍ ဧည့္သည္၀တ္ကုိ ျပဳတတ္ေသာ ဂါယု၊ 
ၿမိဳ႕စာေရး ဧရတၱဳ၊ သင္တို႔ညီ ကြာတုတို႔သည္ 
သင္တို႔ကို ႏႈတ္ဆက္ ၾက၏။ 

၂၄ ငါတို႔ သခင္ေယ႐ႈခရစ္၏ ေက်းဇူးေတာ္သည္ 
သင္တို႔ အေပါင္း၌ ရွိေစသတည္း။ အာမင္။

၂၅ ေရွးကပ္ကာလပတ္လံုး ၀ွက္ထားၿပီးလွ်င္ 
ယခုမွာ ထင္ရွားသည္ျဖစ၍္၊ 

၂၆ လူမ်ိဳးအေပါင္းတို႔သည္ ယံုၾကည္နားေထာင္ 
ၾကမည္အေၾကာင္း၊ ပေရာဖက္တိုက်မ္းစာ

၁၆ း ၇
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အေၾကာင္းကို အဘယ္သူမွ် မျပဘူးေသာ္လည္း၊ 
သူတို႔သည္ျမင္ၾက လိမ့္မည္။ မၾကားဘူးေသာ 
သူတိ ု ႔သည္ နားလည္ၾကလိမ့ ္မည္ ဟုလာ 
သတည္း။ 

၂၂ ထိုေၾကာင့္၊ သင္တို႔ရွိရာသို႔ ငါလာရေသာ အခြင့္ 
မရွိ။ အဆီးအတား မ်ားလွၿပီ။ 

၂၃ ယခုမူကား၊ ဤအရပ္တို႔၌ အခြင့္မရသည္ ျဖစ္၍၊ 
သင္တို႔ရွိရာသို႔ သြားျခင္းငွါ တာရွည္စြာ ကာလ 
ပတ္လံုး အလုိရွိေသာေၾကာင့္၊ 

၂၄ စပါနိျပည္သို ႔ ငါသြားေသာအခါ၊ လမ္းခရီး၌ 
သင္တို ႔ကိုေတြ႔ျမင္၍ သင္တို ႔ႏွင္ ့အတူေပါင္း
ေဘာ္လ်က္ အတန္အရာ အလိုျပည့္စံ ုၿပီးမွ၊ 
ထိုျပည္သို႔ သင္တို႔ ပို႔ေဆာင္ျခင္း ေက်းဇူးကို 
ခံမည္ ဟု ေျမာ္လင့္၏။ 

၂၅ ယခုအခါ သန္႔ရွင္းသူတို႔ကို လုပ္ေကၽြး၍ ေယ႐ု 
ရွလင္ၿမိဳ႕သို႔ ငါသြားရမည္။ 

၂၆ အေၾကာင္းမူကား မာေကေဒါနိ ျပည္သားတို႔ႏွင့္ 
အခါယျပည္သားတို႔သည္၊ ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕၌ 
ဆင္းရဲေသာ သန္႔ရွင္းသူတို႔အား ဥစၥာကို ေ၀မွ်၍ 
ေစတနာစိတ္ႏွင့္ လွဴၾကၿပီ။ 

၂၇ ေစတနာစိတ္ရွိသည္ဟုဆိုေသာ္၊ ထိုသူတို႔သည္ 
ေက်းဇူးတင္ေသာ သူျဖစ္ၾက၏။ အေၾကာင္း 
မူကား၊ တပါးအမ်ိဳ းသားတို႔သည္ဓမၼဥစၥာကို ယုဒ 
အမ်ိဳးသားတို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံ၍ ခံရသည္မွန္လွ်င္၊ 
ေလာကီဥစၥာကို လွဴ၍ လုပ္ေကၽြးအပ္၏။ 

၂၈ ထိုေၾကာင့္၊ ဤအမႈကို ငါေဆာင္႐ြက္၍၊ ဤ 
အလွဴလက္ေဆာင္ကို လံုၿခံဳေစၿပီးလွ်င္၊ သင္တို႔ 
အနားမွာေရွာက္၍ စပါနိျပည္သို႔ သြားမည္။ 

၂၉ သင္တို႔ရွိရာသို႔ ငါေရာက္ေသာအခါ ခရစ္ေတာ္၏ 
ဧ၀ံေဂလိတရား၌ ပါေသာေကာင္းႀကီး မဂၤလာ 
ျပည့္စုံျခင္းႏွင့္ေရာက္ လာမည္ကိုငါသိ၏။  

၃၀-၃၁ ငါသည္ ဘုရားသခင္၏အလုိေတာ္ 
အတုိင္း ၀မ္းေျမာက္ေသာစိတ္ႏွင့္ သင္တို႔ရွိရာသို႔ 
ေရာက္၍ သင္တို႔ႏွင့္ အတူသက္သာျခင္းကို 
ခံစားလုိေသာငွါ၊ ယုဒျပည္၌ ျငင္းဆန္ေသာသူတို႔ 
လက္မွ ငါလြတ္မည္ အေၾကာင္း၊ ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕ 

အားငါလုပ္ေကၽြးျခင္း အမႈကို သန္ ႔ရွင္းသူ 
တို႔သည္ ႏွစ္သက္မည္အေၾကာင္း၊ ညီအစ္ကိုတို႔၊ 
သင္တို႔သည္ ငါႏွင့္အတူ ႀကိဳးစားအားထုတ္၍ 
ငါ့အဘို႔အလုိငွါ ဘုရားသခင္ကို ဆုေတာင္းပဌနာ 
ျပဳၾကေလာ့ ဟု ငါတို႔ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ႏွင့္ ၀ိညာဥ္ 
ေတာ္၏ ေမတၱာက႐ုဏာကို အေၾကာင္းျပဳ၍ 
သင္တုိ႔ကို ငါတိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ပါ၏။ 

၃၂ ၿငိမ္သက္ျခင္း၏ အရွင္၊ ဘုရားသခင္သည္ 
သင္တို ႔ ရွ ိသမွ်ႏွင့ ္အတူ တည္ေနေတာ္မူပါ 
ေစေသာ။ အာမင္။

၁၆

 

၁ ကင္ေျခၿမိဳ႕အသင္းေတာ္၌ သင္းေထာက္ မိန္းမ 
ျဖစ္ေသာ ငါတို႔ႏွမ ဖိေဗကို သင္တို႔ထံသို႔ ငါသြင္း 
ေပး၏။ 

၂ သန္႔ရွင္းသူတို႔သည္ ျပဳသင့္သည္ အတိုင္းသခင္ 
ဘုရားကို ေထာက္၍ ထိုသူကိုလက္ခံၾကေလာ့။ 
သူသည္ အကူအမ လိုသမွ်ေသာ အမႈတို႔၌သူ႔ကို 
ကူမၾကေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ သူသည္ 
မ်ားစြာေသာ သူတို႔ကို၎၊ ငါ့ကို၎၊ မစေသာ 
သူ ျဖစ္၏။ 

၃ ငါႏွင့္အတူ ေယ႐ႈခရစ္၏အမႈေတာ္ကို ေဆာင္ 
႐ြက္ေသာသူ၊ ျပစ္ကိလႏွင့္ အာကုလကို ႏႈတ္ 
ဆက္ၾကေလာ့။ 

၄ ထိုသူတုိ႔သည္ ငါ့အသက္အဘို႔ မိမိတို႔ လည္ပင္း 
ကို ခ်ထားေသာသူျဖစ္ၾက၏။ သူတို႔ ေက်းဇူးရွိ 
သည္ဟု ငါတေယာက္တည္းသာ ၀န္ခံသည္ 
မဟုတ္။ တပါးအမ် ိ ဳ းသား အသင္းေတာ္ 
အေပါင္းတုိ႔သည္ ၀န္ခံၾက၏။ 

၅ သူတုိ ႔အိမ္၌ ရွ ိေသာအသင္းေတာ္ကိုလည္း 
ႏႈတ္ဆက္ၾကေလာ့။ အာရွိျပည္တြင္ ခရစ္အဘို႔  
အဦးသီးေသာအသီးျဖစ္ေသာ ငါ ့ခ်စ္သား 
ဧပဲနက္ကို ႏႈတ္ဆက္ၾကေလာ့။ 

၆ ငါတို႔အမႈကို ႀကိဳးစား၍ ေဆာင္႐ြက္ေသာ မာရိ 
ကို ႏႈတ္ဆက္ၾကေလာ။့ 

၁၅ း ၂၂

6

ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္

၅ မယ္ေတာ္ကလည္း၊ သူေစခိုင္းသမွ်တို႔ကို ျပဳၾက 
ေလာ့ ဟု အေစခံတို႔အား ဆိုေလ၏။

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

၇ ေယ႐ႈကလည္း၊ ဤေရအိုးတို႔ကို ေရ ျဖည့္ၾကဟု 
အေစခံတို႔အား မိန္႔ေတာ္မူလွ်င္၊ ထိုသူတို႔သည္ 
လွ်ံမတတ္ ျဖည့္ၾက၏။

၈ ယခုခပ္၍ ပြအဲုပ္ထံသို႔သြင္းၾကေလာ့ဟု 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 ည့ံေသာစပ်စ္ရည္ကို ထည့္ေလ့ 
ရွိ၏။ သင္မူကား၊ ေကာင္းေသာ စပ်စ္ရည္ကို 
ယခုတိုင္ေအာင္ သုိထားၿပီဟု ဆို၏။

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 ခံခ်ိန္နီးသည္ရွိေသာ္၊ ေယ႐ုရွလင္ 
ၿမိဳ႕သို႔ ႂကြေတာ္မူ၏။

၁၄ ဗိမာန္ေတာ္၌ သိုး၊ ႏြား၊ 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။ သံုးရက္အတြင္းတြင္ ငါ တည္ေဆာက္ 
မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၀ ယုဒလူတို႔က၊ 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 က်မ္းစာကို၎၊ ေယ႐ႈ၏ 
ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို၎ ယံုၾက၏။ 

၂၃ ပသခါပြဲအတြင္းတြင္ ေယ႐ႈသည္ ေယ႐ုရွလင္ 
ၿမိဳ႕၌ရွိ၍၊ ျပေတာ္မူေသာနိမိတ္ လကၡဏာတို႔ကို 
မ်ားစြာေသာ သူတို႔သည္ ျမင္ရသျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္ 
ကို ယံုၾကည္ျခင္းသို႔ ေရာက္ၾက၏။

၂၄ သို႔ေသာ္လည္း ေယ႐ႈသည္ ထိုသူတို႔၌ကိုယ္ကို 
အပ္ေတာ္မမူ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ခပ္သိမ္းေသာ 
သူတို႔ကို သိေတာ္မူ၏။

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

၂ း ၅
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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 
အကၽြႏ္ုပ္ တို႔သည္ ေထာက္၍၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ 
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၏ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ 
မ၀င္ရဟု  ငါ အမနွ္အကန္ ဆို၏။

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

၇ ဒုတိယေမြးျခင္းကို ခံရမည္ဟု ငါေဟာေျပာသည္ 
ကို အံ့ၾသျခင္း မရွိႏွင့္။

၈ ေလသည္ အလိုရွိတိုင္း သြားလာ၏။ ေလ၏ 
အသံကိ ုသင ္သည္ ၾကားရေသာ ္လည္း ၊ 
အဘယ္အရပ္က ျဖစ္သည္၊ အဘယ္အရပ္သို႔ 
သြားသည္ကို မသိႏိုင္။ ထိုနည္းတူ 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 
ကိုယ္သိေသာ အရာကို ေျပာ၏၊ ကိုယ္ျမင္ေသာ 
အရာကို သက္ေသခံ၏။  သို႔ေသာ္လည္း ငါတို႔၏ 
သက္ေသခံခ်က္ကို သင္တို႔သည္ မခံမယူၾက။

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

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

၁၄ ေမာေရွသည္ ေတာ၌ ေႃမြကို ေျမႇာက္ထားသကဲ့ 
သို႔လူသားသည္ ေျမႇာက္ထားျခင္းကို ခံရမည္။

၁၅  အေၾကာင္းမူကား၊   ထိုသားေတာ္ကို ယံုၾကည္ 
ေသာ သူအေပါင္းတို ႔သည္ ပ်က္ဆီးျခင္းသို ႔ 
မေရာက္၊ ထာ၀ရအသက္ကို ရမည္ အေၾကာင္း 
တည္း။

၁၆ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာ 
သူအေပါင္းတို႔သည္ ပ်က္ဆီးျခင္းသို႔မေရာက္၊ 
ထာ၀ရအသက္ကို ရေစျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္ 
သည္ မိမိ၌တပါးတည္းေသာ သားေတာ္ကို 
စြန္႔ေတာ္ မူသည္တိုင္ေအာင္ ေလာကီသားတို႔ကို 
ခ်စ္ေတာ္ မူ၏။

၁၇ ေလာကီသားတို႔အား အျပစ္စီရင္ျခင္းငွါ၊ ဘုရား 
သခင္သည္ သားေတာ္ကိ ု ဤေလာကသို ႔  
ေစလႊတ္ေတာ္မူသည္မဟုတ္။ ေလာကီ သားတို႔ 
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 

၃ း  ၁
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၅ သင္တို႔သည္ ငါတို႔သခင္ေယ႐ႈခရစ္၏ ခမည္း 
ေတာ္ တည္းဟူေသာ ဘုရားသခင္ကို တညီ 
တညြတ္တည္း ႏႈတ္ႁမႊက္၍ ခ်ီးမြမ္းေစျခင္းငွါ၊ 

၆ ေယ႐ႈခရစ္၏ အလိုေတာ္အတိုင္း အခ်င္းခ်င္း 
စိတ္တညီတညြတ္တည္း ရွိၾကမည္အေၾကာင္း၊ 
သည္းခံျခင္း၊ သက္သာျခင္း၏ အရွင္၊ ဘုရား 
သခင္သည္ ကယ္မသနား ေတာ္မူပါေစေသာ။ 

၇ ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ဘုန္းေတာ္ကို 
ထင္ရွားေစလ်က္၊ သင္တို ႔ကို လက္ခံေတာ္ 
မူသည္နည္းတူ၊ သင္တို႔သည္ တေယာက္ကို 
တေယာက္ လက္ခံၾကေလာ့။ 

၈ တဖန္ ငါဆိုသည္ကား၊ ေယ႐ႈခရစ္သည္ ဘုရား 
သခင္၏ သစၥာေတာ္ကိုေထာက္၍၊ ဘိုးေဘးမ်ား 
ခံရေသာ ဂတိေတာ္တို႔ကို တညေ္စျခင္းငွါ၊ 

၉ အေရဖ်ားလွီးျခင္းကို ခံေသာသူတို႔၏ အမႈကို 
ေဆာင္႐ြက္ေတာ္မူ၏။ တပါးအမ်ိဳး သားတို ႔ 
သည္လည္း၊ ဘုရားသခင္၏ က႐ုဏာေတာ္ကို 
အံ့ၾသခ်ီးမြမ္းၾကလိမ့္မည္။ ထိုသို႔ႏွင့္အညီ က်မ္း 
စာလာသည္ကား၊ ထိုေၾကာင့္ တပါးအမ်ိဳးသား 
တို႔တြင္ ေက်းဇူးေတာ္ကို အကၽြႏု္ပ္ ခ်ီးမြမ္း၍၊ 
နာမေတာ္ကိုေထာမနာသီခ်င္းဆိုပါမည္ ဟု 
လာသတည္း။ 

၁၀ တဖန္လာသည္ကား၊ တပါးအမ်ိ ဳးသားတိ ု ႔ ၊ 
သင္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ လူမ်ိဳးႏွင့္အတူ 
၀မ္းေျမာက္ျခင္း ရွိၾကေလာ့ ဟုလာ၏။

၁၁ တဖန္ကား၊ လူမ်ိဳးအေပါင္းတို႔၊ ထာ၀ရဘုရားကို 
ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့။ လူအႏႊယ္အေပါင္းတို႔၊ အလြန္ 
ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့ဟု လာ၏။ 

၁၂ တဖန္ ေဟရွာယဆိုသည္ကား၊ ေယရွဲ၏ အျမစ္ 
ေပါက္၍ တပါး အမ်ိဳးသားတို႔ကို အုပ္စိုးျခင္းငွါ 
ေပၚထြန္းေသာသူျဖစ္လိမ့္ မည္။ ထိုသူကို တပါး 
အမ်ိဳးသားတို ႔သည္ ကိုးစားၾကလိမ္ ့မည္ဟု 
ဆိုသတည္း။ 

၁၃ သင္တို႔သည္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ 
တန္ခိုးအားျဖင့္ ေျမာ္လင့္ျခင္း ပါရမီႏွင့္ႂကြယ္၀ 
ေစျခင္းငွါ၊ ယံုၾကည္ေသာစိတ္ရွိ၍ ၀မ္းေျမာက ္

သက္သာျခင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးတို ႔ႏွင္ ့ ျပည့္စံ ုမည္ 
အေၾကာင္း၊ ေျမာ္လင့္ ျခင္း၏အရွင္၊ ဘုရား 
သခင္သည္ ကယ္မသနား ေတာ္မူပါေစေသာ။ 

၁၄ ညီအစ္ကိုတုိ ႔ ၊ သင္တို ႔သည္ ေကာင္းေသာ 
ပကတိ သေဘာႏွင့္ ျပည့္စံု၍ အရာရာတို႔ကို 
သိနားလည္သျဖင့္၊ အခ်င္းခ်င္း ဆံုးမျခင္းငွါ 
တတ္ႏိုင္သည္ကို ငါသေဘာက် လ်က္ရွိ၏။ 

၁၅-၁၆ သို႔ေသာ္လည္း သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ 
သည္ သန္႔ရွင္းေစေတာ္မူေသာ ႏွစ္သက္ဘြယ္ရာ 
ပ ူေဇာ ္သကၠာတည္းဟူေသာ တပါးအမိ ် ဳ း 
တို႔ကို ပူေဇာ္ျခင္းငွါ ငါသည္ ဘုရားသခင္၏ 
ဧ၀ံေဂလိတရားကိုေဟာေျပာေသာ အမႈကို 
ေဆာင္႐ြက္၍ တပါးအမ်ိဳးသားတို႔တြင္ ေယ႐ႈ 
ခရစ္၏ အမႈေဆာင္ ျဖစ္မည္အေၾကာင္း၊ ဘုရား 
သခင္သည္ ငါ၌အပ္ ေပးေတာ္မူေသာေက်းဇူး 
ေတာ္ကို ငါအမွီျပဳ၍၊ ညီအစ္ကိုတို႔၊ သင္တို႔ကို 
သတိေပးလ်က္ သာ၍ရဲရင့္စြာ ေရးလိုက္ပါ 
၏။ 

၁၇ ထိုေၾကာင့္၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာ အရာ 
တို႔၌ ငါသည္ေယ႐ႈခရစ္ကို အမွီျပဳ၍ ၀ါႂကြား 
၀မ္းေျမာက္ျခင္း အေၾကာင္းရွိ၏။ 

၁၈-၁၉ တပါးအမ်ိဳ းသားတို႔သည္  စကားအားျဖင့္၎၊ 
အက်င္ ့အားျဖင္ ့၎၊ နားေထာင္ေစျခင္းငွါ၊ 
ခရစ္ေတာ္သည္နိမိတ္ လကၡဏာ၊အံ့ဘြယ္ေသာ 
အမႈမ်ား၌ ပါေသာတန္ခိ ုး၊ သန္ ႔ရ ွင္းေသာ 
၀ိညာဥ္ေတာ္၏ တန္ခိ ုးကို ျပ၍၊ ငါ့အားျဖင္ ့ 
ျပဳေတာ္မူသမွ်တိ ု ႔ကိ ုသာ ငါေျပာ၀ံ ့၏။ ထိ ု 
ေက်းဇးူေတာ္ကို အမွီျပဳလ်က္၊ ငါသည္ ေယ႐ု 
ရွလင္ၿမိဳ႕မွစ၍ ဣလုရိတ္ျပည္တိုင္ေအာင္ 
ပတ္၀န္းက်င္ အရပ္တို႔၌ ခရစ္ေတာ္၏ ဧ၀ံေဂလိ 
တရားကို အကုန္အစင္ ေဟာေျပာခဲ့ၿပီ။ 

၂၀ ထိုသို႔အျခားသူ တည္ေသာတိုက္ျမစ္အေပၚမွာ 
ငါထပ္၍မတည္မေဆာက္။ ခရစ္ေတာ္၏နာမကို 
မၾကားဘူးေသာအရပ္၌ ဧ၀ံေဂလိတရားကို 
ေဟာျခင္းငွ ါ ေစတနာစိတ္ႏွင္ ့ ငါႀကိဳးစား 
အားထုတ္ ေလ့ရွိ၏။ 

၂၁ ထိုသို႔ႏွင့္အညီ က်မ္းစာလာသည္ကား ထိုသူ၏ 

၁၅ း ၅
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ေရာမၾသ၀ါဒစာ

အဘယ္ ေၾကာင့္ မထီမဲ့ျမင္ျပဳ သနည္း။ ငါတို႔ 
ရွိသမွ်သည္ ခရစ္ေတာ္၏တရားပလႅင္ေတာ္ 
ေရွ႕သို႔ ေရာက္ရၾကမည္။ 

၁၁ က်မ္းစာလာသည္ကား၊ ငါအသက္ရွင္ေတာ္ 
မူသည္ျဖစ္၍၊ ငါေရွ႕၌ လူတိုင္း ဒူးေထာက္ရမည္။ 
ဘုရားသခင္အား လူတိုင္းမိမိ ႏႈတ္ႏွင့္သစၥာခံ 
ရမည္ဟု ထာ၀ရ ဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။ သို႔ျဖစ္၍၊ 
ငါတို႔ ရွိသမွ်သည္ ဘုရားသခင္ စစ္ေၾကာေတာ္ 
မူျခင္းကို ခံရၾကမည္။

၁၃ ထိုေၾကာင့္၊ ငါတို႔သည္ ယခုမွစ၍ အခ်င္းခ်င္း 
မစစ္ေၾကာမစီရင္ဘဲ ေနၾကကုန္အံ့။ ညီအစ္ကို 
ခ်င္း ထိမိ၍ လဲစရာအခြင့္၊ မွားယြင္းစရာအခြင့္
မရွိေစမည္အေၾကာင္း သာ၍စီရင္ၾကကုန္အံ့။ 

၁၄ အဘယ္အစာမွ် ပကတိအတိုင္း မညစ္ညဴး 
ေၾကာင္းကို၊ ငါသည္ သခင္ေယ႐ႈကို အမွီျပဳလ်က္ 
သေဘာက်၍ အမွန္သိ၏။ သို ႔ေသာ္လည္း၊ 
ညစ္ညဴး သည္ဟု အၾကင္သူသည္ ထင္၏။ 
ထိုသူ၌ ညစ္ညဴး၏။ 

၁၅ သင္၏ ညီအစ္ကိုသည္ သင္စားေသာအစာ 
ေၾကာင့္ စိတ္နာရလွ်င္၊ သင္သည္ေမတၱာတရား 
ကိုမက်င့္၊ ခရစ္ေတာ္သည္ အေသခံေတာ္မူေသာ 
ေက်းဇူးေတာ္ကို ခံေသာသူကို သင္၏အစာ 
အားျဖင့္၊ အက်ိဳးမနည္းေစႏွင့္။ 

၁၆ သင္တို႔သည္ အခြင့္ရသည္အမႈမွာ ကဲ့ရဲ႕စရာ 
အေၾကာင္း မရွိေစႏွင့္။ 

၁၇ ဘုရားသခင္၏ ႏိ ုင္ငံေတာ္သည္ အစားအ 
ေသာက္၌ မတည္။ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ ၿငိမ္သက္ 
ျခင္း၊ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင္ ့ 
ခံရေသာ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း၌ တည္၏။ 

၁၈ ထိုသို႔က်င့္၍  ခရစ္ေတာ္၏အမႈကို ေဆာင္႐ြက္ 
ေသာသူသည္ ဘုရားသခင့္ ေရွ႕၌ ႏွစ္သက္ဘြယ္၊ 
လူတို႔တြင္ ခ်ီးမြမ္းဘြယ္ ျဖစ္၏။ ထိုေၾကာင့္၊ 
ၿငိမ္သက္ျခင္းႏွင့္၎၊ အခ်င္းခ်င္းတည္ေဆာက္ 
ျခင္းႏွင့္၎၊ ယွဥ္ေသာအရာတို႔ကို မွီေအာင္ 
လိုက္ၾက ကုန္အံ့။ 

၂၀ ဘုရားသခင္၏အမႈေတာ္ကို သင္၏အစာအလို 

ငွါ မဖ်က္္ဆီးႏွင္ ့။ အစာအမ်ိဳးမ် ိ ဳးတိ ု ႔သည္ 
စင္ၾကယ္၏။ သို႔ေသာ္လည္း သူတပါးထိမိ၍ 
လဲစရာ အေၾကာင္းႏွင္ ့ စားေသာသူသည္ 
အျပစ္ရွိ၏။ 

၂၁ အမဲသားကိုစားျခင္း၊    စပ်စ္ရည္ကို ေသာက္ျခင္း 
ကိစၥမွ စ၍၊ ညီအစ္ကို ထိမိ၍ လဲစရာအေၾကာင္း၊ 
မွားယြင္းစရာ အေၾကာင္း၊ အားနည္းစရာ 
အေၾကာင္းမ်ားကို ေရွာင္အပ္၏။ 

၂၂ သင္သည္ ယံုျခင္းရွိလွ်င္ ကိုယ္အလိုအေလ်ာက္ 
ဘုရားသခင္ ့ေရွ႕၌ ရွ ိေစေလာ့။ကိုယ္လက္ 
ခံေသာ အမႈမွာ ကိုယ္ကို မစစ္ေၾကာ မစီရင္ေသာ 
သူသည္ မဂၤလာ ရွိ၏။ 

၂၃ ယံုမွားေသာသူသည္ စားလွ်င္၊ ယံုၾကည္ေသာ 
စိတ္မရွိဘဲ စားေသာေၾကာင့္ အျပစ္စီရင္ျခင္းကို 
ခံရ၏။ ယံုေသာစိတ္မရွိဘဲ က်င့္သမွ်ေသာ 
အက်င့္တို႔သည္ အျပစ္ ရွိၾက၏။

၁၅

၁ သို႔ျဖစ္၍၊ အားရွိေသာ ငါတို႔သည္ ကိုယ္အလို 
သို႔မလိုက္၊ အားနည္းေသာ သူတို႔၏ အားနည္း 
ျခင္းကို သီးခံရၾကမည္။ 

၂ ထိုသို႔ ငါတို႔ရွိသမွ်သည္ ကိုယ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာ 
သူ၏ အက်ိဳးကိုေထာက္၍၊ သူ႔ကို တည္ေဆာက္ 
ေစျခင္းငွါ သူ၏အလိုသို႔ လိုက္ၾကကုန္အ့ံ။ 

၃ အေၾကာင္းမူကား၊ ခရစ္ေတာ္သည္ကိုယ္အလို 
သို႔ မလိုက္။ က်မ္းစာလာသည္ အတိုင္းကဲ့ရဲ႕ 
ျခင္းကို ခံေတာ္မူ၏။ ကိုယ္ေတာ္ကို ကဲ့ရဲ႕ေသာ 
သူတိ ု ႔၏ စကားသည္ အကၽြႏု ္ပ ္အေပၚသိ ု ႔ 
ေရာက္ပါ၏ဟု က်မ္းစာလာသတည္း။ 

၄ ငါတို ႔သည္ က်မ္းစာ၌ပါေသာ သည္းခံျခင္း၊ 
သက္သာျခင္းအေၾကာင္းမ်ားကို အမွ ီ ျပဳ၍၊ 
ေျမာ္လင့္ရေသာအခြင့္ ရွိေစျခင္းငွါ၊ က်မ္းစာ၌ 
အထက္ကေရးထားသမွ်သည္ ငါတို႔ကို ဆံုးမ 
ၾသ၀ါဒ ေပး၍ ေရးထား သတည္း။ 

၁၄ း ၁၁
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သည္ ဤေလာကသို႔၀င္၍၊ လူတို႔သည္ မေကာင္း 
ေသာ အက်င့္ကို က်င့္ေသာေၾကာင့္၊အလင္း 
ထက္ ေမွာင္မိုက္ကို သာ၍ ႏွစ္သက္ၾက၏။

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

၂၁ သမၼာတရားကို က်င့္ေသာသူမူကား၊ မိမိအက်င့္ 
တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ႏွင့္ ညီသည္ 
ကို ထင္ရွားေစျခင္းငွါ အလင္းသို႔ ခ်ဥ္းကပ္သည္ 
ဟု ေဟာေတာ္မူ၏။

၂၂ ထိုေနာက္မွ ေယ႐ႈသည္ တပည့္ေတာ္ တို႔ႏွင့္အတူ 
ယုဒျပည္၏ ေက်းလက္သို႔ ႂကြေတာ္မူလွ်င္၊ 
ထိုအရပ္၌ တပည့္ေတာ္တို႔ႏွင့္တကြ ေ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၏။

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 ျမင္သမွ်ၾကားသမွ်တို႔ကိုလည္း သက္ေသခံေတာ္ 
မူ၏။ ထိုသက္ေသခံခ်က္ကို အဘယ္သူမွ် 
မခံမယူ။

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

၃၄ ဘုရားသခင္ ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ သူသည္ 
ဘုရား သခင္၏ စကားေတာ္ကို  ေျပာဆိုတတ္၏။ 
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၊ 

၃ း ၂၀
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ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္

ေ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 ထိုအရပ္၌ ယာကုပ္၏ ေရတြင္းရွိ၏။ ေယ႐ႈသည္ 
ခရီးသြား၍ ပင္ပန္းေသာေၾကာင့္ေရတြင္း နားမွာ 
ထိုင္ေတာ္မူ၏။ ထိုအခ်ိန္သည္ ေျခာက္နာရီ 
အခ်ိန္ ျဖစ္၏။ 

၇ ရွမာရိမိန္းမတေယာက္သည္ ေရခပ္ျခင္းငွါ 
လာ၍၊ ေယ႐ႈက၊ ငါေသာက္ဘို ႔ေရေပးပါဟု 
ထိုမိန္းမအား မနိ္႔ေတာ္မူ၏။ 

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

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

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

၁၁ မိန္းမက၊ သခင္၌ ေရခပ္စရာမရွိ ေရတြင္း လည္း 
နက္သည္ျဖစ္၍  အသက္ေရကို အဘယ္သို႔ ရပါ 
မည္နည္း။ 

၁၂ ဤေရတြင္းကို ငါတို႔အဘယာကုပ္သည္ ငါတို႔ 
အားေပး၏။ သူ႔ကိုယ္တိုင္မွစ၍ သားသမီး၊ 

တိရစၧာန္မ်ားတို႔သည္  ဤတြင္းေရကို ေသာက ္
ၾကၿပီ။ သခင္သည္ ထိ ုသူထက္ ႀကီးျမတ္ 
သေလာ ဟုဆို၏။ 

၁၃ ေယ႐ႈကလည္း၊ ဤေရကိုေသာက္ေသာသူသည္ 
ေနာက္တဖန္ေရငတ္ဦးမည္။ 

၁၄ ငါေပးေသာေရကို ေသာက္ေသာသူမူကား၊ 
ေရငတ္ျခင္းႏ ွင ္ ့  အစဥ္မျပတ္ ကင္းလြတ္ 
လိမ့္မည္။ ငါေပးေသာေရသည္ ထိုသူ၌ 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 အကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဘိုးေဘးမ်ားသည္ ဤေတာင္ေပၚ၌ 
ကိုးကြယ္ေလ့ ရွိၾက၏။ ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕၌သာ 
ကိုးကြယ္ ရမည္ဟု သင္တို႔သည္ ဆိုတတ္ၾက၏ 
ဟု ေလွ်ာက္လွ်င္၊ 

၂၁ ေယ႐ႈက၊ အခ်င္းမိန္းမ၊ ငါ့စကားကိုယံုေလာ့။ 
ဤေတာင္သို႔မလာ၊ ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕သို႔ မသြားဘဲ 
ခမည္းေတာ္ကို ကိုးကြယ္ရမည္ အခ်ိန္ကာလ 
ေရာက္ဆဲ ရွိ၏။ 

၂၂ သင္တို႔သည္ ကိုယ္မသိေသာအရာကို ကိုးကြယ္ 
ၾက၏။ ငါတို ႔သည္ ကိုယ္သိေသာ အရာကို 
ကိုးကြယ္ ၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ယုဒ လူတို႔၌ 
ကယ္တင္ျခင္း အေၾကာင္းရွိ၏။ 

၄ း ၃
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၉ အေၾကာင္းမူကား၊ သူ႔မယားကိုမျပစ္မွားႏွင့္၊ 
လူအသက္ကို မသတ္ႏွင့္၊ သူ႔ဥစၥာကိုမခိုးႏွင့္၊ 
မမွန္ေသာသက္ေသကို မခံႏွင္ ့၊ သူ႔ဥစၥာကို 
တပ္မက္ လိုခ်င္ေသာ စိတ္မရွိေစႏွင့္ဟူေသာ 
ပညတ္မွ စ၍ အျခားေသာ ပညတ္ရွိသမွ်တုိ႔သည္၊ 
ကိုယ္ႏွင္ ့စပ္ဆိုင္ေသာသူကို ကိုယ္ႏွင္ ့အမွ် 
ခ်စ္ေလာ့ ဟူေသာ ပညတ္တခု၌ အပါအ၀င္ 
ျဖစ္ၾက၏။ 

၁၀ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ရွိေသာသူသည္ ကိုယ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ 
ေသာသူ၏ အက်ိဳးကို မဖ်က္ဆီးတတ္။ ထို ႔ 
ေၾကာင့္၊ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာသည္ အက်င့္တရား 
ျပည့္စံု ရာျဖစ္သတည္း။

၁၁ ထိုမွတပါး၊ ငါတို႔ကို ကယ္တင္ေသာ ေက်းဇူး 
ေတာ္သည္ ငါတို ႔ယံ ု ၾကည္ေသာ ေန႔ရက္၌ 
နီးသည္ထက္ ယခုသာ၍ နီးေသာေၾကာင့္၎၊ 

၁၂ ညဥ့္အခ်ိန္ကုန္လု၍ ေန႔အခ်ိန္ေရာက္လုေသာ
ေၾကာင့္၎၊ ယခုအခါ အိပ္ေပ်ာ္ ရာမွႏိုးရေသာ 
အခ်ိန္ေရာက္ခဲ့ၿပီဟု ငါတို႔သည္သိ၍ ကာလ 
အခ်ိန္ကို ေထာက္လ်က္၊ ေမွာင္မိုက္၏ အက်င့္ 
ကို ပယ္ရွား၍၊ အလင္း၏ လက္နက္စံုကို၀တ္ဆင္ 
ေဆာင္ ႐ြက္ၾကကုန္အံ့။ 

၁၃ ပြဲလုပ္ျခင္း၊ ယစ္မ်ိဳးေသာက္ ၾကဴးျခင္းမတရား 
ေသာေမထုန္၌ မွီ၀ဲျခင္း၊ ကိေလသာညစ္ညဴး 
ျခင္း၊ ရန္ေတြ႔ျခင္း၊ဂုဏ္ၿပိဳင္ျခင္း အမႈတို ႔ကို 
ၾကဥ္ေရွာင္၍၊ ေန႔အခ်ိန္၌ ကဲ့သို ႔ တင့္တယ္ 
ေလ်ာက္ပတ္စြာ က်င့္ ေဆာင္ျပဳမူၾကကုန္အံ့။ 

၁၄ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ကိ ုယူတင္၀တ္ေဆာင္ၾက 
ေလာ့။ ကိုယ္ကာယ၏ တက္မက္ျခင္းအလို႔ငွါ 
မႀကံစည္ၾကႏွင့္။

၁၄

 

၁ ယံုၾကည္အားနည္းေသာ သူတို႔ကိုလက္ခံၾက 
ေလာ့။ သို႔ရာတြင္ ယံုမွားဘြယ္ေသာ ျပႆနာ 
တို႔ကို သူႏွင့္ မေဆြးေႏႊးၾကႏွင့္။ အစာ အမ်ိဳးမ်ိဳး 
ကို စားအပ္သည္ဟု လူ အခ်ိဳ႕ယံု၏။ 

၂-၃ အားနည္းေသာသူမူကားဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ကို
သာစား၏။ အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုစားေသာ သူသည္ မစား 
ေသာသူကိုမထီမဲ့ျမင္ မျပဳေစႏွင့္။ မစားေသာ 
သူသည္လည္း၊ စားေသာသူကို မစစ္ေၾကာ 
မစီရင္ ေစႏွင့္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ဘုရားသခင္ 
သည္ သူ႔ကို လက္ခံေတာ္မူၿပီ။ 

၄ သူတပါး ပိုင္ေသာလူကို စစ္ေၾကာစီရင္ေသာ 
သင္သည္ အဘယ္သူနည္း။ သူသည္ မိမိသခင္ 
စီရင္ေသာအားျဖင့္သာ အျပစ္လႊတ္ျခင္း၊ အျပစ္ 
ခံျခင္းသို႔ ေရာက္ရ၏။ သူသည္ အျပစ္လြတ္ျခင္း 
သို႔ေရာက္လိမ့္ မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ဘုရား 
သခင္သည္ သူ၏ အျပစ္ကို လႊတ္ျခင္းငွါတတ္ႏိုင္ 
ေတာ္မူ၏။ 

၅ ေန႔ရက္ တရက္ထက္ တရက္သာ၍ ျမတ္သည္ ဟု 
လူအခ်ိဳ႕ ထင္တတ္၏။ လူအခ်ိဳ႕မထင္။လူတိုင္း 
မိမိစိတ္သေဘာ က်ပါေစ။ 

၆ ေန႔ရက္ကိုေစာင့္ေသာသူသည္ သခင္ဘုရား ကို 
ေထာက္၍ ေစာင့္၏။ ေန႔ရက္ကို မေစာင့္ေသာ 
သူသည္လည္း၊ သခင္ဘုရားကို ေထာက္၍ 
မေစာင့္ဘဲေန၏။ စားေသာ သူသည္ သခင္ 
ဘုရားကို ေထာက္ေသာစိတ္ႏွင့္စား၍ ေက်းဇူး 
ေတာ္ ရွိသည္ဟု ၀န္ခံ၏။ မစားေသာသူသည္ 
လည္း သခင္ဘုရားကို ေထာက္ေသာ စိတ္ႏွင့္ 
မစားဘဲေန၍၊ ေက်းဇူးေတာ္ရွိသည္ဟု၀န္ခံ၏။ 

၇ ငါတို ႔တြင္ အဘယ္သူမွ် ကိုယ္အဘို႔အလိုငွါ 
အသက္မရွင္။ အဘယ္သူမွ် ကိုယ္အဘို႔အလိုငွါ 
မေသ။ 

၈ အသက္ရွင္လွ်င္၊ သခင္ဘုရား အဘို႔အလိုငွါ 
ရွင္၏။ ေသလွ်င္လည္း သခင္ဘုရားအဘို႔အလို
ငွါေသ၏။ ထိုေၾကာင့္ အသက္ရွင္ သည္ျဖစ္ေစ၊ 
ေသသည္ျဖစ္ေစ၊ သခင္ဘုရား ဆိုင္ေတာ္မူ၏။ 

၉ အေၾကာင္းမူကား၊ ခရစ္ေတာ္သည္၊ ေသေသာ 
သူတို႔ကို၎၊ ရွင္ေသာသူတို႔ကို၎၊ အစိုးရေသာ 
အရွင္ျဖစ္ေစလိုေသာငွါ အေသခံ၍၊ ခံၿပီးမွ 
အသက္ရွင္ ျပန္ေတာ္မူ၏။ 

၁၀ သင္သည္ ညီအစ္ကိုခ်င္းကို  အဘယ္ေၾကာင့္ 
စစ္ေၾကာစီရင္သနည္း။ ညီအစ္ကိ ုခ်င္းကိ ု 

၁၃ း ၉
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၁၄ သင္တို႔ကို ညႇင္းဆဲေသာ သူတို႔အဘို႔ ေမတၱာပို႔ 
ၾကေလာ့။ က်ိန္ဆဲျခင္းကို မျပဳ၊ ေမတၱာပို႔ျခင္းကို
သာျပဳၾကေလာ့။ 

၁၅ ၀မ္းေျမာက္ေသာ သူတို႔ႏွင့္အတူ၊ ၀မ္းေျမာက္ 
ျခင္းကိ ု၎၊ ငိ ုေႂကြးေသာသူတိ ု ႔ႏ ွင ္ ့အတူ 
ငိုေႂကြးျခင္းကို၎ ျပဳၾကေလာ့။ 

၁၆ အခ်င္းခ်င္း စိတ္သေဘာ တညီတၫြတ္တည္း 
ရွ ိ ၾကေလာ့။ ဂုဏ္စည္းစိမ္ကိ ု ငဲ ့ကြက္ျခင္း 
မရွိၾကႏွင့္။ ႏွိမ့္ခ်ေသာ သူတို႔ကို အေပါင္းအေဘာ္ 
လုပ္ၾကေလာ့။ ငါသည္ ပညာရွိ၏ဟု ကိုယ္ကို 
မထင္ၾကႏွင့္။ 

၁၇ အဘယ္သူကိုမွ် ရန္တံု႔မမူၾကႏွင့္။ လူအေပါင္း 
တို႔ေရွ႕မွာ တင့္တယ္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အက်င့္ 
ကို ႀကံစည္ၾကေလာ့။ 

၁၈ သင္တို ႔သည္ တတ္ႏိ ုင္သမွ်အတိုင္း လူအ 
ေပါင္းတို႔ႏွင့္ အသင့္အတင့္ေနၾကေလာ့။ 

၁၉ ခ်စ္သူတို႔၊ သူတပါးသည္ သင္တို႔ကို ျပစ္မွား 
လွ်င္၊ ကိုယ္တိုင္အျပစ္ျပန္၍ မတံု ႔ ၾကႏွင္ ့။ 
အမ်က္ေတာ္ကို အခြင့္ ေပးၾကေလာ့။ က်မ္းစာ 
လာသည္ကား၊ ငါသည္ အျပစ္တရားကို စီရင္ 
ပိုင္၏။ အျပစ္ႏွင့္အေလ်ာက္ ငါဆပ္ေပးမည္ဟု 
ထာ၀ရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

၂၀ ထိုေၾကာင့္ သင္၏ ရန္သူသည္ မြတ္သိပ္လွ်င္ 
လုပ္ေကၽြးေလာ့။ ေရငတ္လွ်င္ ေသာက္စရာဘို႔ 
ေပးေလာ့။ ထိုသို႔ျပဳလွ်င္၊ သူ၏ ဦးေခါင္းေပၚ၌ 
မီးခဲကို ပံုထားလိမ့္မည္။ 

၂၁ အဆုိးအားျဖင့္ အ႐ံႈး မခံႏွင့္။ အေကာင္းအားျဖင့္ 
အဆိုးကို ႏိုင္ေလာ့။

၁၃

၁ အစိုးရေသာ မင္းအာဏာစက္အုပ္စိုးျခင္းကို 
လူတိုင္း၀န္ခံေစ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ဘုရား 
သခင္၏ အခြင့္မရွိလွ်င္၊ မင္းအာဏာစက္ မရွိ။ 
အာဏာစက္ ရွိသမွ်သည္ ဘုရားသခင္ ခန္႔ထား 

ေတာ္မူရာျဖစ္ သတည္း။ 

၂ ထိုေၾကာင့္ မင္းအာဏာကို ဆန္ေသာ သူသည္ 
ဘုရားသခင္စီရင္ေတာ္မူရာကိ ု ဆန္ေသာ 
သူျဖစ္၏။ ထိုသို႔ဆန္ေသာ သူသည္ ရာဇ၀တ္ကို 
ခံရမည္။ 

၃ မင္းမူကား၊ ေကာင္းေသာအက်င့္ကိုက်င့္ေသာ
သူ ေၾကာက္ဘို႔ ျဖစ္သည္မဟုတ္။မေကာင္း ေသာ 
အက်င့္ကို က်င့္ေသာသူ ေၾကာက္ဘို႔ျဖစ္၏။မင္း 
အာဏာကို မေၾကာက္ဘဲ ေနခ်င္သေလာ။ 
ေကာင္းေသာ အက်င့္ကို က်င့္ေလာ့။ က်င့္လွ်င္ 
မင္းအာဏာေၾကာင့္ ခ်ီးမြမ္းျခင္းကိုခံရလိမ့္မည္။
 

၄ မင္းသည္ကား၊ သင္၏အက်ိဳးအလိုငွါဘုရား 
သခင္၏အေစခံျဖစ္၏။ မေကာင္းေသာအက်င့္ 
ကိ ုက်င္ ့လွ်င္ေၾကာက္ျခင္းရွ ိေစေလာ့။ အ 
ေၾကာင္းမူကား၊ မင္းသည္ အခ်ည္းႏွီးထားကို 
ေဆာင္သည္ မဟုတ္။ မေကာင္းေသာအက်င့္ကို 
က်င့္ေသာသူတို႔ကို အျပစ္တရား စီရင္၍ ရာဇ 
၀တ္ေပးပိုင္ေသာသူ တည္းဟူေသာ ဘုရား 
သခင္၏ အေစခံျဖစ္သတည္း။ 

၅ ထိုေၾကာင့္၊ ရာဇ၀တ္ကို ေၾကာက္ေသာေၾကာင့္ 
သာ မင္းအာဏာစက္ အုပ္စိုးျခင္းကို ၀န္ခံရ 
မည္မဟုတ္။ ကိုယ္ကိုကိုယ္ သိေသာ စိတ္ကို 
ေထာက္၍ ၀န္ခံရမည္။ 

၆ ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ အခြန္အတုတ္ကို ေပးၾက 
ေလာ့။ မင္းတို႔သည္ ဘုရား သခင္၏ အမႈေစာင့္ 
ျဖစ္၍၊ အမႈေတာ္ကို အၿမဲထမ္းၾက၏။ 

၇ ထုိ႔ေၾကာင့္၊ လူအသီးအသီး ခံထိုက္သည္အတိုင္း 
ေပးၾကေလာ့။ အခြန္ကို ခံထိုက္ေသာသူအား 
အခြန္ကို၎၊ အေကာက္ကို ခံထိုက္ေသာသူအား 
အေကာက္ကို၎ ေပးၾကေလာ့။ ေၾကာက္ထိုက္ 
ေသာသူကို ေၾကာက္ၾကေလာ့။ ႐ိုေသထိုက္ေသာ 
သူကို ႐ိုေသၾကေလာ့။

၈ အခ်င္းခ်င္းခ်စ္ျခင္းေမတၱာမွတပါး အဘယ္ 
ေႂကြးမွ် မတင္ေစႏွင့္။ သူတပါးကို ခ်စ္ေသာ 
သူသည္ အက်င့္တရားႏွင့္ ျပည့္စံုၿပီ။ 

၁၂ း ၁၄
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၂၃ ကိုးကြယ္ေသာသူ မွန္သမွ်တို ႔သည္ ခမည္း 
ေတာ္ကို နံ၀ိညာဥ္ႏွင့္၎၊ သစၥာတရားႏွင့္၎၊ 
ကိုးကြယ္ ရမည့္အခ်ိန္ကာလသည္ လာ၍ယခုပင္ 
ေရာက္လ်က္ရွိ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုသို႔ 
ကိုးကြယ္ေသာ သူတို ႔ကို ခမည္းေတာ္သည္ 
အလိုရွိေတာ္မူ၏။ 

၂၄ ဘုရားသခင္သည္ နံ၀ိညာဥ္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ 
ဘုရားသခင္ကို ကိုးကြယ္ေသာသူတုိ ႔သည္၊ 
နံ၀ိညာဥ္ ႏွင့္၎၊ သစၥာႏွင့္၎၊ ကိုးကြယ္ရမည္ဟု 
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 ထိုမိန္းမသည္လည္း ေရအိုးကိုထားခဲ့၍ ၿမိဳ႕ထဲသို႔ 
သြား ၿပီးလွ်င္၊ 

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

၃၀ သူတို ႔သည္ ၿမိဳ႕ထဲမွထြက္၍ အထံေတာ္သို ႔ 
သြားၾက၏။ 

၃၁ မေရာက္မွီတြင္ တပည့္ေတာ္တို႔က၊ အရွင္ဘုရား၊ 
အစာကို သံုးေဆာင္ေတာ္မူပါဟု ေတာင္းပန္ 
ၾကလွ်င္၊ 

၃၂ သင္တုိ႔မသိေသာ စားစရာသည္ ငါ၌ရွိ သည္ဟု 
မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

၃၃ ထိုေၾကာင့္ တပည့္ေတာ္တို႔က၊  တစံု တေယာက္ 
ေသာ သူသည္ စားစရာကို ပို႔ၿပီေလာဟု အခ်င္း 
ခ်င္း ေမးျမန္းၾကလွ်င္၊ 

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

၃၅ ယခုမွစ၍ ေလးလ လြန္လွ်င္၊ စပါးရိတ္ရာ 
ကာလ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု သင္တို႔ ဆိုတတ္သည္ 
မဟုတ္ေလာ။  ငါဆိုသည္ကား၊ စပါးရိတ္ျခင္း 
အလိုငွါ လယ္ျပင္ တို႔သည္ ယခုပင္၀င္း၀င္း 
ရွိသည္ကို ေမွ်ာ္၍ ၾကည့္ၾကေလာ့။ 

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 သင္တို႔သည္ လယ္မလုပ္ေသာအရပ္၌ စပါးရိတ္ 
ေစျခင္းငွါ သင္တို႔ကို ငါေစလႊတ္၏။ အျခားေသာ 
သူတို႔သည္ လယ္လုပ္ၾက၍၊ သင္တို႔သည္ ထိုသူ 
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၌ 
ႏွစ္ရက ္ေနေတာ္မူ၏။ 

၄၁ အျခားေသာ သူအမ်ားတို႔သည္ ႏႈတ္ကပတ္ 
စကား ေတာ္ေၾကာင့္ ယံုၾကည္၍၊ 

၄၂ ထိုမိန္းမအား၊ ယခုျဖစ္လွ်င္ ငါတို႔သည္သင္၏ 

၄ း ၂၃
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စကားေၾကာင့ ္သာ ယံ ု ၾကည္သည္မဟုတ္။ 
စကားေတာ္ကို ကိုယ္တိုင္ၾကားနာရ၍၊ ဤသူ 
သည္ ေလာကီသားတို ႔ကိ ု ကယ္တင္ေတာ္ 
မူေသာ သခင္တည္း ဟူေသာ ခရစ္ေတာ္ အမွန္ 
စင္စစ္ျဖစ္ေတာ္မူေၾကာင္းကို သိသည္ ဟုဆို 
ၾက၏။ 

၄၃ ႏွစ္ရက္လြန္ၿပီးလွ်င္၊ ထိုအရပ္မွထြက္၍ နာဇ 
ရက္ၿမိဳ႕ကို ေရွာင္လ်က္ ဂါလိလဲျပည္သို႔ ႂကြ 
ေတာ္မူ၏။ 

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

၄၅ ဂါလိလဲျပည္သု ိ ႔ ေရာက္ေတာ္မူေသာအခါ၊ 
ဂါလိလဲ လူတို႔သည္ ကုိယ္ေတာ္ကို လက္ခံ 
ၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထုိသူတို႔သည္ ေ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 ဂါလိလဲျပည္သို႔ ေရာက္ 
ေတာ္ မူသည္ကို ထုိအမတ္သည္ၾကားလွ်င္၊ 
အထံေတာ္သို႔ သြား၍ ေသခါနီးျဖစ္ေသာ မိမိ 
သားဆီသို႔ ႂကြ၍ အနာေရာဂါကုိ ၿငိမ္းေစေတာ္ 
မူမည္ အေၾကာင္း ေတာင္းပန္ေလ၏။ 

၄၈ ေယ႐ႈကလည္း၊ သင္တို႔သည္နိမိတ္လကၡဏာ 
ႏွင့္အံ့ဘြယ္ေသာ အမႈတို႔ကို မျမင္ရလွ်င္ ယံုျခင္း 
မရိွ ၾကဟု မိန္႔ေတာ္မူေသာ္၊

၄၉ သခင္၊ အကၽြႏ္ုပ္သား မေသမွီႂကြေတာ္မူပါဟု 
အမတ္ ေလွ်ာက္ျပန္၏။ 

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

၅၁ လမ္း၌သြားစဥ္တြင္ မိမိငယ္သားတို႔သည္  ခရီး 
ဦးႀကိဳ လာ၍၊ ကုိယ္ေတာ္၏ 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 အေပါင္းတို႔သည္ ယံုၾကည္ 
ျခင္း သို႔ေရာက္ၾက၏။

၅၄ ဤနိမိတ္ လကၡဏာေတာ္ကား၊ ေယ႐ႈသည္ 
ယုဒျပည္မွ ဂါလိလဲျပည္သုိ႔ ႂကြသည္ေနာက္၊ 
ျပေတာ္မ ူေသာ ဒ ုတိယနိမ ိတ္လကၡဏာ 
ျဖစ္သတည္း။

    

၅

၁ ထုိေနာက္မွ ယုဒပဲြခံစဥ္တြင္၊ ေယ႐ႈသည္ ေယ႐ု 
ရွလင္ၿမိဳ႕သို႔ ႂကြေတာ္မူ၏။ 

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

၃ ထုိကနားျပင္တို႔၌ မ်က္စိကန္း၊ ေျခမစြမ္း၊ ကိုယ္ 
ပိန္ေျခာက္ေသာ သူုတို႔မွစ၍ 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 

၄ း ၄၃
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၃၄ ထာ၀ရဘုရား၏ စိတ္ေတာ္ကို အဘယ္သူ 
သိသနည္း။ ထာ၀ရဘုရားႏွင့္ အဘယ္သူသည္ 
တိုင္ပင္ဘက္ ျပဳသနည္း။ 

၃၅ ေက်းဇူးဆပ္ေတာ္မူ ရမည္အေၾကာင္း၊ ထာ၀ရ 
ဘုရား၌ အဘယ္သူသည္ ေက်းဇူး ျပဳဘူး 
သနည္း။ 

၃၆ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္အထဲ 
က၎၊ ကိုယ္ေတာ္အားျဖင့္၎၊ကိုယ္ေတာ္ 
အဘို႔ အလိုငွါ၎ ျဖစ္ၾက၏။ ကမၻာအဆက္ဆက္ 
ဘုန္းႀကီးေတာ္မူေစ သတည္း။ အာမင္။ 

   

၁၂

၁ ညီအစ္ကိ ုတိ ု ႔ ၊ အသက္ရွင္ ျခင္းလကၡဏာ၊ 
သန္႔ရွင္းျခင္း လကၡဏာ၊ ဘုရားသခင္ႏွစ္သက္
ေတာ္မူဘြယ္ေသာ လကၡဏာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ 
ယဇ္ကို သင္တို႔သည္ ပူေဇာ္၍၊ မိမိကိုယ္ခႏၶာကို 
ဘုရားသခင္အား ဆက္ကပ္ျခင္း တည္းဟူေသာ 
သင္တို႔ျပဳအပ္ေသာ ၀တ္ကို ျပဳမည္အေၾကာင္း 
ဘုရားသခင္၏ က႐ုဏာေတာ္ကို ေထာက္ထား 
၍၊ သင္တို႔ကို ငါတိုက္တြန္း ႏႈိးေဆာ္ေပ၏။ 

၂ သင္တို႔သည္ ေလာကီပံုသဏၭာန္ကို မေဆာင္ 
ၾကႏွင္ ့။ ေကာင္းျမတ္ေသာအရာ၊ႏွစ္သက္ 
ဘြယ္ေသာအရာ စံုလင္ေသာအရာ တည္းဟူ 
ေသာ ဘုရားသခင္ အလိုေတာ္ရွိေသာအရာ 
သည္ အဘယ္အရာ ျဖစ္သည္ကို သင္ႏိုင္ မည္ 
အေၾကာင္း၊ စိတ္ႏွလံုးကို အသင့္ျပင္ဆင္၍ 
ပံုသဏၭာန္ ေျပာင္းလဲျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကေလာ့။ 

၃ သင္တို႔သည္ ကိုယ္ကိုထင္သင့္သည္အတိုင္း 
ထက္လြန္၍ မထင္ဘဲ ဘုရားသခင္သည္ လူ 
အသီးသီးတိ ု ႔အား ယံ ု ၾကည္ျခင္းကိ ုေ၀ေပး 
ေတာ္မူ သည္ႏွင့္အညီ၊ ကိုယ္ကိုေလ်ာက္ပတ္ 
စြာ ထင္ရမည္ေၾကာင္း ငါသည္ ကိုယ္ခရံေသာ 
ေက်းဇူးေတာ္ကို အမွီျပဳလ်က္၊ သင္တို ႔တြင္ 
ရွိသမွ်ေသာသူ တို႔ကို မွာထား၏။ 

၄ ဥပမာကား၊ ကိုယ္တခု၌ အဂၤါအမ်ား ရွိသည္ 

ျဖစ္၍၊ ထိုအဂၤါမ်ားသည္ ေဆာင္႐ြက္ စရာအမႈ 
တခုတည္း မရွိသကဲ့သို႔၊ 

၅ ထိုအတူ၊ အမ်ားျဖစ္ေသာငါတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္၌ 
တကိုယ္တည္းျဖစ္၍၊ အသီးသီး အဂၤါခ်င္း 
ျဖစ္ၾက၏။ 

၆ ထိုသို႔ေပးေတာ္မူေသာ ေက်းဇူးေတာ္အတိုင္း 
ငါတို႔သည္ အသီးသီးအျပားျပားေသာ ဆုမ်ား 
ကို ခံရသည္ျဖစ္၍၊ ပေရာဖက္အရာ ရွိလွ်င္ 
ယံု ၾကည္ျခင္း ပမာဏကို ရသည္ အတိုင္း 
ပေရာဖက္ ျပဳၾကကုန္အံ့။ 

၇ ဓမၼဆရာအရာ ရွိလွ်င္၊ ဓမၼဆရာ၏ အမႈကို 
ေဆာင္႐ြက္ၾကကုန္အံ့။ ဆံုးမၾသ၀ါ ေပးေသာ 
သူသည္ ထိုအမႈကို ေဆာင႐္ြက္ေစ။ 

၈ ႏႈိးေဆာ္ေသြးေဆာင္ေသာသူသည္ ထို အမႈကို 
ေဆာင္႐ြက္ေစ။ အစြန္႔အႀကဲ ေ၀ငွေသာ သူသည္ 
လ်စ္လ်ဳေသာ စိတ္ႏွင့္ေ၀ငွေစ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ 
သူသည္ လံု႔လ၀ိရိယႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေစ။ မစသနား 
ျခင္းအမႈကို ျပဳေသာသူသည္ ေစတနာစိတ္ႏွင့္ 
ျပဳေစ။

၉ ေမတၱာစိတ္သည္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ျခင္းႏွင့္ ကင္းေစ 
ေလာ့။ ဆိုးညစ္ေသာ အမႈကို စက္ဆုပ္႐ြံရွာ 
ၾကေလာ့။ ေကာင္းမြန္ေသာ အမႈ၌ မွီ၀ဲဆည္းကပ္ 
ၾကေလာ့။ 

၁၀ ညီအစ္ကို ခ်စ္ျခင္းအရာမွာ၊ ပကတိ ေပါက္ေဘာ္ 
ကဲ့သို႔  တေယာက္ကို တေယာက္ စံုမက္ၾက 
ေလာ့။ ခ်ီးမြမ္းျခင္းအရာမွာ၊ သူတပါးကို ကုိယ္ 
ထက္ ခ်ီးေျမႇာက္ ၾကေလာ့။ 

၁၁ အားထုတ္ျခင္း အရာမွာ ပ်င္းရိျခင္း မရွိဘဲလ်က္၊ 
စိတ္တန္း သျဖင့္သခင္ဘုရား၏ အလိုေတာ္သို႔ 
လိုက္၍ အားထုတ္ၾကေလာ့။ 

၁၂ ေျမာ္လင့္လ်က္ ၀မ္းေျမာက္ၾကေလာ့။ ဆင္းရဲ 
ဒုကၡေရာက္ေသာအခါ သည္းခံၾကေလာ့။ဆု 
ေတာင္းပဌနာျပဳျခင္းအမႈကို အၿမဲျပဳၾကေလာ့။ 

၁၃ သန္႔ရွင္းသူတို႔သည္ ဆင္းရဲေသာအခါ ေ၀ငွ 
ေပးကမ္း ၾကေလာ့။ အာဂႏၱဳတို႔အား ဧည့္သည္ 
၀တ္ကို ႀကိဳးစား၍ ျပဳၾကေလာ့။ 

၁၁ း ၃၄
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၁၇ အခ်ိဳ႕ေသာအခက္တို႔ကို ခ်ိဳးဖဲ့ၿပီးမွ ႐ိုင္းေသာ 
သံလြင္ပင္ တည္းဟူေသာ သင္ကုိ အထက္ငုတ္၌ 
ဆက္၍ စိ ုက္သျဖင္ ့  အခက္မ်ားႏွင ္ ့အတူ 
သံလြင္ပင္ အျမစ္ကို၎၊ အဆီၾသဇာကို၎၊ 
ဆက္ဆံ လွ်င္၊ ခ်ိဳးဖဲ့ေသာ အခက္တို႔ကို ကဲ့ရဲ႕ 
၀ါ ႂကြားျခင္း မရွိႏွင့္။ 

၁၈ ၀ါႂကြားလွ်င္မူကား၊ သင္သည္ အျမစ္ကိုမေဆာင္၊ 
အျမစ္သည္ သင့္ကိုေဆာင္၏။ 

၁၉ ငါ့ကိုဆက္၍ စိုက္ျခင္းငွါ ထိုအခက္တို႔ကို ခ်ိဳးဖဲ့ၿပီ 
ဟု သင္ဆိုျပန္လွ်င္၊ မွန္ေစေတာ့။ 

၂၀ မယံုၾကည္ေသာ စိတ္ရွိေသာေၾကာင့္ သူတို႔ကို 
ခ် ိ ဳးဖဲ ့သည္ျဖစ္၍၊ သင္သည္ ယံုၾကည္ျခင္း 
အားျဖင့္သာတည္၏။ မာနစိတ္ မရွိေစႏွင္ ့။ 
ေၾကာက္ျခင္း စိတ္ရွိေစေလာ့။ 

၂၁ အေၾကာင္းမူကား၊ ဘုရားသခင္သည္ ပကတိ 
အခက္မ်ားကို ႏွေျမာေတာ္ မမူလွ်င္၊ သင္တို႔ကို 
ႏွေျမာေတာ္မူ မည္ေလာ။ 

၂၂ သို႔ျဖစ္၍ လဲေသာသူတုိ႔၌ ျပင္းစြာ စီရင္ေတာ္ 
မ ူ ျခင္းကိ ု၎၊ ေက်းဇူးေတာ္၌ သင္သည္ 
တည္ေနလွ်င္၊ သင္၌ျပဳေတာ္မူေသာ ေက်းဇူး 
ေတာ္ကို၎၊ ဤႏွစ္ပါးကို ေအာက္ေမ့ေလာ့။ 
ေက်းဇူးေတာ္၌ မတည္မေနလွ်င္၊ သင္သည္ 
လည္း ခုတ္ပစ္ျခင္းကို ခံရမည္။ 

၂၃ သူတို႔သည္ မယံုၾကည္ေသာ စိတ္ေပ်ာက္လွ်င္၊ 
အပင္၌တဖန္ဆက္၍ စိုက္ေသာ အခြင့္ကို ရၾက 
လိမ့္မည္။ သူတို႔ကိုတဖန္ ဆက္၍ စိုက္ျခင္းငွါ 
ဘုရားသခင္ တတ္ႏိုင္ေတာ္မူ၏။ 

၂၄ အဘယ္သို႔နည္း ဟူမူကား ပကတိ႐ိုင္းေသာ 
သံလြင္ပင္မွ သင့္ကိုခုတ္ယူ၍၊ ေကာင္းေသာ 
သံလြင္ပင္၌  ပကတိကို မလိုက္ဘဲ ဆက္၍ 
စိုက္သည္ မွန္လွ်င္ ပကတိအခက္ ျဖစ္ေသာ 
ထိုသူတို႔သည္  မိမိတို႔ သံလြင္ပင္၌ ဆက္၍ 
စိုက္ေသာ အခြင့္ကို သာ၍ရၾကမည္ မဟုတ္ 
ေလာ။  

၂၅ ညီအစ္ကိုတို႔၊ သင္တို႔သည္ ၀ါႂကြားေသာစိတ္ 
မရွိေစမည္အေၾကာင္း တပါးအမ်ိဳးသားအေပါင္း 

တို ႔သည္ မ၀င္မီွတိုင္ေအာင္၊ ဣသေရလလူ 
အခ်ိဳ႕တို႔ကို ေမွာင္မုိက္ ဖုံးလြမ္းျခင္း အေၾကာင္း 
တည္းဟူေသာ နက္နဲေသာ အရာကို မသိဘဲ 
ေနေစျခင္းငွါ ငါ အလိုမရွိ။ 

၂၆ ထိုသို႔က်မ္းစာႏွင့္အညီ၊ ဣသေရလ လူအေပါင္း 
တို႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကလိမ့္မည္။ 
က်မ္းစာခ်က္ ဟူမူကား၊ ကယ္လႊတ္ေသာသခင္ 
သည္ ဇိအုန္ ေတာင္၌ ေပၚထြန္း၍၊ မတရားေသာ 
အမႈကိုယာကုပ္အမ်ိဳးသားတို ႔မွ လႊဲေတာ္မူ 
လတံ့။ 

၂၇ သူတိ ု ႔အျပစ္မ်ားကိ ု ငါပယ္ရွင္းေသာအခါ၊ 
သူတိ ု ႔၌ ငါေပးေသာ ပဋိညာဥ္တရားသည္ 
ထိုသို႔ေသာ တရားျဖစ္၏ ဟုလာသတည္း။  

၂၈ သူတို ႔သည္ ဧ၀ံေဂလိတရားအားျဖင္ ့မူကား 
သင္တို႔အေၾကာင္းေၾကာင့္ ရန္သူျဖစ္ၾက၏။ ေ႐ြး 
ေကာက္ေတာ္မူျခင္းအားျဖင့္မူကား၊ ဘိုးေဘး 
မ်ား အေၾကာင္းေၾကာင့္ ခ်စ္သူျဖစ္ ၾက၏။ 

၂၉ အဘယ္သိ ု ႔နည္း ဟူမူကား၊ ဘုရားသခင္ 
ေပးသနားေတာ္မူျခင္း၊ ေခၚထားေတာ္မူျခင္း 
ေက်းဇူးသည္ ေဖာက္ ျပန္ျခင္း သေဘာမရွိ၊ 

၃၀ သင္တို႔သည္ အထက္က၊ ဘုရားသခင္၏ စကား 
ေတာ္ကို နားမေထာင္ဘဲေနေသာ္လည္း၊ယခု 
တြင္ သူတို႔နားမေထာင္ျခင္း အမႈအားျဖင့္ သနား 
ေတာ္မူျခင္းကို ခံရသကဲ့သို႔၊ 

၃၁ ထိုနည္းတူ၊ သင္တို႔ခံရေသာ သနားေတာ္ မူျခင္း 
အားျဖင့္ သူတို ႔လည္း သနားေတာ္မူျခင္းကို 
ခံရမည္ အေၾကာင္း၊ ယခုတြင္ သူတို ႔သည္ 
နားမေထာင္ဘဲ ေနရၾက၏။ 

၃၂ ဘုရားသခင္သည္ လူအေပါင္းတို ႔ကို သနား 
ေတာ္မူျခင္းအခြင့္ ရွိေစျခင္းငွါ လူအေပါင္းတို႔ကို 
နားမေထာင္ျခင္း အျဖစ္၌ ခ်ဳပ္ထားေတာ္မူ၏။ 

၃၃ ဘုရားသခင္၏ ပညာႏွင္ ့ညဏ္ေတာ္သည္ 
အလြန္ က်ယ္၀န္း နက္နဲစြတကား။ စီရင္ေတာ္ 
မူခ်က္တို ႔ကို အဘယ္သူမွ် စစ္၍မကုန္ႏိ ုင္။ 
ႂကြေတာ္မူရ ာလမ္းတို႔ကို လိုက္၍ ရွာေသာ္လည္း 
မေတြ႔မမွီႏိုင္။ 

၁၁ း ၁၇
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သူတေယာက္သည္ ေရကန္နားမွာ ရွိ၏။ 

၆ ထုိသူသည္ တံုးလံုးေနသည္ကို ေ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။  ကိုယ္အိပ္ရာကို ေ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၊ကိုယ္ အိပ္ရာကိုေဆာင္၍ လွမ္းသြားေလာ့ 
ဟု ဆိုသည္ဟု ျပန္ေျပာ၏။ 

၁၂ ယုဒလူတို႔ကလည္း၊   ကိုယ္အိပ္ရာကိုေဆာင္၍ 
လွမ္းသြားေလာ့ဟု သင့္အားဆိုေသာ သူကား 
အဘယ္သူနည္းဟု ေမးျမန္းၾက၏။ 

၁၃ ထိုသူကား အဘယ္သူျဖစ္သည္ကို ေရာဂါ 
ကင္းေသာ သူသည္မသိ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထို 
အရပ္၌ လူစုေ၀းလ်က္ရွိသည္ျဖစ္၍ ေယ႐ႈသည္ 
မထင္မရွား ထြက္ႂကြေတာ္မူ၏။

၁၄ ထိုေနာက္မွ ေယ႐ႈသည္  ဗိမာန္ေတာ္၌ ထိုသူကို 
ေတြ႕ေတာ္မူလွ်င္ သင္သည္ က်န္းမာျခင္း 
ရွိ၏။ သာ၍ဆိုးေသာ ေဘးႏွင့္ ကင္းလြတ္မည္ 
အေၾကာင္း ေနာက္တဖန္ ဒုစ႐ုိက္ကို မျပဳႏွင့္ဟု 
မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

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

၁၆ ထိုအမႈကို ဥပုသ္ေန႔၌ ျပဳေတာ္မူေသာေၾကာင့္၊ 
ယုဒလတူို႔သည္ ေယ႐ႈကို ညႇဥ္းဆဲၾက၏။ 

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

၁၈ သို ႔ ျဖစ္၍ ဥပုသ္ေန႔ကို ဖ်က္သည္သာမက၊ 
ဘုရားသခင္ကုိ မိမိအဘဟုေခၚ၍ မိမိကို 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၍ 
ျပဳေတာ္မူသမွ်တို႔ကို သားေတာ္ အားျပေတာ္မူ၏။ 
သင္တို႔သည္ အံ့ဘြယ္ရွိေစျခင္းငွါ ဤမွ်မက 
သာ၍ ႀကီးစြာေသာ အမႈအရာတို႔ကို သားေတာ္ 
အား ျပေတာ္မူလိမ့္မည္။

၂၁ ခမည္းေတာ္သည္ ေသလြန္ေသာသူတို႔ကို ထ 
ေျမာက္ ရွင္ျပန္ေစေတာ္မူ သကဲ့သို႔၊ ထိုနည္းတူ 
သားေတာ္သည္လည္း အလိုရွိ သမွ်ေသာ သူတို႔ 
ကို ရွင္ေစ၏။ 

၂၂ လူအေပါင္း တို႔သည္ ခမည္းေတာ္ကို ႐ုိေသသည္ 
နည္းတူ၊ 

၂၃ သားေတာ္ကု ိ ႐ ု ိေသေစမည္ အေၾကာင္း၊ 
ခမည္းေတာ္သည္ အဘယ္သူကိုမွ် တရားစီရင္ 
ေတာ္မမူ။ တရားစီရင္ျခင္း အခြင္ ့ရွ ိသမွ်ကို 
သားေတာ္အား အပ္ေပးေတာ္မူ၏။ သားေတာ္ကို 
မ႐ု ိေသေသာသူသည္ကား၊ သားေတာ္ကိ ု 
ေစလႊတ္ ေတာ္မူေသာ ခမည္းေတာ္ကို မ႐ုိေသ 
ေသာ သူျဖစ္၏။ 

၂၄ ငါအမွန္အကန္ဆိ ုသည္ကား၊ ငါ ့စကားကိ ု 
နားေထာင္၍ ငါ ့ကိ ုေစလႊတ္ေတာ္မ ူေသာ 

၅ း ၆
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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၍ယခုပင ္
ေရာက္လ်က္ ရွိ၏။

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

၂၇ သားေတာ္သည္ လူသားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တရား 
စီရင္ျခင္း အခြင့္ကိုလည္းအပ္ေပး ေတာ္မူ၏။ 

၂၈ ဤအမႈအရာကို အံ့ၾသျခင္း မရွိၾကႏွင့္။ သခ်ဳႋင္း 
မ်ားမွာ ရွိေသာ သူအေပါင္းတို႔သည္ သားေတာ္၏ 
စကားသံ ကို ၾကား၍၊ 

၂၉ ထြက္ရမည့္အခ်ိန္ကာလ ေရာက္လတံ့။ ေကာင္း 
ေသာ အက်င့္ကို က်င့္ေသာသူတို႔သည္ အသက္ 
ရွင္ရာထေျမာက္ ျခင္းသို႔၎၊ ဆိုးယုတ္ေသာ 
အက်င့္ကို က်င့္ေသာသူတို႔သည္ အျပစ္စီရင္ရာ 
ထေျမာက္ျခင္းသို႔၎ ထြက္ရၾကလတံ့။ 

၃၀ ငါသည္ ကိုုယ္အလိုအေလ်ာက္ အဘယ္အမႈကိုမွ် 
မျပဳႏိ ုင္။ ငါသည္ၾကားသည္အတိုင္း တရား 
စီရင္၏။ ငါစီရင္ျခင္းသည္လည္း တရားေတာ္ 
ႏွင္ ့ညီၫြတ္၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္ 
ကိုယ္အလိုသို႔ မလိုက္။ ငါ့ကိုေစလႊတ္ေတာ္ 
မူေသာ ခမည္းေတာ္၏ အလို သို႔ လိုက၏္။ 

၃၁ ငါသည္ ကိုယ္အေၾကာင္းကို သက္ေသခံလွ်င္ 
ငါ့သက္ေသ မတည္။ 

၃၂ ငါ၏အေၾကာင္းကိုသက္ေသခံေသာသူ တပါး 
ရွိေသး၏။ ထိုသူ၏ သက္ေသ တည္ေၾကာင္းကို 
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 ငါ့လက္သို႔ 
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 သင္တုိ႔၌ မတည္။ 
အေၾကာင္းမူကား၊ ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ သူကို 
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 သို႔ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာ 
သည္ သင္တို႔၌ မရွိသည္ကို ငါ သိ၏။ 

၄၃ ငါသည္ ခမည္းေတာ္၏ အခြင့္ႏွင့္ေရာက္လာ 
ေသာ္လည္း သင္တို႔သည္ ငါ့ကို လက္မခံၾက။ 
အျခားေသာသူသည္ မိမိအခြင့္ႏွင့္ေရာက္လာ
လွ်င္ ထိုသူကို လက္ခံၾကလိမ့္မည္။ 

၄၄ အခ်င္းခ်င္းေပးေသာ ဘုန္းအသေရကိုသာခံ၍၊ 
ဘုရားသခင္သာလွ်င္ ေပးေတာ္မူတတ္ေသာ 
ဘုန္းအသေရကို အလိုမရွိေသာ သင္တို႔သည္ 

၅ း ၂၅
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၁၁

၁ သို႔ျဖစ္လွ်င္၊ ဘုရားသခင္သည္ မိမိလူမ်ိဳးကို 
ပယ္ေတာ္ မူၿပီေလာ ဟု ေမးေသာ္၊ ပယ္ေတာ္မမူ 
ဟုဆိ ုရ၏။ ငါပင ္ဣသေရလ လူ ျဖစ ္၏။ 
အာျဗဟံအမ်ိဳး၊ ဗယၤာမိန္အႏႊယ္ ျဖစ္၏။ 

၂ ဘုရားသခင္သည္ အထက္က သိမွတ္ေတာ္ 
မူေသာ မိမိလူတို႔ကို ပယ္ေတာ္မမူ။ ပေယာဖက္ 
ဧလိယက၊ အိုထာ၀ရဘုရား၊ 

၃ သူတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ ပေရာဖက္မ်ားကို 
သတ္ၾကပါၿပီ။ ကိုယ္ေတာ္၏ ယဇ္ပလႅင္မ်ားကို 
ၿဖိဳဖ်က္ၾကပါၿပီ။ အကၽြႏု္ပ္ တေယာက္တည္း 
က်န္ရစ္၍၊ အကၽြႏု ္ပ္အသက္ကိုပင္ ရွာၾက 
ပါ၏ဟု ဘုရားသခင့္ေရွ႕မွာ ဣသေရလအမ်ိဳး 
တဘက္၌ ေလွ်ာက္ထားသည္  ဟု က်မ္းစာ၌ 
ပါေသာအေၾကာင္းကို သင္တို႔သည္ မသိၾက 
သေလာ။ 

၄ ထိုသို႔ေလွ်ာက္ေသာအခါ၊ အဘယ္သို႔ ဗ်ာဒိတ္ 
ထားေတာ္မူ သနည္း ဟူမူကား၊ ဗာလေရွ႕၌ 
ဒူးမေထာက္ေသာ လူခုနစ္ေထာင္တို႔ကို ငါ့အဘို႔ 
ငါ က်န္ႂကြင္းေစၿပီဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

၅ ထိုနည္းတူ၊ ယခုကာလတြင္ပင္ ေက်းဇူးေတာ္ 
အတိုင္း ေ႐ြးေကာက္ေတာ္မူေသာ အႂကြင္း 
အက်န္ ရိွေသး၏။ 

၆ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ရွိလွ်င္ကိုယ္က်င့္ေသာ 
အက်င္ ့အားျဖင္ ့မရွ ိ။ ရွ ိလွ်င္ ေက်းဇူးသည္ 
ေက်းဇူးမဟုတ္။ကိ ုယ္က်င္ ့ေသာ အက်င္ ့ 
အားျဖင့္ရွိလွ်င္၊ ေက်းဇူးအားျဖင့္ မရွိ။ ရွိလွ်င္ 
ကိုယ္က်င့္ေသာ အက်င့္သည္ အက်င့္မဟုတ္။ 

၇ သို႔ျဖစ္လွ်င္ အဘယ္သို႔နည္း၊ ဣသေရလလူတို႔ 
သည္  ရ ွ ာေသာအရာကိ ု  မေတြ ႔မရ ၾက။ 
ေ႐ြးေကာက္ ေတာ္မူေသာသူကို သာေတြ႔ရၾက၏။ 
ႂကြင္းေသာသူတို႔ကို ေမွာင္မိုက္ဖံုးလႊမ္း၏။ 

၈ ထိုသို႔ႏွင့္အညီ က်မ္းစာလာသည္ကား၊ဘုရား 
သခင္ သည္အိပ္ခ်င္ေသာ သေဘာ ကို၎၊ 
မျမင္ႏိုင္ေသာ မ်က္စိကို၎၊ မၾကားႏိုင္ေသာ 

နားကို၎၊ ထိုသူတို ႔အား ေပးေတာ္မူၿပီဟု 
လာ၏။ ထိုက်မ္းစာခ်က္သည္ ယေန႔တိုင္ေအာင္ 
ျပည့္စံုသတည္း။

 ၉ ဒါ၀ိဒ္၏ စကားဟူမူကား၊ သူတို ႔စားပြ ဲသည္ 
သူတို႔၌ ေက်ာ့ကြင္းေသာ္၎၊ ဂ်မ္းေသာ္၎၊ 
ေထာင္ေခ်ာက္ေသာ္၎၊ ခံထိုက္ေသာ အျပစ္ 
ေသာ္၎ ျဖစ္ပါေစ။ 

၁၀ သူတို႔သည္ မျမင္ႏိုင္ေအာင္ မ်က္စိကြယ္ ပါေစ။ 
သူတို႔ေက်ာသည္လည္း အစဥ္ကုန္းပါေစ ဟု 
လာသတည္း။ 

၁၁ သို ႔ ျဖစ္လွ်င္၊ ဣသေရလလူတို ႔သည္ လဲ၍ 
ေနသည္ တိုင္ေအာင္ ထိမိၾကၿပီေလာ ဟု 
ေမးေသာ္၊ လဲ၍ မေနရၾက။ သူတို႔၏စိတ္ကို 
ႏႈ ိးေဆာ္စရာ အေၾကာင္း ရွ ိေစျခင္းငွါ၊ သ ူ
တို႔၏ လဲျခင္းအားျဖင့္ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္း 
ေက်းဇူးသည္ တပါးအမ်ိ ဳးသားတို ႔၌ သက္ 
ေရာက္ေလ၏။ 

၁၂ သူတို႔၏ လဲျခင္းအရာသည္ ေလာကီသားတုိ႔၏ 
စီးပြားကို၎၊ သူတို႔၏ ႐ံႈးျခင္းအရာသည္တပါး 
အမ် ိ ဳ းသားတိ ု ႔၏ စီးပ ြားကိ ု၎ ျပဳစုလွ်င ္ ၊ 
သူတို႔၏ ျပည့္စံုျခင္း အရာသည္ သာ၍ ျပဳစုမည္ 
မဟုတ္ေလာ၊ 

၁၃၊၁၄ ထိုသို႔ဆိုေသာ္၊ ငါသည္ တပါးအမ်ိဳးသား 
တို႔ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ တမန္ေတာ္ျဖစ္သည္ ႏွင့္အညီ၊ 
ထိုတမန္ေတာ္၏ အရာကို ခ်ီးမြမ္းလ်က္၊ ငါ့ 
အမ်ိဳးသားခ်င္းတို႔၏ စိတ္ကို တခုခုအားျဖင့္ 
ႏႈ ိ းေဆာ္၍၊ အခ်ိ ဳ႕တိ ု ႔ကိ ု ကယ္တင္ျခင္းငွ ါ 
တပါးအမ်ိဳးသား ျဖစ္ေသာသင္တို႔အား ဆိုရ 
သတည္း။ 

၁၅ ထိုသူတို႔ကို ပယ္ေတာ္မူျခင္းအရာသည္ ေလာကီ 
သားတို ႔၏ မိႆဟာယဖြဲ ႔ ျခင္း အေၾကာင္း 
ျဖစ္လွ်င္၊ သူတို ႔ကို သိမ္းဆည္းေတာ္မူျခင္း 
အရာသည္ ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ရွင္ျပန္ျခင္း
ကဲ့သို႔ ျဖစလ္ိမ့္မည္ မဟုတ္ေလာ။ 

၁၆ အဦးနယ္ေသာ မုန္႔စိမ္းသည္ သန္႔ရွင္းလွ်င္၊ တပံု 
လံုး သန္႔ရွင္းလိမ့္မည္၊ အျမစ္သန္႔ရွင္းလွ်င္အခက္ 
အလက္မ်ားလည္း သန္႔ရွင္းၾကလိမ့္မည္။ 

၁၁ း ၁
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၇ ေကာင္းကင္သို႔အဘယ္သူ တက္လိမ့္မည္နည္း။ 
နက္နဲရာထဲသို႔  အဘယ္သူ  ဆင္းလိမ့္မည္နည္း 
ဟု စိတ္ထဲမွာမေအာက္ေမ့ႏွင့္ ဟုဆို၏။ထိုသို႔ 
ဆုိေသာ္ ခရစ္ေတာ္ကို ေဆာင္ခဲ့ျခင္းငွါ ေကာင္း 
ကင္သို႔ အဘယ္သူတက္လိမ့္မည္နည္း။ ခရစ္ 
ေတာ္ကို ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ျခင္းငွါ နက္နဲရာ 
ထဲသို႔ အဘယ္သူ ဆင္းလိမ့္မည္နည္း ဟု ဆိုလို 
သတည္း။ 

၈ တဖန္ဆိုသည္ကား တရားေတာ္သည္ သင္ႏွင့္ 
နီး၏။ သင္၏ႏႈတ္၌၎၊ သင္၏ႏွလံုး၌၎ ရွိသည္ 
ဟုဆို၏၊ ထိုသို႔ ဆိုေသာ္၊ ငါတို႔ ေဟာေသာ 
ယံုၾကည္ျခင္း တရားကို ဆိုလိုသတညး္၊  

၉ အဘယ္သို႔နည္း ဟူမူကား သင္သည္ သခင္ 
ေယ႐ႈကို ႏႈတ္ျဖင့္၀န္ခံ၍၊ ဘုရားသခင္သည္ 
သူ႔ကို ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ ေစေတာ္မူၿပီဟု 
စိတ္ႏွလံုး ထဲ၌ ယံုၾကည္လွ်င္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ 
ေရာက္လိမ့္မည္။ 

၁၀ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ေရာက္ျခင္းငွါ စိတ္ႏွလံုးျဖင့္ 
ယံုၾကည္ရ၏။ 

၁၁ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ျခင္းငွါ ႏႈတ္ျဖင့္ ၀န္ခံ 
ရ၏။ က်မ္းစာလာသည္ကား၊ ထို ေက်ာက္ကို 
အမွီျပဳေသာ သူမည္သည္ကား၊ ရွက္ေၾကာက္ 
ျခင္း မရွိႏိုင္ရာ ဟု လာသတည္း။ 

၁၂ ယုဒအမ် ိ ဳ း ၊ ေဟလသအမ်ိ ဳးကိ ုမေ႐ြး၊ လူ 
အေပါင္းတို႔ကို အစိုးရေသာ အရွင္တပါးတည္း 
ရွိ၍၊ ကိုယ္ေတာ္ကို ပဌနာျပဳေသာ သူအေပါင္း 
တို႔၌ ေက်းဇူးႂကြယ္၀ေတာ္မူ၏။ 

၁၃ အေၾကာင္းမူကား၊ ထာ၀ရဘုရားကို ပဌနာ 
ျပဳေသာသူ ရွိသမွ်တုိ႔သည္ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္း 
သို႔ ေရာက္ရၾကလတံ့။

၁၄ သို႔ရာတြင္၊မယံုၾကည္လွ်င္ အဘယ္သို႔ ပဌနာ 
ျပဳႏိုင္မည္နည္း။ သိတင္းမၾကားလွ်င္ အဘယ္ 
သို႔ ယံုၾကည္ႏိုင္မည္နည္း။ ေဟာေျပာေသာ 
သူမရွိလွ်င္ အဘယ္သို႔ ၾကားႏိုင္မည္နည္း။ 

၁၅ လူကိုမေစလႊတ္လွ်င္ အဘယ္သို ႔ေဟာေျပာ 
ႏိုင္မည္နည္း။ ထိုသို ႔ႏွင္ ့အညီ က်မ္းစာလာ 

သည္ကား၊ ၿငိမ္သက္ျခင္း၏ ၀မ္းေျမာက္စရာ 
သိတင္း၊ ေကာင္းက်ိဳး ခ်မ္းသာ၏ ၀မ္းေျမာက္စရာ 
သိတင္းကို ၾကားေျပာေသာသူ၏ ေျခတို႔သည္ 
အလြန္ တင့္တယ္စြတကားဟု လာသတည္း။ 

၁၆ သို ႔ေသာ္လည္း၊ လူအေပါင္းတိ ု ႔သည္ ၀မ္း 
ေျမာက္ စရာသိတင္းကို နားေထာင္ၾကသည္ 
မဟုတ္။ ပေရာဖက္ ေဟရွာယစကားဟူမူ ကား၊ 
အိုထာ၀ရဘုရား၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေဟာေျပာေသာ 
သိတင္းစကားကို အဘယ္သူ ယံုပါသနည္း 
ဟုဆို၏။ 

၁၇ သို ႔ ျဖစ္၍၊ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ၾကားနာျခင္း 
အားျဖင္ ့ ျဖစ္၏။ ၾကားနာျခင္းသည္လည္း၊ 
ဘုရားသခင္၏ စကားေတာ္အားျဖင့္ ျဖစ္၏။ 

၁၈ သို႔ရာတြင္ လူအေပါင္းတို႔သည္ မၾကား ရၾကၿပီ 
ေလာ၊ အမွန္ၾကားရၿပီ။ သူတို႔၏ အသံသည္ 
ေျမတျပင္လံုး၌ ႏွံ႔ျပား၍၊ သူတို႔၏ စကားသည္ 
ေျမႀကီးစြန ္းတိ ုင ္ေအာင္ ေရာက္ေလၿပီဟု 
ငါဆို၏။ 

၁၉ တဖန္ ငါဆိုသည္ကား၊ ဣသေရလလူတို႔သည္ 
ဤအမႈကို မသိၾကသေလာ။ ေမာေရွကမေရ 
ရေသာ လူမ်ိဳးအားျဖင္ ့ သင္တို ႔သည္ ျငဴစူ 
ေသာ စိတ္ရွ ိေစျခင္းငွါ၎၊ ပညာမရွိေသာ 
လူမ်ိဳးအားျဖင့္ စိတ္ဆိုးေစျခင္းငွါ၎၊ ငါျပဳမည္ 
ဟု ေရွ႕ဦးစြာ ဆို၏။ 

၂၀ ေဟရွာယသည္ သာ၍ ရဲရင့္စြာ ဆိုသည္ကား၊ 
ငါ့ကိုမရွာေသာ သူတို႔သည္ ငါ့ကို ေတြ႔ရၾက၏။ 
ငါ၏ အေၾကာင္းကို မေမးျမန္းေသာ သူတို႔၌ 
ငါထင္ရွားသည္ ဟုဆို၏။ 

၂၁ ဣသေရလ လူတို႔ကို ရည္မွတ္၍ တဖန္ မိန္႔ေတာ္ 
မူသည္ကား၊ နားမေထာင္ျငင္းဆန္ တတ္ေသာ 
လမူ်ိဳးသို႔ တေန႔လံုး ငါသည္လက္၀ါးကို ျဖန္႔ရၿပီ 
ဟု ဆိုသတည္း။ 

၁၀ း ၇
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အဘယ္သို႔ ယံုၾကည္ ႏိုင္မည္နည္း။ 

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

၄၆ သင္တို႔သည္ ေမာေရွ၏ စကားကိုယံုလွ်င္ ငါ့ 
စကားကို မယံုဘဲ မေနႏိုင္ၾက။ အေၾကာင္းမူကား၊ 
ေမာေရွသည္ ငါ့အေၾကာင္းကို ေရးထား၏။ 

၄၇ သူေရးထားေသာ စာကုိ သင္တို႔သည္ မယံုလွ်င္၊ 
ငါ့စကားကို အဘယ္သို႔ ယံုႏိုင္ 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 ထိုအခါ ယုဒလူတို႔၏ ပသခါပြခဲံခ်ိန္ေရာက္ လုနီး 
သတည္း။

၅ ေယ႐ႈသည္ ေမွ်ာ္ၾကည့္၍ လူအစုအေ၀း အ 
ေပါင္းတို႔သည္ အထံေတာ္သို႔လာၾကသည္ကို 
ျမင္ေတာ္မူလွ်င္၊ ဖိလိပၸဳအား၊ ဤသူတို႔ စားစရာ 
မုန္႔ကို အဘယ္မွာ ၀ယ္မည္နည္းဟု ေမးေတာ္ 
မူ၏။ 

၆ ထိုသို႔ေမးေတာ္မူေသာ္၊ မိမိ အဘယ္သို႔ျပဳမည္ကို 
သိေတာ္မူလ်က္ပင္ ဖိလိပၸဳကို စံုစမ္းျခင္းငွါသာ 
ေမးေတာ္မူ၏။ 

၇ ဖိလိပၸဳကလည္း ဤသူတို႔သည္ မုန္႔တဖဲ့စီ ေစ့ငွ 
ေအာင္ ေဒနာရိအျပားႏွစ္ရာအဘိုးထိုက္ေသာ 

မုန္႔မေလာက္ပါဟု ေလွ်ာက္၏။ 

၈ ရွိမုန္ေပတ႐ု၏ညီ အေႃႏၵအမည္ရွိေသာ တပည့္ 
ေတာ္က၊ 

၉ မုေယာမုန္႔ငါးလံုးႏွင့္ ငါးကေလးႏွစ္ေကာင္ပါ 
ေသာ သူငယ္တေယာက္ရွိပါ၏။ သို႔ေသာ္လည္း 
ဤမွ ်ေလာက္မ ်ာ းစ ြာေသာ လူတိ ု ႔သည္ 
ရွိၾကသည္ျဖစ္၍၊ ထိုမုန္႔ႏွင့္ ငါးႏွစ္ေကာင္တို႔ကို
အဘယ္ေျပာစရာ ရွိပါသနည္းဟု ေလွ်ာက္၏။ 

၁၀ ေယ႐ႈကလည္း၊ လူမ်ားတို႔ကိုေလ်ာင္းၾက ေစဟု 
မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ထိုအရပ္၌ ျမက္ပင္ ထူေျပာလ်က္ 
ရ ွ ိသည္ ျဖစ ္၍၊  အေရအတြက္အား ျဖင ္ ့ 
ငါးေထာင္မွ် ေလာက္ေသာလူတို႔သည္ေလ်ာင္း 
ၾက၏။ 

၁၁ ေယ႐ႈသည္ မုန္႔ကိုယူ၍ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္း 
ၿပီးမွ တပည့္ေတာ္တို ႔အား ေ၀ငွေတာ္မူ၍၊ 
တပည့္ေတာ္တို႔သည္ ေလ်ာင္းေသာ သူတို႔အား 
ေ၀ငွျပန္၏။ ထိုနည္းတူ ငါးႏွစ္ေကာင္ကို 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 
ဤေလာကသို႔ ႂကြလာရေသာ ပေရာဖက္ အမွန္ 
ျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾက၏။ 

၁၅ ထိုသူတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ရွင္ဘုရင္ အရာ 
၌ ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္းငွါ လာ၍ အႏိုင္အထက္ျပဳ 
ၾကမည္ အေၾကာင္းကို ေယ႐ႈသည္သိေတာ္မူ 
လွ်င္၊ ေတာင္ေပၚသို႔ တေယာက္တည္း ႂကြေတာ္ 
မူျပန္၏။ 

၁၆ ညအခ်ိန္ေရာက္ေသာအခါ တပည့္ေတာ္တို ႔ 
သည္ အိုင္သို ႔သြား၍ ေလွထဲသို ႔၀င္ၿပီးလွ်င္၊ 

၅ း ၄၅
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ကေပ ရေနာင္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္အံ့ေသာငွါ အိုင္ကို 
ကူးၾက၏။ 

၁၇ ထိုအခါ ေမွာင္မိုက္ျဖစ္၍ ေယ႐ႈသည္ သူတို႔ရွိရာ 
သို႔ မေရာက္ေသး။ 

၁၈ ေလျပင္းမုန္တိုင္းလာ၍ လႈိင္းတံပိုး ထေလ၏။

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

၂၀ ကိုယ္ေတာ္ကလည္း၊ 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 
တပည့္ေတာ္တို႔ႏွင့္အတူ ၀င္ေတာ္ မမူဘဲလ်က္၊ 
တပည္ ့ေတာ္တိ ု ႔သာ သြားၾကသည္ကိ ု၎ 
ျမင္ၾက၍၊ 

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

၂၅ အိုင္တဘက္၌ ေ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 အစာကို ရျခင္းငွာ မႀကိဳးစား 
ၾကႏွင္ ့ ။ လူသားသည္သင္တိ ု ႔  အားေပး၍ 
ထာ၀ရ အသက္ႏွင္ ့အမွ်တည္ တတ္ေသာ 
အစာကိုရျခင္းငွါ  ႀကိဳးစားၾကေလာ့။ ထိုသားသည္ 
ခမည္းေတာ္ ဘုရား၏ တံဆိပ္ခတ္ျခင္းကို 
ခံေသာ သူျဖစ္သည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၈ ထိုသူတို႔ကလည္း၊  ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ႏွင့္ 
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 လကၡဏာကို ျ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 ု 
သင္တို႔အား 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၏။ 
ငါ့ထံသို႔လာေသာသူသည္ ေနာက္တဖန္ အဆာ 
အမြတ္မခံရ၊ ငါ ့ကိ ုယံ ု ၾကည္ေသာသူသည္ 
ေနာက္တဖန္ ေရငတ္ မခံရ။ 

၃၆ သို႔ေသာ္လည္း သင္တို႔သည္ ငါ့ကိုျမင္လ်က္ပင္ 

၆ း ၁၇
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ဘြယ္ ရွိအံ့နည္း။ 

၂၃ ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္း အဘ႔ုိျပင္ဆင္ေတာ္မူႏွင့္ေသာ
က႐ုဏာ ခံရာ အိုးမ်ားတည္းဟူေသာ၊ 

၂၄ ယုဒအမ်ဳိးသားတို႔ အထဲမွသာမဟုတ္၊ တပါး 
အမ်ဳိးသားတို ႔ အထဲမွ ပေရာဖက္ ေဟာေရွ 
ဆိုသည္ အတုိင္း ေခၚေတာ္ မူေသာ ငါတို႔၌ ဘုန္း 
အာႏုေဘာ္ေတာ္ ႂကြယ္၀ျခင္းကို ထင္ရွားေစျခင္း 
ငွါ ျပဳေတာ္မူသည္ မွန္လွ်င္၊ အဘယ္ေျပာဘြယ္ 
ရွိအံ့နည္း။ 

၂၅ ေဟာေရွ၏ က်မ္းစာ၌ လာသည္ကား၊ ငါ၏ 
လူမဟုတ္ေသာသူကို ငါ၏လူဟူ၍ ငါေခၚမည္။ 
မခ်စ္ေသာသတို ႔သမီးကိုလည္းအခ်စ္ ဟူ၍ 
ငါေခၚမည္။ 

၂၆ သင္တို႔သည္ငါ၏ လူမဟုတ္ ဟု ေျပာဆိုရာအရပ္ 
၌ ေနေသာ သူတို႔သည္၊ အသက္ရွင္ ေတာ္မူေသာ 
ဘုရားသခင္၏သား ဟု ေခၚေ၀ၚျခင္းကို ခံရၾက 
လိမ့္မည္ ဟု လာသတည္း။ 

၂၇ ပေရာဖက္ ေဟရွာယသည္လည္း ဣသေရလ 
အမ်ဳိးကို ရည္မွတ္၍ ေႂကြးေၾကာ္သည္ကား၊ 
ဣသေရလ အမ်ိ ဳးသားတိ ု ႔သည္ သမုဒၵရာ 
သဲလံုးႏွင့္အမွ် မ်ားေသာ္လည္း၊ ႂကြင္းေသာ 
သူတို႔သာလွ်င္ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းသို႔ ေရာက္ 
ၾကလိမ့္မည္။ 

၂၈ အမႈေတာ္ကို တရားသျဖင့္ ၿပီးစီးေစျခင္းငွါ 
ဆံုးျဖတ္ေတာ္မူမည္။ ထာ၀ရ ဘုရားသည္ 
ေျမေပၚမွာ ဆံုးျဖတ္ေတာ္မူေသာ အမႈကို ျပဳ 
ေတာ္မူလိမ့္မည္ ဟု ဆိုသတည္း။ 

၂၉ ထုိသုိ ႔ႏွင့္အညီ၊ ေဟရွာယသည္ အထက္က 
ဆိုျပန္ သည္ကား၊ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ 
ထာ၀ရဘုရားသည္ ငါတို႔၌ မ်ဳိးေစ့ကို ႂကြင္းေစ 
ေတာ္မမူလွ်င္၊ ငါတို႔သည္ေသာဒုံၿမိဳ႕ကဲ့သို႔ ျဖစ္၍ 
ေဂါေမာရၿမိဳ႕ႏွင့္ တူၾကၿပီ။

၃၀ ထုိေၾကာင့္၊ အဘယ္သို႔ ေျပာရမည္နည္း ဟူမူကား၊ 
ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို မွီေအာင္မလုိက္ေသာတပါး 
အမ်ဳိးသားတို႔သည္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို မွီၾက၏။ 
ထိုသို႔ဆိုေသာ္ ယံုၾကည္ျခင္း အားျဖင့္  မွီေသာ 

ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို ဆုိလုိသတည္း။ 

၃၁ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားကို မွီေအာင္လိုက္ေသာ 
ဣသေရလ လူတို႔မူကား၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရား 
ကို မမွီၾက။ 

၃၂ အဘယ္ေၾကာင့္ မမွီၾကသနည္း။ ယံုၾကည္ျခင္း 
အားျဖင့္မလုိက္၊ ပညတ္တရား၏ အက်င့္အား 
ျဖင့္သာ လိုက္ၾက သတည္း။ 

၃၃ က်မ္းစာ၌ လာသည္ကား၊ ထိမိ၍ လဲစရာ 
ေက်ာက္၊ မွားယြင္းစရာေက်ာက္ကုိ ဇိအုန္ 
ေတာင္ေပၚမွာ ငါခ်ထား၏။ ထုိေက်ာက္ကုိအမွီ 
ျပဳေသာ သူမည္သည္ကား၊ ရွက္ေၾကာက္ျခင္း 
မရွိႏုိင္ရာ ဟု လာသည္ႏွင့္အညီ၊ ထုိ ေက်ာက္ကို 
ဣသေရလ လူတို႔သည္ ထိမိ၍လဲၾက၏။

၁၀

၁ ညီအစ္ကိုတုိ႔၊ ဣသေရလလူတို႔သည္ ကယ္တင္ 
ေတာ္မူျခင္းသို႔ ေရာက္ေစျခင္းငွါ၊ ငါ၏ေစတနာ 
အလုိရွိ၍ ဘုရားသခင္ကို ဆုေတာင္းေလ့ရွိ၏။ 

၂ ထုိသူတို႔သည္ မွန္ေသာပညာ မရွိေသာ္လည္း၊ 
ဘုရားသခင္ဘက္၌ စိတ္အားႀကီး သည္ဟု 
သူတို႔အဘုိ႔ ငါသက္ေသခံ၏။ 

၃ ထုိသူတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း 
တရားကို မသိဘဲ၊ ကိုယ္ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို 
တည္ေစျခင္းငွါ ရွာႀကံေသာေၾကာင့္၊ ဘုရား 
သခင္၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း တရားကုိ ၀န္မခံၾက။ 

၄ ယံုၾကည္ေသာသူ အေပါင္းတို႔သည္ေျဖာင့္မတ္ 
ရာသို႔  ေရာက္မည္ အေၾကာင္း၊ ပညတ္တရား 
သည္ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ စံုလင္ျခင္း ရွိ၏။ 

၅ ေမာေရွကလည္း၊ ထုိအက်င္ ့ကိ ုက်င္ ့ေသာ 
သူသည္ ထုိအက်င့္အားျဖင့္ အသက္ရွင္လိမ့္မည္ 
ဟု ပညတ္တရားႏွင့္ စပ္ဆိုငေ္သာ ေျဖာင့္မတ္ 
ျခင္း တရားကို ရည္မွတ္၍ ေရးထားသတည္း။ 

၆ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း 
တရားဆိုသည္ကား၊ 

၉ း ၂၃
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၄ ထုိသူတိ ု ႔သည္ ဣသေရလ လူျဖစ္၍၊သား 
အရာ၌ ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္းႏွင့္၎၊ ဘုန္းအာႏုေဘာ္ 
ေတာ္ႏွင့ ္၎၊ ပဋိညာဥ္ တရားတိ ု ႔ႏ ွင ္ ့၎၊ 
ပညတ္တရားထားျခင္းႏွင္ ့၎၊ ၀တ္ျပဳျခင္း 
ႏွင့္၎၊ ဂတိေတာ္တို႔ႏွင့္၎ ဆိုင္ၾက၏။ 

၅ ဘိုးေဘးမ်ားတို႔ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာသူလည္း 
ျဖစ ္ ၾက၏။ ခရစ္ေတာ္သည္လည္း ဇာတိ 
အမ်ဳိးအားျဖင့္ ထုိသူတို႔၏  အမ်ဳိးျဖစ္ ေတာ္မူ၏။ 
ထုိခရစ္ေတာ္သည္လည္း ခပ္သိမ္းေသာအရာ 
တို႔ကို အစိုးရေတာ္မူ၍ ထာ၀ရ မဂၤလာ ရွိေတာ္ 
မူေသာ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ အာမင္။

၆ ထိ ုသိ ု ႔ ဆု ိေသာ္ဘုရားသခင္၏ ဂတိေတာ္ 
မတည္ဟု ငါမဆိုလို။ အေၾကာင္းမူကား၊ ဣသ 
ေရလႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာ သူအေပါင္း တို႔သည္ 
ဣသေရလ လူမွန္မဟုတ္။ 

၇ ထုိနည္းတူ အာျဗဟံ၏ အမ်ဳိးအႏႊယ္ျဖစ္ေသာ 
သူအေပါင္းတို႔သည္ အာျဗဟံ၏ သားမွန္မဟုတ္။ 
ဣဇာက္၌သာ သင္၏အမ်ဳိး တည္လိမ့္မည္ဟု 
ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ ရွိ၏။ 

၈ ထုိေၾကာင့္၊ ဇာတိအမ်ဳိးသားတို႔သည္ ဘုရား 
သခင္၏ သားမွန ္မဟုတ္။ ဂတိေတာ္ႏ ွင ့ ္ 
ဆုိင္ေသာ သားတို႔သည္ အမ်ဳိးအႏႊယ္ မွန္သည္ 
ဟု မွတ္ေတာ္မူ၏။ 

၉ ဂတိေတာ္အခ်က္ဟူမူကား၊ ယခုမွစ၍ ကာလ 
အခ်ိန္ေစ့ေသာအခါ၊ ငါလာ၍ စာရာသည္သား 
ကို ရလိမ့္မည္ ဟု လာသတည္း။ 

၁၀ ထုိမွ်မက၊ ေရဗကၠသည္ ငါတို႔အဘ ဣဇာက္ ႏွင့္ 
စံုဘက္၍ ပဋိသေႏၶ စဲြယူေသာအခါ၊ 

၁၁ ဘုရားသခင္ ေ႐ြးေကာက္ေတာ္မူ ျခင္းႏွင ့ ္ 
ယွဥ္ေသာ အႀကံေတာ္သည္ အက်င့္အားျဖင့္ 
မတည္၊ ေခၚေတာ္မူေသာသူ၏ အလုိေတာ္ 
အားျဖင့္ တည္မည္အေၾကာင္း၊ သားမဘြားမွီ ထုိ
သားတို႔သည္ေကာင္းေသာအက်င့္၊ မေကာင္း 
ေသာအက်င့္ကို မက်င့္မွီ၊ 

၁၂ သားအႀကီးသည္ သားအငယ္၌ ကၽြန္ခံရလိမ့္မည္ 
ဟု ထုိမိန္းမအား ဗ်ာဒိတ္ ေပးေတာ္မူ၏။ 

၁၃ ထုိသို႔ႏွင့္ အညီ၊ ယာကုပ္ကို ငါခ်စ္၏။ ဧေသာကို 
မုန္း၏ဟု က်မ္းစာလာသတည္း။

၁၄ သို႔ျဖစ္၍၊ အဘယ္သို႔ေျပာရမည္နည္း။ ဘုရား 
သခင္သည္မတရားေသာအမႈကိ ု ျပဳေတာ္ 
မူသေလာ။ ထုိသို႔မေျပာရ။ 

၁၅ ဘုရားသခင္က၊ ငါသည္ေက်းဇူးျပဳလုိေသာ
သူကိုေက်းဇူးျပဳမည္။ သနားလိုေသာသူကို 
လည္းသနားမည္ ဟုေမာေရွကိုမိန္႔ေတာ္ မူ၏။ 

၁၆ ထုိေၾကာင့္၊ လုိခ်င္ေသာသူသည္တတ္ႏုိင္သည္ 
မဟုတ္။ ေျပးေသာသူ သည္လည္းတတ္ႏိုင္သည္ 
မဟုတ္။ ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူေသာဘုရားခင္ 
သာလွ်င္ တတ္ႏုိင္ေတာ္ မူ၏။ 

၁၇ က်မ္းစာ၌ ဖာေရာ ဘုရင္ကိုဆိုသည္ကား၊ ငါ့ 
တန္ခုိးကို သင္၌ ငါျပျခင္းငွါ၎၊ ငါ့နာမကို 
ေျမႀကီးတျပင္လံုးတြင္ ေက်ာ္ေစာေစျခင္းငွါ၎၊ 
သင့္ကို ခ်ီးေျမႇာက္ခဲ့ၿပီ ဟု ဆိုသတည္း။ 

၁၈ ထု ိသု ိ ႔ႏ ွင ္ ့အညီ၊ ေက်းဇူး ျပဳလိ ုေသာသူကိ ု 
ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူ၏။ ခုိင္မာေစလိုေသာ သူကို 
လည္း ခုိင္မာ ေစေတာ္မႈ၏။

၁၉ သို႔ျဖစ္လွ်င္၊ ဘုရားသခင္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ 
အျပစ္တင္ေတာ္ မူေသးသနည္း။ အဘယ္ 
သူသည္ အလုိေတာ္ကို ဆီးတားဘူးသနည္း 
ဟုဆိုမည္ေလာ။ 

၂၀ ဘုရားသခင္ကိုျငင္းဆန္ေသာအခ်င္းလူ၊ သင္ 
သည္ကား အဘယ္သူနည္း။ လုပ္အပ္ေသာ 
အရာသည္ လုပ္တတ္ေသာ သူအား၊ အဘယ္ 
ေၾကာင့္ ငါ့ကိုဤသို႔ လုပ္သနည္း ဟု ဆိုရမည္ 
ေလာ။ 

၂၁ အုိးထိန္းသမားသည္ အိုးေျမကို ပိ ုင္သည္ 
မဟုတ္ေလာ။ အုိးေျမ တပံုတည္းႏွင့္ အိုးျမတ္၊ 
အုိးယုတ္ကို လုပ္ပိုင္သည္ မဟုတ္ေလာ။ 

၂၂ ဘုရားသခင္သည္ မိမိအမ်က္ေတာ္ကိုျပ၍၊ 
တန္ခိုးေတာ္ကို ထင္ရွားေစျခင္းငွါ အလုိေတာ္ 
ရွိလ်က္၊ ပ်က္စီးျခင္း အဘို႔ျပင္ဆင္ေသာ အမ်က္ 
ခံရာ အိုးမ်ားတို႔ကို အလြန္သည္းခံျခင္း ခႏၱီႏွင့္ 
သည္းခံေတာ္မူသည္ မွန္လွ်င္ အဘယ္ေျပာ 

၉ း ၄
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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၏ 
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၎ အလိုေတာ္ရွိ၏။ ငါသည္လည္း ေနာက္ဆံုး 
ေ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  သူသည္အဘယ္သို႔ ဆိုရသနည္းဟု ကဲ့ရဲ႕ 
ျပစ္တင္လ်က္ ဆိုၾက၏၊

၄၃ ေယ႐ႈကလည္း၊ ငါ့ကို အခ်င္းခ်င္း ကဲ့ရဲ႕၍ အျပစ္ 
မတင္ၾကႏွင့္။ 

၄၄ ငါ့ကို ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ ခမည္းေတာ္သည္ 
ေသြးေဆာင္ေတာ္ မမူလွ်င္၊ အဘယ္သူမွ် ငါ့ထံ 
သို႔ မလာႏိုင္၊ လာေသာ သူကို ေနာက္ဆံုးေသာ 
ေ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 မုန္႔ကိုစားေသာ 
သူသည္ ေသျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္၏။ 

၅၁ ငါသည္ ေကာင္းကင္မွ ဆင္းသက္ေသာ အသက္ 
မုန္႔ျဖစ္၏။ ဤမုန္႔ကုိ စားေသာသူမည္သည္ကား၊ 
အစဥ္မျပတ္ အသက္ရွင္လိမ့္မည္။ ငါ ေပးေသာ 
မုန္ ႔ကား၊ ေလာကီသားတို ႔၏ အသက္အဘို ႔ 
အလိုငွါ စြန္႔ေသာ ငါ၏ အသားေပတည္းဟု 
မိန္႔ေတာ္မူ၏၊ 

၅၂ ထိုအခါယုဒလူတို႔က၊ဤသူသည္မိမိ အသားကို 
ငါတို႔ စားစရာဘုိ႔ အဘယ္သို႔ ေပးႏုိင္သနည္းဟု 
အခ်င္းခ်င္း ျငင္းခံုၾက၏။

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

၅၄ ငါ၏အသားကိုစား၍ ငါ၏အေသြးကိုလည္း 
ေသာက္ေသာ သူသည္ ထာ၀ရအသက္ ကိုရ၏။ 
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 ငါ့ကိုစားေသာ 

၆ း ၃၇
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သူသည္ ငါ့အားျဖင့္ အသက္ရွင္လိမ့္မည္။ 

၅၈ ဤမုန္႔ကား၊ ေကာင္းကင္မွ ဆင္းသက္ေသာမုန္႔ 
ျဖစ္၏။ သင္တို႔ဘုိးေဘးမ်ားသည္ မႏၷကို စား 
လ်က္ ေသရသကဲ့သို႔ မဟုတ္၊ ဤမုန္႔ကိုစားေသာ 
သူသည္ အစဥ္မျပတ္အသက္ရွင္လိမ့္မည္ဟု၊ 

၅၉ ကေပရေနာင္ၿမိ ဳ႕မွာ တရားစရပ္၌ ၾသ၀ါဒ 
ေပးစဥ္တြင္ မိန္႔ေတာ္မူ၏။

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

၆၁ ထုိသို႔တပည့္ေတာ္တို႔ ကဲ့ကဲ့ရဲ႕အျပစ္တင္သည္ 
ကို ေယ႐ႈသည္ အလုိအေလ်ာက္ သိေတာ္ 
မူလွ်င္ ဤတရားစကားေၾကာင့္ သင္တို႔သည္ 
စိတ္ပ်က္ၾက သေလာ။ 

၆၂ လူသားသည္ အရင္ေနရာအရပ္သို ႔ တဖန္ 
ႄကြတက္ သည္ကို ျမင္ရလွ်င္ အဘယ္သို႔ထင္မွတ္ 
ၾကမည္နည္း။

၆၃ ၀ိညာဥ္သာလွ်င္ အသက္ရွင္ေစ၏။ ကုိယ္ကာယ 
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 ထုိအခါမွစ၍ တပည့္ေတာ္အမ်ားတို႔သည္ ကိုယ္ 
ေတာ္ႏွင့္ မေပါင္းေဘာ္ဘဲ ဆုတ္သြား ၾက၏၊ 

၆၇ ထုိေၾကာင့္ ေယ႐ႈသည္ တက်ိပ္ႏွစ္ပါးေသာ 
သူတို႔အား၊ သင္တို႔သည္လည္း ထြက္သြားျခင္းငွါ 
အလိုရွိၾကသေလာဟု ေမးေတာ္မူလွ်င္၊ 

၆၈ ရွ ိမုန္ေပတ႐ုက၊ သခင္၊ အကၽြႏု ္ပ္တို ႔သည္ 

အဘယ္သူထံသို႔ သြားရပါမည္နည္း။ ထာ၀ရ 
အသက္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စကားသည္ ကိုယ္ေတာ္၌ 
တည္ပါ၏။ 

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

၇၀ ေယ႐ႈကလည္း တက်ိပ္ႏွစ္ပါးေသာ သင္တို႔ ကို 
ငါေ႐ြးေကာက္သည္ မဟုတ္ေလာ။ သို႔ေသာ္ 
လည္း သင္တို႔တြင္ ရန္သူတ ေယာက္ပါသည္ဟု 
မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

၇၁ ထုိသုိ႔ မိန္႔ေတာ္မူေသာ္၊ တက်ိပ္ႏွစ္ပါး အ၀င္ျဖစ္၍ 
ကိုယ္ေတာ္ကို အပ္ႏွံမည့္သူ၊ ရွိမုန္၏သား ယုဒ 
ရွကာ႐ုတ္ ကိုဆိုလို သတည္း၊

   

၇

၁ ထိုေနာက္မွ ေယ႐ႈသည္ ဂါလိလဲျပည္၌ လွည့္ 
လည္ေတာ္မူ၏။ ယုဒလူတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကုိ 
သတ္အံ့ေသာငွါ ရွာႀကံေသာ ေၾကာင့္ ယုဒျပည္၌ 
လွည့္လည္ျခင္းငွါ အလုိေတာ္ မရွိ။ 

၂ ယုဒလူတို႔၏ သေကေနပဲြခံခါနီးတြင္၊

၃ ညီေတာ ္တိ ု ႔က၊ သင္ ျပ ဳေသာအမႈတိ ု ႔က ိ ု 
တပည့္မ်ား တို႔သည္ ျမင္ေစျခင္းငွါ ဤ အရပ္မွ 
ထြက၍္ 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 သင္တို႔ 
ဘို႔ ခပ္သိမ္းေသာ အခ်ိန္သင့္လ်က္ ရွိ၏။ 

၇ ေလာကီသားတို ႔သည္ သင္တို ႔ကိ ုမမုန္းႏု ိင္ 

၆ း ၅၈
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ၾကံစည္ေတာ္မူျခင္းအတုိင္း ေခၚေတာ္မူေသာ 
သူတို႔၏ အက်ဳိးကိုခပ္သိမ္းေသာ အရာတို႔သည္ 
တညီတညြတ္တည္း ျပဳစုၾကသည္ကို ငါတို ႔ 
သိၾက၏။ 

၂၉ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္သည္ အမ်ားေသာ 
ညီတုိ႔တြင္ သားဦးျဖစ္ေတာ္ မူမည္ အေၾကာင္း၊ 
ဘုရားသခင္သည္ ေရွ႕မဆြက သိေတာ္မူေသာ 
သူတို႔ကို သားေတာ္၏ ပံုသဏၭာန္ႏွင့္ တညီတည္း 
ျဖစ္ေစျခင္းငွ ါ ေရွ႕မဆြက ခဲ ြခန္ ႔မ ွတ္သား 
ေတာ္မူ၏။ 

၃၀ ထုိသို႔ ခဲြခန္႔ မွတ္သားႏွင့္ေသာ သူတို႔ကိုေခၚေတာ္ 
မ ူ၏။ ေခၚေတာ္မ ူေသာ သူတိ ု ႔က ိ ုလည္း 
ေျဖာင့္မတ္ရာ၌ တည္ေစေတာ္ မူ၏။ ထုိသို ႔ 
တည္ေစေတာ္မူေသာ သူတို႔ကိုလည္း ခ်ီးေျမႇာက္ 
ေတာ္မူ၏။ 

၃၁ သို႔ျဖစ္၍ ဤအရာမ်ားတို႔၌ အဘယ္သို႔ ေျပာစရာ 
ရွ ိသနည္း။ ဘုရားသခင္သည္ ငါတို ႔ဘက္၌ 
ရွိေတာ္မူလွ်င္၊ အဘယ္သူ သည္ ငါတို႔တဘက္၌ 
ေနႏုိင္မည္နည္း။ 

၃၂ မိမိသားေတာ္ရင္းကို မႏွေျမာဘဲ၊ ငါတို႔ရွိသမွ် 
အဘိ ု ႔အလိ ုင ွ ါ  စ ြန ္ ႔ေတာ္မ ူေသာသူသည္၊ 
သားေတာ္ႏွင့္ တကြ ခပ္သိမ္းေသာ အရာတို႔ကို 
ငါတိ ု ႔အား မေပးဘဲအဘယ္သို ႔ ေနေတာ္မူ 
မည္နည္း။ 

၃၃ ဘုရားသခင္ ေ႐ြးေကာက္ေတာ္မူေသာ သူတို႔ကို 
အဘယ္သူသည္ အျပစ္တင္မည္နည္း။ ေျဖာင့္ 
မတရ္ာ၌ တည္ေစေသာ သူကား၊ ဘုရားသခင္ 
ေပတည္း။ 

၃၄ အျပစ္စီရင္ေသာ သူကားအဘယ္သူနည္း။ 
အေသခံ၍ ခံသည္သာမက၊ ေသျခင္းမွ ထ 
ေျမာက္၍ ဘုရားသခင္၏ လက်္ာေတာ္ဘက္၌ 
ေနလ်က္၊ ငါတို႔အဘုိ႔ဆုေတာင္း ေသာသူကား 
ခရစ္ေတာ္ ေပတည္း။ 

၃၅ ခရစ္ေတာ္၏ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာႏွင့ ္ ငါတို ႔ကုိ 
အဘယ္သူ ကြာေစမည္နည္း။ 

၃၆ အကယ္စင္စစ္ ကုိယ္ေတာ္အတြက္အကၽြႏု္ပ္ 

တို ႔သည္ အစဥ္မျပတ္ အေသသတ္ျခင္းကုိ 
ခံရၾကပါ၏။ သတ္ဘို႔ရာထားေသာ သိုးကဲ့သို႔ 
အကၽြႏု္ပ္တို႔ကို သူတပါး မွတ္တတ္ၾကပါ၏ ဟု 
က်မ္းစာလာ သည္ႏွင့္ အညီ၊ ဆင္းရဲၿငိဳျငင္ျခင္း၊ 
ညႇဥ္းဆဲႏွိပ္စက္ျခင္း၊ မြတ္သိပ္ျခင္း၊ အ၀တ္ 
အခ်ည္းစည္းရွိျခင္း၊ ေဘးႏွင့္ ေတြ႔ႀကံဳျခင္း၊ 
ကြပ္မ်က္ျခင္းကိ ု ခံရေသာ္လည္း၊ ထုိအမႈ 
တို႔တြင္ အဘယ္အမႈသည္ ခရစ္ေတာ္၏ ခ်စ္ျခင္း 
ေမတၱာေတာ္ႏွင့္ ငါတို႔ကို ကြာေစမည္နည္း။ 

၃၇ မကြာေစသည္သာမက၊ ငါတိ ု ႔ကိ ုခ်စ္ေတာ္ 
မူေသာ သူ၏ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္၊ ငါတို႔သည္ 
ထိုအမႈ ခပ္သိမ္းတို႔ကို ခံစဥ္တြင္ပင္ အထူးသျဖင့္ 
ေအာင္ျမင္ၾက၏။ 

၃၈ အေၾကာင္းမူကား၊  ေသျခင္းျဖစ္ေစ၊ အသက္ရွင္ 
ျခင္းျဖစ္ေစ၊ ေကာင္းကင္တမန္ျဖစ္ေစ၊ အထြဋ္ 
အျမတ္ျဖစ္ေစ၊ အာဏာတန္ခိုးျဖစ္ေစ၊ မ်က္ 
ေမွာက္ အရာျဖစ္ေစ၊ ေနာင္လာ လတံ့ေသာ 
အရာျဖစ္ေစ၊ 

၃၉ အျမင့္ျဖစ္ေစ၊ အနိမ့္ျဖစ္ေစ၊ ဤအရာမွ စ၍ 
အဘယ္နိမိၼတ အရာမွ်သည္၊ ငါတို႔ သခင္ေယ႐ႈ 
ခရစ္အားျဖင့္ ခံရေသာဘရားသခင္၏ ေမတၱာ 
ေတာ္ႏွင့ ္ ငါတို ႔ကိ ုမကြာေစႏိ ုင္ဟု ငါသည္ 
သေဘာ က်လ်က္ရွိ၏။

   

   ၉

၁ ငါ့ကိုယ္ကိုကုိယ္သိေသာ စိတ္သည္ သန္႔ရွင္း 
ေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္တကြ ငါ့ဘက္၌ သက္ေသ 
ခံလ်က္၊ ငါသည္ မုသားမပါ၊ ခရစ္ေတာ္ ေရွ႕၌ 
မွန္ကန္စြာ ေျပာသည္ကား၊ 

၂ ငါသည္ အလြန္၀မ္းနည္း ျခင္းရွိ၏။ စိတ္ႏွလံုး 
ထဲ၌ မျခားမလပ္ ပူပန္ျခင္း ေ၀ဒနာရွိ၏။ 

၃ အေၾကာင္းမူကား၊  ဇာတိအားျဖင့္ ငါ့အမ်ဳိးသား 
ခ်င္းျဖစေ္သာ ငါ့ညီအစ္ကိုတို႔ အ တြက္၊   ငါသည္ 
ကိုယ္တိုင္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ ခြါ၍ က်ိန္ျခင္းကို ခံခ်င္ 
ေလာက္ေအာင္ စိတ္ရွိ၏။ 

၈ း ၂၉
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၁၁ ထုိမွ်မက၊ ေယ႐ႈကိုေသျခင္းမွ ထေျမာက္ေစ 
ေတာ္မူေသာ ဘုရား၏၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ 
သင္တို႔ အထဲ၌ က်ိန္း၀ပ္ေတာ္မူလွ်င္၊ ခရစ္ 
ေတာ္ ကိုေသျခင္းမွ ထေျမာက္ေစေတာ္ မူေသာ 
ဘုရားသည္ သင္တို႔အထဲ၌ က်ိန္း၀ပ္ေသာမိမိ၀ိ
ညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္၊ ေသတတ္ေသာ သင္တို႔၏
ကိုယ္ကာယကိုပင္ရွင္ေစေတာ္မူမည္။

၁၂ သို႔ျဖစ္၍ညီအစ္ကုိတို႔၊ ငါတို႔သည္ဇာတိပ ကတိ 
အတိုင္း က်င့္ရမည္အေၾကာင္း၊ ဇာ တိပကတိ၏ 
ကၽြန္ျဖစ္ၾကသည္ မဟုတ္။ 

၁၃ သင္တို႔သည္ ဇာတိပကတိအတုိင္း အသက္ 
ရွင္လွ်င္ ေသရၾကမည္။ ၀ိညာဥ္ ေတာ္အားျဖင့္ 
ကု ိယ္ကာယ၏အက်င္ ့တိ ု ႔ကိ ု ေသေစလွ်င္ 
အသက္ရငွ္ၾကလိမ့္မည္။ 

၁၄ ဘုရားသခင္၏၀ိညာဥ္ေတာ္ဆံုးမပဲ့ျပင္ေတာ္မူ 
သမွ်ေသာ သူတို ႔သည္ ဘုရားသခင္၏သား 
ျဖစ္ၾက၏။ 

၁၅ အေၾကာင္းမူကား၊ သင္တို႔သည္တဖန္ ေၾကာက္ 
႐ြံ ႔တတ္ေသာ ကၽြန္၏ သေဘာကိုရၾကသည္ 
မဟုတ္။ အဗၺအဘ ဟု ေခၚရေသာအခြင့္ႏွင့္ 
သားျဖစ္ျခင္း သေဘာကုိ ရၾကၿပီ။ 

၁၆ ငါတို႔သည္ဘုရားသခင္၏ သားျဖစ္ၾကသည္ ဟု 
၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ငါတို႔၏၀ိညာဥ္ ႏွင့္အတူ 
သက္ေသ ခံေတာ္မူ၏။ 

၁၇ သားမွန္လွ်င္အေမြခံ၊ ဘုရားသခင္၏ အေမြခံ 
ျဖစ္ၾက ၏။ ခရစ္ေတာ္ ႏွင့္အတူ ဘုန္း၀င္စားမည္ 
အေၾကာင္း၊ ထုိသခင္ႏွင့္ အတူဆင္းရဲ ဒုကၡကို 
ခံရလွ်င္၊ ထုိသခင္ႏွင့္ ဆက္ဆံေသာ အေမြခံ 
လည္း ျဖစ္ၾက၏။

၁၈ ငါတို႔အား ေပၚထြန္း လတံ့ေသာ ဘုန္းကုိေထာက္ 
ေသာ္၊ ယခု မ်က္ေမာက္ ကာလ၌ ခံရေသာဆင္းရဲ 
ဒုကၡကို ပမာဏမျပဳထုိက္ ဟု ငါ သေဘာရွိ၏။ 

၁၉ ဤေလာကသည္ ဘုရားသခင္ ့သားတိ ု ႔၏ 
ေပၚထြန္းျခင္း အရာကုိ အလြန္ေတာင့္တ ေျမာ္ 
လင့္ လ်က္ေန၏။ 

၂၀ ဤေလာကသည္ အနိစၥ ႏုိင္ငံသို႔အလိုလုိ လိုက္ 

သည္မဟုတ္။ 

၂၁ ဘုရားသခင္သားတို႔၏ ထူးျမတ္ေသာလႊတ္ျခင္း 
ခ်မ္းသာ တည္းဟူေသာ ေဖါက္ျပန္ပ်က္စီး ျခင္း 
အေႏွာင္အဖဲြ ႔မွ ကယ္လႊတ္ျခင္း ခ်မ္းသာကို 
၀င္စားမည္ဟု  ေျမာ္လင့္ရေသာ အခြင့္ကိုေပး၍ 
အနိစၥႏု ိင္ငံသိ ု ႔ လု ိက္ေစေတာ္မူေသာသူ၏ 
အလိုေတာ္ေၾကာင့္ သာလုိက္ရ၏။ 

၂၂ ဤေလာကတႏိုင္ငံလံုးသည္ ယခုတိုင္ေအာင္ 
တညီတညြတ္တည္းညည္းတြား၍ ဆင္းရဲျခင္း
ေ၀ဒနာကိုခံရသည္ဟု ငါတို႔သိၾက၏။ 

၂၃ ထုိမွ်မက၀ိညာဥ္ေတာ္၏ ေက်းဇူးေတာ္အစ 
အဦးကုိ ခံၿပီးေသာ ငါတို႔သည္လည္း၊ သားအရာ၌ 
ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္း အေၾကာင္း တည္းဟူေသာ 
ကိုယ္ခႏၶာ ေ႐ြးႏႈတ္ျခင္း ခ်မ္းသာကုိ ေျမာ္လင့္၍၊ 
စိတ္ႏွလံုး အထဲ၌ ညည္းတြားလ်က္ ေနၾက၏။ 

၂၄ ငါတို႔သည္ ေျမာ္လင့္ျခင္းအားျဖင့္ ကယ္တင္ 
ေတာ္မူျခင္းသို႔ ေရာက္ၾက၏။ ေျမာ္လင့္ေသာ 
အရာကိုေတြ႔ျမင္လွ်င္ ေျမာ္လင့္စရာ အေၾကာင္း 
မရွိ၊ ေတြ႔ျမင္ေသာ အရာကို အဘယ္ေၾကာင့္ 
ေျမာ္လင့္ ရမည္နည္း။ 

၂၅ ငါတို႔သည္ မေတြ႔မျမင္ေသာအရာကို ေျမာ္လင့္ 
လွ်င္ မူကား၊ ထုိအရာကို သည္း ခံေသာစိတ္ႏွင့္ 
ငံ့လင့္၍ ေနၾက၏။ 

၂၆ ထိုမွတပါး၊ ငါတို ႔မတတ္ႏိ ုင္ေသာ အရာမွာ 
၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ မစေတာ္မူ၏။ ငါတို႔သည္ 
ဆုေတာင္း သင့္သည္အတုိင္း အဘယ္ဆုကို 
ေတာင္းရမည္ ဟု မသိၾက။ သို႔ရာတြင္ ငါတို႔ 
ဆုေတာင္းျခင္း အမႈကို ႏႈတ္မႁမႊက္ ႏိုင္ေသာ 
ညည္းတြားျခင္းအားျဖင့္ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ 
ေစာင့္မ ေတာ္မူ၏။ 

၂၇ စိတ္ႏွလံုးကို စစ္ေတာ္မူေသာ သူသည္လည္း 
၀ိညာဥ္ေတာ္၏ စိတ္သေဘာကို သိေတာ္မူ၏။ 
အေၾကာင္းမူကား၊ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ သန္႔ရွင္းသူ 
တို႔၏ ဆုေတာင္း ျခင္းအမႈကို ဘုရားသခင္၏ 
အလိုေတာ္ ႏွင့္အညီ ေစာင့္မေတာ္မူ၏။

၂၈ ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ေသာ သူတည္းဟူေသာ 

၈ း ၁၁
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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၍၎၊ အခ်ိဳ႕တို႔က၊ သူေတာ္ေကာင္းမဟုတ္၊ 
လူမ်ား ကိုလွည့္ျဖားသည္ ဟူ၍၎ ဆိုၾက၏။ 

၁၃ သို႔ေသာ္လည္း ယုဒလူတို႔ကို ေၾကာက္ေသာ 
ေၾကာင့္ အဘယ္သူမွ် အတည့္အလင္း မေျပာ 
၀ံ့ၾက။

၁၄ ထုိပဲ ြကိုခံစဥ္တြင္၊ ေယ႐ႈသည္ ဗိမာန္ေတာ္ 
သို႔တက္၍ ဆံုးမၾသ၀ါဒ ေပးေတာ္မူ၏။

၁၅ ယုဒလူတို႔သည္ အံ့ၾသ၍၊ 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  ကိုယ္အလို 
အေလ်ာက္   ေဟာေျပာ သေလာဟု ပိုင္းျခား၍ 
သိလိမ့္မည္။ 

၁၈ ကိ ုယ္အလိ ုအေလ်ာက္ ေဟာေျပာေသာ 
သူသည္ မိမိဘုန္းအသေရကို ရွာတတ္၏။ မိမိကို 
ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ သူ၏ ဘုန္းအသေရကို 
ရွာေသာ သူမူကား၊ ယံု ေ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၌ 
သငတ္ို႔သည္ 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 အဘယ္ကျဖစ္သည္ကိုလည္း သိၾက၏။ 

၇ း ၈
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သို႔ေသာ္လည္း ငါသည္ ကိုယ္အလိုအေလ်ာက္
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 သူထံသို႔ သြားရမည္။ သင္တို႔သည္ ငါ့ကို 
ရွာၾကလိမ့္မည္။

၃၄ ရွာေသာ္လည္း မေတြ႔ရၾက။ ငါရွိရာအရပ္သို ႔ 
သင္တို႔ မေရာက္ႏိုင္ၾကဟု မိန္႔ေတာ္မူလွ်င္၊ 

၃၅ ယုဒလူတို႔က၊ ငါတို႔မေတြ႔ေစျခင္းငွါ သူသည္ 
အဘယ္အရပ္သို႔ သြားလိမ့္မည္နည္း။ ေဟလသ 
လူတို႔တြင္ အရပ္ရပ္သို႔ကြဲျပားလ်က္ ေနေသာ 
သူတို ႔ရွ ိရာသို ႔ သြား၍ ေဟလသလူတို ႔အား 
တရားေဟာ လိမ့္မည္ေလာ။ 

၃၆ သင္တို႔သည္ ငါ့ကိုရွာၾကလိမ့္မည္။ ရွာေသာ္ 
လည္း  မေတြ႔ရၾက။ ငါရွိရာအရပ္သို႔ သင္တို႔ 

မေရာက္ႏိုင္ ၾကဟူေသာ စကားသည္ အဘယ္သို႔ 
ဆိုလိုသနည္းဟု အခ်င္းခ်င္းဆိုၾက၏။ 

၃၇ ထိုပြ ဲကိ ုခံ၍ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ေသာေန႔ျမတ္၌ 
ေယ႐ႈသည္ ရပ္၍ ေႂကြးေၾကာ္ ေတာ္မူသည္ကား၊ 
ေရငတ္ေသာ သူရွိလွ်င္ ငါ့ထံသို႔လာ၍ ေသာက္ 
ေလာ့။ 

၃၈ ငါ့ကိုယံုၾကည္ေသာသူသည္ က်မ္းစာလာသည္ 
အတိုင္း အသက္ေရထြက္ရာ စမ္းေရတြင္း 
ျဖစ္လိမ့္ မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

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

၄၀ စကားေတာ္ကို ၾကားေသာသူအမ်ားတို႔က၊ ဤသူ 
သည္ လာလတံ့ေသာ ပေရာဖက္အမွန္ျဖစ္ 
သည္ ဟုဆိုၾက၏။ 

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

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

၄၃ ထိုသို ႔လူမ်ားတို ႔သည္ ကြဲျပားၾကသည္ျဖစ္၍၊ 
အခ်ိဳ႕တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ဘမ္းဆီး၍ျခင္းငွါ 
အလိုရွိ ၾက၏။ 

၄၄ သို႔ေသာ္လည္း အဘယ္သူမွ် မဘမ္းမဆီး၍ၾက။

၄၅ ထိုအခါ မင္းလုလင္တို႔သည္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ 
အႀကီး၊ ဖာရိရွ ဲထံသို ႔ ျပန္၍၊  ထိုမင္းတို ႔က၊ 
အဘယ္ေၾကာင့္ သူ႔ကိုမေဆာင္ ခဲ့ၾကသနည္းဟု 
ေမးျမန္းလွ်င္၊ 

၄၆ မင္းလုလင္တို ႔က၊ ထိုသူေဟာေျပာသကဲ့သို ႔ 
အဘယ္သူမွ် မေဟာစဖူးပါဟု ေလွ်ာက္ၾက၏။ 

၄၇ ဖာရိရွဲတို ႔ကလည္း၊ သင္တို႔ကိုပင္ လွည့္ဖ်ား 
ၿပီေလာ။ 

၇ း ၂၉
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၁၉ ငါသည္ က်င့ ္ခ်င္ေသာ အက်င္ ့ေကာင္းကို 
မက်င့္၊ မက်င့္ခ်င္ေသာအက်င့္ဆုိးကုိက်င့္၏။ 

၂၀ ထိုသို႔ငါသည္ မက်င့္ခ်င္ေသာ အက်င့္ကိုက်င့္ 
လွ်င္၊ ငါကိုယ္ တုိင္က်င့္သည္ မဟုတ္။ ငါ့အထဲ၌ 
ေနေသာအျပစ္တရားသည္ က်င့္၏။ 

၂၁ ထုိသို႔ေကာင္းေသာအက်င့္ကို ငါက်င့္ခ်င္ေသာ 
အခါ၊ မေကာင္းေသာအက်င့္ကို က်င့္ေစတတ္ 
ေသာ တရားကို ငါေတြ႔၏။ 

၂၂ ငါသည္အတြင္းလူ အားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ 
ပညတ္ တရားေတာ္ကို ႏွစ္သက္၏။ 

၂၃ သိ ု ႔ေသာ္လည္း ငါ ့ကု ိယ္အဂၤါမ်ား၌ရွ ိေသာ 
တရား တပါးသည္စ ိတ္၀ ိညာဥ ္တရားကိ ု 
ဆုိင္ၿပိဳင္ တိုက္လွန္သျဖင့္၊ ငါ့ကိုယ္အဂၤါမ်ား၌ 
ရွိေသာ အျပစ္ တရားလက္သို႔ ငါ့ကုိ ဘမ္းသြား 
အပ္ႏွံသည္ ကိုငါျမင္၏။ 

၂၄ ငါသည္ၿငိဳျငင္ေသာသူ ျဖစ္ပါသည္တကား။ 
ဤအေသေကာင္မွ ငါ့ကိုအဘယ္သူ ကယ္လႊတ္ 
မည္နည္း။ 

၂၅ ငါတို႔သခင္ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္ ကယ္လႊတ္ေတာ္ 
မူေသာ ဘုရားသခင္ ေက်းဇူးေတာ္ ႀကီးလွေပ၏။ 
ထုိသိ ု ႔စ ိတ္၀ိညာဥ္အားျဖင္ ့ ဘုရားသခင္၏ 
တရားေတာ္အလိုသို႔၎၊ ဇာတိပကတိအားျဖင့္ 
အျပစ္တရားအလုိသို႔၎၊ ငါလိုက္တတ္၏။

၈

၁  ဘုရားသခင္ ကယ္လႊတ္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ 
ေယ႐ႈခရစ္၌ တည္၍၊ ဇာတိပကတိ အတုိင္း 
မက်င့္၊ ၀ိညာဥ္ပကတိအတုိင္း က်င့္ေသာ သူတို႔ 
သည္ အျပစ္စီရင္ျခင္းႏွင့္ လြတ္ၾက၏။ 

၂ ေယ႐ႈခရစ ္၌တည္၍အသက္ရ ွင ္ေစေသာ 
၀ိညာဥ္ေတာ္၏ တရားသည္ အျပစ္တရား၏ 
လက္မွ ၎၊ ေသျခင္းတရား၏ လက္မွ၎၊ ငါ့ကို 
ကယ္လႊတ္ၿပ။ီ 

၃ ဇာတိပကတိေၾကာင့္ပညတ္တရားသည္အား

နည္း၍ မတတ္ႏိုင္ေသာ အမႈကိုဘုရားသခင္ 
ျပဳေတာ္မူ ျခင္းငွ ါ၊ အျပစ္ႏွင့ ္ ျပည္ ့စံ ုေသာ 
ဇာတိ ပကတိ သဏၭာန္ကို ေဆာင္ေသာမိမိ 
သားေတာ္ကုိ ေစလႊတ္ေတာ္မူ၍၊ အျပစ္ေျဖ 
ဘုိ႔ရာ ဇာတိပကတိ၌ အျပစ္ကုိ ဒဏ္ေပးေတာ္ 
မူ၏။ 

၄ အေၾကာင္းမူးကား၊ ဇာတိပကတိအတိုင္း မက်င့္၊ 
၀ိညာဥ္ ပကတိအတုိင္းက်င့္ေသာ ငါတို႔သည္၊ 
တရား၌ပါေသာ ပညတ္တို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္မည္ 
အေၾကာင္းတည္း။ 

၅  ဇာတိပကတိရွိေသာသူတို႔သည္ ဇာတိပကတိ 
ႏွင့္ စပ္ဆုိင္ေသာအရာတို႔ကို စဲြလမ္းေသာစိတ္ 
သေဘာရွိၾက၏။ ၀ိညာဥ္ ပကတိ ရွိေသာသူတုိ႔ 
မူကား၊ ၀ိညာဥ္ ပကတိႏွင့္ စပ္ဆုိင္ေသာ အရာ 
တုိ႔ကုိ စဲြလမ္းေသာ စိတ္သေဘာ ရွိၾက၏။ 

၆ ဇာတိပကတိ စိတ္သေဘာသည္ ေသျခင္း အ 
ေၾကာင္း ျဖစ္၏။ ၀ိညာဥ္ပကတိ စိတ္သေဘာ 
သည္ အသက္ရွင္ျခင္း အေၾကာင္းႏွင့္ ၿငိမ္သက္ 
ျခင္း အေၾကာင္းျဖစ္၏။ 

၇    အဘယ္ေၾကာင့္ နည္းဟူမူကား၊ ဇတိပကတိ စိ
တ္သေဘာသည္ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ 
ျဖစ္၏။ ဘုရားသခင္ တရားေတာ္ အလုိသို႔မလိုက္ 
တတ္။ ထုိမွ်မက မလိုက္ႏုိင္။

၈ ထုိေၾကာင့္ ဇာတိပကတိ၌ က်င္လည္ေသာ 
သူတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ စိတ္ေတာ္ႏွင့္ မေတြ႔ 
ႏုိင္ၾက။ 

၉   သို႔ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္၏ ၀ိညာဥ္ေတာ္ 
သည္ သင္တို ႔အထဲ၌ က်ိန္း၀ပ္ေတာ္မူလွ်င္၊ 
သင္တို႔သည္ ဇာတိပကတိဘက္၌ ရွိၾကသည္ 
မဟုတ္။  ၀ိညာဥ္ပကတိဘက္၌ ရွ ိ ၾက၏။ 
ခရစ္ေတာ္၏ ၀ိညာဥ္ကုိမရေသာသူမည္သည္ 
ကား ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ မဆုိင္။ 

၁၀ ခရစ္ေတာ္သည္ သင္တို႔အထဲ၌ ရွိေတာ္မူလွ်င္၊ 
ကိုယ္ကာယသည္ အျပစ္ေၾကာင့္အေသျဖစ္ 
ေသာ္လည္း ၀ိညာဥ္မူကား ေျဖာင့္မတ္ျခင္း 
ေၾကာင့္ အသက္ရွင္လ်က္ ရွိ၏။ 

၇ း ၁၉
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၂ ဥပမာကား၊ လင္ရွိေသာမိန္းမသည္ လင္မေသ 
မွီတိုင္ေအာင္၊ ပညတ္တရားအားျဖင့္ လင္၌ 
ခ်ည္ေႏွာင္လ်က္ရွ ိ၏။ လင္ေသလွ်င္မူကား 
လင္၀တ္ႏွင့္ လြတ္၏။ 

၃ ထုိေၾကာင့္၊ မိမိလင္မေသမွီအျခားေသာ သူ၏ 
မယားျဖစ္လွ်င္၊ ေမ်ာက္မထား ေသာမိန္းမဟု 
ေခၚထုိက္၏။ လင္ေသ လွ်င္မူကား၊ ထုိတရားႏွင့္ 
လြတ္သည္ျဖစ္၍၊ အျခား ေသာသူ၏ မယား 
ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ေမ်ာက္မထားေသာမိန္းမဟု
ေခၚစရာ အ ေၾကာင္းမရွိ၊ 

၄ ထုိနည္းတူ၊ ငါ ့ညီအစ္ကိုတို ႔ ၊ သင္တို ႔သည္ 
အျခားေသာသူတည္းဟူေသာ၊ ေသျခင္းမွ 
ထေျမာက္ေတာ္မူေသာသူ၏ မယားျဖစ္၍၊ 
ဘုရားသခင္၏အလုိေတာ္ႏွင့္ အညီတိုးပြါးမည္ 
အေၾကာင္း၊ ခရစ္ေတာ္၏ကိုယ္ခႏၶာအားျဖင့္ 
ေသ၍ ပညတ္တရားႏွင့္ ကြာၾက၏။ 

၅ ငါတို ႔သည္ ဇာတိပကတိ၌ က်င္လည္ေသာ 
အခါ၊ အျပစ္ႏွင့ ္စပ္ဆုိင္ေသာ စိတ္တို ႔သည္ 
ပညတ္တရားအားျဖင့္၊ ေပါက္၍ ေသျခင္းတရား 
၏ အလုိႏွင့္အညီ တိုးပြါးမည္အေၾကာင္း၊ ငါတို႔၏ 
ကိုယ္အဂၤါမ်ား၌ ျပဳျပင္ၾက၏။ 

၆ ယခုမူကား၊  က်မ္းစာ၌ပါေသာတရား ေဟာင္းကို 
မမွီဘဲ၊ ၀ိညာဥ္ေတာ္တရား သစ္ကိုမွီ၍ အမႈ 
ေဆာင္႐ြက္ျခင္း အလို ငွါ၊ ငါတို႔သည္ ေသသျဖင့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ပညတ္တရား၏ လက္မွလြတ္ျခင္း 
သို႔ေရာက္ၾကၿပီ။ 

၇ သို႔ျဖစ္၍ အဘယ္သို႔ေျပာရမည္နည္း။ ပညတ္ 
တရား၌အျပစ္ရွိသေလာ။ အျပစ္ မရွိႏုိင္ရာ။ 
သို႔ရာတြင္ ပညတ္တရား အားျဖင့္သာ အျပစ္ 
သေဘာကိုငါသိရ၏၊ အဘယ္သို႔နည္းဟူမူကား၊ 
ေလာဘစိတ္မရွိ ေစႏွင့္ဟု ပညတ္တရား မဆို 
လွ်င္၊ ေလာ ဘသေဘာကိုငါမသိ။ 

၈ အျပစ္တရားသည္ပညတ္တရား အားျဖင္ ့ 
အခြင္ ့ရ၍၊ ငါ၌အမ်ဳ ိးမ်ဳ ိး ေသာေလာဘတို ႔
ကို ျဖစ္ေစ၏။ပညတ္တရားမရွ ိလွ်င္၊ အျပစ္ 
တရားေသ၏။ 

၉ အထက္ကပညတ္တရားမရွိသျဖင့္၊ ငါသည္ 

အသက္ရွင္၏။ ပညတ္တရားေပၚေသာ အခါ 
အျပစ္တရားသည္ ရွင္ျပန္၏။ ငါလည္းေသ၏။ 

၁၀ အသက္ရွင္ျခင္းႏွင့္ ဆုိင္ေသာပညတ္တရား 
သည္ ေသျခင္းႏွင့္ဆုိင္သည္ကို ငါေတြ႔၏။ 

၁၁ အျပစ ္တရားသည္ပညတ္တရားအား ျဖင ္ ့ 
အခြင္ ့ရလွ်င္၊ ငါ ့ကိ ုလွည္ ့ ျဖား၍ ထု ိတရား 
အားျဖင့္ ငါ့ကိုသတ္ေလ၏။ 

၁၂ ထုိေၾကာင့္၊ တရားေတာ္သည္ သန္႔ရွင္းျခင္း 
ရွိ၏။ ပညတ္တရားလည္း သန္႔ရွင္းျခင္း၊ ေျဖာင့္ 
မတ္ျခင္း၊ ေကာင္းျမတ္ျခင္းရွိ၏။ 

၁၃ သို ႔ ျဖစ္လွ်င္ ေကာင္းျမတ္ေသာအရာသည္ 
ငါ၌ေသျခင္းအေၾကာင္း ျဖစ္သေလာ။ မျဖစ္ 
ႏိုင္ရာ။   အျပစ္တရားသည္   မိမိသေဘာကိုထင္ရွား 
ေစျခင္းငွါေကာင္းျမတ္ေသာ အရာအားျဖင့္ငါ၌ 
ေသျခင္းကိုျပဳ၍ ေသျခင္းအေၾကာင္းျဖစ္၏။ 
ထိုသိ ု ႔ ျဖစ္ ေသာေၾကာင္ ့အျပစ္တရားသည္ 
ပညတ္ေတာ္ အားျဖင့္ အလြန္အျပစ္ႏွင့္ျပည့္စံု
ျခင္း ရွိသတည္း။

၁၄ ထုိမွတပါး၊ ပညတ္တရားသည္၀ိညာဥ္ပကတိႏွ
င့္စပ္ဆုိင္သည္ကိုငါတို႔သိၾက၏။ ငါမူကား ဇာတိ 
ပကတိရွိ၏။ အျပစ္တရားလက္၌ ေက်းကၽြန္ 
ျဖစ္၏။ 

၁၅ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္ကိုယ္က်င္ ့ေသာ 
အက်င့္ကုိ မႏွစ္သက္။ က်င့္ခ်င္ေသာ အက်င့္ကို 
မက်င့္၊ ႐ြံရွာေသာအက်င့္ကိုက်င့္၏။ 

၁၆ ထုိသိ ု ႔ငါသည္ မက်င္ ့ခ်င္ေသာ အက်င္ ့ကိ ု 
က်င့္လွ်င္၊ ပညတ္တရား ေျဖာင့္သည္ဟု ငါ 
၀န္ခံ၏။ 

၁၇ သို ႔ ျဖစ္လွ်င္၊ ထု ိမေကာင္းေသာအက်င္ ့ကိ ု 
ငါ ့ကိ ုယ္တိုင္ က်င္ ့သည္မဟုတ္။ ငါ့အထဲ၌ 
ေနေသာ အျပစ္တရားသည္ က်င့္၏။ 

၁၈ ငါ့အထဲမွာ ငါ့ဇာတိပကတိ၌ ေကာင္းေသာ 
အရာတစံ ုတခုမွ ်မတည္ သည္ကိ ုငါသိ၏။ 
အေၾကာင္းမ ူကား၊ ငါသည္က်င္ ့ခ်င ္ေသာ 
စိတ္ရွိေသာ္လည္း၊  ေကာင္းစြာက်င့္တတ္ေသာ 
အခြင့္ကို ရွာ၍မေတြ႔ႏုိင္။ 

၇ း ၂
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၄၈ မင္းမ်ား၊ ဖာရိရွဲမ်ားတို႔တြင္ သူ႔ကိုယံုၾကည္ေသာ 
သူ တစံုတေယာက္မွ် ရွိသေလာ။ 

၄၉ တရားကိုမသိေသာ ဤလူမ်ိ ဳးမ်ားတို ႔သည္ 
က်ိန္ျခင္းကို ခံရေသာသူျဖစ္သည္ဟုဆိုၾက၏။ 

၅၀ အထက္က ညဥ့္အခါ၌ အထံေတာ္သို႔ 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 ထိုသို႔ေသာမိန္းမကို ေက်ာက္ခဲႏွင့္ ပစ္ရမည္ဟု 
ေမာေရွသည္ အကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ပညတ္တရား၌ 
စီရင္ထံုးဖြဲ႕ပါၿပီ။ သို႔ရာတြင္ ကိုယ္ေတာ္သည္ 
အဘယ္သို႔ မိန္႔ေတာ္မူမည္နည္းဟု ေလွ်ာက္ၾက 
၏။ 

၆ ထိုသို႔ေလွ်ာက္ၾကေသာ္၊ ကိုယ္ေတာ္၌ အျပစ္ 
တင္ခြင္ ့ ရွ ိေစျခင္းငွါ စံုစမ္းေႏွာင့္ရွက္ေသာ 
အားျဖင့္ ေလွ်ာက္ၾက၏။ ေယ႐ႈသည္ ေအာက္သို႔ 
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၏။ ငါ့ေနာက္သို႔လိုက္ေသာ သူသည္ 
ေမွာင္မိုက္၌ မသြားမလာ၊ အသက္၏အလင္းကို 
ရလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

၁၃ ဖာရိရွဲတို႔ကလည္း။ သင္သည္ ကိုယ္အေၾကာင္း 
ကို သက္ေသခံ၏၊ သင္၏ သက္ေသ မတည္ ဟု 
ဆိုၾက၏။ 

၁၄ ေယ႐ႈကလည္း၊ ငါသည္ ကိုယ္အေၾကာင္းကို 

၇ း ၄၈
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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၌ ေနေတာ ္
မူ၏။ 

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

၁၈ ငါသည္ ကိုယ္အေၾကာင္းကို  သက္ေသခံေသာ 
သူျဖစ္၏။ ငါ့ကိုေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ ခမည္း 
ေတာ္သည္လည္း ငါ့အေၾကာင္း ကို 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 ကိုယ္ေတာ္ကို 
မဘမ္းဆီး၍ၾက။

၂၁ တဖန္ ေယ႐ႈက ငါသည္သြားရမည္။ သင္တို႔ 
သည္ ငါ့ကိုရွာၾကလိမ္ ့မည္။ ကိုယ္အျပစ္၌ 
လည္း ေသၾကလိမ့္မည္။ ငါသြားရာ အရပ္သို႔ 
သင္တို႔ မေရာက္ႏိုင္ၾကဟု မိန္႔ေတာ္မ၏ူ။ 

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

၂၃ ေယ႐ႈကလည္း၊သင္တို႔သည္   ေ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 
လွ်င ္ ၊ ကိ ုယ္အျပစ္၌ ေသၾကလိမ္ ့မည္ဟု 
မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

၂၅ ထိုသူတို႔ 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 သမွ်ကိုသာ ဤေလာက၌ 
ငါေဟာေျပာသည္ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

၂၇ ခမည္းေတာ္ကို ရည္မွတ္၍ မိန္႔ေတာ္မူ သည္ကို 
ထိုသူတို႔သည္ မရိပ္မိၾက။ 

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

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

၃၀ ထိုစကားေတာ္ကို မိန္႔ေတာ္မူစဥ္၊ လူမ်ားတို႔သည္ 
ယံုၾကည္ျခင္းသို႔ ေရာက္ၾက၏။ 

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

၃၂ သမၼာတရားကို လည္းသိၾကသျဖင့္၊ ထိုတရား 
သည္ သင္တို႔ကိုလႊတ္လိမ့္မည္ဟု၊ ယံုၾကည္ 
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ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ အတူ ေသလွ်င္၊ ထုိသခင္ႏွင့္အတူ 
ရွင္လိမ့္မည္ဟု သေဘာရွိၾက၏။ 

၁၀ ခရစ္ေတာ္သည္ အေသခံေတာ္မူရာမွာ၊ အျပစ္ 
တရား ေၾကာင့္ တႀကိမ္သာခံေတာ္မူ၏။ အသက္ 
ရွင္ေတာ္မူရာမွာ၊ ဘုရားသခင့္အဘို႔ ရွင္ေတာ္ 
မူ၏။ 

၁၁ ထုိနည္းတူ သင္တို ႔သည္ အျပစ္တရားႏွင့ ္ 
ဆုိင္ေသာအရာ၌ကား၊ အေသျဖစ္သည္ ဟူ၍ 
၎၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆုိင္ေသာ အရာ၌ကား၊ 
ငါတို႔သခင္ ေယ႐ႈခရစ္အား ျဖင့္ အသက္ရွင္သည္ 
ဟူ၍၎၊ ကုိုယ္ကိုကုိယ္ထင္မွတ္ၾကေလာ့။ 

၁၂ ထုိေၾကာင့္၊ သင္တို႔၏ ေသတတ္ေသာ ကိုယ္ခႏၶာ 
၏ တပ္မက္ျခင္း အလိုသို႔ လုိက္ရသည္ တိုင္ 
ေအာင္၊ အျပစ္တရားသည္ ထုိကုိယ္ခႏၶာ၌ အစိုး 
မရေစႏွင့္။ 

၁၃ သင္တို႔၏ ကိုယ္အဂၤါမ်ားကို ဒုစ႐ိုက္ လက္နက္ 
ျဖစ္ေစ၍၊ အျပစ္တရားအား မဆက္ၾကႏွင့္။ 
ေသျခင္းမ ွထေျမာက္၍ အသက္ရွင ္ေသာ 
သူကဲ့သို႔၊ ဘုရားသခင္အား ကိုယ္ကို ကုိယ္ဆက္ 
ၾကေလာ့။ 

၁၄ ကိုယ္အဂၤါမ်ားကိုလည္း သုစ႐ုိက္လက္နက္ 
ျဖစ္ေစ၍၊ ဘုရားသခင္အား ဆက္ၾကေလာ့။ 
သင္တို႔သည္ ပညတ္တရား လက္၌မရွိ၊ ေက်းဇူး 
တရား လက္၌ ရွိေသာေၾကာင့္ အျပစ္တရား 
သည္ သင္တို႔ကို မအုပ္စိုးရ။

၁၅ ထုိသို႔ျဖစ္လွ်င္ အဘယ္သို႔နည္း။ ငါတို႔သည္ 
ပညတ္တရားလက္၌မရွိ၊ ေက်းဇူး တရားလက္၌ 
ရွိေသာေၾကာင့္၊ ဒုစ႐ိုက္ကို ျပဳရမည္ေလာ။ 
ထုိသို႔မျပဳရ။ 

၁၆ အၾကင္သူ၏ အထံ၌အေစခံ ကၽြန္ျဖစ္ျခင္းငွါ 
သင္တို ႔၀င္၌အေစခံ၏၊ ထုိသူသည္ေသျခင္း 
ႏွင့္ ယွဥ္ေသာအျပစ္တရားျဖစ္ေစ၊ေျဖာင့္မတ္ 
ရာသို႔ ေရာက္ျခင္းႏွင့္ယွဥ္ေသာ နားေထာင္ 
ျခင္းတရားျဖစ္ေစ၊ သင္တို ႔သည္ သခင္ျဖစ္ 
သည္ကို မသိၾကေလာ။ 

၁၇ သင္တို ႔သည္ အျပစ္တရား၏ ကၽြန္ျဖစ္ဘူး 

ေသာ္လည္း၊ ယခုတြင္ ခံခဲ့ၿပီးေသာ ၾသ၀ါဒနည္း 
ဥပေဒသစကားကို ေစတနာစိတ္ႏွင့္ နားေထာင္ 
ၾကသည္ ျဖစ္၍၊ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ 
ႀကီးလွေပ၏။ 

၁၈ သင္တို႔သည္ အျပစ္တရား၏ လက္မွ လြတ္ၾက 
ၿပီျဖစ္၍၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရား၏ ကၽြန္ျဖစ္ 
ၾက၏။ 

၁၉ ထုိသို႔ ငါဆိုေသာ္၊ သင္တို႔သည္ ဇာတိပကတိ 
အတိုင္း ဥာဏ္နည္းေသာေၾကာင့္၊ ေလာကီ 
ေ၀ါဟာရအားျဖင့္ ဆိုသတည္း။ သင္တို႔သည္ 
မိမိတုိ႔ကိုယ္အဂၤါမ်ားကို အဓမၼအလုိ႔ငွါညစ္ညဴး 
ျခင္းတရား၊ အဓမၼတရား၌သြင္း၍ ကၽြန္ခ ံ 
ေစဘူးသည္ နည္းတူ၊ ယခုမွာ ကိုယ္ အဂၤါမ်ားကို 
သန္႔ရွင္းျခင္းအလိုငွါ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း တရား၌ 
သြင္း၍ ကၽြန္ခံေစၾကေလာ့။ 

၂၀ သင္တို႔သည္အျပစ္တရား၏ ကၽြန္ျဖစ္စဥ္ ကာလ၊ 
ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရား၏လက္မွ လြတ္ၾက၏။ 

၂၁ ယခုသင္တို႔ရွက္ေၾကာက္ေသာ ထုိအက်င့္တို႔ 
ကိ ုက်င ္ ့စဥ ္အခါ၊ အဘယ္အက်ဳ ိ းကိ ုရၾက 
သနည္း။ ထုိသို႔ေသာအက်င့္သည္ ေသျခင္း၌ 
လမ္းဆံုးသတည္း။ 

၂၂ ယခုမူကား၊ သင္တိ ု ႔သည္ အျပစ္တရား၏ 
လက္မွလြတ္၍၊ ဘုရားသခင္၏ကၽြန္ျဖစ္ၾက 
သည္ႏွင့္အညီ၊ သန္႔ရွင္းျခင္း အက်ဳိးကို ရၾက 
၏။ အဆံုး၌လည္း ထာ၀ရအသက္ကို ရၾက 
လိမ့္မည္။ 

၂၃ အျပစ္တရား၏အခကား ေသျခင္းေပတည္း။ 
ဘုုရားသခင္ ေပးေတာ္မူေသာ ဆုေက်းဇူးေတာ္ 
ကား၊ ငါတို႔ သခင္ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္ ထာ၀ရ 
အသက္ေပတည္း။

     
၇

၁ ပညတ္တရားကိုသိေသာညီအစ္ကိုတို႔၊ ပညတ္ 
တရားသည္ လူကိုအသက္ထက္ဆံုးမွ်သာ 
ပုိင္သည္ ကို မသိၾကသေလာ။ 

၆ း ၁၀
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ေသာ သူတည္း ဟူေသာ ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္ 
ဘုရား သခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ ေက်းဇူးေတာ္ 
၏ အက်ိဳးသည္ လူမ်ားတို ႔၌သာ၍ ႂကြယ္၀ 
ျပည့္စံု၏။ 

၁၆ ထိုမွတပါး၊ လူတေယာက္ျပစ္မွားေသာအရာ ႏွင့္ 
ေက်းဇူးေတာ္အရာ မတူ။ အေၾကာင္းမူကား။ 
တရား စီရင္ေသာ အရာမွာ၊ အျပစ္တခုေၾကာင့္ 
ဒဏ္ခံေစ ဟုစီရင္၏။ ေက်းဇူးေတာ္အရာမွာ၊ 
အျပစမ္်ားလ်က္ ပင္လႊတ္ေစဟုစီရင္၏။ 

၁၇ ထိုမွတပါး၊ လူတေယာက္သည္ ျပစ္မွားေသာ 
ေၾကာင္ ့ ထိ ုတေယာက္ေသာသူ အားျဖင္ ့ 
ေသျခင္းတရားသည္ အစိ ု းရ၏။ ေက်းဇူး 
ေတာ္၏ ႂကြယ္၀ျခင္းကို၎၊ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ 
သြင္းေပးေတာ္မူျခင္းကို၎၊ ခံရေသာ သူတို႔ 
သည္ တေယာက္ေသာသူတည္းဟူေသာ ေယ႐ႈ 
ခရစ္အားျဖင့္ အသက္ရွင္လ်က္ သာ၍ စိုးစံ 
ရၾကလတံ့။ 

၁၈ ထိုေၾကာင့္၊ တေယာက္ေသာသူ၏ ျပစ္မွားျခင္း 
အားျဖင့္၊ လူအေပါင္းတို႔သည္ အျပစ္စီရင္ျခင္း 
ႏွင့္ ေတြ႔ႀကံဳရၾကသည္နည္းတူ၊ တေယာက္ေသာ 
သူ၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း အားျဖင့္၊ လူအေပါင္း 
တို႔သည္ အသက္ ႏွင့္ယွဥ္ေသာ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ 
ေရာက္ျခင္း အခြင့္ကို ရၾက၏။ 

၁၉ အေၾကာင္းမူကား၊ တေယာက္ေသာသူသည္ 
နားမေထာင္ေသာအားျဖင့္၊ လူမ်ားတို ႔သည္ 
အျပစ္ေရာက္သည္နည္းတူ   တေယာက္ေသာ 
သူသည္ နားေထာင္ေသာအားျဖင့္၊  လူမ်ား 
တို႔သည္ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ ေရာက္ရၾက၏။ 

၂၀ ထိုမွတပါး၊ ပညတ္တရားသည္ တဖန္၀င္ သျဖင့္ 
ျပစ္မွားေသာ အျပစ္ ပြားမ်ား၏။ သို႔ေသာ္လည္း 
အျပစ္ပြားမ်ားသည္အရာမွာ ေက်းဇူးေတာ္ 
သာ၍ ႂကြယ္၀၏။ 

၂၁ ထုိသို႔ျဖစ္လွ်င္၊ အျပစ္တရားသည္ ေသျခင္းအား 
ျဖင့္ အစိုးရသည္နည္းတူ၊ ငါတို ႔သခင္ေယ႐ႈ 
ခရစ္ ျပဳစုေတာ္မူ၍ ေက်းဇူးတရားသည္ ထာ၀ရ 
အသက္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ သြင္း 
ျခင္းအားျဖင့္ အစိုးရေလ အံ့သတည္း။ 

၆

၁ ထုိသုိ ႔မွန္လွ်င္၊ အဘယ္သို ႔ေျပာရမည္နည္း။ 
ေက်းဇူးေတာ္ပြါးမ်ားေစျခင္းငွါ အျပစ္တရား 
ကုိက်င့္၍ ေနရမည္ေလာ။ 

၂ ထု ိသိ ု ႔မေနရ။ အျပစ္တရားမွ စုေတ့ေသာ 
သူတို ႔သည္ ထုိတရား၌အဘယ္သို ႔ ရွင္ရဦး 
မည္နည္း။ 

၃ ေယ႐ႈခရစ္၌ ဗတၱိဇံ ကိုခံေသာသူရွိသမွ်တို႔သည္ 
အေသခံေတာ္မူျခင္း၌ ဗတၱိဇံကို ခံၾကသည္ဟု 
သင္တို႔ မသိသေလာ။ 

၄ ထုိေၾကာင့္၊ အေသခံေတာ္မူျခင္း၌ ဗတၱိဇံကို 
ခံေသာ အားျဖင့္၊ ထုိသခင္ႏွင့္အတူ သၿဂႋဳဟ္ျခင္း 
ကိုခံၾက၏။ အ ေၾကာင္းမူကား၊ ခရစ္ေတာ္သည္ 
ခမည္းေတာ္၏ ဘုန္းတန္ခုိး အားျဖင့္ေသျခင္း 
မွ ထေျမာက္ေတာ္မူသည္နည္းတူ၊ ငါတို႔သည္ 
လည္း အသစ္ေသာအသက္၌ က်င္လည္ ရၾက 
သတည္း။ 

၅ တနည္းကား၊ အေသခံေတာ္မူျခင္း၏ ပံုသဏၭာန္ 
ကိုေဆာင္၍၊ထုိသခင္ႏွင့ ္ အတူငါတို ႔သည္ 
စိုက္ပ်ဳိးလ်က္ရွိသည္ မွန္လွ်င္၊ ထေျမာက္ေတာ္ 
မူျခင္း၏ ပံုသဏၭာန္ကို ေဆာင္၍ စိုက္ပ်ဳိးလ်က္
ရွိၾကလိမ့္မည္။ 

၆ ထုိမွတပါး၊ ငါတို႔၏လူေဟာင္းသည္ထုိ သခင္ 
ႏွင့္ အတူလက္၀ါးကပ္တုိင္မွာ အေသသတ္ျခင္း 
ကိုခံၿပီဟု ငါတို ႔သိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ 
ငါတို႔သည္ ေနာက္မွ အျပစ္တရား၏အေစကို 
မခံေစျခင္းငွါ၊ အျပစ္တရား၏ ကိုယ္ကုိ ဖ်က္ဆီး 
မည္ အေၾကာင္းတည္း။ 

၇ ေသေသာသူသည္ အျပစ္တရား၏လက္မွ 
လြတ္လ်က္ရွိ၏။

၈ ခရစ္ေတာ္သည္ ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ေသာ 
အခါ ေသျခင္းႏွင့္ အစဥ္ကင္းလြတ္ ေတာ္မူ၏။ 

၉ ေသျခင္းတရားသည္ေနာက္တဖန္ ကိုယ္ေတာ္ 
ကို မအုပ္စိုးရသည္ကိုေထာက္ ေသာ္၊ ငါတို႔သည္ 

၅ း ၁၆
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ေသာ ယုဒလူတို႔အား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

၃၃ ယုဒလူတို႔ကလည္း၊ ငါတို႔သည္ အာျဗဟံအမ်ိဳး 
ျဖစ္ၾက၏။ အဘယ္သူထံ၌ တရံတခါမွ် ကၽြန္ 
မခံၾက။ လႊတ္လိမ္မည္ဟူ၍သင္သည္ အဘယ္ 
သို႔ ေျပာဆိုသနည္းဟု ေ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 
တရားကို သင္တို႔အား ေဟာေျပာေသာ သူတည္း 
ဟူေသာ ငါ့ကိုသတ္အံ့ေသာငွါ သင္တို႔သည္ 
ယခု ရွာႀကံၾက၏။ အာျဗဟံသည္ထိုနည္းတူ 
က်င့္သည္ မဟုတ္။ 

၄၁ သင္တို႔သည္ သင္တို႔အဘ၏ အက်င့္ကို က်င့္ 
ၾက၏ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ထိုသူတို႔ ကလည္း၊ ငါတို႔ 
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 
သည္ ေရွ႕ဦးစြာမွစ၍ လူအသက္ကိုသတ္ေသာ 
သူျဖစ္၏။ သူ၌ သစၥာတရား မရွိေသာေၾကာင့္ 
သစၥာတရား၌ မတည္မေန။ သူသည္ မုသာ 
စကားကို ေျပာေသာ အခါ မိမိ ပကတိ အတိုင္း 
ေျပာ၏။ မုသာစကား၌ က်င္လည္ေသာသူျဖစ္၏။ 
မုသာ၏အဘ လညး္ျဖစ္၏။ 

၄၅ ငါသည္ သစၥာစကားကို ေျပာေသာေၾကာင့္ 
သင္တို႔မယံုၾက။ 

၄၆ ငါ၌အျပစ္ရွိေၾကာင္းကို သင္တို႔တြင္ အဘယ္ 
သူ ေဘာ္ျပသနည္း။ သစၥာစကားကို ငါေျပာ 
သည္မွန္လွ်င္ အဘယ္ေၾကာင့္ သင္တို႔ မယံုၾက 
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 
ငါတို႔ေျပာေသာစကားသည္ ေလ်ာက္ ပတ္သည္ 
မဟုတ္ေလာ ဟုဆိုၾက၏။ 

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

၈ း ၃၃
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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 ဆိုပါသည္ 
တကား။ 

၅၃ ငါတို ႔အဘ အာျဗဟံထက္ သင္သည္သာ၍ 
ႀကီးျမတ္သေလာ။ သူသည္ေသၿပီ။ ပေရာဖက္တို႔ 
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 ထိုအခါ ကိုယ္ေတာ္ကို ခဲႏွင့္ပစ္ျခင္းငွါ ေက်ာက္ 

ခဲတို႔ကို ေကာက္ယူၾက၏။ ေယ႐ႈသည္ တိမ္း 
ေရွာင္၍ ထိုသူတို ႔အလယ္၌ ေရွာက္သြားၿပီး 
လွ်င္ ဗိမာန္ေတာ္မွ ထြက္ႂကြ ေတာ္မူ၏။ 

   

၉

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

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

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

၄ ငါ့ကို ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာသူ၏အမႈကို ေန႔ 
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 ဟုဆို သတည္း။ထိုသူသည္ 
သြား၍ ေဆးၿပီးမွ၊ မ်က္စိျမင္လ်က္ ျပန္ေလ၏။ 

၈ သူသည္ သူေတာင္းစားျဖစ္သည္ကို အိမ္နီးခ်င္း 
မွစ၍ ျမင္ဘူးေသာသူတို႔က၊ ဤသူသည္ ထုိင္၍ 
ေတာင္းေသာသူ ျဖစ္သည္ မဟုတ္ေလာ ဟု 
ဆိုၾက၏။

၉ လူအခ်ိဳ႕က၊ ဟုတ္ကဲ့ ဟုဆိုၾက၏။ အခ်ိဳ႕က 
လည္း၊ ထိုသူႏွင့္တူသည္ ဟုဆိုၾက၏။ ထိုသူက 

၈ း ၅၀
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မွတ္ေတာ္မူလတံ့။ 

၂၅ ထုိ သခင္ေယ႐ႈသည္ ငါတို႔ အျပစ္ေၾကာင့္ အပ္ႏွံ 
ျခင္းကို ခံေတာ္မူ၏။ ငါတို႔သည္ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ 
ေရာက္မည္ အေၾကာင္း ထေျမာက္ေတာ္မူ၏။

 

၅

၁ ထု ိေၾကာင္ ့ ၊  ငါတိ ု ႔သည္ယံ ု ၾကည္ျခင္းရ ွ ိ၍ 
ေျဖာင္ ့မတ္ရာသို ႔ေရာက္လွ်င္၊ ငါတိ ု ႔သခင္ 
ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင့္ေရွ႕ေတာ္၌ 
ၿငိမ္သက္ျခင္းကိုခံစားၾက၏။ 

၂ ထုိေက်းဇူးေတာ္ကိုခံစားရသည္အေၾကာင္း 
မွာ ယံုၾကည္ျခင္း ရွိ၍၊ ထုိသခင္အားျဖင့္သာ 
ခံစားေသာ အခြင့္ကို ရၾက၏။ သို႔ျဖစ္၍ ဘုရား 
သခင္၏ ဘုန္းေတာ္ကို ေျမာ္လင့္၍ ၀ါႂကြား၀မ္း
ေျမာက္ျခင္းရွိၾက၏။ 

၃ ထုိမွ ်မက၊ ဒုကၡဆင္းရဲျခင္းကိ ုခံ၍ ၀ါႂကြား 
၀မ္းေျမာက္ျခင္းရွိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ဒုကၡ 
ဆင္းရဲျခင္းသည္ သည္းခံျခင္းကိုျပဳစု တတ္၏။ 

၄ သည္းခံျခင္းသည္လည္း သက္ေသ ထင္ရွားျခင္း 
ကုိျပဳစုတတ္၏။ သက္ေသထင္ရွားျခင္းသည္ 
လည္း ေျမာ္လင့္ျခင္းကို ျပဳစုတတ္၏။

၅ ထု ိေျမာ္လင္ ့ ျခင္းသည္ ရွက္ေၾကာက္စရာ 
အေၾကာင္း ႏွင့္ကင္းလြတ္၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ 
နည္း ဟူမူကား၊ ငါတို႔အား ေပးေတာ္မူေသာ 
သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ 
၏ ေမတၱာေတာ္ကို ငါတို ႔ စိတ္ႏွလံုးထဲသို ႔ 
ၫြႊန္းေလာင္းေတာ္မူ၏။ 

၆ ငါတို႔သည္အက်ဳိးနည္းရွိစဥ္တြင္ အခ်ိန္တန္မွ 
ခရစ္ေတာ္သည္ မတရားေသာသူတို႔  အတြက္ 
ေၾကာင့္ အေသခံေတာ္မူ၏။ 

၇ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ အတြက္ေၾကာင့္ အေသခံ 
မည့္သူရွိခဲ၏။ သူေတာ္ေကာင္း အ တြက္ေၾကာင့္ 
အေသခံ၀ံ့ေသာသူရွိေကာင္း ရွိလိမ့္မည္ မွန္ 
ေစေတာ့။ 

၈ ငါတို ႔သည္ အျပစ္ရွိစဥ္ပင္၊ ခရစ္ေတာ္သည္ 
ငါတို႔ အတြက္ေၾကာင့္ အေသခံေတာ္မူသည္ 
ျဖစ္၍၊ ဘုရားသခင္သည္ ငါတို ႔ကို အဘယ္ 
မွ်ေလာက္ ခ်စ္ေတာ္မူသည္ကို ငါတိ ု ႔အား 
ထင္ရွားစြာ ျပေတာ္မူ၏။ 

၉ သိ ု ႔ ျဖစ္၍ ယခုတြင္ အေသြးေတာ္အားျဖင္ ့ 
ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ ေရာက္ၿပီးမွ၊ ထိုသခင္အားျဖင့္ 
အျပစ္ငရဲမွ ကယ္ခၽြတ္ေတာ္မူျခင္းသို႔ ေရာက္ 
မည္ ဟုသာ၍ ေျမာ္လင့္စရာရွိ၏။

၁၀ အေၾကာင္းမူကား၊ရန္သူျဖစ္လ်က္ပင္ဘုရား 
သခင္၏ သားေတာ္ အေသခံေတာ္မူျခင္းအား 
ျဖင့္၊ ငါတို႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိႆဟာယ 
ဖြ႕ဲျခင္း ေက်းဇူးေတာ္ကို ခံရသည္မွန္လွ်င္၊မိႆ 
ဟာယဖြ႕ဲၿပီးမွ၊ အသက္ေတာ္အားျဖင့္ ကယ္တင္ 
ေတာ္ မူျခင္းသို႔ ေရာက္မည္ဟုသာ၍ ေျမာ္လင့္ 
စရာရွိ၏။ 

၁၁ ထိုမွ်မက၊ ငါတို႔သခင္ ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္ မိႆ 
ဟာယဖြ႕ဲရာေက်းဇူးကို ယခုခံၿပီးလွ်င္၊ထို သခင္ 
အားျဖင့္ ဘုရားသခင္၌ ၀ါႂကြား၀မ္းေျမာက္ ျခင္း 
ရွိၾက၏။ 

၁၂ ဤအေၾကာင္းအရာ ဟူမူကား အျပစ္တရားသည္ 
တေယာက္ေသာသူအား ျဖင ္ ့ဤေလာက 
သို႔၀င္၍၊ အျပစ္တရား အားျဖင့္ ေသျခင္းတရား 
၀င္သညႏ္ွင့္အညီ၊ လူအေပါင္းတို႔သည္ အျပစ္ 
ရွိေသာေၾကာင့္ ေသျခင္းသို႔ ေရာက္ရ ၾက၏။ 

၁၃ ပညတ္တရားကိ ု မထားမွ ီတိ ုင ္ေအာင္ ဤ 
ေလာက၌ အျပစ္ရွိ၏။ အဘယ္ပညတ္တရား 
မွ်မရွိလွ်င္ အျပစ္ရွိသည္ဟု မွတ္စရာမရွိ၊ 

၁၄ သို႔ေသာ္လည္း အာဒံ လက္ထက္မွစ၍ ေမာေရွ 
လက္ထက္တိုင္ေအာင္ ေသျခင္းတရားသည္ 
အစိုး ရ၏။ အာဒံ ျပစ္မွားသည္ နည္းတူ မျပစ္မွား 
ေသာသူတို႔ကိုပင္ အစိုးရ၏။ ထိုအာဒံသည္ ေန
ာက္လာလတံ့ေသာသူ၏ပံုပမာျဖစ္သတည္း။ 

၁၅ သိ ု ႔ေသာ္လည္း၊ ျပစ္မ ွား ျခင္းသေဘာႏွင ္ ့ 
ေက်းဇူးေတာ္ သေဘာမတူ။ အေၾကာင္းမူကား၊ 
တေယာက္ သည္ျပစ္မွားေသာအားျဖင့္၊လူမ်ား
တို႔သည္ ေသျခင္းသို႔ ေရာက္ၾက၏။ တေယာက္ 

၄ း ၂၅
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၉ အေရဖ်ား လွီးျခင္းကို ခံေသာသူတို႔ သာလွ်င္ ထို 
မဂၤလာကို ရၾကသေလာ။ သို႔မဟုတ္ အေရဖ်ား 
လွီးျခင္းကို မခံေသာ လူတို႔သည္လည္း ရၾက 
သေလာ။ အဘယ္ေၾကာင့္ ေမးသနည္းဟူမူကား၊ 
ယံုၾကည္ျခင္းကို အာျဗဟံ၌ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကဲ့သို႔ 
မွတ္သည္ဟု ဆိုၾက၏။ 

၁၀ ထိ ုသိ ု ႔ဆိ ုေသာ္ အဘယ္သိ ု ႔ မွတ္သနည္း။ 
အေရဖ်ား လွီးျခင္းကို ခံၿပီးမွ မွတ္သေလာ။ 
မခံမွီမွတ္သေလာ။ ခံၿပီးမွ မွတ္သည္မဟုတ္။ 
မခံမွီမွတ္ သတည္း။ 

၁၁ အေရဖ်ား လွီးျခင္းကို မခံဘဲ ယံုၾကည္ေသာ 
သူတို႔သည္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းရွိသည္ ဟု မွတ္စရာ 
အေၾကာင္း ရွိေစျခင္းငွါ၊ 

၁၂ ငါတို႔ အဘ အာျဗဟံသည္ ထိုသူအေပါင္းတို႔၏ 
အဘ ျဖစ္အံ့ေသာငွါ၎၊ အေရဖ်ား လွီးျခင္းကို 
ခံသည္သာမက၊ ငါတို ႔အဘ အာျဗဟံသည္ 
အေရဖ်ား လီွးျခင္းကို မခံမွီ ရွိေသာ ယံုၾကည္ျခင္း 
လမ္းသို႔ လုိက္ေသာ သူတို႔၏ အဘ ျဖစ္အံ့ေသာ 
ငွါ၎၊ အာျဗဟံသည္ အေရဖ်ား လွီးျခင္းကို 
မခံမွီ ရွိေသာ ယံုၾကည္ျခင္း၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း 
တံဆိပ္တည္းဟူေသာ အေရဖ်ား လွီးျခင္း၏ 
လကၡဏာကို ခံရသတည္း။ 

၁၃ ထုိမွတပါး၊ ဤေလာကကို အေမြခံေစမည္ ဟု 
ဂတိေတာ္ကို အာျဗဟံမွ စေသာသူ၏ အမ်ဳိး 
အႏႊယ္ တို႔သည္ ပညတ္တရား အားျဖင့္ ရၾက 
သည္ မဟုတ္။ ယံုၾကည္ျခင္း၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း 
အားျဖင့္ ရၾက၏။ 

၁၄ အေၾကာင္းမူကား၊ ပညတ္ တရားႏွင့္ ဆိုင္ေသာ 
သူတို႔သည္ အေမြခံျဖစ္သည္ မွန္လွ်င္၊ ယံုၾကည္ 
ျခင္းတရားကို ပယ္ၿပီ။ ဂတိေတာ္လည္း အခ်ည္း 
ႏွီး ျဖစ္၏။ 

၁၅ ပညတ္တရားသည္ကား အမ်က္ေဒါသႏွင့ ္ 
စပ္ဆုိင္၏။ ပညတ္ တရားမရွိလွ်င္၊ လြန္က်ဴးျခင္း 
အျပစ္မရွိ။ 

၁၆ ထုိေၾကာင့္ ဂတိေတာ္သည္ ပညတ္တရားႏွင့္ 
ဆုိင္ေသာ အမ်ဳ ိးအႏႊယ္တို ႔၌ ျပည့္စံ ုသည္ 
သာမက၊ အာျဗဟံ၏ ယံုၾကည္ျခင္းတရားႏွင့္ 

ဆုိင္ေသာ သူတုိ႔၌ ျပည့္စံုလ်က္၊ အာျဗဟံ၏ 
အမ်ဳ ိ းအႏႊယ္ အေပါင ္ းတိ ု ႔၌ ျပည္ ့စ ု ံမည္ 
အေၾကာင္း၊ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ေျဖာင့္မတ္ 
ရာသို႔  ေရာက္ေစျခင္းငွါ၊ ယံုၾကည္ျခင္း တရား 
ကိုသာ အမွီျပဳ၍ ေရာက္ႏုိင္၏။ 

၁၇ ငါသည္ သင္ ့ကိ ု လူမ်ဳ ိးအမ်ားတိ ု ႔၏ အဘ 
ျဖစ္ေစ၏ ဟုက်မ္းစာ၌ လာသည္ႏွင့ ္အညီ၊ 
ထုိ အာျဗဟံသည္ကား၊ ေသလြန္ေသာသူတို႔ 
ကို ရွင္ေစေတာ္မူ ထေသာ၊ မျဖစ္ ေသးေသာ 
အရာတို႔ကုိ ျဖစ္ေသာ အရာကဲ့သို႔ မွာထားေတာ္ 
မူေသာ ဘုရားသခင္ တည္းဟူေသာ၊ ကိုယ္တိုင္ 
ယံုၾကည္ေသာ ဘုရားေရွ႕ေတာ္၌ ခပ္သိမ္းေသာ 
ငါတို႔၏ အဘ ျဖစ္သတည္း။ 

၁၈ သင္၏ အမ်ဳိးအႏႊယ္သည္ ထုိသုိ႔ ျဖစ္လိမ့္မည္ 
ဟူေသာ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ အတိုင္း၊ မိမိသည္ လူမ်ဳိး 
အမ်ားတို႔၏ အဘ ျဖစ္မည္ဟု ေျမာ္လင့္စရာ 
အေၾကာင္း မရွိဘဲလ်က္ယံုၾကည္၍ ေျမာ္လင့္ 
ေလ၏။ 

၁၉ ယံုၾကည္အားႀကီးသည္ ျဖစ္၍ မိမိအသက္သည္ 
အႏွစ္တရာေလာက္ ရွိသျဖင့္ မိမိကိုယ္သည္ 
အေသကဲ့သို႔ ရွိေၾကာင္းကို၎၊ မိမိခင္ပြန္းစာရာ 
၏ ၀မ္းသည္ေသေၾကာင္းကို၎၊မေအာက္ေမ့၊

၂၀ ယံုမွားေသာ စိတ္ႏွင့္ကင္း၍ ဘုရားသခင္၏ 
ဂတိေတာ္ကို ေတြးေတာျခင္းမရွိ၊ ယံုၾကည္ 
အားႀကီးသျဖင့္ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္း၍၊ 

၂၁ ဂတိထားေတာ္မူေသာ သူသည္ ဂတိေတာ္ 
အတိုင္း တတ္ႏိုင္ေတာ္မူသည္ကို စိတ္စဲြလမ္း 
ေလ၏။ 

၂၂ ထုိေၾကာင့္၊ သူ၏ ယံုၾကည္ျခင္းကို သူ၏ ေျဖာင့္ 
မတ္ျခင္း ကဲ့သို႔ မွတ္ေတာ္မူ၏။

၂၃ ထုိသို႔ မွတ္ေတာ္မူသည္ ဟု အာျဗဟံ အက်ဳိး 
အလိုငွါသာ က်မ္းစာ၌ ေရးထားသည္ မဟုတ္။ 

၂၄ ငါတို႔အက်ဳိး အလိုငွါ ေရးထားသတည္း။ ငါတို႔ 
သခင္ေယ႐ႈကို ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ေစေတာ္ 
မူေသာ သူကို ငါတို႔သည္ ယံုၾကည္လွ်င္၊ ထုိ 
ယံုၾကည္ျခင္းကို ငါတို ႔၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းဟု 
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လည္း၊ အကၽြႏ္ ုပ္သည္ ထိုသူပင္ျဖစ္သည္ 
ဟုဆို၏။ 

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

၁၁ ထိုသူက၊ ေယ႐ႈအမည္ရွိေသာ သူတေယာက္ 
သည္ ရႊံ႕လုပ္၍ အကၽြႏ္ုပ္ မ်က္စိကို လူးၿပီးမွ၊ 
ရွိေလာင္ ေရကန္သို႔သြား၍   မ်က္စိကိုေဆးေလာ့ 
ဟု ဆိုသည္အတိုင္း အကၽြႏ္ုပ္ သြား၍ ေဆးလွ်င္ 
မ်က္စိျမင္သည္ဟု ဆို၏။ 

၁၂ လူမ်ားကလည္း ထိ ုသူသည္ အဘယ္မွာ 
ရွိသနည္း ဟု ေမးျမန္ၾကလွ်င္၊ အကၽြႏ္ုပ္ မသိဟု 
ဆို၏။ 

၁၃ လူမ်ားသည္လည္း မ်က္စိကန္းဘူးေသာ ထိုသူ 
ကုိ ဖာရိရွဲထံသို႔ပို႔ၾက၏။ 

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

၁၅ တဖန္ ဖာရိရွဲတို႔က အဘယ္သို႔သင္၏ 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 ထိုသူသည္    အထက္ကမ်က္စိမျမင္၊ ေနာက္မွ 
မ်က္စိျမင္သည္ကို ယုဒလူတို႔သည္ မယံုၾက 
သျဖင့္ သူ၏ မိဘကိုေခၚ၍၊

၁၉ ဤသူသည္ သင္တိ ု ႔ဆိ ုသည္အတိုင္း အမိ 
၀မ္းတြင္းကပင္ မ်က္စိကန္းေသာ သင္တို႔၏သား 
မွန္သေလာ။ သို႔မွန္လွ်င္ အဘယ္သို႔ ယခုမ်က္စိ 

ျမင္သနည္း ဟု ေမးၾက၏။ 

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

၂၁ အဘယ္ေၾကာင့္ ယခုမ်က္စိျမင္သည္ကို၎၊ 
အဘယ္သူသည္ သူ၏မ်က္စိကိုဖြင့္ သည္ကို၎၊ 
အကၽြႏ္ုပ္တို႔ မသိၾကပါ။ သူသည္ အသက္အရြယ္ 
ႏွင့္ျပည့္စံုပါ၏။ သူ႔ကိုေမးၾကပါေလာ့။ သူသည္ 
ကိုယ္အေၾကာင္းကို ကိုယ္တိုင္ေျပာပါ လိမ့္မည္ 
ဟု ျပန္ေျပာၾက၏။ 

၂၂ ဤသို႔ေျပာသည္ အေၾကာင္းကား၊ ေယ႐ႈ သည္    
ခရစ္ေတာ္ျဖစ္သည္ဟု  ၀န္ခံေသာသူမည္သည္ 
ကို တရားစရပ္မွ ႏွင္ထုတ္ရမည္ဟု ယုဒလူတို႔ 
သည္ တိုင္ပင္ စီရင္ႏွင့္ၾကၿပီ။ 

၂၃ ထိုေၾကာင့္ မိဘတို႔က၊ 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 
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 ထိုသူတို႔ကလည္း၊ သင္သည္ သူ႔တပည့္ ျဖစ္၏။ 
ငါတုိ႔မူကား  ေမာေရွ၏ တပည့္ ျဖစ္ၾက၏။ 

၂၉ ဘုရားသခင္သည္ ေမာေရွ၌ ဗ်ာဒိတ္ထားေတာ္ 
မူေၾကာင္းကို ငါတို ႔သိၾက၏။ ထို သူသည္ 

၉ း ၁၀



25

ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္

အဘယ္က ျဖစ္သည္ကိုမသိဟု ကဲ့ရဲ႕ေျပာဆို 
ၾကလွ်င္၊ 

၃၀ သူသည္ အကၽြႏ္ုပ္မ်က္စိကို ဖြင့္ေသာ္ လည္း 
အဘယ္ကျဖစ္သည္ဟု သင္တို႔မသိၾကသည္ကို 
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 ထိုသူသည္ ဘုရားသခင္ ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ 
သူ မဟုတ္လွ်င ္အဘယ္အမႈကိုမွ် မတတ္ႏိုင္ 
ဟု ေျပာဆို၏။ 

၃၄ ထိုသူတို႔ကလည္း၊ သင္သည္ ေမြးစကပင္ တကိုယ္ 
လံုး၌ ဒုစ႐ုိက္အျပစ္စြဲေသာသူ ျဖစ္လ်က္ႏွင့္ 
ငါတို႔ကိုဆံုးမပါသည္ တကားဟုေျပာဆို ၾကၿပီး 
လွ်င္၊ ထိုသူကို တရားစရပ္မွ ႏွင္ထုတ္ ၾက၏။ 

၃၅ ႏွင္ထုတ္သည္အေၾကာင္းကို ေယ႐ႈသည္ ၾကား 
ၿပီးမွ ထိုသူကိုေတြ႔ေတာ္မူလွ်င္၊ 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၊ သင္တို႔သည္ မ်က္စိ ကန္းသည္ 
မွန္လွ်င္ အျပစ္မရွိ။ ငါတို႔မ်က္စိျမင္သည္ဟု 
ယခုဆိုၾက၏။ ထိုေၾကာင့္ သင္တို ႔၌ အျပစ္ 
တည္သည္ ဟု မိန္႔ေတာ္ မူ၏။ 

၁၀

၁ ငါအမွန္အကန္ဆိုသည္ကား၊ သိုးၿခံထဲသို႔ 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 သိုးမ်ားကို ထုတ္ေသာအခါ သိုးတို႔ေရွ႕မွာ 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 
ျဖစ္၏။  ငါ့ေရွ႕၌ ေပၚလာေသာသူ ရွိသမွ်တို႔ သည္ 
သူခိုးထားျပျဖစ္ၾက၏။ ထိုသူတို႔၏စကားသံကို 
သိုးတို႔သည္ နားမေထာင္ၾက၊ 

၉ း ၃၀
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ေရာမၾသ၀ါဒစာ

ေသာသူ အေပါင္းတိ ု ႔  အဘုိ ႔ ျဖစ္၍၊ ထု ိသူ 
အေပါင္းတို ႔ အေပၚသို႔ ေရာက္ေသာ္ ဘုရား 
သခင္၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း တရားသည္ ထင္ရွား 
ခဲ့ၿပီ။ ျခားနားျခင္း အလွ်င္းမရွိ။ 

၂၃ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း ဟူမူကား၊ လူအေပါင္း 
တို႔သည္ ဒုစ႐ုိက္ကို ျပဳ၍ ဘုရားသခင့္ ေရွ႕ေတာ္ 
၌ အသေရပ်က္ ၾကၿပီ။

၂၄ ေယ႐ႈခရစ္ ေ႐ြးႏႈတ္ေတာ္မူေသာ အားျဖင့္ အဘုိး 
ကို မေပးဘဲ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ 
ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ ေရာက္ရၾက၏။ 

၂၅ ဘုရားသခင္သည္ သည္းခံေတာ္မူ၍၊ 

၂၆ လြန္ခဲ့ၿပီးေသာဒုစ႐ုိက္အျပစ္မ်ားကို မွတ္ေတာ္ 
မမူရာတြင္၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း တရားေတာ္ကို 
ထင္ရွားေစျခင္းငွါ၎၊ ယခုကာလ၌ ေျဖာင့္မ
တ္ျခင္းတရားေတာ္ကုိ ထင္ရွားေစ၍၊ ေယ႐ႈကုိ 
ယံုၾကည္ေသာသူတုိ႔၏ အျပစ္ကုိ လႊတ္ေတာ္ 
မူေသာ္လည္း၊ တရားသျဖင့္ ျပဳေတာ္မူျခင္း 
ငွါ၎၊ ေယ႐ႈခရစ္၏ အေသြးေတာ္ကုိ ယံုၾကည္ 
ျခင္း အားျဖင့္၊ ထုိခရစ္ေတာ္ကုိ အျပစ္ေျဖစရာ 
အေၾကာင္း ျဖစ္ေစျခင္းငွါခန္႔ထား ေတာ္မူၿပီ။

၂၇ သိ ု ႔ ျဖစ္လွ်င္ ၀ါႂကြားစရာ အေၾကာင္းကား 
အဘယ္သို႔နည္း ဟုေမးေသာ္  ၀ါႂကြားစရာ 
အေၾကာင္းကို ပယ္ၿပီ။ အဘယ္တရားအားျဖင့္ 
ပယ္သနည္ း ။  အက်င ္ ့  တရားအား ျဖင ္ ့ 
ပယ္သေလာ။ အက်င့္တရား အားျဖင့္ ပယ္သည္ 
မဟုတ္။ ယံုၾကည္ျခင္း တရားအားျဖင့္ပယ္ၿပီ။ 

၂၈ ထိုေၾကာင့္ လူမည္သည္ကား၊ ပညတ္တရား၏ 
အက်င ္ ့ မရ ွ ိဘ ဲ  ယ ံ ု ၾကည္ ျခင ္ းအား ျဖင ္ ့ 
ေျဖာင္ ့မတ္ရာသိ ု ႔  ေရာက္တတ္သည္ ဟု 
ယူရ၏။

၂၉ ဘုရားသခင္သည္ ယုဒလူတို ႔၏ ဘုရားသား 
ျဖစ္ေတာ္ မူသေလာ။ တပါးအမ်ိဳးသားတို႔၏ 
ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူသည္ မဟုတ္ေလာ။  ဟုတ္ေပ 
၏။ တပါးအမ်ိဳးသားတို႔၏ ဘုရားလည္း ျဖစ္ေတာ္ 
မူ၏။

၃၀ အေၾကာင္းမူကား၊ အေရဖ်ား လွီးျခင္းကို ခံေသာ 

သူႏွင္ ့ မခံေသာ သူႏွစ္ဦးကို ယံုၾကည္ျခင္း 
အားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ရာ၌ တည္ေစေတာ္ မူေသာ 
ဘုရားသခင္ တဆူတည္း ရွိေတာ္မူ၏။ 

၃၁ သို႔ျဖစ္လွ်င၊္ ယံုၾကည္ျခင္း အားျဖင့္ ငါတို႔ သည္ 
ပညတ္တရားကို ပယ္ၾကသေလာ။ အလွ်င္း 
မပယ္၊ သာ၍တည္ေစ၏။

၄

၁ ထိုသို ႔ ျဖစ္လွ်င္၊ ငါတို ႔အဘ အာျဗဟံသည္ 
ဇာတိပကတိအားျဖင္ ့  အဘယ္အက်ိ ဳ းကိ ု 
ရသနည္း။ 

၂ အာျဗဟံသည္ အက်င့္အားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ 
ေရာက္သည္မွန္လွ်င္ ၀ါႂကြားစရာ အေၾကာင္း 
ရွိ၏။ ဘုရားသခင့္ေရွ႕ေတာ္၌ ထိုသို႔ မဟုတ္။ 

၃ က်မ္းစာ၌ အဘယ္သို ႔ လာသနည္း။ အာျဗ 
ဟံသည္ ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ သည္ ျဖစ္၍၊ 
သူ၏ ယံုၾကည္ျခင္းကို ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကဲ့သို႔ 
မွတ္ေတာ္မူ၏။ 

၄ အက်င့္ရွ ိေသာ သူမည္သည္ကား၊ ေက်းဇူး 
အားျဖင့္ အက်ိဳးကိုခံရသည္ မဟုတ္။ ခံထိုက္ 
ေသာအားျဖင့္ ခံရ၏။ 

၅ အက်င့္မရွိေသာ သူမည္သည္ကား၊ မတရား 
ေသာ သူ၏ အျပစ္ကို ေျဖေသာသကူုိ ယံုၾကည္ 
လွ်င္၊ သူ၏ ယံုၾကည္ျခင္းကို ေျဖာင့္မတ္ျခင္း 
ကဲ့သို႔ မွတ္လ်က္ရွိ၏။ 

၆ ထိုအတူ၊ ဘုရားသခင္သည္ အက်င့္ကိုမေထာက္ 
ဘဲလ်က္ ေပးေတာ္မူေသာ ေျဖာင့္မတ္ ျခင္းကို 
ရေသာသူ၏ မဂၤလာကို ဒါ၀ိဒ္ သည္ ရည္မွတ္၍ 
ဆိုသည္ကား၊ 

၇ အျပစ္မွ လႊတ္ျခင္း၊ ဒုစ႐ိုက္ အျပစ္ကို ဖံုးအုပ္ျခင္း 
သို႔ ေရာက္ေသာ သူတို႔သည္ မဂၤလာ ရွိၾက၏။ 

၈ ထာ၀ရဘုရား အျပစ္ တင္ေတာ္မူျခင္းႏွင့္လြတ္ 
ေသာသူသည္မဂၤလာရွိ၏ဟုေျပာဆိုသတည္း။

၃ း ၂၃
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ခံေသာ ယုဒတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ဗ်ာဒိတ္ 
ေတာ္မ်ားကို ခံရၾက၏။ 

၃ သူတို႔တြင္ အခ်ဳိ႕မယံုေသာ္လည္း။ အဘယ္ 
ဆိုဘြယ္ ရွိသနည္း။ သူတို႔ မယံုဘဲ ေနျခင္း 
အရာသည္ ဘုရားသခင္၏ သစၥာေတာ္ကို 
ဖ်က္ႏိုင္သေလာ။ 

၄ မဖ်က္ႏုိုင္ရာ။ သို႔ျဖစ္၍ မိန္႔ေတာ္မူခ်က္သည္ 
ေျဖာင့္ပါ၏။ တရားစီရင္ ေသာအခါ ေအာင္ျမင္ 
ေတာ္မူ၏ ဟု က်မ္းစာ၌ လာသည္ႏွင့္အညီ၊ 
လူခပ္သိမ္းတို႔သည္ သစၥာပ်က္ ေသာ္လည္း၊ 
ဘုရားသခင္၏ သစၥာေတာ္သည္ တည္ေစ 
သတည္း။ 

၅ ငါတို႔၏ မတရားေသာအမႈသည္ ဘုရားသခင္၏ 
ေျဖာင့္မတ္ျခင္း တရားေတာ္ကို ထင္ရွားေစလွ်င္၊ 
အဘယ္သို႔ ဆိုရသနည္း။ ဘုရားသခင္သည္ 
ဒဏ္ေပးေတာ္မူလွ်င္၊ မတရားေသာ အမႈကို 
ျပဳေတာ္ မူသေလာ။ ထုိသုိ႔ဆိုေသာ္ လူသေဘာ 
အတုိင္း ငါဆုိသတည္း။ 

၆ ထုိသုိ႔ မဟုတ္ရာ။ ဟုတ္လွ်င္ ေလာကသားတို႔ကို 
အဘယ္သို႔စစ္ေၾကာ စီရင္ေတာ္မူ မည္နည္း။ 

၇ ထုိမွတပါး ငါသည္ သစၥာပ်က္ေသာအားျဖင့္ 
ဘုရားသခင္၏ သစၥာေတာ္သည္ ဂုဏ္အသေရ 
ေတာ္ကို တိုးပြါးေစလွ်င္၊ ငါ့ကို အျပစ္ရွိေသာ 
သူကဲ့သို႔ အဘယ္ေၾကာင့္ စီရင္ ေသးသနည္း 
ဟူ၍ ေမးျပန္လွ်င္၊ 

၈ ေကာင္းေသာ အက်ဳိးရွိေစျခင္းငွါ မေကာင္္းေသာ 
အက်င့္ကို က်င့္ၾကကုန္အံ့ ဟု လူအခ်ဳိ႕တို႔သည္ 
ငါတို႔ကို ကဲ့ရဲ႕လ်က္၊ ငါတို႔ စကားကုိ ျပန္ေျပာ 
သည္အတုိင္း ဆိုဦးမည္ေလာ။ ထုိသို႔ဆိုေသာ 
သူတို႔သည္ ကိုယ္အျပစ္ဒဏ္ကုိ ခံထုိက္ၾက၏။ 

၉ ထုိသုိ႔ျဖစ္လွ်င္ အဘယ္သို႔နည္း။ ငါတို႔သည္ 
ျမတ္သေလာဟု ေမးျပန္ေသာ္၊ အလွ်င္းမျမတ္။ 
အေၾကာင္းမူကား၊ ယုဒလူ၊ ေဟလသလူအေပါင္း 
တို႔သည္ အျပစ္ရွိေၾကာင္းကိုအထက္ကျပခဲ့ၿပီ။ 

၁၀ က်မ္းစာလာသည္ကား၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာ သူမရွိ၊ 
တေယာက္မွ်မရွိ။ 

၁၁ နားလည္ေသာသူမရွိ။ ဘုရားသခင္ကို ရွာေသာ 
သူမရွိ၊ 

၁၂ လူအေပါင္းတို ႔သည္ လမ္းလဲြ ၾကၿပီ။ တညီ 
တညြတ္တည္း အသံုးမရေသာ သူျဖစ္ၾကၿပီ။ 
ေကာင္းေသာ အက်င့္ကို က်င့္ေသာသူမရွိ၊ 
တေယာက္မွ်မရွိ။ 

၁၃ သူတို ႔၏ လည္ေခ်ာင္းသည္ ဖြင့ ္ထားေသာ 
သခၤ်ဳ ိင ္းတြင္း ျဖစ္၏။ သူတို ႔သည္လွ်ာႏွင့ ္ 
လွည့္စား တတ္ၾက၏။ သူတို႔ ႏႈတ္ခမ္းအထဲမွာ 
ေႃမြဆိုး အဆိပ္ အေတာက္ရွိ၏။ 

၁၄ သူတို႔ႏႈတ္သည္ က်ိန္ဆဲေသာ စကား၊ ၾကမ္းတမ္း 
ေသာစကားႏွင့္ ျပည့္၀၏။ 

၁၅ သူတို ႔ေျခသည္ လူအသက္ကို သတ္ျခင္းငွါ 
လ်င္ျမန္၏။ 

၁၆ သူတို႔သြားရာ လမ္း၌ ပ်က္စီးျခင္း၊ ဒုကၡဆင္းရဲ 
ျခင္းရွိ၏။ 

၁၇ ခ်မ္းသာလမ္းကို သူတို႔မသိၾက။ 

၁၈ ဘုရားသခင္ကို  ေၾကာက္႐ြံ႔ရေသာ အေၾကာင္း 
သည္ သူတို႔မ်က္စိ၌ မထင္ဟု က်မ္းစာလာ 
သတည္း။

၁၉  ပညတ္တရား၌ ပါသမွ်ေသာ စကားတို႔သည္ 
ပညတ္ တရားကိုခံေသာသူတုိ ႔ႏွင့ ္ စပ္ဆုိင္ 
သည္ကို ငါတို႔သိၾက၏။ ထုိသုိ႔ျဖစ္၍၊ ေလာကီသား 
အေပါင္းတို႔သည္ စကားတခြန္းကိုမွ် မေျပာႏုိင္ဘဲ 
ဘုရားသခင့္ေရွ႕ေတာ္၌ အျပစ္သင့္ေသာသူ 
ျဖစ္ၾက၏။ 

၂၀ ထုိသို ႔ ပညတ္တရားသည္ ဒုစ႐ုိက္အျပစ္ကို 
ထင္ရွား ေစသည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ပညတ္ 
တရား၏ အက်င့္အားျဖင့္ ဘုရားသခင့္ ေရွ႕ေတာ္ 
၌ အဘယ္သူမွ် ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ မေရာက္ရာ။ 

၂၁ ယခုမူကား၊ ပညတၱိက်မ္းႏွင့္ အနာဂတၱိက်မ္း 
တို႔သည္ သက္ေသခံ သည္ႏွင့္အညီ၊ ပညတ္ 
တရားႏွင့ ္ မစပ္ဆိ ုင္ေသာ ဘုရားသခင္၏ 
ေျဖာင့္မတ္ျခင္း တရားတည္းဟူေသာ၊

၂၂ ေယ႐ႈခရစ္ကိုယံုၾကည္ျခင္း အားျဖင့္၊ယံုၾကည ္

၃ း ၃
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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၊ သိုးတို႔ကိုပစ္ထား၍ 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 ႔ကိ ု
ငါသိ၏။ ငါ့သိုးတို႔သည္လည္း ငါ့ကို သိၾက၏။ 

၁၅ ငါသည္ ကိုယ္အသက္ကို သိုးတို႔အဘို႔ အလိုငွါ 
စြန္႔၏။ 

၁၆ ဤသိုးၿခံသို႔ မ၀င္ေသာ အျခားသိုးတို႔ကိုလည္း ငါ 
ပိုင္ေသး၏။ ထိုသိုးတို႔ကို ငါေဆာင္ခဲ့ရမည္။သူတို႔ 
သည္လည္း ငါ့စကားသံကို နားေထာင္၍သျဖင့္၊ 
သိုးၿခံတခု သိုးထနိ္းတပါး တည္းရွိရလိမ့္မည္။ 

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

၁၈ ငါ့အသက္ကို အဘယ္သူမွ် မလုမယူ။ ကိုယ္အလို 
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၏။ 
သူ႔စကားကို အဘယ္ေၾကာင့္ နားေထာင္သနည္း 
ဟု ဆိုၾက၏။ 

၂၁ အခ်ိဳ႕တို ႔က သူစကားသည္ နတ္ဆိုးစြဲေသာ 
သူ၏စကားမဟုတ္။ နတ္ဆိုးသည္ မ်က္စိကန္း 
ေသာ သူတို႔ကို ျမင္ေစျခင္းငွါ တတ္ႏိုင္ သေလာ 
ဟု ဆိုၾက၏။

၂၂ ေဆာင္းကာလျဖစ္၍ အကဲနိပြကဲို ေ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 သို႔ေသာ္လည္း သင္တို႔သည္ မယံုၾက။ 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။ 

၁၀ း ၉
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၃၀ ငါသည္ ငါ့ခမည္းေတာ္ႏွင့္ တလံုးတ၀ တည္းျဖစ္ 
သည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

၃၁ ထိုအခါ ယုဒလူတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ခဲႏွင့္ 
ပစ္ျခင္းငွါ တဖန္ေက်ာက္ခဲတို႔ကို ေကာက္ယူ 
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၍ ဘုရားသခင္ကို  
လြန္က်ဴးေသာစကားေၾကာင့္ ခဲႏွင္ ့ပစ္မည္ 
ဟုဆုိၾက၏။ 

၃၄ ေယ႐ႈကလည္း၊ သင္တို႔သည္ ဘုရား ျဖစ္ၾက၏၊ 
ငါဆိုသည္ဟု သင္တို ႔၏ ပညတၱိက်မ္းစာ၌ 
လာသည္ မဟုတ္ေလာ။ 

၃၅ ဘုရားသခင္၏ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကို ခံရေသာ 
သူတို႔ကို ဘုရား ဟူ၍ေခၚရလွ်င္၎၊ က်မ္းစကား 
ကို မပယ္ရလွ်င္၎၊ 

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

၃၇ ငါသည္ ငါ့ခမည္းေတာ္၏ အမႈတို႔ကို မျပဳလွ်င္ 
ငါ့ကို မယံုၾကႏွင့္။ 

၃၈ ျပဳလွ်င္ ငါ့ကိုမယံုေသာ္လည္း ထိုအမႈတို ႔ကို 
ယံုၾကေလာ့။ ထိုသို႔ယံုလွ်င ္ ခမည္းေတာ္သည္ 
ငါ၌ရွိ ေတာ္မူသည္ကို၎၊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 လူမ်ားတို႔သည္  အထံေတာ္သို႔ေရာက္လာလွ်င္ 
ေ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၏။ 
ထိုအနာေၾကာင့္ ဘုရား သခင္၏ သားေတာ္သည္ 
ဘုန္းထင္ရွားျခင္း ရွိလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

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

၆ လာဇ႐ုနာသည္ကို ၾကားေတာ္မူလွ်င္၊ ႂကြေတာ္ 
မမဘူဲ ထိုအရပ္၌ ႏွစ္ရက္ ေနေတာ္မူ၏။ 

၇ ထိုေနာက္မွ တပည့္ေတာ္တို႔အား၊ ယုဒျပည္ 
သို႔တဖန္ သြားၾကကုန္အံ့ဟု မိန္႔ေတာ္ မူလွ်င္၊ 

၈ တပည့္ေတာ္တို႔က၊ အရွင္ဘုရား၊ ယုဒလူတို႔ 
သည္ ယခုပင္ ကိုယ္ေတာ္ကို ခဲႏွင့္ပစ္ျခင္းငွါ 

၁၀ း ၃၀
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က်င့္ေသာအခါ၊ သူတို႔သည္ ပညတ္တရားေတာ္ 
ကိုမသိဘဲ၊ ကိုယ္က်င့္တရားကို အမွီျပဳသျဖင့္ 
၎၊

၁၅ ကိုယ္ကို ကိုယ္သိေသာ စိတ္ႏွလံုးသည္ သက္ 
ေသခံ သျဖင့္၎၊အခ်င္းခ်င္း ေဆြးေႏႊးဆင္ျခင္ 
၍ အျပစ္တင္လ်က္၊ လႊတ္လ်က္ ေနသျဖင့္၎၊ 
မိမိတုိ႔ စိတ္ႏွလံုးထဲ၌ မွတ္သားေသာ တရား 
အက်ိဳးကို ထငရ္ွားစြာ ျပၾက၏။ 

၁၆ ငါေဟာေျပာေသာ ဧ၀ံေဂလိ တရားအတိုင္း၊ 
ဘုရားသခင္သည္ ေယ႐ႈခရစ္ အားျဖင့္ လူတို႔၏ 
မထင္ရွားေသာ အမႈအရာတို႔ကို စစ္ေၾကာ စီရင္ 
ေတာ္မူေသာ ေန႔၌ ထိုသို႔ စီရင္ေတာ္မူ လတံ့။

၁၇ သင္သည္ ယုဒလူ ဟု သမုတ္ျခင္းကို ခံေသာသူ၊ 
ပညတ္တရားေတာ္ကို ကိုးစားေသာသူ၊ ဘုရား 
သခင္ကို အမွီျပဳ၍ ၀ါႂကြားေသာသူ၊ 

၁၈ အလိုေတာ္ကိ ု သိေသာသူ၊ ပညတ္တရား 
ေတာ္ကို ေလ့က်က္သျဖင့္ ျခားနားေသာ အရာ 
တို႔ကို ပိုင္းျခားတတ္ေသာသူ ျဖစ္သည္ႏွင့္၊

၁၉ လူကန္းတို႔ အားလမ္းျပေသာသူ၊ ေမွာင္မိုက္၌ 
ေနေသာ သူတို႔ကို လင္းေစေသာသူ၊

၂၀ လူမိုက္တို႔ကို ဆံုးမတတ္ေသာသူ၊ သူငယ္တို႔ကို 
နည္းေပးေသာသူ၊ ပညတ္တရားေတာ္ အားျဖင့္ 
ပညာကို၎၊ သမၼာတရားကို၎ ရိပ္မိေသာသူ 
ျဖစ္သည္ဟူ၍၊ ကိုယ္ကို ထင္မွတ္တတ္သည္ 
မွန္လွ်င္၊ 

၂၁ သူတပါးကို ဆံုးမလ်က္ပင္ ကိုယ္ကို မဆံုးမ 
သေလာ။ သူ႔ဥစၥာကိုမခိုးႏွင့္ ဟု တရားေဟာ 
လ်က္ပင္ ကိုယ္တိုင္ ခိုးသေလာ။

၂၂ သူ႔မယားကို မျပစ္မွားႏွင္ ့ ဟု ဆိုလ်က္ပင္ 
ကိုယ္တိုင္ ျပစ္မွားသေလာ။ ႐ုပ္တုကို စက္ဆုပ္ 
႐ြံရွာလ်က္ပင္ ဗိမာန္ေတာ္ကို လုယူ ဖ်က္ဆီး 
သေလာ။ 

၂၃ ပညတ္တရားေတာ္ကို အမွီျပဳ၍ ၀ါႂကြားလ်က္ပင္ 
ထိုတရားကို လြန္က်ဴး၍ ဘုရားသခင္၏ ဂုဏ္ 
အသေရေတာ္ကို ႐ႈတ္ခ်သေလာ။ 

၂၄ အေၾကာင္းမူကား၊ က်မ္းစာ၌ လာသည္ႏွင့္ အညီ၊ 

တပါးအမ်ိဳးသား တို႔သည္ သင္တို႔အက်င့္ကို 
ေထာက္၍ ဘုရားသခင္၏ နာမေတာ္ကို ကဲ့ရဲ႕ 
တတ္ၾက၏။ 

၂၅ သင္သည္ ပညတ္တရားကို က်င့္လွ်င္၊ အေရဖ်ား 
လွီးျခင္း အားျဖင့္ အက်ိဳးရွိ၏။ ပညတ္တရားကို 
လြန္က်ဴးလွ်င္၊ သင္၏ အေရဖ်ားလွီးျခင္းသည္ 
အေရဖ်ားမလွီးဘဲ ျဖစ္ျပန္၏။ 

၂၆ ထိုမွတပါး၊ အေရဖ်ားလွီးျခင္းကို မခံေသာသူ 
သည္ တရား၌ပါေသာ ပညတ္တို႔ကို ေစာင့္ 
ေရွာက္ လွ်င္၊ ထိုသူ၏ အေရဖ်ား မလွီးဘဲ အျဖစ္ 
ကို အေရဖ်ားလွီးျခင္း အျဖစ္ကဲ့သို႔ မွတ္ရသည္ 
မဟုတ္ေလာ။

၂၇ အေရဖ်ား လွီးျခင္းကို မခံေသာ သူသည္လည္း 
ကိုယ္အလို အေလ်ာက္ ပညတ္ တရားကိုက်င့္ 
လွ်င္၊ က်မ္းစာႏွင့္ အေရဖ်ားလွီးျခင္းရွိလ်က္ ပင္ 
ပညတ္တရားကို လြန္က်ဴးေသာ သင္ကို တရား 
ေတြ႔၍ အ႐ံႈးခံေစမည္ မဟုတ္ေလာ။ 

၂၈ အေၾကာင္းမူကား၊ အျပင္အား ျဖင့္သာယုဒလ ူ
ျဖစ္ေသာသူသည္ ယုဒလူမွန္ မဟုတ္။အျပင္ 
အားျဖင့္သာ ကိုယ္အသား၌ အေရဖ်ား လွီးျခင္း 
သည္ အေရဖ်ား လွီးျခင္း အမွန္ မဟုတ္။ 

၂၉ အတြင္းအားျဖင့္ ယုဒ လူျဖစ္ေသာသူသည္ ယုဒ 
လူမွန္၏။ အေရဖ်ား လွီးျခင္းလည္း က်မ္းေဟာင္း 
တရားအားျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ၊ ၀ိညာဥ္ေတာ္ တရား 
အားျဖင့္  စိတ္ႏွလံုးႏွင့္ စပ္ဆိုင္၏။ ထိုသို႔ အေရ 
ဖ်ားလွီးျခင္းကို ခံေသာသူ၏ အခ်ီးအမြမ္းသည္ 
လူအလိုႏွင့္မဆိုင္၊ ဘုရားသခင့္ အလိုေတာ္ႏွင့္ 
ဆိုင္သတည္း။

၃

၁ ထိုသို႔ျဖစ္လွ်င္၊ ယုဒလူသည္ အဘယ္သို႔သာ 
သနည္း။ အေရဖ်ား လွီးျခင္းအားျဖင့္ အဘယ္ 
အက်ဳိး ရွိသနည္း။ 

၂ အေထြေထြေသာ အက်ဳိးမ်ားစြာ ရွိ၏။ ထူးျမတ္ 
ေသာ အက်ိဳး ဟူမူကား၊ အေရဖ်ား လွီးျခင္းကို 

၂ း ၁၅
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ျခင္း၊ သူတပါးကို ျမင္ပ်င္းျခင္းတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ 
သူ၊ ေခ်ာစားေသာသူ၊ 

၃၀ ဆဲေရးေသာသူ၊ ဘုရားသခင္ကိုမုန္းေသာသူ၊ 
ၾကမ္းတမ္းေသာသူ၊ မာနေထာင္လႊားေသာသူ၊၀ါ 
ႂကြားေသာသူ၊ မတတ္ေကာင္းေသာအတတ္ကို 
စီရင္ေသာသူ၊ မိဘစကားကို နားမေထာင္ေသာ 
သူ၊ သတိမရွိေသာသူ၊ သစၥာပ်က္ေသာသူ၊ 

၃၁ မိဘ၊ သား၊ မယား စသည္တို႔ကို မခ်စ္ေသာသ၊ူ 
ရန္ၿငိဳးထားေသာသူ၊ သနားျခင္း က႐ုဏာစိတ္ 
မရွိေသာသူ ျဖစ္္ၾက၏။ 

၃၂ ထိုသို႔က်င့္ေသာ သူတို႔သည္ ေသျပစ္ကို ခံထိုက္ 
သည္ဟု ဘုရားသခင္စီရင္ ေတာ္မူေၾကာင္းကို 
ထိုသူတို႔သည္ သိလ်က္ပင္ ကိုယ္တိုင္က်င့္သည္ 
သာမက၊ ထိုသို ႔က်င္ ့ေသာ သူတို ႔၌ အားရ 
၀မ္းေျမာက္ ၾက၏။

၂

၁ သူတပါးကို စစ္ေၾကာစီရင္တတ္ေသာသူ၊ သင္ 
သည္ ကိုယ္အျပစ္ကို မဖံုးႏိုင္ရာ။အေၾကာင္း 
မူကား၊ သင္သည္ စစ္ေၾကာ စီရင္ေသာအမႈကိုပင္ 
ကိုယ္တိုင္ ျပဳသည္ျဖစ္၍၊ သူတပါးကို စစ္ေၾကာ 
စီရင္သည္တြင္ ကိုယ္ အျပစ္ရွိေၾကာင္းကို စီရင္ 
ဆံုးျဖတ္ရာ ေရာက္၏။ 

၂ ဘုရားသခင္သည္ ထိုသိ ု ႔ ျပဳေသာသူတို ႔ကိ ု 
စီရင္ေတာ္မူျခင္း အရာသည္ သမၼာတရားႏွင့္ 
ညီသည္ကို ငါတို႔သိၾက၏။ 

၃ ထိုသို ႔ေသာ အမႈကို ကိုယ္တိုင္ျပဳလ်က္ပင္၊ 
သူတပါး ျပဳသည္ကို စစ္ေၾကာ စီရင္ေသာသူ၊ 
သင္သည္ ဘုရားသခင္ စီရင္ေတာ္မူျခင္းႏွင့္ 
လြတ္မည္ဟု ထင္မွတ္သေလာ။ 

၄ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္သည္ သင့္ကို 
ေနာင္တလမ္းသို႔ ေသြးေဆာင္သည္ကို မသိ 
မမွတ္ဘဲ၊ ႂကြယ္၀စြာ ေက်းဇူးျပဳ ေတာ္မူျခင္း၊ 
သည္းခံေတာ္မူျခင္း၊ စိတ္ရွည္ေတာ္မူျခင္း တို႔ကို 
မထီမဲ့ျမင္ ျပဳသေလာ။ 

၅ ထိုသို႔ျပဳလွ်င္ စိတ္ခိုင္မာ၍ ေနာင္တမရသည္ 
ႏွင့္အညီ ေဒါသေန႔ တည္းဟူေသာ ဘုရားသခင္ 
တရားေတာ္ ထင္ရွားေသာ ေန႔၌ ကိုယ္ခံစရာဘို႔ 
အမ်က္ေဒါသကို ဆည္းဖူးသေလာ။ 

၆ ဘုရားသခင္သည္ လူအသီးသီးတို႔အား မိမိတို႔ 
အက်င့္ႏွင့္အေလ်ာက္ အက်ိဳးအျပစ္ကို ဆပ္ေပး 
ေတာ္မူလတ့ံ။ 

၇ ေကာင္းေသာ အက်င့္ကို အၿမဲက်င့္၍၊ ဘုန္း 
အသေရကို၎၊ မေဖာက္ျပန္ေသာ ဇာတိကို 
၎၊ ရွာေသာ သူတို႔အား ထာ၀ရအသက္ကို 
ေပးေတာ္ မူလတံ့။ 

၈ ျငင္းဆန္ေသာ သေဘာရွိ၍၊ သမၼာတရားကို 
နားမေထာင္ဘဲ မတရားသျဖင့္ က်င့္ေသာသူတို႔ 
ကိုကား၊ ျပင္းစြာေသာ ေဒါသ အမ်က္ထြက္ေတာ္ 
မူလတံ့၊ 

၉ ေရွ႕ဦးစြာ၌ ယုဒလူ၊ ေနာက္၌ ေဟလသလူ၊ 
ဆိုးညစ္ေသာ အမႈကို ျပဳေသာသူ ရွိသမွ်တို႔သည္ 
ႀကီးစြာေသာ ဆင္းရဲ ဒုကၡေ၀ဒနာကို ခံရၾက 
လတံ့။ 

၁၀ ေရွ႕ဦးစြာ၌ ယုဒလူ၊ ေနာက္၌ ေဟလသလူ၊ 
ေကာင္းေသာ အက်င့္ကို က်င့္ေသာသူ ရွိသမွ် 
တို႔သည္ ဘုန္းအသေရ ခ်မ္းသာကို ခံစားရၾက 
လတံ့၊ 

၁၁ ဘုရားသခင္သည္ အဘယ္သူ၏ မ်က္ႏွာကိုမွ် 
မွတ္ေတာ္မမူ။

၁၂ ပညတ္တရားကို မသိဘဲ ျပစ္မွားေသာ သူတို႔ 
သည္ ပညတ္တရားမဲ့ ပ်က္ဆီးျခင္းသို႔ ေရာက္ၾက 
လိမ့္မည္။ ပညတ္တရားကို သိလ်က္ပင္ ျပစ္မွား 
ေသာ သူတို႔သည္ ပညတ္တရား၏ စီရင္ျခင္းကို 
ခံရၾက လိမ့္မည္။ 

၁၃ အေၾကာင္းမူကား၊ တရားနာေသာ သူသည္ ဘုရား 
သခင္ေရွ႕၌ ေျဖာင့္မတ္သည္ မဟုတ္။ တရားကို 
က်င့္ေသာသူ သာလွ်င္ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ ေရာက္ 
လိမ့္မည္။ 

၁၄ သာသနာပ လူတို႔သည္ ပညတ္တရားေတာ္ကို 
မသိဘဲ၊ ကိုယ္အလို အေလ်ာက္ တရားေတာ္ကို 

၁ း ၃၀
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ရွာႀကံလ်က္ပင္ ထိုအရပ္သို႔ တဖန္ ႂကြေတာ္မူ 
ဦးမည္ေလာဟု ေလွ်ာက္ၾက၏။ 

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

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

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

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

၁၃ ေယ႐ႈသည္ လာဇ႐ု ေသေၾကာင္းကို 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 ကို 
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 
ဘုရားသခင္ကို ဆုေတာင္းေတာ္မူသမွ် အတိုင္း 
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။ ငါ့စကားကို ယံုသေလာ 
ဟု ေမးေတာ္မူလွ်င္၊ မာသက၊ ဟုတ္ပါ၏ 
သခင္။ 

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

၂၈ ထိုသို႔ေလွ်ာက္ၿပီးမွ မာသသည္ သြား၍ မိမိ ညီမ 
မာရိအား၊  အရွင္ဘုရားေရာက္လာေတာ္ မူၿပီ။ 
သင့္ကို ေခၚေတာ္မူသည္ဟု တိတ္ဆိတ္စြာ 
ေခၚေလ၏။ 

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

၃၀ ထိုအခါ ေယ႐ႈသည္ ရြာထဲသို႔ မ၀င္ေသး။ မာသ 
ခရီးဦးႀကိဳျပဳေသာအရပ္၌ ရွိေတာ္ မူသတည္း။ 
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၃၁ ထိုေၾကာင့္ ႏွစ္သိမ့္ေစေသာ စကားကို ေျပာလ်က္ 
မာရိႏွင့္အတူအိမ္၌ရွိေသာ ယုဒလူတို႔သည္ မာရိ 
အလ်င္တေဆာ ထ၍ ထြက္သြားသည္ကိ ု 
ျမင္ၾကလွ်င္၊ ငိုေႂကြးျခင္းငွါ သခ်ဳႋင္းသို႔ သြားၿပီ 
ဟုဆုိ၍ သူ႔ေနာက္သို႔လုိက္ၾက၏။ 

၃၂ မာရိသည္ ေယ႐ႈရွိေတာ္မူရာအရပ္သို႔ ေရာက္၍ 
ကိုယ္ေတာ္ကို ျမင္လွ်င္ေျခေတာ္ရင္း၌ ျပပ္၀ပ္ 
လ်က္၊ သခင္၊ ကိုယ္ေတာ္ ရွိေတာ္မူလွ်င္ ကၽြန္မ 
၏ေမာင္ မေသပါဟု ေလွ်ာက္၏။ 

၃၃ မာရိမွစ၍ လိုက္လာေသာယုဒလူတိ ု ႔သည္ 
ငိုေႂကြးၾကသည္ကို ေ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၊ လာဇ႐ုကို မေသ 
ေစျခင္းငွါ မတတ္ႏိုင္သေလာဟု ဆိုၾက၏။ 

၃၈ တဖန္ ေယ႐ႈသည္ အလြန္ညိႇဳ းငယ္ေသာ စိတ္ႏွင့္ 
သခ ႋဳ် င္းတြင္းသို႔ ေရာက္ေတာ္မူ၏။ ထိုတြင္းသည္ 
ေျမတြင္းျဖစ္၏။ ေက်ာက္ႏွင့္ပိတ္ထား၏။

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

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

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

၄၂  ကိုယ္ေတာ္သည္ အကၽြႏ္ုပ္စကားကို 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၌ 
ပုဆိုးနံငယ္ႏွင့္  ရစ္ပတ္လ်က္၊ မ်က္ႏွာကိုလည္း 
ပ၀ါႏွင့္စည္းလ်က္ ထြက္လာ၏။  ေယ႐ႈကလည္း၊ 
သူ႔ကိုျဖည္၍ လႊတ္ၾကေလာ့ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။

၄၅  ထိုအခါ မာရိဆီသို႔လာေသာ ယုဒလူအမ်ား 
တို႔သည္ ေယ႐ႈျပဳေတာ္မူေသာ အမႈကို ျ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 ယံုၾကည္ၾကလိမ့္မည္။ ေရာမလူတို႔ သည္ 
လည္း လာ၍ ငါတို႔ အရပ္ဌာနကို၎၊ ငါတို႔ 
အမ်ိဳးကို၎ သုတ္သင္ပင္ရွင္း ၾကလိမ့္မည္ ဟု 
ေျပာဆိုၾက၏။ 

၄၉ ထိုသူတို႔အ၀င္၊ ထိုႏွစ္တြင္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္း 
ျဖစ္ေသာ ကယာဖ အမည္ရွိေသာသူက၊ သင္တို႔ 
သည္ အလွ်င္းမသိၾက။ 

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

၅၁ ထိ ုစကားကိ ု ကိ ုယ္အလိ ုအေလ်ာက္ေျပာ 
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သား ျဖစ္ေသာ သင္တို႔အား ဧ၀ံေဂလိ တရားကို 
ေဟာျခင္းငွါ ေစတနာ စိတ္ရွိ၏။ 

၁၆ ငါသည္ ခရစ္ေတာ္၏ ဧ၀ံေဂလိတရားေၾကာင့္၊ 
ရွက္ေၾကာက္ျခင္းမရွ ိ။ အေၾကာင္းမူကား၊ 
ထိုတရားသည္ ေရွ႕ဦးစြာ၌ယုဒလူ၊ ေနာက္၌ 
ေဟလသလူ၊ ယံုၾကည္ သမွ်ေသာ သူအေပါင္း 
တိ ု ႔ကိ ု ကယ္တင္ေစေသာ ဘုရားသခင္၏ 
တန္ခိုးေတာ္ ျဖစ္၏။ 

၁၇ အဘယ္သို႔ ျဖစ္သနည္း ဟူမူကား၊ေျဖာင့္ မတ္ 
ေသာသူသည္ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ အသက္ရွင္ 
လိမ ္ ့မည္ဟု က်မ္းစာလာသည္ႏွင ္ ့အညီ၊ 
ယံုၾကည္ျခင္း၌ တည္ေသာ ဘုရားသခင္၏ 
ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားသည္ ယံုၾကည္ျခင္းဘို႔ 
အလိုငွါ ဧ၀ံေဂလိတရား အားျဖင့္ ထင္ရွားလ်က္ 
ရွိ၏။

၁၈ သမၼာတရားကို အဓမၼျဖင္ ့ ဆီးတားႏွ ိပ္စက္ 
ေသာ သူတို႔ ျပဳတတ္ေသာ ဘုရားမဲ့ေနျခင္း 
အမႈ၊ တရားကို လြန္က်ဴးျခင္းအမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ 
တဘက္၌ ဘုရားသခင္၏ အမ်က္ေတာ္သည္ 
ေကာင္းကင္မွ ထင္ရွားလ်က္ရွိ၏။ 

၁၉ အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဟူမူကား၊ သိအပ္ေသာ 
ဘုရားသခင္၏ အေၾကာင္းအရာတို႔သည္ သူတို႔ 
တြင္ ထင္ရွားလ်က္ရွိ၏။ ဘုရားသခင္သည္ 
သူတို႔အား ျပေတာ္မူၿပီ။ 

၂၀ အဘယ္သို႔ နည္းဟူမူကား၊ ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ 
အရာမ်ားကို ေထာက္႐ႈသျဖင့္၊ ထာ၀ရ တန္ခိုး 
ေတာ္ႏွင့္ ထာ၀ရအျဖစ္ေတာ္ တည္းဟူေသာ 
မ်က္ျမင္မရေသာ ဘုရားသခင္၏ အရာတို႔ သည္ 
ကမၻာတည္ သည္ကာလမွစ၍ ထင္ရွားလ်က္ 
ရွိၾက၏။  ထိုေၾကာင့္ သူတို႔သည္ ကိုယ္အျပစ္ကို 
မဖုန္းႏိုင္ရာ။ 

၂၁ အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုသူတို႔သည္ ဘုရားသခင္ ကို 
သိလ်က္ပင္၊ ဘုရားသခင္ကိုခ်ီးမြမ္း သင့္သည္ 
အတိုင္း မခ်ီးမြမ္း၊ ေက်းဇူးေတာ္ကိုလည္း မသိ 
မမွတ္၊ အခ်ည္းႏွီး ေတြးဆျခင္း၊ သတိ မရွိေသာ 
စိတ္ႏွလံုး မိုက္မဲျခင္းသို႔ ေရာက္ၾက၏။ 

၂၂ ပညာရွိေယာင္ ေဆာင္လ်က္ႏွင့္ လူမိုက္ အရာ၌ 

တည္ၾကသည္ျဖစ္၍၊

၂၃ မေဖာက္ျပန္မပ်က္ဆီးႏိုင္ေသာ ဘုရားသခင္ ၏   
ဂုဏ္ေတာ္ကို   ပယ္လ်က္၊ ေဖာက္ျပန္ ပ်က္စီး 
တတ္ေသာ လူ၏႐ုပ္တု၊ သားငွက္ အစရွိေသာ 
တြားတတ္ေသာ တိရစၧာန္၏ ႐ုပ္တုတို႔ကို ဘုရား 
သခင္အရာ၌ ခ်ီးေျမႇာက္ၾက၏။ 

၂၄ ထိုေၾကာင့္ သူတို႔သည္ မိမိတို႔ကိုယ္ကာယ၏ 
အသေရကို အခ်င္းခ်င္း႐ႈတ္ခ်မည္ အေၾကာင္း၊ 
ဘုရားသခင္သည္ သူတို႔ကို သူတို႔၏ ကိေလသာ 
စိတ္ ညစ္ညဴးျခင္း လက္သို႔ အပ္လိုက္ေတာ္ 
မူ၏။ 

၂၅ သူတို႔သည္မွန္ေသာ ဘုရားသခင့္အရာ၌အမွား 
ကိုထားလ်က္၊ ဖန္ဆင္းတတ္ေသာ သခင္ကို 
ပယ္၍ ဖန္ဆင္းအပ္ေသာ အရာကို ၀တ္ျပဳ 
ကိုးကြယ္ေသာသူ ျဖစ္ၾက၏။ ထိုသခင္သည္ 
ထာ၀ရ မဂၤလာရွိေတာ္မူ၏။ အာမင္။ 

၂၆ ထိုသို႔ျပဳၾကေသာေၾကာင့္  ဘုရားသခင္သည္ 
သူတို႔ကို ရွက္ေၾကာက္ဘြယ္ေသာ ကိေလသာ 
လက္သို႔ အပ္လိုက္ေတာ္မူ၏။ အဘယ္သို႔နည္း 
ဟူမူကား၊ မိန္းမတို ႔သည္ ပကတိ ထံုးစံကို 
စြန္ ႔၍၊ ပကတိႏွင္ ့ ဆန္႔က်င္ဘက္ ထံုးစံကို 
လိုက္ၾက၏။ 

၂၇ ထိုအတူ၊ ေယာက္်ားတို႔သည္လည္း မိန္းမႏွင့္ 
ဆက္ဆံျခင္း ပကတိထံုးစံကိုစြန္႔၍ အခ်င္းခ်င္း 
ကိေလသာ စိတ္ပူေလာင္သျဖင့္၊ ရွက္ေၾကာက္ 
ဘြယ္ေသာ အမႈကို ေယာက္်ားျခင္း ျပဳလ်က္၊ 
မိမိတို ႔ မွားယြင္းျခင္းႏွင့္ အေလ်ာက္ မိမိတို ႔ 
အျပစ္ဒဏ္ကို ခံရၾက၏။ 

၂၈ ထိုသူတို ႔သည္ ဘုရားသခင္ကို မသိမမွတ္ 
လိုသည္ ျဖစ္၍၊ မေလ်ာက္ပတ္ေသာ အမႈကို 
ျပဳေစ မည္အေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္သည္ သူတို႔ 
ကို ေမာဟလက္သို႔ အပ္လိုက္ေတာ္မူသည္ ႏွင့္ 
အညီ၊ 

၂၉ သူတို ႔သည္ အလံုးစံ ုေသာ အဓမၼက်င့္ျခင္း၊ 
မတရားေသာ ေမထုန္ကိုျပဳျခင္း၊ ဆိုးညစ္ျခင္း၊ 
ေလာဘလြန္က်ဴးျခင္း၊ မနာလိုျခင္း၊ ျငဴစူျခင္း၊ 
လူအသက္ကို သတ္ျခင္း၊ ရန္ေတြ႔ျခင္း၊လွည့္ျဖား 

၁ း ၁၆



အားျဖင့္၊ ငါ၏ ဘုရားသခင္ ေက်းဇူးေတာ္ကို 
ေရွ႕ဦးစြာ ငါခ်ီးမြမ္း၏။ 

၉ ငါသည္သင္တို႔ကို မျခားမလပ္ ေအာက္ေမ့၍ 
အစဥ္ မျပတ္ဆုေတာင္းပဌနာျပဳသည္ဟု 
သားေတာ္၏ ဧ၀ံေဂလိတရားကိုေဟာလ်က္၊ 
အမႈေတာ္ကို စိတ္၀ိညာဥ္ႏွင့္တကြ ငါေဆာင္ 
႐ြက္ ၍ ငါကိုးကြယ္ေသာ ဘုရားသခင္သည္ 
ငါ၏ သက္ေသခံျဖစ္ ေတာ္မူ၏။ 

၁၀ မၾကာမျမင့္မွီ ဘုရားသခင္အလိုေတာ္ အားျဖင့္ 
အဆင္သင့္၍၊ သင္တို႔ ရွိရာသို႔ ငါလာရေသာ 
အခြင့္ တစံုတခုရွိပါမည္ အေၾကာင္း ဆုေတာင္း 
ပဌနာျပဳ၏။ 

၁၁ သင္တို႔သည္ ၿမဲၿမံခုိင္ခံ့မည္အေၾကာင္း၊ ငါသည္ 
သင္တို႔၌ ၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူး တစံုတခုကိုအပ္ေပး 
ျခင္းငွါ၊ သင္တို႔ကို အလြန ္ေတြ႔ျမင္ခ်င္ ပါ၏။ 

၁၂ ထုိသုိ႔ဆိုေသာ္၊ ငါႏွင့္သင္တုိ႔သည္ ယံုၾကည္ ေသာ 
အားျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း အားရ သက္သာျခင္းသို႔ 
ေရာက္ၾကမည္ အေၾကာင္းကို ဆိုလိုသတည္း။ 

၁၃ ညီအစ္ကိ ုတိ ု ႔ ၊ ငါသည္အျခားေသာ တပါး 
အမ်ိဳးသားတို ႔တြင္ အက်ိဳးကိုရသကဲ့သို ႔သင္ 
တို ႔တြင္ လည္း အက်ိဳးတစံ ုတခုကို ျခင္းငွါ၊ 
သင္တို႔ ရွိရာသို႔ သြားမည္ဟု အဖန္ဖန္အႀကံ 
ရွိေၾကာင္းကို သင္တို႔ မသိဘဲေနေစျခင္း ငွါ 
ငါအလိုအမရွ ိ။ထိ ုသိ ု ႔အႀကံရွ ိေသာ္ လည္း၊ 
ယခုတိုင္ေအာင္ ျမစ္တားေသာ အေၾကာင္း 
ရွိ၏။ 

၁၄ ေဟလသလူျဖစ္ေစ၊ လူ႐ိုင္းျဖစ္ေစ၊ ပညာရွိ 
ျဖစ္ေစ၊ ပညာမဲ ့ ျဖစ္ေစ၊ လူအမ်ိ ဳးမ် ိ ဳးတိ ု ႔၏ 
အေႂကြးသည္ ငါ၌ တင္လ်က္ရွိ၏။

၁၅ သို႔ျဖစ္လွ်င္ ငါတတ္ႏိုင္သမွ်အတိုင္း ေရာမၿမိဳ႕ 

၁

၁ လူဇာတိအားျဖင္ ့ ဒါ၀ိဒ္အမ် ိ ဳး ျဖစ္ေတာ္မူ 
ထေသာ၊ 

၂-၃ ေသျခင္းမွထေျမာက္ေတာ္မူ၍၊ သန္႔ရွင္းေသာ 
၀ိညာဥ္အားျဖင့္၊ 

၄ တန္ခိ ုးႏွင့ ္တကြဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ 
ထင္ရွား ျဖစ္ေတာ္မူေသာငါတုိ႔သခင္ ေယ႐ႈ ခရစ္ 
တည္းဟူေသာ မိမိသားေတာ္ကိုအေၾကာင္း 
ျပဳ၍ဘုရားသခင္သည္ ေရွးက မိမိပေရာဖက္မ်ား 
အားျဖင့္၊ သန္႔ရွင္းေသာက်မ္းစာ၌ ဂတိထား 
ေတာ္မူေသာ ဧ၀ံေဂလိ တရားကို ေဟာေစျခင္းငွါ 
ေ႐ြးခ်ယ္ခြဲထား၍ တမန္ေတာ္အရာ၌ခန္႔ထား 
ေသာ ေယ႐ႈခရစ္၏ကၽြန္ ငါေပါလုသည္၊ 

၅ ဘုရားသခင္ခ်စ္ေတာ္မူ၍၊ 

၆ သန္႔ရွင္းသူ အရာ၌ခန္႔ထားေသာေရာမၿမိဳ႕သူ 
ၿမိဳ႕သား အေပါင္းတို႔ကုိၾကားလုိက္ပါ၏။

၇ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ႏွင့္ ငါတို႔အဘတည္း ဟူေသာ 
ဘုရားသခင့္အထံေတာ္က ေက်းဇူးေတာ္ ႏွင့္ 
ၿငိမ္သက္ျခင္းသည္သင္တို ႔၌ ရွ ိပါေစေသာ။ 
သခင္ေယ႐ႈခရစ္၏ နာမေတာ္ကိ ုအမွ ီ ျပဳ၍ 
လူမ်ဳိး အေပါင္းတို႔သည္ ယံုၾကည္နားေထာင္ 
ေစျခင္းငွါ၊ ထုိသခင္ထံ၌ ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့ ္ 
တမန္ေတာ္အရာကို ငါတို ႔သည္ ခံရၾကၿပီ။ 
ထိုသခင္ ေခၚထားေတာ္မူေသာ သင္တို႔သည္ 
လည္း ထုိလူမ်ဳိးတုိ႔၌ အပါအ၀င္ ျဖစ္ၾက၏။

၈ သင္တု ိ ႔၏ ယံ ု ၾကည္ျခင ္ းအရာသည္ ေျမ 
တျပင္လံုး၌ အႏွံ႔အျပား ေက်ာ္ေစာသည္ ျဖစ္၍၊ 
သင္တုိ ႔အေၾကာင္းေၾကာင့္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ 

ေရာမၾသ၀ါဒစာ

ROMANS 
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ဆိုသည္မဟုတ္။ ထိုႏွစ္တြင္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္း 
ျဖစ္လ်က္၊ ေယ႐ႈသည္ ထိ ုအမ် ိ ဳးအတြက္ 
ေသရမည္ ဟူ၍၎၊ 

၅၂ ထိုအမ်ိဳးအတြက္သာမက အရပ္ရပ္တို႔၌ ကြျဲပား 
လ်က္ရွိေသာ ဘုရားသခင္၏သားမ်ားကိုအတူ 
စုေ၀းေစျခင္းငွါ ေသရမည္ဟူ၍၎၊ ပေရာဖက္ 
ဥာဏ္ႏွင့္ ေဟာေျပာ၏။ 

၅၃ ထိုေန႔မွစ၍ ကိုယ္ေတာ္၏ အသက္ကို သတ္ျခင္း 
ငွါ တိုင္ပင္ႀကံစည္ၾက၏။

၅၄ ထိုေၾကာင့္၊ ေယ႐ႈသည္ ေနာက္တဖန္ ယုဒလူတို႔ 
တြင္ ထင္ရွားစြာမလွည့္လည္ဘဲ၊ ထိုအရပ္မွထြက္ 
၍ ေတာႏွင့္အနီး ဧဖရိမ္ အမည္ရွိေသာ ၿမိဳ႕သို႔ 
ႂကြ၍ တပည့္ေတာ္တို႔ႏွင့္အတူ ေနေတာ္မူ၏။

၅၅ ယုဒပသခါပြဲ ခံခါနီးတြင္ လူမ်ားတို႔သည္ မိမိ 
တို႔ကို သန္႔ရွင္းေစျခငး္ငွါ ပြဲမခံမီွ အရပ္ရပ္တို႔မွ 
ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕သို႔လာၾက၏။ 

၅၆ ထိုသူတို႔သည္ ေယ႐ႈကိုရွာေဖြ၍၊ အခ်င္းတို႔၊ 
အဘယ္သို႔ထင္ၾကသနည္း။ သူသည္ ပြသဲို႔မလာ 
သေလာ ဟု ဗိမာန္ေတာ္၌ ရပ္လ်က္ အခ်င္းခ်င္း 
ေမးျမန္းၾက၏။ 

၅၇ ထိုအခါ အဘယ္သူသည္ ေယရႈ ရွိရာ အရပ္ကို 
သိလွ်င္ သူ႔ကုိဘမ္းဆီး၍ေစျခင္းငွါျပၫႊန္ရမည္
ဟု ယဇ္ပုေရာဟိတ္ အႀကီးတို႔ႏွင့္ ဖာရိရွဲတို႔သည္ 
မွာခဲ့ ၾကၿပီ။

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 ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ေလ်ာင္းေသာသူတို႔ 
အ၀င္ျဖစ္၏။ 

၃ ထိုအခါ မာရိသည္ အဘိုးမ်ားစြာထိုက္ေသာ 
နာဒုဆီေမႊးစစ္ အက်ပ္သံုးဆယ္ကိုယူ၍၊ ေယ႐ႈ 
၏ ေျခေတာ္ကိုလိမ္းၿပီးလွ်င္ မိမိဆံပင္ႏွင္ ့ 
သုတ္သျဖင့္၊ ထိုဆီ၏အေမႊးသည္ တအိမ္လံုးကို 
ႏွံ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 သံုးရန္ ေငြအိတ္ကို 
ေဆာင္၍ ႏႈ ိက္ယူတတ္ေသာေၾကာင္ ့သာ 
ဆိုသတည္း။ 

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

၈ ဆင္းရဲေသာသူတို႔ကား သင္တို႔၌ အစဥ္ရွိ ၾက၏။ 
ငါမူကား၊ အစဥ္ရွိသည္ မဟုတ္ ဟုမိန္႔ေတာ္ 
မူ၏။

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

၁၀ ထိုသို႔ယုဒလူမ်ားတို႔သည္ လာဇ႐ုကုိ အေၾကာင္း 
ျပဳသျဖင့္ ထြက္သြား၍၊ 

၁၁ ေယ႐ႈကို ယံုၾကည္ေသာေၾကာင့္၊ 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၏ 

၁၁ း ၅၂
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အခြင့္ႏွင့ ္ ႂကြလာေတာ္မူေသာ ဣသေရလ 
ရွင္ဘုရင္ သည္ မဂၤလာရွိေစသတည္း 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၊ ကိုယ္ေတာ္ 
ကို ရည္မွတ္၍ ထိုသို႔ေရးထားသည္ ကို၎၊ 
ကိုယ္ေတာ္အား ထိုသို ႔ ျပဳၾကသည္ ကို၎၊ 
ဘုန္းပြင့္ေတာ္မူသည္ေနာက္ သတိရ၍ မွတ္မိ 
ၾက၏။ 

၁၇ ေနာက္ေတာ္သို႔ လုိက္ေသာ လူအစု အေ၀းတို႔ 
သည္ကား လာဇ႐ုကို 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 ကိုးကြယ္ျခင္း အမႈႏွင့္ ထိုပြဲသို႔ေရာက္လာေသာ
သူတို႔တြင္ ေဟလသ လူအခ်ိဳ႕ ပါ၏။ 

၂၁ ထုိသူတို႔သည္ ဂါလိလဲျပည္ ဗက္ဇဲဒၿမိဳ႕သား 
ျဖစ္ေသာ ဖိလိပၸဳထံသို႔ သြား၍ အ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ 
ေယ႐ႈကိုျမင္ခ်င္ပါသည္၊ ခင္ဗ်ားဟု ေတာင္းပန္ 
ၾက၏။ 

၂၂ ဖိလိပၸဳသည္ သြား၍ အေႃႏၵကို ၾကားေျပာၿပီးမွ ထို 
သူႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ ေယ႐ႈကိုေလွ်ာက္၏။ 

၂၃ ေယ႐ႈကလည္း လူသားသည္ ဘုန္းပြင့္ရေသာ 
အခ်ိန္ ေရာက္လာၿပီ။ 

၂၄ ငါအမွန္အကန္ ဆိုသည္ကား၊ ေျမ၌က်ေသာ 
စပါးေစ့သည္ မပ်က္လွ်င္ တခုတည္းေန၏။ 
ပ်က္လွ်င္မူကား မ်ားစြာေသာ အသီးကိုသီး 
တတ္၏။ 

၂၅ မိမိအသက္ကို ႏွေျမာေသာသူသည္ အသက္ဆံုး 
လိမ့္မည္။ ဤေလာက၌ မိမိ အသက္ကို 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 
သို႔ ငါေလွ်ာက္ရမည္နည္း။ ထိုအခ်ိန္မွ အကၽြႏ္ုပ္ 
ကို ကယ္တင္ေတာ္မူပါ၊ အဘ ဟု ေလွ်ာက္ရ 
မည္ေလာ။ အေၾကာင္းရွိ၍သာ ထိုအခ်ိန္သို ႔ 
ေရာက္လာၿပီ။ 

၂၈ အိုအဘ၊ ကိုယ္ေတာ္၏ နာမေတာ္ကို ခ်ီးေျမႇာက္ 
ေတာ္မူပါဟု မိန္႔ႁမြက္ေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ေကာင္း 
ကင္မ ွ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 
ကိုခံရ၏။ ယခုတြင္ ဤေလာကကို အစုိးရေသာ 
မင္းသည္ ျပင္သို႔ႏွင္ထုတ္ျခင္းကို ခံရလိမ့္မည္။ 

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

၃၃ ထိုသို႔မိန္႔ေတာ္မူေသာ္၊ မိမိသည္ အဘယ္သို႔ 
ေသရမည့္ အရိပ္ကို ေပးေတာ္မူ၏။

၁၂ း ၁၄
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သူတို႔အား ေပးေတာ္မူ၏။ 

၁၄ ထိုျပေတာ္မူျခင္းကား၊ ေယ႐ႈသည္ ေသျခင္းမွ 
ထေျမာက္ေတာ္မူသည္ေနာက္၊ တပည့္ေတာ္ 
တို႔အား ကိုယ္ကိုသံုးႀကိမ္ေျမာက္ေသာ ျ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 ရိွမုန္၊ သင္သည္ 
ငါ့ကိုခ်စ္သေလာဟု ဒုတိယ အႀကိမ္ ေမးေတာ္ 
မူလွ်င္၊ ဟုတ္ပါ၏သခင္၊ ကိ ုယ္ေတာ္ကိ ု 
အကၽြႏ္ုပ္ ခ်စ္သည္ကို ကိုယ္ေတာ္သိေတာ္မူ၏ 
ဟု ေလွ်ာက္ေသာ္၊ ငါ၏သိုးတို႔ကိုထိန္းေလာ့ဟု 
မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

၁၇ ေယ႐ႈကလည္း ေယာန၏သားရွိမုန္၊သင္သည္ 
ငါ့ကိုခ်စ္သေလာဟု တတိယအႀကိမ္ေမးေတာ္ 
မူလွ်င္ သင္သည္ ငါ့ကိုခ်စ္သေလာ ဟုသံုးႀကိမ္ 
ေျမာက္ေအာင္ ေမးေတာ္မူေသာေၾကာင္ ့ 
ေပတ႐ုသည္ စိတ္နာသျဖင့္၊ သခင္၊ ကိုယ္ေတာ္ 
သည္ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို သိေတာ္ မူ၏။ 
ကိုယ္ေတာ္ကို ကၽြႏ္ုပ္ခ်စ္သည္ကို ကိုယ္ေတာ္ 
သိေတာ္မူ၏ ဟုေလွ်ာက္ေသာ္၊ ေယ႐ႈက၊ ငါ၏ 
သိုးတို႔ကို ေကၽြးေမြးေလာ့။ 

၁၈ ငါအမွန္အကန္ဆိုသည္ကား၊ သင္သည္ ပ်ိဳေသာ 
အသက္ရွိစဥ္ ကိုယ္ကို ကိုယ္ပတ္စည္း၍အလို 
ရွိရာ အရပ္ရပ္သို႔ 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၏။ ထိုသို ႔ မိန္ ႔ေတာ္မူၿပီးမွ၊ ငါ့ 
ေနာက္သိ ု ႔  လိ ုက္ေလာ့ဟု ေ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၌ အဘယ္သို႔ျဖစ္ပါ လိမ့္မည္ 
နည္းဟု ေမးေလွ်ာက္ေသာ္၊ 

၂၂ ေယ႐ႈက၊ ငါႂကြလာသည္ကာလတိုင္ေအာင္ 
ထိုသူကိုေနေစျခင္းငွါ ငါအလိုရွိလွ်င္ သင္သည္ 
အဘယ္သ ိ ု ႔ဆ ိ ု င ္သနည္ း ။  သင ္မ ူကား 
ငါ့ေနာက္သို႔ လိုက္ေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

၂၃ ထိုစကားေတာ္ကို ေထာက္လွ်င္၊ညီအစ္ကိုတို႔ 
က၊ ထိုတပည့္ေတာ္သည္ မေသရ ဟု အႏွံ႔အျပား 
ေျပာဆိုၾက၏။ သို ႔ေသာ္လည္းထိုသူသည္ 
မေသရ ဟု ေယ႐ႈမိန္႔ေတာ္ မူသည္မဟုတ္၊ 
ငါ ႂကြလာသည္ ကာလတိုင္ေအာင္ ထိုသူကို 
ေနေစ ျခင္းငွါ ငါ အလိုရွ ိလွ်င္ သင္သည္ 
အဘယ္သို ႔ ဆိ ုင္သနည္း ဟု မိန္ ႔ေတာ္မူ 
သတည္း။ 

၂၄ ထိုတပည့္ေတာ္ကား၊ ဤအေၾကာင္း အရာတို႔ကို 
သက္ေသခံ၍ေရးထားေသာသူျဖစ္၏။ 

၂၅ သူ၏ သက္ေသခံခ်က္ မွန္သည္ကို ငါတို႔သိ 
ၾက၏။ ေယ႐ႈျပဳေတာ္မူေသာ အျခားအမႈ 
အရာအမ်ား ရွိေသး၏။ ထိုအမႈအရာရွိသမွ် 
တို႔ကို အသီးအျခား ေရးထားလွ်င္၊ ေျမႀကီး 
မဆ့ံႏိုင္ေအာင္ က်မ္းစာမ်ားျပား လိမ့္မည္ ဟု 
ထင္မွတ္ျခင္းရွိ၏။

၂၁ း ၁၄
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၃၄ လူမ်ားတို႔ကလည္း၊ ခရစ္ေတာ္သည္အစဥ္ အၿမဲ 
တည္သည္ဟု ပညတၱိက်မ္း၌လာေၾကာင္းကို 
အကၽြႏ္ုပ္တို႔ ၾကားသိရၿပီ။ သို႔ျဖစ္လွ်င္ လူသား 
သည္ ေျမႇာက္ထားျခင္းကို 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 ရွိစဥ္အခါ အလင္း၏ သားျဖစ္အံ့ေသာငွါ 
အလင္းကို ယံုၾကည္ၾကေလာ့ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 
ထိုသို႔မိန္႔ေတာ္မူၿပီးမွ ေယ႐ႈသည္ ထြက္ႂကြ၍ 
ထိုသူတို႔ကို တိမ္းေရွာင္လ်က္ ေနေတာ္မူ၏။

၃၇ ထိုမွ်ေလာက္ႀကီးစြာေသာ နိမိတ္လကၡဏာတို႔ကို 
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 တဖန္ပေရာဖက္ေဟရွာယေဟာ ျပန္သည္ 
ကား၊ 

၄၀ သူတို႔မ်က္စိမျမင္၊ စိတ္ႏွလံုး နားမလည္၊အက်င့္ 
မေျပာင္းလဲ၊ သူတို ႔အနာေရာဂါကို ငါမၿငိမ္း 
ေစသည္တိုင္ေအာင္ သူတို႔မ်က္စိကို ကြယ္ေစ 
ေတာ္မူ၏။ သူတို႔စိတ္ႏွလံုးကို မိုက္ေစ ေတာ္မူ၏ 
ဟူေသာ စကားေၾကာင့္ ထိုသူတို႔သည္ ယံုၾကည္ 
ျခင္းသို႔ မေရာက္ ႏိုင္ၾက။ 

၄၁ ေဟရွာယသည္  ဘုန္းအာႏုေဘာ္ကို ျမင္၍ 
ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကိ ု ျပန္စဥ္တြင္ ထိ ုစကားကိ ု 
ေဟာေျပာသတည္း။ 

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

၄၃ အေၾကာင္းမူကား၊ ဘုရားသခင္ေပးေတာ္မူေသာ 
ဘုန္းအသေရထက္ လူတို႔ေပးေသာ ဘုန္းအသ 
ေရကို သာ၍ ႏွစ္သက္ၾက၏။

၄၄ ေယ႐ႈကလည္း၊ ငါ့ကိုယံုၾကည္ေသာ သူသည္ 
ငါ့ကိုသာ ယံုၾကည္သည္မဟုတ္၊ ငါ့ကို ေစလႊတ္ 
ေတာ္မူေသာ သူကို ယံုၾကည္၏။ 

၄၅ ငါ့ကိုၾကည့္ျမင္ေသာသူသည္ ငါ့ကိုေစလႊတ္ေတာ္ 
မူေသာ သူကို ၾကည့္ျမင္၏။ 

၄၆ ငါ့ကို ယံုၾကည္သမွ်ေသာ သူတို႔သည္ ေမွာင္မိုက္ 
၌ 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၊ ငါ့ကိုေစလႊတ္ေတာ္ 
မူေသာ ခမည္းေတာ္သည္ အဘယ္သို႔ ငါ ဆံုးမ 
ေဟာေျပာ ရမည္ကို ပညတ္ေပးေတာ္မူၿပီ။ 
ခမည္းေတာ္၏ ပညတ္ေတာ္သည္ ထာ၀ရ 
အသက္ ျဖစ္သည္ကို ငါသိ၏။ 

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

   

၁၂ း ၃၄



33

ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္

၁၃

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

၂ ကိုယ္ေတာ္ကိုအပ္ႏွံမည္   အေၾကာင္း မာရ္နတ္ 
သည္ ရွိမုန္၏သား ယုဒ႐ုွကာ႐ုတ္၏ စိတ္ႏွလံုး၌ 
အႀကံေပးသြင္းႏွင့္ သတည္း။ ထိုအခါ ညစာကို 
စားၾကစဥ္၊ 

၃ ခမည္းေတာ္သည္ အလံုးစံုတို႔ကို သူ၏လက္သို႔ 
အပ္ေပးေတာ္မူသည္ကို၎၊ သူသည္ ဘုရား 
သခင့္ ထံေတာ္မွ ထြက္လာသည္ကို၎ ဘုရား 
သခင့္ထံေတာ္သို႔ ႂကြသြားမည္ကို၎ ေယ႐ႈ 
သည္ သိေတာ္ မူသည္ႏွင့္၊ 

၄ စားပြမဲွထ၍ ၀တ္လံုေတာ္ကိုခၽြတ္ၿပီးလွ်င္၊ ပ၀ါကို 
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၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကၽြႏ္ုပ္၏ 
ေျခကို 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 စင္ၾကယေ္သာ္လည္း အခ်ိဳ႕ မစင္ၾကယ္ 
ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

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

၁၂ ထိုသို႔သူတို႔၏ ေျခကို ေဆးေတာ္မူၿပီးမွ တဖန္ 
၀တ္လံုကို၀တ္၍ ေလ်ာင္းေတာ္မူလ်က္ သင္တို႔၌ 
ငါျပဳခဲ့ေသာ အမႈကို နားလည္ၾကသေလာ။ 

၁၃ သင္တို႔သည္ ငါ့ကိုအရွင္ဘုရားဟူ၍၎၊ သခင္ 
ဟူ၍၎ ေခၚတတ္ၾက၏။ ထိုစကားလည္း 
ဟုတ္မွန္ေသာ စကားျဖစ္၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ 
သင္တို႔ေခၚၾကသည္အတိုင္း ငါ မွန္၏။ 

၁၄ ငါသည္ သခင္ျဖစ္လ်က္၊ အရွင္ဘုရားလည္း 
ျဖစ္လ်က္ႏွင့္ သင္တို႔၏ေျခကို ေဆးလွ်င္ သင္တို႔ 
သည္ အခ်င္းခ်င္းတို႔၏ေျခကို ေဆးရၾကမည။္ 

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

၁၆ ငါအမွန္အကန္ဆိုသည္ကား၊  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 

၁၃ း ၁

48

ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္

ေယ႐ႈသည္ ႂကြလာ၍ အလယ္မွာ ရပ္ေတာ္ 
မူလ်က္၊ သင္တို႔၌ ၿငိမ္သက္ျခင္း ရွိေစ သတည္း 
ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

၂၇ ထိုအခါ ေသာမအား၊ သင္၏လက္ညိႇဳ း ကိုဆန္႔၍ 
ငါ့လက္ကို ၾကည့္ေလာ့။ သင္၏လက္ကိုဆန္႔၍
ငါ့နံေဖးကို စမ္းသပ္ေလာ့။ ယံုမွားျခင္း မရွိႏွင့္ 
ယံုေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

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

၂၉ ေယ႐ႈကလည္း၊ သင္သည္ငါ့ကိုျမင္ေသာေၾကာင့္ 
ယံုျခင္းရွိ၏။ ငါ့ကိုမျမင္ဘဲ   ယံုေသာသူတို႔သည္ 
မဂၤလာရွိၾက၏ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

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

၃၁ ေယ႐ႈသည္ ခရစ္ေတာ္တည္းဟူေသာ ဘုရား 
သခင္၏သားေတာ္ ျဖစ္ေတာ္မူသည္ကို သင္တို႔ 
သည္ ယံုမည္အေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ယံု၍ နာမေတာ္ 
အားျဖင့္ အသက္ကိုရမည္ အေၾကာင္း၊ ဤမွ် 
ေလာက္ ေရးထားလ်က္ရွိသတည္း။ 

   

၂၁

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

၂ ရွိမုန္ေပတ႐ုႏွင့္ ဒိဒုမုဟုအမည္ရွိေသာ ေသာမ၊ 
ဂါလိလဲျပည္ ကာနၿမ ိ ဳ ႕သား နာသေနလ၊ 
ေဇေဗဒဲ၏ သားႏွစ္ေယာက္၊ အျခားေသာတပည့္ 
ေတာ္ ႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ အတူရွိ ၾက၏။ 

၃ ရွိမုန္ေပတ႐ုက အကၽြႏ္ုပ္သည္ ငါး ဘမ္းသြားမည္ 
ဟုဆိုလွ်င္၊ ထိုသူတို႔က၊ အကၽြႏ္ုပ္တို ႔လည္း 
လိုက္မည္ဟု ေျပာဆိုသည္ ႏွင့္ ထြက္သြားၾက၏။  
ခ်က္ျခင္း ေလွထဲသို႔၀င္၍ ထိုညဥ့္တြင္ တေကာင္ 
ကိုမွ်မရၾက။ 

၄ နံနက္ေရာက္ေသာအခါ ေယ႐ႈသည္ကမ္းနားမွာ 
ရပ္ေတာ္မူ၏။ သို႔ရာတြင္ ေယ႐ႈ ျဖစ္ေတာ္မူသည္ 
ကို တပည့္ေတာ္တို႔သည္ မသိၾက။ 

၅ ေယ႐ႈကလည္း ခ်စ္သားတို႔၊ စားစရာ တစံုတခု 
ရွိသေလာဟု ေမးေတာ္မူလွ်င္ မရွိပါဟု ျပန္ေျပာ 
ၾက၏။ 

၆ တဖန္ေယ႐ႈက၊ ေလွလက္်ာဘက္၌ ပိုက္ကြန္ကို 
ပစ္ခ်ေလာ့။ ထိုသို႔ျပဳလွ်င္ ရလိမ့္မည္ ဟုမိန္႔ေတာ္ 
မူသည္အတိုင္း၊ ထိုသူတို႔သည္ ပစ္ခ်၍မ်ားစြာ 
ေသာ ငါးတို႔ကို အုပ္မိေသာေၾကာင့္၊ ပိုက္ကြန္ကို 
စြဲ၍ မရႏိုင္။ 

၇ ထိုအခါ ေယ႐ႈ ခ်စ္ေတာ္မူေသာ တပည့္ေတာ္က၊ 
ငါတို႔သခင္ေပတည္း ဟု ေပတ႐ုအား ေျပာဆို၏။ 
သခင္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ရွိမုန္ေပတ႐ုသည္ၾကား 
လွ်င္၊ အ၀တ္ကို မၿခံဳဘဲ ရွိလွ်က္ အေပၚအက်ႌ 
ကိုသာ ၀တ္ စည္း၍ အိုင္ထဲသို႔ဆင္းေလ၏။ 

၈ အျခားေသာ တပည့္ေတာ္တို႔သည္ ကမ္းႏွင့္မနီး 
မေ၀း အလံငါးဆယ္ေလာက္ကြာသည္ျဖစ္၍ 
ငါးမ်ားႏွင့္ပိုက္ကြန္ကို ဆြဲငင္ လ်က္ ေလစီး၍ 
လာၾက၏။ 

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

၁၀ ေယ႐ႈကလည္း ယခုရေသာ ငါးအခ်ိဳ ႕ကို ယူခဲ့ၾက 
ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

၁၁ ရွိမုန္ေပတ႐ုသည္ ေလွေပၚသို႔တက္၍ငါးႀကီး 
တရာငါးဆယ့္သံုးေကာင္ႏွင့္ျပည့္လ်က္ ရွိေသာ 
ပိုက္ကြန္ကို ကုန္းေပၚသို႔ ဆြဲတင္ေလ၏။ ထို 
မွ်ေလာက္မ်ား ေသာ္လည္း ပိုက္ကြန္သည္ 
မစုတ္မျပတ္ရွိ၏။ 

၁၂ ေယ႐ႈကလည္း၊ လာ၍နံနက္စာကိုစားၾက ေလာ့ 
ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ သခင္ျဖစ္ေတာ္မူေၾကာင္းကို 
တပည့္ေတာ္တိ ု ႔သည္ သိၾကေသာေၾကာင္ ့ 
ကိုယ္ေတာ္ သည္ အဘယ္သူနည္း ဟူ၍ တစံု 
တေယာက္မွ် မေမးမေလွ်ာက္၀ံ့ၾက။ 

၁၃ ေယ႐ႈသည္လာ၍ မုန္ ႔ႏွင္ ့ငါးကို ယူၿပီးလွ်င္ 

၂၀ း ၂၇
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နားမလည္ၾကေသး။ 

၁၀ ေနာက္မွ ထိုသူႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ မိမိတို ႔ 
အေပါင္းအသင္း ရွိရာသို႔ ျပန္သြားၾက၏။

၁၁ မာရိသည္ သခ် ႋဳင္းေတာ္အနားမွာ ငိုေႂကြးလ်က္ 
ရပ္ေန၏။ ငိုေႂကြးစဥ္ငံု႔၍ တြင္းထဲသို႔ ၾကည့္ 
လွ်င္၊ 

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

၁၃ ထိုသူတို႔က၊ 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 
ငိုေႂကြးသနည္း၊ အဘယ္သူကို ရွာသနည္း 
ဟု ေမးေတာ္မူ၏။ မာရိက၊ သင္သည္ သူ႔ကို 
ေဆာင ္သြားသည္မ ွန ္လ ွ ်င ္  အဘယ္မ ွာ 
ထားသည္ ကိ ု ကၽ ြန ္မအားေျပာပါကၽ ြန ္မ 
ယူသြားပါမည္ အရွင္ဟု၊ထိုသူကို ဥယ်ာဥ္ 
ေစာင့္ျဖစ္သည္ ဟု ထင္မွတ္လ်က္ ဆို၏။ 

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

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

၁၈ မာဂဒလမာရိသည္ သြား၍မိမိသည္ သခင္ 

ကိုေတြ႔ျမင္ သည္ကို၎၊ ထိုသို ႔မိန္ ႔ေတာ္မူ 
သည္ကို၎၊ တပည့္ေတာ္တို႔အား ၾကားေျပာ 
ေလ၏။ 

၁၉ ခုနစ္ရက္တြင္ ပဌမေန႔ ျဖစ္ေသာထိ ုေန႔၌ 
ညအခ် ိန ္  ေရာက ္ေသာအခါ ၊  ယ ုဒလ ူ 
တို ႔ကို ေၾကာက္၍   တံခါးမ်ားကိုပိတ္ထား 
လ်က္၊ တပည့္ေတာ္တိ ု ႔  သည္ စည္းေ၀း 
ၾကေသာအရပ္သိ ု ႔  ေယ႐ႈသည္ ႂကြလာ၍ 
အလယ္မွာ ရပ္ေတာ္မ ူလ်က္၊ သင္တိ ု ႔၌ 
ၿငိမ္သက္ျခင္း ရွိေစသတည္း ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

၂၀ ထိုသို႔မိန္႔ေတာ္မူၿပီးမွ လက္ေတာ္ႏွင့္ နံေဖးေတာ္ 
ကိ ု ျပေတာ္မူ၏။ တပည့္ေတာ္ တိ ု ႔သည္ 
သခင္ကို ျမင္လွ်င္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းရွိ ၾက၏။ 

၂၁ တဖန္ ေယ႐ႈက၊ သင္တို႔၌ ၿငိမ္သက္ျခငး္ ရွိေစ 
သတည္း။ ခမည္းေတာ္သည္ ငါ့ကိုေစလႊတ္ 
ေတာ္မူသည္နည္းတူ၊သင္တို႔ကို ငါေစလႊတ္ 
သည္ ဟု မိန္႔ေတာ္မူၿပီးလွ်င္၊ 

၂၂ ထိုသူတို႔အေပၚမွာ မႈတ္လ်က္၊ သင္တို႔သည္ 
သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ခံၾကေလာ့။

၂၃ အၾကင္သူ၏ အျပစ္ကို သင္တို႔လႊတ္လွ်င္ ထုိသူ 
သည္ အျပစ္လြတ္လ်က္ရွိ၏။ အၾကင္သူ၏ 
အျပစ္ကို သင္တို႔ တည္ေစလွ်င္၊ ထိုသူသည္ 
အျပစ္တည္လ်က္ရွိ၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

၂၄ ထိုသို ႔ေယ႐ႈသည္ ႂကြလာေတာ္မူေသာအခါ 
တမန္ေတာ္ တက်ိပ္ႏွစ္ပါးအ၀င္၊ ဒိဒုမုဟု 
အမည္ရွိေသာ ေသာမသည္ ထိုတပည့္ေတာ္ 
တို႔ႏွင့္ အတမူရွိ။ 

၂၅ ထိ ုသူတိ ု ႔  ကလည္း ၊ အကၽ ြႏ ္ ုပ ္တိ ု ႔သည္ 
သခင္ကို ျမင္ရၾကၿပီ ဟု ေသာမအား ေျပာဆို 
ၾကလွ်င္၊ ေသာမက လက္ေတာ္၌ သံ႐ုိက္ရာ 
ခ်က္ကိုမျမင္၊ သံ႐ုိက္ရာခ်က္ကို လက္ညိႇဳးႏွ
င့္မတို႔မစမ္း၊   နံေဖးေတာ္ကိုလည္း လက္ႏွင့္ 
မစမ္းမသပ္ ရလွ်င္ အကၽြႏ္ုပ္ မယံု ဟုဆို၏။ 

၂၆ ထိုေနာက္ ရွစ္ရက္ေျမာက္ေသာ ေန႔၌ တပည့္ 
ေတာ္တို႔သည္ တဖန္အထဲမွာရွိၾက၍ေသာမ 
လည္းပါ၏။ တံခါးမ်ားကိုပိတ္ထားစဥ္အခါ 
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သူကို လက္ခံေသာသူသည္ ငါ့ကို လက္ခံ၏။ 
ငါ့ကိုလက္ခံေသာသူသည္ ငါ့ကိုေစလႊတ္ေတာ္ 
မူေသာသူကို လက္ခံသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

၂၁ ထိုသို႔ ေယ႐ႈသည္မိန္႔ေတာ္မူၿပီးမွ စိတ္ႏွလံုးေတာ္ 
ပူပန္ျခင္းရွိ၍၊ ငါ အမွန္အကန္ဆိုသည္ကား၊ 
သင္တို ႔တြင္ တစံုတေယာက္ေသာ သူသည္ 
ငါ့ကို အပ္ႏွ ံလိမ္ ့မည္ဟု သက္ေသခံလ်က္ 
မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

၂၂ အဘယ္သူကို ရည္ေဆာင္၍ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကို 
တပည့္ေတာ္တို႔သည္ ေတြးေတာျခင္းရွိသျဖင့္၊ 
အခ်င္းခ်င္းတေယာက္ကိုတေယာက္ ၾကည့္႐ုႈ 
ၾက၏။

၂၃ ေယ႐ႈခ်စ္ေတာ္မူေသာ တပည့္ေတာ္သည္ 
ရင္ခြင္ေတာ္နားမွာ ေလ်ာင္းသျဖင့္၊

၂၄ အဘယ္သူကို ရည္ေဆာင္၍ မိန္႔ေတာ္မူ သနည္း 
ဟု ေမးေစျခင္းငွါ၊ ရွိမုန္ေပတ႐ုသည္ ထိုတပည့္ 
ေ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 ထိုသူသည္ မုန္႔တလုပ္စာကိုခံၿပီးမွ၊ စာတန္သည္ 
သူ႔အထဲသို႔ ၀င္ေလ၏။ ေယ႐ႈကလည္း၊ သင္ျပဳ 
ရေသာအမႈကို အလ်င္အျမန္ျပဳေလာ့ဟု ထိုသူ 
အား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

၂၈ အဘယ္ေၾကာင့္ ထိုသို႔မိန္႔ေတာ္မူသည္ကို စားပြ၌ဲ 
ေလ်ာင္းေသာ သူတို႔တြင္ အဘယ္သူမွ်မသိ။ 

၂၉ အခ်ိဳ႕တို႔က ယုဒရွကာ႐ုတ္သည္ ေငြအိတ္ကို 
ေဆာင္ေသာေၾကာင္ ့ ၊ ဤပြ ဲ၌ငါတိ ု ႔သံ ုးစရာ 
အဘို႔ကို ၀ယ္ေလာ့ဟူ၍၎၊ သို႔မဟုတ္ ဆင္းရဲ 
ေသာ သူတို႔အား တစံုတခုကို ေပးေလာ့ ဟူ၍၎၊ 
ေယ႐ႈမိန္႔ေတာ္မူသည္ ဟု ထင္မွတ္ၾက၏။ 

၃၀ ယုဒရွကာ႐ုတ္သည္ မုန္႔တလုပ္စာကိုခံၿပီးမွ 

ခ်က္ျခင္း ထြက္သြား၏။ ထိုအခ်ိန္ကား 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 မျမင့္မီွ သူ၏ 
ဘုန္းကို ထင္ရွားေစေတာ္မူ လိမ့္မည္။ 

၃၃ ခ်စ္သားတို႔၊ ငါသည္ သင္တို႔ႏွင့္ အတူ ခဏသာ 
ေနရ၏။ သင္တို႔သည္ ငါ့ကိုရွာၾကလိမ့္မည္။ 
ငါသြားရာ အရပ္သို႔ သင္တို႔မေရာက္ႏိုင္ၾက ဟု 
ယုဒလူတို႔အား ငါေျပာသကဲ့သို႔ ယခုသင္တို႔အား 
ငါေျပာ၏။ 

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

၃၅ သင္တို႔သည္ အခ်င္းခ်င္းခ်စ္ၾကလွ်င္၊ လူအေပါင္း 
တို႔သည္ ထိုေမတၱာကိုေထာက္၍ သင္တို႔ သည္ 
ငါ၏တပည့္ျဖစ္သည္ကို သိရၾကလိမ့္မည္ဟု 
မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

၃၆ ရွ ိမုန္ေပတ႐ုက၊ သခင္၊ ကိ ုယ္ေတာ္သည္ 
အဘယ္အရပ္သို ႔ ႂကြေတာ္မူမည္နည္း ဟု 
ေမးေလွ်ာက္လွ်င္၊ ေယ႐ႈက၊ ငါသြားရာ အရပ္သို႔ 
သင္သည္ ယခုမလိုက္ႏိုင္။ ေနာက္မွ လိုက္ရ 
လိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

၃၇ ေပတ႐ုကလည္း၊ သခင္၊ အကၽြႏ ္ ုပ ္သည္ 
ကိုယ္ေတာ္ႏွင္ ့အတူ အဘယ္ေၾကာင့္ ယခု 
မလိုက္ႏိုင္သနည္း။ ကိုယ္ေတာ္အဘို႔ အကၽြႏ္ုပ္၏ 
အသက္ကို စြန္႔ပါမည္ဟု ေလွ်ာက္လွ်င္၊ 

၃၈ ေယ႐ႈက၊ ငါ့အဘို႔သင့္အသက္ကို စြန္႔မည္ေလာ၊ 
ငါအမွန္ အကန္ဆိုသည္ကား၊ ၾကက္မတြန္မီွ 
သင္သည္သံုးႀကိမ္ေျမာက္ေအာင္ ငါ့ကိုျငင္းပယ္ 
လိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

၁၃ း ၂၁
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၁၄

 

၁ တဖန္တံု ေယ႐ႈက၊ သင္တို႔စိတ္ႏွလံုးပူပန္ျခင္း
မရွိေစႏွင့္။ ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ၾကေလာ့။ 
ငါ့ကိုလည္း ယံုၾကည္ၾကေလာ့။ 

၂ ငါ့အဘ၏ အိမ္ေတာ္၌ ေနစရာအခန္းအမ်ား 
ရွိ၏။ သို႔မဟုတ္လွ်င္ မဟုတ္ေၾကာင္းကို သင္တို႔ 
အား ငါမေျပာဘဲမေန။ သင္တို႔ေနစရာ အရပ္ကို 
ျပင္ဆင္ျခင္းငွါ ငါ သြားရ၏။ 

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

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

၅ ေသာမကလည္း၊ သခင္ကိ ုယ္ေတာ္သည္ 
အဘယ္အရပ္သို႔ သြားေတာ္မူ သည္ ကို အကၽြႏု္ပ္ 
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၎ မယံ ု
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 အမႈတို႔ကိုျပဳလိမ့္မည္။  
ထုိအမႈတို ႔ထက္ သာ၍ႀကီးေသာ အမႈတိ႔ ုကို 
လည္းျပဳလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္ 
ခမည္းေတာ္ ထံသို႔သြား၍၊ 

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

၁၄ သင္တို႔သည္ ငါ၏နာမကိုအမွီျပဳ၍ တစံုတခုေသာ 
ဆုကို ေတာင္းလွ်င္၊ ေတာင္းသည္အတုိင္း ငါ 
ျပဳမည္။ 

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

၁၆ ခမည္းေတာ္သည္ သမၼာတရားကိုျပေသာ ၀ိညာဥ္ 
ေတာ္တည္းဟူေသာ တပါးေသာဥပဇၩာယ္ 
ဆရာကို သင္တိုႏွင့္အတူ အစဥ္ မျပတ္ တည္ေန 
ေစျခင္းငွါ သင္တို႔အား ေပးေတာ္ မူမည္။ 

၁၇ ထုိ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ေလာကီသား တို႔သည္ မသိ 
မျမင္ေသာေၾကာင့္ မခံမယူ ႏုိင္ၾက။ ထုိ၀ိညာဥ္ 
ေတာ္သည္ သင္တို႔ႏွင့္အတူ တည္ေန၍၊ သင္တို႔ 
၌ ရွိေတာ္မူေသာေၾကာင့္ သင္တို႔ သိရၾက၏။ 

၁၈ ငါသည္သင္တို႔ကုိ မိဘမဲ့ျဖစ္ေစျခင္းငွါ စြန္႔ပစ္ 
မည္ မဟုတ္။ သင္တို႔ဆီသို႔လာဦးမည္။ 

၁၉ ခဏၾကာၿပီးမွ ေလာကီသားတိ ု ႔သည္ငါ ့ကိ ု  

၁၄ း ၁
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ႏွစ္ေယာက္တို႔၏ ေျခကို ခ်ိဳးေလ၏။ 

၃၃ ေယ႐ႈထံ သို ႔ေရာက္၍ အသက္မရွိေၾကာင္း 
ကိုျမင္လွ်င္ ေျခကိုမခ်ိဳးဘဲ၊ 

၃၄ စစ္သူရဲတေယာက္သည္ နံေဖးေတာ္ကိုလွံႏွင့္ 
ထိုးေဖာက္၍ ေသြးႏွင့ ္ ေရသည္ခ်က္ျခင္း 
ထြက္လာ၏။ 

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

၃၆ ထိ ုအေၾကာင ္ းအရာကား၊ သူ၏အ႐ု ိ းကိ ု 
မခ်ိဳးရဟု က်မ္းစာလာခ်က္ျပည့္စံုမည္အေၾက
ာင္းတည္း။

၃၇ တဖန္က်မ္းစာလာသည္ကား၊ ထိုသူတို႔သည္ 
မ ိ မ ိတ ိ ု ႔ထ ိ ု း ေဖာက ္ေသာသ ူက ိ ု  ႐ ႈ ျ မင ္ 
ရၾကလိမ့္မည္ဟု လာ၏။

၃၈ ထိုေနာက္မွ အရိမသဲၿမိဳ ႕သား ေယာသပ္သည္ 
ယုဒလူတို႔ကိုေၾကာက္၍ မထင္မရွား တပည့္ 
ေတာ္ ျဖစ္သည္ႏွင့္၊ ပိလတ္မင္းထံသို ႔၀င္၍ 
ေယ႐ႈ ၏ အေလာင္းေတာ္ကို ယူသြားမည္ 
အေၾကာင္း အခြင္ ့ေတာင္း၏။ ပိလတ္မင္း 
အခ ြင ္ ့ ေပ းလ ွ ်င ္ ၊  ထ ိ ုသ ူသည္  သ ြာ း၍ 
ေ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 ပိတ္ပုဆိ ုး ျဖင္ ့ အေလာင္းေတာ္ကိ ု 
ပတ္ရစ္ ၾက၏။ 

၄၁ လက္၀ါးကပ္တိုင္မွာ ႐ုိက္ထားေသာအရပ္ တြင္ 
ဥယ်ာဥ္ရွိ၏။ ထိုဥယ်ာဥ္၌ တေယာက္ကိုမွ် 

မသႃဂႋုဟ္ဘူးေသာ သခ်ဳႋင္းတြင္းသစ္ရွိ၏။ 

၄၂ ယုဒလူတို႔၏ အဘိတ္ေန႔ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ 
အနီးအပါးတြင္ရွ ိေ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 သခင္ကို ယူသြားၾကၿပီ။ အဘယ္ 
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 က်မ္းစကားကို တပည့္ေတာ္ တို႔သည္ 

၁၉ း ၃၃
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တိုင္မွာ  ႐ုိက္ထားေစျခင္းငွါ   ထိုသူတို႔ လက္သို႔ 
အပ္သျဖင့္၊ သူတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ယူ၍ 
ထုတ္သြား ၾက၏။ 

၁၇ ကိုယ္ေတာ္သည္ မိမိလက္၀ါးကပ္တိုင္ကိုထမ္း
လ်က္ ဦးေခါင္းခြ ံအရပ္ဟူ၍ တြင္ေသာအရပ္သို႔ 
ထြက္ေတာ္ မူ၏။ ထိုအရပ္ကား ေဟၿဗဲစကား 
အားျဖင့္ ေဂါလေဂါသ အမည္ရွိ၏။ 

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

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

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

၂၁ ထိုေၾကာင့္ ယုဒ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အႀကီးတို႔သည္ 
ပိလတ္မင္း ထံသို႔၀င္၍၊ ယုဒရွင္ ဘုရင္ဟု မေရး 
ပါႏွင္ ့။ ငါသည္ ယုဒရွင္ဘုရင္ျဖစ္သည္ ဟု 
သူဆိုေၾကာင္းကို ေရးေတာ္မူပါ ဟု ေလွ်ာက္ၾက 
လွ်င္၊ 

၂၂ ပိလတ္မင္းက၊ ငါေရးၿပီးေသာ အရာကို ငါေရးၿပီ 
ဟု ျပန္ဆို၏။ 

၂၃ စစ္သူရဲတို႔သည္ ေယ႐ႈကို လက္၀ါးကပ္တိုင္၌ 
႐ုိက္ထားၿပီးမွ၊ အ၀တ္ေတာ္တို႔ကို ေလးပိုင္းပိုင္း 
၍ တေယာက္တပိုင္းစီ ယူၾကေလ၏။ အတြင္း 
အက ႌ်ေတာ္ကား  မခ်ဳပ္ဘဲလ်က္ အထက္စြန္းမွ 
သည္ ေအာက္စြန္းတိုင္ေအာင္ ရက္ေသာ အကႌ် 
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ 

၂၄ ထိုသူတို႔က အကႌ်ကို မဆုတ္ၾကႏွင့္။ အဘယ္သူ 
ယူရမည္ကို စာေရးတံခ် ၾကကုန္အံ့ ဟုအခ်င္း 
ခ်င္း ဆိုၾက၏။ က်မ္းစာလာသည္ကား၊ သူတို႔ 

သည္ အကၽြႏ္ုပ္ အ၀တ္ကို အခ်င္းခ်င္း ေ၀ဖန္၍ 
အကၽြႏ္ုပ္ အကႌ်ကို စာေရးတံခ်ၾကပါ၏ ဟူေသာ 
အခ်က္ စကားကို ျပည့္စံုေစ၍ စစ္သူရဲတို႔သည္ 
ထိုသို႔ျပဳၾက၏။

၂၅ ေယ႐ႈ၏ လက္၀ါးကပ္တိုင္ ေတာ္နားမွာမယ္ 
ေတာ္ႏွင့္ မယ္ေတာ္၏ညီမ ျဖစ္ေသာ ကေလာဖ 
၏ မယား မာရိႏွင့္ မာဂဒလ မာရိတို႔သည္ ရပ္ေန 
ၾက၏။ 

၂၆ ထိုအခါ မယ္ေတာ္ႏွင့္ ခ်စ္ေတာ္မူေသာ တပည့္ 
ေတာ္သည္ အနားမွာ ရပ္ေနသည္ကို ေ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 ထိုေနာက္မွ က်မ္းစာ ျပည့္စံုေစျခင္းငွါ အမႈ ရွိသမွ် 
ကုန္စင္ၿပီးသည္ကို 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 သည္ကို 
ယုဒလူ တို႔သည္ ေထာက္၍၊ အေလာင္ေကာင္ 
တို ႔ကို ဥပုသ္ေန႔၌ လက္၀ါးကပ္တိုင္ေပၚမွာ 
မရွိ ေစျခင္းငွါ ပိလတ္မင္းထံသို႔ ၀င္ၿပီးလွ်င္၊ 
ေျခကိုခ်ိဳး၍ ထိုအေလာင္းေကာင္တို႔ကို ယူသြား 
ရမည္အေၾကာင္း အခြင့္ေတာင္းၾက၏။ 

၃၂ ထိုအခါ စစ္သူရဲတို႔သည္ သြား၍ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ 
အတူ လက္၀ါးကပ္တိုင္မွာ ႐ုိက္ထားေသာသူ 

၁၉ း ၁၇
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မျမင္ရၾက။ သင္တို႔မူကား ျမင္ရၾကလိမ့္မည္။ 
ငါသည္ အသက္ရွင္ေသာေၾကာင့္ သင္တို႔သည္ 
လည္း အသက္ရွင္ရ ၾကလိမ့္မည္။ 

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

၂၁ ငါပညတ္တို႔ကို ရ၍ ေစာင့္ေရွာက္ေသာ သူသည္ 
ငါ့ ကိုခ်စ္ေသာသူျဖစ္၏။    ငါ့ကို ခ်စ္ေသာသူကို 
ငါ့ ခမည္းေတာ္သည္ ခ်စ္ေတာ္မူမည္။ ငါသည္ 
လည္း ထုိသူကိုခ်စ္၍ သူ႔အားကိုယ္တိုင္ 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 သင္တို႔ႏွင့္ အတူရွိစဥ္တြင္  ဤစကားကို 
ေျပာခဲ့ၿပီ။ 

၂၆ ခမည္းေတာ္သည္ ငါ့အတြက္ေၾကာင့္ ေစလႊတ္ 
ေတာ္မူေသာ ဥပဇၩာယ္ဆရာတည္းဟူေသာ 
သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ သင္တို႔အား 
ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို ျပသသြန္သင္ေတာ္ 
မူ၍၊ ငါေျပာခဲ့သမွ်ေသာ စကားတို႔ကို မွတ္မိေသာ 
ဥာဏ္ကို သင္တို႔အား ေပးေတာ္ မူမည္။ 

၂၇ ၿငိမ္သက္ျခင္းကို သင္တို႔၌ ငါထားခဲ့၏။ ငါ၏ 
ၿငိမ္သက္ျခင္းကို သင္တို႔အားငါေပး၏။ ေလာကီ 
သားတို ႔ေပးသကဲ့သို ႔ ငါေပးသည္ မဟုတ္။ 
သင္တို ့စိတ္ႏွလံုးပူပန္ျခင္း၊ စိုးရိမ္ 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 သင္တို႔ႏငွ့္ မ်ားစြာမေျပာရ။ 
အေၾကာင္းမူကား ဤေလာကကို အစိုးရေသာ 
မင္းသည္ လာဆဲျဖစ္၏။ လာေသာ္လည္း ငါ၌ 
အဘယ္ အခြင့္အရာကိုမွ် မေတြ႔ရ။ 

၃၁ ငါသည္ ခမည္းေတာ္ကိ ုခ်စ ္သည္ကိ ု၎၊ 
ခမည္းေတာ္ မွာေတာ္မူသည္အတိုင္း ငါျပဳ 
သည္ကို၎ ေလာကီသားတို႔သိမည္ အေၾကာင္း 
တည္း။ ထိုအရပ္မွထ၍ သြားၾကကုန္အံ့။ 

   

၁၅

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

၂ ငါ၌ အသီးမသီးေသာ အခက္ရွ ိသမွ်တို ႔ကိ ု 
ခုတ္ပစ္ ေတာ္မူ၏။ အသီးသီးေသာ အခက္ရွိသမွ် 
တို႔ကိုသာ၍သီးေစျခင္းငွါ သုတ္သင္ရွင္းလင္း 
ေတာ္မူ၏။ 

၃ သင္တို႔သည္ ငါေဟာေျပာေသာ စကား အားျဖင့္ 
ယခုပင္ ရွင္းလင္းလ်က္ ရွိၾက၏။ 

၄ ငါ၌တည္ေနၾကေလာ့။ ငါသည္လည္း သင္တို႔၌ 
တည္ေနမည္။ စပ်စ္ခက္သည္အပင္၌ မတည္ 
လွ်င္၊ ကိ ုယ္အလိုအေလ်ာက္ အသီးမသီး 
ႏိုင္သကဲ့သို႔ သင္တို႔သည္ ငါ၌ မတည္လွ်င္အသီး 
မသီး ႏိုင္ၾက။ 

၁၄ း ၂၀
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၅ ငါသည္ စပ်စ္ႏြယ္ပင္ျဖစ္၏။ သင္တို႔သည္အခက္ 
မ်ား ျဖစ္ၾက၏။ အၾကင္သူသည္ငါ၌ တည္၍ 
ငါသည္လည္း သူ၌တည္၏၊ ထိုသူသည္ မ်ားစြာ 
ေသာ အသီးကိုသီးတတ္၏။ ငါႏွင့္ ကြာလွ်င္ 
သင္တို႔သည္ အဘယ္ အမႈကိုမွ်မတတ္ႏိုင္ၾက။ 

၆ ငါ၌မတည္ေသာသူသည္ ေသြ႔ေျခာက္ေသာ 
အခက္ကဲ့သို႔ ျပင္သို႔ပစ္လိုက္ျခင္းကို ခံရ၏။ 
ထိုသို႔ေသာ အခက္မ်ားကို လူတို႔သည္ 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 သင္တို႔ကို ခ်စ္၏။ ငါ၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၌ 
တည္ေနၾကေလာ့။ 

၁၀ ငါသည္ ငါ ့ခမည္းေတာ္၏ ပညတ္တိ ု ႔ကိ ု 
ေစာင္ ့ေရွာက္၍ ခမည္းေတာ္၏  ေမတၱာ၌ 
တည္ေနသကဲ့သို႔ သင္တို႔သည္ ငါ့ပညတ္တို႔ကို 
ေစာင့္ေရွာက္လွ်င္၊ ငါ့ေမတၱာ၌ တည္ေနၾက 
လိမ့္မည္။ 

၁၁ သင္တို႔၌ ငါ၀မ္းေျမာက္စရာအေၾကာင္း တည္ေစ 
ျခင္းငွါ၎၊ သင္တို႔၀မ္း ေျမာက္စရာ အေၾကာင္း 
စံုလင္ေစျခင္းငွါ၎၊ ဤစကားကို သင္တို႔အား 
ေဟာေျပာ၏။ 

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

၁၃ ကိုယ္အေဆြတို႔ အဘို႔အလိုငွါ ကိုယ္အသက္ကို 
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 သင္တို႔ကို ေရြးေကာက္သျဖင့္၊ 
သင္တို႔သည္ သြား၍ တည္ၾကည္ေသာအသီးကို 
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 သင္တို႔သည္ ေ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 
သင္တို႔ကို ညဥ္းဆဲၾကလိမ့္မည္ ငါ့စကားကို နား 
ေထာင္လွ်င္ သင္တို႔၏ စကားကုိ နားေထာင္ 
ၾကလိမ့္မည္။ 

၂၁ ထိုသူတို႔သည္ ငါ့ကို ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာသူကို 
မသိသည္ျဖစ္၍၊ ငါ၏နာမေၾကာင့္ သင္တို႔အား 
ထိုအမႈရွိသမွ်တို႔ကို ျပဳၾကလိမ့္မည္။ 

၂၂ ငါသည္လာ၍ ထိုသူတို႔အား မေဟာမေျပာလွ်င္ 
သူတို႔၌ အျပစ္မရွိ။ယခုမူ ကား၊ မိမိတို႔ အျပစ္ကို 
၀ွက္၍ မထားႏိုင္ၾက။ 

၂၃ ငါ့ကိုမုန္းေသာ သူသည္ငါ့ခမည္းေတာ္ကိုမုန္း၏ 

၁၅ း ၅
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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 လူအေပါင္းတို႔က ဤသူကိုမလႊတ္ေစခ်င္ 
ပါ၊ ဗာရဗၺကို 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၌ အဘယ္အျပစ္ကိုမွ် 
ငါမေတြ႔ေၾကာင္းကို သင္တို႔ သိေစျခင္းငွါ၊ သူ႔ကို 
သင္တို႔ရွိရာသို႔ ငါထုတ္ျပသည္ ဟုဆို၏။ 

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

၆ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အႀကီးတို႔ႏွင့္ လုလင္မ်ား တို႔က 
ထိုသူကို လက္၀ါးကပ္တိုင္မွာ ႐ု ိက္ထားပါ၊ 
႐ုိက္ထားပါ ဟု ဟစ္ေၾကာ္ၾက၏။ ပိလတ္မင္း က၊ 
သင္တို႔သည္ သူ႔ကိုယူ၍ လက္၀ါးကပ္တိုင္မွာ 
႐ုိက္ထားၾက။ ငါသည္ သူ၌အျပစ္ကို မေတြ႔ 
ဟုဆိုလွ်င္၊ 

၇ ယုဒလူတို႔က၊ ဤသူသည္ ဘုရားသခင္၏ သား 
ေတာ္ ျဖစ္ေယာင္ေဆာင္ေသာေၾကာင့္ အကၽြႏ္ုပ္ 

တို႔၌ရွိေသာ ဓမၼသတ္အတိုင္း ေသထိုက္ပါသည္ 
ဟု ေလွ်ာက္ၾက၏။ 

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

၉ ေယ႐ႈအား၊ သင္သည္ အဘယ္က ျဖစ္သနညး္ 
ဟု ေမးလွ်င္ တခြန္းကိုမွ် ျပန္ေတာ္မမူ။ 

၁၀ ပိလတ္မင္းကလည္း ငါႏွင့္စကား မေျပာသေလာ။ 
ငါသည္ သင့္ ကို လက္၀ါးကပ္တိုင္မွာ ႐ုိက္ထား 
ပိုင္သည္ ကို၎၊ လႊတ္ပိုင္သည္ကို၎ သင္ 
မသိေလာ ဟုဆိုေသာ္၊ 

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

၁၂ ထိုအခါမွစ၍ ပိလတ္မင္းသည္ ကိုယ္ေတာ္ကို 
လႊတ္ျခင္းငွါ ရွာႀကံေလ၏။ ယုဒလူတို႔ ကလည္း၊ 
ထိုသူကို လႊတ္လွ်င္ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကဲသာ 
ဘုရင္၏ အေဆြမဟုတ္ပါ။ ရွင္ဘုရင္လုပ္ေသာသူ 
မည္သည္ကား၊ ကဲသာဘုရင္၏ ရန္သူျဖစ္ပါ 
သည္ဟု ေလွ်ာက္ၾက၏။ 

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

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

၁၅ ထိုသူကို ထုတ္ပါ။ ထုတ္ပါ။ လက္၀ါး ကပ္တိုင္မွာ 
႐ုိက္ထားပါဟု လူမ်ားဟစ္ေၾကာ္ၾက၏။ ပိလတ္ 
မင္းကလည္း သင္တို႔၏ ရွင္ဘုရင္ကိုလက္၀ါး 
ကပ္တိုင္မွာ ႐ုိက္ထား ရမည္ေလာဟု ေမးျပန္ 
လွ်င္၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ အႀကီးတို႔က၊ အကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
၌ ကဲသာဘုရင္မွတပါး အဘယ္ရွင္ဘုရင္မွ် မရွိ 
ပါဟု ျပန္ေျပာၾက၏။ 

၁၆ ထိုအခါ ပိလတ္မင္းသည္ ေယ႐ႈကိုလက္၀ါးကပ္

၁၈ း ၃၈
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ေယ႐ႈကိုေမးျမန္း စစ္ေၾကာ၏။ 

၂၀ ေယ႐ႈကလည္း၊ ငါသည္ေလာက၌ ထင္ရွားစြာ 
ေဟာေျပာၿပီ။ ယုဒလူအေပါင္းတို႔ စည္းေ၀းရာ 
တရားစရပ္၌၎၊ ဗိမာန္ေတာ္၌၎ အစဥ္မျပတ္ 
ဆံုးမၾသ၀ါဒေပးၿပီ။ မထင္ရွားဘဲ အလ်င္းမေဟာ 
မေျပာ။ 

၂၁ အဘယ္ေၾကာင့္ ငါ့ကိုေမးျမန္းသနည္း။ ငါသည္ 
အဘယ္သို႔ ေဟာေျပာသည္ကို ၾကားနာေသာ 
သူတို႔ကို ေမးျမန္းေလာ့။ ငါေျပာေသာ စကားကို 
ထိုသူတို႔သည္ သိၾက၏ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၂ ထိုသို႔မိန္႔ေတာ္မူလွ်င္၊ 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 
ကိုယ္ေတာ္ကို ခ်ည္ေႏွာင္ လ်က္ရွိသည္အတုိင္း၊ 
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 ဟ ု
ဆိုလွ်င္၊ 

၂၇ ေပတ႐ုသည္ တဖန္ျငင္းျပန္ေလ၏။ ထိုခဏျခင္း 
တြင္ ၾကက္တြန္ေလ၏။ 

၂၈ နံနက္အခ်ိန္ေရာက္လွ်င္ ေယ႐ႈကို ကယာဖထံမွ 
အိမ္ေတာ္ဦးသို႔ ေဆာင္သြားၾက၏။ ထိုသူတို႔ 
သည္ အာပတ္ႏွင့္ ကင္းလြတ္၍ ပသခါပြဲကို 
ခံရမည္အေၾကာင္း၊ အိမ္ေတာ္ ဦးထဲသုိ႔ ကိုယ္ 
တိုင ္မ၀င္ၾက။ 

၂၉ ထိုေၾကာင့္  ပိလတ္မင္းသည္ သူတို႔ရွိရာသို႔ထြက္၍ 

ဤသူ၌ အဘယ္အျပစ္ကို တင္ၾကသနည္း ဟု 
ေမးေသာ္၊ 

၃၀ ဤသူသည္ လူဆိုးမဟုတ္လွ်င္ အကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ 
ကုိယ္ေတာ္၌ မအပ္ပါဟု ေလွ်ာက္ၾက၏။ 

၃၁ ပိလတ္မင္းကလည္း၊ သူ႔ကိုယူ၍ သင္တို႔ ဓမၼသတ္ 
အတိုင္း စီရင္ၾကဟုဆို၏။ ယုဒလူတို႔ကလည္း၊ 
အကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အဘယ္သူကိုမွ် မသတ္ပိုင္ 
ပါဟု ေလွ်ာက္ၾက၏။ 

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

၃၃ ပိလတ္မင္းသည္ အိမ္ေတာ္ဦးထဲသို႔ တဖန္ ၀င္၍ 
ေယ႐ႈကို ေခၚ ၿပီးလွ်င္၊ သင္သည္ ယုဒ ရွင္ဘုရင္ 
မွန္သေလာ ဟုေမး၏။ 

၃၄ ေယ႐ႈကလည္း၊ မင္းႀကီးသည္ ကိုယ္အလို 
ေလ်ာက္ ဤသို႔ေမးသေလာ။ သို႔မဟုတ္သူတပါး 
တို႔သည္ ငါ၏အေၾကာင္းကို ေ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၏ လူတို႔သည္ တိုက္လွန္ 
ၾကလိမ္ ့မည္။ ယခုမူကား ငါ၏ ႏိ ုင္ငံသည္ 
ဤေဒသအရပ္ႏွင့္ မစပ္ဆိုင္ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

၃၇ ပိလတ္မင္းကလည္း၊ သို႔ျဖစ္လွ်င္ သင္သည္ 
ရွင္ဘုရင္ မွန္သေလာ ဟုေမးေသာ္၊ ေယ႐ႈက၊ 
မင္းႀကီး ေမးသည္အတိုင္း ငါသည္ရွင္ဘုရင္ 
မွန္၏။ သမၼာတရားဘက္၌   သက္ေသခံျခင္းငွါ 
ငါသည္ ေမြးဘြားျခင္းကို ခံ၍ ဤေလာကသို႔ႂကြ 
လာၿပီ။ သမၼာတရား ႏွင့္စပ္ဆိုင္သမွ်ေသာသူ
တို႔သည္ ငါ့စကားကို နားေထာင္ၾကသည္ဟု 
မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

၁၈ း ၂၀
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ငါသည္ အျခားသူ မျပဳဘူးေသာ အမႈကိုထိုသူတို႔ 
ေရွ႕မွာ မျပဳလွ်င္ သူတို႔၌ အျပစ္မရွိ။ ယခုမူကား၊ 
သူတို႔သည္ ထိုအမႈကိုျမင္ရ၍ 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 
လမိ့္မည္။ 

၂၇ သင္တို႔သည္လည္း ေရွ႕ဦးစြာမွစ၍ ငါႏွင့္အတူ
ရွိေနေသာေၾကာင့္ သက္ေသခံ ရၾကလိမ့္မည္။ 

၁၆

 

၁ သင္တို႔သည္ စိတ္မပ်က္ေစျခင္းငွါ ဤစကားကို 
ေ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 ငါ့ကိုေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ သူထံသို႔ ယခု ငါသြား 
ရမည္ ျဖစ္၍ အဘယ္အရပ္သို႔ သြားမည္နည္း 
ဟု သင္တို႔မေမးၾက။ 

၆ ဤေၾကာင္းအရာတို ႔ကိ ု ငါေဟာေျပာေသာ 

ေၾကာင့္ သင္တို႔သည္အလြန္၀မ္းနည္းျခင္းသို႔ 
ေရာက္ၾက၏။

၇ ငါ အမွန္အကန္ဆိုသည္ကား ငါသြားလွ်င္ သင္တို႔ 
အက်ိဳးရွိလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ငါမသြား 
လွ်င္ ဥပဇၩာယ္ဆရာသည္ သင္တို႔ ဆီသို႔မလာ။ 
ငါသြားလွ်င္ ထိုသူကို သင္တို႔ဆီသို႔ ငါ ေစလႊတ္ 
မည္။ 

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

၉ ငါ့ကိုမယံုၾကည္ၾကေသာေၾကာင့္ ဒုစ႐ုိက္ အျပစ္ 
ကို ေဘာ္ျပမည္။ 

၁၀ ငါသည္ ခမည္းေတာ္ထံသို႔ သြားမည္ျဖစ္၍၊ သင္ 
တို႔သည္ ေနာက္တဖန္ ငါ့ကို မေတြ႔မျမင္ ရေသာ 
ေၾကာင့္၊ အျပစ္ကင္းျခင္းကိုေဘာ္ျပမည္။

၁၁ ဤေလာကကိုအစိုးရေသာ မင္းသည္ အျပစ္ 
စီရင္ျခင္းကို ခံရေသာေၾကာင့္ အျပစ္စီရင္ျခင္းကို 
ေဘာ္ျပမည္။ 

၁၂ သင္တို႔အား ငါေျပာစရာစကား အမ်ားရွိေသာ္ 
လည္း၊ သင္တို႔သည္ ယခုမခံႏိုင္ၾက။ 

၁၃ သမၼာတရားႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ထို၀ိညာဥ္ေတာ္ 
သည္ ေရာက္လာေသာအခါ၊ သမၼာတရားကို 
သင္တို႔အား အႂကြင္းမဲ့ 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 စပ္ဆိုင္သမွ်သည္ ငါႏွင့္ စပ္ဆိုင္ 
၏။ ထိုေၾကာင့္ ငါႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာအရာကို ယူ၍ 
သင္တို႔အား ေဘာ္ျပလိမ့္မည္ဟု ငါေျပာ၏။

၁၆ ခဏၾကာၿပီးမွ သင္တို႔သည္ ငါ့ကိုမျမင္ရၾက။ 
တဖန္ ခဏၾကာၿပီးမ ွငါ့ကိုျမင္ျပန္ၾက လိမ့္မည္။ 

၁၅ း ၂၇
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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 
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 စကားကို သင္တို႔သည္ 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၍၊ 
အထက္ခံရေသာေ၀ဒနာကို ေမ့ေလ်ာ့တတ္၏။ 

၂၂ ထိုနည္းတူ၊ ယခုတြင္ သင္တို႔သည္ ၀မ္းနည္းျခင္း 
ရွ ိ ၾကေသာ္လည္း ေနာက္တဖန္ သင္တို ႔ကို 
ငါေတြ႔ ျမင္သျဖင္ ့ သင္တို ႔သည္ စိတ္ႏွလံ ုး 
၀မ္းေျမာက္ျခငး္ 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 ဤအရာတို႔ကို ပံုဥပမာအားျဖင့္ ငါေဟာေျပာ၏။ 
ပံ ုဥပမာအားျဖင္ ့ မေဟာမေျပာဘဲ၊ ခမည္း 
ေတာ္ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာအရာတို႔ကို သင္တို႔အား 
အတိအလင္း ေဘာ္ျပေသာ အခ်ိန္ကာလ 
ေရာက္လိမ့္မည္။ 

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

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

၂၈ ငါသည္ ခမည္းေတာ္ ထံမွထြက္၍ ဤေလာကသို႔ 
ႂကြလာၿပီ။ တဖန္ ဤေလာကမွ ထြက္၍ ခမည္း 
ေတာ္ ထံသို႔သြားဦးမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

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

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

၃၁ ေယ႐ႈကလည္း၊ ယခုတြင္ ယံုၾကၿပီေလာ။ 

၃၂ သင္တို ႔သည္ ကြဲျပား၍ငါ့ကို တကိုယ္တည္း 
ေနေစျခင္းငွါ စြန္႔ပစ္လ်က္ အသီးအသီး မိမိတို႔ 

၁၆ း ၁၇
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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 ထိုအရပ္ကိ ု
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 
သူတို႔ဆီသို႔ သြား၍ အဘယ္သူကို ရွာၾကသနည္း 
ဟု ေမးေတာ္မူ၏။ 

၅ နာဇရက္ၿမိဳ႕သား ေယ႐ႈကို ရွာၾကသည္ ဟု ဆို 
လွ်င္၊ ေယ႐ႈက၊ ငါသည္ ထိုသူျဖစ္၏ဟုမိန္႔ေတာ္ 
မူ၏။ ကိုယ္ေတာ္ကို အပ္ႏွံေသာ ယုဒရွကာ႐ုတ္ 
သည္လည္း ထိုသူတို႔ႏွင့္အတူ ရပ္ေန၏။ 

၆ ငါသည္ ထိုသူျဖစ္၏ဟု မိန္႔ေတာ္မလူွ်င္၊ ထိုသူ 
တို႔သည္ ေနာက္သို႔လွန္၍ ေျမေပၚ၌ လဲၾက၏။

၇ အဘယ္သူကိုရွာၾကသနည္းဟု တဖန္ ေမးေတာ္ 
မူလွ်င္၊ နာဇရက္ၿမိဳ႕သားေယ႐ႈကိုရွာၾကသည္ဟု 
ထိုသူတို႔သည္ ဆိုၾက၏။ 

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

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

၁၀ ထိုအခါ ရွိမုန္ေပတ႐ုသည္ မိမိ၌ပါေသာ ထားကို 

ဆြဲထုတ္ၿပီးလွ်င္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္း၏ကၽြန္ 
တေယာက္ကိ ုခုတ္သျဖင္ ့ လက္်ာနားရြက္ 
ျပတ္ေလ၏။ ထိုကၽြန္၏အမည္ကား မာလခု 
ျဖစ္သတည္း။ 

၁၁ ေယ႐ႈကလည္း ထားကို အိမ္၌ သြင္းထား ေလာ့။ 
ခမည္းေတာ္သည္ ငါ့အားေပးေတာ္မူေသာ 
ခြက္ကို ငါမေသာက္ရာသေလာဟု ေပတ႐ုအား 
မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

၁၂ ထိုအခါ တပ္မႉးမွစ၍ စစ္သူရဲတို႔ႏွင့္ ယုဒမင္း 
လုလင္ တို႔သည္ ေယ႐ႈကို ဘမ္းဆီး ခ်ည္ေႏွာင္ 
ၿပီးလ်င္ အႏၷတ္မင္းထံသို႔ ေရွ႕ဦးစြာ ယူသြား 
ၾက၏။ 

၁၃ အႏၷတ္မင္းကား၊ ထိုႏွစ္တြင္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္း 
ျဖစ္ေသာ ကယာဖ၏ ေယာကၡမ ျဖစ္သတည္း။ 

၁၄ ထိုကယာဖကား၊ လူတေယာက္သည္ လူမ်ားတို႔ 
အတြက္ ပ်က္ဆီး၍ေသာ္ သာ၍ေကာင္းသည္ 
ဟု ယုဒလူတို ႔ႏွင္ ့ တိုင္ပင္ေျပာဆိုေသာသူ 
ေပတည္း။ 

၁၅ ရွိမုန္ေပတ႐ုႏွင့္ အျခားေသာ တပည့္ေတာ္ တ 
ေယာက္သည္ ေယ႐ႈ ေနာက္ေတာ္သို႔ လိုက္ၾက 
၏။ ထိုတပည့္ေတာ္သည္ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္း၏ 
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 ထို 
သူ၏ တပည့္တို႔အ၀င္ျဖစ္သည္ မဟုတ္ေလာ ဟု 
ဆိုလွ်င္၊ မဟုတ္ဘူး ဟု ေပတ႐ုျငင္းေလ၏။ 

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

၁၉ ထိုအခါ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းသည္ တပည့္ေတာ္ 
တို႔ကို၎၊ ေဒသနာေတာ္ကို၎ အေၾကာင္းျပဳ၍ 

၁၈ း ၁
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ထိုသူသည္ ပ်က္ဆီး၍ျခင္းသို ႔ ေရာက္သည္ 
အေ ၾကာင ္ းကာ း  က ်မ ္ းစာ ျပည ္ ့ စ ံ ု မည ္ 
အေၾကာင္းတည္း။

၁၃ ယခုတြင္ အကၽြႏ္ုပ္သည္ ကိုယ္ေတာ္ထံသို႔  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။ 
မေကာင္းေသာအမႈအရာႏွင့္ ကင္းလြတ္ ေစျခင္း 
င ွ ါ ေစာင္ ့မေတာ္မ ူမည္အေၾကာင္းကိ ုသာ 
ေတာင္းပါ၏။ 

၁၆ အကၽြႏ္ုပ္သည္ ဤေလာကႏွင့္မဆက္ဆံ သကဲ့ 
သို႔  ဤသူတို႔သည္ မဆက္ဆံၾကပါ။ 

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

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

၁၉ သမၼာတရားအားျဖင့္ သူတို႔ကို သန္႔ရွင္းေစမည္ 
အေၾကာင္း အကၽြႏ္ုပ္သည္ သူတို႔ အဘို႔အလိုငွါ 
ကိုယ္ကိုသန္႔ရွင္းေစပါ၏။

၂၀ ထိုသူတို႔အဘို႔ကိုသာ အကၽြႏ္ုပ္ဆုေတာင္းသည္ 
မဟုတ္ပါ။ သူတု ိ ႔ေဟာေျပာျခင္း အားျဖင္ ့ 
အကၽြႏ္ုပ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူတို႔အဘို႔ကိုလည္း 
ဆုေတာင္းပါ၏။ 

၂၁ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကၽြႏ္ုပ္ကိုေစလႊတ္ေတာ္ 
မူသည္ကို ေလာကီသားတို႔သည္ ယံုၾကမည္ 
အေၾကာင္း၊  ထိုသူအေပါင္းတို႔သည္ တလံုး 

တ၀တည္း ျဖစ္လ်က္၊  အဘ၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ 
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 
သူတို႔ကိုလည္း ခ်စ္ေတာ္မူေၾကာင္းကို ေလာကီ 
သား တို႔သည္ သိေစျခင္းငွါ၎၊ ကိုယ္ေတာ္ သည္ 
အကၽြႏ္ုပ္အားေပးေတာ္မူေသာ ဘုန္းအသေရ 
ကို အကၽြႏ္ုပ္သည္ သူတို႔အားေပးပါၿပီ။ 

၂၄ အိုအဘ၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ဤကမၻာမတည္ 
မရွိမီွ အကၽြႏ္ုပ္ကိုခ်စ္၍ အကၽြႏ္ုပ္အားေပးေတာ္ 
မူေသာဘုန္းေတာ္ကို အကၽြႏ္ုပ္အား ေပးေတာ္ 
မူေသာ သူတို ႔သည္႐ႈျမင္ရမည္ အေၾကာင္း၊ 
အကၽြႏ္ုပ္ရွိရာ အရပ္၌ အကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္ အတူရွိေန 
ေစျခင္းငွါ အကၽြႏ္ုပ္ အလုိရွိပါ၏။ 

၂၅ တရားေတာ္မူေသာ အဘ၊ ေလာကီသားတို႔သည္ 
ကိ ုယ္ေတာ္ကိ ုမသိေသာ္လည္း အကၽြႏ္ ုပ ္ 
သိပါ၏။ 

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

၁၇ း ၁၃
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ေ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။ သို႔ေသာ္လည္း မစိုးရိမ္ၾကႏွင့္။ ငါသည္ 
ေလာကကို ေအာင္ၿပီ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။

   

၁၇

၁ ထိုသို႔ မိန္႔ေတာ္မူၿပီးမွ ေယ႐ႈသည္ ေကာင္းကင္သို႔ 
ၾကည့္ေမွ်ာ္၍၊ အိုအဘ၊ အကၽြႏ္ုပ္ အခ်ိန္ေရာက္ 
ပါၿပီ။ 

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

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

၄ အကၽြႏ္ုပ္သည္ ေျမႀကီးေပၚမွာ ကိုယ္ေတာ္၏ 
ဘုန္းကို ထင္ရွားေစပါၿပီ။ အကၽြႏ္ုပ္ ေဆာင္ရြက္ 
စရာဘို႔ အကၽြႏ္ုပ္၌ အပ္ေပးေတာ္မူေသာအမႈကို  
အကၽြႏ္ုပ္ေဆာင္ရြက္၍ ၿပီးပါၿပီ။ 

၅ အိုအဘ၊ ဤကမၻာ မတည္မရွိမီအထံေတာ္၌ 
အကၽြႏ္ ုပ္ခံစားေသာ ဘုန္းအသေရႏွင္ ့ယခ ု
တြင္လည္း အကၽြႏ္ုပ္ကို အထံေတာ္၌ ခ်ီးေျမႇာက္ 
ေတာ္မူပါ။ 

၆ ဤေလာကထဲမွယူ၍ အကၽြႏ္ုပ္၌ အပ္ေပးေတာ္ 
မူေသာ သူတို႔အား အကၽြႏ္ုပ္သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ 

နာမကို ျပပါၿပီ။   ထိုသူတို႔ကို ကိုယ္ေတာ္သည္ 
ပိုင္ေတာ္မူသျဖင့္ အကၽြႏ္ုပ္အား ေပးေတာ္မူ၏။ 
ကိုယ္ေတာ္၏ ႏႈတ္ကပတ္ တရားကို သူတို႔သည္ 
ေစာင့္ၾကပါ၏။ 

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

၈ အေၾကာင္းမူကား၊ အကၽြႏ္ုပ္အား ေပးေတာ္မူ 
သမွ်ေသာ အရာတိုကို သူတို႔အား အကၽြႏ္ုပ္ ေပး၍ 
သူတို႔သည္ခံယူသျဖင့္၊ အကၽြႏ္ုပ္သည္ အထံ 
ေတာ္မွ ႂကြလာသည္ကို အတတ္သိၾကသည္ႏွင့္ 
ကိုယ္ေတာ္သည္ အကၽြႏ္ုပ္ကိုေစလႊတ္ေတာ္မူ 
သည္ကို ယံုၾကပါ၏။ 

၉ သူတို႔အဘို႔အလိုငွါ အကၽြႏ္ုပ္ဆုေတာင္းပါ၏။ 
ေလာကီသားတို႔အဘို႔အလိုငွါဆုေတာင္းသည္ 
မဟုတ္ပါ။ အကၽြႏ္ ုပ္အား ေပးေတာ္မူေသာ 
သူတိုသည္ ကိုယ္ေတာ္၏ လူျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ 
ထိုသူတို႔ အဘို႔အလိုငွါ ဆုေတာင္းပါ၏။ 

၁၀ အကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ အရာရွိသမွ်တို႔သည္ 
ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ၾကပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ 
စပ္ဆိ ုင ္ေသာ အရာရွ ိသမွ်တိ ု ႔သည္လည္း 
အကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္ စပ္ဆိုင္၍၊ ထိုအရာတို႔အားျဖင့္ 
အကၽြႏ္ုပ္သည္ ဘုန္းထင္ရွားပါ၏။ 

၁၁ ယခုမွစ၍ အကၽြႏ္ုပ္သည္ ဤေလာက၌ မရွိပါ၊ 
ဤသူတို႔မူကား၊ ဤေလာက၌ ရွိရစ္ရၾကပါမည္။ 
အကၽြႏ္ုပ္သည္ ကိုယ္ေတာ္ထံသို ႔ သြားရပါမည္။ 
သန္႔ရွင္းေတာ္မူေသာ အဘ၊ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္
အကၽြႏ္ုပ္သည္ တလံုးတ၀ တည္းျဖစ္သကဲ့သိုို႔ 
အကၽြႏ္ုပ္အား ေပးေတာ္မူေသာ ဤသူတို႔သည္ 
ျဖစ္ရပါမည္အေၾကာင္း၊ သူတို႔ကို ကိုယ္ေတာ္၏ 
နာမ၌ တည္ေစေတာ္မူပါ။

၁၂ အကၽြႏ္ုပ္သည္ ဤေလာက၌ ဤသူတို႔ႏွင့္တကြ 
ရွိစဥ္ကာလ၊ သူတို႔ကို ကိုယ္ေတာ္၏ နာမ၌ 
တည္ေစပါၿပီ။ အကၽြႏ္ုပ္အား ေပးေတာ္မူေသာ 
သူတို႔ကို အကၽြႏ္ုပ္ေစာင့္မပါၿပီ။ ထိုသူတို႔တြင္ 
ပ်က္ဆီး၍ျခင္း၏ သားတေယာက္မွတပါး 
အဘယ္သူမွ် ပ်က္ဆီး၍ျခင္းသို႔ မေရာက္ပါ။ 

၁၆ း ၃၃


