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1 အစဦး၌ န	တ်ကပတ်ေတာ်ရိှ၏။ န	တ်ကပတ်ေတာ်သည်
ဘုရားသခင်နှင့်အတူရိှ၏။ န	တ်ကပတ်ေတာ် သည်လည်း
ဘုရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ 2 ထုိန	တ်ကပတ်ေတာ်သည် အစဦး၌
ဘုရားသခင်နှင့်အတူရိှ၏။ 3 န	တ်ကပတ်ေတာ်သည် ခပ်သိမ်းေသာအရာတ့ုိကုိ
ဖန်ဆင်းေတာ်မူ၏။ ဖန်ဆင်းေတာ်မူြခင်းနှင့် ကင်း လွတ်လျက်ြဖစ်ေသာ
အရာတစံုတခုမ(မရိှ။ 4 ထုိန	တ်ကပတ်ေတာ်၌ အသက်ရိှ၏။ ထုိအသက်သည်လည်း
လူတ့ုိ၏အလင်းြဖစ်၏။ 5 ထုိအလင်းသည် ေမှာင်မုိက်၌ လင်း၍ ေမှာင်မုိက်သည်
မခံမယူ။ 6 ေယာဟန်အမည်ရိှေသာ သူတေယာက်ကုိ
ဘုရားသခင်ေစလ,တ်ေတာ်မူ၏။ 7 ထုိသူကုိလူအေပါင်းတ့ုိသည်
အမီှ/ပ၍ယံုြကည်ြခင်းသုိ့ ေရာက်မည်အေြကာင်း ထုိသူသည် သက်ေသ ခံြဖစ်၍၊
အလင်းေတာ်၏အေြကာင်းကုိ သက်ေသခံြခင်းငှါလာ၏။ 8 ထုိသူသည်
အလင်းေတာ်မဟုတ်။ အလင်းေတာ်၏အေြကာင်းကုိ သက်ေသခံြခင်းငှါသာလာ၏။
9 ဟုတ်မှန်ေသာအလင်းမူကား၊ ဤေလာကသုိ့3ကလာလျက်
ခပ်သိမ်းေသာလူအေပါင်းတ့ုိအား အလင်း ကုိ ေပးေသာသူြဖစ်သတည်း။ 10
ထုိသူသည်ဤေလာက၌ရိှေတာ်မူြပီ။ ဤေလာကကုိလည်း ဖန်ဆင်းေတာ်မူြပီ။
သုိ့ေသာ်လည်း ဤေလာ ကသည် ထုိသူကုိမသိ။ 11
သူသည်မိမိေဒသအရပ်သုိ့3ကလာေသာ်လည်း၊ မိမိလူမျိုးတ့ုိသည်
သူ့ကုိလက်မခံဘဲေနြက၏။ 12 ထုိသူကုိလက်ခံသမ(ေသာသူတည်းဟူေသာ
ကုိယ်ေတာ်ကုိ ယံုြကည်ေသာသူတ့ုိအား၊ ဘုရားသခင်၏ သားြဖစ်ရေသာအခွင့်ကုိ
ေပးေတာ်မူ၏။ 13 ထုိသားတ့ုိမူကား၊ လူမျိုးနှင့်စပ်ဆုိင်၍ ဘွားေသာသားမဟုတ်။
ေမထုန်သံဝါသအားြဖင့် ဘွားေသာ သားမဟုတ်။
လူအလုိအေလျာက်ဘွားေသာသားမဟုတ်။
ဘုရားသခင်ဘွားေတာ်မူေသာသားြဖစ်သတည်း။ 14 န	တ်ကပတ်ေတာ်သည်လည်း



လူဇာတိအြဖစ်ကုိ ခံယူ၍၊ ေကျးဇူးေတာ်နှင့်၎င်း၊ သစ;ာေတာ်နှင့်၎င်း ြပည့်စံုလျက်
ငါတ့ုိတွင်တည်ေနေတာ်မူသည်ြဖစ်၍၊ ခမည်းေတာ်၌တပါးတည်းေသာသားေတာ်၏
ဘုန်းက့ဲသုိ့ သူ၏ဘုန်းေတာ်ကုိ ငါတ့ုိသည် ြမင်ရြကြပီ။ 15 ေယာဟန်သည်
ထုိသခင်၏အေြကာင်းကုိ သက်ေသခံ၍ ေ3ကးေြကာ်သည်ကား၊ ငါ့ေနာက်3ကလာ
ေသာသူသည် ငါမရိှမီှ ရိှနှင့်သည်ြဖစ်၍၊ ငါ့ထက်သာ၍ ြကီးြမတ်သည်ဟု ငါဆုိရာ၌၊
ထုိသူကုိဆုိလုိသည်ဟု သက်ေသခံေလ၏။ 16 ထုိသူ၏ြပည့်စံုြခင်းမှလည်း
ေကျးဇူးတပါး၌ ထပ်ဆင့်၍ ေကျးဇူးတပါးကုိငါတ့ုိရိှသမ(သည်ခံရြကြပီ။ 17
အေြကာင်းမူကား၊ ပညတ်တရားေတာ်ကုိ ေမာေရှလက်တွင် ေပးေတာ်မူ၏။
ေကျးဇူးတရားနှင့် သစ;ာ တရားမူကား ေယရ	ခရစ်အားြဖင့် ြဖစ်သတည်း။ 18
ဘုရားသခင်ကုိ အဘယ်သူမ( မြမင်စဖူးေသာ်လည်း၊ ခမည်းေတာ်၏ရင်ခွင်၌ရိှေသာ
တပါးတည်း ေသာသားေတာ်သည် ဘုရားသခင်ကုိ ထင်ရှားေစေတာ်မူြပီ။ 19
ယုဒလူတ့ုိက၊ သင်သည်အဘယ်သူနည်းဟု ေယာဟန်ကုိေမးြမန်းေစြခင်းငှါ
ယဇ်ပုေရာဟိတ်နှင့် ေလဝိလူတ့ုိကုိ ေယရုရှလင်>မိ ့မှ ေစလ,တ်ေသာအခါ၊
ေယာဟန်သည် သက်ေသခံေလသည်မှာ၊ 20 ငါသည် ခရစ်ေတာ်မဟုတ်ဟု
ထိမ်ဝှက်ြခင်းမရိှ။ အတည့် အလင်းေြပာဆုိ၏။ 21 ထုိသူတ့ုိကလည်း၊ သုိ့ြဖစ်လ(င်
သင်သည်အဘယ်သူနည်း။ ဧလိယြဖစ်သေလာဟု ေမးြမန်းြပန်၏။ ေယာဟန်က၊
ငါသည် ဧလိယမဟုတ်ဟုဆုိ၏။ ဤမည်ေသာ ပေရာဖက်ြဖစ်သေလာဟု
ေမးြပန်လ(င်၊ မဟုတ်ဟု ဆုိြပန်၏။ 22 ထုိသူတ့ုိကလည်း၊
သင်သည်အဘယ်သူနည်း။ ငါတ့ုိကုိေစလ,တ်ေသာသူတ့ုိအား ြပန်ေလ(ာက်စရာ ရိှေစ
ြခင်းငှါ၊ သင်သည်ကုိယ်ကုိ အဘယ်သုိ့ဆုိသနည်းဟု ေမးြပန်ြက၏။ 23
ေယာဟန်ကလည်း၊ ငါသည်ပေရာဖက် ေဟရှာယေဟာေြပာသည်နှင့်အညီ၊
ထာဝရဘုရား၏ လမ်းခရီး ေတာ်ကုိ ေြဖာင့်ေစြကေလာ့ဟု
ေတာ၌ဟစ်ေြကာ်ေသာသူ၏အသံြဖစ်သည်ဟု ဆုိ၏။ 24 အေစခံေသာသူတ့ုိကား၊
ဖာရိရဲှြဖစ်ြကသတည်း။ 25 ထုိသူတ့ုိကလည်း၊ သင်သည် ခရစ်ေတာ်မဟုတ်၊
ဧလိယမဟုတ်၊ ဤမည်ေသာ ပေရာဖက်မဟုတ်သည် မှန်လ(င် အဘယ်ေြကာင့်
ဗတAိဇံကုိေပးသနည်းဟု ေမးြပနြ်က၏။ 26 ေယာဟန်ကလည်း၊ ငါသည်ေရ၌



ဗတAိဇံကုိေပး၏။ သင်တ့ုိအလယ်၌သင်တ့ုိမသိေသာ သူတေယာက် ရိှ၏။ 27
ထုိသူသည်ငါ့ေနာက်3ကလာေသာ်လည်း ငါ့ထက်သာ၍ြကီးြမတ်၏။
ထုိသူ၏ေြခနင်းေတာ်Bကိးကုိမ( ြဖည်ြခင်းငှါငါမထုိက်ဟုြပန်ေြပာ၏။ 28
ေယာဟန်သည်ဗတA ဇံကုိေပးရာအရပ်၊ ေယာ်ဒနြ်မစ်တဘက် ေဗသနိရွာ၌
ဤအမ	အရာြဖစ်သတည်း။ 29 နက်ြဖန်ေန့၌ေယရ	3ကလာေတာ်မူသည်ကုိ
ေယာဟန်သည်ြမင်လ(င်၊ ဤေလာက၏အြပစ်ကုိ ေဆာင် သွားေသာ
ဘုရားသခင်၏ သုိးသငယ်ကုိြကည့် ေလာ့။ 30 ငါမရိှမီှရိှနှင့်သည်ြဖစ်၍၊
ငါ့ထက်သာ၍ ြကီးြမတ်ေသာသူသည် ငါ့ေနာက်3ကလာသည်ဟု ငါဆုိရာ၌၊
ထုိသူကုိဆုိလုိ၏။ 31 အစကထုိသူကုိငါမသိ။ သုိ့ေသာ်လည်း ထုိသူကုိ
ဣသေရလလူတ့ုိအား ထင်ရှားေစြခင်းငှါ ငါသည် ေရ၌ ဗတAိဇံကုိေပးလျက်လာ၏။
32 ထုိမှတပါး ဝိညာဥ်ေတာ်သည်ေကာင်းကင်မှ ချိုးငှက်က့ဲသုိ့ ဆင်းသက်၍
ထုိသူ၏အေပE၌ နားေတာ်မူ သည်ကုိ ငါြမင်ရြပီ။ 33 အစကထုိသူကုိငါမသိ။
ေရ၌ဗတAိဇံကုိေပးေစြခင်းငှါ ငါ့ကုိေစလ,တ်ေတာ်မူေသာသူက၊ အြကင်သူ၏
အေပE၌ ဝိညာဥ်ေတာ်ဆင်းသက်၍နားေတာ်မူသည်ကုိ သင်သည်ြမင်လ(င်၊
ထုိသူကားသန့်ရှင်းေသာ ဝိညာဥ် ေတာ်၌ ဗတA ိဇံကုိေပးေသာသူေပတည်းဟု
မိန့်ေတာ်မူသည်နှင့်အညီ။ 34 ငါသည်ြမင်၍ ဤသူသည် ဘုရားသခင်၏
သားေတာ်ြဖစ်ေတာ်မူေြကာင်းကုိ သက်ေသခံသည်ဟု ေယာဟန်ဆုိေလ၏။ 35
တဖန်ေယာဟန်သည် နက်ြဖန်ေန့၌ တပည့်နှစ်ေယာက်တ့ုိနှင့် အတူရပ်ေန၍၊ 36
ေယရ	3ကေတာ်မူသည်ကုိြမင်လ(င်၊ ဘုရားသခင်၏ သုိးသငယ်ကုိ
ြကည့်ေလာ့ဟုဆုိ၏။ 37 တပည့်နှစ်ေယာက်တ့ုိသည် ထုိစကားကုိြကားလ(င်၊
ေယရ	ေနာက်ေတာ်သုိ့ လုိက်ြက၏။ 38 ေယရ	သည်လှည့် ၍ ထုိသူတ့ုိ
လုိက်ြကသည်ကုိြမင်ေတာ်မူလ(င်၊ အဘယ်အလုိရိှသနည်းဟု ေမးေတာ် မူ၏။
ထုိသူတ့ုိက၊ ရဗFိ ၊ ကုိယ်ေတာ်သည် အဘယ်မှာေနေတာ်မူသနည်းဟု
ေမးေလ(ာက်ြက၏။ ရဗFိ ၊ အနက် ကား၊ အရှင်ဘုရားဟု ဆုိလုိသတည်း။ 39
ေယရ	ကလည်း လာ၍ြကည့် ြကေလာ့ဟု မိန့်ေတာ်မူ၏။ ထုိသူတ့ုိသည်သွား၍
ေနေတာ်မူရာအရပ်ကုိ ြကည့်ြက၏။ ထုိအချိန်သည် ဆယ်နာရီအချိနြ်ဖစ်၍



မုိဃ်းချုပ်သည်တုိင်ေအာင် အထံေတာ်၌ေနြက၏။ 40 ေယာဟန်၏စကားကုိြကား၍
ေနာက်ေတာ်သုိ့ လုိက်ေသာသူနှစ်ေယာက်တ့ုိတွင် တေယာက်ကား ရိှမုန်
ေပတရုညီအြနHေပတည်း။ 41 ထုိသူသည် မိမိအစ်ကုိ ရိှမုန်ကုိ ေရှးဦးစွာေတွလ့(င်၊
ငါတ့ုိသည် ေမရိှကုိေတွြ့ကြပီဟု ေြပာဆုိလျက်၊ 42 သူ့ကုိေယရ	ထံသ့ုိ
ပုိ့ေဆာင်ေလ၏။ ေမရိှအနက်ကား ခရစ်ေတာ်ဟုဆုိလုိသတည်း။ ေယရ	သည် ထုိသူ
ကုိြကည့်ရ	၍၊ သင်သည်ေယာန၏သားရိှမုနြ်ဖစ်၏ ေကဖအမည်သစ်ကုိ
ရလတ့ံဟုမိန့်ေတာ်မူ၏၊ ေကဖအနက် ကား ေပတရုဟုဆုိလုိသတည်း။ 43
နက်ြဖန်ေန့၌ ဂါလိလဲြပည်သ့ုိ3ကြခင်းငှါ အလုိေတာ်ရိှလ(င် ဖိလိပJ ုကုိေတွ၍့၊
ငါ့ေနာက်သုိ့ လုိက်ေလာ့ ဟု မိန့်ေတာ်မူ၏။ 44 ဖိလိပJ ုကား၊
အေြနHနှင့်ေပတရုေမွးဘွားရာ ဗက်ဇဲဒ>မိ ့မှ လာေသာသူြဖစ်သတည်း။ 45
ဖိလိပJ ုသည်နာသေနလကုိေတွလ့(င်၊ ေမာေရှသည် ပညတAိကျမ်း၌၎င်း၊
ပေရာဖက်တ့ုိသည် သူတ့ုိကျမ်း ၌၎င်း အေြကာင်း/ပ၍ ေရးထားေသာသူ၊
နာဇရက်>မိ ့သားြဖစ်ေသာ ေယာသပ်၏သား ေယရ	ကုိ ငါတ့ုိသည်
ေတွြ့ကြပီဟုဆုိ၏။ 46 နာသေနလကလည်း၊ နာဇရက်>မိ ့ထဲက
ေကာင်းေသာအရာတစံုတခုမ( ထွက်နုိင်သေလာဟုေမးလ(င်၊ ဖိလိပJ ုက၊
လာ၍ြကည့် ပါဟုဆုိ၏။ 47 နာသေနလလာသည်ကုိ ေယရ	သည် ြမင်ေတာ်မူလ(င်၊
လှည့်စားြခင်းအြပစ်နှင့်ကင်းလွတ်ေသာ ဣသေရလလူစစ်ကုိြကည့်ေလာ့ဟု
ထုိသူကုိအမှတ်/ပ၍ မိန့်ေတာ်မူ၏။ 48 နာသေနလကလည်း၊ ကုိယ်ေတာ်သည်
အဘယ်သုိ့ေသာအားြဖင့် အကKန်ု ပ်ကုိ သိေတာ်မူသနည်းဟု ေမးေလ(ာက်ေသာ်၊
ေယရ	က၊ ဖိလိပJ ုသည် သင့်ကုိမေခEမီှ၊ သင်သည်
သေဘင ာသဖန်းပင်ေအာက်၌ရိှသည်ကုိ ငါ ြမင်သည်ဟု ြပန်၍မိန့်ေတာ်မူလ(င်၊ 49
အရှင်ဘုရား၊ ကုိယ်ေတာ်သည် ဘရားသခင်၏သားေတာ်ြဖစ်ေတာ်မူ၏၊
ဣသေရလလူတ့ုိ၏ ရှင်ဘုရင် လည်း ြဖစ်ေတာ်မူ၏ဟု နာသေနလေလ(ာက်ေလ၏။
50 တဖန်ေယရ	က၊ သေဘင ာသဖန်းပင်ေအာက်၌
သင့်ကုိငါြမင်သည်ဟုဆုိေသာေြကာင့် ယံုသေလာ။ ထုိမ( မက သင်သည်သာ၍
ြကီးစွာေသာအေြကာင်းအရာကုိ ြမင်လတ့ံ။ 51 သင်တ့ုိအား



ငါအမှန်အကန်ဆုိသည်ကား၊ ေနာင်ကာလ၌ ေကာင်းကင်ဖွင့်လှစ်သည်ကုိ၎င်း၊
ဘုရား သခင်၏ ေကာင်းကင်တမန်တ့ုိသည် လူသား၏အေပE၌
ဆင်းလျက်တက်လျက်ရိှေနသည်ကုိ၎င်း၊ သင်တ့ုိသည် ြမင်ရြကလတ့ံဟု
မိန့်ေတာ်မူ၏။

2

1 သံုးရက်ေြမာက်ေသာေန့၌ ဂါလိလဲြပည် ကာန>မိ ့တွင်
မဂ်လာေဆာင်ပဲွကုိခံြကစဥ်၊ ထုိပဲွ၌ေယရ	၏ မယ်ေတာ်ရိှ၏။ 2
ေယရ	နှင့်တပည့် ေတာ်တ့ုိကုိလည်း ထုိပဲွသုိ့ ေခEပင့်ြက၏။ 3
စပျစ်ရည်ကုန်ေသာအခါ၊ ေယရ	၏မယ်ေတာ်က၊ စပျစ်ရည်မရိှဟုြကားေြပာ၏။ 4
ေယရ	ကလည်း၊ အချင်းမိန်းမ၊ သင်သည် ငါနှင့်အဘယ်သုိ့ဆုိင်သနည်း။ ငါ့အချိန်
မေရာက်ေသးဟု မိန့်ေတာ်မူ၏။ 5 မယ်ေတာ်ကလည်း၊ သူေစခုိင်းသမ(တ့ုိကုိ
/ပြကေလာ့ဟု အေစခံတ့ုိအားဆုိေလ၏။ 6 ယုဒဘာသာအေလျာက်
စင်ြကယ်ြခင်းအဘုိ့အလုိငှါ၊ ထုိအရပ်၌ နှစ်တင်းသံုးတင်းခန့်ဝင်ေသာ
ေကျာက်အုိးစရည်းေြခာက်လံုး ထားလျက်ရိှ၏။ 7 ေယရ	ကလည်း၊
ဤေရအုိးတ့ုိကုိေရြဖည့်ြကဟု အေစခံတ့ုိအားမိန့်ေတာ်မူလ(င်၊ ထုိသူတ့ုိသည် လ(ံ
မတတ်ြဖည့်ြက၏။ 8 ယခုခပ်၍ပဲွအုပ်ထံသုိ့သွင်းြကေလာ့ဟု
မိန့်ေတာ်မူသည်အတုိင်း သွင်းြက၏။ 9 ပဲွအုပ်သည် စပျစ်ရည်ြဖစ်ေစေသာေရကုိ
ြမည်းစမ်း၍၊ ထုိေရကုိ ခပ်ေသာအေစခံတ့ုိသည် စပျစ်ရည် ကုိ
အဘယ်မှာရသည်ကုိသိေသာ်လည်း၊ ပဲွအုပ်သည် မသိေသာေြကာင့်၊
မဂငလာေဆာင်လုလင်အား အသံကုိ လ,င့်၍၊ 10 အြခားေသာသူမည်သည်ကား၊
ေရှးဦးစွာ ေကာင်းေသာစပျစ်ရည်ကုိ ထည့်၍ ဝစွာေသာက်ြကြပီးမှ
ည့ံေသာစပျစ်ရည်ကုိထည့်ေလ့ရိှ၏။ သင်မူကား၊ ေကာင်းေသာစပျစ်ရည်ကုိ
ယခုတုိင်ေအာင် သုိထားြပီဟုဆုိ၏။ 11 ထုိသုိ့ေယရ	သည် ေရှးဦးစွာေသာ
ဤနိမိတ်လကNဏာကုိဂါလိလဲြပည်၊ ကာန>မိ ့၌ြပ၍ မိမိဘုန်းေတာ်



ကုိထင်ရှားေစေတာ်မူ၏။ တပည့် ေတာ်တ့ုိသည်လည်း ယံုြကည်ြက၏။ 12
ထုိေနာက် မယ်ေတာ်မှစ၍ညီေတာ်၊ တပည့် ေတာ်တ့ုိနှင့်တကွ၊ ကေပရေနာင်>မိ ့သုိ့
3ကေတာ်မူ၏။ ထုိ>မိ ့မှာ ြကာြမင့်စွာမေနဘဲ၊ 13 ယုဒပသခါပဲွခံချိန် နီးသည်ရိှေသာ်၊
ေယရုရှလင်>မိ ့သ့ုိ 3ကေတာ်မူ၏။ 14 ဗိမာန်ေတာ်၌ သုိး၊ နွား၊ ချိုးငှက်
ေရာင်းေသာသူတ့ုိကုိ၎င်း၊ ပဲွစားများထုိင်လျက်ရိှသည်ကုိ၎င်း ေတွ ့ေတာ်မူလ(င်၊ 15
ရုိက်စရာဘုိ့ Bကိးေသးများကုိ /ပြပင်ြပီးမှ၊ ထုိသူအေပါင်းတ့ုိကုိ၎င်း၊ သုိး၊
နွားများကုိ၎င်း၊ ဗိမာန် ေတာ်မှနှင်ထုတ်ေတာ်မူ၍၊ ပဲွစားတ့ုိ၏ ေငွတင်ခံုများကုိ
တွန်းပစ်ေမျာထားေတာ်မူ၏၊ 16 ချိုးငှက်ေရာင်းေသာသူတ့ုိအားလည်း၊ ဤဥစ;ာကုိ
ယူသွားြက။ ငါ့အဘ၏အိမ်ေတာ်ကုိ ပဲွတဲမလုပ်ြက နှင့်ဟု မိန့်ေတာ်မူ၏။ 17
ကုိယ်ေတာ်၏အိမ်ေတာ်၌ စဲွလမ်းပူပနြ်ခင်းစိတ်သည် အကKန်ု ပ်ကုိးစားပါ၏ဟူ၍
ကျမ်းစာလာသည်ကုိ၊ ထုိအခါတပည့်ေတာ်တ့ုိသည် မှတ်မိြက၏။ 18
ယုဒလူတ့ုိကလည်း၊ သင်သည် ဤသုိ့/ပလ(င် အဘယ်နိမိတ်လကNဏာကုိ ငါတ့ုိအား
ြပမည်နည်းဟု ဆုိြက၏။ 19 ေယရ	ကလည်း၊ ဤဗိမာန်ေတာ်ကုိ >ဖိဖျက်ြကေလာ့။
သံုးရက်အတွင်းတွင် ငါတည်ေဆာက်မည်ဟု မိန့်ေတာ်မူ၏။ 20 ယုဒလူတ့ုိက၊
အနှစ်ေလးဆယ်ေြခာက်နှစ်ပတ်လံုး ဤဗိမာန်ေတာ်ကုိ တည်ေဆာက်ြက၏။ သင်မူ
ကား၊ သံုးရက်တည်းနှင့် တည်ေဆာက်မည်ေလာဟု ဆုိြက၏။ 21
ထုိသုိ့မိန့်ေတာ်မူရာ၌ မိမိကုိယ်တည်းဟူေသာ ဗိမာန်ကုိအမှတ်/ပ၍မိန့်ေတာ်မူ၏။
22 ထုိေြကာင့် ေသြခင်းမှ ထေြမာက်ေတာ်မူသည်ေနာက်။ ထုိစကားေတာ်ကုိ
တပည့် ေတာ်တ့ုိသည် မှတ်မိ ြကသြဖင့်၊ ကျမ်းစာကုိ၎င်း၊ ေယရ	၏
န	တ်ကပတ်ေတာ်ကုိ၎င်း ယံုြက၏။ 23 ပသခါပဲွအတွင်းတွင် ေယရ	သည်
ေယရုရှလင်>မိ ့၌ရိှ၍၊ ြပေတာ်မူေသာ နိမိတ်လကNဏာတ့ုိကုိ များစွာ
ေသာသူတ့ုိသည် ြမင်ရသြဖင့် ကုိယ်ေတာ်ကုိ ယံုြကည်ြခင်းသုိ့ ေရာက်ြက၏။ 24
သုိ့ေသာ်လည်းေယရ	သည် ထုိသူတ့ုိ၌ ကုိယ်ကုိအပ်ေတာ်မမူ။ အေြကာင်းမူကား၊
ခပ်သိမ်းေသာသူတ့ုိကုိ သိေတာ်မူ၏။ 25 လူ၏အထဲ၌ရိှသမ(ကုိ
သိေတာ်မူေသာေြကာင့်၊ လူ၏အေြကာင်းကုိ သက်ေသခံေစြခင်းငှါ အဘယ်သူ
ကုိမ(အလုိေတာ်မရိှ။



3

1 ယုဒလူတ့ုိတွင် အရာရိှြဖစ်ေသာ နိေကာဒင်အမည်ရိှေသာ
ဖာရိရဲှတေယာက်သည်၊ 2 ညဥ့်အခါ ေယရ	ထံေတာ်သုိ့လာ၍၊ အရှင်ဘုရား၊
ကုိယ်ေတာ်သည်ြပေတာ်မူေသာ ဤနိမိတ် လကNဏာတ့ုိကုိ
ဘုရားသခင်၏အခွင့်မရိှလ(င် အဘယ်သူမ( မြပနုိင်သည်ကုိ
အကKန်ု ပ်တ့ုိသည်ေထာက်၍၊ ကုိယ်ေတာ်သည် ဘုရားသခင်အထံေတာ်မှ
3ကလာေတာ်မူေသာဆရာြဖစ်ေြကာင်းကုိ သိြကပါ၏ဟုေလ(ာက်ေသာ်၊ 3 ေယရ	က၊
ဒုတိယေမွးြခင်းကုိ မခံေသာသူမည်သည်ကား၊ ဘုရားသခင်၏နုိင်ငံေတာ်ကုိ
မြမင်ရဟု ငါ အမှန်အကန်ဆုိသည်ဟု ြပန်၍မိန့်ေတာ်မူ၏။ 4 နိေကာဒင်ကလည်း၊
အသက်ြကီးေသာသူသည် ေမွးြခင်းကုိအဘယ်သ့ုိခံနုိင်ပါမည်နည်း။ အမိဝမ်း ထဲသုိ့
တဖန်ဝင်၍ေမွးြခင်းကုိ ခံနုိင်ပါမည်ေလာဟု ေလ(ာက်၏။ 5 ေယရ	ကလည်း၊
ေရနှင့်ဝိညာဥ်ေတာ် မေမွးေသာသူမည်သည်ကား၊ ဘုရားသခင်၏နုိင်ငံေတာ်သုိ့
မဝင်ရဟု ငါအမှန်အကန်ဆုိ၏။ 6 ဇာတိပကတိေမွးေသာအရာသည်
ဇာတိပကတိြဖစ်၏ ဝိညာဥ်ေတာ်ေမွးေသာအရာသည် ဝိညာဥ် ြဖစ်၏။ 7
ဒုတိယေမွးြခင်းကုိ ခံရမည်ဟု ငါေဟာေြပာသည်ကုိ အ့ံဩြခင်းမရိှနှင့်။ 8 ေလသည်
အလုိရိှတုိင်းသွားလာ၏။ ေလ၏အသံကုိ သင်သည်ြကားရေသာ်လည်း
အဘယ်အရပ်က ြဖစ်သည်၊ အဘယ်အရပ်သုိ့သွားသည်ကုိမသိနုိင်။ ထုိနည်းတူ
ဝိညာဥ်ေတာ်ေမွးေသာသူြဖစ်သည်ဟု မိန့် ေတာ်မူ၏။ 9 နိေကာဒင်ကလည်း၊
ဤအမူအရာသည် အဘယ်သုိ့ြဖစ်နုိင်ပါမည်နည်းဟု ေလ(ာက်ြပန်လ(င်၊ 10
တဖန်ေယရ	က၊ သင်သည် ဣသေရလလူတ့ုိတွင် ဓမSဆရာြဖစ်လျက်ပင်
ဤအမူအရာကုိ မသိ သေလာ။ 11 ငါအမှန်အကန်ဆုိသည်ကား၊ ငါတ့ုိသည်
ကုိယ်သိေသာအရာကုိေြပာ၏၊ ကုိယ်ြမင်ေသာအရာကုိ သက်ေသခံ၏။
သုိ့ေသာ်လည်း ငါတ့ုိ၏ သက်ေသခံချက်ကုိ သင်တ့ုိသည် မခံမယူြက။ 12
ေြမြကီးအရာကုိ ငါေြပာ၍ သင်တ့ုိသည် မယံုလ(င်၊ ေကာင်းကင်အရာကုိ
ငါေြပာေသာအခါ အဘယ် သုိ့ ယံုြကလိမ့်မည်နည်း။ 13



ေကာင်းကင်ဘံုကဆင်းသက်၍ ေကာင်းကင်ဘံု၌ရိှေနေသာ
လူသားမှတပါးအဘယ်သူမ( ေကာင်းကင် ဘံုသုိ့ မတက်ြပီ။ 14
ေမာေရှသည်ေတာ၌ ေTမကုိ ေြမှာက်ထားသက့ဲသုိ့ လူသားသည်
ေြမှာက်ထားြခင်းကုိ ခံရမည်။ 15 အေြကာင်းမူကား၊ ထုိသားေတာ်ကုိ
ယံုြကည်ေသာသူအေပါင်းတ့ုိသည် ပျက်စီးြခင်းသုိ့မေရာက်၊
ထာဝရအသက်ကုိရမည်အေြကာင်းတည်း။ 16 ဘုရားသခင်၏သားေတာ်ကုိ
ယံုြကည်ေသာသူအေပါင်းတ့ုိသည်၊ ပျက်စီးြခင်းသုိ့မေရာက်၊ ထာဝရ အသက်ကုိ
ရေစြခင်းငှါ၊ ဘုရားသခင်သည် မိမိ၌ တပါးတည်းေသာ သားေတာ်ကုိ
စွန့်ေတာ်မူသည်တုိင်ေအာင် ေလာကီသားကုိ ချစ်ေတာ်မူ၏။ 17
ေလာကီသားတ့ုိအားအြပစ်စီရင်ြခင်းငှါ၊ ဘုရားသခင်သည်သားေတာ်ကုိ
ဤေလာကသုိ့ ေစလ,တ်ေတာ် မူသည်မဟုတ်။ ေလာကီသားတ့ုိသည်
ကုိယ်ေတာ်အားြဖင့် ကယ်တင်ြခင်းသုိ့ေရာက်မည်အေြကာင်း ေစလ,တ် ေတာ်မူ၏။
18 သားေတာ်ကုိယံုြကည်ေသာသူသည် အြပစ်စီရင်ြခင်းကုိ မခံရ။
မယံုြကည်ေသာသူမူကား၊ ဘုရား သခင်၌ တပါးတည်းေသာသားေတာ်ကုိ
မယံုြကည်ေသာေြကာင့် ယခုပင်အြပစ်စီရင်ြခင်းကုိခံရ၏။ 19 အြပစ်စီရင်ြခင်းကုိ
ခံရေြကာင်းကား၊ အလင်းသည် ဤေလာကသုိ့ဝင်၍၊ လူတ့ုိသည် မေကာင်းေသာ
အကျင့်ကုိ ကျင့်ေသာေြကာင့်၊ အလင်းထက် ေမှာင်မုိက်ကုိသာ၍နှစ်သက်ြက၏။ 20
ဆုိးယုတ်ေသာအကျင့်ကုိ ကျင့်ေသာသူအေပါင်းတ့ုိသည် အလင်းကုိြမင်ပျင်း၍
မိမိတ့ုိ အကျင့်၌ အြပစ်ပါမည်ကုိမထင်ရှားေစြခင်းငှါ အလင်းသုိ့ မချဥ်းကပ်ြက။ 21
သမSာတရားကုိ ကျင့်ေသာသူမူကား၊ မိမိအကျင့်တ့ုိသည်
ဘုရားသခင်၏အလုိေတာ်နှင့်ညီသည်ကုိ ထင်ရှားေစြခင်းငှါ
အလင်းသုိ့ချဥ်းကပ်သည်ဟု ေဟာေတာ်မူ၏။ 22 ထုိေနာက်မှ ေယရ	သည်
တပည့် ေတာ်တ့ုိနှင့်အတူ ယုဒြပည်၏ေကျးလက်သုိ့ 3ကေတာ်မူလ(င်၊ ထုိ အရပ်၌
တပည့် ေတာ်တ့ုိနှင့်တကွ ေနေတာ်မူ၍ ဗတAိဇံကုိ ေပးေလ၏။ 23
ေယာဟန်သည်လည်း၊ ရှာလိမ်>မိ ့နှင့်အနီး အဲနုန်အရပ်၌ ေရများေသာေြကာင့်၊
ဗတA ိဇံကုိေပး၍ ေနသြဖင့်၊ လူများတ့ုိသည်လာ၍ ဗတA ိဇံကုိ ခံြက၏။ 24



ေယာဟန်သည်ေထာင်ထဲသုိ့မေရာက်ေသး။ 25 ထုိအခါေယာဟန်၏တပည့် တ့ုိသည်
စင်ြကယ်ြခင်းကုိ အေြကာင်း/ပ၍ ယုဒလူနှင့်ေဆွးေနွးြငင်းခံုြခင်း ရိှြကသြဖင့်၊ 26
ေယာဟန်ထံသ့ုိလာ၍၊ အရှင်ဘုရား၊ ေယာ်ဒနြ်မစ်တဘက်၌
ကုိယ်ေတာ်နှင့်တကွရိှ၍၊ ကုိယ်ေတာ် သက်ေသေပးေသာသူသည်
ဗတAိဇံကုိေပးလျက်ေန၏။ ထုိသူထံသုိ့ လူအေပါင်းတ့ုိသည် ေရာက်ြကပါ၏ဟု
ေလ(ာက်လ(င်၊ 27 ေယာဟန်က၊ ေကာင်းကင်ဘံုမှ ေပးေတာ်မမူလ(င် လူသည်
အဘယ်အရာကုိမ(မခံနုိင်ရာ။ ငါသည် ခရစ်ေတာ်မဟုတ်။ 28
ခရစ်ေတာ်ေရှ ့၌ေစလ,တ်ေသာသူြဖစ်သည်ဟု ငါဆုိသည်ကုိ သင်တ့ုိသည်
ငါ၏သက်ေသြဖစ်ြက၏။ 29 မဂငလာေဆာင်သတ့ုိသမီးကုိရေသာသူသည်
မဂငလာေဆာင်လုလင်ြဖစ်၏။ မဂငလာေဆာင်လုလင်၏ အနားမှာေန၍
သူ၏စကားကုိြကားရေသာ အေဆွခင်ပွန်းသည် ထုိစကားသံကုိြကားေသာအားြဖင့်
ဝမ်းေြမာက် ြခင်းရိှ၏။ ထုိနည်းတူ ငါ၏ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ြပည့် စံု၏။ 30
ထုိသခင်သည် တုိးပွားြခင်းရိှရမည်။ ငါမူကား ဆုတ်ယုတ်ြခင်းရိှရမည်။ 31
အထက်မှလာေသာသူသည် အလံုးစံုတ့ုိ၏ အထွဋ်ြဖစ်၏။
ေြမြကီးမှြဖစ်ေသာသူသည် ေြမြကီးနှင့် စပ်ဆုိင်၍ ေြမြကီးအရာကုိေြပာတတ်၏။
ေကာင်းကင်ဘံုမှ3ကလာေသာသူသည် အလံုးစံုတ့ုိ၏အထွဋ်ြဖစ်ေတာ် မူ၏။ 32
ြမင်သမ(ြကားသမ(တ့ုိကုိလည်း သက်ေသခံေတာ်မူ၏။ ထုိသက်ေသခံချက်ကုိ
အဘယ်သူမ(မခံမယူ၊ 33 သက်ေသခံေတာ်မူချက်ကုိ ခံယူေသာသူသည်ကား၊
ဘုရားသခင်သည် သစ;ာေစာင့်ေတာ်မူသည်ဟု တံဆိပ်ခတ်၏။ 34
ဘုရားသခင်ေစလ,တ်ေတာ်မူေသာသူသည် ဘုရားသခင်၏စကားေတာ်ကုိ
ေြပာဆုိတတ်၏။ ထုိသူ အား ဘုရားသခင်သည် ဝိညာဥ်ေတာ်ကုိ အတုိင်းအရှည်
မရိှဘဲ ေပးေတာ်မူ၏။ 35 ခမည်းေတာ်သည်သားေတာ်ကုိချစ်ေတာ်မူ၍၊
ခပ်သိမ်းေသာအရာတ့ုိကုိ သားေတာ်လက်သ့ုိ အပ်ေပး ေတာ်မူြပီ။ သားေတာ်ကုိ
ယံုြကည်ေသာသူသည် ထာဝရအသက်ကုိရ၏။ သားေတာ်ကုိ ပယ်ေသာသူမူကား
အသက်ကုိ မေတွရ့။ ထုိသူ၏အေပE၌ ဘုရားသခင်၏
အမျက်ေတာ်တည်ေနသည်ဟု ေယာဟန်ေဟာေလ၏။



4

1 ေယရ	သည် ကုိယ်တုိင်ဗတA ိဇံကုိ ေပးေတာ်မမူ။ 2 တပည့်ေတာ်တ့ုိသာလ(င်
ေပးြကေသာ်လည်း၊ ေယရ	သည် ေယာဟန်ထက်သာ၍များေသာ သူတ့ုိကုိ
တပည့် ေတာ်ြဖစ်ေစ၍၊ ဗတAိဇံကုိေပးေြကာင်းကုိ ဖာရိရဲှတ့ုိသည် ြကားြပီဟု
သခင်ဘုရားသိေတာ်မူေသာအခါ၊ 3 ယုဒြပည်မှ ထွက်သွား၍ ဂါလိလဲြပည်သုိ့
တဖန် 3ကေတာ်မူစဥ်တွင်၊ 4 ရှမာရိြပည်အလယ်၌ ေရှာက်သွားရ၏။ 5
ယာကုပ်သည် မိမိသားေယာသပ်အား ေပးေသာေြမအကွက်နှင့်အနီး၊ ရှမာရိနယ်၊
ရ	ခါအမည်ရိှေသာ >မိ ့သုိ့ ေရာက်ေတာ်မူ၏။ 6 ထုိအရပ်၌ယာကုပ်၏ ေရတွင်းရိှ၏။
ေယရ	သည် ခရီးသွား၍ ပင်ပန်းေသာေြကာင့် ေရတွင်းနားမှာ ထုိင်ေတာ်မူ၏။
ထုိအချိန်သည် ေြခာက်နာရီအချိနြ်ဖစ်၏။ 7 ရှမာရိမိန်းမတေယာက်သည်
ေရခပ်ြခင်းငှါ လာ၍၊ ေယရ	က၊ ငါေသာက်ဘုိ့ေရေပးပါဟု ထုိမိန်းမအား
မိန့်ေတာ်မူ၏။ 8 အေြကာင်းမူကား၊ တပည့်ေတာ်တ့ုိသည် စားစရာကုိဝယ်ြခင်းငှါ
>မိ ့ထဲသုိ့သွားြကသည် အခုိက် ြဖစ်သတည်း။ 9 ထုိမိန်းမကလည်း၊
သင်သည်ယုဒလူြဖစ်လျက်ပင်၊ ရှမာရိမိန်းမြဖစ်ေသာအကKန်ု ပ်ကုိအဘယ်ေြကာင့်
ေသာက်ဘုိ့ေတာင်းသနည်းဟုဆုိ၏။ ဆုိသည်အေြကာင်းကား၊ ယုဒလူတ့ုိသည်
ရှမာရိလူတ့ုိနှင့်ေပါင်းေဘာ်ြခင်း မရိှ။ 10 ေယရ	ကလည်း၊
ဘုရားသခင်ေကျးဇူးေတာ်ကုိ၎င်း၊ ငါေသာက်ဘုိ့ေရေပးပါဟုဆုိေသာ သူကား
အဘယ် သူြဖစ်သည်ကုိ၎င်း သင်သည်သိလ(င် ထုိသူကုိေတာင်းလိမ့်မည်။
ထုိသူသည်လည်း အသက်ေရကုိ ေပးလိမ့်မည် ဟုြပန်၍ မိန့်ေတာ်မူေသာ်၊ 11
မိန်းမက၊ သခင်၌ေရခပ်စရာမရိှ ေရတွင်းလည်း နက်သည်ြဖစ်၍၊ အသက်ေရကုိ
အဘယ်သုိ့ရပါ မည်နည်း။ 12 ဤေရတွင်းကုိ ငါတ့ုိအဘ ယာကုပ်သည် ငါတ့ုိအား
ေပး၏။ သူ့ကုိယ်တုိင်မှစ၍၊ သားသမီး၊ တိရိ စ Xာန် များတ့ုိသည်
ဤတွင်းေရကုိေသာက်ြကြပီ။ သခင်သည် ထုိသူထက်ြကီးြမတ်သေလာဟုဆုိ၏။
13 ေယရ	ကလည်း၊ ဤေရကုိေသာက်ေသာသူသည် ေနာက်တဖန် ေရငတ်ဦးမည်။
14 ငါေပးေသာေရကုိေသာက်ေသာသူမူကား၊ ေရငတ်ြခင်းနှင့်အစဥ်မြပတ်



ကင်းလွတ်လိမ့်မည်။ ငါေပး ေသာ ေရသည် ထုိသူ၌ထာဝရအသက်ရှင်ြခင်းအလုိငှါ
ထွက်ေသာ စမ်းေရြဖစ်လိမ့်မည်ဟု မိန့်ေတာ်မူ၏။ 15 မိန်းမကလည်း၊ သခင်၊
ကKန်ု ပ်သည်ေရငတ်ြခင်းနှင့်၎င်း၊ သည်ကုိလာ၍ေရခပ်ြခင်းနှင့်၎င်း ကင်းလွတ်
မည်အေြကာင်း ထုိေရကုိေပးပါဟု ေတာင်းလ(င်၊ 16 ေယရ	က၊ သွားေလာ့။
သင်၏လင်ကုိေခE၍ သည်ကုိလာဦးေလာ့ဟု မိန့်ေတာ်မူ၏။ 17 မိန်းမကလည်း။
အကKန်ု ပ်၌လင်မရိှဟုဆုိလ(င်၊ ေယရ	က၊ လင်မရိှဟူေသာစကားသည်မှန်၏။ 18
အေြကာင်းမူကား၊ သင်၌လင်ငါးေယာက်ရိှဘူးြပီ။ ယခုသင်နှင့်ေနေသာသူသည်
သင်၏လင်မဟုတ်။ ဤအရာ၌ သင်သည်မှန်ေသာ စကားကုိေြပာြပီဟု
မိန့်ေတာ်မူ၏။ 19 ထုိမိန်းမကလည်း၊ သခင်၊ ကုိယ်ေတာ်သည်
ပေရာဖက်ြဖစ်သည်ကုိ အကKန်ု ပ်ရိပ်မိပါ၏။ 20 အကKန်ု ပ်တ့ုိဘုိးေဘးများသည်
ဤေတာင်ေပE၌ ကုိးကွယ်ေလ့ရိှြက၏။ ေယရုရှလင်>မိ ့၌သာ ကုိးကွယ် ရမည်ဟု
သင်တ့ုိသည်ဆုိတတ်ြက၏ဟု ေလ(ာက်လ(င်၊ 21 ေယရ	က၊ အချင်းမိန်းမ၊
ငါ့စကားကုိယံုေလာ့။ ဤေတာင်သုိ့ မလာ၊ ေယရုရှလင်>မိ ့သုိ့မသွားဘဲ ခမည်း
ေတာ်ကုိကုိးကွယ်ရမည် အချိန်ကာလေရာက်ဆဲရိှ၏။ 22
သင်တ့ုိသည်ကုိယ်မသိေသာအရာကုိ ကုိးကွယ်ြက၏။
ငါတ့ုိသည်ကုိယ်သိေသာအရာကုိ ကုိးကွယ်ြက ၏။ အေြကာင်းမူကား၊ ယုဒလူတ့ုိ၌
ကယ်တင်ြခင်းအေြကာင်းရိှ၏။ 23 ကုိးကွယ်ေသာသူမှန်သမ(တ့ုိသည်
ခမည်းေတာ်ကုိ နံဝိညာဥ်နှင့်၎င်း၊ သစ;ာတရားနှင့်၎င်း၊ ကုိးကွယ်
ရမည့်အချိန်ကာလသည်လာ၍ ယခုပင်ေရာက်လျက်ရိှ၏။ အေြကာင်းမူကား၊
ထုိသုိ့ကုိးကွယ်ေသာသူတ့ုိကုိ ခမည်းေတာ်သည် အလုိရိှေတာ်မူ၏။ 24
ဘုရားသခင်သည် နံဝိညာဥ်ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ ဘုရားသခင်ကုိ
ကုိးကွယ်ေသာသူတ့ုိသည်၊ နံဝိညာဥ်နှင့် ၎င်း၊ သစ;ာနှင့်၎င်း ကုိးကွယ်ရမည်ဟု
မိန့်ေတာ်မူ၏။ 25 မိန်းမကလည်း၊ ေမရိှ3ကလာေတာ်မူသည်ဟု အကKန်ု ပ်သိပါ၏။
ေရာက်ေတာ်မူေသာအခါ အကKန်ု ပ်တ့ုိ အား အလံုးစံုတ့ုိကုိေဘာ်ြပေတာ်မူမည်ဟု
ေလ(ာက်ြပန်၏။ ေမရိှအနက်ကား၊ ခရစ်ေတာ်ဟု ဆုိလုိသတည်း။ 26
ေယရ	ကလည်း၊ သင်နှင့်စကားေြပာေသာ ငါသည် ေမရိှပင်ြဖစ်သည်ဟု



မိန့်ေတာ်မူ၏။ 27 ထုိအခါတပည့် ေတာ်တ့ုိသည် ေရာက်လာ၍၊
ထုိမိန်းမနှင့်စကားေြပာေတာ်မူသည်ကုိ အ့ံဩြခင်းရိှြက၏၊ သုိ့ေသာ်လည်း၊
အဘယ်အလုိေတာ်ရိှသနည်း၊ ထုိမိန်းမနှင့်အဘယ်ေြကာင့်
စကားေြပာေတာ်မူသနည်းဟု အဘယ်သူမ(မေလ(ာက်ြက။ 28
ထုိမိန်းမသည်လည်းေရအုိးကုိထားခ့ဲ၍ >မိ ့ထဲသုိ့ သွားြပီးလ(င်၊ 29
အကKန်ု ပ်/ပဘူးသမ(ေသာ အမူအရာတ့ုိကုိ ထုတ်ေဘာ်ေသာသူကုိလာ၍ြကည့်ြကပါ။
ထုိသူသည် ခရစ်ေတာ်မှန်လိမ့်မည်ေလာဟု လူများတ့ုိအား ေြပာဆုိေသာ်၊ 30
သူတ့ုိသည် >မိ ့ထဲမှထွက်၍ အထံေတာ်သုိ့ သွားြက၏။ 31
မေရာက်မီှတွင်တပည့်ေတာ်တ့ုိက၊ အရှင်ဘုရား၊
အစာကုိသံုးေဆာင်ေတာ်မူပါဟုေတာင်းပနြ်ကလ(င်၊ 32 သင်တ့ုိမသိေသာ
စားစရာသည် ငါ့၌ရိှသည်ဟု မိန့်ေတာ်မူ၏။ 33 ထုိေြကာင့်တပည့်ေတာ်တ့ုိက၊
တစံုတေယာက်ေသာသူသည် စားစရာကုိ ပုိ့ြပီေလာဟု အချင်းချင်း ေမး
ြမန်းြကလ(င်၊ 34 ေယရ	က၊ ငါ့ကုိေစလ,တ်ေတာ်မူေသာသူ၏
အလုိေတာ်ကုိေဆာင်ြခင်း၊ သူ၏အမ	ေတာ်ကုိ ြပီးစီးြခင်း အမ	သည်
ငါ့စားစရာြဖစ်၏။ 35 ယခုမှစ၍ ေလးလလွန်လ(င်၊
စပါးရိတ်ရာကာလြဖစ်လိမ့်မည်ဟု သင်တ့ုိဆုိတတ်သည်မဟုတ်ေလာ။
ငါဆုိသည်ကား၊ စပါးရိတ်ြခင်း အလုိငှါ လယ်ြပင်တ့ုိသည် ယခုပင်ဝင်းဝင်းရိှသည်ကုိ
ေမ(ာ်၍ြကည့်ြကေလာ့။ 36 စပါးရိတ်ေသာသူသည် အခကုိခံရ၍
ထာဝရအသက်ရှင်ြခင်းအလုိငှါ အသီးအနံှကုိစုသိမ်း၏။ သုိ့ြဖစ် လ(င်
ပျိုးြကဲေသာသူနှင့် စပါးရိတ်ေသာသူတ့ုိသည် အတူဝမ်းေြမာက်ြကလိမ့်မည်။ 37
တဦးကားပျိုးြကဲ၏။ တဦးကားစပါးရိတ်၏ဟူေသာ စကားသည်
ဤအရာ၌အမှန်ကျသတည်း။ 38 သင်တ့ုိသည် လယ်မလုပ်ေသာအရပ်၌
စပါးရိတ်ေစြခင်းငှါ သင်တ့ုိကုိငါေစလ,တ်၏။ အြခားေသာ သူတ့ုိသည်
လယ်လုပ်ြက၍၊ သင်တ့ုိသည် ထုိသူတ့ုိ၏ အလုပ်ထဲသုိ့ ဝင်ရြက၏ဟု
မိန့်ေတာ်မူ၏။ 39 ရှမာရိမိန်းမက၊ အကKန်ု ပ်/ပဘူးသမ(ေသာ အမ	အရာတ့ုိကုိ
သူသည်ထုတ်ေဘာ်ြပီဟု သက်ေသခံေသာ စကားေြကာင့်၊ ထုိ>မိ ့၌ေနေသာ



ရှမာရိလူအများတ့ုိသည် ေယရ	ကုိယံုြကည်ြက၏။ 40 ထုိေြကာင့်၊ ရှမာရိလူတ့ုိသည်
အထံေတာ်သုိ့ေရာက်လ(င်၊ မိမိတ့ုိအရပ်၌ေနေတာ်မူမည်ေြကာင်း ေတာင်းပန်၏။
ထုိအရပ်၌ နှစ်ရက်ေနေတာ်မူ၏။ 41 အြခားေသာသူအများတ့ုိသည်
န	တ်ကပတ်စကားေတာ်ေြကာင့် ယံုြကည်၍၊ 42 ထုိမိန်းမအား၊ ယခုြဖစ်လ(င်
ငါတ့ုိသည် သင်၏စကားေြကာင့်သာ ယံုြကည်သည်မဟုတ်။ စကားေတာ် ကုိ
ကုိယ်တုိင်ြကားနာရ၍၊ ဤသူသည်ေလာကီသားတ့ုိကုိ ကယ်တင်ေတာ်မူေသာ
သခင်တည်းဟူေသာ ခရစ်ေတာ် အမှန်စင်စစ်ြဖစ်ေတာ်မူေြကာင်းကုိ သိသည်ဟု
ဆုိြက၏။ 43 နှစ်ရက်လွနြ်ပီးလ(င်၊ ထုိအရပ်မှထွက်၍ နာဇရက်>မိ ့ကုိ ေရှာင်လျက်၊
ဂါလိလဲြပည်သုိ့ 3ကေတာ်မူ၏။ 44 အေြကာင်းမူကား၊ ပေရာဖက်သည်
မိမိေနရင်းြပည်၌ အသေရမရိှဟု ေယရ	သည် ကုိယ်တုိင်သက်ေသ ခံေတာ်မူ၏။ 45
ဂါလိလဲြပည်သုိ့ ေရာက်ေတာ်မူေသာအခါ၊ ဂါလိလဲလူတ့ုိသည်
ကုိယ်ေတာ်ကုိလက်ခံြက၏။ အေြကာင်း မူကား၊ ထုိသူတ့ုိသည် ေယရုရှလင်>မိ ့၌
ခံေသာပဲွသုိ့ သွားတတ်သြဖင့်၊ ထုိပဲွအတွင်းတွင် /ပေတာ်မူသမ(တ့ုိကုိ ြမင်ခ့ဲြက၏။
46 ေရကုိစပျစ်ရည်ြဖစ်ေစေသာအရပ်၊ ဂါလိလဲြပည်ကာန>မိ ့သ့ုိ
တဖန3်ကေတာ်မူ၏။ ကေပရေနာင်>မိ ့၌ အမတ်တေယာက်၏သားသည်
အနာေရာဂါစဲွလျက်ရိှ၏။ 47 ေယရ	သည်ယုဒြပည်မှဂါလိလဲြပည်သ့ုိ
ေရာက်ေတာ်မူသည်ကုိ ထုိအမတ်သည်ြကားလ(င်၊ အထံေတာ်သုိ့ သွား၍
ေသခါနီးြဖစ်ေသာ မိမိသားဆီသ့ုိ3က၍ အနာေရာဂါကုိ
ြငိမ်းေစေတာ်မူမည်အေြကာင်း ေတာင်းပန် ေလ၏။ 48 ေယရ	ကလည်း၊
သင်တ့ုိသည်နိမိတ်လကNဏာနှင့် အ့ံဖွယ်ေသာအမ	တ့ုိကုိ
မြမင်ရလ(င်ယံုြခင်းမရိှြကဟု မိန့်ေတာ်မူေသာ်၊ 49 သခင်၊
အကKန်ု ပ်သားမေသမီှ3ကေတာ်မူပါဟု အမတ်ေလ(ာက်ြပန်၏။ 50 ေယရ	ကလည်း၊
သွားေလာ့။ သင်၏သားသည် အသက်ချမ်းသာရြပီဟု မိန့်ေတာ်မူ၏။
ထုိအမတ်သည် ေယရ	မိန့်ေတာ်မူေသာစကားကုိ ယံု၍သွားေလ၏။ 51
လမ်း၌သွားစဥ်တွင် မိမိငယ်သားတ့ုိသည် ခရီးဦးBကိလာ၍၊
ကုိယ်ေတာ်၏သားေတာ်သည် အသက် ချမ်းသာရပါြပီဟု ြကားေလ(ာက်ြက၏။ 52



အဘယ်အချိန်၌ သက်သာြခင်းသုိ့ ေရာက်သနည်းဟုေမးလ(င်၊
မေန့ခုနစ်နာရီအချိန်၌ ဖျားနာေပျာက် ပါသည်ဟု ေလ(ာက်ြက၏။ 53
ထုိအချိန်ကား၊ သင်၏သားသည် အသက်ချမ်းသာရြပီဟု
ေယရ	မိန့်ေတာ်မူေသာအချိန်ြဖစ်သည်ကုိ အဘသိ၍၊ ကုိယ်တုိင်မှစေသာ
မိမိ၏အိမ်သူအိမ်သား အေပါင်းတ့ုိသည် ယံုြကည်ြခင်းသုိ့ ေရာက်ြက၏။ 54
ဤနိမိတ်လကNဏာေတာ်ကား၊ ေယရ	သည်
ယုဒြပည်မှဂါလိလဲြပည်သုိ့3ကသည်ေနာက်၊ ြပေတာ်မူေသာ
ဒုတိယနိမိတ်လကNဏာြဖစ်သတည်း။

5

1 ထုိေနာက်မှယုဒပဲွခံစဥ်တွင်၊ ေယရ	သည် ေယရုရှလင်>မိ ့သုိ့ 3ကေတာ်မူ၏။ 2
ေယရုရှလင်>မိ ့၌ သုိးတံခါးနားမှာ ေဟြဗဲဘာသာစကားအားြဖင့်
ေဗေသသဒအမည်ရိှေသာ ေရကန် ရိှ၏။ ထုိေရကန်သည် ကနားြပင်ငါးေဆာင်နှင့်
ြပည့်စံု၏။ 3 ထုိကနားြပင်တ့ုိ၌ မျက်စိကန်း၊ ေြခမစွမ်း၊
ကုိယ်ပိန်ေြခာက်ေသာသူတ့ုိမှစ၍ အနာေရာဂါစဲွေသာသူ များအေပါင်းတ့ုိသည်
ေရလ	ပ်ရှားြခင်းကုိ ေြမာ်လင့်၍ ေနြက၏။ 4 အေြကာင်းမူကား၊
အချိန်တန်လ(င်ေကာင်းကင်တမန်သည် ေရကန်သုိ့ဆင်းသက်၍ ေရကုိ လ	ပ်ရှား
တတ်၏။ ထုိသုိ့ေရလ	ပ်ရှားသည်ေနာက်၊ ေရှးဦးစွာ ဝင်ေသာသူသည်
မိမိ၌စဲွသမ(ေသာအနာေရာဂါနှင့် ကင်း လွတ်ြခင်းသုိ့ ေရာက်တတ်၏။ 5 ထုိအခါ
သံုးဆယ်ရှစ်နှစ်ပတ်လံုး ေရာဂါစဲွေသာသူတေယာက်သည် ေရကန်နားမှာရိှ၏။ 6
ထုိသူသည် တံုးလံုးေနသည်ကုိ ေယရ	ြမင်ေတာ်မူ၍ ြကာလှြပီဟု သိေတာ်မူလ(င်၊
သင်သည် ကျမ်းမာ ြခင်းသုိ့ ေရာက်လုိသေလာဟု ေမးေတာ်မူ၏။ 7
နာေသာသူကလည်း၊ သခင်၊ ေရလ	ပ်ရှားေသာအခါ ေရကန်ထဲသုိ့ အကKန်ု ပ်ကုိ
သွင်းထားမည့် သူမရိှပါ။ အကKန်ု ပ်သွားစဥ်တွင် အြခားေသာသူသည်
အကKန်ု ပ်ေရှ ့မှာ ဝင်တတ်ပါသည်ဟု ေလ(ာက်၏။ 8 ေယရ	ကလည်းထေလာ့။



ကုိယ်အိပ်ရာကုိ ေဆာင်၍ လှမ်းသွားေလာ့ဟု မိန့်ေတာ်မူသည်၊ 9 ခဏြခင်းတွင်
ထုိသူသည် ပကတိအြဖစ်သုိ့ေရာက်၍၊ မိမိအိပ်ရာကုိေဆာင်လျက် လှမ်းသွား၏။
10 ထုိေန့သည် ဥပုသ်ေန့ြဖစ်၏။ ထုိေြကာင့် ယုဒလူတ့ုိက၊ ဥပုသ်ေန့ြဖစ်၏။
အိပ်ရာကုိ မေဆာင်အပ်ဟု ေရာဂါကင်းေသာ သူအားဆုိြက၏။ 11 သူကလည်း၊
အကKန်ု ပ်ကုိ ကျန်းမာေစေသာသူက၊ ကုိယ်အိပ်ရာကုိေဆာင်၍
လှမ်းသွားေလာ့ဆုိသည် ဟု ြပန်ေြပာ၏။ 12 ယုဒလူတ့ုိကလည်း၊
ကုိယ်အိပ်ရာကုိေဆာင်၍ လှမ်းသွားေလာ့ဟု သင့်အားဆုိေသာသူကား အဘယ်
သူနည်းဟု ေမးြမန်းြက၏။ 13 ထုိသူကား၊ အဘယ်သူြဖစ်သည်ကုိ
ေရာဂါကင်းေသာသူသည်မသိ။ အေြကာင်းမူကား၊ ထုိအရပ်၌ လူစု
ေဝးလျက်ရိှသည်ြဖစ်၍၊ ေယရ	သည် မထင်မရှား ထွက်3ကေတာ်မူ၏။ 14
ထုိေနာက်မှ ေယရ	သည်ဗိမာန်ေတာ်၌ ထုိသူကုိ ေတွေ့တာ်မူလ(င် သင်သည်
ကျန်းမာြခင်းရိှ၏။ သာ၍ ဆုိးေသာေဘးနှင့် ကင်းလွတ်မည်အေြကာင်း
ေနာက်တဖန် ဒုစရုိက်ကုိ မ/ပနှင့်ဟု မိန့်ေတာ်မူ၏။ 15 ထုိသူသည်သွား၍
မိမိကုိကျန်းမာေစေသာသူသည် ေယရ	ြဖစ်သည်ကုိ ယုဒလူတ့ုိအားြကားေြပာ
ေလ၏။ 16 ထုိအမ	ကုိဥပုသ်ေန့၌/ပေတာ်မူေသာေြကာင့်၊ ယုဒလူတ့ုိသည်
ေယရ	ကုိညှဥ်းဆဲြက၏။ 17 ေယရ	ကလည်း၊ ငါ့ခမည်းေတာ်သည် ယခုတုိင်ေအာင်
အလုပ်လုပ်ေတာ်မူသည်ြဖစ်၍၊ ငါသည်လည်း လုပ်၏ဟု ြပန်ေြပာေတာ်မူ၏။ 18
သုိ့ြဖစ်၍ ဥပုသ်ေန့ကုိ ဖျက်သည်သာမက၊ ဘုရားသခင်ကုိ မိမိအဘဟုေခE၍
မိမိကုိဘုရားသခင်နှင့် >ပိင်န	ိင်းေတာ်မူေသာေြကာင့်၊ ယုဒလူတ့ုိသည် ကုိယ်ေတာ်ကုိ
သတ်ြခင်းငှါ သာ၍ရှာြကံြက၏။ 19 ေယရ	ကလည်း၊ သင်တ့ုိအား
ငါအမှန်အကန်ဆုိသည်ကား၊ ခမည်းေတာ်/ပေတာ်မူေသာအမ	ကုိ သားေတာ်သည်
ြမင်၍သာ/ပ၏။ မိမိအလုိအေလျာက် အဘယ်အမ	ကုိမ(မ/ပနုိင်၊
ခမည်းေတာ်/ပေတာ်မူသမ( အတုိင်း သားေတာ်လည်း/ပ၏။ 20
ခမည်းေတာ်သည်သားေတာ်ကုိချစ်ေတာ်မူ၍ /ပေတာ်မူသမ(တ့ုိကုိ
သားေတာ်အားြပေတာ်မူ၏။ သင်တ့ုိ သည် အ့ံဩဖွယ်ရိှေစြခင်းငှါ ဤမ(မက
သာ၍ြကီးစွာေသာ အမူအရာတ့ုိကုိ သားေတာ်အားြပေတာ်မူလိမ့်မည်။ 21



ခမည်းေတာ်သည် ေသလွန်ေသာသူတ့ုိကုိ ထေြမာကာရှင်ြပန်ေစေတာ်မူသက့ဲသုိ့၊
ထုိနည်းတူ သား ေတာ်သည်လည်း အလုိရိှသမ(ေသာ သူတ့ုိကုိ ရှင်ေစ၏။ 22
လူအေပါင်းတ့ုိသည် ခမည်းေတာ်ကုိ ရုိေသသည်နည်းတူ၊ 23 သားေတာ်ကုိ
ရုိေသေစမည်အေြကာင်း၊ ခမည်းေတာ်သည် အဘယ်သူကုိမ(
မတရားစီရင်ေတာ်မမူ။ တရားစီရင်ြခင်းအခွင့်ရိှသမ(ကုိ သားေတာ်အား
အပ်ေပးေတာ်မူ၏။ သားေတာ်ကုိ မရုိေသေသာသူသည်ကား၊
သားေတာ်ကုိေစလ,တ်ေတာ်မူေသာ ခမည်းေတာ်ကုိ မရုိေသေသာသူြဖစ်၏။ 24
ငါအမှန်အကန်ဆုိသည်ကား၊ ငါ့စကားကုိ နားေထာင်၍
ငါ့ကုိေစလ,တ်ေတာ်မူေသာသူကုိ ယံုြကည် ေသာသူသည် ထာဝရအသက်ကုိ
ရသည်ြဖစ်၍ အြပစ်စီရင်ြခင်းကုိမခံရ။ ေသြခင်းမှအသက်ရှင်ြခင်းသုိ့ ကူး
ေြမာက်ေသာသူြဖစ်၏။ 25 ငါအမှန်အကန်ဆုိသည်ကား၊ ေသလွန်ေသာသူတ့ုိသည်
ဘုရားသခင်သားေတာ်၏ စကားသံကုိြကား၍၊ ြကားေသာအားြဖင့်
အသက်ရှင်ရမည့်အချိန်ကာလသည် လာ၍ယခုပင်ေရာက်လျက်ရိှ၏။ 26
အေြကာင်းမူကား၊ ခမည်းေတာ်သည် ကုိယ်၌ အသက်ရိှေတာ်မူသည်နည်းတူ၊
သားေတာ်သည်မိမိ၌ အသက်ရိှရေသာအခွင့်ကုိ ေပးေတာ်မူ၏။ 27 သားေတာ်သည်
လူသားြဖစ်ေသာေြကာင့် တရားစီရင်ြခင်းအခွင့်ကုိလည်း အပ်ေပးေတာ်မူ၏။ 28
ဤအမ	အရာကုိ အ့ံဩြခင်းမရိှြကနှင့်။ သခ ငျုင်းများမှာရိှေသာ သူအေပါင်းတ့ုိသည်
သားေတာ်၏ စကားသံကုိြကား၍၊ 29 ထွက်ရမည့် အချိန်ကာလေရာက်လတ့ံ။
ေကာင်းေသာအကျင့်ကုိ ကျင့်ေသာသူတ့ုိသည် အသက်ရှင်ရာ
ထေြမာက်ြခင်းသ့ုိ၎င်း၊ ဆုိးယုတ်ေသာအကျင့်ကုိ ကျင့်ေသာသူတ့ုိသည်
အြပစ်စီရင်ရာ ထေြမာက်ြခင်းသုိ့၎င်း ထွက်ရြကလတ့ံ။ 30
ငါသည်ကုိယ်အလုိအေလျာက် အဘယ်အမ	ကုိမ( မ/ပနုိင်။ ငါသည်
ြကားသည်အတုိင်း တရားစီရင်၏၊ ငါစီရင်ြခင်းသည်လည်း
တရားေတာ်နှင့်ညီညွတ်၏။ အေြကာင်းမူကား၊ ငါသည် ကုိယ်အလုိသုိ့မလုိက်၊ ငါ့ကုိ
ေစလ,တ်ေတာ်မူေသာ ခမည်းေတာ်၏အလုိသ့ုိလုိက်၏။ 31 ငါသည်
ကုိယ်အေြကာင်းကုိ သက်ေသခံလ(င် ငါ့သက်ေသမတည်။ 32



ငါ၏အေြကာင်းကုိသက်ေသခံေသာ သူတပါးရိှေသး၏။
ထုိသူ၏သက်ေသတည်ေြကာင်းကုိ ငါသိ၏။ 33 သင်တ့ုိသည်
ေယာဟန်ထံသ့ုိေစလ,တ်ြက၏။ သူသည် သမSာတရားဘက်၌ သက်ေသခံ၏။ 34
သုိ့ေသာ်လည်းလူေပးေသာသက်ေသကုိ ငါသည်ပမာဏမ/ပ။ သင်တ့ုိသည်
ကယ်တင်ြခင်းသုိ့ ေရာက် မည်အေြကာင်း ဤစကားကုိ ငါေြပာ၏။ 35
ေယာဟန်သည်ညိှထွန်း၍လင်းေသာ ဆီမီးြဖစ်၏။ သင်တ့ုိသည် သူ၏အလင်း၌
ခဏသာေမွေ့လျာ် ြခင်းငှါ အလုိရိှြက၏။ 36
ေယာဟန်၏သက်ေသထက်သာ၍ြကီးေသာသက်ေသသည် ငါ၌ရိှ၏။
အြကင်အမ	 တ့ုိကုိ ငါြပီးစီး ေစ ြခင်းငှါ ခမည်းေတာ်သည် ငါ့လက်သုိ့
အပ်ေပးေတာ်မူ၍၊ ငါ/ပေသာ ထုိအမ	 တ့ုိသည်လည်း ငါ့ဘက်၌ေန၍၊
ခမည်းေတာ်သည် ငါ့ကုိေစလ,တ်ေတာ်မူသည်အေြကာင်းကုိ သက်ေသခံြက၏။ 37
ခမည်းေတာ်သည်လည်းငါ့ဘက်၌ သက်ေသခံေတာ်မူ၏။
ခမည်းေတာ်၏စကားသံေတာ်ကုိ သင်တ့ုိ သည် မြကား၊ သ\ာန်ေတာ်ကုိမြမင်၊ 38
န	တ်ကပတ်ေတာ်သည်လည်း သင်တ့ုိ၌မတည်။ အေြကာင်းမူကား၊
ေစလ,တ်ေတာ်မူေသာသူကုိ သင်တ့ုိ သည် မယံုြကည်ဘဲေနြက၏။ 39
ကျမ်းစာအားြဖင့် ထာဝရအသက်ကုိရမည်ဟု စိတ်ထင်နှင့် သင်တ့ုိသည်
ကျမ်းစာကုိေစ့ေစ့ြကည့်ရ	 ြက၏။ ထုိကျမ်းစာပင်ငါ၏သက်ေသြဖစ်၏။ 40
သင်တ့ုိသည် အသက်ကုိရေအာင် ငါ့ထံသုိ့ လာြခင်းငှါအလုိမရိှြက၊ 41
လူေပးေသာဘုန်းအသေရကုိ ငါမခံ။ 42 သ့ုိေသာ်လည်း ဘုရားသခင်ကုိ
ချစ်ြခင်းေမတAာသည် သင်တ့ုိ၌ မရိှသည်ကုိ ငါသိ၏။ 43
ငါသည်ခမည်းေတာ်၏အခွင့်နှင့် ေရာက်လာေသာ်လည်း သင်တ့ုိသည်ငါ့ကုိ
လက်မခံြက။ အြခားေသာ သူသည် မိမိအခွင့်နှင့်ေရာက်လာလ(င် ထုိသူကုိ
လက်ခံြကလိမ့်မည်။ 44 အချင်းချင်းေပးေသာ ဘုန်းအသေရကုိသာခံ၍၊
ဘုရားသခင်သာလ(င် ေပးေတာ်မူတတ်ေသာ ဘုန်း အသေရကုိ
အလုိမရိှေသာသင်တ့ုိသည် အဘယ်သုိ့ ယံုြကည်နုိင်မည်နည်း။ 45
ခမည်းေတာ်ေရှ ့၌ ငါသည် သင်တ့ုိကုိအြပစ်တင်မည်ဟု မထင်ြကနှင့်။ သင်တ့ုိကုိ



အြပစ်တင်ေသာ သူတပါးရိှေသး၏။ ထုိသူကား သင်တ့ုိကုိ ကုိးစားေသာ
ေမာေရှေပတည်း။ 46 သင်တ့ုိသည် ေမာေရှ၏စကားကုိ ယံုလ(င် ငါ့စကားကုိ
မယံုဘဲမေနနုိင်ြက။ အေြကာင်းမူကား၊ ေမာေရှ သည် ငါ့အေြကာင်းကုိ ေရးထား၏။
47 သူေရးထားေသာစာကုိ သင်တ့ုိသည်မယံုလ(င်၊ ငါစကားကုိ
အဘယ်သုိ့ယံုနုိင်မည်နည်းဟု ယုဒလူတ့ုိ အား မိန့်ေတာ်မူ၏။

6

1 ထုိေနာက်မှ ေယရ	သည် တိေဗရိအုိင်တည်းဟူေသာ ဂါလိလဲအုိင်ကုိ
ကူးေတာ်မူ၏။ 2 အနာေရာဂါစဲွေသာသူတ့ုိ၌ ြပေတာ်မူေသာနိမိတ်လကNဏာတ့ုိကုိ
လူအစုအေဝးအေပါင်းတ့ုိသည် ြမင် ြကသြဖင့် ေနာက်ေတာ်သုိ့ လုိက်ြက၏။ 3
ေယရ	သည်ေတာင်ေပEသုိ့ တတ်3က၍ တပည့် ေတာ်တ့ုိနှင့်အတူ ထုိင်ေတာ်မူ၏။ 4
ထုိအခါ ယုဒလူတ့ုိ၏ပသခါပဲွခံချိန် ေရာက်လုနီးသတည်း။ 5 ေယရ	သည်
ေမ(ာ်ြကည့် ၍ လူအစုအေဝးအေပါင်းတ့ုိသည် အထံေတာ်သုိ့လာြကသည်ကုိ
ြမင်ေတာ် မူလ(င်၊ ဖိလိပJ ုအား၊ ဤသူတ့ုိစားစရာမုန့်ကုိ အဘယ်မှာ
ဝယ်မည်နည်းဟုေမးေတာ်မူ၏။ 6 ထုိသုိ့ေမးေတာ်မူေသာ်၊ မိမိအဘယ်သုိ့
/ပမည်ကုိသိေတာ်မူလျက်ပင် ဖိလိပJ ုကုိစံုစမ်းြခင်းငှါသာ ေမးေတာ်မူ၏။ 7
ဖိလိပJ ုကလည်း၊ ဤသူတ့ုိသည် မုန့်တဖ့ဲစီေစ့ေအာင်
ေဒနာရိအြပားနှစ်ရာအဘုိးထုိက်ေသာမုန့် မ ေလာက်ပါဟုေလ(ာက်၏။ 8
ရိှမုန်ေပတရု၏ညီ အေြနHအမည်ရိှေသာ တပည့် ေတာ်က၊ 9 မုေယာမုန့်ငါးလံုးနှင့်
ငါးကေလးနှစ်ေကာင်ပါေသာ သူငယ်တေယာက်ရိှပါ၏။ သုိ့ေသာ်လည်း ဤမ(
ေလာက်များစွာေသာသူတ့ုိသည်ရိှြကသည်ြဖစ်၍၊ ထုိမုန့်နှင့် ငါးနှစ်ေကာင်တ့ုိကုိ
အဘယ်ေြပာစရာ ရိှပါသနည်း ဟုေလ(ာက်၏။ 10 ေယရ	ကလည်း၊
လူများတ့ုိကုိေလျာင်းြကေစဟု မိန့်ေတာ်မူ၏။ ထုိအရပ်၌
ြမက်ပင်ထူေြပာလျက်ရိှသည် ြဖစ်၍၊ အေရအတွက်အားြဖင့်
ငါးေထာင်မ(ေလာက်ေသာ လူတ့ုိသည် ေလျာင်းြက၏။ 11 ေယရ	သည်မုန့်ကုိယူ၍



ေကျးဇူးေတာ်ကုိ ချီးမွမ်းြပီးမှ တပည့်ေတာ်တ့ုိအား ေဝငှေတာ်မူ၍၊ တပည့်
ေတာ်တ့ုိသည် ေလျာင်းေသာသူတ့ုိအားေဝငှြပန်၏။ ထုိနည်းတူ
ငါးနှစ်ေကာင်းကုိလူများလုိချင်သမ( ေဝငှြက၏။ 12 ထုိသူတ့ုိသည်ဝြကြပီးမှ
ကုိယ်ေတာ်က၊ ဘာမ( မေပျာက်ေစြခင်းငှာ 3ကင်းကျန်ေသာအကျိုးအပ့ဲတ့ုိကုိ
ေကာက်သိမ်းြကေလာ့ဟု တပည့်ေတာ်တ့ုိအား မိန့်ေတာ်မူသည်ြဖစ်၍၊ 13
စားေသာသူတ့ုိ၌ ကျန3်ကင်းေသာ မုေရာမုန့် ငါးလံုး၏ အကျိုးအပ့ဲတ့ုိကုိ
ေကာက်သိမ်း၍ တဆယ်နှစ် ေတာင်းအြပည့်ရြက၏။ 14
ထုိသုိ့ေယရ	ြပေတာ်မူေသာ နိမိတ်လကNဏာကုိ ထုိလူများတ့ုိသည်ြမင်လ(င်၊
ဤသူကား ဤေလာကသုိ့ 3ကလာရေသာ ပေရာဖက်အမှနြ်ဖစ်ဟု ဆုိြက၏။ 15
ထုိသူတ့ုိသည် ကုိယ်ေတာ်ကုိ ရှင်ဘုရင်အရာ၌ ချီးေြမှာက်ြခင်းငှါလာ၍
အနုိင်အထက်/ပြကမည် အေြကာင်းကုိ ေယရ	သည်သိေတာ်မူလ(င်၊ ေတာင်ေပEသုိ့
တေယာက်တည်း3ကေတာ်မူြပန်၏။ 16 ညအချိန်ေရာက်ေသာအခါ
တပည့် ေတာ်တ့ုိသည် အုိင်သုိ့သွား၍ ေလှထဲသ့ုိဝင်ေရာက်ြပီးလ(င်၊
ကေပရေနာင်>မိ ့သုိ့ေရာက်အ့ံေသာငှါ အုိင်ကုိကူးြက၏။ 17 ထုိအခါေမှာင်မုိက်ြဖစ်၍
ေယရ	သည် သူတ့ုိ ရိှရာသုိ့မေရာက်ေသး။ 18 ေလြပင်းမုန်တုိင်းလာ၍
လ	ိင်းတံပုိးထေလ၏။ 19 ခရီးတတုိင်ခဲွနှစ်တုိင်ေလာက်
တက်ခတ်၍ေရာက်ေသာအခါ၊ ေယရ	အုိင်ေပEမှာ စက်ေတာ်ြဖန့်၍ ေလှ
အနီးသုိ့ချဥ်းေတာ်မူသည်ကုိ သူတ့ုိသည်ြမင်၍ ေြကာင့်လန့်ြခင်းရိှြက၏။ 20
ကုိယ်ေတာ်ကလည်း၊ ငါပင်ြဖစ်သည်၊ မေြကာင့်လန့် ြကနှင့်ဟု မိန့်ေတာ်မူလ(င်၊
ေလှထဲသုိ့ ကုိယ်ေတာ် တုိင် ဝမ်းေြမာက်စွာခံယူြက၏။ 21
ေလှသည်လည်းေရာက်လုိေသာရပ်သုိ့ တခဏြခင်းတွင် ဆုိက်ေလ၏။ 22
အုိင်တဘက်၌ေနေသာ လူအစုအေဝးတ့ုိသည်ကား၊ 23
အထက်ကသခင်ဘုရားသည် ေကျးဇူးေတာ်ကုိချီးမွမ်းြပီးမှ၊ လူများသည်
မုန့်ကုိစားြကရာ အရပ်နှင့် အနီး၊ တိေဗရိ>မိ ့မှ အြခားေသာေလှငယ်များ
လာေသာ်လည်း၊ မေန့၌ တပည့် ေတာ်တ့ုိဝင်ေသာ ေလှမှတပါး
အဘယ်ေလှမ(မရိှသည်ကုိ၎င်း၊ ေယရ	သည်ထုိေလှထဲသုိ့ တပည့် ေတာ်နှင့်အတူ



ဝင်ေတာ်မမူဘဲလျက်၊ တပည့်  ေတာ်တ့ုိသာ သွားသည်ကုိ၎င်း ြမင်ြက၍၊ 24
ထုိအရပ်၌ ေယရ	မှစေသာ တပည့်ေတာ်တ့ုိမရိှသည်ကုိသိြကသြဖင့်၊ နက်ြဖန်ေန့၌
ေလှစီး၍ ေယရ	ကုိ ရှာြခင်းငှါ ကေပရေနာင်>မိ ့သုိ့သွားြက၏။ 25
အုိင်တဘက်၌ေတွလ့(င်၊ အရှင်ဘုရား၊ အဘယ်ေသာအခါ ဤအရပ်သုိ့
3ကလာေတာ်မူသနည်းဟု ေမးေလ(ာက်ြက၏။ 26 ေယရ	ကလည်း၊
ငါအမှန်အကန်ဆုိသည်ကား၊ သင်တ့ုိသည်နိမိတ်လကNဏာတ့ုိကုိ ြမင်ေသာေြကာင့်
ငါ့ကုိရှာသည်မဟုတ်။ 27 မုန့်ကုိ စား၍ဝေသာေြကာင့်သာ ရှာြက၏။
ပျက်စီးတတ်ေသာအစာကုိရြခင်းငှါ မBကိးစားြကနှင့်။ လူသားသည် သင်တ့ုိအား
ေပး၍ ထာဝရအသက်နှင့်အမ( တည်တတ်ေသာအစာကုိရြခင်းငှါ Bကိးစားြကေလာ့။
ထုိသားသည် ခမည်းေတာ်ဘုရား၏တံဆိပ်ခတ်ြခင်းကုိ ခံေသာသူြဖစ်သည်ဟု
မိန့်ေတာ်မူ၏။ 28 ထုိသူတ့ုိကလည်း။ ဘုရားသခင်၏ အလုိေတာ်နှင့်ညီေသာ
အကျင့်ကုိကျင့်ြခင်းငှါ အဘယ်သ့ုိ /ပရ ပါမည်နည်းဟု ေမးေလ(ာက်ြက၏။ 29
ေယရ	ကလည်း၊ ဘုရားသခင်ေစလ,တ်ေတာ်မူေသာသူကုိ ယံုြကည်ြခင်းအကျင့်ကား၊
အလုိေတာ်နှင့် ညီေသာအကျင့်တည်းဟု မိန့်ေတာ်မူ၏။ 30 ထုိသူတ့ုိကလည်း၊
အကKန်ု ပ်တ့ုိသည် ကုိယ်မျက်စိနှင့်ြမင်၍ ကုိယ်ေတာ်ကုိယံုြကည်မည်အေြကာင်း
အဘယ်နိမိတ်လကNဏာကုိ ြပေတာ်မူသနည်း။ အဘယ်အမ	ကုိ /ပေတာ်မူသနည်း။
31 ကျမ်းစာ၌လာသည်ကား၊ ထုိသူတ့ုိ စားစရာဘုိ့ ေကာင်းကင်မှမုန့်ကုိ
ေပးေတာ်မူသည်ဟု လာသည်နှင့် အညီ၊ ငါတ့ုိဘုိးေဘးများသည်ေတာ၌
မန̂ကုိစားြကသည်ဟု ေလ(ာက်ြက၏။ 32 ေယရ	ကလည်း၊
ငါအမှန်အကန်ဆုိသည်ကား၊ ေမာရှသည် ေကာင်းကင်မုန့်ကုိ သင်တ့ုိအားမေပး၊
ခမည်းေတာ်သည် မှန်ေသာေကာင်းကင်မုန့်ကုိ သင်တ့ုိအား ေပးေတာ်မူ၏။ 33
ဘုရားသခင်၏မုန့်မူကား၊ ေကာင်းကင်မှဆင်းသက်၍
ေလာကီသားတ့ုိအားအသက်ကုိ ေပးေသာမုန့် ေပတည်းဟုမိန့်ေတာ်မူလ(င်၊ 34
သခင်၊ ထုိမုန့်ကုိအကKန်ု ပ်တ့ုိအား အစဥ်မြပတ်ေပးေတာ်မူပါဟု ေလ(ာက်ြက၏။ 35
ေယရ	ကလည်း၊ ငါသည်အသက်မုန့် ြဖစ်၏။ ငါ့ထံသုိ့လာေသာသူသည် ေနာက်တဖန်
အဆာအမွတ် မခံရ။ ငါ့ကုိ ယံုြကည်ေသာသူသည် ေနာက်တဖန် ေရငတ်မခံရ။ 36



သုိ့ေသာ်လည်းသင်တ့ုိသည် ငါ့ကုိြမင်လျက်ပင် မယံုြကည်ြကဟု ငါဆုိခ့ဲြပီ။ 37
ခမည်းေတာ်သည် ငါ့အား ေပးေတာ်မူသမ(ေသာသူတ့ုိသည်
ငါထံသုိ့လာြကလိမ့်မည်။ ငါ့ထံသုိ့လာ ေသာသူကုိ ငါသည်အလျင်မပယ်။ 38
အေြကာင်းမူကား၊ ငါသည် ကုိယ်အလုိသုိ့လုိက်ြခင်းငှါ
ေကာင်းကင်မှဆင်းသက်သည်မဟုတ်။ ငါ့ကုိ ေစလ,တ်ေတာ်မူေသာသူ၏
အလုိေတာ်သုိ့လုိက်ြခင်းငှါ ဆင်းသက်၏။ 39
ငါ့ကုိေစလ,တ်ေတာ်မူေသာခမည်းေတာ်၏ အလုိေတာ်ကား၊
ငါ့အားေပးေသာသူတ့ုိတွင် တစံုတေယာက် ကုိမ( ငါမေပျာက်ေစရဘဲ၊
ေနာက်ဆံုးေသာေန့၌ ထုိသူအေပါင်းတ့ုိကုိ ထေြမာက်ေစြခင်းငှါ၎င်း၊ 40
သားေတာ်ကုိ ြကည့် ြမင်၍ ယံုြကည်ေသာသူရိှသမ(တ့ုိသည်
ထာဝရအသက်ကုိရေစြခင်းငှါ၎င်း အလုိ ေတာ်ရိှ၏။
ငါသည်လည်းေနာက်ဆံုးေသာေန့၌ ထုိသူတ့ုိကုိ ထေြမာက်ေစမည်ဟု
မိန့်ေတာ်မူ၏။ 41 ငါသည်ေကာင်းကင်မှဆင်းသက်ေသာမုန့်ြဖစ်၏ဟု
မိန့်ေတာ်မူသည်ကုိ ယုဒလူတ့ုိက၊ 42 ဤသူသည် ေယာသပ်၏သား
ေယရ	ြဖစ်သည်မဟုတ်ေလာ။ သူ၏မိဘကုိငါတ့ုိသိသည်မဟုတ်ေလာ။ ငါသည်
ေကာင်းကင်မှဆင်းသက်၏ဟု သူသည်အဘယ်သ့ုိဆုိရသနည်းဟု
က့ဲရဲ ြ့ပစ်တင်လျက် ဆုိြက၏။ 43 ေယရ	ကလည်း၊ ငါ့ကုိအချင်းချင်းက့ဲရဲ၍့
အြပစ်မတင်ြကနှင့်။ 44 ငါ့ကုိ ေစလ,တ်ေတာ်မူေသာခမည်းေတာ်သည်
ေသွးေဆာင်ေတာ်မမူလ(င်၊ အဘယ်သူမ( ငါ့ထံသုိ့ မလာ နုိင်။
လာေသာသူကုိေနာက်ဆံုေသာေန့၌ ငါထေြမာက်ေစမည်။ 45
အနာဂတAိကျမ်းစာ၌လာသည်ကား၊ ထုိသူအေပါင်းတ့ုိသည်
ဘုရားသခင်ဆံုးမသွန်သင်ေတာ်မူေသာသူ ြဖစ်ြကလိမ့်မည်ဟုလာသည်နှင့်အညီ။
ခမည်းေတာ်ထံ၌နားေထာင်၍ နည်းခံေသာသူမှန်သမ(တ့ုိသည် ငါ့ထံသ့ုိ လာြက၏။
46 ထုိသုိ့ငါဆုိေသာ၊ ဘရားသခင့်အထံေတာ်က 3ကလာေသာသူမှတပါး
တစံုတေယာက်တေယာက်ေသာ သူသည် ခမည်းေတာ်ကုိြမင်ခ့ဲြပီဟု မဆုိလုိ။
3ကလာေသာသူဟူမူကား၊ ခမည်းေတာ်ကုိ ြမင်ခ့ဲြပီ။ 47



ငါအမှန်အကန်ဆုိသည်ကား၊ ငါ့ကုိ ယံုြကည်ေသာသူသည် ထာဝရအသက်ကုိရ၏။
48 ငါသည်အသက်မုန့်ြဖစ်၏။ 49 သင်တ့ုိဘုိးေဘးများသည်
ေတာ၌မန̂ကုိစားလျက် ေသရြက၏။ 50 ေကာင်းကင်မှဆင်းသက်ေသာမုန့်ကုိ
စားေသာသူသည် ေသြခင်းနှင့်ကင်းလွတ်၏။ 51
ငါသည်ေကာင်းကင်မှဆင်းသက်ေသာအသက်မုန့်ြဖစ်၏။ ဤမုန့်ကုိ
စားေသာသူမည်သည်ကား၊ အစဥ် မြပတ်အသက်ရှင်လိမ့်မည်။ ငါေပးေသာမုန့်ကား၊
ေလာကီသားတ့ုိ၏ အသက်အဘုိ့အလုိငှါ စွန့်ေသာငါ၏
အသားေပတည်းဟုမိန့်ေတာ်မူ၏။ 52 ထုိအခါ ယုဒလူတ့ုိက၊
ဤသူသည်မိမိအသားကုိ ငါတ့ုိစားစရာဘုိ့အဘယ်သုိ့ ေပးနုိင်သနည်းဟု အချင်းချင်း
ြငင်းခံုြက၏။ 53 ေယရ	ကလည်း၊ ငါအမှန်အကန်ဆုိသည်ကား၊
လူ၏အသားကုိမစား၊ အေသွးကုိမေသာက်လ(င် သင် တ့ုိ၌ အသက်မရိှ။ 54
ငါ၏အသားကုိစား၍ ငါ၏အေသွးကုိလည်း ေသာက်ေသာသူသည်
ထာဝရအသက်ကုိရ၏။ ထုိသူကုိ ေနာက်ဆံုးေသာေန့၌ ငါထေြမာက်ေစမည်။ 55
ငါ၏အသားသည် စားစရာေကာင်း၏။ ငါ၏ အေသွးလည်းေသာက်စရာေကာင်း၏။
56 ငါ၏အသားအေသွးကုိ ေသာက်စားေသာသူသည် ငါ၌တည်၏။ ထုိသူ၌လည်း
ငါတည်၏။ 57 အသက်ရှင်ေတာ်မူေသာ ခမည်းေတာ်သည် ငါ့ကုိေစလ,တ်ေတာ်မူ၍၊
ငါသည်ခမည်းေတာ်အားြဖင့် အသက်ရှင်သည်နည်းတူ၊ ငါ့ကုိစားေသာသူသည်
ငါ့အားြဖင့် အသက်ရှင်လိမ့်မည်။ 58 ဤမုန့်ကား၊
ေကာင်းကင်မှဆင်းသက်ေသာမုန့်ြဖစ်၏။ သင်တ့ုိ ဘုိးေဘးများသည်
မန̂ကုိစားလျက် ေသရသက့ဲသုိ့မဟုတ်။ ဤမုန့်ကုိးစားေသာသူသည်
အစဥ်မြပတ်အသသက်ရှင်လိမ့်ဟု၊ 59 ကေပရေနာင်>မိ ့မှာရားစရပ်၌
ဩဝါဒေပးစဥ်တွင် မိန့်ေတာ်မူ၏။ 60 တပည့် ေတာ်အများတ့ုိသည် ြကားလ(င်၊
ထုိစကားသည် အလွန်ခက်လှ၏။ အဘယ်သူနာခံနုိင်မည် နည်းဟု ဆုိြက၏။ 61
ထုိသုိ့တပည့် ေတာ်တ့ုိ က့ဲရဲ ြ့ဖစ်တင်သည်ကုိ
ေယရ	သည်အလုိအေလျာက်သိေတာ်မူလ(င်၊ ဤတရား စကားေြကာင့် သင်တ့ုိသည်
စိတ်ပျက်ြကသေလာ့။ 62 လူသားသည်အရင်ေနရာအရပ်သုိ့တဖန်



3ကတတ်သည်ကုိြမင်ရလ(င် အဘယ်သုိ့ ထင်မှတ်ြကမည် နည်း။ 63
ဝိညာဥ်သာလ(င်အသက်ရှင်ေစ၏။ ကုိယ်ကာယသည်အလ(င်မတတ်နုိင်။
ငါေြပာေသာစကားသည် ဝိညာဥ်ြဖစ်၏။ အသက်လည်းြဖစ်၏။ 64
သုိ့ေသာ်လည်းသင်တ့ုိတွင် မယံုြကည်ေသာသူတချို ့ရိှ၏။ 65 ထုိေြကာင့်
ငါ၏ခမည်းေတာ်သည် အခွင့်ေပးေတာ်မမူလ(င်၊ အဘယ်သူမ(ငါထံသုိ့မလာနုိင်ဟု
အထက် ငါဆုိခ့ဲြပီဟု မိန့်ေတာ်မူ၏။ ထုိသုိမိန့်ေတာ်မူသည် အေြကာင်းဟူမူကား၊
အဘယ်သူမယံုြကည်သည်ကုိ၎င်း၊ အဘယ်သူသည် ကုိယ်ေတာ်ကုိ
အပ်နံှမည်ကုိ၎င်း၊ ေယရ	သည်အစအဦး၌ သိေတာ်မူ၏။ 66 ထုိအခါမှစ၍
တပည့် ေတာ်များတ့ုိသည် ကုိယ်ေတာ်နှင့်မေပါင်းေဘာ်ဘဲ ဆုတ်သွားြက၏။ 67
ထုိေြကာင့် ေယရ	သည် တကျိပ်နှစ်ပါးေသာသူတ့ုိအား၊ သင်တ့ုိသည်လည်း
ထွက်သွားြခင်းငှါ အလုိရိှ ြကသေလာဟုေမးေတာ်မူလ(င်၊ 68 ရိှမုန်ေပတရုက၊
သခင်၊ အကKန်ု ပ်တ့ုိသည် အဘယ်သူထံသုိ့ သွားရမည်နည်း။ ထာဝရအသက်နှင့်
ယှဥ်ေသာ စကားသည်ကုိယ်ေတာ်၌ တည်ပါ၏။ 69 ကုိယ်ေတာ်သည်
ခရစ်ေတာ်တည်းဟူေသာ အသက်ရှင်ေတာ်မူေသာ ဘုရားသခင်၏သားေတာ် ြဖစ်
ေတာ်မူသည်ကုိ အကKန်ု ပ်တ့ုိယံုြကည် သိမှတ်ြကပါသည်ဟုေလ(ာက်ေလ၏။ 70
ေယရ	ကလည်း၊ တကျိပ်နှစ်ပါးေသာသင်တ့ုိကုိ ငါေရွးေကာက်သည်မဟုတ်ေလာ။
သုိ့ေသာ်လည်း သင် တ့ုိတွင် ရန်သူတေယာက်ပါမည်ဟု မိန့်ေတာ်မူ၏။ 71
ထုိသုိ့မိန့်ေတာ်မူေသာ်၊ ထကျိပ်နှစ်ပါးအဝင်ြဖစ်၍ ကုိယ်ေတာ်ကုိအပ်နံှမည်သူ၊
ရိှမုန်၏သား ယုဒရှကာရုတ်ကုိဆုိလုိသတည်း။

7

1 ထုိေနာက်မှေယရ	သည် ဂါလိလဲြပည်၌ လှည့် လည်ေတာ်မူ၏။ ယုဒလူတ့ုိသည်
ကုိယ်ေတာ်ကုိ သတ်အ့ံ ေသာငှါ ရှာြကံေသာေြကာင့်၊ ယုဒြပည်၌ လှည့် လည်ြခင်းငှါ
အလုိေတာ်မရိှ။ 2 ယုဒလူတ့ုိ၏ သေကေနပဲွခံခါနီးတွင်၊ 3 ညီေတာ်တ့ုိက၊
သင်/ပေသာအမ	တ့ုိကုိ တပည့်များတ့ုိသည်ြမင်ေစြခင်းငှါ ဤအရပ်မှထွက်၍



ယုဒြပည် သ့ုိ3ကပါ။ 4 ေကျာ်ေစာကိတAိကုိ အလုိရိှေသာသူမည်သည်ကား
မထင်ရှားေသာအားြဖင့် အဘယ်အမ	ကုိမ( မ/ပ တတ်။ ဤအမ	တ့ုိကုိ
သင်သည်/ပလ(င်။ ဤေလာက၌ ကုိယ်ကုိထင်ရှားစွာ ြပပါဟု၊ 5
မယံုြကည်ေသာေြကာင့် ေယရ	အားဆုိြက၏။ 6 ေယရ	ကလည်း၊
ငါ့အချိန်မေရာက်ေသး။ သင်တ့ုိကုိ ခပ်သိမ်းေသာအချိန်သင့်လျက်ရိှ၏။ 7
ေလာကီသားတ့ုိသည် သင်တ့ုိကုိမုန်းနုိင်။ ငါ့ကုိမုန်းြက၏။ အေြကာင်းမူကား၊
ငါသည်သူတ့ုိ၏အကျင့် ဆုိးညစ်ေြကာင်းကုိ သက်ေသခံ၏။ 8
ထုိပဲွသုိ့သင်တ့ုိသွားြကေလာ့။ 9 ငါမသွားေသး။ ငါ့အချိန်မြပည်စံုေသးဟု
မိန့်ေတာ်မူြပီးလ(င်၊ ဂါလိလဲြပည်မှာေနေတာ်မူ၏။ 10 ညီေတာ်တ့ုိသွားြပီးမှ
ကုိယ်ေတာ်သည် ထုိပဲွသ့ုိ မထင်မရှား3ကေတာ်မူ၏။ 11 ထုိပဲွ၌ယုဒလူတ့ုိက၊
ေယရ	သည်အဘယ်မှာ ရိှသနည်းဟု ေမးြမန်းရှာေဖွြက၏။ 12
လူအစုအေဝးတ့ုိသည် ကုိယ်ေတာ်ကုိအေြကာင်း/ပ၍ အုတ်အုတ်သဲသဲြဖစ်ြက၏။
အချို ့တ့ုိက၊ သူ သည်သူေတာ်ေကာင်းြဖစ်သည်ဟူ၍၎င်း၊ အချို ့တ့ုိက၊
သူေတာ်ေကာင်းမဟုတ်၊ လူများကုိလှည့်ဖျားသည်ဟူ၍ ၎င်း ဆုိြက၏။ 13
သုိ့ေသာ်လည်း ယုဒလူတ့ုိကုိ ေြကာက်ေသာေြကာင့် အဘယ်သူမ(
အတည့် အလင်းမေြပာဝ့ံြက။ 14 ထုိပဲွကုိ ခံစဥ်တွင်၊ ေယရ	သည်
ဗိမာန်ေတာ်သုိ့တက်၍ ဆံုးမဩဝါဒေပးေတာ်မူ၏၊ 15 ယုဒလူတ့ုိသည် အ့ံဩ၍၊
ဤသူသည် စာမသင်ဘဲလျက် အဘယ်သ့ုိ တတ်ဘိသနည်းဟုဆုိြက၏။ 16
ေယရ	ကလည်း၊ ငါေဟာေသာေဒသနာသည် ငါ၏ေဒသနာမဟုတ်။
ငါ့ကုိေစလ,တ်ေတာ်မူေသာ သူ၏ ေဒသနာြဖစ်၏။ 17 ထုိသူ၏အလုိေတာ်သ့ုိ
လုိက်ချင်ေသာသူမည်သည်ကား၊ ဤေဒသနာသည်ဘုရားသခင်၏ ေဒသနာ
ေတာ်ြဖစ်သေလာ၊ ငါသည် ကုိယ်အလုိအေလျာက် ေဟာေြပာသေလာဟု
ပုိင်းြခား၍သိလိမ့်မည်။ 18 ကုိယ်အလုိအေလျာက်ေဟာေြပာေသာသူသည်
မိမိဘုန်းအသေရကုိရှာတတ်၏။ မိမိကုိ ေစလ,တ်ေတာ် မူေသာသူ၏
ဘုန်းအသေရကုိရှာေသာ သူမူကား၊ ယံုေလာက်ေသာသူြဖစ်၏။ ထုိသူ၌မုသားမရိှ။
19 ေမာရှသည်ပညတ်တရားကုိ သင်တ့ုိအား ေပးသည်မဟုတ်ေလာ။ ထုိတရားကုိ



သင်တ့ုိတွင် တစံု တေယာက်မ(မကျင့်။ ငါ့ကုိသတ်အ့ံေသာငှါ အဘယ်ေြကာင့်
ရှာြကံြကသနည်းဟု မိန့်ေတာ်မူ၏။ 20 လူအစုအေဝးကလည်း၊ သင်သည်
နတ်ဆုိးစဲွေသာသူြဖစ်၏။ သင့်ကုိ သတ်အ့ံေသာငှါ အဘယ်သူ ရှာြကံသနည်းဟု
ဆုိြက၏။ 21 ေယရ	ကလည်း၊ ငါ/ပေသာအမ	တခုကုိ သင်တ့ုိရိှသမ(သည်
အ့ံဩြခင်းရိှြက၏။ 22 ေမာရှသည် အေရဖျားလီှးြခင်းတရားကုိ သင်တ့ုိအား
ေပး၏။ ထုိသုိ့ဆုိေသာ် ေမာေရှမှ အစစွာခံရ သည်ဟု မဆုိလုိ။
ဘုိးေဘးများမှဆက်ခံရသတည်း၊ ထုိေြကာင့် ဥပုသ်ေန့၌
သင်တ့ုိသည်အေရဖျားလီှးြခင်းကုိ ေပးြက၏။ 23 ေမာေရှ၏တရားမပျက်ေစြခင်းငှါ
လူသည်ဥပုသ်ေန့၌ အေရဖျားလီှးြခင်းကုိခံရလ(င်၊ ငါသည် ဥပုသ် ေန့၌
လူတကုိယ်လံုးကုိ ကျန်းမာေစေသာေြကာင့်၊ သင်တ့ုိသည်
ငါ့ကုိအမျက်ထွက်ရာသေလာ။ 24 မျက်နှာကုိ သာြကည်၍မစီရင်ြကနှင့်။
တရားသြဖင့် စီရင်ြကေလာ့ဟု မိန့်ေတာ်မူ၏။ 25 ထုိအခါ
ေယရုရှလင်>မိ ့သားအချို ့ကလည်း၊ ဤသူကုိသတ်အ့ံေသာငှါ
ရှာြကသည်မဟုတ်ေလာ။ 26 ြကည့် ပါ။ သူသည်ထင်ရှားစွာေဟာေြပာ၍
အဘယ်ြမစ်တားြခင်းကုိမ( မ/ပြကပါတကား၊ ဤသူသည် ခရစ်ေတာ်ြဖစ်ေြကာင်းကုိ
မင်းများတ့ုိသည် အမှန်သိြကသေလာ။ 27 သုိ့ေသာ်လည်း ဤသူသည်
အဘယ်ကြဖစ်သည်ကုိငါတ့ုိသိြက၏။ ခရစ်ေတာ်သည် 3ကလာေတာ်မူ ေသာအခါ
အဘယ်ကြဖစ်ေတာ်မူသည်ကုိ အဘယ်သူမ(မသိရဟု ဆုိြက၏။ 28
ေယရ	ကလည်း၊ သင်တ့ုိသည်ငါ့ကုိသိြက၏။ ငါအဘယ်က ြဖစ်သည်ကုိလည်း
သိြက၏။ သုိ့ေသာ်လည်း ငါသည် ကုိယ်အလုိအေလျာက်လာသည်မဟုတ်။ ငါ့ကုိ
ေစလ,တ်ေတာ်မူေသာသူသည် သစ;ာနှင့်ြပည့် စံုေတာ်မူ ၏။ ထုိသူကုိ
သင်တ့ုိမသိြက။ 29 ငါမူကားသိ၏။ အေြကာင်းမူကား၊ ထုိသူ၏ အထံေတာ်မှ
ငါလာ၏။ သူသည်လည်း ငါ့ကုိေစလ,တ် ေတာ်မူ၏ဟု ဗိမာန်ေတာ်၌
ဆံုးမဩဝါဒေပးေတာ်မူစဥ်တွင် ေ3ကးေြကာ်၍မိန့်ေတာ်မူလ(င်၊ 30 ကုိယ်ေတာ်ကုိ
ဘမ်းဆီးြခင်းအခွင့်ကုိရှာြက၏။ သုိ့ေသာ်လည်း ကုိယ်ေတာ်၏အချိန်မေစ့
မေရာက်ေသး ေသာေြကာင့် အဘယ်သူမ( မဘမ်းဆီးြက။ 31 လူအစုအေဝးထဲ၌



ပါေသာလူများတ့ုိသည် ယံုြကည်သည်ြဖစ်၍၊ ခရစ်ေတာ်သည် 3ကလာေတာ်မူ
ေသာအခါ၊ ဤသူြပေသာ နိမိတ်လကNဏာထက်သာ၍
များေသာနိမိတ်လကNဏာတ့ုိကုိ ြပေတာ်မူမည်ေလာဟု ဆုိြက၏။ 32 ထုိသုိ့လူများ
အုတ်အုတ်သဲသဲြဖစ်ြကသည်ကုိ ဖာရိရဲှတ့ုိသည်ြကားလ(င်၊
ယဇ်ပုေရာဟိတ်အြကီးတ့ုိ နှင့်တုိင်ပင်ြပီးမှ ကုိယ်ေတာ်ကုိ ဘမ်းဆီးေစြခင်းငှါ
မင်းလုလင်တ့ုိကုိ ေစလ,တ်ြက၏။ 33 ေယရ	ကလည်း၊ ငါသည် သင်တ့ုိနှင်အတူ
ခဏသာေနြပီးလ(င်၊ ငါ့ကုိေစလ,တ်ေတာ်မူေသာ သူထံသုိ့ သွားရမည်။ သင်တ့ုိသည်
ငါ့ကုိရှာြကလိမ့်မည်။ 34 ရှာေသာ်လည်းမေတွရ့ြက။ ငါရိှရာအရပ်သုိ့
သင်တ့ုိမေရာက်နုိင်ြကဟု မိန့်ေတာ်မူလ(င်၊ 35 ယုဒလူတ့ုိက၊
ငါတ့ုိကုိမေတွေ့စြခင်းငှာ သူသည် အဘယ်အရပ်သုိ့သွားလိမ့်မည်နည်း။
ေဟလသလူ တ့ုိတွင်အရပ်ရပ်သုိ့ ကဲွြပားလျက်ေနေသာ သူတ့ုိရိှရာသုိ့သွား၍
ေဟလသလူတ့ုိအား တရားေဟာလိမ့်မည် ေလာ။ 36 သင်တ့ုိသည် ငါ့ကုိ
ရှာြကလိမ့်မည်။ ရှာေသာ်လည်း မေတွရ့ြက။ ငါရိှရာအရပ်သုိ့ သင်တ့ုိမေရာက်
နုိင်ြကဟူေသာစကားသည် အဘယ်သုိ့ဆုိလုိသနည်းဟု အချင်းချင်းဆုိြက၏။ 37
ထုိပဲွကုိခံ၍ ေနာက်ဆံုးြဖစ်ေသာေန့ြမတ်၌ ေယရ	သည်ရပ်၍
ေ3ကးေြကာ်ေတာ်မူသည်ကား၊ ေရငတ် ေသာသူရိှလ(င် ငါ့ထံသုိ့လာ၍
ေသာက်ေလာ့။ 38 ငါ့ကုိယံုြကည်ေသာသူသည် ကျမ်းစာလာသည်အတုိင်း
အသက်ေရတွက်ရာ စမ်းေရတွင်းြဖစ်လိမ့်မည် ဟု မိန့်ေတာ်မူ၏။ 39
ထုိသုိ့မိန့်ေတာ်မူေသာ်၊ ယံုြကည်ေသာသူတ့ုိသည် ခံရလတ့ံေသာဝိညာဥ်ေတာ်ကုိ
ရည်မှတ်၍ မိန့် ေတာ်မူ၏။ ေယရ	သည် ဘုန်းပွင့်ေတာ်မမူေသးေသာေြကာင့်
သန့်ရှင်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်ကုိ ေပးေတာ်မမူေသး။ 40 စကားေတာ်ကုိ
ြကားေသာလူအများတ့ုိက၊ ဤသူသည်လာလတ့ံေသာ ပေရာဖက်အမှနြ်ဖစ်သည်ဟု
ဆုိြက၏။ 41 အချို ့ကလည်း၊ ဤသူသည်ခရစ်ေတာ်ြဖစ်သည်ဟု ဆုိြက၏။
အချို ့ကလည်း၊ ခရစ်ေတာ်သည် ဂါလိလဲ ြပည်သားြဖစ်ရသေလာ။ 42
ခရစ်ေတာ်သည် ဒါဝိဒ်အမျိုး၊ဒါဝိဒ်ေနရာဌာန၊ ဗက်လင်ရွာသားြဖစ်ရမည်ဟု
ကျမ်းစာလာသည် မဟုတ် ေလာဟု ဆုိြက၏။ 43 ထုိသုိ့လူများတ့ုိသည်



ကဲွြပားြကသည်ြဖစ်၍၊ အချို ့တ့ုိသည် ကုိယ်ေတာ်ကုိဘမ်းဆီးြခင်းငှါ အလုိ ရိှြက၏။
44 သုိ့ေသာ်လည်း အဘယ်သူမ(မဘမ်းမဆီးြက။ 45 ထုိအခါ မင်းလုလင်တ့ုိသည်
ယဇ်ပုေရာဟိတ်အြကီး၊ ဖာရိရဲှထံသုိ့ြပန်၍၊ ထုိမင်းတ့ုိက၊ အဘယ်ေြကာင့်
သူ့ကုိမေဆာင်ခ့ဲြကသနည်းဟု ေမးြမန်းလ(င်၊ 46 မင်းလုလင်တ့ုိက၊
ထုိသူေဟာေြပာသက့ဲသ့ုိ အဘယ်သူမ(မေဟာစဖူးပါဟု ေလ(ာက်ြက၏။ 47
ဖာရိရဲှတ့ုိကလည်း၊ သင်တ့ုိကုိပင် လှည့် ြဖားြပီေလာ။ 48 မင်းများ၊ ဖာရိရဲှများတ့ုိတွင်
သူ့ကုိယံုြကည်ေသာသူတစံုတေယာက်မ(ရိှသေလာ။ 49 တရားကုိမသိေသာ
ဤလူများတ့ုိသည် ကျိန်ြခင်းကုိ ခံရေသာသူြဖစ်သည်ဟုဆုိြက၏။ 50
အထက်ကညဥ့်အခါ၌ အထံေတာ်သုိ့လာေသာ သူတည်းဟူေသာ
ထုိမင်းများအဝင်ြဖစ်ေသာ နိေကာဒင် ကလည်း၊ 51 ငါတ့ုိတရားသည် လူကုိမစစ်၊
သူ့အမ	ကုိ မသိမီှကပင် ေရှ ့မဆွက ဆံုးြဖတ်တတ်သေလာဟုဆုိလ(င်၊ 52 သူတ့ုိက၊
သင်သည်လည်း ဂါလိလဲြပည်သားြဖစ်သေလာ။ စစ်ဦးေလာ့၊ ဂါလိလဲြပည်၌
အဘယ် ပေရာဖက်မ(မေပEထွန်းသည်ကုိမှတ်ေလာ့ဟု ဆုိြကြပီးမှ၊ 53
ထုိသူအေပါင်းတ့ုိသည် မိမိတ့ုိအိမ်သုိ့သွားြက၏။

8

1 ေယရ	သည်လည်း သံလွင်ေတာင်သုိ့ 3ကေတာ် မူ၏။ 2
နံနက်ေစာေစာဗိမာန်ေတာ်သုိ့ တဖန3်ကေတာ် မူ၍ လူအေပါင်းတ့ုိသည်
အထံေတာ်သုိ့ လာြက၏။ ထုိအခါ ထုိင်ေတာ်မူ၍ ဆံုးမဩဝါဒေပးစဥ်တွင်၊ 3
မှားယွင်းြခင်းအမ	ကုိ /ပလျက်ေနေသာမိန်းမတေယာက်ကုိေတွလ့(င်၊
ကျမ်း/ပဆရာတ့ုိနှင့် ဖာရိရဲှတ့ုိ သည်ေခEခ့ဲ၍ အလယ်၌ထားြပီးမှ၊ 4 အရှင်ဘုရား၊
ဤမိန်းမသည် မှားယွင်းြခင်းအမ	ကုိ /ပစဥ်တွင်ပင် ေတွမိ့ပါသည်။ 5
ထုိသုိ့ေသာမိန်းမကုိ ေကျာက်ခဲနှင့်ပစ်ရမည်ဟု ေမာေရှသည်အကKန်ု ပ်တ့ုိအား
ပညတ်တရား၌ စီရင် ထံုးဖဲွပ့ါြပီ။ သုိ့ရာတွင် ကုိယ်ေတာ်သည် အဘယ်သုိ့
မိန့်ေတာ်မူမည်နည်းဟု ေလ(ာက်ြက၏။ 6 ထုိသုိ့ေလ(ာက်ြကေသာ်၊ ကုိယ်ေတာ်၌



အြပစ်တင်ခွင့်ရိှေစြခင်းငှါ၊ စံုစမ်းေနှာက်ရှက်ေသာအားြဖင့် ေလ(ာက်ြက၏။
ေယရ	သည် ေအာက်သ့ုိငံု့လျက် လက်ည	ိးေတာ်နှင့် ေြမ၌ေရးသား၍ေနေတာ်မူ၏။ 7
ထုိသူတ့ုိသည် အထပ်ထပ်ေမးေလ(ာက်ြကေသာအခါ ကုိယ်ကုိလှန်ေတာ်မူ၍၊
သင်တ့ုိတွင် အြပစ်ကင်း ေသာသူသည် ေရှးဦးစွာေကျာက်ခဲနှင့်ပစ်ေစဟု
မိန့်ေတာ်မူြပီးမှ၊ 8 တဖန်ေအာက်သုိ့င့ံု၍ ေြမ၌ ေရးသားေတာ်မူြပန်၏၊ 9
ထုိသူတ့ုိသည်ြကားရလ(င် မိမိတ့ုိစိတ်နှလံုးသည် မိမိတ့ုိအြပစ်ကုိ ေဖာ်ြပသြဖင့်၊
အသက်ြကီးေသာသူမှ စ၍ အငယ်ဆံုးေသာသူတုိင်ေအာင်
တေယာက်ေနာက်တေယာက် ထွက်သွားြက၏။ ေယရ	သည် တေယာက် တည်း
ကျန်ရစ်ေတာ်မူ၍၊ မိန်းမသည်အလယ်၌ရပ်ေန၏။ 10 ထုိအခါေယရ	သည်
ကုိယ်ကုိလှန်ေတာ်မူြပန်၍၊ ထုိမိန်းမမှတပါး အဘယ်သူကုိမ( မြမင်လ(င်၊ အချင်း
မိန်းမ၊ သင့်ကုိ အြပစ်တင်ေသာသူတ့ုိသည် အဘယ်မှာရိှြကသနည်း။
သင်၏အမ	ကုိအဘယ်သူမ(မစီရင်ေလာ ဟုေမးေတာ်မူ၏။ 11 ထုိမိန်းမကလည်း၊
အဘယ်သူမ( မစီရင်ပါသခင်ဟု ေလ(ာက်၏။ ငါသည်လည်းသင်၏အမ	ကုိ မစီရင်။
သွားေလာ့။ ေနာက်တဖန် ဒုစရုိက်ကုိ မ/ပနှင့်ဟု မိန့်ေတာ်မူ၏။ 12
တဖန်တံုေယရ	က၊ ငါသည် ဤေလာက၏အလင်းြဖစ်၏။ ငါ့ေနာက်သုိ့
လုိက်ေသာသူသည် ေမှာင်မုိက်၌ မသွားမလာ။ အသက်၏အလင်းကုိရလိမ့်မည်ဟု
မိန့်ေတာ်မူ၏။ 13 ဖာရိရဲှတ့ုိကလည်း၊ သင်သည် ကုိယ်အေြကာင်းကုိ
သက်ေသခံ၏၊ သင်၏သက်ေသမတည်ဟု ဆုိြက၏။ 14 ေယရ	ကလည်း၊ ငါသည်
ကုိယ်အေြကာင်းကုိ သက်ေသခံေသာ်လည်း၊ ငါ့သက်ေသတည်၏။
အေြကာင်းမူကား၊ ငါသည်အဘယ်အရပ်က လာသည်ကုိ၎င်း၊
အဘယ်အရပ်သ့ုိသွားသည်ကုိ၎င်း ငါသိ၏။ သင်တ့ုိမူကားမသိြက။ 15
သင်တ့ုိသည် ဇာတိပကတိအတုိင်း စီရင်တတ်ြက၏။ ငါ့မူကား
အဘယ်သူကုိမ(မစီရင်။ 16 ငါသည်စီရင်ေသာ်လည်း ငါ၏စီရင်ြခင်းသည် တည်၏။
အေြကာင်းမူကား။ ငါသည် တေယာက်တည်း ေနသည်မဟုတ်။
ငါ့ကုိေစလ,တ်ေတာ်မူေသာ ခမည်းေတာ်သည် ငါ့ဘက်၌ေနေတာ်မူ၏။ 17
သက်ေသခံနှစ်ဦးတ့ုိ၏စကားသည် တည်ရ၏ဟု သင်တ့ုိ ပညတAိကျမ်းစာ၌လာ၏။



18 ငါသည် ကုိယ်အေြကာင်းကုိ သက်ေသခံေသာသူြဖစ်၏။ ငါ့ကုိ
ေစလ,တ်ေတာ်မူေသာ ခမည်းေတာ် သည်လည်း ငါ့အေြကာင်းကုိ
သက်ေသခံေတာ်မူသည်ဟု မိန့်ေတာ်မူ၏။ 19 ထုိသူတ့ုိကလည်း၊
သင်၏ခမည်းေတာ်သည် အဘယ်မှာရိှသနည်းဟု ေမးြက၏။ ေယရ	ကလည်း၊
သင်တ့ုိသည် ငါ့ကုိအသိြက။ ငါ့ခမည်းေတာ်ကုိလည်း မသိြက။ ငါ့ကုိသိလ(င်
ငါ့ခမည်းေတာ်ကုိလည်း သိြကလိမ့် မည်ဟု မိန့်ေတာ်မူ၏။ 20 ဗိမာန်ေတာ်၌
ဆံုးမဩဝါဒေပးေတာ်မူစဥ် ဤစကားေတာ်ကုိ ဘ\ာတုိက်မှာ မိန့်Tမတ်ေတာ်မူ၏။
ကုိယ်ေတာ်၏အချိန်မေစ့မေရာက်ေသးေသာေြကာင့် အဘယ်သူကုိမ(
ကုိယ်ေတာ်ကုိမဘမ်းဆီးြက။ 21 တဖန်ေယရ	က၊ ငါသည်သွားရမည်။
သင်တ့ုိသည်ငါ့ကုိရှာြကလိမ့်မည်။ ကုိယ်အြပစ်၌လည်း ေသြက လိမ့်မည်။
ငါသွားရာအရပ်သ့ုိ သင်တ့ုိမေရာက်နုိင်ြကဟု မိန့်ေတာ်မူ၏။ 22 ယုဒလူတ့ုိကလည်း၊
ငါသွားရာအရပ်သ့ုိသင်တ့ုိ မေရာက်နုိင်ြကဟုသူသည်ဆုိေသာ်၊ ကုိယ်အသက်ကုိ
သတ်မည်ေလာဟု ဆုိြက၏။ 23 ေယရ	ကလည်း၊ သင်တ့ုိသည်
ေအာက်သားြဖစ်ြက၏။ ငါမူကား အထက်သားြဖစ်ြက၏။ သင်တ့ုိသည်
ေလာကီသားြဖစ်ြက၏။ ငါမူကား ေလာကီသားမဟုတ်။ 24 ထုိေြကာင့်သင်တ့ုိသည်
ကုိယ်အြပစ်၌ ေသြကလိမ့်မည်ဟုငါဆုိ၏။ ငါသည်ဤမည်ေသာသူြဖစ်သည်ကုိ
သင်တ့ုိသည်မယံုလ(င်၊ ကုိယ်အြပစ်၌ ေသြကလိမ့်မည်ဟု မိန့်ေတာ်မူ၏။ 25
ထုိသူတ့ုိကလည်း။ သင်သည်အဘယ်သူနည်းဟုေမးလ(င်၊ ေယရ	က၊
ငါသည်သင်တ့ုိအား အစဥ်ေြပာဆုိ သည်အတုိင်း ငါြဖစ်၏။ 26 သင်တ့ုိအမ	၌
ငါေြပာဆုိစီရင်စရာများစွာရိှ၏။ သုိ့ေသာ်လည်း ငါ့ကုိေစလ,တ်ေသာသူသည်
သစ;ာနှင့် ြပည့်စံုေတာ်မူ၏။ သူ၏အထံေတာ်၌ ငါြကားသမ(ကုိသာ ဤေလာက၌
ငါေဟာေြပာသည်ဟု မိန့်ေတာ်မူ၏။ 27 ခမည်းေတာ်ကုိရည်မှတ်၍
မိန့်ေတာ်မူသည်ကုိ ထုိသူတ့ုိသည် မရိတ်မိြက။ 28 ထုိေြကာင့်ေယရ	က၊
သင်တ့ုိသည် လူသားကုိေြမှာက်ထားေသာအခါ၊ ငါသည်ဤမည်ေသာသူြဖစ်သည်
ကုိ၎င်း၊ ငါသည် ကုိယ်အလုိအေလျာက် အဘယ်အမ	ကုိမ(မ/ပဘဲ၊
ငါ့ခမည်းေတာ်သည် ငါအား နည်းေပးေတာ် မူသည်အတုိင်း



ငါေဟာေြပာသည်ကုိ၎င်း သင်တ့ုိသည် သိြကလိမ့်မည်။ 29
ငါ့ကုိေစလ,တ်ေတာ်မူေသာသူသည် ငါနှင့်အတူရိှေတာ်မူ၏။ ငါ့ကုိ
တကုိယ်တည်းေနေစြခင်းငှါ ခမည်း ေတာ်သည် စွန့်ပစ်ေတာ်မမူ။ အေြကာင်းမူကား၊
နှစ်သက်ေတာ်မူေသာအမ	ကုိ အစဥ်မြပတ်ငါ/ပသည်ဟု မိန့် ေတာ်မူ၏။ 30
ထုိစကားေတာ်ကုိ မိန့်ေတာ်မူစဥ်၊ လူများတ့ုိသည် ယံုြကည်ြခင်းသ့ုိ ေရာက်ြက၏။
31 ထုိအခါေယရ	က၊ သင်တ့ုိသည် ငါ၏ေဒသနာ၌ တည်လ(င်
ငါ့တပည့်အမှန်ြဖစ်ြက၏။ 32 သမSာတရားကုိလည်း သိြကသြဖင့်၊ ထုိတရားသည်
သင်တ့ုိကုိ လ,တ်လိမ့်မည်ဟု၊ ယံုြကည်ေသာ ယုဒ လူတ့ုိအား မိန့်ေတာ်မူ၏။ 33
ယုဒလူတ့ုိကလည်း၊ ငါတ့ုိသည် အာြဗဟံအမျိုးြဖစ်ြက၏။ အဘယ်သူထံ၌
တရံတခါမ( ကKန်မခံြက။ လ,တ်လိမ့်မည်ဟု၍
သင်သည်အဘယ်သုိ့ေြပာဆုိသနည်းဟု ေမးြမန်းြက၏။ ေယရ	ကလည်း၊
ငါအမှန်အကန်ဆုိ သည်ကား၊ 34 ဒုစရုိက်ကုိ /ပသမ(ေသာသူတ့ုိသည်
ဒုစရုိက်ကKနြ်ဖစ်၏။ 35 ကKန်သည်ကား အိမ်၌ အစဥ်အြမဲေနသည်မဟုတ်။
သားမူကား အစဥ်အြမဲေန၏။ 36 ထုိေြကာင့် သားသည် သင်တ့ုိကုိလ,တ်လ(င်၊
သင်တ့ုိသည် ဧကန်အမှန်လွတ်ြကလိမ့်မည်။ 37 သင်တ့ုိသည်
အာြဗဟံအမျိုးြဖစ်ြကသည်ကုိ ငါသိ၏။ သုိ့ေသာ်လည်း ငါ၏ေဒသနာသည်
သင်တ့ုိ၌ တည်ေနရာကုိမရေသာေြကာင့် သင်တ့ုိသည် ငါ့ကုိ သတ်အ့ံေသာငှါ
ရှာြကံြက၏။ 38 ငါသည်ငါ့ခမည်းေတာ်ထံ၌ ြမင်ခ့ဲြပီးသည့် အတုိင်း ေဟာေြပာ၏။
သင်တ့ုိသည် သင်တ့ုိ၏အဘထံ၌ ြမင်ခ့ဲြပီးသည်အတုိင်း /ပြက၏ဟု မိန့်ေတာ်မူ၏။
39 ထုိသူတ့ုိကလည်း၊ အာြဗဟံသည် ငါတ့ုိအဘြဖစ်၏။ ေယရ	ကလည်း၊
သင်တ့ုိသည် အာြဗဟံ၏သားမှန် လ(င် အာြဗဟံ၏အကျင့်ကုိ ကျင့်ြကလိမ့်မည်။
40 ဘုရားသခင်အထံေတာ်၌ ြကားရေသာသစ;ာတရားကုိ သင်တ့ုိအား
ေဟာေြပာေသာသူတည်းဟူေသာ ငါ့ကုိသတ်အ့ံေသာငှါ သင်တ့ုိသည်
ယခုရှာြကံြက၏။ အာြဗဟံသည် ထုိနည်းတူကျင့်သည်မဟုတ်။ 41 သင်တ့ုိသည်
သင်တ့ုိအဘ၏အကျင့်ကုိ ကျင့်ြက၏ဟု မိန့်ေတာ်မူ၏။ ထုိသူတ့ုိကလည်း၊
ငါတ့ုိသည် ေမျာက်မထားေသာအမျိုးမဟုတ်။ ဘုရားသခင်တည်းဟူေသာ



ငါတ့ုိအဘတပါးတည်းရိှေသာ်မူသည်ဟု ဆုိြက၏။ 42 ေယရ	ကလည်း၊
ဘုရားသခင်သည် သင်တ့ုိအဘမှန်လ(င်။ သင်တ့ုိသည် ငါ့ကုိချစ်ြကလိမ့်မည်။
အေြကာင်းမူကား၊ ငါသည် ဘုရားသခင့်အထံေတာ်မှ ထွက်3ကေရာက်လာ၏။
ကုိယ်အလုိအေလျာက်လာသည် မဟုတ်။
ဘုရားသခင်သည်ငါ့ကုိေစလ,တ်ေတာ်မူ၏။ 43 အဘယ်ေြကာင့်ငါ့စကားကုိ
နားမလည်ြကသနည်း။ ငါ၏ ေဒသနာကုိနာမခံမယူနုိင်ေသာေြကာင့်သာ
သင်တ့ုိသည် ငါ့စကားကုိ နားမလည်ြက။ 44 သင်တ့ုိသည်
သင်တ့ုိအဘတည်းဟူေသာ မာရ်နတ်မှဆင်းသက်ြက၏။ သင်တ့ုိအဘ၏
အလုိသုိ့လည်း လုိက်တတ်ြက၏။ မာရ်နတ်သည် ေရှးဦးစွာမှ၍
လူအသက်ကုိသတ်ေသာသူြဖစ်၏။ သူ၌သစ;ာတရား မရိှ ေသာေြကာင့်
သစ;ာတရား၌မတည်မေန။ သူသည် မုသားစကားကုိေြပာေသာအခါ
မိမိပကတိအတုိင်းေြပာ၏။ မုသားစကား၌ ကျင်လည်ေသာသူြဖစ်၏။
မုသား၏အဘလည်းြဖစ်၏။ 45 ငါသည်သစ;ာစကားကုိ ေြပာေသာေြကာင့်
သင်တ့ုိမယံုြက။ 46 ငါ၌ အြပစ်ရိှေြကာင်းကုိ သင်တ့ုိတွင်
အဘယ်သူေဘာ်ြပသနည်း။ သစ;ာစကားကုိငါေြပာသည်မှန်လ(င်
အဘယ်ေြကာင့်သင်တ့ုိ မယံုြကသနည်း။ 47 ဘုရားသခင်နှင့်စပ်ဆုိင်ေသာသူသည်
ဘုရားသခင်၏စကားေတာ်ကုိ နားေထာင်တတ်၏။ သင်တ့ုိ သည်
ဘုရားသခင်နှင့်မစပ်ဆုိင်ေသာေြကာင့် နားမေထာင်ြကဟု မိန့်ေတာ်မူ၏။ 48
ယုဒလူတ့ုိကလည်း၊ သင်သည်ရှမာရိလူြဖစ်၏။ နတ်ဆုိးစဲွေသာသူလည်းြဖစ်၏ဟု
ငါတ့ုိေြပာေသာ စကားသည် ေလျာက်ပတ်သည်မဟုတ်ေလာဟု ဆုိြက၏။ 49
ေယရ	ကလည်း၊ ငါသည်နက်ဆုိးစဲွေသာသူ မဟုတ်။ ငါ့ခမည်းေတာ်ကုိချီးေြမာက်၏။
သင်တ့ုိသည် ငါ့ကုိ ရ	တ်ချြက၏။ 50 ငါသည် ကုိယ်ဘုန်းအသေရကုိမရှာ။ ငါ၏
ဘုန်းအသေရကုိရှာ၍ စီရင်ေတာ်မူေသာသူရိှေသး၏။ 51
ငါအမှန်အကန်ဆုိသည်ကား၊ ငါ့စကားကုိ နားေထာင်ေသာသူသည် ေသြခင်းနှင့်
အစဥ်မြပတ် ကင်း လွတ်လိမ့်မည်ဟု မိန့်ေတာ်မူ၏။ 52 ယုဒလူတ့ုိကလည်း၊
သင်၌နတ်ဆုိးစဲွသည်ကုိ ယခုငါတ့ုိသိြက၏။ အာြဗဟံမှစ၍ ပေရာဖက်တ့ုိသည်



ေသလွနြ်ကြပီ။ သင်မူကား၊ ငါ့စကားကုိ နားေထာင်ေသာသူသည် ေသြခင်းနှင့်
အစဥ်မြပတ်ကင်းလွတ် လိမ့် မည်ဟု ဆုိပါသည်တကား။ 53
ငါတ့ုိအဘအာြဗဟံထက် သင်သည် သာ၍ြကီးြမတ်သေလာ။ သူသည်ေသြပီ။
ပေရာဖက်တ့ုိလည်း ေသြကြပီ။ သင်သည်အဘယ်သုိ့ေသာသူ၏
အေရာင်ကုိေဆာင်သနည်းဟုဆုိြက၏။ 54 ေယရ	ကလည်း၊
ငါသည်ကုိယ်ဂုဏ်ကုိြပလ(င်၊ ငါ့ဂုဏ်သည် အချည်းနီှးြဖစ်၏။ ငါ့ခမည်းေတာ်သည်
ငါ့ဂုဏ်ကုိ ထင်ရှားေစေတာ်မူ၏။ ထုိဘုရားသခင်သည် ငါတ့ုိ၏ဘုရားဟူ၍
သင်တ့ုိေခEေဝEတတ်ြက၏။ 55 သုိ့ေသာ်လည်း ထုိဘုရားသခင်ကုိ သင်တ့ုိမသိြက။
ငါမူကားသိ၏။ ငါမသိဟုငါဆုိလ(င်သင်တ့ုိက့ဲသ့ုိ မု သာသံုးေသာသူြဖစ်လိမ့်မည်။
ထုိဘုရားသခင်ကုိ ငါသိ၏။ ဘုရားသခင်၏ စကားေတာ်ကုိလည်းနားေထာင်၏။ 56
သင်တ့ုိအဘ အာြဗဟံသည် ငါ3ကလာမည့်အချိန်ကာလကုိ ေြမာ်ြမင်ြခင်းငှါ
အလွန်အလုိရိှ၏။ ြမင် ရေသာအခါ ဝမ်းေြမာက်ြခင်းသုိ့ေရာက်သည်ဟု
မိန့်ေတာ်မူ၏။ 57 ယုဒလူတ့ုိကလည်း၊ သင်၏အသက်သည်
အနှစ်ငါးဆယ်မ(မရိှဘဲလျက် သင်သည် အာြဗဟံကုိ ြမင် ေလြပီတကားဟု
ဆုိြက၏။ 58 ေယရ	ကလည်း၊ ငါအမှန်အကန်ဆုိသည်ကား၊ အာြဗဟံမြဖစ်မီှ
ငါြဖစ်၏ဟု မိန့်ေတာ်မူ၏။ 59 ထုိအခါ ကုိယ်ေတာ်ကုိ ခဲနှင့်ပစ်ြခင်းငှါ
ေကျာက်ခဲတ့ုိကုိ ေကာက်ယူြက၏။ ေယရ	သည် တိမ်းေရှာင်၍
ထုိသူတ့ုိအလယ်၌ေရှာက်သွားြပီးလ(င် ဗိမာန်ေတာ်မှ ထွက်3ကေတာ်မူ၏။

9

1 လမ်း၌သွားေတာ်မူစဥ်၊ အမိဝမ်းတွင်းကပင် မျက်စိကန်းေသာသူတေယာက်ကုိ
ေတွြ့မင်ေသာ်မူ၏။ 2 တပည့်ေတာ်တ့ုိက၊ အရှင်ဘုရား၊ ဤသူသည်
အဘယ်သူ၏အြပစ်ေြကာင့် ကန်းသနည်း။ ကုိယ်အြပစ် ေြကာင့် ကန်းသေလာ။
မိဘအြပစ်ေြကာင့် ကန်းသေလာဟု ေမးေလ(ာက်ြက၏။ 3 ေယရ	ကလည်း၊
ကုိယ်အြပစ်ေြကာင့်မဟုတ်။ မိဘအြပစ်ေြကာင့်လည်းမဟုတ်။ ဘုရားသခင်၏ အမ	



ေတာ်ကုိ သူ၌ ထင်ရှားေစမည်အေြကာင်းတည်း။ 4 ငါ့ကုိ ေစလ,တ်ေတာ်မူေသာ
သူ၏အမ	ကုိ ေန့အချိန်၌ရိှစဥ်တွင် ငါ/ပရမည်။ အဘယ်သူမ(အမ	မ/ပနုိင် ေသာ
အချိန်တည်းဟူေသာ ညဥ့်အချိန်လာေသး၏။ 5 ငါသည် ဤေလာက၌ ရိှစဥ်တွင်
ဤေလာက၏အလင်းြဖစ်၏ဟု မိန့်ေတာ်မူြပီးလ(င်၊ 6 ေြမေပEမှာ ေထွး၍
တံေထွးနှင့်ရ,ံ ့လုပ်ြပီးမှ၊ ကန်းေသာသူ၏မျက်စိကုိ ရ,ံ ့နှင့်လူး၍၊ 7 သင်သွားေလာ့။
ရိှေလာင်ေရကန်၌ မျက်စိကုိေဆးေလာ့ဟု မိန့်ေတာ်မူ၏။ ရိှေလာင်အနက်ကား ေစ
လ,တ်သည်ဟု ဆုိလုိသတည်း။ ထုိသူသည် သွား၍ေဆးြပီးမှ၊ မျက်စိြမင်လျက်
ြပန်ေလ၏။ 8 သူသည် သူေတာင်းစားြဖစ်သည်ကုိ အိမ်နီးချင်းမှစ၍
ြမင်ဘူးေသာသူတ့ုိက၊ ဤသူသည် ထုိင်၍ ေတာင်းေသာသူမဟုတ်ေလာဟု
ဆုိြက၏။ 9 လူအချို ့က၊ ဟုတ်က့ဲဟုဆုိြက၏။ အချို ့ကလည်း၊ ထုိသူနှင့်တူသည်ဟု
ဆုိြက၏။ ထုိသူကလည်း၊ အကKန်ု ပ်သည် ထုိသူပင်ြဖစ်သည်ဟုဆုိ၏။ 10
သူတ့ုိကလည်း၊ အဘယ်သုိ့သင်၏မျက်စိပွင့်သနည်းဟု ေမးြမန်းြကလ(င်၊ 11
ထုိသူက၊ ေယရ	အမည်ရိှေသာ သူတေယာက်သည် ရ,ံ ့လုပ်၍
ကKန်ု ပ်မျက်စိကုိလူးြပီးမှ၊ ရိှေလာင် ေရကန်သုိ့သွား၍
မျက်စိကုိေဆးေလာဟုဆုိသည်အတုိင်း အကKန်ု ပ်သွား၍ေဆးလ(င်
မျက်စိြမင်သည်ဟုဆုိ၏။ 12 လူများကလည်း၊ ထုိသူသည် အဘယ်မှာရိှသနည်းဟု
ေမးြမန်းြကလ(င်၊ အကKန်ု ပ်မသိဟုဆုိ၏။ 13 လူများသည် မျက်စိကန်းဘူးေသာ
ထုိသူကုိ ဖာရိရဲှတ့ုိထံသ့ုိ ပုိ့ြက၏။ 14 ေယရ	သည် ရ,ံ ့လုပ်၍ သူ၏မျက်စိကုိ
ပွင့်ေတာ်မူေသာေန့သည် ဥပုသ်ေန့ြဖစ်သတည်း။ 15 တဖန်ဖာရိရဲှတ့ုိက၊
အဘယ်သုိ့သင်၏မျက်စိြမင်သနည်းဟုေမးြပန်လ(င်၊ အကKန်ု ပ်မျက်စိ၌သူသည် ရ,ံ ့
ကုိထည့်၍ အကKန်ု ပ်ေဆးလ(င် မျက်စိြမင်သည်ဟုဆုိ၏။ 16 ဖာရိရဲှအချို ့တ့ုိက၊
ထုိသူသည် ဥပုသ်မေစာင့်။ ဘုရားသခင်ေစလ,တ်ေတာ်မူေသာသူမဟုတ်ဟု ဆုိြက
၏။ အချို ့တ့ုိက၊ ဆုိးေသာသူသည် ဤသုိ့ေသာ နိမိတ်လကNဏာတ့ုိကုိ
အဘယ်သုိ့ြပနုိင်မည်နည်းဟု ဆုိြက၏။ ထုိသုိ့အချင်းချင်းမသင့်
ကဲွြပားြခင်းသုိ့ေရာက်၏။ 17 တဖန်မျက်စိကန်းဘူးေသာသူအား၊
သင်၏မျက်စိကုိဖွင့်ေသာသူသည် အဘယ်သုိ့ေသာသူြဖစ် သနည်း ဟု ေမးြကလ(င်၊



ပေရာဖက်ြဖစ်သည်ဟုဆုိ၏။ 18 ထုိသူသည် အထက်မျက်စိမြမင်၊
ေနာက်မှမျက်စိြမင်သည်ကုိ ယုဒလူတ့ုိသည် မယံုြကသြဖင့် သူ၏ မိဘကုိေခE၍၊
19 ဤသူသည် သင်တ့ုိဆုိသည်အတုိင်း အမိဝမ်းတွင်းကပင် မျက်စိကန်းေသာ
သင်တ့ုိ၏ သားမှန်ေလာ။ သ့ုိမှန်လ(င် အဘယ်သ့ုိယခုမျက်စိြမင်သနည်းဟု
ေမးြက၏။ 20 မိဘတ့ုိကလည်း၊ ဤသူသည် အကKန်ု ပ်တ့ုိ၏ သားမှန်သည်ကုိ၎င်း၊
အမိဝမ်းတွင်းကပင် မျက်စိကန်း သည်ကုိ၎င်း၊ အကKန်ု ပ်တ့ုိ သိြကပါ၏။ 21
အဘယ်ေြကာင့် မျက်စိြမင်သည်ကုိ၎င်း၊ အဘယ်သူသည်သူ၏
မျက်စိကုိဖွင့်သည်ကုိ၎င်း၊ အကKန်ု ပ်တ့ုိ မသိြကပါ။ သူသည်
အသက်ရွယ်နှင့်ြပည့်စံုပါ၏။ သူ့ကုိေမးြကပါေလာ့။ သူသည်ကုိယ်အေြကာင်းကုိ
ကုိယ် တုိင်ေြပာပါလိမ့်မည်ဟု ြပန်ေြပာြက၏။ 22 ဤသုိ့ေြပာသည်အေြကာင်းကား၊
ေယရ	သည် ခရစ်ေတာ်ြဖစ်သည်ဟု ဝန်ခံေသာသူမည်သည်ကုိ တရား
စရပ်မှနှင်ထုတ်ရမည်ဟု ယုဒလူတ့ုိသည် တုိင်ပင်စီရင်ြကနှင့်ြပီ။ 23 ထုိေြကာင့်
မိဘတ့ုိက၊ သူသည် အသက်အရွယ်နှင့် ြပည့် စံုပါ၏။ သူ့ကုိေမးြကေလာ့ဟု
ယုဒလူတ့ုိကုိ ေြကာက်၍ ေြပာြက၏။ 24 ထုိေြကာင့်၊ မျက်စိကန်းဘူေသာသူကုိ
ဒုတိယအြကိမ်ေခE၍ ဘုရားသခင်ကုိ ချီးမွမ်းေလာ့။ ထုိသူသည်
လူဆုိးြဖစ်ေြကာင်းကုိ ငါတ့ုိသိ၏ဟုဆုိြကလ(င်၊ 25 လူဆုိးြဖစ်သည်မြဖစ်သည်ကုိ
အကKန်ု ပ်မသိ။ အကKန်ု ပ်သည် အထက်ကမျက်စိကန်း၍ ယခုမျက်စိြမင်
သည်အေြကာင်းတခုကုိ အကKန်ု ပ်သိသည်ဟုဆုိ၏။ 26 တဖန်သူတ့ုိက၊
သူသည်သင်တ့ုိ၌ အဘယ်သုိ့/ပသနည်း။ သင်၏ မျက်စိကုိအဘယ်သုိ့
ဖွင့်သနည်းဟု ေမးြကလ(င်၊ အကKန်ု ပ်တခါေြပာြပီ၊ သင်တ့ုိနားမြကားြက။ 27
အဘယ်ေြကာင့် တဖနြ်ကားချင်သနည်း။ သ့ူတပည့် ြဖစ်ချင်သေလာဟု ဆုိြက၏။
28 ထုိသူတ့ုိကလည်း၊ သင်သည်သ့ူတပည့်ြဖစ်၏။ ငါတ့ုိမူကား
ေမာရှ၏တပည့်ြဖစ်ြက၏။ 29 ဘုရားသခင်သည်ေမာရှ၌
ဗျာဒိတ်ထားေတာ်မူေြကာင်းကုိ ငါတ့ုိ သိြက၏။ ထုိသူသည် အဘယ်က
ြဖစ်သည်ကုိ အသိဟုက့ဲရဲ၍့ ေြပာဆုိြကလ(င်၊ 30 သူသည်
အကKန်ု ပ်မျက်စိကုိဖွင့်ေသာ်လည်း အဘယ်ကြဖစ်သည်ဟု သင်တ့ုိမသိြကသည်ကုိ



အ့ံဩ ဘွယ်ရိှ၏။ 31 ဘုရားသခင်သည် လူဆုိးတ့ုိ
စကားကုိနားေထာင်ေတာ်မမူသည်ကုိ ငါတ့ုိသိြက၏။ ဘုရားသခင်ကုိ
ရုိေသေလးြမတ်၍ အလုိေတာ်ကုိ လုိက်ေသာသူြဖစ်လ(င် ထုိသူ၏စကားကုိ
နားေထာင်ေတာ်မူ၏။ 32 အမိဝမ်းတွင်းကပင်
မျက်စိကန်းေသာသူကုိမျက်စိြမင်ေစြခင်းငှါ တတ်နုိင်သည်ကုိ ကမcာဦးမှစ၍
မြကားစဖူး။ 33 ထုိသူသည်ဘုရားသခင်ေစလ,တ်ေတာ်မူေသာသူမဟုတ်လ(င်
အဘယ်အမ	ကုိမ(မတတ်နုိင်ဟုေြပာဆုိ၏။ 34 ထုိသူတ့ုိကလည်း၊ သင်သည်
ေမွးစကပင်တကုိယ်လံုး၌ ဒုစရုိက်အြပစ်စဲွေသာသူြဖစ်လျက်နှင့် ငါတ့ုိကုိ
ဆံုးမပါသည်တကားဟု ေြပဆုိြကြပီလ(င်၊ ထုိသူကုိ တရားစရပ်မှနှင်ထုတ်ြက၏။
35 နှင်ထုတ်သည်အေြကာင်းကုိ ေယရ	သည်ြကားြပီးမှ ထုိသူကုိေတွေ့တာ်မူလ(င်၊
သင်သည် ဘုရားသခင် ၏ သားေတာ်ကုိ ယံုြကည်သေလာဟု ေမးေတာ်မူ၏။ 36
သခင်၊ အကKန်ု ပ်ယံုြကည်ရမည်အေြကာင်း ဘုရားသခင်၏သားေတာ်ကား
အဘယ်သူနည်းဟု ေမး ေလ(ာက်ေသာ်၊ 37 ေယရ	က၊ သင်သည်
ထုိသူကုိြမင်ခ့ဲြပီးသာမက၊ သင်နှင့်ယခု စကားေြပာေသာသူသည် ဘုရားသခင်၏
သားေတာ်ြဖစ်သည်ဟု မိန့်ေတာ်မူလ(င်၊ 38 သခင်၊ အကKန်ု ပ်ယံုြကည်ပါ၏ဟု
ေလ(ာက်၍ ညွတ်ြပပ်ကုိးကွယ်ေလ၏။ 39 ထုိအခါ ေယရ	ကလည်း၊
မျက်စိမြမင်ေသာသူသည် ြမင်ေစြခင်းငှါ၎င်း၊ ြမင်ေသာသူကုိ မျက်စိကန်းေစ
ြခင်းငှါ၎င်း၊ ငါသည် တရားစီရင်၍ ဤေလာကသုိ့ ေရာက်လာြပီဟု မိန့်ေတာ်မူ၏။
40 အထံေတာ်၌ရိှေသာ ဖာရိရဲှအချို ့တ့ုိသည် ထုိစကားကုိြကားလ(င်၊ ငါတ့ုိသည်
မျက်စိကန်းသေလာဟု ေမးြက၏။ 41 ေယရ	ကလည်း၊ သင်တ့ုိသည်
မျက်စိကန်းသည်မှန်လ(င် အြပစ်မရိှ၊ ငါတ့ုိမျက်စိြမင်သည်ဟု ငါတ့ုိ ဆုိြက၏။
ထုိေြကာင့် သင်တ့ုိ၌အြပစ်တည်သည်ဟု မိန့်ေတာ်မူ၏။

10

1 ငါအမှန်အကန်ဆုိသည်ကား၊ သုိးြခံထဲသုိ့တံခါးစြဖင့်မဝင်



အြခားလမ်းြဖင့်ေကျာ်ဝင်ေသာသူသည် သူခုိး ထားြပြဖစ်၏။ 2 သုိးထိန်းမူကား၊
တံခါးဝြဖင့်ဝင်တတ်၏။ 3 ထုိးသူအားတံခါးေစာင့်လည်းဖွင့်တတ်၏။
သူ၏စကားသံကုိသုိးတ့ုိသည် နားေထာင်တတ်ြက၏။ သူ သည် မိမိသုိးတ့ုိကုိ
နာမည်ြဖင့်ေခE၍ ြပင်သုိ့ ထုတ်ေဆာင်တတ်၏။ 4 သုိးများကုိထုတ်ေသာအခါ
သုိးတ့ုိေရှ ့မှာသွား၍ သုိးများသည် သူ၏စကားသံကုိ ကKမ်းေသာေြကာင့်
လုိက်တတ်ြက၏။ 5 မဆုိင်ေသာသူတ့ုိ၏စကားသံကုိ မကKမ်းေသာေြကာင့်၊
မဆုိင်ေသာသူေနာက်သုိ့မလုိက်ဘဲ ေြပးတတ် ြကသည်ဟု မိန့်ေတာ်မူ၏။ 6
ထုိဥပမာပံုကုိ ေယရ	ေဟာေတာ်မူသည်တွင်၊ ပရိသတ်တ့ုိသည်
မိန့်ေတာ်မူေသာစကားေတာ်၏ အနက် အဓိပJ ါယ်ကုိနားမလည်ြက။ 7 ထုိေြကာင့်
တဖန်ေယရ	က၊ ငါအမှန်အကန်ဆုိသည်ကား၊ ငါသည် သုိးဝင်ေသာတံခါးဝြဖစ်၏။ 8
ငါေရှ ့၌ ေပEလာေသာသူရိှသမ(တ့ုိသည် သူခုိးထားြပြဖစ်ြက၏။
ထုိသူတ့ုိ၏စကားသံကုိ သုိးတ့ုိသည် နားမေထာင်ြက။ 9 ငါသည်တံခါးဝြဖစ်၏။
ငါြဖင့်ဝင်ေသာသူသည် ေဘးနှင့်ကင်းလ,တ်လျက်ထွက်ဝင်၍ ကျက်စားရာကုိ
ေတွရ့လိမ့်မည်။ 10 သူခုိးသည်ခုိးြခင်း၊ သတ်ြခင်း၊ ဖျက်ဆီးြခင်းငှါသာ
လာတတ်၏။ ငါမူကား၊ သုိးတ့ုိသည် သက်လွတ်ရံု မ(မက အထူးသြဖင့်အသက်နှင့်
ြပည့်စံုေစြခင်းငှါ လာသတည်း။ 11 ငါသည် ေကာင်းေသာသုိးထိန်းလည်းြဖစ်၏။
ေကာင်းေသာသုိးထိန်းသည် သုိးတ့ုိအဘုိ့အလုိငှါ မိမိ အသက်ကုိ စွန့်တတ်၏။ 12
သုိးများကုိပုိင်ေသာသုိးထိန်းမဟုတ်၊ သူငှါးြဖစ်ေသာသူမူကား၊
ေတာေခွးလာသည်ကုိြမင်လ(င်၊ သုိးတ့ုိကုိ ြပစ်ထား၍ ထွက်ေြပးတတ်၏။
ေတာေခွးသည်လည်း၊ သုိးတ့ုိကုိ လုယက်၍ကဲွလွင့်ေစ၏။ 13 သူငှါးသည်
သူငှါးြဖစ်၍ သုိးတ့ုိ၏အကျိုးကုိ မမှတ်ေသာေြကာင့် ထွက်ေြပးတတ်၏။ 14
ငါသည် ေကာင်းေသာသုိးထိန်းြဖစ်၏။ ခမည်းေတာ်သည် ငါ့ကုိသိေတာ်မူ၍၊
ငါသည်လည်း ခမည်း ေတာ်ကုိ သုိးသက့ဲသုိ့ ငါ၏သုိးကုိလည်း ငါသိ၏။
ငါ့သုိးတ့ုိသည်လည်း ငါ့ကုိသိြက၏။ 15 ငါသည် ကုိယ်အသက်ကုိ
သုိးတ့ုိအဘုိ့အလုိငှါ စွန့်၏။ 16 ဤသုိးြခံသုိ့မဝင်ေသာအြခားသုိးတ့ုိကုိလည်း
ငါပုိင်ေသး၏။ ထုိသုိးတ့ုိကုိ ငါေဆာင်ခ့ဲရမည်။ သူတ့ုိ သည်လည်း ငါ့စကားသံကုိ



နားေထာင်သြဖင့်၊ သုိးြခံတခု သုိးထိန်းတပါးတည်းရိှရလိမ့်မည်။ 17 ငါသည်
ကုိယ်အသက်ကုိစွန့်၍ ေနာက်တဖန် ယူဦးမည်ြဖစ်ေသာေြကာင့်၊
ငါ့ခမည်းေတာ်သည် ငါ့ကုိ ချစ်ေတာ်မူ၏။ 18 ငါ့အသက်ကုိ အဘယ်သူမ(မလုမယူ။
ကုိယ်အလုိအေလျာက် ငါစွန့်၏။ ကုိယ်အသက်ကုိ စွန့်ရေသာ အခွင့်နှင့်
ေနာက်တဖန်ကုိယ်အသက်ကုိ ယူြပန်ရေသာအခွင့်သည် ငါ၌ရိှ၏။
ထုိအခွင့်ကုိခမည်းေတာ်သည် ေပး ေတာ်မူြပီဟု မိန့်ေတာ်မူ၏။ 19
ထုိစကားေတာ်ေြကာင့် ယုဒလူတ့ုိသည် တဖန်ကဲွြပားြခင်းရိှြက၏။ 20 လူများတ့ုိက၊
သူသည်နတ်ဆုိးစဲွ၍အရူးြဖစ်၏။ သ့ူစကားကုိ အဘယ်ေြကာင့်နားေထာင်သနည်းဟု
ဆုိြက၏။ 21 အချို ့တ့ုိက၊ သူ့စကားသည် နတ်ဆုိးစဲွေသာသူ၏စကားမဟုတ်။
နတ်ဆုိးသည် မျက်စိကန်းေသာသူ တ့ုိကုိ ြမင်ေစြခင်းငှါ
တတ်နုိင်သေလာဟုဆုိြက၏။ 22 ေဆာင်းကာလြဖစ်၍ အကင နိပဲွကုိ
ေယရုရှလင်>မိ ့၌ခံြကေသာအခါ၊ 23 ေယရ	သည် ဗိမာန်ေတာ်နားမှာ ေရှာလမုန်
ကနားြပင်၌ စြကငသွားေတာ်မူစဥ်တွင်၊ 24 ယုဒလူတ့ုိသည် ကုိယ်ေတာ်ကုိဝန်းရံ၍၊
သင်သည် အဘယ်မ(ကာလပတ်လံုး ငါတ့ုိကုိ ယံုမှားေစမည် နည်း။
ခရစ်ေတာ်မှန်လ(င် အတည့် အလင်းေြပာပါဟုဆုိြက၏။ 25 ေယရ	ကလည်း၊
ငါေြပာြပီ။ သင်တ့ုိသည် မယံုြက။ ငါ့ခမည်းေတာ်၏အခွင့်နှင့်
ငါ/ပေသာအမ	 တ့ုိသည် ငါ၏သက်ေသြဖစ်ြက၏။ 26 သုိ့ေသာ်လည်း သင်တ့ုိသည်
မယံုြက။ အဘယ်ေြကာင့် မယံုသနည်းဟူမူကား၊ သင်တ့ုိသည် ငါ့သုိးတ့ုိ
အဝင်မဟုတ်။ အထက်က ငါေြပာသည်အတုိင်း၊ 27 ငါ့သုိးတ့ုိသည်
ငါ့စကားသံကုိနားေထာင်၍ ငါ့ေနာက်သုိ့လုိက်ြက၏။ ထုိသုိးတ့ုိကုိ ငါသိ၏။ 28
ထာဝရအသက်ကုိလည်း ငါေပး၏။ သုိးတ့ုိသည် ပျက်စီးြခင်းနှင့်
အစဥ်မြပတ်ကင်းလွတ်ြကလိမ့်မည်။ အဘယ်သူမ(ထုိသုိးတ့ုိကုိ
ငါ့လက်မှမန	တ်မယူရာ။ 29 ထုိသုိးတ့ုိကုိ ငါ့၌အပ်ေပးေတာ်မူေသာ
ငါ့ခမည်းေတာ်သည် ခပ်သိမ်းေသာသူတ့ုိထက် ြကီးြမတ်ေတာ်မူ သည်ြဖစ်၍၊
အဘယ်သူမ(ထုိသုိးတ့ုိကုိ ငါ့ခမည်းေတာ်၏ လက်မှမန	တ်မယူနုိင်ရာ။ 30 ငါသည်
ငါ့ခမည်းေတာ်နှင့်တလံုးတဝတည်းြဖစ်သည်ဟု မိန့်ေတာ်မူ၏။ 31 ထုိအခါ



ယုဒလူတ့ုိသည် ကုိယ်ေတာ်ကုိ ခဲနှင့်ပစ်ြခင်းငှါ တဖန်ေကျာက်ခဲတ့ုိကုိ
ေကာက်ယူြက၏။ 32 ေယရ	ကလည်း၊ ငါသည် ငါ့ခမည်းေတာ်၏အခွင့်နှင့်
ေကာင်းေသာအမ	အများတ့ုိကုိ သင်တ့ုိအားြပြပီ။ ထုိအမ	 တ့ုိတွင်
အဘယ်မည်ေသာအမ	ေြကာင့် ငါ့ကုိ ခဲနှင့်ပစ်ြကမည်နည်းဟု ေမးေတာ်မူလ(င်၊ 33
ယုဒလူတ့ုိက၊ ေကာင်းေသာအမ	ေြကာင့် ခဲနှင့်ပစ်မည်မဟုတ်။ သင်သည်
လူြဖစ်လျက်ပင် ဘုရားသခင် ြဖစ်ေယာင်ေဆာင်၍ ဘုရားသခင်ကုိ
လွန်ကျူးေသာစကားေြကာင့် ခဲနှင့်ပစ်မည်ဟု ဆုိြက၏။ 34 ေယရ	ကလည်း၊
သင်တ့ုိသည် ဘုရားြဖစ်ြက၏၊ ငါဆုိသည်ဟု သင်တ့ုိ၏ ပညတAိကျမ်းစာ၌
လာသည် မဟုတ်ေလာ။ 35 ဘုရားသခင်၏ဗျာဒိတ်ေတာ်ကုိ ခံရေသာသူတ့ုိကုိ
ဘုရားဟူ၍ ေခEရလ(င်၎င်း၊ ကျမ်းစကားကုိ မပယ်ရ လ(င်၎င်း၊ 36
ခမည်းေတာ်သည်သန့်ရှင်းေစ၍၊ ဤေလာကသုိ့ ေစလ,တ်ေတာ်မူေသာသူက၊
ငါသည်ဘုရားသခင်၏ သားေတာ်ြဖစ်သည်ဟုဆုိေသာေြကာင့်၊ သင်သည်
ဘုရားသခင်ကုိ လွန်ကျူး၍ေြပာသည်ဟု ထုိသူအား ဆုိရာ သေလာ။ 37 ငါသည်
ငါ့ခမည်းေတာ်၏အမ	 တ့ုိကုိ မ/ပလ(င် ငါ့ကုိမယံုြကနှင့်။ 38
/ပလ(င်ငါ့ကုိမယံုေသာ်လည်း ထုိအမ	တ့ုိကုိ ယံုြကေလာ့။ ထုိသုိ့ ယံုလ(င်
ခမည်းေတာ်သည် ငါ၌ ရိှေတာ်မူသည်ကုိ၎င်း၊ ငါသည်ခမည်းေတာ်၌ရိှသည်ကုိ၎င်း
ယံု၍ သိမှတ်ြကလိမ့်ဟု မိန့်ေတာ်မူ၏။ 39 ထုိအခါ ကုိယ်ေတာ်ကုိ ဘမ်းဆီးြခင်းငှါ
တဖန် ရှာြကြပန်လ(င်၊ ထုိသူတ့ုိ၏လက်မှ ထွက်3ကေတာ်မူ၏။ 40 ေယာဟန်သည်
ဗတAိဇံကုိ ေရှးဦးစွာေပးရာအရပ်၊ ေယာ်ဒနြ်မစ်တဘက်သုိ့ တဖန3်က၍ ထုိအရပ်၌
ေနေတာ်မူ၏။ 41 လူအများတ့ုိသည် အထံေတာ်သုိ့ ေရာက်လာလ(င်၊
ေယာဟန်သည် နိမိတ်လကNဏာကုိမြပ။ သုိ့ေသာ် လည်း ဤသူ၏အေြကာင်းကုိ
ေယာဟန်ေြပာသမ( မှန်ေပ၏ဟု ဆုိြကသြဖင့်၊ 42 ထုိအရပ်၌ လူများတ့ုိသည်
ကုိယ်ေတာ်ကုိယံုြကည်ြက၏။
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1 ညီအစ်မ မာရိနှင့်မာသတ့ုိေနေသာ ေဗသနိရွာသား၊ လာဇရုအမည်ရိှေသာ
သူတေယာက်သည် နာ လျက်ေနေလ၏။ 2 နာလျက်ေနေသာ
လာဇရု၏နှမမာရိကား၊ သခင်ဘုရားကုိ ဆီေမ, းနှင့်လိမ်း၍ ေြခေတာ်ကုိ မိမိဆံပင်
နှင့်သုတ်ေသာ မာရိြဖစ်သတည်း။ 3 ညီအစ်မတ့ုိသည် အထံေတာ်သ့ုိေစလ,တ်၍၊
သခင်၊ ကုိယ်ေတာ်ချစ်ေတာ်မူေသာသူသည် နာလျက် ေနပါသည်ဟုေလ(ာက်ြက၏။
4 ထုိစကားကုိ ေယရ	သည် ြကားေတာ်မူလ(င်၊ ထုိအနာသည် ေသနာမဟုတ်။
ဘုရားသခင်၏ ဘုန်း ေတာ်ကုိ ထင်ရှားေစေသာအနာြဖစ်၏။ ထုိအနာေြကာင့်
ဘုရားသခင်၏သားေတာ်သည် ဘုန်းထင်ရှားြခင်း ရိှလိမ့်မည်ဟု မိန့်ေတာ်မူ၏။ 5
ေယရ	သည် မာသကုိ၎င်း။ သူ၏ညီမနှင့် လာဇရုကုိ၎င်း ချစ်ေတာ်မူ၏။ 6 လာဇရု
နာသည်ကုိြကားေတာ်မူလ(င်၊ 3ကေတာ်မမူဘဲ ထုိအရပ်၌နှစ်ရက်ေနေတာ်မူ၏။ 7
ထုိေနာက် တပည့် ေတာ်တ့ုိအား၊ ယုဒြပည်သုိ့ တဖန်သွားြကကုန်အ့ံဟု
မိန့်ေတာ်မူလ(င်၊ 8 တပည့် ေတာ်တ့ုိက၊ အရှင်ဘုရား၊ ယုဒလူတ့ုိသည်ယခုပင်
ကုိယ်ေတာ်ကုိခဲနှင့်ပစ်ြခင်းငှါ ရှာြကံလျက် ပင် ထုိအရပ်သ့ုိတဖန်
3ကေတာ်မူဦးမည်ေလာဟု ေလ(ာက်ြက၏။ 9 ေယရ	ကလည်း၊
တေန့တွင်တဆယ့်နှစ်နာရီရိှသည်မဟုတ်ေလာ။ လူသည်ေန့အချိန်၌သာ သွားလာ
လ(င်၊ ေနေရာင်အလင်းကုိ ြမင်ရေသာေြကာင့် ထိမိ၍ မလဲတတ်။ 10
ညဥ့်အချိန်၌သွားလာလ(င်မူကား၊ အလင်းမရိှေသာေြကာင့် ထိမိ၍လဲတတ်၏ဟု
မိန့်ေတာ်မူြပီးမှ၊ 11 ငါတ့ုိအေဆွ လာဇရုသည် အိပ်ေပျာ်၏။ သူ့ကုိ နုိးြခင်းအလုိငှါ
ငါသွားမည်ဟု မိန့်ေတာ်မူ၏။ 12 တပည့်ေတာ်တ့ုိကလည်း၊ သခင်၊ သူသည်
အိပ်ေပျာ်လ(င် သက်သာရလိမ့်မည်ဟု ေလ(ာက်ြက၏။ 13 ေယရ	သည်
လာဇရုေသေြကာင်းကုိမှတ်၍ မိန့်ေတာ်မူေသာ်လည်း၊ ပကတိအိပ်ေပျာ်ေြကာင်းကုိ
မိန့် ေတာ်မူသည်ဟု တပည့် ေတာ်တ့ုိသည် ထင်မှတ်ြက၏။ 14 ထုိေြကာင့်ေယရ	က၊
လာဇရုေသြပီ။ သင်တ့ုိသည် ယံုြကည်မည်အေြကာင်း၊ 15 ထုိအရပ်၌
ငါမရိှသည်ကုိေထာက်၍ သင်တ့ုိအတွက် ငါဝမ်းေြမာက်ြခင်းရိှ၏။ သူ့ဆီသုိ့
ငါတ့ုိသွားြက ကုန်အ့ံဟု အတည့်အလင်းမိန့်ေတာ်မူ၏။ 16 ဒိဒုမုအမည်ရိှေသာ
ေသာမက၊ အကKန်ု ပ်တ့ုိလည်းလုိက်၍ သခင်နှင့်အတူ အေသခံြကကုန်အ့ံဟု



တပည့် ေတာ်ချင်းတ့ုိအား ေြပာဆုိ၏။ 17 ေယရ	သည် ေရာက်ေတာ်မူေသာအခါ၊
လာဇရုကုိ သ>ဂငဟ်၍ သခ ငျုင်းတွင်း၌ ေလးရက်လွန်ေလြပီ။ 18 ေဗသနိရွာသည်
ေယရုရှလင်>မိ ့နှင့် တတုိင်ေလာက်သာကွာေဝးသည်ြဖစ်၍၊ 19
မာသနှင့်မာရိတ့ုိ၏ေမာင်ေသေသာေြကာင့်၊ သူတ့ုိကုိ နှစ်သိမ့်ေစလုိေသာငှါ
ယုဒလူများတ့ုိသည် လာ ြက၏။ 20 ေယရ	3ကလာေတာ်မူေြကာင်းကုိ
မာသသည်ြကားလ(င်၊ ကုိယ်ေတာ်ကုိ ခရီးဦးBကိ/ပြခင်းငှါသွား၏။ 21
မာရိမူကားအိမ်၌ ထုိင်လျက်ေနရစ်၏။ မာသက၊ သခင်၊ ကုိယ်ေတာ်ရိှေတာ်မူလ(င်
ကKန်မ၏ေမာင် မေသပါ။ 22 ယခု ေသလျက်ရိှေသာ်လည်း ကုိယ်ေတာ်သည်
ဘုရားသခင်ကုိ ဆုေတာင်းေတာ်မူသမ(အတုိင်း ဘုရား သခင်ေပးေတာ်မူမည်ကုိ
ကKန်မသိပါသည်ဟုေလ(ာက်၏။ 23 ေယရ	ကလည်း၊ သင်၏ေမာင်သည်
ထေြမာက်လိမ့်မည်ဟု မိန့်ေတာ်မူ၏။ 24 မာသကလည်း၊
ေနာက်ဆံုးေသာေန့တည်းဟူေသာ ထေြမာက်ရာကာလ၌ သူသည် ထေြမာက် လိမ့်
မည်ကုိ ကKန်မသိပါသည်ဟု ေလ(ာက်၏။ 25 ေယရ	ကလည်း၊ ငါသည်
ထေြမာက်ြခင်းအေြကာင်း၊ အသက်ရှင်ြခင်းအေြကာင်းြဖစ်၏။ ငါ့ကုိ ယံုြကည်
ေသာသူသည် ေသလွန်ေသာ်လည်း ရှင်လိမ့်မည်။ 26 ငါ့ကုိယံုြကည်၍
အသက်ရှင်ေသာသူရိှသမ(တ့ုိသည်လည်း ေသြခင်းနှင့် အစဥ်မြပတ်ကင်းလွတ်လိမ့်
မည်။ ငါ့စကားကုိယံုသေလာဟု ေမးေတာ်မူလ(င်၊ မာသက၊ ဟုတ်ပါ၏သခင်။ 27
ကုိယ်ေတာ်သည် ခရစ်ေတာ်တည်းဟူေသာ ဤေလာကသုိ့3ကေတာ်မူေသာ
ဘုရားသခင်၏သားေတာ် ြဖစ်သည်မူသည်ကုိ ကKန်မယံုပါသည်ဟု ေလ(ာက်၏။ 28
ထုိသုိ့ ေရှာက်ြပီးမှမာသသည်သွား၍ မိမိညီမ မာရိအား၊
အရှင်ဘုရားေရာက်လာေတာ်မူြပီ။ သင့်ကုိ ေခEေတာ်မူသည်ဟု
တိတ်ဆိတ်စွာေခEေလ၏။ 29 မာရိသည် ထုိစကားကုိြကားလ(င်
အလ(င်တေဆာထ၍ အထံေတာ်သုိ့ သွားေလ၏။ 30 ထုိအခါ ေယရ	သည်
ရွာထဲသုိ့မဝင်ေသး။ မာသခရီးဦးBကိ/ပေသာအရပ်၌ ရိှေတာ်မူသတည်း။ 31
ထုိေြကာင့် နှစ်သိမ့်ေသာစကားကုိေြပာလျက် မာရိနှင့်အတူအိမ်၌ရိှေသာ
ယုဒလူတ့ုိသည် မာရိအလျင် တေဆာထ၍ထွက်သွားသည်ကုိြမင်ြကလ(င်၊



ငုိေ3ကးြခင်းငှါ သခ ငျုင်းသ့ုိသွားြပီဟုဆုိ၍ သူ့ေနာက်သ့ုိလုိက်ြက၏။ 32 မာရိသည်
ေယရ	ရိှေတာ်မူရာအရပ်သုိ့ေရာက်၍ ကုိယ်ေတာ်ကုိြမင်လ(င် ေြခေတာ်ရင်း၌
ြပပ်ဝပ်လျက်၊ သခင်၊ ကုိယ်ေတာ်ရိှေတာ်မူလ(င် ကKန်မ၏
ေမာင်မေသပါဟုေလ(ာက်၏။ 33 မာရိမှစ၍ လုိက်လာေသာယုဒလူတ့ုိသည်
ငုိေ3ကးသည်ကုိ ေယရ	သည်ြမင်ေတာ်မူေသာအခါ၊ အလွန် ည	ိးငယ်ြခင်း၊
စိတ်ပူပနြ်ခင်းရိှ၍၊ 34 အေလာင်းကုိ အဘယ်မှာထားြကသနည်းဟုေမးေတာ်မူလ(င်၊
သခင်3က၍ ြကည့်ေတာ်မူပါဟု ေလ(ာက် ြက၏။ 35
ေယရ	သည်မျက်ရည်ကျေတာ်မူ၏။ 36 ယုဒလူတ့ုိက၊ ြကည့်ပါ၊ လာဇရုကုိ
အလွန်ချစ်ေတာ်မူပါသည်တကားဟု ဆုိြက၏။ 37 အချို ့တ့ုိက၊
မျက်စိကန်းေသာသူကုိ ြမင်ေစေတာ်မူေသာ ဤသခင်သည်၊ လာဇရုကုိ
မေသေစြခင်းငှါ မတတ်နုိင်ေလာဟုဆုိြက၏။ 38 တဖန်ေယရ	သည်
အလွန်ည	ိးငယ်ေသာစိတ်နှင့် သခ ငျုင်းတွင်းသုိ့ေရာက်ေတာ်မူ၏။ ထုိတွင်းသည် ေြမ
တွင်းြဖစ်၏။ ေကျာက်နှင့်ပိတ်ထား၏။ 39 ေကျာက်ကုိေရ, ့ြကေလာ့ဟု
ေယရ	သည်မိန့်ေတာ်မူလ(င်၊ ေသလွန်ေသာသူနှမ မာသက၊ သခင်၊ ယခု
ြဖစ်လ(င်နံလိမ့်မည်။ ေလးရက်ရိှပါြပီဟုေလ(ာက်၏။ 40 ေယရ	ကလည်း၊
သင်သည်ယံုလ(င် ဘုရားသခင်၏ဘုန်းအာနုေဘာ်ေတာ်ကုိ ြမင်ရလိမ့်မည်၊ ငါေြပာြပီ
မဟုတ်ေလာဟု မိန့်ေတာ်မူ၏။ 41 ထုိအခါ
ေသလွန်ေသာသူ၏သခ ငျုင်းမှေကျာက်ကုိေရ, ့ြက၏။ ေယရ	သည်လည်း
အထက်သုိ့ြကည့်ေမ(ာ် လျက်၊ အဘ၊ ကုိယ်ေတာ်သည် အကKန်ု ပ်စကားကုိ
နားေထာင်ေတာ်မူေသာေြကာင့် ေကျးဇူးေတာ်ြကီးလှပါ၏။ 42 ကုိယ်ေတာ်သည်
အကKန်ု ပ်စကားကုိအစဥ်မြပတ်နားေထာင်ေတာ်မူသည်ကုိ အကKန်ု ပ်သိပါ၏။
သုိ့ေသာ် လည်း ကုိယ်ေတာ်သည် အကKန်ု ပ်ကုိ ေစလ,တ်ေတာ်မူသည်ကုိ
ဝန်းရံလျက်ရိှေသာ ဤလူအေပါင်းတ့ုိသည် ယံုြကည်ေစြခင်းငှါ
သူတ့ုိ၏အကျိုးကုိေထာက်၍ ဤသုိ့ အကKန်ု ပ်ေလ(ာက်ပါ၏ဟု မိန့်Tမတ်ေတာ်မူြပီးမှ၊
43 လာဇရုထွက်၍လာေလာ့ဟု ြကီးစွာေသာအသံနှင့် ဟစ်ေခEေတာ်မူ၏။ 44
ထုိအခါ ေသလွန်ေသာသူသည် မိမိေြခလက်၌ပုဆုိးနံငယ်နှင့်ရစ်ပတ်လျက်၊



မျက်နှာကုိလည်း ပုဝါနှင့် စည်းလျက်ထွက်လာ၏။ ေယရ	ကလည်း၊ သူ့ကုိြဖည်၍
လ,တ်ေြကေလာ့ဟု မိန့်ေတာ်မူ၏။ 45 ထုိအခါ မာရိဆီသုိ့လာေသာ
ယုဒလူအများတ့ုိသည် ေယရ	/ပေတာ်မူေသာအမ	ကုိြမင်လ(င်၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိ
ယံုြကည်ြက၏။ 46 အချို ့မူကား၊ ဖာရိရဲှတ့ုိထံသုိ့သွား၍
ေယရ	/ပေတာ်မူေသာအမ	ကုိ ြကားေြပာြက၏။ 47 ထုိအခါ
ယဇ်ပုေရာဟိတ်အြကီးတ့ုိနှင့် ဖာရိရဲှများသည်လ,တ်အရာရိှတ့ုိကုိ
စည်းေဝးေစြပီးလ(င်၊ ငါတ့ုိ သည် အဘယ်သုိ့/ပလျက်ေနြကသနည်း။
ထုိသူသည်များစွာေသာ နိမိတ်လကNဏာကုိြပ၏။ 48 သူ့ကုိဤသုိ့ေစလွတ်ထားလ(င်
လူခပ်သိမ်းတ့ုိသည် ယံုြကည်ြကလိမ့်မည်။ ေရာမလူတ့ုိသည်လည်း လာ၍
ငါတ့ုိအရပ်ဌာနကုိ၎င်း၊ ငါတ့ုိအမျိုးကုိ၎င်း သုတ်သင်ပယ်ရှင်းြကလိမ့်မည်ဟု
ေြပာဆုိြက၏။ 49 ထုိသူတ့ုိအဝင်။ ထုိနှစ်တွင် ယဇ်ပုရာဟိတ်မင်းြဖစ်ေသာ
ကယာဖအမည်ရိှေသာသူက၊ သင်တ့ုိအလ(င်း မသိြက။ 50
ယုဒလူမျိုးအကုန်အစင်ပျက်စီးသည်ထက်၊ လူတေယာက်သည် လူများတ့ုိအတွက်
ေသေသာ်သာ၍ ေကာင်းသည်ကုိ သင်တ့ုိသည် မဆင်ြခင်ပါတကားဟုေြပာဆုိ၏။
51 ထုိစကားကုိ ကုိယ်အလုိအေလျာက် ေြပာဆုိသည်မဟုတ်။ ထုိနှစ်တွင်
ယဇ်ပုေရာဟိတ်မင်းြဖစ်လျက်၊ ေယရ	သည် ထုိအမျိုးအတွက် ေသရမည်ဟူ၍၎င်း၊
52 ထုိအမျိုးအတွက်သာမက အရပ်ရပ်တ့ုိ၌ ကဲွြပားလျက်ရိှေသာ
ဘုရားသခင်၏သားများကုိ အတူစုေဝး ေစြခင်းငှါ ေသရမည်ဟူ၍၎င်း၊
ပေရာဖက်ဥာဏ်နှင့်ေဟာေြပာ၏။ 53 ထုိေန့မှစ၍
ကုိယ်ေတာ်၏အသက်ကုိသတ်ြခင်းငှါ တုိင်ပင်ြကံစည်ြက၏။ 54 ထုိေြကာင့်၊
ေယရ	သည် ေနာက်တဖန်ယုဒလူတ့ုိတွင် ထင်ရှားစွာ မလှည့်လည်ဘဲ၊
ထုိအရပ်မှထွက်၍ ေတာနှင့်အနီး ဧဖရိမ်အမည်ရိှေသာ>မိ ့သုိ့3က၍
တပည့် ေတာ်တ့ုိနှင့်အတူ ေနေတာ်မူ၏။ 55 ယုဒပသခါပဲွခံခါနီးတွင်
လူများတ့ုိသည်မိမိတ့ုိကုိသန့်ရှင်းေစြခင်းငှါ ပဲွမခံမီှအရပ်ရပ်တ့ုိမှ ေယရုရှလင် >မိ ့သုိ့
လာြက၏။ 56 ထုိသူတ့ုိသည် ေယရ	ကုိရှာေဖွ၍၊ အချင်းတ့ုိ
အဘယ်သုိ့ထင်ြကသနည်း။ သူသည်ပဲွသုိ့မလာသေလာဟု ဗိမာန်ေတာ်၌ရပ်လျက်



အချင်းချင်းေမးြမန်းြက၏။ 57 ထုိအခါအဘယ်သူသည် ေယရ	ရိှရာအရပ်သုိ့
သူ့ကုိဘမ်းဆီးေစြခင်းငှါ ြပည,န်ရမည်ဟု ယဇ်ပုရာဟိတ် အြကီးတ့ုိနှင့်
ဖာရိရဲှတ့ုိသည်မှာခ့ဲြကြပီ။

12

1 ပသခါပဲွခံချိန်ေြခာက်ရက်လုိေသာအခါ၊ အထက်ကေသလွန်၍ ေသြခင်းမှ
ထေြမာက်ေစေတာ်မူေသာ လာဇရုေနရာအရပ်၊ ေဗသနိရွာသုိ့
ေယရ	သည်ေရာက်ေတာ်မူ၏။ 2 ထုိေြကာင့် ထုိသူတ့ုိသည်ပဲွလုပ်ြကသြဖင့်
မာသသည်လုပ်ေကKးမ	 ကုိေဆာင်၍၊ လာဇရုသည် ကုိယ်ေတာ်နှင့်အတူ
ေလျာင်းေသာသူတ့ုိ အဝင်ြဖစ်၏။ 3 ထုိအခါ မာရိသည်
အဘုိးများစွာထုိက်ေသာနာဒုဆီေမ, းစစ်အကျပ်သံုးဆယ်ကုိယူ၍၊ ေယရ	၏ေြခေတာ်
ကုိ လိမ်းြပီးလ(င် မိမိဆံပင်နှင့်သုတ်သြဖင့်၊ ထုိဆီ၏ အေမ, းသည်
တအိမ်လံုးကုိနံှ့ြပား၏။ 4 တပည့်ေတာ်တ့ုိ အဝင်ြဖစ်၍ ကုိယ်ေတာ်ကုိအပ်နံှမည့်သူ၊
ရိှမုန်၏သား ယုဒရှကာရုတ်က၊ 5 ထုိဆီေမ, းကုိ
ေဒနာရိအြပားသံုးရာအဘုိးနှင့်ေရာင်း၍ ဆင်းရဲေသာသူတ့ုိအားအဘယ်ေြကာင့်
မေပး သနည်းဟုဆုိ၏။ 6 ထုိသ့ုိဆုိေသာ်၊ ဆင်းရဲေသာသူတ့ုိအကျိုးကုိ
ေထာက်၍ဆုိသည်မဟုတ်။ မိမိသည် သူခုိးြဖစ်လျက်၊
တပည့် ေတာ်များသံုးရန်ေငွအိတ်ကုိေဆာင်၍ န	ိက်ယူတတ်ေသာေြကာင့်သာ
ဆုိသတည်း။ 7 ေယရ	သည်လည်း၊ ထုိမိန်းမကုိရိှေစေတာ့။
ငါ၏အေလာင်းကုိသ>ဂငဟ်ြခင်းငှါ ြပင်ဆင်ေသာေန့ တုိင် ေအာင်
သူသည်ဤဆီေမ, းကုိ သုိထားြပီး။ 8 ဆင်းရဲေသာသူတ့ုိကား သင်တ့ုိ၌အစဥ်ရိှြက၏။
ငါမူကား၊ အစဥ်ရိှသည်မဟုတ်ဟု မိန့်ေတာ်မူ၏။ 9 ထုိအရပ်၌
ေယရ	ရိှေတာ်မူသည်ကုိ ယုဒလူများအေပါင်းတ့ုိသည်သိလ(င်၊
ကုိယ်ေတာ်ေြကာင့်သာ လာ သည်မဟုတ်။ ေသြခင်းမှထေြမာက်ေစေတာ်မူေသာ
လာဇရုကုိြမင်ြခင်းငှါ လာြက၏။ 10 ထုိသုိ့ ယုဒလူများတ့ုိသည်



လာဇရုကုိအေြကာင်း/ပသြဖင့် ထွက်သွား၍၊ 11 ေယရ	ကုိ ယံုြကည်ေသာေြကာင့်၊
ယဇ်ပုေရာဟိတ်အြကီးတ့ုိသည် လာဇရုကုိလည်းသတ်ြခင်းငှါ တုိင်ပင် စီရင်ြက၏။
12 နက်ြဖန်ေန့၌ ေယရ	သည် ေယရုရှလင်>မိ ့သ့ုိ 3ကလာေတာ်မူသည်ကုိ၊
ထုိပဲွသုိ့လာေသာ လူအစုအေဝး အေပါင်းတ့ုိသည် ြကားရလ(င်၊ 13
စွန်ပလံွခက်များကုိကုိင်လျက်၊ ကုိယ်ေတာ်ကုိ ခရီးဦးBကိ/ပအ့ံေသာငှါ
ထွက်သွားြက၍၊ ေဟာရှဏg ြဖစ်ေစသတည်း။ ထာဝရဘုရား၏အခွင့်နှင့်
3ကလာေတာ်မူေသာ ဣသေရလရှင်ဘုရင်သည် မဂငလာရိှေစ သတည်းဟု
ေ3ကးေြကာ်ြက၏။ 14 ကျမ်းစာ၌လာသည်ကား၊ 15 အုိဇိအုန်သတ့ုိသမီး၊
မစုိးရိမ်နှင့်။ သင်၏အရှင်မင်းြကီးသည် ြမည်းကေလးကုိစီး၍ သင်ရိှရာသုိ့ 3က
ေတာ်မူသည်ကုိ ြကည့်ရ	ေလာ့ဟု ေရးထားသည်နှင့်အညီ၊
ေယရ	သည်ြမည်းကေလးကုိေတွ၍့ စီးေတာ်မူ၏။ 16
ထုိအေြကာင်းအရာကုိတပည့်ေတာ်တ့ုိသည် အစဦး၌နားမလည်ေသာ်လည်း၊
ကုိယ်ေတာ်ကုိ ရည်မှတ်၍ ထုိသ့ုိေရးထားသည်ကုိ၎င်း၊ ကုိယ်ေတာ်အား
ထုိသုိ့/ပြကသည်ကုိ၎င်း၊ ဘုန်းပွင့်ေတာ်မူသည်ေနာက် သတိရ၍ မှတ်မိြက၏။ 17
ေနာက်ေတာ်သုိ့လုိက်ေသာ လူအစုအေဝးတ့ုိသည်ကား၊
လာဇရုကုိသခ ငျုင်းတွင်းမှေခE၍ ေသြခင်းမှ ထ
ေြမာက်ေစေတာ်မူသည်အေြကာင်းကုိ သက်ေသခံြက၏။ 18
ထုိနိမိတ်လကNဏာကုိြပေတာ်မူသည်ဟု လူများတ့ုိသည်သိတင်းြကားေသာေြကာင့်၊
ခရီးဦးBကိ/ပအ့ံ ေသာငှါ ထွက်သွားြက၏။ 19 ဖာရိရဲှအချင်းချင်းတ့ုိလည်း၊
သင်တ့ုိသည်အလ(င်းမတတ်နုိင်။ ဤေလာကသည် ထုိသူေနာက်သုိ့ လုိက်
သွားပါြပီတကားဟု ေြပာဆုိြက၏။ 20 ကုိးကွယ်ြခင်းအမ	 နှင့် ထုိပဲွသုိ့
ေရာက်လာေသာသူတ့ုိတွင် ေဟလသလူအချို ့ပါ၏။ 21 ထုိသူတ့ုိသည်
ဂါလိလဲြပည်ဗက်ဇဲဒ>မိ ့သားြဖစ်ေသာ ဖိလိပJ ုထံသုိ့သွား၍ အကKန်ု ပ်တ့ုိသည်
ေယရ	ကုိ ြမင်ချင်ပါသည်၊ ခင်ဗျားဟု ေတာင်းပနြ်က၏။ 22 ဖိလိပJ ုသည်သွား၍
အေြနHကုိ ြကားေြပာြပီးမှ၊ ထုိသူနှစ်ေယာက်တ့ုိသည် ေယရ	ကုိေလ(ာက်၏။ 23
ေယရ	ကလည်း၊ လူသားသည် ဘုန်းပွင့်ရေသာအချိန်ေရာက်ြပီ။ 24



ငါအမှန်အကန်ဆုိသည်ကား၊ ေြမ၌ကျေသာစပါးေစ့သည်
မပျက်လ(င်တခုတည်းေန၏။ ပျက်လ(င်မူ ကား များစွားေသာအသီးကုိ သီးတတ်၏။
25 မိမိအသက်ကုိ နှေြမာေသာသူသည် အသက်ဆံုးလိမ့်မည်။ ဤေလာက၌
မိမိအသက်ကုိမုန်းေသာ သူမူကား၊ ထာဝရအသက်ကုိ ေစာင့်ေရှာက်လျက်ေန၏။
26 ငါ၏အမ	ကုိ ေဆာင်ရွက်ေသာသူြဖစ်လ(င် ငါ့ေနာက်သုိ့လုိက်ရမည်။
ငါ၏အမ	ေဆာင်သည်လည်း ငါရိှ ရာအရပ်၌ ရိှရလိမ့်မည်။
ငါ၏အမ	ကုိေဆာင်ရွက်ေသာသူြဖစ်လ(င် ထုိသူကုိခမည်းေတာ်သည် ချီးေြမာက်
ေတာ်မူလတ့ံ။ 27 ငါသည် ယခုစိတ်နှလံုးပူပနြ်ခင်းရိှ၏။ အဘယ်သုိ့
ငါေလ(ာက်ရမည်နည်း။ ထုိအချိန်မှစ၍ အကKန်ု ပ်ကုိ ကယ်တင်ေတာ်မူပါ၊
အဘဟုေလ(ာက်ရမည်ေလာ။ အေြကာင်းရိှ၍သာ ထုိအချိန်သုိ့ေရာက်လာြပီ။ 28
အုိအဘ၊ ကုိယ်ေတာ်၏နာမေတာ်ကုိ ချီးေြမှာက်ေတာ်မူပါဟု မိန့် Tမတ်ေတာ်မူ၏။
ထုိအခါေကာင်းကင်မှ စကားသံကား၊ ငါချီးေြမှာက်ခ့ဲြပီ၊
တဖန်ချီးေြမှာက်ဦးမည်ဟုလာ၏။ 29 ဝန်းရံလျက်ရိှေသာ
လူအစုအေဝးတ့ုိသည်ြကားလ(င် မုိဃ်းချုန်းသည်ဟုဆုိြက၏။ အချို ့ကလည်း
ကုိယ်ေတာ်အား ေကာင်းကင်တမနT်မက်သည်ဟု ဆုိြက၏။ 30 ေယရ	က၊
ထုိစကားသံသည် ငါအဘုိ့အလုိငှါ လာသည်မဟုတ်၊ သင်တ့ုိအဘုိ့အလုိ့ငှါလာ၏။ 31
ယခုတွင် ဤေလာကသည် တရားစီရင်ြခင်းကုိခံရ၏။ ယခုတွင် ဤေလာကကုိ
အစုိးရေသာမင်းသည် ြပင်သ့ုိ နှင်ထုတ်ြခင်းကုိခံရလိမ့်မည်။ 32
ငါသည်လည်းေြမြကီးနှင့်ခွာ၍ ေြမှာက်ထားြခင်းကုိ ခံရလ(င်။ လူအေပါင်းတ့ုိကုိ
ငါ့ထံသုိ့ ငါဆဲွမည်ဟု မိန့်ေတာ်မူ၏။ 33 ထုိသုိ့ မိန့်ေတာ်မူေသာ်၊ မိမိသည်
အဘယ်သုိ့ေသရမည်အရိပ်ကုိ ေပးေတာ်မူ၏။ 34 လူများတ့ုိကလည်း၊
ခရစ်ေတာ်သည် အစဥ်အြမဲတည်သည်ဟု ပညတAိကျမ်း၌လာေြကာင်းကုိ အကKန်ု ပ်
တ့ုိ ြကားသိရြပီ။ သုိ့ြဖစ်လ(င် လူသားသည်ေြမှာက်ထားြခင်းကုိခံရမည်ဟု
သင်သည် အဘယ်သုိ့ဆုိသနည်း။ ထုိ လူသားသည် အဘယ်သုိ့ေသာသူနည်းဟု
ဆုိြက၏။ 35 ေယရ	ကလည်း၊ အလင်းသည် သင်တ့ုိတွင်ခဏသာရိှ၏။
အလင်းရိှစဥ်အခါ သွားလာြကေလာ့။ သုိ့မဟုတ်လ(င် ေမှာင်မုိက်သည်



သင်တ့ုိမီှလိမ့်မည်။ ေမှာင်မုိက်၌သွားေသာသူသည် အဘယ်ဆီသုိ့မိမိသွား
သည်ကုိမိမိမသိ။ 36 အလင်းရိှစဥ်အခါ အလင်း၏သားြဖစ်အ့ံေသာငှါ
အလင်းကုိယံုြကည်ြကေလာ့ဟု မိန့်ေတာ်မူ၏။ ထုိသုိ့ မိန့်ေတာ်မူြပီးမှ
ေယရ	သည်ထွက်3က၍ ထုိသူတ့ုိကုိ တိမ်းေရှာင်လျက်ေနေတာ်မူ၏။ 37
ထုိမ(ေလာက်ြကီးစွာေသာ နိမိတ်လကNဏာတ့ုိကုိ သူတ့ုိမျက်ေမှာက်၌
ြပေတာ်မူေသာ်လည်း သူတ့ုိသည် ယံုြကည်ြခင်းသုိ့ မေရာက်ြက။ 38
ပေရာဖက်ေဟရှာယေဟာဘူးသည်ကား၊ အုိထာဝရဘုရား၊
အကKန်ု ပ်တ့ုိေဟာေြပာေသာ သိတင်း စကားကုိ အဘယ်သူယံုပါသနည်း။
ထာဝရဘုရား၏ လက်ေတာ်သည်အဘယ်သူအား ထင်ရှားေတာ်မူသနည်း
ဟူေသာစကားသည် ြပည့် စံုြခင်းသ့ုိေရာက်သတည်း။ 39
တဖန်ပေရာဖက်ေရှာယေဟာြပန်သည်ကား၊ 40 သူတ့ုိမျက်စိမြမင်၊
စိတ်နှလံုးနားမလည်၊ အကျင့်မေြပာင်းလဲ၊ သူတ့ုိအနာေရာဂါကုိ ငါမြငိမ်းေစသည်
တုိင်ေအာင် သူတ့ုိမျက်စိကုိ ကွယ်ေစေတာ်မူ၏။ သူတ့ုိ
စိတ်နှလံုးကုိမုိက်ေစေတာ်မူ၏ဟူေသာ စကားေြကာင့် ထုိသူတ့ုိသည်ယံုြကည်ြခင်းသုိ့
မေရာက်နုိင်ြက။ 41 ေဟရှယသည် ဘုန်းအာနုေဘာ်ေတာ်ကုိြမင်၍
ဗျာဒိတ်ေတာ်ကုိြပန်စဥ်တွင် ထုိစကားကုိ ေဟာေြပာ သတည်း။ 42 သုိ့ေသာ်လည်း
အရာရိှအများတ့ုိသည် ကုိယ်ေတာ်ကုိယံုြကည်ြက၏။ တရားစရပ်မှဖာရိရဲှတ့ုိသည်
နှင်ထုတ်မည်ကုိ စုိးရိမ်ေသာေြကာင့် ထင်ရှားစွာဝန်မခံြက။ 43 အေြကာင်းမူကား၊
ဘုရားသခင်ေပးေတာ်မူေသာ ဘုန်းအသေရထက် လူတ့ုိေပးေသာ ဘုန်းအသေရကုိ
သာ၍နှစ်သက်ြက၏။ 44 ေယရ	ကလည်း၊ ငါ့ကုိယံုြကည်ေသာသူသည်
ငါ့ကုိသာယံုြကည်သည်မဟုတ်၊ ငါ့ကုိေစလ,တ်ေတာ်မူ ေသာ သူကုိယံုြကည်၏။ 45
ငါ့ကုိ ြကည့် ြမင်ေသာသူသည် ငါ့ကုိ ေစလ,တ်ေတာ်မူေသာသူကုိ ြကည့် ြမင်၏။ 46
ငါ့ကုိ ယံုြကည်သမ(ေသာသူတ့ုိသည် ေမှာင်မုိက်၌မေနေစြခင်းငှါ
ငါသည်အလင်းြဖစ်လျက် ဤေလာက သုိ့ 3ကလာြပီ။ 47
ငါ့စကားကုိြကားေသာသူသည် မယံုြကည်ဘဲေနလ(င် ထုိသူကုိ
ငါသည်အြပစ်မစီရင်။ ေလာကီသား တ့ုိကုိ အြပစ်စီရင်အ့ံေသာငှါ



ငါလာသည်မဟုတ်၊ ေလာကီသားတ့ုိကုိ ကယ်တင်အ့ံေသာငှါငါလာ၏။ 48
ငါ့ကုိပယ်၍ငါ့စကားကုိ နာမခံေသာသူအားအြပစ်စီရင်ေသာသူရိှေသး၏။
ငါေဟာေြပာေသာ စကား ပင် ေနာက်ဆံုးေသာေန့၌
ထုိသူအားအြပစ်စီရင်လိမ့်မည်။ 49 အေြကာင်းမူကား၊ ငါသည်
ကုိယ်အလုိအေလျာက်ေဟာေြပာသည်မဟုတ်၊ ငါ့ကုိ ေစလ,တ်ေသာ
ခမည်းေတာ်သည် အဘယ်သုိ့ငါဆံုးမေဟာေြပာရမည်ကုိ ပညတ်ေပးေတာ်မူြပီ။
ခမည်းေတာ်၏ပညတ်ေတာ် သည် ထာဝရအသက်ြဖစ်သည်ကုိ ငါသိ၏။ 50
ထုိေြကာင့် ေဟာေြပာသမ(တ့ုိကုိ ခမည်းေတာ်မှာထားေတာ်မူသည်အတုိင်း
ငါေဟာေြပာသည်ဟု ေ3ကးေြကာ်၍မိန့်ေတာ်မူ၏။

13

1 ပသခါပဲွမခံမီှ၌ ေယရ	သည် ဤေလာကမှခမည်းေတာ်ထံသုိ့
ေြပာင်းရေသာအချိန်ေရာက်သည်ကုိ သိ ေတာ်မူသည်ြဖစ်၍၊
ဤေလာက၌ရိှေသာမိမိလူတ့ုိကုိချစ်ေတာ်မူေသာေြကာင့်
အဆံုးတုိင်ေအာင်ချစ်ေတာ်မူ၏။ 2 ကုိယ်ေတာ်ကုိ အပ်နံှမည်အေြကာင်း
မာရ်နတ်သည် ရိှမုန်၏သားယုဒရှကာရုတ်၏ စိတ်နှလံုး၌ အြကံ
ေပးသွင်းနှင့်သတည်း။ ထုိအခါ ညစာကုိစားြကစဥ်၊ 3 ခမည်းေတာ်သည်
အလံုးစံုတ့ုိကုိ သူ၏လက်သ့ုိအပ်ေပးေတာ်မူသည်ကုိ၎င်း၊ သူသည်ဘုရားသခင့်ထံ
ေတာ်မှ ထွက်လာသည်ကုိ၎င်း၊ ဘုရားသခင့်ထံေတာ်သ့ုိ 3ကသွားမည်ကုိ၎င်း
ေယရ	သည်သိေတာ်မူသည်နှင့်၊ 4 စားပဲွမှထ၍ ဝတ်လံုေတာ်ကုိခKတ်ြပီးလ(င်၊
ပဝါကုိယူ၍ ခါးကုိစည်းေတာ်မူ၏။ 5 ထုိေနာက်မှ ေရကုိအင်တံု၌ေလာင်း၍
တပည့် ေတာ်တ့ုိ၏ေြခကုိ ေဆးြပီးမှခါး၌စည်းထားေသာပုဝါနှင့် သုတ်ေတာ်မူ၏။ 6
ရိှမုန်ေပတရုဆီသုိ့ေရာက်ေတာ်မူေသာအခါ ထုိတပည့် ေတာ်က၊ သခင်၊
ကုိယ်ေတာ်သည် အကKန်ု ပ်၏ ေြခကုိေဆးေတာ်မူမည်ေလာဟု ေမးေလ(ာက်၏။ 7
ေယရ	ကလည်း၊ သင်သည် ငါ/ပေသာအမ	ကုိ ယခုနားမလည်ေသး။



ေနာက်မှသိလိမ့်မည်ဟု မိန့်ေတာ် မူ၏။ 8 ေပတရုကလည်း၊
ကုိယ်ေတာ်သည်အကKန်ု ပ်၏အေြခအေနကုိ အလ(င်းေဆးေတာ်မမူရဟု
ေလ(ာက်၏။ ေယရ	ကလည်း၊ သင့်ကုိ ငါမေဆးရလ(င် အသင်သည်
ငါနှင့်အဆက်ဆံရဟု မိန့်ေတာ်မူ၏။ 9 ရိှမုန်ေပတရုကလည်း၊
အကKန်ု ပ်၏ေြခကုိသာ မေဆးပါနှင့်။ လက်ကုိ၎င်း၊ ဦးေခါင်းကုိ၎င်း ေဆးေတာ်
မူပါဟု ေလ(ာက်ြပန်၏။ 10 ေယရ	ကလည်း၊ ေရချိုးြပီးေသာသူမည်သည်ကား၊
ေြခေဆးြခင်းမှတပါး ေဆးရေသာအေြကာင်းမရိှ၊ တကုိယ်လံုးစင်ြကယ်၏။
သင်တ့ုိသည် စင်ြကယ်ေသာ်လည်း အချို ့မစင်ြကယ်ဟု မိန့်ေတာ်မူ၏။ 11
ကုိယ်ေတာ်ကုိ အပ်နံှမည့်သူကုိ သိေတာ်မူေသာေြကာင့်၊ သင်တ့ုိတွင်
အချို ့မစင်ြကယ်ဟု မိန့်ေတာ်မူ သတည်း။ 12 ထုိသုိ့သူတ့ုိ၏
ေြခကုိေဆးေတာ်မူြပီးမှ တဖန်ဝတ်လံုကုိဝတ်၍ ေလျာင်းေတာ်မူလျက်၊ သင်တ့ုိ၌
ငါ/ပခ့ဲ ေသာအမ	ကုိ နားလည်ြကသေလာ။ 13 သင်တ့ုိသည်
ငါ့ကုိအရှင်ဘုရားဟူ၍၎င်း၊ သခင်ဟူ၍၎င်းေခEတတ်ြက၏။ ထုိစကားသည်လည်း
ဟုတ် မှန်ေသာစကားြဖစ်၏။ အေြကာင်းမူကား၊ သင်တ့ုိကုိေခEြကသည့် အတုိင်း
ငါမှန်၏။ 14 ငါသည် သခင်ြဖစ်လျက်၊ အရှင်ဘုရားလည်းြဖစ်လျက်နှင့်
သင်တ့ုိ၏ေြခကုိေဆးလ(င် သင်တ့ုိသည် အချင်းချင်းတ့ုိ၏ေြခကုိ ေဆးရြကမည်။
15 ငါသည် သင်တ့ုိ၌/ပသက့ဲသုိ့ သင်တ့ုိသည်/ပစုေစြခင်းငှါ ပံုသက်ေသကုိ ြပခ့ဲြပီ။
16 ငါအမှန်အကန်ဆုိသည်ကား၊ ကKန်သည် သခင်ထက်သာ၍
ြကီးြမတ်သည်မဟုတ် တမန်သည်လည်း ေစလ,တ်ေသာသူထက်သာ၍
ြကီးြမတ်သည်မဟုတ်။ 17 ဤအရာများကုိ သင်တ့ုိသိ၍ သိသည်အတုိင်းကျင့်လ(င်
မဂငလာရိှြက၏။ 18 သင်တ့ုိရိှသမ(ကုိ ငါရည်မှတ်၍ေြပာသည်မဟုတ်။
ငါေရွးေကာက်ေသာသူတ့ုိကုိ ငါသိ၏။ ကျမ်းစာချက် ြပည့်စံုေစမည်အေြကာင်း
ငါနှင့်အတူစားေသာသူသည် ငါ့ကုိေြခနှင့်ေကျာက်သတည်း။ 19
ထုိအမ	အရာေရာက်ေသာအခါ ငါသည် ဤမည်ေသာသူြဖစ်သည်ကုိ သင်တ့ုိသည်
ယံုြကည်ေစြခင်းငှါ၊ မေရာက်မီှ ယခုပင် သင်တ့ုိအားငါေြပာနှင့်ြပီ။ 20
ငါအမှန်အကန်ဆုိသည်ကား၊ ငါေစလ,တ်ေသာသူကုိလက်ခံေသာသူသည်



ငါ့ကုိလက်ခံ၏။ ငါ့ကုိ လက်ခံေသာသူသည် ငါ့ကုိေစလ,တ်ေတာ်မူေသာသူကုိ
လက်ခံသည်ဟု မိန့်ေတာ်၏။ 21 ထုိသုိ့ေယရ	သည်မိန့်ေတာ်မူြပီမှ
စိတ်နှလံုးေတာ်ပူပနြ်ခင်းရိှ၏။ ငါအမှန်အကန်ဆုိသည်ကား၊ သင်တ့ုိ တွင်
တစံုတေယာက်ေသာသူသည် ငါ့ကုိအပ်နံှလိမ့်မည်ဟု
သက်ေသခံလျက်မိန့်ေတာ်မူ၏။ 22 အဘယ်သူကုိရည်ေဆာင်၍
မိန့်ေတာ်မူသည်ကုိတပည့် ေတာ်တ့ုိသည် ေတွးေတာြခင်းရိှသြဖင့်၊ အချင်း ချင်း
တေယာက်ကုိတေယာက် ြကည့် ရ	ြက၏။ 23
ေယရ	ချစ်ေတာ်မူေသာတပည့် ေတာ်သည် ရင်ခွင်ေတာ်နားမှာ ေလျာင်းသြဖင့်၊ 24
အဘယ်သူကုိရည်ေဆာင်၍ မိန့်ေတာ်မူသနည်းဟု ေမးေစြခင်းငှါ၊
ရိှမုန်ေပတရုသည် ထုိတပည့် ေတာ် ကုိ အမှတ်ေပး၏။ 25 ထုိတပည့် ေတာ်သည်
ေယရ	၏ရင်ေတာ်ကုိမီှ၍ ေလျာင်းေနလျက် သခင်၊ အဘယ်သူနည်းဟု ေလ(ာက်၏။
26 ေယရ	ကလည်း၊ ဤမုန့်တလုပ်စာကုိ ငါနှစ်၍ေပးေသာသူြဖစ်၏ဟု
မိန့်ေတာ်မူြပီးလ(င်၊ မုန့်တလုပ်စာကုိ နှစ်ြပီးမှ ရိှမုန်၏သားယုဒရှကာရုတ်အား
ေပးေတာ်မူ၏။ 27 ထုိသူသည် မုန့်တလုပ်စာကုိခံြပီးမှ၊ စာတန်သည်
သူ့အထဲသုိ့ဝင်ေလ၏။ ေယရ	ကလည်း၊ သင်/ပ ရေသာအမ	ကုိ
အလျင်အြမန/်ပေလာ့ဟု ထုိသူအားမိန့်ေတာ်မူ၏။ 28 အဘယ်ေြကာင့်
ထုိသုိ့မိန့်ေတာ်မူသည်ကုိ စားပဲွ၌ေလျာင်းေသာသူတ့ုိတွင် အဘယ်သူမ(မသိ။ 29
အချို ့တ့ုိက၊ ယုဒရှကာရုတ်သည် ေငွအိတ်ကုိေဆာင်ြကေသာေြကာင့်၊ ဤပဲွ၌
ငါတ့ုိသံုးစရာအဘုိးကုိ ဝယ်ေလာ့ဟူ၍၎င်း၊ သုိ့မဟုတ် ဆင်းရဲေသာသူတ့ုိအား
တစံုတခုကုိေပးေလာ့ဟူ၍၎င်း။ ေယရ	မိန့်ေတာ်မူ သည်ဟု ထင်မှတ်ြက၏။ 30
ယုဒရှကာရုတ်သည် မုန့်တလုပ်စာကုိခံြပီးမှ ချက်ြခင်းထွက်သွား၏။
ထုိအချိန်ကားညအချိန်ြဖစ်၏။ 31 ထုိသူသွားသည်ေနာက်၊ ေယရ	က၊
ယခုတွင်လူသားသည် ဘုန်းထင်ရှားြခင်းရိှသည်ြဖစ်၍၊ ဘုရား သခင်သည်လည်း
လူသားအားြဖင့် ဘုန်းေတာ်ထင်ရှားြခင်းရိှ၏။ 32 ဘုရားသခင်သည်
လူသားအားြဖင့် ဘုန်းေတာ်ထင်ရှားြခင်းရိှလ(င်၊ ဘုရားသခင်သည် ကုိယ်ေတာ်တုိင်
အားြဖင့် သူ၏ဘုန်းကုိ ထင်ရှားေစေတာ်မူလိမ့်မည်။ 33 ချစ်သားတ့ုိ



ငါသည်သင်တ့ုိနှင့်အတူ ခဏသာေနရ၏။ သင်တ့ုိသည် ငါ့ကုိရှာြကလိမ့်မည်။
ငါသွားရာ အရပ်သုိ့ သင်တ့ုိမေရာက်နုိင်ြကဟု ယုဒတ့ုိအား ငါေြပာသက့ဲသုိ့
ယခုသင်တ့ုိအား ငါေြပာ၏။ 34 သင်တ့ုိသည် အချင်းချင်းတေယာက်ကုိတေယာက်
ချစ်ြကေလာ့။ ငါသည်သင်တ့ုိကုိ ချစ်သည်နည်းတူ အချင်းချင်းချစ်ြကေလာ့ဟု
ပညတ်သစ်ကုိ ငါေပး၏။ 35 သင်တ့ုိသည် အချင်းချင်းချစ်ြကလ(င်၊
လူအေပါင်းတ့ုိသည် ထုိေမတAာကုိေထာက်၍ သင်တ့ုိသည် ငါ၏
တပည့် ြဖစ်သည်ကုိ သိြကလိမ့်မည်ဟု မိန့်ေတာ်မူ၏။ 36 ရိှမုန်ေပတရုက၊ သခင်၊
ကုိယ်ေတာ်သည် အဘယ်အရပ်သုိ့ 3ကေတာ်မူမည်နည်းဟု ေမးေလ(ာက်လ(င်၊
ေယရ	က၊ ငါသွားရာအရပ်သုိ့ သင်သည်ယခုမလုိက်နုိင်။ ေနာက်မှလုိက်ရလိမ့်မည်ဟု
မိန့်ေတာ်မူ၏။ 37 ေပတရုကလည်း၊ သခင်၊ အကKန်ု ပ်သည်
ကုိယ်ေတာ်နှင့်အတူအဘယ်ေြကာင့် ယခုမလုိက်နုိင်သနည်း။ ကုိယ်ေတာ်အဘုိ့
အကKန်ု ပ်၏အသက်ကုိ စွန့်ပါမည်ဟုေလ(ာက်လ(င်၊ 38 ေယရ	က၊
ငါ့အဘုိ့သင့်အသက်ကုိစွန့်မည်ေလာ။ ငါအမှန်အကန်ဆုိသည်ကား၊
ြကက်မတွန်မီှသင်သည် သံုးြကိမ်ေြမာက်ေအာင် ငါ့ကုိြငင်းပယ်လိမ့်မည်ဟု
မိန့်ေတာ်မူ၏။

14

1 တဖန်တံုေယရ	က၊ သင်တ့ုိ စိတ်နှလံုးပူပနြ်ခင်းမရိှေစနှင့်။ ဘုရားသခင်ကုိ
ယံုြကည်ြကေလာ့။ ငါ့ကုိလည်း ယံုြကည်ြကေလာ့။ 2 ငါ့အဘ၏အိမ်ေတာ်၌
ေနစရာအခန်းများရိှ၏။ သုိ့မဟုတ်လ(င် မဟုတ်ေြကာင်းကုိသင်တ့ုိအား ငါ
မေြပာဘဲမေန။ သင်တ့ုိေနစရာအရပ်ကုိ ြပင်ဆင်ြခင်းငှါ ငါသွားရ၏။ 3
ငါသည်သွား၍ သင်တ့ုိြပင်ဆင်စရာအရပ်ကုိြပင်ဆင်ြပီးမှ တဖန်လာြပန်၍၊
ငါရိှရာအရပ်၌ သင်တ့ုိရိှ ေစြခင်းငှါ သင်တ့ုိကုိ ငါ့ထံသုိ့ သိမ်းဆည်းမည်။ 4 ငါသည်
အဘယ်အရပ်သ့ုိသွားသည်ကုိ၎င်း၊ လမ်းခရီးကုိ၎င်း၊
သင်တ့ုိသိြက၏ဟုမိန့်ေတာ်မူ၏။ 5 ေသာမကလည်း၊ သခင်၊ ကုိယ်ေတာ်သည်



အဘယ်အရပ်သ့ုိ သွားေတာ်မူသည်ကုိ အကKန်ု ပ်တ့ုိ မသိ သည်ြဖစ်၍၊
လမ်းခရီးကုိအဘယ်သုိ့ သိနုိင်ပါမည်နည်းဟု ေလ(ာက်လ(င်၊ 6 ေယရ	က၊
ငါသည်လမ်းခရီးြဖစ်၏။ သမSာတရားကုိလည်းြဖစ်၏။ အသက်သည်လည်းြဖစ်၏။
ငါ့ကုိ အမီှ မ/ပလ(င် အဘယ်သူမ( ခမည်းေတာ်ထံသ့ုိမေရာက်ရ။ 7 သင်တ့ုိသည်
ငါ့ကုိသိလ(င် ငါ့ခမည်းေတာ်ကုိ မသိဘဲမေနြက။ ယခုမှစ၍
ခမည်းေတာ်ကုိသိြမင်ြက၏ ဟု မိန့်ေတာ်မူ၏။ 8 ဖိလိပJ ုကလည်း၊ သခင်၊
ခမည်းေတာ်ကုိ အကKန်ု ပ်တ့ုိအားြပေတာ်မူပါ။ ထုိသုိ့ြပေတာ်မူလ(င် အကKန်ု ပ် တ့ုိ
အလုိြပည့်စံုပါမည်ဟုေလ(ာက်လ(င်၊ 9 ေယရ	က၊ ဖိလိပJ ု၊ ဤမ(ကာလပတ်လံုး
ငါသည်သင်တ့ုိနှင့်အတူရိှြပီးမှ သင်သည် ငါ့ကုိ မသိေသး သေလာ။
ငါ့ကုိြမင်ေသာသူသည် ခမည်းေတာ်ကုိြမင်၏။ သ့ုိြဖစ်လ(င်၊ ခမည်းေတာ်ကုိ
အကKန်ု ပ်တ့ုိအား ြပ ေတာ်မူပါဟု သင်သည်အဘယ်သုိ့ဆုိသနည်း။ 10 ငါသည်
ခမည်းေတာ်၌ ရိှသည်ကုိ၎င်း၊ ခမည်းေတာ်သည် ငါ၌ရိှေတာ်မူသည်ကုိ၎င်း
မယံုသေလာ။ ငါေဟာေြပာေသာစကားကုိ ကုိယ်အလုိအေလျာက်
ငါေဟာေြပာသည်မဟုတ်။ ငါ/ပေသာအမ	 တ့ုိကား၊ ငါ၌ တည်ေနေတာ်မူေသာ
ခမည်းေတာ်သည် /ပေတာ်မူ၏။ 11 ငါသည် ခမည်းေတာ်၌ ရိှသည်ကုိ၎င်း၊
ခမည်းေတာ်သည် ငါ၌ရိှေတာ်မူသည်ကုိ၎င်း ယံုြကေလာ။ ငါ့ စကားကုိ မယံုလ(င်၊
ငါ့အမ	 တ့ုိကုိေထာက်၍ ယံုြကေလာ့။ 12 ငါအမှန်အကန်ဆုိသည်ကား၊
ငါ့ကုိယံုြကည်ေသာသူသည် ငါ/ပသေသာအမ	တ့ုိကုိ /ပလိမ့်မည်။ ထုိ
အမ	 တ့ုိထက်သာ၍ ြကီးေသာအမ	 တ့ုိကုိလည်း /ပလိမ့်မည်။ အေြကာင်းမူကား၊
ငါသည် ခမည်းေတာ်ထံသုိ့ သွား၍၊ 13 သင်တ့ုိသည် ငါ၏နာမကုိအမီှ/ပလျက်
ဆုေတာင်းသမ(အတုိင်း ငါ/ပမည်။ အေြကာင်းမူကာ၊ ခမည်း ေတာ်သည်
သားေတာ်အားြဖင့် ဘုန်းထင်ရှားေတာ်မူြခင်းရိှမည်အေြကာင်းတည်း။ 14
သင်တ့ုိသည် ငါ၏နာမကုိအမီှ/ပ၍ တစံုတခုေသာဆုကုိေတာင်းလ(င်၊
ေတာင်းသည်အတုိင်းငါ/ပမည်။ 15 ငါ့ကုိချစ်လ(င် ငါ့ပညတ်တ့ုိကုိ
ေစာင့်ေရှာက်ြကေလာ့။ ငါသည် ခမည်းေတာ်ကုိေတာင်း၍၊ 16 ခမည်းေတာ်သည်
သမSာတရားကုိြပေသာ ဝိညာဥ်ေတာ်တည်းဟူေသာ တပါးေသာဥပဇhယ်ဆရာကုိ



သင်တ့ုိနှင့်အတူ အစဥ်မြပတ်တည်ေနေစြခင်းငှါ သင်တ့ုိအားေပးေတာ်မူမည်။ 17
ထုိဝိညာဥ်ေတာ်ကုိ ေလာကီသားတ့ုိသည် မသိမြမင်ေသာေြကာင့် မခံမယူနုိင်ြက။
ထုိဝိညာဥ်ေတာ် သည် သင်တ့ုိနှင့်အတူတည်ေန၍၊ သင်တ့ုိ၌ ရိှေတာ်မူေသာေြကာင့်
သင်တ့ုိသိရြက၏။ 18 ငါသည် သင်တ့ုိကုိ မိဘမ့ဲြဖစ်ေစြခင်းငှါ စွန့်ပစ်မည်မဟုတ်။
သင်တ့ုိဆီသုိ့ လာဦးမည်။ 19 ခဏြကာြပီးမှ ေလာကီသားတ့ုိသည် ငါ့ကုိမြမင်ရြက။
သင်တ့ုိမူကား ြမင်ရြကလိမ့်မည်။ ငါသည် အသက်ရှင်ေသာေြကာင့်
သင်တ့ုိသည်လည်း အသက်ရှင်ရြကလိမ့်မည်။ 20 ငါသည်
ခမည်းေတာ်၌ရိှသည်ကုိ၎င်း၊ သင်တ့ုိသည်ငါ၌ရိှသည်ကုိ၎င်း။ ငါသည်
သင်တ့ုိ၌ရိှသည်ကုိ ၎င်း၊ ထုိေန့၌သင်တ့ုိသည် သိရြကလိမ့်မည်။ 21
ငါ့ပညတ်တ့ုိကုိရ၍ ေစာင့်ေရှာက်ေသာသူသည် ငါ့ကုိချစ်ေသာသူြဖစ်၏။
ငါ့ကုိချစ်ေသာသူကုိ ငါ့ ခမည်းေတာ်သည်ချစ်ေတာ်မူမည်။ ငါသည်လည်း
ထုိသူကုိချစ်၍ သူ့အားကုိယ်တုိင်ထင်ရှားမည်ဟု မိန့်ေတာ် မူ၏။ 22
ယုဒရှကာရုတ်မဟုတ်၊ အြခားေသာယုဒက၊ သခင်၊ ကုိယ်ေတာ်သည်
ေလာကီသားတ့ုိအား မထင်ရှား ဘဲ အကKန်ု ပ်တ့ုိအား အဘယ်သုိ့
ထင်ရှားေတာ်မူမည်နည်းဟု ေမးေလ(ာက်၏။ 23 ေယရ	ကလည်း၊
ငါ့ကုိချစ်ေသာသူသည် ငါ့စကားကုိ နားေထာင်လိမ့်မည်။ ငါ့မည်းေတာ်သည်
ထုိသူကုိ ချစ်ေတာ်မူသည်။ ငါတ့ုိသည်လည်း၊ သူဆီသုိ့3က၍ ေနရာချမည်။ 24
ငါ့ကုိမချစ်ေသာသူသည် ငါ့စကားကုိ နားမေထာင်။ သင်တ့ုိြကားေသာစကားသည်
ငါ့စကားမဟုတ်။ ငါ့ကုိ ေစလ,တ်ေတာ်မူေသာ ခမည်းေတာ်၏စကားေတာ်ြဖစ်၏။ 25
ငါသည် သင်တ့ုိနှင့်အတူရိှစဥ်တွင် ဤစကားကုိေြပာခ့ဲြပီ။ 26 ခမည်းေတာ်သည်
ငါ့အတွက်ေြကာင့် ေစလ,တ်ေတာ်မူေသာဥပဇhာယ်ဆရာတည်းဟူေသာ သန့်ရှင်း
ေသာ ဝိညာဥ်ေတာ်သည် သင်တ့ုိအား ခပ်သိမ်းေသာအရာတ့ုိကုိ
ြပသသွန်သင်ေတာ်မူ၍၊ ငါေြပာခ့ဲသမ(ေသာ စကားတ့ုိကုိ မှတ်မိေသာဥာဏ်ကုိ
သင်တ့ုိအား ေပးေတာ်မူ၏။ 27 ြငိမ်သက်ြခင်းကုိ သင်တ့ုိ၌ငါထားခ့ဲ၏။
ငါ၏ြငိမ်သက်ြခင်းကုိ သင်တ့ုိအား ငါေပး၏။ ေလာကီသားတ့ုိ ေပးသက့ဲသုိ့
ငါေပးသည်မဟုတ်။ သင်တ့ုိ စိတ်နှလံုးပူပနြ်ခင်း၊ စုိးရိမ်တုန်လ	ပ်ြခင်းမရိှေစနှင့်။ 28



ငါသည် ယခုသွားေသာ်လည်း သင်တ့ုိဆီသုိ့ လာဦးမည်ဟု ငါေြပာေသာစကားကုိ
သင်တ့ုိြကားရြကြပီ။ သင်တ့ုိသည် ငါ့ကုိချစ်လ(င်ခမည်းေတာ်ထံသုိ့ ငါသွားမည်ကုိ
ဝမ်းေြမာက်ြကလိမ့်မည်။ အေြကာင်းမူကား၊ ငါ့ ခမည်းေတာ်သည် ငါ့ထက်သာ၍
ြကီးြမတ်ေတာ်မူ၏။ 29 ထုိအမ	အရာေရာက်ေသာအခါ
သင်တ့ုိသည်ယံုြကည်ေစြခင်းငှါ၊ မေရာက်မီှယခုပင်သင်တ့ုိအား ငါ ေြပာနှင့်ြပီ။ 30
ယခုမှစ၍ ငါသည်သင်တ့ုိနှင့်များစွာမေြပာရ။ အေြကာင်းမူကား၊ ဤေလာကကုိ
အစုိးရေသာမင်းသည် လာဆဲြဖစ်၏။ လာေသာ်လည်း ငါ၌အဘယ်အခွင့်အရာကုိမ(
မေတွရ့။ 31 ငါသည် ခမည်းေတာ်ကုိချစ်သည်ကုိ၎င်း၊
ခမည်းေတာ်မှာေတာ်မူသည်အတုိင်း ငါ/ပသည်ကုိ၎င်း၊
ေလာကီသားတ့ုိသိမည်အေြကာင်းတည်း။ ဤအရပ်မှ ထ၍သွားြကကုန်အ့ံ။

15

1 ငါသည် မှန်ေသာစပျစ်နွယ်ပင်ြဖစ်၏။ ငါ့ခမည်းေတာ်သည်လည်း
ဥယျာဥ်ေစာင့်ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ 2 ငါ၌အသီးမသီးေသာအခက်ရိှသမ(တ့ုိကုိ
ခုတ်ပစ်ေတာ်မူ၏။ အသီးသီးေသာအခက်ရိှသမ(တ့ုိကုိ သာ၍ သီးေစြခင်းငှါ
သုတ်သင်ရှင်းလင်းေတာ်မူ၏။ 3 သင်တ့ုိသည် ငါေဟာေြပာေသာစကားအားြဖင့်
ယခုပင်ရှင်းလင်းလျက်ရိှြက၏။ 4 ငါ၌တည်ေနြကေလာ့။ ငါသည်လည်း
သင်တ့ုိ၌တည်ေနမည်။ စပျစ်ခက်သည် အပင်၌မတည်လ(င်၊ ကုိယ်အလုိအေလျာက်
အသီးမသီးနုိင်သက့ဲသုိ့၊ သင်တ့ုိသည် ငါ၌မတည်လ(င် အသီးမသီးနုိင်ြက။ 5
ငါသည် စပျစ်နွယ်ပင်ြဖစ်၏။ သင်တ့ုိသည်အခက်များြဖစ်ြက၏။ အြကင်သူသည်
ငါ၌တည်၍ ငါသည် လည်းသူ့၌တည်၏၊ ထုိသူသည်
များစွာေသာအသီးကုိသီးတတ်၏။ ငါနှင့်ကွာလ(င် သင်တ့ုိသည် အဘယ်အမ	 ကုိမ(
မတတ်နုိင်ြက။ 6 ငါ၌ မတည်ေသာသူသည် ေသွေ့ြခာက်ေသာအခက်က့ဲသုိ့
ြပင်သုိ့ပစ်လုိက်ြခင်းကုိခံရ၏။ ထုိသ့ုိေသာ အခက်များကုိ လူတ့ုိသည်စုသိမ်း၍
မီးထဲသုိ့ ချလုိက်ြကသြဖင့် မီးေလာင်ြခင်းသုိ့ ေရာက်ြက၏။ 7 သင်တ့ုိသည်



ငါ၌တည်၍ ငါ့စကားသည်သင်တ့ုိ၌တည်လ(င်၊ သင်တ့ုိသည်ေတာင်းချင်သမ(ကုိ
ေတာင်း ၍ရြကလိမ့်မည်။ 8 သင်တ့ုိသည် များစွာေသာအသီးကုိသီးေသာအားြဖင့်၊
ငါ့ခမည်းေတာ်သည် ဘုန်းထင်ရှားေတာ်မူ၍၊ သင်တ့ုိသည်လည်း
ငါ၏တပည့် မှန်ြကလိမ့်မည်။ 9 ခမည်းေတာ်သည် ငါ့ကုိချစ်ေတာ်မူသက့ဲသုိ့
ငါသည်သင်တ့ုိကုိချစ်၏။ ငါ၏ချစ်ြခင်းေမတAာ၌ တည်ေန ြကေလာ့။ 10 ငါသည်
ငါ့ခမည်းေတာ်၏ပညတ်တ့ုိကုိ ေစာင့်ေရှာက်၍ ခမည်းေတာ်၏ေမတAာ၌
တည်ေနသက့ဲသုိ့၊ သင်တ့ုိသည် ငါ့ပညတ်တ့ုိကုိ ေစာင့်ေရှာက်လ(င်၊ ငါ့ေမတAာ၌
တည်ေနြကလိမ့်မည်။ 11 သင်တ့ုိ၌ ငါဝမ်းေြမာက်စရာအေြကာင်း
တည်ေစြခင်းငှါ၎င်း၊ သင်တ့ုိ ဝမ်းေြမာက်စရာအေြကာင်း စံုလင်ေစြခင်းငှါ၎င်း၊
ဤစကားကုိ သင်တ့ုိအားငါေဟာေြပာ၏။ 12 ငါ့ပညတ်ဟူမူကား၊ ငါသည်
သင်တ့ုိကုိချစ်သည်နည်းတူ၊ သင်တ့ုိသည် အချင်းချင်းချစ်ြကေလာ့။ 13
ကုိယ်အေဆွတ့ုိအဘုိ့အလုိငှါ ကုိယ်အသက်ကုိစွန့်ြခင်းေမတAာထက်သာ၍
ြမတ်ေသာေမတAာသည် အဘယ်သူ၌မ(မရိှ။ 14 သင်တ့ုိသည် ငါပညတ်သမ(တ့ုိကုိ
ကျင့်ေဆာင်လ(င် ငါ၏အေဆွြဖစ်ြက၏။ 15 ယခုမှစ၍ ငါသည်သင်တ့ုိကုိ
ကKန်ဟူ၍မေခE။ ကKန်မူကား၊ ကုိယ်သခင်/ပေသာအမ	ကုိမသိ။ သင် တ့ုိကုိ
အေဆွဟူ၍ငါေခE၏။ အေြကာင်းမူကား၊ ငါသည် ခမည်းေတာ်ထံ၌
ြကားသမ(ေသာအရာတ့ုိကုိ သင်တ့ုိ အား ငါြပသ၏။ 16 သင်တ့ုိသည်
ငါ့ကုိေရွးေကာက်ြကသည်မဟုတ်။ ငါသည် သင်တ့ုိကုိ ေရွးေကာက်သြဖင့်၊
သင်တ့ုိသည် သွား၍ တည်ြကည်ေသာအသီးကုိသီးမည်အေြကာင်းနှင့်
ငါ့နာမကုိအမီှ/ပ၍ ခမည်းေတာ်မှာေတာင်းသမ(တ့ုိကုိ ရမည်အေြကာင်း သင်တ့ုိကုိ
ငါခန့်ထား၏။ 17 သင်တ့ုိသည် အချင်းချင်းချစ်ေစြခင်းငှါ ဤပညတ်တ့ုိကုိ
ငါေပး၏။ 18 ေလာကီသားတ့ုိသည် သင်တ့ုိကုိမုန်းလ(င်၊ သင်တ့ုိကုိ မမုန်းမီှ
ငါ့ကုိမုန်းြကသည်ကုိ သိမှတ်ြကေလာ့။ 19 သင်တ့ုိသည် ေလာကီနှင့်ဆက်ဆံလ(င်၊
ေလာကီသားတ့ုိသည် မိမိတ့ုိနှင့်ဆက်ဆံေသာ သင်တ့ုိကုိ ချစ် ြကလိမ့်မည်။
သင်တ့ုိသည် ေလာကီနှင့်မဆက်ဆံ၊ ေလာကီထဲက
ငါေရွးေကာက်ေသာသူြဖစ်ေသာေြကာင့်၊ ေလာကီသားတ့ုိသည်



သင်တ့ုိကုိမုန်းြက၏။ 20 ကKန်သည် မိမိသခင်ထက်သာ၍ ြကီးြမတ်သည်မဟုတ်ဟု
ငါေြပာခ့ဲြပီးေသာစကားကုိ ေအာက်ေမ့ြက ေလာ့။ သူတ့ုိသည်ငါ့ကုိညှဥ်းဆဲလ(င်
သင်တ့ုိကုိ ညှဥ်းဆဲြကလိမ့်မည်။ ငါ့စကားကုိနားေထာင်လ(င် သင်တ့ုိ၏ စကားကုိ
နားေထာင်ြကလိမ့်မည်။ 21 ထုိသူတ့ုိသည် ငါ့ကုိေစလ,တ်ေတာ်မူေသာသူကုိ
မသိသည်ြဖစ်၍၊ ငါ၏နာမေြကာင့် သင်တ့ုိအား ထုိ အမ	 ရိှသမ(တ့ုိကုိ
/ပြကလိမ့်မည်။ 22 ငါသည် လာ၍ထုိသူတ့ုိအား မေဟာမေြပာလ(င်
သူတ့ုိ၌အြပစ်မရိှ။ ယခုမူကား၊ မိမိတ့ုိအြပစ်ကုိ ဝှက် ၍ မထားနုိင်ြက။ 23 ငါ့ကုိ
မုန်းေသာသူသည် ငါ့ခမည်းေတာ်ကုိမုန်း၏။ 24 ငါသည်
အြခားသူမ/ပဘူးေသာအမ	ကုိ ထုိသူတ့ုိေရှ ့မှာမ/ပလ(င် သူတ့ုိ၌အြပစ်မရိှ။
ယခုမူကား၊ သူတ့ုိသည် ထုိအမ	ကုိြမင်ရ၍ ငါနှင့်ငါ့ခမည်းေတာ်ကုိမုန်းြက၏။ 25
သုိ့ြဖစ်လ(င်၊ အေြကာင်းမရိှဘဲငါ့ကုိမုန်းြက၏ဟု သူတ့ုိ၏ပညတAိကျမ်းစာ၌
ေရးထားေသာစကားသည် ြပည့်စံုြခင်းသုိ့ ေရာက်သတည်း။ 26
ခမည်းေတာ်ထံမှထွက်လာ၍
သမSာတရားနှင့်ြပည့် စံုေသာဝိညာဥ်ေတာ်တည်းဟူေသာ ခမည်းေတာ်ထံမှ
သင်တ့ုိဆီသုိ့ ငါေစလ,တ်လတ့ံေသာ ဥပဇhာယ်ဆရာသည်ေရာက်လာေသာအခါ၊
ငါ၏အေြကာင်းကုိ သက်ေသခံ လိမ့်မည်။ 27 သင်တ့ုိသည်လည်း ေရှးဦးစွာမှစ၍
ငါနှင့်အတူရိှေနေသာေြကာင့် သက်ေသခံရြကလိမ့်မည်။
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1 သင်တ့ုိသည် စိတ်မပျက်ေစြခင်းငှါ ဤစကားကုိ ငါေဟာေြပာ၏။ 2
ေလာကီသားတ့ုိသည် သင်တ့ုိကုိတရားစရပ်မှ နှင်ထုတ်လိမ့်မည်။
သင်တ့ုိကုိသတ်ေသာသူ မည်သည် ကား၊ ဘုရားဝတ်ကုိ ငါ/ပြပီဟု
မိမိထင်မှတ်ေသာအချိန်ကာလေရာက်လိမ့်မည်။ 3 ခမည်းေတာ်ကုိမသိ၊ ငါ့ကုိလည်း
မသိေသာေြကာင့် ထုိသုိ့/ပြကလိမ့်မည်။ 4 ထုိအချိန်ကာလေရာက်ေသာအခါ၊
ငါသည်အထက်က ဤသုိ့ေြပာြပီးသည်ကုိ သင်တ့ုိေအာက်ေမ့ ေစြခင်းငှါ ယခုပင်



ငါေဟာေြပာ၏။အစဦး၌ သင်တ့ုိနှင့်အတူ ငါရိှေသာေြကာင့် ဤသ့ုိမေြပာဘူးေသး။
5 ငါ့ကုိ ေစလ,တ်ေတာ်မူေသာသူထံသုိ့ ယခု ငါသွားရမည်ြဖစ်၍၊ အဘယ်အရပ်သုိ့
သွားမည်နည်းဟု သင်တ့ုိမေမးြက။ 6 ဤအေြကာင်းအရာတ့ုိကုိ
ငါေဟာေြပာေသာေြကာင့် သင်တ့ုိသည်အလွန်ဝမ်းနည်းြခင်းသုိ့ ေရာက် ြက၏။ 7
ငါအမှန်အကန်ဆုိသည်ကား၊ ငါသွားလ(င် သင်တ့ုိအကျိုးရိှလိမ့်မည်။
အေြကာင်းမူကား၊ ငါမသွားလ(င် ဥပဇhာယ်ဆရာသည် သင်တ့ုိဆီသ့ုိမလာ။
ငါသွားလ(င် ထုိသူကုိ သင်တ့ုိဆီသုိ့ ငါေစလ,တ်မည်။ 8 ဥပဇhာယ်ဆရာသည်
ေရာက်လာလ(င်၊ ဒုစရုိက်အြပစ်ကုိ၎င်း၊ အြပစ်ကင်းြခင်းကုိ၎င်း၊ အြပစ်စီရင်ြခင်း
ကုိ၎င်း၊ ေလာကီသားတ့ုိအား ထင်ရှားစွာေဘာ်ြပမည်။ 9 ငါ့ကုိ
မယံုြကည်ြကေသာေြကာင့် ဒုစရုိက်အြပစ်ကုိ ေဘာ်ြပမည်။ 10 ငါသည်
ခမည်းေတာ်ထံသုိ့ သွားမည်ြဖစ်၍၊ သင်တ့ုိသည် ေနာက်တဖန်
ငါ့ကုိမေတွမ့ြမင်ရေသာ ေြကာင့်၊ အြပစ်ကင်းြခင်းကုိ ေဘာ်ြပမည်။ 11
ဤေလာကကုိ အစုိးရေသာမင်းသည် အြပစ်စီရင်ြခင်းကုိခံရေသာေြကာင့်
အြပစ်စီရင်ြခင်းကုိ ေဘာ်ြပမည်။ 12 သင်တ့ုိအား
ငါေြပာစရာစကားအများရိှေသာ်လည်း၊ သင်တ့ုိသည် ယခုမခံနုိင်ြက။ 13
သမSာတရားနှင့်ြပည့် စံုေသာ ထုိဝိညာဥ်ေတာ်သည် ေရာက်လာေသာအခါ၊
သမSာတရားကုိ သင်တ့ုိအား အ3ကင်းမ့ဲ သွန်သင်ြပလိမ့်မည်။ ထုိဝိညာဥ်ေတာ်သည်
ကုိယ်အလုိအေလျာက်ေဟာေြပာမည်အဟုတ်။ ြကား သမ(တ့ုိကုိ
ေဟာေြပာလိမ့်မည်။ ေနာင်လာလတ့ံေသာအရာတ့ုိကုိလည်း သင်တ့ုိအား
ေဘာ်ြပလိမ့်မည်။ 14 ထုိသူသည် ငါ့ဘုန်းကုိထင်ရှားေစလိမ့်မည်။
အေြကာင်းမူကား၊ ငါနှင့်စပ်ဆုိင်ေသာအရာကုိယူ၍ သင်တ့ုိအား ေဘာ်ြပလိမ့်မည်။
15 ခမည်းေတာ်နှင့်စပ်ဆုိင်သမ(သည် ငါနှင့်စပ်ဆုိင်၏။ ထုိေြကာင့်
ငါနှင့်စပ်ဆုိင်ေသာအရာကုိယူ၍ သင်တ့ုိအားေဘာ်ြပလိမ့်မည်ဟု ငါေြပာ၏။ 16
ခဏြကာြပီးမှ သင်တ့ုိသည်ငါ့ကုိမြမင်ရြက။ တဖန်ခဏြကာြပီးမှ
ငါ့ကုိြမင်ြပနြ်ကလိမ့်မည်။ အေြကာင်း မူကား၊ ငါသည်ခမည်းေတာ်ထံသုိ့
သွားမည်ဟု မိန့်ေတာ်မူ၏။ 17 တပည့် ေတာ်အချို ့ကလည်း၊ ခဏြကာြပီးမှ



သင်တ့ုိသည်ငါ့ကုိ မြမင်ရြက။ တဖန်ခဏြကာြပီးမှ ငါ့ကုိ
ြမင်ြပနြ်ကလိမ့်မည်ဟူ၍၎င်း၊ အေြကာင်းမူကား၊ ငါသည် ခမည်းေတာ်ထံသုိ့
သွားမည်ဟူ၍၎င်း၊ မိန့်ေတာ် မူေသာစကားသည် အဘယ်သုိ့နည်း။ 18
ခဏဟူ၍မိန့်ေတာ်မူေသာ် အဘယ်သုိ့ဆုိလုိသနည်း မိန့်ေတာ်မူေသာစကားကုိ
အကKန်ု ပ်တ့ုိသည် နားမလည်ဟု အချင်းချင်းေြပာဆုိြက၏။ 19
တပည့် ေတာ်တ့ုိသည်ေမးေလ(ာက်လုိသည်ကုိ ေယရ	သိြမင်ေတာ်မူလ(င်၊
ခဏြကာြပီးမှ သင်တ့ုိသည် ငါ့ကုိမြမင်ရြက။ တဖန်ခဏြကာြပီးမှ
ငါ့ကုိြမင်ြပနြ်ကလိမ့်မည်ဟု ငါေြပာေသာစကားကုိ သင်တ့ုိသည် အချင်းချင်း
ဆင်ြခင်ြကသေလာ။ 20 ငါအမှန်အကန်ဆုိသည်ကား၊ သင်တ့ုိသည်
ငုိေ3ကးြမည်တမ်းြခင်းရိှြကလိမ့်မည်။ ေလာကီသားတ့ုိသည်
ဝမ်းေြမာက်ြခင်းရိှြကလိမ့်မည်။ သင်တ့ုိမူကား ဝမ်းနည်းြခင်းရိှေသာ်လည်း
ထုိဝမ်းနည်းြခင်းသည် တဖန် ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ြဖစ်လိမ့်မည်။ 21
မိန်းမသည်သားကုိ ဘွားစဥ်အခါ ဘွားရေသာအချိန်ေစ့ေသာေြကာင့်
ဝမ်းနည်းြခင်းရိှ၏။ ဘွားြမင် ြပီးမှ ဤေလာက၌
လူတေယာက်ကုိဘွားြမင်ေသာေြကာင့် ဝမ်းေြမာက်ြခင်းရိှ၍၊
အထက်ခံရေသာေဝဒနာကုိ ေမ့ေလျာ့တတ်၏။ 22 ထုိနည်းတူ၊ ယခုတွင်
သင်တ့ုိသည် ဝမ်းနည်းြခင်းရိှြကေသာ်လည်း၊ ေနာက်တဖန်သင်တ့ုိကုိ ငါေတွြ့မင်
သြဖင့် သင်တ့ုိသည်စိတ်နှလံုးဝမ်းေြမာက်ြခင်း ရိှြကလိမ့်မည်။
ထုိဝမ်းေြမာက်ြခင်းကုိ အဘယ်သူမ( လုယူ ဖျက်ဆီးြခင်းငှါ မတတ်နုိင်။ 23 ထုိေန့၌
သင်တ့ုိသည် ငါ့ကုိအလ(င်းမေမးြမန်းရြက။ ငါအမှန်အကန်ဆုိသည်ကား၊
သင်တ့ုိသည်ငါ၏ နာမကုိအမီှ/ပ၍ ခမည်းေတာ်မှာ ဆုေတာင်းသမ(တ့ုိကုိ
ခမည်းေတာ်သည် ေပးေတာ်မူမည်။ 24 ယခုတုိင်ေအာင် ငါ၏နာမကုိအမီှ/ပ၍
သင်တ့ုိသည် အဘယ်ဆုကုိမ( မေတာင်းြကေသး။ သင်တ့ုိသည်
ဝမ်းေြမာက်စရာအေြကာင်းစံုလင်ေစြခင်းငှါ ေတာင်းြကေလာ့။ ထုိသ့ုိေတာင်းလ(င်
ရြကလိမ့်မည်။ 25 ဤအရာတ့ုိကုိ ပံုဥပမာအားြဖင့် ငါေဟာေြပာ၏။
ပံုဥပမာအားြဖင့် မေဟာမေြပာဘဲ၊ ခမည်းေတာ်နှင့် စပ်ဆုိင်ေသာအရာတ့ုိကုိ



သင်တ့ုိအားအတည့်အလင်းေဖာ်ြပေသာအချိန်ကာလ ေရာက်လိမ့်မည်။ 26
ထုိကာလ၌ သင်တ့ုိသည် ငါ၏နာမကုိအမီှ/ပ၍ ဆုေတာင်းြကလိမ့်မည်။
သင်တ့ုိအဘုိ့အလုိငှါ ငါသည် ခမည်းေတာ်ကုိ ေတာင်းမည်ဟုမဆုိ။ 27
အေြကာင်းမူကား၊ သင်တ့ုိသည်ငါ့ကုိချစ်ြက၍၊ ငါသည်ဘုရားသခင်အထံေတာ်မှ
3ကလာသည်ကုိ ယံုြကည်ေသာေြကာင့် ခမည်းေတာ်သည် ကုိယ်ေတာ်တုိင်
သင်တ့ုိကုိချစ်ေတာ်မူ၏။ 28 ငါသည် ခမည်းေတာ်ထံမှထွက်၍
ဤေလာကသုိ့3ကလာြပီ။ တဖန် ဤေလာကမှထွက်၍ ခမည်းေတာ် ထံသုိ့
သွားဦးမည်ဟု မိန့်ေတာ်မူ၏။ 29 တပည့် ေတာ်တ့ုိကလည်း၊ ကုိယ်ေတာ်သည်
ယခုတွင်ပံုဥပမာကုိမေဆာင်ဘဲ အတည့် အလင်း ေဟာ ေြပာေတာ်မူ၏။ 30
အလံုးစံုတ့ုိကုိ သိေတာ်မူသည်ကုိ၎င်း၊ အဘယ်သူမ(ကုိယ်ေတာ်ကုိ
ေမးြမန်းေစြခင်းငှါ အလုိေတာ် မရိှသည်ကုိ၎င်း၊ ယခုတွင် အကKန်ု ပ်တ့ုိသိြကပါ၏။
အကKန်ု ပ်တ့ုိသည် ဤအေြကာင်းကုိေထာက်၍ ကုိယ်ေတာ် သည်
ဘုရားသခင်အထံေတာ်မှ 3ကေတာ်မူသည်ကုိ ယံုပါသည်ဟု ေလ(ာက်ြက၏။ 31
ေယရ	ကလည်း၊ ယခုတွင်ယံုြကြပီေလာ။ 32 သင်တ့ုိသည် ကဲွြပား၍
ငါ့ကုိတကုိယ်တည်းေနေစြခင်းငှါ စွန်ပစ်လျက်၊ အသီးသီးမိမိသုိ့ေနရာသုိ့
ေြပးသွားမည့်အချိန်ကာလသည် လာ၍ယခုပင်ေရာက်ေပ၏။ သ့ုိေသာ်လည်း
ငါသည်တကုိယ်တည်းေနသည် မဟုတ်။ ခမည်းေတာ်သည်ငါနှင့်အတူရိှေတာ်မူ၏။
33 သင်တ့ုိသည် ငါ့ကုိအမီှ/ပ၍ ြငိမ်သက်ြခင်းရိှေစြခင်းငှါ
ဤစကားကုိငါေဟာေြပာြပီ။ သင်တ့ုိသည် ေလာက၌ ဆင်းရဲဒုကNကုိခံြကရလိမ့်မည်။
သုိ့ေသာ်လည်းမစုိးရိမ်ြကနှင့်။ ငါသည်ေလာကကုိေအာင်ြပီဟု မိန့် ေတာ်မူ၏။
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1 ထုိသုိ့ မိန့်ေတာ်မူြပီးမှ ေယရ	သည်ေကာင်းကင်သုိ့ြကည့်ေမ(ာ်၍၊ အုိအဘ၊
အကKန်ု ပ်အချိန်ေရာက်ပါြပီ။ 2 ကုိယ်ေတာ်သည် သားေတာ်လက်သ့ုိ
အပ်ေပးေတာ်မူသမ(ေသာသူတ့ုိအား ထာဝရအသက်ကုိ ေပးေစ ြခင်းငှါ၊



လူမျိုးအေပါင်းတ့ုိကုိ အစုိးရေသာအခွင့်တန်ခုိးကုိသားေတာ်အား
ေပးေတာ်မူသည်နှင်အညီ၊ သားေတာ် သည် ကုိယ်ေတာ်၏ဘုန်းကုိ
ထင်ရှားေစပါမည်အေြကာင်း သားေတာ်၏ဘုန်းထင်ရှားေစေတာ်မူပါ။ 3
ထာဝရအသက်ဟူမူကား၊ မှန်ေသာဘုရားသခင် တဆူတည်းြဖစ်ေတာ်မူေသာ
ကုိယ်ေတာ်ကုိ၎င်း၊ ေစ လ,တ်ေတာ်မူေသာ ေယရ	ခရစ်ကုိ၎င်း၊ သုိကKမ်းြခင်းတည်း။
4 အကKန်ု ပ်သည် ေြမြကီးေပEမှာကုိယ်ေတာ်ကုိ ဘုန်းထင်ရှားေစပါြပီ။
အကKန်ု ပ်ေဆာင်ရွက်စရာဘုိ့ အကKန်ု ပ်အပ်ေပေတာ်မူေသာအမ	ကုိ
အကKန်ု ပ်ေဆာင်ရွက်၍ ြပီးပါြပီ။ 5 အုိအဘ၊ ဤကမcာမတည်မရိှမီှအထံေတာ်၌
အကKန်ု ပ်ခံစားရေသာဘုန်းအသေရနှင့် ယခုတွင်လည်း အကKန်ု ပ်ကုိအထံေတာ်၌
ချီးေြမာက်ေတာ်မူပါ၏။ 6 ဤေလာကထဲမှယူ၍ အကKန်ု ပ်၌
အပ်ေပးေတာ်မူေသာသူတ့ုိအား အကKန်ု ပ်သည် ကုိယ်ေတာ်၏ နာမကုိြပပါြပီ။
ထုိသူတ့ုိကုိ ကုိယ်ေတာ်သည်ပုိင်ေတာ်မူသြဖင့် အကKန်ု ပ်အား ေပးေတာ်မူ၏။
ကုိယ်ေတာ်၏ န	တ်ကပတ်တရားကုိ သူတ့ုိသည်ေစာင့်ြက၏။ 7 အကKန်ု ပ်အား
ေပးေတာ်မူသမ(တ့ုိသည် ကုိယ်ေတာ်မှြဖစ်ေြကာင်းကုိ သူတ့ုိသည်ယခုသိြကပါ၏။
8 အေြကာင်းမူကား၊ အကKန်ု ပ်အား ေပးေတာ်မူသမ(ေသာအရာတ့ုိကုိ
သူတ့ုိအားအကKန်ု ပ်ေပး၍ သူတ့ုိ သည် ခံယူသြဖင့်၊ အကKန်ု ပ်သည်
အထံေတာ်မှ3ကလာသည်ကုိ အတပ်သိြကသည်နှင့် ကုိယ်ေတာ်သည် အကKန်ု ပ်ကုိ
ေစလ,တ်ေတာ်မူသည်ကုိ ယံုြကပါ၏။ 9 သူတ့ုိအဘုိ့အလုိ့ငှါ
အကKန်ု ပ်ဆုေတာင်းပါ၏။ ေလာကီသားတ့ုိအဘုိ့အလုိ့ငှါ ဆုေတာင်းသည်မဟုတ်ပါ၊
အကKန်ု ပ်အား ေပးေတာ်မူေသာသူတ့ုိသည် ကုိယ်ေတာ်၏လူြဖစ်ေသာေြကာင့်၊
ထုိသူတ့ုိအဘုိ့အလုိ့ငှါ ဆုေတာင်း ပါ၏။ 10
အကKန်ု ပ်နှင့်စပ်ဆုိင်ေသာအရာရိှသမ(တ့ုိသည် ကုိယ်ေတာ်နှင့် စပ်ဆုိင်ြကပါ၏။
ကုိယ်ေတာ်နှင့်စပ်ဆုိင် ေသာအရာရိှသမ(တ့ုိသည်လည်း၊ အကKန်ု ပ်နှင့်စပ်ဆုိင်၍
ထုိအရာတ့ုိအားြဖင့် အကKန်ု ပ်သည် ဘုန်းထင်ရှား ပါ၏။ 11
ယခုမှစ၍အကKန်ု ပ်သည် ဤေလာက၌မရိှပါ၊ ဤသူတ့ုိမူကား၊
ဤေလာက၌ရိှရစ်ြကပါမည်။ အကKန်ု ပ် သည် ကုိယ်ေတာ်ထံသုိ့ သွားရပါမည်။



သန့်ရှင်းေတာ်မူေသာအဘ၊ ကုိယ်ေတာ်နှင့်အကKန်ု ပ်သည် တလံုးတဝ
တည်းြဖစ်သက့ဲသုိ့ အကKန်ု ပ်အား ေပးေတာ်မူေသာ ဤသူတ့ုိသည်
ြဖစ်ရပါမည်အေြကာင်း၊ သူတ့ုိကုိ ကုိယ်ေတာ်၏ နာမ၌တည်ေစေတာ်မူပါ။ 12
အကKန်ု ပ်သည် ဤေလာက၌ ဤသူတ့ုိနှင့်တကွရိှစဥ်ကာလ၊
သူတ့ုိကုိကုိယ်ေတာ်၏နာမ၌ တည်ေစပါ ြပီ။ အကKန်ု ပ်အား
ေပးေတာ်မေသာသူတ့ုိကုိ အကKန်ု ပ်ေစာင်မပါြပီ။ ထုိသူတ့ုိတွင် ပျက်စီးြခင်း၏သား
တ ေယာက်မှတပါး အဘယ်သူမ(ပျက်စီးြခင်းသုိ့မေရာက်ပါ၊ ထုိသူသည်
ပျက်စီးြခင်းသုိ့ ေရာက်သည်အေြကာင်း ကား၊
ကျမ်းစာြပည့် စံုမည်အေြကာင်းတည်း။ 13 ယခုတွင် အကKန်ု ပ်သည်
ကုိယ်ေတာ်ထံသုိ့သွားရမည်ြဖစ်၍၊ ဤသူသည် အကKန်ု ပ်ကုိ အမီှ/ပသြဖင့်
ဝမ်းေြမာက်ြခင်းနှင့် ြပည်စံုမည်အေြကာင်း၊ ဤစကားကုိ ဤေလာက၌
အကKန်ု ပ်ေြပာပါ၏။ 14 ကုိယ်ေတာ်၏န	တ်ကပတ်တရားကုိ ဤသူတ့ုိအား
အကKန်ု ပ်ေပးပါြပီ။ အကKန်ု ပ်သည် ဤေလာကနှင့် မဆက်ဆံသက့ဲသုိ့
ဤသူတ့ုိသည် မဆက်ဆံေသာေြကာင့်၊ ေလာကီသားတ့ုိသည် ဤသူတ့ုိကုိ
မုန်းြကပါ၏။ 15 ဤသူတ့ုိကုိ ဤေလာကမှ န	တ်ယူေတာ်မူမည်အေြကာင်း
အကKန်ု ပ်ေတာင်းသည်မဟုတ်ပါ။ မေကာင်း ေသာ
အမ	အရာနှင့်ကင်းလွတ်ေစြခင်းငှါ ေစာင့်မေတာ်မူမည်အေြကာင်းကုိသာ
ေတာင်းပါ၏။ 16 အကKန်ု ပ်သည် ဤေလာကနှင့်မဆက်ဆံသက့ဲသုိ့ ဤသူတ့ုိသည်
မဆက်ဆံြကပါ။ 17 ကုိယ်ေတာ်၏သမSာတရားအားြဖင့်
သူတ့ုိကုိသန့်ရှင်းေစေတာ်မူပါ။ ကုိယ်ေတာ်၏န	တ်ကပတ်သည်
သမSာတရားြဖစ်ပါ၏။ 18 ကုိယ်ေတာ်သည်အကKန်ု ပ်ကုိ ဤေလာကသုိ့
ေစလ,တ်ေတာ်မူသည်နည်းတူ၊ အကKန်ု ပ်သည် ဤသူတ့ုိကုိ ေစလ,တ်ပါ၏။ 19
သမSာတရားအားြဖင့် သူတ့ုိကုိ သန့်ရှင်းေစမည်အေြကာင်း၊ အကKန်ု ပ်သည်
သူတ့ုိအဘုိ့အလုိငှါ ကုိယ် ကုိ သန့်ရှင်းေစပါ၏။ 20 ထုိသူတ့ုိအဘုိ့ကုိသာ
အကKန်ု ပ်ဆုေတာင်းသည် မဟုတ်ပါ၊ သူတ့ုိ ေဟာေြပာြခင်းအားြဖင့် အကKန်ု ပ်ကုိ
ယံုြကည်ေသာသူတ့ုိအဘုိ့ကုိလည်း ဆုေတာင်းပါ၏။ 21 ကုိယ်ေတာ်သည်



အကKန်ု ပ်ကုိေစလ,တ်ေတာ်မူသည်ကုိ ေလာကီသားတ့ုိသည် ယံုြကမည်အေြကာင်း
ထုိ သူအေပါင်းတ့ုိသည် တလံုးတဝတည်းြဖစ်လျက်၊ အဘ၊ ကုိယ်ေတာ်သည်
အကKန်ု ပ်၌ရိှေတာ်မူ၍ အကKန်ု ပ်သည် လည်း ကုိယ်ေတာ်၌ရိှသက့ဲသုိ့၊
ထုိသူအေပါင်းတ့ုိသည် ငါတ့ုိ၌တလံုးတဝတည်းြဖစ်ေစြခင်းငှါ ဆုေတာင်းပါ၏။ 22
ငါတ့ုိသည် တလံုးတဝတည်းြဖစ်သက့ဲသုိ့၊ အကKန်ု ပ်သည်သူတ့ုိ၌ရိှ၍၊ 23
ကုိယ်ေတာ်သည်လည်း၊ အကKန်ု ပ်၌ ရိှေတာ်မူေသာအားြဖင့်
သူတ့ုိသည်တလံုးတဝတည်းြဖစ်၍၊ တလံုး တဝတည်း၌ စံုလင်ေစြခင်းငှါ၎င်း၊
ကုိယ်ေတာ်သည် အကKန်ု ပ်ကုိေစလ,တ်ေတာ်မူေြကာင်းနှင့် အကKန်ု ပ်ကုိ ချစ်
ေတာ်မူသက့ဲသုိ့ သူတ့ုိကုိလည်းချစ်ေတာ်မူေြကာင်းကုိ ေလာကီသားတ့ုိသည်
သိေစြခင်းငှါ၎င်း၊ ကုိယ်ေတာ်သည် အကKန်ု ပ်အားေပးေတာ်မူေသာ ဘုန်းအသေရကုိ
အကKန်ု ပ်သည်သူတ့ုိအား ေပးပါြပီ။ 24 အုိအဘ၊ ကုိယ်ေတာ်သည်
ဤကမcာမတည်မရိှမီှ အကKန်ု ပ်ကုိချစ်၍ အကKန်ု ပ်အား ေပးေတာ်မူေသာ
ဘုန်းေတာ်ကုိ အကKန်ု ပ်အား ေပးေတာ်ေပးေတာ်မူေသာသူတ့ုိသည်
ရ	ြမင်ရမည်အေြကာင်း၊ အကKန်ု ပ်ရိှရာ အရပ်၌ အကKန်ု ပ်နှင့်အတူ ရိှေနေစြခင်းငှါ
အကKန်ု ပ်အလုိရိှပါ၏။ 25 တရားေတာ်မူေသာအဘ၊ ေလာကီသားတ့ုိသည်
ကုိယ်ေတာ်ကုိမသိေသာ်လည်း အကKန်ု ပ်သိပါ၏။ ကုိယ်ေတာ်သည် အကKန်ု ပ်ကုိ
ေစလ,တ်ေတာ်မူေြကာင်းကုိ ထုိသူတ့ုိသည်သိြကပါ၏။ 26
ကုိယ်ေတာ်သည်အကKန်ု ပ်ကုိချစ်ေတာ်မူေသာေမတAာသည် သူတ့ုိ၌ရိှေစြခင်းငှါ၎င်း၊
အကKန်ု ပ်သည် သူ တ့ုိ၌ရိှေစြခင်းငှါ၎င်း၊ ကုိယ်ေတာ်၏နာမကုိ အကKန်ု ပ်သည်
သူတ့ုိအားြပည,န်ပါြပီြဖစ်၍ အစဥ်ြပည,န်ပါမည်ဟု မိန့်Tမတ်ေတာ်မူ၏။
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1 ထုိသုိ့ မိန့်Tမက်ေတာ်မူြပီးမှ ေယရ	သည် တပည့် ေတာ်တ့ုိနှင့်အတူ
ေက/ဒန်ေချာင်းတဘက်သုိ့3က၍၊ ထုိအရပ်၌ရိှေသာ ဥယျာဥ်သ့ုိဝင်ေတာ်မူ၏။ 2
ထုိအရပ်သုိ့ေယရ	သည် တပည့် ေတာ်တ့ုိနှင့်အတူ သွားြမဲရိှေသာေြကာင့်၊



ကုိယ်ေတာ်ကုိ အပ်နံှေသာ ယုဒရှကာရုတ်သည် ထုိအရပ်ကုိသိသည်ြဖစ်၍၊ 3
စစ်သူရဲတတပ်ကုိ၎င်း၊ ယဇ်ပုရာဟိတ်အြကီးတ့ုိနှင့်
ဖာရိရဲှတ့ုိေစလ,တ်ေသာမင်းလုလင်တ့ုိကုိ၎င်း ေခEခ့ဲ ၍၊ မီးအိမ်၊ မီးရiး၊
လက်နက်တ့ုိကုိ လက်စဲွလျက်လာြက၏။ 4 ေယရ	သည်
ကုိယ်ေတာ်၌ြဖစ်လတ့ံသမ(ေသာ အမ	အရာတ့ုိကုိသိေတာ်မူလျက်၊
လာေသာသူတ့ုိဆီသုိ့ သွား၍ အဘယ်သူကုိရှာြကသနည်းဟု ေမးေတာ်မူ၏။ 5
နာဇရက်>မိ ့သား ေယရ	ကုိရှာြကသည်ဟုဆုိလ(င်၊ ေယရ	က၊ ငါသည်ထုိသူြဖစ်၏ဟု
မိန့်ေတာ်မူ၏။ ကုိယ်ေတာ်ကုိအပ်နံှေသာ ယုဒရှကာရုတ်သည်လည်း
ထုိသူတ့ုိနှင့်အတူရပ်ေန၏။ 6 ငါသည် ထုိသူြဖစ်၏ဟု မိန့်ေတာ်မူလ(င်၊
ထုိသူတ့ုိသည် ေနာက်သုိ့လှန်၍ ေြမေပE၌လဲြက၏။ 7
အဘယ်သူကုိရှာ◌ာသနည်းဟု တဖန်ေမးေတာ်မူလ(င်၊ နာဇရက်>မိ ့သားေယရ	ကုိ
ရှာြကသည်ဟု ထုိသူတ့ုိ သည် ဆုိြက၏။ 8 ေယရ	ကလည်း၊
ငါသည်ထုိသူြဖစ်၏ဟုငါေြပာြပီ။ သ့ုိြဖစ်၍ငါ့ကုိရှာလ(င် ဤသူတ့ုိသည် သွားပါေလ
ေစဟု မိန့်ေတာ်မူ၏။ 9 ကုိယ်ေတာ်သည် အကKန်ု ပ်အား ေပးေတာ်မူေသာသူတ့ုိတွင်
အဘယ်သူမ(ပျက်ဆီးြခင်းသ့ုိ မေရာက်ပါ ဟူေသာ အထက်ကစကားေတာ်ကုိ
ြပည့်စံုေစြခင်းငှါ ဤသုိ့မိန့်ေတာ်မူ၏။ 10 ထုိအခါရိှမုန်ေပတရုသည်
မိမိ၌ပါေသာထားကုိဆဲွထုတ်ြပီးလ(င် ယဇ်ပုေရာဟတ်မင်း၏ ကKန် တေယာက်ကုိ
ခုတ်သြဖင့် လက်ျာနားရွက်ြပတ်ေလ၏။ ထုိကKန်၏
အမည်ကားမာလခုြဖစ်သတည်း။ 11 ေယရ	ကလည်း ထားကုိအိမ်၌သွင်းထားေလာ့။
ခမည်းေတာ်သည် ငါ့အား ေပးေတာ်မူေသာခွက်ကုိ ငါ မေသာက်ရာသေလာဟု
ေပတရုအားမိန့်ေတာ်မူ၏။ 12 ထုိအခါတပ်မiးမှစ၍ စစ်သူရဲတ့ုိနှင့်
ယုဒမင်းလုလင်တ့ုိသည် ေယရ	ကုိဘမ်းဆီး၍ ချည်ေနှာင်ြပီးလ(င် အန̂တ်မင်းထံသုိ့
ေရှးဦးစွာ ယူသွားြက၏။ 13 အန̂တ်မင်းကား၊ ထုိနှစ်တွင်
ယဇ်ပုေရာဟိတ်မင်းြဖစ်ေသာ ကယာဖ၏ေယာကNမြဖစ်သတည်း။ 14
ထုိကယာဖကား၊ လူတေယာက်သည် လူများတ့ုိအတွက် ပျက်စီးေသာ်
သာ၍ေကာင်းသည်ဟု ယုဒလူ တ့ုိနှင့် တုိင်ပင်ေြပာဆုိေသာသူေပတည်း။ 15



ရိှမုန်ေပတရုနှင့် အြခားေသာတပည့်ေတာ်တေယာက်သည် ေယရ	ေနာက်ေတာ်သုိ့
လုိက်ြက၏။ ထုိ တပည့် ေတာ်သည် ယဇ်ပုေရာဟိတ်မင်း၏ အသိအကKမ်းြဖစ်၍၊
ေယရ	နှင့်တကွ ယဇ်ပုေရာဟိတ်မင်း၏ အိမ်ဦး ထဲသုိ့ ဝင်ေလ၏။ 16
ေပတရုမူကားြပင်၌ တံခါးနားမှာရပ်ေန၏။ ထုိေြကာင့်
ယဇ်ပုရာဟိတ်မင်းနှင့်အကKမ်းဝင်ေသာ တပည့်  ေတာ်သည်ထွက်၍
တံခါးေစာင့်မိန်းမအားေြပာြပီးမှ ေပတရုကုိသွင်းေလ၏။ 17 တံခါးေစာင့်မိန်းမက
ေပတရုအား၊ သင်သည် ထုိသူ၏တပည့် တ့ုိအဝင်ြဖစ်သည် မဟုတ်ေလာဟု ဆုိလ(င်၊
မဟုတ်ဘူးဟု ေပတရုြငင်းေလ၏။ 18 ထုိကာလ၌ ချမ်းေသာေြကာင့်
ကKန်များနှင့်မင်းလုလင်များတ့ုိသည် မီးခဲပံုကုိထည့်၍ မီးလ	ံလျက် ေန ြက၏။
ေပတရုသည်လည်း သူတ့ုိနှင့်တကွရပ်၍ မီးလ	ံလျက်ေန၏။ 19 ထုိအခါ
ယဇ်ပုရာဟိတ်မင်းသည် တပည့်ေတာ်တ့ုိကုိ၎င်း၊ ေဒသနာေတာ်ကုိ၎င်း
အေြကာင်း/ပ၍ ေယရ	ကုိ ေမးြမန်းစစ်ေြကာ၏။ 20 ေယရ	ကလည်း၊
ငါသည်ေလာက၌ ထင်ရှားစွာေဟာေြပာြပီ။ ယုဒလူအေပါင်းတ့ုိ စည်းေဝးရာတရား
စရပ်၌၎င်း၊ ဗိမာန်ေတာ်၌၎င်း၊ အစဥ်မြပတ်ဆံုးမဩဝါဒေပးြပီ။ မထင်ရှားဘဲ
အလ(င်းမေဟာမေြပာ။ 21 အဘယ်ေြကာင့်ငါ့ကုိ ေမးြမန်းသနည်း၊ ငါသည်
အဘယ်သုိ့ ေဟာေြပာသည်ကုိ ြကားနာေသာသူတ့ုိကုိ ေမးြမန်းေလာ့။
ငါေြပာေသာစကားကုိ ထုိသူတ့ုိသည် သိြက၏ဟုမိန့်ေတာ်မူ၏။ 22
ထုိသုိ့မိန့်ေတာ်မူလ(င်၊ အနီးအပါး၌ရပ်ေနေသာ မင်းလုလင်တေယာက်က၊ သင်သည်
ယဇ်ပုရာဟိတ် မင်းကုိ ဤသုိ့ြပန်ေြပာရာသေလာဟုဆုိလျက် ေယရ	ကုိရုိက်ေလ၏။
23 ေယရ	ကလည်း၊ ငါ့စကားမမှန်လ(င်မမှန်ေြကာင်းကုိြပပါ
မှန်လ(င်ငါ့ကုိအဘယ်ေြကာင့်ရုိက်သနည်းဟု မိန့်ေတာ်မူ၏။ 24 အန̂တ်မင်းသည်
ကုိယ်ေတာ်ကုိချည်ေနှာင်လျက် ရိှသည်အတုိင်း၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ်မင်း ကယာဖထံသုိ့
ပုိ့ေစခ့ဲြပီ။ 25 ရိှမုန်ေပတရုသည် ရပ်၍မီးလ	ံလျက်ေနသည်တွင်
အချို ့ေသာသူတ့ုိက၊ သင်သည် သူ၏တပည့်တ့ုိ အဝင်ြဖစ်သည်မဟုတ်ေလာဟု
ေမးလ(င်၊ မဟုတ်ဘူးဟု ေပတရုြငင်းေလ၏။ 26 ေပတရုခုတ်၍
နားရွက်ြပတ်ေသာသူနှင့်ေပါက်ေဘာ်ေတာ်ေသာ ယဇ်ပုရာဟိတ်မင်း၏ ကKန်တ



ေယာက်က၊ သင်သည် ဥယျာဥ်၌ ေယရ	နှင့်အတူရိှသည်ကုိ
ငါြမင်ခ့ဲြပီမဟုတ်ေလာဟုဆုိလ(င်၊ 27 ေပတရုသည် တဖန်ြငင်းြပန်ေလ၏၊
ထုိခဏြခင်းတွင် ြကက်တွန်၏။ 28 နံနက်အချိန်ေရာက်လ(င်၊ ေယရုကုိ
ကယာဖထမှ အိမ်ေတာ်ဦးသုိ့ေဆာင်သွားြက၏။ ထုိသူတ့ုိသည်
အာပတ်နှင့်ကင်းလွတ်၍ ပသခါပဲွကုိ ခံရမည်အေြကာင်း။ အိမ်ေတာ်ဦးထဲသုိ့
ကုိယ်တုိင်မဝင်ြက။ 29 ထုိေြကာင့် ပိလတ်မင်းသည် သူတ့ုိရိှရာသုိ့ထွက်၍
ဤသူ၌အဘယ်အြပစ်ကုိ တင်ြကသနည်းဟု ေမးေသာ်၊ 30
ဤသူသည်လူဆုိးမဟုတ်လ(င် အကKန်ု ပ်တ့ုိသည်
ကုိယ်ေတာ်၌မအပ်ပါဟုေလ(ာက်ြက၏။ 31 ပိလတ်မင်းကလည်း၊ သူ့ကုိယူ၍
သင်တ့ုိ ဓမSသတ်အတုိင်းစီရင်ြကဟုဆုိ၏။ ယုဒလူတ့ုိကလည်း၊ အကKန်ု ပ်သည်
အဘယ်သူကုိမ( မသတ်ပုိင်ပါဟုေလ(ာက်ြက၏။ 32 ထုိသုိ့ေလ(ာက်ေသာ်၊
ေယရ	သည်အဘယ်သုိ့ မိမိေသရမည်အရိပ်ကုိေပး၍၊ မိန့်ေတာ်မူေသာစကား ေတာ်
ြပည့်စံုမည်အေြကာင်းတည်း။ 33 ပိလတ်မင်းသည်
အိမ်ေတာ်ဦးထဲသုိ့တဖန်ဝင်၍ေယရ	ကုိေခEြပီးလ(င်၊ သင်သည် ယုဒရှင်ဘုရင် မှန်
သေလာဟုေမး၏။ 34 ေယရ	ကလည်း၊ မင်းြကီးသည် ကုိယ်အလုိအေလျာက်
ဤသုိ့ေမးသေလာ၊ သုိ့မဟုတ် သူတပါးတ့ုိသည် ငါ၏အေြကာင်းကုိ
ေလ(ာက်ြကြပီေလာဟု ေမးေတာ်မူ၏။ 35 ပိလတ်မင်းက၊
ငါသည်ယုဒလူြဖစ်သေလာ။ သင်၏လူမျိုးနျင့်တကွ ယဇ်ပုေရာဟိတ်အြကီးတ့ုိသည်
သင့်ကုိငါ၌အပ်ြကြပီ။ သင်သည် အဘယ်သုိ့/ပမိသနည်းဟုေမးလ(င်၊ 36 ေယရ	က၊
ငါ၏နုိင်ငံသည် ဤေလာကနှင့်မစပ်ဆုိင်။ ငါ၏နုိင်ငံသည် ဤေလာကနှင့်
စပ်ဆုိင်လ(င်၊ ငါသည် ယုဒလူတ့ုိလက်သုိ့မေရာက်ေစြခင်းငှါ၊ ငါ၏လူတ့ုိသည်
တုိက်လှနြ်ကလိမ့်မည်။ ယခုမူကား ငါ၏နုိင်ငံ သည် ဤေဒသအရပ်နှင့်မစပ်ဆုိင်ဟု
မိန့်ေတာ်မူ၏။ 37 ပိလတ်မင်းကလည်း၊ သုိ့ြဖစ်လ(င်
သင်သည်ရှင်ဘုရင်မှန်သေလာဟုေမးေသာ်၊ ေယရ	က၊ မင်းြကီး ေမးသည်အတုိင်း
ငါသည်ရှင်ဘုရင်မှန်၏။ သမSာတရားဘက်၌ သက်ေသခံြခင်းငှါ
ငါသည်ေမွးဘွားြခင်းကုိခံ၍ ဤေလာကသုိ့3ကလာြပီ။



သမSာတရားနှင့်စပ်ဆုိင်သမ(ေသာသူတ့ုိသည် ငါ့စကားကုိနားေထာင်ြကသည်ဟု မိန့်
ေတာ်မူ၏။ 38 ပိလတ်မင်းကလည်း၊ သမSာတရားကား အဘယ်သုိ့နည်းဟုေမးြပီးမှ
တဖန်ယုဒလူတ့ုိရိှရာသုိ့ထွက်၍၊ ဤသူ၌အဘယ်အြပစ်ကုိမ( ငါမေတွ။့ 39
ပသခါပဲွ၌ လူတေယာက်ကုိ သင်တ့ုိအားငါလ,တ်ြမဲထံုးစံရိှသည်ြဖစ်၍၊
ယုဒရှင်ဘုရင်ကုိ လ,တ်ေစချင် သေလာဟု ေမးလ(င်၊ 40 တဖန်လူအေပါင်းတ့ုိက၊
ဤသူကုိ မလ,တ်ေစချင်ပါ၊ ဗာရဗFကုိ လ,တ်ေစချင်ပါသည်ဟု ေအာ်ဟစ်၍
ေလ(ာက်ဆုိြက၏။ ထုိဗာရဗFကား
လ,တ်ေစချင်ပါသည်ဟုေအာ်ဟစ်၍ေလ(ာက်ဆုိြက၏။ ထုိဗရဗFကား ထားြပြဖစ်
သတည်း။

19

1 ထုိအခါ ပိလတ်မင်းသည် ေယရ	ကုိယူ၍ရုိက်ြပီးမှ၊ 2 စစ်သူရဲတ့ုိသည်
ဆူးပင်နှင့်ရက်ေသာ ဦးရစ်ကုိေခါင်းေတာ်၌တင်၍၊ နီေမာင်းေသာဝတ်လံုနှင့် /ခံေစ
ြပီးလ(င်၊ 3 ယုဒရှင်ဘုရင်၊ ကုိယ်ေတာ်သည် မဂငလာရိှေစသတည်းဟုဆုိ၍
ရုိက်ပုတ်ြက၏။ 4 ပိလတ်မင်းကလည်း၊ ဤသူ၌ အဘယ်အြပစ်ကုိမ(
ငါမေတွေ့ြကာင်းကုိ သင်တ့ုိသိေစြခင်းငှါ၊ သူ့ကုိ သင်တ့ုိရိှရာသုိ့
ငါထုတ်ြပသည်ဟုဆုိ၏။ 5 ထုိအခါ ေယရ	သည် ဆူးပင်ဦးရစ်နှင့်
နီးေမာင်းေသာဝတ်လံုတ့ုိကုိဝတ်လျက် အြပင်သုိ့ထွက်3ကေတာ် မူ၏။
ပိလတ်မင်းကလည်း သူ့ကုိြကည့်ြကေလာ့ဟုိဆုိ၏။ 6 ယဇ်ပုေရာဟိတ်အြကီးတ့ုိနှင့်
လုလင်များတ့ုိက၊ ထုိသူကုိလက်ဝါးကပ်တုိင်မှာ ရုိက်ထားပါ၊ ရုိက်ထားပါ ဟု
ဟစ်ေြကာ်ြက၏။ ပိလတ်မင်းကလည်း၊ သင်တ့ုိသည် သူ့ကုိယူ၍
လက်ဝါးကပ်တုိင်မှာရုိက်ထားြက။ ငါသည် သူ၌အြပစ်ကုိ မေတွဟု့ဆုိလ(င်၊ 7
ယုဒလူတ့ုိက၊ ဤသူသည်ဘုရားသခင်၏သားေတာ်ြဖစ်ေယာင်ေဆာင်ေသာေြကာင့်
အကKန်ု ပ်တ့ုိ၌ ရိှေသာ ဓမSသတ်အတုိင်း ေသထုိက်ပါသည်ဟုေလ(ာက်ြက၏။ 8
ထုိစကားကုိြကားလ(င် ပိလတ်မင်းသည်သာ၍ ေြကာက်သြဖင့်၊ အိမ်ေတာ်ဦးထဲသုိ့



ဝင်ြပန်၍၊ 9 ေယရ	အား၊ သင်သည် အဘယ်ကြဖစ်သနည်းဟုေမးလ(င်၊
တခွန်းကုိမ(ြပန်ေတာ်မမူ၊ 10 ပိလတ်မင်းကလည်း၊ ငါနှင့်စကားမေြပာသေလာ။
ငါသည် သင့်ကုိလက်ဝါးကပ်တုိင်မှာ ရုိက်ထားပုိင် သည်ကုိ၎င်း၊
လ,တ်ပုိင်သည်ကုိ၎င်း၊ သင်မသိေလာဟုဆုိေသာ်၊ 11 အထက်အရပ်မှအခွင့်ကုိ
မရလ(င်မင်းြကီးသည် ငါ့ကုိအဘယ်သုိ့မ(မ/ပပုိင်။ ထုိေြကာင့်ငါ့ကုိ မင်းြကီး လက်သုိ့
အပ်နံှေသာသူသည်သာ၍ ြကီးေသာအြပစ်ရိှသည်ဟု မိန့်ေတာ်မူ၏။ 12
ထုိအခါမှစ၍ ပိလတ်မင်းသည် ကုိယ်ေတာ်ကုိလ,တ်ြခင်းငှါ ရှာြကံေလ၏။
ယုဒလူတ့ုိကလည်း၊ ထုိသူကုိ လ,တ်လ(င် ကုိယ်ေတာ်သည်
ကဲသာဘုရင်၏အေဆွမဟုတ်ပါ။ ရှင်ဘုရင်လုပ်ေသာသူမည်သည်ကား၊ ကဲသာ
ဘုရင်၏ရန်သူြဖစ်ပါသည်ဟု ေလ(ာက်ြက၏။ 13 ထုိစကားကုိြကားလ(င်
ပိလတ်မင်းသည် ေယရ	ကုိြပင်သ့ုိထုတ်ြပီးမှ၊ ေဟြဗဲစကားအားြဖင့် ဂဗFသ
အမည်ရိှ၍ ေကျာက်ခင်းဟုေခEေဝEေသာအရပ်၌ တရားပလkင်ေပEမှာထုိင်ေလ၏။
14 ထုိေန့အချိန်ကား၊ ပသခါအဘိတ်ေန့ တစ်ချက်တီးအချိန်ေလာက်ရိှ၏။
ပိလတ်မင်းကလည်၊ သင်တ့ုိ၏ ရှင်ဘုရင်ကုိ ြကည့်ြကေလာ့ဟု ယုဒလူတ့ုိအား
ေြပာဆုိလ(င်၊ 15 ထုိသူကုိထုတ်ပါ။ ထုတ်ပါ။ လက်ဝါးကပ်တုိင်မှာ ရုိက်ထားပါဟု
လူအများဟစ်ေြကာ်ြက၏။ ပိလတ်မင်းကလည်း၊ သင်တ့ုိ၏ရှင်ဘုရင်ကုိ
လက်ဝါးကပ်တုိင်မှာရုိက်ထားရမည်ေလာဟု ေမးြပန်လ(င်၊
ယဇ်ပုရာဟိတ်အြကီးတ့ုိက၊ အကKန်ု ပ်တ့ုိ၌ ကဲသာဘုရင်မှတပါး
အဘယ်ရှင်ဘုရင်မ(မရိှဟု ြပန်ေြပာြက၏။ 16 ထုိအခါ ပိလတ်မင်းသည်
ေယရ	ကုိလက်ဝါးကပ်တုိင်မှာ ရုိက်ထားေစြခင်းငှါ ထုိသူတ့ုိလက်သုိ့ အပ် သြဖင့်၊
သူတ့ုိသည် ကုိယ်ေတာ်ကုိယူ၍ထုတ်သွားြက၏။ 17 ကုိယ်ေတာ်သည်
မိမိလက်ဝါးကပ်တုိင်ကုိထမ်းလ(က် ဦးေခါင်းခံွအရပ်ဟူ၍ တွင်ေသာအရပ်သုိ့ ထွက်
ေတာ်မူ၏။ ထုိအရပ်ကား၊ ေဟြဗဲစကားအားြဖင့် ေဂါလေဂါသအမည်ရိှ၏။ 18
ထုိအရပ်၌ ကုိယ်ေတာ်ကုိ အြခားေသာသူနှစ်ေယာက်နှင့်တကွ လက်ဝါးကပ်တုိင်မှာ
ရုိက်ထားြက၏။ ထုိသူနှစ်ေယာက်အလယ်မှာ ေယရ	သည် ေနရာကျသတည်း။ 19
ပိလတ်မင်းသည်လည်း ကမFည်းလိပ်စာကုိေရး၍ လက်ဝါးကပ်တုိင်ေတာ်၌



တပ်ေလ၏။ လိပ်စာချက်ဟူ မူကား၊ ယုဒရှင်ဘုရင်၊ နာဇရက်>မိ ့သားေယရ	ဟု
ေရးထားသတည်း။ 20 ေယရ	ကုိလက်ဝါးကပ်တုိင်မှာ ရုိက်ထားေသာအရပ်သည်
>မိ ့နှင့်နီးသည်ြဖစ်၍၊ ထုိလိပ်စာကုိ ေဟြဗဲ ဘာသာ၊ ေဟလသဘာသာ၊
ေရာမဘာသာအားြဖင့် ေရးထားေသာေြကာင့် ယုဒလူများတ့ုိသည် ဘတ်ြက၏။ 21
ထုိေြကာင့်ယုဒယဇ်ပုေရာဟိတ်အြကီးတ့ုိသည် ပိလတ်မင်းထံသုိ့ဝင်၍၊
ယုဒရှင်ဘုရင်ဟု မေရးပါနှင့်။ ငါသည်ယုဒရှင်ဘုရင်ြဖစ်သည်ဟု သူဆုိေြကာင်းကုိ
ေရးေတာ်မူပါဟုေလ(ာက်ြကလ(င်၊ 22 ပိလတ်မင်းက၊ ငါေရးြပီးေသာအရာကုိ
ငါေရးြပီဟု ြပန်ဆုိ၏။ 23 စစ်သူရဲတ့ုိသည် ေယရ	ကုိလက်ဝါးကပ်တုိင်၌
ရုိက်ထားြပီးမှ၊ အဝတ်ေတာ်တ့ုိကုိ ေလးပုိင်းပုိင်း၍ တေယာက်တပုိင်းစီ
ယူြကေလ၏။ အတွင်းအက ငျေတာ်ကား၊ မချုပ်ဘဲလျက် အထက်စွန်းမှသည်
ေအာက်စွန်း တုိင်ေအာင် ရက်ေသာအက ငျြဖစ်ေသာေြကာင့်၊ 24 ထုိသူတ့ုိက၊
အက ငျကုိမဆုတ်ြကနှင့်။ အဘယ်သူယူရမည်ကုိ စာေရးတံချြကကုန်အ့ံဟု
အချင်းချင်း ဆုိြက၏။ ကျမ်းစာလာသည်ကား၊ သူတ့ုိသည် အကKန်ု ပ်အဝတ်ကုိ
အချင်းချင်းေဝဖန်၍ အကKန်ု ပ်အက ငျကုိ စာေရးတံချြကပါ၏ဟူေသာ
အချက်စကားကုိြပည့် စံုေစ၍၊ စစ်သူရဲတ့ုိသည် ထုိသုိ့/ပြက၏။ 25 ေယရ	၏
လက်ဝါးကပ်တုိင်ေတာ်နားမှာ မယ်ေတာ်နှင့်မယ်ေတာ်၏ညီမြဖစ်ေသာ
ကေလာဖ၏မယား မာရိနှင့် မာဂဒလမာရိတ့ုိသည် ရပ်ေနြက၏။ 26 ထုိအခါ
မယ်ေတာ်နှင့်ချစ်ေတာ်မူေသာတပည့် ေတာ်သည် အနားမှာရပ်ေနသည်ကုိ
ေယရ	သည် ြမင် ေတာ်မူလ(င်၊ မယ်ေတာ်အား၊ အချင်းမိန်းမ၊ သင်၏သားကုိ
ြကည့်ပါဟူ၍၎င်း၊ 27 တပည့် ေတာ်အားလည်း၊ သင်၏အမိကုိြကည့်ပါဟူ၍၎င်း
မိန့်ေတာ်မူ၏။ ထုိအခါမှစ၍ ထုိတပည့် ေတာ် သည် မယ်ေတာ်ကုိမိမိအိမ်၌
သိမ်းထား၏။ 28 ထုိေနာက်မှ ကျမ်းစာြပည့် စံုေစြခင်းငှါ
အမ	 ရိှသမ(ကုန်စင်ြပီးသည်ကုိ သိေတာ်မူလ(င်၊ ေရငတ်သည်ဟု မိန့်ေတာ်မူ၏။ 29
ထုိအရပ်၌ပံုးရည်နှင့်ြပည့် ေသာ အုိးတလံုးရိှသည်ြဖစ်၍၊ ထုိသူတ့ုိသည်
ေရမ	ိတေထွးကုိပံုရည်နှင့် ြပည့် ေစြပီးလ(င်၊ ဟုဿုပ်ပင် အကုိင်းဖျား၌တပ်၍
ခံတွင်းေတာ်သ့ုိကပ်ထားြက၏။ 30 ေယရ	သည် ပံုရည်ကုိခံြပီးမှ၊ အမ	 ြပီးြပီဟု



မိန့်ေတာ်မူလျက်၊ ေခါင်းေတာ်ကုိ ငုိက်ဆုိက်ည,တ်၍ အသက် ေတာ်ကုိ
စွန့်ေတာ်မူ၏။ 31 ထုိေန့သည် အဘိတ်ေန့ြဖစ်၍၊ နက်ြဖန်ေန့လည်း
ြကီးြမတ်ေသာဥပုသ်ေန့ြဖစ်သည်ကုိ ယုဒလူတ့ုိသည် ေထာက်၍၊
အေလာင်းေကာင်တ့ုိကုိ ဥပုသ်ေန့၌ လက်ဝါးကပ်တုိင်ေပEမှာ မရိှေစြခင်းငှါ
ပိလတ်မင်းထံသုိ့ဝင် ြပီးလ(င်၊ ေြခကုိချိုး၍ ထုိအေလာင်းေကာင်တ့ုိကုိ
ယူသွားရမည်အေြကာင်း အခွင့်ေတာင်းြက၏။ 32 ထုိအခါစစ်သူရဲတ့ုိသည်
သွား၍ကုိယ်ေတာ်နှင့်အတူ လက်ဝါးကပ်တုိင်မှာ ရုိက်ထားေသာသူနှစ် ေယာက်တ့ုိ၏
ေြခကုိချိုးေလ၏။ 33 ေယရ	ထံသ့ုိေရာက်၍ အသက်မရိှေြကာင်းကုိ ြမင်လ(င်ေြခကုိ
မချိုးဘဲ၊ 34 စစ်သူရဲတေယာက်သည် နံေဖးေတာ်ကုိ လံှနှင့်ထုိးေဖာက်၍
ေသွးနှင့်ေရသည်ချက်ြခင်းထွက်လာ၏။ 35
ထုိအေြကာင်းအရာကုိြမင်ေသာသူသည် သက်ေသခံ၏။
သူ၏သက်ေသခံချက်သည်လည်း မှန်ေပ၏။ သင်တ့ုိသည်ယံုြကည်မည်အေြကာင်း၊
သူေြပာေသာစကားမှန်သည်ကုိ သူသိ၏။ 36 ထုိအေြကာင်းအရာကား၊
သူ၏အရုိးကုိ မချိုးရဟု ကျမ်းစာလာချက်ြပည့် စံုမည်အေြကာင်းတည်း။ 37
တဖန်ကျမ်းစာလာသည်ကား၊ ထုိသူတ့ုိသည် မိမိတ့ုိ ထုိးေဖာက်ေသာသူကုိ
ရ	ြမင်ရြကလိမ့်မည်ဟု လာ၏။ 38 ထုိေနာက်မှ အရိမသဲ>မိ ့သားေယာသပ်သည်
ယုဒလူတ့ုိကုိေြကာက်၍ မထင်မရှားတပည့်ေတာ်ြဖစ် သည်နှင့်၊
ပိလတ်မင်းထံသုိ့ဝင်၍ ေယရ	၏အေလာင်းေတာ်ကုိ
ယူသွားမည်အေြကာင်းအခွင့်ေတာင်း၏။ ပိလတ်မင်းအခွင့်ေပးလ(င်၊
ထုိသူသည်သွား၍ ေယရ	၏အေလာင်းေတာ်ကုိ ယူေလ၏။ 39 အထက်ကညဥ့်အခါ
ေယရ	ထံသ့ုိလာေသာ နိေကာဒင်သည်လည်း၊ အခွက်သံုးဆယ်မ(ေလာက်အချိန်
ရိှေသာမုရန်နှင့် အေကျာ်ကုိ ေရာေနှာေသာ နံ့သာေပျာင်းကုိ ေဆာင်လျက်လာ၏။
40 ထုိသူတ့ုိသည် ေယရ	၏အေလာင်းေတာ်ကုိယူ၍၊ ယုဒလူတ့ုိ၏
သ>ဂငဟ်ြခင်းနှင့်ဆုိင်ေသာြပင်ဆင်ြခင်း ထံုးစံရိှသည်အတုိင်း နံ့သာမျိုးနှင့်တကွ
ပိတ်ပုဆုိးြဖင့် အေလာင်းေတာ်ကုိ ပတ်ရစ်ြက၏။ 41 လက်ဝါးကပ်တုိင်မှာ
ရုိက်ထားေသာအရပ်တွင်ဥယျာဥ်ရိှ၏။ ထုိဥယျာဥ်တွင် တေယာက်ကုိမ( မသ>ဂငဟ်



ဘူးေသာ သခ ငျုင်းတွင်းသစ်ရိှ၏။ 42 ယုဒလူတ့ုိ၏ အဘိတ်ေန့ြဖစ်ေသာေြကာင့်၊
အနီးအပါးတွင်ရိှေသာ ထုိသခ ငျုင်းအတွင်း၌ အေလာင်း ေတာ်ကုိထားြက၏။
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1 ခုနစ်ရက်တွင် ပဌမေန့ရက်၊ မုိဃ်းမလင်းမီှ ေစာေစာအချိန်၌ မာဂဒလမာရိသည်
သခ ငျုင်းေတာ်သုိ့ သွား၍ တွင်းဝ၌ပိတ်ေသာ ေကျာက်သည်
ေရ, ့လျက်ရိှသည်ကုိြမင်လ(င်၊ 2 ရိှမုန်ေပတရုနှင့် ေယရ	ချစ်ေတာ်မူေသာ
အြခားတပည့် ေတာ်ဆီသ့ုိ ေြပးသွား၍၊ သခ ငျုင်းေတာ်မှ သခင်ကုိယူသွားြကြပီ။
အဘယ်မှာထားြကသည်ကုိ မသိဟုေြပာဆုိ၏။ 3 ထုိအခါေပတရုနှင့် အြခားေသာ
တပည့် ေတာ်သည်ထွက်၍ သခ ငျုင်းေတာ်သုိ့သွားြက၏။ 4 ထုိသူနှစ်ေယာက်တ့ုိသည်
အတူေြပးသည်တွင် အြခားေသာတပည့်ေတာ်သည် ေပတရုကုိလွန်၍
သခ ငျုင်းေတာ်သုိ့ အရင်ေရာက်သည်ရိှေသာ်၊ င့ံု၍ြကည့်သြဖင့်၊ 5
ပိတ်ပုဆုိးရစ်သည်ကုိြမင်လ(င်၊ မဝင်ဘဲေန၏။ 6 ရိှမုန်ေပရုသည်ေနာက်သုိ့လုိက်၍
ေရာက်ေသာအခါ တွင်းထဲသုိ့ဝင်လ(င်၊ ပိတ်ပုဆုိးရိှရစ်သည်ကုိ၎င်း၊ 7
ေခါင်းေတာ်၌ရိှေသာပုဝါသည် ပိတ်ပုဆုိးနှင့်အတူမရိှဘဲ
တြခားစီလိပ်လျက်ရိှသည်ကုိ၎င်း ြမင်ေလ၏။ 8 ထုိအခါသခ ငျုင်းေတာ်သ့ုိ
အရင်ေရာက်ေသာအြခားတပည့် ေတာ်သည် ဝင်၍ြမင်သြဖင့် ယံုေလ၏။ 9
ကုိယ်ေတာ်သည် ေသြခင်းမှထေြမာက်ရမည်ဟူေသာ ကျမ်းစကားကုိ
တပည့် ေတာ်တ့ုိသည် နားမလည် ြကေသး။ 10 ေနာက်မှထုိသူနှစ်ေယာက်တ့ုိသည်
မိမိတ့ုိအေပါင်းအသင်းရိှရာသ့ုိ ြပန်သွားြက၏။ 11 မာရိသည်
သခ ငျုင်းေတာ်အနားမှာ ငုိေ3ကးလျက်ရပ်ေန၏။ ငုိေ3ကးစဥ်
ငံု၍တွင်းထဲသုိ့ြကည့် လ(င်၊ 12 ေကာင်းကင်တမန်နှစ်ပါးတ့ုိသည်
ြဖူေသာအဝတ်ကုိဝတ်ဆင်လျက်၊ ေယရ	၏အေလာင်းေတာ် ေလျာင်း ရာအရပ်၊
ေခါင်းရင်း၌တပါး၊ ေြခရင်း၌တပါး ထုိင်ြကသည်ကုိြမင်ေလ၏။ 13 ထုိသူတ့ုိက၊
အချင်းမိန်းမ၊ အဘယ်ေြကာင့် ငုိေ3ကးသနည်းဟုေမးလ(င်၊ ကKန်မ၏သခင်ကုိ



ယူသွား ြကြပီ။ အဘယ်မှာထားြကသည်ကုိ မသိပါဟုေြပာဆုိ၏။ 14 ထုိသ့ုိဆုိြပီးမှ
ေနာက်သုိ့လှည့် လ(င်၊ ေယရ	ရပ်လျက်ေနေတာ်မူသည်ကုိ ြမင်ေသာ်လည်း ေယရ	ြဖစ်
ေတာ်မူသည်ကုိမသိ။ 15 ေယရ	ကလည်း၊ အချင်းမိန်းမ၊
အဘယ်ေြကာင့်ငုိေ3ကးသနည်း။ အဘယ်သူကုိ ရှာသနည်းဟု ေမးေတာ် မူ၏။
မာရိက၊ သင်သည်သူ့ကုိ ေဆာင်သွားသည်မှန်လ(င် အဘယ်မှာထားသည်ကုိ
ကKန်မအားေြပာပါ။ ကKန်မ ယူသွားပါမည်အရှင်ဟု၊ ထုိသူကုိ
ဥယျာဥ်ေစာင့်ြဖစ်သည်ဟု ထင်မှတ်လျက်ဆုိ၏။ 16 ေယရ	ကလည်း၊
မာရိဟုေခEေတာ်မူလ(င်၊ မာရိသည်လှည့်၍ ရဗF ုနိဟု ထူးေလ၏။ ရဗF ုနိအနက်ကား၊
အရှင်ဘုရားဟု ဆုိလုိသတည်း။ 17 ေယရ	ကလည်း၊ ငါ့ကုိမဘက်နှင့်ဦး။ ငါသည်
ငါ့ခမည်းေတာ်ထံသုိ့ မတက်ရေသး။ ငါ့ညီတ့ုိရိှရာသုိ့ သွားေလာ့။
ငါ၏ခမည်းေတာ်တည်းဟူေသာ သင်တ့ုိ၏ခမည်းေတာ်၊
ငါ၏ဘုရားသခင်တည်းဟူေသာ သင်တ့ုိ၏ ဘုရားသခင်ထံေတာ်သ့ုိ
ငါတက်ရမည်အေြကာင်းအရာကုိ ြကားေြပာေလာ့ဟု မိန့်ေတာ်မူသည်နှင့်အညီ၊ 18
မာဂဒလမာရိသည် သွား၍မိမိသည် သခင်ကုိေတွြ့မင်သည်ကုိ၎င်း၊
ထုိသုိ့မိန့်ေတာ်မူသည်ကုိ၎င်း၊ တပည့် ေတာ်တ့ုိအားြကားေြပာေလ၏။ 19
ခုနစ်ရက်တွင် ပဌမေန့ရက်ြဖစ်ေသာ ထုိေန့၌ ညအချိန်ေရာက်ေသာအခါ၊
ယုဒလူတ့ုိကုိေြကာက်၍ တံခါးများကုိပိတ်ထားလျက်၊ တပည့်ေတာ်တ့ုိသည်
စည်းေဝးြကေသာအရပ်သုိ့ ေယရ	သည်3ကလာ၍ အလယ်မှာ ရပ်ေတာ်မူလျက်၊
သင်တ့ုိ၌ ြငိမ်သက်ြခင်းရိှေစတည်းဟု မိန့်ေတာ်မူ၏။ 20 ထုိသုိ့မိန့်ေတာ်မူြပီးမှ
လက်ေတာ်နှင့်နံေဖးေတာ်ကုိြပေတာ်မူ၏။ တပည့် ေတာ်တ့ုိသည် သခင်ကုိြမင်လ(င်
ဝမ်းေြမာက်ြခင်းရိှြက၏။ 21 တဖန်ေယရ	က၊ သင်တ့ုိ၌
ြငိမ်သက်ြခင်းရိှေစသတည်း။ ခမည်းေတာ်သည် ငါ့ကုိ ေစလ,တ်ေတာ်မူသည်
နည်းတူ၊ သင်တ့ုိကုိ ငါေစလ,တ်သည်ဟု မိန့်ေတာ်မူြပီးလ(င်၊ 22 ထုိသူတ့ုိအေပE၌
မ	တ်လျက်၊ သင်တ့ုိသည် သန့်ရှင်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်ကုိ ခံြကေလာ့။ 23
အြကင်သူ၏အြပစ်ကုိ သင်တ့ုိလ,တ်လ(င်၊ ထုိသူသည် အြပစ်လ,တ်လျက်ရိှ၏။
အြကင်သူ၏အြပစ်ကုိ သင်တ့ုိတည်ေစလ(င်၊ ထုိသူသည် အြပစ်တည်လျက်ရိှ၏ဟု



မိန့်ေတာ်မူ၏။ 24 ထုိသုိ့ ေယရ	သည်3ကလာေတာ်မူေသာအခါ
တမန်ေတာ်တကျိပ်နှစ်ပါးအဝင်၊ ဒိဒုမုဟုအမည်ရိှေသာ
ေသာမသည်ထုိတပည့် ေတာ်တ့ုိနှင့်အတူမရိှ။ 25 ထုိသူတ့ုိကလည်း၊
အကKန်ု ပ်တ့ုိသည်သခင်ကုိ ြမင်ရြကြပီဟု ေသာမအားေြပာဆုိြကလ(င်၊ ေသာမက၊
လက်ေတာ်၌သံရုိက်ရာချက်ကုိမြမင်၊ သံရုိက်ရာချက်ကုိ လက်ည	ိးနှင့်မတ့ုိမစမ်း၊
နံေဖးေတာ်ကုိလည်း လက်နှင့် မစမ်းမသပ်ရလ(င် အကKန်ု ပ်မယံုဟုဆုိ၏။ 26
ထုိေနာက် ရှစ်ရက်ေြမာက်ေသာေန့၌ တပည့်ေတာ်တ့ုိသည် တဖန်အထဲမှာရိှြက၍
ေသာမလည်းပါ၏။ တံခါးများကုိ ပိတ်ထားစဥ်အခါ၊ ေယရ	သည်3ကလာ၍
အလယ်မှာရပ်ေတာ်မူလ(က်၊ သင်တ့ုိ၌ြငိမ်သက်ြခင်း ရိှေစ သတည်းဟု
မိန့်ေတာ်မူ၏။ 27 ထုိအခါ ေသာမအား၊ သင်၏လက်ည	ိးကုိဆန့်၍
ငါ့လက်ကုိြကည့် ေလာ့။ သင်၏လက်ကုိဆန့်၍ ငါ့ နံေဖးကုိ စမ်းသပ်ေလာ့။
ယံုမှားြခင်းမရိှနှင့်။ ယံုေလာ့ဟု မိန့်ေတာ်မူ၏။ 28 ေသာမကလည်း၊
အကKန်ု ပ်၏အရှင်၊ အကKန်ု ပ်၏ ဘုရားသခင်ပါတကားဟု ြပန်၍ေလ(ာက်၏။ 29
ေယရ	ကလည်း၊ သင်သည်ငါ့ကုိြမင်ေသာေြကာင့် ယံုြခင်းရိှ၏။
ငါ့ကုိမြမင်ဘဲယံုေသာသူတ့ုိသည် မဂငလာရိှြက၏ဟု မိန့်ေတာ်မူ၏။ 30
ဤကျမ်းစာ၌ ေရး၍မထားေသာအြခားနိမိတ်လကNဏာအများတ့ုိကုိလည်း
ေယရ	သည်တပည့်ေတာ်တ့ုိ မျက်ေမှာက်၌ြပေတာ်မူ၏။ 31 ေယရ	သည်
ခရစ်ေတာ်တည်းဟူေသာ ဘုရားသခင်၏သားေတာ်ြဖစ်ေတာ်မူသည်ကုိ
သင်တ့ုိသည် ယံု မည်အေြကာင်း၊ ထုိသုိ့ယံု၍နာမေတာ်အားြဖင့်
အသက်ကုိရမည်အေြကာင်း၊ ဤမ(ေလာက် ေရးထားလျက် ရိှသတည်း။
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1 တဖန်ေယရ	သည် တိေဗရိအုိင်နားမှာ တပည့်ေတာ်တ့ုိအား ကုိယ်ကုိြပေတာ်မူ၏။
ြပေတာ်မူသည် အေြကာင်းအရာဟူမူကား၊ 2 ရိှမုန်ေပတရုနှင့်ဒိဒုမုဟုအမည်ရိှေသာ
ေသာမ၊ ဂါလိလဲြပည် ကာန>မိ ့သား နာသေနလ၊ ေဇေဗဒဲ၏ သားနှစ်ေယာက်၊



အြခားေသာတပည့်ေတာ်နှစ်ေယာက်တ့ုိသည် အတူရိှြက၏။ 3 ရိှမုန်ေပတရုက၊
ကKန်ု ပ်သည် ငါးဘမ်းသွားမည်ဟုဆုိလ(င်၊ ထုိသူတ့ုိက၊
အကKန်ု ပ်တ့ုိလည်းလုိက်မည်ဟု ေြပာဆုိသည်နှင့်ထွက်သွားြက၏။
ချက်ြခင်းေလှထဲသုိ့ဝင်၍ ထုိညဥ့်တွင် တေကာင်ကုိမ(မရြက။ 4
နံနက်ေရာက်ေသာအခါ ေယရ	သည်ကမ်းနားမှာရပ်ေတာ်မူ၏။ သုိ့ရာတွင်
ေယရ	ြဖစ်ေတာ်မူသည်ကုိ တပည့်ေတာ်တ့ုိသည် မသိြက။ 5 ေယရ	ကလည်း၊
ချစ်သားတ့ုိ၊ စားစရာတစံုတခုရိှသေလာဟု ေမးေတာ်မူလ(င်၊
မရိှပါဟုြပန်ေြပာြက၏။ 6 တဖန်ေယရ	က၊ ေလှလက်ျားဘက်၌
ပုိက်ကွန်ကုိပစ်ချေလာ့။ ထုိသုိ့/ပလ(င် ရလိမ့်မည်ဟု မိန့်ေတာ်မူ သည်အတုိင်း၊
ထုိသူတ့ုိသည် ပစ်ချ၍များစွာေသာငါးတ့ုိကုိ အုပ်မိေသာေြကာင့်၊
ပုိက်ကွန်ကုိဆဲွ၍မရနုိင်။ 7 ထုိအခါ ေယရ	ချစ်ေတာ်မူေသာတပည့်ေတာ်က၊
ငါတ့ုိသခင်ေပတည်းဟု ေပတရုအားေြပာဆုိ၏။ သခင်ြဖစ်ေြကာင်းကုိ
ရိှမုန်ေပတရုသည် ြကားလ(င်၊ အဝတ်ကုိ မ/ခံဘဲရိှလျက် အေပEအက ငျကုိသာ
ဝတ်စည်း၍ အုိင်ထဲသုိ့ ဆင်းေလ၏။ 8 အြခားေသာ တပည့်ေတာ်တ့ုိသည်
ကမ်းနှင့်မနီးမေဝး အလံငါးဆယ်ေလာက်ကွာသည်ြဖစ်၍၊ ငါးများ နှင့်ပုိက်ကွန်ကုိ
ဆဲွငင်လျက်ေလှစီး၍ လာြက၏။ 9 ကုန်းေပEသုိ့ေရာက်ေသာအခါ မီးခဲပံုကုိ၎င်း၊
ကင်ထားေသာငါးကုိ၎င်း၊ မုန့်ကုိ၎င်းေတွြ့မင်ြက၏။ 10 ေယရ	ကလည်း၊
ယခုရေသာငါးအချို ့ကုိ ယူခ့ဲြကဟုမိန့်ေတာ်မူ၏။ 11 ရိှမုန်ေပတရုသည်
ေလှေပEသုိ့တက်၍၊ ငါးြကီးတရာငါးဆယ်သံုးေကာင်နှင့် ြပည့်လျက်ရိှေသာ ပုိက်
ကွန်ကုိ ကုန်းေပEသုိ့ ဆဲွတင်ေလ၏။ ထုိမ(ေလာက် များေသာ်လည်း ပုိက်ကွန်သည်
မစုတ်မြပတ်ရိှ၏။ 12 ေယရ	ကည်း၊ လာ၍နံနက်စာကုိစားြကေလာ့ဟု
မိန့်ေတာ်မူ၏။ သခင်ြဖစ်ေတာ်မူေြကာင်းကုိ တပည့်  ေတာ်တ့ုိသည်
သိြကေသာေြကာင့် ကုိယ်ေတာ်သည် အဘယ်နည်းဟူ၍
တစံုတေယာက်မ(မေမးမေလ(ာက်ဝ့ံြက။ 13 ေယရ	သည်
လာ၍မုန့်နှင့်ငါးကုိယူြပီးလ(င် သူတ့ုိအား ေပးေတာ်မူ၏။ 14 ထုိြပေတာ်မူြခင်းကား၊
ေယရ	သည်ေသြခင်းမှ ထေြမာက်ေတာ်မူသည်ေနာက်၊ တပည့်ေတာ်တ့ုိအား



ကုိယ်ကုိ သံုးြကိမ်ေြမာက်ေသာ ြပေတာ်မူြခင်းြဖစ်သတည်း။ 15 နံနက်စာကုိ
စားြကသည်ေနာက်၊ ေယရ	က၊ ေယာန၏သား ရိှမုန၊် ဤသူတ့ုိသည် ငါ့ကုိ
ချစ်သည်ထက် သင်သည်သာ၍ချစ်သေလာဟု ရိှမုန်ေပတရုအားေမးေတာ်မူလ(င်၊
ဟုတ်ပါ၏သခင်။ ကုိယ်ေတာ်ကုိ အကKန်ု ပ် ချစ်သည်ကုိ ကုိယ်ေတာ်သိေတာ်မူ၏ဟု
ေလ(ာက်ေသာ်၊ ငါ၏သုိးသငယ်တ့ုိကုိ ေကKးေမွးေလာ့ဟု မိန့်ေတာ်မူ၏။ 16
တဖန်ေယရ	က၊ ေယာန၏သားရိှမုန၊် သင်သည် ငါ့ကုိချစ်သေလာဟု
ဒုတိယအြကိမ်ေမးေတာ်မူလ(င်၊ ဟုတ်ပါ၏သခင်။ ကုိယ်ေတာ်ကုိ
အကKန်ု ပ်ချစ်သည်ကုိ ကုိယ်ေတာ်သိေတာ်မူ၏ဟုေလ(ာက်ေသာ်၊ ငါ၏ သုိး တ့ုိကုိ
ထိန်းေလာ့ဟုမိန့်ေတာ်မူ၏။ 17 ေယရ	ကလည်း၊ ေယာန၏သားရိှမုန၊် သင်သည်
ငါ့ကုိချစ်သေလာဟု တတိယအြကိမ်ေမးေတာ်မူလ(င်၊ သင်သည်ငါ့ကုိချစ်သေလာဟု
သံုးြကိမ်ေြမာက်ေအာင် ေမးေတာ်မူေသာေြကာင့် ေပတရုသည်စိတ်နာသြဖင့်၊
သခင်၊ ကုိယ်ေတာ်သည်ခပ်သိမ်းေသာအရာတ့ုိကုိသိေတာ်မူ၏။ ကုိယ်ေတာ်ကုိ
အကKန်ု ပ်ချစ်သည်ကုိ ကုိယ်ေတာ် သိေတာ်မူ၏ဟု ေလ(ာက်ေသာ်၊ ေယရ	က၊
ငါ၏သုိးတ့ုိကုိ ေကKးေမွးေလာ့။ 18 ငါအမှန်အကန်ဆုိသည်ကား၊ ဥင်သည်ပျိုေသာ
အသက်ရိှစဥ်ကုိယ်ကုိကုိယ်ပတ်စည်း၍ အလုိရိှရာ အရပ်ရပ်သုိ့ သွားလာတတ်၏။
သင်သည် အုိေသာအခါ လက်နှစ်ဘက်ကုိဆန့် ြပီးလ(င်၊ သူတပါးသည် သင့်ကုိ
ပတ်စည်း၍ သင်အလုိမရိှရာအရပ်သုိ့ ယူသွားလိမ့်မည်ဟု မိန့်ေတာ်မူ၏။ 19
တုိသုိ့မိန့်ေတာ်မူေသာ်၊ အဘယ်သုိ့ေသာေသြခင်းအားြဖင့် ေပတရုသည်
ဘုရားသခင်၏ဘုန်းေတာ်ကုိ ထင်ရှားေစမည်အရိပ်ကုိ ေပးေတာ်မူ၏။ ထုိသုိ့
မိန့်ေတာ်မူြပီးမှ၊ ငါ့ေနာက်သုိ့လုိက်ေလာ့ဟု ေပတရုအား မိန့်ေတာ်ြပန်၏။ 20
ေယရ	ချစ်ေတာ်မူ၍ အထက်က ညစာစားေသာအခါ၌
ရင်ေတာ်ကုိမီှ၍ေလျာင်းလျက်၊ သခင်၊ ကုိယ်ေတာ်ကုိ
အပ်နံှေသာသူကားအဘယ်သူနည်းဟု ေမးေသာတပည့် ေတာ်သည်လည်း
ေနာက်ေတာ်သုိ့ လုိက် သည်ကုိ ေပတရုသည်လှည့် ၍ြမင်လ(င်၊ 21 သခင်၊ ဤသူ၌
အဘယ်သုိ့ြဖစ်ပါလိမ့်မည်နည်းဟု ေမးေလ(ာက်ေသာ်၊ 22 ေယရ	က၊
ငါ3ကလာသည်ကာလတုိင်ေအာင် ထုိသူကုိေနေစြခင်းငှါ ငါအလုိရိှလ(င် သင်သည်



အဘယ် သုိ့ဆုိင်သနည်း။ သင်မူကား ငါ့ေနာက်သုိ့လုိက်ေလာ့ဟု မိန့်ေတာ်မူ၏။ 23
ထုိစကားေတာ်ကုိေထာက်လ(င်၊ ညီအစ်ကုိတ့ုိက၊ ထုိတပည့် ေတာ်သည်
မေသရဟုအနံှ့အြပား ေြပာဆုိ ြက၏။ သုိ့ေသာ်လည်း ထုိသူသည်မေသရဟု
ေယရ	မိန့်ေတာ်မူသည်မဟုတ်။ ငါ3ကလာသည် ကာလတုိင်ေအာင်
ထုိသူကုိေနေစြခင်းငှါ ငါအလုိရိှလ(င်သင်သည် အဘယ်သုိ့ဆုိင်သနည်းဟု
မိန့်ေတာ်မူသတည်း။ 24 ထုိတပည့်ေတာ်ကား၊ ဤအေြကာင်းအရာတ့ုိကုိ
သက်ေသခံ၍ ေရးထားေသာသူြဖစ်၏။ 25 သူ၏သက်ေသခံချက်မှန်သည်ကုိ
ငါတ့ုိသိြက၏။ ေယရ	/ပေတာ်မူေသာ အြခားအမ	အရာအများ ရိှ ေသး၏။
ထုိအမ	အရာရိှသမ(တ့ုိကုိ အသီးအြခားေရးထားလ(င်၊ ေြမြကီးမဆ့ံနုိင်ေအာင်
ကျမ်းစာများြပားလိမ့်မည် ဟု ထင်မှတ်ြခင်းရိှ၏။


