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သမ္မာကျမ်းစာ တေလျာက် ဘုရားသခင်၏ သက်ေသ ထူချက်
အချ ိ ေသာ လူတို့ က သမ္မာကျမ်းစာ သည် အလနွ် အိမုင်း လှ ပီ ြဖစ်ေသာေကာင့်
ေရ ှည် အားထား ရန် မ ြဖစ် ိင်ု ေချ။ ထို့ ေကာင့် ဘုရားသခင် ကုိ သိဖို့ ရန် ၎င်းကုိ
လိက်ုေလျာ ၍ မြဖစ် ိင်ု ေြခ ဟူ ၍ ေြပာတတ် က သည်။ သို့ ေသာ် ၎င်းသည် မမှန်
ပါ။ သမ္မာကျမ်းစာ သည် ဒီကမ္ဘာ ေပါ် ၌ ှိ ေသာ စာေပ အားလံးု တို့ တင်ွ ေ ှးကျ ဆုံး
ေသာ စာ ြဖစ် ေသာေကာင့် အလနွ် ြမင်ြမတ် ေသာ စာ ြဖစ် သည်။ ေ ှးကျေသာ စာေပ
များသည် လက်ေရးစာမူ သုံးရွက် မှ တစ်ဆယ့် ှစ် ရွက် တိတိ သာ လျှင် သုေတသန
ပညာ ှင် များ က ေတွ့ ှိ ခ့ဲ က သည်။ သို့ ေသာ် သမ္မာကျမ်းစာ မူကား အစိတ်အပုိင်း
အားြဖင့် ှစ်ေသာင်း ေကျာ် ှင့် အြပည့်အစုံး လက်ေရးစာမူများ ေတွ့ ှ ိ ခ့ဲ ပီး၊ ၎င်း
သည် ယေန ့ကျွနေ်တာ်တို့ လက်ဝယ် ထား ှိ ေသာ အရာ သည် မူရင်းစာမူ ၌ လည်း
ေရးသား ထားလျက် ှိေ ကာင်း သက်ေသ ထူ ေနြခင်း ပင် ြဖစ်သည်။
အချ ိ ေသာ လူများကမူ ကျမ်းစာ သည် ဒ ာရီ ပုံြပင် သက်သက် ြဖစ် ပီး စစ်
မှန် ေသာ အြဖစ် အပျက် ှင့် အမှန်တကယ် လူများ သည် မ ှိ ပါ။ သို့ ေသာ် လူ
တို့၏ အကျင့်စာရိတ္တ တိးုတက်ေရး အတက်ွ ပုံြပင် များ ဖနတီ်းြခင်း သာ ြဖစ် သည်
ဟုယုံကည်။ သို့ ေသာ် ၎င်းသည် လည်း မမှနက်န်ပါ။ သမ္မာကျမ်းစာ ထဲ၌ ှိေသာ လူ
ပုဂ္ဂိ လ်များ ှင့် အြဖစ်အပျက် များသည် မှနက်နေ်ကာင်း ကုိ များစွာ ေသာ သုေသသန
ပညာ ှင် များ က ေတွ့ ှိ ေ ကာင်း သက်ေသထူ လျက် ှိသည်။ ထို့ အြပင် အချက်
အလက် များ ှင့် ဆန ့က်ျင် ဖက် ြဖစ်ြခင်း မ ှိ ခ့ဲေပ။ သမ္မာကျမ်းစာ ထဲ၌ ှိေသာ လူ
ပုဂ္ဂိ လ်များ ှင့် အြဖစ်အပျက် များသည် သမုိင်း တင်ွ အမှန် စစ်စစ် ှိခ့ဲ ကပါ သည်။
အချ ိ ေသာ လူများ သည် အထက်ပါ အေကာင်းအရာ ှစ် ခုစလံးု ကုိ ှ င်းလင်း
စွာ သိခ့ဲေသာ်လည်း သမ္မာကျမ်းစာ သည် ဘုရားခင် ၏ ှ တ်ေတာ်ထွက် စကားေတာ်
ြဖစ်ေကာင်း ကုိ သံသယ ကင်းစွာ လက်ခံ သေဘာတူ ိင်ု ြခင်း မ ှုိ ိင်ု ကေပ။ သို့
ေသာ်လည်း ၎င်းကုိ ခုိင်လံေုသာ အေထာက်အထား များ ြဖင့် သက်ေသထူ ိင်ုပါသည်။
အဘယ်ေကာင့် ဆုိေတာ် ကျမ်းစာသည် ဗျာဒိတ်ေတာ် ှင့် ြပည့်စုံေသာ သမ္မာတရား
ြဖစ်သည်။ ထုိ ဗျာဒိတ် ေတာ် များ သည် သမုိင်း တေလျာက် တင်ွ ေြမာက်ြမား စွာ
ြပည့်စုံ ခ့ဲ သည်။ ထုိ အရာ ကုိ ဆင်ြခင် ကည့် ပါက မည်သည့်လသူား ကမျှ ထုိသို့
ေသာ ဗျာဒိတ် ေတာ် ကုိ ေရး ိင်ုစွမ်း မ ှိ ေ ကာင်း ှင့် သမ္မာကျမ်းစာ သည် အံဩ့ ဖွယ်
ေကာင် ေသာ စာအပ်ု ြဖစ်ေကာင်း ကုိ သိ ှိ ိင်ု ပါသည်။ အရာ ခတ်သိမ်း ကုိ သိြမင်
ေတာ် မူ ေသာ ဘုရားသခင် တစ်ပါးတည်း သာလျှင် အနာဂတ် သမုိင်းတင်ွ ြဖစ်ပျက် လာ
မည့် အေကာင်းအရာ များ ကုိ စာေရးသူ များ အား အသုံးြပ ပီး မှုတ်သွင်း မှတ်တမ်း
တင် ြခင်း ြဖစ်သည်။ ဘုရား သခင် သည် အနာဂတ်ကုိ သိ ှိ ံုသာမက သူ ဖွင့်ထား
ေသာ အချနိ် ကုိ တိကျစွာ ြဖစ်ေပါ် ေစ ေသာ ပုဂ္ဂိ လ် လည်း ြဖစ်သည်။ အချ ိ ေသာ
ဗျာဒိတ်ေတာ်များကုိ ေအာက်တင်ွလည်း ဆက်လက်ေဖာ်ြပထားပါသည်။ ဤဗျာဒိတ်
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ေတာ်များသည် သံသယကင်းစွာ သမ္မာကျမ်းစာသည် ှ တ်ေတာ်ထွက်စကားြဖစ်ေတာ်
မူေကာင်း သက်ေသထူေနြခင်းြဖစ်သည်။ သို့ ပါ၍ သမ္မာကျမ်းစာသည် ဘုရားသခင်၏
ှ တ်ေတာ် ထွက်စကား ြဖစ် ေသာေကာင့် အေယာက် စီ တိင်ုးသည် ၄င်း ကုိ စိတ်အား
ထက်သနစွ်ာဖတ် ှုေလလ့ာ သင့် သည်။
ထို့အြပင် သမ္မာကျမ်းစာ သည် ှ တ်ကပတ်ေတာ် ြဖစ်ေကာင်းကုိ အြခားေသာ နည်း
အား ြဖင့် လည်း သက်ေသ ထူ ိင်ုပါ သည်။ သမ္မာကျမ်းစာ ေြပာေသာ အရာကုိ လူ
တို့သည် နာခံလိက်ု ေလျှာက် လာ ေသာအခါ အံဩ့ဖွယ်ရာ အေတွ့အ ကံ များ ေတွ့ ကံ
ခံစားရြခင်း ပင်ြဖစ်သည်။ အ ကယ်၍ သင်သည် များစွာ ေသာ ခရစ်ယာန် များ အား
ပထမဦးဆုံး ခရစ်ယာန် ြဖစ်လာ ေသာ အခါ အတင်ွး ှလံးု သား ေြပာင်းလဲပုံ ကုိ ေမး
ကည့် ပါ က အချ ိ မှာ ေကာက်ရွ ံေသာ စိတ်ကင်း ှင်းသွားြခင်း၊ အချ ိ မှာ အသက်
တာ ၌ ငိမ်သက်ြခင်း ခံစားရ ြခင်း၊ အချ ိ မှာ အသက်တာ၌ ဆုိးေသာကျင့် ကံ ြပ မူ
ြခင်း၊ မေကာင်းေသာ အရာများ ပေပျာက်သွားြခင်း များ ကုိ ခံစား ကေကာင်း ေတွ့
ှ ိရပါသည်။ ဤ အရာများ မှာ သမ္မာကျမ်းစာသည် ှ တ်ေတာ်ထွက် စကားြဖစ်ေကာင်း
သက်ေသထူလျက် ှိ သည်။ အချ ိ ေသာ ခရစ်ယာနမ်ျား မှာ ေယ ှု၏နာမေတာ်ြမတ် ၌
ေတာင်းေလျှာက် ေသာအရာ ရ ှိ ေ ကာင်း သက်ေသခံ ေလ့ ှိ သည်။ ထုိသို့ လူ တို့သည်
သမ္မာကျမ်းစာ၏ သွနသ်င်ချက်အတိင်ုး ဆုေတာင်း ေသာအခါ အံဩ့ဖွယ်ရာ လက်ေတွ့
ခံစား ကသည်မှာ သမ္မာကျမ်းစာ သည် ှ တ်ကပတ် ေတာ်ြဖစ်ေကာင်း သက်ေသထူေန
ြခင်းပင်ြဖစ်သည်။

တေလာကလံးုသည် ကယ်တင် ှင်ပေရာဖက်ေနာက်ေတာ်သို့ လိက်ုေလျှာက် ကရန်
ထုိသူကုိ မည်သို့အသိအမှတ်ြပ ရပါမည်နည်း။
သမ္မာကျမ်း စာ ေတာ်သည် ှ တ်ကပတ် ေတာ်ြဖစ် ေကာင်း ကုိ သက်ေသ ထူ ခ့ဲ ပီး
ေနာက်တင်ွ ကယ်တင်ြခင်းရ ှိရနြ်ဖစ် ပီး၊ အေယာက်စီတိင်ုးသည် သမ္မာကျမ်းစာေတာ်
မှ ေစခုိင်း ေသာအရာကုိ ှာေဖွကာကျင့် ကံြပ မူရနြ်ဖစ်သည်။ အလနွအ်ေရး ကီးေသာ
အချက် မှာ ဤေလာက ပေရာဖက်ေပါ်ထွနး်လာမည့်အေကာင်း ှင့် လသူားအားလံးု
တို့သည် ထုိပေရာဖက်၏စကား ေတာ်ကုိ နားေထာင် ကရနြ်ဖစ်သည်။ အကယ်၍ထုိ
ပ ေရာ ဖက် ကုိ နာခံ ြခင်း မ ှိ ကပါက ဘုရား သခင်သည် ထုိ သူ တို့ အား ြပနလ်ည်
စစ်ေဆးေမးြမနး်ြခင်းခံ ကရမည်ြဖစ်သည်။ တရားေဟာ၊ ၁၈:၁၅-၁၈၊ ထဲ၌ ဣသေရ
လအမျ ိးသားချင်းထဲ၌ ကီးြမတ်ေသာ ပေရာဖက်တစ်ပါးကုိ ေပါ်ထွနး်ေစ ပီး၊ “ထုိ ပေရာ
ဖက်၏စကားေတာ်ကုိ သူတို့သည်နား ေထာင်ရမည်”ဟ၍ူဆုိထားပါသည်။ ထို့ ေနာက်
တင်ွ တကမ္ဘာလံးု ှ ိလသူားများတို့သည် ပေရာဖက်၏ေနာက်ေတာ်သို့ လိက်ု ကရမည်
ြဖစ်ေကာင်းကုိ ေဟ ှာယ၊ ၄၂:၁၊ ၆-၉၊ တမန၊် ၂၆:၂၃ တင်ွ ေတွ့ ှိ ရပါ သည်။ ထုိ ပ
ေရာဖက် သည် ေမာေ ှ က့ဲ သို့
၁။ ဘုရားသခင် ကုိ မျက် ှာချင်းဆုိင်ေတွ့ ြမင်ြခင်း၊ - အံဩ့ဖွယ်ရာ နမိိတ် လက္ခဏာ
ြပ ေသာ ပေရာဖက် ြဖစ်ြခင်း၊ ဘုရားသခင် ၏ ေကာက်မက် ဖွယ်ရာ သည် သူ့
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အေပါ်၌တည်ေန လိမ့် မည်။ တရားေဟာ ၃၄:၁၀-၁၂ ။
၂။ ထုိသို့ ေပါ်ထွနး်လတံေ့သာပေရာဖက်သည် အလနွ် ကီးြမတ် ေသာသူြဖစ်လိမ့်မည်။
၃။ ထာဝရဘုရား က သူ၏အေစခံကျွန် သည် ေယ ှဲ၏အြမစ်မှေပါ်ထွနး်ေတာ်မူမည်
ဟု ေဟ ှာယ၊ ၁၁:၁၀ ၌ ေဖာ်ြပထားရာ ေယ ှဲသည် ဣသေရလလမူျ ိးတို့၏ဒတိုယ
ေြမာက် ှင်ဘုရင်ဒါ ဝိ ဒ်၏သား ြဖစ်သည်။ ုသ၊ ၄:၂၂ ၊ ၁ဓမ္မ၊ ၁၆:၁၉၊ ၁ဓမ္မ၊
၁၇:၅၈။ သို့ ပါေသာ ေကာင့် ထုိ ပေရာဖက် သည် ဣသေရလ ှင် ဘုရင်မျ ိ း ယ်ွ
ြဖစ် ေကာင်း သိ ှိ ိင်ုပါသည်။
၄။ အြခားေသာနည်းလမ်းများအားြဖင့် ဤပေရာဖက် ှင့်ကယ်တင် ှင် ကုိမည်သို့
အမှတ်ရ ိင်ု ေကာင်းကုိ ကျွနေ်တာ်တို့အား ဘုရာ။သခင်ေြပာြပထားသည်မှာ

(က) မတရားစွာစီရင်ေသာအခါ သူသည် ှ တ်ကုိ မဖွင့်ပဲ ေန၏။ ေဟ ှာယ၊ ၅၃:ရ-၈
(ခ)လဆုိူးတို့ ၏ လက်၌ မ တရား ကမ်းတမ်း စွာ ြပ မူြခင်း ခံခ့ဲရ သည်။ ေဟ ှာယ၊
၅၂: ၁၄၊ ၅၃:ရ-၉။

(ဂ) လသူား မဆန် ေလာက်ေအာင် အသေရ ပျက်ြခင်း၊ ည ်းဆဲြခင်း ခံခ့ဲရသည်။
ေဟ ှာယ၊ ၅၂:၁၃-၁၄။

(ဃ) မိမိအသက်ကုိ ေသြခင်း၌သွင်း ြခင်း၊ ေဟ ှာယ၊ ၅၃:၁၂၊ ဒံေယလ၊ ၉:၂၆။
သို့ ေသာ် လည်း အ ို းများ တစ်ေချာင်းမျှ ိုက်ချ ိ း ထားြခင်း မ ှိ ြခင်း၊ ဆာလံ၊
၃၄:၂၀ (င) အေသသတ်ြခင်း ကုိခံ ပီးေနာက် ၊ ဘုရားသခင် သည် သူ့အား ေသ
ြခင်းမှ ြပနလ်ည် ထေြမာက်ေစြခင်း၊ ေဟ ှာယ၊ ၅၃:၁၀ -၁၁ (ပင်လယ်ေသ ကျမ်း
လိပ် ေဟ ှာယ ထဲမှ NIV အဂင်္လိပ်ကျမ်းစာ မှ ေကာက် ှ တ်ချက်)

(စ)တကမ္ဘာလံးု ၌ ှိေသာ လမူျားအားလံးုေပးဆပ်ရမည့်အြပစ်ဝဋ်ေကးများအတက်ွ
သူသည် အေသခံေတာ်မူခ့ဲသည်။ ေဟ ှာယ၊ ၅၃:၅၊ ၁ဝ-၁၂၊

(ဆ) ဤ ပေရာဖက်ကုိ နာခံ လိက်ုေလျှာက ◌်ေသာသူ အားလံးုတို့သည် သူတို့၏
အြပစ်များ လတ်ွြခင်း ခံ ကရမည် ြဖစ်သည်။ တရားေဟာ၊ ၁၈:၁၅−၁၈၊ ေဟ ှာယ
၊ ၅၃:၁၂ ှင့် ၄၃:၁၁။
၅။ ဤမှနေ်သာပေရာဖက်ကုိ သမ္မာကျမ်းစာေတာ်က ေဖာ်ြပသည်မှာ –
(က) သူသည် အံဩ့ဖွယ် ှင့် တိင်ုပင်ဖက်ြဖစ်သည်။ ေဟ ှာယ၊ ၉:၆။
(ခ) ဘုရားသခင်၏သားေတာ်။ ဆာလံ၊ ၂:၁-၂၊ ၁၂။
(ဂ) သူသည်ဘုရားသခင် ှင့်အတူ ှိ ပီး၊ သူ့အားတနခုိ်း ကီးေသာဘုရားသခင်ဟ၍ူ
ေခါ်ပါသည်။ ေဟ ှာယ၊ ၉:၆။

(ဃ) ထာဝရကာလမှ တည် ှိလာခ့ဲသည်။ မိက္ခာ၊ ၅:၂။
(င) ေနာက်ဆုံးေသာအချနိ၌် လသူားအားလံးုတို့သည် ဤ ပေရာဖက်၏တရားစီရင်
ြခင်းကုိခံ ကရမည်ြဖစ်သည် ။ ေဟ ှာယ၊ ၁၁:၁-၅။
၆။ ဤပေရာဖက် ှင့် ကယ်တင် ှင်၏ေမွးဖွားြခင်း၊ အသက်တာ ှင့်အချနိမ်ျားကုိ သိ ှိ
ိင်ုရန် သမ္မာကျမ်းစာေတာ်ြမတ်၌ ေဖာ်ြပထားသည်မှာ -

(က) ထုိ သူသည် ဣသေရလ ိင်ုငံ ဗက်လင် မိ (ဝိဒ်၏ မိ )၌ ေမွးဖွား လိမ့်မည်။ မိ
က္ခာ၊ ၅:၂။



4

(ခ) အပျ ိကညာ၀မ်းမှ ေမွးဖွားလာမည်ြဖစ်သည်။ ေဟ ှာယ၊ ၇:၁၄။
(ဂ) ဂျ းလမူျ ိ းများ ကား၌ ကီးြပင်းလာမည်ြဖစ်သည်။ ေဟ ှာယ၊ ၅၃:၂။
(ဃ) လသူားတို့၏ချစ်လိဘွုယ်ေသာ လက္ခဏာမြပည့်စုံပါ။ ေဟ ှာယ၊ ၅၃:၂
(င) သူအား လူများ က ြငင်းပယ် ှုတ်ချ က လိမ့်မည်။ သူ သည် ဝမ်းနည်း ပူေဆွး
ေသာ က ေရာက် လိမ့် မည်။ မထီမ့ဲြမင် ြပ ြခင်း ကုိ လည်း ခံရ လိမ့် မည်။ ေဟ
ှာယ၊ ၅၃:၃

(စ) ထုိသူသည် ေဟ ှာယ၊ ၄၉:၁၀ ထဲ၌ ဗျာဒိတ် ထားေတာ်မူေသာ အရာကုိ ြပည့်စုံ
ေစ လိမ့် မည်။ ၎င်းသည် ကယ်တင် ှင်ကုိ ဦးစွာ သိ ှိ ကမည့် အချနိကုိ် ကိ တင်
ေဟာ ကိနး် ထုတ်ထား ခ့ဲသည်။ဤအရာသည်သမုိင်း တင်ွ ကယ်တင် ှင် အသက်
ေတာ် (၁၂) ှစ် အရွယ်၊ အေနာက်တိင်ုး ြပက္ခဒိန် အရ ေအဒီ ၆ခု ှစ်၊ ကယ်တင် ှင်
ပေရာဖက် ေယ ှု ေမွးဖွား ပီး သူ၏ အသက်တာ ှင့် ပတ်သက် ၍ ဗျာဒိတ် ထား
ြခင်း ြဖစ်သည်။ ၄င်း ဗျာဒိတ် ေတာ် ြဖစ်ပျက်စ ် ှင့်တချနိ် တည်း ၌အြခား ေသာ
အချနိြ်ဖစ် ပျက် လာ မည့် အေကာင်း အရာကုိ ေဟာေြပာြခင်း သည် ဘုရား သခင်
တပါး တည်း သာလျှင် တတ် ိင်ု ေသာ အမှု ြဖစ် သည်။ ၄င်းသည် သမ္မာကျမ်း
စာေရးရာ၌ လသူား သက်သက် ကသာ ေရး သားြခင်း မဟတ်ုဘဲ၊ ဝိညာ ်ေတာ်
အားြဖင့် စာေရးသူ များ ထိနး်ချ ပ် ေဖာ်ြပ ေကာင်း ထင် ှား လျက် ှိသည်။ ဤ
အရာကုိ ကည့် ြခင်း အားြဖင့် ကျမ်းစာ သည် ှ တ် ကပတ် ေတာ် ြဖစ်ေကာင်း
သက်ေသ ထူလျက် ှိ သည်။

(ဆ) ပေရာဖက်သည် သူ၏သာသနာေတာ်ကုိ ဒံေယလ၊ ၉:၂၅ တင်ွ ဗျာဒိတ်ထား
ေသာ အချနိ၌် စတင်ခ့ဲ သည်။ သမုိင်းတင်ွေယ ှုသည် ေအဒီ ၂၇ ခု ှစ်တင်ွ ှစ်
ြခင်း မဂင်္လာခံ ယူ ပီး၊ သာသနာ စတင်ခ့ဲေကာင်း ေတွ့ ှ ိ ရပါ သည်။ ဤ ဗျာဒိတ်
ေတာ် သည် လည်း ဒံေယလ သမုိင်း ၌ ြဖစ်ပျက်စ ်တင်ွ ကိ တင် ေဟာကိနး်
ထုတ်ခ့ဲြခင်း ြဖစ်သည်။ ဤ အချက်၌လည်း အရာ ခပ်သိမ်း ကုိ သိေတာ်မူေသာ
ဘုရားသခင် သာ လျှင် ြဖစ်ပျက်လာ မည့် အရာကုိ ကိ တင် အသိေပး ေဟာ ိင်ု
ြခင်း ြဖစ်ေကာင်း ထင် ှား လျက် ှိ သည်။ ကျမ်းစာ သည် အံ့ သဖွယ်ေကာင်း
ေသာ စာအပ်ုြဖစ် ေကာင်း သက်ေသ ထူလျက် ှိ သည်။
ဤ ဗျာဒိတ်ေတာ် အားလံးုတို့သည် ဘုရားသခင်၏ပေရာဖက်ကုိရည်စူးကာ ကိ တင်
ေဟာ ကိနး်ထုတ်ထားေသာအရာများြဖစ် ပီး၊ ေလာကလသူားအားလံးုတို့သည် ထုိပေရာ
ဖက် ေနာက်ေတာ်သို့ နာခံလိက်ုေလျှာက်ြခင်းြဖင့် ခွင့်လွှတ်ြခင်းရ ှိ ပီး၊ ဘုရားသခင်ကုိ
သိကျွမ်းရန် အေကာင်း တည်း။ အဘယ်ေကာင့်ဆုိေသာ် ထုိပေရာဖက်သည် ေလာက
လသူားအားလံးု၏ အြပစ်ကုိယူေဆာင်ရမည့်ကယ်တင် ှင်ြဖစ်ေသာေကာင့် ြဖစ်သည်။
ကျန် ှ ိေသာသမ္မာကျမ်းစာအပ်ု ကုိ ှင်မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်းမှ သင်စတင်ဖတ် ှုေသာအခါ
ပေရာဖက်ဗျာဒိတ်ေတာ်ကုိ အံဩ့ဖွယ် ေကာင်းေသာေယ ှု၏အသက်တာြဖင့် မည်က့ဲသို့
ြပည့်စုံေစေကာင်းကုိ မှတ်သားရင်းဖတ် ှု ိင်ု ပါသည်။
ယခုတင်ွ ကျွနေ်တာ်တို့သည် သမ္မာကျမ်းစာ မှနက်နေ်ကာင်း ှင့် သမ္မာကျမ်းစာထဲ ှိ
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သမုိင်း သည် စစ်မှနေ်သာ လ၊ူ စစ်မှနေ်သာ အြဖစ်အပျက်များ ြဖစ်ေကာင်း၊ သက်ေသ
ထူ ြခင်းအားြဖင့် သမ္မာကျမ်းစာ သည် ှ တ်ေတာ်ထွက် စကားေတာ်ြဖစ်ေကာင်း သိ ှိ
ခ့ဲ က ပီး ြဖစ်သည်။ ဤကမ္ဘာ ေပါ် ှိ စာအပ်ုများ သည် ထုိက့ဲသို့ အာမခံ ိင်ု ကပါ။
ဤစာအပ်ုကုိ ဖတ် ှုေသာ အခါ စစ်မှန် ေသာ ဘုရားသခင် အတက်ွ ှလံးုသား တံခါး
ဖွင့် ြခင်း ှင့် အတူ ဖတ် ှု ပါ၊ ဘုရား သခင် သည် သင့် ကုိ ချစ် ေသာ ေကာင့်သင့်
အား အေကာင်းဆုံး ြဖစ်ေစလိုပါသည်။ ဘုရားသခင် သည် သူ့ကုိ ယုံ ကည်ေသာသူတို့
အတက်ွ ထား ှိေသာ ေကာင်း ကီး မဂင်္လာ ှင့် သူ့ကုိ ြငင်းပယ်ေသာ သူတို့ အတက်ွ ထား
ှိေသာ တရားစီရင်ြခင်း ကုိေအာက်တင်ွအနည်းငယ် ဆက်လက် တင်ြပထားပါသည်။

ဘုရားသခင်သည် အသက် ှင်ေသာေမတ္တ ာ ှင်ြဖစ် ပီး၊ လက် ှိဘဝတင်ွ ကူညီမစလို
ေသာဘုရား သခင်ြဖစ်သည်။
ဘုရားသခင်သည် အေယာက်စီတိင်ုးကုိ ချစ် ပီ။ ကူညီေဖးမလိေုသာဘုရားြဖစ် သည်။
သူ့ကုိ ကုိးစားေသာသူတို့အား မစေသာသခင်ြဖစ်သည်။
-“ဘုရားသခင်သည် ငါ တို့ ကုိ ချစ် ေတာ် မူ ြခင်း ေမတ္တ ာ ေတာ် ကုိ ငါ တို့သည် သိ၍
ယုံကည်က၏။ ဘုရားသခင်သည် ချစ်ြခင်းေမတ္တ ာြဖစ်ေတာ်မူ၏”။ (၁ေယာ ၄:၁၆ က)
-“ဘုရားသခင်သည် ငါတို့ ခုိလှုံရာြဖစ်၍ခွနအ်ားကုိေပးေတာ်မူ၏ ေဘးေရာက်သည့်
ကာလ အထူးသြဖင့် ကူမေတာ်မူေကာင်း ထင် ှားလျက် ှိ၏”။ (ဆာလံ၊ ၄၆:၁)
- “ေကာင်းကင် ှင့်ေြမ ကီးကုိဖနဆ်င်းေတာ်မူေသာ ထာဝရဘုရား၏နာမေတာ်အားြဖင့်
ငါတို့ သည် မစြခင်းေကျးဇူးကုိခံရကသတည်း”။ (ဆာလံ၊ ၁၂၄:၈)
-“အေကာင်းမူကား ထာဝရဘုရားကုိ ပဌနာြပ ေသာသူ ှိသမျှတို့သည် ကယ်တင်ေတာ်
မူြခင်း သို့ ေရာက်ရကလတံ”့။ (ေရာမ၊ ၁၀:၁၃)

ေယ ှုတစ်ပါးတည်းအားြဖင့်သာလျှင် လသူားတို့သည် စစ်မှနေ်သာ ငိမ်သက်ြခင်း
ကုိ သူတို့၏ ှလံးုသားထဲ၌ ရ ှိ ိင်ုသည်။

“ ငိမ်သက်ြခင်းကုိ သင်တို့ ၌ငါထားခ့ဲ၏။ ငါ၏ ငိမ်သက်ြခင်းကုိသင်တို့အား ငါေပး၏
ေလာကီသား တို့ ေပးသက့ဲသို့ ငါေပးသည်မဟတ်ု။ သင်တို့ စိတ် ှလံးုပူပန်ြခင်း၊ စုိးရိမ်
တနုလ်ှုပ်ြခင်း မ ှိေစ ှင့်”။ (ေယာဟန၊် ၁၄:၂၇)

ေယ ှု အားြဖင့် ကျွနေ်တာ်တို့သည် နတ်ဆုိး ဝိညာ ်တနခုိ်း မှ ကယ် ှ တ်လျက် ှိ
က၏။

“ထုိ ခု ှစ်ကျပ်ိ ေသာ တပည့်ေတာ် တို့ သည် ဝမ်းေြမာက် ေသာ စိတ် ှင့် ြပနလ်ာ၍
သခင် ကုိယ်ေတာ် ၏ နာမအားြဖင့် အကျွ ်ပ်ုတို့သည် နတ်ဆုိးကုိပင် ိင်ုပါသည်ဟု
ေလျှာက် က၏။ ေယ ှုကလည်း စာတန်သည် လျှပ်စစ်က့ဲသို့ ေကာင်းကင်မှ ကျသည်
ကုိ ငါ ြမင် ပီ။ သင်တို့သည်ေ မ ၊ ကင်း မီးေကာက်တို့ ကုိ ိင်ုရေသာအခွင့် ှင့် ရနသူ်
များ ကုိ ိင်ုရေသာအခွင့်တနခုိ်း ကုိ ငါေပး၏။ သင်တို့ ကုိအဘယ်ေဘးမျှ မည ်းဆဲ
ရ။ သို့ ေသာ်လည်း နတ်ဆုိးကုိ ိင်ုရေသာေကာင့်သာ ဝမ်းေြမာက်ြခင်းမ ှိ က ှင့်။ သင်



6

တို့၏နာမည်များသည် ေကာင်းကင်စာရင်း၌ဝင်သည်ကုိ ဝမ်း ေြမာက်ြခင်း ှ ိ ကေလာဟ့ု
မိန ့ေ်တာ်မူ၏”။ (လကုာ၊ ၁၀:၁ရ-၂၀)။

စစ်မှနေ်သာဘုရားသခင်သည် သုံးပါးတစ်ဆူြဖစ်ေတာ်မူ၏။
“တဖန် ဘုရားသခင် က ငါတို့ ပုံသ ာန် ှင့်တညီ တသ ာန် တည်း လကုိူ ဖနဆ်င်း
ကစို့ ” (ကမ္ဘာ၊ ၁:၂၆)။ ဘုရားသခင် သည် သူ့ ကုိယ်သူ အများ ကိနး် သ ာန်ြဖင့်
အသုံးြပ ထား သည်။ သမ္မာကျမ်းစာ ေတာ်ြမတ်က ဘုရားသခင် သည် ဝိညာ ် ပုဂ္ဂိ လ်
(၃) ပါး အြဖစ် ထင် ှား လျက် ှိ ေ ကာင်း ေြပာြပ ထားပါသည်။ ေယ ှု ခရစ်ေတာ် မတိင်ု
မီ၌ ဘုရားသခင်သည် ဗျာဒိတ်ေတာ်အားြဖင့် ေယ ှု ကုိေစလွှတ်ေတာ်မူမည်အေကာင်း
ဗျာဒိတ်ထားလျှက် ှိသည်။

“ငါ ေထာက်မ ေသာ ငါက့ျွနရ်င်း၊ ငါ ှစ်သက်ြမတ် ိးုရာ ငါ ေရွးချယ်ထား ေသာ သူ
ကုိ ကည့် ှု ေလသည်။ ထုိ သူ၏အေပါ်၌ ဝိညာ ်ကုိ တည်ေစ မည်။ သူသည် လူ အမျ ိး
မျ ိ း တို့ ကုိ တရားေပး လိမ့် မည်။” (ေဟ ှာယ၊ ၄၂:၁)
ဤ ကျမ်းစကား သည် ခမည်းေတာ်၊ သားေတာ်(ေယ ှု) ှင့် သန ့် ှ င်းေသာဝိညာ ်
ေတာ်ဟ၍ူ ပုဂ္ဂိ လ် (၃) ပါး ကုိ ဆုိလိေု ကာင်း သိ ှိရပါသည်။ ေယ ှု ၏သမုိင်း တင်ွြပန်
လည်ေတွ့ ှိ ရပါသည်။

“ေယ ှု သည် ဗတ္တိဇံကုိ ခံေတာ်မူ ပီးလျှင် ေရ မှ ေပါ်ထ စ ် တင်ွ ေကာင်းကင်
ဖွင့် လှစ် သြဖင့်၊ ဘုရား သခင် ၏ ဝိညာ ် ေတာ် သည် ချ ိး ငှက် က့ဲသို့ ဆင်းသက်၍
ကုိယ်ေတာ် အေပါ်၌နား ေတာ် မူသည် ကုိ ြမင် ရ၍ ဤသူကား ငါ ှစ်သက် ြမတ် ိးု ရာ
ငါ၏ချစ်သား ေပတည်း ဟု ေကာင်းကင် က အသံေတာ် ြဖစ်ေလ ၏။” (မဿဲ၊ ၃:၁၆-
၁ရ)၊
ေယ ှုက “သား ေတာ်ကုိ ိုေသ ေစမည်အေကာင်း ၊ ခမည်းေတာ် သည် အဘယ်သူ
ကုိမျှ မတရားစီရင် ေတာ်မမူ။ တရား စီရင်ြခင်းအခွင့် ှ ိသမျှ ကုိ သား ေတာ်အား အပ်ေပး
ေတာ်မူ၏။ သား ေတာ်ကုိ မ ိုေသ ေသာသူ သည်ကား၊ သား ေတာ်ကုိေစလွှတ် ေတာ်မူ
ေသာခမည်းေတာ် ကုိ မ ိုေသေသာသူြဖစ်၏။ ” (ေယာဟန၊် ၅:၂၃)။
ေယ ှုကလည်း “သင်တို့သည်သွား၍ လမူျ ိ းတကာတို့ ကုိငါ ့ တပည့် ြဖစ်ေစလျက်
ခမည်းေတာ် သားေတာ်၊ သန ့် ှ င်း ေသာ ဝိညာ ် ေတာ်၏နာမ၌ ဗတ္တိဇံ ကုိေပး က
ေလာ။့” (မဿဲ၊ ၂၈:၁၉) ၊
သမ္မာ ကျမ်းစာ ေတာ် ြမတ်က ကေရာက်လာမည့် ကယ်တင် ှင် ပ ေရာဖက်သည်
ထာဝရကာလ မှ တည် ှိ ခ့ဲ ပီး၊ တနခုိ်း ကီး ေသာ ဘုရား သခင်ဟု ေခါ်ေဝါ်သည်ဟု
ေြပာ ထားပါ သည်။ ေယ ှု ၏ သမုိင်း တင်ွ “ေယ ှု သည် ဘုရား သခင် ြဖစ်ေကာင်း
ကုိ ေကြငာ ထား သည်မှာ “ငါ ြဖစ် သည် အတိင်ုး ငါြဖစ်၏။” ဟေူသာ အမည်နာမ
သည် အြခား ေသာ ဘုရား နာမ ကုိ အသုံးြပ ထားြခင်း ြဖစ်သည်။ (ထွက်ေြမာက်၊
၃:၁၄)။
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ေယ ှုကလည်း ငါအမှနဆုိ်သည်ကား အာြဗဟံမြဖစ်မီ ငါြဖစ်၏ ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။”
(ေယာ၊ ၅:၅၈) ေယ ှု ၏တပည့်ေတာ်တို့ သည် ေယ ှုကုိ ဘုရားသခင် ဟု ေခါ်ေသာအခါ
ေယ ှု သည် လက်ခံေတာ်မူ ခ့ဲသည်။

“ေသာမ က လည်း၊ အကျွ ်ပ်ု ၏ အ ှင်၊ အကျွ ်ပ်ု၏ ဘုရားသခင်ပါ တကား ဟု
ြပန၍် ေလျှာက် ေလ၏။ ေယ ှုကလည်း သင်သည် ငါကုိ့ ြမင် ေသာေကာင့် ယုံြခင်း
ှ ိ၏။ ကုိ မြမင်ဘဲ ယုံေသာ သူ တို့ သည် မဂင်္လာ ှိ က ၏ဟု မိန ့်ေတာ်မူ၏။” (ေယာ
ဟန၊် ၂၀:၂၈-၂၉)
ထာဝရပရဒိသုဘုံ ှင့် ကယ်တင်ြခင်းသည် တစ်လမ်းတည်းသာ
ဘုရားသခင်ထံသို့ နည်းလမ်းမျ ိ းစုံြဖင့် ေရာက် ှိ ိင်ုသည်ဟု လူများသည်ေြပာတတ်
ကသည်။ ၄င်းသည ◌်မမှနေ်သာ အရာြဖစ်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာ ေတာ်ြမတ်၌ ထာဝရ
အသက် ှင့် ခမည်းေတာ် ထံသို့ ေရာက် ှိ ိင်ုေသာလမ်း တစ်လမ်းတည်း သာ ှိ ေ ကာင်း
ေဖာ်ြပထား ပါ သည်။
ေယ ှုကလည်း - “ကျ ်းေသာတံခါးသို့ ဝင် ကေလာ။့ ပျက်စီးြခင်းသို့ ေရာက်ေသာ
လမ်း ှင့် တံခါးသည် ကျယ်ဝနး် သည်ြဖစ်၍ ဝင်ေသာသူတို့ သည်များ က၏။ အသက်
ှင်ြခင်းသို့ ေရာက် ေသာလမ်း ှင့်တံခါးသည် အလနွက်ျ ်းေြမာင်းသည်ြဖစ်၍ ေတွ့ဝင်
ေသာသူတို့သည် နည်းက၏”။ (မဿဲ၊ ၇:၁၃-၁၄)။
များ စွာေသာ လူတို့ က ကီးြမတ်ေသာဆရာေတာ် ကီးများသည် ကျွနေ်တာ်တို့ ကုိ
ဦးေဆာင် ပီး ဘုရားသခင်ကုိဝတ်ြပ ေန ကပါတယ်။ ဘုရားချင်းေတာ့ အတတူူပါ ပဲ၊
အေခါ်အေဝါ် ြခင်းေတွ ှင့်ဘုရားနာမည်ေတွသာ ကဲွလွဲေနတာပဲ ှိတယ်လို့ ေြပာတတ်
ကသည်။ ၎င်းသည်လည်း မမှနပ်ါ။ ကယ်တင်ြခင်းစိတ်ချမှု ှ ိဖို့ ရနအ်တက်ွ တပါးတည်း
ေသာဘုရားသခင်နာမကုိသာ ယုံကည်ကုိးကွယ်ရမည်ြဖစ်သည်။

“ထုိသခင် ကား သင်တို့သည် တိက်ုကုိတည်လပ်ုေသာအခါ ပယ်ထား၍ ေနာက်တဖန်
တိက်ု ေထာင့်အထွဋ်ဖျား သို့ ေရာက်ြပနေ်သာ ေကျာက်ြဖစ်ေတာ်မူ ၏။ ထုိသခင်မှ တ
ပါး အဘယ်သူမျှ ကယ်တင်ြခင်းအမှုကုိ မတတ် ိင်ု။ ထုိသခင်၏နာမ ေတာ်မှတပါး ငါ
တို့ ကုိကယ်တင် ိင်ု ေသာနာမတစ်စုံတစ်ခုမျှ ေကာင်းကင်ေအာက် လူတို့တင်ွမေပါ်မ ှိ။
(တမန၊် ၄:၁၁-၁၂)။
ေယ ှုက ငါသည်လမ်းခရီးြဖစ်၏။ သမ္မာတရားလည်းြဖစ်၏။ အသက်လည်းြဖစ်၏။
ကုိအမီှမြပ လျှင် အဘယ်သူမျှ ခမည်းေတာ်ထံသို့ မေရာက်ရ၊(ေယာဟန၊် ၁၄:၆)။
ကျွနေ်တာ်တို့သည် တစ် ကိမ်သာအသက် ှင်ရပါသြဖင့် ကယ်တင်ြခင်းကုိ ှာေဖွရန်

ဤအသက်ကုိအသုံးြပ ရမည်။
အချ ိ ေသာလူများက ကျွနေ်တာ်တို့သည် ဒီဘဝ၌အသက် ှင် ပီး၊ ေသမယ်။ ေသ ပီး
ေနာက် ေြမ ကီး သို့ အသစ် တဖနြ်ပန် ေမွးဖွား လာမည်ဆုိ ပီး၊ သံသရာ လည်ြခင်းကုိ
ယုံ ကည် သည်။ ေြဖာင့်မတ်ေသာ ဘဝ၌ အသက် ှင်ဖို့ ရန် များစွာ ေသာ အခွင့်အေရး
ရ ှိမည် ဟု ေတးွ ပီး ယုံ ကည် ကသည်။ သို့ ေသာ် ၄င်း သည် မှားေသာ အရာြဖစ်သည်။
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ကျွနေ်တာ်တို့ သည် တစ်ဘဝသာ အသက် ှင်ခွင့် ှ ိ ပီး၊ ဒီ ဘဝ ကုနဆုံ်း သွားပါက
ဘုရားသခင် သည် ှ တ်ေတာ် ထွက် စကားြဖင့် တရားစီရင် မည် ြဖစ်သည်။ “လသူည်
တခါတည်း ေသ ၍ ထို့ ေနာက်မှ တရား စီရင်ေတာ်မူြခင်း ကုိ ခံရ သက့ဲသို့ ” (ေဟ ဗဲ၊
၉:၂၇)။ ထာဝရ ကယ်တင်ြခင်း စိတ်ချမှု သည် ဘုရားသခင် ေစလွှတ်ေတာ် မူေသာ သား
ေတာ် ေယ ှု ခရစ်ေတာ် ကုိ ယုံကည် ကုိးစားြခင်း ြဖင့် သာ ရ ှိ ိင်ုပါ သည်။ ေယ ှု သည်
ကျွနေ်တာ် တို့ ကုိ ထာဝရ အပ္ပါယ် ငရဲထဲမှ ကယ်တင် ေသာ အ ှင်သခင် ြဖစ်ပါသည်။

ငရဲဆုိသည်မှာ အဘယ်နည်း။
ထုိအခါလက်ဝဲေတာ်ဘက်၌ ှိေသာ သူတို့အား မင်း ကီး (ေယ ှု) က ကျနိြ်ခင်း ကုိ ခံ
ရေသာသူတို့ မာရ်နတ် ှင့်သူ၏တမန်တို့အဖို့ ြပင်ဆင်ေသာထာဝရမီးထဲသို့ ငါထံ့မှ ခွာ
သွားက ေလာ့ ။ (မဿဲ ၊ ၂၅း၄၁)

“... ပုိးမေသ ၊ မီးမ ငိမ်းရာ ငရဲအတင်ွး မ ငိမ်း ိင်ုေသာမီးထဲသို့ .... ခပ်သိမ်းေသာသူ
တို့သည် မီးဆားခတ်ြခင်းကုိ ခံရကမည်”။ (မာကု ၊ ၉:၄၅-၄၈)
ေကာက်တတ် ေသာသူ ၊ မယုံကည်ေသာသူ၊ စက်ဆုပ် ရွ ံ ှာဘွယ် ေသာသူ မတရား
ေသာ ေမထုန် ၌ မီှဝဲေသာသူ၊ ြပ စား တတ် ေသာသူ၊ ု ပ်တု ကုိကုိးကွယ် ေသာသူ ၊ သစ္စာ
ပျက်ေသာသူ အေပါင်းတို့ မူကား၊ ဒတိုယ ေသြခင်း တည်း ဟေူသာ ကန ့် ှင့် ေလာင်ေသာ
မီးအိင်ုထဲ၌ မိမိ တို့ အဘို့ ကုိ ရကလိမ့်မည်။ (ဗျာဒိတ်၊ ၂၁:၈)
ငရဲသည် နတ်ဆုိးများ ၏ ဘုရင် စာတန် ှင့် သူ၏ ေနာက်လိက်ု ဝိညာ ် ဆုိးများ၊
နတ်ဆုိးများ အတက်ွြပင် ဆင်ထား ေသာ အရာြဖစ်သည်။ ၄င်း အေကာင်းအရာ ှင့်
ပင်လျှင် ထုိေနရာ သို့ မသွား ေစရန် သင်ခနး်စာ ယူသင့် သည်။ ဝိညာ ်ဆုိးများသည်
ကျွနေ်တာ်တို့ ထက် ပုိ၍ တနခုိ်းအား ကီး ပီး၊ လသူားများ၏ မုနး်တီး ြခင်း ေကာင့်
ဝမ်းနည်း ေန ကေသာ သူများြဖစ် ကကာ၊ လသူားများ အား ဒကု္ခေပးြခင်း ၌ ဝမ်းသာ
အားရ ေန က သူများြဖစ် ကသည်။ မိတ်ေဆွ ကုိ ထုိသူတို့၏ အိမ် သို့ ေရာက် ှိ ပီး၊
ထာဝရ ကာလ သူတို့၏ ထိနး်ချ ပ်မှု ေအာက်၌ လံးုဝ မ ေရာက်ေစချင်ပါ။ ထို့ အြပင်
၎င်း ေနရာသည် လသူားတိင်ုး ှင့် အရာ ခပ်သိမ်းတို့ ကုိ မီး ေလာင်ကျွမ်း ေသာ ေနရာ
ြဖစ် သည်။ မီးသည် ငိမ်း သွားြခင်း မ ှိပဲ ထာဝရ ကာလ ေလာင်ကျွမ်း ေနရ မည်ြဖစ်
သည်။ အေသွး အသား သည် လည်း မီး ေလာင်ကျွမ်း ပီး၊ ပုိး များ ကုိက်စား လျက် ှိ
သည်။ ထုိ ပုိးေကာင်များ သည် ေသ သွားြခင်း မ ှိဘဲ ၊ ထာဝရ ကာလ ကုိက်စား ေနမည်
ြဖစ်သည်။ ငရဲမီးသည် ကန ့် ှင့် ေရာေ ှာ ထားေသာမီးြဖစ်သည်။ ကန ့မီ်းသည် အလနွ်
ေတာက်ေလာင် ပီး ၊ အနံဆုိ့း ကာ ကက်ဥ မီးေလာင် ကျွမ်း ေသာအနံ ့အသက် ှိသည်။
ထို့ ေကာင့် ငရဲြပည်၌ ကျေရာက် ေသာလူ အားလံးုတို့ သည် ထုိသို့ ေသာ အနံ ့ ှင့်အတူ
ေလာင်ကျွမ်းြခင်း ခံ ကရမည်ြဖစ်သည်။ ထုိနတ်ဆုိးများ ှင့် ငရဲ ထဲမှ လတ်ွ ေြမာက်ေစ
ိင်ုေသာ သူသည် ေယ ှု တစ်ပါး တည်း သာြဖစ်သည်။

အဘယ်သူသည် ငရဲသို့ ေရာက်မည်နည်း။
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သမ္မာ ကျမ်းစာ ထဲ၌ ှင်းလင်းစွာေဖာ်ြပထားသည်မှာ မယုံကည်ေသာ သူအေပါင်း
တို့ ှင့် ဤ ဘဝ၌ ဆုိးသွမ်း ညစ်ညမ်းစွာ အသက် ှင်ေသာ သူတို့သည် ထာဝရ ငရဲ
ထဲသို့ ေသေသာ အခါ သွား ကရမည်ြဖစ်သည်။ သို့ ေသာ်လည်း အကယ်၍ ကျွနေ်တာ်
တို့သည် မိမိသည်အြပစ်သား ြဖစ်ေကာင်းကုိ သိမှတ်ကာ၊ ၎င်းအတက်ွဝမ်းနည်းပူေဆွး
ပီး ေနာင်တရကာ အြပစ်ြပ ြခင်းမှ ြပနလှ်ည့် လာ ပီး၊ ဘုရားသခင် ထံသို့ ချ ်းကပ် ကာ
ကျွနေ်တာ်တို့ ၏ အြပစ် ကုိ ခွင့်လွှတ်ေပး ရန် ေယ ှု အား ေတာင်းေလျှာက် မည်ဆုိပါ
က ဘုရားသခင် သည် ကျွနေ်တာ်တို့ ၏ အြပစ် ကုိ ခွင့်လွှတ် ကာ ငရဲမှ ကယ်တင် လိမ့်
မည်ြဖစ် သည်။

“မာရ်နတ် သည် ေ ှ ဦးစွာ မှစ ၍ ဒစု ိုက် ြပ ေသာ သူြဖစ် ေသာေကာင့် အကင်သူ
သည် ဒစု ိုက် ကုိ ြပ ၏။ ထုိသူသည် မာရ်နတ် ှင့် ဆုိင်၏။ မာရ်နတ် အမှု တို့ ကုိ
ပယ်ဖျက်ြခင်း ငှါ၊ ဘုရားသခင် ၏သားေတာ် သည် ထင် ှား ေပါ်ထွနး် ေတာ်မူ၏”။
(၁ေယာဟန၊်၃:၈) “ငါသည် တံခါးဝြဖစ် ၏။ ငါ ြဖင့်ဝင် ေသာ သူ သည် ေဘး ှင့်
ကင်းလတ်ွ လျက် ထွက်ဝင် ၍ ကျက်စား ရာ ကုိ ေတွ့ရ လိမ့်မည်။ သူခုိး သည် ခုိး
ြခင်း၊ သတ်ြခင်း၊ ဖျက်ဆီးြခင်း ငှာသာလာတတ်၏။ ငါမူကား၊ သုိးတို့ သည် အသက်
လတ်ွ ံုမျှမက၊ အထူးသြဖင့် အသက် ှင့်ြပည့်စုံေစ ြခင်းငှာ လာသတည်း”။ (ေယာဟန၊်
၁၀:၉-၁၀)
အထက်ပါ ကျမ်းပုိဒ်တင်ွ နတ်ဆုိး ၊ ဝိညာ ်ဆုိးအားြဖင့် လွှမ်းမုိးြခင်းခံရေသာ သူခုိး
သည် ထုိသို့ ြပ မည် ြဖစ်သည်။ သူခုိးသည် ခုိး ြခင်း သတ် ြခင်း၊ ဖျက်ဆီး ြခင်း ြပ
လိမ့်မည်။ တစ်စုံတစ် ေယာက် သည် သတ်ြခင်း၊ ဖျက်ဆီးြခင်း တို့ ြပ မိ ပီး၊ ေနာင်တရ
ကာ ေယရ ◌ှုထံသို့ ြပနလ်ာြခင်းမ ှိ ပါ က၊ ထာဝရ ငရဲ မီးအိင်ု ထဲ၌ ေန ကရ မည်
ြဖစ်သည်။

“မတရား ေသာသူတို့ ှင့် ဘုရားသခင်ကုိ ေမ့ေလျာ့ ေသာ အမျ ိးသား အေပါင်းတို့
သည် မရဏာ ိင်ုငံသို့ ှင်ြခင်း ကုိ ခံရကလိမ့်မည်”။ (ဆာလံ၊ ၉:၁၇)

ေယ ှုခရစ်ေတာ်အဘို့ သင်ဆုံးြဖတ်ချက်ချမည်ေလာ။
အကယ်၍ သင်သည် ေယ ှုကုိ မိမိ၏ ကယ်တင် ှင် ှင့် သခင်အြဖစ် ယခု ယုံကည်
လက်ခံ လိုပါက မိတ်ေဆွတို့ အားလံးုသည် ဆုံးြဖတ်ချက် ချ ကရမည် ြဖစ်သည်။
မိတ်ေဆွ ကား ခ့ဲရေသာ ေယ ှုသည် ပေရာဖက် ှင့် ကယ်တင် ှင် ြဖစ်ေကာင်း ကုိ
ယုံ ကည် လက်ခံရန် ဆုံးြဖတ်ချက် ချရမည် ြဖစ်သည်။ ေယ ှု ကုိ မိမိ ကယ်တင် ှင်
အြဖစ် ယုံကည်လက်ခံပါ။ သင်၏အြပစ် အတက်ွ ေနာင်တ ရ ပီး ၊ အြပစ်ခွင့်လွှတ်
ေပးရန် ေယ ှု ထံ ေတာင်းခံပါ။ ထို့ အြပင် မတရားေသာ အမှု၊ မူး ယစ် ေသာက်စား
ြခင်း ၊ ေမထုန် မီှဝဲ ြခင်း၊ မာနမ်ာန ၊ ေလာဘ ၊ ေဒါသ ၊ မနာလို ဝနတိ်ု မိ ြခင်း များ
အတက်ွ၊ မှားယွင်းေသာ ကုိးကွယ်မှုအတက်ွ ခွင့်လွှတ်ေပးရန် ဘုရားသခင် အား ဝနခ်ျ
ေတာင်း ပန်ပါ။ ထုိေနာက် ကျန် ှ ိ ေသး ေသာ သင်၏ အသက်တာ တစ်ခုလံးု သည်
ေယ ှု ကုိ ချစ်ြမတ် ိးုရန် ှင့် ေနာက်ေတာ်သို့ လိက်ုေလျှာက်ရန် ဆက်ကပ် အပ် ှံပါ။
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ဘုရားသခင် သည် သင် ၏အြပစ်များ အားလံးု ကုိ ခွင့်လွှတ်၍ ဝိညာ ်ေတာ်အားြဖင့်
သင်၏ ှလံးုသား ကုိ ြဖည့်ဆည်းေတာ် မူလိမ့်မည်။ ထို့အြပင် ေယ ှုခရစ်၌ အသက် ှင်
ိင်ုဖုိရန၊် ဘုရားသခင်ကုိ ချစ် ိင်ုရန၊် သင် ှင့် ေတွ့ေသာသူတို့အားလံးုချစ် ိင်ုရန၊် တနခုိ်း
ေတာ်များ သွနး်ေလာင်းေပး ေတာ်မူလိမ့်မည်။ ဤအရာသည် ဘုရားသခင် ၏လမ်းစ ်
ြဖစ်သည်။ ဘုရားသခင် ထံသို့ ဆုေတာင်း ပီး သင်၏ ဇာတိပကတိ အကျင့် ေဟာင်းများ
ကုိ စွန ့ပ်ယ်ရန် ဆုံးြဖတ်ေကာင်း၊ ဘုရားသခင်ကုိ ဝတ်ြပ ကုိးကွယ်ကာ ဘုရား သခင်၏
လမ်းစ ် ှင့် ဘုရားသခင်၏ ပေရာဖက်ကယ်တင် ှင်ေယ ှု၏သင်ကားြခင်းကုိ လိက်ုနာ
ရန် ဆုံးြဖတ်ေကာင်း ေတာင်းေလျှာက်ပါက ဘုရားသခင်သည် သင်၏ဆုေတာင်းသံကုိ
နားေညာင်းေတာ်မူလိမ့်မည်။
ေယ ှု သည် မိမိ ကုိယ် ကုိ လသူား ဟ၍ူေခါ် ဆုိ ေကာင်း ေတွ့ ှ ိ ရ သည်မှာ -

“ေကာင်းကင်ဘုံ က ဆင်းသက်၍ ေကာင်းကင်ဘုံ၌ ှိ ေန ေသာ လသူား မှ တ ပါး
အဘယ်သူမျှ ေကာင်းကင်ဘုံသို့ မတက် ပီ၊ ေမာေ ှသည် ေတာ၌ေ မကုိေြမာက် ထား
သက့ဲသို့ လသူားသည် ေြမာက်ထားြခင်းကုိခံရမည်။ အေကာင်းမူကား ထုိသား ေတာ်
ကုိ ယုံကည်ေသာသူ အေပါင်းတို့ သည် ပျက်စီးြခင်းသို့ မေရာက်၊ ထာဝရ အသက်ကုိ
ရမည်အေကာင်းတည်း။ ဘုရားသခင်၏ သားေတာ်ကုိ ယုံကည်ေသာ သူအေပါင်းတို့
သည် ပျက်စီးြခင်းသို့ မေရာက်၊ ထာဝရအသက်ကုိ ရေစြခင်းငှာ၊ ဘုရားသခင် သည်
မိမိ၌ တပါးတည်း ေသာ သားေတာ် ကုိ စွန ့ေ်တာ်မူ သည် တိင်ုေအာင် ေလာကီသားတို့
ကုိ ချစ်ေတာ်မူ ၏။ ေလာကီသားတို့ အား အြပစ်စီရင်ြခင်းငှာ ဘုရားသခင် သည် သား
ေတာ်ကုိဤေလာက သို့ ေစလွှတ်ေတာ်မူသည်မဟတ်ု။ ေလာကီသားတို့သည် ကုိယ်ေတာ်
အားြဖင့် ကယ်တင် ြခင်းသို့ ေရာက်မည်အေကာင်း ေစလွှတ်ေတာ်မူ၏ ။ သားေတာ်
ကုိ ယုံကည်ေသာသူသည် အြပစ် စီရင် ြခင်း ကုိ မ ခံရ။ မယုံကည် ေသာသူမူကား၊
ဘုရားသခင်၌ တပါးတည်းေသာ သားေတာ်ကုိ မယုံကည် ေသာေကာင့် ယခုပင် အြပစ်
စီရင်ြခင်းကုိ ခံရ၏”။ (ေယာဟန၊် ၃:၁၃-၁၈)
ထုိအြပင် … ေယ ှုသည် ဘုရားသခင်၏သားေတာ်ြဖစ်ေကာင်းကုိ -
“ဘုရားသခင် ေစလွှတ်ေတာ်မူေသာသူသည် ဘုရားသခင်၏စကားေတာ်ကုိ ေြပာဆုိ
တတ်၏။ ထုိသူအား ဘုရားသခင်သည် ဝိညာ ်ေတာ်ကုိ အတိင်ုးအဆမ ှိ ဘဲ ၊ ေပး
ေတာ် မူ၏။ ခမည်းေတာ်သည် သားေတာ် ကုိ ချစ်ေတာ် မူ၍ ခပ်သိမ်းေသာ အရာတို့
ကုိ သားေတာ်လက်သို့ အပ်ေပး ေတာ် မူ ပီ။ သားေတာ် ကုိ ယုံကည်ေသာသူသည်
ထာဝရ အသက် ကုိရ၏။ သားေတာ်ကုိ ပယ်ေသာသူမူကား အသက်ကုိမေတွ့ရ။ ထုိ
သူ၏အေပါ်၌ဘုရားသခင်၏အမျက်ေတာ်တည်ေနသည်ဟု ေယာဟန်ေဟာေလ၏”။
(ေယာဟန၊် ၃:၃၄-၃၆)
မိတ်ေဆွ ၊ ေယ ှုခရစ် အားြဖင့် ထာဝရ အသက်ကုိေရွးချယ်ပါ။ ထာဝရ အသက်၌
ဆင်းရဲ ဒကု္ခေဝဒနာ၊ ဝမ်းနည်းြခင်း၊ မျက်ရည်ကျြခင်း၊ ပူေဆွးြခင်းမ ှိပါ။ အရာခပ်သိမ်း
တို့သည်ေကာင်းမွနေ်သာ အရာြဖစ်သည်။ လူ တဦးတေယာက် ကုိမျှ ထာဝရငရဲသို့ သွား
ရန် ဘုရားသခင်အလိုေတာ်မ ှိ ပါ။ ဘုရားသခင်၏အလိုေတာ် သည် ကျွနေ်တာ်တို့ ကုိ
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ချစ်၍ ေကာင်း ကီးမဂင်္လာချေပးကာ ခွင့်လွှတ်ြခင်း ှင့အ်တူ ထာဝရသုခဘုံ၌ သူ ှင့အ်တူ
ှ ိဖို့ ရနြ်ဖစ်သည်။ သို့ ေသာ်ကျွနေ်တာ်တို့သည် အြပစ်သားြဖစ်ေသာေကာင့် ဘုရားသခင်
ှင့် ေဝးကွာ ေစ ခ့ဲ ပီး၊ ကျ းလနွ် ခ့ဲ ပီး ေသာအြပစ်အတက်ွ ဝဋ်ေကး ေပးဆပ် ကရန်
ထုိက်တနေ်သာသူများ ြဖစ် ကသည်။ထို့ ေကာင့် ေလာက လသူားအားလံးု တို့၏အြပစ်
ကုိ ယူေဆာင် ဖို့ ရန်အတက်ွ ဘုရားသခင်သည်မိမိ၏သားေတာ်ေယ ှု ကုိ ဤေလာက
သို့ ေစလွှတ်ခ့ဲသည်။ ဘုရားသခင်သည် ေြဖာင့်မတ်ေသာသူြဖစ်ေသာေကာင့်မတရား
ေသာအမှု ှ ိသမျှ ကုိ တရားစီရင်မည် ြဖစ်သည်။ သို့ ေသာ်ချစ် ြခင်းေမတ္တ ာ ှင့် ြပည့်ဝ
ေသာ ဘုရားသခင်ြဖစ်ေသာေကာင့် ကျွနေ်တာ်တို့ အြပစ်ကုိတရားစီရင်ရန် အလိမု ှိပါ။
ဘုရားသခင်သည် ကျွနေ်တာ်တို့ ကုိယ်စား အေသခံဖို့ ရန် ေယ ှုခရစ်ေတာ်ကုိ ဤေလာက
သို့ ေစလွှတ်ခ့ဲသည်။ ကျွနေ်တာ်တို့ အြပစ်အတက်ွ ေြဖာင့်မတ်ြခင်းကုိ ြပင်ဆင် ေပးခ့ဲ
ပီြဖစ်သည်။ ယခုကျွနေ်တာ်တို့ အေန ြဖင့် ြပ လပ်ုရမည့်အရာမှာ ေယ ှု ြပ ခ့ဲ ပီးေသာ
အရာကုိ လက်ခံကာ မိမိအသက်တာကုိဆက်ကပ် အပ် ှံ ပီး၊ အြပစ်အတက်ွ ခွင့်လွှတ်
ြခင်းကုိ ေတာင်းခံရန် ြဖစ်သည်။ ထုိအရာ ယခုကျွနေ်တာ်တို့ ေရွးချယ်ကရနြ်ဖစ်သည်။
ကျွနေ်တာ်တို့သည် ဘုရားသခင် ေပးေသာ အခမ့ဲ လက်ေဆာင် ေယ ှုကုိ လက်ခံပါ က
အြပစ် ခွင့်လွှတ်ြခင်းကုိ ရ ှိမည်ြဖစ် ပီး ြငင်းပယ်ပါက အြပစ်ဒဏ်ကုိ ခံကရမည်ြဖစ် ပီး
ထာဝရအပ္ပါယ်ငရဲမီးအိင်ုထဲ ၌ စာတန၊် နတ်ဆုိးများ ှင့်အတူ ေန ကရမည်ြဖစ်သည်။
သို့ ပါေသာေကာင့် စစ်မှနေ်သာ ဘုရားသခင် ၏ ေကာင်း ကီး မဂင်္လာကုိ ခံစားရ ေသာ
သူြဖစ်လိပုါက ေယ ှု ကုိ ယုံ ကည်လက်ခံ ရနမှ်ာ ယခု သင် ေရွးချယ် ရမည်ြဖစ်သည်။
ထုိေနာက် ဆက်လက်၍ သင်သည် ေယ ှု ကုိ အသက် ထက် ဆုံး သည် တိင်ုေအာင်
ယုံကည်ပါ က ထာဝရ အသက်ကုိ အေမွ ခံရမည်ြဖစ် သည် (၁ေကာ၊ ၁၅:၂)။ မိတ်ေဆွ
ေယ ှုခရစ်အားြဖင့် ထာဝရအသက်ကုိေရွးချယ်ပါ။

ကမ္ဘာဦးကျမ်း - အနည်းငယ် ှင်းြပြခင်း
ကမ္ဘာဦးကျမ်းကုိ သင်ဖတ် ှုေသာအခါ ဤအရာကုိအမှတ်ရပါ။ ဘုရားသခင်သည်
လသူားအပါအဝင် အရာခပ်သိမ်း ကုိ ဖနဆ်င်း ခ့ဲ ေသာ်လည်း လူသည်ဘုရားသခင် ကုိ
ေမ့ေလျာ့ကာ သူတို့ လိခုျင်ေသာလမ်းသို့ လွဲမှားစွာလိက်ုေလျှာက် ကသည်။ ထို့ ေကာင့်
ေြဖာင့်မတ်ေသာယုံကည် သူများပင်လျှင် ဆုိးသွမ်း ပီး၊ ဘုရားသခင်၏လမ်းမှ ေဝးကွာ
လမ်းလွဲေသာ သား/သမီးများေမွးဖွား လာ ကသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ၌ ယုံကည်သူများ
ပင်လျှင် အြပစ် ြပ မိတတ် က ပီး၊ ဘုရားသခင်၏ခွင့်လွှတ် ြခင်း လို အ ပ်လျှ က် ှိ
တတ် ကသည်။ လူသည်မ ြပည့်စုံ ပါ။ ဘုရားသခင်တစ်ပါးတည်းသာလျှင် ြပည့်စုံ
ေသာ သူ ြဖစ်သည်။ သို့ ေသာ် ဘုရားသခင်သည် သူ က့ဲသို့ ြပည့်စုံ ေသာ သူ ြဖစ် ဖို့ ရန်
အတက်ွ ကျွနေ်တာ် တို့ ကုိ ေခါ်ထား ြခင်း ြဖစ်ေကာင်း ကုိ “ေကာင်းကင်ဘုံ၌ ှိ ေတာ် မူ
ေသာ သင်တို့ အဘ သည် စုံလင်ေတာ် မူ သည်နည်းတူ သင်တို့သည်လည်း စုံလင်
ြခင်း ှ ိ ကေလာ။့” (မဿဲ၊ ၅:၄၈) ဟု ေဖာ်ြပထား ပါသည်။ သို့ ေသာ် ဤအရာ သည်
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ဘုရားသခင်၏ ှ တ်ကပတ်ေတာ်ဖတ်ြခင်း၊ နာခံ ြခင်း ှင့် ဘုရားသခင်၏မျက်ေမှာက်
ေတာ်၌အ မဲဆုေတာင်းမိတ်ဖွ့ဲြခင်းြဖင့်သာ ရ ှိ ိင်ုပါသည်။
ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၂:၁-၃ တင်ွ ဘုရားသခင်သည် ေြဖာင့်မတ်ေသာအာြဗံအား ေကာင်း
ကီးမဂင်္လာေပးေကာင်း ဖတ် ှုရမည်ြဖစ်သည်။ ေနာက်ပုိင်းတင်ွ သူ၏နာမည်အား အာ
ြဗံမှ အာြဗဟံ ဟ၍ူေြပာင်းေပးေကာင်းေတွ့ ှ ိ ရပါသည်။ အာြဗဟံသည် ဘုရားသခင်ကုိ
ယုံကည်ေသာ ေကာင့် ေြဖာင့်မတ် ေသာ သူ ဟ၍ူသတ်မှတ်ြခင်း ခံရ ပီး၊ ဘုရား ေစခုိင်း
ေသာ အရာ ကုိ လည်း တိကျစွာ လိက်ု နာခ့ဲ သည်။ လသူား အေနြဖင့် အာြဗဟံ သည်
အားနည်း ချ ိ တဲ့မှု ှ ိေသာ်လည်း ဘုရား သခင် သည် အာြဗဟံ အား အမိန ့်ေပးခ့ဲ ပီး၊
အာြဗဟံ သည် နာခံ လိက်ုေလျှာက် ခ့ဲ သည်။ ထို့ ေကာင့် ဘုရား သခင် သည် အာြဗဟံ
အား လမူျ ိ း ကီး ြဖစ် ေစရန် ဂတိေပး ခ့ဲသည်။ သူ့ အားြဖင့် လမူျ ိ း တို့ သည် ေကာင်း
ကီး မဂင်္လာ ခံစားဖို့ ရန် ဂတိြပ ခ့ဲသည်။ အာြဗဟံ အားြဖင့် ဣသေရလ ိင်ုငံ လည်း
ဆင်းသက် လာခ့ဲ ပီး၊ ဣသေရလ လမူျ ိး အားြဖင့် လူ အမျ ိးမျ ိ း တို့ သည် ေကာင်း
ကီး မဂင်္လာ ခံစား ေစရန် ဘုရားသခင် သည် ရည်ရွယ်ခ့ဲ သည်။ အကယ်၍ ဣသေရ
လ လူတို့သည် သူတို့ ၏ ဘုိးေဘး အာြဗဟံ က့ဲသို့ ဘုရားသခင်အား ယုံကည်ကုိးစား
ပီး နာခံြခင်းြပ မည်ဆုိပါက သူတို့ ိင်ုငံ ှင့် လမူျ ိ းများသည် ကမ္ဘာေပါ ◌် ှ ိ အြခား
ေသာ တိင်ုး ိင်ုငံများထက်သာ၍ ချးီေြမာက် မည် ြဖစ် သည် ြဖစ်သည်။ အေကာင်းရင်း
မှာ ကမ္ဘာ ေပါ် ှိ တိင်ုး ိင်ုငံ ှ င်ဘုရင်များ သည် ဣသေရလ ိင်ုငံ ှင့် လမူျ ိ းတို့၏
ကီးကျယ် ခမ်းနားြခင်း ကုိ ကေရာက်ကည့် ှု လာ ေသာအခါ ဖနဆ်င်း ှင် ဘုရားသခင်
၏ အေကာင်း ကုိ ေဝငြှခင်းြဖင့် လသူားတိင်ုး သည် ဘုရားသခင် ကုိ သိ ှိ ပီး၊ ချစ်ြခင်း
ေမတ္တ ာ ခံစားကာ ခွင့်လွှတ်ြခင်း ှင့် ေကာင်း ကီး မဂင်္လာများ ခံစား ရမည့် အေကာင်း
တည်း။ သို့ ေသာ် ဣသေရ လူတို့ သည် ၄င်း ကုိ ေခတ္တ ခဏ သာ ေအာင်ြမင်စွာ လိက်ု
ေလျာက် ိင်ုခ့ဲ သည်။ အဘယ် ေကာင့် ဆုိေသာ် သူတို့ ၏ ှလံးုသားထဲ ၌ ဘုရားသခင်
ကုိ ကုိးစား မည့် အစား ေလာကီေပျာ်ေမွ့ ြခင်း ှင့် အြပစ်ဒစု ိုက်များ ကုိသာ ြပ လပ်ု
လာ ကေသာေကာင့် ြဖစ်သည်။ ဤအေကာင်းေကာင့် ယေနဣ့သေရလ လူတို့သည်
အြခားေသာ ိင်ုငံများ ထက် ြခားနားစွာ မတိးု တက်ြခင်း၊ ေကာင်း ကီးမဂင်္လာ မခံစား
ြခင်းြဖစ်သည် ။ သူတို့၏ အိမ်နးီချင်း တိင်ုး ိင်ုငံတို့သည် သူတို့အား ဖျက်စီးရန် လိလုား
လျက် ှိ ကသည်။ ဣသေရလ လူတို့သည် ငိမ်သက်ြခင်း မ ှိ ကေပ။ ဂျ းလမူျ ိ း
တို့သည် ဘုရားသခင် ကုိ နာခံြခင်း မ ှိ ဘဲ သူတို့ ၏ ကယ်တင် ှင် ကုိ မယုံကည်
ြငင်းပယ် ေန က ဆဲ ြဖစ် သည်။ ဘုရားသခင် သည် လသူား အ ေယာက် စီတိင်ုး ကုိ
ချစ် ေသာေကာင့် သူတို့ အား ချစ် ေနဆဲြဖစ်သည်။ အေကာင်းမှာ အာြဗဟံ ကုိ အလနွ်
ချစ်ခ့ဲ ေသာ ဘုရားသခင် ြဖစ် ေသာေကာင့် ြဖစ်ပါ သည်။ သို့ ေသာ် ဂျ း လမူျ ိ း တို့သည်
ဘုရားသခင် ၏ သားေတာ် ေယ ှု ခရစ်ေတာ် ကုိ ယုံကည် ကုိးစားြခင်း မ ှိ ပါက သူ
တို့ ၏အြပစ်ေကာင့် ေသကရမည်ြဖစ် သည်။ ေယ ှုသည် ဣသေရလ အမျ ိးအ ယ်ွ
အားြဖင့် ဤ ေလာကသို့ ဘုရားသခင် ေစလွှတ်ခ့ဲ ေသာ ကယ်တင် ှင် ြဖစ် ပီး၊ လသူား
တိင်ုး သည်ဣသေရလလမူျ ိးများ အားြဖင့် ေကာင်း ကီး မဂင်္လာခံစား ကရနြ်ဖစ်သည်။
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ေယ ှု သည် သူ့အား ယုံကည်ေသာ သူ အားလံးု တို့ အတက်ွ ကယ်တင် ှင် ြဖစ်ဖို့ အလို့
ငှာ ခမည်း ေတာ် ဘိသိက်ြခင်း ခံခ့ဲရ ပီး ဤေလာက သို့ လသူား အြဖစ် ေဆာင်ယူကာ
ကလာ ေသာ သူြဖစ်ပါသည်။ ေယ ှုသည်ဤ ေလာကသို့ ကလာခ့ဲ ပီး ြဖစ် ေသာ်လည်း
သူ့ကုိ ယုံ ကည် လက်ခံ ကုိးစားြခင်း မ ှိပါ က လသူား အားလံးုတို့ သည် ထာဝရ အပ္
ပါယ် ငရဲ မီး အိင်ု ထဲသို့ သွား ကရ မည်ြဖစ် သည်။ ဤ အရာ သည် အလနွ် ကီးမား
ေသာ သတိ ေပးြခင်း ြဖစ်သည်။ သို့ ေသာ် ယခု အချနိ် ၌ပင် လျှင် ဘုရား သခင် သည်
သင့်အား ချစ် ေနေကာင်း၊ ခွင့်လွှတ် လို ေကာင်း ှင့် ေကာင်း ကီး မဂင်္လာေပး လို ြခင်း
သတင်းေကာင်း သည် အလနွ် ကီးြမတ် ၍ အံဩ့ဖွယ် ေကာင်း လှေသာ သတင်းေကာင်း
တစ်ခု ပင် ြဖစ်ပါ သည်။ ထို့ ေကာင့် ဘုရား သခင် ၏ စကားေတာ် သမ္မာ ကျမ်းစာ ကုိ
ဖတ် ှု ပီး ယုံ ကည် လက်ခံ ကာ ကယ် တင်ြခင်း စိတ်ချမှု ရ ှိေသာ သူ ြဖစ် ိင်ု ပါေစ
လို့ ဆ ္ဒြပ အပ် ပါ သည်။



ကမ္ဘာဦးကျမ်း 1:1 14 ကမ္ဘာဦးကျမ်း 1:14

ကမ္ဘာဦးကျမ်း

1အစ အဦး၌ ဘုရားသခင် သည် ေကာင်းကင် ှင့် ေြမ ကီး ကုိ ဖနဆ်င်း ေတာ်မူ၏။
2 ေြမ ကီး သည်အဆင်း သဏ္ဍာနမ် ှိ၊ လတ်ွလပ် လဟာြဖစ်၏။ နက်နဲ ရာအရပ် ကုိ
ေမှာင်မုိက် ဖုံးလွှမ်း ၍ ဘုရားသခင် ၏ ဝိညာ ် ေတာ်သည် ေရ
မျက် ှာြပင် ေပါ် မှာ လှုပ် ှား ေတာ်မူ၏။ 3 ဘုရား သခင်ကလည်း အလင်း ြဖစ်ေစ
ဟု အမိန ့် ေတာ် ှိ၍ အလင်း ြဖစ် ေလ၏။ 4 ထုိ အလင်း ေကာင်း သည်ကုိ ဘုရား
သခင်ြမင် ၍ ၊ အလင်း ှင့် ေမှာင်မုိက် ကုိပုိင်းြခား ခဲွထားေတာ်မူ၏။ 5အလင်း ကုိ ေန ့
ဟေူသာအမည်ြဖင့်၎င်း ၊ ေမှာင်မုိက် ကုိ ည ့် ဟေူသာအမည်ြဖင့်၎င်း ၊ ေခါ်ေဝါ် သမုတ်
ေတာ်မူ၍ ည ဦး ှင့် နနံက် သည် ပဌမ
ေနရ့က် ြဖစ် ေလ၏။ 6တဖန် ဘုရားသခင် က ေရ
အလယ် ၌ မုိဃ်း မျက် ှာ ကက်ြဖစ် ေစ၊ ေရ
ှင့် ေရ ချင်း ြခားနား ေစဟု အမိန ့် ေတာ် ှိသြဖင့်၊ 7 မုိဃ်း မျက် ှာ ကက်ကုိ ဘုရား
သခင်ဖနဆ်င်း ေတာ်မူ၍ ၊ မုိဃ်း မျက် ှာ ကက်ေအာက် ၌ ှိ ေသာေရ ှင့်၊ မုိဃ်း
မျက် ှာ ကက်အေပါ် ၌ ှိေသာေရ ကုိ ပုိင်းြခား ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ြဖစ် ေလ၏။ 8 မုိ
ဃ်း မျက် ှာ ကက်ကုိလည်း မုိဃ်းေကာင်းကင် ဟေူသာအမည်ြဖင့် ဘုရား
သခင်ေခါ်ေဝါ် သမုတ်ေတာ်မူ ၍ ၊ ည ဦး ှင့် နနံက် သည် ဒတိုယ
ေန ့ရက်ြဖစ် ေလ၏။ 9တဖန် ဘုရား သခင်က မုိဃ်း ေကာင်းကင်ေအာက် ၌ ှိေသာ
ေရ စုေဝး ေစ၊ ကုနး် ေပါ် ေစဟု အမိန ့် ေတာ် ှိသည်အတိင်ုး ြဖစ် ေလ၏။ 10 ကုနး် ကုိ
ေြမ ဟေူသာအမည်ြဖင့်၎င်း၊ ေရ
စုေဝး ရာကုိ ပင်လယ် ဟေူသာအမည် ြဖင့်၎င်း ၊ ဘုရား သခင်ေခါ်ေဝါ် သမုတ်ေတာ်
မူ၍ ထုိ အမှုအရာေကာင်း သည်ကုိ ဘုရား
သခင်ြမင် ေတာ်မူ၏။ 11တဖန် ဘုရား သခင်က၊ ေြမ သည် ြမက် ပင်ကုိ၎င်း၊ စပါး
သီးကုိ ြဖစ်ေစေသာ စပါး ပင် ကုိ၎င်း၊ ေြမ ေပါ် မှာ မျ ိ းေစ့ ပါလျက် သစ်သီး မျ ိ းကုိ
ြဖစ် ေစေသာ သစ်ပင်ကုိ၎င်း၊ ေပါက် ေစဟု အမိန ့် ေတာ် ှိသည် အတိင်ုး ြဖစ် ေလ၏။
12 ေြမ သည်ြမက် ပင်ကုိ၎င်း စပါး သီးမျ ိ းကုိ ြဖစ်ေစေသာ စပါး ပင်ကုိ၎င်း၊ မိမိ
၌ မျ ိ းေစ့ ပါလျက် သစ်သီး မျ ိ း ကုိ ြဖစ်ေစ ေသာ သစ်ပင် ကုိ၎င်း ေပါက် ေစ၏။

13 ထုိ အမှုအရာေကာင်း သည်ကုိ ဘုရား
သခင်ြမင် ေတာ်မူ၍ ၊ ည ဦး ှင့် နနံက် သည် တတိယ
ေနရ့က် ြဖစ် ေလ၏။ 14တဖန် ဘုရား သခင်က၊ ေန ့
ှင့် ည ့် ကုိ ပုိင်းြခား ေစြခင်းငှါ မုိဃ်းေကာင်းကင် မျက် ှာ ကက် ၌ အလင်း အိမ်

တည် ေစ၊ နမိိတ် လက္ခဏာ၊ ချနိး်ချက် ေသာအချနိ၊် ေန ့



ကမ္ဘာဦးကျမ်း 1:15 15 ကမ္ဘာဦးကျမ်း 1:27

ရက်အပုိင်းအြခား၊ ှစ် အပုိင်းအြခားဘို့ ြဖစ် ေစ။ 15 မုိဃ်းေကာင်းကင် မျက် ှာ ကက်
၌ တည်၍ ေြမ ကီး လင်း စရာ အလင်း အိမ်ြဖစ် ေစဟု အမိန ့ေ်တာ် ှိ သည့်အတိင်ုး ြဖစ်
ေလ၏။ 16 ထုိသို့ ဘုရား
သခင်သည် အလင်း အိမ် ကီး ှစ် လံးုတည်းဟေူသာေန ့ကုိအပ်ုစုိး ရေသာအ ကီး တ
လံးု၊ ည ့် ကုိ အပ်ုစုိး ရေသာအငယ် တလံးု ှင့်တကွ ကယ် များတို့ ကုိ ဖနဆ်င်း ေတာ်မူ
ပီးလျှင်၊ 17 ေြမ ကီး ၌ လင်း ေစြခင်းငှာ၎င်း၊ ေန ့
ှင့် ည ့် ကုိ အပ်ုစုိး ၍ အလင်း ှင့် ေမှာင်မုိက် ကုိ ပုိင်းြခား ေစြခင်းငှာ၎င်း ၊ မုိဃ်း

ေကာင်းကင် မျက် ှာ ကက် ၌ ဘုရား သခင်ထား ေတာ်မူ၏။ 18 ထုိ အမှုအရာ ေကာင်း
သည်ကုိ ဘုရား
သခင် ြမင် ေတာ်မူ၍၊ 19ည ဦး ှင့် နနံက် သည် စတတု္ထ
ေန ့ရက်ြဖစ် ေလ၏။ 20တဖန် ဘုရား သခင်က အသက် ှင်၍ လှုပ် ှားတတ်ေသာ
တိ စ္ဆာန် တို့ ကုိ ေရ
သည် များြပား စွာ ေမွး ဘွား ေစ။ ငှက် တို့ လည်း ေြမ ေပါ် မုိ ဃ်း ေကာင်းကင်
မျက် ှာ ကက် ြပင် ဝယ်ပျ ံ ေစဟု အမိန ့ေ်တာ် ှိ၏။ 21 ထုိသို့ လျှင် ေရသည် တိ စ္ဆာန်
အမျ ိး အလိက်ု များြပား စွာ ေမွးဘွား၍၊ ငါး ကီး အစ ှိေသာ အသက် ှင် ၍ လှုပ် ှား
တတ်ေသာ တိ စ္ဆာန် အေပါင်း တို့ ကုိ၎င်း၊ ပျ ံ တတ်ေသာ ငှက် မျ ိ းအေပါင်း တို့ ကုိ၎င်း
ဘုရား သခင်ဖနဆ်င်း ၍၊ ထုိ
အမူအရာေကာင်း သည်ကုိ ြမင် ေတာ်မူ၏။ 22 ဘုရား သခင်ကလည်း များြပား စွာ
ေမွးဘွား ကေလာ။့ ပင်လယ် ေရ များကုိ ြပည့် ေစကေလာ။့ ငှက် တို့ လည်း ေြမ ေပါ်၌
များြပား ေစသတည်းဟု ထုိ
တိ စ္ဆာနတိ်ု့ ကုိ ေကာင်း ကီး ေပးေတာ်မူ၍၊ 23ည ဦး ှင့် နနံက် သည် ပ မ
ေန ရ့က်ြဖစ် ေလ၏။ 24တဖန် ဘုရား သခင်က၊ ေြမ သည် အသက် ှင် ေသာသတ္တ ဝါ
မျ ိ းတည်းဟေူသာသားယ ်တို့ ကုိ၎င်း၊ တာွး တတ်ေသာ တိ စ္ဆာန် တို့ ကုိ၎င်း ၊ သားရဲ
မျ ိ း တို့ ကုိ၎င်း ၊ ေမွးဘွား ေစဟုအမိန ့် ေတာ် ှိသည်အတိင်ုး ြဖစ် ေလ၏။ 25 ထုိ သို့
ဘုရား
သခင်သည် သားရဲ
မျ ိ း၊ သားယ ်မျ ိ း၊ ေြမ ေပါ် မှာ တာွး တတ်ေသာ တိ စ္ဆာန် မျ ိ း အေပါင်းတို့ ကုိ
ဖနဆ်င်း ၍ ၊ ထုိ အမှုအရာေကာင်း သည်ကုိ ြမင် ေတာ်မူ၏။ 26တဖန် ဘုရား သခင်က
ငါ တို့ ပုံသ ာန် ှင့်အညီတသဏ္ဍနတ်ည်း လူ
ကုိ ဖနဆ်င်း ကစို့ ။ သူသည် ပင်လယ် ငါး တို့ ကုိ၎င်း ၊ မုိဃ်းေကာင်းကင် ငှက် တို့
ကုိ၎င်း ၊ သား ယ ်တို့ ကုိ၎င်း ၊ ေြမ တြပင်လံးု ှင့်တကွ၊ ေြမ ေပါ် မှာ တာွး တတ်ေသာ
တိ စ္ဆာန် အေပါင်း တို့ ကုိ၎င်း ၊ အပ်ုစုိး ေစဟု အမိန ့ေ်တာ် ှိ၏။ 27 ထုိသို့ ဘုရား သခင်
သည် မိမိ
ပုံသဏ္ဍန် ှင့်အညီ လူ ကုိဖနဆ်င်း ေတာ်မူ၏။ ဘုရား
သခင်၏ ပုံ
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သဏ္ဍာန် ေတာ် ှင့်အညီ လေူယာက်ျား ၊ လမိူနး်မ ကုိဖနဆ်င်း ပီးလျှင်၊ 28အချင်းတို့
များြပား စွာေမွးဘွား ကေလာ။့ ေြမ ကီး ကုိ ြပည့် ေစ၍ ိင်ု ကေလာ။့ ပင်လယ် ငါး တို့
ကုိ၎င်း၊ မုိဃ်းေကာင်းကင် ငှက် တို့ ကုိ၎င်း၊ အသက် ှင်၍ ေြမ ေပါ် မှာ လှုပ် ှား တတ်
ေသာ တိ စ္ဆာနအ်ေပါင်း တို့ ကုိ၎င်းအပ်ုစုိး ကေလာဟ့ုမိန ့် ေတာ်မူ၍ ၊ သူ တို့ ကုိေကာင်း
ကီး ေပးေတာ်မူ၏။ 29 ဘုရား သခင်ကလည်း ကည့် ှု ေလာ။့ ေြမ တြပင်လံးု ၌ စပါး
သီးကုိ ြဖစ်ေစေသာ စပါး ပင် အမျ ိးမျ ိ း တို့ ကုိ၎င်း၊ မျ ိ းေစ့ ကုိြဖစ်ေစေသာ အသီး
ှင့်ြပည့်စုံေသာ သစ်ပင် အမျ ိးမျ ိ း တို့ ကုိ၎င်း၊ သင် တို့စားစရာ ဘို့ ငါေပး ၏။ 30 ေြမ

သား၊ မုိဃ်းေကာင်းကင် ငှက် ၊ အသက် ှင်၍ ေြမ ေပါ် မှာ တာွး တတ်ေသာ တိ စ္ဆာန်
မျ ိ းအေပါင်း တို့ စားစရာ
ဘို့ ၊ ြမက် ပင် အမျ ိးမျ ိ း တို့ ကုိ ငါေပးမည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူသည်အတိင်ုး ြဖစ် ေလ၏။

31 ဘုရား သခင်သည် မိမိဖနဆ်င်း သမျှ ေသာအရာတို့ ကုိ ကည့် ှု လျှင် ၊ အလနွ် ေကာင်း
သည်ကုိ ြမင် ေတာ်မူ၍ ၊ ည ဦး ှင့် နနံက် သည် ဆဌမ
ေန ့ရက်ြဖစ် ေလ၏။

2
1 ထုိသို့ ေကာင်းကင် ေြမ ကီး ှင့တ်ကွ ခပ်သိမ်း ေသာ တနဆ်ာ တို့သည် ပီးစီး လျက်
ှိ က၏။ 2သတ္တ မ ေန ့ရက်ေရာက်လျှင်၊ ဘုရား
သခင်သည် ဖနဆ်င်း ေသာအမှု ကုိ လက်စသတ် ေတာ်မူခ့ဲ ပီးသည် ြဖစ်၍ ၊ ဖနဆ်င်း
သမျှ ေသာအမူ အရာတို့သည် ပီးစီး ပီးမှ၊ ထုိ
သတ္တ မ ေန ့၌ ငိမ်ဝပ် စွာေနေတာ်မူ၏။ 3 ထုိ သတ္တ မ ေန ့ကုိ ဘုရား
သခင်သည် ေကာင်း ကီး ေပး၍ သန ့် ှ င်း ေစေတာ်မူ၏။ အေကာင်းမူကား ၊ ဖနဆ်င်း
ြပ ြပင် ေတာ် မူ ေသာ ထုိအမှု အရာအလံးုစုံ တို့သည် ပီးစီး ေသာေကာင့် ထုိ ေန ရ့က်၌
ငိမ်ဝပ် စွာေန ေတာ်မူ၏။ 4ဤ အေကာင်းအရာကား၊ ထာဝရ
အ ှင်ဘုရား သခင်သည် ေကာင်းကင် ှင့် ေြမ ကီး ကုိ ဖနဆ်င်း ေတာ်မူေသာေန ့ ၊
ဖနဆ်င်း ရာကာလ ၌ ေကာင်းကင် ှင့် ေြမ ကီး ၏ မူလ အတ္ထုပတ္တိေပတည်း။
5 ေြမ ၌ လယ် ယာပျ ိး ပင်မ ေပါက်မီှ၊ လယ် ယာ၌ စပါးပင်မ ကီးပွားမီှ၊ အပင် ှိ သမျှ
တို့ ကုိဖနဆ်င်း ေတာ်မူ၏။ ထုိအခါ ထာဝရ
အ ှင်ဘုရား သခင်သည် ေြမ ေပါ် ၌ မုိဃ်းကုိရွာ ေစေတာ်မ မူေသး။ ေြမ ၌လပ်ု ေသာ
လူ
လည်း မ ှိေသးသည်ြဖစ်၍၊ 6 ေြမ မှ အခုိး အေငွ့ထွက် သြဖင့် ေြမ တြပင်လံးုကုိ စုိ
ေစေလ၏။ 7 ထုိေနာက် ၊ ထာဝရ အ ှင်ဘုရား သခင်သည် ေြမ မှုန ့ြ်ဖင့် လူ
ကုိ ဖနဆ်င်း ၍၊ သူ
၏ ှာေခါင်း ထဲသို့ ဇီဝ အသက် ကုိ မှုတ် ေတာ်မူလျှင် ၊ လူ သည် အသက် ှင် ေသာ
သတ္တ ဝါ ြဖစ် ေလ၏။ 8ထာဝရ အ ှင် ဘုရား
သခင်သည်လည်း အေ ှ မျက် ှာ၊ ဧဒင် အရပ်၌ ဥယျာ ် ကုိ စုိက်ပျ ိ း ပီးလျှင်၊
ဖနဆ်င်း ေတာ်မူေသာလူ ကုိ ထုိ
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ဥယျာ ်၌ ေနရာ ချေတာ်မူ၏။ 9 ထုိ ေြမ ထဲက အဆင်း လှ၍၊ စားဘွယ် ေကာင်း
ေသာ အပင် အမျ ိးမျ ိ း ကုိ ထာဝရ
အ ှင်ဘုရား သခင်ေပါက် ေစေတာ်မူ၏။ ထုိဥယျာ ် အလယ် ၌ အသက် ပင် လည်း
ှိ၏။ ေကာင်း မ ေကာင်းကုိ သိကျွမ်း ရာအပင် လည်း ှိ၏။ 10 ထုိ ဥယျာ ်ကုိ စုိ
ေစလိေုသာ ငှာ ြမစ် တြမစ်သည် ဧဒင် အရပ်ထဲက စီးထွက် သြဖင့် ၊ ဥယျာ ် ြပင်မှာ
ေလးြဖာကဲွ ၍ ြမစ်မ ေလး သွယ်ြဖစ် ေလ၏။ 11 ပဌမ ြမစ်ကား ဖိ ုန် အမည် ှိ၏။ ထုိ
ြမစ်သည် ေရွှ ှ ိေသာ ဟာဝိလ
ြပည် နား တေ ှာက်လံးု ကုိ စီးသွား ေလ၏။ 12 ထုိ ြပည် မှြဖစ်ေသာေရွှ သည် ေကာင်း
လှ၏။ 13 ဗေဓလသစ်ေစး ှင့် ှဟံ ေကျာက် လည်း ှိ၏။ ဒတိုယ
ြမစ်ကား ဂိဟနု် အမည် ှိ၏။ ထုိြမစ် သည် ကု ှ ြပည် နား တေ ှာက်လံးု ကုိ စီးသွား
ေလ၏။ 14တတိယ ြမစ် ကား ဟိဒေကလ
အမည် ှိ၏။ ထုိ
ြမစ်သည် အာ ှုရိ တိင်ုး အေ ှ သို့ စီးသွား ေလ၏။ စတတု္ထ
ြမစ် ကား ဥဖရတ် အမည် ှိ၏။ 15 ထုိအခါ ထာဝရ အ ှင်ဘုရား သခင်သည် လူ
ကုိယူ ၍ ဧဒင် ဥယျာ ် ကုိ ြပ စုေစာင့်ေ ှာက် ေစြခင်းငှါထား ေတာ်မူ၏။ 16ထာဝရ
အ ှင်ဘုရား သခင်ကလည်း ၊ ေကာင်း မ ေကာင်းကုိ သိကျွမ်း ရာအပင်မှတပါး၊ ထုိ
ဥယျာ ် ၌ ှိသမျှ ေသာ အပင် တို့၏အသီးကုိ သင်သည် စား ရေသာအခွင့် ှ ိ၏။ 17 ထုိ
အပင် ၏ အသီးကုိကား မ
စား ရ။ စား
ေသာေန ့တင်ွ ဧကနအ်မှနေ်သ ရမည်ဟု လူ
ကုိ ပညတ် ထားေတာ်မူ၏။ 18 ထာဝရ အ ှင်ဘုရား သခင်ကလည်း ၊ ေယာက်ျား
သည် တ
ေယာက်တည်းမ ေန ေကာင်း ၊ သူ ှင့်ေတာ် ေသာ အေထာက် အမကုိ သူ ဘို့ ငါလပ်ု
ဦးမည်ဟု အ ကံ ှိေတာ်မူ၏။ 19ထာဝရ အ ှင်ဘုရား သခင်သည် ေြမ တိ စ္ဆာန် တို့
ှင့်၊ မုိဃ်းေကာင်းကင် ငှက် အေပါင်း တို့ ကုိ ေြမ ြဖင့်ဖနဆ်င်း ေတာ်မူ ပီးလျှင်၊ လသူည်
အဘယ်သို့ ေခါ်ေဝါ် သမုတ်မည်ကုိ သိ
ြခင်းငှာ ၊ လူ ှ ိရာသို့ ေဆာင် ခ့ဲေတာ်မူ၏။ လူ
သည် လည်း အသက် ှင် ေသာ သတ္တ ဝါ အေပါင်း တို့ ကုိ ေခါ်ေဝါ် သမုတ်သည့်အတိင်ုး
၊ နာမည် အသီးအသီး ှိ က၏။ 20 ထုိသို့ လူ သည် သားယ ် အေပါင်း တို့ ကုိ ၎င်း ၊ မုိ
ဃ်းေကာင်းကင် ငှက် အေပါင်းတို့ ကုိ ၎င်း ၊ သားရဲ အေပါင်း တို့ ကုိ ၎င်း၊ အမည်ေပး
၍မှည့်ေလ၏။ သို့ ေသာ်လည်း လူ ှင့် ေတာ် ေသာ အေထာက် အမ မ
ေပါ် မ ှိေသး၊ 21 ထုိအခါ ထာဝရ အ ှင်ဘုရား သခင်သည် လူ
ကုိ ကီး ေသာအိပ်ြခင်းြဖင့် အိပ်ေစေတာ်မူ၍၊ လူ
သည် အိပ်ေပျာ် စ ် ၊ နံ ို း တ ေချာင်းကုိ ဘုရားသခင်ထုတ် ပီးလျှင်၊ ထုိ
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အ ိုးအစား အသား ကုိ ေစ့စပ် ေစေတာ်မူ၏။ 22 ထာဝရ အ ှင်ဘုရား သခင်သည်
လူ
ထဲက ထုတ် ေသာ နံ ို း
ြဖင့် လမိူနး်မ ကုိဖနဆ်င်း၍ လူ ှိရာသို့ ေဆာင် ခ့ဲ ေတာ်မူ၏။ 23လူ ကလည်း ၊ ယခု
ဤ သူသည်ငါ ့အ ို း ထဲက အ ို း ၊ ငါ ့အသား ထဲက အသား ြဖစ်၏။ လူ
ထဲက ထုတ် ေသာေကာင့် သူ့ ကုိလမိူနး်မ ဟု ေခါ်ေဝါ် အပ်သည်ဟု ဆုိေလ၏။ 24 ထုိ
အေကာင်းေကာင့် ေယာက်ျား သည် ကုိယ် မိဘ ကုိ စွန ့် ၍ ၊ ကုိယ့် ခင်ပွနး် ၌မီှဝဲ သြဖင့်
၊ ထုိသူတို့သည် တသား
တကုိယ်တည်း ြဖစ် ရလိမ့်မည်။ 25 ထုိ သူလင်မယား ှစ် ဦးတို့သည် အဝတ် မဝတ်
ဘဲ ေန၍၊ ှက်ေကာက် ြခင်း ှင့် ကင်းလတ်ွ က၏။

3
1 ေ မ သည် ထာဝရ
အ ှင်ဘုရား သခင် ဖနဆ်င်း ေတာ်မူ ေသာေြမ တိ စ္ဆာန် တကာ တို့ထက် လိမ္မာ သည်
ြဖစ် ၍ ၊ မိနး်မ အား သင်တို့သည် ဥယျာ ် ၌ ှိသမျှ ေသာအပင် တို့၏ အသီးကုိမ
စား ရဟု ဧကန် စင်စစ် ဘုရား သခင် မိန ့် ေတာ်မူသေလာဟု ေမး ၏။ 2 မိနး်မ က
လည်း ၊ ငါတို့သည် ဥယျာ ် ှ ိ ေသာအပင် တို့၏ အသီး
ကုိစား ရေသာအခွင့် ှ ိ၏။ 3 ဥယျာ ် အလယ် ၌ ှိေသာအပင် ၏အသီး ကုိကား၊ သင်
တို့သည် မ
ကုိင် မ စား ပဲ ေနကေလာ၊့ သို့ မဟတ်ု ေသ မည်ဟု ဘုရား
သခင်အမိန ့် ေတာ် ှိသည်ဟု ေ မ အား ဆုိ ၏။ 4 ေ မ ကလည်း သင်တို့သည် ဧကန်
အမှန်ေသ ရမည်မ ဟတ်ု၊ 5 အေကာင်းမူကား ၊ ထုိ အသီးကုိစား ေသာေန ့၌ သင်တို့
သည် မျက်စိ ပွင့် လင်းလျက် ေကာင်း မေကာင်း ကုိ သိ
၍ ၊ ဘုရား သခင်က့ဲသို့ ြဖစ် က လတံသ့ည်ကုိ၊ ဘုရား
သခင်သိ ေတာ်မူသည်ဟု မိနး်မ အားဆုိ ၏။ 6 ထုိ အပင် သည် စားဘွယ် ေကာင်း
ြခင်း၊ အဆင်း လည်း လှြခင်း၊ ပညာ
တိးုပွားေစလိေုသာငှါ ၊ ှစ်သက် ဖွယ်ေသာ အပင် ြဖစ်ြခင်းကုိ မိနး်မ သည် ြမင်လျှင်
၊ အသီး ကုိ ယူ
၍ စား ၏။ မိမိ
ခင်ပွနး် အား လည်း ေပး ၍ သူ သည်လည်း စား ၏။ 7 ထုိသူ ှစ် ေယာက်တို့သည်
မျက်စိ ပွင့် လင်း၍ မိမိ တို့ ၌ အဝတ် အချည်းစည်း ှိသည်ကုိ သိ
ြမင်လျှင် ၊ မိမိ တို့ ဝတ် ရနဖိ်ု့ သေဘင်္ာ သဖနး်ပင်အရွက် တို့ ကုိ ချ ပ် စပ်၍ ခါးစည်း
ကုိလပ်ု က၏။ 8 ေနဧေသာအချနိ် တင်ွ ၊ ထုိဥယျာ ် ၌ ထာဝရ အ ှင်ဘုရား သခင်က
ေတာ်မူေသာအသံ ကုိ လလုင်မယားတို့သည် ကား လျှင် ၊ အထံေတာ်မှ လတ်ွြခင်းငှါ၊
ဥယျာ ် အပင် တို့တင်ွ ပုနး် ကွယ်လျက် ေနက၏။ 9ထာဝရ အ ှင် ဘုရား
သခင်ကလည်း ၊ သင် သည် အဘယ် မှာ ှိသနည်းဟ၊ု လူ
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ကုိေခါ် ေတာ်မူ၏။ 10လကူလည်း ဥယျာ ် ၌ ကုိယ်ေတာ် ၏ အသံ
ကုိ ကျွနေ်တာ် ကား လျှင်၊ အဝတ် အချည်းစည်း ှိ ေသာေကာင့် ၊ ေကာက် ၍ ပုနး်
လျက် ေနပါသည်ဟု ေလျှာက် ေလ၏။ 11 ဘုရားသခင်ကလည်း၊ သင် ၌ အဝတ်
အချည်းစည်း ှိသည်ကုိ သင် အား အဘယ်သူ ေြပာ သနည်း။ မ
စား ရဟု ငါပညတ် ေသာ အပင် ၏အသီးကုိ စား
ပီေလာဟု ေမး ေတာ်မူ၏။ 12 လူ ကလည်း ကျွနေ်တာ် ၌ အပ်ေပး ေတာ်မူေသာ

မိနး်မ သည် ထုိအပင် ၏အသီးကုိေပး ၍ ကျွနေ်တာ်စား မိပါသည်ဟု ေလျှာက် ေလ၏။
13ထာဝရ အ ှင်ဘုရား သခင်ကလည်း ၊ သင်သည် အဘယ်သို့ ြပ ပီးသနည်းဟု မိနး်မ
အားေမး ေတာ်မူလျှင် ၊ မိနး်မ က ေ မ သည် ကျွနေ်တာ်မ ကုိ လှည့်စား ၍ ၊ ကျွနေ်တာ်မ
သည်စား မိပါ ပီဟု ေလျှာက် ေလ၏။ 14ထာဝရ အ ှင်ဘုရား သခင်သည် ေ မ ကုိေခါ်
၍ သင်သည် ဤ
အမှုကုိ ြပ ေသာေကာင့် သားယ ် သားရဲ အေပါင်း တို့ထက် ကျနိ် ြခင်းကုိ ခံရ၏။
သင် သည် ဝမ်း ြဖင့် သွား ၍ ေြမမှုန ့် ကုိ တသက်လံးု စား ရမည်။ 15သင် ှင့် မိနး်မ
ကုိ၎င်း ၊ သင် ၏အမျ ိးအ ယ်ွ ှင့် မိနး်မ ၏ အမျ ိးအ ယ်ွ ကုိ၎င်း ၊ ငါသည်ရန် ငိ း ဖွ့ဲ
ေစမည်။ သူသည် သင် ၏ေခါင်း ကုိ ကိတ် လိမ့်မည်၊ သင်သည် သူ
၏ဖေနာင့် ကုိ ကိတ် လိမ့်မည်ဟု မိန ့် ေတာ် မူ၏။ 16 မိနး်မ ကုိ လည်း၊ သင် ၌
ကုိယ်ဝနေ်ဆာင် ြခင်း ေဝဒနာ
ကုိ ငါအလနွ် များြပား ေစရမည်။ ပင်ပနး်စွာ ေဝဒနာ
ကုိ ခံ
၍ သား ဘွား ရမည်။ ကုိယ် ခင်ပွနး် ၏ အလို
သို့ လိက်ု၍ သူ
၏အပ်ုစုိး ြခင်းကုိလည်း ခံရမည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 17 ေယာက်ျား ကုိ လည်း ၊ ထုိ
အပင်၏အသီးကုိ မ
စား ရဟု ငါပညတ် ေသာ်လည်း၊ သင်သည်မယား ၏ စကား
ကုိ နားေထာင် ၍ စား မိေသာေကာင့် ၊ ေြမ သည် သင် ၏အတက်ွ ကျနိ် ြခင်းကုိခံ
လျက် ှိ၏။ ေြမ၏အသီးကုိ တသက် ပတ်လံးုပင်ပနး် စွာ စား ရမည်။ 18 ဆူး ပင်အမျ ိး
မျ ိ းတို့ ကုိလည်း သင် အဖို့ ေြမေပါက် ေစမည်။ လယ် ၌ ြဖစ်ေသာ ဟင်းသီးဟင်းရွက်
တို့ ကုိ သင် စား ရမည်။ 19သင် ထွက် ရာေြမ သို့ မြပန် မီှတိင်ုေအာင် ၊ သင် ၏ မျက် ှာ
မှေချွး ထွက်လျက် အစာ
ကုိစား ရမည်။ အေကာင်းမူကား ၊ သင် သည် ေြမမှုန ့် ြဖစ်၍ေြမမှုန ့် သို့ ြပန် ရမည်ဟု
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 20 ထုိအခါ လူ သည် မိမိ
မယား ကုိ ဧဝ
အမည် ြဖင့် မှည့် ေလ၏။အေကာင်းမူကား ၊ သူ သည်အသက် ှင် ေသာ သူအေပါင်း
တို့၏ အမိ
ြဖစ် သတည်း။ 21ထာဝရ အ ှင် ဘုရား



ကမ္ဘာဦးကျမ်း 3:22 20 ကမ္ဘာဦးကျမ်း 4:7

သခင်သည်လည်း လူ လင်မယား တို့ သားေရ
ြဖင့် ဝတ်လံု ကုိလပ်ု ၍ ဝတ် ြခံ ေစေတာ်မူ ၏။ 22 ထာဝရ အ ှင်ဘုရား သခင်က
လည်း ၊ လူ သည် ငါ တို့တင်ွ တပါးပါး က့ဲသို့ ြဖစ် ၍၊ ေကာင်း မေကာင်း သိ တတ်၏။
ယခု
မှာ သူသည် ထာဝရ
အသက် ကုိ ရြခင်းငှါ၊ လက် ကုိဆန ့် လျက် အသက် ပင် ၏အသီးကုိ ယူ
၍ မ စား သင့်ဟု မိန ့် ေတာ် မူ၏။ 23 လူ သည် မိမိ ထွက် ေသာ ေြမ ၌ လပ်ု
ရမည်အေကာင်း ၊ ထာဝရ အ ှင်ဘုရား သခင်သည် ဧဒင် ဥယျာ ် ထဲက လွှတ် လိက်ု
ေတာ်မူ၏။ 24 ထုိသို့ လူ ကုိ ှင်ထုတ် ပီးလျှင်၊ အသက် ပင် လမ်း ကုိ ေစာင့်ေ ှာက် ေစ
ြခင်းငှါ ၊ မီး စင်လက်နက် ှင့်တကွ ေခ ုဗိမ် တို့ ကုိ ဥယျာ ် အေ ှ ဘက်၌ ထား ေတာ်
မူ၏။

4
1 ထုိေနာက်၊ လူ
အာဒံသည် မယား
ဧဝ ှင့်ဆက်ဆံ သြဖင့် ၊ ဧဝသည် ပဋိသေ ္ဓ
စဲွယူ၍ ၊ ကာဣန ကုိ ဘွားြမင် လျှင် ၊ ထာဝရ ဘုရား၏ လူ
ကုိ ငါရ ပီဟဆုို ေလ၏။ 2တဖန် သူ့ ညီ အာေဗလ ကုိ ဘွားြမင် ေလ၏။ အာေဗလ
ကား သုိး
ထိနး် ြဖစ် ၏။ ကာဣန
ကားလယ် လပ်ု ေသာ သူ ြဖစ် ၏။ 3 အချနိ် ေစ့ ေသာအခါ ၊ ကာဣန သည်
ထာဝရဘုရား
ထံ ပူေဇာ်သက္က ာ ဘို့ ၊ ေြမ အသီး ကုိ ေဆာင် ခ့ဲ၏။ 4အာေဗလ သည်လည်း မိမိ သုိး
စုတင်ွ အဦး
ဘွားေသာ သားအချ ိ ှင့်၊ သုိး
ဆီ ဥကုိေဆာင် ခ့ဲ၏။ ထာဝရဘုရား
သည် အာေဗလ
ှင့် သူ ၏ပူေဇာ်သက္က ာ ကုိ ပမာဏ ြပ ေတာ်မူ၏။ 5ကာဣန ှင့် သူ ၏ ပူေဇာ်သက္က ာ

ကုိ ပမာဏ
ြပ ေတာ်မ မူ၊ ထုိေကာင့် ကာဣန သည် အလနွ် စိတ်ဆုိး ၍ မျက် ှာ ပျက် ေလ၏။

6ထာဝရဘုရား ကလည်း သင် သည်အဘယ်ေကာင့် စိတ်ဆုိး သနည်း။ အဘယ်ေကာင့်
မျက် ှာ ပျက် သနည်း။ 7သင်သည် ေကာင်းမွန် စွာ ြပ လပ်ုအခွင့် မ ရေလာ။ ေကာင်းမွန်
စွာ မ
ြပ လျှင် ၊ အြပစ် ေြဖေသာ ယဇ်ေကာင် သည်တံခါး နား မှာ ဝပ် လျက် ှိ၏။ သူ
သည် သင် ၏ အလို
သို့ လိက်ု၍၊ သင် သည် သူ့



ကမ္ဘာဦးကျမ်း 4:8 21 ကမ္ဘာဦးကျမ်း 4:20

ကုိ အပ်ုစုိး ရ၏ဟု ကာဣန
ကုိ မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 8ကာဣန ကလည်း လယ်သို့ သွား ကကုနအံ်ဟ့ု ညီ
အာေဗလ ကုိ ေခါ် ၍ ၊ လယ် သို့ ေရာက်ေသာအခါ၊ ညီ
အာေဗလ ကုိရန် ဘက်ြပ ၍ သတ် ေလ၏။ 9ထာဝရဘုရား ကလည်း သင့် ညီ အာ
ေဗလ သည် အဘယ်မှာ ှိသနည်းဟု ကာဣန
ကုိ ေမး ေတာ်မူလျှင် အကျွ ်ပ်ုမ သိ ပါ။ အကျွ ်ပ်ု သည် ညီ
ကုိ ေစာင့် ရေသာသူ ြဖစ် ပါသေလာဟု ေလျှာက် ဆုိ၏။ 10 ဘုရားသခင်ကလည်း၊
သင်သည် အဘယ်သို့ ြပ ပီးသနည်း။ သင် ညီ အေသွး ၏အသံ သည် ေြမ ထဲက ငါ ့
ကုိ ေအာ်ဟစ် လျက် ှိသည်တကား။ 11 သို့ ြဖစ်၍ သင့် ညီ ၏ အေသွး ကုိခံယူ ြခင်းငှါ ၊
မိမိ ပစပ် ကုိဖွင့် ေသာ ေြမ ကီး ၏ ကျနိ် ြခင်းကုိ သင် သည် ခံရေသာေကာင့်၊ 12ယခုမှ
စ၍ေြမ ၌လပ်ု ေသာအခါ ပကတိ အတိင်ုး အသီးအ ှံ ကုိ မ
ရရ။ ေြမ ကီး ေပါ် မှ ေြပးရေသာသူ၊ အရပ်ရပ်လည် ရေသာသူြဖစ် ရလိမ့်မည်ဟု
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 13ကာဣန ကလည်း အကျွ ်ပ်ု အြပစ် သည် မေြဖ ိင်ုေအာင် ကီး ပါ
သေလာ။ 14အကျွ ်ပ်ု ကုိ ေြမ ကီး ြပင် မှယေန ့ ှင်ထုတ် ေတာ်မူ ပီ၊ မျက် ှာ ေတာ်ကုိ
လည်း မြမင် ရ။ ေြမ ကီး ေပါ် မှာ ေြပးရေသာသူ၊ အရပ်ရပ်လည်ရေသာသူြဖစ် ပါရ
မည်။ ေတွ့ သမျှ ေသာသူတို့ သည် အကျွ ်ပ်ု ကုိသတ် ပါလိမ့်မည် ဟု ထာဝရဘုရား
ကုိ ေလျှာက် ဆုိ၏။ 15ထာဝရဘုရား ကလည်း သို့ ြဖစ်၍ ကာဣန ကုိ သတ် ေသာသူ
မည်သည်ကား၊ ခုနစ် ဆေသာအြပစ် ဒဏ်ကုိခံ ရလိမ့်မည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ ပီးလျှင်၊ ကာ
ဣန
ကုိေတွ့ ေသာသူ တစုံတေယာက် မျှ မ
သတ် ေစြခင်းငှါ၊ ထာဝရဘုရား
သည် သူ
၌ အမှတ် ေပး ေတာ်မူ၏။ 16ကာဣန သည် ထာဝရဘုရား
ထံ ေတာ်မှ ထွက်သွား ၍ ၊ ဧဒင် ြပည် အေ ှ ၊ ေနာဒ ြပည် တင်ွ ေန ေလ၏။ 17 ထုိအခါ
ကာဣန သည် မိမိ
မယား ှင့် ဆက်ဆံ သြဖင့်၊ သူ
သည် ပဋိသေ ္ဓစဲွယူ၍ ၊ သားဧေနာက် ကုိ ဘွားြမင် ေလ၏။ ကာဣန
သည်လည်း မိ ကုိတည် ၍ မိမိ သား ၏ အမည် အလိက်ု ၊ ထုိ မိ ကုိ ဧေနာက် မိ
ဟု သမုတ် ေလ၏။ 18 ဧေနာက် သားကား၊ ဣရဒ် ၊ ဣရဒ် သားကား၊ မဟေုယလ ၊ မဟု
ေယလ သားကား၊ မသု ှလ ၊ မသု ှလ သားကား၊ လာမက် တည်း။ 19လာမက် သည်၊
အာဒ
ှင့် ဇိလ အမည် ှိေသာမိနး်မ ှစ် ေယာက် ှင့် အိမ်ေထာင် ဘက်ြပ ၍၊ 20အာဒံ သည်

သားယာဗလ
ကုိဘွား ြမင်ေလ၏။ ထုိသားကား၊ တဲ
၌ေန ေသာသူ ၊ သုိး ာွးစသည်တို့ ကုိ ေမွးေသာသူတို့ ၏ အဘ
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ဆရာ ြဖစ် ေလသတည်း။ 21 ယုဗလ အမည် ှိေသာညီ မူကား၊ ေစာင်း မျ ိ း၊ ှခဲရာ
မျ ိ းတို့ ကုိ တီးမှုတ် တတ်ေသာသူ အေပါင်း တို့၏ အဘ
ဆရာြဖစ် ေလသတည်း။ 22 ဇိလ သည်လည်း ၊ သားတုဗလကာဣန ကုိ ဘွားြမင်
ေလ၏။ သူသည် ပနး်တ ်း သမား၊ ပနး်ပဲ သမား အေပါင်း တို့၏ဆရာ ြဖစ်ေလ၏။ တု
ဗလကာဣန
၏ ှမ ကား၊ ေနမ အမည် ှိ၏။ 23လာမက် ကလည်း အာဒံ ှင့် ဇိလ ၊ ငါ ေြပာ သံကုိ
မှတ် ကေလာ။့ လာမက် မယား တို့ ၊ ငါ ့ စကား ကုိ နားေထာင် ကေလာ။့ ငါ ့ ကုိထိခုိက်
ေသာ လူ တေယာက်တည်းဟေူသာ ၊ ငါ ့ ကုိည ်းဆဲ ေသာလပူျ ိ တေယာက်ကုိ ငါသတ်
ခ့ဲ ပီ။ 24ကာဣန သည် ခုနစ် ဆေသာတရား ကုိရလျှင်၊ အကယ်၍လာမက် သည်၊ အဆ
ခု ှစ် ဆယ် ခုနစ် ဆေသာ တရားကုိ ရလိမ့်မည်ဟု မိမိမယားတို့ ကုိေြပာဆုိ၏။ 25အာဒံ
သည်လည်း မိမိ မယား ှင့် တဖန် ဆက်ဆံ ြပနလ်ျှင်၊ မယားသည် သား
ကုိ ဘွားြမင် ၍ ေ ှသ ဟေူသာအမည် ြဖင့် မှည့် ေလ၏။ အေကာင်းမူကား ၊ ကာဣ
န သတ် ေသာ အာေဗလ
ကုိယ်စား တပါး ေသာအ ယ်ွ ကုိ အကျွ ်ပ်ု အဘို့ ဘုရား သခင်၌ ခန ့ထ်ားေတာ်မူ ပီ
ဟု ဆုိသတည်း။ 26 ေ ှသ သည်လည်း သား ကုိရ ၍ ဧ တ်ု ဟေူသာအမည် ြဖင့် မှည့်
ေလ၏။ ထုိကာလ၌ ထာဝရဘုရား
၏ နာမေတာ် ကုိ အမီှြပ ၍ ကုိးကွယ်စ ြပ ကေလ၏၊

5
1အာဒံ ၏သားစ ်ေြမးစက် စာရင်း ဟမူူကား၊ လူ
ကုိ ဖနဆ်င်း ေတာ်မူေသာကာလ ၌ ၊ မိမိ ပုံသ ာန် ှင့်အညီ၊ ဘုရား
သခင်ဖနဆ်င်း ေတာ်မူ၏။ 2 လူေယာက်ျား လူမိနး်မ ကုိ ဖနဆ်င်း ၍ ၊ ေကာင်း ကီး
ေပးေတာ်မူ၏။ ဖနဆ်င်း ေသာေန ့၌ လည်း သူ တို့ ကုိ အာဒံ
အမည် ြဖင့် မှည့် ေတာ်မူ၏။ 3အာဒံ သည် အသက် တရာ့ သုံး ဆယ် ှိေသာ်၊ မိမိ
ပုံသ ာန် ှင့အ်ညီသဏ္ဍာန် တည်းသားကုိြမင် ရ၍ ေ ှသအမည် ြဖင့် မှည့် ေလ၏။

4 ေ ှသ ကုိ ဘွားြမင် ေသာေနာက် အာဒံ သည် အ ှစ် ှစ် ရာ အသက် ှင်၍၊ သား
သမီး များကုိြမင် ေလ၏။ 5အာဒံ သည် အသက် ှစ် ေပါင်း ကုိး
ရာ သုံး ဆယ် ေစ့ေသာ် ေသ ေလ၏။ 6 ေ ှသ သည် အသက် တရာ ငါး ှစ် ှ ိေသာ်၊
သားဧ တ်ု ကုိ ြမင် ေလ၏။ 7 ဧ တ်ု ဘွားြမင် ေသာေနာက် ၊ ေ ှသ သည် အ ှစ် ှစ်
ရာ ခု ှစ် ှစ် အသက် ှင်၍ ၊ သား သမီး များကုိ ြမင် ေလ ၏။ 8 ေ ှလ သည် အသက်
ှစ် ေပါင်းကုိး ရာ တဆယ် ှစ် ှစ် ေစ့ေသာ် ေသ ေလ၏။ 9 ဧ တ်ု သည် အသက် ကုိး
ဆယ် ှိေသာ်၊ သား ကာဣနန် ကုိ ြမင် ေလ၏။ 10 ကာဣနန် ဘွားြမင် ေသာေနာက် ၊
ဧ တ်ု သည် အ ှစ် ှစ် ရာ တဆယ် ငါး ှစ် အသက် ှင်၍ သား သမီး များ ကုိ ြမင်
ေလ၏။ 11 ဧ တ်ု သည် အသက် ှစ် ေပါင်းကုိး ရာ ငါး ှစ် ေစ့ ေသာ်ေသ ေလ၏။
12ကာဣနန် သည် အသက် ခုနစ် ဆယ် ှိေသာ်၊ သားမဟာေလလ
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ကုိ ြမင် ေလ၏။ 13 မဟာေလလ ဘွား ြမင်ေသာေနာက် ၊ ကာဣနန် သည် အ ှစ် ှစ်
ရာ ေလး ဆယ်အသက် ှင်၍ ၊ သား သမီး များကုိ ြမင် ေလ၏။ 14ကာဣနန် သည်
အသက် ှစ် ေပါင်းကုိး ရာ တဆယ့် ေစ့ ေသာ် ေသ ေလ၏။ 15 မဟာေလလ သည်
အသက် ေြခာက် ဆယ့်ငါး ှစ် ှ ိ ေသာ် ၊ သားယာရက် ကုိ ြမင် ေလ၏။ 16 ယာရက်
ဘွားြမင် ေသာေနာက် မဟာေလလ သည် အ ှစ် ှစ် ရာ သုံး ဆယ်အသက် ှင်၍ သား
သမီး များကုိ ြမင် ေလ၏။ 17 မဟာေလလ သည် အသက် ှစ် ေပါင်း ှ စ် ရာ ကုိး ဆယ့်
ငါး ှစ် ေစ့ ေသာ် ေသ ေလ၏၊ 18 ယာရက် သည် အသက် တ ရာေြခာက် ဆယ် ှစ်
ှစ် ှ ိေသာ်သားဧေနာက် ကုိြမင် ေလ၏။ 19 ဧေနာက် ဘွားြမင် ေသာေနာက် ယာရက်
သည် အ ှစ် ှစ် ရာ အသက် ှင်၍ ၊ သား သမီး များကုိြမင် ေလ၏။ 20ယာရက် သည်
အသက် ှစ် ေပါင်းကုိး ရာ ေြခာက်ဆယ် ှစ် ှစ် ေစ့ ေသာ် ေသ ေလ၏။ 21 ဧေနာက်
သည် အသက်ေြခာက်ဆယ် ငါး ှစ် ှ ိေသာ်သားမသု ှလ ကုိ ြမင် ေလ၏။ 22 မသု ှ
လ ဘွားြမင် ေသာေနာက် ဧေနာက် သည် အ ှစ် သုံး ရာ ပတ်လံးုဘုရား သခင် ှင့်အတူ
သွား လာ၍ သား သမီး များကုိ ြမင် ေလ၏။ 23 ဧေနာက် အသက် ှစ် ေပါင်းသုံး ရာ
ေြခာက် ဆယ်ငါး ှစ် တည်း၊ 24 ဧေနာက် သည် ဘုရား
သခင် ှင့်အတူ သွား လာ၏။ ေနာက် တဖန် သူ
သည်မ ှိ အေကာင်းမူကား ၊ ဘုရား သခင် သိမ်းယူ ေတာ်မူေသာေကာင့် တည်း။

25 မသု ှလ သည် အသက် တရာ့ ှ စ် ဆယ်ခုနစ် ှစ် ှ ိေသာ်၊ သား လာမက် ကုိ ြမင်
ေလ၏။ 26လာမက် ဘွားြမင် ေသာေနာက် ၊ မသု ှလ သည် အ ှစ် ခု ှစ် ရာ ှစ် ဆယ်
ှစ် ှစ် အသက် ှင်၍ သား သမီး များကုိ ြမင် ေလ၏။ 27 မသု ှလ သည် အသက် ှစ်
ေပါင်းကုိး ရာ ေြခာက် ဆယ် ကုိး
ှစ် ေစ့ ေသာ် ေသ ေလ၏။ 28လာမက် သည် အသက် တ ရာ ှစ် ဆယ် ှစ် ှစ် ှ ိ

ေသာ်သား ကုိ ြမင် ၍၊ 29ဤ သူသည်ကား၊ ထာဝရဘုရား
ကျနိ် ေတာ်မူေသာေြမ ၌ လပ်ု ၍ ပင်ပနး် စွာ ခံရေသာငါ တို့အား သက်သာ ေစေသာ
သူြဖစ်လိမ့်မည်ဟ၍ူ သူ့ကုိေနာဧ ဟေူသာအမည် ြဖင့် မှည့် ေလ၏။ 30 ေနာဧ ဘွားြမင်
ေသာေနာက် ၊ လာမက် သည် အ ှစ် ငါး ရာ ကုိး ဆယ်ငါး ှစ် အသက် ှင်၍ သား သမီး
များ ကုိ ြမင် ေလ၏။ 31လာမက် သည် အသက် ှစ် ေပါင်း ခု ှစ် ရာ ခုနစ် ဆယ် ခုနစ်
ှစ် ေစ့ ေသာ်ေသ ေလ၏။ 32 ေနာဧ သည် အသက် ငါး ရာ ှိ ၏။ ေနာဧ
သား ကား၊ ေ ှမ ၊ ဟာမ ၊ ယာဖက် တည်း။

6
1 ေြမ ကီး မျက် ှာ ေပါ် မှာလူ တို့သည် များြပား ၍ သမီး များကုိလည်း ရ
ကေသာအခါ၊ 2 ဘုရား သခင်၏သား တို့သည် လူ
သမီး တို့ လှ ေကာင်း ကုိ ြမင် ၍ ၊ ကုိယ် စိတ် ှိသည်အတိင်ုး စုံဘက် က၏။

3ထာဝရဘုရား ကလည်း ငါ ့ ဝိညာ ် သည် လူ
တို့တင်ွ အစ ် မ ဆုံး မရ။ အေကာင်းမူကား လူ တို့သည် အသား
ြဖစ်၏။ သူ
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၏အသက် တနး်သည် လည်း၊ အ ှစ် တရာ ှစ် ဆယ်ြဖစ် ေစဟမိုန ့် ေတာ်မူ၏။ 4 ထုိ
ကာလ ၌ ၊ ေြမ ကီး ေပါ် မှာ ကုိယ် ကီးမားေသာ သူအချ ိ ှ ိ က၏။ ထုိေနာက် ၌လည်း
၊ ဘုရား သခင်၏ သား
တို့သည်၊ လူ
သမီး တို့ ှင့် ဆက်ဆံ၍ ရ
ေသာသားတို့သည်၊ အား
ကီးေသာသူ၊ ေ ှး ကာလမှစ၍ ၊ ေကျာ်ေစာ ေသာသူ ြဖစ် က၏။ 5 ေြမ ကီး ေပါ် မှာ

လူ
အြပစ် ကီး ၍ ၊ သူ ၏ စိတ် ှလံးု အ ကံအစည် ှိသမျှ တို့သည် အစ ်မြပတ် ဆုိးညစ်
ြခင်းသက်သက် ှိေ ကာင်းကုိ၊ ဘုရား
သခင်သိြမင် ေတာ်မူလျှင်၊ 6 ေြမ ကီး ေပါ် မှာ လူ
ကုိ ဖနဆ်င်း ေတာ်မူသည်ကုိ ေနာင်တရ ၍၊ ှလံးု ေတာ်ပူပန် လျက် ှိ ေတာ်မူ၏။

7ထာဝရဘုရား ကလည်း ၊ ငါဖနဆ်င်း ေသာ လူ
ကုိ၎င်း၊ လူ
မှစ၍ သားများ၊ တာွး တတ်ေသာ တိ စ္ဆာန် များ၊ မုိဃ်းေကာင်းကင် ငှက် များတို့
ကုိ၎င်းေြမ ကီး မျက် ှာ မှာ ငါသုတ်သင် ပယ် ှင်းမည်။ သူ
တို့ ကုိ ဖနဆ်င်း ေသာေကာင့် ငါေနာင်တရ သည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 8 ေနာဧ မူကား ၊
ထာဝရဘုရား စိတ်ေတာ် ှင့် ေတွ့ ေသာသူြဖစ်သတည်း။ 9 ေနာဧ အတ္ထ ပ္ပတ္တ ိ ဟမူူကား ၊
ေနာဧ သည် ေြဖာင့်မတ် ေသာသူ ၊ မိမိ အမျ ိး ၌ စုံလင် ေသာသူြဖစ် ၏။ ဘုရား
သခင် ှင့်အတူ သွား လာ၏။ 10 ေနာဧ သည် ေ ှမ ၊ ဟာမ ၊ ယာဖက် တည်း ဟေူသာ
သား သုံး ေယာက်ကုိ ြမင် ေလ၏။ 11 ထုိအခါ ေြမ ကီး သည် ဘုရား
သခင့်ေ ှ မှာ ပုပ်စပ် လျက် ှိ၏။ ေြမ ကီး သည် အဓမ္မ
အမှု ှင့် ြပည့်စုံ ေလ၏။ 12 ဘုရား သခင်သည် ေြမ ကီး ကုိကည့် ှု ေသာအခါ ၊ ပုပ်စပ်
လျက် ှိသည်ကုိ ြမင် ေတာ်မူ၏။ အေကာင်းမူကား ေြမ ကီး ေပါ် မှာ လူ
အေပါင်း တို့သည် ေဖါက်ြပန် ြခင်းသို့ ေရာက်က ပီ။ 13 ထုိအခါ ဘုရား သခင်သည်၊
ေနာဧ
အား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ သတ္တ ဝါ အေပါင်း တို့၏ အဆုံး
သည် ငါ ့ မျက်ေမှာက် တင်ွ ေပါ် လာ ပီ။ သူ
တို့ေကာင့် ေြမ ကီး သည် အဓမ္မ
အမှု ှင့်ြပည့်စုံ ေလ၏။ အကယ်စင်စစ်ေြမ ကီး ှင့်တကွ သူ တို့ ကုိ ငါ ဖျက်ဆီး မည်။

14 ေဂါဖရ သစ်သား ြဖင့် သေဘင်္ာ ကုိ ကုိယ် ဘို့ တည်လပ်ု ေလာ။့ အထဲ၌
လည်း အခနး် များကုိ လပ်ု ေလာ။့ အတင်ွး ၊ ြပင် ၊ ပတ်လည်ကုိ ထင်း ူ းေစး ှင့်
သုတ် ေလာ။့ 15 လပ်ု ရမည်ပုံ ဟူမူကား၊ သေဘင်္ာ အလျား အေတာင် သုံး ရာ ၊ အနံ
အေတာင် ငါး ဆယ်၊ အြမင့် အေတာင် သုံး ဆယ် ှိေစရမည်။ 16အေပါ် ၌ လည်းအမုိး
ကုိလပ်ု ရမည်။ ထုိအမုိး အေပါ်အလယ်ချက်၌၊ ထိပ်အပ်ုအနတံေတာင် အကျယ် ှိ ေစ
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ရမည်။ သေဘင်္ာ နံ တစ်ဖက်၌ လည်း တံခါး ကုိ လပ်ုရမည်။ ေအာက် ဆင့်၊ အလယ်
ဆင့်၊ အေပါ်ဆင့်ဟ၍ူ၊ သုံး
ဆင့် ကုိလည်း ှိ ေစ ရ မည်။ 17 အသက် ှင် ေသာ သတ္တ ဝါ အေပါင်း တို့ ကုိ၊
ေကာင်းကင် ေအာက် မှ ငါ ့ ကုိယ်တိင်ုပယ် ှင်း ြခင်းငှါ ၊ ေြမ ကီး ကုိ ေရ
လွှမ်းမုိး ေစသြဖင့် ၊ ေြမ ေပါ် မှာ ှ ိသမျှ တို့သည် ေသ ကရမည်။ 18သင် ၌ မူကား
၊ ငါ ့ ပဋိညာ ် ကုိ ငါတည် ေစမည်။ သင် သည် သား ၊ မယား ၊ ေချွးမ များ ှင့်တကွ ၊
သေဘင်္ာ ထဲ သို့ ဝင် ရမည်။ 19အသက် ှင်ေသာ တိ စ္ဆာန် အမျ ိးမျ ိ း ထဲက ၊ အထီး
အမ ၊ အစုံ တို့ ကုိယူ၍၊ သင် ှင့်အတူ အသက် ချမ်းသာေစြခင်းငှါ ၊ သေဘင်္ာ ထဲ သို့
သွင်း ရမည်။ 20 ငှက် လည်းအမျ ိး အလိက်ု ၊ သားလည်း အမျ ိး အလိက်ု ၊ တာွး တက်
ေသာ တိ စ္ဆာနအ်ေပါင်း လည်း အမျ ိး အလိက်ု ၊ အထီးအမ၊ အစုံ
တို့သည်အသက် ချမ်းသာေစြခင်းငှါ ၊ သင့် ထံသို့ လာ ကလိမ့်မည်။ 21 ကုိယ် စားစရာ
အဘို့ ၊ တိ စ္ဆာန် တို့စားစရာ အဘို့ ၊ စား အပ်ေသာ အစာ အမျ ိးမျ ိ း ကုိ ယူ
၍ သုိ ထားရမည်ဟ၊ု ဘုရားသခင်မှာထားေတာ်မူ၏။ 22 မှာ ထားေတာ်မူသည်အတိင်ုး
လည်း ေနာဧ ြပ ေလ၏။

7
1 ထုိေနာက် ၊ ထာဝရဘုရား သခင်သည် ေနာဧ
ကုိ တဖန် မိန ့် ေတာ်မူြပနသ်ည်ကား၊ ဤ
ကာလ အမျ ိးတင်ွ သင် သည် ငါ ့ ေ ှ ၌ ေြဖာင့်မတ် ေကာင်းကုိ ငါသိြမင် သည်
ြဖစ်၍၊ သင် ၏အိမ်သူ အိမ်သားအေပါင်း တို့ ှင့်တကွ ၊ သေဘင်္ာ ထဲ သို့ ဝင် ကေလာ။့
2 ေြမ ကီး ေပါ် မှာ တိ စ္ဆာနအ်မျ ိ း မပျက်ဆက် ယ်ွေစြခင်းငှါ ၊ စင်ကယ် ေသာ သား
မျ ိ း၊ တမျ ိးတမျ ိးတင်ွ အထီး
အမ ခုနစ် စုံစီ၊ မ
စင်ကယ် ေသာ သား
မျ ိ း၊ တမျ ိး တမျ ိးတင်ွလည်း အထီး
အမ ှစ် စုံစီ၊ 3 မုိဃ်းေကာင်းကင် ငှက် ၊ တမျ ိးမျ ိ းတင်ွလည်း အထီး
အမ ခုနစ် စုံစီ၊ အသီးသီး
တို့ ကုိ သိမ်းယူ ရမည်။ 4အေကာင်းမူကား ၊ ယေန ့မှစ၍ ခုနစ်ရက်ေစ့လျှင်၊ အရက်
ေလးဆယ် ပတ်လံးုေြမ ကီး ေပါ် သို့ မုိဃ်း ရွာ ေစမည်။ ငါဖနဆ်င်း ေသာ သတ္တ ဝါ
အေပါင်း တို့ ကုိ၊ ေြမ ကီး မျက် ှာ ေပါ် မှ ငါပယ် ှင်း မည်ဟ၊ု ထာဝရဘုရား မှာထား
ေတာ်မူ၏။ 5 မှာ ထားေတာ်မူသည်အတိင်ုး လည်း ေနာဧ ြပ ေလ၏။ 6 ေြမ ကီး ကုိ ေရ
လွှမ်းမုိး ေသာအခါ ေနာဧ သည် အသက် ေြခာက် ရာ ှိ သတည်း။ 7 ေရ လွှမ်းမုိး ြခင်း
ေဘးေကာင့် ၊ ေနာဧ သည် မိမိ
သား ၊ မယား ၊ ေချွးမ များ ှင့်တကွ ၊ သေဘင်္ာ ထဲသို့ ဝင် ၍ 8 ဘုရား သခင်မှာ ထား
ေတာ်မူသည့်အတိင်ုး စင်ကယ် ေသာသား ၊ မ စင်ကယ် ေသာသား ၊ ငှက် များ ှင့် ေြမ
ေပါ် မှာ တာွး တတ်ေသာ တိ စ္ဆာနမ်ျားအထဲ က၊ 9အထီး အမ အစုံ တို့သည်၊ ေနာဧ
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ှင့်အတသူေဘင်္ာ ထဲသို့ ဝင် က၏။ 10 ခုနစ် ရက် ေစ့ေသာအခါ ၊ လွှမ်းမုိး အပ်ေသာ
ေရ
သည် ေြမ ေပါ် ၌ ေပါ် လာ၏။ 11 ေနာဧ အသက် ေြခာက် ရာ ေစ့ေသာ ှစ် ၊ ဒတိုယ
လ ၊ ဆယ် ခုနစ် ရက် ေနတ့င်ွ ၊ ကီးစွာ ေသာ နက်နဲ ရာ ေရ
ေပါက်ေရတင်ွးတို့၏ အဆီး
အတား ှိသမျှ ကုိ ပယ် ှင်း၍၊ မုိဃ်း ေကာင်းကင် ပနဝ် များကုိ ဖွင့် သြဖင့်၊ 12အရက်
ေလး ဆယ်ပတ်လံးုေြမ ကီး ေပါ် မှာ မုိဃ်း ရွာ ေလ၏။ 13 ထုိ ေန ့ရက်တင်ွ ၊ ေနာဧ ှင့်
မိမိ မယား မှစ၍ ေ ှမ ၊ ဟာမ ၊ ယာဖက် တည်းဟေူသာေနာဧ သား သုံးေယာက်၊ ေချွးမ
သုံး ေယာက်တို့သည် သေဘင်္ာ ထဲ သို့ ဝင် က၏။ 14သားရဲ မျ ိ း ၊ သားယ ် မျ ိ း ၊ ေြမ
ေပါ် မှာ တာွး တတ်ေသာ တိ စ္ဆာန် မျ ိ း ၊ ပျ ံ တတ်ေသာ ကက် ငှက် မျ ိ း၊ 15အသက်
ှင်ေသာ တိ စ္ဆာန် အမျ ိးအမျ ိးအေပါင်း တို့အထဲက ၊ အထီးအမအစုံ တို့သည်၊ ေနာဧ
ှင့်အတသူေဘင်္ာ ထဲသို့ ဝင် ကေလ၏။ 16 ထုိသို့ ေနာဧကုိ ဘုရား
သခင် မှာ ထားေတာ် မူသည်အတိင်ုး ဝင် ေသာတိ စ္ဆာန်တို့သည်၊ ခပ်သိမ်း ေသာ
တိ စ္ဆာန် တို့အထဲက ၊ အထီး အမ စုံလျက်ဝင် က၏။ ထာဝရဘုရား
သည်လည်း ေနာဧ
ကုိ အထဲမှာ ပိတ် ထားေတာ်မူ၏။ 17 ေရ လွှမ်းမုိး ြခင်းသည် အရက် ေလး ဆယ်
ပတ်လံးုေြမ ကီး ေပါ် မှာ အစ ်အတိင်ုးတိးုတက် ၍ သေဘင်္ာ ကုိ ေြမ မှ ခွါ လျက်
ေဆာင်ယူ ေလ၏။ 18 တဖန် ေရ သည်အား ကီး၍ ေြမ ကီး ေပါ် မှာ အလနွ် တိးုတက်
သြဖင့် ၊ သေဘင်္ာ သည် ေရ
မျက် ှာ ေပါ် ၌ ေမျာ လျက်ေနေလ၏။ 19 ေနာက်တဖန်ေရ သည် ေြမ ကီး ေပါ်
မှာ အလနွ် အား ကီး သြဖင့် မုိဃ်း ေကာင်းကင်ေအာက် ၌ ှိသမျှ ေသာ ေတာင် ကီး
အေပါင်း တို့သည် ြမ ပ် က၏။ 20 ေရြမ ပ်ေသာေတာင် တို့ အထက် ၌ လွှမ်း တတ်ေသာ
ေရ
သည် ဆယ့် ငါး ေတာင် ှိသတည်း။ 21 ေြမ ေပါ် မှာ လှုပ် ှားတတ်ေသာ တိ စ္ဆာန်
မျ ိ းတည်းဟေူသာငှက် ၊ သားယ ် ၊ သားရဲ ၊ ေြမ ေပါ် မှာ တာွး တတ်ေသာ တိ စ္ဆာန်
အေပါင်း တို့ ှင့် လူ အေပါင်း တို့သည် ေသ ကကုန၏်။ 22 အသက် ှု လျက် ကုနး်
ေပါ် မှာ ှ ိေလသမျှ တို့သည် ေသ ကကုန၏်။ 23 ေြမ မျက် ှာ ေပါ် ၌ ှိေသာလူ ြဖစ်
ေစ ၊ သား ြဖစ်ေစ တာွး တတ်ေသာ အရာြဖစ်ေစ ၊ မုိဃ်း ေကာင်းကင်ငှက် ြဖစ်ေစ၊
အသက် ှင်ေသာ အရာ ှိ ှ ိသမျှတို့ ကုိ ေြမ ကီး ေပါ်က ပယ် ှင်း ေတာ်မူ၍ ၊ ပျက်စီး
ကွယ်ေပျာက်ြခင်းသို့ ေရာက်ကကုန၏်။ ေနာဧ
မှစ၍ ေနာဧ ှင့်အတူ သေဘင်္ာ ထဲ ၌ ှိေသာ သူတို့ သာ
ကျန် ကင်းကေလ၏။ 24 ေရ သည်လည်း ေြမ ကီး ေပါ် မှာ ရက် ေပါင်း တရာ့
ငါး ဆယ်ပတ်လံးုအား ကီးစွာတည်ေလ၏။

8
1 ဘုရား သခင်သည်၊ ေနာဧ
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မှစ၍ အသက် ှင်သမျှ ေသာသတ္တ ဝါ၊ ေနာဧ
ှင့်အတူ သေဘင်္ာ ထဲ ၌ ှိေသာတိ စ္ဆာန် အေပါင်း တို့ ကုိ ေအာက်ေမ့ ၍ ၊ ေြမ ကီး

ေပါ် မှာ ေလ
လာေစေတာ်မူသြဖင့် ေရ
ငိမ် ေလ၏။ 2 နက်နဲ ေရေပါက် ေရတင်ွးများ မုိဃ်းေကာင်းကင် ပနဝ် များကုိ ဆို့ ပိတ်

၍ မုိဃ်း ကုိ စဲ ေစေတာ်မူ၏။ 3 ေရ သည်လည်း ေြမ ေပါ် မှာ အစ ် အတိင်ုးစီး သွား၍ ၊
အရက် တရာ့ ငါး ဆယ်ေစ့ ေသာအခါ ယုတ် ေလျာ့ ေလ၏။ 4သတ္တ မ လ ၊ ဆယ် ခုနစ်
ရက် ေနတ့င်ွ သေဘင်္ာ သည် အာရရတ် အမည် ှိေသာေတာင် ေပါ် မှာ တင် ေလ၏။
5 ဒသမ လ တိင်ုေအာင် ေရ သည် အစ ် မြပတ်ယုတ် ေလျာ၍့ ၊ ထုိလဆနး် တရက် ေန ့
တင်ွ ေတာင် ထိပ် တို့သည် ေပါ် က၏။ 6 ထုိ အရက် ေလး ဆယ်ကာ လျှင်၊ ေနာဧ
သည် သေဘင်္ာ ထဲ၌ လပ်ု ခ့ဲေသာ ြပတင်းေပါက် ကုိဖွင့် ၍ ၊ ကျးီ တေကာင်ကုိ လွှတ်
ေလ၏။ 7 ထုိကျးီအသည် ေြမ ေပါ် မှာ ေရ
မခနး် မေြခာက် မီှတိင်ုေအာင် ၊ သွား လာလျက် ေနေလ၏။ 8တဖန် ေြမ မျက် ှာ ေပါ်
မှာ ေရ
ကုနသ်ည် မကုန် သည်ကုိ သိ
ြခင်းငှါ ၊ ချ ိ း တေကာင်ကုိ လွှတ် ြပန်ေလ၏။ 9 ေြမ တြပင်လံးု ၌ ေရ ှိ ေသး
ေသာေကာင့် ၊ ချ ိ း သည် ေြခ ြဖင့်နင်း၍ အေမာ
ေြဖစရာကုိ မ
ေတွ့ သြဖင့် ၊ ေနာဧ ှိရာ သေဘင်္ာ သို့ ြပန် လာေလ၏။ ေနာဧ
သည်လည်း လက် ကုိဆန ့် ၍ ၊ ချ ိ း ကုိကုိင် ယူ ပီးလျှင် ၊ မိမိ ေနရာ သေဘင်္ာ ထဲသို့
သွင်း ေလ၏။ 10တဖန် ခုနစ် ရက် ေန ပီးမှထုိချ ိ း ကုိ သေဘင်္ာ ထဲက လွှတ် ြပန၏်။
11ညဦး အချနိ် ၌ ချ ိ း သည် ေနာဧ
ထံသို့ ြပနလ်ာ ၍ ၊ မိမိဆိတ်ယူေသာ သံလင်ွ ရွက် ကုိ မိမိ
ှ တ် သီးြဖင့် ေဆာင် ခ့ဲ ေသာေကာင့်၊ 12 ေြမ ကီး ေပါ် မှာ ေရ
ကုန် ေကာင်း ကုိ ေနာဧ
သိ ေလ၏။ တဖန် ခုနစ် ရက် ေန ပီးမှထုိချ ိ း ကုိ လွှတ် ြပန၏်။ ေနာက် တဖနခ်ျ ိ း
သည် မ
ြပန် မလာေန၏။ 13အ ှစ် ေြခာက် ရာ တခု ပဌမ
လ ဆနး်တရက် ေနတ့င်ွ ၊ ေြမ ကီး ေပါ် မှာ ေရ
ခနး် ေြခာက်သည် ှိေသာ်၊ ေနာဧ
သည် သေဘင်္ာ မုိး ကုိ ပယ်ဖျက် ၍ ကည့် ှု ေသာအခါ ၊ ေြမ မျက် ှာ ေသွ့ ေြခာက်စ
ှိသည်ကုိ ြမင် ၏။ 14 ဒတိုယ လ ၊ ှစ် ဆယ်ခုနစ် ရက် ေနတ့င်ွ ေြမ ကီး ေသွ့ ေြခာက်
ေလ၏။ 15 ဘုရား သခင်ကလည်း သင် သည် သား
မယား ၊ ေချွးမ တို့ ှင့်တကွ ၊ သေဘင်္ာ ထဲက ထွက် ဆင်းေလာ။့ 16 17 သင် ထံမှာ
အသက် ှင်ေသာ တိ စ္ဆာန် ၊ ငှက် များ၊ သား
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များ ေြမ ေပါ် ၌ တာွး တတ်ေသာတိ စ္ဆာန်များ တို့သည်၊ ေြမ ေပါ် မှာသားကုိေမွး
၍ အလနွ် တိးုပွား များြပား မည်အေကာင်း ၊ ထုိတိ စ္ဆာန် ှ ိသမျှ တို့ ကုိ ကုိယ် ှင့်အတူ
ထုတ် ေဆာင်ေလာဟ့၊ု ေနာဧ
ကုိ မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 18 ထုိအခါ ေနာဧ မှစ၍သား ၊ မယား ၊ ေချွးမ တို့သည် ထွက် ဆင်း
က၏။ 19သား များ၊ တာွး တတ်ေသာ တိ စ္ဆာနမ်ျား၊ ငှက် များ၊ ေြမ ေပါ် မှာ လှုပ် ှား
တတ်သမျှ ေသာအမျ ိးမျ ိ း အေပါင်းတို့သည်လည်း၊ သေဘင်္ာ ထဲက ထွက် ဆင်းက၏။
20 ေနာဧ သည်လည်း ၊ ထာဝရဘုရား အဘို့ ယဇ် ပလ္လ င်ကုိ တည် ပီးမှ စင်ကယ် ေသာ
သား ၊ စင်ကယ် ေသာ ငှက် အမျ ိးမျ ိ း ထဲက ယူ ၍ ၊ ယဇ် ပလ္လ င်ေပါ် မှာ မီး
ှု ိေသာ ယဇ် ကုိ ပူေဇာ်ေလ၏။ 21ထာဝရဘုရား သည်လည်း ေမွှး ကိ င် ေသာ အနံ ့
ကုိ ခံယူ
၍ ၊ ငါသည် ေနာက်တဖန် လတိူု့အတက်ွ ေြမ ကီး ကုိ မ ကျနိ။် အေကာင်းမူကား ၊ လူ
တို့သည် ငယ် ေသာအရွယ်မှစ၍ ၊ စိတ် ှလံးုအ ကံအစည် ဆုိး က၏။ ငါသည် ယခုတ
ခါ ြပ ပီးသက့ဲသို့ ၊ အသက် ှင်ေသာအရာ ှိသမျှ တို့ ကုိ ေနာက် တဖနဒ်ဏ် မ ခတ်။
22 ေြမ ကီး မကုန်မီှတိင်ုေအာင်မျ ိ းေစ့ ကဲရေသာကာလ၊ အသီးအ ှံ ကုိ သိမ်းရေသာ
ကာလ၊ ချမ်း ေသာကာလ၊ ပူ
ေသာကာလ၊ ေ ွ ကာလ၊ ေဆာင်း ကာလ မ
ြပတ် ရဟု အမိန ့် ေတာ် ှိ၏။

9
1 ဘုရား သခင်သည်လည်း ၊ ေနာဧ ှင့် သူ ၏သား တို့ ကုိေကာင်း ကီး ေပးေတာ်မူ၍ ၊
သင်တို့သည်များြပား စွာ ေမွးဘွား လျက် ေြမ ကီး ြပည့် ေစကေလာ။့ 2 ေြမ တိ စ္ဆာန်
၊ မုိဃ်းေကာင်းကင် ငှက် အစ ှိေသာ၊ ေြမ ေပါ်မှာ လှုပ် ှား တတ်သမျှ ှင့် ၊ ပင်လယ်
ငါး အေပါင်း တို့သည်၊ သင် တို့ေ ှ မှာေကာက်ရွ ံ တနုလ်ှုပ် ြခင်းသေဘာ ှိ ကလိမ့်မည်။
ထုိတိရိစ္ဆာနတိ်ု့ ကုိ သင် တို့လက် ၌ ငါ အပ် ၏။ 3အသက် ှင်၍ လှုပ် ှား တတ်သမျှ
သည်၊ အသီး
အရွက်က့ဲသို့ ၊ သင် တို့စားစရာ ဘို့ ြဖစ် ရမည်။ ခပ်သိမ်း ေသာအရာတို့ ကုိ သင် တို့ ၌
ငါအပ်ေပး ၏။ 4 သို့ ေသာ်လည်း အသက် တည်းဟေူသာအေသွး ှင့်တကွ အသား ကုိ မ
စား ရ။ 5အကယ်၍ သင် တို့အသက် တည်းဟေူသာ၊ သင် တို့အေသွး ကုိ ငါေတာင်း
မည်။ လူ ၊ တိ စ္ဆာန် အေပါင်း တို့ ၌ ငါေတာင်း မည်။ ခပ်သိမ်းေသာ လူ
တို့၏ ညီအစ်ကုိ ၌ လူ ၏အသက် ကုိ ငါေတာင်း မည်။ 6အကင်သူသည် လူ
၏အေသွး ကုိသွနး် ၏။ ထုိသူ
၏အေသွး ကုိ လူ
လက်ြဖင့် သွနး် ရမည်။ အေကာင်းမူကား ဘုရား သခင်သည် မိမိပုံသ ာန် ှင့်အညီ
လူ ကုိ ဖနဆ်င်း ေတာ်မူ၏။ 7သင် တို့သည် သားကုိဘွား ၍ များြပား ကေလာ။့ ေြမ
ေပါ် မှာ အလနွေ်မွးဘွား ၍ များြပား ကေလာဟ့ု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 8တဖန် ဘုရား သခင်
သည်၊ ေနာဧ
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ှင့် သူ ၏သား တို့ ကုိ မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ 9သင် တို့ ှင့် ၎င်း၊ ေနာက် ြဖစ်လတံ့
ေသာအမျ ိး အ ယ်ွ ှင့်၎င်း၊ 10သင် တို့ထံမှာ အသက် ှင်ေသာ တိ စ္ဆာန် တည်းဟေူသာ
ငှက် ၊ သားယ ် ၊ သားရဲ ှ ိသမျှ သေဘင်္ာ ထဲက ထွက် ဆင်းသမျှ မှစ၍ ၊ ေြမ တိ စ္ဆာန်
အေပါင်း တို့ ှင့် ၎င်း၊ ငါ သည်ကုိယ်တိင်ုပဋိညာ ် ြပ ၏။ 11သင် တို့ ှင့် ငါ ြပ ေသာ ပိ
ဋိညာ ် ဟမူူကား ၊ ေရ လွှမ်းမုိး ြခင်းအားြဖင့် ၊ ခပ်သိမ်း ေသာ သတ္တ ဝါ တို့သည် ေနာက်
တဖနမ် ဆုံး ရက။ ေြမ ကီး ကုိ ဖျက်ဆီး ဘို့ ရာေနာက် တဖနေ်ရ လွှမ်းမုိးြခင်း မ
ှိ ရ။ 12 ထုိမှတပါး ငါ တဘက်၊ သင် တို့ ှင့် သင် တို့ ထံမှာ အသက် ှင်သမျှ ေသာ

တိ စ္ဆာန် တို့ တစ်ဖက်၌ သား
ေြမး အစ ် အဆက်မြပတ်၊ ငါ ြပ ေသာ ပဋိညာ ် ၏ လက္ခဏာ
သက်ေသဟမူူကား၊ 13 ငါ ၏ သက်တံ့ ကုိ မုိဃ်း တိမ်၌ ငါထား ၏။ ထုိသက်တံသ့ည်
ေြမ ကီး ှင့် ငါ ြပ ေသာ ပဋိညာ ် ၏ သက်ေသ ြဖစ် လိမ့်မည်။ 14 ငါ သည် မုိဃ်း ကုိ အံု့
ေစေသာအခါ ၊ မုိဃ်းတိမ် ၌ သက်တံ့ သည် ထင် ှား လိမ့်မည်။ 15 ထုိအခါငါ တဘက်၊
သင် တို့ မှစ၍ ၊ အသက် ှင်ေသာသတ္တ ဝါ ၊ တိ စ္ဆာန် ှ ိသမျှ တို့ တစ်ဖက်၌ ှိေသာ ၊ ငါ
၏ ပဋိညာ ် ကုိငါ ေအာက်ေမ့ သြဖင့် ခပ်သိမ်း ေသာ သတ္တ ဝါ တို့ ကုိ ဖျက်ဆီး ြခင်းငှါ
ေနာက် တဖနေ်ရ လွှမ်းမုိးြခင်းမ ှိ ရ။ 16 မုိဃ်းတိမ် ၌ သက်တံ့ ှ ိ သည်ကုိ ငါ ကည့် ှု
သြဖင့် ၊ ဘုရား သခင် ှင့် ေြမ ကီး ေပါ် မှာ အသက် ှင်ေသာ သတ္တ ဝါ တိ စ္ဆာနအ်ေပါင်း
တို့ စပ် ကား မှာ ှိေသာ ထာဝရ
ပဋိညာ ် ကုိ ငါေအာက်ေမ့ မည်။ 17ဤ သည်ကား ငါ ှင့် ေြမ ကီး ေပါ် မှာ ှ ိေသာ
သတ္တ ဝါ အေပါင်း တို့၏ စပ်ကား မှာ၊ ငါအ မဲဖွ့ဲ ေသာ ပဋိညာ ် ၏ လက္ခဏာ
သက်ေသြဖစ်သတည်းဟု ေနာဧ
ကုိ ဘုရား သခင်မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 18သေဘင်္ာ ထဲက ထွက် ဆင်းေသာ ေနာဧ
သား တို့၏အမည်ကား ေ ှမ ၊ ဟာမ ၊ ယာဖက် တည်း၊ ဟာမ
သည် ခါနာန် ၏ အဘ
ြဖစ် ၏။ 19ဤ သူတို့သည် ေနာဧ
၏ သား
သုံး ေယာက်ြဖစ်၍ ေြမ ကီး တြပင်လံးု ၌ ှ ံြပား က၏။ 20 ေနာဧ သည် လယ် လပ်ု
ေသာအတတ်ကုိ ြပ စု ၍ ၊ စပျစ် ဥယျာ ် ကုိ စုိက် ေလ၏။ 21 စပျစ် ရည်ကုိလည်း
ေသာက် ၍ ယစ်မူး သြဖင့် ၊ မိမိ ထဲ ၌ အဝတ် မြခံ ဘဲေနေလ၏။ 22 ခါနာန် ၏ အဘ
ဟာမ သည်၊ မိမိ
အဘ ၌အဝတ်အချည်းစည်း ှိသည်ကုိြမင် လျှင် ြပင် မှာ ှ ိေသာအစ်ကုိ ှစ် ေယာက်
ကုိ ေြပာ ေလ၏။ 23 ေ ှမ ှင့် ယာဖက် တို့သည် အဝတ် ကုိယူ ၍ ပခုံး ေပါ် မှာ တင်
ပီးလျှင် ၊ ေနာက် သို့ ဆုတ်သွား ၍ မိမိ အဘ ၌၊ အဝတ်အချည်းစည်း ှိသည်ကုိ ဖုံး
က၏။ သူ
တို့သည် အြပင်သို့ မျက် ှာ ြပ ေသာေကာင့် ၊ မိမိ အဘ ၌ အဝတ် အချည်းစည်း ှိ
သည်ကုိ မ
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ြမင် ရ။ 24 ေနာဧ သည် ယစ်မူးြခင်းေပျာက်၍ ိးု
ေသာအခါ ၊ မိမိ ၌သား ငယ် ြပ သည်ကုိ သိ လျှင်၊ 25 ခါနာန် သည် ကျနိ် ြခင်းကုိခံ
ပါေစ။ အစ်ကုိ တို့၏ကျွန် တို့ ၌ ကျွန် ြဖစ် ပါေစဟဆုို ၏။ 26တဖန် ေ ှမ ၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား သည် မဂင်္လာ ှိေတာ်မူေစသတည်း။ ခါနာန် သည် ေ ှမ ၏ကျွန်
ြဖစ် ပါေစ။ 27 ဘုရား သခင်သည် ယာဖက် ကုိ ကျယ် ေစေတာ်မူသြဖင့် ၊ ေ ှမ ၏ တဲ
တို့တင်ွ ေန ပါေစ။ ခါနာန် မူကား ၊ သူ ၏ကျွန် ြဖစ် ပါေစဟု ဆုိ ေလ၏။ 28 ေနာဧ
သည် ေရ
လွှမ်းမုိးေသာေနာက် ၊ အ ှစ် သုံး ရာ ငါး ဆယ် အသက် ှင်၍၊ 29 အသက် ေပါင်း
ကုိး ရာ ငါး ဆယ်ေစ့ ေသာ် အနစိ္စ ေရာက်ေလ၏

10
1 ေရ လွှမ်းမုိးေသာေနာက် ၊ ေနာဧ သား ေ ှမ ၊ ဟာမ ၊ ယာဖက် တို့ မှ ဆင်းသက်
ေသာ သားစ ် ေြမးဆက်တို့ ကုိ ဆုိေပအံ။့ 2ယာဖက် ၏သား ကား ေဂါမာ ၊ မာေဂါဂ ၊
မာဒဲ ၊ ယာဝန် ၊ တုဗလ ၊ ေမ ှက် ၊ ထုိက် တည်း။ 3 ေဂါမ သား ကား၊ အာ ှေကနတ် ၊
ရိဖတ် ေတာ်ဂမ တည်း။ 4ယာဝန် သား ကား၊ ဧလိ ှာ ၊ တာ ှု ၊ ကိတ္တိမ် ၊ ေဒါဒနမ်ိ
တည်း။ 5ဤ သူတို့သည် လူ
အမျ ိးမျ ိ းတကျွနး် တ ိင်ုငံေြမ နယ်တို့ ကုိ ဘာသာ
အသီးအသီး ၊ အမျ ိးအ ယ်ွ အသီးသီး ှိသည့်အတိင်ုး ၊ အချင်းချင်းခဲွ ေဝ က၏။

6ဟာမ သား ကား၊ ကု ှ ၊ မိဇရိမ် ၊ ဖုတ ၊ ခါနာန် တည်း။ 7 ကု ှ သား ကား၊ ေသဘ ၊
ဟာဝိလ ၊ သာဘတ ၊ ရာဂမ ၊ သတ္ေတခါ တည်း။ ရာဂမ
သား ကား၊ ေ ှဘ ၊ ေဒဒန် တည်း။ 8 ကု ှ သည် သား
နမ်ိေရာဒ ကုိလည်း ရေသး၏။ ထုိ
သားသည် ေြမ ကီး ေပါ် မှာ အဦး
စွမ်း ိင်ုေသာသူြဖစ် ၏။ 9ထာဝရဘုရား ေ ှ မှာ အား ကီး ေသာ မုဆုိး
ြဖစ်၏။ ထုိေကာင့်စကားပုံ၌ကား၊ ဘုရား
ေ ှ နမ်ိေရာဒ ၊ အား ကီးမုဆုိး ၊ ြပ လပ်ုသည်လိဟုု စပ် ဆုိသတည်း။ 10 သူ ၏ ိင်ုငံ
အဦး ကား၊ ှ ိနာ ြပည် ၌ ဗာဗုလနု် မိ ၊ ဧရက် မိ ၊ အက္က
မိ ကာလေန မိ တည်း။ 11 ထုိ ြပည် မှာအာ ှရိ ြပည်သို့ သွား၍ နေိနေဝ မိ ၊ ရေဟာ

ဘုတ် မိ ကာလ မိ ကုိ၎င်း၊ 12 နေိနေဝ မိ ှင့် ၊ ကာလ မိ စပ်ကား မှာ ကီး စွာေသာ
မိ တည်းဟေူသာေရသင် မိ ကုိ၎င်းတည်ေဆာက် ေလ၏။ 13 မိဇရိမ် သား ကား၊ လု
ဒိမ် လ၊ူ အာနမိမ် လ၊ူ လဟာဗိမ် လ၊ူ နတ္တဟိုမ် လ၊ူ 14 ပါသ ူသိမ် လ၊ူ ကာသလဟိုမ်
လ၊ူ ကတ္ေတာရိမ် လူတည်း။ ကာသလုဟိမ်အမျ ိးထဲက ဖိလိတ္တိ လြူဖစ် သတည်း။
15 ခါနာန် သား အ ကီး ကား၊ ဇိဒုန။် ထုိေနာက် ေဟသ။ 16 ထုိေနာက် ေယဗုသိ လ၊ူ အာ
ေမာရိ
လ။ူ ဂိရဂါ ှိ လ၊ူ 17 ဟိဝိ လ၊ူ အာကိ
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လ၊ူ သိနိ လ၊ူ 18အာဝဒိ လ၊ူ ေဇမရိ
လ၊ူ ဟာမသိ
လတူည်း။ ထုိေနာက် ခါနာန် အမျ ိးသားအသီးသီး တို့သည် ှ ံြပား က ေလ၏။ 19 ခါ
နာန် အမျ ိးသားေနရာ ြပည်နယ်သည် ဇိဒုန် မိ မှ ေဂရာ မိ ၊ ဂါဇ မိ တိင်ုေအာင် ၎င်း
တဖနေ်သာဒံု မိ ၊ ေဂါေမာရ မိ ၊ အာဒမာ
မိ ေဇာဘုိင် မိ ကုိလနွ၍် လာ ှ မိ တိင်ုေအာင် ၎င်း ှ ိ သတည်း။ 20ဤ သူတို့သည်

သီးြခားေသာ အမျ ိး အ ယ်ွ၊ သီးြခားေသာ ဘာသာ
အလိက်ု ၊ အြပည် အြပည်အတိင်ုး တိင်ုး၌ ေနေသာဟာမ သား များ ြဖစ်သတည်း။

21ယာဖက် ညီ၊ ေဟ ဗဲ လအူေပါင်း တို့၏ အဘ ၊ ေ ှမ သည်လည်း သား များကုိြမင်
ေလ၏။ 22 ေ ှမ သား ကား၊ ဧလံ ၊ အာ ှရ ၊ အာဖါဇဒ် ၊ လဒု ၊ အာရံ တည်း။ 23အာရံ
သား ကား၊ ဥဇ ၊ ဟလု ၊ ေဂသာ ၊ မာ ှ တည်း။ 24အာဖာဇဒ် သား ှာလ ၊ ှာလ သား
ေဟဗာ တည်း။ 25 ေဟဗာ သည်လည်း သား ှစ် ေယာက်ကုိ ြမင် ေလ၏။ သား
တေယာက်ကား၊ ဖာလက် အမည် ှိ၏။ အေကာင်း မူကား၊ သူ့
လက်ထက် ၌ ေြမ ကီး ကုိ ခဲွေဝ က၏။ သူ
၏ညီ ကား၊ ယုတ္တန် အမည် ှိ၏။ 26 ယုတ္တန် သား ကား၊ အာလေမာဒဒ် ၊ ေ ှ
လပ် ၊ ဟာဇာမာဝက် ၊ ေယရ၊ 27ဟေဒါရံ ၊ ဥဇလ ၊ ဒိကလ၊ 28ဩဗလ အဘိေမလ ၊
ေ ှဘ၊ 29ဩဖိရ ဟဝိလ ၊ ေယာဗပ် ၊ ဤ သူအေပါင်း တို့ သည် ယုတ္တန် သား ြဖစ်
သတည်း။ 30 သူ တို့ ေနရာ မူကား၊ ေမ ှ မိ မှ သည် အေ ှ မျက် ှာ၌ေသဖာ ေတာင်
တိင်ုေအာင် ှိ သတည်း။ 31ဤ သူ တို့သည် သီးြခားေသာ အမျ ိးအ ယ်ွ ၊ သီးြခားေသာ
ဘာသာ
အလိက်ု ၊ အြပည် ြပည်အတိင်ုးတိင်ုး တို့ ၌ ေနေသာေ ှမ သား များြဖစ်သတည်း။

32ဤ ေရွှ ကား မိမိတို့အမျ ိးအ ယ်ွ အသီးသီးအလိက်ုမှတ်သားထားေသာ ေနာဧ
သား ေဆွစ ်မျ ိ းဆက် စာရင်းေပသတည်း။ ထုိသူ
တို့သည် ေရ
လွှမ်းမုိးေသာေနာက် ၊ ေြမ ကီး ေပါ် မှာ သီးြခား ေသာ တိင်ုးြပည် တို့ ကုိတည်ေထာင်
ကေလ၏။

11
1 ေြမ ကီး သားအေပါင်း တို့သည် ဘာသာ
တ မျ ိးတည်း။ စကား
တ မျ ိးတည်း ှိ ကသည်ြဖစ်၍၊ 2အေ ှ မျက် ှာမှ ခရီး သွားသြဖင့် ၊ ှ ိနာ ြပည် ၌
ေြမညီ ရာအရပ် ကုိေတွ့ ၍ ေနရာ ချက၏။ 3 သူတို့ကလည်း လာ
က။ အတ်ု လပ်ု ၍ ခုိင်မာစွာ ဖုတ် ကကုနအံ်ဟ့၊ု တ
ေယာက်ကုိ တေယာက် ေြပာ က၏။ ထုိသို့ ေကျာက် အရာ ၌ အတ်ု ကုိ ၎င်း ၊ သရွတ်
အရာ ၌ ေရညိ တမျ ိးကုိ၎င်း ရ ပီးလျှင်၊ 4 လာ က၊ ေြမ ကီး တြပင်လံးု ၌ အရပ်
ရပ် ကဲွြပား မည်ကုိ စုိးရိမ် ၍၊ မိ ကုိ ၎င်း ၊ မုိဃ်းေကာင်းကင် သို့ မီှရေသာ ရဲတိက်ု
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ကုိ၎င်း တည် လပ်ုသြဖင့် ၊ ေကျာ်ေစာ ကိတ္တ ိ ှ ိ ေစြခင်းငှါ ြပ ကကုန်အံ့ဟု ေြပာဆုိ
က၏။ 5 ထုိသို့ လူ သား တို့တည် လပ်ုေသာ မိ ှင့် ရဲတိက်ု ကုိ ကည့် ှု ြခင်းငှါ ၊
ထာဝရဘုရား သည် ဆင်းသက် ေတာ်မူ ၏။ 6ထာဝရဘုရား က ကည့် ှု ေလာ။့ လူ
တ မျ ိးတည်း ၊ စကား တ မျ ိးတည်း ှိသည်ြဖစ်၍၊ သူ
တို့သည် ဤ
အမှုကုိ အဦး
ြပ က၏။ ယခု
ကံစည် သမျှ တို့ ကုိ အဆီး
အတားမ ှိ၊ သူ
တို့ ြပ ကလိမ့်မည်။ 7လာ က၊ ဆင်းသက် ကကုနအံ်။့ သူတို့သည် အချင်းချင်း နား
မ လည်ေစြခင်းငှါ၊ သူ
တို့စကား ကုိ ှုပ်ေထွး ကကုနအံ်ဟ့ု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 8 ထုိသို့ ထာဝရဘုရား သည် သူ
တို့ ကုိ ေြမ ကီး တြပင်လံးု ၌ အရပ်ရပ်ကဲွြပား ေစေတာ်မူသြဖင့် ၊ သူတို့သည် မိ ကုိ
မ တည်ပဲ ေနက၏။ 9 သို့ ြဖစ်၍ ထုိ မိ ၌ ထာဝရဘုရား
သည် ေြမ ကီး သားအေပါင်း တို့၏ စကား
ကုိ ှုပ် ေထွး၍ ၊ သူ တို့ ကုိ ေြမ ကီး တြပင်လံးု ၌ အရပ်ရပ် ကဲွြပား ေစေတာ်
မူ ေသာေကာင့် ထုိ မိ သည် ဗာ ဗုလု န် မိ ဟ၍ူတင်ွ သတည်း။ 10 ေ ှ မ ၏
သားစ ်ေြမးဆက်ဟမူူကား ၊ ေ ှမ သည် အသက် တ ရာ ှိ၍ ၊ ေရ လွှမ်းမုိးေသာေနာက်
ှစ် ှစ် ကာ ေသာ်၊ သားအာဖာဇဒ် ကုိ ြမင် ေလ၏။ 11အာဖာဇဒ် ဘွားြမင် ေသာေနာက်
၊ ေ ှမ သည် အ ှစ် ငါး ရာ အသက် ှင်၍ သား သမီး များကုိ ြမင် ေလ၏။ 12 အာ
ဖာဇဒ် သည် အသက် သုံး ဆယ်ငါး ှစ် ှ ိ ေသာ်၊ သား ှာလ ကုိ ြမင် ေလ၏။ 13 ှ ာလ
ဘွားြမင် ေသာေနာက် ၊ အာဖာဇဒ် သည် အ ှစ် ေလး ရာ သုံး ှစ် အသက် ှင် ၍ ၊ သား
သမီး များကုိ ြမင် ေလ၏။ 14 ှ ာလ သည် အသက် သုံး ဆယ် ှိ ေသာ်၊ သားေဟဗာ
ကုိ ြမင် ေလ၏။ 15 ေဟဗာ ဘွားြမင် ေသာေနာက် ၊ ှာလ သည် အ ှစ် ေလး ရာ
သုံး ှစ် အသက် ှင်၍ ၊ သား သမီး များကုိ ြမင် ေလ၏။ 16 ေဟဗာ သည် အသက်
သုံး ဆယ့်ေလး ှစ် ှ ိ ေသာ်၊ သားဖာလက် ကုိ ြမင် ေလ၏။ 17 ဖာလက် ဘွားြမင် ေသာ
ေနာက် ၊ ေဟဗာ သည် အ ှစ် ေလး ရာ သုံး ဆယ်အသက် ှင်၍ ၊ သား သမီး များကုိ
ြမင် ေလ၏။ 18 ဖာလက် သည် အသက် သုံး ဆယ် ှိ ေသာ်၊ သားရာေဂါ ကုိ ြမင် ေလ၏။
19 ရာေဂါ ဘွားြမင် ေသာေနာက် ၊ ဖာလက် သည် အ ှစ် ှစ် ရာကုိး ှစ် အသက် ှင်၍
၊ သား သမီး များကုိ ဘွားြမင် ေလ၏။ 20 ရာေဂါ သည် အသက် သုံး ဆယ် ှစ် ှစ် ှ ိ
ေသာ်၊ သားေစေရာက် ကုိ ြမင် ေလ၏။ 21 ေစေရာက် ဘွားြမင် ေသာေနာက် ၊ ရာေဂါ
သည် အ ှစ် ှစ် ရာခုနစ် ှစ် အသက် ှင်၍ ၊ သား သမီး များကုိ ြမင် ေလ၏။ 22 ေစ
ေရာက် သည်အသက် သုံး ဆယ် ှိ ေသာ်၊ သားနာေခါ် ကုိ ြမင် ေလ၏။ 23 နာေခါ် ဘွား
ြမင် ေသာေနာက် ၊ ေစေရာက် သည် အ ှစ် ှစ် ရာအသက် ှင်၍ သား သမီး များကုိ
ြမင် ေလ၏။ 24 နာေခါ် သည် အသက် ှစ် ဆယ်ကုိး ှစ် ှ ိ ေသာ်၊ သားေတရ
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ကုိ ြမင် ေလ၏။ 25 ေတရ ဘွားြမင် ေသာေနာက် ၊ နာေခါ် သည် အ ှစ် တ ရာတဆယ်
ကုိး ှစ် အသက် ှင်၍ ၊ သား သမီး များကုိ ြမင် ေလ၏။ 26 ေတရ သည် အသက် ခုနစ်
ဆယ် ှိ ေသာ်၊ သားအာြဗံ ၊ နာေခါ် ၊ ခါရန် တို့ ကုိြမင် ေလ၏။ 27 ေတရ ၏ သားစ ်
ေြမးဆက်ဟူမူကား ၊ ေတရ သည် အာြဗံ ၊ နာေခါ် ၊ ခါရန် တို့ ကုိြမင် ေလ၏။ 28 ခါရန်
သည်လည်း ေလာတ ကုိြမင် ေလ၏။ ခါရန် သည်၊ အဘ
ေတရ မ ေသမီှ၊ မိမိ
ဘွား ရာအရပ် ၊ ခါလဒဲ ြပည်သားတို့ ေနေသာဥရ မိ ၌ ေသ ေလ၏။ 29အာြဗံ ှင့်
နာေခါ် သည် မယား
ကုိ ယူ ၍ ၊ အာြဗံ ၏ မယား
ကား၊ စာရဲ
အမည် ှိ၏။ နာေခါ် ၏ မယား
ကား၊ ခါရန် ၏သမီး မိလခါ အမည် ှိ၏။ ခါရနသ်ည် မိလခါ ှင့် ဣသခ ၏အဘ
ြဖစ်သတည်း။ 30 စာရဲ မူကား ြမံ ေသာ မိနး်မြဖစ် ၍ သားသမီး
မ ှိ။ 31 ေတရ သည်သား အာြဗံ ကုိ၎င်း ၊ ခါရန် ၏သား ြဖစ်ေသာေြမး ေလာတ
ကုိ၎င်း ၊ သားအာြဗံ ၏မယား ြဖစ် ေသာ မိမိ
ေချွးမ စာရဲ ကုိ၎င်း ေခါ်၍၊ သူတို့သည် ခါနာန် ြပည် သို့ သွား ြခင်းငှါ ၊ ခါလဒဲ ြပည်
သားတို့ ေနေသာဥရ မိ မှ ထွက် သြဖင့်၊ ခါရန် မိ သို့ ေရာက် ၍ ေန က၏။ 32 ေတရ
သည် အသက် ှစ် ေပါင်း ှစ် ရာငါး ှစ် ှ ိ ေသာ်၊ ခါရန် မိ ၌ ေသ ေလ၏။

12
1 ထာဝရဘုရား သည်လည်း အာ ြဗံ ကုိ ေခါ် ေတာ် မူ၍၊ သင် ၏ြပည် ှင့်တကွ
အမျ ိးသား ချင်းေပါက်ေဘာ် များထဲက ထွက် ပီးလျှင် ၊ ငါြပ လတံ့ေသာ ြပည် သို့
သွားေလာ။့ 2 ငါသည် သင့် ကုိ လမူျ ိ း ကီး ြဖစ် ေစမည်။ ငါ ေကာင်း ကီး ေပး၍ သင်
၏နာမ ကုိ ကီးြမတ် ေစမည်။ သင် သည် ေကာင်း ကီး ခံရေသာသူြဖစ် လိမ့်မည်။ 3သင့်
ကုိ ေကာင်း ကီး ေပးေသာသူကုိ ငါေကာင်း ကီး ေပးမည်။ သင့် ကုိ ကျနိဆဲ် ေသာသူကုိ
ငါကျနိဆဲ် မည်။ သင် အားြဖင့် လည်း လမူျ ိ း အေပါင်း တို့သည် ေကာင်း ကီး မဂင်္လာ
ကုိ ခံရကလိမ့်မည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။ 4 ထုိသို့ ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊
အာြဗံ ထွက်သွား ၍ ေလာတ လည်းလိက်ု ေလ၏။ အာြဗံ သည် ခါရန် မိ မှ ထွက်သွား
ေသာအခါ အသက် ခုနစ် ဆယ်ငါး ှစ် ှ ိ၏။ 5အာြဗံ သည် မယား
စာရဲ ၊ အစ်ကုိ သား ေလာတ ှင့် ၊ ဥစ္စာ ရ တတ်သမျှ ကုိ ၎င်း ၊ ခါရန် မိ ၌ ရ ေသာ
လူ တို့ ကုိ၎င်း ၊ ယူ ပီးလျှင် ခါနာန် ြပည် သို့ ေရာက် ြခင်းငှါ ၊ ထွက်သွား ၍ ၊ ထုိြပည်
သို့ ေရာက် က၏။ 6 အာြဗံ သည် ထုိြပည် ကုိ ေ ှာင်သွား ၍ ှိခင် အရပ် ၊ ေမာေရ
သပိတ် ပင်သို့ ေရာက်ေလ၏။ ထုိအခါ ၊ ခါနာန် အမျ ိးသားတို့သည် ထုိြပည် ၌ ှိ က
ရ၏။ 7 ထာဝရဘုရား သည် အာြဗံ အား ထင် ှား ၍ ၊ ဤ ြပည် ကုိ သင် ၏အမျ ိး
အ ယ်ွအား ငါေပး မည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ ထုိသို့
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ထင် ှား ေတာ်မူေသာထာဝရဘုရား ဘို့ ၊ ထုိ အရပ်၌၊ ယဇ် ပလ္လ င်ကုိ တည် ေလ၏။
8 ထုိ အရပ်မှ သွား ြပန၍် ၊ ေဗသလ မိ အေ ှ ၌ ှိေသာေတာင် သို့ ေြပာင်းသြဖင့်၊ ေဗ
သလ
မိ အေ ှ ၊ အာဣ
မိ အေနာက် စပ်ကားမှာ တဲ ကုိေဆာက် ၍ ၊ ထာဝရဘုရား သို့ ယဇ် ပလ္လ င်ကုိ တည်
ပီးလျှင် ၊ ထာဝရဘုရား ၏ နာမ
ေတာ်ကုိ ပဌာန ြပ ၏။ 9အာြဗံ သည် ခရီး
သွားလျက် ၊ ေြပာင်း လျက် ၊ ေတာင် မျက် ှာသို့ ေရာက် ေလ၏။ 10 ထို့ ေနာက် ၊ ခါ
နာနြ်ပည် ၌ အစားေခါင်းပါး ြခင်းြဖစ် ၏။ အလနွ် အစား ေခါင်းပါးေသာေကာင့် ၊ အာ
ြဗံ သည် အဲဂုတ္တ
ြပည်၌ တည်းခုိ ြခင်းငှါ သွား ေလ၏။ 11 အဲဂုတ္တု ြပည် ှင့် နးီ ေသာအခါ၊ မိမိ
မယား စာရဲ ကုိ ၊ သင် သည် အဆင်း လှ ေသာ မိနး်မ ြဖစ်သည်ကုိ ငါသိ ၏။ 12 အဲ
ဂုတ္တု လတိူု့သည် သင့် ကုိြမင် ေသာအခါ ၊ ဤ မိနး်မသည် သူ
၏မယား ြဖစ်၏ဟု ဆုိ လျက် ၊ ငါ ့ ကုိသတ် ၍ သင့် ကုိ အသက် ချမ်းသာေပး
လိမ့်မည်။ 13 သို့ ြဖစ်၍ သင် သည် ငါ ့ ှမ ြဖစ်ေကာင်းကုိ ေြပာ ပါေလာ။့ သို့
ေြပာလျှင် သင့်အတက်ွ ငါ ေကာင်းစား လိမ့်မည်။ သင် ၏ေကျးဇူးအားြဖင့် ငါ
အသက် ချမ်းသာ ရလိမ့်မည်ဟု ဆုိ၏။ 14အာြဗံ သည် အဲဂုတ္တ
ြပည်သို့ ေရာက် ေသာအခါ ၊ သူ၏မယား သည် အလနွ် အဆင်း လှသည်ကုိ အဲဂုတ္
တု
လူတို့သည် ြမင် က၏။ 15 ဖါေရာ ဘုရင်၏မှူး ေတာ်မတ်တို့ လည်း ြမင် ၍ ၊ ေ ှ
ေတာ်၌ ချးီမွမ်း ပီးလျှင် ၊ နနး် ေတာ်သို့ သွင်း ရက၏။ 16 ဖာေရာဘုရင်သည် ထုိမိနး်မ
အတက်ွ အာြဗံ ၌ ေကျးဇူး ြပ သြဖင့် ၊ သူ သည် သုိး ၊ ာွး ၊ ြမည်းထီး ၊ ြမည်း မ၊ ကျွန်
ေယာက်ျား၊ ကျွန် မိနး်မ၊ ကုလားအပ်ု များ ှင့် ကယ်ဝ၏။ 17ထာဝရဘုရား သည် အာ
ြဗံ ၏ မယား
စာရဲ အတက်ွ ေကာင့်၊ ဖါေရာ ဘုရင်မှစ၍ နနး်ေတာ် သားတို့ ကုိ ကီး ေသာ ေဘးဒဏ်
ြဖင့် ဆုံးမ ေတာ်မူ၏။ 18 ဖါေရာ ဘုရင်သည်လည်း အာြဗံ ကုိ ေခါ် ၍ ၊ သင်သည်ငါ ၌
ြပ ေသာအမှု ကား အဘယ်သို့ နည်း။ သူ
သည် သင် ၏မယား ြဖစ်ေကာင်း ကုိ ၊ ငါ အား အဘယ်ေကာင့် မ ေြပာ သနည်း။

19 ငါ သည် သူ့
ကုိ သိမ်းပုိက် ေစ ြခင်းငှါ၊ သူ
သည် ငါ ့ ှမ ြဖစ်သည်ဟု အဘယ်ေကာင့် ဆုိ သနည်း။ သင် ၏ မယား
ကုိ ယခု ယူ ၍ သွား ေလာဟ့ု အမိန ့် ှ ိ၏။ 20 ထုိသို့အာြဗံအမှုကုိ စီရင်၍၊ မိမိလူ
တို့အား မှာ ထားသြဖင့်၊ သူတို့သည် အာြဗံ ၌ ှိသမျှ ေသာ ဥစ္စာ ှင့်တကွ ၊ သမီး
ေမာင် ှတိံု့ ကုိ လွှတ်လိက်ုက၏။
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13
1အာြဗံ သမီး ေမာင် ှတိံု့သည်လည်း ၊ ေလာတ ှင့်တကွ မိမိ တို့ ၌ ှိသမျှ ေသာ ဥစ္စာ
ကုိယူ၍၊ အဲဂုတ္တု
ြပည်မှ ထွက်သွား သြဖင့် ၊ ခါနာနြ်ပည်ေတာင် ပုိင်းသို့ ေရာက်က၏။ 2 ထုိအခါ အာြဗံ
သည်၊ သုိး ၊ ာွးစသည်တို့ ကုိ၎င်း၊ ေရွှ ေငွ ကုိ ၎င်း အလနွ် ရ တတ်၏။ 3တဖန် ေတာင်
ပုိင်းမှ ခရီး သွား ၍ ၊ ေဗသလ နယ် အတင်ွး ၊ ေဗသလ မိ ၊ အာဣ
မိ စပ်ကား ၌ ၊ အထက် က တဲ ကုိေဆာက်၍၊ 4 ယဇ် ပလ္လ င်ကုိတည် ခ့ဲဘူးေသာ

အရပ် သို့ ေရာက်ြပနလ်ျှင်၊ ထုိ
အရပ်တင်ွ ထာဝရဘုရား
၏ နာမ
ေတာ်ကုိ ပဌနာ ြပ ၏။ 5အာြဗံ ှင့်အတူ လိက်ု လာေသာေလာတ သည်လည်း သုိး ၊
ာွး များ ှင့် တဲ အများ ှ ိ သြဖင့်၊ 6 ထုိလူ ှစ်ဦးတို့သည် အတူ
ေန ြခင်းငှါ ထုိေြမ မ ဆ့ံ ိင်ု။ ဥစ္စာ
များ လနွး်၍ ၊ သူ တို့သည် တ
ရပ်တည်း မ
ေန ိင်ု က။ 7အာြဗံ ၏ ာွး ေကျာင်းသား၊ ေလာတ
၏ ာွး ေကျာင်းသားတို့သည်လည်း ခုိက်ရန် ြပ က၏။ ထုိအခါ ၊ ခါနာန် အမျ ိးသား၊
ေဖရဇိ
အမျ ိးသားတို့သည် ထုိြပည် ၌ ေန ကသတည်း။ 8 အာြဗံ ကလည်း ၊ ငါ တို့သည်
ညီအစ်ကုိ ချင်းြဖစ်လျက်၊ ငါ ှင့် သင် ၌ ၎င်း၊ ငါ ့ ာွး ေကျာင်းသားတို့ ှင့် ၊ သင့် ာွး
ေကျာင်းသားတို့ ၌ ၎င်း၊ ခုိက်ရန် မ ှိ ပါေစ ှင့်။ 9 ေြမ တြပင်လံးု သည် သင့် ေ ှ မှာ ှ ိ
သည် မ
ဟတ်ုေလာ။့ ငါ ှင့် ခွာ ၍ေနပါေလာ။့ သင်သည် လက်ဝဲ ဘက်သို့ သွားလျှင် ၊ ငါ
သည် လက်ျာ ဘက်သို့ သွားမည်။ သင်သည် လက်ျာ ဘက်သို့ သွားလျှင် ၊ ငါသည်
လက်ဝဲ ဘက်သို့ သွားမည်ဟု ဆုိ၏။ 10 ထုိကာလအခါ၊ ေသာဒံု
မိ ှင့် ေဂါေမာရ မိ ကုိ ထာဝရဘုရား
ဖျက်ဆီး ေတာ်မ မူမီှ၊ ေဇာရ
မိ သို့ သွား ေသာလမ်း၊ ေယာ်ဒန် ြမစ် ပတ်ဝနး်ကျင် အရပ်ရပ် ၌ ေရ
များ၍ ထာဝရဘုရား ၏ ဥယျာ ် ေတာ်က့ဲသို့ ၎င်း အဲဂုတ္တု
ြပည် က့ဲသို့ ၎င်း ြဖစ်သည်ကုိ၊ ေလာတ
ေြမာ် ကည့် ၍ ြမင် လျှင်၊ 11 ေယာ်ဒန် ချ ိင့် တေ ှာက်လံးု ကုိ ေရွးချယ် ၍ ၊ အေ ှ
သို့ ေြပာင်း သွားသြဖင့် ၊ အချင်းချင်း တ ဦး ှင့် တဦးကဲွြပား က၏။ 12အာြဗံ သည်
ခါနာန် ြပည် ၌ ေန ေလ၏။ ေလာတ
မူကား ၊ ြမစ် ပတ်ဝနး်ကျင် မိ တို့တင်ွ ေန ၍ ၊ ေသာဒံု မိ နား
မှာ တဲ ကုိ ေဆာက်ေလ၏။ 13 ေသာဒံု မိ သား တို့သည် ဆုိး
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ေသာသူ၊ ထာဝရဘုရား
ေ ှ ၌၊ အလနွ် အြပစ် များေသာသူြဖစ် ကသတည်း။ 14 ေလာတ သည် အာြဗံ ှင့်
ခွါ ၍ သွား ပီးမှ ၊ ထာဝရဘုရား သည် အာြဗံကုိေခါ်၍၊ သင် ှိေသာ အရပ် က၊ ေတာင်
၊ ေြမာက် ၊ အေ ှ ၊ အေနာက် သို့ ေြမာ် ကည့် ေလာ။့ 15သင် ြမင် ေသာ ေြမ တြပင်လံးု
ကုိ၊ သင် ှင့် သင် ၏ အမျ ိး အ ယ်ွအား ၊ ငါသည်ကာလ အစ ်အ မဲေပး မည်။ 16သင်
၏အမျ ိး အ ယ်ွကုိ ေြမ မှုန ့် က့ဲသို့ ငါများြပားေစမည်။ သို့ ြဖစ်၍ လူ သည်ေြမ မှုန ့် ကုိ
ေရတက်ွ ိင်ု လျှင် ၊ သင် ၏ အမျ ိး အ ယ်ွကုိ ေရတက်ွ ိင်ု ကလိမ့်မည်။ 17သင်ထ
၍ေြမ ကုိ အလျား အားြဖင့် ၎င်း ၊ အနံ အားြဖင့် ၎င်း ေ ှာက် သွားေလာ။့ သင် အား ငါ
ေပး မည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 18တဖန် အာြဗံ သည် တဲ
ကုိေြပာင်း၍ ၊ ေဟြဗ န် မိ ၊ မံေရ
သပိတ်ေတာ သို့ ေရာက် မှ ေနရာ
ကျ၍ ထာဝရဘုရား အဘို့ ယဇ် ပလ္လ င်ကုိ တည် ေလ၏။

14
1 ထုိ ေရာအခါ၊ ှ ိနာ မင်း ကီး အံရေဖလ ၊ ဧလာသာ မင်း ကီး အာ ုတ် ၊ ဧလံ မင်း ကီး
ေခေဒါရေလာမာ ၊ ေဂါအိမ် မင်း ကီး တိဒလ တို့သည်၊ 2 ေသာဒံု မင်း ကီး ေဗရ ၊ ေဂါ
ေမာရ မင်း ကီး ဗိရ ှ ၊ အာဓမာ မင်း ကီး ှ ိနပ် ၊ ေဇဘုိင် မင်း ကီး ေ ှမဘာ ၊ ေဗလာ
မင်း ကီး တို့ ှင့် စစ် တိက်ု က၏။ ေဗလြပည်ကား ၊ ေဇာရ အမည်လည်း ှိသတည်း။
3 ထုိ ြပည် ှိသမျှ တို့သည်၊ ေသာဒံု
အိင်ု ြဖစ် ေသာ စိဒ္ဒိမ် ချ ိင့် တင်ွ နးီစပ် လျက် ှိ က၏။ 4တဆယ် ှစ် ှစ် ပတ်လံးု
ေခေဒါရေလာမာ မင်း ကီးထံ ကျွန် ခံ ပီးလျှင် ၊ တဆယ် သုံး ှစ် ေြမာက်ေသာအခါ
ပုနက်န် က၏။ 5တဆယ် ေလး ှစ် ေြမာက်လျှင် ၊ ေခေဒါရေလာမာ မင်းသည်၊ မိမိ
ဘက်ကေနေသာ မင်း ကီး တို့ ှင့်တကွ လာ ၍ ၊ အာ ှတ ုတ်ကာနမ်ိ မိ ၌ ၊ ေရဖိမ်
လူများကုိ၎င်း ၊ ဟာမ မိ ၌ ဇူဇိမ် လူများကုိ၎င်း ၊ ကိရယသိမ် ချ ိင့်၌ ဧမိမ် လူများ
ကုိ၎င်း၊ 6 စိရ ေတာင် ေပါ် မှာေဟာရိ လမူျားကုိ၎င်း လပ်ု ကံ၍၊ ေတာ
နား မှာ ှ ိေသာ ဧလပါရန် မိ တိင်ုေအာင် လိက်ု က၏။ 7တဖန် ြပန် လာ၍ ၊ ကာေဒ
ှ ြပည်၊ အင်မိ ှပတ် မိ သို့ ေရာက် ပီးလျှင်၊ အာမလက် ြပည် ှိသမျှ ကုိ၎င်း ၊ ဟာဇ
ဇုနတ္ာမာ မိ ၌ ေန ေသာအာေမာရိ လူများကုိ၎င်း လပ်ု ကံ က၏။ 8 ထုိအခါ ေသာဒံု
မင်း ကီး ၊ ေဂါေမာရ မင်း ကီး ၊ အာဓမာ မင်း ကီး ၊ ေဇဘုိင် မင်း ကီး ၊ ေဇာရ တည်း
ဟေူသာ
ေဗလာ မင်း ကီး တို့သည် ချ ီ ထွက်၍ စိဒ္ဒိမ် ချ ိင့် ၌ စစ် ပိ င် က၏။ 9 ထုိသို့ ဧလံ
မင်း ကီး ေခေဒါရေလာမာ ၊ ေဂါအိမ် မင်း ကီး တိဒလ ၊ ှိနာ မင်း ကီး အံရေဖလ
၊ ဧလာသာ မင်း ကီး အာ ုတ် တည်း ဟေူသာ၊ မင်း ကီး ေလး ပါး ှင့်၊ မင်း ကီးငါး ပါး
တို့သည် စစ် ပိ င် က၏။ 10 စိဒ္ဒိမ် ချ ိင့် ၌ ေရညိ အကျအိချွ ဲ ှင့် ြပည့်ေသာ တင်ွး များ
ှ ိ၏။ ေသာဒံု
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မင်း ကီး ၊ ေဂါေမာရ မင်း ကီးတို့သည် ေြပး ၍ ထုိ တင်ွးများ၌ ကျ ေလ၏။ ကင်း
ေသာသူတို့သည် ေတာင် သို့ ေြပး က၏။ 11 ေအာင်ေသာမင်းတို့သည်၊ ေသာဒံု
မိ ှင့် ေဂါေမာရ မိ ၌ ှိသမျှ ေသာ ဥစ္စာ
ှင့် မိ ရိက္ခါ ှ ိသမျှ တို့ ကုိ ယူ
၍ သွား က၏။ 12 ေသာဒံု မိ ၌ ေန ေသာအာြဗံ အစ်ကုိ သား ေလာတ ှင့် သူ ၏ဥစ္စာ
တို့ ကုိလည်း သိမ်းယူ ၍ သွား ၏။ 13 ထုိေဘးမှ လတ်ွ ၍ ေြပးေသာ သူတေယာက်သည်၊
ေဟ ဗဲ လူ အာြဗံ ှင့် မိဿဟာယ ဖွ့ဲ ေသာသူ၊ ဧ ှေကာလ ှင့် အာေနရ ၏အစ်ကုိ အာ
ေမာရိ လမံူေရ ၏ သပိတ်ေတာ နား မှာ ေန
ေသာအာြဗံ ထံသို့ ေရာက် ၍ ၊ သိတင်းကား ေြပာေလ၏။ 14အာြဗံ သည် မိမိ
အစ်ကုိ သားကုိ ဘမ်း သွား ေကာင်း ကုိ ကား လျှင် ၊ မိမိ အိမ် ၌ ဘွား ၍ သွနသ်င်
ေသာ လသုံူး
ရာ တဆယ် ှစ် ေယာက်တို့ ကုိ စီရင် ၍ ၊ ဒန် မိ တိင်ုေအာင် လိက်ု ေလ၏။ 15ည ့်
အခါ၊ မိမိ
လူ တို့ ကုိခဲွ ၍ တိက်ု ေစသြဖင့် ၊ လပ်ု ကံ ပီးလျှင် ၊ ဒမာသက် မိ ေြမာက် ဘက်
ေဟာဘ
မိ တိင်ုေအာင် လိက်ု ြပနေ်လ၏။ 16 ရနသူ်တို့ သိမ်း သွားေသာ ဥစ္စာ
ှ ိသမျှ ကုိ၎င်း ၊ မိမိ အစ်ကုိ သား ေလာတ
ှင့် သူ ၏ဥစ္စာ ကုိ၎င်း ၊ မိနး်မ များ ှင့် လူ များကုိ၎င်း၊ တဖန် ေဆာင် ယူခ့ဲေလ၏။

17 ေခေဒါရေလာမာ ှင့် ၊ သူ့ဘက်ကေနေသာမင်း ကီး တို့ ကုိ လပ်ု ကံ ရာမှ အာြဗံြပန်
လာေသာအခါ ၊ ေသာဒံု မင်း ကီး သည် ခရီးဦး ကိ ြပ ြခင်းငှါ ှာေဝ ချ ိင့် တည်းဟေူသာ
မင်း ကီး ချ ိင့် သို့ ထွက်သွား ၏။ 18အြမင့်ဆုံး ေသာ ဘုရား
သခင်၏ ယဇ် ပုေရာဟိတ်ြဖစ်ေသာ၊ ှာလင် မင်း ကီး ေမလခိေဇဒက် သည်လည်း ၊
မုန ့် ှင့် စပျစ်ရည် ကုိ ေဆာင် ခ့ဲ ပီးလျှင်၊ 19 ေကာင်းကင် ေြမ ကီး ှင် ၊ အြမင့်ဆုံး ေသာ
ဘုရား
သခင်သည် အာြဗံ အား ေကာင်း ကီး ေပးေတာ်မူပါေစေသာဟ၊ု အာြဗံ ကုိ ေကာင်း
ကီး ေပး၍၊ 20သင် ၏ ရနသူ် တို့ ကုိ သင် ၏လက် ၌ အပ် ှံ ေတာ်မူေသာ အြမင့်ဆုံး
ေသာ ဘုရား
သခင်လည်း မဂင်္လာ ှိေတာ်မူေစသတည်းဟု မက်ဆုိ ၏။ အာြဗံသည်လည်း ဥစ္စာ
ှ ိသမျှတို့ ကုိ၊ ထုိမင်း အား ဆယ် ဘို့တဘို့ လှူ ေလ၏။ 21 ေသာဒံု မင်း ကီး ကလည်း

၊ လူ တို့ ကုိ ကျွ ်ပ်ု အား ြပနေ်ပး ပါ၊ ဥစ္စာ
တို့ ကုိကား၊ ကုိယ်တိင်ု ယူ ပါေလာဟ့ု အာြဗံ အား ေြပာ လိလုျှင်၊ 22အာြဗံက၊မင်း ကီး
သည်အာြဗံ ကုိငါ ရတတ် ေစ ပီဟေုြပာ စရာမ ှိေစြခင်းငှါ 23ကျွ ်ပ်ု ှင့်အတလိူက်ုလာ
ေသာသူ၊အာေနရ၊ဧ ှေကာလ၊မံေရ တို့သည်မိမိ တို့အဘို့ ကုိယူ ေစြခင်းငှါအခွင့်ေပးသ
ြဖင်သူတို့ ယူေသာအဘို့ ကုိ၎င်း၊ထား၍၊မင်း ကီး၏ဥစ္စာ၊အပ်ြခည်တမျှင်ြဖစ်ေစေြခနင်း
ကိ း တပင်ြဖစ်ေစ၊တစုံတခု ကုိငါမ ယူ ဟု 24 ေကာင်းကင် ေြမ ကီး ှင်၊အြမင့်ဆုံး
ေသာဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌၊ကျွ ်ပ်ု သည်လက် ကုိချ ီ ၍အဓိဌာနြ်ပ ပါ
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ပီဟ၊ုေသာဒံု မင်း ကီး အား ေြပာဆုိ ေလ၏။
15

1 ထုိေနာက်မှဗျာဒိတ်ေတာ်အားြဖင့်၊ ထာဝရဘုရား
၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည် အာြဗံ သို့ ေရာက် ၍၊ အချင်းအာြဗံ ၊ မ စုိးရိမ် ှင့်။ ငါ
သည် သင် ၏ အကွယ် အကာြဖစ်၏။ သင် ၏အကျ ိး သည် အလနွ် ကီး လှ၏ဟု မိန ့်
ေတာ်မူလျှင်၊ 2အာြဗံ က၊ အ ှင် ထာဝရဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ု သည် သား
မ ှိဘဲ သွား ရပါ၏။ ဤဒမာသက် မိ သား ဧလျာဇာ သည် အကျွ ်ပ်ု ၏ အေမွခံ
ြဖစ်ရပါ၏။ သို့ ြဖစ်၍ အဘယ် ေကျးဇူးကုိ ြပ ေတာ်မူပါမည်နည်းဟု ေလျှာက် ဆုိ၏။
3တဖန် အာြဗံ က အကျွ ်ပ်ု အား အမျ ိး အ ယ်ွကုိေပး ေတာ်မ မူပါ။ အကျွ ်ပ်ု ၏ အိမ်
၌ ဘွား ေသာသူသည် အကျွ ်ပ်ု ၏ အေမွခံ ြဖစ်ရပါသည်တကားဟု ေလျှာက် ဆုိ၏။
4တဖန် ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ် ေရာက်လာသည်ကား၊ ဤသူ
သည် သင် ၏အေမွခံ မ ြဖစ်ရ။ သင် ၏ ကုိယ် ထဲက ထွက် ေသာသူသည် သင် ၏
အေမွခံ ြဖစ်လိမ့်မည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ ပီးလျှင်၊ 5အာြဗံ ကုိြပင် သို့ ထုတ် ေဆာင်ေတာ်မူ၍
၊ မုိဃ်းေကာင်းကင် ကုိ ေြမာ် ကည့် ေလာ။့ ကယ် များကုိ ေရတက်ွ ိင်ု လျှင် ေရတက်ွ
ေလာ။့ သင် ၏အမျ ိး အ ယ်ွသည်ထုိသို့ ြဖစ် လိမ့်မည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 6အာြဗံသည်
ထာဝရဘုရား
ကုိ ယုံ ကည် သည် ြဖစ်၍ ၊ သူ ၏ယုံကည်ြခင်းကုိ ေြဖာင့်မတ် ြခင်းက့ဲသို့ မှတ် ေတာ်
မူ၏။ 7တဖန် ၊ ငါ သည် ဤ
ြပည် ကုိ သင်အေမွခံ စရာဘို့ ၊ သင် အား ေပး လို ေသာငှါ၊ ခါလဒဲ ြပည်သားတို့ ေန
ေသာဥရ မိ မှ သင့် ကုိ ထုတ် ေဆာင်ေသာ ထာဝရဘုရား ြဖစ်သည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူလျှင်၊
8အ ှင် ထာဝရဘုရား ၊ ဤြပည်ကုိ အကျွ ်ပ်ု အေမွ ခံရမည်ကုိ အဘယ်သို့ သိ ရပါအံ့
နည်းဟု ေမးေလျှာက် ေလ၏။ 9ထာဝရဘုရားကလည်း၊ သုံး
ှစ်အသက် ှိေသာ ာွး မတေကာင်၊ သုံး
ှစ်အသက် ှိေသာဆိတ် တေကာင်၊ သုံး
ှစ်အသက် ှိေသာသုိး ထီးတေကာင်၊ ချ ိ း တေကာင်၊ ခုိ
သငယ်တေကာင်တို့ ကုိ ငါ ဘို့ ယူ ေလာဟ့ု မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး၊ 10 ထုိ တိ စ္ဆာန်
အေပါင်း တို့ ကုိ ယူ ၍ ၊ တေကာင် တေကာင်ကုိ ထက်ဝက် စီ ခဲွ ပီးလျှင် ၊ ခဲွ ေသာ
အသားတို့ ကုိ အဘက် တချက်၌ ထား ေလ၏။ ငှက် ေကာင်တို့ ကုိ မ
ခဲွ။ 11 ငှက် ရဲတို့သည် အေသ
ေကာင်တို့ အေပါ် သို့ ဆင်း လာေသာအခါ ၊ အာြဗံ သည် ှင် ေလ၏။ 12 ေန ဝင်
ေသာအခါ ၊ အာြဗံ သည် ကီး ေသာ အိပ် ြခင်းြဖင့် အိပ်ေပျာ် လျက်၊ ထူေသာေမှာင်မုိက်
ှင့် ေတွ့ ၍၊ ထိတ်လန ့် ြခင်းသို့ ေရာက် ေလ၏။ 13 ထာဝရဘုရားကလည်း၊ သင် ၏
အမျ ိး အ ယ်ွသည်၊ သူတပါးပုိင်ေသာြပည် ၌ ဧည့်သည် ြဖစ် ကသြဖင့် ၊ သူတပါး
တို့ ၌ ကျွန် ခံြခင်း၊ ှပ်ိစက် ည ်းဆဲြခင်းကုိ အ ှစ် ေလး ရာ ပတ်လံးုခံရ ကလိမ့်မည်
ကုိ အမှနသိ်မှတ်ေလာ။့ 14 သူတို့ ကုိ ေစခုိင်း ေသာ လမူျ ိ း ကုိလည်း ငါ စီရင် မည်။ ထုိ
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ေနာက်မှ ၊ သူတို့သည် များစွာ ေသာဥစ္စာ ှင့် ထွက် ကလိမ့်မည်။ 15သင်သည်ဘုိးေဘး
တို့ ထံ သို့ ငိမ်ဝပ် စွာ သွား ရလိမ့်မည်။ အသက် ကီးရင့်လျက် သ ဂ ဟ် ြခင်းကုိခံရ
လိမ့်မည်။ 16လမူျ ိး ေလး ဆက်လနွေ်သာအခါ ၊ သူတို့သည် ဤ
ြပည်သို့ ြပန် လာကလိမ့်မည်။ အာေမာရိ
အမျ ိးသားတို့၏ ဒစု ိုက် အြပစ်သည် မ
စုံလင် ေသးဟု အာြဗံ အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 17တဖန် ေန ဝင် ၍ မုိက် ေသာအခါ ၊ ခဲွ
ထားေသာ အသားအလယ်၌၊ မီးခုိး
ထွက်ေသာမီးဖုိ ၊ မီး ထွနး်လင်းေသာ မီးခွက် သည် ထင် ှားစွာ ေ ှာက်သွားေလ၏။

18 ထုိ ေန ့၌ ထာဝရဘုရား သည် အာြဗံ ှင့် ပဋိညာ ် ြပ ေတာ်မူလျက်၊ အဲဂုတ္တု
ြမစ် မှစ၍ ြမစ် ကီး တည်းဟေူသာ၊ ဥဖရတ် ြမစ် တိင်ုေအာင်၊ ဤ
ြပည် ကုိ၎င်း၊. 19 ေကနိ လ၊ူ ေကနဇိ
လ၊ူ ကာဒေမာနိ လ၊ူ 20 ဟိတ္တိ လ၊ူ ေဖရဇိ
လ၊ူ ေရဖိမ် လ၊ူ အာေမာရိ
လ၊ူ ခါနနိ လ၊ူ ဂိရဂါ ှိ လ၊ူ ေယဗုသိ
လတိူု့ ကုိ၎င်း၊ 21သင် ၏ အမျ ိးအ ယ်ွ အား ငါအပ်ေပး ပီဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။

16
1အာြဗံ ၏ မယား
စာရဲ ၌ သားဘွား ြခင်းမ ှိသြဖင့် ၊ အဲဂုတ္တု ြပည်သူဟာဂရ အမည် ှိ ေသာ
ကျွန် မတေယာက် ှိသည်ြဖစ်၍၊ 2 စာရဲ က၊ အကျွ ်ပ်ု အား သားဘွား ရေသာအခွင့်ကုိ
ထာဝရဘုရား
ေပးေတာ်မမူ။ အကျွ ်ပ်ု ၏ ကျွန် မထံသို့ ဝင် ပါေလာ။့ သူ့
အားြဖင့် အကျွ ်ပ်ုသည် တည်ေဆာက် ြခင်း ှ ိေကာင်း ှ ိပါလိမ့်မည်ဟု အာြဗံ အား
ေြပာဆုိ ၍ ၊ အာြဗံ သည် စာရဲ
၏စကား ကုိ နားေထာင် ေလ၏။ 3 ထုိသို့ အာြဗံ သည် ခါနာန် ြပည် ၌ ဆယ် ှစ် ေန
ပီးမှ၊ အာြဗံ ၏မယား စာရဲ သည် မိမိ
ကျွန် မအဲဂုတ္တ ြပည်သူဟာဂရ ကုိယူ ၍၊ မိမိ
ခင်ပွနး် အာြဗံ သိမ်းပုိက် ေစဘို့ အပ် ှင်း ေလ၏။ 4အာြဗံသည်လည်း ဟာဂရ
ထံသို့ ဝင် ၍ ၊ ဟာဂရသည် ပဋိသေ ္ဓ
စဲွေလ၏။ ဟာဂရသည် မိမိတင်ွ ပဋိသေ ္ဓ
စဲွေနေကာင်း ကုိ သိ လျှင်၊ မိမိ
သခင် မကုိ မထီမ့ဲြမင် ြပ ေလ၏။ 5 စာရဲ ကလည်း အကျွ ်ပ်ု ခံရ ေသာအြပစ်သည်
ကုိယ်ေတာ် ေခါင်းေပါ် ၌ တည် ှိပါေစ။ အကျွ ်ပ်ု ၏ ကျွန် မကုိ ကုိယ်ေတာ် ရင်ခွင် ၌
အကျွ ်ပ်ု အပ် ှင်း ပါ ပီ။ သူသည် ကုိယ်၌ပဋိသေ ္ဓ စဲွေနေကာင်း ကုိ သိ
လျှင်၊ အကျွ ်ပ်ုကုိ မထီမ့ဲြမင် ြပ ပါသည်တကား။ ထာဝရဘုရား
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သည် အကျွ ်ပ်ု ှင့် ကုိယ်ေတာ် အမှု ကုိ စီရင် ေတာ်မူပါေစ ေသာဟ၊ု အာြဗံ အား ဆုိ
ေလ၏။ 6အာြဗံ ကလည်း ၊ သင် ၏ ကျွန် မသည် သင် ၏လက် ၌ ှိ၏။ သူ
၌ ြပ ချင်သမျှြပ ပါေလာဟ့ု စာရဲ
အား ြပနေ်ြပာ လျှင်၊ စာရဲ
သည် ကျွန် မကုိ ည ်းဆဲ သြဖင့် ၊ ကျွနမ်သည် သခင် မထံမှ ထွက် ေြပးေလ၏။

7 ထာဝရဘုရား ၏ ေကာင်းကင်တမန် သည် ှုရ မိ သို့ သွားရာေတာ လမ်း ၌ ှိေသာ
စမ်း ေရ တင်ွး နား
မှာ ဟာဂရ
ကုိေတွ့ လျှင်၊ 8 စာရဲ ကျွန် မဟာဂရ ၊ အဘယ် က လာ သနည်း။ အဘယ် အရပ်
သို့ သွား မည်နည်းဟုေမးေသာ်၊ ကျွနမ် သည် သခင် မစာရဲ ထံမှ ေြပး လာပါသည်ဟု
ဆုိ ေလ၏။ 9ထာဝရဘုရား ၏ ေကာင်းကင် တမနက်လည်း ၊ သင် ၏ သခင် မထံသို့
ြပန် ၍ ၊ သူ ၏အပ်ုစုိး ြခင်းကုိခံ ေလာ့ဟု အမိန ့် ှ ိ၏။ 10 တဖန် ထာဝရဘုရား ၏
ေကာင်းကင် တမနက်၊ သင် ၏ အမျ ိးအ ယ်ွ ကုိ မ
ေရတက်ွ ိင်ုေအာင်၊ ငါအလနွ် များြပား ေစမည်ဟ၍ူ၎င်း၊ 11 သင် သည် ကုိယ်ဝန်
ေဆာင်သည်ြဖစ်၍ ၊ သား ေယာက်ျားကုိ ဘွားြမင် လိမ့်မည်။ ထုိ
သားကုိ ဣ ှေမလ အမည် ြဖင့် မှည့် ရမည်။ အေကာင်းမူကား ၊ ထာဝရဘုရား သည်
သင် ၏ ဆင်းရဲ ဒကု္ခကုိ ကား သိေတာ်မူ ပီ။ 12 သူ သည်လူ ို င်း ြဖစ် လိမ့်မည်။ လူ
အေပါင်းတို့ ကုိ ရနဘ်က်ြပ လိမ့်မည်။ သူ့
ကုိလည်း လအူေပါင်း တို့သည် ရနဘ်က်ြပ ကလိမ့်မည်။ မိမိ
ညီအစ်ကုိ အေပါင်း တို့၏ အပါး ၌ ေန ရလိမ့်မည်ဟ၍ူ၎င်း မက်ဆုိေလ၏။ 13 ထုိသို့
မိန ့် မက်ေတာ်မူေသာထာဝရဘုရား ကုိ၊ အာေတာဧလေရာ
ဟေူသာအမည် ြဖင့် ေခါ်ေဝါ် ၍၊ ငါ ့ ကုိြမင် ေတာ်မူေသာသူကုိ ဤ
အရပ်၌ပင် ငါဖူး ြမင်ရသည်တကားဟု ဟာဂရဆုိ ေလ၏။ 14 ထုိ အေကာင်းကုိ
အစဲွြပ ၍၊ ထုိ
ေရတင်ွး ကုိ ေဗ ရလ ဟဲ ေရာ ဟု သမုတ် က၏။ ကာ ေဒ ှ မိ ှင့် ေဗ ရက်
မိ ၏စပ်ကား မှာ ှိသတည်း။ 15 ထုိေနာက် ဟာဂရ သည် အာြဗံ အား သား ကုိ ဘွား
ြမင် ၏။ အာြဗံ လည်း ဟာဂရ
တင်ွ ြမင် ေသာ သား
ကုိ ဣ ှေမလ အမည် ြဖင့် မှည့် ေလ၏။ 16အာြဗံ သည် သား
ဣ ှေမလ ကုိ ဟာဂရ
ဘွားြမင် ေသာအခါ ၊ အသက် ှစ် ဆယ်ေြခာက် ှစ် ှ ိသတည်း။

17
1 ထုိေနာက် ၊ အာြဗံ သည် အသက် ကုိး ဆယ်ကုိး ှစ် ှ ိ ေသာအခါ ၊ ထာဝရဘုရား
သည် အာြဗံ အား ထင် ှား ေတာ်မူ၍ ၊ ငါ သည် အန ္တ
တနခုိ်း ှ င် ဘုရား
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သခင်ြဖစ်၏။ ငါ ့ေ ှ မှာ သွား လာ၍ စုံလင် ြခင်း ှ ိ ေလာ။့ 2 ငါ ၏ ပဋိညာ ် ကုိ သင်
ှင့် ငါြပ မည်။ သင့် ကုိ ငါအလနွ် များြပား ေစမည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 3အာြဗံ သည်
လည်း ြပပ်ဝပ် လျင် ၊ ဘုရား သခင်က၊ 4 ငါ ြပ ေသာ ပဋိညာ ် သည် သင် ၌ ှိ၏။
သင်သည် လမူျ ိ း အများ တို့၏ အဘ
ြဖစ် လိမ့်မည်။ 5 ေနာက်တဖန် သင် ၏ အမည် ကုိ အာြဗံ ဟမု ေခါ် ရ။ သင် ၏အမည်
ကုိ အာြဗံဟံ ဟေုခါ်ရ၏။ အေကာင်းမူကား ၊ ငါသည် သင့် ကုိ များ စွာေသာ လူ
အမျ ိးတို့၏ အဘ
အရာ၌ ခန ့ထ်ား ပီ။ 6 ငါသည် သင့် ကုိ အလနွ် ပွား များေစမည်။ သင် အားြဖင့်
လအူမျ ိ းမျ ိ းတို့ ကုိ ြဖစ် ေစမည်။ သင် ၏ အမျ ိးအ ွှယ် ၌ လည်း ှင်ဘုရင် ြဖစ် ရက
လိမ့်မည်။ 7 ငါသည်သင်၏ဘုရား၊ သင့် ေနာက် ၌ သင့် အမျ ိ းအ ယ်ွ ၏ ဘုရား
ြဖစ်မည်ဟ၊ု သင် ှင့် သင် ၏ အမျ ိးအ ွှယ် အစ ် အဆက်တို့ ၌ ၊ ငါ ့ ပဋိညာ ် ကုိ
ထာဝရ
ပဋိညာ ် ြဖစ် ေစမည်။ 8 သင် သည် ယခုဧည့်သည် ြဖစ်၍ေနေသာြပည် တည်း
ဟေူသာ၊ ခါနာန် ြပည် တေ ှာက်လံးု ကုိ၊ သင် အား ၎င်း ၊ သင့် ေနာက် ၌သင် ၏အမျ ိး
အ ယ်ွ အား ၎င်း ၊ အစ ်အ မဲ အပုိင် ေပး မည်။ သူ
တို့၏ ဘုရား
လည်း ငါြဖစ် မည်ဟု မိန ့် မက်ေတာ်မူ၏။ 9တဖန် ဘုရား သခင်က၊ သို့ ြဖစ်၍ သင်
ှင့်တကွ သင့် ေနာက် ၌ သင် ၏အမျ ိးအ ယ်ွ အစ ် အဆက်တို့သည်၊ ငါ ၏ပဋိညာ ်
ကုိ ေစာင့်ေ ှာက် ရ ကမည်။ 10 သင် ှင့်တကွ သင့် ေနာက် ၌ သင် ၏အမျ ိးအ ယ်ွ
သည်၊ ငါ ့ ေ ှ မှာ ေစာင့်ေ ှာက် ရေသာငါ ၏ ပဋိညာ ် ဟမူူကား ၊ သင် တို့တင်ွ သား
ေယာက်ျားတိင်ုး အေရဖျား လီှးမဂင်္လာကုိ ခံရမည်။ 11 အေရဖျား လီှးမဂင်္လာသည်၊
ငါ ှင့် သင် တို့ ြပ ေသာပဋိညာ ် ၏ လက္ခဏာ
သက်ေသြဖစ် ရလိမ့်မည်။ 12 သင် တို့ အမျ ိး အစ ်အဆက်တို့ ၌ သား ေယာက်ျား
တိင်ုး ၊ ကုိယ်အိမ် ၌ဘွား ေသာသူြဖစ်ေစ၊ ကုိယ့် အမျ ိး မ ဟတ်ု။ တပါး အမျ ိးသား၌
ေငွ ှင့်ဝယ် ေသာသူ ြဖစ်ေစ ၊ အသက် ှစ် ရက် ေြမာက်လျှင် ၊ အေရဖျား လီှး မဂင်္လာ
ကုိ ခံရမည်။ 13 ကုိယ် အိမ် ၌ ဘွား ေသာသူ၊ ကုိယ် ေငွ ှင့်ဝယ် ေသာသူသည်၊ အေရ
ဖျား လီှးမဂင်္လာကုိ ခံရမည်။ ငါ ့ပဋိညာ ် လည်း သင် တို့၏အသား ၌ ထာဝရ ပဋိညာ ်
ြဖစ် လိမ့်မည်။ 14အေရဖျား မလီှး၊ အေရဖျား လီှးမဂင်္လာကုိ မ
ခံေသာသား ေယာက်ျားကုိ သူ
၏ အမျ ိး မှ ပယ် ှင်း ရ၏။ ထုိ
သူ သည် ငါ ့ ပဋိညာ ် ကုိ ဖျက် ေလ ပီဟု အာြဗံဟံ အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 15တဖန်
ဘုရား သခင်က၊ သင် ၏မယား စာရဲ ကုိ မူကား၊ စာရဲ
ဟေူသာအမည် ြဖင့်မ ေခါ် ရ၊ စာရာ
ဟေူသာအမည် ြဖင့်ေခါ်ရ၏။ 16သူ့ ကုိငါေကာင်း ကီး ေပး၍ ၊ သူ့ အားြဖင့် လည်း
သင် အား သား ကုိေပး မည်။ အကယ်စင်စစ်သူ့ ကုိ ေကာင်း ကီး ေပး၍ ၊ သူသည် လအူ
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မျ ိးမျ ိ းြဖစ်လိမ့်မည်။ သူ
၏အမျ ိးအ ယ်ွ ၌ လည်း အြပည် ြပည်ေသာ ှင်ဘုရင် ြဖစ် က လိမ့်မည်ဟ၊ု အာြဗ
ဟံ အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 17 ထုိအခါ အာြဗဟံ သည် ြပပ်ဝပ် လျက် အသက် တ ရာ ှိ
ေသာသူသည် သား
ကုိ ရ လိမ့်မည်ေလာ။ အသက် ကုိး ဆယ် ှိေသာစာရာ သည် သား
ကုိဘွား လိမ့်မည်ေလာ ဟု ရယ် လျက် ၊ စိတ် ှလံးုထဲမှာ ေအာက်ေမ့ ပီးလျှင်၊ 18ဣ
ှေမလ သည် ေ ှ ေတာ်၌ အသက် ှင် ပါေစေသာဟ၊ု ဘုရား
သခင်ကုိ ေလျှာက် ေသာအခါ၊ 19 ဘုရား သခင်က၊ သင် ၏မယား စာရာ သည် သင်
အား သား ကုိဘွား လိမ့်မည်။ ထုိ
သားကုိလည်း ဣဇာက် အမည် ြဖင့် မှည့် ရမည်။ သူ
၌ ၎င်း သူ့
ေနာက်မှ သူ ၏ အမျ ိးအ ယ်ွ ၌ ၎င်း ငါ ၏ပဋိညာ ် ကုိ ထာဝရ
ပဋိညာ ် ြဖစ်ေစမည်။ 20 ဣ ှေမလ အမှု၌ ကား ၊ သင် ၏စကားကုိ ငါနားေထာင်
၏။ သူ့
ကုိ ငါေကာင်း ကီး ေပး၏။ သူ့
အ ွှယ်ကုိ တိးုပွား ေစ၍ သူ့ ကုိ အလနွ် များြပား ေစမည်။ သူသည် မင်း သားဆယ်
ှစ် ပါးတို့၏အဘ ြဖစ်လိမ့်မည်။ ကီး ေသာ လမူျ ိ း ြဖစ် ေစြခင်းငှါလည်း ငါြပ မည်။

21 သို့ ေသာ်လည်း ၊ ေနာင် ှစ် ၊ ချနိး်ချက် ေသာအချနိတ်င်ွ၊ စာရာ
သည် သင် အား ဘွား လတံ့ေသာ သားဣဇာက် ၌ ၊ ငါ ၏ပဋိညာ ် ကုိ ငါတည် ေစ
မည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ ပီးလျှင်၊ 22 မိန ့် မက်ေတာ်မူသံ ငိမ်း ၍ ဘုရား သခင်သည် အာြဗံဟံ
မှ တက် ကေတာ်မူ၏။ 23အာြဗဟံ သည်လည်း ၊ သား ဣေမလ မှစ၍ ၊ ကုိယ် အိမ် ၌
ဘွား ေသာ သူအေပါင်း ၊ ကုိယ် ေငွ ှင့် ဝယ် ေသာ သူအေပါင်း တည်းဟေူသာ ၊ အာြဗ
ဟံ အိမ် ှင့်ဆုိင်ေသာ ေယာက်ျား အေပါင်း တို့ ကုိ ယူ၍၊ ဘုရား
သခင်မိန ့် ေတာ်မူသည် အတိင်ုး ၊ တ ေန ့ြခင်းတင်ွ အေရဖျား လီှးမဂင်္လာကုိ ေပး
ေလ၏။ 24အာြဗဟံ သည် ကုိယ်တိင်ု အေရဖျား လီှးမဂင်္လာကုိ ခံေသာအခါ ၊ အသက်
ကုိး ဆယ်ကုိး ှစ် ှ ိ၏။ 25သား ဣ ှေမလ သည် အေရဖျား လီှး မဂင်္လာကုိ ခံေသာအခါ
၊ အသက် တဆယ်သုံး ှစ် ှ ိ၏။ 26တ ေန ့ြခင်းတင်ွ အာြဗဟံ ှင့် သား ဣ ှေမလသည်
အေရဖျား လီှးမဂင်္လာကုိ ခံေလ၏။ 27 သူ ၏အိမ် ၌ ဘွား ေသာ သူတပါး အမျ ိးသား၌
သူ၏ေငွ ှင့် ဝယ် ေသာသူ၊ သူ၏အိမ် ှင့်ဆုိင်ေသာ ေယာက်ျား အေပါင်း တို့သည်၊ သူ
ှင့်အတူ အေရဖျား လီှး မဂင်္လာကုိ ခံကေလ၏။

18
1ထာဝရဘုရား သည် မံေရ
သပိတ် ေတာနား မှာ၊ အာြဗဟံ အား ထင် ှား ေတာ်မူသည် အေကာင်းအရာဟမူူကား
၊ ေန ပူ ေသာအချနိတ်င်ွ အာြဗဟံသည် တဲ
တံခါးဝ ၌ ထုိင် လျက်၊ 2 ေြမာ် ကည့် ၍ ၊ မိမိ ေ ှ မှာ လူ
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သုံး ေယာက် ရပ် ေနကသည်ကုိ ြမင် ေသာအခါ ၊ ခရီးဦး ကိ ြပ ြခင်းငှါ တဲ တံခါးဝ
မှ ေြပး ၍ ေြမ သို့ ဦး ွတ် ချလျက်၊ 3အကျွ ်ပ်ုသခင် ၊ ေ ှ ေတာ်၌ အကျွ ်ပ်ုသည်
မျက် ှာ ရလျှင် ကုိယ်ေတာ် ကျွန် မှ လနွ် ၍ မ သွားပါ ှင့်။ 4 ေရ အနည်းငယ် ကုိ ယူ
ခ့ဲပါရေစ။ ေြခ ကုိ ေဆး
ပီးလျှင် သစ်ပင် ေအာက် ၌ ေလျာင်း ေနကပါေလာ။့ 5 မုန ့် အနည်းငယ် ကုိလည်း ယူ

ခ့ဲပါမည်။ အေမာအပနး် ေြပေသာအခါ သွား ကပါေလာ။့ ထုိသို့
ေသာ ေကျးဇူးေတာ်ကုိခံ ေစြခင်းငှါ၊ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် ှ ိရာသို့ ေရာက် ပါ ပီဟဆုို၏။
ထုိသူတို့ကလည်း ၊ ေြပာ သည်အတိင်ုး ြပ ပါေလာ့ဟုဆုိ က၏။ 6 အာြဗဟံ သည်
လည်း ၊ တဲ အတင်ွး ၌ ှိေသာစာရာ ဆီသို့ အလျင်အြမန် ဝင် ပီးလျှင် ၊ ဂျ ံ မုန ့်ညက် သုံး
စလယ် ကုိ အေသာ့
ြပင်၍နယ် ပါ။ ေပါင်မုန ့် ကုိ လပ်ု ပါဟဆုို ေလ၏။ 7တဖန် ာွး စုသို့ ေြပး ၍ ထွုား
ေကာင်းမွနေ်သာ ာွးသငယ် ကုိ ယူခ့ဲ၍၊ လလုင် ၌ အပ် သြဖင့် ြမန်ြမန် ြပင်ဆင် ေစ
၏။ 8 ထုိေနာက် ို့ ှင့် ို့ ဓမ်း ကုိ၎င်း၊ ြပင်ဆင် ေသာ ာွး သငယ် ကုိ၎င်း ယူ ၍၊ ထုိသူ
တို့ေ ှ ၌ ထည့် ပီးလျှင် ၊ သစ်ပင် ေအာက် ၊ သူ တို့အနား မှာရပ် ေန၍ ၊ သူတို့သည်
စား က၏။ 9 ပီး ေသာအခါ၊ သင် ၏ မယား
စာရာ သည် အဘယ် မှာ ှိသနည်းဟေုမး ကလျှင်၊ တဲ
အတင်ွး ၌ ှိပါသည်ဟု ြပန် ေြပာ၏။ 10 ထုိသူတို့တင်ွ တပါးကလည်း၊ ဘွားချနိေ်စ့
ေသာအခါ၊ ငါသည် သင့် ဆီသို့ ဆက်ဆက်ြပနလ်ာ ဦးမည်။ ထုိအခါ သင် ၏မယား စာ
ရာ သည် သား
ကုိ ရလိမ့်မည်ဟု ေြပာဆုိ၏။ ထုိသို့ ဆုိေသာသူ
၏ေနာက် ၌ တံခါးဝ အနား မှာ၊ စာရာ ှိေသာေကာင့်ထုိစကားကုိကား၏။ 11 ထုိအခါ
အာြဗဟံ ှင့် စာရာ သည် အသက် အရွယ် ကီးရင့်လှ ပီ။ စာရာ
သည် မိနး်မ တို့ ၌ ဥတုေရာက် မဲ ှိသည့်အတိင်ုး မ ေရာက် ပီ။ 12 ထုိေကာင့် စာရာ
က၊ ငါ လည်းအို ပီ၊ ငါ ့သခင် လည်း အို ပီ၊ သို့ ြဖစ်၍ငါ သည် ေပျာ်ေမွ့ ြခင်း ှ ိလိမ့်မည်
ေလာဟု ဆုိလျှက်၊ တိတ်ဆိတ်စွာ ရယ် ေလ၏။ 13သင်၏မယားစာရာ က၊ အကယ်၍ငါ
သည် အို
ပီး မှ၊ သားကုိ ဘွား လိမ့်မည်ေလာဟုဆုိ လျက် ၊ အဘယ်ေကာင့် ရယ် သနည်း။

14ထာဝရဘုရား မ တတ် ိင်ုေသာအမှု တစုံတခု
ှိသေလာ။ ချနိး်ချက်ေသာ ဘွားချနိ် ေစ့ေသာအခါ ၊ သင့် ဆီသို့ ငါြပန် လာ၍၊ စာရာ
သည် သား
ကုိ ရလိမ့်မည်ဟု ထာဝရဘုရား
သည် အာြဗဟံ အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 15 စာရာ ကလည်း ကျွနမ်မ ရယ် ပါဟ၊ု ေကာက်
၍ ြငင်း ေလ၏။ မဟတ်ု ဘူး။ သင်ရယ် ပီဟမိုန ့် ေတာ်မူ၏။ 16 ထုိလူ တို့သည် ထုိ
အရပ်က ထ
၍ ေသာဒံု မိ သို့ မျက် ှာ ြပ လျက် သွားက၏။ အာြဗဟံ သည်လည်း သူ တို့ ကုိ ပို့
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ြခင်းငှါ လိက်ု ေလ၏။ 17ထာဝရဘုရား ကလည်း ၊ ငါ ြပ မည်အမှုကုိ အာြဗဟံ အား
မေဘာ်မြပဘဲ ဝှက် ထားရမည်ေလာ။ 18အာြဗဟံ သည် ကီးြမတ် ၍ ၊ တနခုိ်း ှင့ြ်ပည့်စုံ
ေသာ လမူျ ိ း ြဖစ် လိမ့်မည်။ လမူျ ိ း အေပါင်း တို့သည် သူ့
အားြဖင့် ေကာင်း ကီး မဂင်္လာကုိ ခံရ ကလိမ့်မည်။ 19 အေကာင်းမူကား ၊ သူ သည်
မိမိ
ေနာက် ၌ ြဖစ်ေသာ သား
များ၊ အိမ်သူ များ တို့ အား ပညတ် မည့် အရာ ကုိ ငါ သိ၏။ သူ တို့သည်လည်း
ထာဝရဘုရား
၏ တရား လမ်းသို့ လိက်ု ၍ ဟတ်ုမှန် ေြဖာင့်မတ် ကျင့် က လိမ့်မည်။ သို့ ြဖစ်၍ ဂတိ
ေတာ် ှိသည့်အတိင်ုး ၊ ထာဝရဘုရား သည် အာြဗဟံ ၌ ြပ ရေသာ အခွင့် ှ ိလိမ့်မည်ဟု
အ ကံေတာ် ှိ၏။ 20တဖန် ထာဝရဘုရား က၊ ေသာဒံု
မိ ၊ ေဂါေမာရ မိ ၌ ေကးေကာ် ေသာ အသံသည် ကီး၍၊ အလနွ် အြပစ် ေလး

ေသာေကာင့်၊ 21ယခု ငါသွား ၍ ငါ ့ ေ ှ သို့ ေရာက် ခ့ဲ ပီးေသာ ေကးေကာ် ြခင်း ှ ိသည်
အတိင်ုး ၊ သူတို့သည် အမှနြ်ပ သည် မ
ြပ သည်ကုိ ငါကည့် ှု မည်။ မ
ြပ လျှင် မြပ ေကာင်း ကုိ ငါသိ မည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 22 ထုိသူတို့သည် ထုိ
အရပ်မှ မျက် ှာလှည့် ၍ ေသာဒံု မိ သို့ သွား က၏။ အာြဗံဟံ မူကား ၊ ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ရပ် ေနလျက် ှိ ေသး၏။ 23 ထုိအခါ အာြဗဟံ ချ ်းကပ် ၍ ၊ ကုိယ်ေတာ်သည်
ေြဖာင့်မတ် ေသာသူတို့ ကုိ၊ မတရား
ေသာသူတို့ ှင့်တကွ ဖျက်ဆီး ေတာ်မူမည်ေလာ။ 24 ထုိ မိ တင်ွ ေြဖာင့်မတ် ေသာသူ
ငါး ဆယ် ှိ လျှင် ၊ ဖျက်ဆီး ေတာ်မူမည်ေလာ။ ေြဖာင့်မတ် ေသာသူ ငါး ဆယ်ပါေသာ
မိ ကုိ သူ
တို့ အတက်ွ မ ှေြမာ ဘဲ ဖျက်ဆီးေတာ်မူ မည်ေလာ။ 25 ထုိသို့ ြပ ၍ ေြဖာင့်မတ်
ေသာသူတို့ ကုိ မတရား
ေသာသူတို့ ှင့်တကွ ကွပ်မျက် ြခင်းအမှုသည် ကုိယ်ေတာ် ှင့် ေဝး ပါေစသတည်း။
ေြဖာင့်မတ် ေသာသူတို့ ကုိ မတရား
ေသာသူတို့ က့ဲသို့ ခံ ေစေသာအမှု သည် ကုိယ်ေတာ် ှင့် ေဝး ပါေစသတည်း၊ ေြမ ကီး
လံးု ကုိ စီရင် ေတာ်မူေသာသခင်သည်၊ တရား
သြဖင့် ြပ ေတာ်မူမည် မ
ဟတ်ုေလာဟု ေလျာက် ဆုိ၏။ 26ထာဝရဘုရား ကလည်း ၊ ေသာဒံု မိ ၌ ေြဖာင့်မတ်
ေသာသူငါး ဆယ်ကုိ ငါေတွ့ လျှင် ၊ သူ တို့အတက်ွ ထုိအရပ် လံးု ကုိ ငါ ှေြမာ မည်ဟု
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 27တဖန် အာြဗဟံ က၊ အကျွ ်ပ်ု သည် ေြမ မှုန ့် ှင့် ြပာ သက်သက်ြဖစ်
ေသာ်လည်း ၊ ဘုရား ှင်ကုိ ယခု ေလျှာက် မည်ဟု အားထုတ် ပါ၏။ 28 ေြဖာင့်မတ် ေသာ
သူ ငါး ဆယ်တို့တင်ွ ငါး ေယာက်မ ြပည့်လျှင် ၊ ထုိငါး ေယာက်မြပည့်ေသာ အတက်ွ
ေကာင့်၊ ထုိ မိ လံးု ကုိ ဖျက်ဆီး ေတာ်မူမည်ေလာဟု ေမးေလျှာက်ြပနေ်သာ်၊ ထုိ
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မိ ၌ ေလး
ဆယ့်ငါး ေယာက်ကုိ ငါေတွ့ လျှင် ၊ ငါမ ဖျက်ဆီး ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 29တဖန် တံ၊ု
ထုိ မိ ၌ ေလး
ဆယ်ကုိေတွ့ေကာင်းေတွ့ ေတာ်မူလိမ့်မည်ဟု ေလျှာက် ဆုိြပနလ်ျှင် ၊ ထုိေလး ဆယ်
အတက်ွ ငါမ ြပ ဘဲေနမည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 30တဖန် တံ၊ု အိဘုုရား
ှင်၊ စိတ် ှိေတာ်မ မူပါ ှင့်၊ အကျွ ်ပ်ု ေလျှာက် ပါရေစ။ ထုိ
မိ ၌သုံး ဆယ်ကုိ ေတွ့ ေကာင်းေတွ့ ေတာ်မူလိမ့်မည်ဟု ေလျှာက် ဆုိြပနလ်ျှင် ၊ ထုိ
မိ ၌ သုံး
ဆယ်ကုိငါေတွ့ လျှင် ၊ ငါမ ြပ ဟမိုန ့် ေတာ်မူ၏။ 31တဖနတံ်ု ၊ အကျွ ်ပ်ုသည် ထာဝရ
ဘုရားကုိ ယခု ေလျှာက် မည်ဟု အားထုတ် ပါ၏။ ထုိ
မိ ၌ ှစ် ဆယ်ကုိ ေတွ့ေကာင်းေတွ့ ေတာ်မူလိမ့်မည်ဟု ေလျှာက် ဆုိြပနလ်ျှင် ၊ ှစ်

ဆယ်အတက်ွ ငါမ ဖျက်ဆီး ဘဲေနမည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 32 အိဘုုရား ှင်၊ စိတ် ှိေတာ်
မ မူပါ ှင့်။ သည် တ ကိမ် အကျွ ်ပ်ုေလျှာက် ပါရေစဦး။ ထုိ
မိ ၌ တ
ဆယ်ကုိ ေတွ့ေကာင်းေတွ့ ေတာ်မူလိမ့်မည်ဟု ေလျှာက် ဆုိ ြပန်လျှင် ၊ တ ဆယ်
အတက်ွ ငါမ ဖျက်ဆီး ဘဲေနမည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 33 ထာဝရဘုရား သည် အာြဗံ
ဟံ ှင့် ှ တ်ဆက် ြခင်း အမှုကုနစ်င် ပီးမှ က သွားေတာ်မူ၏။ အာြဗံဟံ သည် လည်း
မိမိ ေနရာ အရပ်သို့ ြပန် ေလ၏။

19
1 ေကာင်းကင် တမန် ှစ် ပါးတို့သည် ညဦး
အချနိ၌် ေသာဒံု မိ သို့ ေရာက် လာ၏။ ေလာတ
သည် မိ တံခါးဝ ၌ ထုိင် လျက် သူ
တို့ ကုိြမင် လျှင် ၊ ခရီးဦး ကိ ြပ ြခင်းငှါ ထ ၍ ေြမ ၌ ဦး ွှတ် ချလျက်၊ 2အကျွ ်ပ်ု
သခင် တို့ ၊ ကုိယ်ေတာ် တို့ ကျွန် ၏အိမ် သို့ ဝင် ၍ တည ့် လံးုေနကပါ။ ေြခ ကုိေဆး
ကပါ။ နနံက်ေစာေစာ ထ၍ က သွားကပါေလာဟ့ု ဆုိ
ေလ၏။ ေကာင်းကင်တမနတိ်ု့က၊ ငါတို့သည်မဝင်၊ တည ့် လံးုလမ်း ၌ ေနေတာမ့ည်
ဟု ဆုိ
ေသာ်လည်း၊ 3ကျပ်ကျပ် ေသွးေဆာင် ေသာေကာင့် တဖန် ေလာတေနရာသို့ လှည့်၍
သူ
၏အိမ် သို့ ဝင် က၏။ ေလာတ လည်း သူ
တို့အဘို့ ပဲွ လပ်ု၍ တေဆးမပါေသာ မုန ့် ကုိ ေပါင်း ပီးမှသူတို့သည်စား က၏။ 4 ထုိ
သူတို့သည် မ
အိပ် မီှ ေသာဒံု
မိ သား ေယာက်ျား အ ကီးအငယ်၊ အရပ်ရပ်ကလာေသာ သူ
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အေပါင်း တို့သည် အိမ် ကုိ ဝုိင်း ၍၊ 5 ေလာတ ကုိ ဟစ် ေခါ်လျက် ယေနည့ မှာ သင့်
အိမ်သို့ ဝင် ေသာ လူ
တို့သည် အဘယ် မှာ ှိသနည်း။ ထုိသူ
တို့ ှင့်ငါတို့သည် ဆက်ဆံ လိသုည် ြဖစ်၍ ငါ တို့ ထံသို့ ထွက် ေစေလာဟ့ု ဆုိ က၏။

6 ေလာတ သည်လည်း၊ တံခါး ြပင် မှာ သူ
တို့ ထံသို့ ထွက် ၍ ၊ မိမိ ေနာက် ၌ တံခါးကုိ ပိတ် ပီးလျှင်၊ 7 ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ အဓမ္မ
အမှုကုိ ဤ
မျှေလာက်မ ြပ ကပါ ှင့်။ 8အကျွ ်ပ်ု ၌ ေယာက်ျား ှင့် မ
ဆက်ဆံ ေသာ သမီး
ှစ် ေယာက် ှိပါ၏။ သူ
တို့ ကုိ သင် တို့ ထံသို့ ထုတ် ရေသာအခွင့်ကုိေပးကပါေလာ။့ သူ
တို့ ၌ ြပ ချင် သမျှြပ ကပါေလာ။့ ဤလူ
တို့ ၌ အလျှင်မ ြပ ကပါ ှင့်။ အေကာင်းမူကား၊ သူ
တို့သည် အကျွ ်ပ်ု အိမ် မုိးအရိပ် ကုိ ခုိ ေနပါ၏ဟု ေတာင်းပနေ်သာ်လည်း၊ 9 သူတို့
က ဆုတ် ေလာဟ့ဆုို က၏။ တဖန် ကား၊ သင်သည် တည်းခုိ ြခင်းငှာ သာေရာက် လာ
သည် ှင့် တရားသူ ကီး လပ်ုရမည်ေလာ။ ယခု
မှာ ထုိ
သူတို့ ၌ ြပ သည်ထက် ၊ သင် ၌ သာ၍ဆုိးေသာအမှုကုိြပ မည်ဟဆုိုလျက်၊ ေလာတ
ကုိ ကျပ်ကျပ် ဖိ ၍ တံခါး ကုိလည်း ေပါက် ခဲွချ ိ းဖ့ဲ ြခ င်းငှါ ချ ်း လာ က၏။

10 ထုိအခါ ေကာင်းကင်တမနတိ်ု့သည် လက် ကုိဆန ့် ၍ ေလာတ ကုိ မိမိ တို့ ေနရာအိမ်
အတင်ွး သို့ ဆဲွ သွင်း ပီးလျှင် တံခါး ကုိ ပိတ် က၏။ 11 အိမ် တံခါး နားမှာ ှ ိေသာသူ
အ ကီး အငယ် တို့ ကုိ မျက်စိ ကနး်ေစြခင်းငှါ ဒဏ်ခတ် သြဖင့် သူတို့သည် တံခါး ကုိ ှာ
၍ ပင်ပနး် ြခင်းသို့ ေရာက်က၏။ 12 ေကာင်းကင်တမနတိ်ု့ကလည်း၊ ဤ
အရပ်၌ သင် ှင့် ဆုိင်ေသာသူ ှိ ေသးသေလာ။ သားသမီး ၊ သမက် ၊ မိ ထဲမှာ သင်
၌ ှိသမျှ ကုိ ဤအရပ် က ထုတ် ေဆာင် ေလာ။့ 13ဤအရပ် ကုိ ငါ တို့သည် ဖျက်ဆီး
ရမည်။ အေကာင်းမူကား ၊ အရပ်သားတို့သည် ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ် မှာ အလနွ် ေကးေကာ် ြခင်း ှ ိ သည် ြဖစ်၍ ၊ ဖျက်ဆီး ေစ ြခ င်း ငှါ
ထာဝရဘုရား သည် ငါ တို့ ကုိ ေစလွှတ် ေတာ်မူ ပီဟု ေလာတ
အား ေြပာ ဆုိက၏။ 14 ေလာတ ထွက် ၍ သမီး ှင့်စုံဘက် ေသာသူ၊ မိမိ
သမက် တို့အား ထက ၊ ဤ အရပ် မှ ထွက်သွား က၊ ဤ
မိ ကုိ ထာဝရဘုရား
ဖျက်ဆီး ေတာ်မူမည်ဟုဆုိ ေသာ်လည်း ၊ ကျစီား ဟန် သည်ဟု သမက် တို့ ထင်
က၏။ 15 မုိဃ်းေသာက် ေသာအခါ ၊ ေကာင်းကင် တမန် တို့သည် ေလာတ
ကုိ ေဆာ် လျက် ၊ သင် သည်ထ ၍ ဤအရပ်၌ ှိေသာမယား ှင့် သမီး ှစ် ေယာက်
တို့ ကုိ ယူ
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သွားေလာ။့ သို့ မဟတ်ု ၊ မိ ၏အြပစ် ၌ ဆုံး ြခင်း သို့ ေရာက် လိမ့်မည်ဟု ဆုိ
ေသာ်လည်း၊ 16 သူသည်ဖင့် ွှဲ ေသာအခါ ထာဝရဘုရား သနား ေတာ်မူေသာေကာင့်
ေကာင်းကင်တမနတိ်ု့သည် သူ
ှင့် သူ ၏ မယား ၊ သူ ၏သမီး ှစ် ေယာက်တို့ ကုိ လက် ဆဲွ ၍ မိ ြပင် သို့ ထုတ်

ေဆာင် က၏။ 17 ြပင် သို့ ေရာက် ေသာအခါ၊ သင် သည် အသက် ချမ်းသာ ရြခင်းငှါ
ေြပးေလာ။့ ေနာက် သို့ လှည့်၍ မ ကည့် ှင့် ေြမညီေသာအရပ် ၌ အလျှင်း မ ေန ှင့်။
ေတာင် ေပါ်သို့ ေြပး ေလာ။့ သို့ မဟတ်ု ဆုံး လိမ့်မည်ဟု ဆုိေလ၏။ 18 ေလာတကလည်း
၊ အကျွ ်ပ်ု သခင် ထုိသို့ မ ဆုိပါ ှင့်။ 19ယခု မှာ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် သည် ေ ှ ေတာ်၌
မျက် ှာ ရပါ ပီ။ အကျွ ်ပ်ု အသက် ချမ်းသာေစ သြဖင့်၊ အကျွ ်ပ်ု၌ ြပ ေတာ်မူေသာက
ုဏာ ေကျးဇူးများြပား လှပါ၏။ ေဘးလတ်ွ၍ ေတာင် ေပါ် သို့ မ
ေြပး ိင်ုပါ။ ေဘး
တစုံတခု ေတွ့ ၍ ေသ မည်ကုိ စုိးရိမ် ပါ၏။ 20 ကည့် ပါ။ ထုိ
မိ နးီ ပါ၏၊ေြပး သာပါ၏။ ငယ် ေသာ မိ လည်း ြဖစ်ပါ၏။ ေဘးလတ်ွ၍ ထုိ
အရပ်သို့ ေြပး ပါရေစ။ ထုိ
မိ သည် ငယ် ေသာ မိ မ ဟတ်ုေလာ။ သို့ ေြပးလျှင် အသက် ချမ်းသာရပါမည်ဟု

ေလျှာက်ဆုိ၏။ 21 ထုိသူ ကလည်း ၊ ကည့် ပါ။ ဤ
အမူအရာ၌လည်း သင်၏ စကား
ကုိ ငါနား ေထာင်ေစြခင်းငှါ ထုိ မိ အတက်ွ ေတာင်းပန် ေသာေကာင့် ငါမ ဖျက်ဆီး။

22 ေဘးလတ်ွြခင်းငှါထုိ မိ သို့ အလျင်အြမန် ေြပး ေလာ။့ ထုိ
မိ သို့ မ ေရာက် မီှ ငါသည် အဘယ်အမှု ကုိမျှ မ
ြပ ိင်ုဟဆုို ေလ၏။ ထုိေကာင့် ထုိ မိ ကုိ ေဇာရ
မိ ဟု သမုတ် က၏။ 23 ေလာတ သည် ေဇာရ
မိ သို့ ဝင် ေသာအခါ ၊ ေြမ ကီး ေပါ် မှာ ေန
ထွက် ချနိြ်ဖစ်သတည်း။ 24 ထုိအခါ ထာဝရဘုရား သည် ေကာင်းကင် ထက် ၊ အထံ
ေတာ်မှ ေသာဒံု
မိ ှင့် ေဂါေမာရ မိ အေပါ် သို့ ကန ့် ှင့် မီး မုိဃ်း ကုိ ရွာေစေတာ်မူ၏။ 25 ထုိ မိ တို့

ကုိ၎င်း ၊ ချ ိင့်အရပ် တေ ှာက်လံးု ကုိ၎င်း၊ မိ သား အေပါင်း တို့ ကုိ၎င်းေြမ ၌ ေပါက်
သမျှကုိ၎င်း၊ ေမှာက် လဲေတာ်မူ၏။ 26 ေလာတ ၏ မယား
မူကား ေနာက် သို့ လှည့် ကည့် ၍ ဆား
တိင်ု ြဖစ် ေလ၏။ 27 နနံက် ေစာေစာအာြဗဟံ သည် ထ
၍ ၊ ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ ရပ် ေနေသာအရပ် သို့ သွား ပီးလျှင်၊ 28 ေသာဒံု မိ
ှင့် ေဂါေမာရ မိ မှစေသာ ချ ိင့် အရပ် တေ ှာက်လံးု ကုိ ကည့် ှု ၍ ၊ မီးဖုိ ၌ အခုိး
က့ဲသို့ ၊ တြပည် လံးုအခုိး တက် သည်ကုိ ြမင် ေလ၏။ 29 ထုိသို့ ဘုရား သခင်သည်
ချ ိင့်ထဲမှာ ှ ိ ေသာ မိ တို့ ကုိ ဖျက်ဆီး ေသာအခါ အာြဗံဟံ ကုိ ေအာက်ေမ့ ေတာ်မူ ၏။
ေလာတ
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ေန ေသာ မိ တို့ ကုိ ေမှာက် လဲှေသာအခါ ေမှာက် လဲှရာထဲက ေလာတ ကုိ လွှတ် လိက်ု
ေတာ်မူ၏။ 30 ေလာတ သည် ေဇာရ
မိ မှ ထွက် ၍ ၊ သမီး ှစ် ေယာက် ှင့်တကွ ေတာင် ေပါ် မှာေန ၏။ ေဇာရ
မိ ၌ မ ေန ဝ့ံ၍ ၊ သမီး ှစ် ေယာက် ှင့်တကွ ဥမှင် ၌ ေန ၏။ 31သမီးအ ကီး က၊ ငါ

တို့အဘ အို ပီး ေြမ ကီး သား အေပါင်း တို့၏ ဘာသာအတိင်ုး ငါ တို့ ထံသို့ ဝင်ရေသာ
ေယာက်ျား တေယာက် မျှ ေြမေပါ်မှာ မ ှိ။ 32လာက။ ငါ တို့အဘ ကုိစပျစ်ရည် တိက်ု
ကစို့ ။ ငါ တို့အဘ ၏ အမျ ိးအ ယ်ွ ကုိ ေစာင့် မ၍ သူ ှင့် အိပ် က စို့ဟု ညီမ
ကုိ ေြပာဆုိ ၏။ 33 ထုိ ေနည့မှာ သူ
တို့သည် အဘ
ကုိ စပျစ်ရည် တိက်ု ပီးလျှင် ၊ သမီးအ ကီး သည် ဝင် ၍ အဘ ှင့် အိပ် ေလ ၏။
သူ
အိပ် ေကာင်းကုိ၎င်း ၊ ထ ေကာင်းကုိ၎င်း အဘ မ
သိ။ 34 နက်ြဖန် ေနတ့င်ွ အ ကီး ကလည်း မေန ့ညမှာ ငါသည် အဘ
ှင့် အိပ် ေလ ပီ။ ယေနည့
တဖန် သူ့ ကုိ စပျစ်ရည် တိက်ု ကစို့ ။ သင်သည်ဝင် ၍ အဘ ၏အမျ ိးအ ယ်ွ ကုိ
ေစာင့် မြခင်းငှါ ၊ သူ ှင့် အိပ် ေလာဟ့ု ညီမ
ကုိ ေြပာ ဆုိ၏။ 35 ထုိ ေနည့၌လည်း သူ တို့သည် အဘ
ကုိ စပျစ်ရည် တိက်ု ပီးလျှင်၊ အငယ် သည်ဝင် ၍ အဘ ှင့် အိပ် ေလ၏။ အိပ်
ေကာင်းကုိ၎င်း ၊ ထ ေကာင်းကုိ၎င်း အဘမ သိ။ 36 ထုိသို့ ေလာတ ၏ သမီး
ှစ် ေယာက်တို့သည်၊ မိမိ
အဘ အားြဖင့် ပဋိသေ ္ဓ စဲွေန၏။ 37သမီးအ ကီး သည် သား
ကုိ ဘွား ၍ ေမာဘ အမည် ြဖင့် မှည့် ေလ၏။ ထုိသူ
သည် ယေန ့
တိင်ုေအာင် ှိ ေသာေမာဘ အမျ ိးသားတို့၏ အဘ ြဖစ်သတည်း။ 38 သမီးအငယ်
သည်လည်း သား ကုိဘွား ၍ ေဗနမ္မိ အမည် ြဖင့် မှည့် ေလ၏။ ထုိသူ
သည် ယေန ့
တိင်ုေအာင် ှိေသာအမ္မုန် အမျ ိးသား တို့၏ အဘ ြဖစ်သတည်း။

20
1တဖန် အာြဗဟံ သည် ေတာင် ြပည် သို့ ခရီးသွား သြဖင့် ၊ ကာေဒ ှ မိ ှင့် ှုရ မိ
စပ်ကား မှာေန ၍ ၊ ေဂရာ မိ သို့
တည်းခုိ ၏။ 2 ထုိအခါ မိမိ
မယား စာရာ သည် မိမိ
ှမ ြဖစ်သည် ဟ၊ု သူတပါးတို့ အား အာြဗဟံ ဆုိ ေသာေကာင့် ၊ ေဂရာ မင်း ကီး

အဘိမလက် သည် မိမိလူကုိ ေစလွှတ် ၍ ၊ စာရာ ကုိ ယူ ေစ၏။ 3 ည ့် အချနိ်တင်ွ
အိပ်မက် အားြဖင့် ဘုရားသခင် သည် အဘိမလက် ဆီသို့ ကလာ ၍ ၊ သင် သည် လူ
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ေသ ြဖစ်၏။ အေကာင်း မူကား၊ သင်ယူ ေသာ မိနး်မ သည် သူ့
မယားြဖစ်၏ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 4 အဘိမလက် သည်၊ ထုိမိနး်မ ှင့် မ ေပါင်းေဘာ်
ေသးသည်ြဖစ်၍ ၊ အိုဘုရား ှင်၊ ေြဖာင့်မတ် ေသာ လမူျ ိ း ကုိ ကွပ်မျက် ေတာ်မူမည်
ေလာ။ 5 သူ သည် ငါ ှမ ြဖစ်၏ဟု အကျွ ်ပ်ု အား ေယာက်ျား ဆုိ သည် မဟတ်ု ပါ
ေလာ။ အကျွ ်ပ်ုအား သူ
သည်ငါ ့ ေမာင် ြဖစ်၏ဟု မိနး်မလည်း ဆုိသည် မဟတ်ု ပါေလာ။ ေြဖာင့်မတ် ေသာ
သေဘာ
ှိ၍ သန ့် ှ င်း ေသာ လက် ှင့် ဤ အမှုကုိ အကျွ ်ပ်ု ြပ ပါ ပီဟု ေလျှာက်ဆုိ ၏။ 6 ထုိ

အိပ်မက် ၌ ဘုရားသခင် ကလည်း ၊ မှန် ေပ၏။ သင် သည် ေြဖာင့်မတ် ေသာသေဘာ
ှင့် ြပ သည်ကုိ ငါသိ ၏။ သင် သည်ငါ ့ ကုိ မြပစ်မှား ေစြခင်းငှါ၊ သင့် ကုိ ငါ ဆီးတား
ပီး။ သို့ ြဖစ်၍ ထုိမိနး်မ ှင့် ေပါင်းေဘာ် ရေသာအခွင့်ကုိ ငါမ ေပး။ 7ယခု မှာ သူ
၏မယား ကုိ သူ့အားြပန် ေပးေလာ။့ သူ
သည် ပေရာဖက် ြဖစ်၏။ သင့် အဘို့ ဆုေတာင်း လျက် ၊ သင်သည် အသက် ချမ်းသာ
ရလိမ့်မည်။ ြပန် ၍ မ
ေပးဘဲ ေနလျှင် သင် မှစ၍ သင် ှင့်ဆုိင် ေသာ သူအေပါင်း တို့ သည် ဧကန် အမှန်
ေသ မည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 8 နနံက် ေစာေစာအဘိမလက် သည် ထ
၍ ၊ မိမိ ကျွန် အေပါင်း တို့ ကုိေခါ် ပီးမှ အမှု အရာအလံးုစုံ ကုိ ေြပာ သြဖင့် ၊ ထုိ
သူတို့သည် အလနွ် ေကာက် က၏။ 9 အာြဗဟံ ကုိ လည်း အဘိမလက် ေခါ် ၍ ၊
သင် သည် ငါ တို့ ၌ အဘယ်သို့ ြပ သနည်း။ သင့် ကုိ ငါတို့သည် အဘယ်သို့ ြပစ်မှား
ေသာေကာင့် ၊ သင်သည် ငါ ၌ ၎င်း ငါ ့ ိင်ုငံ ၌ ၎င်း၊ ကီးစွာ ေသာ အြပစ် ကုိေရာက်
ေစသနည်း။ သင်သည် မ
ြပ အပ်ေသာအမှု ကုိ ငါ ၌ ြပ ပါသည်တကားဟု ဆုိ ေလ၏။ 10တဖန် အဘိမလက်
က၊ သင်သည် အဘယ် အမှုကုိ ြမင် ၍ ဤ သို့ ြပ သနည်းဟု အာြဗဟံ ကုိေမး လျှင်၊
11အာြဗဟံ က၊ ဤ
အရပ် သားတို့သည် ဘုရားသခင် ကုိ မ
ေကာက် ၊ အကျွ ်ပ်ု ၏မယား အတက်ွ အကျွ ်ပ်ု ကုိ သတ် ကလိမ့်မည်ဟု အကျွ ်ပ်ု
ထင်ေသာေကာင့်၊ ထုိသို့ ြပ မိ ပါ ပီ။ 12 သို့ ေသာ်လည်း သူ သည်အကျွ ်ပ်ု ှမ မှန် ပါ
၏။ အကျွ ်ပ်ု အဘ ၏သမီး ြဖစ်၏။ အမိ
၏သမီး မ ဟတ်ု။ အကျွ ်ပ်ု မယား လည်း ြဖစ် ပါ၏။ 13 ဘုရားသခင် သည်အကျွ ်ပ်ု
ကုိအဘ ၏ အိမ် မှ ေခါ်၍ လည် ေစေတာ်မူေသာအခါ ၊ အကျွ ်ပ်ု က၊ သင် သည် ငါ ၌
ြပ ရေသာေကျးဇူး ဟူမူကား ၊ ငါသည် သင်၏ေမာင် ြဖစ် ေကာင်းကုိ ေရာက်ေလရာ
ရာ ၌ ေြပာ ရမည်ဟ၊ု မယား
ကုိ မှာ ထားပါသည်ဟု ြပနေ်ြပာေလ၏။ 14 ထုိအခါ အဘိမလက် သည်၊ သုိး ၊ ာွး ၊
ကျွန် ေယာက်ျား၊ ကျွန် မိနး်မတို့ ကုိယူ ၍ အာြဗဟံ အား ေပး ေလ ၏။ မယား
စာရာ ကုိ လည်း ြပန် ေပး၏။ 15အဘိမလက် ကလည်း ၊ ငါ ့ ေြမ သည် သင့် ေ ှ မှာ
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ှ ိ၏။ အလို
ှ ိသည်အတိင်ုး ေန
ပါဟု အမိန ့် ှ ိ၏။ 16 စာရာ ကုိ လည်း သင် ှင့် သင့်အေပါင်း အေဘာ်တို့ အဘို့
မျက် ှာ ဖုံး များကုိ ဝယ်စရာဖို့ သင် ၏ေမာင် အား ေငွ တေထာင် ကုိ ငါေပး ပီဟု
အမိန ့် ှ ိသြဖင့် သူသည် လည်း အရာရာ
၌ အဆုံး အမခံရ၏။ 17 အာြဗဟံ သည်လည်း၊ ဘုရားသခင် ကုိ ဆုေတာင်း ၍ ၊
ဘုရားသခင် သည် အဘိမလက် ှင့် သူ ၏ မယား ၊ သူ ၏ကျွန် မတို့ ကုိ အနာ
ေပျာက်ေစေတာ်မူသြဖင့် ၊ သူတို့သည် သား ကုိဘွား က၏။ 18အထက်က အာြဗံဟံ
၏ မယား
စာရာ ေကာင့် ထာဝရဘုရား သည် အဘိမလက် ၏အိမ်သူ ၊ မိနး်မတေယာက် မျှ
ပဋိသေ ္ဓ
မယူေစြခင်းငှါ စီရင် ေတာ်မူသတည်း။

21
1ထာဝရဘုရား သည်၊ အမိန ့ေ်တာ် ှိသည်အတိင်ုး ၊ စာရာ ကုိ အကည့် အ ှု ကေတာ်
မူ၍ ၊ ဂတိေတာ် ှိသည် ှင့် ေလျာ်စွာ သူ
၌ ြပ ေတာ်မူသြဖင့်၊ 2 စာရာ သည် ပဋိသေ ္ဓစဲွ ယူ၍ ၊ ဘုရားသခင် အမိန ့် ေတာ် ှင့်
ချနိး်ချက် ေသာအချနိ၌် ၊ အာြဗဟံ အသက် ကီး ေသာအခါ၊ သူ့
အားသား ကုိ ဘွား ေလ၏။ 3အာြဗဟံ သည်လည်း ၊ မိမိ ရ ေသာသားတည်းဟေူသာ၊
စာရာ
ဘွား ေသာသား ကုိ ဣဇာက် အမည် ြဖင့် မှည့် ေလ၏။ 4 ဘုရားသခင် မှာ ထား
ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ အာြဗဟံ သည် ှစ် ရက် ေြမာက်ေသာေန၌့ ၊ သား ဣဇာက် ကုိ
အေရဖျား လီှးမဂင်္လာေပးေလ၏။ 5သား ဣဇာက် ကုိ ြမင် ရေသာအခါ အာြဗဟံ သည်
အသက် တ ရာ ှိသတည်း။ 6 စာရာ ကလည်း ၊ ငါ ရယ် ရေသာအခွင့်ကုိ ဘုရားသခင်
ေပး ေတာ်မူ ပီ။ ဤသိတင်းကုိ ကား ေသာသူ အေပါင်း တို့သည်လည်း၊ ငါ ှင့်အတူ
ရယ် ကလိမ့်မည်ဟ၍ူ၎င်း၊ 7 စာရာ သည် သား
ကုိ ို့ တိက်ု လိမ့်မည်ဟု အာြဗဟံ အား အဘယ်သူ ေြပာ ှင့်ရသနည်း။ သူ
သည် အသက် ကီးေသာအခါ၊ ငါသည် သား
ကုိ ဘွား ပီးဟ၍ူ ၎င်း ဆုိ ေလ၏။ 8 ထုိသူငယ် ဣဇာတ် သည် ကီးပွား ၍ ို့ ှင့် ကွာ
ေလ၏။ ို့
ကွာေသာေန ့၌ အာြဗံဟံ သည် ပဲွ ကီး လပ်ု ေလ၏။ 9 အဲဂုတ္တ အမျ ိးသားဟာဂရ
တင်ွ အာြဗဟံ ရ ေသာ သား သည် ဆဲေရး
သည်ကုိ စာရာ
သိ ြမင်လျှင်၊ 10ဤကျွနမ် ၏သား သည် အကျွ ်ပ်ု ၏သား ဣဇာက် ှင့်အတူ အေမွ
မ ခံရဟု အာြဗံဟံ အား ဆုိ ေလ၏။ 11အာြဗဟံ လည်း ၊ မိမိ သား ြဖစ် ေသာေကာင့်
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၊ ထုိအမှု အလနွ် ခက် သည်ဟု ထင် ေလ၏။ 12 သို့ ရာတင်ွ ဘုရားသခင် က၊ ထုိသူငယ်
ှင့် သင် ၏ ကျွနမ် ေကာင့် ၊ ဤအမှုခက် သည်ဟု မ
ထင် ှင့်။ စာရာ
ေြပာ ေလရာရာ ၌ သူ ၏စကား ကုိ နားေထာင် ေလာ။့ အေကာင်းမူကား ၊ ဣဇာက်
၌ သာ သင် ၏ အမျ ိး တည် လိမ့်မည်။ 13ကျွနမ် ၏သား သည် သင် ၏အမျ ိး ြဖစ်
ေသာေကာင့် ၊ သူ့ ကုိလည်း လမူျ ိ း ြဖစ် ေစမည်ဟု အာြဗံဟံ အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။
14အာြဗဟံ သည် နနံက် ေစာေစာထ ၍ ၊ မုန ့် ှင့် ေရ ဘူး ကုိယူ သြဖင့် ၊ ဟာဂရ ပခုံး
၌ တင် ပီးလျှင် ၊ သူငယ် ကုိ အပ် ၍ ကျွနမ် ကုိ လွှတ် လိက်ုေလ၏။ သူသည်လည်း
သွား ၍ ေဗရေ ှဘ ေတာ ၌ လှည့်လည် လျက် ေန၏။ 15 ဘူး ၌ ေရ ကုန် ေသာအခါ ၊
သူငယ် ကုိ ချ ံ ဖုတ် ေအာက် ၌ ထား
၍၊ 16 ငါသည်သူငယ်ေသ သည်ကုိ မ
ြမင် လိဟုဆုို လျက် ၊ ခပ်ေဝးေဝး ေလး တ ပစ်ခန ့် ေလာက် သွား ပီးလျှင်၊ သူ
ငယ်ေ ှ မှာ ထုိင် ၍ ေနေလ၏။ ထုိ
သို့ ထုိင် ၍ ေနစ ် သူ
သည်အသံ ကုိ လွှင့် ၍ ငိေု ကး ေလ၏။ 17 ဘုရားသခင် သည် လလုင် ၏အသံ ကုိ
ကား ေတာ်မူ ၍
ဘုရားသခင် ၏၊ ေကာင်းကင် တမနက်၊ ဟာဂရ ၊ သင် ၌ အဘယ် အမှု ှ ိသနည်း။ မ
စုိးရိမ် ှင့်။ လလုင် ေန ေသာအရပ်ထဲက သူ ၏အသံ ကုိ ဘုရားသခင် ကား ေတာ်မူ
ပီ။ 18ထ ေလာ။့ လလုင် ကုိက ၍ လက် ှင့်မ ေလာ။့ ငါသည်သူ့ ကုိ လမူျ ိ း ကီး ြဖစ်
ေစမည်ဟု ေကာင်းကင် ထဲက ေခါ် ၍ ဟာဂရ အား မက်ဆုိ ၏။ 19 ထုိအခါ ဘုရားသခင်
သည် ဟာဂရ
၏ မျက်စိ ကုိ ဖွင့် ေတာ်မူသြဖင့် ၊ သူသည်ေရ တင်ွး ကုိ ြမင် ေလေသာ် ၊ သွား ၍
ဘူး ကုိ ေရ
ြဖည့် ပီးလျှင် ၊ လလုင် အား ေရ
ကုိ တိက်ု ေလ၏။ 20 ထုိလလုင် ဘက် ၌လည်း ၊ ဘုရားသခင် ှိ ေတာ်မူ ၏။ သူသည်
ကီးပွား ၍ ေတာ ၌ ေန သြဖင့် ၊ ေလး သမား ြဖစ် ေလ၏။ 21 ပါရန် ေတာ ၌ ေန သည်
ြဖစ်၍ သူ့ အမိ သည် အဲဂုတ္တု
ြပည် မှ မိနး်မ တေယာက်ကုိေခါ်၍ သူ
ှင့် စုံဘက် ေစ၏။ 22 ထုိ ေရာအခါ၊ အဘိမလက် မင်း ှင့် ဗုိလ်ချ ပ် မင်းဖိေကာလ

တို့သည် အာြဗဟံ ကုိ ေခါ်၍၊ သင်သည် ြပ ေလရာရာ ၌ သင့် ဘက် မှာ ဘုရားသခင်
ှိ ေတာ်မူ၏။ 23 သို့ ြဖစ်၍ သင်သည်ငါ ့ ကုိ၎င်း၊ ငါ ့သား ကုိ၎င်း ၊ ငါ ့ ေြမး ကုိ၎င်း ၊ မ
လှည့်စား၊ ငါသည် သင် ၌ ေကျးဇူးြပ သက့ဲသို့ ငါ ၌ ၎င်း ၊ သင်တည်း ေနရာ ငါြ့ပည်
၌ ၎င်း၊ ေကျးဇူး ြပ မည်ဟု ဘုရားသခင် ကုိ တိင်ုတည်၍ ငါ ့ အား ကျနိ် ဆုိပါေလာ့ဟု
ေြပာဆုိ ၏။ 24အာြဗဟံ ကလည်း ၊ ထုိအတိင်ုးငါ ကျနိ် ဆုိပါမည်ဟု ြပနေ်ြပာ ေလ၏။
25အဘိမလက် မင်း၏ ကျွန် တို့သည် အ ိင်ု အထက်လယူုေသာ ေရ
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တင်ွး အေကာင်းေကာင့် ၊ အာြဗဟံ သည် လည်း အဘိမလက် မင်းကုိ အြပစ်တင်
ေလ၏။ 26အဘိမလက် မင်းကလည်း ၊ ဤ အမှု ကုိ အဘယ်သူ ြပ သည်ကုိ ငါမ သိ။
သင် သည်ငါ ့ ကုိ မ ေြပာ။ ငါ လည်း ယေန ့တိင်ုေအာင် မ ကား ရဟု ဆုိ ၏။ 27အာြဗ
ဟံ သည်လည်း သုိး ၊ ာွး တို့ ကုိ ယူ
ပီးလျှင် ၊ အဘိမလက် အား ေပး ၍ ထုိ ှစ် ပါးတို့သည် ပဋိညာ ် ြပ က ၏။ 28အာ

ြဗဟံ သည်လည်း သုိးသငယ် မ ခုနစ် ေကာင် တို့ ကုိ သုိး
စု ှင့်ခဲွ ထားေလ၏။ 29အဘိမလက် ကလည်း ၊ ခဲွ ထားေသာ ဤ
သုိးသငယ် မခုနစ် ေကာင်တို့သည်၊ အဘယ်သို့ နည်းဟုေမး ေသာ်၊ 30အာြဗဟံ က၊
ဤ
ေရ တင်ွးကုိ ငါတးူ ပီးဟု ဤသုိးသငယ် မခုနစ် ေကာင်တို့သည် ငါ ့ဘက် ၌ သက်ေသ
ြဖစ် မည် အေကာင်း သူတို့ ကုိ သင်သည်ငါ ့လက် မှ ခံ ယူရမည်ဟု ဆုိ ေလ၏။ 31 သို့
ြဖစ်၍ ထုိ အရပ်၌ ထုိ
ှစ် ပါးတို့သည် ကျနိဆုိ် ေသာေကာင့် ၊ ထုိ အရပ် ကုိ ေဗရေ ှဘ ဟု တင်ွ က၏။

32 ထုိသို့ ေဗရေ ှဘ အရပ်၌ ပဋိညာ ် ြပ က၏။ အဘိမလက် ှင့် ဗုိလ်ချ ပ် မင်း ဖိ
ေကာလ တို့သည်ထ ၍ ဖိလိတ္တိ ြပည် သို့ ြပန် က၏။ 33အာြဗဟံ သည် ေဗရေ ှဘ
အရပ်၌ မနက်ျည်း ပင်ကုိစုိက် ၍ ၊ အစ ် အ မဲတည်ေတာ်မူေသာဘုရား သခင်တည်း
ဟေူသာ၊ ထာဝရဘုရား
၏ နာမေတာ် ကုိ ပဌနာ ြပ ေလ၏။ 34 ဖိလိတ္တ ြပည် မှာ ကာလ ှည် ကာစွာ
တည်း ေန သတည်း။

22
1 ထုိေနာက်မှ ဘုရားသခင် သည်၊ အာြဗဟံ ကုိ စုံစမ်း ြခင်းငှါ၊ အာြဗဟံ ဟု ေခါ် ေတာ်
မူ၍ အာြဗဟံ က၊ အကျွ ်ပ်ု ှ ိ ပါ၏ဟု ေလျှာက် လျှင်၊ 2သင်သည် အလနွခ်ျစ် ေသာ
တ
ေယာက်တည်း ေသာ သား
ဣဇာတ် ကုိယူ ၍ ေမာရိ ြပည် သို့ သွား ေလာ။့ ငါြပ လတံေ့သာ ေတာင် ေပါ် မှာ သူ့
ကုိမီး ှု ိ ရာ ယဇ်ြပ ၍ ပူေဇာ် ေလာဟ့ု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 3အာြဗဟံ သည် နနံက် ေစာေစာ
ထ၍ ၊ ြမည်း ကုိ ကုနး် ှးီ တင် ပီးလျှင် ၊ မိမိ သား ဣဇာက် ှင့် ငယ်သား ှစ် ေယာက်
ကုိေခါ် ၍ ယဇ် ှု ိစရာ ထင်း ကုိခဲွ ပီးမှ ၊ ဘုရားသခင် မိန ့် ေတာ်မူေသာအရပ် သို့ ထ
သွားေလ၏။ 4 သုံး ရက်ေြမာက် ေသာေန၌့ ေြမာ် ကည့်၍၊ ထုိအရပ် ကုိ အေဝး
က ြမင် လျှင်၊ 5 ငယ်သား ှစ်ေယာက်တို့အား ၊ သင် တို့သည် ဤ
အရပ်၌ြမည်း ှင့်အတူ ေန ရစ်ကေလာ။့ ငါ သည် သား ှင့်အတထုိူအရပ် သို့ သွား ၍
၊ ကုိးကွယ် ြခင်းကုိြပ အံ။့ ထုိအမှု ပီးမှ ၊ သင် တို့ ဆီသို့ ြပန် လာဦးမည်ဟု ဆုိ ေလ၏။
6 ထုိအခါ ယဇ် ှု ိစရာထင်း ကုိယူ ၍ သား
ဣဇာတ် အေပါ် မှာ တင် ပီးလျှင် ၊ မီး ှင့် ထား ကုိ မိမိ
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လက် ၌ ကုိင် လျက် ၊ ှစ် ေယာက်အတူ သွား က၏။ 7 သွား ကစ ်တင်ွ၊ ဣဇာက်
သည် အဘ
အာြဗဟံ ကုိ အဘ ဟေုခါ် လျှင် ၊ ငါ ့သား ၊ ငါ ှ ိ ၏ဟု ထူး
ေလ၏။ ဣဇာက်ကလည်း မီး
ပါ၏၊ ထင်း လည်းပါ၏။ ယဇ် ှု ိစရာဘို့ သုိးသငယ် သည် အဘယ်မှာ ှိသနည်းဟု
ေမး လျှင်၊ 8အာြဗဟံ က ငါ ့သား ၊ ယဇ် ှု ိစရာဘို့ သုိးသငယ် ကုိ ဘုရားသခင် သည်
မိမိ
အဘို့ ြပင်ဆင် ေတာ်မူလိမ့်မည်ဟု ဆုိ ေလ၏။ 9 ထုိသို့ ှစ် ေယာက်အတူ သွား ၍ ၊
ဘုရားသခင် မိန ့် ေတာ်မူေသာအရပ် သို့ ေရာက် ကေသာအခါ ၊ အာြဗဟံ သည် ယဇ်
ပလ္လ င်ကုိတည် ၍ထင်း ကုိခင်း ပီးလျှင် ၊ သား ဣဇာက် ကုိချည်ေ ှာင် ၍ ၊ ယဇ် ပလ္လ င်၌
ထင်း ေပါ် မှာ တင် ထား၏။ 10 မိမိ လက် ကုိ ဆန ့် ၍ သား ကုိသတ် ြခင်းငှါ ၊ ထား ကုိ
ကုိင် ယူေလ၏။ 11 ထုိအခါ ၊ ထာဝရဘုရား ၏ ေကာင်းကင် တမနက်၊ အာြဗဟံ ၊ အာ
ြဗဟံ ဟု ေကာင်းကင် ေပါ်က ေခါ် ေလ၏။ အာြဗဟံ က၊ အကျွ ်ပ်ု ှ ိ ပါ၏ဟု ေလျှာက်
လျှင်၊ 12 ထုိလလုင် ကုိ မ ထိ မခုိက် ှင့်။ အလျှင်း မ ြပ ှင့်။ သင် သည် ဘုရားသခင်
ကုိ ေကာက်ရွ ံ သည်ဟု ယခု
ငါသိ ၏။ အေကာင်းမူကား ၊ သင် ၏သား သင် ၌တ ေယာက် တည်းေသာသားကုိ
ငါေတာင်း၍ သင် သည် ငါ ့ ကုိမ ြငင်း ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 13 ထုိအခါ အာြဗဟံ သည်
ေြမာ် ကည့် ၍ မိမိ
ေနာက်မှ ချ ံ ဖုတ် ၌ ချ ိ ညိ လျက် ှိေသာသုိး ကုိြမင် ေလ၏။ ထုိသုိး
ကုိသွား ၍ ယူ ပီးလျှင် မိမိ သား ကုိယ်စား မီး ှု ိ ယဇ် ြပ ၍ ပူေဇာ် ေလ၏။ 14 ထုိ
အရပ် ကုိ ေယေဟာဝါ ယိရဟု အာြဗဟံ သမုတ် ေလ၏။ ထုိသို့
ှင့်အညီေတာင် ေပါ် မှာ ထာဝရဘုရား
ြပင်ဆင် ေတာ်မူမည်ဟု ယေန ့
တိင်ုေအာင်ဆုိ ေလ့ ှ ိသတည်း။ 15တဖန် ထာဝရဘုရား ၏ ေကာင်းကင်တမန် သည်
ေကာင်းကင် ေပါ်က အာြဗဟံ ကုိ ေခါ် လျက်၊ 16သင်သည် ဤ
အမှု ကုိြပ ၍ ၊ သင် ၏သား သင်၌ တ
ေယာက်တည်းေသာသားကုိ၊ ငါအ့ား မ
ြငင်း ေသာေကာင့်၊ 17 ငါသည် သင့် အား အစ ်အ မဲေကာင်း ကီး ေပးမည်။ သင်
၏အမျ ိးအ ွှယ် ကုိလည်း ေကာင်းကင် ကယ် က့ဲသို့ ၎င်း ၊ သမုဒ္ဒရာ သဲ လံးုက့ဲသို့ ၎င်း၊
အစ ်အ မဲပွား များေစမည်။ သင် ၏အမျ ိးအ ယ်ွ သည် ရနသူ် တို့၏ မိ တံခါး များကုိ
အစုိး ရလိမ့်မည်။ 18သင် ၏အမျ ိးအ ယ်ွ အားြဖင့် ၊ လမူျ ိ း ေပါင်း တို့သည် ေကာင်း
ကီး မဂင်္လာကုိ ခံရကလိမ့်မည်ဟု ငါ ၏ စကား
ကုိ သင်နားေထာင် ေသာ ေကာင့် ၊ ငါသည်ကုိယ်ကုိကုိယ် တိင်ုတည်၍ ကျနိဆုိ် ၏ဟု
ထာဝရ
ဘုရား၏ အမိန ့် ေတာ်ကုိ ဆင့် ဆုိေလ၏။ 19 ထုိအခါ အာြဗဟံ သည် ငယ်သား တို့
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ှ ိရာသို့ ြပန် ၏။ သူတို့သည် ထ
ပီးလျှင် ေဗရာရဗတ အရပ်သို့ လိက်ုသွား က၏။ ထုိ
အရပ်၌ အာြဗဟံ ေန ေလ၏။ 20 ထုိေနာက်မှ ၊ အာြဗဟံ ကား ေသာ သိတင်းစကား
ဟမူူကား ၊ သင် ၏အစ်ကုိ နာေခါ် မယားမိလခါ သည် သား
ကုိ ဘွား ြမင်ေလ ပီ။ 21 သား အ ကီးဟုဇ ၊ သူ့ ညီ ဗုဇ ၊ အာရံ အဘ ေကေမွလ၊

22 ေခသက် ၊ ဟာေဇာ ၊ ပိလဒါ ှ ၊ ယိဒလပ် ၊ ေဗေသွလ တည်းဟေူသာ၊ 23သား ှစ်
ေယာက်တို့ ကုိ၊ အာြဗဟံ အစ်ကုိ နာေခါ် ၏ မယားမိလခါ ဘွား ြမင်ေလ၏။ ေဗေသွလ
ကား ၊ ေရဗက္က အဘ တည်း။ 24 ုမာ အမည် ှိေသာနာေခါ် ၏ မယား
ငယ်သည်လည်း ေတဘ ဂါဟံ ၊ သဟာ ှ မာခါ တို့ ကုိ ဘွား ြမင်ေလ၏။

23
1 စာရာ သည် အသက် တရာ ှစ် ဆယ်ခုနစ် ှစ် ှ ိ ၏။ ထုိမျှေလာက်အသက် ကီး
ေသာ်၊ 2 ခါနာန် ြပည်၊ ေဟြဗ န် မိ တည်းဟေူသာ၊ ကိရယသာဘ
မိ ၌ ေသ ေလ၏။ အာြဗဟံ သည်လည်း စာရာ ေကာင့် ညည်းတာွးငိေု ကး ြခင်းငှါ

လာ ၏။ 3အာြဗဟံ သည် မိမိမယားအေသ
ေကာင်ေ ှ က ထ
၍ ၊ ေဟသအမျ ိးသား တို့အား၊ 4ငါ သည်သင် တို့ထံမှာဧည့်သည်အာဂ ္တ ြဖစ်ပါ ၏။
ငါ၏မယားအေသ ေကာင်ကုိ မျက်ကွယ် ြမ ပ်မည် အေကာင်း ၊ သင် တို့တင်ွ သခင်္ျ ိ င်း
ကုိ ငါ ့ အား အခွင့် ေပး ပါ ေလာ့ဟု ဆုိ၏။ 5 ေဟသ အမျ ိးသား တို့က၊ အကျွ ်ပ်ု တို့
သခင် ၊ နားေထာင် ပါ။ 6 ကုိယ်ေတာ်သည်၊ အကျွ ်ပ်ုတို့တင်ွ၊ ဘုရား
သခင် ှင့် ဆုိင်ေသာမင်း ြဖစ်ပါ၏။ အကျွ ်ပ်ု တို့၏သခင်္ျ ိ င်း များ တင်ွ ေရွး ၍ ၊
ကုိယ်ေတာ် ၏မယား အေသ
ေကာင်ကုိ သ ဂ ဟ် ပါေလာ။့ ကုိယ်ေတာ် ၏မယားအေသ ေကာင်ကုိ မ
သ ဂ ဟ် ေစြခင်းငှါ၊ အကျွ ်ပ်ု တို့တင်ွ အဘယ်သူမျှမိမိ သခင်္ျ ိ င်း ကုိ မေပးဘဲမေနပါ
ဟ၊ု အာြဗဟံ အား ြပန် ေြပာက ၏။ 7အာြဗဟံ သည် ထ
၍ ၊ ထုိြပည် သား တည်းဟေူသာေဟသ အမျ ိးသား များေ ှ မှာ ဦး ွှတ် ချလျက်၊

8 ငါသည် ငါ ၏မယားအေသ ေကာင်ကုိ မျက်ကွယ် ြမ ပ်ေစြခင်းငှါ သင် တို့အလို ှ ိ
လျှင် ၊ ငါ ့ စကားကုိ နားေထာင် ကပါေလာ။့ 9သင်တို့တင်ွ ငါပုိင် ထုိက်ေသာသခင်္ျ ိ င်း ှ ိ
ေစြခင်းငှါ၊ ေဇာဟာ
သား ဧဖ ုန် သည်၊ မိမိ
လယ်ြပင် အစွနး် ၌ ှိေသာမပ္ေပလ ေြမတင်ွး ကုိ၊ အဘုိး
ထုိက် သမျှ ေငွ ှင့်ငါ ့ အား ေရာင်း ေစြခင်းငှါ၊ ငါ ့ အတက်ွ သူ့ ကုိ ေတာင်းပန် ကပါ
ေလာ့ ဟု ှ တ်ဆက်၍ ေြပာဆုိ၏။ 10 ထုိအခါ ဧဖ ုန် သည်၊ ေဟသ
အမျ ိးသား တို့တင်ွ ထုိင် လျက် ှိ၏။ သို့ ြဖစ်၍ မိ တံခါး သို့ ဝင် ေသာသူ အေပါင်း
တည်းဟေူသာေဟသအမျ ိးသား ပရိတ်သတ် ၌ ၊ ဟိတ္တိ အမျ ိးသားဧဖ ုန် က၊ ထုိသို့
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မဟတ်ုပါ။ 11အကျွ ်ပ်ု သခင် ၊ အကျွ ်ပ်ု စကားကုိ နားေထာင် ပါ။ ထုိလယ်ြပင် ကုိ၎င်း၊
ကုိယ်ေတာ် အား အကျွ ်ပ်ုေပး ပါ၏။ အကျွ ်ပ်ု အမျ ိးသား များ ေ ှ ၌၊ ကုိယ်ေတာ်
အား အကျွ ်ပ်ုေပး ပါ၏။ ကုိယ်ေတာ် ၏ မယားအေသ
ေကာင်ကုိ သ ဂ ဟ် ပါဟ၊ု အာြဗဟံ အား ြပနေ်ြပာ ေလ၏။ 12အာြဗဟံ သည်လည်း
၊ ထုိြပည် သား များ ေ ှ မှာ ဦး ွှတ် ချလျက်၊ အကယ်၍ငါစ့ကားကုိ နားေထာင်ပါ။
13 ထုိလယ်ြပင် အဘုိး ေငွကုိ ငါေပး မည်။ ေငွကုိယူ ပါ၊ သို့ ြဖစ်လျှင် ၊ ထုိ အရပ်၌ ငါ
၏မယားအေသ ေကာင်ကုိ ငါသ ဂ ဟ် ပါမည်ဟု ြပည် သား ပရိသတ် တို့ ေ ှ မှာ၊ ဧဖ
ု န် အား ေြပာဆုိ ၏။ 14 ဧဖ ုန် ကလည်း ၊ အကျွ ်ပ်ု သခင် ၊ နားေထာင် ပါ။ 15 ထုိ
ေြမ သည် ေငွ ေလး ပိဿာ အဘုိးထုိက်ပါ၏။ ကုိယ်ေတာ် ှင့် အကျွ ်ပ်ု ၌ အဘယ်
အတက်ွ ှိသနည်း။ ကုိယ်ေတာ် ၏မယား အေသ
ေကာင်ကုိ သ ဂ ဟ် ပါေလာဟ့၊ု အာြဗဟံ အား ြပနေ်ြပာ ၏။ 16အာြဗဟံ သည်လည်း
၊ ဧဖ ုန် စကားကုိ နားေထာင် သည်ြဖစ်၍ ၊ ကုနသ်ည် သုံးတတ်ေသာ ေငမွျ ိ း၊ ေဟသ
အမျ ိးသား ပရိသတ် ေ ှ ၊ ဧဖ ုန် အဘုိး ြပတ် သည် အတိင်ုး ၊ ေငွ ေလး ပိဿာ ကုိ
ချနိ် ၍ ၊ သူ့အားေပးေလ၏။ 17 ထုိသို့ မံေရ မိ ေ ှ မှာ၊ မပ္ေပလ
အရပ်၌ ှိေသာဧဖ ုန် ၏လယ်ြပင် ကုိ၎င်း ၊ လယ်ြပင် ၌ ှိေသာေြမတင်ွး ှင့် သစ်ပင်
များ၊ ပတ်ဝနး်ကျင် သစ်ပင်များကုိ၎င်း၊ 18ေဟသအမျ ိးသား ပရိတ်သတ် ၌ ၊ မိ တံခါး
သို့ ဝင် ေသာသူအေပါင်း တို့ေ ှ မှာ၊ အာြဗဟံ ဥစ္စာ ဘို့ လံြုခံ စွာ အပ်ေပးေလ၏။ 19 ထုိ
ေနာက်မှ အာြဗဟံ သည်၊ မံေရ
မိ ေ ှ မှာ၊ မပ္ေပလ
လယ်ြပင် ေြမတင်ွး ၌ မယား စာရာ ကုိ သ ဂ ဟ် ရေလ ၏။ ထုိအရပ် ကား၊ ခါနာန်
ြပည် ေဟြဗ န် အရပ် ြဖစ် သတည်း။ 20 ထုိလယ်ြပင် ှင့် ေြမတင်ွး ကုိ၊ အာြဗဟံ ပုိင်
ထုိက် ေသာ သခင်္ျ ိ င်း ြဖစ်ေစြခင်းငှါ၊ ေဟသ
အမျ ိးသား တို့သည် လံြုခံ စွာ အပ်ေပးက၏။

24
1အာြဗဟံ သည်အို ၍ ၊ အသက် အရွယ် ကီးရင့် လှ ပီ။ ထာဝရဘုရား
သည်၊ အရာရာ
၌ သူ့ ကုိ ေကာင်း ကီး ေပးေတာ်မူ ပီ။ 2အာြဗဟံ သည်၊ မိမိ
အိမ်သား တို့တင်ွ အသက် ကီး၍ ဘ ာစုိး လပ်ုေသာသူကုိ ေခါ် လျက်၊ 3သင် သည်၊
ငါ ေန ေသာခါနာန် အမျ ိးသမီး တို့ တင်ွ၊ ငါ ့သား ဘို့ မယား ကုိ မ
ေရွး မယူဘဲ၊ 4 ငါ ့ ြပည် ငါ ့အမျ ိးသား ချင်းတို့ ထံသို့ သွား ၍ ၊ ငါ ့သား ဣဇာက် အဘို့
မယား ကုိ ယူ ရမည်ဟ၊ု သင် ၏လက် ကုိ ငါ ့ ေပါင် ေအာက် ၌ထား ပီးမှ၊ ေကာင်းကင်
ေြမ ကီး အ ှင် ဘုရားသခင် ၊ ထာဝရဘုရား ကုိ တိင်ုတည်၍၊ ငါကျနိ် ဆုိေစ ပါမည်
ဟုဆုိ၏။ 5ကျွန် ကလည်း ၊ မိနး်မ သည်ဤ ြပည် သို့ ကုိယ်ေတာ် ၏သား ကုိ တဖန်
ကျွနေ်တာ်ေခါ် သွားရပါမည်ေလာဟု ေမး ေလေသာ်၊ 6အာြဗဟံ က၊ ထုိ
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ြပည်သို့ ငါ ့သား ကုိေခါ် ၍ မ
သွား ှင့်။ သတိြပ ေလာ။့ 7ငါ ့အဘ၏အိမ် မှ ၎င်း၊ ငါ ့အမျ ိးသား ေနရာြပည် မှ ၎င်း
ငါ ့ ကုိေခါ် ၍၊ သင် ၏အမျ ိးအ ယ်ွ အား ဤ ြပည် ကုိ ငါေပး မည်ဟ၊ု ငါ ့အား ဗျာဒိတ်
ေတာ်ေပး၍ ကျနိဆုိ် ေတာ်မူေသာ ေကာင်းကင် ဘုံ ှင် ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား သည်၊
မိမိ
ေကာင်းကင်တမန် ကုိ သင့် ေ ှ ၌ ေစလွှတ် ေတာ်မူသြဖင့် ၊ သင်သည်ထုိ ြပည်မှ ငါ ့
သား ဘို့ မယား ကုိ ယူ ရလိမ့် မည်။ 8 မိနး်မ သည်သင် ှင့်အတူ မ လိက်ု လို လျှင် ၊
သင် သည်၊ ယခုငါ ေပးေသာကျနိဆုိ် ြခင်း ှင့် ကင်းလတ်ွ ေစ။ ငါ ့သား ကုိ ထုိ
ြပည်သို့ ေခါ် ၍ မ သွား ှင့်ဟုဆုိ ပီးမှ၊ 9 ကျွန် သည် သခင် အာြဗဟံ ၏ ေပါင်
ေအာက် ၌ လက် ကုိထား ၍ ထုိ အမှု ၌ ကျနိဆုိ် ေလ၏။ 10 ထုိကျွန် သည်လည်း ၊
မိမိ သခင်၏ဥစ္စာ ှ ိသမျှ ကုိ စီရင် ေသာ သူြဖစ်၍၊ သခင် ၏ကုလားအပ်ု စုထဲက ၊
ကုလားအပ်ု ဆယ် စီးကုိယူ ၍ထ သွား သြဖင့် ၊ ေမေသာေပါဘာမိ တိင်ုး၊ နာေခါ် မိ
သို့ ေရာက် ေလ၏။ 11 မိနး်မများေရခပ် ေသာ ညဦး
ယံအချနိ် ၌ ၊ မိ ြပင် ေရတင်ွး နား မှာ ကုလားအပ်ု တို့ ကုိ ဝပ် ေစ ပီးလျှင်၊

12အကျွ ်ပ်ု ၏သခင် ၊ အာြဗဟံ ၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ယေန အ့ကျွ ်ပ်ု အ ကံ
ကုိ ထေြမာက် ေစ၍ ၊ အကျွ ်ပ်ု ၏သခင် အာြဗဟံ ၌ ေကျးဇူး ြပ ေတာ်မူပါဟ၊ု
အကျွ ်ပ်ုဆုေတာင်း ပါ၏။ 13အကျွ ်ပ်ု သည်၊ ဤေရတင်ွး နား မှာ ရပ်ေန ၍ ၊ ထုိ မိ
သူ သတို့သမီး တို့သည်၊ ေရ
ခပ် ြခင်းငှါ လာ ကသည် တင်ွ၊ 14အကင်သတို့သမီးကုိ၊ ကျွ ်ပ်ုေသာက် ြခင်းငှါသင်
ေရ ဘူးကုိ ချ ပါဟုဆုိ ေသာ်၊ ေသာက် ပါ၊ သင် ၏ကုလားအပ်ု တို့ ကုိလည်း ေရ တိက်ု
ပါမည်ဟ၊ု ြပန် ဆုိေသာ သမီး သည်၊ ကုိယ်ေတာ် ၏ကျွန် ဣဇာက် ဘို့ ခန ့ထ်ားေတာ်မူ
ေသာသူြဖစ် ပါေစေသာ။ ထုိသို့အားြဖင့်၊ အကျွ ်ပ်ု ၏ သခင် ၌ ေကျးဇူး ြပ ေတာ်မူ
ေကာင်း ကုိ၊ အကျွ ်ပ်ုသိ ရပါ မည်ဟု ေလျှာက်ဆုိ၏။ 15 ထုိသို့ ေလျှာက်ဆုိ၍မ ပီး မီှ၊
အာြဗဟံ အစ်ကုိ နာေခါ် မယား မိလခါ သား ၊ ေဗေသွလ ၏ သမီး ေရဗက္က သည်၊
ေရ
ဘူးကုိထမ်း လျက် ထွက် လာသည်ကုိြမင် ၏။ 16 ထုိ သတို့သမီး သည်၊ အလနွ်
အဆင်း လှ ၍၊ ေယာက်ျား ှင့် မ ဆက်ဆံ ေသးေသာ ကညာ
ြဖစ်၏။ ေရတင်ွး သို့ ဆင်း ၍ ၊ ေရဘူး ကုိ ေရ ှင့်ြဖည့် ပီးမှ တက် လာ ၏။ 17ကျွန်
သည်လည်း၊ ထုိမိနး်မ ှင့် ေတွ့ ြခင်းငှါ ေြပး ၍ ၊ သင် ၏ေရ ဘူး၌ ေရ အနည်းငယ် ကုိ
ေသာက် ပါရေစဟု ဆုိ ေလေသာ်၊ 18 မိနး်မက၊ ေသာက် ပါေလာအ ှင် ဟုဆုိ သြဖင့် ၊
မိမိ လက် ေပါ်မှာ၊ အလျင် အြမနေ်ရ ဘူးကုိ ချ ၍ ၊ ေရကုိ ေပး ေလ၏။ 19 ေရကုိ ေပး
ပီးလျှင် ၊ သင် ၏ကုလားအပ်ု တို့သည် လည်း ၊ ဝစွာ ေသာက် စရာဘို့ ေရခပ် ပါမည်
ဟု ဆုိ
သည် အတိင်ုး၊ 20အလျင် အြမနဘူ်း၌ ှိေသာေရကုိေရ တိက်ုခွက် ထဲ၌
ေလာင်း ပီးလျှင် ၊ တဖန် ခပ် ြခင်းငှါ ေရတင်ွး သို့ ေြပး ၍ ၊ ကုလားအပ်ု အဘို့
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ေရခပ် ေလ၏။ 21 ေယာက်ျား သည် ထုိမိနး်မ ကုိ အံဩ့ ၍ ၊ မိမိ ေရာက် လာေသာအမှု
ကုိ ထာဝရဘုရား
ြပ စု ေတာ်မူသည်၊ မ
မူသည်ကုိ သိ
လိ၍ု ၊ တိတ်ဆိတ် စွာ ေနေလ၏။ 22 ကုလားအပ်ု များကုိ ေရေသာက် ေစ ပီး ေသာ
ေနာက်၊ ေယာက်ျား သည်၊ အချနိ် ငါး မူး ှ ိ ေသာေရွှ ှာဆဲွ ၊ အကျပ်တ ဆယ်အချနိ်
ှ ိ ေသာေရွှ လက်ေကာက် တရံ ကုိ ထုတ် ၍၊ 23 သင် သည် အဘယ်သူ ၏သမီး ြဖစ်
သနည်း။ ကျွ ်ပ်ု ကုိ ေြပာ ပါ။ သင် ၏အဘ အိမ် ၌ ကျွ ်ပ်ုတို့ တည်းခုိ စရာ အရပ် ှိ
သေလာဟု ေမး
ေလေသာ် 24 မိနး်မက၊ ကျွ ်ပ်ု သည် နာေခါ် ၏မယားမိလခါ ဘွား ြမင်ေသာ၊ ေဗ
ေသွလ ၏သမီး ြဖစ်သည်ဟ၍ူ၎င်း၊ 25ကျွ ်ပ်ု တို့ ၌ ြမက် ေြခာက်များ၊ စားဘွယ် ေသာ
က်ဘွယ်များ ှင့် တည်းခုိ စရာ အရပ် လည်း ှိသည်ဟ၍ူ၎င်း ဆုိ ေလ၏။ 26 ထုိအခါ
ေယာက်ျား သည် ဦး ွှတ် ချ၍ ထာဝရဘုရား ကုိ ကုိးကွယ် လျက်၊ 27က ုဏာ ၊ သစ္စာ
ေတာ်ကုိ အကျွ ်ပ်ု သခင် မှ ု ပ်သိမ်း ေတာ်မ မူေသာ၊ အကျွ ်ပ်ု သခင် အာြဗဟံ ၏
ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား သည် မဂင်္လာ ှိေတာ်မူေစ သတည်း။ လမ်း မှာ သွားလျက်
ှိေသာအကျွ ်ပ်ု ကုိ ထာဝရဘုရား
သည် အကျွ ်ပ်ု သခင် ၏ညီအစ်ကုိ တို့ အိမ် သို့ ပို့ ေဆာင် ေတာ်မူပါသည်တကားဟု
မက်ဆုိ ၏။ 28သတို့သမီး သည်လည်း ေြပး ၍ အမိ ၏အိမ် ၌ ဤ အရာ များကုိ ကား
ေြပာေလ၏။ 29 ေရဗက္က ၌ လာဗန် အမည် ှိေသာေမာင် တေယာက် ှိ၏။ လာဗန်
သည် ေယာက်ျား ှ ိရာ ေရတင်ွး သို့ ေြပး ၏။ 30 သူ သည် ှာဆဲွ ကုိ၎င်း ၊ ှမ လက် ၌
လက်ေကာက် ကုိ၎င်း ြမင် ၍ ၊ ထုိေယာက်ျား သည်ကျွ ်ပ်ု ကုိ ဤသို့ ေြပာ သည်ဟ၊ု ှမ
ေရဗက္က ဆုိေသာ စကား
ကုိ ကား ေသာအခါ ၊ ေရတင်ွး ၌ ကုလားအပ်ု အနား မှာရပ် ေနေသာေယာက်ျား
ထံသို့ ေရာက် ေသာအခါ၊ 31 ထာဝရဘုရား ေကာင်း ကီး ေပးေတာ်မူေသာသူ၊ ကျွ ်ပ်ု
အိမ်သို့ ဝင် ပါေလာ။့ ြပင် ၌အဘယ်ေကာင့် ရပ် ေနသနည်း။ အိမ် ကုိ၎င်း၊ ကုလားအပ်ု
များေနရာ အရပ်ကုိ၎င်း ၊ ကျွ ်ပ်ု ြပင် ပါ ပီဟဆုို သြဖင့်၊ 32 ေယာက်ျား ကုိအိမ် သို့ သွင်း
၍ ကုလားအပ်ု တို့ တနဆ်ာကုိ ချွတ် ပီးမှ ၊ သူတို့အားြမက် ေြခာက် ှင့် စားစရာ ကုိေပး
၏။ ေယာက်ျား ေြခ ၊ လိက်ုေသာသူ တို့ ေြခ ေဆး ဘို့ ေရ ကုိလည်း ေပးေလ၏။ 33သူ့
ေ ှ မှာ စား
စရာကုိ ထည့် ေသာအခါ ၊ သူက၊ ကျွ ်ပ်ုသည် ကုိယ် အမှု ကုိမေြပာ မီှ မ စား လိုပါ
ဟဆုို လျှင် ၊ ေြပာ ပါဟဆုို ၏။ 34 ေယာက်ျားကလည်း၊ ကျွ ်ပ်ု ကားအာြဗဟံ ၏ ကျွန်
ြဖစ်ပါ၏။ 35ထာဝရဘုရား သည် ကျွ ်ပ်ု ၏သခင် ကုိ အလနွ် ေကာင်း ကီး ေပးေတာ်
မူသြဖင့် ၊ သူသည် ကီးြမတ် ြခင်းသို့ ေရာက်ေလ ပီ။ သုိးစု ၊ ာွးစု ၊ ေရွှ ၊ ေငွ ၊ ကျွန်
ေယာက်ျား၊ ကျွန် မိနး်မ၊ ကုလားအပ်ု ှင့် ြမည်း များတို့ ကုိေပး ေတာ်မူ ပီ။ 36 ကျွ ်ပ်ု
သခင် ၏မယား စာရာ သည်၊ သခင် အသက် အိေုသာအခါ ၊ သူ့အားသား ကုိ ဘွားြမင်
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သြဖင့် ၊ ထုိ သားအား ဥစ္စာ ှ ိသမျှ ကုိသခင်သည် အပ်ေပး ပီ။ 37ကျွ ်ပ်ု ၏သခင် က
လည်း ၊ သင်သည်ငါ ေန ေသာခါနာန် အမျ ိးသမီး တို့တင်ွ ၊ ငါ ့သား ဘို့ မယား ကုိ မ
ေရွး ဘဲ၊ 38 ငါ ့ အဘ ၏အိမ် ၊ ငါ ့ အမျ ိးသား ချင်းတို့ ထံသို့ သွား ၍ ၊ ငါ ့ သား ဘို့
မယား ကုိ ယူ
ရမည်ဟု အကျွ ်ပ်ု ကုိ ကျနိဆုိ် ေစ၏။ 39အကျွ ်ပ်ု ကလည်း၊ မိနး်မ သည်မ လိက်ု လို
လျှင် အဘယ်သို့ နည်းဟု သခင် ကုိ ေမး ေလေသာ်၊ 40သခင်က၊ အကင်ထာဝရဘုရား
သခင်ေ ှ ေတာ် ၌ ငါသွား လာ၏၊ ထုိဘုရားသည် မိမိ
ေကာင်းကင်တမန် ကုိ သင် ှင့အ်တူ ေစလွှတ် ၍ ၊ သင် သွား ေသာအမှုကုိ ြပ စု ေတာ်
မူသြဖင့် ၊ ငါ ့အမျ ိ းသား ချင်း၊ ငါ ့အဘ၏အိမ် ထဲက ငါ ့သား ဘို့ မယား ကုိယူ ရမည်။
41 ငါ ့ အမျ ိးသား ချင်းတို့ ထံသို့ ေရာက် ေသာအခါ ၊ သင်သည် ငါ ေပးေသာ ကျနိဆုိ်
ြခင်း ှင့် ကင်းလတ်ွ ေစ။ ထုိသူတို့သည်မိနး်မကုိမ ေပး ေသာ်လည်း ၊ သင် သည် ငါ ေပး
ေသာ ကျနိဆုိ် ြခင်း ှင့် ကင်းလတ်ွ ေစ မည်ဟု ေြပာ ၏။ 42ကျွ ်ပ်ုသည်ယေန ့ေရတင်ွး
သို့ ေရာက် ပီးလျှင် ၊ ကျွ ်ပ်ု သခင် အာြဗဟံ ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ု
ေရာက် လာေသာအမှုကုိ ယခု
ြပ စု ေတာ်မူလျှင်၊ 43အကျွ ်ပ်ု သည် ေရတင်ွး နား မှာရပ် ေန၍၊ ေရခပ် ြခင်းငှါ လာ
ေသာအကင်သမီး ကညာကုိ၊ ကျွ ်ပ်ု ေသာက် ဘို့ သင် ၏ေရဘူး ၌ ေရ အနည်းငယ်
ကုိေပး ပါဟုေတာင်း ေသာ်၊ 44 ေသာက် ပါ။ သင် ၏ကုလားအပ်ု တို့ ဘို့ လည်း ေရခပ်
ပါမည်ဟု ြပနဆုိ်ေသာသမီးကညာသည်၊ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် ၏သား ဘို့ ၊ ခန ့ထ်ား ေတာ်
မူေသာမိနး်မ ြဖစ်ပါေစ ေသာဟု ေလျှာက်ဆုိ ၏။ 45 ထုိသို့ စိတ် ှလံးု ၌ ေလျှာက်ဆုိ ၍
မ ပီး မီှ၊ ေရဗက္က
သည် ေရဘူး
ကုိ ထမ်း လျက် ထွက် လာသြဖင့် ၊ ေရတင်ွး သို့ ဆင်း ၍ ေရခပ် သည်ကုိ ကျွ ်ပ်ု
ြမင် လျှင်၊ ေရ
ေသာက်ပါရ ေစဟု သူ့
ကုိ ေတာင်း ေလေသာ်၊ 46 သူသည်အလျင် အြမနပ်ခုံးေပါ် က ေရဘူး ကုိ ချ လျက်
၊ ေသာက် ပါေလာ။့ သင် ၏ ကုလားအပ်ု တို့ ကုိလည်း ၊ ေရ တိက်ုပါမည်ဟုဆုိ သည်
အတိင်ုး ၊ ကျွ ်ပ်ုေသာက် ရ၏။ ကုလားအပ်ု တို့ ကုိလည်း ေရတိက်ု ေလ၏။ 47ကျွ ်ပ်ု
ကလည်း၊ သင် သည် အဘယ်သူ ၏ သမီး
ြဖစ်သနည်းဟုေမး ေသာ်၊ သူက၊ ကျွ ်ပ်ုသည် မိလခါ ဘွားြမင် ေသာ နာေခါ် သား
ေဗေသွလ ၏သမီး ြဖစ်သည် ဟေုြပာ ဆုိ၏။ ကျွ ်ပ်ုသည် မိလခါဘွားြမင်ေသာ နာေခါ်
သားေဗေသွလ၏သမီးြဖစ်သည်ဟေုြပာဆုိ၏။ ကျွ ်ပ်ု သည်လည်း၊ သူ
၏ မျက် ှာ ၌ ှာဆဲွ ကုိ၎င်း၊ သူ
၏လက် ၌ လက်ေကာက် တို့ ကုိ၎င်းထည့် ပီးလျှင်၊ 48 ဦး ွှတ် ချ၍ ၊ ကျွ ်ပ်ု သခင်
အစ်ကုိ ၏ ေြမး ကုိ သခင် ၏သား ဘို့ ယူ ေစြခင်းငှါ ၊ မှန် ေသာလမ်း ြဖင့် ပို့ ေဆာင်
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ေတာ်မူေသာကျွ ်ပ်ု သခင် အာြဗဟံ ၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ကုိ ေကာင်း ကီး
ေပး၍ ကုိးကွယ် ေလ၏။ 49ယခု တင်ွသင် တို့သည်၊ ကျွ ်ပ်ု သခင် ၌ သစ္စာ ှင့် ေကျးဇူး
ြပ မည်၊ မ
ြပ မည်ကုိ ေြပာ ပါ။ ကျွ ်ပ်ု သည်လည်း ၊ လက်ျာ လမ်းြဖစ်ေစ ၊ လက်ဝဲ လမ်းြဖစ်
ေစ၊ တလမ်းလမ်းသို့ လိက်ုသွားပါမည်ဟု ေြပာဆုိ၏။ 50လာဗန် ှင့် ေဗေသွလ တို့က
လည်း ၊ ဤအမှုသည် ထာဝရဘုရား
စီရင်ေတာ်မူေသာအမှုြဖစ်၏။ အကျွ ်ပ်ုတို့ သည်၊ သင့် အား ေကာင်း မေကာင်း ကုိ
မ
ေြပာ ိင်ု ပါ။ 51 ေရဗက္က သည် သင့် ေ ှ ၌ ှိပါ၏။ ယူ
သွားပါ ေလာ။့ ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ သင် ၏ သခင် သား ၏ မယား
ြဖစ် ေစဟြုပန် ဆုိ၏။ 52 ထုိစကားကုိကား လျှင် ၊ အာြဗဟံ ကျွန် သည် ဦး ွှတ်ချ၍၊
ထာဝရဘုရား
ကုိ ကုိးကွယ် ပီးမှ၊ 53 ေငွ ဖလား ၊ ေရွှ ဖလား ၊ အဝတ် တနဆ်ာများကုိ ထုတ် ၍ ေရ
ဗက္က အား ေပး ၏။ သူ
၏အမိ ၊ ေမာင် အား လည်း၊ အဘုိးထုိက်ေသာ လက်ေဆာင် ကုိေပး ၏။ 54 သူ ှင့်
သူ ၏အေဘာ်အေပါင်းတို့သည်၊ စားေသာက် ၍ ည ့် ကုိ လနွေ်စ ပီးမှ ၊ နနံက် ယံ၌ ထ
လျက် ၊ ကျွ ်ပ်ု သည်၊ သခင် ထံသို့ ြပန် ပါရေစဟု ဆုိ
ေလေသာ်၊ 55 ေမာင် ှင့် အမိ က၊ မိနး်မ ကေလးသည်၊ ကျွ ်ပ်ု တို့ ထံမှာ ၊ ဆယ် ရက်
ခန ့် ေလာက်ေန ပါေစဦး။ ေနာက်မှ ၊ သူ့ကုိ သွားပါေစမည်ဟု ဆုိ က၏။ 56 ထုိ သူက
လည်း ၊ ကျွ ်ပ်ု ကုိ မ ဆီးတား ပါ ှင့်။ ထာဝရဘုရား
သည်၊ ကျွ ်ပ်ု ေရာက် လာေသာအမှုကုိ ြပ စု ေတာ်မူ ပီ။ ကျွ ်ပ်ု သည် သခင် ထံသို့
သွား ရေသာအခွင့် ကုိေပး ပါေလာဟ့ဆုိုလျှင်၊ 57 သူတို့က၊ မိနး်ကေလး ကုိ ေခါ် ၍ ၊ သူ့
အလို ကုိ ေမး
ပါဦးမည်ဟု ဆုိ
သည် ှင့်၊ 58 ေရဗက္က ကုိ ေခါ် ၍ သင်သည်ဤ လူ ှင့်အတူ ယခုလိက်ု မည်ေလာ
ဟု ေမး
ေသာအခါ ၊ ကျွ ်ပ်ုလိက်ု ပါမည် ဟဆုို ၏။ 59 သို့ ြဖစ်၍ ၊ မိမိ ှမ ေရဗက္က ှင့် သူ
၏အထိနး် ကုိ၎င်း ၊ အာြဗဟံ ကျွန် ှင့် သူ ၏လူ တို့ ကုိ၎င်းလွှတ် လိက်ု က၏။ 60 ေရ
ဗက္က ကုိလည်း ၊ သင် သည် ကျွ ်ပ်ု တို့၏ ှမ ြဖစ်၏။ အေသာင်း အသိနး်တို့၏အမိ
ြဖစ်ပါေစေသာ။ သင် ၏အမျ ိးအ ယ်ွ သည် ရနသူ် တို့၏ တံခါး များကုိ အစုိး
ရပါေစေသာဟု ေကာင်း ကီး ေပးက၏။ 61 ေရဗက္က ှင့် သူ ၏မိနး်မငယ် တို့သည်
ထ ၍ ၊ ကုလားအပ်ု ကုိစီး လျက် ၊ ထုိေယာက်ျား ှင့်အတူ လိက်ု က ၏။ ထုိသို့
အာြဗဟံကျွန် သည် ေရဗက္က
ကုိ ေဆာင်ယူ သွား ေလ၏။ 62 ထုိအခါ ေတာင် ြပည် အတင်ွး ၌ ေန
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ေသာဣဇာက် သည်၊ ေဗရလဟဲေရာ
လမ်းြဖင့် ေရာက် လာသည် ြဖစ်၍၊ 63 ညဦး အချနိ၌် ဆင်ြခင် လိုေသာငှါ ၊ ေတာ
အရပ် သို့
ထွက်သွား ၍ ၊ ေြမာ် ကည့် လျှင် ၊ ကုလားအပ်ု များ လာ
သည်ကုိ ြမင် ေလ၏။ 64 ေရဗက္က သည်လည်း ၊ ေြမာ် ကည့် ၍ ဣဇာက် ကုိ ြမင်
ေသာအခါ ၊ ကုလားအပ်ု အေပါ် မှ ဆင်း ပီးလျှင်၊ 65 ကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ ကိ ဆုိ ြခင်းငှါ ၊
ေတာ ၌ လာ ေသာထုိသူကား၊ အဘယ်သူ နည်းဟု ကျွန် ကုိ ေမး ေလေသာ် ၊ ကျွနက်၊
ထုိသူ
သည် ကျွ ်ပ်ု သခင် ြဖစ်ပါ၏ဟု ေြပာဆုိ ေသာစကားကုိကားလျှင်၊ ေရဗက္ကသည်
မျက် ှာဖုံး ကုိ ယူ
၍ ဖုံး ေလ၏။ 66 ကျွန် သည်လည်း၊ မိမိြပ ေလသမျှ တို့ ကုိ ဣဇာက် အား ကား
ေြပာ ပီးမှ၊ 67ဣဇာက် သည် မိမိ
အမိ စာရာ ၏ တဲ
သို့ ေရဗက္က ကုိ ေဆာင်ယူ ၍ စုံဘက် ေလ၏။ ေရဗက္က
ကုိချစ် ှစ် မိ သြဖင့် ၊ အမိ ေသေသာအမှု၌ သက်သာ ြခင်းသို့ ေရာက် ေလ၏။

25
1တဖန် အာြဗဟံ သည်၊ ေကတရု
အမည် ှိေသာမိနး်မ ှင့် စုံဘက် ၍၊ 2 ထုိမိနး်မ သည် ဇိမရံ ၊ ယုတ် ှန် ၊ ေမဒန် ၊ မိဒ
န် ၊ ဣ ှဗက် ၊ ှုအာ တို့ ကုိ ဘွားြမင် ေလ၏။ 3 ယုတ် ှန် သား ကား ၊ ေ ှဘ ှင့် ေဒဒန်
တည်း။ ေဒဒန် သား ကား ၊ အာ ှုရိမ် လ၊ူ ေလတု ှိ မ် လ၊ူ လုမ်မိမ် လူတည်း။ 4 မိဒ နိ်
သား ကား ၊ ဧဖါ ၊ ဧေဖရ ၊ ဟာ တ်ု ၊ အဘိဒ ၊ ဧလဒါ တည်း။ ထုိ
သူအေပါင်း တို့ကား ေကတရု
အ ယ်ွ ြဖစ်ကသတည်း။ 5အာြဗဟံ သည်၊ မိမိ
ဥစ္စာ ှ ိသမျှ ကုိ ဣဇာက် အား ေပး ေလ၏။ 6 မယားငယ် တို့ ၌ ရေသာသား
တို့အား လည်း ၊ မိမိ အသက် ှင်စ ်တင်ွဆုလပ် များကုိေဝေပး ၍ ၊ သား ဣဇာတ်
ထံမှ အေ ှ ြပည် သို့ လွှတ် လိက်ုေလ၏။ 7 ထုိေနာက် အာြဗဟံ သည်အသက် ကီးရင့်၍
၊ အိမုင်း ြခင်း၊ ေနရ့က် ကာလြပည့်စုံ ြခင်း ှင့်တကွ ၊ အသက် ေပါင်း တရာ
ခုနစ် ဆယ်ငါး ှစ် ှ ိေသာ်၊ 8အသက်ချ ပ် ၍ အနစိ္စ ြဖစ်သြဖင့် ၊ မိမိ လမူျ ိ း စည်းေဝး
ရာသို့ ေရာက်ေလ၏။ 9သား ဣဇာက် ှင့် ဣ ှေမလ တို့သည်၊ မံေရ
မိ ေ ှ မှာ ၊ ဟိတ္တိ အမျ ိးသား၊ ေဇာရ
သား ဧဖ ု န် ၏လယ်ြပင် တင်ွ ၊ မပ္ေပလ ေြမတင်ွး ၌ အဘကုိ သဂ ဟ် က၏။

10 ေဟသ အမျ ိးသား တို့အား အဘုိးေပး၍ အာြဗဟံ ဝယ် ေသာလယ်ြပင် ၌ ၊ အာြဗဟံ
ှင့် မယား စာရာ တို့ ကုိ သ ဂ ဟ် ကသတည်း။ 11အာြဗဟံ ေသ ေသာေနာက် ၊ သား
ဣဇာက် ကုိ ဘုရားသခင် ေကာင်း ကီး ေပးေတာ်မူ၏။ ဣဇာက် သည် ေဗရလဟဲေရာ
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မိ မှာ ေန သတည်း။ 12 စာရာ ၏ကျွနမ် ၊ အဲဂုတ္တု ၊ အမျ ိးသားဟာဂရ ဘွားြမင်
ေသာ အာြဗဟံ သား ဣ ှေမလ ၏ သားစ ်ေြမးဆက် တည်းဟေူသာ၊ 13 မိမိ အမျ ိး
အ ယ်ွ အလိက်ု ၊ ဣ ှေမလ သား များအမည် ဟမူူကား ၊ သား အ ကီး နဗာယုတ်။ ထုိ
ေနာက် ေကဒါ ၊ အာဒေဗလ ၊ မိဗသံ၊ 14 မိ ှမ ၊ ဒမုာ ၊ မာစ ၊ 15ဟာဒဒ် ၊ ေတမ ၊ ေယ
တရု ၊ နာဖိ ှ ၊ ေကဒမာ တည်းဟေူသာ၊ 16ဣ ှေမလ သား တည်း။ ထုိ
သို့အမည် ှိေသာသူ တို့ သည်၊ မိမိ
မိ ၊ မိမိ ရဲတိက်ု အလိက်ု ၊ အမျ ိးမျ ိ း ေသာ မင်း ဆယ် ှစ် ပါးြဖစ်သတည်း။ 17ဣ
ှေမလ သည် အသက် တရာ သုံး ဆယ်ခုနစ် ှစ် ှ ိေသာ်၊ အသက် ချ ပ်၍ ေသ သြဖင့် ၊
မိမိ လမူျ ိ း စည်းေဝး ရာသို့ ေရာက်ေလ၏။ 18 သူတို့သည်လည်း၊ အာ ှုရိ ြပည်သို့ သွား
ရာလမ်း အေ ှ ၊ ှုရ မိ တိင်ုေအာင် ေန က၏။ ထုိသို့ ဣ ှေမလ၏ ေနရာသည်၊ မိမိ
ညီအစ်ကုိ အေပါင်း အနား ၌ ကျ သတည်း။ 19အာြဗဟံ သား ဣဇာက် ၏အဆက်
အ ွှယ် ဟူမူကား ၊ အာြဗဟံ သား ကား ဣဇာက် တည်း။ 20ဣဇာက် သည်၊ အသက်
ေလးဆယ် ှိ ေသာအခါ၊ ပါဒနာရံ အရပ်သူ၊ ှုရိ အမျ ိးေဗေသွလ ၏သမီး ၊ ှုရိ လူ
လာဗန် ၏ ှမ ေရဗက္က ှင့် အိမ်ေထာင် ေလ၏။ 21ဣဇာက် သည်၊ မိမိ
မယား ေရဗက္က ြမံ ေသာေကာင့် ၊ ထာဝရဘုရား ကုိ ေတာင်းပန် ၍ ၊ ထာဝရဘုရား
နားေထာင် ေတာ်မူသြဖင့် ၊ သူ ၏မယား သည် ပဋိသေ ္ဓ စဲွယူေလ၏။ 22 ဝမ်းအတင်ွး
၌ တည်ေသာသူငယ် တို့သည်၊ အချင်းချင်းတိက်ုခုိက် က၏။ အမိကလည်း၊ ထုိသို့
ြဖစ်၍ငါ ၌အဘယ် အမှုေရာက်ပါလိမ့်မည်နည်းဟု ဆုိ
သြဖင့် ၊ ထာဝရဘုရား ကုိ ေမးေလျှာက် ြခင်းငှါ သွား ေလ၏။ 23ထာဝရဘုရား က
လည်း ၊ သင် ၏ ဝမ်းအတင်ွး ၌ လမူျ ိ း ှစ် မျ ိ း ှ ိ၏။ သင် ၏ဝမ်း ထဲက ြခားနား ေသာ
လစုူ
ှစ် စုကုိ ဘွားရလိမ့်မည်။ လူ
တမျ ိးသည် တမျ ိး ထက် အား ကီး လိမ့်မည်။ အ ကီး သည်အငယ် ၌ ကျွန် ခံရ
လိမ့်မည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 24 ဘွား ချနိ် ေစ့ ေသာအခါ ၊ သူ ၏ဝမ်း ၌ သား အမွှာ ှ ိ
သြဖင့်၊ 25အဦး ဘွား ေသာသားသည်၊ အေမွး ပါေသာအဝတ် က့ဲသို့ ြဖစ်၍ ၊ တကုိယ်
လံးု အဆင်းနီ ၏။ သူ့
ကုိ ဧေသာ
ဟေူသာအမည် ြဖင့် မှည့် က၏။ 26 ထုိေနာက်မှ သူ့ ညီ သည်၊ အစ်ကုိဧေသာ ၏
ဖေ ှာင့် ကုိ ကုိင် လျက် ဘွား လာ၏။ သူ့
ကုိကား၊ ယာကုပ် အမည် ြဖင့် မှည့် က၏။ ထုိ
သား ှစ်ေယာက်ကုိ ဘွား ေသာအခါ ၊ ဣဇာက် သည် အသက် ေြခာက် ဆယ် ှိ
သတည်း။ 27 သူငယ် တို့သည် ကီးပွား ၍ ၊ ဧေသာ ကား လိမ္မာ
ေသာ ေတာ
သား မုဆုိး ြဖစ် ေလ၏။ ယာကုပ် ကားတဲ ၌ ေန
တတ်၍ စိတ်ေကာင်း ေသာသူ ြဖစ်၏။ 28ဣဇာက် သည်၊ ဧေသာ
ေပးေသာအမဲသား ကုိ စားေလ့ ှ ိေသာေကာင့် သူ့ ကုိချစ် ၏။ ေရဗက္က
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မူကား ယာကုပ် ကုိ ချစ် ၏။ 29တေနသ့၌၊ ယာကုပ် သည် စားစရာကုိ
ချက်ြပ တ်စ ်တင်ွ ၊ ဧေသာ သည် ေတာ
မှ လာ ၍ ေမာ ေသာေကာင့်၊ 30ယာကုပ် အား ၊ ထုိ နီ ေသာစားစရာ ှင့် ငါ ့ ကုိ ေကျွး
ပါေလာ၊့ ငါ ေမာ ပါသည်ဟဆုို ေလ၏။ ထုိေကာင့် သူ ၏နာမည် ကုိ ဧဒံု
ဟုတင်ွ သတည်း။ 31 ယာကုပ် ကလည်း ၊ ယေန ့ပင် သင် ၏သားဦး အရာကုိ၊ ငါ ့
အား ေရာင်း ပါဟဆုိုလျှင်၊ 32 ဧေသာ က၊ ငါ ေသ လု ပီ။ သားဦး
အရာအားြဖင့် အဘယ် အကျ ိး ှ ိပါလိမ့်မည်နည်းဟုဆုိ ၏။ 33ယာကုပ် ကလည်း ၊
ယေနပ့င် ငါ ့အား ကျနိဆုိ် ြခင်းကုိ ြပ ပါဟဆုိုေသာ် ၊ သူသည်ကျနိဆုိ် သြဖင့် ၊ ယာကုပ်
အား မိမိ သားဦး အရာကုိ ေရာင်း ေလ၏။ 34 ထုိအခါ ယာကုပ် သည်၊ မုန ့် ှင့် ပဲဟင်း
ကုိ ဧေသာ
အား ေပး သြဖင့်၊ သူသည် စားေသာက် ပီးမှ ထ ၍ သွား ေလ ၏။ ထုိသို့
ဧေသာ သည်၊ မိမိ ှင့် ဆုိင်ေသာသားဦး အရာကုိ မထီမ့ဲြမင် ြပ သတည်း။

26
1အာြဗဟံ လက်ထက် ထုိြပည် ၌ ြဖစ် ဘူးေသာ အစာေခါင်းပါး ြခင်းမှတပါး ၊ ေနာက်
တဖနအ်စာေခါင်းပါး ြခင်း ှ ိြပနသ်ည်ြဖစ်၍ ၊ ဣဇာက် သည် ဖိလိတ္တိ
မင်း ကီးအဘိမလက် ေနရာေဂရာ မိ သို့ သွား ေလ၏။ 2ထာဝရဘုရား သည်လည်း
သူ့ အား ထင် ှား ၍ ၊ သင်သည် အဲဂုတ္တု
ြပည်သို့ မ သွား ှင့်၊ ငါေြပာ လတံေ့သာ ြပည် ၌ ေန ေလာ။့ 3ယခုဤြပည် ၌ တည်းခုိ
၍ေနေလာ။့ သင့် ဘက် မှာ ငါေန ၍ ေကာင်း ကီး ေပးမည်။ အေကာင်းမူကား ၊ သင်
ှင့် သင် ၏အမျ ိးအ ယ်ွ အား ဤ ြပည် ှိသမျှ တို့ ကုိ ငါေပး မည်။ သင် ၏အဘ အာ
ြဗဟံ အား ငါကျနိဆုိ် ေသာ စကား ှိသည်အတိင်ုး ငါြပ မည်။ 4သင် ၏အမျ ိးအ ယ်ွ
ကုိ ေကာင်းကင် ကယ် က့ဲသို့ များြပား ေစမည်။ သင် ၏အမျ ိးအ ယ်ွ အား လည်း ၊
ဤ ြပည် ှိသမျှ တို့ ကုိ ငါေပး မည်။ သင် ၏အမျ ိးအ ယ်ွ အားြဖင့် လည်း ၊ လမူျ ိ း
အေပါင်း တို့သည် ေကာင်း ကီး မဂင်္လာကုိ ခံရ ကလိမ့်မည်။ 5အေကာင်းမူကား ၊ အာ
ြဗဟံ သည် ငါ ့ စကား ကုိ နားေထာင် ၍ ၊ ငါ စီရင် မှာထားေသာ ပညတ် တရား အမျ ိး
မျ ိ းတို့ ကုိ ေစာင့်ေ ှာက် သတည်းဟမိုန ့ေ်တာ်မူ၏။ 6ဣဇာက် သည် ေဂရာ
မိ ၌ ေန စ ်တင်ွ ၊ - မိ သားတို့သည် သူ၏မယားအေကာင်းကုိ ေမးေသာအခါ၊ ေရဗ

က္ကသည် လှေသာအဆင်းအေရာင် ှိေသာေကာင့်၊ 7ဤြပည် သားေယာက်ျား တို့သည်
သူ့
အေကာင်းေကာင့် ငါ ့ ကုိသတ် မည်ဟစုိုးရိမ် ၍၊ သူသည် ငါ ့ မယား ြဖစ်သည်ဟု မ
ေြပာ မဆုိဝ့ံ၊ ငါ ့ ှမ ြဖစ်သည် ဟု ေြပာ ဆုိ၏။ 8 ထုိ မိ ၌ ကာလအတန်ကာ ေန ပီးမှ
၊ တေနသ့၌၊ ဣဇာက် သည် မိမိ
မယား ေရဗက္က ှင့် ကစား သည်။ ဖိလိတ္တိ



ကမ္ဘာဦးကျမ်း 26:9 63 ကမ္ဘာဦးကျမ်း 26:22

မင်း ကီး အဘိမလက် သည် ြပတင်းေပါက် ဝက ကည့် ြမင်လျှင်၊ 9ဣဇာက် ကုိ ေခါ်
၍ ၊ ထုိ မိနး်မသည်၊ အကယ်စင်စစ် သင် ၏မယား ြဖစ်၏။ သို့ ရာတင်ွ ၊ သူသည် ငါ ့ ှမ
ြဖစ်၏ဟု အဘယ် ေကာင့်သင်ေြပာ ရ သနည်းဟေုမး ေသာ်၊ ဣဇာက် က၊ သူ့
အတက်ွ ေကာင့် ကျွ ်ပ်ုေသ မည်ကုိ စုိးရိမ်ပါသည်ဟု ေလျှာက်ဆုိ ၏။ 10 အဘိမ
လက် မင်းကလည်း ၊ ငါ တို့ ၌ သင်ြပ ေသာအမှု ကား အဘယ်သို့ နည်း။ တစုံတ
ေယာက် ေသာသူသည်၊ သင် ၏မယား ှင့် အမှတ်တမ့ဲ သင့် ေနလျှင်၊ ငါ တို့ ေခါင်းေပါ်
မှာ သင်သည် အြပစ် ေရာက် ေစလိမ့်မည် တကားဟု ဆုိ ပီးမှ၊ 11ဤ လင် မယားကုိ
ြပစ်မှား ေသာသူသည် ဆက်ဆက်အေသ ခံရမည်ဟု မိမိလူ
အေပါင်း တို့ ကုိ မှာ ထားသနည်း။ 12 ထုိ ြပည် ၌ ဣဇာက် သည် မျ ိးေစ့ကုိ ကဲ ၍ ၊
တ ှစ် ြခင်းတင်ွ အဆ
တရာ ေသာ အသီးအ ှံ ကုိ ရေလ၏။ ထာဝရဘုရား
သည်လည်း ၊ ေကာင်း ကီး ေပးေတာ်မူသြဖင့်၊ 13 သူသည် ကီးပွါး ၍ ၊ အလနွ် စည်းစိမ်
ကီး သည် တိင်ုေအာင် တိးုတက် လျက် ၊ စီးပွါးဥစ္စာများြပားစွာ ြဖစ်ေလ၏။ 14 သုိးစု ၊
ာွးစု များ၊ ကျွန် များ ှင့် ြပည့်စုံ ကယ်ဝ၏။ ထုိေကာင့် ၊ ဖိလိတ္တိ လတိူု့သည် သူ့
ကုိြင စူ က၏။ 15အဘ အာြဗဟံ လက်ထက် ၌ ၊ အဘ ၏ကျွန် တို့ တးူ
ေသာ ေရတင်ွး ှိသမျှ တို့ ကုိ ေြမ ှင့် ဖို့ ပိတ် က၏။ 16အဘိမလက် မင်းကလည်း
၊ သင်သည် ငါ ့ တို့ထက် တနခုိ်း ကီး၏။ ငါ တို့ ထံမှ ထွက် သွားေလာ့ဟ၊ု ဣဇာက် ကုိ
အမိန ့် ှ ိေသာေကာင့်၊ 17ဣဇာက် သည် ထုိ
မိ မှ ထွက်သွား ပီးလျှင် ၊ ေဂရာ ချ ိင့် ၌ တဲ ကုိ ေဆာက်၍ ေန ေလ၏။ 18 ထုိအခါ

ဣဇာက် သည်၊ အဘ
အာြဗဟံ ကျွနတိ်ု့ တးူ
၍ ၊ အဘေသ ေသာေနာက် ၊ ဖိလိတ္တိ လတိူု့ ဖို့ ေသာ ေရ
တင်ွး တို့ ကုိ တးူ
ေဘာ်ြပန၍် ၊ အထက်က အဘ
သမုတ် ေသာ အမည် ြဖင့် သမုတ် ေလ၏။ 19ဣဇာက် ကျွန် တို့လည်း ၊ ချ ိင့် ထဲ၌
တးူ ၍ စမ်း ေရ တင်ွး ကုိ ေတွ့ က၏။ 20 ေဂရာ အမျ ိးသား ာွး ေကျာင်းတို့ကလည်း
၊ ဤေရ သည် ငါ တို့ ေရြဖစ်၏ဟ၊ု ဣဇာက် ၏ ာွး ေကျာင်းတို့ ှင့် လယုက် ေြပာ ဆုိ
က၏။ ထုိသို့
အချင်းချင်းလယုက် ကေသာေကာင့် ၊ ထုိေရတင်ွး ကုိ ဧသက် အမည် ြဖင့် မှည့်
ေလ၏။ 21 ေနာက် တဖန် အြခား ေသာေရတင်ွး ကုိ တးူ
ြပန် က၏။ ထုိ
ေရတင်ွးကုိ လည်း တဖန် လု ကေသာေကာင့် ၊ သိတန အမည် ြဖင့် မှည့် ေလ၏။

22 ထုိ အရပ်မှ ေနရာ ေြပာင်း၍ ၊ အြခား ေသာ ေရတင်ွး ကုိ တးူ
က၏။ ထုိ
ေရတင်ွးကုိ အဘယ်သူမျှမ လယုက် ေသာေကာင့် ၊ ငါတို့ ေနစရာအခွင့်ကုိ ယခု
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ထာဝရဘုရား ေပး ေတာ်မူ ပီ ြဖစ်၍ ၊ ဤြပည် ၌ ငါ တို့သည် စီးပွါး များ ကလိမ့်မည်
ဟုဆုိ လျက် ၊ ထုိ ေရတင်ွးကုိ ရေဟာဘုတ် အမည် ြဖင့် မှည့် သတည်း။ 23တဖန် ထုိ
အရပ်မှ ေဗရေ ှဘ အရပ်သို့ ေြပာင်း ေလ၏။ 24 ထုိ ေနည့ မှာ ထာဝရဘုရား သည်
ထင် ှား ၍ ၊ ငါ သည် သင် ၏အဘ အာြဗဟံ ၏ ဘုရား
ြဖစ်၏။ မ
စုိးရိမ် ှင့်။ ငါ သည်သင့် ဘက် မှာ ှိ၏။ ငါသည်ေကာင်း ကီး ေပး မည်။ ငါ ၏ကျွန်
အာြဗဟံ အတက်ွ ၊ သင် ၏အမျ ိးအ ယ်ွ ကုိ ငါများြပား ေစမည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
25 ထုိ အရပ်၌ ယဇ် ပုလ္လင်ကုိ တည် ၍ ၊ ထာဝရ ဘုရား ၏ နာမေတာ် ကုိ ပဌနာ
ြပ ၏။ တဲ
ကုိလည်း တည်ေဆာက် ၍ ၊ ကျွန် တို့သည် ေရတင်ွး ကုိ တးူ က၏။ 26 ထုိအခါ
အဘိမလက် မင်းသည်၊ အေဆွ ေတာ် အဟုဇာတ် ှင့် ဗုိလ်ချ ပ် မင်းဖိေကာလ တို့ ကုိ
ေခါ်၍၊ ေဂရာ
မိ မှ ဣဇာက် ှိ ရာသို့ သွား ၏။ 27 ဣဇာက် ကလည်း ၊ သင် တို့သည် ငါ ့ ကုိ

ြမင်ပျင်း ၍ ှင်ထုတ် ပီးမှ ၊ အဘယ်ေကာင့် လာ ကသနည်းဟေုမး လျှင်၊ 28 ထုိသူတို့
က၊ ထာဝရဘုရား
သည် သင့် ဘက် မှာ ှိ ေတာ်မူေကာင်း ကုိ၊ ငါ တို့အမှန် သိြမင် သည်ြဖစ်၍၊ 29 ငါ
တို့သည် သင့် ကုိမ ထိ မခုိက်၊ ေကျးဇူး ကုိသာ ြပ ၍ ၊ ငိမ်ဝပ် စွာလွှတ် လိက်ုသည်
နည်းတူ ၊ သင် သည်ငါတို့ ကုိ အြပစ် မ ြပ ရဟ၊ု ငါ တို့တစ်ဖက် ၊ သင့် တစ်ဖက် ၊ ှစ်
ဘက်သား တို့သည်၊ သစ္စာ
ဂတိထား၍ မိဿဟာယ ဖွ့ဲ ကစို့ ။ သင် သည် ထာဝရဘုရား
ေကာင်း ကီး ေပးေတာ်မူေသာသူြဖစ် ပါ၏ဟု ဆုိကေလေသာ်၊ 30ဣဇာက်သည်၊ သူ
တို့အဘို့ စားေသာက်ပဲွ ကုိ လပ်ု ၍ ၊ အတူစား ေသာက် က၏။ 31 နနံက် ေစာေစာ
ထ၍ ၊ အချင်းချင်း တ ဦး ှင့် တဦးသစ္စာ
ြပ လိက်ု ပီးမှ ၊ ဣဇာက် သည် သူ့
တို့ ကုိ လွှတ် လိက်ု၍ ၊ သူတို့သည် ငိမ်ဝပ် စွာသွား ရက၏။ 32 ထုိေန ့၌ ပင် ဣဇာက်
ကျွန် တို့သည် လာ
၍ ၊ မိမိတို့ တးူ
ေသာတင်ွး ၌ ေရ ေတွ့ ေကာင်းကုိ ေြပာ ဆုိကလျှင်၊ 33 ထုိ ေရတင်ွးကုိ ေ ှဘ အမည်
ြဖင့် မှည့် ေလ၏။ ထုိေကာင့် ထုိအရပ်၌ တည်ေသာ မိ ကုိ ေဗရေ ှဘ မိ ဟု ယေန ့
တိင်ုေအာင် တင်ွေလသတည်း။ 34 ဧေသာ သည် အသက် ေလးဆယ် ှိ ေသာအခါ ၊
ဟိတ္တိ အမျ ိးသားေဗရိ ၏သမီး ယုဒိတ် ၊ ဟိတ္တိ အမျ ိးသားဧလုန် ၏သမီး ဗာ ှ
မတ် တို့ ှင့် အိမ်ေထာင် ေလ၏။ 35 ထုိမိနး်မတို့သည် ဣဇာက် ှင့် ေရဗက္က ၌ စိတ်
ှလံးု ပူပန် စရာအေကာင်း ြဖစ် သတည်း။

27
1 ထုိေနာက်ဣဇာက် သည် အို
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၍ မျက်စိ မှုန် သြဖင့် မြမင် ိင်ုေသာအခါ ၊ သား အ ကီး ဧေသာ ကုိ၊ ငါ ့သား ဟု ေခါ်
လျှင် ၊ အကျွ ်ပ်ု ှ ိ ပါ၏ဟု ထူး ေလ၏။ 2အဘကလည်း၊ ယခု
ငါအို လှ ပီ။ အဘယ်ေသာအခါ ေသ
ရမည် ကုိ ငါမ သိ။ 3 မ ေသ မီှ ငါ ့ ဝိညာ ် သည် သင့် ကုိ ေကာင်း ကီး ေပး
မည်အေကာင်း ၊ သင် ၏လက်နက် တည်းဟေူသာေလး ှင့် ြမား ေတာင့်ကုိ ေဆာင်ယူ
လျက် ေတာ သို့ သွား၍ ၊ ငါစားစရာ ဘို့ အမဲ ေကာင်ကုိ ရေအာင် ှာ ပီးလျှင်၊ 4 ငါ
မိန် ှက် တတ်ေသာ အမဲဟင်း လျာကုိ ချက် ၍ ငါ ့ ထံသို့ ယူ ခ့ဲပါေလာဟ့ု ေြပာဆုိ၏။
5 ထုိသို့ ဣဇာက် သည် သား
ဧေသာ အား ေြပာဆုိ ေသာစကားကုိ၊ ေရဗက္က
ကား သည်ြဖစ်၍ ၊ ဧေသာ သည် အမဲသား
ကုိ ရေအာင်ေတာ သို့ အ ှာသွား စ ်တင်ွ၊ 6 ေရဗက္က သည် သား
ယာကုပ် ကုိ ေခါ် ၍၊ 7သင် ၏အဘ က၊ ငါ မ ေသ မီှ ထာဝရ
ဘုရား၏ ေ ှ ေတာ်မှာ သင့် ကုိ ငါေကာင်း ကီး ေပးမည်အေကာင်း ၊ ငါစား စရာဘို့
အမဲသား
ကုိ ယူ ခ့ဲ၍၊ အမဲဟင်း လျာကုိ ချက် ပါဟု သင် ၏အစ်ကုိ ဧေသာ အား ေြပာ သည်
ကုိ ငါ ကား ပီ။ 8 သို့ ြဖစ်၍ ငါ ့ သား ၊ ငါ မှာ ထားသမျှေသာ စကား ကုိ နားေထာင် ပါ
ေလာ။့ 9ယခု ဆိတ် စု ှိရာသို့ သွား ၍၊ ေကာင်းေသာ ဆိတ် သငယ် ှစ် ေကာင်ကုိ ငါ ့
ထံသို့ ယူ ခ့ဲပါေလာ။့ သင် ၏အဘ မိန် ှက် တတ်ေသာ အမဲဟင်းလျာကုိ ငါချက် မည်။
10သင် ၏အဘ မ ေသ မီှ သင့် ကုိ ေကာင်း ကီး ေပး မည်အေကာင်း ၊ ထုိအစာကုိ အဘ
စား ေစြခင်းငှါသင် သည် အဘထံသို့
ပို့ ေဆာင် ရမည်ဟု ဆုိေလ၏။ 11ယာကုပ် ကလည်း ၊ ကျွ ်ပ်ု အစ်ကုိ ဧေသာ ကား
အေမွး ှိ ေသာသူ ၊ ကျွ ်ပ်ု ကားေချာမွှတ် ေသာသူ ြဖစ် ၏။ 12 ကျွ ်ပ်ု အဘ သည်
ကျွ ်ပ်ု ကုိ စမ်းသပ်ေကာင်း စမ်းသပ် လိမ့်မည်။ သို့ ြဖစ်လျှင် ကျွ ်ပ်ုကုိလှည့်စား ေသာ
သူဟ၍ူ
ထင် သြဖင့်၊ ကျွ ်ပ်ု သည် မဂင်္လာ ကုိမ ရဘဲ ကျနိြ်ခင်း အမဂင်္လာကုိသာ ခံရ
လိမ့်မည်ဟု အမိ
ကုိဆုိ ေလ၏။ 13အမိ ေရဗက္ကလည်း၊ ငါ ့သား ၊ သင် ခံရေသာကျနိြ်ခင်း အမဂင်္လာ
သည် ငါ ၌ သင့်ေရာက်ပါေစ။ ငါ ့ စကား ကုိ နားေထာင် ၍ ဆိတ်သငယ်တို့ ကုိသာ ယူ
ခ့ဲပါဟု ဆုိသည်အတိင်ုး၊ 14 သူသည် သွား ၍ ဆိတ်သငယ်တို့ ကုိ အမိ
ထံသို့ ယူ ခ့ဲသြဖင့် ၊ အမိ သည်လည်း အဘ
မိန် ှက် တတ်ေသာ အမဲဟင်းလျာကုိချက် ေလ၏။ 15 ထုိအခါ ေရဗက္က သည် အိမ်

တင်ွ မိမိ လက် ၌ ှိေသာသား ကီး ဧေသာ ၏အဝတ် ၊ ေကာင်းမွန် ေသာ အဝတ်ကုိယူ
၍၊ သား
ငယ် ယာကုပ် ကုိ ဝတ် ေစလျက်၊ 16 ဆိတ် သငယ် ၏ သားေရ
ကုိလည်း ယူ၍ သူ
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၏ လက် ၌၎င်း ၊ လည်ပင်း ေချာ ေသာ ဘက်၌ ၎င်း ဆင် ယင် ပီးလျှင်၊ 17 မိမိချက်
ေသာ အမဲဟင်း ှင့် မုန ့် ကုိသား ယာကုပ် လက် ၌ အပ်ေပး ၏။ 18ယာကုပ်လည်း အဘ
ထံ သို့ သွား ၍ ၊ အဘဟု ေခါ် ေလ၏။ အဘကလည်း၊ ငါ ှ ိ ၏ငါ ့သား။ သင် သည်
အဘယ် သူနည်းဟေုမး ၏။ 19ယာကုပ် ကလည်း ၊ အကျွ ်ပ်ု ကား သား
အ ကီး ဧေသာ
ြဖစ်ပါ၏။ အဘမှာ ထားသည်အတိင်ုး ြပ ပါ ပီ။ ထ
၍ထုိင် ပါ။ အဘ၏ဝိညာ ် သည် အကျွ ်ပ်ု ကုိ ေကာင်း ကီး ေပးမည်အေကာင်း ၊
အကျွ ်ပ်ု ၏အမဲသား ကုိ စား
ပါေလာဟ့ု ဆုိ ေလ၏။ 20အဘဣဇာက် ကလည်း ၊ ငါ ့သား ၊ ဤ မျှေလာက်လျင်ြမန်
စွာေတွ့ရေသာအေကာင်းကား၊ အဘယ်သို့ နည်း ဟု သား
အား ေမး လျှင်၊ အဘ၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား သည် အကျွ ်ပ်ု ှ ိရာသို့ ေဆာင်
ခ့ဲေတာ်မူေသာေကာင့် ၊ လျင်ြမန် စွာေတွ့ ရပါသည်ဟု ြပနဆုိ် ေလ၏။ 21ဣဇာက် က
လည်း ၊ ငါ ့သား ၊ သင် သည် ငါ ့သား ဧေသာ မှန် သည် မ
မှနသ်ည်ကုိသိလိ၍ု၊ သင့် ကုိ ငါစမ်းသပ် ေစြခင်းငှါ၊ ငါထံ့ပါးသို့ ချ ်းကပ် ပါေလာဟ့ု
ဆုိ လျှင်၊ 22ယာကုပ် သည် အဘထံပါးသို့ ချ ်းကပ် ၍ ၊ အဘသည် စမ်းသပ် လျက် ၊
အသံ ကား ယာကုပ် ၏အသံ ၊ လက် တို့ကား ဧေသာ
၏လက် ြဖစ်ေပသည်ဟု ဆုိ ေလ၏။ 23 ထုိသို့ သူ ၏ လက် တို့သည် ဧေသာ
၏လက် က့ဲသို့ အေမွး ပါေသာေကာင့် ၊ ယာကုပ်ြဖစ်မှနး်ကုိ အဘ
မ ရိပ်မိ သြဖင့် ၊ ေကာင်း ကီး ေပးေလ၏။ 24 သို့ ရာတင်ွ တဖနက်ား၊ သင်သည် ငါ ့
သား ဧေသာ စင်စစ် အမှန်ပင် ြဖစ်သေလာဟုေမး ြပန်လျင်၊ မှန်ပါသည် ဟု ဆုိ ၏။
25အဘကလည်း၊ ငါ ့ ထံ ပါးသို့ သွင်း ခ့ဲပါ။ ငါ ့ ဝိညာ ် သည် သင့် ကုိ ေကာင်း ကီး ေပး
မည်အေကာင်း ၊ ငါ ့သား ၏ အမဲသား
ကုိ ငါစား အံဟ့ဆုိုလျှင် ၊ ယာကုပ်သည် အဘ
ထံ ပါးသို့ သွင်း ၍ ၊ အဘစား ေလ၏။ စပျစ်ရည် ကုိလည်း ေပး ၍ အဘေသာက်
ေလ၏။ 26 ထုိေနာက် အဘက၊ ငါ ့ သား ချ ်းကပ် ၍ ငါ ့ ကုိ နမ်း ပါေလာ့ဟု ဆုိလျှင်၊
ယာကုပ်သည် ချ ်းကပ် ၍ အဘ ကုိ နမ်း ေလ၏။ 27အဘ ဣဇာက် ကလည်း၊ သူ့
အဝတ် ၏ အနံ ့
ကုိခံ ၍ ကည့် ပါ။ ငါ ့သား ၏အနံ ့သည်၊ ထာဝရဘုရား
ေကာင်း ကီး ေပးေတာ်မူေသာလယ် ၏အေမွှး အ ကိ င် ှင့် တ၏ူ။ 28 ထုိေကာင့်
ဘုရားသခင် ပင် မုိယ်းေကာင်းကင် ၏ ှင်း ကုိ ၎င်း ၊ ေြမ ကီး ၏ဆီဥ ကုိ ၎င်း ၊ များ
စွာ ေသာ ဆန် စပါး၊ စပျစ်ရည် ကုိ၎င်း ၊ သင့် အား ေပး ေတာ်မူေစသတည်း။ 29 သူ
တပါးတို့သည် သင် ၌ကျွန် ခံ၍ ၊ အြပည်ြပည်တို့သည် သင့် ေ ှ မှာ ဦး ွှတ် ကရ
ေစသတည်း။ သင်သည် သင် ၏ညီအစ်ကုိ တို့ ၌ အ ှင် ြဖစ်၍ ၊ သင့် အမိ သား တို့သည်
သင့် ေ ှ မှာ ဦး ွှတ် ရ ကေစသတည်း။ သင့် ကုိ ကျနိဆဲ် ေသာသူအေပါင်းတို့သည်
ကျနိဆဲ် ြခင်းကုိခံရ ကေစ သတည်း။ သင့် ကုိ ေကာင်း ကီး ေပးေသာသူအေပါင်းတို့
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သည် ေကာင်း ကီး ကုိခံရကေစသတည်းဟု ေကာင်း ကီးေပးေလ၏။ 30ယာကုပ် သည်၊
အဘ
ဣဇာက် ေပးေသာ ေကာင်း ကီး မဂင်္လာကုိ ခံ၍၊ အဘထံ
မှ ထွက်သွား ေသာ ခဏြခင်း တင်ွ၊ အစ်ကုိ ဧေသာ သည် မုဆုိး
ြပ ရာမှ ေရာက် လာ၏။ 31 သူ သည်လည်း အမဲဟင်း လျာကုိ ချက် ၍ အဘ ထံ သို့
ေဆာင် ခ့ဲ ပီးလျှင် ၊ အကျွ ်ပ်ု အဘ ၏ဝိညာ ် သည်၊ အကျွ ်ပ်ု ကုိေကာင်း ကီး ေပး
မည်အေကာင်း ၊ သား ၏ အမဲသား
ကုိ ထ ၍ စား ပါေလာ့ဟုဆုိ ေလ၏။ 32 အဘ ဣဇာက် ကလည်း ၊ သင် သည်
အဘယ်သူ နည်းဟေုမး လျှင်၊ အကျွ ်ပ်ု ကား သား
အ ကီး ဧေသာ ြဖစ်ပါ၏ဟု ဆုိ
ေလေသာ် ၊ အဘဣဇာက်သည် အလနွ် တနုလ်ှုပ်၍ အဘယ်သူနည်း၊ 33အမဲသား ကုိ
ရ၍၊ ငါ ့ ထံ သို့ ေဆာင် ခ့ဲ ပီးေသာသူ သည် အဘယ် မှာ ှိသနည်း။ သင်မ ေရာက် မီှ ငါ
သည် အကုနအ်စင် စား ပီး၍ ၊ သူ့ ကုိ ေကာင်း ကီး ေပးမိ ပီ။ သူ
သည် ေကာင်း ကီး မဂင်္လာကုိ ဧကန် အမှနခံ်ရလိမ့်မည်ဟု ဆုိ ေလ၏။ 34အဘ ဆုိ
ေသာ စကား
ကုိဧေသာ ကား လျှင် ၊ အလနွ် ြပင်း ေသာအသံ ှင့် သည်းထန် စွာ ငိေု ကး လျက် ၊
အိုအဘ ၊ အကျွ ်ပ်ု ကုိလည်း ေကာင်း ကီး ေပးပါေလာ၊့ ေပးပါေလာ့ဟုဆုိ ေလေသာ်၊
35အဘက၊ သင့် ညီ သည် လိမ္မာ
စွာလာ ၍ ၊ သင် ၏ ေကာင်း ကီး မဂင်္လာကုိ ယူ
သွား ပီဟု ဆုိ ေလ၏။ 36 ဧေသာကလည်း၊ သူ့
ကုိ ယာကုပ် ဟေူသာအမည် ြဖင့် ေလျာက်ပတ် စွာ မှည့် ပါ ပီ မဟတ်ုေလာ။ အကျွ ်ပ်ု
ကုိ ှစ် ကိမ်လှည့်စား ၍ ိင်ုပါ ပီ။ သားဦး
အရိပ် အရာကုိ အရင်ယူ သွားပါ ပီ။ ယခု
လည်း တဖန် အကျွ ်ပ်ု ၏ေကာင်း ကီး မဂင်္လာကုိ ယူ
သွားပါ ပီဟ၍ူ၎င်း ၊ အကျွ ်ပ်ု အဘို့ ေကာင်း ကီး မဂင်္လာတပါးကုိမျှ မ
ခင်း ပါသေလာဟ၍ူ၎င်း ဆုိ ေလ၏။ 37ဣဇာက် ကလည်း ၊ သူ့ ကုိ သင် ၏အ ှင်

ြဖစ် ေစ ပီ။ ညီအစ်ကုိ အေပါင်း တို့ ကုိ သူ
၌ ကျွန် ခံ ေစ ပီ။ ဆန် စပါး၊ စပျစ်ရည် ှင့် သူ့ ကုိေထာက် မ ပီး။ သို့ ြဖစ်၍ ငါ ့သား
၊ သင် ၌ အဘယ်သို့ ြပ ိင်ုေတာအံ့န့ည်းဟ၊ု ဧေသာ
အား ြပန် ေြပာလျှင်၊ 38 ဧေသာ က၊ အိအုဘ ၊ ေကာင်း ကီး မဂင်္လာ တစုံတခု
မျှ မ ှိပါသေလာ၊ အိုအဘ၊ အကျွ ်ပ်ု ကုိလည်း ေကာင်း ကီး ေပးပါေလာ၊့ ေပးပါ
ေလာဟု အဘ
အား ေြပာ ဆုိလျက် ၊ တဖန် အသံ ကုိလွှင့် ၍ ငိေု ကး ေလ၏။ 39အဘ ဣဇာက် က
လည်း ၊ ကည့် ှု ပါ။ သင် ၏ ေနရာ
သည် ေြမ ကီး ၏ဆီဥ ှင့် ၎င်း ၊ အထက် မုိယ်း ေကာင်းကင် ၏ ှင်း ှင့် ၎င်း ြပည့်စုံ
လိမ့်မည်။ 40ထား ြဖင့် အသက် ကုိေမွးရလိမ့်မည်။ ညီ
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၌ ကျွန် ခံရလိမ့်မည်။ ေနာက် တဖန် အစုိးရ
ေသာအခါ ၊ သူ တင် ေသာထမ်းဘုိး ကုိ သင် ၏လည်ပင်း မှ ချ ိ း ပယ်လိမ့်မည်ဟု
ြပန် ၍ဆုိေလ၏။ 41အဘ သည် ယာကုပ် အားေပး ေသာ ေကာင်း ကီး မဂင်္လာေကာင့်
၊ ဧေသာ သည် ယာကုပ်ကုိ အ ငိ း ထား၍ ၊ ငါ ့ အဘ ေကာင့် ညည်းတာွး ရေသာ ေန ့
ရက် ကာလ အချနိ် နးီ
ပီ။ ထုိအခါ ငါ ့ ညီ ယာကုပ် ကုိ ငါသတ် မည်ဟ၊ု အ ကံ ှင့် ေြပာ ေလ၏။ 42 ထုိသို့

သား ကီး ဧေသာ ေြပာေသာစကား ကုိ အမိ ေရဗက္က
ကား လျှင် ၊ သား ငယ် ယာကုပ် ကုိေခါ် ၍ ၊ သင် ၏ အစ်ကုိ ဧေသာ သည် သင့် ကုိ

သတ် သြဖင့် ၊ သင့် အမှု၌ စိတ် ေြပလိမ့်မည်။ 43 ထုိေကာင့် ၊ ငါ ့သား ၊ ငါ ့ စကား ကုိ
နားေထာင် ပါ။ ငါ ့ ေမာင် လာဗန် ေနရာခါရန် မိ သို့ ထ ၍ ေြပး သွား ပါေလာ။့ 44သင်
၏အစ်ကုိ စိတ် ေြပ သည်တိင်ုေအာင် ၊ သူ့ ထံမှာ ခဏေ ှာင်၍ ေန ပါေလာ။့ 45သင်
၏အစ်ကုိ စိတ် ေြပ ၍၊ သင် သည် သူ
၌ ြပ ေသာအမှု ကုိသူေမ့ေလျာ့ ေသာအခါ ၊ ငါမှာ လိက်ု၍ ၊ ထုိ အရပ်မှ သင့် ကုိ
ေဆာင် ခ့ဲေစမည်။ ငါသ့ား ှစ် ေယာက် လံးုကုိ တ
ေန ့ြခင်းတင်ွ အဘယ်ေကာင့် ငါ ှုံး ရမည်နည်း ဟု ဆုိေလ၏။ 46တဖန် ေရဗက္က
သည် ဣဇာက် ထံ သို့ သွား၍၊ ကျွနမ် သည် ေဟသ
အမျ ိးသမီး တို့ ေကာင့်၊ ကုိယ်အသက် ကုိ ငီးေငွ့ လှ၏။ ဤ
ြပည် သူသမီး က့ဲသို့ ေသာသူ၊ ေဟသ
အမျ ိးသမီး ှင့် ယာကုပ်အိမ်ေထာင် ဘက်ြပ လျှင် ၊ ကျွနမ် အသက် ှင် ၍ အဘယ်
ေကျးဇူး ှ ိပါလိမ့်မည်နည်းဟု ေြပာဆုိ ေလ၏။

28
1 ထုိအခါ ဣဇာက် သည် ယာကုပ် ကုိ ေခါ် ၍ ၊ သင်သည် ခါနာန် အမျ ိးသမီး ှင့်
အိမ်ေထာင် ဘက်မ ြပ ရ။ 2အမိ ၏အဘ ေဗေသွလ အမျ ိးသားေနရာ ပါဒနာရံ အရပ်
သို့ ထ ၍ သွား ေလာ။့ သင့် ဦးရီး လာဗန် ၏ သမီး
တစုံတေယာက် ှင့် အိမ်ေထာင် ဘက်ြပ ေလာ။့ 3အန ္တ တနခုိ်း ှ င် ဘုရား
သခင်သည် ေကာင်း ကီး ေပး၍ တိးုပွား ေစသြဖင့်၊ သင်သည် အမျ ိး ကီး ြဖစ်
မည် အေကာင်း ှင့် များြပား ေစေတာ်မူေစသတည်း။ 4 အထက်က အာြဗဟံ အား
ေပး ေတာ်မူ၍ ၊ သင် ယခု ဧည့်သည် ြဖစ်လျက်ေနေသာဤြပည် ကုိ၊ သင် အေမွ ခံ
ရမည်အေကာင်း ၊ သင့် အား၎င်း၊ သင် ၏အမျ ိးအ ယ်ွ အား ၎င်း ၊ အာြဗဟံ ၏
ေကာင်း ကီး မဂင်္လာကုိ ေပး ေတာ်မူ ေစသတည်းဟု ေကာင်း ကီး ေပးလျက် မှာ ထား၍
လွှတ် လိက်ုေလ၏။ 5 ထုိသို့ ယာကုပ် ှင့် ဧေသာ ၏ အမိ ၊ ေရဗက္က ၏ ေမာင် ၊ ှုရိ
လေူဗေသွလ သား လာဗန် ေနရာ ပါဒနာရံ ြပည် သို့
ယာကုပ် သွား ေလ၏။ 6 ထုိသို့ ဣဇာက် သည် ယာကုပ် ကုိ ေကာင်း ကီး ေပး၍ ၊ ပါဒ
နာရံ ြပည်၌ အိမ်ေထာင် ဘက်ြပ ေစြခင်းငှါ လွှတ် လိက်ုေသာအေကာင်းကုိ၎င်း၊ ခါနာ
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န် အမျ ိးသမီး ှင့် အိမ်ေထာင် ဘက်မ ြပ ရဟ၊ု ေကာင်း ကီး ေပးေသာအခါ မှာ ထား
ေကာင်းကုိ၎င်း၊ 7ယာကုပ် သည် မိဘ
စကားကုိ နားေထာင် ၍ ၊ ပါဒနာရံ ြပည်သို့ သွား ေကာင်း ကုိ၎င်း၊ 8ခါနာန် အမျ ိးသမီး
တို့ ကုိ အဘ
ဣဇာက် မ ှစ်သက်ေကာင်း ကုိ၎င်း၊ ဧေသာ
သိ ြမင်လျှင်၊ 9ဣ ှေမလ ထံ သို့ သွား ၍ အထက် မယား တို့ မှတပါး၊ အာြဗဟံ သား
ဣ ှေမလ သမီး ၊ နဗာယုတ် ှမ ၊ မဟာလတ် ှင့် တဖန် အိမ်ေထာင် ဘက် ြပ ြပန်
ေလ၏။ 10ယာကုပ် သည် ေဗရေ ှဘ ရွာမှ ထွက် ၍ ၊ ခါရန် ြပည်သို့ ခရီးသွား စ ်တင်ွ၊
11တစုံတခုေသာအရပ် သို့ ေရာက် ၍ ၊ မုိဃ်းချ ပ် ေသာေကာင့် ၊ ည ့် ကုိ လနွေ်စမည်
အ ကံ ှိသည် ှင့်၊ ထုိအရပ် ၌ ေကျာက် ကုိယူ ၍ ေခါင်းအံးု ဘို့ ထား
ပီးလျှင် အိပ် ေလ၏။ 12 ြမင် ရေသာအိပ်မက် ဟူမူကား ၊ ေြမ ကီး ေပါ် ၌ ေလှကား

ေထာင် လျက် အဖျား သည် မုိဃ်းေကာင်းကင် တိင်ုေအာင် မီှ ၏။ ဘုရားသခင် ၏
ေကာင်းကင် တမနတိ်ု့ သည်၊ ထုိ
ေလှကားြဖင့် ဆင်း လျက် တက် လျက် ှိ က၏။ 13ထာဝရဘုရား သည် ေလှကား
ထက် ၌ ရပ် ေတာ်မူလျက် ၊ ငါ သည် သင် ၏အဘ အာြဗဟံ ဘုရား ၊ ဣဇာက် ၏
ဘုရား
တည်းဟေူသာ ထာဝရဘုရား ြဖစ်၏။ သင် အိပ် ေသာ ေြမ ကုိ သင် ှင့် သင် ၏
အမျ ိးအ ယ်ွ အား ငါေပး မည်။ 14သင် ၏အမျ ိးအ ယ်ွ သည် ေြမမှုန ့် က့ဲသို့ များြပား
လိမ့်မည်။ အေ ှ ၊ အေနာက် ၊ ေတာင် ၊ ေြမာက် ၊ ေလးမျက် ှာအရပ် တို့ သို့ ှ ံြပား
ကလိမ့်မည်။ သင် ှင့်သင် ၏အမျ ိးအ ယ်ွ အားြဖင့် လမူျ ိ း အေပါင်း တို့သည် ေကာင်း
ကီး မဂင်္လာကုိ ခံ ကရလိမ့်မည်။ 15 ငါ သည် သင့် ဘက် မှာ ှိ၏။ သင်သွား ေလရာရာ
၌ ငါေစာင့် မမည်။ ဤြပည် သို့ တဖန် ေဆာင် ခ့ဲဦးမည်။ ဂတိ
ထားသည်အတိင်ုး မြပည့်စုံမီှ၊ သင့် ကုိငါမ စွန ့် ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။ 16ယာကုပ် သည်
အိပ်ေပျာ် ရာမှ ိးု
လျင် ၊ အကယ်စင်စစ် ထာဝရဘုရား သည် ဤအရပ် ၌ ှိ ေတာ်မူ၏။ ှိ ေတာ်မူ
ေကာင်းကုိ ငါ မ သိ။ 17ဤအရပ်ကား၊ အဘယ်မျှေလာက်ေကာက်မက်ဘွယ်ြဖစ်သည်
တကား။ ဤအရပ်ကား၊ အြခားမဟတ်ု၊ ဘုရားသခင် ၏ ဘုံ
ဗိမာန၊် ေကာင်းကင် တံခါး ဝ ြဖစ်သည် တကားဟ၊ု ေကာက်ရွ ံ ြခင်းသို့ ေရာက်၍ ဆုိ
၏။ 18 နနံက် ေစာေစာ ယာကုပ် သည်ထ၍ ၊ ေခါင်းအံးု ေသာ ေကျာက် ကုိ ယူ
သြဖင့် ၊ မှတ် တိင်ုြဖစ် ေစလျက် ထူ ေထာင် ပီးလျှင်၊ ေကျာက် ထိပ် ဖျားအေပါ် ၌ ဆီ
ကုိ ေလာင်း ေလ၏။ 19 ထုိ အရပ် ကုိလည်း၊ ေဗသလ
အမည် ြဖင့် မှည့် ေလ၏။ ထုိ မိ ၏ အမည် ေဟာင်း ကား၊ ဥလံလဇု ဟူ သတည်း။

20 ထုိအခါ ယာကုပ် က၊ ဘုရားသခင် သည် ငါ ့ဘက် ၌ ှိ လျက် ၊ ငါ ယခု သွားရာလမ်း
မှာ ၊ ငါ ့ ကုိ ေစာင့်မ ၍ စား စရာ အစား ၊ ဝတ် စရာ အဝတ် ကုိေပး သနားေတာ်မူလျှင်
၎င်း၊ 21 ငါသည် တဖန် အဘ
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၏အိမ် သို့ ငိမ်ဝပ် စွာ ြပန် ေရာက်၍ ၊ ထာဝရဘုရား သည်ငါ ၏ ဘုရား ြဖစ် ေတာ်မူ
လျှင် ၎င်း၊ မှတ် တိင်ုြပ ၍ ငါထူေထာင် ေသာ ဤ ေကျာက် သည်လည်း ၊ ဘုရားသခင်
၏ ဗိမာန် ြဖစ် ရမည်။ 22 ေပး သနားေတာ်မူသမျှ တို့ ကုိ ဆယ်ဘို့ တဘို့ ပူေဇာ် ပါမည်
ဟ၍ူသစ္စာ ြပ ေလ၏။

29
1တဖန် ယာကုပ် သည် ခရီးသွား ၍ ၊ အေ ှ ြပည်သား တို့ ေနရာ အရပ်သို့ ေရာက်
ပီးလျှင်၊ 2 ေြမာ် ကည့်၍ ေတာ စ၌ ေရတင်ွး တခုကုိ ြမင် ၏။ ထုိတင်ွး ေရ ြဖင့် သုိးစု
များကုိ တိက်ုတတ်သည်ြဖစ်၍၊ တင်ွးနား မှာ သုိးစု
သုံး စု အိပ် လျက် ှိ၏။ ေရတင်ွး ဝ ေပါ် မှာ ကီးစွာ ေသာ ေကျာက် ှိ၏။ 3 သုိး
ထိနး်အေပါင်း တို့သည် ထုိ
အရပ်၌ စုေဝး ေသာအခါ ၊ ေရတင်ွး ဝ ၌ ဖုံးအပ်ုေသာ ေကျာက် ကုိ လိှမ့် လှန၍် ၊
သုိး များကုိ ေရ
တိက်ု ပီးလျှင် ၊ ထုိေကျာက် ကုိ မိမိ
ေနရာ ေရတင်ွး ဝ ေပါ် မှာ တဖန် တင်ထားေလ့ ှ ိ၏။ 4 ယာကုပ် ကလည်း ၊ ငါ ့
ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ သင် တို့သည် အဘယ် အရပ်ကလာကသနည်းဟေုမး လျှင်၊ ငါ တို့သည်
ခါရန် မိ က လာကသည်ဟေုြပာ ဆုိေလ၏။ 5တဖန် ယာကုပ်က၊ နာေခါ် သား လာဗန်
ကုိ သိ
သေလာဟု ေမး
လျှင်၊ သိ
၏ဟု ြပန် ဆုိေသာ်၊ 6 သူသည်မာ ပါ၏ေလာဟု တဖန် ေမး ြပနလ်ျှင် ၊ မာ ပါ၏။ သူ
၏သမီး ရာေခလ သည် သုိး
များ ှင့်တကွ လာ လိမ့်မည်ဟု ဆုိ ကေလ၏။ 7ယာကုပ်ကလည်း၊ ေန ့
အချနိ် အလနွမ်ျား စွာ ှ ိေသး၏။ သုိး
တို့ ကုိ စုေဝး
ရာအချနိ် မ ဟတ်ုေသး။ ေရတိက်ု ပီးလျှင်၊ သွား ၍ ထိနး် ကဦးေလာဟ့ု ဆုိ ေလ၏။

8 သူတို့ကလည်း၊ သုိး
ထိနး်အေပါင်း စုေဝး ၍ ၊ ေရတင်ွး ဝ ၌ ဖုံးအပ်ုေသာ ေကျာက် ကုိ လိှမ့် လှန် ပီးမှ
သာ၊ သုိး
တို့ ကုိ ေရတိက်ု ရ၏။ သို့ မဟတ်ု၊ မ
တိက်ုရဟု ြပန် ဆုိ က ၏။ 9 ထုိသို့ တဦး ှင့်တဦး ှ တ်ဆက် ကစ ်တင်ွ ၊ ရာေခလ
သည်၊ မိမိ
အဘ ၏သုိး တို့ ကုိ ထိနး်ရသည် ြဖစ်၍ ၊ သုိး တို့ ကုိ ေဆာင် လျက်လာ၏။ 10ယာ
ကုပ် သည်၊ မိမိ
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ဦးရီး လာဗန် ၏သမီး ရာေခလ ှင့် ဦးရီး လာဗန် ၏သုိး တို့ ကုိ ြမင် ေသာအခါ ၊ အနးီ
သို့ ချ ်း ၍ ၊ ေရတင်ွး ၌ ဖုံးအပ်ုေသာ ေကျာက် ကုိ လိှမ့် လှန် ပီးလျှင် ၊ ဦးရီး လာဗန် ၏
သုိး
တို့ ကုိ ေရတိက်ု ေလ၏။ 11 ထုိေနာက် ၊ ယာကုပ် သည် ရာေခလ
ကုိ နမ်း ၍ ၊ ကျယ် ေသာ အသံ
ှင့် ငို ေလ၏။ 12 မိမိသည် ရာေခလ
အဘ ၏ တ၊ူ ေရဗက္က
၏သား ြဖစ်ေကာင်း ကုိ ကားေြပာ လျှင် ၊ ရာေခလ သည်ေြပး ၍ မိမိ အဘ အား
ြပန် ကားေလ၏။ 13လာဗန် သည် မိမိ
တူ ယာကုပ် ၏ သိတင်း စကား ကုိ ကား ေသာအခါ ၊ ကိ ဆုိ ြခင်းငှါ အလျင်အြမန်
သွား၍ ၊ ပုိက် ဘက်နမ်း ှုတ် လျက် ၊ မိမိ အိမ် သို့ ေဆာင် သွားေလ၏။ ယာကုပ်သည်
လည်း မိမိ
အမှုအရာ ှိသမျှ ကုိ ကား ေြပာလျှင်၊ 14လာဗန် က၊ အကယ်စင်စစ် သင် သည် ငါ ့
အ ို း အသား ပင်ြဖစ်၏ဟု ဆုိ ေလ၏။ 15ယာကုပ် သည် တ
လခန ့မ်ျှ ေန
ပီးမှ၊ လာဗန် က၊ သင် သည် ငါ ့ တူ ြဖစ်ေသာေကာင့် ၊ အကျ ိး မ့ဲကျွန် ခံရပါ မည်

ေလာ။ ခံလိေုသာအခ
ကုိ ငါ ့အား ေြပာ ေလာဟ့ု ဆုိ ေလ၏။ 16 ထုိအခါ လာဗန် ၌ သမီး ှစ် ေယာက် ှိ၏။
အ ကီး ကား၊ ေလအာ
အမည် ှိ၏။ အငယ် ကား၊ ရာေခလ
အမည် ှိ၏။ 17 ေလအာ ကား၊ မျက်စိ ည့ံု ၏။ ရာေခလ
ကား၊ ပုံ
ြပင်ယ ်ေကျး ၍ အေသွး အဆင်းလည်းလှ ၏။ 18ယာကုပ် သည် ရာေခလ
ကုိ ချစ် ေသာေကာင့်၊ လာဗနအ်ား၊ ဦးမင်းသမီး အငယ် ရာေခလ ကုိရြခင်းငှါ၊ ခုနစ်
ှစ် အေစ ခံပါမည်ဟု ဆုိ
လျှင်၊ 19လာဗန် က၊ အြခား ေသာသူ အား ေပးစား သည် ထက် ၊ သင့် အား ေပးစား
ေသာ် သာ၍ေကာင်း ၏။ ငါ ှင့်အတူ ေန ေလာဟ့ဆုို ၏။ 20ယာကုပ် သည်လည်း ၊ ရာ
ေခလ ကုိ ရြခင်းငှါခုနစ် ှစ် အေစခံ ေလ၏။ ရာေခလ
ကုိချစ် ေသာေကာင့် ၊ ခုနစ် ှစ်ကုိ နည်း ေသာေနရ့က် က့ဲသို့ ထင် မှတ်သတည်း။

21ယာကုပ် ကလည်း ၊ ချနိး်ချက်ေသာ အချနိ် ေစ့ ပါ ပီ။ ကျွ ်ပ်ု သည် မယား
ှင့် ဆက်ဆံ ဘို့ ရာ ေပးစား ပါဟု လာဗန် အား ဆုိ လျှင်၊ 22လာဗန် သည် ထုိအရပ်

၌ေနေသာသူ အေပါင်း တို့ ကုိ စည်းေဝး ေစ၍ ပဲွ လပ်ု ေလ၏။ 23ည ဦးအချနိေ်ရာက်
မှ၊ ဇိလပအမည် ှိေသာကျွနမ်ကုိ သမီး
ေလအာ ၌ လက်ဖွ့ဲ လျက် ၊ 24 ထုိသမီး ကုိ ေဆာင် သွင်း၍ ၊ ယာကုပ်သည် သူ
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ှင့် ဆက်ဆံ ေလ၏။ 25 နနံက် အချနိ်ေရာက် မှ ယာကုပ်သည် ကည့် ှုေသာအခါ၊
ေလအာ
ြဖစ် ေကာင်းကုိ သိြမင် လျှင် ၊ လာဗန် ထံသို့ သွား၍ ကျွ ်ပ်ု ၌ ြပ ေသာအမှုကား၊
အဘယ်သို့ နည်း။ ကျွ ်ပ်ုသည် ရာေခလ
ကုိရြခင်းငှါ အေစခံ ရ ပီ မ
ဟတ်ုေလာ။ ကျွ ်ပ်ု ကုိ အဘယ်ေကာင့် လှည့်စား ရသနည်းဟု ဆုိ ေသာ်၊ 26လာဗန်
က၊ ငါ တို့ ြပည် ၌ သမီး အ ကီးကုိ မ
ေပးစား မီှ၊ အငယ် ကုိ မေပးစားရ။ 27 ခုနစ် ရက်ေစ့ ေအာင် ငံ့ဦးေလာ။့ ေနာက် တ
ဖန် ခုနစ် ှစ် အေစခံ ရသည်အတက်ွ ၊ ရာေခလကုိလည်း သင့် အား ေပးစား ဦးမည်ဟု
ဆုိသည်အတိင်ုး၊ 28ယာကုပ် ဝနခံ် ၍ ခုနစ် ရက်ေစ့ ပီးမှ ၊ 29လာဗန် သည် ဗိလဟာ
အမည် ှိေသာကျွန် မကုိ လက်ဖွ့ဲ လျက် ၊ သမီး ရာေခလ ကုိ ေပးစား ေလ၏။ 30ယာ
ကုပ်သည် ရာေခလ
ှင့် ဆက်ဆံ ၍ ၊ ေလအာ ကုိ ချစ်သည်ထက် သာ၍ချစ် ၏။ လာဗနထံ်မှာတဖန် ခုနစ်
ှစ် အေစခံ ေလ၏။ 31 ေလအာ သည် အမုနး် ခံရသည်ကုိ ထာဝရဘုရား
သိြမင် ၍ ၊ သား ဘွားရေသာအခွင့် ကုိေပး ေတာ်မူ၏။ ရာေခလ
မူကား ြမံ ၏။ 32 ေလအာ သည် ပဋိသေ ္ဓ
ယူသြဖင့် ၊ သား ကုိ ဘွားြမင် ၍ ုဗင် အမည် ြဖင့် မှည့် ေလ၏။ အေကာင်း မူကား၊
ထာဝရဘုရား
သည် ငါ ၏ဆင်းရဲ ခံြခင်းကုိ အမှန် ကည့် ြမင်ေတာ်မူ ပီ။ သို့ ြဖစ်၍ယခု ငါ ့ လင်
သည် ငါ ့ ကုိချစ် လိမ့်မည်ဟု ဆုိ သတည်း။ 33တဖန် ပဋိသေ ္ဓ ယူြပန၍် သား ကုိဘွား
ြမင် ေသာ် ၊ ငါ သည် အမုနး် ခံရေကာင်းကုိ ထာဝရဘုရား
ကား ေသာေကာင့် ၊ ဤ သားကုိလည်း ေပး သနားေတာ်မူ ပီဟု ဆုိ
ပီးလျှင် ၊ ထုိ သားကုိ ှ ိေမာင် အမည် ြဖင့် မှည့် ေလ၏။ 34တဖန် ပဋိသေ ္ဓ ယူြပန၍်

သား ကုိဘွားြမင် ေသာ် ၊ ငါ ့လင် အား သား သုံး ေယာက်ကုိ ငါဘွားြမင် ေသာေကာင့်
၊ ယခုတခါသူသည် ငါ ှင့်ေပါင်းေဘာ် လိမ့်မည်ဟု ဆုိ
၍ ၊ ထုိ သားကုိ ေလဝိ
အမည် ြဖင့် မှည့် ေလ၏။ 35 တဖန် ပဋိသေ ္ဓ ယူြပန၍် သား ကုိ ဘွားြမင် ေသာ် ၊
ထာဝရဘုရား ကုိ ယခုငါချးီမွမ်း မည်ဟု ဆုိ
သည် ြဖစ်၍ ၊ ထုိ သားကုိ ယုဒ
အမည် ြဖင့် မှည့် ေလ၏။ ထုိေနာက် ၊ သား ြပတ်၍ မဘွားဘဲေန၏။

30
1 ရာေခလ သည် ယာကုပ် အား သား မ ဘွား ေကာင်း ကုိ မိမိသိြမင် ေသာအခါ ၊
အစ်မ ကုိ ြင စူ ေသာစိတ် ှိ၍ ၊ ငါ ့အား သား ကုိေပး ပါ။ သို့ မဟတ်ု ငါ ေသ ေတာ့ အံ့
ဟု ယာကုပ် ကုိ ဆုိ ေလ၏။ 2ယာကုပ် ကလည်း ၊ ငါ သည် သင့် အား သား
ဘွားေသာအခွင့်ကုိေပး ေတာ်မမူေသာ ဘုရားသခင် ကုိယ်စား ေတာ်ြဖစ်သေလာဟ၊ု
ရာေခလ
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ကုိ အမျက် ထွက် ၍ ြပနဆုိ် ၏။ 3 ရာေခလကလည်း၊ အကျွ ်ပ်ု ၌ ကျွန် မဗိလဟာ
ှိ ပါ၏။ သူ့
ထံသို့ ဝင် ပါ။ သူသည် အကျွ ်ပ်ု ဒူး ေပါ် မှာ သားဘွား ၍ ၊ သူ့ အားြဖင့် အကျွ ်ပ်ု
သည် တည်ေဆာက် ြခင်း ှ ိပါလိမ့်မည်ဟု ဆုိ
လျက်၊ 4ကျွန် မဗိလဟာ ကုိ ယာကုပ် ၏ မယား ြဖစ် ေစြခင်းငှါအပ် ၍ ၊ သူ့ ထံ သို့
ယာကုပ် ဝင် ေလ၏။ 5 ဗိလဟာ သည် ပဋိသေ ္ဓ
ယူ၍ ၊ ယာကုပ် အား သား ကုိ ဘွားြမင် သည် ှိေသာ်၊ 6 ရာေခလ က၊ ဘုရားသခင်
သည် ငါ ့ ဘက်၌ တရားစီရင် ေတာ်မူ ပီ။ ငါ ့ စကား ကုိ ကား ၍ သား ကုိ ေပး သနား
ေတာ်မူ ပီဟု ဆုိ
သည် ှင့အ်ညီ ၊ ထုိ သားကုိ ဒန် အမည် ြဖင့် မှည့် ေလ၏။ 7တဖန် ရာေခလ၏ကျွနမ်
ဗိလဟာ သည် ပဋိသေ ္ဓ
ယူြပန၍် ၊ ယာကုပ် အား ှစ် ကိမ်ေြမာက်ေသာ သား
ကုိဘွား ြမင်သည် ှိေသာ်၊ 8 ရာေခလက၊ ငါသည် ငါ ့အစ်မ ှင့် ကျပ်ကျပ် လံးုေထွး၍
ိင်ု ခ့ဲ ပီဟု ဆုိ
၍ ၊ ထုိ သားကုိ နဿလိ အမည် ြဖင့် မှည့် ေလ၏။ 9 ေလအာ သည် သား
ြပတ်၍ မဘွားဘဲေန ေကာင်းကုိ မိမိသိြမင် ေသာအခါ ၊ မိမိ ကျွန် မ ဇိလပ
ကုိ ယူ
၍ ၊ ယာကုပ် ၏မယား ြဖစ် ေစြခင်းငှါအပ် ေလ၏။ 10 ေလအာ ၏ ကျွန် မဇိလပ
သည်လည်း ယာကုပ် အား သား ကုိဘွား ြမင်သည် ှိေသာ်၊ 11 ေလအာ က၊ ေကာင်းကျ ိး
လာသည်ဟု ဆုိ
၍ ၊ ထုိ သားကုိ ဂဒ် အမည် ြဖင့် မှည့် ေလ၏။ 12တဖန် ေလအာ ၏ ကျွန် မဇိလပ
သည် ယာကုပ် အား ှစ် ကိမ်ေြမာက်ေသာသား ကုိ ဘွားြမင် သည် ှိေသာ်၊ 13 ေလအာ
က၊ ငါ ၌ မဂင်္လာ ှိ၏။ လူ
သမီးတို့သည် ငါ ့ ကုိမဂင်္လာ ှိေသာသူဟ၍ူ ေခါ်ကလိမ့်မည်ဟု ဆုိ
သြဖင့် ၊ ထုိ သားကုိ အာ ှာ အမည် ြဖင့် မှည့် ေလ၏။ 14 ထုိေနာက် ၊ ဂျ ံ စပါး
ကုိ စုသိမ်း ေသာ အချနိ် ကာလ ၌ ၊ ု ဗင် သည် လယ်ြပင် သို့ ထွက်သွား ပီးလျှင် ၊
အ ေုဆးသီး ကုိေတွ့ ၍ ၊ မိမိ အမိ ေလအာ ထံ သို့ ေဆာင် ခ့ဲေလ ၏။ ရာေခလ
ကလည်း ၊ သင် ၏သား ရခ့ဲေသာ အ ေုဆးသီး
အချ ိ ကုိေပး ပါေလာဟ့၊ု ေလအာ
ကုိ ေတာင်း လျှင်၊ 15 ေလအာက၊ သင်သည် ငါ ့ လင် ကုိယူ ၍ အတက်ွ မ ှိထင်
သေလာ။ ငါ ့သား ၏ အ ေုဆးသီး
ကုိလည်း ယူ ချင် ေသးသည်တကားဟု ဆုိ
ေလေသာ် ၊ ရာေခလ က၊ သို့ ြဖစ်လျှင် ၊ သင့် သား ၏ အ ေုဆးသီး
အတက်ွ ၊ လင်သည် ယေနည့ ့်တင်ွ သင် ှင့် အိပ်ရမည်ဟု ဆုိ၏။ 16ညဦး အချနိ၌်
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၊ လယ်ြပင် မှ ယာကုပ် လာ ေသာအခါ ၊ ေလအာ သည် ခရီးဦး ကိ ြပ ြခင်းငှါ သွား ၍
၊ သင် သည် အကျွ ်ပ်ု ထံသို့ ဝင် ရမည်။ အကျွ ်ပ်ု ၏သား ရခ့ဲ ေသာ အ ေုဆးသီး
ှင့် သင့် ကုိ အကျွ ်ပ်ုငှါး သည် မှနပ်ါ ၏ဟဆုို
သြဖင့် ၊ ထုိ ေနည့ ့် တင်ွ သူ ှင့် အိပ် ရေလ၏။ 17 ေလအာ စကားကုိ ဘုရားသခင်
နားေထာင် ေတာ်မူသြဖင့် ၊ သူသည် ပဋိသေ ္ဓ
ယူ၍ ၊ ယာကုပ် အား ပ မ သား ကုိ ဘွားြမင် ေလေသာ်၊ 18 ငါ ့ ကျွန် မကုိ ငါ ့ လင်
အား ေပး ေသာေကာင့် ၊ ဘုရားသခင် သည် ငါ ့အား အခ
ကုိ ေပး
ေတာ်မူ ပီဟဆုို ၍ ၊ ထုိ သားကုိ ဣသခါ အမည် ြဖင့် မှည့် ေလ၏။ 19တဖန် ေလအာ
သည် ပဋိသေ ္ဓ
ယူြပန် ၍ ၊ ယာကုပ် အား ဆဌမ သား ကုိ ဘွားြမင် ေလေသာ်၊ 20 ဘုရားသခင် သည်
ေကာင်း ေသာလက် ဖွ့ဲကုိေပး သနားေတာ်မူ ပီ။ ငါ ့လင် အား သား
ေြခာက် ေယာက်ကုိ ဘွားြမင် ေသာေကာင့် ၊ ယခု ငါ ှင့် အ မဲ ေနလိမ့်မည်ဟု ဆုိ
၍ ၊ ထုိ သားကုိ ဇာဗုလနု် အမည် ြဖင့် မှည့် ေလ၏။ 21 ထုိေနာက်မှ သမီး ကုိဘွား ၍
၊ ဒိန အမည် ြဖင့် မှည့် ေလ၏။ 22 ထုိအခါ ဘုရားသခင် သည် ရာေခလ
ကုိ ေအာက်ေမ့ ေတာ်မူ၏။ သူ
၏စကားကုိ နားေထာင် ၍ ၊ သား ဘွားေသာအခွင့် ကုိေပး ေတာ်မူသြဖင့်၊ 23 သူသည်
ပဋိသေ ္ဓ
ယူ၍သား ကုိဘွားြမင် လျှင် ၊ ငါ ခံရေသာက့ဲရဲ ြခင်းအေကာင်းကုိ ဘုရားသခင် သည်
ပယ် ေတာ်မူ ပီဟ၍ူ၎င်း၊ 24ထာဝရဘုရား သည် အြခား ေသာသား ကုိ ထပ် ၍ေပးေတာ်
မူပါေစေသာဟ၍ူ၎င်း ဆုိလျက်၊ ထုိ
သားကုိ ေယာသပ် အမည် ြဖင့် မှည့် ေလ၏။ 25 ရာေခလ သည် ေယာသပ် ကုိ ဘွား
ြမင် ပီး ေသာ ေနာက်၊ ယာကုပ် က၊ အကျွ ်ပ်ု သည် ကုိယ် ေနရင်း ြပည် သို့ သွား
မည်အေကာင်း အကျွ ်ပ်ု ကုိ လွှတ် ပါေလာ။့ 26ကျွ ်ပ်ု သည် အေစခံ
၍ရေသာ မယား ှင့် သား တို့ ကုိ ေဆာင်ယူ၍၊ သွား ရေသာအခွင့် ကုိေပး ပါေလာ။့
ကျွ ်ပ်ု အေစခံ သည်အေကာင်း ကုိ အဘ
သိ ပါသည်ဟု လာဗန် အား ဆုိ လျှင်၊ 27လာဗန် က၊ သင် ၏စိတ် ှင့် ေတွ့ ပါေစ။
ထာဝရဘုရား
သည် သင် ၏အေကာင်း ေကာင့် ငါ ့ အား ေကာင်း ကီး ေပးေတာ်မူသည်ကုိ ငါရိပ်မိ
ပီ။ 28 ငါ ေပးရမည့်အခ ကုိ ေြပာ ပါ၊ ငါေပး မည်ဟု ဆုိ
ေလေသာ်၊ 29ကျွ ်ပ်ုသည် အဘ၌အဘယ်သို့ အေစခံ သည် ကုိ၎င်း အဘ၏တိ စ္ဆာန်
တို့သည် ကျွ ်ပ်ု ၌ အဘယ်သို့ ှ ိ ေနသည်ကုိ၎င်းအဘ သိ ပါ၏။ 30အထက် က အဘ
၏ ဥစ္စာနည်း လှ၏။ ယခု
တိးု ပွါး ၍ များြပား လျက် ှိ၏။ ကျွ ်ပ်ု သွား လာလပ်ု ကုိင် ေသာ အားြဖင့်၊
ထာဝရဘုရား
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သည် အဘ
အား ေကာင်း ကီး ေပးေတာ်မူ ပီ။ ယခုမှာ၊ ကျွ ်ပ်ု သည် ကုိယ် အိမ်သူအိမ်သား တို့
ကုိ အဘယ် ေသာအခါ ကျွ ်ပ်ုြပ စု ရပါအံန့ည်းဟု ဆုိေလ၏။ 31လာဗနက်လည်း၊ အ
ဘယ် အခကုိ ေပး
ရ မည်နည်းဟေုမး ြပနလ်ျှင် ၊ ယာကုပ် က၊ ဘာကုိမျှ မ ေပး ပါ ှင့်၊ ကျွ ်ပ်ု ၌ ေကျးဇူး
တခု ြပ လိုလျှင် ၊ အဘ၏သုိး စု၊ ဆိတ်စုကုိ တဖန် ေကျွးေမွးေစာင့်ထိနး် ပါဦးမည်။
32ယေန ့သုိးစု၊ ဆိတ်စုတေ ှာက်လံးု ကုိ ကျွ ်ပ်ု သွား ၍ ၊ ေြပာက် ကျား ေသာဆိတ်
များ ညိ
ေသာ သုိး
များ၊ ှ ိ သမျှ တို့ ကုိ ေရွး ှ တ် ခဲွထား ပါ မည်။ ေနာက်မှ ေြပာက်ကျား ေသာ ဆိတ်၊
ညိ ေသာသုိး
တို့သည် ကျွ ်ပ်ု ၏ အခ
ြဖစ် ေစေလာ။့ 33 သို့ ြဖစ်၍ ၊ ေနာင် ကာလ ၌ ကျွ ်ပ်ု ၏အခ သည်၊ အဘေ ှ သို့
ေရာက် ေသာအခါ ၊ ကျွ ်ပ်ု ၏ေြဖာင့်မတ် ြခင်း သည် ကျွ ်ပ်ု ကုိ ေစာင့်ေ ှာက် ပါ
လိမ့်မည်။ မ
ေြပာက် မကျားေသာ ဆိတ် ၊ မညိ ေသာသုိး ှိသမျှ တို့ ကုိ ၊ ကျွ ်ပ်ု ခုိး ေသာအေကာင်
ဟ၍ူမှတ်ေစေလာ့ဟု ဆုိေလ၏။ 34လာဗန် ကလည်း၊ သင် ေြပာ တိင်ုး ြဖစ် ေလာ့ဟု
ဝနခံ် ၍ ၊ ထုိေန ့၌ ပင်၊ ေြပာက် ကျားေသာ ဆိတ် ထီး၊ ေြပာက် ကျားေသာဆိတ် မ၊
35အြဖ ပါေသာ ဆိတ် ှိသမျှ တို့ ှင့် ၊ အဆင်းညိ ေသာ သုိး ှိသမျှ တို့ ကုိေရွး ၍ ၊ မိမိ
သား တို့လက် သို့ အပ် ေပးေလ၏။ 36 ကုိယ် ေနရာ အရပ် ှင့် ၊ ယာကုပ် ေနရာအရပ်ကုိ
သုံး
ရက် ခရီး ကွာ ေစြခင်းငှါ စီရင် ေသး၏။ ယာကုပ် သည် ကင်း ေသာ လာဗန် ၏သုိး
ဆိတ်များကုိ ထိနး် လျက် ေနရ ေလ၏။ 37 ထုိအခါ ယာကုပ် သည်၊ စိမ်း ေသာလိဗနာ
ပင်၊ လဇု
ပင်၊ အာရမုန် ပင်တို့၏ အခက် တံဖျားများကုိယူ ၍၊ အြဖ ၊ အစိမ်း၊ အတန ့တ်န ့ေ်ပါ်
ေအာင်အခံွ ကုိ လီှး ခွာ ပီးလျှင်၊ 38 ေရေသာက် လာ ေသာသုိး ၊ ဆိတ်အထီးအမ ှက်
တင် ေစမည်အ ကံ ှိ၍၊ ေရေသာက် လာ ေသာအခါ ၊ အခံွ ခွာ ပီးေသာ တံဖျား တို့ ကုိ
ေရ
ေသာက်ကျင်း၊ ေသာက် ခွက်တို့ ၌ သုိး ဆိတ်တို့ ေ ှ မှာစုိက်ထား ေလ၏။ 39 သုိး
ဆိတ်တို့သည် တံဖျာ များေ ှ မှာ ှက်တင် ၍ ၊ အေြပာက် အကျား စသည်တို့ ကုိ ဘွား
က၏။ 40ယာကုပ် သည် သုိး ၊ ဆိတ်သငယ်တို့ ကုိလည်း ခဲွ ထား၍ ၊ လာဗန် ၏သုိး စု၊
ဆိတ်စုတင်ွ အဆင်း ေြပာက် ကျားေသာ အေကာင်၊ အဆင်း ညိ ေသာ အေကာင် ှိသမျှ
တို့ ေ ှ မှာ သုိး
ဆိတ်များကုိမျက် ှာ ြပ ေစ၏။ မိမိတိ စ္ဆာန် များ ှင့်လာဗန် ၏ တိ စ္ဆာန် များကုိ
လည်း မ
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ေရာ မေ ှာ ေစဘဲ၊ တစုစီခဲွထားေလ၏။ 41 အား ကီး ေသာအေကာင်တို့သည် ှက်
တင် ေသာအခါ ၊ တံဖျာ တို့တင်ွ ှက်တင် ေစြခင်းငှါ ၊ ယာကုပ် သည် တံဖျာများကုိ
ေရကျင်း၌၊ သူတို့ မျက်ေမှာက် တင်ွ ထား တတ်၏။ 42 အားနည်း ေသာအေကာင် တို့
ေ ှ မှာ တံဖျာ တို့ ကုိ မ
ြပ မထား။ ထုိေကာင့် အားနည်း ေသာအေကာင်တို့သည် လာဗန် ၏ ဥစ္စာြဖစ်ေလ၏။
အား ကီး ေသာ အေကာင်တို့ မူကား၊ ယာကုပ် ၏ ဥစ္စာြဖစ်ေလ၏။ 43 ထုိသို့ ယာကုပ် ၌
စည်းစိမ်တိးုပွား ၍ ၊ သုိး ၊ ဆိတ်၊ ကျွန် ေယာက်ျား၊ ကျွန် မိနး်မ၊ ကုလားအပ်ု ၊ ြမည်း
အများ ှ ိ က၏။

31
1 ထုိအခါ လာဗန် သား တို့က၊ ငါ တို့သခင် ၏ဥစ္စာ ှ ိသမျှ ကုိ ယာကုပ် သည် ယူ
သွားေလ ပီတကား၊ ငါ တို့အဘ၏ဥစ္စာအားြဖင့် ၊ သူ၌ဤ မည်ေသာ စည်းစိမ် ှ ိသမျှ
သည် ြဖစ် ေလ ပီဟ၊ု ဆုိ
ကသည်ကုိ ယာကုပ် ကား ၍၊ 2လာဗန် ၏ မျက် ှာ ကုိ ကည့် ေသာအခါ ၊ ေ ှ က

က့ဲသို့
မဟတ်ု ၊ ြခားနားသည်ကုိ သိ ြမင်၏။ 3ထာဝရဘုရား ကလည်း ၊ သင် ၏ဘုိး ဘေန
ေသာြပည် ၊ သင် ၏အမျ ိးသား ချင်းထံ သို့ ြပန် သွားေလာ။့ ငါသည် သင့် ဘက် ၌ ှိ ေန
မည်ဟု ယာကုပ် အား မိန ့် ေတာ်မူ ၏။ 4ယာကုပ် သည် လူကုိေစလွှတ် ၍ ၊ ရာေခလ
ှင့် ေလအာ ကုိ ၊ သုိး စု ှ ိရာေတာ သို့ ေခါ် ပီးလျှင်၊ 5သင် တို့အဘ ၏ မျက် ှာ သည်
ငါ ၌ ေ ှ ကက့ဲသို့ မ ဟတ်ု၊ ြခားနားသည်ကုိ ငါ သိ ြမင်၏။ သို့ ေသာ်လည်း ၊ ငါ ့အဘ
၏ဘုရားသခင် သည်၊ ငါ ့ ဘက် ၌ ှိ ေတာ်မူ၏။ 6သင် တို့အဘ ၏အမှုကုိ၊ ငါ တတ်
ိင်ုသမျှ အတိင်ုး၊ ငါေစာင့် သည်ကုိ သင် တို့သိ က၏။ 7သင် တို့အဘ သည်လည်း ငါ ့
ကုိလှည့်စား ၍ ၊ ငါ ရထုိက်ေသာ အခ
ကုိဆယ် ကိမ် လဲ ခ့ဲ ပီ။ သို့ ေသာ်လည်း ၊ ငါ ့ ကုိည ်းဆဲ ေစြခင်းငှါ ၊ ဘုရားသခင်
အခွင့် ေပးေတာ်မ မူ။ 8 သူက၊ ေြပာက် ေသာအေကာင်တို့သည်၊ သင် ၏ အခ
ြဖစ်ေစ ဟဆုို လျှင် ၊ သုိး ၊ ဆိတ် ှိသမျှ တို့သည် ေြပာက် ေသာအေကာင်တို့ ကုိ ေမွး
က၏။ ကျား ေသာ အေကာင်တို့ သည်၊ သင် ၏အခ ြဖစ်ေစ ဟဆုို လျှင် ၊ သုိး ၊ ဆိတ်
ှိသမျှ တို့ သည် ကျား ေသာအေကာင်တို့ ကုိ ေမွး က၏။ 9 ထုိသို့ ဘုရားသခင် သည်၊
သင် တို့အဘ ၏ တိ စ္ဆာန် တို့ ကုိ ှ တ် ၍ ငါ ့ အား ေပး ေတာ်မူ ပီ။ 10 ထုိတိ စ္ဆာန်
များတို့သည်၊ ှက်တင် ကေသာအခါ ၊ ငါ ေြမာ် ကည့် ၍ ၊ တိ စ္ဆာန်မတို့ ှင့် ေပါင်း
ေဘာ် ေသာ တိ စ္ဆာန်အထီး ှိသမျှတို့သည်၊ အေြပာက် အကျားမှစ၍ ၊ အေထွေထွ
ေသာ အဆင်း ှိေ ကာင်းကုိ အိပ်မက် ၌ ငါြမင် ရ၏။ 11 ဘုရားသခင် ၏ေကာင်းကင်
တမနက်လည်း ၊ ယာကုပ် ဟု အိပ်မက် ၌ ငါ ့ ကုိ ေခါ် လျှင် ၊ ကျွ ်ပ်ု ှ ိ ပါ၏ဟု ငါထူး
၏။ 12 သူ ကလည်း ေြမာ် ၍ကည့် ေလာ။့ တိ စ္ဆာန် မ ှင့် ေပါင်းေဘာ် ေသာ တိ စ္ဆာန်
အထီး ှိသမျှ တို့သည်၊ အေြပာက် အကျားမှစ၍ ၊ အေထွေထွေသာ အဆင်း ှိ က ၏။
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အေကာင်း မူကား၊ သင် ၌ လာဗန် ြပ သမျှ တို့ ကုိ ငါြမင် ၏။ 13 ငါ ကား၊ သင်သည်
မှတ် တိင်ုကုိဆီ ေလာင်း၍၊ ငါ ၌ သစ္စာ ြပ ရာ ေဗသလ
အရပ်၏ဘုရား ြဖစ်၏။ ယခု
ထ ၍ ဤ
အရပ်မှ ထွက် သြဖင့်၊ အမျ ိးသား ချင်းတို့ ေနေသာြပည် သို့ ြပန် သွားေလာ့ဟု ငါ ့
အားမိန ့ေ်တာ်မူ၏ဟု ယာကုပ်သည် ကားေြပာ ပီးလျှင်၊ 14 ရာေခလ ှင့် ေလအာ တို့က၊
အကျွ ်ပ်ု တို့သည် ကုိယ်အဘ ၏အိမ် ှင့် အဘယ်သို့ ဆုိင်သနည်း။ အဘယ်သို့ အေမွခံ
ရေသး သနည်း။ 15 သူ သည်ကျွ ်ပ်ုတို့ ကုိ တကျွနး် တ ိင်ုငံသားက့ဲသို့ မှတ် တတ်သည်မ
ဟတ်ုေလာ။ ကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ ေရာင်း စား ခ့ဲ ပီ တကား။ 16ကျွ ်ပ်ု တို့အဘ မှ ဘုရားသခင်
ုပ်သိမ်း ေတာ်မူေသာ စည်းစိမ် ှ ိသမျှ သည် ငါ တို့ဥစ္စာ၊ ငါ တို့ သားသမီး
များ ဥစ္စာြဖစ် ၏။ သို့ ြဖစ်၍ ဘုရားသခင် မှာ ထားေတာ်မူသည် အတိင်ုး ယခု
တင်ွ ြပ ပါေလာ့ဟုြပနေ်ြပာ က၏။ 17 ထုိအခါ ယာကုပ် သည်ထ ၍ ၊ မိမိ သား
မယား တို့ ကုိ ကုလားအပ်ု ေပါ် မှာ စီး ေစ၏။ 18 မိမိ တိ စ္ဆာန် တည်းဟေူသာ၊ ပါဒနာရံ
အရပ်၌ ရ ေသာ တိ စ္ဆာန် ှ ိသမျှ တို့ ှင့်၊ ရ
တတ်သမျှ ေသာဥစ္စာ တို့ ကုိ ေဆာင် ယူ၍ ၊ အဘ ဣဇာက် ေနရာ ခါနာန် ြပည်သို့
ခရီးသွား ေလ၏။ 19 လာဗန် သည် သုိးေမွး ကုိ ညပ်ြခင်းငှါ ၊ အြခား တပါးသို့ သွား
ခုိက် တင်ွ၊ ရာေခလ
သည်၊ သူ
၏ေတရပ် ုပ်တု တို့ ကုိ ခုိး ယူေလ၏။ 20ယာကုပ် သည် မိမိ
ေြပး မည်အေကာင်း ကုိ မ ကား မေြပာဘဲေန၍ ၊ ှု ရိ လြူဖစ်ေသာ လာဗန် ကုိ
ပရိယာယ် အားြဖင့် ိင်ု ေလ၏။ 21 ထုိသို့ မိမိ ဥစ္စာ ှ ိသမျှ ပါ လျက် ေြပး သွား၍ ၊ ြမစ်
တစ်ဖက်သို့ အလျင်အြမနကူ်း ပီးလျှင် ၊ ဂိလဒ် ေတာင် ကုိ ေ ှ ှု ြပ လျက် ခရီး သွား
ေလ၏။ 22ယာကုပ် ေြပး ေကာင်း ကုိ၊ သုံး
ရက်ေြမာက် ေသာေန ့၌ လာဗန် ကား သိလျှင်၊ 23 ညီအစ်ကုိ တို့ ကုိေခါ် ၍ ၊ ခုနစ်
ရက် ခရီး လိက်ု သြဖင့် ၊ ဂိလဒ် ေတာင် ေပါ် မှာ မီှ ေလ၏။ 24 ဘုရားသခင် သည် ှုရိ
လူလာဗန် ဆီသို့ ည ့် အချနိတ်င်ွ အိပ်မက် ၌ က ေတာ်မူ၍ ၊ သင်သည် ယာကုပ် အား
ေကာင်း မေကာင်း ကုိ မ
ေြပာ ှင့်၊ သတိ
ြပ ေလာဟ့ု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 25 ထုိအခါ ယာကုပ် သည် မိမိ
တဲ ကုိ ဂိလဒ် ေတာင် ေပါ် မှာ ေဆာက် ှင့် ပီ။ လာဗန် သည် လိက်ု၍မီှ ေသာအခါ ၊
မိမိ ညီအစ်ကုိ တို့ ှင့်တကွ ၊ ထုိေတာင် ေပါ် မှာတဲ ကုိ ေဆာက်ေလ၏။ 26လာဗန် က
လည်း ၊ သင်သည် အဘယ်သို့ ြပ သနည်း။ စစ်တိက်ု ရာ၌ ဘမ်းမိ ေသာသူတို့ ကုိ သိမ်း
သွား သက့ဲသို့ ၊ ငါ ့ ကုိလှည့်စား၍၊ ငါ ့ သမီး တို့ ကုိ သိမ်း သွား ေလ ပီတကား။ 27 ငါ ့
ကုိ လှည့်စား ၍ ၊ အဘယ်ေကာင့် တိတ်ဆိတ် စွာ ထွက် ေြပးသနည်း။ ငါသည် ေပျာ်ေမွ့
ြခင်းကုိြပ ၍ သီချင်း ဆုိလျက် ၊ ပတ်သာ ှင့် ေစာင်း တီးလျက်၊ သင့် ကုိ လွှတ် လိက်ု
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ေစြခင်းငှါ ၊ အဘယ်ေကာင့်ငါ ့ ကုိ မ ကား မေြပာဘဲ ေနသနည်း။ 28 ငါ ့သားသမီး တို့
ကုိ ငါ နမ်း ေစြခင်းငှါ ၊ အဘယ်ေကာင့် အခွင့် မ ေပးသနည်း။ သင်သည် မုိက် စွာ ြပ
ေလ ပီတကား။ 29ယခုသင့် ကုိ ငါ ည ်းဆဲ ိင်ု၏။ သို့ ေသာ်လည်း၊ မေန ့
ညမှာ သင် ၏အဘ ကုိးကွယ်ေသာ ဘုရားသခင် သည် ကလာ၍၊ ယာကုပ် အား
ေကာင်း မေကာင်း ကုိ မ
ေြပာ ှင့်။ သတိြပ ေလာဟ့ု ငါ ့အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 30ယခု မှာ၊ သင် သည် မိဘ
အိမ် ကုိ အလနွ် ေအာက်ေမ့ ေသာေကာင့် ၊ သွား ရသည်ဟတ်ုေစေတာ။့ ငါ ၏ ဘုရား
တို့ ကုိ အဘယ်ေကာင့် ခုိးယူ ခ့ဲရသနည်းဟု ယာကုပ် ကုိ ဆုိ၏။ 31ယာကုပ် ကလည်း
၊ သင် သည်ကုိယ်သမီး တို့ ကုိ အ ိင်ုသိမ်း ယူေကာင်းသိမ်းယူလိမ့်မည်ဟု ကျွ ်ပ်ုစုိးရိမ်
ေသာေကာင့် ထွက်ေြပးရ၏။ 32သင် ၏ဘုရား တို့ ကုိမူကား၊ အကင်သူ ၌ ေတွ့ လျှင်၊
ထုိသူကုိ ေသ
ေစေလာ။့ ကျွ ်ပ်ု တို့ ညီအစ်ကုိ များ ေ ှ တင်ွ၊ သင်၏ဥစ္စာကုိြပ ွှန၍် ယူ
ပါေလာဟ့၊ု လာဗန် အား ြပနေ်ြပာ ၏။ ရာေခလ
ခုိး ေကာင်း ကုိ ယာကုပ် မ သိ။ 33လာဗန် သည် ယာကုပ် တဲ ၊ ေလအာ တဲ ၊ ကျွန်
မ ှစ် ေယာက်တို့၏ တဲ
သို့ ဝင် ၍ ှာေသာ်လည်း မ ေတွ့ လျှင် ၊ ေလအာ တဲ ထဲမှ ထွက် ၍ ၊ ရာေခလ တဲ သို့
ဝင် ေလ၏။ 34 ရာေခလ သည်၊ ထုိ ု ပ်တု တို့ ကုိယူ ၍ ကုလားအပ်ု ကုနး် ှးီ တနဆ်ာထဲ
သို့ သွင်း ထား ပီးလျှင် ၊ ထုိတနဆ်ာ ေပါ် မှာ ထုိင် လျက်ေန၏။ လာဗန် သည် တတဲလံးု
ကုိ ှာေဖွ ၍ မ ေတွ့ လျှင်၊ 35 ရာေခလက၊ သခင် ေ ှ မှာ ကျွနမ်မ ထ ိင်ု သည်
ြဖစ်၍၊ စိတ် ှိေတာ်မ မူပါ ှင့်။ မိနး်မ တို့ ၌ ြဖစ် မဲ ှ ိသည် အတိင်ုး၊ ကျွနမ် ၌ ြဖစ်ပါသည်
ဟု အဘ
အား ဆုိ ေလ၏။ ထုိသို့
လာဗနသ်ည် ှာေဖွ ၍ ုပ်တု တို့ ကုိမ ေတွ့ ရ။ 36 ထုိအခါ ယာကုပ် သည် စိတ်ဆုိး
၍ လာဗန် ကုိ ဆုံးမ သည်ကား၊ ကျွ ်ပ်ု သည် အဘယ်သို့ ြပစ်မှား ၍၊ အဘယ် အြပစ်
ှိေသာေကာင့်၊ ကျွ ်ပ်ု ကုိ ဤမျှေလာက်ြပင်းထနစွ်ာ လိက်ု ရသနည်း။ 37ကျွ ်ပ်ု ဥစ္စာ
ှ ိသမျှ ကုိ ှာေဖွ သည်ြဖစ်၍၊ သင် ၏ ဥစ္စာ
ပရိကံ တစုံ
တခုကုိ ေတွ့ မိလျှင်၊ သင် ၏ညီအစ်ကုိ ၊ ကျွ ်ပ်ု ညီအစ်ကုိ တို့ ေ ှ တင်ွ၊ ဤ
အရပ်၌ထား ပါ။ သူတို့ သည်၊ ငါ တို့ ှစ် ေယာက်စပ်ကား မှာ စီရင် ပါေစ။ 38ကျွ ်ပ်ု
သည် သင့် ထံ၌ အ ှစ် ှစ်ဆယ် ပတ်လံးုေနရာတင်ွ၊ သင် ၏သုိးမ ၊ ဆိတ်မ တို့သည်
ဝမ်း ပုိးမ ပျက်။ ဆိတ် ထီး၊ သုိး
ထီးတို့ ကုိ ကျွ ်ပ်ုမ စား။ 39သားရဲ ကုိက်သတ်ေသာ အေကာင်ကုိသင့် ထံ သို့ကျွ ်ပ်ုမ
ေဆာင် ခ့ဲ၊ ကုိယ် အ ှုံး ခံရ၏။ ေန ့
မှာ ခုိး
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သည် ြဖစ်ေစ ၊ ည မှာခုိး သည်ြဖစ်ေစ၊ သင်သည် ကျွ ်ပ်ု တင်ွ အစားေတာင်း ေလ့
ှ ိ၏။ 40 ေန ့အချနိ၌် လည်း ေနပူ
ကုိ၎င်း၊ ည ့် အချနိ၌် လည်း ှင်းခဲ ကုိ၎င်း ခံရ ပီ။ အအိပ် ပျက်ြခင်းကုိလည်း ခံရ ပီ။

41 ထုိသို့ ၊ ကျွ ်ပ်ု သည် အ ှစ် ှစ်ဆယ် ပတ်လံးုသင် ၏အိမ် ၌ ေန၍၊ သင် ၏သားသမီး
ှစ် ေယာက် အတက်ွ ေကာင့် ဆယ် ေလး ှစ် ၊ သုိး ဆိတ်တို့အတက်ွ ေကာင့် ေြခာက်
ှစ် အေစ ခံရ ပီ။ သို့ ရာတင်ွ သင်သည်၊ ကျွ ်ပ်ု အခ ကုိ ဆယ် ကိမ် လဲ ပီတကား။

42 ယခုလည်း ကျွ ်ပ်ု အဘ ၏ ဘုရားသခင် ၊ အာြဗဟံ ၏ဘုရားသခင် ၊ ဣဇာက်
၏ေကာက်ရွ ံ ရာ ဘုရား သည် ကျွ ်ပ်ု ဘက် ၌မ ှိ လျှင်၊ သင်သည် ကျွ ်ပ်ု ကုိ ဧကန်
အမှနလ်က်ချည်း လွှတ် လိက်ုလိမ့်မည်တကား။ အကယ်စင်စစ်ကျွ ်ပ်ု ဆင်းရဲ ခံရြခင်း၊
ပင်ပနး်စွာ လပ်ုကုိင် ရြခင်းကုိ ဘုရားသခင် ြမင် ၍ ၊ မေန ့ညမှာ သင့်ကုိ ဆုံးမ ေတာ်
မူ ပီဟု ဆုိေလ၏။ 43လာဗန် ကလည်း ၊ ဤသမီး တို့သည် ငါ ့ သမီး ြဖစ် က၏။ ဤ
သူငယ် တို့သည်၊ ငါ ့သား ြဖစ်က၏။ ဤတိ စ္ဆာန် တို့လည်း၊ ငါ ့ တိ စ္ဆာန် ြဖစ် က၏။
ြမင် သမျှ ေသာ ဥစ္စာသည် ငါ ့ ဥစ္စာြဖစ်၏။ ငါ ့ သမီး တို့ ၌၎င်း၊ သူတို့ ဘွားြမင် ေသာ
ငါသူ့ငယ် တို့ ၌၎င်း ၊ အဘယ်သို့ ငါြပ ိင်ု သနည်း။ 44 သို့ ြဖစ်၍ ၊ ယခုသင် ှင့် ငါ
စပ်ကား ၌ သက်ေသ ြဖစ်ေစ ၍ ၊ ငါ တို့ ှစ်ေယာက်သည် ပဋိညာ ် ြပ ကစို့ဟု ယာ
ကုပ် အား ြပနေ်ြပာ ၏။ 45ယာကုပ် သည်လည်း ေကျာက် ကုိယူ ၍ ၊ မှတ်တိင်ု ဘို့ စုိက်
ထူ ပီးလျှင်၊ 46 ေကျာက် များကုိ စု
ထားကပါဟု ညီအစ်ကုိ တို့ အား
ဆုိသည်အတိင်ုး၊ သူတို့သည် ေကျာက်များကုိယူ ၍ ၊ ေကျာက် ပုံ ကုိ တည် လပ်ု ပီးမှ
၊ ထုိ ေကျာက် ပုံအေပါ် ၌ စားေသာက် ြခင်းကုိ ြပ က၏။ 47 ထုိ ေကျာက်ပုံကုိ လာဗန်
သည် ေယဂါသဟာဒုသ ဟ၍ူ၎င်း၊ ယာကုပ် သည် ဂိလဒ် ဟ၍ူ၎င်း၊ သမုတ် ေလ၏။
48လာဗန် ကလည်း ၊ ယေန ့ဤ ေကျာက် ပုံသည် ငါ ှင့် သင် ၏စပ်ကား ၌ သက်ေသ
ြဖစ်သည်ဟုဆုိ ၏။ ထုိေကာင့် ဂိလဒ် ဟ၍ူသမုတ် က၏။ 49 မိဇပါ ဟ၍ူသမုတ် က
ေသး၏။ အေကာင်း မူကား၊ လာဗနက်၊ ငါတို့သည် တ
ေယာက် ှင့်တေယာက် ခွါ သွား ကေသာ ေနာက်၊ ထာဝရဘုရား
သည် ငါ ှင့် သင် ၏ စပ်ကား ၌ေစာင့် ေတာ်မူေစသတည်း။ 50သင်သည် ငါ ့သမီး
တို့ ကုိ ည ်းဆဲ သည်ြဖစ်ေစ ၊ ငါ ့ သမီး တို့ မှတပါး အြခားေသာ မိနး်မ ှင့် စုံဘက်
သည် ြဖစ်ေစ ၊ ငါ တို့ ၌ လူ သက်ေသမ ှိ၊ ဘုရားသခင် သည် ငါ ှင့် သင် ၏ စပ်ကား
၌သက်ေသ မ ှိ၊ ဘုရားသခင် သည် ငါ ှင့်သင်၏စပ်ကား၌ သက်ေသြဖစ်ေစေတာ်မူ
သတည်း ဟ၍ူ၎င်း၊ 51တဖန် လည်း၊ ငါ ှင့် သင် ၏စပ်ကား ၌ သင်သည် တည်လပ်ု
ခ့ဲ ပီးေသာ ဤ
ေကျာက် ပုံ ှင့် ဤ မှတ်တိင်ု ကုိ ကည့် ပါေလာ။့ 52 ငါ သည် သင့် ကုိခုိက် ရနြ်ပ ြခ
င်းငှါ ၊ ဤ ေကျာက် ပုံ၊ ဤမှတ်တိင်ုကုိ မ
ေကျာ် ရ၊ သင် သည် ငါ ့ ကုိခုိက်ရနြ်ပ ြခင်းငှါ၊ ဤ
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ေကျာက် ပုံ၊ ဤ
မှတ် တိင်ုကုိ မ
ေကျာ် ရဟု ဤ
ေကျာက် ပုံ ှင့် ဤ မှတ်တိင်ု သည် သက်ေသြဖစ်ေစသတည်း ။ 53 အာြဗဟံ ၏
ဘုရားသခင် ၊ နာေခါ် ၏ ဘုရားသခင် ၊ သင့်အဘ ၏ဘုရားသခင် သည် ငါ တို့စပ် ကား
၌ စီရင် ေတာ်မူေစသတည်းဟ၍ူ၎င်း၊ ယာကုပ် အား ဆုိ ၏။ ယာကုပ် သည်လည်း၊ မိမိ
အဘ ေကာက်ရွ ံ ရာ ဘုရားကုိ တိင်ုတည် ၍ ကျနိဆုိ်ြခင်းကုိ ြပ ေလ၏။ 54 ထုိအခါ
ယာကုပ် သည် ေတာင် ေပါ် မှာ ယဇ် ပူေဇာ်၍၊ ညီအစ်ကုိ များကုိ အစာ
စား ေစြခင်းငှါ ေခါ်ဘိတ် သြဖင့် ၊ သူတို့သည် စားေသာက် ၍ ၊ ေတာင် ေပါ် မှာ ည ့်
ကုိ လနွေ်စက၏။ 55 နနံက် ေစာေစာလာဗန် ထ ၍ မိမိ သားသမီး များ ကုိ နမ်း လျက်
ေကာင်း ကီး ေပး ပီးမှ ၊ မိမိ ေနရာ ြပည်သို့ ြပန် သွားေလ၏။

32
1ယာကုပ် သည် ခရီး
သွားြပန် ၍ ၊ ဘုရားသခင် ၏ ေကာင်းကင် တမန်တို့သည် ကိ ဆုိ ြခင်းငှါ လာ က
သည်ကုိ၊ 2ယာကုပ် ြမင် လျှင် ဘုရားသခင် ၏ တပ် ေတာ်ြဖစ် သည်ဟု ဆုိ
၍ ၊ ထုိ အရပ် ကုိ မဟာနမ်ိ အမည် ြဖင့် မှည့် ေလ ၏။ 3 ထုိအခါ ယာကုပ် သည်၊
အစ်ကုိ ဧေသာ ေနရာ ဧဒံု
ြပည် တည်းဟေူသာစိရ ြပည် သို့ ၊ တမန် တို့ ကုိ မိမိ
ေ ှ မှာ ေစလွှတ် ၍ မှာလိက်ုသည်ကား၊ 4 ကုိယ်ေတာ် ၏ကျွန် ယာကုပ် က၊ ကျွနေ်တာ်
သည် လာဗန် ထံ မှာတည်းခုိ ၍ ၊ ယခု တိင်ုေအာင် ေန ပါ ပီ။ 5ကျွနေ်တာ် ၌ ာွး ၊ ြမည်း
၊ သုိး ၊ ဆိတ်၊ ကျွန် ေယာက်ျား မိနး်မ များ ှ ိ ကပါ၏။ ကျွနေ်တာ် သည် သခင် ၏
စိတ် ေတာ် ှင့် ေတွ့ ေစြခင်းငှါ ၊ ေလျှာက်ကားလိက်ုပါသည် ဟ၊ု ငါ ့ သခင် ဧေသာ ကုိ
ေလျှာက် ကဟု မှာ လိက်ု ေလ၏။ 6 တမန် တို့ လည်း ယာကုပ် ထံ သို့ ြပနလ်ာ ၍ ၊
ကျွနေ်တာ်တို့သည်၊ ကုိယ်ေတာ် ၏အစ်ကုိ ဧေသာ ထံ သို့ ေရာက် ခ့ဲပါ ပီ။ သူ
သည်ကုိယ်ေတာ် ကုိ ေတွ့ ြခင်းငှါ ၊ လူ ေလး ရာ ှင့် ချ ီ လာပါသည်ဟု ေလျှာက်
က၏။ 7 ထုိအခါ ယာကုပ် သည်၊ အလနွ် ေကာက် ၍ စိတ် ပူပနလ်ျှင်၊ မိမိ
တင်ွပါ ေသာ လူ စု၊ သုိး
ဆိတ်စု၊ ာွး စု၊ ကုလားအပ်ု များတို့ ကုိ ှစ် စု ခဲွ ၍ ထားေလ၏။ 8အေကာင်း မူကား၊
တ
စု ကုိ ဧေသာ ေတွ့၍ လပ်ု ကံ လျှင် ၊ ကင်း ေသာ တစု
လတ်ွ လိမ့်မည်ဟု ဆုိ ၏။ 9 တဖန် ယာကုပ် က၊ အကျွ ်ပ်ု အဘ အာြဗဟံ ၏
ဘုရားသခင် ၊ အကျွ ်ပ်ု အဘ ဣဇာက် ၏ဘုရားသခင် ၊ ထာဝရဘုရား ကုိယ်ေတာ်
က၊ သင် ၏ြပည် သင် ၏ အမျ ိးသား ချင်းတို့ ထံ
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သို့ ြပန် ေလာ။့ ငါသည် သင် ၌ ေကျးဇူး ြပ မည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူပါ ပီ။ 10 ကုိယ်ေတာ်
ကျွန် ၌ ြပ ေတာ်မူေသာက ုဏာ သစ္စာ ေတာ်အငယ်ဆုံးကုိ မျှ အကျွ ်ပ်ုမ ခံထုိက်ပါ။
အကျွ ်ပ်ုသည် အထက်က၊ ဤ
ေယာ်ဒန် ြမစ်ကုိ လက်စဲွေတာင်ေဝး ှင့် သာ ကူး ပါ၏။ ယခု
မူကား ၊ အေပါင်းအသင်း ှစ် စုြဖစ် ပါ၏။ 11 သို့ ြဖစ်၍ ၊ အကျွ ်ပ်ု ကုိ အစ်ကုိ ဧ
ေသာ လက် မှ ကယ်လွှတ် ေတာ်မူမည်အေကာင်း ဆုေတာင်းပါ၏။ သူသည် လာ
၍ အကျွ ်ပ်ု ကုိ၎င်း ၊ သား မယား တို့ ကုိ၎င်းသတ် မည်ဟု အလနွ်စုိးရိမ် ပါ၏။

12 ကုိယ်ေတာ်က၊ ငါသည်သင် ၌ အမှတ်ေကျးဇူး ြပ ၍ ၊ မ ေရတက်ွ ိင်ုေအာင် များြပား
ေသာ သမုဒ္ဒရာ
သဲ လံးု ှင့်အမျှ သင် ၏အမျ ိးအ ယ်ွ ကုိ ငါြဖစ် ေစမည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူပါ ပီဟု
ေတာင်းေလျာက်ေလ၏။ 13 ထုိ အရပ်၌ တည ့် ပတ်လံးု ေန ပီးမှ ၊ မိမိ လက် ှိ ဥစ္စာ
စုထဲက အစ်ကုိ ဧေသာ အား လက်ေဆာင် ဆက်စရာ ဘို့ ၊ 14 ဆိတ် မ ှစ် ရာ၊ ဆိတ်
ထီး ှစ် ဆယ်၊ သုိး
မ ှစ် ရာ၊ သုိး
ထီး ှစ် ဆယ်၊ 15 ို့ စို့ သား ငယ် ှင့်တကွ ၊ ို့ ညစ်ကုလားအပ်ု မ သုံး ဆယ်၊ ာွး မ
ေလး ဆယ်၊ ာွး ထီးတ ဆယ်၊ ြမည်း မ ှစ် ဆယ် ှင့် ြမည်း ကေလးတ ဆယ်တို့ ကုိ
ယူ၍၊ 16 အသီးအသီးတစု တြခားစီ ခဲွသန ့်လျက်၊ ကျွန် တို့ လက် သို့ အပ် ပီးလျှင် ၊
သင်တို့သည် ငါ ့ ေ ှ မှာကူး သွား၍ ၊ တစု ှင့် တစု ကုိ ခရီးကွာ ေစေလာ့ဟ၊ု ကျွန်
တို့အား မှာ ထားေလ၏။ 17 ေ ှ ဦးစွာ သွားေသာသူကုိလည်း၊ ငါ ့ အစ်ကုိ ဧေသာ သည်
သင့် ကုိေတွ့ ၍ ၊ သင် ကား၊ အဘယ်သူ ၏ လြူဖစ်သနည်း၊ အဘယ် အရပ်သို့ သွား
သနည်း။ သင့် ေ ှ မှာ ှ ိေသာ တရိစ္ဆာန် များကား အဘယ်သူ ၏ ဥစ္စာ ြဖစ်သနည်းဟု
ေမး လျှင်၊ 18 ကုိယ်ေတာ် ကျွန် ယာကုပ် ၏ဥစ္စာြဖစ်ပါ၏။ သခင် ဧေသာ အား ဆက်သ
လိက်ုေသာ လက်ေဆာင် ြဖစ်ပါ၏။ သူ
သည်လည်း ေနာက် မှာ ှိပါ၏ဟ၊ု ေလျှာက် ရမည်ဟု မှာ ထားေလ၏။ 19 ထုိနည်းတူ
၊ ဒတိုယ သူ၊ တတိယ
သူမှစ၍ ၊ အစုစု တို့ ှင့် လိက်ု ေသာသူအေပါင်း ကုိလည်း ၊ သင် တို့သည် ဧေသာ
ှင့် ေတွ့ လျှင် ၊ ဤ သို့ ေလျှာက် ရမည်ဟ၍ူ၎င်း၊ 20 ကုိယ်ေတာ် ကျွန် ယာကုပ် သည်

လည်း ေနာက် မှာ ှိပါ၏ဟ၊ု ကား ေလျှာက်ရမည်ဟ၍ူ ၎င်း မှာထားေလ၏။ ယာကုပ်
က၊ ယခု ငါ ့ ေ ှ တင်ွ ထွက်သွား ေသာ လက်ေဆာင် ြဖင့် ၊ သူ၏စိတ်ကုိ ငါေြဖ မည်။
ေနာက်မှ မျက် ှာချင်းဆုိင် ေတွ့ ေသာအခါ၊ ငါ ့ ကုိလက်ခံ ေကာင်း လက်ခံလိမ့်မည်ဟု
အ ကံ ှိသတည်း။ 21 ထုိသို့ ယာကုပ် ေ ှ မှာ လက်ေဆာင် သည် အရင် ကူး သွား၍ ၊
သူ ကုိယ်တိင်ုထုိ ည ့် ၌ လူ
အစုအေဝး ှင့်အတူ အိပ် ၍ ေန၏။ 22ည ့် မကုနမီှ်ထ ၍ မယား ှစ် ေယာက်၊ ကျွန်
မ ှစ် ေယာက်၊ သား
တဆယ် ှင့် တ



ကမ္ဘာဦးကျမ်း 32:23 82 ကမ္ဘာဦးကျမ်း 33:5

ေယာက်တို့ ကုိ ေဆာင်ယူ ၍ ၊ ယဗ္ဗုတ် ေချာင်းေရတိမ်ရာအရပ် ကုိကူး ေလ၏။
23 ထုိသို့ သူ တို့ ကုိယူ ၍ မိမိ ဥစ္စာ ှ ိသမျှ ှင့်တကွေချာင်း တစ် ဖက်သို့ ကူး
ေစ ပီးမှ၊ 24ယာကုပ် သည် တေယာက် တည်းေနရစ် ၍ ၊ လူ တဦးသည် မုိဃ်းလင်း
သည်တိင်ုေအာင် သူ ှင့် လံးု ေထွး ေလ၏။ 25 ထုိသူသည် မိမိ
မ ိင်ု မှနး်ကုိ သိ လျှင် ၊ ယာကုပ် ေပါင် ချန် ကုိ ထုိး ၍ ၊ လံးုေထွး စ ် တင်ွေပါင်
ဆစ် ြပ တ် ေလ ၏။ 26 ထုိသူကလည်း၊ ငါ ့ ကုိလွှတ် ပါ၊ မုိဃ်းလင်း ဆဲ ှိ ပီ ဟဆုို
လျှင် ၊ ယာကုပ်က၊ ကုိယ်ေတာ် သည် အကျွ ်ပ်ု ကုိ ေကာင်း ကီး မ ေပးလျှင် ၊ မ သွား
ရဟုဆုိ ၏။ 27 ထုိသူ က လည်း ၊ သင် ၏အမည် ကား အဘယ်သို့ နည်းဟုေမး လျှင်
၊ ယာကုပ် ြဖစ်ပါသည်ဟု ြပနဆုိ် ၏။ 28 ေနာင် ၌ သင် ၏အမည် ကုိ ယာကုပ် ဟ၍ူမ
ေခါ် ရ၊ ဣသေရလ
ဟ၍ူေခါ်ရမည်။ အေကာင်း မူကား၊ သင်သည် ဘုရားသခင် ှင့် ၎င်း ၊ လူ ှင့် ၎င်း ၊
မင်းက့ဲသို့ ပိ င် ၍ ိင်ု ေလ ပီဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 29ယာကုပ် ကလည်း ၊ နာမ ေတာ်ကား
အဘယ်သို့ နည်း။ အကျွ ်ပ်ုအား ေဘာ်ြပ ေတာ်မူပါဟု ေမးေလျှာက် လျှင် ၊ ငါ ့ နာမ ကုိ
အဘယ်ေကာင့် ေမး သနည်းဟု ဆုိ
၍ ၊ ထုိ အရပ်၌ ေကာင်း ကီး ေပးေတာ်မူ၏။ 30 ထုိအရပ် ကုိ ေပေညလ
ဟ၍ူ၊ ယာကုပ် သည် သမုတ် ေလ၏။ အေကာင်း မူကား၊ ငါသည် ဘုရားသခင် ကုိ
မျက် ှာချင်းဆုိင် ၍ ဖူးြမင် ရေသာ်လည်း၊ အသက် ချမ်းသာ ပီဟု ဆုိသတည်း။ 31 ေပ
ေ ွလ အရပ်ကုိ ယာကုပ်လနွ် သွားေသာအခါ ၊ ေန ထွက် ချနိ် ှ ိ၍ ၊ သူ သည် ေထာန့ဲ ့
သွားေလ၏။ 32 ထုိသို့ ယာကုပ် ၏ေပါင်ချန် အေကာ ကီးကုိ ထုိး
ေတာ်မူေသာေကာင့် ၊ ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့သည်၊ ေပါင်ချန် ၌ ှိေသာအေကာ
ကီးကုိ ယေန ့
တိင်ုေအာင် မ စား ေ ှာင်ေလ့ ှ ိ က၏။

33
1 ထုိအခါ ယာကုပ် သည် ေြမာ် ကည့် ၍ ၊ အစ်ကုိဧေသာ သည် လူ
ေလး ရာ ပါလျက် ချ ီ လာသည်ကုိြမင် လျှင် ၊ ေလအာ ၊ ရာေခလ ၊ ကျွန် မ ှစ်
ေယာက်တို့တင်ွ သား များ တို့ ကုိ ေဝ ေပးေလ၏။ 2ကျွန် မ ှစ်ေယာက်ကုိကား၊ သူ
တို့သား များ ှင့် ေ ှ ကေနေစ၍ ၊ ေလအာ ှင့် သူ ၏သား တို့ ကုိ အလယ်၌ ၎င်း၊ ရာ
ေခလ
ှင့် ေယာသပ် ကုိ ေနာက် ၌၎င်း ထား ေလ၏။ 3 သူ တို့ေ ှ မှာ ကုိယ်တိင်ု လနွ် သွား၍

၊ ခုနစ် ကိမ် တိင်ုေအာင် ဦး ွှတ် ြပပ်ဝပ်လျက် ၊ အစ်ကုိ အနးီသို့ ချ ်းကပ် ေလ၏။
4 ထုိအခါ ဧေသာ
သည် ကိ ဆုိြခင်း ငှါ ေြပး လာ၍ ၊ လည် ချင်း ှက် လျက် ၊ ပုိက်ဘက် နမ်း ှုတ်
ြခင်းကုိြပ ၍၊ ှစ်ေယာက်စလံးုတို့သည် ငိေု ကး က၏။ 5 ထုိေနာက် ၊ ေြမာ် ကည့် ၍ ၊
မိနး်မ များ၊ သူငယ် များကုိ ြမင် လျှင် ၊ သင် ၌ပါ ေသာဤ သူတို့သည်၊ အဘယ် သူ



ကမ္ဘာဦးကျမ်း 33:6 83 ကမ္ဘာဦးကျမ်း 33:20

နည်းဟုေမး ေသာ်၊ ကုိယ်ေတာ် ၏ ကျွန် အား ၊ ဘုရားသခင် ေပး သနားေတာ်မူေသာ
သူငယ် ြဖစ်ကပါ၏ဟု ြပနေ်ြပာ ပီးမှ၊ 6ကျွန် မတို့သည်၊ မိမိ
တို့သား များ ှင့် ချ ်းကပ် ၍ ဦး ွှတ် က၏။ 7 ထုိေနာက် ၊ ေလအာ သည် သူ
၏သား များ ှင့် ချ ်းကပ် ၍ ဦး ွှတ် က၏။ ထုိေနာက် ၊ ေယာသပ် ှင့် ရာေခလ
သည် ချ ်းကပ် ၍ ဦး ွှတ် ြခင်းကုိ ြပ က၏။ 8 ဧေသာကလည်း၊ ကျွ ်ပ်ုေတွ့ ေသာ
တိ စ္ဆာန် စု အေပါင်း တို့သည်၊ အဘယ်သို့ ေသာအရာနည်းဟေုမး လျှင်၊ သခင် ၏စိတ်
ေတာ် ှင့် ေတွ့ ေစြခင်းငှါ ြဖစ်ပါသည် ဟု ြပနေ်ြပာ ၏။ 9 ဧေသာ ကလည်း၊ ငါ ့ ညီ ၊ ငါ
၌ လံေုလာက် ေအာင် ှိ ၏။ သင် ၏ ဥစ္စာတို့ ကုိ ယူ
ထားဦးေလာဟ့ုဆုိ ၏။ 10ယာကုပ် ကလည်း ၊ ထုိသို့ မဆုိပါ ှင့်။ စိတ်ေတာ် ှင့် ေတွ့
သည်မှနလ်ျှင် ၊ ကျွနေ်တာ် ဆက် ေသာ လက်ေဆာင် ကုိ ခံယူ
ေတာ်မူပါ။ ဘုရားသခင် ၏ မျက် ှာ ေတာ် ကုိ ဖူးြမင် ရသက့ဲသို့ ၊ ကုိယ်ေတာ် ၏
မျက် ှာ ကုိ ဖူးြမင် ရပါ၏။ စိတ် ေတာ်သည်လည်း းူ ွတ် ပါ၏။ 11 ကုိယ်ေတာ် ထံ သို့
ေရာက် ေသာ ကျွနေ်တာ် ၏ မဂင်္လာ ကုိခံယူ ေတာ်မူပါ။ ဘုရားသခင် သည်၊ ကျွနေ်တာ်
၌ များစွာေသာေကျးဇူး ကုိ ြပ ေတာ်မူ ပီ။ ကျွနေ်တာ် ၌ လံေုလာက် ေအာင် ှိ ပါ၏ဟ၍ူ
တိက်ုတနွး် ေသာေကာင့် ခံယူ ေလ၏။ 12 ဧေသာကလည်း၊ ခရီး
သွားကစို့ ၊ သင့် ေ ှ မှာ ကျွ ်ပ်ုသွား မည်ဟဆုို လျှင်၊ 13ယာကုပ်က၊ သခင် သိ သည်
အတိင်ုး၊ ဤသူငယ် တို့သည် ငုယ် ပါ၏။ သား
ငယ်ပါေသာသုိး ၊ ဆိတ်၊ ာွးမ တို့သည် ကျွနေ်တာ် ၌ပါပါ၏။ တေန ့
ြခင်းတင်ွ အ ှင် လနွ် လျှင် ၊ ှ ိသမျှ တို့သည် ေသ ကပါလိမ့်မည်။ 14 ထုိေကာင့သ်ခင်
သည်၊ ကုိယ်ေတာ် ၏ ကျွန် ေ ှ မှာ က ှင့်ေတာ်မူပါ။ ကျွနေ်တာ်မူကား၊ ကျွနေ်တာ်
ေဆာင် ခ့ဲေသာ တိ စ္ဆာနမ်ျား၊ သူငယ် များ၊ တတ် ိင်ုသမျှအတိင်ုး ၊ သခင် ေနရာ စိရ
ြပည်သို့ ေရာက် ေအာင်၊ တြဖည်းြဖည်း ပို့ ေဆာင် ပါမည်ဟု ေလျှာက်ေလ၏။ 15 ဧ
ေသာ ကလည်း ၊ သို့ ြဖစ်လျှင်အကျွ ်ပ်ု ၌ ပါ ေသာသူ အချ ိ တို့ ကုိ ညီ၌ထား
ခ့ဲပါရေစဟုဆုိလျှင် ၊ ယာကုပ်က၊ အဘယ် အေကာင်း ှိပါသနည်း။ သခင် ၏ စိတ်
ေတာ် ှင့်ေတွ့ ပါေစဟု ြပန် ဆုိေသာ်၊ 16 ဧေသာ သည် ထုိေန ့
ြခင်းတင်ွ စိရ
ြပည်သို့ ခရီး သွား၍ ြပန် ေလ၏။ 17ယာကုပ် လည်း ၊ သုကုတ် အရပ်သို့ ခရီး သွား၍
၊ ကုိယ် ေနဘို့ အိမ် ကုိ၎င်း ၊ တိ စ္ဆာန် များေနဘို့ တင်းကုပ် တို့ ကုိ၎င်း၊ ေဆာက် ေလ၏။
ထို့ ေကာင့် ထုိအရပ် ကုိ၊ သုကုတ် ဟ၍ူတင်ွ ေလသတည်း။ 18 ထုိေနာက်မှ ၊ ေ ှခင် မိ
သို့ ေဘးမ့ဲ
ေရာက် ေလ၏။ ပါဒနာရံ ြပည်မှ ြပနလ်ာ၍၊ ခါနာန် ြပည် သို့ ေရာက် ေသာ လမ်းခရီး
တင်ွ ၊ ထုိ မိ ှ ိသတည်း။ ထုိ မိ ေ ှ မှာတဲ ကုိ ေဆာက်ေလ၏။ 19 တဲ ေဆာက် ရာေြမ
အကွက် ကုိ ေ ှခင် ၏အဘ ၊ ဟာေမာ် ၏သား တို့တင်ွ၊ ေငွ တပိဿာ အဘုိးေပး၍
ဝယ် ရသတည်း။ 20 ထုိ အရပ်၌လည်း ယဇ် ပလ္လ င်ကုိ တည် ပီးလျှင် ၊ ဧေလေလာဣ
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သေရလ ဟ၍ူ သမုတ် ေလ၏။

34
1ယာကုပ် ၏မယား၊ ေလအာ
ဘွားြမင် ေသာသမီး ဒိန သည်၊ ထုိြပည် ၏ အမျ ိးသမီး တို့ ကုိ အကည့်အ ှု သွားရာ
တင်ွ၊ 2 ထုိြပည် ကုိ အစုိးရ
ေသာဟိဝိ အမျ ိး၊ ဟာေမာ် မင်း ၏သား
ေ ှခင် သည် ဒိန
ကုိြမင် လျှင် ၊ ယူ သွား၍ အိပ် ေဘာ်ြပ လျက် ၊ သူ့ အသေရကုိ ှုတ်ချ ေလ၏။

3 ေနာက်မှသူ့ကုိချစ်ေသာစိတ် မကုန၊် အ မဲ ချစ် ၍ ၊ ေမတ္တ ာစကား ှင့်ြဖားေယာင်းလျက်
ေန၏။ 4 ခမည်း ေတာ်ဟာေမာ် ထံသို့ လည်း ဝင်၍၊ ဤ
မိနး်မ ကုိ အကျွ ်ပ်ု ကင်ဘက် ြဖစ်ေစြခင်းငှါ ၊ ေတာင်း၍ ေပးေတာ်မူပါဟု ေလျှာက်
ဆုိ ၏။ 5ယာကုပ် သည် မိမိ
သမီး ဒိန ကုိ၊ ေ ှခင်မင်းသား ှုတ်ချ ေကာင်း ကုိ ကား သိေသာ် လည်း၊ မိမိ
သား တို့သည် ေတာ
အရပ်မှာ တိ စ္ဆာန် တို့ ှင့်အတူ ှ ိ သည်ြဖစ်၍ ၊ သူတို့ ကုိ ငံလ့င့်လျက် တိတ်ဆိတ်
စွာေနေလ၏။ 6 ထုိေနာက် ၊ ေ ှခင် အဘ ဟာေမာ် မင်းသည် ယာကုပ် ှင့် ှ တ်ဆက်
ြခင်းငှါ လာ ၍၊ 7ယာကုပ် ၏သား တို့လည်း သိတင်း ကားေသာအခါ၊ ေတာ
အရပ်မှ ြပန်ေရာက် က၏။ ထုိမင်းသားသည် ယာကုပ် ၏သမီး ှင့် အိပ် မိ၍၊ ဣ
သေရလ
အမျ ိး၌ မုိက် ေသာအမှု၊ မ
ြပ အပ် ေသာ အရာ ကုိ ြပ မိ ေသာေကာင့် ၊ သူ တို့သည် စိတ်နာ ၍ အလနွ်
အမျက်ထွက် က၏။ 8 ဟာေမာ် မင်းလည်း သူတို့ ှင့် ှ တ်ဆက်လျက်၊ ငါ ့ သား ေ ှ
ခင် သည်၊ သင် တို့သမီး ကုိ အလနွ် ချစ်အား ကီးပါ၏။ ထိမ်းြမားေပးစား ကပါေလာ။့
9သင် တို့သည် ငါ တို့ ှင့်အချင်းချင်း ထိမ်းြမားြခင်း ကုိ ြပ လျက်၊ သင် တို့သမီး ကုိ
ေပးစား
ကေလာ။့ ငါ တို့သမီး ှင့် လည်း စုံဘက် ကေလာ။့ 10သင်တို့သည် ငါ တို့ ှင့်အတူ

ေန ၍ ၊ ဤြပည် ၌ အဆီးအတားမ ှိ၊ ေနရာ
ချလျက် ၊ ေဖါက် ကားေရာင်းဝယ် ြခင်းကုိ ြပ ၍ ၊ အပုိင်ယူ ကေလာဟ့ု ဆုိေလ၏။

11 ေ ှခင် ကလည်း ၊ သင် တို့ စိတ် ှင့်ေတွ့ ကပါေစ။ ေတာင်း သမျှ ကုိ ေပး ပါမည်။
12ကနေ်တာ့ ဥစ္စာြဖစ်ေစ ၊ လက်ေဆာင် ပဏ္ဏ ာြဖစ်ေစ ၊ နည်းများမဆုိ၊ ေတာင်း သည့်
အတိင်ုး ေပး ပါမည်။ ဤမိနး်မ ကုိသာ ငါ ့ အား ထိမ်းြမားေပးစား ကပါဟ၊ု မိနး်မ
၏အဘ ှင့် ေမာင် တို့အား ဆုိ ေလ၏။ 13ယာကုပ် ၏ သား
တို့သည်၊ ှမ ဒိန ကုိ ေ ှ ခင် မင်းသား ှုတ်ချ ေသာအေကာင်း ကုိ ဆင်ြခင် ၍ ၊
မင်းသား ှင့်အဘ ဟာေမာ် ကုိ ပရိယာယ် ြဖင့် ြပန် ေြပာသည်မှာ၊ 14ကျွ ်ပ်ုတို့ ှမ ကုိ
အေရဖျား လီှးမဂင်္လာကုိ မခံ ေသာ
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သူ အား မ ေပးစား ိင်ု ပါ။ ေပးစားလျှင်၊ က့ဲရဲ ဘွယ် ေသာအေကာင်းြဖစ်ပါ၏။
15သင် တို့သည် ကျွ ်ပ်ု တို့ ဘာသာအတိင်ုး ြပ ၍ ၊ ေယာက်ျား တိင်ုး အေရဖျား လီှး
မဂင်္လာကုိ ခံလျှင် ၊ ကျွ ်ပ်ုတို့သည် ဝနခံ် ကပါမည်။ 16 သို့ ြပ လျှင် ၊ ကျွ ်ပ်ု တို့သမီး
ကုိ သင် တို့အား ေပးစား ၍ ၊ သင် တို့၏သမီး ှင့် လည်း စုံဘက် ကသြဖင့် ၊ သင် တို့
ှင့်အတူ ေနထုိင် ၍ ၊ တမျ ိး တည်းြဖစ် ကလိမ့်မည်။ 17 သို့ မဟတ်ု ကျွ ်ပ်ု တို့စကားကုိ
နား
မ ေထာင်၊ အေရဖျား လီှးမဂင်္လာကုိမခံလျှင် ၊ ကျွ ်ပ်ု တို့ သမီး
ကုိယူ ၍ သွား မည်ဟုဆုိ က၏။ 18 ထုိ စကား ကုိ ဟာေမာ် မင်း ှင့် သား ေတာ်
ေ ှခင် သည် ှစ်သက် ၍၊၊ 19 ထုိမင်းသား သည်၊ ယာကုပ် ၏သမီး ကုိ ချစ် အား ကီး
ေသာေကာင့် ၎င်း၊ အဘ
၏ အမျ ိးသား ချင်းအေပါင်း တို့ထက် အသေရ ှိေသာေကာင့် ၎င်း၊ ချက်ြခင်းဝနခံ်
ေလ ၏။ 20 ထုိအခါ ၊ ဟာေမာ် မင်း ှင့် သား ေတာ် ေ ှခင် သည်၊ မိမိ
မိ တံခါး သို့ သွား ၍ ၊ မိ သား တို့ ှင့် ှ တ်ဆက်လျက်၊ 21အချင်းတို့ ၊ ဤ
သူ တို့သည် ငါ တို့ ှင့် သင့်တင့် က ပီ။ ငါတို့ ြပည် ၌ ေန ၍ ေဖါက်ကား ေရာင်းဝယ်
မှုကုိ ြပ ကပါေစ။ ငါတို့ ြပည် သည် သူ
တို့ေနသာေအာင် ကျယ် ေပ၏။ သူ
တို့သမီး များ ှင့် အိမ်ေထာင် ဘက် ြပ က စို့ ။ ငါ တို့သမီး များကုိလည်း သူ တို့အား
ထိမ်းြမား ေပးစားကစို့ ။ 22 သို့ ရာတင်ွသူ တို့သည် အေရဖျား လီှးမဂင်္လာ ကုိခံသက့ဲသို့ ၊
ငါ တို့တင်ွ ေယာက်ျား တိင်ုး အေရဖျား လီှး မဂင်္လာကုိ ခံမှ သာ၊ ထုိလူ
တို့သည် ငါ တို့တင်ွ ေန ၍ တမျ ိး တည်း ြဖစ်ေစ ြခင်းငှါ ဝနခံ် ကလိမ့်မည်။ 23 သူ
တို့၏သုိး ာွးမှစ၍ တိ စ္ဆာန် များ၊ ဥစ္စာ
များတို့ သည် ငါတို့ ဥစ္စာ ြဖစ် ကလိမ့်မည် မဟတ်ုေလာ။ သူတို့ အလိုသို့ လိက်ု ကစို့ ။
သို့ ြပ လျှင် သူ တို့သည် ငါ တို့တင်ွ ေန ကလိမ့်မည်ဟ၊ု 24ဟာေမာ် မင်း ှင့် သား ေတာ်
ေ ှခင် ေြပာေသာ စကားကုိ၊ မိ တံခါး မှ ထွက် ေသာသူအေပါင်း တို့သည် နားေထာင်
၍ ေယာက်ျား ှ ိသမျှ တို့သည် အေရဖျား လီှး မဂင်္လာကုိခံ က၏။ 25 ထုိသို့ ခံ ၍ သုံး
ရက်ေြမာက်ေသာေန ့၌ ၊ အလနွ် နာ ကေသာအခါ ၊ ယာကုပ် သား ၊ ဒိန ၏ေမာင် ှိ
ေမာင် ှင့် ေလဝိ ညီေနာင် ှစ် ေယာက်တို့သည်၊ ထား
လက်နက်တေယာက်တစင်းစီ စဲွကုိင်လျက်၊ သတိ
မ ှိေသာ ထုိ မိ ကုိ တိက်ု ၍ ၊ ေယာက်ျား အေပါင်း တို့ ကုိသတ် ေလ၏။ 26ဟာေမာ်
မင်း ှင့် သား ေတာ်ေ ှခင် ကုိလည်း ထား လက်နက် ြဖင့် သတ် ပီးလျှင်၊ ဒိန
ကုိ ေ ှခင် အိမ် မှ ှ တ် ယူ၍ ြပန် သွား က၏။ 27 မိမိ တို့ ှမ ှုတ်ချ ြခင်းကုိ ခံရ
ေသာေကာင့် ၊ တဖနယ်ာကုပ် သား တို့သည် အေသ
သတ် ပီးေသာသူတို့ ဆီသို့
သွား ြပန၍်၊ မိ ကုိလယုက် ဖျက်ဆီးသြဖင့်၊ 28 သူ တို့ သုိး ၊ ဆိတ်၊ ာွး ၊ ြမည်း
မှစ၍ ၊ မိ ၌ ှိသမျှ ၊ လယ် ၌ ှိသမျှ ေသာ ဥစ္စာကုိ၎င်း၊ 29 သူ တို့သားမယား သူငယ်
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အေပါင်း ကုိ၎င်းသိမ်းယူ ၍ ၊ အိမ် တို့ ၌ ှိသမျှ ကုိလည်း လယုက် ဖျက်ဆီး က၏။
30 ထုိအခါ ယာကုပ် က၊ သင်တို့သည် ငါကုိ့ ည ်းဆဲက ပီတကား။ ခါနနိ လ၊ူ ေဖရဇိ
လူတည်းဟေူသာ၊ ဤြပည် သား တို့သည် ငါ ့ ကုိ ရံွ ှာ ေအာင် ြပ က ပီတကား။ ငါ
တို့ ၌ လူ
အေရ အတက်ွ အားနည်းေသာေကာင့်၊ သူတို့သည် စုေဝး
၍ ငါ ့ ကုိတိက်ု သတ်သြဖင့် ၊ ငါ ှင့် ငါ ့ အိမ်သူ အိမ်သားတို့ ကုိ ဖျက်ဆီး ကလိမ့်မည်
ဟု ၊ ှ ိေမာင် ှင့် ေလဝိ တို့အား ဆုိ ေလေသာ်၊ 31 သူတို့က၊ ငါ တို့ ှမ ကုိ ြပည်တနဆ်ာ
က့ဲသို့ မှတ်၍ ြပ ရမည်ေလာဟု ြပန် ဆုိေလ၏။

35
1 ထုိေနာက် ဘုရားသခင် က၊ သင်ထ ၍ ေဗသလ အရပ်သို့ သွားေန ေလာ။့ သင်
သည် အစ်ကုိ ဧေသာ ထံ မှ ေြပး ေသာအခါ ၊ သင့် အား ထင် ှား ေသာ ဘုရား
သခင်အဘို့ ၊ ထုိ အရပ်၌ ယဇ် ပလ္လ င်ကုိ တည် ေလာ့ဟ၊ု ယာကုပ် အား မိန ့် ေတာ်
မူ၏။ 2 ထုိအခါ ယာကုပ် သည် အိမ်သူ အိမ်သားများ ှင့် ၊ မိမိ ၌ ှိေသာသူ အေပါင်း
တို့ ကုိ ေခါ် ၍၊ သင် တို့တင်ွ ပါ ေသာ၊ တပါး အမျ ိးသားတို့၏ ဘုရား
တို့ ကုိ ပယ် ပစ် ကေလာ။့ အဝတ် ကုိ လဲ
၍ သန ့် ှ င်း ြခင်း ှ ိေစကေလာ။့ 3ယခုထ ၍ ေဗသလ အရပ်သို့ သွား ကစို့ ။ ငါသည်
ဆင်းရဲ ခံရေသာကာလ ငါ ့ ကုိထူး ၍၊ ငါသွား ေသာ လမ်း ၌ ကေတာ်မူေသာဘုရား
သခင်အဘို့ ထုိ အရပ်၌ ယဇ် ပလ္လ င်ကုိ ငါတည် မည်ဟု ဆုိေလ၏။ 4 သူတို့သည်လည်း၊
မိမိ
တို့ ၌ ပါ ေသာတပါး အမျ ိးသားတို့၏ ဘုရား
အေပါင်း တို့ ှင့်၊ နား
၌ ပနေ်သာ နား
ပနတ်နဆ်ာ ှိသမျှတို့ ကုိ၊ ယာကုပ် အား ေပး ၍ ၊ ယာကုပ် လည်း၊ ေ ှခင် မိ နား တင်ွ
ှိေသာ သပိတ် ပင် ေအာက် ၌ ြမ ပ် ထားေလ၏။ 5 သူတို့ေြပာင်း သွား ကေသာအခါ ၊
ပတ်ဝနး်ကျင် မိ သားတို့သည်၊ ဘုရားသခင် ကုိ ေကာက်ရွ ံ ၍ ၊ ယာကုပ် သား တို့ ကုိ
မ
လိက်ု ဝ့ံဘဲေနက၏။ 6ယာကုပ် သည် မိမိ
၌ ပါေသာသူ အေပါင်း ှင့်တကွ ၊ ခါနာန် ြပည် လဇု မိ တည်းဟေူသာ၊ ေဗသလ
အရပ်သို့ ေရာက် ကေသာ်၊ 7ယဇ် ပလ္လ င်ကုိတည် ၍ ၊ ထုိအရပ် ကုိ ေဗသလ အမည်
ြဖင့် တဖန် သမုတ် ြပနေ်လ၏။ အေကာင်း မူကား၊ အစ်ကုိ ထံ မှ ေြပး ေသာအခါ ၊ ထုိ
အရပ်၌ ဘုရားသခင် ထင် ှား ေတာ်မူသတည်း။ 8 ေရဗက္က ၏အထိနး် ေဒေဗာရ ေသ
၍ ၊ ေဗသလ အရပ်၌ သပိတ် ပင်ေအာက် တင်ွ သ ဂ ဟ် ြခင်းကုိ ခံရေလ ၏။ ထုိ
အပင်ကုိ အာလုမ္ဘာကုတ် ဟ၍ူတင်ွ သတည်း။ 9ယာကုပ် သည် ပါဒနာရံ အရပ်မှ
ြပန် လာေသာေနာက် ၊ တဖနဘု်ရားသခင် ထင် ှား ၍ ေကာင်း ကီး ေပး ေတာ်မူ ပီးလျှင်၊
10သင် သည် ယခု
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ယာကုပ် အမည် ှိ၏။ ေနာင်၌ သင် ၏အမည် ကုိ ယာကုပ် ဟ၍ူမ ေခါ် ရ။ ဣသေရ
လ
ဟ၍ူေခါ်ရမည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူလျက် ဣသေရလ အမည် ြဖင့် သမုတ် ေတာ်မူ၏။

11တဖန် ဘုရားသခင် က၊ ငါ သည် အန ္တ
တနခုိ်း ှ င်ဘုရား သခင်ြဖစ်၏။ တိးုပွါး များြပားေလာ။့ လူ
တမျ ိး မက၊ အမျ ိးမျ ိ းတို့သည် သင် ၌ ြဖစ် ကလိမ့်မည်။ ှင် ဘုရင်တို့သည် သင်
၏ အမျ ိးအ ယ်ွ၌ ြဖစ် ကလိမ့်မည်။ 12အာြဗဟံ ှင့် ဣဇာက် အား ငါေပး ေသာ ေြမ
ကုိ သင် ှင့် သင် ၏ အမျ ိးအ ယ်ွ အား ငါေပး မည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ ၏။ 13 ထုိသို့ ယာ
ကုပ် ှင့် ှ တ်ဆက်၍ မိန ့် မက်ေတာ်မူရာအရပ် မှ ၊ ဘုရားသခင် တက် ကေတာ်မူ၏။
14 ဘုရားသခင် ှ တ်ဆက်၍ မိန ့် မက်ေတာ်မူရာ အရပ် ၌ ၊ ယာကုပ် သည် ေကျာက်တိင်ု
ကုိ စုိက် ၍ ၊ ေကျာက်ဖျာ ေပါ် ၌ သွနး်ေလာင်း ရာ ပူေဇာ် သက္ကာကုိ၎င်း၊ ဆီ
ကုိ ၎င်း ေလာင်း ေလ၏။ 15 ဗျာဒိတ် ေတာ်ကုိ ခံရေသာထုိအရပ် ကုိလည်း၊ ေဗသလ
ဟ၍ူတဖန် သမုတ် ြပနေ်လ၏။ 16 ထုိေနာက် တဖန် ေဗသလ
အရပ်မှ ခရီး သွားြပန၍် ၊ ဧဖရတ် မိ ှင့် နးီေသာအခါ၊ ရာေခလ သည် သားဘွား
အံ့ေသာအချနိ် ေရာက်၍၊ ြပင်းစွာေသာ ေဝဒနာကုိ ခံရ၏။ 17 ထုိသို့ ြပင်းစွာခံေနရစ ်
တင်ွ၊ ဝမ်းဆဲွ က၊ မ
စုိးရိမ် ှင့်၊ သား
ေယာက်ျားကုိ ရ ပီဟဆုို ေလ၏။ 18 ရာေခလ သည် ေသ
အံဆဲ့ဆဲ ှိ၍ ၊ နံ ဝိညာ ် ထွက် စ ် အခါ၊ ထုိ
သားကုိ ေဗေနာနိ
အမည် ြဖင့် မှည့် ေလ ၏။ အဘ
မူကား ဗ◌င်္ယာမိန် အမည် ြဖင့် မှည့်သတည်း။ 19 ရာေခလ ေသ ၍ ၊ ဗက်လင် အမည်
ှိေသာဧဖရတ် မိ သို့ သွား ေသာ လမ်းခရီးတင်ွ၊ သ ဂ ဟ် ြခင်းကုိခံ ေလ၏။ 20ယာ
ကုပ် လည်း သခင်္ျ ိ င်း အေပါ် မှာ မှတ်တိင်ု ကုိ စုိက် ေလ၏။ ထုိ
မှတ်တိင်ု ကား၊ ယေန ့
တိင်ုေအာင် ရာေခလ ၏သခင်္ျ ိ င်း မှတ်တိင်ုြဖစ်သတည်း။ 21ဣသေရလ သည် တဖန်
ခရီး သွားြပန၍် ၊ ဧဒါလင့်စင် ကုိ လနွ် ပီးမှတဲ ကုိေဆာက် ေလ၏။ 22 ထုိအရပ် ၌ ေန
ေသာအခါ ၊ ုဗင် သည်သွား ၍ အဘ ၏မယားငယ် ၊ ဗိလဟာ ှင့် အိပ် ေလ၏။ ထုိ
သတင်း ကုိ ဣသေရလ
ကား ၏။ 23ယာကုပ် သား တကျပ်ိ ှစ် ပါး ှ ိ ၏။ ေလအာ
တင်ွ ြမင်ေသာ သား
ကား၊ ယာကုပ် ၏သားဦး ုဗင် ၊ အစ ှိ ေသာ ှိေမာင် ၊ ေလဝိ ၊ ယုဒ ၊ ဣသခါ ၊
ဇာဗုလနု် တည်း။ 24 ရာေခလ သား ကား၊ ေယာသပ် ှင့် ဗ◌င်္ယာမိန် တည်း။ 25 ရာေခလ
၏ ကျွနမ် ဗိလဟာ သား ကား၊ ဒန် ှင့် နဿလိ တည်း။ 26 ေလအာ ၏ ကျွနမ် ဇိလပ
သား ကား၊ ဂဒ် ှင့် အာ ှာ တည်း။ ဤ
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သူတို့ကား၊ ပါဒနာရံ ြပည်၌ ဘွားြမင် ေသာ ယာကုပ် ၏သား များတည်း။ 27 ထုိေနာက်
ယာကုပ် သည် အာြဗဟံ ှင့် ဣဇာက် တည်းခုိ ရာ၊ မံေရ
အရပ်၊ ေဟြဗ န် မိ တည်းဟေူသာ ကိရယသာဘ မိ ၌ေန ေသာ၊ အဘ
ဣဇာက် ထံ သို့ ေရာက် ေလ၏။ 28 ဣဇာက် အသက် သည် အ ှစ် တရာ ှစ်ဆယ်
ှင့် ြပည့်စုံ သည် ှိေသာ်၊ 29အသက် ကီးရင့်ရာ၊ ကာလ
ြပည့်စုံ ရာ၌ အသက်ချ ပ် ၍ အနစိ္စ ြဖစ်သြဖင့် ၊ မိမိ လမူျ ိ း စည်းေဝး ရာသို့ ေရာက်
ေလ၏။ သား
ဧေသာ ှင့် ယာကုပ် တို့သည် သဂ ဟ် က၏။

36
1 ဧဒံု အမည် ှိ ေသာဧေသာ အမျ ိးအ ယ်ွ၏ အတ္ထ ပ္ပတ္တ ိ
များဟမူူကား၊ 2 2ဧေသာ သည် ဟိတ္တိ
အမျ ိးဧလနု် ၏သမီး အာဒ တေယာက်၊ ဟိဝိ
အမျ ိးဇိေဘာင် သား အာန ၏ သမီး
အေဟာလိဗာမ တေယာက်၊ ခါနာန် အမျ ိးသမီး ှစ်ေယာက် ှင့်၎င်း၊ 3 3ဣ ှေမလ
သမီး တည်းဟေူသာနဗာယုတ် ှမ ဗာ ှမတ် တေယာက် ှင့် ၎င်း အိမ် ေထာင်ေလ၏။
4 ဧေသာ မယား အာဒ
ဘွား ေသာ သားကား၊ ဧလိဖတ် ၊ ဗာ ှမတ် ဘွား ေသာသားေရွလ တည်း။ 5အေဟာ
လိဗာမ ဘွား ေသာ သားကား၊ ယု ှ ၊ ယာလံ ၊ ေကာရ တည်း။ ဤ
သူတို့ကား၊ ခါနာန် ြပည် ၌ ဧေသာ ြမင် ေသာသားတည်း။ 6 ဧေသာ သည် မယား
သား သမီး ှင့်တကွ ၊ အိမ်သူ အိမ်သားအေပါင်း တို့ ကုိ၎င်း၊ သုိး
ာွး စသည်တို့ ှင့် တိ စ္ဆာန် ှ ိသမျှ တို့ ကုိ၎င်း၊ ခါနာန် ြပည် ၌ ရ တတ်ေသာ ဥစ္စာ ှ ိ

သမျှ တို့ ကုိ၎င်းယူ ၍ ၊ ညီ ယာကုပ် ထံ မှ ေြပာင်းသွား ေလ၏။ 7အေကာင်း မူကား၊
ထုိ
သူ ှစ်ပါးတို့သည် ဥစ္စာ
များ လနွး်ေသာေကာင့်တရပ် တည်းမ ေန ိင်ု က။ သူ
တို့ ေနရာေြမ သည်၊ သူ
တို့ တိ စ္ဆာန် များေကာင့် မဆ့ံ ိင်ုရာ။ 8 သို့ ြဖစ်၍ ဧဒံု အမည် ှိေသာဧေသာ သည်
စိရ
ေတာင် ေပါ်မှာ ေန ေလ၏။ 9 စိရ ေတာင် ေပါ်မှာ ဧဒံု
အမျ ိးသားတို့၏ အဘ
ဧေသာ ၏ သားစ ် ေြမးဆက်တို့ ကုိ ဆုိေပအံ။့ 10 ဧေသာ ၏ သား
တို့အမည် ကား၊ မယား
အာဒ ဘွားေသာသား ဧလိဖတ် ၊ မယား ဗာ ှမတ် ဘွားေသာ သား
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ေရွလ တည်း။ 11 ဧလိဖတ် သား ကား၊ ေတမန် ၊ ဩမရ ၊ ေဇေဖါ ၊ ဂါတံ ၊ ေကနတ်
တည်း။ 12 ဧေသာ သား ဧလိဖတ် ၏ မယားငယ် ၊ တိမန ဘွား ေသာသားကား၊ အာမ
လက် တည်း။ ဤ
သူတို့သည် ဧေသာ
မယား အာဒ ၏အ ွှယ် ြဖစ် သတည်း။ 13 ေရွလ သား ကား၊ နာဟတ် ၊ ေဇရ ၊ ှမ္မ
၊ မိဇ္ဇ တည်း။ ဤ
သူတို့သည် ဧေသာ
မယား ဗာ ှမတ် ၏အ ွှယ် ြဖစ် သတည်း။ 14 ဇိေဘာင် သား အာန ၏သမီး ၊ ဧေသာ
မယား အေဟာလိဗာမ ဘွား ေသာသား ကား၊ ယု ှ ၊ ယာလံ ၊ ေကာရ တည်း။ 15 ဧေသာ
သား တို့တင်ွ ဗုိလ် လပ်ုေသာသူဟူမူကား ၊ သားဦး ဧလိဖတ် ၏သား ဗုိလ် ေတမန် ၊
ဗုိလ် ဩမရ ၊ ဗုိလ် ေဇေဖါ ၊ ဗုိလ် ေကနတ်၊ 16 ဗုိလ် ဂါတံ ၊ ဗုိလ် အာမလက် တည်း။
ဤ
ဗုိလ် တို့ သည် အာဒ
၏အ ွှယ် ၊ ဧဒံု ြပည် ၌ ဧလိဖတ် ရေသာသားြဖစ်သတည်း။ 17 ဧေသာ သား ေရွလ
၏ သား
ကား၊ ဗုိလ် နာဟတ် ၊ ဗုိလ် ေဇရ ၊ ဗုိလ် ှမ္မ ၊ ဗုိလ် မိဇ္ဇ တည်း။ ဤ
ဗုိလ် တို့သည် ဧေသာ
မယား ဗာ ှမတ် ၏အ ွှယ် ၊ ဧဒံု ြပည် ၌ ေရွလ ရေသာသားြဖစ်သတည်း။ 18 ဧေသာ
မယား အေဟာလိဗာမ ၏ သား
ကား၊ ဗုိလ် ယု ှ ၊ ဗုိလ် ယာလံ ၊ ဗုိလ် ေကာရ တည်း။ ဤ
ဗုိလ် တို့သည် အာန
၏သမီး ၊ ဧေသာ မယား အေဟာလိဗာမ သား ြဖစ်သတည်း။ 19 ဧဒံု အမည် ှိေသာဧ
ေသာ ၏ သား
ေြမးများ၊ သူ
တို့တင်ွ ဗုိလ် လပ်ုေသာသူများ၊ ဤ သို့တည်း။ 20 ထုိြပည် ၌ေန ေသာေဟာရိ အမျ ိး၊
စိရ
၏သား ကား၊ ေလာတန် ၊ ေ ှာဗလ ၊ ဇိေဘာင် ၊ အာန၊ 21 ဒိ ှုန် ၊ ဧဇာ ၊ ဒိ ှန် တည်း။
ဤ
သူတို့သည် ဧဒံု
ြပည် ၌ ေဟာရိ အမျ ိး၊ စိရ
၏သား တို့တင်ွ ဗုိလ် လပ်ုေသာသူြဖစ် သတည်း။ 22 ေလာတန် သား ကား၊ ေဟာရိ
ှင့် ေဟမံ တည်း။ 23 ေ ှာဗလ သား ကား၊ အာလဝန် ၊ မနာဟတ် ၊ ဧဗလ ၊ ေ ှေဖါ ၊

ဩနံ တည်း။ 24 ဇိေဘာင် သား ကား၊ အာယ
ှင့် အာန တည်း။ ထုိ
အာန ကား ၊ အဘ ဇိေဘာင် ၏ ြမည်း တို့ ကုိ ထိနး် ေသာအခါ ၊ ေတာ ၌ ေ းွ ေသာ
စမ်းေရတင်ွးတို့ ကုိ ေတွ့ ေသာသူ ေပတည်း။ 25အာန သား ကား၊ ဒိ ှုန် ှင့် သမီး အေဟာ
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လိဗာမ တည်း။ 26 ဒိ ှုန် သား ကား၊ ဟ◌င်္ဒန် ၊ ဧ ှဗန် ၊ ဣသရန် ၊ ေခရန် တည်း။ 27 ဧဇာ
သား ကား၊ ဗိလဟန် ၊ ဇာဝန် ၊ အာကန် တည်း။ 28 ဒိ ှန် သား ကား၊ ဥဇ
ှင့် အာရန် တည်း။ 29 ေဟာရိ အမျ ိးဗုိလ် များကား ၊ ဗုိလ် ေလာတန် ၊ ဗုိလ် ေ ှာဗလ

၊ ဗုိလ် ဇိေဘာင် ၊ ဗုိလ် အာန၊ 30 ဗုိလ် ဒိ ှုန် ၊ ဗုိလ် ဧဇာ ၊ ဗုိလ် ဒိ ှန် တည်း။ ဤ
သူတို့ သည် စိရ
ြပည် ၌ ဗုိလ် လပ်ုေသာသူ တို့ တင်ွ၊ ေဟာရိ
အမျ ိး ဗုိလ် ြဖစ်သတည်း။ 31ဣသေရလ အမျ ိး ၌ အစုိး ရေသာမင်း ကီး မ
ှိမီှ၊ ဧဒံု
ြပည် ၌ အစုိး ရေသာမင်း ကီး ဟမူူကား၊ 32 ေဗာရ သား ေဗလာ သည် ဧဒံု
ြပည်၌ မင်း ြပ ၏။ မိ ေတာ်ကား၊ ဒိနန္ာဗာ မိ တည်း။ 33 ေဗလာ မင်းေသ ၍ သူ
၏အရာ ၌ ေဗာဇရ
အရပ် သား၊ ေဇရ
၏သား ေယာဗပ် သည် မင်း ြပ ေလ၏။ 34 ေယာဗပ် မင်းေသ ၍ ၊ သူ ၏အရာ ၌
ေတမနိ
အရပ် သား ဟု ှ ံ သည် မင်း ြပ ေလ၏။ 35ဟု ှံ မင်းေသ ၍ ၊ ေမာဘ လင်ွြပင် ၌
မိဒ န် လူတို့ ကုိ လပ်ု ကံ ေသာသူ၊ ေဗဒဒ် သား ဟာဒဒ် သည်၊ ဟု ှ ံ အရာ ၌ မင်း ြပ
ေလ၏။ မိ ေတာ်ကား၊ အာဝိတ် မိ တည်း။ 36ဟာဒဒ် မင်းေသ ၍ ၊ သူ ၏အရာ ၌ မာ
သရက် အရပ်သားစာမလ သည် မင်း ြပ ေလ၏။ 37 စာမလ မင်းေသ ၍ ၊ သူ ၏အရာ
၌ ြမစ် နားမှာ ေနေသာရေဟာဘုတ် အရပ်သားေ ှာလ သည် မင်း ြပ ေလ၏။ 38 ေ ှာ
လ မင်းေသ ၍ သူ ၏အရာ ၌၊ အာခေဗာ် သား ဗာလဟာနန် သည် မင်း ြပ ေလ၏။
39အာခေဗာ် သား ဗာလဟာနန် မင်းေသ ၍ သူ ၏ အရာ
၌ဟာဒါ သည် မင်း ြပ ေလ၏။ မိ ေတာ်ကား၊ ေပါ မိ တည်း။ ေမျာက်သားေတာ်
ကား၊ ေမဇဟပ် သမီး မာတရက် ၏သမီး မေဟတေဗလ တည်း။ 40 ဧေသာ မှ
ဆင်းသက်၍ မိမိ
အမျ ိး အ ယ်ွ၊ ေနရာ
အရပ်၊ ခံရေသာဘွ့ဲ နာမအလိက်ု ၊ ဗုိလ် လပ်ုေသာသူ ဟမူူကား ၊ ဗုိလ် တိမနာ ၊ ဗုိလ်
အာလဝ ၊ ဗုိလ် ေယသက်၊ 41 ဗုိလ် အေဟာလိဗာမ ၊ ဗုိလ် ဧလာ ၊ ဗုိလ် ပိ ုန၊် 42 ဗုိလ်
ေကနတ် ၊ ဗုိလ် ေတမန် ၊ ဗုိလ် မိဗဇာ၊ 43 ဗုိလ် မာဂေဒလ ၊ ဗုိလ် ဣရံ တည်း။ ဤ
သူတို့သည် မိမိ
ေနရာ အရပ်၊ မိမိ
ပုိင် ေသာ ြပည် ၌ ၊ ဧဒံု ဗုိလ် များ ြဖစ်သတည်း။ ဧေသာ
သည် ဧဒံု
အမျ ိးသားတို့၏ အဘ ြဖစ်သတည်း။

37
1ယာကုပ် သည် မိမိ
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အဘ တည်းခုိ ရာခါနာန် ြပည် ၌ ေန ၏။ 2ယာကုပ် အမျ ိးအ ယ်ွ၏ အတ္ထ ပ္ပတ္တ ိ
များ ဟူမူကား ၊ ေယာသပ် သည် အသက် တဆယ် ခုနစ် ှစ် ှ ိ ၍၊ အစ်ကုိ တို့ ှင့်
အတူ သုိး ဆိတ်များကုိ ထိနး် ေလ၏။ အဘ
၏မယား ဗိလဟာ ှင့် ဇိလပ ၏သား တို့ ှင့်အတူ ေန၍၊ သူ
တို့အြပစ် ကုိ အဘ အား ကား ေြပာတတ်၏။ 3ဣသေရလ သည် အသက် ကီးစ ်
အခါသား ေယာသပ်ကုိ ရေသာေကာင့် ၊ အြခားေသာ သား
အေပါင်း တို့ ကုိ ချစ် သည်ထက် ေယာသပ် ကုိ သာ၍ချစ်၏။ အဆင်း အေရာင်
ထူးြခားေသာ အကင်္ျ ီ ကုိ ချ ပ် ၍ ေပး၏။ 4အဘ သည် မိမိသားအေပါင်းတို့တင်ွ၊ ေယာ
သပ် ကုိသာ၍ ချစ် ေကာင်းကုိ၊ အစ်ကုိ တို့သည် သိြမင် ေသာအခါ ၊ သူ့ ကုိမုနး် ၍
ေမတ္တ ာ စကားကုိ သူ့
အား မ
ေြပာ ိင်ု က။ 5 ေယာသပ် သည် အိပ်မက် ကုိ ြမင် ၍ ၊ အစ်ကုိ တို့ အား
ြပနေ်ြပာ သြဖင့် ၊ သူတို့သည် သာ၍
မုနး် က၏။ 6 အိပ်မက်ကုိ အဘယ်သို့ ြပနေ်ြပာသနည်းဟူမူကား၊ ကျွ ်ပ်ုြမင် ရေသာ
အိပ်မက် ကုိ နားေထာင် ကပါ ေလာ။့ 7ကျွ ်ပ်ု တို့သည် လယ် ၌ ေကာက်လှုိင်း ကုိ စည်း
၍ ေနကစ ်တင်ွ၊ ကျွ ်ပ်ု ေကာက်လှုိင်း သည် ထ
၍ မတ်တတ်ေနသြဖင့်၊ သင် တို့၏ ေကာက်လှုိင်း တို့သည် ဝုိင်း ၍ ရပ် လျက် ၊ ကျွ ်ပ်ု
ေကာက်လှုိင်း ကုိ ှ ိခုိး ကသည်ဟု ေြပာဆုိ ေလ၏။ 8အစ်ကုိ တို့ကလည်း၊ သင်သည်
ငါ တို့ ၌ မင်း ြပ ရလိမ့်မည်ေလာ၊ ငါ တို့ ကုိ အစုိး
ရလိမ့်မည်ေလာဟု ြပန် ဆုိ ၍ ၊ သူ ၏အိပ်မက် ှင့် သူ ၏စကား အေကာင်း ေကာင့်
သာ၍
မုနး် က၏။ 9တဖန် အိပ်မက် ကုိြမင် ြပန၍် အစ်ကုိ တို့အား ၊ အြခားေသာ အိပ်မက်
ကုိ ကျွ ်ပ်ုြမင် ရ ပီ။ ေန ၊ လ ှင့်တကွ ၊ ကယ် ဆယ့် တလံးု တို့သည်၊ ကျွ ်ပ်ု ကုိ ှ ိ ခုိး
က၏ဟု ကားေြပာ ေလ၏။ 10 ထုိသို့အဘ ှင့် အစ်ကုိ တို့အား ကားေြပာ ေသာအခါ ၊
အဘ က ၊ သင်ြမင် ေသာအိပ်မက် သည် အဘယ်သို့ နည်း။ ငါ ှင့် သင် ၏အမိ ၊ သင်
၏ အစ်ကုိ တို့သည် သင့် ထံ သို့ စင်စစ် လာ ၍ ဦး ွှတ် ချရမည်ေလာဟ၍ူ၊ သူ့
ကုိ ဆုံးမ ေလ၏။ 11အစ်ကုိ တို့သည် သူ့
ကုိ ြင စူ က၏။ အဘ
သည် ထုိအရာ
ကုိ မှတ် ေလ၏။ 12အစ်ကုိ တို့သည် အဘ
၏သုိး ဆိတ်များကုိ ေ ှခင် မိ မှာ ထိနး် ြခင်းငှါ သွား က၏။ 13ဣသေရလ သည်
ေယာသပ် ကုိ ေခါ် ၍ ၊ သင် ၏ အစ်ကုိ တို့သည် သုိးဆိတ်များကုိ ေ ှခင် မိ မှာ ထိနး်
ကသည်မ ဟတ်ုေလာ။ လာ
ပါ။ သင့် ကုိ သူ
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တို့ ှ ိရာသို့ ငါ ေစလွှတ် မည်ဟေုခါ်လျှင်၊ ကျွ ်ပ်ု ှ ိ ပါသည်ဟဆုို ေသာ်၊ 14အဘ က
သွား ပါ၊ အစ်ကုိ တို့သည် ချမ်းသာ သေလာ၊ သုိး
ဆိတ်တို့ လည်း ေကာင်းမွန် စွာ ှ ိသေလာဟ၍ူကည့် ှု ပီးလျှင် ၊ ငါ ့ အားသိတင်း
ကားေြပာ ပါဟု မှာ လိက်ုလျက်၊ ေဟြဗ န် ချ ိင့် မှ ေစလွှတ် သြဖင့် ၊ သူသည် ေ ှခင်
မိ သို့ ေရာက် ေလ၏။ 15 ေတာ ၌ လှည့်လည် စ ်တင်ွ၊ တစုံတေယာက် ေသာသူ ှင့်
ေတွ့ ၍ ထုိသူ
က၊ သင်သည် ဘာ
ကုိ ှာ သနည်း ဟေုမး
လျှင်၊ 16အစ်ကုိ များကုိ ှာ ၏။ အဘယ် မှာထိနး် ကသည် ကုိ ေြပာ ပါဟဆုိုေသာ်၊

17 ထုိသူ က၊ ဤ
အရပ်မှ ထွက် သွား ပီ။ ေဒါသန် မိ သို့ သွား ကစို့ဟု သူတို့ ေြပာ သံကုိ ကျွ ်ပ်ု ကား
ခ့ဲ ပီဟဆုို ၏။ ေယာသပ် သည်လည်း ၊ အစ်ကုိ တို့ ကုိ လိက်ု ှာ၍ ေဒါသန် မိ မှာ ေတွ့
ေလ၏။ 18အနးီသို့ မ ေရာက် မီှ အေဝး
၌ ှိစ ်ပင်၊ အစ်ကုိတို့ သည်ြမင် လျှင် ၊ သတ် ြခင်းငှါ တိင်ုပင် လျက်၊ 19 ကည့်
ေလာ။့ အိပ်မက် ဆရာ လာ ပီ။ 20 ကုိင် က။ သူ့
ကုိသတ် ၍ တစုံတခု ေသာတင်ွး ထဲ သို့ ချ ပစ်ကစို့ ။ ဆုိး
ေသာသားရဲ တစုံတခုကုိက်စား ပီဟု ေြပာ ကစို့ ။ ထုိသို့ ြပ လျှင်၊ သူ
၏ အိပ်မက် တို့သည် အဘယ်သို့ ေနရာ ကျမည်ကုိ ကည့် ကစို့ ဟု အချင်းချင်း
ေြပာဆုိက၏။ 21 ထုိစကားကုိ ုဗင် ကား လျှင် ၊ သူ့ကုိ မ
သတ် ဘဲ ေနကစို့ဟုဆုိ လျက် ၊ သူ တို့လက် မှ ေယာသပ် ကုိ ှ တ် ေလ၏။ 22တ
ဖန် ုဗင် က၊ သူ
၏အေသွး ကုိ မ
သွနး် က ှင့်။ ကုိယ်လက် ှင့် မ ြပ ဘဲ၊ ေတာ
၌ ဤ မည်ေသာတင်ွး ထဲ သို့ ချ ကစို့ဟု သူ
တို့လက် မှ ေယာသပ် ကုိ ှ တ် ယူ၍၊ အဘ
၌ တဖန် အပ် မည်အ ကံ ှိသည် ှင့်ဆုိ ေလ၏။ 23 ေယာသပ် သည် အစ်ကုိ တို့ ထံ သို့
ေရာက် ေသာအခါ ၊ သူ ဝတ်ေသာအကင်္ျ ီ ၊ အဆင်း ထူးြခားေသာအကင်္ျ ီ ကုိ ချွတ် ပီးမှ၊
24သူ့ ကုိကုိင် ယူ၍ တင်ွး ထဲ သို့ ချ က၏။ ထုိတင်ွး ၌ ေရ မ ှိ၊ ေသွ့ေြခာက် ေသာတင်ွး
ြဖစ်သတည်း။ 25 ထုိေနာက် အစာ စား ြခင်းငှါ ထုိင် ကစ ် ေြမာ် ကည့် ၍ ၊ ဣ ှေမလ
အမျ ိးသားအစုအေဝးသည် ဂိလဒ် ြပည်မှ လာ ၍ နံသ့ာ မျ ိ း၊ ဗာလစံေစး ၊ မုရနေ်စး
များ ကုိ ကုလားအပ်ု ေပါ်၌ တင် ေဆာင်လျက်၊ အဲဂုတ္တု
ြပည်သို့ ခရီးသွား ကသည်ကုိ ြမင် လျှင်၊ 26 ယုဒ က၊ ငါတို့သည် ညီ
ကုိသတ် ၍ ေသ ေကာင်းကုိ ဖွက် ထားလျှင် အဘယ် ေကျးဇူး ှ ိသနည်း။ 27 ကုိင်
က။ ကုိယ်တိင်ု မ ည ်းဆဲဘဲ၊ ဣ ှေမလ လတိူု့အား ေရာင်း လိက်ုကစို့ ။ သူသည် တို့
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ညီ ၊ တို့ အမျ ိး ြဖစ်၏ဟု အစ်ကုိတို့အားဆုိသည် ှိေသာ်၊ ညီအစ် ကုိတို့ သည် ဝနခံ်
က၏။ 28 ထုိအခါ၊ မိဒ န် အမျ ိးသား ကုနသ်ည် တို့သည် ခရီးသွား ကစ ်တင်ွ ၊ အစ်ကုိ
တို့သည် ေယာသပ် ကုိ တင်ွး ထဲက ဆဲွ တင် ပီးလျင် ၊ ေငွ အကျပ် ှစ်ဆယ် အဘုိး
ှင့် ဣ ှေမလ လူတို့အား ေရာင်း ၍၊ ထုိသူတို့သည် ေယာသပ် ကုိအဲဂုတ္တု ြပည်သို့
ေဆာင်သွား က၏။ 29 ုဗင် သည်လည်း တင်ွး သို့ သွား ၍ ၊ တင်ွး ထဲမှာ ေယာသပ် မ
ှိသည်ကုိ ြမင် လျင်၊ မိမိ
အဝတ် ကုိ ဆဲွဆုတ် လျက်၊ 30 ညီ တို့ ှ ိရာသို့ သွား ၍ ၊ သူငယ် မ ှိပါတကား။ ငါ
သည် အဘယ်သို့ သွား ရပါ မည်နည်းဟု ဆုိ ေလ၏။ 31 သူတို့သည်လည်း၊ ေယာသပ်
အကင်္ျ ီ ကုိယူ ၍ ၊ ဆိတ် သငယ် ကုိသတ် ပီးမှ ၊ အကင်္ျ ီ ကုိအေသွး ၌ ှစ် ေလ၏။ 32 ထုိ
ေနာက်မှ ၊ အဆင်း ထူးြခားေသာ ထုိအကင်္ျ ီ ကုိ ေပး
လိက်ု၍၊ အချ ိ တို့သည် အဘ
ထံ သို့ ေဆာင် ခ့ဲလျက် ၊ ဤ အကင်္ျကုိီ အကျွ ်ပ်ုတို့ ေတွ့ ပါ ပီ။ သား
၏အကင်္ျ ီ ဟတ်ု သည် မဟတ်ုသည်ကုိ ကည့် ပါဟုဆုိ လျှင်၊ 33 ထုိ အကင်္ျကုိီ အဘ
မှတ်မိ ၍ ၊ ငါ ့သား ၏ အကင်္ျ ီ မှန၏်။ သူ့
ကုိဆုိး ေသာ သားရဲ
ကုိက်စား ပီ။ အကယ်၍ေယာသပ် ကုိအပုိင်းပုိင်းကုိက်ြဖတ် ပါ ပီတကားဟဆုို လျက်၊

34 မိမိ အဝတ် ကုိ ဆဲွဆုတ် ၍ ၊ ေလျှာ်ေတအဝတ်ကုိ ပတ်စည်း သြဖင့် ၊ အင်တန် ကာလ
ပတ်လံးု၊ သား
ေကာင့် စိတ် မသာ ညည်းတာွးလျက် ေနေလ၏။ 35သား သမီး အေပါင်း တို့သည်၊
အဘ
ကုိ ှစ်သိမ့် ေစြခင်းငှါ ကိ းစားေသာ်လည်း ၊ သူသည် ှစ်သိမ့် ေစေသာ စကားကုိ
နား
မေထာင်ဘဲ၊ ငါ ့သား ှိ ရာ မရဏာ
ိင်ုငံသို့ စိတ် မသာညည်းတာွးလျက် ဆင်းသက် ေတာမ့ည်ဟု ဆုိ
ေလ၏။ ထုိသို့ ေယာသပ်အဘသည် သား
ေကာင့် ငိေု ကး ြမည်တမ်းလျက် ေနေလ၏။ 36 ေယာသပ် ကုိကား၊ မိဒ န် လတိူု့သည်
အဲဂုတ္တု
ြပည် သို့
ေဆာင်သွား၍၊ ဖါေရာ ဘုရင်၏ အမတ် ြဖစ်ေသာ ကုိယ်ရံေတာ် မှူး၊ ေပါတိဖါ ထံ မှာ
ေရာင်း က၏။

38
1 ထုိ ကာလအခါ ယုဒ
သည် ညီအစ်ကုိ ေနရာမှ သွား ၍ ၊ ဟိရ အမည် ှိေသာ၊ အဒလံု
အမျ ိးသား ထံ သို့ ဝင် ေလ၏။ 2 ထုိ အရပ်၌ ှုအာ အမည် ှိေသာ၊ ခါနာန် အမျ ိးသား
၏သမီး ကုိ ေတွ့ ြမင်၍ ၊ အိမ်ေထာင် ဘက် ြပ လျက်၊ 3 ထုိမိနး်မသည် ပဋိသေ ္ဓ
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ယူ၍ သား ကုိ ဘွားြမင် ၏။ ထုိ
သားကုိ ဧရ
အမည် ြဖင့် မှည့် ေလ၏။ 4တဖန် ပဋိသေ ္ဓ ယူြပန၍် ဘွားြမင် ေသာသား ကုိ ဩ
နန် အမည် ြဖင့် မှည့် ေလ၏။ 5တဖန် ပဋိသေ ္ဓယူြပန၍် ဘွားြမင် ေသာသား ကုိ ေ ှလ
အမည် ြဖင့် မှည့် ေလ၏။ ေ ှလဘွားေသာအခါ၊ အဘသည် ေခဇိပ် မိ မှာ ှ ိ သတည်း။
6 ထုိေနာက်မှ ယုဒ သည် မိမိ
သားဦး ဧရ ကုိ တာမာ
အမည် ှိ ေသာသတို့သမီး ှင့် စုံ ဘက် ေစ၏။ 7 ယုဒ ၏သားဦး ဧရ သည်
ထာဝရဘုရား
ေ ှ ၌ ဆုိး
ေသာသူြဖစ် ၍ ၊ သူ့ ကုိထာဝရဘုရား ကွပ်မျက် ေတာ်မူ ၏။ 8 ထုိအခါ ယုဒ သည်
ဩနန် ကုိ ေခါ် ပီးလျှင်၊ သင် ၏အစ်ကုိ မယား ထံသို့ ဝင် ၍ သူ ှင့် အိမ်ေထာင် ဘက်
ြပ သြဖင့်၊ အစ်ကုိ အမျ ိး ကုိ ဆက် ွှယ် ေလာဟ့ဆုို ၏။ 9ဩနန် သည် သားကုိရလျှင်
မူကား၊ မိမိ
သား မမှတ်ရဟသို၍ အစ်ကုိအား သားကုိမ
ေပး လိုဘဲ၊ အစ်ကုိ မယား ထံ သို့ ဝင် ေသာအခါ ၊ သုတ်ရည်ကုိထုတ်၍ စွန ့် ေလ၏။

10 ထုိအမှုကုိ ထာဝရဘုရား
ှစ်သက်ေတာ်မမူ ေသာေကာင့်၊ ဩနန် ကုိလည်း ကွပ်မျက် ေတာ်မူ၏။ 11သားငယ်

ေ ှလသည် အစ်ကုိ တို့ေသသက့ဲသို့ ေသ မည်ဟယုုဒ သည် စုိးရိမ် ၍ ၊ မိမိ ေချွးမ တာ
မာ ကုိ ေခါ် ပီးလျင်၊ ငါ ့သား ေ ှလ မ ကီး မီှ သင်သည် သင့် အဘ အိမ် ၌ မုတ်ဆုိးမ
ြပ ၍ ေန
ပါဟဆုိုသည်အတိင်ုး၊ တာမာ
သွား ၍ မိမိ အဘ ၏အိမ် ၌ေန ေလ၏။ 12ကာလ အတန်ကာ ေသာ် ၊ ှုအာ သမီး
ြဖစ်ေသာ ယုဒ
မယား လည်း ေသ ေလ၏။ ယုဒ
သည် ှစ်သိမ့် ပီးမှ ၊ မိမိ သုိးေမွး ညပ်ေသာသူတို့ ှ ိ ရာ တိမနတ် မိ သို့ မိမိ အေဆွ
အဒလံု အမျ ိး ဟိရ
ှင့်အတူ သွား ေလ၏။ 13 မိမိ ေယာက္ခမ သည် သုိးေမွး ကုိညပ် ြခင်းငှါ ၊ တိမနတ်

မိ သို့ သွား ေကာင်းကုိ၊ တာမာ
ကား လျှင်၊ 14 မုတ်ဆုိးမ အဝတ် ကုိ ချွတ် ၍ မျက် ှာဖုံး ှင့် မျက် ှာ ကုိဖုံး လျက် ၊

ကုိယ်ကုိလည်းြခံ ံုလျက်၊ တိမနတ် မိ သို့
သွားေသာလမ်း အနား ၊ ဧနမ်ိ မိ တံခါး ဝ၌ ထုိင် ေနေလ ၏။ အေကာင်း မူကား၊ ေ ှ
လ ကီးေသာ်လည်း ၊ မိမိ ှင့် အိမ်ေထာင် ဘက်မ ြပ ရဟု သိြမင် ေသာေကာင့် တည်း။
15 ယုဒ သည် ထုိမိနး်မ ကုိြမင် ေသာအခါ ၊ သူသည် မိမိ
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မျက် ှာ ကုိ ဖုံး ၍ ေနေသာေကာင့် ၊ ြပည်တနဆ်ာ ြဖစ်သည်ဟု ထင်မှတ် လျက်၊
16လမ်း ကုိလွှဲ ၍ အနားသို့
ချ ်း ပီးလျှင် ၊ သင့် ထံ သို့ ငါဝင် ရေသာအခွင့်ကုိေပးပါေလာဟ့ု ဆုိ
ေလေသာ်၊ မိနး်မက၊ သင်သည် ကျွနမ် ထံ သို့ ဝင် လိေုသာငှါအဘယ် ဆုကုိ ေပး မည်
နည်းဟေုမးလျှင်၊ 17 ယုဒက၊ ဆိတ် သငယ် ကုိေပး လိက်ုမည်ဟု ဆုိ
ေလ ၏။ မိနး်မကလည်း၊ မ
ေပး လိက်ုမီှ တစုံတခုေသာအရာကုိ ေပါင် ထားမည်ေလာဟေုမး လျှင်၊ 18 ယုဒက အ
ဘယ်အရာကုိ ေပါင် ေစချင်သနည်း ဟု ြပန၍်ေမး ေလေသာ် ၊ မိနး်မက၊ သင် ၏တံဆိပ်
၊ စလယ်ွ ၊ လက်စဲွ ေတာင်ေဝး တို့ ကုိ ေပါင်ေတာဟ့ု ဆုိသည်အတိင်ုး၊ ထုိဥစ္စာကုိအပ် ၍
မိနး်မ ထံ သို့ ဝင် သြဖင့် ၊ သူသည် ပဋိသေ ္ဓစဲွ ယူေလ၏။ 19 ထုိေနာက်မှ ၊ မိနး်မသည်
ထ
သွား ၍ မျက် ှာဖုံး ကုိ ချွတ် ပီးလျှင် ၊ မုတ်ဆုိးမ အဝတ် ကုိ ဝတ် မဲဝတ် ြပန်
ေလ၏။ 20 ယုဒ သည် မိနး်မ ၌ေပါင် ေသာဥစ္စာကုိ ေရွး ယူ ြခင်းငှါ ၊ မိမိ အေဆွ အဒလံု
အမျ ိးသားတင်ွ ဆိတ် သငယ် ကုိေပး လိက်ု၏။ အဒလံုအမျ ိးသားသည် ထုိမိနး်မ ကုိ မ
ေတွ့ လျှင်၊ 21 ဧနမ်ိ မိ လမ်း နား မှာ ထုိင်ေနေသာြပည်တနဆ်ာမ သည် အဘယ် မှာ
ှိသနည်းဟု ထုိအရပ်သား တို့ ကုိ ေမး
ေလေသာ်၊ အရပ်သားတို့က ဤ
အရပ်၌ ြပည်တနဆ်ာမ မ ှိ ဟုဆုိ ကလျှင်၊ 22 ယုဒ ထံ သို့ ြပန် ၍ ၊ ကျွ ်ပ်ုသည်
ထုိမိနး်မ ကုိ ှာ၍မ ေတွ့။ အရပ် သား တို့ကလည်း ၊ ဤ အရပ်၌ ြပည်တနဆ်ာမ မ ှိ
ဟု ဆုိေကာင်းကုိ ေြပာ ေလ၏။ 23 ယုဒ ကလည်း ၊ အ ှက် မကဲွမည်အေကာင်း ၊ ယူ
ပါ ေလစ။ ကည့် ပါ။ ဤ
ဆိတ် သငယ်ကုိ ကျွ ်ပ်ုေပး လိက်ု၍ သင်သည် မိနး်မ ကုိ ှာ၍ မ
ေတွ့ ပါတကားဟုဆုိ ၏။ 24 ထုိေနာက် သုံး လ ခန ့် လနွ်သည် ှိ ေသာ်၊ သူတပါး
က၊ သင် ၏ေချွးမ တာမာ သည် ြပည်တနဆ်ာ လပ်ု၍ မ တရားေသာေမထုန် ြပ သြဖင့်
ကုိယ်ဝန် ေဆာင်လျက် ေန ပီတကားဟု ယုဒ
အား ေြပာဆုိ လျှင်၊ ယုဒ
က သူ့
ကုိ ထုတ် ၍ မီး ှု ိ ေစဟု စီရင် ေလ၏။ 25 ထုတ် ေသာအခါ ၊ တာမာ သည် တံဆိပ်
၊ စလယ်ွ ၊ ေတာင်ေဝး တို့ ကုိ ေယာက္ခမ
ထံ သို့ ပို့
ေစ၍၊ ဤ
ဥစ္စာကုိ ပုိင်ေသာသူအားြဖင့် ကျွနမ် သည် ပဋိသေ ္ဓ
ယူ ပီ။ ဤ
ဥစ္စာတို့သည် အဘယ်သူ ၏ ဥစ္စာြဖစ်သည်ကုိ ကည့် ပါေလာဟ့ု မှာ လိက်ု၏။ 26 ထုိ
ဥစ္စာ ကုိယုဒ
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မှတ်မိ ၍ သူ အြပစ်ထက် ငါ ့အြပစ်သာ၍ ကီးေပ၏။ သူ့
အား ငါ ့သား ေ ှလ ကုိ ငါမ ေပးစား ဘဲေနမိ ပီဟု ေြပာဆုိ ၏။ ေနာက်တဖန် သူ့ ကုိ
မ
ချ ်းကပ် ဘဲေန၏။ 27 ထုိေနာက် တာမာ သည် သားဘွား ချနိ် ေရာက် လျှင် ၊ ဝမ်း
ထဲ တင်ွ သား
ှစ်ေယာက် ှိ ၏။ 28 ဘွား စ ်တင်ွ သားတေယာက်သည် လက် ကုိ ထုတ် ဆန ့်၍ ၊

ဝမ်းဆဲွ က ဤ
သူငယ်သည် အရင် ဘွား လိမ့်မည် ဟဆုို
လျက် လက် ကုိကုိင် ၍ နီ ေသာ ကိ း ှင့် စည်း ေလ ၏။ 29 သို့ ေသာ်လည်း ထုိသူသည်
မိမိ လက် ကုိ ု ပ် ြပန၍် သူ့ အစ်ကုိ ဘွား သည်ကုိ ဝမ်းဆဲွက၊ သင်သည် အဘယ်ေကာင့်
အ ိင်ု အထက်ြပ ရသနည်း။ အ ိင်ုအထက် ြပ ေသာ ဤအမှုသည် သင်၌စဲွေစဟုဆုိ
လျက် သူ့
ကုိဖါရက် အမည် ြဖင့် မှည့် ေလ၏။ 30 ထုိေနာက်မှ လက် ၌ ကိ းနီ စည်းေသာညီ
ဘွား ၍၊ သူ့
ကုိဇာရ အမည် ြဖင့် မှည့် သတည်း။

39
1 ဣ ှေမလ လူတို့သည် ေယာသပ် ကုိ ေဆာင်သွား ၍ အဲဂုတ္တု ြပည်သို့ ေရာက်
ေသာအခါ ၊ အဲဂုတ္တု အမျ ိးသား ဖါေရာ ဘုရင်၏အမတ် ြဖစ်ေသာ ကုိယ်ရံေတာ် မှူး
ေပါတိဖါ ထံ မှာ ေရာင်း က၏။ 2 ထာဝရဘုရား သည် ေယာသပ် ဘက် ၌ ှိ ေတာ်မူ
သြဖင့် သူ သည် အ ကံ ထေြမာက်တတ်၏။ အဲဂုတ္တု
အမျ ိးသားမိမိ သခင် ၏အိမ် ၌ ေန ရေလ၏။ 3သူ့ ဘက် ၌ ထာဝရဘုရား
သည် ှိေတာ်မူ၍၊ သူ
ြပ ေလရာရာ ၌ ေအာင် ေစေတာ်မူေကာင်းကုိ သခင် လည်း သိြမင် ၏။ 4 ထုိေကာင့်
ေယာသပ် သည် သခင် ေ ှ ၌ မျက် ှာ ရ၍ ခစား လျက် ေနရ၏။ သခင်သည်လည်း
မိမိ
အိမ်တင်ွ အိမ် အပ်ု အရာ ှင့် ခန ့် ထား၍ ဥစ္စာ ှ ိသမျှ ကုိ အပ် ေလ၏။ 5 ထုိသို့ အိမ်
ှင့် ဥစ္စာ ှ ိသမျှ ကုိ အပ်ုစုိး ေစသည် ကာလ
မှစ၍ ထာဝရဘုရား သည် ေယာသပ် အတက်ွ ထုိအဲဂုတ္တု သား၏အိမ် ကုိ ေကာင်း
ကီး ေပးေတာ်မူသြဖင့်၊ ေပးေတာ်မူေသာေကာင်း ကီး မဂင်္လာသည် အတင်ွး ၊ ြပင် ၊ ဥစ္စာ
ှ ိ ှ ိသမျှ အေပါ် မှာလည်း သက်ေရာက် ေလ၏။ 6သခင် သည် မိမိ
၌ ှိသမျှ ကုိ ေယာသပ် လက် သို့ အပ် ၍ ၊ မိမိ စား ေသာ အစာ မှတပါး အြခား
ေသာ ဥစ္စာ ှ ိမှနး်ကုိမျှ မ
သိ မမှတ်ဘဲေန၏။ ေယာသပ် သည် ပုံြပင် ယ ်ေကျး ၍ အေသွး အဆင်းလည်း
လှ ေသာသူြဖစ် ၏။ 7 ထုိေနာက်မှ သခင် ၏မယား သည် ေယာသပ် ကုိ တပ် ေသာ
စိတ် ှိ၍ ငါ ှင့်အတူ အိပ် ပါဟုဆုိ ၏။ 8 ေယာသပ်ကလည်း၊ ကျွနေ်တာ် သခင် သည်
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အိမ် ေတာ်၌ ှိသမျှ ေသာ ဥစ္စာတို့ ကုိ ကျွနေ်တာ် လက် သို့ အပ် ပါ ပီ။ ကျွနေ်တာ်၌ အ
ဘယ် ဥစ္စာ ှ ိမှနး်ကုိမျှ မ
သိ မမှတ်ပါ။ 9 ဤ အိမ် တင်ွ လည်း ကျွနေ်တာ် ထက် သာ၍ ကီး ေသာသူမ ှိ
ပါ။ ကုိယ် မယား ြဖစ်ေသာ သခင်မ မှတပါး အဘယ် အရာကုိမျှ ကျွနေ်တာ် အား မ
ြမစ်တား ပါ။ သို့ ြဖစ်လျှင် အြပစ် ကီး ေသာဤ အမှုကုိ ကျွနေ်တာ်ြပ ၍ ဘုရားသခင်
ကုိ အဘယ်သို့ ြပစ်မှား ိင်ုသနည်းဟု သခင် ၏မယား ကုိ ြငင်း ၍ ြပနဆုိ် ၏။ 10 ထုိသို့
သခင်မသည် ေန ့
တိင်ုးေသွးေဆာင်ေသာ်လည်း ၊ ေယာသပ် သည် သူ
၏စကား ကုိ နား
မ ေထာင်၊ သူ
ှင့်အတူ အိပ် ြခင်း၊ ေနြခင်းအမှုကုိ ေ ှာင်ေလ၏။ 11 တေနသ့၌ ေယာသပ် သည်

အမှု ေဆာင် ြခင်းငှါ အိမ် ထဲသို့ ဝင် ၍ အိမ် သားေယာက်ျား တေယာက် မျှ မ
ှိ ေသာအခါ၊ 12သခင်မက ငါ ှင့်အတူ အိပ် ပါဟဆုို လျက် ၊ ေယာသပ် အဝတ် ကုိ

ကုိင် ဆဲွလျှင်၊ ေယာသပ်သည် မိမိ
အဝတ် ကုိစွန ့် ၍ ြပင် သို့ ထွက် ေြပး ေလ၏။ 13 ထုိသို့ သခင်မ လက် ၌ မိမိ အဝတ်
ကုိစွန ့် ၍ ြပင် သို့ ထွက်ေြပး သည်ကုိ သခင်မ သိြမင် ေသာအခါ၊ 14 အိမ်သား ေယာက်ျား
တို့ ကုိ ေခါ် ၍ ၊ သင် တို့ ကည့် က။ ငါ တို့ ၌ မ ိုမေသြပ ေစြခင်းငှါ ဤေဟ ဗဲ လူ ကုိ
သခင်သွင်း ထား ပီတကား။ သူသည် ငါ ှင့်အတူ အိပ် ြခင်းငှါ ဝင်လာ ၍ ငါသည်
ကျယ် ေသာအသံ ှင့် ေအာ်ဟစ် ရ၏။ 15ကျယ်ကျယ်ေအာ်ဟစ် သံ ကုိ ကား လျှင် ၊
သူသည် မိမိ
အဝတ် ကုိစွန ့် ၍ ြပင် သို့ ထွက် ေြပး သည်ဟဆုို ပီးလျှင်၊ 16သခင် ေရာက် သည်တိင်ု
ေအာင် ထုိအဝတ် ကုိ မိမိ
၌ ထား ေလ၏။ 17သခင်ေရာက်ေသာအခါ၊ ကုိယ်ေတာ်သွင်း ထား ေသာ ေဟ ဗဲ ကျွန်
သည် ကျွ ်ပ်ု ကုိ မ ိုမေသြပ ြခင်းငှါ ဝင် လာပါ၏။ 18ကျွ ်ပ်ု သည် ကျယ် ေသာအသံ
ှင့် ေအာ်ဟစ် ေသာအခါ ၊ သူသည် မိမိ
အဝတ် ကုိ စွန ့် ၍ ြပင် သို့ ထွက်ေြပး ပါသည်ဟေူသာ စကား ြဖင့် ကားေြပာ ေလ၏။

19 ကုိယ်ေတာ် ၏ကျွန် သည် ကျွ ်ပ်ု ၌ ဤ သို့ ြပ ခ့ဲ ပီဟု မယား
ေြပာေသာစကား ကုိ သခင် ကား လျှင် ၊ ေယာသပ် ကုိ အမျက်ထွက် ၍၊ 20 ေခါ် ပီး
မှ ၊ ှ င်ဘုရင် ချ ပ် ထားေသာသူတို့ ေနရာ
ေထာင် ထဲ မှာ ေလှာင် ထားသြဖင့် ၊ ေယာသပ်သည် ေထာင် ထဲ မှာ ေန ရ၏။

21 သို့ ေသာ်လည်း ထာဝရဘုရား သည် သူ့
ဘက် ၌ ှိ၍ ကယ်မသနား ေတာ်မူသြဖင့် ၊ ေထာင် မှူး ထံ မျက် ှာ ရေစ ေတာ်မူ၏။

22 သို့ ြဖစ်၍ ေထာင် မှူး သည် ေထာင်၌ ချ ပ် ထားေသာ သူအေပါင်း တို့ ကုိ ေယာသပ်
လက် သို့ အပ်၍၊ ေထာင် ထဲ တင်ွ ြပ သမျှ ေသာအမှုကုိ ေယာသပ်စီရင် ရ၏။ 23 ထုိ
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ေနာက်ေထာင် မှူး သည် ေထာင်အမှုကုိ ကုိယ်တိင်ုြပန၍် မ
ကည့် မ ှုရ။ အေကာင်း မူကား၊ ထာဝရဘုရား
သည် ေယာသပ် ဘက် မှာ ှိ၍ သူ
ြပ ေလရာရာ ၌ ေအာင် ေစေတာ်မူသတည်း။

40
1 ထုိ ေနာက်မှအဲဂုတ္တု ှင်ဘုရင် ထံ ဖလား ေတာ် ဝန် ှင့် စား ေတာ်ဝနတိ်ု့သည် မိမိ
တို့အ ှင် အဲဂုတ္တု ှင်ဘုရင် ကုိ ြပစ်မှား က၏။ 2 ဖါေရာ ဘုရင်သည် ထုိ
အမတ် ှစ် ေယာက် တည်း ဟေူသာ ဖလား ေတာ် ဝန် ှင့် စား ေတာ် ဝန် တို့ ကုိ
အမျက်ထွက် ၍၊ 3 ေယာသပ် အချ ပ် ခံ ရာ ေထာင် တည်းဟေူသာ ကုိယ်ရံေတာ်
မှူး၏အိမ် ၌ ချ ပ် ထားေတာ်မူ၏။ 4 ကုိယ်ရံေတာ် မှူးသည် သူ
တို့ ကုိ ေယာသပ် ၌ အပ်၍၊ ေယာသပ်သည် ြပ စုရ၏။ သူတို့လည်း အင်တန် ကာလ
အချ ပ် ခံလျက် ေန ရက၏။ 5 ထုိသို့ ေထာင် ထဲ မှာ အချ ပ် ခံလျက်ေနရေသာ အဲဂုတ္
တု
ှင် ဘုရင်၏ ဖလား
ေတာ်ဝန် ှင့် စား ေတာ်ဝန် ှစ် ေယာက်တို့သည်၊ အသီးအသီး
မိမိ တို့ ကုိယ်စီဆုိင်ေသာ အနက် ှင့်ြပည့်စုံေသာ အိပ်မက် ကုိ တည ့် ြခင်း တင်ွ တ
ေယာက်တနည်းစီ ြမင် မက်က၏။ 6 နနံက် အချနိေ်ရာက် မှ ေယာသပ် သည် သူ
တို့ ထံ
သို့ ဝင် ၍ ကည့် ှု ေသာအခါ ၊ သူ တို့ မျက် ှာ ည ိးငယ်လျက် ှိသည်ကုိြမင် လျှင်၊

7သင် တို့သည် ယေန ့
အဘယ်ေကာင့် မျက် ှာ ည ိးငယ် သနည်းဟု မိမိ
သခင် အိမ် ၌ မိမိ ှင့်အတူ အချ ပ် ခံ ေနရေသာ ဖါေရာ မင်း၏ အမတ် တို့အား ေမး
၏။ 8 သူတို့ကလည်း၊ ငါတို့သည် အိပ်မက်ကုိြမင်ရ ပီ။ အနက်ကုိ ဘတ် ိင်ုေသာသူ မ ှိ
ဟဆုိုကေသာ်၊ ေယာသပ် က၊ အိပ်မက်အနက်များကုိ ဘုရားသခင် ဆုိင်ေတာ်မူသည် မ
ဟတ်ုေလာ။ သို့ ြဖစ်၍သင်တို့ အိပ်မက်ကုိ ကျွ ်ပ်ု အား ကား ေြပာ ကပါဟုဆုိ ၏။

9 ထုိအခါ ဖလား ေတာ်ဝနသ်ည် မိမိ
အိပ်မက် ကုိ ေယာသပ် အား ကား ေြပာသည်ကား၊ ငါ ြမင်မက်ေသာ အိပ်မက် တင်ွ
၊ ငါ ့ ေ ှ မှာ စပျစ် ယ်ွပင် ှ ိ၏။ 10 ထုိစပျစ် ယ်ွပင်၌ အလက် သုံး လက် ှိ၏။ ထုိ
အလက်တို့ ၌ ပနး် ငံက့ဲုသို့ ှ ိ၏။ အပွင့် လည်း ပွင့်၏။ အသီး
ပတ် တို့လည်း မှည့် ေသာစပျစ် သီး ြဖစ်ေလ၏။ 11 ဖါေရာ မင်း၏ ဖလား
ေတာ်ကုိ ငါ ကုိင် လျက် ၊ ထုိစပျစ် သီးကုိယူ ၍ ဖလား ေတာ်၌ ညစ် ပီးမှ လက်
ေတာ် တင်ွ ဆက်သည်ဟုေြပာဆုိ၏။ 12 ေယာသပ် ကလည်း သင် ၏အိပ်မက် အနက်
ဟမူူကား ၊ စပျစ် ယ်ွသုံး လက် တို့သည် သုံး
ရက် ြဖစ်၏။ 13 သုံး ရက် လနွမှ် ဖါေရာ မင်းသည် သင် ၏ဦးေခါင်း ကုိ ချးီေြမာက်
၍ သင် ၏အရာ ကုိ ြပန် ေပးေတာ်မူသြဖင့် ၊ သင်သည်အထက် က ဖလား
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ေတာ်ဝနြ်ဖစ် ၍ြပ ဘူးသည် နည်းတူ ၊ တဖနဖ်လား ေတာ်ကုိ ဖါေရာ မင်း၏လက် တင်ွ
ဆက် မဲ ဆက် ရလိမ့်မည်။ 14သင်သည် ချမ်းသာရေသာအခါ ကျွ ်ပ်ု ကုိ ေအာက်ေမ့
၍ ေကျးဇူး ြပ ပါေလာ။့ ဖါေရာ ဘုရင်ကုိေလျှာက်၍ ကျွ ်ပ်ု ကုိ ဤ
အိမ် မှ ှ တ် ယူပါ။ 15အကယ်စင်စစ် ကျွ ်ပ်ုကုိ ေဟ ဗဲ ြပည် မှ ခုိး ယူခ့ဲ က၏။ ဤ
ြပည်မှာလည်း ကျွ ်ပ်ု ၌ အြပစ် မ ှိဘဲ ေထာင်ထဲမှာ ေလှာင် ထားကသည်ဟဆုို၏။

16 ထုိအိပ်မက်အနက် ေကာင်း သည်ကုိ စား
ေတာ် ဝန် သိ
ြမင်လျှင် ၊ ငါ သည်လည်း ြဖ ေသာေတာင်း သုံး လံးုကုိ ကုိယ်တိင်ု ရွက် ေနသည်ကုိ
ြမင် မက်၏။ 17အေပါ် ေတာင်း တင်ွ ဖါေရာ မင်းစားေတာ်ေခါ် ဘို့ ချက် ပီးေသာ ခဲဘွ
ယ် စားဘွယ်အမျ ိးမျ ိ း ှ ိ၍၊ ငှက် တို့သည်လည်း ငါ ရွက် ေသာ ေတာင်း ထဲ က ှ တ်၍
စား
ကသည်ဟု ေယာသပ် အား ေြပာဆုိ ၏။ 18 ေယာသပ် ကလည်း ၊ သင်၏အိပ်မက်

အနက် ဟမူူကား ၊ ေတာင်း သုံး လံးုသည် သုံး
ရက် ြဖစ်၏။ 19 သုံး ရက် လနွ်မှ ဖါေရာ မင်းသည် သင် ၏ဦးေခါင်း ကုိ ကုိယ် ှ
င့် ခွါ ေြမာက်လျှက် သစ်ပင် ၌ ဆဲွ ထားေတာ်မူ၍၊ ငှက် တို့သည် သင် ၏အသား ကုိ
ှ တ်၍စား ကလိမ့်မည်ဟု ြပနေ်ြပာ ၏။ 20 ထုိေနာက် သုံး ရက် လနွေ်သာအခါ၊ ဖါေရာ
မင်း ဘွား ေသာေနရ့က် ၌ ှစ်စ ်ပဲွ ကုိခံ ၍ ကျွနေ်တာ် မျ ိ း အေပါင်း တို့ ကုိ ေကျွးေမွး
ေတာ်မူစ ်တင်ွ၊ ဖလား
ေတာ်ဝန် ၏ဦးေခါင်း ှင့် စား ေတာ်ဝန၏်ဦးေခါင်း ကုိ ကျွနေ်တာ် မျ ိ း တို့တင်ွ ေဖါ်
ေတာ်မူ၍၊ 21 အိပ်မက် အနက်ကုိ ေယာသပ် ဘတ် သည် အတိင်ုး ၊ ဖလား ေတာ်ဝန်
ကုိ အထက် အရာ၌ တဖန် ခန ့ထ်ား ေတာ်မူသြဖင့် ၊ သူ သည်ဖလား ေတာ်ကုိ ဖါေရာ
မင်း၏လက် တင်ွ ဆက် မဲဆက်ရ၏။ 22 စား ေတာ်ဝနကုိ်မူကား ၊ ဆဲွ ထားေတာ်မူ၏။
23 သို့ ေသာ်လည်း ဖလား ေတာ်ဝနသ်ည် ေယာသပ် ကုိ မ
ေအာက်ေမ့ ဘဲ ေမ့ေလျာ့ ၍ေနေလ၏။

41
1 ထုိေနာက် ှစ် ှစ်လနွ် ေသာအခါ ၊ ဖါေရာ မင်း သည် အိပ်မက် ကုိ ြမင်မက်
သည်ကား၊ မိမိသည် ြမစ် နား ၌ ရပ် ေန၏။ 2အဆင်း လှ ၍ ဝ ေသာ ာွး ခုနစ် ေကာင်
တို့သည် ြမစ် ထဲ ကထွက်၍ ြမစ်နားမှာေပါက်ေသာ ြမက်ပင် ကုိ စား လျက် ေနက၏။
3 ထုိ ာွးတို့ေနာက်မှ အဆင်း မ လှ၊ ပိနေ်သာ ာွး ခုနစ် ေကာင်တို့သည် ြမစ် ထဲ ကထွက်
၍ အရင် ာွး တို့ အနား
၌ ကမ်း ေပါ် မှာ ရပ် ေနက၏။ 4အဆင်း မ လှ ပိန် ေသာ ာွး တို့သည်၊ အဆင်း လှ
၍ ဝ ေသာ ာွး ခုနစ် ေကာင်တို့ ကုိ ကုိက်စား က၏။ ဖါေရာ မင်းလည်း ိးု ေလ၏။ 5တ
ဖန် အိပ် ြပန၍် အိပ်မက် ကုိ ြမင်မက်ြပနသ်ည် ကား၊ အလံးု
ကီး ၍
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ေကာင်း ေသာ စပါးခုနစ် ှံတို့သည် စပါး တပင် တည်း၌ ြဖစ် က၏။ 6 ထုိေနာက်မှ
အလံးု ေသး၍ အေ ှ ေလြဖင့် ပျက် ေသာ စပါး ခုနစ် ှတိံု့သည် ေပါက် က၏။ 7အလံးု
ေသးေသာ စပါး ခုနစ် ှတိံု့သည် အလံးု
ကီး၍ ေကာင်း ေသာ စပါး ခုနစ် ှတိံု့ ကုိ စား
က၏။ ဖါေရာ မင်းလည်း ိးု ၍ အိပ်မက် ြဖစ်သည်ကုိ သိ ေလ၏။ 8 နနံက် အချနိ်

ေရာက် ေသာအခါ ၊ ဖါေရာ မင်း သည် စိတ် ပူပန် ၍ ၊ အဲဂုတ္တု ေဗဒင် တတ် ပညာ ှိ
အေပါင်း တို့ ကုိ ေခါ် ၍ အိပ်မက် ေတာ်ကုိ ြပန်ကား ေတာ်မူ၏။ သို့ ေသာ်လည်း ေ ှ
ေတာ်၌အနက် ကုိ ဘတ် ိင်ုေသာသူ တေယာက် မျှမ ှိ။ 9 ထုိအခါ ဖလား ေတာ်ဝနက် ၊
ကျွနေ်တာ် သည် ကုိယ် အြပစ် ကုိ ယေန ့
ေအာက်ေမ့ ပါ၏။ 10 ဖါ ေရာ ဘုရင် သည် ကျွနေ်တာ် ှင့် စား ေတာ် ဝန် ကုိ
အမျက်ထွက် ၍ ကုိယ်ရံေတာ် မှူးအိမ် ၌ ချ ပ် ထားေတာ်မူ ေသာအခါ၊ 11 ကျွနေ်တာ်
တို့ ှစ်ေယာက်သည် အသီးအသီး
မိမိတို့ ကုိယ်စီဆုိင်ေသာ အနက် ှင့်ြပည့်စုံေသာ အိပ်မက် ကုိ တည ့် ြခင်း တင်ွ ြမင်
မက် ကပါ၏။ 12ကျွနေ်တာ် တို့ ၌ ကုိယ်ရံေတာ် မှူး၏ကျွန် ေဟ ဗဲ လလုင် တေယာက်
ှိ၏။ ထုိသူ
အား ကျွနေ်တာ်တို့သည် ကားေြပာ ၍ သူ သည် အိပ်မက် ၏အနက် ကုိ ဘတ်ပါ၏။
တ
ေယာက်စီြမင် မက်သည်အတိင်ုး ဘတ် ပါ၏။ 13 ဘတ် သည်အတိင်ုး လည်း မှန်
ပါ၏။ ကျွနေ်တာ် သည်အရင်အရာ ကုိရ ြပန၍်၊ စား
ေတာ်ဝနမူ်ကား ၊ ဆဲွ ထား ြခင်းကုိခံရပါသည်ဟု ေလျှာက်ေလ၏။ 14 ထုိအခါ ဖါေရာ
မင်းသည် လူကုိေစလွှတ် ၍ ေယာသပ် ကုိ ေခါ် ေတာ်မူ၏။ ေယာသပ်သည် ေထာင် ထဲ
က အလျင် အြမနထွ်က်ရ၍ ၊ မုတ်ဆိတ် ညပ်ြခင်း၊ အဝတ် လဲ ြခင်းကုိ ြပ ပီး မှ အထံ
ေတာ်သို့ ဝင် ရ၏။ 15 ဖါေရာ မင်းကလည်း ၊ ငါသည်အိပ်မက် ကုိ ြမင် မက် ပီ။ အနက်
ကုိ အဘယ် သူမျှမဘတ် ိင်ု။ သင် သည် အိပ်မက် ကုိ နားလည် ေသာ ဉာဏ် ှင့် အနက်
ဘတ် ိင်ု သည်ကုိ ငါ ကား ရ ပီဟုဆုိ ၏။ 16 ေယာသပ် ကလည်း ၊ ကျွနေ်တာ် သည်
အလို အေလျာက်မ တတ် ိင်ုပါ။ ဘုရားသခင် သည် မဂင်္လာ အေြဖ စကားကုိ ဖါေရာ
ဘုရင်အား ေပး ေတာ်မူပါေစေသာ ဟု ေလျှာက် ေလ၏။ 17 ဖါေရာ မင်းကလည်း ၊ ငါ
ြမင် မက်သည်မှာ ၊ ြမစ် နား ၌ ငါ ရပ် ေန၏။ 18 အဆင်း လှ ၍ ဝ ေသာ ာွး ခုနစ်
ေကာင်တို့သည် ြမစ် ထဲ ကထွက် ၍ ၊ ြမစ်နားမှာေပါက်ေသာ ြမက်ပင် ကုိ စား လျက်
ေနက၏။ 19 ထုိ ာွးတို့ ေနာက်မှ၊ အဆင်း မ လှ ပိန် ကံ ေသာ ာွး ခုနစ် ေကာင်တို့သည်
ထွက် လာက၏။ ထုိမျှေလာက် အ ုပ် ဆုိးေသာ ာွးတို့ ကုိ အဲဂုတ္တု
ြပည် တေ ှာက်လံးု တင်ွ တခါမျှ မြမင် ရစဖူး။ 20အဆင်းမ လှ ပိန် ေသာ ာွး တို့သည်၊
ဝ
ေသာ အရင် ာွး ခုနစ် ေကာင်တို့ ကုိ ကုိက်စား က၏။ 21 စား ပီးေသာေနာက်၊ စား
မှနး်ကုိ အဘယ်သူမျှမ သိ ရ။ အရင် က့ဲသို့ အ ုပ် ဆုိး ေသး၏။ ငါလည်း ိးု ၏။

22တဖန် ငါ ြမင် မက် ြပနသ်ည် ကား၊ အလံးု
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ကီး၍ ေကာင်း ေသာ စပါး ခုနစ် ှတိံု့သည် စပါးတပင် တည်း၌ ြဖစ် က၏။ 23 ထုိ
ေနာက်မှ ည ိး မ်ွး လျက် အလံးု
ေသး၍ အေ ှ ေလြဖင့် ပျက် ေသာ စပါး ခုနစ် ှံတို့သည် ေပါက် က၏။ 24အလံးု
ေသးေသာ စပါး ှတိံု့သည် ေကာင်း ေသာ စပါး ခုနစ် ှတိံု့ ကုိ စား
က၏။ ထုိအိပ်မက်ကုိ ေဗဒင် တတ် တို့အား
ငါ ကား ေြပာ၍ အနက်ကုိ အဘယ်သူ မျှမဘတ် ိင်ုဟု ေယာသပ်အား ေြပာဆုိေတာ်
မူ၏။ 25 ေယာသပ် ကလည်း၊ ဖါေရာ ဘုရင် ြမင်မက်ေတာ်မူ ေသာအိပ်မက် ကား တ
ပါးတည်း ြဖစ်ပါ၏။ ဘုရားသခင် ြပ လတံ့ေသာအမှု ကုိ ဖါေရာ ဘုရင်အား ြပ ေတာ်
မူ ပီ။ 26 ေကာင်း ေသာ ာွး ခုနစ် ေကာင်တို့သည် ခုနစ် ှစ် ြဖစ်ပါ၏။ ေကာင်း ေသာ
စပါး ခုနစ် ှတိံု့သည်လည်း ခုနစ် ှစ် ြဖစ်ပါ၏။ အိပ်မက် ေတာ်ကား တပါး တည်း ြဖစ်
ပါ၏။ 27 ထုိ ာွးတို့ေနာက် ထွက် လာေသာ ာွး၊ ပိန် ၍ အ ုပ် ဆုိးေသာ ာွး ခုနစ် ေကာင်
တို့သည် ခုနစ် ှစ် ြဖစ်ပါ ၏။ အေ ှ ေလြဖင့်ပျက် ေသာ စပါး ဖျင်း ခုနစ် ှံတို့သည်
လည်း၊ အစာေခါင်းပါး ေသာ ခုနစ် ှစ် ြဖစ် ပါ၏။ 28 ဖါေရာ ဘုရင်အား ကျွနေ်တာ်
ေလျှာက် လိေုသာ အရာ
ဟူမူကား ၊ ဘုရားသခင် ြပ လတံ့ေသာ အမှုကုိဖါေရာ ဘုရင်အား ြပ ေတာ်မူ၏။

29 အဲဂုတ္တု ြပည် တေ ှာက်လံးု တင်ွ ဝ ေြပာေသာ ှစ် ခုနစ် ှစ် ှ ိ လိမ့်မည်။ 30 ထုိ
ေနာက်မှ အစာေခါင်းပါး ေသာ ှစ် ခုနစ် ှစ် ေပါ် လာ၍ ၊ အဲဂုတ္တု ြပည် ၌ အလံးုစုံ
ေသာ ဝ
ေြပာြခင်းသည် တိမ်ြမ ပ် လျက် အစာေခါင်းပါး ြခင်းအားြဖင့်တြပည် လံးုပျက်စီး
လိမ့်မည်။ 31အစာေခါင်းပါး ြခင်းသည် အလနွ် အား ကီး ေသာေကာင့် ၊ အရင် ဝေြပာ
ြခင်း၏ လက္ခဏာမ
ထင် ရ။ 32 ဖါေရာ ဘုရင်သည် ထပ်၍ အိပ်မက် ြမင်ရသည် အရာမှာ၊ ထုိအမှု ကုိ
ဘုရားသခင် မဲြမံ ခုိင်ခ့ံေစ၍ အလျင်အြမန် စီရင် ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 33 သို့ ြဖစ်၍ ဖါေရာ
ဘုရင်သည် ဉာဏ် ပညာ ှင့် ြပည့်စုံ ေသာသူ ကုိ ေရွးချယ် ၍ အဲဂုတ္တု
ြပည် ကုိ အပ်ုစုိး ေစေတာ်မူပါ။ 34 ခန ့ထ်ားေတာ်မူေသာသူသည်လည်း တြပည် လံးု၌
အ ကီး အကပ်တို့ ကုိ ခန ့် ထား၍ ၊ ဝေြပာ ေသာ ှစ် ခုနစ် ှစ် ပတ်လံးု တြပည် လံးုတင်ွ
ငါး ဘို့တဘို့ေကာက်ယူက ပါေစ။ 35 ထုိ သူတို့သည်ြဖစ် လတံေ့သာ မဂင်္လာ ှစ် တို့တင်ွ
ရိက္ခါ ှ ိသမျှ ကုိ စု ံု း
၍ ဖါေရာ ဘုရင်ထံ ေတာ်၌ စပါး များ ကုိ ဆည်းဘူး ကပါေစ။ မိ များ၌ လည်း ရိက္
ခါ ကုိ သုိ ထား ကပါေစ။ 36 သို့ ြဖစ်၍ အဲဂုတ္တု ြပည် ၌ အစာေခါင်းပါး ေသာ ှစ် ခုနစ်
ှစ်ေရာက် ေသာအခါ ၊ ြပည် သူြပည်သားစားစရာ ဘို့ သုိ ထားလျက် ှိ ှင့်၍ အစာ
ေခါင်းပါး ေသာ ကာလတင်ွ ြပည် ေတာ်မ ပျက် ရဟု ဖါေရာမင်းအား ေလျှာက်ေလ၏။
37 ထုိသို့ ေယာသပ်ေလျှာက်ေသာစကား ကုိ ဖါေရာ မင်းအစ ှိ ေသာ ကျွန် ေတာ်မျ ိ း
အေပါင်း တို့သည် ှစ်သက် က၍၊ 38 ဖါေရာ မင်းက ၊ ဘုရားသခင် ၏ ဝိညာ ် ေတာ်
ကုိ ရ၍ ဤ
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က့ဲသို့ ေသာသူ ကုိ အဘယ်မှာ ှာ ၍ ေတွ့မည်နည်း ဟု ကျွန် ေတာ်မျ ိ းတို့အား မိန ့်
ေတာ်မူ၏။ 39 ေယာသပ် အား လည်း ၊ ဘုရားသခင် သည် ဤအမှု အလံးုစုံ တို့ ကုိ သင့်
အား ြပ ေတာ်မူသည်ြဖစ်၍သင် က့ဲသို့ ဉာဏ် ပညာ ှင့် ြပည့်စုံ ေသာသူ မ ှိ။ 40သင်
သည် နနး်ေတာ် အပ်ု ြဖစ် ရမည်။ သင် ၏ စကား
အတိင်ုး ငါ ၏ြပည်သား အေပါင်း တို့ ကုိ ငါစီရင် ေစမည်။ ရာဇ
ပလ္လ င်အားြဖင့်သာ ငါသည် သင့် ထက် ကီးြမတ် မည်ဟု မိန ့်ေတာ်မူ၏။ 41 တဖန်
ကည့် ပါ၊ အဲဂုတ္တု
ြပည် တြပည်လံးု ကုိ သင် အပ်ုစုိး ေစြခင်းငှါ ငါခန ့် ထား ပီဟု ေယာသပ် အား မိန ့်
ေတာ်မူလျက်၊ 42လက်စွပ် ေတာ်ကုိချွတ် ၍ ေယာသပ် လက် ၌ စွပ် ေစေတာ်မူ၏။ ပိတ်
ေချာ အဝတ် ကုိလည်း ဝတ် ေစ၍ ၊ လည်ပင်း ၌ ေရွှ စလယ်ွ ကုိဆဲွ ပီးလျှင်၊ 43 ဒတိုယ
ရထား ေတာ်ကုိ စီး ေစေတာ်မူ၏။ ြပပ်ဝပ် ၍ ေနကဟု သူ့
ေ ှ မှာ ဟစ် က၏။ ထုိသို့လျှင် အဲဂုတ္တု
ြပည် တြပည်လံးု ကုိ အပ်ုစုိး ေစေတာ်မူ၏။ 44 ဖါေရာ မင်းကလည်း၊ ငါ သည် ဖါေရာ
ဘုရင် မှန၏်။ သို့ ြဖစ်၍ သင် ၏အခွင့် မ ှ ိလျှင် အဲဂုတ္တု
ြပည် တေ ှာက်လံးု တင်ွ အဘယ်သူမျှမိမိ လက် ေြခ ကုိမ က ရဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။

45 ဖါေရာမင်းသည်လည်း၊ ဇာဖဏာသဖါဏ တည်း ဟေူသာဘွ့ဲ နာမ ှင့်ေယာသပ် ကုိ
ချးီေြမာက် ၍ဩန မိ ၏ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ေပါတိေဖရ ၏သမီး အာသနတ် ှင့် စုံဘက်
ေစေတာ်မူ၏။ ထုိသို့ ေယာသပ် သည် အဲဂုတ္တု
ိင်ုငံ အပ်ုအရာ ှင့် အထံ
ေတာ်ကထွက် ေလ၏။ 46 ေယာသပ် သည် အဲဂုတ္တု
ှင်ဘုရင် ဖါေရာ မင်း ထံ
၌ အခွင့် ရေသာအခါ ၊ အသက် အ ှစ်သုံးဆယ် ှိသတည်း။ အထံေတာ်ကထွက် ၍
အဲဂုတ္တု ြပည် တေ ှာက်လံးု သို့ သွား ေလ၏။ 47 ဝေြပာ ှစ် ခုနစ် ှစ်ပတ်လံးုေြမ
အသီးအ ှတိံု့ သည် အလနွ် များြပားက၏။ 48 ခုနစ် ှစ်ပတ်လံးုအဲဂုတ္တု ြပည် တင်ွ ှိ
သမျှ ေသာ ရိက္ခါ ကုိစု ံု း ၍ မိ တို့ ၌ သုိ ထားေလ၏။ မိ ပတ်ဝနး်ကျင် လယ်တို့ ၌ရ
ေသာရိက္ခါကုိ မိ အသီးအသီးတို့တင်ွ သုိထား ေလ၏။ 49 စပါး ကုိကား သမုဒ္ဒရာ
သဲ လံးု ှင့်အမျှ အလနွ် များ စွာစု ထား၍ မ ေရတက်ွ ိင်ုေအာင် များေသာေကာင့်
မ ေရတက်ွ ဘဲေနသတည်း။ 50အစာေခါင်းပါး ေသာ ှစ် မ ေရာက် မီှ၊ ေယာသပ် သည်
ဩန
မိ ၏ယဇ် ပုေရာဟိတ်ေပါတိေဖရ ၏သမီး အာသနတ် တင်ွ သား
ှစ် ေယာက်တို့ ကုိ ြမင် ရ၏။ 51သား ဦးကုိကား မနာေ ှ အမည် ြဖင့် မှည့် ေလ၏။

အေကာင်း မူကား၊ ငါ ခံရသမျှ ေသာ ပင်ပနး် ြခင်း ှင့် ငါ ့အဘ ၏ အိမ်သား အေပါင်း
တို့ ကုိ ငါ ေမ့ ေစြခင်းငှါ ဘုရားသခင် ြပ ေတာ်မူ ပီဟု ဆုိသတည်း။ 52 ေနာက် ရေသာ
သားကုိကား၊ ဧဖရိမ် အမည် ြဖင့် မှည့် ေလ၏။ အေကာင်း မူကား၊ ဘုရားသခင် သည်
ငါ ဆင်းရဲ ခံရေသာြပည် ၌ ငါ ့ ကုိပွါး များ ေစေတာ်မူ ပီဟု ဆုိသတည်း။ 53 ထုိေနာက်
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အဲဂုတ္တု ြပည် ၌ ဝေြပာ ေသာ ှစ် ခုနစ် ှစ် ကုန် ေလ၏။ 54 ေယာသပ် ေြပာ သည်
အတိင်ုး အစာေခါင်းပါး ေသာ ှစ် တို့သည် ေရာက် စ ှိ၏။ ထုိအခါ ခပ်သိမ်း ေသာ
ြပည် တို့ ၌ အစာေခါင်းပါး ြခင်း ှ ိ ေသာ်လည်း အဲဂုတ္တု ြပည် ၌ ဆန် စပါး ှ ိ ေသး၏။
55 ေနာက်တဖန် အဲဂုတ္တု ြပည် သူြပည်သားအေပါင်း တို့သည် မွတ်သိပ် ေသာအခါ
စား
စရာကုိရပါ မည်အေကာင်း ဖါေရာ မင်းထံ ၌ ေကးေကာ် က၏။ ဖါေရာ မင်းက
လည်း ၊ ေယာသပ် ထံ သို့ သွား က၊ သူစီရင် သည်အတိင်ုး ြပ ကဟု အဲဂုတ္တု
ြပည်သူ ြပည်သားအေပါင်း တို့ ကုိ မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 56 ေြမြပင် တေ ှာက်လံးု ၌ အစာ
ေခါင်းပါး ေသာအခါ ၊ ေယာသပ် သည် စပါးကျ ီ ှ ိသမျှ တို့ ကုိ ဖွင့် ၍ အဲဂုတ္တု လူ
တို့ အား ေရာင်း ေလ၏။ ထုိအခါ အဲဂုတ္တု ြပည် ၌ အစ ်အတိင်ုး အစာေခါင်းပါး
သတည်း။ 57 ခပ်သိမ်းေသာ ြပည် တို့ ၌ လည်း အလနွအ်စာ ေခါင်းပါး ေသာေကာင့် ၊
အသီးသီး ေသာြပည် သားတို့သည် စပါးကုိဝယ် ြခင်းငှါ အဲဂုတ္တု ြပည် ေယာသပ် ထံ
သို့လာ ေရာက်က၏။

42
1 အဲဂုတ္တု ြပည်၌ စပါး ှ ိ ေ ကာင်း ကုိ ယာကုပ် ကား သိလျှင် ၊ သင်တို့သည်
အဘယ်ေကာင့် တေယာက်ကုိ တေယာက် ကည့် ှု ၍ ေန ကသနည်း။ 2 အဲဂုတ္တု
ြပည်၌ စပါး ှ ိ ေ ကာင်း ကုိ ငါကား ရ ပီ။ ငါတို့သည်မ ေသအသက် ှင် မည်အေကာင်း
၊ ထုိ ြပည်သို့ သွား ၍ ငါ တို့အဘို့ ကုိ ဝယ် ကေလာဟ့ု မိမိ
သား တို့အား ဆုိ သည်အတိင်ုး၊ 3 ေယာသပ် ၏ အစ်ကုိ တကျပ်ိ တို့သည် စပါး ကုိ
ဝယ် ြခင်းငှါ အဲဂုတ္တု ြပည်သို့ သွား က၏။ 4 ေယာသပ် ၏ညီ ဗ◌င်္ယာမိန် ကုိကား
အစ်ကုိ တို့ ှင့်အတူ ယာကုပ် သည်မ ေစ မလွှတ်။ အေကာင်း မူကား၊ သူ
၌ ေဘး
ေရာက် ေကာင်းေရာက်လိမ့်မည်ဟု စုိးရိမ် သတည်း။ 5 ထုိအခါ ခါနာန် ြပည် ၌ အစာ
ေခါင်းပါး ေသာေကာင့် ၊ အဲဂုတ္တြုပည်သို့ ေရာက်လာ ေသာသူတို့ တင်ွ၊ ဣသေရလ
သား တို့သည် စပါး ကုိဝယ် ြခ င်းငှါ လာ က၏။ 6 ေယာသပ် သည် ိင်ုငံ အပ်ု
ြဖစ်၍ြပည်သား အေပါင်း တို့အား ေရာင်း ေသာအမှုကုိ စီရင်ေလ၏။ ေယာသပ် အစ်ကုိ
တို့သည်လာ ၍ သူ့ ေ ှ မှာ ဦး ွှတ် ချက၏။ 7 ေယာသပ် သည် အစ်ကုိ တို့ ကုိြမင် လျှင်
သိ ၏။ သို့ ေသာ်လည်း မ သိဟနေ်ဆာင်၍ ကမ်းတမ်း စွာ ေြပာ လျက် ၊ သင်တို့သည်
အဘယ် က လာ ကသနည်းဟေုမး ၏။ သူတို့ကလည်း၊ အစာ
ကုိဝယ် ြခင်းငှါ ခါနာန် ြပည် က လာ ကပါသည် ဟုေလျှာက် က၏။ 8 ေယာသပ်
သည် အစ်ကုိ တို့ ကုိသိ ေသာ်လည်း ၊ သူ တို့သည် ေယာသပ် ကုိ မ
သိ က။ 9 ေယာသပ် သည် သူ
တို့ အေကာင်း ှင့် ြမင် ရေသာအိပ်မက် တို့ ကုိ ေအာက်ေမ့ လျက် ၊ သင် တို့သည်
သူလျှ ိ ြဖစ် က၏။ ြပည် ေတာ်၌ အားနည်း ေသာအရပ်ကုိ ကည့် ှု ြခင်းငှါ လာ က ပီ
ဟဆုိုလျှင်၊ 10 သူ တို့က၊ မဟတ်ု ပါသခင်။ ကုိယ်ေတာ် ၏ကျွန် တို့ သည် အစာ
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ကုိ ဝယ် ြခင်းငှါ သာ လာ ကပါ၏။ 11ကျွနေ်တာ် တို့သည် တေယာက် တည်းေသာ
သူ ၏ သား
ြဖစ်ကပါ၏။ ေြဖာင့်မတ် ေသာသူလည်း ြဖစ်ကပါ၏။ ကုိယ်ေတာ် ၏ကျွန် တို့သည်
သူလျှ ိ မ ဟတ်ုပါဟု ေလျှာက် က၏။ 12 ေယာသပ်ကလည်း၊ မ
ဟတ်ုဘူး။ ြပည် ေတာ်၌ အားနည်း ေသာ အရပ်ကုိ ကည့် ှု ြခင်းငှါ လာ က ပီဟု ဆုိ
ြပန၏်။ 13 သူတို့ကလည်း၊ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် တို့သည် ခါနာန် ြပည် ၌ တ ေယာက်တည်း
ေသာသူ ၏သား ၊ ညီအစ်ကုိ တကျပ်ိ ှစ် ေယာက် ြဖစ် ကပါ၏။ အငယ်ဆုံး ေသာသူ
ကား အဘ
ှင့်အတူ ယခု ှိရစ်ပါ၏။ တ
ေယာက်ကားမ ှိပါဟု ေလျှာက် ြပန်လျှင်၊ 14 ေယာသပ် က၊ သင် တို့သည် သူလျှ ိ
ြဖစ်က၏ဟု ငါဆုိသည် အရာ မှာ၊ 15သင်တို့ ကုိ အဘယ်သို့ စုံစမ်း ရမည်နည်းဟမူူကား
၊ အငယ် ဆုံးေသာညီ မ လာ လျှင်၊ ဖါေရာ ဘုရင် အသက် ှင်ေတာ်မူသည်အတိင်ုး သင်
တို့သည် ဤ
အရပ်မှ မ ထွက် မသွားရ။ 16သင် တို့စကား မှန် သည်မမှနသ်ည်ကုိ စုံစမ်း ၍ သိေစ
ြခင်းငှါ သင် တို့တင်ွ တ
ေယာက်ေသာသူကုိ ေစလွှတ် ၍ ညီ
ကုိေဆာင် ခ့ဲေစ။ ကင်းေသာသူတို့ ကုိ ေထာင် ထဲမှာ ချထားမည်။ သို့ မဟတ်ု ဖါ
ေရာ ဘုရင် အသက် ှင်ေတာ်မူ သည်အတိင်ုး၊ အကယ်စင်စစ်သင် တို့သည် သူလျှ ိ
ြဖစ် က၏ဟဆုို ပီးလျှင်၊ 17အစ်ကုိ အေပါင်းတို့ ကုိ သုံး
ရက် ချ ပ် ထားေလ၏။ 18 သုံး ရက်ေြမာက်ေသာေန ့၌ ေယာသပ် သည် သူ
တို့ ကုိေခါ် ၍ ၊ ငါ သည် ဘုရားသခင် ကုိ ေကာက်ရွ ံ ေသာသူြဖစ် ၏။ သို့ ြဖစ်၍သင်
တို့သည် အသက် ချမ်းသာေစ ြခ င်း ငှါ ြပ ရေသာအမှုဟူ မူကား၊ 19 သင် တို့သည်
ေြဖာင့်မတ် ေသာသူမှန်လျှင် ၊ သင် တို့ ညီအစ်ကုိ တို့တင်ွ တစုံတေယာက် ကုိ ေထာင်
အိမ် ၌ အချ ပ် ခံလျက်ေနေစ ပီးလျှင်၊ ကင်းေသာသူတို့ မူကား သွား ကေလာ။့ အိမ်သူ
အိမ်သားတို့ ၌ အစာ
ေခါင်းပါးေသာေကာင့်စပါး ကုိယူ ၍ သွား ကေလာ။့ 20 အငယ်ဆုံး ေသာညီကုိ ငါ ့
ထံ သို့ ေဆာင် ခ့ဲ ကေလာ။့ သို့ ြပ လျှင် သင် တို့ စကား မှန် လိမ့်မည်။ သင်တို့အသက်
လည်း ချမ်းသာ ရလိမ့်မည်ဟဆုိုသည်အတိင်ုး သူတို့သည်ြပ က၏။ 21 ထုိအခါ သူတို့
အချင်းချင်း ဆုိ ကသည်ကား၊ အကယ်စင်စစ်ငါ တို့ သည် ညီ
၏အမှု၌ အြပစ် ကီးက၏။ သူ
သည် ငါ တို့ ကုိေတာင်းပန် ေသာအခါ ၊ သူ့ စိတ် ဆင်းရဲ ြခင်းကုိ ငါတို့သည် ြမင်
လျက် ှင့် နား
မ ေထာင်ဘဲေနက ၏။ ထုိေကာင့် ဤအမှုသည် ငါ တို့အေပါ် မှာ ယခု ေရာက် လာ
ပီဟု တေယာက်ကုိတေယာက် ေြပာဆုိက၏။ 22 ုဗင် ကလည်း၊ သူငယ် ကုိ မ
ြပစ် မှားပါ ှင့်ဟု ကျွ ်ပ်ုဆုိ သည်မ ဟတ်ု ေလာ။ သင်တို့သည် နား
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မ ေထာင်ဘဲ ေနကေသာေကာင့် သူ ၏အေသွး အတက်ွ ယခု
အစစ် ခံရကသည်ဟု ြပန် ၍ဆုိ၏။ 23 ထုိသို့ မိမိတို့ ေြပာဆုိကေသာစကားကုိ ေယာ
သပ် နားလည် သည်ဟု သူ
တို့ မ ထင် က။ အေကာင်း မူကား၊ ေယာသပ်သည် စကားြပန် ှင့် သူ တို့ ကုိ ေြပာ
တတ်ေသာေကာင့် တည်း။ 24 ထုိအခါ ေယာသပ်သည် သူ
တို့ထံ မှခဏ ခွါ၍ ငို ေလ၏။ တဖန် လာ ြပန၍် ှ တ်ဆက် ပီးလျှင် ၊ ှ ိေမာင် ကုိ သူ
တို့အစုထဲ ကယူ ၍ သူ တို့ ေ ှ တင်ွ ချည်ေ ှာင် ေလ၏။ 25 ထုိေနာက် သူ တို့ အိတ်
များကုိ စပါး ှင့် ြပည့် ေစ၍ ၊ သူ တို့ေငွ ကုိလည်း အသီးအသီး
အိတ် တို့တင်ွ ြပနထ်ည့် ေစြခင်းငှါ ၎င်း၊ လမ်းခရီး ၌ စား စရိတ်ကုိ ေပး ေစြခင်းငှါ
၎င်း စီရင်၍ ထုိသို့လျှင် သူ တို့ ၌ ြပ ေလ၏။ 26 သူတို့သည်လည်း ြမည်း များအေပါ်
၌ စပါး ကုိ တင် ၍ ထွက်သွား က၏။ 27 စားခနး် သို့ ေရာက် ေသာအခါ ၊ တေယာက်
ေသာသူသည် ြမည်း ကုိ အစာ
ေကျွးြခင်းငှါ မိမိ အိတ် ကုိဖွင့် လျှင် ၊ အိတ် ဝ တင်ွ ှိ ေသာေငွ ကုိြမင် ေလ၏။

28 ညီအစ်ကုိ တို့အား လည်း ကျွ ်ပ်ု ေငွ ကုိ ြပန် ထား ပီ။ ကည့် ပါ အိတ် ထဲ မှာ ှိသည်
ဟဆုိုေသာ်၊ သူ
တို့သည် စိတ် ှလံးုေလျာ့ ၍ ေကာက်လန ့် လျက် ၊ ငါ တို့ ၌ ဘုရားသခင် ြပ ေတာ်မူ
ေသာဤ အမှုသည် အဘယ် အမှုြဖစ် ပါလိမ့်မည်နည်းဟု တ
ေယာက်ကုိတေယာက်ဆုိ က၏။ 29 ခါနာန် ြပည် အဘ ယာကုပ် ထံ သို့ ေရာက် လျှင်
၊ မိမိ တို့ ၌ ြဖစ် ေလသမျှ တို့ ကုိ ကား ေြပာသည်ကား၊ 30 ထုိြပည် ကုိအပ်ုစုိး ေသာသူ
သည် ကမ်းတမ်း စွာ ေြပာ လျက် ၊ ကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ ထုိြပည် ၌ သူလျှ ိ လပ်ုသူဟ၍ူ မှတ်
ေလ၏။ 31ကျွ ်ပ်ု တို့ကလည်း ၊ ကျွနေ်တာ် တို့သည် ေြဖာင့်မတ် ေသာသူြဖစ် ကပါ၏။
သူလျှ ိ မ ဟတ်ုပါ။ 32တဘ တည်းသား ၊ ညီအစ်ကုိ ချင်း တကျပ်ိ ှစ် ေယာက်ြဖစ်က
ပါ၏။ တ
ေယာက်ကားမ ှိပါ။ အငယ်ဆုံး ေသာသူကား ခါနာန် ြပည် ၌ အဘ ှင့်အတူ ယခု ှိ
ရစ် ပါသည်ဟု ေလျှာက်ေသာအခါ၊ 33 ထုိြပည် ကုိ အပ်ုစုိး ေသာသခင်က၊ သင် တို့သည်
ေြဖာင့်မတ် ေသာသူမှန် သည်ကုိ အဘယ်သို့ ငါသိ ိင်ုမည်နည်း ဆုိေသာ်၊ သင် တို့
ညီအစ်ကုိ တို့ တင်ွ တစုံတေယာက် ကုိ ငါ ့ ထံ ၌ထား ရစ် ကေလာ။့ သင် တို့ အိမ်သူ
အိမ်သားတို့ ၌ အစာ
ေခါင်းပါးေသာေကာင့် အစာကုိယူ ၍ သွား ကေလာ၊့ 34အငယ်ဆုံး ေသာညီ ကုိ ငါ ့
ထံ သို့ ေဆာင် ခ့ဲ ကေလာ။့ သို့ ြပ လျှင်သင် တို့သည် သူလျှ ိ မ ဟတ်ု ေြဖာင့်မတ် ေသာ
သူြဖစ်သည်ကုိ ငါသိ လိမ့်မည်။ သင် တို့ ညီအစ်ကုိ ကုိ လည်း ငါြပန် ၍အပ်မည်။ သင်
တို့သည် ြပည် ေတာ်၌ ေဖါက် ကားေရာင်းဝယ်ရကမည်ဟု ဆုိေကာင်းကုိ ကားေြပာက
ပီးမှ၊ 35 မိမိ တို့ အိတ် များအထဲက စပါးကုိ ထုတ် ေသာအခါ ၊ အသီးအသီး ဆုိင်ေသာ
ေငွ ထုပ် တို့သည် မိမိ
တို့ အိတ် ၌ ှိ က၏။ ေငွ ထုပ် များကုိ သူ
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တို့ ှင့် အဘ သည် ြမင် ေသာအခါ ေကာက်လန ့် က၏။ 36အဘယာကုပ် ကလည်း၊
သင်တို့သည် ငါသ့ား တို့ ကုိ လု
ယူက ပီ။ ေယာသပ် မ ှိ၊ ှ ိေမာင် မ ှိ၊ ဗ◌င်္ယာမိန် ကုိလည်း ယူ
သွားချင်သည်တကား။ ဤ
အမှုအလံးုစုံ တို့ သည် ငါ ှင့်ဆန ့က်ျင် ဘက်ြဖစ်သည်တကားဟု သူ
တို့အား ဆုိ ၏။ 37 ုဗင် ကလည်း ၊ ကျွ ်ပ်ုသည် ဗ◌င်္ယာမိန် ကုိ အဘ
ထံ သို့ ြပန၍် မ
ေဆာင် ခ့ဲလျှင် ၊ ကျွ ်ပ်ု သား ှစ် ေယာက်တို့ ကုိသတ် ပါေလာ။့ သူ့
ကုိကျွ ်ပ်ု လက် ၌ အပ် ပါ။ ကျွ ်ပ်ုတဖန် အဘ
ထံ သို့ ြပန် ၍ ေဆာင်ခ့ဲပါမည်ဟု အဘ
အား ဆုိ ၏။ 38အဘကလည်း၊ သင် တို့ ှင့်အတူ ငါ ့သား မ သွား ရ။ သူ
၏အစ်ကုိ ေသ ပီ။ သူ
သည် တေယာက် တည်း ကျနရ်စ် ၏။ သင်တို့သွား ရာလမ်း ခရီးတင်ွ သူ ၌ ေဘး
ေရာက် လျှင် ၊ သင်တို့သည် ငါ ့ ဆံပင် ြဖ ကုိ ဝမ်းနည်း ြခင်း ှင့်တကွ မရဏာ ိင်ုငံ
သို့ သက်ေရာက် ေစကလိမ့်မည်ဟု ဆုိ ေလ ၏။

43
1 ခါနာနြ်ပည် ၌ အလနွ် အစာေခါင်းပါး သည် ြဖစ်၍၊ 2 အဲဂုတ္တု ြပည်မှ ေဆာင် ခ့ဲ
ေသာစပါး ကုိ စား
ကုန် ပီးမှ၊ အဘ
က၊ တဖနသွ်ား ၍ ငါ တို့စား စရာအနည်း ငယ်ကုိ ဝယ် ကပါဦးဟဆုို ၏။ 3 ယုဒ က
လည်း၊ ထုိသူ
သည် ကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ ကျပ်ကျပ် ခိမ်းေချာက် လျက်၊ သင် တို့ညီ မ ပါ လျှင် ငါ ့မျက် ှာ
ကုိ မ
ြမင် ရဟု ေြပာ ထား ပီ။ 4ကျွ ်ပ်ု တို့ ညီ ကုိ ထည့် လျှင် သွား ၍ အဘ စား ဘို့ ရာ
ဝယ် ပါမည်။ 5 ညီကုိ မ
ထည့် လျှင် မသွား ပါ၊ အေကာင်း မူကား၊ ထုိသူ
က သင် တို့ညီ မ ပါ လျှင် ငါ ့ မျက် ှာ ကုိ မ
ြမင် ရဟု ေြပာ ထား ပီဟု အဘအား ြပနဆုိ်ေလ၏။ 6ဣသေရလ ကလည်း ၊ သင်
တို့ ၌ ညီ ှိမှနး်ကုိ ထုိသူ
အား ေြပာ ၍ အဘယ်ေကာင့် ငါ ့ ကုိ ည ်းဆဲ က သနည်းဟဆုိုေသာ်၊ 7 သူတို့က၊ ထုိ
သူ
သည် ကျွ ်ပ်ု တို့၏အေကာင်း အရာ အမျ ိးအ ယ်ွ တို့ ကုိ ကျပ်ကျပ်ေမး လျက် ၊ သင်
တို့အဘ အသက် ှင်ေသး သေလာ၊ ညီ
ှိ ေသးသေလာဟေုမးေသာအခါ၊ ကျွ ်ပ်ုတို့သည် သူ
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၏စကား သေဘာသို့ လိက်ု၍ ြပန် ေြပာရပါ၏။ သင် တို့ ညီ ကုိ ေဆာင် ခ့ဲ ကဟု သူ
ေြပာ မည် ကုိ ကျွ ်ပ်ုတို့သည် အမှနသိ် ိင်ုပါသေလာဟု ဆုိ က၏။ 8 ယုဒ ကလည်း၊
သူငယ် ကုိ ကျွ ်ပ်ု ှင့်အတူ လွှတ် ပါ။ သို့ ြပ လျှင်အဘမှစ၍ကျွ ်ပ်ု တို့ ှင့် သူငယ် များ
တို့ သည် မ
ေသ ၊ အသက် ှင်မည်အေကာင်း ၊ ကျွ ်ပ်ုတို့ ထ
၍ သွား ကပါမည်။ 9ကျွ ်ပ်ုသည် သူ
၏အာမခံ ြဖစ်ပါမည်။ ကျွ ်ပ်ု တင်ွ သူ့ ကုိ ေတာင်း ပါ။ သူ့
ကုိြပန၍်မ ေဆာင် အဘ ေ ှ မှာ မထား
လျှင် ၊ အစ ် မြပတ်အြပစ် ကုိခံ ပါေစ။ 10ဤမျှေလာက်မ ဖင့် ွှ ဲ လျှင်၊ အကယ်၍
ဒတိုယ အ ကိမ်တင်ွ ြပန် ေရာက်ပါ ပီဟု အဘ
ဣသေရလ အား ဆုိ ၏။ 11အဘ ဣသေရလ ကလည်း၊ သို့ ြဖစ်လျှင် ဤသို့ ြပ က
ေလာ။့ ထုိသူ
အား ဆက် စရာဘို့ သင် တို့ အိတ် ဝတို့တင်ွ ခါနာနြ်ပည် ၏ အသီးမျ ိ းအေကာင်းဆုံး
တည်းဟေူသာဗလစံေစး အနည်းငယ် ၊ ပျားရည် အနည်းငယ် ၊ နံသ့ာ မျ ိ း၊ မုရနေ်စး ၊
သစ်အယ်သီး ၊ ဗာတံသီး တို့ ကုိ ယူ ကေလာ။့ 12သင် တို့လက် ၌ ေငွ ှစ်ဆ ကုိလည်း
ယူ ကေလာ။့ အိတ် ဝ တင်ွ ေဆာင် ခ့ဲေသာေငွ ကုိ တဖနလ်က် ၌ ေဆာင် သွား ကဦး
ေလာ။့ ထုိ
အမှုသည် သတိ
လစ်ေသာအမှု ြဖစ် ဟန် ှ ိ၏။ 13သင် တို့ညီ ကုိလည်း ယူ ၍ တဖန် ထုိသူ
ထံ သို့ ထ
သွား ကေလာ။့ 14 ထုိသူသည် သင် တို့အစ်ကုိတေယာက် ှင့် ဗ◌င်္ယာမိန် ကုိ လွှတ်
လိက်ုမည်အေကာင်း ၊ သင်တို့သည် သူ့စိတ် ှင့်ေတွ့ရေသာအခွင့်ကုိ အန ္တ
တနခုိ်း ှ င်ဘုရား သခင် ေပး
ေတာ်မူပါေစေသာ။ သို့ ရာတင်ွ ငါ သည် သား
ဆုံးြခင်းကုိခံရလျှင် ခံရေတာ့မည်ဟု သားတို့အား ဆုိသည်အတိင်ုး၊ 15 သူ တို့သည်
ထုိလက်ေဆာင် ကုိ၎င်း၊ မိမိ
လက် ၌ ေငွ ှစ် ဆကုိ၎င်း ၊ ဗ◌င်္ယာမိန် ကုိ၎င်း ၊ ယူ ၍ထ ပီးလျှင် ၊ အဲဂုတ္တု
ြပည်သို့ သွား ၍ ေယာသပ် ေ ှ မှာ ရပ် ေနက၏။ 16 သူ တို့ ှင့်အတူ ဗ◌င်္ယာမိန် ပါလာ
သည်ကုိ ေယာသပ် ြမင် လျှင် ၊ ဝန် စာေရးကုိေခါ် ၍ ၊ ဤသူ တို့ ကုိ အိမ် သို့ ေခါ် သွား
ေလာ။့ အေကာင် များကုိသတ် ၍ စားစရာကုိ ြပင်ဆင် ေလာ။့ သူတို့သည် ငါ ှင့်အတူ
မွနး်တည့် စာကုိ စား ရ ကလိမ့်မည်ဟု မှာ ထားသည် အတိင်ုး၊ 17 ဝန် စာေရးြပ ၍ ၊
သူ တို့ ကုိ ေယာသပ် အိမ် သို့ ေခါ် သွား၏။ 18 ေယာသပ် အိမ် သို့ ေခါ်သွား ေသာအခါ
၊ သူတို့ သည် ငါ တို့ အိတ် ၌ ယမန် ြပန်ေပး ေသာေငွ ေကာင့် ေခါ်သွင်း ပီ။ သူသည်
အမှု ှာလိမ့်မည်။ ငါတို့ ကုိ အြပစ်ြပ သြဖင့် ကျွနခံ် ေစ၍ ၊ ြမည်း တို့ ကုိ သိမ်း လိမ့်မည်
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ဟု ဆုိ က ပီးလျှင်၊ 19 ေယာသပ် ၏ ဝနစ်ာေရး အနးီသို့ ချ ်းကပ် ၍ အိမ် တံခါး နားမှာ
ှ တ်ဆက် လျက်၊ 20သခင် ၊ ယမန် က အကျွ ်ပ်ု တို့သည် အစာ
ကုိ ဝယ် ြခင်းငှါ အမှနလ်ာ ပါ၏။ 21စားခနး် သို့ ေရာက် ၍ အိတ် များကုိဖွင့် ေသာအခါ
၊ လူ တိင်ုးဆုိင်ေသာေငွ သည် အလျှင်းမေလျာဘဲ့ အိတ် ဝ တင်ွ ှိပါ၏။ ထုိ
ေငွ ကုိ တဖန် ေဆာင် ခ့ဲ ကပါ ပီ။ 22ယခုလည်းအစာ ကုိ ဝယ် ြခင်းငှါ အြခား ေသာ
ေငွ ကုိ ကုိယ် ၌ ေဆာင် ခ့ဲ ကပါ၏။ ထုိေငွ ကုိ အကျွ ်ပ်ု တို့ အိတ် များ၌ အဘယ်သူ
ထား သည်ကုိ မ
သိ ိင်ုပါဟု ဆုိ ကေသာ်၊ 23 ဝနစ်ာေရးက၊ ချမ်းသာ ပါေစ၊ မ
စုိးရိမ် က ှင့်။ သင် တို့ ဘုရားသခင် ၊ သင် တို့၏အဘ ဘုရားသခင် သည် သင် တို့
အိတ် များ၌ ဘ ာ ကုိသနား ေတာ်မူ ပီ။ သင် တို့ ေငွ ကုိ ငါ ခံရ ပီဟုဆုိ သြဖင့် ၊ ှ ိ
ေမာင် ကုိထုတ် ၍ အပ်လိက်ု ေလ၏။ 24 ေယာသပ် အိမ် သို့ သွင်း ပီးမှ ၊ ဝနစ်ာေရး
သည် ေရ
ကုိ ေပး
၍ ေြခ ေဆး ေစ၏။ ြမည်း တို့ ကုိလည်း ေကျွး ေလ၏။ 25 မွနး်တည့် ချနိ၌် ေယာသပ်
လာ လိမ့်မည်ဟု သူတို့သည် ေြမာ်လင့်၍ လက်ေဆာင် ကုိ ြပင် ှင့် က၏။ ထုိအိမ်၌ သူ
တို့သည် အစာ
ကုိစား ရလိမ့်မည်ဟု သူတို့ သည် ကား ေလသတည်း။ 26 ေယာသပ် သည် အိမ် သို့
ေရာက် ေသာအခါ ၊ သူတို့သည် ကုိယ် ၌ ပါ ေသာလက်ေဆာင် ကုိ အိမ် ထဲ ေယာသပ်
ထံ သို့ သွင်း ၍ သူ့ေ ှ မှာဦး ွှတ် ချလျက် ေန က၏။ 27 ေယာသပ်သည် ှ တ်ဆက်
ပီးလျှင်၊ သင် တို့အဘ တည်းဟေူသာသင်တို့အရင်ေြပာ ေသာ အသက် ကီး သူ သည်
ကျနး်မာ ပါ၏ေလာ။ အသက် ှင်ေသး၏ေလာဟု ေမး
လျှင်၊ 28 သူတို့ က၊ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် ၊ ကျွနေ်တာ် တို့ အဘ သည် ကျနး်မာ ပါ၏၊
အသက် ှင် ပါ ေသး၏ဟု ေလျှာက် လျက်၊ ဦး ွှတ် ချ၍ ှိခုိးလျက် ေန က ၏။
29 ထုိအခါ ေယာသပ် သည် ေြမာ် ကည့် ၍ မိမိ အမိ ၏သား ၊ မိမိ ညီ ရင်းဗ◌င်္ယာ
မိန် ကုိြမင် လျှင် ၊ ဤ သူကား သင်တို့အရင်ေြပာ ေသာ သင် တို့ညီ ြဖစ်သေလာဟေုမး
လျက်၊ သင့် ကုိ ဘုရားသခင် ကယ် မသနားေတာ်မူပါေစေသာ ငါ ့သား ဟု ဆုိ
ပီးမှ၊ 30 ညီ ရင်းကုိြမင်ရ၍ ကင်နာ ေသာစိတ် ှိေသာေကာင့် အလျင်အြမန် ထသွား

ေလ၏။ ငို
ရာအရပ်ကုိ ှာ သြဖင့် ၊ အိပ် ခနး်ထဲ သို့ ဝင် ၍ ငို ေလ၏။ 31တဖန် မျက် ှာ ကုိသစ်
၍ ဣေ ္ဒချ ပ်တည်း လျက် ြပင်သို့ ထွက် ပီးလျှင် ၊ စားပဲွ ကုိ ြပင် ကဟု အမိန ့် ှ ိ၏။
32 ေယာသပ်ဘို့တပဲွ၊ အစ်ကုိတို့ ဘို့တပဲွ၊ ေယာသပ် ှင့် စား ေသာ အဲဂုတ္တု
လတိူု့ ဘို့တပဲွ အသီးအသီးတို့ ကုိ ြပင် က၏။ အဲဂုတ္တု
လတိူု့သည် ေဟ ဗဲ လတိူု့ ှင့်အတူ မ စား ရ၊ ထုိ
အမှုကုိ အဲဂုတ္တု လူတို့သည် ရွ ံ တတ် က၏။ 33 ညီအစ်ကုိတို့သည် အ ကီး မှစ၍
အငယ် တိင်ုေအာင်အရွယ် အလိက်ု ေယာသပ် ေ ှ မှာ ထုိင် ေန က၏။ သူတို့သည်
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အချင်းချင်း ကည့် ှု၍ အံဩ့ ြခင်း ှ ိ က၏။ 34 ေယာသပ်သည်လည်း သူ
တို့စားရနအ်ဘို့ အသီးအသီး တို့ ကုိ မိမိ
ထံ မှေပး လိက်ု၏။ ဗ◌င်္ယာမိန် ရေသာအဘို့ သည် အစ်ကုိ တို့ရေသာအဘို့ ထက် ငါး
ဆ များ သတည်း။ သူတို့သည်ေသာက် ၍ ေပျာ်ေမွ့ ြခင်းသို့ ေရာက်က၏။

44
1 ေယာသပ်သည်လည်း ဝနစ်ာေရး ကုိ ေခါ် ၍ ထုိသူ တို့ အိတ် များ၌ ရိက္ခါ ပါ ိင်ု
သမျှ အြပည့် ထည့် ေလာ။့ လတိူင်ုး ဆုိင်ေသာေငွ ကုိ မိမိ
တို့ အိတ် ဝ တင်ွ ၎င်း၊ 2 စပါးအဘုိးေငွ ှင့် ငါ ေငွဖလား ကုိ၊ အငယ်ဆုံး ေသာသူ
၏အိတ် ဝ တင်ွ ၎င်း ထည့် ထားေလာ့ဟု မှာ သည် အတိင်ုး ဝနစ်ာေရးြပ ေလ၏။
3 နနံက် မုိဃ်းလင်း ေသာအခါ ၊ ထုိသူ တို့ ကုိ ြမည်း များ ှင့်တကွ လွှတ် လိက်ုေလ၏။
4 မိ ြပင်သို့ ေရာက် ၍ မ
ေဝး ေသးေသာအခါ ၊ ေယာသပ် သည် ဝနစ်ာေရး ကုိ ေခါ် ၍၊ ထုိသူ
တို့ ကုိ ြမနြ်မနလိ်က်ု ေလာ။့ မီှ ေသာအခါ သင်တို့သည် ေကျးဇူး ကုိ မေကာင်း ေသာ
အမှု ှင့် အဘယ်ေကာင့် ဆပ် ကသနည်း။ 5 ငါ ့သခင် ေသာက် ေသာ ဖလား
မ ဟတ်ုေလာ။ ထူးဆနး်ေသာ ဉာဏ်ကုိြဖစ်ေစတတ်ေသာ ဖလားမဟတ်ု ေလာ။ သင်
တို့ ြပ ေသာဤအမှု သည် မ
ေကာင်းပါတကား ဟု ေြပာဆုိ ေလာ့ဟု မှာသည်အတိင်ုး၊ 6 ဝနစ်ာေရး လိက်ု၍ မီှ
ေသာအခါ ေြပာ ဆုိေလ၏။ သူ
တို့ က လည်း ဤ စကား ကုိ သခင် သည် အဘယ်ေကာင့် ေြပာ ပါသနည်း။

7 ကုိယ်ေတာ် ကျွန် တို့ ှင့် ထုိ သို့ ေသာ အမှု ေဝး ပါ ေစသတည်း။ 8 ယမန်ကအိတ်
ဝ တင်ွ ေတွ့ ေသာေငွ ကုိ၊ ခါနာန် ြပည် မှ ကုိယ်ေတာ် ထံ သို့ တဖန်ေဆာင် ခ့ဲပါ ပီ။
သို့ ြဖစ်လျှင်ကုိယ်ေတာ် ၏သခင် အိမ် ၌ ေရွှ ေငွ ကုိ အဘယ်ေကာင့် ခုိး ရပါအံ့နည်း။
9 ကုိယ်ေတာ် ၏ကျွန် တို့တင်ွ မည် သူ၌ ေတွ့ လျှင်၊ ထုိသူကုိေသ
ေစ။ ကျွနေ်တာ် တို့သည်လည်း သခင် ၏ကျွန် ခံ ကပါမည်ဟု ဆုိက၏။ 10ဝနစ်ာေရး
ကလည်း၊ သင် တို့စကား အတိင်ုး ြဖစ်ေစ။ သို့ ေသာ်လည်းမည် သူ၌ ေတွ့ လျှင်၊ ထုိသူ
သည် ငါ ့ ကျွန် ြဖစ်ေစ။ သင် တို့ မူကား အြပစ် လွှတ် က ေစဟု ဆုိေသာ်၊ 11 ထုိသူ
အေပါင်းတို့သည် အသီးအသီး
မိမိ တို့ အိတ် များကုိ ေြမ ၌ ချ ၍ ဖွင့် က၏။ 12 ဝနစ်ာေရးသည်လည်၊ အ ကီး မှ စ
၍ အငယ် တိင်ုေအာင် ှာ သြဖင့် ဗ◌င်္ယာမိန် အိတ် ၌ ဖလား ကုိေတွ့ ၏။ 13 ထုိအခါ
သူတို့သည် မိမိ
အဝတ် ကုိဆုတ် ၍ လူ တိင်ုးမိမိ ြမည်း ေပါ် မှာ ဝန် ကုိ တင်ြပနသ်ြဖင့် မိ သို့ ြပန်
သွား က၏။ 14 ယုဒ ှင့် ညီအစ်ကုိ တို့သည် ေယာသပ် အိမ် သို့ ေရာက် ၍ ၊ သူ သည်
အိမ် ၌ ှိ ေသးသြဖင့် ၊ သူ့ ေ ှ မှာ ြပပ်ဝပ် လျက် ေနက၏။ 15 ေယာသပ် ကလည်း၊ သင်
တို့သည် အဘယ်သို့ ြပ ပီးသနည်း။ ငါ က့ဲသို့ ေသာေယာက်ျား သည် ထူးဆနး် ေသာ
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ဉာဏ် ှိေ ကာင်း ကုိ သင်တို့မ သိ ကသေလာဟု ဆုိ ၏။ 16 ယုဒ ကလည်း ၊ ကျွနေ်တာ်
တို့သည် သခင် အား အဘယ် စကားြဖင့် ေလျှာက် ရပါအံ့နည်း။ အဘယ်သို့ ေြပာ ရပါ
အံန့ည်း။ ဤအမှု ှင့် အဘယ်သို့ လတ်ွ ိင်ုပါအံန့ည်း။ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် တို့၏အြပစ် ကုိ
ဘုရားသခင် စစ်၍ ေတွ့ ေတာ်မူ ပီ။ အကင်သူ ၌ ဖလား ေတာ်ကုိေတွ့ ၏။ ထုိ
သူမှစ၍ ကျွနေ်တာ် တို့ ှ ိသမျှသည် သခင် ၏ ကျွန် ြဖစ် ကပါ၏ဟု ေလျှာက် ေလ
ေသာ်၊ 17 ထုိသို့ ငါမြပ ရ။ အကင်သူ ၏လက် ၌ ငါဖ့လား ကုိ ေတွ့ ၏။ ထုိသူ
သည် ငါ ့ကျွန် ြဖစ်ေစ။ သင် တို့ မူကား အဘ ထံ သို့ ငိမ်ဝပ် စွာသွား ကေလာဟု စီရင်
ေလ၏။ 18 ထုိအခါ ယုဒ သည်ချ ်းကပ်လျက်၊ သခင် ဘုရား၊ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် သည်
စကား
တခွနး်ြဖင့် နား ေတာ်ေလျှာက် ရေသာအခွင့်ကုိေပး ေတာ်မူပါ။ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် ၌
အမျက် ထွက် ေတာ်မ မူပါ ှင့်။ ကုိယ်ေတာ် သည် ဖါေရာ ဘုရင်က့ဲသို့ ြဖစ် ေတာ်မူ၏။
19သခင် က၊ သင် တို့သည် အဘ
ှိသေလာ။ ညီ
ှိ သေလာဟု ကျွနေ်တာ် တို့အား ေမး ေတာ်မူလျှင်၊ 20ကျွနေ်တာ်တို့က၊ ကျွနေ်တာ်

တို့အဘ အသက် ကီး ေသာသူ ှိပါ၏။ အဘအသက် ကီးစ ်အခါ ရေသာသား
ငယ် တေယာက် ှိ ပါ၏။ သူ
၏အစ်ကုိ ေသ ပါ ပီ။ သူ့
အမိ ဘွားေသာသားတို့ တင်ွ သူတေယာက်တည်း ကျနရ်စ် ပါ၏။ ထုိေကာင့် သူ
၏အဘ သည် သူ့
ကုိ ချစ် ပါ၏ဟု သခင် အား ြပနေ်လျှာက် ေလေသာ်၊ 21 ကုိယ်ေတာ်က၊ ထုိသူ
ကုိ ငါ ကည့် ှု ရ ေအာင် ငါ ့ ထံ သို့ ေခါ် ခ့ဲ ကဟု ကုိယ်ေတာ် ကျွန် တို့အား မိန ့် ေတာ်မူ
၏။ 22ကျွနေ်တာ် တို့က ထုိသူငယ် ကုိ အဘ ှင့်မ ခွါ ိင်ု ပါ။ အဘ
ှ င့် ခွါ လျှင် အဘေသ ပါ လိမ့်မည်ဟု သခင် အား ေလျှာက် ေလေသာ်လည်း၊

23 ကုိယ်ေတာ်က၊ သင် တို့ ညီ မ ပါ လျှင် သင်တို့သည် ငါ ့ မျက် ှာ ကုိေနာက် တဖန်
မ ြမင် ရဟု ကုိယ်ေတာ် ကျွန် တို့ အား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 24 ထုိေနာက် ကျွနေ်တာ်တို့သည် ကုိယ်ေတာ် ကျွန် တည်းဟေူသာ
ကျွနေ်တာ် တို့ အဘ
ထံ သို့ ြပန၍် ေရာက် ေသာအခါ ၊ သခင် စကား ေတာ်ကုိ အဘ
အား ြပန် ကားပါ၏။ 25ကျွနေ်တာ် တို့အဘ ကလည်း ၊ တဖနသွ်ား ၍ ငါ တို့ စားစရာ
အနည်းငယ် ကုိ ဝယ် ကပါဟုဆုိ ေသာအခါ၊ 26ကျွနေ်တာ်တို့က၊ အကျွ ်ပ်ုတို့သည်
မ
သွား ိင်ု ပါ။ ညီ
ပါ လျှင် သွား ိင်ုပါ၏။ ညီ
မ ပါ လျှင် ထုိသူ ၏ မျက် ှာ ကုိမ ြမင် ရ ပါဟု ြပနေ်ြပာ ပါ၏။ 27 ကုိယ်ေတာ်
ကျွန် ၊ ကျွနေ်တာ် အဘ ကလည်း ၊ သင် တို့ သိ သည့်အတိင်ုး ငါ ့ မယား သည် ငါ ့အား
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သား ှစ် ေယာက်ကုိ ဘွား၏။ 28တ ေယာက်ကား ငါ ့ ထံ မှ ထွက်သွား ၏။ အကယ်
စင်စစ်သူသည် အပုိင်းအပုိင်း ကုိက် ြဖတ်ြခင်းကုိခံရပါ ပီ တကားဟု ငါဆုိ ရ၏။ ထုိ
ကာလမှစ၍သူ့ ကုိငါမ ြမင် ရ။ 29ဤ သူကုိလည်း ငါ ့ ထံ မှယူ သွား၍ သူ ၌ေဘး
ေရာက် လျှင် ၊ သင်တို့သည် ငါ ့ ဆံပင် ြဖ ကုိ ဝမ်းနည်း ြခင်း ှင့်တကွ မရဏာ ိင်ုငံသို့
သက်ေရာက် ေစ ကလိမ့်မည်ဟု ကျွနေ်တာ် တို့အား ဆုိ ပါ၏။ 30 သို့ ြဖစ်၍ ကျွနေ်တာ်
သည် ကုိယ်ေတာ် ကျွန် ၊ ကျွနေ်တာ် အဘ ထံ သို့ ေရာက် ေသာအခါ ၊ သူငယ် မ ပါ လျှင်
အဘ ၏အသက် သည် သူငယ် ၏အသက် ၌ မီှ လျက် ှိေသာေကာင့်၊ 31 သူငယ် မ ှိ
သည်ကုိ ြမင် ေသာအခါ အဘေသ ပါလိမ့်မည်။ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် တို့သည်၊ ကုိယ်ေတာ်
ကျွန် တည်းဟေူသာကျွနေ်တာ် တို့အဘ ဆံပင် ြဖ ကုိ ဝမ်းနည်း ြခင်း ှင့်တကွ မရဏာ
ိင်ုငံသို့ သက်ေရာက် ေစကပါ လိမ့်မည်။ 32 ကုိယ်ေတာ် ကျွန် က၊ အကျွ ်ပ်ု သည် တ
ဖန် သူငယ် ကုိ အဘ
ထံ သို့ ြပန၍်မ ေဆာင် ခ့ဲလျှင် ၊ အစ ်မြပတ် အဘ ေ ှ မှာ အြပစ် ကုိခံပါေစဟုဆုိ
သြဖင့် ၊ အဘ ထံ မှာ သူငယ် ၏အာမခံ ြဖစ်ပါ၏။ 33 သို့ ြဖစ်၍ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် သည်
သူငယ် အတက်ွ ေနရစ် ၍ သခင် ထံ ကျွန် ခံရေသာအခွင့်၊ သူငယ် ကုိကား အစ်ကုိ
တို့ ှင့်အတူ သွား ရေသာအခွင့်ကုိေပး ေတာ်မူပါ။ 34 သူငယ် သည် ကျွနေ်တာ် တို့ ၌ မ
ပါလျှင်၊ ကျွနေ်တာ် အဘ ထံ သို့ အဘယ်သို့ ကျွနေ်တာ်သွား ိင်ုပါမည်နည်း။ သို့ ြပ
လျှင် ကျွနေ်တာ် အဘ ၌ ေရာက် လတံေ့သာ ေဘးဥပဒ် ကုိ ကျွနေ်တာ်ြမင် ရပါလိမ့်မည်
တကားဟု ေလျှာက် ေလ၏။

45
1 ထုိအခါ ေယာသပ် သည် မိမိ
ထံ ၌ ှိ ေသာသူအေပါင်း တို့ ေ ှ တင်ွ၊ ဣေ ္ဒကုိ မ
ချ ပ်တည်း ိင်ု ေသာေကာင့် ၊ လူ အေပါင်း တို့ ငါ ့ ထံ မှ ထွက် သွား ကဟု ဟစ် ၍
မိမိဇာတိ အြဖစ်ကုိ အစ်ကုိ တို့အား ြပေသာအခါ ၊ အြခား ေသာ သူတေယာက်မျှ မ ှိ
ရ။ 2 သူ သည်လည်း ကျယ် ေသာအသံ ှင့် ငိေု ကး ၏။ အဲဂုတ္တု
လူတို့သည် နနး်ေတာ် တိင်ုေအာင် ကား က၏။ 3 အစ်ကုိ တို့ အား လည်း ၊ ကျွ ်ပ်ု
ေယာသပ် ြဖစ်၏။ ကျွ ်ပ်ု အဘ သည် အသက် ှင်ေသး သေလာဟုဆုိ ၏။ အစ်ကုိ
တို့သည် စကားတံု့ ြပန၍် မ
ေြပာ ိင်ု ေအာင် သူ့
ေ ှ မှာ မိနး်ေမာ ေတေွဝလျက် ေနက၏။ 4 ေယာသပ် ကလည်း ၊ ကျွ ်ပ်ု အနးီအပါး
သို့ လာ က ပါေလာ့ဟု အစ်ကုိတို့အားဆုိလျှင်၊ သူတို့သည် အနးီအပါး သို့ ချ ်း လာ
က၏။ သူ
ကလည်း ကျွ ်ပ်ု သည် အဲဂုတ္တု
ြပည် သို့
ေရာင်း လိက်ုေသာ သင် တို့ ညီ ြဖစ်ပါ၏။ 5 သို့ ရာတင်ွ သင် တို့သည် ကျွ ်ပ်ု ကုိ ဤ
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အရပ်သို့ ေရာင်း လိက်ုမိေသာေကာင့် စိတ် မ ည ိးငယ် က ှင့်။ ကုိယ်ကုိအမျက် မ
ထွက်က ှင့်။ အေကာင်း မူကား၊ ဘုရားသခင် သည် လတိူု့အသက် ကုိ ေစာင့်မေစြခင်း
ငှါ သင် တို့ေ ှ မှာ ကျွ ်ပ်ု ကုိေစလွှတ် ေတာ်မူ ပီ။ 6 ေြမ ေပါ် မှာ ှစ် ှစ်အစာေခါင်းပါး
ခ့ဲ ပီ။ လယ်လပ်ု ြခင်း၊ စပါး ရိတ်ြခင်းကုိ မ
ြပ ရေသာ ှစ် ငါး ှစ် ှ ိ ေသး၏။ 7 ဘုရားသခင် သည် သင် တို့ ကုိ ေြမ ကီး ေပါ် မှာ
ကျန်ကင်း ေစြခင်းငှါ ၎င်း၊ ကီး စွာေသာ ကယ်တင် ြခင်း အားြဖင့် သင် တို့အသက် ကုိ
ချမ်းသာေစြခင်းငှါ ၎င်း၊ သင် တို့ ေ ှ မှာ ကျွ ်ပ်ု ကုိ ေစလွှတ် ေတာ်မူ ပီ။ 8 သို့ ြဖစ်၍
သင် တို့သည် ကျွ ်ပ်ု ကုိဤ အရပ်သို့ ေစလွှတ် သည်မ ဟတ်ု၊ ဘုရားသခင် ေစလွှတ်
ေတာ်မူသတည်း။ ကျွ ်ပ်ု ကုိ ဖါေရာ ဘုရင်၏ အဘအရာ၌ ၎င်း၊ နနး်ေတာ် အပ်ု အရာ၌
၎င်း၊ အဲဂုတ္တု
ြပည် လံးု ကုိ အပ်ုစုိး ေသာသခင် အရာ၌၎င်း ခန ့် ထားေတာ်မူ ပီ။ 9 အလျင်အြမန်
ထ၍ အဘ ထံ သို့ သွား ကေလာ။့ အဘ
အား လည်း ၊ သား ေယာသပ် က၊ ဘုရားသခင် သည် ကျွ ်ပ်ု ကုိ အဲဂုတ္တု
ြပည်လံးု သခင် ြဖစ် ေစေတာ်မူ ပီ။ ကျွ ်ပ်ု ထံ သို့လာ ပါ၊ မ
ဆုိင်း ပါ ှင့်။ 10အဘသည် ေဂါ ှင် အရပ် ၌ ေန ရမည်။ ကျွ ်ပ်ု အနား မှာ ှ ိ ရမည်။
အဘ
မှစ၍ သား ေြမး ၊ သုိး ၊ ာွး ှင့်တကွ ှိသမျှ ပါရမည်။ 11 ထုိ အရပ်၌ ကျွ ်ပ်ု
ေကျွးေမွး ပါမည်။ သို့ မဟတ်ုအဘ မှစ၍ အိမ်သူ အိမ်သား ှင့်တကွ ှိသမျှ တို့ သည်
ဆင်းရဲြခင်း သို့ ေရာက်ကလိမ့်မည်။ အစာ ေခါင်းပါး ေသာ ှစ် ငါး ှစ် ှ ိ ေသးသည်ဟု
ေြပာ ကေလာ။့ 12 ကျွ ်ပ်ု သည် ကုိယ်တိင်ုသင် တို့ ှင့် ှ တ်ဆက် သည်ကုိ ၊ သင် တို့
မျက်စိ ၊ ကျွ ်ပ်ု ညီ ဗင်ယာမိန် မျက်စိ အြမင် သားြဖစ်၏။ 13 အဲဂုတ္တု ြပည်၌ ကျွ ်ပ်ု
ရေသာဘုနး် စည်းစိမ်းမှစ၍ သင်ြမင် သမျှ တို့ ကုိ အဘ
အား ေြပာ ရမည်။ အလျင်အြမန် ြပ ၍ အဘ ကုိ ဤ
ြပည်သို့ ေဆာင် ခ့ဲရမည်ဟု ဆုိ ပီးလျှင်၊ 14 ညီ ဗ◌င်္ယာမိန် လည်ပင်း ကုိ ဘက် ၍ ငို
ေလ၏။ ဗ◌င်္ယာမိန် သည်လည်း သူ ၏လည်ပင်း ၌ ငို ေလ၏။ 15တဖန် အစ်ကုိ ှိသမျှ
တို့ ကုိ နမ်း ၍ သူ တို့ ှင့် ငို ေသာ ေနာက် အချင်းချင်း ှ တ်ဆက် က၏။ 16 ေယာသပ်
အစ်ကုိ တို့သည် ေရာက် လာ က ပီဟု နနး်ေတာ် ၌ သိတင်း ကား ၍ ၊ ဖာေရာ ဘုရင်
အစ
ှိေသာ ကျွန် ေတာ်မျ ိ းတို့သည် ှစ်သက် က၏။ 17 ဖါေရာ ဘုရင်သည်လည်း ေယာ

သပ် ကုိေခါ် ၍၊ သင် ၏အစ်ကုိ တို့အား အဘယ်သို့ ေြပာ ရမည်နည်းဟူမူကား၊ သင်
တို့သည် ဤသို့
ြပ ကေလာ။့ ြမည်း တို့ ကုိ ဝန် တင်၍ ခါနာန် ြပည် သို့ ြပန် သွား သြဖင့်၊ 18သင် တို့
အဘ ှင့် အိမ်သူ အိမ်သားတို့ ကုိယူ ၍ ကျွ ်ပ်ု ထံ သို့လာ ကေလာ။့ အဲဂုတ္တု
ြပည် ၏စည်းစိမ်း ကုိ ငါေပး ၍ ၊ သင် တို့သည် ေြမဩဇာ ကုိသာ စား ရက လိမ့်မည်။

19အမိန ့် ေတာ် ှိသည်ြဖစ်၍ ဤသို့ ြပ ကေလာ။့ သင် တို့ မိနး်မ များ၊ သူငယ် များဘို့ ၊
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အဲဂုတ္တု ြပည် ထဲ က လှည်း တို့ ကုိ ယူ
ပီးလျှင် အဘ ကုိေဆာင် ၍ လာ ခ့ဲကေလာ။့ 20သင် တို့ဥစ္စာများကုိ မ
ှေြမာ က ှင့်။ အဲဂုတ္တု
ြပည် ၏ စည်းစိမ် ှ ိသမျှ သည် သင် တို့ဥစ္စာ ြဖစ်၏ဟု အမိန ့် ေတာ် ှိသည်အတိင်ုး၊

21ဣသေရလ ၏ သား
တို့သည်ြပ ၍ ၊ ေယာသပ် သည် လှည်း တို့ ကုိ၎င်း၊ လမ်း ခရီး၌ စားစရိတ် များကုိ၎င်း
ေပး ၏။ 22အစ်ကုိ ှိသမျှ တို့အား လည်း အဝတ် လဲ စရာဘို့ ေပး ၏။ ဗ◌င်္ယာမိန် အား
လည်း ၊ ေငွ အကျပ်သုံး ရာ ှင့် အဝတ် လဲစရာဘို့ အဝတ် ငါး စုံ ကုိ ထပ်၍ေပး ၏။
23အဘ အား လည်း အဲဂုတတ္ု ြပည်၏ ေကာင်း ေသာအရာတို့ ကုိ ေဆာင် ေသာ ြမည်း
တဆယ် ၊ လမ်း ခရီး၌ အဘ စားစရာ ဘို့ စပါး ၊ မုန ့် ၊ ခဲဘွယ်စားဘွယ်များကုိ ေဆာင်
ေသာြမည်း တဆယ် ကုိေပး လိက်ု၏။ 24သင်တို့သည် လမ်း ၌ ရန် မ ေတွ့က ှင့်ဟု မှာ
ထားလျက် အစ်ကုိ တို့ ကုိ လွှတ် လိက်ု၍ သူတို့သည် သွား က၏။ 25 ထုိသို့ အဲဂုတ္တု
ြပည်မှ ထွက်သွား ၍ ၊ ခါနာန် ြပည် အဘ ယာကုပ် ထံ သို့ ေရာက် ကလျှင်၊ 26 ေယာ
သပ် သည် အသက် ှင်ေသး ၏။ အဲဂုတ္တု
ြပည် လံးု ကုိ အပ်ုစုိး ရ၏ဟု ကား ေြပာကသည် ှိေသာ် ၊ ယာကုပ် သည် စိတ် ှလံးု
ေလျာ့ ၏။ သူ
တို့စကားကုိ မ ယုံ ိင်ု။ 27 သူ တို့သည်လည်း ေယာသပ် ေြပာ သမျှ ေသာ စကား
တို့ ကုိ ြပန် ေြပာက၏။ အဘ
ယာကုပ် သည် မိမိ
စီး စရာဘို့ ေယာသပ် ေပး လိက်ုေသာ လှည်း တို့ ကုိ ြမင် ေသာအခါ စိတ် ှလံးု
အားြဖည့် ြပန၏်။ 28ဣသေရလ ကလည်း ၊ တန် ေတာ။့ ငါ ့ သား ေယာသပ် အသက်
ှင်ေသး ၏။ ငါမ ေသ မီှ သူ့
ကုိသွား ၍ ကည့် မည်ဟဆုို ၏။

46
1 ထုိအခါ ဣသေရလ သည် မိမိ
ဥစ္စာ ှ ိသမျှ ှင့်တကွ ခရီး သွား၍ ေဗရေ ှဘ အရပ်သို့ ေရာက် လျှင် ၊ မိမိ အဘ ဣ
ဇာက် ၏ ဘုရား
သခင်အား ယဇ် ပူေဇာ် ြခင်းကုိ ြပ ေလ၏။ 2ည ့် အခါ ဗျာဒိတ် ေတာ်အားြဖင့် ဘုရား
သခင်က၊ ယာကုပ် ၊ ယာကုပ် ဟေုခါ် ေတာ်မူလျှင် ၊ ယာကုပ်က အကျွ ်ပ်ု ှ ိ ပါသည်ဟု
ေလျှာက် ေလ၏။ 3ထာဝရဘုရားကလည်း၊ ငါ သည် ဘုရား
သခင်ြဖစ်၏။ သင့် အဘ ၏ ဘုရား
သခင်ြဖစ်၏။ အဲဂုတ္တု
ြပည်သို့ သွား ရမည်အခွင့်ကုိ မ
စုိးရိမ် ှင့်။ ငါသည် ထုိ
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ြပည်၌ သင့် ကုိ လမူျ ိ း ကီး ြဖစ် ေစမည်။ 4 အဲဂုတ္တု ြပည်သို့ သင် ှင့်အတူ ငါ
သွား မည်။ တဖန် ငါ ေဆာင် ခ့ဲဦးမည်။ ေယာသပ် သည် မိမိ
လက် ကုိ သင် ၏မျက်စိ ေပါ် မှာ တင် ရလိမ့်မည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 5တဖန် ယာ
ကုပ် သည် ေဗရေ ှဘ အရပ်မှ ထွက် ၍ ၊ သူ စီး စရာဘို့ ဖါေရာ မင်းေပး လိက်ုေသာ
လှည်း တို့ ြဖင့် ဣသေရလ ၏သား တို့သည် အဘ
မှစ၍ မိနး်မ များ ှင့် သူငယ် များတို့ ကုိ ေဆာင် လျက်၊ 6 ခါနာန် ြပည် ၌ ရ ေသာ
တိ စ္ဆာန် များ ှင့် ဥစ္စာ များကုိ လည်း ယူ
၍ အဲဂုတ္တု ြပည်သို့ သွား က၏။ 7ယာကုပ် သည် ကုိယ်တိင်ုမှစ၍သားသမီးေြမး
တည်းဟေူသာအမျ ိးအ ယ်ွ အေပါင်း တို့ ကုိ အဲဂုတ္တု
ြပည် သို့
ေဆာင် သွားေလ၏။ 8 အဲဂုတ္တု ြပည်သို့ ေရာက် ေသာ ဣသေရလ
သား တို့၏အမည် ကား ၊ ယာကုပ် ှင့် သူ ၏သား များ။ သား
ဦး ုဗင်။ 9 ု ဗင် သား။ ဟာ တ်ု ၊ ဖါလု ၊ ေဟဇ ံု ၊ ကာမိ။ 10 ှ ိေမာင် သား။ ေယ
ေမွလ ၊ ယာမိန် ၊ ဩဟဒ် ၊ ယာခိန် ၊ ေဇာဟာ ၊ ခါနာန် အမျ ိး မိနး်မ၏သား ေ ှာလ။
11 ေလဝိ သား။ ေဂရ ှုံ ၊ ေကာဟတ် ၊ ေမရာရိ။ 12 ယုဒ သား။ ဧရ ၊ ဩနန် ၊ ေ ှလ ၊
ဖါရက် ၊ ဇာရ။ ထုိသူ တို့တင်ွ ဧရ
ှင့် ဩနန် သည် ခါနာန် ြပည် ၌ ေသ သတည်း။ ဖါရက် သား ၊ ေဟဇ ံု ှင့် ဟာမု

လ။ 13ဣသခါ သား။ ေတာလ ၊ ဖုဝါ ၊ ေယာဘ ၊ ှိမ ုန။် 14 ဇာဗုလနု် သား။ သရက် ၊
ဧလုန် ၊ ယာေလလ။ 15ဤသူတို့ကား၊ ယာကုပ် မယားေလအာ သည် ပါဒနာရံ အရပ်၌
ဘွား ေသာ သား
တည်း။ သမီး
ဒိန ှင့်တကွ ၊ သား သမီး ေပါင်း သုံးဆယ် သုံး။ 16 ဂဒ် သား။ ဇိဖျန် ၊ ဟဂ္ဂိ ၊ ှုနိ ၊
ဧဇဗုန် ၊ ဧရီ ၊ အေရာဒိ ၊ အေရလိ။ 17အာ ှာ သား။ ယိမန။ ဣရွာ ၊ ဣရွှိ ၊ ေဗရိယ ၊
ှမ ေစရ တည်း။ ေဗရိယ
သား ၊ ေဟဗာ ှင့် မာလေချလ။ 18ဤ သူတို့ကား၊ လာဗန် သည် သမီး
ေလအာ အား ၊ လက်ဖွ့ဲ ေသာ ယာကုပ် မယား ဇိလပ
ဘွား ေသာ သား
တည်း။ ေပါင်းတဆယ် ေြခာက်။ 19ယာကုပ် မယား ရာေခလ သား။ ေယာသပ် ှင့် ဗ
◌င်္ယာမိန။် 20 အဲဂုတ္တု ြပည် ၌ ဩန မိ ၏ ယဇ် ပုေရာဟိတ်ေပါတိေဖရ သမီး အာသ
နတ် တင်ွ ေယာသပ် ှင့် ရ ေသာသား၊ မနာေ ှ ှင့် ဧဖရိမ်။ 21 ဗ◌င်္ယာမိန် သား။ ေဗလ
၊ ေဗခါ ၊ အာ ှေဗလ ၊ ေဂရ ၊ ေနမန် ၊ ဧဟိ ၊ ေရာ ှ ၊ မုပိမ် ၊ ဟုပိမ် ၊ အာရဒ။ 22ဤ
သူတို့ကား၊ ယာကုပ် မယား ရာေခလ
ဘွား ေသာသား တည်း။ ေပါင်း တဆယ် ေလး။ 23 ဒန် သား။ ဟု ှ ိ မ်။ 24 နဿလိ
သား။ ယာေဇလ ၊ ဂုနိ ၊ ေယဇာ ၊ ှိလင်။ 25ဤသူတို့ကား၊ လာဗန် သည် သမီး
ရာေခလ အား လက်ဖွ့ဲ ေသာ ယာကုပ် မယား ဗိလဟာ
ဘွား ေသာ သား
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တည်း။ ေပါင်း ခုနစ် 26ယာကုပ် ေချွးမ များကုိ မ
ဆုိဘဲ၊ ယာကုပ် မှ ဆင်း သက်၍၊ သူ ှင့်အတအဲူဂုတ္တု ြပည်သို့ သွား ေသာ လူ
ေပါင်း ကား၊ ေြခာက်ဆယ် ေြခာက် ေယာက်တည်း။ 27 အဲဂုတ္တု ြပည်၌ ေယာသပ်
ရ ှင့်ေသာ သား
ှစ် ေယာက် ှိ၏။ သို့ ြဖစ်၍အဲဂုတ္တု ြပည်သို့ ေရာက် ေသာ ယာကုပ် ၏အမျ ိးသား

အေပါင်း ကား ခုနစ် ဆယ်တည်း။ 28 ေယာသပ် ထံ သို့ ေဂါ ှင် ြပည်ကုိ သွားေစြခင်း
ငှါ ယုဒ ကုိ အရင်ေစလွှတ် ပီးမှ ေဂါ ှင် ြပည် သို့ ေရာက် က၏။ 29 ေယာသပ် သည်
ရထား
ကုိြပင် ၍ အဘ ဣသေရလ ကုိ ခရီးဦး ကိ ြပ ြခင်းငှါ ေဂါ ှင် ြပည်သို့ သွား ၍ အဘ
ေ ှ သို့ ေရာက် ေသာ် ၊ အဘ ၏လည်ပင်း ကုိ ဘက် လျက် ကာကာ ငို ေလ၏။ 30ဣ
သေရလ ကလည်း ၊ ယခု ငါေသ ပါေစေသာ။ သင် ၏မျက် ှာ ကုိ ငါ ြမင် ရ ပီ။ သင်
သည် အသက် ှင်ေသး ၏ဟု ေယာသပ် အား ဆုိ ေလ၏။ 31 ေယာသပ် ကလည်း၊ ဖါ
ေရာ မင်းထံ သို့ကျွ ်ပ်ု သွား ဦးမည်။ ခါနာန် ြပည် ၌ ေနေသာ ကျွနေ်တာ် အစ်ကုိ များ၊
ကျွနေ်တာ် အဘ ၏ အိမ်သား များတို့သည် ကျွနေ်တာ် ထံ သို့ ေရာက် ကပါ ပီ။ 32 ထုိသူ
တို့သည် သုိး
ထိနး် ြဖစ်ပါ၏။ သုိး
ာွးတို့ ကုိ ေမွး ေသာသူြဖစ် ပါ၏။ သူတို့ သုိး
ာွး မှစ၍ ှိသမျှ တို့ ကုိ ေဆာင် ခ့ဲ ကပါ ပီဟု ေလျှာက် မည်။ 33 ေနာက် တခါ သင်

တို့ ကုိ ဖါေရာ မင်းေခါ် ၍ သင် တို့သည် အဘယ်သို့ လပ်ုေဆာင် တတ်သနည်းဟုေမး
ေတာ်မူလျှင်၊ 34 ကုိယ်ေတာ် ကျွန် ေတာ်တို့သည် ဘုိးေဘး
ှင့်တကွ ၊ ငယ် ေသာ အရွယ်မှစ၍ ယခု တိင်ုေအာင် သုိး ာွးတို့ ကုိ ေမွး ေသာသူ

ြဖစ် ကပါ၏ဟု ေလျှာက် ရမည်။ သို့ ြဖစ်၍ ေဂါ ှင် ြပည် မှာ ေန ေသာအခွင့်ကုိ ရ က
လိမ့်မည်။ သုိး
ထိနး် ြဖစ်ေသာသူကုိ အဲဂုတ္တု
လတိူု့သည် ရံွ ှာ တတ်က၏ ဟု အစ်ကုိ များ အဘ
၏အိမ်သား များတို့ ကုိ ေြပာ ဆုိ၏။

47
1 ထုိစကားအတိင်ုး ေယာသပ် သည် ဖါေရာ မင်းထံ သို့ သွား ၍ ၊ ကျွနေ်တာ် အဘ ှင့်
အစ်ကုိ တို့သည် သုိး
ာွး၊ ဥစ္စာ ှ ိသမျှ ကုိ ေဆာင်လျက် ခါနာန် ြပည် ကေရာက် လာ၍ ၊ ေဂါ ှင် ြပည် ၌
ှိ ကပါသည်ဟု ေလျှာက် သြဖင့်၊ 2အစ်ကုိ စု ထဲက ေရွး ၍ ငါး ေယာက်တို့ ကုိ အထံ
ေတာ်သို့ သွင်း ေလ၏။ 3 ဖာေရာ မင်းကလည်း ၊ သင် တို့သည် အဘယ်သို့ လပ်ုေဆာင်
ေလ့ ှ ိ ကသနည်းဟေုမး လျှင်၊ သူတို့က၊ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် တို့သည် ဘုိးေဘး
ှင့်တကွ သုိး ထိနး် ြဖစ် ကပါ၏ဟ၍ူ၎င်း၊ 4 ခါနာန် ြပည် ၌ အလနွ် အစာေခါင်းပါး

၍ သုိး ာွး ကျက်စား ရာမ ှိေသာေကာင့် ၊ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် တို့သည် ြပည် ေတာ်၌
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တည်းခုိ ြခင်းငှါ လာ ကပါ၏။ သို့ ြဖစ်၍ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် တို့သည် ေဂါ ှင် ြပည် ၌ ေန
ရမည် အေကာင်းအခွင့်ေပးေတာ်မူပါဟ၍ူ၎င်း ေလျှာက် က၏။ 5 ဖါေရာ မင်းကလည်း
၊ သင် ၏အဘ ှင့် အစ်ကုိ တို့ သည် သင့် ထံ သို့ ေရာက် လာကသည်ြဖစ်၍၊ 6 အဲဂုတ္
တု ြပည် သည် သင့် ေ ှ မှာ ှ ိ၏။ သင် ၏ အဘ
ှင့် သင် ၏အစ်ကုိ တို့ ကုိ အေကာင်း ဆုံးေသာ အရပ် ေဂါ ှင် ြပည် ၌ ေနရာ ချေလာ။့

သူ
တို့တင်ွ အစွမ်း သတ္တ ိ ှ ိေသာသူ အချ ိ တို့ ကုိ ေတွ့ လျှင် ငါ ၏သုိး ာွးအပ်ုအရာ ၌
ခန ့ထ်ား ေလာဟ့ု ေယာသပ်အား မိန ့ေ်တာ်မူ၏။ 7 ေယာသပ် သည် အဘ
ယာကုပ် ကုိ သွင်း ၍ ဖါေရာ မင်းေ ှ မှာထား သြဖင့် ၊ ယာကုပ် သည် ဖါေရာ မင်း
ကုိ ေကာင်း ကီး ေပး၏။ 8 ဖါေရာ မင်းက၊ သင် သည် အသက် အဘယ် မျှေလာက် ှိ
ပီနည်းဟု ယာကုပ် အား ေမး လျှင်၊ 9ကျွနေ်တာ် သည် ဧည့်သည် အာဂ ္တ ြဖစ်၍ လနွ်
ေသာ အသက် သည် အ ှစ်တရာ သုံး ဆယ် ှိ ပါ ပီ။ ကျွနေ်တာ် အသက် ှင် ေသာ ှစ်
ေပါင်းနည်း ၍ ဆုိး ပါ၏။ ဧည့်သည် အာဂ ္တ ြဖစ်ေသာ ဘုိးေဘး
တို့၏ အသက် တနး် ကုိ မ
မီှ ပါဟု ေလျှာက် ဆုိ ပီးလျှင်၊ 10 ဖါေရာ မင်းကုိ ေကာင်း ကီး ေပး၍ အထံ ေတာ်က
ထွက်သွား ေလ၏။ 11 ဖါေရာ မင်းအမိန ့် ေတာ် ှိသည့်အတိင်ုး ၊ ေယာသပ် သည် အဘ
ှင့် အစ်ကုိ တို့ ကုိ ေနရာ
ချ၍ အဲဂုတ္တု ြပည် ၌ အေကာင်း ဆုံးေသာအရပ် ရာမသက် ေြမ ကုိ အပုိင် ေပး
၏။ 12အဘ ှင့် အစ်ကုိ များ၊ အဘ
၏အိမ်သား ှိသမျှ တို့ ကုိ အနည်း အများအလိက်ု ေကျွးေမွး ၏။ 13အလနွ် အစာ
ေခါင်းပါး ၍ တြပည် လံးု စားစရာ မ ှိေသာေကာင့် ၊ အဲဂုတ္တု ြပည် ှင့် ခါနာန် ြပည်
သည် အားေလျာ့ ေလ၏။ 14 ြပည်သားဝယ် ေသာ စပါး အဘုိး ၊ အဲဂုတ္တု ြပည် ၊
ခါနာန် ြပည် ၌ ေတွ့ သမျှ ေသာေငွ ကုိေယာသပ် စုသိမ်း ၍ နနး်ေတာ် သို့ သွင်း ထား
ေလ၏။ 15 အဲဂုတ္တု ြပည် ၊ ခါနာန် ြပည် ၌ ေငွ ကုန် ေသာအခါ ၊ အဲဂုတ္တု လအူေပါင်း
တို့သည် ေယာသပ် ထံ သို့လာ ၍ စားစရာ ဘို့ ေပး သနားေတာ်မူပါ။ ကျွနေ်တာ်တို့သည်
ေငွ ကုန် ေသာ်လည်း ေ ှ ေတာ်၌ အဘယ်ေကာင့် ေသ ရပါအံ့နည်းဟု ေလျှာက် က
ေသာ်၊ 16 ေယာသပ် က၊ ေငွ ကုန် လျှင် တိ စ္ဆာန် များကုိေပး က။ တိ စ္ဆာန် အတက်ွ
စပါးကုိေပး မည်ဟဆုို သည် အတိင်ုး၊ 17 သူတို့သည် တိ စ္ဆာန် တို့ ကုိယူ ခ့ဲ၍ ၊ ေယာသပ်
သည် ြမင်း ၊ သုိး ၊ ာွး ၊ ြမည်း တို့အတက်ွ စပါးကုိေပး သြဖင့် ထုိ ှစ် တင်ွ တိ စ္ဆာန်
ှ ိသမျှ တို့အတက်ွ ြပည်သား များကုိ ေကျွးေမွး ၏။ 18 ထုိ ှစ် ကုန် ပီးမှ ဒတိုယ ှစ်
တင်ွ လာ ကလျှင် ၊ ကျွနေ်တာ်တို့ ေငွ ကုန် ေကာင်း ကုိ သခင် ေ ှ မှာ မ
ထိမ်ဝှက် ပါ။ ကျွနေ်တာ်တို့ တိ စ္ဆာန် များကုိလည်း သခင် ရပါ ပီ။ သခင် ေ ှ မှာ
ကျွနေ်တာ် တို့ ကုိယ် ှင့် ေြမ မှတပါး အဘယ် အရာမျှ မ
ကျန် ပါ။ 19 ေ ှ ေတာ်၌ အဘယ်ေကာင့် ေသ၍ ြပည် ေတာ် ပျက် ရပါအံန့ည်း။ အစာ
ကုိ ေပး၍ကျွနေ်တာ် တို့ ှင့် ကျွနေ်တာ် တို့ ေြမ ကုိ ဝယ် ပါ။ ကျွနေ်တာ် တို့သည် ေြမ
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ှင့်တကွ ဖါေရာ ဘုရင်၏ ကျွန် ခံ ပါမည်။ ကျွနေ်တာ်တို့သည် မ
ေသ ၊ အသက် ှင်ေစြခင်းငှါ၎င်း၊ ြပည် ေတာ်သည် လမူ
ဆိတ်ညံ ေစြခင်းငှါ၎င်း၊ မျ ိ းေစ့ ကုိေပး ပါဟု ေလျှာက်ကေသာ်၊ 20 ေယာသပ် သည်
အဲဂုတ္တု
ေြမ ှိသမျှ ကုိ ဖါေရာ မင်းဘို့ ဝယ် ေလ၏။ အစာေခါင်းပါး ၍ အဲဂုတ္တု
လတိူု့သည် မတတ် ိင်ုေသာေကာင့်၊ အသီးအသီး
ပုိင်ေသာ ေြမ အကွက်တို့ ကုိ ေရာင်း ကသြဖင့် ေြမ သည် ဘ ာ
ေတာ် ြဖစ် ေလ၏။ 21 လူ တို့ ကုိကား ၊ အဲဂုတ္တု ြပည် တစွနး် မှ သည် တစွနး်
တိင်ုေအာင် မိ တို့ သို့ ေြပာင်း ေစ၏။ 22 ယဇ်ပုေရာဟိတ် တို့ ပုိင်ေသာေြမ ကုိကားမ
ဝယ်။ သူတို့သည် ဖါေရာ မင်းေကျွးေမွး သည်အတိင်ုး ေကျွးေမွး ေသာ အစာ
ကုိစား ရက၏။ ထုိေကာင့် မိမိ တို့ ေြမ ကုိ မ
ေရာင်း ရက။ 23 ေယာသပ် ကလည်း ၊ သင် တို့ ှင့် သင် တို့ ေြမ ကုိ ဖါေရာ မင်းဘို့
ယေန ့ငါဝယ် ပီ။ မျ ိ းေစ့ ကုိ ယူ၍
လယ် လပ်ု ကေလာ။့ 24အသီး အ ှံကုိ ရ ေသာအခါ ၊ ငါး ဘို့တင်ွတဘို့ ကုိ ဖါေရာ
မင်းအား ဆက် ရကမည်။ ေလး
ဘို့ ကုိကား သင် တို့ ယူ ၍ ေနာက်တဖနမ်ျ ိ းေစ့ ကုိ ကဲကေလာ။့ သင် တို့စား ၍ အိမ်
သားများ၊ သူငယ် များတို့ ကုိ ေကျွး ကေလာဟ့ု ြပည်သား တို့အား ဆုိ ၏။ 25 သူတို့က
လည်း၊ ကုိယ်ေတာ်သည် ကျွနေ်တာ် တို့ အသက်ကုိ ကယ် ပါ ပီ။ သနားေသာစိတ် ှင့်
ကည့် ှု ေတာ်မူ ပါ။ ကျွနေ်တာ်တို့သည် ဖာေရာ
ဘုရင်၏ ကျွန် ခံ ရပါမည် ဟု ေလျှာက် က၏။ 26 ထုိေကာင့်ဖါေရာ မင်းမ ပုိင်ေသာ
ယဇ်ပုေရာဟိတ် တို့ ေြမ ကုိထား၍၊ ဖါေရာ မင်းသည် ငါး ဘို့တင်ွ တဘို့ ကုိပုိင်ေတာ်မူ
ေစဟု ယေန ့
တိင်ုေအာင်အဲဂုတ္တု ြပည် ၌တည်ေသာ ဓမ္မသတ် ကုိ ေယာသပ် စီရင် ၍ ထား
သတည်း။ 27ဣသေရလ သားတို့သည်၊ အဲဂုတ္တု
ြပည် ေဂါ ှင် အရပ် ၌ ေန သြဖင့် ၊ ဥစ္စာ ရတတ်၍ တိးု ပွါးများြပား က၏။ 28ယာ
ကုပ် သည် အဲဂုတ္တု
ြပည် ၌ ဆယ် ခုနစ် ှစ် အသက် ှင်၍ အသက် ှစ် ေပါင်း တရာ
ေလးဆယ် ခုနစ် ှစ် ှ ိ သတည်း။ 29ဣသေရလ သည် ေသ
ရေသာအချနိ် နးီ ေသာ် ၊ သား ေယာသပ် ကုိ ေခါ် ၍ ငါကုိ့သနားလျှင် သင် ၏ လက်
ကုိ ငါ ့ ေပါင် ေအာက် ၌ ထားပါေလာ။့ က ုဏာ
သစ္စာ ှင့်အညီ ငါ ၌ ြပ ပါ။ အဲဂုတ္တု
ြပည်၌ ငါ ့ ကုိမ သ ဂ ဟ် ပါ ှင့်။ 30 ငါ သည်ဘုိးေဘး ှင့်အတူ အိပ် ချင်ပါ၏။ အဲဂု
တ္တု
ြပည်မှ ငါ ့ ကုိ ေဆာင်သွား ၍ သူ တို့သခင်္ျ ိ င်း ၌ သ ဂ ဟ် ရမည်ဟုဆုိ၏။ ေယာသပ်
ကလည်း၊ အဘ
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ဆုိ သည် အတိင်ုး အကျွ ်ပ်ုြပ ပါမည်ဟု ဝနခံ် ေလ၏။ 31 ငါ ့အား ကျနိဆုိ် ြခင်းကုိ
ြပ ပါဟု ဆုိ
ြပနလ်ျှင် ၊ ကျနိဆုိ် ြခင်းကုိ ြပ ၏။ ဣသေရလ
သည်လည်း ခုတင် ေခါင်း ရင်းေပါ် မှာ ကုိးကွယ် ေလ၏။

48
1 ေနာက်တဖနေ်ယာသပ် သည် အဘ
နာ ေကာင်းကုိ ကား သြဖင့် ၊ သား ှစ် ေယာက်မနာေ ှ ှင့် ဧဖရိမ် ကုိ ယူ ၍သွား၏။

2သား ေယာသပ် လာ ေကာင်း ကုိ ယာကုပ် သည် ကား လျှင် ၊ အားထုတ် ၍ ခုတင်
ေပါ် မှာထုိင် ၏။ 3 ထုိအခါ ယာကုပ် က၊ အန ္တ
တနခုိ်း ှ င်ဘုရား သခင် သည်၊ ခါနာန် ြပည် လဇု မိ ၌ ငါ ့အား ထင် ှား ၍ ေကာင်း
ကီး ေပးေတာ်မူလျက်၊ 4 ငါ သည်သင့် ကုိ တိးု
ပွါးများြပား ေစမည်။ သင့် ကုိ များစွာ ေသာ လူ
ြဖစ်ေစ မည်။ သင် ၏အမျ ိးအ ယ်ွ သည် သင့် ေနာက်မှ ဤ ြပည် ကုိ အစ ် အ မဲ
ပုိင် ေစြခင်းငှါ ငါေပး မည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 5သင်ေနေသာအဲဂုတ္တု ြပည် သို့ ငါ မ
ေရာက် မီှ၊ အဲဂုတ္တု
ြပည်၌ သင်ရ ှင့်ေသာ သား
ှစ် ေယာက်၊ ဧဖရိမ် ှင့် မနာေ ှ တို့သည် ငါ ့သားြဖစ်ရမည်။ ုဗင် ှင့် ှ ိေမာင် က့ဲသို့

ငါ ့သားြဖစ် ရမည်။ 6 ေနာက်မှ သင်ရ ေသာသား တို့သည် သင် ၏သား ြဖစ်၍မိမိ အေမွ
ခံရာတင်ွ မိမိအစ်ကုိ တို့အမည် ြဖင့် သမုတ် ရကမည်။ 7 ငါ သည်ပါဒနာရံ အရပ်မှ လာ
သည်ကာလ ၊ ခါနာန် ြပည် ၌ ခရီး သွား၍၊ ဧဖရတ် မိ ှင့်နးီ ေသာအခါ ၊ သင့်အမိရာ
ေခလ သည် ငါ ့အနား မှာ ေသ
ှာ၏။ ေသ ေသာအရပ် ဗက်လင် အမည် ှိေသာဧဖရတ် မိ သို့ သွား ေသာလမ်း

၌ သ ဂ ဟ် ေလသည်ဟု ေယာသပ်အားဆုိ၏။ 8 တဖန် ဣသေရလ သည် ေယာသပ်
၏သား တို့ ကုိ ကည့် ှု ၍ ၊ ဤ သူတို့ကား အဘယ် သူနည်းေမး လျှင်၊ 9 ေယာသပ် က
၊ ဤ ြပည်၌ အကျွ ်ပ်ု အား ဘုရားသခင် ေပး သနားေတာ်မူေသာအကျွ ်ပ်ု ၏ သား
ြဖစ်ပါသည် ဟု အဘ
အားဆုိေသာ် ၊ အဘက၊ ငါ ့ ထံ သို့လာ ပါေစေလာ။့ သူ
တို့ ကုိ ငါေကာင်း ကီး ေပးမည်ဟု ဆုိ ၏။ 10ဣသေရလသည် အသက် ကီး၍ မျက်စိ
မှုန် သြဖင့်၊ မ
ြမင် ိင်ု ေသာေကာင့် ၊ သား တို့ ကုိ အနးီသို့ ချ ်းကပ် ေစ၍ ပုိက် ဘက်နမ်း ှုပ်
ေလ၏။ 11 ဣသေရလ ကလည်း ၊ ငါသည် သင် ၏မျက် ှာ ကုိ ြမင် ရမည်ဟု ငါမ
ထင်။ ယခုတင်ွသင် ၏သား တို့ ကုိပင် ဘုရားသခင် ြပ ေတာ်မူ ပီဟု ေယာသပ် အား ဆုိ
၏။ 12 ေယာသပ် သည်လည်း ၊ သား တို့ ကုိ အဘ
၏ဒူး ကားမှ ထုတ် ၍ အဘ
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ေ ှ ၌ဦး ွှတ် ချေစ၏။ 13တဖန် ေယာသပ် သည် သား
တို့ ကုိယူ ၍ ဧဖရိမ် ကုိ လက်ျာ လက် ှင့် ကုိင်လျက်၊ ဣသေရလ
လက်ဝဲ လက်သို့ ၎င်း၊ မနာေ ှ ကုိ လက်ဝဲ လက် ှင့် ကုိင်လျက်၊ ဣသေရလ
လက်ျာ လက်သို့ ၎င်း ချ ်းကပ် ေစ၏။ 14 မနာေ ှ သည်သားဦး ြဖစ်ေသာ်လည်း ၊ ဣ
သေရလ သည် မိမိ
လက် တို့ ကုိ ဆန ့် ၍ လိမ္မာစွာ ပ့ဲြပင်လျက် ၊ အသက် ငယ်ေသာသူ ဧဖရိမ် ၏ေခါင်း
ေပါ် မှာ လက်ျာ လက်ကုိ တင် ပီးလျှင်၊ လက် ဝဲလက်ကုိ မနာေ ှ ၏ ေခါင်း ေပါ်
မှာ တင်၏။ 15 ေယာသပ် ကုိ ေကာင်း ကီး ေပးလျက် ၊ ငါ ့ အဘ အာြဗဟံ ှင့် ဣ
ဇာက် ကုိးကွယ်ေသာ ဘုရားသခင် ၊ ငါ ့ ကုိ တသက်လံးု ယေန ့တိင်ုေအာင် ေကျွးေမွး
ေတာ်မူေသာဘုရားသခင် တည်းဟေူသာ၊ 16 ငါ ့ ကုိခပ်သိမ်း ေသာ ေဘးဒဏ် အထဲ က
ကယ် ှ တ် ေတာ်မူေသာေကာင်းကင် တမန်သည်၊ ဤသူငယ် တို့ ကုိ ေကာင်း ကီး ေပး
ေတာ်မူပါေစေသာ။ သူ
တို့ ကုိ ငါ ့ အမည် ြဖင့်၎င်း ၊ ငါ ့ အဘ အာြဗဟံ ှင့် ဣဇာက် ၏အမည် ြဖင့်၎င်း၊
ထပ်၍မှည့် ပါေစေသာ။ သူတို့သည် ေြမ ကီး ေပါ် မှာ အလနွတိ်းု ပွါးများြပား ပါေစေသာ
ဟု မက်ဆုိ၏။ 17အဘ သည်လက်ျာ လက် ကုိ ဧဖရိမ် ၏ေခါင်း ေပါ် မှာ တင် သည်
ကုိ ေယာသပ် ြမင် လျှင် ၊ အား မရ သည်ြဖစ်၍၊ 18 မ ဟတ်ုပါအဘ။ ဤ
သူသည် သားဦး
ြဖစ်ပါ၏။ သူ
၏ေခါင်း ေပါ် မှာ လက်ျာ လက်ကုိတင် ပါဟု ဆုိ
လျက် အဘ ၏ လက် ကုိဧဖရိမ် ေခါင်း ေပါ် က မနာေ ှ ေခါင်း ေပါ် သို့ ေြပာင်း ြခ
င်းငှါ ချ ီ ေလ၏။ 19အဘသည်ြငင်း ၍ ၊ ငါသိ ၏ငါ သား ၊ ငါသိ ၏။ သူသည် ကီးစွာ
ေသာ လူ
စုြဖစ် လိမ့်မည်။ သို့ ေသာ်လည်း ၊ သူ့ ညီ သည် သူ့
ထက် သာ၍ ကီးသြဖင့် ၊ သူ ၏ အမျ ိး အ ွှယ်သည် များစွာ ေသာ လူ
အစုစုြဖစ် လိမ့်မည်ဟု ဆုိ ၏။ 20တဖန် ဘုရားသခင် သည် သင့် ကုိ ဧဖရိမ် က့ဲသို့
၎င်း ၊ မနာေ ှ က့ဲသို့ ၎င်း ြဖစ်ေစ ေတာ်မူပါေစေသာဟ၍ူ ဣသေရလ
အမျ ိးသားတို့ သည်သင် အားြဖင့် ေကာင်း ကီး ေပးကလိမ့်မည်ဟု ထုိေန ့
၌ သူ တို့ ကုိေကာင်း ကီး ေပးေလ၏။ ထုိသို့
မနာေ ှ ေ ှ မှာ ဧဖရိမ် ကုိေနရာ ချသတည်း။ 21 ဣသေရလ ကလည်း ၊ ငါ ေသ
ေတာမ့ည်။ သို့ ေသာ်လည်း ၊ ဘုရားသခင် သည် သင် တို့ဘက် ၌ ှိ ၍ ၊ သင် တို့ ကုိ ဘုိး
ေဘး
ေနရာ ြပည် သို့ တဖန် ေဆာင် ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 22 ထုိမှတပါး သင် ၏အစ်ကုိ တို့အား
ေပး သည်ထက် သင့် အားသာ၍ေပးေသာအရာဟူမူကား၊ ငါ ့ထား ၊ ငါ ့ ေလး ြဖင့် အာ
ေမာရိ အမျ ိးသားလက် မှ ှ တ်ယူ ေသာအရာ ကုိ သင့်အား ငါေပးသည်ဟု ေယာသပ်
ကုိ ေြပာ ဆုိ၏။
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49
1 ထုိ ေရာအခါ၊ ယာကုပ် သည် မိမိ
သား တို့ ကုိ ေခါ် ၍ ၊ သင် တို့သည် စည်းေဝး ကေလာ။့ ေနာင် ကာလ အခါ၊ သင်
တို့ ၌ ြဖစ် လတံ့ေသာ အမှု အရာများကုိ ငါေဟာေြပာ မည်။ 2 ယာကုပ် ၏သား တို့ ၊
စည်းေဝး ၍ ကား ကေလာ။့ အဘ
ဣသေရလ ၏စကားကုိ နားေထာင် ကေလာ။့ 3 အို ု ဗင် ၊ သင် သည် ငါ ့ သားဦး
၊ ငါ ့ အစွမ်း သတ္တ ိ၊ ငါ ခွနအ်ား အစ အဦး၊ ဘုနး် အထွဋ် ၊ တနခုိ်း အထွဋ် ြဖစ်၏။
4 သို့ ေသာ်လည်းေရ က့ဲသို့ ပွက်ထ ေသာ သေဘာ ှိသည်ြဖစ်၍၊ ထူးြမတ် ြခင်းသို့ မ
ေရာက်ရ။ အေကာင်း မူကား၊ သင် သည် အဘ
၏အိပ်ရာ ကုိ တက် ၍ ညစ်ည း ေစ၏။ ငါ ့ ခုတင် ထက်သို့တက် ေလ ပီတကား။

5 ှ ိေမာင် ှင့် ေလဝိ သည် ညီအစ်ကုိ ြဖစ်၏။ အဓမ္မ အမှုကုိ ကံသည်အတိင်ုး ပီးစီး က
ပီ။ 6 ငါ ့ ဝိညာ ် သည် သူ
တို့လျှ ိ ဝှက် ြခင်း အမှုထဲ သို့ မ ဝင် ရ။ ငါ ့ ဘုနး် သည် သူ
တို့ စည်းေဝး ရာ ှင့် အသင်း မ ဖွ့ဲ ရ။ သူတို့သည် အမျက် ထွက်၍ လူ အသက်ကုိ
သတ် က ပီ။ ကုိယ် အလို သို့ လိက်ု၍ မိ ကုိ ဖိ ဖျက် က ပီ။ 7 သူ တို့ ြပင်းစွာ ထွက်
ေသာအမျက် ၊ ကမ်းတမ်း စွာေသာ ေဒါသ သည် ကျနိြ်ခင်း ကုိခံ ပါေစေသာ။ ယာကုပ်
အမျ ိး၊ ဣသေရလ
အ ယ်ွသားတို့ တင်ွ သူ တို့ ကုိ ငါကဲွြပား ြပန ့်လငွ့်ေစမည်။ 8 အိုယုဒ ၊ သင် သည်
ညီအစ်ကုိ တို့ ချးီမွမ်း ရေသာသူြဖစ် ၏။ သင် ၏လက် သည် သင် ၏ရနသူ် လည်ပင်း
ေပါ် မှာ ှ ိလိမ့်မည်။ အဘ
၏သား တို့သည် သင့် ေ ှ မှာ ဦး ွှတ် ချ ကလိမ့်မည်။ 9 ယုဒ သည် ြခေသင့်္ ပျ ိ
ြဖစ်၏။ ငါ ့ သား ၊ သင်သည် ဘမ်း ယူကုိက်စားရာမှ တက် လာတတ်၏။ ဝပ် လျက်
ေန၏။ ြခေသင့်္ က့ဲသို့ ၎င်း ၊ ြခေသင့်္ မက့ဲသို့ ၎င်း ဝပ် တာွးတတ် ၏။ အဘယ်သူ ှ ိးေဆာ်
ဝ့ံမည်နည်း။ 10 ှ ိေလာမေရာက် မီှတိင်ုေအာင် ၊ ရာဇလံှတံ သည် ယုဒ
ထံ မှ၎င်း၊ မင်း အာဏာသည် သူ၏အမျ ိးအ ယ်ွ ထံ
မှ၎င်း မ
ေရွ ရ။ ှိေလာ ၌ လမူျ ိ း တို့သည် ဆည်းကပ် ကလိမ့်မည်။ 11 မိမိ ြမည်း ကုိ စပျစ်
ယ်ွပင်၌ ၎င်း ၊ ြမည်း ကေလး ကုိ အြမတ် ဆုံးေသာ စပျစ် ွှယ်ပင်၌ ၎င်း ချည်ေ ှာင်
၍၊ မိမိ
အဝတ် ပုဆုိး များ ကုိ စပျစ်သီး အေသွး တည်းဟေူသာ စပျစ်ရည် ြဖင့် ေလျှာ်
လိမ့်မည်။ 12 သူ၏မျက်စိ သည် စပျစ်ရည် ှင့် နီ လိမ့်မည်။ သွား သည်လည်း ို့
ှင့် ြဖ လိမ့်မည်။ 13 ဇာဗုလနု် သည် ကမ်း နား မှာ ေန
၍ ၊ သေဘင်္ာ ဆိပ် ြဖစ် လိမ့်မည်။ သူ
၏နယ် သည် ဇိဒုန် မိ တိင်ုေအာင် ကျယ်ဝနး်လိမ့်မည်။ 14 ဣသခါ သည် ေတာင်
ကား မှာ ဝပ် လျက် အား
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ကီးေသာြမည်း ြဖစ်၏။ 15 ငိမ်ဝပ် ရာအရပ်ေကာင်း ၍ ေြမ သာယာ သည်ကုိ ြမင်
သြဖင့် ၊ မိမိ ပခုံး ေပါ် မှာ ထမ်းပုိးကုိ တင်ထမ်း ၍၊ အခွနေ်ပးေသာ ကျွန် ြဖစ် ေလ၏။
16 ဒန် သည် ဣသေရလ
အ ွှယ် တစုံ တပါးက့ဲသို့ ၊ မိမိ လူ တို့ ကုိ စီရင် လိမ့်မည်။ 17 ဒန် သည် လမ်း ၌ ေန
ေသာေ မ ြဖစ် လိမ့်မည်။ ြမင်းစီး ေသာသူ ကုိ ေနာက် သို့ လဲ
ေစြခင်းငှါ လမ်းကား မှာ ေန
၍၊ ြမင်း ေြခ ကုိ ကုိက် တတ်ေသာ ေ မဆုိး ြဖစ်လိမ့်မည်။ 18 အိုထာဝရဘုရား ၊
ကယ်တင် ေတာ်မူြခင်းေကျးဇူးကုိ အကျွ ်ပ်ုေြမာ်လင့် လျက်ေနပါ ပီ။ 19 ဂဒ် မူကား၊
စစ်သူရဲ တို့သည် သူ
တို့တိက်ု က၍ ၊ သူ သည် ြပနတိ်က်ု လိမ့်မည်။ 20အာ ှာ ၌ြဖစ်ေသာ အစာ
သည် အရသာ ှင့် ြပည့်စုံ ၍ ၊ မင်း ၏ ခဲဘွယ် စားဘွယ်တို့ ကုိ ထုတ်ေပး လိမ့်မည်။

21 နဿလိ သည် လှ ေသာအခက်အလက် ှင့် ြပည့်စုံ၍၊ ကျယ်ဝနး် ေသာ သပိတ်ပင်
ြဖစ်၏။ 22 ေယာသပ် သည် သန် ေသာပျ ိး ပင်၊ ေရတင်ွး နား မှာ သန် ေသာ ပျ ိ း ပင်
ြဖစ်၏။ အခက် အလက်တို့သည် အတ်ု ို းေပါ် မှာ ေကျာ် သွား က၏။ 23 ေလး သမား
တို့သည် သူ့
ကုိ အ ငိ းထား ၍ ၊ အလနွ်ည ်းဆဲ ပစ်ခတ် က၏။ 24 သို့ ေသာ်လည်း သူ ၏ေလး
သည် အား
မေလျာ။့ သူ
ကုိင် ေသာ လက်နက်တို့သည်၊ ယာကုပ် အမျ ိး၌ တနခုိ်း ကီးေသာ ဘုရား၏လက်
ြဖင့်၎င်း၊ သုိးထိနး် တည်းဟေူသာဣသေရလ အမျ ိး၏ေကျာက် ြဖင့်၎င်း၊ 25 သင့် ကုိ
မစ ေတာ်မူေသာသင့် အဘ ၏ ဘုရား
သခင် အားြဖင့် ၎င်း၊ သင့် ကုိေကာင်း ကီး ေပးေတာ်မူေသာအန ္တ တနခုိ်း ှ င်အားြဖင့်
၎င်း ခုိင်မာလျက် ှိ၏။ ထုိဘုရားသည် အထက် မုိဃ်းေကာင်းကင် ၏ မဂင်္လာ ၊ ေအာက်
နက်နဲ ေသာအရပ်၏မဂင်္လာ ၊ သားြမတ် ှင့ဆုိ်င်ေသာမဂင်္လာ ၊ ဝမ်း ှင့ဆုိ်င်ေသာမဂင်္လာ
တို့ ြဖင့် သင့ကုိ် ေကာင်း ကီးေပးေတာ်မူမူပါေစေသာ။ 26သင် ၏အဘ ေပးေသာ ေကာင်း
ကီး မဂင်္လာသည်၊ ထာဝရ
ေတာင် တို့ ၌ြဖစ်ေသာ ေကာင်း ကီး မဂင်္လာ၊ ထာဝရ
ကုနး် တို့ ၌ ှစ်သက်ဘွယ်ေသာအရာတို့ထက် သာ၍ြမတ်၏။ ထုိမဂင်္လာသည် ေယာ
သပ် ေခါင်း ေပါ် ၊ မိမိ အစ်ကုိ တို့တင်ွ အ ကီးအကဲြဖစ်ေသာသူ၏ ေခါင်းထိပ်ေပါ်မှာ
သက်ေရာက် ပါေစေသာ။ 27 ဗ◌င်္ယာမိန် သည် လယူုကုိက် စားတတ်ေသာ ေတာ
ေခွးြဖစ်လိမ့်မည်။ ဘမ်း ရေသာအရာကုိနနံက် အချနိ၌် ကုိက် စား၍ ၊ လယူု ေသာ
အရာကုိလည်း ည
အချနိ၌် ေဝဖန် လိမ့်မည်ဟု မက်ဆုိ၏။ 28ဤ သူတို့ကား၊ ဣသေရလ
အမျ ိး ဆယ် ှစ် မျ ိ း ြဖစ်၏။ ဤ
စကားသည်လည်း သူ
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တို့အဘ မက်ဆုိ ၍ ၊ သူ တို့ အသီးသီး
ခံရေသာမဂင်္လာ ှိသည်အတိင်ုး၊ ေကာင်း ကီးေပးေသာ စကားေပတည်း။ 29 တဖန်
တံ၊ု ငါ ့လမူျ ိ း စည်းေဝး ရာသို့ ငါသွားရမည်။ ဟိတ္တိ
အမျ ိးသား၊ ဧဖ ှန် ၏လယ်ြပင် တင်ွ ှိေသာေြမတင်ွး ၌ ၊ ငါ ့ အဘ တို့ ှင့်အတူ ငါ ့
ကုိ သ ဂ ဟ် ကပါ။ 30 ခါနာန် ြပည် မံေရ မိ ေ ှ မှာ ၊ မပ္ေပလ လယ်ြပင် ၌ ှိေသာ
ထုိ ေြမတင်ွး ကုိ ၊ အာြဗဟံ သည် ကုိယ်ပုိင် ေသာ သခင်္ျ ိ င်း ဘို့ လယ်ြပင် ှင့်တကွဟိတ္
တိ အမျ ိးသားဧဖ ုန် ၌ ဝယ် ေလ ပီ။ 31 ထုိ ေြမတင်ွး၌ အာြဗဟံ ှင့် မယား စာရာ ကုိ
သ ဂ ဟ် က ပီ။ ဣဇာက် ှင့် မယား ေရဗက္က ကုိလည်း သ ဂ ဟ် က ပီ။ ေလအာ
ကုိလည်း ငါသ ဂ ဟ် ပီ။ 32 ထုိ ေြမတင်ွး ှိေသာထုိလယ်ြပင် ကုိ၊ ေဟသ
အမျ ိးသား ေ ှ မှာ ဝယ် သတည်းဟု မှာထား၏။ 33 ထုိသို့ ယာကုပ် သည် မိမိ
သား တို့ ကုိ အကုနအ်စင်မှာ ထား ပီးလျှင် ၊ မိမိ ေြခ တို့ ကုိ ခုတင် ေပါ် မှာ ု ပ်သိမ်း
သြဖင့် ၊ အသက် ချ ပ်၍ မိမိ လမူျ ိ း စည်းေဝး ရာသို့ ေရာက်ေလ၏။

50
1 ထုိအခါ ေယာသပ် သည် အဘ
၏မျက် ှာ ေပါ် မှာ ငံု့
၍ ၊ ငို လျက် နမ်း လျက်ေန၏။ 2အဘ ၏အေလာင်း ကုိ နံသ့ာမျ ိ း ှင့် ြပင်ဆင်ေစ
ြခင်းငှါ ၊ မိမိ ကျွန် ေဆးသမား တို့ ကုိ အမိန ့် ှ ိ၍ ၊ သူတို့သည် နံသ့ာမျ ိ း ှင့် ြပင်ဆင်
က၏။ 3 နံသ့ာမျ ိ း ှင့်ြပင်ဆင်ေသာ အေလာင်းကုိ၊ ထုံးစံ
ှ ိသည်အတိင်ုး ထား၍၊ အရက် ေလးဆယ် လနွလ်ျှင်၊ အဲဂုတ္တု
လူတို့သည် ယာကုပ် ေကာင့်၊ အရက် ခုနစ် ဆယ် ပတ်လံးုငိေု ကး ြမည်တမ်းြခင်းကုိ
ြပ က၏။ 4 ငိေု ကး ြမည်တမ်းေသာေနရ့က် လနွ် ေသာအခါ ၊ ေယာသပ် သည် နနး်ေတာ်
သား အချ ိ တို့ ကုိေခါ် ၍ ၊ သင် တို့ သည် ကျွ ်ပ်ုကုိေစတနာ စိတ် ှိ လျှင် ၊ ဖာေရာ ဘုရင်
ထံ ေတာ်သို့ သွား၍၊ 5ကျွနေ်တာ် အဘ က၊ ငါ ေသ ေတာမ့ည်။ ခါနာန် ြပည် ၌ ကုိယ် ဘို့
ငါတးူ ဘူးေသာ သခင်္ျ ိ င်း တင်ွး၌ ၊ ငါ ့ ကုိ သ ဂ ဟ် ရမည်ဟ၍ူကျွနေ်တာ် ကုိ ကျနိဆုိ် ေစ
ပါ ပီ။ ထုိေကာင့က်ျွနေ်တာ်သွား ၍ ၊ အဘ ကုိ သဂ ဟ် ပီးမှ ြပန် လာပါမည် အေကာင်း
ကုိ အသနားေတာ်ခံပါသည်ဟု နားေတာ် ေလျှာက်ကပါေလာဟ့ဆုို၏။ 6 ဖာေရာ မင်းက
လည်း ၊ သင် ၏အဘ ကျနိဆုိ် ေစသည်အတိင်ုး သွား ၍ ၊ သ ဂ ဟ် ေလာဟ့ု မိန ့် ေတာ်
မူ၏။ 7 ေယာသပ် သည် အဘ
ကုိသဂ ဟ် ြခင်းငှါ ထွက်သွား ၍ ၊ ဖာေရာ မင်း၏ ကျွန် များတည်းဟေူသာနနး်ေတာ်
အရာ ှိ ၊ အဲဂုတ္တု ြပည် အရာ ှိ အေပါင်း တို့ ှင့်၊ 8 ေယာသပ် အိမ်သား၊ အစ်ကုိ တို့
အိမ်သား ၊ အဘ အိမ်သား ှိသမျှ တို့ သည်လိက်ုက၏။ သူငယ် တို့ ှင့် သုိး ာွး များကုိ
သာ ၊ ေဂါ ှင် ြပည် ၌ ကျနရ်စ် ေစက၏။ 9 ထုိသို့လျှင် ရထား များ၊ ြမင်းစီးသူရဲ များ
တည်းဟေူသာအလနွ် များစွာေသာ အလံးု အရင်းတို့သည် ေယာသပ် ှင့်တကွ လိက်ု
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သွား က၏။ 10 ေယာ်ဒန် ြမစ်နား မှာ အာတဒ် ေကာက်နယ်တလင်းသို့ ေရာက် ေသာအခါ
၊ အလနွ် ကီးစွာ ေသာ ငိေု ကး ြမည်တမ်းြခင်းကုိ ြပ ကြပန၏်။ ေယာသပ်သည် မိမိ
အဘ ေကာင့် ခုနစ် ရက်ပတ်လံးုငိေု ကး ြမည်တမ်း ြခင်း ကုိြပ ေလ၏။ 11 ထုိသို့အာ
တဒ် ေကာက်နယ်တလင်း၌ ြပ ေသာငိေု ကးြမည်တမ်းြခင်းကုိ၊ ထုိ
ြပည်သား ခါနာန် လူတို့သည် ြမင် လျှင် ၊ အဲဂုတ္တု လူတို့သည် ြပင်းစွာ ငိေု ကး
ြမည်တမ်းပါသည်တကားဟဆုို က၏။ ထုိေကာင့် ေယာ်ဒန် ြမစ်နား မှာ ှ ိေသာ ထုိ
အရပ်ကုိ၊ အေဗလမိဇရိမ် ဟ၍ူသမုတ် ကသတည်း။ 12ယာကုပ် သား တို့သည်၊ အ
ဘမှာ ထားသည် အတိင်ုး ြပ က၏။ 13 ခါနာန် ြပည် သို့ ေဆာင်သွား ၍ ၊ အာြဗဟံ
သည် ကုိယ်ပုိင် ေသာသခင်္ျ ိ င်း ဘို့ ၊ ဟိတ္တိ
အမျ ိးသားဧဖ ုန် ၌ ဝယ် ေသာ မံေရ
မိ ေ ှ ၊ မပ္ေပလ လယ်ြပင် တင်ွ ှိေသာေြမတင်ွး ၌ သ ဂ ဟ် က၏။ 14 ေယာသပ်

သည် အဘ
ကုိသဂ ဟ် ပီးလျှင် ၊ အစ်ကုိ များမှစ၍ မသာလိက်ု လာေသာသူအေပါင်း တို့ ှင့်
တကွ ၊ အဲဂုတ္တု ြပည်သို့ ြပန် ေလ၏။ 15 ေယာသပ် အစ်ကုိ တို့သည် အဘ
ေသ သည်ကုိ သိြမင် လျှင် ၊ ငါ တို့ ကုိ ေယာသပ် သည် အ ငိ း ထားေကာင်း ထား
လိမ့်မည်။ ငါ တို့သည် အထက်က သူ့
ကုိ ည ်းဆဲ ေသာေကာင့် ၊ ငါ တို့အား ဧကနအ်မှနြ်ပန် ၍ ည ်းဆဲလိမ့်မည်ဟု စုိးရိမ်
လျက်၊ 16 သူ့ ထံ သို့ တမန်ကုိေစလွှတ် ၍ ၊ ကုိယ်ေတာ် အစ်ကုိ တို့သည် မေကာင်း
ေသာအမှု ကုိ ကုိယ်ေတာ်အား ြပ မိ၍၊ 17 ကုိယ်ေတာ် ကုိ ြပစ်မှား ေသာအြပစ် ကုိ
လွှတ်ေတာ်မူပါဟ၊ု ကုိယ်ေတာ်အား ကား ေလျှာက်ရမည် အေကာင်း၊ ခမည်း ေတာ်
မေသမီှ ကျွနေ်တာ်တို့ ကုိ မှာ ထားခ့ဲသည်ြဖစ်၍၊ ယခု
တင်ွ ခမည်း ေတာ်၏ ဘုရားသခင် ကျွန် တို့၏ အြပစ် ကုိ လွှတ် ေတာ် မူပါဟု
ေလျှာက်က၏။ ထုိသို့ ေလျှာက် ကေသာအခါ ၊ ေယာသပ် သည် မျက်ရည် ကျေလ၏။
18အစ်ကုိ တို့သည်လည်း ဝင် ၍ ေယာသပ် ေ ှ မှာ ြပပ်ဝပ် လျက် ၊ ကျွနေ်တာ် တို့သည်
ကုိယ်ေတာ် ၏ ကျွန် ြဖစ် ကပါသည်ဟု ေလျှာက် က၏။ 19 ေယာသပ် ကလည်း ၊ မ
စုိးရိမ် က ှင့်။ ကျွ ်ပ်ု သည် ဘုရားသခင် ကုိယ်စား ြဖစ်သေလာ။ 20 သင် တို့သည်
ကျွ ်ပ်ု ကုိ ည ်းဆဲ မည် ကံ ကေသာ်လည်း ၊ ဘုရားသခင် သည် ယေန ့
ြဖစ်သည်အတိင်ုး ၊ လူ များ အသက် ချမ်းသာေစြခင်းငှါ ေကျးဇူး ြပ မည် ကံ ေတာ်
မူ၏။ 21 ထုိေကာင့် ၊ မ စုိးရိမ် က ှင့်။ သင် တို့ ှင့် သူငယ် များကုိ ကျွ ်ပ်ု ေကျွးေမွး
မည်ဟဆုိုလျက်၊ သူ
တို့ ကုိ ှစ်သိမ့် ေစ၍ ေမတ္တ ာ စကားကုိ ေြပာ ေလ၏။ 22 ထုိသို့ ေယာသပ် သည် မိမိ
အဘ ၏ အမျ ိးသား တို့ ှင့် အဲဂုတ္တု ြပည်၌ ေန ၍ ၊ အသက် တရာ တဆယ် ကုိမီှ
၏။ 23 ဧဖရိမ် ၏ေြမး ကုိ ြမင် ရ၏။ မနာေ ှ ၏သား ၊ မာခိရ ၏သားသမီး တို့ ကုိလည်း
မိမိ ဒူး ေပါ် မှာ ေမွးစား ရ၏။ 24 ေယာသပ် ကလည်း ၊ ကျွ ်ပ်ု ေသ ေတာမ့ည်။ အကယ်



ကမ္ဘာဦးကျမ်း 50:25 124 ကမ္ဘာဦးကျမ်း 50:26

စင်စစ်ဘုရားသခင် သည် သင် တို့ ကုိ အကည့် အ ှု ကလာေတာ်မူမည်။ အာြဗဟံ ၊
ဣဇာက် ၊ ယာကုပ် တို့အား ကျနိဆုိ် ေတာ်မူေသာ ြပည် သို့ ၊ ဤ ြပည် မှ ေဆာင်သွား
ေတာ်မူမည်ဟု အစ်ကုိ တို့အား ဆုိ ၏။ 25တဖန် တံ၊ု အကယ်စင်စစ်ဘုရားသခင် သည်
သင် တို့ ကုိ အကည့် အ ှု ကလာေတာ်မူမည်။ ကျွ ်ပ်ု အ ို း တို့ ကုိ ဤ
အရပ်မှ ယူ သွားရမည်ဟ၍ူဣသေရလ အမျ ိးသား တို့ ကုိ ကျနိဆုိ် ေစ၏။ 26 ထုိသို့
ေယာသပ် သည် အသက် တရာ တဆယ် ှိေသာ်အနစိ္စ ေရာက်ေလ၏။ အေလာင်း ကုိ
ကား၊ နံသ့ာမျ ိ း ှင့် ြပင်ဆင် ပီးလျှင် အဲဂုတ္တု ြပည်၌ တလား ှင့် ထား ကေလ၏။
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ထွက်ေြမာက်ရာ
1 မိမိ တို့ အိမ်သူအိမ်သား ပါ လျက်၊ အဘယာကုပ် ှင့်အတူ အဲဂုတ္တု ြပည်သို့
ေရာက် လာေသာဣသေရလ သား တို့၏အမည် ဟူမူကား၊ 2 ု ဗင် ၊ ှ ိေမာင် ၊ ေလဝိ ၊
ယုဒ၊ 3ဣသခါ ၊ ဇာဗုလုန် ၊ ဗ◌င်္ယာမိန၊် 4 ဒန် ၊ နဿလိ ၊ ဂဒ် ၊ အာ ှာ တည်း။ 5ယာ
ကုပ် အမျ ိးသား ေပါင်း ကား၊ ခုနစ်ဆယ် တည်း။ ေယာသပ် သည် အဲဂုတ္တု
ြပည်၌ ှိ ှင့်သတည်း။ 6 ေယာသပ် ှင့် အစ်ကုိ များမှစ၍ ၊ ထုိ ကာလ အမျ ိးသား
အေပါင်း တို့သည် ေသ ကကုန၏်။ 7ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့သည် သားကုိဘွား ၍
အလနွတိ်းု ပွား များြပား သြဖင့် ၊ အလနွ် အား ကီး၍ တြပည် လံးု၌ ှ ံြပား ကေလ၏။
8 ထုိေနာက် မှအဲဂုတ္တု ြပည်၌ ေယာသပ် ကုိ မ
သိ ေသာ ှင်ဘုရင် သစ် ေပါ် လာ၏။ 9 ထုိ ှ င်ဘုရင်ကလည်း၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့သည် ငါ တို့ထက် သာ၍များ က၏။ သာ၍အား ကီး က၏။ 10လာ
က၊ သူ
တို့ ကုိ လိမ္မာစွာ ြပ ကစို့ ။ သို့ မဟတ်ု သူတို့သည် များြပား ကလိမ့်မည်။ ေနာက်တခါ
စစ်မှု ေရာက် လျှင် ငါ တို့ရနသူ် ဘက်သို့ ဝင်စား ၍ ငါ တို့ ကုိ တိက်ု သြဖင့် ၊ ြပည် ေတာ်
ထဲက ထွက်သွား ကလိမ့်မည်ဟု မိမိ
လူ တို့အား ဆုိ ေလ၏။ 11 ထို့ ေကာင့် အဲဂုတ္တမုင်းတို့သည်၊ ကျပ်တည်းစွာ ှပ်ိစက်
ည ်းဆဲေစြခင်းငှါ အအပ်ုအချ ပ် ခန ့ထ်ား က၏။ ဣသေရလလတိူု့သည်၊ ဘ ာေတာ်
သုိ ထားဘို့ ၊ ပိသုံ မိ ှင့် ရာမသက် မိ ကုိ တည်ေဆာက် ရက၏။ 12 သို့ ေသာ်လည်း
၊ ှပ်ိစက် ြခင်းကုိခံရသည်အတိင်ုး ၊ တိးုပွား များြပား လျက် ှိ က၏။ သူ
တို့ ေကာင့် အဲ ဂုတ္တု လူတို့သည် စိတ်ညစ် ၍၊ 13 အလနွ် ကမ်းတမ်းစွာည ်းဆဲ
က၏။ 14သရွတ် ှင့် အတ်ု လပ်ု ေသာအမှု၊ လယ် လပ်ုေသာအမှုအမျ ိးမျ ိ း ၌ ခဲယ ်း
စွာေစခုိင်း ၍ အလနွ်ဆင်းရဲ ပင်ပနး်ေစ က၏။ ေစခုိင်းေလရာရာ၌ လည်း ခဲယ ်း စွာ
ေစခုိင်း က၏။ 15 ှ ိ ဖရ ှင့် ပုအာ အမည် ှိေသာေဟ ဗဲ ဝမ်းဆဲွမတို့ ကုိ ၊ အဲဂုတ္တု
ှင်ဘုရင် က၊ 16 သင် တို့သည် ေဟ ဗဲ မိနး်မတို့အား ဝမ်းဆဲွ လပ်ု၍ ေမွးရာ အရပ်၌
ေစာင့် ေနေသာအခါ ၊ ေယာက်ျား ြဖစ်လျှင် ေသ ေစ၊ မိနး်မ ြဖစ်လျှင် အသက် ှင် ေစ
ဟု အမိန ့် ေတာ် ှိ၏။ 17 ဝမ်းဆဲွ မတို့သည် ဘုရားသခင် ကုိေကာက်ရံွ ၍ ၊ အဲဂုတ္
တု ှင်ဘုရင် မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး မ ြပ ၊ ေယာက်ျား တို့ ကုိ အသက်ချမ်းသာ
ေပး က၏။ 18 အဲ ဂု တ္တု ှင်ဘုရင် သည်လည်း ၊ ဝမ်းဆဲွမ တို့ ကုိ ေခါ် ၍ သင်
တို့သည် အဘယ်ေကာင့် ဤသို့ ြပ သနည်း။ ေယာက်ျား တို့ ကုိအဘယ်ေကာင့်အသက်
ချမ်းသာေပးသနည်းဟေုမး စစ်ေသာ်၊ 19 ဝမ်းဆဲွမ တို့က၊ ေဟ ဗဲ မိနး်မတို့သည်၊ အဲဂုတ္
တု ၊ မိနး်မ က့ဲသို့ မဟတ်ု ၊ သနစွ်မ်း ေသာေကာင့် ၊ ဝမ်းဆဲွမ မ ေရာက် မီှ သား
ကုိဘွားတတ်က၏ဟု ြပနေ်လျှာက် ေလ၏။ 20 ထုိေကာင့် ဘုရားသခင် သည် ဝမ်းဆဲွ
မ တို့ ကုိ ေကျးဇူးြပ ေတာ်မူ၏။ ထုိလူ
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အမျ ိးသည်လည်း များြပား ၍ အလနွ် အား ကီး ကေလ၏။ 21 ဝမ်းဆဲွမ တို့သည်
ဘုရားသခင် ကုိ ေကာက်ရွ ံ ေသာေကာင့် ၊ သူ တို့ အိမ်သူအိမ်သား များကုိ ြပ စု ေတာ်မူ
၏။ 22 ဖာေရာ ဘုရင်ကလည်း ၊ ဣသေရလအမျ ိးသားတို့တင်ွ၊ ဘွားြမင် ေသာသူငယ်
ေယာက်ျား အေပါင်းတို့ ကုိ ြမစ် ထဲသို့ ချပစ် ေစ။ မိနး်မ ကုိမူကား အသက် ှင် ေစဟု
မိမိ
လူ အေပါင်း တို့ ကုိ မှာ ထားေတာ်မူ၏။

2
1 ထုိ ကာလ၌ ေလဝိ
အမျ ိးသား တေယာက်သည်၊ ေလဝိ
အမျ ိးသမီး ှင့် အိမ်ေထာင် ဘက်ြပ ၍၊ 2 မိနး်မ သည် ပဋိသေ ္ဓ
ယူသြဖင့် သား ေယာက်ျားကုိ ဘွားြမင် ေလ၏။ ထုိသား
သည် အဆင်းလှ ေကာင်း ကုိ အမိြမင် လျှင် ၊ သုံး လ ပတ်လံးုဖွက် ထားေလ၏။

3 ေနာက်တဖန် ဖွက် ၍မ ထား ိင်ုေသာအခါ ၊ ဂမာကုိင်း ပင်ြဖင့် ရက်ေသာပုခက် ကုိယူ
၍ ေရညိ ှင့် သစ်ေစး ြဖင့် လးူ ပီးလျှင် ၊ ပုခက် ထဲတင်ွ သူငယ် ကုိထည့် ၍ ြမစ် ကမ်း
နား ကုိင်း ေတာ၌ ထား ေလ၏။ 4 သူငယ် အစ်မ လည်း အဘယ်သို့ ြဖစ် မည်ကုိ သိြမင်
ြခင်းငှါ အေဝး ၌ ရပ် ေနေလ၏။ 5 ဖာေရာ ဘုရင်၏သမီး ေတာ်သည် ေရချ ိး ြခင်းငှါ
ဆင်း လာ၍ ၊ ကျွနမ် တို့ ှင့် ြမစ် ကမ်းနား ၌ လှည့်လည် စ ်၊ ကုိင်း ေတာ၌ ပုခက် ကုိ
ြမင် ၍ ေဆာင်ယူ ေစြခင်းငှါ ကျွနမ် တေယာက်ကုိ ေစလွှတ် ေလ၏။ 6 ပုခက်ဖုံးကုိ ဖွင့်
ေသာအခါ ၊ ငို လျက်ေနေသာသူငယ် ကုိြမင် ၍ ၊ သနား ေသာစိတ် ှိလျှင် ၊ ဤ သူငယ်
သည် ေဟ ဗဲ အမျ ိး ြဖစ်လိမ့်မည်ဟု ဆုိ
ပီး ေသာ်၊ 7 သူငယ် ၏အစ်မ က၊ ကုိယ်ေတာ် အတက်ွ သူငယ် ကုိ ထိနး် ရေသာေဟ ဗဲ

အထိနး် ကုိ ကျွနမ်သွား ၍ ေခါ် ရပါမည် ေလာဟု ဖာေရာ
ဘုရင်၏ သမီး
ေတာ်အား ေမးေလျှာက် ၍၊ 8 မင်းသမီး ကသွား ေလာ့ဟု အခွင့်ေပး လျှင် ၊ မိနး်မ
ငယ်သွား၍ သူငယ် ၏အမိ ကုိေခါ် ေလ၏။ 9 ဖာေရာ ဘုရင်၏သမီး ေတာ်က၊ ဤ
သူငယ် ကုိ ယူသွား ၍ ငါ ့ ဘို့ ထိနး် ေလာ။ အခ
ကုိ ငါ ေပး မည်ဟု မှာ ထားသည်အတိင်ုး၊ ထုိမိနး်မ သည် သူငယ် ကုိ ယူသွား ၍
ထိနး် ေလ၏။ 10 သူငယ် ကီးပွား ေသာအခါ ၊ ဖာေရာ ဘုရင်၏ သမီး
ေတာ်ထံသို့ ပို့ ေဆာင် ၍ မင်းသမီး သည် သား
အရာ၌ ခန ့ထ်ား လျက် ၊ ေမာေ ှ အမည် ြဖင့် မှည့် ၏။ အေကာင်းမူကား ၊ ေရ ထဲက
ငါ ှ တ်ယူ သည်ဟု ဆုိ သတည်း။ 11 ေမာေ ှ သည် ကီး ေသာအခါ ၊ မိမိ အမျ ိးသား
ချင်းတို့ ှ ိရာသို့ သွား ၍ သူ တို့အမှုထမ်း ရေသာအြခင်း အရာတို့ ကုိ
ကည့် ှု ေလ၏။ မိမိ
အမျ ိးသား ေဟ ဗဲ လူ တေယာက်ကုိ၊ အဲဂုတ္တု
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လူ ိုက် သည်ကုိြမင် လျှင်၊ 12 ပတ်လည်ကည့် ှု ၍ အဘယ်သူ မျှမ ှိ သည်ကုိ သိ
ေသာအခါ၊ အဲဂုတ္တု
လူကုိသတ် ၍ သဲ ထဲ ၌ ြမ ပ် ထားေလ ၏။ 13 နက်ြဖန် ေန ့ ၌ ထွက် ြပန်ေသာ် ၊
ေဟ ဗဲ လူ ှစ် ေယာက်တို့သည် အချင်းချင်းသတ် ကသည်ကုိ ြမင် လျှင် ၊ သင်သည်
သင် ၏အေပါင်းအေဘာ် ကုိ အဘယ်ေကာင့် ိုက် သနည်းဟု ည ်းဆဲ ေသာသူအား
ေမး သည် ှိေသာ်၊ 14 ထုိသူက၊ အဘယ်သူ သည် သင့် ကုိ ငါ တို့အေပါ် မှာ အကဲအမှူး
တရားသူ ကီး အရာ၌ ခန ့ထ်ား သနည်း။ အဲဂုတ္တု
လကုိူ သတ် သက့ဲသို့ ငါ ့ ကုိ သတ် လို သေလာဟု ြပနဆုိ် ၏။ ထုိအခါ ေမာေ ှ သည်
မိမိြပ ေသာအမှု ထင် ှား ပီဟု သိ
၍ ေကာက် ေလ၏။ 15 ထုိ သိတင်း ကုိ ဖါေရာ ဘုရင် ကား ေသာအခါ ၊ ေမာေ ှ
ကုိ သတ် ြခင်းငှါ ှာ ကံ ေလ၏။ ေမာေ ှ သည် ဖါေရာ ဘုရင်ထံမှ ထွက်ေြပး ၍၊ မိဒ
န် ြပည် သို့ ေရာက် လျှင် ၊ ေရတင်ွး နား မှာ ထုိင် ၍နားေနေလ၏။ 16 ထုိအခါ မိဒ န်
ယဇ်ပုေရာဟိတ် ၏ သမီး
ညီအစ်မခုနစ် ေယာက်တို့သည်၊ မိမိ
တို့အဘ ၏ သုိး
ဆိတ်များကုိ ေရတိက်ု ြခင်းငှါ လာ ၍ ေရခပ် ပီးလျှင် ၊ ေရေသာက်ခွက်တို့ ၌ ေလာင်း
က၏။ 17 သုိးထိနး် အချ ိ တို့လည်း လာ ၍ သုိး ဆိတ်များကုိ ေမာင်း က၏။ ထုိအခါ
ေမာေ ှ သည်ထ ၍ ထုိ မိနး်မတို့ဘက်၌ေနလျက်၊ သုိး
ဆိတ်များကုိ ေရတိက်ု ေလ၏။ 18 ထုိမိနး်မတို့သည် အဘ
ေရွလ ထံသို့ ေရာက် ကေသာ် ၊ အဘကအဘယ်ေကာင့် ယေန အ့လျင်အြမန် ေရာက်
လာရကသနည်းဟေုမး ေလ၏။ 19 သူတို့ကလည်း၊ အဲဂုတ္တု
လူ တေယာက်သည် အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ သုိးထိနး် တို့လက် မှ ကယ် ှ တ် ၍ ၊ ေရ လို
သမျှကုိ ခပ် သြဖင့် ၊ သုိး ဆိတ်များကုိ ေရတိက်ု ပါသည်ဟု ြပနေ်ြပာ ၏။ 20အဘက
လည်း၊ ထုိသူ
သည် အဘယ်မှာ ှိသနည်း။ အဘယ်ေကာင့် သူ့ ကုိပစ် ထားခ့ဲသနည်း။ အစာ
စား ေစြခင်းငှါ သူ့ ကုိ ေခါ် ေချ ကဟု ဆုိ ေလ၏။ 21 ေမာေ ှ သည် ထုိသူထံမှာ ေန
၍ ေပျာ်ေမွ့ သြဖင့် ၊ သမီး ဇိေပါရ ကုိ ေမာေ ှ အား ထိမ်းြမားေပးစား ေလ၏။ 22 ထုိ
မိနး်မဘွား ေသာသား ကုိ ေဂရ ှုံ အမည် ြဖင့် မှည့် ၏။ အေကာင်းမူကား ၊ ငါသည်တ
ကျွနး်တ ိင်ုငံ ၌ ဧည့်သည် အာဂ ္တ ြဖစ် ရ ပီဟုဆုိ သတည်း။ 23 ကာလ အင်တန် ကာ
ပီးမှ၊ အဲဂုတ္တု
ှ င်ဘုရင် အနစိ္စေရာက် ေလ၏။ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့လည်း အေစ ကျွနခံ်ရေသာေကာင့်ညည်းတာွး ငိေု ကး က၏။ ထုိသို့
အေစ
ကျွနခံ်၍ငိေု ကး ေသာ အသံသည် ဘုရား
သခင် ထံေတာ်သို့ တက် ေရာက်ေလ၏။ 24 သူ တို့ ညည်းတာွး ြမည်တမ်းြခင်း အသံ
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ကုိ ဘုရား
သခင်ကား ေတာ်မူလျှင် ၊ အာြဗဟံ ၊ ဣဇာက် ၊ ယာကုပ် ှင့် ြပ ခ့ဲဘူးေသာပဋိညာ ်
ကုိ ေအာက်ေမ့ ေတာ်မူ၏။ 25 ဘုရား သခင်သည်လည်း ၊ ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့ ကုိ
ကည့် ှု ၍ သူတို့အမှုကုိ ဆင်ြခင် ေတာ်မူ၏။

3
1 ေမာေ ှ သည်၊ မိမိ
ေယာက္ခမ မိဒ န် ယဇ်ပုေရာဟိတ် ေယသေရာ ၏သုိး ဆိတ်များကုိ ထိနး် စ ် ၊ ေတာ
ေနာက်ဘက်သို့ ေဆာင်သွား ၍ ၊ ေဟာရပ် အမည် ှိ ေသာဘုရား သခင်၏ေတာင် သို့
ေရာက် ေလ၏။ 2 ထုိအခါ ဘုရား သခင်၏ ေကာင်းကင်တမန် သည် ချ ံ ထဲ က ထွက်
ေသာ မီးလျှ ံ ၌ ထင် ှား ၏။ ေမာေ ှသည် ကည့် ေသာအခါ ၊ မီး ေလာင် ၍ ချ ံ မ
ကျွမ်း ဘဲ ှိသည်ကုိ ြမင် လျှင်၊ 3အဘယ်ေကာင့် ချ ံ မ ကျွမ်း ဘဲ ှိသနည်း။ ဤ
ထူးဆနး် ေသာ ူပါ ံု ကုိ ငါသွား ၍ ကည့် ှု မည်ဟဆုို ၏။ 4 ေမာေ ှသွား ၍ ကည့် ှု
ေကာင်း ကုိ ထာဝရဘုရား
ြမင် ေတာ်မူလျှင် ၊ ေမာေ ှ ၊ ေမာေ ှ ဟု ချ ံ ထဲ က ေခါ် ေတာ်မူ၏။ ေမာေ ှကလည်း၊
အကျွ ်ပ်ု ှ ိ ပါ၏ဟု ေလျှာက် ေလ၏။ 5 ဘုရားသခင်ကလည်း၊ မ
ချ ်း ှင့်။ သင် ၏ေြခနင်း ကုိ ချွတ် ေလာ။့ သင် နင်း ေသာ အရပ် ကား သန ့် ှ င်း
ေသာ ေြမ ြဖစ်သည်ဟ၍ူ၎င်း၊ 6 ငါ သည်သင့် အဘ ၏ဘုရား ၊ အာြဗဟံ ၏ဘုရား ၊ ဣ
ဇာက် ၏ဘုရား ၊ ယာကုပ် ၏ဘုရား ြဖစ်သည်ဟ၍ူ၎င်း မိန ့် ေတာ်မူ၏။ ေမာေ ှ သည်
ဘုရား
သခင်ကုိ မ ကည့် ဝ့ံ၊ မိမိ
မျက် ှာ ကုိ ဖုံး လျက်ေန၏။ 7ထာဝရဘုရား ကလည်း၊ အဲဂုတ္တု
ြပည်၌ ှိေသာငါ ၏လူ တို့ ခံရေသာည ်းဆဲ ြခင်းကုိ ငါေစ့ေစ့ြမင် ခ့ဲ ပီ။ သူ
တို့ ကုိ ေစခုိင်း ေသာ သခင်တို့ ေကာင့် သူ တို့ ြမည်တမ်း ေသာအသံကုိလည်း ငါ ကား
ခ့ဲ ပီ။ သူ
တို့ နာကည်း ြခင်း ေဝဒနာကုိ ငါသိ ၏။ 8 သူ တို့ ကုိ အဲဂုတ္တြုပည်၊ အဲဂုတ္တု
လတိူု့လက် မှ ကယ် ှ တ် ၍ ၊ ခါနနိ လ၊ူ ဟိတ္တိ
လ၊ူ အာေမာရိ
လ၊ူ ေဖရဇိ
လ၊ူ ဟိဝိ
လ၊ူ ေယဗုသိ
လူတို့ ေနရာ ၊ ို့ ှင့် ပျားရည် စီး တတ်ေသာ ြပည် သို့ ပို့ ေဆာင် ြခင်းငှါ ငါဆင်း လာ
ပီ။ 9ယခု တင်ွလည်း ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့ ငိေု ကးေသာအသံ သည် ငါ ့ ထံ သို့
တက်ေရာက် ၍ ၊ သူ တို့ ကုိ အဲဂုတ္တု
လူတို့သည် ည ်းဆဲ ြခင်းအမှုကုိလည်း ငါြမင် ရ ပီ။ 10 ထုိေကာင့် ယခု သွား ေလာ။့
သင်သည် ငါ ၏လူ ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့ ကုိ အဲဂုတ္တု
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ြပည်မှ ှ တ် ေဆာင် မည်အေကာင်း ၊ သင့် ကုိဖါေရာ ဘုရင်ထံ သို့ ငါေစလွှတ် မည်
ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 11 ေမာေ ှ ကလည်း ၊ အကျွ ်ပ်ု သည် အဘယ်သို့ ေသာသူြဖစ်၍၊
ဖါေရာ ဘုရင်ထံ သို့ ဝင် သြဖင့် ၊ ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့ ကုိ အဲဂုတ္တု
ြပည်မှ ှ တ် ေဆာင်ရပါမည်နည်းဟု ဘုရား
သခင်အား ေလျှာက် လျှင်၊ 12 ဘုရားသခင်က၊ အကယ်စင်စစ် ငါသည် သင့် ဘက်
၌ ှိ လိမ့်မည်။ ငါ သည် သင့် ကုိေစလွှတ် ြခင်း လက္ခဏာ
သက်ေသဟမူူကား၊ သင် သည်ထုိ လူ
တို့ ကုိ အဲဂုတ္တု ြပည်မှ ှ တ် ေဆာင် ပီးလျှင်၊ ဤ
ေတာင် ေပါ် မှာ ဘုရား
သခင်အား ဝတ်ြပ ရကလိမ့်မည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 13 ေမာေ ှ ကလည်း ၊ အကျွ ်ပ်ု
သည် ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့ ှ ိရာသို့ ေရာက် ၍ ၊ သင် တို့ ဘုိးေဘး များ၏ ဘုရား
သခင်သည် ငါ ့ ကုိသင် တို့ ှ ိရာသို့ ေစလွှတ် ေတာ်မူ ပီဟု အကျွ ်ပ်ုဆုိ လျှင်၊ သူတို့
က၊ ထုိဘုရား
သခင်၏ နာမ
ေတာ်ကား အဘယ်သို့ နည်းဟု အကျွ ်ပ်ု ကုိ ြပန၍် ေမး
ေသာအခါ ၊ အဘယ်သို့ ြပနေ်ြပာ ရပါမည်နည်းဟု ဘုရား
သခင်အား ေမး ေလျှာက်ေလ၏။ 14 ဘုရား သခင်ကလည်း ၊ ငါြဖစ် သည်အတိင်ုး
ငါြဖစ် ၏ဟ၍ူ၎င်း ၊ ငါြဖစ် သည်ဟု အမည် ှိ ေသာသူသည်၊ ငါ ့ ကုိသင် တို့ ှ ိ ရာသို့
ေစလွှတ် ေတာ်မူ ပီဟု ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့အား ြပနေ်ြပာ ေလာဟ့၍ူ၎င်း၊ ေမာေ ှ အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 15တဖန်
ဘုရား သခင်က၊ သင် တို့ ဘုိးေဘး များ၏ ဘုရား
သခင်၊ အာြဗဟံ ၏ဘုရား ၊ ဣဇာက် ၏ဘုရား ၊ ယာကုပ် ၏ဘုရား တည်းဟေူသာ
ထာဝရဘုရား သည်၊ ငါ ့ ကုိ သင် တို့ ှ ိရာသို့ ေစလွှတ် ေတာ်မူ ပီဟု ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့အား ေြပာ ရမည်။ ထုိ
အမည်သည် အစ ် ငါ ့ အမည် ြဖစ်၏။ လမူျ ိ း အစ ်အဆက် မြပတ် ငါ ့ ဘွ့ဲ နာမ
ြဖစ်၏။ 16 သွား ၍ ဣသေရလ အမျ ိးအသက် ကီး သူတို့ ကုိ စုေဝး
ေစ ပီးလျှင် ၊ သင် တို့ ဘုိးေဘး များ၏ ဘုရား
သခင်၊ အာြဗဟံ ၏ဘုရား ၊ ဣဇာက် ၏ဘုရား၊ ယာကုပ် ၏ဘုရားတည်းဟေူသာ
ထာဝရဘုရား သည် ငါ ့ အား ထင် ှား ေတာ်မူလျက်၊ အကယ်စင်စစ်သင် တို့ ကုိ ငါ
အကည့်အ ှု လာ၍၊ အဲဂုတ္တု
ြပည်၌ သင် တို့အား ြပ ေသာအမှုကုိငါြမင် ပီ။ 17 အဲဂုတ္တု ြပည်၌ ခံရေသာဒကု္ခ
ထဲက သင် တို့ ကုိ ငါ ှ တ်၍၊ ခါနနိ လ၊ူ ဟိတ္တ
လ၊ူ အာေမာရိ
လ၊ူ ေဖရဇိ
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လ၊ူ ဟိဝိ
လ၊ူ ေယဗုသိ
လူတို့ ေနရာ ၊ ို့ ှင့် ပျားရည် စီး တတ်ေသာ ြပည် သို့ ပို့ ေဆာင် မည် ငါဂတိ ှိသည်
ဟု မိန ့် ေတာ်မူ ပီဟု သူ
တို့အား ေြပာ ေလာ။့ 18 သူတို့သည် သင် ၏စကား ကုိ နားေထာင် ၍ ၊ သင် သည် ဣ
သေရလ
အမျ ိးသားအသက် ကီး သူများပါလျက်၊ အဲဂုတ္တု
ှင်ဘုရင် ထံ သို့ ဝင် သြဖင့် ၊ ေဟ ဗဲ လတိူု့၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား သည် အကျွ ်ပ်ု တို့ ှင့် ေတွ့ ေတာ်မူ ပီ။ အကျွ ်ပ်ု တို့၏ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား အား ယဇ်ပူေဇာ် ြခင်းငှါေတာ သို့ သုံး ရက် ခရီး သွား ရေသာအခွင့်
ကုိေပး ေတာ်မူပါဟု ေလျှာက် ရမည်။ 19 အဲဂုတ္တု ှင်ဘုရင် သည် ကီးစွာ ေသာတနခုိ်း
ကုိ မ
ေတွ့မြမင်လျှင် ၊ သွား ရေသာအခွင့်ကုိ သင် တို့အား မ
ေပး ေကာင်းကုိ ငါ သိ ၏။ 20 ငါ သည်လည်း လက် ကုိဆန ့် ၍ ၊ အဲဂုတ္တု ြပည်ထဲ
၌ ငါြပ လတံေ့သာ ငါ ၏အံဘွ့ယ် ေသာအမှု ှ ိသမျှ တို့ ှင့် ထုိ ြပည်ကုိ ဒဏ်ခတ် မည်။
ထုိေနာက် အဲဂုတ္တု ှင်ဘုရင်သည် သင် တို့ ကုိ လွှတ် လိမ့်မည်။ 21 ထုိ လမူျ ိ း သည် အဲ
ဂုတ္တု
လူတို့ ထံ၌ မျက် ှာရ ေသာ အခွင့်ကုိ ငါေပး ၍ ၊ သင်တို့သည် ထွက် သွားေသာအခါ
လက်ချည်း မ သွား ရက။ 22အေကာင်းမူကား၊ မိနး်မ တိင်ုးမိမိ အိမ်နးီချင်း ၊ မိမိ အိမ်
မှာ တည်း ေသာသူ၌ ေငွ တနဆ်ာ ၊ ေရွှ တနဆ်ာ ှင့် အဝတ် တနဆ်ာများကုိ ေတာင်း ၍
၊ သင် တို့သား သမီး များကုိ တနဆ်ာဆင် ေစသြဖင့် ၊ အဲဂုတ္တု လတိူု့၏ဥစ္စာကုိ လယူု
ကလိမ့်မည်ဟု ေမာေ ှ အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။

4
1 ေမာေ ှ ကလည်း ၊ ထုိသူတို့သည် အကျွ ်ပ်ု ကုိ မ ယုံ ၊ အကျွ ်ပ်ု စကား ကုိ နား မ
ေထာင်ဘဲေန၍ ၊ ထာဝရဘုရား သည် သင့် အား ထင် ှား ေတာ်မ မူဟု ဆုိ
ကပါ လိမ့်မည်ဟု ြပနေ်လျှာက် ေလ၏။ 2ထာဝရဘုရား ကလည်း ၊ သင် ၏လက် ၌

အဘယ် အရာ ှိသနည်းဟေုမး ေတာ်မူလျှင်၊ လံှတံ ှိပါ၏ဟု ေလျှာက် ၏။ 3 ေြမ ေပါ်
မှာပစ်ချ ေလာ့ဟု မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ပစ်ချ သြဖင့် ၊ လံှတံသည် ေ မ ြဖစ် ၍ ၊
ေမာေ ှ သည် သူ့
ေ ှ မှ ေြပး ေလ၏။ 4 ထာဝရဘုရား ကလည်း ၊ သင့် လက် ကုိဆန ့် ၍ သူ့ အ မီး
ကုိ ကုိင် ဘမ်းေလာ့ဟု မိန ့ေ်တာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ ေမာေ ှသည် လက် ကုိဆန ့် ၍ ဘမ်း
မိသြဖင့် ၊ သူ ၏လက် ၌ လံှတံ ြဖစ် ြပနေ်လ၏။ 5 သို့ ြပ လျှင် သူ တို့ ဘုိးေဘး များ၏
ဘုရား
သခင်၊ အာြဗဟံ ၏ဘုရား ၊ ဣဇာက် ၏ဘုရား ၊ ယာကုပ် ၏ဘုရား တည်းဟေူသာ
ထာဝရဘုရား သည် သင့် အား ထင် ှား ေတာ်မူေကာင်း ကုိ ထုိသူတို့သည် ယုံ
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ကလိမ့်မည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 6တဖန် ထာဝရဘုရား က၊ သင် ၏လက် ကုိသင် ၏
ရင်ခွင် သို့ သွင်း ေလာဟ့ု မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ လက် ကုိ ရင်ခွင် သို့ သွင်း ၍ ထုတ်
ြပနေ်သာအခါ ၊ လက် သည် မုိဃ်းပွင့် အဆင်းက့ဲသို့ ူ ေလ၏။ 7တဖန် သင် ၏လက်
ကုိ သင့် ရင်ခွင် သို့ သွင်း ဦးေလာဟ့ု မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ တဖန် လက် ကုိ ရင်ခွင်
သို့ သွင်း၍ ထုတ် ြပနေ်သာအခါ ၊ ပကတိအသား ြဖစ် ြပနေ်လ၏။ 8 ထုိသူတို့သည် သင့်
ကုိ မ ယုံ ၊ ပဌမ နမိိတ် သက်ေသကုိ နား
မ ေထာင်လျှင် ၊ ေနာက် ြဖစ်ေသာ နမိိတ် သက်ေသကုိ ယုံ ကလိမ့်မည်။ 9 သို့ မဟတ်ု
ထုိ နမိိတ် ှစ် ပါးကုိ မ
ယုံ ၊ သင် ၏ စကား
ကုိ နား မ ေထာင်လျှင် ၊ သင်သည် ြမစ် ေရ အချ ိ ကုိ ယူ
၍ ကုနး် ေပါ်မှာသွနး် ေလာ။့ ထုိသို့
ြမစ် ထဲက ယူ ေသာ ေရ သည် ကုနး် ေပါ်မှာ အေသွး ြဖစ် လိမ့်မည်ဟု မိန ့်ေတာ်မူ
၏။ 10 ေမာေ ှ ကလည်း ၊ အို ဘုရား ှင်၊ အကျွ ်ပ်ု သည် ှ တ် သတ္တ ိမ ှိပါ။ အထက်
ကလည်း မ ှိပါ။ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် အား မိန ့် ေတာ်မူေသာအခါ၌ပင် မ ှိပါ။ ှ တ် ေလး
ေသာသူ၊ စကား
ေ ှးေ ှး ေြပာတတ်ေသာသူြဖစ် ပါ၏ဟု ထာဝရဘုရား
အား ေလျှာက် ဆုိ၏။ 11ထာဝရဘုရား ကလည်း၊ လူ
၏ ှ တ် ကုိ အဘယ်သူ ဖနဆ်င်း သနည်း။ စကားအ
ေသာသူ၊ နားပင်း ေသာသူ၊ မျက်စိြမင် ေသာသူ၊ မြမင် ေသာသူတို့ ကုိ အဘယ်သူ
ဖနဆ်င်း သနည်း။ ငါ ထာဝရဘုရား ဖနဆ်င်းသည် မဟတ်ု ေလာ။ 12 သို့ ြဖစ်၍ ယခု
သွားေလာ။့ သင် ၏ ှ တ် ၌ ငါ ှိ ၍ ၊ သင် သည် အဘယ်သို့ ေြပာ ရမည်ကုိ သွနသ်င်
မည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 13 ေမာေ ှကလည်း၊ အို
ဘုရား ှင်၊ အလိေုတာ် ှိေသာသူ၏လက်တင်ွ ေပး
လိက်ုေတာ်မူပါဟု ေလျှာက် ေသာ်၊ 14 ထာဝရဘုရား သည် ေမာေ ှ အား အမျက်
ေတာ်ထွက်၍ ၊ ေလဝိ လူ အာ ုန် သည် သင် ၏အစ်ကုိ ြဖစ်သည် မဟတ်ု ေလာ။ သူ
သည် ေကာင်းမွန် စွာေြပာတတ်သည်ကုိ ငါသိ ၏။ သူ
သည်လည်း သင့် ကုိ ခရီး ဦး ကိ ြပ ြခ င်း ငှါ ယခုလာ ၏။ ေတွ့ ြမင် ေသာအခါ
ဝမ်းေြမာက် လိမ့်မည်။ 15သင်သည် သူ
ှင့် စကားေြပာ ၍ ၊ သူ ေြပာစရာစကား ကုိေပး ရမည်။ သင် ၏ ှ တ် ၌ ၎င်း ၊ သူ

၏ ှ တ် ၌ ၎င်း ငါ ှ ိ ၍ ၊ သင် တို့သည် အဘယ်သို့ ြပ ရမည်ကုိ သွနသ်င် မည်။ 16 သူ
သည်လည်း လူ
တို့ ေ ှ မှာ သင် ၏ စကားြပန် လပ်ု၍ ၊ သင် ၏ ှ တ် ကုိယ်စားြဖစ် လိမ့်မည်။ သင်
သည် လည်း သူ ၏ဘုရား သခင်ကုိယ်စားြဖစ် လိမ့်မည်။ 17သင်သည် နမိိတ် သက်ေသ
တို့ ကုိ ြပ လတံေ့သာ ဤ
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လံှတံ ကုိလည်း၊ သင် ၏လက် ၌ ကုိင် ရမည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ ၏။ 18 ေမာေ ှ သည်
လည်း ေယာက္ခမ
ေယသေရာ ထံသို့ ြပန် သွား၍ ၊ အဲဂုတ္တု ြပည်၌ ှိေသာကျွ ်ပ်ု အမျ ိးသား ချင်း
တို့သည် အသက် ှင် ေသးသေလာဟုကည့် ှု ြခင်းငှါ၊ သူတို့ ှ ိရာသို့ ကျွ ်ပ်ုသွား ရေသာ
အခွင့်ကုိေပး ပါေလာဟ့ု ဆုိ
ေသာ်၊ ေယသေရာ
က၊ ငိမ်ဝပ် စွာ သွား ေလာဟ့ု ြပနဆုိ် ေလ၏။ 19ထာဝရဘုရား ကလည်း၊ အဲဂုတတ္ု
ြပည်သို့ ြပန် သွားေလာ။့ သင် ၏အသက် ကုိ ှာ ေသာသူ အေပါင်း တို့သည် ေသ
က ပီဟု မိဒ န် ြပည်၌ ေမာေ ှ အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 20 ထုိအခါ ၊ ေမာေ ှ သည် မယား
ှင့် သား ှစ်ေယာက်တို့ ကုိ ယူ
၍ ြမည်း ကုိစီး ေစသြဖင့် ၊ ဘုရား သခင်၏ လံှတံ ေတာ်ကုိလက် စဲွ လျက် ၊ အဲဂုတ္
တု ြပည် သို့ ြပန် ေလ၏။ 21ထာဝရဘုရား ကလည်း ၊ သင် သည် အဲဂုတ္တု
ြပည်သို့ သွား ၍ ေရာက် လျှင် ၊ သင် ၌ ငါအပ် ေသာ အံဘွ့ယ် ေသာ အမှုအလံးုစုံ တို့
ကုိ ဖါေရာ ဘုရင်ေ ှ မှာ ြပ ေလာ။့ ထုိသို့ ြပေသာ်လည်းသူ ၏ ှလံးု ကုိ ငါ ခုိင်မာ ေစ၍၊
သူသည် ဣသေရလလူ
တို့ ကုိ မ
လွှတ် ဘဲ ေနလိမ့်မည်။ 22 ဖါေရာ ဘုရင်ကုိ လည်း ထာဝရဘုရား က ဣသေရလ
သည် ငါ ့ သား ြဖစ်၏။ ငါ ့ သားဦး ြဖစ်၏။ 23 ငါ ့ သား သည် ငါ ့ အားဝတ်ြပ ေသာ
အခွင့် ှ ိေစြခင်းငှါ လွှတ် ေလာ။့ မလွှတ်ဘူးဟု ြငင်း လျှင်၊ သင်၏သား ၊ သင်၏သားဦး
ကုိပင် ငါ ကွပ်မျက် မည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူေကာင်းကုိ ဆင့်ဆုိ ေလာ့ဟု ေမာေ ှ အား မှာ
ထားေတာ်မူ၏။ 24 ခရီး သွား စ ်တင်ွ ၊ စားခနး် စရပ်၌ ထာဝရဘုရား သည် ေမာေ ှ
ကုိေတွ့ ၍ ကွပ်မျက် ြခင်းငှါ ှာ ကံ ေတာ်မူ ၏။ 25 ထုိအခါ ၊ ဇိေပါရ သည် ထား
ကုိယူ ၍ သား ၏ အေရဖျား ကုိ လီှးြဖတ် ပီးမှ ၊ လင် ၏ေြခ ရင်း၌ ြပပ်ဝပ်လျက်
၊ အကယ် စင်စစ်သင် သည် အကျွ ်ပ်ု ၌ အေသွး ှင့်ယှ ်ေသာ လင် ြဖစ်သည်ဟု ဆုိ
၏။ 26 ထုိအခါ ေမာေ ှ ကုိ လွှတ် ေတာ်မူ၏။ မယားကလည်း ၊ အေရဖျား လီှးမဂင်္လာ
ေကာင့် ၊ သင်သည် အကျွ ်ပ်ု၌ အေသွး ှင့်ယှ ်ေသာလင် ြဖစ်၏ဟု ဆုိ သတည်း။
27 ထာဝရဘုရား ကလည်း ၊ ေမာေ ှ ကုိ ခရီးဦး ကိ ြပ ြခင်းငှါ ေတာ သို့ သွား ေလာ့
ဟု အာ ုန် အား မိန ့် ေတာ်မူသည် အတိင်ုး ၊ အာ ုနသ်ည်သွား လျှင် ၊ ဘုရား သခင်၏
ေတာင် ေပါ်၌ ေမာေ ှ ကုိ ေတွ့ ၍ နမ်း ြခင်းကုိ ြပ ၏။ 28 ေမာေ ှ သည်လည်း ၊ မိမိ
ကုိေစလွှတ် ေတာ်မူေသာ ထာဝရဘုရား ၏စကား ေတာ်အလံးုစုံ တို့ ကုိ၎င်း ၊ မှာ ထား
ေတာ်မူသမျှေသာ နမိိတ် သက်ေသတို့ ကုိ၎င်း၊ အာ ု န် အား ကားေြပာ ေလ၏။ 29 ထုိ
သူညီေနာင် ှစ်ပါးတို့သည် သွား ၍ ဣသေရလ အမျ ိးသား အသက် ကီး သူတို့ ကုိ စုေဝး
ေစ ပီးလျင် ၊
30အာ ုန် သည် ေမာေ ှ အား ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူေသာ စကား ေတာ်အလံးုစုံ
တို့ ကုိ ြပနေ်ြပာ ၍ ၊ လူ တို့ ေ ှ မှာ နမိိတ် သက်ေသတို့ ကုိြပ ေလ၏။ 31 ထုိလူ များ
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တို့သည် ယုံ
က၏။ ထာဝရဘုရား
သည် ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့ ကုိ အကည့် အ ှုကေတာ်မူသည် ကုိ
၎င်း ၊ သူ တို့ ခံရေသာဆင်းရဲ ြခင်းကုိ မှတ် ေတာ်မူသည်ကုိ ၎င်း ကား ေသာအခါ ၊
ဦး ွှတ် ချ၍ ကုိးကွယ် က၏။

5
1 ထုိေနာက်မှ ၊ ေမာေ ှ ှင့် အာ ုန် သည် ဖါေရာ ဘုရင်ထံသို့ ဝင် ၍ ၊ ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား က၊ ငါ ၏လူ တို့သည် ေတာ
၌ ငါ ့အဘို့ ပဲွခံ ေစြခင်းငှါ လွှတ် ရမည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူေကာင်းကုိ ေလျှာက် ၏။ 2 ဖါ
ေရာ မင်းကလည်း ၊ ထာဝရဘုရား ၏စကား ကုိ နားေထာင် ၍ ၊ ဣသေရလ အမျ ိးသား
တို့ ကုိ ငါလွှတ် ေစ ြခင်းငှါ ထုိဘုရားကား အဘယ်သူနည်း။ ထာဝရဘုရား
ကုိ ငါမ သိ ၊ ဣသေရလ အမျ ိးသားတို့ ကုိ ငါမ လွှတ် ဟု ဆုိ ေလ၏။ 3 သူတို့က
လည်း၊ ေဟ ဗဲ လတိူု့၏ ဘုရား
သခင်သည် ကျွနေ်တာ် တို့ ှင့် ေတွ့ ေတာ်မူ ပီ။ ေတာ
သို့ သုံး ရက် ခရီး သွား ၍ ၊ ကျွနေ်တာ် တို့ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား အား ယဇ်ပူေဇာ် ရေသာအခွင့် ကုိ ေပး ေတာ် မူပါ။ သို့ မဟတ်ု
ကာလနာ ေဘး၊ ထား
ေဘးတစုံတခုြဖင့် ကျွနေ်တာ် တို့ ကုိ ဒဏ်ခတ် ေတာ်မူလိမ့်မည်ဟု ေလျှာက် ဆုိ၏။

4 အဲဂုတ္တု ှင်ဘုရင် ကလည်း ၊ ေမာေ ှ ှင့် အာ ုန် ၊ သင်တို့သည် ဤလူ
များ တို့ ကုိ အဘယ်ေကာင့် အလပ်ု ြပတ် ေစသနည်း။ အမှု ေတာ် ကုိ သွား ၍
ေဆာင်ရွက်ကဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 5တဖန် လည်း ြပည် ေတာ်၌ ထုိလူ
တို့သည် ယခု
များ က၏။ အမှု မထမ်း ေစြခင်းငှါသင်တို့သည် အခွင့်ေပး ကသည်တကားဟု ဖါ
ေရာ ဘုရင်ဆုိ ၍ ၊

6 ထုိေန ့ ြခင်းတင်ွ အအပ်ုအချ ပ် ၊ အကပ်အေဆာ်တို့ ကုိ ေခါ် ပီးလျှင်၊ 7အတ်ု လပ်ု
စရာဘို့ ေကာက် ို း ကုိ လူ
တို့အား အရင် ေပးသက့ဲသို့ မ ေပး ှင့်။ သူ
တို့သည် ေကာက် ို း ကုိ ကုိယ် ဘို့ ှာ ယူ ကေစ။ 8 အတ်ု ကုိကား၊ အေရအတက်ွ
အားြဖင့်အရင် က့ဲသို့လပ်ု ေစရမည်၊ အလျှင်းမ ေလျာ့ ေစ ှင့်။ သူ
တို့သည် ပျင်းရိ က၏။ ထုိေကာင့် သွား ၍ငါ တို့ ဘုရား
သခင်အား ယဇ်ပူေဇာ် ကစို့ဟု ေကးေကာ် တတ်က၏။ 9 သို့ ြဖစ်၍စည်းကပ်လျက်
လပ်ု ေစက။ ပင်ပနး် ေစက။ လမုိူက် စကား ကုိ နား မ ေထာင်ေစ ှင့်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။
10အအပ်ုအချ ပ် အကပ်အေဆာ် တို့သည် ထွက် ၍ ၊ ဖါေရာ ဘုရင်က ေကာက် ို း ကုိ
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ငါ မ ေပး။ 11 ေကာက် ို း ကုိ ေတွ့ ိင်ုရာအရပ် ၌ ှာ က။ သို့ ေသာ်လည်း လပ်ုရေသာ
အလပ်ု အလျှင်းမ ေလျာ့ ရဟု အမိန ့် ေတာ် ှိသည်ဟု လူ
တို့အား ြပန်ကား က၏။ 12 သို့ ြဖစ်၍ လူ တို့သည် ေကာက် ို း အတက်ွ အမှုိက် ကုိ
ှာ ယူြခင်းငှါ အဲဂုတ္တု ြပည် တေ ှာက်လံးု တင်ွ အရပ်ရပ်ကဲွြပား က၏။ 13အပ်ုချ ပ်
ေသာသူတို့ ကလည်း ၊ ေကာက် ို း ကုိ ရ
သည်ကာလ၌ ေန တိ့င်ုးလပ်ု ရသည်အတိင်ုး ၊ ပီး ေအာင် လပ်ုကဟု သူတို့ ကုိ ှ ိးေဆာ်
က၏။ 14 ဖါေရာ မင်း၏ အအပ်ုအချ ပ် တို့သည် ခန ့် ထားေသာ ဣသေရလ
အမျ ိး အကပ်အေဆာ် တို့ ကုိ သင်တို့သည် အရင် ကလပ်ုသည်အတိင်ုး ၊ ယေန ့ ှင့်
မေန ၌့ အတ်ု လပ်ုရေသာအမှု ကုိ အဘယ်ေကာင့် မ ပီးစီး ေစကသနည်းဟု စစ်၍ ိုက်
က၏။ 15 ထုိအခါ၊ ဣသေရလ
အမျ ိး အကပ်အေဆာ် တို့သည်၊ ဖါေရာ မင်းထံသို့ သွား ၍ ၊ ကုိယ်ေတာ်သည်
ကုိယ်ေတာ် ကျွန် တို့ ကုိ အဘယ်ေကာင့် ဤသို့ စီရင် ေတာ်မူသနည်း။ 16 ကုိယ်ေတာ်
ကျွန် တို့အား ၊ ေကာက် ို း ကုိမ ေပး ၊ အပ်ုချ ပ်ေသာသူတို့ ကလည်း၊ အတ်ု ကုိလပ်ု က
ဟု ဆုိ
သြဖင့်၊ ကျွနေ်တာ်တို့သည် အ ိုက် ခံရ ကပါ၏။ ကုိယ်ေတာ် လူ တို့ ၌သာ အြပစ် ှိ
ပါသည်ဟု ေအာ်ဟစ် က၏။ 17 ဖါေရာဘုရင်ကလည်း ၊ သင် တို့သည် ပျင်းရိ သည်၊
ပျင်းရိ သည်။ ထုိေကာင့် ငါတို့သည်သွား ၍ ထာဝရဘုရား
အား ယဇ်ပူေဇာ် ကစို့ ဟု သင် တို့ ဆုိ တတ် က၏။ 18 သို့ ေသာေကာင့် ယခု သွား
၍လပ်ု က။ ေကာက် ို း ကုိမ ေပး ရ။ သို့ ေသာ်လည်းအတ်ု ကုိေပး မဲေပး ရမည်ဟု မိန ့်
ေတာ်မူ၏။ 19 ထုိသို့ ေန ့တိင်ုးလပ်ုရေသာအတ်ု အေရအတက်ွ၌ အလျှင်းမ ေလျာ့ ရဟု
အမိန ့ေ်တာ် ှိသည်ြဖစ်၍၊ ဣသေရလ
အမျ ိး အကပ်အေဆာ် တို့သည် မိမိ
တို့ ၌ အမှု ကီးေရာက်ေကာင်းကုိ သိြမင် က၏။ 20 ဖါေရာ မင်းထံ မှ ထွက်သွား က
စ ် ၊ လမ်း၌ ေစာင့် လျက်ေနေသာေမာေ ှ ှင့် အာ ုန် ကုိ ေတွ့ လျှင် ၊

21 ထာဝရဘုရား သည် သင် တို့ ကုိ ကည့် ှု ၍ စီရင် ေတာ် မူ ပါ ေစေသာ။
အေကာင်းမူကား၊ ဖါေရာ မင်း ှင့် အမှု ေတာ်ထမ်းအေပါင်းတို့သည် ငါ တို့ ကုိ ရံွ ှာ
ေစြခင်းငှါ ၎င်း၊ ငါ တို့ ကုိသတ် ရေသာအခွင့် ှ ိေစြခင်းငှါ ၎င်း၊ သင်တို့သည် ြပ က ပီ
တကားဟု ဆုိ က၏။ 22 ေမာေ ှ သည်လည်း ၊ ထာဝရဘုရား ထံ ေတာ်သို့ သွား ၍ ၊ အို
ဘုရား ှင်၊ ကုိယ်ေတာ်သည် ဤ
လမူျ ိး ကုိ အဘယ်ေကာင့် ည ်းဆဲ ေတာ်မူသနည်း။ အကျွ ်ပ်ု ကုိ အဘယ်ေကာင့်
ေစလွှတ် ေတာ်မူသနည်း။ 23 အကျွ ်ပ်ုသည် ကုိယ်ေတာ်အခွင့် ှင့် ေြပာ ြခင်းငှာ ၊ ဖါ
ေရာ မင်း ထံ
သို့ ဝင် သည်ေနမှ့စ၍ ၊ သူသည် ဤ
လမူျ ိး ကုိ ည ်းဆဲ ပါ ပီ။ ကုိယ်ေတာ်သည် ကုိယ်ေတာ် ၏ လူ
တို့ ကုိ အလျှင်းကယ်လွှတ် ေတာ်မ မူပါဟု ေလျှာက် ၏။
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6
1ထာဝရဘုရား ကလည်း ၊ ငါသည် ဖါေရာ မင်း၌ အဘယ်သို့ ြပ မည်ကုိ သင်သည်
ယခု
သိ လိမ့်မည်။ သူသည် ကီးစွာ ေသာတနခုိ်း ကုိ ေတွ့ြမင်၍၊ ငါ၏လူ တို့ ကုိ လွှတ် ရ
လိမ့်မည်။ ကီးစွာ ေသာ တနခုိ်း ကုိ ေတွ့ြမင်၍ သူ တို့ ကုိ မိမိ
ြပည် မှ ှင် ရလိမ့်မည်ဟု ေမာေ ှ အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 2တဖန် ဘုရား သခင်သည်
ေမာေ ှ ၌ ဗျာဒိတ် ထားေတာ်မူသည်ကား၊ ငါ သည် ထာဝရဘုရား ြဖစ်၏။ 3 ငါသည်
အာြဗဟံ ၊ ဣဇာက် ၊ ယာကုပ် တို့အား ၊ အန ္တ တနခုိ်း ှ င်၊ ဘုရား
သခင်နာမ ှင့် ထင် ှား ေသာ်လည်း ၊ ထာဝရဘုရား နာမ အားြဖင့်သူ တို့သည် ငါကုိ့
မ
သိ က။ 4 သူ တို့သည် အရပ်ရပ်လည် ၍၊ ဧည့်သည်ေနရာြပည် ၊ ခါနာန် ြပည် ကုိ သူ
တို့အား ေပး ြခင်းငှါ ၊ သူ တို့ ှင့် ငါ ြပ ေသာပဋိညာ ် ကုိ ငါတည် ေစ ပီ။ 5 အဲဂုတ္တု
လတိူု့သည် အေစ
ကျွနခံ်ေစေသာ ဣသေရလ
အမျ ိးသားတို့၏ ည ်းတာွး ြမည်တမ်းြခင်းအသံကုိ ငါ ကား ရ ပီ။ ငါ ပဋိညာ ် ကုိ
လည်း ငါေအာက်ေမ့ ၏။ 6 ထုိေကာင့ဣ်သေရလအမျ ိးသားတို့အား ေြပာရေသာစကား
ဟမူူကား၊ ငါ သည် ထာဝရဘုရား
ြဖစ်၏။ ငါသည်လည်း သင်တို့ ကုိ အဲဂုတတ္ု
လူတို့လက် မှ လွှတ် ၍ ၊ သူ တို့၏ ည ်းဆဲ ြခင်းထဲက ှ တ်ယူ မည်။ လက် ဆန ့်
ြခင်း၊ ကီးစွာ ေသာ ဒဏ်ခတ် ြခင်းအားြဖင့် သင် တို့ ကုိ ငါေရွး မည်။ 7 ငါ ၏လမူျ ိ း ြဖစ်
ေစြခင်းငှါ ၊ သင် တို့ ကုိ ငါသိမ်းယူ မည်။ ငါသည်လည်း သင် တို့၏ ဘုရား သခင်ြဖစ်
မည်။ ငါ သည်သင် တို့ ကုိ အဲဂုတ္တု
လတိူု့လက် မှ လွှတ် ေသာ သင် တို့၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ြဖစ်ေကာင်းကုိ သင်တို့ သိ ကလိမ့်မည်။ 8 ငါသည်လည်း ၊ အာ
ြဗဟံ ၊ ဣဇာက် ၊ ယာကုပ် တို့ အား
ေပး မည်ဟု ကျနိဆုိ်ေသာြပည် သို့ ငါပို့ ေဆာင် ၍ ၊ အေမွ ခံစရာဘို့ ေပး မည်။ ငါ
သည် ထာဝရဘုရား
ြဖစ်၏ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 9 ထုိသို့ ေမာေ ှ သည် ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့ အား ဆင့်ဆုိ ေသာ်လည်း ၊ သူ တို့သည် အလနွ် စိတ် ပင်ပနး် ၍
ကမ်းတမ်း စွာ ည ်းဆဲြခင်း ကုိ ခံရေသာေကာင့် ၊ ေမာေ ှ စကားကုိ နား မ ေထာင်
ဘဲေန က၏။ 10ထာဝရဘုရား ကလည်း ၊ အဲဂုတ္တု ှ င်ဘုရင် ဖါေရာ မင်းထံ သို့ ဝင်
၍၊ 11 သူသည် ဣသေရလ
အမျ ိးသားတို့ ကုိ မိမိ
ြပည် မှ လွှတ် ရမည်အေကာင်း ေြပာ ေလာဟ့ု ေမာေ ှ အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 12 ေမာေ ှ
ကလည်း ၊ ဣသေရလအမျ ိးသားတို့သည် အကျွ ်ပ်ု ေြပာေသာစကားကုိ နား မ ေထာင်
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ဘဲ ေနသည်ြဖစ်၍ ၊ အေရဖျား လီှးြခင်းကုိ မခံေသာ ှ တ် ှင့် ေြပာတတ်ေသာ အကျွ ်ပ်ု
၏စကားကုိ ဖါေရာ မင်းသည် အဘယ်သို့ နားေထာင် ပါမည်နည်းဟု ထာဝရဘုရား
ေ ှ မှာ ေလျှာက်ဆုိ ၏။ 13 သို့ ရာတင်ွေမာေ ှ ှင့် အာ ုန် သည် ဣသေရလ
အမျ ိးသားတို့ ကုိအဲဂုတ္တု ြပည် မှ ှ တ်ေဆာင် ရမည် အေကာင်း၊ ထာဝရဘုရား
သည် သူတို့ ကုိေခါ်၍ ဣသေရလ အမျ ိးသားတို့ ထံသို့ ၎င်း၊ အဲဂုတ္တု
ှင်ဘုရင် ဖါ ေရာ မင်း ထံသို့ ၎င်း ေစခုိင်း မှာ ထား ေတာ် မူ၏။ 14 ဣသေရလ

အေဆွအမျ ိး သူ ကီး တို့၏ အမည်ဟမူူကား၊ ဣသေရလ
သားဦး ုဗင် ၏သား ကား၊ ဟာ တ်ု ၊ ဖါလု ၊ ေဟဇ ံု ၊ ကာမိ တည်း။ ဤ
သူတို့သည် ုဗင် အမျ ိးအ ယ်ွ ြဖစ်၏။ 15 ှ ိေမာင် ၏သား ကား၊ ယေမွလ ၊ ယာမိန်
၊ ဩဟဒ် ၊ ယာခိန် ၊ ေဇာဟာ ၊ ခါနာန် အမျ ိးသမီးမိနး်မ၏သား ေ ှာလ တည်း။ ဤ
သူတို့သည် ှိေမာင် အမျ ိးအ ယ်ွ ြဖစ်၏။ 16 ေလဝိ သား အေဆွအမျ ိး အလိက်ုဟူ
မူကား ၊ ေဂရ ှုံ ၊ ေကာဟတ် ၊ ေမရာရိ တည်း။ ေလဝိ
အသက် သည် အ ှစ် တရာ သုံးဆယ် ခုနစ် ှစ် ှ ိ သတည်း။ 17 ေဂရ ှုံ သား
အေဆွအမျ ိး အလိက်ု ဟမူူကား၊ လိဗနိ
ှင့် ှ ိ မိ တည်း။ 18 ေကာဟတ် သား ကား၊ အာမရံ ၊ ဣဇဟာ ၊ ေဟြဗ န် ၊ ဩေဇလ

တည်း။ ေကာဟတ် အသက် သည် အ ှစ် တရာ သုံးဆယ် သုံး ှစ် ှ ိသတည်း။ 19 ေမ
ရာရိ သား ကား၊ မဟာလိ
ှင့် မု ှ ိ တည်း။ ဤ
သူတို့သည် ေလဝိ
အေဆွအမျ ိး အသီးအသီးြဖစ်သတည်း။ 20အာမရံ သည် မိမိ
အရီး ေယာေခဗက် ှင့် စုံဘက် ၍ ၊ သူ သည် အာ ု န် ှင့် ေမာေ ှ ကုိ၎င်း၊ သူတို့
အစ်မမိရိအံကုိ၎င်းဘွား ေလ၏။ အာမရံ
အသက် သည် အ ှစ် တရာ သုံးဆယ် ခုနစ် ှစ် ှ ိသတည်း။ 21ဣဇဟာ သား ကား၊
ေကာရ ၊ ေနဖက် ၊ ဇိခရိ တည်း။ 22ဩေဇလ သား ကား၊ မိေ ှလ ၊ ဧလဇာဖန် ၊ သိသ
ရိ တည်း။ 23အာ ုန် သည် အမိနဒပ် သမီး ၊ နာ ှုန် ှမ ဧလိ ှဘ ှင့် စုံဘက် ၍ ၊ သူ
သည်နာဒပ် ၊ အဘိဟု ၊ ဧလဇာ ၊ ဣသမာ တို့ ကုိ ဘွား ေလ၏။ 24 ေကာရ သား ကား၊
အဿိရ ၊ ဧလကာန ၊ အဗျာသပ် တည်း။ ဤ
သူတို့သည် ေကာရ
အေဆွအမျ ိး ြဖစ်သတည်း။ 25အာ ုန် သား ဧလဇာသည် ပုေတျလသမီး တေယာက်
ှင့်စုံဘက် ၍ ၊ သူသည် ဖိနဟတ် ကုိဘွား ေလ၏။ ဤ
သူတို့သည် ေလဝိ
အမျ ိး၊ အသီးအသီးတို့၏ အေဆွအမျ ိး သူ ကီး ြဖစ် ကသတည်း။ 26ထာဝရဘုရား
က ဣသေရလ
အမျ ိးသား ဗုိလ်ပါတို့ ကုိ အဲဂုတ္တု ြပည် မှ ှ တ်ေဆာင် ေလာ့ဟု မိန ့် ေတာ်မူေသာ
စကားကုိခံ ေသာသူ၊ 27ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့ ကုိ အဲဂုတ္တု
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ြပည်မှ ှ တ်ေဆာင် ြခင်းငှါ ၊ အဲဂုတ္တု ှင်ဘုရင် ဖါေရာ မင်းထံ ၌ ေလျှာက် ရေသာ
သူ တို့သည်၊ ထုိ
အာ ုန် ှင့် ေမာေ ှ ြဖစ်သတည်း။ 28 အဲဂုတ္တု ြပည် မှာ ထာဝရဘုရား သည်၊ ေမာ
ေ ှ အား ဗျာဒိတ် ထားေတာ်မူေသာေနရ့က် ၌ လည်း ၊

29 ငါ သည် ထာဝရဘုရား
ြဖစ်၏။ ငါ မှာ လိက်ုသမျှတို့ ကုိ ၊ အဲဂုတ္တု ှင်ဘုရင် ဖါေရာ မင်းအား ြပနေ်ြပာ
ရမည်ဟု ေမာ ှ အား ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 30 ေမာေ ှ ကလည်း ၊ အကျွ ်ပ်ု
သည် အေရဖျား လီှးြခင်းကုိ မခံေသာ ှ တ် ှိသည်ြဖစ်၍ ၊ ဖါေရာ ဘုရင်သည် အကျွ ်ပ်ု
စကားကုိ အဘယ်သို့ နားေထာင် ပါလိမ့်မည်နည်းဟု ထာဝရဘုရား
ေ ှ မှာ ေလျှာက်ဆုိ ၏။

7
1ထာဝရဘုရား ကလည်း၊ သို့ ြဖစ်၍ သင့် ကုိဖါေရာ ဘုရင်၏ ဘုရား
အရာ၌ ငါခန ့် ထား၏။ သင် ၏အစ်ကုိ အာ ု န် သည်၊ သင် ၏ပေရာဖက် ြဖစ် ရ
လိမ့်မည်။ 2 ငါမိန ့် ေတာ်မူသမျှ တို့ ကုိ သင် သည် ြပနေ်ြပာ ရမည်။ ဖါေရာဘုရင်သည်
ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့ ကုိ မိမိ
ြပည် မှ လွှတ် လိက်ုရမည်အေကာင်း ကုိ၊ သင် ၏အစ်ကုိ အာ ုန် သည် သူ့
ထံ၌ ေလျှာက် ရမည်။ 3 ငါ သည်လည်း ဖါေရာ မင်း၏ ှလံးု ကုိ ခုိင်မာ ေစ၍ ၊ အဲ
ဂုတ္တု ြပည် ၌ ငါ ၏နမိိတ် လက္ခဏာ အံ့ဘွယ် ေသာ အမှုတို့ ကုိ များြပား ေစမည်။
4 သို့ ေသာ်လည်း ဖါေရာ မင်းသည် သင် တို့စကားကုိ နား
မ ေထာင်ဘဲေနလိမ့်မည်။ ငါသည်လည်း ငါ ့လက် ကုိ အဲဂုတ္တု
ြပည်အေပါ် မှာတင် ၍ ကီးစွာ ေသာဒဏ်ခတ် ြခင်းအားြဖင့် ငါ ၏ဗုိလ်ပါ များ၊ ငါ
၏လူ ဣသရလ အမျ ိးသား တို့ ကုိ အဲဂုတ္တု
ြပည် မှ ှ တ်ေဆာင် မည်။ 5 ထုိသို့ အဲဂုတ္တု ြပည်အေပါ် မှာ ငါ ့လက် ကုိဆန ့် ၍ ၊
ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့ ကုိ သူ
တို့အထဲ မှ ှ တ်ေဆာင် ေသာအခါ ၊ ငါ သည် ထာဝရဘုရား
ြဖစ်ေကာင်းကုိ အဲဂုတ္တု လတိူု့သည် သိ
ကလိမ့်မည်ဟု ေမာေ ှ အား မိန ့် ေတာ် မူ၏။ 6 ေမာေ ှ ှင့် အာ ု န် တို့သည်

ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသမျှ အတိင်ုး ြပ က၏။ 7 ဖါေရာ ဘုရင်ထံ ၌ ေလျှာက် ကေသာအခါ ၊
ေမာေ ှ ၏အသက် သည် အ ှစ် ှစ်ဆယ် ှိ၏။ အာ ုန် ၏ အသက် သည် အ ှစ် ှစ်
ဆယ် သုံး ှစ် ှ ိ၏။ 8တဖန် ထာဝရဘုရား သည် ေမာေ ှ ှင့် အာ ုန် တို့အား မိန ့် ေတာ်
မူသည်ကား၊ 9 ဖါေရာ ဘုရင်က၊ သင် တို့အတက်ွ ထူးဆနး် ေသာ တနခုိ်းကုိ ြပ ေလာဟ့ု
ဆုိ လျှင် ၊ သင် ၏ လံှတံ ကုိယူ ၍ ေ ှ ေတာ်၌ချ ေလာ့ဟု အာ ုန် အား ေြပာ ေလာ။့
လံှတံသည်လည်း ေ မ ြဖစ် လိမ့်မည်ဟု မိန ့်ေတာ်မူ၏။ 10 ေမာေ ှ ှင့် အာ ု န် သည်
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ဖါေရာ ဘုရင်ထံ သို့ ဝင် ၍ ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ြပ သြဖင့်၊ အာ ုန်
သည် ဖါေရာ ဘုရင်ေ ှ ၊ သူ
၏ကျွန် များေ ှ မှာ လံှတံ ကုိချ ၍ ေ မ ြဖစ် ေလ၏။ 11 ထုိအခါ ဖါေရာ ဘုရင်သည်
ပညာ ှိ များ၊ ြပ စား တတ်ေသာသူများတို့ ကုိေခါ် ၍ ၊ အဲဂုတ္တု အမျ ိး ဝိဇ္ဇာဆရာ
တို့သည်၊ ဝိဇ္ဇာအတတ် အားြဖင့် ထုိအတူ ြပ ၍ ၊
12 မိမိ တို့ ကုိင်ေသာ လံှတံ များကုိချ ၍ ေ မ ြဖစ် ကေလ၏။ သို့ ေသာ်လည်း အာ ုန်
၏လံှတံ သည် သူ
တို့၏ လံှတံ များကုိ မျ ိ ေလ၏။ 13ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ ဖါေရာ
ဘုရင်သည် ှလံးု ခုိင်မာ ၍ သူ တို့၏စကားကုိ နား မ ေထာင်ဘဲေန၏။ 14 ဖါေရာ ဘုရင်
သည် ှလံးု ခုိင်မာ ၍ ဣသေရလလူ
တို့ ကုိ မ လွှတ်ဘဲေန၏။ 15 နနံက် အချနိ၌် ဖါေရာ ဘုရင်ထံ သို့ သွား ေလာ။့ သူသည်
ေရ
ဆိပ်သို့ သွား လိမ့်မည်။ သူမေရာက်မီှ သင် သည် ြမစ် ကမ်းနား မှာ ရပ် ေနေလာ။့ ေ မ
ြဖစ် ေသာ လံှတံ ကုိလည်း လက် တင်ွ ကုိင် ေလာ။့ 16 ေဟ ဗဲ အမျ ိးသားတို့၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား က၊ ငါ ့ လူ တို့သည်ေတာ ၌ ငါ ့ အား ဝတ်ြပ မည် အေကာင်း ၊
သူတို့ ကုိလွှတ် ေလာဟ့ု အမိန ့ေ်တာ်ပါေသာကျွ ်ပ်ု ကုိ ကုိယ်ေတာ် ထံ သို့ ေစလွှတ် ေတာ်
မူ ပီ။ ကုိယ်ေတာ်သည် ယခု
တိင်ုေအာင် နား မ ေထာင်ဘဲေနပါသည် တကား။ 17 ထာဝရဘုရား က ၊ ငါ သည်
ထာဝရဘုရား
ြဖစ်ေကာင်းကုိ သင်သည်အဘယ်သို့ သိ ရမည်နည်းဟူမူကား ၊ ငါ ကုိင် ေသာလံှတံ
ှင့် ြမစ် ေရကုိ ိုက် ၍ ထုိေရ သည် အေသွး ြဖစ် လိမ့်မည်။ 18 ြမစ် ၌ ှိ ေသာငါး
တို့သည်ေသ ကလိမ့်မည်။ ြမစ် ေရလည်း နံ လိမ့်မည်၊ အဲဂုတ္တု
လူတို့သည်လည်း ြမစ် ေရ ကုိ ရံွ ကလိမ့်မည် အေကာင်းကုိ ြပနေ်ြပာ ေလာဟ့ု ေမာ
ေ ှ အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 19တဖန် ထာဝရဘုရား သည် ေမာေ ှ ကုိ မိန ့ေ်တာ်မူြပနသ်ည်
ကား၊ အာ ုန် အား သင် ၏လံှတံ ကုိယူ ၍ အဲဂုတ္တု ြပည်၌ ှိေသာေချာင်း ေရ၊ ြမစ်
ေရ၊ အိင်ု အင်းေရ၊ ကန် ေရ၊ တင်ွးေရ ှိသမျှအေပါ် မှာ လက် ကုိဆန ့် ေလာ။့ ထုိ
ေရ ှိသမျှ တို့သည် အေသွး ြဖစ် လိမ့်မည်။ အဲဂုတ္တု
ြပည် တေ ှာက်လံးု ၊ သစ် ခွက်၊ ေကျာက် အိးု၌ မျှ မ ကင်း အေသွး ှိ လိမ့်မည်
အေကာင်းကုိ ေြပာ ေလာဟ့ု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 20 ေမာေ ှ ှင့် အာ ုန် သည် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ြပ ၍ ၊ အာ ုနသ်ည် ဖါေရာ ဘုရင် ေ ှ ၊ သူ ၏ကျွန် များ
ေ ှ မှာ လံှတံ ကုိချ ီ ၍ ြမစ် ေရ ကုိ ိုက် သြဖင့် ၊ ြမစ် ေရ ှိသမျှ သည် အေသွး ြဖစ်
ေလ၏။ 21 ြမစ် ၌ ှိေသာငါး တို့သည်လည်း ေသ က၍ ၊ ြမစ် ေရနံ ေသာေကာင့် ၊ အဲ
ဂုတ္တု လတိူု့သည် ြမစ် ေရ ကုိ မ
ေသာက် ိင်ု က။ အဲဂုတ္တု
ြပည် တေ ှာက်လံးု ၌ အေသွး ှ ံြပားလျက် ှိ ေလ၏။ 22 အဲဂုတ္တု အမျ ိးသားဝိဇ္ဇာ
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ဆရာ တို့လည်း ဝိဇ္ဇာအတတ် အားြဖင့် ထုိအတူ ြပ က၏။ ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ ဖါေရာ ဘုရင်သည် ှလံးု ခုိင်မာ ၍ သူ တို့၏စကားကုိ နား
မ ေထာင်ဘဲေန၏။ 23 နနး်ေတာ် သို့ လှည့်လည် ြပန် သွား၍ ထုိ အမှုကုိ ှလံးု မ သွင်း
ဘဲ ေနေလ၏။ 24 ထုိအခါ အဲဂုတ္တု လတိူု့သည် ြမစ် ေရ ကုိ မ
ေသာက် ိင်ု ေသာေကာင့် ၊ ေသာက် ေရ ကုိရြခင်းငှါ ြမစ် နား မှာ တင်ွးတးူ က၏။

25ထာဝရဘုရား သည်ြမစ် ကုိဒဏ်ခတ် ၍ ခုနစ် ရက် ကုိလနွ် ေစေတာ်မူ၏။

8
1ထာဝရဘုရား ကလည်း ၊ သင်သည် ဖါေရာ ဘုရင်ထံ သို့ ဝင် ၍ ငါ ၏လူ တို့သည်
ငါ ့ အားဝတ်ြပ မည်အေကာင်း ၊ သူတို့ ကုိလွှတ် ေလာ။့ 2 မလွှတ် ဘူးဟုြငင်း လျှင် ၊
သင် ၏ြပည် တေ ှာက်လံးု ကုိ ဘား
တို့ ြဖင့် ဒဏ်ခတ် ဦးမည်။ 3 ြမစ် သည်လည်း များစွာ ေသာ ဘား
တို့ ကုိဘွား၍၊ သူတို့သည် သင် ၏အိမ် ၌၎င်း ၊ အိပ် ခနး် ၌ ၎င်း ၊ အိပ်ရာ ေပါ် ၌၎င်း
၊ သင် ၏ကျွန် တို့ အိမ် ၌ ၎င်း ၊ သင် ၏လူ တို့အေပါ် ၌၎င်း ၊ သင် ၏မီးဖုိ ၌ ၎င်း ၊
မုန ့် နယ်ေသာ ခွက်၌ ၎င်း တက် ကလိမ့်မည်။ 4သင် မှစ၍ သင် ၏လူ ၊ သင် ၏ကျွန်
ှ ိသမျှ တို့ အေပါ် ၌ တက် ကလိမ့်မည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည် အေကာင်းကုိ ကားေြပာ ေလာဟ့ု ေမာေ ှ အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 5တ
ဖန် ထာဝရဘုရား သည် ေမာေ ှ အား မိန ့ေ်တာ်မူြပနသ်ည်ကား၊ အာ ုန် သည် ေချာင်း
ေရ၊ ြမစ် ေရ၊ အိင်ု အင်းေရတို့အေပါ်၌ လံှတံ ကုိ ကုိင်လျက်၊ လက် ကုိ ဆန ့် ၍ အဲဂုတ္
တု
ြပည် အေပါ်သို့ ဘား များကုိ တက် ေစ ြခင်းငှါ ေြပာ ေလာဟ့ု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 6အာ
ုန် သည် အဲဂုတ္တု
ြပည်၌ ှိေသာေရ အေပါ် မှာ လက် ကုိဆန ့် သြဖင့် ၊ ဘား တို့သည်တက် ၍ အဲဂုတ္
တု ြပည် တေ ှာက်လံးုကုိ ဖုံးလွှမ်း က၏။ 7 ဝိဇ္ဇာဆရာ တို့သည်လည်း ဝိဇ္ဇာအတတ်
အားြဖင့် ထုိအတူ ြပ ၍ ဘား တို့ ကုိ အဲဂုတ္တု
ြပည် အေပါ် သို့ ေဆာင် က၏။ 8 ထုိအခါ ဖါေရာ မင်းသည်၊ ေမာေ ှ ှင့် အာ ုန် ကုိ
ေခါ် ၍ ၊ ထာဝရဘုရား သည် ဘား
တို့ ကုိငါ ှင့် ငါ ့ လူ တို့ ထံမှ ပယ် ှား ေတာ်မူမည်အေကာင်း ေတာင်းပန် ေလာ။့ ဣ
သေရလလူ
တို့သည် ထာဝရဘုရား
အား ယဇ်ပူေဇာ် ရေသာအခွင့် ကုိ ငါေပးမည်ဟု ဆုိ ၏။ 9 ေမာေ ှ ကလည်း ၊
ကုိယ်ေတာ် ှင့် ကုိယ်ေတာ် အိမ် များမှ ဘား တို့ ကုိ ပယ် ှင်း ဖျက်ဆီး၍၊ ြမစ် ၌ သာ
ေန ေစ ြခင်းငှါ၊ ကုိယ်ေတာ် ှင့် ကုိယ်ေတာ် ကျွန် များ၊ လူ
များအဘို့ အကျွ ်ပ်ုေတာင်းပန် ရေသာအချနိ် ကုိ ချနိး်ချက် ေတာ်မူပါဟု ေလျှာက်
ေသာ်၊ 10 နက်ြဖန် ေန ေ့တာင်းပနေ်လာဟ့ု မိန ့် ေတာ်မူသည်ြဖစ်၍ ၊ ေမာေ ှက၊ အကျွ ်ပ်ု
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တို့ ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား ှင့်တူ ေသာ ဘုရားမ ှိ ေ ကာင်းကုိ ကုိယ်ေတာ်သိ ေစြခ
င်းငှါ အမိန ့် ေတာ်အတိင်ုး ြဖစ်၍ ၊

11ဘား တို့သည်ကုိယ်ေတာ် ှင့် ကုိယ်ေတာ် အိမ် များ၊ ကျွန် များ၊ လူ
များထံမှ ထွက် သွား၍ ြမစ် ၌ သာ ေန ကလိမ့်မည်ဟု ေမာေ ှ ေလျှာက် ပီးလျှင်၊

12အာ ုန် ှင့်အတူ အထံေတာ်မှ ထွက်သွား ၍ ၊ ဖါေရာ ဘုရင်အေပါ် သို့ ထာဝရဘုရား
ေဆာင် ေတာ်မူ ေသာဘား
တို့အေကာင်း ေကာင့် ၊ ေမာေ ှ သည် ဆုေတာင်း ပဌနာြပ ေလ၏။ 13ထာဝရဘုရား
သည် ေမာေ ှ ေတာင်း ေလျှာက်ေသာ စကားအတိင်ုး ြပ ေတာ်မူသြဖင့် ၊ ဘား တို့သည်
အိမ် များ၊ ရွာ များ၊ လယ်ြပင် များတို့တင်ွ ေသ က၏။ 14အေသေကာင် တို့ ကုိ စုပုံ
၍ထားသြဖင့် တြပည် လံးု နံ ေလ၏။ 15 ဖါေရာ မင်းလည်း၊ သက်သာ ရေကာင်းကုိ
သိြမင် ေသာအခါ ၊ ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ ှလံးု ခုိင်မာ ၍ သူ တို့
စကားကုိ နား
မ ေထာင်ဘဲ ေနြပန် ေလ၏။ 16တဖန် ထာဝရဘုရား သည် ေမာေ ှ အား မိန ့် ေတာ်မူ
သည်ကား၊ အဲဂုတ္တု
ြပည် တေ ှာက်လံးု ၌ ှိေသာေြမမှုန ့သ်ည် ြခင် ေကာင်ြဖစ် ေစြခင်းငှါ ၊ အာ ုန် သည်
လံှတံ ကုိကုိင်လျက် လက်ကုိဆန ့် ၍၊ ေြမမှုန ့် ကုိ ိုက် ေစ ြခင်းငှါ ေြပာ ေလာ့ဟု မိန ့်
ေတာ်မူသည်အတိင်ုး၊ 17အာ ုန် သည် လံှတံ ကုိကုိင်လျက် လက် ကုိဆန ့် ၍ ေြမမှုန ့် ကုိ
ိုက် ေလ၏။ ေြမမှုန ့သ်ည်လည်း လူ
၌ ၎င်း ၊ တိ စ္ဆာန် ၌ ၎င်း ြခင် ေကာင်ြဖစ် ေလ၏။ အဲဂုတ္တု
ြပည် တေ ှာက်လံးု ၌ ေြမမှုန ့် ှ ိသမျှ သည် ြခင် ေကာင်ြဖစ် ေလ၏။ 18 ဝိဇ္ဇာဆရာ
ကုိလည်း ၊ ြခင် ေကာင်တို့ ကုိ ြဖစ် ေစ ြခင်းငှါ ဝိဇ္ဇာအတတ် အားြဖင့် ထုိအတူ ြပ ၍ မ
တတ် ိင်ု က။ သို့ ြဖစ်၍ လူ တို့ ှင့် တိ စ္ဆာန် တို့ ၌ ြခင် ေကာင်တို့သည် ှိ က၏။

19 ထုိအခါ ဝိဇ္ဇာဆရာ တို့က၊ ဤ
အမှုသည် ဘုရား
သခင် ၏ တနခုိ်း ေကာင့် ြဖစ်သည်ဟု ဖါေရာ ဘုရင်အား ေလျှာက် ကား က၏။
သို့ ေသာ်လည်း ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ ဖာေရာ ဘုရင်သည် ှလံးု ခုိင်မာ
၍ သူ တို့ စကားကုိ နား မ ေထာင်ဘဲေနြပနေ်လ၏။ 20ထာဝရဘုရား ကလည်း ၊ သင်
သည် နနံက် ေစာေစာ ထေလာ။့ ေရ
ဆိပ်သို့ ထွက်သွား ေသာ ဖါေရာ ဘုရင်ေ ှ မှာ ရပ် ၍ ထာဝရဘုရား က၊ ငါ ၏လူ
တို့သည် ငါ ့အား ဝတ်ြပ မည်အေကာင်း ၊ သူတို့ ကုိလွှတ် ေလာ။့ 21 မ လွှတ် ဘဲေနလျှင်
သင် ှင့် သင် ၏ကျွန် များ၊ လူ
များ၊ အိမ် များထဲသို့ ယင်ရဲ တို့ ကုိ ငါ ေစလွှတ် သြဖင့် အဲဂုတ္တု လူတို့ ေနေသာအိမ်
၊ ရပ်ေသာေြမ သည် ယင်ရဲ ှင့်အြပည့် ှိရလိမ့်မည်။ 22 ငါ သည် ေြမ ကီး အလယ် ၌
ထာဝရဘုရား ြဖစ်ေကာင်းကုိ သင်သိ ေစြခင်းငှါ ငါ ၏လူ တို့ ေနရာ ေဂါ ှင် ြပည် ကုိ
ထုိ
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ေန ့၌ ငါြခားနား ေစ၍၊ ထုိ
ြပည်၌ ယင်ရဲ မ ှိ ရ။ 23 ထုိသို့ ငါ ၏လူ တို့ ှင့် သင် ၏လူ တို့ ကုိ ငါြခားနား ေစ
မည်။ နက်ြဖန် ေန၌့ ထုိ နမိိတ် ထင် ှား လိမ့်မည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူေကာင်းကုိ ေြပာ ေလာ့
ဟု ေမာေ ှ အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 24 ထုိသို့ ထာဝရဘုရား ြပ ေတာ်မူသြဖင့် ၊ အလနွ်
ကမ်းတမ်း ေသာ ယင်ရဲ တို့သည်၊ ဖါေရာ ဘုရင်အိမ် အစ ှိေသာ သူ ၏ကျွန် တို့ အိမ်
၊ အဲဂုတ္တု ြပည် တေ ှာက်လံးု ၌ ေရာက် လာ၍၊ ထုိယင်ရဲ တို့ ေကာင့် အဲဂုတ္တုြပည်
ပျက် ေလ၏။ 25 ထုိအခါ ၊ ဖါေရာ ဘုရင်သည် ေမာေ ှ ှင့် အာ ုန် ကုိ ေခါ် ပီးလျှင် ၊
သင်တို့သည် ဤြပည် ၌ သင် တို့၏ ဘုရား
သခင် အား
ယဇ်ပူေဇာ် သွား ကေလာဟ့ု မိန ့် ေတာ်မူေသာ်၊ 26 ေမာေ ှ က ထုိသို့
မ ြပ သင့်။ ြပ လျှင်အဲဂုတတ္ု လူ တို့၏ ရံွ ှာ ဘွယ်ေသာအရာကုိ အကျွ ်ပ်ု တို့ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား အား ယဇ် ပူေဇာ်ရပါမည်။ အဲဂုတ္တု
လတိူု့၏ ရံွ ှာဘွယ် ေသာအရာကုိ သူ
တို့ မျက်ေမှာက် ၌ ယဇ်ပူေဇာ် လျှင် ၊ သူတို့သည် အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ ခဲ ှင့်ပစ် ကပါ
လိမ့်မည်မဟတ်ု ေလာ။ 27 သို့ ြဖစ်၍ေတာ ၌ သုံး ရက် ခရီး သွား ၍ အကျွ ်ပ်ု တို့ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ယဇ်ပူေဇာ် ကပါမည်ဟု ေလျှာက်ဆုိ ၏။
28 ဖါေရာ ဘုရင်ကလည်း ၊ သင် တို့၏ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား အား ၊ ေတာ ၌ ယဇ်
ပူေဇာ်မည်အေကာင်း ၊ သွားရေသာအခွင့် ကုိ ငါ ေပးမည်။ သို့ ရာတင်ွ ေဝး ေဝး မ
သွား ရက။ ငါ ့ အဘို့ ေတာင်းပန် ေလာ့ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 29 ေမာေ ှ ကလည်း ၊
အကျွ ်ပ်ု သည် ကုိယ်ေတာ် ထံ မှ ထွက်သွား ၍ ယင်ရဲ တို့သည် ဖါေရာ ဘုရင် ှင့် သူ
၏ ကျွန် များ၊ လူ
များထံမှ ၊ နက်ြဖန် ေနသွ့ား မည်အေကာင်း ထာဝရဘုရား ကုိ ေတာင်းပန် ပါမည်။
သို့ ရာတင်ွ ဣသေရလ လူ
တို့သည် ထာဝရဘုရား
အား ယဇ် မပူေဇာ်ရမည် အေကာင်း ၊ ေနာက်တဖန် ဆီးတား ၍ လှည့်စား ေတာ် မ
မူပါ ှင့်ဟု ေလျှာက် ပီးလျှင် ၊
30 ဖါ ေရာ ဘုရင် ထံ မှ ထွက် သွား၍ ထာဝရဘုရား ကုိ ေတာင်းပန် ေလ၏။

31ထာဝရဘုရား သည်လည်း ၊ ေမာေ ှ စကား ကုိ နားေထာင် ၍ ယင်ရဲ တို့ ကုိ ဖါေရာ
ဘုရင် ှင့်သူ ၏ကျွန် များ၊ လူ
များထံမှာ တေကာင် မျှ မ
ကျန် ေစြခင်းငှါ ပယ် ှား ေတာ်မူ၏။ 32 ထုိ အခါ ၌ လည်း ၊ ဖါေရာ ဘုရင်သည် ှလံးု
ခုိင်မာ ြပန၍် ၊ ဣသေရလလူ တို့ ကုိ မ
လွှတ် ဘဲေနေလ၏။

9
1ထာဝရဘုရား ကလည်း ၊ သင်သည် ဖါေရာ ဘုရင် ထံသို့
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ဝင် ၍ ငါ ၏လူ တို့သည် ငါ ့အား ဝတ်ြပ မည် အေကာင်း ၊ သူတို့ ကုိ လွှတ် ေလာ။့
2 မလွှတ်ဘူးဟြုငင်း ၍ ဆီးတား ေသး လျှင် ၊

3ထာဝရဘုရား ၏လက် ေတာ်သည် လယ်ြပင် ၌ ှိေသာတိ စ္ဆာန် ၊ ြမင်း ၊ ြမည်း ၊
ကုလားအပ်ု ၊ သုိး ၊ ာွး တို့အေပါ် ၌ ေရာက် ၍ အလနွ် ြပင်းစွာ ေသာ ေရာဂါ စဲွလိမ့်မည်။
4ထာဝရဘုရား သည်၊ ဣသေရလ
လတိူု့၏ တိ စ္ဆာန် ှင့် အဲဂုတ္တု လတိူု့၏ တိ စ္ဆာန် ကုိ ြခားနား ေစသြဖင့် ၊ ဣသေရ
လ အမျ ိးသား ပုိင်ေသာ တိ စ္ဆာန် တေကာင် မျှမ ေသ ရ။ 5 နက်ြဖန် ေန ့၊ အဲဂုတ္တု
ြပည် ၌ ထုိ အမှု ကုိ ထာဝရဘုရား
ြပ ေတာ်မူမည်ဟု မှနေ်သာအချနိ် ကုိ ချနိး်ချက် ေတာ်မူ ပီဟု ေဟ ဗဲ လတိူု့၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည် အေကာင်းကုိေြပာ ေလာ့ဟု ေမာေ ှ အား မိန ့်
ေတာ်မူ၏။ 6 နက်ြဖန် ေန၌့ ထုိ အမှု ကုိြပ ေတာ်မူသြဖင့် ၊ အဲဂုတ္တု လတိူု့၏ တိ စ္ဆာန်
အမျ ိးမျ ိ း ေသ က၏။ ဣသေရလ
လူ တို့၏ တိ စ္ဆာန် တေကာင် မျှမ ေသ။ 7 ဖါေရာ ဘုရင်သည် လူကုိေစလွှတ် ၍ ၊
ဣသေရလ အမျ ိးသားတို့၏ တိ စ္ဆာန် တ ေကာင်မျှ မ ေသ ေကာင်းကုိ သိ
ရ၏။ သို့ ေသာ်လည်း ှလံးု ခုိင်မာ ြပန၍် ၊ ဣသေရလလူ တို့ ကုိ မ
လွှတ် ဘဲေနေလ၏။ 8ထာဝရဘုရား ကလည်း ၊ မီးဖုိ ထဲကြပာ ကုိ လက် ှင့်ယူ ၍
ေမာေ ှ သည် ဖါေရာ ဘုရင်ေ ှ ၌ မုိဃ်းေကာင်းကင် သို့ ပစ် လွှင့်ေစ။ 9 ထုိြပာသည်
အဲဂုတ္တု
ြပည် တေ ှာက်လံးု ၌ ှ ံြပားေသာ အမှုန ့် ြဖစ် ၍ ၊ ြပည် တေ ှာက်လံးု တင်ွ လူ ှင့်
တိ စ္ဆာန် တို့ ၌ အခဲအကျတ်ိ ြပည့် ေသာ အနာဆုိး
ြဖစ် လိမ့်မည် ဟု ေမာေ ှ ှင့် အာ ုန် တို့အား မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး၊ 10 သူတို့သည်
မီးဖုိ
ထဲကြပာ ကုိယူ ၍ ၊ ဖါေရာ ဘုရင် ေ ှ မှာရပ် လျက် ၊ ေမာေ ှ သည် မုိဃ်းေကာင်းကင်
သို့ ပစ် လွှင့်သြဖင့် ၊ ထုိြပာသည် လူ
ှင့် တိ စ္ဆာန် တို့ ၌ အခဲအကျတ်ိ ြပည့် ေသာ အနာဆုိး
ြဖစ် ေလ၏။ 11 ဝိဇ္ဇာဆရာ တို့သည် အနာဆုိး
ေကာင့် ၊ ေမာေ ှ ေ ှ ၌မ ရပ် မေန ိင်ု။ ထုိအနာဆုိး သည် ဝိဇ္ဇာဆရာ
တို့ ၌ ၎င်း ၊ အဲဂုတ္တု လအူေပါင်း တို့ ၌ ၎င်း စဲွ သတည်း။ 12ထာဝရဘုရား သည်
ဖါေရာ ဘုရင်၏ ှလံးု ကုိ ခုိင်မာ ေစေတာ်မူသည်ြဖစ်၍ ၊ ေမာေ ှ အား မိန ့် ေတာ်မူသည်
အတိင်ုး ၊ သူ တို့ စကားကုိ နား မ ေထာင်ဘဲ ေနေလ၏။ 13 တဖန် ထာဝရဘုရား က၊
နနံက် ေစာေစာ ထ၍ ၊ ဖါေရာ ဘုရင်ေ ှ မှာရပ် လျက် ၊ ေဟ ဗဲ လတိူု့၏ ဘုရား
သခင် ထာဝရဘုရား
က၊ ငါ ၏လူ တို့သည် ငါ ့ အား ဝတ်ြပ မည်အေကာင်း ၊ သွားရေသာအခွင့် ကုိေပး
ေလာ။့ 14 သို့ မဟတ်ု ယခု ကာလ အခါ သင် ၏ ှလံးု ၌ ၎င်း ၊ သင် ၏ကျွန် များ၊ လူ
များ၌ ၎င်း ၊ ငါ ၏ေဘးဒဏ် အလံးုစုံ တို့ ကုိ သင့် ေရာက်ေစမည်။ ေြမ ကီး တေ ှာက်
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လံးု ၌ ငါ က့ဲသို့ ေသာသူ မ ှိ ေ ကာင်းကုိ သင်သည် သိ ရလိမ့်မည်။ 15 ငါ ့လက် ကုိ ငါ
ဆန ့် ၍ သင် ှင့် သင် ၏လူ တို့ ကုိ ကာလနာ
ြဖင့် ဒဏ်ခတ် မည်။ သင့် ကုိလည်း ေြမ ကီး ေပါ် က သုတ်သင် ပယ် ှင်း မည်။

16 အကယ်စင်စစ်ငါ ့ တနခုိ်း ကုိ သင် ၌ ငါြပ ြခင်းငှါ ၎င်း၊ ငါ ့ နာမ ကုိ ေြမ ကီး တ
ြပင်လံးု တင်ွ ေကျာ်ေစာ ေစ ြခင်းငှါ ၎င်း၊ သင့် ကုိ ငါချးီေြမာက် ခ့ဲ ပီ။ 17သင် သည် ငါ
၏လူ တို့ ကုိမ လွှတ် ဘဲ၊ သူ
တို့ ကုိ ေစာ်ကား ေသး သေလာ။ 18 ကည့် ှု ေလာ။့ အဲဂုတ္တု
ြပည် တည် သည်ကာလ မှ စ၍ယခု တိင်ုေအာင် မ ရွာ ဘူးေသာ အလနွ် ကီးစွာ
ေသာ မုိဃ်းသီး ရွာြခင်းကုိ နက်ြဖန် ေန ဤ့အချနိ် ၌ ငါ ြဖစ် ေစမည်။ 19 ထုိေကာင့် ယခု
ေစလွှတ် ၍ ၊ လယ်ြပင် ၌ ှိေသာတိ စ္ဆာန် များ ှင့် ှ ိေလသမျှ တို့ ကုိ သိမ်း ယူေလာ။့
အိမ် သို့ မ ေဆာင် လျင်၊ လယ်ြပင် ၌ ေတွ့ သမျှ ေသာလူ ှင့် တိ စ္ဆာန် တို့အေပါ် မှာ
မုိဃ်းသီး ကျ ၍ ၊ သူတို့သည် ေသ
က လိမ့်မည် အေကာင်း ကုိ ေြပာ ေလာ့ ဟု ေမာ ေ ှ အား မိန ့် ေတာ် မူ၏။

20ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်ကုိ ေကာက်ရွ ံ ေသာ ဖာေရာ
ဘုရင်၏ ကျွန် တို့သည်၊ မိမိ
ကျွန် ှင့် မိမိ တိ စ္ဆာန် တို့ ကုိ အိမ် သို့ ေြပး ေစ က၏။ 21 ထာဝရဘုရား ၏
ှ တ်ကပတ် ေတာ်ကုိ ပမာဏ
မ ြပ ေသာသူတို့သည်၊ မိမိ
ကျွန် ၊ မိမိ တိ စ္ဆာန် တို့ ကုိ လယ်ြပင် ၌ ထား က၏။ 22ထာဝရဘုရား ကလည်း ၊
အဲဂုတ္တု ြပည် တေ ှာက်လံးု ၌ လူ တို့အေပါ်မှာ ၎င်း ၊ တိ စ္ဆာန် တို့အေပါ် မှာ၎င်း ၊
လယ်ြပင် ၌ ှိေလသမျှ ေသာ အပင် များအေပါ် မှာ၎င်း၊ မုိဃ်းသီး ရွာ ေစြခင်းငှာ ၊ သင်
၏လက် ကုိ မုိဃ်းေကာင်းကင် သို့ ဆန ့် ေလာ့ဟု ေမာေ ှ အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 23 ေမာ
ေ ှ သည် မိမိ
လံှတံ ကုိ မုိဃ်းေကာင်းကင် သို့ ဆန ့် ၍ ၊ ထာဝရဘုရား သည် မုိဃ်း ကိ း ှင့် မုိဃ်း
သီး ကုိ လွှတ် ေတာ်မူ၏။ မီး
သည်လည်း ေြမ ေပါ် မှာေြပး ေလ၏။ ထုိသို့
ထာဝရဘုရား သည်၊ အဲဂုတ္တု
ြပည် ၌ မုိဃ်းသီး ရွာ ေစေတာ်မူသြဖင့်၊ 24 အဲဂုတတ္ု ြပည် တည်ေထာင် သည်ကာလ
မှစ၍ တခါမျှ မြဖစ် ဘူးေသာ မုိဃ်းသီး ၊ မီး ှင့်ေရာ၍ အလနွ် ြပင်းထန် စွာေသာ မုိဃ်း
သီး ြဖစ် ေလ၏။ 25 အဲဂုတ္တု ြပည် တေ ှာက်လံးု ၌ ၊ လယ်ြပင် မှာ ှ ိသမျှ ေသာ လူ
ှင့် တိ စ္ဆာန် များ၊ ြမက်ပင် များ၊ သစ်ပင် များ တို့ ကုိ မုိ ဃ်း သီး ထိ ေလ၏။

26 သို့ ရာတင်ွ ဣသေရလ အမျ ိးသား ေနရာ ေဂါ ှင် ြပည် ၌ မုိဃ်းသီး မ ကျ မရွာ။
27 ထုိအခါ ဖါေရာ ဘုရင်သည် လကုိူေစလွှတ် ၍ ၊ ေမာေ ှ ှင့် အာ ုန် ကုိ ေခါ် ပီးလျှင်
၊ ဤအမှု၌ ငါြပစ်မှား ပီ။ ထာဝရဘုရား
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သည် ေြဖာင့်မတ် ေတာ်မူ၏။ ငါ ှင့် ငါ ၏လူ တို့သည် အြပစ် များပါ၏။ 28တန် ပါ
ပီ။ အား ကီး ေသာ မုိဃ်း ကိ း ှင့် မုိဃ်းသီး စဲမည်အေကာင်း၊ ထာဝရဘုရား
ကုိ ေတာင်းပန် ပါ။ သင် တို့ ကုိ ငါမ ဆီးမတား အလျင်အြမနလ်ွှတ် မည်ဟု ဆုိ ေလ၏။

29 ေမာေ ှ ကလည်း ၊ မိ ထဲကကျွ ်ပ်ု ထွက် သွားေသာအခါ ၊ ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌
ကျွ ်ပ်ု လက်ဝါး တို့ ကုိ ြဖန ့် ပါမည်။ ထာဝရဘုရား
သည် ေြမ ကီး ကုိ အစုိးရေတာ်မူေကာင်းကုိ ကုိယ်ေတာ်သိ ေစြခင်းငှာ မုိဃ်း ကိ း စဲ
လိမ့်မည်။ မုိဃ်းသီး လည်း မ
ကျ မရွာရ။ 30 သို့ ေသာ်လည်း ကုိယ်ေတာ် ှင့် ကုိယ်ေတာ် ၏ကျွန် တို့သည်၊ ထာဝရ
အ ှင်ဘုရား သခင်ကုိ မ
ေကာက် ေသး ေကာင်းကုိ အကျွ ်ပ်ုသိ ပါသည်ဟု ေလျှာက်ဆုိ ၏။ 31 ပုိက်ဆန် ပင်၊
မုေယာ
ပင်ကုိ မုိဃ်းသီးထိ ၏။ မုေယာ
ပင်သည် အသီး
အ ှံ ှင့်ြပည့်စုံ ပီ။ ပုိက်ဆန် ပင်လည်း အသီးမှည့် ပီ။ 32 ဂ ◌ျ ံ စပါး၊ ေကာက် စပါး
ပင်ကုိကား မ ထိ။ ထုိ အပင်တို့သည် မ ေပါက်ကေသး။ 33 ေမာေ ှ သည် ဖာေရာ
ဘုရင်ထံမှ ထွက် ၍ မိ ြပင်သို့ သွား ပီးလျှင် ၊ ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ လက်ဝါး တို့
ကုိ ြဖန ့် သြဖင့် ၊ မုိဃ်း ကိ း ှင့် မုိဃ်းသီး စဲ ေလ၏။ ေြမ ေပါ်၌ လည်း မုိဃ်း မ ရွာ။
34 ထုိသို့ မုိဃ်း မရွာ၍ မုိဃ်းသီး ှင့် မုိဃ်း ကိ း စဲ သည်ကုိ ဖာေရာ ဘုရင်ြမင် လျှင် ၊ တ
ဖန် ြပစ်မှား ၍ ၊ ကျွန် များ ှင့်တကွ ှလံးု ခုိင်မာ လျက်ေန၏။ 35 ထုိသို့ ဖာေရာဘုရင်
သည် ှလံးု ခုိင်မာ သည်ြဖစ်၍ ၊ ေမာေ ှ ၌ ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊
ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့ ကုိ မ
လွှတ် ဘဲေနြပနသ်တည်း။

10
1တဖန် ထာဝရဘုရား က၊ သင်သည် ဖာေရာ
ဘုရင်ထံ သို့ ဝင် ေလာ။့ ငါသည် ဤ
နမိိတ် တို့ ကုိ သူ
ေ ှ ၌ ြပ ြခင်းငှာ ၎င်း၊ 2 အဲဂုတ္တြုပည်၌ ငါြပ ေသာအမှု၊ အဲဂုတ္တု
လူတို့တင်ွ ငါြပ ေသာနမိိတ် တို့ ကုိ၊ သင် ၏သား ေြမးတို့အား ကား ေြပာသြဖင့် ၊ ငါ
သည် ထာဝရဘုရား
ြဖစ်ေကာင်းကုိ သင်တို့ သိ ေစြခင်းငှာ ၎င်း၊ သူ
၏ ှလံးု ၊ သူ ၏ကျွန် တို့ ှလံးု ကုိ ငါ ခုိင်မာ ေစ ပီဟု ေမာေ ှ အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။

3 ေမာေ ှ ှင့် အာ ုန် တို့သည်၊ ဖာေရာ
ဘုရင်ထံ သို့ ဝင် ပီးလျှင် ၊ ေဟ ဗဲ လတိူု့၏ ဘုရား
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သခင်ထာဝရဘုရား က၊ သင်သည် ငါ ့ ေ ှ မှာ ကုိယ်ကုိကုိယ်မ ှမ့်ိချ ဘဲ အဘယ်မျှ
ကာလ ပတ်လံးုေနလိမ့်မည်နည်း။ ငါ ၏လူ တို့ သည် ငါ ့ အား ဝတ်ြပ မည်အေကာင်း
၊ သွားရေသာအခွင့် ကုိေပး ေလာ။့ 4 သို့ မဟတ်ု ငါ ၏လူ တို့ ကုိ မ
လွှတ် ဘဲေနလျှင် ၊ ကည့် ှု ေလာ။့ ကျ ိင်းေကာင် တို့ ကုိ သင် ၏ြပည် သို့ နက်ြဖန်
ငါ ေဆာင် ခ့ဲမည်။ 5 ေြမ မ ထင်ေပါ် ိင်ု ေအာင် သူတို့သည် ေြမ မျက် ှာ ကုိ ဖုံးလွှမ်း
ကလိမ့်မည်။ မုိဃ်းသီး မဖျက်၊ သင် တို့ ၌ ကျန် ကင်း ေသးသမျှကုိ၎င်း၊ သင် တို့အဘို့
ေြမ ၌ ေပါက် သမျှေသာ အပင် တို့ ကုိ၎င်းစား ကလိမ့်မည်။ 6သင် ၏ဘုိးေဘး တို့သည်
ေြမ ေပါ် မှာြဖစ် သည် ကာလ
မှစ၍ ၊ ယေန ့တိင်ုေအာင် မ ြမင် ဘူးသက့ဲသို့ ၊ သင် ၏အိမ် များ၊ သင် ၏ကျွန် တို့
အိမ် များ၊ အဲဂုတ္တု
လအူေပါင်း တို့၏ အိမ် များတို့ ကုိ ြဖည့် ကလိမ့်မည်ဟု ဆုိ
ပီးလျှင် ၊ လှည့် ၍ ဖာေရာ ဘုရင်ထံမှ ထွက် သွားေလ၏။ 7 ဖာေရာ ဘုရင်၏ ကျွန်

တို့ကလည်း ၊ ဤ လူသည် ငါ တို့ ကုိ အဘယ်မျှ ကာလ ပတ်လံးုေ ှာင့် ှက် ပါလိမ့်မည်
နည်း။ ထုိသူတို့သည် သူ
တို့၏ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား အား ဝတ်ြပ မည်အေကာင်း အခွင့် ေပးေတာ်မူပါ။
အဲဂုတ္တု
ြပည်ပျက် ေကာင်း ကုိ သိ
ေတာ်မ မူေသးသေလာဟေုလျှာက် ကလျှင် ၊
8 ေမာေ ှ ှင့် အာ ုန် ကုိ တဖန် ဖာေရာ
ဘုရင်ထံ သို့ သွင်း ြပန၍် ၊ သင် တို့၏ဘုရား သခင်ထာဝရ ဘုရားအား ဝတ်ြပ ြခင်း
ငှာသွား ကေလာ။့ သို့ ရာတင်ွ သွား ရေသာသူတို့သည် အဘယ်သူ နည်းဟုေမး လျှင်၊
9 ေမာေ ှ က၊ အကျွ ်ပ်ုတို့သည် သူငယ် ၊ သူအိ၊ု သားသမီး ၊ သုိး ၊ ာွး ပါလျက် သွား ပါ
မည်။ အေကာင်းမူကား ၊ ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ ပဲွ ခံရပါမည်ဟု ြပနဆုိ် ေလေသာ်၊
10 ဖာေရာမင်းက၊ သင် တို့ ှင့် သူငယ် များကုိ ငါလွှတ် သည်အတိင်ုး ၊ ထာဝရဘုရား
သည် သင် တို့ ၌ ှိေစေသာ။ သတိြပ ၊ မေကာင်း ေသာအ ကံကုိ ကံကသည်တကား။
11 ထုိသို့ မ ြဖစ်ရာ။ အရင်ေတာင်း ေလျှာက်သည်အတိင်ုး၊ ေယာက်ျား ြဖစ်ေသာသူတို့
သာသွား ၍ ထာဝရ ဘုရားအား ဝတ်ြပ ကဟု မိန ့် ေတာ်မူသြဖင့်၊ သူ
တို့ ကုိ အထံ
ေတာ်မှ ှင် ကေလ၏။ 12ထာဝရဘုရား ကလည်း ၊ ကျ ိင်း တို့သည် အဲဂုတ္တု
ြပည် သို့ ေရာက် လာ၍ မုိဃ်းသီး မဖျက်၊ ေြမ ေပါ်မှာ ကျနရ်စ် ေသာအပင် ှိသမျှ
တို့ ကုိ စား ေစြခင်းငှာ ၊ အဲဂုတ္တု ြပည် အေပါ် မှာ လက် ကုိဆန ့် ေလာဟ့ု ေမာေ ှ အား
မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး၊ 13 ေမာေ ှ သည် မိမိ
လံှတံ ကုိ အဲဂုတ္တု
ြပည် အေပါ် မှာ ဆန ့် သြဖင့် ၊ ထုိ ေန ့ ှင့် ထုိည ့် ပတ်လံးု ၊ အေ ှ ေလ ကုိ ေြမ ေပါ်
မှာထာဝရဘုရား လာ ေစေတာ်မူ၍၊ နနံက် ေရာက် မှ အေ ှ ေလ သည် ကျ ိင်း တို့ ကုိ
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ေဆာင် ခ့ဲေလ၏။ 14 ထုိကျ ိင်း တို့သည် အဲဂုတ္တု
ြပည် လံးု ကုိ လွှမ်းမုိး ၍ ၊ ြပည် နယ်နမိိတ် ှိသမျှ အေပါ် မှာ နား
သြဖင့် အလနွ် များြပား က၏။ ထုိသို့
ေသာ ကျ ိင်း တို့သည် ေ ှး ကမ ြဖစ် စဖူး၊ ေနာက် ၌လည်း မ ြဖစ် ရလတံ။့ 15 ေြမ
မည်း သည်တိင်ုေအာင်ေြမ တြပင်လံးု ကုိ ဖုံးအပ်ု ၍ တြပည် လံးုတင်ွ ြမက်ပင် ှိသမျှ
မုိဃ်းသီး ှင့် လတ်ွ ေသာသစ်သီး ှိသမျှ ကုိ စား
ကသြဖင့် ၊ အဲဂုတ္တု ြပည် တေ ှာက်လံးု တင်ွ သစ်ပင် ြမက်ပင် တို့ ၌ စိမ်း ေသာ

အရာ တစုံတခုမျှ မ ကျနရ်စ်။ 16 ထုိအခါ ဖာေရာ ဘုရင်သည် ေမာေ ှ ှင့် အာ ုန် ကုိ
အလျင်အြမန် ေခါ် ၍ ၊ သင် တို့၏ ဘုရား
သခင် ထာဝရဘုရား
ကုိ၎င်း ၊ သင် တို့ ကုိ၎င်း ငါြပစ်မှား ပါ ပီ။ 17 သို့ ြဖစ်၍ သည်တခါ ငါ ့ အြပစ် ကုိ
သည်းခံ ပါေလာ။့ သင် တို့၏ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား သည်၊ ဤ
ေသေဘး တခုကုိသာ ငါ မှ ပယ် ှား ပါမည်အေကာင်း ေတာင်းပန် ပါဟု ဆုိ သည် ှိ
ေသာ်၊ 18 ေမာေ ှသည် အထံ
ေတာ်မှ ထွက် ၍ ၊ ထာဝရဘုရား ကုိ ေတာင်းပန် ေလ၏။ 19 ထာဝရဘုရား သည်
အား ကီး ေသာ အေနာက် ေလ ကုိ လွှတ် ေတာ်မူသြဖင့် ၊ ထုိေလသည် ကျ ိင်း တို့ ကုိ
ေဆာင်သွား ၍ ဧဒံု ပင်လယ် ၌ ချ ပစ်ေလ၏။ အဲဂုတ္တု
ြပည် တေ ှာက်လံးု ၌ ကျ ိင်း တေကာင် မျှ မ
ကျနရ်စ်။ 20 သို့ ေသာ်လည်း ၊ ထာဝရဘုရား သည် ဖာေရာ
ဘုရင်၏ ှလံးု ကုိ ခုိင်မာ ေစေတာ်မူသြဖင့် ၊ သူသည် ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့ ကုိ မ
လွှတ် ဘဲေနြပနေ်လ၏။ 21တဖန် ထာဝရဘုရား က၊ အဲဂုတ္တု
ြပည် တေ ှာက်လံးု၌ ေမှာင်မုိက် သာမညမဟတ်ု၊ စမ်းသပ် ၍ ေတွ့ရေသာေမှာင်မုိက်
ြဖစ် ေစြခင်းငှာ ၊ သင် ၏လက် ကုိ မုိဃ်းေကာင်းကင် သို့ ဆန ့် ေလာ့ဟု ေမာေ ှ အား
မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး၊ 22 ေမာေ ှ သည် မိမိ
လက် ကုိ မုိဃ်းေကာင်းကင် သို့ ဆန ့် ၍ ၊ အဲဂုတ္တု ြပည် တေ ှာက်လံးု ၌ ထူထပ်
ေသာ ေမှာင်မုိက် သည် သုံး
ရက် ပတ်လံးုြဖစ် ေလ၏။ 23 ထုိအခါ တေယာက်ကုိတေယာက်မ ြမင် ိင်ု က။ သုံး
ရက် ပတ်လံးုအဘယ်သူမျှ မိမိ ေနရာ မှ မ ထ ရက။ သို့ ရာတင်ွ ဣသေရလ
အမျ ိးသား အေပါင်း တို့သည်၊ မိမိ
တို့ ေနရာ ၌ အလင်း ကုိ ရ က၏။ 24 ထုိအခါ ဖာေရာ ဘုရင်သည် ေမာေ ှ ှင့် အာ
ု န်ကုိ ေခါ် ၍ ထာဝရ ဘုရားအား ဝတ်ြပ ြခင်းငှာသွား ကေလာ။့ သို့ ရာတင်ွသုိး ာွး
များကုိ ထား
ခ့ဲ ကေစ။ သူငယ် များကုိ ေခါ် ကေစဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 25 ေမာေ ှ ကလည်း ၊
ကျွ ်ပ်ု တို့ ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား အား ယဇ်ပူေဇာ် စရာဘို့ ယဇ်ေကာင် များ၊ မီး ှု ိ
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ရာပူေဇာ်သက္က ာများကုိ ကုိယ်ေတာ် ေပး ရမည်။ 26 ကျွ ်ပ်ု တို့သည် တိ စ္ဆာန် များကုိ
ေဆာင်သွား ရမည်။ တေကာင်မျှ မ
ကျနရ်စ် ရ။ အေကာင်းမူကား ၊ သူ တို့အထဲက ကျွ ်ပ်ု တို့ ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား
အား ဝတ်ြပ စရာဘို့ ေရွး ယူရမည်။ ထာဝရ
ဘုရားအား အဘယ် မည်ေသာအေကာင် ှင့် ဝတ်ြပ ရမည်ကုိ ထုိ
အရပ်သို့ မ ေရာက် မီှ မ
သိ ပါဟု ဆုိ ေလေသာ်၊ 27ထာဝရဘုရား သည် ဖာေရာ
ဘုရင်၏ ှလံးု ကုိ ခုိင်မာ ေစေတာ်မူသြဖင့် ၊ သူသည် ဣသေရလ
အမျ ိးသားတို့ ကုိ မ
လွှတ် ။ 28 ေမာေ ှ ကုိ လည်း ၊ ငါ ့ ထံမှ ထွက် သွားေလာ။့ ေနာက် တဖန် ငါ ့ မျက် ှာ
ကုိ မ
ြမင် ေအာင် သတိြပ ေလာ။့ ငါ ့ မျက် ှာ ကုိ ြမင် ေသာေန ့၌ ေသ မည်ဟု မိန ့် ေတာ်
မူ၏။ 29 ေမာေ ှ ကလည်း ၊ မိန ့် ေတာ်မူချက်သည် ေလျာက်ပတ် ပါ၏။ မျက် ှာ ေတာ်
ကုိ ေနာက် တဖနမ် ြမင် ပါဟု ေလျှာက်ဆုိ ၏။

11
1 ထုိအခါ ထာဝရဘုရား က၊ ဖာေရာ
ဘုရင် ှင့် အဲဂုတ္တု ြပည်အေပါ် မှာ ေဘး
တပါး ကုိ ငါေရာက် ေစဦး မည်။ ထုိေနာက် သင် တို့ ကုိ လွှတ် လိမ့်မည်။ လွှတ်
ေသာအခါ ၌လည်း၊ အကယ်၍သင် တို့ ကုိ တ ပိ င်နက် ှင် လိမ့်မည်။ 2ဣသေရလလူ
ေယာက်ျားသည်၊ အိမ်နးီချင်း ေယာက်ျား ၌ ၎င်း၊ မိနး်မသည် အိမ်နးီချင်း မိနး်မ ၌ ၎င်း
၊ ေငွ တနဆ်ာ ၊ ေရွှ တနဆ်ာ ၊ အဝတ်တနဆ်ာတို့ ကုိ ေတာင်း ေစြခင်းငှာ ၊ လူ များတို့
အား ေြပာ ေလာဟ့ု ေမာေ ှ အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 3 သူတို့ေတာင်းသည်အတိင်ုး၊ အဲဂုတ္
တု
လတိူု့သည် ေပးချင်ေသာေစတနာ စိတ်ကုိ ထာဝရဘုရား
ြဖစ် ေစ ေတာ်မူ၏။ ေမာေ ှ သည်လည်း ၊ အဲဂုတ္တု ြပည် တင်ွ ဖာေရာ ဘုရင်၏
ကျွန် များ၊ လူ
များေ ှ ၌ ကီးစွာ ေသာ အသေရ ှိေလ၏။ 4 ထုိအခါ ေမာေ ှ က၊ ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ သနး်ေခါင် အချနိ၌် အဲဂုတ္တု
ြပည်အလယ် သို့ ငါ ထွက်သွား မည်။ 5 နနး် ထုိင် ေသာ ဖာေရာ
ဘုရင်၏ သားဦး
မှစ၍ ၊ ကိတ်ဆုံ ေနာက်၌ ထုိင်ေသာ ကျွနမ် ၏သားဦး တိင်ုေအာင် ၊ အဲဂုတ္တု ြပည်
၌ ှိသမျှ ေသာ သားဦး
တို့ ှင့် တိ စ္ဆာန် တို့၏ သားဦး
ှိသမျှ တို့သည် ေသ ကလိမ့်မည်။ 6 အဲဂုတ္တု ြပည် တေ ှာက်လံးု တင်ွ ၊ ေ ှး

ကာလ၌ မ
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ြဖစ် စဖူး၊ ေနာင်ကာလ၌လည်း မ
ြဖစ် လတံ့ ေသာ ကီး စွာ ေသာ ငိေု ကး ြခင်း ြဖစ် ရ လိမ့်မည်။ 7 သို့ ရာတင်ွ
ထာဝရဘုရား သည်၊ အဲဂုတ္တု
လူတို့ ှင့် ဣသေရလ လူတို့ ကုိ ြခားနား ေစေတာ်မူေကာင်း ကုိ သင်တို့ သိ ေစြခင်းငှာ
၊ ဣသေရလ လူ တစုံတေယာက်ကုိ ေခွး တေကာင်မျှ မ
ဟိနး် ရဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 8 ကုိယ်ေတာ် ၏ ကျွန် ြဖစ်ေသာ ဤ
လအူေပါင်း တို့သည်လည်း ကျွ ်ပ်ု ထံ သို့ လာ ၍ ြပပ်ဝပ် လျက် ထွက်သွားပါ။
ကုိယ်ေတာ် ှင့် ကုိယ်ေတာ် ေနာက် ၌ လိက်ုေသာ လူ
အေပါင်း တို့ ထွက်သွား ကပါဟု ေြပာဆုိ ပီးမှ ကျွ ်ပ်ုထွက်သွား ပါမည်ဟု ေလျှာက်
ဆုိသြဖင့် ၊ အမျက် ထွက်၍ ဖာေရာ
ဘုရင်ထံမှ ထွက်သွား ေလ၏။ 9ထာဝရဘုရား ကလည်း ၊ အံဘွ့ယ် ေသာ အမှုေတာ်
တို့သည် အဲဂုတ္တု
ြပည် ၌ များြပား မည်အေကာင်း ၊ ဖာေရာ ဘုရင်သည် သင် တို့၏စကားကုိ နား မ
ေထာင်ဘဲေနလိမ့်မည်ဟု ေမာေ ှ အား မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး၊ 10 ေမာေ ှ ှင့် အာ ုန်
တို့သည် ဖာေရာ
ဘုရင်ေ ှ မှာ ဤ အံ့ဘွယ် ေသာ အမှုအလံးုစုံ တို့ ကုိ ြပ ေသာ်လည်း ၊ ထာဝရဘုရား
သည် ဖာေရာ
ဘုရင်၏ ှလံးု ကုိ ခုိင်မာ ေစေတာ်မူသြဖင့် ၊ ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့ ကုိ ြပည်
ေတာ်မှ ထွက်သွားရေသာအခွင့် ကုိ မ ေပးဘဲ ေနသတည်း။

12
1ထာဝရဘုရား သည် အဲဂုတ္တု
ြပည် ၌ ေမာေ ှ ှင့် အာ ုန် တို့အား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ 2ဤလသည် သင် တို့ ၌
လဦး တည်းဟေူသာ ှစ် စ ်တင်ွ ပဌမ လ ြဖစ်ရမည်။ 3သင်တို့သည် ဣသေရလ
အမျ ိး ပရိသတ် အေပါင်း တို့ ကုိ မှာ ထားရေသာစကားဟမူူကား၊ ဤ
လ ဆယ် ရက် ေန၌့
သင်တို့ ှ ိသမျှသည်၊ မိမိအိမ်ေထာင် အသီးအသီး အတိင်ုး တအိမ်ေထာင် လျှင် သုိး
သငယ် တေကာင်စီ ယူ ရမည်။ 4 အိမ်ေထာင် ငယ် ၍ သုိးသငယ်တေကာင် ှင့် မတန်
လျှင် ၊ နးီစပ် ေသာ အိမ်နးီချင်း ှင့် စပ်ဘက် ၍ လူ
မည်မျှ ှိသည်ဟု ေရတက်ွ ပီးလျှင်၊ တေကာင်ကုိ စား
ေလာက်ေသာ သူများကုိေထာက် ၍ သုိးသငယ် တေကာင်ကုိ ယူရမည်။ 5 သုိး သငယ်
ြဖစ်ေစ ၊ ဆိတ် သငယ်ြဖစ်ေစ၊ သင်တို့ ယူ ေသာ အေကာင်သည် အြပစ် မပါ၊ အခါ မ
လည်ေသာ အထီး
ြဖစ် ရမည်။ 6 ထုိသုိးသငယ်တို့ ကုိ၊ ထုိ
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လဆယ် ေလး ရက် တိင်ုေအာင် ေစာင့် ထား ပီးမှ ၊ ညဦး အချနိ၌် ဣသေရလ အမျ ိး
အစည်းအေဝး ပရိသတ် အေပါင်း တို့သည် သတ် ရကမည်။ 7 သုိးသငယ် ၏အသား
ကုိ စား
ရေသာအိမ် ၏ တံခါးထုပ် ှင့် တံခါးတိင်ု ှစ် ဘက်၌ ၊ သုိးသငယ်၏အေသွး ကုိ ယူ
၍ ထုိး ရမည်။ 8အသား ကုိ မီး
ှင့်ကင် ပီးမှ ၊ ထုိ ည ့် ြခင်းတင်ွ တေဆးမပါေသာမုန ့် ၊ ခါး ေသာ ဟင်းသီးဟင်းရွက်
ှင့် စား ရမည်။ 9အသားစိမ်း သည်ြဖစ်ေစ ၊ ေရ ှင့် ြပ တ် သည်ြဖစ်ေစမ စား ရ။ ေခါင်း
၊ ေြခေထာက် ၊ အသည်း ၊ ှလံးု စသည်တို့ ှင့်တကွ ၊ မီး ကင် ပီးမှစားရမည်။ 10 နနံက်
တိင်ုေအာင် ထုိအသား ကုိ မ
ကင်း ေစရ။ အနည်းငယ်ကင်း လျှင် မီး
ှင့် ှု ိ ရမည်။ 11 အဘယ်သို့ စား ရမည်နည်းဟူမူကား၊ ခါးစည်း ကုိ စည်း လျက်၊

ေြခနင်း ကုိ စီး
လျက် ၊ ေတာင်ေဝး ကုိ ကုိင် လျက် အလျင်အြမန် စား ရမည်။ ထာဝရဘုရား
၏ ပသခါ ြဖစ်သတည်း။ 12အေကာင်းမူကား၊ ယေနည့ ့် တင်ွ အဲဂုတ္တု ြပည် ကုိ
ငါသည် ထုတ်ချင်းခပ်သွား ၍ ၊ အဲဂုတ္တု ြပည် ၌ ှိေသာလူ တို့၏ သားဦး များ ှင့်
တိ စ္ဆာန် တို့၏ သားဦးများအေပါင်း တို့ ကုိ ဒဏ်ခတ် ၍ ၊ အဲဂုတ္တု ြပည်၏ ဘုရား
တို့ ကုိ တရားစီရင် မည်။ ငါ သည် ထာဝရဘုရား ြဖစ်၏။ 13 သုိးသငယ်၏ အေသွး
သည် သင် တို့ ေနရာ အိမ် ၌ သင် တို့၏ လက္ခဏာ သက်ေသြဖစ် ၍ ၊ ထုိ အေသွး ကုိ
ငါြမင် ေသာအခါ ၊ သင် တို့ ကုိ ငါလနွ် သွားမည်။ ထုိသို့
အဲဂုတ္တု ြပည် ကုိ ငါ သည် ဒဏ်ခတ် ေသာအခါ ၊ ဖျက်ဆီး ြခင်း ေဘးဥပဒ် သည်
သင် တို့ ကုိ မ သင့် မေရာက်ရ။ 14ဤ ေနရ့က် သည်လည်း သင် တို့ေအာက်ေမ့ စရာဘို့
ြဖစ် ၍ ၊ သင် တို့၏အမျ ိး အစ ်အဆက်မြပတ် ဤေနရ့က်၌ ထာဝရဘုရား
အား ပဲွခံ ရ ကမည်။ ပညတ် ေတာ် ှိသည်ြဖစ်၍ ၊ ထုိပဲွ ကုိ အစ ် အ မဲခံရကမည်။

15 ခုနစ် ရက် ပတ်လံးုတေဆး မပါေသာမုန ့ကုိ် စား
ရမည်။ ပဌမ
ေနရ့က် ၌ တေဆး ကုိ အိမ် များမှ ပယ် ရမည်။ ပဌမ
ေန ့မှစ၍ ခုနစ် ရက် ေနတိ့င်ုေအာင် ၊ တေဆး ပါေသာမုန ့ကုိ် စား
ေသာသူ မည်သည်ကား၊ ဣသေရလ
အမျ ိးမှ ပယ် ှင်း ြခင်းကုိခံရမည်။ 16 ပဌမ ေန ့၌ ၎င်း ၊ ခုနစ် ရက် ေန၌့ ၎င်း၊ ဓမ္မ
စည်းေဝး ြခင်းကုိ ြပ ရမည်။ ထုိ
ေနရ့က်၌ လူ တိင်ုး စား ြခင်းကိစ္စ ှင့်ဆုိင်ေသာ အလပ်ုအေဆာင်မှတပါး အြခားေသာ
အလပ်ု ကုိ မ
လပ်ု မေဆာင်ရ။ 17 ထုိအဇုမ ပဲွကုိခံရ ေသာအေကာင်းဟူမူကား၊ထုိ ေန ့ရက်၌ သင်
တို့ ဗုိလ်ေြခ များကုိ၊ အဲဂုတ္တု
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ြပည် ထဲက ငါ ှ တ်ေဆာင် သည်ြဖစ်၍ ၊ ထုိအေကာင်းေကာင့် ပညတ် ေတာ် ှိသည်
အတိင်ုး၊ သင် တို့၏အမျ ိး အစ ် အဆက်မြပတ်ထုိ ေနရ့က် ကုိ အ မဲေစာင့် ရကမည်။
18 ပဌမ လ ဆယ် ေလး ရက် ေနည့ဦး မှစ၍ ှစ်ဆယ် တ ရက်ေန ့ညဦး တိင်ုေအာင် ၊
သင်တို့သည် တေဆး
မပါေသာမုန ့ကုိ် စား ရကမည်။ 19 ခုနစ် ရက် ပတ်လံးုသင် တို့ အိမ် များ၌ တေဆး မ
ှိ ရ။ တေဆး
ပါေသာမုန ့ကုိ် စား
ေသာသူ မည်သည်ကား၊ တကျွနး်တ ိင်ုငံ သားြဖစ်ေစ ၊ ြပည် သား ြဖစ်ေစ၊ ဣသေရ
လ
အမျ ိး ပရိသတ် မှ ပယ် ှင်း ြခင်းကုိခံရမည်။ 20သင် တို့ေနရာ အရပ်ရပ် တို့ ၌ တေဆး
ပါေသာမုန ့ကုိ် မ
စား ရ။ တေဆး
မပါေသာမုန ့ကုိ်သာ စား
ရမည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 21 ထုိအခါ ေမာေ ှ သည် ဣသေရလ
အမျ ိး အသက် ကီး သူအေပါင်း တို့ ကုိေခါ် ၍ ၊ သင် တို့သည် အိမ်ေထာင် များ
အသီးအသီးကုိယ်စီကုိယ်စီသုိးသငယ် တို့ ကုိ ယူ
၍ ပသခါ ပဲွဘို့ သတ် ကေလာ။့ 22ဟဿုုပ် ပင် ွန ့တ်စည်း ကုိ ယူ
၍ အင်တံု ၌ ထည့်ေသာ အေသွး ထဲမှာ ှစ် ပီးလျှင် ၊ တံခါးထုပ် တံခါးတိင်ု ှစ်
ဘက်တို့ ကုိ ထုိးသုတ် ကေလာ။့ ထုိေနာက်မှ နနံက် တိင်ုေအာင် အဘယ်သူမျှ မိမိ အိမ်
တံခါး ြပင်သို့ မ
ထွက် မသွားရ။ 23အေကာင်းမူကား၊ ထာဝရဘုရား
သည် အဲဂုတ္တု
လူတို့ ကုိ ဒဏ်ခတ် ြခင်းငှာ ထုတ်ချင်းခတ်သွား ေတာ်မူမည်။ တံခါးထုပ် ှင့် တံခါး
တိင်ု ှစ် ဘက်၌ ှိေသာအေသွး ကုိ ြမင် ေသာအခါ ၊ ထာဝရဘုရား သည် တံခါး ကုိ
လနွ် သွားေတာ်မူမည်။ ဖျက်ဆီး ေသာသူသည် သင်တို့ ကုိ ဒဏ်ခတ် ြခင်းငှာ ၊ အိမ် ထဲ
သို့ ဝင် ရေသာအခွင့် ကုိေပး ေတာ်မ မူ။ 24သင် တို့ ှင့် သင် တို့၏သား များ၌ ပညတ်
ေတာ် ှိသည်ြဖစ်၍၊ ဤ
အမှု ကုိ အစ ်အ မဲ ေစာင့် ရ ကမည်။ 25 ဂတိ ေတာ် ှိသည်အတိင်ုး ၊ ထာဝရဘုရား
ေပး ေတာ်မူလတံ့ေသာ ြပည် သို့ သင်တို့သည် ေရာက် ကေသာအခါ ဤ ဝတ် ကုိ ြပ
ရမည်။ 26သင် တို့၏ သား
ေြမးတို့က၊ ဤ
ဝတ် ကုိြပ ၍ အဘယ်သို့ ဆုိလိသုနည်းဟု ေမးြမနး် ကလျှင် ၊
27ထာဝရဘုရားသည် အဲဂုတ္တု
လူတို့ ကုိ ဒဏ်ခတ် ၍ ၊ ငါ တို့ အိမ် များကုိ ချမ်းသာ ေပးေတာ်မူေသာအခါ ၊ အဲ
ဂုတ္တု ြပည်၌ ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့၏အိမ် များ ကုိ လနွ် သွားေတာ်မူေသာ
ထာဝရဘုရား ၏ ပသခါ ယဇ် ြဖစ်သတည်းဟု ြပနေ်ြပာ ရ ကမည်ဟု ေမာေ ှ ဆုိ ပီး
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လျှင် ၊ ထုိသူ တို့သည် ဦး ွတ်ချ ၍ ကုိးကွယ် က၏။ 28 ထုိသို့ ေမာေ ှ ှင့် အာ ုန် တို့
ကုိ ထာဝရဘုရား
မှာ ထားေတာ် မူသည်အတိင်ုး ၊ ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့ သည် ြပ က၏။

29သနး်ေခါင် အချနိ၌် ၊ ထာဝရဘုရား သည် နနး် ထုိင် ေသာ ဖာေရာ
ဘုရင်၏ သားဦး
မှစ၍ ေထာင် ထဲမှာ အချ ပ် ခံရေသာသူ ၏သားဦး
တိင်ုေအာင် ၊ အဲဂုတ္တု ြပည် ၌ သားဦး ှိသမျှ ကုိ၎င်း ၊ တိ စ္ဆာန် တို့၏ သားဦး
ှိသမျှ ကုိ ၎င်း ဒဏ်ခတ် ေတာ်မူ၏။ 30 ထုိည ့် တင်ွ၊ ဖာေရာ
ဘုရင် ှင့် သူ ၏ကျွန် များ၊ အဲဂုတ္တု
လမူျားတို့သည် ထ
က၍၊ အေသေကာင် ကင်း ေသာအိမ် တအိမ်မျှ မ ှိ ေသာေကာင့် ၊ အဲဂုတ္တု ြပည်၌
ကီးစွာ ေသာ ငိေု ကး ြခင်း ြဖစ် ေလ၏။ 31 ထုိည ့် ြခင်းတင်ွ ေမာေ ှ ှင့် အာ ုန် ကုိ
ေခါ် ေတာ်မူလျှင် ၊ သင် တို့ မှစ၍ ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့ ၊ ထ
၍ ငါ ့လူ စုထဲက ထွက်သွား ကေလာ။့ သင် တို့ေတာင်း သည်အတိင်ုး ထာဝရဘုရား
အား သွား ၍ ဝတ်ြပ ကေလာ။့ 32သင်တို့ေတာင်း သည်အတိင်ုး သုိး ာွး များကုိ ယူ
၍ သွား ကေလာ။့ ငါ ့ ကုိလည်း ေကာင်း ကီး ေပး ကေလာ့ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 33 အဲ
ဂုတ္တု လူတို့ကလည်း ၊ ငါ တို့ ှ ိသမျှ သည် အေသေကာင် ြဖစ် က ပီဟုဆုိ လျက်၊ ဣ
သေရလလူ
တို့ ကုိ အဲဂုတတ္ြုပည် ထဲက အလျင်အြမန် လွှတ် ြခင်းငှာ ကျပ်ကျပ် ှ ိးေဆာ် က၏။

34 ထုိလူ တို့သည် တေဆး
မ ေရာေသးေသာ မုန ့စိ်မ်း ကုိယူ ၍ မုန ့် နယ်ေသာခွက်တို့ ကုိလည်း အဝတ် ှင့်တကွ
ထုပ် ၍ ထမ်း က၏။ 35 ေမာေ ှ စီရင် သည်အတိင်ုး ၊ ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့သည်
ေငွ တနဆ်ာ ၊ ေရွှ တနဆ်ာ ၊ အဝတ် တနဆ်ာများကုိ အဲဂုတ္တု
လတိူု့ ၌ ေတာင်း က၏။ 36 ေတာင်း သည်အတိင်ုးလည်း၊ ေပးချင်ေသာေစတနာ စိတ်
ကုိ အဲဂုတတ္ု
လတိူု့အား ထာဝရဘုရား
ေပး ေတာ်မူသြဖင့် ၊ အဲဂုတ္တု လူတို့၏ ဥစ္စာများကုိ လယူု က၏။ 37ဣသေရလ
အမျ ိးသား မိနး်မ ှင့် သူငယ် ကုိ မ
ဆုိဘဲ၊ ေယာက်ျား အေရအတက်ွအားြဖင့်ေြခာက် သိနး်ခန ့မ်ျှ ှ ိေသာသူတို့သည်၊ ရာ
မသက် မိ မှ ထွက်၍ သုကုတ် အရပ်သို့ ခရီးသွား က၏။ 38အမျ ိးမျ ိ းေသာ လူ
အများ တို့သည်လည်း ၊ သုိး ာွး အစ ှိ ေသာ များစွာ ေသာတိ စ္ဆာန် တို့ ှင့်တကွ
လိက်ု က၏။ 39တေဆး မ ေရာဘဲ အဲဂုတ္တု
ြပည်မှ ေဆာင် ခ့ဲေသာ မုန ့စိ်မ်း ကုိယူ၍၊ တေဆး
မပါေသာမုန ့် ကုိ ဖုတ် ရက၏။ အေကာင်း မူကား၊ အဲဂုတ္တု
ြပည်၌ မ ွှဲမဖင့် အ ှင် ခံရေသာေကာင့် ၊ ကုိယ် စားစရာ ကုိ မ
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ြပင် က။ 40ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့သည် အဲဂုတ္တု
ြပည်၌ ဧည့်သည်ြဖစ်၍၊ တည် ေနကေသာ ကာလ
ှစ် ေပါင်း ေလး
ရာ သုံးဆယ် ြဖစ်သတည်း။ 41 အ ှစ် ေလး ရာ သုံးဆယ် ေစ့ ေသာေန ့ ြခင်းတင်ွ ၊
ထာဝရဘုရား ၏ ဗုိလ်ေြခ အေပါင်း တို့သည်၊ အဲဂုတ္တု
ြပည် မှ ထွက် သွား က၏။ 42 အဲဂုတ္တု ြပည် မှ ှ တ် ေဆာင်ေတာ်မူေသာအတက်ွ
ေကာင့်၊ ထုိ
ေနည့ ့် ကုိ အထူးသြဖင့်ထာဝရဘုရား ၌ ေစာင့် စရာေကာင်း၏။ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့၏ အမျ ိး အစ ် အဆက်မြပတ်ေစာင့် ရေသာထာဝရဘုရား ၏ ည ့်
ကား၊ ဤ
သည် ည ့် ေပတည်း။ 43 ပသခါ ပဲွတရား ဟူမူကား ၊ တပါး အမျ ိးသားမ စား ရ။

44 သို့ ရာတင်ွ ေငွ ှင့် ဝယ် ေသာ ကျွန် သည် အေရဖျား လီှးမဂင်္လာကုိ ခံ ပီးလျှင် စား
ရ၏။ 45တကျွနး် တ ိင်ုငံသားြဖစ်ေစ ၊ အခစား ေသာကျွနြ်ဖစ်ေစ၊ မ
စား ရ။ 46တအိမ် တည်း၌ တေကာင်ကုိစား ရ၏။ အသား
ကုိ အိမ် ြပင် သို့ ယူ
မ သွားရ။ အ ို း
ကုိလည်း မ ချ ိ း ရ။ 47ဣသေရလ အမျ ိးသားပရိသတ် အေပါင်း တို့သည် ထုိပဲွ ကုိ
ခံရကမည်။ 48သင် တို့ထံမှာ တည်းခုိ ေသာ တပါး အမျ ိးသားသည် ထာဝရဘုရား
အဘို့ ပသခါ ပဲွ ကုိ ခံ ြခင်းငှာအလို ှ ိလျှင် ၊ သူ ၌ ှိ ေသာေယာက်ျား အေပါင်း
တို့သည် အေရဖျား လီှးမဂင်္လာကုိ ခံ ကေစ။ သို့ ပီးမှ ထုိသူသည် ြပည် သား က့ဲသို့
ြဖစ် ေသာေကာင့်၊ ချ ်း၍ ထုိပဲွ သို့ ဝင် ေစ။ အေရဖျား လီှးမဂင်္လာကုိ မခံေသာသူ
မည်သည်ကား၊ ထုိပဲွ၌ ဝင်၍ မ
စား ရ။ 49 အမျ ိးသား ချင်း ြဖစ် ေသာ သူ၊ သင် တို့ တင်ွ တည်းခုိ ေသာ တ
ပါး အမျ ိးသား ြဖစ်ေသာသူတို့သည်၊ တပါး တည်းေသာတရား ှင့် ဆုိင် က၏ဟု
ထာဝရဘုရား
သည် ေမာေ ှ ှင့် အာ ုန် ၌ ပညတ် ထားေတာ်မူ၏။ 50 ထုိသို့ ေမာေ ှ ှင့် အာ ုန် ၌
ထာဝရဘုရား
ပညတ် ထားေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ ဣသေရလ အမျ ိးသား အေပါင်း တို့သည် ြပ
က၏။ 51 ထုိ ေန ့ြခင်းတင်ွ ထာဝရဘုရား သည်၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသား ဗုိလ်ေြခ တို့ ကုိ အဲဂုတ္တု
ြပည် မှ ေဆာင်သွား ေတာ်မူ ပီးလျှင်၊

13
1 ေမာေ ှ ကုိ ေခါ်၍ ဣသေရလ
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အမျ ိးသား တို့တင်ွ အဦးဘွားေသာသူ၊ 2 လူ ြဖစ်ေစ ၊ တိ စ္ဆာန် ြဖစ်ေစ ၊ သားဦး
အေပါင်း တို့ ကုိ ငါ ့ အဘို့ သန ့် ှ င်း ေစေလာ။့ ငါ ့ ဥစ္စာြဖစ် ကသည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
3 ေမာေ ှ ကလည်း ၊ သင်တို့သည် ကျွန် ခံေနရာ အဲဂုတ္တု ြပည်မှ ထွက် သွားေသာ ဤ
ေန ့ရက်ကုိ ေအာက်ေမ့ ကေလာ။့ ထာဝရဘုရား
သည် အား ကီး ေသာလက် ေတာ်ြဖင့် သင် တို့ ကုိ ထုိ
ြပည်မှ ှ တ် ေဆာင်ေတာ်မူ ပီ။ တေဆး
ပါေသာမုန ့ကုိ် မ
စား ရ။ 4အဗိဗ လ ၊ ယေန ့၌ ပင် သင် တို့သည် ထွက် လာက ပီ။ 5သင် တို့အား
ေပး ြခင်းငှာ ဘုိးေဘး များ၌ ထာဝရဘုရားကျနိဆုိ် ေတာ်မူေသာ ြပည်၊ ခါနနိ လ၊ူ ဟိတ္
တိ
လ၊ူ အာေမာရိ
လ၊ူ ဟိဝိ
လ၊ူ ေယဗုသိ
လူတို့ ေနရာ တည်းဟေူသာ ို့ ှင့် ပျားရည် စီး ေသာြပည် သို့ ပို့ ေဆာင် ေတာ်မူ ပီးမှ ၊
ယခု လ တင်ွ သင်တို့သည် ဤ
ဝတ် ကုိြပ ရကမည်။ 6 ခုနစ် ရက် ပတ်လံးုတေဆး မပါေသာမုန ့ကုိ် စား
ပီးမှ ၊ ခုနစ် ရက်ေြမာက်ေသာေန တ့င်ွ ၊ ထာဝရဘုရား အဘို့ ပဲွ ခံရကမည်။ 7တေဆး

မပါေသာမုန ့ကုိ် စား
ရေသာခုနစ် ရက် ပတ်လံးုသင် တို့ ၌ တေဆး ကုိ မ
ေတွ့ မြမင်ရ။ သင် တို့ေန ေသာအရပ်ရပ် တို့ ၌ လည်း မ ေတွ့ မြမင်ရ။ 8 ငါ တို့သည်
အဲဂုတ္တု
ြပည်မှ ထွက် ေသာကာလ ၊ ထာဝရဘုရား ြပ ေတာ်မူေသာေကျးဇူး ေတာ်ေကာင့်
ဤသို့ ြပ ရ၏ဟု ထုိ
ေန ့၌ သား ေြမးတို့အား ကား ေြပာရမည်။ 9ထာဝရဘုရား ၏ တရား
သည်၊ သင် ၏ ှ တ် ၌ တည် မည်အေကာင်း ၊ ဤအရာသည် သင် ၏လက် ၌
လက္ခဏာ သက်ေသ၊ သင် ၏မျက်စိ ကား မှာ ေအာက်ေမ့ ဘို့ ရာြဖစ် ရမည်။ အား ကီး
ေသာလက် ေတာ်ြဖင့် ထာဝရဘုရား သည်၊ သင့် ကုိ အဲဂုတ္တု
ြပည်မှ ှ တ်ေဆာင် ေတာ်မူ ပီ။ 10 ထို့ ေကာင့် စီရင်ေတာ်မူေသာဤ ထုံးစံ ကုိ၊ မိမိ
အချနိ် ၌ ှစ် စ ်အတိင်ုး ေစာင့် ရ ကမည်။ 11 သင် တို့ ၌ ၎င်း ၊ ဘုိးေဘး ၌ ၎င်း၊
ကျနိဆုိ် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ ထာဝရဘုရား သည် သင် တို့ ကုိ ပို့ ေဆာင် ၍ ၊ ထုိြပည်
ကုိေပး သနားေတာ်မူေသာအခါ၊ 12သင်တို့ ၌ အဦး
ဘွား ေသာသားအေပါင်း တို့ ှင့် သင်တို့ ၌ ှိေသာတိ စ္ဆာန် တို့၏ သားဦး
အေပါင်း တို့ ကုိ၊ ထာဝရဘုရား
အဘို့ အသီးအြခားခဲွ ထားရကမည်။ အထီး
ှိသမျှတို့သည်၊ ထာဝရဘုရား
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၏ ဥစ္စာြဖစ် ရကမည်။ 13 ြမည်း မ၌ အဦး
ဘွားေသာ ြမည်းသငယ်ကုိ၊ သုိးသငယ် ှင့် ေရွး ရမည်။ မ
ေရွး လိလုျှင် ၊ ြမည်း သငယ် လည်ပင်း ကုိ ချ ိ းရမည်။ လသူား
တို့တင်ွ သားဦး အေပါင်း ကုိ ေရွး ရမည်။ 14 ေနာင်ကာလ၌ သင် ၏သား ကလည်း၊
အဘယ်သို့ နည်းဟု ေမးြမနး် လျှင်၊ သင်ကလည်း ကျွန် ခံေနရာ အဲဂုတ္တု ြပည်မှ ၊
ထာဝရဘုရား သည် အား ကီး ေသာ လက် ေတာ်ြဖင့် ငါ တို့ ကုိ ှ တ်ေဆာင် ေတာ်မူ၏။
15 ဖာေရာ ဘုရင်သည်၊ ငါ တို့ ကုိ အလယ်ွတကူမ လွှတ် ဘဲေနေသာအခါ ၊ အဲဂုတ္တု
ြပည် ၌ လူ ြဖစ်ေစ ၊ တိ စ္ဆာန် ြဖစ်ေစ၊ သားဦး
အေပါင်း တို့ ကုိ ထာဝရဘုရား
ကွပ်မျက် ေတာ်မူ၏။ ထုိေကာင့် အဦး ဘွားေသာ တိ စ္ဆာန် အထီး
ှိသမျှ တို့ ကုိ ထာဝရဘုရား
အား ယဇ်ပူေဇာ် ရမည်။ ကုိယ် သား တို့တင်ွ သားဦး
ကုိ ေရွး ရမည်ဟု ြပနဆုိ် ရမည်။ 16 ဤအရာသည်လည်း၊ သင် ၏လက္ခဏာ
သက်ေသ၊ သင် ၏မျက်စိ ကား မှာ သင်းကျပ် ြဖစ် ရမည်။ အေကာင်းမူကား ၊
ထာဝရဘုရား သည် အား ကီး ေသာလက် ေတာ်ြဖင့် ငါ တို့ ကုိ အဲဂုတ္တု
ြပည်မှ ှ တ်ေဆာင် ေတာ်မူ ပီဟု လူ
များတို့အား ေြပာဆုိ ေလ၏။ 17ဣသေရလလူ တို့ ကုိ ဖာေရာ
ဘုရင်လွှတ် ေသာေနာက် ၊ ဖိလိတ္တိ ြပည် ကုိ ေ ှာက်ေသာလမ်း သည် ေြဖာင့်
ေသာ်လည်း ၊ ထုိ လမ်းြဖင့် ဘုရား
သခင်ေဆာင် ေတာ်မ မူ။ အေကာင်းမူကား ၊ သူ တို့သည် စစ်မှု ကုိ ေတွ့ြမင် ေသာအခါ
စိတ်ပျက် ၍ ၊ အဲဂုတ္တု ြပည်သို့ ြပနေ်ကာင်းြပန် ကလိမ့်မည်ဟု သိ ေတာ်မူ၏။ 18 ထုိ
ေကာင့် ဘုရား သခင်သည်၊ သူ
တို့ ကုိ ဧဒံု
ပင်လယ် နားေတာ လမ်း ြဖင့် ဝုိင်း၍ ေဆာင် ေတာ်မူ၏။ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့သည်၊ ခင်းကျင်းေသာ တပ် အစ ်အတိင်ုးအဲဂုတ္တု ြပည် မှ ထွက်
သွား က၏။ 19အထက်ကာလ၌ ေယာသပ်က၊ အကယ်စင်စစ်ဘုရား သခင်သည် သင်
တို့ ကုိ အကည့်အ ှု ကလာ ေတာ်မူမည်။ ကျွ ်ပ်ု အ ို း တို့ ကုိ ဤ
အရပ်မှ ယူ သွားရမည်ဟ၍ူဣသေရလအမျ ိးသား တို့ ကုိ ကျပ်ကျပ်ကျနိဆုိ် ေစေသာ
ေကာင့် ၊ သူ ၏အ ို း တို့ ကုိ ေမာေ ှ သည် မိမိ
၌ ယူေဆာင် ေလ၏။ 20 တဖန် သူတို့သည် သုကုတ် အရပ်မှ ထွက် သွား၍ ေတာ
အနား ၊ ဧသံ မိ ၌ စားခနး်ချ က၏။ 21 သူ တို့သည် ေန ့
ည သွား ိင်ု ေအာင် ထာဝရဘုရား
သည် ေန ့
၌ကား၊ လမ်း ြပ ဘို့ မုိဃ်းတိမ် တိင်ု အားြဖင့် ၎င်း ၊ ည ့် ၌ကား၊ အလင်း ေပးဘို့ မီး
တိင်ု အားြဖင့် ၎င်း၊ သူ
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တို့ေ ှ က က ေတာ်မူ၏။ 22 ေန ့အချနိ၌် မုိဃ်းတိမ် တိင်ု ၊ ည ့် အချနိ၌် မီး
တိင်ု ကုိ သူ
တို့ေ ှ မှ ု ပ်သိမ်း ေတာ်မ မူ။

14
1 ထာဝရဘုရား ကလည်း ၊ ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့သည် လည် ၍ ၊ ပိဟ
ဟိ ုတ် မိ နား၊ 2 မိဂေဒါလ မိ ှင့် ပင်လယ် စပ်ကား ၊ ဗာလေဇဖုန် မိ ေ ှ မှာ
တပ်ချ ေစြခင်းငှာ မှာ လိက်ုေလာ။့ ထုိ မိ ေ ှ ၊ ပင်လယ် ကမ်းနားမှာ တပ်ချ ရကမည်။
3အေကာင်းမူကား၊ ဖာေရာ
ဘုရင်က၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့သည် ကျ ်းကျ ပ် ရာသို့ ေရာက် က ပီ။ ေတာ
လမ်းပိတ် လျက် ှိ၏ဟု ဆုိ လိမ့်မည်။ 4 ငါသည်လည်း ၊ ဖာေရာ ဘုရင်၏ ှလံးု ကုိ
ခုိင်မာ ေစ၍ ၊ သူသည် ဣသေရလ
တို့ ကုိ လိက်ု လိမ့်မည်။ ငါ သည် ထာဝရဘုရား
ြဖစ်ေကာင်းကုိ အဲဂုတ္တု လတိူု့သည် သိ
ေစြခင်းငှာ၊ ထုိမင်း ှင့် သူ ၏စစ်သူရဲ အလံးုအရင်း အားြဖင့် ငါဘု့နး်ပွင့် လိမ့်မည်ဟု
ေမာေ ှ အား မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ ထုိသူတို့သည် ြပ က၏။ 5 ထုိလူ တို့ ထွက်ေြပး
ေကာင်း ကုိ၊ အဲဂုတ္တု
ှင်ဘုရင် အား ကား ေ ှာက်သြဖင့် ၊ သူ မှစ၍ ကျွန် များတို့သည် မနာလိုေသာစိတ်

ေဖာက်ြပန် လျှင်၊ ငါတို့သည် ဤ
သို့ ြပ ၍ ဣသေရလ လူတို့ ကုိ ငါ တို့ ေစခုိင်း ရာမှ အဘယ်ေကာင့် လွှတ် ရသနည်း
ဟု ေြပာဆုိ က၏။ 6 ထုိအခါ ဖာေရာဘုရင်သည်၊ ရထား
ေတာ်ကုိ ြပင် ၍ ၊ မိမိ လူ အေပါင်းတို့ ကုိ ေခါ် ေလ၏။ 7 ေရွး ေသာ ရထား
ေြခာက် ရာ ၊ အဲဂုတ္တု ြမင်းစီးသူရဲ အေပါင်း ှင့်တကွ ၊ ဗုိလ် မင်းအသီးအသီး တို့
ကုိ ေခါ်ယူ ေလ၏။ 8ထာဝရဘုရား သည်၊ ဖာေရာ
ဘုရင် ၏ ှလံးု ကုိ ခုိင်မာ ေစေတာ်မူသြဖင့် ၊ သူသည် ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့ ကုိ လိက်ု ေလ၏။ သို့ ေသာ်လည်း၊ ဣသေရလ
လူ တို့သည် ဝါကား ေသာအြခင်းအရာ ှင့် ထွက်သွား က၏။ 9 ထုိသို့ ဖာေရာ
ဘုရင်၏ ြမင်း ေတာ်၊ ရထား
ေတာ်၊ ြမင်းစီးသူရဲ ဗုိလ်ပါ ၊ အဲဂုတ္တု လအူေပါင်းတို့သည် လိက်ု ၍ ပိဟဟိ ုတ် မိ
နား ၊ ဗာလေဇဖုန် မိ ေ ှ ၌ ပင်လယ် ကမ်းနားမှာ တပ်ချ လျက်ေနေသာဣသေရလ လူ
တို့ ကုိ မီှ က၏။ 10 ဖာေရာ ဘုရင်သည် ချ ်း လာေသာအခါ ၊ ဣသေရလ အမျ ိးသား
တို့သည် ေြမာ် ကည့်၍ ၊ အဲဂုတ္တု လူတို့ စစ်ချ ီ လာေကာင်းကုိ ြမင် လျှင် ၊ အလနွ်
ေကာက်လန ့် ၍ ထာဝရဘုရား အား ေအာ်ဟစ် က၏။ 11 ေမာေ ှ ကုိ လည်း ၊ အဲဂုတ္
တု ြပည်၌ သခင်္ျ ိ င်း မ ှိေသာေကာင့် ၊ ဤေတာ ၌ ေသ ေစြခင်းငှာ ငါ တို့ ကုိ ေဆာင်
ခ့ဲသေလာ။ ငါ တို့ ကုိ ဤ သို့ ြပ ၍၊ အဲဂုတ္တု
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ြပည်မှ အဘယ်ေကာင့် ေဆာင် ခ့ဲသနည်း။ 12 ငါ တို့သည် အဲဂုတ္တု
လတိူု့ ထံ၌ အေစ
ကျွနခံ်ေနလျက် ှိ ကပါေစဟု အဲဂုတ္တု
ြပည်၌ ငါတို့ေြပာ ရာတင်ွ၊ ဤ
အမှု ကုိ ရည်ေဆာင်၍ ေြပာ သည်မဟတ်ု ေလာ။ ငါ တို့သည် ဤေတာ
၌ ေသ ရသည်ထက် ၊ အဲဂုတ္တု လတိူု့ ထံ၌ အေစ
ကျွနခံ်လျှင် သာ၍ ေကာင်းသည်ဟု ဆုိ က၏။ 13 ေမာေ ှ ကလည်း မ စုိးရိမ် က
ှင့်။ ငိမ်ဝပ်စွာရပ် ေနက။ ထာဝရဘုရား
သည်၊ ယေန ့
ြပ ေတာ်မူေသာ ကယ်တင် ြခင်းကုိ ကည့် ှု ကေလာ။့ သင်တို့သည် ယေန ့
ြမင် ေသာ အဲဂုတ္တု လူတို့ ကုိ၊ ေနာက်တဖန် အလျှင်းမ ြမင် ရက။ 14သင် တို့ဘက်
၌ ထာဝရဘုရား
သည် စစ်တိက်ု ေတာ်မူလိမ့်မည်။ သင် တို့သည် ငိမ်ဝပ် စွာေနရကမည်ဟု လူ
များတို့အား ဆုိ ၏။ 15ထာဝရဘုရား ကလည်း ၊ အဘယ်ေကာင့် ငါ ့ ကုိ ေအာ်ဟစ်
သနည်း။ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့သည် တက်သွား ေစြခင်းငှာ မှာ လိက်ုေလာ။့ 16သင် မူကား ၊ လံှတံ
ကုိ ချ ီ ပီးလျှင် ၊ ပင်လယ် ေပါ် မှာ လက် ကုိဆန ့် ၍ ပင်လယ် ေရကုိ ခဲွ ေလာ။့ ဣသေရ
လ
အမျ ိးသား တို့သည် ပင်လယ် အလယ်၌ ေြမ ေပါ် မှာ ေ ှာက်သွား ရကမည်။ 17 ငါ
သည်လည်း အဲဂုတ္တု လူတို့၏ ှလံးု ကုိ ခုိင်မာ ေစသြဖင့် ၊ သူတို့သည် လိက်ု က
လိမ့်မည်။ ဖာေရာ
ဘုရင် ှင့် သူ ၏ဗုိလ်ေြခ ၊ ရထား ၊ ြမင်းစီးသူရဲ များအားြဖင့် ငါဘု့နး်ပွင့် လိမ့်မည်။

18 ထုိသို့ ဖာေရာ ဘုရင် ှင့် သူ ၏ရထား များ၊ ြမင်းစီးသူရဲ များအားြဖင့် ငါ ့ ဘုနး်ပွင့်
ေသာအခါ ၊ ငါ သည် ထာဝရဘုရား
ြဖစ်ေကာင်းကုိ ၊ အဲဂုတ္တု လတိူု့သည် သိရ
ကလိမ့်မည်ဟု ေမာေ ှ အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 19 ထုိအခါ ဣသေရလ တပ် ေ ှ မှာ

သွား ေသာ ဘုရား
သခင်၏ ေကာင်းကင်တမန် သည် ေနာက်၌ လိက်ု သြဖင့်၊ မုိဃ်းတိမ် တိင်ု သည် သူ
တို့ေ ှ က ေရွှ ၍ ေနာက်၌ ရပ် ေနေလ၏။ 20 ထုိသို့ အဲဂုတ္တု တပ် ှင့် ဣသေရလ
တပ် စပ်ကား သို့ ေရာက် လျှင် ၊ အဲဂုတ္တုလူတို့ ၌ မုိက် ေသာ မုိဃ်းတိမ် ြဖစ်၍၊ ဣ
သေရလလတိူု့အား အလင်း ကုိေပး လျက်ေနသြဖင့် ၊ တည ့် လံးု တပ်တဦး ှင့်တဦးမ
ချ ်း ိင်ုရာ။ 21 ေမာေ ှ သည် ပင်လယ် ေပါ် မှာ လက် ကုိဆန ့် ၍ ၊ ထာဝရဘုရား သည်
တည ့် လံးု ၌ အား ကီး ေသာ အေ ှ ေလ အားြဖင့် ပင်လယ် ေရကုိ လှန် ြပန၍် ၊ ေြမ
ကုိ ေပါ်ေစေတာ်မူသည် ှင့် ၊ ေရ သည် ကဲွြပတ် လျက် ှိ၏။ 22ဣသေရလ အမျ ိးသား
တို့သည် ပင်လယ် အလယ် ၌ ေြမ ေပါ် မှာ ေ ှာက်သွား က၍ ၊ ေရ သည် သူ
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တို့ လက်ျာ ဘက်၊ လက်ဝဲ ဘက်မှာ ေကျာက်ထရံ က့ဲသို့ ှ ိေန၏။ 23 အဲဂုတ္တု လူ
များ၊ ဖာေရာ
ဘုရင်၌ပါေသာြမင်း ၊ ရထား ၊ ြမင်းစီးသူရဲ အေပါင်း တို့သည်၊ ပင်လယ် အလယ် သို့
လိက်ု ဝင် က၏။ 24 နနံက် ယံ ၌ ထာဝရဘုရား သည် မီး
မုိဃ်းတိမ် တိင်ု အားြဖင့် အဲဂုတ္တု တပ် ကုိ ကည့် ှု ၍ ေ ှာင့် ှက် ေတာ်မူ၏။ 25 သူ
တို့ရထား အသွား ခက် ေစြခင်းငှာ ရထားဘီး များကုိ ချ ိ တဲ့ ေစေတာ်မူ၏။ အဲဂုတ္တု
လတိူု့ကလည်း ၊ ဣသေရလ လတိူု့ထံမှ ေြပး ကစို့ ။ ထာဝရဘုရား
သည် သူ
တို့ဘက်၊ အဲဂုတ္တု
လူတို့ တဘက်၌ စစ်တိက်ု သည်ဟု ေြပာဆုိ က၏။ 26 ထာဝရဘုရား ကလည်း ၊
ပင်လယ်ေရ သည် အဲဂုတ္တု
လမူျား၊ ရထား
များ၊ ြမင်းစီးသူရဲ များတို့အေပါ် သို့ ြပန် ေစြခင်းငှာ ၊ ပင်လယ် အေပါ် မှာ လက် ကုိ
ဆန ့် ေလာ့ဟု ေမာေ ှ အား မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး၊ 27 မုိဃ်းလင်း ေသာအခါ ၊ ေမာ
ေ ှ သည် လက် ကုိ ပင်လယ် ေပါ် မှာ ဆန ့် သြဖင့် ၊ ပင်လယ် ေရသည် အား ကီး၍ ြပန်
လာသည်ကုိ၊ အဲဂုတ္တု
လတိူု့သည် ေြပး ကေသာ်လည်း၊ ထာဝရဘုရား
သည် သူ
တို့ ကုိ ပင်လယ် အလယ် ၌ လဲှ ေတာ်မူ၏။ 28 ထုိသို့ ပင်လယ်ေရ သည် ြပနလ်ာ ၍ ၊
ပင်လယ် ထဲသို့ လိက်ု ဝင်ေသာ ဖာေရာ
ဘုရင်၏ ရထား ၊ ြမင်းစီးသူရဲ ၊ ဗုိလ်ေြခ အေပါင်း တို့ ကုိ လွှမ်းမုိး သြဖင့်၊ တစုံတ
ေယာက် မျှ မ ကျနရ်စ် ရ၊ 29ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့ မူကား ၊ ပင်လယ် အလယ် ၌
ေြမ ေပါ်မှာ ေ ှာက်သွား ၍ ၊ ေရ သည် သူ
တို့ လ က်ျာ ဘက်၊ လက်ဝဲ ဘက် မှာ ေကျာက်ထရံ က့ဲသို့ ှ ိ ေန၏။ 30 ထုိသို့
ထာဝရဘုရား သည် ထုိေန ့
၌ ဣသေရလ လူတို့ ကုိ ၊ အဲဂုတ္တု လူတို့ လက် မှ ကယ်လွှတ် ေတာ်မူသြဖင့် ၊
ပင်လယ် ကမ်းနား မှာ အဲဂုတ္တု လူ အေသ
ေကာင်တို့ ကုိ ြမင် ရက၏။ 31 ထုိသို့ အဲဂုတ္တု
လတိူု့ ၌ ထာဝရဘုရား ြပ ေတာ်မူေသာ အမှု ကီး ကုိ၊ ဣသေရလ
လတိူု့သည် ြမင် ၍ ၊ ထာဝရဘုရား ကုိ ေကာက်ရွ ံ က၏။ ထာဝရဘုရား
ှင့် ကုိယ်ေတာ် ၏ ကျွန် ေမာေ ှ ကုိ ယုံ ကည် က၏။

15
1 ထုိအခါ ေမာေ ှ ှင့် ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့သည်၊ ထာဝရဘုရား
အား သီချင်း ဆုိ ေသာ စကား ဟမူူကား ၊ ထာဝရဘုရားသည် ဘုနး်ပွင့် လျက် ေအာင်ပဲွ
ခံေတာ်မူသည်ြဖစ်၍ ၊ ကုိယ်ေတာ် အား သီချင်း ဆုိပါအံ။့ ြမင်း ှင့် ြမင်းစီး သူရဲကုိ
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ပင်လယ် ထဲသို့ လဲှချ ေတာ်မူ ပီ။ 2ထာဝရ ဘုရားသည် ငါ ့အစွမ်း သတ္တ ိ၊ ငါသီချင်း ဆုိ
ေကာင်း၊ ငါ ့ ကုိ ကယ်တင် ေသာ အ ှင်ြဖစ် ေတာ်မူ၏။ ထုိ
ဘုရား သည် ငါကုိးကွယ်ေသာ ဘုရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မူ၍၊ ေထာမနာ
ြပ ပါမည်။ ငါ ့ ဘုိးေဘး တို့၏ ဘုရား
သခင်ြဖစ်ေတာ်မူ၍ ၊ ငါချးီေြမာက် ပါမည်။ 3ထာဝရဘုရား သည် စစ်သူရဲ ြဖစ်ေတာ်
မူ၏။ ထာဝရ
ဘုရားတည်းဟေူသာနာမ ေတာ် ှိေတာ်မူ၏။ 4 ဖာေရာ ဘုရင်၏ ရထား
ှင့် ဗုိလ်ေြခ တို့ ကုိ ပင်လယ် ထဲသို့ လဲှချ ေတာ်မူ ပီ။ ေရွး ေသာ ဗုိလ် မင်းတို့သည်၊

ဧဒံု
ပင်လယ် ထဲ၌ ြမ ပ် လျက် ှိ က၏။ 5 နက် စွာေသာအရပ်၌ လွှမ်းမုိး လျက် ှိ က၏။
ေကျာက် က့ဲသို့ ေအာက် သို့ ဆင်း က၏။ 6 အို ထာဝရဘုရား ၊ လက်ျာ လက်ေတာ်သည်
တနခုိ်း အားြဖင့် ဘုနး် ကီး ေတာ်မူ၏။ အို ထာဝရဘုရား ၊ လက်ျာ လက်ေတာ်သည်
ရနသူ် တို့ ကုိ ချ ိ းဖ့ဲ ဖျက်ဆီးေတာ်မူ၏။ 7 ကုိယ်ေတာ် တဘက်၌ ထ
ေသာသူတို့ ကုိ၊ ဘုနး် တနခုိ်းအာ ေုဘာ်ေတာ်တို့ ှင့် လဲှ ေတာ်မူ၏။ အမျက် ေတာ်ကုိ
လွှတ် ၍၊ သူ
တို့ ကုိ အမှုိက် က့ဲသို့ မီးေလာင် ေစေတာ်မူ၏။ 8 ှာေခါင်း ေတာ်ေလ အားြဖင့် ေရ
သည် စုေဝး
၍ ၊ စီး ေသာေရသည် ပံု့ ပံု့ က ၍၊ ပင်လယ် ၏အထဲ ၌ ပင် နက် ေသာေရသည် ေတာင့်
မာ လျက်ေနရ၏။ 9 ရနသူ် က၊ ငါလိက်ု မည်။ သူတို့ ကုိ မီှ လိမ့်မည်။ လယူုေသာဥစ္စာ
ကုိ ေဝ
၍ သူ
တို့ ၌ ငါ ချင်ရဲေြပ လိမ့်မည်။ ထား
ကုိ အိမ်မှ ထုတ် ၍ သူ
တို့ ကုိ ငါ ့လက် ှင့် ဖျက်ဆီး မည်ဟု ဆုိ သတည်း။ 10 ကုိယ်ေတာ် သည် ေလ
ကုိ မှုတ် ေတာ်မူသြဖင့် ၊ ပင်လယ် သည် သူ
တို့ ကုိ လွှမ်းမုိး ၍ သူတို့သည် အား ကီး ေသာေရ ထဲ မှာ ခဲ
က့ဲသို့ ဆင်း ကေလ၏။ 11 အို ထာဝရဘုရား ၊ ဘုရား များတို့တင်ွ အဘယ်မည် ေသာ
ဘုရားသည် ကုိယ်ေတာ် ှင့်တူ ပါသနည်း။ သန ့် ှ င်း ြခင်းအားြဖင့် ဘုနး် ကီး ေတာ်မူ
ထေသာ၊ ချးီမွမ်းြခင်းကုိခံ စ ်တင်ွ၊ ေကာက်မက် ဘွယ် ြဖစ်ေတာ်မူထေသာ၊ အံ့ဘွယ်
ေသာအမှုတို့ ကုိ ြပ ေတာ်မူေသာ၊ ကုိယ်ေတာ် ှင့် အဘယ် ဘုရား တူ ပါသနည်း။ 12လ
က်ျာ လက်ေတာ်ကုိ ဆန ့် ေတာ်မူသြဖင့်၊ သူ
တို့ ကုိ ေြမ ြမ ပ် ေလ၏။ 13 ေရွး ေတာ်မူေသာ လူ မျ ိ းကုိ က ုဏာ
ေတာ်အားြဖင့် ပို့ ေဆာင် ေတာ်မူ၏။ သန ့် ှ င်း ေသာ ေန
ေတာ်မူရာသို့ တနခုိ်း ေတာ်အားြဖင့် လမ်းြပ ေတာ်မူ၏။ 14လမူျ ိး တို့သည် သိတင်း
ကား ၍ ေကာက်လန ့် ကလိမ့်မည်။ ပါေလတ္တိန ြပည်သူ ြပည်သားတို့သည် ပူပန်
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ြခင်းသို့ ေရာက် ကလိမ့်မည်။ 15 ဧဒံု ဗုိလ် တို့သည် မိနး်ေမာ ေတေွဝြခင်း၊ ေမာဘ
သူရဲ တို့သည် တနုလ်ှုပ် ြခင်း၊ ခါနာန် ြပည်သား အေပါင်း တို့ သည် စိတ်ပျက် ြခင်း
သို့ ေရာက် ကလိမ့်မည်။ 16 အို ထာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ် ၏လူ တို့သည် လနွ် သွား
ေသာအခါ ၊ ေရွး ေတာ်မူေသာ ကုိယ်ေတာ်၏လူ တို့ သည် လနွသွ်ား ေသာအခါ ၊ ထုိလအူ
မျ ိးမျ ိ းတို့သည် ေကာက်ေသာစိတ်၊ ထိတ်လန ့ေ်သာစိတ်အား ကီး၍ လက် ံု း ေတာ်တန်
ခုိး ေကာင့် ၊ သူတို့သည် ေကျာက် က့ဲသို့ ငိမ် ငိမ် ေနကလိမ့်မည်။ 17 အို ထာဝရ
ဘုရား၊ အေမွခံ ေတာ်မူရာ ေတာင် တည်းဟေူသာကျနိး်ဝပ် ေတာ်မူရာ ဘို့ ဖနဆ်င်း
ေတာ် မူ ေသာ အရပ် ထဲ သို့ ကုိယ်ေတာ်၏လူ တို့ ကုိ သွင်း ေတာ် မူ လိမ့်မည်။ အို
ထာဝရဘုရား ၊ လက် ေတာ် ှင့် တည် ေတာ်မူေသာ သန ့် ှ င်း ရာဌာနေတာ်၌ ေနရာချ
ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 18ထာဝရဘုရား သည် ကာလ
အစ ်အ မဲ စုိးစံ
ေတာ်မူေစသတည်းဟု သီချင်းဆုိ ကေလ၏။ 19အေကာင်းမူကား၊ ဖာေရာ
ဘုရင်၏ ြမင်း များ၊ ရထား
များ၊ ြမင်းစီးသူရဲ များတို့သည် ပင်လယ် ထဲသို့ ဝင် ၍ ၊ ထာဝရဘုရား သည် သူ
တို့အေပါ် မှာ ပင်လယ် ေရ ကုိ လွှမ်းမုိး ေစေတာ်မူ၏။ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့ မူကား ၊ ပင်လယ် အလယ် ၌ ေြမ ေပါ် မှာ ေ ှာက်သွား က၏။ 20အာ
ု န် ၏ အစ်မ ြဖစ်ေသာ ပေရာဖက်မ မိရိအံ သည် ပတ်သာ ကုိ ကုိင် ၍ ၊ မိနး်မ
အေပါင်း တို့သည် ပတ်သာ တီးလျက် က လျက် လိက်ု သွားက၏။ 21 မိရိအံ ကလည်း
၊ ထာဝရဘုရားသည် ဘုနး်ပွင့် လျက် ေအာင်ပဲွ ကုိ ခံေတာ်မူသည်ြဖစ်၍ ၊ ကုိယ်ေတာ်
အား သီချင်း ဆုိ ကေလာ။့ ြမင်း ှင့် ြမင်းစီး သူရဲကုိ ပင်လယ် ထဲသို့ လဲှချ ေတာ်မူ ပီဟု
သူ
တို့ ှင့် အသံ ပိ င်၍ ဆုိ ေလ၏။ 22 ထုိေနာက် ေမာေ ှ သည် ဣသေရလ
လတိူု့ ကုိ၊ ဧဒံု
ပင်လယ် မှ ေဆာင်သွား ၍ ၊ သူတို့သည် ှုရ ေတာ သို့ ေရာက် က၏။ ထုိေတာ
၌ သုံး ရက် ခရီးသွား ၍ ေရ ကုိ မ
ေတွ့ မရက။ 23 မာရ အရပ်သို့ ေရာက် ေသာအခါ ၊ မာရ ေရ သည် ခါး ေသာေကာင့်
မ ေသာက် ိင်ု က။ ထုိေကာင့် ထုိအရပ်ကုိ မာရ
ဟု သမုတ် ကသတည်း။ 24လူ များတို့သည် ေမာေ ှ ကုိ အြပစ်တင် ၍ ြမည်တမ်း
လျက်၊ အဘယ်သို့ ေသာက် ရပါမည်နည်းဟု ဆုိ က၏။ 25 ေမာေ ှသည် ထာဝရဘုရား
အား ေအာ်ဟစ် ၍ ထာဝရဘုရား သည် သစ်ပင် တပင်ကုိ ြပ ေတာ်မူ၏။ ထုိအပင်ကုိ
ေရ
ထဲသို့ ချ ပီးလျှင် ၊ ေရ သည် ချ ိ ေလ၏။ ထုိ
အရပ်၌ သူ
တို့ ကုိ စုံစမ်း ၍ စီရင် ထုံးဖွ့ဲ ေတာ်မူသည်ကား၊ 26သင်တို့သည် သင်တို့၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ၏ စကား
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ကုိ ေစ့ေစ့နားေထာင် ၍ ှစ်သက် ေတာ်မူေသာအကျင့် ကုိ ကျင့် လျှင်၎င်း၊ ပညတ်
တရားေတာ်အလိသိုု့ လိက်ု ၍ စီရင် ေတာ်မူချက်တို့ ကုိ ေစာင့်ေ ှာက် လျှင် ၎င်း၊ ငါသည်
အဲဂုတ္တု
လတိူု့ ၌ စဲွ ေစေသာ ေရာဂါ တစုံ တခုကုိမျှ သင် တို့ ၌ မ စဲွ ေစ။ ငါ သည် သင် တို့၏
ေရာဂါ ကုိ ငိမ်းေစေသာ ထာဝရဘုရား
ြဖစ်သည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 27 ထုိေနာက်မှ ေရတင်ွး ဆယ် ှစ် တင်ွး၊ စွနပ်လွံ ပင်
ခုနစ်ဆယ် ှင့် ြပည့်စုံရာ ဧလိမ် ရွာသို့ ေရာက် ၍ ၊ ထုိ အရပ်တင်ွ ေရ
ှိရာအနား မှာ တပ်ချ က၏။

16
1တဖန် ဣသေရလ အမျ ိးသား ပရိသတ် အေပါင်း တို့သည်၊ ဧလိမ် အရပ်မှ ထွက်၍
ခရီးသွား က၏။ အဲဂုတ္တု
ြပည် မှ ထွက်သွား ေသာေနာက်၊ ဒတိုယ
လ ဆယ် ငါး ရက် ေနတ့င်ွ ၊ ဧလိမ် အရပ် ှင့် သိနာ ေတာင် စပ်ကား မှာ သိန် ေတာ
သို့ ေရာက် က၏။ 2 ထုိေတာ ၌ ဣသေရလ အမျ ိးသား ပရိသတ် အေပါင်း တို့က၊ 3 ငါ
တို့သည် အဲဂုတ္တု
ြပည် ၌ အမဲသား ချက်ေသာ အိးု
ကင်းနား မှာ ထုိင် ၍ ဝ စွာစား ရေသာအခါ ၊ ထာဝရဘုရား ၏ လက် ေတာ်ြဖင့် ေသ
လျှင် သာ၍ေကာင်း၏။ ယခု
မူကား၊ ဤ
စည်းေဝး လျက် ှိေသာလအူေပါင်း တို့ ကုိ ငတ်မွတ် ြခင်းအားြဖင့် သတ် လိုေသာငှာ
၊ ဤ ေတာ အရပ်သို့ ေဆာင် ခ့ဲ ပီတကားဟု ေမာေ ှ ှင့် အာ ု န် ကုိ အြပစ်တင် ၍
ြမည်တမ်းလျက်ဆုိ က၏။ 4 ထုိအခါ ထာဝရဘုရား က ကည့် ှု ေလာ။့ ငါ သည် သင်
တို့အဘို့ မုိဃ်းေကာင်းကင် က မုန ့် မုိဃ်း ကုိ ရွာေစမည်။ လူ
တို့သည် ေနတိ့င်ုးထွက် ၍ တေန စ့ားေလာက်ေအာင် သိမ်း ယူရကမည်။ ငါ ၏တရား
အတိင်ုး ကျင့် မည်ေလာ၊ မ
ကျင့်ေလာဟု ထုိ
သို့ ေသာအားြဖင့် သူ
တို့ ကုိ ငါစုံစမ်း မည်။ 5 ေန ့တိင်ုးသိမ်းယူ ေသာ အရာ
ထက် ၊ ေြခာက် ရက်ေြမာက်ေသာေန ့၌ ှစ်ဆ ကုိ သိမ်းယူ ၍ ြပင် ရကမည်ဟု ေမာ
ေ ှ အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 6 ေမာေ ှ ှင့် အာ ုန် တို့ကလည်း ၊ ထာဝရဘုရား သည် သင်
တို့ ကုိ အဲဂုတ္တု
ြပည် မှ ှ တ်ေဆာင် ေတာ်မူသည် ဟု ယေနည့ဦး
ယံ၌ သင်တို့သိ ကလိမ့်မည်။ 7 နနံက် ယံ၌ လည်း ၊ ထာဝရဘုရား ၏ ဘုနး် ေတာ်ကုိ
ြမင် ရကလိမ့်မည်။ ထာဝရဘုရား
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ကုိ အြပစ်တင်လျက် ြမည်တမ်း ကေသာအသံ ကုိ ကား ေတာ် မူ ပီ။ ငါ တို့ ကုိ
အြပစ်တင်လျက် ြမည်တမ်း ေစြခင်းငှာ ၊ ငါ တို့သည် အဘယ်သို့ ေသာသူြဖစ် သနည်း
ဟု ဣသေရလ
အမျ ိးသား အေပါင်း တို့အား ဆုိ ေလ၏။ 8တဖန် လည်းေမာေ ှ က၊ ထာဝရဘုရား
သည် ညဦး
ယံ၌ သင် တို့ စား စရာအမဲသား ကုိ၎င်း ၊ နနံက် ယံ၌ ဝ ေလာက်ေအာင် မုန ့် ကုိ၎င်း
ေပး ေတာ်မူေသာအခါ ၊ ဤစကားြပည့်စုံလိမ့်မည်။ သင် တို့သည် အြပစ်တင်လျက်
ြမည်တမ်း ကေသာ အသံကုိ ထာဝရဘုရား
ကား ေတာ် မူ ပီ။ ငါ တို့သည် အဘယ်သို့ ေသာသူ ြဖစ် သနည်း။ သင် တို့သည်

အြပစ်တင်လျက် ြမည်တမ်း ကေသာ စကားသည်၊ ငါ တို့ ကုိ မ
ထိ မခုိက်၊ ထာဝရဘုရား
ကုိ ထိခုိက် သည်ဟု ဆုိ ေလ၏။ 9တဖန် သင် တို့သည် အြပစ်တင်လျက်၊ ြမည်တမ်း
ေသာအသံကုိ ထာဝရဘုရား
ကား ေတာ်မူသည် ြဖစ်၍ ၊ အထံ ေတာ်သို့ ချ ်းကပ် ကေလာဟ့ု ဣသေရလ
အမျ ိးသား ပရိသတ် အေပါင်း တို့အား ဆင့်ဆုိ ေလာ့ဟု အာ ု န် ကုိ မှာ ထားသည်
အတိင်ုး ၊

10အာ ုန် သည် ဣသေရလ
အမျ ိးသား ပရိသတ် အေပါင်း တို့အား ဆင့်ဆုိ ေသာအခါ၊ သူတို့သည် ေတာ
သို့ ေြမာ် ကည့်၍ ၊ မုိဃ်းတိမ် ၌ ထင် ှား ေသာ ထာဝရဘုရား
၏ ဘုနး် ေတာ်ကုိ ြမင် ရက၏။ 11ထာဝရဘုရား ကလည်း ၊ ဣသေရလ အမျ ိးသား
တို့သည် အြပစ်တင်လျက် ြမည်တမ်း ေသာအသံကုိ ငါ ကား ရ ပီ။ 12ညဦး ယံ၌ သင်
တို့သည် အမဲသား
ကုိ စား
ရကလိမ့်မည်။ နနံက် ယံ၌ လည်း မုန ့် ှင့် ဝ
ရ ကလိမ့်မည်။ ငါ သည် သင် တို့၏ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား ြဖစ်ေကာင်းကုိ သိ
ကလိမ့်မည်ဟု သူ
တို့ ကုိ ေြပာ ေလာဟ့ု ေမာေ ှ အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 13ညဦး ယံ၌ ငံးု ငှက်တို့သည် တပ်
ကုိအ ှ ံအြပားတက် လာက၏။ နနံက် ယံ၌ လည်း တပ် ပတ်လည် အရပ်ရပ်တင်ွ ှင်း
ကျ လျက် ှိ၏။ 14 ှင်း တက် ပီးေသာအခါ ၊ ှင်းခဲ က့ဲသို့ ေသးေသး လံးုလံးု အရာ
သည် ေြမ မျက် ှာေပါ် မှာ ှ ိရစ်ေလ၏။ 15 ထုိ အရာကုိ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့သည် ြမင် ေသာအခါ ၊ အဘယ် အရာနည်းဟု မ
သိ ေသာေကာင့် ၊ တ ေယာက်ကုိ တေယာက်ေမး က၏။ ေမာေ ှ ကလည်း ၊ ဤ
အရာသည်သင် တို့စားစရာ ဘို့ ထာဝရဘုရား ေပး သနားေတာ်မူေသာ မုန ့် ြဖစ်၏။ 16လူ
တိင်ုး မိမိ
တဲ ၌ ှိေသာ သူ အေရအတက်ွ ှင့်အညီ၊ လအူသီးအသီး
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စား ေလာက်ေအာင် တေယာက်တဩမဲ စီ သိမ်းယူ ကေလာဟ့ု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူေကာင်းကုိ ြပနေ်ြပာ ေလ၏။ 17ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့သည် ထုိသို့
ြပ ၍ ၊ အနည်း အများ အလိက်ု သိမ်းယူ က၏။ 18 ဩမဲ ေတာင်း ှင့် ြခင် က
ေသာအခါ ၊ များ များရေသာသူမ ပုိ ၊ နည်းနည်း ရေသာသူ မ
လို ၊ အသီးအသီး တို့သည် စား
ေလာက်ေအာင် သိမ်း ယူက၏။ 19 ေမာေ ှ ကလည်း ၊ နနံက် တိင်ုေအာင် အဘယ်သူ
မျှ မ ကျန် ေစ ှင့်ဟု ဆုိ
ေသာ်လည်း ၊
20 အချ ိ တို့သည် ေမာေ ှ စကားကုိ နား မ ေထာင်ဘဲ၊ နနံက် တိင်ုေအာင် ကျန် ေစ
သြဖင့် ၊ ပုိး ြဖစ် ၍ နံ ေလေသာ် ၊ ေမာေ ှ သည် အမျက် ထွက်၏။ 21 ထုိသူ အသီးအသီး
တို့သည် ေန ့
တိင်ုး မိမိ
တို့စား ေလာက် သမျှကုိ သိမ်းယူ က၏။ ေန
ပူ ေသာအခါ အေရ ြဖစ်ေလ၏။ 22 ေြခာက် ရက်ေြမာက်ေသာေန ့ ၌ ၊ မုန ့် ှစ်ဆ
တည်းဟေူသာတေယာက် ှစ် ဩမဲ စီ သိမ်း ရက၏။ ထုိအေကာင်းကုိ ပရိသတ် အပ်ု
အေပါင်း တို့သည် ေမာေ ှ အား ကားေြပာ ေလ၏။ 23 သူကလည်း၊ နက်ြဖန် ေနသ့ည်
ထာဝရဘုရား
ေ ှ ၌ သန ့် ှ င်း ေသာဥပုသ် ေန ့၊ ငိမ်ဝပ် စွာေနရေသာေန ့ြဖစ်၏။ မုန ့ကုိ် ေပါင်း ချင်
သည်အတိင်ုး ေပါင်း ကေလာ။့ ြပ တ် ချင်သည်အတိင်ုး ြပ တ် ကေလာ။့ ကျန် ေသာ
အရာ ကုိ နနံက် တိင်ုေအာင် ေစာင့် ၍ သုိ
ထားကေလာဟ့ု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူေကာင်းကုိ ြပနေ်ြပာ ေလ၏။ 24 ေမာေ ှ မှာ ထားသည်အတိင်ုး ၊ နနံက်
တိင်ုေအာင် သုိ ထားက၏။ နံ
ြခင်း ှင့် ကင်းလတ်ွ ၏။ ပုိး
လည်း မ ှိ။ 25 ေမာေ ှ ကလည်း ၊ ကျနေ်သာအရာကုိ ယေန ့
စား ကေလာ။့ ယေန ့
သည် ထာဝရဘုရား
၏ ဥပုသ် ေန ့ြဖစ်၏။ ယေန ့
တင်ွ ထုိအရာကုိ ေတာ
၌ မ ေတွ့ ရ။ 26 ေြခာက် ရက် ပတ်လံးုသိမ်းယူ ရက၏။ ဥပုသ် ေနတ့ည်းဟေူသာ
ခုနစ် ရက်ေြမာက်ေသာေန ့တင်ွ မ ှိ မေတွ့ရဟု ဆုိ ေလ၏။ 27 ခုနစ် ရက်ေြမာက်
ေသာေန ့၌ ၊ အချ ိ တို့သည် သိမ်းယူ ြခင်းငှာ ထွက်သွား ရာတင်ွ၊ ှာ၍ မ ေတွ့ ရက။
28ထာဝရဘုရား ကလည်း၊သင်တို့သည်ငါ ့ ပညတ် တရား များတို့ ကုိအဘယ် မျှကာလ
ပတ်လံးုြငင်းပယ် ကလိမ့်မည်နည်း။ 29ထာဝရဘုရား သည် ဥပုသ် ေနကုိ့ သင် တို့အား
ေပး ေတာ်မူ ပီ။ ထုိေကာင့် ေြခာက် ရက်ေြမာက်ေသာေန ့၌ ှစ်ရက် အတက်ွမုန ့် ကုိေပး
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ေတာ်မူ၏။ လူ
တိင်ုးမိမိ ေနရာ ၌ေန ေစ၊ ခုနစ် ရက်ေြမာက်ေသာေန ့၌ မိမိ ေနရာ မှ အဘယ်သူမျှ မ
သွား ေစ ှင့်ဟု ေမာေ ှ အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 30 ထုိေကာင့် လူ များတို့သည်ခုနစ် ရက်
ေြမာက်ေသာေန ့၌ ငိမ်ဝပ် စွာေနက၏။ 31ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့သည် ထုိ
စားစရာကုိ မနန္
ဟေုခါ်ေဝါ် က၏။ နနံံ
ေစ့ က့ဲသို့ ြဖစ်၍ ြဖ ေသာအဆင်း ှိ၏။ ပျားရည် ှင့် ေရာေသာမုန ့် ကပ် ှင့် အရသာ
တူ ၏။ 32 ေမာေ ှ ကလည်း ၊ သင် တို့ ကုိအဲဂုတ္တု ြပည် မှ ငါ ှ တ်ေဆာင် ေသာအခါ
၊ ေတာ ၌ သင် တို့အား ေကျွး ေသာ မုန ့် ကုိ၊ သင် တို့အမျ ိး အစ ်အဆက်တို့သည်ြမင်
ေစြခင်းငှာ ၊ သူတို့အဘို့ သုိ ထားရေသာဩမဲ တဩမဲကုိြဖည့် ကေလာဟ့ု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူေကာင်းကုိ ြပနေ်ြပာ ေလ၏။ 33တဖန် အာ ုန် ကုိ လည်း၊ အိးု
တလံးု ကုိယူ ၍ မနန္ တဩမဲ ကုိအြပည့် ထည့် ပီးလျှင်၊ သင် တို့လမူျ ိ း အစ ်အဆက်
ဘို့ ေစာင့် ေစြခင်းငှာ ၊ ထာဝရ ဘုရားေ ှ ေတာ်၌ သုိ
ထားေလာ့ဟုဆုိ ၍၊ 34 ေမာေ ှ ကုိ ထာဝရဘုရား မှာ ထားေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ ထုိ
မနန္ကုိအာ ုန် ေစာင့် ေစြခင်းငှာ ၊ သက်ေသ ေတာ်ေ ှ မှာသုိ ထားေလ၏။ 35ဣသေရ
လ အမျ ိးသား တို့သည်၊ လေူန
ရာြပည် သို့ မ ေရာက် မီှတိင်ုေအာင်၊ အ ှစ် ေလးဆယ် ပတ်လံးုမနန္ ကုိစား က၏။
ခါနာန် ြပည် နယ်နမိိတ် သို့ မ ေရာက် မီှတိင်ုေအာင် မနန္
ကုိစား က၏။ 36ဩမဲ မူကား ၊ ဧဖာ ဆယ်စု တစုြဖစ်သတည်း။

17
1ဣသေရလ အမျ ိးသား ပရိသတ် အေပါင်း တို့သည်၊ ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ သိန် ေတာ ထဲက ထွက်၍ ခရီး
သွား သြဖင့် ၊ ေရဖိဒိမ် အရပ်၌ စားခနး်ချ က၏။ ထုိအရပ်၌ လူ
များေသာက် ဘို့ ရာေရ မ ှိ။ 2 ထုိေကာင့် လူ များတို့က၊ ေသာက် ဘို့ ေရ ေပး ပါဟု
ဆုိ
၍ ေမာေ ှ ကုိ ရနေ်တွ့ က၏။ ေမာေ ှ ကလည်း ၊ ငါ ့ ကုိ အဘယ်ေကာင့် ရနေ်တွ့
ကသနည်း။ ထာဝရဘုရား
ကုိ အဘယ်ေကာင့် စုံစမ်း ကသနည်းဟု ဆုိ ေလ၏။ 3လူ များတို့သည် ေရ
ငတ် ၍ ေမာေ ှ ကုိ အြပစ်တင်ြမည်တမ်း လျက်၊ ငါ တို့ မှစ၍ သားသမီး တိ စ္ဆာန်
တို့ ကုိ အငတ် ထား၍ သတ် ြခင်းအလိုငှာ ၊ အဲဂုတ္တု ြပည်မှ အဘယ်ေကာင့် ေဆာင်
ခ့ဲသနည်းဟု ဆုိ က၏။ 4 ထုိအခါ ေမာေ ှ သည်ထာဝရဘုရား အား ေအာ်ဟစ် ၍၊ ဤ
လူ တို့အား အကျွ ်ပ်ုသည်အဘယ်သို့ ြပ ရပါမည်နည်း။ အကျွ ်ပ်ု ကုိခဲ ှင့်ပစ် လု
ကပါ ပီဟု ေလျှာက် ေလ၏။ 5ထာဝရဘုရား ကလည်း ၊ လူ များေ ှ သို့ သွား ၍ ဣ
သေရလ အမျ ိးအသက် ကီးသူတို့ ကုိေခါ် ေလာ။့ ြမစ် ကုိ ိုက် ေသာ သင် ၏လံှတံ ကုိ
ကုိင် လျက် ၊ ေဟာရပ်အရပ်သို့ သွား ေလာ။့ 6 ထုိ အရပ်၌ ှိေသာေကျာက် ေပါ် တင်ွ



ထွက်ေြမာက်ရာကျမ်း 17:7 164 ထွက်ေြမာက်ရာကျမ်း 18:3

သင့် ေ ှ မှာငါ ရပ် ေနမည်။ သင်သည် ထုိေကျာက် ကုိ ိုက် ရမည်။ လမူျားေသာက် ဘို့
ထုိ ေကျာက်ထဲက ေရ ထွက် လိမ့်မည်ဟု ေမာေ ှ အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ ေမာေ ှ သည်
လည်း ဣသေရလ အမျ ိးအသက် ကီး သူတို့ ေ ှ မှာ ထုိ သို့ ြပ ေလ၏။ 7ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့က၊ ထာဝရဘုရား
သည် ငါ တို့တင်ွ ှိ သေလာ မ ှိ ေလာဟု ထာဝရဘုရား
ကုိ စုံစမ်း ၍ ရနေ်တွ့ ေသာအေကာင်းေကာင့် ၊ ထုိအရပ် ကုိ မဿာ ှင့် ေမရိဘ ဟု
သမုတ် သတည်း။ 8 ထုိအခါ အာမလက် လတိူု့သည် လာ
၍ ၊ ေရဖိဒိမ် အရပ်၌ ဣသေရလ လတိူု့ ကုိ စစ်တိက်ု က၏။ 9 ေမာေ ှ ကလည်း ၊ လူ
တို့ ကုိေရွး ၍ အာမလက် လတိူု့ ကုိ စစ် တိက်ုြခင်းငှာ ထွက် ေလာ။့ နက်ြဖန် ေန၌့ ဘုရား
သခင်၏လံှတံ ကုိကုိင် လျက်၊ ေတာင် ထိပ် ေပါ် မှာ ငါ ရပ် ေနမည်ဟု ေယာ ှု အား ဆုိ
၏။ 10 ေမာေ ှ မှာ လိက်ုသည်အတိင်ုး ေယာ ှု ြပ ၍ ၊ အာမလက် လူတို့ ကုိ စစ် တိက်ု
ေလ၏။ ေမာေ ှ ၊ အာ ု န် ၊ ဟရု တို့သည် ေတာင် ထိပ် ေပါ်သို့တက် က၏။ 11 ေမာ
ေ ှ သည် လက် ကုိချ ီ ေသာအခါ ၊ ဣသေရလ လူတို့သည် ိင်ု က၏။ လက် ကုိချ
ေသာအခါ ၊ အာမလက် လူတို့သည် ိင်ု က၏။ 12 သို့ ရာတင်ွ ေမာေ ှ ၏လက် သည်
ေညာင်း ေသာေကာင့် ၊ သူတို့သည် ေကျာက် ကုိယူ ၍ ေမာေ ှကုိထုိင် ေစ ပီးလျှင် ၊ အာ
ုန် ှင့် ဟရု တို့သည် တေယာက် တဘက်ေန၍ သူ ၏လက် ကုိမ က၏။ သို့ ြဖစ်၍ ေန
ဝင် သည်တိင်ုေအာင် သူ ၏လက် တို့သည် အ မဲေန ေလ၏။ 13 ေယာ ှု သည်လည်း
အာမလက် မင်း ှင့် လူ များတို့ ကုိ ထား
လက်နက် ြဖင့် လပ်ု ကံ ေလ၏။ 14ထာဝရဘုရား ကလည်း ၊ ဤ အမှုကုိေအာက်ေမ့
စရာဘို့ စာေရး ထား၍ ေယာ ှု အား ဘတ်ရွတ် ေလာ။့ အေကာင်း မူကား၊ ေကာင်းကင်
ေအာက် ၌ အာမလက် ၏အမှတ် ှိသမျှကုိ ငါပယ် ှင်း မည်ဟု ေမာေ ှ အား မိန ့် ေတာ်
မူ၏။ 15 ေမာေ ှ သည်လည်း ယဇ် ပလ္လ င်ကုိ တည် ၍ ၊ ေယေဟာဝါ နဿိိ ဟု သမုတ်
ေလ၏။ 16အေကာင်းမူကား၊ အာမလက်လမူျ ိ း၏လက် သည် ထာဝရ
ဘုရား၏ရာဇပလ္လ င် ေတာ်၏ရနဘ်က်ြဖစ်ေသာေကာင့် ၊ ထာဝရဘုရား သည် ကာလ
အစ ်အဆက် အာမလက် အမျ ိး ကုိ စစ် တိက်ုေတာ်မူလိမ့်မည်ဟု ဆုိ သတည်း။

18
1 ဘုရား သခင်သည် ေမာေ ှ မှစ၍ ကုိယ်ေတာ် ၏လူ ဣသေရလ အမျ ိးအဘို့ ြပ
ေတာ်မူသမျှ ကုိ ၎င်း၊ ထာဝရဘုရား
သည် ဣသေရလ
အမျ ိးကုိ အဲဂုတတ္ု
ြပည်မှ ှ တ်ေဆာင် ေတာ်မူေကာင်းကုိ၎င်း၊ မိဒ န် ယဇ် ပုေရာဟိတ်ြဖစ်ေသာေမာ
ေ ှ ၏ေယာက္ခမ ေယသေရာ ကား သည် ှိေသာ်၊ 2 ေမာေ ှလွှတ်ခ့ဲေသာမယား ှင့် 3 သူ
၏သား ှစ် ေယာက်ကုိ ယူ၍ သွားေလ၏။ သားတေယာက် ကား၊ ေဂရ ှုံ အမည် ှိ၏။
အေကာင်းမူကား ၊ ငါသည် တကျွနး် တ ိင်ုငံ၌ ဧည့်သည် အာဂ ္တ ြဖစ် ရ ပီဟု အဘဆုိ
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သတည်း။ 4သားတေယာက်ကား၊ ဧေလျဇာ အမည် ှိ၏။ အေကာင်း မူကား၊ ငါ ့ ဘုိး
ေဘး တို့၏ ဘုရားသခင် သည် ငါ ့ ကုိ မစ
၍ ဖာေရာ ဘုရင်၏ ထား
မှ ကယ်လွှတ် ေတာ်မူ ပီဟု ဆုိသတည်း။ 5 ေမာေ ှ ၏ ေယာက္ခမ
ေယသေရာ သည် ေမာေ ှ မယား ှင့် သား တို့ ကုိ ယူ၍၊ ေတာ
၌ ဘုရား သခင်၏ ေတာင် ေတာ်နား၊ ေမာေ ှ တပ်ချ ရာအရပ်သို့ ေရာက် လာလျှင် ၊
6 ကုိယ်ေတာ် ၏ေယာက္ခမ ေယသေရာ ှင့် ကုိယ်ေတာ် ၏ မယား ၊ သား ှစ် ေယာက်
တို့သည် ကုိယ်ေတာ် ထံ သို့ ေရာက် လာပါ ပီဟု ေမာေ ှ အား ကား ေြပာေသာ် ၊ 7 ေမာ
ေ ှ သည် ေယာက္ခမ
ကုိ ခရီးဦး ကိ ြပ ြခင်းငှာ ထွက် ၍ ဦးချ နမ်း ှုပ်လျက် ၊ ကျနး်မာ ေကာင်း ကုိ တ
ေယာက် ှင့်တေယာက် ေမးြမနး် လျက် တဲ သို့ ဝင် က၏။ 8ထာဝရဘုရား သည် ဣ
သေရလ
အမျ ိးအတက်ွ ဖာေရာ ဘုရင် ှင့် အဲ ဂုတ္တု လူတို့ ၌ ြပ ေတာ်မူသမျှ ကုိ ၎င်း၊
လမ်းခရီး တင်ွ ခံ ရေသာဆင်းရဲ ဒကု္ခအလံးုစုံ ကုိ၎င်း၊ ထုိဆင်းရဲဒကု္ခမှ ထာဝရဘုရား
ကယ်လွှတ် ေတာ်မူေကာင်းကုိ၎င်း၊ ေမာေ ှ သည် ေယာက္ခမ
အား ကားေြပာ ေလ၏။ 9ထာဝရဘုရား သည် ဣသေရလ
အမျ ိးကုိ အဲဂုတ္တု
လူတို့လက် မှ ကယ် ှ တ် ၍၊ ြပ ေတာ်မူေသာေကျးဇူး ေကာင့် ေယသေရာ သည်
ဝမ်းေြမာက် လျက် ၊

10 အဲဂုတ္တု လူတို့လက် မှ၎င်း ၊ ဖာေရာ ဘုရင်လက် မှ ၎င်း၊ သင့် ကုိ ကယ် ှ တ်
ေတာ်မူထေသာ ၊ လူ များတို့ ကုိ အဲဂုတ္တု
လူ တို့ လက် မှ ကယ် ှ တ် ေတာ် မူ ေသာ ထာဝရဘုရား သည် မဂင်္လာ ှိ ေတာ် မူ
ေစသတည်း။ 11 ထာဝရဘုရားသည် အြခားေသာဘုရား ှိသမျှ တို့ ထက် သာ၍ ကီး
ြမတ် ေတာ်မူေကာင်းကုိ ယခု ငါသိ ၏။ အေကာင်း မူကား၊ လတိူု့သည် မာန
ေထာင်လွှားေသာ အမှု အရာတင်ွ၊ ထာဝရဘုရား ိင်ုေတာ်မူ၏ဟု ဆုိ ပီးမှ ၊
12 ေမာေ ှ ၏ ေယာက္ခမ
ေယသေရာ သည်၊ မီး ှု ိ စရာယဇ် ှင့် ဘုရား သခင်အဘို့ ယဇ် များကုိ ေဆာင် ခ့ဲ၍ ၊
အာ ုန် ှင့် ဣသေရလအမျ ိး အသက် ကီး သူအေပါင်း တို့သည်၊ ေမာေ ှ ၏ ေယာက္ခမ
ှင့် အတူဘုရား သခင့်ေ ှ ေတာ်၌ အစာ စား ြခင်းငှာ လာ က၏။ 13 နက်ြဖန် ေန၌့

ေမာေ ှ သည်၊ လူ
များကုိ တရား
စီရင်ြခင်းငှာ ထုိင် ေလ၏။ နနံက် မှစ၍ ညဦး တိင်ုေအာင် ၊ လူ များတို့သည် ေမာေ ှ
ေ ှ မှာ ေန က၏။ 14 ေမာေ ှ သည် လူ
များတို့အား ြပ သမျှ ကုိ ေယာက္ခမ ြမင် လျှင် ၊ ဤ လူ များတို့အား ြပ ေသာအမှု
အဘယ် သို့ နည်း။ သင် သည် တေယာက်တည်းထုိင် လျက် ၊ လူ အေပါင်း တို့သည်
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နနံက် မှစ၍ ညဦး တိင်ုေအာင် သင့် ေ ှ မှာ အဘယ် ေကာင့်ေန ရ ကသနည်းဟု ဆုိ
၏။ 15 ေမာေ ှ ကလည်း ၊ ဤသူတို့သည် ဘုရား
သခင်၏ အယူ
ေတာ်ကုိခံ လိ၍ု
ကျွ ်ပ်ု ထံ သို့လာ ေသာေကာင့် ဤသို့ ြဖစ်၏။ 16 သူ တို့သည် အမှု ှ ိ လျှင် အကျွ ်ပ်ု
ထံ သို့လာ ၍ သူတို့၏အမှုကုိ ကျွ ်ပ်ုဆုံးြဖတ် ရ၏။ ဘုရား
သခင်၏ ပညတ် တရား များကုိ သင် ချရ၏ဟု ေယာက္ခမ
အား ေြပာ လျှင် ၊
17 ေယာက္ခမ က၊ သင် ြပ ေသာ အမှု သည် မ
ေတာ် မသင့် ြဖစ်၏။ 18 သင် မှစ၍ သင် ၌ ပါေသာ ဤ လူ များတို့သည် အမှန်
အားေလျာ့ ကလိမ့်မည်။ ဤအမှုသည် သင်၌ အလနွ် ေလး၏။ တေယာက်တည်း မ
တတ် ိင်ုေသာအမှု ြဖစ်၏။ 19 ငါ ့ စကား ကုိ နားေထာင် ေလာ။့ ငါအ ကံ ေပးမည်။
ဘုရား
သခင်သည်လည်း သင့် ဘက်၌ ှိ ေတာ်မူလိမ့်မည်။ သင် သည် ဘုရား
သခင် ှင့်ဆုိင် ေသာ အမှု ၌ လမူျားတို့၏ အမှုကုိ ေစာင့်လျက် ဘုရား
သခင်အထံ ေတာ်သို့ ဝင်၍ ေလျှာက်ရမည်။ 20 သူ တို့အားလည်း ပညတ် တရား ေတာ်
များကုိ သင် ချရမည်။ သူ
တို့ သွား ရာလမ်း ၊ ြပ ရေသာ အမှု ကုိလည်း ြပ ရမည်။ 21 ထုိမှတပါး ဘုရား သခင်
ကုိ ေကာက်ရွ ံ လျက်၊ သစ္စာ
ှင့်ြပည့်စုံလျက်၊ ေလာဘ
ကုိ ရံွ ှာ လျက် ၊ တတ်စွမ်း ိင်ုေသာသူ တို့ ကုိ လူ
အေပါင်း တို့အထဲ က ေရွးေကာက် ၍၊ တေထာင် အပ်ု ၊ တရာ အပ်ု ၊ ငါးဆယ် အပ်ု
၊ တဆယ် အပ်ု အရာ၌ ခန ့် ထားရမည်။ 22 ထုိသူတို့သည် ခပ်သိမ်း ေသာအချနိ် ၌ လူ
များတို့ ကုိ တရား
စီရင်ကေစ။ ကီး ေသာအမှု ၌ သင် ၏အယူ ကုိ ခံကေစ။ ငယ် ေသာအမှု ကုိ အလိလိုု
စီရင် ကေစ။ သို့ ြဖစ်လျှင် သူတို့သည် ဝုိင်းညီ၍ အမှုထမ်း သြဖင့် သင် သည် သက်သာ
လိမ့်မည်။ 23 ထုိသို့ ဘုရား
သခင်အခွင့် ှင့် ြပ လျှင် သင်သည် ခုိင်ခ့ံ လိမ့်မည်။ ဤ
လူ အေပါင်း တို့သည် မိမိ
ေနရာ ြပည် သို့
ငိမ်ဝပ် စွာ သွား ကလိမ့်မည်ဟု ေြပာ ဆုိ၏။ 24 ေမာေ ှ သည်လည်း ေယာက္ခမ

၏စကား ကုိ နားေထာင် ၍ စကား ှိသည်အတိင်ုး ြပ လျက်၊ 25တတ်စွမ်း ိင်ုေသာသူ
တို့ ကုိ ဣသေရလ
အမျ ိးထဲက ေရွးေကာက် ၍ လူတေထာင် အပ်ု ၊ တရာ အပ်ု ၊ ငါးဆယ် အပ်ု ၊ တ
ဆယ် အပ်ု အသီးအသီးေခါင်း အရာ၌ ခန ့် ထားေလ၏။ 26 ထုိသူတို့သည် ခပ်သိမ်း
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ေသာအချနိ် ၌ လူ တို့ ကုိ တရား
စီရင် က၏။ ခက် ေသာအမှု ၌ ေမာေ ှ ၏အယူ ကုိ ခံ က၏။ လယ်ွ ေသာအမှု ကုိ
အလိလိုု စီရင် က၏။ 27 ထုိေနာက် ေမာေ ှ သည် ေယာက္ခမ
သွားရေသာအခွင့် ကုိေပး ၍ ၊ သူသည် မိမိ
ေနရာ သို့ သွား ေလ၏။

19
1ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့သည် အဲဂုတ္တု
ြပည် မှ ထွက်သွား ေသာေနာက်၊ တတိယ
လ တရက်ေန ၌့ သိနာ ေတာ သို့ ေရာက် က၏။ 2 ေရဖိဒိမ် အရပ်က ထွက်သွား ပီးမှ
သိနာ ေတာ သို့ ေရာက် ၍ ၊ ထုိေတာ ၌ ေတာင် ေ ှ မှာ တပ်ချ က၏။ 3 ေမာေ ှ သည်
ဘုရား
သခင့်ထံ ေတာ်သို့ တက် သွားလျှင် ၊ ထာဝရဘုရား သည် ေတာင် ေပါ်က ေခါ် ေတာ်
မူ၍၊ သင်သည် ယာကုပ် အမျ ိး ၊ ဣသေရလ သား တို့အား ြပနေ်ြပာ ရေသာ အမိန ့်
ေတာ်ဟမူူကား ၊

4 ငါသည် အဲဂုတ္တု
လတိူု့ ၌ ြပ ေသာ အေကာင်း၊ သင် တို့ ကုိ ေရွှလင်းတ အေတာင် ြဖင့် ထမ်း ၍ ကုိယ်
ဘို့ သိမ်းယူ ေသာအေကာင်းကုိ သင် တို့သည် သိ ြမင်ရက ပီ။ 5 ထုိေကာင့် ယခု တင်ွ
သင်တို့သည် ငါ ့ စကား ကုိ အမှန်နားေထာင် ၍ ငါ ့ ပဋိညာ ် ကုိ ေစာင့်ေ ှာက် လျှင်
အြခားေသာလမူျ ိ း တကာ တို့ထက် သင်တို့သည် ငါ ပုိင်ထုိက်ေသာ ဘ ာ
ေတာ်ြဖစ် ရကလိမ့်မည်။ ေြမ ကီး ှိသမျှ သည် ငါ ၏ ဥစ္စာြဖစ်၏။ 6သင် တို့သည်
လည်း မင်း စည်းစိမ် ှ ိ ေသာယဇ်ပုေရာဟိတ် မျ ိ း၊ သန ့် ှ င်း ေသာလမူျ ိ း ြဖစ် ရ က
လိမ့်မည် ဟေူသာအမိန ့် ေတာ်ကုိ ဣသေရလ အမျ ိးသားတို့အား ဆင့်ဆုိ ေလာ့ဟု မိန ့်
ေတာ်မူ၏။ 7 ေမာေ ှ သည် ြပနလ်ာ ၍ လူ တို့တင်ွ အသက် ကီး သူတို့ ကုိ ေခါ် ပီးလျှင်
၊ ထာဝရဘုရား မှာ ထားေတာ်မူေသာ စကား
အလံးုစုံ တို့ ကုိ ြပနေ်ြပာေလ ၏။ 8လူ အေပါင်း တို့ကလည်း ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်
မူသမျှ တို့ ကုိ အကျွ ်ပ်ုတို့သည် ြပ ပါမည်ဟု တညီ
တ ွတ် တည်း ြပန် ေြပာ က၏။ ေမာ ေ ှ သည် လည်း သူ တို့၏စကား ကုိ
ထာဝရဘုရား
အား ြပန်ေလျှာက် ေလ၏။ 9 ထာဝရဘုရား ကလည်း ကည့် ှု ေလာ။့ သင် ှင့် ငါ
ေြပာ ေသာအခါ လူ များတို့သည် ကား ၍ အစ ်အ မဲ သင့် ကုိ ယုံ မည်အေကာင်း ၊
မုိဃ်းတိမ် တိက်ု ၌ သင့် ဆီ သို့ ငါ လာ မည်ဟု ေမာေ ှ အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ ေမာေ ှ
သည်လည်း ထာဝရဘုရား ၏ စကား
ေတာ်ကုိ လူ
များတို့အား ြပနေ်ြပာ ေလ၏။ 10ထာဝရဘုရား ကလည်း လူ တို့ ှ ိရာသို့ သွား ၍ ၊
ယေန ့ ှင့် နက်ြဖန် ၌ သူ
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တို့ ကုိ သန ့် ှ င်း ေစေလာ။့ သူ
တို့အဝတ် ကုိ ေလျှာ် ေစ၍၊ 11 သုံး ရက်ေြမာက်ေသာေန ့၌ အသင့် ှ ိ ေနေစေလာ။့
အေကာင်း မူကား၊ သုံး
ရက်ေြမာက်ေသာေန ့၌ ထာဝရဘုရား သည် လူ
အေပါင်း တို့ ေ ှ ၊ သိနာ ေတာင် ေပါ် သို့ ဆင်းသက် ေတာ်မူမည်။ 12လူတို့မေကျာ်ရ
ေသာအဆီးအကာတို့ ကုိ ေတာင်ပတ်လည် ၌ စီရင် ၍၊ သင်တို့သည် ေတာင် ေပါ်သို့ မ
တက် ၊ ေတာင် ေြခရင်း ကုိ မထိ ရေအာင် သတိြပ ကဟု ေြပာ ေလာ။့ ေတာင် ကုိ ထိ
မိ ေသာသူ မည်သည်ကား၊ ဧကနအ်မှန် အေသ ခံေစ။ 13 ထုိသူ ကုိ လက် ှင့်မ ထိ ရ။
အကယ်စင်စစ်ေကျာက်ခဲ ှင့်ပစ် ရမည်။ သို့ မဟတ်ု လံှ ှင့်ထုိး ရမည်။ လူ
ြဖစ်ေစ ၊ တိ စ္ဆာန် ြဖစ်ေစ ၊ အသက် မ ှင်ရ။ တံပုိး
သည် ကာကာြမည် ေသာအခါ ၊ လူ များတို့သည် ေတာင် သို့ လာ ရ ကမည်ဟု ေမာ
ေ ှ အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 14 ေမာေ ှ သည် ေတာင် ေပါ်မှ လူ တို့ ှ ိရာသို့ ဆင်းသက် ၍ ၊
သူ တို့ ကုိ သန ့် ှ င်း ေစ၏။ သူတို့သည် မိမိ
အဝတ် များကုိ ေလျှာ် က၏။ 15 ေမာေ ှကလည်း၊ သုံး
ရက်ေြမာက်ေသာေန ့၌ အသင့် ှ ိ ေစကေလာ။့ မယား
ကုိ မ ချ ်း က ှင့်ဟု လူ
တို့အား ဆုိ ေလ၏။ 16 သုံး ရက်ေြမာက်ေသာေန ့၊ နနံက် အချနိ၌် ေတာင် ေပါ် မှာ မုိ
ဃ်းချ နး် ြခင်း၊ လျပ်ြပက် ြခင်း ှင့်တကွ မုိဃ်းတိမ် တိက်ု လွှမ်းမုိး ၍ ကီး ေသာအသံ
ှင့် တံပုိး
ြမည် သြဖင့် ၊ တပ် ၌ ှိေသာ လူ အေပါင်း တို့သည် တနုလ်ှုပ် က၏။ 17 ေမာေ ှ
သည်လည်း ဘုရား သခင် ှင့် ေတွ့ ေစြခင်းငှာ ၊ လူ များတို့ ကုိ တပ် ထဲက ေဆာင် ခ့ဲ
သြဖင့် ၊ သူတို့သည် ေတာင် ေြခ ရင်းေအာက်၌ ရပ် ေနက၏။ 18ထာဝရဘုရား သည်
မီး
ြဖင့် လွှမ်းလျက်၊ သိနာ
ေတာင်ေပါ် သို့ ဆင်းသက် ေတာ်မူေသာေကာင့် ၊ တေတာင်လံးု မီးခုိး
ထွက်ေလ၏။ မီးခုိး
သည်လည်း မီးဖုိ ၏မီးခုိး က့ဲသို့ တက် ၍ တေတာင် လံးု ြပင်း စွာ လှုပ် ေလ၏။

19 တံပုိး ြမည် သံသည် ကာကာြမည် လျက် ၊ အသံတိးု ၍ ကီး ေသာအခါ၊ ေမာေ ှ
သည် ေခါ် ၍ ၊ ဘုရား သခင်သည် စကား
သံ ှင့် ထူး ေတာ်မူ၏။ 20 ထာဝရဘုရား သည်လည်း သိနာ ေတာင် ထိပ် ေပါ် သို့
ဆင်းသက် ၍ ၊ ေမာေ ှ ကုိ ေတာင် ထိပ် ေပါ် သို့ ေခါ် ေတာ်မူလျှင် ၊ ေမာေ ှ သည်
တက် ေလ၏။ 21ထာဝရဘုရား ကလည်း ၊ လူ တို့သည် ကည့် ှု ြခင်းငှာ ထာဝရဘုရား
ထံ သို့ ေကျာ် ဝင်၍ ၊ အများ တို့သည် ေသ
ကလိမ့်မည်ဟု စုိးရိမ်စရာ ှိေသာေကာင့်ဆင်း ၍ သတိေပး ေလာ။့ 22ထာဝရဘုရား

ထံသို့ ချ ်းကပ် ေသာ ယဇ် ပုေရာဟိတ်တို့သည်လည်း ၊ ကုိယ်ကုိကုိယ်သန ့် ှ င်း ေစရ
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မည်။ သို့ မဟတ်ု ထာဝရဘုရား သည် ဒဏ်ခတ် ေတာ်မူမည်ဟု ေမာေ ှ အား မိန ့် ေတာ်
မူ၏။ 23 ေမာေ ှ ကလည်း ၊ လူ တို့သည် သိနာ
ေတာင် သို့ မ တက် ိင်ု ကပါ။ အေကာင်း မူကား၊ မေကျာ်ရေသာအဆီး အကာတို့ ကုိ
ေတာင် ပတ်လည်၌ စီရင်၍ ၊ သန ့် ှ င်း ေစေလာဟ့ု မှာ ထားေတာ်မူ ပီဟု ထာဝရဘုရား
အား ြပနေ်လျှာက် ေလ၏။ 24ထာဝရဘုရား ကလည်း ၊ ဆင်း သွားေလာ။့ သင် ှင့်
အာ ုန် သာလျှင် တက် ရမည်။ ယဇ် ပုေရာဟိတ်များ၊ လူ
များတို့သည် ထာဝရဘုရား
ထံ သို့ တက် ြခင်းငှာ မ ေကျာ် မဝင်ေစ ှင့်။ သို့ မဟတ်ုသူ တို့ ကုိ ဒဏ်ခတ် ေတာ်မူ
မည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 25 ေမာေ ှ သည်လည်း လူ များတို့ ှ ိရာသို့ ဆင်း ၍ ကားေြပာ
ေလ၏။

20
1 ထုိအခါ ဘုရား သခင်မိန ့်ေတာ်မူေသာစကား များဟူမူကား၊ 2 ငါ သည် သင့် ကုိ
ကျွန် ခံေနရာ အဲဂုတ္တု ြပည် မှ ကယ် ှ တ် ေဆာင်ယူခ့ဲ ပီးေသာ သင် ၏ဘုရား သခင်
ထာဝရဘုရား ြဖစ်၏။ 3 ငါ မှတပါး အြခား ေသာဘုရား ကုိ မ
ကုိးကွယ် ှင့်။ 4အထက် မုိဃ်း ေကာင်းကင်၌ ၎င်း ၊ ေအာက် အရပ် ေြမ ကီး ေပါ်၌
၎င်း၊ ေြမ ကီးေအာက် ေရ ထဲ ၌၎င်း ှ ိ ေသာအရာ ှင့် ပုံသ ာန် တူေအာင်၊ ု ပ်တု
ဆင်းတုကုိ ကုိယ် အဘို့ မ လပ်ု ှင့်။ 5 ဦး မ ချဝတ် မ ြပ ှင့်။ အေကာင်း မူကား၊
သင် ၏ဘုရား သခင်ငါ ထာဝရဘုရား သည်၊ သင်၌အြပစ် ှိသည် ဟု ယုံလယ်ွေသာ
ဘုရား ၊ ငါ ့ ကုိ မုနး် ေသာသူတို့၏ အမျ ိးအစ ်အဆက်၊ တတိယ
အဆက်၊ စတတု္ထ
အဆက် တိင်ုေအာင်၊ အဘ
တို့၏ အြပစ် ကုိ သား
တို့ ၌ ဆပ်ေပး စီရင်ေသာဘုရား၊ 6 ငါ ့ ကုိ ချစ် ၍ ငါ ့ ပညတ် တို့ ကုိ ကျင့် ေသာသူ
တို့၏ အမျ ိးအစ ်အဆက် အေထာင် အေသာင်းတိင်ုေအာင် ၊ က ုဏာ ကုိ ြပ ေသာ
ဘုရားြဖစ်၏။ 7သင် ၏ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား ၏ နာမ
ေတာ်ကုိ မုသာ
ှင့်ဆုိင်၍ မ မက် မဆုိ ှင့်။ အေကာင်း မူကား၊ နာမ
ေတာ်ကုိ မုသာ
ှင့်ဆုိင်၍ မက်ဆုိ ေသာသူ ကုိ အြပစ် မ ှိဟု ထာဝရဘုရား
မှတ်ေတာ်မ မူ။ 8 ဥပုသ် ေနကုိ့ သန ့် ှ င်း ေစြခင်းငှာ ၊ ထုိေနရ့က် ကုိ ေအာက်ေမ့ ေလာ။့

9 ေြခာက် ရက် ပတ်လံးုအလပ်ု မျ ိ းကုိ ကိ းစား ၍ လပ်ုေဆာင် ေလာ။့ 10သတ္တ မ ေန ့
ရက် သည် သင် ၏ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား ၏ ဥပုသ် ေန ့ြဖစ်၏။ ထုိေန၌့ သင် မှစ၍
သင် ၏သား သမီး ၊ ကျွန် ေယာက်ျား မိနး်မ၊ တိ စ္ဆာန် ၊ သင် ၏ တံခါး အတင်ွး၌ ေန
ေသာ ဧည့်သည် အာဂ ္တ သည် အလပ်ု မ လပ်ု ရ။ 11အေကာင်း မူကား၊ ထာဝရဘုရား
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သည် မုိဃ်းေကာင်းကင် ၊ ေြမ ကီး ၊ သမုဒ္ဒရာ ၊ အရပ်ရပ် ၌ ှိသမျှ တို့ ကုိ ေြခာက်
ရက် တင်ွ ဖနဆ်င်း ၍ သတ္တ မ
ေနရ့က် ၌ ငိမ်ဝပ် စွာေနေတာ်မူ၏။ ထုိေကာင့် ထာဝရဘုရား သည် သတ္တ မ
ေန ့ ရက်ကုိ ေကာင်း ကီး ေပး၍ သန ့် ှ င်း ေစေတာ်မူ၏။ 12 သင် ၏ဘုရား သခင်
ထာဝရဘုရား ေပး သနား ေတာ် မူ ေသာ ြပည် ၌ သင် ၏အသက် တာ ှည် မည်
အေကာင်း ၊ သင် ၏မိဘ ကုိ ိုေသ စွာြပ ေလာ။့ 13လအူသက် ကုိ မ သတ် ှင့်။ 14သူ့
မယားကုိ မ
ြပစ်မှား ှင့်။ 15သူ့ဥစ္စာကုိ မ
ခုိး ှင့်။ 16 ကုိယ် ှင့်စပ်ဆုိင်ေသာသူတဘက် ၌ မမှန် ေသာသက်ေသ ကုိ မ
ခံ ှင့်။ 17 ကုိယ် ှင့်စပ်ဆုိင်ေသာသူ၏ အိမ် ကုိ တပ်မက် လိခုျင်ေသာစိတ်မ ှိ ေစ
ှင့်။ ကုိယ် ှင့်စပ်ဆုိင်ေသာသူ၏ မယား ၊ သူ ၏ကျွန် ေယာက်ျား မိနး်မ ၊ ာွး ၊ ြမည်း
မှစ၍ ကုိယ် ှင့်စပ်ဆုိင်ေသာသူ၏ ဥစ္စာ တစုံတခု
ကုိမျှ တပ်မက် လိခုျင်ေသာစိတ် မ ှိ ေစ ှင့ဟ်ု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။ 18လူ အေပါင်း တို့သည်
မုိဃ်းချ နး် ြခင်း၊ လျှပ်ြပက် ြခင်း၊ တံပုိး
သံ ြမည်ြခင်း၊ ေတာင် ထဲကမီးခုိး ထွက်ြခင်း အေကာင်းအရာတို့ ကုိ ြမင် ေသာအခါ ၊
ေကာက် ေသာေကာင့် ေရွှ ၍ အေဝး
၌ ရပ် ေနက၏။ 19 ေမာေ ှ ကုိ လည်း ၊ အကျွ ်ပ်ု တို့အား ကုိယ်ေတာ် မိန ့် ေတာ်မူပါ၊
အကျွ ်ပ်ုတို့သည် နားေထာင် ပါမည်။ အကျွ ်ပ်ု တို့အား ဘုရား သခင်မိန ့် ေတာ်မ မူပါ
ေစ ှင့်။ အကျွ ်ပ်ုတို့သည် ေသ
မည်ကုိ စုိးရိမ်ပါသည်ဟု ေလျှာက် ဆုိက၏။ 20 ေမာေ ှ ကလည်း ၊ မ စုိးရိမ် က ှင့်။
သင် တို့ ကုိ စုံစမ်း ြခင်းငှာ ၎င်း၊ သင်တို့သည် ြပစ်မှား ြခင်း ှင့် လတ်ွ မည်အေကာင်း
ကုိယ်ေတာ် ကုိ ေကာက် ေစ ြခင်းငှာ ၎င်း၊ ဘုရား
သခင်က လာေတာ်မူ ပီဟု လူ
များတို့အား ေြပာဆုိ ၏။ 21 လူ များတို့သည်လည်း အေဝး ၌ ရပ် ေန က၏။ ေမာ
ေ ှ မူကား ၊ ဘုရား သခင် ှိေတာ်မူရာ ထူထပ် ေသာ ေမှာင်မုိက်သို့ ချ ်းကပ် ေလ၏။
22ထာဝရဘုရား ကလည်း ၊ ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့အား ြပနေ်ြပာ ရေသာ စကား
ဟမူူကား၊ ငါသည် ေကာင်းကင် ဘုံမှ သင် တို့ ှင့် ှ တ်ဆက် ေကာင်းကုိ သင် တို့သည်
သိ ြမင် က ပီ။ 23 ငါ ့ ကုိ ကုိးကွယ်ေသာအမှု၌ ကုိယ်သုံးဘို့ ေငွ ဘုရား ၊ ေရွှ ဘုရား ကုိ
မ
လပ်ု ရ။ 24 ငါ ့အဘို့ ေြမ ယဇ် ပလ္လ င်ကုိ တည် ရမည်။ ထုိပလ္လ င် ေပါ် မှာ သင် ၏မီး ှု ိ
ေသာယဇ်၊ မိဿဟာယ ယဇ် တည်းဟေူသာသင် ၏သုိး ာွး တို့ ကုိ ယဇ် ပူေဇာ်ရမည်။
ငါအ့ခွင့် ှ ိ၍၊ ငါ ့ နာမ ကုိ ကုိးကွယ် ရာ အရပ် ခပ်သိမ်း တို့ ၌ ၊ သင့် ဆီ သို့ ငါ က လာ၍
ေကာင်း ကီး ေပးမည်။ 25 သင်သည် ေကျာက် ယဇ် ပလ္လ င်ကုိ ငါ ့ အဘို့ တည် လျှင် ၊
ဆစ် ေသာေကျာက်ကုိ မ
တည် ရ။ သံတနဆ်ာ ပါ၍ တည်ေသာယဇ်ပလ္လ င်သည် ညစ်ည း ြခင်း ှ ိ၏။ 26သင်
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၌ ှက်စရာ အေကာင်းမ ထင် မေပါ်ေစြခင်းငှာ ၊ ယဇ်ပလ္လ င် ေပါ် သို့ ေလှကား ြဖင့် မ
တက် ရဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။

21
1ထာဝရဘုရားကလည်း၊ သင်သည် ဣသေရလ
အမျ ိးသားတို့ ၌ စီရင် ရေသာ ဓမ္မသတ် ဟူမူကား၊ 2 ေဟ ဗဲ အမျ ိးြဖစ်ေသာကျွန် ကုိ
ဝယ် လျှင် ၊ ေြခာက် ှစ် သာ အေစ
ကျွနခံ်ေစရမည်။ သတ္တ မ
ှစ်ေရာက် ေသာ်၊ ကုိယ်ဘုိးကုိ မ
ေတာင်းဘဲ လွှတ် ရမည်။ 3ကျွနခံ်စက တေယာက် တည်းခံလျှင် ၊ တေယာက် တည်း
ထွက် ရမည်။ လင် မယား ှစ်ေယာက်ခံလျှင် ၊ မယား ှင့်တကွ ထွက် ေစရမည်။
4 သို့ မဟတ်ုသခင် ေပးစား ေသာမယား ှိ၍ ထုိမယားသည် သား
သမီး ကုိ ဘွားြမင် လျှင် ၊ မယား ှင့် သားသမီး တို့ ကုိ သခင် ပုိင် ရမည်။ ကျွနမူ်ကား၊
တ
ေယာက်တည်းထွက် ရမည်။ 5 သို့ မဟတ်ု ကျွန် က၊ ကျွနေ်တာ် သခင် ှင့် မယား
သားသမီး တို့ ကုိ ကျွနေ်တာ်ချစ် ပါ၏။ မ
ထွက် မသွားလိပုါ ဟု အတည့်အလင်းေြပာဆုိ လျှင် ၊
6သခင် သည် ဘုရား
သခင်ေ ှ ေတာ်သို့ ၎င်း၊ အိမ်တံခါး တိင်ု သို့ ၎င်း ေဆာင် ယူ၍ ၊ နားရွက် ကုိ စူး
ြဖင့် ေဖာက် ပီးမှ ၊ ထုိကျွနသ်ည် အစ ် အ မဲကျွန် ခံရမည်။ 7အဘ သည် သမီး
ကုိ ကျွန် ခံေစြခင်းငှာ ေရာင်း လျှင် ထုိမိနး်မသည် ကျွန် ေယာက်ျားက့ဲသို့ လတ်ွ ရ
သည် မဟတ်ု။ 8သခင် သည် ထုိမိနး်မ ကုိ သိမ်းယူ၍ မ ကိ က် လျှင် ၊ ေရွး ေစြခင်းငှာ
အခွင့်ေပးရမည်။ သူ့
ကုိ လှည့်ြဖား မိ ေသာေကာင့် ၊ တပါးအမျ ိးသား တို့ သို့ ေရာင်း ချပုိင်ေသာအခွင့် မ
ှ ိ။ 9 မိမိ သား ၌ ေပးစား လျှင် မူကား ၊ သမီး က့ဲသို့ ြပ စု ရမည်။ 10အြခား မိနး်မကုိ
သိမ်း ြပနလ်ျှင် ၊ အရင်သိမ်းေသာ မိနး်မ ၏ အဝတ် အစား ှင့် မယား
ဝတ်ကုိ မ
ေလျှာ့ ရ။ 11 ထုိ သုံး ပါးကုိ မ
ြပ လျှင် ၊ ကုိယ်ဘုိး ကုိ မ
ေတာင်းဘဲ လွှတ် ရမည်။ 12လူ ကုိ အေသ
သတ် ေသာသူသည် အေသ သတ်ြခင်းကုိ အမှနခံ်ရမည်။ 13အေသသတ်မည် အ ကံ
မ ှိဘဲ၊ သူ
၏လက် ၌ လအူသက်ကုိ ဘုရား
သခင်အပ် ေတာ်မူလျှင်၊ ေြပး ရေသာအရပ် ကုိ ငါခန ့် ထားမည်။ 14 အိမ်နးီချင်း ကုိ
သတ် မည် အ ကံ ှိ၍ အ ိင်ုတိက်ုေသာသူ ကုိကား ၊ ငါ ့ယဇ် ပလ္လ င်၌ ခုိလှုံေသာ်လည်း၊
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ဆဲွယူ ၍ သတ် ရမည်။ 15 မိ ဘ ကုိ အေသသတ် ေသာသူသည်၊ အေသသတ် ြခင်းကုိ
အမှနခံ်ရမည်။ 16လကုိူ ခုိး
ေသာသူသည်၊ ေရာင်း သည်ြဖစ်ေစ ၊ သူ ၏လက် ၌ ှိသည်ြဖစ်ေစ၊ အေသသတ်
ြခင်းကုိ အမှနခံ်ရမည်။ 17 မိ ဘ ကုိ ကျနိဆဲ် ေသာသူသည် အေသသတ် ြခင်းကုိ အမှန်
ခံရမည်။ 18လူ ချင်းခုိက်ရန် ြပ ၍ တေယာက် သည် ေကျာက်ခဲ ှင့် ထု သည်ြဖစ်ေစ၊
လက်သီး ှင့် ထုိးသည်ြဖစ်ေစ၊ အ ိုက်ခံရေသာသူသည် မ
ေသ ေသာ်လည်း ၊ အိပ်ရာ ၌ တံးုလံးုေန ရလျှင်၎င်း၊ 19တဖနထ် ၍ ေတာင်ေဝး ှင့်
သွား လျှင် ၎င်း၊ ိုက်ေသာသူကုိ အြပစ် လွှတ် ရမည်။ သို့ ရာတင်ွ နာေသာသူသည်
အလပ်ုပျက်ရသည်အတက်ွ၊ အနာ
ေပျာက်ေစြခင်းငှါ ကုသ
ရသည်အတက်ွ၊ ေငွကုိ ေလျာ် ရမည်။ 20 သခင်သည် ကျွန် ေယာက်ျားကျွန် မိနး်မ
ကုိ ဒတ်ု ှင့် ို က် ၍ ထုိကျွန်ေသ လျှင် ၊ သခင်သည် ေလးေသာ ဒဏ် ကုိခံ ရမည်။
21 သို့ ရာတင်ွ ကျွနသ်ည် တရက် ှစ်ရက် နာ၍ မေသဘဲေန
လျှင် ၊ သခင်သည် ထုိကျွနကုိ် ပုိင် ေသာေကာင့် ဒဏ် ှင့် လတ်ွရမည်။ 22လူ ချင်း
ခုိက်ရန် ြပ က၍ ၊ ကုိယ်ဝန် ေဆာင်ေသာ မိနး်မ ကုိ ထိခုိက် သြဖင့် ကုိယ်ဝန် ပျက်၍
အြခားေသာ အနာ
မ ြဖစ် လျှင် ၊ မိနး်မ လင် စီရင် သည်အတိင်ုး ဒဏ် ခံရမည်။ မင်း စီရင်သည်အတိင်ုး
လည်း ေငကုိွ ေလျာ် ရမည်။ 23အြခားေသာ အနာ
ြဖစ်လျှင် ၊ အသက် အတက်ွ အသက် ကုိ၎င်း၊ 24 မျက်စိ အတက်ွ မျက်စိ ကုိ၎င်း၊
သွား အတက်ွ သွား ကုိ၎င်း၊ လက် အတက်ွ လက် ကုိ၎င်း၊ ေြခ အတက်ွ ေြခ ကုိ၎င်း၊
25 မီး ေလာင်ြခင်းအတက်ွ မီး ေလာင်ြခင်းကုိ၎င်း၊ ှန ြခင်းအတက်ွ ှန ြခင်းကုိ၎င်း၊
ဒဏ်ချက် ရာအတက်ွ ဒဏ်ချက် ရာကုိ၎င်း ခံ ရမည်။ 26သခင် သည် ကျွန် ေယာက်ျား
ကျွန် မိနး်မ၏ မျက်စိ ကုိ ပျက် ေအာင် ိုက် လျှင် ၊ မျက်စိ ပျက်သည်အတက်ွ လွှတ် ရ
မည်။ 27 ထုိအတူ ကျွန် ေယာက်ျား ကျွန် မိနး်မ၏ သွား ကုိ ကျ ိး ေအာင် ိုက်လျှင်၊ သွား
ကျ ိးသည်အတက်ွ လွှတ် ရမည်။ 28 ာွး သည် လူေယာက်ျား မိနး်မ ကုိ ေခွ့ ၍ လေူသ
လျှင် ၊ စင်စစ်ထုိ ာွး ကုိ ေကျာက်ခဲ ှင့် ပစ် ၍ သတ်ရမည်။ အသား
ကုိလည်း မ
စား ရ။ ာွး ှ င် ကုိကား ၊ အြပစ်လွှတ် ရမည်။ 29 ၎င်းနည်း ာွး သည် အထက် က
ေခွ့ ဘူး၍ ၊ ေခွ့ေကာင်းကုိ ာွး ှ င် ကား သိလျက် မ
ချည် မေ ှာင် အလတ်ွထား၍၊ ာွးသည် ေယာက်ျား မိနး်မ ကုိ သတ် မိလျှင် ၊ ထုိ ာွး
ကုိ ေကျာက်ခဲ ှင့် ပစ် သတ်ရမည်။ ာွး ှ င် ကုိလည်း အေသသတ်ရမည်။ 30 သို့ မဟတ်ု
ေငွ ေလျာ်ေစဟု စီရင် လျှင် ၊ စီရင် သည်အတိင်ုး မိမိ အသက် ေရွး ရန် အဘုိးကုိ ေလျာ်
ရမည်။ 31 သူတပါး၏ သား
သမီး ကုိ ေခွ့ လျှင် ၊ စီရင် သည်အတိင်ုး ခံ ရမည်။ 32ကျွန် ေယာက်ျားကျွန် မိနး်မကုိ
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ေခွ့ လျှင် မူကား၊ ာွး ှ င်သည် ကျွန် ှ င် အား ေငွ အကျပ် သုံးဆယ် ကုိ ေလျာ် ရမည်။
ာွး ကုိလည်း ေကျာက်ခဲ ှင့် ပစ် သတ်ရမည်။ 33လူ သည် တင်ွး ကုိ ဖွင့် ၍ ထားသည်
ြဖစ်ေစ ၊ တင်ွး ကုိတးူ ၍ မ ပိတ် ဘဲ ထားသည်ြဖစ်ေစ၊ သူတပါး၏ ြမင်း ၊ ာွး သည်
ထုိ
တင်ွး၌ ကျ လျှင်၊ 34တင်ွး ှင် သည် ြမင်း၊ ာွးအဘုိး ကုိ ေလျာ် ၍ အေသ ေကာင်
ကုိ ယူ ရမည်။ 35အကင် သူ၏ ာွး သည်၊ သူတပါး ၏ ာွး ကုိ အေသ
ေခွ့လျှင်၊ ာွး ှ င် ှစ်ဦးတို့သည်၊ အသက် ှင် ေသာ ာွး ကုိ ေရာင်း ၍ အဘုိး ကုိ ေဝ
ယူရမည်။ ေသ
ေသာ ာွးကုိလည်း ေဝ ယူရမည်။ 36 ၎င်း နည်း ာွးသည် အထက် က ေခွ့ ဘူးေကာင်း
ကုိ ၊ ာွး ှ င် သိ လျက် ှင့် မ
ချည် မေ ှာင် အလတ်ွ ထားလျှင်၊ ာွးေသ ေကာင်ကုိ ကုိယ်တိင်ု ယူ ရမည်။ ထုိ ာွး
တေကာင်အတက်ွ တ ေကာင်ကုိ အမှနေ်လျာ် ရမည်။

22
1လူ သည် သုိး
ာွး ကုိခုိး ၍ သတ် သည်ြဖစ်ေစ ၊ ေရာင်း သည်ြဖစ်ေစ၊ ာွး တေကာင်အတက်ွ ာွး

ငါး ေကာင် ကုိ၎င်း၊ သုိး
တေကာင်အတက်ွ သုိး ေလး ေကာင်ကုိ၎င်းြပန်ေပး ရမည်။ 2 သူခုိး သည် အိမ်ကုိ
ထွင်း ေဖာက်စ ်၊ သူတပါးေတွ့ ၍ ေသ ေအာင် သတ် ေသာ်လည်း၊ ေသစား မ
ေသ ေစရ။ 3 သို့ ေသာ်လည်းေန ထွက်လျှင် ေသ စားေသေစရမည်။ အေကာင်းမူကား၊
ြပန်ေပးစရာအေကာင်း ှ ိ၏။ ဥစ္စာအလျှင်းမ ှိလျှင်၊ ခုိးသည်ဥစ္စာအတက်ွ ကုိယ်ကုိ
ေရာင်းရမည်။ 4 သူခုိးလက်၌ ခုိး
ေသာ ာွး ၊ သုိး ကုိ အသက် ှင် လျှက် အမှနေ်တွ့ လျှင်၊ ှစ်ဆ ြပနေ်ပး ရမည်။ 5သူ့
လယ် ၊ သူ့စပျစ် ဥယျာ ်ကုိ စား
ေစေသာ်၎င်း၊ မိမိ
တိရိစ္ဆာန် ကုိ သူ့
လယ် ၌ ထိနး် ေကျာင်းေသာ်၎င်း ၊ မိမိ လယ် ၊ မိမိ စပျစ် ဥယျာ ်ထဲကအေကာင်း ဆုံး
ကုိ ထုတ်၍ ြပန်ေပး ရမည်။ 6 မီး ှု ိ ေသာအခါြမက်ပင် ေကာင့် အစ ်အတိင်ုးေ ှာက်
၍ ေလာင်လျက်၊ ေကာက် လှုိင်း၊ စပါး ပင်၊ လယ် ၌ ှိေသာအရာတို့ ကုိ ေလာင် လျှင် ၊
မီး ှု ိ ေသာသူသည် အမှန်ေလျာ် ရမည်။ 7 လူ တဦးသည် အိမ်နးီချင်း တဦး၌ ေရွှေငွ
အစ ှိေသာ ဥစ္စာ တစုံတခုကုိ အပ် ှံ ၍ ၊ အပ် ှခံံေသာသူ ၏အိမ် မှ သူခုိးခုိး သွားလျှင်
၊ သူခုိး ကုိ ေတွ့ မိေသာအခါ ှစ်ဆ ေလျာ် ေစ။ 8 သူခုိး ကုိ မ
ေတွ့ လျှင် ၊ အိမ် ှ င် သည် မိမိ
အိမ်နးီချင်း ဥစ္စာ ကုိ ယူ
သေလာမ ယူေလာဟု ဘုရား
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သခင့်ေ ှ ေတာ်၌ အစစ် ခံရမည်။ 9သူ့ဥစ္စာကုိ ြပစ်မှားသည် အမှု မှာ ၊ ာွး ၊ ြမည်း ၊
သုိး ၊ အဝတ် အစ ှိေသာေပျာက်ေသာ ဥစ္စာ
တစုံတခု ကုိ ေတွ့၍၊ ဤ
ဥစ္စာကား၊ ငါ၏ဥစ္ဇာြဖစ်သည်ဟု တစုံတေယာက်ဆုိ လျှင်၊ အမှု သည် ှစ်ဦး တို့သည်
ဘုရား
သခင်ေ ှ ေတာ်၌အစစ်ခံရ၍၊ တရား
ှုံးေသာ သူသည် ှစ်ဆ ေလျာ် ရမည်။ 10လူ သည် အိမ်နးီချင်းလယ်၌ ြမည်း ၊ ာွး

၊ သုိး အစ ှိေသာ တိ စ္ဆာန် တစုံတခု ကုိ အပ် ှံ ၍ ၊ ထုိတိ စ္ဆာန် ေသ
ေသာ်၎င်း ၊ ထိခုိက် ၍နာေသာ်၎င်း ၊ သက်ေသ မ ှိ ဘဲ သူတပါးေမာင်း ၍သွား
ေသာ်၎င်း၊ 11 အပ် ှံ ခံ ေသာသူသည် ငါ အိ့မ်နးီချင်း ၏ဥစ္စာ ကုိ ငါမ ယူ ဟု ှစ် ဦး
သေဘာတလူျက်၊ ထာဝရဘုရား
ေ ှ မှာ အကျနိ် ခံရလျှင်၊ ဥစ္စာ
ှ င် သည် ဝနခံ် ရမည်။ အပ် ှခံံသူလည်း မ
ေလျာ် ရ။ 12 သို့ ရာတင်ွ သူတပါးခုိး သွားလျှင် ၊ အပ် ှခံံသူသည် ဥစ္စာ
ှင် အား ြပနေ်ပး ရမည်။ 13သားရဲကုိက် လျှင် သက်ေသ ဘို့ အေသ
ေကာင်ကုိြပ ေစ။ ြပ ိင်ုလျှင် အေလျာ် မ ခံရ။ 14လူ သည် အိမ်နးီချင်း ၌ တစုံတခု
ကုိ ငှါး ၍ ဥစ္စာ ှင် မ ပါ ဘဲ ေသ
ေသာ်၎င်း၊ ထိခုိက် ၍ နာေသာ်၎င်း၊ အမှန်ေလျာ် ရမည်။ 15 ဥစ္စာ ှင် ပါ လျှင် ၊ ငှါး
ေသာသူသည် မ
ေလျာ် ရ။ အခ
ှင့် ငှါးလျှင် မူကား၊ ဥစ္စာ ှ င်သည် အခ ကုိသာ ေတာင်းရမည်။ 16 မ ေပးစား လိေုသာ

အပျ ိ ကုိ၊ အကင်ေယာက်ျား သည် ေချာေ့မာ့ ၍ သင့်ေနလျှင် ၊ ကနေ်တာ့ ဥစ္စာကုိ ေပး
၍ ထုိမိနး်မကုိ မယား အရာ၌ ေြမာက်ထားရမည်။ 17 မိနး်မ ၏အဘ သေဘာ မတမူ
ေပးစား လိလုျှင် ၊ ကနေ်တာ့ ရသည် ှင့်အမျှ ေငွ ကုိ ေလျာ် ရမည်။ 18 စုနး်မ ကုိ အသက်
ှင်ေစြခင်းငှါ အခွင့်မ ေပးရ။ 19 တိ စ္ဆာန် ှင့် သင့် ေနေသာသူသည် အေသ
သတ် ြခင်းကုိ အမှနခံ်ရမည်။ 20ထာဝရဘုရား မှတပါး အြခားေသာ ဘုရား
ေ ှ မှာ ယဇ် ပူေဇာ်ေသာသူကုိ ှင်း ှ င်းဖျက်ဆီး ရမည်။ 21တြပည်တ ိင်ုငံသားြဖစ်
ေသာ ဧည့်သည် ကုိ မ
ေ ှာင့် ှက် မ ည ်းဆဲ ရ။ သင်တို့သည် အဲဂုတ္တု
ြပည် ၌ ဧည့်သည် ြဖစ် ကဘူး ပီ။ 22 မိဘ မ ှိေသာသူငယ် ှင့် မုတ်ဆုိးမ ကုိ သင်
တို့သည် မ
ေ ှာင့် ှက် ရ။ 23 ေ ှာင့် ှက် ြခင်းတစုံတခုကုိ ြပ ၍ သူတို့သည် ငါ ့အား အနည်းငယ်
ေအာ်ဟစ် လျှင် ၊ ငါသည် ထုိအသံ
ကုိ အမှန်ကား ၍၊ 24 ငါ အမျက် ြပင်းစွာထွက် လျှက် သင် တို့ ကုိ ထား
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ေဘး ြဖင့် ကွပ်မျက် မည်။ သင် တို့ မယား များသည်လည်း မုတ် ဆုိး မ ြဖစ်၍ ၊
သားသမီး များသည်လည်း မိဘ မ ှိေသာ သူငယ်ြဖစ်ကလိမ့်မည်။ 25 ငါ ့လူ ြဖစ်ေသာ
ဆင်းရဲသား အိမ်နးီချင်းအား သင်သည် ေငွ ကုိ ေချး လျှင် ၊ အတိးု စားေသာ သူက့ဲသို့
သူ ၌ မ ြပ ၊ အတိးု ကုိ မ
ေတာင်း ရ။ 26 အိမ်နးီချင်း သည် မိမိေစာင် ကုိ သင် ၌ ေပါင် ထားလျှင် ၊ မုိဃ်းမ
ချ ပ်မီှ ြပန် ေပးရမည်။ 27အေကာင်း မူကား၊ အြခားေသာြခံ စရာမ ှိ။ ကုိယ် ြခံ ဘို့
ြဖစ်၏။ သူသည် အဘယ်သို့ အိပ် ိင်ုသနည်း။ ငါ ့အား ေအာ်ဟစ် လျှင် ငါ ကား မည်။
ငါ သည် သနား ေသာ သေဘာ ှိ၏။ 28 ဘုရား သခင်ကုိ လနွက်ျ း ၍ မ
ေြပာရ။ သင် ၏အမျ ိး ကုိ အပ်ုစုိး ေသာ မင်း ကုိ မ
ကျနိဆဲ် ရ။ 29အဦးမှည့် ေသာအသီး၊ အဦးညစ် ေသာအရည်ကုိ မ
ထိမ် မဝှက်ဘဲ ဆက်ကပ်ရမည်။ အဦး
ဘွားေသာ သား
ေယာက်ျားကုိလည်း ငါ ့ အား ဆက်ကပ် ရမည်။ 30 ထုိနည်းတူ သုိး ာွး တို့ ကုိ ြပ ရ
မည်။ ခုနစ် ရက် ပတ်လံးုသုိး ာွးသငယ်ကုိ အမိ
ှင့် အတူ ေန
ေစ၍၊ အ မ
ေန ့ေရာက်မှ ငါ ့အား ဆက်ကပ် ရမည်။ 31သင်တို့သည် ငါ ့ ထံ ၌ သန ့် ှ င်း ေသာသူ
ြဖစ် ရကမည်။ ေတာ
၌ သားရဲ ကုိက်ေသာ အမဲသား
ကုိ မ
စား ရ။ ေခွး တို့အား ပစ် ေပးရမည်။

23
1သင်သည် မှား ေသာ သိတင်း စကားကုိ မ
ကား မေြပာရ။ မတရား
ေသာသူတို့ ှင့် ဝုိင်းညီ၍ မ
မှနေ်သာ သက်ေသ ကုိ မ
ခံ ရ။ 2လမူျား ေနာက် သို့ လိက်ု ၍ မတရား
သြဖင့် မ ြပ ရ။ တရား
ေတွ့သည်အမှုမှာ ကီး ေသာသူဘက် ၌ ေန၍၊ တရားလမ်းမှ လွဲ ေစြခင်းငှါ မ ေြပာ
ရ။ 3ဆင်းရဲ ေသာသူဘက်၌လည်း မ
ငဲကွ့က် ရ။ 4သင် သည် ရနသူ် ၏ြမင်း ာွး လမ်း လွဲသည်ကုိ ေတွ့ြမင် လျှင် ၊ အမှန်
ြပနပိ်ု့ ရမည်။ 5သင့် ကုိ မုနး် ေသာသူ ၏ြမည်း သည်၊ မိမိ
ေဆာင်ရွက်ေသာ ဝန် ေအာက် မှာ လဲ
ေနသည်ကုိ ေတွ့ြမင် လျှင် ၊ မ မစဘဲ ေန ိင်ုသေလာ။ အမှန်ဝုိင်းညီ၍ မစ ရမည်။

6သင် ၌ ဆင်းရဲ ေသာသူသည် တရား



ထွက်ေြမာက်ရာကျမ်း 23:7 176 ထွက်ေြမာက်ရာကျမ်း 23:19

ေတွ့ေသာအခါ ၊ သူ့ကုိ မတရား
သြဖင့် မ
စီရင် ရ။ 7 မ ဟတ်ုမမှနေ်သာ အမှု ကုိ ေ ှာင် ရမည်။ အြပစ် မ ှိေသာသူ၊ ေြဖာင့်မတ်
ေသာသူကုိ မ
ကွပ်မျက် ရ။ အေကာင်း မူကား၊ ငါသည် မတရား
ေသာသူကုိ အြပစ်မ လွှတ်။ 8သင်သည် တံစုိး
မ စား ရ။ တံစုိး
သည် ပညာ ှိ တို့၏မျက်စိကုိ ကွယ် ေစ၍ ၊ ေြဖာင့်မတ် ေသာသူတို့၏ စကား
ကုိ လွဲ ေစတတ်၏။ 9တကျွနး်တ ိင်ုငံသားြဖစ်ေသာ ဧည့်သည် ကုိ မ
ည ်းဆဲ ရ။ သင်တို့သည် အဲဂုတ္တု
ြပည် ၌ ဧည့်သည် ြဖစ် ခ့ဲ ဘူးေသာေကာင့် ၊ ဧည့်သည် ၏စိတ် သေဘာကုိ သိ က၏။

10 ေြခာက် ှစ် ပတ်လံးုလယ် လပ်ု ၍ အသီး ကုိ သိမ်း ရမည်။ 11သတ္တ မ ှစ်တင်ွ လယ်
ကုိ မလပ်ု ဘဲ အလတ်ွ ထားရမည်။ သို့ ြပ လျှင် ဆင်းရဲ ေသာအမျ ိးသား ချင်းတို့သည်၊
စား
ရေသာအခွင့် ှ ိလိမ့်မည်။ ကင်း ေသာအရာကုိလည်း ၊ ေြမ တိ စ္ဆာန် တို့သည် စား
ရ ကလိမ့်မည်။ ထုိနည်းတူ ၊ စပျစ် ဥယျာ ်၊ သံလင်ွ ဥယျာ ်ကုိလည်း ြပ ရမည်။

12 ေြခာက် ရက် ပတ်လံးုအလပ်ု လပ်ု ရမည်။ သတ္တ မ
ေန ့ရက်၌ ငိမ်ဝပ် စွာေနရမည်။ သို့ ြပ လျှင် သင် ၏ ာွး ြမည်း တို့သည် ငိမ်ဝပ် စွာ
ေနရေသာအခွင့် ှ ိလိမ့်မည်။ သင် ၏ ငယ်သား များ၊ ဧည့်သည် များတို့လည်း သက်သာ
ရ ကလိမ့်မည်။ 13 ငါပညတ် သမျှ တို့ ၌ သတိြပ ကေလာ။့ အြခား ေသာဘုရား ၏
နာမ
ကုိ မ
မက် မဆုိ ှင့်။ သင် ၏ ှ တ် ထဲက မက်သံကုိ သူတပါးမ ကား ေစ ှင့်။ 14တ ှစ် တင်ွ

သုံး ကိမ် ငါ ့ အဘို့ ပဲွခံ ရမည်။ 15 ငါမှာ ထားခ့ဲ ပီးသည်အတိင်ုး ၊ အဗိဗ လ ချနိး်ချက်
ေသာ ေနရ့က်အချနိ၌် အဇုမ ပဲွကုိခံ ၍၊ ခုနစ် ရက် ပတ်လံးုတေဆး မ့ဲေသာ မုန ့ကုိ် စား
ရမည်။ အေကာင်း မူကား၊ ထုိ
လတင်ွ သင်သည် အဲဂုတ္တု
ြပည်က ထွက် လာသတည်း။ ထုိပဲွကုိ ခံစ ် ငါ ့ ထံသို့ အဘယ်သူမျှလက်ချည်း မ ေပါ်
မလာရ။ 16လယ်လပ်ု၍ အသီးအ ှံ ကုိ သိမ်းစ ှိသည်ကာလ၊ သိမ်း ပဲွ ကုိ၎င်း၊ လယ်
လပ်ု ၍ အသီးအ ှံ ကုိ သုိထား
သည်ကာလ၊ ှစ် လဲ ေသာအခါ ၊ သုိထား ပဲွ ကုိ၎င်း ခံရမည်။ 17 သင် တို့ တင်ွ
ေယာက်ျား အေပါင်း တို့သည်၊ တ ှစ် လျှင် သုံး ကိမ် ထာဝရ အ ှင်ဘုရားသခင့် ေ ှ
ေတာ်၌ မျက် ှာ ြပရကမည်။ 18 ငါ ့ယဇ်ေကာင် ၏ အေသွး ကုိ၊ တေဆး
ပါေသာမုန ့် ှင့် ေရာ၍ မ ပူေဇာ် ရ။ ငါ ့ယဇ်ေကာင် ဆီဥ ကုိ နနံက် တိင်ုေအာင် မ ကင်း
ေစရ။ 19သင် ၏ေြမ ၌ အဦး



ထွက်ေြမာက်ရာကျမ်း 23:20 177 ထွက်ေြမာက်ရာကျမ်း 23:31

သီးေသာ အသီးအ ှံအေကာင်း ဆုံးကုိ၊ သင် ၏ဘုရား သခင်ထာဝရ ဘုရား၏ အိမ်
ေတာ်ထဲသို့ ေဆာင် သွင်းရမည်။ ဆိတ် သငယ်ကုိ အမိ
ို့ ရည် ှင့် မ ချက် မြပ တ်ရ။ 20 ကည့် ှု ေလာ။့ လမ်း ခရီး၌ သင့် ကုိ ေစာင့်ေ ှာက်

၍ ၊ ငါြပင်ဆင် ှင့်ေသာ အရပ် သို့ ပို့ ေစြခင်းငှာ ၊ ေကာင်းကင်တမန် ကုိ သင့် ေ ှ ၌
ငါ ေစလွှတ် ၏။ 21 ထုိတမန် ကုိ ိုေသ စွာြပ ေလာ။့ စကား
ေတာ်ကုိ နားေထာင် ေလာ။့ အာဏာေတာ်ကုိ မ
ဆန် ှင့်။ သင် တို့ ြပစ်မှားေသာအြပစ် ကုိ သူသည် မ
လွှတ်။ ငါ ့ နာမ သည် သူ
၌ တည် ှိ၏။ 22အကယ်စင်စစ်သင်သည် သူ့
စကား ကုိ နားေထာင် ၍ ငါပညတ် သမျှ အတိင်ုး ြပ လျှင် ၊ သင် ၏ ရနသူ် တို့ ကုိ
ငါသည် ရနဘ်က် ြပ မည်။ သင့် ကုိ ဆီးတား
ေသာသူတို့ ကုိလည်း ငါဆီးတား မည်။ 23 ငါ ့ တမန် သည် သင့် ေ ှ ၌သွား ၍ သင့်
ကုိ အာေမာရိ
လ၊ူ ဟိတ္တိ
လ၊ူ ေဖရဇိ
လ၊ူ ခါနနိ လ၊ူ ဂိရဂါ ှိလ၊ူ ဟိဝိ
လ၊ူ ေယဗုသိ
လတိူု့ ှ ိရာသို့ ေဆာင် သွင်း၍ ၊ သူ တို့ ကုိ ပယ် ှင်း မည်။ 24 သူ တို့ ဘုရား များကုိ ဦး
မ ချဝတ် မ ြပ ရ။ သူ
တို့ဘာသာ အတိင်ုး မ ကျင့် ရ။ သူ
တို့ ကုိ အကုနအ်စင်ေမှာက် လဲှ၍ ၊ ု ပ်တု ဆင်းတုများကုိလည်း ှင်း ှ င်း ဖိ ဖျက် ရ
မည်။ 25သင် တို့၏ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား ကုိ ဝတ်ြပ ရမည်။ သင် ၏မုန ့် ကုိ၎င်း
၊ ေရ ကုိ၎င်း၊ ေကာင်း ကီး ေပး ေတာ်မူမည်။ အနာေရာဂါ ကုိလည်း သင် ၏အထဲ က
ှ တ်ယူ ပယ် ှားေတာ်မူမည်။ 26သင် ၏ြပည် တင်ွ ကုိယ်ဝန် ပျက်ေသာ သတ္တ ဝါ၊ ြမံ
ေသာသတ္တ ဝါ ှင့် ကင်းလတ်ွ လိမ့်မည်။ သင် ၏အသက် တနး် ကုိ ငါစုံလင် ေစမည်။
27 ငါ ့ ကုိေကာက် တတ်ေသာ သေဘာကုိ သင့် ေ ှ သို့ ငါေစလွှတ် ၍ ၊ သင်ေရာက်ေလ
ရာရာအရပ်၌ ခပ်သိမ်း ေသာလမူျ ိ း ကုိ ငါဖျက်ဆီး မည်။ သင် ၏ရနသူ် အေပါင်း တို့
ကုိ ေနာက် သို့ လှည့်ေစ မည်။ 28 ပျားတူ များကုိလည်း သင့် ေ ှ သို့ ငါေစလွှတ် ၍ ၊
သူတို့သည် ဟိဝိ
လ၊ူ ခါနနိ လ၊ူ ဟိတ္တိ
လတိူု့ ကုိ သင့် ေ ှ မှာ ှင်ထုတ် ကလိမ့်မည်။ 29 ထုိလမူျားကုိ တ
ှစ် ြခင်းတင်ွ သင့် ေ ှ မှာ ငါမ ှင်ထုတ်။ သို့ ြပ လျှင် ြပည် သည် လူဆိတ်ညံ ၍

သားရဲ သည် သင့် တဘက်၌ များြပား လိမ့်မည်။ 30သင်သည် တိးုပွား ၍ တြပည် လံးု
ကုိ ဝင်စား သည်တိင်ုေအာင် ၊ သူ တို့ ကုိ သင့် ေ ှ မှာ ြဖည်းြဖည်း ငါ ှင်ထုတ် မည်။
31သင့် ေနရာ နယ် အပုိင်းအြခားကုိ၊ ဧဒံု
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ပင်လယ် မှ သည် ဖိလိတ္တိ
ပင်လယ် တိင်ုေအာင် ၎င်း ၊ ေတာ မှ သည် ြမစ် တိင်ုေအာင် ၎င်း ငါမှတ်သား မည်။
ထုိအရပ် သား များကုိ သင့် လက် သို့ ငါအပ် ၍၊ သင်သည် ှင်ထုတ် ရ လိမ့်မည်။ 32 သူ
တို့ ှင့် ၎င်း၊ သူ
တို့ ဘုရား များ ှင့်၎င်း၊ သင် သည် မိဿဟာယ မ ဖွ့ဲ ရ။ 33သင် သည် ငါ ့ ကုိ ြပစ်မှား
ေစြခင်းငှာ၊ သူတို့သည် ြပ မည်ကုိ စုိးရိမ်စရာ ှိေသာေကာင့်၊ သူတို့သည် သင့် ြပည် ၌
မ ေန ရက။ သင်သည် သူ
တို့ ဘုရား ကုိ ဝတ်ြပ လျှင် ၊ ထိမိ ၍ လဲစရာအေကာင်းအမှန် ြဖစ် လိမ့်မည်ဟု ေမာ
ေ ှအား မိန ့ေ်တာ်မူ၏။

24
1တဖန် ထာဝရဘုရားက၊ သင်သည် အာ ုန် ၊ နာဒပ် ၊ အဘိဟု အစ ှိေသာ ဣသေရ
လ အမျ ိး အသက် ကီး သူ ခုနစ်ကျပ်ိ ှင့်တကွ၊ ထာဝရဘုရား
ထံ ေတာ်သို့ တက် ၍ ၊ သူတို့သည် ေဝးေဝး
ကုိးကွယ် ကေစ။ 2သင်တ ေယာက်တည်းသာ ထာဝရဘုရား ထံ ေတာ်သို့ ချ ်းကပ်
ရမည်။ အြခားေသာသူ မချ ်း မ ကပ်ရ။ လူ
များတို့သည် သင် ှင့်အတူ မ တက် ရကဟု ေမာေ ှ အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 3 ေမာေ ှ
သည်လည်း လူ
များတို့ ှ ိရာသို့ လာ ၍ ၊ ထာဝရဘုရား ၏ စကား
ေတာ်အလံးုစုံ ကုိ၎င်း၊ စီရင် ေတာ်မူချက်အလံးုစုံ ကုိ၎င်း ြပန်ကား ၍၊ လူ
များအေပါင်း ကလည်း ၊ ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသမျှ အတိင်ုး အကျွ ်ပ်ုတို့ ြပ ပါ
မည်ဟု တ
သံ တည်းြပန် ေြပာက၏။ 4 ေမာေ ှ သည်ထာဝရဘုရား ၏ စကား
ေတာ်အလံးုစုံ တို့ ကုိ ေရးထား
ပီးမှ ၊ နနံက် ေစာေစာထ ၍ ၊ ေတာင် ေြခရင်း ၌ ယဇ် ပလ္လ င်ကုိ၎င်း၊ ဣသေရလ
အမျ ိး တဆယ် ှစ် မျ ိ း ှင့်အမျှ ေကျာက် တိင်ုတဆယ် ှစ် တိင်ု ကုိ၎င်း တည်
ေလ၏။ 5 ဣသေရလ အမျ ိးသား လပူျ ိ တို့ ကုိ ေစခုိင်း သည်အတိင်ုး ၊ သူတို့သည်
ာွးများကုိယူ၍ ထာဝရဘုရား
ေ ှ မှာ မီး ှု ိ ေသာယဇ်၊ မိဿဟာယ ယဇ် ကုိ ပူေဇာ် က၏။ 6 ေမာေ ှ သည်လည်း
၊ အေသွး တဝက် ကုိ အင်တံု ၌ ထည့် ၍ ၊ တဝက် ကုိ ယဇ်ပလ္လ င် ေပါ် မှာ ြဖနး် ေလ၏။
7 ပဋိညာ ် စာ ကုိလည်း ယူ ၍ ၊ ပရိသတ် များေ ှ မှာ ဘတ် ပီးလျှင် ၊ သူတို့ကလည်း၊
ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသမျှ အတိင်ုး အကျွ ်ပ်ုတို့ ြပ ပါမည်၊ နားေထာင် ပါမည်ဟု ေြပာဆုိ
က၏။ 8 ေမာေ ှ သည်လည်း ၊ အေသွး ကုိ ယူ
၍ လူ များအေပါ် မှာ ြဖနး် လျက် ၊ ဤအေသွးကား ဤအမှုအရာ တို့ တင်ွ သင်
တို့ ၌ ထာဝရဘုရား ဝနခံ် ေတာ်မူေသာ ပဋိညာ ် ၏အေသွး ြဖစ်သည်ဟု ေြပာဆုိ ၏။
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9 ထုိအခါ ေမာေ ှ ၊ အာ ု န် ၊ နာဒ ပ် ၊ အဘိဟု အစ ှိ ေသာ ဣသေရလ အမျ ိး
အသက် ကီး သူ ခုနစ်ကျပ်ိ တို့ သည် တက် ၍ ၊

10ဣသေရလ အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်ကုိ ြမင် က၏။ ေြခ ေတာ်ေအာက် ၌ နလီာ
ေကျာက် ြဖင့် ပီးေသာေကျာက် ခင်းက့ဲသို့ ၎င်း၊ ကည်လင် ေသာ ေကာင်းကင် မျက် ှာ
က့ဲသို့ ၎င်း ထင်ေလ၏။ 11 ဣသေရလ အမျ ိးသား မှူးမတ် တို့ ကုိ အြပစ် ေပးေတာ်မ
မူ။ သူတို့သည် ဘုရား
သခင်ကုိ ြမင် ရေသာ်လည်း ၊ စား ေသာက် လျက် ေန က၏။ 12 ထာဝရဘုရား က
လည်း ၊ ငါ ှ ိရာေတာင် ေပါ် သို့ တက် ၍ ေန ေလာ။့ လူ
များတို့အား သွနသ်င် ဘို့ ရာ ေကျာက် ြပား ေပါ်မှာ ငါေရး ထားေသာ ပညတ် တရား
များကုိ သင် ၌ ငါအပ် ေပးမည်ဟု ေမာေ ှ အား မိန ့် ေတာ်မူလျှင်၊ 13 ေမာေ ှ သည် မိမိ
လက်ေထာက် ေယာ ှု ှင့်အတူ ထ ၍ ဘုရား သခင်၏ ေတာင် ေတာ်ေပါ် သို့ တက်
သွား၏။ 14 အသက် ကီး သူတို့အား လည်း ၊ ငါတို့ မ လာ မီှတိင်ုေအာင်ဤ အရပ်၌ ငံ့
ေန ကေလာ။့ အာ ုန် ှင့် ဟရု သည် သင် တို့ ၌ ှိသည်ြဖစ်၍၊ မည်သည့်သူမဆုိ အမှု
အခင်း ှိလျှင်၊ သူ
တို့ထံသို့ သွား ေစဟု မှာ ထားေလ၏။ 15 ေမာေ ှ သည် ေတာင် ေတာ်ေပါ် သို့တက် ၍
၊ မုိဃ်းတိမ် သည် ေတာင် ေတာ်ကုိ လွှမ်းမုိး ၏။ 16ထာဝရဘုရား ၏ ဘုနး် ေတာ်သည်
သိနာ
ေတာင် ေပါ် မှာထိ ၍ ၊ မုိဃ်းတိမ် သည် ေြခာက် ရက် ပတ်လံးုလွှမ်းမုိး ၏။ သတ္တ မ
ေနရ့က် ၌ မုိဃ်းတိမ် အထဲ က အသံေတာ်ထွက်၍၊ ေမာေ ှ ကုိ ေခါ် ေတာ်မူ၏။

17ထာဝရဘုရား ၏ ဘုနး် ေတာ်သည် ေတာင် ထိပ် ေပါ် မှာေလာင် ေသာ မီး
က့ဲသို့ ထင် ၍ ၊ ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့သည် ြမင် ရက၏။ 18 ေမာေ ှ သည် မုိ
ဃ်းတိမ် အထဲသို့ ဝင် သြဖင့် ေတာင် ေပါ် သို့ ေရာက် ၍ အရက် ေလးဆယ် ပတ်လံးု
ေတာင် ေပါ် မှာ ေန ေလ၏။

25
1ထာဝရဘုရား ကလည်း ၊ ဣသေရလအမျ ိးသားတို့သည် 2 ငါ ့ အား လက်ေဆာင်
ပဏ္ဏ ာကုိေဆာင် ခ့ဲရမည်အေကာင်း ဆင့်ဆုိ ေလာ။့ ကည်ညိ ေသာေစတနာစိတ် ှင့် ငါ ့
အားလှူ သမျှ ေသာ သူတို့ ၌ သင်သည် အလှူ ကုိခံရ မည်။ 3 ခံ ရေသာ အလှူ ဟမူူကား
၊ ေရွှ ၊ ေငွ ၊ ေကးဝါ ၊

4 ြပာ ေသာအထည်၊ ေမာင်း ေသာအထည်၊ နီ
ေသာအထည်၊ ပိတ်ေချာ ၊ ဆိတ် ေမွး။ 5 အနီ ဆုိးေသာသုိး ေရ ၊ တဟာ ှ သားေရ
၊ အကာ ှ သစ်သား။ 6 လိမ်း ရနဆီ် ေဘာ်ဘို့ ၊ မီး ှု ိရာ နံသ့ာ ေပါင်းေမွှး ေဘာ်ဘို့ ရာ၊
နံသ့ာ
မျ ိ း၊ မီးထွနး် စရာ ဆီ ၊
7 ှဟံ ေကျာက် ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ်သင်တိင်ုး ှင့် ရင်ဖွ့ဲ ၌ စီစရာ
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ေကျာက် ြမတ် တည်းဟေူသာအလှူကုိ ခံရမည်။ 8 ငါသည် သင် တို့တင်ွ ကျနိး်ဝပ် ရာ
ဘို့ သန ့် ှ င်း ရာဌာနကုိ လပ်ု ကေစ။ 9 ငါ ြပ သမျှ ေသာ တဲ ေတာ်ပုံ ၊ တဲ ေတာ်တနဆ်ာ
ပုံ ှင့် အညီ လပ်ု ရမည်။ 10အလျား ှစ် ေတာင်ထွာ၊ အနံ
တ ေတာင်ထွာ၊ ေစာက် တ ေတာင်ထွာ ှိေသာ ေသတ္တ ာ
ကုိ၊ အကာ ှ သား ှင့်လပ်ု ၍ ၊ ေသတ္တ ာအတင်ွး အြပင် ကုိ ေရွှ စင် ှင့် မွမ်းမံရမည်။

11 ေသတ္တ ာ အေပါ်နားပတ်လည် ၌ ကွပ် ေသာ ေရွှ တနဆ်ာကုိလည်း လပ်ု ရမည်။ 12 ေရွှ
ေလး ကွင်း ကုိ သွနး် ၍ ၊ ေသတ္တ ာ ေလး ေထာင့်၌ တ မျက် ှာ ှစ် ကွင်း စီ တပ် ရမည်။
13အကာ ှ သား ထမ်းဘုိး ကုိ လပ်ု ၍ ေရွှ ှင့်မွမ်းမံ ပီးမှ၊ 14 ေသတ္တ ာ ထမ်း စရာဘို့
တဘက် တချက် ေရွှကွင်း ထဲသို့ လျှ ိ ထားရမည်။ 15 ထုိထမ်းဘုိး ကုိလည်း ေသတ္တ ာ
ေရွှကွင်း ထဲ က မ
ှ တ် အစ ် ှ ိ ေစရမည်။ 16 ငါေပး ေသာ သက်ေသခံချက် ကုိ၊ ထုိေသတ္တ ာ
ထဲမှာ ထား ရမည်။ 17အလျား ှစ် ေတာင်ထွာ၊ အနံ
တ ေတာင်ထွာ ှိေသာ ေသတ္တ ာအဖုံးကုိလည်း ေရွှ ှင့်လပ်ု ရမည်။ 18 ေရွှ ေခ ုဗိမ်
ှစ်ပါး ကုိလည်း ေသတ္တ ာအဖုံး တင်ွ အလျားတဘက် တချက်၌ ထု လပ်ု ရမည်။ 19 ထုိ
ေခ ုဗိမ် ှစ်ပါး ကုိ ေသတ္တ ာဖုံး
ကုိယ်ထဲကထုတ်၍၊ ေသတ္တ ာဖုံးအေပါ်၌ တဘက် တပါး စီ လပ်ု ပီးလျှင်၊ 20 ေခ ုဗိမ်
ှစ်ပါးတို့သည် မျက် ှာ ချင်းဆုိင် ၍၊ ေသတ္တ ာဖုံး
ကုိ ှု လျက်၊ မိမိ
အေတာင် ကုိ ြဖန ့် ၍ ေသတ္တ ာဖုံး
ကုိ မုိး ရမည်။ 21 ေသတ္တ ာအဖုံး ကုိ ေသတ္တ ာ
ေပါ် မှာ တင် ရမည်။ ငါေပး ေသာ သက်ေသခံချက် ကုိလည်း ေသတ္တ ာ
ထဲမှာ ထား ရမည်။ 22 ထုိ အရပ်၌ ငါသည် သင် ှင့် ေတွ့ ၍ ၊ သက်ေသခံ ချက်ထား
ေသာ ေသတ္တ ာ
ဖုံး အေပါ် ၊ ေခ ုဗိမ် ှစ်ပါး စပ်ကား မှာ သင် ှင့် ှ တ်ဆက် သြဖင့်၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့ ၌ ဆင့်ဆုိ ရာသမျှ တို့ ကုိ စီရင်မည်။ 23 အလျား ှစ်ေတာင် ၊ အနံ
တေတာင် ၊ အြမင့် တ ေတာင်ထွာ ှိေသာ စားပဲွ ကုိလည်း အကာ ှ သား ှင့် လပ်ု ၍ ၊

24 ေရွှ စင် ှင့် မွမ်းမံ ရမည်။ စားပဲွအေပါ်နားပတ်လည် ၌ ကွပ် ေသာ ေရွှ တနဆ်ာ
ကုိ၎င်း၊ 25 အနံ လက် တဝါး ှိ ေသာခါးပနး် ကုိ၎င်း၊ ခါးပနး်အေပါ်နားပတ်လည် ၌
ကွပ် ေသာ ေရွှ တနဆ်ာ ကုိ၎င်း လပ်ု ရမည်။ 26 ေရွှ ေလး ကွင်း ကုိလည်း လပ်ု ၍ ၊
ေြခေထာက် ေလး ခု အထက်စားပဲွေလး ေထာင့် ၌ တပ် ရမည်။ 27 ထုိေရွှကွင်း တို့သည်
ခါးပနး် ေပါ်မှာ ှ ိ၍၊ စားပဲွ ထမ်း စရာ ထမ်းဘုိး ေနရာ ြဖစ် ရမည်။ 28 စားပဲွ ထမ်း စရာ
အကာ ှ သား ထမ်းဘုိး ကုိ လပ်ု ၍ ေရွှ ှင့မွ်မ်းမံ ရမည်။ 29 စားပဲွ ှင့ဆုိ်င်ေသာ လင်ပနး်
၊ ဇွနး် ၊ အင်တံု ၊ ေလာင်း စရာဖလား များကုိလည်း ေရွှ စင် ှင့် လပ်ု ရမည်။ 30 ငါ ့ ေ ှ
၊ စားပဲွ ေပါ် မှာ ေ ှ ေတာ်မုန ့် ကုိ အစ ် တင် ရမည်။ 31 မီးခုံ ကုိလည်း ေရွှ စင် ှင့်
လပ်ု၍၊ မီးခုံ
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တိင်ု အစ ှိေသာ အလက် များ၊ ခွက် များ၊ ဘူးသီး
များ၊ ကာပွင့် များတို့ ကုိ တစပ်တည်းထု ရမည်။ 32 မီးခုံတိင်ု တဘက် တချက်သုံး
လက် စီထွက် ၍၊ အလက် ေြခာက် လက် ှိရမည်။ 33 မီးခုံ တိင်ုထဲက ထွက်ေသာအလက်
သုံး လက်တင်ွ၊ တလက် တလက်၌ ဘူး ကာပွင့် ှင့်တကွ ၊ ဗာတံ သီး ှင့် ပုံတူေသာ
ခွက် သုံး ခွက် ှိရမည်။ 34 မီးခုံ တိင်ု၌ လည်း ဘူး ကာပွင့် ှင့်တကွ ၊ ဗာတံ သီး ှင့်
ပုံတူေသာ ခွက် ေလး ခွက် ှိရမည်။ 35 မီးခုံ တိင်ုထဲက ထွက် ေသာ အလက် ေြခာက်
လက် ှိသည်အတိင်ုး ၊ အလက် ှစ်ဘက် ေအာက် ၌လည်း ဘူး သီးတလံးုစီ ှ ိရမည်။
36 ဘူး များ၊ အလက် များတို့ ကုိ တကုိယ် တစပ်တည်းြဖစ်ေစ ၍၊ မီးခုံတကုိယ်လံးုကုိ
ေရွှ စင် ှင့် ထုလပ်ု ရမည်။ 37 မီးခွက် ခုနစ် လံးုကုိလည်း လပ်ု ရမည်။ စားပဲွ ကုိ လင်း
ေစြခင်းငှာ ထုိမီးခွက် ကုိ ထွနး် ရမည်။ 38 မီးညပ် ှင့် မီးညပ်ခံစရာခွက် တို့သည်လည်း
ေရွှ စင် ြဖစ်ရမည်။ 39 မီးခုံ ှင့် မီးခုံ
တနဆ်ာ ှိသမျှ တို့ ကုိ၊ ေရွှ စင် အခွက် တဆယ် ှင့် လပ်ု ရမည်။ 40 ေတာင် ေပါ်မှာ
သင့် အား ြပ ခ့ဲ ပီးေသာ ပုံ ှင့် ညီေလျာ် စွာ လပ်ု ြခင်းငှာ သတိြပ ရမည်။

26
1တနည်းကား၊ ြပာ ေသာအထည်၊ ေမာင်း ေသာအထည်၊ နီ
ေသာအထည် ြဖင့် ပီး ေသာ ေခ ုဗိမ် အ ုပ် ှင့် ချယ် လှယ် ေသာ၊ ပိတ် ေချာ
ကုလားကာ ဆယ် ထည်ြဖင့် တဲ
ေတာ်ကုိ လပ်ု ရမည်။ 2 ကုလားကာ သည် အလျား ှစ်ဆယ် ှစ် ေတာင်၊ အနံ
ေလး ေတာင် ှိ၍၊ ကုလားကာ
ချင်း အလျား အနံ တူ ရမည်။ 3 ကုလားကာ ငါး ထည်စီ တစပ်တည်းချ ပ် ရမည်။

4 ကုလားကာတထည်ြပင်ဘက်မှာ၊ ကုလားကာ
နား ချင်း ဆက်မီှရာ၌ ကွင်း များကုိ ြပာ ေသာအထည် ှင့် လပ်ု ရမည်။ အြခား ေသာ
ကုလားကာြပင်ဘက်မှာ၊ ကုလားကာ
နား ချင်း ဆက်မီှရာ၌ လည်း ထုိအတူ လပ်ု ရမည်။ 5 ကုလားကာ တထည်၌ ကွင်း
ငါးဆယ် ကုိ၎င်း၊ အြခား ေသာကုလားကာ အနား ဆက်မီှရာ၌ ကွင်း ငါးဆယ် ကုိ ၎င်း၊
ကွင်း ချင်း ဆုိင် မိေအာင် လပ်ု ရမည်။ 6 ေရွှ ေချာင်း ငါးဆယ် ကုိလည်း လပ်ု ၍ ၊ ထုိ
ေရွှေချာင်း ြဖင့် ကုလားကာ များကုိ ပူးတွဲ သြဖင့် ၊ တဲ ေတာ် တေဆာင် တည်း ြဖစ် ရ
မည်။ 7 တဲ ေတာ်ဖုံးအပ်ု ဘို့ အြခားေသာ ကုလားကာ
ဆယ် တ ထည်ကုိ ဆိတ် ေမွး ှင့် လပ်ု ရမည်။ 8 ကုလားကာ သည် အလျား အေတာင်
သုံးဆယ် ၊ အနံ ေလး ေတာင် ှိ၍၊ ကုလားကာ
ဆယ် တ ထည်တို့သည် အလျား အနခံျင်း တူ ရမည်။ 9 ကုလားကာ ငါး ထည် တစပ်
၊ ေြခာက် ထည် တစပ် တည်း ချ ပ် ၍ ၊ ဆဌမ ကုလားကာ ကုိ တဲ
ေတာ်ဦး ၌ ေခါက် ထားရမည်။ 10 ကုလားကာများ ဆက် မီှရာ ၌၊ ြပင် ဘက်ကေန
ေသာကုလားကာ တထည် အနား မှာ ၊ ကွင်း ငါးဆယ် ကုိ၎င်း၊ ဆက် မီှေသာ အြခား
ကုလားကာ အနား မှာ ၊ ကွင်း ငါးဆယ် ကုိ၎င်းလပ်ု ရမည်။ 11 ေကးဝါ ေချာင်း ငါးဆယ်
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ကုိလည်း လပ်ု ၍ ၊ ကွင်း တို့ ၌ လျှ ိ ပီးလျှင်၊ အေပါ်တဲတပုိင်း ှင့် တပုိင်း ပူးတွဲ သြဖင့်
၊ တဲ တေဆာင် တည်း ြဖစ် ရမည်။ 12 ထုိအေပါ်တဲ ၌ ပုိ ေသာ ကုလားကာ
တဝက် ကုိကား၊ တဲ
ေတာ်ေနာက်ေဖး မှာ တွဲလွဲ ဆဲွ ထားရမည်။ 13အေပါ်တဲ၌ ပုိ ေသာ ကုလားကာ
အလျား ှစ်ေတာင်တင်ွ၊ တဲ
ေတာ်ဖုံးအပ်ု ဘို့ တဘက်တချက် တေတာင် စီ တွဲလွဲဆဲွ ထားရမည်။ 14 အေပါ်တဲ
ဖုံးအပ်ု ဘို့ အနီ ဆုိးေသာသုိး ေရ ကုိ၎င်း၊ ထုိသုိးေရအေပါ် ၌ တဟာ ှ သားေရ ကုိ၎င်း
လပ်ု ရမည်။ 15 တဲ ေတာ်ကာရန် ေထာင် ထားရေသာအကာ ှ ပျ ်ြပားတို့ ကုိလည်း လပ်ု
ရမည်။ 16 ပျ ်ြပား သည် အလျား ဆယ် ေတာင် ၊ အနံ တေတာင် ထွာ ှိရမည်။ 17 ထုိ
ပျ ်ြပား ှ ိသမျှ တို့ ၌ ေြခေထာက် ှစ် ခုစီ တတနး် တည်း ှိေစြခင်းငှာ လပ်ု ရမည်။
18 တဲ ေတာ်ေတာင် ဘက် ၌ ကာရနပ်ျ ်ြပား ှစ်ဆယ် ကုိ လပ်ု ရမည်။ 19 ထုိပျ ်ြပား
ှစ်ဆယ် တင်ွ ၊ တြပားတြပားေအာက် ၌ ေြခေထာက် ှစ် ခုစီ စွပ်စရာဘို့ ေငွ ေြခစွပ်
ေလးဆယ် ကုိ လပ်ု ရမည်။ 20 ထုိအတူ တဲ
ေတာ်ေြမာက် ဘက် ၌ ကာရန်ပျ ်ြပား ှစ်ဆယ် ှိရမည်။ 21 ထုိပျ ်ြပား ၌ လည်း
ေငွ ေြခစွပ် ေလးဆယ် ၊ တြပား ှစ် ခုစီ ှ ိရမည်။ 22 တဲ ေတာ်အေနာက် ဘက်၌ ကာရန်
ပျ ်ြပား ေြခာက် ြပားကုိ၎င်း၊ 23 ေထာင့် တဘက် တချက်၌ ကာရန် ပျ ်ြပား ှစ် ြပား
ကုိ၎င်းလပ်ု ရမည်။ 24အထက် ၌ ၎င်း ၊ ေအာက် ၌၎င်း၊ ကွင်း ကုိတပ်၍ ေစ့စပ်လျက်
ေထာင့် ှစ်ခုကုိ ပီး ေစရမည်။ 25 ပျ ်ြပား ှစ် ြပား၊ ေငွ ေြခစွပ် ဆယ် ေြခာက် ခု၊
တြပား ှစ် ခုစီ ှ ိ ရမည်။ 26 တဲေတာ်၌ ကာရေသာ ပျ ်ြပား ကုိ လျှ ိစရာဘို့ အကာ ှ
သား ကန ့လ်န ့က်ျင် တို့ ကုိ တဘက် ငါး ေချာင်းစီ လပ်ု ရမည်။ 27 တဲ ေတာ်ေနာက် ေဖး၌
ကာရေသာ ပျ ်ြပား ကုိ လျှ ိ စရာဘို့ ကန ့လ်န ့က်ျင် ငါး ေချာင်းကုိလည်း လပ်ုရမည်။
28 အလယ် ကန ့လ်န ့က်ျင် ကုိ၊ ေထာင့်တဘက် တချက်၌ ဆုံး ေစရမည်။ 29 ပျ ်ြပား
တို့ ကုိ ေရွှ ှင့်မွမ်းမံ ရမည်။ ကန ့လ်န ့က်ျင် လျှ ိ ဘို့ ရာ ေရွှ ကွင်း ကုိလည်း လပ်ု ၍ ၊
ကန ့လ်န ့က်ျင် တို့ ကုိ ေရွှ ှင့်မွမ်းမံ ရမည်။ 30 ေတာင် ေပါ် မှာ သင့်အားြပ ေသာ ပုံ ှင့်
အညီ ၊ တဲ ေတာ်ကုိ တည်ေဆာက် ရမည်။ 31တနည်းကား၊ ြပာ ေသာအထည်၊ ေမာင်း
ေသာအထည်၊ နီ
ေသာအထည်၊ ပိတ်ေချာ ြဖင့် ပီး ၍၊ ေခ ုဗိမ် အ ုပ် ှင့် ချယ်လှယ် ေသာ ကုလားကာ
တထည်ကုိ ချ ပ် ရမည်။ 32 ေရွှ ချ ေသာ အကာ ှ သား တိင်ု ေလး တိင်ုအေပါ် မှာ၊
ထုိကုလားကာ
ကုိ ဆဲွ ထားရမည်။ ထုိတိင်ု တို့သည် ေရွှ တံစို့ ှင့်၎င်း၊ ေငွ ေြခစွပ် ေလး ခု ှင့်၎င်း
ြပည့်စုံရမည်။ 33သက်ေသခံ ချက်ထားေသာ ေသတ္တ ာ
ကုိ၊ ကုလားကာ
အတင်ွး သို့ သွင်း စရာဘို့ ထုိကုလားကာ
ကုိ ေရွှေချာင်း ြဖင့် ဆဲွကာ ၍ ၊ ဟဂျာ အရပ်၊ ဟဂျာဟဂျ ံ အရပ် ှစ်ပါးစပ် ကား
၌ အပုိင်း အြခား ြဖစ်ရမည်။ 34ဟဂျာဟဂျ ံ အရပ်၌ သက်ေသခံ ချက်ေသတ္တ ာ အေပါ်
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မှာ၊ ေသတ္တ ာအဖုံး
ကုိ တင် ထားရမည်။ 35 ကုလားကာ ြပင် မှာ စားပဲွ ကုိ ထားရမည်။ တဲ
ေတာ်ေတာင် ဘက်နား မှာ မီးခုံ ကုိ၎င်း ၊ ေြမာက် ဘက်နား မှာ စားပဲွ ကုိ၎င်း၊ တဘက်
ှင့တ်ဘက် ဆုိင်မိေအာင် ထား ရမည်။ 36 တဲ ေတာ်တံခါးဝ ၌ ကာရန၊် ြပာ ေသာအထည်၊
ေမာင်း ေသာအထည်၊ နီ
ေသာအထည်၊ ပိတ်ေချာ ြဖင့် ပီး ၍၊ ချယ်လှယ် ေသာ ကုလားကာ
တထည်ကုိ လပ်ု ရမည်။ 37 ထုိကုလားကာ ဘို့ ေရွှ တံစို့ ှင့်ြပည့်စုံေသာ အကာ ှ တိင်ု
ငါး တိင်ုကုိ လပ်ု ၍ ေရွှ ှင့်မွမ်းမံ ရမည်။ ေကးဝါ ေြခစွပ် ငါး ခုကုိလည်း သွနး် ရမည်။

27
1တနည်းကား၊ အလျား ငါး ေတာင် ၊ အနံ ငါး ေတာင် ှိ၍ စတရုနး် ေလးေထာင့်ြဖစ်
ေသာ ယဇ် ပလ္လ င်ကုိ၊ အကာ ှ သား ှင့်လပ်ု ရမည်။ အြမင့် လည်း သုံး ေတာင် ှိ ရ
မည်။ 2ယဇ်ပလ္လ င် ေလး ေထာင့် အေပါ် မှာ၊ ဦးချ ိ ေလးေချာင်းကုိ အကာ ှသား ှင့်လပ်ု
၍ ေကးဝါ ှင့် မွမ်းမံ ရမည်။ 3 ခံ စရာအိးု ှင့်တကွ တးူရွင်း ြပား၊ အင်တံု ၊ အမဲသား
ချတ်ိ၊ လင်ပနး် အစ ှိေသာ ယဇ်ပလ္လ င် ှင့် ဆုိင်ေသာ တနဆ်ာ ှိသမျှ တို့ ကုိ ေကးဝါ ှင့်
လပ်ုရမည်။ 4 ေကးဝါ ဆနခ်ါ ကုိ၎င်း ၊ ဆနခ်ါ ေလး ေထာင့် အေပါ် မှာ ေကးဝါ ေလး
ကွင်း ကုိ၎င်းလပ်ု ပီးလျှင် ၊ 5ယဇ်ပလ္လ င် ခါးပနး် ေအာက် ၊ အလယ် ၌ ထား ရမည်။
5ယဇ်ပလ္လ င် ထမ်း စရာ အကာ ှ သား ထမ်းဘုိး တို့ ကုိ လပ်ု ၍ ေကးဝါ ှင့် မွမ်းမံ ပီး
မှ ၊

6 ယဇ် ပလ္လ င်ကုိ ထမ်း စရာဘို့ တဘက် တချက် ကွင်း များ၌ လျှ ိ ထားရမည်။
7 ေတာင် ေပါ် မှာ သင့် အား ြပ သည်အတိင်ုး ၊ ထုိယဇ်ပလ္လ င် ကုိ အေပါ်ေအာက်
ဟင်းလင်း ြဖစ်ေစြခင်းငှာ၊ ပျ ်ြပား ှင့် လပ်ု ရမည်။ 8 တဲ ေတာ်ဝင်း ကာရန်မူကား၊
အလျားအေတာင် တရာ ှိေသာ ပိတ်ေချာ ှင့် ေတာင် ဘက် ၌ ကုလားကာ ကုိ လပ်ု ရ
မည်။ 9 ထုိကုလားကာဘို့ တိင်ု ှစ်ဆယ် ၊ တိင်ုေြခစွပ် ှစ်ဆယ် ကုိ ေကးဝါ ှင့်လပ်ု၍
တိင်ု တံစို့ ၊ တိင်ုတနး် တို့ ကုိ ေငွ ြဖင့် ပီးေစရမည်။ 10 ထုိနည်းတူ ၊ ေြမာက် ဘက်
၌ ကာရန် အလျား အေတာင်တရာ ှိ ေသာ ကုလားကာ ှင့်တကွ ေငွတံစို့ ၊ ေငွ တနး်
ပါေသာေကးဝါတိင်ု ှစ်ဆယ်၊ ေကးဝါ ေြခစွပ် ှစ်ဆယ် ှိရမည်။ 11 ဝင်း အေနာက်
ဘက် အန၌ံ ကာရန၊် အလျားအေတာင် ငါးဆယ် ှိ ေသာကုလားကာ ှင့်တကွတိင်ုတ
ဆယ် ၊ ေြခစွပ် တဆယ် ှိရမည်။ 12 ဝင်း အေ ှ ဘက်၌ လည်း အနံ
အေတာင် ငါးဆယ် ှိရမည်။ 13 တံခါးဝတဘက်တချက်၌ ကာရန၊် အလျားဆယ် ငါး
ေတာင် ှိေသာကုလားကာ ှင့်တကွ တိင်ု သုံး တိင်ု၊ 14 ေြခစွပ် သုံး ခု ှ ိရမည်။ 15 ဝင်း
တံခါးဝ ၌ ကာရန် ၊ ြပာ ေသာအထည်၊ ေမာင်း ေသာအထည်၊ နီ
ေသာအထည်၊ ပိတ်ေချာ ြဖင့် ပီး ၍၊ ချယ်လှယ် ေသာ ကုလားကာ
အေတာင် ှစ်ဆယ် ှင့်တကွတိင်ု ေလး တိင်ု ေြခစွပ် ေလး ခု ှိ ရမည်။ 16 ဝင်း
ပတ်လည် ၌ တိင်ု ှ ိသမျှ တို့သည် ေငွ တံစို့ ၊ ေငွ တနး်၊ ေကးဝါ ေြခစွပ် ှင့် ြပည့်စုံ ရ
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မည်။ 17 ဝင်း သည် အလျား အေတာင် တရာ ၊ အနံ ငါးဆယ် ၊ အြမင့် ငါး ေတာင် ှိ၍၊
ပိတ်ေချာ ှင့်ေ ကးဝါ ေြခစွပ် ြဖင့် ပီး ရမည်။ 18အမှု ေတာ်ထမ်းဘို့ တဲ
ေတာ်အသုံးအေဆာင် ှိသမျှ ကုိ၎င်း၊ တဲ
ေတာ်တံသင် ၊ ဝင်း ှင့် ဆုိင်ေသာ တံသင် ှိသမျှ ကုိ၎င်း ေကးဝါ ှင့်လပ်ုရမည်။

19 ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ်တင်ွ၊ သက်ေသခံချက်ထားရာအရပ်ကုိ ကာေသာ
ကုလားကာြပင်မှာ၊ မီးခုံ၌ အစ ် မြပတ်မီး ထွနး် စရာဘို့ ၊ သံလင်ွသီးကုိ ေထာင်း ၍ယူ
ေသာ သံလင်ွ ဆီ စစ် ကုိ၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့သည် ေဆာင် ခ့ဲရကမည်အေကာင်း ဆင့်ဆုိ ေလာ။့ 20အာ ုန် ှင့် သူ
၏သား တို့သည်၊ ညဦး
မှသည် နနံက် တိင်ုေအာင် ၊ ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ ထုိအမှု ကုိ စီရင် ရမည်။ ဣ
သေရလ
အမျ ိး တို့သည်၊ သား
အစ ် အဆက်ေစာင့်ရေသာပညတ် ေတာ် ြဖစ်သတည်း။ 21သင် ၏ အစ်ကုိ အာ ု
န် သည်၊ ငါ ့ ေ ှ မှာ ယဇ်ပုေရာဟိတ်အမှုကုိ ေဆာင် ရမည်အေကာင်း ၊ သူ ှင့် သူ ၏
သား
တည်းဟေူသာနာဒပ် ၊ အဘိဟု ၊ ဧလာဇာ ၊ ဣသမာ တို့ ကုိ၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့အထဲ က ေရွးချယ်၍ သင့် ေအာက်၌ ခန ့် ထားေလာ။့

28
1သင် ၏အစ်ကုိ အာ ုန် ၌ ဘုနး် အသေရထင်ေပါ်ေစြခင်းငှာ ၊ သန ့် ှ င်း ေသာ အဝတ်
ကုိ လပ်ု ၍ေပး ရမည်။ 2အာ ုနသ်ည် ငါ ့ ေ ှ မှာ ယဇ်ပုေရာဟိတ်အမှုကုိ ေဆာင်ရွက်
ရေသာအခွင့် ှ ိ၍၊ သူ့
ကုိ သန ့် ှ င်း ေစြခင်းငှါ ၊ ငါေပး ေသာ ဉာဏ် ကုိရေသာ ပညာ ှိ အေပါင်း တို့သည်
ထုိအဝတ် ကုိ လပ်ု ရမည် အေကာင်း မှာ ထားရမည်။ 3လပ်ု ရေသာ အဝတ် ဟမူူကား၊
ရင်ဖုံး ၊ သင်တိင်ုး ၊ ဝတ်လံု ၊ ချယ်လှယ်ေသာအကင်္ျ ီ ၊ ေဗါင်း ၊ ခါးပနး် တည်း ဟေူသာ
သင် ၏အစ်ကုိ အာ ု န် ှင့် သူ ၏သား တို့သည်၊ ငါ ့ ေ ှ မှာ ယဇ်ပုေရာဟိတ်အမှုကုိ
ေဆာင်ရွက် ရမည်အေကာင်း ၊ သန ့် ှ င်း ေသာအဝတ် ကုိ လပ်ု ြခင်းငှါ ၊

4 ေရွှ ှင့် ြပာ ေသာအထည်၊ ေမာင်း ေသာအထည်၊ နီ
ေသာအထည်၊ ပိတ်ေချာ တို့ ကုိ ယူ ရမည်။ 5 ထုိေရွှ အစ ှိသည်တို့ ှင့် သင်တိင်ုး ကုိ
ထူးဆနး် စွာ လပ်ု ရမည်။ 6 သုိင်း ကိ း ှစ် ပင် ှ ိ ၍၊ သင်တိင်ုး အေပါ်နားချင်းတွဲ မိေစ
ြခင်းငှာ ၊ တဘက် တချက်ကုိ ဆဲွချ ပ် ရမည်။ 7သင်တိင်ုးအေပါ်နား၌ ထူးဆနး်ေသာ
ရင်စည်း ကုိလည်း ၊ သင်တိင်ုးကုိယ်က့ဲသို့ ေရွှ ှင့်၎င်း၊ ြပာ ေသာအထည်၊ ေမာင်း ေသာ
အထည်၊ နီ
ေသာအထည်၊ ပိတ်ေချာ တို့ ကုိ၎င်းလပ်ု ရမည်။ 8 ှဟံ ေကျာက် ှစ် လံးုကုိယူ ၍ ၊ ဣ
သေရလ အမျ ိး တဆယ် ှစ်မျ ိ းကုိ၊ 9အသက်အ ကီးအငယ် အလိက်ု ၊ ေကျာက် ှစ်လံးု
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ေပါ် မှာ အမျ ိးနာမည် ေြခာက် ခုစီ အက္ခရာ တင် ရမည်။ 10 တံဆိပ် ေပါ်မှာ အက္ခရာတင်
သက့ဲသို့ ၊ ေကျာက် လပ်ု ေသာ အလပ်ု ှင့်တကွ၊ ဣသေရလ
အမျ ိး ၏ နာမည် တို့ ကုိ ထုိေကျာက် ှစ် လံးုအေပါ်မှာ အက္ခရာ
တင်၍ ေရွှ ေကျာက်အိးု ၌ ထည့် ရမည်။ 11ဣသေရလအမျ ိးသား တို့ ကုိ ေအာက်ေမ့
ေစြခင်းငှါ ၊ ထုိေကျာက် ှစ် လံးုကုိ သင်တိင်ုး သုိင်း ကိ း ေပါ် မှာ တပ် ရမည်။ ထုိသို့ ဣ
သေရလအမျ ိးသားတို့ ကုိ ေအာက်ေမ့ ေစြခင်းငှါ ၊ သူ တို့ နာမည် များကုိ အာ ုန် သည်
ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ မိမိ
ပခုံး ေပါ် မှာ ေဆာင် ရမည်။ 12 ေကျာက် အိးုတို့ ကုိ ေရွှ ှင့လ်ပ်ု ရမည်။ 13အဆုံး၌တပ်
ရေသာ ကိ း ှစ် ပင်တို့ ကုိ ေရွှ စင် ှင့်ကျစ် ၍ လပ်ု ပီးမှေကျာက်အိးု ၌ တွဲ ရမည်။
14 ေရွှ ှင့်၎င်း၊ ြပာ ေသာအထည်၊ ေမာင်း ေသာအထည်၊ နီ
ေသာအထည်၊ ပိတ်ေချာ ှင့်၎င်း၊ သင်တိင်ုး ကုိ လပ်ု သည်နည်းတူ ၊ ဗျာဒိတ် ရင်ဖုံး
ကုိ ထူးဆနး် စွာ လပ်ု ရမည်။ 15 ှစ်ထပ်ေခါက် လျက်၊ အလျား တထွာ၊ အနံ
တထွာ၊ စတရုနး် ေလးေထာင့် ြဖစ် ရမည်။ 16 ထုိရင်ဖုံး ၌ ေကျာက် ြမတ်ကုိ ေလး
တနး် စီ ရမည်။ ပဌမ
အတနး် ကား၊ ေကျာက်နီ ၊ ဥဿဖရား ၊ ပတ္တ ြမား၊ 17 ဒတိုယ အတနး် ကား ၊ ြမ ၊
နလီာ ၊ စိန် ၊

18တတိယ အတနး် ကား ၊ ဝှါကိနတ္ု ၊ မဟရူာ ၊ ေဂါ် မိတ်။ 19 စတတု္ထ အတနး် ကား ၊
မျက်ရဲွ ၊ ေကာင် ၊ နဂါးသွ့ဲ ြဖစ်၍ ၊ အသီးအသီး တို့ ကုိ ေရွှ အိးု၌ စီ ရမည်။ 20ဣသေရ
လ အမျ ိး တဆယ် ှစ် မျ ိ း ှ ိ သည်အတိင်ုး၊ တံဆိပ် ေပါ်မှာ အက္ခရာ
တင်သက့ဲသို့ ထုိေကျာက် တို့ ၌၊ ထုိ
တဆယ့် ှစ်ပါးေသာ နာမည် အသီးသီးတို့ ကုိ တင်လျက်၊ ေကျာက်တ လံးုလျှင်နာမည်
တပါးစီပါ ရမည်။ 21 ရင်ဖုံး အေပါ်ေထာင့် ှစ် ခု၌ ေရွှ ှစ် ကွင်း ကုိ၎င်း၊ ကျစ် ေသာေရွှ
ကိ း ှစ်ပင်ကုိ၎င်း လပ်ု ပီးမှ၊ ထုိေရွှကွင်း ၌တပ် ၍၊ သင်တိင်ုး သုိင်း ကိ း ေပါ်မှာ ှ ိ
ေသာေကျာက်အိးုတို့ ၌ တွဲ ရမည်။ 22 23 24 25 26တဖန် ေရွှ ှစ် ကွင်း ကုိလပ်ု ၍သင်တိင်ုး
ေအာက်နား မှာ ှ ိေသာ ရင်ဖုံး ေအာက် ေထာင့် ှစ် ခု၌ တပ် ရမည်။ 27အြခားေသာ ေရွှ
ှစ် ကွင်း ကုိလည်း လပ်ု ၍ ၊ သင်တိင်ုး ေ ှ ဘက်ေအာက် နား၌ ထူးဆနး်ေသာ ရင်စည်း
အေပါ် နားဆက်မီှ ရာတင်ွ ၊ သင်တိင်ုး ကုိယ် တဘက် တချက်၌ တပ် ရမည်။ 28 ရင်ဖုံး
ေရွှ ှစ်ကွင်းကုိ သင်တိင်ုး ေရွှ ှစ်ကွင်း ှင့်တွဲ၍၊ ြပာ ေသာ ကိ း ြဖင့် ပီးေစရမည်။ ထုိသို့
ရင်ဖုံး ကုိ ထူးဆနး်ေသာ ရင်စည်း အေပါ်နားမှာ ဆဲွ ၍၊ သင်တိင်ုး ှင့်မ ကွာ အ မဲ ှိေစ
ရမည်။ 29အာ ုန် သည်လည်း ၊ သန ့် ှ င်း ရာအရပ်ဌာနေတာ်ထဲသို့ ဝင် ေသာအခါ ၊ ဣ
သေရလ အမျ ိးသား တို့ ကုိ ထာဝရဘုရား
အစ ် ေအာက်ေမ့ ေတာ်မူေစြခင်းငှါ ၊ ဗျာဒိတ် ရင်ဖုံး ၌ ပါေသာသူတို့ နာမည် များကုိ
မိမိ
ှလံးု ေပါ် မှာ ေဆာင် ရမည်။ 30 ဗျာဒိတ် ရင်ဖုံး အထဲ ၌ ဥရိမ် ှင့် သုမိမ် ကုိ သွင်း
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ထားရမည်။ အာ ုန် သည် ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်သို့ ဝင် ေသာအခါ ၊ မိမိ ှလံးု အေပါ် မှာ ဥရိမ် ှင့် သုမိမ်ပါ သည်ြဖစ်၍ ၊
ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့အမှု၌ စီရင် ေတာ်မူချက်ကုိ ထာဝရဘုရား
ေ ှ ၊ မိမိ ှလံးု ေပါ် မှာ ေဆာင် ရမည်။ 31သင်တိင်ုး ှင့်ဆုိင်ေသာ ဝတ်လံု ကုိ၊ ြပာ
ေသာအထည် ှင့်သာ လပ်ု ရမည်။ 32 ဝတ်လံု ၌ လည်စွပ်ပါ ၍ လည်စွပ် ကုိ မ
စုပ် ေစြခင်းငှါ ၊ သံချပ်လည်စွပ်ကွပ်သက့ဲသို့ ၊ ရက် ေသာအထည် ှင့် ကွပ်ရမည်။

33 ြပာ ေသာအထည်၊ ေမာင်း ေသာအထည်၊ နီ
ေသာအထည် ှင့် လပ်ုေသာ သလဲ
သီးများကုိ၎င်း ၊ ေရွှ ဆည်းလည်း များကုိ၎င်း၊ ဝတ်လံု ေအာက်စွနး်နားပတ်လည် ၌ ၊
34 သလဲ သီးတလံးု၊ ေရွှ ဆည်းလည်း တလံးုစီြခားလျက်၊ အစ ်အတိင်ုးဆဲွထားရ
မည်။ 35 အာ ု န် သည် အမှု ေတာ်ကုိ ေဆာင်၍ ၊ သန ့် ှ င်း ရာအရပ် ဌာနေတာ်ထဲ
မှာ ၊ ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ ထွက် ဝင် ေသာအခါ ၊ ေသ ေဘး ှင့် ကင်းလတ်ွ
မည်အေကာင်း ၊ ထုိဝတ်လံကုို ဝတ်၍ သူ၏ အသံ
ကုိ ကား ရမည်။ 36 ေရွှ စင် သင်းကျစ် ကုိလည်း လပ်ု ၍ ၊ တံဆိပ် ေပါ် မှာ
အက္ခရာတင် သက့ဲသို့ ၊ ထာဝရဘုရား
အား သန ့် ှ င်း ြခင်းဟု အက္ခရာတင် ၍၊ 37 ြပာ ေသာ ကိ း ငှ့်ေဗါင်း ေ ှ ၌ ချည် ထား
ရမည်။ 38အာ ုန် သည် ထုိသင်းကျစ်ကုိ နဖူး
၌ ဆင် သြဖင့် ၊ ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့၏ သန ့် ှ င်း ေသာ အလှူ ဒါန ှင့်ဆုိင်၍၊
သန ့် ှ င်း ေစသမျှေသာ အရာ တို့ ၌ ပါေသာအြပစ် ကုိ ေဆာင် ရမည်။ သူ
တို့သည် ထာဝရဘုရား
၏ စိတ် ေတာ် ှင့် ေတွ့ြခင်းငှါ ၊ အာ ုန် ၏ နဖူး
၌ အစ ် ဆင် ရမည်။ 39 ပိတ်ေချာ အကင်္ျ ီ ကုိလည်း လပ်ု ၍ ချယ်လှယ်ရမည်။ ေဗါ
င်း ကုိလည်း ပိတ်ေချာ ှင့်လပ်ု ရမည်။ ခါးပနး် ကုိလည်း ချယ်လှယ် ေသာ အလပ်ု ှင့်
ပီး ေစရမည်။ 40 အာ ုန် ၏သား တို့ ဘုနး် အသေရ ကုိ ထင်ေပါ်ေစြခင်းငှါ ၊ အကင်္ျ ီ
၊ ခါးပနး် ၊ ဦးထုပ် များကုိ လပ်ု ေပးရမည်။ 41 ထုိသို့ သင် ၏ အစ်ကုိ အာ ုန် ှင့် သူ
၏သား တို့ ကုိ ဝတ်ဆင် ေစ ပီးမှ ၊ သူ တို့သည် ငါ ့ ေ ှ မှာ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အမှုကုိ
ေဆာင်ရွက်မည်အေကာင်း ၊ သူ တို့ ကုိ ဆီ
ှင့် လိမ်းသြဖင့် အရာ၌ ခန ့ထ်ား၍ သန ့် ှ င်း ေစရမည်။ 42 သူ တို့ ၌ ှက် စရာ

အေကာင်း၊ မ
ထင်မေပါ်ေစြခင်းငှါ ၊ ခါး မှ ေပါင် သို့အထိ ပိတ် ေပါင်းဘီ ကုိ ချ ပ် ၍ ေပးရမည်။

43အာ ုန် ှင့် သူ ၏သား တို့သည်၊ ပရိတ်သတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်ထဲသို့ ဝင် ေသာ် ၎င်း၊ သန ့် ှ င်း ရာအရပ် ဌာန၌
ယဇ် ပလ္လ င်အနားသို့ ချည်းကပ် ေသာ် ၎င်း ၊ အြပစ် ေရာက် ၍ မ ေသ ေစြခင်းငှါ
ထုိသို့ ဝတ် ရမည်။ အာ ု န် မှစ၍ သူ ၏အမျ ိး အစ ်အဆက်တို့သည် ေစာင့်ရေသာ
ပညတ် ေတာ် ြဖစ်သတည်း။
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29
1 သူ တို့သည် ငါ ့ေ ှ ၌ ယဇ်ပုေရာဟိတ်အမှု ကုိ ေဆာင်ရွက် မည်အေကာင်း ၊
အဘယ်သို့သန ့် ှ င်း ေစရမည် နည်းဟူမူကား၊ အြပစ်မပါေသာ ာွး သငယ် အထီး ှင့်
သုိး
ှစ် ေကာင်တို့ ကုိ၎င်း၊ 2တေဆး မပါေသာ ဂျ ံ မုန ့် ၊ တေဆး မပါဘဲ ဆီ
ှင့် လပ်ု ေသာ ဂျ ံ မုန ့် ြပား ၊ တေဆး မပါဘဲ ဆီ
ှင့် လးူ ေသာ ဂျ ံ မုန ့် ကပ် တို့ ကုိ၎င်းယူ ရမည်။ 3 ထုိမုန ့် များကုိ ေတာင်း တလံးုထဲ

၌ထည့် ပီးမှ ၊ ာွး တေကာင်၊ သုိး
ှစ် ေကာင် ှင့်တကွ ေဆာင်ခ့ဲရမည်။ 4 အာ ု န် ှင့် သူ ၏သား တို့ ကုိ၊ ပရိသတ်

စည်းေဝး ရာ တံခါး နားသို့ ေခါ် ခ့ဲ၍ ေရချ ိး ရမည်။ 5 အဝတ်တနဆ်ာ များကုိယူ ၍၊
အကင်္ျ ီ ၊ ဝတ်လံု ၊ သင်တိင်ုး ၊ ရင်ဖုံး ှင့် အာ ုန် ကုိ ဝတ် ေစ၍၊ ထူးဆနး်ေသာသင်တိင်ုး
ရင်စည်း ှင့် စည်း ရမည်။ 6 သူ ၏ ေခါင်း ေပါ် မှာ ေဗါင်း ကုိတင် ၍ ၊ ေဗါင်း ၌ သန ့် ှ င်း
ေသာ သင်းကျစ် ကုိ တပ် ရမည်။ 7 ထုိအခါ လိမ်း စရာ ဆီ
ကုိယူ ၍ သူ ၏ ေခါင်း ေပါ် ၌ ေလာင်း သြဖင့် သူ့ ကုိလိမ်း ရမည်။ 8 သူ ၏သား တို့
ကုိလည်း ေခါ် ခ့ဲ၍ အကင်္ျ ီ ဝတ် ေစရမည်။ 9 ခါးပနး် ကုိလည်း စည်း ၍ ၊ ဦးထုပ် ကုိ
လည်း ေဆာင်း ေစ ပီးလျှင်။ သူ တို့သည် ထာဝရပညတ်ေတာ် အတိင်ုး ယဇ်ပုေရာဟိတ်
အရာကုိ ဆုိင် ရမည်။ ထုိသို့
အာ ုန် ှင့် သူ ၏သား တို့ ကုိ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အရာ၌ ခန ့် ထားရမည်။ 10 ထုိေနာက်၊
ာွးထီး တေကာင်ကုိ ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်ေ ှ သို့ ေဆာင် ခ့ဲ၍ ၊ အာ ုန် ှင့် သူ ၏ သား
တို့သည်၊ မိမိ
တို့ လက် ကုိ ာွး ေခါင်း ေပါ် မှာ တင်ရကမည်။ 11 ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်တံခါး နားမှာ ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ထုိ ာွး ကုိသတ် ရမည်။ 12အေသွး ကုိ ယူ
၍ ယဇ်ပလ္လ င် ဦးချ ိ တို့ ၌ လက်ည ိး ှင့် ထည့် ပီး မှ ၊ ကင်း ေသာအေသွး ကုိ
ယဇ်ပလ္လ င် ေြခရင်း နား၌ သွန် ရမည်။ 13အအူ ကုိ ဖုံး
ေသာဆီဥ ှိသမျှ ၊ အသည်း ေပါ် ၌ ှိ ေသာအေြမး ၊ ေကျာက်ကပ် ှစ် ခု ှင့်
ေကျာက်ကပ်ဆီဥ ကုိယူ ၍ ယဇ်ပလ္လ င် ေပါ် မှာ မီး ှု ိ ရမည်။ 14 ာွး ၏အသား ၊ အေရ
၊ ေချး ု ကုိကား ၊ တပ် ြပင် မှာ မီး ှု ိ ရမည်။ အြပစ် ေြဖရာယဇ် ြဖစ်၏ 15 သုိးထီး တ
ေကာင်ကုိလည်း ယူ ၍ ၊ အာ ုန် ှင့် သူ ၏သား တို့သည်၊ မိမိ
တို့လက် ကုိ သုိး
ေခါင်း ေပါ် မှာ တင် ရမည်။ 16 ထုိသုိး ကုိသတ် ပီးလျှင် အေသွး ကုိယူ ၍ ယဇ်ပလ္လ င်
အေပါ် နား ပတ်လည် ၌ ြဖနး် ရမည်။ 17 သုိး ကုိလည်း အပုိင်းပုိင်း ြဖတ် ၍ ဝမ်းထဲ ၌ ှိ
ေသာအရာ ှင့် ေြခ တို့ ကုိ ေဆးေကာ ပီးလျှင် ၊ ေခါင်း ှင့် သားတစ်များကုိ စု
ထား၍ ၊



ထွက်ေြမာက်ရာကျမ်း 29:18 188 ထွက်ေြမာက်ရာကျမ်း 29:28
18 သုိး တေကာင်လံးု ကုိ ယဇ်ပလ္လ င် ေပါ် မှာ မီး ှု ိ ရမည်။ ထာဝရဘုရား
အား မီး ှု ိ ေသာယဇ်ြဖစ်၏။ ထာဝရဘုရားအား မီးြဖင့် ဆက်ကပ်၍၊ ေမွှး ကိ င် ေသာ
ပူေဇာ် သက္ကာြဖစ်၏။ 19အြခား ေသာ သုိး
ကုိလည်း ယူ ၍ ၊ အာ ုန် ှင့် သူ ၏သား တို့သည် မိမိ
တို့လက် ကုိ သုိး
ေခါင်း ေပါ် မှာ တင် ရမည်။ 20 ထုိသုိး ကုိသတ် ပီးလျင် အေသွး ကုိယူ ၍ အာ ုန်
၏ လက်ျာနားပျ ်း ၌ ၎င်း၊ သူ
၏သား တို့၏ လက်ျာ နားပျ ်း ၌ ၎င်း။ သူ တို့၏ လက်ျာ လက်မ ၌ ၎င်း၊ လက်ျာ
ေြခမ ၌ ၎င်း ထည့် ၍ ၊ ယဇ်ပလ္လ င် အေပါ် ပတ်လည် ၌ ြဖနး် ရမည်။ 21ယဇ်ပလ္လ င် ေပါ်
မှာ ှ ိေသာ အေသွး ှင့် လိမ်း စရာဆီ ကုိယူ ၍ အာ ုန် ှင့် သူ ၏ အဝတ် ၌ ၎င်း ၊ သူ
၏ သား
တို့ ှင့် သူ တို့ အဝတ် ၌ ၎င်း၊ ြဖနး် သြဖင့် ၊ အာ ုန် မှစ၍ သား များ၊ အဝတ် များ
တို့သည် သန ့် ှ င်း ကလိမ့်မည်။ 22 ထုိသုိးသည် အရာ၌ ခန ့ထ်ားရာသုိး ြဖစ်ေသာေကာင့်၊
ဆီဥ ၊ အ မီး ၊ အအူ ကုိ ဖုံး
ေသာဆီဥ ၊ အသည်း ေပါ်၌ ှိေသာအေြမး ၊ ေကျာက်ကပ် ှစ်ခု ှင့် ေကျာက်ကပ်ကုိ
ဖုံးေသာ ဆီဥ ၊ လက်ျာ ပခုံး ၊

23ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ၌ထား ေသာ တေဆး
မ့ဲ မုန ့ေ်တာင်း ထဲက မုန် တလံးု၊ ဆီ
ှင့် လပ်ုေသာ မုန ့် ြပားတြပား၊ မုန ့် ကပ်တချပ်ကုိ ယူ၍၊ 24အာ ုန် လက် ၊ သူ ၏

သား
တို့လက် ၌ ထုိအရာတို့ ကုိ ထား
ပီးလျှင် ၊ ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ ချလီွှဲ ၍၊ ချလီွှဲေသာ ပူေဇာ် သက္ကာ ြပ ရမည်။

25 ထုိ အရာတို့ ကုိ သူ
တို့လက် မှ ခံယူ ၍ ၊ ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်တင်ွ ေမွှး ကိ င် ေသာအနံ ့ြဖစ်ေစြခင်းငှါ
၊ ယဇ်ပလ္လ င် ၌ မီး ှု ိ ရာ ယဇ်အေပါ် မှာ ှု ိ ရမည်။ ထာဝရဘုရား
အား မီး ြဖင့် ြပ ေသာပူေဇာ်သက္က ာ ြဖစ်၏။ 26အာ ုန် ၏အရာ ၌ ခန ့ထ်ားရာ သုိး
၏ရင်ပတ် ကုိ ယူ
၍ ၊ ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ ချလီွှဲသြဖင့်၊ ချလီွှဲေသာ ပူေဇာ် သက္ကာြပ ပီးမှ ၊
သုိး၏ ရင်ပတ်သည် သင် ၏ အဘို့ ြဖစ် ရမည်။ 27 ထုိသို့ အာ ုန် ှင့် သား တို့၏ အရာ
၌ ခန ့ထ်ားေသာ သုိး
ထဲက ၊ ချလီွှဲေသာ ပူေဇာ်သက္က ာြပ ၍၊ ချလီွှဲ ေသာ ရင်ပတ် ကုိ၎င်း၊ ချ ီ ေြမာက်ေသာ
ပူေဇာ်သက္က ာြပ ၍ ၊ ချေီြမာက်ေသာ ပခုံး ကုိ၎င်းသန ့် ှ င်း ေစ ပီးမှ ၊

28 ထုိရင်ပတ်၊ ပခုံးတို့သည် ထာဝရ
ပညတ်ေတာ်အတိင်ုး၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသား လှူ ေသာ အာ ုန် ၏ အဘို့ ၊ သူ့
သား တို့၏အဘို့ ြဖစ် ရမည်။ ဣသေရလ
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အမျ ိးသား ြပ ေသာမိဿဟာယ ယဇ်ထဲက ၊ ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ ချးီေြမာက်
၍၊ ချးီေြမာက်ရာ ပူေဇာ် သက္ကာ ြဖစ် ၏။ 29 အာ ု န် ၏ သန ့် ှ င်း ေသာ အဝတ်
တနဆ်ာကုိ၊ သူ
၏သား တို့သည် အေမွခံ သြဖင့်၊ ဆီလိမ်း ြခင်း မဂင်္လာ ှင့် ယဇ်ပုေရာဟိတ်အရာ၌
ခန ့် ထားေသာအခါ၊ 30အာ ုန် ကုိယ်စား ယဇ် ပုေရာဟိတ်လပ်ုေသာ သား
သည်၊ သန ့် ှ င်း ရာဌာန၌ အမှုေတာ် ကုိ ေဆာင်ြခင်းငှါ ၊ ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်သို့ ဝင် ေသာအခါ ခုနစ် ရက် ပတ်လံးုဝတ်ဆင် ရမည်။ 31 အရာ ၌ခန ့ထ်ားရာ
သုိး
၏အသား ကုိ ယူ
၍ ၊ သန ့် ှ င်း ရာဌာန ၌ ြပ တ် ပီးမှ ၊
32အာ ုန် ှင့် သူ ၏သား တို့သည် ထုိအသား
ကုိ၎င်း ၊ ေတာင်း ထဲ၌ ှိေသာ မုန ့် ကုိ၎င်း၊ ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်တံခါး နားမှာ စားရကမည်။ 33 သူတို့ ကုိ သန ့် ှ င်းေစ၍၊ အရာ၌ ခန ့ထ်ား ေစြခ
င်းငှါ ၊ အြပစ် ေြဖရာ မဂင်္လာြပ ြခင်း ှင့် ဆုိင်ေသာ အရာတို့ ကုိ၊ သူတို့သည် စား
ရကမည်။ ထုိ
အရာတို့သည် သန ့် ှ င်း ေသာေကာင့် ၊ မဆုိင် ေသာသူ မ
စား ရ။ 34 အရာ ၌ ခန ့ထ်ားရာ ှင့် ဆုိင်ေသာအမဲသား ြဖစ်ေစ ၊ မုန ့် ြဖစ်ေစ၊ နနံက်
တိင်ုေအာင် ကျန် ကင်းလျှင် ၊ ထုိအကင်း ကုိ မီး ှု ိ ရမည်။ သန ့် ှ င်း ေသာေကာင့် ၊
အဘယ်သူမျှမ စား ရ။ 35 ထုိသို့ ငါပညတ် သမျှ အတိင်ုး အာ ုန် ှင့် သူ ၏ သား
တို့ အား
ြပ ၍၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ်အရာ၌ ခန ့ထ်ား ြခင်း မဂင်္လာကုိ၊ ခုနစ် ရက် ပတ်လံးုေဆာင်
ရမည်။ 36 ထုိမှတပါး၊ အြပစ် ေြဖြခင်းအလိုငှါ ၊ ေန ့တိင်ုး ာွးထီး တေကာင်ကုိ ပူေဇာ်
၍၊ အြပစ် ေြဖရာယဇ် ြပ ရမည်။ ထုိသို့
ယဇ်ပလ္လ င်ဘို့ အြပစ် ေြဖြခင်းကုိ ြပ ပီးမှ ၊ ပလ္လ င် ကုိ စင်ကယ် ေစရမည်။ ထို့ ေနာက်
သန ့် ှ င်း ေစြခင်းငှါ ဆီ ှင့် လိမ်းရမည်။ 37 ခုနစ် ရက် ပတ်လံးုယဇ်ပလ္လ င် ဘို့ အြပစ်
ေြဖြခင်းကုိ ြပ ၍ သန ့် ှ င်း ေစ ပီးမှ ၊ အလနွသ်န ့် ှ င်း ေသာ ယဇ်ပလ္လ င် ြဖစ် ၍၊ ထုိပလ္လ င်
ှင့် ေတွ့ သမျှ ေသာအရာတို့သည် သန ့် ှ င်း ေသာအရာ ြဖစ်ရမည်။ 38ယဇ်ပလ္လ င် ေပါ်
မှာ ပူေဇာ် ရေသာ အရာ ဟမူူကား ၊ အခါ မလည်ေသာ သုိးသငယ် ှစ် ေကာင်ကုိ ယူ၍၊
39 ေန ့တိင်ုး အစ ်မြပတ် နနံက် ယံ၌ တ
ေကာင်၊ ညဦး
ယံ၌ တ ေကာင်ကုိ ပူေဇာ် ရမည်။ 40 သုိးသငယ်တေကာင်ကုိ ပူေဇာ်ေသာအခါ၊ သံလင်ွ
သီးကုိေထာင်း ၍၊ ရေသာသံလင်ွဆီ သုံးေလာဃ ှင့် ေရာ ေသာ မုန ့်ညက် တဩမဲ
ကုိ၎င်း၊ သွနး်ေလာင်း ရာ ပူေဇာ်သက္က ာဘို့ စပျစ်ရည် သုံးေလာဃ ကုိ ၎င်း၊ သုိးသငယ်
ှင့် အတူ ပူေဇာ်ရမည်။ 41အြခား ေသာ သုိးသငယ် ကုိ ညဦး
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ယံ၌ ပူေဇာ် ေသာအခါ၊ နနံက် ယံ ၌ ေဘာဇ ် ပူေဇာ်သက္က ာ ၊ သွနး်ေလာင်း ရာ
ပူေဇာ်သက္က ာပါသည်နည်းတူ ပါလျက်၊ ထာဝရဘုရား
အား မီး ြဖင့် ဆက်ကပ်၍၊ ေမွှး ကိ င် ေသာ ပူေဇာ် သက္ကာြပ ရမည်။ 42 ထုိသို့ သင်
တို့သား စ ်ေြမးဆက်တို့သည် သင် ှင့် ငါေတွ့ ၍ ှ တ်ဆက်ရာအရပ် ၊ ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ် ၌၊ ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်တံခါး နားမှာ အစ ်မြပတ် မီး ှု ိ ေသာယဇ်ကုိ ပူေဇာ်ရကမည်။ 43 ထုိ အရပ်၌
ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့ ှင့် ငါေတွ့ ၍ ၊ ငါ ့ဘုနး် ေတာ်အားြဖင့် သူတို့ ကုိ သန ့် ှ င်း ေစ
မည်။ 44 ငါ ့ ေ ှ ၌ ယဇ် ပုေရာဟိတ်အမှုကုိ ေဆာင်ေစ ြခင်းငှါ ၊ အာ ုန် ှင့် သူ ၏သား
တို့ ကုိ၎င်း၊ ပရိသတ် စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်ကုိ၎င်း ၊ ယဇ်ပလ္လ င် ကုိ၎င်း ၊ ငါသန ့် ှ င်း ေစမည်။ 45ဣသေရလ အမျ ိးသား
တို့တင်ွ ငါေန ၍ ၊ သူ တို့၏ ဘုရား ြဖစ် မည်။ 46 ငါ သည် သူတို့တင်ွ ေန ြခင်းငှါ ၊ သူ
တို့ ကုိ အဲဂုတ္တု
ြပည် ထဲက ကယ် ှ တ် ေဆာင်ယူခ့ဲေသာ သူ တို့ ၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ြဖစ်ေကာင်းကုိ သူတို့ သိ
ကလိမ့်မည်။ ငါ သည် သူ
တို့ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ြဖစ်၏ဟု ေမာေ ှအား မိန ့ေ်တာ်မူ၏။

30
1တနည်းကား၊ နံသ့ာ
ေပါင်းကုိ မီး ှု ိ စရာ ယဇ်ပလ္လ င် ကုိ အကာ ှ သား ှင့် လပ်ု ရမည်။ 2 ထုိပလ္လ င်သည်
အလျား တေတာင် ၊ အနံ တေတာင် ၊ စတရုနး် ေလးေထာင့်ြဖစ်၍ ၊ အြမင့် ှစ်ေတာင်
ှိ ရမည်။ ဦးချ ိ တို့ ကုိလည်း အကာ ှသား ြဖင့် ပီး ေစရမည်။ 3 ပလ္လ င်ထိပ် ၊ နရံံ ၊
ဦးချ ိ တို့ ကုိ ေရွှ စင် ှင့် မွမ်းမံ ၍ ၊ အေပါ်နားပတ်လည် ၌ ကွပ်ေသာ ေရွှ တနဆ်ာ ကုိ
လည်း လပ်ု ရမည်။ 4 ေရွှတနဆ်ာ ေအာက်၊ ပလ္လ င် တဘက် တချက်ေထာင့်၌ ေရွှ ကွင်း
ှစ် ကွင်းကုိ လပ်ု ၍၊ ပလ္လ င် ထမ်း စရာ ထမ်းဘုိး ေနရာ ြဖစ် ရမည်။ 5ထမ်းဘုိး တို့ ကုိ
အကာ ှ သား ှင့် လပ်ု ၍ ေရွှ ှင့်မွမ်းမံ ရမည်။ 6 ငါသည် သင် ှင့် ေတွ့ ရာအရပ် ၊
သက်ေသခံ ချက် ထားေသာေသတ္တ ာ
ကုိ၊ ကာေသာ
ကုလားကာ ေ ှ ၌ ထုိပလ္လ င် ကုိ ထား ရမည်။ 7အာ ုန် သည် နနံက် တိင်ုး မီးခွက် တို့
ကုိ ြပင်ေသာအခါ၊ ထုိပလ္လ င်ေပါ်မှာ ေမွှး ေသာ နံသ့ာ
ေပါင်းကုိ ှု ိ ရမည်။ 8ညဦး ယံ၌ လည်း မီးခွက် တို့ ကုိ ထွနး် ေသာအခါ ၊ ထုိပလ္လ င်
ေပါ်မှာ နံသ့ာ
ေပါင်းကုိ ှု ိ ရမည်။ ထုိသို့ သင် တို့သား စ ်ေြမးဆက်တို့သည် ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ အစ ်အ မဲ ြပ ရေသာ နံသ့ာေပါင်း ှု ြိခင်း ြဖစ်သတည်း။ 9 ထုိပလ္လ င် ေပါ်
မှာ ထူးြခား ေသာ နံသ့ာ
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ေပါင်းကုိ မ ှု ရိ။ မီး ှု ိ ေသာ ယဇ်ကုိ မြပ ရ။ ေဘာဇ ်ပူေဇာ်သက္က ာ ကုိလည်း မြပ ရ။
သွနး်ေလာင်း ရာ ပူေဇာ်သက္က ာကုိလည်း မ ြပ ရ။ 10အာ ုန် သည် တ ှစ် တခါ အြပစ်
ေြဖ ရာယဇ် ေကာင်အေသွး ကုိယူ၍၊ ထုိပလ္လ င် ၏ ဦးချ ိ တို့ ၌ အြပစ် ေြဖြခင်း မဂင်္လာ
ကုိ ြပ ရမည်။ သင် တို့သား စ ်ေြမးဆက်တို့သည် တ ှစ် တခါ ထုိသို့ ြပ ရ ကမည်။
ထာဝရဘုရား
အား အလနွသ်န ့် ှ င်း ေသာ ယဇ်ပလ္လ င်ြဖစ်သည်။ 11တဖန် ထာဝရဘုရား သည်၊ ေမာ
ေ ှ အား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ 12ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့ ကုိ ေရတက်ွ ၍ စာရင်းယူ
ေသာအခါ ၊ ေဘး လတ်ွ မည်အေကာင်း ှိသမျှတို့ သည် အသီးအသီးမိမိ
အသက် ေရွးရန် အဘုိး
ကုိ ထာဝရဘုရား
အား ဆက်ကပ် ရမည်။ 13 ေရတက်ွ ၍ စာရင်းဝင် ေသာ သူအေပါင်း တို့သည် အကျပ်
ေတာ်အလိက်ု ၊ ေငအွကျပ် တဝက် စီ ထာဝရဘုရား
အား ဆက်ကပ် ရမည်။ အကျပ်ကား၊ ေဂရ
ှစ်ဆယ် ြဖစ်သတည်း။ 14 အသက် ှစ်ဆယ် မှစ၍ ၊ ပုိလနွ် ေသာသူ အေပါင်း

တို့သည် စာရင်း ဝင်၍၊ ထုိသို့ ေသာ ပူေဇာ် သက္ကာကုိ ထာဝရဘုရား
အားြပ ရမည်။ 15 ကုိယ် အသက် ကုိ ေရွး ြခင်းငှါ ၊ ထာဝရဘုရား အား ပူေဇာ် သက္
ကာကုိ ြပ ေသာအခါ၊ ေငွ ရတတ်ေသာသူတို့ သည် မ
ပုိ ၊ ဆင်းရဲ ေသာသူတို့ သည် မ
ေလျှာ့ ဘဲ၊ လူတိင်ုး အကျပ် တဝက် စီ ေပးရမည်။ 16ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့၏
အေရွး ေငွ ကုိ ယူ
၍ သူ တို့အသက် ကုိ ေရွး ြခင်းငှာ ၊ ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့၏ သက်ေသ ြဖစ် ရမည်အေကာင်း၊ ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်စရိတ် အဘို့ အလိငုှာ ထား
ရမည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 17 တဖန် ထာဝရဘုရား သည်၊ ေမာေ ှ အား မိန ့် ေတာ်မူ
သည်ကား၊ 18အာ ုန် ှင့် သူ၏သားတို့ လက်ေြခေဆး စရာဘို့ ေကးဝါ ေြခေထာက် ပါ
ေသာေကးဝါ အင်တံု ကုိ လပ်ု ၍ ၊ ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ် ှင့် ယဇ်ပလ္လ င် စပ်ကား ၌ ထား ရမည်။ 19 သူ တို့သည် ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ
တဲ
ေတာ်သို့ ဝင် ေသာ် ၎င်း၊ 20အမှုေတာ် ကုိ ထမ်း၍ ထာဝရဘုရား
အား မီး ှု ိ ေသာယဇ်ကုိ ပူေဇာ် ြခင်းငှာ ၊ ယဇ်ပလ္လ င် အနားသို့ ချ ်းကပ် ေသာ် ၎င်း၊

21 ေသ ေဘး ှင့် ကင်းလတ်ွ မည်အေကာင်း ၊ မိမိတို့လက်ေြခကုိ ေဆး
ရမည်။ ထုိသို့ သူတို့ ှင့် သူတို့ အမျ ိးအ ယ်ွ အစ ်အဆက်တို့သည် ေစာင့် ရေသာ
ပညတ်ေတာ်ြဖစ်သတည်းဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 22 တဖန် ထာဝရဘုရား သည်၊ ေမာေ ှ
အား မိန ့် ေတာ်မူြပနသ်ည်ကား၊ 23သင် သည် ြမတ်ေသာနံသ့ာ မျ ိ းကုိ အကျပ်ေတာ် ှင့်
ချနိလ်ျက်၊ စင်ကယ် ေသာ မုရန် ေစး အကျပ်ငါးရာ ၊ ေမွှး ေသာ သစ် ကံပုိး ှစ်ရာ ငါး
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ဆယ် ၊ ေမွှး ေသာ ကံ ှစ်ရာ ငါးဆယ် ၊
24သစ် ကံပုိး တမျ ိးငါးရာ ၊ သံလင်ွ ဆီ တဟိန် ကုိ ယူ၍၊ 25 ေဆးသမားအတတ် ှင့်
ဖေယာင်း ဆီကုိ ေဘာ်တတ်သည်အတိင်ုး၊ လိမ်း ရန်ဆီ တည်းဟေူသာသန ့် ှ င်း ေသာ
နံသ့ာ
ဆီကုိ ေဘာ် ပီးမှ ၊
26 ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ် ှင့် သက်ေသခံ ချက်ေသတ္တ ာ ကုိ၎င်း၊ 27 စားပဲွ ှင့် စားပဲွတနဆ်ာ ှိသမျှ ကုိ၎င်း၊
မီးခုံ
ှင့် မီးခုံတနဆ်ာ ကုိ၎င်း ၊ နံသ့ာ ေပါင်း ှု ေိသာပလ္လ င် ၊

28 မီး ှု ိ ရာ ယဇ်ပူေဇာ်ေသာပလ္လ င် ှင့် ပလ္လ င်တနဆ်ာ ှိသမျှ ကုိ၎င်း ၊ အင်တံု ှင့်
အင်တံေုြခေထာက် ကုိ၎င်း၊ ထုိနံသ့ာ
ဆီ ှင့် လိမ်း သြဖင့် ၊
29 ထုိ အရာတို့ ကုိ အလနွသ်န ့် ှ င်း ေစ ြခင်းငှာ ၊ ထုိသို့ သန ့် ှ င်း ေစရမည်။ ထုိ
အရာတို့ ှင့် ေတွ့ သမျှေသာ အရာသည် သန ့် ှ င်း ေသာအရာြဖစ်ရမည်။ 30 အာ ုန်
ှင့် သူ ၏သား တို့ ကုိ လိမ်း ၍ ၊ သူ တို့သည် ငါ ့ ေ ှ ၌ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အမှုကုိ ေဆာင်
ေစြခင်းငှာ ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ်အရာ၌ ခန ့ထ်ား ရမည်။ 31ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့အား
ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ၊ သင် တို့သား စ ်ေြမးဆက်အေပါင်းတို့ ၌ ဤဆီ
သည်၊ ငါ ့အဘို့ သန ့် ှ င်း ေသာ လိမ်း ရနဆီ် ြဖစ် ရမည်။ 32လူ ၏ကုိယ် ေပါ် မှာ မ
ေလာင်း ရ။ ထုိဆီကုိ ေဘာ်သည်နည်းတူ ၊ အြခားေသာဆီကုိ မ
ေဘာ် ရ။ သန ့် ှ င်းသည်ြဖစ်၍၊ သန ့် ှ င်းသည်ဟု သင်တို့သည် မှတ်ရမည်။ 33 ထုိဆီ
ှင့်တူ ေအာင် ေဘာ် ေသာ သူ ၊ မ ဆုိင်ေသာလ၌ူ လိမ်း ေသာသူ မည်သည်ကား၊ မိမိ
အမျ ိး မှ ပယ် ှင်း ြခင်းကုိခံ ရမည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 34တဖန် ထာဝရဘုရား သည်၊
ေမာေ ှ အား မိန ့ေ်တာ်မူသည်ကား၊ ေမွှးေသာ နံသ့ာမျ ိ းတည်းဟေူသာနတပ်ေစး ၊ ေမွှး
ေသာ ငါးခံွ ၊ ဂါလဗန် ေစး၊ စင် ေသာ ေလာဗန် ေစးတို့ ကုိ အညီအမျှ ချနိ် ယူ၍ ၊

35 ေဆးသမားအတတ် ှင့် ှာေဆးကုိ ေဘာ်တတ်သည်နည်းတူေရာေ ှာ၍၊ သန ့် ှ င်း
စင် ကယ် ေသာ နံသ့ာ
ေပါင်းကုိ ေဘာ် ရမည်။ 36အချ ိ ကုိလည်း ညက်ညက်ေထာင်း ပီးမှ ၊ ငါသည် သင်
ှင့် ေတွ့ ရာအရပ် ၊ ပရိသတ်စည်းေဝး ရာတဲ ေတာ်၌ သက်ေသခံ ချက်ေ ှ မှာ ထား
ရမည်။ သင် တို့ တင်ွ အလနွ်သန ့် ှ င်း ရမည်။ 37 ထုိသို့ ေသာနံသ့ာ ေပါင်းကုိ ေဘာ်
သည်နည်းတ၊ူ အြခားေသာ နံသ့ာေပါင်းကုိ ကုိယ် သုံးဘို့ မ ေဘာ် ရ။ သင် တို့ တင်ွ
ထာဝရဘုရား အဘို့ သန ့် ှ င်း ရမည်။ 38အကင် သူ သည် မိမိ ှူ စရာဘို့ ထုိနံသ့ာေပါင်း
ှင့် တူ
ေအာင်ေဘာ် ၏။ ထုိသူသည် မိမိ
အမျ ိး မှ ပယ် ှင်း ြခင်းကုိခံ ရမည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
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31
1တဖန် ထာဝရဘုရား သည်၊ ေမာေ ှ အား မိန ့် ေတာ်မူြပနသ်ည်ကား၊ 2 နားေထာင်
ေလာ၊့ ငါသည် ယုဒ
အမျ ိးသား ဟရု ၏သား ြဖစ်ေသာ ဥရိ
၏သား ေဗဇေလလ ကုိ အမည် ြဖင့် ခန ့် ထား၏။ 3 သူသည် ေရွှ ေငွ ေကးဝါ ကုိလပ်ု
ေသာအတတ် ၊ ေကျာက် ကုိေသွး ၍စီ ေသာအတတ်၊ သစ်သား ကုိထုလပ်ု ေသာအတတ်
ှင့် အမျ ိ းမျ ိ း ေသာအလပ်ု ကုိ ထူးဆနး်စွာလပ်ု တတ်မည် အေကာင်း၊ ဉာဏ်ပညာ ှင့်
တကွ သိပ္ပံအတတ် အမျ ိးမျ ိ း တို့ ကုိ ငါေပး၍ ဘုရားသခင် ၏ဝိညာ ် ေတာ် ှင့် ြပည့်စုံ
ေစ၏။ 4 5 6 သူ ှင့အ်တူ ဒန် အမျ ိးသား အဟိသမက် ၏သား ၊ အေဟာလျဘ ကုိလည်း
ငါခန ့် ထား၏။ ငါသည် သင့် အား မှာ ထားသမျှ တို့ ကုိ လိမ္မာေသာသူအေပါင်းတို့သည်
လပ်ု တတ်မည်အေကာင်း ၊ သူတို့ ှလံးု ထဲသို့ ဉာဏ် ပညာကုိ ငါသွင်း ထား ပီ။ 7 ထုိသူ
တို့သည် ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်၊ သက်ေသခံ ချက်ေသတ္တ ာ ၊ ေသတ္တ ာ အေပါ် မှာ တင်ေသာ ေသတ္တ ာအဖုံး ၊ တဲ
ေတာ်တနဆ်ာ ှိသမျှ ကုိ၎င်း၊ 8 စားပဲွ ှင့် စားပဲွတနဆ်ာ ကုိ၎င်း ၊ စင်ကယ် ေသာ မီးခုံ
ှင့် မီးခုံတနဆ်ာ ှိသမျှ ကုိ၎င်း၊ နံသ့ာ
ေပါင်း ှု ိေသာ ပလ္လ င် ၊
9 မီး ှု ိ ရာယဇ်ပူေဇာ်ေသာ ပလ္လ င် တနဆ်ာ ှိသမျှ ကုိ၎င်း၊ 10အမှုေတာ်ကုိ ထမ်းစရာ
အဝတ်၊ ယဇ် ပုေရာဟိတ်အမှုကုိ ေဆာင်ေသာအခါ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အာ ု န် ှင့် သူ
၏သား ဝတ် ဘို့ သန ့် ှ င်း ေသာအဝတ် ကုိ၎င်း၊ 11 လိမ်း စရာဆီ ှင့် သန ့် ှ င်း ရာဌာန၌
သုံးဘို့
နံသ့ာ ေပါင်းေမွှး ကုိ၎င်း၊ ငါမှာ ထားသမျှ အတိင်ုး လပ်ု ရကမည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။

12တဖန် ထာဝရဘုရား က၊ သင် သည် ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့ အား ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ၊ 13 ငါ သည် သင် တို့ ကုိ သန ့် ှ င်း ေစေသာ
ထာဝရဘုရား
ြဖစ်ေကာင်းကုိ သင်တို့ သိ ေစြခင်းငှါ ၊ ငါ ှင့်သင် တို့၏ သား
စ ်ေြမးဆက် စပ်ကား ၌ လက္ခဏာ
သက်ေသြဖစ်ဘို့ ရာ၊ ငါ ့ ဥပုသ် ေနကုိ့ စင်စစ် ေစာင့် ရ ကမည်။ 14 ဥပုသ် ေနသ့ည်
သင် တို့အား သန ့် ှ င်း ေသာေကာင့် ထုိေနကုိ့ ေစာင့် ရကမည်။ ဥပုသ် ေနကုိ့ ဖျက် ေသာ
သူတိင်ုး အေသခံ
ရမည်။ ထုိေန ့
၌ အလပ်ုလပ်ု ေသာ သူမည်သည်ကား၊ မိမိ
အမျ ိး မှ ပယ် ှင်း ြခင်းကုိခံ ရမည်။ 15 ေြခာက် ရက် ပတ်လံးုအလပ်ု လပ်ု ရမည်။
သတ္တ မ
ေန ့သည် ထာဝရဘုရား
အား သန ့် ှ င်း ၍ ငိမ် ရေသာဥပုသ် ေန ့ြဖစ်၏။ ဥပုသ် ေန ့၌ အလပ်ု လပ်ု ေသာသူ
မည်သည်ကား၊ ဧကနအ်မှန် အေသ ခံရမည်။ 16 သို့ ြဖစ်၍ ဣသေရလအမျ ိးသား အစ ်
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အဆက်တို့သည်၊ ထာဝရ
ပဋိညာ ် ြဖစ်ေစ ြခင်းငှါ ၊ ဥပုသ် ေနရ့က်အစ ်အတိင်ုးဥပုသ် ေစာင့် ရ ကမည်။

17 ထုိသို့ ေစာင့်လျှင်၊ ငါ ှင့် ဣသေရလ အမျ ိးသား စပ်ကား ၌ ထာဝရ
လက္ခဏာ သက်ေသြဖစ်လိမ့်မည်။ အေကာင်း မူကား၊ ထာဝရဘုရား
သည် မုိဃ်းေကာင်းကင် ှင့် ေြမ ကီး ကုိ၊ ေြခာက် ရက် တင်ွ ဖနဆ်င်း ၍ ၊ သတ္တ မ
ေနရ့က် ၌ ငိမ်ဝပ် စွာ ေနလျက် အားြဖည့်ေတာ်မူသည်ဟု ေမာေ ှအား မိန ့ေ်တာ်မူ၏။
18 ထုိသို့ ဘုရားသခင် သည် သိနာ
ေတာင် ေပါ်မှာ ေမာေ ှ ှင့် ှ တ်ဆက်ေတာ်မူသည်အဆုံး ၌၊ လက်ည ိး ေတာ် ှင့်
အက္ခရာတင် ေသာ သက်ေသခံ ချက်၊ ေကျာက် ြပား ှစ် ြပားကုိေပး ေတာ်မူ၏။

32
1 ေမာေ ှ သည် ေတာင် ေပါ်မှာ ကာြမင့် စွာ ှ ိေနေကာင်းကုိ လူ များတို့သည် သိြမင်
ေသာအခါ ၊ အာ ုန် ထံသို့ စည်းေဝး က၍ ၊ ထ ပါ။ ငါ တို့ ေ ှ မှာ သွား ရေသာ ဘုရား
တို့ ကုိ ငါ တို့အဘို့ လပ်ု ပါ။ ငါ တို့ ကုိ အဲဂုတ္တု
ြပည် မှ ှ တ် ေဆာင်ေသာ ထုိ
ေမာေ ှ ၌ အဘယ်သို့ ြဖစ် သည်ကုိ ငါတို့ မ သိ ပါဟု ေြပာ ဆုိ က၏။ 2အာ ုန် က
လည်း ၊ သင် တို့မယား သား သမီး များ၏ နား
၌ ဆင်ေသာ ေရွှ နားေတာင်း များကုိ ချွတ် ၍ ၊ ငါ ့ ထံသို့ ေဆာင် ခ့ဲ ကဟုဆုိ လျှင်၊

3လူ အေပါင်း တို့သည် မိမိ
တို့ နား ၌ ဆင်ေသာ ေရွှ နားေတာင်း များကုိ ချွတ် ၍ ၊ အာ ုန် ထံသို့ ေဆာင် ခ့ဲ က၏။

4အာ ုနသ်ည်လည်း လက်ခံ ၍ ၊ ာွး သငယ် ုပ်ပုံသ ာနကုိ် ကညစ် ှင့် ေရးသား ပီး
လျှင် သွနး် ေလ၏။ လမူျားတို့ကလည်း အို ဣသေရလ
အမျ ိး၊ ဤ
ဘုရားသည် သင့်ကုိ အဲဂုတ္တု
ြပည် မှ ှ တ် ေဆာင်ေသာသင် ၏ ဘုရား
ြဖစ်ေတာ်မူသည်ဟု ဆုိ က၏။ 5အာ ုန် သည် ထုိအမှုကုိ သိြမင် လျှင် ၊ ု ပ်တု ေ ှ
မှာ ယဇ်ပလ္လ င် ကုိ တည် ၍ ၊ နက်ြဖန် ေနသ့ည် ထာဝရဘုရား
အဘို့ ပဲွခံ ရေသာေန ့ြဖစ်သည်ဟု တပ်ကုိလည်၍ ေကာ်ြငာ ေစ၏။ 6 နက်ြဖန် နနံက်
ေစာေစာ လူ တို့သည် ထ၍ ၊ မီး ှု ိ ရာယဇ်၊ မိဿဟာယ ယဇ်တို့ ကုိ ပူေဇာ် ပီးမှ ၊
စား ေသာက် လျက် ထုိင် ေန က၏။ ေနာက်တဖန် ကခုန် ြမ းထူးြခင်းငှါ ထ က၏။
7ထာဝရဘုရား က၊ သင်သည် ဆင်း သွား ေလာ။့ အဲဂုတ္တု
ြပည် မှ သင် ှ တ် ေဆာင်ခ့ဲေသာ သင် ၏ လူ
တို့သည် ေဖါက်ြပန် က ပီ။ 8 ငါမှာ ထားေသာ လမ်း မှ အလျင်အြမန် လွှဲ သွား၍၊ ာွး
သငယ် ုပ် ကုိ သွနး် ပီးလျှင် ၊ အို ဣသေရလ
အမျ ိး၊ ဤ
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ဘုရားသည် သင့် ကုိ အဲဂုတ္တု
ြပည် မှ ှ တ် ေဆာင်ခ့ဲေသာ ဘုရား ြဖစ်ေတာ်မူ၏ဟု ဆုိ
လျက် ၊ ု ပ်တု ေ ှ မှာ ယဇ်ပူေဇာ် ကုိးကွယ် က ပီဟ၍ူ၎င်း၊ 9ဤလမူျ ိး ကုိ ငါကည့်
ြမင် ပီ။ လည်ပင်း ခုိင်မာ ေသာအမျ ိး ြဖစ်၏။ 10 သို့ ြဖစ်၍ ငါ ့ ကုိ ှ ိ ေစေတာ။့ ငါသည်
အမျက် ြပင်းစွာထွက်၍ သူ တို့ ကုိ ဖျက်ဆီး မည်။ သင့် ကုိကား ကီး ေသာ အမျ ိး ြဖစ်
ေစမည်ဟ၍ူ၎င်း၊ ေမာေ ှ အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 11 ေမာေ ှ ကလည်း ၊ အို ထာဝရဘုရား
၊ ကုိယ်ေတာ်သည် မဟာ
တနခုိ်း အား ကီး ေသာ လက် ှင့် အဲဂုတ္တု ြပည် မှ ှ တ် ေဆာင်ခ့ဲေသာ ကုိယ်ေတာ်
၏ လူ
တို့ ကုိ ၊ အဘယ် ေကာင့်အမျက် ြပင်းစွာထွက်ေတာ်မူသနည်း။ 12 အဲဂုတ္တု လတိူု့က
လည်း၊ ဘုရားသခင် သည် မေကာင်း ေသာ အ ကံ ှိသြဖင့်၊ သူ
တို့ ကုိ ေတာေတာင် များ၌ သတ် ၍ ေြမ ကီး ေပါ် က သုတ်သင် ပယ် ှင်းြခင်း အလို
ငှါ သာ၊ ှ တ် ေဆာင်ေလသည်ဟု အဘယ်ေကာင့် ဆုိ ဘွယ်အေကာင်း ှ ိရပါမည်နည်း။
ြပင်းစွာ ေသာ အမျက် ေတာ်ကုိ ပယ် ေတာ်မူပါ။ ကုိယ်ေတာ် ၏ လူ
တို့ ၌ ဤသို့အြပစ် ေပးမည်အ ကံကုိ ေနာင်တရ ေတာ်မူပါ။ 13 ကုိယ်ေတာ်က သင် တို့
အမျ ိးအ ယ်ွ ကုိ ေကာင်းကင် ကယ် က့ဲသို့ ငါများြပား ေစမည်။ ငါေြပာ ခ့ဲေသာ ဤ
ေြမ ှိသမျှ ကုိ သင် တို့အမျ ိးအ ယ်ွ အား ငါေပး သြဖင့် ၊ သူတို့သည် အစ ်အ မဲ
အေမွခံ ရ ကလိမ့်မည်ဟု ကုိယ် ကုိ ကုိယ်တိင်ုတည် ၍ ကျနိဆုိ် ေတာ်မူေသာစကားကုိ
ခံ ခ့ဲ ပီးေသာ ကုိယ်ေတာ် ၏ ကျွန် အာြဗဟံ ၊ ဣဇာက် ၊ ဣသေရလ တို့ ကုိ ေအာက်ေမ့
ေတာ်မူပါဟု မိမိ
ဘုရား သခင် ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ေတာင်းပန် ေလ၏။ 14ထာဝရဘုရား သည် မိမိ
လူ တို့ အား အြပစ် ေပးမည်အ ကံ ကုိ ေနာင်တရ ေတာ် မူ၏။ 15 ေမာေ ှ သည်
သက်ေသခံ ချက် ေကျာက် ြပား ှစ် ြပားကုိ ကုိင် ယူလျက်၊ လှည့် ၍ ေတာင် ေပါ်က
ဆင်း သွားေလ၏။ ထုိ
ေကျာက်ြပား ှစ် မျက် ှာ ၌ အက္ခရာတင် လျက် ှိ၏။ 16 ထုိေကျာက်ြပားတို့သည်
ဘုရား
သခင် ဖနဆ်င်း ေတာ်မူေသာေကျာက် ြပား၊ စာ
သည်လည်း ဘုရား သခင်အက္ခရာ တင်ေတာ်မူေသာစာြဖစ်သတည်း။ 17 လူ များ
ေကးေကာ် သံ ကုိ ေယာ ှု သည်ကား လျှင် ၊ တပ် ၌ စစ်တိက်ု သံ ကုိ ကားပါသည်
ဟု ေမာေ ှ အား ဆုိ ၏။ 18 ေမာေ ှကလည်း၊ ငါ ကား ေသာ အသံသည် ေအာင်
၍ ေကးေကာ် သံ မဟတ်ု ၊ ှုံး ၍ ငိေု ကး သံ လည်း မဟတ်ု ၊ သီချင်းဆုိ သံ ြဖစ်
သတည်းဟု ြပနေ်ြပာ ၏။ 19 တပ် အနးီသို့ ေရာက် ေသာအခါ ၊ ာွး သငယ်ကုိ၎င်း ၊
ကခုန် ြခင်းကုိ၎င်းြမင် လျှင် ၊ ေမာေ ှ သည် အမျက် ထွက် သြဖင့် ေကျာက် ြပားတို့ ကုိ
ချ ၍ ေတာင် ေြခရင်း ၌ ချ ိ းဖ့ဲ ၏။ 20 သူတို့လပ်ု ေသာ ာွး သငယ်ကုိလည်း ယူ ၍
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အရည်ကျ ိ ၏။ ညက်ညက်ေြခ ပီးမှ ေရ ေပါ် မှာ ြဖ း ၍ ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့
ကုိ ေသာက် ေစ၏။ 21အာ ုန် ကုိ လည်း ေခါ်၍၊ သင်သည် သူတို့ ၌ ဤမျှေလာက် ကီး
ေသာ အြပစ် ကုိ ေရာက် ေစြခင်းငှါ သူ
တို့သည် သင် ၌ အဘယ်သို့ ြပ သနည်းဟေုမး လျှင်၊ 22အာ ုန် က၊ သခင် ၊ အမျက်
မ ထွက် ပါ ှင့်။ ဤလူ
တို့သည် မေကာင်း ေသာ အ ကံ ှိေ ကာင်းကုိ ကုိယ်ေတာ်သိ ပါ၏။ 23 သူတို့ကလည်း
၊ ငါ တို့ေ ှ မှာ သွား ရေသာ ဘုရား တို့ ကုိ ငါ တို့အဘို့ လပ်ု ပါ။ ငါ တို့ ကုိ အဲဂုတ္တု
ြပည် မှ ှ တ် ေဆာင်ခ့ဲေသာသူ ၊ ထုိ ေမာေ ှ ၌ အဘယ်သို့ ြဖစ် သည်ကုိ ငါတို့မ သိ
ပါဟု အကျွ ်ပ်ု အား ေြပာ ဆုိကလျှင်၊ 24အကျွ ်ပ်ုက၊ ေရွှ ှ ိေသာသူ သည် ချွတ် ေစ
ဟဆုို သည် ှင့် အညီ၊ သူတို့ေပးေသာ ေရွှ ကုိ အကျွ ်ပ်ုသည် မီး
ထဲ၌ ထည့် လျှင် ၊ ဤ ာွး သငယ်ထွက် လာပါသည်ဟု ြပနေ်ြပာ ၏။ 25 ထုိသို့ အာ
ုန် သည် လူ
များ ကုိ ရနသူ်တို့ ေ ှ ေမှာက်၌ အဝတ်တနဆ်ာကုိ ချွတ် ေစသည်ြဖစ်၍ ၊ အဝတ်
တနဆ်ာအချည်းစည်း ှိ ကေကာင်း ကုိ ေမာေ ှ ြမင် ေသာအခါ၊ 26တပ် တံခါးဝ မှာ
ရပ် လျက် ၊ ထာဝရဘုရား ဘက် ၌ အဘယ်သူ ေနသနည်း။ ငါ ့ထံသို့ လာေစဟဆုို လျှင်
၊ ေလဝိ အမျ ိးသား အေပါင်း တို့သည် သူ့
ထံ ၌ စည်းေဝး က၏။ 27 ေမာေ ှကလည်း၊ လတိူင်ုး ထား
လယ်ွ လျက် တပ် တမျက် ှာတံခါးမှ တမျက် ှာတံခါးတိင်ုေအာင်ထုတ်ချင်းခပ်သွား
၍ ၊ အသီးအသီး မိမိ ညီအစ်ကုိ ၊ မိမိ အေပါင်း အေဘာ်၊ မိမိ
အိမ်နးီချင်း ကုိသတ် ေစဟု ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား အမိန ့် ှ ိေတာ်မူသည်ဟ၊ု 28 ေမာေ ှ စီရင် သည်အတိင်ုး ၊ ေလဝိ
အမျ ိးသား တို့သည် ြပ ၍ ၊ ထုိေန ့၌ လူ သုံး ေထာင် ေလာက် ေသ က၏။ 29တဖန်
ေမာေ ှ က၊ ထာဝရဘုရား
သည် ယေန ့
ေကာင်း ကီး ေပး ေတာ်မူေစြခင်းငှါ ၊ သင်တို့သည် အသီးအသီး
ကုိယ်သား ၊ ကုိယ် ညီအစ်ကုိ ကုိ ထိခုိက်ေသာအားြဖင့်၊ သင်တို့ သည် ယေန ့
ကုိယ်ကုိ ချးီေြမာက် က ပီးဟု ဆုိ ေလ၏။ 30 နက်ြဖန် ေန၌့ လည်း ၊ သင် တို့ ြပစ်မှား
ေသာ အြပစ် ကီး လှ၏။ ယခု
မှာ ထာဝရဘုရား
အထံ ေတာ်သို့ ငါတက် သွား၍၊ သင်တို့ အြပစ် ေြဖ ိင်ုလျှင် ေြဖေစြခင်းငှါ ြပ မည်
ဟု ေမာေ ှ သည် လူ
များတို့အား ဆုိ ပီးမှ၊ 31ထာဝရဘုရား အထံ ေတာ်သို့ ြပန် သွား၍ ၊ အို ဘုရားသခင်၊
ဤ
လူ တို့သည် ြပစ်မှား ေသာ အြပစ် ကီး လှပါ၏။ မိမိ
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တို့ အဘို့ ေရွှ ဘုရား ကုိ လပ်ု ပါ ပီ။ 32 သို့ ေသာ်လည်းသူ တို့ အြပစ် ကုိ လွှတ်ြခ
င်းငှါအလို ေတာ် ှိလျှင် လွှတ် ေတာ်မူပါ။ သို့ မဟတ်ု ၊ ကုိယ်ေတာ် စီရင် ေတာ်မူေသာ
စာရင်း ၌ အကျွ ်ပ်ု နာမကုိ ေချ ေတာ်မူပါ။ အကျွ ်ပ်ု ေတာင်းပနပ်ါ၏ဟု ေလျှာက်လျှင်၊
33ထာဝရဘုရား က၊ အကင်သူ သည် ငါ ့ ကုိ ြပစ်မှား ၏၊ ထုိသူ
၏ နာမကုိ ငါ ့ စာရင်း ၌ ငါေချ မည်။ 34 သို့ ြဖစ်၍ငါမှာ ထားေသာအရပ် သို့ သူ တို့
ကုိ ယခု
သွား ၍ ပို့ ေဆာင် ေလာ။့ ငါ ့တမန် သည် သင့် ေ ှ မှာ သွား လိမ့်မည်။ သို့
ေသာ်လည်းငါ သည် အကည့် အ ှု ကလာေသာအခါ ၊ သူ တို့ ၌ အြပစ် ေပးလျက်
ကလာမည်ကုိ မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 35အာ ုန် ှင့် လူများ တို့သည် ာွးသငယ် ကုိ လပ်ု က
ေသာေကာင့် သူ တို့ ကုိ ဒဏ်ခတ်ေတာ်မူ ၏။

33
1တဖန် ထာဝရဘုရား က၊ သင် မှစ၍ အဲဂုတ္တု ြပည် မှ သင် ှ တ် ေဆာင်ခ့ဲေသာ
လူ တို့ ၊ ဤ
အရပ်မှ ထွက် ၍ သင် ၏ အမျ ိးအ ယ်ွ အား ငါေပး မည်ဟု အာြဗဟံ ၊ ဣဇာက်
၊ ယာကုပ် ၌ ငါကျနိဆုိ် ေသာ ြပည် သို့ သွား ကေလာ။့ 2 ေကာင်းကင်တမန် ကုိလည်း
သင် တို့ေ ှ သို့ ငါေစလွှတ် ၍ ၊ သူသည်ခါနနိ လ၊ူ အာေမာရိ
လ၊ူ ဟိတ္တိ
လ၊ူ ေဖရဇိ
လ၊ူ ဟိဝိ
လ၊ူ ေယဗုသိ လူတို့ ကုိ ှင်ထုတ်၍၊ 3 ို့ ှင့် ပျားရည် စီး ေသာ ြပည် သို့ သင်တို့ ကုိ
ပို့ ေဆာင်လိမ့်မည်။ သင်တို့ ှင့်အတူ ငါကုိယ်တိင်ု မ
သွား။ သင် တို့သည် လည်ပင်း ခုိင်မာ ေသာလမူျ ိ း ြဖစ်ေသာေကာင့် ၊ လမ်း ၌ သွား
စ ် သင် တို့ ကုိ ငါဖျက်ဆီး မည် စုိးရိမ် စရာ ှိသည်ဟု ေမာေ ှ အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။
4 ထုိ မေကာင်း ေသာ သိတင်း ကုိ လူ
များတို့သည်ကား ေသာအခါ ၊ ငိေု ကး ြမည်တမ်းလျက် ၊ အဘယ်သူမျှ တနဆ်ာ မ
ဆင် ဘဲေနက၏။ 5အေကာင်း မူကား၊ ထာဝရဘုရား
က၊ သင်သည် ဣသေရလ
အမျ ိးသား ကုိ ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ၊ သင် တို့သည် လည်ပင်း ခုိင်မာ ေသာ အမျ ိး ြဖစ်
က၏။ သင်တို့အလယ် ၌ ချက်ချင်း ငါေပါ်လာ ၍ ဖျက်ဆီး မည်။ ထို့ ေကာင့်သင် တို့ ၌
အဘယ်သို့ ငါြပ ရမည်ကုိ ငါသိ ြခင်းငှါ၊ သင် တို့တနဆ်ာ များကုိ ချွတ် ကေလာ့ဟု
ေမာေ ှ အား မိန ့် ေတာ်မူ ှင့်သတည်း။ 6 ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့သည် ေဟာရပ်
ေတာင် ေြခရင်း၌ မိမိ တို့တနဆ်ာ များကုိချွတ် က၏။ 7 ေမာေ ှ သည် တဲ
ေတာ်ကုိ ယူ
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၍ တပ် ြပင် ၌ ခပ်ေဝး ေဝးေဆာက် ပီးလျှင် ၊ ပရိသတ် စည်းေဝး ရာတဲ ဟ၍ူ ေခါ်
ေဝါ်၏။ ထာဝရဘုရား
ကုိ ှာ ေသာသူ အေပါင်း တို့သည် တပ် ြပင် ၌ ှိေသာ ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်သို့ ထွက်သွား က၏။ 8 ေမာေ ှ သည် တဲ
ေတာ်သို့ ထွက်သွား ေသာအခါ ၊ လူ အေပါင်း တို့သည် ထ
၍ အသီးအသီး မိမိ တို့ တဲ တံခါး ဝ၌ ရပ် လျက် တဲ ေတာ်အထဲ သို့ ေမာေ ှ ဝင် သည်
တိင်ုေအာင် ကည့် ှုလျက်ေနက၏။ 9 ေမာေ ှ သည်တဲ ေတာ်အထဲသို့ ဝင် ပီးမှ၊ မုိဃ်း
တိမ် တိင်ု ဆင်းသက် ၍ တဲ ေတာ်တံခါးဝ ၌ ရပ် သြဖင့် ၊ ထာဝရဘုရားသည် ေမာေ ှ
ှင့် ှ တ်ဆက် ေတာ်မူ၏။ 10 တဲ ေတာ်တံခါးဝ ၌ မုိဃ်းတိမ် တိင်ု ရပ် ေနသည်ကုိ ြမင်
လျှင် ၊ လူ အေပါင်း တို့သည် ထ
၍ အသီးအသီး မိမိ တို့ တဲ တံခါးဝ ၌ ကုိးကွယ် က၏။ 11 ထာဝရဘုရား သည်
အေဆွ ခင်ပွနး်ချင်းကုိ ှ တ်ဆက် တတ်သည် နည်းတူ ၊ ေမာေ ှ ှင့် မျက် ှာ ချင်းဆုိင် ၍
ှ တ်ဆက် ေတာ်မူ၏။ ေမာေ ှ သည် တပ် ထဲသို့ ြပနဝ်င် ေသာအခါ သူ ၏လက်ေထာက်
နု် ၏သား ေယာ ှု မည်ေသာ လလုင် သည်၊ တဲ
ေတာ်မှ မ ထွက် ဘဲ ေန၏။ 12 ေမာေ ှ ကလည်း ၊ ဤ လူ တို့ ကုိ ပို့ ေဆာင် ေလာ့ဟု
ကုိယ်ေတာ် မိန ့် ေတာ်မူသည်တင်ွ၊ အကျွ ်ပ်ု ှင့်အတူ အဘယ်သူ ကုိ ေစလွှတ် ေတာ်မူ
သည်ကုိ အကျွ ်ပ်ု မ သိ ရ။ သို့ ေသာ် လည်းကုိယ်ေတာ် က သင့် ကုိ သင်၏နာမ ြဖင့် ငါ
သိ ၏။ သင်သည် ငါ ့ ေ ှ ၌ မျက် ှာ ရ ပီဟု အကျွ ်ပ်ုအား မိန ့် ေတာ်မူ ပီ။ 13 သို့ ြဖစ်၍
အကျွ ်ပ်ုသည် ေ ှ ေတာ်၌ မျက် ှာ ရ လျှင် ၊ မျက် ှာ ရေကာင်းကုိ အကျွ ်ပ်ုသိ ပါ
မည် အေကာင်း ၊ ကုိယ်ေတာ် ၏လမ်း ကုိြပ ေတာ်မူပါ။ ဤ
လမူျ ိး သည် ကုိယ်ေတာ် ၏လူ ြဖစ်ေကာင်း ကုိ ဆင်ြခင် ေတာ် မူ ပါ၊ အကျွ ်ပ်ု
ေတာင်းပနပ်ါ၏ဟု ထာဝရဘုရား
အား ေလျှာက်ဆုိ ၏။ 14 ငါကုိယ်တိင်ုသွား ၍ ငိမ်ဝပ် ြခင်းချမ်းသာကုိ ေပးမည်ဟု
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 15တဖန် ေမာေ ှ က၊ ကုိယ်ေတာ် တိင်ု မ
သွား လျှင် အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ ဤ
အရပ်မှ ပို့ ေတာ်မ မူပါ ှင့်။ 16အကျွ ်ပ်ု ှင့် ကုိယ်ေတာ် ၏လူ တို့သည် ေ ှ ေတာ်၌
မျက် ှာ ရေသာအေကာင်း သည် အဘယ် သို့ထင် ှား ပါမည်နည်း။ အကျွ ်ပ်ု တို့ ှင့်
က သွားေတာ်မူေသာအားြဖင့် သာ ထင် ှားပါမည် မဟတ်ု ေလာ။ ထုိသို့
အကျွ ်ပ်ု ှင့် ကုိယ်ေတာ် ၏လူ တို့သည် ေြမ ကီး ေပါ် မှာ ှ ိသမျှ ေသာ လူ တို့ ှင့်
ြခားနား ရပါမည်ဟု ေလျှာက်ဆုိလျှင်၊ 17ထာဝရဘုရား က၊ သင်ေလျှာက် သည်အတိင်ုး
ငါြပ မည်။ သင်သည် ငါ ့ ေ ှ ၌ မျက် ှာ ရ ပီ။ သင့် ကုိ သင်၏နာမ ြဖင့် ငါသိ ၏ဟု
ေမာေ ှ အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 18တဖန် တံ၊ု ကုိယ်ေတာ် ၏ ဘုနး် ကုိအကျွ ်ပ်ု အား ြပ
ေတာ်မူပါ၏။ အကျွ ်ပ်ုေတာင်းပနပ်ါ၏ဟု ေလျှာက် လျှင် ၊

19ထာဝရဘုရားက ငါ ၏ေကာင်းမွန် ြခင်း ှ ိသမျှ ကုိ သင့် ေ ှ ၌ ငါ ေ ှာက် သွားေစ
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မည်။ ထာဝရဘုရား
၏နာမ ေတာ်ကုိလည်း၊ သင့် ေ ှ ၌ ငါေကးေကာ် မည်။ ငါသည် ေကျးဇူး ြပ လို
ေသာသူ ကုိ ေကျးဇူး ြပ မည်။ သနား
လိေုသာသူ ကုိလည်း သနား မည်။ 20 သို့ ရာတင်ွသင်သည် ငါ ့ မျက် ှာ ကုိ မ
ြမင် ိင်ု ရာ။ ငါမ့ျက် ှာကုိ ြမင် လျှင် အသက် ှင် ရေသာလူ တစုံ တေယာက်မျှမ ှိ
ဟ၍ူ၎င်း၊ 21 ငါ ့အနား မှာ ေနရာ
တခု ှိ၏။ သင်သည်ေကျာက် ေပါ် မှာ ရပ် ရမည်။ 22 ငါ ့ဘုနး် ေ ှာက် သွားေသာအခါ
၊ သင့် ကုိ ေကျာက် ကား ၌ ငါသွင်း ထား၍ ငါ က သွားသည်အခုိက်၊ သင့် ကုိ ငါ ့လက်
ှင့် ဖုံးအပ်ု မည်။ 23 ငါ လက် ကုိ သိမ်း ု ပ်ေသာအခါ ၊ ငါ ့ ေကျာ ကုိသာ ြမင် ရမည်၊
ငါ ့ မျက် ှာ ကုိမ ြမင် ရဟ၍ူ၎င်း မိန ့် ေတာ်မူ ၏။

34
1တဖန် ထာဝရဘုရား က၊ အရင် ေကျာက်ြပား ှစ်ြပား ှင့်တူ ေအာင် ေကျာက် ြပား
ှစ် ြပားကုိ ခုတ် ေလာ။့ သင်ချ ိ းဖ့ဲ ေသာ အရင် ေကျာက် ြပား၌ စကား ပါ သည်
အတိင်ုး ေနာက်ေကျာက် ြပားေပါ် မှာ ငါေရး ထားမည်။ 2 နက်ြဖန်နနံက် သင်သည်
အသင့် ေနလျက်၊ သိနာ
ေတာင် ေပါ် သို့ တက် ၍ ေတာင် ထိပ် ၌ ငါ ့ ေ ှ မှာကုိယ်ကုိ ြပ ေလာ။့ 3သင် ှင့်
အတူ အဘယ်သူမျှမ တက် ရ။ ေတာင် တြပင်လံးု ၌ လူ ကုိ မ
ထင် ှား ေစ ှင့်။ ေတာင် ေြခရင်း ၌ သုိး
ာွး တို့ ကုိ ကျက်စား ရာမ ြပ ေစ ှင့်ဟု ေမာေ ှ အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 4ထာဝရဘုရား

မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ အရင် ေကျာက် ြပား ှင့်တူ ေအာင် ေကျာက်ြပား ှစ် ြပားကုိ
ခုတ် ပီးမှ ၊ ေမာေ ှ သည် နနံက် ေစာေစာထ ၍ ထုိေကျာက် ြပား ှစ် ြပားကုိ ကုိင် လျက်
၊ သိနာ ေတာင် ေပါ် သို့ တက် ေလ၏။ 5ထာဝရဘုရား သည် မုိဃ်းတိမ် ြဖင့် ဆင်းသက်
၍ ၊ ထုိ အရပ်၌ ေမာေ ှ အနား မှာရပ် လျက်၊ ထာဝရဘုရား
၏နာမ ေတာ်ကုိ ေကးေကာ် ေတာ်မူ၏။ 6ထာဝရဘုရား သည် ေမာေ ှ ေ ှ ၌ က
သွားေတာ်မူလျက် ၊ ထာဝရဘုရား ၊ ထာဝရဘုရား ၊ ချစ် သနားြခင်း ေမတ္တ ာ
က ုဏာ ှင့်ြပည့်စုံ၍ စိတ် ှည် ြခင်း၊ ေကျးဇူး ြပ ြခင်း၊ သစ္စာ
ေစာင့်ြခင်း ှင့် ကယ်ဝ ေတာ်မူထေသာ၊ 7 အေထာင် အေသာင်းများေသာသူတို့အား
သနားြခင်းေကျးဇူး တရားကုိ ေစာင့် ေတာ်မူထေသာ၊ အဓမ္မ
ကျင့် ြခင်း၊ တရားေတာ် ကုိ လနွက်ျ း ြခင်း၊ ြပစ်မှား ြခင်းအြပစ် တို့ ကုိ ေြဖလွှတ်
ေသာ်လည်း ၊ အချည်း ှးီသက်သက်ေြဖလွှတ် ေတာ်မ မူထေသာ၊ သားစ ်ေြမးဆက်၊
တတိယအဆက်၊ စတတု္ထ အဆက်တိင်ုေအာင်၊ အဘ
တို့၏ အြပစ် ကုိသား တို့ ၌ ဆပ်ေပး စီရင်ေတာ်မူေသာဘုရား သခင်ဟု ေကးေကာ်
ေတာ်မူ၏။ 8 ေမာေ ှ သည် အလျင်အြမန် ဦး ွှတ်ချ၍ ကုိးကွယ် လျက် ၊

9 အိဘုုရား ှင် ၊ အကျွ ်ပ်ုသည် ေ ှ ေတာ်၌ မျက် ှာ ရ လျှင် ၊ အကျွ ်ပ်ုအ ှင် သည်
အကျွ ်ပ်ု တို့ ှင့်အတူ က ေတာ်မူပါေစေသာ၊ အကျွ ်ပ်ုေတာင်းပန် ပါ၏။ ဤ
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လမူျ ိးသည် လည်ပင်း ခုိင်မာ ေသာ အမျ ိး ြဖစ်ေသာ်လည်း ၊ အကျွ ်ပ်ု တို့ ြပစ်မှား
မိေသာ ဒစု ိုက် အြပစ် များကုိ လွှတ် ၍ အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ ကုိယ်ေတာ်အေမွ ဥစ္စာဘို့
သိမ်းယူေတာ်မူပါဟေုလျှာက် လျှင် ၊

10ထာဝရဘုရားက၊ ကည့် ှု ေလာ။့ ငါ ပဋိညာ ် ြပ ၏။ ေြမ ကီး ေပါ်မှာ လမူျ ိ း ၌
မ ြပ စဖူးေသာ အံဘွ့ယ် ေသာအမှုတို့ ကုိ သင် ၏လမူျ ိး ေ ှ မှာ ငါြပ မည်။ သင် တို့အ
ဘို့ ငါ ထာဝရဘုရား ြပ ရေသာ အမှုသည် ေကာက်မက် ဘွယ်ေသာအမှု ြဖစ်ေကာင်း
ကုိ သင် ေပါင်းေဘာ် ေသာ လူ အေပါင်း တို့သည် ြမင် ရကလိမ့်မည်။ 11ယေန ့ငါ မှာ
ထားေသာ စကားကုိ မှတ် ေလာ။့ သင့် ေ ှ မှာ အာေမာရိ
လ၊ူ ခါနနိ လ၊ူ ဟိတ္တိ
လ၊ူ ေဖရဇိ
လ၊ူ ဟိဝိ
လ၊ူ ေယဗုသိ
လူတို့ ကုိ ငါ ှင်ထုတ် မည်။ 12သင် သည် ယခုသွားေသာ ြပည်သူ ြပည်သားတို့ ှင့်
မိဿဟာယ ဖွ့ဲ သြဖင့်၊ သင့် အလယ်၌ တိက်ုမိ၍ လဲစရာ
အေကာင်းမ ြဖစ် ေစြခင်းငှာ ၊ ကုိယ်ကုိကုိယ်သတိ ြပ ေလာ။့ 13 သူ တို့ယဇ်ပလ္လ င်
များကုိ ဖျက်ဆီး ရမည်။ သူ
တို့ ု ပ်တု ဆင်းတမုျားကုိ ချ ိ းဖ့ဲ ရမည်။ သူ
တို့ အာ ှရ ပင် များကုိ ခုတ် လဲှရမည်။ 14အြခား ေသာဘုရား ကုိ သင်သည် မ
ကုိးကွယ် ရ။ အြပစ် ှိယုံလယ်ွအမည် ှိေသာထာဝရဘုရား သည် အြပစ် ှိသည်ဟု
ယုံ
လယ်ွေသာ ဘုရား သခင်ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ 15 သင်သည် ထုိြပည်သူ ြပည်သားတို့ ှင့်
မိဿ ဟာယဖွ့ဲ သြဖင့်၊ သူတို့သည် မိမိ
တို့ ဘုရား ှင့် မှားယွင်း ြခင်းကုိ ြပ ၍ ၊ ထုိဘုရား တို့အား ယဇ် ပူေဇာ်ေသာအခါ၊ သင့်
ကုိ ေခါ် ၍ သင်သည် ထုိယဇ် ေကာင်ကုိ စား မည်ဟ၍ူ၎င်း၊ 16သင်သည် သူ
တို့ သမီး
များကုိယူ ၍၊ ကုိယ် သား တို့ ှင့် ထိမ်းြမားေပးစားသြဖင့်၊ ထုိသမီး
တို့သည် မိမိ
တို့ ဘုရား
ှင့် မှားယွင်း ြခင်းကုိ ြပ ၍ သင် ၏သား တို့ ကုိ ထုိဘုရား
တို့ ှင့် မှားယွင်း ေစမည်ဟ၍ူ၎င်း စုိးရိမ်စရာ ှိ၏။ 17သင်သည် ကုိယ် အဘို့ သွနး်
ေသာ ဘုရား
တို့ ကုိ မ
လပ်ု ရ။ 18သင်သည် အဗိဗ
လ ၌ အဲဂုတ္တု ြပည်မှ ထွက် ေသာေကာင့် ၊ ငါပညတ် သည်အတိင်ုး ၊ အဗိဗ လ
တင်ွ ခုနစ် ရက် ပတ်လံးုတေဆး မ့ဲမုန ့ကုိ် စား
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၍ အဇုမ
ပဲွကုိ ခံ ရမည်။ 19သားဦး အေပါင်း တို့သည် ငါ ့ ဥစ္စာြဖစ် က၏။ သင် ၏တိ စ္ဆာန်
တို့တင်ွလည်း ၊ ာွး ြဖစ်ေစ ၊ သုိး ြဖစ်ေစ၊ သားဦး
အေပါင်း တို့သည် ငါဥ့စ္စာြဖစ်က၏။ သို့ ရာတင်ွ ၊ ြမည်း သားဦး ကုိ သုိး
သငယ် ှင့် ေရွး ယူရမည်။ 20 မ ေရွး လိုလျှင် ၊ ြမည်း သငယ်၏လည်ပင်းကုိ ချ ိ း ရ
မည်။ သင် ၏သားဦး အေပါင်း တို့ ကုိ ေရွး ရမည်။ ငါ ့ ထံသို့ အဘယ်သူမျှလက်ချည်း
မ ေပါ် မလာရ။ 21 ေြခာက် ရက် ပတ်လံးုအလပ်ုလပ်ု ရမည်။ သတ္တ မ
ေနရ့က် ၌ ငိမ်ဝပ် စွာ ေနရမည်။ လယ် လပ်ုရာ ကာလ၊ အသီးအ ှံ သိမ်းရာကာလ
ြဖစ်ေသာ်လည်း၊ သတ္တ မေနရ့က်၌ ငိမ်ဝပ် စွာ ေနရမည်။ 22 ဂျ ံ စပါးကုိ သိမ်း စ ှိသည်
ကာလခုနစ်သိတင်း ပဲွ ကုိ၎င်း၊ ှစ် လဲ ေသာအခါ သုိထား
ပဲွ ကုိ၎င်း ခံ ရမည်။ 23သင် တို့အမျ ိးသား ေယာက်ျားအေပါင်း တို့သည်၊ ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်တည်းဟေူသာထာဝရ အ ှင်ဘုရား သခင့် ေ ှ ေတာ်၌ တ ှစ် လျှင် သုံး ကိမ်
မျက် ှာြပ ရကမည်။ 24တပါးအမျ ိးသား များကုိ သင် တို့ေ ှ က ငါ ှင်ထုတ် ၍ ၊ သင်
တို့ေနရာနယ် ကုိ ငါ ကျယ် ေစမည်။ သင် ၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ တ ှစ် တင်ွ သုံး ကိမ် မျက် ှာြပ သွား ေသာအခါ ၊
သင် ၏ေြမ ကုိ အဘယ်သူ မျှမ တပ်မက် ရ။ 25 ငါ ့ယဇ်ေကာင် အေသွး ကုိ တေဆး
ှင့် ေရာ၍ မ
ပူေဇာ် ရ။ ပသခါ ပဲွ ယဇ်ေကာင် ကုိ၊ နနံက် တိင်ုေအာင် မ ကင်း ေစရ။ 26သင် ၏ေြမ
၌ အဦး
သီးေသာ အသီးအ ှအံေကာင်းဆုံး ကုိ သင် ၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ၏ အိမ် ေတာ်ထဲသို့ ေဆာင် သွင်းရမည်။ ဆိတ် သငယ်ကုိ အမိ
ို့ ရည် ှင့် မ ြပ တ် မချက်ရ။ 27ဤ စကား များကုိ ေရး
ထားေလာ။့ ဤ
စကား များလာသည် အတိင်ုး သင် မှစ၍ ဣသေရလအမျ ိး ှင့် ငါပဋိညာ ် ြပ သည်
ဟု ေမာေ ှ အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 28 ထုိ အရပ်မှာ ေမာေ ှသည် အစာ
ကုိ မ
စား ၊ ေရ ကုိ မ
ေသာက် ဘဲ ၊ အရက် ေလးဆယ် ပတ်လံးုထာဝရဘုရား အထံေတာ်၌ ေန ေလ၏။
ေကျာက် ြပားေပါ် မှာ ပဋိညာ ် စကား ၊ ပညတ် ေတာ်ဆယ် ပါးကုိ ေရး ထားေတာ်မူ
၏။ 29 ေမာေ ှ သည် သက်ေသခံ ချက် ေကျာက် ြပား ှစ် ြပားကုိ ကုိင် လျက်၊ သိနာ
ေတာင် ေပါ် မှ ဆင်းသက် ေသာအခါ ၊ မိမိ ှင့် ဘုရား သခင် ှ တ်ဆက် ေတာ်မူ
ေသာေကာင့် ၊ မိမိ မျက် ှာ အေရ ထွနး်ပ ေကာင်း ကုိ မိမိမ
သိ။ 30 အာ ု န် ှင့် ဣသေရလ အမျ ိးသား အေပါင်း တို့သည်၊ ေမာေ ှ ကုိ ြမင်
ေသာအခါ ၊ သူ ၏မျက် ှာ အေရ ထွနး်ပ ေသာေကာင့် ၊ သူတို့သည် မချ ်း မ ကပ်ဝ့ံ
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က။ 31 ေမာေ ှ သည် သူ
တို့ ကုိ ေခါ် ၍ ၊ အာ ု န် ှင့် ပရိသတ် သူ ကီး တို့သည် ချ ်းကပ် ကလျှင် ၊ ေမာ
ေ ှ သည် ှ တ်ဆက် ေလ၏။ 32 ထုိေနာက် ဣသေရလ အမျ ိးသား အေပါင်း တို့သည်
ချ ်းကပ် ကလျှင် ၊ သိနာ ေတာင် ေပါ် မှာ ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသမျှ တို့ ကုိ သူ တို့အား ဆင့်ဆုိ ေလ၏။ 33 ေမာေ ှ သည် သူ
တို့အား ေဟာေြပာ ၍ မ ပီး မီှ မိမိ
မျက် ှာ ကုိ ဖုံးအပ်ုေလ၏။ 34ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်သို့ ဝင် ၍ေလျှာက်ေသာအခါ
၊ မ ထွက် မီှတိင်ုေအာင်မျက် ှာဖုံး ကုိ ချွတ် ထား၏။ တဖန် ထွက် ၍ အမိန ့် ေတာ်ကုိ
ဣသေရလ အမျ ိးသားတို့အား ဆင့်ဆုိ ၏။ 35 သူ ၏မျက် ှာ အေရ ထွနး်ပ ေကာင်း
ကုိ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့သည် ြမင် ကလျှင် ၊ တဖန် အထဲသို့ ဝင်၍ မ
ေလျှာက် မီှတိင်ုေအာင်မိမိ မျက် ှာ ကုိ ဖုံးအပ်ု ြပန၏်။

35
1 ေမာေ ှ သည်၊ ဣသေရလ
အမျ ိး ပရိသတ် အေပါင်း ကုိ စည်းေဝး ေစ၍ ၊ ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူေသာ သင်
တို့ကျင့်ဝတ်တရားဟမူူကား၊ 2 ေြခာက် ရက် ပတ်လံးုအလပ်ု လပ်ု ရမည်။ သတ္တ မ
ေန ့ရက်သည် သင် တို့ ၌ သန ့် ှ င်း ေသာေန ့၊ ထာဝရဘုရား
အဘို့ ငိမ်ဝပ် စွာ ေနရေသာ ဥပုသ် ေန ့ြဖစ် ၏။ ထုိေန ့
၌ အလပ်ု လပ်ု ေသာ သူ
မည်သည်ကား အေသ ခံရမည်။ 3သင် တို့ေနရာ အရပ်၌ ဥပုသ် ေန ့မှာ မီး ကုိ မ
ေမွး ရဟု ဆင့်ဆုိ ၏။ 4တဖန် ေမာေ ှ သည်၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသား ပရိသတ် အလယ်၌ ထာဝရဘုရား ၏အမိန ့် ေတာ်ကုိ ဆင့်ဆုိ သည်ကား၊

5 သင် တို့တင်ွ ထာဝရဘုရား အား လှူေသာ အလှူ ကုိ ြပင်ဆင် ကေလာ။့ ကည်ညိ
ေသာ ေစတနာစိတ် ှိသမျှ ေသာသူတို့ သည်၊ ေရွှ ၊ ေငွ ၊ ေကးဝါ၊ 6 ြပာ ေသာ အထည်၊
ေမာင်း ေသာအထည်၊ နီ
ေသာအထည်၊ ပိတ်ေချာ ၊ ဆိတ် ေမွး၊ 7အနီ ဆုိးေသာသုိး ေရ ၊ တဟာ ှ သားေရ ၊
အကာ ှ သစ် သား၊ 8 လိမ်း ရန် ဆီ
ေဘာ်ဘို့ ၊ မီး ှု ိရာနံသ့ာ ေပါင်း ေမွှး ေဘာ်ဘို့ ရာနံသ့ာ မျ ိ း၊ မီး
ထွနး်စရာဆီ ၊
9 ှဟံ ေကျာက် ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ်သင်တိင်ုး ှင့် ရင်ဖွ့ဲ ၌ စီ
စရာေကျာက် ြမတ်တည်းဟေူသာထာဝရဘုရား အား လှူ ေသာအလှူကုိ ေဆာင် ခ့ဲ က
ေလာ။့ 10သင် တို့တင်ွ လိမ္မာ ေသာသူ ှိသမျှ တို့သည်လာ ၍ ၊

11 တဲ ေတာ် ှင့် အေပါ်တဲ ၊ အေပါ်တဲအဖုံး ၊ ေရွှေချာင်း ၊ ပျ ်ြပား ၊ ကန ့လ်န ့က်ျင် ၊
တိင်ု ၊ ေြခစွပ် တို့ ကုိ၎င်း၊ 12 ေသတ္တ ာ ှင့် သူ ၏ထမ်းဘုိး ၊ ေသတ္တ ာအဖုံး ၊ ကာ ရေသာ
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ကုလားကာ ကုိ၎င်း၊ 13 စားပဲွ ှင့် သူ ၏ထမ်းဘုိး ၊ သူ ၏တနဆ်ာ ှိသမျှ ှင့် ေ ှ ေတာ်
မုန ့် ကုိ၎င်း၊ 14 မီး ထွနး်စရာဘို့ မီးခုံ
ှင့် သူ
၏တနဆ်ာ ၊ မီးခွက် များ၊ မီး
ထွနး်စရာဆီ ကုိ၎င်း ၊
15 နံသ့ာ ေပါင်း ှု ိေသာ ပလ္လ င် ှင့် သူ ၏ထမ်းဘုိး ၊ လိမ်း ရနဆီ် ၊ ေမွှး ေသာ နံသ့ာ
ေပါင်း၊ တဲ
ေတာ်တံခါး ဝ ကာရန် ကုလားကာ ကုိ၎င်း၊ 16 မီး ှု ိ ရာယဇ်ပူေဇာ်ေသာ ပလ္လ င် ှင့်
ေ ကးဝါ ဆနခ်ါ ၊ ထမ်းဘုိး ၊ တနဆ်ာ ှိသမျှ ၊ အင်တံု ှင့် ေြခေထာက် ကုိ၎င်း၊ 17 တဲ
ေတာ်ဝင်း ကုလားကာ ၊ တိင်ု ၊ ေြခစွပ် ၊ ဝင်း တံခါးဝ ကာစရာ ကုလားကာ ကုိ၎င်း၊ 18 တဲ
ေတာ်တံသင် ၊ ဝင်း တံသင် ကိ း များကုိ၎င်း၊ 19သန ့် ှ င်း ရာဌာန၌ အမှုေတာ်ကုိ ထမ်း
စရာအဝတ် ၊ ယဇ် ပုေရာဟိတ်အမှုကုိ ေဆာင်ေသာအခါ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အာ ုန် ှင့်
သူ ၏သား ဝတ်၍ သန ့် ှ င်း ေသာ အဝတ် ကုိ၎င်း၊ ထာဝရဘုရား
မှာ ထား ေတာ် မူသမျှ အတိင်ုး လပ်ု ရ ကမည်ဟု ဆင့်ဆုိ ၏။ 20 ဣသေရလ
အမျ ိးသား ပရိသတ် အေပါင်း တို့သည်၊ ေမာေ ှ ထံ မှ ထွက်သွား က၍ ၊

21 မိမိ စိတ် ှလံးု ှ ိးေဆာ် ေသာ သူ ၊ ကည်ညိ ေသာေစတနာစိတ် သေဘာ ှိေသာ သူ
အေပါင်း တို့သည် ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်လပ်ု ဘို့ ၎င်း ၊ အမှု ေတာ်ထမ်းစရာဘို့ ၎င်း၊ သန ့် ှ င်း ေသာအဝတ် ကုိ၎င်း၊
ထာဝရဘုရား
အား လှူေသာအလှူ ကုိ ေဆာင် လျက် လာက၏။ 22 ကည်ညိ ေသာ ေစတနာ
စိတ် ှိ ေသာေယာက်ျား မိနး်မ တို့သည်၊ လက်ေကာက် ၊ နားေတာင်း ၊ လက်စွပ် ၊
ှာေခါင်းဘူး၊ ေရွှ တနဆ်ာ ှိသမျှ ကုိ ေဆာင် ခ့ဲသြဖင့် ၊ လှူ ေသာသူ အသီးအသီး
တို့သည်၊ ထာဝရဘုရား
အား ေရွှ ကုိ လှူက၏။ 23 ြပာ ေသာအထည်၊ ေမာင်း ေသာအထည်၊ နီ
ေသာအထည်၊ ပိတ်ေချာ ၊ ဆိတ် ေမွး၊ အနီ
ဆုိးေသာသုိး ေရ ၊ တဟာ ှ သားေရ ှိ ေသာ သူ တိင်ုး ေဆာင် ခ့ဲ၏။ 24 ေငွ ှင့်
ေ ကးဝါ ကုိ လှူ ေသာသူတိင်ုး ထာဝရဘုရား အား လှူ ေလ၏။ အမှုေတာ် ှင့်ယှ ်ေသာ
အလပ်ု လပ်ုစရာဘို့ အကာ ှ သစ် သား ှိ ေသာ သူတိင်ုး လည်း ေဆာင် ခ့ဲေလ၏။
25 ရက်ကနး်တတ် ေသာ မိနး်မ အေပါင်း တို့လည်း ၊ ကုိယ် လက် ှင့် ရက် ၍ ၊ ြပာ
ေသာအထည်၊ ေမာင်း ေသာအထည်၊ နီ
ေသာအထည်၊ ပိတ်ေချာ ရက် သမျှကုိ ေဆာင် ခ့ဲ က၏။ 26 မိမိ ဉာဏ် ှ ိးေဆာ် ေသာ
မိနး်မ အေပါင်း တို့သည် ဆိတ် ေမွးကုိ ရက် က၏။ 27 သူ ကီး တို့သည်လည်း ၊ ှဟံ
ေကျာက် ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ်သင်တိင်ုး ှင့် ရင်ဖွ့ဲ ၌ စီ
စရာေကျာက် ကုိ၎င်း၊ 28 မီး ထွနး်စရာဘို့ လိမ်း ရန် ဆီ
ေဘာ်ဘို့ မီး ှု ိရာ နံသ့ာ



ထွက်ေြမာက်ရာကျမ်း 35:29 204 ထွက်ေြမာက်ရာကျမ်း 36:4

ေပါင်း ေမွှး ေဘာ် ဘို့ ရာ နံသ့ာ မျ ိ း ှင့် ဆီ ကုိ၎င်း ေဆာင်ခ့ဲ က၏။ 29 ထုိသို့
ထာဝရဘုရား
သည် ေမာေ ှ အားြဖင့် မှာ ထားေတာ်မူေသာ အလပ်ု အမျ ိးမျ ိ း ှ ိသမျှအဘို့ ၊ ဣ
သေရလ အမျ ိးသား တို့တင်ွ ကည်ညိ ေသာ ေစတနာစိတ် ှ ိးေဆာ် ေသာ ေယာက်ျား
မိနး်မ အေပါင်း တို့သည်၊ ထာဝရဘုရား
အား ကည်ညိ ေသာစိတ် ှင့် လှူ က၏။ 30တဖန် ေမာေ ှ က၊ နားေထာင် ကေလာ။့
ထာဝရဘုရား
သည် ယုဒ
အမျ ိးသား ဟရု ၏သား ြဖစ်ေသာ ဥရိ
၏သား ေဗဇေလလ ကုိ အမည် ြဖင့် ခန ့် ထားေတာ် မူ ပီ။ 31 သူသည် ေရွှ ေငွ
ေကးဝါ ကုိလပ်ု ေသာအတတ် ၊ ေကျာက် ကုိေသွး ၍စီ ေသာအတတ်၊ သစ်သား ကုိထု
လပ်ု ေသာအတတ် ှင့်အမျ ိ းမျ ိ း ေသာအလပ်ုကုိ ထူးဆနး်စွာလပ်ုတတ်မည်အေကာင်း၊
ဉာဏ်ပညာ ှင့်တကွသိပ္ပံ အတတ်အမျ ိးမျ ိ း ကုိေပး၍၊ ဘုရားသခင် ၏ဝိညာ ် ေတာ်
ှင့်ြပည့်စုံ ေစေတာ်မူ ပီ။ 32 33 34 သူ ှင့် ဒန် အမျ ိးသား အဟိသမက် ၏သား အေဟာ
လျဘ သည်၊ သူတပါးအား အတတ်သင် ေပး ိင်ု မည်အေကာင်း ၊ ဉာဏ် ကုိေပး ေတာ်
မူ ပီ။ 35 ထုိသူ တို့သည် ထုလပ်ုတတ်ေသာသူ၏ အလပ်ု၊ ဆနး်ြပားေသာလက်သမား၏
အလပ်ု၊ ြပာ ေသာ အထည်၊ ေမာင်း ေသာအထည်၊ နီ
ေသာအထည်၊ ပိတ်ေချာ ကုိ ချယ်လှယ် တတ်ေသာသူ ၏အလပ်ု၊ ရက် တတ်ေသာ
သူ၏အလပ်ု၊ အနည်းနည်းလပ်ုတတ်ေသာသူ၏အလပ်ု ၊ ထူးဆနး်စွာ ကံစည်တတ်ေသာ
သူ၏အလပ်ုအမျ ိးမျ ိ း ှ ိသမျှ တို့ ကုိ လပ်ု တတ်မည် အေကာင်း ၊ ဉာဏ် ပညာ ှင့် ြပည့်စုံ
ေတာ်မူ ပီ။

36
1 ထုိသို့ ထာဝရဘုရား မှာ ထား ေတာ် မူသည်အတိင်ုး ၊ သန ့် ှ င်း ရာ ဌာန၌ အမှု
ေတာ်ေဆာင် စရာဘို့ ၊ အမျ ိးမျ ိ း ေသာအလပ်ုကုိ လပ်ုတတ်ေသာ ဉာဏ် ပညာကုိ
ထာဝရဘုရား
ေပး သွင်းေတာ်မူေသာပညာ ှိ အေပါင်း တို့ ှင့်တကွ ၊ ေဗဇေလလ ၊ အေဟာလျ
ဘ တို့သည် အလပ်ုလပ်ု ကလိမ့်မည်ဟု ဣသေရလအမျ ိးသားတို့အား ဆင့်ဆုိေလ၏။
2တဖန် ေမာေ ှ သည်၊ ေဗဇေလလ ၊ အေဟာလျဘ ကုိ၎င်း ၊ ထာဝရဘုရား ေပး ေတာ်
မူေသာ ဉာဏ် သေဘာကုိ ရ၍၊ အလပ်ု လပ်ု ချင်ေသာ ေစတနာစိတ် ှိေသာ ပညာ ှိ
အေပါင်း တို့ ကုိ ၎င်းေခါ် ပီးလျှင်၊ 3သန ့် ှ င်း ရာဌာန ှင့် အမှုေတာ်ထမ်းရန် တနဆ်ာတို့
ကုိ လပ်ုကုိင် ေစြခင်းငှာ ၊ ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့ ေဆာင် ခ့ဲေသာ အလှူ ှိသမျှ
ကုိ ထုိသူတို့သည် ေမာေ ှ လက်မှ ခံ က၏။ ကည်ညိ ေသာစိတ် ှင့် လှူေသာအလှူ ကုိ
နနံက် တိင်ုး ထပ်၍ေဆာင် ခ့ဲ ကေသး၏။ 4 ထုိအခါ သန ့် ှ င်း ရာဌာနေတာ်အလပ်ု ကုိ
လပ်ုကုိင် ေသာ ပညာ ှိ အေပါင်း တို့သည်၊ အသီးအသီး
မိမိ လပ်ု ရာမှ ၊
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5 ေမာေ ှ ထံသို့ လာ၍ ထာဝရဘုရား
မှာ ထားေတာ်မူေသာ အလပ်ု ပီးေလာက် ံုမျှမက ၊ ပုိ ၍ ေဆာင် ခ့ဲ က ပါ ပီဟု ကား
ေြပာလျှင်၊ 6 ေမာေ ှ က၊ သန ့် ှ င်း ရာဌာနေတာ်အဘို့ လှူ ြခင်းငှာ အဘယ်ေယာက်ျား
မိနး်မ မျှ ထပ်မံ ၍ မ
လပ်ု ေစ ှင့် ဟု စီရင်၍၊ တတပ် လံးု၌ ေကာ်ြငာ ေစသြဖင့် ၊ လူ များအလှူေဆာင်
ြခင်းအမှုကုိ ဆီးတား ၏။ 7 ရခ့ဲေသာဥစ္စာ သည် လပ်ု ှိသမျှ ကုိ ပီးစီးေလာက် ံု မျှ
မက ပုိ
လျက် ှိ သတည်း။ 8သန ့် ှ င်း ရာဌာနေတာ်အလပ်ု ကုိ လပ်ုကုိင် ေသာသူတို့ တင်ွ ၊
ပညာ ှိ ေသာသူသည် ပိတ်ေချာ၊ ြပာ ေသာ အထည်၊ ေမာင်း ေသာအထည်၊ နီ
ေသာအထည်ြဖင့် ပီး ေသာ ေခ ုဗိမ် အ ုပ် ှင့် ချယ်လှယ် ေသာ ပိတ်ေချာ ကုလားကာ
ဆယ် ထည်ကုိ လပ်ု ေလ၏။ 9 ကုလားကာ သည် အလျား ှစ်ဆယ် ှစ် ေတာင် ၊ အနံ
ေလး ေတာင် ှိ၍၊ ကုလားကာ
ချင်း အလျား အနံတူ ၏။ 10 ကုလားကာ ငါး ထည်စီ တစပ်တည်းချ ပ် ေလ၏။

11 ကုလားကာတထည် ြပင် ဘက်ကုလားကာ နား ချင်းဆက်မီှရာ၌ ကွင်း များကုိ ြပာ
ေသာအထည် ှင့် လပ်ု ၍၊ အြခား ေသာ ကုလားကာြပင် ဘက် ကုလားကာ
နား ချင်းဆက်မီှရာ၌ လည်း ထုိအတူ
လပ်ု ေလ၏။ 12 ကုလားကာ တထည်၌ ကွင်း ငါးဆယ် ကုိ၎င်း၊ အြခား ေသာ
ကုလားကာ
အနား ဆက်မီှရာ၌ ကွင်း ငါးဆယ် ကုိ၎င်း လပ်ု သြဖင့်၊ ကွင်း ချင်း ဆုိင် မိ က၏။

13 ေရွှ ေချာင်း ငါးဆယ် ကုိလည်း လပ်ု ၍ ၊ ထုိေရွှေချာင်း ြဖင့် ကုလားကာ များကုိ ပူးတွဲ
သြဖင့် တဲ ေတာ် တ
ေဆာင်တည်းြဖစ် ေလ၏။ 14 တဲ ေတာ်ဖုံးအပ်ု ဘို့ အြခားေသာ ကုလားကာ
ဆယ် တ ထည်ကုိ ဆိတ် ေမွး ှင့် လပ်ု ေလ၏။ 15 ကုလားကာ သည် အလျား
အေတာင် သုံးဆယ် ၊ အနံ ေလး ေတာင် ှိ၍ ကုလားကာ ဆယ် တထည် တို့သည်
အလျား အနခံျင်း တူ ၏။ 16 ကုလားကာ ငါး ထည်တစပ်၊ ေြခာက် ထည်တစပ်တည်း
ချ ပ် ေလ၏။ 17 ကုလားကာများဆက်မီှ ရာ၌၊ ြပင် ဘက်ကေနေသာကုလားကာ တ
ထည်အနား မှာ ကွင်း ငါးဆယ် ကုိ၎င်း၊ ဆက်မီှ ေသာ အြခား ကုလားကာ အနား မှာ
ကွင်း ငါးဆယ် ကုိ၎င်းလပ်ု ေလ၏။ 18 ေကးဝါ ေချာင်း ငါးဆယ် ကုိလည်း လပ်ု ၍
အေပါ်တဲ တပုိင်း ှင့် တပုိင်းကုိ ပူးတွဲ သြဖင့်၊ တဲတေဆာင် တည်းြဖစ်ေလ၏။ 19အေပါ်
တဲ ဖုံးအပ်ု ဘို့ အနီ ဆုိးေသာ သုိး
ေရ ကုိ၎င်း၊ ထုိသုိးေရအေပါ် ၌ တဟာ ှ သားေရ ကုိ၎င်း လပ်ု ေလ၏။ 20 တဲ ေတာ်
ကာရန်ေထာင် ထားေသာ အကာ ှ ပျ ်ြပား တို့ ကုိလည်း လပ်ု ေလ၏။ 21 ပျ ်ြပား
သည် အလျား ဆယ် ေတာင် ၊ အနံ တေတာင် ထွာ ှိ၏။ 22 ထုိပျ ်ြပား ှ ိသမျှ တို့ ၌
ေြခေထာက် ှစ်ခုစီ တတနး် တည်း ှိေစြခင်းငှာ လပ်ု ေလ၏။ 23 တဲ ေတာ်ေတာင် ဘက်
၌ ကာရန် ပျ ်ြပား ှစ်ဆယ် ကုိ လပ်ု ၍၊ 24 ထုိပျ ်ြပား ှစ်ဆယ် တင်ွ၊ တြပားတြပား
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ေအာက် ၌ ေြခေထာက် ှစ် ခုစီ စွပ်စရာဘို့ ေငွ ေြခစွပ် ေလးဆယ် ကုိ လပ်ု ေလ၏။
25 ထုိအတူ တဲ
ေတာ်ေြမာက် ဘက် ၌ ကာရန် ပျ ်ြပား ှစ်ဆယ် ကုိ လပ်ု ၍၊ 26 ထုိပျ ်ြပား ၌လည်း
ေငွ ေြခစွပ် ေလးဆယ် ၊ တြပား ှစ် ခုစီ လပ်ုေလ၏။ 27 တဲ ေတာ်အေနာက် ဘက်၌
ကာရန် ပျ ်ြပား ေြခာက် ြပားကုိ၎င်း၊ 28 ေထာင့် တဘက် တချက်၌ ကာရန် ပျ ်ြပား ှစ်
ြပားကုိ၎င်းလပ်ု ေလ၏။ 29အထက် ၌ ၎င်း၊ ေအာက် ၌၎င်း ၊ ကွင်း ကုိတပ် ၍ ေစ့စပ်
လျက် ေထာင့် ှစ် ခု ပီး ေလ၏။ 30 ပျ ်ြပား ှစ် ြပား၊ ေငွ ေြခစွပ် ဆယ် ေြခာက် ခု၊
တြပား ှစ် ခုစီ ှ ိ ေလ၏။ 31 တဲ ေတာ်၌ ကာရေသာ ပျ ်ြပား ကုိ လျှ ိစရာဘို့ အကာ ှ
သား ကန ့လ်န ့က်ျင် တို့ ကုိ၊ တဘက် ငါး ေချာင်းစီ လပ်ု ေလ၏။ 32 တဲ ေတာ်ေနာက်ေဖး
၌ ကာရေသာ ပျ ်ြပား ကုိ လျှ ိစရာဘို့ ၊ ကန ့လ်န ့က်ျင် ငါး ေချာင်းကုိလည်း လပ်ုေလ၏။
33အလယ်ကန ့လ်န ့က်ျင် ကုိ ေထာင့တ်ဘက်တချက် ၌ ဆုံး ေစ၏။ 34ပျ ်ြပား တို့ ကုိ ေရွှ
ှင့်မွမ်းမံ ေလ၏။ ကန ့လ်န ့က်ျင် လျှ ိ ဘို့ ရာ ေရွှ ကွင်း ကုိလည်း လပ်ု ၍ ကန ့လ်န ့က်ျင်
တို့ ကုိ ေရွှ ှင့်မွမ်းမံ ေလ၏။ 35တနည်းကား၊ ြပာ ေသာအထည်၊ ေမာင်း ေသာအထည်၊
နီ
ေသာအထည်၊ ပိတ်ေချာ ြဖင့် ပီး ၍၊ ေခ ုဗိမ် အ ုပ် ှင့်၊ ချယ်လှယ် ေသာ ကုလားကာ
တထည်ကုိ၎င်း၊ 36 ထုိကုလားကာဘို့ ေရွှ ချ ေသာ အကာ ှ သားတိင်ု ေလး တိင်ုကုိ၎င်း
လပ်ု ေလ၏။ ထုိတိင်ု တို့သည် ေရွှ တံစို့ ှင့် ြပည့်စုံ၍၊ ေငွ ေြခစွပ် ေလး ခုကုိလည်း
သွနး် ေလ၏။ 37 တဲ ေတာ်တံခါး ဝ၌ ကာရန၊် ြပာ ေသာအထည်၊ ေမာင်း ေသာ အထည်၊
နီ
ေသာ အထည် ပိတ်ေချာ ြဖင့် ပီး ၍ ချယ်လှယ် ေသာ ကုလားကာ တထည်ကုိ၎င်း၊

38 ထုိကုလားကာ ဘို့ တံစို့
ှင့် ြပည့်စုံေသာ တိင်ု ငါး တိင်ုကုိ၎င်းလပ်ု၍၊ တိင်ု ထိပ် ှင့်တိင်ု တနး် တို့ ကုိ ေရွှ ှင့်

မွမ်းမံ ေလ၏။ ေကးဝါ ေြခစွပ် ငါးခု လည်း ှိ၏။
37

1တဖန် ေဗဇေလလ သည်၊ အလျား ှစ်ေတာင် ထွာ ၊ အနံ တေတာင် ထွာ၊ ေစာက်
တေတာင် ထွာ ှိေသာေသတ္တ ာ ကုိ အကာ ှ သား ှင့်လပ်ု ၍ ၊

2 ေသတ္တ ာအတင်ွး အြပင် ကုိ ေရွှ စင် ှင့်မွမ်းမံ ေလ၏။ ေသတ္တ ာေပါ်နားပတ်လည်
၌ကွပ် ေသာေရွှ တနဆ်ာကုိလည်း လပ်ု ေလ၏။ 3 ေရွှ ေလး ကွင်း ကုိ သွနး် ၍၊ ေသတ္တ ာ
ေလး ေထာင့်၌ တ မျက် ှာ ှစ် ကွင်း စီတပ်ေလ၏။ 4 အကာ ှ သား ထမ်းဘုိး ကုိ
လပ်ု ၍ ေရွှ ှင့်မွမ်းမံ ပီးမှ ၊

5 ေသတ္တ ာ ထမ်း စရာဘို့ တဘက်တချက် ေရွှကွင်း ၌ လျှ ိထား ေလ၏။ 6 အလျား
ှစ်ေတာင် ထွာ ၊ အနံ တေတာင် ထွာ ှိေသာေသတ္တ ာအဖုံး ကုိလည်း ၊ ေရွှ စင် ှင့်လပ်ု
ေလ၏။ 7 ေရွှ ေခ ုဗိမ် ှစ် ပါးကုိလည်း ၊ ေသတ္တ ာအဖုံး တင်ွ အလျားတဘက်တချက်
၌ ထု လပ်ု ေလ၏။ 8 ထုိသို့ ေခ ုဗိမ် ှစ် ပါးကုိ၊ ေသတ္တ ာဖုံး
ကုိယ်ထဲက ထုတ်၍၊ ေသတ္တ ာဖုံးအေပါ်၌ တဘက်တပါးစီ လပ်ု ပီးလျှင် ၊
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9 ေခ ုဗိမ် ှစ်ပါးတို့သည် မျက် ှာ ချင်း ဆုိင် ၍၊ ေသတ္တ ာဖုံး
ကုိ ှု လျက်၊ မိမိ
အေတာင် ကုိ ြဖန ့် ၍ ေသတ္တ ာဖုံး
ကုိ မုိး
လျက် ှိ ၏။ 10အလျား ှစ်ေတာင် ၊ အနံ တေတာင် ၊ အြမင့် တေတာင် ထွာ ှိေသာ
စားပဲွ ကုိလည်း ၊ အကာ ှ သား ှင့် လပ်ု ၍ ၊

11 ေရွှ စင် ှင့် မွမ်းမံ ေလ၏။ စားပဲွအေပါ်နားပတ်လည် ၌ ကွပ် ေသာ ေရွှ တနဆ်ာ
ကုိ၎င်း၊ 12 အနံ တလက်ဝါး ှ ိ ေသာခါးပနး် ကုိ၎င်း၊ ခါးပနး် အေပါ်နားပတ်လည်၌
ကွပ် ေသာ ေရွှ တနဆ်ာကုိ၎င်း လပ်ု ေလ၏။ 13 ေရွှ ေလး ကွင်း ကုိလည်း သွနး် ၍
ေြခေထာက် ေလး ခုအထက်၊ စားပဲွေလး ေထာင့် ၌ တပ် ေလ၏။ 14 ထုိေရွှကွင်း တို့သည်
ခါးပနး် ေပါ်မှာ ှ ိ၍၊ စားပဲွ ထမ်း စရာ ထမ်းဘုိး ေနရာ ြဖစ် ၏။ 15စားပဲွ ထမ်း စရာ အကာ
ှ သား ထမ်းဘုိး ကုိ လပ်ု ၍ ေရွှ ှင့် မွမ်းမံ ေလ၏။ 16 စားပဲွ တနဆ်ာ တည်းဟေူသာ
လင်ပနး် ၊ ဇွနး် ၊ အင်တံု ၊ ေလာင်း စရာ ဖလား
များကုိလည်း ေရွှ စင် ှင့် လပ်ု ေလ၏။ 17 မီးခုံ ကုိလည်း ေရွှ စင် ှင့်လပ်ု ၍၊ မီးခုံ
တိင်ုအစ ှိေသာ အလက် များ၊ ခွက် များ၊ ဘူးသီး
များ၊ ကာပွင့် များတို့ ကုိ တစပ်တည်းထု ေလ၏။ 18 မီးခုံ တိင်ု တဘက် တချက် သုံး
လက်စီ ထွက် ၍၊ အလက် ေြခာက် လက် ှိ၏။ 19 မီးခုံ တိင်ုထဲက ထွက် ေသာ အလက်
သုံးလက်တင်ွ၊ တလက်တလက်၌ဘူး ၊ ကာပွင့် ှင့်တကွ ဗာတံ သီး ှင့် ပုံတေူသာ ခွက်
သုံး ခွက် ှိ၏။ 20 မီးခုံ တိင်ု၌ လည်း ဘူး ၊ ကာပွင့် ှင့တ်ကွ ဗာတံ သီး ှင့ပုံ်တေူသာ ခွက်
ေလး ခွက် ှိ၏။ 21 မီးခုံ တိင်ုထဲက ထွက် ေသာ အလက် ေြခာက် လက် ှိသည်အတိင်ုး
၊ အလက် ှစ်ဘက် ေအာက် ၌လည်း ဘူးသီး တလံးုစီ ှ ိ၏။ 22 ဘူး များ၊ အလက် များ
တို့ ကုိ တကုိယ်တစပ်တည်း ြဖစ် ေစ၍ မီးခုံ
တကုိယ် လံးုကုိ ေရွှ စင် ှင့် ထု လပ်ုေလ၏။ 23 မီးခွက် ခုနစ် လံးု၊ မီးညပ် ှင့် မီးညပ်
ခံစရာခွက် များကုိလည်း ေရွှ စင် ှင့် လပ်ု ေလ၏။ 24 မီးခုံ ှင့် မီးခုံတနဆ်ာ ှိသမျှ တို့
ကုိ ေရွှ စင် အခွက် တဆယ် ှင့် လပ်ု သတည်း။ 25တနည်းကား၊ နံသ့ာ
ေပါင်းကုိ မီး ှု ိစရာ ယဇ် ပလ္လ င်ကုိ အကာ ှ သား ှင့် လပ်ု ေလ၏။ ထုိပလ္လ င်သည်
အလျား တေတာင် ၊ အနံ တေတာင် ၊ စတရုနး် ေလးေထာင့်ြဖစ်၍အြမင့် ှစ်ေတာင် ှိ
ေလ၏။ ဦးချ ိ တို့ ကုိလည်း အကာ ှ သားြဖင့် ပီး ေစ၏။ 26 ပလ္လ င်ထိပ်၊ နရံံ၊ ဦးချ ိ
တို့ ကုိ ေရွှ စင် ှင့် မွမ်းမံ ၍၊ အေပါ် နားပတ်လည် ၌ကွပ် ေသာ ေရွှ တနဆ်ာကုိ လပ်ု
ေလ၏။ 27 ေရွှတနဆ်ာေအာက် ပလ္လ င်တဘက် တချက်ေထာင့်၌ ေရွှ ကွင်း ှစ် ကွင်း
ကုိလပ်ု ၍ ပလ္လ င် ထမ်း စာရာ ထမ်းဘုိး ေနရာ ြဖစ်၏။ 28 ထမ်းဘုိး တို့ ကုိ အကာ ှ
သား ှင့်လပ်ု ၍ ေရွှ ှင့်မွမ်းမံ ေလ၏။ 29 ေဆးသမားအတတ် ှင့်ေဆးေပါင်းကုိေဘာ်
တတ်သည်အတိင်ုး၊ သန ့် ှ င်း ေသာ လိမ်း ရနန်ံသ့ာဆီ ကုိ ၎င်း၊ နံသ့ာ
မျ ိ း ှင့်ေဘာ်ေသာ မီး ှု ိရာနံသ့ာ ေပါင်းစင် ကုိ၎င်းလပ်ု ေလ၏။
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38
1တနည်းကား၊ အလျား ငါး ေတာင် ၊ အနံ ငါး ေတာင် ှိ၍ စတရုနး် ေလးေထာင့်ြဖစ်
ေသာ မီး ှု ိ ရာ ယဇ်ပလ္လ င် ကုိ အကာ ှ သား ှင့်လပ်ု ေလ၏။ အြမင့် လည်း သုံး ေတာင်
ှိ၏။ 2ယဇ်ပလ္လ င် ေလး ေထာင့် အေပါ် မှာ ဦးချ ိ ေလးေချာင်းကုိ အကာ ှ သား ှင့်လပ်ု
၍ ေကးဝါ ှင့် မွမ်းမံ ေလ၏။ 3 အိးု ှင့်တကွ တးူရွင်း ြပား၊ အင်တံု ၊ အမဲသား ချတ်ိ၊
လင်ပနး် အစ ှိေသာ ယဇ်ပလ္လ င် ှင့် ဆုိင်ေသာတနဆ်ာ ှိသမျှ တို့ ကုိ ေကးဝါ ှင့်လပ်ု
ေလ၏။ 4 ေကးဝါ ဆနခ်ါ ကုိ လပ်ု ၍ ယဇ်ပလ္လ င် ခါးပနး် ေအာက် အလယ် ၌ထား၍၊
5ထမ်းဘုိး ထား ရာ ဆနခ်ါ ေလး ေထာင့် ၌ တပ်ရေသာေကးဝါ ေလး ကွင်း ကုိ သွနး်

6အကာ ှ သား ထမ်းဘုိး တို့ ကုိ လပ်ု ၍ ေကးဝါ ှင့် မွမ်းမံ ပီးမှ၊ 7ယဇ်ပလ္လ င် ကုိ
ထမ်း စရာဘို့ တဘက် တချက်ကွင်း များ၌ လျှ ိထား ေလ၏။ ထုိယဇ်ပလ္လ င်ကုိ အေပါ်
ေအာက် ဟင်းလင်း ြဖစ်ေစြခင်းငှာ၊ ပျ ်ြပား ှင့် လပ်ု ေလ၏။ 8 ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ
တဲ
ေတာ်တံခါး ေ ှ မှာ စည်းေဝး တတ်ေသာ မိနး်မ တို့၏ ေကးဝါ မှန် များကုိ ယူ၍
ေကးဝါ အင်တံု ှင့် ေ ကးဝါ ေြခေထာက် ကုိ လပ်ု ေလ၏။ 9 တဲေတာ်ဝင်း ကာရန်
မူကား၊ အလျားအေတာင် တရာ ှိေသာ ပိတ်ေချာ ှင့် ေတာင် ဘက်၌ ကုလားကာ
ကုိ လပ်ု ေလ၏။ 10 ထုိကုလားကာ ဘို့ တိင်ု ှစ်ဆယ် ၊ တိင်ု ေြခစွပ် ှစ်ဆယ် ကုိ
ေကးဝါ ှင့လ်ပ်ု၍ တိင်ု တံစို့ ၊ တိင်ုတနး် တို့ ကုိ ေငွ ြဖင့် ပီး ေစ၏။ 11 ထုိနည်းတေူြမာက်
ဘက် ၌ ကာရနအ်လျားအေတာင် တရာ ှိေသာ ကုလားကာ ှင့တ်ကွ ေငတံွစို့ ၊ ေငွ တနး်
ပါေသာေကးဝါ တိင်ု ှစ်ဆယ် ၊ ေကးဝါ ေြခစွပ် ှစ်ဆယ် ှိ၏။ 12အေနာက် ဘက် ၌
ကာရန် အလျားအေတာင် ငါးဆယ် ှိေသာကုလားကာ ှင့်တကွ တိင်ု တဆယ် ၊ ေြခစွပ်
တဆယ် ှိ၏။ 13အေ ှ ဘက် ၌လည်း အေတာင် ငါးဆယ် ှိ၏။ 14 တံခါး ဝ တဘက်
တချက်၌ ကာရန် အလျားဆယ် ငါး ေတာင် ှိေသာကုလားကာ ှင့်တကွ တိင်ု သုံး တိင်ု၊
ေြခစွပ် သုံး ခု ှ ိ၏။ 15 16 ဝင်း ပတ်လည် ၌ကာေသာ ကုလားကာ
ှိသမျှ တို့သည် ပိတ်ေချာ ြဖင့် ပီး ၏။ 17 တိင်ု တို့သည် ေကးဝါ ေြခစွပ် ၊ ေငတံွစို့ ၊

ေငွ တနး် ှင့်ြပည့်စုံ၍ တိင်ု ထိပ် များကုိလည်း ေငွ ှင့် မွမ်းမံ ေလ၏။ ဝင်း တိင်ု တနး်
ှ ိသမျှ တို့သည် ေငွ တနး်ြဖစ်၏။ 18 ဝင်း တံခါး ဝ၌ ကာရန် ြပာ ေသာအထည်၊ ေမာင်း
ေသာအထည်၊ နီ
ေသာအထည်၊ ပိတ်ေချာ ြဖင့် ပီး ၍ ချယ်လှယ် ေသာ ကုလားကာ ၊ အလျား အေတာင်
ှစ်ဆယ် ၊ အြမင့် ငါး ေတာင် ှိ၍၊ ဝင်း ကာေသာ ကုလားကာ
ှင့် တညီတည်း ြဖစ်၏။ 19 ဝင်း တံခါးဝတိင်ု ေလး ခု ှိ၍၊ ေကးဝါ ေြခစွပ် ေလး ခု၊

ေငွ တံစို့ ၊ ေငွ တနး် များ၊ ေငွ ှင့်မွမ်းမံ ေသာ ထိပ် များ ှင့် ြပည့်စုံ က၏။ 20 တဲ ေတာ်
တံသင်ဝင်း ပတ်လည် ၌ စုိက်ေသာ တံသင် ှိသမျှ တို့သည် ေကးဝါ တံသင်ြဖစ်က၏။
21ဤ ေရွကား၊ ေမာေ ှ စီရင် သည်အတိင်ုး၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အာ ုန် ၏သား ဣသမာ
သည်၊ ေလဝိ
လမူျား အမှု ေတာ်ေဆာင်စရာ တဲ
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ေတာ်ကုိ ေရတက်ွမှတ်သား ေသာ သက်ေသခံ ချက် တဲ
ေတာ်စာရင်း ေပတည်း။ 22 ေမာေ ှ အား ထာဝရဘုရား
မှာ ထားေတာ်မူသမျှတို့ ကုိ ၊ ယုဒ အမျ ိးသား ဟရု ၏သား ြဖစ်ေသာ၊ ဥရိ
၏ သား
ေဗဇေလလ သည် လပ်ု ေလ၏။ 23 ထုိမှတပါး ၊ ထုလပ်ုတတ်ေသာသူ၏ အလပ်ု၊
ဆနး်ြပား ေသာ လက်သမား အလပ်ု၊ ြပာ ေသာအထည်၊ ေမာင်း ေသာအထည်၊ နီ
ေသာအထည်၊ ပိတ်ေချာ ကုိ ချယ်လှယ် တတ်ေသာသူ၏ အလပ်ုကုိ လပ်ုတတ်ေသာ
ဒန် အမျ ိးသား အဟိသမက် ၏သား အေဟာလျဘ လည်း ှိ ၏။ 24သန ့် ှ င်း ရာ ဌာန
ေတာ် ပီး ေအာင် လှူ ၍ လပ်ုေသာ ေရွှ ချနိ်ေပါင်း ကား အကျပ်ေတာ်အတိင်ုး အခွက်
ှစ်ရာ ကုိးဆယ် ခုနစ် ပိဿာ သုံးဆယ် ြဖစ် သတည်း။ 25 စာရင်း ဝင်ေသာ ပရိသတ်
များေပးေသာ ေငွ ချနိ်ေပါင်းကား၊ အကျပ် ေတာ်အတိင်ုး အခွက် တေထာင် ှင့် တ
ဆယ် ခုနစ် ပိဿာခုနစ်ဆယ် ငါး ကျပ် ြဖစ်သတည်း။ 26 အသက် ှစ်ဆယ် မှစ၍ ပုိ
လနွ် သမျှေသာသူ စာရင်း ဝင်သည်အတိင်ုး၊ လေူြခာက် သိနး်သုံး ေထာင် ငါး ရာ ငါး
ဆယ် တို့သည်၊ အကျပ် ေတာ်အလိက်ု ေငခွျနိအ်ကျပ် တဝက် စီ ေပးရက၏။ 27 ေြခစွပ်
တခု၌ ေငအွခွက် တဆယ် စီဝင်သည်ြဖစ်၍၊ ေငွ အခွက် တေထာင် ှင့် တဲ
ေတာ် ေြခစွပ် ၊ အတင်ွးကုလားကာ ေြခစွပ် တည်းဟေူသာေြခစွပ် တရာ ကုိ သွနး်
ေလ၏။ 28ကျနေ်သာေငအွခွက်တဆယ် ခုနစ် ပိဿာခုနစ်ဆယ် ငါး ကျပ် ှင့် တိင်ု တံစို့
ှင့် တိင်ုတနး်တို့ ကုိ လပ်ု ၍ တိင်ု ထိပ် များကုိ မွမ်းမံ ေလ၏။ 29 လှူ ေသာ ေကးဝါ
ေပါင်းကား အခွက် ခုနစ်ရာ ှစ်ဆယ် ှင့် ေလး
ပိဿာ ြဖစ်သတည်း။ 30 ထုိေကးဝါ ှင့် ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်တံခါး ဝေြခစွပ် ၊ ေကးဝါ ယဇ် ပလ္လ င်၊ ေကးဝါ ဆနခ်ါ ၊ ယဇ် ပလ္လ င်တနဆ်ာ ှိ
သမျှ ကုိ၎င်း၊ 31ကာေသာဝင်း ေြခစွပ် ၊ ဝင်း တံခါး ဝေြခစွပ် ၊ တဲ ေတာ်တံသင် ၊ ဝင်း
ပတ်လည် ၌ စုိက်ေသာ တံသင် ှိသမျှ ကုိ ၎င်းလပ်ု ေလ၏။

39
1သန ့် ှ င်း ရာဌာန၌ အမှုေတာ်ကုိ ေဆာင် ေသာအခါ ၊ ဝတ် ရေသာအဝတ် ကုိ၎င်း၊
အာ ုန် ဝတ်ဘို့ သန ့် ှ င်း ေသာ အဝတ် ကုိ၎င်း၊ ထာဝရဘုရား
သည် ေမာေ ှ အား မှာ ထားေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ ြပာ ေသာအထည်၊ ေမာင်း ေသာ
အထည်၊ နီ
ေသာအထည် ှင့် လပ်ု ေလ၏။ 2 ြပာ ေသာအထည်၊ ေမာင်း ေသာအထည်၊ နီ
ေသာအထည်၊ ပိတ်ေချာ ှင့် ယဇ်ပုေရာဟိတ်သင်တိင်ုး ကုိ လပ်ုရာတင်ွ၊ 3 ေရွှ ကုိ
အြပား ခတ် ၍ ေရွှ ကိ းကုိ လီှး ပီးမှ၊ ြပာ ေသာအထည်၊ ေမာင်း ေသာအထည်၊ နီ
ေသာအထည်၊ ပိတ်ေချာ တို့ ကုိ ထူးဆနး် စွာ အေြပာက်ထုိးေလ၏။ 4 သုိင်း ကိ း ှစ်
ပင်ကုိ လပ်ု ၍ သင်တိင်ုးအေပါ်နားချင်းတွဲမိ ေစြခင်းငှာ ၊ တဘက် တချက်ကုိ ဆဲွချ ပ်
ေလ၏။ 5ထာဝရဘုရား သည် ေမာေ ှ အား မှာ ထားေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ သင်တိင်ုး
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အေပါ် နား၌ ထူးဆနး်ေသာ ရင်စည်း ကုိလည်း သင်တိင်ုး ကုိယ်က့ဲသို့ ေရွှ ှင့်၎င်း၊ ြပာ
ေသာအထည်၊ ေမာင်း ေသာအထည်၊ နီ
ေသာအထည်၊ ပိတ်ေချာ တို့ ှင့်၎င်း လပ်ု ေလ၏။ 6 ှ ဟံ ေကျာက် ှစ်လံးုကုိ ေသွး
၍ တံဆိပ် ေပါ်မှာ အက္ခရာတင် သက့ဲသို့ဣသေရလ အမျ ိး ၏ နာမ
တို့ ကုိ အက္ခရာတင် ပီးမှ၊ ေရွှ ေကျာက်အိးု ၌ ထည့် ေလ၏။ 7ထာဝရဘုရား သည်
ေမာေ ှ အား မှာ ထားေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့ ကုိ ေအာက်ေမ့
ဘို့ ရာ ၊ ထုိေကျာက် ှစ်လံးုကုိ သင်တိင်ုး သုိင်း ကိ း အေပါ် မှာ တပ် ေလ၏။ 8 ေရွှ
ှင့်၎င်း၊ ြပာ ေသာအထည်၊ ေမာင်း ေသာအထည်၊ နီ
ေသာအထည်၊ ပိတ်ေချာ ှင့်၎င်း၊ သင်တိင်ုး ကုိ လပ်ု သည်နည်းတူ ၊ ရင်ဖုံး ကုိ
ထူးဆနး် စွာ လပ်ု ေလ၏။ 9 ရင်ဖုံး ှစ်ထပ်ေခါက် လျက်၊ အလျား တထွာ ၊ အနံ တထွာ
၊ စတရုနး် ေလးေထာင့်ြဖစ်၏။ 10 ထုိရင်ဖုံး ၌ ေကျာက် ြမတ်ကုိ ေလး
တနး် စီ ေလ၏။ ပဌမ
အတနး် ကား ေကျာက်နီ ၊ ဥဿဖရား ၊ ပတ္တ ြမား။ 11 ဒတိုယ အတနး် ကား ြမ ၊ နလီာ
၊ စိန။် 12တတိယ အတနး် ကား ဝှါကိနတ္ု ၊ မဟရူာ ၊ ေဂါမိတ်။ 13 စတတု္ထ အတနး် ကား
မျက်ရဲွ ၊ ေကာင် ၊ နဂါးသွ့ဲ ြဖစ်၍၊ အသီးအသီး
တို့ ကုိ ေရွှ အိးု ၌ စီ ေလ၏။ 14ဣသေရလ အမျ ိး တဆယ် ှစ် မျ ိ း ှ ိသည်အတိင်ုး
တံဆိပ် ေပါ်မှာ အက္ခရာတင် သက့ဲသို့ ၊ ထုိေကျာက် တို့ ၌ ထုိတဆယ် ှစ်ပါး ေသာ နာမည်
အသီးအသီးတို့ ကုိ တင်လျက် ေကျာက်တလံးုလျှင် နာမည် တပါးစီ ပါ၏။ 15 ရင်ဖုံး
အေပါ်ေထာင့် ှစ် ခု၌ ၊ ေရွှ ှစ် ကွင်း ကုိ၎င်း၊ ေရွှေကျာက်အိးု ှစ်လံးုကုိ၎င်းကျစ် ေသာ
ေရွှ ကိ း ှစ် ပင်ကုိ၎င်းလပ်ု ပီးမှ ၊ ထုိေရွှ ကွင်း ၌ တပ် ၍ သင်တိင်ုး သုိင်း ကိ း
အေပါ်မှာ ှိ ေသာ ေကျာက်အိးုတို့ ၌ တွဲ ေလ၏။ 16 17 18 19 တဖန် ေရွှ ှစ် ကွင်း ကုိ
လပ်ု ၍ သင်တိင်ုး ေအာက်နား မှာ ှ ိေသာ ရင်ဖုံး ေအာက်ေထာင့် ှစ် ခု၌ တပ် ေလ၏။
20အြခားေသာေရွှ ှစ် ကွင်း ကုိလည်း လပ်ု ၍ သင်တိင်ုး အေ ှ ဘက်ေအာက် နား ှင့်
ထူးဆနး်ေသာ ရင်စည်း အေပါ် နားဆက်မီှ ရာတင်ွ သင်တိင်ုးကုိ တဘက်တချက်၌ တပ်
ေလ၏။ 21 ရင်ဖုံး ေရွှ ှစ်ကွင်း ကုိ၊ သင်တိင်ုး ေရွှ ှစ်ကွင်း ှင့် တွဲ၍၊ ြပာ ေသာ ကိ း ြဖင့်
ပီးေစ၏။ ထုိသို့
ထာဝရဘုရား သည် ေမာေ ှ အား မှာ ထားေတာ် မူသည်အတိင်ုး ၊ ရင်ဖုံး သည်
ထူးဆနး်ေသာ ရင်စည်း အေပါ်မှာ ဆဲွ ၍ သင်တိင်ုး ှင့် မ
ကွာ ဘဲ 22 ထုိမှတပါး ၊ ြပာ ေသာအထည်ကုိ ရက် ပီးမှ၊ သင်တိင်ုး ှင့် ဆုိင်ေသာ
ဝတ်လံု ကုိ ထုိအထည် ှင့်သာ လပ်ု ေလ၏။ 23 ဝတ်လံု ၌ လည်စွပ်ပါ၍ လည်စွပ် ကုိ မ
စုတ် ေစြခင်းငှာ၊ သံချပ်လည်စွပ် ကွပ်သက့ဲသို့ ကွပ်ေလ၏။ 24 ြပာ ေသာအထည်၊
ေမာင်း ေသာအထည်၊ နီ
ေသာအထည်၊ ပိတ်ေချာ ှင့်လပ်ု ေသာ သလဲ သီးများကုိ၎င်း၊ 25 ေရွှ စင် ဆည်းလည်း
များကုိ၎င်း၊ ဝတ်လံု ေအာက်စွနး်နားပတ်လည် ၌ ၊

26 သလဲ သီးတလံးု၊ ဆည်းလည်း တလံးုစီြခားလျက် အစ ်အတိင်ုးဆဲွထားသြဖင့်၊
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ထာဝရဘုရား
သည် ေမာေ ှ အား မှာ ထားေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ အမှုေတာ်ကုိ ေဆာင် ရေသာ
ဝတ်လံု ကုိ လပ်ု ၍ ပီးေလ၏။ 27တဖန် ထာဝရဘုရားသည် ေမာေ ှအား မှာထားေတာ်
မူသည်အတိင်ုး၊ အာ ု န် ှင့် သူ ၏သား တို့ အဘို့ ရက် ေသာ ပိတ်ေချာ အကင်္ျ ီ များ
ကုိ၎င်း၊ 28 ပိတ်ေချာ ေဗါင်း ကုိ၎င်း၊ တင့်တယ်ေသာပိတ်ေချာ ဦးထုပ် များကုိ၎င်း ၊ ပိတ်
ေချာ ေပါင်းဘီ များကုိ၎င်း ၊

29 ချယ်လှယ် ေသာ ပိတ်ေချာ၊ အထည်ြပာ ၊ အထည်ေမာင်း ၊ အထည်နီ ြဖင့် ပီး ေသာ
ခါးပနး် ကုိ၎င်းလပ်ု ေလ၏။ 30 ေမာေ ှ အား ထာဝရဘုရား
မှာ ထားေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ သန ့် ှ င်း ေသာ သင်းကျစ် ြပားကုိလည်း ေရွှ စင် ှင့်
လပ်ု၍ တံဆိပ် ေပါ်မှာ အက္ခရာတင်သက့ဲသို့ ၊ ထာဝရဘုရား
အား သန ့် ှ င်း ြခင်းဟု အက္ခရာတင် ၍၊ 31 ြပာ ေသာ ကိ း ှင့် ေဗါင်း အေပါ် နား၌
ချည် ထားေလ၏။ 32 ထုိသို့ ေမာေ ှ အား ထာဝရဘုရား
မှာ ထားေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့သည် ြပ ၍ ပရိသတ်
စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်အလပ်ု ှိသမျှ ကုိ ပီးစီး က၏။ 33 ထုိအခါ ဣသေရလအမျ ိးသားတို့သည်၊ တဲ
ေတာ် ှင့် အေပါ်တဲ မှစ၍ ၊ ေရွှေချာင်း ၊ ပျ ်ြပား ၊ ကန ့လ်န ့က်ျင် ၊ တိင်ု ၊ ေြခစွပ်
တည်းဟေူသာတဲ ေတာ်တနဆ်ာ ှိသမျှ ကုိ၎င်း၊ 34အနီ ဆုိးေသာ သုိး
ေရ အမုိး ၊ တဟာ ှ သားေရ အမုိး ၊ ကွယ်ကာ ရာအတင်ွးကုလားကာ ကုိ၎င်း၊

35သက်ေသခံ ချက်ေသတ္တ ာ ှင့် သူ
၏ထမ်းဘုိး ၊ သူ၏အဖုံး ကုိ၎င်း၊ 36 စားပဲွ မှစ၍စားပဲွတနဆ်ာ ှင့် ေ ှ ေတာ်မုန ့်
ကုိ၎င်း၊ 37 စင်ကယ် ေသာ မီးခုံ
မှစ၍၊ ြပင်ဆင်ရေသာမီးခွက် များ၊ မီးခုံ
တနဆ်ာ ှိသမျှ ှင့် မီးထွနး် စရာ ဆီ
ကုိ၎င်း၊ 38 ေရွှ ယဇ်ပလ္လ င် ၊ လိမ်း ရနဆီ် ၊ မီး ှု ိရာနံသ့ာ ေပါင်းေမွှး ၊ တဲ ေတာ်တံခါး
ဝ ကာစရာ ကုလားကာ ကုိ၎င်း၊ 39 ေကးဝါ ယဇ် ပလ္လ င်၊ ေကးဝါ ဆနခ်ါ ၊ ပလ္လ င် ထမ်း
ဘုိး အစ ှိ ေသာ တနဆ်ာ ှိသမျှ ကုိ၎င်း၊ အင်တံု ှင့် သူ
၏ေြခေထာက် ကုိ၎င်း၊ 40 ဝင်း ကုလားကာ ၊ ဝင်း တိင်ု ၊ ေြခစွပ် ၊ ဝင်း တံခါး ဝကာ
စရာ ကုလားကာ
ကိ း များ၊ တံသင် များကုိ၎င်း၊ တဲ
ေတာ်အတင်ွး၌ အမှုေတာ်ကုိ ေဆာင် စရာတနဆ်ာ၊ ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်တနဆ်ာ ှိသမျှ ကုိ၎င်း၊ 41သန ့် ှ င်း ရာဌာန၌ အမှုေတာ်ကုိ ေဆာင် ေသာအခါ
ဝတ် ရေသာအဝတ် ၊ ယဇ် ပုေရာဟိတ်အမှု ကုိ ေဆာင်ေသာအခါ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ်
အာ ု န် ဝတ်ဘို့ သန ့် ှ င်း ေသာ အဝတ် ၊ သူ ၏သား ဝတ်ရေသာအဝတ် ကုိ၎င်း၊
42ထာဝရဘုရား သည် ေမာေ ှ အား မှာ ထားေတာ်မူသည်အတိင်ုး ပီးစီးေအာင် လပ်ု
ပီးမှေမာေ ှ ထံသို့ ေဆာင်ခ့ဲ က၏။ 43 ထာဝရဘုရား မှာ ထားေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊
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အလပ်ု ှိသမျှ ကုိ ပီးစီးေစြခင်းငှါ၊ လပ်ု ေကာင်းကုိ ေမာေ ှ သိြမင် ေသာအခါ ၊ သူ
တို့ ကုိ ေကာင်း ကီး ေပးေလ၏။

40
1တဖန် ထာဝရဘုရား သည်၊ ေမာေ ှ အား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ 2သင်သည် ပဌမ
လ ၊ ပဌမ ေန ့၌ ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်ကုိ ေဆာက် ရမည်။ 3 တဲေတာ်အထဲ၌၊ သက်ေသခံ ချက် ေသတ္တ ာ
ကုိ သွင်း ထား၍ ၊ အတင်ွးကုလားကာ ြဖင့် ကွယ်ကာ ရမည်။ 4 စားပဲွ ကုိလည်း သွင်း
၍ ၊ စားပဲွ ေပါ်မှာ ြပင်ဆင်ရသမျှတို့ ကုိ ြပင်ဆင် ရမည်။ မီးခုံ
ကုိလည်း သွင်း ၍၊ မီးခွက် တို့ ကုိ ထွနး် ရမည်။ 5 နံသ့ာ ေပါင်း ှု ိရာ ေရွှ ပလ္လ င် ကုိ
သက်ေသခံ ချက် ေသတ္တ ာ
ေ ှ ၌ တည် ထား၍ ၊ တဲ ေတာ်တံခါး ဝကာေသာ ကုလားကာ
ကုိ ဆဲွ ကာရမည်။ 6ယဇ်ေကာင် ှု ိ ရာ ပလ္လ င် ကုိလည်း ၊ ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်တံခါး ေ ှ ၌ တည် ထားရမည်။ 7အင်တံု ကုိလည်း ပရိသတ် စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ် ှင့် ယဇ် ပလ္လ င်စပ်ကား မှာ တည် ထား၍ ၊ အင်တံ၌ု ေရ
ကုိ ထည့် ရမည်။ 8 တဲေတာ်ပတ်လည် ဝင်း ကုိ ထူ၍၊ ဝင်း တံခါး ဝကာေသာ
ကုလားကာ
ကုိ ဆဲွ ကာရမည်။ 9 လိမ်း ရန် ဆီ
ကုိ ယူ
၍ ၊ တဲ ေတာ် ှင့် တဲေတာ်၌ ှိသမျှ တို့ ကုိ လိမ်း သြဖင့် တဲေတာ် ှင့် တဲေတာ်တနဆ်ာ
ှိသမျှ တို့ ကုိ သန ့် ှ င်း ေစရမည်။ ထုိသို့ တဲေတာ်သည် သန ့် ှ င်း ရ လိမ့်မည်။ 10ယဇ်
ေကာင် ှု ိ ရာပလ္လ င် ှင့် တနဆ်ာ ှိသမျှ တို့ ကုိ လိမ်း ၍ သန ့် ှ င်း ေစသြဖင့်၊ ထုိပလ္လ င်
သည် အလနွ် သန ့် ှ င်း ေသာ ပလ္လ င် ြဖစ် ရမည်။ 11အင်တံု ှင့် ေြခေထာက် ကုိလည်း
လိမ်း ၍ သန ့် ှ င်း ေစရမည်။ 12အာ ုန် ှင့် သူ ၏သား တို့ ကုိ၊ ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ
တံခါး နားသို့ ေခါ် ခ့ဲ၍ ေရချ ိး ရမည်။ 13အာ ုန် သည် ငါ ့ ေ ှ ၌၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အမှု
ကုိ ေဆာင်ရွက်မည်အေကာင်း ၊ သန ့် ှ င်း ေသာအဝတ် ှင့် ဝတ် ေစ၍ ဆီလိမ်း သြဖင့်
သန ့် ှ င်း ေစရမည်။ 14 သူ ၏သား တို့သည်လည်း ငါ ့ ေ ှ ၌ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အမှုကုိ
ေဆာင်ရွက်မည်အေကာင်း ၊ သူ တို့ ကုိ ေခါ် ခ့ဲ၍ အကင်္ျ ီ ဝတ် ေစလျက် ၊ သူတို့အဘ ကုိ
ဆီလိမ်း သက့ဲသို့ ၊ သူ တို့ ကုိ ဆီ လိမ်းရမည်။ 15 အကယ်စင်စစ်သူ တို့ ဆီလိမ်းြခင်း
ဘိသိက် သည် သား
စ ်ေြမးဆက်ပတ်လံးု၊ ထာဝရ
ယဇ် ပုေရာဟိတ်အရာြဖစ်သတည်းဟ၊ု 16 ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသမျှ အတိင်ုး
ေမာေ ှ ြပ ေလ၏။ 17သက္က ရာဇ် ှစ်ခု ၊ ပဌမ လ ၊ ပဌမ ေန၌့ ေမာေ ှသည် တဲ
ေတာ်ကုိ ေဆာက် ေလ၏။ 18ထာဝရဘုရား မှာ ထားေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ ေြခစွပ်
များကုိ ေနရာချ ၍၊ ပျ ်ြပား များကုိ ေထာင် ပီးလျှင် ၊ ကန ့လ်န ့က်ျင် များကုိ လျှ ိ ၍ ၊
တိင်ု တို့ ကုိ ထူ ေလ၏။ 19 တဲ ေတာ်အေပါ် မှာ တဲ



ထွက်ေြမာက်ရာကျမ်း 40:20 213 ထွက်ေြမာက်ရာကျမ်း 40:35

ကုိ ြဖန ့် မုိး၍ ထုိတဲအေပါ် မှာ လည်း အထပ်ထပ်မုိး ြပန်ေလ၏။ 20 ထာဝရဘုရား
မှာထားေတာ်မူသည်အတိင်ုး၊ သက်ေသခံချက်ကုိ ေသတ္တ ာထဲမှာ သွင်းထား၍၊ ေသတ္တ ာ
ကွင်းတို့ ၌ ထမ်းဘုိးကုိ လျှ ိ၍၊ ေသတ္တ ာေပါ်မဖုံးကုိတင် ပီးမှ၊ 21 ေသတ္တ ာကုိ တဲေတာ်၌
သွင်း၍ ကွယ်ကာရာ အတင်ွးကုလားကာကုိ ကာထားသြဖင့်၊ သက်ေသခံချက် ေသတ္တ ာ
ကုိ ကွယ်ကာေလ၏။ 22 ထာဝရဘုရား မှာထားေတာ်မူသည်အတိင်ုး၊ စားပဲွ ကုိလည်း
ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ်အတင်ွး ေြမာက်ဘက်နား ကုလားကာြပင် မှာထား ၍၊
23 စားပဲွ ေပါ် မှာ ထာဝရဘုရားေ ှ ေတာ်၌ မုန ့် ကုိ ြပင်ဆင်ေလ၏။ 24 ထာဝရဘုရား
မှာထားေတာ်မူသည်အတိင်ုး၊ မီးခုံ
ကုိလည်း ပရိသတ် စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်အတင်ွး ၊ ေတာင်ဘက်နား စားပဲွ ဆုိင်ရာတင်ွ ထား
၍ ၊
25ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ မီးခွက် များကုိ ထွနး် ေလ၏။ 26ထာဝရဘုရား မှာ ထား
ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ ေရွှ ပလ္လ င် ကုိလည်း ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်အတင်ွး ၊ ကုလားကာ ြပင် မှာ ထား ၍ ၊
27 ထုိပလ္လ င် ေပါ် ၌ ေမွှး ေသာ နံသ့ာ
ေပါင်းကုိ မီး ှု ိ ေလ၏။ 28 တဲ ေတာ်တံခါး ဝ၌လည်း၊ ကုလားကာ
ကုိ ဆဲွကာ ေလ၏။ 29 ထာဝရဘုရား မှာ ထား ေတာ် မူသည်အတိင်ုး ၊ မီး ှု ိ ရာ
ယဇ်ပလ္လ င်ကုိလည်း၊ ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ် တံခါး ေ ှ မှာထား ၍ ၊ ထုိ ပလ္လ င် ေပါ်၌ မီး ှု ိ ရာ ယဇ် ကုိ၎င်း ၊ ေဘာဇ ်
ပူေဇာ်သက္က ာ ကုိ၎င်း ပူေဇာ် ေလ၏။ 30 အင်တံု ကုိလည်း ပရိသတ်စည်းေဝး ရာတဲ
ှင့် ယဇ် ပလ္လ င်စပ်ကား မှာထား ၍ ၊ ေဆး စရာ ေရ ကုိ အင်တံ၌ု ထည့် ေလ၏။

31ထာဝရဘုရား မှာ ထားေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ ေမာေ ှ ှင့် အာ ုန် မှစ၍ သူ ၏သား
တို့သည် ပရိသတ် စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်အထဲသို့ ဝင် ေသာ် ၎င်း ၊
32ယဇ် ပလ္လ င်အနးီသို့ ချ ်းကပ် ေသာ် ၎င်း၊ လက် ေြခ တို့ ကုိ ေဆး ရက၏။ 33 တဲ
ေတာ် ှင့် ယဇ် ပလ္လ င်ပတ်လည် ဝင်း ကုိထူ ၍ ၊ ဝင်း တံခါးဝ ၌ ကာေသာ ကုလားကာ
ကုိ ဆဲွ ေလ၏။ ထုိသို့
ေမာေ ှ သည် အလပ်ု ကုိ ပီးစီး ေစသတည်း။ 34 ထုိအခါ မုိဃ်းတိမ် သည် ပရိသတ်
စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်ကုိ လွှမ်းမုိး ၍ ၊ ထာဝရဘုရား ၏ ဘုနး် ေတာ်သည် တဲ
ေတာ်ကုိ ြဖည့် ေလ၏။ 35 ထုိသို့ မုိဃ်းတိမ်သည် ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲ
ေတာ်အေပါ် ၌ ေန
ေသာေကာင့် ၊ ေမာေ ှ သည် အထဲသို့
မ ဝင် ရ။ ထာဝရဘုရား
၏ ဘုနး် ေတာ်သည် တဲ
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ေတာ်ကုိ ြဖည့် လျက်ေန၏။ 36ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့သည် ခရီး
သွားေလရာရာ တင်ွ ၊ မုိဃ်းတိမ် သည် တဲ
ေတာ်အေပါ် မှ ကွာ ေြမာက်ေသာအခါ ခရီးသွား က၏။ 37 မုိဃ်းတိမ် မ ကွာ မေြမာက်
လျှင် ၊ မကွာ မ ေြမာက်မီှေန ့တိင်ုေအာင်၊ ခရီးမ
သွား ဘဲ ေန က၏။ 38 ခရီး သွားေလရာရာ တင်ွ ဣသေရလ အမျ ိးသား အေပါင်း
တို့ေ ှ ေမှာက် ၌ ထာဝရဘုရား
၏ မုိဃ်းတိမ် သည် ေနအ့ခါ တဲ
ေတာ်အေပါ် မှာ တည်ေန၏။ ည ့် အခါ မီးလျှ ံ ြဖစ် လျက် တည်ေနေလသတည်း။
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ဝတ်ြပ ရာကျမ်း
1ထာဝရဘုရား သည် ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်ထဲက အသံကုိ လငွ့်လျက် ေမာေ ှ ကုိ ေခါ် ေတာ်မူ၍ ၊ 2သင်သည် ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့ ကုိ ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ၊ သင် တို့ တင်ွ တစုံ တေယာက်ေသာသူသည်
ထာဝရဘုရား
အား ပူေဇာ် သက္ကာကုိ ြပ လိုလျှင် ၊ ယ ်ေသာတိ စ္ဆာန် တည်းဟေူသာ ာွး ၊ သုိး ၊
ဆိတ်ကုိ ေဆာင် ခ့ဲ၍ ဆက်ရမည်။ 3 ာွး ကုိ မီး ှု ိ ရာယဇ် ြပ လိလုျှင်၊ အြပစ် မပါေသာ
အထီး
ကုိ ေဆာင်ခ့ဲ၍၊ ထာဝရဘုရား
စိတ် ေတာ် ှင့် ေတွ့ြခင်းငှါ ၊ ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ် တံခါး အနားမှာ ဆက် ရမည်။ 4 ပူေဇာ် ေသာ ာွး၏ေခါင်း ေပါ် မှာ မိမိ
လက် ကုိ တင် ရသြဖင့် ၊ သူ ၏အြပစ် ကုိ ေြဖမည်အေကာင်း လက်ခံ ေတာ်မူမည်။

5ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ ထုိ ာွး ကုိသတ် ပီးလျှင် ၊ အာ ုန် ၏သား ယဇ် ပုေရာဟိတ်
တို့သည် အေသွး ကုိယူ ၍၊ ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်တံခါး အနားယဇ် ပလ္လ င်အေပါ် ၌ ပတ်လည် ြဖနး် ရမည်။ 6 ပူေဇာ် ေသာသူသည်
ထုိအေကာင်၏ အေရ
ကုိ ချွတ်၍ အပုိင်းပုိင်း ြဖတ် ရမည်။ 7 အာ ုန် ၏သား ၊ ယဇ် ပုေရာဟိတ်တို့သည်၊
ယဇ် ပလ္လ င်ေပါ် မှာ မီး
ကုိထည့် ၍ မီး ေပါ် မှာ ထင်း ကုိခင်း ပီးမှ၊ 8ထင်း ေပါ် မှာ ေခါင်း ၊ ဆီဥ ၊ သား တစ်
များကုိ တင် ရမည်။ 9 ေြခေထာက် ှင့် အအူ အစ ှိသည်တို့ ကုိ ေရ
ှင့် အရင်ေဆး ရမည်။ ယဇ် ပုေရာဟိတ်သည်၊ ထုိယဇ် တေကာင်လံးု ကုိ ယဇ် ပလ္လ င်

ေပါ် မှာ မီး
ှု ိ ရမည်။ မီး ှု ရိာယဇ် ြဖစ်သတည်း။ ထာဝရဘုရား
အား မီးြဖင့် ဆက်ကပ်၍ ေမွှး ကိ င် ေသာ ပူေဇာ်သက္က ာ ြဖစ်သတည်း။ 10 သုိး ၊ ဆိတ်
ကုိ မီး
ှု ိရာယဇ်ြပ လိလုျှင်၊ အြပစ် မပါေသာ အထီး
ကုိ ေဆာင် ခ့ဲ၍၊ 11ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ ယဇ် ပလ္လ င်ေြမာက် ဘက်နား မှာ သတ်
ပီးလျှင် ၊ အာ ုန် ၏သား ယဇ် ပုေရာဟိတ်တို့သည်၊ အေသွး ကုိ ယဇ် ပလ္လ င်အေပါ် ၌
ပတ်လည် ြဖနး် ရမည်။ 12 ပူေဇာ်ေသာသူသည် အပုိင်း ပုိင်းြဖတ် ၍ ေခါင်း ှင့် ဆီဥ ကုိ
စုထား ပီးလျှင်ယဇ် ပုေရာဟိတ်သည်၊ ယဇ် ပလ္လ င်ေပါ် ၌ ှိေသာ ထင်း မီး အေပါ် မှာ
ခင်း ရမည်။ 13 ေြခေထာက် ှင့် အအူ အစ ှိသည်တို့ ကုိ ေရ
ှင့် အရင် ေဆး
ရမည်။ ယဇ် ပုေရာဟိတ်သည် တေကာင်လံးု ကုိ ေဆာင် ခ့ဲ၍ ၊ ယဇ် ပလ္လ င်ေပါ် မှာ မီး
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ှု ိရမည်။ မီး
ှု ိေသာ ယဇ်ြဖစ်သတည်း။ ထာဝရဘုရား
အား မီး ြဖင့ဆ်က်ကပ်၍ ေမွှး ကိ င် ေသာ ပူေဇာ်သက္က ာြဖစ်သတည်း။ 14ထာဝရဘုရား
အား ငှက် ကုိ မီး
ှု ိရာယဇ်ြပ လိုလျှင် ၊ ခုိ ြဖစ်ေစ ၊ ချ ိ း ကေလး ြဖစ်ေစေဆာင်ခ့ဲ၍ ဆက် ရမည်။

15ယဇ် ပုေရာဟိတ်သည်၊ ယဇ် ပလ္လ င်သို့ ေဆာင် ခ့ဲ၍ ၊ ေခါင်း ကုိ လိမ် ြဖတ် ပီးလျှင်
ယဇ် ပလ္လ င်ေပါ် မှာ မီး
ှု ိရမည်။ အေသွး ကုိ ယဇ် ပလ္လ င်နား မှာ ညစ် ရမည်။ 16 စာလတ်ု မှစ၍စာလတ်ု၌

ှိေသာအရာကုိ ချွတ် ပီးလျှင် ၊ ြပာ စုထားရာအရပ် ၊ ယဇ် ပလ္လ င်အေ ှ ဘက်နား ၌
ပစ် ထားရမည်။ 17အေတာင် ပါလျက် ငှက်ေကာင်ကုိခဲွ ဖွင့်၍ ၊ ယဇ် ပုေရာဟိတ်သည်၊
ယဇ် ပလ္လ င်ေပါ် ၌ ှိေသာထင်း မီး အေပါ် မှာ မီး
ှု ိရမည်။ မီး
ှု ိေသာယဇ် ြဖစ်သတည်း။ ထာဝရဘုရား
အား မီး ြဖင့် ဆက်ကပ်၍ ေမွှး ကိ င် ေသာ ပူေဇာ်သက္က ာြဖစ်သတည်း။

2
1ထာဝရဘုရား အား ေဘာဇ ်ပူေဇာ်သက္က ာ ြပ လိုလျှင် ၊ မုန ့်ညက် ကုိ ဆက် ရမည်။
မုန ့်ညက် အေပါ် မှာ ဆီ
ကုိေလာင်း ၍ ၊ ေလာဗန် ကုိလည်း ထည့် ပီးမှ၊ 2အာ ုန် ၏သား ယဇ်ပုေရာဟိတ် ထံ
သို့ ေဆာင် ခ့ဲ၍ ၊ ယဇ် ပုေရာဟိတ်သည် မုန ့်ညက် တလက် ဆွနး်၊ ဆီ
အချ ိ ၊ ေလာဗန် ှ ိသမျှ ကုိ ယူ
၍ ၊ ထုိအတက်ွ အတာကုိ ယဇ် ပလ္လ င်ေပါ် မှာ မီး
ှု ိရမည်။ ထာဝရဘုရား
အား မီး ြဖင့် ဆက်ကပ်၍၊ ေမွှး ကိ င် ေသာ ပူေဇာ်သက္က ာ ြဖစ်သတည်း။ 3ကျန် ကင်း
ေသာ ေဘာဇ ် ပူေဇာ်သက္က ာ မူကား ၊ အာ ု န် ှင့် သူ ၏သား တို့ အဘို့ ြဖစ်ရမည်။
ထာဝရဘုရား
အား မီး
ြဖင့် ြပ ေသာပူေဇာ်သက္က ာထဲက အလနွ်သန ့် ှ င်း ေသာ အရာြဖစ်၏။ 4 မီးဖုိ ၌ ဖုတ်
ေသာမုန ့ကုိ် ေဘာဇ ်ပူေဇာ်သက္က ာ ြပ လိလုျှင် ၊ ဆီ ှင့် မုန ့်ညက် ြဖင့် လပ်ုေသာ တေဆး
မ့ဲ မုန ့် ြပားေသာ်၎င်း၊ ဆီ
လးူ ေသာ တေဆး
မ့ဲ မုန ့် ကပ်ေသာ်၎င်းြဖစ်ရမည်။ 5 သံ ြပားပူ ှင့်လပ်ုေသာမုန ့ကုိ် ေဘာဇ ်ပူေဇာ်သက္က ာ
ြပ လိလုျှင် ၊ ဆီ ေရာ ၍ တေဆး
မပါေသာ မုန ့်ညက် ှင့် လပ်ု ရမည်။ 6 ထုိ မုန ့် ကုိ ချ ိ းဖ့ဲ ၍ ဆီ ကုိ ေလာင်း ရ
မည်။ ေဘာဇ ်ပူေဇာ်သက္က ာ ြဖစ်သတည်း။ 7 အိးု ကင်း ှင့် ေ ကာ်ေသာမုန ့ကုိ် ေဘာဇ ်



ဝတ်ြပ ရာကျမ်း 2:8 217 ဝတ်ြပ ရာကျမ်း 3:2

ပူေဇာ်သက္က ာ ြပ လိုလျှင် ၊ ဆီ ေရာေသာ မုန ့်ညက် ှင့် လပ်ု ရမည်။ 8 ထုိ ေဘာဇ ်
ပူေဇာ်သက္က ာ အမျ ိးမျ ိ းတို့ ကုိ၊ ထာဝရဘုရား
အထံ ေတာ်သို့ ေဆာင် ခ့ဲ၍ ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အား ဆက် ပီးမှ ၊ သူသည် ယဇ် ပလ္လ င်
သို့ ေဆာင် ခ့ဲရမည်။ 9 ထုိေဘာဇ ်ပူေဇာ်သက္က ာ ထဲက အတက်ွအတာကုိ ှ ိက်ယူ ၍
ယဇ် ပလ္လ င်ေပါ် မှာ မီး
ှု ိရမည်။ ထာဝရဘုရား
အား မီး ြဖင့် ဆက်ကပ်၍ ေမွှး ကိ င် ေသာ ပူေဇာ်သက္က ာြဖစ်သတည်း။ 10ကျန် ကင်း
ေသာ ေဘာဇ ် ပူေဇာ်သက္က ာ မူကား ၊ အာ ု န် ှင့် သူ ၏သား တို့ အဘို့ ြဖစ်ရမည်။
ထာဝရဘုရား
အား မီး
ြဖင့်ြပ ေသာပူေဇာ်သက္က ာထဲက အလနွသ်န ့် ှ င်း ေသာ အရာြဖစ်၏။ 11ထာဝရဘုရား
အား ဆက် ေသာ ေဘာဇ ်ပူေဇာ်သက္က ာ ၌ တေဆး
မ ပါ ရ။ ထာဝရဘုရား
အား မီး ြဖင့် ပူေဇာ်သက္က ာြပ ေသာအခါ၊ တေဆးကုိ မီး
မ ှု ရိ။ ပျားရည် ကုိလည်း မ ှု ရိ။ 12အဦး သီးေသာ အသီးအ ှကုိံ ပူေဇာ် ေသာ အမှု
မှာ၊ တေဆး ှင့် ပျားရည်ကုိ၊ ထာဝရဘုရား
အား ပူေဇာ် ရေသာ်လည်း ၊ ေမွှး ကိ င် ရာဘို့ ယဇ် ပလ္လ င်ေပါ် မှာ မီး
မ ှု ိရ။ 13 ေဘာဇ ်ပူေဇာ်သက္က ာ ြပ ေလ ရာရာ၌ ဆား
ခပ်ရမည်။ သင် ြပ ေသာေဘာဇ ်ပူေဇာ်သက္က ာ ၌ ၊ သင် ၏ ဘုရား
သခင် ပဋိညာ ် ဆား ကုိ မ ခပ် ဘဲ မ ေန ရ။ 14 အဦး သီး ေသာ အသီးအ ှံ ကုိ၊
ထာဝရဘုရား
အား ေဘာဇ ်ပူေဇာ်သက္က ာ ြပ လိလုျှင် ၊ စပါး ှကုိံ အရည်စစ် ေအာင် မီး
နားမှာ ထား ၍၊ စပါးေစ့ကုိ ပွတ်ယူ ပီးမှ၊ 15 ဆီ ကုိေလာင်း ၍ ၊ ေလာဗန် ကုိတင်
လျက် ၊ ပူေဇာ်သက္က ာကုိ ြပ ရမည်။ ေဘာဇ ် ပူေဇာ်သက္က ာ ြဖစ်သတည်း။ 16 ပွတ်ယူ
ေသာ စပါး ေစ့အချ ိ ၊ ဆီ
အချ ိ ၊ ေလာဗန် ှ ိသမျှ တည်းဟေူသာထုိေဘာဇ ်ပူေဇာ်သက္က ာအတက်ွ အတာကုိ၊
ယဇ် ပုေရာဟိတ်သည် မီး
ှု ိရမည်။ ထာဝရဘုရား
အား မီး ြဖင့်ြပ ေသာပူေဇာ်သက္က ာ ြဖစ်သတည်း။

3
1 ာွး ကုိ မိဿဟာယ ယဇ်ြပ လိလုျှင် ၊ အြပစ် မပါေသာ အထီး
အမ တေကာင်ေကာင်ကုိ၊ ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ဆက်ရမည်။ 2 ပူေဇာ် ေသာ ာွး၏ ေခါင်း ေပါ် မှာ မိမိ
လက် ကုိ တင် ၍ ၊ ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
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ေတာ်တံခါး နားမှာ သတ် ပီးလျှင် ၊ အာ ုန် ၏သား ယဇ် ပုေရာဟိတ်တို့သည်၊ အေသွး
ကုိ ယဇ် ပလ္လ င်အေပါ် ၌ ပတ်လည် ြဖနး် ရမည်။ 3အအူ ကုိဖုံး ေသာဆီဥ ၊ အအူ ှင့်
ဆုိင်သမျှ ေသာဆီဥ ၊ ခါး အတင်ွးနား ၌ ှိေသာ ေကျာက်ကပ် ှစ် ခု ှင့် ေကျာက်ကပ်
ဆီဥ ၊ ေကျာက်ကပ် ှင့်တကွ အသည်း ေပါ်၌ ှိေသာအေြမး တို့ ကုိ၊ မိဿဟာယ ယဇ်
ေကာင် ထဲက ယူ ၍ ထာဝရဘုရား
အား မီး ြဖင့်ြပ ေသာပူေဇာ်သက္က ာဘို့ဆက် ပီးမှ၊ 4 5အာ ုန် ၏ သား
တို့သည် ယဇ် ပလ္လ င်အေပါ် ၌ ှိေသာထင်း မီး ေပါ် မှာ တင်ေသာ ယဇ် ေကာင် ှင့အ်တူ
မီး ှု ရိမည်။ ထာဝရဘုရား
အား မီး ြဖင့် ဆက်ကပ်၍၊ ေမွှး ကိ င် ေသာ ပူေဇာ်သက္က ာ ြဖစ် သတည်း။

6ထာဝရဘုရား အား သုိး ၊ ဆိတ်ကုိ၊ မိဿဟာယ ယဇ်ြပ လိုလျှင် ၊ အြပစ် မပါေသာ
အထီး
အမ တေကာင် ေကာင် ကုိ ဆက် ရ မည်။ 7 သုိး သငယ် ကုိ ပူေဇာ် လို လျှင်၊
ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ဆက် ပီးမှ၊ 8 ပူေဇာ် ေသာ သုိး၏ ေခါင်း ေပါ် မှာ မိမိ
လက် ကုိ တင် ၍ ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်ေ ှ မှာ သတ် ပီးလျှင် ၊ အာ ုန် ၏ သား
တို့သည် အေသွး ကုိ ယဇ် ပလ္လ င်အေပါ် ၌ ပတ်လည် ြဖနး် ရမည်။ 9အေကာင်ဆီဥ ၊
ေကျာ ို း ကတိတိြဖတ် ေသာ အ မီး ှိသမျှ ၊ အအူ ကုိ ဖုံး
ေသာ အဆီဥ ၊ အအူ ှင့် ဆုိင်သမျှ ေသာအဆီဥ၊ 10 ခါး အတင်ွးနား ၌ ှိ ေသာ
ေကျာက်ကပ် ှစ် ခု ှင့် ေကျာက်ကပ်ဆီဥ ၊ ေကျာက်ကပ် ှင့်တကွ အသည်း ေပါ် ၌ ှိ
ေသာအေြမး တို့ ကုိ၊ မိဿဟာယ ယဇ်ေကာင်ထဲက ယူ၍ ထာဝရဘုရား
အား မီး ြဖင့် ြပ ေသာပူေဇာ်သက္က ာဘို့ ဆက် ပီးမှ၊ 11 ယဇ် ပုေရာဟိတ်သည် ယဇ်
ပလ္လ င်ေပါ် မှာ မီး
ှု ိရမည်။ ထာဝရဘုရား
အား မီး ြဖင့်ြပ ေသာပူေဇာ်သက္က ာ အစာ အာဟာရ ြဖစ်သတည်း။ 12 ဆိတ် ကုိ ပူေဇာ်
လိလုျှင် ၊ ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ ဆက် ပီးမှ ၊

13 ဆိတ် ေခါင်း ေပါ် မှာ မိမိ
လက် ကုိတင် ၍ ၊ ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်ေ ှ မှာ သတ် ပီးလျှင် ၊ အာ ုန် ၏ သား
တို့သည် အေသွး ကုိ ယဇ် ပလ္လ င်အေပါ် ၌ ပတ်လည် ြဖနး် ရမည်။ 14အအူ ကုိ ဖုံး
ေသာ ဆီဥ ၊ အအူ ှင့်ဆုိင်သမျှ ေသာဆီဥ၊ 15 ခါး အတင်ွးနား ၌ ှိေသာ ေကျာက်ကပ်
ှစ် ခု ှင့် ေကျာက်ကပ်ဆီဥ ၊ ေကျာက်ကပ် ှင့်တကွ အသည်း ေပါ် ၌ ှိေသာအေြမး တို့
ကုိ၊ မိမိ
ပူေဇာ် သက္ကာထဲ တင်ွ ယူ၍ ထာဝရဘုရား
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အား မီး ြဖင့် ြပ ေသာပူေဇာ်သက္က ာဘို့ ဆက် ပီးမှ၊ 16 ယဇ် ပုေရာဟိတ်သည် ယဇ်
ပလ္လ င်ေပါ် မှာ မီး
ှု ိရမည်။ ေမွှး ကိ င် ရာဘို့ မီး ြဖင့် ြပ ေသာပူေဇာ်သက္က ာ အစာ
အာဟာရ ြဖစ်သတည်း။ ဆီဥ
ှိသမျှ ကုိ ထာဝရဘုရား ဆုိင်ေတာ်မူ၏။ 17သင် တို့အမျ ိး အစ ်အဆက်တို့သည်၊

ေန
ေလ ရာရာ၌ ဆီဥ ကုိမ စား ရ၊ အေသွး ကုိ မစားရဟု ထာဝရ
ပညတ် ေတာ် ြဖစ်သည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။

4
1တဖန် ေမာေ ှ အား ထာဝရဘုရား က၊ 2သင်သည်ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့အား
ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ၊တရားကုိမသိ၊ထာဝရဘုရား ၏ပညတ် ေတာ်ကုိလနွက်ျ းြပစ်မှား၍မ
ြပ အပ်ေသာအမှုကုိြပ မိသည်အရာတင်ွ၊ 3 ဘိသိက် ခံေသာ ယဇ် ပုေရာဟိတ်သည် လူ
များကုိ အြပစ် ထဲ သို့ ေသွးေဆာင်၍ ကုိယ်တိင်ုြပစ်မှား လျှင် ၊ ထုိ အြပစ် အတက်ွ
အြပစ် ေြဖရာယဇ်ဘို့ အြပစ် မပါ၊ အသက်ပျ ိ ေသာ ာွး ထီးကုိ၊ 4 ပရိသတ်စည်းေဝး
ရာ တဲ
ေတာ် တံခါး နား ၊ ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ် သို့
ေဆာင် ခ့ဲ၍ ၊ ထာဝရဘုရား အား ဆက် ရမည်။ ထုိအခါ ာွး ၏ေခါင်း ေပါ်မှာ မိမိ
လက် ကုိ တင် ၍ ၊ ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ ာွး ကုိ သတ် ရမည်။ 5 ဘိသိက် ခံေသာ
ယဇ် ပုေရာဟိတ်သည်၊ ာွး ၏ အေသွး ကုိ ယူ
၍ ၊ ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်သို့ ေဆာင် ခ့ဲ ပီးလျှင်၊ 6 မိမိ လက်ည ိး ကုိ အေသွး ၌ ှစ် ၍ သန ့် ှ င်း ရာဌာန
ေတာ် ကုလားကာ
ေ ှ ၊ ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ ခုနစ် ကိမ် ြဖနး် ရမည်။ 7တဖန် ယဇ် ပုေရာဟိတ်
သည်၊ ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်အတင်ွး ၊ ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်မှာ ှိေသာနံသ့ာ ေပါင်းေမွှးကုိ မီး ှု ရိာ ပလ္လ င်
ဦးချ ိ တို့ ၌ ာွးအေသွး ကုိ ထည့် ၍ ၊ ကင်းေသာ အေသွး ကုိ၊ ပရိသတ် စည်းေဝး ရာ
တဲ
ေတာ်တံခါး ေ ှ ၌ ှိေသာ မီး ှု ရိာ ယဇ်ပလ္လ င်ေြခရင်း နားမှာ သွန် ရမည်။ 8 မိဿဟာ
ယ ယဇ် ြပ ေသာ ာွး ၏ဆီဥကုိယူ သက့ဲသို့ ၊ အြပစ် ေြဖရာ ယဇ်ြပ ေသာ ာွးအအူ ကုိ
ဖုံး
ေသာ ဆီဥ ၊ အအူ ှင့် ဆုိင်သမျှ ေသာဆီဥ၊ 9 ခါး အတင်ွးနား ၌ ှိေသာ ေကျာက်ကပ်
ှစ် ခု ှင့် ေကျာက်ကပ်ဆီဥ ၊ ေကျာက်ကပ် ှင့်တကွ အသည်း ေပါ် ၌ ှိေသာအေြမး
တည်းဟေူသာ၊ ာွး ဆီဥ ှိသမျှ ကုိ ယူ၍၊ မီး ှု ရိာယဇ် ပလ္လ င် ေပါ်မှာ ှု ိ ရမည်။ 10 ာွး
၏ေခါင်း ၊ ေြခေထာက် ၊ အအူ ၊ ေချး ု ှင့်တကွအေရ ၊ အသား ှိသမျှ တည်းဟေူသာ၊
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11 12 ာွး တေကာင်လံးု ကုိ၊ တပ် ြပင် မှာ ြပာ သွန် ထားရာ ှင်းလင်း ေသာ အရပ် သို့
ယူ သွား၍ ထင်း အေပါ် ၌ မီး
ှု ိရမည်။ ြပာ သွန် ၍ ထားရာအရပ်၌ မီး ှု ိ ရမည်။ 13 ဣသေရလ အမျ ိးသား

ပရိသတ် အေပါင်း တို့သည် တရားကုိမသိ၊ အကျ ိးအြပစ်ကုိ မရိပ်မိဘဲ၊ ထာဝရဘုရား
၏ ပညတ် ေတာ်ကုိ လနွက်ျ း ြပစ်မှား၍ မ ြပ အပ်ေသာအမူကုိ ြပ မိသြဖင့်
အြပစ်ေရာက် လျှင်၊ 14 ထုိသို့ ြပစ်မှား မိေသာ အြပစ် ကုိသိ ေသာအခါ ၊ ထုိအြပစ်
အတက်ွ ပရိသတ် တို့သည် အသက်ပျ ိ ေသာ ာွး ထီးကုိ၊ ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်ေ ှ သို့ ေဆာင် ခ့ဲ၍ ဆက် ရမည်။ 15 ပရိသတ် တင်ွ အသက် ကီးေသာသူတို့
သည်၊ ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ မိမိ တို့လက် ကုိ ာွး ေခါင်း ေပါ် မှာ တင် ၍ ၊ ထုိ ာွး ကုိ ေ ှ ေတာ်၌
သတ် ရကမည်။ 16 ဘိသိက် ခံေသာ ယဇ် ပုေရာဟိတ်သည် ာွး အေသွး ကုိ ပရိသတ်
စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်သို့ ေဆာင် ခ့ဲ ပီးလျှင် ၊
17 မိမိ လက်ည ိး ကုိ အေသွး ၌ ှစ် ၍ ၊ ကုလားကာ ေ ှ ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌
ခုနစ် ကိမ် ြဖနး် ရမည်။ 18တဖန် ယဇ်ပုေရာဟိတ်သည်၊ ပရိတ်သတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်အတင်ွး ၊ ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်မှာ ှိ ေသာပလ္လ င် ဦးချ ိ တို့ ၌ အေသွး ကုိ
ထည့် ၍ ၊ ကင်းေသာအေသွး ကုိ၊ ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်တံခါး ေ ှ ၌ ှိေသာ မီး ှု ိရာယဇ်ပလ္လ င်ေြခရင်း နားမှာ သွန် ရမည်။ 19 ာွးဆီဥ
ှိသမျှ ကုိ ယူ
၍ ယဇ် ပလ္လ င်ေပါ် မှာ မီး ှု ရိမည်။ 20အြပစ် ေြဖရာ ယဇ်ြပ ေသာ ာွး ကုိ ြပ သက့ဲသို့
၊ ထုိနည်းတဤူ ာွး ကုိ ြပ သြဖင့် ၊ ယဇ် ပုေရာဟိတ်သည် လူ
များတို့ အဘို့ အြပစ် ေြဖြခင်းကုိ ြပ လျှင် ၊ သူ တို့ အြပစ် လတ်ွ လိမ့်မည်။ 21 ထုိ
ေနာက်မှ ာွး ကုိ တပ် ြပင် သို့ ေဆာင် သွား၍ ၊ အရင် ာွး ကုိ မီး
ှု ိသက့ဲသို့ ှု ိ ရမည်။ ပရိသတ် အဘို့ အြပစ် ေြဖစရာ ယဇ်ြဖစ်သတည်း။ 22 မင်း

သည်လည်း တရားကုိမသိ၊ မိမိ
ဘုရား သခင် ထာဝရဘုရား
၏ ပညတ် ေတာ်ကုိ လနွက်ျ း ြပစ်မှား၍ မ ြပ အပ်ေသာ အမှုကုိ ြပ မိသြဖင့် အြပစ်
ေရာက်လျှင် ၊

23 မိမိ ြပစ်မှား မိေသာ အြပစ် ကုိ သိ
ေသာအခါ ၊ အြပစ် မပါေသာ ဆိတ် သငယ် အထီး ကုိ ပူေဇာ် သက္ကာဘို့ ေဆာင်
ခ့ဲရမည်။ 24 ဆိတ် ေခါင်း ေပါ် မှာ မိမိ
လက် ကုိတင် ၍ ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ မီး ှု ရိာယဇ်ေကာင်သတ် ရာအရပ် တင်ွ
သတ် ရမည်။ အြပစ် ေြဖရာ ယဇ်ြဖစ်သတည်း။ 25 ယဇ် ပုေရာဟိတ်သည် ထုိအြပစ်
ေြဖရာယဇ်၏ အေသွး ကုိ လက်ည ိး ှင့် ယူ ၍ မီး ှု ိရာ ယဇ်ပလ္လ င်ဦးချ ိ တို့ ၌ ထည့်
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ပီးမှ ၊ ကင်းေသာ အေသွး ကုိ ထုိပလ္လ င် ေြခရင်း နား၌ သွန် ရမည်။ 26 မိဿဟာယ
ယဇ်ေကာင်ဆီဥ ကုိ ြပ သက့ဲသို့ ဆီဥ ှိသမျှ ကုိ ယဇ် ပလ္လ င်ေပါ် မှာ မီး
ှု ိရမည်။ ထုိသို့ ယဇ် ပုေရာဟိတ်သည် မင်း ၏ အြပစ် အတက်ွ အြပစ် ေြဖြခင်းကုိ

ြပ လျှင် ၊ သူ ၏ အြပစ်လတ်ွ လိမ့်မည်။ 27ဆင်းရဲသားတစုံတေယာက်သည် တရားကုိ
မသိ၊ ထာဝရဘုရား
၏ ပညတ် ေတာ်ကုိ လနွက်ျ း ြပစ်မှား ၍ ၊ မြပ အပ်ေသာ အမှုကုိ ြပ မိသြဖင့်
အြပစ် ေရာက်လျှင်၊ 28 မိမိ ြပစ်မှား မိေသာ အြပစ် ကုိ သိ
ေသာအခါ ၊ ထုိအြပစ် အတက်ွ ပူေဇာ် သက္ကာဘို့ အြပစ် မပါေသာ ဆိတ် သငယ်
အမ ကုိ ေဆာင် ခ့ဲရမည်။ 29အြပစ် ေြဖရာ ယဇ်ြပ ေသာဆိတ်ေခါင်း ေပါ် မှာ မိမိ
လက် ကုိတင် ၍ မီး ှု ိရာယဇ်ေကာင်ကုိသတ် ရာအရပ် ၌ ထုိဆိတ်ကုိသတ် ရမည်။

30ယဇ် ပုေရာဟိတ်သည် အေသွး ကုိ လက်ည ိး ှင့် ယူ ၍ မီး ှု ိရာ ယဇ်ပလ္လ င်ဦးချ ိ
တို့ ၌ ထည့် ပီးမှ ၊ ကင်းေသာ အေသွး ကုိ ယဇ် ပလ္လ င်ေြခရင်း နား၌ သွန် ရမည်။
31 မိဿဟာယ ယဇ် ေကာင်ဆီဥ ကုိ ယူ
သက့ဲသို့ ၊ ဆီဥ ှိသမျှ ကုိ ယူ
၍ ထာဝရဘုရား အား ေမွှး ကိ င် စရာ ဘို့
ယဇ် ပလ္လ င်ေပါ် မှာ မီး
ှု ိရမည်။ ထုိသို့ ယဇ် ပုေရာဟိတ်သည် ထုိသူ
အဘို့ အြပစ် ေြဖြခင်းကုိ ြပ လျှင် ၊ သူ ၏ အြပစ်လတ်ွ လိမ့်မည်။ 32 သုိးသငယ် ကုိ
အြပစ် ေြဖရာယဇ် ြပ လိလုျှင် ၊ အြပစ် မပါေသာ အမ
ကုိ ေဆာင် ခ့ဲရမည်။ 33အြပစ် ေြဖရာ ယဇ်ြပ ေသာသုိးေခါင်း ေပါ် မှာ မိမိ
လက် ကုိ တင် ၍ မီး ှု ရိာယဇ်ေကာင်ကုိသတ် ရာအရပ် ၌ အြပစ် ေြဖရာယဇ်ြဖစ်ေစ
ြခင်းငှါသတ် ရမည်။ 34ယဇ် ပုေရာဟိတ်သည်၊ ထုိယဇ် ေကာင် အေသွး ကုိ လက်ည ိး
ှင့် ယူ ၍ မီး ှု ိရာ ယဇ်ပလ္လ င်ဦးချ ိ တို့ ၌ ထည့် ပီးမှ ြဖနး်ေသာ အေသွး ကုိ ထုိပလ္လ င်
ေြခရင်း နား၌ သွန် ရမည်။ 35 မိဿဟာယယဇ် ေကာင် သုိးသငယ် ဆီဥ ကုိ ြပ သက့ဲသို့
၊ ဆီဥ ှိသမျှ ကုိ ယူ၍ ၊ ထာဝရဘုရား အား မီး
ြဖင့် ပူေဇာ်သက္က ာ ှင့်အတယူဇ် ပလ္လ င်ေပါ် မှာ မီး
ှု ရိမည်။ ထုိသို့ ယဇ် ပုေရာဟိတ်သည် ထုိသူ ြပစ်မှား မိေသာ အြပစ် အတက်ွ အြပစ်

ေြဖြခင်းကုိ ြပ လျှင် ၊ သူ ၏ အြပစ်လတ်ွ လိမ့်မည်။

5
1တစုံ တေယာက်ေသာသူသည် အမှုကုိ ြမင် သည်ြဖစ်ေစ ၊ သိ သည်ြဖစ်ေစ ၊ ကျနိဆုိ်
ေစေသာ စကား
ကုိ ကား ၍ ၊ သက်ေသ ြဖစ်လျက် ှင့် ြပန်မ ေြပာ ဘဲေနသြဖင့် ြပစ်မှား ၍ ၊ မိမိ
ဒစု ိုက် အြပစ်ကုိ ခံရ ေသာ်၎င်း၊ 2တစုံ တေယာက်ေသာသူ သည် မ
စင်ကယ်ေသာ သားရဲ ၊ သားယ ်၊ တာွး တတ်ေသာ တိ စ္ဆာန၏် အေသ
ေကာင် အစ ှိေသာ မ
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စင်ကယ်ေသာ အရာ
တစုံ တခုကုိ အမှတ်တမ့ဲထိမိ သြဖင့် ၊ မ စင်ကယ်ရာသို့ ေရာက်၍အြပစ် ှိေသာ်၎င်း၊

3လူ ၌ ကပ်ေသာ မ
စင်ကယ်ေသာ အရာတစုံတခုကုိ
လည်း မသိဘဲ ထိမိ ၍ ေနာက်တဖန် သိလျှင်၊ အြပစ် ှိရာသို့ ေရာက်ေသာ်၎င်း၊ 4တစုံ
တေယာက်ေသာသူသည် ေကာင်း ေသာအမှု၊ မ
ေကာင်းေသာအမှုကုိ ြပ မည်ဟု အကျ ိးအြပစ် ကုိ မသိဘဲ ကျနိဆုိ် လျက် သစ္စာြပ ၍
ေနာက်တဖန်သိလျှင် ၊ အရင်ကျနိဆုိ်လျက် သစ္စာ ြပ ေလရာရာ၌ အြပစ် တစုံ တခု
ေရာက်ေသာ်၎င်း ၊

5 ထုိသို့ ေသာအြပစ် တစုံ တခုေရာက်လျှင် ၊ ထုိအြပစ် ကုိ ေဘာ်ြပ ေတာင်းပနရ်မည်။
6 ြပစ်မှား မိေသာ အြပစ် အတက်ွ အြပစ် ေြဖရာ ယဇ်ြဖစ်ေစြခင်းငှါသုိးသငယ် ြဖစ်ေစ
၊ ဆိတ် သငယ် ြဖစ်ေစ၊ အမ
တေကာင်ေကာင်တည်းဟေူသာဒစု ိုက် ေြဖရာယဇ်ကုိ ထာဝရဘုရား အထံ ေတာ်သို့
ေဆာင် ခ့ဲ ပီးလျှင် ၊ ယဇ် ပုေရာဟိတ်သည် ထုိသူ
၏ အြပစ် အတက်ွ အြပစ် ေြဖြခင်းကုိ ြပ ရမည်။ 7 သုိးသငယ် ကုိ မ
တတ် ိင်ုလျှင် ၊ ြပစ်မှား မိေသာ အြပစ်အတက်ွ အြပစ် ေြဖရာယဇ်ဘို့ တေကာင်၊ မီး
ှု ိရာယဇ်ဘို့ တေကာင် ၊ ခုိ ှစ် ေကာင်၊ သို့ မဟတ်ု ချ ိ း ကေလး ှစ် ေကာင်ကုိ

ထာဝရဘုရား အထံေတာ်၊ 8ယဇ်ပုေရာဟိတ် ေ ှ သို့ ေဆာင် ခ့ဲရမည်။ ယဇ်ပုေရာဟိတ်
သည် အြပစ် ေြဖရာ ယဇ်ေကာင်ကုိ အရင် ပူေဇာ် လျက် ၊ ေခါင်း ကုိလိမ် ၍ ြဖတ်ရ
မည်။ ကုိယ်ကုိ ှင်း ှ င်းမ ခဲွ ရ။ 9 ထုိအြပစ် ေြဖရာ ယဇ်ေကာင်အေသွး ကုိ ယဇ် ပလ္လ င်
နရံံ ၌ ြဖနး် ၍ ၊ ကင်း ေသာ အေသွး ကုိ ယဇ် ပလ္လ င်ေြခရင်း နားမှာ ညစ် ရမည်။ အြပစ်
ေြဖရာယဇ် ြဖစ်သတည်း။ 10 ဒတိုယ ငှက်ေကာင်ကုိ၊ ပညတ် တရားအတိင်ုး မီး ှု ိရာ
ယဇ်ပူေဇာ် ရမည်။ ထုိသို့ ယဇ် ပုေရာဟိတ်သည်၊ ထုိသူ
ြပစ်မှား မိေသာ အြပစ် အတက်ွ အြပစ် ေြဖြခင်းကုိြပ လျှင် ၊ သူ ၏ အြပစ်လတ်ွ
လိမ့်မည်။ 11 ခုိ ှစ် ေကာင်ြဖစ်ေစ ၊ ချ ိ း ကေလး ှစ် ေကာင်ြဖစ်ေစ၊ တခုခုကုိ မ
တတ် ိင်ုလျှင် ၊ ြပစ်မှား ေသာ သူ သည် အြပစ် ေြဖရာယဇ် အရာ၌
မုန ့်ညက် တဩမဲကုိ ေဆာင် ခ့ဲ၍ ဆက်ရမည်။ အြပစ်ေြဖရာယဇ် ြဖစ်ေသာေကာင့်
ဆီ
ကုိ မ
ေလာင်း ရ။ ေလာဗန် ကုိ မ
တင် ရ။ 12ယဇ်ပုေရာဟိတ် ထံ သို့ ေဆာင် ခ့ဲ ပီးလျှင် ၊ ယဇ် ပုေရာဟိတ်သည် မုန ့်ညက်
တလက် ဆွနး်တည်းဟေူသာပူေဇာ်သက္က ာအတက်ွ အတာကုိယူ
၍ ထာဝရဘုရား အား မီး
ြဖင့်ြပ ေသာပူေဇာ်သက္က ာ ှင့်အတယူဇ် ပလ္လ င်ေပါ် မှာ မီး
ှု ိ ရ မည်။ အြပစ် ေြဖရာယဇ် ြဖစ်သတည်း။ 13 ထုိသို့ ယဇ် ပုေရာဟိတ်သည်၊
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ထုိ သူ ြပစ်မှား မိ ေသာ အြပစ် တ စုံ တခုအတက်ွ အြပစ် ေြဖ ြခင်း ကုိ ြပ လျှင် ၊
သူ ၏ အြပစ်လွှတ် လိမ့်မည်။ ကင်းေသာအရာသည် ေဘာဇ ် ပူေဇာ်သက္က ာ က့ဲသို့ ၊
ယဇ်ပုေရာဟိတ် အဘို့ ြဖစ် သည်ဟု ေမာေ ှအား မိန ့ေ်တာ်မူ၏။ 14တဖန် ထာဝရဘုရား
သည် ေမာေ ှ အား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ 15တစုံတေယာက် ေသာသူသည် တရားကုိမ
သိ၊ ထာဝရဘုရား
ှင့်ဆုိင်ေသာအရာတို့ ၌ လနွက်ျ း ြပစ်မှား မိလျှင်၊ ထုိြပစ်မှား ြခင်းအတက်ွ ဒစု ိုက်

ေြဖရာယဇ် တည်းဟေူသာအြပစ် မပါေသာ သုိးထီး
ကုိ၎င်း၊ အကျပ် ေတာ် အလိက်ု ချင့်တက်ွ ၍ ချနိ် ေသာ အေလျာ် ေငွ ကုိ၎င်း၊
ထာဝရဘုရား
အထံ ေတာ်သို့ ေဆာင် ခ့ဲရမည်။ 16 ထုိသို့ ဘုရား
ှင့်ဆုိင်ေသာ အရာ၌
ြပစ်မှား မိရာကုိ ြပ ြပင် ပီးလျှင် ၊ ငါး စုတစုကုိလည်း ထပ် ၍ယဇ်ပုေရာဟိတ် အား
ေပး ရမည်။ ယဇ် ပုေရာဟိတ်သည်လည်း ၊ ဒစု ိုက် ေြဖရာယဇ်ြဖစ်ေသာ သုိး
အားြဖင့် ၊ ထုိသူ အဘို့ အြပစ် ေြဖြခင်းကုိ ြပ လျှင်၊ သူ
၏ အြပစ်လတ်ွ လိမ့်မည်။ 17တစုံ တေယာက်ေသာသူသည်၊ ထာဝရဘုရား
ပညတ် ေတာ်မူေသာအမှုတစုံ တခုကုိ ြပ ၍ ြပစ်မှား မိလျှင် ၊ ကုိယ်ြပစ်မှားမှနး်ကုိ မ
သိ ေသာ်လည်း အြပစ် ေရာက်၍ ထုိအြပစ် ကုိခံရ မည်။ 18 ဒစု ိုက် ေြဖရာယဇ်ကုိြပ
ြခင်းငှါ ချင့်တက်ွေသာ အေလျာ်ေငွ ှင့်တကွ၊ အြပစ် မပါေသာ သုိး
ထီးကုိ ေဆာင် ခ့ဲရမည်။ တရားကုိမသိ ြပစ်မှား မိေသာ်လည်း ၊ ကုိယ်ြပစ်မှားမှနး်ကုိ
မ
သိ ေသာသူ အဘို့ ယဇ် ပုေရာဟိတ်သည် အြပစ် ေြဖြခင်းကုိ ြပ လျှင် ၊ ထုိသူ ၏
အြပစ်လတ်ွ လိမ့်မည်။ 19 ဒစု ိုက် ေြဖေသာယဇ် ြဖစ်သတည်း။ အကယ်စင်စစ်ထုိသူ
သည် ထာဝရဘုရား
ကုိ ြပစ်မှား ရာ ေရာက်သတည်းဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။

6
1တဖန် ထာဝရဘုရား သည် ေမာေ ှ အား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ 2တစုံ တေယာက်
ေသာသူသည် သူတပါး အပ် ှံ ေသာ ဥစ္စာအတက်ွ ေပါင် ထားေသာ ဥစ္စာအတက်ွ ၊ မိမိ
ှင့် စပ်ဆုိင်ေသာသူအား မုသား
စကားကုိ ေြပာေသာ်၎င်း ၊ သူဥစ္စာကုိ အ ိင်ု အထက်ယူေသာ်၎င်း၊ မိမိ
ှင့် စပ်ဆုိင် ေသာသူကုိ လှည့်စား ေသာ်၎င်း၊ 3 ေပျာက်ေသာဥစ္စာ ကုိ ေတွ့ ေသာအခါ

၊ မုသာ စကားကုိေြပာ၍ မ ဟတ်ုမမှနဘဲ် ကျနိဆုိ် ေသာ်၎င်း ၊ ထုိသို့ ေသာ ဒစု ိုက်တစုံ
တခုကုိ ြပ ၍ ထာဝရဘုရားကုိ ြပစ်မှားမိလျှင်၊ 4 ထုိသူသည် ြပစ်မှား ၍ အြပစ် ေရာက်
ေသာေကာင့် ၊ အ ိင်ု အထက်ယူေသာ ဥစ္စာ ၊ လှည့်စား ၍ ရေသာ
ဥစ္စာ ၊ သူတပါး အပ် ှံ ေသာ ဥစ္စာ၊ ေပျာက် ၍ေတွ့ ေသာ ဥစ္စာ၊ 5 မ ဟတ်ုမမှန်
ဘဲ ကျနိဆုိ် ၍ ရေသာဥစ္စာ အဘုိး ှင့်တကွ၊ ငါး စုတစုကုိ ထပ် ၍ဒစု ိုက် ေြဖေသာ
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ယဇ်ပူေဇာ်ေသာေန ့၌ ဥစ္စာ ှ င်အား ြပန်ေပး ရမည်။ 6 ဒစု ိုက် ေြဖရာယဇ်ကုိ ြပ ြခင်း
ငှါ ချင့်တက်ွေသာ အေလျာ်ေငွ ှင့်တကွ၊ ဒစု ိုက် ေြဖရာယဇ်တည်းဟေူသာ အြပစ် မပါ
ေသာ သုိး
ထီးကုိ၊ ထာဝရဘုရား
ထံ ေတာ်၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ေ ှ သို့ ေဆာင်ခ့ဲရမည်။ 7ယဇ် ပုေရာဟိတ်သည် ထုိသူ
အဘို့ ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ အြပစ် ေြဖြခင်းကုိ ြပ လျှင် ၊ သူြပစ်မှားသမျှ ေသာ
အြပစ် လတ်ွ လိမ့်မည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။ 8တဖန် ေမာေ ှ အား ထာဝရဘုရား က၊ 9သင်
သည် အာ ုန် ှင့် သူ ၏သား တို့အား ဆင့်ဆုိ ရေသာ မီး
ှု ရိာ ယဇ်ပူေဇာ်ြခင်းတရား ဟမူူကား ၊ ယဇ်ေကာင်ကုိယဇ် ပလ္လ င်ထင်းမီးေပါ် မှာ တ

ည ့်လံးု နနံက် တိင်ုေအာင် ှိေစ၍၊ ယဇ် ပလ္လ င်မီး သည် အစ ်ေလာင် ရမည်။ 10ယဇ်
ပုေရာဟိတ်သည် ပိတ် အကင်္ျ ီ ၊ ပိတ် ေပါင်းဘီ ကုိ ဝတ် လျက် ၊ ယဇ် ပလ္လ င်ေပါ် မှာ
ကျွမ်းေလာင် ေသာ မီး ှု ိ ရာ ယဇ်ြပာ ကုိ ကျ ံး ၍ ပလ္လ င် အနား မှာထား ရမည်။ 11တ
ဖန် အဝတ် ကုိလဲ ၍ ၊ ထုိြပာ ကုိ တပ် ြပင် ၌ ှင်းလင်း ေသာအရပ် သို့ ယူ သွားရမည်။
12ယဇ် ပလ္လ င်မီး သည် မ
ေသ ဘဲ အစ ်ေလာင် ရမည်။ ယဇ် ပုေရာဟိတ်သည် နနံက် တိင်ုး ထင်း မီးထည့်၍၊
ထင်းေပါ် မှာ မီး
ှု ိရာယဇ်ကုိ ခင်း ရမည်။ ထုိပလ္လ င်ေပါ် မှာလည်း ၊ မိဿဟာယ ယဇ်ဆီဥ ကုိ မီး
ှု ိရမည်။ 13 ယဇ် ပလ္လ င်မီး သည် အလျှင်းမ ေသ ဘဲ၊ အစ ် မြပတ်ေလာင် ရမည်။

14 ေဘာဇ ်ပူေဇာ်သက္က ာ တရား ဟမူူကား ၊ အာ ုန် ၏သား တို့သည် ထုိပူေဇာ်သက္က ာကုိ
ထာဝရဘုရား
ထံ ေတာ်၊ ယဇ် ပလ္လ င်ေ ှ မှာ ပူေဇာ် ေသာအခါ၊ 15 ေဘာဇ ်ပူေဇာ်သက္က ာ မုန ့်ညက်
တလက်ဆွနး်၊ ဆီ
အချ ိ ၊ ေလာဗန် ှ ိသမျှ တည်းဟေူသာ ပူေဇာ် သက္ကာ အတက်ွအတာကုိယူ ၍
ထာဝရဘုရား အား ေမွှး ကိ င် စရာဘို့ ယဇ် ပလ္လ င်ေပါ်မှာ မီး ှု ိရမည်။ 16 ကင်း ေသာ
အရာတို့ ကုိ၊ အာ ုန် ှင့် သူ ၏သား တို့သည်၊ ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်ဝင်း အတင်ွး တင်ွ ၊ သန ့် ှ င်း ရာဌာန ၌ တေဆး မပါဘဲ စား ရမည်။ 17 ထုိ
မုန ့်ညက်ကုိ တေဆး
ထည့်၍ မုန ့မ် လပ်ု ရ။ မီး
ြဖင့် ငါ ့အား ြပ ေသာပူေဇာ်သက္က ာထဲက ထုိမုန ့်ညက်ကုိ သူ
တို့ အဘို့ ြဖစ်ေစြခင်းငှါငါေပး ပီ။ အြပစ် ေြဖရာယဇ်၊ ဒစု ိုက် ေြဖရာယဇ်က့ဲသို့
အလနွသ်န ့် ှ င်း ေပ၏။ 18အာ ုန် ၏ သား
ေယာက်ျား အေပါင်း တို့သည် စား
ရကမည်။ မီး
ြဖင့် ထာဝရဘုရား
အား ြပ ေသာပူေဇာ်သက္က ာကုိ ကုိင် ေသာသူအေပါင်း တို့သည် သန ့် ှ င်း ရ ကမည်ဟု



ဝတ်ြပ ရာကျမ်း 6:19 225 ဝတ်ြပ ရာကျမ်း 7:6

သင် တို့အမျ ိး အစ ် အဆက် ေစာင့်ရေသာပညတ် ေတာ် ြဖစ်သတည်းဟု မိန ့်ေတာ်
မူ၏။ 19တဖန် ထာဝရဘုရား သည်၊ ေမာေ ှ အား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ 20အာ ုန် ှင့်
သူ ၏သား တို့သည် ဘိသိက် ခံေသာေန ့မှစ၍ ထာဝရ
ေဘာဇ ်ပူေဇာ်သက္က ာ ြဖစ်ေစြခင်းငှါ၊ မုန ့်ညက် တဩမဲကုိ၊ နနံက် တဝက် ၊ ညတဝက်
ထာဝရဘုရား အား ပူေဇာ် ရမည်။ 21 ထုိမုန ့်ညက်ကုိ ဆီထည့်၍ သံြပား ပူ ှင့် မုန ့လ်ပ်ု
ပီးမှ၊ ေဆာင် ခ့ဲ၍ ချ ိ းဖ့ဲ သြဖင့် ေဘာဇ ်ပူေဇာ်သက္က ာ အကျ ိး အပ့ဲတို့ ကုိ ထာဝရဘုရား
အား ေမွှး ကိ င် စရာဘို့ ပူေဇာ်
22အာ ုန် အရာ ၌ ဘိသိက် ခံေသာ သား
သည်လည်း၊ ထုိပူေဇာ်သက္က ာကုိ ြပ ရမည်။ ထာဝရဘုရား
အဘို့ ထာဝရ ပညတ် ေတာ် ြဖစ်သတည်း။ 23 ယဇ်ပုေရာဟိတ် အတက်ွ ြပ ေသာ
ေဘာဇ ်ပူေဇာ်သက္က ာ ှိသမျှ ကုိ အကုန် အစ ် မီး
ှု ိရမည်။ အလျှင်း မ စား ရဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။ 24တဖန် ေမာေ ှ အား ထာဝရဘုရား

မိန ့် ေတာ်မူသည်မှာ၊ 25 သင်သည် အာ ု န် ှင့် သူ ၏သား တို့ အား ဆင့်ဆုိ ရေသာ
အြပစ် ေြဖရာယဇ် ပူေဇာ်ြခင်းတရား ဟူမူကား ၊ မီး ှု ိရာယဇ်ေကာင်သတ် ရာအရပ် ၌
ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်မှာ အြပစ် ေြဖရာယဇ်ကုိသတ် ရမည်။ အလနွသ်န ့် ှ င်း ေပ၏။
26အြပစ် ေြဖဘို့ ပူေဇာ်ေသာ ယဇ် ပုေရာဟိတ်သည်၊ ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်ဝင်း အတင်ွးတင်ွ သန ့် ှ င်း ရာဌာန ၌ စား ရမည်။ 27 ထုိအသား ကုိ ထိ
သမျှ သည် သန ့် ှ င်း ၏။ အေသွး ြဖနး် သမျှေသာအဝတ် တို့ ကုိ သန ့် ှ င်း ရာဌာန ၌
ေလျာ် ရမည်။ 28 ထုိအသားြပ တ် ေသာ ေြမ အိးု ကုိ ခဲွ ရမည်။ ေကးဝါ အိးု ြဖစ်လျှင်
ပွတ် ၍ ေရ ှင့် ေဆး ရမည်။ 29ယဇ် ပုေရာဟိတ်ေယာက်ျား အေပါင်း တို့သည် စား
ရ ကမည်။ အလနွ်သန ့် ှ င်း ေပ၏။ 30 အြပစ် ေြဖရာယဇ် အေသွး ကုိ သန ့် ှ င်း ရာ
ဌာန၌ အြပစ် ေြဖြခင်းငှါ ၊ ပရိတ်သတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်အတင်ွး သို့ ေဆာင် ခ့ဲလျှင် ၊ ထုိယဇ်အသားကုိ မ
စား ရ။ မီး
ှု ိ ရမည်။

7
1 ဒစု ိုက် ေြဖေသာ ယဇ်ပူေဇာ်ြခင်းတရား ဟမူူကား ၊ အလနွသ်န ့် ှ င်း ေပ၏။ 2 မီး ှု ိ
ရာယဇ်ေကာင်ကုိသတ် ရာအရပ် ၌ ဒစု ိုက် ေြဖေသာ ယဇ်ေကာင်ကုိသတ် ၍ အေသွး
ကုိ ယဇ် ပလ္လ င်အေပါ် ၌ ပတ်လည် ြဖနး် ရမည်။ 3အ မီး ှင့်တကွ အအူ ကုိ ဖုံး
ေသာဆီဥ၊ 4 ခါး အတင်ွးနား ၌ ှိေသာ ေကျာက်ကပ် ှစ် ခု ှင့် ေကျာက်ကပ်ဆီဥ ၊
ေကျာက်ကပ် ှင့်တကွ အသည်း ေပါ် ၌ ှိေသာအေြမး တည်းဟေူသာဆီဥ ှိသမျှ ကုိ
ယူ ၍ ဆက် လျှင် ၊

5ယဇ် ပုေရာဟိတ်သည် ယဇ် ပလ္လ င်ေပါ် မှာ မီး
ှု ိ၍ ထာဝရဘုရား အား မီး ြဖင့် ပူေဇာ်သက္က ာြပ ရမည်။ ဒစု ိုက် ေြဖရာယဇ် ြဖစ်

သတည်း။ 6အသားကုိ ယဇ် ပုေရာဟိတ်ေယာက်ျား အေပါင်း တို့သည်၊ သန ့် ှ င်း ရာဌာန
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၌ စား ရကမည်။ အလနွသ်န ့် ှ င်း ေပ၏။ 7အြပစ် ေြဖရာယဇ်၊ ဒစု ိုက် ေြဖရာယဇ်၏
တရား
တပါး တည်းြဖစ်၍၊ ဒစု ိုက် အြပစ် ေြဖြခင်းကုိ ြပ ေသာ ယဇ် ပုေရာဟိတ်သည် ယူ
ရမည်။ 8 လူ တစုံတေယာက်ြပ ေသာမီး ှု ိရာယဇ်ကုိ ပူေဇာ် ေသာ ယဇ် ပုေရာဟိတ်
သည်၊ မိမိပူေဇာ် ေသာ ယဇ် ေကာင်အေရ ကုိယူရမည်။ 9 မီးဖုိ ၌ ဖုတ် ေသာ ေဘာဇ ်
ပူေဇာ်သက္က ာ ၊ အိးု ကင်း၊ သံြပား ပူ ှင့် လပ်ု ေသာ အရာ ှိသမျှ ကုိ ပူေဇာ် ေသာ ယဇ်
ပုေရာဟိတ်သည် ယူရမည်။ 10 ဆီ ထည့် သည်ြဖစ်ေစ ၊ မ ထည့်သည်ြဖစ်ေစ၊ ေဘာဇ ်
ပူေဇာ်သက္က ာ ှိသမျှ ကုိ အာ ုန် ၏ သား
အေပါင်း တို့သည် အညီအမျှ ယူရကရမည်။ 11ထာဝရဘုရား အား ြပ ရေသာ မိဿ
ဟာယ ယဇ် ပူေဇာ်ြခင်းတရား ဟမူူကား ၊

12 ေကျးဇူး ေတာ်ဝနခံ်ဘို့ ရာပူေဇာ် လျှင် ၊ ေကျးဇူး ေတာ် ဝနခံ်ရာယဇ် ှင့်တကွ ဆီ
ေရာ ေသာ တေဆး
မ့ဲ မုန ့် ြပား ၊ ဆီ ှင့် လပ်ု ေသာ တေဆး
မ့ဲမုန ့် ကပ် ၊ ဆီ ေရာ ေသာ မုန ့်ညက် ှင့် လပ်ု၍ ေကာ် ေသာ မုန ့် ြပား တို့ ကုိ ပူေဇာ် ရ
မည်။ 13 ထုိမုန ့် ြပားမှတပါး၊ မိဿဟာယ ပူေဇာ်သက္က ာ ှင့်ဆုိင်ေသာ ေကျးဇူး ေတာ်ဝနခံ်
ရာယဇ် ှင့်တကွ ၊ တေဆး ပါေသာမုန ့် ကုိလည်း ပူေဇာ် ရမည်။ 14 ပူေဇာ် သက္ကာ ှိ
သမျှ အထဲ က မုန ့တ်လံးု ကုိ ထာဝရဘုရား
အား ချေီြမာက်ေသာ ပူေဇာ် သက္ကာြပ ၍ ထုိမုန ့ကုိ် မိဿဟာယ ယဇ် အေသွး ြဖနး်
ေသာယဇ် ပုေရာဟိတ် ယူ ရမည်။ 15 ေကျးဇူး ေတာ်ဝနခံ်ဘို့ ရာပူေဇာ်ေသာ မိဿဟာ
ယ ယဇ်အသား ကုိ၊ ပူေဇာ် ေသာေန ့ြခင်းတင်ွ စား ရမည်။ နနံက် တိင်ုေအာင် မ ကင်း
ေစရ။ 16 သို့ မဟတ်ု သစ္စာ ြပ ၍ ယဇ် ပူေဇာ် သည်ြဖစ်ေစ ၊ ကုိယ် အလိအုေလျာက်
ပူေဇာ်သည်ြဖစ်ေစ၊ ပူေဇာ် ေသာေန ့ြခင်းတင်ွ ၊ ယဇ် အသားကုိ စား
၍ အကင်း ကုိလည်း နက်ြဖန် ေနစ့ား ရမည်။ 17 ကင်း ေသးေသာ အသား
ကုိလည်း သနဘ်က် ေန ့၌ မီး ှု ိ ရမည်။ 18 မိဿဟာယ ယဇ် အသား
အနည်းငယ်ကုိ၊ သနဘ်က် ေန ့၌ စား မိလျှင် စိတ် ေတာ် ှင့်မ ေတွ့။ ပူေဇာ် ေသာသူ
သည် အကျ ိး ကုိမ ရ။ ရံွ ှာ ဘွယ် ြဖစ် လိမ့်မည်။ စား
ေသာသူ သည် ကုိယ် အြပစ် ကုိခံရ လိမ့်မည်။ 19 မ စင်ကယ်ေသာအရာ ှင့် ထိမိ
ေသာ ယဇ်သား ကုိ မ
စား ရ။ မီး
ှု ိ ရ မည်။ စင်ကယ် ေသာသူ တို့ သာလျှင် ထုိယဇ်သား ကုိ စား ရ ကမည်။

20ထာဝရဘုရား ှင့် ဆုိင်ေသာ မိဿဟာယ ယဇ်သား ကုိ အကင် သူသည် မ
စင်ကယ်ေသာ အြပစ် ှိ လျက် ှင့် စား
မိ၏။ ထုိ
သူ ကုိ သူ
၏ အမျ ိး မှ ပယ် ှင်း ရမည်။ 21အကင်သူသည်လည်း၊ လူ
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၌ မ စင်ကယ်ေသာ အရာ၊ မ
စင်ကယ်ေသာသား ၊ မ စင်ကယ်ေသာ ပုိးရွ အစ ှိေသာ မ
စင်ကယ်ေသာအရာ တစုံ
တခုကုိ ထိမိ
၍ ၊ ထာဝရဘုရား ှင့် ဆုိင်ေသာ မိဿဟာယ ယဇ်သား ကုိ စား
၏။ ထုိ
သူ ကုိ သူ
၏ အမျ ိး မှ ပယ် ှင်း ရမည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။ 22တဖန် ေမာေ ှ အား ထာဝရဘုရား
က၊ 23သင်သည် ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့ အား ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ၊ သင်တို့သည် သုိး ၊ ဆိတ် ၊ ာွး ဆီဥ ကုိ
အလျှင်း မ စား ရ။ 24 အလိလိုု ေသေသာ တိ စ္ဆာန်ဆီဥ ၊ သားရဲ ကုိက်၍ ေသေသာ
တိ စ္ဆာနဆီ်ဥ ကုိ အြခားသို့ သုံး
ရေသာ်လည်း၊ အလျှင်းမ စား ရ။ 25အကင်သူသည် ထာဝရဘုရား
အား မီး ြဖင့် ပူေဇာ်သက္က ာြပ ေသာ တိ စ္ဆာန် ဆီဥ ကုိ စား
၏။ ထုိသူ
ကုိ သူ
၏ အမျ ိး မှ ပယ် ှင်း ရမည်။ 26သင် တို့သည် ေန
ေလ ရာရာ၌ ငှက် ေသွး၊ သား
ေသွးမှစ၍ အေသွး မည်မျှကုိ မ
စား ရ။ 27အကင် သူသည် တစုံ
တခုေသာအေသွး ကုိ စား
၏။ ထုိ
သူ ကုိ သူ
၏ အမျ ိး မှ ပယ် ှင်း ရမည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။ 28တဖန် ေမာေ ှ အား ထာဝရဘုရား
က၊ 29သင်သည် ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့အား ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ၊ ထာဝရဘုရား
အား မိဿဟာယ ယဇ် ကုိ ပူေဇာ် ေသာသူသည်၊ မိမိ
ပူေဇာ် ေသာ ယဇ်အထဲ က၊ ထာဝရဘုရား
အား ဆက် ဘို့ ရာေဆာင် ခ့ဲရမည်။ 30 ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ ရင်ပတ် ကုိချလီွှဲ
၍၊ ချလီွှဲ ေသာ ပူေဇာ်သက္က ာ ြပ ေစြခင်းငှါ ၊ ရင်ပတ် ှင့် ဆီဥ တည်းဟေူသာမီး ြဖင့်
ထာဝရဘုရား
အား ပူေဇာ်ေသာအရာကုိ ကုိယ်တိင်ု ေဆာင် ခ့ဲရမည်။ 31ယဇ် ပုေရာဟိတ်သည်၊ ဆီဥ
ကုိ ယဇ် ပလ္လ င်ေပါ် မှာ မီး
ှု ိ၍ ၊ ရင်ပတ် ကုိ အာ ု န် ှင့် သူ ၏သား တို့သည် ယူရ ကမည်။ 32 မိဿဟာယ

ယဇ်ထဲက လက်ျာ ပခုံး ကုိ ချေီြမာက်ေသာ ပူေဇာ် သက္ကာဘို့ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အား
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ေပး ရမည်။ 33 မိဿဟာယ ယဇ် အေသွး ှင့် ဆီဥ ကုိ၊ အာ ုန် ၏သား တို့တင်ွ ပူေဇာ်
ေသာသူသည်၊ လက်ျာ ပခုံး ကုိ မိမိ
အဘို့ ယူရမည်။ 34ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့ ြပ ေသာမိဿဟာယ ယဇ်များထဲက
ချလီွှဲ ေသာ ရင်ပတ် ၊ ချေီြမာက်ေသာ ပခုံး
ကုိ ငါ ှ တ် ယူ၍ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့တင်ွ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အာ ုန် ှင့် သူ ၏သား တို့အား ထာဝရ ပညတ်
ေတာ်အားြဖင့် ငါေပး ပီဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။ 35 ထုိသို့ အာ ု န် ှင့် သူ ၏သား တို့သည်၊
ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်မှာ ယဇ် ပုေရာဟိတ်အမှုကုိ ေဆာင်ရွက် မည်အေကာင်း၊ သူတို့ ကုိ ခန ့် ထား
ေသာေန ့၌ ၊ ထာဝရဘုရား အား မီး
ြဖင့် ြပ ေသာပူေဇာ်သက္က ာများထဲက ၊ သူတို့ ခံရေသာအဘို့ ြဖစ်၏။ 36 ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့လက်မှ ထုိသို့ ေသာအဘို့ ကုိခံရမည်အေကာင်း၊ သူ
တို့ ကုိ ဘိသိက် ေပးေတာ်မူေသာေန ့၌ ၊ ထာဝရဘုရား မှာ ထားေတာ်မူ၏။ သူ
တို့အမျ ိး အစ ် အဆက် ေစာင့်ရေသာပညတ် ြဖစ်သတည်း။ 37ဤ ေရွကား၊ ဣ
သေရလ
အမျ ိးသား တို့သည်၊ သိနာ
ေတာ ၌ ထာဝရဘုရား အား ပူေဇာ် သက္ကာြပ ရမည် အေကာင်းမှာ ထားေတာ်မူ
ေသာေန ့၌ သိနာ ေတာင် ေပါ် မှာ ထာဝရဘုရား
သည် ေမာေ ှ အား ေပးေတာ်မူေသာမီး ှု ိရာယဇ်တရား ၊ ေဘာဇ ် ပူေဇာ်သက္က ာ
တရား၊ အြပစ် ေြဖရာယဇ်တရား၊ ဒစု ိုက် ေြဖရာ ယဇ်တရား၊ အရာ ၌ ခန ့ထ်ားရာ ယဇ်
တရား၊ 38 မိဿဟာယ ယဇ်တရား ြဖစ်သတည်းဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။

8
1တဖန် ထာဝရဘုရား က၊ 2သင်သည် အာ ုန် ှင့် သူ ၏သား များ၊ အဝတ် များ၊
လိမ်း ရနဆီ် ၊ အြပစ် ေြဖရာ ယဇ်ဘို့ ာွး ထီး၊ သုိး
ထီး ှစ် ေကာင်၊ တေဆး
မ့ဲ မုန ့တ်ေတာင်း ကုိယူ ၍၊ 3 ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်တံခါး ေ ှ သို့ ပရိသတ် အေပါင်း ကုိ စည်ေဝး ေစေလာ့ဟု ေမာေ ှ အား မိန ့်
ေတာ်မူသည်အတိင်ုး၊ 4 ေမာေ ှ ြပ ၍ ၊ ပရိသတ် တို့သည် ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်တံခါး ေ ှ မှာ စည်းေဝး က၏။ 5 ေမာေ ှ ကလည်း ၊ ဤသို့ ထာဝရဘုရား မှာ
ထား ေတာ်မူ ပီဟု ပရိသတ် တို့အား ေြပာဆုိ လျက်၊ 6ထာဝရဘုရား မှာ ထားေတာ်မူ
သည်အတိင်ုး ၊ အာ ုန် ှင့် သူ ၏သား တို့ ကုိ ေခါ် ခ့ဲ၍ ေရချ ိး ပီးလျှင် ၊

7အာ ုနကုိ် အကင်္ျ ီ ဝတ် ေစ၍ ၊ ခါးပနး် ကုိ စည်း ေစေလ၏။ ဝတ်လံု ှင့် သင်တိင်ုး
ကုိလည်း ြခံ ေစ၍ ၊ ထူးဆနး်ေသာသင်တိင်ုး ခါးစည်း ြဖင့် စည်း ေလ၏။ 8 ရင်ဖုံး ကုိ
လည်း ဆင်ေစ၍ ၊ ရင်ဖုံး အထဲ ၌ ဥရိမ် ှင့် သုမိမ် ကုိ သွင်း ထားေလ၏။ 9 သူ ၏ေခါင်း
ေပါ် မှာ ေဗါင်း ကုိတင် ၍ ၊ သန ့် ှ င်း ေသာ ေရွှ သင်းကျစ် ြပား ကုိ ေဗါင်း ေ ှ ၌ တပ်
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ေလ၏။ 10ထာဝရဘုရား မှာ ထားေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ ေမာေ ှ သည် လိမ်း ရနဆီ် ကုိ
ယူ ၍ ၊ တဲ ေတာ် ှင့် တဲေတာ် တနဆ်ာ ှိသမျှ ကုိ လိမ်း သြဖင့် သန ့် ှ င်း ေစ၏။ 11 ထုိ
ဆီကုိ ယဇ် ပလ္လ င်ေပါ် မှာ ခုနစ် ကိမ် ြဖနး် ၍ ၊ ယဇ် ပလ္လ င်တနဆ်ာ ှိသမျှ ကုိ၎င်း ၊
အင်တံု ှင့် ေြခေထာက် ကုိ၎င်း ၊ သန ့် ှ င်း ေစြခင်းငှါ လိမ်း ေလ၏။ 12 လိမ်း ရန်ဆီ
ကုိ အာ ုန် ေခါင်း ေပါ် မှာ ေလာင်း ၍ သူ့ ကုိသန ့် ှ င်း ေစြခင်းငှါ လိမ်း ေလ၏။ 13အာ
ုန် ၏သား တို့ ကုိလည်း အကင်္ျ ီ ဝတ် ေစ၍ ၊ ခါးပနး် ကုိ စည်း ေစလျက် ၊ ဦးထုပ် ကုိ
ေဆာင်း ေစေလ၏။ 14 ထာဝရဘုရား မှာ ထား ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ အြပစ် ေြဖရာ
ယဇ်ဘို့ ာွး ထီးကုိ ေဆာင် ခ့ဲ၍ ၊ အာ ုန် ှင့် သူ ၏သား တို့သည်၊ မိမိ
တို့လက် ကုိ ာွး ေခါင်း ေပါ် မှာ တင် က၏။ 15 ာွးကုိသတ် ၍ ၊ ေမာေ ှ သည်
ယဇ် ပလ္လ င်ပတ်လည် ဦးချ ိ တို့ ၌ အေသွး ကုိ လက်ည ိး ှင့် ယူ ၍ ထည့် သြဖင့် ၊
ယဇ် ပလ္လ င်ကုိ စင်ကယ် ေစ ပီးမှ ၊ ကင်းေသာ အေသွး ကုိ ယဇ် ပလ္လ င်ေြခရင်း နား၌
သွန် ၍ ၊ ထုိယဇ်ပလ္လ င်ေပါ်မှာ အြပစ် ေြဖြခင်းကုိ ြပ မည်အေကာင်း သန ့် ှ င်း ေစ၏။
16အအူ ကုိဖုံး ေသာ ဆီဥ ှိသမျှ ၊ အသည်း ေပါ်၌ ှိေသာအေြမး ၊ ေကျာက်ကပ် ှစ် ခု
ှင့် ေကျာက်ကပ်ဆီဥ ကုိယူ ၍ ယဇ် ပလ္လ င်ေပါ် မှာ မီး ှု ိေလ၏။ 17အေရ ၊ အသား ၊
ေချး ု ှင့်တကွ ာွး ေကာင်ကုိ၊ တပ် ြပင် မှာ ှု ိ ရ၏။ 18ထာဝရဘုရား မှာ ထားေတာ်
မူသည်အတိင်ုး ၊ မီး ှု ိရာယဇ်ြပ ေသာသုိး ထီးကုိလည်း ေဆာင် ခ့ဲ၍ ၊ အာ ုန် ှင့် သူ
၏သား တို့သည်၊ မိမိ
တို့လက် ကုိ သုိး
ေခါင်း ေပါ် မှာ တင် က၏။ 19 သုိးကုိသတ် ပီးလျှင် ၊ ေမာေ ှ သည် အေသွး ကုိ ယဇ်
ပလ္လ င်အေပါ် ၌ ပတ်လည် ြဖနး် ေလ၏။ 20 သုိး ကုိလည်း အပုိင်း ပုိင်းြဖတ် ပီးလျှင် ၊
ေခါင်း မှစ၍သားတစ် များ ှင့် ဆီဥ ကုိ မီး ှု ေိလ၏။ 21 ဝမ်းထဲ ၌ ှိေသာအရာ ှင့် ေြခ
တို့ ကုိ ေဆးေကာ ၍ ၊ သုိး တေကာင်လံးု ကုိ ယဇ် ပလ္လ င်ေပါ် မှာ မီး
ှု ိေလ၏။ ေမွှး ကိ င် ရာဘို့ မီး ှု ိေသာ ယဇ်ြဖစ်သတည်း။ မီး
ြဖင့် ထာဝရဘုရား
အား ြပ ေသာပူေဇာ်သက္က ာ ြဖစ်သတည်း။ 22 ထာဝရဘုရား မှာ ထားေတာ်မူသည်
အတိင်ုး ၊ အြခား ေသာသုိး ၊ အရာ ၌ ခန ့ထ်ားရာ သုိး
ကုိေဆာင် ခ့ဲ၍ ၊ အာ ုန် ှင့် သူ ၏သား တို့သည် မိမိ
တို့လက် ကုိ သုိး
ေခါင်း ေပါ် မှာ တင် က၏။ 23 သုိးကုိသတ် ပီးမှ ၊ ေမာေ ှ သည် အေသွး ကုိယူ ၍
၊ အာ ုန် ၏ လက်ျာ နား ပျ ်း ၌ ၎င်း၊ လက်ျာ လက်မ ၌ ၎င်း ၊ လက်ျာ ေြခမ ၌ ၎င်း ၊
ထည့် ေလ၏။ 24အာ ုန် ၏ သား
တို့ ကုိလည်း ေခါ် ခ့ဲ၍ ၊ သူ တို့လက်ျာ နား ပျ ်း ၊ လက်ျာ လက်မ ၊ လက်ျာ ေြခမ
တို့ ၌ အေသွး ကုိထည့် ပီးမှ ၊ ယဇ် ပလ္လ င်အေပါ် ၌ ပတ်လည် ြဖနး် ေလ၏။ 25 ဆီဥ ၊
အ မီး ၊ အအူ ကုိ ဖုံး
ေသာ ဆီဥ ၊ အသည်း ေပါ်၌ ှိေသာအေြမး ၊ ေကျာက်ကပ် ှစ် ခု ှင့် ေကျာက်ကပ်
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ကုိဖုံးေသာ ဆီဥ ၊ လက်ျာ ပခုံး ၊
26ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ ထားေသာ တေဆး မ့ဲ မုန ့ေ်တာင်း ထဲက တေဆး မ့ဲ မုန ့်
တလံးု ၊ ဆီ ှင့် လပ်ုေသာ မုန ့် ြပား တြပား ၊ မုန ့် ကပ် တချပ် ကုိယူ ၍ ၊ မုန ့မ်ျားကုိ ဆီဥ
ှင့် လက်ျာ ပခုံး ေပါ် မှာ ထည့် ပီးလျှင်၊ 27အာ ုန် ၏လက် ၊ သူ ၏သား တို့လက်

၌ ထုိအရာတို့ ကုိ ထား
၍ ၊ ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ ၊ ချလီွှဲ သြဖင့် ၊ ချလီွှဲ ေသာ ပူေဇာ်သက္က ာြပ ေလ၏။

28 ထုိအရာတို့ ကုိ သူ
တို့လက် မှ ခံယူ ၍ ၊ ယဇ် ပလ္လ င်ေပါ် မှာ မီး
ှု ိရာယဇ် ှင့်အတူ ှု ိ ေလ၏။ ေမွှး ကိ င် ေသာ အနံ ့ ှ ိ၍ အရာ
၌ ခန ့ထ်ားရာ ယဇ်ြဖစ်သတည်း။ ထာဝရဘုရား
အား မီး ြဖင့်ြပ ေသာပူေဇာ်သက္က ာ ြဖစ်သတည်း။ 29 ထုိေနာက် ေမာေ ှ သည် ရင်ပတ်
ကုိ ယူ
၍ ၊ ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ ချလီွှဲ သြဖင့်၊ ချလီွှဲ ေသာ ပူေဇာ်သက္က ာြပ ေလ၏။
အရာ
၌ ခန ့ထ်ားရာ သုိး
၏ ရင်ပတ်သည် ေမာေ ှ ၏အဘို့ ြဖစ်သတည်း။ 30တဖန် ယဇ် ပလ္လ င်ေပါ် မှာ ှ ိေသာ
အေသွး ှင့် လိမ်း ရနဆီ် ကုိယူ ၍ အာ ုန် ှင့် သူ
၏ အဝတ် ၌ ၎င်း၊ သူ
၏သား တို့ ှင့် သူတို့အဝတ် ၌ ၎င်း၊ ြဖနး် သြဖင့်၊ အာ ု န် မှစ၍သား များ၊ အဝတ်
များတို့ ကုိ သန ့် ှ င်း ေစ ေလ၏။ 31 ေမာေ ှ သည်၊ အာ ု န် ှင့် သူ ၏သား တို့ အား
လည်း ၊ ထုိသုိး၏ အသား
ကုိ ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ် တံခါး နားမှာ ြပ တ် ကေလာ။့ ထာဝရဘုရားက၊ အာ ုန် ှင့် သူ ၏သား တို့သည်
ထုိအသားကုိ စား
ရကမည် ဟု ငါအ့ား မှာ ထားေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ ထုိအသားကုိ၎င်း၊ အရာ
၌ ခန ့ထ်ားရာ မုန ့ေ်တာင်း ၌ ှိေသာ မုန ့် ကုိ၎င်း၊ ထုိ
အရပ်၌ စား ကေလာ။့ 32ကျန် ကင်းေသာ အသား
ှင့် မုန ့် ကုိမီး ှု ိ ရမည်။ 33သင် တို့ ကုိ အရာ
၌ ခန ့ထ်ားရာ ကာလ
ခုနစ် ရက် မ ေစ့မီှ ပရိတ်သတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်တံခါး ြပင် သို့ မ
ထွက် ရက။ ခုနစ် ရက် ပတ်လံးုအရာ၌ ခန ့ထ်ားြခင်း မဂင်္လာကုိ ေဆာင်ရ ကမည်။

34 ယေန ့ ြပ သည်အတိင်ုး သင် တို့ အဘို့ အြပစ် ေြဖ ြခင်း ကုိ ြပ မည်အေကာင်း
ထာဝရဘုရား မှာ ထား ေတာ်မူ ပီ။ 35 ထုိေကာင့် သင်တို့သည် ေသ
ေဘး ှင့် ကင်း လတ်ွြခင်းငှါ ၊ ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
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ေတာ်တံခါး နား မှာ၊ ခုနစ် ရက် ပတ်လံးုေန ့ည ့်မြပတ်ေန ၍ ၊ ထာဝရဘုရား အမှု
ေတာ်ကုိ ေစာင့်ရကမည်။ ထုိသို့ ငါအ့ားမှာ ထားေတာ်မူ ပီဟု ဆင့်ဆုိသည်ြဖစ်၍၊ 36 ေမာ
ေ ှ အားြဖင့် ထာဝရဘုရား မှာ ထားေတာ်မူသမျှ အတိင်ုး ၊ အာ ု န် ှင့် သူ ၏သား
တို့သည် ြပ က၏။

9
1အ မ ေန ့၌ ေမာေ ှ သည် အာ ုန် ှင့် သူ ၏သား များ၊ ဣသေရလ
အမျ ိးအသက် ကီးသူများတို့ ကုိ ေခါ် ၍၊ 2အာ ုန် အား ၊ သင် သည် အြပစ် ေြဖရာ
ယဇ်ဘို့ အြပစ်မပါေသာ ာွး သငယ် တေကာင်၊ မီး ှု ိ ရာ ယဇ်ဘို့ အြပစ် မပါေသာ သုိး
ထီးတေကာင် ကုိ ယူ ၍ ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ ပူေဇာ် ေလာ။့ 3 ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့အား လည်း သင်တို့သည် အြပစ် ေြဖရာယဇ်ဘို့ ဆိတ် သငယ် တေကာင်၊
မီး
ှု ိရာယဇ်ဘို့ အြပစ် မပါ အခါ မလည်ေသာ ာွး သငယ်တေကာင်၊ သုိး သငယ်တ

ေကာင် 4ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ ပူေဇာ် ေသာ မိဿဟာယယဇ်ဘို့ ာွး ထီးတေကာင်၊
သုိး
ထီးတေကာင်၊ ဆီ
ှင့် ေရာ ေသာ ေဘာဇ ်ပူေဇာ်သက္က ာ ကုိ ယူ
ကေလာ။့ ယေန ့
ထာဝရဘုရား သည် သင် တို့အား ထင် ှား ေတာ်မူမည်ကုိ ေြပာ ေလာဟ့ု ဆုိ ေလ၏။

5 ေမာေ ှ မှာ ထားေသာအရာတို့ ကုိ ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်ေ ှ သို့ ေဆာင် ခ့ဲ ပီးမှ ၊ ပရိသတ် အေပါင်း တို့သည် ချ ်းကပ် ၍ ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ရပ် ေနက၏။ 6 ေမာေ ှ ကလည်း ၊ သင်တို့သည် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ဤသို့ ြပ က၍ ၊ ထာဝရဘုရား ၏ ဘုနး် ေတာ်သည် သင်
တို့အား ထင် ှား မည်ဟ၍ူ၎င်း၊ 7အာ ုန် အား လည်း ၊ သင်သည် ယဇ် ပလ္လ င်သို့ သွား
၍ ထာဝရဘုရား မှာ ထားေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ သင် ၏ အြပစ် ေြဖရာယဇ်၊ မီး
ှု ိရာယဇ်ကုိ ပူေဇာ် သြဖင့် ၊ သင် ှင့် လူ များအတက်ွ အြပစ် ေြဖြခင်းကုိ ြပ ေလာ။့

လူ
များ ေဆာင်ယူခ့ဲေသာ ပူေဇာ် သက္ကာကုိလည်း ပူေဇာ် ၍ ၊ သူ တို့အတက်ွ အြပစ်
ေြဖြခင်းကုိ ြပ ေလာ့ဟ၍ူ၎င်း ဆုိေလ၏။ 8အာ ုန် သည်လည်း ၊ ယဇ် ပလ္လ င်သို့ သွား
၍ မိမိ ှင့် ဆုိင်ေသာ အြပစ် ေြဖရာယဇ် ာွး သငယ်ကုိသတ် ေလ၏။ 9 သူ၏ သား
တို့လည်း အေသွး ကုိ ယူေဆာင် ခ့ဲသြဖင့် ၊ အာ ုနသ်ည် မိမိ
လက်ည ိး ကုိ အေသွး ၌ ှစ် ၍ ယဇ် ပလ္လ င်ဦးချ ိ တို့ ၌ ထည့် ပီးမှ ၊ ကင်းေသာ
အေသွး ကုိ ယဇ် ပလ္လ င်ေြခရင်း နား၌ သွန် ေလ၏။ 10အြပစ် ေြဖရာ ယဇ်ေကာင်ဆီဥ
၊ ေကျာက်ကပ် ၊ အသည်း ေပါ် ၌ ှိေသာအေြမး ကုိ ယဇ် ပလ္လ င်ေပါ် မှာ မီး
ှု ိေလ၏။ ထုိသို့
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ထာဝရဘုရား သည် ေမာေ ှ အားမှာ ထား ေတာ်မူ၏။ 11အသား ှင့် အေရ ကုိ တပ်
ြပင် မှာ မီး
ှု ိ ေလ၏။ 12 မီး ှု ိရာယဇ်ေကာင်ကုိလည်း သတ် ၍ ၊ သူ၏သား တို့သည် အေသွး

ကုိ ဆက် ပီးလျှင် ၊ သူသည် ယဇ် ပလ္လ င်အေပါ် ပတ်လည် ၌ ြဖနး် ေလ၏။ 13 သူ
တို့သည် မီး
ှု ိရာယဇ်ေကာင်သားတစ် များ ှင့် ေခါင်း ကုိဆက် ၍ ၊ သူသည် ယဇ် ပလ္လ င်ေပါ် မှာ

မီး ှု ိေလ၏။ 14 ဝမ်းထဲ ၌ ှိေသာအရာများ ှင့် ေြခ တို့ ကုိ ေဆးေကာ ၍ ယဇ် ပလ္လ င်
ေပါ် မှာ မီး
ှု ိရာယဇ် ှင့်အတူ ှု ိ ေလ၏။ 15လူ များ ပူေဇာ် သက္ကာကုိလည်း ေဆာင် ခ့ဲ၍ ၊

လူ များအြပစ် ေြဖရာယဇ်ြဖစ်ေသာ ဆိတ် ကုိယူ သတ် ပီးလျှင် ၊ ေ ှ နည်းအတအူြပစ်
အတက်ွ ပူေဇာ်ေလ၏။ 16 မီး ှု ရိာ ယဇ်ေကာင်ကုိလည်း ေဆာင် ခ့ဲ၍ ၊ ထုိနည်းတပူူေဇာ်
ေလ၏။ 17 ေဘာဇ ်ပူေဇာ်သက္က ာ ကုိလည်း ေဆာင် ခ့ဲ ပီးလျှင် ၊ တလက်ဆွနး်ကုိယူ၍
ယဇ် ပလ္လ င်၌ နနံက် မီး ှု ရိာယဇ်နားမှာ မီး ှု ေိလ၏။ 18လူ များအတက်ွ မိဿဟာယ
ယဇ် ာွး ထီး၊ သုိး
ထီးကုိလည်း သတ် ၍ ၊ သူ၏ သား
တို့သည် အေသွး ကုိ ဆက် ပီးလျှင် ၊ သူသည် ယဇ် ပလ္လ င်အေပါ် ပတ်လည် ၌ ြဖနး်
ေလ၏။ 19 အ မီး ှင့်တကွ အအူကုိဖုံး ေသာ ဆီဥ၊ ေကျာက်ကပ် ၊ အသည်း အေြမး
တည်းဟေူသာသုိး ာွး ဆီဥ ကုိ၊ 20 ရင်ပတ် ေပါ် မှာ တင် ၍ ယဇ် ပလ္လ င်၌ မီး ှု ေိလ၏။
21 ရင်ပတ် ှင့် လက်ျာ ပခုံး ကုိ ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ချလီွှဲ ၍၊ ချလီွှဲ ေသာ ပူေဇာ်သက္က ာကုိ ြပ ေလ၏။ ထုိသို့
ြပ ရမည်ဟု ေမာေ ှ မှာ ထားသတည်း။ 22အာ ုန် သည် မိမိ
လက် ကုိ လူ
များေ ှ သို့ ချ ီလျက် ၊ ေကာင်း ကီး ေပး၍ ၊ အြပစ် ေြဖရာယဇ်၊ မီး
ှု ရိာယဇ်၊ မိဿဟာယ ယဇ်ကုိ ပူေဇာ်ရာမှ ဆင်း ေလ၏။ 23တဖန် ေမာေ ှ ှင့် အာ

ုန် တို့သည် ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်ထဲ သို့ ဝင် ၍ ထွက် ပီးမှ ၊ လူ များကုိ ေကာင်း ကီး ေပးသြဖင့် ၊ ထာဝရဘုရား
၏ ဘုနး် ေတာ်သည် လူ
များတို့အား ထင် ှား ေလ၏။ 24ထာဝရဘုရား ထံ ေတာ်မှ မီး
ထွက် ၍ ယဇ် ပလ္လ င်ေပါ် မှာ ှ ိေသာ မီး
ှု ိရာယဇ် ှင့်ဆီဥ ကုိ ေလာင် ေလ၏။ ထုိအေကာင်းအရာကုိ လူ
များတို့သည် ြမင် ေသာအခါ ေကးေကာ် ၍ ြပပ်ဝပ် က၏။

10
1အာ ုန် ၏သား နာဒပ် ှင့် အဘိဟု တို့သည်၊ ကုိယ်စီဆုိင်ေသာ လင်ပနး် တို့ ကုိ ယူ
လျက် မီး ကုိထည့် ၍ ေလာဗန် ကုိ တင် ပီးလျှင် ၊ ထာဝရဘုရား မှာ ထားေတာ်မူ
ေသာမီးမ ဟတ်ု၊ ထူးြခား ေသာ မီး



ဝတ်ြပ ရာကျမ်း 10:2 233 ဝတ်ြပ ရာကျမ်း 10:13

ကုိ ေ ှ ေတာ်၌ ပူေဇာ် ၏။ 2 ထုိအခါ ထာဝရဘုရား ထံ ေတာ်မှ မီး
ထွက် ၍ ၊ သူ တို့ ကုိ ေလာင် သြဖင့် ေ ှ ေတာ်၌ ေသ က၏။ 3 ထုိအခါ ေမာေ ှ သည်
အာ ုန် ကုိ ေခါ်၍၊ ထာဝရဘုရား
က၊ ငါသည် သန ့် ှ င်း ြခင်း ှ ိသည်ဟု ငါ ့ ထံသို့ ချ ်းကပ် ေသာသူတို့သည် မှတ်ရ
မည်။ လူ
အေပါင်း တို့သည် ငါဘု့နး် ကုိ ချးီြမင့်ရ ကမည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူရာ၌၊ ထုိသို့ ေသာ အမှု
ကုိ ရည်ေဆာင်၍ မိန ့ေ်တာ်မူသည်ဟု ဆုိလျှင်၊ အာ ုန် သည် တိတ်ဆိတ် စွာ ေနေလ၏။
4 ေမာေ ှ သည် အာ ု န် ၏ ဘေထွး ဩေဇလ သား မိေ ှလ ှင့် ဧလဇာဖန် ကုိ ေခါ်
၍ ၊ လာ က။ သင် တို့ ေပါက်ေဘာ် တို့ ကုိ သန ့် ှ င်း ရာ ဌာနေတာ်က ၊ တပ် ြပင် သို့ ယူ
သွား ကေလာဟ့ု ဆုိ
သည်အတိင်ုး၊ 5 သူတို့သည် လာ
၍ အကင်္ျ ီ ဝတ်လျက် ှိေသာအေသေကာင်ကုိ တပ် ြပင် သို့ ယူ သွားက၏။ 6 ေမာေ ှ
သည် အာ ု န် ှင့် သူ ၏သား ဧလာဇာ ှင့် ဣသမာ တို့ ကုိေခါ်၍၊ သင်တို့လည်းေသ
မည်။ လူ
အေပါင်း တို့အေပါ် မှာ အမျက် ေတာ်သင့်ေရာက်မည်ကုိ စုိးရိမ်သည်ြဖစ်၍၊ သင်တို့
ဦးထုပ်ကုိ မချွတ် ှင့်။ အဝတ် ကုိ မ
ဆုတ် ှင့်။ သင် တို့ ညီအစ်ကုိ ဣသေရလ အမျ ိးသား ှိသမျှ တို့သည် ထာဝရဘုရား
ြပ ေတာ်မူေသာ မီးေလာင် ြခင်းကုိသာ ငိေု ကး ြမည်တမ်းကေစ။ 7သင်တို့ေသ မည်
ကုိစုိးရိမ်သည်ြဖစ်၍ ၊ ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တံခါး ြပင်သို့ မ
ထွက် ှင့်။ ထာဝရဘုရား
၏ ဘိသိက် ဆီသည် သင် တို့ အေပါ် ၌ ှိ သည်ဟု ဆုိသည်အတိင်ုး သူ တို့ ြပ
က၏။8တဖန် အာ ုန် အား ထာဝရဘုရား က 8သင် ှင့် သင် ၏သား တို့သည် ေသေဘး
ှင့်ကင်းလတ်ွြခင်းငှါ၎င်း ၊ သန ့် ှ င်း ေသာအရာ၊ မသန ့် ှ င်း ေသာအရာ၊ စင်ကယ်

ေသာအရာ၊ မစင်ကယ် ေသာအရာတို့ ကုိပုိင်းြခား တတ်ြခင်းငှါ ၎င်း၊ ထာဝရဘုရား
သည် ေမာေ ှ အားြဖင့် မှာထား သမျှ ေသာပညတ် တို့ ကုိ ဣသေရလ အမျ ိးသား
တို့ ၌ သွနသ်င် တတ်ြခင်းငှါ ၎င်း ၊ ပရိသတ်စည်းေဝး ရာတဲ ေတာ်သို့ ဝင် ေသာအခါ ၊
စပျစ်ရည် အစ ှိေသာယစ်မျ ိ း ကုိမ ေသာက် ှင့်။ သင် တို့အမျ ိး အစ ်အဆက်ေစာင့်
ရေသာပညတ်ြဖစ်သတည်းဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 9 10 11 12 ေမာေ ှ သည်လည်း ၊ အာ ုန်
ှင့် ကင်း ေသာ သား
ဧလာဇာ ၊ ဣသမာ တို့ ကုိ ေခါ်၍၊ သင်တို့သည် ထာဝရဘုရား
အား မီး
ြဖင့်ြပ ေသာေဘာဇ ်ပူေဇာ်သက္က ာ အကင်း ကုိယူ ၍ တေဆး မပါဘဲ ယဇ် ပလ္လ င်နား
မှာ စား
ကေလာ။့ အလနွသ်န ့် ှ င်း ေပ၏။ 13 ထုိအကင်းသည် ထာဝရဘုရား
အား မီး
ြဖင့်ြပ ေသာပူေဇာ်သက္က ာထဲက သင် ှင့် သင် ၏ သား



ဝတ်ြပ ရာကျမ်း 10:14 234 ဝတ်ြပ ရာကျမ်း 11:5

တို့ ခံထုိက်ေသာအဘို့ ြဖစ်၍၊ သန ့် ှ င်း ရာဌာန ေတာ်၌ စား ရ ကမည်။ ထုိပညတ်
ေတာ်ကုိ ငါခံရ ပီ။ 14 ချလီွှဲ ေသာရင်ပတ် ၊ ချေီြမာက်ေသာ ပခုံး
ကုိကား၊ သင် ှင့်တကွ သင် ၏ သား
သမီး တို့သည် စင်ကယ် ေသာအရပ် ၌ စား ရကမည်။ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့သည် ပူေဇာ်ေသာ မိဿဟာယ ယဇ်ထဲက ၊ သင် ှင့် သင် ၏သား
တို့သည် ခံထုိက်ေသာအဘို့ ြဖစ်သတည်း။ 15 မီး ြဖင့် ပူေဇာ်ေသာ ယဇ်ေကာင်ဆီဥ ှင့်
တကွ ၊ ချေီြမာက်ရာပခုံး ၊ ချလီွှဲ ရာရင်ပတ် ကုိ ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ချလီွှဲ ၍ ၊ ချလီွှဲ ေသာ ပူေဇာ်သက္က ာကုိ ြပ ြခင်းငှါ ေဆာင် ခ့ဲရ က၍ ၊
ထာဝရ ပညတ် ေတာ် အတိင်ုး ၊ သင် ှင့် သင် ၏ သား
တို့သည် ကုိယ်အဘို့ ယူရကမည်။ ထုိသို့
ထာဝရဘုရား မှာ ထားေတာ်မူ ပီ ဟုဆုိေလ၏။ 16တဖန် ေမာေ ှ သည် အြပစ် ေြဖ
ရာ ယဇ်ြပ ေသာဆိတ် ကုိ ကိ းစား၍ ှာ ေသာ်လည်း မေတွ့။ မီး
ှု ိ ှင့် ပီ။ ထုိေကာင့် ကင်း ေသာ အာ ု န် သား ဧလာဇာ ၊ ဣသမာ တို့ ကုိ အမျက်

ထွက်လျက် ဆုိ သည်ကား၊ 17အြပစ် ေြဖရာယဇ်သားသည် အလနွသ်န ့် ှ င်း ၏။ သင်
တို့သည် ပရိသတ် တို့ အြပစ် ကုိခံ ၍ ၊ ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ သူ တို့အဘို့ အြပစ်
ေြဖြခင်းကုိ ြပ ေစြခင်းငှါ ထုိယဇ်သားကုိေပး ေတာ်မူသည်ြဖစ်၍၊ သန ့် ှ င်း ရာ ဌာန
ေတာ်၌ အဘယ်ေကာင့် မ စား သနည်း။ 18 ထုိယဇ်သား အေသွး ကုိလည်း သန ့် ှ င်း
ရာဌာနထဲ သို့ မ
သွင်း ပါတကား။ အကယ်၍ငါမှာ ထားခ့ဲသည် အတိင်ုး ၊ ထုိယဇ်သားကုိ သန ့် ှ င်း ရာ
ဌာနေတာ်၌ စား ရမည်ဟဆုိုလျှင်၊ 19အာ ုန် က၊ ယေန ့
သူတို့သည် လမူျားတို့ အြပစ် ေြဖရာယဇ်၊ မီး
ှု ိရာယဇ်ကုိ ပူေဇာ် ပါ ပီ။ အကျွ ်ပ်ု ၌ ထုိသို့
ေသာ အမှုေရာက် သည်တင်ွ၊ ယေန ့
အြပစ် ေြဖရာ ယဇ်သားကုိ စား
မိလျှင် ၊ ထာဝရဘုရား ှစ်သက် ေတာ်မူပါမည်ေလာဟု ေမာေ ှ ကုိ ေြပာဆုိ ၏။

20 ေမာေ ှ သည် ထုိစကားကုိ ကား လျှင် ဝနခံ် ေလ၏။

11
1တဖန် ထာဝရဘုရား သည် ေမာေ ှ ှင့် အာ ုန် တို့ ကုိ ေခါ်ေတာ်မူ၍၊ 2သင်တို့သည်
ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့အား ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ ၊ ေြမ ကီး ေပါ် မှာ ှ ိေသာ သား တကာ တို့ တင်ွ၊

3 ခွါ ကဲွြပား ၍ စားြမံ ြပန် ေသာ သား
များကုိ သင်တို့သည် စား ရေသာအခွင့် ှ ိ၏။ 4 သို့ ေသာ်လည်း ၊ စားြမံ ြပန် ေသာ
သား၊ ခွါ ကဲွြပား ေသာ သားတို့တင်ွ မ စား ရေသာသားဟူမူကား ၊ ကုလားအပ်ု သည်
စားြမံ ြပန် ေသာ်လည်း ခွါ မ ကဲွြပား ေသာေကာင့် သင် တို့ ၌ မ စင်ကယ်။ 5 ှ ာဖန်
သည် စားြမံ ြပန် ေသာ်လည်း ၊ ခွါ မ ကဲွြပား ေသာေကာင့် သင် တို့ ၌ မ စင်ကယ်။
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6အာရနဘက် သည် စားြမံ ြပန် ေသာ်လည်း ခွါ မ ကဲွြပား ေသာေကာင့် သင် တို့ ၌ မ
စင်ကယ်။ 7 ဝက် သည် ခွါ ကဲွြပား ေသာ်လည်း ၊ စားြမံ မ ြပန် ေသာေကာင့် သင် တို့ ၌
မ စင်ကယ်။ 8 ထုိသို့ ေသာ တိ စ္ဆာနအ်သား ကုိ မ
စား ရ။ အေသ
ေကာင်ကုိလည်း မ ထိ ရ။ မ
စင်ကယ်ဟု သင် တို့ မှတ်ရကမည်။ 9 ပင်လယ် ေရ ၊ ြမစ် ေရ အစ ှိေသာ ေရ
၌ ေနေသာ တိ စ္ဆာနတ်ကာ တို့တင်ွ ၊ အယပ် ှင့် အေကး ှိေသာ တိ စ္ဆာနကုိ်သာ
စား ရမည်။ 10အယပ် ှင့် အေကး မ ှိ၊ ပင်လယ် ေရ၊ ြမစ် ေရအစ ှိေသာ ေရ
၌ လှုပ် ှား လျက် အသက် ှင်လျက် ေနေသာတိ စ္ဆာန် ှ ိသမျှ တို့သည် သင် တို့ ၌
ရံွ ှာ ဘွယ် ြဖစ်ရ ကမည်။ 11အယပ် အေကး ှင့် မြပည့်စုံေသာ ေရတိ စ္ဆာနအ်သား
ကုိ သင်တို့သည် မ
စား ရ။ 12 သူ တို့ အေသ
ေကာင်ကုိလည်း ရွ ံ ှာ ရကမည်။ 13သင်တို့သည် ရွ ံ ှာ ဘွယ်မှတ်၍ မ
စား ရေသာငှက် မျ ိ းဟူမူကား ၊ ေရွှလင်းတ ၊ ပင်လယ် လင်းတ၊ လင်းယုန၊် 14 ဒါဟ
၊ စွန် မျ ိ း၊ 15 ကျးီ မျ ိ း ှ ိသမျှ၊ 16 ကုလားအပ်ုငှက် ၊ ငှက်ဆုိး ၊ ဥဗျ ိ င်း ၊ သိမ်း မျ ိ း၊
17 ဇီးကွက် ၊ ကိ းကာ ၊ ဣဗိတ်၊ 18 ငှက်ကျား ၊ ဝံပုိ ၊ ဝံလိ၊ု 19 ေတာငနး် ၊ ဒံးုစပ် မျ ိ း
၊ ဒံးုကုလား ၊ လင်း ို့ မှစ၍၊ 20 အေတာင် ှိလျက် ေြခေလး ေချာင်း ှင့် တာွး တတ်
ေသာ တိ စ္ဆာနမ်ျ ိ း ှ ိသမျှ တို့သည် သင် တို့ ၌ ရံွ ှာ ဘွယ်ြဖစ်ရ ကမည်။ 21 သို့ ရာတင်ွ
အေတာင် ှိလျက် ေြခေလး ေချာင်း ှင့် တာွး တတ်၍၊ ေြမ ေပါ် မှာ ခုန် စရာဘို့ အြခား
ေြခ ထက် ှည်ေသာ ေြခေထာက် ှိေသာတိ စ္ဆာနတိ်ု့တင်ွ၊ 22အာရာဘ ကျ ိင်းမျ ိ း ၊ သ
ေလာင် ကျ ိင်းမျ ိ း ၊ ခရဂလ ကျ ိင်းမျ ိ း ၊ ခါဂပ် ကျ ိင်းမျ ိ း ကုိ စား ရမည်။ 23အေတာင်
ှိ၍ ေြခ ေလး ေချာင်း ှင့် တာွး တတ်ေသာ အြခားတိ စ္ဆာန်တို့သည် သင် တို့ ၌ ရံွ ှာ
ဘွယ် ြဖစ်ရကမည်။ 24 ထုိ တိ စ္ဆာနအ်ားြဖင့် သင်တို့စင်ကယ် ြခင်း ပျက်တတ်၏။ သူ
တို့အေသ ေကာင်ကုိ ထိ
ေသာသူသည်၊ ညဦး
တိင်ုေအာင် မ စင်ကယ်။ 25 ထုိအေသ ေကာင်ကုိ ေဆာင် သွားေသာသူသည် မိမိ
အဝတ် ကုိေလျှာ် ရမည်။ ညဦး
တိင်ုေအာင် လည်း မ စင်ကယ်။ 26 ခွါ မ ကဲွြပား ေသာ တိ စ္ဆာန၊် စားြမံ မ ြပန် ေသာ
တိ စ္ဆာန် ှ ိသမျှ တို့သည် သင် တို့ ၌ မ စင်ကယ်။ သူ
တို့ အေသေကာင်ကုိ ထိ
သမျှ ေသာသူတို့ သည် မ စင်ကယ်က။ 27 ခွါမ ှိေသာသားအမျ ိးမျ ိ းတို့သည် သင်
တို့ ၌ မ စင်ကယ်က။ သူ
တို့အေသ ေကာင်ကုိ ထိ
ေသာသူသည် ညဦး
တိင်ုေအာင် မ စင်ကယ်။ 28 သူ တို့ အေသ
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ေကာင်ကုိ ေဆာင် သွားေသာသူသည် မိမိ
အဝတ် ကုိ ေလျာ် ရမည်။ ညဦး
တိင်ုေအာင် လည်း မ စင်ကယ်။ 29 ေြမ ေပါ် မှာ တာွး တတ်ေသာ တိ စ္ဆာနတိ်ု့တင်ွ
ေပွး ၊ ကက် ၊ အိမ်ေမျှာင် မျ ိ း၊ 30 ေတာက်တဲ့ ၊ ေ မပါ ၊ သင်းေချာ၊ ပုတတ်၊ ပုတ်သင်
တို့သည် သင်တို့ ၌ မစင်ကယ်က။ 31 သူ တို့အေသေကာင်ကုိ ထိ
ေသာသူသည် ညဦး
တိင်ုေအာင် မ စင်ကယ်။ 32 ထုိအေသေကာင်သည် သစ်ခွက် ၊ အဝတ် ၊ အေရ ၊
အေမွှး၊ အိတ် အစ ှိေသာ အသုံး
အေဆာင်တစုံ တခု ေပါ် သို့ကျ လျှင် ထုိအသုံးအေဆာင်မ စင်ကယ်။ ေရ
၌ ှစ်ရမည်။ ညဦး
တိင်ုေအာင် လည်း မ စင်ကယ်။ ထုိေနာက် စင်ကယ် လိမ့်မည်။ 33 ေြမ ခွက် တစုံ တ
ခုေပါ်သို့ အေသေကာင်ကျ လျှင် ထုိေြမခွက် မ
စင်ကယ်ေသာေကာင့် ခဲွ ရမည်။ 34 ထုိေြမခွက်ေရသည်၊ စားစရာအမဲသားေပါ်သို့
ကျလျှင်၊ အမဲသားမစင် ကယ်။ ထုိေြမခွက်၌ ေသာက် စရာေရ လည်း မ စင်ကယ်။
35အကင်အရာအေပါ်၌ ထုိအေသ
ေကာင်ကျ ၏။ ထုိအရာသည် မီးဖုိ
ြဖစ်ေစ ၊ ခုံေလာက် ြဖစ်ေစ၊ မ
စင်ကယ်ရာသို့ ေရာက်၍ သင် တို့ ၌ မ စင်ကယ်ေသာေကာင့် ဖိ ဖျက် ရမည်။

36 သို့ ရာတင်ွ ေရ စုေဝး ရာ စမ်း ေရတင်ွး၊ တးူေသာ ေရတင်ွး သည် မ
စင်ကယ်ရာသို့ မေရာက်။ အေသ
ေကာင်ကုိ ထိမိ
ေသာ အရာသာ မ စင်ကယ်ရာသို့ ေရာက်၏။ 37 ကဲစရာ မျ ိ းေစ့ အေပါ် ၌ ထုိအေသ
ေကာင်ကျ လျှင် ၊ မျ ိ းေစ့သည် မ စင်ကယ်ရာသို့ မေရာက်။ 38 ေရ ၌စိမ်ထား ပီးေသာ
မျ ိးေစ့ အေပါ် ၌ ထုိအေသ
ေကာင်ကျ လျှင် ၊ မျ ိ းေစ့သည် သင် တို့ ၌ မ စင်ကယ်။ 39 သင် တို့ စား အပ်ေသာ
တိ စ္ဆာန် ေသ လျှင် ၊ အေသ ေကာင်ကုိ ထိမိ
ေသာသူသည် ညဦး
တိင်ုေအာင် မ စင်ကယ်။ 40 ထုိအေသ ေကာင်ကုိ စား
ေသာသူသည်၊ မိမိ
အဝတ် ကုိ ေလျှာ် ရမည်။ ညဦး
တိင်ုေအာင် မ စင်ကယ်။ ထုိအေသ
ေကာင်ကုိ ေဆာင် သွားေသာသူသည်လည်း မိမိ အဝတ် ကုိ ေလျှာ် ရမည်။ ညဦး
တိင်ုေအာင် မ စင်ကယ်။ 41 ေြမ ေပါ် မှာ တာွး တတ်ေသာ တိ စ္ဆာန် ှ ိသမျှ တို့သည်
ရံွ ှာ ဘွယ်ြဖစ်၍သင်တို့ မ စား ရ။ 42 ေြခမ ှိ၊ ဝမ်း ြဖင့် သွား သည်ြဖစ်ေစ၊ ေြခေလး
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ေချာင်းြဖင့် သွား သည်ြဖစ်ေစ၊ ေြခေလးေချာင်းမက များ ေသာ ေြခ ြဖင့်သွားသည်ြဖစ်
ေစ၊ ေြမ ေပါ် တာွး တတ်ေသာ တိ စ္ဆာန် တစုံ တခုကုိ မျှ မ
စား ရ။ ရံွ ှာ ဘွယ် ြဖစ်၏။ 43တာွး တတ်ေသာ တိ စ္ဆာန် တစုံ တခုအားြဖင့် သင်
တို့သည် ကုိယ် ကုိ ရွ ံ ှာ ဘွယ် မ
ြဖစ်ေစရ။ ထုိသို့ အားြဖင့် ကုိယ်ညစ်ည း ေအာင် ကုိယ်၌မ စင်ကယ်သည်ကုိ မ ြပ ရ။

44 ငါ သည် သင် တို့ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား ြဖစ်၏။ ငါ သည် သန ့် ှ င်း ေသာေကာင့်
၊ သင်တို့သည်လည်း ကုိယ့်ကုိကုိယ် သန ့် ှ င်း ေစ၍ သန ့် ှ င်း ြခင်း ှ ိ ရကမည်။ ေြမ ေပါ်
မှာ တာွး တတ်ေသာ တိ စ္ဆာန် တစုံ တခုအားြဖင့် မျှ သင် တို့သည် ကုိယ် ကုိကုိယ်မ
ညစ်ည း ေစရက။ 45 ငါ သည် သင်တို့၏ ဘုရား
သခင်ြဖစ်ြခင်းငှါ ၊ သင် တို့ ကုိ အဲဂုတ္တု
ြပည် မှ ကယ် တ်ုေသာ ထာဝရဘုရား
ြဖစ်၏။ ငါ သည် သန ့် ှ င်း ေသာေကာင့် ၊ သင်တို့သည်သန ့် ှ င်း ြခင်း ှ ိ ရ ကမည်။

46ဤေရွကား ၊ စင်ကယ် ၊ မစင်ကယ် ၊ စား အပ်၊ မ
စား အပ်ေသာတိ စ္ဆာန် တို့ ကုိပုိင်းြခား ေစြခင်းငှါ၊ သား ၊ ငှက် ၊ ေရ ၌သွား ၍အသက်
ှင် ေသာတိ စ္ဆာန် ၊ ေြမ ေပါ်မှာ တာွး တတ်ေသာတိ စ္ဆာန် ှ ိသမျှ ှင့်ဆုိင်ေသာတရား
ြဖစ်သတည်းဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။ 47

12
1တဖန် ေမာေ ှ အား ထာဝရဘုရား က၊ သင်သည် ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့အား ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ၊ 2 မိနး်မ သည် ပဋိသေ ္ဓယူ၍ သား
ေယာက်ျားကုိ ဘွားြမင် ပီးလျှင် ၊ ဥတေုရာက်၍ ခုနစ် ရက် မ စင်ကယ်သက့ဲသို့ ခုနစ်
ရက် မစင် ကယ်ေနရမည်။ 3အ မ ေန ့၌ သားေယာက်ျားအား အေရဖျား လီှးြခင်းကုိ
ြပ ရမည်။ 4 ထုိေနာက် အမိသည် စင်ကယ် ေစြခင်း ှင့် ဆုိင်ေသာ အေသွး ှိ၍၊ အရက်
သုံး ဆယ်သုံး ရက် ပတ်လံးုေန ရမည်။ စင်ကယ် ေစြခင်းေန ့ရက်မ ေစ့ မီှတိင်ုေအာင်
သန ့် ှ င်း ေသာအရာကုိ မ ကုိင် ရ။ သန ့် ှ င်း ရာ ဌာနေတာ်သို့ မ သွား ရ။ 5သားမိနး်မ
ကုိ ဘွားြမင် လျှင် ၊ ဥတုေရာက်သက့ဲသို့ တဆယ် ေလးရက်ပတ်လံးုမ စင်ကယ်ေနရ
မည်။ စင်ကယ် ေစြခင်း ှင့် ဆုိင်ေသာအေသွး ှိ၍၊ အရက် ေြခာက် ဆယ်ေြခာက် ရက်
ပတ်လံးုေန ရမည်။ 6 သား ေယာက်ျားြဖစ်ေစ ၊ မိနး်မ ြဖစ်ေစ၊ စင်ကယ် ေစြခင်းေန ့
ရက်ကာလေစ့ ေသာအခါ ၊ မီး ှု ိရာယဇ် ဘို့
အခါ မလည်ေသာ သုိးသငယ် တေကာင်၊ အြပစ် ေြဖရာယဇ်ဘို့ ချ ိ း ကေလး တ
ေကာင်၊ သို့ မဟတ်ုခုိ တေကာင်ကုိ၊ ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်တံခါး ေ ှ ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ထံ သို့ ေဆာင် ခ့ဲရမည်။ 7 ယဇ်ပုေရာဟိတ်သည်
ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ပူေဇာ် ၍ ၊ ထုိမိနး်မ အဘို့ အြပစ် ေြဖြခင်းကုိ ြပ သြဖင့် ၊ သူသည်
အေသွး သွန် ြခင်းအြပစ်မှ သန ့် ှ င်း ရလိမ့်မည်။ 8 သုိးသငယ် ကုိ မ
တတ် ိင်ုလျှင် ၊ ခုိ ှစ် ေကာင်ြဖစ်ေစ ၊ ချ ိ း ကေလး ှစ် ေကာင်ြဖစ်ေစ၊ မီး
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ှု ိရာယဇ်ဘို့ တေကာင် ၊ အြပစ် ေြဖရာယဇ်ဘို့ တေကာင် ကုိ ေဆာင် ခ့ဲ၍ ၊ ယဇ်
ပုေရာဟိတ်သည် သူ့
အဘို့ အြပစ် ေြဖြခင်းကုိ ြပ သြဖင့် ၊ သူသည် သန ့် ှ င်း ရလိမ့်မည်။ ဤ
ေရွကား၊ သား
ေယာက်ျား၊ သားမိနး်မ ကုိ ဘွားြမင် ေသာ အမိ ှင့် ဆုိင်ေသာတရား ြဖစ်သတည်းဟု
မိန ့ေ်တာ်မူ၏။

13
1တဖန် ထာဝရဘုရား သည်၊ ေမာေ ှ ှင့် အာ ုန် အား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ 2လူ
သည် ကုိယ် အေရ ၌ အဖူး ြဖစ်ေစ ၊ ယားနာ ြဖစ်ေစ ၊ ကွူက် ြဖစ်ေစ၊ ူ
ေသာလက္ခဏာေပါ် လျှင် ၊ ထုိသူကုိ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အာ ု န် ထံ သို့ ြဖစ်ေစ ၊ သူ
၏သား ယဇ်ပုေရာဟိတ် တစုံ တေယာက်ထံ သို့ ြဖစ်ေစေခါ် ခ့ဲရမည်။ 3ယဇ် ပုေရာဟိတ်
သည်၊ ထုိသူ၏ အေရ
၌ ေပါ်ေသာ အနာ
ကုိ ကည့် ှုေသာအခါ၊ အနာ
၌ ှိေသာအေမွး သည် ြဖ လျှင် ၎င်း၊ အနာ
သည် အေရ
ေအာက်၌ စဲွဟန် ှ ိလျှင်၎င်း နူာ
မှန၏်။ ယဇ် ပုေရာဟိတ်သည် ထုိသူ
ကုိ ကည့် ှု ပီးမှ ၊ မ စင်ကယ်ဟု စီရင်ရမည်။ 4 ကုိယ် အေရ ၌ ှိေသာ ကွူက် သည်
ြဖ လျှင် ၎င်း၊ အေရ
ေအာက်၌ စဲွဟန် မ ှိ၊ အေမွး မ ြဖ လျှင်၎င်း၊ ယဇ် ပုေရာဟိတ်သည်၊ အနာ
ှိေသာသူကုိ ခုနစ် ရက် ပတ်လံးုချ ပ် ထားရမည်။ 5သတ္တ မ ေန ့၌ ယဇ် ပုေရာဟိတ်

သည် ကည့် ှု ၍ ၊ အနာ သည် အေရ
၌ မ တိးုမေလျာေ့နလျှင် ၊ တဖန် ခုနစ် ရက် ပတ်လံးုချ ပ် ထားရမည်။ 6တဖန် သတ္တ မ
ေန ့၌ ကည့် ှု ၍ အနာ သည် အေရ
၌ မ တိးုပွား ၊ ခပ်မည်းမည်း ြဖစ်လျှင် ၊ ထုိသူ သည် စင်ကယ် ၏ဟု ယဇ်ပုေရာဟိတ်
စီရင်ရမည်။ ယားနာသက်သက် ြဖစ်၏။ မိမိ
အဝတ် ကုိ ေလျှာ် ၍ စင်ကယ် ရ၏။ 7 စင်ကယ် ေစြခင်းငှါ ယဇ် ပုေရာဟိတ်သည်
ကည့် ှု ပီးမှ ၊ ေနာက်တဖန် ယားနာ
တိးုပွား ြပနလ်ျှင် ၊ ယဇ် ပုေရာဟိတ် ကည့် ှု ြပန၍်၊ 8ယားနာ တိးုပွား သည်ကုိြမင်
ေသာအခါ ၊ ထုိသူ သည် မ
စင်ကယ်ဟု စီရင်ရမည်။ နူာ ြဖစ်၏။ 9 နူာ စဲွေသာသူ ကုိ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ထံ သို့
ေခါ် ခ့ဲရမည်။ 10ယဇ်ပုေရာဟိတ် ကည့် ှု ၍ ၊ အေရ ၌ ထ ေသာ အဖူး ှင့်တကွ အေမွး
သည် ြဖ လျှင် ၎င်း၊ အဖူး
၌ အသား စုိ ှ ိလျှင်၎င်း၊ 11 ကုိယ် အေရ ၌ ေဟာင်း ေသာ နူာ



ဝတ်ြပ ရာကျမ်း 13:12 239 ဝတ်ြပ ရာကျမ်း 13:26

ြဖစ်၏။ ထုိသူသည် မ
စင်ကယ်ဟု ယဇ်ပုေရာဟိတ် စီရင်၍ ချ ပ် ထားသြဖင့် ၊ သူ သည် မ စင်ကယ်ဘဲေန
ရမည်။ 12 နူာ သည် အေရ
၌ တိးုပွား ၍ အနာ စဲွေသာ သူတကုိယ်လံးု ၊ ေခါင်း ထိပ်မှ သည် ေြခဘဝါး တိင်ုေအာင်
၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ကည့် ှု ေလရာရာ ၌ နူာ ှ ံြပား လျှင်၊ 13 ထုိသို့ တကုိယ်လံးု အနာ
ှ ံြပား ေသာသူ သည် စင်ကယ် ၏ဟု ယဇ်ပုေရာဟိတ် ဆင်ြခင် ၍ စီရင်ရမည်။ တ
ကုိယ်လံးု ြဖ သည်ြဖစ်၍စင်ကယ် ၏။ 14 သို့ မဟတ်ု အသား စုိ ေပါ် လျှင် မ စင်ကယ်။
15ယဇ် ပုေရာဟိတ်သည် အသား
စုိ ကုိ ကည့် ှု ၍ ထုိသူ သည် မ
စင်ကယ်ဟု စီရင်ရမည်။ အသား
စုိ သည် မ
စင်ကယ်။ နူာ အမှန် ြဖစ်၏။ 16 အသား စုိ သည် ြခား နား ၍ ြဖ ြပန်လျှင် ၊
ယဇ်ပုေရာဟိတ် ထံ သို့တဖန် လာ ရမည်။ 17ယဇ် ပုေရာဟိတ်သည် ကည့် ှု ၍ ၊ အနာ
ြဖ ြပနသ်ည်ကုိြမင် လျှင် ၊ ထုိအနာ ှိေသာသူ စင်ကယ် ၏ဟု ယဇ်ပုေရာဟိတ် စီရင်
ရသြဖင့် သူ သည် စင်ကယ် ၏။ 18 ကုိယ် အေရ ၌ အနာစိမ်း ြဖစ် ၍ ေပျာက် ပီးမှ၊
19အနာ ရွတ်၌ ြဖ ေသာအဖူး ြဖစ်ေစ ၊ ြဖ နီ ေသာ အ ူ
ကွက်ြဖစ်ေစ၊ ေပါ် လာသည်ကုိ ယဇ် ပုေရာဟိတ်သည် ကည့် ှု ၍၊ 20အေရ ေအာက်၌
စဲွဟန် ှ ိ၍ အေမွး ြဖ လျှင် ၊ ထုိသူ သည် မ
စင်ကယ်ဟု ယဇ်ပုေရာဟိတ် စီရင်ရမည်။ အနာစိမ်း ထဲက ထွက်ေသာ နူာ ြဖစ်၏။

21ယဇ် ပုေရာဟိတ်သည် ကည့် ှု ေသာအခါ ၊ ြဖ ေသာအေမွး မ ှိ၊ အေရ
ေအာက်၌ မ စဲွ၊ ခပ်မည်းမည်း ြဖစ်လျှင် ၊ ယဇ် ပုေရာဟိတ်သည် ထုိသူ
ကုိ ခုနစ် ရက် ပတ်လံးုချ ပ် ထားရမည်။ 22အေရ ၌ တိးုပွား လျှင် ၊ ထုိသူ သည် မ
စင်ကယ်ဟု ယဇ်ပုေရာဟိတ် စီရင်ရမည်။ နူာ ြဖစ်၏။ 23 သို့ မဟတ်ု ကွူက် မ ေရွ ၊
မ
တိးုပွား လျှင် အနာစိမ်း ရွတ် ြဖစ်၏။ ထုိသူ
စင်ကယ် ၏ဟု စီရင်ရမည်။ 24အေရ အသား ၌ မီး ေလာင် နာ ှိ ၍ ၊ မီးေလာင်နာ
အသားစုိ၌ ြဖ နီ ေသာ ူကွက် ှိ လျှင်၊ 25ယဇ် ပုေရာဟိတ်သည် ကည့် ှု ရမည်။ ူ
ကွက် အေမွး ြဖ ၍ အေရ ေအာက်၌ စဲွဟန် ှ ိလျှင် ၊ မီး ေလာင်နာ ထဲက
ထွက် ေသာ နူာ
ြဖစ်၏။ ထုိသူ
သည် မ
စင်ကယ်ဟု ယဇ်ပုေရာဟိတ် စီရင်ရမည်။ နူာ မှန၏်။ 26 ယဇ် ပုေရာဟိတ်သည်
ကည့် ှု ေသာအခါ ၊ ကွူက် ၌ ြဖ ေသာ အေမွး မ ှိ၊ အေရ
ေအာက်၌ မ စဲွ၊ ခပ်မည်းမည်း ြဖစ်လျှင် ၊ ယဇ် ပုေရာဟိတ်သည် ထုိသူ
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ကုိ ခုနစ် ရက် ပတ်လံးုချ ပ် ထားရမည်။ 27 သတ္တ မ ေန ့ ၌ ယဇ် ပုေရာဟိတ်သည်
ကည့် ှု ၍ ကွူက်သည် အေရ
၌ တိးုပွား လျှင် ၊ ထုိသူ သည် မ
စင်ကယ်ဟု ယဇ်ပုေရာဟိတ် စီရင်ရမည်။ နူာ ြဖစ်၏။ 28 သို့ မဟတ်ု ကွူက် မ ေရွ
အေရ
၌ မ တိးုပွား ခပ်မည်းမည်း ြဖစ်လျှင် ၊ မီ ေလာင်နာ အဖူး
ြဖစ်၏။ ထုိသူ
သည် စင်ကယ် ၏ဟု ယဇ်ပုေရာဟိတ် စီရင်ရမည်။ မီး
ေလာင်ေသာ အနာရွတ် သက်သက်ြဖစ်၏။ 29 ေယာက်ျား မိနး်မ သည်လည်း ၊ ေခါင်း
၌ ြဖစ်ေစ ၊ ေမး ၌ ြဖစ်ေစ၊ အနာ
ေပါက်၍၊ 30ယဇ် ပုေရာဟိတ်သည် ကည့် ှု ေသာအခါ ၊ အေရ ေအာက်၌ စဲွဟန် ှင့်
တကွ အေမွး ဝါဝါ ပါးပါး ှ ိလျှင် ၊ ထုိသူ မ စင်ကယ်ဟု ယဇ်ပုေရာဟိတ် စီရင်ရမည်။
ေခါင်း ၌ြဖစ်ေစ ၊ ေမး ၌ြဖစ်ေစ၊ ေဗာက် နူာ ြဖစ်၏။ 31 ထုိအနာ ကုိ ယဇ် ပုေရာဟိတ်
သည် ကည့် ှု ေသာအခါ ၊ အေရ ေအာက်၌ စဲွဟန် မ ှိ၊ နက် ေသာ အေမွး လည်း မ ှိ
လျှင် ၊ ထုိအနာ ေပါက်ေသာသူကုိ၊ ယဇ် ပုေရာဟိတ်သည် ခုနစ် ရက် ပတ်လံးုချ ပ် ထား
ရမည်။ 32သတ္တ မ ေန ့၌ ယဇ် ပုေရာဟိတ်သည် ကည့် ှု ၍ အနာ မ တိးုပွား ၊ ပါးေသာ
အေမွှး မ ှိ ၊ အေရ ေအာက်၌ စဲွဟန် လည်း မ ှိလျှင်၊ 33 ထုိသူ၏ အေမွးကုိရိတ် ရ
မည်။ အနာ
အေမွးကုိကား မ
ရိတ် ရ။ တဖန် ခုနစ် ရက် ပတ်လံးုချ ပ် ထားရမည်။ 34သတ္တ မ ေန ၌့ ယဇ် ပုေရာဟိတ်
သည် ကည့် ှု ၍ အေရ ၌ အနာ မ တိးုပွါး ၊ အေရ ေအာက်၌ မ စဲွလျှင် ၊ ထုိသူ သည်
စင်ကယ် ၏ဟု ယဇ်ပုေရာဟိတ် စီရင်ရမည်။ မိမိ
အဝတ် ကုိ ေလျှာ် ၍ စင်ကယ် ရ၏။ 35 စင်ကယ် ေစ ပီးမှ ၊ ေနာက်တဖန် ေဗာက်
နူာ တိးုပွါး လျှင်၊ 36ယဇ် ပုေရာဟိတ်သည် ကည့် ှု ြပန၍် အနာ တိးုပွါး သည်မှနလ်ျှင်
၊ ယဇ် ပုေရာဟိတ်သည် ဝါ ေသာအေမွး ကုိ မ
ှာ ရ။ ထုိသူ
သည် မ စင်ကယ်။ 37 သို့ မဟတ်ု ေဗာက် နူာ သည် ရပ် ေနဟန် ှ ိ၍ နက် ေသာ အေမွး
ေပါက် လျှင် ၊ အနာ ေပျာက် ၍ ထုိသူ
သည် စင်ကယ် ေသာေကာင့် ၊ ယဇ် ပုေရာဟိတ်က ထုိသူ
သည် စင်ကယ် ၏ဟု စီရင်ရမည်။ 38 ေယာက်ျား မိနး်မ သည်လည်း ၊ ကုိယ် အေရ
၌ ြဖ ေသာ ကွူက် ှိ ၍၊ 39ယဇ် ပုေရာဟိတ်သည် ကည့် ှု ေသာအခါ မဲွ ေသာအဆင်း
ှိလျှင်၊ အေရ
၌ ေပါက် ေသာ ညင်း ြဖစ်၏။ ထုိသူ
သည် စင်ကယ် ၏။ 40 ဆံပင် ကျွတ် ေသာသူ သည်၊ ေခါင်းေြပာင် ေသာ်လည်း
စင်ကယ် ၏။ 41 နဖူး ဆံ ကျွတ် ေသာသူ သည် နဖူးေြပာင် ေသာ်လည်းစင်ကယ်
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၏။ 42 ေြပာင် ေသာေခါင်း၌ ြဖစ်ေစ ၊ ေြပာင် ေသာနဖူး၌ ြဖစ်ေစ၊ ြဖ နီ ေသာအနာ
ေပါက် လျှင် ၊ ထုိေြပာင်ရာ၌ ေပါက်ေသာ နူာြဖစ်၏။ 43 ထုိအခါ ယဇ် ပုေရာဟိတ်
သည် ကည့် ှု ၍ ၊ ကုိယ် အေရ ၌ နူာ
ထင် သက့ဲသို့ ၊ ေြပာင် ရာ၌ ေပါက်ေသာ အနာ
၏အဖူး ြဖ နီ လျှင်၊ 44 ထုိသူ သည် မ
စင်ကယ်။ လူ
ူ ြဖစ်၏။ ေခါင်း ၌ အနာ ေပါက် ေသာေကာင့်၊ အလျှင်း မ စင်ကယ် ဟု

ယဇ်ပုေရာဟိတ် စီရင်ရမည်။ 45 နူာ စဲွေသာသူသည် စုတ် ေသာ အဝတ် ကုိ ဝတ် ရ
မည်။ ေခါင်း ကုိ မ
ဖုံး၊ အထက် ှ တ်ခမ်းကုိ ဖုံး
လျက် ၊ မ စင်ကယ်၊ မ
စင်ကယ်ဟု ဟစ်ေကာ် ရမည်။ 46 ထုိအနာ စဲွသည် ကာလ
ပတ်လံးု ၊ သူသည် ညစ်ည း ၏ မ
စင်ကယ်သည်ြဖစ်၍တေယာက် တည်းေန ရမည်။ သူ့
ေနရာ သည် တပ် ြပင် မှာ ှ ိရမည်။ 47 ၎င်း နည်း နူာ စဲွေသာ အဝတ် သည်၊ ပိတ်
အဝတ် ြဖစ်ေစ ၊ သုိးေမွး အဝတ်ြဖစ်ေစ၊ 48 ရက်ကနး် ပင်ြဖစ်ေစ ၊ ရက်ကနး် သားြဖစ်
ေစ၊ သားေရ
ြဖစ်ေစ၊ သားေရ
ှင့်လပ်ု ေသာ အသုံးအေဆာင် ြဖစ်ေစ၊ 49အဝတ် ၌ စဲွေသာအနာသည် ခပ်စိမ်းစိမ်း

၊ ခပ်နနီီ ှ ိလျှင်၊ နူာ
ြဖစ် ၏။ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အား ြပ ရမည်။ 50ယဇ် ပုေရာဟိတ်သည် အနာ
စဲွေသာ အဝတ်ကုိ ကည့် ှု ၍ ခုနစ် ရက် ပတ်လံးုလံြုခံ စွာ ထားရမည်။ 51သတ္တ မ
ေန ၌့ တဖန်ကည့် ှု ၍ အဝတ် ၌ အနာ တိးုပွါး လျှင် ၊ ရက်ကနး် ပင်ြဖစ်ေစ ၊ ရက်ကနး်
သားြဖစ်ေစ၊ သားေရ
ြဖစ်ေစ ၊ သားေရ ှင့် လပ်ု ေသာ အရာ ြဖစ်ေစ၊ မ
စင်ကယ်။ စားတတ်ေသာ နူာ စဲွ ပီ။ 52 ထုိအဝတ် ကုိ မီး
ှု ိရမည်။ စားတတ်ေသာ နူာ
စဲွေသာ ရက်ကနး် ပင်၊ ရက်ကနး် သား၊ ပိတ် အဝတ်၊ သုိးေမွး အဝတ်၊ သားေရ
အသုံး အေဆာင်ကုိ မီး
ှု ိ ရမည်။ 53 ယဇ် ပုေရာဟိတ်သည် ကည့် ှု ၍ ၊ ရက်ကနး် ပင်၊ ရက်ကနး် သား

အဝတ် ၊ သားေရ အသုံး အေဆာင်၌ အနာ မ တိးုပွါး လျှင်၊ 54 အနာ စဲွေသာအရာကုိ
ေဆး ေလျာ်ေစမည်အေကာင်း ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် စီရင် ၍ တဖန် ခုနစ် ရက် ပတ်လံးု
လံြုခံ စွာ ထားရမည်။ 55 ေဆး ေလျှာ် ပီးမှ ယဇ် ပုေရာဟိတ်သည် ကည့် ှု ြပန၍် ၊
အနာ မ တိးုပွါး ေသာ်လည်း ၊ အဆင်း မ ြခားနား လျှင် ၊ မ စင်ကယ်။ မီး
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ှု ိ ရမည်။ အတင်ွး ၌ ြဖစ်ေစ ၊ ြပင် ၌ ြဖစ်ေစ၊ ေဆွးေြမြခင်း ှ ိ၏။ 56 ေဆး ေလျှာ် ပီး
မှ ၊ ယဇ် ပုေရာဟိတ်သည် ကည့် ှု ၍ အနာ သည် ခပ်မည်းမည်း ြဖစ်လျှင် ၊ အဝတ် ၊
သားေရ ၊ ရက်ကနး် ပင်၊ ရက်ကနး် သားထဲက အနာကွက်ကုိ ဆုတ် ဖ့ဲရမည်။ 57 ေနာက်
တဖန် ထုိရက်ကနး် ပင်၊ ရက်ကနး် သားအဝတ် ၊ သားေရ အသုံး အေဆာင်၌ အနာေပါ်
ြပနလ်ျှင် ၊ တိးုပွား တတ်ေသာအနာ ြဖစ်၏။ ထုိသို့အနာ
စဲွေသာဥစ္စာကုိ မီး
ှု ိ ရမည်။ 58ရက်ကနး် ပင်၊ ရက်ကနး် သားအဝတ် ၊ သားေရအသုံး အေဆာင်ဟသူမျှ

ကုိ ေဆး
ေလျှာ်၍ အနာ
ေပျာက် လျှင် ၊ ဒတိုယ အ ကိမ် ေဆး
ေလျှာ်၍ စင်ကယ် ရ၏။ 59ဤေရွကား ၊ စင်ကယ် သည်၊ မ
စင်ကယ်သည်ကုိ စီရင်ေစြခင်းငှါ ၊ နူာ စဲွေသာ ပိတ် အဝတ်၊ သုိးေမွး အဝတ် ၊
ရက်ကနး် ပင်၊ ရက်ကနး် သား၊ သားေရ
အသုံး အေဆာင်တို့ ှင့်ဆုိင်ေသာတရား ြဖစ်သတည်းဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။

14
1တဖန် ေမာေ ှ အား ထာဝရဘုရား က၊ 2 နူာ စဲွေသာသူသည် စင်ကယ် ေစေသာ
ေန ့၌ ကျင့်ရေသာတရား ဟမူူကား၊ 3 ထုိသူကုိ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ထံ သို့ ေခါ် ခ့ဲ ပီးမှ ယဇ်
ပုေရာဟိတ်သည်၊ တပ် ြပင် သို့ ထွက် ၍ ကည့် ှု ေသာအခါ ၊ နူာ ေပျာက် သည်မှန်
လျှင်

4 စင်ကယ် ေစြခင်းကုိ ခံရေသာထုိသူအဘို့ ၊ အသက် ှင်၍ စင်ကယ် ေသာ ငှက် ှစ်
ေကာင်၊ အာရဇ် သစ်သား ၊ နေီမာင်း ေသာ ကိ း ၊ ဟဿုုပ် ပင် ွန ့တိ်ု့ ကုိ မှာ လိက်ု၍၊
5 စီး ေသာေရ ကုိထည့်ေသာ ေြမ အိးု ထဲ ၌ငှက် တေကာင် ကုိသတ် ေစ ပီးမှ၊ 6အာရဇ်
သစ်သား ၊ နေီမာင်း ေသာ ကိ း ၊ ဟဿုုပ် ပင် ွန ့် ှင့်တကွ ၊ အသက် ှင်ေသာ ငှက် ကုိ
ယူ ၍ ၊ ငှက် ေသွး ေရာ ပီးေသာ ေရ
၌ ှစ် ပီးလျှင်၊ 7 နူာစင်ကယ် ေစရေသာ လအူေပါ် မှာ ခုနစ် ကိမ် တိင်ုေအာင်ြဖနး်
၍ ၊ ထုိသူ သည် စင်ကယ် သည်ဟု စီရင်ရမည်။ ထုိေနာက် အသက် ှင်ေသာ ငှက် ကုိ
ဟင်းလင်း ေသာ အရပ် ၌ လွှတ် လိက်ုရမည်။ 8 စင်ကယ် ေစရေသာသူသည် မိမိ
အဝတ် ကုိ ေလျှာ် ၍ ၊ မိမိ ဆံပင် ကုိ အကုန် အစင်ရိတ် ပီးမှ ၊ စင်ကယ် ေစြခင်းငှါ
ေရချ ိ း ရမည်။ ထုိေနာက် ၊ တပ် ထဲ သို့ ဝင် ၍ ၊ မိမိ တဲ ြပင် ၌ ခုနစ် ရက် ေန ရမည်။
9သတ္တ မ ေန ့၌ မိမိ ဆံပင် ၊ မုတ်ဆိတ် ၊ မျက်ခုနး်ေမွး အစ ှိေသာ ကုိယ်ေမွး ှ ိသမျှ
ကုိ ရိတ် ၍၊ မိမိ
အဝတ် ကုိ ေလျှာ် ပီးမှ ၊ ေရချ ိ း ၍ စင်ကယ် ရ၏။ 10အ မ ေန ့၌ လည်း ၊ အြပစ်
မ ှိ၊ အခါ မလည်ေသာ သုိးသငယ် အထီး ှစ် ေကာင်၊ အမ
တေကာင် ကုိ၎င်း ၊ ေဘာဇ ်ပူေဇာ်သက္က ာ ဘို့ ၊ ဆီ
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ေရာ ေသာ မုန ့်ညက် သုံး ဩမဲ ှင့် ဆီ တ ေလာဃ ကုိ၎င်း ယူ ပီးလျှင်၊ 11 စင်ကယ်
ေစေသာ ယဇ် ပုေရာဟိတ်သည်၊ စင်ကယ် ေစအပ်ေသာ လူ
ကုိ၊ ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်တံခါး နား၊ ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ထုိပူေဇာ်သက္က ာ ှင့်တကွ ဆက် ရမည်။ 12 သုိးသငယ် အထီးတေကာင်
ကုိ ယူ
ပီးလျှင် ဒစု ိုက် ေြဖရာယဇ်ဘို့ ပူေဇာ် ၍ ၊ ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ် ၌
ချလီွှဲ ေသာ ပူေဇာ်သက္က ာဘို့ ဆီ
တေလာဃ ှင့်တကွ ချလီွှဲ ရမည်။ 13 ထုိသုိးသငယ် ကုိ အြပစ် ေြဖရာ ယဇ်ေကာင်၊
မီး
ှု ိရာယဇ်ေကာင်ကုိသတ် ရာအရပ် ၊ သန ့် ှ င်း ရာဌာန ၌ သတ် ရမည်။ အေကာင်း

မူကား၊ အြပစ် ေြဖရာ ယဇ်ေကာင်ကုိ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ယူပုိင်သက့ဲသို့ ဒစု ိုက် ေြဖရာ
ယဇ်ေကာင်ကုိ ယူပုိင်၏။ အလနွ်သန ့် ှ င်း ေပ၏။ 14 ယဇ် ပုေရာဟိတ်သည် ဒစု ိုက်
အြပစ်ေြဖရာ ယဇ်ေကာင်အေသွး ကုိယူ ၍ စင်ကယ် ေစရေသာသူ၏ လက်ျာ နား ပျ ်း
၌ ၎င်း၊ လက်ျာ လက်မ ၊ လက်ျာ ေြခမ ၌ ၎င်း ၊ ထည့် ရမည်။ 15 ဆီအချ ိ ကုိလည်း
ယူ၍၊ မိမိလက်ဝဲလက်ဝါး၌ ေလာင်း ပီးလျှင်၊ 16 ထုိ ဆီ ကုိ မိမိ
လက်ျာ လက်ည ိး ှင့် တို့ ယူ၍ ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ခုနစ် ကိမ် တိင်ုေအာင်ြဖနး် ရမည်။ 17 မိမိ လက် ၌ ကင်း ေသာဆီ ကုိ
စင်ကယ် ေစရေသာသူ ၏ လက်ျာ နား ပျ ်း ၌ ၎င်း၊ လက်ျာ လက်မ ၊ လက်ျာ ေြခမ
၌ ၎င်း ှ ိေသာဒစု ိုက် ေြဖရာ ယဇ်ေကာင်အေသွး အေပါ် မှာ ထည့် ရမည်။ 18 မိမိလက်
၌ ကင်း ေသးေသာဆီ ကုိ၊ စင်ကယ် ေစရေသာသူ ၏ေခါင်း ေပါ် မှာ ေလာင်း ၍ ထုိသူ
အဘို့ အြပစ် ေြဖြခင်းကုိ ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ြပ ရမည်။ 19 ထုိမှတပါး၊ စင်ကယ် ေစရေသာ သူအဘို့
အြပစ် ေြဖြခင်းငှါ ၊ အြပစ် ေြဖရာယဇ်ကုိ ပူေဇာ် ၍ ၊ ေနာက် တဖန် မီး
ှု ိရာယဇ်ေကာင်ကုိသတ် ရမည်။ 20 မီး ှု ိရာယဇ်ေကာင် ှင့် ေဘာဇ ်ပူေဇာ်သက္က ာ

ကုိ ယဇ် ပလ္လ င်ေပါ် မှာ ပူေဇာ် သြဖင့် ထုိလအူဘို့ အြပစ် ေြဖြခင်းကုိ ြပ ၍ ၊ သူသည်
သန ့် ှ င်း ရ၏။ 21 ထုိသူ သည် ဆင်းရဲ ၍ ဤမျှေလာက်မ တတ် ိင်ုလျှင် ၊ ချလီွှဲ ၍
မိမိ အြပစ် ေြဖြခင်းကုိ ြပ စရာဘို့ ၊ ဒစု ိုက် ေြဖရာယဇ် သုိးငယ် တေကာင် ကုိ၎င်း၊
ေဘာဇ ်ပူေဇာ်သက္က ာ ဘို့ ဆီ ေရာ ေသာ မုန ့်ညက် တဩမဲ ှင့် ဆီ တေလာဃ ကုိ၎င်း၊
22တတ် ိင်ု သမျှအတိင်ုး ၊ ခုိ ှစ် ေကာင်၊ သို့ မဟတ်ု ချ ိ း ကေလး ှစ် ေကာင်၊ အြပစ်
ေြဖရာ ယဇ်ဘို့တေကာင် ၊ မီး ှု ရိာယဇ်ဘို့တေကာင် ကုိ၎င်းယူ၍၊ 23 မိမိ စင်ကယ် ြခင်း
အလိငုှါ ၊ ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်တင်ွ ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်တံခါး နား၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ထံ သို့ ၊ အ မ
ေန ၌့ ေဆာင် ခ့ဲ ပီးမှ၊ 24ယဇ် ပုေရာဟိတ်သည် ဒစု ိုက် အြပစ်ေြဖရာ ယဇ်သုိးသငယ်
ှင့် ဆီ တေလာဃ ကုိ ယူ
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၍ ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ ချလီွှဲ ရာပူေဇာ်သက္က ာဘို့ ချလီွှဲ ရမည်။ 25 ထုိသုိးသငယ်
ကုိသတ် ပီးလျှင် ၊ အေသွး ကုိယူ ၍ စင်ကယ် ေစရေသာသူ၏ လက်ျာ နား ပျ ်း ၌
၎င်း၊ လက်ျာ လက်မ ၊ လက်ျာ ေြခမ ၌ ၎င်း ထည့် ရမည်။ 26 ဆီ အချ ိ ကုိလည်း မိမိ
လက်ဝဲ လက်ဝါး ၌ ေလာင်း ပီးလျှင်၊ 27 ထုိ ဆီ ကုိ မိမိ
လက်ျာ လက်ည ိး ှင့် ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ ခုနစ် ကိမ် တိင်ုေအာင်ြဖနး် ရမည်။

28 မိမိ လက် ၌ ကင်းေသာဆီ ကုိ စင်ကယ် ေစရေသာသူ၏ လက်ျာ နား ပျ ်း ၌ ၎င်း၊
လက်ျာ လက်မ ၊ လက်ျာ ေြခမ ၌ ၎င်း ှ ိေသာဒစု ိုက် ေြဖရာ ယဇ်ေကာင်အေသွး ေပါ်
မှာထည့် ၍၊ 29 မိမိ၌ ကင်း ေသးေသာ ဆီ ကုိ ထုိလေူခါင်း အေပါ် မှာ ေလာင်း ၍၊ သူ့
အဘို့ အြပစ် ေြဖြခင်းကုိ ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ြပ ရမည်။ 30 ထုိသူသည်တတ် ိင်ုသမျှအတိင်ုး ခုိ ှစ်ေကာင်ြဖစ်ေစ ၊ ချ ိ း
ကေလး ှစ်ေကာင်ြဖစ်ေစ၊ 31အြပစ် ေြဖရာယဇ်ဘို့ တေကာင် ၊ ေဘာဇ ်ပူေဇာ်သက္က ာ
ှင့်တကွ မီး ှု ရိာယဇ်ဘို့တေကာင် ကုိ ေဆာင်ခ့ဲ၍၊ ယဇ် ပုေရာဟိတ်သည် ပူေဇာ်လျက်၊
ထုိသူအဘို့
အြပစ် ေြဖြခင်းကုိ ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ြပ ရမည်။ 32ဤ ေရွကား၊ နူာ
စဲွ၍ မိမိ
စင်ကယ် ေစ ြခင်းငှါ မ တတ် ိင်ုေအာင် ဆင်းရဲေသာသူ ှင့် ဆုိင်ေသာ တရား ြဖစ်
သတည်းဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။ 33ထာဝရဘုရား သည် ေမာေ ှ ှင့် အာ ုန် အား မိန ့် ေတာ်
မူသည်ကား၊ 34 သင် တို့ ပုိင် ထုိက်ရာ၊ ငါ ေပး ေသာ ခါနာန် ြပည် သို့ သင်တို့ ေရာက်
ေသာအခါ ၊ သင် တို့ ေနရာ ထုိြပည် တင်ွ အိမ် တစုံတခု၌ နူာ ကုိ ငါစဲွေစလျှင် ၎င်း
35 အိမ် ှင်သည် ယဇ်ပုေရာဟိတ် ထံ သို့ သွား ၍ ၊ အကျွ ်ပ်ု အိမ် ကုိ နူာ စဲွဟန် ှ ိ
ပါ၏ဟု ေြပာဆုိ လျှင် ၎င်း၊ 36 ထုိ အိမ် ၌ ှိသမျှ တို့သည်၊ မ
စင်ကယ် ရာသို့ ေရာက်မည်ကုိ စုိးရိမ်၍၊ ယဇ် ပုေရာဟိတ်သည် နူာ
ကုိ အကည့် အ ှုမ ဝင်မီှ၊ ှ ိသမျှကုိ ထုတ် ေစြခင်းငှါ စီရင် ရမည်။ ထုိေနာက် ယဇ်
ပုေရာဟိတ်သည် ထုိအိမ် ကုိ အကည့် အ ှုဝင် ၍၊ 37 အနာ ကုိ ကည့် ှု ေသာအခါ ၊
ေကျာက်ထရံ ချ ိင့်ရာတို့ ၌ ခပ်စိမ်းစိမ်း ၊ ခပ်နနီီ ြဖစ်၍၊ ေကျာက်ထရံ ထဲ ၌အနာစဲွဟန်
ှ ိလျှင်၊ 38 အိမ် တံခါး ြပင်သို့ ထွက် ၍ ၊ ထုိအိမ် ကုိ ခုနစ် ရက် ပတ်လံးုပိတ် ထားရ
မည်။ 39သတ္တ မ ေန ့၌ ယဇ် ပုေရာဟိတ်သည် အကည့် အ ှုလာ ၍ ၊ ေကျာက်ထရံ ၌
အနာ တိးုပွား လျှင်၊ 40အနာ စဲွေသာ ေကျာက် တို့ ကုိ ှ တ် ပယ်၍ ၊ မိ ြပင် မ စင်ကယ်
ေသာ အရပ် ၌ ပစ် ထားေစြခင်းငှါ ယဇ် ပုေရာဟိတ် စီရင် ၍၊ 41 ထုိအိမ် ကုိ အတင်ွး
ပတ်လည်၌ ြခစ် ေစရမည်။ ြခစ် ၍ကျေသာ အမှုန ့် ကုိလည်း မိ ြပင် မ စင်ကယ်ေသာ
အရပ် ၌ သွန် ပစ်ရမည်။ 42အရင်ေကျာက် အစား ၌ အြခား ေသာ ေကျာက် ကုိယူ ၍
ထည့် ပီးလျှင် ၊ အသစ် ေသာ အဂင်္ေတ ှင့် မွမ်းမံ ရမည်။ 43 ထုိသို့ ေကျာက် ကုိ ှ တ်
ပယ်၍ အိမ် ကုိြခစ် ြခင်း၊ အသစ်မွမ်းမံ ြခင်းကုိ ြပ ပီးမှ ၊ တဖန် အနာစဲွ ြပန်လျှင်၊
44ယဇ်ပုေရာဟိတ် လည်း အကည့် အ ှုလာ ၍ ထုိအိမ် ၌ အနာ တိးုပွါး သည် မှနလ်ျှင်၊
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စားတတ်ေသာ နူာ
ြဖစ်၏။ ထုိအိမ် သည် မစင် ကယ် ေသာေကာင့်၊ 45 ေကျာက် ၊ သစ်သား ၊ အဂင်္ေတ
ှိသမျှ ကုိ ဖိ ဖျက် ၍ ၊ မိ ြပင် မ စင်ကယ်ေသာ အရပ် သို့ ယူ သွားရမည်။ 46 ထုိမှ
တပါး၊ ထုိအိမ်ကုိ ပိတ် ထားသည် ကာလ
ပတ်လံးု ၊ အထဲ သို့ ဝင် မိေသာသူသည်၊ ညဦး
တိင်ုေအာင် မ စင်ကယ်။ 47 ထုိအိမ် ၌ အိပ် ေသာသူ၊ စား
ေသာက်ေသာသူသည်၊ မိမိ
အဝတ် ကုိ ေလျှာ် ရမည်။ 48ယဇ် ပုေရာဟိတ်သည် အကည့် အ ှုလာ ေသာအခါ ၊
အိမ် ကုိ အသစ်မွမ်းမံ ပီးမှ အနာ မ တိးုပွါး လျှင် ၊ အနာ ေပျာက် ေသာေကာင့် ထုိအိမ်
သည် စင်ကယ် ၏ဟု စီရင်ရမည်။ 49 ထုိအိမ် ကုိ စင်ကယ် ေစြခင်းငှါ ငှက် ှစ် ေကာင်၊
အာရဇ် သစ်သား ၊ နေီမာင်း ေသာ ကိ း ၊ ဟဿုုပ် ပင် ွန ့် တို့ ကုိယူ
၍၊ 50 စီး ေသာေရ ကုိ ထည့်ေသာေြမ အိးု ထဲ ၌ငှက် တေကာင် ကုိသတ် ပီးမှ၊ 51အာ
ရဇ် သစ်သား ၊ ဟဿုုပ် ပင် ွှန ့၊် နီ
ေသာ ကိ း ၊ အသက် ှင်ေသာ ငှက် ကုိ ယူ
၍ ငှက် ေသွး ေရာေသာ ေရ
၌ ှစ် ပီးလျှင် ၊ ထုိအိမ် ကုိ ခုနစ် ကိမ် တိင်ုေအာင်ြဖနး် ရမည်။ 52 ထုိသို့ ငှက် ေသွး
အစ ှိသည်တို့ ှင့် ထုိအိမ် ကုိ စင်ကယ် ေစ ပီးမှ၊ 53အသက် ှင်ေသာ ငှက် ကုိ မိ ြပင်
ဟင်းလင်း ေသာအရပ် ၌ လွှတ် လိက်ု၍ ၊ ထုိအိမ် အဘို့ ၊ အြပစ် ေြဖ ြခင်းကုိ ြပ လျှင်
၊ စင်ကယ် ြခင်း ှ ိလိမ့်မည်။ 54ဤ ေရွကား၊ စင်ကယ် သည်၊ မ
စင်ကယ်သည်ကုိ ပုိင်းြခား ၍ သိေစြခင်းငှါ၊ ေဗာက် နူာ အစ ှိေသာ နူာ
အမျ ိးမျ ိ း ၊ အဝတ် ၌ စဲွေသာ နူာ ၊ အိမ် ၌ စဲွေသာ နူာ၊ အဖူး ၊ ယားနာ ၊ ကွူက် ှင့်
ဆုိင်ေသာ နူာ
တရား ြဖစ်သတည်းဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 55 56 57

15
1 2တဖန် ေမာေ ှ ှင့် အာ ုန် အား ထာဝရဘုရား က၊2သင်တို့သည် ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့အား ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ၊ ရိနာ
စဲွေသာ ေယာက်ျား သည် မ စင်ကယ်။ 3 အစ ်ယုိ သည်ြဖစ်ေစ ၊ တခါတေလရပ်
သည်ြဖစ်ေစ၊ ထုိသူ
သည် မ စင်ကယ်။ 4 အိပ် သမျှ ထုိင် သမျှ ေသာ အိပ် ရာထုိင်ရာတို့သည်လည်း
မ စင်ကယ်။ 5 သူ ၏အိပ်ရာ ကုိ ထိ ေသာ သူ ၊ သူ့ ထုိင်ရာ အေပါ်မှာ ထုိင် ေသာသူ၊
သူ၏ကုိယ် ကုိ ထိ ေသာသူ၊ သူ၏တံေထွး ထိမိေသာသူသည်၊ မိမိ
အဝတ် ကုိေလျှာ် ၍ကုိယ်ကုိေရချ ိ း ရမည်။ ညဦး
တိင်ုေအာင် မစင်ကယ် ြဖစ်၏။ 6 7 8 9 ရိနာ စဲွေသာ သူစီး
ေသာ ကုနး် ှးီ လည်း မ စင်ကယ်။ 10သူ့ ေအာက် ၌ ှိ ေသာ အရာ ကုိ ထိ ေသာသူ
သည် ညဦး
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တိင်ုေအာင် မ စင်ကယ်။ ထုိအရာ တစုံတခုကုိ ေဆာင် ေသာသူသည်၊ မိမိ
အဝတ် ကုိ ေလျှာ် ၍ ကုိယ်ကုိ ေရချ ိ း ရမည်။ ညဦး
တိင်ုေအာင် မ စင်ကယ်ြဖစ်၏။ 11 ရိနာ စဲွေသာသူသည်၊ လက် မ ေဆး ဘဲ သူတပါး
ကုိ လက် ှင့်ထိ လျှင် ၊ ထုိသူသည် မိမိ
အဝတ် ကုိ ေလျှာ် ၍ ကုိယ်ကုိ ေရချ ိ း ရမည်။ ညဦး
တိင်ုေအာင် မ စင်ကယ်ြဖစ်၏။ 12 ရိနာ စဲွေသာသူ ထိ
ေသာ ေြမ တနဆ်ာ ကုိ ခဲွ ရမည်။ သစ်သား တနဆ်ာ ကုိ ေရ
ှင့် ေဆး ရမည်။ 13 ရိနာ စဲွေသာသူသည် အနာ
ေပျာက်ေသာအခါ ၊ ေပျာက်ေသာေနက့ စ၍၊ ခုနစ် ရက် လနွမှ် မိမိ
အဝတ် ကုိ ေလျှာ် ၍ ၊ စီး ေသာေရ ှင့် ကုိယ် ကုိချ ိ း သြဖင့် စင် ကယ် ရ၏။ 14အ မ
ေန ့ ၌ လည်း ၊ ခုိ ှစ် ေကာင်ြဖစ်ေစ ၊ ချ ိ း ကေလး ှစ် ေကာင်ြဖစ်ေစ၊ တခုခုကုိ
ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တံခါး နားသို့ ေဆာင် ခ့ဲ၍ ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အား
ေပး ရမည်။ 15ယဇ် ပုေရာဟိတ်သည် အြပစ် ေြဖရာယဇ်ဘို့တေကာင် ၊ မီး ှု ိရာယဇ်
ဘို့တေကာင် ကုိ ပူေဇာ် ၍ ၊ ရိနာစဲွေသာ သူ
အဘို့ ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ အြပစ် ေြဖြခင်းကုိ ြပ ရမည်။ 16 ေယာက်ျား သည်
သုတ် ရည်ထွက် လျှင် တကုိယ်လံးု ေရချ ိ း ရမည်။ ညဦး
တိင်ုေအာင် မ စင်ကယ်ြဖစ်၏။ 17 သုတ် ရည်ထိေသာအဝတ် ၊ သားေရ ှိသမျှ တို့
ကုိ ေရ
ှင့် ေလျှာ် ရမည်။ ညဦး
တိင်ုေအာင် မစင် ကယ် ြဖစ်၏။ 18 ေယာက်ျား သည် မိနး်မ ှင့် သံဝါသ ြပ လျှင် ၊
ှစ်ေယာက်စလံးုတို့သည် ေရချ ိး ရမည်။ ညဦး
တိင်ုေအာင် မစင်ကယ် ြဖစ်၏။ 19 မိနး်မ သည် ဥတု
ေရာက် လျှင် ၊ ခုနစ် ရက် ပတ်လံးုဥတု မစင်ကယ်ရာ၌ ေနရမည်။ သူ့
ကုိ ထိ ေသာသူသည် ညဦး
တိင်ုေအာင် မ စင်ကယ်ြဖစ်၏။ 20 ဥတု မစင် ကယ်လျက် အိပ် သမျှ ၊ ထုိင် သမျှ
တို့သည် မ စင်ကယ်ြဖစ်၏။ 21 သူ ၏အိပ်ရာ ၊ သူ၏ထုိင် ရာကုိ ထိ ေသာသူသည်၊ မိမိ
အဝတ် ကုိေလျှာ် ၍ ကုိယ်ကုိ ေရချ ိ း ရမည်။ ညဦး
တိင်ုေအာင် မစင်ကယ် ြဖစ်၏။ 22 23 24 သူ၏ေနရာ ထုိင် ရာစွနး်လျှင် ၊ ထုိေနရာထုိင်
ရာကုိ ထိ
ေသာသူသည် ညဦး
တိင်ုေအာင် မ စင်ကယ်ြဖစ်၏။ 25 ဥတု ေရာက် ေသာ မိနး်မ ှင့် သံဝါသ ြပ ေသာသူ
သည် ခု ှစ် ရက် ပတ်လံးုမ စင်ကယ်၊ အိပ်ရာ ှိသမျှ လည်း မ စင်ကယ်ြဖစ်၏။ 26 ဥတု
မစင်ကယ်ရာ ကာလလနွ် မှ၊ ေသွးယုိနာမေပျာက်လျှင်၊ အနာမေပျာက်မီှတိင်ုေအာင်ဥတု
မစင်ကယ်လျက် ေနရသက့ဲသို့
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မ စင်ကယ်ြဖစ် ၏။ 27အနာမေပျာက်မီှတိင်ုေအာင်သူ၏အိပ်ရာ သည် ဥတု
မစင်ကယ်ေသာ အိပ်ရာ က့ဲသို့ ၎င်း၊ ထုိင် ရာသည်လည်း ထုိက့ဲသို့
၎င်း မစင်ကယ် ြဖစ် က၏။ 28 ထုိအရာတို့ ကုိ ထိ
ေသာသူသည်လည်း မ စင်ကယ်ေသာေကာင့် ၊ မိမိ အဝတ် ကုိ ေလျှာ် ၍ ကုိယ်ကုိ
ေရချ ိ း ရမည်။ ညဦး
တိင်ုေအာင် မ စင်ကယ်ြဖစ်၏။ 29 ထုိမိနး်မသည် ေသွးယုိနာ ေပျာက် ၍ ခုနစ် ရက်
လနွ် လျှင် စင်ကယ် လိမ့်မည်။ 30အ မ ေန ့၌ ခုိ ှစ် ေကာင်ြဖစ်ေစ ၊ ချ ိ း ကေလး ှစ်
ေကာင်ြဖစ်ေစ၊ တခုခုကုိ ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်တံခါး နား၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ထံ သို့ ေဆာင် ခ့ဲရမည်။ 31ယဇ် ပုေရာဟိတ်သည်
အြပစ် ေြဖရာယဇ်ဘို့ တေကာင် ၊ မီး ှု ိရာယဇ်ဘို့ တေကာင် ကုိ ပူေဇာ် ၍ ၊ ဥတုမ
စင်ကယ်ေသာ မိနး်မ အဘို့ ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ အြပစ် ေြဖြခင်းကုိ ြပ ရမည်။
32 ထုိသို့ ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့သည် မိမိ
တို့တင်ွ ှိေသာငါ ့ တဲ ေတာ်ကုိ ညစ်ည း ေစ၍ ၊ မိမိ တို့ မ
စင်ကယ်ရာ၌ မ ေသ ေစြခင်းငှါ ၊ သူ တို့ ကုိ မ
စင်ကယ်ြခင်း ှင့် ကင်းစင် ေစရမည်။ 33ဤ ေရွကား၊ ရိနာ
စဲွေသာသူ၊ သုတ်ရည် ထွက် ၍ညစ်ည း ေသာသူ၊

16
1 ဥတု ေရာက်ေသာ မိနး်မ ၊ သံဝါသြပ ေသာ ေယာက်ျား မိနး်မ ၊ မ စင်ကယ်ေသာ
မိနး်မ ှင့် သံဝါသ ြပ ေသာ ေယာက်ျား ေစာင့်ရေသာတရား ြဖစ်သတည်းဟု မိန ့် ေတာ်မူ
၏။ 2အာ ုန် ၏ သား
ှစ် ေယာက်တို့သည်၊ ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ပူေဇာ် ၍ ေသ ေသာေနာက် ၊ ထာဝရဘုရား သည် ေမာေ ှ အား မိန ့် ေတာ်
မူသည်ကား၊ 3သင် ၏အစ်ကုိ အာ ုန် သည် ေသ
ေဘး ှင့်ကင်းလတ်ွ မည်အေကာင်း ၊ သန ့် ှ င်း ရာဌာနေတာ်အထဲ ၊ ေသတ္တ ာ အေပါ်
မှာ တင်ေသာ အဖုံး ကုိ ကွယ်ကာေသာ ကုလားကာ
အတင်ွးသို့ အခါခပ်သိမ်းမ ဝင် ေစ ြခင်းငှါ ဆင့်ဆုိ ေလာ။့ ငါသည် ေသတ္တ ာအဖုံး
အေပါ် ၊ မုိဃ်းတိမ် ၌ ထင် ှား မည်။ 4အာ ုန် သည် သန ့် ှ င်း ရာဌာနေတာ်အထဲ သို့
အဘယ်သို့ ဝင် ရမည်နည်းဟမူူကား၊ အြပစ် ေြဖရာယဇ် ဘို့
အသက်ပျ ိ ေသာ ာွး ထီးတေကာင်၊ မီး
ှု ိရာယဇ်ဘို့ သုိး ထီးတေကာင်ပါရမည်။ 5သန ့် ှ င်း ေသာ ပိတ်ေချာ အကင်္ျ ီ ၊ ပိတ်

ေချာ ေပါင်းဘီ ကုိ ဝတ် ၍ ၊ ပိတ်ေချာ ခါးပနး် ကုိ စည်း ရမည်။ ပိတ်ေချာ ေဗါင်း ကုိ
လည်း ေဆာင်း ရမည်။ ထုိအဝတ် တနဆ်ာတို့သည် သန ့် ှ င်း ေသာေကာင့်၊ ကုိယ်ကုိ
ေရချ ိ း ပီးမှ ဝတ်ဆင် ရမည်။ 6အြပစ် ေြဖရာယဇ်ဘို့ ဆိတ် သငယ် ှစ် ေကာင်၊ မီး
ှု ိရာယဇ်ဘို့ သုိး တေကာင် ကုိ၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသား ပရိသတ် လက်မှ ခံယူ ရမည်။ 7အာ ုန် သည် မိမိ
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ှင့်ဆုိင်ေသာ မိမိအြပစ် ေြဖရာယဇ် ာွး ကုိ ပူေဇာ် ၍ ၊ မိမိ အဘို့ ှင့် မိမိ အိမ်သူ များ
အဘို့
အြပစ် ေြဖြခင်းကုိ ြပ ရမည်။ 8 ဆိတ် ှစ် ေကာင်ကုိလည်း ယူ ၍ ပရိသတ်စည်းေဝး
ရာ တဲ
ေတာ်တံခါး နား၊ ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ဆက် ရမည်။ 9အာ ုန် သည် ထုိဆိတ် ှစ် ေကာင်ကုိ ထာဝရဘုရား
အဘို့ စာေရးတံ တ တံ၊ လတ်ွလပ် လဟာအဘို့ တ တံ၊ စာေရးတံ
ှစ်တံချ ၍၊ 10ထာဝရဘုရား အဘို့ စာေရးတံ ကျ ေသာ ဆိတ် ကုိ ေဆာင် ခ့ဲ၍ အြပစ်

ေြဖရာယဇ်ဘို့ ပူေဇာ် ရမည်။ 11လတ်ွလပ် လဟာအဘို့ စာေရးတံ ကျ ေသာ ဆိတ် ကုိ၊
အသက် ှင်လျက် ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ဆက် ၍၊ သူ့
အေပါ် မှာ အြပစ် ေြဖြခင်းကုိ ြပ ပီးလျှင်၊ ေတာ
၌ လတ်ွလပ် လဟာသို့ လွှတ် လိက်ုရမည်။ 12အာ ုန် သည် မိမိ
ှင့် ဆုိင်ေသာ အြပစ် ေြဖရာယဇ် ာွး ကုိ ေဆာင် ခ့ဲ ပီးလျှင် ၊ မိမိ အဘို့ ှင့် မိမိ အိမ်သူ

အိမ်သားများအဘို့ အြပစ် ေြဖြခင်းကုိ ြပ ၍ ၊ မိမိ ှင့် ဆုိင်ေသာ အြပစ် ေြဖရာယဇ် ာွး
ကုိသတ် ရမည်။ 13ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ် ယဇ် ပလ္လ င်မီးခဲ ှင့် ြပည့် ေသာလင်ပနး်
ကုိ ကုိင် လျက် ၊ ညက်စွာေသာ နံသ့ာ
ေပါင်းေမွှးအမှုန ့ကုိ် မိမိ
လက် ၌ အြပည့် ယူ၍၊ ကုလားကာ
အတင်ွး သို့ ေဆာင် သွားရမည်။ 14 ထုိအခါ သူသည်ေသ ေဘး ှင့် ကင်းလတ်ွ
မည်အေကာင်း ၊ နံသ့ာေပါင်းအခုိးအေငွ့သည် သက်ေသခံ ချက် အေပါ် မှာ ှိ ေသာ
ေသတ္တ ာအဖုံး ကုိ မွှနး် ေစြခင်းငှါ ၊ ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ နံသ့ာ ေပါင်းကုိ မီး
ေပါ် မှာ တင် ရမည်။ 15 ာွး အေသွး အချ ိ ကုိလည်းယူ ၍ ၊ အေ ှ မျက် ှာဘက်
ေသတ္တ ာဖုံး
အေပါ် ၌ လက်ည ိး ှင့် ြဖနး် ရမည်။ ေသတ္တ ာဖုံး
ေ ှ ၌ လည်း ခု ှစ် ကိမ် တိင်ုေအာင်လက်ည ိး ှင့် ြဖနး် ရမည်။ 16 ထုိေနာက် လူ
များ ှင့်ဆုိင်ေသာ အြပစ် ေြဖရာယဇ်ဆိတ် ကုိသတ် ၍ ၊ အေသွး ကုိ ကုလားကာ
အတင်ွး သို့ ေဆာင် ခ့ဲ ပီးလျှင် ၊ ာွး အေသွး ကုိ ြဖနး် သက့ဲသို့ ၊ ေသတ္တ ာဖုံး အေပါ်
၌၎င်း၊ ေ ှ ၌ ၎င်း ြဖနး် ရမည်။ 17ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့၏ မ
စင်ကယ်ေသာ အြပစ်ေကာင့် ၎င်း ၊ ြပစ်မှား ေသာ အြပစ် အမျ ိးမျ ိ း တို့ ေကာင့်
၎င်း ၊ သန ့် ှ င်း ရာ ဌာနေတာ်အဘို့ အြပစ် ေြဖြခင်းကုိ ြပ ရမည်။ ထုိသို့
ဣသေရလအမျ ိးသားတို့၏ မ
စင်ကယ်ေသာ အြပစ်ထဲ မှာ ေန ရေသာ ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်အဘို့ ြပ ရမည်။ 18သန ့် ှ င်း ရာဌာနေတာ်၌ အြပစ် ေြဖြခင်းကုိ ြပ အံ့ေသာငှါ
ဝင် ေသာအခါ ၊ မိမိ အဘို့ ၊ မိမိ အိမ်သူ အိမ်သားများအဘို့ ၊ ဣသေရလ ပရိသတ်
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အေပါင်း တို့အဘို့ အြပစ် ေြဖြခင်းကုိြပ ၍ မထွက် မီှတိင်ုေအာင် ၊ ပရိသတ်စည်းေဝး
ရာ တဲ
ေတာ်ထဲ မှာ အဘယ်သူ မျှမ ေန ရ။ 19 ေနာက် တဖန် ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ် ယဇ် ပလ္လ င်သို့ ထွက် လာ၍ ၊ ထုိပလ္လ င် အဘို့ အြပစ် ေြဖြခင်းကုိ ြပ
အံ့ေသာငှါ၊ ာွး အေသွး ၊ ဆိတ် အေသွး ကုိယူ ၍ ယဇ် ပလ္လ င်ပတ်လည် ဦးချ ိ တို့ ၌
ထည့် ရမည်။ 20ယဇ်ပလ္လ င် အေပါ် ၌လည်း ၊ ထုိအေသွး ကုိ လက်ည ိး ှင့် ခု ှစ် ကိမ်
တိင်ုေအာင်ြဖနး် ၍ ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့၏ မ
စင်ကယ်ေသာအြပစ်မှ စင်ကယ် သန ့် ှ င်း ေစရမည်။ 21 ထုိသို့ သန ့် ှ င်း ရာ ဌာနေတာ်
အဘို့ ၊ ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်အဘို့ ၊ ယဇ် ပလ္လ င်အဘို့ အြပစ် ေြဖြခင်းကုိ ပီးစီး ပီးမှ ၊ အသက် ှင်ေသာ
ဆိတ် ကုိ ေဆာင် ခ့ဲရမည်။ 22 အာ ုန် သည် အသက် ှင်ေသာ ဆိတ် ေခါင်း ေပါ် မှာ
လက် ှစ် ဘက်ကုိ တင် လျက် ၊ ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့၏ ဒစု ိုက် မှစ၍ ြပစ်မှား
ေသာအြပစ် အမျ ိးမျ ိ း ှ ိသမျှ တို့ ကုိ ေဘာ်ြပ ၍ ၊ ဆိတ် ေခါင်း ေပါ် မှာ တင် ထား ပီး
လျှင် ၊ ေတာ်ေလျာ် ေသာ လူ
တင်ွ ေတာ သို့ ေစလွှတ် ရမည်။ 23 သူ တို့အြပစ် ှိသမျှ ကုိ၊ လမူ
ေနေသာအရပ် သို့ ေဆာင် သွားေသာ ထုိဆိတ် ကုိ ေတာ
၌ လွှတ် လိက်ုရမည်။ 24တဖန် အာ ုန် သည် ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်ထဲ သို့ ဝင် ၍ ၊ သန ့် ှ င်း ရာဌာနေတာ်ထဲ သို့ အရင် ဝင် ေသာအခါ ၊ ဝတ် ေသာ
ပိတ်ေချာ အဝတ် ကုိ ချွတ် ၍ ထုိ အရပ်၌ ထား ရမည်။ 25သန ့် ှ င်း ရာ ဌာန
၌ ကုိယ် ကုိ ေရချ ိ း ၍ ၊ မိမိ အဝတ် ကုိ ဝတ် ပီးမှ တဖန် ထွက် လာ၍ ၊ မိမိ မီး ှု ိ
ရာယဇ်၊ လူ
များမီး ှု ိရာယဇ်ကုိ ပူေဇာ် သြဖင့် ၊ မိမိ အဘို့ ှင့် လူ များအဘို့ အြပစ် ေြဖြခင်း
ကုိ ြပ ရမည်။ 26အြပစ် ေြဖရာ ယဇ်ေကာင်ဆီဥ ကုိ ယဇ် ပလ္လ င်ေပါ် မှာ မီး ှု ိရမည်။
27လတ်ွလပ် လဟာသို့ ဆိတ် ကုိ လွှတ် လိက်ုေသာသူသည်လည်း မိမိ အဝတ် ကုိ ေလျှာ်
၍ ကုိယ် ကုိ ေရချ ိ း ရမည်။ ထုိ
ေနာက်မှတပ် ထဲ သို့ ဝင် ရမည်။ 28သန ့် ှ င်း ရာဌာနေတာ်၌ အြပစ် ေြဖြခင်းကုိ ြပ
အံ့ေသာငှါ ေဆာင် သွင်းေသာ အေသွး ှင့်ဆုိင်ေသာ အြပစ် ေြဖရာယဇ် ာွး ကုိ၎င်း ၊
အြပစ် ေြဖရာယဇ် ဆိတ် ကုိ၎င်း ၊ တပ် ြပင် သို့ ယူ သွား၍ အေရ ၊ အသား ၊ ေချး ု ကုိ
မီး ှု ိရမည်။ 29 မီး ှု ိေသာသူသည်လည်း မိမိ အဝတ် ကုိ ေလျာ် ၍ ကုိယ် ကုိ ေရချ ိ း
ရမည်။ ထုိ
ေနာက်မှတပ် ထဲ သို့ ဝင် ရမည်။ 30သင် တို့သည် အစ ် ေစာင့်ရေသာပညတ် ေတာ်
ဟူမူကား၊ အမျ ိးသား ချင်းြဖစ်ေစ ၊ သင် တို့တင်ွ တည်း ေနေသာ တပါး အမျ ိးသား
ြဖစ်ေစ၊ သတ္တ မ
လ ဆယ် ရက်ေန၌့ အလပ်ု ကုိ အလျှင်း မ လပ်ု ၊ ခိ းြခံ စွာကျင့် လျက် ေန ရ က
မည်။ 31အေကာင်း မူကား၊ သင်တို့သည် ထာဝရဘုရား
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ေ ှ ေတာ်၌ အြပစ် ှိသမျှ တို့ ှင့် ကင်းစင် မည်အေကာင်း၊ ထုိ
ေန ့ရက်၌ ယဇ်ပုေရာဟိတ်သည် သင် တို့ ကုိ စင်ကယ် ေစြခင်းငှါ ၊ အြပစ် ေြဖြခင်း
ကုိ ြပ ရမည်။ 32 ထုိေနရ့က်သည် ထာဝရ
ပညတ် ေတာ်အတိင်ုး၊ သင် တို့ ငိမ်ဝပ် ရာ ဥပုသ် ေန ့၊ ခိ းြခံ စွာကျင့်ရေသာေန ့ြဖစ်
သတည်း။ 33 အဘ အရာ ၌ ယဇ် ပုေရာဟိတ်အမှုကုိ ေဆာင်ေစြခင်းငှါ ၊ အရင်ယဇ်
ပုေရာဟိတ်လက် မှ ဘိသိက် ှင့်တကွ ယဇ်ပုေရာဟိတ်အရာကုိ ခံေသာသူသည်၊ ထုိ
အြပစ် ေြဖြခင်းကုိ ြပ ရမည်။ ထုိယဇ်ပုေရာဟိတ်သည် သန ့် ှ င်း ေသာ ပိတ်ေချာ အဝတ်
ကုိ ဝတ် ၍၊ 34သန ့် ှ င်း ရာဌာနေတာ်အဘို့ ၊ ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်အဘို့ ၊ ယဇ် ပလ္လ င်အဘို့ ၊ ယဇ် ပုေရာဟိတ်များအဘို့ ၊ ပရိသတ် အေပါင်း တို့အ
ဘို့ အြပစ် ေြဖြခင်းကုိ ြပ ရမည်။

17
1ဤ ေရွကား၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့၏ အြပစ် ှိသမျှ တို့ ေကာင့် တ ှစ် တခါ အြပစ် ေြဖြခင်းကုိ ြပ
မည်အေကာင်း ၊ သင် တို့သည် အစ ် ေစာင့်ရေသာပညတ် ေတာ်ြဖစ် သတည်းဟု ေမာ
ေ ှ အား ထာဝရဘုရား
မှာ ထားေတာ်မူသည်အတိင်ုး အာ ုနြ်ပ ေလ၏။ 2တဖန် ေမာေ ှ အား ထာဝရဘုရား
က၊ 3သင်သည် အာ ုန် ှင့် သူ ၏သား ၊ ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့အား ဆင့်ဆုိ ရ
မည်မှာ၊ 4ဣသေရလ အမျ ိးသားတစုံ တေယာက်သည် သုိး ၊ ဆိတ် ၊ ာွး ကုိ တပ် ထဲ
မှာ သတ် သည်ြဖစ်ေစ ၊ တပ် ြပင် မှာ သတ် သည်ြဖစ်ေစ၊ 5ထာဝရဘုရား ၏ တဲ
ေတာ်ေ ှ တင်ွ ထာဝရဘုရား အား ပူေဇာ် သက္ကာ ြပ ြခင်းငှါ ပရိသတ်စည်းေဝး
ရာ တဲ
ေတာ်တံခါး သို့ မ ေဆာင် ခ့ဲလျှင် ၊ ထုိ သူ သည် အသက်သတ်ေသာ အြပစ် ှိသည်ဟု
မှတ် ရမည်။ အသက်သတ်ေသာ ထုိ
သူ ကုိ သူ
၏အမျ ိး မှ ပယ် ှင်း ရမည်။ 6ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့သည် ေတာ
၌ ပူေဇာ် ေသာယဇ် တို့ ကုိ၊ ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်တံခါး ေ ှ တင်ွ ထာဝရဘုရား ထံ ေတာ်မှာ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ေ ှ သို့ ေဆာင် ခ့ဲ၍
၊ ထာဝရဘုရား အား မိဿဟာယ ယဇ် ပူေဇာ် ေစြခင်းငှါ ထုိသို့ စီရင်ရသတည်း။ 7ယဇ်
ပုေရာဟိတ်သည်၊ ထုိယဇ်ေကာင်အေသွး ကုိ ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်တံခါး နား၌ ှိေသာထာဝရဘုရား ၏ယဇ် ပလ္လ င်ေပါ် မှာ ြဖနး် ၍ ၊ ဆီဥ ကုိလည်း
ထာဝရဘုရား အား ေမွှး ကိ င် ရာဘို့ မီး ှု ိရမည်။ 8 သူ တို့သည် အထက်က မှားယွင်း
သက့ဲသို့ ေနာက် တဖန် နတ်ဆုိး တို့အား ယဇ် မ ပူေဇာ်ရ။ ဤ
ပညတ် သည် သူ
တို့အမျ ိး အစ ် အဆက် ေစာင့်ရေသာပညတ် ေတာ် ြဖစ်သတည်း။ 9 ဣသေရလ
အမျ ိးသားချင်း ြဖစ်ေစ ၊ သင် တို့တင်ွ တည်း ေနေသာ တပါး အမျ ိးသားြဖစ်ေစ၊ မီး
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ှု ိ ရာ ယဇ် အစ ှိ ေသာ အြခား ေသာ ယဇ် တ စုံ တ ခု ကုိ ပူေဇာ် ေသာအခါ၊
10 ထာဝရဘုရား အား ပူေဇာ်သက္က ာြပ ြခင်းငှါ ၊ ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တံခါး သို့ မ
ေဆာင် ခ့ဲလျှင် ၊ ထုိ သူ ကုိ သူ
၏အမျ ိး မှ ပယ် ှင်း ရမည်ဟု သူ
တို့အား ဆင့်ဆုိ ရမည်။ 11ဣသေရလ အမျ ိးသားမှစ၍ ၊ သင် တို့တင်ွ တည်း ေန
ေသာတပါး အမျ ိးသားတစုံ တေယာက်သည်၊ အေသွး တမျ ိးမျ ိ း ကုိ စား
လျှင် ၊ ထုိသူကုိ ငါသည် မျက် ှာ ထား ၍ သူ
၏အမျ ိး မှ ပယ် ှင်း မည်။ 12အေကာင်း မူကား၊ ကုိယ်ခနဓ္ါ အသက်သည် အေသွး
၌ တည်၏။ သင် တို့ ြပ ေသာအြပစ် ကုိ ေြဖေစြခင်းငှါ ၊ ထုိအေသွးကုိ သင် တို့အား ယဇ်
ပလ္လ င်ေပါ် မှာ ငါ ေပး ပီ။ လအူြပစ် ကုိ ေြဖေသာအရာကား၊ အေသွး ြဖစ်သတည်း။
13 ထုိေကာင့် သင် တို့ ၌ အဘယ်သူ မျှအေသွး ကုိ မ
စား ရ။ သင် တို့တင်ွ တည်း ေနေသာတပါး အမျ ိးသား လည်း အေသွး ကုိ မ
စား ရဟု ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့အား ငါအ့မိန ့် ေတာ် ှိ၏။ 14ဣသေရလ အမျ ိးသား မှစ၍ သင် တို့
တင်ွ တည်း ေနေသာတပါး အမျ ိးသားတစုံ တေယာက်သည်၊ မုဆုိး
လပ်ု၍ စားစရာဘို့ သား ၊ ငှက် ကုိ ဘမ်း မိလျှင် ၊ အေသွး ကုိ သွန် ၍ ေြမ ှင့် ဖုံး
ရမည်။ 15အေသွး သည် ခပ်သိမ်း ေသာ ကုိယ်ခနဓ္ါ အသက် ှင်ရာအေကာင်းြဖစ်၏။
ထုိေကာင့် သင်တို့သည် တစုံ
တခုေသာကုိယ်ခနဓ္ါ ၏ အေသွး ကုိ မ
စား ရဟု ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့အား ငါအ့မိန ့် ေတာ် ှိ၏။ ခပ်သိမ်း ေသာ ကုိယ်ခနဓ္ါ အသက် သည်
အေသွး ၌ တည်ေသာေကာင့်၊ အေသွးကုိ စား
ေသာသူ မည်သည်ကား၊ ပယ် ှင်း ြခင်းကုိခံရမည်။ 16အလိလိုု ေသေသာအေကာင်၊
သားရဲ
ကုိက်၍ေသေသာ အေကာင်၏အသားကုိ စား
ေသာ ကုိယ် အမျ ိးသား ၊ တပါး အမျ ိးသားမည်သည်ကား၊ စားလျှင် မိမိ
အဝတ် ကုိေလျှာ် ၍ ကုိယ်ကုိ ေရချ ိ း ရမည်။ ညဦး
တိင်ုေအာင် မ စင်ကယ်ြဖစ်၏။ ထုိေနာက် စင်ကယ် ြခင်း ှ ိ၏။

18
1အဝတ်ကုိ မ
ေလျှာ် ေရ မ ချ ိးလျှင် ၊ ကုိယ် အြပစ် ကုိ ကုိယ်ခံရ မည်ဟု ထာဝရဘုရား
သည် ပညတ် ေတာ်မူ ၏။ 2တဖန် ေမာေ ှ အား ထာဝရဘုရား က၊ 3သင်သည် ဣ
သေရလ
အမျ ိးသား တို့အား ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ ၊ ငါ သည် သင် တို့၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ြဖစ်၏။ 4သင်တို့ေန ဘူးေသာ အဲဂုတ္တု
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ြပည် ၏ အကျင့် ကုိ၎င်း၊ သင် တို့ ကုိ ငါ ပို့ ေဆာင် လတံေ့သာ ခါနာန် ြပည် ၏ အကျင့်
ကုိ၎င်း၊ သင်တို့သည် မ
ကျင့် ၊ သူ တို့ တရား
လမ်း သို့ မ လိက်ု ရက။ 5 ငါ စီရင် ချက် ှိ သည်အတိင်ုး ကျင့်၍၊ ငါ ့ ပညတ်
တရားလမ်းသို့ လိက်ု ြခင်းငှါ ေစာင့်ေ ှာက် ရကမည်။ ငါ သည် သင် တို့၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ြဖစ်၏။ 6 ထုိေကာင့် ငါ ့စီရင် ထုံးဖွ့ဲချက်တို့ ကုိ ေစာင့်ေ ှာက် ရက
မည်။ ထုိအကျင့် ကုိ ကျင့် ေသာသူ သည် ထုိအကျင့်အားြဖင့် အသက် ှင်လိမ့်မည်။ ငါ
သည် ထာဝရဘုရား ြဖစ်၏။ 7သင်တို့တင်ွ အဘယ်သူ မျှကုိယ် ေပါက်ေဘာ်ေတာ်ေသာ
သူ ကုိ ချ ်း ၍ သံဝါသ မ ြပ ရ။ ငါ သည် ထာဝရဘုရား ြဖစ်၏။ 8သင် ၏ အဘ
ှင့်သာဆုိင်ေသာသင် ၏ အမိ
ကုိ မချ ်းရ။ ကုိယ် အမိ ြဖစ်ေသာေကာင့်သံဝါသ မ ြပ ရ။ 9 ကုိယ် အဘ ၏ မယား
မည်သည်ကုိ မ
ချ ်း ရ။ အဘ ှင့်သာဆုိင်၏။ 10တအိမ် တည်း၌ ေမွးဘွား သည်ြဖစ်ေစ ၊ အြခား
ေသာ အရပ်၌ ေမွးဘွား သည်ြဖစ်ေစ၊ သင် ၏ ှမ ကုိ မ
ချ ်း ရ။ 11 ကုိယ်ရင်ေသွးြဖစ်ေသာသင် ၏ေြမးကုိ မ
ချ ်း ရ။ 12အမိြခားေသာ်လည်းတဘတည်းြဖစ်ေသာ ှမ ကုိ မ
ချ ်း ရ။ 13သင့် အဘ ၏ ေပါက်ေဘာ် ရင်းြဖစ်ေသာ အဘ
၏ ှမ ကုိ၎င်း၊ 14သင့် အမိ ၏ ေပါက်ေဘာ် ရင်းြဖစ်ေသာ အမိ
၏ ညီအစ်မ ကုိ၎င်း၊ 15 အဘ ၏ ညီအစ်ကုိ ှင့်သာဆုိင်ေသာ မိ ကီး မိေထွးြဖစ်
ေသာ အဘ၏ ညီအစ်ကုိမယား ကုိ၎င်း၊ 16သား ၏မယား တည်းဟေူသာေချွးမ ကုိ၎င်း၊
17 ညီအစ်ကုိ ှင့်သာဆုိင်ေသာ ညီအစ်ကုိ ၏ မယား
ကုိ၎င်း မ
ချ ်း ရ။ 18 ကုိယ်မယား၏ ေပါက်ေဘာ်ရင်းြဖစ်ေသာ မယား၏သမီး၊ မယား၏ ေြမး
ကုိ မချ ်းရ။ မတရားေသာအမှုြဖစ်၏။ 19 ကုိယ်မယားကုိ ေ ှာင့် ှက် ြခင်းငှါ သူ အသက်
ှင်စ ် တင်ွသူ ၏ ညီအစ်မ ကုိ မ
သိမ်း ရ။ 20 ဥတု ေရာက်၍ မ စင်ကယ်ေသာ မိနး်မ ကုိ လည်း မ ချ ်း ရ။ 21 ကုိယ်
ကုိ ညစ်ည း ေစလျက် ၊ သူ့ မယား ကုိ မ ြပစ်မှား ရ။ 22သင် ၏ သား
သမီးတို့ ကုိ၊ ေမာလတ်ု ဘုရားအား မီးြဖင့်မ ပူေဇာ် ရ။ သင် ၏ ဘုရား
သခင်နာမ ေတာ်ကုိ မ
ှုတ် မချရ။ ငါ သည် ထာဝရဘုရား ြဖစ်၏။ 23 မိနး်မ ှင့် ေပါင်းေဘာ် သက့ဲသို့

ေယာက်ျား ချင်း မ
ေပါင်းေဘာ် ရ။ ရံွ ှာ ဘွယ်အမှုြဖစ်၏။ 24 ကုိယ့်ကုိကုိယ် ညစ်ည း ေစ၍ တိ စ္ဆာန်
ှင့် မ ေပါင်းေဘာ် ရ။ မိနး်မ သည်လည်း မိမိ ှင့် တိ စ္ဆာန် ၏ ေပါင်းေဘာ် ြခင်းကုိ မ
ခံရ။ ရံွ ှာဘွယ်ေသာ ေရာေ ှာြခင်းြဖစ်၏။ 25 ထုိသို့ ေသာ အမှုအားြဖင့် ကုိယ်ကုိ ကုိယ်
မ
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ညစ်ည း ေစရ။ သင် တို့ေ ှ မှာ ငါ ှင်ထုတ် ေသာ လူ အမျ ိးမျ ိ း တို့သည်၊ ထုိသို့
ေသာအမှု ကုိ ြပ ၍ ညစ်ည း က၏။ 26 သူတို့ ြပည် သည်လည်း ညစ်ည း ၏။
ညစ်ည းေသာ အြပစ် ေကာင့် ငါဆုံးမ ၍ ၊ ထုိြပည် သည် မိမိ
သား တို့ ကုိ ေအာအ့န် လိမ့်မည်။ 27 သင် တို့ မူကား ၊ ငါ ့ စီရင်ထုံးဖွ့ဲ ချက်တို့ ကုိ
ေစာင့်ေ ှာက် ရ ကမည်။ ထုိ ြပည် သည်သင် တို့ ေ ှ ၌ ှိ ေသာ လအူမျ ိးမျ ိ း တို့ ကုိ
ေအာအ့န် သက့ဲသို့ တဖန်ညစ်ည း ြခင်းကုိခံ၍ ၊ သင် တို့ ကုိ မ ေအာအ့န် ေစြခင်းငှါ
၊ ကုိယ်အမျ ိးသား ြဖစ်ေစ ၊ သင် တို့တင်ွ တည်းေန ေသာတပါးအမျ ိးသား ြဖစ်ေစ၊
ထုိသို့ ေသာ
ရွ ံ ှာဘွယ် အမှုတို့ ကုိမ ြပ ရ။ သင် တို့ေ ှ ၌ ှိေသာ ြပည်သား တို့သည်၊ ထုိသို့ ေသာ
ရွ ံ ှာ ဘွ ယ် အမှု တို့ ကုိ ြပ ေသာအားြဖင့် သူ တို့ ြပည် သည်ညစ်ည း ြခင်း ှ ိ၏။

28 29 ထုိသို့ ေသာ ရွ ံ ှာ ဘွယ်အမှုတို့ ကုိ ြပ ေသာ သူ မည်သည် ကား၊ သူ
၏အမျ ိး မှ ပယ် ှင်း ြခင်း ခံရမည်။ 30 သို့ ြဖစ်၍ သင် တို့ ေ ှ ၌ ြပ ဘူးေသာ ထုိရွ ံ
ှာ ဘွယ် ထုံးစံ
ဓေလသိ့ု့ သင်တို့သည် လိက်ု ၍ ၊ ကုိယ့်ကုိကုိယ် မ
ညစ်ည း ေစြခင်းငှါ၊ ငါ ့ ပညတ် တရားကုိ ေစာင့်ေ ှာက် ရ ကမည်။ ငါ သည် သင်
တို့၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ြဖစ်၏ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။

19
1တဖန် ေမာေ ှ အား ထာဝရဘုရား က၊ 2သင်သည် ဣသေရလ
အမျ ိးသား ပရိသတ် အေပါင်း တို့အား ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ ၊ သင် တို့၏ ဘုရား
သခင်ငါ ထာဝရဘုရား သည် သန ့် ှ င်း ေသာေကာင့် ၊ သင်တို့လည်း သန ့် ှ င်း ြခင်း ှ ိ
ကေလာ။့ 3လတိူင်ုး ကုိယ် မိဘ ကုိ ိုေသ
ရမည်။ ငါ ့ ဥပုသ် ေနတိ့ု့ ကုိလည်း ေစာင့် ရမည်။ ငါ သည် သင် တို့၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ြဖစ်၏။ 4 ု ပ်တု ဆင်းတကုိုလည်း မ
ချ ်း မကပ်ရ။ ကုိယ် အဘို့ သွနး် ေသာ ဘုရား
တို့ ကုိ မ
လပ်ု ရ။ ငါ သည် သင် တို့၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ြဖစ်၏။ 5 မိဿဟာယ ယဇ်ကုိ ထာဝရဘုရား
အား ပူေဇာ် လျှင် ၊ စိတ် ေတာ် ှင့်ေတွ့ေအာင် ပူေဇာ် ရမည်။ 6 ပူေဇာ် ေသာေန ့ ှင့်
နက်ြဖန် ေန၌့ စား ရမည်။ သနဘ်က် ေန ့တိင်ုေအာင် ကျန် ကင်းလျှင် မီး ှု ိ ရမည်။
7သနဘ်က် ေန ့၌ အနည်းငယ်ကုိမျှစား လျှင် ရံွ ှာ ဘွယ်ြဖစ်၏။ စိတ် ေတာ် ှင့်မ ေတွ့။
8 စား ေသာသူသည် ထာဝရဘုရား
၏ သန ့် ှ င်း ေသာအရာကုိ ှုတ်ချ ေသာေကာင့် မိမိ အြပစ် ကုိခံရ မည်။ ထုိ
သူ ကုိ သူ
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၏အမျ ိး မှ ပယ် ှင်း ရမည်။ 9 ကုိယ် ေြမ ၌ြဖစ်ေသာ စပါးကုိရိတ် ေသာအခါ ၊ လယ်
ေထာင့် တို့ ကုိ အကုန် အစင်မ ရိတ် ရ။ သိမ်းရာတင်ွ ကျန်ကင်းေသာ အရာကုိ ြပန၍်
မေကာက်မသိမ်းရ။ 10 ကုိယ် စပျစ်သီး ကုိလည်း အကုနအ်စင်မ သိမ်း ရ။ ကျန်ကင်း
ေသာ အသီးကုိ ြပန၍် မ
ဆွတ် ရ။ ထုိအသီးကုိ ဆင်းရဲ ေသာသူ ဧည့်သည် အာဂ ္တ အဘို့ ချန် ခင်းရမည်။ ငါ
သည် သင် တို့၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ြဖစ်၏။ 11သူ့ဥစ္စာကုိ မ
ခုိး ရ။ သူတပါး ကုိ မ လှည့်စား ရ။ တေယာက်ကုိတေယာက်မုသာ စကားမ ေြပာရ။

12 ငါ ့ နာမ ကုိ တိင်ုတည်၍ မ ဟတ်ုမမှနဘဲ် ကျနိဆုိ် ြခင်းကုိ မ
ြပ ရ။ သင် ၏ ဘုရား
သခင်နာမ ကုိ မ ှုတ် မချရ။ ငါ သည် ထာဝရဘုရား ြဖစ်၏။ 13 ကုိယ် ှင့်စပ်ဆုိင်
ေသာသူ ၏ဥစ္စာကုိ မ
တရားသြဖင့် မ
သိမ်းရ။ အ ိင်ု အထက်ြပ ၍ မ
ယူရ။ သူငှါး ခံ ထုိက်ေသာ အခ
ကုိ တည ့်လံးုနနံက် တိင်ုေအာင် မ ထား ရ။ 14 နားပင်း ေသာသူကုိ မ
ကျနိဆဲ် ရ။ မျက်စိ မြမင်ေသာသူေ ှ မှာ ထိမိ ၍ လဲစရာကုိ မ
ထား ရ။ သင် ၏ ဘုရား
သခင်ကုိ ေကာက်ရွ ံ ရမည်။ ငါ သည် ထာဝရဘုရား ြဖစ်၏။ 15 တရား ေတွ့သည်
အမှုမှာ မ တရားသြဖင့် မ
စီရင် ရ။ ဆင်းရဲ ေသာသူဘက် ၌ မ
ငဲကွ့က် ၊ ကီး ေသာသူ၏ မျက် ှာ ကုိ မ
ေထာက် ဘဲ၊ ကုိယ်အမျ ိးသားချင်းကုိ တရား
သြဖင့် စီရင် ရမည်။ 16သူ့အသေရ ပျက်ေသာ သိတင်းကုိ ကားေြပာြခင်းငှါ၊ ကုိယ်
အမျ ိးသား ချင်းတို့တင်ွ မ လှည့်လည် ရ။ ကုိယ် ှင့်စပ်ဆုိင်ေသာသူကုိ ေသေစြခင်းငှါ
မ ကံစည်ရ။ ငါ သည် ထာဝရဘုရား ြဖစ်၏။ 17သင် ၏ ညီအစ်ကုိ ကုိ စိတ်အခုအခံမ
ှိရ။ ကုိယ် ှင့် စပ်ဆုိင်ေသာသူ ၌ ှိေသာအြပစ် ကုိ တတ်တိင်ုး မ ှိေစဘဲ၊ သူ့ကုိ အမှန်
ဆုံးမ ရမည်။ 18 သင့် အမျ ိးသား ချင်းသည် သင့်ကုိ ြပစ်မှားလျှင်၊ ကုိယ်တိင်ုအြပစ်
ြပန၍် မ
တံု့ ရ။ အ ငိ း မ ထားရ။ ကုိယ် ှင့်စပ်ဆုိင်ေသာသူကုိ ကုိယ် ှင့် အမျှ ချစ် ရမည်။
ငါ သည် ထာဝရဘုရား ြဖစ်၏။ 19 ငါ ၏ ပညတ် တရားကုိ သင်တို့သည် ေစာင့် ရ က
မည်။ အမျ ိး ြခားေသာ တိ စ္ဆာန် အထီးအမတို့ ကုိ မ
ှက် မတင်ေစရ။ ြခားနား ေသာ မျ ိးေစ့ကုိ ေရာေ ှာ၍ လယ် ၌ မ
ကဲ ရ။ ဝါ ှင့်သုိးေမွးေရာ၍ ရက်ေသာအဝတ် ကုိ မ
ဝတ် ရ။ 20 ထိမ်းြမား ေဆာင် ှင်းလျက်၊ မ
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ေရွး မ လွှတ် ေသးေသာ ကျွန် မိနး်မ ှင့် သင့် ေနေသာသူသည် ိုက် ှက် ြခင်းကုိခံရ
မည်။ ထုိမိနး်မသည် သူ့ကျွနြ်ဖစ်ေသာေကာင့်ေသ ြပစ် ှင့် လတ်ွ ရမည်။ 21 ေယာက်ျား
သည်လည်း၊ ဒစု ိုက် ေြဖရာယဇ်ဘို့ သုိး
ထီးတေကာင်ကုိ ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ် တံခါး နား ထာဝရဘုရား
ထံ ေတာ်သို့ ေဆာင် ခ့ဲရမည်။ 22 ထုိေယာက်ျားြပ မိေသာ အြပစ် ကုိ ေြဖြခင်းငှါ၊
ဒစု ိုက် ေြဖရာယဇ် သုိး
ကုိ၊ ယဇ် ပုေရာဟိတ်သည် ထာဝရဘုရား
ေ ှ မှာ ပူေဇာ်ရမည်။ ထုိေယာက်ျားသည် အြပစ် လတ်ွြခင်းသို့ ေရာက်လိမ့်မည်။

23သင်တို့သည် ငါေပးေသာြပည် သို့ ေရာက် ၍ ၊ စားအပ်ေသာ အပင် အမျ ိးမျ ိ း ကုိ
စုိက် ပီးမှ ၊ သုံး ှစ် ပတ်လံးု သီးေသာ အသီး
ကုိ၊ အေရဖျား လီှးြခင်းကုိ မခံေသာ အသီးဟ၍ူမှတ်ရမည်။ ထုိအသီးကုိ မ
စား ရ။ 24 စတတု္ထ ှစ် တင်ွ သီးေသာအသီး ှိသမျှ သည် သန ့် ှ င်း ၍ ၊ ထာဝရ
ဘုရား၏ ေကျးဇူး ေတာ်ကုိ ချးီမွမ်းဘို့ ရာြဖစ် ရမည်။ 25 ပ မ ှစ် တင်ွ သီးေသာအသီး
ကုိ စား
ရမည်။ ထုိသို့ ြပ လျှင် အပင်တို့သည် သာ၍
သီးကလိမ့်မည်။ ငါ သည် သင် တို့၏ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား ြဖစ်၏။ 26အေသွး
ပါေသာအေသေကာင်ကုိ မ
စား ရ။ မေကာင်းေသာ အတတ်ကုိ မြပ စုရ။ ကာလေဗဒင်ကုိ မကည့်ရ။ 27 ဦးေခါင်း
အနား ပတ်လည်၌ ဆံပင်ကုိဝနး်၍ မ
ရိတ် ရ။ ပါးမုနး် ကုိလည်း မ
ရိတ် ရ။ 28 ေသ ေသာသူအတက်ွ ကုိယ် အသား ကုိ မ
ခုတ် မ ှရ။ သံပူ
မ ထုိး ရ။ ငါ သည် ထာဝရဘုရား ြဖစ်၏။ 29 ကုိယ် သမီး ကုိ ြပည်တနဆ်ာ ြဖစ်ေစ
ြခင်းငှါ မ ှုတ် မချရ။ သို့ ြပ လျှင် တြပည်လံးု သည် မ
တရားေသာေမထုန် သို့ လိက်ု၍ အဓမ္မ အမှု ှင့် ြပည့် လိမ့်မည်။ 30 ငါ ့ ဥပုသ် ေနတိ့ု့ ကုိ
ေစာင့် ၍ ၊ ငါ ့သန ့် ှ င်း ရာဌာနေတာ်ကုိ ိုေသ
ရမည်။ ငါ သည် ထာဝရဘုရား ြဖစ်၏။ 31 ကုိယ်ကုိကုိယ်ညစ်ည း ေစြခင်းငှါ ၊
နတ်ဝင် သူကုိ မ မီှဝဲ ရ။ စုနး် လပ်ုသူကုိလည်း မ
ှာေဖွ ရ။ ငါ သည် သင် တို့၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ြဖစ်၏။ 32 ဆံပင် ြဖ ေသာသူေ ှ မှာ ထ ရမည်။ အသက်
ကီးေသာသူ၏ မျက် ှာ ကုိ ိုေသ
ရမည်။ သင် ၏ ဘုရား
သခင်ကုိ ေကာက်ရံွ ရမည်။ ငါ သည် ထာဝရဘုရား ြဖစ်၏။ 33 သင် ၏ ြပည် ၌
တည်း ေနေသာဧည့်သည် ကုိ မ
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ည ်းဆဲ ရ။ 34သင် ှင့်အတူ ေန ေသာဧည့်သည် ကုိ ကုိယ် အမျ ိးသား ချင်းက့ဲသို့
မှတ် ရမည်။ ကုိယ် ှင့် အမျှ ချစ် ရမည်။ သင်တို့သည် အဲဂုတ္တု
ြပည် ၌ ဧည့်သည် ြဖစ် ကဘူး ပီ။ ငါ သည် သင် တို့၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ြဖစ်၏။ 35 တိင်ုးထွာ ေသာအမှု၊ ချနိတ်ယ်ွ ေသာအမှု၊ ြခင်တက်ွ
ေသာအမှု၌ မ တရားစွာ မ
ြပ ရ။ 36 မှန် ေသာချနိခွ်င် ၊ မှန် ေသာအေလး ၊ မှန် ေသာဧဖာ ၊ မှန် ေသာဟိန် တို့ ကုိ
သုံး
ရမည်။ ငါသည်သင် တို့ ကုိ အဲဂုတ္တု
ြပည် မှ ှ တ်ေဆာင် ေသာ သင် တို့၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ြဖစ်၏။ 37သင်တို့သည် ငါ ့ စီရင် ထုံးဖွ့ဲချက် အလံးုစုံ
တို့ ကုိ ေစာင့်ေ ှာက် ရကမည်။ ငါ သည် ထာဝရဘုရား
ြဖစ်သည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။

20
1တဖန် ေမာေ ှ အား ထာဝရဘုရား က၊ 2သင်သည် ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့အား ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသား ြဖစ်ေစ ၊ ဣသေရလ အမျ ိး၌ တည်း ေနေသာတပါး အမျ ိးသားြဖစ်ေစ၊
မိမိ
သား ကုိ ေမာလတ်ု ဘုရားအား ဆက်ကပ် ေသာ သူသည် အေသ
သတ်ြခင်းကုိ အမှနခံ်ရမည်။ ြပည် သား တို့လည်း ခဲ
ှင့် ပစ် ရ ကမည်။ 3 ငါ ့ သန ့် ှ င်း ရာဌာနေတာ်ကုိ ညစ်ည း ေစလျက် ၊ ငါ ့ သန ့် ှ င်း

ေသာ နာမ
ေတာ်ကုိ ှုတ်ချ လျက် ၊ မိမိ သား ကုိ ေမာလတ်ု ဘုရားအား ဆက်ကပ် ေသာသူကုိ၊
ငါ သည် မျက် ှာ ထား ၍ သူ ၏ အမျ ိး မှ ပယ် ှင်း မည်။ 4 မိမိ သား ကုိ ေမာလတ်ု
ဘုရားအား ဆက်ကပ် ေသာသူကုိ၊ ြပည် သား တို့သည် အမှုမထား မ
သတ် ဘဲ ေနလျှင်၊ 5 ထုိသို့ ေနေသာသူ ှင့် သူ ၏ အိမ်သူ အိမ်သားတို့ ကုိ ၊ ငါ သည်
မျက် ှာ ထား ၍ ၊ ထုိသူ ကုိ၎င်း ၊ သူ ှင့်အတူ ေမာလတ်ု ဘုရားထံ ၌ မှားယွင်း ေသာသူ
ကုိ၎င်း ၊ သူ တို့အမျ ိး မှ ပယ် ှင်း မည်။ 6လမ်းလွဲ၍ နတ်ဝင် သူ၊ စုနး် လပ်ုသူေနာက်သို့
လိက်ုလျက်၊ မှားယွင်း ေသာသူကုိ ငါသည် မျက် ှာ ထား ၍ သူ ၏ အမျ ိး မှ ပယ် ှင်း
မည်။ 7သင် တို့၏ ဘုရား
သခင်ငါ ထာဝရဘုရား သည် သန ့် ှ င်းေသာေကာင့် ၊ သင်တို့သည် ကုိယ်ကုိသန ့် ှ င်း
ေစ၍ ၊ သန ့် ှ င်း ြခင်း ှ ိ ကေလာ။့ 8 ငါ ့ နည်း နဿိယတို့ ကုိ ကျင့်ေဆာင် ရကမည်။ ငါ
သည် သင် တို့ ကုိ သန ့် ှ င်း ေစေသာ ထာဝရဘုရား ြဖစ်၏။ 9 မိဘ ကုိ ကျနိဆဲ် ေသာ သူ
တိင်ုး အေသ
သတ်ြခင်းကုိ အမှနခံ်ရမည်။ မိဘ



ဝတ်ြပ ရာကျမ်း 20:10 257 ဝတ်ြပ ရာကျမ်း 20:23

ကုိ ကျနိဆဲ် ေသာေကာင့်ေသထုိက်ေသာ အြပစ် ှိ၏။ 10သူ့ မယား ကုိ ြပစ်မှား ေသာ
သူသည်၊ မှားယွင်း ေသာ မိနး်မ ှင့်တကွ အေသ သတ်ြခင်းကုိ အမှနခံ်ရမည်။ 11 ကုိယ်
အဘ ၏ မယား
ှင့် သင့် ေနေသာ သူ သည် အဘ ှင့်သာဆုိင်ေသာအရာကုိ ြပစ်မှားေသာေကာင့်၊

ထုိမိနး်မ ှင့်တကွအေသ သတ်ြခင်းကုိ အမှန်ခံရမည်။ ေသထုိက်ေသာ အြပစ် ှိ၏။
12 ေယာက်ျား သည် ကုိယ် ေချွးမ ှင့် သင့် ေနလျှင် ၊ ထုိသူ ှစ်ေယာက်တို့သည် ရံွ ှာဘွ
ယ်ေသာ ေရာေ ှာ ြခင်း ကုိ ြပ ေသာေကာင့်အေသ သတ်ြခင်းကုိ အမှနခံ်ရမည်။ ေသ
ထုိက်ေသာ အြပစ် ှိ၏။ 13 မိနး်မ ှင့်ေပါင်းေဘာ် သက့ဲသို့ ေယာက်ျား ြခင်းေပါင်းေဘာ်
လျှင် ထုိ သူ ှစ် ေယာက်တို့သည်၊ ရံွ ှာ ဘွယ် ေသာအမှုကုိ ြပ ေသာေကာင့်၊ အေသ
သတ်ြခင်းကုိ အမှနခံ်ရမည်။ ေသထုိက်ေသာ အြပစ် ှိ၏။ 14 ေယာက်ျား သည် သမီး
ှင့် အမိ ကုိ မယား
ြပ လျှင် ၊ မ တရားေသာအမှုြဖစ်၏။ သင် တို့တင်ွ မ တရားေသာ အမှုမ ှိ ေစြခင်း
ငှါ ၊ ထုိသူ သုံးေယာက်တို့ ကုိ မီး
ှု ိ ရမည်။ 15 ေယာက်ျား သည် တိ စ္ဆာန် ှင့် ေပါင်းေဘာ် လျှင် အေသ သတ်ြခင်း

ကုိ အမှနခံ်ရမည်။ ထုိတိ စ္ဆာန် ကုိလည်း သတ် ရမည်။ 16 မိနး်မ သည်လည်း ၊ မိမိ ှင့်
တိ စ္ဆာန် ၏ ေပါင်းေဘာ် ြခင်းကုိခံလျှင် ၊ ထုိမိနး်မ ှင့် တိ စ္ဆာန် သည် အေသ
သတ်ြခင်းကုိ အမှနခံ်ရမည်။ ေသထုိက်ေသာ အြပစ် ှိ၏။ 17 ေယာက်ျား သည် အဘ
၏သမီး ၊ အမိ ၏သမီး ြဖစ်ေသာ မိမိ
ှမ ှင့်သင့် ေနလျှင် ၊ မတရားေသာ အမှုြဖစ်၏။ ထုိသူတို့သည် အမျ ိးသား ချင်း

တို့ ေ ှ ေမှာက် ၌ ပယ် ှင်း ြခင်းကုိခံရ ကမည်။ ထုိေယာက်ျား သည် ှမ ှင့်သင့်ေန
ေသာေကာင့်၊ မိမိ
အြပစ် ကုိခံရ မည်။ 18 ေယာက်ျား သည် ဥတု
ေရာက်လျက် ှိေသာမိနး်မ ှင့် သင့် ေနလျှင် ၊ ထုိသူတို့သည် သေဘာတ၍ူ၊ ေသွးသွန်
အနာကုိ ထင် ှား ေစေသာေကာင့်၊ သူ
တို့အမျ ိး မှ ပယ် ှင်း ြခင်းကုိခံရကမည်။ 19အဘ ၏ ှမ ၊ အမိ ၏ညီမ ှင့်မသင့်မ
ေနရ။ ထုိသို့ ေသာ ေပါက်ေဘာ် ရင်း ှင့် သင့်ေနေသာသူတို့သည် မိမိ
အြပစ် ကုိခံရ ကမည်။ 20အဘ ၏ ညီအစ်ကုိ မယား ှင့် သင့် ေနလျှင်၊ အဘ
၏ ညီအစ်ကုိ ှင့်သာဆုိင်ေသာ အရာကုိ ြပစ်မှားေသာေကာင့်၊ ထုိသူတို့သည် မိမိ
အြပစ် ကုိခံရ သြဖင့်၊ တသက်လံးုသား မရဘဲ ေနရလိမ့်မည်။ 21 ညီအစ်ကုိ ၏ မယား
ှင့် သင့် ေနလျှင် ညစ်ည း ေသာအမှုြဖစ်၏။ ညီအစ်ကုိ ှင့်သာ ဆုိင်ေသာအရာ ကုိ

ြပစ်မှားေသာေကာင့်ထုိသူတို့သည် သား
မရဘဲေန ရလိမ့်မည်။ 22သင် တို့ ကုိ ငါ ပို့ ေဆာင် ၍ ေနရာ
ချေသာ ြပည် သည် မ
ေအာအ့န် ေစြခင်းငှါ ၊ သင်တို့သည် ငါ စီရင် ထုံးဖွ့ဲသမျှ တို့ ကုိ ကျင့်ေဆာင် ရမည်။

23သင် တို့ေ ှ မှ ငါ ှင်ထုတ် ေသာ လူ အမျ ိးမျ ိ းတို့၏ ဘာသာဓေလ့
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သို့ မ လိက်ု ရ။ သူတို့သည် ထုိသို့
ေသာ အမှုခပ်သိမ်း တို့ ကုိ ြပ ေသာေကာင့် ငါရံွ ှာ ၏။ 24 သူ တို့ ြပည် တည်းဟေူသာ
ို့ ှင့် ပျားရည် စီး ေသာြပည် ကုိ သင် တို့သည် အေမွခံ ေစြခင်းငှါ ငါ အပုိင်ေပး မည်ဟု
ငါအ့မိန ့် ေတာ် ှိ ပီ။ ငါသည် သင် တို့ ကုိ အြခားေသာ အမျ ိး ှင့် ခဲွ ထားေသာ သင် တို့
ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား ြဖစ်၏။ 25 ထုိအေကာင်းေကာင့်၊ စင် ကယ် ေသာသား ၊ မ
စင်ကယ်ေသာသား၊ စင်ကယ် ေသာငှက် ၊ မ စင်ကယ်ေသာငှက်တို့ ကုိ ပုိင်းြခား ရမည်။
ငါခဲွ ထားသည်အတိင်ုး ၊ မ စင်ကယ်ေသာသား ၊ ငှက် ၊ ေြမ ေပါ်မှာ တာွး တတ်ေသာ
တိ စ္ဆာနတ်စုံ တခုအားြဖင့် ကုိယ် ကုိကုိယ်ရံွ ှာ ဘွယ် မ ြဖစ်ေစရ။ 26 ငါ ထာဝရဘုရား
သန ့် ှ င်း သည်ြဖစ်၍ ၊ သင်တို့ ကုိ ငါအလို ှ ိသြဖင့်၊ အြခားေသာ အမျ ိး ှင့် ခဲွ ထား
ေသာေကာင့် ၊ ငါ ့အဘို့ သန ့် ှ င်း ြခင်း ှ ိ ရ ကမည်။ 27 ေယာက်ျား ြဖစ်ေစ ၊ မိနး်မ ြဖစ်
ေစ၊ နတ်ဝင် ေသာသူ၊ စုနး် လပ်ုေသာသူသည် အေသ
သတ်ြခင်းကုိ အမှနခံ်ရမည်။ ထုိသို့ ေသာသူကုိ ခဲ
ှင့် ပစ် ရကမည်။ သူ
၌ ေသထုိက်ေသာ အြပစ် ှိသည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။

21
1တဖန် ေမာေ ှ အား ထာဝရဘုရား က၊ သင်သည် အာ ုန် ၏သား ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ်
တို့အား ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ၊ အမျ ိးသားချင်း ေသေသာအတက်ွ သင်တို့တင်ွ အဘယ်သူ
မျှညစ်ည း ြခင်းမ ှိရ။ 2 သို့ ရာတင်ွေပါက်ေဘာ် ရင်းတည်းဟေူသာမိဘ ၊ သား သမီး ၊
ညီအစ်ကုိ၊ 3လင် မေနေသာကညာ ှမ ရင်းအတက်ွ ညစ်ည း ြခင်းကုိ ခံရေသာအခွင့် ှ ိ
၏။ 4အမျ ိးသား ချင်း သူ ကီး အတက်ွ၊ ကုိယ်ကုိကုိယ် ှုတ်ချ ၍ ညစ်ည း ြခင်းမ ှိ
ရ။ 5ယဇ်ပုေရာဟိတ်သည် ဆံပင်ကုိ မ
ရိတ် ရ။ ပါးမုနး် ကုိ မ
ရိတ် ရ။ အသား
၌ ခုတ် ှ ြခင်းကုိ မ ြပ ရ။ 6 သူသည် မိမိ
ဘုရား သခင်အဘို့ သန ့် ှ င်း ရမည်။ မိမိ
ဘုရား သခင်၏ နာမ
ေတာ်ကုိ မ
ှုတ် မချရ။ ထာဝရဘုရား
အား မီး
ြဖင့်ြပ ေသာပူေဇာ်သက္က ာ၊ မိမိ
ဘုရား သခင်၏ အစာအာဟာရကုိ ပူေဇာ် ေသာေကာင့် သန ့် ှ င်း ြခင်း ှ ိ ရမည်။ 7 သူ
သည် ြပည်တနဆ်ာ မိနး်မ ၊ သီလပျက်ေသာမိနး်မ၊ လင် ှင့် ကွာ ေသာမိနး်မ ှင့် မ
စုံဘက် ရ။ မိမိ
ဘုရား သခင်အဘို့ သန ့် ှ င်း ၏။ 8သင် ၏ ဘုရား
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သခင်ပဲွေတာ် ကုိ ဆက် ေသာေကာင့် ၊ သူ့ ကုိ သန ့် ှ င်း ေစ၍ ၊ သူသည် သင့် အ
ဘို့ သန ့် ှ င်း ရမည်။ သင် တို့ ကုိ သန ့် ှ င်း ေစေသာ ငါ ထာဝရဘုရား သန ့် ှ င်း ၏။
9ယဇ်ပုေရာဟိတ် သမီး သည်၊ ြပည်တနဆ်ာ လပ်ု၍ ကုိယ့်ကုိကုိယ် ှုတ်ချ လျှင် ၊ မိမိ
အဘ ကုိ ှုတ်ချ ရာ ေရာက်၏။ ထုိသူကုိ မီး
ှု ိ ရမည်။ 10 မိမိ အမျ ိးသား ချင်းတို့ တင်ွ ၊ အဝတ်တနဆ်ာဆင်လျက်၊ အရာ၌

ခန ့ထ်ား၍ မိမိ
ေခါင်း ေပါ် မှာ ဆီ
ေလာင်း ြခင်း ဘိသိက်ကုိခံေသာ ယဇ်ပုေရာဟိတ် မင်း သည်၊ မိမိ
ေခါင်း ၌ တနဆ်ာ ကုိ မ
ချွတ် ရ။ မိမိ
အဝတ် ကုိ မ
ဆုတ် ရ။ 11အေသ ေကာင်ကုိ မ ချ ်း ရ။ မိဘ
အတက်ွ ညစ်ည း ြခင်းကုိ မ ခံရ။ 12သန ့် ှ င်း ရာဌာနေတာ်ထဲက မ ထွက် ရ။ မိမိ
ဘုရား သခင်၏ သန ့် ှ င်း ရာဌာနေတာ်ကုိ မ
ှုတ် မချရ။ အေကာင်း မူကား၊ မိမိ
ဘုရား သခင်၏ ဘိသိက် ဆီ ှင့်ဆုိင်ေသာ သင်းကျစ် ကုိ ေဆာင်းရေသာသူြဖစ် ၏။
ငါ သည် ထာဝရဘုရား ြဖစ်၏။ 13ယဇ် ပုေရာဟိတ်မင်းသည်၊ အပျ ိ ကညာ ှင့် သာစုံ
ဘက် ရမည်။ 14 မုတ်ဆုိးမ ၊ လင် ှင့်ကွာ ေသာမိနး်မ၊ သီလ
ပျက်ေသာမိနး်မ၊ ြပည်တနဆ်ာ မိနး်မ ှင့် မ
စုံဘက် ရ။ မိမိ
အမျ ိးသား ချင်း အပျ ိ ကညာ ှင့် သာ စုံဘက် ရမည်။ 15 မိမိ သား ကုိ၊ အမျ ိးသား
ချင်းတို့တင်ွ မ ှုတ် မချရ။ ငါ ထာဝရဘုရား သည်၊ ယဇ် ပုေရာဟိတ်မင်းကုိ သန ့် ှ င်း
ေစသည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 16တဖန် ေမာေ ှ အား ထာဝရဘုရား က၊ 17သင်သည် အာ
ုန် အား ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ၊ သင် ၏ အမျ ိး အစ ် အဆက်တင်ွ ကုိယ် ၌ အြပစ် ှိ ေသာ
သူသည်၊ မိမိ
ဘုရား သခင်၏ ပဲွေတာ် ကုိ ဆက်ကပ် အံ့ေသာငှါ မ ချ ်း မကပ်ရ။ 18 မျက်စိ
ကနး်ေသာသူ ၊ ေြခဆွ့ံ ေသာသူ၊ ှာေခါင်း ပိေသာသူ၊ အဂင်္ ါ ပုိလနွ်ေသာသူ၊ 19 လက်
ကျ ိး ေသာသူ၊ ေြခ ကျ ိး ေသာသူ၊ 20 ေကျာ ကုနး်ေသာသူ၊ ပု
ေသာသူ၊ မျက်စိ နာ ေသာသူ၊ ဝဲ
စဲွေသာသူ၊ ယားနာ
စဲွေသာသူ၊ ေဝှးေစ့ ပျက် ေသာသူသည် မ
ချ ်း မကပ်ရ။ 21ယဇ်ပုေရာဟိတ် အာ ုန် အမျ ိး တင်ွ ၊ ကုိယ် ၌ အြပစ် ပါေသာ သူ
တစုံ တေယာက်မျှ ထာဝရဘုရား
အား မီး
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ြဖင့်ြပ ေသာပူေဇာ်သက္က ာကုိ ဆက်ကပ် အံ့ေသာငှါ မ ချ ်း မကပ်ရ။ ကုိယ် ၌ အြပစ်
ပါေသာေကာင့်၊ မိမိ
ဘုရား သခင်၏ မုန ့် ေတာ်ကုိ ဆက်ကပ် အံ့ေသာငှါ မ ချ ်း မကပ်ရ။ 22 သန ့် ှ င်း
ေသာ မုန ့ြ်ဖစ်ေစ ၊ အလနွသ်န ့် ှ င်း ေသာ မုန ့ြ်ဖစ်ေစ၊ မိမိ
ဘုရား သခင်၏ မုန ့် ေတာ်ကုိ စား ရမည်။ 23 ကုိယ် ၌ အြပစ် ပါေသာေကာင့် ၊ ငါ ့
သန ့် ှ င်း ရာ ဌာနအရပ်တို့ ကုိ ှုတ်ချ မည်ကုိ စုိးရိမ်၍ ၊ ကုလားကာ အတင်ွး သို့ မ
ဝင် ရ။ ယဇ် ပလ္လ င်သို့ မ ချ ်း မကပ်ရ။ ငါ ထာဝရဘုရား သည် ထုိအရပ်တို့ ကုိ
သန ့် ှ င်း ေစ သည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 24 ေမာေ ှ သည် အာ ုန် ှင့် သူ ၏သား ဣသေရ
လ အမျ ိးသား အေပါင်း တို့အား ဆင့်ဆုိ ေလ၏။

22
1တဖန် ထာဝရဘုရား သည် ေမာေ ှ အား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ 2 အာ ုန် ှင့် သူ
၏သား တို့သည် ငါ ့အဘို့ သန ့် ှ င်း ေစေသာအရာအားြဖင့်၊ သန ့် ှ င်း ေသာ ငါ ၏ နာမ
ေတာ်ကုိ မ
ှုတ် မချဘဲ၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့၏ သန ့် ှ င်း ေသာ အရာ များ ှင့် ကုိယ် ကုိ ကုိယ် ကွာ ေစ ရ မည်
အေကာင်း ဆင့်ဆုိ ေလာ။့ ငါ သည် ထာဝရဘုရား ြဖစ်၏။ 3ထာဝရဘုရား အဘို့ ဣ
သေရလ အမျ ိးသား သန ့် ှ င်း ေစသြဖင့် ၊ သန ့် ှ င်း ြခင်း ှ ိေသာအရာတို့ ကုိ ၊ ကုိယ် မ
စင်ကယ်လျက် ှင့် ချ ်းကပ် ေသာ ယဇ်ပုေရာဟိတ်အမျ ိးသား မည်သည်ကား၊ ငါ ့ ထံ
မှ ပယ် ှင်း ြခင်းကုိခံရမည်။ ငါ သည် ထာဝရဘုရား ြဖစ်၏။ 4 နူာ ၊ ရိနာ စဲွေသာ အာ
ုန် ၏ အမျ ိးသား မည်သည်ကား၊ မစင်ကယ် မီှတိင်ုေအာင် သန ့် ှ င်း ေသာ အရာကုိ မ
စား ရ။ အေသ
ေကာင် ှင့်ဆုိင်၍ မ
သန ့် ှ င်းေသာအရာကုိ ထိ
ေသာသူ၊ သုတ် ရည်ထွက် ေသာ သူ၊ 5ညစ်ည း ေစ၍ တာွး တတ်ေသာ တိ စ္ဆာနကုိ်
ထိ ေသာ သူ ၊ ညစ်ည း ြခင်းတစုံ တခုစဲွ၍ ညစ်ည း ေသာ သူ ၊ ထုိသို့ ေသာသူ ကုိ ထိ
သမျှေသာ သူ တို့သည်၊ 6ညဦး တိင်ုေအာင် မ စင်ကယ်ြဖစ်လိမ့်မည်။ ကုိယ် ကုိ ေရ
မချ ိးဘဲေနလျှင် ၊ သန ့် ှ င်း ေသာအရာကုိ မ
စား ရ။ 7 ေန ဝင် ေသာေနာက်မှသန ့် ှ င်း ြခင်းသို့ ေရာက်သည်ြဖစ်၍၊ သန ့် ှ င်း ေသာ
အရာသည် သူ
တို့ စားစရာ
ြဖစ်ေသာေကာင့် ၊ ထုိ ေနာက်မှစား ရကမည်။ 8အလိလိုု ေသေသာအေကာင်၊ သားရဲ
ကုိက်၍ ေသေသာအေကာင်အားြဖင့် ကုိယ်ကုိညစ်ည း ေစ၍ မ စား ရ။ ငါ သည်
ထာဝရဘုရား ြဖစ်၏။ 9 ယဇ်ပုေရာဟိတ်တို့သည် ငါ ့ ပညတ် ေတာ်ကုိ ဖျက် သြဖင့် ၊
ကုိယ် အြပစ် ကုိခံ လျက် မ
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ေသ ရမည်အေကာင်း ငါပ့ညတ်တရားကုိ ေစာက်ေ ှာက် ရကမည်။ ငါ ထာဝရဘုရား
သည် သူ
တို့ ကုိ သန ့် ှ င်း ေစ၏။ 10တပါး အမျ ိးသားသည် သန ့် ှ င်း ေသာအရာကုိ မ
စား ရ။ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ၌ တည်းေနေသာဧည့်သည် မစားရ။ သူငှါး လည်း မ စား
ရ။ 11ယဇ် ပုေရာဟိတ်သည် ကုိယ် ေငွ ှင့် ဝယ် ေသာသူ၊ သူ
၏ အိမ် ၌ေမွး ေသာသူသည် သူ
၏အစာ ကုိ စား ရမည်။ 12ယဇ်ပုေရာဟိတ် သမီး သည် တပါး အမျ ိးသား၏ မယား
ြဖစ် လျှင် ၊ သန ့် ှ င်း ေသာ ပူေဇာ် သက္ကာအရာကုိ မ စား ရ။ 13 သို့ ရာတင်ွ လင် ေသ
ေသာ်၎င်း ၊ လင် ှင့်ကွာ ေသာ်၎င်း၊ သား
မ ှိဘဲ မိမိ
အဘ အိမ် သို့ ြပန် ၍ ငယ်စ ် အခါေနသက့ဲသို့ ေနြပနလ်ျှင်၊ အဘ
၏အစာ ကုိ စား
ရမည်။ တပါး အမျ ိးသားမ စား ရ။ 14လူ သည် သန ့် ှ င်း ေသာအရာကုိ မ
သိဘဲ စား
မိလျှင် ၊ စားမိေသာအရာ၏ အဘုိး ှင့်တကွငါး စုတစု ကုိထပ် ၍ ယဇ်ပုေရာဟိတ်
အား ေပး ရမည်။ 15ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့သည် ထာဝရဘုရား
အား ပူေဇာ် ၍ ၊ သန ့် ှ င်း ေသာအရာတို့ ကုိ မ
ှုတ် မချရ။ 16 ထုိအရာတို့ ကုိ စား
မိ၍ ြပစ်မှားေသာအြပစ် ကုိ မခံ
ေစရ။ ငါ ထာဝရဘုရား သည် သူ
တို့ ကုိ သန ့် ှ င်း ေစ သည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။ 17တဖန် ေမာေ ှ အား ထာဝရဘုရား က
သင်သည် အာ ုန် ှင့် သူ ၏သား ဣသေရလ အမျ ိးသား အေပါင်း တို့အား ဆင့်ဆုိ ရ
မည်မှာ၊ 18ဣသေရလ အမျ ိးသားြဖစ်ေစ ၊ ဣသေရလ အမျ ိး၌ တည်းေနေသာတပါး
အမျ ိးသားြဖစ်ေစ၊ သစ္စာ
ဂတိ ှိ၍ ြပ ေသာပူေဇာ် သက္ကာ၊ အလိလိုု
ြပ ေသာ ပူေဇာ်သက္က ာတည်းဟေူသာမီး ှု ိရာယဇ်ကုိ ထာဝရဘုရား အား ပူေဇာ် လို
လျှင်၊ 19 စိတ် ေတာ် ှင့်ေတွ့ြခင်းငှါ ၊ အြပစ် မပါေသာသုိး ၊ ဆိတ် ၊ ာွး အထီး ကုိ ပူေဇာ်
ရမည်။ 20အြပစ် ပါေသာအေကာင်ကုိ မ
ပူေဇာ် ရ။ ပူေဇာ်လျှင် စိတ် ေတာ် ှင့်မ ေတွ့။ 21သစ္စာ ဂတိ ှိ၍ ြပ ေသာပူေဇာ်သက္က ာ၊
အလိလိုု
ြပ ေသာ ပူေဇာ်သက္က ာ သုိး ၊ ဆိတ်၊ ာွး ကုိ ထာဝရဘုရား
အား ယဇ် ပူေဇာ် လိလုျှင် ၊ စိတ် ေတာ် ှင့် ေတွ့ြခင်းငှါ စုံလင် ရမည်။ အြပစ်တစုံတခု
မျှ မ ှိရ။ 22 မျက်စိ ကနး်ေသာအြပစ်၊ အ ို းကျ ိး ေသာအြပစ်၊ အဂင်္ ါချ ိ တဲ့ ေသာအြပစ်၊
ြမင်းဖု ှ ိေသာအြပစ်၊ ဝဲနာ ၊ ယားနာ စဲွေသာအြပစ်၊ တစုံတခု ှိလျှင်၊ ထာဝရဘုရား
အား မ ပူေဇာ် ရ။ ယဇ် ပလ္လ င်ေပါ် မှာ ထာဝရဘုရား
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အား မီး ြဖင့် ပူေဇာ်သက္က ာမ ြပ ရ။ 23 သို့ ရာတင်ွ အဂင်္ ါ ပုိြခင်း၊ ချ ိ တဲ့ ြခင်း အြပစ် ှိ
ေသာသုိး ၊ ဆိတ်၊ ာွး ကုိ အလိလိုု
ပူေဇာ်သက္က ာဘို့ ပူေဇာ် ရမည်။ သစ္စာ
ဂတိ ှင့်ဆုိင်၍ ပူေဇာ်လျှင် စိတ် ေတာ် ှင့်မ ေတွ့။ 24 ကိတ် နယ် စုတ် ြပတ် ရာ အနာ
ှိေသာ အထီးကုိ ထာဝရဘုရား
အား မ ပူေဇာ် ရ။ သင် တို့ ြပည် ၌ ထုိသို့ ေသာအေကာင်ကုိ ပူေဇာ်သက္က ာမ ြပ ရ။

25 ထုိသို့ ေသာအေကာင်ကုိ တပါး အမျ ိးသားဆက် ေသာ်လည်း ပျက် ေသာအြပစ် ပါ
ေသာေကာင့် ၊ သင် တို့၏ ဘုရား
သခင့်ပဲွေတာ် ဘို့ မ
ပူေဇာ် ရ။ ပူေဇာ်လျှင် စိတ် ေတာ် ှင့်မ ေတွ့ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 26တဖန် ထာဝရဘုရား
သည် ေမာေ ှ အား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ 27 သုိး ၊ ဆိတ် ၊ ာွး တို့သည် ေမွးဘွား
ေသာအခါ ခုနစ် ရက် အတင်ွးတင်ွ သားငယ်ကုိ အမိ
ှင့် မကွာေစရ။ အ မ
ေန ့မှစ၍ ထာဝရဘုရား အား မီး ြဖင့် ပူေဇာ် သက္ကာဘို့ ေတာ်သင့် ၏။ 28 ာွး ြဖစ်
ေစ ၊ သုိး ဆိတ်ြဖစ်ေစ၊ သား
အမိ ှစ်ေကာင်ကုိ တ
ေန ့ြခင်းတင်ွ မ သတ် ရ။ 29 ေကျးဇူး ေတာ်ဝနခံ်ရာယဇ် ကုိ ထာဝရဘုရား
အား ပူေဇာ် လိုလျှင် ၊ စိတ် ေတာ် ှင့်ေတွ့ြခင်းငှါ ပူေဇာ် ေလာ။့ 30 တေန ့ ြခင်းတင်ွ
စား ရမည်။ နက်ြဖန်ေန ့ တိင်ုေအာင် မ ကင်း ေစရ။ ငါ သည်ထာဝရဘုရား ြဖစ်၏။
31သင်တို့သည် ငါ ့ ပညတ် တို့ ကုိကျင့်ေစာင့် ရကမည်။ ငါ သည်ထာဝရဘုရား ြဖစ်၏။
32သန ့် ှ င်း ေသာငါ ၏နာမ ေတာ်ကုိ မ ှုတ် မချရ။ ထာဝရဘုရားသန ့် ှ င်း ေတာ်မူသည်
ဟု ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့သည် ထင်မှတ်ရ ကမည်။ 33 ငါ သည် သင် တို့၏ ဘုရားသခင် ြဖစ်
ြခင်းငှါ ၊ သင် တို့ ကုိ အဲဂုတ္တု ြပည် မှ ှ တ်ေဆာင် ၍၊ သန ့် ှ င်း ေစေသာထာဝရဘုရား
ြဖစ်၏။ ငါ သည်ထာဝရဘုရား ြဖစ်သည်ဟမိုန ့် ေတာ်မူ၏။

23
1တဖန် ေမာေ ှ အား ထာဝရဘုရား က၊ 2သင်သည် ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့အား ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ၊ သင်တို့သည် စီရင် ရေသာဓမ္မစည်းေဝး ြခင်း
တည်းဟေူသာငါ ထာဝရဘုရား
၏ ပဲွေတာ် များဟမူူကား၊ 3 ေြခာက် ရက် ပတ်လံးုအလပ်ု လပ်ု ရမည်။ သတ္တ မ
ေန ့ရက်သည် ငိမ်ဝပ် စွာေနရေသာ ဥပုသ် ေန ့၊ ဓမ္မ စည်းေဝး ြခင်းကုိ ြပ ရေသာေန ့
ြဖစ်၏။ ထုိ
ေန၌့ သင်တို့သည် အလပ်ု မ လပ်ု ရက။ သင် တို့ ေနရာ အရပ် ရပ်၌ ထာဝရဘုရား
၏ ဥပုသ်ေန ့ြဖစ်၏။ 4အချနိ် တနမှ် သင်တို့ေကာ်ြငာ ရေသာ ဓမ္မစည်းေဝး ြခင်းတည်း
ဟေူသာထာဝရဘုရား ၏ ပဲွေတာ် များ ဟမူူကား ၊ 5 ပဌမ လ ဆယ် ေလး ရက်ေန ည့ဦး
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ယံ၌ ၊ ထာဝရဘုရား ၏ ပသခါ ပဲွ ြဖစ်၏။ 6 ၎င်း လ ဆယ် ငါး ရက် ေန၌့
ထာဝရဘုရား အဘို့ အဇုမပဲွကုိ ခံရ ကမည်။ ခုနစ် ရက် ပတ်လံးုတေဆး မ့ဲမုန ့် ကုိ
စား ရကမည်။ 7 ပဌမ ေန ့၌ ဓမ္မစည်းေဝး ြခင်းကုိ ြပ ရမည်။ ေလာကီအလပ်ု ကုိ မ
လပ်ု ရ။ 8 ခု ှစ် ရက် ပတ်လံးုထာဝရဘုရား အား မီး ြဖင့်ပူေဇာ်သက္က ာကုိ ြပ ရမည်။
သတ္တ မ
ေန ့၌ လည်း ဓမ္မစည်းေဝး ြခင်းကုိ ြပ ရမည်။ ေလာကီအလပ်ု ကုိ မ
လပ်ု ရဟု မိန ့် ေတာ်၏။ 9တဖန် ေမာေ ှ အား ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊
သင်သည် ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့အား ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ၊ 10သင်တို့သည် ငါ ေပး ေသာ ြပည် သို့ ေရာက်
၍ စပါးကုိရိတ် ေသာအခါ ၊ အဦး ရိတ် ေသာ ေကာက်လှုိင်း တစည်းကုိ ယဇ်ပုေရာဟိတ်
ထံ သို့ ေဆာင် ခ့ဲရမည်။ 11သင် တို့သည် စိတ် ေတာ် ှင့် ေတွ့ြခင်းငှါ ယဇ် ပုေရာဟိတ်
သည် ဥပုသ် ေနလ့နွမှ်၊ နက်ြဖန် ေနတ့င်ွ ထုိေကာက်လှုိင်း ကုိ ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ချလီွှဲ ရမည်။ 12 ေကာက်လှုိင်း ကုိ ချလီွှဲ ေသာေန ့၌ အခါ မလည်အြပစ်
မပါေသာ သုိးသငယ် အထီးကုိ ထာဝရဘုရား
အဘို့ မီး ှု ိရာယဇ်ြပ ၍ ပူေဇာ် ရမည်။ 13 ထုိယဇ် ှင့်ဆုိင်ေသာေဘာဇ ်ပူေဇာ်သက္က ာ
ကား၊ ထာဝရဘုရား
အား ေမွှး ကိ င် ရာဘို့ မီး
ြဖင့်ြပ ေသာပူေဇာ်သက္က ာတည်းဟေူသာဆီ ှင့် ေရာ ေသာ မုန ့်ညက် ှစ် ဩမဲြဖစ်ရ
မည်။ သွနး် ေလာင်းရာ ပူေဇာ်သက္က ာကား၊ စပျစ်ရည် သုံးေလာဃ ြဖစ်ရမည်။ 14သင်
တို့၏ ဘုရား
သခင်ထံေတာ်သို့ ပူေဇာ် သက္ကာကုိ ေဆာင် ခ့ဲေသာေနမ့ ေရာက်မီှ၌၊ မုန ့် ၊ ဆန်
ေလှာ်၊ စိမ်း ေသာအသီးအ ှကုိံ မ
စား ရ။ သင် တို့ ေနရာ အရပ်ရပ် ၌ သင် တို့ အမျ ိး အစ ် အဆက် ေစာင့်ရေသာ
ပညတ် ေတာ်ြဖစ်သတည်း။ 15 ချလီွှဲ ရာ ပူေဇာ်သက္က ာေကာက်လှုိင်း ကုိ ေဆာင် ခ့ဲေသာ
ေန ့ ၊ ဥပုသ် ေနအ့လနွ် နက်ြဖန် ေနက့ စ၍သီတင်းခုနစ် သီတင်းေစ့ ေအာင် ေရတက်ွ
ရမည်။ 16 သတ္တ မ ဥပုသ် ေနအ့လနွ် နက်ြဖန် ေနအ့ထိ အရက် ငါး ဆယ်တိင်ုတိင်ု
ေရတက်ွ ပီးလျှင် ၊ ထာဝရဘုရား အား ေဘာဇ ်ပူေဇာ်သက္က ာ အသစ် ကုိ ဆက် ရက
မည်။ 17ထာဝရဘုရား အဘို့ အဦး သီးေသာ အသီး၊ တေဆး
ြဖင့် ေဖာင်း ကေသာ မုန ့်ညက် ှစ် ဩမဲ ှင့် လပ်ုေသာ ချလီွှဲ ရာမုန ့် ှစ် လံးုကုိ သင် တို့
အိမ် မှ ထုတ် ေဆာင်ခ့ဲ၍၊ 18 ထုိမုန ့် ှင့်တကွ အခါ မလည် အြပစ် မပါေသာ သုိးသငယ်
ခုနစ် ေကာင်၊ ာွး သငယ် အထီးတေကာင်၊ ဆိတ် ှစ် ေကာင်ကုိ ဆက် ၍၊ ေဘာဇ ်
ပူေဇာ်သက္က ာ ၊ သွနး် ေလာင်းရာ ပူေဇာ်သက္က ာ ှင့်တကွ ၊ ထာဝရဘုရား အား ေမွှး ကိ င်
ရာဘို့ မီး
ြဖင့်ြပ ေသာပူေဇာ်သက္က ာ တည်းဟေူသာမီး ှု ိရာယဇ်ကုိ ထာဝရဘုရား
အား ပူေဇာ်ရမည်။ 19အြပစ် ေြဖရာယဇ်ဘို့ ဆိတ် သငယ် တေကာင် ကုိ၎င်း၊ မိဿ
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ဟာယ ယဇ်ဘို့ အခါ မလည်ေသာ သုိးသငယ် ှစ် ေကာင်ကုိ၎င်း ပူေဇာ် ၍
20ယဇ် ပုေရာဟိတ်သည် အဦး
သီးေသာ အသီး မုန ့် ှင့်တကွ ချလီွှဲ သြဖင့် ၊ သုိး သငယ် ှစ် ေကာင်ပါ လျက်၊
ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ချ ီလွှဲ ရာ ပူေဇာ်သက္က ာ ြပ ရ မည်။ ထုိ အရာ တို့သည် လည်း၊
ယဇ်ပုေရာဟိတ် အဘို့ ထာဝရဘုရား ေ ှ မှာ သန ့် ှ င်း ေသာ အရာြဖစ် သတည်း။ 21 ထုိ
ေန ့၌ လည်း ဓမ္မစည်းေဝး ြခင်းကုိ စီရင် ရကမည်။ ေလာကီအလပ်ု ကုိ မ
လပ်ု ရ။ သင် တို့ ေနရာ အရပ်ရပ် ၌ သင် တို့အမျ ိး အစ ် အဆက် ေစာင့်ရေသာ
ပညတ် ြဖစ်သတည်း။ 22 ကုိယ် ေြမ ၌ ြဖစ်ေသာစပါးကုိရိတ် ေသာအခါ ၊ လယ် ေထာင့်
တို့ ကုိ အကုနအ်စင်မ ရိတ် ရ။ သိမ်း ရာတင်ွ ကျန်ကင်းေသာအရာကုိ ြပန၍် မ
ေကာက် မသိမ်းရ။ ထုိအရာကုိ ဆင်းရဲ ေသာသူ ဧည့်သည် အာဂ ္တ အဘို့
ချန် ခင်းရမည်။ ငါ သည် သင် တို့၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ြဖစ်သည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 23တဖန် ေမာေ ှ အား ထာဝရဘုရား
က၊ 24သင်သည် ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့အား ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ၊ သင်တို့သည် သတ္တ မ
လ ၊ ပဌမ ေနရ့က်၌ တံပုိးမှုတ် ပဲွ၊ ဓမ္မစည်းေဝး ြခင်းကုိ ြပ ရေသာ ဥပုသ် ေနကုိ့
ေစာင့်ရကမည်။ 25 ေလာကီအလပ်ု ကုိ မ
လပ်ု ရ။ ထာဝရဘုရား
အား မီး ြဖင့် ြပ ေသာပူေဇာ်သက္က ာ ကုိ ဆက် ရမည်ဟု မိန ့် ေတာ် မူ၏။ 26 တဖန်
ထာဝရဘုရား သည် ေမာေ ှ အား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ 27 သတ္တ မ လ ၊ ဒသမ ေန ့
သည်လည်း အြပစ် ေြဖရာေန ့ ၊ ဓမ္မ စည်းေဝးြခင်းကုိ ြပ ေသာေန ့ြဖစ်၏။ ခိ းြခံ စွာ
ကျင့် ရမည်။ ထာဝရဘုရား
အား မီး ြဖင့်ြပ ေသာပူေဇာ်သက္က ာကုိ ဆက်ကပ် ရမည်။ 28 ထုိ ေန ့၌ အဘယ် အလပ်ု
ကုိမျှ မ
လပ်ု ရ။ သင် တို့ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ ကုိယ်အြပစ် ေြဖြခင်းကုိ ြပ
ရေသာေန ့ြဖစ်၏။ 29 ထုိ ေန ့၌ ခိ းြခံ စွာ မ
ကျင့်ေသာသူ မည်သည် ကား၊ မိမိ
အမျ ိး မှ ပယ် ှင်း ြခင်းကုိခံရမည်။ 30 ထုိ ေန ့၌ အလပ်ု တစုံ တခုကုိ လပ်ု ေသာ သူ
မည်သည်ကုိ၊ သူ
၏အမျ ိး မှ ငါပယ် ှား ဖျက်ဆီးမည်။ 31အဘယ် အလပ်ု ကုိမျှ မ
လပ်ု ရ။ သင် တို့ ေနရာ အရပ်ရပ် ၌ သင် တို့အမျ ိး အစ ် အဆက် ေစာင့်ရေသာ
ပညတ် ေတာ်ြဖစ်သတည်း။ 32 ထုိ ေနသ့ည် ငိမ်ဝပ် စွာ ေနရေသာေန ့၊ ခိ းြခံ စွာကျင့်ရ
ေသာေန ့ြဖစ်၏။ နဝမ
ေန ့ညဦး
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မှစ၍ နက်ြဖနည်ဦး တိင်ုေအာင် ဥပုသ် ေစာင့် ရမည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 33တဖန် ေမာ
ေ ှ အား ထာဝရဘုရား က၊ သင်သည် ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့အား ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ၊ 34သင်တို့သည် သတ္တ မ
လ ၊ ဆယ် ငါး ရက် ေနမှ့စ၍ခု ှစ် ရက် ပတ်လံးုထာဝရဘုရား အဘို့ သေကေန ပဲွ
ကုိခံရကမည်။ 35 ပဌမ ေန ့၌ ဓမ္မစည်းေဝး ြခင်းကုိ ြပ ရမည်။ အလပ်ု ကုိ မ
လပ်ု ရ။ 36 ခုနစ် ရက် ပတ်လံးုထာဝရဘုရား အား မီး ြဖင့် ြပ ေသာပူေဇာ်သက္က ာကုိ
ဆက်ကပ် ရမည်။ အ မ
ေန ့ ၌ လည်း၊ ဓမ္မစည်းေဝး ြခင်းကုိ ြပ ၍ ၊ ထာဝရဘုရား အား မီး ြဖင့် ြပ ေသာ
ပူေဇာ်သက္က ာကုိ ဆက်ကပ် ရမည်။ထူးဆနး်ေသာစည်းေဝး ြခင်းြဖစ်၍ ေလာကီ
အလပ်ုကုိမ လပ်ု ရ။ 37ဤေရွကား ၊ ထာဝရဘုရား ၏ဥပုသ် ေန ့၊ ထာဝရဘုရား
အား ဆက်ကပ် ရေသာ အလှူဒါန၊ သစ္စာဂတိ
ှင့်ဆုိင်ေသာပူေဇာ်သက္က ာ ၊ အလိလိုု ြပ ေသာပူေဇာ်သက္က ာမှတပါး၊ ေနရ့က်အသီးသီး

တို့ ၌ထာဝရဘုရားအား မီး
ြဖင့် ြပ ေသာ ပူေဇာ်သက္က ာ၊ မီး ှု ိ ရာယဇ်၊ ေဘာဇ ် ပူေဇာ်သက္က ာ ၊ ယဇ် ပူေဇာ်
ြခင်း၊ သွနး်ေလာင်း ရာပူေဇာ်သက္က ာကုိ ြပ ေစြခင်းငှါ စီရင်ရေသာဓမ္မ စည်းေဝး ြခင်း၊
ထာဝရဘုရား
၏ပဲွ ေတာ်များ ြဖစ်သတည်း။ 38 39 ထုိ မှတပါး၊ သင် တို့သည် ေြမ အသီး အ ှံ
ကုိ သိမ်းယူ ေသာေနာက် ၊ သတ္တ မ လ ဆယ် ငါး ရက် ေနမှ့စ၍ခု ှစ် ရက် ပတ်လံးု
ထာဝရဘုရား အား ပဲွ ခံ ကရမည်။ ပဌမ
ေန ့ ှင့် အ မ
ေန ့၌ ဥပုသ် ေစာင့်ရ ကမည်။ 40 ပဌမ ေန ့၌ ေကာင်းမွန် ေသာ သစ်သီး ၊ စွနပ်လွံ
ခက် ၊ မုိဃ်းမခ ပင် အစ ှိေသာ အရွက်များ ေသာ အပင် ၏ အကုိင်း အခက်တို့ ကုိယူ
၍ ၊ သင် တို့၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ ခုနစ် ရက် ပတ်လံးုရွှင်လနး် ြခင်းကုိ ြပ ရကမည်။

41 ထုိပဲွေတာ် ကုိ တ ှစ် တ ှစ်လျှင် ခုနစ် ရက် ပတ်လံးုထာဝရဘုရား အဘို့ ခံရ ကမည်။
သင် တို့အမျ ိး အစ ် အဆက် ေစာင့်ရေသာပညတ် ေတာ်ြဖစ်သတည်း။ ထုိပဲွေတာ်ကုိ
သတ္တ မ
လ ၌ ခံရ ကမည်။ 42ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့ ကုိ အဲဂုတ္တု
ြပည် မှ ှ တ် ေဆာင်ေသာအခါ၊ 43သစ်ခက်တဲ ၌ ေန ေစေကာင်းကုိ သင် တို့အမျ ိး
အစ ်အဆက်တို့သည် သိမှတ် မည်အေကာင်း ၊ ဣသေရလ အမျ ိးသား အေပါင်း
တို့သည် သစ်ခက်တဲ ၌ ခု ှစ် ရက် ပတ်လံးုေန ရကမည်။ ငါ သည် သင် တို့၏ ဘုရား
သခင် ထာဝရဘုရား ြဖစ်သည်ဟု မိန ့် ေတာ် မူ၏။ 44 ေမာ ေ ှ သည် လည်း ၊
ထာဝရဘုရား ၏ ပဲွေတာ် များကုိ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့အား ြပန်ကား ေလ၏။
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24
1တဖန် ထာဝရဘုရား သည် ေမာေ ှ အား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ 2 ပရိသတ်စည်းေဝး
ရာ တဲ
ေတာ်တင်ွ သက်ေသခံ ချက် ကုလားကာ
ြပင် မှာ မီးခုံ ၌ အစ ် မြပတ်မီး ထွနး်ရာဘို့ ၊ သံလင်ွသီးကုိ ေထာင်း ၍ ယူေသာ
သံလင်ွ ဆီ စစ် ကုိ၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့သည် သင့် ထံ သို့ ေဆာင် ခ့ဲရမည်အေကာင်း ဆင့်ဆုိ ေလာ။့ 3အာ ုန်
သည်လည်း၊ ညဦး
မှ သည် နနံက် တိင်ုေအာင် ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ ထုိအမှုကုိ စီရင် ရမည်။ သင်
တို့အမျ ိး အစ ် အဆက် ေစာင့်ရေသာပညတ် ေတာ်ြဖစ်သတည်း။ 4 စင်ကယ် ေသာ
မီးခုံ
၌ မီးခွက် များကုိ၊ အာ ုနသ်ည် ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်မှာ အစ ် အ မဲြပင်ဆင် ရမည်။ 5သင်သည် မုန ့်ညက် ကုိယူ ၍ ၊ မုန ့် တ
လံးု လျှင် ှစ်ဩမဲစီ၊ မုန ့ဆ်ယ် ှစ် လံးုကုိ လပ်ု ပီးလျှင်၊ 6ထာဝရဘုရား ေ ှ စင် ကယ်
ေသာ စားပဲွ ေပါ် မှာ မုန ့တ်လံးုေပါ်၌ တလံးုကုိ ထပ်ဆင့်၍၊ တပုံေြခာက် လံးုစီ၊ ှစ် ပုံ
ပုံ ရမည်။ 7ထာဝရဘုရား အား မီး ြဖင့်ြပ ေသာပူေဇာ်သက္က ာတည်းဟေူသာေအာက်ေမ့
ေတာ်မူဘို့ ရာ ြဖစ်ေစ ြခင်းငှါ ထုိမုန ့် ှစ်ပုံေပါ် မှာ စင်ကယ် ေသာ ေလာဗန် ကုိ တင်
ထားရမည်။ 8ထာဝရဘုရား၏ပဠိညာ ် ှင့်အညီ၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့ လက်မှ ခံယူေသာထုိမုန ့ကုိ်၊ အာ ုနသ်ည် ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ဥပုဃ် ေန ့တိင်ုးအစ ် အ မဲြပင်ဆင် ရမည်။ 9 ထုိမုန ့ကုိ် အာ ုန် ှင့် သူ
၏သား တို့သည် ပုိင်၍၊ သန ့် ှ င်း ရာ ဌာန
ေတာ်၌ စား ရကမည်။ ထာဝရဘုရား
အား မီး
ြဖင့်ြပ ေသာပူေဇာ်သက္က ာထဲက ထုိမုန ့သ်ည်၊ ထာဝရ
ပညတ် ေတာ်အတိင်ုး၊ အာ ု န် အဘို့ အလနွ်သန ့် ှ င်း ေသာ အရာြဖစ် သည်ဟု မိန ့်
ေတာ်မူ၏။ 10 အဲဂုတ္တု လူ ှင့် ဣသေရလ မိနး်မ ရ၍ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့ ှင့်အတူ လိက်ုလာ ေသာသား တေယာက်သည်၊ တပ် ထဲ မှာ ဣသေရ
လ
လူ ှင့် ရနေ်တွ့ သြဖင့်၊ 11 နာမ ေတာ်ကုိ ြပစ်မှား လျက် ကျနိဆဲ် ေလ၏။ ထုိသူ
၏ အမိ
ကား၊ ဒန် အမျ ိး ၊ ဒိဗရိ သမီး ေ ှ ေလာမိတ် ြဖစ်သတည်း။ 12 ြပစ်မှားေသာသူကုိ
ေမာေ ှ ထံ သို့ ေဆာင် ယူခ့ဲ၍ ၊ ထာဝရဘုရား ၏ အလို
ေတာ်ကုိ မသိမီှတိင်ုေအာင်ချ ပ် ထား က၏။ 13 ထာဝရဘုရား ကလည်း ၊ ကျနိဆဲ်
ေသာသူကုိ တပ် ြပင် သို့ ေဆာင် သွား၍၊ 14 သူ၏စကားကုိ ကား ေသာ သူအေပါင်း
တို့သည် သူ
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၏ေခါင်း ေပါ် မှာ လက် ကုိတင် ပီးမှ ၊ ပရိသတ် အေပါင်း တို့သည် ေကျာက်ခဲ ှင့်
ပစ် ကေစ။ 15သင်သည် ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့အား ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ ၊ မိမိ ဘုရား သခင်ကုိ ကျနိဆဲ် ေသာသူသည်
မိမိ
အြပစ် ကုိခံရ မည်။ 16ထာဝရဘုရား ၏ နာမ
ေတာ်ကုိ ြပစ်မှား ေသာသူသည် အေသ
သတ်ြခင်းကုိ အမှနခံ်ရမည်။ ပရိသတ် အေပါင်း တို့သည်၊ ထုိသူ
ကုိ အမှန် ေကျာက်ခဲ ှင့် ပစ်ရကမည်။ အမျ ိးသား ချင်းြဖစ်ေစ ၊ တပါး အမျ ိးသား
ြဖစ်ေစ၊ နာမ
ေတာ်ကုိ ြပစ်မှား လျှင် အေသသတ်ြခင်းကုိခံရမည်။ 17လူ အသက် ကုိသတ် ေသာသူ
သည်လည်း အေသ သတ်ြခင်းကုိ အမှနခံ်ရမည်။ 18 တိ စ္ဆာန် အသက် ကုိသတ် ေသာ
သူသည်လည်း ဥစ္စာ ှ င်အား တေကာင် အတက်ွ တေကာင် ကုိ ေလျာ် ရမည်။ 19 လူ
သည် အိမ်နးီချင်း ကုိ နာ
ေအာင်ြပ လျှင် ၊ သူ့ ကုိ ြပ သည်အတိင်ုး ကုိယ်ခံရ မည်။ 20 အ ိုးကုိ ချ ိ း သည်
အတက်ွ အ ို းချ ိ း ြခင်းကုိ၎င်း၊ မျက်စိ ကုိဖျက်သည့်အတက်ွ ၊ မျက်စိ ဖျက်ြခင်းကုိ၎င်း၊
သွား ကုိချ ိ းသည်အတက်ွ ၊ သွား ချ ိ းြခင်းကုိ၎င်း၊ သူ့ကုိ နာကျင် စွာြပ သည်အတိင်ုး ၊
ကုိယ်တိင်ု နာကျင် စွာ ခံရမည်။ 21 တိ စ္ဆာန် အသက်ကုိသတ် ေသာသူသည်၊ တေကာင်
အတက်ွ တေကာင်ကုိ ြပနေ်ပး ရမည်။ လူ
အသက် ကုိသတ် ေသာသူသည် အေသ သတ်ြခင်းကုိခံရမည်။ 22 ကုိယ်အမျ ိးသား
ြဖစ်ေစ၊ သူတပါး အမျ ိးသားြဖစ်ေစ၊ တပါး တည်းေသာတရား ှင့်သာ စီရင်ြခင်းကုိခံ
ရမည်။ ငါ သည် သင် တို့၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ြဖစ်သည်ဟု ေမာေ ှ အား မိန ့် ေတာ် မူ၏။ 23 ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့သည်၊ ကျနိဆဲ် ေသာသူကုိ တပ် ြပင် သို့ ေဆာင် သွား၍ ၊ ေကျာက်ခဲ
ှင့် ပစ်ရမည် အေကာင်း ေမာေ ှဆင့်ဆုိသည်ြဖစ်၍၊ထာဝရဘုရား သည် ေမာေ ှ အား
မှာ ထားေတာ်မူသည် အတိင်ုး သူတို့သည် ြပ က၏။

25
1တဖန် သိနာ ေတာင် ေပါ် မှာ၊ ေမာေ ှ အား ထာဝရဘုရား က၊ 2သင်သည် ဣသေရ
လ
အမျ ိးသား တို့အား ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ၊ သင်တို့သည် ငါ ေပး ေသာ ြပည် သို့ ေရာက်
ေသာအခါ ၊ ထုိြပည် သည် ထာဝရဘုရား
အဘို့ ဥပုသ် ေစာင့် ရမည်။ 3 ေြခာက် ှစ် ပတ်လံးုလယ် လပ်ုလျက်၊ စပျစ် ဥယျာ ်
ကုိ သုတ်သင် ၍ အသီး
ကုိ သိမ်း လျက် ေနရမည်။ 4သတ္တ မ ှစ် သည်၊ ထာဝရဘုရား
အဘို့ ဥပုသ် ှစ်၊ တြပည်လံးု ငိမ်ဝပ် စွာေန၍ ဥပုသ် ေစာင့်ရေသာ ှစ်ြဖစ်၏။ လယ်
မ လပ်ု ရ။ စပျစ် ဥယျာ ်ကုိ မ
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သုတ်သင် ရ။ 5လယ်၌ အလိလိုု
ေပါက်ေသာ အသီး
အ ှကုိံမျှ မ
ရိတ် ရ။ မ
သုတ်သင်ေသာ စပျစ်ဥယျာ ် အသီး
ကုိမျှ မ
ဆွတ် ရ။ တြပည်လံးု ငိမ်ဝပ် စွာ ေနရေသာ ှစ် ြဖစ် ၏။ 6 ြပည် ဥပုသ် တည်း
ဟေူသာအလိလိုု ြဖစ်ပွားေသာ အရာ ှိသမျှသည်၊ သင်ကုိယ်မှစ၍သင် ၏ ကျွန် ၊ ကျွန်
မ၊ သူငှါး ၊ ဧည့်သည် စားစရာ၊ 7သင် ၏ ြပည် ၌ ှိေသာ သားယ ် သားရဲ စားစရာြဖစ်
ရမည်။ 8 ဥပုသ် ှစ် ခုနစ် ှစ်ကုိ ေရတက်ွ ၍ ၊ ခု ှစ် ှစ် ခု ှစ် လီ တည်းဟေူသာေလး
ဆယ်ကုိး ှစ် ေစ့ ပီးမှ၊ 9သတ္တ မ လ ဆယ် ရက်ေန ့၊ အြပစ် ေြဖြခင်းြပ ရာေန ့၌ ၊ ယုဘိ
လတံပုိး ကုိ တြပည်လံးု မှုတ် ေစရမည်။ 10 ငါး ဆယ်ေြမာက်ေသာ ှစ် ကုိ သန ့် ှ င်း ေစ
သြဖင့် ၊ တြပည်လံးု ၌ ြပည်သား အေပါင်း တို့အား ၊ လတ်ွ ရာ အခွင့်ကုိ ေကးေကာ်
ရမည်။ ယုဘိလ
ှစ်ြဖစ်၍၊ လတိူင်ုး မိမိ
ပုိင် ေသာေြမ၊ မိမိ
အေဆွ အမျ ိးထံ သို့ ြပန် ရမည်။ 11 ငါး ဆယ်ေြမာက်ေသာ ှစ် သည် ယုဘိလ
ှစ် ြဖစ် ေသာေကာင့် လယ် မ လပ်ုရ။ အလိလိုု
ေပါက်ေသာ အပင်ကုိမျှ မ
ရိတ် ရ။ မ
သုတ်သင်ေသာ စပျစ်ဥယျာ ်အသီးကုိမျှ မ
ဆွတ် ရ။ 12 ယုဘိလ ှစ်သည် သန ့် ှ င်း ေသာ ှစ်ြဖစ်ေသာေကာင့် ၊ လယ် ၌ ရေသာ
အသီး အ ှကုိံသာ စား ရမည်။ 13 ယုဘိလ ှစ် တင်ွ လူ တိင်ုး မိမိ
ပုိင် ေသာ ေြမသို့ ြပန် ရမည်။ 14သင်တို့သည် အချင်းချင်း ေရာင်း ဝယ် မှုကုိ ြပ လျှင်
၊ တေယာက် ကုိ တေယာက်မ ည ်းဆဲ ရ။ 15 ယုဘိလ ှစ်လနွ် ၍ လိုေသးေသာ ှစ်
ေပါင်း၊ အသီး
အ ှံသီးလတံ့ေသာ ှစ် ေပါင်းကုိ ေရတက်ွ၍ ေရာင်း ဝယ်မှုကုိ ြပ ရမည်။ 16 ထုိသို့
အသီးသီးရေသာ ှစ်များ ကုိ လိက်ု၍ ေရာင်းေသာေကာင့်၊ ှစ်ေပါင်း အနည်းအများ
အလိက်ု အဘုိး
ေလျာ့ လျက်၊ တိးု
လျက် ေရာင်း ဝယ်ရမည်။ 17သင်တို့သည် တေယာက် ကုိတေယာက်မ ည ်းဆဲ ရ။
သင် တို့၏ ဘုရား
သခင်ကုိ ေကာက်ရွ ံ ရမည်။ ငါ သည် သင် တို့၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ြဖစ်၏။ 18သင်တို့သည် ငါ ့ စီရင် ထုံးဖွ့ဲချက်တို့ ကုိ ကျင့် ေစာင့်
လျှင်၊ ထုိြပည် ၌ ေဘး လတ်ွလျက် ေန ရကလိမ့်မည်။ 19 ေြမ သည်လည်း မိမိ အသီး
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အ ှကုိံေပး သြဖင့် ၊ သင်တို့သည် ဝ
စွာစား ၍ ေဘး လတ်ွလျက် ေန ရက လိမ့်မည်။ 20သင်တို့ကလည်း၊ သတ္တ မ
ှစ် တင်ွ ငါတို့သည် အဘယ် သို့ စား ရမည်နည်း။ လယ် မ လပ်ုရ။ အသီး
အ ှကုိံ မ
သိမ်း ရပါတကားဟု ဆုိ
လျှင်၊ 21ဆဌမ ှစ် တင်ွ သင် တို့ ကုိ ငါ ေကာင်း ကီး ေပး၍ ၊ ထုိ ှစ်တင်ွ သုံး
ှစ် အဘို့ အသီး အ ှကုိံ ြဖစ် ေစမည်။ 22သင်တို့သည် အ မ
ှစ် တင်ွ လယ် လပ်ု၍ နဝမ ှစ် တင်ွ အသီး
အ ှကုိံ သိမ်းရာ ကာလတိင်ုေအာင် ေဟာင်း ေသာ အသီး
အ ှံကုိ စား ရ ကမည်။ 23 ေြမ ကုိ သူတပါး အစ ် ပုိင်ေစြခင်းငှါမ ေရာင်း ရ။ ေြမ
သည် ငါ ့ ဥစ္စာြဖစ်၏။ သင် တို့သည် ငါ ၌ တည်းေသာ ဧည့်သည် အာဂ ္တ ြဖစ် က၏။
24သင် တို့သည် ေြမ ကုိ ပုိင် ေလရာရာ ၌ ေရွး ှ တ် ရေသာအခွင့်ကုိေပး ရ ကမည်။
25သင် ၏ အမျ ိးသား ချင်းသည် ဆင်းရဲ ၍၊ မိမိ
ပုိင် ေသာေြမကုိ ေရာင်း လျှင် ၎င်း ၊ သူ ၏ေပါက်ေဘာ် တစုံတေယာက်သည် ဝယ်ြခ
င်းငှါလာ လျှင် ၎င်း၊ မိမိ
ေပါက်ေဘာ် ေရာင်း ေသာဥစ္စာ ကုိ ေရွး ှ တ် ရေသာအခွင့် ှ ိ ရမည်။ 26 ထုိေြမကုိ
ေရွး ှ တ်ေသာသူတေယာက်မျှ မေပါ်မ ှိ၍၊ ေြမ ှင်ေဟာင်းသည် ကုိယ်တိင်ုေရွး ှ တ်
ိင်ုလျှင်၊ 27 မိမိ ေြမ သို့ ြပန် အံ့ေသာငှါ ၊ ေရာင်း ၍လနွေ်သာ ှစ် ေပါင်းကုိ ေရတက်ွ
ပီးမှ ၊ လိုေသးေသာ အဘုိးကုိ အထက်က ေရာင်း ခ့ဲေသာ သူ အား ြပန် ေပးရမည်။
28 ြပန၍်မ ေပး ိင်ုလျှင် ေရာင်း ခ့ဲေသာဥစ္စာကုိ ယုဘိလ
ှစ် တိင်ုေအာင် ဝယ် ေသာသူလက် ၌ ှိ ေစရမည်။ ယုဘိလ
ှစ်တင်ွ လက်လွှတ် ၍ အ ှင်ေဟာင်းလက်သို့ ေရာက် ေစရမည်။ 29 မိ ထဲ၌ ှိေသာ

အိမ် ကုိ အိမ် ှင်ေရာင်း လျှင် ၊ တ ှစ် အတင်ွးတင်ွ ေရွး ှ တ် ေသာ အခွင့် ှ ိ ေစရမည်။
30တ ှစ် အတင်ွးတင်ွ မ ေရွး ှ တ် လျှင် ၊ ထုိ အိမ် ကုိ ဝယ် ေသာသူမှစ၍သားစ ် ေြမး
ဆက်တို့သည် အ မဲ ပုိင်ရကမည်။ ယုဘိလ
ှစ်ေရာက်ေသာ်လည်းလက်မ လွှတ် ရ။ 31 မိ ို း မ ှိ၊ ရွာ ၌ ှိေသာအိမ် ကုိ လယ်ယာ

က့ဲသို့ မှတ် ၍ ေရွး ှ တ် ရေသာအခွင့် ှ ိ ၏။ ယုဘိလ
ှစ်ေရာက်ေသာအခါ လက်လွှတ် ရမည်။ 32 သို့ ရာတင်ွ ေလဝိ သားပုိင်ေသာ မိ ှင့်

မိ အိမ် တို့ ကုိ၊ အဘယ် ကာလအချနိမ်ဆုိဘဲ ေရွး ှ တ် ရေသာအခွင့် ှ ိ ၏။ 33 ေလဝိ
သားပုိင် ေသာ မိ ကုိ၎င်း၊ အိမ် ကုိ၎င်း၊ သူတပါးဝယ်လျှင်၊ ယုဘိလ
ှစ်ေရာက်ေသာအခါ လက်လွှတ် ရမည်။ အေကာင်း မူကား၊ ဣသေရလ
လအူမျ ိးသားတို့တင်ွ ေလဝိ သားတို့သည်၊ ကုိယ် ေနရာ မိ အိမ် မှတပါး အြခား
ေသာ ဥစ္စာမ ှိ။ 34 သို့ ဆုိေသာ်လည်း၊ ေလဝိ
သား မိ နယ် ၌ ှိေသာလယ်ယာ တို့ ကုိ မ
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ေရာင်း ရ။ အစ ် အ မဲပုိင် ရမည်။ 35သင် ၏အမျ ိးသား ချင်းသည် ဆင်းရဲ ၍ လက်
အားေလျာ့ သြဖင့် တပါး အမျ ိးသားဧည့်သည် အာဂ ္တ က့ဲသို့ ြဖစ်လျှင်၊ သင့် ထံ မှာေန
ေစြခင်းငှါ သူ့ ကုိ မစ ရမည်။ 36 သူ၌ အတိးု
အပွားကုိ မ
ယူ ရ။ သင် ၏ အမျ ိးသား ချင်းသည် သင့် ထံ မှာေန ေစြခင်းငှါ ၊ သင် ၏ ဘုရား
သခင်ကုိ ေကာက်ရွ ံ ေလာ။့ 37အတိးု အပွါး ကုိ ေြမာ်လင့်၍ ေငွ ကုိ၎င်း၊ စားစရာ
ကုိ၎င်း၊ သူ
၌ မ ေချး မငှါးရ။ 38 ငါသည် ခါနာန် ြပည် ကုိ သင် တို့အား ေပး ၍ ၊ သင် တို့၏
ဘုရား
သခင်ြဖစ် အံေ့သာငှါ ၊ သင် တို့ ကုိ အဲဂုတ္တု
ြပည် မှ ှ တ် ေဆာင်ေသာ သင် တို့၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ြဖစ်၏။ 39သင် ၏ အမျ ိးသား ချင်းသည် ဆင်းရဲ ၍ သင် ၌ အ
ေရာင်း ခံလျှင် ၊ အေစခံ ကျွနကုိ်ြပ သက့ဲသို့သူ့ ကုိ အ ိင်ုမ ြပ ရ။ 40 သူသည် သူငှါး
က့ဲသို့ ၎င်း၊ ဧည့်သည် က့ဲသို့ ၎င်း၊ သင့် ထံ မှာေန ၍ ယုဘိလ
ှစ် တိင်ုေအာင် အေစခံ ရမည်။ 41 ထုိအခါ သူ သည် သား
သမီး ှင့်တကွ ထွက် ၍ ၊ မိမိ အေဆွ အမျ ိး၊ မိမိ
ဘုိး ဘပုိင် ေသာေြမသို့ ြပန် ရမည်။ 42အေကာင်း မူကား၊ သူ
တို့သည် အဲဂုတ္တု
ြပည် မှ ငါ ှ တ် ေဆာင်ေသာ ငါ ၏ အမှုထမ်း ြဖစ်၍၊ အေစခံ
ကျွနြ်ဖစ်ေစြခင်းငှါ၊ မ
ေရာင်း ရ။ 43သူ့ ကုိ ကမ်းတမ်း စွာ မ
စီရင် ရ။ သင် ၏ ဘုရား
သခင်ကုိ ေကာက်ရွ ံ ရမည်။ 44သင် သည် ေစခုိင်းေသာကျွန် ၊ ကျွန် မတို့ ကုိ၊ သင့်
ပတ်လည် ဝနး်ကျင်တို့ ၌ ေနေသာ
သာသနာပ လူတို့ တင်ွ ဝယ် ရမည်။ 45 ထုိမှတပါး၊ သင် တို့တင်ွ တည်း ေနေသာတ
ကျွနး် တ ိင်ုငံသားတို့ ကုိ၎င်း၊ သင် တို့ ြပည် ၌ သူတို့ ရ ေသာ သား သမီးများကုိ ၎င်း
ဝယ် ၍ ပုိင် ရမည်။ 46 သူတို့သည် ကျွန်သားေပါက်ြဖစ်၍၊ သင် တို့ ှင့် သင် တို့သား
သမီးတို့သည် အေမွ ခံ၍ ပုိင် ရမည်။ ကုိယ် အမျ ိးသား ချင်းတည်းဟေူသာဣသေရလ
အမျ ိးသား ြဖစ်လျှင်၊ တေယာက် ကုိတေယာက်ကမ်းတမ်း စွာ မ
စီရင် ရ။ 47သင့် အနား မှာတည်းေနေသာတကျွနး် တ ိင်ုငံသားသည် ေငွရတတ် ၍
သူ ၏အနား မှာေနေသာသင် ၏အမျ ိးသားချင်း ဆင်းရဲ သြဖင့် ၊ သင့် အနား မှာ တည်း
ေနေသာတကျွနး် တ ိင်ုငံသား၌ ၎င်း၊ သူ၏ သား
ေြမး၌ ၎င်း၊ ကုိယ်ကုိေရာင်းချ လျှင်၊ 48 ေရာင်း ပီးမှ ေရွး ှ တ် ေသာ အခွင့် ှ ိ ေစရ
မည်။ မိမိ
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အမျ ိးသား တစုံ တေယာက်သည် ေရွး ှ တ် ရမည်။ 49ဘကီး ၊ ဘေထွး၊ ညီအစ်ကုိ
ေတာ်မှစ၍အေဆွ အမျ ိးေပါက်ေဘာ် ရင်း တစုံတေယာက်သည် ေရွး ှ တ် ရမည်။
ကုိယ်တိင်ုတတ် ိင်ု လျှင်လည်း ကုိယ်ကုိေရွး ှ တ် ရမည်။ 50 သခင် ှင့် ကျွန်တို့သည်၊
ေရာင်း ဝယ်ေသာ ှစ် မှစ၍ ယုဘိလ ှစ် တိင်ုေအာင် ှစ်ေပါင်းကုိ ေရတက်ွ ပီးလျှင် ၊
ှစ်ေပါင်းအနည်းအများကုိေထာက်၍၎င်း၊ သူငှါး လပ်ု ရသည် ကာလ
ကုိ ေထာက်၍၎င်း၊ ကုိယ် အဘုိး ကုိ စီရင် ရမည်။ 51 ယုဘိလ ှစ် မ ေရာက်မီှ၊ အေစခံ
ရေသာ ှစ် ေပါင်း အနည်း အများကုိ ေရတက်ွ ၍၊ 52 လိုေသးေသာ ှစ် ေပါင်း အနည်း
အများ အလိက်ု ေရွးရနအ်ဘုိးကုိ၊ ဝယ် ရင်းေငွ ထဲက ှ တ် ၍ ြပန် ေပး ရမည်။ 53 ထုိ
သူသည် တ ှစ် ေနာက်တ ှစ်၊ သူငှါး က့ဲသို့ ေန ရမည်။ သင့် မျက်ေမှာက် ၌ ည ်းဆဲ
ြခင်းကုိ မ ခံရ။ 54 ထုိသို့ ေသာနည်းြဖင့် မ
ေရွး မ ှ တ်လျှင် ၊ ယုဘိလ ှစ် ေရာက်ေသာအခါ ၊ သူ့ ကုိ သား မယား ှင့်တကွ
သခင်လက်မှ လွှတ် ရမည်။ 55အေကာင်း မူကား၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့သည်၊ ငါ ၏ အမှုထမ်း ြဖစ်က၏။ အဲဂုတ္တု
ြပည် မှ ငါ ှ တ် ေဆာင်ခ့ဲေသာ ငါ၏ အမှုထမ်းြဖစ်က၏။ ငါ သည် သင် တို့၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ြဖစ်၏။

26
1သင် တို့သည် ကုိယ် အဘို့ ထုလပ်ု ေသာ ုပ်တု ဆင်းတု ကုိ မ
ှိေစရ။ သင် တို့ ြပည် ၌ ကုိးကွယ် စရာ မှတ်တိင်ု ကုိ မ
စုိက် ရ။ ထုေသာေကျာက် ကုိ ေထာင်၍မ ထား ရ။ ငါ သည် သင် တို့၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ြဖစ်၏။ 2 ငါ ့ဥပုသ် ေနတိ့ု့ ကုိေစာင့် ၍ ၊ ငါ ့သန ့် ှ င်း ရာဌာနေတာ်
ကုိ ိုေသ
ရမည်။ ငါ သည် ထာဝရဘုရား ြဖစ်၏။ 3သင်တို့သည်၊ ငါ ့ ထုံးဖွ့ဲ ရာလမ်းသို့ လိက်ု
၍၊ ငါ ပညတ် တို့ ကုိ ကျင့် ေစာင့် လျှင်၊ 4 အချနိ် တနမှ် ငါသည် သင် တို့အဘို့ မုိဃ်း
ရွာေစ သြဖင့် ၊ ေြမ သည် မိမိ
ဘ ာ ကုိေပး ၍ ၊ ဥယျာ ် အပင် တို့သည် အသီး
သီး ကလိမ့်မည်။ 5 စပါး နင်း နယ် ေသာ အမှုသည်၊ စပျစ်သီး ညစ် ရာ ကာလ
တိင်ုေအာင်၎င်း၊ စပျစ်သီး ညစ်ေသာအမှုသည်၊ မျ ိ းေစ့ ကဲရာ ကာလတိင်ုေအာင်၎င်း
မီှ သြဖင့် ၊ သင်တို့သည် ဝ
စွာစား ၍ ၊ ကုိယ် ြပည် ၌ ေဘး လတ်ွလျက် ေန ရကလိမ့်မည်။ 6သင်တို့ ြပည် ၌ စစ်
မှုကုိ ငါ ငိမ်း ေစ၍ ၊ ခိမ်းေချာက် ေသာသူ မ
ှိဘဲ သင်တို့သည် အိပ် ရကလိမ့်မည်။ ဆုိး
ေသာ သားရဲ
တို့ ကုိလည်း ငါပယ် ှား မည်။ တြပည်လံးု သည် ထား
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ေဘး ှင့် ကင်းလတ်ွ လိမ့်မည်။ 7သင်တို့သည် ရနသူ် များကုိ လိက်ု ၍ ထား လက်နက်
ြဖင့် ေအာင် ကလိမ့်မည်။ 8 သင် တို့တင်ွ လူငါး ေယာက်သည်၊ ရနသူ်တရာ ကုိ လိက်ု
လိမ့်မည်။ လတူရာ
သည် ရနသူ် တ ေသာင်းကုိ ေြပး ေစ၍ ၊ ထား လက်နက်ြဖင့် ေအာင် ကလိမ့်မည်။

9သင် တို့ ကုိ ငါေစာင့်မ သြဖင့် တိးုပွား များြပားေစ၍ ၊ သင် တို့ ှင့် ငါ ြပ ေသာ ပဋိညာ ်
ကုိ ငါ မဲြမံ ေစမည်။ 10 သုိထားေသာ စပါးေဟာင်း ကုိ စား
၍ မကုနမီှ်၊ စပါးသစ် ေပါ်ေသာေကာင့် ၊ အေဟာင်း ကုိ ထုတ် ရကမည်။ 11 ငါသည်
စက်ဆုပ် ရံွ ှာြခင်းမ ှိဘဲ သင် တို့တင်ွ တဲ ေတာ်ကုိ တည် မည်။ 12သင် တို့တင်ွ လည်း
လှည့်လည် ၍ သင် တို့၏ ဘုရား
သခင်ြဖစ် မည်။ သင် တို့သည်လည်း ငါ ၏ လူ
ြဖစ် ကလိမ့်မည်။ 13 အဲဂုတ္တု ြပည် ၌ အေစ ကျွနခံ်ရ ေသာ သင် တို့ ကုိ ငါလွှတ်၍
ှ တ် ေဆာင်ေသာ သင် တို့၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ြဖစ်၏။ သင် တို့၏ ထမ်းဘုိး ကိ းကုိ ငါြဖတ် ၍ သင် တို့ ကုိ
တည့်မတ် ေစ ပီ။ 14သင်တို့သည် ငါ ့ စကားကုိ နား မေထာင်၊ ဤ
ပညတ် အလံးုစုံ ကုိ မ
ေစာင့်၊ 15 ငါ ့ စီရင် ထုံးဖွ့ဲချက်များကုိ ရံွ ှာ ၍ ၊ မထီမ့ဲြမင် ြပ လျက် ၊ ငါ ့ ပညတ်
တရားကုိမ ကျင့် ၊ ငါ ့ ပဋိညာ ် သစ္စာကုိ ဖျက် လျှင်၊ 16သင် တို့ ၌ ငါ ြပ လတံ့ေသာ
အမှုဟမူူကား ၊ သင် တို့ ၌ မျက်စိ ပျက် လျက် ၊ စိတ်ပူပန် လျက် ှိေစြခင်းငှါ၊ ထိတ်လန ့်
ေသာ သေဘာ၊ တလူာ ၊ ဖျားနာ တို့ ကုိ သင်တို့အေပါ်မှာ ငါခန ့် ထားမည်။ သင် တို့သည်
မျ ိးေစ့ ကုိ ကဲ ေသာ်လည်းအကျ ိး မ ှိ။ ရနသူ် တို့သည် အသီးအ ှကုိံ စား ကလိမ့်မည်။
17သင် တို့ ကုိ ငါ မျက် ှာ ထား ၍ ၊ ရနသူ် ေ ှ မှာ ဆုံး ေစမည်။ သင် တို့သည် ရနသူ် ၏
အပ်ုစုိး ြခင်းကုိ ခံရ၍ ၊ အဘယ်သူမျှမ လိက်ု ေသာ်လည်း ၊ ေြပး ကလိမ့်မည်။ 18 ထုိ
မျှေလာက် ခံရေသာ်လည်း၊ ငါ ့ စကားကုိ နား
မ ေထာင်ဘဲ ေနေသးလျှင် ၊ သင် တို့အြပစ် ေကာင့် ခုနစ် ဆေသာ ဒဏ် ကုိ ငါေပးဦး
မည်။ 19သင် တို့မာန အစွယ်ကုိ ငါချ ိ း မည်။ မုိဃ်းေကာင်းကင် ကုိ သံ
က့ဲသို့ ၎င်း၊ ေြမ ကီး ကုိ ေကးဝါ က့ဲသို့ ၎င်း၊ ငါြဖစ် ေစသြဖင့်၊ 20 သင် တို့သည်
အချည်း ှးီ ကိ းစား အားထုတ် ကလိမ့်မည်။ သင် တို့ေြမ သည် မိမိ
ဘ ာ ကုိ မ
ေပး။ ဥယျာ ် အပင် တို့သည် အသီး
မ သီး က။ 21သင်တို့သည် ငါ ့ စကားကုိ နား မ ေထာင်၊ ငါ ့ ကုိ ဆန ့က်ျင်ဘက် ြပ
လျှင် ၊ သင် တို့အြပစ် အေလျာက် ခုနစ် ဆ ေသာေဘး ကီးကုိ ငါသက်ေရာက်ေစမည်။
22သင် တို့၏ သား
သမီးများကုိ ချသွီား၍ ၊ သင် တို့၏ တိ စ္ဆာန် များကုိ ဖျက်ဆီး လျက် ၊ သင် တို့ ကုိ
နည်း ေစ ြခင်းငှါ ၊ သားရဲ များကုိ ငါေစလွှတ် သြဖင့် ၊ သင် တို့ သွားရာ လမ်းမ တို့သည်
လူဆိတ်ညံ ရာ ြဖစ် ကလိမ့်မည်။ 23 ထုိသို့ ခံရေသာ်လည်း၊ သင်တို့သည် သတိမရ၊ ငါ ့
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ကုိ ဆန ့က်ျင် ဘက် ြပ ေသးလျှင်၊ 24 ငါ သည်လည်း သင် တို့ ကုိ ဆန ့က်ျင် ဘက်ြပ ၍
၊ သင် တို့အြပစ် ေကာင့် ခုနစ် ဆေသာ ဒဏ် ကုိေပး ဦးမည်။ 25 ငါပ့ဋိညာ ် ဘက်၌
ေန၍၊ တရားစီရင် ရေသာထား ေဘးကုိသင် တို့အေပါ် မှာ ငါသက်ေရာက် ေစမည်။ သင်
တို့သည် မိ ထဲ ၌ စုေဝး
ေသာအခါ ၊ ကာလနာ ေဘးကုိ ငါေစလတ်ွ ၍ ၊ ရနသူ် လက် သို့ ေရာက် ေစမည်။

26သင် တို့၏ အစာ
အာဟာရ အေထာက် အပင့်ကုိ ငါ ပယ် ှား ေသာအခါ ၊ မိနး်မ တကျပ်ိ တို့သည် သင်
တို့၏ မုန ့် ကုိ မီးဖုိ
တဖုိ၌ ဖုတ် ပီးမှ ၊ ထုိမုန ့် ကုိ ချနိ် ေပးသြဖင့် သင်တို့သည် ဝ
စွာမ စား ရက။ 27 ထုိမျှေလာက် ခံရေသာ်လည်း၊ ငါ ့ စကားကုိ နား မ ေထာင်၊ ငါ ့ ကုိ
ဆန ့က်ျင် ဘက် ြပ ေသးလျှင်၊ 28 ငါသည်လည်း အမျက် ထွက်၍ သင် တို့ ကုိ ဆန ့က်ျင်
ဘက်ြပ သြဖင့် ၊ သင် တို့အြပစ် ေကာင့် ခုနစ် ဆ ေသာ ဒဏ် ကုိေပး ဦးမည်။ 29သင်
တို့သည် ကုိယ် သား သမီး တို့၏ အသား
ကုိ စား ရ ကလိမ့်မည်။ 30 သင် တို့ ြမင့် ေသာ အရပ်များကုိ ငါ ဖိ ဖျက် ၍ ၊ ု ပ်တု
ဆင်းတုများကုိ ခုတ်လဲှ မည်။ သင် တို့အေသ ေကာင် များကုိ၊ ု ပ်တု ဆင်းတုအေသ
ေကာင်အေပါ် မှာ ပစ်ချ ၍ ၊ သင် တို့ ကုိ စက်ဆုပ် ရံွ ှာမည်။ 31 သင် တို့ မိ များ
ကုိ ငါဖျက်ဆီး ၍ ၊ သန ့် ှ င်း ရာဌာနေတာ်ကုိ သုတ်သင် ပယ် ှင်းသြဖင့် ၊ သင် တို့
နံသ့ာေပါင်း အေမွှး အ ကိ င်ကုိ ငါမ နမ်း။ 32 တြပည်လံးု ကုိ ငါ သုတ်သင် ပယ် ှင်း
ေသာ အမှုကုိ၊ ထုိြပည်၌ ေန ေသာ သင် တို့၏ ရနသူ် တို့သည် ြမင်၍ မိနး်ေမာ ေတွေဝ
ကလိမ့်မည်။ 33 သာသနာပ လူတို့တင်ွ သင် တို့ ကုိ အရပ်ရပ်ငါကဲွြပား ေစ၍ ၊ ထား
မုိးလျက် လိက်ုမည်။ သင် တို့ ြပည် သည်လည်း လူဆိတ်ညံ လျက် ၊ မိ သည်လည်း
ပျက်စီး လျက် ှိ လိမ့်မည်။ 34 ထုိသို့ သင် တို့သည် ရနသူ် ြပည် ၌ ေန၍၊ ကုိယ်ြပည်
သည် လူဆိတ်ညံ လျက်ေနေသာကာလ ပတ်လံးု ငိမ်ဝပ် စွာေန၍ ၊ မိမိ ဥပုသ် ေနတိ့ု့ ၌
ေမွ့ေလျာ် ရလိမ့်မည်။ 35လဆိူတ်ညံ လျက်ေနရေသာ ကာလ
ပတ်လံးု ငိမ်ဝပ် လိမ့်မည်။ သင် တို့ ှ ိေန ေသာအခါ ၊ ဥပုသ် ေနတိ့ု့ ၌ ြပည်သည် မ
ငိမ် မဝပ်ရ။ 36 ရနသူ် ြပည် မှာ ကျန် ကင်းေသာ သင် တို့ စိတ် ှလံးု ထဲ သို့ ၊

ထိတ်လန ့် ေသာ သေဘာကုိ ငါေပးသွင်း သြဖင့် ၊ သစ်ရွက် လှုပ်သံ ေကာင့် သင်တို့သည်
ေကာက်၍၊ ထား
ေဘးမှ ေြပး သက့ဲသို့ ေြပးကလိမ့်မည်။ အဘယ်သူမျှ မ
လိက်ု ေသာ်လည်းလဲ ကလိမ့်မည်။ 37အဘယ်သူမျှမ လိက်ု ဘဲ ထား
ေဘးမှ ေြပးေသာသူက့ဲသို့ တေယာက် အေပါ် မှာ တေယာက် လဲ ကလိမ့်မည်။ ရနသူ်
ေ ှ မှာ ရပ် ိင်ုေသာ တနခုိ်းမ ှိ ရ။ 38 ရနသူ် ြပည် သည် သင် တို့ ကုိ မျ ိ စား ၍ ၊
သာသနာပ လူတို့တင်ွ ဆုံး ှုံး ကလိမ့်မည်။ 39ကျန် ကင်းေသာ သင် တို့သည်၊ ရနသူ်
ြပည် ၌ ကုိယ် အြပစ် ၊ ဘုိးဘ တို့အြပစ် ကုိခံ လျက်၊ ဘုိးဘ ှင့်တကွ အားေလျာ့ က
လိမ့်မည်။ 40 သို့ ရာတင်ွ သူတို့သည် ငါ ့ ကုိ ြပစ်မှား ၍ ၊ ငါ ့ ကုိ ဆန ့က်ျင် ဘက်ြပ
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ေသာေကာင့်၊ 41 ငါ သည် သူ
တို့ ကုိ ဆန ့က်ျင် ဘက်ြပ ၍ ရနသူ် ြပည် သို့ ပို့ ေဆာင် ေသာ အေကာင်းများ ှင့်တကွ၊
ကုိယ် အြပစ် ၊ ဘုိးဘ တို့ အြပစ် များကုိ ေဘာ်ြပ ေတာင်းပနလ်ျှင်၎င်း၊ အေရဖျား လီှး
ြခင်းကုိ မခံေသာ မိမိ
တို့ ှလံးု ကုိ ှမ့်ိချ ၍ ၊ မိမိ တို့အြပစ် ေကာင့် ခံရေသာဒဏ်ကုိ ဝနခံ်လျှင်၎င်း၊ 42 ငါ
သည် ယာကုပ် ှင့်ြပ ေသာပဋိညာ ် ၊ ဣဇာက် ှင့်ြပ ေသာပဋိညာ ် ၊ အာြဗဟံ ှင့်ြပ
ေသာပဋိညာ ် ကုိ၎င်း၊ ထုိြပည် ကုိ၎င်းငါေအာက်ေမ့ မည်။ 43 ထုိြပည် သည် သူ
တို့ လက်မှ လတ်ွ ၍၊ သူ
တို့မ ှိဘဲ လဆိူတ်ညံ လျက်ေနစ ် တင်ွ မိမိ
ဥပုသ် ေနတိ့ု့ ၌ ေမွ့ေလျာ် လိမ့်မည်။ သူတို့သည် ငါ ့ စီရင် ထုံးဖွ့ဲချက်များကုိ ရံွ ှာ ၍
မထီမ့ဲြမင် ြပ ေသာ အြပစ် ေကာင့်၊ ခံရေသာဒဏ်ကုိ ဝနခံ်ရကလိမ့်မည်။ 44 သို့ ရာတင်ွ
ရနသူ် ြပည် ၌ ေန ကေသာအခါ ၊ သူ တို့ ကုိ ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီး ၍ ၊ သူ တို့ ှင့် ငါြပ ေသာ
ပဋိညာ ် ကုိ ပယ် သည်တိင်ုေအာင် သူ တို့ ကုိ ငါမ စွန ့ပ်စ် မ ရံွ ှာ။ ငါ သည် သူ
တို့၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ြဖစ်၏။ 45 ငါသည် သူ
တို့၏ ဘုရား
သခင်ြဖစ် အံ့ေသာငှါ သာသနာပ လူတို့ မျက်ေမှာက် ၌ ၊ အဲဂုတ္တု ြပည် မှ ငါ ှ တ်
ေဆာင်ေသာ သူ တို့ ဘုိးေဘး
ှင့် ငါြပ ေသာ ပဋိညာ ် ကုိ သူ
တို့အတက်ွ ငါေအာက်ေမ့ မည်၊ ငါ သည် ထာဝရဘုရား ြဖစ်သည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။

46ဤ ေရွကား ထာဝရဘုရား
သည်၊ သိနာ
ေတာင် ေပါ် မှာ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့အဘို့ ေမာေ ှ လက် တင်ွ ထား ေတာ်မူေသာ စီရင် ထုံးဖွ့ဲချက် ပညတ်
တရား ြဖစ်သတည်း။

27
1တဖန် ေမာေ ှ အား ထာဝရဘုရား က၊ 2သင်သည် ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့အား ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ၊ လူ
သည် သစ္စာ
ဂတိြပ ၍ ပူေဇာ်လျှင်၊ ပူေဇာ်အပ်ေသာသူသည်၊ သင် အဘုိး ြပတ်သည်အတိင်ုး
ထာဝရဘုရား ၏ ဘ ာေတာ် ြဖစ်ရမည်။ 3သင် သည် အဘယ်မျှ အဘုိး
ြပတ်ရမည်နည်းဟူမူကား၊ ေယာက်ျား ကုိ အသက် ှစ် ဆယ်မှသည် ေြခာက် ဆယ်
တိင်ုေအာင် ၊ အကျပ် ေတာ်အလိက်ု ေငွ အကျပ် ငါး ဆယ် ှင့် အဘုိး ြပတ်ရမည်။
4 မိနး်မ ြဖစ်လျှင် ၊ ေငွအကျပ် သုံး ဆယ် ှင့် အဘုိး ြပတ်ရမည်။ 5အသက် ငါး ှစ်မှ
သည် ဆယ် ှစ်တိင်ုေအာင် ၊ ေယာက်ျား ကုိ အကျပ် ှစ် ဆယ်၊ မိနး်မ ကုိ အကျပ် တ
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ဆယ် ှင့် အဘုိး ြပတ်ရမည်။ 6အသက်တလ မှ သည် ငါး ှစ် တိင်ုေအာင် ၊ ေယာက်ျား
ကုိ ေငွ ငါး ကျပ် ၊ မိနး်မ ကုိ သုံး
ကျပ် ှင့် အဘုိး ြပတ်ရမည်။ 7 အသက် ေြခာက် ဆယ်လနွ် လျှင် ၊ ေယာက်ျား ကုိ
ဆယ် ငါး ကျပ် ၊ မိနး်မ ကုိ တဆယ် ှင့် အဘုိး ြပတ်ရမည်။ 8သင် အဘုိး ြပတ်သည်
အတိင်ုး၊ မ
တတ် ိင်ုလျှင် ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ထံ သို့ ချ ်းကပ် ၍ ၊ ယဇ် ပုေရာဟိတ်သည် သစ္စာ
ဂတိြပ ေသာသူ တတ် ိင်ု သမျှအတိင်ုး အဘုိး ြပတ်ရမည်။ 9လူသည် တိ စ္ဆာန် ကုိ
ထာဝရဘုရား
အား ပူေဇာ် လျှင်၊ ပူေဇာ် သမျှ သည် သန ့် ှ င်း ရမည်။ 10 ေကာင်း သည်ြဖစ်ေစ ၊ ည့ံ
သည်ြဖစ်ေစ၊ တေကာင်အတက်ွ တေကာင်ကုိ မ
လဲ ရ။ လဲ
လိလုျှင် ၊ ှစ်ေကာင် စလံးု သန ့် ှ င်း ရမည်။ 11ထာဝရဘုရား အား မ ပူေဇာ် အပ်၊ မ
စင်ကယ်ေသာ တိ စ္ဆာန် ြဖစ်လျှင် ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အား ြပ ၍၊ 12 ေကာင်း မ
ေကာင်း ှ ိ သည်အေလျာက် ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အဘုိး ြပတ်ရမည်။ ယဇ်ပုေရာဟိတ်
ြပတ်သည်အတိင်ုး အဘုိး ှိ ရမည်။ 13 ပူေဇာ်ေသာသူသည် ေရွး လိုလျှင် ၊ အဘုိး ရင်း
ှင့် ငါး စုတစုကုိ ထပ် ၍ ေပးရမည်။ 14လူ သည် မိမိ
အိမ် ကုိ ထာဝရဘုရား
အဘို့ သန ့် ှ င်း ေစလျှင် ၊ ေကာင်း မ ေကာင်း ှ ိသည်အေလျာက် ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ်
အဘုိး ြပတ်ရမည်။ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ြပတ်သည်အတိင်ုး အဘုိး ှိ ရမည်။ 15 ထုိအိမ် ကုိ
သန ့် ှ င်း ေစေသာသူ ေရွး လိလုျှင် ၊ ြပတ်ေသာအဘုိး ရင်း ှင့် ငါး စုတစုကုိ ေပး
၍ အိမ်ကုိ ယူရမည်။ 16လူ သည် ကုိယ် ပုိင် ေသာ လယ်ယာ ကုိ ထာဝရဘုရား
အဘို့ သန ့် ှ င်း ေစလျှင် ၊ မုေယာမျ ိးေစ့ ကဲရသည် အတိင်ုး အဘုိး ြပတ်ရမည်။
မျ ိ းေစ့ တဩမဲ ကဲရေသာ လယ်ကုိ၊ ေငွ အကျပ် ငါး ဆယ် ှင့် အဘုိးြပတ် ရမည်။
17 ယုဘိလ ှစ် မှစ၍မိမိ လယ် ကုိ သန ့် ှ င်း ေစလျှင် ၊ ြပတ်သည်အတိင်ုး အဘုိး
ှိ ရမည်။ 18 ယုဘိလ ှစ်လနွ် မှ မိမိ
လယ် ကုိ သန ့် ှ င်း ေစလျှင် ၊ ေနာင် ယုဘိလ
ှစ် မီှ ေအာင် လိုေသးေသာ ှစ် ေပါင်းကုိ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ေရတက်ွ ၍ ြပတ်ေသာ

အဘုိး
ရင်းေငကုိွ ေလျှာ့ ရမည်။ 19 မိမိ လယ် ကုိ သန ့် ှ င်း ေစေသာသူသည် ေရွး လိလုျှင် ၊
ြပတ်ေသာ အဘုိး
ရင်း ှင့် ငါး စုတစုကုိ ေပး
၍ လယ်ကုိ အပုိင်ယူရမည်။ 20 သို့ မဟတ်ု လယ် ကုိမ ေရွး လိ၊ု အြခား ေသာသူအား
ေရာင်း မိလျှင် ၊ ေနာက် တဖန် မ
ေရွး ရ။ 21 ယုဘိလ ှစ်တင်ွ ထုိလယ် သည် အမှုလတ်ွ ေသာအခါ ၊ ကျနိဆုိ် ေသာ
လယ် က့ဲသို့ ၊ ထာဝရဘုရား အား သန ့် ှ င်း ၍ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ၏ ဥစ္စာ
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ြဖစ် ရမည်။ 22လသူည် ကုိယ်ပုိင် ရင်းမ ဟတ်ု၊ ဝယ် ေသာလယ်ယာ ကုိ ထာဝရဘုရား
အ ဘို့ သန ့် ှ င်း ေစလျှင်၊ 23 ယု ဘိလ ှစ် တိင်ုေအာင် ြပတ် ေသာအ ဘုိး ကုိ၊
ယဇ်ပုေရာဟိတ် ေရတက်ွ ၍ ၊ ထာဝရဘုရား အဘို့ သန ့် ှ င်း ေစေသာ ေန ့ ၌ အဘုိး
ြပတ်ေသာေငွ ကုိ ေပး ရမည်။ 24 ယုဘိလ ှစ် ေရာက်ေသာအခါ ၊ ထုိလယ် ကုိ အရင်
ပုိင် ၍ ေရာင်းေသာသူ လက်သို့ ြပန် ေစရမည်။ 25 အဘုိး ြပတ်ေလရာရာ ၌ အကျပ်
ေတာ်အလိက်ု ြပတ်ရမည်။ အကျပ် ကား၊ ေဂရ
ှစ် ဆယ်ြဖစ် သတည်း။ 26ထာဝရဘုရား ပုိင်ထုိက်ေသာ တိ စ္ဆာန် သားဦး ကုိ၊ အ

ဘယ် သူမျှမ သန ့် ှ င်း ေစရ။ ာွး ြဖစ်ေစ ၊ သုိး ဆိတ် ြဖစ်ေစ ၊ ထာဝရဘုရား ဥစ္စာ
ြဖစ်၏။ 27 မ စင်ကယ်ေသာ တိ စ္ဆာန် ြဖစ်လျှင် ၊ အဘုိးြပတ်သည်အတိင်ုး ေရွး ၍ ၊
ငါး စုတစုကုိ ထပ် ၍ ေပးရမည်။ မ
ေရွး လိုလျှင် ၊ အဘုိး ြပတ်သည်အတိင်ုး ေရာင်း ရမည်။ 28 သို့ ရာတင်ွ လူ ြဖစ်ေစ ၊
တိ စ္ဆာန် ြဖစ်ေစ၊ ကုိယ်ပုိင် ရင်းလယ် ြဖစ်ေစ ၊ ထာဝရဘုရား အား ကျနိဆုိ် ၍ ပူေဇာ်
သမျှ ကုိ မ
ေရာင်း မ ေရွး ရ။ ကျနိဆုိ် ၍ ပူေဇာ်သမျှ တို့သည် ထာဝရဘုရား
အား အလနွသ်န ့် ှ င်း ရမည်။ 29လူ ကုိပင် ကျနိဆုိ် ၍ ပူေဇာ် လျှင်၊ ေနာက်တဖန် မ
ေရွး ရ၊ သတ် ရမည်။ 30 စပါး ြဖစ်ေစ၊ သစ်သီး ြဖစ်ေစ၊ ေြမ ကြဖစ်သမျှ ေသာ
အသီးအ ှဆံယ် စုတစုသည် ထာဝရဘုရား
၏ ဘ ာေတာ် ြဖစ်၏။ ထာဝရဘုရား
အဘို့ သန ့် ှ င်း ရမည်။ 31ဆယ် စုတစုကုိ ေရွး လိုလျှင် ၊ အဘုိးရင်း ှင့်ငါး စုတစုကုိ
ထပ် ၍ေပးရမည်။ 32 ာွး ြဖစ်ေစ ၊ သုိး ဆိတ်ြဖစ်ေစ၊ ကိမ်လံးု ေအာက် ၌ သွား သမျှ
ေသာ အေကာင်ဆယ် စုတစုသည်၊ ထာဝရဘုရား
အဘို့ သန ့် ှ င်း ရမည်။ 33 ေကာင်း သေလာ၊ ည့ံ
သေလာဟမု ေမးမစစ် ရ။ တေကာင်အတက်ွ တေကာင်ကုိ မ
လဲ ရ။ လဲ
လိလုျှင် ှစ်ေကာင်စလံးု သန ့် ှ င်း ရမည်။ အလျှင်းမ ေရွး ရဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 34ဤ
ေရွကား ထာဝရဘုရား
သည်၊ သိနာ
ေတာင် ေပါ် မှာ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့အဘို့ ေမာေ ှ ၌ ထား
ေတာ်မူေသာ ပညတ် ေတာ်များ ြဖစ်သတည်း။



ေတာလည်ရာကျမ်း 1:1 277 ေတာလည်ရာကျမ်း 1:25

ေတာလညရ်ာ
1ဣသေရလအမျ ိးသားတို့သည်၊ အဲဂုတ္တု
ြပည် မှ ထွက် ၍ ဒတိုယ
ှစ် ၊ ဒတိုယ လ ၊ ပဌမ ေန၌့ သိနာ ေတာ တင်ွ ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်မှာ ထာဝရဘုရား သည် ေမာေ ှ အား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ 2သင် ှင့် အာ ုန်
သည် ဣသေရလ
အမျ ိးသား ပရိသတ် တို့ တင်ွ၊ အသက် ှစ်ဆယ် လနွ် ၍၊ 3 စစ်တိက်ု ိင်ု ေသာ
ေယာက်ျား အေပါင်း တို့ ကုိ သူ
တို့ အေဆွအမျ ိး အသီးသီးအလိက်ု စာရင်း ယူ လျက်၊ တပ်ခင်းကျင်း ၍ေရတက်ွ
ေလာ။့ 4အမျ ိးအ ယ်ွ အသီးသီးတမျ ိးတေယာက်စီ မိမိတို့ အေဆွအမျ ိး၌ သူ ကီး ြဖစ်
ေသာ လူတို့သည် သင် တို့ ှင့်အတူ ကူညီ၍ ထုိအမှုကုိေဆာင်ရ ကမည်။ 5သင်တို့ ှင့်
အတူကူညီ၍ အမှုကုိေဆာင်ရေသာသူဟူမူကား၊ ု ဗင် အမျ ိး၊ ေ ှဒုရ သား ဧလိဇုရ။
6 ှ ိေမာင် အမျ ိး၊ ဇုရိ ှ ဒ္ဒဲ သား ေ ှလုေမျလ။ 7 ယုဒ အမျ ိး၊ အမိနဒပ် သား နာ ှုန။်
8ဣသခါ အမျ ိး၊ ဇုအာ
သား နာသေနလ။ 9 ဇာဗုလုန် အမျ ိး၊ ေဟလုန် သား ဧလျာဘ။ 10 ေယာသပ် သား
တင်ွ၊ ဧဖရိမ် အမျ ိး၊ အမိဟုဒ် သား ဧလိ ှမာ ၊ မနာေ ှ အမျ ိး၊ ေပဒါဇုရ သား ဂါမ
လျလ။ 11 ဗ◌င်္ယာမိန် အမျ ိး၊ ဂိေဒါနိ သား အဘိဒန။် 12 ဒန် အမျ ိး၊ အမိ ှ ဒဲ သား အ
ေဟဇာ။ 13 အာ ှာ အမျ ိး၊ ဩကရန် သား ပါေဂျလ။ 14 ဂဒ် အမျ ိး၊ ေဒွလ သား ဧ
လျာသပ်။ 15 နဿလိ အမျ ိး၊ ဧနန် သား အဟိရ တည်း။ 16ဤသူ တို့သည် ပရိသတ်
တင်ွ ေကျာ်ေစာ ေသာသူ၊ အေဆွအမျ ိး သူ ကီး မင်းြဖစ်၍၊ဣသေရလ အမျ ိး ၌ လတူ
ေထာင်စီအပ်ုရေသာသူြဖစ် ကသတည်း။ 17 ထုိသို့ နာမည် ြဖင့် ေရွး ေတာ်မူေသာ ထုိ
သူ တို့ ကုိ၊ ေမာေ ှ ှင့် အာ ု န် သည်ေခါ် ၍ ၊ 18 ဒတိုယ လ ၊ ပဌမ ေန၌့ ပရိသတ်
အေပါင်း ကုိ စည်းေဝး ေစ ပီးမှ ၊ အေဆွအမျ ိး စာရင်းကုိ ေဘာ်ြပ ၍၊ အ ှစ် ှစ်ဆယ်
အလနွ် ေသာသူတို့၏ နာမည် ေပါင်း ကုိ မှတ်သြဖင့်၊ 19 ထာဝရဘုရား သည် ေမာေ ှ
အား မှာ ထားေတာ်မူ သည်အတိင်ုး ၊ သိနာ ေတာ ၌ ဣသေရလအမျ ိးသားတို့ ကုိ
ေရတက်ွ ေလ၏။ 20ဣသေရလ၏သားဦး ၊ ုဗင် ၏အမျ ိးသား တို့တင်ွ၊ အေဆွအမျ ိး
အသီးအသီးလိက်ု၍ နာမည် များကုိ စာရင်း ၌ မှတ်သားသည်အတိင်ုး၊ 21အသက် ှစ်
ဆယ် လနွ် ၍ စစ်တိက်ု ိင်ုေသာ ေယာက်ျားေပါင်း ေလးေသာင်း ေြခာက်ေထာင်ငါး ရာ
ှိ က၏။ 22 ှ ိေမာင် အမျ ိးသား တို့တင်ွ အေဆွအမျ ိး အသီးအသီး လိက်ု ၍ နာမည်
များကုိ စာရင်း ၌ မှတ်သား သည် အတိင်ုး၊ 23အသက် ှစ်ဆယ် လနွ် ၍ စစ်တိက်ု ိင်ု
ေသာ ေယာက်ျား ေပါင်း ငါးေသာင်း ကုိးေထာင်သုံး ရာ ှိ က၏။ 24 ဂဒ် အမျ ိးသား
တို့တင်ွ အေဆွအမျ ိး အသီးအသီးလိက်ု ၍ နာမည် များကုိ စာရင်း ၌ မှတ်သား သည်
အတိင်ုး၊ 25အသက် ှစ်ဆယ် လနွ် ၍ စစ်တိက်ု ိင်ုေသာ ေယာက်ျားေပါင်း ေလးေသာင်း
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ငါးေထာင်ေြခာက် ရာ ငါးဆယ် ှိ က၏။ 26 ယုဒ အမျ ိးသား တို့ တင်ွ အေဆွအမျ ိး
အသီးအသီးလိက်ု ၍ နာမည် များကုိ စာရင်း ၌ မှတ်သား သည် အတိင်ုး၊ 27အသက် ှစ်
ဆယ်လနွ် ၍ စစ်တိက်ု ိင်ုေသာေယာက်ျားေပါင်း ခုနစ်ေသာင်း ၊ ေလးေထာင်ေြခာက် ရာ
ှိ က၏။ 28ဣသခါ အမျ ိးသား တို့တင်ွ အေဆွအမျ ိး အသီးအသီး ကုိလိက်ု ၍ နာမည်
များကုိ စာရင်း ၌ မှတ်သား သည် အတိင်ုး၊ 29 အသက် ှစ်ဆယ် လနွ် ၍ စစ်တိက်ု
ိင်ုေသာ ေယာက်ျားေပါင်း ငါးေသာင်း ေလးေထာင်ေလး ရာ ှိ က၏။ 30 ဇာဗုလုန်
အမျ ိးသား တို့ တင်ွ အေဆွအမျ ိး အသီးအသီး လိက်ု ၍ နာမည် များကုိ စာရင်း ၌
မှတ်သား သည် အတိင်ုး၊ 31အသက် ှစ်ဆယ် လနွ် ၍ စစ်တိက်ု ိင်ုေသာ ေယာက်ျား
ေပါင်း ငါးေသာင်း ှစ်ေထာင်ေလး ရာ ှိ က၏။ 32 ေယာသပ် မှ ဆင်းသက်ေသာ ဧဖ
ရိမ် အမျ ိးသား တို့တင်ွ အေဆွအမျ ိး အသီးအသီးလိက်ု ၍ နာမည် များကုိ စာရင်း ၌
မှတ်သား သည်အတိင်ုး၊ 33 အသက် ှစ်ဆယ် လနွ် ၍ စစ်တိက်ု ိင်ုေသာ ေယာက်ျား
ေပါင်း ေလးေသာင်း ငါး ရာ ှိ က၏။ 34 မနာေ ှ အမျ ိးသား တို့ တင်ွ အေဆွအမျ ိး
အသီးအသီး လိက်ု ၍ နာမည် များကုိ စာရင်း ၌ မှတ်သား သည် အတိင်ုး၊ 35အသက်
ှစ်ဆယ် လနွ် ၍ စစ်တိက်ု ိင်ုေသာ ေယာက်ျားေပါင်း သုံးေသာင်း ှစ်ေထာင် ှစ်ရာ ှိ
က၏။ 36 ဗ◌င်္ယာမိန် အမျ ိးသား တို့တင်ွ အေဆွအမျ ိး အသီးသီး လိက်ု ၍ နာမည် များ
ကုိ စာရင်း ၌ မှတ်သား သည် အတိင်ုး၊ 37အသက် ှစ်ဆယ် လနွ် ၍ စစ်တိက်ု ိင်ုေသာ
ေယာက်ျားေပါင်း သုံးေသာင်း ငါးေထာင်ေလး ရာ ှိ က၏။ 38 ဒန် အမျ ိးသား တို့တင်ွ
အေဆွအမျ ိး အသီးအသီးလိက်ု ၍ နာမည် များကုိ စာရင်း ၌ မှတ်သား သည်အတိင်ုး၊
39အသက် ှစ်ဆယ် လနွ် ၍ စစ်တိက်ု ိင်ုေသာ ေယာက်ျားေပါင်း ေြခာက်ေသာင်း ှစ်
ေထာင်ခုနစ် ရာ ှိ က၏။ 40 အာ ှာ အမျ ိးသား တို့ တင်ွ အေဆွအမျ ိး အသီးအသီး
လိက်ု ၍ နာမည် များကုိ စာရင်း ၌ မှတ်သား သည် အတိင်ုး၊ 41အသက် ှစ်ဆယ် လနွ်
၍ စစ်တိက်ု ိင်ုေသာ ေယာက်ျားေပါင်း ေလးေသာင်း တေထာင်ငါး ရာ ှိ က၏။ 42 နဿ
လိ အမျ ိးသား တို့တင်ွ အေဆွအမျ ိး အသီးအသီး လိက်ု ၍ နာမည် များကုိ စာရင်း ၌
မှတ်သား သည် အတိင်ုး၊ 43အသက် ှစ်ဆယ် လနွ် ၍ စစ်တိက်ု ိင်ုေသာ ေယာက်ျား
ေပါင်း ငါးေသာင်း သုံးေထာင်ေလး ရာ ှိ က၏။ 44 ထုိသို့ ေမာေ ှ ှင့် အာ ု န် အစ ှိ
ေသာ ဣသေရလ
အမျ ိး၌ အေဆွအမျ ိး သူ ကီးြဖစ်ေသာ မင်း ဆယ် ှစ် ပါးတို့သည် 45 ဣသေရလ
အမျ ိးသား အေပါင်း တို့ ကုိ အေဆွအမျ ိး အလိက်ု ေရတက်ွ ၍ စာရင်းယူသည်အတိင်ုး၊
46အသက် ှစ်ဆယ် လနွ် ၍ စစ်တိက်ု ိင်ုေသာ လေူပါင်း ကား ေြခာက် သိနး်သုံး ေထာင်
ငါး ရာ ငါး ဆယ် ှိ သတည်း။ 47 ေလဝိ သားတို့သည်၊ ဘုိးဘ
အမျ ိး အလိက်ု စာရင်း မ ဝင်ရသည် အမှုမှာ၊ 48ထာဝရဘုရား သည် ေမာေ ှ အား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ 49 ေလဝိ သား တို့ ကုိ၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့ ှင့် ေရာေ ှာ၍ မ
ေရတက်ွ ရ။ စာရင်း ထဲ၌မ သွင်း ရ။ 50 ေလဝိ သားတို့အား သက်ေသခံ ချက် တဲ
ေတာ်ကုိ၎င်း၊ တဲေတာ်တနဆ်ာ ှိသမျှ ကုိ ၎င်း၊ တဲ



ေတာလည်ရာကျမ်း 1:51 279 ေတာလည်ရာကျမ်း 2:11

ေတာ် ှင့်ဆုိင်သမျှ တို့ ကုိ၎င်းအပ် ၍၊ သူတို့သည် တဲ
ေတာ် ှင့် တဲ ေတာ်တနဆ်ာ အလံးုစုံ ကုိ ေဆာင်ရွက် ရကမည်။ တဲ
ေတာ်မှုကုိလည်း ထမ်း ရကမည်။ တပ်ချေသာအခါ၊ တဲ
ေတာ်ပတ်လည် ၌ မိမိတို့ ေနရာ ချရ ကမည်။ 51 တဲ ေတာ်ကုိ ယူသွား ချနိ် ေရာက်
ေသာအခါ ၊ ေလဝိ သားတို့သည် ုပ်သိမ်း ရမည်။ ေနရာ
ချချနိေ်ရာက်ေသာအခါ ၊ ထူေထာင် ြပနရ်မည်။ ေလဝိ
အမျ ိးသားမှတပါး အြခား ေသာ အမျ ိးသားသည် ချ ်းကပ် လျှင်၊ အေသသတ်ြခင်း
ကုိခံရမည်။ 52ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့သည် တပ်ချ ေသာအခါ ၊ အလံးုအရင်း တ
ေ ှာက်လံးု၊ လတိူင်ုး မိမိ
ဆုိင်ေသာ တပ် တင်ွ မိမိ ဆုိင်ေသာ အလံ နားမှာ မိမိတဲကုိ ေဆာက်ရမည်။ 53 ဣ
သေရလ အမျ ိးသား စည်းေဝးရာ၊ ပရိသတ် အေပါ် မှာ အမျက် ေတာ်မ သက်ေရာက်
ေစြခင်းငှါ ၊ ေလဝိ သားတို့သည် သက်ေသခံ ချက် တဲ
ေတာ်ပတ်လည် ၌ ေနရာ
ချ၍ ၊ သက်ေသခံ ချက်တဲ ေတာ်ကုိ ေစာင့်ေ ှာက် ရမည် ဟ၊ု 54 ေမာေ ှ အား
ထာဝရဘုရား
မှာ ထားေတာ်မူသည် အတိင်ုး ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့သည် ြပ က၏။

2
1တဖန် ထာဝရဘုရား သည် ေမာေ ှ ှင့် အာ ု န် အား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ 2ဣ
သေရလ အမျ ိးသား အသီးအသီးတို့သည်၊ မိမိ တပ် ှင့်ဆုိင်ေသာအလံ၊ မိမိ
အေဆွအမျ ိး ှင့် ဆုိင်ေသာ အလံ
အနား မှာ၊ ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်ကုိ ေ ှ ှု ြပ ၍ ေနရာ ချရမည်။ 3 ေန ထွက်ရာ အေ ှ မျက် ှာ၌ ၊ ယုဒ တပ်
အလံ ှင့် ဆုိင်ေသာ အလံးုအရင်း သည် ေနရာ
ကျ၍ ၊ အမိနဒပ် သား နာ ှုန် သည်၊ ယုဒ
အမျ ိးသား တို့တင်ွ ဗုိလ် လပ်ုရမည်။ 4 သူ အပ်ုရေသာအလံးုအရင်း အေရအတက်ွ
ကား၊ ခုနစ်ေသာင်း ေလးေထာင်ေြခာက် ရာ ှိသတည်း။ 5 ယုဒတပ်အနား မှာ၊ ဣသခါ
တပ်ချ ၍ ၊ ဇုအာ သား နာသေနလသည်၊ ဣသခါ အမျ ိးသား တို့တင်ွ ဗုိလ် လပ်ုရမည်။
6 သူ အပ်ုရေသာအလံးုအရင်း အေရအတက်ွ ကား၊ ငါးေသာင်း ေလးေထာင်ေလး ရာ ှိ
သတည်း။ 7 ထုိေနာက်၊ ဇာဗုလုန် တပ်ချ၍၊ ေဟလုန် သား ဧလျာဘ သည်၊ ဇာဗုလုန်
အမျ ိးသား တို့တင်ွ ဗုိလ် လပ်ုရမည်။ 8 သူ အပ်ုရေသာအလံးုအရင်း အေရအတက်ွ ကား၊
ငါးေသာင်း ခုနစ်ေထာင်ေလး ရာ ှိသတည်း။ 9 ယုဒ တပ် ှင့်ဆုိင်ေသာ အလံးုအရင်း
အေရအတက်ွ ကား၊ တသိနး် ှစ်ေသာင်း ေြခာက် ေထာင် ေလး ရာ ှိသတည်း။ ဤသူ
တို့သည်၊ တပ် ဦး အရာ၌ ချ ီ ရကမည်။ 10 ေတာင် မျက် ှာ၌ ၊ ုဗင် တပ် အလံးုအရင်း
သည်၊ ု ဗင်အလံ ကုိထူ၍၊ ေ ှ ဒုရ သား ဧလိဇုရ သည်၊ ု ဗင် အမျ ိးသား တို့ တင်ွ
ဗုိလ် လပ်ုရမည်။ 11 သူ အပ်ုရေသာအလံးုအရင်း အေရအတက်ွ ကား၊ ေလးေသာင်း
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ေြခာက်ေထာင်ငါး ရာ ှိသတည်း။ 12 ု ဗင်တပ်အနား မှာ ှ ိေမာင် တပ်ချ ၍ ၊ ဇုရိ ှ ဒ္
ဒဲ သား ေ ှလုေမျလ သည်၊ ှိေမာင် အမျ ိးသား တို့တင်ွ ဗုိလ် လပ်ုရမည်။ 13 သူ အပ်ု
ရေသာအလံးုအရင်း အေရအတက်ွ ကား၊ ငါးေသာင်း ကုိးေထာင်သုံး ရာ ှိသတည်း။
14 ထုိေနာက် ဂဒ် တပ်ချ၍၊ ေဒွလ သား ဧလျာသပ် သည်၊ ဂဒ် အမျ ိးသား တို့ တင်ွ
ဗုိလ် လပ်ုရမည်။ 15 သူ အပ်ုရေသာအလံးုအရင်း အေရအတက်ွ ကား၊ ေလးေသာင်း
ငါးေထာင်ေြခာက် ရာ ငါးဆယ် ှိသတည်း။ 16 ု ဗင် တပ် ှင့်ဆုိင်ေသာ အလံးုအရင်း
အေရအတက်ွ ကား၊ တသိနး် ငါးေသာင်း တေထာင်ေလး ရာ ငါးဆယ် ှိသတည်း။ ဤ
သူတို့သည် ဒတိုယ
တပ် အရာ၌ ချ ီ ရကမည်။ 17 ထုိအခါ ၊ တပ်မ အလယ် ၌ ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ် ှင့်တကွ၊ ေလဝိ
တပ် ချ ီ ရမည်။ တပ်ချ သည် အတိင်ုး ၊ လအူသီးသီး တို့သည်၊ မိမိ
ေနရာ ၌ မိမိ ဆုိင်ေသာ အလံ
ှင့်အတူလိက်ုလျက်ချ ီ ရ ကမည်။ 18အေနာက် မျက် ှာ၌ ဧဖရိမ်တပ် အလံးုအရင်း

သည်၊ ဧဖရိမ် အလံ ကုိထူ၍၊ အမိဟဒ်ု သား ဧလိ ှမာ သည်၊ ဧဖရိမ် အမျ ိးသား တို့တင်ွ
ဗုိလ် လပ်ုရမည်။ 19 သူ အပ်ုရေသာအလံးုအရင်း အေရအတက်ွ ကား၊ ေလးေသာင်း ငါး
ရာ ှိသတည်း။ 20 ဧဖရိမ်တပ်အနား မှာ မနာေ ှ တပ်ချ၍၊ ေပဒါဇုရ သား ဂါမေလလျ
လ သည်၊ မနာေ ှ အမျ ိးသား တို့တင်ွ ဗုိလ် လပ်ုရမည်။ 21 သူ အပ်ုရေသာအလံးုအရင်း
အေရအတက်ွ ကား၊ သုံးေသာင်း ှစ်ေထာင် ှစ်ရာ ှိသတည်း။ 22 ထုိေနာက် ဗ◌င်္ယာမိန်
တပ်ချ၍၊ ဂိေဒါနိ သား အဘိဒန် သည်၊ ဗ◌င်္ယာမိန် အမျ ိးသား တို့တင်ွ ဗုိလ် လပ်ုရမည်။
23 သူ အပ်ုရေသာအလံးုအရင်း အေရအတက်ွ ကား၊ သုံးေသာင်း ငါးေထာင်ေလး ရာ ှိ
သတည်း။ 24 ဧဖရိမ် တပ် ှင့်ဆုိင်ေသာ အလံးုအရင်း အေရအတက်ွ ကား၊ တသိနး် ှစ်
ေထာင် တရာ ှိသတည်း။ ဤသူတို့သည် တတိယ
တပ် အရာ၌ ချ ီ ရ ကမည်။ 25 တပ်များ ေြမာက် မျက် ှာ၌ ၊ ဒန်တပ်အလံးုအရင်း
သည်၊ ဒန် အလံ ကုိထူ၍၊ အမိ ှ ဒ္ဒဲ သား အေဟဇာ သည်၊ ဒန် အမျ ိးသား တို့တင်ွ
ဗုိလ် လပ်ုရမည်။ 26 သူ အပ်ုရေသာအလံးုအရင်း အေရအတက်ွ ကား၊ ေြခာက်ေသာင်း
ှစ်ေထာင်ခု ှစ် ရာ ှိသတည်း။ 27 ဒနတ်ပ်အနား မှာ၊ အာ ှာ တပ်ချ၍၊ ဩကရန် သား
ပါေဂျလ သည်၊ အာ ှာ အမျ ိးသား တို့ တင်ွ ဗုိလ် လပ်ု ရမည်။ 28 သူ အပ်ုရေသာ
အလံးုအရင်း အေရအတက်ွ ကား၊ ေလးေသာင်း တေထာင်ငါး ရာ ှိသတည်း။ 29 ထုိ
ေနာက် ၊ နဿလိ တပ်ချ၍၊ ဧနန် သား အဟိရ သည်၊ နဿလိ အမျ ိးသား တို့တင်ွ ဗုိလ်
လပ်ုရမည်။ 30 သူ အပ်ုရေသာအလံးုအရင်း အေရအတက်ွ ကား၊ ငါးေသာင်း သုံးေထာင်
ေလး ရာ ှိသတည်း။ 31 ဒန် တပ် ှင့်ဆုိင်ေသာ အလံးုအရင်း အေရအတက်ွ ကား၊ တ
သိနး် ငါးေသာင်း ခုနစ်ေထာင်ေြခာက် ရာ ှိသတည်း။ ဤသူတို့သည်၊ မိမိ
တို့ အလံ ပါလျက် ေနာက်ဆုံး တပ်အရာ၌ ချ ီ ရ က မည်။ 32 ထုိသို့ ှင့် အညီ၊
အေဆွအမျ ိး အလိက်ု ေရတက်ွ ေသာ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တပ် အလံးုအရင်း လူေပါင်း ကား၊ ေြခာက် သိနး်သုံးေထာင် ငါးရာ ငါး
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ဆယ် ှိသတည်း။ 33ထာဝရဘုရား သည်၊ ေမာ ှ အား မှာ ထားေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊
ေလဝိ သားတို့ ကုိ၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့ ှင့် ေရာေ ှာ၍ မ
ေရတက်ွ ရ။ 34ထာဝရဘုရား သည်၊ ေမာေ ှ အား မှာ ထား ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊
ဣသေရလ အမျ ိးသား အသီးသီး တို့သည်၊ မိမိ
အလံ အနားမှာ မိမိေနရာချ ြခင်းကုိ၎င်း၊ မိမိ
ဘုိး ဘ အမျ ိး အလိက်ု ချ ီ ြခင်းကုိ၎င်းြပ ရက၏။

3
1ထာဝရဘုရား သည်၊ သိနာ
ေတာင် ေပါ် မှာ ေမာ ှ အား ဗျာဒိတ် ေပးေတာ်မူေသာအခါ၊ အာ ုန် ှင့် ေမာေ ှ အမျ ိး
အ ယ်ွ၏ အတ္ထ ပ္ပတ္တ ိ များကုိ မှတ်သားသည်တင်ွ၊ 2အာ ုန် ၏သား ဟမူူကား၊ သားဦး
နာဒ ပ် ၊ ညီအဘိဟု ၊ ဧလာဇာ ၊ ဣသမာ တည်း။ 3 ဤ သူတို့ ကား၊ အဘ
သည် ယဇ်ပုေရာဟိတ် အမှုကုိ ေဆာင်ေစြခင်းငှါ ဆီေလာင်းြခင်းဘိသိက်ကုိေပး ၍
အရာ၌ခန ့ထ်ားေသာ အာ ုန် ၏ သား ြဖစ်ကသတည်း။ 4 နာဒပ် ှင့် အဘိဟု သည်၊ သိ
နာ
ေတာ တင်ွ ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌၊ ထူးြခား ေသာမီး ကုိ ပူေဇာ် ေသာအခါ ၊
ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ ေသ
က၏။ သူတို့ ၌ သား
မ ှိ သည်ြဖစ်၍၊ ဧလာဇာ
ှင့် ဣသမာ သည်၊ အဘ
အာ ု န် ေ ှ မှာ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အမှုကုိ ေဆာင်ရွက် က၏။ 5 ထာဝရဘုရား သည်
ေမာေ ှ အား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ 6သင်သည် ေလဝိ
အမျ ိးသား တို့ ကုိ ေခါ် ခ့ဲ၍ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အာ ုန် အမှု ကုိ ေဆာင်ေစြခင်းငှါ၊ အာ
ုနထံ်၌ေနရာ ချေလာ။့ 7 သူတို့သည် ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်ေ ှ မှာ၊ အာ ုန် ှင့် ပရိသတ် အေပါင်း တို့ ေဆာင် ရေသာအမှု တည်းဟေူသာ
တဲ ေတာ်အမှု ကုိ ေဆာင်ရွက် ရကမည်။ 8 သူတို့သည် ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ် တနဆ်ာ ှိသမျှ တို့ ကုိ ကည့် ှု ြပ စု၍ ၊ ဣသေရလ အမျ ိးသား ေဆာင်ရေသာ
တဲ ေတာ်အမှု ကုိ ေဆာင် ရကမည်။ 9 ေလဝိ သားတို့ ကုိ၊ အာ ုန် ှင့် သူ ၏သား တို့ ၌
အပ် ရမည်။ ဣသေရလ
အမျ ိး ထဲက သူ တို့ ကုိေရွး၍ ငါအ့ား အပုိင်ေပး ရမည်။ 10အာ ုန် ှင့် သူ ၏သား တို့
ကုိလည်း ခန ့ထ်ား ၍၊ သူတို့သည်ယဇ်ပုေရာဟိတ် အမှုကုိ ေစာင့် ရကမည်။ သူ၏အမျ ိး
မှတပါး၊ အြခား ေသာသူသည် ချ ်းကပ် လျှင်၊ အေသသတ်ြခင်းကုိခံရမည်ဟု မိန ့ေ်တာ်
မူ၏။ 11တဖန် ထာဝရဘုရား သည် ေမာေ ှ အား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ 12ဣသေရလ
အမျ ိး တင်ွ အဦး ဘွားြမင်ေသာ သားဦး
များအတက်ွ၊ ေလဝိ
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သားတို့ ကုိ ငါ ေရွး ယူေသာေကာင့်၊ ေလဝိ
သားတို့သည် အထူးသြဖင့်ငါ ၏လြူဖစ် ရကမည်။ 13အေကာင်းမူကား ၊ အဲဂုတ္တု
ြပည် ၌ သားဦး အေပါင်း တို့ ကုိ ငါ သည် ဒဏ်ခတ် ေသာအခါ ၊ ဣသေရလ အမျ ိးတင်ွ
လူ ြဖစ်ေစ ၊ တိ စ္ဆာန် ြဖစ်ေစ၊ သားဦး
အေပါင်း တို့ ကုိ ငါ ့အဖို့ ငါသန ့် ှ င်း ေစေသာေကာင့်၊ သားဦး
အေပါင်း တို့ ကုိ အထူးသြဖင့်ငါ ပုိင် ရ၏။ ငါ သည် ထာဝရဘုရား ြဖစ်သည်ဟု မိန ့်
ေတာ်မူ၏။ 14တဖန် ထာဝရဘုရား သည်၊ သိနာ
ေတာ ၌ ေမာေ ှ အား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ 15 ေလဝိ သား တို့တင်ွ အသက်တလ
ေကျာ် ှ ိ ေသာေယာက်ျား အေပါင်း တို့ ကုိ အေဆွအမျ ိး အလိက်ု ေရတက်ွ ေလာ့ဟ၊ု
16 မှာထား ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ ေမာေ ှ သည် ေလဝိ
သားတို့ ကုိ ေရတက်ွ ေလ၏။ 17 ေလဝိ သား တို့၏ နာမည် ဟမူူကား ၊ ေဂရ ှုန် ၊ ေကာ
ဟတ် ၊ ေမရာရိ တည်း။ 18 မိမိ အေဆွအမျ ိး အလိက်ု ေဂရ ှုန် သား တို့၏ အမည် ကား၊
လိဗနိ
ှင့် ှ ိ မိ တည်း။ 19 မိမိ အေဆွအမျ ိး အလိက်ု ေကာဟတ် သား တို့၏ နာမည်ကား၊

အာမရံ ၊ ဣဇဟာ ၊ ေဟြဗ န် ၊ ဩေဇလ တည်း။ 20 မိမိ အေဆွအမျ ိး အလိက်ု ေမရာရိ
သား တို့၏ နာမည်ကား၊ မဟာလိ
ှင့် မု ှ ိ တည်း။ ဤ
သူ တို့သည်၊ မိမိ
ဘုိးဘ အမျ ိး အလိက်ု ေရတက်ွေသာ ေလဝိ
အမျ ိးအ ယ်ွ ြဖစ် က၏။ 21 ေဂရ ှုန် မှဆင်းသက်လာေသာလိဗနိ အေဆွအမျ ိး ၊ ှ ိ
မိ အေဆွအမျ ိး တို့သည်၊ ေဂရ ှုန် အမျ ိးအ ယ်ွ ြဖစ် က၏၊ 22 ထုိအေဆွအမျ ိးတို့ ကုိ
ေရတက်ွ ၍ အသက် တလ
ေကျာ် ှ ိေသာေယာက်ျား ေပါင်း ကား၊ ခုနစ် ေထာင် ငါး ရာ ှိသတည်း။ 23 ေဂရ ှုန်
အေဆွအမျ ိး တို့သည်၊ တဲ
ေတာ်အေနာက် မျက် ှာ၌ ေနရာ ချရမည်။ 24 ေဂရ ှုန် အေဆွအမျ ိး သူ ကီး ကား၊
ေလလ
သား ဧလျာသပ် တည်း။ 25 ေဂရ ှုန် သား တို့ အငနး်အတာ ဟူမူကား၊ ပရိသတ်
စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်၊ အေပါ်တဲ ၊ အေပါ်တဲ အဖုံး ၊ ပရိသတ်စည်းေဝး ရာတဲ ေတာ်တံခါးဝ ၌ ကာ
ေသာ ကုလားကာ ၊ 26 တဲ ေတာ် ှင့် ယဇ်ပလ္လ င် ပတ်လည် ဝင်း ကုလားကာ ၊ ဝင်း တံခါး
ဝ ၌ ကာေသာကုလားကာ ၊ ကိ း များ အစ ှိသည်တို့ ကုိ ကည့် ှုြပ စုရကမည်။ 27 ေကာ
ဟတ် မှဆင်းသက်ေသာ အာမရံ
အေဆွအမျ ိး ၊ ဣဇဟာ အေဆွအမျ ိး ၊ ေဟ ြဗ န် အေဆွအမျ ိး ၊ ဩေဇလ
အေဆွအမျ ိး တို့သည်၊ ေကာဟတ် အမျ ိးအ ယ်ွ ြဖစ် က၏။ 28 တဲ ေတာ်ကုိ ေစာင့်
ေသာသူ၊ ထုိအေဆွအမျ ိးတို့ ကုိ ေရတက်ွ၍ အသက်တလ ေကျာ် ှ ိ ေသာေယာက်ျား
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ေပါင်း ကား၊ ှစ် ေသာင်း ေြခာက် ရာ ှိသတည်း။ 29 ေကာဟတ် အေဆွအမျ ိး တို့သည်၊
တဲ
ေတာ် ေတာင် မျက် ှာ၌ ေနရာ ချရမည်။ 30 ေကာဟတ် အေဆွအမျ ိး သူ ကီး ကား၊
ဩေဇလ
သား ဧလိဇာဖန်တည်း။ 31 သူ တို့အငနး်အတာဟမူူကား၊ ေသတ္တ ာ ၊ စားပဲွ ၊ ယဇ်ပလ္လ င်
များ၊ အမှု ေတာ်ထမ်းစရာ တဲ
ေတာ်တန်ဆာ များ၊ အတင်ွးကုလားကာ အစ ှိသည်တို့ ကုိ ကည့် ှုြပ စုရ က မည်။

32ယဇ်ပုေရာဟိတ် အာ ုန် သား ဧလာဇာ သည်၊ ေလဝိ
အေဆွအမျ ိးသူ ကီး တို့ ကုိ အပ်ု၍၊ တဲ
ေတာ်ေစာင့် ေသာသူတို့ ကုိ ကည့် ှု စီရင်ရမည်။ 33 ေမရာရိ မှ ဆင်းသက်ေသာ မဟာ
လိ
အေဆွအမျ ိး ၊ မု ှ ိ အေဆွအမျ ိး တို့သည်၊ ေမရာရိ
အမျ ိးအ ယ်ွ ြဖစ်က၏။ 34 ထုိအေဆွအမျ ိးတို့ ကုိ ေရတက်ွ ၍ အသက်တလ ေကျာ်
ှ ိ ေသာေယာက်ျား ေပါင်း ကား၊ ေြခာက် ေထာင် ခုနစ် ရာ ှိ သတည်း။ 35 ေမရာ ရိ
အေဆွအမျ ိး သူ ကီး ကား၊ အဘိဟဲလ
သား ဇုေရလ တည်း။ ဤသူတို့သည် တဲ
ေတာ်ေြမာက် မျက် ှာ၌ ေနရာ ချရမည်။ 36 ေမရာရိ သား တို့ အငနး်အတာ ဟမူူကား၊
တဲ
ေတာ်ပျ ်ြပား များ၊ ကန ့လ်န ့က်ျင် များ၊ တိင်ု များ၊ ေြခစွပ် များ၊ ထုိအရာ ှင့ဆုိ်င်ေသာ
တနဆ်ာ များ အစ ှိသည်တို့ ကုိ၎င်း၊ ဝင်း တိင်ု များ၊ 37 ေြခစွပ် များ၊ တံသင် များ၊ ကိ း
များတို့ ကုိ၎င်း ကည့် ှု ြပ စုရကမည်။ 38 ေမာေ ှ ှင့် အာ ုန် မှစ၍၊အာ ုန် ၏ သား
တို့ သည်၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့အဘို့ ၊ သန ့် ှ င်း ရာဌာန ေတာ်ကုိ ေစာင့် လျက်၊ ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ
တဲ ေတာ် အေ ှ မျက် ှာ၌ ေနရာ ချရမည်။ သူတို့အမျ ိးမှတပါး၊ အြခား ေသာသူသည်
ချ ်းကပ် လျှင် အေသ သတ်ြခင်းကုိခံရမည်။ 39ထာဝရဘုရား မှာထား ေတာ်မူသည်
အတိင်ုး ၊ ေမာေ ှ သည် ေလဝိ
သား တို့ ကုိ အေဆွအမျ ိး အလိက်ု ေရတက်ွ ၍၊ အသက်တလ ေကျာ် ှ ိ ေသာ
ေယာက်ျား အေပါင်း ကား၊ ှစ်ေသာင်း ှစ်ေထာင် ှိသတည်း။ 40တဖန် ထာဝရဘုရား
သည် ေမာေ ှ အား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့တင်ွ၊ အသက် တလ
ေကျာ် ှ ိ ေသာသားဦး ေယာက်ျား အေပါင်း တို့ ကုိ ေရတက်ွ ၍ စာရင်း ယူေလာ။့

41 ဣသေရလ အမျ ိး သားဦး အေပါင်း တို့အတက်ွ ေလဝိ သားတို့ ကုိ၎င်း ၊ ဣသေရ
လ အမျ ိးသား တို့ ၌ တိ စ္ဆာန် သားဦး အေပါင်း တို့ အတက်ွ ေလဝိ သား တို့ ၌ ှိ
ေသာတိ စ္ဆာန် များကုိ၎င်း၊ ငါ ့ အဘို့ ယူ ေလာ။့ ငါ သည် ထာဝရဘုရား ြဖစ်သည်ဟ၊ု
42 မှာထား ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ ေမာေ ှ သည် ဣသေရလ
အမျ ိး သားဦး အေပါင်း တို့ ကုိ ေရတက်ွ ၍ ၊ 43အသက်တလ ေကျာ် ှ ိေသာသားဦး
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ေယာက်ျား နာမည် ေပါင်း ကား၊ ှစ်ေသာင်း ှစ်ေထာင် ှစ်ရာ ခုနစ်ဆယ် သုံး ေယာက်
ှိ သတည်း။ 44တဖန် ထာဝရဘုရား သည် ေမာေ ှ အား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ 45ဣ
သေရလ အမျ ိး သားဦး အေပါင်း တို့ အတက်ွ ေလဝိ သားတို့ ကုိ၎င်း ၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသားတို့ ၌ တိ စ္ဆာန် များအတက်ွ ေလဝိ သားတို့ ၌ ှိေသာတိ စ္ဆာန် များကုိ၎င်းယူ
ေလာ။့ ေလဝိ
သားတို့သည် ငါ ၏ လြူဖစ် ရ ကမည်။ ငါ သည် ထာဝရဘုရား ြဖစ်၏။ 46 ေလဝိ
သားတို့ထက် ပုိ ေသာ ဣသေရလ
အမျ ိး သားဦး ှစ်ရာ ခုနစ်ဆယ် သုံး ေယာက်တို့ ကုိ ေရွး ရမည်အမှု မှာ၊ 47အကျပ်
ေတာ်အလိက်ု လတူကုိယ်လျှင် ငါး ကျပ် စီ ခံယူ
ရမည်။ အကျပ် ကား၊ ေဂရ
ှစ်ဆယ် ြဖစ်သတည်း။ 48 ပုိ ေသာသူတို့ ေပးရေသာအေရွး ေငွကုိ၊ အာ ု န် ှင့် သူ

၏သား တို့အား ေပး ရမည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူသည် အတိင်ုး ၊ 49 ေလဝိ သားတို့ ှင့် ဣသေရ
လ
အမျ ိး သားဦး တို့ ကုိေရွး ၍၊ ပုိ
ေသးေသာ သားဦးတို့၏ အေရွး ေငွ ကုိ၊ 50 ေမာေ ှ သည် အကျပ် ေတာ် ှင့ခ်ျနိလ်ျက်၊
အခွက် တဆယ်သုံး ပိဿာေြခာက်ဆယ်ငါးကျပ်ကုိယူ ပီးလျှင် ၊ 51 ထာဝရဘုရား
မှာထား ေတာ်မူေသာစကား ေတာ်အတိင်ုး ၊ ထုိအေရွး ေငွ ကုိ အာ ုန် ှင့် သူ ၏သား
တို့အား ေပး ေလ၏။

4
1တဖန် ထာဝရဘုရား သည် ေမာေ ှ ှင့် အာ ုန် အား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ 2 ေလ
ဝိ အမျ ိး ၊ ေကာဟတ် အ ယ်ွသား တို့တင်ွ၊ အသက် သုံးဆယ် လနွ် ၍ ငါးဆယ် မ မီှ၊
ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်အမှု ကုိေဆာင် ြခင်းငှါ ၊ 3အလံးုအရင်း ဝင် ေသာသူအေပါင်း တို့ ကုိ၊ ဘုိး
ဘအေဆွအမျ ိး အလိက်ု စာရင်းယူ ေလာ။့ 4အလနွ် သန ့် ှ င်းေသာ အရာတို့ ှင့ဆုိ်င်၍
ပရိသတ်စည်းေဝး ရာတဲ ေတာ်၌ ေကာဟတ် သား များ ေစာင့်ေ ှာက်ရေသာအမှု ဟူ
မူကား၊ 5တပ် ချ ီ ချနိ် ေရာက်ေသာအခါ ၊ အာ ုန် ှင့် သူ ၏သား တို့သည် လာ
၍ ၊ အတင်ွးကုလားကာ ကုိ ချ ပီးလျှင် ၊ သက်ေသခံ ချက် ေသတ္တ ာ
ကုိ အပ်ု ရမည်။ 6 ကုလားကာ အေပါ် မှာ တဟာ ှ သားေရ ှင့် အပ်ု ြပန၍်၊ သားေရ
အေပါ် မှာလည်း ြပာ ေသာအထည် ကုိ ခင်း ပီးမှ ၊ ထမ်းဘုိး တို့ ကုိ လျှ ိ ထားရမည်။
7 ေ ှ ေတာ်မုန ့စ်ားပဲွ ေပါ်မှာ ြပာ ေသာအထည် ကုိ ခင်း ၍ ၊ လင်ပနး် ၊ ဇွနး် ၊ ေလာင်း
စရာဖလား များ ှင့်တကွ ၊ အ မဲ ထည့် ရေသာမုန ့် ကုိ တင် ပီးမှ၊ 8 ထုိအရာတို့ ကုိ၊ နီ
ေသာအထည် ှင့် အပ်ု ရမည်။ တဖန် တဟာ ှ သားေရ ှင့် အပ်ု ြပန၍် ၊ ထမ်းဘုိး
တို့ ကုိ လျှ ိ ထားရမည်။ 9 မီး ထွနး်ရာ မီးခုံ ၊ မီးခွက် ၊ မီးညပ် ၊ မီးညပ်ခံရာ ခွက် ၊ ဆီ
အိးု အစ ှိသည်တို့ ကုိ၊ ြပာ ေသာအထည် ှင့် အပ်ု ပီးမှ ၊ 10 ထုိတနဆ်ာ ှိသမျှ တို့ ကုိ၊
တဟာ ှ သားေရ အိတ် ထဲ၌
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သွင်း ထား၍ ၊ ထမ်းဘုိး ကုိ တပ် ရမည်။ 11 ေရွှ ယဇ်ပလ္လ င် ေပါ်မှာ ၊ ြပာ ေသာ
အထည် ကုိ ခင်း ၍ ၊ တဟာ ှ သားေရ ှင့် အပ်ု ပီးလျှင် ၊ ထမ်းဘုိး တို့ ကုိ လျှ ိထား
ရမည်။ 12သန ့် ှ င်း ရာဌာန၌ အမှု ေတာ်ကုိ ေဆာင်ရွက်ရန် တနဆ်ာ ှိသမျှ တို့ ကုိ၊ ြပာ
ေသာအထည် အိတ်ထဲ၌ သွင်း ထား၍ ၊ တဟာ ှ သားေရ ြဖင့် အပ်ု ပီးမှ၊ထမ်းဘုိး ကုိ
တပ် ရမည်။ 13ယဇ်ပလ္လ င် မှ ြပာ ကုိပယ် ှင်း၍ ၊ ပလ္လ င် ေပါ်မှာ ေမာင်း ေသာအထည်
ကုိ ခင်း ပီးလျှင် ၊ 14 ထုိပလ္လ င် ှင့်ဆုိင်ေသာ အမှု ေတာ်ထမ်းရန် တနဆ်ာ တည်းဟေူသာ
လင်ပနး် ၊ အမဲသား ချတ်ိ၊ တးူရွင်းြပား ၊ အင်တံု အစ ှိေသာ ယဇ်ပလ္လ င် တနဆ်ာ ှိ
သမျှ တို့ ကုိ တင် ၍ ၊ တဟာ ှ သားေရ ှင့် အပ်ု ပီးမှ၊ထမ်းဘုိး တို့ ကုိ လျှ ိ ထားရမည်။
15 ထုိသို့ တပ် ချ ီ ချနိေ်ရာက်ေသာအခါ ၊ အာ ုန် ှင့် သူ ၏သား တို့သည်၊ သန ့် ှ င်း ရာ
ဌာနေတာ် ှင့် သန ့် ှ င်း ေသာ တနဆ်ာ ှိသမျှ တို့ ကုိ ဖုံးအပ်ု ေသာေနာက် ၊ ေကာဟတ်
သား တို့သည် ထမ်း ြခင်းငှါ ချ ်းကပ် ရကမည်။ သို့ ရာတင်ွ သူတို့သည် ေသ
ေဘး ှင့် လတ်ွမည်အေကာင်း၊သန ့် ှ င်း ေသာအရာကုိ မ
ကုိင် ရ၊ ဤေရွကား ပရိသတ် စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်၌ ေကာဟတ် သား များ ေဆာင်ရွက် ရေသာအမှုေပတည်း။ 16ယဇ်ပုေရာဟိတ်
အာ ုန် သား ဧလာဇာ ၏ အရာ ှင့်ဆုိင်ေသာ အမှုဟမူူကား၊ မီး
ထွနး်စရာ ဆီ၊ မီး ှု ိရာ နံသ့ာေပါင်း ေမွှး၊ ေနရ့က် အစ ်အတိင်ုးဆက်ကပ်ရေသာ
ေဘာဇ ်ပူေဇာ်သက္က ာ ၊ လိမ်း ရနဆီ် အစ ှိေသာ တဲ
ေတာ် ှင့် တဲ ေတာ်တနဆ်ာ ှိသမျှ တို့ ကုိ၎င်း၊ သန ့် ှ င်း ရာဌာနေတာ် ှင့် သန ့် ှ င်းေသာ
တနဆ်ာ ှိသမျှတို့ ကုိ၎င်း ကည့် ှု ြပ စုရမည်။ 17တဖန် ထာဝရဘုရား သည် ေမာေ ှ
ှင့် အာ ုန် အား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ 18 ေကာဟတ် အေဆွအမျ ိး အ ယ်ွသား တို့ ကုိ၊
ေလဝိ
သားစုထဲက မ ပယ် မြဖတ် ှင့်။ 19 သူတို့သည် အလနွ် သန ့် ှ င်းေသာအရာတို့ ကုိ
ချ ်းကပ် ေသာအခါ ၊ ေသ ေဘးလတ်ွ ၍ အသက် ှင် မည်ေကာင်း ၊ အာ ုန် ှင့် သူ
၏သား တို့သည် အရင်ဝင် ၍ ၊ လူ အသီးသီး ေစာင့်ရေသာအမှု ၊ ထမ်း ရေသာဝနတိ်ု့
ကုိ ခဲွခန ့် ရမည်။ 20 သို့ ရာတင်ွ သန ့် ှ င်း ေသာအရာတို့ ကုိ ဖုံးအပ်ု စ ်အခါ၊ ေကာဟိတ်
သားတို့သည် ေသ
ေဘး ှင့် လတ်ွမည်အေကာင်း၊ အထဲ သို့ ဝင် ၍ မ
ကည့် ရဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 21 တဖန် ထာဝရဘုရား သည် ေမာေ ှ အား မိန ့် ေတာ်

မူသည်ကား၊ 22 ေဂရ ှုန် အ ယ်ွသား တို့တင်ွ၊ အသက် သုံးဆယ် လနွ် ၍ ငါးဆယ် မ
မီှ၊ ပရိသတ်စည်းေဝး ရာတဲ ေတာ်အမှု ကုိေဆာင် ြခင်းငှါ အလံးုအရင်းဝင် ေသာသူ
အေပါင်း တို့ ကုိ၊ ဘုိးေဘး
အေဆွအမျ ိး အလိက်ု စာရင်း ယူ ေလာ။့ 23 24 ေဂရ ှုန် အေဆွအမျ ိး တို့သည် ေစာင့်
ရေသာအမှု ၊ ထမ်း ရေသာဝနဟ်ူမူကား ၊ 25အတင်ွးတဲ ေတာ် ကုလားကာ ၊ ပရိသတ်
စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်ကုလားကာ၊ အေပါ်တဲ ၊ တဟာ ှ သားေရအဖုံး ၊ ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
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ေတာ်တံခါးဝ ၌ ကာေသာကုလားကာ ၊ 26 တဲ ေတာ် ှင့် ယဇ်ပလ္လ င် ပတ်လည် ဝင်း
ကုလားကာ ၊ ဝင်း တံခါးဝ ၌ကာေသာ ကုလားကာ ၊ ကိ း များအစ ှိ သည်တို့ ကုိ၎င်း၊
ထုိအရာများ ှင့် ဆုိင်၍ အမှု ေတာ်ထမ်း ရန် တနဆ်ာ ှိသမျှ တို့ ကုိ၎င်းထမ်းရွက် ရက
မည်။ 27 ေဂရ ှုန် သား များ အမှု ေစာင့်ေလရာရာ ၊ ဝနထ်မ်း ေလရာရာ ၌၊ အာ ု န်
ှင့် သူ ၏သား တို့ ခဲွခန ့် စီရင် သည်အတိင်ုး ေဆာင်ရွက် ရ ကမည်။ 28ဤေရွကား ၊
ပရိသတ်စည်းေဝး ရာတဲ ေတာ်၌ ၊ ေဂရ ှုန် အေဆွအမျ ိး သား များ ေဆာင်ရွက်ရေသာ
အမှု ေပတည်း။ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အာ ုန် ၏ သား
ဣသမာ သည် သူ
တို့ ကုိအပ်ု ရမည်။ 29 ေမရာရိ သား တို့တင်ွလည်း၊ အသက် သုံးဆယ် လနွ် ၍ ငါး
ဆယ် မ မီှ၊ ပရိသတ်စည်းေဝး ရာတဲ ေတာ်အမှု ကုိ ေဆာင် ြခင်းငှါ ၊ အလံးုအရင်းဝင်
ေသာသူအေပါင်း တို့ ကုိ ဘုိးဘ
အေဆွအမျ ိး အလိက်ု စာရင်း ယူေလာ။့ 30 31 သူတို့သည် ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်၌ ေစာင့် ရေသာအမှု ၊ ထမ်း ရေသာဝန် ဟူ မူကား ၊ တဲ ေတာ် ပျ ်ြပား ၊
ကန ့လ်န ့က်ျင် ၊ တိင်ု ၊ ေြခစွပ် ၊ 32 ဝင်း တိင်ု ၊ ေြခစွပ် ၊ တံသင် ၊ ကိ း များတို့ ကုိ၎င်းထုိ
အရာများ ှင့်ဆုိင်၍ အမှု ေတာ်ထမ်းရန် တနဆ်ာ ှိသမျှ တို့ ကုိ၎င်းထမ်းရွက်ကရမည်။
သူ
တို့ထမ်းရွက် ရေသာ တနဆ်ာ တို့ ကုိ အမည် မှတ်၍ ေရတက်ွ ရမည်။ 33ဤေရွကား
၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အာ ုန် ၏ သား
ဣသမာ အပ်ု၍၊ ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်၌ ေမရာရိ အေဆွအမျ ိး သား များ ေဆာင်ရွက်ရေသာအမှု ေပတည်း။ 34 ေမာ
ေ ှ ှင့် အာ ုန် အစ ှိေသာ ပရိသတ် သူ ကီး တို့သည်၊ ေကာဟတ် သား တို့တင်ွ အသက်
သုံးဆယ် လနွ် ၍ ငါးဆယ် မမီှ၊ ပရိသတ်စည်းေဝး ရာတဲ ေတာ်အမှု ကုိ ေဆာင် ြခင်းငှါ
၊ အလံးုအရင်းဝင် ေသာသူအေပါင်း တို့ ကုိ၊ ဘုိးဘ
အေဆွအမျ ိး အလိက်ု ေရတက်ွ ၍ စာရင်းသွင်း ေသာလေူပါင်းကား၊ ှစ် ေထာင်ခုနစ်
ရာ ငါးဆယ် ှိ သတည်း။ 35 36 37ဤ သူတို့သည်၊ ေမာေ ှ ၌ ထာဝရဘုရား မှာထား
ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ ေမာေ ှ ှင့် အာ ုန် သည် ေရတက်ွ ၍ ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်အမှုကုိ ေဆာင်ရွက် ရေသာ ေကာဟတ် အေဆွအမျ ိး သားေပတည်း။ 38 ေဂရ
ှုန် သား တို့တင်ွ အသက် သုံးဆယ် လနွ် ၍ ငါးဆယ် မမီှ၊ ပရိသတ်စည်းေဝး ရာတဲ
ေတာ်အမှု ကုိ ေဆာင် ြခင်းငှါ ၊ အလံးုအရင်းဝင် ေသာသူအေပါင်း တို့ ကုိ၊ ဘုိးဘ
အေဆွအမျ ိး အလိက်ု ေရတက်ွ ၍ စာရင်းသွင်း ေသာလူေပါင်းကား၊ ှစ် ေထာင်
ေြခာက် ရာ သုံးဆယ် ှိ သတည်း။ 39 40 41ဤ သူတို့သည်၊ ထာဝရဘုရား
မှာထား ေတာ်မူသည် အတိင်ုး ၊ ေမာေ ှ ှင့် အာ ု န် သည် ေရတက်ွ ၍ ပရိသတ်
စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်အမှုကုိ ေဆာင်ရွက် ေနရ ေသာ ေဂရ ှုန် အေဆွအမျ ိး သား ေပတည်း။ 42 ေမ
ရာရိ သား တို့တင်ွ အသက် သုံးဆယ် လနွ် ၍ ငါးဆယ် မမီှ၊ ပရိသတ်စည်းေဝး ရာတဲ
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ေတာ်အမှု ကုိ ေဆာင် ြခင်းငှါ ၊ အလံးုအရင်းဝင် ေသာသူအေပါင်း တို့ ကုိ၊ ဘုိးဘ
အေဆွအမျ ိး အလိက်ု ေရတက်ွ ၍ စာရင်းသွင်း ေသာလေူပါင်းကား၊ သုံး
ေထာင် ှစ် ရာ ှိ သတည်း။ 43 44 45ဤ သူတို့သည်၊ ေမာေ ှ ၌ ထာဝရဘုရား မှာထား
ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ ေမာေ ှ ှင့် အာ ုန် သည် ေရတက်ွ ေသာ ေမရာရိ အေဆွအမျ ိး
သား ေပတည်း။ 46 ထုိသို့ ှင့်အညီ၊ ေလဝိ
သားတို့တင်ွအသက် သုံးဆယ် လနွ် ၍ ငါးဆယ် မမီှ၊ ပရိသတ်စည်းေဝး ရာတဲ ေတာ်
အမှု ေတာ်ကုိေစာင့် ၍ ဝနမ်ျားကုိထမ်း ြခင်းငှါ ဝင် ေသာသူအေပါင်း တို့ ကုိ၊ ဘုိးေဘး
အေဆွအမျ ိး အလိက်ု ေမာေ ှ ှင့် အာ ု န် အစ ှိ ေသာဣသေရလ အမျ ိးသူ ကီး
တို့သည် ေရတက်ွ ၍စာရင်းသွင်း ေသာလူေပါင်းကား၊ ှစ် ေထာင် ငါး ရာ ှစ်ဆယ် ှိ
သတည်း။ 47 48 49 ေမာေ ှ ၌ ထာဝရဘုရား
ထား ေတာ် မူ ေသာ ပညတ် ေတာ်အတိင်ုး ၊ လူ အသီးသီး ေစာင့် ရ ေသာအမှု ၊
အသီးအသီး ထမ်း ရေသာဝနတိ်ု့ ကုိေထာက်၍ေမာေ ှေရတက်ွ သတည်း။

5
1တဖန် ထာဝရဘုရား သည် ေမာေ ှ အား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ 2 ငါ ေန ေသာ တပ်
ကုိ မ
ညစ်ည း ေစြခင်းငှါ၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့သည်၊ ူ
ေသာသူ၊ ရိနာစဲွ ေသာသူ၊ အေသေကာင် ထိ၍ မစင်ကယ် ေသာသူေယာက်ျား မိနး်မ
အေပါင်း တို့ ကုိ၊ တပ် ြပင် မှာ ေနရာ ချထားရမည်အေကာင်း ဆင့်ဆုိ ေလာဟ့၊ု 3 4 ေမာ
ေ ှ အား မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့သည် ြပ က၏။ 5တ
ဖန် ေမာေ ှ အား ထာဝရဘုရား က၊ သင်သည် ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့ အား ဆင့်ဆုိ ရမည် မှာ၊ 6 လူ ြပ တတ်ေသာ ဒစု ိုက် ကုိ ြပ ၍၊
ထာဝရဘုရား
ကုိ ြပစ်မှား သြဖင့် အြပစ် ေရာက်ေသာ ေယာက်ျား မိနး်မ သည်၊ 7 ထုိ အြပစ် ကုိ
ေဘာ်ြပ ၍ ေတာင်းပန်ရမည်။ ြပစ်မှား ေသာအတက်ွ၊ ငါးစုတစု ကုိထပ်၍ ြပစ်မှား
ခံ ေသာသူ အား ေပး ရမည်။ 8 ထုိအြပစ်အတက်ွ ေပးေသာဥစ္စာ ကုိ ခံ ထုိက် ေသာ
အမျ ိးသား ချင်းမ ှိ လျှင် ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အဘို့ ထာဝရဘုရား အား ပူေဇာ် ရ
မည်။ ထုိမှတပါး၊ အြပစ် ေြဖေစြခင်းငှါ၊ အြပစ် ေြဖရာယဇ်ဘို့ ၊ သုိး တေကာင်ကုိ
ပူေဇာ်ရမည်။ 9ယဇ်ပုေရာဟိတ် အား ဣသေရလ အမျ ိးသား ပူေဇာ်၍ သန ့် ှ င်း ေသာ
အရာ ှိသမျှ တို့သည်၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ၏ဥစ္စာ ြဖစ် ရမည်။ 10လူ တိင်ုးသန ့် ှ င်း ေစ၍
ယဇ်ပုေရာဟိတ် အား လှူ သမျှတို့သည်လည်း၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ၏ ဥစ္စာြဖစ် ရမည်ဟု
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 11တဖန် ေမာေ ှ အား ထာဝရဘုရား က၊ သင်သည် ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့အား ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ၊ 12လင် ှိေသာမိနး်မ သည် အြခားတပါးေသာ
ေယာက်ျား ှင့် မှားယွင်း ၍ လင် ကုိ ြပစ်မှား လျှင် ၎င်း ၊ မှားယွင်း စ ်တင်ွသူတပါး
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မ ေတွ့ မိ၊ သက်ေသ မ ှိ၊ သီလပျက် ေသာ်လည်း ၊ ထုိအမှုကုိဝှက် ထား၍ လင် မသိ
လျှင်၎င်း၊ 13 14 သီလ ပျက်သည်ြဖစ်ေစ၊ မပျက်သည်ြဖစ်ေစ၊ လင်သည် မယား
ကုိမ ယုံလျှင် ၎င်း၊ 15 ထုိမိနး်မ ြပ ရေသာ ပူေဇာ်သက္က ာ ဘို့ မုေယာ မုန ့်တဩမဲ ပါ
လျက်၊ သူ့ကုိယဇ်ပုေရာဟိတ် ထံသို့ ေခါ် သွားရမည်။ မုန ့်ညက်ေပါ်မှာ ဆီ
ကုိမ ေလာင်း ရ။ ေလာဗန် ကုိမ တင် ရ။ မယားကုိမ
ယုံြခင်းပူေဇာ်သက္က ာ ၊ အြပစ် ကုိေဖါ် တင်ရာပူေဇာ်သက္က ာ ြဖစ်၏။ 16ယဇ်ပုေရာဟိတ်
သည်၊ ထုိပူေဇာ်သက္က ာကုိ ယူ
၍ ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ ထား ရမည်။ 17ယဇ်ပုေရာဟိတ် သည် သန ့် ှ င်း ေသာ
ေရ
ကုိ ေြမ အိးု ၌ ေလာင်း ပီးလျှင် ၊ တဲ ေတာ်၌ ှိေသာေြမမှုန ့် ကုိ ယူ
၍ ေရ ထဲမှာ ထည့် ရမည်။ 18 ထုိမိနး်မ ကုိ ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်မှာထား ပီးလျှင် ၊ ေခါင်း ၌ အချည်းစည်း ှိေစ၍၊ မယားကုိမ
ယုံြခင်းပူေဇာ်သက္က ာ တည်းဟေူသာ သတိေပး
ရာပူေဇာ်သက္က ာကုိ မိနး်မ လက် ၌ ထည့် ရမည်။ ကျနိ် ြခင်းေဘးကုိြဖစ်ေစေသာ ေရ
ခါး ကုိ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ကုိယ်တိင်ုကုိင် ရမည်။ 19 ထုိအခါ ယဇ်ပုေရာဟိတ် သည်၊ ထုိ
မိနး်မ ကုိ အကျနိ် တိက်ုလျက်၊ သင်သည် ကုိယ် ခင်ပွနး် မှတပါး အြခားေသာေယာက်ျား
ှင့် မှားယွင်း ြခင်း၊ ညစ်ည း ြခင်းမ ှိလျှင် ၊ ကျနိ် ြခင်းေဘးကုိြဖစ်ေစေသာ၊ ဤေရ
ခါး ှင့် ကင်းလတ်ွ ေစသတည်း။ 20 ကုိယ် ခင်ပွနး် မှတပါး အြခားေသာ ေယာက်ျား
ှင့် မှားယွင်း ၍ ညစ်ည း ြခင်း ှ ိလျှင် ၊ 21ထာဝရဘုရား သည်၊ သင် ၏ေပါင် ကုိ ပိန်
ေစ၍ ဝမ်း ကုိလည်း ေရာင် ေစသြဖင့်၊ သင့် ကုိကျနိ် အပ်ေသာသူ၊ အထိမ်းအမှတ်ြပ ၍
လူ
များကျနိဆုိ် ြခင်းကုိ ခံရေသာသူြဖစ် ေစြခင်းငှါစီရင်ေတာ်မူေစသတည်း။ 22 ကျနိ်
ြခင်းေဘး ြဖစ်ေစေသာ ဤ
ေရ သည်သင် ၏ ဝမ်း ထဲသို့ ဝင် ၍ ဝမ်း ေရာင် ြခင်း၊ ေပါင် ပိန် ြခင်းကုိြဖစ်ေစ
သတည်းဟု ယဇ်ပုေရာဟိတ် သည် ကျနိ် ြခင်းအကျနိ် တိက်ု လျှင် ၊ မိနး်မ က၊ အာမင်
၊ အာမင် ဟု ဝနခံ် ရမည်။ 23ယဇ်ပုေရာဟိတ် သည်လည်း၊ ထုိ
အကျနိ် တို့ ကုိ ေရးမှတ် ၍ ၊ တဖန် ေရ
ခါး ှင့်ေချ ပီးမှ ၊ 24ကျနိ် ြခင်းေဘးြဖစ်ေစေသာေရ ခါး ကုိ မိနး်မ အား တိက်ု ရ
မည်။ ထုိေရ
သည် မိနး်မ ထဲသို့ ဝင် ၍ ခါး လိမ့်မည်။ 25 ထုိအခါ ယဇ်ပုေရာဟိတ် သည်၊ မယား
ကုိ မ
ယုံ ြခင်းပူေဇာ်သက္က ာကုိ မိနး်မ လက် မှ ယူ ၍ ၊ ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ ချ ီလွှလဲျက်
ယဇ်ပလ္လ င် ေပါ်မှာ ဆက် ပီးလျှင်၊ 26 မုန ့်ညက်တလက်ဆွနး် တည်းဟေူသာပူေဇာ်သက္က ာ
အတက်ွအတာ ကုိ ယဇ်ပလ္လ င် ေပါ်မှာ မီး ှု ိ၍ ၊ ထုိေနာက် အကျနိေ်ရ ကုိ မိနး်မ ေသာက်
ေစရမည်။ 27 ထုိမိနး်မသည် လင် ကုိြပစ်မှား ၍ ညစ်ည း ြခင်း ှ ိလျှင် ၊ ကျနိြ်ခင်းေဘး
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ြဖစ်ေစေသာ ေရ
ကုိေသာက် ပီးမှ ၊ သူ့ အထဲ၌ ေရ
ဝင် ၍ ခါး သြဖင့် ၊ ဝမ်း ေရာင် ြခင်း၊ ေပါင် ပိန် ြခင်းသို့ ေရာက်၍ ထုိမိနး်မ သည် မိမိ
အမျ ိး ၌ ကျနိ် အပ် ေသာသူြဖစ် လိမ့်မည်။ 28 သို့ မဟတ်ု ထုိမိနး်မ သည် မ
ညစ်ည း ၊ စင်ကယ် ြခင်း ှ ိလျှင် ၊ ေဘး ှင့်လတ်ွ ၍ ပဋိသေ ္ဓ ယူေသာ အခွင့် ှ ိ
လိမ့်မည်။ 29ဤေရွကား ၊ မိနး်မ သည် ကုိယ် ခင်ပွနး် မှတပါး အြခားေသာ ေယာက်ျား
ှင့် မှားယွင်း ၍ ညစ်ည း ြခင်း ှ ိေသာ်၎င်း၊ 30 ေယာက်ျား သည် မယားကုိ မ
ယုံေသာသေဘာ စဲွလမ်းေသာ်၎င်း၊ ေစာင့်ရေသာတရား ေပတည်း။ ေယာက်ျားသည်
မယား
ကုိမ ယုံ၊ ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ထား
ေသာအခါ ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် သည် ဤ
တရား အတိင်ုး စီရင် သြဖင့်၊ 31 ေယာက်ျား သည် အြပစ် ှင့် ကင်းလတ်ွ ၍ မိနး်မ
သည် မိမိ
အြပစ် ကုိခံရ မည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။

6
1တဖန် ေမာေ ှ အား ထာဝရဘုရား က၊ 2သင်သည် ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့ အား ဆင့်ဆုိ ရ မည် မှာ၊ ေယာက်ျား ြဖစ် ေစ ၊ မိနး်မ ြဖစ် ေစ၊
ထာဝရဘုရား
အဘို့ မိမိကုိြခားနား ေစ၍ နာဇရိ
သစ္စာ ြပ ြခင်းငှါ ၊ မိမိကုိ မိမိခဲွထားေသာအခါ၊ 3 စပျစ်ရည် ှင့် ယစ် မျ ိ းကုိ ေ ှာင်
ရမည်။ စပျစ်ရည် ချ ် ှင့် ယစ် မျ ိ းချ ် ကုိလည်း မ
ေသာက် ရ။ စပျစ်သီး ြဖင့် လပ်ုေသာအရည် ကုိအလျှင်း မ
ေသာက် ရ။ စပျစ်သီး အစိမ်း အေြခာက် ကုိလည်း မ စား ရ။ 4 ြခားနား လျက်ေန
ေသာကာလ ပတ်လံးု ၊ စပျစ်သီးအဆန် ၊ စပျစ်သီးအခံွ မှစ၍စပျစ်ပင် က ြဖစ် သမျှ
ကုိ မ
စား ရ။ 5 ြခားနား ြခင်းသစ္စာ ေစာင့်ေသာ ကာလ
ပတ်လံးု ဦးဆံ ကုိ မ
ရိတ် ရ။ ထာဝရဘုရား
အဘို့ မိမိကုိ ြခားနား ေစ ေသာ
ကာလ မ ေစ့ မီှတိင်ုေအာင်၊ သူသည် သန ့် ှ င်း ရ သြဖင့်၊ မိမိ
ဆံပင် ကုိ အလိအုေလျာက်တိးုပွား ေစမည်။ 6 ထာဝရဘုရား အဘို့ မိမိ ကုိြခားနား
ေစေသာ ကာလ
ပတ်လံးု ၊ အေသေကာင် ကုိ မ
ချ ်း မကပ်ရ။ 7 သူ ၏ဘုရားသခင် အဘို့ သူ
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၏ေခါင်း ကုိ ြခားနား ေစေသာေကာင့် ၊ မိ ဘ ၊ ညီအစ်ကုိ ၊ ှမ ေသ ေသာ်လည်း ၊
ညစ်ည း ြခင်းကုိမ ခံရ။ 8 ြခားနား လျက်ေနေသာကာလ ပတ်လံးု ၊ ထာဝရဘုရား အ
ဘို့ သန ့် ှ င်း ရမည်။ 9သူ့ အနား မှာ တစုံတေယာက်ေသာသူသည် ချက်ြခင်း ေသ ၍ ၊
သူသည် ြခားနား ေစေသာေခါင်း ကုိ ညစ်ည း ေစလျှင် ၊ စင်ကယ် ေစေသာေန ့တည်း
ဟေူသာသတ္တ မ ေန ့၌ ဦးဆံ ကုိရိတ် ရမည်။ 10အဌမ ေန ့၌ ခုိ ှစ် ေကာင်ြဖစ်ေစ ၊ ချ ိ း
ကေလး ှစ် ေကာင်ြဖစ်ေစ၊ တခုခုကုိ ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်တံခါး ေ ှ ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ထံသို့ ေဆာင် ခ့ဲရမည်။ 11ယဇ်ပုေရာဟိတ် သည်
လည်း ၊ အြပစ် ေြဖရာယဇ် ဘို့
တ ေကာင်၊ မီး ှု ိ ရာယဇ်ဘို့ တ ေကာင်ကုိ ပူေဇာ် ၍ ၊ ထုိသူ ၌ အေသေကာင် အားြဖင့်
ေရာက်ေသာ အြပစ် ေြဖြခင်းကုိ ြပ ပီးမှ ၊ ထုိေန ့ြခင်း တင်ွ သူ ၏ေခါင်း ကုိ သန ့် ှ င်း
ေစ ရမည်။ 12အရင်ြခားနား ေစေသာ ကာလ
ကုိ ထာဝရဘုရား
အဘို့ တဖန် ြခားနား ေစ၍၊ အခါမလည် ေသာ သုိးသငယ် တေကာင်ကုိ ဒစု ိုက် ေြဖ
ရာ ယဇ်ြပ ၍ ပူေဇာ် ရမည်။ အရင်ြခားနား ြခင်းပျက် ေသာေကာင့် ၊ လနွ် ေသာကာလ
ေပျာက် ရမည်။ 13 ြခားနား ၍ ေနေသာကာလ
ေစ့ ပီးမှ၊ နာဇရိ
လူ ေစာင့်ရေသာတရား ဟမူူကား ၊ သူသည် ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်တံခါး ေ ှ သို့ လာ ၍ ၊ 14 မီး ှု ိ ရာယဇ်ဘို့ အခါမလည် ၊ အြပစ် မပါေသာ သုိး
သငယ် အထီးတ ေကာင်၊ အြပစ် ေြဖရာယဇ်ဘို့ အခါမလည် ၊ အြပစ် မပါေသာ သုိး
သငယ် အမတ ေကာင်၊ မိဿဟာယ ယဇ်ဘို့ အြပစ် မပါေသာဆိတ် တ ေကာင်၊ 15 ဆီ
ေရာ ေသာမုန ့်ညက် ှင့်လပ်ုေသာ မုန ့် ြပား ၊ ဆီ လးူ ေသာ တေဆးမ့ဲ
မုန ့် ကပ် တည်း ဟေူသာ တေဆး မ့ဲ မုန ့် တ ေတာင်း ၊ ေဘာဇ ် ပူေဇာ်သက္က ာ ၊
သွနး်ေလာင်း ရာ ပူေဇာ်သက္က ာကုိ ထာဝရဘုရား
အား ဆက် ရမည်။ 16 ထုိပူေဇာ်သက္က ာများကုိ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် သည် ထာဝရဘုရား
ထံ ေတာ်သို့ သွင်း ၍ ၊ အြပစ် ေြဖရာ ယဇ်၊ မီး ှု ိ ရာယဇ်ကုိ ပူေဇာ် ရမည်။ 17တေဆး
မ့ဲ မုန ့်တေတာင်း ှင့်တကွ ၊ မိဿဟာယ ယဇ်ဆိတ် ကုိ၎င်း ၊ ေဘာဇ ်ပူေဇာ်သက္က ာ ၊
သွနး်ေလာင်း ရာပူေဇာ်သက္က ာကုိ၎င်း၊ ထာဝရဘုရား
အား ပူေဇာ် ရမည်။ 18 နာဇရိ လသူည်၊ ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ် တံခါး နားမှာ၊ မိမိ
ြခားနား ေသာ ဦးဆံ
ကုိရိတ် ၍ ၊ ထုိဆံ ကုိ မိဿဟာယ ယဇ်ေအာက် ၌ ှိေသာမီး ထဲမှာ ထည့် ရမည်။

19 ြခားနား ေသာ ဦးဆံကုိရိတ် ပီးမှ ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် သည် ြပ တ် ေသာ ဆိတ် ပခုံး
တဘက်၊ ေတာင်း ထဲက တေဆးမ့ဲ မုန ့် ြပား တ ြပား၊ တေဆးမ့ဲ
မုန ့် ကပ် တ ချပ်ကုိ ယူ
၍၊ နာဇရိ
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လူလက် ၌ ထည့် ပီးလျှင် ၊ 20ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ ချလီွှဲ ရာပူေဇာ်သက္က ာဘို့
ချလီွှဲ ရမည်။ ထုိအရာတို့သည်၊ ချလီွှဲ ရာရင်ပတ် ၊ ချလီွှဲရာ ပခုံး
ှင့်တကွ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အဘို့ သန ့် ှ င်း ရမည်။ ထုိေနာက်မှ ၊ နာဇရိ လူသည်

စပျစ်ရည် ကုိ ေသာက် ရေသာအခွင့် ှ ိ၏။ 21ဤေရွကား ၊ သစ္စာ ြပ ေသာ နာဇရိ လူ
သည်၊ အလိအုေလျာက်တတ် ိင်ု သမျှ မှတပါး၊ မိမိ
ြခားနား ြခင်းအတက်ွ ၊ ထာဝရဘုရား အား ဆက်ရေသာပူေဇာ်သက္က ာ ှင့် ဆုိင် ေသာ
တရား
ေပတည်း။ သစ္စာ
ြပ သည်အတိင်ုး ၊ ြခားနား ြခင်းတရား ှင့်အညီ ြပ ရမည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။ 22တဖန်
ေမာေ ှ အား ထာဝရဘုရား က၊ 23သင်သည် အာ ုန် ှင့် သူ ၏သား တို့အား ဆင့်ဆုိ
ရမည်မှာ၊ သင်တို့သည်၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့ အား ေကာင်း ကီး ေပး၍ မက် ရ ေသာ စကား ဟူ မူကား ၊

24 ထာဝရဘုရား သည်၊ သင့် ကုိ ေကာင်း ကီး ေပး၍ ေစာင့်မ ေတာ် မူပါေစေသာ။
25ထာဝရဘုရား သည်သင် ၌ မျက် ှာ ေတာ်အလင်း ကုိ လွှတ်၍ က ုဏာ ေကျးဇူးြပ
ေတာ်မူပါေစေသာ၊ 26ထာဝရဘုရား သည် သင့် ကုိ ေြမာ် ကည့် ၍ ချမ်းသာ ေပး ေတာ်
မူပါေစေသာဟ၊ု 27ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့ အေပါ် မှာ ငါ ့ နာမ ကုိ မက်ဆုိ၍ တင်
လျှင် ၊ ငါ သည်ထုိသူ တို့ ကုိ ေကာင်း ကီး မဂင်္လာေပးမည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။

7
1 ေမာေ ှ သည် တဲ
ေတာ်ကုိ ထူေထာင် ၍၊ တဲေတာ် ှင့် တဲ
ေတာ်တနဆ်ာ ှိသမျှ တို့ ကုိ၎င်း၊ ယဇ်ပလ္လ င် ှင့် ယဇ်ပလ္လ င် တနဆ်ာ ှိသမျှ တို့ ကုိ၎င်း
ဆီ
လးူ၍ ၊ သန ့် ှ င်း ေစြခင်း အမှုကုိ လက်စသတ် ေသာေန ့၌ ၊ 2 စာရင်း ဝင်ေသာသူတို့
ကုိ အပ်ု ၍ ဣသေရလ
အမျ ိးအ ယ်ွအသီးသီးတို့ ၌ မင်း ြဖစ်ေသာသူ၊ အေဆွအမျ ိး သူ ကီးမင်း တို့သည်၊

3 မင်းတပါး ာွးထီး တေကာင်စီ ၊ မင်း ှစ် ပါးအမုိး ပါေသာရထား တခုစီ၊ ရထား
ေြခာက် ခု၊ ာွး ဆယ် ှစ် ေကာင်တို့ ကုိ တဲ
ေတာ်ေ ှ သို့ ေဆာင် ခ့ဲ၍ ထာဝရဘုရား
အား ပူေဇာ်သက္က ာ ြပ က၏။ 4 ထာဝရဘုရား ကလည်း ၊ သင်သည် ပရိသတ်
စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်အမှု ေဆာင်ရွက် စရာဘို့ ခံယူ ၍ အမှု ကုိ ေဆာင်ရွက်ရသည့်အတိင်ုး၊ 5 ေလဝိ
သား အသီးသီး
တို့ အား
ေပး ေလာ့ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 6 ေမာေ ှ သည်ရထား ှင့် ာွး တို့ ကုိခံယူ ၍ ေလဝိ
သားတို့အား ေပး သြဖင့် ၊ 7အမှု ေဆာင်ရွက်စရာ ှိသည်အတိင်ုး ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အာ
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ု န ် ၏သား ဣသမာ အပ်ုေသာ ေဂရ ှုန် သား တို့ အား
ရထား ှစ် ခု ှင့် ာွး ေလး ေကာင်တို့ ကုိ၎င်း၊ 8 ေမရာရိ သား တို့အား ရထား ေလး
ခု ှင့် ာွး ှ စ် ေကာင်တို့ ကုိ၎င်းေပး ေလ၏။ 9သန် ှင်း ရာဌာနေတာ်အမှု ကုိ ေစာင့်ရ
ေသာေကာဟတ် သား တို့သည်၊ မိမိ
တို့ ပခုံး
၌ ထမ်းရွက် ရေသာေကာင့် ၊ သူတို့အား ရထား ှင့် ာွးတို့ ကုိမ ေပး။ 10ယဇ်ပလ္လ င်
ကုိ ဆီ
လးူေသာေန ့၌ အ ေုမာဒနာ ြပ စရာဘို့ ယဇ်ပလ္လ င် ေ ှ မှာ အြခားေသာ ပူေဇာ်သက္က ာ
ကုိ ြပ က၏။ 11ထာဝရဘုရား ကလည်း ၊ ယဇ်ပလ္လ င် ကုိ အ ေုမာဒနာ
ြပ စရာဘို့ ၊ မင်း အသီးအသီး တို့သည် ေန ့
ရက်အစ ်အတိင်ုးမိမိ ပူေဇာ်သက္က ာ ကုိြပ ရကမည်ဟု ေမာေ ှ အား မိန ့် ေတာ်မူ ၏။

12 ထုိသို့ ှင့်အညီ၊ ပဌမ
ေန ့၌ ယုဒ အမျ ိး ၊ အမိနဒပ် သား နာ ှုန် သည် ဆက် ေသာ ပူေဇာ်သက္က ာ ဟမူူကား၊

13 အကျပ် ေတာ်အလိက်ု တပိဿာ သုံးဆယ်အချနိ် ှ ိ ေသာေငွ အင်တံု ၊ ခုနစ်ဆယ်
အချနိ် ှ ိေသာေငွ ဖလား ၊ ေဘာဇ ်ပူေဇာ်သက္က ာ ဘို့ ထုိအင်တံ၊ု ဖလား၌ ဆီ
ှင့ေ်ရာ ၍ အြပည့် ထည့်ေသာ မုန ့်ညက် ၊ 14 မီး ှု ရိာ နံသ့ာေပါင်း ှင့ြ်ပည့် ၍ အကျပ်

တဆယ်အချနိ် ှ ိေသာေရွှ ဇွနး် ၊ 15 မီး ှု ိ ရာယဇ်ဘို့ အသက်ပျ ိ ေသာ ာွးထီး တ ေကာင်၊
သုိးထီး
တ ေကာင်၊ အခါမလည် ေသာ သုိးသငယ် တ ေကာင်၊ 16အြပစ် ေြဖရာယဇ်ဘို့ ဆိတ်
သငယ် တ ေကာင်၊ 17 မိဿဟာယ ယဇ်ဘို့ ာွး ှစ် ေကာင်၊ သုိး
ငါး ေကာင်၊ ဆိတ် ငါး ေကာင်၊ အခါမလည် ေသာ သုိးသငယ် ငါး ေကာင်တို့ ကုိ အမိ
နဒပ် သား နာ ှုန် သည် ပူေဇာ် ေလ ၏။ 18 ဒတိုယ ေန ့၌ ဣသခါ အမျ ိးတင်ွ မင်း ြဖစ်
ေသာ ဇုအာ
သား နာသေနလ ဆက် ေသာ ပူေဇာ်သက္က ာ ဟူ မူကား၊ 19 အကျပ် ေတာ်အလိက်ု
တပိဿာ သုံးဆယ်အချနိ် ှ ိ ေသာေငွ အင်တံု ၊ ခုနစ်ဆယ် အချနိ် ှ ိ ေသာေငွ ဖလား ၊
ေဘာဇ ်ပူေဇာ်သက္က ာ ဘို့ ထုိအင်တံ၊ု ဖလား၌ ဆီ
ှင့် ေရာ ၍ အြပည့် ထည့်ေသာ မုန ့်ညက် ၊ 20 မီး ှု ရိာနံသ့ာေပါင်း ှင့ြ်ပည့် ၍ အကျပ်

တဆယ်အချနိ် ှ ိေသာေရွှ ဇွနး်၊ 21 မီး ှု ိ ရာ ယဇ်ဘို့ အသက်ပျ ိ ေသာ ာွးထီး တ ေကာင်၊
သုိးထီး
တ ေကာင်၊ အခါမလည် ေသာ သုိးသငယ် တ ေကာင်၊ 22အြပစ် ေြဖရာ ယဇ်ဘို့ ဆိတ်
သငယ် တ ေကာင်၊ 23 မိဿဟာယ ယဇ်ဘို့ ာွး ှစ် ေကာင်၊ သုိး
ငါး ေကာင်၊ ဆိတ် ငါး ေကာင်၊ အခါမလည် ေသာ သုိးသငယ် ငါး ေကာင်တို့ ကုိ၊ ဇု
အာ
သား နာသေနလ သည် ပူေဇာ် ေလ ၏။ 24 တတိယ ေန ့ ၌ ဇာဗုလုန် အမျ ိး တင်ွ
မင်း ြဖစ် ေသာ ေဟလနု် သား ဧလျာဘ ဆက်ေသာ ပူေဇာ်သက္က ာ ဟမူူကား၊ 25အကျပ်
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ေတာ်အလိက်ု တပိဿာ သုံးဆယ်အချနိ် ှ ိေသာေငွ အင်တံု ၊ ခုနစ်ဆယ် အချနိ် ှ ိေသာ
ေငွ ဖလား ၊ ေဘာဇ ်ပူေဇာ်သက္က ာ ဘို့ ထုိအင်တံ၊ု ဖလား၌ ဆီ
ှင့် ေရာ ၍ အြပည့် ထည့်ေသာ မုန ့်ညက် ၊ 26 မီး ှု ိရာ နံသ့ာေပါင်း ှင့် ြပည့် ၍

အကျပ်တဆယ် အချနိ် ှ ိေသာေရွှ ဇွနး် ၊ 27 မီး ှု ိ ရာယဇ်ဘို့ အသက်ပျ ိ ေသာ ာွးထီး
တ ေကာင်၊ သုိးထီး
တေကာင် ၊ အခါမလည် ေသာ သုိးသငယ် တ ေကာင်၊ 28အြပစ် ေြဖရာယဇ်ဘို့ ဆိတ်
သငယ် တ ေကာင်၊ 29 မိဿဟာယ ယဇ်ဘို့ ာွး ှစ် ေကာင်၊ သုိး
ငါး ေကာင်၊ ဆိတ် ငါး ေကာင်၊ အခါမလည် ေသာ သုိးသငယ် ငါး ေကာင် တို့ ကုိ၊
ေဟလုန် သား ဧလျာဘ သည်ပူေဇာ် ေလ၏။ 30 စတတု္ထ ေန ့၌ ုဗင် အမျ ိး တင်ွမင်း
ြဖစ်ေသာ ေ ှဒုရ သား ဧလိဇုရ ဆက်ေသာ ပူေဇာ်သက္က ာ ဟူမူကား၊ 31 အကျပ် ေတာ်
အလိက်ု တပိဿာ သုံးဆယ်အချနိ် ှ ိ ေသာေငွ အင်တံု ၊ ခုနစ်ဆယ် အချနိ် ှ ိ ေသာေငွ
ဖလား ၊ ေဘာဇ ်ပူေဇာ်သက္က ာ ဘို့ ထုိအင်တံ၊ု ဖလား၌ ဆီ
ှင့် ေရာ ၍ အြပည့် ထည့်ေသာ မုန ့်ညက် ၊ 32 မီး ှု ိရာ နံသ့ာေပါင်း ှင့် ြပည့် ၍

အကျပ်တဆယ် အချနိ် ှ ိေသာေရွှ ဇွနး် ၊ 33 မီး ှု ိ ရာယဇ်ဘို့ အသက်ပျ ိ ေသာ ာွးထီး
တ ေကာင်၊ သုိးထီး
တ ေကာင်၊ အခါမလည် ေသာ သုိးသငယ် တ ေကာင်၊ 34အြပစ် ေြဖရာယဇ်ဘို့ ဆိတ်
သငယ် တ ေကာင်၊ 35 မိဿဟာယ ယဇ်ဘို့ ာွး ှစ် ေကာင်၊ သုိး
ငါး ေကာင်၊ ဆိတ် ငါး ေကာင်၊ အခါမလည် ေသာ သုိးသငယ် ငါး ေကာင်တို့ ကုိ၊ ေ ှ
ဒုရ သား ဧလိဇုရ သည်ပူေဇာ် ေလ၏။ 36 ပ မ ေန ့၌ ှိေမာင် အမျ ိး တင်ွ မင်း ြဖစ်
ေသာ ဇုရိ ှ ဒ္ဒဲ သား ၊ ေ ှလုေမျလ ဆက်ေသာ ပူေဇာ်သက္က ာ ဟူမူကား၊ 37 အကျပ်
ေတာ်အလိက်ု တပိဿာ သုံးဆယ်အချနိ် ှ ိေသာေငွ အင်တံု ၊ ခုနစ်ဆယ် အချနိ် ှ ိေသာ
ေငွ ဖလား ၊ ေဘာဇ ်ပူေဇာ်သက္က ာ ဘို့ ထုိအင်တံ၊ု ဖလား၌ ဆီ
ှင့် ေရာ ၍ အြပည့် ထည့်ေသာ မုန ့်ညက် ၊ 38 မီး ှု ိရာ နံသ့ာေပါင်း ှင့် ြပည့် ၍

အကျပ် တဆယ် အချနိ် ှ ိေသာေရွှ ဇွနး် ၊ 39 မီး ှု ိ ရာယဇ်ဘို့ အသက်ပျ ိ ေသာ ာွးထီး
တ ေကာင်၊ သုိးထီး
တ ေကာင်၊ အခါမလည် ေသာ သုိးသငယ် တ ေကာင်၊ 40အြပစ် ေြဖရာယဇ်ဘို့ ဆိတ်
သငယ် တ ေကာင်၊ 41 မိဿဟာယ ယဇ်ဘို့ ာွး ှစ် ေကာင်၊ သုိး
ငါး ေကာင်၊ ဆိတ် ငါး ေကာင်၊ အခါမလည် ေသာ သုိးသငယ် ငါး ေကာင်တို့ ကုိ၊ ဇု
ရိ ှ ဒ္ဒဲ သား ေ ှလုေမျလ သည် ပူေဇာ် ေလ၏။ 42ဆဌမ ေန ့၌ ဂဒ် အမျ ိး တင်ွ မင်း
ြဖစ်ေသာ ေဒွလ သား ဧလျာသပ် ဆက်ေသာ ပူေဇာ်သက္က ာ ဟူမူကား၊ 43အကျပ် ေတာ်
အလိက်ု တပိဿာ သုံးဆယ်အချနိ် ှ ိ ေသာေငွ အင်တံု ၊ ခုနစ်ဆယ် အချနိ် ှ ိ ေသာေငွ
ဖလား ၊ ေဘာဇ ်ပူေဇာ်သက္က ာ ဘို့ ထုိအင်တံ၊ု ဖလား၌ ဆီ
ှင့် ေရာ ၍ အြပည့် ထည့်ေသာ မုန ့်ညက် ၊ 44 မီး ှု ရိာနံသ့ာေပါင်း ှင့်ြပည့် ၍ အကျပ်

တဆယ်အချနိ် ှ ိေသာေရွှ ဇွနး် ၊ 45 မီး ှု ိ ရာယဇ်ဘို့ အသက်ပျ ိ ေသာ ာွးထီး တ ေကာင်၊
သုိးထီး
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တ ေကာင်၊ အခါမလည် ေသာ သုိးသငယ် တ ေကာင်၊ 46အြပစ် ေြဖရာယဇ်ဘို့ ဆိတ်
သငယ် တ ေကာင်၊ 47 မိဿဟာယ ယဇ်ဘို့ ာွး ှစ် ေကာင်၊ သုိး
ငါး ေကာင်၊ ဆိတ် ငါး ေကာင်၊ အခါမလည် ေသာ သုိးသငယ် ငါး ေကာင်တို့ ကုိ၊ ေဒွ
လ သား ဧလျာသပ် သည် ပူေဇာ် ေလ၏။ 48သတ္တ မ ေန ့၌ ဧဖရိမ် အမျ ိး တင်ွ မင်း
ြဖစ်ေသာ အမိဟဒ်ု သား ဧလိ ှမာ ဆက်ေသာ ပူေဇာ်သက္က ာ ဟမူူကား၊ 49အကျပ် ေတာ်
အလိက်ု တပိဿာ သုံးဆယ်အချနိ် ှ ိ ေသာေငွ အင်တံု ၊ ခုနစ်ဆယ် အချနိ် ှ ိ ေသာေငွ
ဖလား ၊ ေဘာဇ ်ပူေဇာ်သက္က ာ ဘို့ ထုိအင်တံ၊ု ဖလား၌ ဆီ
ှင့် ေရာ ၍ အြပည့် ထည့်ေသာမုန ့်ညက် ၊ 50 မီး ှု ရိာ နံသ့ာေပါင်း ှင့ြ်ပည့် ၍ အကျပ်

တဆယ်အချနိ် ှ ိေသာေရွှ ဇွနး် ၊ 51 မီး ှု ိ ရာယဇ်ဘို့ အသက်ပျ ိ ေသာ ာွးထီး တ ေကာင်၊
သုိးထီး
တ ေကာင်၊ အခါမလည် ေသာ သုိးသငယ် တ ေကာင်၊ 52အြပစ် ေြဖရာ ယဇ်ဘို့ ဆိတ်
သငယ် တ ေကာင် 53 မိဿဟာယ ယဇ်ဘို့ ာွး ှစ် ေကာင်၊ သုိး
ငါး ေကာင်၊ ဆိတ် ငါး ေကာင်၊ အခါမလည် ေသာ သုိးသငယ် ငါး ေကာင်တို့ ကုိ၊ အမိ
ဟဒ်ု သား ဧလိ ှမာ သည် ပူေဇာ် ေလ၏။ 54အ မ ေန ့၌ မနာေ ှ အမျ ိး တင်ွမင်း ြဖစ်
ေသာ ေပဒါဇုရ သား ဂါမေလျလ ဆက်ေသာပူေဇာ်သက္က ာ ဟူမူကား၊ 55အကျပ် ေတာ်
အလိက်ု တပိဿာ သုံးဆယ်အချနိ် ှ ိ ေသာေငွ အင်တံု ၊ ခုနစ်ဆယ် အချနိ် ှ ိ ေသာေငွ
ဖလား ၊ ေဘာဇ ်ပူေဇာ်သက္က ာ ဘို့ ထုိအင်တံ၊ု ဖလား၌ ဆီ
ှင့် ေရာ ၍ အြပည့် ထည့်ေသာ မုန ့်ညက် ၊ 56 မီး ှု ိရာ နံသ့ာေပါင်း ှင့် ြပည့် ၍

အကျပ်တဆယ် အချနိ် ှ ိေသာေရွှ ဇွနး် ၊ 57 မီး ှု ိ ရာယဇ်ဘို့ အသက်ပျ ိ ေသာ ာွးထီး
တ ေကာင်၊ သုိးထီး
တ ေကာင်၊ အခါမလည် ေသာ သုိးသငယ် တ ေကာင်၊ 58အြပစ် ေြဖရာယဇ်ဘို့ ဆိတ်
သငယ် တ ေကာင်၊ 59 မိဿဟာယ ယဇ်ဘို့ ာွး ှစ် ေကာင်၊ သုိး
ငါး ေကာင်၊ ဆိတ် ငါး ေကာင်၊ အခါမလည် ေသာ သုိးသငယ် ငါး ေကာင်တို့ ကုိ၊ ေပ
ဒါဇုရ သား ဂါမေလျလ သည် ပူေဇာ် ေလ၏၊ 60 နဝမ ေန ့၌ ဗ◌င်္ယာမိန် အမျ ိး တင်ွ
မင်း ြဖစ်ေသာ ဂိေဒါနိ သား အဘိဒန် ဆက်ေသာ ပူေဇာ်သက္က ာ ဟူမူကား၊ 61 အကျပ်
ေတာ်အလိက်ု တပိဿာ သုံးဆယ်အချနိ် ှ ိေသာ ေငွ အင်တံု ၊ ခုနစ်ဆယ် အချနိ် ှ ိေသာ
ေငွ ဖလား ၊ ေဘာဇ ်ပူေဇာ်သက္က ာ ဘို့ ထုိအင်တံ၊ု ဖလား၌ ဆီ
ှင့ေ်ရာ ၍ အြပည့် ထည့်ေသာ မုန ့်ညက် ၊ 62 မီး ှု ရိာ နံသ့ာေပါင်း ှင့ြ်ပည့် ၍ အကျပ်

တဆယ်အချနိ် ှ ိေသာေရွှ ဇွနး် ၊ 63 မီး ှု ိ ရာယဇ်ဘို့ အသက်ပျ ိ ေသာ ာွးထီး တ ေကာင်၊
သုိးထီး
တ ေကာင်၊ အခါမလည် ေသာ သုိးသငယ် တ ေကာင်၊ 64အြပစ် ေြဖရာယဇ်ဘို့ ဆိတ်
သငယ် တ ေကာင်၊ 65 မိဿဟာယ ယဇ်ဘို့ ာွး ှစ် ေကာင်၊ သုိး
ငါး ေကာင်၊ ဆိတ် ငါး ေကာင်၊ အခါမလည် ေသာသုိးသငယ် ငါး ေကာင်တို့ ကုိ၊ ဂိေဒါ
နိ သား အဘိဒန် သည် ပူေဇာ် ေလ၏၊ 66 ဒသမ ေန ့၌ ဒန် အမျ ိး တင်ွ မင်း ြဖစ်ေသာ
အမိ ှဒ္ဒဲ သား အေဟဇာ ဆက်ေသာ ပူေဇာ်သက္က ာ ဟမူူကား၊ 67အကျပ် ေတာ်အလိက်ု
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တပိဿာ သုံးဆယ်အချနိ် ှ ိ ေသာေငွ အင်တံု ၊ ခုနစ်ဆယ် အချနိ် ှ ိ ေသာေငွ ဖလား ၊
ေဘာဇ ်ပူေဇာ်သက္က ာ ဘို့ ထုိအင်တံ၊ု ဖလား၌ ဆီ
ှင့ေ်ရာ ၍ အြပည့် ထည့ေ်သာ မုန ့်ညက် ၊ 68 မီး ှု ရိာ နံသ့ာေပါင်း ှင့်ြပည့် ၍ အကျပ်

တဆယ်အချနိ် ှ ိေသာေရွှ ဇွနး် ၊ 69 မီး ှု ိ ရာယဇ်ဘို့ အသက်ပျ ိ ေသာ ာွးထီး တ ေကာင်၊
သုိးထီး
တ ေကာင်၊ အခါမလည် ေသာ သုိးသငယ် တ ေကာင်၊ 70အြပစ် ေြဖရာယဇ်ဘို့ ဆိတ်
သငယ် တ ေကာင်၊ 71 မိဿဟာယ ယဇ်ဘို့ ာွး ှစ် ေကာင်၊ သုိး
ငါး ေကာင်၊ ဆိတ် ငါး ေကာင်၊ အခါမလည် ေသာ သုိးသငယ် ငါး ေကာင်တို့ ကုိ၊ အမိ
ှ ဒ္ဒဲ သား အေဟဇာ သည် ပူေဇာ် ေလ၏။ 72 ဧကာဒသမ ေန ့၌ အာ ှာ အမျ ိး တင်ွ
မင်း ြဖစ် ေသာ ဩကရန် သား ပါေဂျလ ဆက်ေသာ ပူေဇာ်သက္က ာ ဟမူူကား၊ 73အကျပ်
ေတာ်အလိက်ု တပိဿာ သုံးဆယ်အချနိ် ှ ိေသာေငွ အင်တံု ၊ ခုနစ်ဆယ် အချနိ် ှ ိေသာ
ေငွ ဖလား ၊ ေဘာဇ ်ပူေဇာ်သက္က ာ ဘို့ ထုိအင်တံ၊ု ဖလား၌ ဆီ
ှင့် ေရာ ၍ အြပည့် ထည့်ေသာ မုန ့်ညက် ၊ 74 မီး ှု ိရာ နံသ့ာေပါင်း ှင့် ြပည့် ၍

အကျပ်တဆယ် အချနိ် ှ ိေသာေရွှ ဇွနး် ၊ 75 မီး ှု ိ ရာယဇ်ဘို့ အသက်ပျ ိ ေသာ ာွးထီး
တ ေကာင်၊ သုိးထီး
တ ေကာင်၊ အခါမလည် ေသာ သုိးသငယ် တ ေကာင်၊ 76အြပစ် ေြဖရာယဇ်ဘို့ ဆိတ်
သငယ် တ ေကာင်၊ 77 မိဿဟာယ ယဇ်ဘို့ ာွး ှစ် ေကာင်၊ သုိး
ငါး ေကာင်၊ ဆိတ် ငါး ေကာင်၊ အခါမလည် ေသာ သုိးသငယ် ငါး ေကာင်တို့ ကုိ၊ ဩ
ကရန် သား ပါေဂျလ သည် ပူေဇာ် ေလ၏။ 78 ဒါွဒသမ ေန ့၌ နဿလိ အမျ ိး တင်ွ
မင်း ြဖစ်ေသာ ဧနန် သား အဟိရ ဆက်ေသာ ပူေဇာ်သက္က ာ ဟမူူကား၊ 79အကျပ် ေတာ်
အလိက်ု တပိဿာ သုံးဆယ်အချနိ် ှ ိ ေသာေငွ အင်တံု ၊ ခုနစ်ဆယ် အချနိ် ှ ိ ေသာေငွ
ဖလား ၊ ေဘာဇ ်ပူေဇာ်သက္က ာ ဘို့ ထုိအင်တံ၊ု ဖလား၌ ဆီ
ှင့ေ်ရာ ၍ အြပည့် ထည့ေ်သာ မုန ့်ညက် ၊ 80 မီး ှု ရိာ နံသ့ာေပါင်း ှင့်ြပည့် ၍ အကျပ်

တဆယ်အချနိ် ှ ိေသာေရွှ ဇွနး် ၊ 81 မီး ှု ိ ရာယဇ်ဘို့ အသက်ပျ ိ ေသာ ာွးထီး တ ေကာင်၊
သုိးထီး
တ ေကာင်၊ အခါမလည် ေသာ သုိးသငယ် တ ေကာင်၊ 82အြပစ် ေြဖရာယဇ်ဘို့ ဆိတ်
သငယ် တ ေကာင်၊ 83 မိဿဟာယ ယဇ်ဘို့ ာွး ှစ် ေကာင်၊ သုိး
ငါး ေကာင်၊ ဆိတ် ငါး ေကာင်၊ အခါမလည် ေသာ သုိးသငယ် ငါး ေကာင်တို့ ကုိ၊ ဧနန်
သား အဟိရ သည် ပူေဇာ် ေလ၏။ 84 ထုိသို့ ဣသေရလ အမျ ိးတို့ ၌ မင်း ြဖစ်ေသာသူ
တို့ သည်၊ ယဇ်ပလ္လ င် ကုိ ဆီ
လးူေသာေန ့၌ အ ေုမာဒနာ ြပ စရာဘို့ ဆက်ေသာ ေငွ အင်တံု ေပါင်းဆယ် ှစ် လံးု၊
ေငွ ဖလား ေပါင်းဆယ် ှစ် လံးု၊ ေရွှ ဇွနး် ေပါင်း ဆယ် ှစ် စင်း တည်း။ 85 ေငွ အင်တံု
အချနိ်ကား၊ တလံးုလျှင် တပိဿာ သုံးဆယ်စီ ၊ ေငွ ဖလား အချနိ်ကား၊ တလံးုလျှင်
ခုနစ်ဆယ် စီ ှိ၍ ေငွချနိ်ေပါင်းကား၊ အကျပ် ေတာ်အလိက်ု ၊ အခွက် ှစ်ဆယ်ေလး
ပိဿာ ှိသတည်း။ 86 မီး ှု ိရာ နံသ့ာေပါင်း ှင့် ြပည့် ေသာ ေရွှ ဇွနး် ဆယ် ှစ် စင်း
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အချနိက်ား၊ အကျပ် ေတာ်အလိက်ု ဆယ် ကျပ်စီ ှ ိ၍၊ ေရွှ ချနိေ်ပါင်း ကား တပိဿာ ှစ်
ဆယ် ှိသတည်း။ 87 မီး ှု ိ ရာယဇ်ဘို့ ေဘာဇ ်ပူေဇာ်သက္က ာ ှင့်တကွ ာွး ေပါင်းဆယ်
ှစ် ေကာင်၊ သုိးထီး
ဆယ် ှစ် ေကာင်၊ အခါမလည် ေသာသုိးသငယ် ဆယ် ှစ် ေကာင်၊ အြပစ် ေြဖရာ
ယဇ်ဘို့ ဆိတ်သငယ် ေပါင်း ဆယ် ှစ် ေကာင်၊ 88 မိဿဟာယ ယဇ်ဘို့ ာွး ေပါင်း ၊ ှစ်
ဆယ် ေလး ေကာင်၊ သုိးထီး
ေြခာက်ဆယ် ၊ ဆိတ်ထီး ေြခာက်ဆယ် ၊ အခါမလည် ေသာ သုိးသငယ် ေြခာက်
ဆယ် ှိသတည်း။ ဤေရွကား ၊ ယဇ်ပလ္လ င် ဆီ လးူေသာေနာက် ၊ အ ေုမာဒနာ ြပ ဘို့
ဆက်ေသာ ပူေဇာ်သက္က ာေပတည်း။ 89 ေမာေ ှ သည် ဘုရားသခင် ကုိ ေလျှာက် ြခင်းငှါ
ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်ထဲသို့ ဝင် ေသာအခါ ၊ ေခ ုဗိမ် ှစ် ပါး ကားမှာ ၊ သက်ေသခံ ချက်ေသတ္တ ာ
အေပါ် ၌ တင်ေသာအဖုံး ထက် က ၊ ဘုရားသခင်ေခါ် ေတာ်မူသံ ကုိ ေမာေ ှသည်ကား
၍ ထူး ေလ၏။

8
1ထာဝရဘုရား ကလည်း၊ 2သင်သည်အာ ုန် အား ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ၊ မီးခွက် များကုိ
ထွနး် ေသာအခါ ၊ မီးခွက် ခုနစ် လံးု တို့သည် မီးခုံ
တဘက်တချက် ၌ ထွနး်လင်း ရမည်ဟ၊ု 3 ေမာေ ှ အား မှာထား ေတာ်မူသည်အတိင်ုး
၊ အာ ုန် ြပ ၍ မီးခုံ
တဘက်တချက် ၌ မီးခွက် များကုိ ထွနး် ေလ၏။ 4 မီးခုံမူကား၊ ထာဝရဘုရား
သည် ေမာေ ှ အား ြပ ေတာ်မူေသာပုံ ှင့်အညီ ၊ မီးခုံ တိင်ု မှစ၍ ကာပွင့် တိင်ုေအာင်
ေရွှ ြဖင့် တစပ်တည်းထု လပ်ုေသာ မီးခုံ ြဖစ်သတည်း။ 5ထာဝရဘုရား သည် ေမာေ ှ
အား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ 6 ေလဝိ သားတို့ ကုိ၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့ အထဲ
က ေရွးေကာက် ၍ စင်ကယ် ေစေလာ။့ 7 စင်ကယ် ေစြခင်းငှါ ြပ ရမည်အမှုဟူ
မူကား ၊ စင်ကယ် ြခင်း မဂင်္လာေရ ကုိ သူ
တို့အေပါ် မှာြဖနး် ၍၊ သူ
တို့ သည် တကုိယ်လံးု ကုိ အေမွး ရိတ် ြခင်း၊ အဝတ် ေလျှာ် ြခင်း ကုိ ြပ သြဖင့်
စင် ကယ် ေစရမည်။ 8 ဆီ ေရာ ေသာ မုန ့်ညက် တည်းဟေူသာေဘာဇ ်ပူေဇာ်သက္က ာ
ှင့်တကွ ၊ အသက်ပျ ိ ေသာ ာွးထီး တေကာင်၊ အြပစ် ေြဖရာယဇ်ဘို့ အသက်ပျ ိ ေသာ
ာွးထီး တေကာင်ကုိ ယူ
ပီးလျှင် ၊ 9 ေလဝိ သားတို့ ကုိ ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ် ေ ှ သို့ ေခါ် ခ့ဲ၍ ၊ ဣသေရလ အမျ ိးသား ပရိသတ် အေပါင်း တို့ ကုိ စည်းေဝး
ေစ ပီးမှ ၊ 10 ေလဝိ သားတို့ ကုိ ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်သို့ ေဆာင် ခ့ဲ၍ ၊ သူ တို့ ေခါင်းေပါ်မှာ ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့သည်
လက် ကုိတင် သြဖင့် ၊ 11 သူတို့သည် ထာဝရဘုရား



ေတာလည်ရာကျမ်း 8:12 297 ေတာလည်ရာကျမ်း 8:22

၏ အမှု ေတာ်ကုိ ထမ်း ေစြခင်းငှါ ၊ ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့ ြပ ေသာပူေဇာ်သက္က ာ
တည်းဟေူသာေလဝိ သားတို့ ကုိ အာ ုန် သည် ထာဝရဘုရား
အား ဆက် ရမည်။ 12 ေလဝိ သားတို့သည်လည်း ၊ ာွး ေခါင်း ေပါ်မှာ မိမိ တို့ လက်
ကုိ တင် ၍ ၊ သူ တို့အဘို့ အြပစ် ေြဖြခင်းကုိ ြပ လိေုသာငှါ ၊ ထာဝရဘုရား ေ ှ မှာ ာွး
တ ေကာင်ကုိ အြပစ် ေြဖရာယဇ်၊ တ
ေကာင်ကုိ မီး ှု ိ ရာ ယဇ်ြပ ၍ ပူေဇာ်ရကမည်။ 13 ေလဝိ သားတို့ ကုိ၊ အာ ုန် ှင့် သူ
၏ သား
တို့ေ ှ မှာ ထား ၍ ထာဝရဘုရား အား ပူေဇာ်သက္က ာ ြပ ရမည်။ 14 ထုိသို့ ေလဝိ သား
တို့ ကုိ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့ ှင့် တြခားစီ ခဲွထား၍ ၊ သူတို့သည် အထူးသြဖင့်ငါ ့ လြူဖစ် ရက
လိမ့်မည်။ 15 ထုိေနာက်မှ ေလဝိ သားတို့သည်၊ ပရိသတ် စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်အမှုကုိ ေဆာင်ရွက် ြခင်းငှါ ဝင် ရက လိမ့်မည်။ သူ
တို့ ကုိ စင်ကယ် ေစ၍၊ ပူေဇာ်သက္က ာ ြပ ရ ေသာ အေကာင်းဟူမူကား၊ 16ဣသေရ
လ အမျ ိး ထဲက သူ တို့ ကုိ ေရွးေကာက် ၍၊ ငါ ့အား အပုိင်ေပးရမည်။ ဣသေရလ
အမျ ိး တင်ွ အဦး ဘွားြမင်ေသာ သားဦး
များအတက်ွ သူတို့ ကုိ ငါသိမ်းယူ ၏။ 17 အဲဂုတ္တု ြပည် ၌ သားဦး အေပါင်း တို့ ကုိ
ငါသည် ဒဏ်ခတ် ေသာအခါ၊ ဣသေရလ
အမျ ိး တင်ွ လူ ြဖစ်ေစ ၊ တိ စ္ဆာန် ြဖစ်ေစ၊ သားဦး
အေပါင်း တို့ ကုိ ကုိယ် အဘို့ သန ့် ှ င်း ေစေသာေကာင့် ၊ သားဦးအေပါင်း တို့ ကုိ
အထူးသြဖင့် ငါ ပုိင်ရမည်။ 18တဖန် ဣသေရလ အမျ ိး သားဦး အေပါင်း တို့ အတက်ွ၊
ေလဝိ
သားတို့ ကုိ ငါယူ ၏။ 19 သူတို့သည်လည်း ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ် ၌ ၊ ဣသေရလ အမျ ိးသား ေဆာင်ရွက်ရေသာအမှု ကုိ ေဆာင်ရွက် ေစြခင်းငှါ
၎င်း ၊ ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့သည် သန ့် ှ င်း ရာ ဌာနေတာ်သို့ ချ ်းကပ် ေသာအခါ ၊
ေဘးဒဏ် ှင့် လတ်ွ မည်အေကာင်း ၊ အြပစ် ေြဖြခင်းကုိ ြပ ေစြခင်းငှာ ၎င်း၊ ဣသေရ
လ
အမျ ိး ထဲ က ေလဝိသားတို့ ကုိ၊ အာ ုန် ှင့် သူ ၏သား တို့အား စွန ့် ကဲ ေပးကမ်းသည်
ဟ၊ု 20 ေလဝိ သားအမှု၌၊ ထာဝရဘုရား
သည် ေမာေ ှ အား မှာထား ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ ေမာေ ှ ှင့် အာ ုန် အစ ှိေသာ
ဣသေရလ
အမျ ိးသား ပရိသတ် အေပါင်း တို့ သည် ေလဝိ
သားတို့ ကုိ ြပ ကလျှင် ၊ 21 သူတို့သည် စင်ကယ် ြခင်းသို့ ေရာက်၍ မိမိ တို့ အဝတ်
ကုိ ေလျှာ် က၏။ အာ ုန် သည်လည်း ၊ သူ တို့ ကုိ ထာဝရဘုရား
အား ဆက်ကပ် ၍ သူ
တို့အဘို့ အြပစ် ေြဖြခင်းကုိ ြပ သြဖင့် စင် ကယ် ေစေလ၏။ 22 ထုိေနာက်မှ ေလဝိ
သားတို့သည် အာ ုန် ှင့် သူ ၏ သား
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တို့ေ ှ ၌ ပရိသတ်စည်းေဝး ရာတဲ ေတာ်အမှု ကုိ ေဆာင်ရွက် ြခင်းငှါ ဝင် က၏။ ေလ
ဝိ
သားတို့အမှု၌ ထာဝရဘုရား
သည် ေမာေ ှ အားမှာထား ေတာ်မူသည် အတိင်ုး ၊ လအူေပါင်းတို့သည် ြပ က၏။

23တဖန်ထာဝရဘုရား သည် ေမာေ ှ အား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ 24 ေလဝိသားတို့သည်
အသက် ှစ်ဆယ် ငါး ှစ် လနွ် မှ၊ ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်အမှု ကုိ ေဆာင်ရွက် ြခင်းငှါ ဝင် ရ ကမည်။ 25 အသက် ငါးဆယ် လနွမှ် အမှု
လတ်ွ ၍ ေနာက်တဖန် မ ေဆာင်ရွက် ဘဲ၊ 26 ပရိသတ်စည်းေဝး ရာတဲ ေတာ်၌ မိမိ
ညီအစ်ကုိ တို့ ှင်အတကူူညီ ၍ အလှည့်လှည့်ေစာင့် ရကမည်။ ထုိသို့ ေလဝိ
သားများေစာင့် ရေသာအမှုကုိ စီရင် ရမည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။

9
1 အဲဂုတ္တု ြပည် မှ ထွက် ၍ ဒတိုယ
ှစ် ၊ ပဌမ လ ၌ သိန ေတာ တင်ွ ထာဝရဘုရား သည် ေမာေ ှ အား မိန ့် ေတာ်မူ

သည်ကား၊ 2ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့သည်၊ ချနိး်ချက် ေသာ ကာလအချနိ၌် ပသခါ
ပဲွကုိ ခံရ ကမည်။ 3 စီရင် ထုံးဖွ့ဲသမျှ ေသာထုံးစံ အတိင်ုး ၊ ချနိး်ချက် ေသာ ကာလ
အချနိတ်ည်းဟေူသာယခု လ တဆယ် ေလး ရက် ေန ့ညဦးယံ
၌ ေစာင့် ရကမည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 4ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့သည် ပသခါ ပဲွကုိ
ခံရ
မည်အေကာင်း၊ ေမာေ ှ ဆင့်ဆုိ သည်အတိင်ုး ၊ 5 သိန ေတာ တင်ွ ပဌမ လ တဆယ်
ေလး ရက် ေန ့ညဦးယံ
၌ ပသခါ ပဲွကုိခံရ က၏။ ေမာေ ှ အား ထာဝရဘုရား
မှာထား ေတာ်မူသမျှ အတိင်ုး ၊ ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့သည် ြပ က၏။ 6 ထုိ ေန ့
၌ ပသခါ ပဲွကုိမ ခံရ မည်အေကာင်း၊ လူ
အေသေကာင် အားြဖင့် ညစ်ည း ြခင်းသို့ ေရာက် ေသာ လူ
အချ ိ တို့သည်၊ ထုိ
ေန ့၌ ေမာေ ှ ှင့် အာ ုန် ထံသို့ ချ ်းကပ် ၍၊ 7အကျွ ်ပ်ု တို့သည် လူ
အေသေကာင် အားြဖင့် ညစ်ည း ြခင်း ှ ိပါ၏။ ချနိး်ချက် ေသာအချနိ၌် ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့ ှင့်အတူ ၊ ထာဝရဘုရား အား ပူေဇာ်သက္က ာ ကုိ မ
ြပ ေစြခင်းငှါ၊ အကျွ ်ပ်ုတို့ ကုိ ဆီးတား
ပါမည်ေလာဟု ေမးေလျှာက် က၏။ 8 ေမာေ ှ ကလည်း ၊ ေန ကဦးေလာ။့ သင် တို့
အမှု၌ ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူေသာ စကားကုိ ငါနားေထာင် ဦးမည်ဟု ြပနဆုိ် ၏။ 9 ထုိအခါ ေမာေ ှ
အား ထာဝရဘုရား က၊ 10 သင်သည်ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့အား ဆင့်ဆုိ ရမည်
မှာ၊ သင် တို့အမျ ိးသား သည် အေသေကာင် အားြဖင့် ညစ်ည း ြခင်း ှ ိ ေသာ်၎င်း ၊ ေဝး
ေသာအရပ်သို့ ခရီး
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သွားေသာ်၎င်း၊ ထာဝရဘုရား
အဘို့ ပသခါ ပဲွကုိခံရ မည်။ 11 ဒတိုယ လ တဆယ် ေလး ရက် ေနည့ဦးယံ ၌ ပဲွ ခံ၍၊
သုိးသငယ်အသားကုိ တေဆး
မပါေသာ မုန ့၊် ခါး ေသာ ဟင်းသီးဟင်းရွက် ှင့် စား ရမည်။ 12 ထုိအသားကုိ နနံက်
တိင်ုေအာင် မ ကင်း ေစရ။ အ ို း
ကုိလည်း မ ချ ိ း ရ။ ပသခါ ပဲွ ှင့်ဆုိင်ေသာအထုံးအဖွ့ဲ ှ ိသမျှ တို့ ကုိ လိက်ု၍ ပဲွ ခံရ
ေသာအခွင့် ှ ိ၏။ 13ညစ်ည း ြခင်းမ ှိ၊ အြခားတပါးသို့ ခရီး
မ သွား ေသာသူသည် ပသခါ ပဲွကုိ မ
ခံ ပဲေနလျှင်၊ ထုိ
သူ ကုိ သူ
၏ အမျ ိး မှ ပယ် ှင်း ရမည်။ ချနိး်ချက် ေသာ အချနိ၌် ထုိသူသည်၊ ထာဝရဘုရား
အဘို့ ပူေဇာ်သက္က ာ ကုိ မ
ေဆာင် ခ့ဲ ေသာေကာင့်မိမိ အြပစ် ကုိခံရ မည်။ 14သင် တို့ ထံမှာတည်းခုိ ေသာ တ
ပါး အမျ ိးသားသည်၊ ထာဝရဘုရား
အဘို့ ပသခါ ပဲွကုိ ခံ
ြခင်းငှါအလို ှ ိလျှင် ၊ စီရင် ထုံးဖွ့ဲ ၍ ခံရေသာထုံးစံ
အတိင်ုး ပဲွ ခံရ မည်။ သင်တို့ တင်ွ တည်းခုိေသာ တပါး အမျ ိးသား ြဖစ်ေသာသူ၊
အမျ ိးသား ချင်းြဖစ်ေသာသူတို့သည် ထုံးစံ
တပါးတည်း သာ ှိ ရ ကမည်ဟုမိန ့် ေတာ်မူ၏။ 15 တဲ ေတာ်ကုိ ထူေထာင် ေသာေန ့
၌ ၊ မုိဃ်းတိမ် သည် တဲ
ေတာ်အေပါ် မှာ တည်၍၊ သက်ေသခံ ချက် တဲ
ေတာ်ကုိ ဖုံးအပ်ု ေလ၏။ ညဦး
မှစ၍ နနံက် တိင်ုေအာင် တဲ ေတာ်ေပါ်မှာ မီး က့ဲသို့ ထင်ေလ၏။ 16 ထုိသို့ အစ ် ြဖစ်
၍ေနအ့ချနိ၌်မုိဃ်းတိမ် ဖုံးအပ်ု လျက် ၊ ည အချနိ၌်မီး က့ဲသို့ထင်လျက် ှိ၏။ 17 မုိဃ်း
တိမ် သည် တဲ
ေတာ်အေပါ် မှ ကွာ ေြမာက်ေသာအခါ ၊ ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့သည် ခရီးသွား
က၏။ မုိ ဃ်း တိမ် တည် ေလရာရာ ၌ လည်း ၊ တဲ များ ကုိ ေဆာက် ြပန် က၏။
18ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့သည် ခရီးသွား
က၏။ ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည် အတိင်ုး လည်း တဲ
များကုိ ေဆာက်က၏။ မုိဃ်းတိမ် သည် တဲ
ေတာ်အေပါ် မှာ တည် ေနသမျှေသာ ကာလ
ပတ်လံးု သူတို့သည် တဲ ၌ေနက၏။ 19 မုိဃ်းတိမ် သည် တဲ
ေတာ်အေပါ် မှာ ေန ့
ရက်ကာြမင့် စွာတည် ေနေသာအခါ ၊ ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့ သည် ခရီး
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မ သွားဘဲ ထာဝရဘုရား
ထံေတာ်၌ ေစာင့် ေနက ၏။ 20 မုိဃ်းတိမ် သည် တဲ
ေတာ်အေပါ် မှာ ေန ့
ရက်အနည်းငယ် မျှ တည် ေနေသာအခါ ၊ ထာဝရဘုရား အမိန ့် ေတာ်အတိင်ုး ၊ သူ
တို့သည် တဲ
၌ ေနက၏။ ထာဝရဘုရား
အမိန ့် ေတာ်အတိင်ုး လည်း၊ ခရီးသွား က၏။ 21 ညဦးယံ မှစ၍ နနံက် အချနိ်
တိင်ုေအာင် မုိဃ်းတိမ် တည် ေန၍၊ နနံက် အချနိ၌် ေြမာက် ေသာအခါ ခရီးသွား က၏။
ေန ့
ြဖစ်ေစ ၊ ည ြဖစ်ေစ၊ မုိဃ်းတိမ် ေြမာက် ေသာအခါ ခရီးသွား က၏။ 22 ှစ်ရက် ြဖစ်
ေစ ၊ တလ ြဖစ်ေစ ၊ တ ှစ် ြဖစ်ေစ ၊ မုိဃ်းတိမ် သည် တဲ
ေတာ်ေပါ်မှာ တည် ေနသမျှေသာ ကာလပတ်လံးု ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့သည် ခရီး
မ သွားဘဲ တဲ
၌ေန က၏။ တ ဖန် မုိ ဃ်း တိမ် ေြမာက် ြပန် ေသာအခါ ခရီးသွား က၏။

23ထာဝရဘုရား အမိန ့် ေတာ်အတိင်ုး တဲ ၌ ေနက ၏။ထာဝရဘုရား
အမိန ့် ေတာ်အတိင်ုး လည်း ခရီးသွား က၏။ ထာဝရဘုရားသည် ေမာေ ှ အားြဖင့်
မိန ့် ေတာ်မူသည် အတိင်ုး ထာဝရဘုရား အထံေတာ်၌ ေစာင့် ေနက၏။

10
1တဖန်ထာဝရဘုရား သည် ေမာေ ှ အား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ 2သင်သည် ပရိသတ်
စည်းေဝး ေစြခင်းငှါ ၎င်း ၊ တပ် တို့ ကုိ ချ ီ ေစြခင်းငှါ ၎င်း၊ မှုတ်ရေသာေငွ တံပုိး ှစ်
လံးု ကုိ၊ တလံးုလျှင် ေငွတတံးုစီြဖင့်မဆက်ဘဲလပ်ု ရမည်။ 3 တံပုိးမှုတ် ေသာအခါ ၊
ပရိသတ် အေပါင်း တို့သည် ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်တံခါး ေ ှ ၊ သင့် ထံ၌ စည်းေဝး ရကမည်။ 4 တံပုိးတလံးုတည်း ကုိ မှုတ် လျှင်
၊ ဣသေရလ အမျ ိး၌ လတူေထာင် ကုိ အပ်ု ေသာမင်း တို့သည် သင့် ထံ၌ စည်းေဝး ရ
ကမည်။ 5 ှ ိးေဆာ် သံ ှင့်မှုတ် ေသာအခါ ၊ အေ ှ တပ် တို့ သည် ချ ီ သွားရကမည်။
6 ဒတိုယ အ ကိမ် ှ ိးေဆာ် သံ ှင့် မှုတ် ေသာအခါ ၊ ေတာင် တပ် တို့ သည် ချ ီ သွားရက
မည်။ တတိယအကိမ် ှ ိးေဆာ်သံ ှင့် မှုတ်ေသာအခါ၊ အေနာက်တပ်တို့သည် ချသွီား
ရ ကမည်။ စတတု္ထ အ ကိမ် ှ ိးေဆာ်သံ ှင့် မှုတ်ေသာအခါ၊ ေြမာက်တပ်တို့သည် ချသွီား
ရ ကမည်။ အစ ်အတိင်ုးချ ီ သွားေစြခင်းငှာ ှ ိးေဆာ် သံ ှင့်မှုတ် ရမည်။ 7 ပရိသတ်
စည်းေဝး ေစြခင်းငှါ ှ ိးေဆာ် သံကုိမ ြပ ဘဲ တံပုိးမှုတ် ရမည်။ 8 အာ ု န် ၏ သား ၊
ယဇ်ပုေရာဟိတ် တို့သည် ထုိတံပုိး
ကုိ မှုတ် ရကမည်။ သင် တို့အမျ ိး အစ ်အဆက် ေစာင့ရ်ေသာပညတ် ြဖစ် သတည်း။

9သင်တို့သည် ကုိယ် ြပည် ၌ ေနေသာအခါ၊ တိက်ု လာေသာရနသူ် တို့ ကုိ စစ် ချ ီ လျှင်
၊ ှ ိးေဆာ် သံ ှင့် တံပုိး
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မှုတ် ရ မည်။ ထုိအခါ သင် တို့၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား သည် သင် တို့ ကုိ
ေအာက်ေမ့ ၍ ၊ ရနသူ် လက်မှ ကယ်တင် ေတာ်မူမည်။ 10သင် တို့သည် ရွှင်လနး် ြခင်း
ကုိ ြပ ေသာေန ၊့ ပဲွသဘင် ေန ့၊ လဆနး် ေနတိ့ု့ ၌ ၊ သင် တို့ဘုရားသခင် ေအာက်ေမ့ ေတာ်
မူဘို့ ရာ၊ သင် တို့ မီး ှု ိ ရာယဇ်၊ မိဿဟာယ ယဇ် ပူေဇာ်သက္က ာ များအေပါ် မှာ တံပုိး
မှုတ် ရ ကမည်။ ငါ သည် သင် တို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ြဖစ်သည်ဟု မိန ့်
ေတာ်မူ၏။ 11 ဒတိုယ ှစ် ၊ ဒတိုယ လ အရက် ှစ်ဆယ် ေြမာက် ေသာ ေနရ့က်၌၊ မုိ
ဃ်းတိမ် သည် သက်ေသခံ ချက်တဲ ေတာ် မှ ကွာ ေြမာက်သည်ြဖစ်၍၊ 12ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့သည် သိနာ
ေတာင် မှ ခရီးသွား က၏။ ေနာက် တဖန် မုိဃ်းတိမ် သည် ပါရန် ေတာ ၌ တည်
ေန၏။ 13 ထုိသို့ ထာဝရဘုရား သည် ေမာေ ှ အားြဖင့် မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ ပဌမ
ခရီး သွားြခင်းကုိ ြပ က၏။ 14 ယုဒ တပ် အစ ်အတိင်ုးအလံးုအရင်း တို့သည်၊ အလံ
ှင့်တကွေ ှ ဦးစွာ ချ ီ သွားက၏။ ယုဒတပ်ကုိ၊ အမိနဒပ် သား နာ ှုန် အပ်ုရ၏။ 15ဣ

သခါ တပ် ကုိ၊ ဇုအာ
သား နာသေနလ အပ်ု၏။ 16 ဇာဗုလုန် တပ် ကုိ၊ ေဟလုန် သား ဧလျာဘ အပ်ုရ၏။

17 တဲ ေတာ်ကုိြဖ တ် ချ၍ ေဂရ ှုန် သား ၊ ေမရာရိ သား တို့သည် တဲ
ေတာ်ကုိ ထမ်း လျက်ချ ီ သွား က၏။ 18 ု ဗင် တပ် အစ ်အတိင်ုး အလံးုအရင်း
တို့သည် အလံ
ှင့်တကွချ ီ သွား က၏။ ုဗင် တပ် ကုိ ေ ှဒုရ သား ဧလိဇုရ အပ်ုရ၏။ 19 ှ ိေမာင်

တပ် ကုိ ဇုရိ ှ ဒ္ဒဲ သား ေ ှလေုမျလ အပ်ု ရ၏။ 20 ဂဒ် တပ် ကုိ ေဒလွ သား ဧလျာသပ်
အပ်ုရ၏။ 21 ေကာဟတ် သားတို့သည် သန ့် ှ င်း ရာဌာန တနဆ်ာတို့ ကုိ ထမ်း လျက် ချ ီ
သွား က၏။ သူ
တို့မ ေရာက် မီှ အရင်သွားေသာသူတို့ သည် တဲ
ေတာ်ကုိ ထူေထာင် ရက၏။ 22 ဧဖရိမ် တပ် အစ ်အတိင်ုးအလံးုအရင်း တို့သည်
အလံ
ှင့်တကွချ ီ သွား က၏။ ဧဖရိမ် တပ် ကုိ အမိဟုဒ် သား ဧလိ ှမာ အပ်ုရ၏။ 23 မ

နာေ ှ တပ် ကုိ ေပဒါဇုရ သား ဂါမေလျလ အပ်ုရ၏။ 24 ဗ◌င်္ယာမိန် တပ် ကုိ ဂိေဒါ
နိ သား အဘိဒန် အပ်ု ရ၏။ 25 ေနာက်ဆုံးတပ်တည်းဟေူသာဒန် တပ် အစ ်အတိင်ုး
အလံးုအရင်း တို့သည် အလံ
ှင့်တကွချ ီ သွား က ၏။ ဒန်တပ်ကုိ အမိ ှ ဒ္ဒဲ သား အေဟဇာ အပ်ုရ၏။ 26 အာ
ှာ တပ်ကုိ ဩကရန် သား ပါေဂျလ အပ်ုရ၏။ 27 နဿလိ တပ် ကုိဧနန် သား အဟိ
ရ အပ်ုရ၏။ 28 ထုိသို့ ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့သည်ချသွီားေသာအခါ၊ တပ် များ
အစ ်အတိင်ုး ချ ီ ၍ ခရီးသွား က၏။ 29 ေမာေ ှ ကလည်း ၊ ထာဝရဘုရား ၏ ဂတိ
ေတာ် အတိင်ုး ငါတို့အားေပး ေတာ်မူမည်အရပ် သို့ ငါ တို့ သည် ယခုခရီးသွား က၏။
ငါ တို့ ှင်အတူ လိက်ု၍လာ ပါ။ ငါတို့သည် ေကျးဇူး ြပ ပါမည်။ ထာဝရဘုရား
သည် ဣသေရလ
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အမျ ိးသားတို့ ၌ ေကျးဇူး ြပ ေတာ်မူမည် ဂတိ
ှိပါ၏ဟု မိမိေယာက္ခမ
မိဒ န် အမျ ိး၊ ေရွလ သား ေဟာဗပ် အား ဆုိ လျှင်၊ 30 ေဟာဗပ်ကငါမ လိက်ု မသွား
ပါ၊ ငါ ့ ေနရင်းြပည် ၊ ငါ ့အေဆွအမျ ိး ှ ိရာသို့ ြပနသွ်ား ပါမည်ဟု ေမာေ ှ အား ဆုိ ၏။
31 ေမာေ ှကလည်း၊ ငါ တို့ ကုိ စွန ့ပ်စ် ၍ မ
သွားပါ ှင့်။ သင်သိ သည်အတိင်ုး ငါ တို့သည်ေတာ ၌ စားခနး်ချ ရမည်။ သင်သည်
ငါ တို့ မျက်စိ ြဖစ် ရပါ၏။ 32 ငါ တို့ ှင့်အတူ လိက်ု လျှင် ထာဝရဘုရား ြပ ေတာ်မူ
ေသာေကျးဇူး ေတာ်ကုိ ငါ တို့သည် ခံရသည်အတိင်ုး၊ သင် ၌ ေကျးဇူး ြပ ပါမည်ဟု ဆုိ
ေလ၏။ 33ဣသေရလအမျ ိးသားတို့သည် ထာဝရဘုရား
၏ ေတာင် ေတာ်မှ ထွက် ၍၊ သုံး
ရက် ကွာေသာ ခရီး
ကုိ သွား က ၏။ ထုိသုံး
ရက် ကွာေသာ ခရီး
ကုိသွား ကစ ်၊ ထာဝရဘုရား
၏ ပဋိညာ ် ေသတ္တ ာ သည် သူ
တို့အဘို့ စားခနး်ချ ရာအရပ်ကုိ ှာ ၍ သူ
တို့ေ ှ ကသွား ေလ၏။ 34 သူတို့သည် ေန ့
အချနိ၌် တပ် ချ ီ ၍ သွားေသာအခါ ၊ ထာဝရဘုရား ၏ မုိဃ်းတိမ် သည် သူ
တို့ အေပါ် မှာ ှိ ေလ၏။ 35 ေသတ္တ ာ ေတာ် သွား ေသာအခါ ၊ ေမာ ေ ှ က၊ အို
ထာဝရဘုရား ၊ ထ ေတာ်မူပါ၊ ကုိယ်ေတာ် ၏ ရနသူ် တို့ သည် လငွ့် ကပါေစေသာ။
ကုိယ်ေတာ် ကုိ မုနး် ေသာသူတို့ သည် ေ ှ ေတာ် မှ ေြပး ကပါေစေသာဟ၍ူ၎င်း၊
36 ေသတ္တ ာေတာ်မသွားဘဲ ရပ် ေနေသာအခါ ၊ အိထုာဝရဘုရား၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသားအေထာင် ၊ အေသာင်း ှ ိ ရာသို့ ြပနလ်ာ ေတာ်မူပါဟ၍ူ၎င်း ေလျှာက်ဆုိ
ေလ့ ှ ိ၏။

11
1တဖန် လူ များတို့သည် အလို
ေတာ်မ ှိေသာ ြမည်တမ်း ြခင်းကုိ ြပ ကသြဖင့်၊ ထာဝရဘုရား
သည် သူတို့ စကားကုိကား ၍ အမျက် ထွက်ေတာ်မူ၏။ ှု ေိတာ်မူေသာမီး သည် သူ
တို့တင်ွ ေလာင် ၍ တပ် အစွန် အနား၌ ှိေသာသူအချ ိ တို့ ကုိ ေသ ေစေလ၏။ 2လူ
များတို့သည် ေမာေ ှ အား ေအာ်ဟစ် ၍ ၊ ေမာေ ှ သည် ထာဝရဘုရား
ကုိ ဆုေတာင်း သြဖင့် မီး ငိမ်း ေလ၏။ 3ထာဝရဘုရား ၏ မီး
သည် သူ
တို့တင်ွ ေလာင် ေသာေကာင့် ၊ ထုိ အရပ် ကုိ တေဗရ
ဟေူသာအမည် ြဖင့် မှည့် ေလ၏။ 4ဣသေရလအမျ ိးသားတို့ ှင့် ေရာေ ှာ လျက် ပါ
ေသာတပါးအမျ ိးသားတို့သည် ေတာင့်တ ေသာစိတ် စဲွလမ်း က၏။ ဣသေရလ
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အမျ ိးသား တို့သည်လည်း တဖန် ငိေု ကး လျက် ငါ တို့စား စရာဘို့ အမဲသား
ကုိ အဘယ်သူ ေပးလိမ့်မည်နည်း။ 5 အဲဂုတ္တု ြပည်၌ အလိအုေလျာက် စား ရ
ေသာ ငါး သား၊ သခွါးသီး ၊ ဖရဲသီး ၊ ကက်သွန် အန၊ီ အြဖ ၊ အ ို င်းအမျ ိးမျ ိ းတို့
ကုိ ေအာက်ေမ့ ၏။ 6ယခု မှာ ငါ တို့အသက် သည် အားေလျာ့ ပီ။ ဤ
မနန္ မှတပါး တစုံတခု ကုိမျှ မ
ြမင် ရဟဆုိုက၏။ 7 မနန္ သည် နနံံ
ေစ့ ှင့်တူ ၍ ဗေဓလ သစ်ေစ့က့ဲသို့ အဆင်း ြဖစ်၏။ 8လူ များတို့သည်လှည့်လည်
လျက် မနန္ကုိစုသိမ်း ၍ ဆုံ
၌ ကိတ် ြခင်း၊ ေထာင်း ြခင်းကုိြပ ပီးမှ အိးု ှင့် ြပ တ် က၏။ မုန ့် ြပား ကုိလည်း လပ်ု
က၏။ အရသာ
သည် မုန ့ဆီ်ေကာ် အရသာ ှင့် တ၏ူ။ 9 စားခနး်ချ ရာအရပ်၌ ည ့် အခါ ှင်း ှင့်
အတူ မနန္ ကျ တတ်၏။ 10 ထုိအခါ လူ များအသီးအသီးတို့သည် မိမိ
တဲ တံခါးဝ ၌ မိမိ အိမ်ေထာင် ှင့်တကွငိေု ကး ကသည်ကုိ ေမာေ ှ ကား ရ၏။
ထာဝရဘုရား
သည် ြပင်းစွာ အမျက် ထွက်ေတာ်မူ၏။ အြပစ် ှိသည်ကုိ ေမာေ ှ သိြမင် လျှင် ၊

11ဤ လူ အေပါင်း တို့ ကုိ ထမ်းေစဟု သူတို့ ကုိ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် အေပါ် မှာ တင် ၍
အဘယ်ေကာင့် အကျွ ်ပ်ု ကုိ ည ်းဆဲ ေတာ်မူပါသနည်း။ အဘယ်ေကာင့် ေ ှ ေတာ်၌
မျက် ှာ မ ရဘဲ ေနရပါသနည်း။ 12 သူ တို့ ဘုိးေဘး များ၌ ကျနိဆုိ် ေတာ်မူေသာ ြပည်
သို့ သွား၍၊ အထိနး် သည် ို့ စို့
သူငယ်ကုိေဆာင် သက့ဲသို့ ၊ ဤလတိူု့ ကုိ ပုိက်ချ ီလျက်ေဆာင်ေလာဟ့ု အကျွ ်ပ်ု အား
မိန ့် ေတာ်မူမည်အေကာင်း ၊ ဤ လူ အေပါင်း တို့ ကုိ အကျွ ်ပ်ု သည် ကုိယ်ဝနေ်ဆာင်
ပါသေလာ။ ဘွားြမင် ပါသေလာ။ 13ဤလူ အေပါင်း တို့အား ေကျွး စရာဘို့ အမဲသား
ကုိ အကျွ ်ပ်ု သည် အဘယ်မှာ ရ ိင်ုပါအံန့ည်း။ သူတို့က အကျွ ်ပ်ု တို့ စား
စရာဘို့ အမဲသား
ကုိေပး ပါဟု ငိေု ကး လျက် အကျွ ်ပ်ု ကုိ ေတာင်း ကပါ၏။ 14ဤလူ အေပါင်း တို့
ကုိ အကျွ ်ပ်ု တေယာက်တည်း သာ မ
ေဆာင်ရွက် ိင်ု ပါ။ ေဆာင်ရွက်ရေသာဝနလ်ည်း ေလး လနွး်ပါ၏။ 15 ထုိသို့ အကျွ ်ပ်ု
၌ ြပ ေတာ်မူလျှင် ၎င်း၊ စိတ် ေတွ့ေတာ်မူလျှင် ၎င်း၊ အကျွ ်ပ်ု ကုိအလျင်အြမနေ်သ ေစ
ေတာ်မူပါ။ ကုိယ် ဆင်းရဲ ကုိ ကုိယ်မ သိ မြမင်ပါေစ ှင့်ဟု ဘုရား
အား ေလျှာက်ဆုိ ၏။ 16ထာဝရဘုရား ကလည်း ၊ သင်ကျွမ်းကျင် ေသာ ဣသေရ
လ အမျ ိးသား အသက် ကီး ခုနစ်ကျပ်ိ တို့ ကုိ ငါ ့ ေ ှ မှာ စုေဝး ေစ ပီးလျှင်၊ ပရိသတ်
စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ် သို့
ေခါ် ခ့ဲ၍ သင် ှင့အ်တူ ရပ် ေနကေစေလာ။့ 17 ငါသည်လည်း ထုိ အရပ်သို့ ဆင်းသက်
၍ သင် ှင့် ှ တ်ဆက် မည်။ သင့် အေပါ် မှာ ကျနိး်ဝပ်ေသာ ဝိညာ ် အချ ိ ကုိ ငါယူ ၍
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သူ တို့အေပါ် မှာ တင် မည်။ ဤလူတို့ ကုိ သင် တေယာက်တည်း သာ ေဆာင်ရွက် ရ
မည် မ
ဟတ်ု၊ ထုိအသက် ကီးသူတို့သည် ဝုိင်းညီ၍ ေဆာင်ရွက် ရ ကမည်။ 18 သင်သည်
လည်း လူ
များတို့ အား ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ၊ နက်ြဖန် ေနအ့ဘို့ ကုိယ်ကုိကုိယ်သန ့် ှ င်း စင် ကယ်
ေလာ။့ အမဲသား
ကုိစား ရကမည်။ သင်တို့က အဘယ်သူသည် ငါ တို့ အား အမဲသား
ကုိေပး လိမ့်မည်နည်း။ အဲဂုတ္တု
ြပည်၌ ေနစ ်၊ ငါ တို့သည် ချမ်းသာ စွာေန က၏ဟု ငိေု ကး လျက် ေြပာဆုိ သံကုိ
ထာဝရဘုရား
ကား ေသာေကာင့်၊ အမဲသား
ကုိေပး ေတာ်မူသြဖင့် သင်တို့သည် စား ရကမည်။ 19တ ရက် ၊ ှစ်ရက် ၊ ငါး ရက်
၊ ဆယ် ရက် ၊ အရက် ှစ်ဆယ် သာ စား
ရကမည်မဟတ်ု။ 20သင် တို့ ှာေခါင်း ထဲကအမဲသားထွက် ၍ ရံွ စရာ ြဖစ် သည်တိင်ု
ေအာင် တလ ပတ်လံးုစားရ ကမည်။ အေကာင်းမူကား ၊ သင် တို့တင်ွ ှိေတာ်မူေသာ
ထာဝရဘုရား ကုိ၊ သင်တို့သည် မထီမ့ဲြမင်ြပ လျက်၊ ငါတို့သည် အဲဂုတ္တု
ြပည်မှ အဘယ်ေကာင့် ထွက်လာ ရကသနည်းဟု ေ ှ ေတာ်၌ ငိေု ကး လျက် ေြပာဆုိ
က ပီ တကားဟု ေမာေ ှ အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 21 ေမာေ ှ ကလည်း ၊ အကျွ ်ပ်ု ှင့် ဆုိင်
ေသာ လူ
ေယာက်ျားအေပါင်းေြခာက် သိနး် ှ ိ ကသည်ြဖစ်၍ကုိယ်ေတာ်က တ
လစား စရာဘို့ သူ
တို့အား အမဲသား
ကုိ ငါေပး မည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူပါသည်တကား၊ 22 သူ တို့ ကုိ ဝ
စွာေကျွးြခင်းငှါ၊ သုိး
ဆိတ် ာွး စုတို့ ကုိသတ် ရပါမည်ေလာ။ သို့ မဟတ်ုဝ စွာေကျွးြခင်းငှါ၊ ပင်လယ် ငါး ှ ိ
သမျှ တို့ ကုိစုေဝး ရပါမည်ေလာဟု ေလျှာက် လျှင်၊ 23ထာဝရဘုရား က၊ ထာဝရဘုရား
လက် တို သေလာ။ ငါ ့ စကား တည် မည် မ
တည်မည်ကုိ သင်သိ လိမ့်မည်ဟု ေမာေ ှ အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 24 ေမာေ ှ သည်
ထွက် ၍ ထာဝရဘုရား ၏ စကား
ေတာ်ကုိ လူ
များတို့အား ဆင့်ဆုိ ပီးလျှင် ၊ အမျ ိးသား အသက် ကီး သူခုနစ်ကျပ်ိ တို့ ကုိ စုေဝး
ေစ၍ ၊ ပရိသတ် စည်းေဝးရာ တဲ
ေတာ်ပတ်လည် ၌ ထား ေလ၏။ 25ထာဝရဘုရား သည် မုိဃ်းတိမ် ြဖင့် ဆင်းသက်
၍ ေမာေ ှ ှင့် ှ တ်ဆက် ေတာ်မူ၏။ ေမာေ ှ အေပါ် မှာ ကျနိး်ဝပ်ေသာ ဝိညာ ် အချ ိ
ကုိ ယူ
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၍ အသက် ကီး သူ ခုနစ်ကျပ်ိ တို့အေပါ် မှာ တင် ေတာ်မူသြဖင့် ၊ ထုိဝိညာ ် သည် သူ
တို့အေပါ် မှာ ကျနိး်ဝပ် ေသာအခါ ၊ သူတို့သည် ပေရာဖက်ြပ ၍ မြပတ်မစဲ ေဟာ
က၏။ 26 ထုိလူ စု၌ ပါေသာသူ ဧလဒဒ် ှင့် ေမဒဒ် တို့သည် စာရင်း ဝင်ေသာ်လည်း ၊
တဲ ေတာ်သို့ မ သွား ဘဲ တပ် ထဲမှာ ေနရစ် စ ်တင်ွသူ တို့အေပါ် မှာ ထုိဝိညာ ် ကျနိး်ဝပ်
သြဖင့် သူတို့သည်လည်း ပေရာဖက်ြပ ၍ တပ် ထဲမှာ ေဟာ က၏။ 27 လလုင် တ
ေယာက်သည်လည်း ေမာေ ှ ထံသို့ ေြပး ၍ ၊ ဧလဒဒ် ှင့် ေမဒဒ် တို့သည် တပ် ထဲမှာ
ပေရာဖက်ြပ ၍ေဟာပါ၏ဟု ေလျှာက် လျှင် ၊ 28 ေမာေ ှ ၏ လက်ေထာက် ြဖစ်ေသာ
လလုင် နု် သား ေယာ ှု က၊ သခင် ေမာေ ှ ၊ သူ တို့ ကုိ ဆီးတား
ေတာ်မူပါဟုဆုိ ေသာ်၊ 29 ေမာေ ှ က၊ သင် သည် ငါ ့ အတက်ွ ြင စူ ေသာစိတ် ှိ
သေလာ။ ထာဝရဘုရား
၏ လူ
အေပါင်း တို့သည် ပေရာဖက် ြဖစ် ကပါေစေသာ။ ထာဝရဘုရား
သည် ဝိညာ ် ေတာ်ကုိ သူ
တို့အေပါ် မှာ တင် ေတာ်မူပါေစေသာဟု ဆုိ
ပီးမှ ၊ 30ဣသေရလ အမျ ိးသားအသက် ကီး သူတို့ ှင့်အတူ တပ် ထဲသို့ ြပန် သွား

ေလ၏။ 31 ထုိအခါ ထာဝရဘုရား သည် ေလ
ကုိေစလွှတ် ၍ ၊ ငံးု များကုိ ပင်လယ် မှ ေဆာင် ခ့ဲသြဖင့် ၊ တပ် ပတ်လည်တရက်
ခရီး စီတိင်ုတိင်ုကွာေသာ အရပ်တို့ ၌၊ ေြမ ေပါ်မှာ ဒု ှစ်ေတာင် ခန ့် မျှ ဆင်း ေစေတာ်
မူ၏။ 32လူ များတို့သည် တေနလံ့းု ၊ တည ့်လံးု ၊ နက်ြဖန် လည်း တေနလံ့းု
ထ ၍ ငံးု များကုိ စုသိမ်း က၏။ နည်းနည်း သိမ်းေသာသူသည် ဆယ် ေဟာမဲ ကုိ
သိမ်း ရ၏။ တပ် ပတ်လည် အရပ်ရပ်၌ ြဖန ့် ထားက၏။ 33 သို့ ရာတင်ွငံးုသား ကုိ ကုိက်
၍ မ
ဝါး မီှ၊ ထာဝရဘုရား
သည် သူတို့ ကုိ အမျက် ေတာ်ထွက်၍ အလနွ် ြပင်း ေသာ ေဘး
ှင့်ဒဏ်ခတ် ေတာ်မူ၏။ 34 ေတာင့်တ ေသာသူ တို့ ကုိ သ ဂ ဟ် ရာထုိ အရပ် ကုိ ကိ

ြဗ တ်ဟတ္တဝါ ဟေူသာအမည်ြဖင့် မှည့် ေလ၏။ 35လူ များတို့သည် ကိြဗ တ်ဟတ္
တဝါ အရပ်မှ ထွက် ပီးလျှင်၊ ဟာဇ ုတ် အရပ်သို့ ေရာက်၍ေန က၏။

12
1 ေမာေ ှသည် ကု ှ အမျ ိးသားမိနး်မ ှင့် စုံဘက် သည်ြဖစ်၍ ၊ ထုိမိနး်မေကာင့် မိရိ
အံ
ှင့် အာ ုန် သည် ေမာေ ှ ကုိ အြပစ်တင် လျက် ၊ 2အကယ်၍ ထာဝရဘုရား သည်၊

ေမာေ ှ အားြဖင့် သာ ဗျာဒိတ် ေပးေတာ်မူသေလာ။ ငါ တို့အားြဖင့် လည်း ေပး ေတာ်မ
မူေလာဟု ဆုိ
က၏။ ထုိစကားကုိ ထာဝရဘုရား
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ကား ေတာ်မူ၏။ 3 ေမာေ ှ သည် ေြမ ကီး ေပါ်မှာ ှ ိေနေသာသူ အေပါင်း တို့ထက်
သာ၍ းူည့ံ သိမ်ေမွ့ေသာ သေဘာ ှိ၏။ 4ထာဝရဘုရား ကလည်း ၊ သင် တို့ သုံး ေယာက်
သည် ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်သို့ ထွက်သွား ကေလာ့ ဟု ေမာေ ှ ၊ အာ ု န် ၊ မိရိအံ တို့အား ချက်ြခင်း မိန ့်
ေတာ်မူ၍ သူတို့သည် ထွက်သွား က၏။ 5 ထာဝရဘုရား သည် မုိဃ်းတိမ် တိင်ု ြဖင့်
ဆင်းသက် ၍ ၊ ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲ
ေတာ်တံခါးဝ ၌ ရပ် လျက်၊ အာ ု န် ှင့် မိ ရိအံ ကုိ ေခါ် ေတာ်မူ၍ ၊ သူတို့သည်
ချ ်းကပ် က၏။ 6 ထာဝရဘုရားကလည်း၊ ငါ ့ စကား ကုိ နားေထာင် ကေလာ။့ သင်
တို့တင်ွ ပေရာဖက် ှိ လျှင် ၊ ငါထာဝရဘုရား သည် ထုိသူ
၌ ထူးဆနး်ေသာ ူပါ ံု အားြဖင့် ကုိယ် ကုိ ြပ မည်။ သို့ မဟတ်ုအိပ်မက် အားြဖင့်
ဗျာဒိတ် ေပးမည်။ 7 အိမ် ေတာ်တအိမ်လံးု၌ သစ္စာ ေစာင့်ေသာ ငါ ့ ကျွန် ေမာေ ှ သည်
ထုိသို့
မ ဟတ်ု။ 8 သူ ၌ ဗျာဒိတ် ေပးေသာအခါ ၊ နက်နဲ ေသာစကား အားြဖင့် မ ေပး၊
ကုိယ်တိင်ု ကုိယ်ကပ်ထင် ှား စွာ ဗျာဒိတ် ေပးမည်။ သူသည် ထာဝရဘုရား
၏ ပုံသ ာန် ကုိလည်း ြမင် ရမည်။ သို့ ြဖစ်၍ သင်တို့သည် ငါ ့ကျွန် ေမာေ ှ ကုိ အ
ဘယ့်ေကာင့် အြပစ်တင် ဝ့ံ သနည်းဟု မိန ့် ေတာ်မူလျက် ၊ 9 အမျက် ေတာ်ထွက် ၍
ထာဝရဘုရား က သွား ေတာ်မူသြဖင့် ၊ 10 မုိဃ်းတိမ် သည် တဲ
ေတာ်အေပါ် မှ ကွာ သွား၏။ မိရိအံ
သည်လည်း ၊ နူာ စဲွ၍ မုိဃ်းပွင့် က့ဲသို့ ြဖ ေလ၏။ အာ ုန် ကည့် ၍ မိရိအံ
ူ သည်ကုိြမင် လျှင် ၊ 11 အို အကျွ ်ပ်ု သခင် ၊ အကျွ ်ပ်ုတို့သည် မုိက် ေသာအမှုကုိ

ြပ မိ၍ ြပစ်မှား ေသာအြပစ် ကုိ အကျွ ်ပ်ု တို့အေပါ် မှာ တင် ေတာ်မ မူပါ ှင့်၊ အကျွ ်ပ်ု
ေတာင်းပန်ပါ၏။ 12 ဘွား စက ပင် ကုိယ် အသား တဝက် ပျက် ေသာအေသေကာင်
က့ဲသို့ သူသည် မ
ြဖစ် ပါေစ ှင့်ဟု ေတာင်းပန် လျှင် ၊ 13 ေမာေ ှ က၊ အို ဘုရားသခင် ၊ သူ ၏အနာကုိ
ေပျာက် ေစေတာ်မူပါ၊ အကျွ ်ပ်ု ေတာင်းပနပ်ါ၏ဟု ထာဝရဘုရား
အား ေအာ်ဟစ် ေလ၏။ 14ထာဝရဘုရား ကလည်း ၊ သူ ၏ အဘ
သည် သူ
၏ မျက် ှာ ကုိ တံေထွး ှင့် ေထွး ံုမျှသာြပ လျှင်၊ သူသည် ခုနစ် ရက် ပတ်လံးုအ ှက်
ကဲွြခင်းကုိခံရမည် မ
ဟတ်ုေလာ။ ယခုတင်ွ သူ့ ကုိ ှင်ထုတ်၍ ခုနစ် ရက် ပတ်လံးုတပ် ြပင် မှာ ေနေစ။
ထို့ ေနာက်မှ တပ်ထဲသို့ တဖန် ဝင်ေစဟု ေမာေ ှ အား မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ 15 မိရိ
အံ ကုိ ှင်ထုတ် ၍ သူသည် ခုနစ် ရက် ပတ်လံးုတပ် ြပင် မှာ ေနရ၏။ မိရိအံ
အနာမ ေပျာက်မီှတိင်ုေအာင်လူ များတို့သည် ခရီးမ
သွား ဘဲ ေန က၏။ 16 ထို့ ေနာက် ဟာဇ ုတ် အရပ်မှ ေြပာင်း ၍ ပါရန် ေတာ ၌ တဲ
ေဆာက်က၏။



ေတာလည်ရာကျမ်း 13:1 307 ေတာလည်ရာကျမ်း 13:23

13
1 တဖန် ထာဝရဘုရား သည် ေမာေ ှ အား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ 2 ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့အား ငါ ေပး ေသာ ခါနာန် ြပည် ကုိ စူးစမ်း ေစြခင်းငှါ၊ အမျ ိးအ ယ်ွ
အသီးအသီး ထဲက
အေဆွအမျ ိး သူ ကီး ြဖစ်ေသာသူ တမျ ိး တေယာက်စီ ေရွးေကာက်၍ ေစလွှတ် ေလာ့
ဟ၊ု 3ထာဝရဘုရား မှာထား ေတာ်မူသည်အတိင်ုး၊ ေမာေ ှ သည် လူ
တို့ ကုိ ပါရန် ေတာ က ေစလွှတ် ေလ၏။ ေစလွှတ်ေသာသူအေပါင်း တို့သည် ဣသေရ
လ
အမျ ိး ၌ အကဲအမှူး ြဖစ်က၏။ 4 သူ တို့အမည် ကား၊ ုဗင် အမျ ိး ၊ ဇက္ကုရ သား
ှ မွာ။ 5 ှ ိေမာင် အမျ ိး ၊ ေဟာရိ သား ၊ ှာဖတ်။ 6 ယုဒ အမျ ိး ၊ ေယဖုနန္ သား ကာ
လက်။ 7ဣသခါ အမျ ိး ၊ ေယာသပ် သား ဣဂါလ။ 8 ဧဖရိမ် အမျ ိး ၊ နု် သား ဩေ ှ။
9 ဗ◌င်္ယာမိန် အမျ ိး ၊ ရာဖု သား ပါလတိ။ 10 ဇာဗုလနု် အမျ ိး ၊ ေသာဒိ သား ဂါေဒ လ။
11 ေယာသပ် သား တင်ွ မနာေ ှ အမျ ိး ၊ သုသိ သား ဂဒ္ဒိ။ 12 ဒန် အမျ ိး ၊ ေဂမလ္လိ
သား အေမျလ။ 13အာ ှာ အမျ ိး ၊ မိက္ေခလ သား ေသသုရ။ 14 နဿလိ အမျ ိး ၊ ဝါ
ဖသိ သား နာဘိ။ 15 ဂဒ် အမျ ိး မာခိ သား ေဂွလ တည်းဟေူသာ၊ 16 ခါနာန်ြပည် ကုိ
စူးစမ်း ေစြခင်းငှါ ေမာေ ှ ေစလွှတ် ေသာသူတို့ ၏အမည် တည်း။ ုန် ၏သား ဩေ ှ
ကုိ ေယာ ှု ဟေူသာအမည်ြဖင့် ေမာေ ှ မှည့် ေလ၏။ 17 ခါနာန် ြပည် ကုိ စူးစမ်း ေစြခင်း
ငှါ ေမာေ ှ ေစလွှတ် လျက် ၊ သင်တို့သည် ေတာင် မျက် ှာလမ်းြဖင့် သွား ၍ ေတာင် ို း
ေပါ်သို့ တက် ကေလာ။့ 18 ထုိြပည် သည် အဘယ်သို့ ေသာ ြပည်ြဖစ် သနည်း။ ြပည်
သား တို့သည် အား ကီး သေလာ၊ အားနည်း သေလာ။ များ သေလာ၊ နည်း သေလာ။
19 သူ တို့ေန ေသာြပည် သည် ေကာင်း သေလာ၊ မေကာင်း ေလာ။ သူ
တို့ေန ေသာ မိ ရွာတို့သည် အဘယ်သို့ နည်း။ တဲ
ှင့် ေန ကသေလာ။ ခုိင်ခ့ံ ေသာ မိ ှင့် ေန ကသေလာ။ 20 ထုိေြမ သည် ေကာင်း

သေလာ၊ မေကာင်း ေလာ။ ေတာ
များသေလာ၊ နည်း သေလာဟုကည့် ှု ကေလာ။့ ရဲရင့် ေသာစိတ် ှိ ကေလာ။့ သစ်သီး
အချ ိ ကုိလည်း ယူ
ခ့ဲ ကေလာဟ့ု မှာလိက်ုေလ၏။ ထုိကာလ
သည် စပျစ်သီး မှည့် စကာလ ြဖစ်သတည်း။ 21 ထုိသူတို့သည် ဇိန
ေတာ မှ သွား ၍ ဟာမတ် မိ သို့ ေရာက်ေသာ လမ်းနား၊ ရေဟာဘ
မိ တိင်ုေအာင် ခါနာန် ြပည် ကုိ စူးစမ်း က၏။ 22 ေတာင် မျက် ှာ၌ ေ ှာက်သွား ၍

အာနက အမျ ိးသား အဟိမန် ၊ ေ ှ ှ ဲ ၊ တာလမဲ ေနေသာေဟြဗ န် မိ သို့ ေရာက် က၏။
ေဟြဗ န် မိ ကား၊ အဲဂုတ္တု
ြပည်၌ ေဇာန
မိ မ
တည်မီှ ခုနစ် ှစ် ကတည် ေသာ မိ ြဖစ်သတည်း။ 23 ဧ ှေကာလ ချ ိင့် သို့ ေရာက်
လျှင် ၊ အသီး တ ပတ် ပါေသာစပျစ် ယ်ွပင်အခက် တခက်ကုိ ခုတ် ၍ လူ ှစ် ေယာက်
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တို့သည် ထမ်း ဘုိး ှင့်ထမ်း က၏။ သလဲသီး ၊ သေဘင်္ာသဖနး်သီး များ ကုိလည်း
ေဆာင်ခ့ဲ က၏။ 24ဣသေရလ အမျ ိးသား ခုတ် ယူေသာ စပျစ်သီး ပတ်ကုိေထာက်၍
၊ ထုိ ချ ိင့် ကုိ ဧ ှ ေကာလ ချ ိင့် ဟေူသာအမည်ြဖင့် မှည့် သတည်း။ 25 အရက် ေလး
ဆယ် လနွ် မှ ခါနာနြ်ပည် ကုိ စူးစမ်း ေသာ အမှု ပီး၍ ြပန် လာ က၏။ 26 ေမာေ ှ ှင့်
အာ ုန် မှစ၍ဣသေရလ အမျ ိးသား ပရိသတ် အေပါင်း တို့ေနရာ ပါရန် ေတာ ၊ ကာေဒ
ှ အရပ်သို့ ေရာက် ေသာအခါ ၊ ပရိသတ် အေပါင်း တို့အား သိတင်း ကားေြပာ၍ ၊ ထုိ
ြပည် ၌ သီးေသာ အသီး
ကုိ ြပ က၏။ 27 ေမာေ ှ အား လည်း ၊ အကျွ ်ပ်ုတို့သည်ကုိယ်ေတာ်ေစလွှတ် ေသာ
ြပည် သို့ ေရာက် ခ့ဲပါ ပီ။ အကယ်စင်စစ် ထုိြပည်သည် ို့
ှင့် ပျားရည် စီး ေသာ ြပည်ြဖစ်ပါ၏။ ဤ
အသီးတို့ ကား ထုိြပည်၌သီးေသာ အသီး ြဖစ်ပါ၏။ 28 သို့ ရာတင်ွ ြပည်သူ ြပည်သား
တို့သည် အား ကီး ပါ၏။ ခုိင်ခ့ံ ေသာ မိ ကီး ှင့်ေန ကပါ၏။ ထုိမျှမက ၊ အာနက
အမျ ိးသား တို့ ကုိလည်း ြမင် ရပါ၏။ 29အာမလက် အမျ ိးသားတို့သည် ေတာင် ဘက်
၌၎င်း၊ ဟိတ္တိ
လ၊ူ ေယဗုသိ
လ၊ူ အာေမာရိ
လူတို့သည် ေတာင် ို း ေပါ်၌ ၎င်း၊ ခါနာနိ လူတို့သည် ပင်လယ် နား ေယာ်ဒန် ြမစ်
နား၌၎င်း၊ ေန
ကပါသည်ဟု ေလျှာက်ဆုိ က ၏။ 30ကာလက် ကလည်း ချက်ြခင်းချ ီ သွား၍ ထုိ

ြပည် ကုိ သိမ်းယူ ကစို့ ။ ေအာင် ိင်ု ေကာင်းသည်ဟု ဆုိ
၍ ေမာေ ှ ေ ှ မှာ လူ များတို့ ကုိ ငိမ်း ေစ၏။ 31 သူ ှင့်အတူ လိက်ု သွားေသာ သူ
တို့က၊ ထုိြပည်သား တို့ ကုိ ငါတို့ မ
တိက်ု ိင်ု။ သူ တို့သည် ငါ တို့ထက် သာ၍အား ကီး ကသည်ဟ၍ူ၎င်း၊ 32 ငါတို့ သွား
၍ စူးစမ်း ေသာ ြပည် သည် မိမိ
သား တို့ ကုိ ဖျက်ဆီး တတ်၏။ ငါတို့ ေတွ့ြမင် ေသာ ြပည်သား အေပါင်း တို့သည်
အလနွ် အရပ်ြမင့် က၏။ 33 ကုိယ် ကီးေသာလအူမျ ိးအ ယ်ွ၊ အာနက
အမျ ိးအ ယ်ွ ြဖစ်၍၊ အလနွ် ကီးမားေသာသူတို့ ကုိလည်း ြမင် ခ့ဲ က ပီ။ သူတို့ ေ ှ
မှာငါတို့သည် ကုိယ် အထင် အတိင်ုး ှေံကာင် က့ဲသို့ ြဖစ် က၏။ သူ
တို့အထင် အတိင်ုး လည်း ထုိသို့ ြဖစ် ကသည်ဟ၍ူ၎င်း၊ မိမိတို့ စူးစမ်း ေသာ ြပည် ကုိ
ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့အား မေကာင်း ေသာ သိတင်းကုိ ကားေြပာ ကေလ၏။

14
1 ထုိအခါ ပရိသတ် အေပါင်း တို့သည် အသံ
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ကုိ လွှင့် ၍ ြမည်တမ်းသြဖင့် ၊ တည ့်လံးု ငိေု ကး က၏။ 2ဣသေရလ အမျ ိးသား
ပရိသတ် အေပါင်း တို့ သည်၊ ေမာေ ှ ှင့် အာ ု န် ကုိ အြပစ်တင် ေသာ စကား ှင့်
ြမည်တမ်းလျက် ၊ ငါတို့သည် အဲဂုတ္တု
ြပည် ၌ မေသ ပါေလ။ ဤ
ေတာ ၌ မေသ ပါေလ။ 3 ငါတို့သည် ထား
ြဖင့် ေသ ၍ သား
မယား တို့သည် ရနသူ် လက်သို့ ေရာက်ေစြခင်းငှါ၊ ထာဝရဘုရား
သည် အဘယ်ေကာင့် ငါ တို့ ကုိ ဤ
အရပ် သို့ ေဆာင် ခ့ဲေတာ်မူသနည်း။ အဲဂုတ္တု
ြပည်သို့ ြပန် ေကာင်း သည်မ ဟတ်ုေလာ ဟု ေမာေ ှ ှင့် အာ ုနအ်ားဆုိ ပီးမှ ၊ 4တ
ဖန် လူတစုံတေယာက်ကုိချးီေြမာက် ၍ ၊ အဲဂုတ္တု ြပည်သို့ ြပန် ကစို့ဟု တေယာက်
ကုိ တေယာက်ဆုိ က၏။ 5 ေမာေ ှ ှင့် အာ ုန် တို့သည်၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသား ပရိသတ် အေပါင်း တို့ေ ှ မှာ ြပပ်ဝပ် လျက် ေနက၏။ 6 ခါနာနြ်ပည် ကုိ
စူးစမ်း ေသာလစုူထဲက နု် ၏ သား
ေယာ ှု ၊ ေယဖုနန္ာ ၏သား ကာလတ် တို့သည် မိမိ
တို့အဝတ် ကုိ ဆုတ် ၍ ၊ 7ဣသေရလ အမျ ိးသား အေပါင်း တို့အား ေခါ် လျက်၊ ငါ
တို့ေ ှာက်သွား ၍စူးစမ်း ေသာ ြပည် သည် အလနွတ်ရာ ေကာင်း ေသာ ြပည် ြဖစ်ပါ၏။
8ထာဝရဘုရား သည် ငါ တို့ ကုိ ှစ်သက် လျှင် ၊ ို့ ှင့် ပျားရည် စီး ေသာ ထုိြပည် သို့
ငါ တို့ ကုိ ေဆာင် သွင်း၍ အပုိင်ေပး ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 9ထာဝရဘုရား ကုိ မ
ပုနက်န် ကပါ ှင့်။ ထုိြပည်သူ ြပည်သားတို့ ကုိ မ
ေကာက် က ှင့်။ သူ
တို့သည် ငါ တို့ စားစရာ
ဘို့ ြဖစ် က၏။ သူ
တို့ ၌ အမီှတကဲ မ ှိ။ ထာဝရဘုရား
သည် ငါ တို့ဘက်၌ ှိေတာ်မူ၏။ သို့ ြဖစ်၍သူ တို့ ကုိ မ
ေကာက် က ှင့်ဟု ေြပာဆုိ ကေလေသာ်။ 10 ပရိသတ် အေပါင်း တို့သည်၊ ထုိသူ
ှစ်ေယာက်ကုိ ေကျာက်ခဲ ှင့် ပစ် ေစြခင်းငှါ စီရင် က၏။ ထုိအခါ ထာဝရ ဘုရား
၏ဘုနး် ေတာ်သည် ဣသေရလ
အမျ ိးသား အေပါင်း တို့ ေ ှ မှာ ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်၌ ထင် ှား ေလ ၏။ 11ထာဝရဘုရား ကလည်း ၊ ဤ လမူျ ိး သည် အဘယ်မျှ
ကာလပတ်လံးုငါ ့ ကုိ မ ိုမေသ
ြပ ကလိမ့်မည်နည်း။ သူ
တို့ ၌ ငါ ြပ ခ့ဲ ပီးသမျှ ေသာ နမိိတ် လက္ခဏာတို့ ကုိ ြမင်ရ ေသာ်လည်းအဘယ်မျှ
ကာလပတ်လံးုငါ ့ ကုိ မ
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ယုံ ဘဲေန ကလိမ့်မည်နည်း။ 12 သူ တို့ ကုိကာလနာ ေဘးြဖင့် ငါသည် ဒဏ်ခတ် ၍
သား၏ အရာကုိ ှ တ် မည်။ သူ
တို့ထက် သင့် ကုိသာ၍စည်ပင် ေသာအမျ ိး ၊ သာ၍တနခုိ်း ကီး ေသာအမျ ိး ြဖစ် ေစ
မည်ဟု ေမာေ ှ အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 13 ေမာေ ှ ကလည်း ၊ ကုိယ်ေတာ်သည် ဤ
လမူျ ိး ကုိ တနခုိ်း ေတာ်အားြဖင့် အဲဂုတ္တု လူတို့ ထဲက ှ တ်ေဆာင် ခ့ဲ ေတာ်မူသည်
ြဖစ်၍ ၊ ေနာက်တဖန် ဤသိတင်းကုိ အဲဂုတ္တု
လတိူု့သည် ကား ြပနလ်ျှင် ၊ 14ဤ ြပည် ၌ ေန
ေသာသူတို့အား သိတင်းေြပာ က လိမ့်မည်။ ထာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ် သည် ဤ
လမူျ ိး ၌ ှိေတာ်မူေကာင်းကုိ၎င်း၊ ထာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ် သည် ထင် ှား ေတာ်
မူေကာင်းကုိ၎င်း၊ မုိဃ်းတိမ် ေတာ်သည် သူ
တို့ ကုိ လွှမ်းမုိး ေကာင်းကုိ၎င်း၊ ကုိယ်ေတာ် သည် ေန ့
အချနိ၌် မုိဃ်းတိမ် တိင်ု ၊ ည ့် အချနိ၌် မီး
တိင်ု ြဖင့် သူ တို့ ေ ှ က က ေတာ်မူေကာင်းကုိ၎င်း ကား ရက ပီ။ 15ယခုမှာ၊ ဤ
လမူျ ိး ကုိ လူ
တ ေယာက်က့ဲသို့ မှတ်၍ သုတ်သင် ပယ် ှင်းေတာ်မူလျှင် ၊ သိတင်း ေတာ်ကုိ ကား
ဘူး ေသာ
လူ အမျ ိးမျ ိ းတို့က၊ 16ထာဝရဘုရား သည် ထုိလူ
တို့အား ဤမည်ေသာ ြပည်ကုိ ငါေပးမည်ဟု ကျနိဆုိ် ေသာ်လည်း၊ ထုိ
ြပည် သို့ သူတို့ ကုိ ေဆာင် သွင်းြခင်းငှါ မ တတ် ိင်ု ေသာေကာင့် ၊ ေတာ ၌ သုတ်သင်
ပယ် ှင်း ပီဟု ေြပာဆုိ ကပါလိမ့်မည်။ 17 ကုိယ်ေတာ်က၊ ထာဝရဘုရား
သည်သည်းခံ ေသာသေဘာ၊ သနား
ေသာသေဘာ ှင့်ြပည့်စုံေတာ်မူထေသာ၊ အဓမ္မ
ကျင့် ြခင်း၊ တရားေတာ်ကုိ လနွက်ျ း ြခင်း အြပစ် တို့ ကုိ ေြဖလွှတ် ေသာ်လည်း ၊
အချည်း ှးီသက်သက်ေြဖလွှတ် ေတာ်မ မူထေသာ၊ လအူစ ်အဆက်၊ တတိယ
အဆက်၊ စတတ္ုတ
အဆက်တိင်ုေအာင် ၊ အဘ တို့၏အြပစ် ကုိသား တို့ ၌ ဆပ်ေပး စီရင်ေတာ်မူေသာ
ဘုရားသခင်ြဖစ်၏ဟု မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ 18 အကျွ ်ပ်ု တို့၏ဘုရား ှင် တနခုိ်း
ေတာ်သည် ကီး ပါေစေသာ။ 19 အဲဂုတတ္ု ြပည်ကထွက်ေသာေန မှ့စ၍ ယခု တိင်ုေအာင်
ဤ လမူျ ိး ၏အြပစ်ကုိ လွှတ် ေတာ်မူသည်နည်းတူ ၊ က ုဏာ ေတာ်များြပား သည် ှင့်
အညီ ၊ ယခု လည်း လွှတ် ေတာ်မူပါ၊ အကျွ ်ပ်ုေတာင်းပနပ်ါ၏ဟု ထာဝရဘုရား အား
ေလျှာက်ဆုိလျှင်၊ 20 ထာဝရဘုရား က၊ သင် ေတာင်းပန် သည်အတိင်ုး ငါလွှတ် ၏။
21 ငါ အသက် ှင်သည်ြဖစ်၍ ၊ ထာဝရဘုရား ၏ ဘုနး် ေတာ်သည် ေြမ တြပင်လံးု ၌
ှ ံြပား လိမ့်မည်။ 22 ငါ ့ ဘုနး် ေတာ်ကုိ၎င်း ၊ အဲဂုတ္တု ြပည်မှစ၍ ဤ ေတာ
၌ ထူးဆနး် ေသာ တနခုိ်းေတာ်ကုိ၎င်းြမင် ရေသာလူ အေပါင်း တို့သည်၊ ငါ ့စကား ကုိ
နား မ ေထာင်၊ဆယ် ကိမ် တိင်ုေအာင်ငါ ့ ကုိစုံစမ်း ေသာေကာင့် ၊ 23 သူ တို့ ဘုိးေဘး တို့
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အား ငါကျနိဆုိ် ေသာ ြပည် ကုိ အကယ်စင်စစ်သူတို့သည်မ ြမင် ရက။ ငါ ့ ကုိမ ိုမေသ
ြပ ေသာ သူတစုံတေယာက် မျှ မ
ြမင် ရ။ 24 ငါ ့ကျွန် ကာလက် မူကား ထူးြခား ေသာ သေဘာ
ှိ ၍ ၊ ငါ ့ ေနာက်သို့ လံးုလံးု လိက်ုေသာေကာင့် ၊ သူသွား ခ့ဲ ပီးေသာ ြပည် သို့ သူ့

ကုိ ငါေဆာင် သွင်းသြဖင့် ၊ သူ ၏သား ေြမးတို့သည် အေမွ ခံရက လိမ့်မည်။ 25အာမ
လက် အမျ ိးသား ှင့် ခါနာန် အမျ ိးသားတို့သည် ချ ိင့် မှာ ေန ကသည်ြဖစ်၍ ၊ သင်
တို့သည် နက်ြဖန် ေန ့၌လှည့်လည် ၍ ဧဒံု ပင်လယ် လမ်း ြဖင့် ေတာ
သို့ သွား ကေလာ့ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 26တဖန် ထာဝရဘုရား သည် ေမာေ ှ ှင့် အာ
ုန် အား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ 27 ငါ ့ ကုိ အြပစ်တင် ၍ ြမည်တမ်း ေသာဤ ပရိသတ်
ဆုိး တို့ ကုိ အဘယ်မျှ ကာလပတ်လံးုငါသည် သည်းခံရအံန့ည်း။ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့သည် ငါ ့ ကုိအြပစ်တင် ၍ ြမည်တမ်းေသာ စကားတို့ ကုိ ငါ ကား ရ ပီ။

28သင်သည် သူ
တို့အား ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ၊ ထာဝရဘုရား
က၊ ငါ အသက် ှင်သည်ြဖစ်၍၊ သင်တို့သည် ငါ ့ ကုိ ကား ေစြခင်းငှါေြပာ ကေသာ
စကားအတိင်ုး သင် တို့ ကုိ ငါြပ မည်။ 29 သင် တို့ ကုိ ေရတက်ွ ၍ စာရင်း ယူသည်
အတိင်ုး၊ အသက် ှစ်ဆယ် လနွ် ေသာသူ၊ ငါ ့ ကုိ အြပစ်တင် ၍ ြမည်တမ်း ေသာသူ
အေပါင်း တို့သည် ေသ
၍ ဤ
ေတာ ၌ အေသေကာင် ြဖစ်လျက် ေနရစ်ကလိမ့်မည်။ 30 ငါသည် ဤမည်ေသာြပည်
၌ သင် တို့ ကုိ ေနရာ
ချမည်ဟု ငါကျနိဆုိ် ၏။ ထုိ
ြပည် သို့ ေယဖုနန္ာ ၏သား ကာလက် ၊ နု် ၏သား ေယာ ှု မှတပါး အဘယ်သူ မျှမ
ေရာက် ရ။ 31 ရနသူ်လယူု ရာ ြဖစ် လိမ့်မည်ဟု သင်တို့ ဆုိ ေသာ သူငယ် တို့ ကုိ ငါေဆာင်
သွင်း၍ သင်တို့ ပယ် ေသာ ြပည် ကုိ သူတို့သည်သိ ရ ကလိမ့်မည်။ 32 သင် တို့ မူကား
၊ ဤ ေတာ ၌ ေသ ၍ အေသေကာင် ြဖစ်လျက်၊ ေနရစ်ရ ကလိမ့်မည်။ 33ဤေတာ ၌
သင် တို့အေသေကာင် များ ေပျာက်ပျက် သည်တိင်ုေအာင် ၊ ကုိယ် သားသမီး တို့သည်
မိဘ မှားယွင်း ြခင်းအြပစ်များကုိ ေဆာင် ၍၊ ဤေတာ
၌ အ ှစ် ေလးဆယ် ပတ်လံးုလှည့်လည် ရကလိမ့်မည်။ 34 ထုိြပည် ကုိ စူးစမ်း ရာ ေန ့
ရက်ေပါင်း အရက် ေလးဆယ် ှင့်အညီ၊ တရက် ကုိ တ ှစ် ထား၍၊ အ ှစ် ေလး
ဆယ် ပတ်လံးုကုိယ် အြပစ် ကုိေဆာင် လျက်၊ ငါ ့ စွန ့ပ်စ် ြခင်းကုိ သိ ရ ကလိမ့်မည်။
35အကယ်စင်စစ် ငါ တဘက် ၌ စည်းေဝး ေသာ ဤ
ပရိသတ် ဆုိး အေပါင်း တို့ ကုိ ထုိသို့ ငါြပ ၍ သူတို့သည် ဤ
ေတာ ၌ ေသေက ေပျာက်ပျက် က လိမ့်မည်ဟု ငါ ထာဝရ ဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 36 ေမာေ ှ ေစလွှတ် ေသာ အခွင့် ှင့် ခါနာနြ်ပည် ကုိ စူးစမ်း ၍ ြပနလ်ာ
ေသာအခါ ၊ ထုိြပည် ကုိ က့ဲရဲ
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သြဖင့် ပရိသတ် အေပါင်း ြမည်တမ်း ေစြခင်းငှါတိက်ုတနွး်ေသာသူ ၊ 37 ခါနာနြ်ပည်
ကုိ မေကာင်း ေသာသိတင်း ကားေြပာေသာသူ တို့ သည်၊ ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ကာလနာ
ေဘး ှင့် ေသ ကေလ၏။ 38 ထုိြပည် ကုိ စူးစမ်း ၍ သွား ေသာလူတို့တင်ွ ုန် ၏
သား
ေယာ ှု ှင့် ေယဖုနန္ ၏သား ကာလက် တို့သာ အသက် ချမ်းသာရက၏။ 39 ေမာ
ေ ှ သည် ဣသေရလ
အမျ ိးသား အေပါင်း တို့ အား
စကား ေတာ်များကုိ ဆင့်ဆုိ ေသာအခါ ၊ လူ များတို့ သည် အလနွ် ညည်းတာွး လျက်
ေန က၏။ 40 နနံက် ေစာေစာထ ၍ ေတာင် ထိပ် ေပါ်သို့ တက် ပီးလျှင် ၊ ငါတို့သည်
ြပစ်မှား ပီ။ သို့ ေသာ်လည်း ယခုအသင့် ှ ိပါ၏။ ထာဝရဘုရား
ဂတိ ထားေတာ် မူေသာ ြပည် သို့ သွား ပါမည်ဟု ဆုိ ကေသာ်၊ 41 ေမာေ ှ က၊
ထာဝရဘုရား
၏အမိန ့် ေတာ်ကုိ အဘယ်ေကာင့် လနွက်ျ း ကသနည်း။ သင်တို့အ ကံ မ ထေြမာက်
ရ။ 42 မ သွား က ှင့်၊ ထာဝရဘုရား
သည် သင် တို့ ဘက်၌ ှိ ေတာ်မ မူ။ သွားလျှင် ရနသူ် ေ ှ မှာ ှုံး ရ ကလိမ့်မည်။

43အာမလက် အမျ ိးသား ှင့် ခါနာန် အမျ ိးသားတို့ သည် သင် တို့မ ေရာက်မီှေရာက် ှင့်
သည်ြဖစ်၍၊ သင်တို့သည် ထား
ြဖင့် ဆုံး ကလိမ့်မည်။ ထာဝရဘုရား
ထံ ေတာ်မှ လွှဲသွား ေသာေကာင့် ၊ ထာဝရဘုရား သည် သင် တို့ဘက်၌ ေန ေတာ်မ
မူဟဆုို ေသာ်လည်း ၊ 44 သူတို့သည်ခုိင်ခ့ံ ေသာစိတ် ှင့် ေတာင် ထိပ် ထက် သို့
တဖနတ်က် က၏။ သို့ ရာတင်ွ ၊ ထာဝရဘုရား ၏ ပဋိညာ ် ေသတ္တ ာ ေတာ် ှင့်တကွ
၊ ေမာေ ှ သည် တပ် ြပင် သို့ မ
ထွက် မသွားဘဲ ေနေလ၏။ 45 ထုိအခါ ေတာင် ေပါ် မှာ ှ ိ ှင့် ေသာ အာမလက်
အမျ ိးသား ှင့် ခါနာန် အမျ ိးသားတို့သည် ဆင်းလာ လျက် ၊ ဣသေရလအမျ ိးသား
တို့ ကုိ တိက်ု ၍ ေအာင်သြဖင့်၊ ေဟာမာ
မိ တိင်ုေအာင် လိက်ု ကေလ၏။

15
1တဖန် ေမာေ ှ အား ထာဝရဘုရား က၊ 2သင်သည် ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့ ကုိ ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ၊ သင် တို့ ေနရာ ြဖစ်ေသာ ငါ ေပး ေသာ ြပည်
သို့ ေရာက် ၍ ေန ကေသာအခါ၊ 3 သစ္စာ ဂတိ ှိ၍ ပူေဇာ် ေသာ်၎င်း ၊ အလိလိုု ပူေဇာ်
ေသာ်၎င်း ၊ ပဲွ သဘင်ခံ၍ ပူေဇာ်ေသာ်၎င်း ၊ မီး ှု ိ ရာယဇ် အစ ှိေသာ အြခားေသာယဇ်
ကုိ မီး
ြဖင့်ပူေဇာ်၍၊ သုိး
ာွး အားြဖင့်ထာဝရဘုရား အဘို့ ေမွှး ကိ င် ေသာ အနံ ့
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ကုိ ြပ ြခင်းငှါ အလို ှ ိလျှင်၊ 4ထာဝရဘုရား အား ပူေဇာ်သက္က ာ ကုိြပ ေသာသူသည်၊
သုိးသငယ် ကုိပူေဇာ်လျှင်၊ မီး ှု ိရာယဇ် ြဖစ်ေစ ၊ အြခားေသာယဇ် ြဖစ်ေစ၊ 5ယဇ် ှင့်
တကွ ေဘာဇ ် ပူေဇာ်သက္က ာကုိ ဆီ
သုံး ေလာဃေရာ ေသာမုန ့်ညက် တဩမဲ ကုိ၎င်း၊ သွနး်ေလာင်း ရာပူေဇာ်သက္က ာဘို့
စပျစ်ရည် သုံး ေလာဃကုိ၎င်း၊ ြပင်ဆင် ၍ေဆာင် ခ့ဲရမည်။ 6 သုိး ကုိ ပူေဇာ်လျှင်၊
ထာဝရဘုရား
အဘို့ေမွှး ကိ င် ေသာအနံ ့ ှ ိေစြခင်းငှါ၊ 7 ေဘာဇ ် ပူေဇာ်သက္က ာဘို့ ဆီ
ေလး ေလာဃေရာ ေသာ မုန ့်ညက် ှစ် ဩ မဲ ကုိ ြပင်ဆင် ၍ သွနး်ေလာင်း ရာ
ပူေဇာ်သက္က ာဘို့ စပျစ်ရည် ေလး ေလာဃကုိပူေဇာ် ရမည်။ 8ထာဝရဘုရား အား မီး ှု ိ
ရာယဇ်၊ သစ္စာ
ဂတိ ှိ၍ ပူေဇာ်ေသာယဇ် ၊ မိဿဟာယ ယဇ်ဘို့ ာွး ကုိ ြပင်ဆင် လျှင်၊ 9 မီး ြဖင့်
ပူေဇာ်၍ ထာဝရဘုရား
အဘို့ ေမွှး ကိ င် ေသာ အနံ ့ ှ ိေစြခင်းငှါ၊ 10 ာွး ှင့်တကွေဘာဇ ် ပူေဇာ်သက္က ာဘို့
ဆီ
ေြခာက် ေလာဃေရာ ေသာမုန ့်ညက် သုံး ဩမဲကုိ၎င်း၊ သွနး်ေလာင်း ရာပူေဇာ်သက္က ာ
ဘို့ စပျစ်ရည် ေြခာက် ေလာဃကုိ၎င်းေဆာင် ခ့ဲရမည်။ 11 ာွး တ ေကာင်၊ သုိး
တ ေကာင်၊ သုိးသငယ် တေကာင်၊ ဆိတ်သငယ် တေကာင်ကုိ ယဇ်ပူေဇာ်ေသာအခါ
ထုိသို့ ြပ ရမည်။ 12 ြပင်ဆင် ေသာ သုိး ာွးအေရအတက်ွ သို့ လိက်ု၍၊ တေကာင်တ
ေကာင် ကုိ ထုိသို့
ြပ ရမည်။ 13 ြပည်သား အေပါင်း တို့သည် မီး
ြဖင့် ပူေဇာ် ၍ ထာဝရဘုရား
အဘို့ ေမွှး ကိ င် ေသာ အနံ ့
ှ ိေစြခင်းငှါ၊ ထုိသို့
ှင့်အညီြပ ရ ကမည်။ 14 သင် တို့တင်ွ တည်းခုိ ေသာ တပါး အမျ ိးသားြဖစ်ေစ ၊

အြခား တပါးေသာသူြဖစ်ေစ၊ မီး
ြဖင့် ပူေဇာ် ၍ ထာဝရဘုရား
အဘို့ ေမွှး ကိ င် ေသာအနံ ့ ှ ိ ေစြခင်းငှါအလို ှ ိ လျှင်၊ သင်တို့ ြပ သည်နည်းတူ သူ
သည်လည်း ြပ ရမည်။ 15 ပရိသတ် အဝင်ြဖစ်ေသာသူ၊ သင် တို့တင်ွ တည်းခုိ ေသာ တ
ပါး အမျ ိးသားြဖစ်ေသာသူတို့သည်၊ သင် တို့အမျ ိး အစ ်အဆက် ေစာင့်ရေသာတပါး
တည်းေသာ ထုံးစံ
ှ ိ၍၊ ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ သင် တို့သည် ြဖစ် သည်နည်းတူ သူသည်လည်း ြဖစ် ရမည်။ 16သင် တို့
ကုိယ်တိင်ုမှစ၍ သင် တို့တင်ွ တည်းခုိ ေသာ တပါး အမျ ိးသားတို့သည် တပါးတည်း
ေသာ တရား ၊ တပါးတည်း ေသာ ထုံးစံ
ှ ိ ရ ကမည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။ 17တဖန် ေမာေ ှ အား ထာဝရဘုရား က၊ သင်သည်

ဣသေရလ
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အမျ ိးသား တို့အား ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ၊ 18 ငါ ပို့ ေဆာင် ေသာ ြပည် သို့ သင် တို့သည်
ေရာက် ၍ ၊ 19 ထုိြပည် ၌ြဖစ်ေသာ မုန ့် ကုိ စား
ကေသာအခါ ၊ ထာဝရဘုရား အား ချေီြမာက် ရာ ပူေဇာ်သက္က ာကုိ ဆက် ရမည်။

20အဦး နယ်ေသာ မုန ့စိ်မ်း ြဖင့် လပ်ုေသာ မုန ့် ြပား ကုိ ချေီြမာက် ရာ ပူေဇာ်သက္က ာြပ ၍၊
ေကာက်နယ် တလင်း ထဲက ချေီြမာက် ရာ ပူေဇာ်သက္က ာကုိ ြပ သက့ဲသို့ ချေီြမာက် ရ
မည်။ 21သင် တို့အမျ ိး အစ ်အဆက်တို့သည်၊ အဦး
နယ် ေသာ မုန ့စိ်မ်း ထဲက ချေီြမာက် ရာ ပူေဇာ်သက္က ာကုိထာဝရ ဘုရား
အား ဆက် ရကမည်။ 22ထာဝရဘုရား သည် ေမာေ ှ ကုိ မှာထား ေသာ ေန ့မှစ၍ ၊
ေမာေ ှ အားြဖင့် သင် တို့ ၌ ထား ေတာ်မူေသာပညတ်၊ 23သင် တို့အမျ ိး အစ ်အဆက်၌
ထားေတာ်မူလတံေ့သာပညတ် အလံးုစုံ တို့ ကုိ သင်တို့သည် မ
ေစာင့် မှားယွင်း ြခင်းသို့ ေရာက်ကသည်အမှုမှာ၊ 24ပရိသတ်အေပါင်းတို့သည် မသိဘဲ
သတိလစ် ၍ မှားယွင်း ြခင်းသို့ ေရာက် လျှင် ၊ ပရိသတ် အေပါင်း တို့သည် ထာဝရဘုရား
အဘို့ ေမွှး ကိ င် ေသာအနံ ့ ှ ိေစြခင်းငှါ၊ ထုံးဖွ့ဲ ေသာ ထုံးစံ ှ ိသည်အတိင်ုး ေဘာဇ ်
ပူေဇာ်သက္က ာ၊ သွနး်ေလာင်း ရာ ပူေဇာ်သက္က ာ ှင့်တကွ၊ အသက်ပျ ိ ေသာ ာွးထီး ြဖင့်
မီး ှု ိ ရာယဇ် ကုိ၎င်း ၊ ဆိတ် ြဖင့် အြပစ် ေြဖ ရာ ယဇ် ကုိ၎င်း ပူေဇာ် ရ ကမည်။
25ယဇ်ပုေရာဟိတ် သည်၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသား ပရိသတ် အေပါင်း တို့အဘို့ အြပစ် ေြဖြခင်းကုိ ြပ ရသြဖင့် ၊ သူတို့သည်
သတိလစ် ၍ ြပစ်မှားေသာေကာင့် ၊ ထုိအြပစ် ကုိ လွှတ်ရလိမ့်မည်။ သူ
တို့သည်လည်း သတိလစ် ေသာ အြပစ်ေကာင့် ၊ အြပစ် ေြဖရာယဇ် ှင့်တကွ၊ မီး
ြဖင့်ြပ ေသာပူေဇာ်သက္က ာ ကုိ ထာဝရဘုရား
ထံ ေတာ်သို့ ေဆာင် ခ့ဲရ ကမည်။ 26 ထုိသို့ ြပ လျှင် ၊ လူ အေပါင်း တို့သည် ြပစ်မှား
ေသာ်လည်း၊ သတိလစ် ၍ ြပစ်မှားေသာေကာင့် ၊ ဣသေရလ အမျ ိးသား ပရိသတ်
အေပါင်း ကုိ၎င်း ၊ သူ တို့ ထံမှာ တည်းခုိ ေသာ တပါး အမျ ိးသားကုိ၎င်းထုိအြပစ် မှ
လွှတ်ရ လိမ့်မည်။ 27လတူစုံတေယာက် သည် သတိလစ် ၍ ြပစ်မှား လျှင် ၊ အြပစ် ေြဖ
ရာ ယဇ်ဘို့ အခါမလည် ေသာ ဆိတ်မ တေကာင်ကုိေဆာင် ခ့ဲရမည်။ 28ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ သတိလစ် ၍ ြပစ်မှား မိေသာ ထုိသူအဘို့
ယဇ်ပုေရာဟိတ် သည်အြပစ် ေြဖြခင်း ကုိ ြပ ရသြဖင့် ထုိအြပစ် ကုိ လွှတ်ရလိမ့်မည်။

29ဣသေရလ အမျ ိးသား ြဖစ်ေသာသူ၊ တည်းခုိ ေသာ တပါး အမျ ိးသားြဖစ်ေသာသူ
တို့သည် သတိလစ် ၍ ြပစ်မှား ေသာအခါ၊ တပါးတည်း ေသာ တရား
ကုိ ေစာင့် ရ ကမည်။ 30ဣသေရလ အမျ ိးသားြဖစ်ေစ ၊ တပါး အမျ ိးသားြဖစ်ေစ ၊
ရဲရင့် စွာြပစ်မှား လျှင် ၊ ထာဝရဘုရား ကုိ မ
ိုေသရာသို့ ေရာက်သည်ြဖစ်၍၊ ထုိ
သူကုိ သူ
၏အမျ ိး မှ ပယ် ှင်း ရမည်။ 31ထာဝရဘုရား ၏စကား ေတာ်ကုိ မထီမ့ဲြမင်ြပ ၍
ပညတ် ေတာ်ကုိ လနွက်ျ း ေသာေကာင့် ၊ ထုိသူကုိ ှင်း ှ င်းပယ် ှား ရမည်။ မိမိ
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အြပစ် ကုိ မိမိခံရမည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။ 32ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့သည် ေတာ
၌ ှိ က ေသာအခါ ၊ တေနေ့သာဥပုသ် ေန ့၌ ထင်းေခွ ေသာသူ တေယာက်ကုိ ေတွ့
ေလ၏။ 33 ေတွ့ ေသာသူတို့သည်၊ ထုိသူ
ကုိ ေမာေ ှ ၊ အာ ု န် ၊ ပရိသတ် အေပါင်း တို့ ေ ှ သို့ ေခါ် ခ့ဲ က၏။ 34 သူ ၏အမှု
ကုိ စီရင် ရာလမ်းမ ထင် ှား ေသးေသာေကာင့် ချ ပ် ထား က၏။ 35ထာဝရဘုရား က
လည်း ၊ ထုိသူသည် အေသ
သတ်ြခင်းကုိ အမှနခံ်ရမည်။ ပရိသတ် အေပါင်း တို့သည် တပ် ြပင် မှာ သူ့
ကုိ ေကျာက်ခဲ ှင့် ပစ် ရကမည်ဟု ေမာေ ှ အား မိန ့် ေတာ်မူ၍ ၊ 36 ထုိအမိန ့် ေတာ်
အတိင်ုး ပရိသတ် အေပါင်း တို့ သည် ထုိသူကုိ တပ် ြပင် သို့ ေဆာင် သွား၍ ၊ ေကျာက်ခဲ
ှင့် ပစ် ကသြဖင့် သူသည် အေသ ခံရ၏။ 37တဖန် ေမာေ ှ အား ထာဝရဘုရား က၊
သင် သည် ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့အား ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ၊ 38 သူ တို့အမျ ိး အစ ်အဆက်တို့သည်၊ အဝတ်
စွနး် တို့ ၌ ဆဲွစရာဘို့ ပနး်ပွား တို့ ကုိ လပ်ု ၍ ၊ ြပာ ေသာ ကိ း ှင့် ချည် တွဲရ ကမည်။
39 ထုိပနး်ပွား တို့ ကုိ သင်တို့သည် ကည့် ြမင်ေသာအခါ ၊ ထာဝရဘုရား ပညတ် ေတာ်မူ
သမျှ တို့ ကုိ ေအာက်ေမ့ ၍ ကျင့် ကမည်အေကာင်း၊ အထက်က ကုိယ် အလို သို့ လိက်ု
လျက်၊ ကုိယ် ဉာဏ် ကုိ မီှဝဲလျက် မှားယွင်း သက့ဲသို့ မ လိက်ု မမီှဝဲ၊ 40 ငါ ပညတ် သမျှ
တို့ ကုိ ေအာက်ေမ့ ၍ ကျင့် သြဖင့် ၊ သင် တို့ဘုရားသခင် အဘို့ သန ့် ှ င်း မည်အေကာင်း
ထုိသို့ ြပ ရမည်။ 41 ငါသည် သင် တို့၏ ဘုရားသခင် ြဖစ် ြခင်းငှါ ၊ သင် တို့ ကုိ အဲဂုတ္
တု
ြပည် မှ ှ တ်ေဆာင် ခ့ဲေသာ သင် တို့၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ြဖစ်၏။ ငါ သည်
သင် တို့၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ြဖစ်သည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။

16
1 ေလဝိ အမျ ိး ၊ ေကာဟတ် သား ဣဇဟာ ၏ သား
ေကာရ သည်၊ ုဗင် အမျ ိး ဧလျာဘ ၏သား ဒါသန် ှင့် အဘိရံ ၊ ေပလက် ၏သား
ဩန တို့ ကုိ ေခါ် ပီးလျှင် ၊ 2 ပရိသတ် ၌ ေကျာ်ေစာ ၍ ဂုဏ် အသေရ ှိ ေသာသူ၊
အစည်းအေဝး ၌ မင်း ြပ ေသာသူ၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသား ှစ်ရာ ငါးဆယ် ှင့်တကွ၊ ေမာေ ှ ကုိ ပုနက်န် ၍၊ 3 ေမာေ ှ ှင့် အာ ုန်
တဘက် ၌ စုေဝး
လျက် ၊ သင်တို့သည် အမှုေတာ်ကုိ ေစာင့လ်နွး်၏။ ပရိသတ် ှိသမျှ အေပါင်း တို့သည်
သန ့် ှ င်း က၏။ ထာဝရဘုရား
သည် သူ
တို့တင်ွ ှိေတာ်မူ၏။ သို့ ြဖစ်၍ သင်တို့သည် ထာဝရဘုရား
၏ပရိသတ် အေပါ် မှာ အဘယ်ေကာင့် ကုိယ်ကုိကုိယ်ချးီေြမာက် ရသနည်းဟု ဆုိ
ေလ၏။ 4 ထုိစကားကုိ ေမာေ ှ ကား လျှင် ြပပ်ဝပ် လျက် ေန၏။ 5တဖန် ေမာေ ှက၊
အဘယ်သူ သည် ထာဝရ
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ဘုရား ၏လြူဖစ်သည် ကုိ၎င်း၊ အဘယ်သူသန ့် ှ င်း သည် ကုိ၎င်း၊ အဘယ်သူ ကုိ
ချ ်းကပ် ေစမည်ကုိ၎င်း၊ နက်ြဖန် ေန၌့ ထာဝရဘုရား
ြပ ေတာ်မူမည်။ ေရွးေကာက် ေတာ်မူေသာသူ ကုိလည်း အနးီအပါးသို့ ချ ်းကပ် ေစ
ေတာ်မူမည်။ 6 အိေုကာရ ှင့် ေကာရ၏အေပါင်းအသင်း ှိသမျှ တို့ ၊ သင် တို့ ြပ ရမည်
အမှုဟမူူကား၊ လင်ပနး် တို့ ကုိ ယူ
၍ ၊ 7 နက်ြဖန် ေန ့၊ ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ မီး
ှင့် ေလာဗန် ကုိ တင် ကေလာ။့ ထုိအခါ ထာဝရဘုရား ေရွးေကာက် ေတာ်မူေသာ သူ

သည်၊ သန ့် ှ င်း ေသာသူ ြဖစ် ေစ။ အိေုလဝိ
သား တို့ ၊ သင်တို့သည် အမှုေတာ်ကုိ ေစာင့်လနွး် ကသည်ဟု ဆုိ ေလ၏။ 8တဖန် ေမာ
ေ ှ က၊ အိေုလဝိ
သား တို့ ၊ နားေထာင် ကပါေလာ။့ 9သင်တို့သည် ထာဝရဘုရား
၏ တဲ
ေတာ်အမှု ကုိ ေဆာင်ရွက် ၍၊ ပရိသတ် ေ ှ မှာ ရပ် လျက်၊ သူ
တို့အမှု ကုိ လည်း ေစာင့်ေစမည်အ ကံ ှိေတာ်မူသည် ှင့်၊ ဣသေရလ
အမျ ိး၏ဘုရားသခင် သည်၊ သင် တို့ ကုိ အနးီအပါး သို့ ေခါ်၍ ေနရာချြခင်းငှါ၊ ဣ
သေရလ
အမျ ိး ပရိသတ် ှင့် ခဲွ ထား၍ ၊ 10 သင့် ကုိ၎င်း ၊ သင့် ညီအစ်ကုိ ေလဝိ သား
အေပါင်း တို့ ကုိ၎င်း၊ အနးီအပါး ၌ ေနရာချေတာ်မူေသာေကျးဇူးေတာ်ကုိ မထီမ့ဲြမင်
ြပ ၍၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အရာကုိလည်း ှာ ကသည်တကား။ 11 ထုိေကာင့် သင် ှင့်
သင် ၏အေပါင်းအသင်း ှိသမျှ တို့ သည် ထာဝရဘုရား
တဘက် ၌ စုေဝး
က ပီ တကား။ အာ ု န် ကုိ အြပစ်တင် ၍ ြမည်တမ်းရမည် အေကာင်း ၊ သူ သည်

အဘယ်သို့ ေသာသူြဖစ်သနည်းဟု ေကာရ
အား ဆုိ ပီးမှ ၊ 12 ဧလျာဘ သား ဒါသန် ှင့် အဘိရံ တို့ ကုိ ေခါ် ြခင်းငှါ ေစလွှတ်
ေလ၏။ သူတို့ကလည်း ငါတို့မ လာ။ 13သင်သည် ဤေတာ
၌ ငါ တို့ ကုိသတ် လိ၍ု ို့
ှင့် ပျားရည် စီး ေသာ ြပည် မှ ေဆာင် ခ့ဲေသာ်လည်း၊ ငါ တို့ အေပါ် ၌ လံးုလံးုမင်း မ

ြပ ရလျှင်၊ စိတ်မေြပေသးသည် တကား။ 14 ထုိမှတပါး ို့ ှင့် ပျားရည် စီး ေသာ ြပည်
သို့ ငါ တို့ ကုိ မ
ေဆာင် ၊ လယ်ယာ များ၊ စပျစ် ဥယျာ ်များကုိ မေပး
ဘဲ၊ ဤ
လူ တို့၏မျက်စိ ကုိ ေဖာက် ချင်သေလာ။ ငါတို့သည် သင့်ထံသို့ မ လာ ဟု ြပနဆုိ်၏။

15 ေမာေ ှ သည် အလနွ် အမျက် ထွက်၍ ၊ ဤသူ တို့ ပူေဇာ်သက္က ာကုိ ပမာဏ ြပ ေတာ်
မ မူပါ ှင့်။ သူတို့ဥစ္စာ ြမည်း တ ေကာင်ကုိမျှ အကျွ ်ပ်ုမ သိမ်း ပါ။ သူ
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တို့တင်ွ တေယာက် ကုိမျှ မ
ည ်းဆဲ ပါဟု ထာဝရဘုရား
အား ေလျှာက် ၍ ၊ 16 ေကာရ အား လည်း၊ အာ ု န် ှင့် သင် အစ ှိ ေသာသင်
၏အေပါင်းအသင်း ှိသမျှ တို့သည်၊ နက်ြဖန် ေန ့ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ှိ ကေလာ။့ 17လအူသီးအသီး တို့သည် မိမိ
တို့ လင်ပနး် များကုိ ယူ
၍ ေလာဗန် ကုိ တင် ပီးမှ ၊ သင် ှင့် အာ ုန် သည်လည်း မိမိ တို့ လင်ပနး် ပါလျက်၊
လအူေပါင်းတို့သည် လင်ပနး် ှစ်ရာ ငါးဆယ် တို့ ကုိ ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်သို့ ေဆာင် ခ့ဲ ကေလာဟ့ု ဆုိ
သည်အတိင်ုး ၊ 18 ထုိသူအသီးအသီး တို့သည် မိမိ
တို့ လင်ပနး် များ ကုိ ယူ
၍ မီး ှင့် ေလာဗန် ကုိ တင် ပီးမှ ၊ ေမာေ ှ ၊ အာ ုန် ှင့်အတူ ၊ ပရိသတ်စည်းေဝး
ရာ တဲ
ေတာ်တံခါးဝ ၌ ရပ် ေနက ၏။ 19 ေကာရ သည်လည်း၊ ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်တံခါးဝ ၌ ပရိသတ် အေပါင်း တို့ ကုိ ေမာေ ှ ှင့် အာ ုနတ်ဘက် ၌ စုေဝး
ေစ ပီး မှ ၊ ထာဝရဘုရား ၏ ဘုနး် ေတာ်သည် ပရိသတ် အေပါင်း တို့ ၌ ထင် ှား
ေလ၏။ 20 ထာဝရဘုရား ကလည်း ၊ ဤ ပရိသတ် တို့ ှင့် ခွာ၍ တြခားစီ ေနေလာ။့
21 ငါသည် သူ
တို့ ကုိချက်ြခင်း ဖျက်ဆီး မည်ဟု ေမာေ ှ ှင့် အာ ုန် အားမိန ့် ေတာ်မူလျှင်၊ 22 သူတို့
က ြပပ်ဝပ် လျက် ၊ အိုဘုရားသခင် ၊ ခပ်သိမ်း ေသာ သတ္တ ဝါ တို့၏ အသက် ဝိညာ ်
များကုိ အစုိးရေတာ်မူေသာဘုရားသခင် ၊ လူ တစ် ေယာက်ြပစ်မှား ေသာအြပစ်ေကာင့်
ပရိသတ် အေပါင်း တို့ ကုိ အမျက် ထွက်ေတာ် မူမည်ေလာဟု ေလျှာက်ဆုိ ေလ၏။
23ထာဝရဘုရား ကလည်း၊ 24 ေကာရ ၊ ဒါသန် ၊ အဘိရံ တို့၏ တဲ
များကုိ ေ ှာင် ၍ ေနေစြခင်းငှါ၊ ပရိသတ် တို့အား ဆင့်ဆုိ ေလာ့ဟုေမာေ ှ အား မိန ့်
ေတာ်မူသည်အတိင်ုး၊ 25 ေမာေ ှ ထ ၍ ဣသေရလ အမျ ိး အသက် ကီး သူတို့ ှင့်တကွ၊
ဒါသန် ၊ အဘိရံ ေနရာသို့ သွား ပီးမှ ၊ 26ဤလဆုိူး တို့၏ေနရာ တဲ
များကုိ ေ ှာင် ၍ ေနက ပါေလာ။့ သူ
တို့၏ဥစ္စာတစုံတခု ကုိမျှမ ထိ ကပါ ှင့်။ သို့ မဟတ်ု သူတို့ ှင့်အတ၊ူ သူ
တို့အြပစ် ေကာင့် ပျက်စီး ြခင်းသို့ ေရာက် ကလိမ့်မည်ဟု ပရိသတ် တို့အား ဆင့်ဆုိ
လျှင် ၊ 27လူများတို့သည် ေကာရ ၊ ဒါသန် ၊ အဘိရံ တဲ ပတ်ဝနး်ကျင် ၌မေနဘဲ ေ ှာင်
လွှဲ၍ သွားကသြဖင့် ၊ ဒါသန် ၊ အဘိရံ သည်၊ သား
မယား ကေလး များ ှင့်တကွ ထွက် ၍ မိမိ
တို့ တဲ တံခါးဝ ၌ ရပ် ေန က၏။ 28 ေမာေ ှ ကလည်း ၊ ဤ အမှု အလံးုစုံ တို့ ကုိ ငါ
သည် အလိလိုု
မ ြပ ၊ ထာဝရဘုရား
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ေစခုိင်း ေတာ်မူ၍ ငါြပ သည် အေကာင်း ကုိ သင်တို့သည် အဘယ်သို့ သိ ရမည်နည်း
ဟမူူကား၊ 29 ခပ်သိမ်း ေသာ လူ
သတ္တ ဝါတို့ ခံရေသာေသ ြခင်း၊ ခပ်သိမ်း ေသာ လူ
သတ္တ ဝါတို့ ခံရေသာဆုံးမ
ြခင်းကုိသာ ဤလတိူု့ ခံရလျှင်၊ ထာဝရဘုရား
သည် ငါ ့ ကုိ ေစလွှတ် ေတာ်မ မူ။ 30 သို့ မဟတ်ု ထာဝရဘုရား သည် အသစ် ဖနဆ်င်း
ေတာ်မူသြဖင့် ၊ ေြမ ကီး ကဲွ ပွင့်လျက် ဤလတိူု့ ကုိ၎င်း၊ သူ
တို့ ှင့် ဆုိင်သမျှ ကုိ၎င်း မျ ိ ၍၊ သူတို့သည် အသက် ှင် လျက် ေသမင်း ိင်ုငံသို့
ဆင်း သွားလျှင် ၊ ထာဝရဘုရား ၌ ြပစ်မှား ေကာင်း ကုိ သင်တို့သည် သိ နားလည်က
ရလိမ့်မည်ဟ၊ု 31 ေြပာဆုိ ပီး သည်အဆုံး၌၊ သူတို့ နင်းရာ ေြမ ကီး သည် ကဲွ ၍၊ 32 မိမိ
ခံတင်ွး ကုိ ဖွင့် သြဖင့် ၊ သူ တို့ ှင့် သူ တို့ အိမ် များကုိ၎င်း ၊ ေကာရ ှင့် ဆုိင်သမျှ ေသာ
သူ တို့ ှင့် သူတို့ ဥစ္စာ
ှ ိသမျှ ကုိ၎င်း မျ ိ ေလ၏။ 33 ထုိသူ တို့သည် ကုိယ်တိင်ုမှစ၍၊ ဆုိင်သမျှ ေသာသူ

တို့ ှင့်တကွ ၊ အသက် ှင် လျက် ေသမင်း ိင်ုငံသို့ ဆင်းသက် ၍ ၊ သူ တို့အေပါ် မှာ
ေြမ ေစ့ ြပန်သြဖင့် ၊ သူတို့သည် ပရိသတ် မှ ပယ် ှင်း ြခင်းကုိခံရ က၏။ 34 သူ တို့
ေအာ်ဟစ် သံကုိ ပတ်ဝနး်ကျင် ၌ ှိေသာဣသေရလ အမျ ိးသားတို့သည် ကားလျှင်၊ ငါ
တို့ ကုိလည်း ေြမ မျ ိ ေကာင်းမျ ိ လိမ့်မည်ဟု စုိးရိမ်လျက် ေြပး က၏။ 35 နံသ့ာေပါင်း
ကုိ မီး ှု ိ၍ ပူေဇာ် ေသာသူ ှစ်ရာ ငါးဆယ် တို့ ကုိလည်း၊ ထာဝရဘုရား
ထံ ေတာ်က မီး
ထွက် ၍ ေလာင် ေလ၏။ 36ထာဝရဘုရား ကလည်း ၊ 37 ထုိသန ့် ှ င်း ေသာ လင်ပနး်
တို့ ကုိ မီးေလာင် ရာထဲက ေကာက်ယူ ၍မီး ကုိ ပစ်ချ ပီးမှ၊ 38 ကုိယ် အသက် ကုိ ေသ
ေစြခင်းငှါြပစ်မှား ေသာသူတို့ ၏ လင်ပနး် တို့ ြဖင့် ယဇ်ပလ္လ င် ကုိ ဖုံးအပ်ု စရာ ေကးဝါ
ြပားတို့ ကုိ လပ်ု ရမည်အေကာင်း၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အာ ုန် ၏သား ဧလာဇာ ကုိ ဆင့်ဆုိ
ေလာ။့ ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ပူေဇာ် ေသာေကာင့် ၊ ထုိလင်ပနး်တို့သည် သန ့် ှ င်း သည်ြဖစ်၍ ၊ ဣ
သေရလ အမျ ိးသား တို့အား နမိိတ် ြဖစ် ရ ကမည်ဟု ေမာေ ှ အား မိန ့် ေတာ်မူသည်
အတိင်ုး ၊ 39ယဇ်ပုေရာဟိတ် ဧလာဇာ သည်၊ မီးေလာင် ြခင်း ကုိ ခံရေသာသူတို့ ပူေဇာ်
ေသာ လင်ပနး် များကုိ ယူ
၍ ယဇ်ပလ္လ င် ကုိ ဖုံးအပ်ု စရာ ေကးဝါြပားတို့ ကုိ လပ်ုေလ၏။ 40 ထုိသို့ အာ ုန် အမျ ိး
မ ဟတ်ု အြခား တပါးေသာ အမျ ိးသား သည်၊ ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ နံသ့ာေပါင်း ကုိ မီး ှု ိ ၍ ပူေဇာ်ေသာအားြဖင့်၊ ေကာရ
ှင့် သူ ၏ အေပါင်းအသင်း က့ဲသို့ မ ြဖစ် ေစမည်အေကာင်း၊ ထာဝရဘုရား
သည် ေမာေ ှ အားြဖင့် မှာထား ေတာ်မူသည် အတိင်ုး ၊ ထုိလင်ပနး်တို့သည် ဣသေရ
လ
အမျ ိးသား တို့ အား သတိေပး ရာနမိိတ်ြဖစ်ရ က၏။ 41 နက်ြဖန် ေန၌့ ဣသေရလ
အမျ ိးသား ပရိသတ် အေပါင်း တို့က၊ သင်တို့သည် ထာဝရဘုရား
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၏လူ တို့ ကုိသတ် က ပီဟုဆုိ လျက်၊ ေမာေ ှ ှင့် အာ ု န် တို့ ကုိ အြပစ်တင် ၍
ြမည်တမ်းက၏။ 42 ပရိသတ် အေပါင်းတို့သည် ေမာေ ှ ှင့် အာ ုန် တဘက် ၌ စုေဝး
ကေသာအခါ ၊ ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်သို့ ေြမာ် ကည့် ၍ ၊ မုိဃ်းတိမ် သည် တဲ
ေတာ်ကုိ လွှမ်းမုိး ၍ ၊ ထာဝရဘုရား ၏ဘုနး် ေတာ်သည် ထင် ှား ေလ၏။ 43 ေမာေ ှ
ှင့် အာ ုန် တို့သည် ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်ေ ှ သို့ ချ ်းကပ် က၏။ 44 ထာဝရဘုရား ကလည်း၊ 45ဤ ပရိသတ် တို့ ကုိ
ေ ှာင် ၍ ေနကေလာ။့ ငါသည် သူ
တို့ ကုိ ချက်ြခင်း ဖျက်ဆီး မည်ဟု ေမာေ ှ အား မိန ့် ေတာ်မူလျှင် ၊ သူတို့သည် ြပပ်
ဝပ် လျက် ေနက၏။ 46 ေမာေ ှ ကလည်း ၊ သင်သည် လင်ပနး် ကုိ ကုိင် ၍ ယဇ်ပလ္လ င်
ေပါ် က မီး ကုိ ယူထည့် ပီးလျှင် ၊ ေလာဗန် ကုိလည်း တင် လျက် ၊ ပရိသတ် ှိရာသို့
အလျင်အြမန် သွား ၍ အြပစ် ေြဖြခင်းကုိ ြပ ေလာ။့ ထာဝရဘုရား
ထံ ေတာ်က အမျက် ေတာ်ထွက် ၍ ေဘးဥပဒ် ေရာက် လျက် ှိ ပီဟ၊ု 47အာ ုန် အား
မှာထား သည်အတိင်ုး ၊ အာ ုန် သည် ယူ
၍ ပရိသတ် ထဲသို့ ေြပး ေလ၏။ ထုိအခါ လူ တို့ ၌
ေဘးဥပဒ် ေရာက်စ ှိသည်ြဖစ်၍၊ ေလာဗန် ကုိ တင် သြဖင့် လူ များတို့အဘို့ အြပစ်
ေြဖြခင်းကုိ ြပ ၏။ 48အသက် ှင်ေသာသူ၊ ေသ
ေသာသူ စပ်ကား မှာ ရပ် ေန၍၊ ေဘးဥပဒ် ငိမ်း ေလ၏။ 49 ေကာရ အမှု ေကာင့်
ေသ ေသာသူတို့ ကုိ ထား၍ ထုိေဘးဥပဒ် ြဖင့် ေသ ေသာ လူေပါင်းကား၊ တေသာင်း
ေလးေထာင်ခုနစ်ရာ ှိ သတည်း။ 50 ထုိေဘးဥပဒ် ငိမ်း ပီးမှ ၊ အာ ုန် သည် ပရိသတ်
စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်တံခါးဝ ၊ ေမာေ ှ ထံသို့ ြပနလ်ာ ၏။

17
1 တဖန် ထာဝရဘုရား သည် ေမာေ ှ အား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ 2 သင်သည် ဣ
သေရလ
အမျ ိးသား တို့အား ဆင့်ဆုိ ပီးမှ ၊ ဘုိး ဘအေဆွအမျ ိး အလိက်ု ဣသေရလဆယ်
ှစ် မျ ိ း၌ မင်း ြပ ေသာသူအသီးအသီး ေပးရေသာလံှတံ ဆယ် ှစ် ေချာင်းတို့ ကုိ ယူ၍၊
လတိူင်ုးအမည် ကုိ သူ့
လံှတံ ေပါ်မှာ ေရး ထားေလာ။့ 3 ေလဝိ အမျ ိး၏လံှတံ ေပါ်မှာ အာ ုန် အမည် ကုိ ေရး
ထားေလာ။့ ဘုိး
ဘအေဆွအမျ ိး သူ ကီး တဦးလျှင် လံှတံ တ ေချာင်းစီ ှ ိရမည်။ 4 ထုိလံှတံတို့ ကုိ ငါ
ဗျာဒိတ် ေပးရာအရပ် ၊ ပရိသတ် စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်အတင်ွး ၊ သက်ေသခံ ချက်ေ ှ မှာ တင် ထားေလာ။့ 5 ငါေရွးေကာက် ေသာသူ
၏ လံှတံ သည် အပွင့် ပွင့် လိမ့်မည်။ ထုိသို့ ြပ မှ ဣသေရလ
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အမျ ိးသား တို့သည် သင် ၌ အြပစ်တင် ၍ ြမည်တမ်းြခင်းကုိ ေနာက်တဖနင်ါနား မ
ငီးရာဟု မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး၊ 6 ေမာေ ှ သည် ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့အား ဆင့်ဆုိ ၍ ၊ မင်း အေပါင်း တို့သည် ဘုိးဘ
အေဆွအမျ ိး အလိက်ု၊ မင်း တ ဦးလျှင် လံှတံ တေချာင်းစီ လံှတံ ဆယ် ှစ် ေချာင်း
တို့ ကုိေပး က၏။ အာ ုန် ၏လံှတံ သည် လံှတံ များ ၌ ပါသတည်း။ 7 ေမာေ ှ သည်
ထုိလံှတံ တို့ ကုိ သက်ေသခံ ချက် တဲ
ေတာ်အတင်ွး ၊ ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ တင် ထား ေလ၏။ 8 နက်ြဖန် ေန၌့
သက်ေသခံ ချက်တဲ ေတာ်အတင်ွး သို့ ေမာေ ှ ဝင် ေသာအခါ ၊ ေလဝိ အမျ ိး ှင့်ဆုိင်
ေသာ အာ ုန် ၏လံှတံ သည် အရွက်ထွက် လျက်၊ ငံု
လျက်၊ ပွင့် လျက်၊ ဗာတံ
သီးကုိ သီး လျက် ှိ၏။ 9 ေမာေ ှ သည် လံှတံ ှိသမျှ တို့ ကုိ ထာဝရဘုရား
ထံ ေတာ်က ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့ ေ ှ သို့ ထုတ်ေဆာင် သြဖင့် ၊ သူတို့သည် ကည့် ှု ၍ ၊ လူ တိင်ုး မိမိ
လံှတံ ကုိ ယူ ြပန် ေလ၏။ 10ထာဝရဘုရား ကလည်း ၊ ပုနက်န် ေသာသူတို့ တဘက်၌
သက်ေသ ြဖစ်ေစြခင်းငှါ၊ အာ ုန် ၏ လံှတံ ကုိ သက်ေသခံ ချက်ေ ှ ၌ ြပန် ထား၍ အ
မဲ ှိ ေစေလာ။့ ထုိသို့
သူတို့သည် ေသ
ေဘး ှင့် လတ်ွ မည်အေကာင်း ၊ သူ တို့ အြပစ်တင် ၍ ြမည်တမ်းြခင်းကုိ ငါနား မ ငီး
ရာဟ၊ု 11 ေမာေ ှ အား မှာထား ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ ေမာေ ှ သည် ြပ ေလ၏။ 12ဣ
သေရလ အမျ ိးသား တို့ကလည်း ၊ အကျွ ်ပ်ုတို့ သည် ေသေက ပျက်စီး ကပါ၏။ တ
ေယာက် မျှမကင်း ပျက်စီး ရကပါ၏။ 13ထာဝရဘုရား ၏ တဲ
ေတာ်ကုိ ချ ်းကပ် ေသာသူ တိင်ုး ေသ
ပါလိမ့်မည်။ အကျွ ်ပ်ုတို့ ှ ိသမျှသည် ေသ
ေဘးသင့်၍ ဆုံး ှုံး ြခင်းသို့ ေရာက်ရကပါဦးမည်ေလာ ဟု ေမာေ ှ အား ေလျှာက်ဆုိ
က၏။

18
1 တဖန် ထာဝရဘုရား သည် အာ ု န် အား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ သင် ှင့် သင်
၏သား ေြမးအေဆွအမျ ိး တို့သည်၊ သန ့် ှ င်း ရာဌာနေတာ် ှင့်ဆုိင်ေသာအြပစ် ၊ သင်
တို့ယဇ်ပုေရာဟိတ် အရာ ှင့် ဆုိင်ေသာ အြပစ် ကုိခံရ ကမည်။ 2သင် ၏ ဘုိးဘ
အေဆွအမျ ိး ၊ ေလဝိ အမျ ိးသား ညီအစ်ကုိ ချင်းတို့သည်၊ သင် ှင့်အတူ ကူညီ ၍
အမှု ေတာ်ကုိ ေဆာင်ရွက်ေစြခင်းငှါေခါ် ထားေလာ။့ သို့ ရာတင်ွ သင် ှင့်တကွ သင်
၏သား တို့သည်၊ သက်ေသခံ ချက် တဲ
ေတာ်ေ ှ မှာ အမှုေတာ်ကုိ ေဆာင်ရွက်ရကမည်။ 3 ေလဝိသားတို့သည် သင့် ကုိ၎င်း ၊
တဲ ေတာ် ှိသမျှ ကုိ ၎င်းေစာင့် ရကမည်။ သို့ ရာတင်ွသင် တို့ ှင့် သူတို့ သည် ေသ
ေဘးလတ်ွ မည်အေကာင်း ၊ သူတို့သည် တဲ
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ေတာ် တနဆ်ာ ၊ ယဇ်ပလ္လ င် တနဆ်ာများကုိ မ
ချ ်းကပ် ရက။ 4 သူတို့သည် သင် တို့ ှင့်အတူ ကူညီ ၍ ၊ ပရိသတ် စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်ကုိ ေစာင့် လျက်၊ တဲ
ေတာ်အမှု ှ ိသမျှ ကုိ ထမ်းရကမည်။ မ
ဆုိင်ေသာသူသည် သင် တို့အနးီ သို့ မချ ်းမ ကပ်ရ။ 5 ေနာက် တဖန် အမျက် ေတာ်
ထွက်၍ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့အေပါ် သို့ မ
ေရာက် မည်အေကာင်း ၊ သင်တို့သည် သန ့် ှ င်း ရာဌာနေတာ် ှင့် ယဇ်ပလ္လ င် ကုိ ေစာင့်
ရကမည်။ 6 ထုိသို့ သင် တို့၏ ညီအစ်ကုိ ေလဝိ သားတို့ ကုိ၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့ ထဲက ေရွးယူ ၍၊ ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်အမှု ကုိ ထမ်း ေစြခင်းငှါ ၊ ထာဝရဘုရား အား ြပ ေသာပူေဇာ်သက္က ာ က့ဲသို့သင်
တို့အား ငါေပး၏။ 7 ထုိေကာင့် သင် ှင့် သင် ၏သား တို့သည်၊ ယဇ်ပလ္လ င် ှင့်ဆုိင်
ေသာအမှု ၊ ကုလားကာ အတင်ွး ၌ ေဆာင်ရွက် စရာအမှု ှ ိသမျှ တို့ ကုိ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ်
ြပ ၍ ေဆာင်ရွက် ရ ကမည်။ သင်တို့အား ေကျးဇူးြပ ၍ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အရာကုိ ငါ
ေပး ပီ။ မ
ဆုိင်ေသာသူသည် အနးီအပါး သို့ ချ ်းကပ်လျှင်၊ အေသ သတ်ြခင်းကုိခံရမည်ဟု မိန ့်
ေတာ်မူ၏။ 8တဖန် ထာဝရဘုရား သည် အာ ုန် အား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ဣသေရ
လ
အမျ ိးသား တို့သည် သန ့် ှ င်း ေစ၍ ဆက်ကပ်သမျှ ေသာပူေဇာ်သက္က ာတို့အထဲက၊ ငါ ့
အား ချးီေြမာက်ေသာ ပူေဇာ်သက္က ာ တို့ ကုိ သင် ၌ အပ် ၍၊ သင် ှင့် သင် ၏သား တို့အ
ဘို့ ြဖစ်ေစြခင်းငှါ၊ ထာဝရ
ပညတ် တရားအားြဖင့် ငါေပး ၏။ 9 မီး သို့ မေရာက်၊ သန ့် ှ င်း ေသာ အရာထဲက
သင် တို့ ဆုိင်ေသာအရာဟူမူကား ၊ ဣသေရလအမျ ိးသားလှူ ေသာဥစ္စာ၊ ေဘာဇ ်
ပူေဇာ်သက္က ာ၊ အြပစ် ေြဖရာယဇ်၊ ဒစု ိုက် ေြဖရာယဇ်ပူေဇာ်ေလသမျှ တို့သည် သင် ှင့်
သင် ၏သား တို့အဘို့ သန ့် ှ င်း ရကမည်။ 10သန ့် ှ င်း ရာဌာန၌ စား
ရမည်။ ေယာက်ျား အေပါင်း တို့သည် စား
ရေသာအခွင့် ှ ိ၏။ သင် တို့ အဘို့ သန ့် ှ င်း ေပ၏။ 11 ထုိ မှတပါး ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့ ပူေဇာ်ေသာ ချေီြမာက် ရာ ပူေဇာ်သက္က ာ၊ ချလီွှဲ ရာ ပူေဇာ်သက္က ာတို့ ကုိ၊
သင် ှင့် သင် ၏သား သမီး တို့အား ထာဝရ ပညတ် တရားအားြဖင့်ငါေပး ပီ။ သင့်
အိမ် ၌ သန ့် ှ င်း ေသာသူ အေပါင်း တို့သည် စား ရေသာအခွင့် ှ ိ၏။ 12 ဣသေရလ
အမျ ိးသားေရွး၍ ထာဝရဘုရား
အား ပူေဇာ် သမျှ အေကာင်း ဆုံး ေသာဆီ ၊ အေကာင်း ဆုံး ေသာ စပျစ်ရည် ၊
အေကာင်းဆုံးေသာ ဂျ ံ စပါးကုိ သင် တို့အား ငါေပး ပီ။ 13 ထာဝရဘုရား ထံ ေတာ်
သို့ ေဆာင် ခ့ဲသမျှ အဦး မှည့်ေသာ သစ်သီးကုိလည်း သင် ဆုိင် ရ မည်။ သင့် အိမ် ၌
သန ့် ှ င်း ေသာ သူအေပါင်း တို့သည် စား ရေသာအခွင့် ှ ိ၏။ 14ဣသေရလ အမျ ိး၌
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ကျနိဆုိ် ၍ ပူေဇာ်သမျှ တို့ ကုိလည်း သင် ဆုိင် ရ မည်။ 15အဦး ဘွားေသာသား၊ လူ
ြဖစ်ေစ ၊ တိ စ္ဆာန် ြဖစ်ေစ၊ ထာဝရဘုရား
ထံ ေတာ်သို့ ေဆာင် ခ့ဲသမျှ တို့ ကုိ သင် ဆုိင် ရ မည်။ သို့ ရာတင်ွ လူ ၏သားဦး ှင့်
မ စင်ကယ်ေသာ တိ စ္ဆာန် ၏သားဦး ကုိ အမှနေ်ရွး ရမည်။ 16 ေရွး ရေသာသား တို့ ကုိ
အသက်တလ လနွမှ်၊ သင်အဘုိး ြပတ်သည်အတိင်ုး ေဂရ
ှစ်ဆယ် ှင့်မျှေသာ အကျပ် ေတာ်အလိက်ု ေငွ ငါး ကျပ် ှင့် ေရွး ရမည်။ 17 ာွး

သားဦး ၊ သုိး သားဦး ၊ ဆိတ် သားဦး သည် သန ့် ှ င်း ေသာေကာင့်မ ေရွး ရ။ သူ
၏အေသွး ကုိ ယဇ်ပလ္လ င် ေပါ်မှာ ြဖနး် ရမည်။ ဆီဥ
ကုိလည်း ထာဝရဘုရား
အဘို့ ေမွှး ကိ င် ေသာအနံ ့ ှ ိေစ၍၊ မီး ြဖင့် ပူေဇာ်သက္က ာြပ ရမည်။ 18အသား မူကား
ချလီွှဲ ရာပူေဇာ်သက္က ာ၏ရင်ပတ် ှင့် လက်ျာ ပခုံး က့ဲသို့ သင့် အဘို့ ြဖစ် ရမည်။ 19ဣ
သေရလ အမျ ိးသား တို့သည် သန ့် ှ င်း ေစ၍ ထာဝရဘုရား
အား ေဆာင် ခ့ဲေသာ ပူေဇာ်သက္က ာ ှိသမျှ တို့ ကုိ သင် ှင့် သင် ၏ သား
သမီး တို့ အား ထာဝရ ပညတ် တရားအားြဖင့် ငါေပး ပီ။ သင် အစ ှိ ေသာသင်
၏အမျ ိးအ ယ်ွ ှင့်ဆုိ၍ ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ဆား
ှင့ယှ် ် ေသာ ထာဝရ ပဋိညာ ်ြဖစ်သတည်းဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။ 20တဖန် ထာဝရဘုရား

သည် အာ ုန် အား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသားတို့ ေနရာြပည် ၌ သင့်အေမွ ခံရာေြမ၊ သူတို့ ှင့်ေရာ ၍ ပုိင်ေသာအဘို့ မ
ှိ ရ။ ငါ သည်ကား သူ
တို့တင်ွ သင် ပုိင်ေသာအဘို့ သင့် အေမွ ဥစ္စာြဖစ်၏။ 21 ေလဝိ သား တို့သည် ပရိသတ်
စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်အမှု ကုိ ေဆာင်ရွက် ေသာေကာင့်၊ သူ
တို့အေမွခံ စရာ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့၏ ဥစ္စာဆယ် ဘို့ တဘို့ ကုိ ငါ ေပး ပီ။ 22 ယခုမှ စ၍ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့သည် ကုိယ်အြပစ် ကုိခံ ၍ ေသ
ေဘး ှင့် မေတွ့မည်အေကာင်း၊ ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်အနးီအပါးသို့ မ
ချ ်း မကပ် ရက။ 23 ေလဝိ သားတို့သည် ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်အမှု ကုိ ေဆာင်ရွက် ၍ ၊ ကုိယ် အြပစ် ကုိ ကုိယ်ခံရ ကမည်။ သူတို့သည် ဣ
သေရလ
အမျ ိးသား တို့ ှင့် ေရာ၍ အေမွ မ ခံရ ကဟု သင် တို့အမျ ိး အစ ်အဆက် ေစာင့်ရ
ေသာ ပညတ် ြဖစ်သတည်း။ 24ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့သည် ထာဝရဘုရား
အား ပူေဇာ်သက္က ာ ြပ ေသာ ကုိယ်ဥစ္စာဆယ်ဘို့တဘို့ ကုိ၊ ေလဝိ
သားအေမွ ခံစရာဘို့ ငါေပး ပီ။ ထို့ ေကာင့် သူတို့ သည် ဣသေရလ
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အမျ ိးသား တို့ ှင့် ေရာ၍ အေမွ မ ခံရ ဟု ငါအ့မိန ့် ေတာ် ှိ၏။ 25 တဖန် ေမာေ ှ
အား ထာဝရဘုရား က၊ သင် သည် ေလဝိ
သားတို့အား ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ၊ 26 သင် တို့အေမွခံ စရာ ငါေပး ေသာ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့၏ ဥစ္စာဆယ်ဘို့တဘို့ ကုိ သင်တို့သည် ခံယူ
ေသာအခါ ၊ ထုိအဘို့ ကုိ ဆယ် ဘို့ ဘို့ ြပန၍် တဘို့ ကုိ ထာဝရဘုရား
အား ပူေဇာ်သက္က ာ ြပ ရကမည်။ 27 ထုိပူေဇာ်သက္က ာ ကုိ၊ ေကာက်နယ် တလင်းထဲက
ယူေသာ ဆန် စပါးက့ဲသို့ ၎င်း ၊ စပျစ်သီး နယ်ရာ ကျင်းထဲက ယူေသာစပျစ်ရည်က့ဲသို့
၎င်း၊ သင် တို့အဘို့ မှတ် ရ လိမ့်မည်။ 28 ထုိသို့ သင်တို့သည် ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့ မှ ခံယူ ေသာ ဆယ်ဘို့တဘို့ ထဲက ၊ ထာဝရဘုရား အား ပူေဇာ်သက္က ာ
ြပ ရကမည်။ ထုိပူေဇာ်သက္က ာကုိလည်း၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အာ ုန် အား လှူ ရ ကမည်။
29သင် တို့ ခံရသမျှ ေသာ အလှူ တို့အထဲ က အေကာင်းဆုံး ေသာအဘို့ သန ့် ှ င်း ေသာ
အဘို့ ကုိ ှ တ်ယူ၍ထာဝရဘုရား အား ပူေဇာ်သက္က ာ ြပ ရကမည်။ 30 သို့ ြဖစ်၍ သူ တို့
အား ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ၊ ေလဝိ
သား တို့သည် အေကာင်းဆုံး ေသာအဘို့ ကုိ ှ တ်ယူပူေဇာ် ပီးမှ ၊ ကင်းေသာအဘို့
ကုိ ေကာက်နယ် တလင်း၏ ေကျးဇူး ၊ စပျစ်သီး နယ်ရာကျင်း၏ ေကျးဇူး က့ဲသို့ မိမိ
တို့အဘို့ မှတ် ရ လိမ့်မည်။ 31 ထုိ ကင်းေသာအဘို့ ကုိ၊ ကုိယ်တိင်ုမှစ၍အိမ်သူ အိမ်သား
တို့သည် စားချင်ေသာအရပ်ရပ် ၌ စား
ရေသာအခွင့် ှ ိ၏။ ပရိသတ်စည်းေဝး ရာတဲ ေတာ်၌ အမှု ေစာင့် ေသာအတက်ွ ငါချ
ေသာဆု ြဖစ်၏။ 32အေကာင်းဆုံး ေသာ အဘို့ ကုိ ှ တ်ယူပူေဇာ် ပီးမှ ၊ ကင်းေသာအ
ဘို့အားြဖင့်အြပစ် ေရာက် စရာအေကာင်းမ ှိ။ ေသ
ေဘး ှင့် မ
ေတွ့မည်အေကာင်း၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့၏ သန ့် ှ င်း ေသာ အရာတို့ ကုိ မ
ညစ်ည း ေစ ရဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။

19
1တဖန် ထာဝရဘုရား သည် ေမာေ ှ ှင့် အာ ုန် တို့ ကုိ ေခါ်၍၊ ထာဝရဘုရား
စီရင် ထုံးဖွ့ဲေတာ်မူေသာ ပညတ် တရားဟူမူကား၊ 2အြပစ် မပါ၊ တခါမျှ ထမ်းဘုိး မ
တင် ၊ ကွက်ကျား ြခင်းမ ှိ၊ အဆင်းနီ ေသာ ာွးမ ပျ ိကုိ၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့သည် ေဆာင် ခ့ဲမည်အေကာင်း ဆင့်ဆုိ ေလာ။့ 3 ယဇ်ပုေရာဟိတ် ဧ
လာဇာ ၌ အပ် ၍ တပ် ြပင် သို့ ေဆာင် သွား ပီးမှ ၊ သူ့ ေ ှ ၌ အြခားသူ သတ် ရမည်။
4ယဇ်ပုေရာဟိတ် ဧလာဇာ သည် အေသွး ကုိ လက် ှင့်ယူ ၍ ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်ေ ှ စူးစူး၌ ခုနစ် ကိမ် ြဖနး် ရမည်။ 5ယဇ်ပုေရာဟိတ် ေ ှ မှာ ထုိ ာွးမ၏ အေရ
၊ အသား ၊ အေသွး ၊ ေချး ု ှင့်တကွတေကာင်လံးုကုိ အြခား သူသည် မီး ှု ိ ရမည်။
6ယဇ်ပုေရာဟိတ် သည်လည်း အကာ ှ သစ်သား ၊ ဟဿုုပ် ပင် ွန ့် ှင့် နေီမာင်း ေသာ
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အထည်ကုိ ယူ၍၊ ာွးမ မီးေလာင် ရာထဲသို့ ပစ်ချ ရမည်။ 7 ထုိေနာက် မိမိ အဝတ် ကုိ
ေလျှာ် ၍ ကုိယ် ကုိလည်း ေရချ ိ း ပီးမှ ၊ တပ် ထဲသို့ ဝင် ၍ ညဦး
တိင်ုေအာင် မ စင်ကယ်ြဖစ်လိမ့်မည်။ 8 မီး ှု ိ ေသာသူသည် လည်း ၊ မိမိ အဝတ် ကုိ
ေလျှာ် ၍ ကုိယ် ကုိလည်း ေရချ ိ း ပီးမှ ၊ ညဦး တိင်ုေအာင် မစင် ကယ် ြဖစ်လိမ့်မည်။
9 စင်ကယ် ေသာသူ တစုံတေယာက်သည် ာွးမ ၏ ြပာ ကုိ စုသိမ်း ၍ ၊ တပ် ြပင် မှာ
စင်ကယ် ေသာ အရပ် ၌ ထား ရမည်။ ဣသေရလ
အမျ ိး ပရိသတ် အဘို့ စင်ကယ် ေစေသာ ေရေဘာ် ဘို့ ၊ ထုိြပာကုိ သုိ
ထားရမည်။ အြပစ် ှင့် ကင်းစင်ေစစရာဘို့ ြဖစ် သတည်း။ 10 ာွးမ ၏ြပာ ကုိ စုသိမ်း
ေသာသူသည်လည်း ၊ မိမိ အဝတ် ကုိေလျှာ် ၍ ညဦး တိင်ုေအာင် မ စင်ကယ်ြဖစ်
လိမ့်မည်။ ဤေရွကား၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသား ၊ တည်းခုိ ေသာ တပါး အမျ ိးသားတို့သည် အစ ်အ မဲ ေစာင့်ရေသာ
ပညတ် ြဖစ်သတည်း။ 11လေူသေကာင် ကုိ ထိ
ေသာသူသည် ခုနစ် ရက် မ စင်ကယ်ြဖစ်လိမ့်မည်။ 12 သုံး ရက်ေြမာက်ေသာေန ့၌
ထုိြပာ ှင့် ကုိယ် ကုိသန ့် ှ င်း ေစ၍ ၊ ခုနစ် ရက်ေြမာက်ေသာေန ့၌ စင်ကယ် လိမ့်မည်။
သုံး
ရက်ေြမာက်ေသာေန ့၌ ကုိယ်ကုိမ သန ့် ှ င်း ေစ လျှင် ၊ ခုနစ် ရက်ေြမာက်ေသာေန ့
တိင်ုေအာင် မ စင်ကယ် ရ။ 13လေူသေကာင် ကုိထိ ၍ ကုိယ်ကုိမ သန ့် ှ င်း ေစ ေသာ
သူသည်၊ ထာဝရဘုရား
၏ တဲ
ေတာ်ကုိ ညစ်ည း ေစ ၏။ ထုိသူ
ကုိ ဣသေရလ
အမျ ိးမှ ပယ် ှင်း ရမည်။ စင်ကယ် ေစေသာေရ ြဖနး် ြခင်းကုိ မ
ခံေသာေကာင့် မ စင်ကယ်ြဖစ်၏။ စင်ကယ် ြခင်းသို့ မေရာက်ေသး။ 14 တဲ ၌ လူ
ေသ လျှင် ေစာင့်ရေသာတရား ဟမူူကား ၊ တဲ သို့ ဝင် ေသာသူ၊ တဲ
၌ ှိေနေသာသူအေပါင်း တို့သည် ခုနစ် ရက် ပတ်လံးုမ စင်ကယ်ြဖစ် ကလိမ့်မည်။

15 မ ဖုံး ဘဲ ဖွင့် ထားေသာအိးု ှ ိသမျှ တို့သည်လည်း မ စင်ကယ်ြဖစ် ကလိမ့်မည်။
16သတ်၍ေသ ေသာသူ၊ နာ၍ေသ
ေသာသူ၊ လူ
ေသ အ ို း ၊ လူသခင်္ျ ိ င်း ကုိ လယ်ြပင် ၌ ေတွ့၍ထိ လျှင်၊ ခုနစ် ရက် ပတ်လံးုမ
စင်ကယ်ြဖစ်လိမ့်မည်။ 17 မ စင်ကယ်ေသာသူဘို့ အြပစ် ကင်းေစရာ မီး ှု ိ ေသာ
ာွးမ၏ြပာ အချ ိ ကုိ ယူ
၍ ၊ စီး ေသာေရ ှင့်အတူအိးု ၌ ထည့် ပီးမှ ၊ 18 စင်ကယ် ေသာသူသည်၊ ဟဿုုပ်
ပင် ွန ့ကုိ် ေရ
၌ ှစ် ၍ တဲ ေပါ်မှာ ၎င်း၊ တနဆ်ာ များ၊ တဲ၌ ှိ ေသာလူ များေပါ်မှာ ၎င်း၊ လေူသ
အ ို း ၊ သတ် ၍ေသေသာသူ၊ နာ
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၍ေသေသာသူ၊ လသူခင်္ျ ိ င်း ကုိ ထိ
ေသာသူေပါ်မှာ ၎င်း၊ ထုိေရကုိ ြဖနး် ရမည်။ 19 စင်ကယ် ေသာသူသည် မ
စင်ကယ်ေသာသူကုိ သုံး
ရက်ေြမာက်ေသာေန ့၊ ခုနစ် ရက်ေြမာက်ေသာေန ့၌ ြဖနး် ရမည်။ ခုနစ် ရက်ေြမာက်
ေသာေန ့၌ ကုိယ်ကုိသန ့် ှ င်း ေစ လျက် ၊ မိမိ အဝတ် ကုိ ေလျှာ် ၍ ေရချ ိး လျှင် ၊ ညဦး
အချနိ် တင်ွ စင်ကယ် လိမ့်မည်။ 20 မ စင်ကယ်ေသာ သူ သည် ကုိယ်ကုိသန ့် ှ င်း ေစြခ
င်းငှါမ ြပ လျှင် ၊ ထာဝရဘုရား ၏ သန ့် ှ င်း ရာဌာန ေတာ်ကုိ ညစ်ည း ေစေသာေကာင့်
၊ ပရိသတ် မှ ပယ် ှင်း ြခင်းကုိခံရမည်။ စင်ကယ် ေစေသာ ေရ
ြဖနး် ြခင်းကုိ မ
ခံေသာေကာင့်၊ မ စင်ကယ်ဘဲေန၏။ 21အစ ်အ မဲ ေစာင့်ရေသာပညတ် ဟမူူကား ၊
စင်ကယ် ေသာ ေရ
ကုိ ြဖနး် ေသာသူသည် မိမိ
အဝတ် ကုိ ေလျှာ် ရမည်။ ထုိေရ
ကုိ ထိ
ေသာသူလည်း ၊ ညဦး တိင်ုေအာင် မ စင်ကယ်ြဖစ်လိမ့်မည်။ 22 မ စင်ကယ်ေသာသူ
ထိ
သမျှ ေသာ အရာသည် လည်း မ
စင်ကယ်ြဖစ်လိမ့်မည်။ ထုိအရာကုိ ထိ
ေသာသူ လည်း ညဦး တိင်ုေအာင် မ စင်ကယ်ြဖစ်လိမ့်မည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။

20
1သက္က ရာဇ်ေလးဆယ်၊ ပဌမ
လ ၌ ဣသေရလ အမျ ိးသား ပရိသတ် အေပါင်း တို့သည်၊ ဇိန
ေတာ သို့ ေရာက် ၍ ၊ ကာေဒ ှ အရပ်၌ ေန က၏။ ထုိ
အရပ်၌ မိရိအံ
ေသ ၍ သဂ ဟ် ေလ၏။ 2 ပရိသတ် တို့ေသာက်စရာ ေရ
မ ှိ ေသာေကာင့် ၊ ေမာေ ှ ှင့် အာ ုန် တဘက် ၌ စုေဝး ကလျက်၊ 3ထာဝရဘုရား
ေ ှ မှာ ငါ တို့အစ်ကုိ များေသ ေသာအခါ ၊ ငါတို့လည်း မေသ ပါေလ။ 4 ငါ တို့ ှင့် ငါ
တို့ တိ စ္ဆာန် များကုိ ေသ
ေစြခင်းငှါ ၊ ထာဝရဘုရား ၏ပရိသတ် ကုိ ဤ
ေတာ သို့ အဘယ်ေကာင့် ေဆာင် ခ့ဲသနည်း။ 5 ငါ တို့ ကုိ အဲဂုတ္တု
ြပည်မှ ထွက် ေစ၍၊ ဤ
ဆုိး ေသာ အရပ် သို့ အဘယ်ေကာင့် ေဆာင် ခ့ဲသနည်း။ ဤအရပ် သည် လယ် လပ်ု
စရာမ ေကာင်း၊ သေဘင်္ာသဖနး် ပင်၊ စပျစ် ယ်ွ ပင်၊ သလဲ
ပင်စုိက်စရာမေကာင်း။ ေသာက် စရာေရ မျှ မ
ှိဟု ေမာေ ှ ကုိ အြပစ်တင် ၍ ဆုိ က၏။ 6 ေမာေ ှ ှင့် အာ ုန် တို့သည် လူ
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အစုအေဝးမှ ထွက် ၍၊ ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်တံခါးဝ သို့ သွား သြဖင့် ၊ ြပပ်ဝပ် လျက် ေနကစ ်၊ ထာဝရဘုရား
၏ ဘုနး် ေတာ်သည် ထင် ှား ေလ၏။ 7ထာဝရဘုရား ကလည်း၊ 8 လံှတံေတာ် ကုိ
ကုိင် ယူ၍ သင် ၏အစ်ကုိ အာ ုန် ပါလျက်၊ ပရိသတ် များကုိ စုေဝး
ေစေလာ။့ သူ
တို့ေ ှ မှာ ေကျာက် ကုိမှာထား ေလာ။့ ေကျာက်သည် မိမိ
ေရ ကုိေပး လိမ့်မည်။ ထုိသို့ သင်သည် ေကျာက် ထဲက ေရ ကုိ ထွက် ေစ၍ ၊ ပရိသတ်
များ ှင့် သူ တို့ တိ စ္ဆာန် များတို့အား ေသာက် ဘို့ ေရကုိ ေပးရမည်ဟ၊ု 9 ေမာေ ှ အား
မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ ေမာေ ှ သည် လံှတံေတာ် ကုိ ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်က ယူ ၍၊ 10 အာ ု န် ပါလျက်၊ ပရိသတ် တို့ ကုိ ေကျာက် ေ ှ မှာ စုေဝး
ေစ ပီးလျှင် ၊ အချင်းသူပုန် တို့ ၊ နားေထာင် ကေလာ။့ ငါတို့သည် သင် တို့အဘို့ ဤ
ေကျာက် ထဲက ေရ ကုိ ထွက် ေစ ရမည်ေလာဟု ဆုိ လျက်၊ 11 မိမိ လက် ကုိ ဆန ့် ၍
ေကျာက် ကုိ လံှတံ ှင့် ှစ် ကိမ် ိုက် သြဖင့် ၊ ေရ သည် များစွာ ထွက် ၍ ၊ လူ ပရိသတ်
တို့ ှင့် တိ စ္ဆာန် တို့သည် ေသာက် ရက၏။ 12ထာဝရဘုရား ကလည်း ၊ သင်တို့သည်
ငါ ့ ကုိ မ
ယုံကည် ၊ ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့ ေ ှ မှာ ငါ ့ ကုိမ ိုမေသ ြပ ေသာေကာင့် ၊ ဤ
ပရိသတ် တို့အား ငါေပး ေသာ ြပည် သို့ သင်တို့သည် ပို့ ေဆာင် ေသာအခွင့်ကုိ မ
ရ ကဟု ေမာေ ှ ှင့် အာ ု န် တို့ အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 13 ဣသေရလ အမျ ိးသား
တို့သည် ထာဝရဘုရား
ကုိ ဆန ့က်ျင်ဘက် ြပ ေသာ်လည်း ၊ သူ တို့တင်ွ ိုေသ ေလးြမတ်ြခင်းကုိခံ ေတာ်မူ
ေသာေကာင့်၊ ထုိ
ေရသည် ေမရိဘ
ေရ ြဖစ်သတည်း။ 14 ေမာေ ှ သည် ကာေဒ ှ အရပ်မှ ဧဒံု ှ င်ဘုရင် ထံသို့ သံတမန်
တို့ ကုိ ေစလွှတ် ၍၊ ကုိယ်ေတာ့် ညီ ဣသေရလ က၊ အကျွ ်ပ်ု တို့ ေတွ့ ရေသာ အမှု
အလံးုစုံ တည်းဟေူသာ၊ 15အကျွ ်ပ်ု တို့ ဘုိးေဘး သည် အဲဂုတ္တု
ြပည်သို့ သွား ၍ အကျွ ်ပ်ုတို့ သည်အဲဂုတ္တု ြပည် မှာ ကာလ ကာြမင့် စွာေန သြဖင့်
၊ အဲဂုတတ္ု လတိူု့သည် အကျွ ်ပ်ု တို့ ှင့် ဘုိးေဘး များကုိ ည ်းဆဲ ေကာင်း၊ 16အကျွ ်ပ်ု
တို့သည် ထာဝရဘုရား
ကုိ ေအာ်ဟစ် ေသာအခါ ၊ ေကာင်းကင်တမန် ကုိ ေစလွှတ် ၍ ၊ အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ အဲဂု
တ္တု
ြပည်မှ ှ တ်ေဆာင် ေတာ်မူေကာင်းကုိ ကုိယ်ေတာ်သိ ပါ၏။ ယခု
မှာ အကျွ ်ပ်ု တို့သည် ကုိယ်ေတာ် ၏ ိင်ုငံ အစွနအ်နား ၊ ကာေဒ ှ အရပ်၌ ှိ က
ပါ၏။ 17 ကုိယ်ေတာ့် ြပည် အလယ် ၌ေ ှာက် ၍ သွားပါရေစ။ လယ်ယာ များ၊ စပျစ်
ဥယျာ ်များကုိ မ
နင်း ပါ။ တင်ွး ေရ ကုိလည်း မ ေသာက် ပါ။ ကုိယ်ေတာ့် ြပည်နယ် ကုိ မ
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လနွ် မီှတိင်ုေအာင်၊ လက်ျာ ဘက်၊ လက်ဝဲ ဘက်သို့ မ
လွှဲ ၊ မင်း လမ်း သို့သာ ေ ှာက် လိက်ုပါမည်ဟု ေတာင်းပနေ်စ၏။ 18 ဧဒံု ကလည်း ၊
သင်သည် ငါ ့ ြပည်အလယ် ၌ မ
ေ ှာက် မသွားရ။ ေ ှာက်သွားလျှင်၊ ထား
လက်နက် ှင့် ဆီးတား မည်ဟု ြပနေ်ြပာ ၏။ 19ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့ကလည်း
၊ မင်း လမ်းသို့ သာ ေ ှာက် လိက်ုပါမည်။ ကုိယ်တိင်ု မှစ၍တိ စ္ဆာန် တို့ သည် ကုိယ်
ေတာ့် ေရ ကုိ ေသာက် လျှင် အဘုိး ကုိေပး ပါမည်။ အြခားေသာအမှု ကုိ မ
ြပ ဘဲ၊ ေြခ ြဖင့် သွား ံုမျှသာ ြပ ပါမည်ဟု ဆုိ
ေသာ်လည်း၊ 20 ဧဒံု က၊ သင်သည် ေ ှာက် ၍မ သွားရဟုဆုိ လျက် ၊ များစွာ ေသာ
ဗုိလ်ေြခ အလံးုအရင်း ှင့်တကွဆီးတား ြခင်းငှါ ထွက်လာ ၏။ 21 ထုိသို့ ဧဒံု
သည် သူ
၏ြပည် အလယ် ၌ေ ှာက်သွား ေသာ အခွင့်ကုိ ဣသေရလ
အား မ
ေပး ေသာေကာင့် ၊ ဣသေရလ သည် လွှဲေ ှာင် ေလ၏။ 22ဣသေရလ အမျ ိးသား
ပရိသတ် အေပါင်း တို့ သည် ကာေဒ ှ အရပ်မှ ေြပာင်း ၍ ေဟာရ
ေတာင် သို့ ေရာက် က၏။ 23 ဧဒံု ြပည် စွန် နား၊ ေဟာရ
ေတာင် ေပါ်မှာ ထာဝရဘုရား သည် ေမာေ ှ ှင့် အာ ုန် တို့ ကုိ ေခါ်၍၊ 24သင်တို့သည်
ေမရိဘ
စမ်းေရ နားမှာ ငါ ့ စကား ကုိ ဆန ့က်ျင် ေသာေကာင့် ၊ ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့
အား ငါေပး ေသာ ြပည် သို့ အာ ုန် သည် မ
ဝင် ရ။ မိမိ
လမူျ ိ း စည်းေဝး ရာသို့ သွားရမည်။ 25 သို့ ြဖစ်၍အာ ုန် ှင့် သူ ၏သား ဧလာဇာ ကုိ
ေခါ် ၍ ေဟာရ ေတာင် ေပါ်သို့ ေဆာင် သွား ပီးလျှင် ၊ 26အာ ုန် ၏အဝတ် ကုိ ချွတ် ၍
သူ ၏သား ဧလာဇာ ကုိ ဝတ် ေစ ပီးမှ ၊ အာ ုန် သည် ထုိ
အရပ်၌ေသ ၍ မိမိလမူျ ိ းစည်းေဝး ရာသို့ သွားရမည်ဟ၊ု 27 မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး
၊ ေမာေ ှ ြပ ၍ ၊ သူတို့ သည် ပရိသတ် အေပါင်း တို့ ေ ှ မှာ ေဟာရ ေတာင် ေပါ်သို့
တက် က၏။ 28 ေမာေ ှ သည် အာ ုန် ၏အဝတ် ကုိ ချွတ် ၍ သား ဧလာဇာ ကုိ ဝတ်
ေစ ပီးမှ ၊ အာ ု န် သည် ေတာင် ထိပ် ၌ ေသ ေလ၏။ ေမာေ ှ ှင့် ဧလာဇာ တို့သည်
ေတာင် ေပါ်က ဆင်းလာ က၏။ 29အာ ုန် သည် အနစိ္စ
ေရာက်ေကာင်း ကုိ ပရိသတ် အေပါင်း တို့သည် သိြမင် ေသာအခါ ၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသား ှိ သမျှ တို့သည်၊ အာ ု န် အတက်ွ အရက် သုံးဆယ် ပတ်လံးု ငိေု ကး
ြမည်တမ်းြခင်းကုိ ြပ က၏။

21
1ဣသေရလ အမျ ိးသည် အသရိမ် လမ်း ြဖင့် လာ
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ကသည်သိတင်းကုိ ေတာင် မျက် ှာ၌ေန ေသာခါနာန် အမျ ိး အာရဒ် မင်း ကီး ကား
လျှင် ၊ ဣသေရလ အမျ ိးကုိ စစ်တိက်ု ၍ လအူချ ိ တို့ ကုိ ဘမ်းဆီး သိမ်းသွားေလ၏။
2ဣသေရလ အမျ ိးကလည်း ၊ ကုိယ်ေတာ်သည် ဤ
လမူျ ိး ကုိ အကျွ ်ပ်ု တို့လက် သို့ အပ် ေတာ်မူလျှင် ၊ သူ တို့ မိ များကုိ ှ င်း ှ င်း
ဖျက်ဆီး ပါမည်ဟု ထာဝရဘုရား
အား သစ္စာ ဂတိြပ ေလ၏။ 3 ထာဝရဘုရား သည်လည်း ၊ ဣသေရလ အမျ ိး၏
စကား
ကုိ နားေထာင် ၍ ၊ ထုိခါနာန် အမျ ိးသားတို့ ကုိအပ် ေတာ်မူ၏။ သူ
တို့ ှင့် သူ တို့ မိ များကုိ ဣသေရလလူတို့သည် ှင်း ှ င်းဖျက်ဆီး ၍၊ ထုိအရပ် ကုိ
ေဟာ်မာ အမည် ြဖင့် သမုတ် က၏။ 4 ေဟာရ ေတာင် မှ ထွက် ၍ ဧဒံု
ြပည် ကုိ ဝုိင်း ြခင်းငှါ ၊ ဧဒံု ပင်လယ် လမ်း ြဖင့် ချသွီား ကစ ်၊ အသွား ခက်ေသာ
ေကာင့် ၊ လူ များတို့သည် စိတ် အားေလျာ့ က၍၊ 5သင်သည် ငါတို့ ကုိ ဤေတာ
၌ ေသ ေစြခင်းငှါ ၊ အဲဂုတ္တု ြပည်မှ အဘယ်ေကာင့် ေဆာင် ခ့ဲသနည်း။ မုန ့် မ ှ ိ၊
ေရ
လည်း မ ှိ၊ ဤေပါပ့ျက် ေသာစားစရာ ကုိလည်း ငါ တို့သည် အလနွ်ရံွ ှာ ၏ဟု
ဘုရားသခင် ှင့် ေမာေ ှ ကုိ ဆန ့က်ျင်ဘက် ြပ ၍ ဆုိ က၏။ 6 ထုိအခါ ထာဝရဘုရား
သည်၊ ဣသေရလအမျ ိးသား တို့တင်ွ မီး ေ မ များကုိ ေစလွှတ် ေတာ်မူ၍ ၊ လူ အများ
တို့သည် အကုိက် ခံရသြဖင့် ေသ က၏။ 7 ထုိေကာင့် လူ များတို့သည် ေမာေ ှ ထံသို့
လာ ၍ အကျွ ်ပ်ုတို့သည် ထာဝရဘုရား
ှင့် ကုိယ်ေတာ် ကုိ ဆန ့က်ျင် လျက် ေြပာဆုိ၍ ြပစ်မှား ပါ ပီ။ ထာဝရဘုရားသည် ေ မ

များကုိ အကျွ ်ပ်ု တို့ မှ ပယ် ှား ေတာ်မူမည်အေကာင်းဆုေတာင်း ပါဟု ေလျှာက်လျှင်၊
ေမာေ ှ သည် လူ
များအဘို့ ဆုေတာင်း ေလ၏။ 8ထာဝရဘုရား ကလည်း ၊ မီးေ မ ုပ်ကုိလပ်ု ၍ တိင်ု
ေပါ်မှာ ေြမာက် ထားေလာ။့ အကုိက် ခံရေသာသူ တိင်ုး ကည့် ှု လျှင် အသက် ချမ်းသာ
ရလိမ့်မည်ဟု ေမာေ ှ အား မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး၊ 9 ေမာေ ှ သည် ေကးဝါ ြဖင့် ေ မ
ကုိ လပ်ု ၍ တိင်ု ေပါ်မှာ ေြမာက်ချ ီ ထား ပီးလျှင် ၊ ေ မ ကုိက် ေသာသူမည်သည်ကား၊
ေကးဝါ ေ မ ကုိ ကည့် ှု ေသာအခါ အသက် ချမ်းသာရက၏။ 10တဖန် ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့သည် ေနရာ
ေြပာင်း၍ ဩဗုတ် အရပ်၌ စားခနး်ချ က၏။ 11ဩဗုတ် အရပ်မှ ေြပာင်း ြပန၍် ၊ ေန
ထွက် ရာ ဘက် ၊ ေမာဘ ြပည်ေ ှ တင်ွ ှိေသာေတာ မှာ ၊ ဣဇာဗာရိမ် အရပ်၌ စားခနး်
ချ က၏။ 12 ထုိ အရပ်မှ ေြပာင်း ၍ ၊ ဇာရက် ေချာင်း နား ၌ စားခနး်ချ က၏။ 13 ထုိ
အရပ်မှ တဖနေ်ြပာင်း ြပန၍် ၊ အာေမာရိ ြပည်နယ် ှင့် စပ်ေသာ ေတာ
၌ ှိေသာအာ ုန် ေချာင်းနား တဘက်တချက် ၌ စားခနး်ချ က၏။ အာ ုန် ေချာင်း
ကား၊ ေမာဘ
ြပည်၊ အာေမာရိ
ြပည်စပ်ကား အပုိင်းအြခား ြဖစ်သတည်း။ 14 ထုိသို့ ှင့်အညီ၊ ထာဝရဘုရား
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စစ်တိက်ု စာ ၌ ကား၊ ဇာရက် အရပ်၊ သုပ
အရပ်၊ အာ နု် ေချာင်း တို့ ၊ 15အာရ ြပည်သို့ စီး ၍ ေမာဘ
ြပည်အနား ၌ ေ ှာက်သွားေသာ ေချာင်း အသွယ်သွယ်ဟု လာသတည်း။ 16 အာ ုန်
ေချာင်းမှ ေဗရ
ေရတင်ွးသို့ ခရီးသွား က၏။ ထုိေရတင်ွးကား အြခားမဟတ်ု၊ ထာဝရဘုရား
က၊ လူ
များကုိ စုေဝး
ေစေလာ၊့ ေရ
ကုိ ငါေပး မည်ဟု ေမာေ ှ အား မိန ့် ေတာ်မူရာ၌ ရည်ေဆာင်ေသာ ေရတင်ွး ြဖစ်
သတည်း။ 17 ထုိအခါ ဣသေရလ အမျ ိးက၊ အိုတင်ွး ေရ၊ ထွက် ေလာ။့ ထွက်ေအာင်
သီချင်း ဆုိ ကေလာ။့ 18 တရားမင်းစီရင်သည်အတိင်ုး၊ မှူးမတ် တို့သည် ေရတင်ွး ကုိ
တးူ
က ပီ။ လူ
တို့တင်ွ အကဲအမှူး တို့သည် ေတာင်ေဝး တို့ ှင့် ေရတင်ွးကုိ တးူ က ပီဟု သီချင်း ဆုိ
ေလ၏။ 19 ထုိေတာ မှ မတ္တ နာအရပ်သို့ ၎င်း၊ မတ္တ နာ
အရပ်မှ နဟာေလျလ အရပ်သို့ ၎င်း ၊ နဟာေလျလ အရပ်မှ ဗာမုတ် အရပ်သို့ ၎င်း၊

20 ဗာမုတ် အရပ်မှ ေမာဘ ချ ိင့် သို့ ၎င်း၊ ေယ ှိ မုန် မိ ကုိ မျက် ှာြပ ေသာ ပိသဂါ
ေတာင်ထိပ် သို့ ၎င်း ခရီးသွား က၏။ 21 ထုိအခါ ဣသေရလ အမျ ိးသားတို့သည်၊ အာ
ေမာရိ
ှင်ဘုရင် ှိဟနု် မင်းထံသို့ သံတမန် တို့ ကုိ ေစလွှတ် လျက်၊ 22 အကျွ ်ပ်ုတို့သည်

မင်း ကီးြပည် အလယ် ၌ ေ ှာက် ၍ သွားပါရေစ။ လယ်ယာ သို့ ၎င်း ၊ စပျစ် ဥယျာ ်
သို့
၎င်း မ
ဝင် ပါ။ တင်ွး ေရ ကုိလည်း မ
ေသာက် ပါ။ မင်း ကီးြပည် ကုိ မ
လနွ် မီှတိင်ုေအာင်၊ မင်း လမ်း သို့သာ ေ ှာက် လိက်ုပါမည်ဟု အခွင့်ေတာင်း က၏။

23 ထုိြပည် အလယ် ၌ ေ ှာက်သွား ရေသာအခွင့်ကုိ၊ ှ ိဟနု် မင်းသည် ဣသေရလ
အမျ ိးသားတို့အား မ
ေပး။ မိမိ လူ အေပါင်း တို့ ကုိ စုေဝး
ေစ၍ ၊ ဣသေရလ အမျ ိးသားတို့ ကုိ ဆီးတား
ြခင်းငှါ ၊ သူတို့ ှ ိရာေတာ သို့ ထွက် ၍ ယာဟတ် မိ သို့ ေရာက် ပီးလျှင် စစ်တိက်ု

24 ထုိမင်းကုိ၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသားတို့သည် ထား
ှင့် လပ်ု ကံ ၍၊ အာ ုန် ေချာင်းမှ သည် ယဗ္ဗုတ် ေချာင်း တိင်ုေအာင် ၎င်း၊ အမ္မုန်

အမျ ိးသား ေနရာတိင်ုေအာင် ၎င်း၊ ထုိမင်းပုိင်ေသာ ေြမ ကုိ သိမ်းယူ က၏။ အမ္မုန်
အမျ ိးသား ေနရာ နယ်စပ် ကား အား ကီး ၏။ 25 ထုိသို့ ဣသေရလ
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အမျ ိးသားတို့သည်၊ ေဟ ှဘုန် မိ မှစ၍အာေမာရိ အမျ ိးသားေနေသာ မိ ရွာ ှိသမျှ
တို့ ကုိ သိမ်းယူ ၍ ေန က၏။ 26 ေဟ ှဘုန် မိ ကား၊ ေမာဘ
ြပည်ကုိ အစုိးရေသာအရင် ှင်ဘုရင် ှင့် စစ်တိက်ု ၍ အာ ုန် ေချာင်းတိင်ုေအာင်
ြပည် ကုိ လယူု
ေသာ အာေမာရိ
ှင်ဘုရင် ှိဟနု် မင်းေနေသာ မိ ြဖစ်သတည်း။ 27 ထုိအေကာင်းကုိ ရည်ေဆာင်၍

လကင်္ာ ဆရာတို့ က၊ ေဟ ှဘုန် မိ သို့ သွား ၍ တဖနတ်ည် ကစို့ ။ ှ ိဟနု် ဘုရင်ေနေသာ
မိ ကုိ ြပင်ဆင် ကစို့ ။ 28 ှ ိဟနုဘု်ရင်ေနရာ ေဟ ှဘုန် မိ မှ မီးလျှ ံ ထွက် ၍ ေမာဘ
ြပည်အာရ မိ ှင့်တကွ၊ အာ နု် ေချာင်းနား၊ ြမင့် ေသာအရပ်၌ အစုိးရ
ေသာမင်းတို့ ကုိ ေလာင် ေလ ပီ။ 29 အိုေမာဘ ြပည်၊ သင် သည် အမဂင်္လာ ှိ၏။ အို
ေခမု ှ တပည့် တို့ ၊ သင်တို့သည် အကျ ိး နည်း က ပီ။ ေြပး ရေသာမိမိ သား သမီး တို့
ကုိ အာေမာရိ
ှင်ဘုရင် ှိဟနု် လက် သို့ ေရာက်ေစြခင်းငှါ၊ ထုိဘုရားသည် အခွင့်ေပး ပီ တကား။

30တဖန် ငါတို့သည် အာေမာရိသားတို့ ကုိ တိက်ု ြပနေ်သာေကာင့်၊ ေဟ ှဘုန် ြပည်သည်
ဒိဘုန် မိ တိင်ုေအာင် ပျက် ေလ ပီ။ ေမဒဘ
မိ ှင့် နးီစပ်ေသာ ေနာဖာ
မိ တိင်ုေအာင် သူတို့ ကုိ သုတ်သင် ပယ် ှင်း က ပီဟု ဆုိသတည်း။ 31 ထုိသို့ ဣသေရ

လ အမျ ိးသားတို့သည် အာေမာရိ
ြပည် ၌ ေန ရက၏။ 32 ေမာေ ှ သည်လည်း ၊ ယာဇာ မိ ကုိ စူးစမ်း ြခင်းငှါ လူကုိ
ေစလွှတ် ပီးလျှင် ၊ ထုိ မိ ရွာတို့ ကုိ သိမ်းယူ ၍ ၊ အရင် ေနေသာအာေမာရိ
အမျ ိးသားတို့ ကုိ ှင်ထုတ် က၏။ 33တဖန် ဣသေရလအမျ ိးသားတို့သည် လှည့် ၍၊
ဗာ ှန် ြပည်သို့ ခရီး
သွား က၏။ ဗာ ှန် ှ င်ဘုရင် ဩဃ သည်၊ မိမိ
လူ အေပါင်း တို့ ှင့် ဧ ဒိ အရပ်မှာ စစ်တိက်ု ြခင်းငှါချ ီ သွား၏။ 34ထာဝရဘုရား က
လည်း ၊ သူ့ ကုိ မ
ေကာက် ှင့်။ သူ
ှင့်တကွ သူ ၏လူ အေပါင်း ကုိ၎င်း၊ သူ
၏ေြမ ကုိ၎င်း၊ သင့် လက် ၌ ငါအပ်ေပး ပီ။ ေဟ ှဘုန် မိ ေန အာေမာရိ ှင်ဘုရင်
ှိဟနု် ကုိ ြပ သက့ဲသို့ ၊ ဤမင်းကုိလည်း ြပ ရမည် ဟု ေမာေ ှ အား မိန ့် ေတာ်မူသည်
အတိင်ုး၊ 35 ထုိမင်း ှင့် သား များ၊ လူ
များအေပါင်း တို့ ကုိ တေယာက်မျှ မ
ကင်း လပ်ု ကံ ၍ သူ
၏ြပည် ကုိ သိမ်းယူ က၏။

22
1တဖန် ဣသေရလအမျ ိးသား တို့သည် ခရီးသွား ၍ ေမာဘလင်ွြပင် ၊ ေယာ်ဒန် ြမစ်
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နား ၊ ေယရိေခါ မိ တဘက် ၌ တဲ ေဆာက်က၏။ 2အာေမာရိ အမျ ိးသားတို့ ၌ ြပ က
ေသာ အမှုအလံးုစုံ ကုိ၊ ဇိေဖါ် သား ဗာလက် မင်းသိြမင် လျှင် ၊ 3ဣသေရလအမျ ိးသား
တို့သည် များြပား ေသာေကာင့် ၊ ေမာဘ ြပည်သားတို့သည် အလနွ် ေကာက်ရွ ံ က၍ ၊
4 ာွး သည် ြမက်ပင် ကုိ လှမ်း ၍ စားသက့ဲသို့
ဤအလံးုအရင်း သည် ငါ တို့ပတ်လည် ၌ ှိသမျှ ကုိ လှမ်း ၍ စားလိမ့်မည်ဟု ပူပန်
ေသာစိတ် ှိလျက်၊ မိဒ န် ြပည်သားအသက် ကီး သူတို့အား ဆုိ က၏။ ထုိ
အခါ ဇိေဖါ် သား ဗာလက် သည်၊ ေမာဘ
ှင်ဘုရင် ြဖစ်သည် ှင့်၊ 5 အမ္မုနြ်ပည်၌ စီးေသာြမစ် ၏အနား မှာ ှိေသာ ေပေသာ်

မိ ေန ေဗာရ
သား ဗာလမ် ကုိ ေခါ်ပင့် ြခင်းငှါ ၊ သံတမန် တို့ ကုိ ေစလွှတ် ၍၊ အဲဂုတ္တု
ြပည်မှ ေရာက်လာ ေသာ လူ
တမျ ိးသည် ေြမ မျက် ှာ ကုိ ဖုံးလွှမ်း လျက် ငါ ့အနား ၌ ေနရာ ချက ပီ။ 6 သို့ ြဖစ်၍
၊ ကလာ ပါ။ ဤ
လမူျ ိး သည် ငါ ့ထက် အား ကီး ေသာေကာင့် သူတို့ ကုိ ငါ ့အဘို့ ကျနိဆဲ် ပါ။ သို့ ြပ
လျှင် သူ
တို့ ကုိ ငါတိက်ု ၍ ငါြ့ပည် မှ ှင်ထုတ် ိင်ု ေကာင်း ှင်ထုတ် ိင်ုလိမ့်မည်။ ကုိယ်ေတာ်
ေကာင်း ကီး ေပးေသာသူ သည် ေကာင်း ကီး မဂင်္လာခံရသည်ကုိ၎င်း ၊ ကုိယ်ေတာ်
ကျနိဆဲ် ေသာသူ သည် ကျနိဆဲ် အပ်ေသာသူြဖစ်သည်ကုိ၎င်းငါသိ သည်ဟု မှာလိက်ု
ေလ၏။ 7 ေမာဘ ြပည်သားအသက် ကီး သူတို့ ှင့် မိဒ န် ြပည်သားအသက် ကီး သူ
တို့သည် ြပ စား ြခင်းလက်ေဆာင်ပါလျက်သွား ၍ ၊ ဗာလမ် ထံသို့ ေရာက် ေသာအခါ ၊
ဗာလက် မင်းစကား ကုိ ကားေလျှာက် ေလ၏။ 8 ဗာလမ်က၊ ယေနည့
မှာ ဤ
အရပ်၌ေန ကပါဦး။ ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ငါြပန် ေြပာမည်ဟု ဆုိ
လျှင် ၊ ေမာဘ အရာ ှိ တို့သည် ဗာလမ် ထံမှာ ေန က၏။ 9 ဘုရားသခင် သည် ဗာ
လမ် ှိရာသို့ လာ ၍ ၊ သင် ၌ ှိေသာဤ လူ တို့သည် အဘယ်သူ နည်းဟုေမး ေတာ်မူ
လျှင်၊ 10 ဗာလမ် က၊ ေမာဘ
ှင်ဘုရင် ဇိေဖါ် သား ဗာလက် သည် အကျွ ်ပ်ု ဆီသို့ လူကုိ ေစလွှတ် ၍၊ 11 အဲဂုတ္

တု ြပည်မှ ေရာက်လာ ေသာလူ အများ သည်၊ ေြမ မျက် ှာ ကုိ ဖုံးလွှမ်း လျက်ေန က
ပီ။ သို့ ြဖစ်၍ကလာ ပါ။ ဤလမူျ ိးကုိ ငါ ့အဘို့ ကျနိဆဲ် ပါ။ သို့ ြပ လျှင်၊ သူ
တို့ ကုိ ငါတိက်ု ၍ ှင်ထုတ် ိင်ု ေကာင်း ှင်ထုတ် ိင်ုလိမ့်မည် ဟု ေခါ်ပင့်ေ ကာင်းကုိ၊
ဘုရားသခင် အား ေလျှာက်ဆုိ ၏။ 12 ဘုရားသခင် ကလည်း၊ သင်သည် ဤလူ
တို့ ှင့်အတူ မ လိက်ု မသွားရ။ ထုိလမူျ ိ း ကုိ မ
ကျနိဆဲ် ရ။ ေကာင်း ကီး မဂင်္လာကုိ ခံရေသာလမူျ ိ းြဖစ်သည်ဟု ဗာလမ် အား မိန ့်
ေတာ်မူ၏။ 13 နနံက် ေရာက်မှ၊ ဗာလမ် သည် ထ



ေတာလည်ရာကျမ်း 22:14 332 ေတာလည်ရာကျမ်း 22:24

၍ သင်တို့သည် ကုိယ် ြပည် သို့ ြပနသွ်ား ကပါေလာ။့ သင် တို့ ှင့်အတူ ငါလိက်ုရ
ေသာအခွင့် ကုိ ထာဝရဘုရား
ေပးေတာ်မ မူဟု ဗာလက် မင်းေစလွှတ်ေသာ အရာ ှိ တို့ အား ြပနေ်ြပာ ေလ၏။

14 ထုိအခါ ေမာဘ ြပည်အရာ ှိ တို့သည် ဗာလက် မင်းထံသို့ ြပန် သွား၍ ၊ ဗာလမ်
သည် ကျွနေ်တာ် တို့ ှင့်အတူ မ လိက်ု လိုပါဟု ေလျှာက် က၏။ 15 တဖန် ဗာလက်
မင်းသည်၊ အရင်ထက် အေရအတက်ွအားြဖင့်များ ၍ အရာအားြဖင့် ဘုနး် ကီး ေသာ
မှူးမတ် တို့ ကုိ ေစလွှတ် ြပန် သည်အတိင်ုး၊ 16 သူတို့သည် ဗာလမ် ထံသို့ ေရာက်လာ ၍
ဇိေဖါ် သား ဗာလက် မင်းက၊ ကုိယ်ေတာ်သည် ငါ ့ ထံသို့ မလာ မည် အေကာင်းအဘယ်
အဆီးအတား မျှ မ ှိပါေစ ှင့်။ 17 ငါသည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ အလနွ် ချးီေြမာက် မည်။
ကုိယ်ေတာ်ေတာင်း သမျှ ကုိ ေပး
မည်။ သို့ ြဖစ်၍ ကလာ ပါ။ ဤ
လမူျ ိး ကုိ ငါ ့အဘို့ ကျနိဆဲ် ပါဟု မိန ့် ေတာ်မူေကာင်းကုိ ြပနေ်ြပာ က၏။ 18 ဗာလမ်
ကလည်း၊ ဗာလက် မင်းသည် ေရွှ ေငွ ှင့် ြပည့် ေသာ မိမိ
နနး် ေတာ်ကုိပင် ေပး
ေသာ်လည်း ၊ ငါကုိးကွယ်ေသာ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ၏ စကား
ေတာ်ကုိ လနွက်ျ း ၍ အမှုအ ကီး အငယ် တစုံတခုကုိမျှ ငါမ ြပ ိင်ု။ 19 သို့ ရာတင်ွ
ထာဝရဘုရား သည် အဘယ်သို့ ထပ်၍ မိန ့် ေတာ်မူမည်ကုိ ငါသိ မည်အေကာင်း၊ ယေန ့
ည
မှာ ဤ
အရပ်၌ ေန
ကပါဦးဟု ဗာလက် မင်းကျွန် တို့ အား ြပနေ်ြပာ ၏။ 20 ည အချနိ၌် ဘုရားသခင်

သည် ဗာလမ် ှိရာသို့ လာ ၍၊ ထုိလူ
တို့သည် သင့် ကုိေခါ် ြခင်းငှါ လာ လျှင် ၊ သူ တို့ ှင့်အတူ ထ ၍ လိက်ု ေလာ။့
သို့ ရာတင်ွ ငါမှာထား သမျှ အတိင်ုးသာ ြပ ရမည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 21 နနံက် ေရာက်
မှ ဗာလမ် ထ ၍ ြမည်း ကုိ ကုနး် ှးီ တင် ပီးလျှင် ၊ ေမာဘ အရာ ှိ တို့ ှင့်အတူ
လိက်ု ေလ၏။ 22 ထုိသို့ လိက်ု ေသာေကာင့်၊ ဘုရားသခင် အမျက် ေတာ်ထွက် ၍၊
ထာဝရဘုရား
၏ ေကာင်းကင်တမန် သည် သူ့
ကုိ ဆီးတား
ြခင်းငှါလမ်း ၌ ရပ် ေန၏။ ထုိအခါ ဗာလမ် သည် ြမည်း ကုိ စီး
၍ ငယ်သား ှစ် ေယာက် ှင့် သွား စ ်တင်ွ၊ 23ထာဝရဘုရား ၏ ေကာင်းကင်တမန်
သည် ထား
ကုိ မုိးလျက်၊ လမ်း ၌ ရပ် ေနသည် ကုိ ြမည်း သည် ြမင် လျှင် ၊ လမ်းလွှဲ ၍
လယ် သို့ ဝင် ေလ၏။ ဗာလမ် လည်း ြမည်း ကုိ လမ်း သို့ ြပန် ေစ ြခ င်းငှါ ိုက်
ေလ၏။ 24 ထာဝရဘုရား ၏ ေကာင်းကင်တမန် သည်၊ စပျစ် ဥယျာ ်ေစာင်ရနး် ှစ်
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ဘက်စပ်ကား လမ်း ၌ တဖန် ရပ် ေန၏။ 25ထာဝရဘုရား ၏ ေကာင်းကင်တမန် ကုိ
ြမည်း သည် ြမင် ြပနေ်သာအခါ ၊ ေစာင်ရနး် တဘက် ၌ တိးု
၍ ဗာလမ် ၏ေြခ ကုိ ဖိ
ေလ၏။ ဗာ လ မ် လည်း တ ဖန် ိုက် ြပန် ေလ၏။ 26 ထာဝရဘုရား ၏
ေကာင်းကင်တမန် သည် လနွ် သွား၍ လမ်းတဘက်ဘက်မျှ မ
လွှဲ ိင်ု ေအာင်ကျ ်းေြမာင်း ေသာ အရပ် ၌ ရပ် ေန၏။ 27 ြမည်း သည်လည်း
ထာဝရဘုရား
၏ေကာင်းကင်တမန် ကုိ ြမင် ြပနေ်သာအခါ ၊ ဗာလမ် ေအာက် ၌ ဝပ် လျက် ေန၏။
ဗာလမ် သည် အမျက် ထွက် ၍ ေတာင်ေဝး ှင့် ြမည်း ကုိ ိုက် ေလ၏။ 28 ထုိအခါ
ထာဝရဘုရား သည် ြမည်း ၏ ှ တ် ကုိ ဖွင့် ေတာ်မူ၍ ၊ ြမည်းက သင်သည် ငါ ့ ကုိ သုံး
ကိမ် တိင်ုေအာင် ိုက် ရမည်အေကာင်း ၊ ငါသည် သင် ၌ အဘယ်သို့ ြပ ဘိသနည်း

ဟု ဗာလမ် အား ေမး လျှင်၊ 29 ဗာလမ် က၊ သင်သည် ငါ ့ ကုိ ကျစီား ပါသည် တကား။
ငါ၌ ထား ှိပါေစေသာ။ ထား
ှိ လျှင် သင့် ကုိ ယခု
သတ် မည်ဟု ြမည်း အား ဆုိ ၏။ 30 ြမည်း ကလည်း ၊ ငါ သည် ယေန ့
တိင်ုေအာင် သင် ၏အစီး
ကုိ အစ ် ခံရေသာသင် ၏ ြမည်း ြဖစ်သည်မ ဟတ်ု ေလာ။ သင် ၌ တခါမျှ ဤသို့
ငါ ြပ ဘူး သေလာ ဟုဗာလမ် အား ေမး လျှင် ၊ မ ြပ ဘူးဟု ြပနေ်ြပာ ၏။

31 ထုိအခါ ထာဝရဘုရား သည် ဗာလမ် မျက်စိ ကုိ ဖွင့် ေတာ်မူ၍ ၊ ထာဝရဘုရား ၏
ေကာင်းကင်တမန် သည် ထား
ကုိမုိးလျက်၊ လမ်း ၌ ရပ် ေနသည်ကုိ ဗာလမ်သည် ြမင် သြဖင့် ဦးချ ၍ ြပပ်ဝပ်
ေလ၏။ 32ထာဝရဘုရား ၏ေကာင်းကင် တမနက်လည်း ၊ သင် ၏ြမည်း ကုိ သုံး
ကိမ် တိင်ုေအာင်အဘယ်ေကာင့် ိုက် သနည်း။ သင်သွားေသာလမ်း သည် ငါ ှင့်

ဆန ့က်ျင်ဘက် ြဖစ်ေသာေကာင့် ၊ သင့်ကုိ ဆီးတား
ြခင်းငှါ ငါထွက်လာ ပီ။ 33 ြမည်း သည် ငါ ့ ကုိ ြမင် ၍ သုံး ကိမ် ေ ှာင် ခ့ဲ ပီ။ ထုိသို့
မေ ှာင် လျှင်၊ အကယ်စင်စစ် သင့် ကုိငါသတ် ၍ ြမည်း ကုိ အသက် ချမ်းသာေပး
ေလ ပီဟု ဆုိ ၏။ 34 ဗာလမ် ကလည်း ၊ အကျွ ်ပ်ုြပစ်မှား ပါ ပီ။ ကုိယ်ေတာ် သည် လမ်း
၌ ကန ့လ်န ့် ေန ေတာ်မူသည်ကုိ အကျွ ်ပ်ု မ
သိ ပါ။ ယခု
မှာ အလို
ေတာ်မ ှိလျှင် အကျွ ်ပ်ုြပန် သွားပါမည် ဟု ထာဝရဘုရား
၏ ေကာင်းကင် တမနအ်ား ဆုိ လျှင်၊ 35ထာဝရဘုရား ၏ေကာင်းကင် တမနက်၊ သူ
တို့ ှင့်အတူ လိက်ု ေလာ။့ သို့ ရာတင်ွ ငါမှာထား ေသာ စကား ကုိသာ ေဟာေြပာ ရ
မည်ဟု ဗာလမ် အား မိန ့် ေတာ်မူ သည်အတိင်ုး ၊ သူသည် ဗာလက် မင်း၏ ကျွန် တို့ ှင့်
အတူ လိက်ု သွားေလ၏။ 36 ဗာလမ် ေရာက် ေသာသိတင်းကုိ ဗာလက် မင်း ကား လျှင်
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၊ ခရီးဦး ကိ ြပ ြခင်းငှါ ၊ ေမာဘ ြပည် စွနး် အာ ုန် ေချာင်းနား မှာ ှ ိေသာ မိ တ မိ သို့
ထွက်သွား ၏။ 37 ဗာလက် မင်းကလည်း၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိ ေခါ်ပင့် ေစြခင်းငှါ ငါသည်
အထပ်ထပ်ေစလွှတ် သည်မ ဟတ်ု ေလာ ။ အဘယ်ေကာင့် ေ ှး ပါသနည်း။ ကုိယ်ေတာ်
ကုိ ငါချးီေြမာက် ိင်ု သည်မ ဟတ်ုေလာ ဟု ဗာလမ် အား ဆုိ လျှင် ၊ 38 ဗာလမ် က၊
မင်း ကီး ထံသို့ ငါလာ ပါ ပီ။ သို့ ရာတင်ွငါသည် စကားတခွနး် ကုိမျှ ေြပာ ပုိင် သေလာ။
ငါ ့ ှ တ် ၌ ဘုရားသခင် ထား ေတာ်မူေသာ စကား ကုိသာ ငါေြပာ ပါ မည်ဟု ြပနေ်ြပာ
ပီးမှ၊ 39 ဗာလက် မင်း ှင့်အတူ လိက်ု၍ ကိရယဿုဇုတ် မိ သို့ ေရာက် က၏။ 40 ဗာ
လက် မင်းသည်လည်း ၊ သုိး ာွး တို့ ကုိ ပူေဇာ် ၍ ဗာလမ် ှင့် အရာ ှိ တို့အား ေပး လိက်ု
ေလ၏။ 41 နက်ြဖန် ေန၌့ ဗာလက် မင်းသည် ဗာလမ် ကုိ ေခါ်၍ ဣသေရလအမျ ိးသား
အေပါင်းတို့ ကုိ အကုနအ်စင် ြပြခင်းငှါဗာလဘုရား ှင့်ဆုိင်ေသာ ကုနး် ို း ေပါ်သို့ ပို့ ေဆာင်
ေလ၏။

23
1 ထုိအခါ ဗာလမ် က၊ ဤ
အရပ်၌ ငါ ့အဘို့ ယဇ်ပလ္လ င် ခုနစ် ခုကုိ တည် ေလာ။့ ာွးထီး ခုနစ် ေကာင်၊ သုိးထီး
ခုနစ် ေကာင်တို့ ကုိ ြပင်ဆင် ေလာဟ့ု ဗာလက် မင်း အား
ဆုိ သည်အတိင်ုး ၊ 2ဗာလက် မင်းသည် ြပ ပီးလျှင် ၊ ထုိသူ ှစ်ပါးတို့ သည်ယဇ်ပလ္လ င်
တခုတခုအေပါ် မှာ ာွး တေကာင်စီ ှင့် သုိး တေကာင်စီကုိ ပူေဇာ် က၏။ 3 ဗာလမ် က
လည်း၊ မင်း ကီးပူေဇာ်ေသာ မီး ှု ိ ရာ ယဇ်နား မှာရပ် ေလာ။့ ငါသည် အြခားတပါးသို့
သွား ပါမည်။ ထာဝရဘုရား
သည် ငါ ့ ကုိ ကိ ဆုိ ြခင်းငှါ ကလာ ေကာင်း ကလာေတာ်မူလိမ့်မည်။ ငါ ့ အား ြပ
ေတာ်မူသမျှကုိ မင်း ကီးအား ငါ ကားေြပာ ပါမည်ဟု ဗာလက် မင်းအား ဆုိ ပီးမှ ကုနး်
တခုေပါ်သို့ တက် သွား၏။ 4 ဘုရားသခင် သည် ဗာလမ် ကုိ ကိ ဆုိ ေတာ်မူလျှင် ၊ ဗာ
လမ်က အကျွ ်ပ်ု သည် ယဇ်ပလ္လ င် ခုနစ် ခုကုိ ြပင်ဆင်၍ ပလ္လ င် တခုတခုအေပါ် မှာ
ာွးထီး တေကာင်စီ ှင့် သုိးထီး
တေကာင်စီကုိ ပူေဇာ် ပါ ပီဟု ေလျှာက် ေလ၏။ 5ထာဝရဘုရား သည် ဗာလမ် ှ တ်
၌ စကား ကုိ ထား
လျက် ၊ သင်သည် ဗာလက် မင်းထံသို့ ြပန် ၍ ဤသို့ ေြပာ ေလာဟ့ု မိန ့် ေတာ်မူသည်
အတိင်ုး ၊ 6 ဗာလမ်ြပန် ေသာအခါ ၊ ဗာလက်မင်းသည် ေမာဘ
မှူးမတ် အေပါင်း တို့ ှင့်တကွ ၊ မိမိ ပူေဇာ်ေသာ မီး ှု ိ ရာယဇ်နား မှာ ရပ် ေန၏။

7 ထုိအခါ ဗာလမ်သည်၊ ပေရာဖက် စကားအားြဖင့် မက်ဆုိ သည်ကား၊ ေမာဘ
ှင်ဘုရင် ဗာလက် က၊ လာ
ပါ။ ငါ ့အဘို့ ယာကုပ် အမျ ိးကုိ ကျနိဆဲ် ပါ။ လာ
ပါ။ ဣသေရလ
အမျ ိးကုိ ပျက်စီး ြခင်းသို့ အပ်လိက်ုပါဟု ေခါ်၍ ငါ ့ ကုိ အာရံ
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ြပည်အေ ှ ေတာင် ို း မှ ေဆာင် ခ့ဲ ပီ။ 8 ဘုရားသခင် ကျနိဆဲ် ေတာ်မ မူေသာသူကုိ
အဘယ်သို့ ငါကျနိဆဲ် ိင်ုမည်နည်း။ ဘုရားသခင် သည် ပျက်စီး ြခင်းသို့ အပ်ေတာ်မ
မူေသာသူကုိ အဘယ်သို့ ငါအပ် ိင်ုမည်နည်း။ 9 ေကျာက် ေပါ် က သူ့ ကုိ ငါြမင် ၏။
ေတာင် ေပါ်က သူ့ ကုိ ငါ ကည့် ှု ၏။ ထုိလမူျ ိ း သည် တမျ ိးတည်း ေန၍ အြခား တ
ပါးေသာ လမူျ ိ းတို့ ှင့် မ
ေရာေ ှာ ရ။ 10ယာကုပ် အမျ ိးေြမမှုန ့် ကုိ အဘယ်သူ ေရတက်ွ ိင်ုသနည်း။ ဣသေရ
လ
အမျ ိးေလးစုတစု ကုိမျှ အဘယ်သူ ေရတက်ွ ိင်ုသနည်း။ ေြဖာင့်မတ် ေသာသူေသ
သက့ဲသို့ ငါ ေသ ပါေစေသာ။ ငါ ့အဆုံး သည် သူ
၏အဆုံးက့ဲသို့ ြဖစ် ပါေစေသာဟု မက်ဆုိ ၏။ 11 ဗာလက် မင်းကလည်း ၊ သင်သည်
ငါ၌ အဘယ်သို့ ြပ သနည်း။ ငါ ၏ရနသူ် တို့ ကုိ ကျနိဆဲ် ေစြခင်းငှါ သင့် ကုိ ငါေခါ် ခ့ဲ
ပီ။ သို့ ေသာ်လည်း သင်သည် လံးုလံးုေကာင်း ကီး ေပးေလ ပီတကားဟု ဗာလမ် အား
ဆုိ လျှင် ၊ 12 ဗာလမ်က၊ ထာဝရဘုရား
သည် ငါ ့ ှ တ် ၌ ထား ေတာ်မူေသာစကားကုိ ေြပာ ရေအာင် ငါသတိမ ြပ ရ သေလာ
ဟုြပန် ဆုိ၏။ 13 ဗာလက် မင်းကလည်း ၊ ဣသေရလအမျ ိးသားအေပါင်း တို့ ကုိ
တ ပိ င်နက်မ ြမင် ရဘဲ တပုိင်း ကုိမျှသာ ကည့်ြမင် ရာ၊ အြခား ေသာအရပ် သို့ ငါ ှင့်
အတူ လိက်ု ပါ ေလာ။့ ထုိ
အရပ်၌ သူ
တို့ ကုိ ငါ ့ အဘို့ ကျနိဆဲ် ပါဟု ဆုိ လျက်၊ 14 ပိသဂါ ေတာင်ေပါ် ၊ ေဇာဖိမ် လယ်ြပင်
သို့ ေဆာင် သွား၍ ယဇ်ပလ္လ င် ခုနစ် ခုကုိ တည် ပီးမှ၊ ပလ္လ င် တခု တခုအေပါ် မှာ ာွး
တေကာင်စီ ှင့် သုိး တေကာင်စီကုိ ပူေဇာ် ေလ၏။ 15 ဗာလမ်ကလည်း၊ မင်း ကီးပူေဇာ်
ေသာ မီး ှု ိ ရာ ယဇ်နား မှာ ရပ် ေလာ။့ ငါ သည် ထာဝရဘုရားကုိ ခရီးဦး ကိ ြပ ြခင်း
ငှါအြခားတပါးသို့ သွားပါမည်ဟု ဗာလက် မင်းအား ဆုိ ၏။ 16ထာဝရဘုရား သည် ဗာ
လမ် ကုိ ကိ ဆုိ ၍ သူ ၏ ှ တ် ၌ စကား ကုိထား လျက်၊ သင်သည် ဗာလက် မင်းထံသို့
ြပန် ၍ ဤသို့ ေြပာ ေလာဟ့ု မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ 17 ဗာလမ်ြပန် ေသာအခါ ၊ ဗာ
လက်မင်းသည် ေမာဘ
မှူးမတ် တို့ ှင့်တကွ ၊ မိမိ ပူေဇာ်ေသာ မီး ှု ိ ရာယဇ် နား
မှာ ရပ် ေနလျက်၊ ထာဝရဘုရား
သည် အဘယ်သို့ မိန ့် ေတာ်မူသနည်းဟေုမး ေလ၏။ 18 ထုိအခါ ဗာလမ်သည်၊ ပေရာ
ဖက် စကားအားြဖင့် မက်ဆုိ သည်ကား၊ အိဇိုေဖါ် သား ဗာလက် မင်း၊ ထ
ေလာ။့ ငါ ့ စကားကုိ ေစ့ေစ့နားေထာင် ေလာ။့ 19 ဘုရားသခင် သည် မုသာ
စကားကုိ ေြပာအံ့ေသာငှါ လူ ြဖစ်ေတာ်မူသည်မ ဟတ်ု။ ေနာင်တရ အံ့ေသာငှါ လူ
သား ြဖစ်ေတာ်မူသည်မဟတ်ု။ မိန ့် ေတာ်မူ ပီးမှ ၊ စကားေတာ်အတိင်ုး မ
ြပ ဘဲ ေနေတာ်မူမည်ေလာ။ ဂတိ ထားေတာ်မူ ပီးမှ ၊ ဂတိေတာ်မ တည် ဘဲေနေတာ်မူ
မည်ေလာ။ 20 ေကာင်း ကီး ေပးရမည်အေကာင်း၊ အမိန ့ေ်တာ် ကုိ ငါခံရ ပီ။ ဘုရားသခင်
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ေကာင်း ကီး ေပးေတာ်မူ ပီ။ ထုိေကာင်း ကီးကုိ ငါမ ဖျက် ိင်ု။ 21 ယာကုပ် အမျ ိးကုိ
ည ်းဆဲ ေသာအမှု၊ ဣသေရလ
အမျ ိးတဘက်၌ ြပ ေသာေ ှာင့် ှက် ြခင်းအမှုကုိ ဘုရားသခင် သည် ကည့် ှု ၍ ေန
ေတာ်မ မူ။ သူ
တို့ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား သည် သူ
တို့ ှင့်အတူ ှိေတာ်မူ၏။ ှင်ဘုရင် ေကးေကာ် ြခင်းအသံကုိ သူ
တို့တင်ွ ကားရ၏။ 22 ဘုရားသခင် သည် အဲဂုတ္တု
ြပည် မှ ှ တ် ေဆာင် ေတာ် မူသည် ြဖစ်၍၊ ဣသေရလအမျ ိးသည် က့ံ အား ကီး
သက့ဲသို့ အား ကီး၏။ 23 အကယ်စင်စစ် ယာကုပ် အမျ ိးကုိ၊ ထူးဆနး် ေသာ အတတ်
အားြဖင့်မ ိင်ုရာ။ ဣသေရလ
အမျ ိးကုိ အဘယ်သူမျှမ ြပ စား ရာ။ ဘုရားသခင် သည် အဘယ်သို့ ြပ ေတာ်မူ ပီ
တကားဟု ယခု
ကာလကုိ ေထာက်၍ ယာကုပ် အမျ ိး၊ ဣသေရလ
အမျ ိးကုိ ရည်ေဆာင် လျက် ဆုိ ေလ့ ှ ိ လိမ့်မည်။ 24ဤလမူျ ိး သည်၊ ြခေသင့်္ က့ဲသို့
ထ လိမ့်မည်။ ြခေသင့်္ပျ ိ က့ဲသို့ ထွက် လိမ့်မည်။ ဘမ်းမိ ေသာ အေကာင်ကုိ မ
စား မီှ၊ သတ် အပ်ေသာ တိ စ္ဆာနအ်ေသွး ကုိ မေသာက် မီှ တိင်ုေအာင် ငိမ်ဝပ် စွာမ
ေနဟု မက်ဆုိ၏။ 25 ဗာလက် မင်းကလည်း ၊ သူ တို့ ကုိ အလျှင်း မ ကျနိဆဲ် ပါ ှင့်။
ေကာင်း ကီး ကုိလည်း အလျှင်း မ ေပးပါ ှင့်ဟု ဗာလမ် အား ဆုိ လျှင် ၊ 26 ဗာလမ်က၊
ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသမျှ အတိင်ုး ငါြပ ရပါမည်ဟု မင်း ကီး အား အရင်ေြပာ ှင့် ပီ မ
ဟတ်ုေလာ ဟု ဗာလက် မင်းအား ြပနေ်ြပာ ၏။ 27တဖန် ဗာလက် မင်းက၊ လာ
ပါေတာ။့ အြခား ေသာ အရပ် သို့ ေဆာင် သွားပါမည်။ ထုိ
အရပ်၌ သူ
တို့ ကုိ ငါ ့အဘို့ ကျနိဆဲ် ေစြခင်းငှါဘုရားသခင် အလို ေတာ် ှိေကာင်း ှ ိေတာ်မူလိမ့်မည်
ဟု ဗာလမ် အား ဆုိ လျက်၊ 28 ေယ ှိမုန် မိ ကုိ မျက် ှာြပ ေသာ ေပဂုရ
ေတာင်ထိပ် သို့ ေဆာင် သွားေလ၏။ 29 ဗာလမ် ကလည်း ၊ ဤ အရပ်၌ ငါ ့ အဘို့
ယဇ်ပလ္လ င် ခုနစ် ခုကုိ တည် ေလာ။့ ာွးထီး ခုနစ် ေကာင်၊ သုိးထီး
ခုနစ် ေကာင်တို့ ကုိ ြပင်ဆင် ေလာဟ့ု ဗာလက် မင်းအား ဆုိ သည်အတိင်ုး ၊ 30 ဗာလက်
မင်းသည်ြပ ၍ ၊ ယဇ်ပလ္လ င် တခုတခုအေပါ် မှာ ာွး တေကာင်စီ ှင့် သုိး တေကာင်စီကုိ
ပူေဇာ် ေလ၏။

24
1ထာဝရဘုရား သည်၊ ဣသေရလ
အမျ ိးကုိ ေကာင်း ကီး ေပးြခင်းငှါ အလို ှ ိ ေတာ်မူေကာင်း ကုိ ဗာလမ် သိြမင် လျှင် ၊
ထူးဆနး် ေသာ အတတ်ကုိ ှာ ြခင်းငှါ အရင် သွားသက့ဲသို့ မ သွား ဘဲ၊ ေတာ
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သို့ မျက် ှာြပ ေလ၏။ 2 သို့ ရာတင်ွ ၊ ေြမာ် ကည့် ၍ ဣသေရလ အမျ ိးသားတို့သည်
အမျ ိးအ ယ်ွ အလိက်ု အသီးအသီးတပ်ချ လျက် ေန ကသည်ကုိ ြမင် ေသာအခါ ၊
ဘုရားသခင် ၏ ဝိညာ ် ေတာ်သည် သူ့
အေပါ် မှာ သက်ေရာက် ေတာ်မူလျှင်၊ 3 သူသည် ပေရာဖက် စကားအားြဖင့် မက်ဆုိ
ေလသည်မှာ၊ မျက်စိ ပွင့် ေသာသူ၊ ေဗာရ
သား ဗာလမ် ၏ စကား ၊ 4ဘဝင် ြဖစ်၍ မျက်စိ ပွင့် လျက် အန ္တ
တနခုိ်း ှ င် ၏ ူပါ ံု ကုိြမင် ၍၊ ဘုရားသခင် ၏ အမိန ့် ေတာ်ကုိ ကား ေသာသူ၏
စကား ဟမူူကား၊ 5 အိယုာကုပ် အမျ ိး၊ သင် တို့၏တဲ များ၊ အိဣုသေရလ
အမျ ိး၊ သင် တို့၏ ဘုံဗိမာန် များတို့သည် အဘယ်မျှ ေလာက် တင့်တယ် ကသည်
တကား။ 6ကျယ်ဝနး် ေသာ ချ ိင့် များ၊ ြမစ် နား မှာ ှ ိေသာ ဥယျာ ် များ၊ ထာဝရဘုရား
စုိက် ေတာ်မူေသာအေကျာ် ပင်များ၊ ေရ
နား မှာေပါက်ေသာ အာရဇ် ပင်များက့ဲသို့ ြဖစ် ကသည်တကား၊ 7 ထုိအမျ ိး ၏ ေရပုံး
တို့ မှ ေရ စီး လိမ့်မည်။ ေရ
ေပါ ေသာ အရပ်၌ မျ ိ းေစ့ ကျလိမ့်မည်။ သူ
၏ ှင်ဘုရင် သည် အာဂတ် မင်းထက် ဘုနး် ကီး၍၊ ိင်ုငံေတာ် သည် ချးီေြမာက်
ေသာ ိင်ုငံြဖစ်လိမ့်မည်။ 8 ဘုရားသခင် သည် အဲဂုတ္တု
ြပည် မှ ှ တ်ေဆာင် ေတာ် မူသည် ြဖစ်၍၊ ဣသေရလအမျ ိးသည်၊ က့ံ အား ကီး
သက့ဲသို့ အား ကီး၏။ ရနသူ် ြဖစ်ေသာ လမူျ ိ း တို့ ကုိ ကုိက်ဝါး ၍ ၊ အ ို း တို့ ကုိ ချ ိ းဖ့ဲ
လိမ့်မည်။ ြမား ြဖင့် ထုတ်ချင်းခပ် ေအာင် ခွင်းလိမ့်မည်။ 9 ဝပ် လျက်ေန၏။ ြခေသင့်္
က့ဲသို့ ၎င်း ၊ ြခေသင့်္ မက့ဲသို့ ၎င်း ဝပ်တာွး ေလ၏။ အဘယ်သူ ှ ိးေဆာ် ဝ့ံမည်နည်း။
သင့် ကုိ ေကာင်း ကီး ေပးေသာသူသည် ေကာင်း ကီး မဂင်္လာ ှိ၏။ သင့် ကုိ ကျနိဆဲ်
ေသာသူသည် ကျနိဆဲ် ြခင်းကုိခံရသည်ဟု မက်ဆုိ ၏။ 10 ထုိအခါ ဗာလက် မင်းသည်၊
ဗာလမ် ကုိ အမျက် ထွက် ၍ လက်ခုပ်တီး လျက်၊ ငါ ၏ ရနသူ် တို့ ကုိ ကျနိဆဲ် ေစြခင်း
ငှါ သင့် ကုိ ငါေခါ် ခ့ဲ၏။ သင်သည် သုံး
ကိမ် တိင်ုေအာင် အကင်းမ့ဲေကာင်း ကီး ေပးေလ ပီတကား။ 11 ထုိေကာင့် သင့် ေနရာ

ြပည်သို့ ေြပး သွားေလာ။့ သင့် ကုိ ချးီေြမာက် မည်ဟု အထက်က ငါအ ကံ ှိ၏။
သို့ ရာတင်ွ ထာဝရဘုရား သည် သင်၏ဘုနး် ကုိ မတိးုပွားေစြခင်းငှါဆီးတား ေလ ပီ
ဟု ဆုိ ၏။ 12 ဗာလမ် ကလည်း ၊ ဗာလက် မင်းသည် ေရွှ ေငွ ှင့် ြပည့် ေသာ မိမိ
နနး် ေတာ်ကုိပင် ေပး
ေသာ်လည်း ၊ 13ထာဝရဘုရား ၏ ပညတ် ေတာ်ကုိ လနွက်ျ း ၍ ေကာင်း ေသာအမှု၊
မေကာင်း ေသာအမှုတစုံတခုကုိ ကုိယ် အလိအုေလျာက်ငါမ ြပ ိင်ု။ ထာဝရဘုရား မိန ့်
ေတာ်မူသမျှ ကုိ ငါေြပာ ပါမည်ဟု မင်း ကီးေစလွှတ် ေသာ သံတမန် တို့အား ငါေြပာ ှင့်
ပီ မ
ဟတ်ုေလာ။ 14ယခု မူကား ၊ ငါ ့အေဆွအမျ ိး တို့ ထံသို့ ငါ သွား ေတာမ့ည်။ နားေထာင်
ပါ။ ေနာင် ကာလ ၌ ဤ လမူျ ိး သည် မင်း ကီး ၏လမူျ ိ း ၌ အဘယ်သို့ ြပ မည်အရာ
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ကုိ မင်း ကီး အား ကားေြပာ ပါမည်ဟု ဗာလက်မင်းအား ြပန် ဆုိ ပီးမှ၊ 15 ပေရာဖက်
စကားအားြဖင့် မက်ဆုိ ေလသည်မှာ၊ မျက်စိ ပွင့် ေသာသူ ေဗာရ
သား ဗာလမ် ၏စကား ၊ 16ဘဝင် ြဖစ်၍ မျက်စိ ပွင့် လျက်၊ အန ္တ
တနခုိ်း ှ င် ၏ ူပါ ံု ကုိ ြမင် ၍၊ အြမင့်ဆုံး ေသာ ဘုရားေပးေတာ်မူေသာ ဉာဏ် ကုိ
ရ
၍ ၊ ဘုရားသခင် ၏အမိန ့် ေတာ်ကုိ ကား ေသာသူ၏စကား ဟူမူကား၊ 17 ထုိအရာ
ကုိ ငါြမင် ၏။ သို့ ေသာ်လည်း ယခု မ ြဖစ်ရေသး။ ထုိအရာကုိ ငါ ှု ၏။ သို့ ေသာ်လည်း
ြဖစ် ရေသာအချနိ် မ
နးီ ေသး။ ကယ် တလံးုသည် ယာကုပ် အမျ ိး၌ ေပါ်ထွနး် ၍ ၊ ရာဇလံှတံ သည် ဣ
သေရလ
အမျ ိး ၌
ထင် ှားလိမ့်မည်။ ေမာဘ
ြပည်စွနး် တိင်ုေအာင်ထိခုိက် ၍ မ ငိမ်မဝပ် ုနး်ရင်းခပ်ြပ တတ်ေသာ သူအေပါင်း တို့
ကုိ ဖျက်ဆီး လိမ့်မည်။ 18 ဧဒံု ြပည်ကုိလည်း သိမ်းယူ လိမ့်မည်။ စိရ
ေတာင် သည်လည်း ရနသူ် လက် သို့ ေရာက်လိမ့်မည်။ ဣသေရလ
အမျ ိးသည် ရဲရင့် စွာ ြပ လိမ့်မည်။ 19အစုိးရ ေသာသူတပါးသည်၊ ယာကုပ် အမျ ိး
ထဲက ထွက်၍၊ ကျန်ကင်း ေသာ မိ သူ မိ သားတို့ ကုိ ဖျက်ဆီး လိမ့်မည် ဟု မက်ဆုိ၏။
20တဖန် အာမလက် ြပည်ကုိ ကည့် ှု ၍ ပေရာဖက် စကားအားြဖင့် မက်ဆုိ ြပနသ်ည်
ကား၊ အာမလက် အမျ ိး သည် လမူျ ိ းတကာတို့ထက် အထွဋ် ြဖစ်ဘူးေသာ်လည်း ၊
အဆုံး ၌ ှင်း ှ င်းပျက်စီးြခင်း သို့ ေရာက်လိမ့်မည်ဟု မက်ဆုိ ၏။ 21 တဖန် ေကနိ
အမျ ိးသားတို့ ကုိ ကည့် ှု ၍ ပေရာဖက် စကားအားြဖင့် မက်ဆုိ ြပနသ်ည်ကား၊ သင် တို့
ေနရာ သည် အား ကီး ၏။ ေကျာက် ေပါ်မှာ အသုိက် ကုိ လပ်ု က ပီ။ 22 သို့ ေသာ်လည်း
အာ ှုရိ မင်းသည် သိမ်းယူ ၍ မ
သွားမီှတိင်ုေအာင်၊ ေကနိ
အမျ ိးသည် အမျက် ကုိခံရလိမ့်မည်ဟု မက်ဆုိ၏။ 23 တဖန် ပေရာဖက် စကား
အားြဖင့် မက်ဆုိ ြပန် သည်ကား၊ အလိုေလ၊့ ဤအမှု ကုိ ဘုရားသခင် စီရင် ေတာ်မူ
ေသာအခါ ၊ အဘယ်သူ သည် အသက် ချမ်းသာရလိမ့်မည်နည်း။ 24သေဘင်္ာ တို့သည်
လည်း ခိတ္တိမ် ြပည် မှ လာ၍ အာ ှုရိ ြပည်ကုိ၎င်း ၊ ေဟဗာ ြပည်ကုိ၎င်းေ ှာင့် ှက်
က လိမ့်မည်။ သူ
တို့သည်လည်း ှင်း ှ င်းပျက်စီး ကလိမ့်မည် ဟု မက်ဆုိ ပီးမှ၊ 25 ဗာလမ် သည် ထ
၍ မိမိ ေနရာ အရပ်သို့ ြပန် သွား၏။ ဗာလက် မင်းသည်လည်း သွား ေလ၏။

25
1ဣသေရလ အမျ ိးသားတို့သည် ှိတ္တိမ် အရပ်၌ ေန ေသာအခါ ၊ အချ ိ တို့သည်
ေမာဘ
မိနး်မ တို့ ှင့် မတရား ေသာေမထုန် ကုိြပ က၏။ 2 ထုိမိနး်မတို့သည် မိမိ
တို့ ဘုရား
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ေ ှ မှာ ယဇ်ပူေဇာ် ရာပဲွသို့ ဣသေရလလူ တို့ ကုိ ေခါ် သွားသြဖင့် ၊ ေယာက်ျားတို့
သည် ယဇ်သားကုိ စား
၍ ထုိဘုရား ေ ှ မှာ ဦးချ က၏။ 3 ထုိသို့ဣသေရလ အမျ ိးသားတို့သည်၊ ဗာလေပ
ဂုရ
ဘုရားကုိ ဆည်းကပ် ေသာေကာင့် ၊ ထာဝရဘုရား သည် အမျက် ထွက် ေတာ်မူ၏။

4ထာဝရဘုရား ကလည်း ၊ ငါသည်ြပင်းစွာ ေသာ အမျက် ေတာ်ကုိ ဣသေရလ
အမျ ိးမှ လွဲ ေစြခင်းငှာ ၊ ဣသေရလမင်း အေပါင်း တို့ ကုိ ေခါ် ၍ ၊ ြပစ်မှားေသာသူ
တို့ ကုိ ဘုရား
ေ ှ မှာ ထင် ှား စွာ ဆဲွထား ေလာ့ဟု ေမာေ ှ အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 5 ေမာေ ှ သည်
ဣသရလ
မင်း တို့ ကုိ ေခါ်၍၊ ဗာလေပဂုရ
ဘုရားကုိ ဆည်းကပ် ေသာသူတို့ ကုိ သင်တို့အသီးသီး ဆုိင်သည်အတိင်ုး ကွပ်မျက်
ကေလာဟ့ု မှာထား ေလ၏။ 6 ထုိအခါ ဣသေရလ အမျ ိးသား တေယာက်သည်၊ ေမာ
ေ ှ ေ ှ ၌ ၎င်း ၊ ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ် တံခါး နားမှာ ငိေု ကး ေသာ ဣသေရလ
အမျ ိးသား ပရိသတ် အေပါင်း တို့ ေ ှ ၌ ၎င်း၊ မိဒ န် မိနး်မကုိလည်း၊ မိမိ
ညီအစ်ကုိ တို့ ထံသို့
ေဆာင် ခ့ဲေလ၏။ 7 ထုိအမှုကုိ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အာ ုန် ၏သား ဧလာဇာ ၏သား ဖိန
ဟတ် သည် ြမင် လျှင် ၊ ပရိသတ် ထဲမှာ ထ ၍ လံှ ကုိကုိင် လျက်၊ 8 ထုိဣသေရလ လူ
ကုိ တဲ
အတင်ွး သို့ လိက်ု ပီး မှ ၊ ေယာက်ျား ကုိ ထုတ်ချင်းခပ် ေအာင်၎င်း၊ မိနး်မ ကုိ
ဝမ်းေပါက်ေအာင်၎င်း ထုိး
ေလ၏။ ထုိသို့ ြပ ေသာအားြဖင့် ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့တင်ွ ေဘး
ငိမ်း ေလ၏။ 9 ထုိေဘး ြဖင့် ေသ ေသာလူေပါင်းကား၊ ှစ်ေသာင်း ေလးေထာင် ှိ

သတည်း။ 10ထာဝရဘုရား ကလည်း ၊ ငါသည် အမျက် ထွက် ၍ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့ ကုိ မ
ဖျက်ဆီး မည်အေကာင်း ၊ 11ယဇ်ပုေရာဟိတ် အာ ုန် ၏သား ဧလာဇာ ၏ သား ၊ ဖိ
နဟတ် သည် သူ တို့တင်ွ ငါဘ့က်၌ စိတ်အား ကီး၍ ငါအ့မျက်ကုိ သူတို့ မှလွှဲ ပီ။ 12 သို့
ြဖစ်၍ သင်ေြပာ ရသည်ကား၊ ငါ ၏ချမ်းသာ ပဋိညာ ် ကုိ သူ့
အား ငါ ေပး ၏။ 13 သူသည် မိမိဘုရားသခင် ဘက်၌ စိတ်အား ကီး ၍ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့ အ ဘို့ အြပစ် ေြဖ ြခင်း ကုိ ြပ ေသာေကာင့် ၊ သူ မှစ၍
သားစ ်ေြမးဆက် တို့သည် ထုိပဋိညာ ်တည်းဟေူသာထာဝရ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အရာ
ှင့် ဆုိင်ေသာ ပဋိညာ ် ကုိ ရ ပီဟု ေမာေ ှ အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 14 မိဒ န် မိနး်မ ှင့်
အေသ
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သတ်ြခင်းကုိခံရေသာဣသေရလလူ ၏အမည်ကား၊ ှ ိေမာင် အမျ ိး၌ ထင် ှားေသာ
အေဆွအမျ ိး တင်ွ အကဲအမှူး သာလု ၏သား ဇိမရိ ြဖစ်သတည်း။ 15အေသသတ်ြခင်း
ကုိခံရေသာမိဒ န် မိနး်မ အမည် ကား၊ မိဒ န် အမျ ိး၌ ထင် ှားေသာ အေဆွအမျ ိး တင်ွ
အကဲအမှူး ဇုရ ၏ သမီး
ေကာဇဘိ ြဖစ် သတည်း။ 16 ထာဝရဘုရား ကလည်း ၊ မိဒ န် အမျ ိးသားတို့ ကုိ
ေ ှာင့် ှက် ၍ လပ်ု ကံ ကေလာ။့ 17အေကာင်းမူကား ၊ သူတို့သည် ေပဂုရ
ဘုရား အမှု ၌ ၎င်း၊ ေပဂုရ
ဘုရားေကာင့် ေဘး ေရာက်ေသာေန ့၌ အေသ သတ်ြခင်းကုိ ခံရေသာသူ
တို့ ှမ မိဒ န် မင်း သမီး ေကာဇဘိ အမှု ၌ ၎င်း၊ 18 သင် တို့ ကုိ ပရိယာယ် များ
အားြဖင့် လှည့်စား ေ ှာင့် ှက် က ပီဟု ေမာေ ှ အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။

26
1 ထုိေဘး ငိမ်းေသာေနာက် ၊ ထာဝရဘုရား က၊ 2အသက် ှစ်ဆယ် လနွ် ၍ စစ်တိက်ု
ိင်ုေသာ ဣသေရလ
အမျ ိးသား ပရိသတ် အေပါင်း တို့ ကုိ၊ ဘုိးဘ
အေဆွအမျ ိး အလိက်ု စာရင်းယူ ကေလာ့ဟု ေမာေ ှ ှင့် ယဇ်ပုေရာဟိတ် ဧလာဇာ
တို့အား မိန ့် ေတာ်မူသည် အတိင်ုး၊ 3 သူတို့သည် ေမာဘ
လင်ွြပင် ၊ ေယာ်ဒန် ြမစ်နား ၊ ေယရိေခါ မိ တဘက်၌၊ 4အသက် ှစ်ဆယ် လနွ် ေသာ
သူတို့ ကုိ စာရင်းယူရ မည်အေကာင်းဆင့်ဆုိ က၏။ 5 အဲဂုတ္တု ြပည် မှ ထွက်လာ
ေသာဣသေရလ အမျ ိးသား တို့တင်ွ၊ ဣသေရလ
၏ သားဦး
ုဗင် ၏သား ဟမူူကား ဟာ တ်ု မှဆင်းသက်ေသာ ေဟာေနာခိ
အေဆွအမျ ိး ၊ ဖါလု မှ ဆင်းသက်ေသာ ဖာလွိ အေဆွအမျ ိး၊ 6 ေဟဇ ံု မှ ဆင်းသက်
ေသာ ေဟဇေရာနိ
အေဆွအမျ ိး ၊ ကာမိ မှ ဆင်းသက်ေသာ ကာမိတ် အေဆွအမျ ိး တည်း။ 7ဤ သူ
တို့သည် ုဗင် အေဆွအမျ ိး ြဖစ်၍၊ စာရင်း ဝင်ေသာ လေူပါင်းကား၊ ေလးေသာင်း သုံး
ေထာင်ခုနစ်ရာသုံးဆယ် ှိသတည်း။ 8 ဖာလု ၏သား ဧလျာဘ ၊ ဧလျာဘ ၏သား ေန
ေမွလ ၊ ဒါသန် ၊ အဘိရံ တည်း။ 9ဤ ဒါသန် ၊ အဘိရံ တို့သည် အြခားမဟတ်ု၊ ေကာရ
အေပါင်းအသင်း သည် ထာဝရဘုရား
ှင့် ဆန ့က်ျင်ဘက် ြပ ေသာအခါ ၊ ပရိသတ် ၌ ေကျာ်ေစာ ၍ ေမာေ ှ ှင့် အာ ုန် ကုိ

ဆန ့က်ျင်ဘက် ြပ ေသာ ဒါသန၊် အဘိရံ ြဖစ်က၏။ 10 ေြမ ကီး သည် မိမိ
ခံတင်ွး ကုိဖွင့် ၍ သူ တို့ ကုိ၎င်း ၊ ေကာရ ကုိ၎င်း မျ ိ သြဖင့် ၊ ထုိအေပါင်းအသင်း ဝင်
သူတို့ သည် ေသ
က၏။ မီး
သည် လည်း လူ ှစ်ရာ ငါးဆယ် တို့ ကုိ အသက် ဆုံးေစ၏။ ထုိသူတို့သည် သတိေပး
ေသာ သက်ေသြဖစ် သတည်း။ 11 သို့ ရာတင်ွ ေကာရ ၏ သားသမီး
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တို့သည် ေသ ေဘး ှင့် လတ်ွက၏။ 12 ဘုိးဘအေဆွအမျ ိး အလိက်ု ှိေမာင် ၏သား
ဟမူူကား၊ ေယေမွလ မှ ဆင်းသက်ေသာ ေယေမွလိ အေဆွအမျ ိး ၊ ယာမိန် မှ ဆင်းသက်
ေသာ ယာမိနိ
အေဆွအမျ ိး ၊ ယာခိန် မှ ဆင်းသက်ေသာ ယာခိနိ
အေဆွအမျ ိး၊ 13 ေဇရ မှ ဆင်းသက်ေသာေဇရ ဟိ အေဆွအမျ ိး ၊ ေ ှာလ မှ
ဆင်းသက်ေသာ ေ ှာလိ အေဆွအမျ ိး တည်း။ 14ဤ သူတို့သည် ှိေမာင် အေဆွအမျ ိး
ြဖစ်၍လူေပါင်းကား၊ ှစ်ေသာင်း ှစ်ေထာင် ှစ်ရာ ှိသတည်း။ 15 ဘုိးဘအေဆွအမျ ိး
အလိက်ု ဂဒ် ၏သား ဟူမူကား၊ ေဇဖုန် မှ ဆင်းသက်ေသာ ေဇေဖါနိ အေဆွအမျ ိး ၊
ဟဂ္ဂိ မှ ဆင်းသက်ေသာ ဟဂ္ဂိတ် အေဆွအမျ ိး ၊ ှုနိ မှ ဆင်းသက်ေသာ ှုနိတ်
အေဆွအမျ ိး၊ 16ဩဇနိ မှ ဆင်းသက်ေသာ ဩဇနတ်ိ အေဆွအမျ ိး ၊ ဧရိ မှ ဆင်းသက်
ေသာ ဧရိတ် အေဆွအမျ ိး၊ 17အာ ုဒ် မှ ဆင်းသက်ေသာ အာေရာဒိ
အေဆွအမျ ိး ၊ အေရလိ မှ ဆင်းသက်ေသာ အေရလိတ် အေဆွအမျ ိး တည်း။ 18ဤ
သူတို့သည်ဂဒ် အေဆွအမျ ိး ြဖစ်၍၊ စာရင်း ဝင် ေသာ လေူပါင်းကား၊ ေလးေသာင်း ငါး
ရာ ှိသတည်း။ 19 ယုဒ ၏သား ဟမူူကား၊ ခါနာန် ြပည် ၌ ေသ ေသာ ဧရ
ှင့် ဩနန် အစ ှိေသာ၊ 20 ဘုိးဘအေဆွအမျ ိး အလိက်ု ၊ ေ ှလ မှ ဆင်းသက်ေသာ

ေ ှလနိ အေဆွအမျ ိး ၊ ဖါရဇ် မှ ဆင်းသက်ေသာ ဖါရဇိ အေဆွအမျ ိး ၊ ေဇရ မှ
ဆင်းသက်ေသာ ေဇရဟိ
အေဆွအမျ ိး တည်း။ 21 ဖါရဇ် ၏သား ၊ ေဟဇ ံု မှ ဆင်းသက်ေသာ ေဟဇေရာနိ
အေဆွအမျ ိး ၊ ဟာမုလ မှ ဆင်းသက်ေသာ ဟာမုလိ
အေဆွအမျ ိး တည်း။ 22ဤ သူတို့သည် ယုဒ
အေဆွအမျ ိး ြဖစ်၍၊ စာရင်း ဝင်ေသာ လူေပါင်းကား၊ ခုနစ်ေသာင်း ေြခာက်ေထာင်
ငါးရာ ှိသတည်း။ 23 ဘုိးဘအေဆွအမျ ိး အလိက်ု ဣသခါ ၏သား ဟမူူကား၊ ေတာလ
မှဆင်းသက်ေသာ ေတာလိ
အေဆွအမျ ိး ၊ ဖုဝါ မှ ဆင်းသက်ေသာ ဖုဝနိ
အေဆွအမျ ိး၊ 24 ယာ ှုပ် မှ ဆင်းသက်ေသာ ယာ ှု ဘိ အေဆွအမျ ိး ၊ ှ ိ မ ု န်
မှ ဆင်းသက်ေသာ ှိ မ ေရာ နိ အေဆွအမျ ိး တည်း။ 25 ဤ သူတို့သည် ဣသခါ
အေဆွအမျ ိး ြဖစ်၍၊ စာရင်း ဝင်ေသာ လူေပါင်းကား၊ ေြခာက်ေသာင်း ေလးေထာင်သုံး
ရာ ှိသတည်း။ 26 ဘုိးဘအေဆွအမျ ိး အလိက်ု ဇာဗုလုန် ၏သား ဟူမူကား၊ သရက် မှ
ဆင်းသက်ေသာ သရဒိ
အေဆွအမျ ိး ၊ ဧလနု် မှ ဆင်းသက်ေသာ ဧေလာနိ
အေဆွအမျ ိး ၊ ယာေလလ မှဆင်းသက်ေသာ ယာေလလိ အေဆွအမျ ိးတည်း။ 27ဤ
သူတို့သည် ဇာဗုလုန် အေဆွအမျ ိး ြဖစ်၍၊ စာရင်း ဝင်ေသာ လူေပါင်းကား၊ ေြခာက်
ေသာင်း ငါးရာ ှိသတည်း။ 28 ဘုိးဘအေဆွအမျ ိး အလိက်ု ေယာသပ် ၏သား မနာေ ှ
ှင့် ဧဖရိမ် တို့တင်ွ၊ 29 မနာေ ှ ၏သား ဟမူူကား၊ မာခိရ
မှ ဆင်းသက်ေသာ မာခိရိ
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အေဆွအမျ ိး၊ 30 ေယေဇရ မှဆင်းသက်ေသာ ေယေဇရိ
အေဆွအမျ ိး ၊ ေဟလက် မှ ဆင်းသက်ေသာ ေဟလကိ
အေဆွအမျ ိး၊ 31အသေရလ မှဆင်းသက်ေသာ အာသေရလိ
အေဆွအမျ ိး ၊ ေ ှ ခင် မှ ဆင်းသက်ေသာ ေ ှ ေခ မိ အေဆွအမျ ိး၊ 32 ှ မိ ဒ မှ
ဆင်းသက်ေသာ ှမိဒိ အေဆွအမျ ိး ၊ ေဟဖါ မှဆင်းသက်ေသာ ေဟေဖရိ
အေဆွအမျ ိး တည်း။ မာခိရ၏သားဂိလဒ်မှ ဆင်းသက်ေသာ ဂိလဒိအေဆွအမျ ိး
တည်း။ 33 ေဟဖါ ၏သား ဇေလာဖဒ် ၌ကား၊ သား
ေယာက်ျားမ ှိ ၊ သမီး သက်သက်သာ ှိ၏။ ဇေလာဖဒ် ၏ သမီး
တို့ အမည် ကား၊ မာလာ ၊ ေနာအာ ၊ ေဟာဂလာ ၊ မိလကာ ၊ တိရဇာ တည်း။ 34ဤ
သူတို့သည် မနာေ ှ အေဆွအမျ ိး ြဖစ်၍၊ စာရင်း ဝင်ေသာ လူေပါင်းကား၊ ငါးေသာင်း
ှစ်ေထာင်ခုနစ်ရာ ှိသတည်း။ 35 ဘုိးဘအေဆွအမျ ိး အလိက်ု ဧဖရိမ် ၏သား ဟမူူကား
၊ ှုသလ မှ ဆင်းသက်ေသာ ှုသလိ အေဆွအမျ ိး ၊ ေဗခါ မှ ဆင်းသက်ေသာ ေဗခရိ
အေဆွအမျ ိး ၊ တာဟန် မှ ဆင်းသက်ေသာ တာဟနိ
အေဆွအမျ ိး တည်း။ 36 ှုေသလ ၏သား ဧရန် မှ ဆင်းသက်ေသာ ဧရနိ
အေဆွအမျ ိး တည်း။ 37ဤ သူတို့သည် ဧဖရိမ် အေဆွအမျ ိး ြဖစ်၍၊ စာရင်း ဝင်
ေသာ လေူပါင်းကား၊ သုံးေသာင်း ှစ်ေထာင်ငါးရာ ှိသတည်း။ ဤ
သူ တို့သည် ဘုိးဘအေဆွအမျ ိး အလိက်ု ေယာသပ် ၏သားစ ်ေြမးဆက် ြဖစ်
သတည်း။ 38 ဘုိးဘအေဆွအမျ ိး အလိက်ု ဗ◌င်္ယာမိန် ၏သား ဟမူူကား၊ ေဗလ
မှ ဆင်းသက်ေသာ ေဗလိအေဆွအမျ ိး၊ အာ ှေဗလ မှ ဆင်းသက်ေသာ အာ ှေဗလိ
အေဆွအမျ ိး ၊ အဟိရံ မှ ဆင်းသက်ေသာ အဟိရမိ
အေဆွအမျ ိး။ 39 ှုဖံ မှ ဆင်းသက်ေသာ ှုဖမိ အေဆွအမျ ိး ၊ ဟုဖံ မှ ဆင်းသက်
ေသာ ဟဖုမိ
အေဆွအမျ ိး တည်း။ 40 ေဗလ သား အာရဒ မှဆင်းသက်ေသာ အာရဒိ
အေဆွအမျ ိး ၊ ေနမန် မှ ဆင်းသက်ေသာ ေနမနိ
အေဆွအမျ ိး တည်း။ 41ဤ သူတို့သည် ဗ◌င်္ယာမိန် အေဆွအမျ ိး ြဖစ်၍၊ စာရင်း
ဝင်ေသာ လူေပါင်းကား ေလးေသာင်း ငါး ေထာင်ေြခာက်ရာ ှိ သတည်း။ 42 ဘုိးဘ
အေဆွအမျ ိး အလိက်ု ဒန် ၏သား ဟူ မူကား ၊ ှု ဟံ မှ ဆင်းသက် ေသာ ှုဟ မိ
အေဆွအမျ ိး တည်း။ ဤ
သူတို့သည် ဒန် အေဆွအမျ ိး ြဖစ်၍၊ 43 စာရင်း ဝင်ေသာ ှုဟမိ လူေပါင်း ကား၊
ေြခာက်ေသာင်း ေလးေထာင်ေလးရာ ှိသတည်း။ 44 ဘုိးဘအေဆွအမျ ိး အလိက်ု အာ
ှာ ၏သား ဟမူူကား၊ ယိမန
မှ ဆင်းသက်ေသာ ယိမနိ
အေဆွအမျ ိး ၊ ေယသဝိ မှ ဆင်းသက်ေသာ ေယသဝိတ် အေဆွအမျ ိး ၊ ေဗရိ မှ
ဆင်းသက်ေသာ ေဗရိတ် အေဆွအမျ ိး တည်း။ 45 ေဗရိ ၏သား ေဟေဗရ မှ ဆင်းသက်
ေသာ ေဟေဗရိ
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အေဆွအမျ ိး ၊ မာလေချလ မှ ဆင်းသက်ေသာ မာလေချလိ အေဆွအမျ ိး တည်း။
46အာ ှာ ၏ သမီး
အမည် ကား၊ စာ ရာ တည်း။ 47 ဤ သူတို့သည် အာ ှာ အေဆွအမျ ိး ြဖစ်၍၊
စာရင်း ဝင်ေသာ လူေပါင်းကား၊ ငါးေသာင်း သုံးေထာင်ေလးရာ ှိသတည်း။ 48 ဘုိးဘ
အေဆွအမျ ိး အလိက်ု နဿလိ ၏သား ဟမူူကား၊ ယာေဇလ
မှ ဆင်းသက်ေသာ ယာေဇလိ
အေဆွအမျ ိး ၊ ဂု နိ မှ ဆင်းသက်ေသာ ဂုနိတ် အေဆွအမျ ိး ၊ 49 ေယေဇရ မှ
ဆင်းသက်ေသာ ေယေဇရိ
အေဆွအမျ ိး ၊ ှ ိလ္လင် မှ ဆင်းသက်ေသာ ှိလ္လမိ အေဆွအမျ ိး တည်း။ 50ဤ
သူတို့သည် နဿလိ အေဆွအမျ ိး ြဖစ်၍၊ စာရင်း ဝင်ေသာ လေူပါင်းကား၊ ေလးေသာင်း
ငါးေထာင်ေလးရာ ှိသတည်း။ 51 ထုိသို့ ဣသေရလ အမျ ိး ၊ စာရင်း ဝင်သူ လူေပါင်း
ကား ေြခာက်သိနး် တေထာင်ခုနစ်ရာငါးဆယ် ှိ သတည်း။ 52ထာဝရဘုရား ကလည်း ၊
ဤ သူတို့အား အေရအတက်ွ ှိသည်အတိင်ုး၊ 53 ခါနနြ်ပည် ကုိ ေဝ ရမည်။ 54လူများ
လျှင်များ ေသာ အေမွ ေြမကုိ၎င်း၊ လနူည်း လျှင် နည်း ေသာ အေမွ ေြမကုိ၎င်း၊ အနည်း
အများ အလိက်ု အသီးသီး တို့အား အေမွ ေြမကုိ ေဝေပး ရမည်။ 55 သို့ ရာတင်ွ ထုိြပည်
ကုိ စာေရးတံ
ချ၍ ေဝ
ရမည်။ ဘုိးဘ
အမျ ိးအ ယ်ွ အလိက်ု အေမွ ခံရကမည်။ 56 စာေရးတံ ကျသည်အတိင်ုး ေြမ ကုိေဝ
၍ အနည်း အများ အလိက်ု ပုိင်ရ ကမည်ဟု ေမာေ ှ အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 57 ဘုိးဘ
အေဆွအမျ ိး အလိက်ု စာရင်း ဝင်ေသာ ေလဝိ
၏သား ဟူမူကား ၊ ေဂရ ှုန် မှ ဆင်းသက်ေသာ ေဂရေ ှာနိ အေဆွအမျ ိး ၊ ေကာ
ဟတ် မှ ဆင်းသက်ေသာ ေကာဟသိ
အေဆွအမျ ိး ၊ ေမရာရိ မှ ဆင်းသက်ေသာ ေမေရာရိတ် အေဆွအမျ ိး တည်း။ 58ဤ
သည်လျှင် ေလဝိ အေဆွအမျ ိး ြဖစ်၍၊ လိဗနိ
အေဆွအမျ ိး ၊ ေဟေြဗာနိ အေဆွအမျ ိး ၊ မာလိ အေဆွအမျ ိး ၊ မု ှ ိ အေဆွအမျ ိး ၊
ေကာရသိ အေဆွအမျ ိး ပါသတည်း။ ေကာဟတ်၏သားကား၊ အာမရံ တည်း။ 59အာမ
ရံ ၏ မယား
ကား၊ အဲဂုတ္တု
ြပည်၌ ေလဝိ မယား ဘွားြမင် ေသာ ေလဝိ
၏ သမီး
ေယာေခဗက် တည်း။ ထုိမိနး်မသည် အာမရံ
၏ မယားြဖစ်၍၊ အာ ု န် ၊ ေမာေ ှ ၊ ှမ မိရိအံ တို့ ကုိ ဘွားြမင် ေလ၏။ 60 အာ ု
န် ၏သားကား၊ နာဒပ် ၊ အဘိဟု ၊ ဧလာဇာ ၊ ဣသမာ တည်း။ 61 နာဒပ် ှင့် အဘိဟု
တို့သည် ထာဝရဘုရား
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ေ ှ ေတာ်၌ ထူးြခား ေသာမီး ကုိ ပူေဇာ် ေသာအခါ ေသ က၏။ 62အသက် တလ
လနွ် ၍ စာရင်း ဝင်ေသာ ေလဝိ သား
ေယာက်ျား ေပါင်း ကား၊ ှစ်ေသာင်း သုံးေထာင် ှိသတည်း။ သူတို့သည် ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့ ှင့်အတူ အေမွ မ ခံရ ေသာေကာင့် ၊ ေရာေ ှာ၍ စာရင်း မ ဝင်ရက။

63ဤေရွကား ၊ ေမာေ ှ ှင့် ယဇ်ပုေရာဟိတ် ဧလာဇာ တို့သည်၊ ေမာဘ
လင်ွြပင် ၊ ေယာ်ဒန် ြမစ်နား ၊ ေယရိေခါ မိ တဘက်၌ စာရင်း ယူေသာ ဣသေရလ
အမျ ိးသား ေပတည်း။ 64 ေမာေ ှ ှင့် ယဇ်ပုေရာဟိတ် အာ ုန် တို့သည်၊ သိနာ
ေတာ ၌ ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့ ကုိ စာရင်း ယူ၍၊ ထုိ
စာရင်း၌ ဝင် ေသာသူ တေယာက် မျှ မပါ။ 65အေကာင်းမူကား ၊ ထုိသူတို့သည်ေတာ
၌ အမှန် ေသ
ရကမည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ ပီ။ ေယဖုနန္ာ
၏သား ကာလက် ှင့် နု ် ၏သား ေယာ ှု မှတပါး ၊ အရင်းလတူေယာက် မျှ မကင်း
မကျနရ်။

27
1 ထုိအခါ ေယာသပ် ၏သား ၊ မနာေ ှ အေဆွအမျ ိး ၌ပါလျက်၊ မနာေ ှ ၊ မာခိရ ၊
ဂိလဒ် ၊ ေဟေဖရ တို့ မှ ဆင်းသက်ေသာ ဇေလာဖဒ် ၏သမီး မာလာ ၊ ေနာအာ ၊ ေဟာဂ
လာ ၊ မိလကာ ၊ တိရဇာ တို့သည်လာ ၍၊ 2 ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်တံခါး နား၊ ေမာေ ှ ှင့် ယဇ်ပုေရာဟိတ် ဧလာဇာ ၊ မင်း များ၊ ပရိသတ် များ
အေပါင်း တို့ ေ ှ မှာ ရပ် လျက်၊ 3အကျွ ်ပ်ု တို့၏အဘ သည် ေတာ
၌ ေသ ပါ၏။ ထာဝရဘုရား
တဘက် ၌ စုေဝး
ေသာ အေပါင်းအသင်း ၊ ေကာရ ၏အေပါင်းအသင်း ၌ မ ပါ။ မိမိ အြပစ် ေကာင့်
ေသ ပါ၏။ သူ
၌ သား ေယာက်ျား မ
ှိ ပါ။ 4 ထုိသို့ သား
ေယာက်ျားမ ှိ ေသာေကာင့် ၊ အကျွ ်ပ်ု တို့ အဘ ၏ အမည် သည် အကျွ ်ပ်ုတို့
အေဆွအမျ ိး ၌ ေပျာက် ရပါမည်ေလာ။ အကျွ ်ပ်ု တို့အဘ ၏ ညီအစ်ကုိ တို့ ှင့်အတူ
၊ အကျွ ်ပ်ု တို့အား အေမွေပး ပါဟု ေလျှာက် က၏။ 5 သူ တို့အမှု ကုိ ေမာေ ှ သည်
ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ထား ေလ၏။ 6ထာဝရဘုရား ကလည်း ၊ ဇေလာဖဒ် သမီး တို့၏ စကား
သည် ေလျာက်ပတ် ေပ၏။ 7 အကယ်စင်စစ်သူ တို့ အဘ ၏ ညီအစ်ကုိ တို့ ှင့်အတူ
အေမွ ခံရေသာအခွင့်ကုိ သူ
တို့အား ေပး ရမည်။ သူ
တို့အဘ ၏အေမွ ဥစ္စာသည် သူ
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တို့လက်သို့ ေရာက် ေစရ မည်။ 8သင်သည် ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့အား ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ၊ လူ
သည် သား
ေယာက်ျားမ ှိဘဲေသ လျှင် ၊ သူ ၏အေမွ ဥစ္စာကုိ သူ
၏သမီး လက်သို့ ေရာက် ေစရမည်။ 9သမီး မ ှိလျှင် ၊ သူ ၏ အေမွ ဥစ္စာကုိ သူ
၏ ညီအစ်ကုိ တို့အား ေပး ရမည်။ 10 ညီအစ်ကုိ မ ှိလျှင် ၊ အေမွ ဥစ္စာကုိ ဘ ကီး
ဘေထွးတို့ အား ေပး ရမည်။ 11 ဘကီး ဘေထွးမ ှိလျှင် ၊ သူ ၏အေဆွအမျ ိး ၌
နးီစပ် ရင်းြခာေသာ ေပါက်ေဘာ် အား ေပး ၍ ၊ ထုိသူသည် ပုိင် ရမည်။ ဤေရွကား၊
ထာဝရဘုရား
သည် ေမာေ ှ အား မှာထား ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ ဣသေရလအမျ ိးသား တို့ ၌ စီရင်
ထုံးဖွ့ဲချက်ြဖစ် ေစဟု ေမာေ ှ အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 12တဖန် ထာဝရဘုရား က၊ သင်
သည် ဤ
အာဗရိမ် ေတာင် ေပါ်သို့ တက် ေလာ။့ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့ အား
ငါေပး ေသာြပည် ကုိ ကည့် ှု ေလာ။့ 13 သို့ ပီးမှ ၊ သင် ၏အစ်ကုိ အာ ုန် သည် မိမိ
လမူျ ိ း စည်းေဝး ရာ သို့ သွား သက့ဲသို့ ၊ သင် သည် လည်း သွား ရ မည်။

14အေကာင်းမူကား၊ ပရိသတ် တို့သည် ဇိန
ေတာ ၊ ကာေဒ ှ အရပ်၊ ေမရိဘ
စမ်းေရ အနား၌ ုနး်ရင်းခတ် ြပ ကေသာအခါ ၊ သင် တို့သည် ငါ ့စကား ကုိ
ဆန ့က်ျင်ဘက် ြပ ၍၊ သူ
တို့ေ ှ မှာ ငါကုိ့ မ ိုမေသ
ြပ ေသာ အြပစ် ှိ သည် ဟု ေမာေ ှ အား မိန ့် ေတာ် မူ၏။ 15 ေမာေ ှ ကလည်း
၊ ထာဝရဘုရား ၏ ပရိသတ် တို့သည် အထိနး် မ ှိ ေသာ သုိး က့ဲသို့ မ ြဖစ် မည်
အေကာင်း ၊ ခပ်သိမ်း ေသာ သတ္တ ဝါ တို့၏ အသက် ဝိညာ ် ကုိ အစုိးရေတာ်မူေသာ
ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား သည်၊ ဤပရိသတ် တို့ ေ ှ ၌ ထွက် ဝင် ိင်ုေသာသူ ၊ ြပင်
သို့ ထုတ် ြခင်း၊ အတင်ွး သို့ သွင်းြခင်းအမှုကုိ တတ် ိင်ုေသာသူ တစုံတေယာက် ကုိ သူ
တို့အေပါ် မှာ ခန ့ထ်ား ေတာ်မူပါေစေသာဟု ထာဝရဘုရား
အား ေလျှာက် ေလ၏။ 16 17 18ထာဝရဘုရား ကလည်း ၊ ဝိညာ ် ေတာ်ကုိရေသာ ု
န် ၏သား ေယာ ှု ကုိေခါ် ၍ ၊ သင် ၏လက် ကုိ သူ့
အေပါ် မှာတင် ေလာ။့ 19ယဇ်ပုေရာဟိတ် ဧလာဇာ ေ ှ ၊ ပရိသတ် အေပါင်း တို့ေ ှ ၌
သူ့ ကုိထား ၍ မှာ ခ့ဲေလာ။့ 20ဣသေရလ အမျ ိးသား အေပါင်း တို့သည်၊ သူ၏ စကား
ကုိ နားေထာင် မည်အေကာင်း ၊ သင် ၏ ဘုနး် အသေရအချ ိ ကုိ သူ့
အေပါ် ၌ တင် ထားေလာ။့ 21 ထုိသူသည်ယဇ်ပုေရာဟိတ် ဧလာဇာ ေ ှ မှာ ရပ်
ေသာအခါ ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ်သည် ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ဥရိမ် စီရင် ဆုံးြဖတ်ေသာ တရားအတိင်ုး၊ သူ့



ေတာလည်ရာကျမ်း 27:22 346 ေတာလည်ရာကျမ်း 28:11

အတက်ွ ေမးြမနး် ရမည်။ သူ
စီရင် သည်အတိင်ုး ၊ သူ ှင့်အတူ ဣသေရလ အမျ ိးသား ပရိသတ် အေပါင်း တို့
သည် ထွက် ဝင် ရကမည်ဟု ထာဝရဘုရား
သည် ေမာေ ှ အား မှာထား ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ေမာေ ှ ြပ လျက်၊ ေယာ ှု ကုိေခါ်
၍ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ဧလာဇာ ေ ှ ၊ ပရိသတ် အေပါင်း တို့ေ ှ ၌ ထား ပီးလျှင် ၊ 22 23သူ့
အေပါ် မှာလက် ကုိတင် ၍ မှာ ခ့ဲေလ၏။ ထုိသို့
ထာဝရဘုရား သည်ေမာေ ှ အားြဖင့် ပညတ် ထားေတာ်မူ၏။

28
1တဖန် ေမာေ ှ အား ထာဝရဘုရား က၊ 2သင်သည် ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့ အား ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ၊ ငါ ၏ပူေဇာ် သက္ကာကုိ၎င်း၊ ငါ ့ အဘို့
ေမွှး ကိ င် ေသာအနံ ့ ှ ိ ေစ ြခင်း ငှာ မီး ြဖင့် ြပ ေသာငါ ၏ အစာ အာဟာရ ကုိ၎င်း၊
အချနိတ်န် မှ ငါ ့ အား ပူေဇာ် ြခင်းငှာ သတိြပ ရ ကမည်။ 3 တဖန် ဆင့်ဆုိ ရမည်
မှာ၊ ေန ့
တိင်ုးအစ ်အ မဲ မီး ှု ိ ရာယဇ်ဘို့ ၊ အခါမလည် အြပစ် မပါေသာ သုိးသငယ် ှစ်
ေကာင်ကုိ ထာဝရဘုရား
အား မီး ြဖင့်ပူေဇာ် ရမည်။ 4 နနံက်ယံ ၌ သုိးသငယ် တ ေကာင်၊ ညဦးယံ
၌ တ ေကာင်ကုိ ပူေဇာ် ရမည်။ 5 သံလင်ွသီးကုိ ေထာင်း ၍ရေသာသံလင်ွဆီ သုံး
ေလာဃ ှင့် ေရာ ေသာ မုန ့်ညက် တဩမဲကုိ လည်း ပူေဇာ်ရမည်။ 6ဤေရွကား၊ သိနာ
ေတာင် ေပါ်မှာ စီရင် ေတာ်မူ သည်အတိင်ုး၊ ထာဝရဘုရား
အဘို့ ေမွှး ကိ င် ေသာ အနံ ့
ှင့် မီး
ြဖင့်ြပ ေသာပူေဇာ်သက္က ာ၊ အစ ်အ မဲ ြပ ရေသာမီး ှု ိ ရာယဇ်ြဖစ်သတည်း။ 7 သုိး
သငယ် တ ေကာင် ှင့်အတူ သွနး်ေလာင်း ရာ ပူေဇာ်သက္က ာဘို့ ၊ စပျစ်ရည် သုံး ေလာဃ
ကုိ ပူေဇာ်၍၊ သန ့် ှ င်း ရာဌာန၌ သွနး်ေလာင်း ရာ ပူေဇာ်သက္က ာဘို့ ၊ ထာဝရဘုရား
အား သွနး်ေလာင်း ရမည်။ 8အြခား ေသာ သုိးသငယ် ကုိ ညဦးယံ
၌ ပူေဇာ် ေသာအခါ ၊ နနံက် ယံ ၌ ေဘာဇ ် ပူေဇာ်သက္က ာ၊ သွနး်ေလာင်း ရာ
ပူေဇာ်သက္က ာပါသည်နည်းတူ ပါလျက်၊ ထာဝရဘုရား
အဘို့ ေမွှး ကိ င် ေသာအနံ ့ ှင့် ြပည့်စုံ၍ မီး
ြဖင့် ပူေဇာ်ေသာ ယဇ်ကုိ ြပ ရမည်။ 9 ေန ့ တိင်ုး အစ ် ပူေဇာ်ေသာ မီး ှု ိ ရာယဇ်၊
သွနး်ေလာင်း ရာ ပူေဇာ်သက္က ာမှတပါး ၊ ဥပုသ် ေန ့ ရက်၌ အခါမလည် အြပစ် မပါ
ေသာ သုိးသငယ် ှစ် ေကာင်ကုိ၎င်း၊ သွနး်ေလာင်း ရာ ပူေဇာ်သက္က ာပါလျက်၊ ေဘာဇ ်
ပူေဇာ်သက္က ာဘို့ ၊ ဆီ
ေရာ ေသာမုန ့်ညက် ှစ် ဩမဲကုိ၎င်း ပူေဇာ်ရမည်။ 10 11 လဆနး် တရက်ေန၌့ ၊
အသက်ပျ ိ ေသာ ာွးထီး ှစ် ေကာင်၊ သုိးထီး
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တ ေကာင်၊ အခါ မလည် ၊ အြပစ် မ ပါ ေသာ သုိးသငယ် ခုနစ် ေကာင် တို့ ကုိ၊
ထာဝရဘုရား
အား မီး ှု ိ ရာယဇ်ြပ ၍ ပူေဇာ် ရမည်။ 12 ာွး တ ေကာင်အဘို့ ၊ ဆီ
ေရာ ေသာ မုန ့်ညက် သုံး ဩမဲ၊ သုိး
တ ေကာင်အဘို့ ၊ ဆီ
ေရာ ေသာ မုန ့်ညက် ှစ် ဩမဲ၊ 13 သုိးသငယ် တ ေကာင်အဘို့ ၊ ဆီ
ေရာ ေသာ မုန ့်ညက် တ ဩမဲ စီတည်းဟေူသာေဘာဇ ် ပူေဇာ်သက္က ာ ှင့် တကွ၊
ထာဝရဘုရား
အား မီး ြဖင့်ပူေဇာ်၍ မီး ှု ိ ရာ ယဇ်ကုိ ြပ ရမည်။ 14 သွနး်ေလာင်း ရာ ပူေဇာ်သက္က ာ
ဘို့ကား၊ ာွး တေကာင် ှင့် စပျစ်ရည်ေြခာက် ေလာဃ၊ သုိး
တေကာင် ှင့် ေလး
ေလာဃ၊ သုိးသငယ် တေကာင် ှင့် သုံး
ေလာဃ ကုိ ပူေဇာ်ရမည်။ ထုိသို့
လ တိင်ုး အစ ်မြပတ် မီး ှု ိ ရာ ယဇ် ကုိ ပူေဇာ်ရမည်။ 15 ေန ့ တိင်ုးအစ ် ပူေဇာ်
ေသာ မီး ှု ိ ရာယဇ်၊ သွနး်ေလာင်း ရာ ပူေဇာ်သက္က ာမှတပါး ၊ အြပစ် ေြဖရာ ယဇ်ဘို့
ထာဝရဘုရား
အား ဆိတ်သငယ် တ ေကာင်ကုိလည်း ပူေဇာ် ရမည်။ 16 ပဌမ လ တဆယ် ေလး
ရက် ေန၌့ ၊ ထာဝရဘုရား ၏ ပသခါ ပဲွြဖစ်၏။ 17 ၎င်း လ တဆယ် ငါး ရက် ေန၌့
ပဲွ ကုိခံရမည်။ ခုနစ် ရက် ပတ်လံးုတေဆးမ့ဲ မုန ့ကုိ် စား ရကမည်။ 18 ပဌမ ေန ့၌ ဓမ္မ
စည်းေဝးြခင်းကုိ ြပ ရမည်။ ေလာကီ
အလပ်ုကုိ မ
လပ်ု ရ။ 19ထာဝရဘုရား အား မီး ြဖင့်ြပ ေသာယဇ်တည်းဟေူသာအသက်ပျ ိ ေသာ
ာွးထီး ှစ် ေကာင်၊ သုိးထီး
တ ေကာင်၊ အခါမလည် အြပစ် မပါေသာ သုိးသငယ် ခုနစ် ေကာင်တို့ ကုိ မီး ှု ိ ရာ
ယဇ်ြပ ၍ ပူေဇာ် ရမည်။ 20 ာွး တေကာင်လျှင် ဆီ
ေရာ ေသာ မုန ့်ညက် သုံး ဩမဲ၊ သုိး
တေကာင်လျှင် ှစ် ဩမဲ၊ 21 သုိးသငယ် ခုနစ် ေကာင်ေစ့ေအာင်၊ တ
ေကာင်လျှင် တ
ဩမဲစီ ှင့် ေဘာဇ ် ပူေဇာ်သက္က ာြပ ရမည်။ 22 အြပစ် ေြဖြခင်းကုိ ြပ အံ့ေသာငှာ ၊
အြပစ် ေြဖရာ ယဇ်ဘို့ ဆိတ် တ ေကာင်ကုိလည်း ပူေဇာ်ရမည်။ 23 ေန ့ရက်အစ ် နနံက်
တိင်ုးပူေဇာ်ေသာ မီး ှု ိ ရာ ယဇ်မှတပါး ၊ ထုိ ယဇ်များကုိ ထပ်၍ပူေဇာ် ရမည်။ 24 ထုိသို့
အစ ်အ မဲ ပူေဇာ် ေသာမီး ှု ိ ရာယဇ်၊ သွနး်ေလာင်း ရာ ပူေဇာ်သက္က ာမှတပါး ခုနစ် ရက်
ပတ်လံးုတေန ့တေနလ့ျှင် ထာဝရဘုရား
အဘို့ ေမွှး ကိ င် ေသာအနံ ့ ှင့် မီး
ြဖင့်ြပ ေသာပူေဇာ်သက္က ာအစာ အာဟာရကုိ ပူေဇာ် ရမည်။ 25သတ္တ မ ေန ့၌ လည်း ၊
ဓမ္မ စည်းေဝးြခင်းကုိ ြပ ရ မည်။ ေလာကီ
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အလပ်ုကုိ မ
လပ်ု ရ။ 26 ထုိမှတပါး ၊ သိတင်း ခုနစ်သိတင်းေစ့ ပီးမှ၊ ေဘာဇ ် ပူေဇာ်သက္က ာအသစ်
ကုိ ထာဝရဘုရား
ထံ ေတာ် သို့ ေဆာင် ခ့ဲေသာေန ့၊ အဦး
သီးေသာအသီး ေန ့
ရက်၌ ဓမ္မ စည်းေဝးြခင်းကုိ ြပ ရမည်။ ေလာကီ
အလပ်ုကုိ မ
လပ်ု ရ။ 27ထာဝရဘုရား အဘို့ ေမွှး ကိ င် ေသာအနံ ့ ှင့် မီး ှု ိ ရာယဇ်ဘို့ အသက်ပျ ိ
ေသာ ာွးထီး ှစ် ေကာင်၊ သုိးထီး
တ ေကာင်၊ အခါမလည် ေသာ သုိးသငယ် ခုနစ် ေကာင်တို့ ကုိ ပူေဇာ် ရမည်။ 28 ာွး
တ ေကာင်လျှင် ဆီ
ေရာ ေသာမုန ့်ညက် သုံး ဩမဲ၊ သုိး
တ ေကာင်လျှင် ှစ် ဩမဲ၊ 29 သုိးသငယ် ခုနစ် ေကာင်ေစ့ေအာင်၊ တ
ေကာင်လျှင် တ
ဩမဲစီ ှင့် ေဘာဇ ် ပူေဇာ်သက္က ာြပ ရမည်။ 30 အြပစ် ေြဖြခင်းကုိ ြပ အံ့ေသာငှါ ၊
ဆိတ်သငယ် တ ေကာင်ကုိလည်း ပူေဇာ်ရမည်။ 31 ထုိသို့ အစ ်အ မဲ ပူေဇာ်ေသာ မီး ှု ိ
ရာယဇ်၊ ေဘာဇ ် ပူေဇာ်သက္က ာမှတပါး ၊ သွနး်ေလာင်း ရာ ပူေဇာ်သက္က ာ ှင့တ်ကွ ၊ အြပစ်
မပါေသာ ယဇ်ေကာင်များတို့ ကုိ ထပ်၍ပူေဇာ် ရမည်။

29
1သတ္တ မ လ ၊ ပဌမ ေနရ့က်၌ ဓမ္မ စည်းေဝးြခင်းကုိ ြပ ရမည်။ ေလာကီ
အလပ်ုကုိ မ
လပ်ု ရ။ တံပုိးမှုတ် ြခင်းကုိ ြပ ရေသာေန ့ြဖစ် ၏။ 2ထာဝရဘုရား အဘို့ ေမွှး ကိ င်
ေသာ အနံ ့
ှင့် မီး ှု ိ ရာယဇ်ဘို့ အသက်ပျ ိ ေသာ ာွးထီး တ ေကာင်၊ သုိးထီး
တ ေကာင်၊ အခါမလည် အြပစ် မပါေသာ သုိးသငယ် ခုနစ် ေကာင်တို့ ကုိ ပူေဇာ် ရ
မည်။ 3 ာွး တေကာင်လျှင် ဆီ
ေရာ ေသာမုန ့်ညက် သုံး ဩမဲ၊ သုိး
တေကာင်လျှင် ှစ် ဩမဲ၊ 4 သုိးသငယ် ခုနစ် ေကာင်ေစ့ေအာင်၊ တ
ေကာင်လျှင် တ
ဩမဲစီ ှင့ေ်ဘာဇ ် ပူေဇာ်သက္က ာြပ ရမည်။ 5အြပစ် ေြဖြခင်းကုိ ြပ အံေ့သာငှါ ၊ အြပစ်
ေြဖရာ ယဇ်ဘို့ ဆိတ်သငယ် တ ေကာင်ကုိလည်း ပူေဇာ်ရမည်။ 6 ထုိသို့ ထုံးစံ
ှ ိသည့်အတိင်ုး ၊ လဆနး် ေနမီ့း ှု ိ ရာ ယဇ် ှင့် သူ ၏ေဘာဇ ် ပူေဇာ်သက္က ာ၊ ေန ့
တိင်ုး ြပ ေသာ မီး ှု ိ ရာယဇ် ှင့် သူ ၏ေဘာဇ ် ပူေဇာ်သက္က ာ၊ သွနး်ေလာင်း ရာ
ပူေဇာ်သက္က ာမှတပါး ၊ ထာဝရဘုရား အဘို့ ေမွှး ကိ င် ေသာအနံ ့ ှင့် မီး ြဖင့် ြပ ေသာ
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ယဇ်ပူေဇာ်သက္ကာကုိ ပူေဇာ်ရမည်။ 7 ၎င်း လ ၊ ဒသမ ေနရ့က်၌ ဓမ္မ စည်းေဝးြခင်းကုိ
ြပ ၍ ခိ းြခံ စွာကျင့် ရမည်။ အဘယ် အလပ်ု ကုိမျှ မ
လပ်ု ရ။ 8 ထုိေန၌့ ထာဝရဘုရား
အဘို့ ေမွှး ကိ င် ေသာအနံ ့ ှင့် မီး ှု ိ ရာယဇ်ဘို့ အသက်ပျ ိ ေသာ ာွးထီး တ ေကာင်၊
သုိးထီး
တ ေကာင်၊ အခါမလည် အြပစ် မပါေသာ သုိးသငယ် ခုနစ် ေကာင်တို့ ကုိ ပူေဇာ် ရ
မည်။ 9 ာွး တေကာင်လျှင် ဆီ
ေရာ ေသာမုန ့်ညက် သုံး ဩမဲ၊ သုိး
တ ေကာင်လျှင် ှစ် ဩမဲ၊ 10 သုိးသငယ် ခုနစ် ေကာင်ေစ့ေအာင်၊ တ
ေကာင်လျှင် တ
ဩမဲစီ ှင့ေ်ဘာဇ ် ပူေဇာ်သက္က ာြပ ရမည်။ 11အြပစ်ေြဖြခင်းကုိ ြပ အံေ့သာငှါ၊ အြပစ်
ေြဖရာ ယဇ်ဘို့ ဆိတ်သငယ် တ ေကာင်ကုိ ပူေဇာ်ရမည်။ ထုိသို့ အြပစ် ေြဖြခင်းငှါအြပစ်
ေြဖရာယဇ်၊ အစ ်အ မဲ ြပ ေသာ မီး ှု ိ ရာယဇ်၊ သူ
၏ေဘာဇ ် ပူေဇာ်သက္က ာ၊ သွနး်ေလာင်း ရာ ပူေဇာ်သက္က ာမှတပါး ထပ်၍ြပ ရမည်။

12 ၎င်း လ
တဆယ် ငါး ရက် ေန၌့ ဓမ္မ စည်းေဝးြခင်းကုိ ြပ ရမည်။ ေလာကီ
အလပ်ုကုိ မ
လပ်ု ဘဲ ခုနစ် ရက် ပတ်လံးုထာဝရဘုရား အ ဘို့ ပဲွ ခံရ မည်။ 13 ပဌမ ေန၌့
ထာဝရဘုရား
အဘို့ ေမွှး ကိ င် ေသာ အနံ ့
ှင့် မီး
ြဖင့်ြပ ေသာမီး ှု ိ ရာယဇ်ဘို့ အသက်ပျ ိ ေသာ ာွးထီး ဆယ် သုံး ေကာင်၊ သုိးထီး
ှစ် ေကာင်၊ အခါမလည် အြပစ် မပါေသာ သုိးသငယ် ဆယ် ေလး ေကာင်တို့ ကုိ

ပူေဇာ် ရမည်။ 14 ာွး ဆယ် သုံး ေကာင်ေစ့ေအာင်၊ တ
ေကာင်လျှင် ဆီ
ေရာ ေသာမုန ့်ညက် သုံး ဩမဲစီ၊ သုိး
ှစ် ေကာင်ေစ့ ေအာင်၊ တ
ေကာင်လျှင် ှစ် ဩမဲစီ၊ 15 သုိးသငယ် ဆယ် ေလး ေကာင်ေစ့ေအာင်၊ တ
ေကာင်လျှင် တ
ဩမဲစီ ှင့် ေဘာဇ ် ပူေဇာ်သက္က ာြပ ရ မည်။ 16အြပစ် ေြဖရာယဇ်ဘို့ ဆိတ်သငယ် တ
ေကာင်ကုိ အစ ်အ မဲ ြပ ေသာ မီး ှု ိ ရာယဇ် ှင့် ေဘာဇ ် ပူေဇာ်သက္က ာ၊ သွနး်ေလာင်း ရာ
ပူေဇာ်သက္က ာမှတပါး ထပ်၍ပူေဇာ်ရမည်။ 17 ဒတိုယ ေန ့၌ ၊ အသက်ပျ ိ ေသာ ာွးထီး
ဆယ် ှစ် ေကာင်၊ သုိးထီး
ှစ် ေကာင်၊ အခါမလည် အြပစ် မပါေသာ သုိးသငယ် ဆယ် ေလး ေကာင်ကုိ၎င်း၊

18 သုိး ၊ ာွး ၊ သုိးသငယ် အနည်း အများအလိက်ု ၊ ထုံးစံ ှ ိသည်အတိင်ုး ေဘာဇ ်
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ပူေဇာ်သက္က ာ၊ သွနး်ေလာင်း ရာ ပူေဇာ်သက္က ာကုိ၎င်း၊ 19 အြပစ် ေြဖရာယဇ်ဘို့ ဆိတ်
သငယ် တ ေကာင်ကုိ၎င်း၊ အစ ်အ မဲ ြပ ေသာ မီး ှု ိ ရာယဇ် ှင့် ေဘာဇ ် ပူေဇာ်သက္က ာ၊
သွနး်ေလာင်း ရာ ပူေဇာ်သက္က ာမှတပါး ၊ ထပ်၍ပူေဇာ်ရမည်။ 20တတိယ ေန ့၌ ၊ ာွးထီး
ဆယ် တ ေကာင်၊ သုိးထီး
ှစ် ေကာင်၊ အခါမလည် အြပစ် မပါေသာ သုိးသငယ် ဆယ် ေလး ေကာင်ကုိ၎င်း၊

21 သုိး ၊ ာွး ၊ သုိးသငယ် အနည်း အများအလိက်ု ၊ ထုံးစံ ှ ိသည်အတိင်ုး ေဘာဇ ်
ပူေဇာ်သက္က ာ၊ သွနး်ေလာင်း ရာ ပူေဇာ်သက္က ာကုိ၎င်း၊ 22 အြပစ် ေြဖရာယဇ်ဘို့ ဆိတ်
တ ေကာင် ကုိ၎င်း၊ အစ ်အ မဲ ြပ ေသာ မီး ှု ိ ရာယဇ် ှင့် ေဘာဇ ် ပူေဇာ်သက္က ာ၊
သွနး်ေလာင်း ရာ ပူေဇာ်သက္က ာမှတပါး ၊ ထပ်၍ပူေဇာ်ရမည်။ 23 စတတု္ထ ေန ့၌ ာွးထီး
ဆယ် ေကာင်၊ သုိးထီး
ှစ် ေကာင်၊ အခါမလည် အြပစ် မပါေသာ သုိးသငယ် ဆယ် ေလး ေကာင်ကုိ၎င်း၊

24 သုိး ၊ ာွး ၊ သုိးသငယ် အနည်း အများအလိက်ု ၊ ထုံးစံ ှ ိသည်အတိင်ုး ေဘာဇ ်
ပူေဇာ်သက္က ာ၊ သွနး်ေလာင်း ရာ ပူေဇာ်သက္က ာကုိ၎င်း၊ 25 အြပစ် ေြဖရာယဇ်ဘို့ ဆိတ်
တ ေကာင် ကုိ၎င်း၊ အစ ်အ မဲ ြပ ေသာ မီး ှု ိ ရာယဇ် ှင့် ေဘာဇ ် ပူေဇာ်သက္က ာ၊
သွနး်ေလာင်း ရာ ပူေဇာ်သက္က ာမှတပါး ၊ ထပ်၍ပူေဇာ်ရမည်။ 26 ပ မ ေန ့ ၌ ာွးထီး
ကုိး ေကာင်၊ သုိးထီး
ှစ် ေကာင်၊ အခါမလည် အြပစ် မပါေသာ သုိးသငယ် ဆယ် ေလး ေကာင်ကုိ၎င်း၊

27 သုိး ၊ ာွး ၊ သုိးသငယ် အနည်း အများအလိက်ု ၊ ထုံးစံ ှ ိသည်အတိင်ုး ေဘာဇ ်
ပူေဇာ်သက္က ာ၊ သွနး်ေလာင်း ရာ ပူေဇာ်သက္က ာကုိ၎င်း၊ 28 အြပစ် ေြဖရာယဇ်ဘို့ ဆိတ်
သငယ် တ ေကာင်ကုိ၎င်း၊ အစ ်အ မဲ ြပ ေသာ မီး ှု ိ ရာယဇ် ှင့် ေဘာဇ ် ပူေဇာ်သက္က ာ၊
သွနး်ေလာင်း ရာ ပူေဇာ်သက္က ာမှတပါး ၊ ထပ်၍ပူေဇာ်ရမည်။ 29ဆဌမ ေန ့၌ ၊ ာွးထီး
ှစ် ေကာင်၊ သုိးထီး
ှစ် ေကာင်၊ အခါမလည် အြပစ် မပါေသာ သုိးသငယ် ဆယ် ေလး ေကာင်ကုိ၎င်း၊

30 သုိး ၊ ာွး ၊ သုိးသငယ် အနည်း အများအလိက်ု ၊ ထုံးစံ ှ ိသည်အတိင်ုး ေဘာဇ ်
ပူေဇာ်သက္က ာ၊ သွနး်ေလာင်း ရာ ပူေဇာ်သက္က ာကုိ၎င်း၊ 31 အြပစ် ေြဖရာယဇ်ဘို့ ဆိတ်
တ ေကာင် ကုိ၎င်း၊ အစ ်အ မဲ ြပ ေသာ မီး ှု ိ ရာယဇ် ှင့် ေဘာဇ ် ပူေဇာ်သက္က ာ၊
သွနး်ေလာင်း ရာ ပူေဇာ်သက္က ာမှတပါး ၊ ထပ်၍ပူေဇာ်ရမည်။ 32သတ္တ မ ေန ့၌ ာွးထီး
ခုနစ် ေကာင်၊ သုိးထီး
ှစ် ေကာင်၊ အခါမလည် အြပစ် မပါေသာ သုိးသငယ် ဆယ် ေလး ေကာင်ကုိ၎င်း၊

33 သုိး ၊ ာွး ၊ သုိးသငယ် အနည်း အများအလိက်ု ၊ ထုံးစံ ှ ိသည်အတိင်ုး ေဘာဇ ်
ပူေဇာ်သက္က ာ၊ သွနး်ေလာင်း ရာ ပူေဇာ်သက္က ာကုိ၎င်း၊ 34 အြပစ် ေြဖရာယဇ်ဘို့ ဆိတ်
တ ေကာင် ကုိ၎င်း၊ အစ ်အ မဲ ြပ ေသာ မီး ှု ိ ရာယဇ် ှင့် ေဘာဇ ် ပူေဇာ်သက္က ာ၊
သွနး်ေလာင်း ရာ ပူေဇာ်သက္က ာမှတပါး ၊ ထပ်၍ပူေဇာ်ရမည်။ 35အဌမ ေန ၌့ ဓမ္မစည်းေဝး
ြခင်းကုိြပ ရမည်။ ေလာကီ
အလပ်ုကုိ မ
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လပ်ု ရ။ 36 ထုိေန၌့ ထာဝရဘုရား
ဘို့ ေမွှး ကိ င် ေသာ အနံ ့
ှင့် မီး
ြဖင့်ြပ ေသာ မီး ှု ိ ရာယဇ်ဘို့ ာွးထီး တ ေကာင်၊ သုိးထီး
တ ေကာင်၊ အခါမလည် အြပစ် မပါေသာ သုိးသငယ် ခုနစ် ေကာင်ကုိ၎င်း၊ 37 သုိး ၊
ာွး ၊ သုိးသငယ် အနည်း အများအလိက်ု ၊ ထုံးစံ ှ ိသည်အတိင်ုး ေဘာဇ ် ပူေဇာ်သက္က ာ၊
သွနး်ေလာင်း ရာ ပူေဇာ်သက္က ာ ကုိ၎င်း၊ 38 အြပစ် ေြဖရာယဇ်ဘို့ ဆိတ် တ ေကာင်
ကုိ၎င်း၊ အစ ်အ မဲ ြပ ေသာ မီး ှု ိ ရာယဇ် ှင့် ေဘာဇ ် ပူေဇာ်သက္က ာ၊ သွနး်ေလာင်း
ရာ ပူေဇာ်သက္က ာမှတပါး ၊ ထပ်၍ပူေဇာ် ရမည်။ 39 ထုိသို့ သစ္စာ ဂတိ ှိ၍ ြပ ေသာ
ပူေဇာ်သက္က ာ၊ အလိလိုု
ြပ ေသာ ပူေဇာ်သက္က ာ၊ မီး ှု ိ ရာပူေဇာ်သက္က ာ၊ ေဘာဇ ် ပူေဇာ်သက္က ာ၊ သွနး်ေလာင်း ရာ
ပူေဇာ်သက္က ာ၊ မိဿဟာယ ပူေဇာ်သက္က ာမှတပါး၊ ချနိး်ချက် ေသာ ပဲွတို့ ၌ ထာဝရဘုရား
အား ထပ်၍ပူေဇာ် ရ မည်ဟု မိန ့် ေတာ် မူ၏။ 40 ထုိသို့ ေမာ ေ ှ သည်၊ မိမိ အား
ထာဝရဘုရား
မှာထား ေတာ်မူသမျှ တို့ ကုိ၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့အား ဆင့်ဆုိ ေလ၏။

30
1တဖန် ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူေသာ စကား ကုိ ေမာေ ှ သည်၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့တင်ွ အမျ ိးအ ယ်ွ တို့ ၌ မင်း ြဖစ်ေသာသူတို့အား ဆင့်ဆုိ သည်ကား၊

2လူ ေယာက်ျားသည် ထာဝရဘုရား
အား သစ္စာ ဂတိြပ ေသာ်၎င်း ၊ ကုိယ်စိတ် ဝိညာ ်၌ ချည်ေ ှာင် ၍ ကျနိဆုိ် ြခင်းကုိ
ြပ ေသာ်၎င်း၊ မိမိ
ေြပာေသာစကား ကုိ မ
ဖျက် ဘဲ၊ မိမိ
ှ တ် ထွက် ှိသည်အတိင်ုး ြပ ရမည်။ 3 မိနး်မ သည် အဘ
အိမ် ၌ အသက် ငယ်စ ်အခါ၊ ထာဝရဘုရား
အား သစ္စာ ဂတိြပ ေသာ်၎င်း၊ 4 ထုိသစ္စာ စကား၊ ကုိယ် စိတ် ဝိညာ ်၌ ချည်ေ ှာင်
ေသာ စကားကုိ အဘ
သည် ကား လျက် တိတ်ဆိတ် စွာ ေနလျှင် ထုိသစ္စာ
စကား ှိသမျှ တို့ ှင့် ကုိယ် စိတ် ဝိညာ ်၌ ချည်ေ ှာင် ေသာ စကားဟသူမျှ တို့သည်
တည် ရကမည်။ 5 သို့ မဟတ်ု အဘ သည် ကား ေသာေန ့၌ ြမစ်တား လျှင်၊ ထုိသစ္စာ
စကားမည်မျှ၊ ကုိယ်စိတ် ဝိညာ ်၌ ချည်ေ ှာင် ေသာ စကား မည်မျှမ တည် ရ။ အဘ
ြမစ်တား ေသာေကာင့် ၊ ထာဝရဘုရား လွှတ် ေတာ်မူမည်။ 6 မိနး်မသည် လင် ှိ
လျက်၊ သစ္စာဂတိ
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ြပ ၍ ကုိယ်စိတ် ဝိညာ ်၌ ချည်ေ ှာင် ြခင်းငှာ ှ တ် မက် ေသာအခါ၊ 7 လင် သည်
ကား လျှင် ၎င်း၊ ကား ေသာေန ့၌ တိတ်ဆိတ် စွာေနလျှင်၎င်း၊ ထုိသစ္စာ
စကား၊ ကုိယ်စိတ် ဝိညာ ်၌ ချည်ေ ှာင် ေသာ စကား တည် ရမည်။ 8 သို့ မဟတ်ု လင်
သည် ကား ေသာေန ၌့ ြမစ်တား လျှင် ၊ ထုိသစ္စာ စကား၊ ကုိယ်စိတ် ဝိညာ ်၌ ချည်ေ ှာင်
ေသာ စကားကုိ လင်သည်ပယ် ၍ ၊ ထာဝရဘုရား လည်း လွှတ် ေတာ်မူမည်။ 9လင် ေသ
ေသာမိနး်မ၊ လင် ှင့်ကွာ ေသာ မိနး်မသည် ကုိယ်စိတ် ဝိညာ ်၌ ချည်ေ ှာင် ေသာ သစ္စာ
ဂတိ အလံးုစုံ
တို့သည် တည် ရကမည်။ 10လင် အိမ် ၌ ှိစ ်အခါ၊ သစ္စာ
ဂတိြပ ေသာ်၎င်း ၊ ကျနိဆုိ် ြခင်းအားြဖင့် ကုိယ်စိတ် ဝိညာ ်၌ ချည်ေ ှာင် ေသာ်၎င်း၊

11 လင် သည် ကား ေသာ်လည်း မ ြမစ်တား တိတ်ဆိတ် စွာ ေနလျှင် ၊ ထုိသစ္စာ
ဂတိ ှိသမျှ ကုိယ်စိတ် ဝိညာ ်၌ ချည်ေ ှာင် ြခင်း ှ ိသမျှ တို့သည် တည် ရ ကမည်။
12 သို့ မဟတ်ု လင် သည် ကား ေသာေန ့၌ ှင်း ှ င်းပယ် ဘူးလျှင် ၊ သစ္စာ ဂတိ ှင့်၎င်း ၊
စိတ် ဝိညာ ်၌ ချည်ေ ှာင် ြခင်း ှင့်၎င်း ဆုိင်ေသာ စကား
မည်မျှမ တည် ရ။ လင် သည် ပယ် ေသာေကာင့် ၊ ထာဝရဘုရား လည်း လွှတ် ေတာ်
မူမည်။ 13 ခပ်သိမ်း ေသာသစ္စာ ဂတိ၊ ခိ းြခံ စွာကျင့် ြခင်း ှင့် ဆုိင်သမျှ ေသာအချည်
အေ ှာင် ကျနိဆုိ် ြခင်းတို့ ကုိ၊ လင် သည် တည် ေစပုိင်ေသာအခွင့်၊ ပယ် ပုိင်ေသာ အခွင့်
ှ ိ၏။ 14လင် သည် တေန ့
ထက်တေနတိ့တ်ဆိတ် စွာေန လျှင် ၊ မယား ြပ ေသာသစ္စာ ဂတိ ှိသမျှ တို့ ှင့် မယား
၌ ချည်ေ ှာင် ြခင်း ှ ိသမျှ တို့ ကုိ တည် ေစ၏။ ကား ေသာေန ့၌ တိတ်ဆိတ် စွာ ေန
ေသာေကာင့် တည် ေစ ပီ။ 15 ထုိစကားကုိ ကား ေသာေနေ့နာက်မှ ၊ လင်သည် ပယ် အံ့
ေသာငှါြပ လျှင် ၊ မယား အြပစ် ကုိ ကုိယ်တိင်ုခံရ မည်။ 16ဤေရွကား ၊ မယား ှင့်
လင် စပ်ကား ၌၎င်း၊ အဘ
အိမ် မှာ အသက် ငုယ်ေသာသမီး ှင့် အဘ
စပ်ကား ၌၎င်း၊ ေမာေ ှ အားြဖင့်ထာဝရဘုရား ထား ေတာ်မူေသာ ပညတ် တရားြဖစ်
သတည်း။

31
1တဖန် ထာဝရဘုရား က၊ မိဒ န် အမျ ိးသားတို့ သည် ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့ ကုိ ြပစ်မှား ေသာအြပစ် အေလျာက်ဣသေရလအမျ ိးသားဘက်၌
ေန၍ တရား စီရင်ေလာ။့ 2 သို့ ပီးမှ သင်သည် မိမိ
လမူျ ိ း စည်းေဝး ရာသို့ သွားရမည်ဟု ေမာေ ှ အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 3 ေမာေ ှ သည်
လည်း လူ များတို့ ကုိေခါ်၍၊ အချ ိ တို့သည် လက်နက် ကုိ ကုိင်လျက်၊ မိဒ န် အမျ ိးသား
တို့ သို့ စစ် ချ ီ ၍ ထာဝရဘုရား
ဘက်၌ တရား စီရင်ေစ။ 4ဣသေရလ အမျ ိးအ ယ်ွ တို့တင်ွ တမျ ိးတမျ ိးထဲက၊ လူ
တေထာင် စီေရွး၍ စစ်ချ ီေစဟု စီရင်သည် အတိင်ုး၊ 5ဣသေရလအမျ ိးသားအေထာင်
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အေသာင်းတို့ တင်ွ တမျ ိးတမျ ိးထဲက၊ စစ်တိက်ု လက်နက် ပါေသာသူ တေထာင် စီ၊
လူေပါင်း တေသာင်း ှစ်ေထာင်ကုိ အပ် ၍၊ 6 ေမာေ ှ သည်ထုိသူ တို့ ကုိ၎င်း၊ သန ့် ှ င်း
ေသာ လက်နက် ှင့်တကွ ၊ မှုတ် ရာတံပုိး တို့ ကုိ ကုိင် ေသာ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ဧလာဇာ
သား ဖိနဟတ် ကုိ၎င်းစစ် ချ ီ ေစ၏။ 7 ေမာေ ှ အား ထာဝရဘုရား
မှာထား ေတာ်မူသည် အတိင်ုး ၊ ထုိသူတို့သည် မိဒ န် အမျ ိးသားတို့ ကုိ တိက်ု ၍ လူ
ေယာက်ျား အေပါင်း တို့ ကုိသတ် က၏။ 8အေသ သတ်ြခင်းကုိ ခံရေသာသူတို့တင်ွ ဧဝိ
၊ ေရကင် ၊ ဇုရ ၊ ဟရု ၊ ေရဘ တည်းဟေူသာမိဒ န် မင်း ကီး ငါး ပါးပါ က၏။ ေဗာရ
သား ဗာလမ် ကုိလည်း ထား ှင့် သတ် က၏။ 9ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့သည်၊
မိဒ န် မိနး်မ များ၊ သူငယ် များတို့ ကုိ လက်ရ သိမ်းယူ၍ ၊ သုိး ၊ ဆိတ်၊ ာွး အစ ှိေသာ
ဥစ္စာ
အလံးုစုံ တို့ ကုိ လယူု က၏။ 10 မိဒ နအ်မျ ိ းသားတို့ ေနေသာ မိ ရွာ ှိသမျှ တို့ ကုိ မီး
ှု ိ က၏။ 11ဘမ်းရေသာလူ ၊ တိ စ္ဆာန် ှင့်တကွ၊ လက်ရ ဥစ္စာ အလံးုစုံ
တို့ ကုိ သိမ်း သွား၍ ၊ 12 ေမာဘ လင်ွြပင် ေယာ်ဒန် ြမစ်နား ၊ ေယရိေခါ မိ တဘက်၌
တပ်ချ လျက်ေနေသာေမာေ ှ ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ဧလာဇာ ၊ ဣသေရလ အမျ ိးသား
ပရိသတ် တို့ ထံသို့ ေဆာင် ခ့ဲ က၏။ 13 ေမာေ ှ ှင့် ယဇ်ပုေရာဟိတ် ဧလာဇာ မှစ၍
ပရိသတ် တို့ ၌ မင်း အေပါင်း တို့သည် ကိ ဆုိ ြခင်းငှာ တပ် ြပင် သို့ ထွက်သွား က၏။
14 ေမာေ ှ သည် စစ်တိက်ု ရာမှ ြပနလ်ာ ေသာတပ်မှူး များ၊ ဗုိလ် မင်း များတို့ ကုိ အမျက်
ထွက်၍၊ 15 သင်တို့သည် မိနး်မ အေပါင်း တို့ ကုိ အဘယ်ေကာင့်အသက် ှင် ေစ က
သနည်း။ 16ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့သည်၊ ေပဂုရ
ဘုရားအမှု ၌ ထာဝရဘုရား ကုိ ြပစ်မှား ေစြခင်းငှာ ၊ ဤမိနး်မတို့သည် ဗာလမ် ေပး
ေသာအ ကံ ကုိ လိက်ု၍ ြပ ကေသာေကာင့်၊ ထာဝရဘုရား
၏ ပရိသတ် ၌ ေဘး ေရာက် ေလသည် တကား။ 17 ထုိေကာင့် ၊ သူငယ် ေယာက်ျား
အေပါင်း ကုိ၎င်း ၊ ေယာက်ျား ှင့် ဆက်ဆံ ဘူးေသာ မိနး်မ အေပါင်း ကုိ၎င်း၊ သတ် က
ေလာ။့ 18 ေယာက်ျား ှင့် မ
ဆက်ဆံ ဘူးေသာ မိနး်မငယ် အေပါင်း တို့ ကုိ၊ မိမိ
တို့အဘို့ အသက် ချမ်းသာေပး ကေလာ။့ 19 သင် တို့သည် ခုနစ် ရက် ပတ်လံးုတပ်
ြပင် မှာ ေန
ရကမည်။ လကုိူ သတ် ေသာသူ၊ အေသေကာင် ကုိ ထိ
ေသာသူ အေပါင်း တို့ ကုိယ်ကုိ၎င်း၊ သိမ်းယူ ေသာသူတို့ ကုိ၎င်း၊ တတိယ
ေန ့၊ သတ္တ မ ေန ့၌ စင်ကယ် ေစ ကေလာ။့ 20သင်တို့အဝတ် ှင့် သားေရ တနဆ်ာ
ှိသမျှ ၊ ဆိတ်ေမွး ြဖင့် ရက်ေသာအရာ ၊ သစ်သား ြဖင့် လပ်ုေသာအရာ ှိသမျှ တို့ ကုိ
စင်ကယ် ေစကေလာ့ဟု မှာထား ေလ၏။ 21ယဇ်ပုေရာဟိတ် ဧလာဇာ သည်လည်း ၊
စစ်တိက်ု သွား ေသာ စစ်သူရဲ တို့ ကုိေခါ်၍၊ ေမာေ ှ ၌ ထာဝရဘုရား
ထား ေတာ်မူေသာ ပညတ် တရား ဟူမူကား၊ 22 ေရွှ ၊ ေငွ ၊ ေကးဝါ ၊ သံ ၊ ေကးြဖ
၊ ခဲ အစ ှိေသာ၊ 23 မီး ကုိခံ ိင်ု ေသာ အရာ ှိသမျှ တို့ ကုိ မီး
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အလယ် ၌ သွား ေစ သြဖင့် စင် ကယ် ေစရမည်။ သို့ ရာတင်ွ စင်ကယ် ေစေသာေရ
ြဖင့် လည်း စင်ကယ် ေစရမည်။ မီး
မ ခံ ိင်ု ေသာ အရာ ှိသမျှ တို့ ကုိ ေရ
အလယ် ၌ သွား ေစရမည်။ 24သတ္တ မ ေန ့၌ မိမိ အဝတ် ကုိ ေလျှာ် ပီးမှ ၊ စင်ကယ်
ြခင်း ှ ိ၍ ၊ တပ် ထဲသို့ ဝင် ရ ကမည်ဟု မှာထား ေလ၏။ 25ထာဝရဘုရား ကလည်း ၊
သင် ှင့် ယဇ်ပုေရာဟိတ် ဧလာဇာ ၊ 26 ပရိသတ် အေဆွအမျ ိး သူ ကီး တို့သည်၊ ယခု
လက်ရ သိမ်းယူ ခ့ဲေသာ ဥစ္စာ၊ လူ ၊ တိ စ္ဆာန် အေပါင်းတို့ ကုိ ယူ
၍ ၊ 27 ထက်ဝက် ခဲွ ပီးလျှင်တဝက်ကုိ စစ်မှုထမ်း ၍ အတိက်ု သွားေသာသူတို့
အား၎င်း၊ တဝက်ကုိ ပရိသတ် အေပါင်း တို့အား၎င်း ေပးေဝေလာ။့ 28 စစ်တိက်ု သွား
ေသာ စစ်သူရဲ တို့သည်၊ ထာဝရဘုရား
အား ေပး ရေသာအခွန် ကုိ ခဲွ ၍ လူ ၊ ာွး ၊ ြမည်း ၊ သုိး အေကာင်ငါး ရာ တင်ွ
တ ေကာင်ကုိ ေကာက်ယူ ပီးလျှင်၊ 29 သူ တို့ ခံရေသာထက်ဝက် အဘို့ ထဲက ှ တ်၍၊
ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ချေီြမာက် ရာ ပူေဇာ်သက္က ာြပ ဘို့ရာယဇ်ပုေရာဟိတ် ဧလာဇာ အား ေပး ရ
မည်။ 30ဣသေရလအမျ ိးသား ခံရေသာထက်ဝက် အဘို့ထဲက လည်း လူ ၊ ာွး ၊ ြမည်း
၊ သုိး အစ ှိေသာ တိ စ္ဆာန် မျ ိ း အေကာင်ငါးဆယ် တို့တင်ွ တ ေကာင်ကုိ ေကာက်ယူ
၍ ထာဝရဘုရား
၏ တဲ
ေတာ်ကုိ ေစာင့် ေသာ ေလဝိ
သားတို့အား ေပး ရမည်ဟ၊ု 31 ေမာေ ှ အား ထာဝရဘုရား
မှာထား ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ ေမာေ ှ ှင့် ယဇ်ပုေရာဟိတ် ဧလာဇာ တို့ သည် ြပ
ေလ၏။ 32 စစ်သူရဲ တို့သည် လက်ရ သိမ်းယူ ခ့ဲ၍ ကျန်ကင်း ေသာ ဥစ္စာေပါင်းကား၊
သုိး
ေြခာက်သိနး် ခုနစ်ေသာင်း ငါးေထာင် ၊ 33 ာွး ခုနစ်ေသာင်း ှစ်ေထာင်၊ 34 ြမည်း
ေြခာက်ေသာင်း တေထာင်၊ 35 ေယာက်ျား ှင့် မ
ဆက်ဆံ ဘူးေသာမိနး်မ သုံးေသာင်း ခုနစ်ေထာင် ှိသတည်း။ 36 စစ်တိက်ု သွား ေသာ
သူတို့ ခံရေသာထက်ဝက် အဘို့ ကား၊ သုိး
သုံးသိနး် သုံးေသာင်း ခုနစ်ေထာင် ငါးရာ ှိသည်ြဖစ်၍၊ 37 ထာဝရဘုရား ခံရေသာ
အခွန် ကား၊ သုိး
ေြခာက်ရာ ခုနစ်ဆယ်ငါးေကာင်တည်း။ 38 ာွး သုံးေသာင်း ေြခာက်ေထာင် ှိသည်
ြဖစ်၍၊ ထာဝရဘုရား
ခံရေသာအခွန် ကား၊ ာွးခုနစ်ဆယ် ခုနစ် ေကာင်တည်း။ 39 ြမည်း သုံးေသာင်း ငါးရာ
ှိသည်ြဖစ်၍၊ ထာဝရဘုရား
ခံရေသာအခွန် ကား၊ ြမည်းေြခာက်ဆယ် တ ေကာင်တည်း။ 40လူ တေသာင်း ေြခာက်
ေထာင် ှိသည်ြဖစ်၍၊ ထာဝရဘုရား
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ခံရေသာအခွန် ကား၊ လူ
သုံးဆယ် ှစ် ေယာက်တည်း။ 41ထာဝရဘုရား မှာထား ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ ေမာ
ေ ှ သည် ေ ှ ေတာ်၌ ချေီြမာက် ရာ ပူေဇာ်သက္က ာြပ ဘို့ ရာအခွန် ကုိ ယဇ်ပုေရာဟိတ်
ဧလာဇာ အား အပ် ေပးေလ၏။ 42တဖန် စစ်တိက်ု ေသာသူတို့လက်မှ ေမာေ ှ ယူ ၍၊
ဣသေရလ
အမျ ိးသား၊ 43 ပရိသတ် တို့ ခံရေသာထက်ဝက် အဘို့ကား၊ သုိး
သုံးသိနး် သုံးေသာင်းခုနစ်ေထာင်ငါးရာ၊ 44 ာွး သုံးေသာင်း ေြခာက်ေထာင်၊ 45 ြမည်း
သုံးေသာင်း ငါးရာ၊ 46 လူ တေသာင်း ေြခာက်ေထာင် ှိသည်ြဖစ်၍ ၊ 47 ဣသေရလ
အမျ ိးသား ခံရေသာထက်ဝက် အဘို့ လူ ၊ တိ စ္ဆာန် အေကာင်ငါးဆယ် တို့တင်ွ တ
ေကာင်ကုိ ေမာေ ှ ေကာက်ယူ ၍ ထာဝရဘုရား ၏ တဲ
ေတာ်ကုိ ေစာင့် ေသာ ေလဝိ
သားတို့အား ေပး ၏။ ထုိသို့ ထာဝရဘုရား
မှာထား ေတာ်မူ၏။ 48 လူတရာ ၊ တေထာင် ကုိအပ်ုေသာ တပ်မှူး များ၊ ဗုိလ် များ
တို့သည်လည်း ၊ ေမာေ ှ ထံသို့ ချ ်းကပ် ၍ ၊ 49 ကုိယ်ေတာ် ကျွန် တို့သည် အပ်ု
ေသာစစ်သူရဲ တို့ ကုိ စာရင်း ယူြပန၍်၊ လူတေယာက်မျှ မ ေလျာ့ ပါ။ 50 ထုိေကာင့်
ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ အသက် အဘုိးကုိ ေြဖ ဘို့ ရာ လူ
အသီးအသီးရ ေသာ ေရွှ တနဆ်ာ ၊ လည်ဆဲွ ၊ လက်ေကာက် ၊ လက်စွပ် ၊ နားေတာင်း
၊ ှာေခါင်းဆဲွ ဘူးတို့ ကုိ ထာဝရဘုရား
အား ပူေဇာ် လျက် ေဆာင် ခ့ဲ ပါ ပီဟု ေလျှာက်ဆုိလျှင်၊ 51 ေမာေ ှ ှင့် ယဇ်ပုေရာဟိတ်
ဧလာဇာ တို့သည်၊ ထုိေရွှ တည်းဟေူသာလပ်ု ပီးေသာတနဆ်ာ ှိသမျှ တို့ ကုိခံယူ က၏။
52 ထုိသို့ စစ်သူရဲ အသီးအသီး တို့သည် မိမိ
တို့အဘို့ သိမ်းယူ ၍၊ 53တပ်မှူး များ၊ ဗုိလ် များတို့သည် ထာဝရဘုရား
အား ပူေဇာ် ေသာ ေရွှ ချနိေ်ပါင်း ကား၊ တရာ ေြခာက်ဆယ်ခု ှစ်ပိဿာ ှင့် အကျပ်
ငါးဆယ် ှိ သတည်း။ 54 တပ်မှူး များ၊ ဗုိလ် များ ပူေဇာ် ေသာေရွှ ကုိ ေမာ ေ ှ ှင့်
ယဇ်ပုေရာဟိတ် ဧလာဇာ တို့သည်ယူ ၍၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့ ကုိ ထာဝရဘုရား
ေအာက်ေမ့ ေတာ်မူဘို့ ရာ ပရိသတ်စည်းေဝး ရာတဲ ေတာ်၌ သွင်းထား က၏။

32
1 ုဗင် အမျ ိးသား ှင့် ဂဒ် အမျ ိးသား တို့သည် အလနွ် များြပားေသာ တိ စ္ဆာန် တို့
ှင့် ကယ်ဝ သည်ြဖစ်၍၊ ယာဇာ
ြပည် ၊ ဂိလဒ် ြပည် တို့ ၌ တိ စ္ဆာန် ကျက်စားစရာဘို့ ေကာင်းသည်ကုိ ြမင် ကလျှင် ၊

2 ေမာေ ှ ှင့် ယဇ်ပုေရာဟိတ် ဧလာဇာ အစ ှိ ေသာ ပရိသတ် တို့တင်ွ မင်း များတို့ ထံသို့
လာ ၍ ၊ 3အတ ုတ် ၊ ဒိဘုန် ၊ ယာဇာ ၊ နမိရ ၊ ေဟ ှဘုန် ၊ ဧလာေလ ၊ ေ ှဘံ ၊ ေနေဗာ
၊ ေဗာန တည်းဟေူသာ၊ 4 ဣသေရလ ပရိသတ် ေ ှ မှာ ထာဝရဘုရား လပ်ု ကံ ေတာ်
မူေသာ ဤြပည် သည် တိ စ္ဆာန် ှင့် ေတာ်ေလျာ်ပါ၏။ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် တို့ ၌ လည်း
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တိ စ္ဆာန် များြပားပါ၏။ 5 သို့ ြဖစ်၍ ကျွနေ်တာ်တို့သည် ေ ှ ေတာ်၌ မျက် ှာရ လျှင် ၊
ဤ ြပည် ကုိ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် တို့အား အပုိင်ေပး ေတာ်မူပါ။ ကျွနေ်တာ် တို့ ကုိ ေယာ်ဒန်
ြမစ်တဘက်သို့ ပို့ ေဆာင် ေတာ်မ မူပါ ှင့်ဟု ေလျှာက် က၏။ 6 ေမာေ ှ ကလည်း ၊ သင်
တို့သည် ဤ
အရပ်၌ ေနရစ် ၍၊ သင် တို့ ညီအစ်ကုိ များတို့သည် စစ်တိက်ု သွား ရမည်ေလာ။

7ထာဝရဘုရား ေပး ေတာ်မူေသာ ြပည် သို့ ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့သည် မကူး
မသွားမည် အေကာင်း၊ သူတို့ စိတ် ကုိ အဘယ်ေကာင့် ဖျက် ကသနည်း။ 8 ြပည်
ေတာ်ကုိ ကည့် ှု ေစြခင်းငှါ ၊ သင် တို့အဘ တို့ ကုိ ကာေဒ ှဗာနာ အရပ်က ငါ ေစလွှတ်
ေသာအခါ ထုိသို့ ြပ က၏။ 9 ဧ ှေကာလ ေချာင်း သို့ သွား ၍ ြပည် ေတာ်ကုိ ကည့်
ြမင် ပီးမှ၊ ထာဝရဘုရား
ေပး ေတာ်မူေသာ ြပည် သို့ ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့သည် မ
သွား မည်အေကာင်းသူတို့ စိတ် ကုိ ဖျက် က၏။ 10 ထုိအခါ ထာဝရဘုရား သည်
အမျက် ေတာ်ထွက် လျက်၊ အကယ်စင်စစ်အာြဗဟံ ၊ ဣဇာတ် ၊ ယာကုပ် တို့ အား ငါ
ကျနိဆုိ် ၍ ေပးေသာြပည် ကုိ၊ အဲဂုတ္တု
ြပည်မှ ထွက်လာ ေသာသူတို့တင်ွ ေကနက် အမျ ိး ေယဖုနန္ာ
၏သား ကာလက် ှင့် ုန် ၏သား ေယာ ှု မှတပါး ၊ အဘယ်သူမျှငါ ့ ေနာက်သို့
လံးုလံးုမ လိက်ုေသာေကာင့် ၊ အသက် ှစ်ဆယ် လနွ် ေသာသူ တစုံတေယာက်မျှ မ
ြမင် ရ။ ထုိသူ ှစ်ေယာက်သာ ထာဝရဘုရား
ေနာက်သို့ လံးုလံးုလိက်ု က ပီဟု ကျနိဆုိ် ေတာ်မူ၏။ 11 12 13 ထုိသို့ ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ဆုိး
ေသာအမှု ကုိ ြပ ေသာလအူေပါင်း တို့သည် မ
ပျက်စီး မီှတိင်ုေအာင်၊ ထာဝရဘုရား
သည် ဣသေရလ
အမျ ိးသားတို့ ကုိ အမျက် ထွက် ၍ အ ှစ် ေလးဆယ် ပတ်လံးုေတာ ၌ လှည့်လည် ေစ
ေတာ်မူ၏။ 14ယခုမူကား၊ ထာဝရဘုရား
သည် ဣသေရလ
အမျ ိးသားတို့ ကုိ သာ၍
ြပင်းစွာ အမျက် ေတာ်ထွက်ေစမည် အေကာင်း၊ သာ၍
ဆုိး ေသာသူတည်းဟေူသာသင်တို့သည် သင် တို့အဘ များကုိယ်စား ေပါ်ထ က ပီ
တကား။ 15သင်တို့သည် ေနာက် ေတာ်သို့ မလိက်ုဘဲ လွှဲသွား ကလျှင် ၊ တဖန် ဣသေရ
လအမျ ိးသားတို့ ကုိ ေတာ
၌ စွန ့ပ်စ် ေတာ်မူသြဖင့် ၊ သင်တို့သည် ဤ
လမူျ ိး အေပါင်း ကုိ ဖျက်ဆီး ကလိမ့်မည်ဟု ဂဒ် အမျ ိးသား ၊ ုဗင် အမျ ိးသား တို့
အား
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ြပနေ်ြပာ ၏။ 16 ထုိ သူ တို့သည်၊ အနးီအပါး သို့ ချ ်းကပ် ၍၊ ကျွနေ်တာ် တို့သည်
ကျွနေ်တာ် တို့ တိ စ္ဆာန် များအဘို့ ဤ အရပ်၌ သုိး
ြခံတို့ ကုိ၎င်း ၊ ကျွနေ်တာ် တို့ သူငယ် များ အဘို့
မိ တို့ ကုိ၎င်းတည် ပါမည်။ 17 သို့ ရာတင်ွ ဣသေရလအမျ ိးသားတို့ ကုိ သူ
တို့ ေနရာ
အရပ်သို့ မ ပို့ မေဆာင်မီှတိင်ုေအာင်၊ ကျွနေ်တာ်တို့သည် လက်နက် ကုိင်လျက် သူတို့
ေ ှ မှာ သွား ပါမည်။ ဤြပည် ၌ ကျန်ကင်း ေသးေသာ လူတို့ ေကာင့် ကျွနေ်တာ် တို့
သူငယ် များသည် ခုိင်ခ့ံ ေသာ မိ ၌ ေန ရပါမည်။ 18ဣသေရလ အမျ ိးသား အေပါင်း
တို့သည် အေမွ ခံရေသာေြမကုိ မ
ဝင်စား မီှတိင်ုေအာင်ကျွနေ်တာ်တို့သည် ကုိယ် အိမ် သို့ မ ြပန် မလာပါ။ 19ကျွနေ်တာ်
တို့သည် ေယာ်ဒန် ြမစ်တဘက် ၌ သူ
တို့ ှင့်အတူ အေမွ ကုိ မ
ေတာင်းမ ခံပါ။ ကျွနေ်တာ် တို့ အေမွ ခံရာေြမသည် ေယာ်ဒန် ြမစ်အေ ှ ဘက်၌
ကျပါသည်ဟု ေလျှာက် ြပန် က၏။ 20 ေမာေ ှ ကလည်း ၊ သို့ ြဖစ်၍သင်တို့သည်
ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ လက်နက် ကုိင်လျက် စစ်တိက်ု သွား လျှင် ၎င်း၊ 21ထာဝရဘုရားသည်
ရနသူ် တို့ ကုိ ေ ှ ေတာ်မှ ှင်ထုတ် ၍ ထုိြပည် ကုိ ေအာင် ေတာ်မ မူမီှတိင်ုေအာင်၊ 22သင်
တို့ ှ ိသမျှ သည် လက်နက် ကုိင်လျက် ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ေယာ်ဒန် ြမစ်တဘက်သို့ ကူး
သွားလျှင် ၎င်း၊ ထုိေနာက်မှ ထာဝရဘုရား ေ ှ ၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသားေ ှ ၌အြပစ် ကင်းလတ်ွလျက်၊ ဤ
ြပည် သို့ ြပနလ်ာ ၍ ထာဝရဘုရား
အခွင့် ှင့် အေမွ ခံရ ကမည်။ 23 ထုိသို့ မ ြပ လျှင် မူကား ၊ သင်တို့သည် ထာဝရဘုရား
ကုိ ြပစ်မှား ြခင်း ှ ိသည်အတိင်ုး ၊ ထုိအြပစ် သည် သင် တို့ ကုိ လိက်ု ၍ မီှလိမ့်မည်။

24 သူငယ် များအဘို့ မိ တို့ ကုိ၎င်း ၊ သုိး များအဘို့ သုိးြခံ တို့ ကုိ၎င်း၊ တည် လပ်ု က
ေလာ။့ ယခုေြပာ သမျှ အတိင်ုး ြပ ကေလာ့ဟုဆုိလျှင်၊ 25 ဂဒ် အမျ ိးသား ှင့် ု ဗင်
အမျ ိး တို့က၊ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် တို့သည် သခင် မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ြပ ပါမည်။
26ကျွနေ်တာ် တို့ မယား
သားသူငယ် များ ှင့် သုိး
ာွး အလံးုစုံ
တို့သည် ဤ
အရပ်၊ ဂိလဒ် မိ တို့ ၌ ေနရစ် ရပါမည်။ 27 ကုိယ်ေတာ် ကျွန် အေပါင်းတို့ မူကား ၊
သခင် မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ လက်နက် ကုိင်လျက် ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ စစ်တိက်ု ြခင်းငှါကူး သွားပါမည်ဟု ေလျှာက်ထား က၏။ 28 ထုိအမှု
ေကာင့်၊ ေမာေ ှ သည် ယဇ်ပုေရာဟိတ် ဧလာဇာ ၊ နု် ၏သား ေယာ ှု အစ ှိေသာ ဣ
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သေရလ
အမျ ိးသား အေဆွအမျ ိး သူ ကီး များတို့ ကုိ ေခါ် ၍ ၊ 29 ဂဒ် အမျ ိးသား ှင့် ု ဗင်
အမျ ိးသား တို့သည် စစ်တိက်ုြခင်းငှါအသီးအသီးလက်နက် ကုိင်လျက် ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ သင် တို့ ှင့်အတူ ေယာ်ဒန် ြမစ်တဘက် သို့ ကူး
သွား၍၊ သင်တို့သည် ထုိြပည် ကုိ ေအာင် ပီးလျှင် ၊ ထုိအမျ ိးသား တို့အား ဂိလဒ်
ြပည် ကုိ အပုိင် ေပး ရကမည်။ 30 သို့ မဟတ်ု သူတို့သည်လက်နက် ကုိင်လျက် သင် တို့
ှင့်အတူ မ ကူး မသွားလျှင် ၊ ခါနာန် ြပည် ၌ သင် တို့တင်ွ ကုိယ်ပုိင်ရာေြမကုိ ခံယူ
ရကမည်ဟု မှာထား ေလ၏။ 31 ဂဒ် အမျ ိးသား ှင့် ုဗင် အမျ ိးသား တို့ကလည်း၊
ထာဝရဘုရား
သည် ကုိယ်ေတာ် ကျွန် တို့အား မိန ့် ေတာ်မူသည် အတိင်ုး ၊ ကျွနေ်တာ်တို့သည် ြပ က
ပါမည်။ 32 ေယာ်ဒန် ြမစ်အေ ှ ဘက်၌ အေမွ ခံရပါမည်အေကာင်း၊ ကျွနေ်တာ် တို့သည်
လက်နက် ကုိင်လျက် ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ခါနာန် ြပည် သို့ ကူး
သွားပါမည် ဟု ြပနေ်လျှာက် က၏။ 33 ထုိအခါ ေမာေ ှ သည် အာေမာရိ
ှင်ဘုရင် ှိဟနု် ၏ ိင်ုငံ ဆုိင်သမျှ၊ ဗာ ှန် ှ င်ဘုရင် ဩဃ ၏ ိင်ုငံ ဆုိင်သမျှေသာ

နယ်ေြမ မိ ရွာတို့ ကုိ ဂဒ် အမျ ိးသား ၊ ုဗင် အမျ ိးသား ၊ ေယာသပ် ၏သား မနာေ ှ
မှ ဆင်းသက်ေသာ မနာေ ှ အမျ ိးသား တဝက် ၌ အပ် ေပးေလ၏။ 34 ဂဒ် အမျ ိးသား
တို့သည် ဒိဗုန် ၊ အတ ုတ် ၊ အာေရာ် ၊ 35အာတ ုတ် ၊ ေ ှာဖန၊် ယာဇာ ၊ ယုမ္ေဘဟ ၊
36 ဗက်နမိရာ ၊ ေဗသာရန် မိ များကုိ၎င်း ၊ သုိး ြခံများ ကုိ၎င်းတည် လပ်ုက၏။ 37 ု
ဗင် အမျ ိးသား တို့သည် ေဟ ှဘုန် ၊ ဧလာေလ ၊ ကိရယသိမ် ၊ 38 ေနေဗာ ၊ ဗာလေမာ
န ၊ ှ ိဗမ မိ များကုိ အသစ် ေသာအမည် ြဖင့် သမုတ် ၍ တည် က၏။ 39 မနာေ ှ မှ
ဆင်းသက်ေသာ မာခိရ
အမျ ိးသား တို့သည်၊ ဂိလဒ် မိ သို့ သွား ၍ သိမ်းယူ ပီးလျှင် ၊ အရင် မိ သား အာ
ေမာရိ
လူတို့ ကုိ ှင်ထုတ် က၏။ 40 ေမာေ ှ သည် ဂိလဒ် မိ ကုိ မနာေ ှ ၏သား မာခိရ
အမျ ိးသားတို့အား ေပး ၍ သူတို့သည် ေန က၏။ 41 မနာေ ှ အမျ ိးသား ယာဣရ သည်
လည်း သွား ၍ ဂိလဒ်ရွာ များကုိ သိမ်းယူ ပီးမှ ၊ ဟာဝုတ် ယာဣရ အမည် ြဖင့် သမုတ်
ေလ၏။ 42 ေနာဗာ သည်လည်း သွား ၍ ေကနတ် မိ ရွာတို့ ကုိ သိမ်းယူ ပီးမှ ၊ မိမိ
အမည် ြဖင့် ေနာဗာ
မိ ဟု သမုတ် ေလ၏။

33
1 ေမာေ ှ ှင့် အာ ုန် စီရင်၍ အဲဂုတ္တု
ြပည် မှ ထွက်လာ ေသာဣသေရလ အမျ ိးသား အလံးုအရင်း တို့ သည် ခရီးသွား
ြခင်း အေကာင်းအရာများကုိ၊ 2ထာဝရဘုရား အမိန ့် ေတာ်အတိင်ုး ေမာေ ှ မှတ်သား
၍ ၊ ထုိ ခရီးသွား ြခင်း အေကာင်းအရာပါေသာ စာရင်း ဟမူူကား၊ 3 ပဌမ လ တဆယ်
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ငါး ရက် ေန၌့ ရာမသက် မိ မှ ထွက်လာ က၏။ ပသခါ ပဲွကုိ ခံ ပီးေသာေနာက်၊ နက်ြဖန်
ေန၌့ ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့သည် အဲဂုတ္တု
လအူ ေပါင်း တို့ ေ ှ မှာ ဝါ ကား ေသာ အြခင်းအရာ ှင့် ထွက် လာ က၏။

4အေကာင်းမူကား၊ ထာဝရဘုရား
ဒဏ်ခတ် ေတာ်မူေသာသားဦး အေပါင်း တို့ ကုိ အဲဂုတ္တု
လတိူု့သည် သဂ ဟ် ရက၏။ သူ
တို့၏ ဘုရား
များကုိလည်း ၊ ထာဝရဘုရား သည် တရား
စီရင် ေတာ်မူ၏။ 5ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့သည် ရာမသက် မိ မှ ေြပာင်း ၍ သု
ကုတ် အရပ်၌ စားခနး်ချ က၏။ 6 သုကုတ် အရပ်မှ ေြပာင်း ၍ ေတာ စပ် နား ၊ ဧသံ
မိ ၌ စားခနး်ချ က၏။ 7 ဧသံ မိ မှ ေြပာင်း ၍ ဗာလေဇဖုန် မိ ေ ှ မှာ ှ ိ ေသာ ပိဟ
ဟိ ုတ် မိ သို့ တဖန် လည်၍ မိဂေဒါလ မိ ေ ှ ၌ စားခနး်ချ က၏။ 8 ပိဟဟိ ုတ် မိ
မှ ေြပာင်း ၍ ပင်လယ် အလယ် ၌ ေ ှာက်သွား သြဖင့် ဧသံ
ေတာ သို့ ေရာက်၍၊ ထုိေတာ
ထဲ၌ သုံး ရက် ခရီး သွား ပီးလျှင် ၊ မာရ အရပ်၌ စားခနး်ချ က၏။ 9 မာရ အရပ်မှ
ေြပာင်း ၍ ေရတင်ွး ဆယ် ှစ် တင်ွး ှင့် စွနပ်လွံ ပင် ခုနစ်ဆယ် ှိေသာဧလိမ် ရွာသို့
ေရာက် ၍ စားခနး်ချ က၏။ 10 ဧလိမ် ရွာမှ ေြပာင်း ၍ ဧဒံု ပင်လယ် နားမှာ စားခနး်ချ
က၏။ 11 ဧဒံု ပင်လယ် မှ ေြပာင်း ၍ သိန် ေတာ ၌ စားခနး်ချ က၏။ 12 သိန် ေတာ မှ
ေြပာင်း ၍ ေဒါဖကာ အရပ်၌ စားခနး်ချ က၏။ 13 ေဒါဖကာ အရပ်မှ ေြပာင်း ၍ အာ
လု ှ အရပ်၌ စားခနး်ချ က၏။ 14အာလု ှ အရပ်မှ ေြပာင်း ၍ လူ များေသာက် စရာ
ေရ မ ှိ ေသာ ေရဖိဒိမ် အရပ်၌ စားခနး်ချ က၏။ 15 ေရဖိဒိမ် အရပ်မှ ေြပာင်း ၍ သိ
နာ ေတာ ၌ စားခနး်ချ က၏။ 16 သိနာ ေတာ မှ ေြပာင်း ၍ ကိြဗ တ်ဟတ္တဝါ အရပ်၌
စားခနး်ချ က၏။ 17 ကိြဗ တ်ဟတ္တဝါ အရပ်မှ ေြပာင်း ၍ ဟာဇ ုတ် အရပ်၌ စား
ခနး်ချ က၏။ 18ဟာဇ ုတ် အရပ်မှ ေြပာင်း ၍ ရိသမ အရပ်၌ စားခနး်ချ က၏။ 19 ရိ
သမ အရပ်မှ ေြပာင်း ၍ ရိမ္မုနဖ်ါရက် ၌ စားခနး်ချ က၏။ 20 ရိမ္မုနဖ်ါရက် အရပ်မှ
ေြပာင်း ၍ လိဗန ရွာ၌ စားခနး်ချ က၏။ 21 လိဗန ရွာမှ ေြပာင်း ၍ ရိဿ အရပ်၌ စား
ခနး်ချ က၏။ 22 ရိဿ အရပ်မှ ေြပာင်း ၍ ေကဟလာသ အရပ်၌ စားခနး်ချ က၏။
23 ေကဟလာသ အရပ်မှ ေြပာင်း ၍ ှာဖါ ေတာင် ၌ စားခနး်ချ က၏။ 24 ှ ာဖါ ေတာင်
မှ ေြပာင်း ၍ ဟာရဒ အရပ်၌ စားခနး်ချ က၏။ 25ဟာရဒ အရပ်မှ ေြပာင်း ၍ မက္က
လတ်ု အရပ်၌ စားခနး်ချ က၏။ 26 မက္ကလတ်ု အရပ်မှ ေြပာင်း ၍ တာဟတ် အရပ်၌
စားခနး်ချ က၏။ 27တာဟတ် အရပ်မှ ေြပာင်း ၍ တာရ အရပ်၌ စားခနး်ချ က၏။
28တာရ အရပ်မှ ေြပာင်း ၍ မိသကာ အရပ်၌ စားခနး်ချ က၏။ 29 မိသကာ အရပ်မှ
ေြပာင်း ၍ ဟာ ှေမာန အရပ်၌ စားခနး်ချ က၏။ 30ဟာ ှေမာန အရပ်မှ ေြပာင်း ၍
ေမာသ ုတ် အရပ်၌ စားခနး်ချ က၏။ 31 ေမာသ ုတ် အရပ်မှ ေြပာင်း ၍ ဗ◌င်္ယာကန်
အရပ် ၌
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စားခနး်ချ က၏။ 32 ဗ◌င်္ယာကန် အရပ်မှ ေြပာင်း ၍ ေဟာရဂိဒ်ဂဒ် အရပ်၌ စားခနး်
ချ က၏။ 33 ေဟာရဂိဒ်ဂဒ် အရပ်မှ ေြပာင်း ၍ ယုပ္ဘာသ အရပ်၌ စားခနး်ချ က၏။
34 ယုပ္ဘာသ အရပ်မှ ေြပာင်း ၍ ဧေြဗာန အရပ်၌ စားခနး်ချ က၏။ 35 ဧေြဗာန အရပ်
မှ ေြပာင်း ၍ ဧဇယုနဂ်ါဗာ အရပ် ၌
စားခနး်ချ က၏။ 36 ဧဇယုနဂ်ါဗာ အရပ်မှ ေြပာင်း ၍ ဇိန ေတာ ၊ ကာေဒ ှ အရပ်၌
စားခနး်ချ က၏။ 37ကာေဒ ှ အရပ်မှ ေြပာင်း ၍ ဧဒံု ြပည် အနား မှာ ေဟာရ
ေတာင် ၌ စားခနး်ချ က၏။ 38ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့သည် အဲဂုတ္တု
ြပည် မှ ထွက် ေသာေနာက်၊ သက္က ရာဇ် ေလးဆယ် ၊ ပ မ လ ပဌမ ေန ရ့က်၌
ထာဝရဘုရား အမိန ့ေ်တာ် ှိသည်တိင်ုး၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အာ ုန် သည် ေဟာရ
ေတာင် ေပါ်သို့ တက် ၍ အနစိ္စ ေရာက်ေလ၏။ 39အာ ုန် သည် ေဟာရ
ေတာင် ေပါ်မှာ အနစိ္စ ေရာက်ေသာအခါ ၊ အသက်တရာ ှစ်ဆယ် သုံး ှစ် ှ ိသတည်း။

40 ခါနာန် ြပည် ေတာင် ပုိင်း၌ ေန ေသာခါနနိ ှ င်ဘုရင် အာရဒ် သည် ဣသေရလ
အမျ ိးသား ေရာက် ေကာင်းကုိ ကား ေလ၏။ 41 သူတို့သည် ေဟာရ
ေတာင် မှ ေြပာင်း ၍ ၊ ဇာလေမာန အရပ်၌ စားခနး်ချ က၏။ 42 ဇာလေမာန အရပ်
မှ ေြပာင်း ၍ ပု ုန် အရပ်၌ စားခနး်ချ က၏။ 43 ပု ုန် အရပ်မှ ေြပာင်း ၍ ဩဗုတ်
အရပ်၌ စားခနး်ချ က၏။ 44ဩဗုတ် အရပ်မှ ေြပာင်း ၍ ဣဇာဗာရိမ် အရပ်၌ စားခနး်
ချ က၏။ 45ဣဇာဗာရိမ်အရပ်မှ ေြပာင်း ၍ ဒိဗုန် ဂဒ် အရပ်၌ စားခနး်ချ က၏။ 46 ဒိဗု
န် ဂဒ် အရပ်မှ ေြပာင်း ၍ အာလမုနဒိ်ဗလသိမ် အရပ်၌ စားခနး်ချ က၏။ 47အာလမုန်
ဒိဗလသိမ် အရပ်မှ ေြပာင်း ၍ ေနေဗာ ေတာင်ေ ှ တင်ွ အာဗရိမ် ေတာင် ို း ၌ စားခနး်ချ
က၏။ 48အာဗရိမ် ေတာင် ို း မှ ေြပာင်း ၍ ေမာဘ လင်ွြပင် ၊ ေယာ်ဒန် ြမစ်နား ၊ ေယ
ရိေခါ မိ တဘက်၌ စားခနး်ချ က၏။ 49 ထုိသို့ ေမာဘ လင်ွြပင် ၊ ေယာ်ဒန် ြမစ်နားမှာ
ဗက်ေယ ှိမုတ် မိ မှ အာေဗလ ှိတ္တိမ် မိ တိင်ုေအာင် စားခနး်ချ က၏။ 50 ေမာဘ
လင်ွြပင် ၊ ေယာ်ဒန် ြမစ်နား၊ ေယရိေခါ မိ တဘက်၌ ထာဝရဘုရား
သည် ေမာေ ှ ကုိ ေခါ်၍၊ 51သင်သည် ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့အား ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ၊ သင် တို့သည် ေယာ်ဒန် ြမစ်ကုိကူး ၍ ခါနာန်
ြပည် သို့ ေရာက်ကေသာအခါ၊ 52 ထုိြပည်သူ ြပည်သားအေပါင်း တို့ ကုိ ှင်ထုတ် ရက
မည်။ သူ
တို့ေရး ေသာ အ ုပ်၊ သွနး် ေသာ ုပ်တု ဆင်းတု ှ ိသမျှ တို့ ကုိ ဖျက် ရကမည်။ သူ
တို့လပ်ုေသာ ကုနး် ှ ိသမျှ တို့ ကုိ ဖိ ချ ရ ကမည်။ 53 ထုိြပည် ကုိ သင် တို့အား ငါ
အပုိင် ေပး ေသာေကာင့် ၊ ထုိြပည်သားတို့ ကုိ ှင်ထုတ် ၍ သင်တို့ ကုိယ်တိင်ုေန ရ က
မည်။ 54သင် တို့အေဆွအမျ ိး တို့အား စာေရးတံချ ၍ ထုိေြမ ကုိ ေဝ
ရမည်။ လူများ လျှင်များ ေသာေြမ၊ လူနည်း လျှင် နည်း ေသာေြမကုိ ေပးရမည်။
အသီးအသီးတို့သည် စာေရးတံ
ကျ သည်အတိင်ုး၊ ဘုိးဘ
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အမျ ိးအ ယ်ွ အလိက်ု အေမွ ခံရ ကမည်။ 55သင်တို့သည် ထုိြပည်သူ ြပည်သားတို့
ကုိ အကုနအ်စင် မ
ှင်ထုတ် လျှင် ၊ ကျန်ကင်း ေသာသူတို့ သည် သင် တို့ မျက်စိ ၌ အပ် ဖျားက့ဲသို့

၎င်း ၊ သင် တို့ နေံဘး ၌ ဆူး က့ဲသို့ ၎င်း ြဖစ်၍၊ သင် တို့ ေန ေသာြပည် မှာ သင် တို့ ကုိ
ေ ှာင့် ှက် ကလိမ့်မည်။ 56 ထုိမှတပါး ၊ သူ တို့အား ငါ ကံစည် သည်အတိင်ုး သင် တို့
ကုိ ငါြပ မည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။

34
1တဖန် ေမာေ ှ အား ထာဝရဘုရား က၊ သင်သည် ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့အား ဆင့်ဆုိ ရ မည်မှာ၊ 2သင် တို့သည် ခါနာန် ြပည် သို့ ေရာက် က
ေသာအခါ ၊ သင်တို့အေမွ ခံရ ေသာ ခါနာန် ြပည်နယ် အပုိင်းအြခား ဟမူူကား၊ 3 ေတာင်
မျက် ှာ တင်ွ ဇိန
ေတာင် မှ ဧဒံု ြပည် အနား
၌ ေ ှာက်လျှင်၊ ေသာဒံု
အိင်ု အေ ှ စွနး်သည် ေတာင် ဘက်အပုိင်းအြခား ြဖစ် ရမည်။ 4 ေတာင် ဘက်
အပုိင်းအြခား သည် ေတာင် မျက် ှာမှလည် ၍၊ အာကရဗ္ဗိမ် ကုနး် ကုိ ေ ှာက် လျက်
ဇိန
ရွာသို့ ေရာက်ရမည်။ ထုိရွာကြပန၍် ကာေဒ ှဗာနာ ရွာ၊ ဟာဇရဒ္ဒါ ရွာ၊ အာဇမုန် ရွာ
ကုိေ ှာက် သြဖင့် ၊ 5အာဇမုန် ရွာမှ ြပန် ၍ အဲဂုတ္တု
ေချာင်း ကုိ လိက်ု လျက် ပင်လယ် ၌ ဆုံး ရမည်။ 6အေနာက် ဘက်၌ ပင်လယ် ကီး
သည် အေနာက် အပုိင်းအြခား ြဖစ် ရမည်။ 7 ေြမာက် ဘက်အပုိင်းအြခား သည် ကီး
ေသာ ပင်လယ် က ထွက်၍ ေဟာရ
ေတာင် ကုိ ေ ှ ှု သွား ပီးလျှင်၊ 8 ထုိေတာင် မှ ဟာမတ် လမ်းဝ၊ ေဇဒဒ် ရွာ၊ 9 ဇိြဖ န်
ရွာကုိ ေ ှာက် ၍ ဟာဇေရနန် ရွာ၌ ဆုံး ရမည်။ 10အေ ှ အပုိင်းအြခား သည် ဟာဇေရ
နန် ရွာမှ ထွက်၍ ေ ှဖံ ရွာသို့ ေရာက် ပီးလျှင်၊ 11အဣန ရွာအေ ှ ၌ ေ ှာက်၍ ရိဗလ
ရွာသို့ သွား ရမည်။ ထုိရွာမှထွက်၍ ဂ◌င်္ေနသရက် အိင်ု အေ ှ ကမ်း ကုိ ေ ှာက်
သြဖင့်၊ 12 ေယာ်ဒန် ြမစ်ကုိ လိက်ု၍ ေသာဒံု
အိင်ု ၌ ဆုံး
ရမည်။ ဤေရွကား ၊ သင်တို့အေမွခံရေသာြပည်နယ် အပုိင်းအြခား ြဖစ် သတည်းဟု
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 13 ေမာေ ှ ကလည်း ၊ ဤေရွကား ၊ သင်တို့သည် စာေရးတံ
ချ၍ အေမွ ခံရေသာြပည်၊ ထာဝရဘုရား
မှာထား ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ အမျ ိး ကုိး မျ ိ း ှင့် အမျ ိ း တဝက် ၌ ေဝ
ေပးရေသာြပည် ြဖစ်သတည်း။ 14 ု ဗင် အမျ ိးသား ၊ ဂဒ် အမျ ိးသား ၊ မနာေ ှ
အမျ ိးသား တဝက် တည်းဟေူသာအမျ ိး ှစ် မျ ိ း ှင့် တဝက် တို့ သည် မိမိ
တို့အေမွ ခံေသာေြမကုိ ေယာ်ဒန် ြမစ်အေ ှ ၊ ေယရိေခါ မိ တဘက်၊ ေန
ထွက်ရာဘက်၌ ဘုိးဘ အေဆွအမျ ိး အလိက်ု ခံရ က ပီဟု ဣသေရလ
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အမျ ိးသား တို့အား မှာထား ေလ၏။ 15 16တဖန် ထာဝရဘုရား သည် ေမာေ ှ အား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ 17အမျ ိးသား တ မျ ိးလျှင် မင်း တ ပါးစီေရွး ၍ ၊ ထုိမင်းတို့သည်
ယဇ်ပုေရာဟိတ် ဧလာဇာ ၊ ုန် ၏သား ေယာ ှု တို့ ှင့် ဝုိင်းလျက်၊ 18 ခါနာန်ြပည် ကုိ
ေဝ၍ သင် တို့အား အေမွ ေပးရကမည်။ 19 ေရွးရေသာမင်း တို့၏အမည် ကား၊ ယုဒ
အမျ ိးသား ထဲက ေယဖုနန္ာ သား ကာလက်။ 20 ှ ိေမာင် အမျ ိးသား ထဲက အမိဟဒ်ု
သား ေ ှေမွလ။ 21 ဗ◌င်္ယာမိန် အမျ ိး ထဲက ခိသလုန် သား ဧလိဒဒ်။ 22 ဒန် အမျ ိး ကုိ
အပ်ုစုိး ေသာသူ၊ ေယာဂလိ
သား ဗုက္ကိ။ 23 ေယာသပ် သား တို့တင်ွ မနာေ ှ အမျ ိး ကုိ အပ်ုစုိး ေသာသူ၊ ဧဖုဒ်
သား ဟံေယလ။ 24 ဧဖရိမ် အမျ ိး ကုိ အပ်ုစုိး ေသာသူ၊ ှိဖတန် သား ေကေမွလ။ 25 ဇာ
ဗုလနု် အမျ ိး ကုိ အပ်ုစုိး ေသာသူ၊ ပါနက် သား ဧလိဇဖန။် 26ဣသခါ အမျ ိး ကုိ အပ်ုစုိး
ေသာသူ၊ အဇ္ဇန် သား ပါလေတလ။ 27အာ ှာ အမျ ိး ကုိ အပ်ုစုိး ေသာသူ၊ ေ ှေလာမိ
သား အဘိဟုဒ်။ 28 နဿလိ အမျ ိး ကုိ အပ်ုစုိး ေသာသူ၊ အမိဟုဒ် သား ေပဒေဟလ
တည်း။ 29ဤ သူတို့သည် ခါနာန် ြပည် ၌ ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့အား အေမွ ေြမ
ကုိ ေဝေပးေစြခင်းငှါ ထာဝရဘုရား ခန ့ထ်ား ေတာ်မူေသာသူ ြဖစ် ကသတည်း။

35
1 ေမာဘ လင်ွြပင် ၊ ေယာ်ဒန် ြမစ်နား ၊ ေယရိေခါ မိ တဘက် ၌ ထာဝရဘုရား
သည် ေမာေ ှ ကုိ ေခါ်ေတာ်မူ ၍၊ 2သင်သည် ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့အား ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ၊ သူတို့သည် အေမွခံ ေသာေြမ၌ ေလဝိ
သားတို့ ေန စရာဘို့ မိ တို့ ကုိ၎င်း၊ မိ ပတ်လည် နယ် တို့ ကုိ၎င်း၊ ေပး ရ ကမည်။

3 ထုိ မိ တို့သည် ေလဝိသားေန
စရာဘို့ ြဖစ်၍၊ မိ ပတ်လည်နယ် တို့ ၌ သုိး
ာွး အစ ှိေသာ တိ စ္ဆာန် များ ှင့် ဥစ္စာ များကုိ ထား ရမည်။ 4 ေလဝိ သားတို့အား

ေပး ေသာ မိ နယ် တို့ ကုိ မိ ြပင် ပတ်လည် ၌ အေတာင် တေထာင် ကျယ်ေစရမည်။
5 မိ ြပင် ၊ အေ ှ ၊ အေနာက် ၊ ေတာင် ၊ ေြမာက် အရပ်ေလးမျက် ှာ၌ ှစ်ေထာင် စီ
တိင်ုးထွာ ၍၊ ထုိ
ေြမ အလယ် ချက်၌ မိ တည်ရမည်။ ဤေရွကား၊ မိ နယ် အတိင်ုး အ ှည်ြဖစ် ရသ
တည်း။ 6 ေလဝိ သားတို့အား ေပး ေသာ မိ တို့တင်ွ၊ လူကုိ သတ် ေသာသူသည် ေြပး
၍မီှခုိ ရာ မိ ေြခာက် မိ တို့ ကုိ ေရွးထားရမည်။ ထုိ
မိ မှတပါး အြခားေသာ မိ ေလးဆယ် ှစ် မိ တို့ ကုိေပး ရမည်။ 7 ထုိသို့ ေလဝိ
သားတို့အား ေပး ရေသာ မိ ေပါင်း ကား၊ နယ် ှင့်တကွ ေလးဆယ် ှစ် မိ ြဖစ်
သတည်း။ 8 ထုိ မိ တို့ ကုိ ဣသေရလ
အမျ ိးသား ပုိင် ေသာ ေြမထဲက ှ တ်ရမည်။ များ ေသာေြမကုိ ရေသာသူသည် များ
ေသာ မိ ၊ နည်း ေသာေြမကုိ ရေသာသူသည်နည်း ေသာ မိ တို့ ကုိေပး ရမည်။ လအူသီး
သီး
တို့သည် အေမွ ခံရသည်အတိင်ုး ၊ မိမိ တို့ မိ များထဲက ှ တ်၍ ေလဝိ
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သားတို့အား ေပး ရမည်။ 9တဖန် ေမာေ ှ အား ထာဝရဘုရား က၊ 10သင်သည် ဣ
သေရလ
အမျ ိးသား တို့အား ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ၊ သင် တို့သည် ေယာ်ဒန် ြမစ်ကုိ ကူး
၍၊ ခါနာန် ြပည် သို့ ေရာက် ကေသာအခါ၊ 11 လအူသက် ကုိ အမှတ်တမ့ဲ သတ် မိ
ေသာသူေြပး ၍ မီှခုိ ရာ မိ တို့ ကုိ ေရွး ထားရမည်။ 12 ထုိ မိ တို့ကား၊ လအူသက်ကုိ
သတ် ေသာသူသည် ပရိသတ် ေ ှ သို့ ေရာက် ၍၊ တရား
စီရင်ြခင်းကုိ မခံမီှ တိင်ုေအာင်၊ ေသစားေသေစ
ေသာသူ၏လက်မှ လတ်ွ ၍ မီှခုိ ရာ မိ ြဖစ် ရသတည်း။ 13 ေလဝိသားတို့အားေပး
ေသာ မိ တို့တင်ွ ေယာ်ဒန် ြမစ်အေ ှ ဘက်၌ မီှခုိရာ မိ သုံး မိ ၊ 14 ခါနာန် ြပည် ၌
မီှခုိ ရာ မိ သုံး မိ ၊ ေပါင်းေြခာက် မိ တို့ ကုိ ေရွးထားရမည်။ 15 ထုိ မိ ေြခာက် မိ
တို့ကား၊ လအူသက် ကုိ အမှတ်တမ့ဲ သတ် မိေသာ ဣသေရလ
အမျ ိးသား ၊ သင်တို့တင်ွ တည်းခုိ ေသာ တပါး ေသာ အမျ ိးသားတို့သည် ေြပး ၍
မီှခုိ ရာ မိ ြဖစ် သတည်း။ 16 သို့ ရာတင်ွ လအူသက်ကုိ ေသ
ေစြခင်းငှါ ၊ သံ လက်နက် ှင့် ို က် လျှင် လသူတ် ြဖစ်၏။ လသူတ် သည် အေသ
သတ်ြခင်းကုိ အမှနခံ်ရမည်။ 17လအူသက်ကုိ ေသ
ေစြခင်းငှာ ေကျာက်ခဲ ှင့် ပစ် လျှင် လသူတ် ြဖစ်၏။ အေသ သတ်ြခင်းကုိ အမှနခံ်
ရမည်။ 18လအူသက်ကုိ ေသ
ေစြခင်းငှာ သစ်သား လက်နက် ှင့် ို က် လျှင် လသူတ် ြဖစ်၏။ အေသ သတ်ြခင်း
ကုိ အမှန်ခံရမည်။ 19 ေသစားေသေစ ေသာသူသည် လသူတ် ကုိ ေတွ့ ေသာအခါ ၊
ကုိယ်တိင်ု သတ် ရမည်။ 20 သူတပါးကုိ အ ငိ းထား ၍ တနွး်ချ ေသာ်၎င်း ၊ ေသ ေစြခင်း
ငှါ ေချာင်းေြမာင်း ၍ တစုံတခု ှင့် ပစ် ေသာ်၎င်း၊ 21 ေသ ေစြခင်းငှါ မုနး် ေသာစိတ် ှိ၍
လက် ှင့် ို က် ေသာ်၎င်း ၊ ထုိသို့ ြပ ေသာသူသည် လသူတ် ြဖစ်ေသာေကာင့်၊ အေသ
သတ်ြခင်းကုိ အမှနခံ်ရမည်။ ေသစားေသေစ
ေသာသူသည် ေတွ့ ေသာအခါ သတ် ရမည်။ 22 သို့ မဟတ်ု မုနး် ေသာစိတ်မ ှိ ဘဲ
အမှတ်တမ့ဲ တနွး်ချ ေသာ်၎င်း ၊ မ ေချာင်းေြမာင်း ဘဲ တစုံတခု
ှင့် ပစ် မိ ေသာ်၎င်း၊ 23 သူ ၏ရနသူ် မ ဟတ်ု၊ မုနး် ေသာစိတ်မ ှိ၊ သူ့ကုိ မ
ြမင် ဘဲလျက် ေသ
ေအာင် ေကျာက်ခဲ ှင့် ပစ်မိေသာ်၎င်း၊ 24 ယခုစီရင် ထုံးဖွ့ဲသည်အတိင်ုး ၊ ပရိသတ်
တို့သည် သတ် ေသာသူ ှင့် ေသစားေသေစ ေသာသူ စပ်ကား ၌ တရား စီရင်၍၊ 25သတ်
ေသာသူကုိ ေသစားေသေစ
ေသာသူ၏ လက် မှ ှ တ် သြဖင့် ၊ အထက်ကေြပး ၍ မီှခုိ ေသာ မိ သို့ ြပန် ပို့ ရမည်။
ဓမ္မ
ဆီ ေလာင်း ြခင်းကုိ ခံရေသာယဇ်ပုေရာဟိတ် မင်း မ ေသ မီှတိင်ုေအာင်ထုိ မိ ၌ ေန
ရမည်။ 26လအူသက်ကုိသတ် မိေသာသူသည် ေြပး ၍ မီှခုိ ေသာ မိ နယ် ြပင်သို့ ထွက်
ေသာ် ၊ 27 ေသစားေသေစ ေသာသူသည် မိ နယ် ြပင် မှာ ထုိသူ
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ကုိ ေတွ့ ၍ သတ် လျှင်၊ လအူသက်ကုိသတ် ေသာအြပစ် မ ှိ။ 28အေကာင်းမူကား
၊ ထုိသူသည် ယဇ်ပုေရာဟိတ် မင်း မ ေသ မီှတိင်ုေအာင်၊ မိမိ
မီှခုိ ေသာ မိ ထဲမှာ ေန ရ မည်။ ယဇ်ပုေရာဟိတ် မင်း ေသ ေသာေနာက်မှ ၊ ထုိသူ
သည် မိမိ
ပုိင် ေသာေြမ သို့ ြပန် ရေသာအခွင့် ှ ိ၏။ 29ဤေရွကား ၊ သင် တို့သည် ေန
ေလရာရာ ၌ သားေြမး အစ ်အဆက်ေစာင့်ရေသာစီရင် ထုံးဖွ့ဲချက် ြဖစ် သတည်း။

30လအူသက် ကုိသတ် ၍ လသူတ် ြဖစ်ေသာသူ မည်သည်ကား၊ သက်ေသခံ ချက် ှိ
သည်အတိင်ုး အေသ သတ်ြခင်းကုိ အမှန်ခံရမည်။ သို့ ရာတင်ွ သက်ေသ တေယာက်
တည်း သာ ှိလျှင် မ
သတ် ရ။ 31အေသခံထုိက်ေသာ လသူတ် ၏ အသက် ဘုိးေငွ ကုိ မ
ခံ မယူရ။ သူသည် အေသသတ်ြခင်းကုိ အမှန် ခံရမည်။ 32 မီှခုိ ရာ မိ သို့ ေြပး ေသာ
သူသည်၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် မင်း မ
ေသ မီှ၊ မိမိေနရင်းအရပ် သို့ ြပန် ၍ ေန
မည် အေကာင်း၊ အေရွး ေငကုိွ မ
ခံ မယူရ။ 33 ထုိသို့ သင် တို့ေနေသာြပည် ကုိ မ
ညစ်ည း ေစရ။ လအူေသွး သည်ြပည် ကုိညစ်ည း ေစတတ်၏။ လအူေသွး ကုိ
သွနး် ေသာသူ၏အေသွး အားြဖင့် သာ ထုိညစ်ည းြခင်းကုိ စင်ကယ် ေစ ိင်ု၏။ 34 ငါ
ကျနိး်ဝပ် ၍ သင် တို့ေန ေသာြပည် ကုိ မ
ညစ်ည း ေစရ။ ငါ ထာဝရဘုရား သည် ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့တင်ွ ကျနိး်ဝပ် သည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။

36
1 ေယာသပ် အမျ ိး ြဖစ်ေသာ မနာေ ှ ှင့် မာခိရ
တို့ မှ ဆင်းသက်ေသာ ဂိလဒ် ၏သား အေဆွအမျ ိး သူ ကီး တို့သည်၊ ေမာေ ှ အစ ှိ
ေသာ ဣသေရလ
အမျ ိးသား အေဆွအမျ ိး သူ ကီး တို့ ထံသို့ လာ၍၊ 2 အကျွ ်ပ်ု တို့ သခင် သည်
စာေရးတံချ သြဖင့်၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့အား ခါနာနြ်ပည် ကုိ အေမွ ေပး ေစြခင်းငှါ ၎င်း၊ အကျွ ်ပ်ု တို့အစ်ကုိ
ဇေလာဖဒ် ၏ အေမွ ေြမကုိ သူ
၏သမီး တို့အား ေပး ေစြခင်းငှါ ၎င်း၊ ထာဝရဘုရား
အမိန ့် ေတာ် ှိပါ၏။ 3 ထုိမိနး်မတို့သည် မိမိအမျ ိး မှတပါး ၊ အြခားေသာ ဣသေရ
လ
အမျ ိးသား ှင့် စုံဘက် လျှင်၊ သူ
တို့အေမွ ေြမကုိ အကျွ ်ပ်ု တို့ မိဘ
အစ ်အဆက်အေမွ မှ ှ တ် ၍ သူတို့ ဝင် ေသာ အမျ ိး ၏ အေမွ ထဲ၌ ပါ သွားသြဖင့်
၊ အကျွ ်ပ်ု တို့ အေမွ ေြမသည် ေလျာ့ ပါလိမ့်မည်။ 4ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့ ၌ ယု
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ဘိလ ှစ်ေရာက် ေသာအခါ ၊ သူ တို့အေမွ ေြမသည် သူတို့ဝင် ေသာ အမျ ိး ၏ အေမွ
၌ အ မဲတည်သြဖင့်၊ အကျွ ်ပ်ု တို့၏ မိစ ်ဘဆက် အေမွ မှ အစ ် ှ တ် လျက် ှိပါ
လိမ့်မည်ဟု ေလျှာက်ထားက၏။ 5 ထုိအခါ ေမာေ ှ သည် ထာဝရဘုရား
၏ အမိန ့် ေတာ်အတိင်ုး ၊ ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့ အား မှာထား ေလ သည်မှာ၊
ေယာသပ် အမျ ိးသား တို့၏ စကား
သည် ေလျာက်ပတ် ေပ၏။ 6 ဇေလာဖဒ် သမီး တို့၏ အမှု၌ ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ သူ
တို့သည် အလို ှ ိ ေသာသူ ှင့် စုံဘက် ပါေလေစ။ သို့ ရာတင်ွ မိစ ်ဘဆက် အမျ ိးသား
မှတပါး၊ အြခားသူ ှင့် စုံဘက် ြခင်းကုိ မြပ ေစ ှင့်။ 7 ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့၏
အေမွ ေြမသည် တမျ ိး မှ တမျ ိး သို့ မ ေြပာင်း ရ။ ဣသေရလ
အမျ ိးသား အေပါင်းတို့သည်၊ အသီးအသီး
မိမိ တို့ မိစ ်ဘဆက် အေမွ ေြမ၌ ေန ရကမည်။ 8ဣသေရလ အမျ ိး တစုံတမျ ိး၌
အေမွ ေြမ ှိေသာ မိနး်မ သည် မိမိ
တို့ မိစ ်ဘဆက် အမျ ိးသား ှင့် စုံဘက် ရမည်။ ထုိသို့ ဣသေရလ
အမျ ိးသား အသီးအသီး တို့သည် မိမိတို့ မိစ ်ဘဆက် အေမွ ေြမကုိ ခံစား ရ က
မည်။ 9အေမွ ေြမသည် တမျ ိး မှ တမျ ိး သို့ မ ေြပာင်း ရ။ ဣသေရလ
အမျ ိးသား အသီးအသီး တို့သည် မိမိ
တို့အေမွ ေြမ၌ ေန ရကမည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။ 10ထာဝရဘုရား သည် ေမာေ ှ အား
မှာထား ေတာ်မူ သည်အတိင်ုး ၊ ဇေလာဖဒ် ၏ သမီး
မာလာ ၊ 11 တိရဇာ ၊ ေဟာဂလာ ၊ မိလကာ ၊ ေနာအာ တို့သည် ြပ ၍၊ ဘ ကီး သား
၊ ဘေထွးသားတို့ ှင့် စုံဘက် က၏။ 12 ထုိသို့ ေယာသပ် တင်ွြမင်ေသာ မနာေ ှ သား
အေဆွအမျ ိး ၌ စုံဘက် ြခင်းအမှုကုိ ြပ ၍ ၊ သူ တို့အေမွ ေြမ သည် သူ
တို့ မိစ ်ဘဆက် အမျ ိး တည် ေန၏။ 13ဤေရွကား ၊ ေမာဘ လင်ွြပင် ၊ ေယာ်ဒန်
ြမစ်နား ေယရိေခါ မိ တဘက်၌ ထာဝရဘုရား
သည် ေမာေ ှ အားြဖင့် ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့ အား ထား ေတာ်မူေသာ စီရင်
ထုံးဖွ့ဲချက် ြဖစ်သတည်း။
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တရားေဟာရာကျမ်း
1 ေတာ ကီး လင်ွြပင် ၊ ေယာ်ဒန် ြမစ်နား ၊ သုဖ မိ တဘက် ၊ ပါရန် မိ ၊ ေတာဖလ
မိ ၊ လာဗန် မိ ၊ ဟာဇ ုတ် မိ ၊ ဒိဇဟတ် မိ တို့အလယ်၌ ေမာေ ှ သည် ဣသေရ

လ
အမျ ိးသားတို့အား ေဟာေြပာ ေသာစကား များကုိ ြပနရ် ေလသည်မှာ၊ 2ကာေဒ ှဗာ
နာ အရပ်သည်၊ စိရ
ေတာင် လမ်း ြဖင့် ေဟာရပ် အရပ် ှင့် ဆယ် တ ရက် ခရီး ကွာသတည်း။ 3 4 5 ေမာ
ေ ှ သည် ေဟ ှဘုန် မိ ၌ ေန ေသာ အာေမာရိ ှင်ဘုရင် ှိဟနု် ကုိ ၎င်း ၊ ဧ ဒိ ြပည်၊
အာ ှတ ုတ် မိ ၌ ေန ေသာ ဗာ ှန် ဘုရင် ဩဃ ကုိ ၎င်း လပ်ု ကံ ပီးမှ ၊ သက္က ရာဇ်
ေလးဆယ် ြပည့်၊ ဧကာဒသမ
လ ၊ ပဌမ ေနရ့က်၌ ေမာဘ ြပည် ၊ ေယာ်ဒန် ြမစ်နားမှာ ထာဝရဘုရား မှာထား ေတာ်
မူ ှင့်သမျှ အတိင်ုး ၊ ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့အား ဆင့်ဆုိ ၍ေဟာေြပာ ေသာတရား
စကားဟမူူကား၊ 6 ငါ တို့ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား သည်၊ ေဟာရပ် အရပ်၌ ငါ တို့အား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ သင် တို့သည် ကာလအချနိေ်စ့ေအာင် ဤ
ေတာင် ၌ ေန က ပီ။ 7 လှည့်လည် ၍ ခရီး သွားကေလာ။့ အာေမာရိ
ေတာင် သို့ ၎င်း ၊ ထုိေတာင် ှင့် နးီ ေသာအရပ်၊ လင်ွြပင် ၊ ေတာင် ို း၊ ချ ိင့် ၊ ေတာင်
မျက် ှာ၊ ပင်လယ် နား သို့ ၎င်း ၊ ခါနာန် ြပည် ၊ ေလဗ ုန် ေတာင်၊ ဥဖရတ် ြမစ် ကီး
တိင်ုေအာင် ၎င်း သွား ကေလာ။့ 8 ထုိြပည် ကုိ သင် တို့ေ ှ မှာ ငါထား ပီ။ ထာဝရဘုရား
သည် သင် တို့အဘ အာြဗဟံ ၊ ဣဇာက် ၊ ယာကုပ် မှစ၍ ၊ သူ တို့အမျ ိးအ ယ်ွ အား
ေပး မည်ဟု ကျနိဆုိ် ေတာ်မူေသာြပည် ကုိ ဝင် ၍ သိမ်းယူ ကေလာဟ့ု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
9 ထုိအခါ သင် တို့အား ငါေြပာ သည်ကား၊ သင် တို့အမှုကုိ ငါ တေယာက်တည်း မ ထမ်း
ိင်ု။ 10သင် တို့၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား သည် သင် တို့ ကုိ များြပား ေစေတာ်မူ၍ ၊ သင် တို့သည် အေရ
အတက်ွအားြဖင့် ေကာင်းကင် ကယ် က့ဲသို့ ယေန ြ့ဖစ်က၏။ 11သင် တို့အဘ များ၏
ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား သည် သင် တို့ ကုိ အဆ အေထာင် အားြဖင့် များြပား ေစေတာ်မူ
ပါေစေသာ။ ဂတိ
ေတာ် ှိသည်အတိင်ုး ေကာင်း ကီး ေပးေတာ်မူပါေစေသာ။ 12သင်တို့ပင်ပနး်ြခင်း၊ အမှု
ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ရနေ်တွ့ ြခင်းဝန် ကုိ ငါ တေယာက်တည်း အဘယ်သို့ ထမ်း ိင်ု မည်
နည်း။ 13 ဉာဏ် ပညာ ှင့် ြပည့်စုံ ၍ အသေရ ှိေသာသူတို့ ကုိ သင် တို့အမျ ိး များထဲ
က ေရွး ေပးကေလာ။့ သူ
တို့ ကုိ မင်း အရာ၌ ငါခန ့် ထားမည်ဟု ေြပာ ဆုိလျှင်၊ 14သင်တို့က ကုိယ်ေတာ်ေြပာ
သည်အတိင်ုး ြပ ေကာင်း ပါသည်ဟု ြပန် ဆုိ က၏။ 15 ထုိေကာင့် သင် တို့အမျ ိး များ၌
အသေရ
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ှ ိ ေသာ လူ ကီး ၊ ပညာ ှိ တို့ ကုိ ငါေရွးချယ် ပီးလျှင် ၊ သင် တို့တင်ွ မင်း လပ်ု ရ
ေသာသူတည်း ဟေူသာလူတေထာင် အပ်ု ၊ တရာ အပ်ု ၊ ငါးဆယ် အပ်ု ၊ တဆယ်
အပ်ု ၊ အကပ် အေဆာ်အရာ ၌ ခန ့ထ်ား၏။ 16တရား သူ ကီးတို့အားလည်း ၊ သင် တို့
ညီအစ်ကုိ ၏ အမှုတို့ ကုိ နားေထာင် ၍ အမျ ိးသားချင်း တရားေတွ့ သည်ြဖစ်ေစ၊ တ
ပါး အမျ ိးသား ှင့် ေတွ့သည်ြဖစ်ေစ ၊ တရား သြဖင့် စီရင် ကေလာ။့ 17တရား အမှုကုိ
စီရင်ေသာအခါအဘယ်သူ၏ မျက် ှာ ကုိ မ
ေထာက် ရ။ လငူယ် စကားကုိ လူ ကီး စကားက့ဲသို့ မှတ် ရမည်။ အဘယ် လကုိူမျှ မ
ေကာက် ရ။ အေကာင်း မူကား၊ တရား
အမှုကုိ ဘုရား သခင်ပုိင်ေတာ်မူေသာေကာင့် တည်း။ ကုိယ်တိင်ုမစီရင်တတ်ေသာ
အမှု ကုိ ငါ ့ ထံမှာ အယူခံ ရမည်။ ငါလည်း နားေထာင် မည်ဟု မှာခ့ဲ၏။ 18သင် တို့ ြပ
ရသမျှ ေသာ အမှု တို့ ကုိလည်း ထုိအခါ ငါမှာ ထားခ့ဲ၏။ 19 ငါတို့သည် ေဟာရပ် အရပ်
မှ ထွက် ေသာေနာက် ၊ အာေမာရိ ေတာင် သို့ သွားေသာ လမ်း နားမှာ ေကာက်မက် ဘွ
ယ်ြဖစ်၍ သင်တို့ေတွ့ြမင် ေသာ ေတာ ကီး အလယ် ၌၊ ငါ တို့ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား
မှာ ထားေတာ်မူသည် အတိင်ုး ေ ှာက်သွား ၍ ၊ ကာေဒ ှဗာနာ အရပ်သို့ ေရာက် က၏။
20 ထုိအခါ ငါကလည်း၊ ငါ တို့ ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား ေပး ေတာ်မူေသာအာေမာရိ
ေတာင် သို့ သင် တို့သည် ေရာက် က ပီ။ 21သင် တို့ ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား သည်
ြပည် ေတာ်ကုိ သင် တို့ေ ှ မှာထား ေတာ်မူ ပီ။ သင် တို့အဘ များ၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည် အတိင်ုး ၊ တက် သွား၍ သိမ်းယူ ကေလာ။့ မ
ေကာက် က ှင့်။ စိတ် လည်း မ ပျက် က ှင့်ဟု ေြပာ ဆုိ၏။ 22 ထုိအခါ သင် တို့ ှ ိ
သမျှ သည် ငါ ့ ထံသို့ ချ ်းကပ် ၍ ၊ အကျွ ်ပ်ု တို့ ေ ှ ၌ လူ
တို့ ကုိ ေစလွှတ် ပါမည်။ သူတို့သည် ထုိြပည် ကုိ စူးစမ်း ပီးမှ ၊ အကျွ ်ပ်ုတို့သည် အ
ဘယ်လမ်း သို့ သွား လျှင် အဘယ် မိ သို့ ေရာက် ရမည်ကုိ ကားေြပာ ကပါ လိမ့်မည်
ဟ၊ု 23 ေလျှာက်ဆုိေသာစကား ကုိ ငါ ှစ်သက် ၍ ၊ သင် တို့တင်ွ တမျ ိး တေယာက် စီ၊
လူ
ေပါင်း တကျပ်ိ ှစ် ေယာက်တို့ ကုိ ေရွး ထား၏။ 24 ထုိသူတို့သည် ေတာင် ေပါ်သို့ လှည့်
သွား ၍ ၊ ဧ ှေကာလ ချ ိင့် သို့ ေရာက် သြဖင့် စူးစမ်း က၏။ 25 ထုိြပည် ၌ ရေသာ
သစ်သီး ကုိ ထမ်း ၍ ေဆာင် ခ့ဲ လျက် ၊ ငါ တို့ ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား ေပး ေတာ်
မူေသာြပည် သည် ေကာင်း ေသာ ြပည်ြဖစ်၏ဟု ကားေြပာ ကေသာ်လည်း၊ 26 သင်
တို့သည် မ
သွား ဘဲ၊ သင် တို့ ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား ၏ အမိန ့် ေတာ် ကုိ ဆန် လျက်၊

27 ထာဝရဘုရား သည် ငါ တို့ ကုိမုနး် ၍ ဖျက်ဆီး ချင် ေသာေကာင့် ၊ အာေမာရိ လူ
တို့ လက် ၌ အပ် လိုေသာငှါ ၊ အဲဂုတ္တု ြပည် မှ ှ တ်ေဆာင် ေတာ်မူသည်တကား။
28 ငါ တို့သည် အဘယ်သို့ သွား ရမည်နည်း။ ညီအစ်ကုိ တို့က၊ ထုိ
ြပည်သားတို့သည် ငါ တို့ထက်သာ၍ ကီး ၏။ အရပ်လည်း သာ
၍ြမင့် ၏။ မိ လည်း မုိဃ်း ေကာင်းကင်သို့ ထိေသာ မိ ို း လည်း ှိ၏။ ထုိ



တရားေဟာရာကျမ်း 1:29 368 တရားေဟာရာကျမ်း 1:41

ြပည်၌ လည်း ၊ အာနက အမျ ိးသား တို့ ကုိ ြမင် ရ၏ဟု ငါတို့ စိတ် ကုိ ဖျက် က ပီဟု
သင် တို့သည် တဲ
များ၌ ဆန ့က်ျင် ဘက်ြပ က ၏။ 29 ထုိအခါ ငါက၊ မ
ထိတ်လန ့် က ှင့်၊ သူ
တို့ ကုိ မ ေကာက် က ှင့်။ 30သင် တို့ေ ှ မှာ က ေတာ်မူေသာ သင် တို့၏ ဘုရား
သခင် ထာဝရဘုရား
သည် သင် တို့ မျက်ေမှာက် ၊ အဲဂုတ္တု ြပည်၌ ၎င်း၊ 31သင်တို့ လိက်ုလာေသာလမ်း
တေလျှာက်လံးု ၊ ဤ အရပ် တိင်ုေအာင် အဘသည် သား
ကုိ ချပုိီက် သက့ဲသို့ ၊ သင် တို့၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား သည် သင် တို့ ကုိ ချပုိီက် ေတာ်မူေသာေကျးဇူးေတာ်ကုိခံ ရာေတာ
၌ ၎င်း ၊ သင် တို့အဘို့ ြပ ေတာ်မူသက့ဲသို့ ၊ သင် တို့ဘက် ၌ စစ် ကူ ေတာ်မူမည်ဟု
ဆုိေသာ်လည်း၊ 32သင် တို့ တဲ စားခနး်ချရာ အရပ် ကုိ ှာ ၍ သင်တို့ သွား လတံ့ေသာ
လမ်း ကုိ ြပ ြခင်းငှါ ၊ ည ့် ခါ မီး
၌ ၎င်း၊ ေန ့
အခါ မုိဃ်းတိမ် ၌ ၎င်း၊ 33သင် တို့ ေ ှ မှာ က ေတာ်မူေသာ သင် တို့ ဘုရား သခင်
ထာဝရ ဘုရား၏ စကားေတာ်ကုိ ထုိ
အမှု ၌ သင် တို့မ ယုံ ကပါတကား။ 34သင် တို့စကား သံ ကုိ ထာဝရဘုရား
ကား ၍ မျက် ေတာ်ထွက်လျက်၊ 35 သူတို့ ဘုိးေဘး တို့အား ငါေပး မည်ဟု ငါကျနိဆုိ်

ေသာ ြပည် ေကာင်း ကုိ ၊ ေယဖုနန္ာ ၏သား ကာလက် မှတပါး ၊ ဤ ဆုိး ေသာလမူျ ိ း
တစုံ တေယာက်မျှ ဆက်ဆက်မ ြမင် ရ။ 36 ထုိသူ သည် ထာဝရဘုရား
ေနာက် ေတာ်သို့ လံးုလံးု
လိက်ုေသာေကာင့် ြမင် ရ၏။ သူနင်း ေသာြပည် ကုိ သူ
မှစ၍ သူ ၏သား ေြမးတို့အား ငါေပး မည်ဟု ကျနိဆုိ်ေတာ်မူ၏။ 37သင် တို့အတက်ွ
ထာဝရဘုရား သည် ငါ ့ ကုိလည်း အမျက် ေတာ်ထွက်၍ ၊ သင် သည် ထုိ
ြပည်သို့ မ
ဝင် စားရ။ 38သင့် လက်ေထာက် နု် ၏သား ေယာ ှု သည် ဝင်စား ရမည်။ သူ
သည် ဣသေရလ
အမျ ိးသားအေမွခံ ေစမည့်သူ ြဖစ်ေသာေကာင့် ၊ သူ့ ကုိ အား ေပးေလာ။့ 39 ရနသူ်
လယူု ရာြဖစ် မည်ဟု သင် တို့ ဆုိ ေသာ သူငယ် များ၊ ထုိအခါ ေကာင်း မ ေကာင်းကုိ
ပုိင်းြခားမ သိ ိင်ု ေသးေသာ သားသမီး
များတို့သည် ထုိ
ြပည်ကုိ ဝင်စား ၍ ၊ ငါေပး သည်အတိင်ုး သိမ်းယူ ကလိမ့်မည်။ 40သင် တို့ မူကား ၊
လှည့် ၍ဧဒံု ပင်လယ် လမ်း ြဖင့် ေတာ သို့ ခရီး သွားကဦးေလာဟ့ု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။ 41သင်
တို့ကလည်း ၊ အကျွ ်ပ်ု တို့သည် ထာဝရဘုရား
ကုိ ြပစ်မှား မိပါ ပီ။ အကျွ ်ပ်ု တို့ ဘုရား
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သခင်ထာဝရဘုရား မှာ ထားေတာ်မူသမျှ အတိင်ုး ၊ ယခုသွား ၍ စစ်တိက်ု ပါမည်ဟု
ငါ ့ အား ေလျှာက်ဆုိ လျက် ၊ လူ အေပါင်းတို့သည် လက်နက် စဲွကုိင် လျက် ၊ ေတာင်
ေပါ်သို့ တက် ြခင်းငှါ အသင့် ေနက၏။ 42ထာဝရဘုရား ကလည်း ၊ တက် ၍ မ တိက်ု
က ှင့်။ သင် တို့ဘက် ၌ ငါ မ ှိ။ တိက်ုလျှင် ရနသူ် ေ ှ မှာ ှုံး ရက လိမ့်မည်ဟု
သင်တို့အား ဆင့်ဆုိ ရမည်အေကာင်း ၊ ငါ ့အား မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး၊ 43 ငါဆင့်ဆုိ
ေသာ်လည်း သင် တို့သည် နား
မ ေထာင်၊ ထာဝရ
ဘုရား၏အမိန ့် ေတာ်ကုိ ြငင်းဆန် ၍ ခုိင်ခ့ံ ေသာစိတ် ှင့် ေတာင် ေပါ်သို့ တက် က၏။

44 ထုိအခါ ေတာင် ေပါ် မှာ ှ ိ ှင့်ေသာ အာေမာရိ အမျ ိးသားတို့သည် သင် တို့တဘက်
၌ ထွက် လာလျက်၊ ပျား များအံ၍ု လိက်ု သက့ဲသို့ သင် တို့ ကုိလိက်ု ၍ ၊ စိရ အရပ်၊
ေဟာမာ
မိ တိင်ုေအာင် ဖျက်ဆီး က၏။ 45သင်တို့သည်လည်း ြပနလ်ာ ၍ ထာဝရဘုရား ေ ှ

ေတာ်၌ ငိေု ကး က၏။ သို့ ေသာ်လည်း သင် တို့စကား ကုိ ထာဝရဘုရား
နားေထာင် နာယူ ေတာ်မ မူ။ 46 ထုိေကာင့် ကာေဒ ှ အရပ်၌ အရင်ေန သက့ဲသို့
ကာြမင့် စွာ ေန ြပနရ်က၏။

2
1တဖန် ထာဝရဘုရား သည် ငါ ့ အား မိန ့် ေတာ်မူသည် အတိင်ုး ၊ ငါတို့သည် လှည့်
၍ ၊ ဧဒံု ပင်လယ် လမ်း ြဖင့် ေတာ
သို့ ခရီး သွားလျက် ၊ စိရ ေတာင် ကုိ ကာြမင့် စွာ လှည့်လည် က၏။ 2ထာဝရဘုရား
ကလည်း ၊ သင်တို့သည် ကာလ
အချနိေ်စ့ေအာင် ဤ
ေတာင် ကုိ လှည့်လည် က ပီ။ တဖန် ေြမာက် မျက် ှာသို့ သွား ကဦးေလာ။့ 3 သင်
တို့သည် ကာလအချနိေ်စ့ေအာင် ဤေတာင်ကုိလှည့်လည်က ပီ။ တဖန် ေြမာက်မျက် ှာ
သို့ သွား ကဦးေလာ။့ 4သင် သည် လူ
များတို့အား ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ၊ သင် တို့၏ညီအစ်ကုိ ဧေသာ အမျ ိးသား တို့ ေန
ေသာစိရ ြပည်အနား မှာ သင် တို့ေ ှာက်သွား ေသာအခါ ၊ သူတို့ သည် ေကာက် က
လိမ့်မည်။ ထို့ ေကာင့် သတိ ြပ က ေလာ။့ 5 သူ တို့ ကုိ အလျှင်းမ ြပ က ှင့်။ သူ
တို့ ြပည် ကုိ သင် တို့အား ငါမ ေပး။ ေြခ နင်း ရာခန ့ကုိ်မျှ မေပး။ စိရ
ေတာင် ကုိ ဧေသာ
အား ငါ အပုိင် ေပး ပီ။ 6သင်တို့သည် စား
ဘို့ ရာအစာ ကုိ၎င်း ၊ ေသာက် ဘို့ရာ ေရ
ကုိ၎င်း သူ တို့ထံ ေငွ ှင့် ဝယ် ရကမည်။ 7သင် တို့ ြပ ေလရာရာ၌ သင် တို့၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား သည် ေကာင်း ကီး ေပးေတာ်မူ ပီ။ ဤ
ေတာ ကီး ၌ သင် တို့လှည့်လည် ေသာ အေကာင်း အရာတို့ ကုိ သိ
ေတာ်မူ၏။ အ ှစ် ေလးဆယ် ပတ်လံးုသင် တို့၏ ဘုရား
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သခင်ထာဝရဘုရား သည် သင် တို့ ှင့်အတူ ှိေတာ်မူသည်ြဖစ်၍၊ သင်တို့ ၌ ဘာမျှ
မ လို ဟု ဆင့်ဆုိရ၏။ 8 စိရ ြပည်မှာ ေန ေသာငါ တို့ ညီအစ်ကုိ ဧေသာ အမျ ိးသား တို့
အနား ၌ ေ ှာက် လျက် ဧလပ် မိ ၊ ဧဇယုန်ဂါဗါ မိ မှ သွားေသာ လင်ွြပင် လမ်းသို့
လိက်ု ပီးလျှင် ၊ တဖန် လှည့် ၍ ေမာဘ ေတာ လမ်း ြဖင့် သွား က၏။ 9ထာဝရဘုရား
ကလည်း ၊ ေမာဘ ြပည်သားတို့ ကုိ မ
ေ ှာင့် ှက် ှင့်။ စစ် မ တိက်ု ှင့်။ သူ
တို့ ြပည် ကုိ သင့် အား ငါအပုိင် မ ေပး။ အာရ ြပည်ကုိ ေလာတ
အမျ ိးသား တို့အား ငါအပုိင် ေပး ပီဟု ငါ ့အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 10 ေ ှး ကာလ၌ အာ
နက
အမျ ိးသားက့ဲသို့ ကီး ြမင့် များြပား ေသာလူ ၊ ဧမိမ် အမျ ိးသားတို့သည် ထုိြပည် မှာ
ေန က၏။ 11 ထုိသူ တို့သည် အာနက
အမျ ိးသားက့ဲသို့ အလနွ် ကီးမားေသာ လူတို့ အဝင် ြဖစ်သည်ကုိ လူများ ထင်မှတ်
က၏။ သို့ ရာတင်ွ ေမာဘ ြပည်သားတို့သည် ထုိသူ
တို့ ကုိ ဧမိမ် ဟ၍ူေခါ် က၏။ 12 ေ ှး ကာလ၌ ေဟာရိ
လတိူု့သည်လည်း စိရ ြပည် မှာ ေန က၏။ ထုိသူ
တို့ ကုိ ဧေသာ
အမျ ိးသား တို့သည် သုတ်သင် ပယ် ှင်း၍ သူ တို့ေနရာ ၌ ေန
က၏။ ထုိအတူ
ထာဝရဘုရား အပုိင် ေပး ေတာ်မူေသာ ြပည် ကုိ ဣသေရလ အမျ ိးသားတို့သည် ြပ
ရကသတည်း။ 13ယခု ထ ၍ ေဇရက် ေချာင်း ကုိ ကူး
ကေလာဟ့ု မိန ့ေ်တာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ သင်တို့သည် ေဇရက် ေချာင်း ကုိ ကူး က၏။

14ကာေဒ ှဗာနာ အရပ်သို့ အရင်ေရာက်ေသာ ကာလမှစ၍ေဇရက် ေချာင်း ကုိ ကူး
ေသာကာလ တိင်ုေအာင် ှစ် ေပါင်းသုံး ဆယ် ှစ် ှစ် လနွ် သတည်း။ ထာဝရဘုရား
ကျနိဆုိ် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ အရင်စစ်သူရဲ မျ ိ း အေပါင်းတို့သည် လူ
အလံးု အရင်းထဲက ေသေက ကွယ်ေပျာက်ရက၏။ 15 ထုိသူ တို့ မကွယ် မေပျာက်
မီှတိင်ုေအာင်၊ ထာဝရဘုရား
သည် သူ
တို့ ကုိ အလံးု
အရင်းထဲက ပယ် ှား ြခင်းငှါ လက် ေတာ်ကုိ ဆန ့်ေတာ်မူ၏။ 16 စစ်သူရဲ အေပါင်း
တို့သည် လစုူ
ထဲက ေသ ေကကွယ်ေပျာက် ပီးမှ၊ 17 18ထာဝရဘုရား က၊ သင် သည် ေမာဘ
ြပည် ၊ အာရ နယ်အလယ်၌ ယေန ့
ေ ှာက် သွားရမည်။ 19အမ္မုန် အမျ ိးသား တို့အနးီသို့ ေရာက် ေသာအခါ သူ တို့ ကုိ
မ ေ ှာင့် ှက် ှင့်၊ အလျှင်းမ ြပ ှင့်။ အမ္မုန် အမျ ိးသား ေနေသာြပည် ကုိ သင့် အား
ငါအပုိင် မ ေပး ၊ ထုိြပည် ကုိ ေလာတ
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အမျ ိးသား တို့အား ငါအပုိင် ေပး ပီဟု ငါ ့အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 20 ထုိြပည် ကုိလည်း ၊
အလနွ် ကီးမားေသာသူတို့ ၏ ေနရာြဖစ်သည်ဟု လမူျားထင်မှတ် က၏။ ေ ှး ကာလ၌
ထုိသို့ ေသာလတိူု့သည် ေနက၏။ သူ
တို့ ကုိ အမ္မုန် ြပည်သားတို့သည် ဇံဇုမ္မိမ် ဟ၍ူေခါ် က၏။ 21 22 ထုိလမူျ ိ းသည် အာ
နက
အမျ ိးသားက့ဲသို့ ကီး ြမင့် များြပား ေသာလူ ြဖစ် က၏။ သို့ ေသာ်လည်း စိရ ြပည်၌
ေန ေသာဧေသာ အမျ ိးသား ေ ှ မှာ ေဟာရိ လတိူု့ ကုိ ထာဝရဘုရား
ဖျက်ဆီး ေတာ်မူသြဖင့်၊ သူ
တို့ေနရာ ၌ဧေသာအမျ ိးသားတို့သည် ယေန ့
တိင်ုေအာင် ေန ကသက့ဲသို့ ၊ အမ္ မုန် အမျ ိးသားတို့ ေ ှ မှာ ဇံ ဇု မ္ မိ မ် လူတို့ ကုိ
သုတ်သင် ပယ် ှင်းေတာ်မူသြဖင့်၊ သူတို့ ေနရာ၌ အမ္မုနအ်မျ ိ းသားတို့သည်ေန က၏။
23 ထုိအတူ ၊ ဟာဇရိမ် မိ မှစ၍ အဇ္ဇာ မိ တိင်ုေအာင် ေန ဘူးေသာ အာဝိမ် လတိူု့ ကုိ၊
ကတ္ေတာရ
မိ မှ ထွက် ေသာ ကတ္ေတာရိမ် လတိူု့သည် ဖျက်ဆီး ၍ သူ တို့ ေနရာ
၌ ေန က၏။ 24သင်တို့သည် ထ
၍ ခရီး
သွားသြဖင့် အာ နု် ြမစ် ကုိ ကူး
ကေလာ။့ အာေမာရိ
အမျ ိး၊ ေဟ ှ ဘုန် ှ င်ဘုရင် ှိဟနု် ှင့် သူ ၏ေြမ ကုိ သင် တို့ လက် ၌ ငါအပ်
ေသာေကာင့်၊ ထုိ ေြမ ကုိ သိမ်း စ ြပ ၍ ထုိမင်း ကုိ စစ်တိက်ု ကေလာ။့ 25 မုိ ဃ်း
ေကာင်းကင်ေအာက် ၌ ှိသမျှ ေသာလမူျ ိ း တို့သည် ယေန ့
သင် တို့ ကုိ ေကာက်ရွ ံ ထိတ်လန ့စ် ှ ိ မည်အေကာင်း ငါြပ မည်။ သင် တို့၏သိတင်း
ကုိ ကား ၍ တနုလ်ှုပ် ြခင်း၊ စုိးရိမ် ေကာင့် ကြခင်းသို့ ေရာက်က လိမ့်မည်ဟု မိန ့ေ်တာ်
မူ၏။ 26 ငါသည်လည်း၊ ေကဒမုတ် ေတာ မှ ေဟ ှ ဘုန် ှ င်ဘုရင် ှိဟနု် မင်းထံသို့
သံတမန် တို့ ကုိ ေစလွှတ် လျက်၊ 27 မင်း ကီး ၏ ြပည် အလယ် ၌ ကျွ ်ပ်ုေ ှာက်သွား
ပါရေစ။ မင်းလမ်း သို့ သာ လိက်ု ပါမည်။ လက်ျာ ဘက်လက်ဝဲ ဘက်သို့ မ လွှဲ ပါ။
28 စိရ ြပည်၌ ေန ေသာဧေသာ အမျ ိးသား ၊ အာရ ြပည်၌ ေန ေသာေမာဘ အမျ ိးသား
တို့သည် ကျွ ်ပ်ု ၌ ြပ သက့ဲသို့ ကျွ ်ပ်ုစားဘို့ရာအစာ ကုိ၎င်း၊ ေသာက်ဘို့ရာေရ ကုိ၎င်း၊
မင်း ကီးသည်ေငွ ှင့်ေရာင်း ပါေလာ။့ ကျွ ်ပ်ု တို့ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ေပး ေတာ်
မူေသာ ြပည် သို့ ကျွ ်ပ်ုသည်ေယာ်ဒန် ြမစ်ကုိ ကူး ၍မ ေရာက်မီှတိင်ုေအာင် မင်း ကီး
ြပည်အလယ်၌ေြခ ြဖင့် သွား ံု မျှသာ ြပ ပါမည်ဟု မိဿဟာယ စကား ှင့်ေြပာဆုိ
ေသာ်လည်း၊ 29 30ကျွ ်ပ်ု တို့ ေ ှာက်သွား ရေသာအခွင့် ကုိ ေဟ ှဘုန် ှ င်ဘုရင် ှိဟနု်
မင်းသည် မ
ေပး။ အေကာင်း မူကား၊ ယေန ့
ထင် ှားသည်အတိင်ုး၊ သင် တို့၏ ဘုရား
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သခင်ထာဝရဘုရား သည် ထုိမင်း ကုိ သင် တို့လက် ၌ အပ် ြခင်းငှါ ၊ ခက်ထန် ေသာ
စိတ် သေဘာ၊ ခုိင်မာ ေသာ ှလံးုကုိ သူ ၌ ေပးသွင်းေတာ်မူ၏။ 31 ထာဝရဘုရား က
လည်း ၊ ှ ိဟနု် မင်း ှင့် သူ ၏ ေြမ ကုိ သင့် အား ငါေပး စ ြပ ၏။ ထုိ
ေြမ ကုိ အေမွခံ အံေ့သာငှါ ၊ သိမ်း စ ြပ ေလာဟ့ု ငါ ့အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 32 ထုိအခါ
ှိဟနု် မင်းသည် သူ
၏လူ အေပါင်း တို့ ှင့်တကွ ယာဟတ် မိ မှာ ငါ တို့ ကုိတိက်ု ြခင်းငှါ ထွက် လာ၏။

33 ငါ တို့ ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား သည်ထုိမင်း ကုိ ငါ တို့ ၌ အပ် ေတာ်မူသြဖင့် သူ
မှစ၍ သား များ၊ လူ
များအေပါင်း တို့ ကုိ ငါတို့သည် လပ်ု ကံ က၏။ 34 ထုိအခါ သူ ၏ မိ ှိသမျှ တို့ ကုိ
တိက်ု ယူ၍၊ ေယာက်ျား မိနး်မ သူငယ် တို့ ကုိ တေယာက်မျှ မ
ကင်း ေစြခင်းငှါ ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီး က၏။ 35 တိ စ္ဆာန် များ၊ မိ ရွာ၌ လက်ရဥစ္စာ

များကုိသာ ကုိယ် ဘို့ သိမ်းယူ က၏။ 36အာ နု် ြမစ် နား ၌ ှိေသာ အာေရာ် မိ မှစ၍
ဂိလဒ် မိ တိင်ုေအာင် ၊ ြမစ် နား၌ ှိသမျှေသာ မိ တို့တင်ွ ငါတို့ မေအာင် ိင်ုေသာ မိ
တ မိ မျှမ ှိ။ ငါ တို့ ဘုရား သခင် ထာဝရဘုရား
သည် အလံးုစုံ
တို့ ကုိ ငါ တို့ ၌ အပ် ေတာ်မူ၏။ 37 သို့ ရာတင်ွ အမ္မုန် အမျ ိးသား ေနေသာေြမ ၊ ယဗ္ဗု
တ် ြမစ် ှင့် ဆုိင်ေသာ ေြမ၊ ေတာင် ို း မိ အစ ှိေသာ၊ ငါ တို့ ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား
ြမစ်တား ေတာ်မူေသာအရာ တစုံတခုကုိမျှ မ
ချ ်း ရက။

3
1 ထုိအခါ ငါတို့သည်လှည့် ၍ ၊ ဗာ ှန် ြပည်သို့ ခရီး
သွား က၏။ ဗာ ှန် ှ င်ဘုရင် ဩဃ သည်လည်း မိမိ လူ အေပါင်း တို့ ှင့်တကွ ဧ ဒိ
အရပ်မှာ စစ်တိက်ု ြခင်းငှါ ချ ီ လာ၏။ 2ထာဝရဘုရား ကလည်း ၊ သူ့ ကုိမ ေကာက်
ှင့်။ သူ
ှင့်တကွ သူ ၏ လူ
အေပါင်း တို့ ကုိ၎င်း ၊ သူ့ ေြမ ကုိ၎င်း၊ သင့် လက် ၌ ငါအပ် ေပးမည်။ ေဟ ှဘုန် မိ
ေန အာေမာရိ ှင်ဘုရင် ှိဟနု် ကုိ ြပ သက့ဲသို့ ဤ မင်းကုိလည်း ြပ ရ မည်ဟု ငါ ့အား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 3 ထုိသို့ ငါ တို့ ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား သည်၊ ဗာ ှန် ှ င်ဘုရင် ဩဃ
ှင့် သူ ၏လူ အေပါင်း တို့ ကုိ ငါ တို့လက် ၌ အပ် ေတာ်မူသြဖင့် ၊ တေယာက်မျှ မ
ကင်း ေစြခင်းငှါ လပ်ု ကံ က၏။ 4 ထုိအခါ ငါတို့သည် မိ ေြခာက်ဆယ် ှင့် ြပည့်စုံ

ေသာ အာေဂါဘ တိင်ုး ၊ ဗာ ှန် ှ င်ဘုရင်ဩဃ မင်း၏ ိင်ုငံ ကုိ၊ တ မိ မျှ မ
ကင်းေစြခင်းငှါ တိက်ုယူ က၏။ 5 ထုိ မိ ှ ိသမျှ တို့သည် ြမင့် ေသာ မိ ို း ၊ မိ

တံခါး များ၊ ကန ့လ်န ့က်ျင် များ ှင့် ခုိင်ခ့ံေသာ မိ ြဖစ်သတည်း။ ထုိမှတပါး များစွာ
ေသာ ရွာ တို့ ကုိလည်း တိက်ုယူ၍ ှင်း ှ င်းဖျက်ဆီး က၏။ 6 ေဟ ှဘုန် ှ င်ဘုရင် ှိ
ဟနု် ကုိ ြပ သက့ဲသို့ ၊ အရပ်ရပ် ၌ ေယာက်ျား မိနး်မ သူငယ် တို့ ကုိ သုတ်သင် ပယ် ှင်း



တရားေဟာရာကျမ်း 3:7 373 တရားေဟာရာကျမ်း 3:21

က၏။ 7 တိ စ္ဆာန် များ၊ မိ ရွာ၌ လက်ရဥစ္စာ များ ှ ိသမျှ တို့ ကုိ ကုိယ် ဘို့ သိမ်းယူ
က၏။ 8 ထုိအခါ အာ ုန် ြမစ် မှစ၍ ေဟရမုန် ေတာင် တိင်ုေအာင် ၊ ေယာ်ဒန် ြမစ်
အေ ှ ဘက်၌ ှိ ေသာေြမ ကုိ ငါတို့သည် သိမ်းယူ က၏။ 9 ေဟရမုန် ေတာင်ကုိ ဇိဒု
န် လူတို့သည် စိ ုန် ဟ၍ူ၎င်း ၊ အာေမာရိ လူတို့သည် ှုနရိ ဟ၍ူ၎င်း ေခါ်ေဝါ် က၏။
10 ချ ိင့်၌ ှ ိသမျှ ေသာ မိ တို့ ှင့် ဂိလဒ် ြပည် တေ ှာက်လံးု ၊ ဩဃ မင်း၏ ိင်ုငံ အဝင်၊
သာလက
မိ ၊ ဧ ဒိ မိ တိင်ုေအာင် ဗာ ှ န် ြပည်တေ ှာက်လံးု ကုိ သိမ်းယူ က၏။ 11 အလနွ်
ကီးမားေသာ လမူျ ိ းမှ ဆင်းသက်ေသာ ဗာ ှန် ှ င်ဘုရင် ဩဃ တေယာက်တည်း သာ
ကျန်ကင်း ၏။ လူ
အေတာင် အားြဖင့် အလျား ကုိး ေတာင် ၊ အနံ ေလး ေတာင် ှိေသာသူ ၏ သံ
ခုတင် သည် အမ္မုန် ြပည် ရဗ္ဗတ် မိ ၌ ှိသည်မဟတ်ုေလာ။ 12 ထုိအခါ ငါတို့
သိမ်းယူ ေသာေြမ ကုိ၊ အာ ုန် ြမစ် နား တင်ွ ှိေသာ အာေရာ် မိ မှစ၍ ဂိလဒ် ေတာင်
တဝက် တိင်ုေအာင် ၊ မိ များ ှင့်တကွ ုဗင် အမျ ိးသား၊ ဂဒ် အမျ ိးသား တို့အား
ငါေပး ၏။ 13 ဂိလဒ် ေတာင်တဝက် ှင့် ဩဃ မင်းအစုိးရေသာ ိင်ုငံအဝင်၊ အလနွ်
ကီးမားေသာ လမူျ ိ းေနရာ ဟ၍ူေခါ်ေဝါ် ေသာ အာေဂါဘ တိင်ုး ၊ ဗာ ှန် ြပည် တြပည်
လံးု ကုိ မနာေ ှ အမျ ိးသား တဝက် အား ငါေပး ၏။ 14 မနာေ ှ အမျ ိးသား ယာဣ
ရ သည်၊ အာေဂါဘ တိင်ုး တတိင်ုးလံးု ကုိ ေဂ ှုရ ရွာ ၊ မာခါ ရွာအထိ သိမ်းယူ ပီး
မှ ၊ ယေန ့ တိင်ုေအာင် မိမိ အမည် ကုိ လိက်ု ၍ ဗာ ှ န် ဟာဝုတ် ယာဣရ ြပည်ဟု
သမုတ် ေလ၏။ 15 ဂိလဒ် မိ ကုိကား ၊ မာခိရ အမျ ိးသားတို့အား ငါေပး ၏။ 16 ု
ဗင် အမျ ိးသား၊ ဂဒ် အမျ ိးသားတို့အား လည်း ၊ ဂိလဒ် မိ မှ အာ ုန် ြမစ် တိင်ုေအာင်
၊ ြမစ် ေကွ့ေသာ ေြမ ှင့်တကွ ၊ အမ္မုန် ြပည် အပုိင်း အြခားြဖစ်ေသာ ယဗ္ဗုတ် ြမစ်
တိင်ုေအာင် ေြမတေ ှာက်လံးုကုိ၎င်း၊ 17 လင်ွြပင် ှင့်တကွ ေယာ်ဒန် ြမစ်နား၊ ဂ◌င်္ေန
သရက် အရပ်မှ လင်ွြပင် ှင့်ဆုိင်ေသာ ေသာဒံု
အိင်ု အေ ှ ၊ အာဇုတ် ပိသဂါ မိ တိင်ုေအာင် ၊ ေြမတေ ှာက်လံးုကုိ၎င်းငါေပး၏။

18 ထုိအခါ ငါက၊ သင် တို့၏ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား သည် ဤ
ေြမ ကုိ သင် တို့ အား အပုိင် ေပး ေတာ်မူ ပီ။ သို့ ရာတင်ွစစ်တိက်ု တတ်ေသာ သူ
အေပါင်း တို့သည် လက်နက်ကုိကုိင်၍၊ သင် တို့ ညီအစ်ကုိ ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့
ေ ှ မှာ ကူး သွားရကမည်။ 19 20ထာဝရဘုရား သည် သင် တို့အားချမ်းသာ ေပးေတာ်မူ
သည်နည်းတူ ၊ ညီအစ်ကုိ တို့အား ေပးေတာ်မ မူမီှတိင်ုေအာင်၎င်း၊ ေယာ်ဒန် ြမစ်တဘက်
၌ သင် တို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ေပး ေတာ်မူေသာ ေြမ ကုိ သူ
တို့သည်မသိမ်း မယူမီှတိင်ုေအာင်၎င်း၊ သင် တို့မယား ၊ သား သူငယ် များ၊ တိ စ္ဆာန်
များတို့သည် ငါေပး ေသာ မိ တို့ ၌ ေန ရ ကမည်။ သင် တို့တင်ွ တိ စ္ဆာန် များစွာ ှ ိ
သည် ကုိငါသိ ၏။ အမှု ပီးမှငါေပး ှင့်သည်အတိင်ုး၊ သင်တို့ ှ ိသမျှသည်အသီးအသီး
ပုိင်ထုိက် ေသာေြမသို့ ြပနလ်ာ ရ ကမည်ဟု သင် တို့အား ငါမှာ ထား၏။ 21 ထုိအခါ
ေယာ ှု ကုိလည်း၊ သင် ၏ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား သည် ဤ
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ှ င်ဘုရင် ှစ်ပါး ၌ ြပ ေတာ်မူေသာ အမှု အလံးုစုံ
ကုိ သင်သည် ကုိယ်တိင်ုြမင် ရ ပီ။ ထုိအတ၊ူ ထာဝရဘုရား
သည် သင်ေရာက်သမျှေသာတိင်ုး ိင်ုငံတို့ ၌ ြပ ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 22 ထုိသူ တို့ ကုိ မ
ေကာက် ှင့်။ သင် ၏ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား သည် သင့် ဘက် ၌ စစ်ကူ ေတာ်
မူမည်ဟု ငါမှာထားေလ၏။ 23 ထုိအခါ ထာဝရဘုရား ကုိ ငါေတာင်းပန် သည် ကား၊
24 အိအု ှင် ထာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ် သည် ကုိယ်ေတာ် ကျွန် အား တနခုိ်း အာ ေုဘာ်
ေတာ်ကုိ၎င်း၊ အား ကီး ေသာ လက် ေတာ်ကုိ၎င်း ြပ စ ြပ ေတာ်မူ ပီ။ ကုိယ်ေတာ် စီရင်
၍ တနခုိ်း ေတာ်ကုိ ြပသည်အတိင်ုး ၊ ေကာင်းကင် ေြမ ကီး ေပါ် မှာအဘယ် မည်ေသာ
ဘုရား
ြပ ိင်ုပါ သနည်း။ 25အကျွ ်ပ်ုသည် ေယာ်ဒန် ြမစ်တဘက် သို့ ကူး ၍၊ ထုိ
ေကာင်းမွန် ေသာြပည် ှင့် ေလဗ နု် ေတာင်မှစ၍တင့်တယ် ေသာ ေတာင် များကုိ ြမင်
ရမည်အေကာင်း အခွင့်ေပးေတာ်မူပါဟု ေတာင်းပနေ်သာ်လည်း၊ 26ထာဝရဘုရား သည်
သင် တို့အတက်ွ ငါ ့ ကုိ အမျက် ထွက်ေတာ်မူေသာေကာင့် ၊ ငါ ့ စကားကုိ နားေထာင်
ေတာ်မ မူ။ ထာဝရဘုရား
ကလည်း ၊ တန် ေတာ၊့ ဤ
အမှု ှင့် ဆုိင်ေသာ စကားကုိ ေနာက် တဖန် မ
ေလျှာက် ှင့်။ 27 ပိသဂါ ေတာင်ထိပ် ေပါ်သို့ တက် ပီးလျှင် ၊ အေ ှ ၊ အေနာက် ၊
ေတာင် ၊ ေြမာက် ေလးမျက် ှာသို့ ေြမာ် ၍ ထုိ ြပည်ကုိ ကည့် ှု ေလာ။့ ေယာ်ဒန် ြမစ်ကုိ
မ
ကူး ရ။ 28 သို့ ရာတင်ွ ေယာ ှု ကုိမှာ ခ့ဲ၍ အား ေပးေလာ။့ မစ
ေထာက်ပင့်ေလာ။့ သူ
သည် ဤ
လမူျ ိး ေ ှ မှာသွား ၍ ၊ သင်ြမင် ရေသာ ြပည် ကုိ အေမွခံ ေစရမည်ဟု ငါအ့ား
မိန ့်ေတာ်မူ၏။ 29 ထုိသို့ ငါတို့သည် ဗက်ေပဂုရ မိ တဘက် ၌ ှိေသာချ ိင့် တင်ွ ေန
ရက၏။

4
1 အိုဣသေရလ အမျ ိးသားတို့ ၊ သင်တို့သည် အသက် ှင် ၍ ၊ သင် တို့ ဘုိးေဘး
ကုိးကွယ်ေသာ ဘုရား
သခင် ထာဝရဘုရား
ေပး ေတာ်မူေသာ ြပည် ကုိ ဝင်စား မည်အေကာင်း ၊ သင် တို့ကျင့် စရာဘို့ ငါ သွနသ်င်
ေသာ စီရင် ထုံးဖွ့ဲချက်တို့ ကုိ နားေထာင် ကေလာ။့ 2 ငါ မှာ ထားေသာ စကား ၌ သင်
တို့သည် အသစ် မ သွင်းရ။ အလျှင်း မ တ်ုမပယ် ရ။ ငါ မှာ ထားသည် အတိင်ုး ၊
သင် တို့ ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား ၏ ပညတ် ေတာ်တို့ ကုိ ေစာင့်ေ ှာက် ရ ကမည်။
3ထာဝရဘုရား သည် ဗာလေပဂုရ
ေကာင့် ြပ ေတာ်မူေသာ အမှုကုိ သင်တို့သည် ကုိယ်တိင်ု ြမင် ရက ပီ။ ဗာလေပဂုရ
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၌ ဆည်းကပ် ေသာ သူ
အေပါင်း တို့ ကုိ သင် တို့၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား သည် သင် တို့အထဲ က သုတ်သင် ပယ် ှင်းေတာ်မူ ပီ။ 4 သင်
တို့ ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား ၌ မီှဝဲ သမျှ ေသာ သင် တို့ မူကား ၊ ယေန ့တိင်ုေအာင်
အသက် ှင် ရက၏။ 5သင် တို့သည် သွား၍ ဝင်စား ေသာြပည် ၌ ကျင့် စရာဘို့ ၊ ငါ
၏ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား မှာ ထား ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ စီရင် ထုံးဖွ့ဲ ေတာ်မူချက်
တို့ ကုိ သင် တို့အား ငါသွနသ်င် ပီ။ 6 သို့ ြဖစ်၍ ထုိ ပညတ် တရားတို့ ကုိ ကျင့်ေစာင့် က
ေလာ။့ သို့ ြပ လျှင် ၊ ထုိ ပညတ် တရား ှိသမျှ တို့ ကုိ ကား ရေသာလမူျ ိ း များေ ှ မှာ၊
သင် တို့၏ ဉာဏ် ပညာ သည် ထင် ှားလိမ့်မည်။ သူတို့ကလည်း၊ ဤ
ကီးြမတ် ေသာ လမူျ ိ း သည် အကယ် စင်စစ်ဉာဏ် ပညာ ှင့် ြပည့်စုံေသာ အမျ ိး

ြဖစ်၏ဟု ဆုိ ကလိမ့်မည်။ 7 ငါ တို့သည် ဆုေတာင်း ေလရာရာ ၌ ၊ ငါ တို့ ဘုရား သခင်
ထာဝရဘုရား
ကည့် ှုြပ စုေတာ်မူြခင်း ေကျးဇူးကုိခံရသည်နည်းတ၊ူ အြခား ေသာဘုရား ကည့် ှု

ြပ စုေသာ ေကျးဇူးကုိ အဘယ်မည်ေသာ လမူျ ိ း ကီး ခံရသနည်း။ 8 ငါ သည် ယေန ့
သင် တို့ ၌ထား ေသာ တရား
အေပါင်း ှင့်အမျှ ေြဖာင့်မတ် ေသာ စီရင် ထုံးဖွ့ဲချက်တို့ ကုိ ရေသာ
အဘယ် လမူျ ိ း ကီး ှ ိသနည်း။ 9သင်တို့သည်၊ ေဟာရပ် အရပ်မှာ သင် တို့၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ ရပ် ေန ကေသာအခါ ၊ ကုိယ်တိင်ု ြမင် ေသာ အမှု
အရာတို့ ကုိ မ
ေမ့ မေလျာ။့ ေနာက်တသက်လံးု ှလံးုသွင်း ိင်ုမည်အေကာင်းကုိယ် ကုိ ကုိယ်သတိ
ြပ ကေလာ။့ ကုိယ် စိတ် ှလံးု ကုိ ကိ းစား၍ ေစာင့်ေ ှာက် ကေလာ။့ ထုိအရာတို့ ကုိ
သား
ေြမးတို့အား လည်း သွနသ်င် ကေလာ။့ 10 ထုိအခါ ထာဝရဘုရား
က၊ လူ
များတို့ ကုိ ငါ ့ ထံမှာ စုေဝး ေစေလာ။့ သူ
တို့သည် ေြမ ကီး ေပါ် မှာ အသက် ှင် သမျှ ေသာ ကာလ ပတ်လံးု ငါ ့ ကုိ ေကာက်ရွ ံ
၍ သား ေြမး တို့အား သွနသ်င် ေစြခင်းငှာ။ ငါ ့ စကား ကုိ ကား ေစမည်ဟု ငါ ့ အား
မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး၊ 11သင်တို့သည် အနးီေတာ်သို့ ချ ်းကပ် ၍ ၊ ေတာင် ေြခရင်း
၌ ရပ် ေန က၏။ ေတာင် ထိပ်သည် မုိဃ်း ေကာင်းကင်အလယ် ၌ မီး ေလာင် လျက်
၊ မည်း ေသာ အဆင်း၊ မုိဃ်းတိမ် တိက်ု၊ ထူထပ် ေသာ ေမှာင်မုိက် ှင့် ြပည့်စုံေလ၏။
12ထာဝရဘုရား သည်လည်း ၊ မီး ထဲကသင် တို့အား မိန ့် မက်ေတာ်မူ၏။ သင် တို့သည်
သဏ္ဍာန် ေတာ်ကုိ မ
ြမင် ရဘဲ၊ စကား
ေတာ်အသံ ကုိသာ ကား ရက၏။ 13 သင် တို့ကျင့် စရာဘို့ မှာ ထားေတာ်မူေသာ
ပဋိညာ ် တရားတည်း ဟေူသာပညတ် ေတာ်ဆယ် ပါးတို့ ကုိ မိန ့် မက်၍ ေကျာက် ြပား
ှစ် ြပားေပါ် ၌ ေရး ထားေတာ်မူ၏။ 14သင် တို့သည် သွား ၍ ဝင်စား ေသာ ြပည် ၌
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ကျင့် စရာဘို့ သင် တို့အား ငါသွနသ်င် ရေသာ စီရင် ထုံးဖွ့ဲချက်တို့ ကုိလည်း ၊ ထုိအခါ
ထာဝရဘုရား သည် ငါ ့ အား မှာ ထား ေတာ်မူ၏။ 15 ေဟာရပ် အရပ်၌ ထာဝရဘုရား
သည် မီး
ထဲက သင် တို့အား မိန ့် မက်ေတာ်မူေသာအခါ၊ မည်သည့် အဆင်း သဏ္ဍာနကုိ်မျှ မ
ြမင် ရသည်ြဖစ်၍၊ 16 ေနာက်တဖန် သင်တို့သည် လူေယာက်ျား ၊ လူမိနး်မ သဏ္ဍာ
န၊် 17 ေြမ ကီး ေပါ် မှာ ှ ိေသာ တိ စ္ဆာန် သဏ္ဍာန် ၊ မုိဃ်း ေကာင်းကင်၌ ပျ ံတတ်ေသာ
ငှက် သဏ္ဍာန၊် 18 ေြမ ေပါ် မှာ တာွး တတ်ေသာ တိ စ္ဆာနသ်ဏ္ဍာန် ၊ ေြမ နမ့်ိ ရာ ေရ
၌ ေနေသာ ငါး သဏ္ဍာန် ှ ိေသာ ုပ်တု ကုိ၊ သင်တို့သည် ေဖာက်ြပန် ၍ ကုိယ့် အဘို့ မ
လပ်ု ရမည်အေကာင်း၊ 19 မုိဃ်း ေကာင်းကင်ကုိ ေြမာ် ၍ ၊ ေန ၊ လ ၊ ကယ် များ တည်း
ဟေူသာမုိဃ်း ေကာင်းကင်တနဆ်ာ ှိသမျှ တို့ ကုိ ြမင် ေသာအခါ ၊ သင် တို့၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား သည်၊ မုိဃ်း ေကာင်းကင်ေအာက် ၌ ှိသမျှ ေသာ လမူျ ိ း တို့
အား
ေဝငှ ေပးကမ်းေတာ်မူေသာ ထုိတနဆ်ာ တို့ ကုိ ဝတ်ြပ ကုိးကွယ်ေစြခင်းငှာ ၊ သူတ
ပါးတို့သည် ေသွးေဆာင်၍ မရ ိင်ုမည်အေကာင်း၊ ကုိယ်ကုိကုိယ်သတိြပ ကေလာ။့
20သင် တို့သည် ယေန ့
၌ ြဖစ်သက့ဲသို့ ၊ ထာဝရဘုရား အေမွခံ ေတာ်မူေသာလမူျ ိ း ြဖစ်ေစ ြခင်းငှာ၊ သင် တို့
ကုိ အဲဂုတ္တု
ြပည် သံ
မီးဖုိ ထဲက ှ တ် ၍ ယူေဆာင် ေတာ်မူ ပီ။ 21 ထုိမှတပါး၊ ထာဝရဘုရား
သည် သင် တို့အတက်ွ ငါ ့ ကုိ အမျက် ေတာ်ထွက်၍ ၊ ငါ သည် ေယာ်ဒန် ြမစ် တဘက်
သို့ မ
ကူး ရမည်အေကာင်း ှင့် သင် တို့၏ ဘုရား
သခင် ထာဝရဘုရား
သည် သင် တို့အေမွခံ စရာဘို့ ေပး ေတာ်မူေသာ ထုိြပည် ြမတ် သို့ မ ဝင်စား ရမည်
အေကာင်းကျနိဆုိ် ေတာ်မူ ပီ။ 22 သို့ ြဖစ်၍ ဤ ြပည် ၌ ငါ ေသ ရမည်၊ ေယာ်ဒန် ြမစ်
ကုိ မ
ကူး ရ။ သင် တို့သည် ကူး
၍ ထုိ ေကာင်းမွန် ေသာ ြပည် ကုိ ဝင်စား ကလိမ့်မည်။ 23သင် တို့၏ဘုရား သခင်
ထာဝရဘုရား သည် သင် တို့ ၌ ထား ေတာ်မူေသာ ပဋိညာ ် တရားကုိ ေမ့ေလျာ့ ၍၊ သင်
တို့ ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား ြမစ်တား ေတာ်မူေသာ အရာ တို့၏ သဏ္ဍာန် ှ ိေသာ
ုပ်တု ကုိ မ
လပ်ု မည် အေကာင်း ၊ ကုိယ်ကုိကုိယ် သတိ ြပ ကေလာ။့ 24အေကာင်း မူကား၊ သင်
တို့၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား သည် ေလာင် ေသာမီး ၊ အြပစ် ှိသည်ဟု ယုံလယ်ွေသာ ဘုရား
ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ 25သင်တို့သည် သား
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ေြမး တို့ ကုိ ဘွား ြမင်၍၊ ထုိြပည် ၌ ကာြမင့်စွာ ေန
ပီးမှ ၊ တဖန် ေဖာက်ြပန် သြဖင့် ၊ သဏ္ဍာန် တစုံတခု ှိေသာ ုပ်တု ကုိ လပ်ု ၍ ၊

သင် တို့၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား အမျက် ေတာ်ကုိ ှ ိးေဆာ်ြခင်းငှာ ေ ှ ေတာ်၌ ဒစု ိုက် ကုိ ြပ
လျှင်၊ 26 ေကာင်းကင် ေြမ ကီး ကုိ သင် တို့တဘက် ၌ ယေန ့
ငါတိင်ုတည် သည်ကား၊ သင် တို့သည် ေယာ်ဒန် ြမစ်ကုိ ကူး
၍ ဝင်စား ေသာြပည် ၌ ၊ မကာ မြမင့်မီှဆက်ဆက်ေပျာက်ပျက် ရက လိမ့်မည်။ ထုိ
ြပည် ၌ တာ ှည်စွာ အသက် မ ှင်ရ။ ှင်း ှ င်းပျက်စီး ြခင်းသို့ ေရာက်ရက လိမ့်မည်။
27ထာဝရဘုရား သည်လည်း ၊ သင် တို့ ကုိ တပါး အမျ ိးသားတို့တင်ွ အရပ်ရပ် ကဲွြပား
ေစ၍၊ ှင်ထုတ် ေတာ်မူ ေသာ
သာသနာပ လတိူု့တင်ွ သင်တို့သည် နည်းနည်း ကျန်ကင်း ရကလိမ့်မည်။ 28 ထုိ အရပ်
တို့ ၌၊ လူ
လက် ြဖင့်လပ်ု ၍ မ ြမင် ိင်ု၊ မ
ကား ိင်ု၊ မ
စား ိင်ု၊ မ
နမ်း ိင်ုေသာ သစ်သား ဘုရား၊ ေကျာက် ဘုရား တို့ ကုိ သင်တို့သည် ဝတ်ြပ ရ က
လိမ့်မည်။ 29 သို့ ေသာ်လည်း၊ ထုိ
အရပ်တို့ ၌ သင် တို့၏ဘုရား သခင် ထာဝရဘုရား
ကုိ တဖန် ှာ လိုေသာအခါ ၊ စိတ် ှလံးု အကင်းမ့ဲ ှာ လျှင် ေတွ့ ရ ကလိမ့်မည်။

30သင် တို့သည် ေနာင် ကာလ ၌ ဒကု္ခဆင်းရဲ ကုိ ခံ
ရ၍ ၊ ဤ အမှု အလံးုစုံ တို့ ှင့် ေတွ့ ကံ ေသာအခါ၊ သင် တို့၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ထံ ေတာ်သို့ ြပနလ်ာ ၍ စကား ေတာ်ကုိ နားေထာင် လျှင်၊ 31သင်
တို့၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား သည် သနား
တတ်ေသာဘုရား ြဖစ်ေတာ်မူေသာေကာင့် သင် တို့ ကုိ စွန ့ပ်စ် ဖျက်ဆီး ေတာ်မ မူ။
သင် တို့ ဘုိးေဘး တို့ အား ကျနိဆုိ် ေတာ်မူေသာ ပဋိညာ ် တရားကုိ ေမ့ေလျာ့ ေတာ်မ
မူ။ 32 ဘုရားသခင် သည် ေြမ ကီး ေပါ် မှာ လူ
ကုိ ဖနဆ်င်း ေတာ်မူေသာ ေန ့မှစ၍ ၊ သင် တို့မ ြဖစ် မီှ လနွေ်လ ပီးေသာ ကာလ
ပတ်လံးု၊ မုိဃ်း ေကာင်းကင်တဘက် မှ တဘက် တိင်ုေအာင် ေမးြမနး် ကေလာ။့ ဤ
မျှေလာက် ကီး ေသာအမှု ြဖစ် ဘူးသေလာ။ ဤက့ဲသို့ ေသာ အမှု၏ သိတင်းကုိ ကား
ဘူးသေလာ။ 33 ဘုရားသခင် သည် မီး
ထဲက မိန ့် မက်ေတာ်မူသံ ကုိ သင် တို့သည် ကား သက့ဲသို့ ၊ အြခားေသာလမူျ ိ း သည်
ကား ၍ ၊ အသက် ချမ်းသာရဘူးသေလာ။ 34သင် တို့၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား
သည်၊ အဲဂုတ္တု
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ြပည်မှာ သင် တို့ မျက်ေမှာက် ၌ ြပ ေတာ်မူသက့ဲသို့ ၊ စုံစမ်း ြခင်းနမိိတ် လက္ခဏာ
ှင့် အံဘွ့ယ် ေသာအမှုတို့ ကုိ ြပြခင်း၊ စစ်မှု ကုိေရာက်ေစြခင်း၊ အား ကီး ေသာ လက် ံု း
ေတာ်ကုိ ဆန ့် ြခင်း၊ ေကာက်မက် ဘွယ်ေသာ ူပါ ံု တို့ ကုိ ြပြခင်းအားြဖင့်၊ အြခား တ
ပါးေသာ ဘုရား
သည် သွား ၍ လူ တမျ ိးထဲက တမျ ိးကုိ မိမိ
အဘို့ ှ တ်ယူ ဘူးသေလာ။ 35ထာဝရဘုရား သည် ဘုရားသခင် ြဖစ်ေတာ်မူေကာင်း
ကုိ၎င်း၊ ကုိယ်ေတာ်မှတပါး အြခား ေသာဘုရား မ
ှိေ ကာင်းကုိ၎င်း၊ သင်တို့ သိ ေစြခင်းငှာ ၊ ထုိအြခင်းအရာတို့ ကုိ သင် တို့အား ြပ

ေတာ်မူ ပီ။ 36သင် တို့ ကုိ သွနသ်င် ၍ ေကာင်းကင် ထဲက စကား ေတာ်သံကုိ ကား ေစ
ေတာ်မူ ပီ။ ေြမ ကီး ေပါ် မှာ ကီးစွာ ေသာ မီး
ေတာ်ကုိလည်း ြပ ေတာ်မူ၍၊ သင်တို့သည် မီး
ထဲက စကား ေတာ်ကုိ ကား ရ က ပီ။ 37 သင် တို့ ဘုိးေဘး များကုိ ချစ် ေတာ်မူ
ေသာေကာင့် ၊ သူ တို့ အမျ ိးအ ယ်ွ ကုိ ေရွးေကာက် ေတာ်မူ ပီ။ 38 သင် တို့ ထက်
အား ကီး ၍ များြပား ေသာလမူျ ိ း တို့ ကုိ သင် တို့ ေ ှ မှ ှင်ထုတ် ေတာ်မူ၍ ၊ ယေန ့
ပင် ြဖစ်သက့ဲသို့ သူ တို့ ေြမ ထဲသို့ သင် တို့ ကုိ သွင်း ၍ အေမွခံ ေစြခင်းငှာ ၊ မဟာ
တနခုိ်း ေတာ်အားြဖင့် အဲဂုတ္တု ြပည်မှ ေ ှ ေတာ်၌ ှ တ်ေဆာင် ေတာ်မူ ပီ။ 39 သို့
ြဖစ်၍ ထာဝရဘုရား သည် အထက် ေကာင်းကင် ေပါ် ၊ ေအာက် အရပ် ေြမ ကီး ေပါ်
မှာ ဘုရား
သခင်ြဖစ်ေတာ်မူေကာင်း ကုိ၎င်း၊ အြခားတပါးေသာဘုရား မ
ှိ ေ ကာင်းကုိ၎င်း၊ ယေန ့
သိ မှတ်၍ ှလံးု ၌ သွင်း မိကေလာ။့ 40သင် တို့ ှင့တ်ကွ သား ေြမးတို့သည် ချမ်းသာ
ရ ြခင်းငှာ ၎င်း ၊ သင် တို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ေပး ေတာ်မူေသာ ြပည် ၌
အသက်တာ ှည် ေစြခင်းငှာ ၎င်း ၊ ယေန ့ငါ မှာ ထားေသာ ပညတ် တရားေတာ်တို့ ကုိ
ေစာင့်ေ ှာက် ရကမည်ဟု ေမာေ ှသည် ေဟာေြပာေလ၏။ 41 ထုိအခါ အိမ်နးီချင်း ကုိ
အ ငိ း မ ထားဘဲ၊ အမှတ်တမ့ဲ သတ် မိေသာ သူသည် ေြပး ၍ ၊ အသက် ချမ်းသာရ
ေသာ မိ သုံး မိ တို့ ကုိ ေယာ်ဒန် ြမစ်အေ ှ ၊ ေနထွက် ရာဘက်၌ ေမာေ ှ သည်ခဲွ ထား
ေလ၏။ 42 43 ထုိ မိ တို့၏ အမည်ကား၊ ုဗင် အမျ ိးသားေနရာေတာ လင်ွြပင်၌ ေဗဇာ
မိ ၊ ဂဒ် အမျ ိးသား ေနရာ ဂိလဒ် ြပည်၌ ရာမုတ် မိ ၊ မနာေ ှ အမျ ိးသားေနရာ ဗာ ှန်
ြပည် ၌
ေဂါလန် မိ တည်း။ 44ဤ ေရွကား၊ ေမာေ ှ သည် ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့ ၌ ထား ေသာ တရား၊ 45 သူတို့သည် အဲဂုတ္တု
ြပည်မှ ထွက် ေသာ ေနာက်၊ ေဟ ှဘုန် မိ ေန အာေမာရိ ှင်ဘုရင် ှိဟနု် ၏ ိင်ုငံ
အတင်ွး ၊ ေယာ်ဒန် ြမစ်အေ ှ ဘက်၊ ဗက်ေပဂုရ မိ တဘက် ၌ ှိေသာချ ိင့် တင်ွ ၊ ေမာ
ေ ှ ေဟာေြပာ ေသာ သက်ေသ စကား၊ စီရင် ထုံးဖွ့ဲေသာ စကားတည်း။ 46 ေမာေ ှ ှင့်
ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့သည် အဲဂုတ္တု
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ြပည်မှ ထွက် ကေသာ ေနာက်၊ ထုိ ှင်ဘုရင် ှင့်၊ 47 ဗာ ှ န် ှ င်ဘုရင် ဩဃ တည်း
ဟေူသာ ၊ ေယာ်ဒန် ြမစ်အေ ှ ၊ ေန ထွက် ရာဘက်၌ ေနေသာအာေမာရိ
ှင်ဘုရင် ှစ်ပါး ကုိ လပ်ု ကံ ၍ ၊ သူ တို့ ြပည် ကုိ၊ 48အာ နု် ြမစ် နား မှာ ှ ိေသာ အာ

ေရာ် မိ မှစ၍ ေဟရမုန် ေတာင်တည်းဟေူသာ ဇိအနု် ေတာင် တိင်ုေအာင် ၎င်း၊ 49 ေယာ်
ဒန် ြမစ်အေ ှ ဘက် လင်ွြပင် ှင့် တကွ လင်ွြပင် ှင့်ဆုိင်ေသာ အိင်ု နား၊ အာဇုတ် ပိသ
ဂါ မိ တိင်ုေအာင် ၎င်း သိမ်းယူက၏။

5
1တဖန် ေမာေ ှ သည် ဣသေရလ
အမျ ိးသားအေပါင်း တို့ ကုိေခါ် ၍ ၊ အိဣုသေရလ အမျ ိးသားတို့ ၊ ယေန ့
သင် တို့အား ငါ ေဟာေြပာ ေသာ စီရင် ထုံးဖွ့ဲချက်တို့ ကုိ သင်တို့သည် သွနသ်င် ၍
ကျင့် ြခင်းငှာ သတိ ြပ မည် အေကာင်းနားေထာင် ကေလာ။့ 2 ငါ တို့ ဘုရား သခင်
ထာဝရဘုရား သည် ေဟာရပ် ေတာင်၌ ငါ တို့ ှင့် ပဋိညာ ် ြပ ေတာ်မူ၏။ 3 ထုိ ပဋိညာ ်
တရားကုိ ထာဝရဘုရား
သည် ငါ တို့ ဘုိးေဘး
များ ှင့် သာ ြပ ေတာ်မူသည်မ ဟတ်ု။ ယေန ့
ပင် အသက် ှင် ၍ ဤ
အရပ် ၌ ှိသမျှ ေသာ ငါ တို့ ှင့် ြပ ေတာ်မူ၏။ 4ထာဝရဘုရား သည် ေတာင် ေပါ်
မှာ မီး
ထဲက သင် တို့ ှင့် မျက် ှာ ချင်းဆုိင်၍ မိန ့် မက်ေတာ်မူ၏။ 5 ထုိအခါ သင်တို့သည်
မီး
ကုိေကာက် ၍ ေတာင် ေပါ် သို့ မ
တက် ဝ့ံေသာေကာင့် ၊ ငါ သည် ထာဝရဘုရား
၏ အမိန ့် ေတာ်ကုိ ဆင့်ဆုိ ြခင်းငှာ ၊ ထာဝရဘုရား ှင့် သင် တို့ စပ် ကား မှာ ရပ်
ေန၏။ 6 မိန ့် မက်ေတာ်မူေသာစကားဟူမူကား၊ ငါ သည် သင့် ကုိ ကျွန် ခံေနရာ အဲဂုတ္
တု ြပည် မှ ကယ် ှ တ် ေဆာင်ယူခ့ဲ ပီးေသာ သင် ၏ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား ြဖစ်၏။
7 ငါ မှတပါး အြခား ေသာဘုရား ကုိ မ
ကုိးကွယ် ှင့်။ 8 အထက် မုိဃ်း ေကာင်းကင်၌ ၎င်း၊ ေအာက် အရပ် ေြမ ကီး ေပါ်
၌၎င်း၊ ေြမ ကီး ေအာက် ေရ ထဲ ၌၎င်း ှ ိေသာ အရာ ှင့် ပုံ
သဏ္ဍာနတ်ူစွာ ု ပ်တု ဆင်းတုကုိ ကုိယ် အဘို့ မ လပ်ု ှင့်။ 9 ဦး မ ချ၊ ဝတ် မ ြပ
ှင့်။ အေကာင်း မူကား၊ သင် ၏ဘုရား သခင်၊ ငါ ထာဝရဘုရား သည် သင်၌ အြပစ် ှိ
သည်ဟု ယုံလယ်ွေသာဘုရား၊ ငါ ့ ကုိမုနး် ေသာသူတို့ ၏ အမျ ိးအစ ်အဆက်၊ တတိယ
အဆက်၊ စတတု္ထ
အဆက်တိင်ုေအာင် ၊ အဘ တို့၏ အြပစ် ကုိ သား
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တို့ ၌ ဆပ် ေပးစီရင်ေသာဘုရား၊ 10 ငါ ့ ကုိချစ် ၍ ငါ ့ ပညတ် တို့ ကုိကျင့် ေသာသူတို့
၏ အမျ ိးအစ ်အဆက် အေထာင် အေသာင်းတိင်ုေအာင် က ုဏာ ကုိ ြပ ေသာဘုရား
ြဖစ်၏။ 11သင် ၏ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား ၏ နာမေတာ် ကုိ မုသာ
ှင့် ဆုိင်၍ မ
မက် မဆုိ ှင့်။ အေကာင်း မူကား၊ နာမ
ေတာ်ကုိ မုသာ
ှင့် ဆုိင်၍ မက်ဆုိ ေသာသူ ကုိ အြပစ်မ ှိဟု ထာဝရဘုရား
မှတ် ေတာ်မ မူ။ 12သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား မှာ ထား ေတာ်မူသည်အတိင်ုး
၊ ဥပုသ် ေန ့ ကုိ သန ့် ှ င်း ေစြခင်းငှာ ၊ ထုိေနရ့က်ကုိ ေစာင့် ေလာ။့ 13 ေြခာက် ရက်
ပတ်လံးုအလပ်ု မျ ိ း ကုိ ကိ းစား ၍ လပ်ုေဆာင် ေလာ။့ 14သတ္တ မ ေနရ့က် သည် သင်
၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ၏ ဥပုသ် ေန ့ြဖစ်၏။ ထုိေန၌့ သင် မှစ၍သင် ၏သား
သမီး ၊ ကျွန် ေယာက်ျား မိနး်မ ၊ ာွး ြမည်း အစ ှိေသာသင် ၏တိ စ္ဆာန် ၊ သင် ၏တံခါး
အတင်ွး ၌ ေနေသာ ဧည့်သည် အာဂ ္တ သည် အလပ်ု မ လပ်ု ရ။ သင် သည် ငိမ်ဝပ်စွာ
ေနသက့ဲသို့ ၊ သင် ၏ကျွန် ေယာက်ျား မိနး်မ တို့သည် ငိမ်ဝပ် စွာ ေနရကမည်။ 15သင်
သည် အဲဂုတ္တု
ြပည် ၌ ကျွန် ခံ ေကာင်း ကုိ၎င်း ၊ သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား သည် အား ကီး
ေသာလက် ံု း ေတာ်ကုိ ဆန ့် ၍ ၊ ထုိ ြပည်မှ သင့် ကုိ ှ တ်ေဆာင် ေတာ်မူေကာင်း ကုိ၎င်း
ေအာက်ေမ့ ေလာ။့ ထုိ
အေကာင်းေကာင့်၊ သင်သည် ဥပုပ် ေနကုိ့ ေစာင့် ရမည်ဟု သင် ၏ ဘုရားသခင်
ထာဝရဘုရား မှာ ထားေတာ်မူ၏။ 16 သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ေပး သနား
ေတာ်မူေသာြပည် ၌ သင် သည် အသက်တာ ှည် ၍ ေကာင်းစား ရမည်အေကာင်း ၊
သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား မှာ ထားေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ သင်၏ မိဘ
ကုိ ိုေသ စွာြပ ေလာ။့ 17လအူသက်ကုိ မ
သတ် ှင့်။ 18သူ့မယားကုိမ ြပစ်မှား ှင့်။ 19သူ့ဥစ္စာကုိ မ
ခုိး ှင့်။ 20 ကုိယ် ှင့်စပ်ဆုိင် ေသာသူ တဘက် ၌ မ
မှနေ်သာ သက်ေသ ကုိ မ
ခံ ှင့်။ 21 ကုိယ် ှင့်စပ်ဆုိင် ေသာသူ ၏မယား
ကုိ တပ်မက် ေသာစိတ် မ
ှိေစ ှင့်။ ကုိယ် ှင့်စပ်ဆုိင် ေသာသူ ၏အိမ် ၊ လယ်ယာ ၊ ကျွန် ေယာက်ျား မိနး်မ ၊
ာွး ြမည်း မှစ၍ ကုိယ် ှင့်စပ်ဆုိင် ေသာသူ ၏
ဥစ္စာ တစုံ
တခုမျှ တပ်မက် လိခုျင်ေသာစိတ် မ ှိေစ ှင့်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။ 22 ထုိ စကား ေတာ်
ကုိ ထာဝရဘုရား
သည် ေတာင် ေပါ် မှာ မီး ၊ မုိဃ်းတိမ် ၊ ထူထပ် ေသာ ေမှာင်မုိက်ထဲက ကီးစွာ ေသာ
အသံ ှင့် သင် တို့ စည်းေဝးရာ ပရိသတ် အေပါင်း တို့အား မိန ့် မက်ေတာ်မူ၏။ ထပ်
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၍မိန ့် မက် ေတာ်မမူ။ ထုိစကားေတာ်ကုိလည်း ေကျာက် ြပား ှစ် ြပား ေပါ် မှာေရး
၍ ငါ ၌ အပ် ေတာ်မူ၏။ 23သင် တို့သည် ေမှာင်မုိက် ထဲက စကား သံကုိ ကား ၍ ၊
ေတာင်ထိပ် သည် မီး
ေလာင် လျက် ှိေသာအခါ ၊ သင် တို့ မျ ိ း ယ်ွ တို့ ၌ မင်း ြဖစ်ေသာသူ၊ အသက် ကီး
သူတို့ သည် ငါ ့ ထံသို့ ချ ်းကပ် ၍၊ 24အကျွ ်ပ်ု တို့ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား သည်
ဘုနး် တနခုိ်း အာ ေုဘာ်ေတာ်ကုိ အကျွ ်ပ်ု တို့အား ြပ ေတာ်မူ ပီ။ မီး
ထဲက စကားေတာ်အသံ ကုိ အကျွ ်ပ်ုတို့သည် ကား ရပါ ပီ။ ဘုရားသခင် သည် လူ
ှင့် ှ တ်ဆက် ေတာ်မူ ေသာ်လည်း ၊ လသူည် အသက် ှင် ေသးသည်ကုိ၊ ယေန ့
၌ အကျွ ်ပ်ုတို့သည် သိြမင် ရပါ ပီ။ 25အကျွ ်ပ်ုတို့သည် အဘယ် ေကာင့်ယခု ေသ
ရပါ မည်နည်း။ ဤ
ကီးစွာ ေသာမီး ြဖင့် အကျွ ်ပ်ုတို့သည် ဆုံး ှုံး ပါလိမ့်မည်။ အကျွ ်ပ်ု တို့ ဘုရားသခင်

ထာဝရဘုရား မိန ့်ေတာ်မူေသာအသံ ေတာ်ကုိတဖန် ကား ရလျှင် ေသ ရပါလိမ့်မည်။
26အသက် ှင် ေတာ်မူေသာဘုရားသခင် သည်မီး ထဲက မိန ့် မက်ေတာ်မူ ေသာအသံ
ေတာ်ကုိ အကျွ ်ပ်ု တို့ ကားရ သက့ဲသို့
အဘယ် လူ သတ္တ ဝါသည် ကား ၍ အသက် ှင် သနည်း။ 27 ကုိယ်ေတာ် သည်
အနးီအပါးသို့ ချ ်း သွား၍ ၊ အကျွ ်ပ်ု တို့ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသမျှ
ကုိ နားေထာင် ေတာ်မူပါ။ အကျွ ်ပ်ု တို့ ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား သည် ကုိယ်ေတာ်
အား မိန ့် ေတာ်မူသမျှ ကုိ ဆင့်ဆုိ ေတာ်မူပါ။ အကျွ ်ပ်ုတို့သည် နားေထာင် ၍ ြပ ပါ
မည်ဟု ေလျှာက်ဆုိက၏။ 28 ထုိသို့ သင် တို့သည် ငါ ့အား ေလျှာက် ေသာ စကား
ကုိ ထာဝရဘုရား
ကား ေတာ်မူ၏။ ထာဝရဘုရား
ကလည်း ၊ ဤ လမူျ ိး သည် သင့် အား ေလျှာက် ေသာ စကား သံ ကုိ ငါကား ရ ပီ။
ေလျှာက် ေလသမျှ ေသာ စကား သည် ေလျာက်ပတ် ေပ၏။ 29 သူ တို့ ှင့် သား ေြမး
အစ ် အဆက်တို့သည် ချမ်းသာ ရမည်အေကာင်း ၊ ငါ ့ ကုိ ေကာက်ရွ ံ ၍ ငါ ပညတ်
သမျှ တို့ ကုိ အစ ် ေစာင့်ေ ှာက် ချင်ေသာစိတ် ှင့် ြပည့်စုံ ကပါေစေသာ။ 30 တဲ များ
သို့ ြပန် သွား ကေလာဟ့ု သူ
တို့အား ေြပာ ေလာ။့ 31သင် မှာမူကား ၊ ဤ အရပ်၌ ငါ ့အနားမှာ ရပ် ေန ေလာ။့ သူ
တို့အား ငါ အပုိင် ေပး ေသာ ြပည် ၌ သူတို့ကျင့် ဘို့ ရာ သင်သည် သူ
တို့အား သွနသ်င် ရေသာ စီရင် ထုံးဖွ့ဲ ချက်၊ ပညတ် တရားအလံးုစုံ တို့ ကုိ ငါ မက်ဆုိ
မည်ဟု ငါအ့ား မိန ့ေ်တာ်မူ၏။ 32 သို့ ြဖစ်၍ သင် တို့၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား မှာ
ထားေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ သင် တို့သည် ကျင့် အံေ့သာငှာ ေစာင့် ေနရကမည်။ လက်ျာ
ဘက်၊ လက်ဝဲ ဘက်သို့ မ
လွှဲ မေ ှာင်ရက။ 33သင်တို့ဝင်စား လတံေ့သာ ြပည် ၌ သင် တို့သည် ေသေဘး
လတ်ွလျက် ချမ်းသာ ရ၍ ၊ အသက်တာ ှည်မည် အေကာင်း ၊ သင် တို့၏ ဘုရား
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သခင်ထာဝရဘုရား မှာ ထားေတာ်မူေသာ လမ်း အေပါင်း တို့ ၌ ေ ှာက်သွား ရ က
မည်။

6
1သင် တို့ ှင့် သား ေြမး တို့သည် သင် တို့၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ကုိ ေကာက်ရွ ံ ၍၊ 2 ငါ ေပး ထားေသာ ပညတ် တရား ေတာ် ှိ
သမျှ တို့ ကုိ တသက်လံးု ေစာင့်ေ ှာက် မည်အေကာင်း ှင့် သင် တို့၏ အသက်တာ
ှည် ေစမည်အေကာင်း ၊ သင် တို့သွား ၍ ဝင်စား လတံေ့သာ ြပည် ၌ ကျင့် ဘို့ ရာ သင်
တို့အား ငါသွနသ်င် စိမ့်ေသာငှာ ၊ သင် တို့၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား မှာ ထားေတာ်မူေသာ စီရင် ထုံးဖွ့ဲချက် ပညတ် တရားဟူမူကား၊

3 အိဣုသေရလ အမျ ိး၊ ဘုိးေဘး
တို့၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ဂတိ ေတာ် ှိသည်အတိင်ုး ၊ သင် သည် ို့
ှင့် ပျားရည် စီး ေသာ ြပည် ၌ ချမ်းသာ ရ၍ အလနွ် ပွား များမည် အေကာင်း

နားေထာင် ေလာ။့ သတိ
ှင့် ကျင့် ေစာင့်ေလာ။့ 4 အိဣုသေရလ အမျ ိး၊ နားေထာင် ေလာ။့ ငါ တို့၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား သည် တဆူ
တည်းေသာ ထာဝရ ဘုရား ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ 5သင် ၏ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား ကုိ
စိတ် ှလံးု အကင်းမ့ဲ ၊ အစွမ်း သတ္တ ိ ှ ိသမျှ ှင့် ချစ် ေလာ။့ 6ယေန ့ငါ မှာ ထားေသာ
စကား ကုိ ှလံးု သွင်း ရမည်။ 7 ထုိ စကားကုိ သင် ၏သားသမီး တို့အား ကိ းစား ၍
သွနသ်င်ရမည်။ အိမ် ၌ ထုိင် လျက် ေနသည်ြဖစ်ေစ၊ ခရီး
၌ သွား သည်ြဖစ်ေစ ၊ အိပ် လျက် ၊ ထ လျက် ှိသည် ြဖစ်ေစ ၊ ထုိ စကားကုိ ေြပာ
ရမည်။ 8 ထုိစကားကုိလည်း သင် ၏ လက် ၌ လက္ခဏာ သက်ေသဘို့ရာ၎င်း၊ သင် ၏
မျက်စိ ကား မှာ သင်းကျစ် က့ဲသို့ ၎င်း ချည် ထားရမည်။ 9 အိမ် တံခါး ၊ မိ တံခါး တို့ ၌
လည်း ေရးထား ရမည်။ 10သင်မ တည် ေသာ မိ ကီး မိ ြမတ် တို့ ကုိ၎င်း ၊ သင်မ
ြဖည့် ဘဲေကာင်း ေသာအရာ ှင့်ြပည့် ေသာအိမ် တို့ ကုိ၎င်း၊ သင်မ တးူ ေသာ ေရတင်ွး
တို့ ကုိ၎င်း ၊ သင်မ စုိက်ပျ ိ း ေသာ စပျစ်ဥယျာ ် ှင့် သံလင်ွပင် တို့ ကုိ၎င်း၊ သင့် အား
ေပး ြခင်းငှာ၊ သင် ၏အဘအာြဗဟံ ၊ ဣဇာက် ၊ ယာကုပ် တို့အား ကျနိဆုိ် ေတာ်မူေသာ
ြပည် သို့ သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား သည် သင့် ကုိေဆာင်သွင်း ေတာ်မူ၍၊ သင်
သည်ဝစွာ စား လျက်ေနရေသာအခါ၊ 11 12ကျွန် ခံေနရာ အဲဂုတ္တု ြပည် မှ သင့် ကုိ
ကယ် ှ တ် ေဆာင်ယူခ့ဲေသာ ထာဝရဘုရား ကုိ မ
ေမ့ေလျာ့ မည် အေကာင်း၊ ကုိယ် ကုိ ကုိယ်သတိ ြပ ေလာ။့ 13သင် ၏ဘုရားသခင်
ထာဝရဘုရား ကုိ ေကာက်ရွ ံ ရမည်။ ထုိ
ဘုရားသခင်ကုိသာ ဝတ်ြပ ရမည်။ နာမ
ေတာ် အားြဖင့် လည်း ကျနိဆုိ် ြခင်းကုိြပ ရမည်။ 14အြခား တပါးေသာဘုရား ၊ သင့်
ပတ်လည် ၌ ေနေသာ
လမူျ ိ း တို့၏ ဘုရား
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ကုိ မ
ဆည်း မကပ်ရ။ 15 သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား သည် သင် တို့ ၌ အြပစ် ှိ
သည်ဟု ယုံလယ်ွေသာ ဘုရား
ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ သင် ၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား သည် သင့် ကုိ အမျက် ထွက်
၍ ေြမ ကီး ြပင် မှာ သုတ်သင် ပယ် ှင်းေတာ်မူမည်ဟု စုိးရိမ်စရာ ှိ၏။ 16 သင်သည်
မဿာ အရပ်၌ ြပ သက့ဲသို့ ၊ သင် ၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ကုိ အစုံအစမ်း မ ြပ ရ။ 17သင် ၏ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား
ထား ေတာ်မူေသာ သက်ေသခံ ချက်၊ စီရင် ချက်၊ ပညတ် တရားတို့ ကုိ ကိ းစား၍
ေစာင့်ေ ှာက် ရမည်။ 18သင်သည် ချမ်းသာရြခင်းငှာ၎င်း၊ 19ထာဝရဘုရား ဂတိ ေတာ်
ှိသည်အတိင်ုး ရနသူ် အေပါင်း တို့ ကုိ သင့် ေ ှ မှ ှင်ထုတ် သြဖင့် ၊ သင် ၏ဘုိးေဘး
တို့အား ကျနိဆုိ် ေတာ်မူေသာ ြပည် ြမတ် ကုိ ဝင်စား ၍ ေန ြခင်းငှာ၎င်း ၊ ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ေြဖာင့်မတ် ေလျာက်ပတ် ေသာအမှုတို့ ကုိ ြပ ရမည်။ 20 ေနာင် ကာလ၌
သင် ၏သား က၊ ငါ တို့ ဘုရား သခင် ထာဝရဘုရား
ထား ေတာ်မူေသာ ဤသက်ေသခံ ချက်၊ စီရင် ထုံးဖွ့ဲ ချက်တို့သည် အဘယ်သို့ ဆုိလို
သနည်းဟု ေမးြမနး် လျှင်၊ 21သင်က၊ ငါတို့သည် အဲဂုတ္တု
ြပည်၌ ဖါေရာ ဘုရင် ၏ ကျွန် ြဖစ် ၍ေနစ ်အခါ၊ ထာဝရဘုရား
သည် အား ကီး ေသာလက် ေတာ် ှင့် ငါ တို့ ကုိ အဲဂုတ္တု
ြပည်မှ ှ တ်ေဆာင် ေတာ်မူ၏။ 22 ထာဝရဘုရား သည်လည်း ၊ ကီးမား ခက်ထန်
ေသာ နမိိတ် လက္ခဏာ အံဘွ့ယ် သရဲတို့ ကုိ အဲဂုတ္တု
ြပည် အေပါ် မှာ၎င်း၊ ဖာေရာ
ဘုရင် ှင့် နနး်ေတာ် သားတို့အေပါ် မှာ၎င်း၊ ငါ တို့ မျက်ေမှာက် ၌ ြပေတာ်မူ ပီးလျှင်၊

23 ငါ တို့ ဘုိးေဘး တို့အား ကျနိဆုိ် ေတာ်မူေသာ ြပည် သို့ သွင်း ၍ ေနရာချ ြခင်းအလို့
ငှာ ၊ ထုိ ြပည်မှ ှ တ်ေဆာင် ေတာ်မူ၏။ 24ထာဝရဘုရား သည် ယေန ့
တိင်ုေအာင် ေကျးဇူး ြပ ေတာ် မူသက့ဲသို့ ၊ ငါ တို့ အသက် ကုိ ေစာင့် ေတာ် မူမည်
အေကာင်း ၊ ငါတို့သည် ကုိယ်အကျ ိးကုိေထာက် ၍၊ ငါ တို့ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ကုိ ေကာက်ရွ ံ လျက် ၊ ဤ ပညတ် အလံးုစုံ တို့ ကုိ ကျင့် ေစြခင်း
ငှာ မှာ ထားေတာ်မူ၏။ 25 သို့ ြဖစ်၍ ငါ တို့ ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား မှာ ထားေတာ်မူ
သည်အတိင်ုး ၊ ဤ ပညတ် အလံးုစုံ တို့ ကုိ ေ ှ ေတာ်၌ ကျင့် ေစာင့် ြခင်းငှာ သတိြပ
လျှင် ၊ ေြဖာင့်မတ် ရာသို့ ေရာက် ရကလိမ့်မည်ဟု ြပနေ်ြပာရမည်။

7
1သင် ၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား သည် သင် သွား ၍ ဝင်စား လတံ့ေသာ ြပည်
သို့ သင့် ကုိ ေဆာင် သွင်း လျက် ၊ ဟိတ္တိ လ၊ူ ဂိရဂါ ှိ လ၊ူ အာေမာရိ
လ၊ူ ခါနာနိ လ၊ူ ေဖရဇိ
လ၊ူ ဟိဝိ
လ၊ူ ေယဗုသိ
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လူတည်းဟေူသာ၊ သင့် ထက် ကီးြမင့် များြပား ေသာ လမူျ ိ း ခုနစ် မျ ိ းတို့ ကုိ သင့်
ထံ က ှင်ထုတ် ၍၊ 2တဖန် သင့် လက်၌ အပ် ေတာ်မူေသာအခါ၊ သူ
တို့ ကုိ လပ်ု ကံ ၍ အကုနအ်စင်သုတ်သင် ပယ် ှင်းရမည်။ သူ
တို့ ှင့် မိဿဟာယ မ ဖွ့ဲ ရ၊ က ုဏာ
ကုိ မ ြပရ။ 3 သူ တို့ ှင့် စုံဘက် ြခင်းကုိ မ
ြပ ရ။ သင် ၏သမီး ကုိ သူ
၏သား ှင့်၎င်း၊ သင်၏သားကုိ သူ၏သမီး ှင့်၎င်း ထိမ်းြမားေပးစားြခင်းကုိ မြပ ရ။

4 အေကာင်း မူကား၊ သူတို့သည် သင် ၏သား ကုိ ငါ ၌ မဆည်းမကပ်ေစဘဲ၊ အြခား
တပါးေသာ ဘုရား
အား ဝတ်ြပ ေစြခင်းငှာေသွးေဆာင် ကလိမ့်မည်။ ထုိအခါ အမျက် ထွက် ၍ သင်
တို့ ကုိ ချက်ြခင်း ဖျက်ဆီး ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 5 သို့ ြဖစ်၍ ၊ သူ တို့ ၌ အဘယ်သို့ ြပ ရ
မည်နည်း ဟူမူကား ၊ သူ တို့ယဇ် ပလ္လ င်များကုိ ဖျက် ရမည်။ ုပ်တု များကုိ ဖိ ချ ရ
မည်။ အာ ှရ ပင်များကုိ ခုတ် လဲှရမည်။ ထုေသာ ုပ်တု ဆင်းတုများကုိ မီး ှု ိ ရမည်။
6 အေကာင်း မူကား၊ သင် သည် သင် ၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား အဘို့ သန ့် ှ င်း
ေသာအမျ ိး ြဖစ်၏။ ေြမ ကီး ေပါ် မှာ ှ ိသမျှ ေသာ လမူျ ိ း ထက် သင် ၏ဘုရားသခင်
ထာဝရဘုရား ပုိင် ထုိက်ေသာ အမျ ိး ြဖစ် ေစြခင်းငှာ သင့် ကုိ ေရွးချယ် ေတာ်မူ ပီ။
7သင် သည် အြခားေသာလမူျ ိ း ထက် သာ၍များ ေသာေကာင့် ၊ ထာဝရဘုရား သည်
သင့် ကုိ ချစ် ၍ ေရွးချယ် ေတာ်မူသည်မ ဟတ်ု။ သင် သည် အြခားေသာ လမူျ ိ း တကာ
တို့ထက် သာ၍နည်း ၏။ 8ထာဝရဘုရား သည် သင့် ကုိချစ် ေသာေကာင့် ၎င်း ၊ သင်
၏ဘုိးေဘး တို့အား ကျနိဆုိ် ေတာ်မူေသာ အကျနိ် ကုိ မ
ဖျက်လိေုသာေကာင့် ၎င်း၊ ကျွန် ခံေနရာ အဲဂုတ္တု ြပည်ကုိ အစုိးရ
ေသာဖါေရာ ဘုရင်လက် မှ အား ကီး ေသာ လက် ေတာ် ှင့် သင့် ကုိ ေရွး ှ တ်
ေဆာင်ယူခ့ဲေတာ်မူ ပီ။ 9 သို့ ြဖစ်၍ သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား သည် မှနေ်သာ
ဘုရား ၊ သစ္စာ ေစာင့် ေသာ ဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိ ချစ် ၍ ပညတ် ေတာ် တို့ ကုိ
ေစာင့်ေ ှာက် ေသာသူတို့ ၏ အမျ ိး အစ ်အဆက် အေထာင် အေသာင်းတိင်ုေအာင်
ပဋိညာ ် စကားတည် ၍ က ုဏာ ကုိ ြပေသာဘုရား၊ 10 ကုိယ်ေတာ် ကုိ မုနး် ေသာသူ
တို့ ကုိ ဖျက်ဆီး ြခင်းငှာ ၊ သူ တို့ မျက်ေမှာက် ၌ အြပစ် ေပးေသာ ဘုရားြဖစ်ေတာ်မူ
ေကာင်းကုိ သိမှတ်ေလာ။့ ကုိယ်ေတာ် ကုိ မုနး် ေသာသူတို့ ကုိ အား
မ နာဘဲ၊ သူ
တို့ မျက်ေမှာက် ၌ အြပစ် ေပး ေတာ်မူမည်။ 11 သို့ ြဖစ်၍ ယေနင့ါ ထား ေသာ စီရင်
ထုံးဖွ့ဲချက်၊ ပညတ် တရားတို့ ကုိ ကျင့် အံ့ေသာငှာ ေစာင့်ေ ှာက် ရမည်။ 12 ထုိ ပညတ်
တို့ ကုိ သင်သည် ကျင့်ေဆာင် အံ့ ေသာငှာ နားေထာင် လျှင် ၊ သင် ၏ဘုရားသခင်
ထာဝရဘုရား သည် သင် ၏ဘုိးေဘး တို့ အား ကျနိဆုိ် ေတာ်မူေသာ ပဋိညာ ် ှင့်
က ုဏာ ေတာ်ကုိ ေစာင့် ေတာ်မူမည်။ 13 သင့် ကုိချစ် သြဖင့် ေကာင်း ကီး ေပး၍
များြပား ေစေတာ်မူမည်။ သင့် အား ေပး ြခင်းငှာ ၊ သင် ၏ဘုိးေဘး တို့ အား
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ကျနိဆုိ် ေတာ်မူေသာ ြပည် ၌ သင် ဘွားြမင် ေသာ သား
တို့ ကုိ၎င်း ၊ သင် ၏ေြမ အသီးအ ှံ ၊ စပါး ၊ စပျစ်ရည် ၊ ဆီ ၊ ာွး အစီး အပွား၊ သုိး
စုတို့ ကုိ၎င်းေကာင်း ကီး ေပး ေတာ်မူမည်။ 14 သင်သည် လမူျ ိ း တကာ တို့ ထက်
သာ၍ေကာင်း ကီး ခံရေသာသူြဖစ် ၍၊ သင် ၌ ြမံ ေသာ ေယာက်ျားမိနး်မတေယာက်မျှ၊
တိ စ္ဆာန် တင်ွ ြမံ ေသာ အထီးအမ တေကာင်မျှမ ှိ ရ။ 15ထာဝရဘုရား သည်လည်း ၊
အနာ ေရာဂါ ှိသမျှ တို့ ကုိ သင့် ဆီ က ပယ် ှား ၍ ၊ သင်သိ ေသာ အဲဂုတ္တု ြပည်၏
အနာ
ဆုိးကုိ သင် ၌ စဲွ ေစေတာ်မ မူ။ သင့် ကုိမုနး် ေသာသူ အေပါင်း တို့ ၌ စဲွ ေစေတာ်မူ
မည်။ 16သင် ၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား သည် သင် ၌ အပ်ေပး ေတာ်မူေသာလမူျ ိ း
အေပါင်း ကုိ ဖျက်ဆီး ရမည်။ သင် ၏မျက်စိ သည် သူ
တို့ ကုိ မ
သနား ရ။ သူ
တို့ ဘုရား
အား ဝတ် မ ြပ ရ။ ဝတ်ြပ လျှင်၊ ထိမိ
၍ လဲစရာ အေကာင်း ြဖစ်လိမ့်မည်။ 17 ထုိ လမူျ ိ း တို့သည် ငါ ့ထက် သာ၍များ ၏။
ငါသည် သူ
တို့ ကုိ အဘယ်သို့ ှင်ထုတ် ိင်ု မည်နည်းဟု သင် သည် စိတ် ထဲမှာ ေအာက်ေမ့ လျက်၊

18 သူ တို့ ကုိ မ
ေကာက် ရ။ သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား သည် ဖါေရာ ဘုရင် ှင့် အဲဂုတ္တု
ြပည် တြပည်လံးု ၌ ြပ ေတာ်မူေသာအမှု ကုိ၎င်း၊ 19 ကုိယ်တိင်ု ြမင် ၍ ကီးစွာ ေသာ
စုံစမ်း ြခင်းတို့ ကုိ၎င်း ၊ သင် ၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား သည် သင့် ကုိ ှ တ်ေဆာင်
ေသာအခါ ၊ ြပေတာ်မူေသာ နမိိတ်လက္ခဏာ အံ့ဘွယ် ေသာ အမှုတို့ ကုိ၎င်း၊ အား ကီး
ေသာ လက် ံု း ေတာ်ကုိ ဆန ့် ေတာ်မူြခင်းကုိ၎င်းေစ့ေစ့ေအာက်ေမ့ရမည်။ ထုိနည်းတူ ၊
သင် ေကာက် တတ်ေသာ လမူျ ိ း ှ ိသမျှ တို့ ၌ သင် ၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ြပ ေတာ်မူမည်။ 20 ထုိ မှတပါး၊ ကျန်ကင်း ၍ ပုနး်ေ ှာင် လျက်
ေန ေသာသူတို့ သည် မ
ပျက်စီး မီှတိင်ုေအာင်၊ သင် ၏ ဘုရား
သခင် ထာဝရဘုရား
သည် ပျားတူ များကုိ သူ
တို့တင်ွ ေစလွှတ် ေတာ်မူမည်။ 21 သူ တို့ေကာင့် ထိတ်လန ့် ြခင်း မ
ှိရ။ အေကာင်း မူကား၊ တနခုိ်း ကီး ၍ ေကာက်မက် ဘွယ်ေသာသင် ၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား သည် သင် တို့တင်ွ ှိေတာ်မူ ၏။ 22သင် ၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား သည် ထုိ
လမူျ ိ း တို့ ကုိ သင့် ထံ က တေရွ ေရွ ှင်ထုတ် ေတာ်မူလိမ့်မည်။ ေတာ
သားရဲ တို့သည် သင့် တဘက် ၌ များြပား မည်ကုိ စုိးရိမ်၍၊ သူ
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တို့ ကုိ ချက်ြခင်း မ ပယ် မ ှားသင့်။ 23 သို့ ရာတင်ွ သင် ၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား သည် သူ
တို့ ကုိ သင် ၌ အပ် ၍ ၊ သူ တို့ မ
ပျက်စီး မီှတိင်ုေအာင်၊ ကီး စွာေသာ ပျက်စီး ြခင်းကုိ စီရင် ေတာ်မူမည်။ 24 သူ တို့ ှ င်
ဘုရင်များကုိလည်း သင့် လက် ၌ အပ် ေတာ်မူသြဖင့် ၊ သူ တို့ဘွ့ဲနာမ ကုိပင် ေကာင်းကင်
ေအာက် မှာ ပယ် ှင်း ရမည်။ သူ
တို့ ကုိ မ
ဖျက်ဆီး မီှ တိင်ုေအာင်သင့် ေ ှ မှာ အဘယ်သူ မျှမ ရပ် မေန ိင်ုရာ။ 25 သူ တို့ ထု
ေသာ ုပ်တု ဆင်းတုဘုရား များကုိ မီး ှု ိ ရမည်။ ု ပ်တဆုင်းတ၌ု ပါေသာေရွှ ေငွ ကုိ
မ
တပ်မက် ရ၊ မသိမ်းမယူရ။ ယူ
လျှင် အြပစ်ေရာက်မည်ဟု စုိးရိမ်စရာ ှိ၏။ သင် ၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား သည် စက်ဆုပ် ရံွ ှာေတာ်မူ၏။ 26 စက်ဆုပ် ရံွ ှာဘွယ်ေသာ
အရာကုိ သင့် အိမ် ထဲသို့ မ သွင်း ရ။ သွင်းလျှင် ၊ သင်သည် ထုိ
အရာက့ဲသို့ ကျနိ် အပ် ေသာအရာ ြဖစ် မည်ဟု စုိးရိမ်စရာ ှိ၏။ ထုိသို့ ေသာအရာ ကုိ
သင် သည် အကင်းမ့ဲစက်ဆုပ် ရံွ ှာရမည်။ ကျနိ် အပ် ေသာ အရာပင်ြဖစ်ေပ၏။

8
1 သင်သည် အသက် ှင် ၍ များြပား မည်အေကာင်း ၊ ထာဝရဘုရား သည် သင်
၏ဘုိးေဘး တို့အား ကျနိဆုိ် ေတာ်မူ ေသာ
ြပည် သို့ သွား ၍ ဝင်စား မည်အေကာင်း၊ ယေန ့
ငါ မှာထား ေသာ ပညတ် အလံးုစုံ တို့ ကုိ ကျင့်ေဆာင် အံ့ေသာငှာ သတိြပ ရမည်။

2သင် ၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား သည် သင့် ကုိ ှမ့်ိချ စုံစမ်း ၍ ၊ ပညတ် ေတာ်တို့
ကုိ ကျင့် ချင်ေသာစိတ် ှိသည် မ
ှိသည်ကုိ သိ
မည်အေကာင်း ၊ လနွခ့ဲ် ပီး ေသာ အ ှစ် ေလးဆယ် ပတ်လံးုေတာ ၌ ပို့ ေဆာင် ေတာ်မူ
ေသာ လမ်း ခရီးတေ ှာက်လံးု ကုိ ေအာက်ေမ့ ရမည်။ 3 ထုိသို့ သင့် ကုိ ှမ့်ိချ ၍ အငတ်
အမွတ်ခံေစေတာ်မူ ေသာအခါ ၊ သင် သည် ကုိယ်တိင်ုမ သိ ၊ သင် ၏ဘုိးေဘး မ သိ
ဘူးေသာ မနန္ ှင့် ေကျွးေမွး ေတာ်မူသြဖင့် ၊ လူ သည် မုန ့် အားြဖင့် သာ အသက် ကုိ
ေမွးရသည်မ ဟတ်ု။ ဘုရားသခင် မိန ့် ေတာ်မူသမျှ အားြဖင့် အသက် ေမွးရသည် ကုိ
သိ ေစေတာ်မူ၏။ 4လနွခ့ဲ် ပီးေသာ အ ှစ် ေလးဆယ် ပတ်လံးုသင် ဝတ်ေသာအဝတ် မ
ေဟာင်း မ မ်ွး၊ သင့် ေြခ လည်း မ ပွနး် မေရာင်။ 5အဘ သည် သား
ကုိဆုံးမ သက့ဲသို့ ၊ သင် ၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား သည် သင့် အား ဆုံးမ
ေတာ်မူသည် ကုိ စိတ် ထဲမှာ ေအာက်ေမ့ ရမည်။ 6 သို့ ြဖစ်၍ သင် ၏ ဘုရားသခင်
ထာဝရဘုရား စီရင်ေတာ်မူေသာလမ်း သို့ လိက်ု ၍ ၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိ ေကာက်ရွ ံ သြဖင့်
ပညတ် ေတာ်တို့ ကုိ ေစာင့်ေ ှာက် ရမည်။ 7အေကာင်း မူကား၊ သင် ၏ ဘုရား
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သခင်ထာဝရဘုရား သည် ေကာင်း ေသာြပည် ၊ ချ ိင့် ထဲ ၊ ေတာင် ထဲက ေပါက် ေသာ
ြမစ် ၊ ေချာင်း၊ စမ်းေရတင်ွး၊ ေရကနမ်ျား ှင့် ြပည့်စုံေသာြပည်၊ 8 ဂျ ံ ၊ မုေယာ ၊ စပျစ်
ပင်၊ သေဘင်္ာ သဖနး်ပင်၊ သလဲ
ပင် ှင့် ြပည့်စုံေသာြပည် ၊ သံလင်ွ ဆီ ၊ ပျားရည် ှင့် ြပည့်စုံေသာြပည်၊ 9ဘာမျှ မ
လို ဘဲဝစွာ စား
ရေသာြပည် ၊ သံ ေကျာက် ှင့် ြပည့်စုံ၍၊ ေတာင် ထဲက ေကးနီ ကုိ တးူ
ရေသာြပည် သို့ သင့်ကုိ ေဆာင်သွားေတာ်မူ၏။ 10 ထုိ ေကာင်းမွန် ေသာ ြပည် ကုိေပး
သနားေတာ်မူသည် ြဖစ်၍၊ သင်သည် ဝ
စွာစား ရေသာအခါ ၊ သင် ၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ၏ ဂုဏ်ေကျးဇူးေတာ်ကုိ ချးီမွမ်း ရမည်။ 11 ယေန ့ငါ ဆင့်ဆုိ
ေသာ စီရင် ထုံးဖွ့ဲချက်၊ ပညတ် တရားေတာ်တို့ ကုိ သင်သည် မ
ေစာင့် ၊ သင် ၏ ဘုရား
သခင် ထာဝရဘုရား
ကုိ ေမ့ေလျာ့ ေသာအြပစ်ကုိ သတိ ှင့်ေ ှာင်ေလာ။့ 12သင်သည် ဝ
စွာစား ၍ ေကာင်း ေသာအိမ် ကုိ ေဆာက် လျက် ေန ရစ ်၊ 13သင် ၏ သုိး
ာွး ၊ ေရွှ ေငွ အစ ှိေသာ ဥစ္စာမျ ိ း များြပား စ ်အခါ၊ 14သင် သည် မာန
ေထာင်လွှားြခင်းသို့ ေရာက်၍ ၊ အထက် ကျွန် ခံေနရာ အဲဂုတ္တု ြပည် မှ ကယ် ှ တ်
ေဆာင် ယူခ့ဲ ေတာ်မူထေသာ၊ 15 မီး ေ မ ၊ ကင်း မီးေကာက် များ၍ ၊ ေရ မ ှိ၊ အငတ်
ခံရာအရပ်၊ ေကာက်မက် ဘွယ်ေသာ ေတာ
ကီး အလယ် ၌ သင့် ကုိ ပို့ ေဆာင် ၍ မီး ပါေကျာက်ထဲက ေရ ကုိ ထွက် ေစေတာ်မူ

ထေသာ၊ 16သင့် ကုိ ှမ့်ိချ စုံစမ်း ၍ ၊ ေနာက်ဆုံး ၌ ေကျးဇူး ြပ လိုေသာငှာ ၊ သင် ၏
ဘုိးေဘး
မ သိ ဘူးေသာ မနန္ ှင့် ေတာ
၌ ေကျွးေမွး ေတာ် မူ ေသာသင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ကုိ ေမ့ေလျာ့ ၍၊

17 ငါ ့ တနခုိ်း ၊ ငါ ့ လက် သတ္တ ိ အားြဖင့် ဤ စည်းစိမ် ကုိ ငါ ရ တတ်သည်ဟုစိတ်
ထဲမှာ ေအာက်ေမ့ြခင်းအြပစ်ကုိ သတိ ှင့် က ်ေ ှာင်ေလာ။့ 18 သင် ၏ဘုရားသခင်
ထာဝရဘုရား ကုိသာ ေအာက်ေမ့ ရမည်။ အေကာင်း မူကား၊ သင် ၏ ဘုိးေဘး
တို့ အား
ကျနိဆုိ် ေတာ်မူေသာ ပဋိညာ ် တရားေတာ်ကုိ ယေန ့
က့ဲသို့ တည် ေစလိုေသာငှာ ၊ စည်းစိမ် ရ တတ်ေသာ အစွမ်း သတ္တ ိကုိ ဘုရားသခင်
ေပး ေတာ်မူ၏။ 19သင် ၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ကုိ သင် သည် ေမ့ေလျာ့ သြဖင့်
၊ အြခား တပါးေသာ ဘုရား
တို့ ကုိ ဆည်းကပ် ၍ ဝတ်ြပ ကုိးကွယ် လျှင် ၊ ပျက်စီး ြခင်းသို့ အမှနေ်ရာက်လိမ့်မည်
ဟု ယေန ့
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ငါသည် သင့် တဘက် ၌ သက်ေသခံ ၏။ 20သင် ၏ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား ၏
စကား
ေတာ်ကုိ နား မ ေထာင်ေသာေကာင့် ၊ ထာဝရဘုရား သည်သင့် ေ ှ မှာ ဖျက်ဆီး ေတာ်
မူေသာလမူျ ိ း များက့ဲသို့ ၊ ထုိနည်းတူ သင်သည် ပျက်စီး ြခင်းသို့ ေရာက်ရလိမ့်မည်။

9
1 အို ဣသေရလ
အမျ ိး၊ နားေထာင် ေလာ။့ သင့် ထက် အား ကီး ၍ များြပား ေသာ လမူျ ိ း တို့ ကုိ၎င်း၊
မုိဃ်း ေကာင်းကင်ကုိ ထိေသာ မိ ို း ှင့် ြပည့်စုံေသာ မိ ကီး တို့ ကုိ၎င်း၊ 2အာနက
အမျ ိးသား ေ ှ မှာ အဘယ်သူ ရပ် ိင်ု သနည်းဟေူသာစကားကုိ သင် ကား ၍ ၊ သင်
သိ ေသာ အာနက အမျ ိးသား တည်းဟေူသာအလနွ် ကီးြမင့်ေသာ လမူျ ိ း ကုိ၎င်းတိက်ု
ယူ ြခင်းငှာ ၊ ယခု ေယာ်ဒန် ြမစ် တဘက် သို့
ကူး လု ပီ။ 3 သို့ ြဖစ်၍ သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား သည် သင့် ေ ှ မှာ က
သြဖင့်၊ ေလာင် ေသာမီး က့ဲသို့ ြဖစ်လျက် သူ
တို့ ကုိ ဖျက်ဆီး ၍ ၊ သင့် မျက်ေမှာက် ၌ ှမ့်ိချ ေတာ်မူမည်အေကာင်းကုိ ယခု
သေဘာ ကျေလာ။့ ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည် အတိင်ုး ၊ သင် သည် သူ
တို့ ကုိ ှင်ထုတ် ၍ အလျင် အြမန်ဖျက်ဆီး ရလိမ့်မည်။ 4 သင် ၏ ဘုရားသခင်
ထာဝရဘုရား သည် သူ
တို့ ကုိ သင့် ေ ှ မှ ှင်ထုတ် ေတာ်မူေသာေနာက် ၊ သင်က၊ ငါ ့ ကုသုိလ် ေကာင့်
ထာဝရဘုရား သည် ငါ ့ ကုိသွင်း ၍၊ ဤ
ြပည် ကုိ အပုိင် ေပးေတာ်မူသည်ဟ၍ူမ ေအာက်ေမ့ ရ။ ထုိ
လမူျ ိ း တို့၏ မ
ေကာင်းမှုေကာင့် ထာဝရဘုရား သည် သူ
တို့ ကုိ ငါ ့ ေ ှ မှ ှင်ထုတ် ေတာ်မူသည်ဟ၍ူစိတ် ထဲမှာ ေအာက်ေမ့ ရမည်။ 5သင် ြပ
ေသာကုသုိလ် ေကာင့် ၎င်း၊ ေြဖာင့်မတ် ေသာ သေဘာ
ေကာင့် ၎င်း၊ ထုိ
ြပည် ကုိ သွား ၍ ဝင်စား ရမည် မ
ဟတ်ု။ ထုိ
လမူျ ိ း တို့၏ မေကာင်းမှု ေကာင့် ၎င်း၊ ထာဝရဘုရား
သည် သင် ၏အဘ အာြဗဟံ ၊ ဣဇာက် ၊ ယာကုပ် တို့အား ကျနိဆုိ် ေတာ်မူေသာ
စကား ေတာ်ကုိ တည် ေစလိုေသာငှာ ၎င်း ၊ သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား သည်
သူ
တို့ ကုိ သင့် ေ ှ မှ ှင်ထုတ် ေတာ်မူ၏။ 6 သို့ ြဖစ်၍ သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား
သည် သင် ၏ကုသုိလ် ေကာင့် ၊ ထုိ ေကာင်းမွန် ေသာ ြပည် ကုိေပး ေတာ်မူသည်မ
ဟတ်ု။ သင် သည် လည်ပင်း ခုိင်မာ ေသာ အမျ ိး ြဖစ်၏။ 7 သင်သည်၊ သင် ၏
ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ကုိ အမျက် ေတာ်ထွက်ေစြခင်းငှာ၊ ေတာ
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၌ ြပ မိသည်ကုိ မ
ေမ့ ှင့်၊ ေအာက်ေမ့ ေလာ။့ သင်သည် အဲဂုတ္တု
ြပည် ထဲက ထွက် ေသာ ေန ့ မှစ၍ ဤ အရပ် သို့ ေရာက် သည် တိင်ုေအာင်
ထာဝရဘုရား ကုိ ပုနက်န် ပီ။ 8 ေဟာရပ် အရပ်၌ ထာဝရဘုရား ကုိ အမျက် ေတာ်ထွက်
ေစသြဖင့် ၊ သင့် ကုိ ဖျက်ဆီး ေလာက်ေအာင် အမျက် ထွက်ေတာ်မူ၏။ 9ထာဝရဘုရား
သည် သင် တို့ ှင့် ဖွ့ဲ ေသာ ပဋိညာ ် တရားကုိ ေရးထားေသာ ေကျာက်ြပား တို့ ကုိခံ ယူ
ြခင်းငှာ ၊ ေတာင် ေပါ်သို့ ငါ တက် ေသာအခါ ၊ အရက် ေလးဆယ် ပတ်လံးုမုန ့် ကုိမ စား
၊ ေရ ကုိ မ
ေသာက် ဘဲ ေတာင် ေပါ် မှာေန ေလ၏။ 10သင် တို့သည် စည်းေဝး ကေသာေန ့၌
ထာဝရဘုရား
သည် ေတာင် ေပါ် မှာ မီး
ထဲက မက်ဆုိ ေတာ်မူေသာ စကား ေတာ်အလံးုစုံ တို့ ကုိ လက်ည ိး ေတာ်ြဖင့် ေရးထား
ေသာ ေကျာက်ြပား ှစ် ြပားတို့ ကုိ ထာဝရဘုရား
သည် ငါ ့အား အပ် ေပးေတာ်မူ၏။ 11အရက် ေလးဆယ် ေစ့ ေသာအခါ ၊ ထုိပဋိညာ ်
ေကျာက် ြပား ှစ် ြပား ကုိ ထာဝရဘုရား
သည် ငါ ့အား ေပး ေတာ်မူလျှင်၊ 12သင်သည် ထ
၍ အလျင် အြမနဆ်င်း သွားေလာ။့ အဲဂုတ္တု
ြပည်မှ သင် ှ တ်ေဆာင် ခ့ဲေသာသင် ၏ လူ
တို့သည် ေဖာက်ြပန် ၍ ၊ ငါမှာထား ေသာ လမ်း မှ အလျင် အြမနလ်ွှဲ ၍၊ ု ပ်တု ကုိ
သွနး် က ပီဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 13တဖန် ထာဝရဘုရား က၊ ဤ
လမူျ ိး ကုိ ငါ ကည့် ြမင် ပီ။ လည်ပင်း ခုိင်မာ ေသာ အမျ ိး ြဖစ်၏။ 14 သို့ ြဖစ်၍ ငါ ့
ကုိ ှ ိ ေစေလာ။့ သူ
တို့ ကုိ ငါဖျက်ဆီး မည်။ သူ
တို့ နာမ ကုိလည်း ေကာင်းကင် ေအာက် မှာ ငါေချ မည်။ သင့်ကုိမူကား၊ သူ
တို့ထက် အား ကီး ၍ များြပား ေသာ အမျ ိး ြဖစ် ေစမည်ဟု ငါ ့အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။

15 ထုိအခါ ငါ သည် ပဋိညာ ် ေကျာက်ြပား ှစ် ြပား ကုိ ကုိင် လျက် ၊ လှည့် ၍ မီး ေလာင်
ေသာ ေတာင် ေပါ်က ဆင်း လာ၏။ 16သင်တို့သည် သင် တို့ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား
ကုိ ြပစ်မှား ၍ ၊ ာွးသငယ် ုပ်တု ကုိ သွနး် ေကာင်း ှင့် ထာဝရဘုရား
မှာထား ေတာ်မူေသာ လမ်း မှ အလျင်အြမန် လွှဲ သွားေကာင်းကုိ ငါသည် ကည့် ြမင်
လျှင်၊ 17လက် ှစ် ဘက် ှင့် ကုိင် ေသာ ေကျာက်ြပား တို့ ကုိ ချ ၍၊ သင် တို့မျက်ေမှာက်
၌ ငါချ ိ းဖ့ဲ ၏။ 18သင် တို့သည် ထာဝရဘုရား
ကုိ အမျက် ေတာ် ထွက်ေစြခင်းငှာ ၊ ေ ှ ေတာ်၌ ဒစု ိုက် ကုိ ြပ မိေသာအြပစ်
ှိသမျှ တို့ ေကာင့် ၊ ငါသည် အရင်ြပ သက့ဲသို့ ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ ြပပ်ဝပ် ၍
အရက် ေလးဆယ် ပတ်လံးုမုန ့် ကုိမ စား ၊ ေရ ကုိ မ
ေသာက် ဘဲေနရ၏။ 19အေကာင်း မူကား၊ ထာဝရဘုရား
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သည် သင် တို့ ကုိ ဖျက်ဆီး ြခင်းငှာ အလနွ် ြပင်းစွာထွက် ေသာ အမျက် ေတာ်အ ှိန်
ကုိ ငါေကာက် ၏။ သို့ ရာတင်ွ ထာဝရဘုရား သည် ငါ ့စကားကုိ တဖန် နားေထာင် ေတာ်
မူ၏။ 20ထာဝရဘုရား သည်လည်း ၊ အာ ုန် ကုိ ဖျက်ဆီး ြခင်းငှါ အလနွ် အမျက် ထွက်
ေတာ်မူေသာေကာင့် ၊ အာ ုန် အဘို့ ကုိလည်း ဆုေတာင်း ေလ၏။ 21သင် တို့ ဒစု ိုက်
တည်းဟေူသာ သင်တို့လပ်ု ေသာ ာွးသငယ် ကုိ ငါယူ သြဖင့် အရည်ကျ ိ ၍၊ အမှုန ့်
ြဖစ် ေအာင် ညက်ညက် ေချ ပီးလျှင်၊ ေတာင် ထဲက ထွက် ေသာ ေချာင်း ေရေပါ် မှာ
ချပစ် ေလ၏။ 22တေဗရ အရပ်၊ မဿာ အရပ်၊ ကိြဗ တ် ဟတ္တဝါအရပ်၌ လည်း ၊
သင်တို့သည် ထာဝရဘုရား
ကုိ အမျက် ေတာ်ထွက်ေအာင် ြပ က၏။ 23 ကာေဒ ှ ဗာနာ အရပ်၌ လည်း ၊
ထာဝရဘုရား က၊ သွား ၍ ငါေပး ေသာ ြပည် ကုိ သိမ်းယူ ကေလာ့ဟု သင် တို့ ကုိ
ေစခုိင်း ေတာ်မူေသာအခါ ၊ သင် တို့သည် သင် တို့၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား အမိန ့်
ေတာ်ကုိ ြငင်းဆန် က၏။ ကုိယ်ေတာ် ကုိ မ ယုံ ၊ စကား ေတာ်ကုိ နား မ ေထာင်ဘဲေန
က၏။ 24 ငါ သိ ကျွမ်းေသာေန ့မှစ၍ ၊ သင် တို့သည် ထာဝရဘုရား
ကုိ ပုနက်န် လျက်ေန က ပီ။ 25ထာဝရဘုရား သည် သင် တို့ ကုိ ဖျက်ဆီး မည်ဟု မိန ့်
ေတာ်မူေသာေကာင့် ၊ ငါသည် အရင်ြပပ်ဝပ် သက့ဲသို့ ၊ အရက် ေလးဆယ် ပတ်လံးုြပပ်
ဝပ် လျက်ေနရ၏။ 26ထာဝရဘုရား အား လည်း ၊ အိအု ှင် ဘုရားသခင်၊ တနခုိ်း ေတာ်
အားြဖင့် ေရွး ေတာ်မူ၍ ၊ အား ကီး ေသာ လက် ေတာ် ှင့် အဲဂုတ္တု ြပည်မှ ှ တ်ေဆာင်
ေတာ်မူေသာ ကုိယ်ေတာ် ၏အေမွ ဥစ္စာြဖစ်ေသာ ဤလူ
တို့ ကုိ ဖျက်ဆီး ေတာ်မ မူပါ ှင့်။ 27 ကုိယ်ေတာ် ၏ကျွန် အာြဗဟံ ၊ ဣဇာက် ၊ ယာ
ကုပ် တို့ ကုိ ေအာက်ေမ့ ေတာ်မူပါ။ ဤ
လမူျ ိး သည် ခုိင်မာ ေသာ သေဘာ ှိ၍၊ ြပစ်မှားမိေသာ ဒစု ိုက် အြပစ် ကုိ မှတ် ေတာ်
မ မူပါ ှင့်။ 28 သို့ မဟတ်ု အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ ှ တ်ေဆာင် ေတာ်မူေသာ ြပည်သား တို့က၊
ထာဝရဘုရား
သည် ဂတိ
ထားေသာ ြပည် သို့ သူ တို့ ကုိ ေဆာင် သွင်းြခင်းငှာ မ တတ် ိင်ုေသာေကာင့် ၎င်း၊
သူ
တို့ ကုိ မုနး် ေသာေကာင့် ၎င်း၊ ေတာ
၌ သတ် လိေုသာငှာ ထုတ် သွား ပီဟု ဆုိ ကပါ လိမ့်မည်တကား။ 29ဤလူ တို့သည်
ကား ၊ မဟာတနခုိ်း ေတာ် ှင့် လက် ံု း ေတာ်ကုိ ဆန ့် သြဖင့် ှ တ်ေဆာင် ေတာ်မူေသာ
ကုိယ်ေတာ် ၏ အေမွ လြူဖစ်ကပါသည်ဟု ငါသည် ဆုေတာင်းေလ၏။

10
1 ထုိအခါ ထာဝရဘုရား
က၊ အရင် ေကျာက်ြပား ှစ် ြပားနည်းတူ ၊ ေကျာက်ြပား ှစ်ြပားကုိ ခုတ် ဦးေလာ။့ ငါ
ှ ိရာသို့ တက် လာေလာ။့ ေသတ္တ ာ
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ကုိလည်း လပ်ု ေလာ။့ 2 သင်ချ ိးဖ့ဲ ေသာ အရင် ေကျာက်ြပား ၌ စကား ပါ သည်
အတိင်ုး ၊ ေနာက်ေကျာက်ြပား ေပါ် မှာ ငါေရးထား ဦးမည်။ သင်သည် ထုိ
ေကျာက်ြပားကုိ ေသတ္တ ာ
ထဲမှာ ထား ရမည်ဟု ငါ ့ အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 3 ငါသည်လည်း ၊ အကာ ှ သစ်သား
ြဖင့် ေသတ္တ ာ
ကုိ လပ်ု ၍ ၊ အရင် ေကျာက်ြပား နည်းတူ ေကျာက်ြပား ှစ် ြပားကုိ ခုတ် ပီးမှ ၊ ထုိ
ေကျာက်ြပား ကုိ ကုိင် လျက် ေတာင် ေပါ်သို့ တက် ေလ၏။ 4သင် တို့စည်းေဝး ေသာ
ေန ့၌ ထာဝရဘုရား
သည် ေတာင် ေပါ် မှာ မီး
ထဲက မိန ့် မက်ေတာ်မူေသာ ပညတ် ေတာ်ဆယ် ပါးတို့ ကုိ၊ အရင် စာ ၌ လာသည်
အတိင်ုး ၊ ထာဝရဘုရား သည် ေရးထား
၍ ငါ ့အား ေပး ေတာ်မူ၏။ 5 ငါသည်လည်း လှည့် ၍ ေတာင် ေပါ်က ဆင်း သြဖင့် ၊
လပ်ု ပီးေသာ ေသတ္တ ာ ထဲ ၌ ထုိေကျာက်ြပား ကုိ ထား
၍ ၊ ထာဝရဘုရား မှာ ထားေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ ထုိ ေသတ္တ ာထဲ ၌ ယခု ှိ ၏။ 6 ငါ
သည်ေတာင် ေပါ် မှာ အရင် ေန ေသာကာလ ှင့်အမျှ ၊ အရက် ေလးဆယ် ပတ်လံးုတ
ဖနေ်နြပန၍်၊ ထုိအခါ ၌ လည်း ထာဝရဘုရား သည် သင် တို့ ကုိ မ
ဖျက်ဆီး မည်အေကာင်း၊ ငါ ့ စကားကုိ နားေထာင် ေတာ်မူ၏။ 7 ထာဝရဘုရားက
လည်း၊ ထေလာ။့ ဤလမူျ ိးအားေပး ြခင်းငှာ၊ သူတို့ ဘုိးေဘးတို့အား ငါကျနိဆုိ်ေသာ
ြပည်သို့ သူတို့သည် သွား၍ သိမ်းယူမည်အေကာင်း၊ သူတို့ ေ ှ မှာ ခရီးသွားေလာ့ဟု
ငါအ့ား မိန ့်ေတာ်မူ၏။ 8 ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့သည် ေမာသ ုတ် အရပ်မှ ခရီး
သွား၍၊ ဗ◌င်္ယာကန်အရပ်၌စားခနး်ချ က၏။ ထုိအရပ်မှ ခရီးသွား၍ ေဟာရဂိဒ်ဂဒ်
အရပ်၌စားခနး်ချ က၏။ ထုိအရပ်မှခရီးသွား၍ ဧေြဗာနအရပ်၌စားခနး်ချ က၏။ ထုိ
အရပ်မှခရီးသွား၍ ဧဇယုနဂ်ါဗာအရပ်၌စားခနး်ချ က၏။ 9 ထုိအရပ်မှခရီးသွား၍ ဇိန
ေတာကာေဒ ှအရပ်၌စားခနး်ချ က၏။ ထုိအရပ်မှခရီးသွား၍ ေဟာရေတာင်၌စားခနး်
ချ က၏။ ထုိ
အရပ်၌အာ ုန် သည်အနစိ္စေရာက် ၍၊ သူ့ကုိသ ဂ ဟ် ရ၏။ သူ
၏သား ဧလာဇာ သည် အဘ
၏အရာ ၌ယဇ်ပုေရာဟိတ် အမှုကုိေဆာင်ရ၏။ 10 ေလဝိ သားတို့သည် ထာဝရဘုရား
၏ ပဋိညာ ် ေသတ္တ ာ ကုိ ထမ်း ေစြခင်းငှာ ၎င်း၊ ေ ှ ေတာ်၌ ရပ် ၍ အမှုေတာ် ကုိ
ေဆာင်ရွက်ေစြခင်းငှာ ၎င်း၊ အခွင့် ေတာ် ှင့် ေကာင်း ကီး ေပးေစြခင်းငှာ ၎င်း၊ ယေန ့
တိင်ုေအာင် ထုိ သူတို့ ကုိ ခဲွ ခန ့်ေတာ် မူ၏။ 11 ထို့ ေကာင့် ေလဝိ သားတို့သည်
ညီအစ်ကုိ တို့ ှင့် ေရာ
၍ အဘို့
ကုိမပုိင်၊ အေမွ ကုိမ ခံ ရ။ သင် ၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား သည် သူ
တို့ ခံရေသာအေမွ ြဖစ် ေတာ်မူ၏။ 12 အို ဣသေရလ
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အမျ ိး၊ သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ကုိ ေကာက်ရွ ံ ၍ ၊ လမ်း ေတာ်သို့ လိက်ု
သွား ြခင်း၊ သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ကုိ စိတ် ှလံးု အကင်းမ့ဲ ချစ် ၍ အမှု
ေတာ် ကုိ ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 13သင် ၏ အကျ ိး ကုိ ေထာက် ၍ ယေန ့
ငါ ဆင့်ဆုိ ေသာ ထာဝရဘုရား ၏ ပညတ် ေတာ်ကုိ ေစာင့်ေ ှာက် ြခင်းအမှုမှတပါး
၊ သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား သည် အဘယ် အမှုကုိ ေတာင်း ေတာ်မူသနည်း။
14 မုိဃ်း ေကာင်းကင် ှင့် ေကာင်းကင် ဘဝဂ်ကုိ၎င်း၊ ေြမ ကီး ှင့် ေြမ ကီး တနဆ်ာ ှိသမျှ
ကုိ၎င်း၊ သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ပုိင်ေတာ်မူ၏။ 15 သို့ ရာတင်ွ ထာဝရဘုရား
သည် သင် ၏ဘုိးေဘး တို့ ကုိ ချစ်ခင် ြမတ် ိးု၍၊ ယေန ့
ှ ိသက့ဲသို့ ၊ သူ တို့အမျ ိးအ ယ်ွ တည်းဟေူသာ သင့် ကုိ ၊ အြခားေသာ လမူျ ိ း တကာ

တို့ တင်ွ ေရွးေကာက် ေတာ်မူ၏။ 16 သို့ ြဖစ်၍ သင် ၏ ှလံးု အေရဖျား ကုိ လီှး ြဖတ်
ေလာ။့ ေနာက် တဖန် ခုိင်မာ ေသာလည်ပင်း မ ှိေစ ှင့်။ 17 အေကာင်း မူကား၊ သင်
၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား သည်၊ ဘုရား
တို့၏ ဘုရား ၊ သခင် တို့၏သခင် ၊ ကီးြမတ် ေသာဘုရား ၊ တနခုိ်း ှင့် ြပည့်စုံ၍
ေကာက်မက် ဘွယ်ေသာဘုရား၊ လမူျက် ှာ ကုိ မ
ေထာက် ၊ တံစုိး ကုိ မ
စား ဘဲ၊ 18 မိဘ မ ှိေသာ သူငယ်၊ မုတ်ဆုိးမ ဘက်၌ တရားစီရင် ၍ ၊ ဧည့်သည်
အာဂ ္တ တို့ ကုိ စုံမက် သြဖင့်၊ အဝတ် အစား တို့ ကုိေပး သနားေသာ ဘုရားြဖစ်ေတာ်
မူ၏။ 19 သို့ ြဖစ်၍ ဧည့်သည် တို့ ကုိ ချစ် ကေလာ။့ အေကာင်း မူကား၊ သင်တို့သည် အဲ
ဂုတ္တု
ြပည် ၌ ဧည့်သည် ြဖစ် ကဘူး ပီ။ 20 သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ကုိ
ေကာက်ရွ ံ ၍ အမှုေတာ် ကုိ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ ကုိယ်ေတာ် ၌ ဆည်းကပ် ရမည်။ နာမ
ေတာ်အားြဖင့် ကျနိဆုိ် ြခင်း ကုိ ြပ ရမည်။ 21 ထာဝရဘုရားသည် သင် ၏ဂုဏ်
အသေရ၊ သင် ၏ဘုရား သခင်ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ သင်သည် ကုိယ် မျက်စိ ှင့် ြမင် သည်
အတိင်ုး ၊ ေကာက်မက် ဘွယ်ေသာ အမူအရာ ကီး တို့ ကုိ သင့် အဘို့ ြပ ေတာ်မူ ပီ။
22သင် ၏ ဘုိးေဘး
တို့သည်၊ အေရ
အတက်ွအားြဖင့် လူ
ခုနစ် ဆယ်မျှသာ ှိလျက် ၊ အဲဂုတ္တု ြပည်သို့ ဆင်း သွားက၏။ ယခု
မူကား၊ အေရအတက်ွအားြဖင့မုိ်ဃ်း ေကာင်းကင်ကယ် ှင့အ်မျှ သင် ၏ဘုရား သခင်
ထာဝရဘုရား သည် များြပားေစ ေတာ်မူ ပီ။

11
1 သို့ ြဖစ်၍ သင်သည် သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ကုိ ချစ် ရမည်။ စီရင် ထုံးဖွ့ဲ
ေတာ်မူချက်၊ မှာထား ေတာ်မူေသာပညတ် ေတာ်တို့ ကုိ အစ ် ေစာင့်ေ ှာက် ရမည်။ 2သင်
၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ဆုံးမ ေတာ်မူြခင်း ကုိ၎င်း၊ ဘုနး် အာ ေုဘာ်ေတာ်ကုိ၎င်း၊
အား ကီး ေသာ လက် ံု း ဆန ့် ေတာ်မူြခင်းကုိ၎င်း၊ 3 ထူးဆနး် ေသာ တနခုိ်းေတာ်ကုိ၎င်း ၊
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အဲဂုတ္တု ြပည် ၌ ၊ အဲဂုတ္တု ှင်ဘုရင် ဖါေရာ မင်း ှင့် ြပည်သူ ြပည်သားများတို့အား
ြပ ေတာ်မူေသာ အမှု ကုိ၎င်း၊ 4 အဲဂုတ္တု စစ်သူရဲ အလံးုအရင်းတည်းဟေူသာြမင်း စီး
သူရဲ၊ ရထား
စီးသူရဲတို့အား ြပ ေတာ်မူေသာအမှု ကုိ ၎င်း ၊ သင် တို့ ကုိလိက်ု ေသာသူ တို့ ကုိ ဧဒံု
ပင်လယ် ေရ လွှမ်းမုိး ေစ၍ ၊ ယေန ့တိင်ုေအာင် ဖျက်ဆီး ေတာ်မူေကာင်း ကုိ၎င်း၊

5ဤ အရပ် သို့ မ ေရာက် မီှ၊ ေတာ
၌ လှည့်လည်စ ်တင်ွ သင် တို့အား ြပ ေတာ်မူေသာအမှု ကုိ၎င်း၊ 6 ု ဗင် အမျ ိး ၊ ဧ
လျာဘ သား ဒါသန် ှင့် အဘိရံ တို့ အား
ြပ ေတာ်မူေသာအမှု ကုိ၎င်း ၊ ေြမ ကီး သည် မိမိ
ခံတင်ွး ကုိ ဖွင့် ၍ သူ တို့ ှင့် အိမ်သူ အိမ်သားများ၊ တဲ
များ၊ သူ
တို့ ၌ ရတတ်သမျှ ေသာ ဥစ္စာ ပစ္စည်းများကုိ၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသားတို့ အလယ် ၌ ၊ မျ ိ ေကာင်း ကုိ၎င်း မ သိ မ ြမင် ေသာ သင် တို့၏
သားသမီး
တို့အား ငါမေြပာ၊ သင်တို့ ကုိယ်တိင်ု သိမှတ် ကေလာ။့ 7ထာဝရဘုရား ြပ ေတာ်မူ
ေသာ အမှု ကီး အလံးုစုံ တို့ ကုိ သင် တို့သည် ကုိယ်တိင်ု ြမင် က ပီ။ 8 ထို့ ေကာင့် ၊
သင်တို့သည်သွား ၍ ဝင်စား လတံ့ ေသာြပည် ကုိ ကီးစွာေသာခွနအ်ား ှင့် ဝင်စား မည်
အေကာင်း၊ 9ထာဝရဘုရား သည် သင် တို့၏ ဘုိးေဘး
တို့ ှင့် သူ တို့အမျ ိးအ ယ်ွ အား ေပး ြခင်းငှာ ကျနိဆုိ် ေတာ်မူေသာ ြပည် ၊ ို့ ှင့်
ပျားရည် စီး ေသာြပည် ၌ သင်တို့အသက်တာ ှည် မည်အေကာင်း ၊ ယေန င့ါ မှာ ထား
သမျှ ေသာပညတ် တို့ ကုိ ေစာင့်ေ ှာက် ရကမည်။ 10သင် တို့သွား ၍ ဝင်စားလတံေ့သာ
ြပည် သည် ကား ၊ ယာ လပ်ုသက့ဲသို့ မျ ိ းေစ့ ကဲ ၍ ေြခ ြဖင့် ေရ ေလာင်း ရေသာြပည်
တည်းဟေူသာသင်တို့ ထွက် လာေသာ အဲဂုတ္တု ြပည် ှင့် တသူည်မ ဟတ်ု။ 11သင်
တို့ သွား ၍ ဝင်စား လတံ့ေသာ ြပည် သည် ေတာင် များ၊ ချ ိင့် များ ှင့် ြပည့်စုံ၍ မုိဃ်း
ေရကုိ ေသာက် ေသာြပည်၊ 12 သင် တို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ြပ စု ၍ တ ှစ်
ပတ်လံးု ကည့် ှု ေတာ်မူေသာ ြပည် ြဖစ်၏။ 13သင် တို့ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ကုိ
စိတ် ှလံးု အကင်းမ့ဲ ချစ် ၍ အမှုေတာ် ကုိ ေဆာင်ရွက်မည် အေကာင်း ၊ ယေန ့ငါ မှာ
ထားသမျှေသာ ပညတ် တို့ ကုိ ေစ့ေစ့နားေထာင် လျှင်၊ 14သင် တို့သည် စပါး ၊ စပျစ်
ရည်၊ ဆီ
တို့ ကုိ စုသိမ်း ေစြခင်းငှာ အရင်မုိဃ်း ၊ ေနာက် မုိဃ်း တည်းဟေူသာသင် တို့ ြပည် ှင့်
ဆုိင်ေသာ မုိဃ်း ေရကုိ ငါေပး မည်။ 15သင်တို့သည် ဝ
စွာစား ရမည်အေကာင်း ၊ သင် တို့ တိ စ္ဆာန် များအဘို့ လင်ွြပင် ၌ ြမက်ပင် ကုိ ငါ
ေပါက် ေစမည်။ 16သင် တို့သည် မိစ္ဆာဒိဌိ
အယူကုိစဲွ၍ လမ်းမလွဲ ၊ အြခား တပါးေသာ ဘုရား
တို့ ကုိ ဝတ်ြပ ၊ ကုိးကွယ် ြခင်း ှင့် ကင်းလွှတ်မည်အေကာင်း ၊ ကုိယ် ကုိကုိယ်သတိ
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ြပ က ေလာ။့ 17 သို့ မဟတ်ုထာဝရဘုရား သည် အမျက် ေတာ် ထွက် ၍ မုိဃ်း မ ရွာ ၊
ေြမ ၏အသီးအ ှံ ကုိ မ
ြဖစ် ေစြခင်းငှာ။ မုိဃ်းေကာင်းကင် ကုိ ပိတ် ေတာ်မူမည်။ ထာဝရဘုရား
ေပး ေတာ်မူေသာ ေကာင်းမွန် ေသာြပည် ၌ သင်တို့သည် အလျှင် အြမန် ေပျာက်
ပျက်ကလိမ့်မည်။ 18 သို့ ြဖစ်၍ ငါ ေဟာေြပာေသာ ဤ
စကား ကုိ စိတ် ှလံးု၌ သွင်း ထား၍ ၊ လက် ၌ လက္ခဏာ သက်ေသဘို့ ရာ၎င်း၊
မျက်စိ ကား မှာ သင်းကျစ် က့ဲသို့ ၎င်း ချည် ထားရ ကမည်။ 19 ထုိ စကားကုိ သင်
တို့သည် အိမ် ၌ ထုိင် လျက် ေနသည်ြဖစ်ေစ၊ ခရီး
သွား သည်ြဖစ်ေစ ၊ အိပ် လျက် ထ လျက် ှိသည်ြဖစ်ေစေဟာေြပာ ၍ ၊ သားသမီး
တို့အား သွနသ်င် ရ ကမည်။ 20 အိမ် တံခါး မိ တံခါး ၌ လည်း ေရး ထားရ ကမည်။
21 သို့ ြပ လျှင် ထာဝရဘုရား သည် ဘုိးေဘး
တို့ အား ေပး ြခင်းငှာ ကျနိဆုိ် ေတာ်မူေသာ ြပည် ၌ သင် တို့ အသက် ၊ သားသမီး
များ အသက်တာ သည်၊ ေကာင်းကင် ၌ အသက်တာ ှည် သက့ဲသို့ ၊ ေြမ ကီး ေပါ် မှာ
တာ ှည် ရလိမ့်မည်။ 22သင် တို့သည် သင် တို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ကုိ ချစ်
ေသာစိတ် ှင့် လမ်း ေတာ်သို့ လိက်ု ၍၊ ကုိယ်ေတာ် ၌ ဆည်းကပ်မီှဝဲ မည် အေကာင်း၊
ငါ မှာ ထားသမျှေသာ ဤ ပညတ် တို့ ကုိ ကျင့် အံေ့သာငှာ သတိ ှင့် ေစာင့်ေ ှာက် လျှင်၊
23ထာဝရဘုရား သည် ဤ
လမူျ ိး ခပ်သိမ်း တို့ ကုိ သင် တို့ေ ှ မှ ှင်ထုတ် ေတာ်မူသြဖင့် ၊ သင် တို့သည် ကုိယ်
ထက် အား ကီး ၍ များြပား ေသာ လမူျ ိ း တို့ ကုိ အစုိးရ က လိမ့်မည်။ 24သင် တို့သည်
ေြခ ှင့်နင်း သမျှ ေသာအရပ် ကုိ ပုိင်သြဖင့်၊ ေတာ
မှစ၍ ေလဗ ုန် ေတာင်တိင်ုေအာင်၎င်း၊ ဥဖရတ် ြမစ် ကီးမှစ၍ ပင်လယ် ကမ်းနား
တိင်ုေအာင် ၎င်း၊ ေြမတေ ှာက်လံးုသည် သင် တို့၏ ိင်ုငံ အဝင် ြဖစ် လိမ့်မည်။ 25သင်
တို့ ေ ှ မှာ အဘယ်သူ မျှမ ရပ် မေန ိင်ု ေအာင်၊ သင်တို့ နင်း ေသာ ေြမ အရပ်၌ ှိ
ေသာသူအေပါင်း တို့သည် သင် တို့ ကုိ ေကာက်ရွ ံ ထိတ်လန ့် မည် အေကာင်း၊ သင်
တို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား သည်၊ ဂတိ
ေတာ် ှိသည်အတိင်ုး ြပ ေတာ်မူမည်။ 26ယေန ့ေကာင်း ကီး ေပးြခင်း ှင့် ကျနိ် ြခင်း
တည်းဟေူသာဤ ှစ်ပါးကုိ သင် တို့ေ ှ မှာ ငါ ထား ၏။ 27ယေန င့ါ ဆင့်ဆုိ ေသာ သင်
တို့ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ၏ ပညတ် ေတာ်တို့ ကုိ နားေထာင် လျှင် မူကား၊ ေကာင်း
ကီး ေပးြခင်း၊ 28 သင် တို့ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ၏ ပညတ် ေတာ်တို့ ကုိ နား မ
ေထာင်၊ ယေန ့
ငါ မှာ ထားေသာ လမ်း မှ လွှဲ ေ ှာင်၍ ၊ မ သိ ဘူးေသာ အြခား တပါးေသာဘုရား
ကုိ မီှဝဲဆည်းကပ်လျှင်မူကား ကျနိ် ြခင်းကုိ ငါထား၏။ 29သင် တို့သည်သွား ၍ ဝင်စား
လတံေ့သာြပည် သို့ သင် တို့၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား သည် ေဆာင် သွင်း ေတာ်မူ
ပီးမှ ၊ ေကာင်း ကီး မဂင်္လာကုိ ေဂရဇိမ် ေတာင် ေပါ် ၌၎င်း၊ ကျနိ် ြခင်းကုိ ဧဗလ
ေတာင် ေပါ် ၌၎င်း တင် ထားရကမည်။ 30 ထုိေတာင်တို့သည် ေယာ်ဒန် ြမစ်အေနာက်
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၊ ေန ဝင် ရာဘက် မှာ ခါနနိ လတိူု့ေနရာ အရပ်တည်းဟေူသာ၊ ေမာေရ
သပိတ် ေတာအနား ၊ ဂိလဂါလ မိ ှင့် ဆုိင်ေသာ လင်ွြပင် ၌ ှိသည်မ ဟတ်ုေလာ။

31သင် တို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ေပး ေတာ်မူ ေသာ
ြပည် ကုိ ဝင်စား ြခင်းငှာ ၊ ေယာ်ဒန် ြမစ်တဘက်သို့ ကူး သွား၍၊ ထုိြပည်ကုိ ဝင်စား
လျက် ေန ရ ကမည်။ 32 ယေန ့ငါ ထား သမျှ ေသာ စီရင် ထုံးဖွ့ဲချက်တို့ ကုိ ကျင့် အံ့
ေသာငှာ ေစာင့်ေ ှာက် ရကမည်။

12
1သင် တို့သည် ေြမ ကီး ေပါ် မှာ အသက် ှင် သမျှ ေသာ ကာလပတ်လံးု ဝင်စား ေစ
ြခင်းငှာ သင် တို့ ဘုိးေဘး ကုိးကွယ်ေသာ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ေပး ေတာ်မူေသာ
ြပည် ၌ ကျင့် အံေ့သာငှာ ေစာင့်ေ ှာက် ရေသာ စီရင် ထုံးဖွ့ဲချက်များ ဟမူူကား ၊ 2သင်
တို့အစုိးရ ေသာ လမူျ ိ း တို့သည် ေတာင် ကီး ၊ ေတာင် ငယ်အေပါ် ၊ စိမ်း ေသာ သစ်ပင်
ေအာက် ၌ မိမိ
တို့ ဘုရား
များကုိ ဝတ်ြပ ရာအရပ် ှိသမျှ တို့ ကုိ ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီး ရမည်။ 3 သူ တို့ယဇ် ပလ္လ င်
များကုိလည်း ဖျက် ရမည်။ ုပ်တု များကုိ ဖိ ချ ရမည်။ အာ ှရ ပင်များကုိ မီး
ှု ိ ရမည်။ ထုလပ်ုေသာ ဘုရား
ဆင်းတု များကုိ ခုတ်လဲှ ရမည်။ ထုိ
အရပ် ၌ ထုိ ဘုရားတို့၏ နာမ
ကုိပင် ပယ် ှင်း ရမည်။ 4 သူ တို့ ြပ သက့ဲသို့ ၊ သင်တို့သည် သင် တို့၏ ဘုရားသခင်
ထာဝရဘုရား အား မ ြပ ရဘဲ၊ 5သင် တို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား သည်၊ သင် တို့
အမျ ိးအ ယ်ွ ှိသမျှ တို့တင်ွ နာမေတာ် ကုိ တည် ေစဘို့ ရာ ေရွးေကာက် ေတာ်မူေသာ
အရပ် တည်းဟေူသာကျနိး်ဝပ် ေတာ်မူရာအရပ် ကုိ ှာ ၍ လာ ရကမည်။ 6 ထုိ အရပ်
သို့ သင် တို့သည် မီး ှု ိ ရာယဇ်အစ ှိ ေသာ ယဇ် များ၊ ဆယ် ဘို့တဘို့ ပူေဇာ်သက္က ာ၊
ချးီေြမာက်ရာပူေဇာ် သက္ကာ၊ သစ္စာ
ဂတိ ှင့်ဆုိင်ေသာ ပူေဇာ်သက္က ာ၊ အလိလိုု
ြပ ေသာ ပူေဇာ်သက္က ာမှစ၍ ၊ သုိး ာွး တင်ွ အဦး
ဘွားေသာ သားငယ်တို့ ကုိ ေဆာင် ခ့ဲရကမည်။ 7 ထုိ အရပ်၌ သင် တို့၏ဘုရားသခင်
ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ စား
ရကမည်။ ြပ ေလရာရာ ၌ သင် တို့၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ေကာင်း ကီး ေပး
ေတာ်မူသြဖင့် ၊ ကုိယ်တိင်ု မှစ၍ အိမ်သူ အိမ်သားတို့သည် ရွှင်လနး် ြခင်းကုိ ြပ ရ က
မည်။ 8ယခု ကာလ၊ ဤ
အရပ်၌ြပ သက့ဲသို့ ၊ ထုိအရပ်၌ လူတိင်ုး ကုိယ် ဉာဏ် ကုိ လိက်ု၍ မ ြပ ရက။

9သင် တို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ေပး ေတာ်မူေသာ အေမွ ခံရာ ချမ်းသာ ထဲသို့
သင်တို့သည် မ



တရားေဟာရာကျမ်း 12:10 396 တရားေဟာရာကျမ်း 12:19

ဝင် ရက ေသး။ 10သင်တို့သည် ေယာ်ဒန် ြမစ်တဘက်သို့ ကူး ၍ ၊ သင် တို့အေမွခံ ရာ
ဘို့ သင် တို့၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ေပးေတာ်မူေသာြပည် ၌ ေန ကေသာအခါ ၊
ရနသူ် အေပါင်း တို့လက်မှ သင် တို့ ကုိ ကယ် ှ တ် ေတာ်မူသြဖင့် ငိမ်ဝပ် စွာ ေန
က ေသာအခါ၊ 11 နာမ ေတာ် ကုိ တည် ေစ ဘို့ ရာ ၊ သင် တို့၏ ဘုရားသခင်

ထာဝရဘုရား ေရွးေကာက် ေတာ်မူေသာ အရပ် ှိ ရမည်။ ထုိ
အရပ်သို့ ငါ မှာ ထားသမျှ အတိင်ုး ၊ သင် တို့ မီး ှု ိ ရာယဇ် အစ
ှိ ေသာယဇ် များ၊ ဆယ်ဘို့ တဘို့ ပူေဇာ်သက္က ာ၊ ချးီေြမာက်ရာ ပူေဇာ် သက္ကာ၊

ထာဝရဘုရား
အား ဂတိ ှိသည်အတိင်ုး ၊ ြမတ် ေသာ ပူေဇာ်သက္က ာတို့ ကုိ ေဆာင် ခ့ဲရ ကမည်။

12 ကုိယ်တိင်ု မှစ၍ ၊ သား သမီး ၊ ကျွန် ေယာက်ျား မိနး်မ တို့ ှင့် ကုိယ် အဘို့ မ ှိ၊
အေမွ မ ခံရဘဲ၊ သင် တို့ ၌ တည်းခုိ ေသာ ေလဝိသား တို့သည် သင် တို့၏ ဘုရားသခင်
ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ ရွှင်လနး် ြခင်းကုိ ြပ ရကမည်။ 13 ေတွ့ြမင် ရာအရပ် ၌ မီး ှု ိ
ရာယဇ်ကုိ မ
ပူေဇာ် ရမည် အေကာင်း သတိ ြပ ကေလာ။့ 14 သင် တို့ အမျ ိး တမျ ိး တင်ွ
ထာဝရဘုရား ေရွးေကာက် ေတာ်မူေသာ အရပ် ၌ မီး ှု ိ ရာယဇ်ကုိ ပူေဇာ် ၍ ၊ ငါ မှာ ထား
သမျှ တို့ ကုိ ြပ ရ ကမည်။ 15 သို့ ရာတင်ွ သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ေကာင်း
ကီး ေပးေတာ်မူသည် အတိင်ုး ၊ သင် တို့ ေနရာ အရပ်ရပ် ၌ စား ချင်ေသာ အလိုသို့
လိက်ု၍ သတ် စားရေသာ အခွင့် ှ ိ က၏။ သမင် ၊ ဒရယ် ကုိ စား သက့ဲသို့ ၊ စင် ကယ်
ေသာသူ၊ မ
စင်ကယ်ေသာသူတို့သည် အတူစား ရ ကမည်။ 16 သို့ ရာတင်ွ အေသွး ကုိမ စား ရ။
ေရ
ကုိသွန် သက့ဲသို့ ေြမ ေပါ် မှာ သွနရ်မည်။ 17 စပါး ၊ စပျစ်ရည် ၊ ဆီ ဆယ် ဘို့တင်ွ
ပူေဇာ်ေသာ တဘို့ ၊ သုိး
ာွး တင်ွ အဦး
ဘွားေသာ သားငယ်၊ သစ္စာ
ဂတိ ှင့်ဆုိင်ေသာ ပူေဇာ်သက္က ာ၊ အလိလိုု
ြပ ေသာ ပူေဇာ်သက္က ာ၊ ချးီေြမာက်ရာ ပူေဇာ် သက္ကာ တစုံတခု
ကုိမျှ၊ သင် တို့သည် ကုိယ် ေနရာအရပ်၌ မ စား ရ က။ 18သင် တို့၏ဘုရားသခင်
ထာဝရဘုရား ေရွးေကာက် ေတာ် မူ ေသာ အရပ် ၌ ၊ သင် တို့၏ ဘုရားသခင်
ထာဝရဘုရား ေ ှ မှာ ကုိယ်တိင်ု မှစ၍ သား သမီး ၊ ကျွန် ေယာက်ျားမိနး်မ ၊ တည်းခုိ
ေသာ ေလဝိသား
တို့သည် စား
ရ ကမည်။ ြပ ေလရာရာ ၌ သင် တို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်မှာ
ရွှင်လနး် ြခင်းကုိ ြပ ရ ကမည်။ 19 ေြမ ကီး ေပါ် မှာ အသက် ှင် သမျှ ေသာ ကာလ
ပတ်လံးု၊ ေလဝိသား
တို့ ကုိ မ
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ေမ့ေလျာ့ မည်အေကာင်း သတိ ြပ ကေလာ။့ 20သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား
သည် ဂတိ
ေတာ် ှိသည်အတိင်ုး ၊ သင် ၏ေနရာ ြပည် ကုိ ကျယ် ေစ ေတာ်မူေသာအခါ ၊ သင်
သည် အမဲသား
ကုိ စား
ချင်ေသာစိတ် ှိ၍၊ အမဲသား
ကုိ ငါစား မည်ဟု ဆုိ လျှင် ၊ စား ချင်တိင်ုး စား ရ ေသာအခွင့် ှ ိ၏။ 21 သင်
၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား သည် နာမ
ေတာ် ကုိ တည် ေစဘို့ ရာ ေရွးေကာက် ေတာ်မူေသာအရပ် သည် သင့် ေနရာ ှင့် ေဝး
လနွး်လျှင် ၊ ထာဝရဘုရား ေပး ေတာ်မူေသာ သုိး ာွး ကုိ၊ ငါမှာ ထားသည်အတိင်ုး သတ်
၍ ၊ သင့် ေနရာ အရပ်၌ စား ချင်တိင်ုးစား ရေသာအခွင့် ှ ိ၏။ 22သမင် ၊ ဒရယ် ကုိ စား
သက့ဲသို့
စား ရမည်။ စင်ကယ် ေသာသူ၊ မ
စင်ကယ်ေသာသူတို့သည် ေရာေ ှာ၍ စား ရေသာအခွင့် ှ ိ က၏။ 23 သို့ ရာတင်ွ ၊
အေသွး ကုိ မ
စား မည်အေကာင်း၊ သတိ
ြပ ေလာ။့ အသက် သည် အေသွး ၌ တည်၏။ အသား
ှင့်တကွ အသက် ကုိ မ
စား ရ။ 24 ထို့ ေကာင့်အေသွး ကုိ မ
စား ရ။ ေရ
ကုိ သွန် သက့ဲသို့ ေြမ ေပါ် မှာ သွနရ်မည်။ 25သင် သည် ထာဝရဘုရား
ှစ်သက် ေတာ်မူဘွယ် ေသာအမှုကုိ ြပ သြဖင့် ၊ ကုိယ်တိင်ု မှစ၍သား ေြမးတို့သည်

ချမ်းသာ စွာ ေနရမည်အေကာင်း ၊ အေသွး ကုိ ေ ှာင် ရမည်။ 26သင် ၌ သန ့် ှ င်း ေသာ
ပူေဇာ်သက္က ာ၊ သစ္စာဂတိ
အတိင်ုးြပ ေသာပူေဇာ်သက္က ာတို့ ကုိ ယူ
၍ ၊ ထာဝရဘုရား ေရွးေကာက် ေတာ်မူေသာ အရပ် သို့ သွား ရမည်။ 27 အသား
ှင့် အေသွး ကုိ ေရာေ ှာ၍၊ မီး ှု ိ ရာယဇ် တို့ ကုိ၊ သင် ၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား
၏ ယဇ် ပလ္လ င်ေပါ် မှာ ပူေဇာ် ရမည်။ ယဇ် ေကာင်အေသွး ကုိ၊ သင် ၏ ဘုရားသခင်
ထာဝရဘုရား ၏ ယဇ် ပလ္လ င်ေပါ် မှာ သွနး်ေလာင်း ၍ ၊ အသား ကုိ စား ရမည်။ 28သင်
၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ှစ်သက် ြမတ် ိးုေတာ်မူဘွယ်ေသာအမှုကုိ ြပ သြဖင့် ၊
ကုိယ်တိင်ု မှစ၍ သားေြမး အစ ်အဆက် တို့သည် ချမ်းသာ စွာ ေနရမည်အေကာင်း
၊ ငါ မှာထား သမျှ ေသာ ဤ စကား တို့ ကုိ ေစ့ေစ့နားေထာင် ၍ ေစာင့်ေ ှာက် ေလာ။့
29သင် သွား ၍ ဝင်စား လတံ့ေသာ ြပည်၌ ှိေသာလမူျ ိ း တို့ ကုိ၊ သင် ၏ဘုရားသခင်
ထာဝရဘုရား သည် သင့် ေ ှ မှာ ပယ် ှင်း ေတာ်မူသြဖင့်၊ သူ
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တို့ေနရာြပည် ၌ သင်သည် ဝင်၍ေန ေသာအခါ၊ 30 သူ တို့သည် သင့် ေ ှ မှာ ပျက်စီး
ေသာေနာက် ၊ သူ တို့အကျင့်အတိင်ုး သင်ကျင့်၍ အြပစ် မ ေရာက်မည်အေကာင်း၊ ထုိ
လမူျ ိ း တို့သည် သူ
တို့ဘုရား များကုိ အဘယ် သို့ ဝတ်ြပ သနည်း။ ထုိနည်းတူ ငါြပ မည်ဟု သူ
တို့ ဘုရား ဝတ်ကုိ မ
ေမးြမနး် မည်အေကာင်း ၊ ကုိယ်ကုိကုိယ် သတိ ြပ ေလာ။့ 31 သူတို့ ြပ သက့ဲသို့ ၊ သင်
၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား အား သင်မ ြပ ရ။ သူတို့သည်၊ ထာဝရဘုရား
စက်ဆုပ် ရံွ ှာေတာ်မူသမျှ တို့ ကုိ သူ
တို့ ဘုရား ၌ ြပ က ပီ။ ကုိယ် သား သမီး ကုိပင် သူ တို့ ဘုရား အား ဝတ်ြပ ၍ မီး
ှု ိ က ပီ။ 32 ငါ မှာ ထားသမျှ တို့ ကုိ ကျင့် အံေ့သာငှာ ေစာင့်ေ ှာက် ေလာ။့ ထပ် ၍မ

ပုိရ၊ ှ တ် ၍ မ ေလျာေ့စရ။

13
1သင် တို့တင်ွ ပေရာဖက် ြပ ေသာသူ၊ အိပ်မက် ကုိ ြမင် ေသာသူသည် ေပါ် လာ၍၊

2သင်တို့မ သိ ေသာ အြခား တပါးေသာဘုရား ကုိ ဆည်းကပ် ၍ ဝတ်ြပ ကစို့ဟု ေြပာ
ဆုိလျက် ၊ နမိိတ် လက္ခဏာ၊ အံဘွ့ယ် ေသာအမှုကုိ ေပး
၍ ၊ ထုိနမိိတ် လက္ခဏာ၊ အံ့ဘွယ် ေသာအမှုသည် ြပည့်စုံေသာ်လည်း၊ 3 ထုိ ပေရာ
ဖက် ြပ ေသာသူ၊ အိပ်မက် ကုိ ြမင် ေသာသူတို့ ၏ စကား
ကုိ နား
မ ေထာင်ရ။ အေကာင်း မူကား၊ သင် တို့သည် သင် တို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား
ကုိ စိတ် ှလံးု အကင်းမ့ဲ ချစ် သည်မ ချစ်သည် ကုိ၊ သင် တို့၏ ဘုရားသခင်
ထာဝရဘုရား သည် စုံစမ်း ေတာ်မူ၏။ 4သင် တို့၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ေနာက်
ေတာ်သို့ လိက်ု ရ ကမည်။ ေကာက်ရွ ံ ေသာစိတ် ှင့် ပညတ် ေတာ်တို့ ကုိ ေစာင့် ရ က
မည်။ စကား
ေတာ်ကုိ နားေထာင် လျက် ဝတ်ြပ ၍ ၊ ကုိယ်ေတာ် ၌ ဆည်းကပ်မီှဝဲ ရ ကမည်။

5ကျွန် ခံေနရာအဲဂုတ္တု ြပည် မှ သင် တို့ ကုိ ကယ် ှ တ် ေဆာင်ယူ ခ့ဲေတာ်မူေသာ သင်
တို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ထံေတာ်မှ လွဲ ေစြခင်းငှာ ၎င်း၊ သင် တို့၏ဘုရားသခင်
ထာဝရဘုရား သည်၊ သင်တို့ လိက်ု စရာဘို့ မှာ ထား ေတာ်မူေသာ လမ်း မှ ထွက် ေစ
ြခင်းငှာ၎င်း ေဟာေြပာ ေသာေကာင့် ၊ ထုိ ပေရာဖက် ြပ သူ ှင့် အိပ်မက် ြမင် သူတို့
သည် အေသ
သတ်ြခင်းကုိခံ ရကမည်။ ထုိသို့ ဒစု ိုက် အြပစ်ကုိ သင် တို့အထဲ က ပယ် ှင်း ရက
မည်။ 6သင် ၏ညီအစ်ကုိ ရင်း၊ သင် ၏သား သမီး ၊ သင် ၏ ရင်ခွင် ၌ေနေသာမယား
၊ ကုိယ်က့ဲသို့ မှတ်တတ်ေသာ အေဆွခင်ပွနး်တစုံတေယာက်က၊ သွား ကစို့ ။ သင်လည်း
မသိ၊ ဘုိးေဘး
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တို့လည်း မ သိ ေသာ အြခား တပါးေသာ ဘုရား ၊ 7သင့် ပတ်လည် အနးီ အေဝး ၌
ေနေသာသူ၊ ေြမ ကီး စွနး် တဘက်မှသည် တဘက်တိင်ုေအာင်၊ ကုိးကွယ်ေသာဘုရားကုိ
ဝတ်ြပ ကစို့ဟု တိတ်ဆိတ်စွာ ေသွးေဆာင် လျှင်၊ 8သင်သည် ဝန် မ ခံရ။ သူ
၏စကားကုိ နား မ ေထာင်ရ။ သူ့
ကုိ ြမင် ေသာအခါ မ သနား ရ။ ှေြမာ သြဖင့် ဖွက် ၍ မ ထားရဘဲ၊ သူ့ ကုိ အမှန်
သတ်ရမည်။ 9 သူ သည် အေသ
သတ်ြခင်းကုိခံ စိမ့်ေသာငှာ၊ သင် သည် အဦး
ြပ ပီးမှ ၊ လူ အေပါင်း တို့သည် ြပ ရကမည်။ 10ကျွန် ခံေနရာ အဲဂုတ္တု ြပည် မှ
သင် တို့ ကုိ ှ တ်ေဆာင် ေတာ်မူေသာသင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ထံေတာ်မှ လွဲ
ေစြခင်းငှာ ကံစည် ေသာေကာင့် ၊ ထုိသူ ကုိ ေကျာက်ခဲ ှင့် ပစ် ၍ အေသ သတ်ရက
မည်။ 11 ထုိသိတင်းကုိ ဣသေရလ
အမျ ိးသားအေပါင်း တို့ သည် ကား ၍ ၊ ထုိသို့ ေသာ အဓမ္မ
အမှု ကုိ သင် တို့တင်ွ ေနာက် တဖနမ် ြပ ဝ့ံ ဘဲေနကလိမ့်မည်။ 12အဓမ္မလူတို့သည်
သင်တို့အထဲကထွက်၍၊ သင်တို့မသိေသာ၊ 13အြခား တပါးေသာ ဘုရား ထံသို့ သွား ၍
ဝတ်ြပ ကစို့ဟု ေြပာဆုိ လျက် ၊ သူ တို့ မိ သူ မိ သားတို့ ကုိ ေသွးေဆာင် ေကာင်းကုိ၊
သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား သည် သင့် ေန စရာဘို့ ေပး ေတာ်မူေသာ မိ တစုံ
တ မိ ၌ သင်သည် သိတင်း ကား လျှင် ၊ ထုိ အမှုကုိ ေစ့ေစ့ေမးြမနး် စစ်ေကာရမည်။
14 သိတင်း ကားသည်အတိင်ုး ထင် ှားစွာ ဧကန် မှန၍်၊ ထုိသို့
ေသာ စက်ဆုပ် ဘွယ်အမှုကုိ သင် တို့တင်ွ အမှန် ြပ မိလျှင်၊ 15 ထုိ မိ သူ မိ သား
တို့ ကုိ ထား
ှင့် လပ်ု ကံ ရမည်။ မိ မှစ၍ မိ ၌ ှိေသာလူ ှင့် တိ စ္ဆာန် အေပါင်း တို့ ကုိ ထား
ှင့် ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီး ရမည်။ 16လယူု ရာဥစ္စာ ှ ိသမျှ ကုိ မိ လမ်းမအလယ် ၌ စုပုံ

၍ ၊ ထုိ မိ ှင့်တကွ လယူု ရာဥစ္စာ ှ ိသမျှ ကုိ သင် ၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား အ
ဘို့ မီး ှု ိ ရမည်။ ထုိ မိ သည် အစ ်အ မဲ အမှုိက်ပုံ ြဖစ် ရမည်။ ေနာက် တဖန် မ
တည် မေဆာက်ရ။ 17ထာဝရဘုရား သည် အမျက် ေတာ်အ ှိန် ကုိ ငိမ်းေစ၍၊ သင်
၏ဘုိးေဘး တို့အား ဂတိေတာ် ှိသည် အတိင်ုး၊ သင့် ကုိ ကယ်မ သနားေတာ်မူသြဖင့်
များြပား ေစေတာ်မူမည်အေကာင်း၊ ကျနိ် အပ်ေသာဥစ္စာ တစုံတခုကုိ မျှ မသိမ်းမယူဘဲ၊
အလံးုစုံတို့ ကုိ စွန ့ပ်စ်ရမည်။ 18 ယေန ့ငါ မှာ ထားသည်အတိင်ုး သင် ၏ဘုရားသခင်
ထာဝရဘုရား ၏ စကား
ေတာ်ကုိ နားေထာင် ၍ ပညတ် ေတာ်အလံးုစုံ တို့ ကုိ ကျင့် သြဖင့် ၊ သင် ၏ဘုရားသခင်
ထာဝရဘုရား ှစ်သက် ေတာ်မူဘွယ်ြပ ေသာအခါ ၊ ေ ှးဂတိေတာ်အတိင်ုး ြပ ေတာ်မူ
မည်။

14
1သင် တို့သည် သင် တို့ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ၏ သား ြဖစ်က၏။ ေသ
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ေသာသူအတက်ွ အသားကုိ မ
ခုတ် မ ှရ။ မျက်ေမှာင် ကား မှာ အေမွးကုိ မ
ရိတ် ရ။ 2 သင် တို့သည် သင် တို့၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား အဘို့ ၊ သန ့် ှ င်း
ေသာလမူျ ိ း ြဖစ် က၏။ ထာဝရဘုရား
သည် ေြမ ကီး ေပါ် မှာ ှ ိသမျှ ေသာ လမူျ ိ း ထက်၊ ကုိယ်ေတာ် ပုိင် ထုိက်ေသာ အမျ ိး
ြဖစ် ေစြခင်းငှာ သင် တို့ ကုိ ေရွးချယ် ေတာ်မူ ပီ။ 3 စက်ဆုပ် ရွ ံ ှာဘွယ်ေသာ အရာ
ကုိ သင်တို့မ စား ရ။ 4 စား ရေသာ တိ စ္ဆာန် ဟမူူကား ၊ ာွး ၊ သုိး ၊ ဆိတ် ၊ 5သမင်
၊ ဒရယ် ၊ ဆတ် ၊ ဂျ ီ ၊ ဒိ ှုန် ၊ စုိင် ၊ ဇေမရ အစ ှိေသာ၊ 6 ခွါ ကဲွြပား ၍ စားြမံ ြပနေ်သာ
သား
များကုိ စား ရေသာအခွင့် ှ ိ၏။ 7 သို့ ေသာ်လည်း စားြမံ ြပနေ်သာသား၊ ခွာ ကဲွြပား
ေသာ သားတို့တင်ွ မ
စား ရေသာသားဟမူူကား ၊ ကုလားအပ်ု ၊ အာရနဘက် ၊ ှာဖန် တို့သည် စားြမံ ြပန်
ေသာ်လည်း ၊ ခွာ မ ကဲွြပား ေသာေကာင့် သင် တို့ ၌ မ စင်ကယ်။ 8 ဝက် သည် ခွာ
ကဲွြပား ေသာ်လည်း ၊ စားြမံ မ ြပန် ေသာေကာင့် ၊ သင် တို့ ၌ မ စင်ကယ်။ အသား
ကုိ မ
စား ရ။ အေသ
ေကာင်ကုိ လည်း မ ထိ ရ။ 9 ေရ ၌ ေနေသာ တိ စ္ဆာန်တကာ တို့တင်ွ အယပ် ှင့်
အေကး ှိေသာတိ စ္ဆာန် ကုိ သာ စား ရ၏။ 10အယပ် ှင့် အေကး မ ှိေသာ တိ စ္ဆာန်
ကုိ မ စား ရ။ သင် တို့ ၌ မ စင်ကယ်။ 11 စင်ကယ် ေသာ ငှက် အမျ ိးမျ ိ း ကုိ စား ရ
ေသာအခွင့် ှ ိ၏။ 12 မ စား ရေသာ ငှက်ဟူမူကား ၊ ေရွှလင်းတ ၊ ပင်လယ် လင်းတ၊
လင်းယုန၊် 13 ဒါဟ ၊ စွန် ၊ လင်းတ ကမ်းမျ ိ း၊ 14ကျးီ မျ ိ း ှ ိသမျှ၊ 15 ကုလားအပ်ု ငှက်၊
ငှက် ဆုိး၊ ဥဗျ ိ င်း ၊ သိမ်း မျ ိ း၊ 16 ဇိကွက် ၊ ဣဗိတ် ၊ ငှက် ကျား၊ 17 ဝံပုိ ၊ ဝံလို ၊ ကိ း ကာ၊
18 ေတာငနး် ၊ ဒံးုစပ် မျ ိ း ၊ ဒံးုကုလား ၊ လင်း ို့ မှစ၍၊ 19အေတာင် ှိလျက် တာွး တတ်
ေသာ တိ စ္ဆာန် ှ ိသမျှ တို့သည် သင် တို့ ၌ မ စင်ကယ်သည်ြဖစ်၍ အသား ကုိ မ
စား ရ။ 20 စင်ကယ် ေသာ ငှက် အမျ ိးမျ ိ း ကုိ စား ရေသာအခွင့် ှ ိ၏။ 21 အလိလိုု
ေသေသာအေကာင်ကုိ မ စား ရ။ သင် တို့ ၌ တည်းခုိ ေသာ တပါး အမျ ိးသားစားစရာ
ဘို့ ေပး
ရမည်။ သို့ မဟတ်ု တကျွနး် တ ိင်ုငံသားတို့အား ေရာင်း ရမည်။ သင် တို့သည် သင်
တို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား အဘို့ သန ့် ှ င်း ေသာ လမူျ ိ း ြဖစ်က၏။ ဆိတ် သငယ်
ကုိ အမိ ို့ ရည် ှင့် မ ြပ တ် မချက်ရ။ 22 လယ်ယာ ၌ တ ှစ် တ ှစ် တင်ွ သိမ်း ရ
ေသာအသီးအ ှံ ဆယ်ဘို့ တဘို့ ကုိ အမှန်ခဲွထားရမည်။ 23 သင် တို့၏ ဘုရားသခင်
ထာဝရဘုရား သည်၊ နာမ
ေတာ်ကုိ တည် ေစဘို့ ရာ ေရွးေကာက် ေတာ်မူေသာ အရပ် ၌ စပါး ၊ စပျစ်ရည် ၊ ဆီ
မှစ၍ ၊ သုိး ၊ ာွး တင်ွ အဦး
ဘွားေသာ သားငယ်ဆယ်ဘို့ တဘို့ ကုိ ေ ှ ေတာ်မှာ စား
ရကမည်။ ထုိသို့



တရားေဟာရာကျမ်း 14:24 401 တရားေဟာရာကျမ်း 15:6

ြပ လျှင်၊ သင် တို့၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ကုိ အစ ် ေကာက်ရွ ံ
ရမည်အေကာင်း ၊ သင်ရ ကလိမ့်မည်။ 24 သင် တို့၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား
ေကာင်း ကီး ေပးေတာ်မူေသာအခါ ၊ နာမ ေတာ်ကုိ တည် ေစ ဘို့ရာ
ေရွးေကာက် ေတာ်မူေသာ အရပ် သည် ေဝး
လနွး်၍ ခရီး ှည်လျား သြဖင့် ၊ ဥစ္စာဆယ်ဘို့တဘို့ ကုိ ေဆာင်၍ မ
သွား ိင်ု လျှင်၊ 25 ထုိ ဥစ္စာ ကုိ ေရာင်း ပီး မှ ၊ ေငွ ကုိ ကုိင် လျက် ၊ သင်
တို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ေရွးေကာက် ေတာ်မူေသာ အရပ် သို့ သွား ၍၊ 26 စား
ချင်ေသာစိတ် အလို ှ ိသည်အတိင်ုး ၊ ာွး ၊ သုိး ၊ စပျစ်ရည် ၊ ေသရည် အစ ှိေသာ
စားချင်သမျှကုိ ဝယ်၍၊ သင် တို့၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ် မှာ၊ အိမ်သူ
အိမ်သားများ ှင့တ်ကွ စား ေသာက်လျက် ၊ ရွှင်လနး် ြခင်းကုိ ြပ ရကမည်။ 27 သို့ ရာတင်ွ
၊ သင် တို့ ၌ တည်းခုိ ေသာ ေလဝိ သား ဟမူူကား၊ သင် တို့ ှင့် ေရာ၍၊ အဘို့
မ ှိ၊ အေမွ ကုိ မ
ခံရ ေသာေကာင့် ၊ သူ့ ကုိ မ
စွန ့် မပစ်ရဘဲ၊ 28တတိယ ှစ် တင်ွ သိမ်း ေသာအသီး အ ှံ ဆယ်ဘို့ တဘို့ ှ ိသမျှ
ကုိ ထုတ်၍ မိ ထဲမှာ သုိထား ရမည်။ 29သင် တို့ ှင့် ေရာ၍ အဘို့မ
ှိ၊ အေမွ ကုိ မခံရေသာ
ေလဝိ သား၊ သင် တို့ေနရာ အရပ်၌ ှိေသာ တပါး အမျ ိးသား၊ မိဘ
မ ှိေသာ သူငယ်၊ မုတ်ဆုိးမ များတို့သည် လာ
၍ ဝ စွာစား ရ ကမည်။ သို့ ြဖစ်လျှင် သင် တို့၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား သည်၊
သင် တို့ ြပ ေလရာရာ ၌ ေကာင်း ကီး ေပးေတာ်မူမည်။

15
1 ခုနစ် ှစ် တခါ လွှတ် ြခင်းကုိ ြပ ရမည်။ 2လွှတ် ြခင်းတရား ဟမူူကား ၊ ကုိယ် ှင့်
စပ်ဆုိင် ေသာသူအား ဥစ္စာကုိ ေချးငှားေသာ ေကး ှင် မည်သည်ကား၊ ထုိ
ေကး ကုိ လွှတ် ရမည်။ ထာဝရဘုရား
လွှတ် ြခင်းကာလြဖစ်ေသာေကာင့် ၊ ထုိေကးကုိ အိမ်နးီချင်း၊ ညီအစ်ကုိ ချင်း၌ မ
ေတာင်း ရ။ 3တကျွနး် တ ိင်ုငံသား၌ ေတာင်း ရေသာအခွင့် ှ ိ၏။ ညီအစ်ကုိ ၌ ှိ
ေသာကုိယ် ဥစ္စာ ကုိ မေတာင်းဘဲ လွှတ် ရမည်။ 4 သင် ၌ ဆင်းရဲသား မ ှိ ေစြခင်း
ငှာ ၊ ထုိသို့ ြပ ရ မည်။ သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား သည် အေမွခံ ဘို့ ရာအပုိင်
ေပး ေတာ်မူေသာ ြပည် ၌ သင့် ကုိ အလနွ် ေကာင်း ကီး ေပးေတာ်မူမည်။ 5ယေန ့ငါ မှာ
ထားသမျှ ေသာ ဤ ပညတ် တို့ ကုိ ကျင့် မည်အေကာင်း ေစာင့်ေ ှာက် ြခင်းငှာ ၊ သင်
၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ၏ စကား
ေတာ်ကုိ ေစ့ေစ့နားေထာင် ေလာ။့ 6သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား သည်၊ ဂတိ
ေတာ် ှိသည်အတိင်ုး ေကာင်း ကီး ေပးေတာ်မူသြဖင့် ၊ သင် သည် လမူျ ိ း များတို့အား
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ေချးငှား ရေသာအခွင့် ှ ိ လိမ့်မည်။ သူတို့သည် သင့် အား ေချးငှား ေသာ အခွင့်မ ှ ိရ။
သင်သည် လမူျ ိ း များတို့ ကုိ အစုိး
ပုိင်ရလိမ့်မည်။ သူတို့ သည် သင့် ကုိ အစုိး မ ပုိင်ရ က။ 7 သင် ၏ဘုရားသခင်
ထာဝရဘုရား ေပး ေတာ်မူေသာ ြပည် တင်ွ ၊ မိ တစုံတ မိ ၌ ဆင်းရဲ ေသာ ညီအစ်ကုိ
ချင်း ှ ိ လျှင် ၊ ထုိဆင်းရဲ ေသာ ညီအစ်ကုိ ၌ သင် သည် သနားေသာစိတ် ကုိ မ
ချ ပ်တည်း ရ။ လက် ကုိလည်း မ
ပိတ် ရ။ 8သင် ၏လက် ကုိ သူ့
အဘို့ ကျယ်ကျယ်ဖွင့် ၍ ၊ သူ ၏ ဆင်းရဲ ေပျာက်ေလာက် ေအာင် ေချးငှား ရမည်။

9သင့် စိတ် ှလံးု၌ ဆုိးညစ် ေသာ သေဘာ
ှိ ၍ ၊ သတ္တ မ ှစ် တည်းဟေူသာလွှတ်ရာ ှစ်နးီ ပီဟု ေအာက်ေမ့လျက်၊ ထုိဆင်းရဲ

ေသာ ညီအစ်ကုိကုိ မနာလိေုသာစိတ် ှိ ၍၊ ဘာမျှမေပးဘဲေနလျှင် သူ
သည်ထာဝရဘုရား အား ေအာ်ဟစ် သြဖင့် ၊ သင် ၌ အြပစ် မ ေရာက် မည်အေကာင်း
သတိ ြပ ေလာ။့ 10အကယ်စင်စစ်သူ့ အား ေပး ရမည်။ ေပး
ေသာအခါ ှေြမာ ေသာစိတ်မ ှိရ။ အေကာင်း မူကား၊ ထုိ
ဒါန ေကာင့် သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား သည်၊ သင် ြပ ေလရာရာ ၊
လပ်ုေဆာင် ေလရာရာ ၌ ေကာင်း ကီး ေပးေတာ်မူမည်။ 11သင့်ေနရာြပည် ၌ ဆင်းရဲသား
မ ြပတ် ရ။ ထို့ ေကာင့် ၊ သင့် ြပည် ၌ ဆင်းရဲ ငတ်မွတ်ေသာ ညီအစ်ကုိ ချင်းတို့အား
သင် ၏လက် ကုိ ကျယ်ကျယ်ဖွင့် ရမည်အေကာင်း ငါ မှာ ထား၏။ 12သင်၏ညီအစ်ကုိ
ချင်း၊ ေဟ ဗဲ အမျ ိးေယာက်ျား မိနး်မ သည် သင် ၌ ကျွန် ြဖစ်၍ ၊ ေြခာက် ှစ် အေစခံ
ပီးမှ ၊ သတ္တ မ ှစ် ေရာက် လျှင် လွှတ် ရမည်။ 13 လွှတ် ေသာအခါ ၊ လက်ချည်း မ
လွှတ် ဘဲ၊ 14သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား သည် ေကာင်း ကီး ေပးေတာ်မူသည်
အတိင်ုး ၊ သင် ၏သုိးစု ၊ ေကာက်နယ် တလင်း၊ စပျစ်သီး နယ်ရာကျင်းထဲက များစွာ
ေပး ရမည်။ 15သင်သည် အဲဂုတ္တု
ြပည် ၌ ကျွန် ခံ ခ့ဲဘူးေကာင်းကုိ ၎င်း ၊ သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား သည်
သင့် ကုိ ေရွး ှ တ် ေတာ်မူေကာင်း ကုိ၎င်း၊ ေအာက်ေမ့ ရမည်။ ထုိေကာင့် ဤ ပညတ်
ကုိ ယေန ့
ငါ ထား ၏။ 16 သို့ ရာတင်ွ ကျွနက်၊ ကျွနေ်တာ်သည် မ
ထွက် မသွားလိုပါ။ ကုိယ်ေတာ် ှင့် ကုိယ်ေတာ် အိမ်သူ အိမ်သားတို့ ကုိ ချစ် ပါ၏။
ေန၍ေပျာ် ပါ၏ ဟဆုို
လျှင်၊ 17သင်သည် စူး
ကုိယူ ၍ တံခါး ၌ ကျွန် ၏နားရွက် ကုိ ေဖာက် ပီးမှ ၊ သူသည် အစ ်အ မဲ ကျွန် ခံ
ရမည်။ ထုိအတူ
ကျွန် မ၌ လည်း ြပ ရမည်။ 18သင် ၏ကျွန် ကုိ လွှတ် ေသာအခါ ခက် သည်ဟ၍ူမ
ထင် ရ။ အေကာင်း မူကား၊ ေြခာက် ှစ် ပတ်လံးုအေစခံ သြဖင့် ၊ သူငှား ေဆာင်ရွက်
ေသာအမှု ှစ်ဆ ကုိ သူသည်ေဆာင်ရွက်ေလ ပီ။ သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား
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သည်လည်း သင်ြပ ေလရာရာ ၌ ေကာင်း ကီး ေပးေတာ်မူမည်။ 19သင် ၏သုိး ာွးတို့
တင်ွ အဦး ဘွား ေသာ အထီး ှိသမျှ တို့ ကုိ သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား အဘို့
သန ့် ှ င်း ေစရမည်။ အဦး
ဘွားေသာ ာွး ၊ အဦး ဘွားေသာ သုိး
ကုိ မ
သုံးေဆာင် ရ။ 20 ထာဝရဘုရား ေရွးေကာက် ေတာ် မူ ေသာ အရပ် ၌ သင်
၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်မှာ ထုိသုိး ာွးတို့ ကုိ ှစ် စ ်မြပတ် အိမ်သူ
အိမ်သားတို့ ှင့်တကွ ကုိယ်တိင်ု စား ရမည်။ 21 ထုိ သုိး ာွးတို့ ၌ ေြခဆွ့ံ ၊ မျက်စိကနး်
အစ ှိ ေသာ အဂင်္ ါချ ိ တဲ့ ြခင်းအြပစ် ၊ အြခားေသာအြပစ် တစုံတခု ှိ လျှင် ၊ သင်
၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား အား ယဇ် မ ပူေဇာ်ရ။ 22 သင့် ေနရာ အရပ်၌ စား ရ
မည်။ သမင် ၊ ဒရယ် ကုိ စားသက့ဲသို့
စင် ကယ် ေသာသူ၊ မ
စင်ကယ်ေသာသူတို့ သည် အတူ စားရကမည်။ 23 သို့ ရာတင်ွ အေသွး ကုိ မ
စား ရ။ ေရ
ကုိ သွန် သက့ဲသို့ ေြမ ေပါ် မှာသွနရ်မည်။

16
1သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား သည် အဗိဗလ ၊ ည ့် အခါ၌ သင့် ကုိ အဲဂုတ္
တု
ြပည်မှ ှ တ်ေဆာင် ေတာ်မူေသာေကာင့် ၊ အဗိဗလ ကုိ မှတ် ၍ ၊ သင် ၏ဘုရားသခင်
ထာဝရဘုရား အား ပသခါ ပဲွကုိ ခံ ေလာ။့ 2ထာဝရဘုရား သည် နာမ
ေတာ်ကုိ တည် ေစ ဘို့ရာ
ေရွးေကာက် ေတာ်မူေသာအရပ် ၌ သုိး ာွး တို့ ကုိ ယဇ် ပူေဇာ်၍ ၊ သင်၏ဘုရားသခင်
ထာဝရဘုရား အား ပသခါ ပဲွကုိ ခံရမည်။ 3သင် သည် အဲဂုတ္တု
ြပည် မှ ထွက် လာေသာ ေနရ့က် ကုိ တသက်လံးု ေအာက်ေမ့ ဘို့ ရာပသခါပဲွခံစ ်၊
တေဆး
ပါေသာ မုန ့ကုိ် မ
စား ရဘဲ၊ တေဆး
မပါေသာ မုန ့တ်ည်းဟေူသာဒကု္ခ မုန ့် ကုိ ခု ှစ် ရက်ပတ်လံးု စား ရမည်။ အေကာင်း
မူကား၊ သင်သည် အဲဂုတ္တု
ြပည် မှ အလျင် တေဆာထွက် လာသတည်း။ 4 ခု ှစ် ရက် ပတ်လံးု ၊ သင့် ေနရာြပည်
၌ တေဆး ပါ ေသာမုန ့မ် ှ ိ ရ။ ပဌမ
ေန ့ ညဦးယံ ၌ ပူေဇာ် ေသာ ယဇ်၏အသား ကုိ တည ့် လံးု နနံက် တိင်ုေအာင် မ
ကျန်ကင်း ေစရ။ 5 သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ေပး ေတာ်မူေသာ မိ အရပ်
ရပ်တို့တင်ွ ပသခါ ယဇ် ကုိ ပူေဇာ်ရေသာအခွင့် ှ ိသည်မ ဟတ်ု။ 6သင် ၏ဘုရားသခင်
ထာဝရဘုရား သည်၊ နာမ
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ေတာ် ကုိ တည် ေစဘို့ ရာ ေရွးေကာက် ေတာ်မူေသာ အရပ် တင်ွ ၊ သင်သည် အဲဂုတ္
တု
ြပည်မှ ထွက် လာေသာအချနိ် ၊ ေနဝင်ရာညဦးယံ အချနိ၌် ပသခါ ယဇ် ကုိ ပူေဇာ်ရ
မည်။ 7သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ေရွးေကာက် ေတာ်မူေသာ အရပ် မှာ မီး ှင့်
ကင်၍ စား ပီးမှ ၊ နနံက် အချနိ် ၌
အိမ် သို့ ြပနသွ်ား ရမည်။ 8 ေြခာက် ရက် ပတ်လံးုတေဆး မ့ဲမုန ့ကုိ် စား
ရမည်။ သတ္တ မ
ေန ့၌ သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား အဘို့ ဓမ္မ စည်းေဝး ြခင်းကုိ ြပ ရမည်။
ထုိေနရ့က်၌ အလပ်ုမလပ်ုရ။ 9 စပါး ကုိရိတ် စ ကာလေနာက် ၊ အေရအတက်ွ အားြဖင့်
ခု ှစ် သိတင်း လနွမှ်၊ 10သင် ၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ ကုိယ်တိင်ုမှ
စ၍သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ေကာင်း ကီး ေပးေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ အလိလိုု
ြပ ေသာ ပူေဇာ်သက္က ာကုိ ေဆာင် ခ့ဲရမည်။ 11သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား သည်
နာမ
ေတာ် တည် ေစဘို့ ရာ ေရွးေကာက် ေတာ်မူေသာ အရပ် တင်ွ ၊ သင် ၏ဘုရားသခင်
ထာဝရဘုရား အဘို့ ခု ှစ် သိတင်းပဲွကုိခံ၍ သား
သမီး ၊ ကျွန် ေယာက်ျား မိနး်မ ၊ သင့် ေနရာ ၌ တည်းခုိေသာ ေလဝိ
သား၊ ဧည့်သည် အာဂ ္တ ၊ မိဘ
မ ှိေသာသူ၊ မုတ်ဆုိးမ တို့သည် ရွှင်လနး် ြခင်းကုိ ြပ ရ ကမည်။ 12သင်သည် အဲဂု
တ္တု
ြပည်၌ ကျွန် ခံ ခ့ဲဘူးေကာင်း ကုိ ေအာက်ေမ့ ၍ ၊ ဤ ပညတ် တရားတို့ ကုိ ကျင့်
ေစာင့် ရမည်။ 13 စပါး ှင့် စပျစ်ရည် ကုိ သိမ်းယူ ပီးမှ ၊ ခု ှစ် ရက် ပတ်လံးုသေက
ေန ပဲွ ကုိ ခံ ရကမည်။ 14 ထုိပဲွ ခံစ ်၊ ကုိယ်တိင်ု မှစ၍ ၊ သား သမီး ၊ ကျွန် ေယာက်ျား
မိနး်မ ၊ သင့် ေနရာ ၌ တည်းခုိေသာ ေလဝိ
သား၊ ဧည့်သည် အာဂ ္တ ၊ မိဘ
မ ှိေသာသူ၊ မုတ်ဆုိးမ တို့သည် ရွှင်လနး် ြခင်းကုိ ြပ ရ ကမည်။ 15 ထာဝရဘုရား
ေရွးေကာက် ေတာ် မူ ေသာ အရပ် ၌ ၊ ခု ှစ် ရက် ပတ်လံးု သင် ၏ဘုရားသခင်
ထာဝရဘုရား အဘို့ ၊ ဓမ္မပဲွ ကုိ ခံရမည်။ သင် ၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား သည်၊
တိးုပွား ေလရာရာ ၊ သင် လပ်ုေဆာင် ေလရာရာ ၌ ေကာင်း ကီး ေပးေတာ်မူေသာေကာင့်
၊ အမှန် ရွှင်လနး် ြခင်းကုိ ြပ ရမည်။ 16အဇုမ ပဲွ ခံချနိ၊် ခု ှစ် သိတင်းပဲွ ခံချနိ၊် သေက
ေန
ပဲွ ခံချနိ်တည်းဟေူသာတ ှစ် တင်ွ သုံး ကိမ် ေြမာက်ေအာင် သင် တို့ ေယာက်ျား
အေပါင်း တို့သည်၊ သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ေရွးေကာက် ေတာ်မူေသာ အရပ်
၌ ေ ှ ေတာ်မှာ မျက် ှာ ြပရ ကမည်။ ထုိအခါ ထာဝရဘုရား ထံ ေတာ်သို့ အဘယ်သူ
မျှလက်ချည်း မေပါ် မလာရ။ 17သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ေကာင်း ကီး ေပး
ေတာ်မူသြဖင့် ၊ လအူသီးသီး တို့သည် တတ် ိင်ု သည် အတိင်ုး ဆက် ရကမည်။ 18သင်
၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ေပး ေတာ်မူေသာ မိ ှိသမျှ တို့တင်ွ ၊ တရားသူ ကီး ၊
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အရာ ှိ တို့ ကုိ သင့် ေနရာခ ို င်များ၌ အ ှ ံအြပားခန ့ထ်ား ရမည်။ သူတို့ သည်၊ လမူျ ိ း
တို့တင်ွ တရား
မှုကုိ တရား
သြဖင့် စီရင် ရကမည်။ 19သင်သည် တရား
လမ်းမှ မ
လွှဲ ရ။ လမူျက် ှာ ကုိ မ
ေထာက် ရ။ တံစုိး
ကုိ မ
စား ရ။ တံစုိး
သည် ပညာ ှိ မျက်စိ ကုိ ကွယ် ေစတတ်၏။ ေြဖာင့်မတ် ေသာသူ၏ စကား
ကုိ ေကာက် ေစတတ်၏။ 20 သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ေပး ေတာ်မူေသာ
ြပည် ကုိ သင် သည် အသက် ှင် ၍ အေမွခံ မည်အေကာင်း ၊ ေြဖာင့် ေသာတရားလမ်း
သို့ သာ လိက်ု ရမည်။ 21 သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား အဘို့ သင် တည် ေသာ
ယဇ် ပလ္လ င်အနား မှာ အဘယ်သို့ ေသာ အာ ှရ ပင် ကုိ မျှ မ
စုိက် ရ။ 22သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား မုနး် ေတာ်မူေသာ ုပ်တု ဆင်းတုကုိ
မ
တည် မထားရ။

17
1 ပါေသာသုိး ၊ ာွး၊ ယုတ် ေသာလက္ခဏာ ပါေသာသုိး၊ ာွး ကုိ၊ သင် ၏ဘုရားသခင်
ထာဝရဘုရား အား ယဇ် မ ပူေဇာ်ရ။ ထုိသို့
ေသာ ယဇ်ကုိ သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား သည် စက်ဆုပ် ရံွ ှာေတာ်မူ၏

2 သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ေပး ေတာ်မူေသာ မိ တို့တင်ွ၊ 3 ေန ၊ လ ၊ မုိ
ဃ်း ေကာင်းကင်တနဆ်ာ အစ ှိေသာ ငါြမစ်တား သမျှ အြခားတပါး ေသာဘုရား တို့ ကုိ
သွား ၍ ဝတ်ြပ ကုိးကွယ် သြဖင့်၊ သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ၏ပဋိညာ ် ကုိ
လနွက်ျ း ၍၊ ေ ှ ေတာ်၌ ဒစု ိုက် ကုိ ြပ မိေသာ ေယာက်ျား မိနး်မ ှိ သည်ဟ၊ု 4သင်
သည် သိတင်း ကား ၍ ေစ့ေစ့ ေမးြမနး်ေသာအခါ ၊ ဣသေရလ အမျ ိး၌ ထုိ စက်ဆုပ်
ရံွ ှာဘွယ်ေသာ အမှု ကုိ ြပ မိသည်မှန် လျှင်၊ 5 ထုိ ဒစု ိုက် ကုိ ြပ မိေသာ ေယာက်ျား
မိနး်မ ကုိ မိ တံခါးဝ သို့ ထုတ် ပီးလျှင် ၊ ေကျာက်ခဲ ှင့် ပစ် ၍ အေသ သတ်ရမည်။
6သက်ေသခံ ှစ် ေယာက် သုံး
ေယာက် ှိလျှင် ေသ
ထုိက်ေသာသူသည် အေသ
ခံရမည်။ သက်ေသခံ တေယာက် တည်း ှိလျှင် အေသ
မ ခံရ။ 7 ထုိသူ ကုိ အေသ
သတ်စိမ့်ေသာငှာ ၊ သက်ေသခံ တို့သည် အဦး
ြပ ပီးမှ ၊ လူ အေပါင်း တို့သည် ြပ ရကမည်။ ထုိသို့
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ြပ လျှင် သင် တို့ မှ ဒစု ိုက် ကုိ ပယ် ရကလိမ့်မည်။ 8သင့် ေနရာ မိ တင်ွ လူ အသက်
ကုိ သတ်ြခင်းအမှု၊ တရား
ေတွ့ြခင်းအမှု၊ လူ
ချင်း ိုက်ပုတ်ြခင်းအမှုတို့သည် မင်းေ ှ သို့ ေရာက်၍ မစီရင် မဆုံးြဖတ် ိင်ုလျှင်၊ သင်
၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ေရွးေကာက် ေတာ်မူေသာအရပ် သို့ သွား ၍၊ 9 ထုိ ကာလ
အခါ တရားသူ ကီး လပ်ုေသာသူ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ၊ ေလဝိ သားတို့ ေ ှ မှာ အစီရင်ခံရ
မည်။ သူတို့သည်လည်း စီရင် ချက်ကုိ ေဘာ်ြပ ရမည်။ 10ထာဝရဘုရား ေရွးေကာက်
ေတာ်မူေသာ အရပ် သားတို့သည် ေဘာ်ြပ ေသာ စီရင် ချက်အတိင်ုး ၊ သင်သည် ြပ ရ
မည်။ သူတို့သွနသ်င် သည်အတိင်ုး ြပ ရြခင်းငှာ ေစာင့်ေ ှာက် ရမည်။ 11 သူတို့ေဘာ်ြပ
ေသာ ဓမ္မသတ် စီရင်ချက်၊ ကားေြပာ ေသာ ဆုံးြဖတ်ချက် ှိသည်အတိင်ုး ြပ ရမည်။
သူတို့ ြပ ေသာ စီရင် ချက်မှ လက်ျာ ဘက်၊ လက်ဝဲ ဘက်သို့ မ လွှဲ ရ။ 12 သင် ၏
ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ အမှု ေတာ်ကုိ ေစာင့် ေသာ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ၊
တရားသူ ကီး စကားကုိ နား မ ေထာင်ဘဲ ရဲရင့် စွာြပ ေသာ သူ ကုိ အေသ
သတ်သြဖင့် ဣသေရလ အမျ ိးမှ ဒစု ိုက် ကုိ ပယ် ရမည်။ 13 ထုိ သိတင်းကုိ လူ
ခပ်သိမ်း တို့သည် ကား လျှင် ေကာက်ရွ ံ ေသာစိတ် ှိသြဖင့် ေနာက် တဖန် ရဲရင့် စွာ
မ ြပ ဘဲေနကလိမ့်မည်။ 14သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ေပး ေတာ်မူေသာ ြပည်
ကုိ သင်သည် ဝင်စား ၍ ေနေသာအခါ ၊ သင်က၊ ငါ ့ ပတ်လည် ၌ ေနေသာ
တပါး ေသာ လမူျ ိ းအေပါင်း တို့ နည်းတူ ၊ ငါ သည် ှင်ဘုရင် အရာ ၌ တစုံတေယာက်
ကုိ ချးီေြမာက် မည်ဟု ဆုိ
လျှင်၊ 15သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ေရွးေကာက် ေတာ်မူေသာသူ ၊ ညီအစ်ကုိ
အမျ ိးသားချင်းကုိသာ ှင်ဘုရင် အရာ၌ ချးီေြမာက် ရမည်။ ညီအစ်ကုိ အမျ ိးသားချင်း
မ ဟတ်ုေသာ တပါး အမျ ိးသားကုိ မ
ချးီေြမာက် ရ။ 16 ထုိ ှ င်ဘုရင်သည် ကုိယ် အဘို့ များစွာ ေသာ ြမင်း တို့ ကုိ မ
ေမွးရ။ ြမင်း များြပား ေစြခင်းငှာ အဲဂုတ္တု ြပည်သို့ လူ ကုိ မ
ြပန် ေစရ။ အေကာင်း မူကား၊ ထုိ
လမ်း သို့ မ ြပန် မသွားရဟု ထာဝရဘုရား
အမိန ့် ေတာ် ှိ၏။ 17 သူ ၏ စိတ် ှလံးုသည် ေဖာက်ြပန် ြခင်း ှင့် ကင်းလတ်ွ
မည်အေကာင်း များစွာ ေသာ မယား
တို့ ကုိ မ
ယူ ရ။ ေရွှ ေငွ ကုိ လည်း များ စွာ မ ဆည်းဖူး ရ။ 18 ထုိ ှ င်ဘုရင် သည်
သားစ ်ေြမးဆက် ှင့်တကွ၊ ဣသေရလအမျ ိး၌ အသက်တာ ှည်စွာ စုိးစံ ြခင်းအလို
ငှာ၊ 19 သူ၏ဘုရားသခင်ကုိ ေကာက်ရွ ံ၍ ဤပညတ်တရား စကားေတာ်အလံးုစုံတို့ ကုိ
ကျင့်ေစာင့်ေအာင် သွနသ်င်မည်အေကာင်း၊ 20 သူ ၏ညီအစ်ကုိ တို့ ကုိ မထီမ့ဲြမင်ြပ ၍
မာနေထာင်လွှားသြဖင့်၊ တရားလမ်းမှ လက်ျာ ဘက်၊ လက်ဝဲ ဘက်သို့ မ
လွှဲ မည်အေကာင်း ၊ နနး်ေတာ် ေပါ် မှာ ထုိင် ေသာအခါ ေလဝိ သား ယဇ်ပုေရာဟိတ် ၌
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ှ ိေသာဤ ဓမ္မပညတ်တရား စာ ကုိ ေရးကူး ၍ လက်ခံစာကုိ တသက်လံးု ေစာင့်ေ ှာက်
ကည့် ှုဘတ်ရွတ်ရ မည်။

18
1 ေလဝိ သားယဇ်ပုေရာဟိတ် အစ ှိေသာ ေလဝိ
သားအေပါင်း တို့သည် ဣသေရလ
အမျ ိးသားတို့ ှင့် ေရာ၍ အဘို့
မ ှိ အေမွ မခံရဘဲ၊ ထာဝရဘုရား
၏ အေမွ တည်းဟေူသာ မီး ြဖင့် ြပ ေသာ ပူေဇာ်သက္က ာ တို့ ကုိ စား ရ ကမည်။

2 ထို့ ေကာင့် ၊ သူ တို့သည် ညီအစ်ကုိ များ ှင့်အတူ အေမွ မ ခံ ရက။ ထာဝရဘုရား
သည် အမိန ့် ေတာ် ှိသည် အတိင်ုး သူ တို့၏ အေမွ ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ 3 လူ တို့သည်
ယဇ် ပူေဇာ်ေသာအခါ ၊ ာွး ြဖစ်ေစ ၊ သုိး ြဖစ်ေစ ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ခံရေသာအဘို့ ပခုံး
တဘက်၊ ပါး ှစ်ဘက်၊ အအူ
များကုိ၎င်း၊ 4အဦး သိမ်းေသာ စပါး ၊ စပျစ်ရည် ၊ ဆီ ၊ သုိး ေမွး ကုိ၎င်း လှူ ရမည်။

5အေကာင်း မူကား၊ သူ
မှစ၍သား စ ်ေြမးဆက် တို့သည် ထာဝရဘုရား
အခွင့် ှင့် အမှု ေတာ် ကုိ အစ ် ေဆာင်ရွက် ေစ ြခင်းငှာ ၊ သင် ၏ဘုရားသခင်
ထာဝရဘုရား သည်၊ သင် ၏ အမျ ိးအ ယ်ွ အေပါင်း တို့တင်ွ သူ့ ကုိ ေရွးေကာက် ေတာ်
မူ ပီ။ 6ဣသေရလ မိ ရွာတို့ ၌ တည်းခုိ ေသာ ေလဝိ
သား တစုံ
တေယာက်သည်၊ ထာဝရဘုရား
ေရွးေကာက် ေတာ်မူေသာ အရပ် ကုိ ကည်ညိ ေသာစိတ် အား ကီး၍ ေရာက် လာ
လျှင်၊ 7ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ ေနရာ
ရေသာ ညီအစ်ကုိ ေလဝိ သားအေပါင်း တို့ နည်းတူ သူ ၏ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား
အခွင့် ှင့် အမှုေတာ် ကုိ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 8 သူ ၏အေမွကုိ ေရာင်း ၍ရေသာဥစ္စာ
မှတပါး ၊ ေလဝိသားများတို့ ှင့်အတူအညီ အမျှ ခံရမည်။ 9 သင် ၏ဘုရားသခင်
ထာဝရဘုရား ေပး ေတာ်မူေသာ ြပည် သို့ သင် သည် ဝင်စား ေသာအခါ ၊ ထုိ ြပည်၌ေန
ေသာ လမူျ ိ း တို့ ြပ တတ်ေသာ စက်ဆုပ် ရံွ ှာဘွယ်အမှု တို့ ကုိ ြပ ြခင်းငှာ မ သင် ရ။
10သင် တို့တင်ွ မိမိ သား သမီး ကုိ မီး
ြဖင့် ပူေဇာ် ေသာသူ၊ ြဖစ် လတံ့ေသာအမှု ကုိ ကုိယ်ဉာဏ် ှင့် ေဟာေြပာေသာသူ၊
ကာလ
ေဗဒင်ကုိ ကည့်ေသာသူ၊ မ ေကာင်းေသာ အတတ်ကုိ ြပ စုေသာသူ၊ 11 ြပ စား တတ်
ေသာသူ၊ နတ်ဆုိး ှင့်ေပါင်းေသာသူ၊ ဝိဇ္ဇာ
အတတ်ကုိ ြပ စုေသာသူ၊ လေူသ
ကုိ ေမးြမနး် ေသာသူ တစုံတေယာက်မျှ မ ှိရ။ 12 ထုိသို့ ြပ တတ်ေသာသူ အေပါင်း
တို့ ကုိ ထာဝရဘုရား
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စက်ဆုပ် ရံွ ှာေတာ်မူ၏။ ထုိ
စက်ဆုပ် ရံွ ှာဘွယ်ေသာ အမှုများတို့ ေကာင့် သင် ၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား
သည် ထုိ
လမူျ ိ းတို့ ကုိ သင့် ေ ှ မှ ှင်ထုတ် ေတာ်မူ၏။ 13 သင်သည်၊ သင် ၏ဘုရားသခင်
ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ စုံလင် ြခင်း ှ ိ ရမည်။ 14 သင် အစုိးရ အံ့ေသာ လမူျ ိ း
တို့သည်၊ ကာလ
ေဗဒင်ကုိ ကည့် ေသာသူ၊ ြဖစ်လတံ့ေသာအမှု ကုိ ကုိယ် ဉာဏ်အားြဖင့် ေဟာေြပာ
ေသာသူတို့ စကားကုိ နားေထာင် တတ် က၏။ သင် မူကား ထုိသို့ ြပ ရေအာင် သင်
၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား သည် အခွင့် ေပးေတာ်မ မူ။ 15 သင် ၏ဘုရားသခင်
ထာဝရဘုရား သည်၊ သင် ၏ အမျ ိးသား ချင်းတို့အထဲ ၌ ငါ ှင့် တေူသာ ပေရာဖက်
တပါးကုိ သင့် အဘို့ ေပါ်ထွနး် ေစေတာ်မူမည်။ ထုိ
ပေရာဖက်၏ စကားကုိ
နားေထာင် ရမည်။ 16 ေဟာရပ် အရပ်တင်ွ စည်းေဝး ကေသာေန ့၌ သင်က၊ ေနာက်
တဖန် အကျွ ်ပ်ု ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ၏ စကားေတာ်အသံ ကုိ မ
ကား ရပါေစ ှင့်။ ထုိ
ကီး စွာေသာ မီး
ကုိ မ
ြမင် ရပါေစ ှင့်။ အကျွ ်ပ်ုေသ မည် ကုိ စုိးရိမ် ပါသည်ဟု သင် ၏ဘုရားသခင်
ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ ေတာင်းပန် သမျှ အတိင်ုး၊ 17ထာဝရဘုရား က၊ သူတို့ စကား
သည် ေလျာက်ပတ် ေပ၏။ 18 သူ တို့အမျ ိးသား ချင်းတို့အထဲ ၌ သင် ှင့် တေူသာ
ပေရာဖက် တပါးကုိ သူ
တို့အဘို့ ငါေပါ်ထွနး် ေစ၍ ၊ ထုိ ပေရာဖက် ှ တ် ၌ ငါ ့ စကား ကုိ ငါအပ် သြဖင့် ငါ
မှာထား သမျှ တို့ ကုိ သူ
တို့အား ဆင့်ဆုိ ရလိမ့်မည်။ 19 ထုိပေရာဖက်သည် ငါ ့အခွင့် ှင့် ေဟာေြပာ ေသာ ငါ ့
စကား တို့ ကုိ အကင်သူ သည် နား
မ ေထာင်ဘဲ ေနအံ၊့ ထုိသူ
ကုိ ငါ စစ်ေကာ မည်။ 20 ငါမ မှာ ထားဘဲ ငါ ့အခွင့် ကုိ ေဆာင်၍ ရဲရင့် စွာ ေဟာေြပာ
ေသာ ပေရာဖက် ၊ အြခား တပါးေသာ ဘုရား
အခွင့် ှင့် ေဟာေြပာ ေသာ ပေရာဖက် သည် အေသ
သတ်ြခင်းကုိခံ ရမည်ဟု ငါအ့ား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 21သင် ကလည်း ထာဝရဘုရား မိန ့်
ေတာ်မူသည် မ
မူသည်ကုိ ငါတို့သည် အဘယ် သို့ သိ ိင်ုသနည်းဟု ေတးွေတာ လျှင်၊ 22 ပေရာဖက်
သည် ထာဝရဘုရား
၏ အခွင့် ကုိ ေဆာင် ၍ ေဟာေြပာ သည်အတိင်ုး အမှုမ ြဖစ်၊ ေဟာေြပာေသာစကား
မ ြပည့်စုံ လျှင် ၊ ထုိ စကား ကုိ ထာဝရဘုရား
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မိန ့် ေတာ်မ မူ၊ ပေရာဖက် သည် ရဲရင့် စွာေဟာေြပာ ပီ။ သူ့
ကုိ မ ေကာက် ရ။

19
1သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ေပး ေတာ်မူေသာ ြပည် ၌ ေနေသာလမူျ ိ း တို့
ကုိ သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ပယ်ြဖတ် ေတာ်မူသြဖင့် ၊ သင်သည် သူ
တို့ အရာ၌ ဝင်စား ၍ ၊ သူ တို့ မိ ၊ သူ တို့ အိမ် ၌ ေန ေသာအခါ၊ 2သင်၏ဘုရားသခင်
ထာဝရဘုရား သည် အပုိင် ေပး ေတာ်မူေသာ ထုိြပည် အတင်ွး ၌ မိ သုံး မိ တို့ ကုိ ခဲွ
ထား ရမည်။ 3လအူသက်ကုိသတ် မိေသာသူအေပါင်း တို့သည် ထုိ
မိ သို့ ေြပး ိင်ု မည်အေကာင်း ၊ သင့် အေမွခံ စရာ ဘို့ သင် ၏ဘုရားသခင်

ထာဝရဘုရား ေပး ေတာ်မူေသာ ြပည် ကုိ သုံးပုိင်း ပုိင်း၍ လမ်း ခရီးကုိလည်း ြပင်ဆင်
ရမည်။ 4 လအူသက်ကုိသတ် မိ၍ ၊ ကုိယ်အသက် ချမ်းသာေစြခင်းငှာ ၊ ထုိ မိ သို့
ေြပး ရေသာသူ ၏အမှု ဟူမူကား ၊ လူသည် ထင်း ခုတ် ြခင်းငှာ အေဘာ် ှင့် ေတာ
သို့ သွား ၍ သစ်ပင် ကုိခုတ်လဲှ စ ်အခါ ၊ ပုဆိန် သည် အ ို းကျွတ်၍အေဘာ် ကုိထိ
ေသာေကာင့်၊ မိမိအေဘာ်ေသေအာင်ြပ မိေသာသူ ှင့်တ၍ူ၊ 5 ရန် ငိ းဖွ့ဲ ြခင်းမ ှိဘဲမိမိ
အေဘာ် ကုိအမှတ်တမ့ဲ သတ်မိ ေသာသူသည်၊ ထုိ
မိ တစုံတ မိ သို့ ေြပး ၍ အသက် ချမ်းသာရလိမ့်မည်။ 6 သို့ မဟတ်ု ေသ စားေသ

ေစေသာသူသည် စိတ် မာန် ထစ ်အခါ၊ လူ
သတ်ကုိ လိက်ု လျက် ခရီး ေဝး ေသာေကာင့် မီှ ၍ သတ် လိမ့်မည်။ ထုိသို့ မသတ်
သင့်။ အေကာင်းမူကား၊ ထုိသူသည် မိမိအေဘာ်ကုိ ရန် ငိ း ဖွ့ဲ ြခင်း မ
ှိ ေသာေကာင့် အေသ သတ်ြခင်းကုိ မ ခံထုိက်။ 7 ထုိေကာင့် မိ သုံး မိ ကုိ ခဲွ

ထားရမည်ဟု ငါ မှာ ထား၏။ 8ယေန ့ငါ မှာထား သမျှ ေသာ ဤ ပညတ် ေတာ်တို့ ကုိ
ကျင့်ေစာင့် ၍၊ သင်၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကုိ ချစ် ေသာစိတ် ှင့် အစ ်အ မဲ လမ်း
ေတာ်သို့ လိက်ု လျှင်၎င်း၊ 9သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား သည်၊ သင် ၏ဘုိးေဘး
တို့အား ေပး ြခင်းငှာ ဂတိထား ေသာ ြပည် ှိသမျှ ကုိ သင့် အား ေပး ေတာ်မူ၍ ၊ သင်
၏ဘုိးေဘး တို့အား ကျနိဆုိ် သည်အတိင်ုး ၊ သင့် ေနရာြပည် ကုိ ကျယ်ဝနး် ေစေတာ်
မူလျှင် ၎င်း၊ 10 သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား သည် သင့် အေမွခံစရာ ဘို့ ေပး
ေတာ်မူေသာ ြပည် ၌ အေသမခံထုိက်ေသာသူသည်အေသခံ၍ လူ့အသက်ကုိသတ်ေသာ
အြပစ်သည် သင့် အေပါ်မှာ မ ေရာက်မည် အေကာင်း၊ ယခု
ဆုိခ့ဲ ပီးေသာ မိ သုံး မိ မှတပါး၊ အြခား ေသာ မိ သုံး မိ ကုိထပ်၍ ခဲွထားရမည်။

11တနည်းကား၊ မိမိ
အေဘာ် ကုိ ရန် ငိ း ဖွ့ဲသြဖင့် ေချာင်းေြမာင်း ၍ ေသေအာင်တိက်ုေသာသူသည် ထုိ မိ
တစုံတ မိ သို့ ေြပး၍ ေရာက်ေသာ်လည်း၊ 12သူ့ ေနရာ မိ ၌ အသက် ကီး သူတို့သည်
လူကုိ ေစလွှတ် ၍ ထုိသူ ကုိ ေဆာင် ခ့ဲသြဖင့် ၊ ေသ ေစြခင်းငှာ ေသစား ေသေစေသာ
သူ၏ လက် ၌ အပ် လိက်ုရကမည်။ 13သင်၏မျက်စိ သည် သူ့
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ကုိ မ သနား ရ၊ သင် သည် ချမ်းသာ ရမည်အေကာင်း ၊ လူ့ အသက်သတ်ြခင်းအြပစ်
ကုိ ဣသေရလ
အမျ ိးမှ ပယ် ှင်း ရမည်။ 14 သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား သည် သင့် အား
အပုိင် ေပး ေတာ်မူေသာ ြပည် မှာ အေမွခံ ရာ ေြမ၌ ေ ှး လေူဟာင်းတို့သည် စုိက် ထား
ှင့်ေသာ အိမ်နးီချင်း ၏ ေြမ မှတ်တိင်ုကုိ မ
ေရွှ ရ။ 15လူသည် ြပ မိေသာ ဒစု ိုက်၊ ြပစ်မှားမိေသာအြပစ်ကုိ စစ်ေကာေသာအခါ၊
သက်ေသခံ တဦး တည်း ှိလျှင် သူ၏စကားမ
တည် ရ။ သက်ေသခံ ှစ် ဦး၊ သုံး
ဦးအားြဖင့် စကား ှိသမျှ တို့သည် တည် ရလိမ့်မည်။ 16 မမှနေ်သာ သက်ေသခံတ
ေယာက်သည်၊ သူတပါး တဘက် ၌ မ
မှနေ်သာသက်ေသ ကုိ ခံ
လျှင်၊ 17တရား ေတွ့ေသာသူ ှစ် ေယာက်တို့သည် ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်သို့ ၎င်း ၊ ထုိ ကာလ ၌ ှိေသာယဇ် ပုေရာဟိတ်၊ တရားသူ ကီး ေ ှ သို့ ၎င်း
လာ
သြဖင့်၊ 18တရားသူ ကီး တို့သည် ေစ့ေစ့
စစ်ေကာ ၍ ထုိသက်ေသ ခံေသာသူသည် မိမိ
အေဘာ် တဘက် ၌ မ
မှန် ေသာသက်ေသ ကုိ ခံ ပီးလျှင်၊ 19 မိမိ အေဘာ် ၌ ြပ မည်ဟု အ ကံ ှိသည်
အတိင်ုး သူ ၌ ြပ ရမည်။ ဒစု ိုက် အြပစ်ကုိ သင် တို့အထဲ က ထုိသို့ ပယ် ှား ရမည်။
20 ကင်း ေသာသူတို့သည်လည်း ထုိသိတင်းကုိ ကား ၍ ေကာက် ေသာေကာင့် ၊ ေနာက်
တဖန် ထုိသို့
ေသာ ဒစု ိုက် ကုိ မ
ြပ ဘဲေနကလိမ့်မည်။ 21သင် ၏မျက်စိ သည် မ
သနား ရ။ အသက် အတက်ွ အသက် ကုိ၎င်း ၊ မျက်စိ အတက်ွ မျက်စိ ကုိ၎င်း၊ သွား
အတက်ွ သွား ကုိ၎င်း၊ လက် အတက်ွ လက် ကုိ၎င်း၊ ေြခ အတက်ွ ေြခ ကုိ၎င်း ဒဏ်ေပး
ရမည်။

20
1သင် သည် ရနသူ် တို့ ကုိ စစ်တိက်ု ြခင်းငှာ ချ ီ သွား ေသာအခါ ၊ ကုိယ် ထက် သာ၍
များေသာြမင်း ၊ ရထား ၊ လူ တို့ ကုိ ြမင် ေသာ်လည်း မ ေကာက် ှင့်။ သင့် ကုိ အဲဂုတ္
တု
ြပည် မှ ှ တ်ေဆာင် ေသာသင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား သည် သင့် ဘက် ၌ ှိ
ေတာ်မူ၏။ 2 စစ်တိက်ု ချနိန်းီ ေသာအခါ ၊ ယဇ် ပုေရာဟိတ်တို့ သည် ချ ်း ၍၊ 3 အိုဣ
သေရလ အမျ ိးသားတို့ ၊ ယေန ့
သင် တို့သည် စစ်တိက်ု ြခင်းငှာ ရနသူ် တို့ ကုိ ချ ်း က ပီ။ သူ
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တို့ ေကာင့် စိတ်ပျက် ြခင်း၊ ေကာက်ရွ ံ ြခင်း၊ တနုလ်ှုပ် ြခင်း၊ ထိတ်လန ့် ြခင်း မ ှိ
က ှင့်။ 4အေကာင်း မူကား၊ သင် တို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား သည် ရနသူ် တို့ ကုိ
စစ်တိက်ု ၍ သင် တို့ ကုိ ကယ်တင် ြခင်းအလိုငှာ ၊ သင် တို့ ှင့်အတူ က ေတာ်မူသည်
ဟု လူ
တို့ အား ေြပာဆုိ ရ ကမည်။ 5 ဗုိလ် တို့ ကလည်း၊ အိမ် သစ် ကုိ ေဆာက် ၍
ဘုရားသခင်၌ မအပ်ရေသးေသာသူ ှိလျှင်၊ မိမိ
အိမ် သို့ ြပန် ၍ အပ်ပါေလေစ။ သို့ မဟတ်ု စစ်တိက်ု ရာတင်ွ ေသ ၍ အြခား ေသာသူ
သည် ထုိအိမ်ကုိ အပ်လိမ့်မည်ဟု စုိးရိမ်စရာ ှိ၏။ 6 စပျစ် ဥယျာ ်ကုိ စုိက် ၍ စပျစ်သီး
ကုိ မ
စား ရေသး ေသာ
သူ ှိ လျှင်၊ မိမိ
အိမ် သို့ ြပန် သွား ပါေလေစ။ သို့ မဟတ်ု စစ်တိက်ု ရာတင်ွ ေသ ၍ အြခား ေသာသူ
သည် ထုိ
စပျစ်သီးကုိ စား လိမ့်မည်ဟု စုိးရိမ်စရာ ှိ၏။ 7 မိနး်မ ှင့် လက်ထပ် ၍ မ သိမ်း ရ
ေသးေသာ သူ ှိ လျှင်၊ မိမိ
အိမ် သို့ ြပန် သွားပါေလေစ။ သို့ မဟတ်ု စစ်တိက်ု ရာတင်ွ ေသ ၍ အြခားေသာ သူ
သည် ထုိ
မိနး်မကုိ သိမ်း လိမ့်မည်ဟု စုိးရိမ်စရာ ှိသည်ဟု လမူျားတို့အား ေြပာရကမည်။ 8တ
ဖန် လည်း၊ ဗုိလ် တို့က ေကာက် တတ်ေသာ သေဘာ ှိ၍ စိတ်ပျက် ေသာသူ ှိ လျှင်၊
မိမိ
အိမ် သို့ ြပန် သွားပါေလေစ။ သို့ မဟတ်ု လျှင် ထုိသူ
စိတ် ပျက်သက့ဲသို့ သူ ၏အေဘာ် တို့သည် စိတ်ပျက် ကလိမ့်မည်ဟု စုိးရိမ်စရာ ှိ
သည်ဟု လူ
များတို့အား ေြပာ ရကမည်။ 9 ဗုိလ် တို့သည် လူ
များတို့အား ထုိသို့ ေြပာ ပီးမှ တပ်မှူး တို့သည် လူ များကုိ စစ်ချေီစရကမည်။ 10သင်
သည် မိ တစုံတ မိ ကုိ တိက်ု ြခင်းငှာ ချ ်း ေသာအခါ ၊ စစ် ငိမ်းမည်အေကာင်း ကုိ
ဟစ်ေကာ် ရမည်။ 11 ထုိ မိ သည် စစ် ငိမ်းရာစကားေြပကုိ ြပနေ်ြပာ ၍ မိ တံခါးကုိ
ဖွင့် ထားလျှင် ၊ ထုိ မိ ၌ ှိ ေသာသူ အေပါင်း တို့ သည် သင့် အား အခွန် ေပး၍ သင့်
အမှု ကုိ ထမ်းရကမည်။ 12 သို့ မဟတ်ု စကားေြပ မ ေြပာဘဲ သင့် ကုိ စစ်တိက်ု လျှင် ၊
ထုိ မိ ကုိ ဝုိင်း ထား၍၊ 13သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား သည် သင့် လက် ၌ အပ်
ေတာ်မူေသာအခါ ၊ ေယာက်ျား ှ ိသမျှ တို့ ကုိ ထား
ှင့် လပ်ု ကံ ရမည်။ 14 မိနး်မ ၊ သူငယ် ၊ တိ စ္ဆာန် အစ ှိေသာ မိ ၌ ေတွ့ ေသာ

ဥစ္စာ
ှ ိသမျှ ကုိ ကုိယ် ဘို့ သိမ်း ၍ ၊ သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ေပး ေတာ်မူေသာ

သင် ၏ရနသူ် လက် မှ ရေသာဥစ္စာကုိ စား ရမည်။ 15ဤ လမူျ ိး ေနေသာ မိ မှတ
ပါး သင် ှင့် ေဝး ေသာ မိ ှိသမျှ တို့အား ထုိသို့ ြပ ရမည်။ 16သင် ၏ဘုရားသခင်
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ထာဝရဘုရား သည် သင့် အေမွခံ စရာဘို့ ၊ ဤ လမူျ ိး ေနရာ မိ တို့ ၌ အသက် ှူေသာ
လသူတ္တ ဝါတစုံတေယာက်ကုိမျှ အသက်မ ှင်ေစရ။ 17 ဟိတ္တိ လ၊ူ အာေမာရိ
လ၊ူ ခါနနိ လ၊ူ ေဖရဇိ
လ၊ူ ဟိဝိ
လ၊ူ ေယဗုသိ
လတိူု့သည် မိမိ
တို့ ဘုရား များ၌ ြပ ေသာ စက်ဆုပ် ရံွ ှာဘွယ်အမှုတို့ ကုိ သင့်အား သွနသ်င် ၍၊

18 သင်သည် သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ကုိ မြပစ်မှား မည်အေကာင်း သင်
၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား မှာထား ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ ထုိလမူျ ိ းအေပါင်းတို့ ကုိ
ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီး ရမည်။ 19သင်သည် မိ တစုံတ မိ ကုိ တိက်ုယူ ြခင်းငှာ ကာြမင့် စွာ
ဝုိင်း ထားလျှင် ၊ သစ်ပင် များကုိ မ
ခုတ် မြဖတ် ရ။ ေြမ ၌ ေပါက်ေသာ အပင် တို့သည် လူ
အသက် ေမွးဘို့ ရာြဖစ်ေသာေကာင့် အသီးကုိသာ စားရမည်။ မိ ကုိ ဝုိင်း ထားရာ
အမှုကုိ ေဆာင်၍ အပင်ကုိ မ
လဲှ ရ။ 20 သို့ ရာတင်ွ မ စား ရေသာ သစ်ပင် တို့ ကုိ ခုတ်လဲှ ၍ ၊ သင် ှင့် စစ်တိက်ု
ေသာ မိ ကုိ မ
ေအာင် မီှတိင်ုေအာင်၊ စစ်တိက်ု ရာ တနဆ်ာ တို့ ကုိ ေဆာက်လပ်ု ရေသာအခွင့် ှ ိ၏။

21
1သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား အပုိင် ေပး ေတာ်မူေသာ ြပည် တင်ွ ၊ လတ်ွလပ်
ေသာအရပ်၌ လအူေသ ေကာင် ှိ သည်ကုိ ေတွ့ ၍၊ အဘယ်သူ သတ် သည်ကုိ မ
သိ လျှင်၊ 2သင် ၌ အသက် ကီး သူ၊ တရားသူ ကီး တို့သည် ထွက် ၍ ၊ ပတ်ဝနး်ကျင်
မိ ရွာများတိင်ုေအာင် တိင်ုးထွာ ရကမည်။ 3အေသ ေကာင် ှင့် အနးီ ဆုံးေသာ မိ ၌
အသက် ကီး သူတို့သည် ထမ်းဘုိး တင် ြခင်း၊ ေစခုိင်း ြခင်းကုိ မ
ြပ ဘူး ေသးေသာ
ာွးသငယ် ကုိ ယူ
၍၊ 4လယ် မ လပ်ုမျ ိ းေစ့မ ကဲ ိင်ုေအာင် ေရ
မြပတ် ေသာ ေချာင်း သို့ ေဆာင် သွား၍ ၊ ထုိ ေချာင်း ၌ ာွး လည်ပင်း ကုိ ြဖတ်
ပီးမှ၊ 5 သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား အမှု ေတာ်ကုိ ေဆာင်ရွက်ေစြခင်းငှာ၎င်း၊
ထာဝရဘုရား
အခွင့် ှင့် ေကာင်း ကီး ေပးေစြခင်းငှာ ၎င်း ေရွးချယ် ေတာ်မူ ေသာ
ေလဝိ သား ယဇ် ပုေရာဟိတ်တို့သည် ချ ်း ၍ တရား ေတွ့ြခင်းအမှု၊ ိုက်ပုတ် ြခင်း
အမှု ှ ိသမျှ တို့ ကုိ စီရင် ဆုံးြဖတ်ရ ကမည်။ 6 အေသ ေကာင် ှင့် အနးီ ဆုံးေသာ မိ
သား အသက် ကီး သူ အေပါင်း တို့သည်၊ ထုိေချာင်း ၌ လည်ပင်း ြဖတ် ပီးေသာ ာွးမ
အေပါ် မှာ မိမိ
တို့လက် ကုိ ေဆး လျက်၊ 7 ငါ တို့လက် သည် ဤ
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အေသွး ကုိ မ
သွနး် ၊ ငါ တို့ မျက်စိ သည် မ
ြမင်။ 8 အိထုာဝရဘုရား ၊ ေရွး ေတာ်မူေသာ ကုိယ်ေတာ် ၏လူ ဣသေရလ အမျ ိးကုိ
သနား
ေတာ်မူပါ။ မ
ေသထုိက် ေသာသူကုိ သတ် ေသာအြပစ်သည် ကုိယ်ေတာ် ၏လူ ဣသေရလ အမျ ိး
အေပါ် သို့ ေရာက် ေစေတာ်မ မူပါ ှင့်ဟု မက်ဆုိ ရ ကမည်။ သို့ ြပ လျှင် အသက် ကုိ
သတ် ေသာ အြပစ် လတ်ွလိမ့်မည်။ 9 ထုိသို့ သင်သည် ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ေကာင်း ေသာအမှုကုိ ြပ ေသာအခါ၊ မ
ေသထုိက်ေသာသူ ၏ အေသွး ကုိ ပယ် ှင်း ရလိမ့်မည်။ 10သင် သည် ရနသူ်တို့ ကုိ
စစ်တိက်ု သွား ၍ သင် ၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား သည် သူ
တို့ ကုိ သင့် လက် ၌ အပ် ေတာ်မူသြဖင့် ၊ သင်သည် ဘမ်းယူ ေသာအခါ၊ 11ဘမ်းယူ
ေသာသူတို့ တင်ွ အဆင်း လှေသာ မိနး်မ ကုိ ြမင် ၍ စုံဘက် ြခင်းငှာ အလို ှ ိလျှင်၊
12သင့် အိမ် သို့ သူ့ ကုိေခါ် သွား၍ ၊ သူ သည် ဦးဆံ
ရိတ် ြခင်း၊ လက်သည်း လီှးြဖတ်ြခင်းကုိ ြပ လျက်၊ 13ဘမ်းယူ ရာအဝတ် ကုိ ချွတ်
ပယ်၍ တလ ပတ်လံးုမိဘ တို့ ကုိ ြမည်တမ်း လျက် သင့် အိမ် ၌ ေန ပီးေသာေနာက် ၊
သင်သည် သူ
ှင့် စုံဘက် ၍ သူ သည် သင် ၏ မယား ြဖစ် မည်။ 14 ေနာက် တဖန် သူ့
ကုိ မ ချစ် လျှင် ၊ သူ့ အလို အေလျာက် သွား ေသာအခွင့်ကုိေပး ရမည်။ သူ့
ကုိ ှုတ်ချ ေသာေကာင့် ေငွ ှင့် မ ေရာင်း ရ၊ ကျွန် အရာ၌ မ ထားရ။ 15 လင်ချစ်
ေသာ မယား၊ မုနး် ေသာ မယား
ှစ် ေယာက်တို့သည် သား
ကုိ ဘွား ၍ ၊ အဦး ဘွားေသာ သား
သည် မုနး် ေသာမယား၏ သားြဖစ် လျှင်၊ 16 ထုိသူသည် မိမိ
အေမွ ဥစ္စာကုိ ေဝ
ေသာအခါ ၊ မုနး် ေသာမယား၏ သား
ဦး ကုိ ှမ့်ိချ၍ ချစ် ေသာမယား၏ သား
ကုိ သားဦး
အရာ၌ မ ချးီေြမာက်ရ။။ 17 မုနး် ေသာမယား၏ သား
သည် သားဦး
ြဖစ်သည် ဟု ဝနခံ် ၍ ၊ ှစ်ဆ ေသာ အေမွ ဥစ္စာကုိ သူ့
အား ေပး ရမည်။ အေကာင်း မူကား၊ ထုိသားသည် အဘ
၏ ခွနအ်ား အစဦး ြဖစ်၏။ သားဦး
အရိပ် အရာ ှင့် ဆုိင် ေပ၏။ 18အဘ ၌ ဆုိး ေသာသား၊ ခက်ထန် ေသာသေဘာ ှိ၍
မိဘ
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စကား ကုိ နား မ ေထာင်ေသာသား၊ မိဘတို့ ဆုံးမ
ေသာ်လည်း ဆုံးမြခင်းကုိ မ
ခံ ေသာသား ှိ လျှင်၊ 19 မိဘ တို့သည် ထုိ
သားကုိ ဆဲွကုိင် ၍ ၊ မိ ၌ အသက် ကီး သူတို့ ှ ိ ရာ မိ တံခါးဝ သို့ ေဆာင် ခ့ဲ ပီး
လျှင်၊ 20အကျွ ်ပ်ု တို့သား သည် ဆုိး
ေသာသူ၊ ခက်ထန် ေသာသေဘာ ှိ၍ အကျွ ်ပ်ု တို့ စကား ကုိ နား မ ေထာင်ေသာသူ
ြဖစ် ပါ၏။ စားက း ေသာသူ၊ ေသာက်က း ေသာသူ ြဖစ်ပါ၏ဟု မိ ၌ အသက် ကီး
သူတို့အား ေလျှာက်ဆုိ ရမည်။ 21 မိ သားေယာက်ျား အေပါင်း တို့သည် ထုိ
သားကုိ ေကျာက်ခဲ ှင့် ပစ် ၍ အေသ သတ်ရကမည်။ ထုိသို့
သင် တို့တင်ွ ဒစု ိုက် အြပစ်ကုိ ပယ် ှား သြဖင့် ၊ ဣသေရလ အမျ ိးသားအေပါင်း
တို့သည် ထုိသိတင်းကုိ ကား ၍ ေကာက်ရွ ံ ြခင်း ှ ိ ကလိမ့်မည်။ 22 ေသ ထုိက်ေသာ
အြပစ် ှိ ေသာသူ ကုိ သစ်တိင်ု ၌ ဆဲွ ၍ သတ် လျှင်၊ 23အေသ ေကာင်ကုိ သစ်တိင်ု ၌
တည ့်လံးု မ ထား ရ။ ထုိေန ့
ြခင်းတင်ွ ေြမ၌ ဆက်ဆက်ြမ ပ် ရမည်။ သစ်တိင်ု၌ ဆဲွ ထားြခင်းကုိ ခံရေသာသူ
သည် ကျနိ် ြခင်းကုိ ခံရေသာသူြဖစ် ၏။ သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား သည် သင့်
အေမွခံ စရာဘို့ ေပး ေတာ်မူေသာ ြပည် သည် မ
ညစ်ည း ေစမည် အေကာင်း ထုိသို့ ြပ ရမည်။

22
1သင့် ညီအစ်ကုိ ၏ သုိး
ာွး သည် လမ်းလွဲ သည်ကုိ ကည့် ၍မ ေနရ။ ညီအစ်ကုိ ထံသို့ ဆက်ဆက်ြပန် ပို့ ရ

မည်။ 2 ညီအစ်ကုိ ေဝး ေသာ် ၎င်း ၊ သူ့ ကုိ မ
သိ ေသာ် ၎င်း၊ ထုိသုိး ာွးကုိ ကုိယ် အိမ် သို့ ေဆာင် ခ့ဲရမည်။ ညီအစ်ကုိ သည်မ ှာ ၊
သူ ၌ မ အပ် မီှတိင်ုေအာင်ကုိယ် အိမ်၌ ထား ရမည်။ 3 ြမည်း ြဖစ်ေစ ၊ အဝတ် ြဖစ်ေစ
၊ ညီအစ်ကုိ ၏ဥစ္စာ တစုံတခု ေပျာက် ၍ သင်ေတွ့ မိလျှင် ၊ ကည့် ၍မေနဘဲ ထုိအတူ
ြပ ရမည်။ 4 ညီအစ်ကုိ ြမည်း ာွး သည် လမ်း ၌ လဲ လျက် ှိသည် ကုိ ကည့် ၍မ
ေနရ။ ညီအစ်ကုိ ှင့် ဝုိင်း၍ ဆက်ဆက်မစ ရမည်။ 5 မိနး်မ သည် ေယာက်ျား အဝတ်
ကုိ မ
ဝတ် ရ။ ေယာက်ျား သည်လည်း မိနး်မ အဝတ် ကုိ မ
ဝတ် ရ။ ထုိသို့
ဝတ် ေသာသူ ှိသမျှ တို့ ကုိ သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား သည် စက်ဆုပ် ရွ ံ ှာ
ေတာ်မူ၏။ 6သစ်ပင် ေပါ် ေြမ ေပါ် မှာ ငှက် သုိက် ၌ ငှက်မ သည် အဥ
များ၊ သား
ငယ်များကုိ ဝပ် လျက် ေနသည်ကုိ ေတွ့ လျှင် ၊ သား ငယ်တို့ ှင့်အတူ အမိ ကုိမ ယူ
ရ။ 7 သင် သည် ေကာင်းစား ၍ အသက်တာ ှည်မည် အေကာင်း ၊ သား ငယ်တို့ ကုိ
သိမ်းယူ လျှင် လည်း အမိ ကုိ လွှတ် လိက်ုရမည်။ 8 လူသည် အိမ် မုိးေပါ် ကကျ ၍
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လအူသက်ကုိသတ် ေသာ အြပစ်မ ေရာက်မည်အေကာင်း ၊ အိမ် အသစ် ကုိ ေဆာက်
ေသာအခါ ၊ အမုိး နားပတ်လည်၌ အဆီး အတားကုိ လပ်ု ရမည်။ 9 စပျစ် ဥယျာ ်၌
ြခားနား ေသာ မျ ိးေစ့ တို့ ကုိ ေရာေ ှာ၍ မ
ကဲ ရ။ ထုိသို့
ကဲ လျှင် ၊ မျ ိ းေစ့အသီး ၊ စပျစ် ပင် အသီး
ှစ်ပါးစလံးု ပျက် လိမ့်မည်။ 10 ာွး ှင့် ြမည်း ကုိ ဘက် ၍ လယ် မ ထွနရ်။ 11 ဝါ
ှင့် သုိးေမွး ကုိ ေရာေ ှာ ၍ ရက်ေသာအဝတ် ကုိ မ
ဝတ် ရ။ 12သင်ြခံ ေသာ အဝတ် စွန် ေလး ဘက်၌ ပနး်ပွား တို့ ကုိ ဆဲွ ရမည်။ 13လူ
သည် မယား
ှင့် ထိမ်းြမား ဆက်ဆံ ပီးမှ ၊ တဖန် ထုိမိနး်မ ကုိ မုနး် ၍၊ 14 ငါသည် ဤ
မိနး်မ ှင့် ထိမ်းြမား ဆက်ဆံေသာအခါ ၊ ကညာ မ စစ်ေကာင်း ကုိ သိရ
ပီဟု ထုိမိနး်မ ၌ က့ဲရဲ စရာအေကာင်းကုိ ြပ ၍ သူ့ အသေရ ကုိ ဖျက် လျှင်၊ 15 ထုိ

မိနး်မ ၏ မိဘ
တို့သည် ကညာ
၏ လက္ခဏာ သက်ေသကုိ ေဆာင် လျက် ၊ မိ ၌ အသက် ကီး သူတို့ ှ ိ ရာ မိ တံခါး
ဝ သို့ သွား ၍၊ 16 ထုိမိနး်မ ၏အဘ က၊ အကျွ ်ပ်ု သမီး ကုိ ဤ
လူ ၌ အကျွ ်ပ်ုေပးစား ပါ ပီ။ သူသည် အကျွ ်ပ်ု သမီးကုိ မုနး် ၍၊ 17သင် ၏သမီး
သည် ကညာ
မ စစ်ေကာင်းကုိ ငါေတွ့ ပီဟု ဆုိ
လျက် က့ဲရဲ စရာအေကာင်းကုိ ြပ ပါ၏။ သို့ ရာတင်ွ ဤ သည်ကား၊ အကျွ ်ပ်ု သမီး
၏ ကညာ
လက္ခဏာ သက်ေသြဖစ်ပါ၏ဟု အသက် ကီး သူတို့ အား ေလျှာက် ဆုိလျက် ထုိ
အဝတ် ကုိ သူတို့ ေ ှ မှာလှန် ၍ ြပရမည်။ 18 ထုိအခါ မိ ၌ အသက် ကီး သူတို့သည်
ထုိ
လူ ကုိ ယူ
၍ ိုက် ပီးမှ၊ 19 ေငွ တစ် ပိဿာကုိ ေလျာ် ေစ၍ ၊ မိနး်မ ၏ အဘ
အား ေပး ရမည်။ အေကာင်း မူကား၊ ဣသေရလ
အမျ ိး ကညာ
၏ အသေရ
ကုိ ထုိသူဖျက်ေလ ပီ။ ထုိမိနး်မသည် သူ
၏မယား ြဖစ် ရမည်။ တသက်လံးု ထုိမိနး်မ ှင့် မ ကွာ ရ။ 20 သို့ မဟတ်ုလင်စကား
မှန် ၍ ၊ ထုိ မိနး်မ ၌ ကညာ လက္ခဏာသက်ေသမ ှိ လျှင်၊ 21 မိ သားေယာက်ျား
တို့သည် ထုိမိနး်မ ကုိ အဘ
အိမ် တံခါး သို့ ေဆာင် ခ့ဲ ပီးလျှင် ေကျာက်ခဲ ှင့် ပစ် ၍ အေသ သတ်ရ ကမည်။
အေကာင်း မူကား၊ သူ
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သည် အဘ
အိမ် ၌ မတရား
ေသာေမထုန် သို့ လိက်ု၍ ဣသေရလ အမျ ိး၌ မုိက်မဲ ေသာအမှုကုိ ြပ ေလ ပီ။ ထုိသို့
သင် တို့တင်ွ ဒစု ိုက် အြပစ်ကုိ ပယ် ှား ရကမည်။ 22လင် ှိေသာမိနး်မ ှင့် အြခား
ေသာေယာက်ျား သင့် ေနသည်ကုိ ေတွ့ မိလျှင် ၊ ထုိေယာက်ျား ှင့် မိနး်မ ှစ် ေယာက်
တို့သည် အေသ
သတ်ြခင်းကုိခံ ရမည်။ ထုိသို့
ဒစု ိုက် အြပစ်ကုိ ဣသေရလ
အမျ ိးမှ ပယ် ှား ရမည်။ 23အပျ ိ ကညာကုိ ေယာက်ျား ှင့် ထိမ်းြမား ေဆာင် ှင်း ပီး
မှ၊ အြခားေသာေယာက်ျား သည် မိ ထဲမှာ ေတွ့ ၍ သင့် ေနလျှင်၊ 24 ထုိသူ ှစ် ေယာက်
တို့ ကုိ မိ တံခါးဝ သို့ ထုတ် ေဆာင် ပီးလျှင် ေကျာက်ခဲ ှင့် ပစ် ၍ အေသ သတ်ရက
မည်။ မိနး်မ သည် မိ ထဲမှာ ှိလျက်ပင် မ
ေအာ် မဟစ်ေသာေကာင့် ၎င်း၊ ေယာက်ျား လည်း သူ့ မယား ကုိ ှုတ်ချ ေသာေကာင့်
၎င်း၊ ထုိသူ ှစ်ေယာက်တို့သည် အေသသတ်ြခင်း ကုိခံ ရမည်။ ထုိသို့
သင် တို့ တင်ွ ဒစု ိုက် အြပစ်ကုိ ပယ် ှား ရ ကမည်။ 25 အပျ ိ ကုိ ေယာက်ျား ှင့်
ထိမ်းြမား ေဆာင် ှင်း ပီးမှ အြခားေသာ ေယာက်ျား သည် ေတာ
၌ ေတွ့ ၍ အ ိင်ု အထက် ြပ လျှင် ၊ ထုိ ေယာက်ျား တေယာက်တည်းကုိသာ အေသ
သတ်ရမည်။ 26 ေသ ထုိက်ေသာ အြပစ် မ ှိေသာ ထုိမိနး်မ ကုိ သင်သည် အဘယ်သို့
မျှ မ
ြပ ရ။ 27အေကာင်း မူကား၊ ေယာက်ျား သည် ထုိမိနး်မ ကုိ ေတာ
၌ ေတွ့ ၍ မိနး်မ ေအာ်ဟစ် ေသာ်လည်း ကူညီ ေသာသူ မ
ှိေသာေကာင့်၊ ထုိ
အမှု သည်လူ ချင်းတေယာက်ကုိ တေယာက်ရန် ြပ ၍ သတ် ေသာအမှု ှင့် တ၏ူ။

28 ေယာက်ျား ှင့် မ ထိမ်းြမား မေဆာင် ှင်းေသး ေသာ
အပျ ိ ကညာကုိ အြခားေသာေယာက်ျားသည် ေတွ့ ၍ ကုိင် ဆဲွသင့် ေနသည်ကုိ ေတွ့
မိလျှင်၊ 29 ထုိေယာက်ျား သည် မိနး်မ ၏ အဘ
အား ေငွ ငါးဆယ် ကုိ ေလျာ် ရမည်။ ထုိမိနး်မသည်လည်း သူ
၏ မယား ြဖစ် ရမည်။ သူ့
ကုိ ှုတ်ချ ေသာေကာင့် တသက်လံးု မ ကွာ ရ။ 30လူ သည် မိမိ
အဘ ှင့် သာဆုိင်ေသာ အဘ
၏ မယား
ကုိ မ
သိမ်း ရ။

23
1 ေယာက်ျား ၏ အဂင်္ ါလက္ခဏာ မ
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စုံလင်၊ ချ ိ တဲေ့သာေယာက်ျားသည် ထာဝရဘုရား
၏ ပရိသတ် ေတာ်၌ အပါအဝင် မ ြဖစ်ရ။ 2 ေမျာက်မထား ၍ ရေသာသားသည်
ထာဝရဘုရား
၏ ပရိသတ် ေတာ်၌ အပါအဝင် မ ြဖစ်ရ။ ဆယ် ဆက် ေြမာက်ေအာင် မ
ဝင် ရ။ 3အမ္မုန် အမျ ိးသား၊ ေမာဘ
အမျ ိးသားသည် လည်း ၊ ထာဝရဘုရား ၏ ပရိသတ် ေတာ်၌ အပါအဝင် မ ြဖစ်ရ။
ကာလ
အစ ်မကုန၊် ဆယ် ဆက် ေြမာက်ေအာင် မ
ဝင် ရ။ 4အေကာင်း မူကား၊ သင် သည် အဲဂုတ္တု
ြပည်မှ ထွက် လာေသာအခါ ၊ သူတို့သည် မုန ့် ှင့် ေရ ကုိ ေဆာင်၍ ခရီးဦး ကိ မ လာ
က။ သင့် ကုိ ကျနိဆဲ် ေစြခင်းငှာ ၊ ေမေသာ ေပါတာမိြပည်၊ ေပေသာ် မိ ၌ ေနေသာ
ေဗာရ သား ဗာလမ် ကုိ ငှား က၏။ 5 သို့ ရာတင်ွ သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား
သည် ဗာလမ် စကားကုိ နား မ ေထာင်။ သင့် ကုိချစ် ေသာေကာင့် ကျနိဆဲ် ြခင်းကုိ သင်
၌ ေကာင်း ကီး မဂင်္လာ ြဖစ် ေစေတာ်မူ၏။ 6သင် သည် သူ
တို့ချမ်းသာ ၊ သူ တို့စည်းစိမ် ကုိ တသက်လံးု အစ ် မ ြပ စု ရ။ 7 ဧဒံု အမျ ိးသားကုိ
မူကား၊ မ
မုနး် ရ။ သူ
သည် သင် ၏ ညီအစ်ကုိ ြဖစ်၏။ အဲဂုတ္တု
အမျ ိးသားကုိလည်း မ မုနး် ရ။ သူ
၏ြပည် ၌ သင်သည် ကျွန် ခံ ခ့ဲဘူး ပီ။ 8 သူ တို့အမျ ိးအ ယ်ွ သည် သုံး
ဆက် ေြမာက်မှသာ ထာဝရဘုရား
၏ ပရိသတ် ေတာ်၌ အပါအဝင် ြဖစ်ရေသာအခွင့် ှ ိ၏။ 9 ရနသူ် တို့ ကုိ စစ်တိက်ု သွား
ေသာအခါ ၊ မ တရား ေသာအမှု ှ ိသမျှ ကုိ ေ ှာင် ေလာ။့ 10 ည ့် အချနိ၌် ေရာက်
တတ်ေသာ မစင် ကယ်ေသာ အေကာင်းေကာင့် မ စင်ကယ် ေသာ သူ သည် သင် တို့
တင်ွ ှိ လျှင် သူသည် တပ် ြပင် သို့ ထွက် ရမည်၊ တပ် ထဲသို့ မ ဝင် ရ။ 11 မုိဃ်းချ ပ်
ေသာအခါ ေရချ ိ း ၍ ၊ ေန ဝင် ပီးမှ တပ် ထဲသို့ ဝင် ရမည်။ 12သင့် ကျင် ကီးစွန ့ရ်ာ
အရပ် သည် တပ် ြပင် ၌ ှိ ရ မည်။ 13 တပ်ြပင် သို့ ထွက်၍ စွန ့် ေသာအခါ ၊ ကုိယ်
၌ပါေသာ သစ်သား တးူရွင်း ှင့် ေြမ ၌ တးူ ရမည်။ ေနာက် တဖန် လှည့် ၍ မစင် ကုိ
ဖုံးအပ်ု ရမည်။ 14 အေကာင်း မူကား၊ သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား သည် သင့်
ကုိကယ်တင် ၍ ရနသူ် တို့ ကုိ သင့် လက်၌ အပ် ြခင်းငှာ ၊ သင် ၏တပ် ထဲမှာ သွား လာ
ေတာ်မူ၏။ ထို့ ေကာင့် ၊ သင့် အထဲ ၌ မ
စင်ကယ်ေသာအရာ တစုံတခုကုိ ြမင် ၍ သင် မှ ေ ှာင် သွားေတာ် မ
မူမည်အေကာင်း ၊ သင် ၏ တပ် သည် သန ့် ှ င်း ရမည်။ 15 မိမိ သခင် ထံ က ေြပး
၍ သင့် ထံသို့ ေရာက်ေသာ ကျွန် ကုိ သခင် ၌ မ အပ် ရ။ 16 ထုိ ကျွနသ်ည် အလို
အေလျာက်ေနချင်ေသာ အရပ် ၊ သင့် ေနရာ မိ တစုံ
တ မိ ၌ သင့် ထံမှာ ေန ရေသာ အခွင့် ှ ိ၏။ သူ့
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ကုိ မ
ည ်းဆဲ ရ။ 17ဣသေရလ အမျ ိးသမီး တို့တင်ွ ြပည်တနဆ်ာ မ ှိ ရ။ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့ တင်ွ ေယာက်ျားအလို သို့ လိက်ုတတ် ေသာ မိနး်မလျှာ မ ှိ ရ။

18 ြပည်တနဆ်ာ လပ်ု၍ ရ
ေသာ ေင၊ွ ေခွး ကုိ ေရာင်း ၍ ရ ေသာ ေငွ ကုိ သစ္စာ ဂတိ ေြပ ေစ ြခင်း ငှာ၊ သင်
၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ၏ အိမ် ေတာ်သို့ မ
သွင်း ရ။ ထုိသို့ ေသာေငွကုိ စက်ဆုပ် ရံွ ှာေတာ်မူ၏။ 19သင် ၏ အမျ ိးသားချင်း၌
အတိးု ယူ၍၊ ေငွ ၊ စားစရာ ၊ အသုံး အေဆာင်ကုိ မ
ေချး မငှားရ။ 20တပါး အမျ ိးသား၌ အတိးု ယူ၍ ေချးငှားရ၏။ သင် သွား ၍ ဝင်စား
ေသာ ြပည် တင်ွ သင် ြပ ေလရာရာ ၌သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား သည် ေကာင်း
ကီး ေပး ေတာ်မူမည်အေကာင်း ၊ အမျ ိးသား ချင်း၌ အတိးု ယူ၍ ေချးငှားြခင်းကုိ ေ ှာင်
ရမည်။ 21သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား အား သစ္စာ ဂတိထားလျှင် ၊ ထားသည်
အတိင်ုး မြပ ဘဲမေနရ။ သင် ၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား သည် ဧကနအ်မှနေ်တာင်း
ေတာ်မူမည်။ သင်သည် မြပ ဘဲေနလျှင် အြပစ် ေရာက် လိမ့်မည်။ 22 သစ္စာ ဂတိ မ
ထားဘဲေနလျှင် အြပစ် မ ေရာက်။ 23သင်သည် သင် ၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား
အား ကုိယ် အလိအုေလျာက်သစ္စာဂတိထား၍၊ ကုိယ် ှ တ် ှင့် မက်ဆုိ ေသာ စကား
ကုိ တည် ေစ၍ ၊ ဂတိ ှိသည်အတိင်ုး ြပ ရမည်။ 24သင် သည် အိမ်နးီချင်း ၏ စပျစ်
ဥယျာ ်ထဲသို့ ဝင် ေသာအခါ ၊ အလို အေလျာက်စပျစ်သီး ကုိ ဝ
စွာစား ရ ေသာ်လည်း မ သိမ်း မယူရ။ 25 အိမ်နးီချင်း ၏ စပါး လယ်ထဲသို့ ဝင်
ေသာအခါ၊ စပါး ှံ ကုိလက် ှင့် ဆွတ် ရေသာ်လည်း တံစ ် ှင့်မ ရိတ် ရ။

24
1တစုံ တေယာက်ေသာသူသည် မယား
ှင့် ထိမ်းြမား ၍ ဆက်ဆံ ပီးမှတဖန် အြပစ် တင်စရာအေကာင်း ှ ိ ေသာေကာင့်

စိတ် မ ေတွ့လျှင် ၊ ြဖတ် စာကုိ ေရး ၍ သူ ၌ အပ်ေပး သြဖင့် လွှတ် လိက်ုရမည်။ 2 ထုိ
မိနး်မသည် လင် အိမ် မှ ထွက် သွား ေသာ ေနာက်၊ အြခား ေသာသူ ၏မယား ြဖစ် ရ
ေသာအခွင့် ှ ိ၏။ 3 ေနာက် ေနေသာလင် သည်လည်း သူ့ ကုိမုနး် လျှင် ၊ ြဖတ် စာကုိ ေရး
၍ သူ ၌ အပ် သြဖင့် လွှတ် လိက်ုသည် ြဖစ်ေစ၊ ထုိ
လင် ေသ သည်ြဖစ်ေစ၊ 4အရင် လွှတ် လိက်ုေသာ လင် ေဟာင်းသည် ညစ်ည း ြခင်း
ှ ိေသာထုိမိနး်မ ကုိ ေနာက် တဖနမ် သိမ်း ရ။ ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ စက်ဆုပ် ဘွယ်ေသာအမှုြဖစ် ၏။ သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား
သည် သင့် အေမွခံ စရာ ဘို့ ေပး ေတာ် မူ ေသာ ြပည် ၌ အြပစ် မ ေရာက်ေစရ။
5 အိမ်ေထာင် ဘက်ြပ စ ှိေသာသူသည် စစ်တိက်ု မ သွား ရ။ မင်း အမှုကုိ မ ေဆာင် ရ။
တ ှစ် ပတ်လံးုကုိယ် အိမ် ၌ အလတ်ွ ေန ၍ မယား ကုိ ေကျွးေမွး ြပ စုရမည်။ 6 ကိတ်ဆုံ
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အေပါ် ေကျာက်ြပားကုိ ြဖစ်ေစ ၊ ေအာက်ေကျာက်ြပားကုိ ြဖစ်ေစ၊ အဘယ်သူမျှအေပါင်
မ ယူရ။ ထုိသို့ ယူလျှင်၊ သူ့အသက်ကုိ အေပါင်ယူသည် ှင့် တ၏ူ။ 7လသူည် မိမိ
အမျ ိးသား ချင်းြဖစ်ေသာ ဣသေရလ
အမျ ိးသား ကုိ ခုိး
၍ ကျွန် အရာ၌ ထားသည်ြဖစ်ေစ ၊ ေရာင်း သည်ြဖစ်ေစ ၊ ထုိ သူခုိး ကုိ ေတွ့ မိလျှင်
အေသ သတ်ရမည်။ သင် တို့တင်ွ ဒစု ိုက် အြပစ်ကုိ ထုိသို့ ပယ် ှား ရကမည်။ 8 နူာ
ေဘး ေရာက်ေသာအခါ ၊ ေလဝိ သား ယဇ် ပုေရာဟိတ် တို့ သွနသ်င် သမျှ အတိင်ုး သတိ
ြပ ၍ ေစ့ေစ့ေစာင့်ေ ှာက် ေလာ။့ သူ
တို့ ကုိ ငါမှာ ထားသည်အတိင်ုး ကျင့် ေစာင့် ကေလာ။့ 9သင် တို့သည် အဲဂုတ္တု
ြပည်မှ ထွက် ၍ ခရီး သွားက စ ်တင်ွ ၊ သင် တို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား သည်၊
မိရိအံ
၌ ြပ ေတာ်မူေသာအမှု ကုိ ေအာက်ေမ့ ကေလာ။့ 10သင် သည် အမျ ိးသား ချင်း၌
တစုံတခု ကုိ ေချးငှား လျှင် ၊ အေပါင် ထားေသာဥစ္စာကုိ ယူ
ြခင်းငှာ သူ့ အိမ် ထဲသို့ မ ဝင် ရ။ 11သင်သည် အိမ်ြပင် မှာ ရပ် ေန၍ ၊ ထုိ သူ သည်
အေပါင် ထားေသာ ဥစ္စာကုိ သင့် ှ ိ ရာအိမ်ြပင် သို့ ေဆာင် ခ့ဲ ရမည်။ 12 ထုိသူ သည်
ဆင်းရဲ လျှင် ၊ ေပါင် ၍ထားေသာ ဥစ္စာကုိ
ြပနမ် အပ်ဘဲ ည ့် ကုိမလနွေ်စရ။ 13 သူ သည် မိမိ
အဝတ် ကုိ ဝတ်ြခံ လျက် အိပ်ေပျာ် ၍ သင့် ကုိေကာင်း ကီး ေပးမည် အေကာင်း ၊ သူ
ေပါင် ၍ထား ေသာ ဥစ္စာကုိ ေန
ဝင် လျှင် ဆက်ဆက်ြပန် အပ်ရမည်။ ထုိသို့ ြပ ေသာအမှုသည် သင် ၏ဘုရားသခင်
ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ ေြဖာင့်မတ် ေသာအမှု ြဖစ် လိမ့်မည်။ 14အမျ ိးသား ချင်းြဖစ်
ေစ ၊ သင့် ေနရာ မိ ရွာ တို့ ၌ တည်းခုိေသာ တပါး အမျ ိးသားြဖစ်ေစ၊ ဆင်းရဲ ငတ်မွတ်
ေသာသူငှား ကုိ မ
ည ်းဆဲ ရ။ 15 ေနစ့ ် မြပတ် သူ့
အခ ကုိ ေပး
ရမည်။ မ
ေပးဘဲ ေန
မဝင် ေစ ှင့်။ သူ
သည် ဆင်းရဲ ေသာေကာင့် ရ ထုိက် ေသာ အခ ကုိလည်း စိတ်စဲွလမ်းလျက် ှိ
လိမ့်မည်။ မေပးဘဲေနလျှင် သူသည် သင့်ကုိ အြပစ်တင်၍ ထာဝရဘုရား
ကုိ ေအာ်ဟစ် သြဖင့် သင် ၌ အြပစ် ေရာက် မည်ဟု စုိးရိမ်စရာ ှိ၏။ 16အဘ သည်
သား
၏အြပစ်ေကာင့် ၎င်း ၊ သား သည် အဘ
၏အြပစ်ေကာင့် ၎င်း၊ အေသ
မ ခံရ။ လူတိင်ုး မိမိ အြပစ် ေကာင့် သာ အေသ ခံရမည်။ 17 တရားေတွ့ြခင်းအမှု
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မှာ တပါး အမျ ိးသား ှင့် မိဘ မ ှိေသာသူကုိ အ ှုံး မ ေပးရ။ မုတ်ဆုိးမ အဝတ် ကုိ
အေပါင် မ ယူရ။ 18သင်သည် အဲဂုတ္တု
ြပည်၌ ကျွန် ခံ ခ့ဲဘူးေကာင်း ကုိ၎င်း၊ သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား သည် သင့်
ကုိ ထုိ
ြပည်မှ ေရွး ှ တ် ေတာ်မူေကာင်း ကုိ၎င်းေအာက်ေမ့ ရမည်။ ထို့ ေကာင့် ဤ ပညတ်
ကုိ ငါ ထား ၏။ 19သင် သည် ကုိယ် လယ် ၌ အသီးအ ှံ ကုိရိတ် ေသာအခါ ၊ ေမ့ေလျာ့
ေသာေကာက်လှုိင်း ကုိ ြပန် ၍ မ ယူ ရ။ သင် ြပ ေလရာရာ ၌ သင် ၏ဘုရားသခင်
ထာဝရဘုရား သည် သင့် ကုိ ေကာင်း ကီး ေပးေတာ်မူမည်အေကာင်း ၊ ထုိေကာက်လှုိင်း
ကုိ တပါး အမျ ိးသား၊ မိဘ
မ ှိ ေသာသူ၊ မုတ်ဆုိးမ အဘို့ ထား ရမည်။ 20 သင် ၏သံလင်ွ သီးကုိ ိုက် ေချွ
ေသာအခါ ၊ ကျန်ကင်းေသာအသီး ကုိ ြပန၍် မ
ိုက်ေချွရ။ တပါး အမျ ိးသား၊ မိဘ
မ ှိေသာသူ၊ မုတ်ဆုိးမ အဘို့ ထား ရမည်။ 21သင် ၏စပျစ် ဥယျာ ်၌ စပျစ်သီးကုိ
ဆွတ် ယူ ေသာအခါ ြပန၍် ေကာက် သိမ်းြခင်းကုိ မ
ြပ ရ။ ကျန်ကင်းေသာအသီးသည် တပါး အမျ ိးသား၊ မိဘ
မ ှိေသာသူ၊ မုတ်ဆုိးမ အဘို့ ြဖစ် ရမည်။ 22သင်သည် အဲဂုတ္တု
ြပည် ၌ ကျွန် ခံ ခ့ဲဘူးေကာင်း ကုိ ေအာက်ေမ့ ရမည်။ ထို့ ေကာင့် ဤ ပညတ် ကုိ ငါ
ထား ၏။

25
1လူ ချင်း အမှု ှ ိ ၍ မင်း ထံ ၌ အစီရင်ခံလျက်၊ မင်းေ ှ မှာ တရားေတွ့ကေသာအခါ၊
ေြဖာင့်မတ် ေသာသူကုိ အြပစ် လတ်ွေစြခင်းငှာ ၎င်း ၊ ဆုိး ေသာသူကုိ အ ှုံး ခံေစြခင်း
ငှာ၎င်း စီရင် ရမည်။ 2 ဆုိး ေသာသူသည် အ ိုက် ခံထုိက်လျှင် ၊ တရား သူ ကီး သည်
ကုိယ် မျက်ေမှာက်၌ သူ့ကုိ ချ ၍ ၊ အြပစ် ှင့် အေလျာက်မည် မျှေသာ ဒဏ်ချက်ြဖင့်
ို က် ေစရမည်။ 3 သို့ ေသာ်လည်းဒဏ်ချက် ေလးဆယ် ထက် မ လနွ် ေစရ။ လနွ၍် များ
စွာ ေသာ ဒဏ်ချက် ြဖင့် ို က် လျှင် ၊ သင် ၏အမျ ိးသား ချင်းသည် ယုတ်ည့ံ ေသာသူ
ြဖစ် ဟန် ှ ိ မည်ဟု စုိးရိမ်စရာ ှိ၏။ 4 စပါးနင်းနယ် ေသာ ာွး ၏ ှ တ် ကုိ မ ချ ပ်တည်း
ရ။ 5အတူ ေန ေသာညီအစ်ကုိ တို့ တင်ွ ၊ တစုံ တေယာက်ေသာသူသည် သား
မ ှိဘဲေသ လျှင် ၊ ေသ ေသာသူ ၏ မယား
သည် အြခားတပါးေသာလစိူမ်း ှင့် စုံဘက်ြခင်း ကုိ မ
ြပ ရ။ သူ
၏လင် ညီသည် သူ့
ကုိ သိမ်းယူ ဆက်ဆံ၍ မရီး ၌ ြပ အပ်ေသာဝတ်ကုိ ြပ ရမည်။ 6ဣသေရလအမျ ိး၌
အစ်ကုိ အမည် ကုိ မ
ေပျာက် ေစြခင်းငှာ ၊ အဦး ဘွားေသာ သားသည် ေသ
ေသာဘ ကီး ၏ အရိပ် အရာကုိ ခံ ရမည်။ 7 ညီ သည် အစ်ကုိ မယားကုိ မ
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ယူ လို လျှင် ၊ မိနး်မ သည် အသက် ကီး သူတို့ ှ ိရာ မိ တံခါးဝ သို့ သွား ၍ ၊ ကျွနမ်
၏ လင် ညီသည် အစ်ကုိ အမည် ကုိ ဣသေရလ
အမျ ိး၌ မတည် ေစလိပုါ။ သူြပ အပ်ေသာဝတ်ကုိ မ
ြပ လို ပါဟု ေလျှာက် လျှင်၊ 8 မိ ၌ အသက် ကီး သူတို့သည် ထုိသူ
ကုိ ေခါ် ၍ ေမးြမနး်ရကမည်။ သူကလည်း၊ ထုိမိနး်မ ကုိ အကျွ ်ပ်ု မ
ယူ လို ပါဟဆုို ၍ ခုိင်မာ စွာေနလျှင်၊ 9 သူ ၏မရီး သည် အသက် ကီး သူတို့ေ ှ မှာ
သူ့
အပါးသို့ ချ ်း ၍ သူ ၏ေြခနင်း ကုိ ချွတ် လျက် ၊ သူ ၏ မျက် ှာ ၌ တံေထွး ေထွး
လျက် ၊ မိမိ အစ်ကုိ အိမ် ကုိ မ
ေဆာက် လိေုသာသူ ၌ ဤသို့ ြပ သင့်သည်ဟု သူ့အား ြပန် ေြပာရမည်။ 10 ေနာက်မှ
၊ ထုိသူ ကုိ ေြခနင်း ချွတ် ရေသာအမျ ိး ဟ၍ူဣသေရလ အမျ ိး၌ ေခါ်ေဝါ် သမုတ်ရ
မည်။ 11လူ ချင်းခုိက်ရန် ြပ ကစ ်တင်ွ၊ တေယာက် ေသာသူ ၏မယား
သည် အပါးသို့ ချ ်း ၍ မိမိ လင် ကုိ ကူညီ
လိေုသာငှာ ခုိက်ရန် ြပ ေသာသူ ၏
ေယာက်ျားတနဆ်ာကုိ ကုိင်ဆဲွ မိလျှင်၊ 12 ထုိမိနး်မ လက် ကုိ ြဖတ် ရမည်။ သင် ၏
မျက်စိ သည် သူ့ကုိ မ
သနား ရ။ 13သင့် အိတ် ၌ ကီး ေသာအေလး ၊ ငယ် ေသာအေလး တည်းဟေူသာ
ြခားနားေသာ အေလးကုိ
မ ှိ ေစရ။ 14သင့် အိမ် ၌ ြခားနားေသာ ြခင် စရာတနဆ်ာအ ကီး အငယ် ကုိ မ
ှိ ေစရ။ 15 သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ေပး ေတာ်မူေသာ ြပည် ၌ သင်

၏အသက်တာ ှည် မည်အေကာင်း ၊ မှနက်န် ေသာအေလး ၊ မှနက်န် ေသာြခင် စရာ
တနဆ်ာများကုိသာ သုံး ရမည်။ 16အထက် ဆုိခ့ဲ ပီးေသာ အမှုကုိ ြပ ေသာသူအေပါင်း
တို့ ှင့် မတရား သြဖင့် ြပ ေသာသူအေပါင်း တို့ ကုိ၊ သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား
စက်ဆုပ် ရံွ ှာေတာ်မူ၏။ 17သင် သည် အဲဂုတ္တု
ြပည်မှ ထွက် ၍ ခရီး သွားေသာအခါ၊ 18သင် သည် အားကုန် ၍ ေမာ လျက်ေနစ ်
တင်ွ၊ သင့် ေနာက် ၌ လိက်ုေသာသူ၊ အားနည်း ေသာသူတို့ ကုိ အာမလက် အမျ ိးသား
တို့သည် လမ်း ၌ ဆီး ကိ ၍ လပ်ု ကံ ေကာင်း ကုိ၎င်း ၊ ဘုရားသခင် ကုိ မ
ေကာက်ရွ ံ ေကာင်းကုိ၎င်း ၊ ေအာက်ေမ့ ေလာ။့ 19 သို့ ြဖစ်၍ သင် ၏ဘုရားသခင်
ထာဝရဘုရား သည် သင့် အေမွခံ စရာဘို့ အပုိင် ေပး ေတာ် မူေသာ ြပည် ၌ သင့်
ပတ်လည် ၌ ေနေသာရနသူ် အေပါင်း တို့၏ လက်မှ ကယ်လွှတ်၍ ချမ်းသာ ေပးေတာ်မူ
ေသာအခါ ၊ အာမလက် အမျ ိးကုိ ေအာက်ေမ့ စရာ မ ှိေစြခင်းငှာ၊ ေကာင်းကင် ေအာက်
၌ သုတ်သင် ပယ် ှင်းရမည်။ ထုိအမှုကုိ မ
ေမ့ မေလျာရ့။

26
1သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား သည်၊ သင့် အေမွခံ စရာဘို့ ေပး ေတာ်မူေသာ
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ြပည် သို့ သင်သည် ဝင်စား ၍ ေနေသာအခါ၊ 2သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ေပး
ေတာ်မူေသာြပည် ၌ အဦးသီး ေသာ အသီး
အမျ ိးမျ ိ း ကုိယူ ၍ ြခင်ေတာင်း ၌ ထည့် ပီးမှ သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား
၏ နာမ
ေတာ်တည် စရာဘို့ ေရွးေကာက် ေတာ်မူေသာ အရပ် သို့ သွား ၍၊ 3 ထုိကာလ ၌ ယဇ်
ပုေရာဟိတ်လပ်ုေသာ သူ
ထံ သို့ ချ ်း လျက် ၊ ထာဝရဘုရား သည် ငါ ့ အား ေပး ြခင်းငှာ ၊ ဘုိးေဘး တို့အား
ကျနိဆုိ် ေတာ်မူေသာ ြပည် သို့ အကျွ ်ပ်ု ေရာက် ပါ ပီဟု ကုိယ်ေတာ် ၏ဘုရားသခင်
ထာဝရဘုရား အား ယေန ့ အကျွ ်ပ်ုဝနခံ် ပါသည်ဟု ယဇ် ပုေရာဟိတ်အား ေြပာဆုိ
ရမည်။ 4 ယဇ် ပုေရာဟိတ်သည်လည်း ြခင်ေတာင်း ကုိ သင့် လက် မှ ယူ ၍ သင်
၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ၏ ယဇ် ပလ္လ င်ေ ှ မှာ ချ ထားရမည်။ 5သင်ကလည်း၊
အရပ်ရပ်သို့ လှည့်လည် ေသာ ှုရိ အမျ ိးသားသည် အကျွ ်ပ်ု အဘ ြဖစ်ပါ၏။ သူ
သည် အဲဂုတ္တု
ြပည်သို့ သွား ၍ လူ အနည်းငယ် ှင့်တကွ တည်းခုိ စ ်တင်ွ ကီးမား များြပား
ေသာ လမူျ ိ း ြဖစ် ပါ၏။ 6 အဲဂုတ္တု လူတို့သည် အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ ည ်းဆဲ ှပ်ိစက်၍
ကျပ်တည်း စွာ ကျွန် ခံ ေစ က၏။ 7 ဘုိး ေဘး တို့ ကုိးကွယ် ေသာ ဘုရားသခင်
ထာဝရဘုရား ကုိ ေအာ်ဟစ် ၍ ေလျှာက်ကေသာအခါ၊ ထာဝရဘုရား
သည် နားေထာင် ေတာ်မူသြဖင့် ၊ အကျွ ်ပ်ု တို့ ခံရေသာည ်းဆဲ ှပ်ိစက်ြခင်း၊ ပင်ပနး်
ြခင်းတို့ ကုိ ကည့် ှု ေတာ်မူ၏။ 8 ထုိအခါ ထာဝရဘုရား သည် တနခုိ်း ကီးေသာ လက် ံု း
ေတာ်ကုိ ဆန ့် ၍ ေကာက်မက် ဘွယ်ေသာ နမိိတ် လက္ခဏာ အံ့ဘွယ် ေသာအမှုတို့ ြဖင့်
အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ အဲဂုတ္တု
ြပည်မှ ှ တ် ပီးလျှင်၊ 9 ို့ ှင့် ပျားရည် စီး ေသာ ဤ
ြပည် သို့ ပို့ ေဆာင် ၍ ေပး သနားေတာ်မူ၏။ 10ယခုမှာ အိထုာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ်
ေပး သနား ေတာ်မူေသာ ြပည် ၌ အဦး
သီးေသာ အသီး
ကုိ အကျွ ်ပ်ု ေဆာင် ခ့ဲပါ ပီဟု သင်၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအား ေလျှာက်ဆုိ
လျက်၊ ထုိအသီးကုိ သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ ထား
ရမည်။ ေ ှ ေတာ်၌လည်း ကုိးကွယ် ြခင်း ကုိ ြပ ရမည်။ 11 သင် ၏ဘုရားသခင်
ထာဝရဘုရား သည်၊ သင် ှင့် သင် ၏အိမ်သူ အိမ်သားတို့အား ြပ ေတာ်မူသမျှ ေသာ
ေကျးဇူး ၌ ၊ သင် သည်သင် ှင့အ်တူ တည်းခုိေသာ ေလဝိ သားမှစ၍တပါး အမျ ိးသား
တို့ ှင့်တကွ ေပျာ်ေမွ့ ြခင်းကုိ ြပ ရမည်။ 12 သုံး ှစ် တင်ွ ဆယ်ဘို့ တဘို့ ေပး ရေသာတ
တိယ ှစ် ေရာက်ေသာအခါ၊ အစီးအပွား ှ ိသမျှ တို့ ကုိ ဆယ်ဘို့ တဘို့ ေကာက်ယူ၍ ၊
ေလဝိ သား၊ တပါး အမျ ိးသား၊ မိဘ
မ ှိ ေသာသူ၊ မုတ်ဆုိးမ တို့ ကုိ သင့် ေနရာ မိ များ၌ ဝ စွာေကျွးေမွး ပီးမှ၊ 13သင်
၏ဘုရားသခင် ထာဝရ ဘုရားအား၊ ကုိယ်ေတာ် သည်အကျွ ်ပ်ု ကုိ မှာထား ေတာ်မူသမျှ
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အတိင်ုး ၊ သန ့် ှ င်း ေသာဥစ္စာတို့ ကုိ အိမ် မှ ထုတ် ၍ ေလဝိ သား၊ တပါး အမျ ိးသား၊
မိဘ
မ ှိေသာသူ၊ မုတ်ဆုိးမ တို့အား ေပး ပါ ပီ။ ပညတ် ေတာ်တို့ ကုိ မ
လနွက်ျ း ၊ မ ေမ့ေလျာ့ ပါ။ 14 မသာအမှုကုိ ေဆာင်စ ်အခါ ထုိဥစ္စာကုိ အကျွ ်ပ်ုမ
စား ပါ။ မ
စင်ကယ်ေသာ အသုံးအေဆာင်ဘို့ အနည်းငယ်ကုိမျှ မယူပါ။ ေသ
ေသာသူတို့အဘို့ အနည်းငယ် ကုိမျှ မ
ေပး ပါ။ အကျွ ်ပ်ု ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ၏ စကား
ေတာ် ကုိ နားေထာင် ပါ ပီ။ ကုိယ်ေတာ် မှာထား ေတာ် မူသမျှအတိင်ုး ြပ ပါ ပီ။

15 ကုိယ်ေတာ် ၏ သန ့် ှ င်း ေသာ ေနရာ
ေကာင်းကင်ဘုံ မှ ငံု့ ကည့် ၍ ၊ ကုိယ်ေတာ် ၏ လူ
ဣသေရလအမျ ိးကုိ၎င်း ၊ ဘုိးေဘး တို့အား ကျနိဆုိ် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ အကျွ ်ပ်ု
တို့ အား
ေပး ေတာ်မူေသာ ြပည် ၊ ို့ ှင့် ပျားရည် စီး ေသာ ြပည် ကုိ၎င်းေကာင်း ကီး ေပး
ေတာ်မူပါဟု ေလျှာက်ဆုိရမည်။ 16 ယခု စီရင် ထုံးဖွ့ဲ သမျှအတိင်ုး ကျင့် ရမည်ဟု
သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား မှာ ထားေတာ်မူသည် ြဖစ်၍စိတ် ှလံးု အကင်းမ့ဲ
ကျင့် ေစာင့်ရမည်။ 17 ထာဝရဘုရား သည် သင် ၏ဘုရားသခင် ြဖစ် ေတာ်မူသည်
ဟ၍ူ၎င်း၊ လမ်း ေတာ်သို့ လိက်ု ပါမည်၊ စီရင် ထုံးဖွ့ဲေတာ်မူေသာပညတ် တရားေတာ်
ကုိ ေစာင့်ေ ှာက် ပါမည်၊ စကား
ေတာ်ကုိ နားေထာင် ပါမည်ဟ၍ူ၎င်း၊ ယေန ့
သင်သည် ဝနခံ် ပီ။ 18ထာဝရဘုရား သည်လည်း ဂတိ ထားေတာ်မူသမျှ အတိင်ုး ၊
သင် သည် ပညတ် ေတာ် အလံးုစုံ
တို့ ကုိ ေစာင့်ေ ှာက် ေစြခင်းငှာ ၊ အထူးသြဖင့် ကုိယ်ေတာ် ၏ လမူျ ိး ြဖစ် သည်
ဟ၍ူ၎င်း၊ 19 ဖနဆ်င်း ေတာ်မူေသာ လမူျ ိ း တကာ တို့ ထက် သင် ၏ဂုဏ် အသေရ
ေကျာ်ေစာ ကိတ္တ ိကုိ လနွကဲ် ေစေတာ်မူမည်ဟ၍ူ၎င်း ဂတိ
ေတာ် ှိသည်အတိင်ုး ၊ သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား အဘို့ သန ့် ှ င်း ေသာလမူျ ိ း
ြဖစ် ေစြခင်းငှာ ၎င်း ယေန ့
ဝနခံ် ေတာ်မူ ပီဟု ဣသေရလအမျ ိးသားတို့အား ေဟာေြပာေလ၏။

27
1တဖန် ေမာေ ှ သည်၊ ဣသေရလ
အမျ ိး၌ အသက် ကီး သူတို့ ှင့်တကွ လူ များတို့ ကုိ မှာ ထားသည်ကား၊ ယေန ့
ငါ ထား သမျှ ေသာပညတ် တို့ ကုိ ေစာင့်ေ ှာက် ကေလာ။့ 2သင်သည် ေယာ်ဒန် ြမစ်
ကုိ ကူး



တရားေဟာရာကျမ်း 27:3 424 တရားေဟာရာကျမ်း 27:15

၍ ၊ သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ေပး ေတာ်မူေသာ ြပည် သို့ ေရာက် ေသာအခါ
၊ ကီး ေသာေကျာက် တို့ ကုိ ထူေထာင် ၍ အဂင်္ေတ ှင့် မွမ်းမံ ရမည်။ 3 ဘုိးေဘး တို့
ကုိးကွယ်ေသာ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား သည်၊ ဂတိ
ေတာ် ှိသည်အတိင်ုး သင့် အား ေပး ေတာ်မူေသာ ြပည် ၊ ို့ ှင့် ပျားရည် စီး ေသာ
ြပည် သို့ ဝင်စား အံေ့သာငှာ ကူး သွား ပီးမှ ၊ ဤ တရား စကား ေတာ် အလံးုစုံ
တို့ ကုိ ထုိ
ေကျာက်ေပါ် မှာ ေရးထား ရမည်။ 4 ေယာ်ဒန် ြမစ်ကုိ ကူး
ပီးမှ ၊ ယေန ့ငါ မှာထား ေသာ ေကျာက် တို့ ကုိ ဧဗလ
ေတာင် ေပါ် မှာ ထူေထာင် ၍ အဂင်္ေတ ှင့် မွမ်းမံ ရမည်။ 5 ထုိ အရပ်၌လည်း သင်
၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား အဘို့ ၊ 6ယဇ် ပလ္လ င်ကုိ ေကျာက် ှင့်တည် ရမည်။ သံ
တနဆ်ာကုိ မ
သုံးေဆာင် ဘဲ၊ မ
ကဲွမြပတ်ေသာ ေကျာက် တို့ ှင့် တည် ရမည်။ သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား
အား မီး ှု ိ ရာယဇ်တို့ ကုိ ထုိပလ္လ င် ေပါ် မှာ ပူေဇာ် ရမည်။ 7 မိဿဟာယ ယဇ်တို့ ကုိ
လည်း ပူေဇာ် ၍ ၊ ထုိ အရပ် တင်ွ စား
ေသာက်လျက် ေ ှ ေတာ်၌ ေပျာ်ေမွ့ ြခင်းကုိ ြပ ရမည်။ 8 ထုိေကျာက် ေပါ် မှာ ဤ
တရား စကား ေတာ် အလံးုစုံ
တို့ ကုိ ေသချာ စွာ ေရးထား ရမည်ဟု ေြပာဆုိ က၏။ 9 တဖန် ေမာေ ှ ှင့် ယဇ်
ပုေရာဟိတ်များ၊ ေလဝိ
သားများတို့က၊ အိဣုသေရလ
အမျ ိး၊ သတိ
ှင့် နားေထာင် ေလာ။့ ယေန ့
သင်သည် သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ၏ လမူျ ိ း ြဖစ် ေလ ပီ။ 10 သို့ ြဖစ်၍ ၊
သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ၏ စကား
ေတာ်ကုိ နားေထာင် ရမည်။ ယေန ့
ငါ တို့ ဆင့်ဆုိေသာ စီရင်ထုံးဖွ့ဲေတာ်မူချက်တို့ ကုိ ကျင့ရ်မည်ဟု ဣသေရလအမျ ိးသား
အေပါင်းတို့အား ေြပာဆုိက၏။ 11တဖန် ေမာေ ှ သည် ထုိ
ေန၌့ လူ များတို့ ကုိ မှာထား သည်မှာ၊ 12သင် တို့သည် ေယာ်ဒန် ြမစ်ကုိ ကူး
ေသာေနာက် ၊ လူ များတို့အား ေကာင်း ကီး ေပးြခင်းအလိုငှာ ေဂရဇိမ် ေတာင် ေပါ်
မှာ ရပ် ရေသာသူဟမူူကား ၊ ှ ိေမာင် ၊ ေလဝိ ၊ ယုဒ ၊ ဣသခါ ၊ ေယာသပ် ၊ ဗ◌င်္ယာမိန်
တည်း။ 13ကျနိ် ြခင်းအလိငုှာ ၊ ဧဗလ ေတာင် ေပါ် မှာ ရပ် ရေသာ သူဟမူူကား ၊ ုဗင်
၊ ဂဒ် ၊ အာ ှာ ၊ ဇာဗုလုန် ၊ ဒန် ၊ နဿလိ တည်း။ 14 ထုိအခါ ေလဝိ သားတို့သည် ကီး
ေသာအသံ ှင့် ဣသေရလ
အမျ ိးသား အေပါင်း တို့အား ဟစ်ေကာ် ရ ေသာစကားဟူမူကား၊ 15ထာဝရဘုရား
စက်ဆုပ် ရံွ ှာေသာအရာ၊ လက်သမား လက် ှင့် ထု
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လပ်ုေသာ ုပ်တု ၊ သွနး် ေသာ ဆင်းတကုို လပ်ု၍ မ
ထင် ှားေသာ အရပ်၌ ထား ေသာသူ သည် အမဂင်္လာ ှိေစသတည်းဟု ကျနိ် လျှင်၊
လူ
အေပါင်း တို့က အာမင် ဟု ဝနခံ် ရကမည်။ 16 မိဘ ကုိ မထီမ့ဲြမင် ြပ ေသာသူသည်
အမဂင်္လာ ှိေစသတည်းဟု ကျနိ် လျှင်၊ လူ
အေပါင်း တို့က အာမင် ဟု ဝနခံ် ရကမည်။ 17 အိမ်နးီချင်း ၏ ေြမ မှတ်တိင်ုကုိ ေရွှ
ေသာသူသည် အမဂင်္လာ ှိေစသတည်းဟု ကျနိ် လျှင်၊ လူ
အေပါင်း တို့က အာမင် ဟု ဝနခံ် ရ ကမည်။ 18 မျက်စိ မြမင်ေသာသူကုိ လမ်းလွဲ
ေစေသာသူသည် အမဂင်္လာ ှိေစသတည်းဟု ကျနိ် လျှင်၊ လူ
အေပါင်း တို့ က အာမင် ဟု ဝနခံ် ရ ကမည်။ 19 တရား ေတွ့ ြခင်းအမှု မှာတပါး
အမျ ိးသား၊ မိဘ
မ ှိေသာသူ၊ မုတ်ဆုိးမ ကုိ မ
တရားသြဖင့် အ ှု ံးေပးေသာသူသည် အမဂင်္လာ ှိေစသတည်းဟု ကျနိ် လျှင်၊ လူ
အေပါင်း တို့က အာမင် ဟု ဝနခံ် ရကမည်။ 20အဘ ှင့် သာဆုိင်ေသာ အဘ
၏ မယား
ှင့် ေပါင်းေဘာ် ေသာသူသည် အမဂင်္လာ ှိေစသတည်းဟု ကျနိ် လျှင်၊ လူ
အေပါင်း တို့က အာမင် ဟု ဝနခံ် ရကမည်။ 21 တိ စ္ဆာန် တစုံ တမျ ိး ှင့် ေပါင်းေဘာ်
ေသာသူသည် အမဂင်္လာ ှိေစသတည်းဟု ကျနိ် လျှင်၊ လူ
အေပါင်း တို့က အာမင် ဟု ဝနခံ် ရကမည်။ 22အဘ ၏ သမီး ၊ အမိ ၏ သမီး
တည်းဟေူသာမိမိ အစ်မ ှမ ှင့် ေပါင်းေဘာ် ေသာသူသည် အမဂင်္လာ ှိေစသတည်း
ဟု ကျနိ် လျှင်၊ လူ
အေပါင်း တို့က အာမင် ဟု ဝနခံ် ရကမည်။ 23 မယား ၏ အမိ ှင့် ေပါင်းေဘာ် ေသာ
သူသည် အမဂင်္လာ ှိေစသတည်းဟု ကျနိ် လျှင်၊ လူ
အေပါင်း တို့က အာမင် ဟု ဝနခံ် ရကမည်။ 24 အိမ်နးီချင်း ကုိ မ
ထင်မ ှား ိုက် ေသာသူသည် အမဂင်္လာ ှိေစသတည်းဟု ကျနိ် လျှင်၊ လူ
အေပါင်း တို့က အာမင် ဟု ဝနခံ် ရ ကမည်။ 25အြပစ် မ ှိေသာသူ ၏ အသက် ကုိ
သတ် ြခင်းငှာ အခ ကုိ ယူ
ေသာသူသည် အမဂင်္လာ ှိေစသတည်းဟု ကျနိ် လျှင်၊ လူ
အေပါင်း တို့က အာမင် ဟု ဝနခံ် ရကမည်။ 26ဤ ပညတ် တရားစကား တို့ ကုိ အ မဲ
မ ကျင့် ေသာသူ သည် အမဂင်္လာ ှိေစသတည်းဟု ကျနိ် လျှင်၊ လူ
အေပါင်း တို့က အာမင် ဟု ဝနခံ် ရကမည်။

28
1ယေန ့ငါ ဆင့်ဆုိ သမျှ ေသာ ပညတ် ေတာ်တို့ ကုိ သင်သည် ကျင့် ေစာင့် ြခင်းငှာ ၊
သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ၏ စကား
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ေတာ်ကုိ ေစ့ေစ့နားေထာင် လျှင် ၊ သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား သည် လမူျ ိ း
တကာ တို့ ထက် သင့် ကုိ ချးီေြမာက် ေတာ်မူမည်။ 2သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား
၏ စကား
ေတာ်ကုိ နားေထာင် လျှင် ၊ သင့် အေပါ် မှာ သက်ေရာက် လတံ့ေသာ ေကာင်း ကီး
မဂင်္လာများ ဟမူူကား ။ 3သင် သည် မိ ၌ မဂင်္လာ ှိလိမ့်မည်၊ ေတာ
၌ မဂင်္လာ ှိ လိမ့်မည်။ 4 သားသမီး အားြဖင့်၎င်း၊ ေြမ အသီး အ ှံအားြဖင့်၎င်း ၊
တိ စ္ဆာန် ဘွားေသာ သားငယ်အားြဖင့်၎င်း ၊ သုိး ာွး အစီးအပွား အားြဖင့်၎င်း မဂင်္လာ
ှိလိမ့်မည်။ 5 ြခင်ေတာင်း ၌၎င်း၊ မုန ့် နယ်ေသာ ခွက်၌၎င်း မဂင်္လာ ှိလိမ့်မည်။ 6 မိမိအိမ်
ထဲသို့ ဝင် ေသာအခါ မဂင်္လာ ှိ လိမ့်မည်၊ ြပင်သို့ ထွက် ေသာအခါ မဂင်္လာ ှိလိမ့်မည်။
7သင့် တဘက် ၌ ထ
ေသာ ရနသူ် တို့ ကုိ သင့် မျက်ေမှာက် ၌ ထာဝရဘုရား
သည် ဒဏ် ခံေစေတာ်မူမည်။ သူတို့သည် တ
လမ်းတည်းြဖင့် သင် ှိရာသို့ လာ ေသာ်လည်း ၊ လမ်း ခု ှစ် သွယ်ြဖင့် သင့် ေ ှ မှ
ေြပး ကလိမ့်မည်။ 8သင် ၏ ဘ ာ
တိက်ု၌ ၎င်း၊ သင် ြပ ေလရာရာ ၌ ၎င်း ၊ ထာဝရဘုရား သည် သင့် အေပါ် မှာ မဂင်္လာ
ေရာက် ေစြခင်းငှာမိန ့် ေတာ်မူမည်။ သင် ၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ေပး ေတာ်မူ
ေသာ ြပည် ၌ သင့် ကုိ ေကာင်း ကီး မဂင်္လာေပးေတာ်မူမည်။ 9 သင် သည် သင် ၏
ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ၏ပညတ် ေတာ်တို့ ကုိေစာင့် ၍ လမ်း ေတာ်သို့ လိက်ု လျှင်
ထာဝရဘုရား ကျနိဆုိ် သည်အတိင်ုး၊ သင့် ကုိ ကုိယ်ေတာ် အဘို့ သန် ှ င်း ေသာအမျ ိး
အစ ်အ မဲ ြဖစ်ေစေတာ်မူမည်။ 10သင် သည် ထာဝရဘုရား
၏ နာမေတာ် ြဖင့် ေခါ်ေဝါ် သမုတ်ြခင်းကုိခံရသည်ဟု လမူျ ိ း ခပ်သိမ်း တို့ သည်
သိြမင် ၍ သင့် ကုိ ေကာက်ရွ ံ ကလိမ့်မည်။ 11ထာဝရဘုရား သည် သင့် အား ေပး ြခင်း
ငှာ ဘုိးေဘး တို့အား ကျနိဆုိ် ေတာ်မူေသာ ြပည် ၌ ဥစ္စာ ပစ္စည်း၊ သားသမီး ၊ တိ စ္ဆာန်
အတိးုအပွား၊ ေြမ အသီးအ ှံ များကုိ ကယ်ဝ ေစေတာ်မူမည်။ 12ထာဝရဘုရား သည်
အချနိတ်န် မှ သင် ၏ြပည် ၌ မုိဃ်း ရွာ ေစြခင်းငှာ ၎င်း၊ သင် ြပ ေလရာရာ ၌ ေကာင်း
ကီး ေပးြခင်းငှာ ၎င်း ၊ ဘ ာ ေတာ်တိက်ု တည်းဟေူသာမုိဃ်းေကာင်းကင် ကုိ ဖွင့်
ေတာ်မူမည်။ သင်သည် လမူျ ိ း များတို့ အား ေချးငှား ရေသာအခွင့် ှ ိ လိမ့်မည်။ သူ
တို့သည် သင့် အား ေချးငှား ရေသာအခွင့် မ ှ ိရ။ 13ထာဝရဘုရား သည် သင့်ကုိ အ မီး
မ ြဖစ် ေစဘဲ ေခါင်း ြဖစ် ေစေတာ်မူသြဖင့် ၊ သင်သည် ေအာက် ၌ မ ေန ရ ဘဲ အေပါ်
၌ သာ ေနရေသာအခွင့် ှ ိလိမ့်မည်။ ယေန ့
ငါ ဆင့်ဆုိ ေသာ ၊ သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ၏ ပညတ် ေတာ်တို့ ကုိ
ကျင့်ေစာင့်ြခင်းငှာ နားေထာင် လျှင် ၎င်း၊ 14ယေန ့ငါ ဆင့်ဆုိ ေသာ စကား ေတာ်လမ်း
မှ ထွက် ၍
လက်ျာ ဘက်၊ လက်ဝဲ ဘက်သို့ မ လွှဲ ၊ အြခား တပါးေသာ ဘုရား
ေနာက် သို့ လိက်ု ၍ ဝတ် မြပ ဘဲေနလျှင်၎င်း၊ ထုိသို့ ေသာ ေကျးဇူးေတာ်ကုိခံရ
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လိမ့်မည်။ 15 ယေန ့ငါ ဆင့်ဆုိ ေသာ သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား စီရင် ထုံးဖွ့ဲ
ေတာ်မူချက် အလံးုစုံ
တို့ ကုိ ကျင့် ေစာင့် ြခင်းငှာ စကား ေတာ်ကုိ နား မ ေထာင်လျှင် ၊ သင့် အေပါ်
မှာ သက်ေရာက် လတံ့ေသာ ကျနိ်ြခင်းအမဂင်္လာ များ ဟူမူကား၊ 16 သင် သည် မိ
၌ အမဂင်္လာ ှိလိမ့်မည်၊ ေတာ
၌ အမဂင်္လာ ှိလိမ့်မည်။ 17 ြခင်ေတာင်း ၌၎င်း ၊ မုန ့် နယ်ေသာ ခွက်၌၎င်း အမဂင်္လာ
ှိလိမ့်မည်။ 18သားသမီး အားြဖင့်၎င်း၊ ေြမ အသီး အ ှအံားြဖင့်၎င်း၊ သုိး
ာွး အစီးအပွား အားြဖင့်၎င်း အမဂင်္လာ ှိလိမ့်မည်။ 19 မိမိ အိမ်ထဲသို့ ဝင် ေသာအခါ

အမဂင်္လာ ှိလိမ့်မည်။ ြပင်သို့ ထွက် ေသာအခါ အမဂင်္လာ ှိလိမ့်မည်။ 20ထာဝရဘုရား
ကုိ စွန ့် ၍ ြပ မိေသာ ဒစု ိုက် အြပစ်ေကာင့် အလျင်အြမန် ပျက်စီး ဆုံး ှုံးြခင်းသို့ မ
ေရာက်မီှတိင်ုေအာင်၊ ြပ ေလရာရာ ၌ ကျနိဆဲ် ြခင်း၊ ေ ှာင့် ှက် ြခင်း၊ က့ဲရဲ
ြခင်းတို့ ကုိ သင့် အေပါ် မှာ သက်ေရာက် ေစေတာ်မူမည်။ 21 သင် သွား ၍ ဝင်စား
လတံေ့သာ ြပည် မှ သုတ်သင် ပယ် ှင်းေတာ်မ မူမီှ တိင်ုေအာင်၊ ကာလနာ
ကုိ သင် ၌ စဲွ ေစေတာ်မူမည်။ 22ထာဝရဘုရား သည် သင့် ကုိ တလူာ ၊ ဖျားနာ ၊ ဒ
လခက်နာ ၊ ခရခရနာ ြဖင့် ၎င်း ၊ ထား ေဘး၊ ေလထိ
၍ အပင်ေသေဘး၊ အရည် ယုိ၍ အပင်ေသေဘးြဖင့် ၎င်း ဒဏ်ခတ် ေတာ်မူ၍ ၊ သင်
သည် မ
ပျက်စီး မီှတိင်ုေအာင်ထုိေဘးတို့သည် လိက်ု ကလိမ့်မည်။ 23သင့် ေခါင်း ေပါ် မှာ မုိ
ဃ်းေကာင်းကင် သည် ေကးဝါ က့ဲသို့ ၎င်း ၊ သင့် ေအာက် ၌ ေြမ သည် သံ
က့ဲသို့ ၎င်း ြဖစ် လိမ့်မည်။ 24ထာဝရဘုရား သည် သင့် ေနရာြပည် ၌ ရွာေသာ မုိဃ်း
ေရကုိ ေြမမှုန ့် ၊ ဖုံ ြဖစ် ေစေတာ်မူသြဖင့် ၊ သင် သည် မ
ပျက်စီး မီှတိင်ုေအာင်သင့် အေပါ် မှာ ကျ ရလိမ့်မည်။ 25 သင် ၏ရနသူ် ေ ှ မှာ
ထာဝရဘုရား
သည် သင့် ကုိ ဒဏ် ေပးေတာ်မူမည်။ သင်သည် တလမ်း တည်းြဖင့် သူ တို့ ှ ိရာ
သို့ သွား ေသာ်လည်း ၊ လမ်း ခု ှစ် သွယ်ြဖင့် သူ တို့ ေ ှ မှ ေြပး၍ ေြမ ေပါ်မှာ ှ ိ ေသာ
အတိင်ုးတိင်ုး အြပည်ြပည်သို့ ေြပာင်း သွားရလိမ့်မည်။ 26သင် ၏အေသ ေကာင်သည်
မုိဃ်း ေကာင်းကင်ငှက် ၊ ေတာ သားရဲ စားစရာ့ ဘို့ ြဖစ် ရလိမ့်မည်။ ထုိတိ စ္ဆာန် တို့ ကုိ
အဘယ်သူ မျှမေမာင်း ရ။ 27ထာဝရဘုရား သည် သင့် ကုိ အဲဂုတ္တု
အနာစိမ်း ၊ ြမင်းသ ိုက် နာ၊ ဝဲနာ ၊ မ ေပျာက် ိင်ု ေသာ ယားနာ
ြဖင့် ဒဏ်ခတ် ေတာ်မူမည်။ 28 ူ း ေသာအနာ၊ မျက်စိ ကနး်ေသာအနာ၊ မိနး်ေမာ ေတွ
ေဝေသာအနာြဖင့် ဒဏ်ခတ် ေတာ်မူ၍၊ 29 မျက်စိ ကနး်ေသာသူသည် ေမှာင်မုိက် ၌
စမ်းသပ် ရသက့ဲသို့ ၊ သင်သည် မွနး်တည့် အချနိ၌် ပင် စမ်းသပ် ရ လိမ့်မည်။ သင်
ြပ ေသာအမှု၌ မ
ေအာင် ဘဲ ည ်းဆဲ ြခင်း၊ လယူု
ြခင်းကုိသာ ခံ
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ရလိမ့်မည်။ အဘယ်သူ မျှမကယ်တင် ရ။ 30 မိနး်မ ှင့်လက်ထပ် ပီးေသာ်လည်း
အြခား ေသာသူသည် ေပါင်းေဘာ် ရလိမ့်မည်။ အိမ် ကုိ ေဆာက် ေသာ်လည်း ကုိယ်တိင်ု
မ ေန ရ။ စပျစ် ဥယျာ ်ကုိ စုိက် ေသာ်လည်း စပျစ်သီး ကုိ မ
ဆွတ် မယူရ။ 31သင့် ာွး ကုိ သင့် မျက်ေမှာက် ၌ သတ် ၍ေသ ေသာ်လည်း သင့်
ကုိယ်တိင်ုမ စား ရ။ သင့် ြမည်း ကုိ သင့် ေ ှ ေမှာက် ၌ အ ိင်ုအထက် ယူသွား ပီးမှ ၊
ေနာက်တဖနြ်ပန် ၍ မ
ေပးရ။ သင့် သုိး တို့ ကုိ သင့် ရနသူ် ၌ အပ် ေသာအခါ ကယ် ှ တ် ေသာသူမေပါ်မ ှိ
ရ။ 32သင့် သားသမီး တို့သည် သူတပါး လက်သို့ ေရာက် ၍ ၊ သင့် မျက်စိ သည် တ
ေနလံ့းု
ေြမာ်ကည့် လျက် အားကုန် လိမ့်မည်။ သင့် လက်သည်လည်း ခွနအ်ား မ ှိရ။ 33သင်
မ
သိ မကျွမ်း ေသာ လမူျ ိ း သည် သင့် ေနရာ ြပည် ၏ အသီးအ ှံ ကုိ၎င်း၊ သင်
လပ်ုေဆာင် ၍ရေသာဥစ္စာကုိ၎င်း စား
လိမ့်မည်။ သင်သည် ည ်းဆဲ ှပ်ိစက် ြခင်း ကုိသာ အစ ် မြပတ် ခံ ရလိမ့်မည်။

34 ထုိသို့ ကုိယ်တိင်ုေတွ့ြမင် ေသာ အမှုေကာင့် သင်သည် အ ူး
ြဖစ် ရလိမ့်မည်။ 35 ထာဝရဘုရား သည် သင့် ဒူး ှင့် ေြခေထာက် မက၊ ေြခဘဝါး
မှစ၍ ဦးေခါင်း ထိပ်တိင်ုေအာင် မ ေပျာက် ိင်ု ေသာ အနာစိမ်း ြဖင့် ဒဏ်ခတ် ေတာ်မူ
မည်။ 36ထာဝရဘုရား သည်၊ သင် ချးီေြမာက် ေသာ ှင် ဘုရင် ကုိ သင် ှင့် သင့် ဘုိး
ေဘး တို့ မ
သိ မကျွမ်းဘူးေသာ လမူျ ိ း ှ ိရာသို့ ေဆာင်သွား ေတာ်မူသြဖင့် ၊ သင် သည် အြခား
တပါးေသာ ဘုရား၊ သစ်သား ဘုရား၊ ေကျာက် ဘုရား တို့ ကုိ ဝတ်ြပ ရလိမ့်မည်။
37ထာဝရဘုရား သည် သင့် ကုိ ေဆာင်သွား ေတာ်မူေသာ အြပည်ြပည် တို့ ၌ သင်သည်
အံဩ့
ရာ၊ ပုံခုိင်း ရာ၊ က့ဲရဲ
ရာ ြဖစ် လိမ့်မည်။ 38 သင်သည် များ စွာ ေသာ မျ ိးေစ့ ကုိ လယ် သို့ ယူသွား ၍
ကျ ိင်းေကာင် တို့သည် ကုိက်စား ေသာေကာင့် ၊ နည်း ေသာစပါးကုိ သိမ်း ရလိမ့်မည်။
39 စပျစ် ဥယျာ ်တို့ ကုိ စုိက် ၍ ြပ စု ေသာ်လည်း ၊ ပုိး များ ကုိက်စား ေသာေကာင့်
ကုိယ်တိင်ု စပျစ်သီး ကုိ မ
ဆွတ်ရ၊ စပျစ်ရည် ကုိလည်း မ ေသာက် ရ။ 40သင့် ေနရာ အရပ်ရပ် ၌ သံလင်ွ ပင်
ှိ ေသာ်လည်း ၊ အသီးမမှည့်မီှ ေက ေသာေကာင့် သင်သည် သံလင်ွဆီ ှင့် ကုိယ်ကုိမ
လိမ်း ရ။ 41သား သမီးကုိ ဘွားြမင် ေသာ်လည်း ၊ သူ တို့ ှင့် မ
ေပျာ်မေမွ့ရ။ ရနသူ်တို့သည် သိမ်း သွား ကလိမ့်မည်။ 42သင့် ေနရာြပည် ၌ သစ်ပင် ှိ
သမျှ ၊ ေြမအသီးအ ှံ ှ ိသမျှကုိ ကျ ိင်းေကာင် တို့သည် ကုိက်စား ကလိမ့်မည်။ 43သင်
ှင့်အတူ ေနေသာ တပါး အမျ ိးသားသည် ြမင့် လျက်၊ သင့် အေပါ် သို့ တက် လိမ့်မည်။
သင် မူကား ၊ ေအာက် သို့ဆင်း ၍ ေနရလိမ့်မည်။ 44 သူ သည် သင့် အား ေချးငှား ေသာ
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အခွင့် ှ ိ လိမ့်မည်။ သင် မူကား ၊ သူ့ အားေချးငှား ေသာ အခွင့်မ ှ ိရ။ သူ
သည် ေခါင်း ြဖစ် ၍ ၊ သင် သည် အ မီး ြဖစ် လိမ့်မည်။ 45 သင် ၏ဘုရားသခင်
ထာဝရဘုရား ထား ေတာ်မူေသာ စီရင် ထုံးဖွ့ဲချက်တရားကုိ ေစာင့်ေ ှာက် ြခင်းငှာ ၊ သင်
သည် စကား
ေတာ်ကုိ နား မ ေထာင်ေသာေကာင့် ၊ မ ပျက်စီး မီှတိင်ုေအာင်ဤ ကျနိြ်ခင်းအမဂင်္လာ
ှိသမျှ တို့ သည် သင့် အေပါ် မှာ သက်ေရာက် လျက် ၊ သင့် ကုိလိက်ု ၍ မီှ လျက် ှိ
ကလိမ့်မည်။ 46သင့် အေပါ် ၌၎င်း ၊ သင့် အမျ ိ းအ ယ်ွ အေပါ် ၌ ၎င်း ၊ အစ ်မြပတ်
နမိိတ် လက္ခဏာ အံဘွ့ယ် ေသာအမှု ြဖစ် ကလိမ့်မည်။ 47သင်သည် ဥစ္စာ
ကယ်ဝေသာအခါ ၊ ဝမ်းေြမာက် ရွှင်လနး် ေသာ စိတ် ှင့် သင် ၏ဘုရားသခင်

ထာဝရဘုရား ၏ အမှု ေတာ်ကုိ မ
ေဆာင်မရွက်ေသာေကာင့်၊ 48ထာဝရဘုရား ေစလွှတ် ေတာ်မူေသာ ရနသူ် ၏ အမှုကုိ
သင် သည် မွတ်သိပ် ြခင်း၊ ေရ
ငတ်ြခင်း၊ အဝတ် အချည်းစည်း ှိြခင်း ှင့်တကွ ၊ အရာရာ ၌ ဆင်းရဲ စွာ ေဆာင်ရွက်
ရလိမ့်မည်။ သင် သည် မ
ပျက်စီး မီှတိင်ုေအာင်သင့် လည်ပင်း ၌ သံ ထမ်းဘုိး ကုိ တင် ထားေတာ်မူမည်။

49 ေရွှလင်းတ ပျ ံ တတ်သက့ဲသို့ လျင်ြမန်ေသာလမူျ ိ း၊ ကမ်းတမ်း ေသာမျက် ှာ ှင့်
ြပည့်စုံလျက်၊ အသက် ကီး သူကုိ မ ိုေသ ၊ အသက်ငယ် သူကုိမ သနား တတ်ေသာ
လမူျ ိ း ကုိ၊ 50 ေဝး ေသာအရပ်၊ ေြမ ကီး စွနး် မှ ထာဝရဘုရား သည်ေခါ် ၍ သင့်ကုိ
တိက်ုေစေတာ်မူမည်။ 51သင် သည် မ
ပျက်စီး မီှတိင်ုေအာင်၊ ထုိရနသူ်သည် သင် ၏ သုိးသငယ်၊ ာွးသငယ်၊ ေြမ အသီးအ ှံ
ကုိ စား
ရလိမ့်မည်။ သင့် ကုိ မ
ဖျက်ဆီး မီှတိင်ုေအာင်၊ ဆန် စပါး၊ စပျစ်ရည် ၊ ဆီ ၊ သုိး ာွး အစီး အပွားကုိ သင့် အ
ဘို့ မ ချန် မထားရ။ 52သင့် ေနရာြပည် အရပ်ရပ် တို့ ၌ သင် ကုိးစား ေသာ မိ ို း၊ ြမင့်
၍ ခုိင်ခ့ံ ေသာ မိ ို း တို့သည် မ ပိ မ ကျမီှ တိင်ုေအာင်၊ သင့် ေနရာ မိ ှိသမျှ တို့ ကုိ
ဝုိင်း ထားလိမ့်မည်။ သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ေပး ေတာ်မူေသာ ြပည် အရပ်
ရပ် တို့ ၌ ၊ မိ ှ ိသမျှ တို့ ကုိလည်း ဝုိင်း ထားလိမ့်မည်။ 53 ထုိသို့ ဝုိင်း ထား၍ ရနသူ်
သည် ကျ ်းကျပ် ေစ ေသာအခါ ၊ ကုိယ် ရင်ေသွး တည်းဟေူသာသင် ၏ဘုရားသခင်
ထာဝရဘုရား ေပး ေတာ်မူေသာ သားသမီး တို့၏ အသား
ကုိ သင်စား ရလိမ့်မည်။ 54 သင့် ေနရာ မိ တို့ ကုိ ရနသူ် ဝုိင်းထား၍ ကျ ်းကျပ်
ေစေသာအခါ၊ 55 အလနွ် းူည့ံ သိမ်ေမွ့ ေသာ ေယာက်ျား သည် စားစရာအလျှင်း မ
ကျန်ကင်းေသာေကာင့်၊ မိမိ
သားသမီး ၏ အသား
ကုိ စား ရေသာ်လည်း၊ မိမိ
ညီအစ်ကုိ ၊ မိမိ ရင်ခွင် ၌ ှိေသာမယား ၊ ကျန်ကင်း ေသးေသာ သားသမီး တို့ ကုိ မ
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နာလိေုသာစိတ် ှိ၍၊ ထုိအသားကုိ သူတို့အား မေဝမေပးဘဲ စားလိမ့်မည်။ 56သင့် ေနရာ
မိ တို့ ကုိ ရနသူ် ဝုိင်းထား ၍ ကျ ်းကျပ် ေစေသာအခါ၊ အလနွ် းူည့ံ သိမ်ေမွ့ သြဖင့ေ်ြမ
ကုိ မနင်း ဝ့ံေသာ မိနး်မသည်လည်း၊ စားစရာအလျှင်း မ ှိေသာေကာင့်၊ 57 မိမိ ရင်ခွင်
၌ ှိ ေသာလင် ၊ မိမိ သား သမီး ၊ မိမိဝမ်း ထဲ က ထွက် ေသာအချင်း ၊ မိမိဘွားြမင်
ေသာ သူငယ် တို့ ကုိမ နာလိေုသာစိတ် ှိ၍၊ မိမိသူငယ်ကုိတိတ်ဆိတ် စွာစား ရလိမ့်မည်။
58သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား သည် ဘုနး် ကီး ၍ ေကာက်မက် ဘွယ်ေသာ နာမ
ေတာ်ကုိ ေကာက် ေစြခင်းငှာ ၊ ဤ ကျမ်းစာ ၌ ေရး ထားေသာ ဤ
တရား ေတာ်စကား အလံးုစုံ တို့ ကုိ သင်သည် မ
ကျင့် မ ေစာင့် ဘဲ ေနလျှင်၊ 59 ထာဝရဘုရား သည် သင် ခံရေသာေဘး ၊ သင့်
အမျ ိ းအ ွှယ် ခံရေသာေဘး တို့ ကုိ အံဩ့
ဘွယ်ေသာ ေဘး ၊ အလနွ် ကီး၍ မဲြမံ ေသာေဘး၊ အလနွ် ြပင်း၍ မဲြမံ ေသာေရာဂါ
ေဝဒနာ ြဖစ်ေစေတာ်မူမည်။ 60 ထုိ မှတပါး၊ သင်ေကာက် တတ်ေသာ အဲဂုတတ္ု ြပည်၏
အနာ
ေရာဂါ ှိသမျှ တို့ ကုိ သင့် အေပါ် မှာ သက်ေရာက် ေစေတာ်မူသြဖင့် ၊ သင် ၌ ထုိ အနာ
ေရာဂါတို့သည် စဲွကပ် ကလိမ့်မည်။ 61 ထုိမှတပါး၊ ဤ
ပညတ္တိ ကျမ်းစာ ၌ ေရး ၍မ ထား ေသာ
အနာ ေရာဂါေဘးဥပဒ် ှိသမျှ တို့ ကုိ သင် သည် မ
ပျက်စီး မီှတိင်ုေအာင်၊ သင့် အေပါ် မှာ ထာဝရဘုရား
သက်ေရာက် ေစေတာ်မူမည်။ 62သင်သည်အေရအတက်ွ အားြဖင့် မုိဃ်း ေကာင်းကင်
ကယ် က့ဲသို့ များေသာ်လည်း၊ သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ၏ စကား
ေတာ်ကုိ နား မ ေထာင်ေသာေကာင့် နည်းနည်း ြဖစ် ရလိမ့်မည်။ 63သင့် ကုိ ေကျးဇူး
ြပ ၍ များြပား ေစေသာအမှု၌ ထာဝရဘုရား
ေပျာ်ေမွ့ ေတာ် မူသည်နည်းတူ ၊ တဖန် သင့် ကုိ ဖျက်ဆီး ၍ အကျ ိး နည်းစရာ
အမှု၌ ေပျာ်ေမွ့ ေတာ်မူသြဖင့် ၊ သင်သွား၍ ဝင်စား လတံ့ေသာ ြပည် ထဲက သင်သည်
သုတ်သင် ပယ် ှင်းြခင်းသို့ ေရာက်ရလိမ့်မည်။ 64ထာဝရဘုရား သည်လည်း၊ ေြမ ကီး
စွနး် တဘက် မှ သည် တဘက် တိင်ုေအာင် ၊ လမူျ ိ း အေပါင်း တို့တင်ွ သင့် ကုိ အရပ်
ရပ်ကဲွြပား ေစေတာ်မူသြဖင့် ၊ သင် ှင့် သင့် ဘုိးေဘး တို့ မ
သိ ဘူးေသာ အြခား တပါးေသာဘုရား ၊ သစ်သား ဘုရား၊ ေကျာက် ဘုရားတို့ ကုိ
ဝတ်ြပ ရလိမ့်မည်။ 65 ထုိ လမူျ ိ း တို့တင်ွ သင် သည် သက်သာ ြခင်းမ ှိရာ၊ ေနရာ
မ ကျ ရာ။ ှလံးု တနုလ်ှုပ် ြခင်း၊ မျက်စိ ေြမာ် ၍ အားကုန်ြခင်း၊ ဝမ်းနည်း ြခင်း
အေကာင်း ကုိ ထာဝရဘုရား
စီရင် ေတာ်မူသြဖင့်၊ 66သင်သည် အသက်ဆုံးလသုည်ြဖစ်၍၊ ေန ့
ည ့် မြပတ်စုိးရိမ်လျက် ေသေဘး ှင့် လတ်ွမည်မလတ်ွမည်ကုိ မသိဘဲလျက် ေန ရ
လိမ့်မည်။ 67သင် ၏စိတ် ှလံးုထဲမှာ ေကာက်ရွ ံ ရေသာအေကာင်း ၊ သင့် မျက်စိ ှင့်
ြမင် ရေသာအရာေကာင့် ၊ နနံက် အချနိ၌် သင်က၊ ည ့် ေရာက် ပါေစဟ၍ူ၎င်း၊ ည ့်
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အချနိ၌် နနံက် ေရာက် ပါေစဟ၍ူ၎င်း ဆုေတာင်း ရလိမ့်မည်။ 68 ထုိလမ်း ကုိ ေနာက်
တဖန် သင် မ ြမင် ရဟု မိန ့် ေတာ်မူေသာ လမ်းြဖင့် ထာဝရဘုရား
သည် တဖန် သင့် ကုိ အဲဂုတ္တု
ြပည်သို့ သေဘင်္ာ ှင့် ပို့ ေဆာင် ေတာ်မူသြဖင့်၊ ထုိ
ြပည်တင်ွ ကျွန် ေယာက်ျား၊ ကျွန် မိနး်မ ြဖစ်ေစ ြခင်းငှာရနသူ် တို့ ၌ ေရာင်း က
လိမ့်မည်။ သို့ ရာတင်ွ အဘယ်သူမျှသင့်ကုိ မ
ဝယ် လိဟုု ဣသေရလလမူျ ိးတို့ ကုိ ေဟာေြပာေလ၏။

29
1ဤ ေရွကား၊ ေဟာရပ် အရပ်၌ ထာဝရဘုရား သည် ဣသေရလ
အမျ ိး ှင့် ြပ ေတာ်မူေသာပဋိညာ ်မှတပါး၊ ေမာဘ
ြပည် ၌ ေမာေ ှ သည် ထုိ
လမူျ ိ း ှင့် ပဋိညာ ် ြပ ေစြခင်းငှာ ၊ ထာဝရဘုရား မှာ ထားေတာ်မူေသာ ပဋိညာ ်
စကား ေတာ် ြဖစ်သတည်း။ 2တဖန် ေမာေ ှ သည် ဣသေရလ
အမျ ိးသားအေပါင်း တို့ ကုိ ေခါ် ၍ ၊ ထာဝရဘုရား သည် အဲဂုတ္တု
ြပည် မှာ ဖာေရာ ဘုရင်၌ ၎င်း၊ သူ
၏ကျွန် အေပါင်း တို့ ၌ ၎င်း၊ သူ
၏ြပည် တေ ှာက်လံးု ၌ ၎င်း ၊ သင် တို့ မျက်ေမှာက် တင်ွ ြပ ေတာ်မူသမျှ တည်း
ဟေူသာ၊ 3 ကုိယ် မျက်စိ ှင့် ြမင် ေသာ အလနွ် ကီးစွာေသာ စုံစမ်း ြခင်းအမှု၊ အလနွ်
ကီးေသာ နမိိတ် လက္ခဏာ၊ ထူးဆနး် ေသာ တနခုိ်းများကုိ သင် တို့သည် ြမင် ရက ပီ။
4 သို့ ေသာ်လည်း နားလည် ိင်ုေသာ ှလံးု ၊ ြမင် ိင်ုေသာ မျက်စိ ၊ ကား ိင်ုေသာ နား
တို့ ကုိ ယေန ့
တိင်ုေအာင် ထာဝရဘုရား သည် ေပး
ေတာ်မ မူေသး။ 5အ ှစ် ေလးဆယ် ပတ်လံးုသင် တို့ ကုိ ေတာ
၌ ငါပို့ ေဆာင် ေတာ်မူ ပီ။ သင် တို့အဝတ် သည် မ
ေဟာင်း မ မ်ွး။ သင် တို့ စီးေသာ ေြခနင်း လည်း မ ပျက်။ 6သင်တို့သည် မုန ့် ကုိမ
စား။ စပျစ်ရည် ှင့် ေသရည် ေသရက်ကုိ မ
ေသာက် ဘဲ ေန ေသာေကာင့် ၊ ထာဝရဘုရား သည် သင် တို့၏ ဘုရားသခင်
ြဖစ်ေကာင်းကုိ သိ ရ၏။ 7သင်တို့သည် ဤ
အရပ် သို့ ေရာက် ေသာအခါ ၊ ေဟ ှဘုန် ှ င်ဘုရင် ှိဟနု် ၊ ဗာ ှန် ှ င်ဘုရင် ဩဃ
တို့သည် ငါ တို့ ကုိ စစ်တိက်ု ြခင်းငှာ ထွက် လာသြဖင့် ၊ ငါတို့သည် သူ
တို့ ကုိ လပ်ု ကံ ၍၊ 8 သူ တို့ ြပည် ကုိ သိမ်းယူ ပီးမှ ၊ ု ဗင် အမျ ိး၊ ဂဒ် အမျ ိး၊ မ
နာေ ှ အမျ ိး တဝက် ၌ ေပး ေလ၏။ 9 သို့ ြဖစ်၍ သင်တို့ ြပ ေလရာရာ ၌ ေအာင် ိင်ု
မည် အေကာင်း ဤ ပဋိညာ ် စကား တို့ ကုိ ေစာင့်ေ ှာက် ၍ ကျင့် ကေလာ။့ 10သင်
၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား သည် သင် ှင့် ယေန ့ ြပ ေတာ်မူေသာ သစ္စာ ကုိ သင်
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သည်ခံ ၍၊ သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ှင့် ပဋိညာ ် ြပ ြခင်းငှာ ၎င်း၊ 11သင့်
ကုိ ကုိယ်ေတာ်၏ လမူျ ိးအရာ၌ ယေနခ့န ့ထ်ား ေတာ်မူေစြခင်းငှာ၎င်း၊ 12အထက်က မိန ့်
ေတာ်မူ၍၊ သင် ၏အဘ အာြဗဟံ ၊ ဣဇာက် ၊ ယာကုပ် တို့အား ကျနိဆုိ် ေတာ်မူသည်
အတိင်ုး ၊ သင် ၏ဘုရားသခင် ြဖစ် ေတာ်မူေစြခင်းငှာ ၎င်း၊ 13သင် တို့အမျ ိးအ ယ်ွ
၏ အကဲအမှူး၊ အသက် ကီး သူ၊ မင်းအရာ ှိ၊ ဣသေရလ
အမျ ိးေယာက်ျား ၊ မိနး်မ ၊ သူငယ် ၊ ထင်း ခုတ် ေသာသူ၊ ေရ
ခပ် ေသာသူမှစ၍တပ် ၌ ှိသမျှေသာသူ တို့သည် သင် တို့ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ယေန ့
ရပ် ေနက၏။ 14 ထုိမှတပါး ဤ
ပဋိညာ ် ၊ ဤသစ္စာ ကုိ သင် တို့ ှင့် သာ ငါ ြပ သည်ထက်မက၊ 15ငါ တို့ဘုရားသခင်
ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ ယေန ့
ရပ် ေနေသာသူတို့ ှင့်၎င်း၊ ငါ တို့တင်ွ ယေန ့မ ပါ ေသာ
သူတို့ ှင့် ၎င်း ငါြပ ၏။ 16သင် တို့သည် အဲဂုတ္တု
ြပည် ၌ ေပါင်းေဘာ် ေသာသူ၊ ခရီးသွား ၍ လမ်း ၌ ေတွ့ ကံ ေသာ လမူျ ိ း တို့ ကုိ သင်
တို့သိ က၏။ 17 သူ တို့ ၌ ှိေသာ စက်ဆုပ်ရံွ ှာ ဘွယ်ေသာ သစ်သား ု ပ်တု ၊ ေကျာက်
ုပ်တ၊ု ေရွှ ု ပ်တ၊ု ေငွ ု ပ်တတိုု့ ကုိ ြမင် က ပီ။ 18 ငါ တို့ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ထံ
ေတာ်မှ လွှဲေ ှာင် ချင်ေသာ သေဘာ
ှိလျက် ၊ ထုိ လမူျ ိ း တို့၏ ဘုရား
များထံသို့ သွား ၍ ဝတ်ြပ ေသာေယာက်ျား ၊ မိနး်မ ၊ အေဆွ အမျ ိးတစုံတေယာက်
သည် သင် တို့တင်ွ ပါမည်ဟ၍ူ၎င်း၊ ခါး စွာေသာအသီး၊ ေဒါန ကုိ သီး
တတ်ေသာ အပင်ြမစ် သည် သင် တို့တင်ွ ေပါက်မည်ဟ၍ူ၎င်း၊ 19 ထုိသို့ ေသာသူသည်
ဤ
ကျနိ် ြခင်းစကား ကုိ ကား ေသာအခါ ၊ စိတ် ခုိင်မာ သည်အတိင်ုး ၊ ငါကျင့်၍ ေရငတ်
ြခင်းအေပါ်၌ ယစ်မူးြခင်းကုိ ထပ်ဆင့်ေသာ်လည်း၊ ချမ်းသာ ရမည်ဟစိုတ် ထဲမှာ ကုိယ်
ကုိကုိယ်ေကာင်း ကီး ေပးမည်ဟ၍ူ၎င်း စုိးရိမ်စရာ ှိ၏။ 20 ထုိသူ ကုိ ထာဝရဘုရား
ှေြမာ ေတာ်မ မူ။ အြပစ် ှိသည်ဟု ထင်လယ်ွေသာစိတ်၊ အမျက် ေတာ်အ ှိန် မီးခုိး
ထွက်၍ ဤ
ကျမ်းစာ ၌ ေရးထား ေသာ အမဂင်္လာ ှိသမျှ တို့ သည် ထုိသူ
အေပါ် မှာ တည် ေနကလိမ့်မည်။ ထာဝရဘုရား
သည် သူ
၏အမည် ကုိ မုိဃ်း ေကာင်းကင်ေအာက် ၌ ေချ ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 21ဤ ပညတ္တိ
ကျမ်းစာ ၌ ေရးထား ေသာ ပဋိညာ ် အမဂင်္လာ ှိသမျှ တို့ ှင့်အညီ ၊ ထုိသူကုိ ဣသေရ
လ
အမျ ိးအ ယ်ွ အေပါင်း တို့ ထဲက ၊ ထာဝရဘုရား ှ တ်၍ အြပစ် ေပးဘို့ ရာ ခဲွထား
ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 22သူ့ ေနရာအရပ်၌ ထာဝရဘုရား ဒဏ်ခတ် ေတာ်မူေသာ၊ 23 အနာ
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ေရာဂါ ေဘးဥပဒ် တို့ ကုိ၎င်း၊ ထာဝရဘုရား
သည်ေဒါသ အမျက် ေတာ်ထွက်၍ ေမှာက်လှန် ေတာ်မူေသာ ေသာဒံု မိ ၊ ေဂါေမာရ
မိ ၊ အာဒမာ
မိ ၊ ေဇဘုိင် မိ တို့ ပိ ပျက် ရာက့ဲသို့ ၊ တြပည်လံးု ကုိကန ့် ှင့် မီးကျွမ်းေလာင် ေသာ

ဆား သက်သက်ြဖစ်၍၊ မျ ိ းေစ့မ ကဲ ၊ အသီးအ ှမံ သီး ၊ ြမက်ပင် မ ေပါက် ေကာင်း
ကုိ၎င်း၊ သင် တို့ ေနာက်မှာ ြဖစ်လတံ့ ေသာ သင် တို့အမျ ိးသား ၊ ေဝး ေသာအရပ် မှ
လာ ေသာ တပါးအမျ ိးသား တို့သည်ြမင် ကေသာအခါ၊ 24ထာဝရဘုရား သည် ဤ
ြပည် ၌ အဘယ်ေကာင့် ဤသို့ ြပ ေတာ်မူသနည်း။ ဤ
ြပင်းစွာ ေသာ အမျက် ေတာ် အ ှိန် ကား၊ အဘယ်သို့ နည်းဟု လူ
အမျ ိးမျ ိ း တို့သည် ေမးြမနး် ကလျှင်၊ 25 သူတပါးတို့က၊ ထုိသူ
တို့၏ ဘုိးေဘး
တို့ ကုိးကွယ်ေသာ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား သည် သူ
တို့ ကုိ အဲဂုတ္တု
ြပည် မှ ှ တ်ေဆာင် ေသာအခါ ၊ သူ တို့ ှင့် ဖွ့ဲ ေတာ်မူေသာ ပဋိညာ ် ကုိ သူတို့သည်
စွန ့် ကေသာေကာင့် ၎င်း၊ 26အထက်ကသူ တို့မ သိ ၊ သူ တို့အား အဘယ်အရာ ကုိမျှ
မ
ေပး ေသာ အြခား တပါးေသာ ဘုရား
တို့ အား ဝတ်ြပ ကုိးကွယ် ကေသာေကာင့်၎င်း၊ 27ဤ မည်ေသာကျမ်းစာ ၌ ေရး
ထားေသာ အမဂင်္လာ ှိသမျှ တို့ ကုိ ဤ
ြပည် ၌ သင့်ေရာက် ေစြခင်းငှာ ၊ ထာဝရဘုရား သည် အမျက် ေတာ်ထွက် သြဖင့်၊

28 ြပင်း စွာေသာ ေဒါသ အမျက် အ ှိန်အား ကီး လျက် သူ တို့ ြပည် ထဲက သူ တို့
ကုိ ှ တ်ပယ် ၍ ၊ ယေန ့ တိင်ုေအာင် အြခား တပါးေသာြပည် သို့ ှင်ထုတ် ေတာ်မူ
သည် ဟု ြပနေ်ြပာ ကလိမ့်မည်။ 29 မ ထင် ှားေသာအရာတို့သည်၊ ငါ တို့ ဘုရားသခင်
ထာဝရဘုရား ၏ အငနး်အတာြဖစ်က၏။ ေဘာ်ြပ ေတာ်မူေသာအရာတို့သည် ကာလ
အစ ်မြပတ် ငါ တို့ ှင့် ငါ တို့သားသမီး များတို့၏ အငနး်အတာြဖစ်၍၊ ဤ
ပညတ် တရားစကား အလံးုစုံ တို့ ကုိ ေစာင့်ေ ှာက် ရမည်အေကာင်း တည်း။

30
1သင့် ေ ှ ၌ ငါထား ၍ အထက်ဆုိခ့ဲ ပီး သမျှေသာ အရာတည်း ဟေူသာ ေကာင်း
ကီး မဂင်္လာ ှင့် ကျနိ် ြခင်းအမဂင်္လာတို့သည် သင့် အေပါ် မှာ ေရာက် ၍ ၊ သင် ၏
ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား သည် သင့် ကုိ ှင်ထုတ် ေတာ်မူရာ အြပည်ြပည် တို့ ၌ ထုိ
အရာ တို့ ကုိ ေအာက်ေမ့ လျက်၊ 2 သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ထံ ေတာ်သို့
ြပနလ်ာ ၍ ၊ ယေန ့ငါ မှာ ထားသမျှ အတိင်ုး ၊ သင် ှင့် သားသမီး တို့သည် စကား
ေတာ်ကုိ စိတ် ှလံးု အကင်းမ့ဲ နားေထာင် လျှင်၊ 3သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား
သည် သင် ခံရ ေသာသိမ်းသွား ြခင်းအမှုကုိ ကုနေ်စမည် အေကာင်း၊ သင့် ကုိ သနား
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သြဖင့် တဖန် ြပနလ်ာ ၍၊ အထက်ကအရပ်ရပ် ှင်ထုတ် ရာ အြပည်ြပည် တို့ မှ သိမ်းယူ
ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 4သင်၏လအူချ ိ တို့သည် မုိဃ်း ေကာင်းကင်ေအာက် အေဝးဆုံးေသာ
အရပ် သို့ ှင်ထုတ် ြခင်းကုိ ခံ
ရေသာ်လည်း ၊ ထုိ အရပ်မှ သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား သိမ်းယူ ေဆာင်ခ့ဲ
ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 5 ဘုိးေဘး တို့ ဝင်စား ေသာ ြပည် သို့ တဖန် ေဆာင် ခ့ဲ ေတာ်မူသြဖင့်
၊ သင်သည် ဝင်စား ရလိမ့်မည်။ ထုိအခါ ေကျးဇူး ြပ ေတာ်မူြပနသ်ြဖင့်၊ ဘုိးေဘး
များတို့ ထက် သင့် ကုိ သာ၍များ ေစေတာ်မူလိမ့်မည်။ 6 သင် သည် အသက် ှင်
မည်အေကာင်း ၊ သင် ၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ကုိ စိတ် ှလံးု အကင်းမ့ဲ ချစ်
ေစြခင်းငှာ ၊ သင့် ှလံးု ှင့် သင့် အမျ ိ း ၏ ှလံးု အေရဖျား ကုိ လီှးြဖတ်ေတာ်မူ
လိမ့်မည်။ 7သင် ၏ရနသူ် တည်းဟေူသာ သင့် ကုိမုနး် ၍ ည ်းဆဲ ေသာသူတို့ အေပါ်
၌လည်း၊ အထက်ဆုိခ့ဲ ပီးေသာ ကျနိ် ြခင်းအမဂင်္လာ ှိသမျှ တို့ ကုိ သက်ေရာက် ေစ
ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 8သင် သည် ြပန် လာလျက် ထာဝရဘုရား ၏ စကား
ေတာ် ကုိ နားေထာင် ၍ ၊ ယေန ့ ငါ မှာ ထားသမျှ ေသာ ပညတ် ေတာ် တို့ ကုိ
ေစာင့်ေ ှာက် လိမ့်မည်။ 9သင်သည် သင် ၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ၏ စကား
ေတာ်ကုိ နားေထာင် ၍၊ 10ဤပညတ္တိ ကျမ်းစာ ၌ ေရး ထားေသာ စီရင် ထုံးဖွ့ဲေတာ်
မူချက်တို့ ကုိ ေစာင့်ေ ှာက် လျှင် ၎င်း၊ သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ထံ ေတာ်သို့
စိတ် ှလံးုအကင်းမ့ဲ ြပန် လာလျှင် ၎င်း၊ သင် ြပ ေလရာရာ ၌ ေအာင်မည်အေကာင်း ှင့်
သင် ၏သားသမီး ၊ တိ စ္ဆာန် ၊ အသီးအ ှံတိးုပွားများြပား မည်အေကာင်းကုိ စီရင်၍
သင့်အကျ ိးကုိ ြပ စုေတာ်မူလိမ့်မည်။ ထာဝရဘုရား
သည်သင်၏ဘုိးေဘး တို့ ၌ အားရ ဝမ်းေြမာက်သက့ဲသို့ သင် ၌အားရ ဝမ်းေြမာက်၍၊
သင့်အကျ ိး ကုိ ြပ စု ေတာ် မူ လိမ့်မည်။ 11 ယေန ့ ငါ မှာထား ေသာ ပညတ် တရား
ေတာ် သည် သင် နား မလည် ိင်ု ေသာ တရားမဟတ်ု။ 12 သင် ှင့် ေဝး သည်မ
ဟတ်ု။ တရားေတာ်ကုိ ငါ တို့ သည် နားေထာင် ၍ ေစာင့်ေ ှာက် မည်အေကာင်း ၊
ေကာင်းကင် သို့ အဘယ်သူ တက် ၍ ငါ တို့ ထံသို့ ေဆာင် ခ့ဲ လိမ့်မည်နည်းဟုေမး ေစ
ြခင်းငှာ ေကာင်းကင် ၌ ှိသည် မ ဟတ်ု။ 13 တရားေတာ်ကုိ ငါတို့သည် နားေထာင်၍
ေစာင့်ေ ှာက် မည်အေကာင်း၊ ပင်လယ် ကုိ အဘယ်သူ ကူး ၍ ငါတို့ ထံသို့ ေဆာင်ခ့ဲ
လိမ့်မည်နည်းဟုေမး ေစ ြခင်းငှာ၊ ပင်လယ် တဘက် ၌ ှိသည်မဟတ်ု။ 14 တရား
ေတာ်သည် သင်ေစာင့်ေ ှာက် ဘို့ ရာသင် ှင့် အလနွ်နးီ ၏။ သင် ၏ ှ တ် ၌ ၎င်း၊
သင် ၏ ှလံးု ၌ ၎င်း ှ ိ၏။ 15 ကည့် ပါေတာ၊့ အသက် ှင် ြခင်း ချမ်းသာ ှင့် ေသ ြခင်း
ဆင်းရဲ တို့ ကုိ သင့် ေ ှ မှာ ယေန ့
ငါထား ၏။ 16 သင်သည် အသက် ှင် ၍ တိးုပွား မည်အေကာင်း ှင့် သင် ဝင်စား
လတံ့ေသာြပည် ၌ ၊ သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား သည် သင့် ကုိ ေကာင်း ကီး
ေပးေတာ်မူမည် အေကာင်း၊ သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ကုိ ချစ် သြဖင့် ေနာက်
ေတာ်သို့ လိက်ု ၍ ၊ စီရင် ထုံးဖွ့ဲေတာ်မူချက်ပညတ် တရားေတာ်တို့ ကုိ ေစာင့်ေ ှာက် ေလာ့
ဟု ငါ မှာထား ၏။ 17 သို့ မဟတ်ုသင့် ှလံးု လွဲ သွားသြဖင့် ၊ သင်သည် နား
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မ ေထာင်ဘဲ သူတပါး ေသွးေဆာင် ရာသို့ လိက်ု၍ ၊ အြခား တပါးေသာဘုရား တို့ ကုိ
ဝတ်ြပ ကုိးကွယ်လျှင်၊ 18 ေယာ်ဒန် ြမစ်ကုိ ကူး
၍ ဝင်စား လတံ့ေသာ ြပည် ၌ အသက်တာ မ ှည် ၊ ဧကန်အမှန်ပျက်စီး ြခင်းသို့
ေရာက် လိမ့်မည်ဟု ယေန ့
ငါသတိ ေပး၏။ 19အသက် ှင် ြခင်း၊ ေသ
ြခင်း၊ ေကာင်း ကီး ေပး ြခင်း၊ ကျနိ် ြခင်းတို့ ကုိ သင့် ေ ှ ၌ ငါထား သည်ဟု သင့်
တဘက် ၌ ေကာင်းကင် ေြမ ကီး ကုိ ငါတိင်ုတည်၏။ 20 သို့ ြဖစ်၍ ၊ သင် ှင့် သင့် အမျ ိ း
အ ယ်ွ သည် အသက် ှင် မည် အေကာင်း ှင့်၎င်း၊ သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား
ကုိ ချစ် ၍ စကား ေတာ်ကုိ နားေထာင် သြဖင့် ၊ အသက် ှင် ြခင်းအကျ ိး၊ အသက်တာ
ှည် ြခင်း အကျ ိးကုိေပး ေတာ်မူေသာကုိယ်ေတာ် ကုိ ဆည်းကပ် မီှဝဲ မည် အေကာင်း
ှင့် ၎င်း၊ ထာဝရဘုရား
သည် သင် ၏ဘုိးေဘး အာြဗဟံ ၊ ဣဇာက် ၊ ယာကုပ် တို့အား ကျနိဆုိ် ေတာ်မူ ေသာ
ြပည် ၌ ေန မည်အေကာင်း ှင့် ယှ ်ေသာ အသက် တရားကုိ ေရွးယူ ေလာ့ဟု ဣ
သေရလအမျ ိးအား ေဟာေြပာ ၏။

31
1တဖန် ေမာေ ှ သည် သွား ၍ ဣသေရလ အမျ ိးသားအေပါင်း တို့အား ေဟာေြပာ
သည်ကား၊ 2 ငါ သည် ယေန ့
အသက် တရာ ှစ်ဆယ် ေစ့ ပီ။ သင်တို့ေ ှ မှာ ထွက် ဝင် ြခင်းငှာ ေနာက် တဖန် မ
တတ် ိင်ု။။ ထာဝရဘုရား ကလည်း ၊ သင်သည် ေယာ်ဒန် ြမစ်ကုိ မ
ကူး ရဟု မိန ့် ေတာ်မူ ပီ။ 3သင် တို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား သည် သင် တို့ ေ ှ
မှာကူး ၍၊ ထုိ
ြပည်သား အမျ ိးမျ ိ းတို့ ကုိ ဖျက်ဆီး ေတာ်မူသြဖင့်၊ သူ
တို့ေနရာကုိ သင်တို့ဝင်စား ရက လိမ့်မည်။ ထာဝရဘုရား
အမိန ့် ေတာ်အတိင်ုး ၊ ေယာ ှု သည် လည်း သင် တို့ ေ ှ မှာ ကူး ရလိမ့်မည်။

4ထာဝရဘုရား သည်လည်း ၊ အာေမာရိ ှင်ဘုရင် ှိဟနု် ှင့် ဩဃ တို့ ၌ ၎င်း၊ ဖျက်ဆီး
ေတာ်မူေသာ သူ တို့ ြပည် ၌ ၎င်း ြပ သက့ဲသို့ ၊ ထုိ ြပည်သားအမျ ိးမျ ိ းတို့ ၌ ြပ ေတာ်
မူလိမ့်မည်။ 5ထာဝရဘုရား သည် သူ
တို့ ကုိ သင် တို့ ၌ အပ် ေတာ်မူသြဖင့် ၊ ငါမှာထား သမျှ ေသာ ပညတ် တို့အတိင်ုး ၊ သူ
တို့ ၌ ြပ ရကလိမ့်မည်။ 6အားယူ ၍ ရဲရင့် ြခင်း ှ ိ ကေလာ။့ မ
စုိးရိမ် က ှင့်။ သူ
တို့ ကုိ မ
ေကာက် က ှင့်။ ထာဝရဘုရား
သည် သင် တို့ ဘုရားသခင် ြဖစ်၍သင် တို့ ှင့်အတူ ကုိယ်တိင်ု က ေတာ်မူမည်။ သင်
တို့ ကုိ စွန ့် ေတာ်မ မူ၊ ပစ် ထားေတာ်မ မူဟု ေဟာေြပာ ၏။ 7တဖန် ေယာ ှု ကုိ ေခါ် ၍
၊ သင် သည် အားယူ
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၍ ရဲရင့် ြခင်း ှ ိေလာ။့ အေကာင်း မူကား၊ ထာဝရဘုရား
သည် ဤ
လူ တို့အား ေပး ြခင်းငှာ ၊ ဘုိးေဘး တို့အား ကျနိဆုိ် ေတာ်မူ ေသာ
ြပည် သို့ သင်သည် သူ
တို့ ှင့်အတူ သွား ၍ အေမွခံ ေစရမည်။ 8သင့် ေ ှ မှာ ထာဝရဘုရား
သည် ကုိယ်တိင်ုက ၍ သင် ှင့် ှ ိ ေတာ်မူလိမ့်မည်။ သင့် ကုိစွန ့် ေတာ်မ မူ၊ ပစ် ထား
ေတာ်မ မူ။ မ
စုိးရိမ် ှင့်၊ စိတ် မ ပျက် ှင့်ဟု ဣသေရလ
အမျ ိးသားအေပါင်း တို့ ေ ှ မှာ ေြပာ ဆုိ၏။ 9ဤ ပညတ် တရားကုိ ေမာေ ှ သည်
ေရး
ထား၍ ထာဝရဘုရား ၏ ပဋိညာ ် ေသတ္တ ာ ေတာ်ကုိ ထမ်း ေသာ ေလဝိ
သား ယဇ် ပုေရာဟိတ်များ၊ ဣသေရလ
အမျ ိး အသက် ကီးသူများ အေပါင်း တို့ ၌ အပ် ၍၊ 10 မှာထား သည်ကား ၊ ခုနစ် ှစ်
ေစ့ ၍ ကျွနမ်ျားကုိ လွှတ် ြခင်းငှာ ချနိး်ချက် ေသာ ှစ် ၊ သေကေန ပဲွ ခံချနိ် ေရာက်မှ၊
11 သင် တို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ေရွးေကာက် ေတာ်မူလတံ့ေသာ အရပ် တင်ွ
ဣသေရလ အမျ ိးသားအေပါင်း တို့သည် ေ ှ ေတာ်၌ ကုိယ် ကုိ ြပြခင်းငှာ လာ က
ေသာအခါ ၊ ဤ ပညတ် တရားကုိ ထုိပရိသတ် အေပါင်းတို့ ေ ှ မှာ ဘတ်ရွတ် ရမည်။
12 ေယာက်ျား ၊ မိနး်မ ၊ သူငယ် များ၊ တည်းခုိ ေသာ တပါး အမျ ိးသားများတို့သည်
ကား ၍ နားလည် သြဖင့် ၊ သင် တို့၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ကုိ ေကာက်ရွ ံ ၍ ၊
ဤ ပညတ် တရားစကား အလံးုစုံ တို့ ကုိ ေစာင့်ေ ှာက် ေစြခင်းငှာ ပရိသတ် တို့ ကုိ စုေဝး
ေစကေလာ။့ 13 ထုိသို့ ြပ လျှင်၊ နား
မ လည်ေသးေသာ သူငယ် တို့ သည် ကား သြဖင့် ၊ သင် တို့သည် ေယာ်ဒန် ြမစ်ကုိ
ကူး ၍ ဝင်စား လတံ့ေသာ ြပည် ၌ ေန သည်ကာလ ပတ်လံးု၊ သင် တို့ ဘုရားသခင်
ထာဝရဘုရား ကုိ ေကာက်ရွ ံ ေစ ြခင်း ငှာ သင် ကလိမ့်မည်ဟု မှာထားသတည်း။
14ထာဝရဘုရား ကလည်း ၊ သင် သည် ေသ
ရေသာ အချနိ် နးီ ပီ။ ေယာ ှု ကုိ ေခါ် ၍ ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်သို့ ချ ်းကပ် ေလာ။့ သူ့
ကုိငါမှာထား မည်ဟု ေမာေ ှ အား မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး၊ ေမာေ ှ ှင့် ေယာ ှု
သည် သွား ၍ ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်သို့ ချ ်းကပ် က၏။ 15ထာဝရဘုရား သည် တဲ
ေတာ်တင်ွ မုိဃ်းတိမ် တိင်ု ၌ ထင် ှား ေတာ်မူ၍ ၊ မုိဃ်းတိမ် တိင်ု သည် တဲ
ေတာ် တံခါးဝ အေပါ် မှာ တည် ေန၏။ 16 တဖန် ေမာေ ှ အား ထာဝရဘုရား က၊
သင် သည် ဘုိးေဘး
တို့ ှင့် အိပ်ေပျာ် ေသာအခါ ၊ ဤ လမူျ ိး သည် ထ
၍ ယခုသွား ေသာ ြပည် ၌ေနေသာတပါး အမျ ိးသားကုိးကွယ်ေသာ ဘုရား
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တို့ ှင့် မှားယွင်း ၍ ငါ ့ ကုိ စွန ့် လျက် ၊ ငါဖွ့ဲ ထားေသာ ပဋိညာ ် တရားကုိ ဖျက်
လိမ့်မည်။ 17 ထုိအခါ ငါ သည် အမျက် ေတာ်ထွက် ၍ သူ
တို့ ကုိ စွန ့် မည်။ သူ
တို့ မှ ငါ ့ မျက် ှာ ကုိ လွှဲ သြဖင့် ၊ သူတို့သည် ပျက်စီး ၍ ေဘးဒဏ်ရနမ်ာနအ်ေပါင်း
တို့ ှင့် ေတွ့ ကံ က လိမ့်မည်။ ထုိအခါ သူတို့က၊ ငါ တို့ ဘုရားသခင် သည် ငါတို့ တင်ွ ှိ
ေတာ်မမူေသာေကာင့်၊ ဤ
ေဘးဒဏ် တို့သည် ငါ တို့ အေပါ်မှာ ေရာက် သည်မ ဟတ်ုေလာ ဟု ဆုိ ကလိမ့်မည်။

18 သူတို့သည် အြခား တပါးေသာ ဘုရား
တို့ေနာက် သို့
လွှဲ သွား၍ ြပ ေသာ ဒစု ိုက် အေပါင်း တို့ေကာင့် ၊ ထုိအခါ ငါ သည် ကုိယ် မျက် ှာ
ကုိ ဧကန် အမှန် လွှဲမည်။ 19ယခု မှာ ဓမ္မသီချင်း ကုိ ေရး
ထားကေလာ။့ ထုိ
သီချင်း ကုိ ဣသေရလ
အမျ ိး တဘက်၌ ငါ ့အဘို့ သက်ေသ ြဖစ်ေစ ြခင်းငှာ၊ သူ
တို့သည် ှ တ် ကျက်ရေအာင် သင် ေစ ကေလာ။့ 20အေကာင်း မူကား၊ သူ
တို့၏ဘုိးေဘး တို့အား ငါကျနိဆုိ် ၍ ို့ ှင့် ပျားရည် စီး ေသာ ြပည် သို့ သူ တို့ ကုိ ငါ
ေဆာင်သွင်း သြဖင့် သူတို့သည် ဝ
စွာစား ရ၍ ဆူ ဖိ း ေသာအခါ ၊ အြခား တပါးေသာ ဘုရား
တို့ ထံသို့ လွှဲ သွား၍ ဝတ်ြပ ကလိမ့်မည်။ ငါ ့ ကုိ ပုနက်န် ၍ ငါ ့ ပဋိညာ ် တရား ကုိ
ဖျက် ကလိမ့်မည်။ 21 ေဘးဒဏ် ရနမ်ာန် အေပါင်း တို့ ှင့် ေတွ့ ကံ ေသာအခါ ၊ ထုိ
သီချင်း သည် သူ
တို့တဘက် ၌ သက်ေသခံ လိမ့်မည်။ သူ
တို့ အမျ ိးအ ယ်ွ သည် ှ တ် ကျက်မ ေမ့ေလျာ့ ရ။ ငါကျနိဆုိ် ေသာ ြပည် သို့ ငါ
ေဆာင် ၍ မ
သွင်းမီှ၊ ယခု
ပင် သူ တို့ ကံစည် ေသာ အ ကံအစည် ကုိ ငါသိ ၏ဟု မိန ့်ေတာ်မူ၏။ 22 ေမာေ ှ
သည်လည်း၊ ထုိ
ေန ့၌ ဓမ္မသီချင်း ကုိ ေရး
ထား ၍
ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့အား သင် ေလ၏။ 23 တဖန် ုန် ၏သား ေယာ ှု အား
ထာဝရဘုရား က၊ သင် သည် အားယူ
၍ ရဲရင့် ြခင်း ှ ိေလာ။့ ငါကျနိဆုိ် ေသာ ြပည် သို့ ဣသေရလအမျ ိးသား တို့ ကုိ ေဆာင်
သွင်း ရမည်။ ငါ သည် သင် ှင့်အတူ ှိ မည်ဟု မှာ ထားေတာ်မူ၏။ 24 ေမာေ ှ သည်
ဤ
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ပညတ် တရား စကား ေတာ် အလံးုစုံ တို့ ကုိ အကုနအ်စင် ေရး ထား ပီး မှ၊
25 ထာဝရဘုရား ၏ ပဋိညာ ် ေသတ္တ ာ ေတာ်ကုိ ထမ်း ေသာေလဝိ သားတို့ ကုိ ေခါ်
၍၊ 26 ဤ ပညတ္တိ ကျမ်းစာ သည် သင် တို့ အမျ ိးတဘက် ၌ သက်ေသ ြဖစ်
မည်အေကာင်း၊ ထုိစာကုိယူ
၍ သင် တို့ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ၏ ပဋိညာ ် ေသတ္တ ာ ေတာ် အနား
မှာ တင် ထား ကေလာ။့ 27သင် တို့အမျ ိးသည် ပုနက်န် တတ်ေသာ သေဘာ၊ ခုိင်မာ
ေသာသေဘာ ှိေ ကာင်းကုိ ငါ သိ ၏။ ငါ အသက် ှင်၍၊ သင် တို့တင်ွ ေန စ ်အခါ၊
ယေန ့
ပင် သင်တို့သည် ထာဝရဘုရား
ကုိ ပုနက်န် က ပီ။ ငါ ေသ ေသာေနာက် ထုိမျှမက ြပ ကလိမ့်မည်။ 28သင် တို့အမျ ိး
အ ယ်ွ အသက် ကီး သူ၊ အရာ
ှိသူ အေပါင်းတို့ ကုိ ငါ ့ ထံမှာ စုေဝး ေစကေလာ။့ ဤ
စကား တို့ ကုိ သူ
တို့အား ေဟာေြပာ ၍ သူ တို့တဘက် ၌ ေကာင်းကင် ေြမ ကီး ကုိ ငါတိင်ုတည် မည်။

29 အေကာင်း မူကား၊ ငါ ေသ ေသာေနာက် ၊ သင်တို့သည် လံးုလံးုေဖာက်ြပန် ၍ ငါ
မှာထား ေသာ လမ်း မှ လွှဲ သွား ကလိမ့်မည်ကုိ ငါသိ ၏။ ေနာင် ကာလ တင်ွ ၊
ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ ဒစု ိုက် ကုိ ြပ ၍ ကုိယ် လက် ှင့် လပ်ုေဆာင် ေသာအားြဖင့်
အမျက် ေတာ်ကုိ ှ ိးေဆာ်ေသာေကာင့်၊ သင် တို့သည် ေဘး
ဥပဒ် ှင့် ေတွ့ ကံ ကလိမ့်မည်ဟု သတိေပး ေလ၏။ 30 ေမာေ ှ သည် ဣသေရလ
ပရိသတ် အေပါင်း တို့ အား အကုနအ်စင် မက်ဆုိ ေသာ သီချင်း စကား ဟမူူကား၊

32
1 အို ေကာင်းကင် ၊ နားေထာင် ေလာ၊့ ငါေြပာ မည်။ အိုေြမ ကီး ၊ ငါ မက်ဆုိ ေသာ
စကား ကုိ ကား ေလာ။့ 2 ငါ ့ ေဒသနာ သည် မုိဃ်း ေရက့ဲသို့ စက်စက် ကျ၍၊ ငါ ့ စကား
သည် ှင်း က့ဲသို့ ြဖည်းညင်း စွာ သက်ေရာက်လိမ့်မည်။ ေုသာပျ ိ းပင် ေပါ် မှာ ရွာေသာ
မုိဃ်း က့ဲသို့ ၎င်း၊ ြမက်ပင် ေပါ် မှာ များြပားေသာ မုိဃ်း ေရက့ဲသို့ ၎င်း ြဖစ်လိမ့်မည်။
3 ငါသည် ထာဝရဘုရား
၏ နာမေတာ် ကုိ ေဘာ်ြပ သည်ြဖစ်၍ ၊ ငါ တို့ ဘုရားသခင် ၏ ဘုနး် အာ ေုဘာ်ေတာ်
ကုိ ချးီမွမ်း ကေလာ။့ 4 ဘုရားသခင် သည် မူလအြမစ်ြဖစ်၍၊ အမှု ေတာ်သည် စုံလင်
ေပ၏။ စီရင် ေတာ်မူသမျှ တို့သည် တရား
ှင့် ညီလျက်၊ သစ္စာ
ေစာင့်ေသာဘုရား ၊ အြပစ် ကင်းလတ်ွ ၍ ဟတ်ုမှန် ေြဖာင့်မတ် ေသာ ဘုရားြဖစ်ေတာ်
မူ၏။ 5 သူ တို့သည် ယုိယွင်း က ပီ။ ဘုရားသခင် ၏ သား
မ ဟတ်ု၊ အညစ် အေကးကပ်က၏။ သေဘာ
ေကာက်၍ ေဖာက်ြပန် ေသာအမျ ိး ြဖစ်က၏။ 6 အို ပညာ
မ့ဲ ေသာ လမုိူက် တို့ ၊ ထာဝရဘုရား
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၏ ေကျးဇူးေတာ်ကုိ ဤသို့
ဆပ် မည်ေလာ။ ထာဝရဘုရား သည် သင့် ကုိ ြဖစ် ေစေသာအဘ ၊ သင့် ကုိ ဖနဆ်င်း
၍ ေနရာချေသာသူြဖစ် ေတာ်မူသည် မ
ဟတ်ုေလာ။ 7 ေ ှး ကာလ ကုိ ေအာက်ေမ့ ေလာ။့ လနွေ်လ ပီးေသာ ှစ် ေပါင်းများကုိ
ဆင်ြခင် ေလာ။့ သင့် အဘ ကုိ ေမးြမနး် လျှင် သူသည် ေဘာ်ြပ လိမ့်မည်။ အသက် ကီး
သူတို့ ကုိ ေမးြမနး်လျှင် သူတို့သည် ေြပာဆုိ ကလိမ့်မည်။ 8 အြမင့်ဆုံး ေသာ ဘုရား
သည် အာဒံ၏အမျ ိးအ ယ်ွြဖစ်ေသာ လမူျ ိ း တို့ ကုိ ပုိင်းြခား ၍ အေမွ ေြမ ကုိ ေဝေပး
ေသာအခါ ၊ ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့ အေရအတက်ွ ကုိ ေထာက် ှု ၍၊ လမူျ ိ း တို့
ေနရာအပုိင်းအြခားကုိ စီရင်ေတာ်မူ၏။ 9ထာဝရဘုရား ၏ အဘို့
ကား ၊ လမူျ ိ း ေတာ်တည်း။ ယာကုပ် အမျ ိးသည် အေမွခံ ေတာ်မူရာ ြဖစ်သတည်း။

10လူ ဆိတ်ညံေသာအရပ် ၊ သားရဲ ြမည်၍၊ လတ်ွလပ် ေသာေတာလင်ွြပင် ၌ ယာကုပ်
ကုိ ေတွ့ ေတာ်မူေသာအခါ ဝနး်ရံ ဆီးကာြခင်း၊ သွနသ်င် ြခင်းေကျးဇူးကုိ ြပ ၍ မျက်
ဆန် ေတာ်က့ဲသို့ ေစာင့် ေတာ်မူ၏။ 11 ေရွှလင်းတ သည် အသုိက် ကုိ ေမွှ လျက်၊ သား
ငယ်တို့အေပါ် မှာ လှုပ် ှား လျက်၊ အေတာင် တို့ ကုိ ြဖန ့် လျက်၊ သားငယ် တို့ ကုိယူ ၍
မိမိ
အေတာင် တို့ ြဖင့် ေဆာင် သက့ဲသို့ ၊ 12ထာဝရဘုရား တပါး တည်းသာလျှင်၊ ယာကုပ်
ကုိ ေဆာင် သွားေတာ်မူ၏။ အြခား တပါးေသာဘုရား မည်မျှမ ှိ။ 13 ေြမ ကီး ေပါ် မှာ
ြမင့်ြမတ် ေသာ အရပ်တို့ ၌ ေနရာ
ချေတာ်မူသြဖင့် ၊ သူသည် ေြမ အသီးအ ှံ ကုိစား ၍ ေကျာက် ထဲ ကပျားရည် ကုိ၎င်း၊
မီး
ပါေကျာက် ထဲ ကဆီ ကုိ ၎င်း၊ 14 သုိးသငယ် ဆီဥ ၊ ဗာ ှ န် အမျ ိး ၏သုိး ထီး၊
ဆိတ် ထီး ဆီဥ၊ ဂျ ံ စပါး၊ ေကျာက်ကပ် ဆီဥ ှင့်တကွ ာွး ို့ ဓမ်း ှင့် သုိး ို့ ကုိ၎င်း
စို့ မည်အေကာင်းစီရင်ေတာ်မူ၍၊ သင်သည် စပျစ်သီး အေသွး စစ်ကုိ ေသာက် ရ၏။
15 သို့ ရာတင်ွ ၊ ေယ ှု ုန် သည် ဆူဝ
၍ ေြခ ှင့်ကန် ေလ၏။ ဆူဝ
လျက်၊ တတ်ု လျက်၊ ဆီဥ
ှင့်ြပည့်စုံလျက် ေနသြဖင့် ၊ ဖနဆ်င်း ေတာ်မူေသာဘုရားသခင် ကုိ စွန ့် ၍ ၊ ကယ်တင်

ရာေကျာက် ကုိ မထီမ့ဲြမင် ြပ ေလ၏။ 16 သူတို့သည် အြခား တပါးေသာဘုရားအားြဖင့်
ြင စူ ေစက၏။ ရံွ ှာ ဘွယ်ေသာ အမှုအရာအားြဖင့် အမျက် ေတာ်ကုိ ှ ိးေဆာ်က၏။
17 ဘုရား မ ဟတ်ုေသာ နတ်ဆုိး ၊ မ သိ ဘူးေသာ ဘုရား ၊ ဘုိးေဘး တို့ မ
ေကာက် ဘူးေသာ ဘုရားသစ် တို့ အား
ယဇ် ပူေဇာ် က၏။ 18 သင် ြဖစ်ရာမူလ အြမစ်ကုိ သင်မ မှတ်မိ။ သင့် ကုိ ဖနဆ်င်း
ေတာ်မူေသာဘုရားသခင် ကုိ သင်ေမ့ေလျာ့ ပီ။ 19 ထုိအမှုကုိ ထာဝရဘုရား
ြမင် ေသာအခါ ၊ အမျက် ေတာ်ထွက်၍ သား သမီး ေတာ်တို့ ကုိ စွန ့ပ်စ် ေတာ်မူလျက်၊

20 ငါသည် ကုိယ် မျက် ှာ ကုိ သူ
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တို့ မှ လွှဲ မည်။ သူ
တို့ သည် အဘယ်သို့ ဆုံး မည်ကုိ ငါကည့် မည်။ သေဘာ
ခုိင်မာေသာအမျ ိး ၊ သစ္စာ မ ှိေသာ သား သမီးြဖစ် က၏။ 21 ဘုရား မ ဟတ်ုေသာ
အရာအားြဖင့် ငါ သည် ြင စူ ေသာစိတ် ှိေစြခင်းငှါြပ က ပီ။ အချည်း ှးီ ေသာအရာ
အားြဖင့် ငါ ့ အမျက် ကုိ ှ ိးေဆာ် က ပီ။ သို့ ြဖစ်၍ မ ေရရာ ေသာ လမူျ ိ း အားြဖင့် သူ
တို့သည် ြင စူ ေသာစိတ် ှိေစြခင်းငှါ၎င်း၊ ပညာ
မ ှိေသာလမူျ ိ း အားြဖင့် စိတ်ဆုိး ေစြခင်းငှါ၎င်း ငါြပ မည်။ 22 ငါ သည် အမျက်
ထွက်၍ မီး ှု ိ သြဖင့် ၊ အနက်ဆုံး ေသာမရဏာ ိင်ုငံသို့ ေလာင် လိမ့်မည်။ ေြမ ှင့်
ေြမ အသီးအ ှံ ကုိ ကျွမ်း ေစ၍ ေတာင် ေြခရင်း တိင်ုေအာင်ေလာင် လိမ့်မည်။ 23 သူ
တို့အေပါ် မှာ ေဘးဥပဒ် များကုိ ငါ ပို့ မည်။ ငါ ့ ြမား တို့ ကုိ အကုနအ်စင် ပစ်မည်။ 24 သူ
တို့သည် မွတ်သိပ် ြခင်းအ ှိနကုိ် ခံ
ရ၍ ၊ ပူေလာင် ြခင်းေဘး၊ ြပင်းစွာ ေသာဖျက်ဆီး ြခင်းေဘး အားြဖင့် ဆုံး ှုံး က
လိမ့်မည်။ သားရဲ
တို့၏ သွား ကုိ၎င်း ၊ ေြမ ၌ ကျင်လည်ေသာ ေ မ အဆိပ် ကုိ ၎င်း၊ သူ
တို့ ၌ ငါေစလွှတ် မည်။ 25 အိမ်ြပင် ၌ ထား ေဘး၊ အိမ် အတင်ွး၌ ေကာက်မက် ဘွယ်
ေသာေဘးသည် လပူျ ိ ှင့် အပျ ိ ကုိ၎င်း၊ ို့ စို့
သူငယ် ှင့် ဦးဆံ ြဖ ေသာသူ ကုိ၎င်း ဖျက်ဆီး လိမ့်မည်။ 26 ရနသူ် ၏ မာန် မာနကုိ
ငါမ ေကာက် လျှင်၎င်း၊ 27 ရနဘ်က် ြပ ေသာသူတို့သည် ေထာင်လွှားလျက်၊ ဤ
အမှုအလံးုစုံ ကုိ ထာဝရဘုရား
မ ြပ ၊ ဘုနး် ကီး ေသာငါ တို့ လက် ံု း ြပ ပီဟု ေြပာ မည်ကုိ စုိးရိမ် စရာမ ှိလျှင်၎င်း၊
သူ
တို့ ကုိ ေြမ ကီးစွနး်တိင်ုေအာင်အရပ်ရပ်သို့ ကဲွြပား ေစ၍၊ အဘယ်သူမျှမေအာက်ေမ့
ေစြခင်းငှါပယ် ှင်း မည်ဟု ငါအ ကံ ှိ၏။ 28အေကာင်း မူကား၊ သူ
တို့သည် ပညာ
သတိမ ှိ၊ ဉာဏ် ကင်း ေသာ လမူျ ိ း ြဖစ် က၏။ 29 ပညာ ကုိရ၍ ဤ
အမှုကုိ နားလည် ကပါေစ ေသာ။ ေနာက်ဆုံး ကာလ၌အဘယ်သို့ ြဖစ်မည်ကုိ ဆင်ြခင်
ကပါေစေသာဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။ 30 သူ တို့ ခုိလှုံစရာေကျာက် သည် သူ
တို့ ကုိမ ေရာင်း ၊ ထာဝရဘုရား သည် သူ
တို့ ကုိ အပ် ေတာ်မမူလျှင် ၊ လူတေယာက် သည် လူတေထာင် ကုိ အဘယ်သို့ ှင်
ိင်ုမည်နည်း။ လူ ှစ် ေယာက်သည် လတူေသာင်း ကုိ အဘယ်သို့ ေြပး ေစ ိင်ုမည်နည်း။

31 ငါ တို့၏ရနသူ် များ စီရင် ဆုံးြဖတ်ေသာ်လည်း ၊ သူ တို့ေကျာက် သည် ငါ တို့ေကျာက်
ှင့်မ တ။ူ 32 သူ တို့စပျစ် ယ်ွပင်သည် ေသာဒံု
စပျစ် ယ်ွပင် မျ ိ း၊ ေဂါေမာရ ေြမ ၌ ေပါက်ေသာ အပင်မျ ိ းြဖစ်၏။ သူ
တို့ စပျစ်သီး သည် ခါး ေသာအပင်၏ အသီး
ြဖစ်၍၊ စပျစ်သီး ပတ် တို့သည် ခါး ေသာအရသာ ှင့် ြပည့်စုံ က၏။ 33 သူ တို့
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စပျစ်ရည် သည် နဂါး အဆိပ် ၊ ြပင်းထန် ေသာ ေ မဆုိး အဆိပ် အေတာက်ြဖစ်၏။
34ဤ အမှုသည် ငါ ့ ထံမှာ သုိထား လျက်၊ ငါ ့ဘ ာ တိက်ု ၌
တံဆိပ် ခပ်လျက် ှိသည်မဟတ်ုေလာ။ 35အြပစ်တရားကုိ စီရင်ရေသာအခွင့်၊ အြပစ်
ှင့် အေလျာက်ဆပ် ေပးရေသာအခွင့်ကုိ ငါပုိင်၏။ အချနိ် တနမှ် သူ
တို့ေြခ သည် ေချာ် လိမ့်မည်။ သူ
တို့ ၌ ေဘး
ေရာက်ေသာအချနိ် နးီ ပီ။ သူ
တို့ ေတွ့ ကံ ရေသာအမှုသည် အလျင်အြမန် ေရာက်လာလိမ့်မည်။ 36 ထာဝရဘုရား
သည် မိမိ
လူ တို့အဘို့ တရား
စီရင်ေတာ်မူမည်။ ကုိယ်ေတာ် ၏ ကျွန် တို့သည် တနခုိ်း ကုန် ေကာင်း ၊ အချ ပ် ခံ
ရေသာသူ၊ လတ်ွ ေသာသူတေယာက် မျှ မ ှိေ ကာင်းကုိ ြမင် ေသာအခါ ၊ သူတို့အမှု
ေကာင့် ေနာင်တ ရ ေတာ်မူလျက်၊ 37 သူ တို့ ဘုရား ၊ သူတို့ ခုိလှုံ ေသာေကျာက် သည်
အဘယ် မှာ ှိသနည်း။ 38 သူ တို့ ပူေဇာ် ေသာ ဆီဥ
ကုိ စား
၍ သွနး်ေလာင်း ရာ ပူေဇာ်သက္က ာ စပျစ်ရည် ကုိ ေသာက် ေသာသူ တို့ သည် အဘယ်
မှာ ှိသနည်း။ သူ
တို့သည် ထ
၍ သင် တို့ ကုိ ကွယ်ကာ ေစာင့်မပါေလေစ။ 39 ငါ သည် ကုိယ်တိင်ု အားြဖင့်ဘုရား
ြဖစ်ေကာင်း ကုိ၎င်း၊ ငါ မှတပါး အြခားေသာဘုရား မ ှိေ ကာင်းကုိ၎င်း ကည့် ှု က
ေလာ။့ ငါ သည် အသက်ကုိ ေသ
ေစ၏။ အသက် ကုိလည်း ှင်ေစ၏။ ငါသည် အနာေပါ်ေစြခင်းငှါဒဏ်ခတ်၏။ အနာ
ကုိလည်း ေပျာက် ေစ၏။ ငါ ့လက် မှ အဘယ်သူ မျှမကယ် မ ှ တ် ိင်ု။ 40 ငါ သည်
အစ ်အ မဲ အသက် ှင်ေပ၏ဟု ငါ ့လက် ကုိ ေကာင်းကင် သို့ ချ ီ၍ ကျနိဆုိ် ၏။ 41 ငါ
သည် ေြပာင်လက် ေသာထား ကုိ ေသွး ၍ ၊ တရားစီရင်စြပ လျက် ငါ ့ရနသူ် တို့ ၌ အြပစ်
တရားကုိ စီရင် မည်။ ငါ ့ ကုိမုနး် ေသာသူတို့ ခံ
ထုိက်ေသာအြပစ်အေလျာက် ငါဆပ် ေပးမည်။ 42 ငါ ့ ြမား တို့ ကုိ အေသွး ှင့် ယစ်မူး
ေစမည်။ ငါ ့ထား သည် အသား
ကုိ စား
လိမ့်မည်။ သတ် ေသာသူ၊ လက်ရ ေသာသူတို့၏ အေသွး ၊ ရနသူ် အကဲအမှူး တို့၏
ဦးေခါင်း ကုိ စားေသာက်လိမ့်မည်။ 43တပါးအမျ ိးသား တို့ ၊ သင်တို့သည် ဘုရားသခင်
၏ လမူျ ိး ှင့်အတူဝမ်းေြမာက် ြခင်း ှ ိ ကေလာ။့ အေကာင်း မူကား၊ ကုိယ်ေတာ် ၏
ကျွန် တို့ ကုိသတ် ေသာ အြပစ် ှင့် အေလျာက်ဒဏ် ေပး၍ ကုိယ်ေတာ် ၏ ရနသူ် တို့ ၌
အြပစ် တရားကုိ စီရင်ေတာ်မူမည်။ ြပည် ေတာ် ှင့် မိမိ လမူျ ိ း ကုိ ကယ်မ သနားေတာ်
မူမည်ဟေူသာ၊ 44ဤ သီချင်း စကား ကုိ ေမာေ ှ သည် လာ
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၍ ုန် သား ေယာ ှု ှင့်အတူ လူ များတို့အား ေဟာေြပာ မက်ဆုိ၏။ 45 ထုိသို့ ေမာ
ေ ှ သည် ဤ
စကား အလံးုစုံ တို့ ကုိ ဣသေရလ
အမျ ိးသားအေပါင်း တို့အား အကုနအ်စင် ေဟာေြပာ မက်ဆုိ ပီးလျှင်၊ 46 သင် တို့
အား ယေန ့ငါ သက်ေသခံ သမျှ ေသာ စကား တို့ ကုိ ှလံးု သွင်း ကေလာ။့ သင် တို့
သား သမီးတို့ သည် ဤ
ပညတ် တရား စကား
ေတာ်အလံးုစုံ တို့ ကုိ ေစာင့်ေ ှာက် ေစြခင်းငှါ ၊ သူ တို့အား ထပ်ဆင့်၍ မှာထား ရက
မည်။ 47ဤအမှုသည် သာမညအမှုမဟတ်ု။ သင်တို့အသက် ှင့်ဆုိင်ေသာ အမှုြဖစ်၏။
ေယာ်ဒန် ြမစ်ကုိကူး ၍ ဝင်စား လတံ့ေသာ ြပည် ၌ ဤ အမှု ကုိ ေစာင့်ေ ှာက်လျှင်၊
ကုိယ် အသက်တာ ှည် ကလိမ့်မည်ဟု ေြပာဆုိ၏။ 48 ထုိေန ့ြခင်း တင်ွ ထာဝရဘုရား
က၊ ေယရိေခါ မိ တဘက် ၊ ေမာဘ ြပည် အာဗရိမ် ေတာင် ို း ၊ ေနေဗာ ေတာင် ထိပ်
ေပါ် သို့တက် ၍၊ 49ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့အား ငါ အပုိင် ေပး ေသာ ခါနာန် ြပည်
ကုိ ကည့် ှု ေလာ။့ 50သင့် အစ်ကုိ အာ ုန် သည် ေဟာရ
ေတာင် ေပါ် မှာ ေသ
၍ မိမိ လမူျ ိ း စည်းေဝး ရာသို့ ေရာက်သက့ဲသို့ ၊ သင် သည်လည်း တက် သွားေသာ
ဤေတာင် ေပါ် မှာ ေသ
၍ ၊ သင် ၏လမူျ ိး စည်းေဝး ရာသို့ ေရာက်ေလာ။့ 51အေကာင်း မူကား၊ သင်တို့သည်
ဇိန
ေတာ ၊ ကာေဒ ှ ရွာ၊ ေမရိဘ
စမ်းေရ အနား၌ ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့ေ ှ မှာ ငါ ့ ကုိ မ
ိုမေသြပ ၍ ြပစ်မှား က ပီ။ 52 ထို့ ေကာင့် ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့အား ငါ ေပး

ေသာ ြပည် ကုိ သင်သည် ကုိယ်မျက်စိ ှင့် ြမင် ရေသာ်လည်း ၊ ထုိ ြပည်သို့ မ ဝင်စား
ရဟု ေမာေ ှ အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။

33
1 ဘုရားသခင် ၏လူ ေမာေ ှ သည် မ
ေသ မီှ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့ ကုိ ေကာင်း ကီး ေပးေသာ မဂင်္လာ စကား ဟူမူကား ၊ 2ထာဝရဘုရား
သည် သိနာ
ေတာင်ေပါ်က က ေတာ်မူ၏။ စိရ
အရပ်မှ ထုိလူ တို့အား ေနထွက် ေတာ်မူ၏။ ပါရန် ေတာင် ေပါ်က ေရာင်ြခည် ထွနး်ပ
ေတာ်မူ၍ ၊ သန ့် ှ င်း ေသာသူ အေထာင် အေသာင်းတို့ ှင့်အတူ က ေတာ်မူ၍၊ ဓမ္မ
မီးသည် ဣသေရလလူတို့ အဘို့ ၊ လက်ျာ လက်ေတာ် မှ ထွက်ေလ၏။ 3 အကယ်
စင်စစ်ထုိလမူျ ိ း ကုိ ချစ် ေတာ်မူ၏။ မိမိ
သန ့် ှ င်း သူအေပါင်း တို့သည် အထံ
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ေတာ်ပါးတင်ွ ှိ က၏။ သူ
တို့သည် ေြခ ေတာ်ရင်း၌ ြပပ်ဝပ် ၍ စကား ေတာ်တို့ ကုိ နားခံ ကေလ၏။ 4ယာကုပ်
အမျ ိး ပရိသတ် အေမွ ခံရေသာဓမ္မ တရားကုိ ေမာေ ှ သည် ငါ တို့အား ထား ၏။ 5ဣ
သေရလ အမျ ိး မင်း များ ှင့်တကွ ၊ အမျ ိးအ ယ်ွ များတို့သည် စည်းေဝး ေသာအခါ ၊
ထုိသူသည် ေယ ှု ုန် အမျ ိး၌ ှင်ဘုရင် ြဖစ် ၏။ 6 ုဗင် အမျ ိး မ
ေသ ၊ အသက် ှင် ၍ သူ ၏လူ တို့ သည် များ ပါ ေစေသာ။ 7 ယုဒ အမျ ိးကုိကား ၊
အိုထာဝရဘုရား ၊ ယုဒ စကား သံကုိ နားေထာင် ၍ သူ့ ကုိ အမျ ိးသား ချင်းတို့ ှ ိရာသို့
ေဆာင် ခ့ဲေတာ်မူပါ။ မိမိ
လက် တို့သည် မိမိ
အဘို့ တနပ်ါေစ ေသာ။ သူ့
ကုိ ရနသူ် တို့လက်မှ ကယ်တင် ေတာ်မူပါ။ 8 ေလဝိ အမျ ိးကုိကား ၊ သင် ၏သုမိ
မ် ှင့် ဥရိမ် သည် မဿာ အရပ်၌ သင်စုံစမ်း ၍ ၊ ေမရိဘ စမ်းေရ အနား မှာ သင်
ဆန ့က်ျင်ဘက်ြပ ေသာ သင် ၏ သန ့် ှ င်း သူ ၌ ှိပါေစေသာ၊ 9 ထုိသူသည် ကုိယ်မိဘ
ြဖစ်ေသာ်လည်းငါမ ေတွ့ မြမင်ဟု ဆုိ
တတ်၏။ ကုိယ် ညီအစ်ကုိ ကုိလည်း မ မှတ် တတ်။ ကုိယ် သားသမီး ကုိလည်း မ သိ
တတ်။ အေကာင်း မူကား၊ စကား
ေတာ်ကုိ နားေထာင် ၍ ပဋိညာ ် တရားေတာ် ကုိ ေစာင့်ေ ှာက် တတ်၏။ 10 သူ
တို့သည် စီရင် ေတာ်မူချက်တို့ ကုိ ယာကုပ် အမျ ိး ၌
၎င်း၊ တရား
ေတာ်ကုိ ဣသေရလ
အမျ ိး၌ ၎င်း သွနသ်င် ကလိမ့်မည်။ မီး ှု ိရာနံသ့ာေပါင်း ကုိ ေ ှ ေတာ်၌၎င်း၊ တ
ကုိယ် လံးု မီး ှု ိရာယဇ်ကုိ ယဇ် ပလ္လ င်ေတာ်ေပါ် ၌၎င်း တင် ထား ကလိမ့်မည်။ 11 အို
ထာဝရဘုရား ၊ သူ ၏ဥစ္စာ ကုိ ေကာင်း ကီး ေပး ၍
သူ လပ်ုေဆာင် ေသာအမှု ကုိ လက်ခံ ေတာ်မူပါ။ သူ့
တဘက်၌ ထ
၍ သူ့ ကုိ မုနး် ေသာသူတို့သည် ေနာက်တဖန် မ
ထ ိင်ုေအာင် သူတို့ခါး ကုိ ချ ိ း ေတာ်မူပါ။ 12ဗ◌င်္ယာမိန် အမျ ိးကုိကား ၊ ထာဝရဘုရား
ချစ် ေတာ်မူေသာသူသည် အထံ
ေတာ်ပါးတင်ွ လံြုခံ စွာ ေန
ရ လိမ့်မည်။ သူ့
ကုိ အစ ်အ မဲ ဖုံးလွှမ်း ၍ သူ ၏ပခုံး ကားမှာ ေနရာ ချေတာ်မူလိမ့်မည်။ 13 ေယာ
သပ် အမျ ိးကုိကား ၊ ထုိ အမျ ိးေနေသာြပည် သည် အထက်မုိဃ်း ေကာင်းကင်ဘ ာ
အားြဖင့် ၎င်း၊ ေအာက် အရပ်၌ ပုနး်ကွယ် ၍ နက်နဲ ေသာ အရာအားြဖင့် ၎င်း၊ 14 ေန
ြဖစ်ေစေသာ ဘ ာ ၊ လ ြဖစ်ေစေသာ ဘ ာ
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အားြဖင့် ၎င်း၊ 15 အသက် ကီး ေသာေတာင် ထိပ် ၊ မဲြမံ ေသာေတာင် ထဲက ထွက်
ေသာ ဘ ာ
အားြဖင့် ၎င်း၊ 16 ေြမ ကီး ဘ ာ စုံလင် ရာအားြဖင့် ၎င်း ၊ ထာဝရဘုရား ေပးေတာ်
မူရာ၌ မဂင်္လာ ှိပါေစေသာ။ ချ ံ ၌ေန ေတာ်မူေသာသူ၏ ေကျးဇူး ေတာ်သည် ေယာ
သပ် ေခါင်း ေပါ် ၊ မိမိ အစ်ကုိ တို့တင်ွ အ ကီးအကဲ ြဖစ်ေသာသူ၏ ေခါင်း ထိပ်ေပါ် မှာ
သက်ေရာက် ပါေစေသာ။ 17 သူ ၏ ဘုနး် သည် ာွးလား ဥဿဘဘုနး်က့ဲသို့ ၎င်း၊ သူ
၏ ဦးချ ိ တို့သည် က့ံ ဦးချ ိ က့ဲသို့ ၎င်း ြဖစ်က၏။ ထုိ
ဦးချ ိ တို့ ှင့် လူ အမျ ိး မျ ိ း တို့ ကုိ ေြမ ကီး စွနး် တိင်ုေအာင်တ ပိ င်နက် ထုိး ခတ်
လိမ့်မည်။ ဧဖရိမ် အမျ ိးသားအေသာင်း ေသာင်း၊ မနာေ ှ အမျ ိးသားအေထာင် ေထာင်
ေပတည်း။ 18 ဇာဗုလုန် အမျ ိးကုိ ကား ၊ အိုဇာဗုလုန် အမျ ိး၊ ထွက်သွား ရာအမှု၌
ဝမ်းေြမာက် ေလာ။့ အိဣုသခါ အမျ ိး၊ မိမိ
တဲ ၌ ေနလျက် ဝမ်းေြမာက်ေလာ။့ 19 ထုိအမျ ိးတို့သည် လူ
များတို့ ကုိ ေတာင် ေတာ်သို့ ေခါ် ၍၊ ေတာင် ေတာ်၌ တရား
သြဖင့် ယဇ် ပူေဇာ် က လိမ့်မည်။ ပင်လယ် စည်းစိမ် ၊ သဲ ၌ဝှက်ထား လျက် ှိေသာ
ဘ ာကုိ ို့ စို့ ကလိမ့်မည်။ 20 ဂဒ် အမျ ိးကုိ ကား ၊ ဂဒ် အမျ ိးကုိ ကျယ်ဝနး် ေစ ေသာ
သူသည် မဂင်္လာ ှိေတာ်မူေစသတည်း။ ထုိအမျ ိး သည် ြခေသင့်္ က့ဲသို့ ေန ၍ ၊ လက် ံု း
ှင့် ဦးထိပ် ကုိ ဆုတ်ဖ့ဲ တတ်၏။ 21 ေ ှ ဦးစွာ ေသာအဘို့ ကုိ မိမိ
အဘို့ ေရွး ယူ၍ ၊ တရား မင်းခဲွေဝ ရာ ထုိ
အရပ်၌ လံြုခံ ရ၏။ လူ
များတို့၏ အကဲအမှူး ြပ လျက် လိက်ုလာ ၍ ၊ ထာဝရဘုရား ၏ တရားမှု ၊ ဣသေရ
လ အမျ ိး၌ စီရင် ေတာ်မူချက်တို့ ကုိ ြပ ေလ၏။ 22 ဒန် အမျ ိးကုိကား ၊ ဒန် အမျ ိးသည်
ြခေသင့်္ သငယ် ြဖစ်၍ဗာ ှန် ြပည်မှ ခုန် လိမ့်မည်။ 23 နဿလိ အမျ ိးကုိကား ၊ အိုနဿ
လိ အမျ ိး၊ ေကျးဇူး ေတာ် ှင့် ကယ်ဝ ၍ ၊ ထာဝရဘုရား ေပး ေတာ်မူေသာမဂင်္လာ ှင့်
ြပည့်စုံ လျက်၊ အေနာက် ပုိင်း၊ ေတာင် ပုိင်းကုိ ဝင်စား ေလာ။့ 24အာ ှာ အမျ ိးကုိကား
၊ အာ ှာ အမျ ိးသည် သား
သမီး ကုိ
ရ၍ မဂင်္လာ ှိပါေစေသာ။ ညီအစ်ကုိ ချင်း၏ စိတ် ှင့်ေတွ့ြခင်း၊ မိမိ
ေြခ ကုိ ဆီ
၌ ှစ် ြခင်း ှ ိပါေစေသာ။ 25သင် ၏တံခါး ကန ့လ်န ့က်ျင်တို့သည် သံ
ှင့် ေ ကးဝါ ြဖင့် ပီး ကလိမ့်မည်။ သင် ၏ေနရ့က် ကာလြဖစ်သည် အတိင်ုး သင့်

အစွမ်း သတ္တ ိြဖစ်လိမ့်မည်။ 26သင့်ကုိ ြပ စုေစြခင်းငှါဘုနး်အာ ေုဘာ် ှင့် ြပည့်စုံလျက်၊
မုိဃ်းေကာင်းကင် ကုိ စီး
ေတာ်မူေသာေယ ှု ု န် အမျ ိး၏ ဘုရားသခင် ှင့် တေူသာသူ မ ှိ။ 27 ေ ှ ဦးစွာ
ေသာဘုရားသခင် သည် သင့် ခုိလှုံ ရာ ြဖစ်၍ ၊ နစိ္စ ထာဝရ လက် ံု း ေတာ်ြဖင့် သင့်
ကုိ ေထာက်မ ေတာ်မူ၏။ ရနသူ် တို့ ကုိ သင့် ေ ှ မှ ှင်ထုတ် ၍ သူတို့ ကုိ ဖျက်ဆီး ေသာ
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အခွင့် ေပးေတာ်မူမည်။ 28 ဣသေရလ အမျ ိးသည် ေဘးလတ်ွ ၍ တမျ ိး တည်းေန
ရလိမ့်မည်။ ယာကုပ် အ ယ်ွ သည် စပါး ၊ စပျစ်ရည် ှင့် ြပည့်စုံေသာြပည် ၌ ေနရာ
ကျ၍၊ မုိဃ်း ှင်းရည် လည်း စက်စက် ကျလိမ့်မည်။ 29 အိုဣသေရလ အမျ ိး၊ သင်
သည် မဂင်္လာ ှိ၏။ ထာဝရဘုရား
ကယ်တင် ေတာ်မူေသာအမျ ိး ၊ သင် ှင့်အဘယ်သူ တူ သနည်း။ ထုိဘုရားသည် သင့်
ကုိ ကွယ်ကာ ေသာ ဒိင်ုး လွှား၊ သင့် ကုိ ချးီေြမာက် ေသာ ထား
လက်နက်ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ သင် ၏ ရနသူ် တို့သည် သင့် ေ ှ မှာ ှုံး၍၊ သင် သည် သူ
တို့၏ ြမင့်ြမတ် ေသာအရပ်တို့ ၌ နင်း ရ လိမ့်မည်ဟု မက်ဆုိ၏။

34
1 ထုိေနာက် ၊ ေမာေ ှ သည် ေမာဘ
လင်ွြပင် မှ သွား ၍ ေယရိေခါ မိ တဘက် ၊ ေနေဗာ ေတာင် ၊ ပိသဂါ ထိပ် ေပါ်သို့
တက်သြဖင့်၊ ထာဝရဘုရား
သည် ဒန် မိ တိင်ုေအာင် ၊ ဂိလဒ် ြပည် တေ ှာက်လံးု၊ 2 နဿလိ ြပည် တေ ှာက်လံးု
၊ ဧဖရိမ် ြပည် ၊ မနာေ ှ ြပည် ှင့်တကွ အေဝး ဆုံးေသာ ပင်လယ် တိင်ုေအာင် ၊ ယုဒ
ြပည် တေ ှာက်လံးု၊ 3 ေတာင် ြပည် ှင့်တကွ ေဇာရ မိ တိင်ုေအာင် စွနပ်လွံ မိ တည်း
ဟေူသာေယရိေခါ မိ တည်ေသာ ချ ိင့် ှင့် လင်ွြပင် တို့ ကုိ ြပေတာ်မူ၏။ 4ထာဝရဘုရား
ကလည်း၊ ငါသည် အာြဗဟံ ၊ ဣဇာက် ၊ ယာကုပ် တို့အား ကျနိဆုိ် ၍ သင် ၏အမျ ိး
အ ယ်ွ အား ငါေပး မည်ဟု ဂတိထားေသာြပည် ကုိ ကည့်ေလာ။့ သင် သည် ကုိယ်
မျက်စိ ှင့် ြမင် ရေသာအခွင့်ကုိ ငါေပး၏။ သို့ ရာတင်ွ ကူး ၍မ သွားရဟု မိန ့် ေတာ်
မူ၏။ 5 ထုိသို့ ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ ထာဝရဘုရား ၏ကျွန် ေမာေ ှ
သည်ေမာဘ ြပည် ၊ ထုိ အရပ်၌အနစိ္စေရာက် ၍၊ 6 ဗက်ေပဂုရ မိ တဘက် ၊ ေမာဘ
ြပည် ၊ တစုံတခုေသာချ ိင့် ၌ သ ဂ ဟ် ေတာ်မူ၏။ ေမာေ ှ ၏ သခင်္ျ ိ င်း ကုိ ယေန ့
တိင်ုေအာင် အဘယ်လူ မျှမ သိ ရာ။ 7 ေမာေ ှ သည် အနစိ္စ
ေရာက်ေသာအခါ အသက် တရာ ှစ်ဆယ် ှိ၏။ သူ
၏မျက်စိ မ မှုန် ေသး။ ခွနအ်ား လည်း မ
ေလျာ့ ေသး။ 8ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့သည် ေမာေ ှ ကုိ ေအာက်ေမ့၍၊ ေမာဘ
လင်ွြပင် ၌ အရက် သုံး ဆယ်ပတ်လံးုငိေု ကး ြမည်တမ်း ြခင်းကုိ ြပ က၏။ 9 ေမာ
ေ ှ အတက်ွ ငိေု ကးြမည်တမ်းေသာ ေနရ့က် ကာလလနွ် ပီးမှ၊ နု် ၏သား ေယာ ှု သည်
အထက်က ေမာေ ှ ၏ လက် တင်မဂင်္လာကုိ ခံရသြဖင့်၊ ပညာ
သေဘာ ှင့် ြပည့်စုံ ေသာသူြဖစ်၍၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့သည် ေယာ ှု၏စကား ကုိ နားေထာင် လျက်၊ ေမာ ေ ှ အား
ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ြပ က၏။ 10ထာဝရဘုရား ေစလွှတ် ေတာ်မူ၍ ၊ အဲဂုတ္တု
ြပည် တင်ွ ဖါေရာ ဘုရင် ှင့် သူ ၏ကျွန် မှစ၍ြပည်သားအေပါင်း တို့ ၌ နမိိတ် လက္ခဏာ၊
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အံဘွ့ယ် ေသာအမှု အလံးုစုံ တို့ ကုိ ြပ ၍၊ 11ဣသေရလ အမျ ိးသားအေပါင်း တို့ေ ှ မှာ
မဟာ
တနခုိ်းေတာ် ှင့် အလနွ် ေကာက်မက် ဘွယ်ေသာ အမှု အရာအေပါင်း တို့ ကုိ ြပ ေလ
ရာတင်ွ ၊ 12ထာဝရဘုရား ၏ မျက် ှာေတာ်ကုိ ကုိယ်တိင်ုကုိယ်ကပ်ဖူးြမင်ရေသာပေရာ
ဖက် ေမာေ ှ က့ဲသို့ ေနာက် တဖန် ဣသေရလ
အမျ ိး ၌
သူ ှင့်တေူသာ ပေရာဖက်တစုံတပါးမျှ မ
ေပါ် မထွနး်။
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ေယာ ှုမှတ်စာ။
1ထာဝရဘုရား ၏ ကျွန် ေမာေ ှ သည် အနစိ္စ
ေရာက်ေသာေနာက် ၊ ေမာေ ှ လက်ေထာက် ၊ နု် ၏သား ေယာ ှု အား ထာဝရဘုရား
က၊ 2 ငါ ၏ကျွန် ေမာေ ှ သည် အနစိ္စ
ေရာက်ေလ ပီ။ သို့ ြဖစ်၍ ၊ သင် ှင့် သင်၌ပါေသာဤ လူ အေပါင်း တို့သည် ယခု
ထ ၍ ေယာ်ဒန် ြမစ်တဘက်သို့ ကူး
ကေလာ။့ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့အား ငါ ေပး ေသာြပည် ကုိ ဝင်စား ကေလာ။့ 3 ေမာေ ှ အား ငါဂတိ
ှိသည်အတိင်ုး သင် တို့ နင်း သမျှ ေသာေြမ ကုိ သင်တို့ အား ငါေပး မည်။ 4 ေတာ
ကီးမှစ၍ ေလဗ ုန် ေတာင်တိင်ုေအာင် ၎င်း၊ ဥဖရတ် ြမစ် ကီး မှစ၍ဟိတ္တိ ြပည်
တေ ှာက်လံးု ပါလျက်၊ ေနဝင် ရာဘက် ပင်လယ် ကီး တိင်ုေအာင် ၎င်း၊ သင် တို့ နယ်
အပုိင်းအြခားြဖစ် ရမည်။ 5သင့် အသက် တည်သည် ကာလ
ပတ်လံးု သင့် ေ ှ မှာ အဘယ်သူမျှမ ခံ မရပ် ိင်ုရာ။ ေမာေ ှ ှင့်အတူ ငါ ှ ိ သက့ဲသို့
သင် ှင့်အတူ ငါ ှ ိ လိမ့်မည်။ ငါသည် သင့် ကုိ မ
စွန ့် ၊ သင့် ကုိပစ် ၍မ ထား။ 6အား ယူ၍ ရဲရင့် ြခင်း ှ ိေလာ။့ ဘုိးေဘး
တို့အား ေပး မည်ဟု ငါကျနိဆုိ် ေသာြပည် ကုိ သင်သည် ဤ
လူ တို့ အားေဝ၍ အေမွ ေပးရမည်။ 7 သို့ ြဖစ်၍ငါ ၏ကျွန် ေမာေ ှ မှာ ထားေသာ
တရား
အတိင်ုး ကျင့် မည်ဟု ေစာင့်ေ ှာက် ြခင်းငှါ အား ယူ ၍
အလနွ် ရဲရင့် ြခင်း ှ ိ ေလာ။့ ကံစည် ေလသမျှ တို့ ၌ ေအာင် မည်အေကာင်း ထုိ
တရားလမ်းသို့ လိက်ုေလာ။့ လက်ျာ ဘက်၊ လက်ဝဲ ဘက်သို့ မ
လွှဲ ှင့်။ 8 ထုိပညတ္တိ ကျမ်းစာ ၌ ေရး
ထားသမျှ အတိင်ုး ကျင့် မည်ဟု ေစာင့်ေ ှာက် ြခင်းအလိုငှါ ကျမ်းစာကုိ မဘတ် မ
ရွတ်ဘဲမေန၊ ေန ့
ည ့် မြပတ် ကည့် ှုဘတ်ရွတ် ရမည်။ သို့ ြပ လျှင်သင်သည် အ ကံထေြမာက်၍
ေအာင်ြမင် လိမ့်မည်။ 9သင့် ကုိ ငါမှာ ထားသည်မ ဟတ်ုေလာ။ အား
ယူ၍ ရဲရင့် ြခင်း ှ ိေလာ။့ မ
ေကာက် ှင့်၊ စိတ် မ ပျက် ှင့်။ သွား ေလရာရာ၌ သင် ၏ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား
ှိသည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။ 10 ထုိအခါ ေယာ ှု သည် ဗုိလ် မင်းများတို့ ကုိ ေခါ်၍၊ 11တပ်
တေ ှာက် လံးုသို့ သွား ကေလာ။့ သင် တို့၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား အပုိင်ေပးေတာ်မူေသာြပည် ကုိ ဝင်စားြခင်းငှါ၊ သုံး
ရက် အတင်ွးတင်ွ ဤေယာ်ဒန် ြမစ် တဘက်သို့ ကူးရေသာေကာင့်ရိက္ခါ ကုိ ြပင်ဆင်
ရကမည် အေကာင်း၊ လူ
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များတို့ အား ဆင့်ဆုိ ကေလာ့ဟု မှာ ထား ေလ၏။ 12 တဖန် ေယာ ှု သည် ု ဗင်
အမျ ိးသား၊ ဂဒ် အမျ ိးသား၊ မနာေ ှ အမျ ိးသားတဝက် တို့ ကုိ ေခါ်၍၊ 13ထာဝရဘုရား
၏ ကျွန် ေမာေ ှ သည်၊ သင် တို့အား မှာ ထားေသာ စကားဟမူူကား ၊ သင် တို့၏ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား သည် သင် တို့ ကုိ ဤ
ြပည် ၌ ေနရာ ချေတာ်မူ ပီ။ 14သင် တို့သား မယား ၊ သူငယ်များ ှင့် တိ စ္ဆာန် များ
တို့သည် ေယာ်ဒန် ြမစ်အေ ှ ဘက် ေမာေ ှ ေပး ေသာ ြပည် ၌ ေနရစ် ရ ကမည်။
15ထာဝရဘုရားသည် သင်တို့အား ေနရာချသည် အတိင်ုး၊ ညီအစ်ကုိ တို့အား ေနရာချ
ေတာ်မမူမီှ သင် တို့၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ေပး ေတာ်မူေသာြပည် ကုိ သူတို့သည် မသိမ်းမယူမီှတိင်ုေအာင်
၊ သင်တို့တင်ွ ခွနအ်ား ကီး ေသာ စစ်သူရဲ အေပါင်း တို့သည် လက်နက် ကုိင်လျက်၊ သင်
တို့ ညီအစ်ကုိ များေ ှ မှာ ကူး၍ မစရ ကမည်ဟေူသာစကားကုိ ေအာက်ေမ့ ကေလာ။့
ထုိေနာက်မှထာဝရဘုရား ၏ကျွန် ေမာေ ှ သည် ေယာ်ဒန် ြမစ် ေန
ထွက်ရာ ဘက်၌ေပး ၍၊ သင် တို့ ပုိင် ေသာြပည် သို့ ြပန် ၍ ဝင်စားရ ကမည် ဟု
ေြပာဆုိ၏။ 16 ထုိသူတို့ကလည်း၊ ကုိယ်ေတာ်မှာ ထားေတာ်မူသမျှ ကုိ ကျွနေ်တာ်တို့ ြပ
ပါမည်။ ေစလွှတ် ေတာ်မူသမျှ ေသာ အရပ်သို့ သွား ပါမည်။ 17အရာရာ တို့ ၌ ေမာေ ှ
၏စကားကုိ နားေထာင် သည်နည်းတူ ကုိယ်ေတာ် စကားကုိလည်း နားေထာင် ပါမည်။
သို့ ြဖစ်၍ကုိယ်ေတာ်၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား သည် ေမာေ ှ ှင့်အတူ ှိ သက့ဲသို့ ကုိယ်ေတာ် ှင့်အတူ ှိေတာ်
မူပါေစေသာ။ 18အာဏာ ေတာ်ကုိ ဆန် ၍၊ မှာထားေတာ်မူသမျှ ေသာစကား
ကုိ နား
မ ေထာင်ေသာသူ မည်သည်ကား၊ အေသ
သတ်ြခင်းကုိခံ ေစရမည်။ သို့ ြဖစ်၍အား ယူေတာ်မူ ပါ။ ရဲရင့် ြခင်း ှ ိ ေတာ်မူပါဟု
ေယ ှုအား ြပနေ်လျှာက် က၏။

2
1 ုန ် ၏သား ေယာ ှု သည် သူလျှ ိ ှစ် ေယာက်ကုိ ှိတ္တိမ် မိ မှ တိတ်ဆိတ် စွာ
ေစလွှတ် လျက်၊ ခါနာနြ်ပည် ေယရိေခါ မိ ကုိ သွား ၍ ကည့် ှု ကေလာ့ဟု မှာထား
လိက်ု သည်အတိင်ုး၊ သူတို့သည် သွား ပီးလျှင်ရာခပ် အမည် ှိေသာ ြပည်တနဆ်ာ မိနး်မ
အိမ် သို့ ဝင် ၍ ေန ေလ၏။ 2 ြပည်သားအချ ိ တို့ကလည်း၊ ဤြပည် ကုိ စူးစမ်း ြခင်းငှါ
ဣသေရလ အမျ ိးသား အချ ိ တို့သည် ယေနည့
မှာ မိ တင်ွးသို့ ဝင်ပါ ပီဟု ေယရိေခါ မင်း ကီး အား ေလျှာက် ကားကသည် ှိေသာ်၊

3 ေယရိေခါ မင်း ကီး သည် ရာခပ် အား သင့် ဆီ သို့ ေရာက် လာ၍၊ သင့် အိမ် သို့ ဝင်
ေသာသူ တို့ ကုိ အပ် ေလာ။့ သူတို့သည် တြပည်လံးု ကုိ စူးစမ်း ြခင်းငှါ ေရာက် လာ ပီ
ဟု အမိန ့ေ်တာ် ှင့် ေစလွှတ် ေလ၏။ 4 ရာခပ်သည် ထုိသူ
ှစ် ေယာက်တို့ ကုိ ဝှက် ထား ှင့် ပီးမှ ကျွနမ် ဆီ သို့ လူ



ေယာ ှုမှတ်စာ 2:5 449 ေယာ ှုမှတ်စာ 2:18

ေရာက် သည် မှန် ပါ၏။ သို့ ရာတင်ွ အဘယ် အရပ်က လာသည်ကုိ မ
သိ ပါ။ 5 မုိဃ်းချ ပ် ၍ တံခါး ပိတ် ချနိ် ှ ိ ေသာအခါ ၊ သူ တို့ သည် ထွက် သွား က
ပါ၏။ အဘယ် အရပ်သို့ ထွက် သွားသည်ကုိ မ
သိ ပါ။ အလျင်အြမန် လိက်ု ကေလာ။့ မီှ ေကာင်း မီှပါလိမ့်မည်ဟု ြပန် ေြပာ၏။ 6 သို့
ဆုိေသာ်လည်း ထုိသူ တို့ ကုိ အိမ် အေပါ် သို့ တက်ေစ၍ ၊ အမုိး ေပါ် မှာြဖန ့် ထားေသာ
ပုိက်ဆန် ို း ထဲ ၌ဝှက် ထား ှင့် ပီ။ 7 မင်းလလုင် တို့သည် ေယာ်ဒန် ြမစ်ကူး ရာလမ်း
သို့ လိက်ု က၏။ မိ ြပင် သို့ ေရာက် က ပီးမှ မိ တံခါး များကုိ ပိတ် က၏။ 8 သူလျှ ိ
တို့သည် မ
အိပ် မီှ မိနး်မ သည် သူ
တို့ ှ ိရာ အိမ်မုိး ေပါ် သို့ တက် ၍၊ 9ထာဝရဘုရား သည် သင် တို့အား ဤြပည် ကုိေပး
ေတာ်မူေကာင်း ကုိ၎င်း ၊ သင် တို့ ကုိ ငါ တို့ ေကာက်လန ့် အား ကီး၍ သင် တို့ ေကာင့်
ြပည်သူ ြပည်သားအေပါင်း တို့သည် စိတ်ပျက် ေကာင်း ကုိ၎င်းကျွနမ်သိ ပါ၏။ 10သင်
တို့သည် အဲဂုတ္တု
ြပည်မှ ထွက် လာေသာအခါ ၊ ဧဒံု ပင်လယ်ေရ ကုိ ထာဝရဘုရား
ခနး်ေြခာက် ေစေတာ်မူေကာင်းကုိ၎င်း၊ ေယာ်ဒန် ြမစ်တဘက် ၌ေန၍ သင်တို့ ှ င်း ှ င်း
ဖျက်ဆီး ေသာ အာေမာရိ
ှင်ဘုရင် ှိဟနု် ှင့် ဩဃ တို့ ၌ သင်တို့ ြပ ေသာအမှု ကုိ၎င်း၊ အကျွ ်ပ်ုတို့ ကား ရ

က ပီ။ 11 ထုိသိတင်းကုိ ကား ေသာအခါ ၊ အကျွ ်ပ်ု တို့သည် စိတ်ပျက် ၍ သင် တို့
ေကာင့် တစုံတေယာက် ေသာသူ၌ မျှ ရဲရင့် ြခင်းသတ္တ ိ အလျှင်း မ ကျန် ကင်းပါ။
အေကာင်းမူကား ၊ သင် တို့၏ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား သည် အထက် ေကာင်းကင်
ဘုံ၌ ၎င်း၊ ေအာက် အရပ်ေြမ ကီး ၌ ၎င်း၊ အစုိးရေသာဘုရား သခင်ြဖစ်ေတာ်မူ၏။
12 သို့ ြဖစ်၍ သင် တို့ ၌ ကျွနမ်သည် ေကျးဇူး ြပ ေသာေကာင့် သင်တို့သည် ကျွနမ်
ေပါက်ေဘာ် တို့ ၌ ေကျးဇူး ြပ ၍၊ 13ကျွနမ် မိဘ ၊ ညီအစ်မ ၊ ေမာင် အစ ှိေသာသူ တို့
ှင့်ဆုိင်သမျှ ေသာသူ တို့ ကုိ မသတ်ဘဲ အသက် ချမ်းသာေပးမည်ဟု ထာဝရဘုရား
ကုိ တိင်ုတည်၍ ကျနိဆုိ် ကပါ။ မှန် ေသာလက္ခဏာ သက်ေသကုိလည်း ေပး ခ့ဲ ကပါ
ဟဆုို လျှင်၊ 14 ထုိသူတို့က၊ သင်သည် ငါ တို့အမှု ကုိ မ
ေဘာ် မြပ လျှင် သင့် အသက်အတက်ွ ငါ တို့အသက် သည် အာမခံ
ြဖစ်ေစေတာ။့ ဤြပည် ကုိ ထာဝရဘုရား
ေပး ေတာ်မူေသာအခါ ၊ သင် ၌ သစ္စာ ေစာင့်၍ ေကျးဇူး ြပ မည်ဟု ဝနခံ် က၏။

15 ထုိမိနး်မ ေန ရာ အိမ် သည် မိ ို း နားမှာ ှ ိေသာေကာင့် ၊ ထုိသူ တို့ ကုိ ြပတင်းေပါက်
က ကိ း ှင့် ေလျှာခ့ျ လျက်၊ 16 သင် တို့သည် လိက်ု ၍ ှာေသာသူတို့ ှင့် လတ်ွ
မည်အေကာင်းေတာင် ေပါ်သို့ ေြပး ၍ သုံး ရက် ပုနး် ေန က ပါ။ ှာ ေသာသူတို့သည်
ြပန် ေသာေနာက် မှသွား ကပါဟု ဆုိ
လျှင်၊ 17 ထုိသူတို့က၊ သင်သည် ကျနိဆုိ် ေစေသာအကျနိ် ေကာင့် ၊ ငါ တို့ ၌ အြပစ်
မေရာက်ပါေစ ှင့်။ 18ဤြပည် သို့ ငါ တို့ ေရာက် လာေသာအခါ ၊ ယခု ေလျှာခ့ျ ေသာ
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ြပတင်းေပါက် ၌ ဤ ကိ း နကုိီ ချည် ထား၍ ၊ သင့် မိဘ ၊ သင့် ေမာင် များ ှင့် ေပါက်
ေဘာ် များအေပါင်း တို့ ကုိ သင့် အိမ် ၌ ေခါ် ထားရမည်။ 19 ထုိအခါ သင့် အိမ် ထဲက
လမ်း သို့ ထွက်သွား ေသာ သူ
မည်သည်ကား၊ ေသလျှင်ေသ ြပစ်ကုိ ကုိယ်တိင်ု ခံ ေစ၊ ငါ တို့သည် အြပစ် လတ်ွေစ။
သင့် အိမ် ၌ ှိ ေသာသူ မည်သည်ကုိ အေသ
သတ်လျှင် ေသ ြပစ်ကုိ ငါ တို့သည် ခံ ေစ။ 20 ငါ တို့အမှု ကုိလည်း သင်သည် ေဘာ်ြပ
လျှင် ၊ သင် ယခုကျနိဆုိ် ေစေသာအကျနိ် ှင့် ငါ တို့သည်လတ်ွ ေစဟဆုိုလျှင်၊ 21 မိနး်မ
က၊ သင် တို့ စကား ှိသည်အတိင်ုး ြဖစ်ပါေစေတာ့ဟု ဝနခံ် လျက် လွှတ် လိက်ု၍ သူ
တို့သည် သွား က ၏။ မိနး်မသည်လည်း ထုိ ကိ း နီကုိ ြပတင်းေပါက် ၌ ချည် ထား
ေလ၏။ 22 ထုိ သူတို့သည် ေတာင် ေပါ်သို့ ေရာက် ေအာင် သွား ၍ လိက်ု ှာ ေသာသူတို့
မြပန် မီှတိင်ုေအာင် သုံး ရက် ေန က၏။ ှာ ေသာသူတို့သည်လည်း လမ်း တေ ှာက်
လံးု ှာ ၍ မ ေတွ့က။ 23 ထုိ လူ ှစ် ေယာက်တို့သည် လှည့် ၍ ေတာင် ေပါ် က
ဆင်း ပီးမှ ြမစ်ကုိ ကူး
သြဖင့် ၊ နု ် ၏သား ေယာ ှု ထံ သို့ ေရာက် ၍ ၊ မိမိ တို့ ၌ ြဖစ် သမျှတို့ ကုိ ြပန်ကား
လျက်၊ 24အကယ်စင်စစ် ထာဝရဘုရား သည် ထုိြပည် တေ ှာက်လံးု ကုိ ငါတို့လက်သို့
အပ် ေတာ်မူ ပီ။ ငါ တို့ ေကာင့် ြပည်သူ ြပည်သားအေပါင်း တို့သည် စိတ်ပျက် လျက်
ှိ ကပါ၏ဟု ေယာ ှု အား ေလျှာက် ဆုိ၏။

3
1 ေယာ ှု သည် နနံက် ေစာေစာထ၍ ဣသေရလ အမျ ိးသား အေပါင်း တို့ ှင့်တကွ
ှိတ္တိမ် မိ မှ ေြပာင်း ၍ ေယာ်ဒန် ြမစ်ကုိ မ
ကူး မီှ ြမစ်နားတင်ွ စားခနး်ချ က၏။ 2 သုံး ရက် ေစ့ ေသာအခါ၊ တပ်မှူး တို့သည် တပ်
တေ ှာက်လံးု သို့ သွား ၍၊ 3သင် တို့ ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား ၏ ပဋိညာ ် ေသတ္တ ာ
ကုိ၎င်း ၊ ေသတ္တ ာထမ်း ေသာ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ေလဝိ သားတို့ ကုိ၎င်းြမင် လျှင် ၊ သင်
တို့သည် ေနရာ
ေြပာင်း၍ လိက်ု ရ ကမည်။ 4 ေသတ္တ ာေတာ် ှင့် သင် တို့ စပ် ကား ကုိ အေတာင် ှစ်
ေထာင် ြခား ၍ ခရီးကွာ ေစ ရမည်။ လိက်ု ရေသာလမ်း ကုိ သိ
မည်အေကာင်း ၊ ေသတ္တ ာ ေတာ်အနးီသို့ မ ချ ်း ဘဲ လိက်ုရမည်။ ဤလမ်းသို့ သင်
တို့သည် တခါမျှမ လိက်ု က ေသးဟု လူ
အေပါင်းတို့အား မှာ ထား က၏။ 5 ေယာ ှု ကလည်း ၊ သင်တို့သည် ကုိယ်ကုိကုိယ်
သန ့် ှ င်း ေစကေလာ။့ အေကာင်းမူကား ၊ နက်ြဖန် ေန၌့ ထာဝရဘုရား သည် အံ့ဘွယ်
ေသာအမှုတို့ ကုိ သင် တို့တင်ွ ြပ ေတာ်မူမည်ဟု လူ
များတို့ အား မှာ ထားေလ၏။ 6 တဖန် ယဇ်ပုေရာဟိတ် တို့ ကုိ ေခါ်၍ သင်တို့သည်
ပဋိညာ ် ေသတ္တ ာ ေတာ်ကုိ ထမ်း လျက်၊ လူ
များေ ှ သို့ ကူး သွား ကေလာ့ဟု ေယာ ှု ဆုိ သည့်အတိင်ုး သူတို့သည် ပဋိညာ ်
ေသတ္တ ာ ေတာ် ကုိထမ်း ၍ လူ များေ ှ သို့ သွား က၏။ 7ထာဝရဘုရား ကလည်း ၊
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ေယာ ှု ကုိ ေခါ်၍ ငါသည် ေမာေ ှ ှင့်အတူ ှိ သက့ဲသို့ သင် ှင့်အတူ ှိ သည် ကုိ ဣ
သေရလ
အမျ ိးသားအေပါင်း တို့သည် သိ
ကမည် အေကာင်း ၊ သူတို့မျက်ေမှာက် ၌ သင့် ကုိ ယေန ့
ငါချးီြမင့် စ ြပ မည်။ 8 ပဋိညာ ် ေသတ္တ ာ ကုိ ထမ်း ေသာ ယဇ်ပုေရာဟိတ် တို့သည်၊
ေယာ်ဒန် ြမစ်ေရ နားသို့ ေရာက် ေသာအခါ ၊ ေယာ်ဒန် ြမစ်၌ ရပ် ေနရမည်အေကာင်း
ကုိ ဆင့်ဆုိ ေလာဟ့ု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။ 9 ေယာ ှု ကလည်း ၊ လာ ကေလာ။့ သင် တို့ ဘုရား
သခင် ထာဝရဘုရား
၏ စကား
ေတာ်ကုိ နားေထာင် ကေလာ့ ဟု ဣသေရလ
အမျ ိးသား အေပါင်းတို့ ကုိ ေခါ်လျက်၊ 10အသက် ှင်ေတာ်မူေသာဘုရား သခင်သည်
သင် တို့တင်ွ ှိ၍ ၊ သင် တို့ေ ှ မှ ခါနနိ လ၊ူ ဟိတ္တိ
လ၊ူ ဟိဝိ
လ၊ူ ေဖရဇိ
လ၊ူ ဂိရဂါ ှိ လ၊ူ အာေမာရိ
လ၊ူ ေယဗုသိ
လူတို့ ကုိ စင်စစ် ှင်ထုတ် ေတာ်မူမည် အေကာင်း ကုိ အဘယ်သို့ သိ ရမည်နည်း
ဟူမူကား၊ 11 ေြမ ကီး တြပင်လံးု ကုိ အစုိးရေတာ်မူေသာထာဝရဘုရား ၏ ပဋိညာ ်
ေသတ္တ ာ သည် သင် တို့ေ ှ မှာ၊ ေယာ်ဒန် ြမစ်ထဲ သို့ ကူး သွားလိမ့်မည်။ 12 သို့ ြဖစ်၍ ဣ
သေရလ အမျ ိးများထဲက တမျ ိး တေယာက် စီ၊ လူ
တဆယ် ှစ် ေယာက်တို့ ကုိ ေရွးေကာက် ကေလာ။့ 13 ေြမ ကီး တြပင်လံးု ကုိ အစုိးရ
ေတာ်မူေသာအ ှင် ထာဝရဘုရား ၏ ေသတ္တ ာ
ေတာ်ကုိထမ်း ေသာ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ေြခဘဝါး တို့သည်၊ ေယာ်ဒန် ြမစ်ေရ ကုိ နင်း
ေသာ ခဏြခင်းတင်ွ၊ ြမစ်ညာေရ သည် ြပတ် ၍ ပံု့ ပံု့
က လျက် ေနလိမ့်မည်ဟု ဆုိ ေလ၏။ 14လူ များတို့သည် ေယာ်ဒန် ြမစ်ကုိ ကူး
အံ့ေသာငှါ ၊ တဲ တို့ မှ ေြပာင်း ၍ ပဋိညာ ် ေသတ္တ ာ ကုိ ထမ်း ေသာယဇ်ပုေရာဟိတ်
တို့သည် လူ
များေ ှ မှာသွားလျက်၊ 15 ေယာ်ဒန် ြမစ်နားသို့ ေရာက် ၍ ေြခဘဝါး တို့သည် လျှေံသာ
ေရ ကုိ နင်း ေသာအခါ ၊ စပါး ရိတ်ရာကာလ ၌ ထုိြမစ်ေရသည် ကမ်း တေ ှာက်လံးု
ကုိ လျှ ံ ေလ့ ှ ိေသာ်လည်း၊ 16 ြမစ်ညာ က စီး လာေသာေရ သည် တန ့် ရပ်၍ ေဝး ေသာ
အရပ်၊ ဇာရတန် မိ နား မှာ ှ ိေသာ အာဒံ
မိ တိင်ုေအာင် ပံု့ ပံု့
က လျက်ေန၏။ လင်ွြပင် အိင်ု တည်းဟေူသာေသာဒံု အိင်ု သို့ စီး သွားေသာေရသည်

လည်း အကုနအ်စင် ြပတ် ၍၊ လူ
များတို့သည် ေယရိေခါ မိ သို့ ေ ှ ှု ကူး က၏။ 17လူ များအေပါင်း တို့သည် ေယာ်
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ဒန် ြမစ်တဘက် သို့ မေရာက်မီှတိင်ုေအာင် ထာဝရဘုရား ၏ ပဋိညာ ် ေသတ္တ ာ ကုိ ထမ်း
ေသာ ယဇ်ပုေရာဟိတ် တို့သည်၊ ြမစ် အလယ် တင်ွ ေြမ ေပါ်၌ မဲြမံ စွာနင်း ၍ ၊ ဣသေရ
လ အမျ ိးသားအေပါင်း တို့သည် ေြမ ေပါ်၌ ေ ှာက် သွားရက၏။

4
1လူ အေပါင်း တို့သည် တေယာက်မျှမကင်း ေယာ်ဒန် ြမစ်ကုိ ကူး
က ပီး မှ၊ ထာဝရဘုရား က၊ 2လူ များတို့တင်ွ တမျ ိး တေယာက် စီ၊ လူ
တဆယ် ှစ် ေယာက်ကုိ ေရွးေကာက် ၍၊ 3 သူတို့သည် ေယာ်ဒန် ြမစ်အလယ် ၊
ယဇ်ပုေရာဟိတ် တို့ မဲြမံစွာနင်း ရာ၊ ဤ
အရပ် ထဲက ေကျာက် တဆယ် ှစ်လံးုကုိ ယူ
ပီးလျှင် ထမ်း သွား၍ ၊ ယေနည့ ့် စားခနး်ချ ရာအရပ် ၌ ထား ရမည်အေကာင်း

ဆင့်ဆုိ ေလာ့ဟု ေယာ ှု အား မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး၊ 4 ေယာ ှု သည် ခန ့် ထား ှင့်
ေသာ ဣသေရလ
အမျ ိးတ မျ ိး တ ေယာက်စီ၊ လူ
တဆယ် ှစ်ေယာက်ကုိ ေခါ် ၍၊ 5သင် တို့ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား ၏ ေသတ္တ ာ
ေတာ်ေ ှ ၊ ေယာ်ဒန် ြမစ်အလယ် သို့ ကူး သွား၍ ၊ ဣသေရလ အမျ ိးအေရအတက်ွ
အတိင်ုး ၊ လူတေယာက် ေကျာက် တလံးုစီ ယူ ၍ ထမ်း သွား ကေလာ။့ 6 သို့ ြပ လျှင်
သက်ေသ ကုိ ရ
ကလိမ့်မည်။ ေနာင် ကာလ၌ သင် တို့၏ သားသမီး
တို့က၊ ဤ
ေကျာက် တို့သည် အဘယ်သို့ ဆုိလို သနည်းဟု ေမးြမနး် လျှင်၊ 7 သင် တို့ က၊
ထာဝရဘုရား
၏ ေသတ္တ ာ
ေတာ်သည် ေယာ်ဒန် ြမစ်ကုိ ကူး
ေသာအခါ ၊ ေသတ္တ ာေတာ်ေ ှ မှာ ြမစ် ေရ ြပတ် ေလသည်ဟု ြပနေ်ြပာ ရ ကမည်။
ထုိသို့ ဤ
ေကျာက် တို့သည် အစ ်မြပတ် ဣသေရလ အမျ ိးသား ေအာက်ေမ့ စရာဘို့ ြဖစ်
ကလိမ့်မည်ဟု ေယာ ှုမှာထား သည်အတိင်ုး၊ 8 ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့သည် ြပ
က၏။ ထာဝရဘုရားသည် ေယာ ှု အား မိန ့် ေတာ်မူသည် ှင့်အညီ ၊ ဣသေရလ အမျ ိး
အေရအတက်ွ အတိင်ုး ၊ ေယာ်ဒန် ြမစ်ထဲက ေကျာက် တဆယ် ှစ် လံးုကုိ ယူ
ပီးမှ၊ စားခနး်ချ ရာအရပ်သို့ ထမ်း သွား၍ ထား က၏။ 9 တဖန်တံု ၊ ပဋိညာ ်

ေသတ္တ ာ ေတာ်ကုိ ထမ်း ေသာ ယဇ်ပုေရာဟိတ် တို့ နင်း ရာအရပ် ေယာ်ဒန် ြမစ်အလယ်
၌ ေကျာက် တဆယ် ှစ် လံးုကုိ ေယာ ှု သည် စုိက် ထား၍ ယေန တိ့င်ုေအာင် ှိ က၏။
10 ေယာ ှု သည် ေမာေ ှ မှာ ထားသည်အတိင်ုး ၊ လူ များတို့အား ဆင့်ဆုိ ေစြခင်းငှါ
ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသမျှတို့ ကုိ အကုနအ်စင် ြပ သည်တိင်ုေအာင် ေသတ္တ ာ ေတာ်
ကုိ ထမ်း ေသာ ယဇ်ပုေရာဟိတ် တို့သည်၊ ေယာ်ဒန် ြမစ်အလယ် ၌ ရပ် ေနက၏။ လူ
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များတို့သည်လည်း ကိ းစား ၍ ကူး က၏။ 11လူ များအေပါင်း တို့သည်အကုနအ်စင်
ကူး က ပီး မှ၊ ထာဝရဘုရား
၏ ေသတ္တ ာ
ေတာ် ှင့်တကွ ယဇ်ပုေရာဟိတ် တို့သည် လူ
များမျက်ေမှာက် တင်ွ ကူး က၏။ 12 ု ဗင် အမျ ိးသား၊ ဂဒ် အမျ ိးသား၊ မနာေ ှ
အမျ ိးသား တဝက် တို့သည် ေမာေ ှ မှာ ခ့ဲသည်အတိင်ုး လက်နက် ကုိ စဲွကုိင်၍၊ ဣ
သေရလ
အမျ ိးသား တို့ ေ ှ မှာ ကူး သွား က၏။ 13 ထုိအမျ ိးသားတို့သည် အေရအတက်ွ
အားြဖင့်ေလးေသာင်း ခန ့် မျှ ှ ိ၍၊ စစ်တိက်ု ြခင်းငှါ ြပင်ဆင်လျက် ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ေယရိေခါ လင်ွြပင် သို့ ကူး သွား က၏။ 14 ထုိ ေန ့ ၌ ထာဝရဘုရား
သည် ဣသေရလ
အမျ ိးသားအေပါင်း တို့ ေ ှ မှာ ေယာ ှု ကုိ ချးီြမင့် ေတာ်မူ၍ ၊ သူတို့ သည် ေမာေ ှ
ကုိ ေကာက်ရွ ံ သက့ဲသို့ ေယာ ှု ကုိလည်း သူ
၏အသက် တည်သည် ကာလ
ပတ်လံးု ေကာက်ရွ ံ က၏။ 15တဖန် ထာဝရဘုရား
က၊ သက်ေသခံချက် ေသတ္တ ာ ေတာ် ကုိ ထမ်း ေသာ ယဇ်ပုေရာဟိတ် တို့သည်၊

16 ေယာ်ဒန် ြမစ်ထဲက တက်လာ ရမည်အေကာင်း ဆင့်ဆုိ ေလာ့ဟုမိန ့် ေတာ်မူသည်
အတိင်ုး၊ 17 ေယာ်ဒန် ြမစ်ထဲက တက် လာကေလာ့ဟု ယဇ်ပုေရာဟိတ် တို့အား ေယာ
ှု သည် ဆင့်ဆုိ ေလ၏။ 18 ထာဝရဘုရား ၏ ပဋိညာ ် ေသတ္တ ာ ကုိ ထမ်း ေသာ
ယဇ်ပုေရာဟိတ် တို့သည်၊ ေယာ်ဒန် ြမစ်အလယ် ထဲက တက် လာ၍၊ ေြခဘဝါး တို့သည်
ကုနး် ကုိ နင်းမိ က ေသာအခါ၊ ေယာ်ဒန် ြမစ်ေရ သည် မိမိ
ေနရာ သို့ ြပန် လာ၍ ၊ အရင် က့ဲသို့ ကမ်း တေ ှာက်လံးု ကုိ လျှလံျက်ေန၏။ 19 ပဌမ
လ ၊ ဒသမ ေနရ့က်တင်ွ ၊ လူ များတို့သည် ေယာ်ဒန် ြမစ်ထဲက တက် လာ၍ ၊ ေယရိေခါ
မိ အေ ှ ဘက် နား
မှာ ၊ ဂိလဂါလ အရပ်၌ တပ်ချ က၏။ 20 ေယာ်ဒန် ြမစ်ထဲက ထုတ် ယူေသာ ေကျာက်
တဆယ် ှစ် လံးုကုိ ေယာ ှု သည် ဂိလဂါလ အရပ်၌ စုိက် ထား ၏။ 21 ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့အား လည်း ၊ ေနာင် ကာလ ၌ သင် တို့၏သားသမီး တို့က၊ ဤ
ေကျာက် တို့သည် အဘယ်သို့ ဆုိလိသုနည်းဟု အဘ
တို့အား ေမးြမနး် လျှင်၊ 22သင်တို့က၊ ဣသေရလ
လတိူု့သည် ေြမ ေပါ် မှာ ေ ှာက်သက့ဲသို့ဤ ေယာ်ဒန် ြမစ်ကုိ ကူး
လာကသည်ဟု သားသမီး
တို့အား ကားေြပာ ရ ကမည်။ 23 ထာဝရဘုရား သည် တနခုိ်း ကီး ေတာ်မူသည်ကုိ
ေြမ ကီးသား အေပါင်း တို့သည်သိ ကမည်အေကာင်း ှင့် သင် တို့၏ဘုရားသခင်
ထာဝရဘုရား ကုိ သင်တို့သည်အစ ်အ မဲ ေကာက်ရွ ံ ရမည်အေကာင်း ၊ 24 ငါတို့သည်
ဧဒံု ပင်လယ် ကုိ ကူး၍ ကမ်း တဘက်သို့မ ေရာက်မီှတိင်ုေအာင်၊ သင် တို့၏ဘုရားသခင်
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ထာဝရဘုရား သည် ငါ တို့ ေ ှ မှာ ပင်လယ်ေရကုိခနး်ေြခာက် ေစေတာ်မူသည်နည်းတူ
၊ သင်တို့သည်ေယာ်ဒန် ြမစ်ကုိကူး၍ ကမ်း တဘက်သို့ မ ေရာက်မီှတိင်ုေအာင်၊ သင် တို့
ေ ှ မှာ ြမစ်ေရ ကုိ ခနး်ေြခာက် ေစေတာ်မူသည်ဟု ေယာ ှုမှာထားေလ၏။

5
အေရဖျားလီှးြခင်း ှင့် ပသခါပဲွ

1ထာဝရဘုရား သည် ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့ ကူး
ေစြခင်းငှါ၊ ေယာ်ဒန် ြမစ်ေရ ကုိ ခနး်ေြခာက် ေစေတာ်မူသည်အေကာင်းကုိ၊ ေယာ်
ဒန် ြမစ်အေနာက် ဘက် ၌ ေနေသာအာေမာရိ မင်း ကီး အေပါင်း ၊ ပင်လယ် နား မှာ ေန
ေသာခါနနိ မင်း ကီး အေပါင်း တို့သည် ကား သိေသာအခါ ၊ ရဲရင့်ြခင်းသတ္တ ိ အလျှင်း
မ ကင်း၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့ေကာင့် စိတ်ပျက် က၏။ 2 ထုိအခါ ထာဝရဘုရား
သည် ေယာ ှု ကုိ ေခါ်၍၊ သင် သည် ေကျာက် ထား များကုိ လပ်ု ပီးလျှင် ၊ ဣသေရ
လ အမျ ိးသား တို့အား အေရဖျား လီှးမဂင်္လာကုိ တဖန် ေပး ေလာဟ့ု မိန ့် ေတာ်မူသည်
အတိင်ုး၊ 3 ေယာ ှု သည် ေကျာက် ထား များကုိ လပ်ု ၍ ဂိဘာ ရာလတ်ု အရပ်၌ ဣ
သေရလ အမျ ိးသား တို့အား အေရဖျား လီှးမဂင်္လာကုိ ေပးေလ၏။ 4 ထုိသို့ အေရဖျား
လီှးမဂင်္လာကုိ ေပးရေသာအေကာင်း ဟူမူကား ၊ အဲဂုတ္တု ြပည်မှ ထွက် လာေသာ
စစ်သူရဲ ေယာက်ျား အေပါင်း တို့သည် ေတာ
၌ ေသ က၏။ 5 ထုိြပည်မှထွက် လာေသာသူအေပါင်း တို့သည် အေရဖျား လီှးမဂင်္လာ
ကုိ ခံ ှင့် က ပီ။ ေတာ
၌ ခရီး သွားရာတင်ွ ဘွားြမင် ေသာ သူအေပါင်း တို့ မူကား အေရဖျား လီှး မဂင်္လာ
ကုိ မ ခံရ ကေသး။ 6 အဲဂုတ္တု ြပည်မှ ထွက် လာေသာစစ်သူရဲ အေပါင်းတို့သည်
ထာဝရဘုရား
၏ စကား
ေတာ်ကုိ နား မ ေထာင်ဘဲ ေန၍၊ မေသမေပျာက်မီှတိင်ုေအာင် ဣသေရလ အမျ ိးသား
တို့သည် အ ှစ် ေလးဆယ် ပတ်လံးုေတာ ၌ လှည့်လည် ရက၏။ ထာဝရဘုရား
သည်၊ ငါေပး မည်ဟု ဘုိးေဘး
တို့အား ကျနိဆုိ် ေတာ်မူေသာြပည် ၊ ို့ ှင့် ပျားရည် စီး ေသာြပည် ကုိ ထုိသူ
တို့သည် မ
ြမင် ရကဟု ကျနိဆုိ် ေတာ်မူ ၏။ 7 သူ တို့ ကုိယ်စား ြဖစ် ေစေတာ်မူေသာသူ တို့ ၏
သား
များတို့သည်၊ လမ်း ၌ အေရဖျား လီှးမဂင်္လာကုိ မ
ခံရေသး ေသာေကာင့် ၊ ေယာ ှု သည် အေရဖျား လီှးမဂင်္လာကုိ ေပးေလ၏။ 8လူ
အေပါင်း တို့သည် အေရဖျား လီှးမဂင်္လာကုိ ခံ ပီးမှ ၊ အနာ မေပျာက်မီှတိင်ုေအာင် တပ်
ထဲ ၌ေန က၏။ 9ထာဝရဘုရား ကလည်း၊ အဲဂုတ္တု
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ြပည် ှင့် ဆုိင် ေသာ က့ဲရဲ
စရာအေကာင်းကုိ သင် တို့ မှ ယေန ့ငါပယ် ှင်း ပီဟု ေယာ ှု အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။
သို့ ြဖစ်၍ ထုိ အရပ် ကုိ ဂိလဂါလ ဟု ယေန ့
တိင်ုေအာင်ေခါ်ေဝါ် သတည်း။ 10ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့သည် ဂိလဂါလ အရပ်
တင်ွ တပ်ချ ၍ ၊ ထုိလ တဆယ် ေလး ရက် ေန ့၊ ညဦး
ယံ၌ ေယရိေခါ လင်ွြပင် မှာ ပသခါ ပဲွ ကုိ ခံ က၏။ 11 ပသခါ ပဲွကုိ ခံ ပီးမှ၊ နက်ြဖန်
ေန၌့ ခါနာန် စပါးြဖင့် လပ်ု ေသာ တေဆး
မ့ဲမုန ့် ှင့် ေပါက်ေပါက် ကုိ တေန ့
ြခင်း တင်ွ စား ရက၏။ 12 ခါနာန်ြပည် စပါးကုိ စား၍၊ နက်ြဖန် ေန၌့ မနန္ ြပတ်
ေလ၏။ ေနာက်တဖန် ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့ သည် မနန္
ကုိမ ရ က။ ထုိ
ှစ် တင်ွ ခါနာန် ြပည် ၌ ြဖစ် ေသာ အသီးအ ှကုိံ စား ရက၏။
ထာ၀ရဘုရား၏ဗုိလ်မှူး

13 ေယာ ှု သည် ေယရိေခါ မိ အနားမှာ ှ ိ ေန စ ် ေြမာ် ကည့်၍ ၊ လူ တေယာက်
သည် ထား
ကုိထားအိမ်မှ ထုတ် ကုိင်လျက်၊ ကန ့လ်န ့် ရပ်ေနသည်ကုိ ြမင် လျှင်၊ သူ့
ထံသို့ သွား ၍ သင် သည်ငါ တို့ဘက်၌ေနေသာသူေလာ၊ ငါ တို့ရနသူ် ဘက်၌ေနေသာ
သူေလာဟေုမး ေသာ်၊ 14 ထုိသူက၊ ထုိသို့ မ
ဟတ်ု၊ ထာဝရဘုရား
၏ဗုိလ်ေြခ ကုိအပ်ုစုိးေသာ ဗုိလ်မှူး ြဖစ်၍ယခု ငါလာ သည်ဟဆုို ၏။ ေယာ ှု သည်
လည်း ေြမ ေပါ် မှာ ြပပ်ဝပ် ကုိးကွယ်လျက်၊ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် အား အဘယ်သို့ မိန ့် ေတာ်
မူမည်နည်းဟု ေမး ေလျှာက်ေသာ်၊ 15ထာဝရဘုရား ၏ ဗုိလ်ေြခ ကုိအပ်ုစုိးေသာ ဗုိလ်မှူး
က၊ သင် ၏ေြခနင်း ကုိ ချွတ် ေလာ။့ သင် နင်း ေသာအရပ် ကား ေြမြမတ် ြဖစ်သည်ဟု
ဆုိသည်အတိင်ုး ေယာ ှု ြပ ေလ၏။

6
ေယရိေခါ မိ ကုိေအာင်ြမင်ြခင်း

1 ထုိအခါ ဣသေရလ အမျ ိးသားတို့ ေကာင့် ၊ ေယရိေခါ မိ သည် ကျပ်တည်းစွာ
ပိတ် ထားလျက် ှိ၍ ၊ ထွက် ေသာသူ၊ ဝင် ေသာသူ တစုံတေယာက်မျှမ ှိသည် ှင့်
အညီ၊ 2 ထာဝရဘုရား က၊ ကည့် ှု ေလာ။့ ေယရိေခါ မိ ၊ ေယရိေခါ မင်း ကီး ှင့်
တကွ ခွနအ်ား ကီးေသာ စစ်သူရဲ တို့ ကုိ သင့် လက် ၌ ငါအပ် ေလ ပီ။ 3 သို့ ြဖစ်၍ မိ
ကုိလှည့်ပတ် ရကမည်။ ဣသေရလစစ်သူရဲ အေပါင်း တို့သည် ေြခာက် ရက် ပတ်လံးု
လှည့်ပတ် ြခင်းအမှုကုိ ြပ ရကမည်။ 4ယဇ် ပုေရာဟိတ်ခုနစ် ေယာက်တို့သည် ေသတ္တ ာ
ေတာ်ေ ှ မှာ ယုဘိလ
တံပုိး ခုနစ် လံးုကုိ ေဆာင် ရကမည်။ သတ္တ မ
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ေန ရ့က်၌ ခုနစ် ကိမ် တိင်ုေအာင် မိ ကုိလှည့်ပတ် ၍ ယဇ်ပုေရာဟိတ် တို့သည် တံပုိး
ကုိမှုတ် ရ ကမည်။ 5 ယုဘိလ တံပုိး တို့ ကုိ ှည်ေသာအသံ ှင့် မှုတ် ၍ ၊ တံပုိး သံ ကုိ
ကား လျှင် လူ အေပါင်း တို့သည် ကျယ် ေသာအသံ ှင့် ေ ကးေကာ် ၍ ၊ မိ ို း သည်
အကုနအ်စင် ပိ လဲ ရလိမ့်မည်။ ထုိအခါ လူ
များတို့သည် တည့်တည့် တက် ရ ကမည် ဟု ေယာ ှု အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 6 ုန်
၏သား ေယာ ှု သည် ယဇ်ပုေရာဟိတ် တို့ ကုိ ေခါ် ၍ ၊ သင်တို့သည် ပဋိညာ ် ေသတ္တ ာ
ေတာ်ကုိ ထမ်း သွားသြဖင့်၊ ထာဝရဘုရား
၏ ေသတ္တ ာ
ေတာ်ေ ှ မှာ ခုနစ် ေယာက်တို့သည် ယုဘိလ
တံပုိး ခုနစ် လံးုကုိ ေဆာင် သွားကေလာဟ့၍ူ၎င်း၊ 7လူ များတို့အား လည်း ၊ သင်တို့
သွား ၍ မိ ကုိလှည့်ပတ် ကေလာ။့ လက်နက်ကုိင် တို့သည် ထာဝရဘုရား
၏ ေသတ္တ ာ
ေတာ်ေ ှ မှာ သွား ကေလာဟ့၍ူ၎င်း မှာ ထားေလ ၏။ 8 ေယာ ှု သည် လူ
များတို့အား မှာ ထား ပီးမှ ၊ ယုဘိလ တံပုိး ခုနစ် လံးုကုိ ေဆာင် ေသာ ယဇ်ပုေရာဟိတ်
ခုနစ် ေယာက်တို့သည် ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ တံပုိး
မှုတ် လျက် သွား က၏။ ထာဝရဘုရား
၏ ပဋိညာ ် ေသတ္တ ာ ေတာ်သည် သူ
တို့ ေနာက် သို့ လိက်ု ေလ၏။ 9 တံပုိး မှုတ် ေသာ ယဇ်ပုေရာဟိတ် တို့ ေ ှ မှာ
လက်နက်ကုိင် တို့သည် သွား ၍ ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ်များ တံပုိး
မှုတ် လျက်သွား ကစ ်၊ ေနာက်တပ်သားတို့သည် ေသတ္တ ာ
ေတာ်ေနာက် သို့ လိက်ု က၏။ 10 ေယာ ှု ကလည်း၊ သင် တို့သည် ေကးေကာ် ေစြခ
င်းငှါ ငါ မှာ ထားေသာေန ့မ ေရာက်မီှတင်ွ မ
ေကးေကာ် ရ၊ အသံ
တစုံတခုကုိမျှ မ
ြပ ရ၊ စကား
တခွနး်ကုိမျှ မ
ေြပာ ရ။ ထုိေနေ့ရာက်မှ ေကးေကာ် ရကမည်ဟု လူ
များတို့အား မှာ ှင့်ေလ ပီ။ 11 ထုိသို့ ထာဝရဘုရား ၏ ေသတ္တ ာ
ေတာ်သည် မိ ကုိတ ကိမ် လှည့်ပတ် ဝုိင်း သွား ပီးလျှင် ၊ တပ် ထဲသို့ ဝင် ြပန၍်
ည ့် ကုိလနွေ်စက၏။ 12 နနံက် ေစာေစာ ေယာ ှု သည်ထ၍ ယဇ်ပုေရာဟိတ် တို့သည်
ထာဝရဘုရား
၏ ေသတ္တ ာ
ေတာ်ကုိ ထမ်း ယူ က၏။ 13ထာဝရဘုရား ၏ ေသတ္တ ာ
ေတာ်ေ ှ မှာ ယုဘိလ
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တံပုိး ခုနစ် လံးုကုိ ေဆာင် ေသာ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ခု ှစ် ေယာက်တို့သည် သွား မဲသွား
၍ တံပုိး မှုတ် က၏။ လက်နက်ကုိင် တို့သည် သူ
တို့ေ ှ မှာသွား ၍ ယဇ်ပုေရာဟိတ်များ တံပုိး
မှုတ် လျက် သွား ကစ ်၊ ေနာက်တပ်သားတို့ သည် ထာဝရဘုရား
၏ ေသတ္တ ာ
ေတာ်ေနာက် သို့ လိက်ု က ၏။ 14 ဒတိုယ ေန ၌့ မိ ကုိတ ကိမ် လှည့်ပတ် ပီးမှတပ်
ထဲသို့ ြပန် လာက၏။ ထုိသို့
ေြခာက် ရက် ပတ်လံးုြပ က၏။ 15သတ္တ မ ေန ့နနံက် ေစာေစာမုိဃ်းလင်းစက ထ
၍ အရင်နည်းတ၊ူ ခုနစ် ကိမ် တိင်ုေအာင် မိ ကုိ လှည့်ပတ် က ၏။ ထုိ
ေန ့၌ သာ ခုနစ် ကိမ် တိင်ုေအာင် မိ ကုိ လှည့်ပတ် ရက ၏။ 16 သတ္တ မ အ ကိမ်
တင်ွ ယဇ်ပုေရာဟိတ် တို့သည် တံပုိး
မှုတ် ေသာအခါ ၊ ေယာ ှု က၊ ေကးေကာ် ကေလာ။့ ထာဝရဘုရား
သည် သင် တို့ အား မိ ကုိေပး ေတာ်မူမည်။ 17 မိ ှင့်တကွ မိ ၌ ှိသမျှ တို့
ကုိ ကျနိ် ၍ ထာဝရဘုရား ၌ အပ်ရမည်။ သို့ ရာတင်ွြပည်တနဆ်ာ ရာခပ် သည် ငါတို့
ေစလွှတ် ေသာ တမန် တို့ ကုိ ဝှက် ထားေသာေကာင့် ၊ သူ ှင့်တကွ သူ ၏အိမ် ၌ ှိသမျှ
တို့အား အသက် ချမ်းသာေပးရမည်။ 18သင် တို့သည် ကျနိ် အပ်ေသာအရာကုိ သတိ
ှင့် ေ ှာင် ကေလာ။့ သို့ မဟတ်ုထုိအရာကုိ သိမ်းယူ လျှင် မိမိတို့ ကုိ၎င်း၊ ဣသေရလ
တပ် ကုိ၎င်းအကျနိ် ခံေစ၍ ၊ ေ ှာင့် ှက် မည်ကုိ စုိးရိမ်စရာ ှိ၏။ 19 ေရွှ ေငွ ကုိ၎င်း၊
ေကးဝါ တနဆ်ာ ၊ သံ တနဆ်ာ ှိသမျှ တို့ ကုိ၎င်း၊ ထာဝရဘုရား
အဘို့ သန ့် ှ င်း ေစ၍၊ ဘ ာ
ေတာ်ထဲသို့ သွင်း ထားရကမည်ဟု လူ
များတို့အား ေယာ ှုသည် မှာ ထားေလ၏။ 20 ထုိသို့ ှင့်အညီတံပုိး ကုိ မှုတ် ၍ ၊ လူ
များတို့သည် ေကးေကာ် က၏။ တံပုိး
သံ ကုိ ကား ၍ ကျယ် ေသာအသံ ှင့် ေ ကးေကာ် ကေသာအခါ ၊ မိ ို း သည်
အကုနအ်စင် ပိ လဲ ၍၊ လူ
များအေပါင်းတို့သည် မိ ထဲ သို့ တည့်တည့် ဝင် ပီးလျှင် သိမ်းယူ က၏။ 21 မိ ထဲ
၌ ှိသမျှ ေသာ ေယာက်ျား ၊ မိနး်မ ၊ အ ကီး အငယ် ၊ သုိး ၊ ာွး ၊ ြမည်း ှိသမျှတို့ ကုိ
ထား
ှင့် ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီး က၏။ 22 ထုိြပည် ကုိ စူးစမ်း ေသာ လူ
ှစ် ေယာက်တို့အား ေယာ ှု က၊ သင်တို့သည် ကျနိဆုိ် သည်အတိင်ုး ၊ ြပည်တနဆ်ာ

မိနး်မ အိမ် သို့ သွား ၍ ၊ သူ ှင့်တကွ သူ ၌ ှိသမျှ တို့ ကုိ ေဆာင် ခ့ဲ ကေလာ့ဟု မှာ
လိက်ုသည်အတိင်ုး၊ 23 တံလျှ ိ လပ်ုေသာလလုင် တို့သည် ဝင် ၍ ၊ ရာခပ် ှင့် သူ့ မိဘ ၊
သူ့ ေမာင် များ၊ သူ
၌ ှိသမျှ တို့ ကုိ၎င်း ၊ သူ့ ေပါက်ေဘာ် အေပါင်း တို့ ကုိ၎င်းထုတ် ေဆာင်ခ့ဲ၍ ၊ ဣ
သေရလ တပ် ြပင် မှာထား ပီးလျှင်၊ 24 မိ ှင့်တကွ မိ ၌ ှိသမျှ တို့ ကုိ မီး
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ှု ိ က၏။ သို့ ရာတင်ွ ေရွှ ေငွ ကုိ၎င်း၊ ေကးဝါ တနဆ်ာ ၊ သံ တနဆ်ာတို့ ကုိ၎င်း၊
ထာဝရဘုရား
၏ ဘ ာ
ေတာ်ထဲသို့ သွင်း ထား က၏။ 25 ေယာ ှု သည်လည်း၊ ြပည်တနဆ်ာ ရာခပ် ှင့် သူ့
ေပါက်ေဘာ် ၊ သူ ၌ ှိသမျှ တို့ ကုိ အသက် ချမ်းသာေပး၍ ၊ သူသည် ဣသေရလ
အမျ ိးသားတို့တင်ွ ယေန ့ တိင်ုေအာင် ေန ရေလ၏။ အေကာင်းမူကား ၊ ေယရိေခါ
မိ ကုိ စူးစမ်း ေစြခင်းငှါ ၊ ေယာ ှု ေစလွှတ် ေသာ တမန် တို့ ကုိ သူသည် ဝှက် ထား
ေသာေကာင့်တည်း။ 26 ထုိအခါ ေယာ ှု က၊ အကင်သူ သည် ထ
၍ ေယရိေခါ မိ ကုိ တည် ြပန၏်၊ ထုိသူ
သည် ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ကျနိ် အပ်ေသာသူြဖစ်ပါေစ။ သူ
သည် သားဦး
လက်ထက်၌ မိ ို းအြမစ် ကုိတည် ၍ သားေထွး လက်ထက်၌ မိ တံခါး တို့ ကုိ
ေထာင် ပါေစဟု ကျနိဆုိ် ၏။ 27 ထုိသို့ ထာဝရဘုရား သည် ေယာ ှု ှင့်အတူ ှိ ေတာ်
မူ၍ ၊ သူ ၏ သိတင်း သည် တြပည် လံးု ၌ ှ ံြပား ေကျာ်ေစာ ေလ၏။

7
အာခန၏်ြပစ်မှားြခင်း

1 သို့ ရာတင်ွ ယုဒ အမျ ိး ၊ ေဇရ ၊ ဇာဗဒိ ၊ ကာမိ တို့ မှ ဆင်းသက်ေသာ အာခန် သည်၊
ကျနိ် အပ်ေသာအရာကုိ သိမ်းယူ ၍ ထုိအရာအားြဖင့်ဣသေရလ အမျ ိးသားတို့ သည်
ြပစ်မှား ေသာအြပစ် ှိေသာေကာင့်၊ ထာဝရဘုရား
သည် သူ
တို့ ၌ အမျက်ထွက် ေတာ်မူ၏။ 2 ေယာ ှု သည်လည်း ၊ ေယရိေခါ မိ မှ လူ တို့ ကုိ
ေစလွှတ် ၍၊ သင်တို့သည် ေဗသလ
မိ အေ ှ ၊ ေဗသဝင် မိ အနား
မှာ ှ ိေသာ အာဣ မိ သို့ သွား ၍ ထုိြပည် ကုိ ကည့် ှု ကေလာ့ဟု မှာ ထားသည်
အတိင်ုး သူတို့သည် သွား ၍ ၊ အာဣ မိ ကုိ ကည့် ှု ပီးလျှင်၊ 3 ေယာ ှု ထံ သို့ ြပန်
လာ၍ ၊ ဤလူ တို့ ကုိ အကုနအ်စင် မ သွား ပါေစ ှင့်။ လူ
ှစ် ေထာင်သုံး ေထာင် ေလာက် သွား ၍ အာဣ မိ ကုိ လပ်ု ကံ ပါေစ။ ထုိ
မိ သို့ သွားရာတင်ွ ဤလူ
အေပါင်း တို့ ကုိ မ
ပင်ပနး် ပါေစ ှင့်။ မိ သားတို့သည် မများ ပါဟု ေလျှာက် သည် ှင့်အညီ၊ 4လူ သုံး
ေထာင် ခန ့် မျှ ချ ီ သွား၍ အာဣ
မိ သား တို့ ေ ှ မှာ ေြပး ရက၏။ 5အာဣ မိ သား တို့သည် လူ
သုံးဆယ် ေြခာက် ေယာက်တို့ ကုိသတ် က၏။ မိ တံခါး မှ သည် ေ ှဗရိမ် အရပ်
တိင်ုေအာင် လိက်ု ၍ ၊ ထုိအရပ်၌ ဆင်း ရာတင်ွ လပ်ု ကံ ကေသာေကာင့်၊ လူ
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များတို့၏ စိတ် ှလံးု သည် အရည်ကျ ိ ၍ ေရ က့ဲသို့ ြဖစ် ေလ၏။ 6 ထုိအခါ ေယာ ှု
သည် မိမိ
အဝတ် ကုိ ဆုတ် ၍ ဣသေရလ အမျ ိး အသက် ကီး သူတို့ ှင့်တကွ ၊ မိမိ တို့ ေခါင်း
ေပါ် ၌ ေြမမှုန ့် ကုိတင် ၍ ထာဝရဘုရား ၏ ေသတ္တ ာ
ေတာ် ေ ှ မှာ ည
ဦးတိင်ုေအာင် ဝပ် လျက်ေန က၏။ 7 ေယာ ှု ကလည်း ၊ အို အ ှင် ထာဝရဘုရား ၊
ကုိယ်ေတာ် သည် ဤ
လူ အေပါင်းတို့ ကုိ အာေမာရိ
လတိူု့လက် သို့ အပ် ၍ ဖျက်ဆီး ေစြခင်းငှါ ေယာ်ဒန် ြမစ်တဘက် သို့ အဘယ်ေကာင့်
ေဆာင်ခ့ဲေတာ်မူသနည်း။ အကျွ ်ပ်ုတို့ သည် ေရာင့်ရဲေသာစိတ် ှိ၍ ေယာ်ဒန် ြမစ်အေ ှ
ဘက်၌ ေန ကပါေစေသာ။ 8 အို ဘုရား ှင်၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသားတို့သည် ရနသူ် တို့ ေ ှ မှာ ေကျာ ကုိလှည့် ရ ကသည်ြဖစ်၍ အကျွ ်ပ်ု
သည် အဘယ်သို့ ေြပာ ရပါမည်နည်း။ 9 ခါနနိ လူ အစ ှိေသာ ဤြပည်သူြပည်သား
အေပါင်း တို့သည် ထုိသိတင်း ကုိ ကား လျှင်၊ အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ ဝုိင်း ၍ အကျွ ်ပ်ု
တို့၏နာမည် ကုိ ေြမ ကီး မှ ပယ် ှင်း ကပါ လိမ့်မည်။ ကုိယ်ေတာ် သည် ကီးြမတ်
ေသာနာမ ေတာ်အဘို့ အလိုငှါ အဘယ်သို့ ြပ ေတာ်မူမည်နည်းဟု ေလျှာက်ဆုိ ၏။
10ထာဝရဘုရား ကလည်း ၊ ထ ေလာ။့ အဘယ်ေကာင့် ဝပ် ၍ေနသနည်း။ 11ဣသေရ
လ အမျ ိးသည် ြပစ်မှား ပီ။ ငါမှာ ထား ေသာ ပဋိညာ ် တရားကုိ ဖျက် ေလ ပီ။ ကျနိ်
အပ်ေသာအရာကုိ ခုိး
ယူ၍ ပရိယာယ် ြပ သြဖင့် မိမိ ဥစ္စာ ထဲ မှာ ထား ေလ ပီ။ 12 ထုိသို့ ဣသေရလ
အမျ ိးသားတို့သည် ကျနိ် အပ် ေသာသူြဖစ် ေသာေကာင့် ၊ ရနသူ် တို့ေ ှ မှာ မခံ
မ ရပ် ိင်ု ၊ ေကျာ ကုိ လှည့် ရက၏။ ကျနိ် အပ်ေသာသူကုိ သင် တို့ အထဲ က မ
ပယ် မ ှင်းလျှင် သင် တို့ ှင့်အတူ ငါမ ေန။ 13ထ ၍ လူ များတို့ ကုိ သန ့် ှ င်း ေစေလာ။့
နက်ြဖန် ေနအ့ဘို့ ကုိယ်ကုိကုိယ်သန ့် ှ င်း ေစကဟု ဆင့်ဆုိ ေလာ။့ ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူ သည်ကား၊ အိဣုသေရလ
အမျ ိး၊ ကျနိ် အပ်ေသာအရာ သည် သင် တို့အထဲ ၌ ှိ၏။ ထုိအရာကုိ သင် တို့အထဲ
က မပယ် မ ှင်းမီှတိင်ုေအာင် ရနသူ် တို့ေ ှ မှာ မ
ခံ မရပ် ိင်ု က။ 14 နက်ြဖနန်နံက် ၌ သင် တို့သည် အမျ ိးအ ယ်ွ အလိက်ု ချ ်းကပ်
ရကမည်။ ထာဝရဘုရား
မှတ် ေတာ် မူ ေသာ အမျ ိး သည်၊ အေဆွအမျ ိး အလိက်ု ချ ်းကပ် ရ ကမည်။
ထာဝရဘုရား
မှတ် ေတာ်မူေသာအမျ ိး သည်၊ အိမ်ေထာင် စုံ ှင့် ချ ်းကပ် ရကမည်။ ထာဝရဘုရား
မှတ် ေတာ်မူေသာအိမ်ေထာင် သည် လူ
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အသီးသီးချ ်းကပ် ရကမည်။ 15ကျနိ် အပ်ေသာ အရာပါ လျက် မှတ် ေတာ်မူေသာ
သူမှစ၍၊ သူ
၌ ှိသမျှ တို့ ကုိ မီး
ှု ိရ ကမည်။ အေကာင်းမူကား ၊ သူသည် ထာဝရဘုရား
၏ ပဋိညာ ် တရားကုိ ဖျက် ၍ ဣသေရလ အမျ ိး၌ အဓမ္မ အမှုကုိ ြပ ေလ ပီဟု
ေယာ ှု အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 16 နနံက် ေစာေစာေယာ ှု သည် ထ
၍ ဣသေရလ လတိူု့ ကုိ အမျ ိးအ ယ်ွ အလိက်ု ေဆာင် ခ့ဲသြဖင့် ယုဒ အမျ ိး ကုိ မှတ်
ေတာ်မူ၏။ 17 ယုဒ အမျ ိး ကုိ ေဆာင် ခ့ဲသြဖင့် ၊ ေဇရိ အေဆွအမျ ိး ကုိ မှတ် ေတာ်
မူ၏။ ေဇရိ
အေဆွအမျ ိး အိမ်ေထာင် စုံ အသီးအသီးတို့ ကုိ ေဆာင် ခ့ဲသြဖင့် ဇာဗဒိ အိမ်ေထာင်ကုိ
မှတ် ေတာ်မူ၏။ 18 ထုိအိမ်ေထာင် လူ အသီးအသီးတို့ ကုိ ေဆာင် ခ့ဲသြဖင့် ယုဒ အမျ ိး
၊ ေဇရ ၊ ဇာဗဒိ ၊ ကာမိ တို့ မှ ဆင်းသက်ေသာ အာခန် ကုိ မှတ် ေတာ်မူ၏။ 19 ေယာ ှု
ကလည်း၊ ငါ ့သား ၊ ဣသေရလ အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ကုိ ချးီမွမ်း ၍ ေ ှ ေတာ်၌ ကုိယ်အြပစ်ကုိ ေဘာ်ြပေတာင်းပနပ်ါ
ေလာ။့ သင်ြပ မိေသာအမှု ကုိငါ ့အား ေြပာ ပါေလာ။့ ဝှက် ၍မ ထား ပါ ှင့်ဟု အာခန်
အား ဆုိ လျှင်၊ 20အာခန် က၊ ဟတ်ု ပါ၏။ ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ကုိ ကျွနေ်တာ် ြပစ်မှား ပါ ပီ။ ကျွနေ်တာ်ြပ မိေသာအမှု ဟမူူကား၊

21 လယူု ေသာ ဥစ္စာတို့တင်ွ ြမတ် ေသာဗာဗုလုန် ဝတ်လံု ၊ ေငွ ှစ် ပိဿာ၊ ေရွှ တံးု
အကျပ် ငါးဆယ် ကုိ ကျွနေ်တာ် ြမင် သြဖင့် ၊ တပ်မက် ၍ သိမ်းယူ မိပါ ပီ။ ကျွနေ်တာ်
တဲ အတင်ွး ေြမ ၌ ြမ ပ် လျက် ေငွ သည် ေအာက် ဆုံး ှ ိပါ သည်ဟု ေယာ ှု အား ြပန်
ေလျှာက်ေလ၏။ 22 ထုိအခါ ေယာ ှု ေစလွှတ် ေသာသူ တို့သည် တဲ
သို့ ေြပး ၍ ထုိဥစ္စာသည် တဲ
အတင်ွး ေြမ၌ြမ ပ် လျက်၊ ေငွ သည် ေအာက် ဆုံး ှ ိသည်ကုိ ေတွ့ ေသာ်၊ 23 တဲ ထဲ
က ထုတ် ၍ ေယာ ှု ထံ ဣသေရလ အမျ ိးသားများေ ှ သို့ ေဆာင် သွားသြဖင့် ၊
ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ ထား က၏။ 24 ေယာ ှု ှင့် ဣသေရလ အမျ ိးသားအေပါင်း
တို့ သည်၊ ေဇရ
သား အာခန် မှစ၍ ထုိေငွ ၊ ဝတ်လံု ၊ ေရွှ တံးု၊ သားသမီး ၊ သုိး ာွး ြမည်း ၊ တဲ ှင့်
တကွ သူ ၌ ှိသမျှ တို့ ကုိ အာေခါ် ချ ိင့် သို့ ေဆာင် သွား ပီးမှ၊ 25 ေယာ ှု က၊ ငါ တို့ ကုိ
အဘယ်ေကာင့် ေ ှာင့် ှက် သနည်း။ ယေန ့
ထာဝရဘုရား သည် သင့် ကုိ ေ ှာင့် ှက် ေတာ်မူမည်ဟု ဆုိ
သြဖင့် ၊ ဣသေရလ အမျ ိးသားအေပါင်း တို့သည် ေကျာက်ခဲ ှင့် ပစ် က၏။
ေကျာက်ခဲ ှင့် ပစ် က ပီးမှ ၊ မီး ှု ိ က၏။ 26 သူ့ အေပါ် ၌ များစွာ ေသာ ေကျာက်
တို့ ကုိ ပုံ
ထား က၍ ယေန ့တိင်ုေအာင် ှိ၏။ ထာဝရဘုရား
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သည်လည်း အမျက် ေတာ်အ ှိန် ကုိ ငိမ်း ေစေတာ်မူ၏။ ထုိ
အမှုကုိ အစဲွြပ ၍ ထုိ
ချ ိင့် ကုိ ယေန ့
တိင်ုေအာင် အာေခါ် ချ ိင့် ဟု ေခါ်ေဝါ် ကသတည်း။

8
အာဣ မိ ကုိေအာင်ြမင်ြခင်း

1တဖန် ထာဝရဘုရား ကလည်း၊ သင်သည် မ
ေကာက် ှင့်၊ စိတ် မ ပျက် ှင့်။ သင် ၌ ပါေသာစစ်သူရဲ အေပါင်း တို့ ကုိ ေခါ် ၍ အာဣ
မိ သို့ ထ
သွားေလာ။့ အာဣ
မင်း ကီး ှင့် သူ့ လူ များ၊ သူ့
မိ ၊ သူ့ ေြမ ကုိ သင့် လက် ၌ ငါအပ် မည်။ 2 ေယရိေခါ မိ ှင့် မင်း ကီး အား ြပ

သက့ဲသို့ အာဣ မိ ှင့် မင်း ကီး အား ြပ ရမည်။ သို့ ရာတင်ွ လယူု ေသာ ဥစ္စာ၊ တိ စ္ဆာန်
များကုိ ကုိယ် အဘို့ သိမ်း ရမည်။ မိ ေနာက် မှာ ကင်းတပ်ကုိ ထား
ရမည်ဟု ေယာ ှု အား မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး၊ 3 ေယာ ှု ှင့် စစ်သူရဲ အေပါင်း
တို့သည် အာဣ
မိ ကုိ တိက်ု ြခင်းငှါ ထ က၏။ ေယာ ှု သည် ခွနအ်ား ကီးေသာ စစ်သူရဲ သုံးေသာင်း

တို့ ကုိ ေရွးချယ် ၍ ည ့် အခါေစလွှတ် လျက်၊ 4သင် တို့သည် ထုိ မိ ကုိ တိက်ုြခင်းငှါ
မိ ေနာက် မှာ ကင်း ထုိးလျက်ေနကေလာ။့ မိ ှင့် ေဝးေဝး ခွာ၍ မ
သွား က ှင့်။ တညီတ ွတ်တည်း အသင့် ေန ကေလာ။့ 5 ငါ ှင့်တကွ ငါ ၌ ပါေသာ
သူ အေပါင်း တို့သည် မိ အနးီသို့ ချ ်းကပ် မည်။ သူတို့သည် ယမန် က့ဲသို့ တိက်ု ြခ
င်းငှါ ထွက် လာကေသာအခါ ၊ ငါတို့သည် သူ
တို့ေ ှ မှာ ေြပး ရကမည်။ 6 သူတို့လည်း လိက်ုြခင်းငှါ မိ ထဲကထွက်၍၊ မိ ှင့် ကွာ
မှနး်ကုိမသိဘဲ ခွါ ၍ လိက်ု ကလိမ့်မည်။ အေကာင်းမူကား ၊ သူ တို့ေ ှ မှာ ငါတို့သည်
ေြပး ေသာအခါ ၊ ယမန် က့ဲသို့ ငါ တို့ ေ ှ မှာ ေြပး က ပီဟု သူတို့ ဆုိ ကလိမ့်မည်။
7 ထုိအခါ သင် တို့သည် ကင်းထုိး လျက် ေနရာအရပ်မှ ထ ၍ မိ ကုိတိက်ု လျှင်၊ သင်
တို့၏ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား သည် သင် တို့လက် ၌ အပ် ေတာ်မူမည်။ 8 တိက်ု ၍
ေအာင်ေသာအခါ မိ ကုိ မီး
ှု ိရ ကမည်။ ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ြပ ရကမည်။ ထုိသို့ ငါဆင့်ဆုိ သည်ဟု ထုိသူ
တို့အား မှာ ထားေလ၏။ 9 ေယာ ှု ေစလွှတ် သည်အတိင်ုး ၊ ထုိသူတို့သည် ကင်း ထုိး
ြခင်းငှါ သွား ၍ ၊ ေဗသလ မိ ှင့် အာဣ မိ စပ်ကား တင်ွ အာဣ
မိ အေနာက် ဘက်မှာ ေန က၏။ ေယာ ှု သည် ထုိ
ည ့် တင်ွ လူ များထဲ မှာ ေနေသး၏။ 10 နနံက် ေစာေစာထ ၍ လူ များတို့ ကုိ ေရတက်ွ
ပီးမှ ၊ ဣသေရလ အမျ ိး အသက် ကီး သူတို့ ှင့်အတူ အာဣ မိ သို့ အဦး
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ချ ီ သွားေလ၏။ 11 ေယာ ှု ၌ ပါေသာ စစ်သူရဲ အေပါင်း တို့သည် လိက်ု ၍ မိ အနးီ
သို့ ေရာက် ပီးလျှင် ၊ မိ ေြမာက် ဘက်၌ တပ်ချ က၏။ သူ
တို့ ှင့် မိ စပ် ကား မှာ ချ ိင့် တခု ှိ၏။ 12တဖန် အာဣ မိ အေနာက် ၊ ထုိ မိ ှင့် ေဗ
သလ မိ စပ်ကား မှာ ကင်းထုိး ေစြခင်းငှါလူ ငါး ေထာင် ခန ့် မျှ ထား ေလ၏။ 13 ထုိသို့
လျှင်၊ မိ ေြမာက် ဘက်မှာ ဗုိလ်ေြခ အေပါင်း ခင်းကျင်းလျက်၊ အေနာက် ဘက်မှာ
လည်း ကင်း ထုိးလျက်၊ အသီးသီးေနရာ
ကျကေသာအခါ ၊ ေယာ ှု သည် ထုိ
ည ့် တင်ွ ချ ိင့် အလယ်သို့ သွား ေလ၏။ 14 ထုိအြခင်းအရာတို့ ကုိ အာဣ
မင်း ကီး သည် ြမင် လျှင် ၊ မိ သား ေယာက်ျားတို့သည် ေစာေစာ
ထ၍ အလျင်အြမန် ြပင်ဆင် ပီးမှ ၊ မင်း ကီး သည် လူ
အေပါင်း တို့ ှင့်တကွ ဣသေရလ အမျ ိးသားတို့ ကုိ တိက်ု ြခင်းငှါ ၊ ချနိး်ချက် ေသာ
အချနိ၌် လင်ွြပင် သို့ ချ ီ သွားေလ၏။ သို့ ရာတင်ွ မိ ေနာက် မှာ ကင်း တပ် ှိမှနး်ကုိ မ
သိ။ 15 ေယာ ှု ှင့် ဣသေရလ အမျ ိးသားအေပါင်း တို့ သည် ှုံး ဟနြ်ပ လျက် ေတာ
လမ်း ြဖင့် ေြပး က၏။ 16 သူ တို့ ကုိ လိက်ု ြခင်းငှါ ၊ အာဣ မင်း ကီးသည် မိ ၌ ှိ
သမျှ ေသာ ေယာက်ျား တို့ ကုိ ှ ိးေဆာ် ပီးလျှင် ၊ မိ သားတို့ သည် ေယာ ှု ကုိလိက်ု ၍
၊ မိ ှင့် ကွာမှနး်မသိ ခွါ သွား က၏။ 17ဣသေရလ အမျ ိးသားတို့ ကုိ မ
လိက်ု ဘဲ၊ အာဣ
မိ ှင့် ေဗသလ မိ ၌ ေယာက်ျား တေယာက်မျှ မ
ေန ၊ မိ ကုိ လှပ် ထားလျက် ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့ ကုိ လိက်ု က၏။

18ထာဝရဘုရား ကလည်း ၊ သင် ကုိင် ေသာလံှ ကုိ အာဣ
မိ သို့ ရွယ် ေလာ။့ ထုိ မိ ကုိ သင့် လက် သို့ ငါအပ် မည်ဟု ေယာ ှု အား မိန ့် ေတာ်

မူသည်အတိင်ုး ၊ ေယာ ှု သည် မိမိကုိင် ေသာလံှ ကုိ ထုိ မိ သို့ ရွယ် ေလ၏။ 19 ရွယ်
ေသာအခါ ၊ ကင်း တပ်သားတို့သည် ချက်ြခင်း ထ
၍ အလျင်အြမန် ေြပး လျက် မိ ထဲသို့ ဝင် မိလျှင် ၊ ကိ းစား ၍ သိမ်းယူ ပီးမှ မီး
ှု ိ က၏။ 20အာဣ မိ သား တို့သည် ြပန် ကည့် ၍ ၊ မိ ကုိ ေလာင်ေသာ မီး၏အခုိး
သည် မုိဃ်းေကာင်းကင် သို့ တက် လျက် ှိသည်ကုိ ြမင် ေသာအခါ ၊ အဘယ်အရပ်
ကုိမျှ ေြပး ြခင်းငှါ မ တတ်စွမ်း ိင်ု က။ ေတာ
သို့ ေြပး ေသာသူ တို့သည် လည်း လိက်ု ေသာသူတို့ ကုိ ြပန် လှန၍် တိက်ု က၏။

21ကင်း တပ်သားတို့သည် မိ ကုိရ ၍ မိ ၌ မီးခုိး
တက် လျက် ှိသည်ကုိ ေယာ ှု ှင့် ဣသေရလ အမျ ိးသားအေပါင်း တို့သည် ြမင်
လျှင် ၊ တဖန် ြပန် လှည့်၍ အာဣ မိ သား တို့ ကုိ တိက်ု သတ်က၏။ 22အြခားေသာသူ
တို့သည်လည်း မိ ထဲက ထွက် ၍ တိက်ု ေသာေကာင့် ဣသေရလ အမျ ိးသားတို့သည်
အာဣ
လူတို့ ကုိ ညပ်၍ တိက်ုသြဖင့် တေယာက်ကုိမျှမ လွှတ် မကျန် ကင်း ေစြခင်းငှါ
လပ်ု ကံ က၏။ 23အာဣ မင်း ကီး ကုိ အ ှင် ဘမ်း ၍ ေယာ ှု ထံ သို့ ေဆာင် ခ့ဲ က၏။
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24ဣသေရလ အမျ ိးသားတို့သည် လင်ွြပင် ၌ ၎င်း၊ လိက်ု ှာ ရာ ေတာ
၌ ၎င်း၊ အာဣ
မိ သား အေပါင်း တို့ ကုိ လပ်ု ကံ ၍ ထား
ြဖင့် အကုနအ်စင် သုတ်သင် ပီးမှ ၊ တဖန် မိ သို့ ြပန် လာ၍ ထား ြဖင့် လပ်ု ကံ က၏။

25 ထုိ ေန ့ ၌ တေသာင်း ှစ်ေထာင်ခန ့်မျှ ှ ိ ေသာအာဣ မိ သား ေယာက်ျား မိနး်မ
အေပါင်း တို့သည် ေသ က ၏။ 26အာဣ မိ သူ မိ သားအေပါင်း တို့ ကုိ အကုနအ်စင်
မဖျက်ဆီး မီှတိင်ုေအာင် ေယာ ှု သည်လံှ ကုိင် ေသာ လက် ကုိ မ
သိမ်း မ ုပ်။ 27 သို့ ရာတင်ွ ထာဝရဘုရား သည် ေယာ ှု အား မှာ ထား ေတာ်မူေသာ
စကား အတိင်ုး ၊ တိ စ္ဆာန် များ ှင့် လက်ရ ဥစ္စာများကုိ၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသားတို့သည် ကုိယ် အဘို့ သိမ်းယူ က၏။ 28 ေယာ ှု သည်လည်း အာဣ မိ
ကုိ မီး
ှု ိ၍ ၊ ယေန တိ့င်ုေအာင် ထာဝရ ဖျက်ဆီး ရာ အမှုိက်ပုံ ြဖစ် ေစ၏။ 29အာဣ မင်း ကီး

ကုိ ညဦး
တိင်ုေအာင် သစ်ပင် တင်ွ ဆဲွ ထား၍ ၊ မုိဃ်းချ ပ် ေသာအခါ ၊ ေယာ ှု စီရင် သည်
အတိင်ုး၊ အေသေကာင် ကုိ သစ်ပင် က ချ ပီးလျှင် မိ တံခါးဝ ၌ ပစ် ထား၍ ၊
အေသေကာင် အေပါ် ၌ များစွာ ေသာ ေကျာက် တို့ ကုိ စုပုံ
က၏။ ထုိေကျာက်ပုံသည် ယေန ့
တိင်ုေအာင် ှိ၏။
ဧဗလေတာင်ေပါ်

30 ထုိအခါ ေယာ ှု သည်၊ ဧဗလ
ေတာင် ေပါ် မှာ ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား အဘို့ ၊ ယဇ်ပလ္လ င် ကုိ တည် ေလ၏။ 31ထာဝရဘုရား ၏ ကျွန်
ေမာေ ှ သည်၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသားတို့ ကုိ မှာ ထား၍ ေမာေ ှ ၏ ပညတ္တိ
ကျမ်း ၌ ေရး မှတ်လျက် ှိသည်အတိင်ုး ၊ သံ တနဆ်ာမ ပါမသုံး ဘဲ မ
ကဲွမြပတ်ေသာ ေကျာက် တို့ ြဖင့် ယဇ်ပလ္လ င် ကုိ တည်၍၊ ထာဝရဘုရား
အဘို့ မီး ှု ိ ရာယဇ်၊ မိဿဟာယ ယဇ်တို့ ကုိ ပူေဇာ် က၏။ 32 ေယာ ှုသည်လည်း ၊
ထုိ ေကျာက် ေပါ် ၌ ေမာေ ှ ၏ ပညတ် တရားကုိ ဣသေရလ
အမျ ိးသားတို့ ေ ှ မှာ ေရး ကူးေလ၏။ 33 ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့ ကုိ ေကာင်း
ကီး ေပး ြခင်း အလိုငှါ ၊ ထာဝရဘုရား ၏ကျွန် ေမာေ ှ မှာ ထားခ့ဲ သည်အတိင်ုး ၊ ဣ
သေရလ အမျ ိး အသက် ကီး ၊ ဗုိလ် မင်း၊ တရားသူ ကီး အမျ ိးသားအေပါင်းတို့သည်၊
ယဇ်ပုေရာဟိတ် ေလဝိ သားထမ်း ေသာ ထာဝရဘုရား
၏ ပဋိညာ ် ေသတ္တ ာ ှစ်ဘက်၌ ရပ် ၍၊ အမျ ိးသား စစ် ှင့် တကျွနး် ိင်ုငံသားပါ
လျက်၊ ေဂရဇိမ် ေတာင် ေပါ် မှာ လူတဝက် ၊ ဧဗလ ေတာင် ေပါ် မှာ တဝက် တို့သည်



ေယာ ှုမှတ်စာ 8:34 464 ေယာ ှုမှတ်စာ 9:11

ေနကလျှင်၊ 34 ပညတ္တိ ကျမ်း ၌ ေရး ထားသမျှ ေသာေကာင်း ကီး မဂင်္လာစကား ှင့်
ကျနိြ်ခင်းအမဂင်္လာ စကား တည်းဟေူသာ တရား
စကား အလံးုစုံ တို့ ကုိ ဘတ်ရွတ် ေလ၏။ 35 ေယာ ှု သည် ေမာေ ှ မှာ ထားေသာ
စကား တခွနး်ကုိမျှ မ
ချနမ်ထား ၊ မိနး်မ ၊ သူငယ် ၊ တကျွနး် ိင်ုငံသားပါေသာဣသေရလအမျ ိးသားပရိတ်
သတ် အေပါင်း တို့ ေ ှ မှာ အကုနအ်စင်ဘတ်ရွတ် ေလ၏။

9
ဂိေဗာင် မိ သားတို့၏လိမ်လည်မှု

1 ေယာ်ဒန် ြမစ် အေနာက် ဘက်၊ ေတာင် ေပါ်၌ ၎င်း ၊ ချ ိင့် ထဲ ၌၎င်း ၊ ေလဗ ုန်
ေတာင်တဘက် ၊ မဟာ ပင်လယ် ကမ်း တေ ှာက်လံးု ၌၎င်း ေနေသာ
ဟိတ္တိ ၊ အာေမာရိ ၊ ခါနနိ ၊ ေဖရဇိ ၊ ဟိဝိ ၊ ေယဗုသိ အမျ ိးမင်း ကီး အေပါင်း
တို့သည် သိတင်းကား ေသာအခါ၊ 2 ေယာ ှု ှင့် ဣသေရလ အမျ ိးသားတို့ ကုိ စစ်တိက်ု
ြခင်းငှါ တညီတ ွတ် တည်းစည်းေဝး က၏။ 3 ဂိေဗာင် မိ သား တို့သည် ေယရိေခါ
မိ ၊ အာဣ
မိ ၌
ေယာ ှု ြပ ေသာအမှု ကုိ ကား ေသာအခါ၊ 4 ပရိယာယ် ြပ ၍ သံတမန် လပ်ုလျက်
၊ ြမည်း ေပါ် မှာ ေဟာင်း မ်ွး ေသာအိတ် တို့ ကုိ တင်၍ ၊ ေဟာင်း မ်ွး စုတ် ကဲွဖာ ြပင်
ေသာ စပျစ်ရည် သားေရ ဘူးတို့ ကုိ ယူ က၏။ 5 ေဟာင်း မ်ွး ဖာ ြပင်ေသာ ေြခနင်း ကုိ
စီး၍၊ ေဟာင်း မ်ွး ေသာအဝတ် ကုိလည်း ဝတ်က၏။ ေအာက်၍ မှုိ တက်လျက် ှိ ေသာ
ရိက္ခါ ကုိသာ ေဆာင်ခ့ဲလျက်၊ 6 ေယာ ှု ှ ိရာ ဂိလဂါလ တပ် သို့ ေရာက် လာလျှင် ၊
အကျွ ်ပ်ု တို့သည် မိဿဟာယ ဖွ့ဲ ြခင်းငှါ၊ ေဝး
ေသာြပည် က လာ ကပါသည်ဟု ေယာ ှု ှင့် ဣသေရလ လူ တို့ အား ေြပာ ဆုိ
က၏။ 7ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့ကလည်း ၊ သင် တို့သည် ငါ တို့အနား မှာ ေနသည်
မေန
သည်ကုိ မသိ ိင်ု။ အဘယ်သို့ မိဿဟာယ ဖွ့ဲ ိင်ုသနည်းဟု ဟိဝိ
လတိူု့အား ဆုိ ကလျှင်၊ 8 သူတို့က အကျွ ်ပ်ု တို့သည် ကုိယ်ေတာ် ကျွန် ြဖစ် ပါ၏ဟု
ေယာ ှု အား ေလျှာက်ဆုိ က၏။ ေယာ ှု ကလည်း ၊ သင် တို့သည် အဘယ် သို့ ေသာ
သူနည်း။ အဘယ် အရပ်က လာ ကသနည်းဟုေမး လျှင်၊ 9 သူတို့က၊ ကုိယ်ေတာ် ၏
ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ၏ နာမ
ေတာ်ေကာင့် ကုိယ်ေတာ် ကျွန် တို့သည် အလနွ် ေဝး ေသာြပည် ကလာ ပါ ပီ။ ထာဝရ
ဘုရား၏ သိတင်း ေတာ်ကုိ၎င်း၊ အဲဂုတ္တု
ြပည်၌ ြပ ေတာ်မူသမျှ ကုိ၎င်း၊ 10 ေယာ်ဒန် ြမစ်အေ ှ ဘက်၌ ေနေသာ အာေမာ
ရိ မင်း ကီး ၊ ေဟ ှ ဘုန် ှ င်ဘုရင် ှိဟနု် ၊ အာ ှတ ုတ် မိ မှာ ေနေသာ ဗာ ှ န်
ှ င်ဘုရင် ဩဃ တို့ ၌ ြပ ေတာ်မူသမျှ ကုိ ၎င်း ကား ပါ ပီ။ 11 ထုိေကာင့် အကျွ ်ပ်ု
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တို့ ၌ အသက် ကီး ေသာသူတို့ ှင့် ြပည်သူ ြပည်သားအေပါင်း တို့က၊ လမ်းခရီး ရိက္ခါ
ကုိ ယူ
၍ သူ တို့ ကုိ ခရီးဦး ကိ ြပ ြခင်းငှါ သွား ကေလာ။့ ငါ တို့ သည် သူ
တို့၏ကျွန် ြဖစ်ေကာင်း ှင့် မိဿဟာယ ဖွ့ဲ ရပါမည်အေကာင်းကုိ ေလျှာက် ထားက
ေလာဟ့ု မှာ လိက်ုပါ ပီ။ 12 ကုိယ်ေတာ် ထံ သို့ ေရာက် အံေ့သာငှါ ထွက် လာ ေသာေန ့
၌ ခရီးရိက္ခါဘို့ ကုိယ် အိမ် မှ ေဆာင် ယူခ့ဲေသာ ဤ
မုန ့် သည် ပူေ းွ လျက် ှိပါ၏။ ယခု
ကည့် ပါ။ ေအာက် လျက် မှုိ တက်လျက် ှိ ပါ၏။ 13 စပျစ်ရည် ြပည့် ေသာ ဤ

သားေရ ဘူးတို့သည် အသစ် ြဖစ်ေသာ်လည်း ၊ ယခု ကည့် ပါ စုတ် ကဲွလျက် ှိပါ၏။
ဤ
အဝတ် ဤေြခနင်း တို့သည်လည်း အလနွ် ခရီး ေဝး ေသာေကာင့် ေဟာင်း မ်ွး ပါ ပီ
ဟု ြပနေ်လျှာက် က၏။ 14ဣသေရလလတိူု့သည် ထာဝရဘုရား
ထံေတာ်၌ အခွင့် မ ပန် ဘဲ ထုိသူ
တို့၏ရိက္ခါ ကုိ စား က၏။ 15 ေယာ ှု သည်လည်း သူ တို့ ကုိ စစ်မှု ှင့်လတ်ွ ေစ ၍၊
အသက် ချမ်းသာေစမည်အေကာင်းမိဿဟာယ ဖွ့ဲ ၏။ ပရိသတ် မင်း တို့သည်လည်း
ကျနိဆုိ် ြခင်းကုိ ြပ က၏။ 16 မိဿဟာယ ဖွ့ဲ ၍ သုံး ရက် လနွ် ေသာအခါ ၊ ထုိသူ တို့
သည် အိမ်နးီချင်း ြဖစ်၍ ၊ အနား မှာ ေန ေကာင်း ကုိ ဣသေရလအမျ ိးသားတို့သည်
ကား သိလျှင်၊ 17 ခရီး သွား၍ သုံး ရက်ေြမာက်ေသာေန ့၌ သူ တို့ မိ ရွာ သို့ ေရာက်
က၏။ သူ
တို့ မိ ကား ဂိေဗာင် မိ ၊ ေခဖိရာ
မိ ၊ ေဗ ုတ် မိ ၊ ကိရယတ်ယာရိမ် မိ တည်း။ 18 ပရိသတ် အကဲအမှူး တို့သည် ဣ

သေရလ
အမျ ိး ၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ကုိ တိင်ုတည်၍ ကျနိဆုိ် ြခင်းကုိ ြပ ေသာေကာင့် ၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသားတို့သည် သူ
တို့ ကုိ မ
လပ်ု ကံ က။ ပရိသတ် အေပါင်း တို့သည် အကဲအမှူး တို့ ကုိ အြပစ် တင် က၏။

19အကဲအမှူး တို့ကလည်း ၊ ငါတို့သည် ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ကုိ တိင်ုတည်၍ ကျနိဆုိ် ြခင်းကုိ ြပ ေသာေကာင့်သူ တို့ ကုိ မ
ထိ မ ခုိက်ရ။ 20 သူ တို့ အား ကျနိဆုိ် မိေသာေကာင့်အြပစ် ဒဏ်ေရာက် မည်ကုိ
စုိးရိမ်၍၊ အသက် ချမ်းသာေပးသြဖင့် အဘယ်သို့ ြပ ရမည်နည်းဟမူူကား၊ 21အကဲအမှူး
များ ဂတိ
ှိသည်အတိင်ုး အသက် ချမ်းသာေပး၍၊ ပရိသတ် အေပါင်း တို့ အဘို့ ထင်း ခုတ်

ေသာသူ၊ ေရ
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ခပ် ေသာသူြဖစ် ေစရမည်ဟု ပရိသတ် အေပါင်းတို့ အား
ြပနေ်ြပာ က၏။ 22 ေယာ ှု သည်လည်း သူ တို့ ကုိ ေခါ် ၍ ၊ သင် တို့သည် ငါ တို့
အနား မှာ ေန လျက်ပင်၊ ေဝး
ေသာအရပ်က လာပါ ပီဟုဆုိ ၍ ငါ တို့ ကုိ အဘယ်ေကာင့် လှည့်စား ကသနည်း။

23ယခု မှာ သင် တို့သည် ကျနိ် အပ်ေသာသူြဖစ် သြဖင့် ၊ ကျွန် ခံ၍ ငါ ၏ဘုရား သခင်
အိမ် ေတာ်အဘို့ ထင်း ခုတ် ြခင်း၊ ေရ
ခပ် ြခင်းအမှု ှင့် တေယာက်မျှမ လတ်ွ ရဟု ဆုိ ၏။ 24 သူတို့ကလည်း၊ ဤြပည် တ
ေ ှာက်လံးု ကုိ သင် တို့အား ေပး ၍ ၊ ြပည်သူြပည်သား အေပါင်း တို့ ကုိ သင် တို့ေ ှ မှ
ပယ် ှင်း ြခင်းငှါ ၊ ကုိယ်ေတာ် ၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား သည် မိမိ
ကျွန် ေမာေ ှ အား မှာ ထားေတာ်မူေကာင်းကုိ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် တို့သည် ဆက်ဆက်
ကားသိ၍၊ သင် တို့လက်၌ အသက် ဆုံးမည်ကုိ အလနွ် ေကာက် ေသာေကာင့် ၊ ဤ
အမှု ကုိ ြပ ပါ ပီ။ 25 ယခု မှာ ကျွနေ်တာ် တို့သည် ကုိယ်ေတာ် လက် တင်ွ ှိ ပါ၏။
ကျွနေ်တာ် တို့ ၌ ြပ ေကာင်း ြပ သင့် သည်ဟုစိတ် ေတာ်ထင်သည်အတိင်ုး ြပ ေတာ်မူပါ
ဟု ေယာ ှု အား ြပန် ေလျှာက် က၏။ 26 ထုိသို့ ှင့်အညီေယာ ှုသည် ြပ ၍ ၊ သူ တို့
ကုိ အသက်ချမ်းသာေစြခင်းငှါ ဣသေရလ
လူတို့လက် မှ ကယ် ှ တ် သြဖင့်၊ 27ထာဝရဘုရား ေရွးေကာက် ေတာ်မူေသာအရပ်
၌ တည်ေသာ ယဇ်ပုလ္လင် ေတာ်အဘို့ ှင့် ပရိသတ် ေတာ်တို့ အဘို့
ထုိသူတို့သည် ယေန ့
တိင်ုေအာင် ထင်း ခုတ် ၍ ေရ ခပ် ရမည်အေကာင်း ၊ ထုိေန ့၌ စီရင် ေလ၏။

10
1

ငိမ်၀ပ်စွာ ရပ်ေနေသာေန
ေယာ ှုသည်
ေယရိေခါ မိ ှင့် မင်း ကီး ကုိ ြပ သက့ဲသို့ ၊ အာဣ မိ ှင့် မင်း ကီး ကုိ တိက်ု ယူ၍
ှင်း ှ င်းဖျက်ဆီး ေကာင်းကုိ ၎င်း၊ ဂိေဗာင် မိ သားတို့သည် ဣသေရလ
အမျ ိးသားတို့ ှင့် မိဿဟာယ ဖွ့ဲ ၍ အတေူန
ေကာင်းကုိ၎င်း၊ ေယ ု ှလင် မင်း ကီး အေဒါနေိဇဒက် သည် ကား ေသာအခါ၊ 2 ဂိ
ေဗာင် မိ သည် မိ ေတာ် က့ဲသို့ ကီးစွာေသာ မိ ၊ အာဣ
မိ ထက် ကီး ၍ မိ သားေယာက်ျား အေပါင်း တို့ သည် ခွနအ်ား ှင့် ြပည့်စုံ

ေသာေကာင့် အလနွ် ေကာက်ရွ ံ က၏။ 3 ထုိအခါ ေယ ု ှလင် မင်း ကီး အေဒါနိေဇ
ဒက် သည်၊ ေဟြဗ န် မင်း ကီး ေဟာဟံ ၊ ယာမုတ် မင်း ကီး ပိရံ ၊ လာခိ ှ မင်း ကီး
ယာဖျာ ၊ ဧဂလုန် မင်း ကီး ေဒပိရ တို့ ထံ သို့ ေစလွှတ် ၍၊ 4 ဂိေဗာင် မိ သည် ေယာ ှု
မှစ၍ဣသေရလ အမျ ိးသားတို့ ှင့် မိဿဟာယ ဖွ့ဲေသာေကာင့် ၊ ထုိ မိ ကုိ လပ်ု ကံ ြခ
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င်းငှါငါ ့ ထံ သို့လာ ၍ ငါ ှင့်အတကူူညီ ကပါဟု ှ ိးေဆာ် သည်အတိင်ုး၊ 5 ေယ ု ှလင်
မင်း ကီး ၊ ေဟြဗ န် မင်း ကီး ၊ ယာမုတ် မင်း ကီး ၊ လာခိ ှ မင်း ကီး ၊ ဧဂလုန် မင်း ကီး
တည်း ဟေူသာအာေမာရိ
မင်း ကီး ငါး ပါးတို့သည် စည်းေဝး ၍ မိမိ တို့ ဗုိလ်ပါ စစ်သည်အေပါင်း တို့ ှင့်တကွ
စစ်ချ ီ ၍ ၊ ဂိေဗာင် မိ ေ ှ မှာ တပ်ချ လျက် စစ်တိက်ု က၏။ 6 ဂိေဗာင် မိ သား
တို့သည် ေယာ ှု ှ ိ ရာ ဂိလဂါလ မိ သို့ ေစလွှတ် ၍ ၊ ကုိယ်ေတာ် ၏ ကျွန် တို့ ကုိ
ကည့် ှုလျက် ေနေတာ်မမူပါ ှင့်။ အလျင်အြမန် က ၍ မစ ကယ်တင် ေတာ်မူပါ။
ေတာင် ေပါ်မှာေန ေသာအာေမာရိ မင်း ကီး အေပါင်း တို့သည် ကျွနေ်တာ် တို့ ကုိ တိက်ု
ြခင်းငှါစည်းေဝး ကပါ ပီဟု ေလျှာက်က၏။ 7 ေယာ ှု သည်လည်း ၊ စစ်မှု ၌ ကျင်လည်
ေသာသူ၊ ခွနအ်ား ကီးေသာ သူရဲ
အေပါင်း တို့ ှင့်တကွ ၊ ဂိလဂါလ မိ မှ တက် သွားေလ၏။ 8ထာဝရဘုရား ကလည်း
၊ သူ တို့ ကုိ မ
ေကာက် ှင့်။ သင် ၏လက် ၌ ငါအပ် မည်။ သင့် ေ ှ မှာ လတူစုံတေယာက် မျှ မ
ခံ မရပ် ိင်ုရာဟု ေယာ ှု အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 9 ေယာ ှု သည် ဂိလဂါလ မိ မှ တ
ည ့်လံးု ချ ီ သွား ၍၊ ရနသူ်တို့ ကုိ အမှတ်တမ့ဲ တိက်ု လာ သြဖင့်၊ 10ထာဝရဘုရား သည်
သူ
တို့ ကုိ ဣသေရလ
အမျ ိးသားေ ှ မှာ ှုံး ေစ၍ ၊ ဂိေဗာင် မိ အနား မှာ ကီးစွာ ေသာ လပ်ု ကံ ြခင်း
အားြဖင့်သတ် ၍ ၊ ေဗေသာ ံု မိ သို့ သွား ေသာ လမ်း ၌ လိက်ု လျက်၊ အေဇကာ
မိ ၊ မက္ကဒါ မိ တိင်ုေအာင် လပ်ု ကံ ေတာ်မူ၏။ 11 ထုိသူ တို့သည် ဣသေရလ
လူတို့ ေ ှ မှာ ေြပး ၍ ေဗေသာ ုန် မိ သို့ ဆင်း သွားရာတင်ွ ၊ ထာဝရဘုရား သည်
မုိဃ်းေကာင်းကင် မှ ကီးစွာ ေသာ မုိဃ်းသီး ကုိ အေဇကာ
မိ တိင်ုေအာင် သူ တို့အေပါ် ၌ ချ ေတာ်မူ၍၊ သူတို့သည် ဣသေရလ
လတိူု့၏ ထား
ေကာင့် ေသ သည်ထက် မုိဃ်းသီး ေကာင့် သာ ၍ေသ က၏။ 12 ထုိသို့ အာေမာရိ
လတိူု့ ကုိ ဣသေရလ
အမျ ိးသားတို့ ၌ အပ် ေတာ်မူေသာေန ့မှာ ၊ ေယာ ှု သည် ထာဝရဘုရား
ကုိ ဆုေတာင်း ပီးလျှင် ၊ အိုေန ၊ သင်သည် ဂိေဗာင် မိ ၌ ၎င်း ၊ အိုလ ၊ သင်သည်
အာယလနု် ချ ိင့် ၌ ၎င်း ငိမ်ဝပ် စွာ ေနေလာဟ့ု ဣသေရလ
အမျ ိးသားများေ ှ တင်ွ မက်ဆုိ သည် အတိင်ုး၊ 13ဣသေရလလတိူု့သည် ရနသူ် တို့
အားအြပစ်ဒဏ် မေပးမီှတိင်ုေအာင် ေန သည် ငိမ်ဝပ် စွာေန၍ လ သည် ရပ် ေလ၏။
ယာ ှာ ၏စာ ၌ ပါ သည်ကား၊ မုိဃ်း ေကာင်းကင် အလယ် ၌ ေန သည် ရပ် ေန၏။ ဝင်
မဲဝင်အံ့ေသာငှါ တေနလံ့းု အလျင် မ ြပ ဟု ပါသည်မ ဟတ်ုေလာ။ 14 ထာဝရဘုရား
သည် လူ
စကား ကုိ နားေထာင် ၍၊ ထုိသို့
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ေသာ ေန ့တေနမ့ျှ မ
ြဖစ် စဖူး။ ေနာက်ဖနလ်ည်းြဖစ် မြဖစ်။ အေကာင်းမူကား၊ ထာဝရဘုရား
သည် ဣသေရလ
အမျ ိးဘက်မှာ စစ်တိက်ု ေတာ်မူ၏။ 15 ထုိေနာက် ၊ ေယာ ှု သည်၊ ဣသေရလ
လအူေပါင်း တို့ ှင့်တကွ ၊ ဂိလဂါလ တပ် သို့ ြပန် သွား၏။ 16 မင်း ကီး ငါး ပါး
တို့သည် ေြပး ၍ မက္ကဒါ လိင်ုေခါင်း ၌ ပုနး် လျက်ေနက၏။ 17 မက္ကဒါ လိင်ုေခါင်း
၌ ပုနး် လျက်ေနေသာမင်း ကီး ငါး ပါးကုိ ေတွ့ ပါ ပီဟု ေယာ ှု အား ကား ေလျှာက်
လျှင်၊ 18 ေယာ ှု က၊ လိင်ုေခါင်းဝ ေပါ် မှာ ကီးစွာ ေသာ ေကျာက် တို့ ကုိ လိှမ့် ပုံ၍ လူ
ေစာင့် တို့ ကုိ ထား ကေလာ။့ 19သင်တို့ မူကား မ ဆုိင်း မလင့်။ ရနသူ် တို့ ကုိ လိက်ု ၍
မီှသမျှေသာသူ တို့ ကုိ ကွပ်မျက် က။ မိ ထဲ သို့ မ
ဝင် ေစ က ှင့်။ သင် တို့ ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား သည် သူ
တို့ ကုိ သင် တို့လက် ၌ အပ် ေတာ်မူ ပီဟု မှာ ထားေလ၏။ 20 ေယာ ှု ှင့် ဣသေရလ
လူတို့သည် ရနသူ် တို့ ကုိ ကီးစွာ ေသာ လပ်ု ကံ ြခင်းအားြဖင့်သုတ်သင် ပယ် ှင်း ပီး မှ၊
ကျန် ကင်းေသာသူအချ ိ တို့သည် ခုိင်ခ့ံ ေသာ မိ သို့ ဝင် ၍ ေန က၏။ 21လူ အေပါင်း
တို့သည် ေယာ ှု ှ ိရာ မက္ကဒါ တပ် သို့ ငိမ်ဝပ် စွာ ြပန် လာက၏။ ဣသေရလ
လူ တစုံတေယာက်ကုိ အဘယ်သူ မျှအြပစ် မတင်ရ။ 22 ေယာ ှု ကလည်း၊ လိင်ုေခါင်း
ကုိ ဖွင့် ပီးလျှင် ၊ ထုိ မင်း ကီး ငါး ပါးတို့ ကုိ လိင်ုေခါင်း ထဲက ထုတ်၍ ငါ ့ ထံ သို့ ေဆာင်
ခ့ဲ ကဟု မှာ လိက်ုသည်အတိင်ုး၊ 23 သူတို့သည် ြပ ၍ ၊ ေယ ု ှလင် မင်း ကီး ၊ ေဟြဗ
န် မင်း ကီး ၊ ယာမုတ် မင်း ကီး ၊ လာခိ ှ မင်း ကီး ၊ ဧဂလနု် မင်း ကီး ငါး ပါးတို့ ကုိ လိင်ု
ေခါင်း ထဲက ေဆာင် ခ့ဲ၍၊ 24 ေယာ ှု ထံ သို့ ေရာက် ပီးမှ၊ ေယာ ှုသည် မိမိ
ှင့်အတူ စစ်ချ ီ ေသာ ဗုိလ်မင်းတို့ ှင့် ဣသေရလ
လူ အေပါင်း တို့ ကုိ ေခါ် လျှင် ၊ ချ ်း လာက။ ဤ
မင်း ကီး တို့၏ လည်ကုပ် အေပါ် ၌ ေြခ ကုိ တင် ကဟု ဗုိလ်မင်း တို့အား ဆုိ သည်
အတိင်ုး ၊ သူတို့သည် ချ ်း လာ၍ ထုိမင်း ကီး တို့၏ လည်ကုပ် အေပါ် ၌ ေြခ ကုိ တင်
က၏။ 25 ေယာ ှု ကလည်း သင် တို့တိက်ု ရေသာရနသူ် အေပါင်း တို့ ကုိ ထာဝရဘုရား
သည် ဤ
က့ဲသို့ ြပ ေတာ်မူမည် ြဖစ်၍ မ ေကာက် က ှင့်၊ စိတ် မ ပျက်က ှင့်။ အားယူ
၍ ရဲရင့် ြခင်း ှ ိ ကေလာ့ဟု ဆုိ ပီးမှ၊ 26 ထုိ မင်း ကီးတို့ ကုိ ထား ှင့်ကွပ်မျက် ၍
သစ်ပင် ငါး ပင်တို့ ၌ ဆဲွ ထားေလ၏။ ညဦး
တိင်ုေအာင် သစ်ပင် ၌ ဆဲွ ထား ပီးမှ၊ 27 ေနဝင် ချနိ် ေရာက် ေသာအခါ ၊ ေယာ ှု စီရင်
သည် အတိင်ုး သစ်ပင် မှ ချ ပီးလျှင် ၊ သူတို့ ပုနး် လျက်ေနရာ လိင်ုေခါင်း ၌ ပစ် ထား၍
၊ လိင်ုေခါင်းဝ ေပါ် မှာ ကီးစွာ ေသာ ေကျာက် တို့ ကုိ စုပုံ
က၏။ ထုိေကျာက်ပုံသည် ယေန ့
တိင်ုေအာင် ှိ၏။ 28 ထုိ ေန ့၌ ေယာ ှု သည် မက္ကဒါ မိ ကုိ တိက်ု ယူ၍ မိ ှင့်
မင်း ကီး ကုိ ထား
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ှင့် လပ်ု ကံ ပီးလျှင် ၊ မင်း ကီး ှင့်တကွ မိ သားအေပါင်း တို့ ကုိ တေယာက်မျှ မ
ကျန် ကင်းရ ဘဲ ှင်း ှ င်းဖျက်ဆီး ေလ၏။ ေယရိေခါ မင်း ကီး ကုိ ြပ သက့ဲသို့ မ
က္ကဒါ မင်း ကီး ကုိ ြပ သတည်း။ 29 ထုိေနာက် ေယာ ှု သည် ဣသေရလ
လအူေပါင်း တို့ ှင့်တကွ ၊ မက္ကဒါ မိ မှ လိဗန မိ သို့ ချ ီ သွား၍ တိက်ု သြဖင့်၊

30ထာဝရဘုရား သည် ထုိ မိ ှင့် မင်း ကီး ကုိ ဣသေရလ
လတိူု့လက် ၌ အပ် ေတာ်မူ၍ ၊ မိ ှင့် မိ သား အေပါင်း တို့ ကုိ တေယာက်မျှမ ကျန်
ကင်းရဘဲ ထား
ှင့် လပ်ု ကံ ၍ ၊ ေယရိေခါ မင်း ကီး ကုိ ြပ သက့ဲသို့ ထုိမင်း ကီး ကုိ ြပ က၏။

31 ေယာ ှု သည် ဣသေရလ
လအူေပါင်း တို့ ှင့်တကွ ၊ လိဗန မိ မှ လာခိ ှ မိ သို့ ချ ီ သွား၍ တပ်ချ လျက် တိက်ု
က၏။ 32ထာဝရဘုရား သည် ထုိ
မိ ကုိ ဣသေရလ
လူတို့ လက် ၌ အပ် ေတာ်မူသြဖင့် ၊ ဒတိုယ ေန ့၌ ရ ၍ လိဗန မိ ကုိ ြပ သက့ဲသို့
ထုိ မိ ှင့် မိ သူ မိ သားအေပါင်း တို့ ကုိ ထား
ှင့် လပ်ု ကံ က၏။ 33 ထုိအခါ ေဂဇာ မင်း ကီး ေဟာရံ သည်၊ လာခိ ှ မိ ကုိ
ကူညီ မည်ဟု လာ
ေသာေကာင့်၊ ေယာ ှု သည် ထုိ မင်း ကီး ှင့် သူ ၏လူ အေပါင်းတို့ ကုိ တေယာက်မျှ
မ ကျန် ကင်း ရဘဲ ှင်း ှ င်းလပ်ု ကံ ေလ၏။ 34တဖန် ေယာ ှု သည် ဣသေရလ
လအူေပါင်း တို့ ှင့်တကွ ၊ လာခိ ှ မိ မှ ဧဂလုန် မိ သို့ ချ ီ သွား၍ တပ်ချ လျက်
တိက်ု က၏။ 35 ထုိေန ့ြခင်းတင်ွ ရ ၍ လာခိ ှ မိ ကုိ ြပ သက့ဲသို့ ၊ ထုိ မိ ှင့် မိ သူ
မိ သားအေပါင်း တို့ ကုိ ထား
ှင့် လပ်ု ကံ ၍ တေန ့ြခင်းတင်ွ ှင်း ှ င်းဖျက်ဆီး က၏။ 36တဖန် ေယာ ှု သည် ဣ

သေရလ
လအူေပါင်း တို့ ှင့်တကွ ၊ ဧဂလုန် မိ မှ ေဟြဗ န် မိ သို့ ချ ီ သွား၍ တိက်ု က ၏။

37 ရ ေသာအခါ ၊ ဧဂလုန် မိ ကုိ ြပ သက့ဲသို့ ထုိ မိ ှင့် မင်း ကီး ကုိ၎င်း၊ ထုိ မိ ှင့်
ဆုိင်ေသာ မိ ှိသမျှ တို့ ကုိ၎င်း၊ မိ သူ မိ သားအေပါင်း တို့ ကုိ၎င်း၊ တေယာက်မျှ မ
ကျန် ကင်းရဘဲ ထား
ှင့် လပ်ု ကံ ၍ မိ ှင့် မိ သားအေပါင်းတို့ ကုိ ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီး က၏။ 38 တဖန်

ေယာ ှု သည် ဣသေရလ
လအူေပါင်း တို့ ှင့်တကွ ၊ ေဒဗိရ မိ သို့ ြပန် လာ၍ တိက်ု က၏။ 39 ထုိ မိ ှင့်
မင်း ကီး ကုိ၎င်း၊ ထုိ မိ ှင့်ဆုိင်ေသာ မိ ှိသမျှ တို့ ကုိ၎င်းရ ၍ ၊ ထား ှင့် လပ်ု ကံ
သြဖင့် မိ သား အေပါင်း တို့ ကုိ တေယာက်မျှမ ကျန် ကင်းရဘဲ ှင်း ှ င်းဖျက်ဆီး
ေလ၏။ ေဟြဗ န် မိ ၊ လိဗန
မိ ှင့် မင်း ကီး ကုိ ြပ သက့ဲသို့ ေဒဗိရ မိ ှင့် မင်း ကီး ကုိ ြပ သတည်း။ 40 ထုိသို့

ဣသေရလ အမျ ိး၏ ဘုရား
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သခင်ထာဝရဘုရား မှာ ထားေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ ေယာ ှု သည် ေတာင် ေပါ်အရပ် ၊
ေတာင် မျက် ှာအရပ်၊ ချ ိင့် ထဲအရပ်၊ စမ်းေရတင်ွး အရပ် ှိသမျှ တို့ ှင့်တကွ ၊ မင်း ကီး
အေပါင်း တို့ ကုိ လပ်ု ကံ ၍၊ အသက် ှင်ေသာသူတေယာက်မျှ မ
ကျန် ကင်း ရဘဲ ှင်း ှ င်းဖျက်ဆီး ေလ၏။ 41 ကာေဒ ှ ဗာနာ မိ မှစ၍ ဂါဇ မိ
တိင်ုေအာင် ၎င်း၊ ေဂါ ှင် ြပည် တေ ှာက်လံးု ှင့်တကွ ၊ ဂိေဗာင် မိ တိင်ုေအာင် ၎င်း
လပ်ု ကံ ၍၊ 42ဣသေရလ အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား သည်၊ ဣသေရလ
အမျ ိးဘက်မှာ စစ်တိက်ု ေတာ်မူေသာေကာင့် ၊ ထုိ ြပည် များ ှင့်တကွ မင်း ကီး
အေပါင်း တို့ ကုိ တခါတည်း ေအာင် ေလ၏။ 43 ထုိေနာက် ေယာ ှု သည်၊ ဣသေရ
လ
လအူေပါင်း တို့ ှင့်တကွ ဂိလဂါလ တပ် သို့ ြပန် သွား၏။

11
ယာဘိနမ်င်း ှင့်အေပါင်းပါကုိေအာင်ြမင်ြခင်း

1 ထုိသိတင်းကုိ ဟာေဇာ် မင်း ကီး ယာဘိန် သည် ကား ေသာအခါ ၊ မာဒုန် မင်း ကီး
ေယာဗပ် ၊ ှ ိ ြမ န် မင်း ကီး အာခ ှပ် မင်း ကီး တို့ ထံ သို့ ၎င်း၊ 2 ေတာင် ို း ေြမာက်
ဘက်အရပ်၊ ဂ◌င်္ေနသရက် မိ ေတာင် ဘက်လင်ွြပင် အရပ်၊ ချ ိင့် ထဲ အရပ်၊ အေနာက်
မျက် ှာ ေဒါရ ြပည်နယ် ၌ ှိေသာမင်း ကီး များထံ သို့ ၎င်း၊ 3 အေ ှ အေနာက် ၌ ေန
ေသာခါနနိ လ၊ူ ေတာင် ေပါ်မှာ ေနေသာအာေမာရိ လ၊ူ ဟိတ္တိ
လ၊ူ ေဖရဇိ
လ၊ူ ေယဗုသိ
လ၊ူ မိဇပါ ြပည် ၊ ေဟရမုန် ေတာင်ေြခရင်း ၌ ေနေသာဟိဝိ လတိူု့ ှ ိရာသို့ ၎င်း ေစလွှတ်
၍၊ 4 ထုိမင်း ကီးများတို့သည် အေရအတက်ွအားြဖင့်သမုဒ္ဒရာ သဲလံးု ှင့်အမျှ အလနွ်
များစွာ ေသာ ဗုိလ်ပါအေပါင်း၊ ြမင်း များ၊ ရထား
များအေပါင်းတို့ ှင့တ်ကွထွက်လာ က၏။ 5 ထုိ မင်း ကီး အေပါင်း တို့သည် စည်းေဝး
လျက် ၊ ဣသေရလ အမျ ိးကုိ တိက်ု ြခင်းငှါ ချ ီ လာ၍ ၊ ေမ ံု အိင်ု နား မှာ တစုတည်း
တပ်ချ လျက် ေနက၏။ 6ထာဝရဘုရား ကလည်း ၊ သူ တို့ ကုိ မ
ေကာက် ှင့်။ ငါ သည် နက်ြဖန် ေန ့ယခု
အချနိ် ၌ ဣသေရလ အမျ ိးေ ှ မှာ၊ ထုိသူ
အေပါင်း တို့ ကုိ အေသ
အပ် မည်။ ြမင်း တို့၏ ေြခ ေကာကုိ ြဖတ်ရမည်။ ရထား
တို့ ကုိ မီး
ှု ရိမည်ဟု ေယာ ှု အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 7 ေယာ ှု သည်လည်း ၊ မိမိ စစ်သူရဲ အေပါင်း

တို့ ှင့တ်ကွ ေမ ံု အိင်ု နား သို့ အမှတ်တမ့ဲ စစ်ချ ီ၍ တိက်ု ေလ၏။ 8ထာဝရဘုရား သည်
သူ
တို့ ကုိ ဣသေရလ
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အမျ ိးသား တို့လက် ၌ အပ် ေတာ်မူသြဖင့် ၊ သူ တို့ ကုိ လပ်ု ကံ ၍ ဇိဒနုရ်ဗ္ဗာ မိ ၊ မိ
သရေဖါသမိမ် မိ အေ ှ မျက် ှာမိဇပါ ချ ိင့် တိင်ုေအာင် လိက်ု ၍ တေယာက်ကုိမျှ မ
ကျန် ကင်းေစြခင်းငှါလပ်ု ကံ က၏။ 9ထာဝရဘုရား မှာ ထားေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊
ေယာ ှု သည် ြမင်း တို့၏ ေြခ ေကာကုိ ြဖတ်၍ ရထား တို့ ကုိ မီး ှု ေိလ၏။ 10 ထုိအခါ
ေယာ ှု သည် ြပန် ၍ ဟာေဇာ် မိ ကုိ တိက်ု ယူသြဖင့် ၊ မင်း ကီး ကုိ ထား
ှင့် ကွပ်မျက် ေလ၏။ ေ ှး ကာလ၌ ဟာေဇာ် မိ သည် ထုိ
ြပည် များတို့ ကုိ အပ်ုစုိး ရ သတည်း။ 11 ထုိ မိ သူ မိ သား အေပါင်း တို့ ကုိ ထား
ှင့် ကွပ်မျက် သြဖင့် တေယာက်ကုိမျှ အသက် ှင်ေစြခင်းငှါမ ထား။ ှင်း ှ င်း

ဖျက်ဆီး ၍ မိ ကုိလည်း မီး ှု ေိလ၏။ 12ထာဝရဘုရား ၏ကျွန် ေမာေ ှ မှာ ထားသည်
အတိင်ုး ၊ ထုိမင်း ကီး များအစုိးရေသာ မိ ှိသမျှ တို့ ှင့် မင်း ကီးအေပါင်းတို့ ကုိ ေယာ
ှု တိက်ု ယူ၍ ထား ှင့် လပ်ု ကံ သြဖင့် ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီး ေလ၏။ 13 သို့ ရာတင်ွ ၊ ဟာ
ေဇာ် မိ မှတပါး ၊ ေတာင် ေပါ် ၌ တည် ေသာ မိ တို့ ကုိ ဣသေရလ
လတိူု့သည် မီး
မ ှု ိ က။ ဟာေဇာ် မိ တ မိ ကုိသာ ေယာ ှု မီး ှု သိတည်း။ 14 ထုိ မိ များ၌ လက်ရ
ဥစ္စာ ှင့် တိ စ္ဆာန် ှ ိသမျှ တို့ ကုိ ဣသေရလ
လတိူု့သည် ကုိယ် အဘို့ သိမ်းယူ က၏။ လူ
တို့ ကုိ မဖျက်ဆီး မီှတိင်ုေအာင် ှိသမျှ တို့ ကုိ ထား
ှင့် လပ်ု ကံ က၏။ တေယာက် ကုိမျှ အ ှင် မ ကျန် ကင်းေစက။ 15ထာဝရဘုရား

သည် မိမိ
ကျွန် ေမာေ ှ ကုိ မှာ ထား ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ ေမာေ ှ သည် ေယာ ှု ကုိ ဆင့်ဆုိ
၏။ ေယာ ှု လည်း ထုိသို့ ြပ ေလ၏။ ထာဝရဘုရား
သည် ေမာေ ှ ကုိ မှာ ထားေတာ်မူသမျှ ေသာ အမှု တစုံတခု
ကုိ လှပ် ၍မ ထား။

ေယာ ှု၏ေအာင်ြမင်ြခင်း
16 ထုိသို့ စိရ လမ်းတင်ွ ှိ ေသာဟာလက် ေတာင် မှစ၍ ေဟရမုန် ေတာင် ေြခရင်း၊

17 ေလဗ ုန် ချ ိင့် ၌ ှ ိ ေသာဗာလဂဒ် မိ တိင်ုေအာင် ၊ ေတာင် ေပါ်အရပ်၊ ေတာင်
မျက် ှာအရပ်၊ ေဂါ ှင် ြပည် ၊ ချ ိင့် များ၊ လင်ွြပင် များ၊ ဣသေရလ
ေတာင် ၊ ဣသေရလ ချ ိင့် ှင့်တကွ ထုိ ြပည် အလံးုစုံ ကုိ ေယာ ှု သည် သိမ်းယူ ၍
၊ မင်း ကီး အေပါင်း တို့ ကုိ ေအာင် သြဖင့် လပ်ု ကံ ကွပ်မျက် ေလ၏။ 18 ထုိ မင်း ကီး
အေပါင်း တို့ ကုိ ကာလ
ကာြမင့် စွာ စစ်တိက်ု ရ၏။ 19 ဟိဝိ လ၊ူ ဂိေဗာင် မိ သား မှတပါး ဣသေရလ

အမျ ိးသားတို့ ှင့် မိဿဟာယ ဖွ့ဲေသာ မိ တ မိ မျှမ ှိ။ အြခားေသာ မိ ှိသမျှ တို့
ကုိ တိက်ု ၍ အ ိင်ုသိမ်းယူ ရက ၏။ 20အေကာင်းမူကား ၊ ထာဝရဘုရား သည် ေမာ
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ေ ှ ကုိ မှာ ထားေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ ထုိလမူျ ိ း တို့ ကုိ ေကျးဇူး မ ြပ အကုနအ်စင်
သုတ်သင် ပယ် ှင်းေစမည် အေကာင်း ၊ သူတို့သည် ဣသေရလ
အမျ ိးသားတို့ ကုိ ဆီး
၍ တိက်ု ဝ့ံ သည်တိင်ုေအာင်သူ တို့ စိတ် ှလံးုခုိင်မာ ေစြခင်းငှါ ထာဝရဘုရား အလို ှ ိ
ေတာ်မူသတည်း။ 21 ထုိ ကာလ အခါ ေယာ ှု သည် ချသွီား ၍ ၊ အာနက လူတို့ ကုိ
ေတာင် ေပါ်အရပ် ေဟြဗ န် မိ ၊ ေဒဗိရ
မိ ၊ အာနပ် မိ ၊ ယုဒ
ေတာင် ၊ ဣသေရလ ေတာင် ှိသမျှ တို့ မှ ပယ် ှား ၍ ၊ သူ တို့ မိ များ ှင့်တကွ
ှင်း ှ င်းဖျက်ဆီး ေလ၏။ 22 ဂါဇ မိ ၊ ဂါသ မိ ၊ အာဇုတ် မိ မှတပါး ၊ ဣသေရလ
တိင်ုး ိင်ုငံတင်ွ ကျန် ကင်းေသာ အာနက
လတူေယာက်မျှမ ှိ။ 23ထာဝရဘုရား သည် ေမာေ ှ ကုိ မိန ့် ေတာ်မူသမျှ အတိင်ုး ၊
ေယာ ှု သည် ထုိြပည် တေ ှာက်လံးု ကုိ သိမ်းယူ ၍ဣသေရလအမျ ိးအ ယ်ွ အသီးသီး
တို့အား အေမွ ေပး သြဖင့် ၊ တြပည် လံးုစစ် ငိမ်း ေလ၏။

12

ေမာေ ှေအာင်ြမင်ေသာမင်းများ
1 ေယာ်ဒန် ြမစ်အေ ှ ေန ထွက်ရာဘက် ၌ ၊ အာ ုန် ြမစ် မှစ၍ ေဟရမုန် ေတာင်
တိင်ုေအာင် ၊ အေ ှ လင်ွြပင် ှ ိသမျှ ပါလျက်၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသားတို့သည် လပ်ု ကံ ၍ သိမ်းယူ ေသာြပည် ကုိ အစုိးရေသာမင်း ကီး များ ဟူ
မူကား ၊ 2အာ ုန် မိ အနား မှာ အာေရာ် မိ ၊ ြမစ် တဝက် ၊ ဂိလဒ် ြပည်တဝက် မှစ၍
အမ္မုန် ြပည်စွနး် အပုိင်းအြခား ယဗ္ဗုတ် ြမစ် တိင်ုေအာင် ၎င်း၊ 3 အေ ှ မျက် ှာ၌
လင်ွြပင် မှစ၍ဂ◌င်္ေနသရက် အိင်ု ှင့် လင်ွြပင် အိင်ု တည်းဟေူသာေသာဒံု အိင်ု အေ ှ
ဘက် ဗက်ေယ ှိမုတ် မိ သို့ သွားရာလမ်း ၊ အာဇုတ် ပိသဂါ မိ အနား၊ ေတာင် မျက် ှာ
မှ လာရာလမ်းတိင်ုေအာင် ၎င်း အစုိးရ၍ ၊ ေဟ ှဘုန် မိ ၌ ေန ေသာအာေမာရိ ှင်ဘုရင်
ှိဟနု် တပါး၊ 4 ေဟရမုန် ေတာင် ှင့် သာလက ြပည်ကုိ၎င်း ၊ ေဂ ှုရိ လ၊ူ မာခါသိ လူ
ေနေသာြပည်စွနး် တိင်ုေအာင် ဗာ ှန် ြပည်တေ ှာက်လံးု ကုိ၎င်း၊ ေဟ ှဘုန် ှ င်ဘုရင် ှိ
ဟနု် ပုိင်ေသာ ိင်ုငံစွနး် တိင်ုေအာင် ဂိလဒ် ြပည်တဝက် ကုိ၎င်း အစုိးရ၍၊ 5အာ ှတ ုတ်
မိ ၊ ဧ ဒိ မိ ၌ ေန ေသာ အလနွ် ကီးမားေသာလမူျ ိ းထဲက ကျန်ကင်း ေသာသူဗာ ှန်
ှ င်ဘုရင် ဩဃ တပါး၊ 6 ထုိ ှ င်ဘုရင် ှစ်ပါးကုိ ထာဝရဘုရား
၏ကျွန် ေမာေ ှ ှင့် ဣသေရလ အမျ ိးသားတို့သည် လပ်ု ကံ ၍ ၊ ထာဝရဘုရား
၏ကျွန် ေမာေ ှ သည် သူတို့ ြပည်ကုိ ုဗင် အမျ ိး၊ ဂဒ် အမျ ိး၊ မနာေ ှ အမျ ိး တဝက်
တို့အား အပုိင် ေပး ေလ၏။

ေယာ ှုေအာင်ြမင်ေသာမင်းများ
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7 ေယာ်ဒန် ြမစ်အေနာက် ဘက် မှာ ေလဗ ုန် ချ ိင့် ၌ ှ ိ ေသာဗာလဂဒ် မိ မှစ၍ ၊
စိရ လမ်းတင်ွ ှိေသာဟာလက် ေတာင် တိင်ုေအာင် ေတာင် ေပါ်အရပ်၊ ချ ိင့် ထဲအရပ်၊
လင်ွြပင် အရပ်၊ စမ်းေရတင်ွး အရပ်၊ ေတာ
အရပ်၊ ေတာင် မျက် ှာအရပ်၊ 8 ဟိတ္တိ လ၊ူ အာေမာရိ
လ၊ူ ခါနနိ လ၊ူ ေဖရဇိ
လ၊ူ ဟိဝိ
လ၊ူ ေယဗုသိ
လေူနရာ၊ ေယာ ှု ှင့် ဣသေရလ အမျ ိးသား လပ်ု ကံ ၍၊ ေယာ ှု သည် ဣသေရလ
အမျ ိးအ ယ်ွ အသီးအသီးတို့အားအပုိင် ေပး ေသာ ြပည် ကုိ အစုိးရေသာမင်း ကီး
များဟူမူကား၊ 9 ေယရိေခါ မင်း ကီး တပါး ၊ ေဗသလ မိ အနား မှာ ၊ အာဣ မင်း ကီး
တပါး၊ 10 ေယ ု ှလင် မင်း ကီး တပါး ၊ ေဟြဗ န် မင်း ကီး တပါး၊ 11ယာမုတ် မင်း ကီး
တပါး ၊ လာခိ ှ မင်း ကီး တပါး၊ 12 ဧဂလုန် မင်း ကီး တပါး ၊ ေဂဇာ မင်း ကီး တပါး၊
13 ေဒဗိရ မင်း ကီး တပါး ၊ ေဂဒါ မင်း ကီး တပါး၊ 14 ေဟာမာ မင်း ကီး တပါး ၊ အာ
ရဒ် မင်း ကီး တပါး၊ 15 လိဗန မင်း ကီး တပါး ၊ အဒုလံ မင်း ကီး တပါး၊ 16 မက္ကဒါ
မင်း ကီး တပါး ၊ ေဗသလ မင်း ကီး တပါး၊ 17တာပွါ မင်း ကီး တပါး ၊ ေဟဖါ မင်း ကီး
တပါး၊ 18 အာဖက် မင်း ကီး တပါး ၊ လာ ှ ု န် မင်း ကီး တပါး၊ 19 မာဒုန် မင်း ကီး တ
ပါး ၊ ဟာေဇာ် မင်း ကီး တပါး၊ 20 ှ ိမ ု န် မင်း ကီး တပါး ၊ အာခ ှပ် မင်း ကီး တပါး၊
21တာနက် မင်း ကီး တပါး ၊ ေမဂိဒ္ေဒါ မင်း ကီး တပါး၊ 22 ေကေဒ ှ မင်း ကီး တပါး
၊ ကရေမလ ေတာင်ေပါ် မှာ ေယာကနမ် မင်း ကီး တပါး၊ 23 ေဒါရ ြပည်နယ် မှာ ေဒါရ
မင်း ကီး တပါး ၊ ဂိလဂါလ ြပည်မှာ ေဂါအိမ် မင်း ကီး တပါး၊ 24 တိရဇ မင်း ကီး တပါး
၊ မင်း ကီး ေပါင်း သုံးဆယ် တပါး တည်း။

13
သိမ်းယူရနက်ျနသ်ည့်ေြမများ

1 ေယာ ှု သည် အို
၍ အသက် ကီးရင့် ေသာအခါ ၊ ထာဝရဘုရား က၊ သင် သည် အို
၍ အသက် ကီးရင့် ပီ။ သိမ်းယူ ရမည့်ေြမ လည်း အများ ကျန် ေသး၏။ 2 ကျန်
ေသာေြမ ဟူမူကား ၊ ဖိလိတ္တိ ြပည် မှစ၍ ေဂ ှုရိ ြပည်တေ ှာက်လံးု၊ 3 အဲဂုတ္တု
ြပည်အေ ှ ၊ ှ ိေဟာရ ြမစ်မှစ၍ ေြမာက် မျက် ှာ၌ ဧက န် မိ နယ် တိင်ုေအာင် ၊ ခါနနိ
လေူနေသာြပည်၊ ဖိလိတ္တိ
မင်း ငါး ပါးတည်းဟေူသာဂါဇသိ လ၊ူ အာေဇာတိ
လ၊ူ ဧ ှကေလာနိ လ၊ူ ဂိတ္တိ
လ၊ူ ဧေကာနိ လူ ှင့်တကွ ၊ အာဝိ လူေနေသာြပည်၊ 4 ေတာင် မျက် ှာမှစ၍ အာေမာ
ရိ ြပည် အာဖက် မိ တိင်ုေအာင် ၊ ခါနနိ ြပည် တေ ှာက်လံးု ှင့် ဇိဒုန် ြပည် အနားမှာ ှ ိ
ေသာ မာရာ ြပည်၊ 5 ေန ထွက် ရာဘက်၊ ေဟရမုန် ေတာင် ေြခရင်း ၌ ဗာလဂဒ် မိ မှ
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စ၍ ဟာမတ် ြပည်အဝင်တိင်ုေအာင် ေဂဗလ ြပည် ၊ ေလဗ နု် ြပည် တေ ှာက်လံးု ကျန်
သတည်း။ 6 ေလဗ ုန် ေတာင်မှစ၍ မိသရေဖါသမိမ် မိ တိင်ုေအာင် ၊ ေတာင် ေပါ်၌ေန
ေသာသူ ှင့် ဇိေဒါနိ လအူေပါင်း တို့ ကုိ ဣသေရလ
အမျ ိးသားေ ှ မှ ငါ ှင်ထုတ် မည်။ သို့ ြဖစ်၍ ငါမှာ ထားသည်အတိင်ုး စာေရးတံ ြပ
လျက် ထုိေြမကုိ ဣသေရလ
လတိူု့အား အေမွ ေဝဖနေ်လာ။့ 7ယခု မှာ ဤ
ြပည် ကုိ ဣသေရလအမျ ိး ကုိး မျ ိ း ှင့် မနာေ ှ အမျ ိး တဝက် တို့အား အေမွ ေဝဖန်
ေလာ။့ 8 ု ဗင် အမျ ိး၊ ဂဒ် အမျ ိး၊ မနာေ ှအမျ ိးတဝက်တို့သည် ေယာ်ဒန် ြမစ်အေ ှ
ဘက် ၊ ေမာေ ှ ေပး သည်အတိင်ုး မိမိ တို့ အေမွ ေြမကုိ ခံ က ပီဟု မိန ့်ေတာ်မူ၏။
9ထာဝရဘုရား ၏ကျွန် ေမာေ ှ ေပး ေသာ ေြမဟူမူကား ၊ အာ ုန် ြမစ် နား ၌ ှိေသာ
အာေရာ် မိ ၊ ြမစ် အေကွ့ ၌ ှိသမျှေသာ မိ တို့ ှင့်တကွ ၊ ဒိဘုန် မိ တိင်ုေအာင် ေမ
ဒဘ လင်ွြပင်တေ ှာက်လံးု၊ 10အမ္မုန် ြပည် စွနး်တိင်ုေအာင် ၊ ေဟ ှဘုန် မိ ၌ မင်းြပ
ေသာအာေမာရိ ှင်ဘုရင် ှိဟနု် အစုိးရေသာ မိ ှိသမျှ၊ 11 ဂိလဒ် ြပည်၊ ေဂ ှုရိ လ၊ူ
မာခါသိ လူေနေသာြပည် ၊ ေဟရမုန် ေတာင် ှိသမျှ ၊ သာလက ြပည်တိင်ုေအာင် ဗာ ှ
န် ြပည်တေ ှာက်လံးု၊ 12အလနွ် ကီးမားေသာလမူျ ိ းထဲက ကျန်ကင်း ေသာသူ၊ အာ ှ
တ ုတ် မိ ၊ ဧ ဒိ မိ ၌ မင်းြပ ေသာ ဗာ ှန် ှ င်ဘုရင်ဩဃ ၏ ိင်ုငံ တေ ှာက်လံးု ပါ
သတည်း။ ထုိမင်း တို့ ကုိ ေမာေ ှ သည် လပ်ု ကံ ၍ ပယ် ှား ေလ၏။ 13 သို့ ရာတင်ွ ဣ
သေရလ လတိူု့သည် ေဂ ှုရိ လ၊ူ မာခါသိ လတိူု့ ကုိ မ
ှင်ထုတ် က။ ထုိလမူျ ိ းတို့သည် ယေန ့
တိင်ုေအာင် ဣသေရလ အမျ ိးသားတို့ ှင့်အတူ ေန က၏။
ေမာေ ှေပးခ့ဲေသာအေမွများ

14 ေလ ဝိ အမျ ိး အား အေမွ ကုိ မ ေပး။ ဣသေရလ အမျ ိး၏ဘုရား သခင်
ထာဝရဘုရား အား မီး
ြဖင့်ပူေဇာ်ေသာယဇ်တို့သည် အမိန ့် ေတာ် ှိသည်အတိင်ုး သူ တို့အေမွ ြဖစ်သတည်း။

15 ေမာေ ှ သည်၊ ုဗင် အမျ ိးသား အေဆွအမျ ိး အသီးအသီး တို့အား အေမွေပး ေသာ
ြပည်များဟူမူကား၊ 16 အာ ုန် ြမစ် နား ၌ ှိ ေသာ အာေရာ် မိ ၊ ြမစ် အေကွ့ ၌ ှိ
သမျှေသာ မိ တို့ ှင့်တကွ ၊ ေမဒဘ လင်ွြပင်တေ ှာက်လံးု၊ 17 ေဟ ှဘုန် မိ ှင့်တကွ
လင်ွြပင် ၌ ှိသမျှ ေသာ မိ ၊ ဒိဘုန် မိ ၊ ဗာမုတ်ဗာလ မိ ၊ ဗက်ဗာလေမာင် မိ ၊ 18ယ
ဟာဇ မိ ၊ ေကဒမုတ် မိ ၊ ေမဖတ် မိ ၊ 19 ကိရယသိမ် မိ ၊ စိဗမာ
မိ ၊ ချ ိင့် တင်ွေတာင် ေပါ် မှာ ှ ိေသာ ဇာရက် ှာဟာ မိ ၊ 20 ဗက်ေပဂုရ မိ ၊ အာ

ဇုတ် ပိသကာ မိ ၊ ဗက်ေယ ှိမုတ် မိ ၊ 21လင်ွြပင် ၌ ှိသမျှ ေသာ မိ တို့ ှင့်တကွ ၊
ေဟ ှဘုန် မိ ၌ မင်းြပ ရေသာ အာေမာရိ ှင်ဘုရင် ှိဟနု် ၏ ိင်ုငံ တေ ှာက်လံးု ကုိ
ေပးသတည်း။ ထုိ ှင် ဘုရင်ကုိ၎င်း ၊ ထုိ ှ င်ဘုရင်ချးီေြမာက်၍ သူ့ြပည် ၌ေန ေသာမိဒ
န် မင်း ကီး ငါးပါး၊ ဧဝိ ၊ ေရကင် ၊ ဇုရ ၊ ဟရု ၊ ေရဘ တို့ ကုိ၎င်း၊ ေမာေ ှ သည် လပ်ု ကံ
ေလ၏။ 22 ပေရာဖက် လပ်ုေသာ ေဗာရ
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သား ဗာလမ် ကုိလည်း ၊ အေသခံ ရေသာသူ တို့ ှင့်ေရာ ၍ ဣသေရလ
လတိူု့သည် ထား
ှင့် ကွပ်မျက် က၏။ 23 ု ဗင် အမျ ိးသား ေနရာအပုိင်း အြခားကား၊ ေယာ်ဒန် ြမစ်
ှင့် ြမစ်ကမ်းပါး တည်း။ ဤေရွကား၊ ုဗင် အမျ ိးသား အေဆွ အမျ ိးအလိက်ု အေမွခံ
ရေသာ မိ ရွာ များေပတည်း။ 24 ေမာေ ှ သည် ဂဒ် အမျ ိးသား အေဆွ အမျ ိးအသီး
အသီးတို့အား အေမွေပး ေသာ ြပည်များဟူမူကား၊ 25ယာဇာ မိ မှစ၍ ဂိလဒ် မိ ှိ
သမျှ တို့ ှင့်တကွ ၊ ရဗ္ဗာ မိ ေ ှ ၌ ှိေသာ အာေရာ် မိ တိင်ုေအာင် အမ္မုန် ြပည် တ
ဝက်၊ 26 ေဟ ှဘုန် မိ မှစ၍ ရာမတ် မိဇပါ မိ ၊ ေဗေတာနမ်ိ မိ တိင်ုေအာင်၎င်း ၊ မဟာ
နမ်ိ မိ မှစ၍ ေဒဗိရ မိ နယ် တိင်ုေအာင် ၎င်း ပါေသာြပည်၊ 27 ချ ိင့် ၌ လည်း ၊ ေဗသာ
ရံ မိ ၊ ဗက်နမိရ မိ ၊ သုကုတ် မိ ၊ ဇာဖုန် မိ အစ ှိေသာ ေယာ်ဒန် ြမစ်အေ ှ ဘက်
ေယာ်ဒန် ြမစ်အပုိင်း အြခား၊ ဂ◌င်္ေနသရက် အိင်ု နား တိင်ုေအာင် ၊ ေဟ ှဘုန် ှ င်ဘုရင်
ှိဟနု် ပုိင်ေသာ ိင်ုငံ ကျန်ကင်း သမျှကုိေပးသတည်း။ 28ဤေရွကား၊ ဂဒ် အမျ ိးသား
အေဆွအမျ ိး အလိက်ု အေမွခံ ရေသာ မိ ရွာ များေပတည်း။ 29 ေမာေ ှ သည် မနာေ ှ
အမျ ိး တဝက် အား အေမွေပး ၍ ၊ မနာေ ှ အမျ ိးသား တဝက် သည် အေဆွအမျ ိး
အလိက်ု အေမွခံရေသာြပည်များဟူမူကား၊ 30 မဟာနမ်ိ မိ မှစ၍ ဗာ ှ န် ြပည်တည်း
ဟေူသာဗာ ှန် ှ င်ဘုရင် ဩဃ၏ ိင်ုငံ တေ ှာက်လံးု ၊ ဗာ ှန် ြပည်၌ ပါေသာ ယာဣရ
မိ ေြခာက် ဆယ်ကုိ အေမွခံရသတည်း။ 31 ဂိလဒ် ြပည်တဝက် ၊ ဗာ ှန် ြပည်၌ ဩဃ
၏ ိင်ုငံ အဝင်၊ အာ ှတ ုတ် မိ ှင့် ဧ ဒိ မိ တို့ ကုိ မနာေ ှ သား မာခိရ ၏ သား
ေြမးတဝက် အေဆွ အမျ ိးအလိက်ု ပုိင်ရက၏။ 32ဤေရွကား၊ ေမာေ ှ သည် ေယာ်
ဒန် ြမစ်အေ ှ ၊ ေယရိေခါ မိ တစ်ဘက် ၊ ေမာဘ လင်ွြပင် ၌ အေမွ ေဝဖနေ်သာ ြပည်
များေပတည်း။ 33 ေလဝိ အမျ ိး အား အေမွ ကုိမ ေပး။ ဣသေရလ အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား သည် အမိန ့် ေတာ် ှိသည်အတိင်ုး သူ တို့ အေမွ ြဖစ်ေတာ် မူ
သတည်း။

14
ခါနာနြ်ပည်ကုိခဲွေဝြခင်း

1 ခါနာန် ြပည် ၌ လည်း ယဇ်ပုေရာဟိတ် ဧလာဇာ ၊ ုန် ၏သား ေယာ ှု အစ ှိေသာ
ဣသေရလ
အမျ ိး အ ယ်ွတို့ ၌ မင်း ြဖစ်ေသာသူတို့သည် အေမွ ေဝဖန၍် ဣသေရလ အမျ ိးသား
တို့သည် အေမွ ခံရက၏။ 2ထာဝရဘုရား သည် ေမာေ ှ အားြဖင့် မှာ ထားေတာ်မူသည်
အတိင်ုး ၊ ဣသေရလအမျ ိး ကုိး မျ ိ း ှင့် တဝက် တို့သည် စာေရးတံ
ြပ ၍ အေမွ ခံရ က၏။ 3 ေမာေ ှ သည် ဣသေရလအမျ ိး ှစ် မျ ိ း ှင့် တဝက် တို့
အား၊ ေယာ်ဒန် ြမစ်အေ ှ ဘက်၌ အေမွ ေပး ှင့် ပီ။ ေလဝိ
သားတို့ အား အြခားေသာအမျ ိး ှင့်ေရာ၍ အေမွ မ ေပး။ 4 ေယာသပ် အမျ ိးသား
တို့သည် မနာေ ှ အမျ ိး ၊ ဧဖရိမ် အမျ ိး ှစ် မျ ိ းြဖစ် ၍ ၊ ေလဝိ သားတို့ ေန စရာ မိ ၊
သူ တို့ တိ စ္ဆာန် ှင့် ဥစ္စာ ကုိ ထားစရာ မိ နယ် မှတပါး အြခားေသာေြမ ကုိ မ
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ေပး။ 5 ေမာေ ှ အား ထာဝရဘုရား မှာ ထားေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသားတို့သည် ြပ ၍ ေြမ ကုိ ေဝဖန် က၏။

ေဟြဗ န် မိ ကုိကာလက်အေမွခံြခင်း
6 ထုိအခါ ယုဒ အမျ ိးသား တို့သည်၊ ဂိလဂါလ မိ ၌ ေယာ ှု ထံ သို့လာ ၍ ၊ ေက
နက် အမျ ိးေယဖုနန္ာ ၏သား ကာလက် က၊ ထာဝရဘုရား
သည် ကာေဒ ှဗာနာ အရပ်၌ ကုိယ်ေတာ် ှင့် အကျွ ်ပ်ု ကုိ ရည်ေဆာင် ၍၊ ဘုရား
သခင်၏လူ ေမာေ ှ အား မိန ့် ေတာ်မူေသာ စကား ကုိ ကုိယ်ေတာ် သိ ပါ၏။ 7ဤ
ြပည် ကုိ စူးစမ်း ေစြခင်းငှါ ဘုရား သခင်၏ ကျွန် ေမာေ ှ သည် အကျွ ်ပ်ု ကုိ ကာေဒ
ှဗာနာ အရပ်မှ ေစလွှတ် ေသာအခါ ၊ အကျွ ်ပ်ု သည် အသက် ေလးဆယ် ှိပါ၏။
အကျွ ်ပ်ုသည် ကုိယ် စိတ် ထင်သည်အတိင်ုး ြပန်ကား ေလျှာက်ထားပါ၏။ 8အကျွ ်ပ်ု
ှင့်အတူ သွား ေသာ ညီအစ်ကုိ တို့သည်၊ လူ
များစိတ်ပျက် စရာကုိ ြပ ေသာ်လည်း ၊ အကျွ ်ပ်ု သည် အကျွ ်ပ်ု ၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ေနာက် ေတာ်သို့ လံးုလံးု လိက်ုပါ၏။ 9 ထုိ ေန ရ့က်၌ ေမာေ ှ က၊
သင်သည် ငါ ၏ဘုရား သခင် ထာဝရဘုရား
ေနာက် ေတာ်သို့ လံးုလံးု
လိက်ုေသာေကာင့် ၊ အကယ်၍သင်နင်း ပီးေသာေြမ သည် အစ ် အဆက် သင်
၏အေမွ၊ သင် ၏ သား
ေြမးတို့၏အေမွ ြဖစ် ရလိမ့်မည်ဟု ကျနိဆုိ် ေလ၏။ 10ဣသေရလအမျ ိးသည် ေတာ
၌ လှည့်လည် စ ် အခါ၊ ထာဝရဘုရား
သည် ထုိသို့
ေမာေ ှ အား မိန ့် ေတာ်မူေသာေနမှ့စ၍ ယခုတိင်ုေအာင်အမိန ့် ေတာ် ှိသည်အတိင်ုး ၊
အ ှစ် ေလး ဆယ်ငါး ှစ်ပတ်လံးုအကျွ ်ပ်ု အသက် ကုိ ှင်ေစေတာ်မူသြဖင့် ၊ ယေန ့
မှာ အကျွ ်ပ်ု သည် အသက် ှစ် ဆယ်ငါး ှစ် ှ ိပါ ပီ။ 11 သို့ ရာတင်ွ ေမာေ ှ ေစလွှတ်
ေသာေန ့၌ ခွနအ်ား ှ ိသက့ဲသို့ ယေန၌့ ှိပါ၏။ ထုိအခါ ထွက် ဝင် ြခင်းအမှု၊ စစ်တိက်ု
ြခင်းအမှုကုိ ေဆာင်ရွက်ြခင်းငှါ တတ်စွမ်း ိင်ုသက့ဲသို့ ယခုလည်း တတ်စွမ်း ိင်ုပါ၏။
12 သို့ ြဖစ်၍ ထုိ ေန ့၌ ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူေသာ ဤ ေတာင် ကုိ အကျွ ်ပ်ု အား
ေပး ပါ။ ဤေတာင်ေပါ်မှာ အာနက
လူ ှိေ ကာင်း ကုိ၎င်း၊ ကီးမား ခုိင်ခ့ံ ေသာ မိ တို့ ှင့် ြပည့်စုံေကာင်းကုိ၎င်း၊ ထုိ
ေန ့ ၌ ကုိယ်ေတာ် သည် ကား ရ ပီ။ သို့ ရာတင်ွ ထာဝရဘုရား သည် အကျွ ်ပ်ု ှင့်
အတူ ှိေတာ်မူလျှင်၊ အမိန ့် ေတာ် ှိသည်အတိင်ုး ထုိသူ တို့ ကုိ ှင်ထုတ် ြခင်းငှါအကျွ ်ပ်ု
တတ်စွမ်း ိင်ုပါသည်ဟု ေလျှာက် ဆုိ၏။ 13 ထုိအခါ ေယာ ှု သည် ေကာင်း ကီး ေပး၏။
ေဟြဗ န် ြပည်ကုိလည်း ၊ ေယဖုနန္ာ ၏သား ကာလက် အေမွခံ စရာဘို့ အပ် ေပးေလ၏။
14 သို့ ြဖစ်၍ ေကနက် အမျ ိး ေယဖုနန္ာ
၏သား ကာလက် သည်၊ ဣသေရလ
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အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ေနာက် ေတာ်သို့ လံးုလံးု
လိက်ုေသာေကာင့် ၊ ေဟြဗ န် ြပည်သည် ယေန ့
တိင်ုေအာင် ကာလက်၏အေမွ ေြမြဖစ် သတည်း။ 15 ေဟြဗ န် မိ သည် အထက် က
ကိရယသာဘ
အမည် ှိ၏။ အာဗသည် အာနက
အမျ ိးသားတို့တင်ွ လူ ကီး ြဖစ်၏။ ထုိအခါ တြပည် လံးုစစ် ငိမ်း ေလ၏။

15
ယုဒအမျ ိးသားအေမွခံေသာေြမ

1 ယုဒ အမျ ိးသား တို့သည် စာေရးတံ
ြပ ၍ အေဆွ အမျ ိးအလိက်ု အေမွခံရေသာေြမဟူ မူကား၊ ေတာင် မျက် ှာ၌ ဧဒံု
ြပည်နယ် ှင့် နးီစပ်လျက်၊ ေတမနြ်ပည်စွနး်မှစ၍ဇိန ေတာ ြဖစ် ေသာ၊ 2 ေတာင် ဘက်
အပုိင်း အြခားသည် ေသာဒံု
အိင်ု ၌ ေတာင် အေကွ့ မှ ထွက် ၍၊ 3 ေတာင် မျက် ှာနား ၊ အကရဗ္ဗိမ် ကုနး် ကုိ
ေ ှာက် လျက် ဇိန ရွာသို့ ေရာက် ေလ၏။ တဖန် ေတာင် မျက် ှာနား ၊ ကာေဒ ှဗာနာ
ရွာ၊ ေဟဇ ုန် ရွာ၊ အာဒါ ရွာ၊ ကာကာ ရွာ၊ 4အဇမုန် ရွာကုိ ေ ှာက် သြဖင့် အဲဂုတ္တု
ေချာင်း သို့ လိက်ု ၍ ပင်လယ် ၌ ဆုံး ေလ၏။ 5အေ ှ ဘက်၌ ေသာဒံု အိင်ု သည် ေယာ်
ဒန် ြမစ်ဝ တိင်ုေအာင် အေ ှ အပုိင်း အြခားြဖစ်၏။ ေြမာက် ဘက် အပုိင်း အြခားသည်
ေယာ်ဒန် ြမစ်သို့ဆင်းရာ ေသာဒံုအိင်ု ေကွ့ မှ ထွက်၍၊ 6 ေဗေသာဂလ ရွာသို့ ၎င်း၊ ေဗသ
ရာဗ
ရွာ ေြမာက် နားမှာ ေ ှာက် လျက် ုဗင် သား ေဗာဟန် ၏ေကျာက် သို့ ၎င်း ေရာက်
ေလ၏။ 7အာေခါ် ချ ိင့် ေြမာက် ဘက်မှ ထွက် ၍ ေဒဗိရ ရွာသို့ ၎င်း၊ ြမစ် ေတာင် ဘက်
အဒုမ္မိမ် ကုနး် ေ ှ ၌ ှိေသာဂိလဂါလ မိ သို့ ၎င်း ေရာက် ပီးမှ ၊ အင်ေ ှမက် အိင်ု
၊ အ◌င်္ေရာေဂလ ရွာလမ်းသို့ လိက်ု လျက်၊ 8 ဟိန ္ ံုသား၏ချ ိင့်နား ေယ ု ှလင် မိ ရာ
ေယဗုသိ
အရပ် ေတာင် ဘက်နား မှာ ေ ှာက် ၍ ဟိန ္ ံု ချ ိင့်အေနာက် ၊ ေရဖိမ် ချ ိင့် ေြမာက်
ဘက်၌ ှိေသာ ေတာင်ေပါ်သို့ တက် ေလ၏။ 9 ထုိေတာင် ေပါ် မှ ဆင်း ြပန၍် ၊ ေနဖ
ေတာ စမ်း ေရတင်ွး ကုိ ေ ှာက်သြဖင့် ဧဖ ုန် ေတာင် ှင့်ဆုိင်ေသာ မိ များသို့ ၎င်း၊ ကိ
ရယတ်ယာရိမ် မိ ရာဗာလာ မိ သို့ ၎င်း၊ 10 ဗာလာ မိ အေနာက် ဘက်နား မှာ ေ ှာက်
လျက် စိရ ေတာင် သို့ ၎င်း၊ ေခသလုန် ေတာင်တည်းဟေူသာ ယာရိမ် ေတာင် ေြမာက်
ဘက် နားမှာ ေ ှာက် လျက် ဗက်ေ ှမက် မိ ၊ တိမနာ
မိ သို့ ၎င်း၊ 11 ဧ က န် မိ ေြမာက် ဘက်နား မှာ ေ ှာက် လျက် ှိ က န် ရွာသို့ ၎င်း၊

ဗာလာ
ေတာင် သို့ ၎င်း၊ ယာဗေနလ
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ရွာသို့ ၎င်း ေရာက် ၍ ပင်လယ် ၌ ဆုံး ေလ၏။ 12အေနာက်ဘက်၌ ပင်လယ် ကီး ှင့်
ပင်လယ်ကမ်းပါး သည် အေနာက် အပုိင်း အြခားြဖစ်၏။ ဤေရွကား ယုဒ
အမျ ိးသား အေဆွ အမျ ိးအလိက်ု ေနရာြပည်နယ်အပုိင်း အြခားြဖစ်သတည်း။

ေဟြဗ န် ှင့်ေဒဗိရကုိေအာင်ြမင်ြခင်း
13ထာဝရဘုရား မှာ ထားေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ ေယာ ှု သည် ယုဒ
အမျ ိးသား တို့တင်ွ ေယဖုနန္ာ ၏သား ကာလက် အဘို့ ေဟြဗ န် မိ တည်းဟေူသာ
အာနက အဘ အာဘ ၏ မိ ကုိ ချေပး ေလ၏။ 14 ထုိ မိ ထဲက ကာလက် သည် အာ
နက
သား သုံး ေယာက်၊ ေ ှ ှ ဲ ၊ အဟိမန် ၊ တာလမဲ တို့ ကုိ ှင်ထုတ် ေသာေနာက်၊ 15 ကိရ
ယေဿဖာ အမည် ေဟာင်း ှ ိေသာေဒဗိရ မိ သား တို့ ှ ိရာသို့ တဖနခ်ျ ီ သွား၍၊ 16 ကိ
ရယေဿဖာ မိ ကုိတိက်ုယူ လပ်ု ကံ ေသာသူ အား ငါသည် သမီး
အာခသ ကုိ ေပးစား
မည်ဟုဆုိ လျှင်၊ 17ကာလက် ညီ ေကနတ် ၏သား ဩသံေယလ သည် ထုိ မိ ကုိ
တိက်ု ယူ၍ ကာလက်သည် သမီး
အာခသ ကုိ သူ့
အား ေပးစား ေလ၏။ 18 ထုိမိနး်မသည် ခရီးသွားစ ် အခါ၊ လယ် တကွက်ကုိ အဘ
၌ ေတာင်း ြခင်းငှါ လင် ှင့်တိင်ုပင် ပီးမှ ြမည်း ေပါ် က ဆင်း ေလ၏။ အဘကာ
လက် က အဘယ် အလို ှ ိသနည်းဟုေမး လျှင်၊ 19 သမီးက ေကာင်း ကီး ေပးေစချင်
ပါ၏။ ကုိယ်ေတာ်သည် ေတာင် မျက် ှာအရပ်ကုိေပး ပါ ပီ။ စမ်း ေရတင်ွးတို့ ကုိလည်း
ေပး ေတာ်မူပါဦးဟု ေတာင်းသည်အတိင်ုး အဘသည် အထက် စမ်း ေရတင်ွး၊ ေအာက်
စမ်း ေရတင်ွးတို့ ကုိေပး ေလ၏။

ယုဒအမျ ိးသားရေသာအေမွေြမ
20ဤေရွကား၊ ယုဒ
အမျ ိးသား အေဆွ အမျ ိးအလိက်ု ခံရေသာ အေမွ ေြမ ြဖစ်သတည်း။ 21 ယုဒ
အမျ ိးသား ပုိင်ေသာ မိ များဟမူူကား၊ ဧဒံု
ြပည် ှင့်နးီစပ် ေသာ ေတာင် ပုိင်း၌ ကပ်ေဇလ မိ ၊ ဧေဒရ
မိ ၊ ယာဂုရ မိ ၊ 22 ကိန မိ ၊ ဒိေမာန
မိ ၊ အာဒဒါ မိ ၊ 23 ေကေဒ ှ မိ ၊ ဟာေဇာ် မိ ၊ ဣသနန် မိ ၊ 24 ဇိဖ မိ ၊ ေတလင်
မိ ၊ ဗာလတ်ု မိ ၊ 25ဟာေဇာ် မိ သစ်၊ ဟာေဇာ် မိ ေဟာင်းတည်းဟေူသာ ေဟဇ ုန်
မိ ၊ 26အာမန် မိ ၊ ေ ှမ မိ ၊ ေမာလဒ မိ ၊ 27ဟာဇာဂဒ္ဒ မိ ၊ ေဟ ှမုန် မိ ၊ ဗက်
ပါလက် မိ ၊ 28ဟာဇာရွာလ မိ ၊ ေဗရေ ှဘ မိ ၊ ဗိဇ္ေဇာသယာ မိ ၊ 29 ဗာလာ မိ ၊
ဣအိမ် မိ ၊ အာဇင် မိ ၊ 30 ဧလေတာလဒ် မိ ၊ ေခသိလ
မိ ၊ ေဟာမာ မိ ၊ 31 ဇိကလတ် မိ ၊ မာဒမနန္ာ
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မိ ၊ သံသနန္ာ မိ ၊ 32 ေလေဗာက် မိ ၊ ှ ိလဟိမ် မိ ၊ အအိန် မိ ၊ ရိမ္မုန် မိ ၊ ရွာ
ှင့်တကွ မိ ေပါင်း ကား သုံးဆယ်ေြခာက် မိ တည်း။ 33 ချ ိင့် ၌ လည်း ဧ ှေတာလ
မိ ၊ ေဇာရာ
မိ ၊ အာ ှနာ မိ ၊ 34 ဇာေနာ မိ ၊ အ◌င်္ဂနန္မ်ိ မိ ၊ တာပွါ မိ ၊ ဧနံ မိ ၊ 35ယာမုတ်
မိ ၊ အဒလံု
မိ ၊ ေစာေခါ မိ ၊ အေဇကာ မိ ၊ 36 ှ ာရိမ် မိ ၊ အဒိသိမ် မိ ၊ ဂေဒရ
မိ ၊ ဂေဒေရာသိမ် မိ ၊ ရွာ ှင့်တကွ မိ ေပါင်းကား၊ ဆယ်ငါး မိ တည်း။ 37 ထုိမှတ

ပါး၊ ေဇနန် မိ ၊ ဟဒါ ှ မိ ၊ မိဂဒလဂဒ် မိ ၊ 38 ဒိလန် မိ ၊ မိဇပါ မိ ၊ ေယာကေသလ
မိ ၊ 39လာခိ ှ မိ ၊ ေဗာဇကတ် မိ ၊ ဧကလနု် မိ ၊ 40ကဗ္ဗုန် မိ ၊ လာမံ
မိ ၊ ကိသလိတ် မိ ၊ 41 ဂေဒ ုတ် မိ ၊ ဗက်ဒါဂုန် မိ ၊ ေနမ
မိ ၊ မက္ကဒါ မိ ၊ ရွာ ှင့်တကွ ဆယ် ေြခာက် မိ တည်း။ 42 ထုိမှတပါး၊ လိဗန
မိ ၊ ဧသာ
မိ ၊ အာ ှန် မိ ၊ 43 ယိဖတ မိ ၊ အာ ှနာ မိ ၊ ေနဇိပ် မိ ၊ 44 ကိလ မိ ၊ ေအာခဇိပ်
မိ ၊ မေရ ှ မိ ၊ ရွာ ှင့်တကွ ကုိး မိ တည်း။ 45 ထုိမှတပါး ဧ က န် မိ ှင့် သူ ဆုိင်
ေသာ မိ ရွာ များ၊ 46 ဧက န် မိ မှစ၍ ပင်လယ် တိင်ုေအာင် ၊ အာဇုတ် မိ ှင့်နးီစပ်
ေသာ မိ ရွာ များ၊ 47အာဇုတ် မိ ှင့် သူ ဆုိင်ေသာ မိ ရွာ များ၊ အဲဂုတ္တု
ြမစ် ၊ ပင်လယ် ကီး ၊ ပင်လယ်ကမ်းပါး တိင်ုေအာင် ၊ ဂါဇ မိ ှင့် သူ ဆုိင်ေသာ မိ
ရွာ များ၊ 48 ေတာင် ေပါ်၌ လည်း ၊ ှမိရ မိ ၊ ယတ္တိရ
မိ ၊ ေစာေခါ မိ ၊ 49 ဒနန္ မိ ၊ ေဒဗိရ
မိ တည်းဟေူသာ ၊ ကိရယဿနန္ မိ ၊ 50အာနပ် မိ ၊ ဧ ှတေမာ မိ ၊ အာနမ်ိ မိ ၊

51 ေဂါ ှင် မိ ၊ ေဟာလနု် မိ ၊ ဂိေလာ
မိ ၊ ရွာ ှင့်တကွ ဆယ် တ မိ တည်း။ 52အာရပ် မိ ၊ ဒမုာ
မိ ၊ ဧ ှန် မိ ၊ 53ယာ ံု မိ ၊ ဗက်တာပွါ မိ ၊ အာဖက် မိ ၊ 54ဟုနတ္ မိ ၊ ေဟြဗ န်
မိ တည်းဟေူသာ ကိရယသာဘ မိ ၊ ဇိေအာရ
မိ ၊ ရွာ ှင့်တကွ ကုိး မိ တည်း။ 55 ေမာင် မိ ၊ ကရေမလ
မိ ၊ ဇိဖ
မိ ၊ ယုတ္တ မိ ၊ 56 ေယဇေရလ မိ ၊ ေယာကဒံ
မိ ၊ ဇာေနာ မိ ၊ 57ကဣန မိ ၊ ဂိဘာ
မိ ၊ တိမန
မိ ၊ ရွာ ှင့်တကွ ဆယ် မိ တည်း။ 58ဟာလဟုလ မိ ၊ ဗက်ဇုရ မိ ၊ ေဂေဒါ် မိ ၊

59 မာရပ် မိ ၊ ေဗသ တ်ု မိ ၊ ဧလေတကုန် မိ ၊ ရွာ ှင့်တကွ ေြခာက် မိ တည်း။
60 ကိရယတ်ယာရိမ် မိ တည်းဟေူသာကိရယတ်ဗာလ မိ ၊ ရဗ္ဗာ
မိ ၊ ရွာ ှင့်တကွ ှစ် မိ တည်း။ 61 ေတာ ၌ လည်း၊ ေဗသရာဗ
မိ ၊ မိဒ္ဒိန် မိ ၊ ေသကာက မိ ၊ 62 နဗိ ှန် မိ ၊ ေမလက် မိ ၊ အ◌င်္ေဂဒိ မိ ၊ ရွာ ှင့်

တကွ ေြခာက် မိ တည်း။ 63 ေယ ု ှလင် မိ ၌ေန ေသာေယဗုသိ လတိူု့ ကုိကား၊ ယုဒ
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အမျ ိးသား တို့သည် မ
ှင်ထုတ် ိင်ု ဘဲ သူတို့သည် ယေန ့
တိင်ုေအာင် ယုဒ အမျ ိးသား တို့ ှင့်အတူ ေယ ု ှလင် မိ ၌ ေန ကသတည်း။

16
ဧဖရိမ် ှင့်မနာေ ှအေမွခံရေသာေြမ

1 ေယာသပ် အမျ ိးသား တို့သည် စာေရးတံ
ြပ ၍ အေမွခံရေသာေြမ အပုိင်းအြခားသည် ေယာ်ဒန် ြမစ်နား ၊ ေယရိေခါ မိ အေ ှ
၊ ေယရိေခါ အိင်ု မှ ထွက် ၍ ေတာ
လမ်းသို့ လိက်ု လျက်၊ ေဗသလ
ေတာင် တေ ှာက်လံးုသွားသြဖင့်၊ 2 ေဗသလ လဇု မိ သို့ ၎င်း၊ အာခိ
အတ ုတ် မိ သို့ ၎င်း၊ အေနာက် မျက် ှာ၌ ယာဖေလတိ
မိ သို့ ၎င်း၊ 3 ေအာက် ဗက်ေဟာ ုန် မိ သို့ ၎င်း၊ ေဂဇာ
မိ သို့ ၎င်း ေရာက် ၍ ပင်လယ် ၌ ဆုံး ေလ၏။ 4 ထုိသို့ ေယာသပ် ၏သား မနာေ ှ ှင့်

ဧဖရိမ် တို့သည် အေမွ ခံရက၏။ 5 ဧဖရိမ် အမျ ိးသား တို့သည် အေဆွ အမျ ိးအလိက်ု
ေန ေသာေြမအပုိင်း အြခားသည်၊ အေ ှ ဘက်၌ အတ ုတ်အဒ္ဒါ မိ မှ အထက် ဗက်
ေဟာ ုန် မိ သို့ လိက်ု၍၊ 6 ေြမာက် မျက် ှာ၌ ပင်လယ် နား ၊ မိတ်ေမသ မိ သို့ ထွက်
၏။ တဖန် အေ ှ သို့ မျက် ှာ ြပ ၍ တာနတ် ှိေလာ မိ အေ ှ မှာ ေ ှာက် လျက်၊ 7ယ
ေနာဟ မိ သို့ ၎င်း၊ ယေနာဟ
မိ မှ အတ ုတ် မိ ၊ နာရတ် မိ ၊ ေယရိေခါ မိ သို့ ၎င်း ေရာက် ၍ ေယာ်ဒန် ြမစ်၌

ဆုံး ေလ၏။ 8တာပွါ မိ မှ အေနာက် သို့ သွား ၍ ကာန
ြမစ် သို့ လိက်ု လျက် ပင်လယ် ၌ ဆုံး ေလ၏။ 9ဤေရွကား၊ မနာေ ှ အမျ ိးသား တို့
အေမွ ခံရေသာေြမ၌ ဧဖရိမ် အမျ ိးသား တို့အဘို့ ခဲွ ထားေသာ မိ များ ှင့်တကွ ဧဖရိ
မ် အမျ ိးသား အေဆွ အမျ ိးအလိက်ု အေမွ ခံရေသာ မိ ရွာ များြဖစ်သတည်း။ 10 ေဂ
ဇာ မိ ၌ ေန ေသာခါနနိ လတိူု့ ကုိ မ
ှင်ထုတ် ဘဲ သူတို့သည် ယေန ့
တိင်ုေအာင် ဧဖရိမ် အမျ ိးသားတို့ ှင့်အတူ ေန ၍ အခွန် ေပးရက၏။

17
1 ေယာသပ် ၏သားဦး မနာေ ှ အမျ ိးသား တို့သည် စာေရးတံ
ြပ ၍ အေမွခံရေသာေြမဟူမူကား၊ မနာေ ှ ၏သား တည်းဟေူသာ ဂိလဒ် ၏အဘ
မာခိရ သည် စစ်သူရဲ ြဖစ် ၍ ၊ ဂိလဒ် ြပည် ှင့် ဗာ ှ န် ြပည်ကုိရ ၏။ 2 ေယာသပ်
၏သား မနာေ ှ ၏သား ေယာက်ျား အြခားတည်းဟေူသာ အေဗျဇာ သား ၊ ေဟလက်
သား ၊ အသေရလ သား ၊ ေ ှခင် သား ၊ ေဟဖာ သား ၊ ှ မိဒ သား တို့သည် အေဆွ
အမျ ိးအလိက်ု စာေရးတံြပ ၍ရ ကေသး၏။ 3 သို့ ရာတင်ွ မနာေ ှ ၊ မာခိရ ၊ ဂိလဒ် ၊
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ေဟဖါ တို့ မှ ဆင်းသက်ေသာ ဇေလာဖဒ် ၌ သား ေယာက်ျားမ ှိ ၊ သမီး သက်သက်သာ
ှိ၏။ သူ
၏သမီး တို့အမည် ကား၊ မာလာ ၊ ေနာအာ ၊ ေဟာဂလာ ၊ မိလကာ ၊ တိရဇာ တည်း။

4 ထုိမိနး်မတို့သည် ယဇ်ပုေရာဟိတ် ဧလာဇာ ၊ ုန် ၏သား ေယာ ှု ၊ မင်း များေ ှ သို့
ချ ်းကပ် ၍ အကျွ ်ပ်ု တို့ ေပါက်ေဘာ် ှင့်အတူအေမွ ခံရေသာအခွင့်ကုိ အကျွ ်ပ်ု တို့
အား ေပး ေစြခင်းငှါ ထာဝရဘုရား သည် ေမာေ ှ ကုိ မှာ ထားေတာ်မူ ပီဟု ေလျှာက်
၍ ၊ ထာဝရဘုရား မှာ ထားေတာ်မူသည်အတိင်ုး သူ တို့အဘ ၏ညီအစ်ကုိ တို့ ှင့်အတူ
အေမွ ခံရေသာအခွင့်ကုိေပး ၏။ 5 ထုိသို့ မနာေ ှ ၏သမီး တို့သည် သား
တို့ ှင့်အတူ အေမွ ကုိခံရ ၍ ၊ မနာေ ှ ၏သား အချ ိ တို့သည် ဂိလဒ် ြပည် ကုိရ
ေသာေကာင့်၊ 6 ေယာ်ဒန် ြမစ်အေ ှ ဘက် ဂိလဒ် ြပည် ှင့် ဗာ ှ န် ြပည်မှတပါး ၊ မ
နာေ ှ အမျ ိးသည်ဆယ်ဘို့ ကုိရ ေသး၏။ 7 မနာေ ှ ခ ို င်အပုိင်း အြခားသည် အာ ှာ
ခ ို င်မှ ေ ှခင် မိ ေ ှ တင်ွ ှိေသာ မိတ်ေမသ မိ သို့ သွား၍ လက်ျာ ဘက်၌ အင်တာပွါ
မိ သို့ လိက်ု ေလ၏။ 8တာပွါ မိ နယ် ကုိ မနာေ ှ ပုိင်ေသာ်လည်း ၊ မနာေ ှ ခ ို င် စွနး်
မှာ ှ ိေသာ တာပွါ မိ ကုိ ဧဖရိမ် သား တို့သည် ပုိင် က၏။ 9တဖန် အပုိင်း အြခားသည်
ကာန
ြမစ် ေတာင် ဘက်သို့ လိက်ု ၍၊ မနာေ ှ မိ တို့တင်ွ ဧဖရိမ် မိ အချ ိ ပါေသာ်လည်း
၊ ြမစ် ေြမာက် ဘက်ေြမသည် မနာေ ှ ေြမ ြဖစ် ၍ ပင်လယ် ၌ ဆုံး ေလ၏။ 10 ေတာင်
ဘက်၌ ဧဖရိမ် ေြမ၊ ေြမာက် ဘက်၌ မနာေ ှ ေြမြဖစ်လျက်၊ ပင်လယ် ကန ့် ကွက်၍
ေြမာက် ဘက်၌ အာ ှာ ခ ို င်၊ အေ ှ ဘက်၌ ဣသခါ ခ ို င် ှ ိ ၏။ 11 ထုိခ ို င်၌ မနာေ ှ
အမျ ိးရေသာြပည် သုံး ြပည်ဟမူူကား ၊ ဗက် ှန် မိ ှင့် သူ့ မိ ရွာများ၊ ဣဗလံ
မိ ှင့် သူ့ မိ ရွာများ၊ ေဒါရ မိ ှင့် သူ့ မိ ရွာများ၊ အ◌င်္ေဒါရ မိ ှင့် သူ့ မိ

ရွာများ၊ တာနက် မိ ှင့် သူ့ မိ ရွာများ၊ ေမဂိဒ္ေဒါ မိ ှင့် သူ့ မိ ရွာများတို့ ကုိ ရ
ေသး၏။ 12 သို့ ရာတင်ွ မနာေ ှ အမျ ိးသား တို့သည် ထုိ
မိ တို့ ကုိ မ
သိမ်း မယူ ိင်ု ဘဲ၊ ခါနနိ လတိူု့သည် ထုိ
အရပ် ၌ အ ိင်ု ေန က၏။ 13ဣသေရလ လတိူု့သည် အားတိးုပွား ေသာအခါ ၊ ထုိခါ
နနိ လတိူု့ ကုိ အကုနအ်စင်မ ှင်ထုတ် ဘဲ အခွန် ေပး ေစက၏။ 14 ေယာသပ် အမျ ိးသား
တို့ကလည်း ၊ အကျွ ်ပ်ု တို့သည် ထာဝရဘုရား
ေပးေတာ်မူေသာေကာင်း ကီး မဂင်္လာကုိခံရသြဖင့် အမျ ိ း ကီး ြဖစ်၍၊ ကုိယ်ေတာ်
သည် တ
ဘို့ တ ခ ို င် တည်းကုိသာ အဘယ်ေကာင့် ေပး ပါသနည်းဟု ေယာ ှု အား ေမး
ေလျှာက် ကေသာ်၊ 15 ေယာ ှု က၊ သင် တို့သည် အမျ ိး ကီး ြဖစ်၍ ဧဖရိမ် ေတာင်
ကျ ်းေြမာင်း လျှင် ၊ ေတာ အရပ်သို့ သွား ၍ ေဖရဇိ ြပည် ၊ ေရဖိမ် ြပည်၌ ခုတ် လဲှ
ကေလာဟ့ု ြပနေ်ြပာ ၏။ 16 ေယာသပ် အမျ ိးသား တို့ကလည်း ၊ ဧဖရိမ်ေတာင် သည်
အကျွ ်ပ်ု တို့အဘို့ မ ေလာက် ပါ။ ချ ိင့် အရပ် ဗက် ှန် မိ ရွာတို့ ၌ ၎င်း ၊ ေယဇေရလ
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ချ ိင့် ၌ ၎င်း ေန ေသာခါနနိ လူ အေပါင်း တို့သည် သံ
ရထား ှင့် ြပည့်စုံပါသည်ဟု ေလျှာက် ြပနလ်ျှင်၊ 17 ေယာ ှု က၊ သင် တို့သည် အမျ ိး
ကီး ြဖစ်၍ ခွနအ်ား ကီး ေသာေကာင့်၊ တ
ဘို့ တည်းကုိသာ မ
ယူရ။ 18 ေတာင် သည်လည်း သင် တို့အဘို့ ြဖစ် လိမ့်မည်။ သစ်ပင် များလျှင် ခုတ်
လဲှရမည်။ ထွက် ရာလမ်းတို့သည်လည်း သင် တို့အဘို့ ြဖစ် လိမ့်မည်။ ခါနနိ လတိူု့သည်
ခွနအ်ား ကီး၍ သံ
ရထား ှင့်ြပည့်စုံေသာ်လည်း ၊ သူတို့ ကုိ ှင်ထုတ် ကလိမ့်မည်ဟု ဧဖရိမ် အမျ ိး၊ မ
နာေ ှ အမျ ိးတည်းဟေူသာေယာသပ် အမျ ိးသား တို့အား ေြပာ ဆုိ၏။

18
အြခားေသာအ ယ်ွများအေမွခံရာေြမ

1ဣသေရလအမျ ိး ပရိသတ်အေပါင်း တို့သည်၊ ှိေလာ မိ မှာစည်းေဝး ၍ ပရိသတ်
စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်ကုိ တည်ေထာင် က၏။ သူ
တို့ ေ ှ မှာ တြပည် လံးု ှမ့်ိချ လျက် ှိ၏။ 2 ထုိအခါ ဣသေရလ အမျ ိးခု ှစ် မျ ိ း
တို့သည်၊ အေမွ ေြမကုိ မ
ခံရ ေသးသည်ြဖစ်၍၊ 3 ေယာ ှု က၊ သင် တို့ ဘုိးေဘး များ၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ေပး ေတာ်မူေသာ ေြမ ကုိ သင်တို့သည် မသိမ်း မယူဘဲ အဘယ်
မျှကာလ ပတ်လံးုေန ကလိမ့်မည်နည်း။ 4သင် တို့တင်ွ အမျ ိး တမျ ိးလျှင် လူ
သုံး ေယာက်စီ ေရွးေကာက် ၍ ငါေစလွှတ် သြဖင့် ၊ သူတို့သည် တြပည် လံးုသို့ထ
သွား ၍ အေမွခံ သင့်သည်အတိင်ုး ေရး သား ပီးမှ ငါ ့ ထံ သို့ ြပန် လာရကမည်။ 5 သူ
တို့သည် ြပည် ကုိ ခု ှစ် ပုိင်း ပုိင်းြခား ရကမည်။ ယုဒ
အမျ ိးသည် ေတာင် ဘက်မိမိ ေနရာ ၌ ေန ရမည်။ ေယာသပ် အမျ ိး သည် ေြမာက်
ဘက်မိမိ ေနရာ ၌ ေန ရမည်။ 6 ြပည် ကုိ ခု ှစ် ပုိင်း ပုိင်းြခား ပီးမှ ၊ ြပည်ပုံကုိ ငါ ့ ထံ
သို့ ေဆာင် ခ့ဲ၍ ၊ ငါ တို့ ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ သင် တို့အဘို့ စာေရးတံ
ြပ မည်။ 7 ေလဝိ သားတို့သည် သင် တို့ ှင့် ေရာ၍ အဘို့
ကုိ မ
ယူရ။ ထာဝရဘုရား
၏ ယဇ် ပုေရာဟိတ်အရာသည် သူ
တို့အေမွ ြဖစ်၏။ ဂဒ် အမျ ိး၊ ုဗင် အမျ ိး၊ မနာေ ှ အမျ ိး တဝက် တို့သည် ေယာ်ဒန်
ြမစ်အေ ှ ဘက် ထာဝရဘုရား ၏ကျွန် ေမာေ ှ ေပး သည်အတိင်ုး ၊ အေမွ ေြမကုိ ခံယူ
က ပီဟု ဣသေရလ
လတိူု့အား ေြပာ ဆုိ၏။ 8 ထုိလူ တို့သည် ထ
၍ သွား သြဖင့် ၊ ေယာ ှု ကလည်း ၊ တြပည် လံးုသို့ ေ ှာက် ၍ ေရး သား ပီးလျှင် ငါ ့
ထံ သို့ ြပန် လာကေလာ။့ ှိေလာ မိ မှာ ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ် ၌
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သင် တို့အဘို့ စာေရးတံ ြပ မည်ဟု ြပည် ပုံကုိ ေရး
သား ြခင်းငှါ သွား ေသာသူတို့ ကုိ မှာ ထားသည် ှင့်အညီ၊ 9 သူတို့သည် တြပည် လံးု
သို့ ေ ှာက် သွားသြဖင့် ၊ မိ ရွာ ှ ိသည်အတိင်ုး စာ ၌ ခုနစ် ပုိင်း ပုိင်း၍ ေရး
သား ပီးမှ ေယာ ှု ေနရာ ှိေလာ တပ် သို့ ေရာက် လာက၏။ 10 ေယာ ှု သည် ှိေလာ
မိ မှာ ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ စာေရးတံ ြပ ၍ ဣသေရလ အမျ ိးသား အသီးအသီး
တို့အား ေြမ ကုိပုိင်းြခား ေလ၏။ 11 ဗ◌င်္ယာမိန် အမျ ိးသား တို့သည် စာေရးတံ
ြပ ၍ အေဆွ အမျ ိးအလိက်ု ခံရေသာေြမ သည် ယုဒ
အမျ ိးသား တို့ ှင့် ေယာသပ် အမျ ိးသား တို့ စပ်ကား မှာ ကျ ၏။ 12 ေြမအပုိင်း
အြခားသည် ေြမာက် မျက် ှာ၌ ေယာ်ဒန် ြမစ်မှ ထွက် ၍ ေယရိေခါ မိ ေြမာက် ဘက်
နား ၌ ၎င်း၊ အေနာက် ဘက်ေတာင် ေပါ်၌ ၎င်း ေ ှာက် လျက် ေဗသဝင် ေတာ သို့ ထွက်
သွား၏။ 13တဖန် ေတာင် မျက် ှာသို့ သွား ၍ ေဗသလ
လဇု မိ နား ၌ ေ ှာက်သြဖင့်၊ ေအာက် ဗက်ေဟာ ု န် မိ ေတာင် ဘက်မှာ ှိေသာ
ေတာင် ေြခရင်း အတ ုတ်အဒ္ဒါ မိ သို့ ေရာက် ပီးလျှင်၊ 14 ထုိ ေတာင် မှ ထွက် ၍ အိင်ု
ေတာင် ေကွ့ ကုိ ဝုိင်း သြဖင့် ၊ ယုဒ အမျ ိးသား ေနေသာကိရယတ်ယာရိမ် မိ တည်း
ဟေူသာ ကိရယတ်ဗာလ မိ သို့ ထွက် သွား၏။ ဤ
ေရွကား အေနာက် ဘက် အပုိင်း အြခားတည်း။ 15 ေတာင် ဘက် အပုိင်း အြခားသည်
ကိရယတ်ယာရိမ် မိ စွနး် မှ အေနာက် ဘက်နား၌ ေနဖေတာ ေရ တင်ွး သို့ ေရာက် ပီး
လျှင်၊ 16 ဟိန ္ ံု သား၏ချ ိင့်ေ ှ မှာ ၊ ေရဖိမ် ချ ိင့် ေြမာက် ဘက်၌ ှိ ေသာေတာင်
ေြခရင်း သို့ လာ ၍ ေယဗုသိ မိ ေတာင် ဘက် ဟိန ္ ံု
ချ ိင့သိ်ု့ ၎င်း ၊ အ◌င်္ေရာေဂလ ရွာသို့ ၎င်း၊ 17 ေြမာက် ဘက်နား၌ အင်ေ ှမက် ရွာသို့ ၎င်း၊
အဒုမ္မိမ် ကုနး် တစ်ဘက် ေဂလိလတ်ု ရွာသို့ ၎င်း၊ ု ဗင် သား ေဗာဟန် ၏ေကျာက်
သို့ ၎င်း ေရာက် ေလ၏။ 18တဖန် အရာဗ မိ ေြမာက် မျက် ှာတဘက် လင်ွြပင်နား မှာ
ေ ှာက် ၍ အရာဗ မိ သို့ ေရာက် သြဖင့်၊ 19 ဗက်ေဟာဂလ မိ ေြမာက် ဘက်နား မှာ
ေ ှာက် ၍ ေသာဒံု အိင်ု ေြမာက် ေကွ့ ၊ ေယာ်ဒန် ြမစ်ဝ ၌ ဆုံး ေလ၏။ ဤ
ေရွ ကား ေတာင် ဘက်အပုိင်း အြခားတည်း။ 20 ေယာ်ဒန် ြမစ်သည် အေ ှ ဘက်
ပုိင်းြခား လျက် ှိ၏။ ဤ
ေရွကား ဗ◌င်္ယာမိန် အမျ ိးသား တို့သည် အေဆွ အမျ ိးအလိက်ု အေမွ ခံရေသာေြမ
နယ်ြဖစ်သတည်း။ 21 ဗ◌င်္ယာမိန် အမျ ိးသား တို့သည် အေဆွ အမျ ိးအလိက်ု ရေသာ မိ
များဟမူူကား၊ ေယရိေခါ မိ ၊ ေဗေသာဂလ
မိ ၊ ဧမက္ေကဇဇ် မိ ၊ 22 ေဗသရာဗ မိ ၊ ေဇမရိမ် မိ ၊ ေဗသလ မိ ၊ 23အာဝိမ်
မိ ၊ ပါရ မိ ၊ ဩဖရာ မိ ၊ 24 ေခဖါဟာေမာနဲ မိ ၊ ဩဖနိ
မိ ၊ ဂါဘ မိ ၊ ရွာ ှင့်တကွ ဆယ် ှစ် မိ တည်း။ 25 ထုိမှတပါး၊ ဂိေဗာင် မိ ၊ ရာမ
မိ ၊ ေဗ ုတ် မိ ၊ 26 မိဇပါ မိ ၊ ေခဖိရ
မိ ၊ ေမာဇ မိ ၊ 27 ေရကင် မိ ၊ ဣရေပလ
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မိ ၊ တာရလ မိ ၊ 28 ေဇလ မိ ၊ ဧလပ် မိ ၊ ေယ ု ှလင် မိ တည်းဟေူသာ ေယဗုသိ
မိ ၊ ဂိဗက် မိ ၊ ကိရယတ် မိ ၊ ရွာ ှင့်တကွ ဆယ် ေလး မိ တည်း။ ဤ
ေရွ ကား ဗ◌င်္ယာမိန် အမျ ိးသား တို့သည် အေဆွ အမျ ိးအလိက်ု ခံရေသာအေမွ
တည်း။

19

ှ ိေမာင်အမျ ိးသားအေမွေြမ
1 ဒတိုယ တ ကိမ် စာေရး တံ ြပ ၍ ၊ ှိ ေမာင် အမျ ိးသား တို့သည် အေဆွ
အမျ ိးအလိက်ု ယုဒ အေမွ ေြမအတင်ွး ၌ အေမွ ခံရ က၏။ 2 သူ တို့ အေမွ ေြမ၌
ှိ ေသာ မိ များဟမူူကား၊ ေဗရေ ှဘ မိ ၊ ေမာလဒါ မိ ၊ 3ဟာဇာရွာလ မိ ၊ ဗာလာ
မိ ၊ အာဇင် မိ ၊ 4 ဧလေတာလဒ် မိ ၊ ေဗသူလ
မိ ၊ ေဟာမာ မိ ၊ 5 ဇိကလတ် မိ ၊ ဗက်မာကဗုတ် မိ ၊ ဟာဇာသုသ မိ ၊ 6 ဗက်ေလ

ေဗာက် မိ ၊ ှ ုဟင် မိ ၊ ရွာ ှင့်တကွ ဆယ် သုံး မိ တည်း။ 7 ထုိမှတပါး၊ အင် ရိမ္
မုန် မိ ၊ ေတာခင် မိ ၊ ဧသာ
မိ ၊ အာ ှန် မိ ၊ ရွာ ှင့်တကွ ေလး မိ တည်း။ 8 ထုိမှတပါး ေတာင်မျက် ှာ၌ ဗာ

လတ်ေဗရ ရာမတ် မိ တိင်ုေအာင် အထက်ဆုိခ့ဲ ပီးေသာ မိ ပတ်ဝနး်ကျင် ရွာ ှ ိသမျှ
ပါသတည်း။ ဤ
ေရွကား ှိေမာင် အမျ ိးသား တို့သည် အေဆွ အမျ ိးအလိက်ု ခံရေသာအေမွ တည်း။

9 ှ ိေမာင် အေမွ ေြမသည် ယုဒ
အမျ ိးသား ခံေသာ အဘို့
ထဲက ှ တ်ရ၏။ ယုဒ
အမျ ိးသား တို့အဘို့ သည် ကီးကျယ် ေသာေကာင့် ၊ သူ တို့အေမွ ေြမအတင်ွး ၌ ှိ
ေမာင် အမျ ိးသား တို့သည် အေမွ ခံရက၏။ 10တတိယ တ ကိမ်စာေရးတံ ြပ ၍ ဇာ
ဗုလနု် အမျ ိးသား တို့သည် အေဆွ အမျ ိးအလိက်ု အေမွခံရက၏။ သူ
တို့ အေမွ ေြမအပုိင်း အြခားသည် စာရိဒ် မိ မှထွက် ၍၊ 11အေနာက် သို့ သွား လျက်
မရာလ မိ ၊ ဒဗ္ဗ ှက် မိ သို့ ၎င်း ၊ ေယာကနံ မိ ေ ှ မှာ ှ ိ ေသာ ြမစ် သို့ ၎င်း မီှ
ေလ၏။ 12တဖန် စာရိဒ် မိ မှ ေန ထွက် ရာအေ ှ မျက် ှာသို့ လှည့် သြဖင့် ၊ ခိသလု
တ္တာေဗာ် မိ ၊ ဒါဗရတ် မိ သို့ ေရာက် ပီးလျှင် ၊ ယာဖျာ မိ သို့ တက် ေလ၏။ 13 ထုိ
မိ မှစ၍ အေ ှ ဘက်နားမှာလိက်ု လျက် ၊ ဂိတ္တေဟဖါ မိ ၊ အိတ္တကာဇိန် မိ ၊ ရိ
မ္မုနေ်မေသာရ ေနအာ မိ သို့ ေရာက် ေလ၏။ 14 ေြမာက် ဘက်၌ လည်း ဝုိင်း သြဖင့် ၊
ဟနန္သုန် မိ သို့ ေရာက် ၍ ယိဖေသလ ချ ိင့်၌ ဆုံး ေလ၏။ 15 ထုိမှတပါး၊ ကတ္တတ်
မိ ၊ နဟာလာလ
မိ ၊ ှိမ ုန် မိ ၊ ဣဒလ
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မိ ၊ ဗက်လင် မိ တည်းဟေူသာရွာ ှင့်တကွ ဆယ် ှစ် မိ ှ ိသတည်း။ 16ဤ ေရွ
ကား မိ ရွာ ပါလျက် ဇာဗုလုန် အမျ ိးသား တို့သည် အေဆွ အမျ ိးအလိက်ု ခံရေသာ
အေမွ တည်း။ 17 စတတု္ထ တ ကိမ် စာေရးတံ
ြပ ၍ ဣသခါ အမျ ိးသား တို့သည် အေဆွ အမျ ိးအလိက်ု အေမွခံရ က၏။ 18 သူ
တို့အပုိင်း အြခားသည် ေယဇေရလ
မိ ၊ ေခသုလတ်ု မိ ၊ ှုနင် မိ ၊ 19ဟာဖရိမ် မိ ၊ ှ ိဟနု် မိ ၊ အာနဟာရတ် မိ ၊ 20 ရ

ဗ္ဗိတ် မိ ၊ ကိ ှုန် မိ ၊ အာဗက် မိ ၊ 21 ေရမက် မိ ၊ အ◌င်္ဂနန္မ်ိ မိ ၊ အ◌င်္ဟာဒ္ဒါ မိ ၊
ဗက်ပဇ္ဇက် မိ ပါလျက်၊ 22တာေဗာ် မိ ၊ ရာဟဇိမ
မိ ၊ ဗက်ေ ှမက် မိ သို့ ေရာက် ၍ ေယာ်ဒန် ြမစ်၌ ဆုံး
ေလ၏။ ရွာ ှင့တ်ကွ ဆယ် ေြခာက် မိ ှိသတည်း။ 23ဤေရွကား မိ ရွာ ပါလျက်
ဣသခါ အမျ ိးသား တို့သည် အေဆွ အမျ ိးအလိက်ု ခံရေသာအေမွ တည်း။ 24 ပ မ
တ ကိမ် စာေရးတံ
ြပ ၍ အာ ှာ အမျ ိးသား တို့သည် အေဆွ အမျ ိးအလိက်ု အေမွခံရက၏။ 25 သူ တို့
အပုိင်း အြခားသည် ေဟလကတ် မိ ၊ ဟာလိ
မိ ၊ ေဗတင် မိ ၊ အာခ ှပ် မိ ၊ 26အာလမ္ေမလက် မိ ၊ အာမဒ် မိ ၊ မိ ှာလ မိ ပါ

လျက်၊ အေနာက် မျက် ှာ၌ ကရေမလ မိ ၊ ှိေဟာရလိဗနတ် မိ သို့ ေရာက် ေလ၏။
27တဖန် ေန ထွက် ရာဘက်သို့ လှည့် ၍ ဗက်ဒါဂုန် မိ ၊ ဇာဗုလနု် ခ ို င်၊ ယိဖေသလ
ချ ိင့်ကုိ ေ ှာက် သြဖင့် ၊ ေြမာက် မျက် ှာသို့ သွား၍ ေဗသမက် မိ ၊ နေယလ
မိ ၊ ကာဗုလ မိ ၊ 28 ေဟြဗ န် မိ ၊ ရေဟာဘ
မိ ၊ ဟမ္မုန် မိ ၊ ကာန
မိ ၊ ဇိဒုန် မိ ကီး တိင်ုေအာင် ေရာက် ပီးလျှင်၊ 29 ရာမ မိ ၊ ခုိင်ခ့ံ ေသာတု ု မိ

၊ ေဟာသ မိ သို့ လှည့် လျက် ၊ ပင်လယ် ကမ်းပါးမှစ၍ အာခဇိပ် မိ တိင်ုေအာင်
ပင်လယ် ၌ ဆုံး ေလ၏။ 30အမ္ုမ မိ ၊ အာဖက် မိ ၊ ရေဟာဘ
မိ ှင့်တကွ ၊ ရွာ ပါလျက် ှစ် ဆယ် ှစ် မိ ှ ိသတည်း။ 31ဤ ေရွကား မိ ရွာ

ပါလျက် အာ ှာ အမျ ိးသား တို့သည် အေဆွ အမျ ိးအလိက်ု ခံရေသာအေမွ တည်း။
32ဆဌမ တ ကိမ် စာေရးတံ
ြပ ၍ နဿလိ အမျ ိးသား တို့သည် အေဆွ အမျ ိးအလိက်ု အေမွခံရ က၏။ 33 သူ
တို့အပုိင်း အြခားသည် ေဟလပ် မိ ၊ အာလနု် မိ ၊၊ ဇာနနန္မ်ိ မိ ၊ အာဒမိ
မိ ၊ ေနကပ် မိ ၊ ယာဗေနလ
မိ ၊ လာကုံ
မိ ပါလျက် ေယာ်ဒန် ြမစ်၌ ဆုံး ေလ၏။ 34တဖန် အေနာက် မျက် ှာသို့ လှည့် သြဖင့်

အာဇ ုတ္တာေဘာ် မိ ၊ ဟုကုတ် မိ သို့ ေရာက် ၍ ၊ ေတာင် ဘက်၌ ဇာဗုလုန် ခ ို င်၊
အေနာက် ဘက်၌ အာ ှာ ခ ို င်၊ ေန
ထွက် ရာဘက်၌ ေယာ်ဒန် ြမစ်အပုိင်း အြခား ှိ၏။ 35 ခုိင်ခ့ံ ေသာ မိ များဟူမူကား၊
ဇိဒ္ဒိမ် မိ ၊ ေဇရ
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မိ ၊ ဟမ္မတ် မိ ၊ ရက္ကတ် မိ ၊ ဂ◌င်္ေနသရက် မိ ၊ 36အာဒမာ မိ ၊ ရာမ
မိ ၊ ဟာေဇာ် မိ ၊ 37 ေကေဒ ှ မိ ၊ အင်ဟာေဇာ် မိ ၊ ဧ ဒိ မိ ၊ 38ဣ ုန် မိ ၊ မိဂဒ

ေလလ
မိ ၊ ေဟာရင် မိ ၊ ေဗသနတ် မိ ၊ ဗက်ေ ှ မက် မိ ၊ ရွာ ှင့်တကွ ဆယ် ကုိး
မိ တည်း။ 39ဤ ေရွကား မိ ရွာ ပါလျက်၊ နဿလိ အမျ ိးသား တို့သည် အေဆွ
အမျ ိးအလိက်ု ခံရေသာအေမွ တည်း။ 40သတ္တ မ တ ကိမ် စာေရးတံ
ြပ ၍ ဒန် အမျ ိးသား တို့သည် အေဆွ အမျ ိးအလိက်ု အေမွခံရ က၏။ 41 သူ တို့
အေမွ ခံရေသာ မိ များဟမူူကား၊ ေဇာရာ
မိ ၊ ဧ ှေတာလ မိ ၊ ဣရေ ှမက် မိ ၊ 42 ှ ာလဗ္ဗိန် မိ ၊ အာယလနု် မိ ၊ ေယသလ
မိ ၊ 43 ဧလနု် မိ ၊ သိမနာသ
မိ ၊ ဧက န် မိ ၊ 44 ဧလေတက မိ ၊ ဂိဗ္ဗသုန် မိ ၊ ဗာလပ် မိ ၊ 45 ေယဟတ်ု မိ ၊

ေဗနေဗရက် မိ ၊ ဂါသရိမ္မုန် မိ ၊ 46 ေမယာကုန် မိ ၊ ရက္ကုန် မိ ၊ ယာေဖါ မိ
ေ ှ မှာ ှ ိ ေသာေြမ ပါ သတည်း။ 47 ဒန် အမျ ိးသား ရေသာေြမ သည် ကျ ်းေြမာင်း
ေသာေကာင့်၊ လဲ ှ မိ ကုိ စစ်ချ ီ ၍ တိက်ု ယူလပ်ု ကံ သြဖင့် ေနရာ ချ က၏။ လဲ ှ
မိ ကုိ ၊ အမျ ိး၏အဘ ဒန် ကုိ အစဲွြပ ၍ ၊ ဒန် မိ ဟေူသာအမည်ြဖင့် မှည့် က၏။
48ဤ ေရွကား မိ ရွာ ပါလျက်၊ ဒန် အမျ ိးသား တို့သည် အေဆွ အမျ ိးအလိက်ု ခံရ
ေသာအေမွ တည်း။ 49 ထုိသို့ ဣသေရလ အမျ ိးသားတို့သည် ေြမ တြပင်လံးုကုိ အပုိင်း
အြခား ှင့်တကွေဝဖန် ၍ အေမွခံ ပီး မှ၊ ုန် ၏သား ေယာ ှု အား အေမွ ေြမကုိ ေပး
က၏။ 50 သူေတာင်း ေသာ မိ ဧဖရိမ် ေတာင် ေပါ်မှာ တိမနေဿရ မိ ကုိ ထာဝရဘုရား
အမိန ့် ေတာ်အတိင်ုး ေပး သြဖင့် ၊ သူသည် မိ ကုိတည်ေထာင် ၍ ေန ေလ၏။ 51ဤ
ေရွကား ယဇ်ပုေရာဟိတ် ဧလာဇာ ၊ နု် ၏ သား
ေယာ ှု ၊ ဣသေရလ အမျ ိးသားတို့တင်ွ အေဆွ အမျ ိးသူ ကီး တို့သည်၊ ှိေလာ မိ
မှာ ထာဝရဘုရား ေ ှ ပရိသတ်စည်းေဝး ရာတဲ ေတာ်တံခါး နား၌ ေဝ
ေပးေသာ အေမွ ခံစရာေြမ အသီးသီးေပတည်း။ ဤေရွကား၊ ြပည် ကုိ ေဝဖန် ေသာ
အမှု ပီး ေလ၏။

20
မီှခုိရာ မိ များ

1တဖန် ထာဝရဘုရား သည် ေယာ ှု ကုိ ေခါ်ေတာ်မူ၍၊ 2သင် သည် ဣသေရလ
အမျ ိးသားတို့အား ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ၊ ငါသည် ေမာေ ှ အားြဖင့် မှာ ထားသည်အတိင်ုး၊

3လအူသက်ကုိသတ် မည်ဟု အ ကံ မ ှိဘဲ အမှတ်တမ့ဲ သတ် မိေသာသူသည် ေြပး ၍
မီှခုိ ရာ မိ တို့ ကုိ ေရွး ထားကေလာ။့ ေသစား
ေသေစေသာသူလက် ှင့်လတ်ွ၍ မီှခုိ ရာ မိ ြဖစ် ရသတည်း။ 4 ထုိ မိ တစုံ တ မိ
သို့ ေြပး ေသာသူသည် မိ တံခါးဝ ၌ရပ် ၍ ၊ ထုိ မိ ၌ အသက် ကီး သူတို့အား မိမိ
အမှု ကုိ ကားေြပာ ေသာအခါ ၊ သူတို့သည် မိ ထဲ သို့ ေခါ် ၍ သူ တို့ထံ မှာေနရာ ချ ရ
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ကမည်။ 5 ေသစား ေသေစေသာသူသည် လိက်ု လာလျှင် ၊ သူ့ လက် သို့ သတ် မိေသာ
သူကုိ မ
အပ် ရ။ အေကာင်း မူကား၊ ထုိသူသည် မိမိ
အေဘာ် ကုိ အ ငိ း မ ထားဘဲ အမှတ်တမ့ဲသတ် မိ၏။ 6 ထုိသူသည် ပရိသတ် ေ ှ
သို့ ေရာက်၍ တရားစီရင် ြခင်းကုိ မ ခံ မီှေသာ်၎င်း၊ ထုိ
ကာလ ယဇ်ပုေရာဟိတ် မင်း မ ေသ မီှေသာ်၎င်း ထုိ
မိ ၌ ေန ရမည်။ ထုိေနာက်မှ ြပန် လာ၍ အထက်ေြပး ရေသာ မိ ၊ မိမိ ေနရင်းအိမ်

၌ ေန ရေသာအခွင့် ှ ိရမည်ဟု မိန ့်ေတာ်မူသည်အတိင်ုး၊ 7 သူတို့သည် ဂါလိလဲ ြပည်၊
နဿလိ ေတာင် ေပါ်မှာ ေကေဒ ှ မိ ၊ ဧဖရိမ် ေတာင် ေပါ်မှာ ေ ှခင် မိ ၊ ယုဒ
ေတာင် ေပါ်မှာ ေဟြဗ န် မိ တည်းဟေူသာ ကိရယသာဘ မိ တို့ ကုိ၎င်း၊ 8 ေယာ်ဒန်
ြမစ်တဘက် ၊ ေယရိေခါ မိ အေ ှ မှာ ုဗင် ခ ို င်၊ ေတာ
လင်ွြပင် ၌ ေဗဇာ မိ ၊ ဂဒ် ခ ို င်၊ ဂိလဒ် ြပည်၌ ရာမုတ် မိ ၊ မနာေ ှ ခ ို င်၊ ဗာ ှန်
ြပည်၌ ေဂါလန် မိ တို့ ကုိ၎င်း ေရွး ထားက၏။ 9ဤ မိ တို့ကား၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသားြဖစ်ေစ ၊ သူ တို့တင်ွ တည်းခုိ ေသာ တပါး အမျ ိးသားြဖစ်ေစ၊ အမှတ်တမ့ဲ
လူ အသက်ကုိသတ် မိေသာသူသည် ေသစား
ေသေစေသာသူလက် ှင့်လတ်ွ ၍ ပရိသတ် ေ ှ သို့ မေရာက် မီှတိင်ုေအာင် ေြပး ရ
ေသာအခွင့် ှ ိေစြခင်းငှါ ေရွး ထားေသာ မိ ြဖစ် သတည်း။

21
ေလဝိသားတို့အေမွခံရာေြမ

1 ေလဝိ သား အေဆွအမျ ိးသူ ကီး တို့သည်၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ဧလာဇာ ၊ ုန် ၏သား
ေယာ ှု ၊ ဣသေရလ အမျ ိးတို့ တင်ွ အေဆွ အမျ ိးသူ ကီး တို့ ထံ သို့ ချ ်းကပ် ၍၊
2အကျွ ်ပ်ု တို့ ေန
စရာ ဘို့ မိ တို့ ကုိ၎င်း၊ တိ စ္ဆာန် များ တို့ မိ နယ် တို့ ကုိ၎င်း ေပး ေစ ြခ င်း ငှါ
ထာဝရဘုရား သည် ေမာေ ှ အားြဖင့် မှာ ထားေတာ်မူ ပီဟု ခါနာန် ြပည် ၊ ှ ိ ေလာ
မိ ၌ ေြပာဆုိ ကလျှင်၊ 3ဣသေရလ အမျ ိးသားတို့သည် ထာဝရဘုရား
မှာ ထားေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ မိမိ တို့အေမွ ခံရေသာေြမထဲက ၊ မိ ှင့် မိ နယ်
တို့ ကုိေပး က၏။ 4 စာေရးတံ ြပ ၍ ေကာဟတ် အေဆွ အမျ ိးတို့သည် အေမွခံရာတင်ွ၊
ေလဝိ
သား ယဇ်ပုေရာဟိတ် အာ ုန် ၏ သား
ေြမးတို့သည် စာေရးတံ
ြပ ေသာအားြဖင့် ၊ ယုဒ ခ ို င်၊ ှ ိေမာင် ခ ို င်၊ ဗ◌င်္ယာမိန် ခ ို င်ထဲက ဆယ် သုံး မိ
ကုိ ရက၏။ 5 ကင်းေသာ ေကာဟတ် သား တို့သည် ဧဖရိမ် ခ ို င်၊ ဒန် ခ ို င်၊ မနာေ ှ
ခ ို င် ဝက် ထဲက ဆယ် မိ ကုိ ရက၏။ 6 ေဂရ ှုံ သား တို့သည် စာေရးတံ
ြပ ေသာအားြဖင့် ၊ ဣသခါ ခ ို င်၊ အာ ှာ ခ ို င်၊ နဿလိ ခ ို င်၊ ဗာ ှန် ြပည်၌ မနာ
ေ ှ ခ ို င်ဝက် ထဲက ၊ ဆယ် သုံး မိ ကုိ ရက၏။ 7 ေမရာရိ သား တို့သည် အေဆွ
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အမျ ိးအလိက်ု ုဗင် ခ ို င်၊ ဂဒ် ခ ို င်၊ ဇာဗုလနု် ခ ို င်ထဲက ၊ ဆယ် ှစ် မိ ကုိ ရက၏။
8 ထာဝရဘုရား သည် ေမာေ ှ အားြဖင့် မှာ ထားေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသားတို့သည် စာေရးတံ
ြပ ၍ ထုိ
မိ တို့ ကုိ မိ နယ် ှင့်တကွ ေလဝိ သားတို့အား ေပး က၏။ 9 ယုဒ အမျ ိးသား ခ ို င်၊
ှ ိေမာင် အမျ ိးသား ခ ို င်ထဲက ေပး ၍ ေလဝိသား ြဖစ် ေသာ ေကာဟတ်အေဆွအမျ ိး၊

10အာ ုန် ၏သားေြမး တို့သည် ပဌမ
စာေရးတံ အားြဖင့်ရ ေသာ မိ တို့၏အမည် များဟူ မူကား၊ 11 ယုဒ ခ ို င်ေတာင်
ကား၌ ေဟြဗ န် မိ တည်းဟေူသာ အာနက အဘ အာဘ ေနေသာ မိ ကုိ မိ နယ် ှင့်
တကွ ေပး က၏။ 12 သို့ ရာတင်ွ မိ ှင့်ဆုိင်ေသာ လယ် များ၊ ရွာ များတို့ ကုိ ေယဖုနန္ာ
၏သား ကာလက် အား အပုိင် ေပး က၏။ 13လအူသက်ကုိသတ်မိေသာသူ မီှခုိ ရာ
မိ ြဖစ်ေစြခင်းငှါ၊ ေဟြဗ န် မိ ကုိ မိ နယ် ှင့်တကွ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အာ ုန် ၏သား
ေြမးတို့အား ေပး က၏။ 14 ထုိမှတပါး၊ လိဗန
မိ ှင့် မိ နယ် ၊ ယတ္တိရ မိ ှင့် မိ နယ် ၊ ဧ ှေတေမာ မိ ှင့် မိ နယ်၊ 15 ေဟာ

လနု် မိ ှင့် မိ နယ် ၊ ေဒဗိရ မိ ှင့် မိ နယ်၊ 16အဣန မိ ှင့် မိ နယ် ၊ ယုတ္တ မိ
ှင့် မိ နယ် ၊ ဗက်ေ ှမက် မိ ှင့် မိ နယ် တည်းဟေူသာ ထုိ
ခ ို င် ှစ် ခ ို င်ထဲက ကုိး မိ တို့ ကုိ၎င်း၊ 17 ဗ◌င်္ယာမိန် ခ ို င်ထဲက ဂိေဗာင် မိ ှင့်
မိ နယ် ၊ ေဂဗ မိ ှင့် မိ နယ်၊ 18 အာနသုတ် မိ ှင့် မိ နယ် ၊ အာလမုန် မိ ှင့်
မိ နယ် တည်းဟေူသာ ေလး
မိ တို့ ကုိ၎င်း ေပး က၏။ 19 အာ ု န် ၏သား ေြမး ယဇ်ပုေရာဟိတ် တို့ ရေသာ မိ

ေပါင်း ကား၊ မိ နယ် ပါေသာ မိ ဆယ် သုံး မိ ှ ိသတည်း။ 20 ကင်း ေသာေကာဟတ်
သား အေဆွ အမျ ိးြဖစ်ေသာ ေလဝိ
သားတို့သည် စာေရးတံ
ြပ ၍ ဧဖရိမ် ခ ို င်ထဲက ရသည်အတိင်ုး၊ 21လအူသက်ကုိသတ် မိေသာသူမီှခုိ ရာ မိ
ြဖစ်ေစြခင်းငှါ၊ ဧဖရိမ် ေတာင် ေပါ် မှာ ေ ှခင် မိ ကုိ မိ နယ် ှင့်တကွ ေပး က၏။
22 ထုိမှတပါး ေဂဇာ
မိ ှင့် မိ နယ် ၊ ကိဗဇိမ် မိ ှင့် မိ နယ် ၊ ေဗေသာ ုန် မိ ှင့် မိ နယ် တည်းဟေူသာ

ေလး
မိ တို့ ကုိ၎င်း၊ 23 ဒန် ခ ို င်ထဲက ဧလေတက မိ ှင့် မိ နယ် ၊ ဂိဗ္ဗိသုန် မိ ှင့်
မိ နယ်၊ 24 အာဇလုန် မိ ှင့် မိ နယ် ၊ ဂါသရိမ္မုန် မိ ှင့် မိ နယ် တည်းဟေူသာ
ေလး မိ တို့ ကုိ၎င်း၊ 25 မနာေ ှ ခ ို င်ဝက် ထဲက တာနက် မိ ှင့် မိ နယ် ၊ ဂါသရိမ္မုန်
မိ ှင့် မိ နယ် တည်းဟေူသာ ှစ် မိ တို့ ကုိ၎င်းေပးက၏။ 26 ကင်း ေသာ ေကာဟတ်
သား အေဆွ အမျ ိးတို့သည် ရေသာ မိ နယ် ှင့်တကွ မိ ေပါင်း ကား ဆယ် မိ တည်း။
27 ေလဝိ အေဆွ အမျ ိး၊ ေဂရ ှုံ သား တို့အား လည်း ၊ မနာေ ှ ခ ို င်ဝက် ထဲက လအူ
သက်ကုိသတ် မိေသာသူ မီှခုိ ရာ မိ ၊ ဗာ ှန် ြပည်၌ ေဂါလန် မိ ှင့် မိ နယ် ၊ ေဗ ှေတ
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ရ မိ ှင့် မိ နယ် တည်းဟေူသာ ှစ် မိ တို့ ကုိ၎င်း၊ 28ဣသခါ ခ ို င်ထဲက ကိ ှုန် မိ
ှင့် မိ နယ် ၊ ဒါဗေရ မိ ှင့် မိ နယ်၊ 29ယာမုတ် မိ ှင့် မိ နယ် ၊ အ◌င်္ဂနန္မ်ိ မိ ှင့်
မိ နယ် တည်းဟေူသာေလး မိ တို့ ကုိ၎င်း၊ 30အာ ှာ ခ ို င်ထဲက မိ ှလ မိ ှင့် မိ နယ်
၊ အာဗဒုန် မိ ှင့် မိ နယ်၊ 31 ေဟလကတ် မိ ှင့် မိ နယ် ၊ ရေဟာဘ မိ ှင့် မိ နယ်
တည်းဟေူသာေလး မိ တို့ ကုိ၎င်း၊ 32 နဿလိ ခ ို င်ထဲက ၊ လအူသက်ကုိသတ် မိေသာ
သူမီှခုိ ရာ မိ ၊ ဂါလိလဲ ြပည်၌ ေကေဒ ှ မိ ှင့် မိ နယ် ၊ ဟမ္မုဒ္ေဒါ မိ ှင့် မိ နယ်
၊ ကာတံ မိ ှင့် မိ နယ် တည်းဟေူသာ သုံး
မိ တို့ ကုိ၎င်းေပး က၏။ 33 ေဂရ ှုံ သားတို့သည်၊ အေဆွ အမျ ိးအလိက်ု ရေသာ
မိ နယ် ှင့်တကွ မိ ေပါင်း ကား ဆယ် သုံး မိ တည်း။ 34 ကင်း ေသာ ေလဝိ
သား၊ ေမရာရိ
အေဆွ အမျ ိးတို့အား ဇာဗုလနု် ခ ို င်ထဲက ေယာကနံ မိ ှင့် မိ နယ် ၊ ကာတ မိ ှင့်
မိ နယ်၊ 35 ဒိမန မိ ှင့် မိ နယ် ၊ နဟာလာလ မိ ှင့် မိ နယ် တည်းဟေူသာေလး မိ
တို့ ကုိ၎င်း၊ 36 ုဗင် ခ ို င်ထဲက လအူသက်ကုိသတ်မိေသာသူ မီှခုိရာ မိ ၊ ေတာ၌ ေဗဇာ
မိ ှင့် မိ နယ် ၊ ယဟာဇ မိ ှင့် မိ နယ်၊ 37 ေကဒမုတ် မိ ှင့် မိ နယ် ၊ ေမဖတ်
မိ ှင့် မိ နယ် တည်းဟေူသာေလး မိ တို့ ကုိ၎င်း၊ 38 ဂဒ် ခ ို င်ထဲက ၊ လအူသက်ကုိ
သတ် မိေသာသူမီှခုိ ရာ မိ ၊ ဂိလဒ် ြပည်၌ ရာမုတ် မိ ှင့် မိ နယ် ၊ မဟာနမ်ိ မိ ှင့်
မိ နယ်၊ 39 ေဟ ှဘုန် မိ ှင့် မိ နယ် ၊ ယာဇာ မိ ှင့် မိ နယ် တည်းဟေူသာေလး မိ
တို့ ကုိ၎င်းေပးက၏။ 40 ကင်း ေသာေလဝိ အေဆွ အမျ ိးေမရာရိ သား တို့သည် စာေရး
တံ
ြပ ၍ အေဆွ အမျ ိးအလိက်ု ရေသာ မိ နယ် ှင့်တကွ မိ ေပါင်း ကား ဆယ် ှစ် မိ
တည်း။ 41ဣသေရလ အမျ ိးသားေနရာ ိင်ုငံအဝင်၊ ေလဝိ
သားေနေသာ မိ ေပါင်း ကား၊ မိ နယ် ှင့်တကွ ေလး ဆယ် ှစ် မိ တည်း။ 42 ထုိ
မိ ှ ိသမျှ တို့သည် ပတ်ဝနး်ကျင် နယ် ှင့် ြပည့်စုံလျက် ှိ သတည်း။ 43ထာဝရဘုရား
ကလည်း ၊ ငါေပး မည်ဟု ဘုိးေဘး
တို့အား ကျနိဆုိ် ေတာ်မူေသာ ြပည် ှိသမျှ ကုိ ဣသေရလ
အမျ ိးသားတို့အား ေပး ေတာ်မူသြဖင့် ၊ သူတို့သည် သိမ်းယူ ၍ ေနရာ ကျ က၏။

44 ဘုိးေဘး တို့အား ကျနိဆုိ် ေတာ်မူသမျှ အတိင်ုး ၊ ပတ်ဝနး်ကျင် အရပ်တို့ ၌ ငိမ်ဝပ်
ရာအခွင့် ကုိေပးေတာ်မူသြဖင့် ၊ သူ တို့ ေ ှ မှာ အဘယ်ရနသူ် မျှမ ရပ် ိင်ု။ ရနသူ်
အေပါင်း တို့ ကုိ သူ
တို့လက် သို့ အပ် ေတာ်မူ၏။ 45ထာဝရဘုရား သည် ဣသေရလ
အမျ ိး အဘို့ မိန ့် ေတာ်မူေသာ ေကာင်းကျ ိး တစုံ တပါးမျှမ ေလျာ့ ၊ ှ ိသမျှ တို့သည်
ြပည့်စုံ က၏။

22
ေယာ်ဒနြ်မစ်နားတင်ွတည်ေသာယဇ်ပလ္လ င်
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1တဖန် ေယာ ှု သည် ုဗင် အမျ ိး၊ ဂဒ် အမျ ိး၊ မနာေ ှ အမျ ိး တဝက် တို့ ကုိ ေခါ်
၍၊ 2ထာဝရဘုရား ၏ကျွန် ေမာေ ှ မှာ ထားသမျှ အတိင်ုး ၊ သင် တို့သည် ြပ ၍ ၊ ငါ
မှာ ထားသမျှ ေသာ စကား ကုိ လည်း နားေထာင် က ပီ။ 3ယေန ့တိင်ုေအာင် ကာြမင့်
စွာေသာကာလ ပတ်လံးုသင် တို့သည် ညီအစ်ကုိ များကုိ မ
စွန ့် ဘဲ ေန၍၊ သင် တို့ ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား စီရင် မှာထား ေတာ် မူသမျှ ကုိ
ေစာင့်ေ ှာက် က ပီ။ 4ယခု မှာ သင် တို့၏ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား ဂတိ ေတာ် ှိသည်
အတိင်ုး ၊ ညီအစ်ကုိ တို့အား ငိမ်သက် ြခင်းအခွင့်ကုိေပးေတာ်မူေသာေကာင့်၊ သင် တို့
ြပန် ၍ ကုိယ် ေနရာအိမ် သို့ ၎င်း၊ ေယာ်ဒန် ြမစ်တဘက် ၌ ထာဝရဘုရား ၏ကျွန် ေမာ
ေ ှ ေပး သည်အတိင်ုး၊ ကုိယ် ပုိင် ေသာ ေြမ သို့ ၎င်း သွား ကေလာ။့ 5 သို့ ရာတင်ွ
ထာဝရဘုရား ၏ကျွန် ေမာေ ှ မှာ ထားေသာ ပညတ် တရား အတိင်ုး ကျင့် ၍ ၊ သင်
တို့၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ကုိ စိတ် ှလံးုအကင်းမ့ဲချစ် ြခင်း၊ လမ်း ေတာ်အလံးုစုံ တို့ ၌ လိက်ု
သွား ြခင်း၊ ပညတ် ေတာ်တို့ ကုိ ေစာင့်ေ ှာက် ြခင်း၊ ကုိယ်ေတာ် ၌ ဆည်းကပ် ြခင်း၊ အမှု
ေတာ်ကုိ ေဆာင်ရွက် ြခင်းငှါ ကိ းစား၍ သတိြပ ကေလာဟ့ု မှာထားလျက်၊ 6 ေကာင်း
ကီး ေပး၍ လွှတ် လိက်ုေလ၏။ သူတို့သည် ကုိယ် ေနရာအိမ် သို့ သွား က၏။ 7 မနာ
ေ ှ အမျ ိး တဝက် အား ေမာေ ှ သည် ဗာ ှန် ြပည်၌ ေြမကုိေပး ှင့် ပီ။ အမျ ိးတဝက်
အား ေယာ ှု သည် ေယာ်ဒန် ြမစ်အေနာက် ဘက် ၌ သူ တို့ညီအစ်ကုိ များ ှင့်အတူ ေြမ
ကုိေပး ၏။ 8 ေယာ ှု ကလည်း ၊ သင်တို့သည် အလနွ်ဥစ္စာ ရ တတ်၍ များ စွာေသာ
တိ စ္ဆာန် ၊ ေရွှ ၊ ေငွ ၊ ေကးဝါ ၊ သံ ၊ အဝတ် တနဆ်ာများတို့ ကုိ ယူေဆာင်လျက် သင်
တို့ေနရာ အိမ် သို့ ြပန် သွား ကေလာ။့ ရနသူ် တို့ ၌ လယူု၍ရေသာဥစ္စာ
ကုိ သင် တို့ ညီအစ်ကုိ များ၌ ေဝဖန် ကေလာဟ့ု မှာ ထားလျက် ၊ ေကာင်း ကီး ေပး၍
သူ တို့ ေနရာအိမ် သို့ လွှတ် လိက်ုေလ၏။ 9ထာဝရဘုရား သည် ေမာေ ှ အားြဖင့် မိန ့်
ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ ုဗင် အမျ ိး ၊ ဂဒ် အမျ ိး ၊ မနာေ ှ အမျ ိး တဝက် တို့သည် ပုိင်
ထုိက်ေသာေြမ ၊ ဂိလဒ် ြပည် သို့ သွား ြခင်းငှါ ၊ ဣသေရလ အမျ ိးသား ှိရာ ခါနာန်
ြပည် ၊ ှ ိေလာ မိ မှ ထွက်သွား က၏။ 10 ခါနာန် ြပည် ၊ ေယာ်ဒန် ြမစ်နား သို့ ေရာက်
ေသာအခါ ၊ ုဗင် အမျ ိး ၊ ဂဒ် အမျ ိး ၊ မနာေ ှ အမျ ိး တဝက် တို့သည် ေယာ်ဒန် ြမစ်
နားမှာ ထင် ှား စွာေသာ ယဇ် ပလ္လ င် ကီး ကုိ တည် က၏။ 11 ထုိသို့ ုဗင် အမျ ိး ၊ ဂဒ်
အမျ ိး ၊ မနာေ ှ အမျ ိး တဝက် တို့သည် ခါနာန် ြပည် တဘက် ၊ ေယာ်ဒန် ြမစ်နား ၊ ဣ
သေရလ အမျ ိးသားကူးရာအရပ် ၌ ယဇ် ပလ္လ င်ကုိ တည် က ပီဟု ဣသေရလ
အမျ ိးသားတို့သည် သိတင်း ကား က၏။ 12 ထုိသိတင်းကုိ ကား ေသာအခါ ၊ ဣ
သေရလအမျ ိးသားပရိသတ် အေပါင်း တို့သည် စစ်ချ ီ ြခင်းငှါ ၊ ှ ိေလာ မိ ၌ စည်းေဝး
က၏။ 13ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့သည်၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ဧလာဇာ သား ဖိနဟတ်
ှင့်တကွ၊ ဣသေရလ
အမျ ိး အသီးအသီး တို့ အထဲကေရွး ေကာက်၍၊ 14 လူတေထာင် ကုိအပ်ု ေသာ
အေဆွအမျ ိး သူ ကီး ဆယ် ပါးတို့ ကုိ ုဗင် အမျ ိး ၊ ဂဒ် အမျ ိး ၊ မနာေ ှ အမျ ိး တဝက်
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ှ ိရာ ဂိလဒ် ြပည် သို့ ေစလွှတ် က၏။ 15 ထုိမင်းတို့သည် ုဗင် အမျ ိး ၊ ဂဒ် အမျ ိး ၊
မနာေ ှ အမျ ိး တဝက် ှိရာ ဂိလဒ် ြပည် သို့ ေရာက် ၍၊ 16ထာဝရဘုရား ၏ ပရိသတ်
အေပါင်း တို့ မှာလိက်ုသည်ကား၊ သင် တို့သည် ထာဝရဘုရား
ကုိ ယေန ့ပုနက်န် ၍ ယဇ် ပလ္လ င်ကုိ တည် သြဖင့် ၊ ထာဝရဘုရား ေနာက် ေတာ်သို့ မ
လိက်ု၊ ယေနလ့ွှဲသွား ြခင်းငှါ ဣသေရလ အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်ကုိ ြပစ်မှား ေသာ အြပစ် ကား အဘယ်သို့ နည်း။ 17သင်တို့သည် ထာဝရဘုရား
ေနာက်ေတာ်သို့ မလိက်ု လွှဲသွားရမည်အေကာင်း၊ ေပဂုရ
အြပစ် သည် ငါ တို့အဘို့ မ ေလာက်သေလာ။ ထာဝရဘုရား
၏ ပရိသတ် ေတာ်၌ ေဘး ကီးေရာက် ေသာ်လည်း ၊ ယေန ့တိင်ုေအာင် ထုိအြပစ် မ
ှင်းလင်း ေသး။ 18သင် တို့သည် ထာဝရဘုရား
ကုိ ယေန ့ပုနက်န် ၍ နက်ြဖန် ေန ့ဣသေရလ
အမျ ိး ပရိသတ် အေပါင်း တို့ ကုိ အမျက် ထွက်ေတာ်မူမည်။ 19 သို့ ေသာ်လည်း သင်
တို့အပုိင် ရေသာေြမ သည် မ
စင်ကယ်လျှင် ၊ ထာဝရဘုရား အပုိင် ယူေတာ်မူ၍၊ တဲ
ေတာ် ှိရာေြမ သို့ ကူး သြဖင့် ငါ တို့ ှင့်အတူ အပုိင်ယူ က ေလာ။့ ငါ တို့ ဘုရား သခင်
ထာဝရဘုရား ၏ ယဇ်ပလ္လ င် ေတာ်မှတပါး ၊ အြခားေသာ ယဇ် ပလ္လ င်ကုိ ကုိယ် အဘို့
တည် ၍ ထာဝရဘုရား
ကုိ မ ပုနက်န် က ှင့်။ ငါ တို့ ကုိလည်း မ
ပုနက်န် က ှင့်။ 20 ေဇရသား အာခန် သည်ကျနိ် အပ်ေသာအရာ၌ ြပစ်မှား ၍ အမျက်
ေတာ်သည် ဣသေရလ
အမျ ိး ပရိသတ် အေပါင်း တို့အေပါ် မှာ ေရာက် သည် မ
ဟတ်ုေလာ။ ထုိသူ
သည် ြပစ်မှားေသာအြပစ် ေကာင့် တ ေယာက်တည်းသာ ေသ
ရသည် မ ဟတ်ုဟု ဆုိက၏။ 21 ထုိအခါ ုဗင် အမျ ိး ၊ ဂဒ် အမျ ိး ၊ မနာေ ှ အမျ ိး
တဝက် တို့သည် ဣသေရလ
အမျ ိးတင်ွ လတူေထာင် စီအပ်ုေသာ အကဲ
အမှူးတို့အား ြပနေ်ြပာ ေလသည်မှာ၊ 22 ြမတ် စွာဘုရား သခင် ထာဝရဘုရား ၊ ြမတ်
စွာဘုရား သခင် ထာဝရဘုရား
သည် ကုိယ်ေတာ်တိင်ု သိ
ေတာ်မူ၏။ ဣသေရလ
အမျ ိးလည်း ကုိယ်တိင်ုသိရလိမ့်မည်။ ပုနက်န် မည်အ ကံ၊ ထာဝရဘုရား
ကုိ ြပစ်မှား မည်အ ကံ ှိ၍၊ ထာဝရဘုရား
ေနာက် ေတာ်သို့ မလိက်ုဘဲ လွှဲသွား ြခင်းငှါ ငါ တို့သည် ယဇ် ပလ္လ င်ကုိ တည် သည်
မှနလ်ျှင်၊ ယေန ့
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ေဘးမ လတ်ွ ပါေစ ှင့်။ 23 ထုိပလ္လ င် ေပါ် မှာ မီး ှု ိ ရာယဇ်၊ ေဘာဇ ် ပူေဇာ်သက္က ာ၊
မိဿဟာယ ပူေဇာ် သက္ကာကုိ ပူေဇာ် မည်အ ကံ ှိလျှင် လည်း ထာဝရဘုရား
သည် ကုိယ်ေတာ် တိင်ု စစ်ေကာ ေတာ်မူပါေစ။ 24 ေနာင်ကာလ၌ သင်တို့သားေြမးတို့
က၊ အို ုဗင် အမျ ိးသား၊ ဂဒ်အမျ ိးသားတို့ ၊ သင်တို့သည် ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ှင့် အဘယ်သို့ ဆုိင် ကသနည်း။ 25ထာဝရဘုရား သည် ငါ တို့
ှင့် သင် တို့စပ် ကား ၌ ပုိင်းြခား လျက် ေယာ်ဒန် ြမစ်ကုိ ထား
ေတာ်မူ ပီ။ သင်တို့သည် ထာဝရဘုရား ှင့် အလျှင်းမဆုိင် ကဟု ငါတို့သား ေြမးတို့
အား ေြပာဆုိသြဖင့်၊ ငါ တို့သား ေြမးတို့သည် ထာဝရဘုရား
ကုိ မ
ေကာက်ရွ ံ ဘဲ ေန ေစမည်အေကာင်း၊ သင် တို့ သား ေြမး တို့သည် ြပ ကမည်ဟု
စုိးရိမ်၍ ဤအမှုကုိ ြပ ပီမဟတ်ုေလာ။ 26 သို့ ြဖစ်၍ ငါ တို့သည် ယဇ် ပလ္လ င်ကုိ တည်
ြခင်းငှါ ြပင် ကကုနအံ်ဟ့ု ဆုိ
ကေသာအခါ၊ မီး ှု ိ ရာယဇ်အစ ှိေသာ ယဇ်မျ ိ းကုိ ပူေဇာ် မည်အ ကံ ှိသည်မ ဟတ်ု။

27 ငါ တို့သည် မီး ှု ိ ရာယဇ် အစ ှိေသာ ယဇ် မျ ိ း၊ မိဿဟာယ ပူေဇာ်သက္က ာအမျ ိးမျ ိ း
ကုိ ြပ သြဖင့်၊ ထာဝရဘုရား
အမှု ကုိ ေ ှ ေတာ်၌ ေဆာင်ရွက် ြခင်းငှါ ၎င်း၊ ေနာင် ကာလ၌ သင် တို့သား ေြမးတို့
က၊ သင် တို့သည် ထာဝရဘုရား
ှင့် အလျှင်းမ ဆုိင် ကဟု ငါ တို့ သားေြမး တို့ အား မ ေြပာ ေစြခင်းငှါ၎င်း၊ ဤ

ယဇ်ပလ္လ င်သည် ငါ တို့ ှင့် သင် တို့ စပ် ကား ၊ ငါ တို့သား ေြမး ှင့် သင်တို့သားေြမး
စပ်ကားမှာ သက်ေသ ြဖစ်ေစြခင်းငှါ တည်ကပါ ပီ။ 28 ေနာင်ကာလ ၌ သူတို့သည် ငါ
တို့ ှင့် ငါ တို့သား ေြမးတို့အား ထုိသို့ ေြပာဆုိ လျှင် ၊ ငါတို့က၊ ငါ တို့အဘ တို့သည် မီး ှု ိ
ရာယဇ်အစ ှိေသာယဇ် မျ ိ းကုိ ပူေဇာ်ြခင်းငှါမ ဟတ်ု၊ ငါ တို့ ှင့် သင် တို့ စပ် ကား မှာ
သက်ေသ ြဖစ်ေစြခင်းငှါတည် ေသာ ထာဝရ
ဘုရား၏ ယဇ်ပလ္လ င် ပုံ ကုိ ကည့် ကေလာ့ဟု ြပနေ်ြပာ စရာအေကာင်း ှ ိေစြခင်းငှါ
ငါတို့သည် တိင်ုပင် က ပီ။ 29 တဲ ေတာ်ေ ှ ၌ ှိေသာ ငါ တို့ ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား
၏ယဇ်ပလ္လ င် ေတာ်မှတပါး အြခားေသာယဇ် ပလ္လ င်ကုိ တည် ၍ မီး ှု ိ ရာယဇ်အစ ှိ
ေသာ ယဇ်မျ ိ း၊ ေဘာဇ ်ပူေဇာ် သက္ကာမျ ိးကုိ ြပ သြဖင့်၊ ထာဝရဘုရား
ကုိ ပုနက်န် ၍ ေနာက် ေတာ်သို့ မလိက်ု လွှဲ သွားြခင်းအမှုသည် ငါ တို့ ှင့် ေဝး ပါ
ေစေသာဟု ြပနေ်ြပာ က၏။ 30 ယဇ်ပုေရာဟိတ် ဖိနဟတ် ှင့် ပရိသတ်မင်း များ၊ ဣ
သေရလ
အမျ ိး၌ လတူေထာင် စီအပ်ုေသာ အကဲ
အမှူးများတို့သည် ုဗင် အမျ ိး ၊ ဂဒ် အမျ ိး ၊ မနာေ ှ အမျ ိးသား တို့ ေြပာ ေသာ
စကား ကုိ ကား ရေသာအခါ အားရ က၏။ 31ယဇ်ပုေရာဟိတ် ဧလာဇာ သား ဖိနဟတ်
ကလည်း ၊ သင်တို့သည် ထာဝရဘုရား
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ကုိ မ ြပစ်မှား ေသာေကာင့် ၊ ထာဝရဘုရား သည် ငါ တို့တင်ွ ှိေတာ်မူေကာင်း ကုိ
ယေန ့
ငါတို့ သိ
ြမင်က၏။ သင်တို့သည် ဣသေရလ
အမျ ိးသားတို့ ကုိ ထာဝရဘုရား
လက် ေတာ်မှ ယခု ကယ်လွှတ် က ပီဟု ုဗင် အမျ ိး ၊ ဂဒ် အမျ ိး ၊ မနာေ ှ အမျ ိးသား
တို့အား ေြပာဆုိ က၏။ 32 ထုိအခါ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ဧလာဇာ သား ဖိနဟတ် ှင့် မင်း
များတို့သည် ု ဗင် အမျ ိး ၊ ဂဒ် အမျ ိးသား တို့ ေနရာ ဂိလဒ် ြပည် မှ ဣသေရလ
အမျ ိးသားေနရာ ခါနာန် ြပည် သို့ ြပန် လာ၍ သိတင်း ကားေြပာသြဖင့်၊ 33ဣသေရလ
အမျ ိးသားတို့သည် ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ၍ ဘုရား
သခင်၏ ေကျးဇူးေတာ်ကုိ ချးီမွမ်း က၏။ ေနာက်တဖန် ုဗင် အမျ ိး ၊ ဂဒ် အမျ ိးသား
တို့ေန ေသာြပည် ကုိ လပ်ု ကံ အံေ့သာငှါ စစ်ချ ီ မည်ဟု အ ကံ မ ှိ က။ 34 ုဗင် အမျ ိး
၊ ဂဒ် အမျ ိးသား တို့ကလည်း ၊ ထာဝရဘုရား သည် ဘုရား
သခင်ြဖစ်ေတာ်မူေကာင်း ကုိ ဤယဇ် ပလ္လ င်သည် ငါ တို့စပ်ကား မှာ သက်ေသခံ ပါ
ေစေသာဟု ဆုိလျက် ထုိပလ္လ င်ကုိ ဧဒအမည်ြဖင့် မှည့် က၏။

23
ေယာ ှုခွနအ်ားေပးစကား

1ထာဝရဘုရား သည် ပတ်ဝနး်ကျင် ေနေသာရနသူ် အေပါင်း တို့လက်မှ ဣသေရလ
အမျ ိးကုိ ကယ်လွှတ်၍၊ ငိမ်သက် ြခင်းအခွင့်ကုိ ကာြမင့် စွာေသာ ကာလ
ပတ်လံးုေပးေတာ်မူ ပီးမှ ၊ ေယာ ှု သည် အသက် ကီး၍ အိမုင်းေသာအခါ၊ 2ဣသေရ
လ အမျ ိး အသက် ကီးသူ၊ အကဲ
အမှူး၊ တရား
သူ ကီး၊ အရာ ှိ ေသာသူများ ှင့်တကွ အမျ ိးသားအေပါင်း တို့ ကုိ ေခါ် ပီးလျှင် ၊ ငါ
သည် အသက် ကီးရင့်၍ အိမုင်း ပီ။ 3သင် တို့၏ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား သည် သင်
တို့အတက်ွ ဤ လမူျ ိး အေပါင်း တို့ ၌ ြပ ေတာ်မူသမျှ ကုိ သင် တို့သည် သိ
ြမင် က ပီ။ သင် တို့၏ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား သည် သင် တို့ဘက် ၌ စစ်တိက်ု
ေတာ်မူ ပီ။ 4 ေယာ်ဒန် ြမစ်မှစ၍အေနာက် ပင်လယ် ကီး တိင်ုေအာင်၊ ငါပယ် ှင်း သမျှ
ေသာ လမူျ ိ း တို့ ှင့်တကွ ကင်း ေသးေသာ ဤ
လမူျ ိး ေနေသာြပည်ကုိ သင် တို့အမျ ိး များ အေမွ ခံစရာဘို့ စာေရးတံ ချ၍ ငါေဝဖန်
ပီ။ 5သင် တို့၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ဂတိ ေတာ် ှိသည်အတိင်ုး ၊ ဤလမူျ ိးတို့ ကုိ ှင်ထုတ် ၍ သင်
တို့မြမင်ရေအာင် သုတ်သင် ပယ် ှင်းေတာ်မူသြဖင့်၊ သူ
တို့၏ ေြမ ကုိ သင်တို့သည် အပုိင် ရကလိမ့်မည်။ 6 သို့ ြဖစ်၍ သင်တို့သည် ေမာေ ှ
၏ပညတ္တိ ကျမ်းစာ လမ်းမှ လက်ျာ ဘက် လက်ဝဲ ဘက်သို့ မ
လွှဲ ဘဲ၊ ပါသမျှအတိင်ုး ကျင့် ေစာင့်ြခင်းငှါ ၎င်း၊ 7သင် တို့တင်ွ ကင်း ေသးေသာ ဤ
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လမူျ ိး ှင့် မ ေပါင်းေဘာ် ၊ သူ တို့ ဘုရား ၏နာမ ကုိ မက် ၍ မ ကျနိ် ဆုိ၊ ဝတ် မ ြပ
ဦး
မ ွှတ်ဘဲ၊ 8ယေန တိ့င်ုေအာင် ကျင့် သက့ဲသို့ ၊ သင် တို့၏ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား
၌ ဆည်းကပ် မီှဝဲြခင်းငှါ၎င်း၊ အလနွ် ရဲရင့် ေသာစိတ် ှိ ကေလာ။့ 9အေကာင်းမူကား၊
ကီးမား ၍ ခွနအ်ား ှင့်ြပည့်စုံေသာ လမူျ ိ း တို့ ကုိ ထာဝရဘုရား
သည် သင် တို့ ေ ှ မှ ှင်ထုတ် ေတာ်မူသြဖင့် ၊ ယေန ့ တိင်ုေအာင် သင် တို့ ေ ှ ၌
အဘယ်သူ မျှမ ရပ် ိင်ု။ 10သင် တို့တေယာက် ေသာ်လည်းအြခားေသာသူ တေထာင်
ကုိ ေြပး ေစလိမ့်မည်။ အေကာင်း မူကား၊ သင် တို့၏ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား သည်
ဂတိ
ေတာ် ှိ သည်အတိင်ုး သင် တို့ ဘက် ၌ စစ်တိက်ု ေတာ် မူ၏။ 11 သို့ ြဖစ်၍ သင်
တို့၏ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား ကုိ ချစ် ြခင်းငှါ ကုိယ် စိတ် ှလံးုကုိ သတိ ြပ က
ေလာ။့ 12 သို့ မဟတ်ု သင်တို့သည် ေရွ ေလျာ၍့ ၊ သင် တို့တင်ွ ကျန် ကင်းေသးေသာ
ဤ
လမူျ ိး တို့ ၌ မီှဝဲ လျက် ၊ ထိမ်းြမား ေပးစား၍ ေပါင်းေဘာ် ဆက်ဆံြခင်း ှ ိလျှင်၊

13သင် တို့၏ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား သည် ေနာက်တဖန် ဤ
လမူျ ိး တို့ ကုိ သင် တို့ ေ ှ မှ ှင်ထုတ် ေတာ် မ မူ။ သင် တို့၏ဘုရား သခင်
ထာဝရဘုရား ေပး ေတာ်မူ၍ ေကာင်းမွန် ေသာ ဤြပည် ၌ သင် တို့သည် မေပျာက် မ
ပျက်မီှတိင်ုေအာင် သူတို့သည် သင် တို့ ၌ ေကျာကွ့င်း ၊ ေထာင်ေချာက် ၊ သင်တို့နေံစာင် ၌
ှင်တံ ၊ သင် တို့မျက်စိ ၌ ဆူး ြဖစ် ကလိမ့်မည်အေကာင်း ကုိ ဧကန် အမှန် သိမှတ် က
ေလာ။့ 14 ငါ ေသာ်ကား၊ ေြမ သားအေပါင်း တို့ သွားရာလမ်း သို့ ယေန ့သွား လု ပီ။ သင်
တို့၏ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား သည် သင် တို့အဘို့ မိန ့် ေတာ်မူေသာ ေကာင်းကျ ိး တ
စုံတပါးမျှ မ
ယုတ်မေလျာ့ ၊ အကုနအ်စင်ြပည့်စုံေကာင်းကုိ သင် တို့သည် စိတ် ှလံးုထဲ မှာ သိ
က၏။ 15သင် တို့၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ဂတိ ေတာ် ှိသည်အတိင်ုး ၊ ေကာင်းကျ ိး အေပါင်း တို့သည်
သင် တို့အေပါ် ၌ ေရာက် သက့ဲသို့ ၊ ထုိအတူ သင် တို့၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ေပး ေတာ်မူေသာ ဤ ေကာင်းမွန် ေသာြပည် မှ သင် တို့ ကုိ
သုတ်သင် ပယ် ှင်းေတာ်မမူ မီှ တိင်ုေအာင် ၊ ထာဝရဘုရား သည် သင် တို့ အေပါ် ၌
ေဘး
ဥပဒ် အေပါင်း တို့ ကုိ ေရာက် ေစေတာ်မူမည်။ 16 သင် တို့သည် သင် တို့၏ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ထား ေတာ်မူေသာ ပဋိညာ ် တရားကုိ ြပစ်မှားလျက်၊ အြခား တ
ပါးေသာ ဘုရား
တို့ ထံသို့ သွား ၍ ဦး ွှတ် ဝတ်ြပ လျှင် ၊ ထာဝရဘုရား သည် အမျက် ထွက် ၍ ၊ အ
ရင်ေပး ေတာ်မူေသာ ဤေကာင်းမွန် ေသာြပည် ၌ သင်တို့သည် အလျင် အြမနေ်ပျာက်
ပျက်ကလိမ့်မည်ဟု ေဟာေြပာ၏။
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24

ေယာ ှု၏ေနာက်ဆုံးစကား
1တဖန် ေယာ ှု သည် ဣသေရလ
အမျ ိး အေပါင်း တို့ ကုိ ေ ှခင် မိ ၌ စည်းေဝး ေစ၍ ၊ ဣသေရလ အမျ ိး အသက်
ကီးသူ၊ အကဲ
အမှူး၊ တရား
သူ ကီး၊ အရာ ှိ ေသာသူတို့ ကုိ ေခါ် သြဖင့် ၊ သူတို့သည် ဘုရား
သခင်ေ ှ ေတာ်သို့ ချ ်းကပ် က၏။ 2 ထုိအခါ ေယာ ှု သည် လူ
အေပါင်း တို့အား ေဟာေြပာ ေလသည်မှာ၊ ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ အာြဗဟံ ှင့် နာေခါ် တို့၏ အဘ
ေတရ မှစ၍ သင် တို့ ဘုိးေဘး တို့သည် ေ ှး ကာလ၌ ြမစ် ကီးတစ်ဘက် မှာ ေန ၍
အြခား တပါးေသာဘုရား တို့ ကုိ ဝတ်ြပ က၏။ 3သင် တို့အဘ အာြဗဟံ ကုိ ြမစ် ကီး
တစ်ဘက် မှ ငါေခါ် ပီးလျှင် ၊ ခါနာန် ြပည် အရပ်ရပ် သို့ ပို့ ေဆာင် ၍ သူ ၏ အမျ ိး
အ ယ်ွကုိ များြပား ေစလျက် ၊ ဣဇာက် ကုိ ေပး ၏။ 4ဣဇာက် အား လည်း ၊ ယာကုပ်
ှင့် ဧေသာ ကုိ ငါေပး ၍ ၊ ဧေသာ အား လည်း စိရ
ေတာင် ကုိ အပုိင် ေပး ၏။ ယာကုပ် ှင့် သူ ၏သား တို့သည် အဲဂုတ္တု
ြပည်သို့ သွား က၏။ 5 ေမာေ ှ ှင့် အာ ုန် ကုိ ငါေစလွှတ် ၍ အဲဂုတ္တလုူ တို့ ၌ ြပ
သည်အတိင်ုး ၊ အဲဂုတ္တု ြပည်ကုိ ဆုံးမ
ေသာေနာက် ၊ သင် တို့ ကုိ ှ တ် ေဆာင်ေလ၏။ 6 ထုိသို့ သင် တို့အဘ များကုိ အဲဂု
တ္တု
ြပည်မှ ငါ ှ တ်ေဆာင် သြဖင့် ၊ သူတို့သည် ဧဒံုပင်လယ် သို့ ေရာက် ၍ ၊ အဲဂုတ္တု
လတိူု့သည် ရထား
ှင့် ြမင်းစီး သူရဲပါလျက် ထုိပင်လယ် တိင်ုေအာင်လိက်ု က၏။ 7ထာဝရဘုရား ကုိ

ေအာ်ဟစ် ေသာအခါ ၊ သင် တို့ ှင့် အဲဂုတ္တု လူတို့စပ် ကား မှာ ေမှာင်မုိက် ကုိ ငါထား
၍ သူ တို့ ကုိ ပင်လယ် ေရလွှမ်းမုိး ေစ၏။ အဲဂုတ္တု
ြပည်၌ ငါြပ ေသာအမှုကုိ သင် တို့သည် ကုိယ်တိင်ုြမင် က ပီ။ ေတာ
၌ လည်း ကာလ
ကာြမင့် စွာေန ရက၏။ 8 ေနာက် တဖန် ေယာ်ဒန် ြမစ်အေ ှ ဘက်၌ ေန ေသာ အာ

ေမာရိ
လတိူု့ ြပည် သို့ သင် တို့ ကုိ ငါပို့ ေဆာင် ၍ ၊ သူတို့သည် စစ်တိက်ု ေသာအခါ သူ
တို့ ကုိ သင် တို့လက် ၌ ငါအပ် ၍ သူ တို့ေြမ ကုိ သင်တို့သည် သိမ်းယူ က၏။ သူ
တို့ ကုိ သင် တို့ေ ှ မှ ငါသုတ်သင် ပယ် ှင်းေလ၏။ 9 ေမာဘ ှင်ဘုရင် ဇိေဖါ် ၏သား
ဗာလက် သည် ထ
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၍ ဣသေရလ အမျ ိးကုိ စစ်တိက်ု သြဖင့် ၊ သင် တို့ ကုိ ကျနိဆဲ် ေစြခင်းငှါ ၊ ေဗာရ
၏သား ဗာလမ် ကုိ ေခါ် ေသာအခါ၊ 10ဗာလမ် ၏စကားကုိ ငါနား မ ေထာင်ေသာေကာင့်
၊ သူသည် အထပ်ထပ်ေကာင်း ကီး ေပး၍ သူ့ လက် မှ သင် တို့ ကုိ ငါကယ် လွှတ်ေလ၏။
11တဖန် သင်တို့သည် ေယာ်ဒန် ြမစ်ကုိ ကူး
၍ ေယရိေခါ မိ သို့ ေရာက် ကေသာအခါ ၊ ေယရိေခါ လူ ၊ အာေမာရိ လ၊ူ ေဖရဇိ
လ၊ူ ခါနနိ လ၊ူ ဟိတ္တိ
လ၊ူ ဂိရဂါ ှိ လ၊ူ ဟိဝိ
လ၊ူ ေယဗုသိ
လတိူု့သည် သင်တို့ ကုိ စစ်တိက်ု ၍ သူ တို့ ကုိ သင် တို့လက် ၌ ငါအပ် ေလ၏။ 12သင်
တို့ ၌ ထား ှင့် ေလး မ ပါဘဲ၊ သင် တို့ ေ ှ မှာ ပျားတူ ကုိ ငါေစလွှတ် ၍ ၊ အာေမာရိ
မင်း ကီး ှစ် ပါးကုိ သင် တို့ေ ှ မှ ငါ ှင်ထုတ် ေလ၏။ 13သင် တို့မ လပ်ုေသာေြမ ၊ မ
တည် ေသာ မိ တို့ ကုိ ငါေပး ၍ သင်တို့သည် ေန
ရက၏။ ကုိယ်တိင်ုမ စုိက် ေသာ စပျစ် ဥယျာ ်၊ သံလင်ွ ဥယျာ ်တို့ ကုိ စား ရ က
သည်ဟု ထာဝရဘုရား အမိန ့ေ်တာ် ှိ၏။ 14ယခု မှာ ထာဝရဘုရား
ကုိ ေကာက်ရွ ံ ၍ ကည်ြဖ ြခင်း၊ သစ္စာ
ေစာင့်ြခင်း ှင့်တကွ ဝတ်ြပ ကေလာ။့ ြမစ် ကီးတစ်ဘက် ၌ ၎င်း၊ အဲဂုတ္တု
ြပည်၌ ၎င်း၊ ဘုိးေဘး
တို့ ဝတ်ြပ ေသာ ဘုရား များကုိ ပယ် ၍ ထာဝရဘုရား ကုိသာ ဝတ်ြပ ကေလာ။့

15 သို့ မဟတ်ု ထာဝရဘုရား အား ဝတ် မ ြပ ေကာင်းဟု သင် တို့ထင် လျှင်၊ ြမစ် ကီး
တစ်ဘက် ၌ ဘုိးေဘး တို့ဝတ်ြပ ေသာ ဘုရား ၊ သင် တို့ေန ရာ အာေမာရိ
ြပည်သားတို့၏ ဘုရား
များတင်ွ၊ အဘယ် မည်ေသာ ဘုရားတို့အား ဝတ်ြပ မည်အရာကုိ ယေန ့
ေရွး ကေလာ။့ ငါ ှင့် ငါ ့ အိမ်သား ြဖစ်လျှင် ထာဝရဘုရား
ကုိသာ ဝတ်ြပ မည်ဟု ဆုိေလေသာ်၊ 16 လူ များတို့က အြခား တပါးေသာဘုရား
တို့ ကုိ ဝတ်ြပ ြခင်းငှါ ထာဝရဘုရား ကုိ စွန ့် ေသာအမှုသည် အကျွ ်ပ်ု တို့ ှင့် ေဝး ပါ
ေစေသာ။ 17 ငါ တို့ ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား သည်၊ ကျွန် ခံေနရာ အဲဂုတ္တု ြပည်
မှ အဘ တို့ ှင့် ငါ တို့ ကုိ ှ တ် ေဆာင်၍ ၊ ကီးစွာ ေသာ နမိိတ် လက္ခဏာတို့ ကုိ ငါ တို့
မျက်ေမှာက် ၌ ြပ ေတာ်မူ ပီ။ ငါတို့ သွား ေလရာရာအရပ် ၊ ေ ှာက် ေလရာရာလမူျ ိ း တို့
တင်ွ ေစာင့် ေတာ်မူ ပီ။ 18ထာဝရဘုရား သည်လည်း ၊ ဤြပည် ၌ ေန
ေသာသူ အာေမာရိ
လူ အေပါင်း တို့ ကုိ ငါ တို့ ေ ှ မှ ှင်ထုတ် ေတာ်မူ ပီ။ ထာဝရဘုရား
အား ဝတ်ြပ ပါမည်။ ထုိဘုရား
သည် ငါ တို့ ဘုရား သခင်ြဖစ်ေတာ်မူသည်ဟု ြပနေ်ြပာက၏။ 19 ေယာ ှု ကလည်း ၊
သင်တို့သည် ထာဝရဘုရား
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အား ဝတ် မ ြပ ိင်ု။။ ထုိဘုရား သည် သန ့် ှ င်း ေသာဘုရား၊ အြပစ် ှိသည်ဟု ထင်
လယ်ွေသာဘုရား ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ သင် တို့လနွက်ျ း ြပစ်မှားေသာ အြပစ် တို့ ကုိ သည်းခံ
ေတာ်မ မူ။ 20သင်တို့သည် ထာဝရဘုရား
ကုိ စွန ့် ၍ တကျွနး်တ ိင်ုငံ ဘုရား တို့ ကုိ ဝတ်ြပ လျှင် ၊ သင် တို့ ၌ ေကျးဇူး ြပ ေတာ်
မူ ပီးမှ တဖန် လှည့် ၍ ည ်းဆဲ ဖျက်ဆီးေတာ်မူမည်ဟု ဆုိလျှင်၊ 21လူ များတို့က၊ မ
ဟတ်ုပါ။ ထာဝရဘုရား
ကုိသာ ဝတ်ြပ ပါမည်ဟု ြပနေ်လျှာက် က၏။ 22 ေယာ ှု ကလည်း ၊ သင် တို့သည်
ထာဝရဘုရား
ကုိ ဝတ်ြပ ြခင်းငှါ ထုိဘုရားကုိ ေရွး က ပီဟု ကုိယ်အမှု၌ ကုိယ်သက်ေသ ခံ က
သည်ဟုဆုိ လျှင် သူတို့က၊ သက်ေသ ခံကပါ၏ဟု ေလျှာက် ကေသာ်၊ 23 ေယာ ှုက၊
သို့ ြဖစ်လျှင် ၊ သင် တို့တင်ွ ှိေသာ တကျွနး်တ ိင်ုငံ ဘုရား တို့ ကုိ ပယ် ၍ ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ဘက်သို့ စိတ် ှလံးုကုိ ွှတ် ကေလာဟ့ု ဆုိေလ၏။ 24လူ များ
တို့ကလည်း ၊ ငါ တို့ ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား ကုိ ဝတ်ြပ ပါမည်။ စကား
ေတာ်ကုိ နားေထာင် ပါမည်ဟု ဝနခံ် ပီးမှ၊ 25 ေယာ ှု သည် ထုိ
ေန ၌့ လူ များတို့ ှင့် ပဋိညာ ် ြပ ၍ ေ ှခင် မိ မှာ စီရင် ထုံးဖွ့ဲ ချက်ကုိ ထား ေလ၏။

26 ထုိ စကား ကုိလည်း ဘုရား
သခင်၏ ဓမ္မ
ကျမ်းစာ ၌ ေရး ထား၍ ၊ ထာဝရဘုရား ၏ သန ့် ှ င်း ရာဌာနေတာ် နား
မှာ ှ ိေသာ သပိတ် ပင်ေအာက် ၌ ေကျာက် ကီး ကုိ ေထာင် လျက်၊ 27ဤ ေကျာက်
သည် ငါ တို့အား သက်ေသ ြဖစ် ရလိမ့်မည်။ ထာဝရဘုရား
မိန ့ေ်တာ်မူေသာစကား အလံးုစုံ ကုိ ကား ရ ပီ။ သို့ ြဖစ်၍ သင်တို့သည် ဘုရား
သခင်ကုိ ြငင်းပယ် ြခင်း ှင့် ကင်းလတ်ွမည်အေကာင်း သင် တို့အား သက်ေသ ြဖစ်
ရလိမ့်မည်ဟု လူ
အေပါင်း တို့အား ေြပာဆုိ ပီးမှ၊ 28အသီး အသီးမိမိ တို့အေမွ ခံရာအရပ်သို့ ြပန် သွား
ရေသာအခွင့်ကုိေပးေလ၏။

ေယာ ှုအနစိ္စေရာက်ြခင်း
29 ထုိေနာက်မှ ထာဝရဘုရား ၏ကျွန် ၊ ုန် ၏သား ေယာ ှု သည် အသက် တရာ
တဆယ် ှိ ေသာ် အနစိ္စ ေရာက်ေလ၏။ 30 ဧဖရိမ် ေတာင် ေပါ်၊ ဂါ ှ ကုနး် ေြမာက်
မှာ ှိေသာသူ ၏အေမွ ခံရာ တိမနေဿရ မိ နယ်ေြမ ၌ သဂ ဟ် က၏။ 31 ေယာ ှု
လက်ထက်ကာလ ပတ်လံးု ဣသေရလ အမျ ိးသားတို့သည် ထာဝရဘုရား
ကုိ ဝတ်ြပ က၏။ ထာဝရဘုရား
သည် ဣသေရလ
အမျ ိးအဘို့ ြပ ေတာ်မူသမျှ တို့ ကုိ သိ
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၍ ေယာ ှု မ ှိသည်ေနာက် အသက် ှင်ေသးေသာ အသက် ကီး သူတို့လက်ထက်
၌လည်း ထာဝရဘုရားကုိ ဝတ်ြပ က၏။
ေယာသပ်၏အ ို းကုိသ ဂ ဟ်ြခင်း

32ဣသေရလ အမျ ိးသားတို့သည် အဲဂုတ္တု
ြပည်မှ ေဆာင် ခ့ဲေသာ ေယာသပ် ၏အ ို း တို့ ကုိ၊ ေ ှခင် ၏အဘ ဟာေမာ် ၏သား
တို့တင်ွ ေငွ တ ပိဿာ ှင့် ယာကုပ် ဝယ် ေသာ ေ ှခင် မိ နယ်ေြမ အကွက် ၌ သဂ ဟ်
က၏။ ထုိေြမအကွက်သည် ေယာသပ် သား တို့ အေမွ ေြမြဖစ် သတည်း။ 33အာ ုန်
သား ယဇ်ပုေရာဟိတ်ဧလာဇာ သည်လည်း အနစိ္စ ေရာက်ေလ၏။ သူ
၏သား ဖိနဟတ် အား လူများေပး ခ့ဲေသာ ဧဖရိမ် ေတာင် ေပါ်၊ ဖိနဟတ် ကုနး် ၌
သ ဂ ဟ် က၏။
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တရားသူ ကီးမှတ်စာ
1 ေယာ ှု အနစိ္စ ေရာက်ေသာေနာက် ၊ ဣသေရလအမျ ိးသားတို့က၊ အကျွ ်ပ်ု တို့တင်ွ
အဘယ်သူ သည် ခါနနိ လတိူု့ ှ ိရာသို့ ေ ှ ဦးစွာ ချ ီ သွားရပါမည်နည်းဟု ထာဝရဘုရား
အား ေမး ေလျှာက်ကလျှင်၊ 2ထာဝရဘုရား က၊ ယုဒ
သည် ချ ီ သွားရမည်။ ထုိြပည် ကုိ သူ
၏လက် ၌ ငါအပ် မည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 3 ယုဒ သည် မိမိ
အစ်ကုိ ှိေမာင် အား ၊ ခါနနိ လူတို့ ကုိ တိက်ု ြခင်းငှါ ငါ ့ အေမွေြမ သို့ ငါ ှင့်အတူ
လိက်ု ပါ။ သင့် အေမွေြမ သို့ လည်း သင် ှင့်အတူ ငါ လိက်ု သွားမည်ဟုဆုိ သည်
အတိင်ုး ှ ိေမာင် သည် လိက်ု သွားေလ၏။ 4 ယုဒ ချ ီ သွား၍ ထာဝရဘုရား သည် ခါနနိ
လ၊ူ ေဖရဇိ
လတိူု့ ကုိ အပ် ေတာ်မူသြဖင့် ၊ ေဗဇက် မိ ၌ လူ တေထာင် ကုိသတ် ေလ၏။ 5အေဒါ
နေိဗဇက် မင်းကုိ ေဗဇက် မိ ၌ ေတွ့ ၍ ၊ ခါနနိ လ၊ူ ေဖရဇိ
လူတို့ ကုိသတ် ေသာအခါ၊ 6 အေဒါနိေဗဇက် သည် ေြပး ေလ၏။ ယုဒလူတို့သည်
လိက်ု ၍ ဘမ်း မိ ပီးလျှင် လက်မ ၊ ေြခမတို့ ကုိ ြဖတ် က၏။ 7 အေဒါနိေဗဇက် က
လည်း ၊ လက်မ ှင့် ေြခမြဖတ် ေသာ မင်း ကီး ခုနစ်ဆယ် တို့သည်၊ အထက်က ငါ ့
စားပဲွ ေအာက် ၌ စား ပ်ုစားေပါက်ကုိ ေကာက် ၍ စားရက၏။ ငါြပ ဘူးသည်အတိင်ုး
၊ ဘုရား သခင်သည် ငါ ၌ အြပစ် ေပးေတာ်မူ ပီဟု ဆုိ
၏။ ထုိမင်း ကုိ ေယ ု ှလင် မိ သို့ ပို့
၍ သူသည် ထုိ
မိ မှာ ေသ ေလ၏။ 8 ယုဒ အမျ ိးသားတို့သည် ေယ ု ှလင် မိ ကုိ တိက်ု ယူ ၍ ထား
ှင့် လပ်ု ကံ ပီးမှ မီး ှု ိ က၏။ 9 ထုိေနာက် ေတာင် ေပါ်၌၎င်း ၊ ေတာင် မျက် ှာ၌၎င်း
၊ ချ ိင့် ထဲ၌၎င်း ေန
ေသာခါနနိ လတိူု့ ကုိ အတိက်ု သွား က၏။ 10တဖန် ယုဒ အမျ ိးသည်၊ ကိရယသာဘ
အမည် ေဟာင်း ှ ိေသာေဟြဗ န် မိ ၌ ေန ေသာခါနနိ လတိူု့ ှ ိရာသို့ ချ ီ သွား၍၊ ေ ှ ှ ဲ
၊ အဟိမန် ၊ တာလမဲ တို့ ကုိ လပ်ု ကံ က၏။ 11တဖန် ကိရယေဿဖာ အမည်ေဟာင်း
ှ ိ ေသာေဒဗိရ မိ သားတို့ ှ ိရာသို့ ချ ီ ြပန၍်၊ 12ကာလက် က၊ ကိရယေဿာဖာ မိ ကုိ
တိက်ုယူ လပ်ု ကံ ေသာသူ အား ၊ ငါ သည် သမီး
အာခသ ကုိ ေပးစား
မည်ဟု ဆုိ လျှင်၊ 13ကာလက် ညီ ေကနတ် ၏ သား
ဩသံေယလ သည် ထုိ မိ ကုိ တိက်ု ယူ၍၊ ကာလက်သည် သမီး
အာခသ ကုိ သူ့
အား ေပးစား ေလ၏။ 14 ထုိမိနး်မ သည် ခရီးသွား စ ် အခါ၊ လယ် တကွက်ကုိ အဘ
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၌ ေတာင်း ြခင်းငှါ လင် ှင့် တိင်ုပင် ပီးမှ ြမည်း ေပါ် က ဆင်း ေလ၏။ အဘကာ
လက် က၊ အဘယ် အလို ှ ိသနည်းဟုေမး လျှင်၊ 15သမီးက၊ ေကာင်း ကီး ေပး ေစချင်
ပါ၏။ ကုိယ်ေတာ်သည် ေတာင် မျက် ှာအရပ် ကုိေပး ပါ ပီ။ စမ်း ေရတင်ွး တို့ ကုိလည်း
ေပး
ေတာ်မူပါဦးဟု ေတာင်း သည်အတိင်ုး အဘသည် အထက် စမ်း ေရတင်ွး၊ ေအာက်
စမ်း ေရတင်ွးတို့ ကုိေပး ေလ၏။ 16 ေမာေ ှ ေယာက္ခမ ၏သား ေြမးြဖစ်ေသာ ေကနိ
အမျ ိးသားတို့သည်၊ ယုဒ
အမျ ိးသားတို့ ှင့်အတူ စွနပ်လွံ မိ မှ အာရဒ် မိ ေတာင် ဘက်၊ ယုဒ
ေတာ သို့ လိက်ု သွား၍ ေနရာကျ က၏။ 17တဖန် ယုဒ သည် အစ်ကုိ ှိေမာင် ှင့်
အတူ သွား ၍ ေဇဖတ် မိ ၌ေန ေသာခါနနိ လတိူု့ ကုိ လပ်ု ကံ ၍ မိ ကုိ ှင်း ှ င်းဖျက်ဆီး
ပီးလျှင် ၊ ထုိ မိ ကုိ ေဟာ်မာ အမည် ြဖင့် သမုတ် က၏။ 18 ယုဒ သည် ဂါဇ မိ ှင့်
မိ နယ် ၊ အာ ှေကလနု် မိ ှင့် မိ နယ် ၊ ဧက န် မိ ှင့် မိ နယ် တို့ ကုိလည်း တိက်ု ယူ
ေလ၏။ 19ထာဝရဘုရား သည် ယုဒ
ှင့်အတူ ှိ ေတာ်မူ၍ ၊ သူသည် ေတာင် ေပါ်မှာ ေနေသာသူတို့ ကုိ ှင်ထုတ် ေလ၏။

ချ ိင့် သားတို့ ကုိ မ
ှင်ထုတ် ိင်ု။ အေကာင်းမူကား ၊ သူ တို့သည် သံ
ရထား ှိ က၏။ 20 ေမာေ ှ မှာ ထားသည်အတိင်ုး ေဟြဗ န် မိ ကုိ ကာလက် အား
ေပး က၍ ၊ သူသည် အာနက
သား သုံး ေယာက်တို့ ကုိ ထုိ
မိ မှ ှင်ထုတ် ေလ၏။ 21 ဗ◌င်္ယာမိန် အမျ ိးသားတို့သည်၊ ေယ ု ှလင် မိ ၌ေန ေသာ

ေယဗုသိ လတိူု့ ကုိ မ
ှင်ထုတ် ဘဲ၊ သူ
တို့သည် ယေန ့
တိင်ုေအာင် ဗ◌င်္ယာမိန် အမျ ိးသားတို့ ှင့်အတူ ေယ ု ှလင် မိ ၌ ေန ကသတည်း။

22 ေယာသပ် အမျ ိးသားတို့သည်လည်း ၊ ေဗသလ မိ သို့ ချ ီ သွား၍ ၊ ထာဝရဘုရား
သည် သူ
တို့ ှင့်အတူ ှိေတာ်မူ၏။ 23လဇု အမည် ေဟာင်း ှ ိေသာထုိ မိ ကုိ စူးစမ်းေစြခင်းငှါ
ေစလွှတ် ေသာ သူလျှ ိတို့သည်၊ 24 မိ ထဲက ထွက် လာေသာလူ တေယာက်ကုိ ေတွ့ြမင်
၍၊ မိ ထဲသို့ ဝင် ေသာလမ်းကုိ ြပ ပါေတာ။့ သို့ ြပလျှင် သင့် ကုိ ချမ်းသာ ေပးမည်ဟု
ဆုိ ေသာ်၊ 25 ထုိသူသည် မိ ထဲသို့ ဝင် ေသာလမ်းကုိ ြပ သြဖင့် ၊ သူတို့သည် မိ သား
တို့ ကုိ ထား
ှင့် လပ်ု ကံ ၍ ၊ ထုိလူ ှင့် သူ ၏အိမ်သား အေပါင်း တို့ ကုိ လွှတ် က၏။ 26 ထုိသူ

သည် ဟိတ္တိ
ြပည် သို့ သွား ပီးလျှင် ၊ မိ ကုိ တည်ေထာင် ၍ လဇု အမည် ြဖင့် သမုတ် ေလ၏။
ယေန ့
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တိင်ုေအာင် ထုိသို့ ေခါ်ေဝါ်ကသတည်း။ 27 မနာေ ှအမျ ိးသည်၊ ဗက် ှန် မိ ရွာများ၊
တာနက် မိ ရွာများ၊ ေဒါရ မိ ရွာများ၊ ဣဗလံ
မိ ရွာများ၊ ေမဂိဒ္ေဒါ မိ ရွာများ၌ ေန
ေသာသူတို့ ကုိ မ
ှင်ထုတ် ဘဲ၊ ခါနနိ လူတို့သည် အ ိင်ုေန က၏။ 28တဖန် ဣသေရလ အမျ ိးသား

တို့သည် အား
ကီးေသာအခါ ၊ ခါနနိ လတိူု့ ကုိ မ
ှင်ထုတ် ေသာ်လည်း အခွန် ကုိ ဆက်သွင်းေစက၏။ 29 ထုိအတူ ဧဖရိမ် အမျ ိးသည်

ေဂဇာ
မိ ၌ ေန ေသာခါနနိ လတိူု့ ကုိ မ
ှင်ထုတ် ဘဲ သူတို့သည် ေဂဇာ
မိ ၌ ေရာေ ှာလျက် ေန က၏။ 30 ထုိအတူ ဇာဗုလုန် အမျ ိးသည် ကိတ ု န် မိ

သား၊ နဟာေလာလ
မိ သားတို့ ကုိ မ
ှင်ထုတ် ဘဲ၊ ခါနနိ လတိူု့ သည် ေရာေ ှာ လျက်ေန ၍ ၊ အခွန် ေပးက၏။ 31 ထုိအတူ

အာ ှာ အမျ ိးသည် အက္ေခာ
မိ သား၊ ဇိဒနု် မိ သား၊ အာလပ် မိ သား၊ အာခဇိပ် မိ သား၊ ေဟလဗ
မိ သား၊ အာဖိတ် မိ သား၊ ရေဟာဘ
မိ သားတို့ ကုိ မ
ှင်ထုတ် ဘဲ၊ 32အာ ှာ အမျ ိးသားတို့သည် ြပည် သားခါနနိ လတိူု့ ှင့် ေရာေ ှာ ၍ ေန

က၏။ 33 ထုိအတူ နဿလိ အမျ ိးသည် ဗက်ေ ှမက် မိ သား၊ ေဗသနတ် မိ သား
တို့ ကုိ မ
ှင်ထုတ် ဘဲ၊ ြပည် သားခါနနိ လတိူု့ ှင့် ေရာေ ှာ ၍ ေန
က၏။ သို့ ရာတင်ွ ဗက်ေ ှမက် မိ သား၊ ေဗသနတ် မိ သားတို့ သည် အခွန် ေပး

လျက် ေနက၏။ 34အာေမာရိ လူတို့သည်လည်း ဒန် အမျ ိးသားတို့ ကုိ ေတာင် ေပါ်သို့
ှင် သြဖင့်၊ ချ ိင့် ထဲမှာ ေန ရေသာအခွင့် ကုိ မ ေပးက။ 35အာေမာရိ လတိူု့သည် ေဟ
ရက် ေတာင် ေပါ် မိ ၊ အာဇလနု် မိ ၊ ှာလဗိမ် မိ ၌ အ ိင်ုေန က၏။ သို့ ရာတင်ွ ေယာ
သပ် အမျ ိးသားတို့သည် အား
ကီး သြဖင့် အာေမာရိလူတို့သည် အခွန် ေပးရ က၏။ 36 အာေမာရိ လူေနရေသာ

အရပ် သည် အကရဗ္ဗိမ် ကုနး် နား၊ ေသလ
မိ မှစ၍ အထက် အရပ်ေပတည်း။

2
1ထာဝရဘုရား ၏ တမန် ေတာ်သည်၊ ဂိလဂါလ မိ မှ ေဗာခိမ် မိ သို့ လာ ၍ ၊ သင်
တို့ ဘုိးေဘး တို့အား ငါကျနိဆုိ် ေသာ ြပည် သို့ အဲဂုတ္တု ြပည်မှ သင် တို့ ကုိ ငါေဆာင်
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ခ့ဲ ပီ။ သင် တို့ ှင့် ငါ ဖွ့ဲေသာ ပဋိညာ ် ကုိ ငါမ ဖျက် အစ ်အ မဲ ေစာင့် မည်။ 2သင်
တို့သည် ဤ
ြပည် သားတို့ ှင့် မိဿဟာယ မ ဖွ့ဲ ရ။ သူ
တို့ ယဇ်ပလ္လ င် တို့ ကုိ လဲှ ချရမည်ဟု ငါဆုိေသာ်လည်း ၊ သင်တို့သည် ငါ ့ စကား ကုိ
နား
မ ေထာင်က။ အဘယ်ေကာင့် ဤသို့ ြပ ကသနည်း။ 3တဖန် ငါဆုိ သည်ကား၊ ဤ
ြပည်သားတို့ ကုိ သင် တို့ ေ ှ မှ ငါမ ှင်ထုတ်။ သူတို့သည် သင် တို့တစ်ဘက် ၌ မုဆုိး
လပ်ု လျက်၊ သူ
တို့ ဘုရား တို့သည်လည်း သင် တို့ ၌ ေကျာကွ့င်း ြဖစ် ကလိမ့်မည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။

4ထာဝရဘုရား ၏ တမန် ေတာ်သည် ဣသေရလ
အမျ ိးသားအေပါင်း တို့အား ဤ သို့ မိန ့် ေတာ်မူေသာအခါ ၊ လူ များတို့သည် အသံ
ကုိ လွှင့် ၍ ငိေု ကး က၏။ 5 ထုိ အရပ် ကုိ ေဗာခိမ် အမည် ြဖင့် မှည့် ၍ ထာဝရဘုရား
အား ယဇ်ပူေဇာ် က၏။ 6အထက်က ေယာ ှု သည် လူ
များတို့ ကုိ လွှတ် လိက်ုေသာအခါ ၊ ဣသေရလ အမျ ိးသားတို့သည် အသီးအသီး
မိမိ တို့အေမွခံ ရာေြမ ကုိ သိမ်းယူ ြခင်းငှါ သွား က၏။ 7 ေယာ ှု လက်ထက် ကာလ
ပတ်လံးု ၊ ဣသေရလ အမျ ိးသားတို့သည် ထာဝရဘုရား
ကုိ ဝတ်ြပ က၏။ ထာဝရဘုရား
သည် ဣသေရလ
အမျ ိးအဘို့ ြပ ေတာ်မူေသာအမှု ကီး အလံးုစုံ တို့ ကုိ သိြမင် ၍၊ ေယာ ှု မ ှိေသာ
ေနာက် အသက် ှင်ေသးေသာ အသက် ကီး သူတို့လက်ထက် ၌လည်း ထာဝရဘုရားကုိ
ဝတ်ြပ က၏။ 8ထာဝရဘုရား ၏ကျွန် ၊ ုန် ၏သား ေယာ ှု သည် အသက်တရာ တ
ဆယ် ှိေသာ်အနစိ္စေရာက် ေလ၏။ 9 ဧဖရိမ် ေတာင် ေပါ်၊ ဂါ ှ ကုနး် ေြမာက် မှာ ှိေသာ
သူ ၏အေမွခံ ရာ တိမန
ေြမ ၌ သဂ ဟ် က၏။ 10 ေယာ ှုလက်ထက်ကာလ၌ ြဖစ်ေသာသူအေပါင်း တို့သည်
လည်း ၊ ဘုိးေဘး တို့ စုေဝး
ရာသို့ ေရာက်က ၏။ ထာဝရဘုရား
ကုိ၎င်း၊ ဣသေရလ
အမျ ိးအဘို့ ြပ ေတာ်မူေသာအမှု တို့ ကုိ၎င်း မ
သိ ေသာ ေနာင် ကာလ အမျ ိးသားတို့သည် ေပါ် လာ က၏။ 11 ထုိကာလအခါ ဣ
သေရလ
အမျ ိးသားတို့သည် ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ဒစု ိုက် ကုိ ြပ ၍ ဗာလ ဘုရားတို့ ကုိ ဝတ်ြပ က၏။ 12 အဲဂုတ္တု ြပည်
မှ သူ တို့ ကုိ ေဆာင် ခ့ဲေတာ်မူေသာဘုိးေဘး တို့၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ကုိ စွန ့် ၍ ၊ ပတ်ဝနး်ကျင် ၌ ှိေသာလမူျ ိ း တို့၏ ဘုရား
တပါး တို့ေနာက် သို့ လိက်ု လျက် ဦး ွှတ် သြဖင့် ထာဝရဘုရား
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အမျက် ေတာ်ကုိ ထွက်ေစ က၏။ 13ထာဝရဘုရား ကုိ စွန ့် ၍ ဗာလ ဘုရား၊ အာ ှ
တရက် ဘုရားတို့ ကုိ ဝတ်ြပ ကေသာေကာင့်၊ 14ထာဝရဘုရား သည် ဣသေရလ
အမျ ိး၌ ြပင်းစွာအမျက်ထွက် လျက်၊ လယူု
ေသာသူတို့ လက် သို့ အပ် ၍ ၊ ပတ်ဝနး်ကျင် ေသာ ရနသူ် တို့ ၌ ေရာင်း ေတာ်မူသြဖင့်၊
ရနသူ် တို့ ေ ှ မှာ သူတို့သည် တဖန် မ ရပ် ိင်ု က။ 15 သူတို့သည် ထွက် သွားေလရာ
ရာ၌ ထာဝရဘုရား မိန ့် မက်ကျနိဆုိ် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ လက် ေတာ် အဆီးအတား
ှင့် ေတွ့၍ အလနွ် ဆင်းရဲြခင်းသို့ ေရာက်က၏။ 16 သို့ ရာတင်ွ လယူု ေသာသူတို့ လက်
မှ ကယ်လွှတ် ေသာ တရားသူ ကီး တို့ ကုိ ထာဝရဘုရား
ေပါ်ထွနး် ေစေတာ်မူ၏။ 17 ထုိတရားသူ ကီး တို့ စကားကုိလည်း သူတို့သည် နား
မ ေထာင်၊ အြခား တပါးေသာ ဘုရား
တို့ ှင့် မှားယွင်း ၍ ဦး ွှတ် က၏။ ဘုိးေဘး
တို့သည် ထာဝရ
ဘုရား၏ ပညတ် ေတာ်တို့ ကုိ ကျင့် ၍ လိက်ု ေသာ လမ်း မှ သူတို့သည် အလျင်အြမန်
လွဲ သွားသြဖင့်၊ ဘုိးေဘးကျင့်သည်အတိင်ုး မ
ကျင့် က။ 18ထာဝရဘုရား သည် တရားသူ ကီး ကုိ ေပါ်ထွနး် ေစေသာအခါ သူ ှင့်
အတူ ှိ ၍ ၊ သူ့ လက်ထက် ပတ်လံးု ဣသေရလလတိူု့ ကုိ ရနသူ် ၏လက် မှ ကယ်လွှတ်
ေတာ်မူ၏။ အေကာင်းမူကား ၊ သူတို့သည် ေ ှာင့် ှက် ည ်းဆဲ ြခင်းကုိ ခံရ၍ ြမည်တမ်း
ကေသာအခါ ထာဝရဘုရား
သည် ေနာင်တရ ေတာ်မူ၏။ 19တရားသူ ကီး ေသ ေသာေနာက်၊ သူတို့သည် တဖန်
ဘုိးေဘး ထက် သာ၍ဆုိး သြဖင့်၊ အြခား တပါးေသာ ဘုရား
တို့ေနာက် သို့ လိက်ု လျက် ဝတ်ြပ ၍ ဦး ွှတ် က၏။ မိမိ
တို့ အကျင့် ဓေလ့ ှင့် ကမ်းတမ်း ေသာ လမ်း ကုိ မ
စွန ့် မပယ်က။ 20ထာဝရဘုရား သည် ဣသေရလ
အမျ ိး၌ ြပင်းစွာအမျက်ထွက် လျက်၊ ဤ
လူ တို့သည် ငါ ့ စကား ကုိ နား မ ေထာင်။ သူ
တို့ ဘုိးေဘး
တို့ ှင့် ငါဖွ့ဲ ေသာ ပဋိညာ ် ကုိ ဖျက် ေသာေကာင့်၊ 21 ေယာ ှု ေသ ေသာေနာက် ကျန်
ကင်းရစ်ေသာ လမူျ ိ း တစုံတမျ ိးကုိ သူ
တို့ေ ှ မှ ေနာက်တဖန် ငါ မ ှင်ထုတ်။ 22 သူ တို့ ဘုိးေဘး
တို့သည် ထာဝရဘုရား
၏လမ်း ေတာ်သို့ လိက်ု ြခင်းငှါေစာင့်ေ ှာက် သက့ဲသို့ သူတို့သည် ေစာင့်ေ ှာက် မည်
ေလာ၊ မ
ေစာင့်ေ ှာက် ေလာဟု ကျန်ေသးေသာ လမူျ ိ းအားြဖင့်ဣသေရလ အမျ ိး ကုိ ငါ
စုံစမ်း မည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူသည် ှင့်အညီ၊ 23 ထုိ လမူျ ိ း ကုိ ေယာ ှု လက် ၌ မ အပ်
အလျင်အြမန် မ ှင်ထုတ် ဘဲ ေန ေတာ်မူ၏။
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3
1 ခါနာန် ြပည်၌ တိက်ုေသာ စစ်မှု ှ ိသမျှ တို့ ကုိ မ
သိ ေသာ ဣသေရလ
အမျ ိးသားအေပါင်း တို့ ကုိ စုံစမ်း ြခင်းငှါ ၎င်း၊ 2 စစ်မှုကုိ မ
သိ ေသာ ဣသေရလ
အမျ ိးသားအစ ်အဆက် တို့သည် စစ် အတတ်ကုိ သင် ၍ တတ်ေစြခင်းငှါ ၎င်း၊
ထာဝရဘုရား
ချန် ထားေတာ်မူေသာလမူျ ိ း များဟမူူကား၊ 3 ဖိလိတ္တိ မင်း ငါး ပါးအစ ှိေသာ ခါနနိ
လအူမျ ိ းမျ ိ း ၊ ဇိဒနု် လ၊ူ ဗာလေဟရမုန် ေတာင် မှ စ၍ဟာမတ် လမ်းဝတိင်ုေအာင် ေလ
ဗ နု် ေတာင် ေပါ်မှာေန ေသာ ဟိဝိ လတိူု့သည် ကျန်ကင်းက၏။ 4ထာဝရဘုရား သည်
ေမာေ ှ အားြဖင့် ဘုိးေဘး တို့ ကုိ မှာ ထားေတာ်မူေသာပညတ် များအတိင်ုး ကျင့် မည်
မကျင့်မည်ကုိ ထင် ှား ေစြခင်းငှါ ၊ ဣသေရလ အမျ ိးကုိ စုံစမ်း ဘို့ ရာြဖစ် သတည်း။
5ဣသေရလ အမျ ိးသားတို့သည် ခါနနိ လ၊ူ ဟိတ္တိ
လ၊ူ အာေမာရိ
လ၊ူ ေဖရဇိ
လ၊ူ ဟိဝိ
လ၊ူ ေယဗုသိ
လူတို့တင်ွ ေန ၍၊ 6 သူ တို့သမီး ှင့် စုံဘက် ြခင်းကုိ ြပ လျက် ၊ မိမိ တို့သမီး ကုိ
ေပးစား
လျက် ၊ သူ တို့ ဘုရား များကုိ ဝတ်ြပ က၏။ 7 ဣသေရလ အမျ ိးသားတို့သည်
ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ဒစု ိုက် ကုိ ြပ ၍ မိမိ တို့ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား ကုိ ေမ့ေလျာ့ သြဖင့်၊
ဗာလ
ဘုရားများ၊ အာ ှရ ပင်များကုိ ဝတ်ြပ ေသာေကာင့်၊ 8ထာဝရဘုရား သည် ဣသေရ
လ
အမျ ိး၌ ြပင်းစွာအမျက် ေတာ်ထွက်၍ ၊ ေမေသာေပါတာမိ ှင်ဘုရင် ခု ှ ံ ရိ ှသိမ် ၌
ေရာင်း ေတာ်မူသြဖင့်၊ ဣသေရလ
လူတို့သည် ှစ် ှစ် ပတ်လံးု ထုိ ှ င်ဘုရင် ထံ၌ ကျွနခံ် ရက၏။ 9 ေနာက်တဖန်
ထာဝရဘုရား ကုိ ေအာ်ဟစ် ကေသာအခါ၊ ကယ်တင် ေသာသခင် ၊ ကာလက် ညီ ၊
ေကနတ် ၏သား ဩသံေယလ ကုိ သူ
တို့အဘို့ ေပါ်ထွနး် ေစေတာ်မူ၏။ 10ထာဝရဘုရား ၏ ဝိညာ ် ေတာ်သည် သူ့
အေပါ် သို့ သက်ေရာက် သြဖင့်၊ သူသည်ဣသေရလ အမျ ိး ကုိ အပ်ုစုိး ၍ စစ်ချ ီ
ေလ၏။ ေမေသာေပါတာမိ ှင်ဘုရင် ခု ှ ံရိ ှသိမ် ကုိ သူ့
လက် ၌ ထာဝရဘုရား အပ် ေတာ်မူသြဖင့်၊ သူသည် ထုိ ှင်ဘုရင် ကုိ ေအာင် ေလ၏။

11အ ှစ် ေလးဆယ် တိင်ုတိင်ုတြပည် လံးု ငိမ်း ပီးမှ ၊ ေကနတ် ၏သား ဩသံေယလ
သည် ေသ ေလ၏။ 12တဖန် ဣသေရလ
အမျ ိးသည် ထာဝရဘုရား



တရားသူ ကီးမှတ်စာ 3:13 505 တရားသူ ကီးမှတ်စာ 3:25

ေ ှ ေတာ်၌ ဒစု ိုက် ကုိ ြပ ေသာေကာင့် ၊ ေမာဘ ှင်ဘုရင် ဧဂလနု် ကုိ ဣသေရလ
အမျ ိးတစ်ဘက်၌ ခွနအ်ား ှင့် ြပည့်စုံ ေစ ေတာ် မူ၏။ 13 ထုိ မင်းသည် အမ္ မုန်
အမျ ိးသား၊ အာမလက် အမျ ိးသားတို့ ကုိ စုေဝး
ေစလျက် ချ ီ သွား၍၊ ဣသေရလ
လူတို့ ကုိ လပ်ု ကံ ပီးမှ ၊ စွနပ်လွံ မိ ကုိ သိမ်းယူ သြဖင့်၊ 14ဣသေရလ အမျ ိးသား
တို့သည် တဆယ် ှစ် ှစ် ပတ်လံးုေမာဘ ှင်ဘုရင် ဧဂလနု် မင်းထံ၌ ကျွနခံ် ရက၏။
15 ေနာက်တဖန် ထာဝရဘုရား
ကုိ ေအာ်ဟစ် ေသာအခါ ၊ ကယ်တင် ေသာ သခင် ၊ လက်ျာ လက် ကုိ မသုံးတတ်
ေသာ ဗ◌င်္ယာမိန် အမျ ိး၊ ေဂရ
သား ဧဟဒု ကုိ ေပါ်ထွနး် ေစေတာ်မူ၏။ သူ့
လက် တင်ွ ဣသေရလ လတိူု့သည် လက်ေဆာင် ကုိ ေမာဘ
ှင်ဘုရင် ဧဂလနု် ထံ သို့ ေပး လိက်ုက၏။ 16 ဧဟဒု သည် အလျား တေတာင် ှိေသာ

သနလ်ျက် ကုိ လပ်ု ၍ လက်ျာ ေပါင် အဝတ် တင်ွး ၌ စည်း ထား ပီးလျှင်၊ 17 ေမာဘ
ှင်ဘုရင် ဧဂလုန် ထံ သို့လက်ေဆာင် ကုိ ေဆာင် ခ့ဲေလ၏။ ဧဂလုန် သည် အလနွ် ဝ
ေသာသူ ြဖစ်၏။ 18 ဧဟုဒသည် လက်ေဆာင် ကုိ ဆက် ပီး လျှင် ၊ လက်ေဆာင် ကုိ
ထမ်း ေသာသူ တို့ ကုိ လွှတ် လိက်ု၍၊ 19 ဂိလဂါလ မိ နား ၌ ှိေသာေကျာက်တိင်ု တို့ မှ
ကုိယ်တိင်ုြပန် လာ၍၊ ဘုရား
ကျွနေ်တာ် သည် တိတ်ဆိတ် စွာ ေလျှာက်စရာအေကာင်း ှ ိပါသည်ဟု ဆုိ
လျှင် ၊ ှ င်ဘုရင် က၊ တိတ်ဆိတ် စွာေန ကဟု အမိန ့် ေတာ် ှိသည်အတိင်ုး ၊ အထံ
ေတာ်၌ ခစား ေသာ သူအေပါင်း တို့သည် ထွက် က၏။ 20 ထုိအခါ ှင်ဘုရင်သည်
ကုိယ်တိင်ု တ ေယာက်တည်း ေနတတ်ေသာ ေ ွ နနး်ေဆာင် ၌ ထုိင် ေနစ ် ၊ ဧဟုဒ
သည် ချ ်းကပ် ၍ ကုိယ်ေတာ် ှင့်ဆုိင် ေသာ ဘုရား
သခင်၏ အမိန ့် ေတာ်ပါပါ၏ဟု ေလျှာက် ေသာ်၊ ှင်ဘုရင်သည် ထ ေလ၏။ 21 ဧ
ဟုဒ သည် လက်ဝဲ လက် ကုိ ဆန ့် လျက် သနလ်ျက် ကုိ လက်ျာ ေပါင် မှ ထုတ် ၍
ှင်ဘုရင် ၏ ဝမ်း ကုိ ထုိး သြဖင့်၊ 22လက်ကုိင် အ ို း ှင့်တကွ သနလ်ျက် ြမ ပ် ဝင်၍ ၊
ဝမ်း ထဲက မ ှ တ် ိင်ုေအာင် ဆီဥ
သည် သနလ်ျက် ကုိ လွှမ်း လျက်၊ ေချး ု လည်း ထွက် လျက် ှိေလ၏။ 23 ထုိအခါ
ဧဟုဒ သည် အခနး် ြပင်သို့ ထွက် ပီးလျှင် နနး်ေတာ် တံခါး တို့ ကုိ ပိတ် ၍ ေသာခ့တ်
ေလ၏။ 24 ထွက် သွားေသာေနာက်၊ ကျွန် ေတာ်မျ ိ းအချ ိ တို့သည် လာ
၍ နနး်ေတာ် တံခါး ၌ ေသာခ့တ် လျက် ှိသည်ကုိ ြမင် လျှင် ၊ စင်စစ် ေ ွ နနး်ေဆာင်
၌ စက်ေတာ်ေခါ် သည်ဟုဆုိ လျက်၊ 25 ှက်ေကာက် သည်တိင်ုေအာင် ငံ့ ေန ပီးမှ ၊ သူ
တို့အ ှင် သည် တံခါး ကုိ မ
ဖွင့် ေသာေကာင့် ၊ သူတို့သည် ေသာ့
ကုိယူ ၍ ဖွင့် ကည့် ေသာအခါ ၊ ေြမ ေပါ် မှာ လဲ
၍ ေသ
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လျက် ှိေသာမိမိ တို့အ ှင် ကုိ ေတွ့ြမင်က၏။ 26 ထုိသို့ သူ
တို့သည် ငံ့
ေနကစ ် တင်ွ၊ ဧဟဒု
သည် ေဘးလတ်ွ သြဖင့်၊ ေကျာက်တိင်ု တို့ ကုိ လနွ် ၍ စိရပ် ရွာသို့ ေရာက် ပီးမှ၊ 27 ဧ
ဖရိမ် ေတာင် ေပါ်မှာ တံပုိး ကုိ မှုတ် ၍ ၊ ဣသေရလ အမျ ိးသားတို့သည် သူ့ေနာက်သို့
လိက်ုလျက် ေတာင် ေပါ်က ဆင်း က၏။ 28 သူကလည်း ငါ ့ေနာက် သို့ လိက်ု ကေလာ။့
ထာဝရဘုရား
သည် သင် တို့၏ရနသူ် ေမာဘ လတိူု့ ကုိ သင် တို့လက် ၌ အပ် ေတာ်မူမည်ဟု ဆုိ
သည်အတိင်ုး ၊ သူ့ ေနာက် မှာ ဆင်း ၍ ေယာ်ဒန် ြမစ်ကူး ရာ ေမာဘ
ြပည်သို့ သွားရာလမ်းကုိ ဆီးတား
သြဖင့်၊ လူ
တစုံတေယာက်ကုိမျှ မ
ကူး ေစ ရ။ 29 ထုိအခါ ခွနအ်ား ကီးေသာ ေမာဘ
စစ်သူရဲတေယာက်မျှ မ
လတ်ွ ဘဲ၊ လူ
တေသာင်း ကုိသတ် ၍၊ 30 ေမာဘ အမျ ိးသည် ဣသေရလ
အမျ ိးလက် ၌ ှုံး သြဖင့်၊ အ ှစ် ှ စ်ဆယ် တိင်ုတိင်ုတြပည် လံးု ငိမ်း ေလ၏။ 31 ဧ
ဟဒု ေနာက် မှာ အာနတ် သား ှံဂါ ေပါ်ထွနး် ၍ ၊ တတ်ုချွန် ှင့် ဖိလိတ္တိ
လေူြခာက်ရာ တို့ ကုိသတ် သြဖင့်၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသားတို့ ကုိ ကယ်လွှတ် ေလ၏။

4
1 ဧဟဒု ေသ ေသာေနာက်၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသားတို့သည် ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ တဖန် ဒစု ိုက် ကုိ ြပ ေသာေကာင့်၊ 2ထာဝရဘုရား သည် ဟာေဇာ် မိ ၌
မင်းြပ ေသာခါနာန် ှ င်ဘုရင် ရာဘိန် ၌ ေရာင်း ေတာ်မူ၏။ သူခန ့ထ်ားေသာ ဗုိလ်ချ ပ်
မင်းကား၊ ေဂါအိမ်ြပည်ဟာေရာ ှက် မိ ၌ ေန ေသာသိသရ တည်း။ 3 ထုိမင်း၌ သံ
ရထား ကုိး ရာ ှိ၏။ ဣသေရလ
အမျ ိးသားတို့ ကုိ အ ှစ် ှစ်ဆယ် ပတ်လံးုအလနွ် ည ်းဆဲ ေသာေကာင့်၊ သူ
တို့သည် ထာဝရဘုရား
ကုိ ေအာ်ဟစ် က၏။ 4 ထုိ ကာလ အခါ လပိဒတ်ု မိ သား ပေရာဖက်မ ေဒေဗာရ
သည် ဣသေရလ
အမျ ိးကုိ အပ်ုစုိး ၏။ 5 သူသည် ဧဖရိမ် ေတာင် ေပါ်၊ ရာမ
မိ ှင့် ေဗသလ မိ စပ်ကား ၊ ေဒေဗာရ စွနပ်လွံ ပင်ေအာက် မှာေန ၍ ၊ ဣသေရ

လ အမျ ိးသားတို့သည် ထုိပေရာဖက်မ ၏ စီရင်ြခင်း ကုိခံအံေ့သာငှါ ေရာက် လာတတ်
က၏။ 6တဖန် ေဒေဗာရသည် လူကုိ ေစလွှတ် ၍ ၊ နဿလိ ခ ို င်ေကေဒ ှ မိ မှာ ေန
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ေသာအဘိေနာင် ၏သား ဗာရက် ကုိ ေခါ် ပီးလျှင် ၊ သင်သည် နဿလိ အမျ ိး၊ ဇာဗုလု
န် အမျ ိးထဲက လူ တေသာင်း ကုိ ေသွးေဆာင်၍ တာေဗာ် ေတာင် သို့ သွား ေလာ။့ 7 ငါ
သည်လည်း ယာဘိန် မင်း၏ ဗုိလ်ချ ပ် သိသရ ှင့် ရထား ဗုိလ်ပါ များကုိ သင် ှိ ရာ
ကိ ှုန် ြမစ် သို့ ေသွးေဆာင် ၍ သင့် လက် ၌ အပ် မည်ဟု ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား မှာ ထားေတာ်မူသည်ဟု ဆင့်ဆုိ ေလ၏။ 8 ဗာရက် ကလည်း၊
ကုိယ်ေတာ်သည် အကျွ ်ပ်ု ှင့်အတူ က လျှင် အကျွ ်ပ်ုသွား ပါမည်။ က ေတာ်မ မူ
လျှင် မူကား မ သွား ပါဟု ေလျှာက် ေသာ်၊ 9 ေဒေဗာရ က၊ ငါသည် သင် ှင့်အတူ အမှန်
သွား မည်။ သို့ ေသာ်လည်း သင် သွား ရာလမ်း ၌ ဂုဏ် အသေရကုိ မ
ရ ရာ။ ထာဝရဘုရား
သည် သိသရ
ကုိ မိနး်မ ၌ ေရာင်း ေတာ်မူမည်ဟု ဆုိ
ပီးမှ ထ ၍ ဗာရက် ှင့်အတူ ေကေဒ ှ မိ သို့ သွား ေလ၏။ 10 ဗာရက် သည် နဿ

လိ အမျ ိးသား၊ ဇာဗုလုန် အမျ ိးသားတို့ ကုိ ေကေဒ ှ မိ သို့ ေခါ် ၍ ၊ လိက်ု ေသာသူ
တေသာင်း ှင့်တကွ ေဒေဗာရ ပါလျက် တက် ေလ၏။ 11 ေမာေ ှ ၏ေယာက္ခမ ေဟာ
ဗတ် ၏သား ေြမးအဝင်၊ ေကနိ
အမျ ိးသားေဟဗာ သည်၊ ေကနိ
လူတို့ ှင့် ခွာ ၍ ေကေဒ ှ မိ အနား ၊ ဇာနမ်ိ သပိတ်ပင် ေြခရင်း၌ တဲ ကုိ ေဆာက်
လျက် ေန ှင့်သတည်း။ 12အဘိေနာင် ၏သား ဗာရက် သည် တာေဗာ် ေတာင် ေပါ်သို့
တက် ေကာင်း ကုိ သိသရ
အား ကားေြပာ လျှင်၊ 13 သိသရ သည် မိမိ
ရထား ှိသမျှ တည်းဟေူသာသံ ရထား ကုိး ရာ ှင့် ေဂါအိမ်ြပည်ဟာေရာ ှက် မိ မှ
စ၍ကိ ှုန် ြမစ် တိင်ုေအာင် မိမိ လူ အေပါင်း တို့ ကုိ စုေဝး ေစ၏။ 14 ေဒေဗာရ ကလည်း
၊ ထ ေလာ။့ ယေန ့
ကား ထာဝရဘုရား
သည် သိသရ
ကုိ သင့် လက် ၌ အပ် ေတာ်မူေသာေန ့ြဖစ်၏။ ထာဝရဘုရား
သည် သင့် ေ ှ မှာ က ေတာ်မူ ပီ မဟတ်ု ေလာဟု ဆုိ
ေလေသာ်၊ ဗာရက် သည် လူ
တေသာင်း ှင့်တကွ တာေဗာ် ေတာင် ေပါ်က ဆင်း ေလ၏။ 15ထာဝရဘုရား သည်
သိသရ
မှစ၍သူ၏ရထား များ ှင့် ဗုိလ်ပါ စစ်သည်များအေပါင်း တို့ ကုိ ဗာရက် ေ ှ မှာ ထား
ြဖင့် ှုံး ေစေတာ်မူေသာေကာင့်၊ သိသရ
သည် မိမိရထား
မှ ဆင်း ၍ ေြခ ြဖင့် ေြပး ေလ၏။ 16 ဗာရက် သည် ရထား
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များ၊ ဗုိလ်ပါ စစ်သည်များကုိ ေဂါအိမ်ြပည် ဟာေရာ ှက် မိ တိင်ုေအာင် လိက်ု ၍ ၊
သိသရ စစ်သူရဲ အေပါင်း တို့သည် တေယာက် မျှ မ ကျန် ကင်း ထား
ှင့် ေသကကုန၏်။ 17 သိသရ သည် ေကနိ
အမျ ိးသားေဟဗာ ၏ မယား
ေယလ ၏တဲ သို့ ေြခ ြဖင့် ေြပး ၏။ ထုိကာလ၌ ဟာေဇာ် ှင်ဘုရင် ယာဘိန် သည်
ေဟဗာ
အမျ ိးသား ချင်း ေကနိ
လတိူု့ ှင့် မိဿဟာယ ဖွ့ဲလျက် ှိသတည်း။ 18 ေယလ သည် သိသရ
ကုိ ခရီးဦး ကိ ြပ ြခင်းငှါ ထွက် ၍ ၊ သခင် ဝင် ပါ၊ ကျွနမ် ဆီ သို့ ဝင် ပါ။ စုိးရိမ်
ေတာ် မ
မူပါ ှင့်ဟု ေခါ် သည်အတိင်ုး ၊ သူသည် ေယလေနရာတဲ
ထဲ သို့ ဝင် ၍ ေယလသည် သူ့
ကုိ ေစာင် ှင့် ြခံ ေလ၏။ 19 သူကလည်း ၊ ငါေရငတ် သည်၊ ေရ
အနည်းငယ် ကုိေပး ပါဟု ေတာင်း လျှင် ၊ မိနး်မသည် ာွး ို့ ဘူး ကုိ ဖွင့် ၍ ေသာက်
ေစ ပီးမှ တဖန် ြခံ ေလ၏။ 20 သူကလည်း ၊ တဲ တံခါးဝ ၌ ေန
ပါ။ လူ
တစုံတေယာက်က ေယာက်ျား ှ ိ သေလာဟု လာ
၍ ေမး လျှင် မ ှိေ ကာင်းကုိ ေြပာ ေလာ့ဟု မှာ ထားေလ၏။ 21 ထုိအခါ ေဟဗာ
မယား ေယလ သည် သိသရေမာ
လျက် အိပ်ေပျာ် စ ် တင်ွ၊ တဲ
တံသင် တေချာင်း ှင့် လက် ိုက် ကုိ ကုိင် လျက် သူ့ ထံ သို့ တိတ်ဆိတ် စွာ သွား ၍
တံသင် ကုိ ေြမ ၌ စဲွ ေစသည်တိင်ုေအာင်သူ ၏ နားပနး် ထဲ သို့ ိုက် သွင်းသြဖင့် သိ
သရသည် ေသ ၏။ 22 ဗာရက် သည် သိသရ
ကုိ လိက်ု ှာေသာအခါ ၊ ေယလ ထွက် ၍ ကျွနမ်ဆီသို့ ဝင် ပါ။ ှာ ေသာသူကုိ ြပ
ပါမည်ဟု ကိ ဆုိ လျှင်၊ ဗာရက်သည် တဲထဲသို့ ဝင် ၍ သိသရ ေသ လျက်၊ နားပနး်
၌ တံသင် စူးလျက် ှိသည်ကုိ ြမင် ေလ၏။ 23 ထုိ ေန ့၌ ထာဝရဘုရား သည် ခါနာန်
ှ င်ဘုရင် ယာဘိန် ကုိ၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသားတို့ေ ှ မှာ ှမ့်ိချ ေတာ်မူသြဖင့်၊ 24 သူတို့သည် ထုိ ှင်ဘုရင် ကုိ မဖျက်ဆီး
မီှတိင်ုေအာင် အစ ်ေအာင်လျက် ေနက၏။

5
1 ထုိ ေန ့၌ ေဒေဗာရ ှင့် အဘိေနာင် ၏ သား
ဗာရက် တို့ ဆုိ ေသာ သီချင်းစကားဟူမူကား၊ 2 ဣသေရလ အမျ ိး၌ မင်း တို့သည်
အဦး ြပ ေသာေကာင့်၎င်း၊ ဆင်းရဲသား တို့သည် ေစတနာ စိတ် ှင့် မိမိ ကုိယ် ကုိ လှူ
ေသာေကာင့်၎င်း၊ ထာဝရ
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ဘုရား၏ ေကျးဇူးေတာ်ကုိ ချးီမွမ်း ကေလာ။့ 3 အို ှ င်ဘုရင် တို့ ကား ကေလာ။့
အိမုင်းသား တို့ နားေထာင် ကေလာ။့ ငါသီချင်းဆုိ မည်။ ထာဝရဘုရား
အား သီချင်းဆုိမည်။ ဣသေရလ
အမျ ိး၏ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား ၏ဂုဏ်ေကျးဇူးေတာ်ကုိ ချးီမွမ်း မည်။ 4 အို
ထာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ် သည် စိရ
ေတာင် ို းေပါ်မှ က ၍ ဧဒံု ေတာ မှ စစ်ချ ီ ေတာ်မူေသာအခါ ၊ ေြမ ကီး လှုပ် ၍ မုိဃ်း
ရွာသြဖင့် မုိဃ်းတိမ် တို့ မှ မုိဃ်းေရ သည် စီး ပါ၏။ 5 ေတာင် ို း တို့သည် ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ၎င်း၊ သိနာ
ေတာင်သည်လည်း ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ ၎င်း တနုလ်ှုပ် ပါ၏။ 6 အာနတ် သား ှံ ဂါ မင်း
လက်ထက် ၌ ၎င်း၊ ေယလ
မင်းလက်ထက် ၌ ၎င်း၊ လမ်းမ တို့သည် ဆိတ်ညံ လျက် ှိ၍ ခရီးသွား ေသာသူ
တို့သည် လမ်းကားတို့ ၌ လိက်ု သွားရ က၏။ 7 ဣသေရလ အမျ ိး၌ မင်းဆက်ြပတ်
လျက် ှိ၏။ ငါေဒေဗာရ သည် မေပါ် ၊ ငါသည် ဣသေရလ
အမျ ိး၌ အမိ မေပါ်ထွနး် မီှတိင်ုေအာင် မင်းဆက်ြပတ် လျက် ှိ၏။ 8 ဣသေရလ
အမျ ိးသားတို့သည် ဘုရား
သစ် တို့ ကုိ ေရွး ယူက၏။ ထုိအခါ သူတို့ မိ များကုိ ရနသူ်တို့သည် တိက်ုလာက၏။
ဣသေရလ
အမျ ိးသားေလးေသာင်း တင်ွ ဒိင်ုးလွှား တခု၊ လံှ တစင်းမျှ မ ှိ။ 9 ေစတနာစိတ် ှိ၍
ဆင်းရဲသား တို့တင်ွ မိမိကုိယ်ကုိ လှူ ေသာ ဣသေရလ
အမျ ိး မင်း တို့အား ငါ စိတ် းူ ွတ်၏။ ထာဝရ
ဘုရား၏ ေကျးဇူးေတာ်ကုိ ချးီမွမ်း ကေလာ။့ 10 ြဖ ေသာ ြမည်း ကုိ စီး
ေသာသူ၊ တရားမှု ကုိ စီရင် ေသာသူ၊ လမ်း ၌ သွား ေသာသူတို့ ၊ 11 ေရကျင်း များ
အနား မှာ လက်ရဥစ္စာကုိ ေဝမျှေသာသူတို့၏အသံ ကုိ ကားေသာအခါ သီချင်းဆုိ က
ေလာ။့ ထာဝရဘုရား
၏ တရား
ေသာအမှု၊ ဣသေရလ
မိ ရွာတို့ ၌ တရား သြဖင့် ြပ ေတာ်မူေသာအမှုတို့ ကုိ ထုိ
အရပ်တို့တင်ွ ချးီမွမ်း ကလိမ့်မည်။ ထုိအခါ ထာဝရဘုရား
၏ လူ
တို့သည် မိမိတို့ေနေသာ မိ သို့ ြပန် သွား ကလိမ့်မည်။ 12 ိးု ပါ၊ ိးု
ပါ၊ ေဒေဗာရ ။ ိးု ပါ၊ ိးု
ပါ၊ သီချင်း ဆုိ ပါ၊ အိုဗာရက် ၊ ထ ပါ၊ အဘိေနာင် သား ၊ သင် ဘမ်းဆီး ချ ပ် ထား
ေသာသူတို့ ကုိ ထုတ်ြပပါ။ 13 ထုိအခါ ကျန်ကင်း ေသာသူတို့သည် သူရဲ ကီး တို့ ထံသို့
ဆင်း က၏။ ထာဝရဘုရား
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၏လူ တို့သည် အစွမ်း တနခုိ်း ကီးေသာသူတို့ ထံသို့ ငါ ့ အဘို့ ဆင်း က၏။ 14အာမ
လက် လူေနရာအနားမှာ ေနရာကျေသာသူတို့သည် ဧဖရိမ် ခ ို င်ထဲက ထွက်လာက၏။
သူတို့ေနာက်မှာ သင်၏ ဗုိလ်ေြခတို့တင်ွ ဗ◌င်္ယာမိန် အမျ ိးသားတို့သည် လိက်ုက၏။ မာ
ခိရ
အမျ ိးထဲက မင်းများ၊ ဇာဗုလုန် အမျ ိးထဲက စီရင်တတ်ေသာ သူများတို့သည် ထွက်
လာ က၏။ 15ဣသခါ မင်း တို့သည်လည်း ၊ ေဒေဗာရ ၌ ပါ၍ ဣသခါ အမျ ိးသည်
ဗာရက် ၏ လက် ံု းြဖစ်၏။ ဗာရက် ေနာက် မှာ ချ ိင့် ထဲ သို့ ေြပးလိက်ု က၏။ ုဗင်
အမျ ိးေနရာ ေချာင်းအသွယ်သွယ်၌ စိတ် ှလံးု ြပဌာနး် ြခင်း များ က၏။ 16 ေနာက်တ
ဖနသ်င်သည် သုိး
ြမည်သံ ကုိ နားေထာင် ြခင်းငှါ ေတာင် ကား မှာ အဘယ်ေကာင့် ထုိင် ေနသနည်း။ ု
ဗင် အမျ ိးေနရာ ေချာင်းအသွယ်သွယ်၌ စိတ် ှလံးု တနွ ့တိ်ု ြခင်းများ ကသည်တကား။
17 ဂိလဒ် ြပည်သားတို့သည် ေယာ်ဒန် ြမစ်တစ်ဘက် ၌ ငိမ်ဝပ်စွာေန က၏။ ဒန် အမျ ိး
သည် သေဘင်္ာ ဆိပ် အနားမှာ အဘယ်ေကာင့် ေန ရစ်သနည်း။ အာ ှာ အမျ ိးသည်
လည်း ပင်လယ် ကမ်းနား သေဘင်္ာဆုိက်ရာ ေကွ့ တို့ ၌ မလှုပ်ဘဲ ငိမ်ဝပ်စွာေန သည်
တကား။ 18 ဇာဗုလုန် အမျ ိး သည် အသက် ကုိ စွန ့စ်ား သည်တိင်ုေအာင်ရဲရင့်၍ နဿ
လိ အမျ ိးသည် ြမင့် ေသာ ေတာ
အရပ်၌ ထုိနည်းတြူပ ၏။ 19 ှ င်ဘုရင် တို့သည် လာ
၍ စစ်တိက်ု က၏။ ခါနနိ ှ င်ဘုရင် တို့သည် ေမဂိဒ္ေဒါ အိင်ု ၊ တာနက် မိ အနား
မှာ တိက်ု ေသာ်လည်း၊ ေငွ ကုိ လယူု
၍ မ
ရ က။ 20 ေကာင်းကင် မှ စစ်ကူ က၏။ ကယ် တို့သည် လှည့်ပတ် စ ်အခါသိသရ
ကုိ စစ်တိက်ု က၏။ 21 ကိ ှုန် ြမစ် ၊ စစ်မှုေကာင့် ေကျာ်ေစာေသာြမစ် ၊ ကိ ှုန် ြမစ်
သည် ရနသူ် တို့ ကုိ ပယ် သွား၏။ အိငုါ ့ ဝိညာ ် ၊ သင်သည် ခွနအ်ား ကီး ေသာသူကုိ ှပ်ိ
နင်း ပီ။ 22 ထုိအခါ ြမင်းစီးသူရဲ တို့သည် ြမင်း ကုိ ှင် လျက် ှင် လျက် စီးေသာေကာင့်၊
ြမင်းတို့သည် ေြမကုိ ခွာ ှင့် ထိခုိက် လျက် ေြပး က၏။ 23 ေမေရာဇ မိ သားတို့သည်
ထာဝရ
ဘုရားဘက်၊ စစ်သူရဲ တို့ ှင့် ဝုိင်း၍ ထာဝရ
ဘုရားဘက်သို့ မ
ကူ ကေသာေကာင့် ၊ ေမေရာဇ မိ ကုိ ကျနိ် ကေလာ။့ မိ သားတို့ ကုိ ြပင်းစွာကျနိ်
ကေလာဟ့ု ထာဝရဘုရား
၏ေကာင်းကင်တမန် သည် မှာ ထား၏။ 24 ေကနိ အမျ ိးသားေဟဗာ ၏မယား
ေယလ သည်၊ မိနး်မ တကာတို့ထက် ြမတ်စွာေသာ မဂင်္လာ ှိ၏။ တဲ
၌ ေနေသာမိနး်မ တကာတို့ထက် ြမတ်စွာေသာ မဂင်္လာ ှိ၏။ 25 ထုိသူသည် ေရ
ကုိ ေတာင်း ၍ ေယလသည် ို့
ကုိေပး ၏။ မင်း သုံးေသာ ဖလား
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ှင့် ို့ ဓမ်း ကုိ ဆက် ေလ၏။ 26 တဲတံသင် ကုိ ယူ
၍ လက်ျာ လက် ှင့် လက် ိုက် ကုိ ကုိင်လျက် သိသရ
ကုိ ိုက် ေလ၏။ သူ
၏ ေခါင်း ကုိ ထုိး
ိုက်၍ နားပနး် ကုိ ထုတ်ချင်း ခွင်းေဖာက် ေလ၏။ 27 သူသည် ေယလ
ေြခရင်း ၌ ကျ ၍ လဲ
လျက် တံးုလံးုေန၏။ ေြခရင်း ၌ ကျ လဲ ၍ ကျ ရာအရပ် ၌ ေသ လျက် လဲ ေန၏။

28 သိသရ အမိ သည် ြပတင်းေပါက် ဝြဖင့် ကည့် ၍ ကုလားကာ အတင်ွး ၌ ေနလျက်၊
သူ
၏ ရထား
သည် အဘယ်ေကာင့် လာ ခဲ သနည်း။ ရထား
ဘီး တို့သည် အဘယ်ေကာင့် ေ ှး သနည်းဟု ြမည်တမ်း ေလ၏။ 29 ပညာ ှိ ေသာ
မင်းသမီး တို့သည် ြပန် ေလျှာက်သည်သာမက ၊ သူ့ကုိယ်တိင်ုြပန် ေြပာသည်ကား၊ 30 သူ
တို့သည် ေတွ့ ၍ရေသာဥစ္စာ ကုိ ေဝဖန် လျက် ေန ကသည်မဟတ်ု ေလာ။ စစ်သူရဲ တို့
အား အပျ ိကညာ တေယာက် ှစ်ေယာက်စီ၊ သိသရ
ဘို့ ပနး်ဆုိးေသာ အဝတ် ၊ ပနး်ဆုိး၍ ချယ်လှယ် ေသာ အဝတ် တနဆ်ာ၊ ေအာင်
ေသာသူတို့၏ လည်ပင်း ၌ ဆင်စရာဘို့ ပနး်ဆုိး၍ ချယ်လှယ် လျက် အဆင်းအေရာင်
ထူးြခားေသာ အဝတ် တနဆ်ာကုိ လယူု၍ ေဝဖနလ်ျက် ေနကသည် မဟတ်ုေလာဟု သိ
သရ၏ အမိသည် ဆုိတတ်၏။ 31 အိုထာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ် ၏ ရနသူ် အေပါင်း
တို့သည် ထုိသို့
ပျက်စီး ြခင်းသို့ ေရာက်ကပါေစေသာ။ ထာဝရ
ဘုရားကုိ ချစ် ေသာသူတို့သည် အ ှိန် တနခုိ်း ှင့် ထွက် သွားေသာ ေန
မင်းက့ဲသို့ ြဖစ်ပါေစေသာဟု သီချင်းဆုိ က၏။ ထို့ ေနာက် အ ှစ် ေလးဆယ် တိင်ုတိင်ု
တြပည် လံးု ငိမ်း ေလ၏။

6
1တဖန် ဣသေရလ အမျ ိးသားတို့သည် ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ဒစု ိုက် ကုိ ြပ ေသာေကာင့် ၊ သူ တို့ ကုိ မိဒ န် အမျ ိးလက် ၌ ခုနစ် ှစ်
ပတ်လံးုအပ် ေတာ်မူသြဖင့်၊ 2 မိဒ န် အမျ ိးသည် ဣသေရလ
အမျ ိးကုိ ိင်ု ၍ ည ်းဆဲ ေသာေကာင့် ၊ ဣသေရလအမျ ိးသားတို့သည် ေတာင် ို း ၌
ခုိင်ခ့ံ ေသာ ဥမင် ေြမတင်ွး တို့ ကုိ လပ်ု ရက၏။ 3ဣသေရလ အမျ ိးသည် လယ် လပ်ု
ပီးမှ၊ မိဒ န် ြပည်သား ှင့် အာမလက် ြပည်သားအစ ှိေသာ အေ ှ ြပည်သား တို့သည်
ချ ီလာ၍၊ 4တပ်ချ သြဖင့်၊ ဂါဇ မိ တိင်ုေအာင်ေြမ အသီးအ ှံ ကုိ သုတ်သင် ပယ် ှင်း
လျက် စားစရာ
ကုိ ချန၍်မထား။ သုိး
ာွး ြမည်း ကုိလည်း ချန် ၍ မ ထားက။ 5အဘယ်သို့ နည်းဟမူူကား၊ သူ
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တို့သည် တိ စ္ဆာန် များ၊ တဲ
များပါလျက်၊ ကျ ိင်းေကာင် များြပား သက့ဲသို့ ၊ သူ တို့ ှင့် ကုလားအပ်ု တို့သည် မ
ေရတက်ွ ိင်ုေအာင် များြပားသြဖင့် ဣသေရလ
ြပည် ကုိ ဖျက်ဆီး လျက် လာ က၏။ 6 ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့သည် မိဒ
န် အမျ ိးသားတို့ ေကာင့် အလနွ် ဆင်းရဲ ၍ ထာဝရဘုရား အား ဟစ်ေကာ် က၏။
7 ထုိသို့ မိဒ န် အမျ ိးသားတို့ ေကာင့် ၊ ထာဝရဘုရား အား ဟစ်ေကာ် ကေသာအခါ၊
8ထာဝရဘုရား သည် ပေရာဖက် တေယာက် ကုိ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့ ထံ သို့ ေစလွှတ် ေတာ် မူ၍ ၊ ဣသေရလ အမျ ိး၏ ဘုရားသခင်
ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ကျွန် ခံေနရာ အဲဂုတ္တု ြပည်မှ သင် တို့ ကုိ ငါ
ှ တ် ေဆာင် ပီ။ 9 အဲဂုတ္တု ြပည်သားလက် မှ ၎င်း ၊ ည ်းဆဲ ေသာသူအေပါင်း တို့
လက် မှ ၎င်း၊ သင် တို့ ကုိ ကယ် ှ တ် ၍ ၊ သူ တို့ ကုိ သင် တို့ေ ှ မှ ှင်ထုတ် သြဖင့် သူ
တို့ ြပည် ကုိေပး ပီ။ 10 ငါ သည် သင် တို့၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ြဖစ်၏။ သင်
တို့ေန ေသာအာေမာရိ ြပည်သားကုိးကွယ်ေသာ ဘုရား
တို့ ကုိ မ
ေကာက်ရွ ံ က ှင့်ဟု ငါပညတ် ေသာ်လည်း ၊ သင်တို့သည် ငါ ့ စကား ကုိ နား မ
ေထာင် ကဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 11တဖန် ထာဝရဘုရား ၏ ေကာင်းကင်တမန် သည်လာ
၍ ၊ ဩဖရ ရွာမှာ အေဗျဇာ အမျ ိးသားေယာ ှ ပုိင်ေသာ သပိတ် ပင်ေအာက် ၌ ထုိင်
ေလ၏။ ေယာ ှ သား ဂိေဒါင် သည် မိမိစပါးကုိ မိဒ န် လတိူု့ မ
ေတွ့ေစြခင်းငှါ ၊ စပျစ်သီး နယ်ရာ တနဆ်ာအနား မှာ စပါး ကုိ နယ် လျက်ေန၏။

12 ထာဝရဘုရား ၏ ေကာင်းကင်တမန် သည် ကုိယ်ထင် ှား ၍ ၊ ခွနအ်ား ကီး ေသာ
အချင်းသူရဲ ၊ ထာဝရဘုရား သည် သင် ှင့်အတူ ှိေတာ်မူ၏ဟု ဆုိ
လျှင်၊ 13 ဂိေဒါင် က၊ အိုသခင် ၊ ထာဝရဘုရား သည် အကျွ ်ပ်ု တို့ ှင့်အတူ ှ ိ ေတာ်
မူသည် မှနလ်ျှင် အဘယ်ေကာင့် ဤ အမှု ကီး ေရာက် ရပါသနည်း။ ထာဝရဘုရား
သည် ငါ တို့ ကုိ အဲဂုတ္တု
ြပည်မှ ှ တ် ေဆာင်ေတာ်မူသည် မဟတ်ု ေလာဟု အကျွ ်ပ်ု တို့အဘ များ ေြပာ သည်
အတိင်ုး ြပ ေတာ်မူေသာ၊ အံဘွ့ယ် ေသာ အမှု ှ ိသမျှ တို့သည် အဘယ်မှာ ှိပါသနည်း။
ယခု
မှာ ထာဝရဘုရား
သည် အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ စွန ့် ၍ မိဒ န် လတိူု့လက် သို့ အပ် ေတာ်မူ ပီတကားဟု ဆုိ ေလ
ေသာ်၊ 14ထာဝရဘုရား သည် သူ့
ကုိ ကည့် ှု ၍ ယခု သင် ရေသာတနခုိ်း ကုိ အမီှြပ လျှက် သွား ေလာ။့ သင်သည်
ဣသေရလ
အမျ ိးကုိ မိဒ န် လတိူု့လက် မှ ကယ် ှ တ် လိမ့်မည်။ သင့် ကုိ ငါေစခုိင်း သည် မဟတ်ု
ေလာဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 15 ဂိေဒါင်ကလည်း ၊ အိသုခင် ၊ အကျွ ်ပ်ုသည် ဣသေရလ
အမျ ိးကုိ အဘယ်သို့ ကယ် ှ တ် ိင်ုပါမည်နည်း။ အကျွ ်ပ်ု အေဆွအမျ ိး သည် မ
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နာေ ှ အမျ ိး၌ သာ၍ဆင်းရဲ ပါ၏။ အကျွ ်ပ်ု သည်လည်း ၊ ကုိယ် အေဆွအမျ ိး ၌ အ
ယုတ် ဆုံးေသာသူြဖစ် ပါ၏ဟု ေလျှာက် လျှင်၊ 16ထာဝရဘုရား က၊ အကယ်စင်စစ် ငါ
သည် သင် ှင့်အတူ ှိ သြဖင့် ၊ သင်သည် လူ
တ ေယာက်ကုိ လပ်ု ကံသက့ဲသို့ ၊ မိဒ န် လတိူု့ ကုိ လပ်ု ကံ လိမ့်မည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။

17 ဂိေဒါင်ကလည်း၊ အကျွ ်ပ်ုသည် ေ ှ ေတာ်၌ မျက် ှာရ ပါလျှင် အကျွ ်ပ်ု ှင့် ယခု
ှ တ်ဆက် ေတာ်မူေကာင်း ထင် ှားေသာ နမိိတ် လက္ခဏာကုိ ြပ ေတာ်မူပါ။ 18အကျွ ်ပ်ု
သည် တဖနလ်ာ ြပန၍် ၊ ေဘာဇ ် ပူေဇာ်သက္က ာကုိ ေဆာင် ခ့ဲသြဖင့် ၊ ကုိယ်ေတာ် ေ ှ ၌
မ
တင် မီှတိင်ုေအာင်၊ ဤ
အရပ်က က သွားေတာ်မ မူပါ ှင့်ဟု ေတာင်းပန် လျှင် ၊ သင် သည် ြပန် ၍ မ
လာမီှတိင်ုေအာင်ငါေန မည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 19 ဂိေဒါင် သည် သွား ၍ ဆိတ် သငယ်
တေကာင်ကုိ၎င်း၊ မုန ့်ညက် တဧဖာ ှင့် လပ်ုေသာ တေဆး
မ့ဲ မုန ့် ြပားတို့ ကုိ၎င်းြပင်ဆင် ေလ၏။ ဆိတ်သား ကုိ ေတာင်း ၌ ထည့် ၍ ၊ ဆိတ်သား
ြပ တ်ရည် ကုိ အိးု
၌ ေလာင်း ပီးမှ ၊ ေကာင်းကင်တမန် ှ ိရာ သပိတ် ပင်ေအာက် သို့ ေဆာင် ခ့ဲ၍ ဆက်
ေလ၏။ 20ထာဝရဘုရား ၏ ေကာင်းကင် တမနက်လည်း ၊ အမဲသား ှင့် တေဆး မ့ဲ
မုန ့် ြပားတို့ ကုိ ယူ
၍ ဤ ေကျာက် ေပါ် မှာ တင် ထားေလာ။့ အမဲသားြပ တ်ရည် ကုိ သွနး်ေလာင်း ေလာ့
ဟု ဆုိ
လျှင် ၊ ဆုိသည်အတိင်ုး ဂိေဒါင်သည် ြပ ေလ၏။ 21 ထုိအခါ ထာဝရဘုရား ၏
ေကာင်းကင်တမန် သည် မိမိ
ကုိင် ေသာ ေတာင်ေဝး ကုိ ဆန ့် ၍ ၊ အမဲသား ှင့် တေဆး မ့ဲ မုန ့် ြပား တို့ ကုိ တို့
သြဖင့် ၊ ေကျာက် ထဲက မီး ထ ၍ အမဲသား ှင့် တေဆးမ့ဲ မုန ့် ြပား တို့ ကုိ ေလာင်
ပီး မှ ၊ ထာဝရဘုရား ၏ ေကာင်းကင်တမန် သည် ကွယ် ေလ၏။ 22 ထာဝရဘုရား
၏ေကာင်းကင် တမန် ြဖစ်သည် ကုိ ဂိ ေဒါင် သည် သိြမင် ေသာအခါ ၊ အို အ ှင်
ထာဝရဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ုသည် ထာဝရဘုရား
၏ ေကာင်းကင်တမန် ကုိ မျက် ှာချင်းဆုိင် ၍ ြမင် ရပါ ပီတကားဟုေလျှာက် ေသာ်၊

23ထာဝရဘုရား က၊ ချမ်းသာ ပါေစ။ မ
စုိးရိမ် ှင့်။ သင်သည် ေသ
ေဘး ှင့် လတ်ွ လျက် ှိ သည်ဟု မိန ့် ေတာ် မူ၏။ 24 ထုိ အရပ်၌ ဂိေဒါင် သည်
ထာဝရဘုရား
အဘို့ ယဇ်ပလ္လ င် ကုိ တည် ၍ ၊ ေယေဟာဝါ ှာလံု အမည်ြဖင့် မှည့် ေလ၏။ အေဗျ
ဇာ သား၏ ေနရာဩဖရ
ရွာ၌ ယေန ့တိင်ုေအာင် ှိသတည်း။ 25 ထုိ ေနည့ မှာ ထာဝရဘုရား က၊ သင့် အဘ
၏ ာွး ပုိက် ှင့် အသက်ခုနစ် ှစ် ှ ိ ေသာဒတိုယ ာွးထီး ကုိ ယူ
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ပီးလျှင် ၊ သင့် အဘ တည်ေသာ ဗာလ
ဘုရား၏ ယဇ်ပလ္လ င် ကုိ ဖိ ဖျက် ၍ ၊ ယဇ်ပလ္လ င် အနား မှာ ှ ိေသာ အာ ှရ ပင်ကုိ
ခုတ်လဲှ ေလာ။့ 26 ငါစီရင်သည်အတိင်ုး၊ ဤ
ေကျာက် ေပါ် မှာ ထာဝရဘုရား အဘို့ ယဇ်ပလ္လ င် ကုိ တည် ပီးလျှင် ၊ ခုတ်လဲှ ေသာ
သစ်သား ြဖင့် ဒတိုယ ာွး ကုိ မီး ှု ိ ၍ ယဇ် ပူေဇာ်ေလာ့ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 27 ဂိေဒါင်
လည်း မိမိ ကျွန် ဆယ် ေယာက်တို့ ကုိ ေခါ် ၍ ၊ ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး
ြပ ေလ၏။ မိမိ
အဘ ၏ အိမ်သား တို့ ကုိ၎င်း ၊ မိ သား တို့ ကုိ၎င်းေကာက် ၍၊ ေန ့
အချနိ၌် မြပ ဝ့ံေသာေကာင့် ၊ ည ့် အချနိ၌် ြပ ၏။ 28 နနံက် ေစာေစာ မိ သား
တို့သည် ထ
ကေသာအခါ ၊ ဗာလ ဘုရား၏ ယဇ်ပလ္လ င် သည် ပိ ပျက် လျက် ၊ အနား မှာ ှ ိေသာ

အာ ှရ ပင်လည်း လဲ လျက် ၊ ေနာက်တည် ေသာ ယဇ်ပလ္လ င် ေပါ် မှာ ဒတိုယ
ာွးထီး ကုိ ပူေဇာ် လျက် ှိသည်ကုိ ေတွ့ ကလျှင်၊ 29ဤ အမှု ကုိ အဘယ်သူ ြပ

သနည်းဟု တေယာက် ကုိ တေယာက်ေမးြမနး် စစ်ေကာ လျှင် ၊ ဤ အမှု ကုိ ေယာ ှ
သား ဂိေဒါင် ြပ ပီဟု လအူချ ိ တို့သည် ဆုိ က၏။ 30 ထုိအခါ မိ သား တို့သည် ေယာ
ှ အား ၊ သင် ၏သား သည် ဗာလ
ဘုရား၏ ယဇ်ပလ္လ င် ကုိ ဖိ ဖျက် ၍ ၊ အနား မှာ ှ ိ ေသာအာ ှ ရ ပင်ကုိ ခုတ်လဲှ
ေသာေကာင့် ၊ သူ့ကုိ အေသခံ
ေစြခင်းငှါ ထုတ် ေလာဟ့ု ဆုိ
ေသာ်လည်း၊ 31 ေယာ ှ သည် တစ်ဘက်၌ ေန
ေသာသူအေပါင်း တို့အား ၊ သင် တို့သည် ဗာလ
ဘုရားဘက်၌ အမှု ေစာင့်မည်ေလာ။ သူ့
ကုိ ကယ်တင် မည်ေလာ။ သူ့
ဘက်၌ အမှု ေစာင့်ေသာသူ သည်၊ နနံက် မ လနွမီှ် အေသခံ
ပါေလေစ။ ဗာလ
သည် ဘုရား
မှနလ်ျှင် ၊ သူ ၏ယဇ်ပလ္လ င် ကုိ တစုံတေယာက် ဖိ ဖျက် ေသာေကာင့် ၊ မိမိ အမှု ကုိ
မိမိေစာင့်ပါေလေစဟု ြပနေ်ြပာ ၏။ 32 ထုိသို့ ဗာလ ဘုရားသည် သူ
၏ယဇ်ပလ္လ င် ကုိ တစုံတေယာက် ဖိ ဖျက် ေသာေကာင့် ၊ ထုိသူတဘက် မိမိ
အမှု ကုိ မိမိေစာင့်ပါေလေစဟု ဆုိ
လျှက် သူ၏သားကုိ ထုိ
ေန ့၌ ေယ ု ဗ္ဗာလ အမည်ြဖင့် မှည့် သတည်း။ 33 ထုိအခါ မိဒ န် ြပည်သား၊ အာမ
လက် ြပည်သား၊ အေ ှ ြပည်သား အေပါင်း တို့သည် စည်းေဝး သြဖင့် ၊ ေယဇေရလ
ချ ိင့် သို့ ကူး သွား၍ တပ်ချ က၏။ 34ထာဝရဘုရား ၏ ဝိညာ ် ေတာ်သည် ဂိေဒါင်
အေပါ်မှာ သက်ေရာက် ၍ ၊ သူသည် တံပုိး
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မှုတ် သြဖင့် အေဗျဇာ သားတို့သည် လိက်ု က၏။ 35တမန် တို့ ကုိ မနာေ ှ ခ ို င်တ
ေ ှာက်လံးု သို့ ေစလွှတ် ၍ ၊ မနာေ ှအမျ ိးသားတို့သည် လိက်ု က၏။ တဖန် အာ ှာ
ခ ို င်၊ ဇာဗုလနု် ခ ို င်၊ နဿလိ ခ ို င်သို့ တမန် တို့ ကုိ ေစလွှတ် ၍ ၊ ထုိခ ို င်သားတို့သည်
လည်း စုေဝးရာသို့ လာ က၏။ 36 ဂိေဒါင် သည်လည်း ဘုရား သခင်အား ၊ ကုိယ်ေတာ်
သည် မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ ဣသေရလ အမျ ိးကုိ အကျွ ်ပ်ု အားြဖင့် ကယ်တင်
ေတာ်မူမည်မှနလ်ျှင်၊ 37အကျွ ်ပ်ု သည် သုိး
တေကာင်၏အေမွးကုိ တလင်း ၌ ထား ပါမည်။ သုိးေမွး သည် ှင်း စုိ ၍ ေြမ တြပင်
လံးု ေသွ့ေြခာက် လျှင် ၊ မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ ဣသေရလ အမျ ိးကုိ အကျွ ်ပ်ု
အားြဖင့် ကယ်တင် ေတာ်မူ မည်ကုိ အကျွ ်ပ်ု သိ ပါမည်ဟု ေတာင်းေလျှာက်သည်
အတိင်ုး ြဖစ် ေလ၏။ 38 နနံက်ေစာေစာ ထ၍ သုိးေမွး ကုိ ညစ် သြဖင့် ှင်း ရည်သည်
အင်တံု အြပည့် ှ ိေလ၏။ 39တဖန် ဂိေဒါင် က၊ အမျက်ထွက် ေတာ်မ မူပါ ှင့်။ တ ကိမ်
သာ ေလျှာက် ပါဦးမည်။ သုိး
တေကာင်၏ အေမွး ှင့် ယခု တ ကိမ် သာ စုံစမ်း ရေသာအခွင့်ကုိေပးေတာ်မူပါ။ ေြမ
တြပင်လံးု သည် ှင်း စုိ ၍ သုိးေမွး ေသွ့ေြခာက် ပါေစဟု ဘုရား
သခင်အား ေတာင်း ေလျှာက်သည်အတိင်ုး၊ 40 ထုိ ည ့် ၌ လည်း ဘုရား သခင်ြပ
ေတာ်မူသြဖင့် ၊ ေြမ တြပင်လံးု သည် ှင်း စုိ ၍ သုိးေမွး ေသွ့ေြခာက် လျက် ှိ ၏။

7
1 ေယ ု ဗ္ဗာလ အမည်ြဖင့် ေခါ်ေဝါ်ေသာ ဂိေဒါင် သည် နနံက်ေစာေစာ ထ၍ ၊ ှိ
သမျှ ေသာ သူ တို့ ှင့်တကွ ဟာ ုတ် ေရတင်ွးနား မှာ တပ်ချ သြဖင့် ၊ မိဒ န် တပ် သည်
ေြမာက် ဘက်၊ ေမာေရ
ေတာင် ေြခရင်းချ ိင့် ၌ ှ ိ ၏။ 2ထာဝရဘုရား ကလည်း ၊ သင် ၌ ပါေသာလူ တို့သည်
အလနွမ်ျား ၍၊ သူ
တို့လက် ၌ မိဒ န် လတိူု့ ကုိ ငါ မ အပ် ရ။ အပ်လျှင် ဣသေရလ
အမျ ိးက၊ ငါ ့လက် ံု း သည် ငါ ့ကုိ ကယ်တင် ပီဟု ငါ ့တစ်ဘက်၌ ဝါကား လိမ့်မည်။

3 သို့ ြဖစ်၍ ၊ ေကာက်လန ့် ေသာသူ မည်သည်ကား၊ ဂိလဒ် ေတာင် မှ ေစာေစာြပန် သွား
ေစဟု လူ
များတို့ အား
ဟစ်ေကာ် ေလာဟ့ု ဂိေဒါင် အား မိန ့် ေတာ်မူသြဖင့်၊ လူ
ှစ်ေသာင်း ှစ်ေထာင်ြပန် သွား၍ တေသာင်း ကျနရ်စ် ၏။ 4တဖန် ထာဝရဘုရား က

လည်း ၊ လူ တို့သည် အလနွ် များေသး ၏။ ေရဆိပ် သို့ ေခါ် ခ့ဲေလာ။့ သူ
တို့ ကုိ ေရဆိပ် မှာ သင့် အဘို့ ငါစုံစမ်း မည်။ ထုိအခါ ဤ မည်ေသာသူ သည် သင်
ှင့်အတူ သွား ရမည်ဟု ငါဆုိ လျှင်၊ ထုိသူ
သည် သွား ရမည်။ ဤ
မည်ေသာ သူ
မ သွား ရဟု ငါဆုိ လျှင် ထုိသူ
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သည် မ
သွား ရဟု မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး၊ 5 ဂိေဒါင်သည် လူ
တို့ ကုိ ေရဆိပ် သို့ ေခါ် ခ့ဲ၍ ၊ ထာဝရဘုရား က၊ ေခွး သည် ေရ
ကုိလျက် ၍ ေသာက်သက့ဲသို့ လျှာ ှင့် လျက် ၍ ေသာက်ေသာသူ တစု၊ ဒူး
ေထာက်လျက် ဝပ် ၍ ေသာက် ေသာသူတစု၊ ထုိလူ ှစ်စုကုိ ခဲွ ထားေလာ့ဟု ဂိေဒါင်
အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 6 ထုိအခါ မိမိလက်ခုပ် ှင့် ေရကုိ ယူသြဖင့် လျက် ၍ ေသာက်
ေသာသူ သုံး
ရာ ှိ ၏။ ကင်း ေသာသူ အေပါင်း တို့သည် ေရ
ေသာက် ြခင်းငှါ ဒူး ေထာက်၍ ဝပ် က၏။ 7 ထာဝရဘုရား ကလည်း ၊ လျက် ၍
ေသာက်ေသာသူ သုံး ရာ အားြဖင့် သင့် ကုိ ငါကယ်တင် ၍ မိဒ န် လူတို့ ကုိ သင့် လက်
၌ အပ် မည်။ ကင်း ေသာသူ တို့ ကုိ မိမိ
ေနရာ သို့ ြပန် သွားေစဟု ဂိေဒါင် အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 8 ထုိသူတို့သည် စားစရိတ် ှင့်
တံပုိး များကုိ ယူ
၍ ၊ ကင်း ေသာ ဣသေရလ
အမျ ိးသား အေပါင်းတို့ ကုိ မိမိ
ေနရာ သို့ ဂိေဒါင်သည် လွှတ် လိက်ုသြဖင့် ၊ ထုိသုံး ရာ ေသာ လူ
တို့ ကုိသာ မိမိ ှင့်အတခူျန် ထားေလ၏။ မိဒ န် လတိူု့သည် သူ့
ေအာက် ချ ိင့် ၌ တပ်ချ လျက် ှိ က၏။ 9 ထုိ ည ့် တင်ွ ထာဝရဘုရား က၊ ထ
ေလာ။့ ရနသူ်တပ် ချရာသို့ ချ ီ သွားေလာ။့ သင့် လက် ၌ ငါအပ် မည်။ 10 မ ချ ီ ဝ့ံ
လျှင် သင် ၏ ကျွန် ဖုရ ကုိ ေ ှ ဦးစွာေခါ် သွားေလာ။့ 11 သူတို့သည် အဘယ်သို့ ေြပာ
သည်ကုိ ကား လိမ့်မည်။ ထုိေနာက်မှ တပ် ချရာသို့ ချ ီ သွားြခင်းငှါ သင့် လက် အား ကီး
လိမ့်မည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ ဂိေဒါင် သည် မိမိ
ကျွန် ဖုရ ကုိ ေခါ်၍ ရနသူ်၏ တပ် ြပင် ၌ ကင်း ထုိးေသာသူ ှိရာသို့ သွား ေလ၏။

12 မိဒ န် ြပည်သား၊ အာမလက် ြပည်သား၊ အေ ှ ြပည်သား အေပါင်း တို့သည် ချ ိင့် ၌
အိပ် လျက်၊ ကျ ိင်းေကာင် ှင့်အမျှ များ က၏။ ကုလားအပ်ု တို့သည်လည်း ၊ သမုဒ္ဒရာ
သဲ လံးု ှင့်အမျှ အတိင်ုးမသိ များ က၏။ 13 ဂိေဒါင် သည် ေရာက် ေသာအခါ ၊ လူ တ
ေယာက်သည် မိမိြမင်မက် ေသာ အိပ်မက် ကုိ မိမိ
အေပါင်းအေဘာ် အား ြပန် ေြပာသည်မှာ၊ ငါြမင်မက် သည်ကား၊ မုေယာ
မုန ့် တြပား သည် မိဒ န် တပ် ထဲ သို့ လိမ့် ၍ တဲ တေဆာင်ကုိ ေတွ့လျှင်၊ ထိခုိက်
ေမှာက်လှန် ဖိ ချ ေလ၏ဟု ဆုိ ေသာ်၊ 14 သူ ၏အေပါင်းအေဘာ် က၊ ထုိ
မုန ့် ြပားသည် အြခားမဟတ်ု ဣသေရလ အမျ ိးေယာ ှ သား ဂိေဒါင် ၏ ထား
ြဖစ်၏။ ထုိသူ
လက် ၌ ဘုရား သခင်သည် မိဒ န် အမျ ိး၊ မိဒ န်ဗုိလ်ေြခ အေပါင်း ကုိ အပ် ေတာ်
မူမည်ဟု ြပနေ်ြပာ ၏။ 15 ထုိအိပ်မက် ှင့် အိပ်မက်အနက် ကုိ ဂိေဒါင် သည် ကား
ေသာအခါ ၊ ကုိးကွယ် ၍ ဣသေရလ တပ် သို့ ြပန် ပီးလျှင် ၊ ထ က၊ ထာဝရဘုရား
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သည် မိဒ န် ဗုိလ်ေြခ တို့ ကုိ သင် တို့လက် ၌ အပ် ေတာ်မူမည်ဟု ဆုိ ၏။ 16 ထုိအခါ
လူ
သုံး ရာ တို့ ကုိ သုံး
စု ခဲွ ၍ ၊ တံပုိး တလံးု ှင့် မီးခွက် ပါေသာအိးု တလံးုစီကုိ လူ
တိင်ုး လက် ၌ ေဆာင် ေစ၏။ 17 ငါ ့ ကုိ ကည့် ၍ ငါ ြပ သည်အတိင်ုး ြပ က။ တပ်
ြပင် သို့ ေရာက် ေသာအခါ၊ ငါြပ သည်အတိင်ုး ြပ က။ 18 ငါ ှင့် ငါ ၌ ပါေသာသူ
အေပါင်း တို့သည် တံပုိး
မှုတ် ေသာအခါ ၊ တပ် ပတ်လည် အရပ်ရပ် ၌ သင်တို့သည် တံပုိး
မှုတ် ၍ ၊ ထာဝရဘုရား ှင့် ဂိေဒါင် ၏ထားဟု ဟစ် ကေလာဟ့ု မှာ ထား၏။ 19 ထုိသို့
ဂိေဒါင် ှင့် သူ ၌ ပါေသာ လူ တရာ တို့သည် သနး်ေခါင် ယံ ၌ ကင်း လဲ စက တပ် ြပင်
သို့ ေရာက် သြဖင့် တံပုိး မှုတ် က၏။ မိမိ
ကုိင် ေသာ အိးု တို့ ကုိလည်း ခဲွ က၏။ 20လသုံူး စု တို့သည် တံပုိး
မှုတ် ၍ အိးု တို့ ကုိ ခဲွ သြဖင့် လက်ဝဲ လက် ၌ မီးခွက် တို့ ကုိ၎င်း ၊ လက်ျာ လက် ၌
မှုတ် စရာ တံပုိး တို့ ကုိ၎င်းကုိင် လျက် ၊ ထာဝရဘုရား ှင့် ဂိေဒါင် ၏ထား ဟု ဟစ်
က၏။ 21 သူတို့သည် တပ် ပတ်ဝနး်ကျင် ၌ လတိူင်ုး မိမိ
ေနရာ အရပ်တင်ွ ရပ် ေန၍ ၊ တပ်သား အေပါင်း တို့သည် ေြပး လျက် ၊ ေအာ် လျက်
ထွက်ေြပး က၏။ 22လသုံူး ရာ တို့သည် တံပုိး
မှုတ် ေသာအခါ ၊ ထာဝရဘုရား ၏ တနခုိ်းေတာ်ေကာင့်၊ တပ်သား အေပါင်း တို့သည်
တေယာက်ကုိတေယာက်တိက်ု၍၊ ေဇရရတ် အရပ် ဗက် ှိတ္တ မိ သို့ ၎င်း၊ တဗ္ဗတ်
မိ နား မှာ အာေဗလမေဟာလ
မိ နယ် သို့ ၎င်း ေြပး က၏။ 23 ဣသေရလ လူ တို့သည် နဿလိ ခ ို င်၊ အာ ှာ

ခ ို င်၊ မနာေ ှ ခ ို င် အရပ်ရပ် ထဲက စု လာ၍ ၊ မိဒ န် လတိူု့ ကုိ လိက်ု က၏။ 24 ဂိေဒါင်
သည်လည်း ၊ တမန် တို့ ကုိ ဧဖရိမ် ေတာင် တေ ှာက်လံးု သို့ ေစလွှတ် ၍၊ သင်တို့သည်
မိဒ န် လတိူု့ ကုိ ဆီးတား
ြခင်းငှါ ေယာ်ဒန် ြမစ်နား၊ ဗက်ဗာရ ရွာတိင်ုေအာင် သူ တို့အရင် ေစာင့် ေနကေလာဟ့ု
မှာ လိက်ုသည်အတိင်ုး ၊ ဧဖရိမ် လူ အေပါင်း တို့သည် စုေဝး
၍ ၊ ေယာ်ဒန် ြမစ်နား၊ ဗက်ဗာရ ရွာတိင်ုေအာင် ေစာင့် ေန က၏။ 25 မိဒ န် ဗုိလ်ချ ပ်
ှစ် ေယာက်၊ ဩရဘ
ှင့် ေဇဘ ကုိ ဘမ်းဆီး ၍ ၊ ဩရဘ ကုိ ဩရဘ
ေကျာက် ေပါ်၌ ၎င်း၊ ေဇဘ
ကုိေဇဘ စပျစ်သီးနယ်ရာ တနဆ်ာ၌ ၎င်း သတ် ပီးမှ၊ မိဒ န် လူတို့ ကုိ လိက်ု သြဖင့်
၊ ဩရဘ ၏ဦးေခါင်း ှင့် ေဇဘ ၏ဦးေခါင်းတို့ ကုိေယာ်ဒန် ြမစ်တဘက် ၊ ဂိေဒါင် ထံ
သို့ ေဆာင် ခ့ဲ က၏။

8
1 ဧဖရိမ် လူ တို့က၊ သင်သည် မိဒ န် လတိူု့ ကုိ တိက်ု သွား ေသာအခါ ၊ ငါ တို့ ကုိ မ
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ေခါ် ဘဲ ငါ တို့ ၌ အဘယ်သို့ ြပ သနည်းဟု ကျပ်ကျပ် အြပစ်တင် က၏။ 2 ဂိေဒါင်
ကလည်း၊ သင် တို့ ြပ သက့ဲသို့ ငါသည် အဘယ်သို့ ြပ ပီးသနည်း။ အေဗျဇာ စပျစ်သီး
သိမ်းြခင်းထက် ဧဖရိမ် လိက်ုေကာက် ြခင်းသည် သာ၍ေကာင်း သည်မဟတ်ု ေလာ။
3 ဘုရား သခင်သည် မိဒ န် ဗုိလ်ချ ပ် ဩရဘ ှင့် ေဇဘ တို့ ကုိ သင် တို့လက် ၌ အပ်
ေတာ်မူ ပီ။ သင် တို့ ြပ သက့ဲသို့ ငါသည် အဘယ်သို့ ြပ ိင်ု သနည်းဟု ြပနေ်ြပာေသာ
စကား ကုိ သူတို့သည် ကားေသာအခါ စိတ် ေြပ က၏။ 4 ဂိေဒါင် သည် ေယာ်ဒန် ြမစ်
သို့ ေရာက် ေသာအခါ ၊ သူ ၌ ှိေသာ သူ သုံး ရာ တို့သည် ပင်ပနး် လျက် ှင့် ကူး
၍ လိက်ု က၏။ 5 သုကုတ် မိ သား တို့အား လည်း ၊ ငါ ့ ေနာက် လိက်ုေသာသူ တို့
အား မုန ့် ကုိေပး ကပါေလာ။့ သူ
တို့သည် ပင်ပနး် က ပီ။ ငါ သည် မိဒ န် မင်း ကီး ေဇဘဟ ှင့် ဇာလမုနန္ ကုိ ယခု
လိက်ု ှာပါ၏ဟု ေတာင်း ေသာ်လည်း၊ 6 သုကုတ် မင်း တို့က၊ ငါတို့သည် သင့် အမှုထမ်း
တို့အား မုန ့် ကုိေပး ရမည်အေကာင်း ၊ ေဇဘဟ ှင့် ဇာလမုနန္ သည် သင့် လက် ၌ ှိ
သေလာဟု ြပနေ်ြပာ က၏။ 7 ဂိေဒါင် ကလည်း ၊ သို့ ြဖစ်၍ ထာဝရဘုရား သည် ေဇဘ
ဟ
ှင့် ဇာလမုနန္ တို့ ကုိ ငါ ့ လက် ၌ အပ် ေတာ်မူေသာအခါ ၊ သင် တို့ ေကျာ ကဲွေအာင်

ေတာ
ဆူး ပင်အမျ ိးမျ ိ း ှင့် ငါ ိုက်မည်ဟဆုို ပီးလျှင်၊ 8 ထုိအရပ်ကေပေ လွ မိ သို့ သွား
၍ ၊ သူ တို့အား ထုိ နည်းတူ ေတာင်း ေသာ်လည်း ၊ သုကုတ် မိ သား တို့ ြပနေ်ြပာ သည်
နည်းတူ ၊ ေပေ ွလ မိ သား တို့သည် ြပနေ်ြပာ က၏။ 9 ဂိေဒါင်ကလည်း ၊ ငါ သည်
တဖန် ငိမ်ဝပ် စွာ လာေသာအခါ ၊ ဤ ရဲတိက်ု ကုိ ဖိ ဖျက် မည်ဟု သူ
တို့အား ဆုိ ၏။ 10 ထုိအခါ ထား ကုိင် ေသာ လူ
တသိနး် ှစ်ေသာင်းေသ ေသာေကာင့် ၊ အေ ှ မျက် ှာအရပ်သား အေပါင်း တို့တင်ွ
ကျန် ကင်းေသာ လတူေသာင်း ငါးေထာင်ခန ့် မျှသာပါ လျက်၊ ေဇဘဟ
ှင့် ဇာလမုနန္ တို့သည် ကာေကာ် မိ ၌ ှိ က၏။ 11 ဂိေဒါင် သည် ေနာဗာ
မိ ၊ ယုဗ္ေဗဟ
မိ အေ ှ ၊ တဲ ၌ ေန သူတို့လမ်း ြဖင့် ချ ီ သွား၍ ၊ မ စုိးရိမ်ဘဲေန ေသာမိဒ န်တပ်

ကုိ လပ်ု ကံ သြဖင့်၊ 12 မိဒ န် မင်း ကီး ေဇဘဟ ှင့် ဇာလမုနန္ ေြပး ေသာအခါ ၊ ဂိ
ေဒါင်သည် လိက်ု ၍ တပ် ကုိ ဖျက် ေလ၏။ 13 ေယာ ှ သား ဂိေဒါင် သည် ေနမထွက်မီှ
စစ်တိက်ု ရာမှ ြပနလ်ာ ၍၊ 14 သုကုတ် မိ သား လလုင် တေယာက်ကုိ ဘမ်းမိ ၍ ေမး
စစ်လျှင် ၊ ထုိသူသည်သုကုတ် မိ အရာ ှိ ၊ အသက် ကီး သူခုနစ်ဆယ် ခုနစ် ေယာက်
တို့၏ အမည်အသီးအသီးတို့ ကုိ ေြပာ ေလ၏။ 15 ဂိေဒါင်သည်လည်း ၊ သုကုတ် မိ
သား တို့ ှ ိရာသို့ လာ ၍ ၊ သင်တို့က၊ ပင်ပနး် ေသာ သင့် အမှုထမ်း တို့အား ငါတို့သည်
မုန ့် ကုိေပး ရမည်အေကာင်း ၊ ေဇဘဟ ှင့် ဇာလမုနန္ သည် သင့် လက် ၌ ှိသေလာ
ဟု ငါ ့ ကုိ က့ဲရဲ
၍ သင်တို့ေြပာ ေသာ ေဇဘဟ
ှင့် ဇာလမုနန္ ကုိ ကည့် ကေလာ့ဟုဆုိ လျက်၊ 16 ထုိ မိ ၌ အသက် ကီး သူတို့ ကုိ
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ေခါ် ၍ ေတာ ဆူး ပင်အမျ ိးမျ ိ း ှင့် သုကုတ် မိ သား တို့ ကုိ ဆုံးမ ေလ၏။ 17 ေပေ လွ
မိ ရဲတိက်ု ကုိလည်း ဖိ ဖျက် ၍ မိ သား တို့ ကုိ ကွပ်မျက် ေလ၏။ 18 ထုိအခါ ေဇဘ
ဟ ှင့် ဇာလမုနန္ တို့အား တာေဗာ် မိ မှာ သင်တို့သတ် ခ့ဲေသာသူ တို့ သည် အဘယ်သို့
ေသာသူြဖစ်သနည်းဟု ေမးြမနး် ေသာ်၊ ထုိသူတို့က၊ ကုိယ်ေတာ် ြဖစ်သက့ဲသို့ သူ တို့ ှ ိ
သမျှ သည်ြဖစ်၍၊ ှင်ဘုရင် သား ၏ အဆင်း အေရာင် ှင့် ြပည့်စုံ ကပါ၏ဟု ြပနေ်ြပာ
ေသာ်၊ 19 ဂိေဒါင်က၊ ထုိသူ
တို့သည် ငါ ့အမိ ၏သား ၊ ငါ ့ ညီ ြဖစ်ပါသည်တကား၊ ထာဝရဘုရား
အသက် ှင်ေတာ်မူသည်အတိင်ုး၊ သင်တို့သည် သူ
တို့ ကုိ အသက် ချမ်းသာေပးမိလျှင် ၊ သင် တို့ ကုိ ငါမ သတ် ဘဲ ေနလိမ့်မည်ဟ၊ု 20 မိမိ
သားဦး ေယသာ အား ၊ ဤသူ တို့ ကုိ ထ
၍ သတ် ေလာ့ဟုဆုိ ေသာ်လည်း ၊ သား သည် အသက်အရွယ်ငယ် ေသာေကာင့် ၊
ထား ကုိ မ
ဆဲွ မထုတ်ဘဲေန၏။ 21 ေဇဘဟ ှင့် ဇာလမုနန္ တို့ကလည်း ၊ ကုိယ်ေတာ် တိင်ုထ ၍
ငါ တို့ ကုိ လပ်ု ကံ ေလာ။့ လူ
ြဖစ်သက့ဲသို့ သူ့ အစွမ်း သတ္တ ိြဖစ်တတ်သည်ဟဆုိုလျှင်၊ ဂိေဒါင် သည် ထ
၍ ေဇဘဟ ှင့် ဇာလမုနန္ ကုိ သတ် သြဖင့် ၊ သူ တို့ ကုလားအပ်ု ၏ လည်ပင်း ၌
ဆင်ေသာ တနဆ်ာ တို့ ကုိ ချွတ် ယူေလ၏။ 22 ထုိအခါ ဣသေရလလတိူု့က၊ ကုိယ်ေတာ်
သည် အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ မိဒ န် လတိူု့လက် မှ ကယ် ှ တ် ေသာေကာင့် ၊ သားစ ်ေြမးဆက်
ှင့်တကွ အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ အပ်ုစုိး ေတာ်မူပါဟ၊ု ဂိေဒါင် အား ေလျှာက် ဆုိကေသာ်၊ 23 ဂိ
ေဒါင် က၊ ငါ သည် သင် တို့ ကုိ မ
အပ်ုစုိး ရ။ ငါ ့သား လည်း မ အပ်ုစုိး ရ။ ထာဝရဘုရား
သည် သင် တို့ ကုိ အပ်ုစုိး ေတာ်မူရ၏ဟ၍ူ၎င်း၊ 24 သို့ ရာတင်ွ သင်တို့ ှ ိသမျှ သည် လု
ယူ၍ ရေသာနားေတာင်း တို့ ကုိေပး ပါမည်အေကာင်း ၊ ငါေတာင်း ချင်သည်ဟ၍ူ၎င်း
ဆုိ
ေလ၏။ ရနသူ် တို့သည် ဣ ှေမလ အမျ ိးြဖစ်၍ ေရွှ နားေတာင်း ကုိ ဆင်တတ်က
သတည်း။ 25 သူတို့ကလည်း၊ စင်စစ်ေပး ပါမည်ဟဆုို လျက် ေစာင် ကုိ ခင်း ၍ ၊ လအူ
ေပါင်းတို့သည် မိမိ
တို့ လု
ယူ၍ ရေသာနားေတာင်း များ ကုိ ချ ထား က၏။ 26 ဂိ ေဒါင် ေတာင်း ေသာ ေရွှ
နားေတာင်း များ အချနိ် ကား၊ အခွက်တဆယ်ခုနစ် ပိဿာ ှိ ၏။ ထုိ
မှတပါး၊ မိဒ န် မင်း ကီး ဝတ်ဆင်ေသာ တနဆ်ာ ၊ လည်ဆဲွ ၊ နေီမာင်း ေသာအဝတ် ၊
ကုလားအပ်ု လည် ကိ း များကုိ ရေသး၏။ 27 ထုိတနဆ်ာတို့ ှင့် ဂိေဒါင် သည် သင်တိင်ုး
ေတာ်ကုိ လပ်ု ၍ မိမိ ေနရာဩဖရ မိ မှာ ထား သြဖင့် ၊ ဣသေရလအမျ ိးသားအေပါင်း
တို့သည် ထုိသင်တိင်ုးေတာ် ှင့် မှားယွင်း လျက် သွားတတ်က၏။ ထုိအမှုသည် ဂိေဒါင်
ှင့် သူ ၏အမျ ိး ြပစ်မှား ရာအေကာင်း ြဖစ် သတည်း။ 28 ထုိသို့ မိဒ န် အမျ ိးသည် ဣ
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သေရလ
အမျ ိးေ ှ မှာ ှုံး ၍ ၊ ေနာက်တဖန် အစုိး မ ရဘဲ ေနက၏။ ဂိေဒါင် လက်ထက် အ ှစ်
ေလးဆယ် တိင်ုတိင်ုတြပည် လံးု ငိမ်း ေလ၏။ 29 ေယာ ှ သား ေယ ုဗ္ဗာလ သည် မိမိ
အိမ် သို့ သွား ၍ ေန သတည်း။ 30 ဂိေဒါင် သည် မယား
များ ၍ ၊ ကုိယ် ရ ေသာသား ခုနစ်ဆယ် ှိ ၏။ 31 ေ ှခင် မိ ၌ ေနေသာမယားငယ်
သည် သား
ေယာက်ျားကုိ ဘွား ြမင် ၍ ၊ ထုိသားကုိ အဘိမလက် အမည် ြဖင့် မှည့် ေလ၏။

32 ေယာ ှ သား ဂိေဒါင် သည် အသက် ကီးရင့်ေသာ် အနစိ္စေရာက် ၍ ၊ အေဗျဇာ သား
ေနရာ ဩဖရ
မိ မှာ ၊ အဘ ေယာ ှ သခင်္ျ ိ င်း ၌ သ ဂ ဟ် ြခင်းကုိ ခံရေလ၏။ 33 ဂိေဒါင် ေသ

ေသာအခါ ၊ ဣသေရလအမျ ိးသားတို့သည် ေဖာက်ြပန် ၍ ဗာလ ဘုရားတို့ ှင့် မှားယွင်း
သြဖင့် ၊ ဗာလေဗရိတ် ကုိ ဘုရား
အရာ ၌ ချးီေြမာက် က၏။ 34 ပတ်ဝနး်ကျင် ရနသူ် လက် မှ ကယ် ှ တ် ေတာ်မူေသာ
မိမိ တို့ ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား ကုိ မ
ေအာက်ေမ့ ဘဲ၊ 35 ဂိေဒါင် တည်းဟေူသာေယ ုဗ္ဗာလ သည် ဣသေရလ
အမျ ိး၌ ြပ သမျှ ေသာ ေကျးဇူး ှင့်အညီ ၊ သူ၏အမျ ိး ၌ ေကျးဇူး တံု့ ကုိ ြပန၍် မ
ြပ ဘဲေနက၏။

9
1 ေယ ုဗ္ဗာလ သား အဘိမလက် သည် ေ ှခင် မိ သို့ သွား ၍ ဦးရီး များ၊ အမိ
၏အေဆွအမျ ိး များအေပါင်း တို့ ှင့် ှ တ်ဆက် လျက်၊ 2 ေယ ု ဗ္ဗာလ သား ခုနစ်
ဆယ် တို့သည် သင် တို့ ကုိ အပ်ုစုိး ေကာင်း သေလာ။ သား တေယာက် တည်း အပ်ုစုိး
ေကာင်းသေလာ။ ငါ သည် သင် တို့၏ အ ို း
အသား စစ်ြဖစ်ေကာင်း ကုိ မ
ေမ့ က ှင့်ဟု ေ ှ ခင် မိ သား အေပါင်းတို့ အား ေြပာ ရမည်အေကာင်းကုိ တိင်ုပင်
ေလ၏။ 3 ထုိ စကား ကုိ ဦးရီး
တို့သည် ေ ှခင် မိ သား တို့အား အကုနအ်စင် ြပနေ်ြပာ ၍၊ သူတို့က၊ အဘိမလက်
သည် ငါ တို့ ညီအစ်ကုိ ြဖစ်သည်ဟဆုို လျှက် သူ့ေနာက် သို့ လိက်ုချင်ေသာစိတ် းူ ွတ်
သြဖင့်၊ 4 ေငွ ခုနစ်ဆယ် ကုိ ဗာလေဗရိတ် အိမ် မှ ထုတ် ၍ေပးလျှင် ၊ အဘိမလက် သည်
လျှပ်ေပါ် ေသာသူတို့ ကုိ ထုိေငွ ှင့် ငှါး ၍ အမှု ကုိ ထမ်းေစ၏။ 5တဖန် ဩဖရ မိ ၌
ှိေသာမိမိ အဘ အိမ် သို့ သွား ၍ ၊ မိမိ ညီအစ်ကုိ ေယ ုဗ္ဗာလ သား ခုနစ်ဆယ် တို့ ကုိ
ေကျာက် တခု ေပါ် မှာ သတ် ေလ၏။ သို့ ရာတင်ွ ၊ ေယ ုဗ္ဗာလ သား အငယ်ဆုံး ေယာ
သံ သည် ပုနး်ေ ှာင် ၍ ေနေသာေကာင့် ကျနရ်စ် သတည်း။ 6 ေ ှခင် မိ သား အေပါင်း
တို့ ှင့် မိလ္ေလာ အေဆွအမျ ိးအေပါင်း တို့သည် ေ ှခင် မိ တင်ွ ှိေသာအထိမ်းအမှတ်
သပိတ် ပင်အနား မှာ စည်းေဝး ၍ အဘိမလက် ကုိ ှင်ဘုရင် အရာ၌ ခန ့် ထား က၏။
7 ထုိအမှုကုိ ေယာသံ
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သည် ကား သိေသာအခါ ၊ ေဂရဇိမ် ေတာင် သို့ သွား ၍ ၊ ေတာင်ေပါ် မှာ ရပ် လျက်
အသံ ကုိ လွှင့် ၍ ေကးေကာ် ေလသည်မှာ၊ အိုေ ှခင် မိ သား တို့ ၊ သင် တို့ စကားကုိ
ဘုရား သခင်နားေထာင် ေတာ်မူမည်အေကာင်း ၊ ငါ ့ စကားကုိ နားေထာင် ကေလာ။့
8သစ်ပင် တို့သည် မိမိ
တို့ ကုိ အပ်ုစုိးရေသာ ှင်ဘုရင် ကုိ ခန ့ထ်ားလျက် ဘိသိက် ေပးြခင်းငှါ ထွက်သွား ၍ ၊
အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ အပ်ုစုိး ေတာ်မူပါဟု သံလင်ွ ပင်အား ေလျှာက် ကလျှင်၊ 9 သံလင်ွ ပင်
က၊ ဘုရား
အသေရ ၊ လူ အသေရကုိ ြပ စုစရာ ငါ ့ အဆီ အြပားကုိ ငါသည် စွန ့် ၍ သစ်ပင်
တို့ အေပါ် မှာ လွှမ်းမုိးရမည်ေလာဟု ဆုိ ၏။ 10 တဖန် သေဘင်္ာသဖနး် ပင်အား ၊
ကုိယ်ေတာ် က ၍ အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ အပ်ုစုိး ေတာ်မူပါဟု သစ်ပင် တို့သည် ေလျှာက်
ကလျှင်၊ 11သေဘင်္ာသဖနး် ပင်က၊ ငါ ၌ ချ ိ ေသာ အရသာ ှင့် ေကာင်း ေသာအသီး ကုိ
ငါသည် စွန ့် ၍ သစ်ပင် တို့ အေပါ် မှာ လွှမ်းမုိးရမည်ေလာဟု ဆုိ ၏။ 12တဖန် စပျစ် ပင်
အား ကုိယ်ေတာ် က ၍ အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ အပ်ုစုိး ေတာ်မူပါဟု သစ်ပင် တို့သည် ေလျှာက်
ကလျှင်၊ 13 စပျစ် ပင်က၊ ဘုရား
၏စိတ် ှင့် လူ ၏စိတ်ကုိ ရွှင်လနး် ေစေသာ ငါ ့စပျစ်ရည် ကုိ ငါသည် စွန ့် ၍ သစ်ပင်
တို့ အေပါ် မှာ လွှမ်းမုိးရမည်ေလာဟု ဆုိ ၏။ 14တဖန် ဆူးေလ ပင်အား ကုိယ်ေတာ် က
၍ အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ အပ်ုစုိး ေတာ်မူပါဟု သစ်ပင် အေပါင်း တို့သည် ေလျှာက် ကလျှင်၊
15 ဆူးေလ ပင်က၊ သင်တို့သည် ငါ ့ ကုိ သင် တို့၏ ှင်ဘုရင် ြဖစ်ေစြခင်းငှါခန ့ထ်ား၍
ဧကနအ်မှန် ဘိသိက် ေပးလိလုျှင် ၊ လာ က၊ ငါ ့အရိပ် ကုိ ခုိလှုံ က။ သို့ မဟတ်ု ဆူးေလ
ပင်ထဲက မီး ထွက် ၍ ေလဗ ုန် အာရစ် ပင်တို့ ကုိ ေလာင် လိမ့်မည်ဟု သစ်ပင် တို့အား
ြပနေ်ြပာ ၏။ 16ယခု မှာ သင်တို့သည် အဘိမလက် ကုိ ှင်ဘုရင်အရာ၌ ခန ့ထ်ားေသာ
အားြဖင့် သစ္စာတရားကုိ ေစာင့်၍၊ ေယ ုဗ္ဗာလ
ှင့် သူ ၏အမျ ိးအ ယ်ွ အား ေကာင်းမွန် စွာ ြပ က ပီေလာ။ ေယ ု ဗ္ဗာလသည်

ေကျးဇူးြပ ၍ ခံထုိက်သည်အတိင်ုး သူ့အား ေကျးဇူးဆပ်က ပီေလာ။ 17 ငါ ့အဘ သည်
သင် တို့အဘို့ စစ်တိက်ု ၍ ကုိယ် အသက် ကုိ စွန ့စ်ား လျက်၊ သင် တို့ ကုိ မိဒ န် အမျ ိး
လက် မှ ကယ် ှ တ် ေလ ပီ။ 18 သင်တို့သည် ငါ ့ အဘ ၏အေဆွအမျ ိး တစ်ဘက်၌
ယေန ့
ထ ၍ သူ ၏သား ခုနစ်ဆယ် တို့ ကုိ ေကျာက် တခု ေပါ် မှာ သတ် ပီးလျှင် ၊ သူ
၏ကျွနမ် တင်ွ ြမင်ေသာ သား
အဘိမလက် သည် သင် တို့ ညီအစ်ကုိ ြဖစ်ေသာေကာင့် ၊ သူ့ ကုိ ေ ှ ခင် မိ သား
တို့၏ ှင်ဘုရင် ခန ့ထ်ား က ပီတကား။ 19ယခုမှာ သင်တို့သည် ေယ ုဗ္ဗာလ
ှင့် သူ ၏အမျ ိးအ ယ်ွ အား သစ္စာတရား အတိင်ုး ယေန ့ြပ ပီးလျှင် ၊ အဘိမလက်

ကုိ အမီှြပ ၍ ဝမ်းေြမာက် ကေလာ။့ အဘိမလက် သည်လည်း သင် တို့ ကုိ အမီှြပ
၍ ဝမ်းေြမာက် ပါေစ။ 20 သို့ မဟတ်ု လျှင် အဘိမလက် ထဲက မီး ထွက် ၍ ၊ ေ ှခင်
မိ သား ှင့် မိလ္ေလာ အေဆွအမျ ိးကုိေလာင် ပါေစ။ ေ ှခင် မိ သား ှင့် မိလ္ေလာ
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အေဆွအမျ ိးထဲက မီး ထွက် ၍ အဘိမလက် ကုိ ေလာင် ပါေစဟု ေကးေကာ် ပီးမှ၊
21 အလျင်အြမန်ေြပး ၍ အစ်ကုိ အဘိမလက် ကုိ ေကာက်ေသာေကာင့် ေဗရ မိ သို့
သွား ၍ ေန ေလ၏။ 22အဘိမလက် သည် ဣသေရလ
အမျ ိးကုိ အပ်ုစုိး ၍ သုံး ှစ် ေစ့ေသာအခါ၊ 23 ဘုရား သခင်သည် အဘိမလက် ှင့်
ေ ှခင် မိ သား စပ်ကား မှာ ဆုိး
ေသာဝိညာ ် ကုိ ေစလွှတ် ေတာ်မူ၍ ၊ ေ ှခင် မိ သား တို့သည် အဘိမလက် ၏သစ္စာ
ကုိ ဖျက် က၏။ 24အေကာင်းမူကား၊ ေယ ုဗ္ဗာလ
၏ သား
ခုနစ်ဆယ် တို့ ၌ ကမ်းတမ်းစွာြပ ၍ သတ်မိေသာအြပစ်သည် သူတို့ ကုိသတ်ေသာသူ
တို့ ညီအစ်ကုိ အဘိမလက် အေပါ် သို့ ၎င်း၊ ညီအစ်ကုိ များကုိသတ် ေသာအမှု၌ ဝုိင်း၍
လက်ခံေသာ ေ ှခင် မိ သား တို့အေပါ် သို့ ၎င်း ေရာက် ရမည်အေကာင်းတည်း။ 25 ေ ှ
ခင် မိ သား တို့သည် အဘိမလက်ကုိ ေချာင်းေြမာင်း ေစြခင်းငှါ၊ လတိူု့ ကုိ ေတာင် ထိပ်
ေပါ် မှာထား ၍ ထုိသူတို့သည် ခရီး
သွား ေသာသူ အေပါင်း တို့၏ ဥစ္စာကုိ လု
ယူက၏။ ထုိသတင်းကုိလည်း၊ အဘိမလက် သည်ကား ၏။ 26 ဧဗက် ၏သား ဂါလ
သည် မိမိ
ညီအစ်ကုိ တို့ ှင့်အတူ ေ ှခင် မိ ဘက်သို့ ဝင် ၍ ေ ှခင် မိ သား တို့သည် သူ့
ကုိ ကုိးစား က၏။ 27 ဥယျာ ် ၌ လည် လျက် စပျစ်သီး ကုိ သိမ်း ယူလျက် ေပျာ်ေမွ့
ြခင်းကုိ ြပ သြဖင့် ၊ မိမိ တို့ ဘုရား
၏ေကျာင်း သို့ သွား ၍ အဘိမလက် ကုိ ကျနိဆဲ် က၏။ 28 ဧဗက် ၏သား ဂါလ က
လည်း ၊ ငါတို့သည် အဘိမလက် အမှု ကုိ ေစာင့်ရမည်အေကာင်း ၊ အဘိမလက် ကား
အဘယ်သူ နည်း၊ ေ ှခင် ကား အဘယ်သူ နည်း။ အဘိမလက်သည် ေယ ုဗ္ဗာလ
သား မဟတ်ု ေလာ။ ေဇဗုလ
သည် သူ
၏အမှုထမ်း မဟတ်ုေလာ။ ေ ှခင် အဘ ဟာေမာ် လူ တို့၏ အမှု ကုိ ထမ်းကေလာ။့
အဘိမလက် အမှု ကုိ အဘယ်ေကာင့် ထမ်းရမည်နည်း။ 29ဤလူ တို့သည် ငါ ့လက် သို့
ေရာက် ပါေစေသာ။ သို့ ြဖစ်လျှင် အဘိမလက် ကုိ ငါပယ် မည်ဟ၍ူ၎င်း၊ အဘိမလက်
အား သင် ၏ ဗုိလ်ေြခ တို့ ကုိ ြပင်ဆင် ၍ လာ ေတာဟ့၍ူ၎င်း ဆုိ ၏။ 30 ဧဗက် ၏သား
ဂါလ စကား ကုိ မိ အပ်ု ေဇဗုလ ကား ေသာအခါ အမျက် ထွက် ၍၊ 31 ပရိယာယ်
အားြဖင့်အဘိမလက် ထံ သို့ ေစလွှတ် လျက်၊ ဧဗက် ၏သား ဂါလ သည် မိမိ
ညီအစ်ကုိ တို့ ှင့်အတူ ေ ှခင် မိ သို့ လာ ၍ ကုိယ်ေတာ် တစ်ဘက် ၌ မိ ကုိ ြပင်ဆင်
ကပါ၏။ 32 သို့ ြဖစ်၍ ည ့် အခါ ကုိယ်ေတာ် သည် ပါ ေသာ သူ တို့ ှင့်တကွ ထ ၍ ၊
ေတာ ၌ ေချာင်းေြမာင်း လျက် ေနေတာ်မူပါ။ 33 နနံက် ေစာေစာေန ထွက်စကထ ၍ မိ
ကုိ တိက်ု ေတာ်မူပါ။ ဂါလ သည် သူ
၌ ပါေသာ လူ တို့ ှင့်တကွ ဆီး ၍ ကိ ေသာအခါ ၊ အဆင်သင့သ်ည်အတိင်ုး ြပ ေတာ်
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မူပါဟု ကား ေလျှာက်ေလ၏။ 34အဘိမလက် သည် သူ
၌ ပါသမျှ ေသာ လူ
တို့ ှင့်တကွ ည ့် အခါ ထ
၍ တပ် ေလး တပ်ခဲွ ပီးလျှင်၊ ေ ှခင် မိ ကုိ ေချာင်းေြမာင်း လျက်ေနက၏။ 35 ဧဗ
က် ၏သား ဂါလ သည် ထွက် ၍ မိ တံခါး ဝ ၌ ရပ် လျှင် ၊ အဘိမလက် သည် မိမိ
၌ ပါေသာ သူ တို့ ှင့်တကွ ေချာင်းေြမာင်း ရာမှ ထ က၏။ 36 ဂါလ သည် ထုိလူ
တို့ ကုိ ြမင် လျှင် ၊ ေတာင် ေပါ်မှ လူ များ ဆင်း လာကသည်ဟု ေဇဗုလ
အား ဆုိ ေသာ် ၊ ေဇဗုလ က ေတာင် အရိပ် သည် လူ
က့ဲသို့ ထင် သည်ဟု ြပနေ်ြပာ ၏။ 37တဖန် ဂါလ က၊ ကည့် ပါ။ လူ
အချ ိ တို့သည် ေတာင် ို းေပါ်မှ ဆင်း လာ က၏။ အချ ိ တို့သည် ေမာေနနမ်ိ သပိတ်
ေတာလမ်း ြဖင့် လာ က၏ဟု ေြပာဆုိ လျှင်၊ 38 ေဇဗုလ က၊ ငါတို့သည် အဘိမလက်
အမှု ကုိ ထမ်းရမည်အေကာင်း ၊ အဘိမလက် သည် အဘယ်သူ နည်းဟု သင်ဆုိ ေသာ
ှ တ် သည် ယခု
အဘယ်မှာ ှိသနည်း။ ထုိ
လူ တို့သည် သင်မထီမ့ဲြမင် ြပ ေသာသူမဟတ်ု ေလာ။ ထွက် ၍ သူ တို့ ကုိ စစ်တိက်ု
ပါေလာဟ့ု ဆုိ ေသာ်၊ 39 ဂါလ သည် ေ ှခင် မိ သား တို့ ေ ှ မှာ ထွက် ၍ အဘိမလက်
ကုိ တိက်ု ေလ၏။ 40 အဘိမလက် လိက်ု ၍ ဂါလေြပး သြဖင့် များ ေသာသူတို့သည်
မိ တံခါး ဝ တိင်ုေအာင် အထိအခုိက် ခံလျက် လဲ ၍ ေသက၏။ 41အဘိမလက် သည်
အ ုမ
မိ မှာ ေန ၍ ေဇဗုလ သည် ဂါလ ှင့် သူ ၏ညီအစ်ကုိ တို့ ကုိ ေ ှ ခင် မိ ၌ မေန

ေစ ြခင်းငှါ ှင်ထုတ် ေလ၏။ 42 နက်ြဖန် ေန၌့ လူ များတို့သည် မိ ြပင်သို့ ထွက်
မည်အေကာင်း ကုိ အဘိမလက် သည် ကား လျှင်၊ 43 မိမိလူ တို့ ကုိ သုံး
စု ခဲွ ၍ ေတာ ၌ ေချာင်းေြမာင်း လျက် ေနသြဖင့် ၊ မိ သားတို့သည် ထွက် လာက
ေသာအခါ ထ ၍ လပ်ု ကံ ေလ၏။ 44အဘိမလက် သည် မိမိ
လူတစု ှင့် မိ တံခါး ဝ သို့ ေြပး တက်၍ ေစာင့် ေန၏။ အြခားေသာ လူ ှစ် စု
တို့သည် ေတာ
၌ ှိေသာလတိူု့ဆီသို့ ေြပး ၍ သတ် က၏။ 45အဘိမလက် သည် တေနလံ့းု
မိ ကုိ တိက်ု ၍ ရ ေသာအခါ ၊ မိ ၌ ေတွ့ေသာသူ တို့ ကုိသတ် ပီးလျှင် မိ ို း ကုိ
ဖိ ဖျက် ၍ မိ ရာကုိ ဆား
ှင့် ကဲြဖန ့် ေလ၏။ 46 ထုိသိတင်းကုိ ေ ှခင်ရဲတိက်ုသား အေပါင်း တို့သည် ကား

လျှင် ၊ ေဗရိတ်ဘုရား ၏ ေကျာင်း ၌ ခုိင်ခ့ံ ေသာ အခနး်ထဲမှာ စုေဝး က၏။ 47 ေ ှခင်
ရဲတိက်ုသား အေပါင်း တို့သည် စုေဝး
ေကာင်း ကုိ အဘိမလက် သည် ကား လတ်ေသာ်၊ 48 ကုိယ်တိင်ု မှစ၍ပါေသာ သူ
အေပါင်း တို့သည် ဇလမုန် ေတာင် သို့ သွား ပီးလျှင် ၊ အဘိမလက် သည် ပုဆိန် ှင့်
သစ်ခက် ကုိ ခုတ် ၍ မိမိ ပုခုံး ေပါ် မှာ တင် ထမ်း လျက် ၊ ငါြပ သည်ကုိ သင်တို့ ြမင်
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သည်အတိင်ုး အလျင်အြမန် ြပ ကေလာဟ့ု လိက်ုေသာသူ တို့အား ဆုိ လျှင်၊ 49 သူ၏လူ
အေပါင်း တို့သည် ထုိအတူ
အသီးအသီး သစ်ခက် တို့ ကုိ ခုတ် ၍ အဘိမလက် ေနာက် သို့ လိက်ု လျက် ခုိင်ခ့ံ
ေသာအခနး်ကုိ မီး ှု ိ က၏။ ထုိသို့ ေ ှခင်ရဲတိက်ုသား အေပါင်း တို့ ှင့်အတူ တေထာင်
ေသာ ေယာက်ျား မိနး်မ တို့သည် ေသ ကကုန၏်။ 50 ထုိေနာက်မှ အဘိမလက် သည်
ေသဗက် မိ သို့ သွား ၍ တပ်ချ ပီးလျှင် တိက်ု ယူေလ၏။ 51 သို့ ရာတင်ွ မိ ထဲမှာ
ခုိင်ခ့ံ ေသာ ရဲတိက်ု တခု ှိ ၍ ၊ မိ သား ေယာက်ျား မိနး်မ အေပါင်း တို့သည် ထုိ
ရဲတိက်ုထဲ သို့ ေြပး ဝင်က၏။ တံခါးကုိလည်း ပိတ် ထား၍ ရဲတိက်ု အေပါ် သို့ တက်
က၏။ 52အဘိမလက် သည် ရဲတိက်ု ကုိ လာ ၍ တိက်ု လျက်၊ ရဲတိက်ု တံခါး ကုိ မီး
ှု ိ ြခင်းငှါ ချ ်းကပ် ေသာအခါ၊ 53 မိနး်မ တေယာက် သည် ကိတ်ဆုံ ေကျာက်တဖ့ဲ

ကုိ အဘိမလက် ေခါင်း ေပါ် သို့ ပစ်ချ ၍ ဦးေခါင်းခံွ ေပါက် ကဲွေလ၏။ 54 သူသည်
လက်နက် ကုိင် လလုင် ကုိ အလျင်အြမန် ေခါ် ၍ မိနး်မ သည် အဘိမလက် ကုိသတ်
သည်ဟု ေြပာ စရာမ ှိေစြခင်းငှါ၊ သင့် ထား ကုိ ထုတ် ၍ ငါ ့ ကုိသတ် ေလာဟ့ု ဆုိ
သည်အတိင်ုး ၊ လလုင် သည် ထုိး
၍ အဘိမလက် ေသ ေလ၏။ 55အဘိမလက် ေသ ေကာင်း ကုိ ဣသေရလ
လူ တို့သည် သိြမင် လျှင် ၊ အသီးအသီး မိမိ တို့ ေနရာ သို့ ြပန် သွား က၏။ 56 ထုိသို့
အဘိမလက် သည် မိမိ
ညီအစ်ကုိ ခုနစ်ဆယ် တို့ ကုိသတ် ၍ ြပ မိေသာ ဒစု ိုက် အြပစ်ကုိ ဘုရား
သခင်ဆပ် ေပးေတာ်မူ၏။ 57 ေ ှခင် မိ သား ြပ ေသာဒစု ိုက် အြပစ်ကုိလည်း သူ
တို့ေခါင်း ေပါ် သို့ ဘုရား
သခင်ေရာက် ေစေတာ်မူသြဖင့် ၊ ေယ ု ဗ္ဗာလ သား ေယာသံ ကျနိ် ေသာ စကား
အတိင်ုး သူ
တို့သည် ခံရ က၏။

10
1အဘိမလက် လက်ထက်ေနာက် မှ၊ ဣသေရလ
အမျ ိးကုိ ကယ်တင် ေသာသူ ဣသခါ အမျ ိး ၊ ေဒါေဒါ သား ဖုဝါ ၏သား ေတာလ
သည် ေပါ်ထွနး် ၍ ၊ ဧဖရိမ် ေတာင် ေပါ်၊ ှ မိရ မိ မှာ ေန ေလ၏။ 2 ထုိသူသည် ဣ
သေရလ
အမျ ိးကုိ အ ှစ် ှစ်ဆယ် သုံး ှစ်ပတ်လံးုအပ်ုစုိး ပီးမှ ေသ ၍ ၊ ှမိရ မိ မှာ သ ဂ ဟ်
ေလ၏။ 3 ထုိသူ လက်ထက်ေနာက် မှ၊ ဂိလဒ် ြပည်သားယာဣရ သည် ေပါ်ထွနး် ၍ ၊ ဣ
သေရလ အမျ ိးကုိ အ ှစ် ှစ်ဆယ် ှစ် ှစ် ပတ်လံးုအပ်ုစုိး ၏။ 4 ထုိမင်း ၌ ကား သား
သုံးဆယ် ှိ ၍ ၊ သူ တို့သည် ြမည်း သငယ်သုံးဆယ် တို့ ကုိ စီး
လျက် ဂိလဒ် ြပည် ၌ ယာဝုတ် ယာဣရ အမည်ြဖင့် ယေန ့
တိင်ုေအာင် ေခါ်ေဝါ် ေသာ မိ သုံးဆယ်တို့ ကုိ ကံေကျွးြပ က၏။ 5ယာဣရ ေသ ၍
ကာမုန် မိ မှာ သ ဂ ဟ် ေလ၏။ 6တဖန် ဣသေရလ အမျ ိးသားတို့သည် ထာဝရဘုရား
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ေ ှ ေတာ်၌ ဒစု ိုက် ကုိ ြပ ၍ ၊ ဗာလ ဘုရား၊ အာ ှတရက် ဘုရား၊ ှုရိ ဘုရား ၊
ဇိဒုန် ဘုရား ၊ ေမာဘ ဘုရား ၊ အမ္မုန် ဘုရား ၊ ဖိလိတ္တိ ဘုရား တို့ ကုိ ဝတ်ြပ ၍
ထာဝရဘုရား ကုိ ဝတ် မ ြပ စွန ့် ထားက၏။ 7ထာဝရဘုရား သည် ဣသေရလ
အမျ ိးကုိ အမျက် ထွက် ၍ ဖိလိတ္တိ လူတို့ ၌ ၎င်း၊ အမ္မုန် အမျ ိးသားတို့ ၌ ၎င်း၊
ေရာင်း ေတာ်မူသြဖင့်၊ 8 ေယာ်ဒန် ြမစ်တစ်ဘက် အာေမာရိ လူေနရာ ဂိလဒ် ြပည်၌ ေန
ေသာဣသေရလ အမျ ိးသားအေပါင်း တို့ ကုိ ထုိ
ှစ် မှစ၍တဆယ် ှစ် ှစ် ပတ်လံးုည ်းဆဲ က၏။ 9 အမ္မုန် အမျ ိးသားတို့သည်

လည်း ၊ ေယာ်ဒန် ြမစ်ကုိ ကူး
၍ ယုဒ
အမျ ိး၊ ဗ◌င်္ယာမိန် အမျ ိး၊ ဧဖရိမ် အမျ ိးသား တို့ ကုိ တိက်ု သြဖင့် ၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသားတို့သည် ကီးစွာ ေသာ ဆင်းရဲ ြခင်းသို့ ေရာက် က၏။ 10 ထုိအခါ ဣသေရ
လ အမျ ိးသားတို့က၊ အကျွ ်ပ်ုတို့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ ြပစ်မှား ပါ ပီ။ အကျွ ်ပ်ု တို့၏
ဘုရား
သခင်ကုိ စွန ့် ၍ ၊ ဗာလ ဘုရားတို့ ကုိ ဝတ်ြပ မိပါ ပီဟု ထာဝရဘုရား
အား ဟစ်ေကာ် က၏။ 11ထာဝရဘုရား ကလည်း ၊ ငါသည် သင်တို့ ကုိ အဲဂုတ္တု
လ၊ူ အာေမာရိ
လ၊ူ အမ္မုန် လူ ၊ ဖိလိတ္တိ လူတို့လက်မှ ကယ် ှ တ်သည် မဟတ်ု ေလာ။ 12 ဇိဒုန်
လ၊ူ အာမလက် လ၊ူ ေမာနိ
လတိူု့ ည ်းဆဲ ေသာအခါ၌လည်း ၊ သင်တို့သည် ငါ ့ ကုိ ဟစ်ေကာ် ၍ ၊ သူ တို့လက်
မှ ငါကယ် ှ တ် ၏။ 13 သို့ ေသာ်လည်း သင် တို့သည် ငါ ့ ကုိ စွန ့် ၍ အြခား တပါးေသာ
ဘုရား တို့ ကုိ ဝတ်ြပ ေသာေကာင့် ၊ ေနာက်တဖန် ငါမ ကယ် ှ တ်။ 14သင်တို့ ေရွးယူ
ေသာ ဘုရား တို့ ကုိ သွား ၍ ဟစ်ေကာ် ကေလာ။့ အမှု ေရာက်ေသာ ယခု ကာလ
၌ သူ တို့သည် ကယ် ှ တ် ကေစဟု ဣသေရလ
အမျ ိးသားတို့အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 15ဣသေရလ အမျ ိးသားတို့ကလည်း ၊ အကျွ ်ပ်ု
တို့သည် ြပစ်မှား ပါ ပီ။ စိတ်ေတာ် ှိသည်အတိင်ုး အကျွ ်ပ်ု တို့ ၌ ြပ ေတာ်မူပါ။ ယခု
တ ကိမ်သာ ကယ် ှ တ် ေတာ် မူ မည်အေကာင်းအကျွ ်ပ်ု တို့ ေတာင်းပန် ပါ၏ဟု
ထာဝရဘုရား
အား ေတာင်း ေလျှာက်လျက်၊ 16တပါး အမျ ိးသားကုိးကွယ်ေသာ ဘုရား
တို့ ကုိ ပယ် ၍ထာဝရဘုရား ကုိ ဝတ်ြပ က၏။ ထုိအခါ ထာဝရဘုရားသည် ဣသေရ
လ
အမျ ိး ခံရေသာဒကု္ခ
ဆင်းရဲေကာင့် ကင်နာေသာ စိတ် ှလံးု ှ ိေတာ်မူ၏။ 17အမ္မုန် အမျ ိးသားတို့သည်
စည်းေဝး ၍ ဂိလဒ် ြပည်၌ တပ်ချ က၏။ ဣသေရလ
အမျ ိးသားတို့သည် စည်းေဝး ၍ မိဇပါ မိ မှာ တပ်ချ က၏။ 18 ဂိလဒ် ြပည်သားမင်း
များတို့က၊ အကင်သူ သည် အမ္မုန် အမျ ိးသားတို့ ကုိ အဦး



တရားသူ ကီးမှတ်စာ 11:1 526 တရားသူ ကီးမှတ်စာ 11:10

တိက်ု ၏၊ ထုိသူသည် ဂိလဒ် ြပည်သား အေပါင်း တို့၏ အထွဋ် ြဖစ် ေစဟု တိင်ုပင်
စီရင်က၏။

11
1 ဂိလဒ် အမျ ိးသားေယဖသ သည် ခွနအ်ား ကီး ေသာ သူရဲ
ြဖစ် ၏။ သူ့
အဘ ကား ဂိလဒ် ၊ သူ့အမိကား ြပည်တနဆ်ာ ြဖစ်၏။ 2 ဂိလဒ် ၏မယား ဘွားြမင်
ေသာ သား
တို့သည် ကီး ေသာအခါ ၊ သင် သည် အြခား တပါးေသာ မိနး်မ ၏ သား
ြဖစ်ေသာေကာင့် ၊ ငါ တို့ အေဆွအမျ ိး ှင့်အတအူေမွ မ ခံရဟု ေယဖသ
ကုိ ဆုိ
၍ ှင်ထုတ် ေလ၏။ 3 ထုိအခါ ေယဖသ သည် ညီ
တို့ဆီမှ ထွက်သွား ၍ ေတာဘ ြပည် ၌ ေန သြဖင့် ၊ လျှပ်ေပါ် ေသာသူ တို့သည် သူ့
ထံမှာ စည်းေဝး ၍ သူ့ ေနာက် ၌ လိက်ု က၏။ 4 ေနာက်တဖန် အမ္မုန် အမျ ိးသား
တို့သည် ဣသေရလ
အမျ ိးကုိ စစ်တိက်ု က၏။ 5 ထုိသို့ အမ္မုန် အမျ ိးသား တို့သည် ဣသေရလ
အမျ ိးကုိ စစ်တိက်ု ေသာအခါ ၊ ဂိလဒ် ြပည်သားအသက် ကီး သူတို့သည် ေယဖသ
ကုိ ေတာဘ
ြပည် မှ ေခါ် ြခ င်း ငှါ သွား ၍၊ 6 ငါ တို့သည် အ မ္ မုန် လူ တို့ ကုိ စစ်တိက်ု
ရမည်အေကာင်း၊ လာ
၍ ငါ တို့၏ ဗုိလ်ချ ပ် မင်း လပ်ု ပါဟု မှာ လိက်ုေသာ်၊ 7 ေယဖသ က၊ သင် တို့သည်
ငါ ့ ကုိ မုနး် ၍ ငါ ့အဘ အိမ် မှ ှင်ထုတ် သည်မဟတ်ု ေလာ။ ယခု
ဆင်းရဲ ြခင်းသို့ ေရာက်ေသာအခါ ၊ အဘယ်ေကာင့် ငါ ့ ထံ သို့လာ ကသနည်းဟု ဂိ
လဒ် ြပည်သားအသက် ကီး သူတို့အား ေြပာဆုိ ၏။ 8 ဂိလဒ် ြပည်သားအသက် ကီး သူ
တို့ကလည်း ၊ ထုိေကာင့် ငါတို့သည် ယခု
သင့် ထံ သို့ ြပန် လာပါ၏။ ငါ တို့ ှင့်အတူ က ၍ အမ္မုန် လတိူု့ ကုိ စစ်တိက်ု ပီးလျှင်
၊ ဂိလဒ် ြပည်သား အေပါင်း တို့၏ အထွဋ် လပ်ု ပါဟု ေယဖသ
အား ေတာင်းပန် ြပနေ်သာ်၊ 9 ေယဖသက၊ အမ္မုန် လတိူု့ ကုိ စစ်တိက်ု ေစြခင်းငှါ သင်
တို့သည် ငါ ့ ကုိ ြပန် ပို့ ၍ ထာဝရဘုရား
သည် သူ
တို့ ကုိ ငါ ့ ေ ှ မှာ အပ် ေတာ်မူလျှင် ၊ ငါ သည် သင် တို့အထွဋ် ြဖစ် ရေသာအခွင့်
ကုိေပးမည်ေလာဟု ဂိလဒ် ြပည်သားအသက် ကီး သူတို့အား ေမး ေလေသာ်၊ 10 ဂိလဒ်
ြပည်သားအသက် ကီး သူတို့က၊ သင်ေြပာေသာ စကား
အတိင်ုး ငါ တို့ မ
ြပ လျှင် ထာဝရဘုရား သည် သင် ှင့် ငါတို့ စပ် ကား ၌ သက်ေသ ြဖစ် ေတာ်မူပါ
ေစေသာဟု ေယဖသ
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အား ြပနေ်ြပာ က၏။ 11 ထုိအခါ ေယဖသ သည် ဂိလဒ် ြပည်သားအသက် ကီး သူ
တို့ ှင့် သွား ၍ သူ့ ကုိ လူ
များတို့၏ အထွဋ် ဗုိလ်ချ ပ် မင်းအရာ၌ ခန ့် ထားက၏။ ေယဖသ
သည်လည်း ထုိစကား
အလံးုစုံ တို့ ကုိ မိဇပါ မိ မှာ ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ ြပန်ကား ေလျှာက်ထား၏။

12 ထုိေနာက်မှ ေယဖသ သည်၊ အမ္မုန် ှ င်ဘုရင် ထံ သို့ သံတမန် ကုိ ေစလွှတ် ၍၊ သင်
သည် ငါ ှင့် အဘယ်သို့ ဆုိင်သနည်း။ ငါ ့ ိင်ုငံ ၌ စစ်တိက်ု ြခင်းငှါ အဘယ်ေကာင့်ငါ ့
ကုိ ရနြ်ပ သနည်းဟေုမး ေသာ်၊ 13အမ္မုန် ှ င်ဘုရင် က၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသည် အဲဂုတ္တု
ြပည်မှ လာ ေသာအခါ ၊ ငါ ့ ေြမ ကုိ အာ ုန် ြမစ်မှစ၍ ယဗ္ဗုတ် ေချာင်း၊ ေယာ်ဒန်
ြမစ်တိင်ုေအာင် လု ၍ယူေသာေကာင့် ငါြပ ၏။ ထုိ
ေြမကုိ ယခု
အသင့်အတင့် ြပန် ေပးပါဟု ေယဖသ
၏သံတမန် အား ြပနေ်ြပာ ၏။ 14 တဖန် ေယဖသ သည် သံတမန် ကုိ အမ္မုန်
ှ င်ဘုရင် ထံ သို့ ေစလွှတ် ၍၊ 15 ေယဖသ မှာ လိက်ုသည်ကား၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသည် ေမာဘ
ေြမ ၊ အမ္မုန် ေြမ ကုိ လု
ယူသည်မဟတ်ု။ 16ဣသေရလ အမျ ိးသည် အဲဂုတ္တု
ြပည်မှ လာ ၍ ဧဒံု
ပင်လယ် အနား ၊ ေတာ ၌ လှည့်လည် သြဖင့် ကာေဒ ှ ရွာသို့ ေရာက် ေသာအခါ၊

17 ဧဒံု ှ င်ဘုရင် ထံ သို့ သံတမန် ကုိ ေစလွှတ် ၍ ၊ မင်း ကီး ြပည် ကုိ ေ ှာက်သွား ပါရ
ေစဟု အခွင့်ေတာင်းေသာ်လည်း ၊ ဧဒံု ှ င်ဘုရင် သည် နား
မ ေထာင်။ ထုိနည်းတူ ေမာဘ ှင် ဘုရင်ထံ သို့ ေစလွှတ် ၍၊ သူသည်လည်း အခွင့် မ
ေပးေသာေကာင့် ၊ ဣသေရလ အမျ ိးသည် ကာေဒ ှရွာ၌ ေန ရက၏။ 18 ေနာက်တဖန်
ေတာ ကုိ ေ ှာက် လျက် ၊ ဧဒံု ြပည် ှင့် ေမာဘ ြပည် ကုိ ဝုိင်း ၍ ေမာဘ ြပည် အေ ှ
ဘက်သို့ ေရာက် ပီးမှ အာ နု် ြမစ်တဘက် ၌ တပ်ချ က၏။ ထုိအခါ ေမာဘ ြပည်နယ်
အတင်ွးသို့ မ ဝင် က။ အာ နု် ြမစ်သည် ေမာဘ
ြပည်အပုိင်းအြခား ြဖစ်သတည်း။ 19တဖန် ဣသေရလ အမျ ိးသည် အာေမာရိ
အမျ ိး ေဟ ှဘုန် ှ င်ဘုရင် ှိဟနု် ထံ သို့ သံတမန် ကုိ ေစလွှတ် ၍ ၊ ငါ တို့ေနရာ သို့
ေရာက်အံ့ေသာငှါမင်း ကီး ြပည် ကုိ ေ ှာက်သွား ပါရေစဟု အခွင့်ေတာင်း ေသာ်လည်း၊
20 ှ ိဟနု် သည် ဣသေရလ
အမျ ိးကုိ မ
ယုံ ၊ မိမိ ြပည် ကုိ ေ ှာက်သွား ေစြခင်းငှါ အခွင့်မေပးသည်သာမက၊ မိမိ
လူ အေပါင်း တို့ ကုိ စုေဝး
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ေစ၍ ၊ ယာဟတ် မိ ၌ တပ်ချ ပီးလျှင် ဣသေရလ အမျ ိးကုိ စစ်တိက်ု ေလ၏။
21ဣသေရလ အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား သည်၊ ှိဟနု် မင်း ှင့်တကွ သူ ၏လူ အေပါင်း တို့ ကုိ ဣသေရ
လ
အမျ ိးလက် ၌ အပ် ေတာ်မူ၍ ၊ သူ တို့ ကုိ လပ်ု ကံ သြဖင့် ထုိ ြပည် ၌ေန ေသာအာ
ေမာရိ လူတို့၏ ေြမ တေ ှာက်လံးု ကုိ သိမ်းယူ က၏။ 22အာေမာရိ ြပည် နယ်ေြမ တ
ေ ှာက်လံးု ကုိ အာ နု် ြမစ်မှစ၍ ယဗ္ဗုတ် ေချာင်းတိင်ုေအာင် ၎င်း ၊ ေတာ မှစ၍ ေယာ်
ဒန် ြမစ်တိင်ုေအာင် ၎င်း သိမ်းယူ က၏။ 23 ထုိသို့ ဣသေရလ အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား သည်၊ အာေမာရိ
လတိူု့ ကုိ ဣသေရလ
အမျ ိး ေ ှ မှာ သူတို့ ြပည်ကုိ ှ တ် ေတာ်မူသည်ြဖစ်၍ ၊ သင် သည် သိမ်းယူ ရမည်
ေလာ။ 24သင် ၏ဘုရား ေခမု ှ အပုိင်ေပး ေသာ ေြမကုိ သင်သိမ်းယူ ရသည်မဟတ်ု
ေလာ။ ထုိအတူ
ငါ တို့ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ှင်ထုတ် ေတာ်မူေသာသူတို့၏ေြမကုိ ငါ တို့သည် သိမ်းယူ ရ၏။

25သင် သည် ေမာဘ
ှင်ဘုရင် ဇိေဖာ် မင်း၏သား ဗာလက် ထက် သာ၍ ြမတ်သေလာ။ သူသည် ဣသေရ

လ
အမျ ိး ှင့် ရနေ်တွ့ ဘူးသေလာ။ စစ်တိက်ု ဘူးသေလာ။ 26ဣသေရလ အမျ ိးသည်
ေဟ ှဘုန် မိ ရွာတို့ ၌ ၎င်း ၊ အာေရာ် မိ ရွာတို့ ၌ ၎င်း ၊ အာ နု် ြမစ် နားမှာ ှ ိေသာ မိ
ရွာအလံးုစုံ တို့ ၌၎င်း အ ှစ် သုံး ရာ ပတ်လံးုေနစ ်တင်ွ အဘယ်ေကာင့် သင်တို့သည် မ
ရ ြပနသ်နည်း။ 27သင့် ကုိ ငါမ ြပစ်မှား။ သင် သည် စစ်တိက်ု ၍ ငါ ့ ကုိ ည ်းဆဲ ၏။
ထာဝရဘုရား
သည် တရားသူ ကီးလပ်ု၍ ဣသေရလ
အမျ ိးသား၊ အမ္မုန် အမျ ိးသားတို့ စပ်ကား မှာ ယေန ့
တရားစီရင် ဆုံးြဖတ် ေတာ်မူပါေစေသာဟု မှာလိက်ု ေလ၏။ 28 သို့ ေသာ်လည်း ေယ
ဖသ မှာ လိက်ုေသာ စကား ကုိ အမ္မုန် ှ င်ဘုရင် သည် နား
မ ေထာင်ဘဲေန၏။ 29 ထုိအခါ ထာဝရဘုရား ၏ ဝိညာ ် ေတာ်သည် ေယဖသ
အေပါ် မှာ သက်ေရာက် ၍ ၊ သူသည် ဂိလဒ် ြပည်၊ မနာေ ှ ြပည်ကုိ ေ ှာက် လျက်
ဂိလဒ် ြပည် မိဇပါ မိ ကုိ လနွ် ၍ အမ္မုန် လူတို့ ှ ိရာသို့ ချ ီ သွားေလ၏။ 30 ေယဖသ
သည် ထာဝရဘုရား
အား သစ္စာ ဂတိထားလျက် ၊ အကယ်၍ ကုိယ်ေတာ်သည် အမ္မုန် အမျ ိးသားတို့ ကုိ
အကျွ ်ပ်ု လက် ၌ အပ် ေတာ်မူလျှင်၊ 31 အကျွ ်ပ်ုသည် အမ္မုန် အမျ ိးသားတို့ ှ ိရာမှ
ငိမ်ဝပ် စွာ ြပနလ်ာ ေသာအခါ ၊ အကျွ ်ပ်ု ကုိ ခရီး
ဦး ကိ ြပ အံ့ေသာငှါ အကျွ ်ပ်ု အိမ် တံခါးဝ မှ ထွက် လာေသာသူ မည်သည်ကုိ
ထာဝရဘုရား
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အား အမှနဆ်က်သ၍ မီး ှု ိ ရာယဇ်ပူေဇာ် ပါမည်ဟု သစ္စာဂတိထား ပီးမှ၊ 32အမ္မုန်
အမျ ိးသားတို့ ကုိ တိက်ု ြခင်းငှါ ချ ီ သွား၍ ၊ ထာဝရဘုရား သည် သူ
တို့ ကုိ ေယဖသ
လက် ၌ အပ် ေတာ်မူသြဖင့်၊ 33အာေရာ် မိ မှစ၍ မိနန္တ်ိ မိ တိင်ုေအာင် ၎င်း ၊ အာ
ေဗလ ေခရမိမ် မိ တိင်ုေအာင် ၎င်း ၊ မိ ှစ်ဆယ် တို့ ကုိ ကီးစွာ ေသာလပ်ု ကံ ြခင်း
အားြဖင့် သူ
တို့ ကုိ တိက်ုသတ် ေလ၏။ ထုိသို့
အမ္မုန် အမျ ိးသားတို့သည် ဣသေရလ
အမျ ိးသားတို့ ေ ှ မှာ ှုံး ရက၏။ 34 ေယဖသ သည် မိဇပါ မိ မိမိ
အိမ် သို့ ေရာက် လာေသာအခါ ၊ မိမိ သမီး သည် ပတ်သာ တီးလျက် ၊ က လျက်
ခရီး ဦး ကိ ြပ အံေ့သာငှါ ထွက် လာ၏။ သူ
သည် တေယာက် တည်းေသာ သမီးြဖစ်၍၊ သူ
မှတပါး သား သမီး မ ှိ။ 35 ေယဖသသည် သူ့
ကုိ ြမင် လျှင် ၊ မိမိ အဝတ် ကုိ ဆုတ် ၍ ၊ အို ငါ ့သမီး ၊ သင် သည် ငါ ့ ကုိ အလနွ် ှမ့်ိချ
ပီ တကား။ ငါ ့ ကုိ ေ ှာင့် ှက် ေသာ သူတေယာက်ြဖစ် ပါသည်တကား။ ထာဝရဘုရား
အား ငါ ေလျှာက် ထား ပီ။ ှ တ် ရေသာအခွင့်မ ှ ိ ဟု ဆုိ ေသာ်၊ 36သမီးက၊ ခမည်း
ေတာ် သည် ထာဝရဘုရား
အား ေလျှာက် ထား လျှင်၊ ေလျှာက် ထားသည် အတိင်ုး ကျွနမ် ၌ ြပ ပါ။
အေကာင်းမူကား၊ ထာဝရဘုရား
သည် ခမည်းေတာ် ၏ရနသူ် အမ္မုန် အမျ ိးသားတို့ ၌ ခမည်းေတာ်၏စိတ်ေြပေစြခ
င်းငှါအြပစ် ေပး ေတာ်မူ ပီ။ 37 သို့ ရာတင်ွကျွနမ် သည် အေပါင်းအေဘာ် တို့ ှင့်တကွ
ေတာင် ို း ေပါ် မှာ လှည့်လည် ၍ ၊ ကျွနမ် ၏အပျ ိ ကညာြဖစ်ြခင်းကုိ ငိေု ကး ြမည်တမ်း
ရမည်အေကာင်း၊ ှစ် လ ပတ်လံးုအလတ်ွ ေနပါရေစဟု အဘ
အား အခွင့်ေတာင်း သည်အတိင်ုး၊ 38အဘက၊ သွား ေလေတာ့ဟုဆုိ လျက် ှစ် လ
ကုိ ချနိး်ချက်၍ လွှတ် လိက်ုလျှင် ၊ အေပါင်းအေဘာ် တို့ ှင့်တကွ သွား ၍ ေတာင် ို း
ေပါ် မှာ မိမိ
အပျ ိ ကညာြဖစ်ြခင်းကုိ ငိေု ကး ြမည်တမ်းေလ၏။ 39 ှစ် လ ေစ့ ေသာအခါ အဘ
ထံ သို့ ြပနလ်ာ ၍ ၊ အဘသည် သစ္စာ
ဂတိ ှိသည်အတိင်ုး ြပ ေလ၏။ ထုိ
မိနး်မသည် ေယာက်ျား ှင့် မ
ဆက်ဆံ ေသာသူြဖစ်၏။ 40 ထုိေနာက်မှ ဣသေရလ
အမျ ိးသမီး တို့သည်၊ ဂိလဒ် အမျ ိးသားေယဖသ ၏သမီး ေကာင့် တ ှစ် တ ှစ်လျှင်
ေလး
ရက် ပတ်လံးုငိေု ကး ြမည်တမ်းြခင်းငှါ သွား ရေသာ ဣသေရလ
ထုံးစံ ဓေလြ့ဖစ် ေလ၏။
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12
1 ဧဖရိမ် အမျ ိးသား တို့သည် စည်းေဝး ၍ ေြမာက် သို့ ချ ီ သွားလျှင် ၊ ေယဖသ အား
သင်သည် ငါ တို့ ကုိ မ
ေခါ် ဘဲ၊ အမ္မုန် အမျ ိးသား တို့ ကုိ အဘယ်ေကာင့် တိက်ု ြခင်းငှါ သွား သနည်း။
သင့် အိမ် ကုိ သင့် အေပါ် မှာ မီး ှု ိ မည်ဟု ဆုိ ကေသာ်၊ 2 ေယဖသ က၊ ငါ ှင့် ငါ
၏လူ တို့သည် အမ္မုန် အမျ ိးသား တို့ ှင့် ကီး ေသာအမှု ှ ိ စ ်အခါ၊ သင် တို့ ကုိ ငါေခါ်
ေသာ်လည်း ၊ သင်တို့သည် အမ္မုန် လတိူု့လက် မှ ငါ ့ ကုိ မ ကယ် မ ှ တ်ဘဲ ေနက၏။
3 မ ကယ် မ ှ တ်ေကာင်း ကုိ ငါသည် သိြမင် ေသာအခါ ၊ ကုိယ် အသက် ကုိ စွန ့စ်ား
လျက် အမ္မုန် အမျ ိးသား တို့ ကုိ တိက်ုြခင်းငှါသွား ၍ ထာဝရဘုရား သည် သူ
တို့ ကုိ ငါ ့လက် ၌ အပ် ေတာ်မူ၏။ သင်တို့သည် ငါ ့ ကုိ တိက်ု ြခင်းငှါ အဘယ်ေကာင့်
ယေန ့လာ ကသနည်းဟု ေြပာဆုိ ပီးလျှင်၊ 4 ဂိလဒ် ြပည်သား အေပါင်း တို့ ကုိ စုေဝး
ေစ၍ ဧဖရိမ် အမျ ိးကုိ တိက်ု က၏။ ဧဖရိမ် လတိူု့က၊ သင် တို့သည် ဧဖရိမ် အမျ ိး၊
မနာေ ှ အမျ ိးထဲက ထွက်ေြပး ၍ အမျ ိးမစစ်ေသာသူြဖစ်သည်ဟု ဂိလဒ် ြပည်သားတို့
ကုိ က့ဲရဲ
ဘူးေသာေကာင့် ၊ ဧဖရိမ် လူတို့ ကုိ လပ်ု ကံ က၏။ 5 ဂိလဒ် လူတို့သည် ဧဖရိမ် လူ
တို့ေ ှ မှာ ေယာ်ဒန် ြမစ်ကူး ရာအရပ်တို့ ကုိ ဆီးတား
၍ ေြပးလတ်ွ ေသာ ဧဖရိမ် လကူ၊ ကူး
ပါရေစဟု အခွင့်ေတာင်း ေသာအခါ ၊ ဂိလဒ် လူ တို့က၊ သင် သည် ဧဖရိမ် အမျ ိးသား
ြဖစ်သေလာ ဟေုမး
စစ်ေသာ် ၊ သူက မဟတ်ု ပါဟု ဆုိ လျှင်၊ 6 သူတို့က၊ ှိေဗာလက် ဟေူသာစကားကုိ
ေြပာ ေတာဟ့ဆုို ေသာ် ၊ ဧဖရိမ်လသူည် ထုိစကားကုိ ပီ ေအာင် မ
ေြပာ တတ် ဘဲ သိေဗာလက် ဟု ေြပာ ၏။ ထုိသို့ ေြပာေသာသူ ကုိ ဘမ်းဆီး ၍ ေယာ်
ဒန် ြမစ်ကူး ရာအရပ်၌ သတ် က၏။ ထုိအခါ ဧဖရိမ် အမျ ိးသားေလးေသာင်း ှစ်
ေထာင်ေသ က၏။ 7 ဂိလဒ် ြပည်သားေယဖသ သည် ဣသေရလ
အမျ ိးကုိ ေြခာက် ှစ် အပ်ုစုိး ပီးမှ ေသ ၍ ဂိလဒ် မိ တ မိ ၌ သဂ ဟ် ေလ၏။

8 ေယဖသ ေနာက်မှ ဗက်လင် မိ သားဣဗဇန် သည်၊ ဣသေရလ
အမျ ိးကုိ အပ်ုစုိး ၏။ 9 ထုိမင်း သည် သား
သုံးဆယ် ၊ သမီး သုံးဆယ် ှိ ၏။ သမီးများကုိ အြခား တပါးသို့ ေစလွှတ် ၍ ေချွးမ
သုံးဆယ် ကုိ သိမ်း ထား၏။ 10ဣဗဇန် သည် ဣသေရလ
အမျ ိးကုိ ခုနစ် ှစ် အပ်ုစုိး ပီးမှ ေသ ၍ ဗက်လင် မိ ၌ သ ဂ ဟ် ေလ၏။ 11ဣဗဇန်
ေနာက်မှ ဇာဗုလနု် အမျ ိးသားဧလနု် သည်၊ ဣသေရလ
အမျ ိးကုိ ဆယ် ှစ် အပ်ုစုိး ၏။ 12 ထုိမင်း ေသ ၍ ဇာဗုလနု် ခ ို င် ၊ အာဇလနု် မိ ၌
သ ဂ ဟ် ေလ၏။ 13 ဧလနု် ေနာက်မှ ပိရသုန် မိ ေန ဟိေလလ
၏သား အာဗဒနု် သည်၊ ဣသေရလ
အမျ ိးကုိ အပ်ုစုိး ၏။ 14 ထုိမင်း သည် သား
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ေလးဆယ် ၊ ေြမး သုံးဆယ် ှိ ၍ သားေြမးတို့သည် ခုနစ်ဆယ် ေသာ ြမည်း သငယ်
တို့ ကုိ စီး က၏။ 15 ပိရသုန် မိ ေနဟိေလလ သား အာဗဒနု် သည်၊ ဣသေရလ
အမျ ိးကုိ ှ စ် ှစ် အပ်ုစုိး ပီးမှ ေသ ၍ ဧဖရိမ် ခ ို င် ၊ ပိရသုန် မိ ၊ အာမလက် ေတာင်
ေပါ် မှာ သ ဂ ဟ် ေလ၏။

13
1တဖန် ဣသေရလ အမျ ိးသားတို့သည်၊ ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ဒစု ိုက် ကုိ ြပ ေသာေကာင့် ၊ ထာဝရဘုရား သည် သူ
တို့ ကုိ ဖိလိတ္တိ
လတိူု့လက် သို့ အ ှစ် ေလးဆယ် ပတ်လံးုအပ် ေတာ်မူ၏။ 2 ဒန် အမျ ိး ၊ ေဇာရာ မိ
သား မာေနာ် အမည် ှိေသာသူတေယာက် ှိ ၏။ သူ
၏မယား သည် ြမံ ေသာေကာင့် သား မ ဘွား။ 3ထာဝရဘုရား ၏ေကာင်းကင်တမန်
သည် ထုိမိနး်မ အား ကုိယ်ထင် ှား ၍ ၊ သင်သည် ြမံ ေသာေကာင့် သား မ ဘွား
ေသာ်လည်း ၊ ယခု ပဋိသေ ္ဓ ယူ၍ သား ေယာက်ျားကုိ ဘွားြမင် လိမ့်မည်။ 4 သို့ ြဖစ်၍
သတိြပ ေလာ။့ စပျစ်ရည် ကုိ မ
ေသာက် ှင့်။ ေသရည် ေသရက်ကုိ မေသာက် ှင့်။ မ
စင်ကယ်ေသာ အစာကုိ မ
စား ှင့်။ 5အေကာင်းမူကား ၊ ပဋိသေ ္ဓ ယူ၍ ဘွားြမင် လတံေ့သာ သား
ေယာက်ျားသည် ဆံပင် ရိတ်ြခင်းကုိ မ
ခံဘဲ၊ အမိဝမ်း ထဲမှ စ၍ ဘုရား
သခင်၏ နာဇရိ
လြူဖစ် ရလိမ့်မည်။ သူ
သည်လည်း ဣသေရလ အမျ ိးကုိ ဖိလိတ္တိ
လတိူု့လက် မှ ကယ် ှ တ် စ ြပ လိမ့်မည်ဟု ဆုိ ၏။ 6 ထုိမိနး်မသည်လည်း မိမိ
ခင်ပွနး် ထံ သို့ သွား ၍ ဘုရား သခင်၏ ေကာင်းကင် တမန် မျက် ှာ က့ဲသို့
ေကာက်မက် ဘွယ်ေသာ မျက် ှာ ှ ိေသာ ဘုရား
သခင်၏ လူ
တေယာက်သည် အကျွ ်ပ်ု ဆီသို့ လာ ၏။ အဘယ် က လာသနည်းဟု အကျွ ်ပ်ု
လည်း မ ေမး။ သူသည်လည်း မိမိ အမည် ကုိ မ
ေြပာ။ 7 သူကလည်း၊ သင် သည် ပဋိသေ ္ဓ
ယူ၍ သား ေယာက်ျားကုိ ဘွားြမင် လိမ့်မည်။ စပျစ်ရည် ကုိ မ
ေသာက် ှင့်။ ေသရည် ေသရက်ကုိ မေသာက် ှင့်။ မ
စင်ကယ်ေသာ အစာကုိ မ
စား ှင့်။ အေကာင်းမူကား ၊ ထုိသူငယ် သည် အမိဝမ်း ထဲမှ စ၍ ေသ
ေသာေန ့တိင်ုေအာင် ဘုရား သခင်၏ နာဇရိ
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လြူဖစ် ရလိမ့်မည်ဟု အကျွ ်ပ်ု အား မိန ့် မက်ေကာင်းကုိ ေြပာဆုိ ေလ၏။ 8 ထုိအခါ
မာေနာ် က၊ အို
ဘုရား ှင် ၊ အကျွ ်ပ်ု တို့သည် ဘွားြမင် လတံေ့သာ သူငယ် ၌ အဘယ်သို့ ြပ ရမည်
ကုိ ဘုရား
သခင်၏ တမနေ်တာ် သည် တဖန် လာ ၍ သွနသ်င် ေစေတာ်မူပါဟု ထာဝရဘုရား
အား ေတာင်း ေလျှာက်ေသာ်၊ 9 ထာဝရဘုရား သည် မာေနာ် စကား ကုိ နားေထာင်
ေတာ်မူ၍ ၊ ဘုရား သခင်၏ ေကာင်းကင်တမန် သည် လယ် လပ်ုရာအရပ်၌ ထုိင်လျက်
ှိေသာထုိမိနး်မ ဆီသို့ လာ ြပန် ၏။ ထုိအခါ ခင်ပွနး် မာေနာ် မ ှိ။ 10 မိနး်မ သည် မိမိ
ခင်ပွနး် ထံ သို့အလျင်အြမန် ေြပး ၍ ၊ တေန ့ကလာ ေသာသူ သည် ယခုလာ
ေရာက် ပီဟု ကား ေြပာလျှင်၊ 11 မာေနာ် သည် ထ
၍ မယား ှင့်အတူ ထုိသူ ထံ သို့ သွား ပီးလျှင် ၊ သင် သည် ဤမိနး်မ အား ေြပာ
ေသာ သူ
မှန်သေလာဟုေမး ေသာ် ၊ မှနသ်ည်ဟု ဆုိ ၏။ 12 မာေနာ် ကလည်း ၊ ကုိယ်ေတာ်
၏စကား ြပည့်စုံ ပါေစေသာ။ သူငယ် သည် အဘယ်သို့ ေသာသူြဖစ် ပါလိမ့်မည်နည်း။
သူ၌ အဘယ်သို့ ြပ ရပါမည်နည်းဟေုမး ေသာ်၊ 13ထာဝရဘုရား ၏ ေကာင်းကင် တမန်
က၊ ငါေြပာ သမျှ ကုိ မိနး်မ ေ ှာင် ရမည်။ 14 စပျစ် ပင် မှ ြဖစ် သမျှ ကုိ မ
စား ရ။ စပျစ်ရည် မှစ၍ ေသရည် ေသရက်ကုိ မ
ေသာက် ရ။ မစင်ကယ်ေသာအရာ ကုိ မ
စား ရ။ ငါမှာ ထားသမျှ အတိင်ုး ေစာင့်ေ ှာက် ရမည်ဟု မာေနာ် အား ေြပာဆုိ ၏။

15 မာေနာ် ကလည်း ၊ ကုိယ်ေတာ် အဘို့ ဆိတ် သငယ် ကုိ မြပင်ဆင် မီှတိင်ုေအာင်
ကုိယ်ေတာ် ကုိ ဆီးတား
ပါရေစဟု ထာဝရဘုရား
၏ေကာင်းကင် တမနအ်ား ဆုိ လျှင်၊ 16ထာဝရဘုရား ၏ ေကာင်းကင် တမနက်၊ ငါ ့
ကုိ ဆီးတား
ေသာ်လည်း သင် ၏စားစရာ ကုိ ငါမ စား။ မီး ှု ိ ရာယဇ် ကုိ ပူေဇာ် လို လျှင်
ထာဝရဘုရား အား ပူေဇာ် ရမည်ဟု မာေနာ် အား ဆုိ ြပန၏်။ သူ
သည် ထာဝရဘုရား
၏ ေကာင်းကင် တမန် ြဖစ်သည် ကုိ မာေနာ် မ သိ ေသး။ 17 မာေနာ် ကလည်း
ကုိယ်ေတာ် စကား ြပည့်စုံ ေသာအခါ ၊ အကျွ ်ပ်ု တို့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ ချးီမွမ်း
ရမည်အေကာင်း ၊ ကုိယ်ေတာ် ၏အမည် ကား အဘယ်သို့ နည်းဟု ထာဝရဘုရား
၏ေကာင်းကင် တမန်အား ေမး ေသာ်၊ 18 ထာဝရဘုရား ၏ ေကာင်းကင် တမန်က၊
အံဩ့
ဘွယ်ြဖစ်ေသာ ငါ ့ အမည် ကုိ အဘယ်ေကာင့် ေမး သနည်းဟု ဆုိ ၏။ 19 မာေနာ်
သည် ဆိတ် သငယ် ှင့် ေဘာဇ ် ပူေဇာ်သက္က ာကုိ ယူ
၍ ေကျာက် ေပါ် မှာ ထာဝရဘုရား
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အား ပူေဇာ် ေလ၏။ ထုိအခါ မာေနာ် လင်မယားတို့သည် ကည့် ၍ ြမင်ရေသာအံဩ့
ဘွယ်ဟူမူကား၊ 20 မီးလျှ ံ သည် ယဇ် ပလ္လ င်ေပါ် က မုိဃ်းေကာင်းကင် သို့ တက် စ ်
တင်ွ၊ ထာဝရဘုရား
၏ ေကာင်းကင်တမန် သည် ယဇ် ပလ္လ င်မီးလျှ ံ ၌ တက် ေလ၏။ မာေနာ် လင်မယား
တို့သည် ကည့် ၍ြမင်လျှင် ေြမ ေပါ် မှာ ြပပ်ဝပ် လျက်ေန က၏။ 21 ထာဝရဘုရား
၏ေကာင်းကင်တမန် သည်၊ မာေနာ် လင်မယား တို့အား တဖန် မ ေပါ် လာ။ ထုိအခါ မာ
ေနာ် သည် ထာဝရဘုရား
၏ ေကာင်းကင် တမနြ်ဖစ်သည်ကုိ သိ ၏။ 22 မာေနာ် ကလည်း ၊ ငါတို့သည် ဘုရား
သခင်ကုိ ြမင် ေသာေကာင့် ၊ ဆက်ဆက်ေသ ေတာမ့ည်ဟု မယား
အား ေြပာ ေသာ်၊ 23 မယား က၊ ထာဝရဘုရား
သည် ငါ တို့ ကုိ သတ် ြခင်းငှါ အလို ေတာ် ှိလျှင် ၊ မီး ှု ိ ရာယဇ် ှင့် ေဘာဇ ်
ပူေဇာ်သက္က ာ ကုိ ငါ တို့လက် မှ ခံယူ ေတာ်မ မူ။ ဤ
အြခင်းအရာအလံးုစုံ တို့ ကုိလည်း ြပ ေတာ်မ မူ။ ယခုအခါ ၌ ဤ သို့ ေသာ စကားကုိ
လည်း မိန ့် ေတာ်မ မူဟု ြပနေ်ြပာ ၏။ 24 ထုိမိနး်မ သည် သား
ေယာက်ျားကုိ ဘွားြမင် ၍ ၊ ှံဆုန် အမည် ြဖင့် မှည့် ၏။ သူငယ် သည် ကီးပွား ၍
ထာဝရဘုရား ေကာင်း ကီး ေပးေတာ်မူ၏။ 25ထာဝရဘုရား ၏ဝိညာ ် ေတာ်သည်၊ ေဇာ
ရာ
မိ ှင့် ဧ ှေတာလ မိ စပ်ကား ၊ ဒန် အမျ ိးတပ်၌ တခါတေလ ှ ိးေဆာ် စ ြပ ေတာ်

မူ၏။

14
1တရံေရာအခါ၊ ှ ံဆုန် သည် တိမနတ် မိ သို့ သွား ၍ ၊ ထုိ မိ ၌ ဖိလိတ္တိ အမျ ိး
ြဖစ်ေသာ မိနး်မ တေယာက်ကုိ ြမင် လျှင်၊ 2 မိဘ ထံ သို့ ြပနလ်ာ ၍ ၊ တိမနတ် မိ ၌
ဖိလိတ္တိ အမျ ိးြဖစ်ေသာ မိနး်မ တေယာက်ကုိ ြမင် ခ့ဲ ပီ။ ကျွ ်ပ်ု ကင်ဘက် ြဖစ်ဘို့
ရာေတာင်း ၍ ေပးပါဟုဆုိ ေသာ်၊ 3 မိဘ တို့က၊ သင် သည် အေရဖျားလီှးြခင်းကုိမခံ
ေသာ ဖိလိတ္တိ
လတိူု့တင်ွ မယား
ကုိ သွား ၍ ယူ
ရမည်အေကာင်း ၊ သင် ၏ညီအစ်ကုိ သမီး ငါ တို့အမျ ိးသား ချင်းသမီးတို့တင်ွ မိနး်မ
တေယာက်မျှ မ
ှိေလာဟု ဆုိ
ေသာ်လည်း ၊ ှ ံဆုန် က၊ ထုိ
မိနး်မကုိ ေတာင်း ၍ ေပးပါ။ အလနွ် ှစ်သိမ့် ပါသည်ဟု အဘ
အား ေြပာဆုိ ၏။ 4ထာဝရဘုရား စီရင်ေတာ်မူေသာအားြဖင့် ၊ ှ ံဆုနသ်ည် ဖိလိတ္တိ
လတိူု့ ၌ အမှု ှာ ေကာင်း ကုိ မိဘ
တို့သည် မ



တရားသူ ကီးမှတ်စာ 14:5 534 တရားသူ ကီးမှတ်စာ 14:16

ရိပ်မိ က။ ထုိ
ကာလ ၌ ဖိလိတ္တိ လတိူု့သည် ဣသေရလ
အမျ ိးကုိ အပ်ုစုိး သတည်း။ 5 ထုိအခါ ှံဆုန် သည် မိဘ
ှင့်တကွ တိမနတ် မိ သို့ သွား ၍ ၊ တိမနတ် စပျစ် ဥယျာ ်များသို့ ေရာက် လျှင် ၊

ြခေသင့်္ ပျ ိ တေကာင်သည် သူ့
ကုိေတွ့ ၍ ေဟာက် ေလ၏။ 6 ထုိအခါ ှံဆုန် လက် ၌ တစုံတခု မျှ မ
ပါေသာ်လည်း ၊ ထာဝရဘုရား ၏ ဝိညာ ် ေတာ်သည် သူ့
အေပါ် မှာ သက်ေရာက် သြဖင့် ၊ သူသည် ဆိတ် သငယ်ကုိ ဆဲွြဖတ် သက့ဲသို့ ထုိ
ြခေသင့်္ ကုိ ဆဲွြဖတ် ၏။ သို့ ရာတင်ွ မိမိြပ ေသာ အမှုကုိ မိဘ
တို့အား မ ကားမေြပာ ဘဲေန၏။ 7 မိ သို့ ေရာက် ၍ မိနး်မ ှင့် ှ တ်ဆက် သြဖင့်
ှ ံဆုန် သည် ှစ်သိမ့် ၏။ 8 အချနိ် ေစ့၍ ထုိမိနး်မကုိ သိမ်း ယူြခင်းငှါ သွား စ ်အခါ
၊ ြခေသင့်္ အေကာင် ကုိ ကည့် ှု အံ့ေသာငှါ ၊ လမ်းမှ လွှဲ သွား၍ ြခေသင့်္ အေကာင် ထဲ
မှာ ပျား အံု ှင့် ပျားရည် ှိသည်ကုိ ေတွ့ြမင် လျှင်၊ 9 ှ ိက် ယူ၍ စား လျက် ခရီးသွား
ေလ၏။ မိဘ
ထံ သို့ ေရာက် ေသာ် ေပး ၍ သူတို့သည်လည်း စား
က၏။ သို့ ရာတင်ွ ထုိပျားရည် ကုိ ြခေသင့်္ အေကာင် ထဲက ှ ိက် ယူေကာင်း ကုိ မ
ကားမေြပာ ဘဲ ေန၏။ 10အဘသည်လည်း ၊ မိနး်မ ေနရာအရပ်သို့ သွား ြပန၍် ှံဆု

န် သည် လပူျ ိ ထုံးစံအတိင်ုး ပဲွ လပ်ု ေလ၏။ 11 ထုိအရပ်သား တို့သည် ှံဆုန် ကုိ ြမင်
ေသာအခါ ၊ သူ ှင့်အတူ ပဲွခံြခင်းငှါအေပါင်းအေဘာ် သုံးဆယ် တို့ ကုိ ေခါ် ခ့ဲ က၏။
12 ှ ံဆုန် ကလည်း ၊ သင် တို့အား စကားဝှက် ကုိ ငါေြပာ မည်။ ပဲွ ခံရာခုနစ် ရက် တင်ွ
ေဘာ်ြပ ိင်ုလျှင် ြခံ ထည် သုံးဆယ် ၊ အကင်္ျ ီ သုံးဆယ် ကုိ ငါေပး မည်။ 13 မ ေဘာ် မြပ
ိင်ု လျှင် သင် တို့သည် ြခံ ထည် သုံးဆယ် ၊ အကင်္ျ ီ သုံးဆယ် ကုိ ငါ ့အား ေပး ရမည်ဟု
ဆုိ ေသာ်သူတို့က၊ သင့် စကားဝှက် ကုိ ငါတို့အား ကား ေြပာ ပါဟု ဝနခံ် က၏။ 14 ှ ံ
ဆုနက်လည်း၊ စား
တတ်ေသာသူ၏အထဲ က အစာ ၊ သနစွ်မ်း ေသာသူ၏အထဲ က အချ ိ ထွက် ေလစွ
ဟု ဆုိ
၏။ ထုိစကားဝှက် အနက်ကုိ သူတို့သည် သုံး
ရက် ပတ်လံးု ှာ ၍ မ
ေတွ့ ိင်ု က။ 15 စတတု္ထ ေန ့ ေရာက် မှ၊ သူတို့ က၊ သင် ၏လင် သည် စကားဝှက်
အနက်ကုိ ေဘာ်ြပ ေစြခင်းငှါသူ့ ကုိ ေချာေ့မာ့ ရမည်။ သို့ မဟတ်ု သင် ှင့်တကွ သင့်
အေဆွအမျ ိး ကုိ မီး ှု ိ မည်။ ငါ တို့ဥစ္စာကုိ လယူု
ြခင်းငှါ ငါ တို့ ကုိ ေခါ်ဘိတ် သေလာဟု ှံဆုန် ၏ မယား
ကုိ ဆုိ ေသာေကာင့်၊ 16 သူသည် လင်ေ ှ မှာ ငိေု ကး ၍ သင်သည် ငါ ့ ကုိ မ
ချစ် မုနး် ပါ၏။ ငါ ့အမျ ိးသား ချင်းတို့အား စကားဝှက် ကုိ ေြပာ ေသာ်လည်း ၊ အနက်
ကုိ ငါ ့အား မ ြပပါတကားဟု ဆုိ
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၏။ ှံဆုနက်လည်း၊ ငါသည် ကုိယ် မိဘ ကုိမျှ မ
ြပ ဘဲ သင့် အား ြပ ရမည်ေလာဟုဆုိ ေသာ်လည်း၊ 17 ပဲွ ခံရာခုနစ် ရက် ေစ့ေအာင်
လင် ေ ှ မှာ ငိေု ကး ၍ ခုနစ် ရက်ေြမာက်ေသာေန ၌့ အလနွပူ်ဆာ ေသာေကာင့် အနက်
ကုိ ေဘာ်ြပ ၏။ မိနး်မသည်လည်း အမျ ိးသား ချင်းတို့အား ြပနေ်ြပာ ေလ၏။ 18 မိ
သား တို့သည် ခုနစ် ရက်ေြမာက်ေသာေန ့ေန မ ဝင် မီှလာ၍ ပျားရည် ထက် အဘယ်
အရာ ချ ိ သနည်း။ ြခေသင့်္ ထက် အဘယ် အရာ သနစွ်မ်း သနည်းဟု ေဘာ်ြပ က၏။
ှံဆုနက်လည်း ၊ သင်တို့သည် ငါ ့ ာွးမပျ ိ ှင့် မ ထွန် လျှင် ငါ ့ စကားဝှက် အနက်ကုိ
ှာ ၍ မ
ေတွ့ဟဆုို ၏။ 19ထာဝရဘုရား ၏ဝိညာ ် ေတာ်သည် ှံဆုန် အေပါ် မှာ သက်ေရာက်
သြဖင့် ၊ သူသည် အာ ှေကလုန် မိ သို့ သွား ၍ မိ သား သုံးဆယ် ကုိသတ် ပီးမှ သူ
တို့ဥစ္စာ ကုိ လယူု
၍ စကားဝှက် အနက်ကုိ ေဘာ်ြပ ေသာသူတို့အား အဝတ် စုံတို့ ကုိေပး ပီးမှ ၊ အမျက်
ထွက် ၍ မိမိ အဘ အိမ် သို့ ြပန် သွားေလ၏။ 20 မယား ကုိကား ှံဆုန် ေပါင်းေဘာ်
ေသာ အေဆွ ခင်ပွနး်အား ေပးစားသတည်း။

15
1 ေနာက်တဖနဂ်ျ ံ စပါးရိတ် ရာ ကာလ
၌ ှံဆုန် သည် ဆိတ် သငယ် ပါ လျက်၊ မိမိ
မယား ကုိ ကည့် ှု ြခင်းငှါသွား၍၊ သူ့အခနး် ထဲမှာ သူ ှင့်အတူ အိပ်မည်ဟု ကံေသာ်၊
ေယာက္ခမသည် ဆီးတား
၍၊ 2သင်သည် ငါသ့မီးကုိ ဆက်ဆက်မုနး် သည်ဟု ငါအထင်ေရာက်ေသာေကာင့် ၊
သင့် အေပါင်းအေဘာ် အား ငါေပးစား ပီ။ သူ့
ညီမ သည် သူ့
ထက် သာ၍လှ သည် မဟတ်ု ေလာ။ အစ်မ ၏ကုိယ်စား ညီမကုိ ယူပါေတာ့ဟု ဆုိ
၏။ 3 ထုိအမှုကုိ ေထာက်၍ ှံဆုန် က၊ ငါ သည် ဖိလိတ္တိ
လတိူု့ ၌ အြပစ် ြပ ေသာ်လည်း၊ သူတို့သည် ငါကုိ့ အြပစ်တင် စရာမ ှိဟု ဆုိ သည် ှင့်
အညီ၊ 4 သွား ၍ ေြမေခွး သုံး ရာ တို့ ကုိ ဘမ်း ပီးမှ ၊ ေြမေခွးအ မီး တခု ှင့် တခုကုိ
ေပါင်း လျက် ၊ အ မီး ှစ် ခု ကား ၌ မီး ှူး ကုိ စည်း ၍၊ 5 မီး ှူး တို့ ကုိ မီး
ညိ သြဖင့် ဖိလိတ္တိ လူတို့ စပါး လယ်ထဲ သို့ လွှတ် လိက်ု၍ စပါး ပင်ကုိ၎င်း၊
ေကာက်လှုိင်း ကုိ၎င်း၊ စပျစ် ဥယျာ ်၊ သံလင်ွ ဥယျာ ် တို့ ကုိ၎င်း မီးေလာင် ေလ၏။
6 ဖိလိတ္တိ လတိူု့ကလည်း၊ ဤ
အမှုကုိ အဘယ်သူ ြပ သနည်းဟု ေမးြမနး် ေသာ် ၊ တိမနတ် မိ သား၏ သားမက်
ှံဆုန် ြပ ပီ။ သူ
၏မယား ကုိ သူ
၏အေပါင်းအေဘာ် အား ေပးစား ပီတကားဟု ြပန် ေြပာလျှင်၊ ဖိလိတ္တိ
လတိူု့သည် လာ
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၍ ထုိမိနး်မ ှင့် သူ ၏အဘ ကုိ မီး ှု ိ က၏။ 7 ှ ံ ဆု န် ကလည်း ၊ ထုိသို့ ြပ
ေသာေကာင့် ငါသည် စိတ်ေြပ ေအာင်ြပ မည်။ စိတ်ေြပ ပီးမှ ငိမ်သက် စွာေနမည်ဟု
ဆုိ
လျက်၊ 8 သူတို့ ကုိ ကီးစွာ ေသာ လပ်ု ကံြခင်းအားြဖင့်တ ပိ င်နက် ိုက်သတ် ပီးလျှင်ဧ
တံ ေကျာက်ထိပ်သို့ သွား၍ ေန ၏။ 9တဖန် ဖိလိတ္တိ လတိူု့သည် ယုဒ
ြပည်သို့ ချ ီ သွား၍ တပ်ချ သြဖင့် ၊ ေလဟိ အရပ်၌ အ ှ ံအြပား ေန က၏။ 10 ယုဒ
လူ တို့ကလည်း ၊ အဘယ်ေကာင့် ချ ီ လာကသနည်းဟုေမး ေသာ် ၊ ငါ တို့ ၌ ှံဆုနြ်ပ
သက့ဲသို့ သူ့ ကုိ ချည်ေ ှာင် ၍ ြပ ြခင်းငှါ ချ ီလာသည်ဟု ြပနေ်ြပာ က၏။ 11 ထုိအခါ
ယုဒ လူ သုံး ေထာင် တို့သည် ဧတံ
ေကျာက် ထိပ် သို့ သွား ၍ ၊ ဖိလိတ္တိ လတိူု့သည် ငါ တို့သခင် ြဖစ်ေကာင်း ကုိ သင်
မ သိ သေလာ။ သင်သည် ငါ တို့ ၌ အဘယ်သို့ ြပ သနည်းဟုေမး ေသာ် ၊ ငါ ၌ သူတို့
ြပ သက့ဲသို့ သူ တို့ ၌ ငါြပ ပီဟု ြပန် ေြပာ၏။ 12 သူတို့ကလည်း ၊ သင့် ကုိ ချည်ေ ှာင်
၍ ဖိလိတ္တိ
လတိူု့လက် သို့ အပ် ြခင်းငှါ ယခု ငါတို့ လာ
က ပီဟဆုို ေသာ် ၊ ှ ံဆုန် က၊ သင်တို့သည် ကုိယ်တိင်ု ငါ ့ ကုိ မလပ်ု ကံ ပါဟု ကျနိဆုိ်
ကေလာဟ့ု ဆုိ
လျှင်၊ 13 သူတို့က၊ ငါတို့သည် မ
လပ်ု ကံပါ။ ကျပ်ကျပ်ချည်ေ ှာင် ၍ သူ တို့ လက် ၌ အပ် မည်။ အကယ်စင်စစ်
ကုိယ်တိင်ုသင့် ကုိ မ
သတ် ပါဟဆုို လျက် ကိ း သစ် ှစ် စင်းြဖင့် ချည်ေ ှာင် ၍ ေကျာက် ေပါ်က ေဆာင်
ခ့ဲ က၏။ 14 ေလဟိ အရပ်သို့ ေရာက် ေသာအခါ၊ ဖိလိတ္တိ
လတိူု့သည် ေကးေကာ် က၏။ ထာဝရဘုရား
၏ ဝိညာ ် ေတာ်သည် သူ့
အေပါ် မှာ သက်ေရာက် သြဖင့် ၊ သူ့ လက် ၌ ချည်ေသာ ကိ း တို့သည် မီး
ထိ ေသာ ပုိက်ဆန် က့ဲသို့ ြဖစ်၍ အချည် အေ ှာင် ကျွတ် ေလ၏။ 15 သူသည်လည်း
ြမည်း ေမး ို း လတ်လတ် ကုိ ေတွ့ ၍ ကုိင် ယူ ပီးလျှင် လူ တေထာင် တို့ ကုိသတ် ေလ၏။
16သတ် ပီးလျှင် ြမည်း ေမး ို း ြဖင့် အပုံ ပုံ၊ ြမည်း ေမး ို း ြဖင့် လူ တေထာင် ကုိ ငါသတ်
ေလ ပီဟု ဆုိ ေသာေနာက်၊ 17 ြမည်းေမး ို း ကုိ ပစ် လိက်ု၍ ၊ ထုိ အရပ် ကုိ ရာမတ်ေလ
ဟိ အမည် ြဖင့် တင်ွေလ၏။ 18အလနွ် ေရငတ် ၍ ထာဝရဘုရား ကုိ ဆုေတာင်း လျက်
၊ ကုိယ်ေတာ်သည် ဤ
ကီးစွာ ေသာ ကယ်တင် ြခင်းကုိ ကုိယ်ေတာ် ၏ကျွန် လက် ၌ ေပး ေတာ်မူ ပီးမှ ၊ ယခု

အကျွ ်ပ်ုသည် ေရငတ် သြဖင့် ေသ ၍ အေရဖျားလီှးြခင်းကုိမခံ ေသာ လူတို့လက် သို့
ေရာက် ရပါမည်ေလာဟု ေလျှာက် ေသာ်၊ 19 ေလဟိ အရပ်၌ ချ ိင့်ဝှမ်း ရာကုိ ဘုရား
သခင် ေဖာက် ေတာ်မူ၍ ေရ ထွက် ေလ၏။ သူသည် ေရကုိ ေသာက် သြဖင့် အသက်
ှူြပန၍် အား ြဖည့် ေလ၏။ သို့ ြဖစ်၍ ထုိ ချ ိင့်ဝှမ်းရာကုိ အဟက္ေကာရ
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အမည် ြဖင့် တင်ွ၍ ယေန ့
တိင်ုေအာင် ေလဟိ အရပ်၌ ှိသတည်း။ 20 ှ ံ ဆုန်သည်လည်း ဖိလိတ္တိ လူတို့
လက်ထက် ဣသေရလ အမျ ိးကုိ အ ှစ် ှစ်ဆယ် အပ်ုစုိး ေလ၏။

16
1 ေနာက်တဖန် ှ ံဆုန် သည် ဂါဇ မိ သို့ သွား ၍ ြပည်တနဆ်ာ မိနး်မ ကုိ ေတွ့ ပီးလျှင်
သူ့ ဆီသို့ ဝင် ၍ ေန၏။ 2 ှ ံဆုန် ေရာက် ေကာင်းကုိ ဂါဇ မိ သားတို့သည် ကားလျှင်
ဝုိင်း ထားလျက် ၊ မိ တံခါးဝ ၌ တည ့် လံးု ေချာင်းေြမာင်း လျက် ၊ နနံက် မုိဃ်းလင်း
ေသာအခါ သူ့ ကုိသတ် မည်ဟု ဆုိ
၍ တည ့် လံးု ငိမ်သက် စွာေန က၏။ 3 ှ ံ ဆုန် သည် သနး်ေခါင် တိင်ုေအာင် အိပ်
ပီးမှ ၊ သနး်ေခါင် အချနိ၌် ထ ၍ မိ တံခါး ရွက် တို့ ကုိ၊ တံခါးတိင်ု ကန ့လ်န ့က်ျင် ှင့်
တကွ ယူ ၍ ပခုံး ေပါ် မှာ တင် လျက် ထမ်း သွား၍၊ ေဟြဗ န် မိ ေ ှ ၊ ေတာင် ေပါ်
၌ ပစ်ထားေလ၏။ 4 ေနာက်တဖန် ေစာရက် ချ ိင့် ၌ ေနေသာေဒလိလ အမည် ှိေသာ
မိနး်မ တေယာက်ကုိ ချစ် ြပန၏်။ 5 ဖိလိတ္တိ မင်း တို့သည် ထုိမိနး်မ ဆီသို့ လာ ၍ ၊
ှံဆုန၌် ကီး ေသာခွနအ်ား သည် အဘယ် အရာအားြဖင့် တည်သနည်း၊ သူ့
ကုိ ချည်ေ ှာင် ၍ ှပ်ိစက် ြခင်းငှါ အဘယ်သို့ တတ် ိင်ု မည်နည်းဟု သူ့
ကုိ ေချာေ့မာ့ ၍ စူးစမ်း ပါ။ ငါတို့သည် ဝုိင်း၍ ေငွ ဆယ်တ ပိဿာကုိ ေပး
မည်ဟု ဆုိ က၏။ 6 ေဒလိလ ကလည်း ၊ သင် ၌ ကီး ေသာ ခွနအ်ား သည် အဘယ်
အရာအားြဖင့် တည်သည်ကုိ၎င်း၊ သင့် ကုိ ှပ်ိစက် ြခင်းငှါ အဘယ်သို့ ချည်ေ ှာင် ရမည်
ကုိ၎င်းေြပာ ပါဟု ှ ံဆုန် အား ေတာင်းပန် ေသာ်၊ 7 ှ ံ ဆုန် က၊ တခါမျှ မေသွ့ေြခာက်
ေသာ ေလျှာ် ကိ း စိမ်း ခုနစ် စင်း ှင့် ငါ ့ ကုိ ချည်ေ ှာင် လျှင် ငါ၌ ခွနအ်ား ေလျာ၍့
အြခား ေသာသူ က့ဲသို့ ငါ ြဖစ် လိမ့်မည်ဟု ေြပာဆုိ ၏။ 8 ထုိအခါ ဖိလိတ္တိ မင်း
တို့သည် တခါမျှ မေသွ့ေြခာက် ေသာ ေလျှာ် ကိ း စိမ်း ခုနစ် စင်းတို့ ကုိ ယူ
ခ့ဲ၍ ၊ ထုိမိနး်မသည် ှံဆုန် ကုိ ချည်ေ ှာင် ေလ၏။ 9 ေယာက်ျားအချ ိ တို့သည် ထုိ
မိနး်မ၏ အိပ်ခနး် ထဲမှ ေချာင်းေြမာင်း လျက် ေန သည်ြဖစ်၍မိနး်မက၊ ှံဆုန် ၊ ဖိလိတ္
တိ လတိူု့သည် သင့်ကုိ တိက်ုလာကသည်ဟဆုို ေသာ် ၊ သူသည် မီး
ထိ ေသာ ပုိက်ဆနခ်ျည်က့ဲသို့ ထုိ ကိ းတို့ ကုိ ြဖတ် ေလ၏။ သို့ ြဖစ်၍ သူ ၏ခွနအ်ား
ကုိ မ
သိ ရက။ 10 ေဒလိလ ကလည်း ၊ သင်သည် ငါ ့ ကုိ ကျစီား ၍ မုသာ ကုိသာ ေြပာ
ပီ။ သင့်ကုိ အဘယ်သို့ ချည်ေ ှာင် ရမည်ကုိ ယခု
ေြပာ ပါဟု ှ ံဆုန် အား ေတာင်းပန် ေသာ်၊ 11 သူက၊ မ
သုံး ဘူးေသာ ကိ း သစ် ှင့် ကျပ်ကျပ်ချည်ေ ှာင် လျှင် ငါ၌ ခွနအ်ား ေလျာ၍့ အြခား
ေသာ သူ
က့ဲသို့ ငါြဖစ် လိမ့်မည်ဟု ေြပာဆုိ သည်အတိင်ုး၊ 12 ေဒလိလ သည် ကိ း သစ် တို့ ကုိ
ယူ
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၍ ချည်ေ ှာင် ပီးမှ ၊ ထုိအခနး် ၌ ေချာင်းေြမာင်း ေသာ သူအချ ိ ှ ိ ေနလျက်၊ ှ ံဆုန်
၊ ဖိလိတ္တိ လူတို့သည် သင့် ကုိ တိက်ုလာကသည်ဟုဆုိ ေသာ် ၊ ှ ံဆုနသ်ည် လက် ံု း
၌ ချည်ေသာ ကိ းတို့ ကုိ အပ်ချည် က့ဲသို့ ြဖတ် ေလ၏။ 13 ေဒလိလ ကလည်း ၊ ယခု
တိင်ုေအာင် သင်သည် ငါ ့ ကုိ ကျစီား ၍ မုသာ ကုိသာ ေြပာ ပီ။ အဘယ်သို့ ချည်ေ ှာင်
ရမည်ကုိ ေြပာ ပါဟု ှ ံဆုန် အား ေတာင်းပန် ေသာ် ၊ သူက၊ ငါ ့ ဆံပင် ခုနစ် စု တို့ ကုိ
ရက်ကနး်သား ၌ ရက် သွင်း၍ထရံတင်ွစို့ ှင့် ို က်ထားလျှင် ငါ၌ ခွနအ်ားေလျာ၍့ အြခား
ေသာ သူက့ဲသို့ ငါြဖစ်လိမ့်မည်ဟု ေြပာဆုိ သည်အတိင်ုး၊ 14 ေဒလိလသည် သူ၏ဆံပင်
ခုနစ်စုတို့ ကုိ ရက်ကနး်သား၌ ရက်သွင်း၍ ထရံတင်ွစို့ ှင့် ို က် ထား ပီးမှ ၊ ှ ံဆုန် ၊ ဖိ
လိတ္တိ လူတို့သည် သင့် ကုိ တိက်ုလာ ကသည်ဟုဆုိ ေသာ် ၊ ှ ံဆုန် ိးု ၍ ရက်ကနး်
လက်လိပ် ၊ စို့ ၊ ရက်ကနး်သား ပါလျက် သွား ၏။ 15 ေဒလိလကလည်း၊ သင် သည် ငါ ့
ကုိ ချစ် သည်ဟု စိတ် ှလံးု မ ပါ ဘဲလျက် အဘယ်သို့ ေြပာ ိင်ုသနည်း။ သင့် ၌ ကီး
ေသာ ခွနအ်ား သည် အဘယ် အရာအားြဖင့် တည်သည်ကုိ မ
ေြပာ။ သုံး ကိမ် တိင်ုေအာင်ငါ ့ ကုိ ကျစီား ပီဟု ဆုိ ၏။ 16 ထုိသို့ ေဒလိလသည် ေန ့
တိင်ုး ပူဆာ ၍ သူ အသက် ေသ လုေအာင် ေ ှာင့် ှက် ေသာေကာင့်၊ 17 ှ ံဆုနသ်ည်
မိမိ
စိတ် ှလံးု ၌ ှိသမျှ အတိင်ုးေြပာ ၍၊ ငါ ့ ဆံပင် ကုိ တခါမျှ မရိတ် ေသး။ အမိ
ဝမ်း ထဲမှ စ၍ ဘုရား
သခင်၏ နာဇရိ
လြူဖစ်၏။ ငါဆံ့ပင်ကုိရိတ် လျှင် ငါ၌ ခွနအ်ား ေလျာ၍့ အြခား ေသာသူ က့ဲသို့ ငါြဖစ်
လိမ့်မည်ဟု ေြပာဆုိ ၏။ 18 ထုိသို့ မိမိ
စိတ် ှလံးုထဲမှာ ှ ိသမျှ အတိင်ုး ေြပာ ေကာင်း ကုိ ေဒလိလ
သိ လျှင် ၊ ဖိလိတ္တိ မင်း တို့ ကုိ တဖနေ်ခါ် ၍ ၊ ယခုတခါ လာ ကပါဦး။ သူသည်
မိမိ
စိတ် ှလံးု ှ ိသမျှ အတိင်ုး ေြပာ ပီဟု မှာ လိက်ုသြဖင့်၊ သူတို့သည် ေငွ ကုိ ေဆာင်
ယူခ့ဲလျက် လာ က၏။ 19 ေဒလိလသည် ှံဆုနေ်ခါင်းကုိ မိမိ
ဒူး ေပါ် မှာ တင်လျက် သူ့
ကုိ အိပ် ေစသြဖင့် ၊ လူ တေယာက်ကုိ ေခါ် ၍ သူ ၏ ဆံပင် ခုနစ် စု တို့ ကုိရိတ် ေစ
ပီးမှ ၊ သူ့ ကုိ ေ ှာင့် ှက် စ ြပ ၍ သူ ၏ ခွနအ်ား သည် ေလျာေ့ပျာက် ၏။ 20 မိနး်မက
လည်း ၊ ှ ံဆုန် ၊ ဖိလိတ္တိ လတိူု့သည် သင့် ကုိ တိက်ု လာကသည်ဟု ဆုိ
ေသာ်၊ ှ ံဆုန် ိးု ၍ ထာဝရဘုရား စွန ့် ေတာ်မူေကာင်း ကုိ မ
ရိပ်မိ ေသာေကာင့် ၊ အရင် က့ဲသို့ ငါထွက် ၍ အားထုတ် မည်ဟု အ ကံ ှိေသာ်လည်း၊

21 ဖိလိတ္တိ လတိူု့သည် ဘမ်းဆီး ၍ သူ့ မျက်စိ ကုိ ေဖာက် ပီးမှ ဂါဇ မိ သို့ ယူ သွား
ပီးလျှင် ေကးဝါ ကိ း ှင့် ချည်ေ ှာင် ၍ ေထာင် အိမ် ၌ ကိတ်ဆုံ ှင့် ကိတ် ေစက၏။
22 ှ ံဆုနဆံ်ပင်ရိတ် ေသာေနာက်၊ တဖန် ေပါက် ြပနေ်သာအခါ၊ 23 ဖိလိတ္တိ မင်း တို့
ကုိ၊ ငါ တို့ ဘုရား သည် ငါ တို့ ရနသူ် ကုိ ငါ တို့လက် သို့ အပ် ေတာ်မူ ပီဟု ဆုိ



တရားသူ ကီးမှတ်စာ 16:24 539 တရားသူ ကီးမှတ်စာ 17:2

လျက်၊ သူ
တို့ ဘုရား
ဒါဂုန် အား ယဇ် ကီး ကုိ ပူေဇာ် ၍ ေပျာ်ေမွ့ ြခင်းကုိ ြပ အံ့ေသာငှါစည်းေဝး က၏။

24 လူ များတို့သည် ှံ ဆုန် ကုိ ြမင် ေသာအခါ ၊ ငါ တို့ ဘုရား သည် ငါ တို့ ြပည် ကုိ
ဖျက်ဆီး ၍ ၊ ြပည်သားအများ တို့ ကုိသတ် ေသာ ငါ တို့၏ရနသူ် ကုိ၊ ငါ တို့လက် သို့
အပ် ေတာ်မူ ပီဟု မိမိ
တို့ ဘုရား ကုိ ချးီမွမ်း က၏။ 25 စိတ် ှလံးု ရွှင်လနး် ေသာအခါ ၊ ှ ံဆုန် ကုိ ေခါ် ခ့ဲ။
ငါ တို့အဘို့ ကစား ပါေလေစဟု ဆုိ
သြဖင့် ၊ ှ ံဆုန် ကုိ ေထာင် အိမ် မှ ေခါ် ခ့ဲ၍ သူသည် ကစား
ရ၏။ သူ့
ကုိလည်း စရပ်တိင်ု ကား မှာထား က၏။ 26 ှ ံဆုန် ကလည်း ၊ စရပ် တိင်ု တို့ ကုိ ငါမီှ
၍ ေနရေအာင် လက် ှင့်ေတွ့ ပါရေစဟု လက် ဆဲွ ေသာ လူ
ကေလးကုိ အခွင့် ေတာင်း၏။ 27 ထုိစရပ် ၌ ေယာက်ျား မိနး်မ တို့သည် အြပည့် ှ ိ
က၏။ ဖိလိတ္တိ
မင်း အေပါင်း တို့လည်း ပါ က၏။ စရပ်မုိး ေပါ် မှာလည်း သုံး ေထာင် မျှ ေလာက်
ေသာ ေယာက်ျား မိနး်မ တို့သည် ှံဆုန် ကစား သည်ကုိ ကည့် ှု လျက် ှိ က၏။ 28 ှ ံဆု
န် ကလည်း ၊ အို အ ှင် ထာဝရဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ု ကုိ ေအာက်ေမ့ ေတာ်မူပါ။ အကျွ ်ပ်ု
မျက်စိ ှစ် ဘက်ကုိ ေဖာက်ေသာ ဖိလိတ္တိ
လတိူု့ ၌ တ ပိ င်နက်အြပစ်ဒဏ် ေပး ိင်ုမည်အေကာင်း၊ ယခု
တ ကိမ် မျှသာ ခွနအ်ား ကုိ ြပနေ်ပးေတာ်မူပါဘုရား ဟု ထာဝရဘုရား
အား ဆုေတာင်း ပီးမှ၊ 29 စရပ် ေခါင် တိင်ု ှစ် တိင်ုတို့ ကုိ လက်ျာ လက်၊ လက်ဝဲ
လက် ှစ်ဘက် ှင့်ကုိင် ၍ မီှ ေနလျက်၊ 30အကျွ ်ပ်ုသည် ဖိလိတ္တိ
လတိူု့ ှင့်အတူ ေသ ပါရေစဟု ဆုိ
လျက် ၊ အား ထုတ် ၍ ကုိယ်ကုိ ွှတ်ချသြဖင့်၊ စရပ် သည် မင်း များ၊ လူ
များအေပါင်း တို့အေပါ် မှာ လဲ၍ ဖိေလ၏။ ထုိသို့ အသက် ှင်စ ် အခါ သတ် ခ့ဲ
သည်ထက် ေသ
စ ် အခါ သာ၍များ ေသာသူတို့ ကုိသတ် ေလ၏။ 31သူ့ ညီ များ၊ အေဆွအမျ ိး များ
အေပါင်း တို့သည် လာ
၍အေလာင်း ေကာင်ကုိ ထမ်း သွား ပီးလျှင် ၊ ေဇာရာ မိ ှင့် ဧ ှေတာလ မိ စပ်ကား
တင်ွ အဘ
မာေနာ် ၏ သခင်္ျ ိ င်း ၌ သ ဂ လ် က၏။ သူသည် ဣသေရလ
အမျ ိးကုိ အ ှစ် ှစ်ဆယ် အပ်ုစုိး သတည်း။

17
1 မိက္ခါ အမည် ှိေသာဧဖရိမ် ေတာင် သား တေယာက် ှိ ၏။ 2 သူ သည် အမိ
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အား ၊ အိုအေမ၊ ေပျာက် ေသာေငွ ၊ အကျွ ်ပ်ု ေ ှ မှာ ကျနိဆဲ် ေသာစကားကုိေြပာ
ေသာ ေငွ ဆယ်တပိဿာသည် အကျွ ်ပ်ု ၌ ှိပါ၏။ အကျွ ်ပ်ုယူ မိ ပီဟု ဆုိ
ေသာ် ၊ အမိ က၊ ငါ ့သား ၊ ထာဝရဘုရား ေကာင်း ကီး ေပးေတာ်မူပါေစေသာဟု ဆုိ
၏။ 3 ထုိေငွ ဆယ်တ ပိဿာကုိ အမိ
အား ြပန် ေပးေသာအခါ ၊ အမိ က၊ ငါ ့ သား သည် ထုေသာ ုပ်တု ှင့် သွနး် ေသာ
ုပ်တကုိုလပ်ု စရာဘို့ ဤေငွ ှ ိသမျှကုိ ထာဝရဘုရား
အား ငါပူေဇာ် ှင့် ပီ။ 4 သို့ ြဖစ်၍ငါသ့ားအား ယခု ငါြပန် ေပးမည်ဟု ဆုိ
ေသာ်လည်း ၊ သားသည် ထုိေငွ ကုိ အမိ
အား ြပန် ေပး၏။ အမိ
သည်လည်း ှစ် ပိဿာကုိယူ ၍ ပနး်တိမ် သမား၌ အပ် သြဖင့် ၊ သူသည် ထုေသာ
ုပ်တု ှင့် သွနး် ေသာ ုပ်တကုိုလပ်ု ၍ ုပ်တတိုု့သည် မိက္ခါ အိမ် ၌ ှိ ၏။ 5 ထုိလမိူ
က္ခါ သည် ဘုရား
ေကျာင်း ှ ိ၍ ၊ သင်တိင်ုး ေတာ် ှင့် ေတရပ် ုပ်တကုို လပ်ု ပီးမှ ၊ မိမိ သား တေယာက်
ကုိ မိမိယဇ်ပုေရာဟိတ် အရာ ၌ ခန ့် ထားေလ၏။ 6 ထုိ ကာလ ၌ ဣသေရလ ှင်ဘုရင်
မ ှိ။ လူ
တိင်ုး မိမိ
စိတ် အလို ှ ိသည်အတိင်ုး ြပ သတည်း။ 7 ယုဒ အမျ ိး ှင့် စပ်ဆုိင်ေသာ ဗက်လင်
ယုဒ မိ သားေလဝိ အမျ ိး လလုင် တေယာက်သည်၊ ဗက်လင် မိ မှာ တည်းခုိ ၍ ေန ပီး
လျှင်၊ 8တဖန် ထွက် သွား၍ တည်းခုိ စရာအရပ် ကုိ ှာ လျက် ခရီး
သွား သြဖင့် ၊ ဧဖရိမ် ေတာင် ၊ မိက္ခါ အိမ် သို့ ေရာက် ေလ၏။ 9 မိက္ခါ ကလည်း
၊ သင်သည် အဘယ် က လာ သနည်းဟေုမး ေသာ် ၊ လလုင်က၊ ငါ သည် ယုဒ
ခ ို င် ဗက်လင် မိ သားေလဝိ လြူဖစ်၏။ တည်းခုိ စရာအရပ် ကုိ ှာ ၏ဟု ြပန် ေြပာ
ေသာ်၊ 10 မိက္ခါ က၊ အကျွ ်ပ်ု ှင့်အတူ ေန ပါ။ အကျွ ်ပ်ု ၏အဘ ၊ အကျွ ်ပ်ု၏
ယဇ်ပုေရာဟိတ် လပ်ု ပါ။ အကျွ ်ပ်ု သည် တ ှစ်တ ှစ်လျှင် ေငွ အကျပ်တဆယ် ှင့်
အဝတ် စုံ ကုိ၎င်း ၊ စားစရာ ကုိ၎င်း ေပး
ပါမည်ဟု ပင့်ဘိတ် ေသာအခါ၊ ေလဝိ
လူသည် ဝင် ၍၊ 11 ထုိသူ ှင့်အတူ ေန ြခင်းငှါ အလို ှ ိသြဖင့် သား က့ဲသို့ ြဖစ်
ေလ၏။ 12 မိက္ခါ သည်လည်း ၊ ထုိေလဝိ လလုင်ကုိ မိမိယဇ်ပုေရာဟိတ်အရာ၌ ခန ့်
ထားသည်အတိင်ုး၊ လလုင် သည် ယဇ်ပုေရာဟိတ် လပ်ု ၍ မိက္ခါ အိမ် ၌ ေန ၏။ 13 မိ
က္ခါ ကလည်း ၊ ယခု မှာ ေလဝိ
လသူည် ငါ ၏ယဇ်ပုေရာဟိတ် ြဖစ် ေသာေကာင့်၊ ထာဝရဘုရား
သည် ငါ၌ ေကျးဇူး ြပ ေတာ်မူမည်ကုိ ငါသိ သည်ဟု ဆုိ ၏။

18
1 ထုိ ကာလ အခါ ဣသေရလ
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ှ င်ဘုရင် မ ှိစ ်၊ ဒန် အမျ ိးသား တို့သည် အေမွခံ စရာေြမကုိ ှာ က၏။ ထုိ
ကာလ တိင်ုေအာင် အြခားေသာ ဣသေရလ
အမျ ိး တို့တင်ွ ၊ အေမွခံ ထုိက်သည်အတိင်ုးမ ခံရ ေသး။ 2 သို့ ြဖစ်၍ ဒန် အမျ ိးသား
တို့သည် ြပည် ကုိ ကည့် ှု စူးစမ်း ေစြခင်းငှါ မိမိ တို့ အမျ ိးသား ခွနအ်ား ကီးေသာ
သူရဲ
ငါး ေယာက်တို့ ကုိ သူတို့ေနရာအရပ် ေဇာရာ
မိ ၊ ဧ ှေတာလ မိ မှ ေစလွှတ် လျက်၊ ြပည် ကုိ သွား ၍ စူးစမ်း ကေလာ့ဟု မှာ

လိက်ု ကသည်အတိင်ုး၊ သူတို့သည် ဧဖရိမ် ေတာင် ၊ မိက္ခါ အိမ် သို့ ေရာက် ပီးလျှင်
တည်းခုိ ၍ေနက၏။ 3 မိက္ခါ အိမ် ၌ ှိစ ်အခါ၊ ေလဝိ
လလုင် ၏ စကား
သံကုိ မှတ်မိ ၍ ၊ သူ့ေနရာသို့ ဝင် လျှင် ၊ သင်သည် ဤအရပ်သို့ အဘယ်ေကာင့်
ေရာက်သနည်း။ ဤသူ ှင့် အဘယ်သို့ ဆုိင်သနည်း။ အဘယ်သို့ လပ်ု ၍ ေနသနည်းဟု
ေမးေသာ်၊ 4 ထုိသူက၊ မိက္ခါ သည် ဤမည်ေသာအမှု ဤမည်ေသာ အရာကုိ ေပး၍ ငါ ့
ကုိ ငှါး သြဖင့် ၊ ငါသည် သူ
၏ ယဇ်ပုေရာဟိတ် လပ်ု ေနသည်ဟု ြပန် ေြပာ၏။ 5 သူတို့ ကလည်း၊ အကျွ ်ပ်ု
တို့သည် ယခု ခရီး
သွား ရာတင်ွ အ ကံ ေြမာက်မည် မေြမာက်မည်ကုိ သိ မည်အေကာင်း ဘုရား
သခင်ကုိ ေမးြမနး် ပါေလာဟ့ု ေတာင်းပန် သည်အတိင်ုး၊ 6ယဇ် ပုေရာဟိတ်က ငိမ်ဝပ်
စွာသွား ကေလာ။့ သင် တို့ သွား ရာလမ်း ကုိ ထာဝရဘုရား
ကည့် ှုေတာ်မူသည်ဟု ြပနေ်ြပာ ၏။ 7 ထုိလူ ငါး ေယာက်တို့သည် ထွက် သွား၍ လဲ
ှ မိ သို့ ေရာက် သြဖင့် ၊ မိ သား တို့သည် ဇိဒနု် အမျ ိးသားတို့ သတိမ ှိသက့ဲသို့ သတိ
မ ှိ၊ မ
စုိးရိမ်ဘဲ ငိမ်ဝပ် စွာ ေန
ေကာင်းကုိ၎င်း၊ ဆုံးမ
ပုိင်ေသာ မင်း မ ှိ ေ ကာင်းကုိ၎င်း၊ ဇိဒုန် အမျ ိးသားတို့ ှင့် ေဝး ၍ အဘယ်သူ ှင့်
မျှ အမှု မ ဆုိင်ေကာင်းကုိ၎င်း ကည့် ှု ပီးမှ၊ 8အမျ ိးသားချင်း ှ ိရာ ေဇာရာ
မိ ၊ ဧ ှေတာလ မိ သို့ ြပနလ်ာ ၍ အမျ ိးသား ချင်းတို့က၊ သင် တို့သည် အဘယ်သို့

ေြပာကမည်နည်းဟေုမး ေသာ်၊ 9 သူတို့က၊ ထ
၍ သွားတိက်ု ကကုနအံ်။့ ထုိြပည် သည် ေကာင်းမွန် ေသာ ြပည်ြဖစ်သည်ကုိ ငါတို့
ြမင် ပီ။ ငိမ်ဝပ် စွာေနကေသးသေလာ။ ထုိြပည် ကုိ သိမ်းယူ ဝင်စား ြခင်းငှါ မ ဖင့် ွှဲ
က ှင့်။ 10 သွား လျှင် သတိ မ ှိေသာလမူျ ိ း ှင့် ကျယ်ဝနး် ေသာ ြပည် ကုိ ေတွ့ က
လိမ့်မည်။ ဘုရား
သခင်သည် သင် တို့လက် ၌ အပ် ေတာ်မူမည်။ ထုိ
ြပည် ၌ ေြမ ကီးဥစ္စာ စုံလင်လျက် ှိသည်ဟု ေြပာဆုိ က၏။ 11 ထုိအခါ ေဇာရာ မိ ၊
ဧ ှေတာလ မိ မှ ဒန် အမျ ိးသား လူ ေြခာက် ရာ တို့သည် စစ်တိက်ု လက်နက် ပါ လျက်
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ချ ီ သွား က၏။ 12 သွား ရာတင်ွ၊ ယုဒ
ခ ို င် ကိရယတ်ယာရိမ် မိ မှာ စားခနး်ချ က၏။ ထုိ
အရပ် ကုိ ယေန ့
တိင်ုေအာင် ဒန် အမျ ိးတပ်ဟ၍ူတင်ွ သတည်း။ ကိရယတ်ယာရိမ် မိ ေနာက် မှာ ှိ
၏။ 13 ထုိ အရပ်မှ သွား ၍ ဧဖရိမ် ေတာင် ၌ မိက္ခါ အိမ် သို့ ေရာက် က၏။ 14 ထုိအခါ
လဲ ှ မိ ကုိ စူးစမ်း ြခင်းငှါ သွား ေသာသူ ငါး ေယာက်တို့က၊ ဤ
အိမ် တို့ ၌ သင်တိင်ုး ေတာ်၊ ေတရပ် ုပ်တု ၊ ထုေသာ ုပ်တု ၊ သွနး်ေသာ ုပ်တု ှ ိ
ေ ကာင်း ကုိ သိ
သေလာ။ အဘယ်သို့ ြပ ရမည်ကုိ ဆင်ြခင် ကေလာဟ့ု အမျ ိးသား ချင်းတို့အား ဆုိ
ေသာ်၊ 15 သူတို့သည် ထုိ
အရပ်သို့ လှည့် သွားသြဖင့် ၊ ေလဝိ လလုင် ေနရာ မိက္ခါ အိမ် သို့ ေရာက် ၍ သူ့ ကုိ
ှ တ်ဆက် က၏။ 16 စစ်တိက်ု လက်နက် ပါ ေသာဒန် အမျ ိးသား ေြခာက် ရာ တို့သည်
တံခါး ဝ ၌ ေန က၏။ 17 လဲ ှ မိ ကုိ စူးစမ်းေသာ လူ
ငါး ေယာက်တို့သည် မိက္ခါ အိမ် သို့ ဝင် ၍၊ 18 ထုေသာ ုပ်တု ၊ သင်တိင်ုး ေတာ်၊
ေတရပ် ုပ်တု ၊ သွနး်ေသာ ုပ်တု တို့ ကုိ ယဇ်ပုေရာဟိတ်ေ ှ မှာ ယူ
က၏။ ယဇ် ပုေရာဟိတ်ကလည်း၊ အဘယ်သို့ ြပ ကသနည်းဟေုမး ေသာ်၊ 19 သူတို့

က တိတ်ဆိတ် စွာေနပါ။ ကုိယ်ေတာ် ှ တ် ကုိ လက် ှင့်ပိတ် ၍ အကျွ ်ပ်ု တို့ ှင့် က
ပါ။ အကျွ ်ပ်ု တို့ အဘ
လပ်ု ပါ။ ယဇ်ပုေရာဟိတ် လပ်ုပါ။ တ
အိမ်ေထာင် ၌ သာ ယဇ်ပုေရာဟိတ် လပ်ု ေကာင်း သေလာ။ ဣသေရလ
အမျ ိး အ ွှယ် တို့တင်ွ တမျ ိးတ ယ်ွ လံးု၌ ယဇ်ပုေရာဟိတ် မလပ်ု ေကာင်းသေလာ
ဟုဆုိ ကေသာ်၊ 20 ယဇ် ပုေရာဟိတ်သည် ဝမ်းေြမာက် ၍ သင်တိင်ုး ေတာ်၊ ေတရပ်
ုပ်တု ၊ ထု ေသာ ုပ်တကုို ယူ
လျက် ၊ ထုိလစုူ ထဲ သို့ ဝင် သွားေလ၏။ 21 ထုိသူတို့သည် သူငယ် များ၊ တိ စ္ဆာန်
များ၊ ဝနစ်လယ် များကုိ အဦး
သွားေစသြဖင့် ကုိယ်တိင်ုလိက်ုလျက် လှည့် သွား က၏။ 22 မိက္ခါ အိမ် ှင့် ေဝး
ေသာအခါ၊ မိက္ခါ ၏ အိမ်နးီချင်းတို့သည် စည်းေဝး ၍ ၊ ဒန် အမျ ိးသား တို့ ကုိ မီှ
ေအာင် လိက်ုက၏။ 23 ေကးေကာ် ေသာအခါ ၊ ဒန် အမျ ိးသား တို့သည် လှည့် ကည့်
လျက် သင် သည် အဘယ် အခင်း ှိ၍ လအူေပါင်းတို့ ှင့် လိက်ုလာသနည်းဟု မိက္ခါ
အား ေမး ေသာ်၊ 24 မိက္ခါက၊ သင်တို့သည် ငါလပ်ု ေသာ ဘုရား တို့ ှင့် ယဇ် ပုေရာဟိတ်
ကုိ ယူ
သွား ကသည်တကား။ ထုိအရာ မှတပါး ငါ ၌ အဘယ် အရာ ှိ ေသးသနည်း။
သို့ ေသာ်လည်းသင်တို့က၊ အဘယ် အခင်း ှိသနည်း ဟု ငါ ့ ကုိ ေမး ကသည်တကားဟု
ဆုိ
ေလေသာ်၊ 25 ဒန် အမျ ိးသား တို့က၊ ငါ တို့တင်ွ သင့် စကား ကုိ မ
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ကား ပါေစ ှင့်။ သို့ မဟတ်ု စိတ်ဆုိး ေသာသူ တို့သည် သင့် ကုိ တိက်ု ၍ သင့် အသက်
ှင့် သင့် အိမ်သား တို့ အသက် ဆုံး ေကာင်းဆုံးလိမ့်မည်ဟု ဆုိ
လျက် ခရီးသွား က၏။ 26 မိက္ခါ သည် သူတို့ ကုိ မိမိမ ိင်ုသည်ကုိသိ ၍ မိမိ
အိမ် သို့ ြပန် သွားေလ၏။ 27 ဒန် အမျ ိးသားတို့သည်၊ မိက္ခါ လပ်ု ေသာ အရာတို့ ှင့်
သူ ၌ ေန ေသာယဇ် ပုေရာဟိတ်ကုိ ယူ
သွား၍ ၊ သတိ မ ှိ ငိမ်ဝပ် စွာေနေသာလဲ ှ မိ သားတို့ ဆီသို့ ေရာက် သြဖင့် ထား
ှင့် လပ်ု ကံ ၍ မိ ကုိ မီး ှု ိ က၏။ 28 ဇိဒုန် မိ ှင့် ေဝး ေသာေကာင့် ၎င်း ၊

အဘယ်သူ ှင့် မျှ အမှု မ ဆုိင်ေသာေကာင့်၎င်း၊ ကယ် ှ တ်ေသာ သူမ ှိ။ ထုိ မိ သည်
ဗက်ရေဟာဘ မိ အနား မှာ ှိေသာ ချ ိင့် ၌ တည်၏။ ထုိအရပ် ၌ မိ သစ်ကုိတည် ၍
ေန က၏။ 29 ထုိ မိ ကုိ သူ
တို့အမျ ိး၏ အဘ
ဣသေရလ ၏ သား ဒန် အမည် ကုိ မီှသြဖင့် ဒန် မိ ဟ၍ူတင်ွ က၏။ ထုိ မိ
အမည် ေဟာင်း ကား လဲ ှ တည်း။ 30 ဒန် အမျ ိးသား တို့သည် မိက္ခါထု ေသာ ုပ်တု
ကုိ တည်ေထာင် ၍ မနာေ ှ သား ေဂရ ှုံ ၏သား ေယာနသန် ှင့် သူ ၏သား တို့သည်
ေသတ္တ ာ
ေတာ်ကုိ သိမ်း သွားသည့်ေန ့တိင်ုေအာင် ဒန် အမျ ိး ၌ ယဇ်ပုေရာဟိတ် လပ်ု က၏။

31 ဘုရား သခင်၏ အိမ် ေတာ်သည် ှိေလာ မိ ၌ ှိ သည်ကာလ ပတ်လံးု ၊ မိက္ခါ
သွနး် ေသာ ုပ်တု ကုိလည်း တည်ေထာင် က၏။

19
1ဣသေရလ ှင်ဘုရင် မ ှိသည်ကာလ ၊ ဧဖရိမ် ေတာင် ခါးပနး် ၌ တည်းခုိ ေသာ
ေလဝိ
လူ တေယာက်သည်၊ ယုဒ
ခ ို င် ဗက်လင် မိ သူမိနး်မ တေယာက်ကုိ သိမ်းယူ ၏။ 2 ထုိမိနး်မသည် လင် ကုိ
ြပစ်မှား ၍ ဗက်လင် မိ မိမိ
အဘ အိမ် သို့ သွား သြဖင့် ေလး လ ေန ေလ၏။ 3လင် သည် သူ့
ကုိ ေချာေ့မာ့ ၍ ေဆာင်ခ့ဲြခင်းငှါ ငယ်သား တေယာက် ှင့် ြမည်း ှစ် စီးပါ လျက် ထ
သွား ၍ ေရာက် ေသာအခါ၊ မယား
ငယ်သည် မိမိ
အဘ အိမ် ထဲသို့ ေခါ် သွင်း၍၊ အဘ
သည် သမက် ကုိ ေတွ့ ြမင်လျှင် ဝမ်းေြမာက် ေသာစိတ် ှိ၍ သိမ်းဆည်း ေလ၏။ 4 ထုိ
ေကာင့် သမက်သည် စား
ေသာက် လျက် ၊ အိပ် လျက်၊ သုံး
ရက် ပတ်လံးုေယာက္ခမ အိမ်၌ ေန ၏။ 5 စတုတ္တ ေန ့ရက်နနံက် ေစာေစာ ထ၍
ထွက် သွားအံ့ေသာငှါ ြပင်ဆင် ေသာအခါ ၊ ေယာက္ခမက၊ မုန ့် အနည်းငယ် ကုိ စား၍
အား
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ြဖည့် ပီးမှ သွား ကပါဟု သမက် အား ဆုိ သည့်အတိင်ုး၊ 6 ှစ် ေယာက်လံးုထုိင် ၍
စား ေသာက် လျက် ေနက၏။ ေယာက္ခမကလည်း၊ သေဘာကျ ပါေတာ။့ ယေနည့ ့်ကုိ
လည်း လနွေ်စသြဖင့် ေပျာ်ေမွ့ လျက် ေန ပါေတာဟ့ု သမက် အား ဆုိ ြပန၍်၊ 7သမက်
သည် သွား အံ့ေသာငှါ ထ ေသာ်လည်း ၊ ေယာက္ခမ ေသွးေဆာင် သြဖင့် သမက်သည်
ထုိ
အရပ်၌ အိပ် ြပန်ေလ၏။ 8 ပ မ ေန ့ ရက်နနံက် ေစာေစာ သွား အံ့ ေသာငှါ ထ
ေသာအခါ ၊ ေယာက္ခမက၊ အား
ြဖည့်ပါဦးေတာဟ့ု ဆုိ
၍ မွနး်လွဲ သည်တိင်ုေအာင် ှစ် ေယာက်လံးု စားေသာက် လျက်ေန က၏။ 9 ထုိသူ
သည် မယားငယ် ှင့် ငယ်သား ကုိ ေခါ်၍ သွား အံ့ေသာငှါ ထ ြပနေ်သာအခါ ၊ သူ ၏
ေယာက္ခမ
ြဖစ်ေသာ ထုိမိနး်မ ၏ အဘ
က၊ ကည့် ပါ၊ မုိဃ်းချ ပ် လု ပီ။ ယေနည့ ့် ကုိလည်း လနွေ်စပါေတာ။့ ေန ့
အချနိ် ကုန် လု ပီ။ ဤ
အရပ်၌ အိပ် ၍ ေပျာ်ေမွ့ လျက်ေနပါေတာ။့ နက်ြဖန် နနံက်ေစာေစာ ထ၍ ကုိယ် ေနရာ
အရပ်သို့ သွား ေတာဟ့ု ဆုိ
ေသာ်လည်း၊ 10သမက် သည် ထုိည ့် ကုိ မ
လနွေ်စဘဲ ထ
သွား ၍ ကုနး် ှးီ တင်ေသာ ြမည်း ှစ် စီး ှင့် မယားငယ် လည်း ပါ လျက် ေယ ု ှ
လင် မိ တည်းဟေူသာေယဗုတ် မိ အနးီ သို့ ေရာက် ေလ၏။ 11 ထုိ မိ အနးီ သို့ ေရာက်
ေသာအခါ ၊ မုိဃ်းချ ပ် ေသာေကာင့်ငယ်သား က၊ နားေထာင်ပါေတာ။့ ေယဗုသိ
လေူနရာ ဤ
မိ သို့ ဝင် ၍ အိပ် ကကုနအံ်ဟ့ု သခင် အား ဆုိ ေသာ်၊ 12သခင် က၊ ဣသေရလ
အမျ ိးမ ဟတ်ု၊ တပါး အမျ ိးသားေနေသာ မိ သို့ မ ဝင် ၊ ဂိဗာ မိ သို့ သွား ဦးမည်။

13 ဂိဗာ မိ ၊ ရာမ
မိ အစ ှိ ေသာ တစုံတခု
ေသာအရပ် ၌ ည ့် ကုိလနွေ်စြခင်းငှါသွား ကကုနအံ့်ဟု ငယ်သား အား ဆုိ လျက်၊

14 ခရီး သွားြပန၍် ဗ◌င်္ယာမိန် ခ ို င် ဂိဗာ
မိ အနးီ သို့ ေရာက်ေသာအခါ ေန
ဝင် ေလ၏။ 15 ဂိဗာ မိ မှာ ည ့် ကုိ လနွေ်စမည်အ ကံ ှင့် မိ ထဲသို့ ဝင် ၍ အဘယ်သူ
မျှ ဧည့် မခံေသးေသာေကာင့် လမ်း မှာ ထုိင် ေန၏။ 16 ဂိဗာ မိ သားတို့သည် ဗ◌င်္ယာ
မိန် အမျ ိးသားြဖစ်က၏။ သို့ ရာတင်ွတည်းခုိ ေသာ ဧဖရိမ် ေတာင် သား လူ
အို တေယာက် ှိသည်ြဖစ်၍၊ ထုိသူ
သည် ညဦး
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ယံ၌ လယ် လပ်ု ရာမှ လာ စ ်၊ 17 ေြမာ် ကည့်၍ ၊ မိ လမ်း မှာ ဧည့်သည် တေယာက်
ှိသည်ကုိြမင် လျှင် ၊ သင်သည် အဘယ် အရပ်သို့ သွား သနည်း၊ အဘယ် အရပ်က
လာ သနည်းဟေုမး ေသာ်၊ 18ကျွ ်ပ်ု တို့သည် ယုဒ
ခ ို င်ဗက်လင် မိ မှ ဧဖရိမ် ေတာင် ခါးပနး် သို့ သွား ၏။ ကျွ ်ပ်ု သည် ဧဖရိမ်ေတာင်
သားြဖစ်၏။ ဗက်လင် မိ သို့ ခဏသွား ပီးမှ ယခုထာဝရဘုရား ၏ အိမ် ေတာ်သို့ သွား
၏။ အဘယ်သူ မျှ ဧည့် မခံေသး။ 19 သို့ ရာတင်ွြမည်း ဘို့ ြမက် ေြခာက် ှင့် အြခားေကျွး
စရာ ှိ ၏။ ကုိယ် ှင့် ကုိယ်ေတာ် ကျွနမ် လိက်ုလာေသာ ငယ်သား ဘို့ မုန ့် ှင့် စပျစ်ရည်
ှိ ၏။ တစုံတခု
မျှ မလို
ပါဟု ေြပာဆုိ ၏။ 20 လူ အို ကလည်း ၊ သင် ၌ ချမ်းသာ ှိပါေစေသာ။ သင် လို
သမျှ သည် ငါ ့တာ ှိေစေတာ။့ လမ်း မှာ ည ့် ကုိ မ
လနွေ်စ ှင့်ဟဆုို လျက် 21 ၊မိမိ အိမ် သို့ ေခါ် သွင်း၍ ြမည်း တို့ ကုိ ေကျွး ေလ၏။ သူ
တို့သည် ေြခ ကုိ ေဆး
၍ စား ေသာက် က၏။ 22 ထုိသို့ ေပျာ်ေမွ့ လျက်ေနကေသာအခါ ၊ ထုိ မိ သား အဓမ္မ
လူ အချ ိ တို့သည် အိမ် ကုိ ဝုိင်း ၍ တံခါး ကုိ ိုက် က၏။ အိမ် ှင် လအိူု ကုိလည်းေခါ်
၍၊ သင့် အိမ် သို့ ဝင် ေသာေယာက်ျား ှင့် ငါတို့သည် ဆက်ဆံ လိုသည်ြဖစ်၍ ၊ ထုတ်
ခ့ဲေလာဟ့ု ဆုိ က၏။ 23 အိမ် ှင် သည်လည်း ထွက် ၍ ၊ ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ ဆုိး
ေသာအမှုကုိ မ
ြပ ပါ ှင့်။ ဤ
သူသည်အကျွ ်ပ်ု အိမ် ၌ တည်းခုိ ေသာသူြဖစ်၍အဓမ္မ မ ြပ ကပါ ှင့်။ 24အကျွ ်ပ်ု
၌ သမီး
ကညာ ှိပါ၏။ သူ
၏မယားငယ် လည်း ှိပါ၏။ သူ
တို့ ကုိ ထုတ် ၍ ေပးပါမည်။ သူ
တို့ ကုိ ှုတ်ချ ကပါ။ အလို
ှ ိသည်အတိင်ုး ြပ ကပါ။ ဤ
ေယာက်ျား ၌ ဤ မျှေလာက်ဆုိး ေသာအမှု ကုိ မ
ြပ ပါ ှင့်ဟု ေတာင်းပန် ေသာ်လည်း၊ 25 သူတို့သည် နား
မ ေထာင်ေသာေကာင့် ၊ ေလဝိလူ သည် မိမိ
မယားငယ် ကုိ ထုတ် ၍အပ် သြဖင့် ၊ သူတို့သည် တည ့် လံးု အဓမ္မ ြပ ၍ နနံက်
တိင်ုေအာင် ှုတ်ချ ပီး မှ အာ ုဏ် တက် မှ လွှတ် လိက်ု က၏။ 26 အာ ုဏ် တက်
ေသာအခါ ၊ မိနး်မ သည် လာ
၍ မိမိ သခင် ေနရာ အိမ် တံခါး ေ ှ မှာ မုိဃ်းလင်း သည် တိင်ုေအာင် လဲ ေန၏။

27 နနံက် အချနိေ်ရာက်မှ သူ



တရားသူ ကီးမှတ်စာ 19:28 546 တရားသူ ကီးမှတ်စာ 20:7

၏ သခင် သည် ထ
၍ အိမ် တံခါး ကုိ ဖွင့် သြဖင့် ၊ ခရီး သွား အံ့ေသာငှါ ထွက် ေသာအခါ ၊ မယားငယ်
သည် အိမ် တံခါး ေ ှ မှာလဲ ၍ တံခါး ခုံကုိ လက် တင်လျက် ှိသည် ြမင် ေသာ်၊ 28ထ
ေလာ။့ သွား ကကုနအံ်ဟ့ု ဆုိ
ေသာ်လည်း သူသည် ြပန် မ ေြပာဘဲေန၏။ ထုိအခါ ေယာက်ျားသည် သူ့
ကုိ ြမည်း ေပါ် မှာ တင် သြဖင့် မိမိ ေနရာ သို့ သွား ေလ၏။ 29 မိမိ အိမ် သို့ ေရာက်
ေသာအခါ ထား ကုိယူ ၍ မယားငယ် အေကာင်ကုိ အ ို း
ှင့တ်ကွဆယ် ှစ် ပုိင်း ပုိင်း ၍ ဣသေရလ ြပည် တေ ှာက်လံးု သို့ ေပး လိက်ုေလ၏။

30 သိြမင် ေသာသူ အေပါင်း တို့က၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသားတို့သည် အဲဂုတ္တု
ြပည် က ထွက် ေသာေန ့မှစ၍ ယေန ့တိင်ုေအာင် ဤ က့ဲသို့ ေသာအမှုကုိ အဘယ်သူ
မျှမ ြပ ၊ တခါမျှမ ြဖစ် စဖူး။ ဆင်ြခင် ၍ တိင်ုပင် စီရင် ကေလာဟ့ု ေြပာဆုိ က၏။

20
1 ထုိအခါ ဣသေရလ အမျ ိးသားအေပါင်း တို့သည်၊ ဂိလဒ် ြပည် သားတို့ ှင့်တကွ
ထ လျက် ၊ ဒန် မိ မှစ၍ ေဗရေ ှဘ မိ တိင်ုေအာင် ပရိသတ် အေပါင်းတို့သည် တ
ေယာက် ေသာသူ က့ဲသို့ မိဇပါ မိ ၊ ထာဝရဘုရား
ထံ ေတာ်၌ စည်းေဝး က၏။ 2 ဣသေရလ အမျ ိး အ ယ်ွအေပါင်း ၊ ြပည်သား
အေပါင်း တို့၏ အ ကီးအကဲတို့သည် စည်းေဝး ကေသာ်၊ ဘုရား
သခင်၏လူ ၊ ထား လက်နက်စဲွကုိင် ေသာ ေြခသည် သူရဲ ေလးသိနး် ှင့တ်ကွချ ်းကပ်
က၏။ 3ဣသေရလ အမျ ိးသားတို့သည် မိဇပါ မိ သို့ သွား ေကာင်း ကုိ ဗ◌င်္ယာမိန်
အမျ ိးသားတို့သည် ကား သိက၏။ ဣသေရလ
အမျ ိးသားတို့က၊ ထုိ
အဓမ္မ အမှုကားအဘယ်သို့ နည်းဟု ေမးြမနး် လျှင်၊ 4အေသ ခံရေသာမိနး်မ ၏လင်
ေလဝိ လူ က၊ အကျွ ်ပ်ု သည် မယားငယ် ှင့်အတူ လာ ၍ ဗ◌င်္ယာမိန် ခ ို င်၊ ဂိဗာ
မိ မှာ ည ့် ကုိ လနွေ်စပါ၏။ 5ည ့် အခါ ဂိဗာ
မိ သား တို့သည် ထ
၍ အကျွ ်ပ်ု တည်းခုိေသာအိမ် ကုိ ဝုိင်း လျက်၊ အကျွ ်ပ်ု ကုိ တိက်ုသတ် မည်
အားထုတ် ကပါ၏။ မယားငယ် ေသ သည်တိင်ုေအာင် ှုတ်ချ ကပါ၏။ 6 အကျွ ်ပ်ု
သည်လည်း မယားငယ် အေကာင်ကုိယူ ၍ အပုိင်းပုိင်းြဖတ် ပီးမှ ၊ ဣသေရလ အမျ ိး
အေမွခံ ရာ ြပည် တေ ှာက်လံးု သို့ ေပး လိက်ုပါ၏။ အေကာင်း မူကား၊ သူတို့သည် ဣ
သေရလ
အမျ ိး၌ ဆုိးညစ် ေသာအမှု၊ အဓမ္မ
အမှုကုိ ြပ ကပါ ပီ။ 7သင် တို့ ှ ိသမျှ သည် ဣသေရလ
အမျ ိး ြဖစ်ကပါ၏။ ဤ
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အရပ်၌ တိင်ုပင် စီရင် ကပါေလာ့ဟု ေြပာဆုိ ေလ၏။ 8လူ အေပါင်း တို့သည် တ
ေယာက် ေသာသူ က့ဲသို့ ထ ၍ ငါတို့သည် တေယာက်မျှ မိမိ
တဲ သို့ မ သွား ၊ မိမိ အိမ် သို့ မ ြပန။် 9 ဂိဗာ မိ ၌ အဘယ်သို့ ြပ မည်နည်း ဟမူူကား
၊ စာေရးတံ ချ၍ အတိက်ုသွားမည်။ 10 ဗ◌င်္ယာမိန် ခ ို င် ဂိဗာ
မိ သားတို့သည်၊ ဣသေရလ
အမျ ိးတို့ ၌ ြပ သမျှေသာ အဓမ္မ
အမှု ှင့် ညီေလျာ် စွာ လူ များ တို့သည် ထုိ မိ သို့ ေရာက် ၍ အြပစ်ဒဏ် ေပး
မည်အေကာင်း၊ သူ
တို့စားစရိတ် ကုိ ပို့
ေစြခင်းငှါ ဣသေရလ အမျ ိး အ ယ်ွအေပါင်း တို့ ၌ လူ တရာ တင်ွ တဆယ် ၊ တ
ေထာင် တင်ွ တရာ ၊ တေသာင်း တင်ွ တေထာင် တို့ ကုိ ေရွးေကာက် ကကုနအံ့်ဟု ဆုိ
လျက်၊ 11ဣသေရလ အမျ ိးသား အေပါင်း တို့သည် ဂိဗာ မိ တဘက်၌ စည်းေဝး ၍
တေယာက် ေသာသူ က့ဲသို့ သင်း ဖွ့ဲလျက်ေနက၏။ 12ဣသေရလအမျ ိးသား တို့သည်၊
ဗ◌င်္ယာမိန် ခ ို င်တေ ှာက်လံးု သို့ ေစလွှတ် ၍၊ သင် တို့တင်ွ ြပ ေသာ ဤ အဓမ္မ အမှု
ကား အဘယ်သို့ နည်း။ 13ယခု မှာ ဂီဗာ
မိ ၌ ှိေသာ ထုိအဓမ္မ လူ တို့ ကုိ ငါတို့ ယူ၍ သတ် သြဖင့် ဣသေရလ အမျ ိးထဲက

ဒစု ိုက် အြပစ်ကုိ ပယ် ှား မည်အေကာင်းထုိလူတို့ ကုိအပ် ကပါဟု မှာ လိက်ု က၏။
သို့ ရာတင်ွ ဗ◌င်္ယာမိန် အမျ ိးသားတို့သည်၊ ညီအစ်ကုိ ဣသေရလ အမျ ိးသားတို့ စကား
ကုိ နား
မ ေထာင်ဘဲ၊ 14 ထုိအမျ ိးသားတို့ ကုိ စစ်တိက်ု ြခင်းငှါ ၊ အ မိ မိ အရွာရွာက ထွက်
၍ ဂိဗာ
မိ ၌ စည်းေဝး က၏။ 15 ထုိအခါ ဂိဗာ
မိ သား ေယာက်ျား ေကာင်း ခုနစ် ရာ မှတပါး အ မိ မိ အရွာရွာက လာ ေသာ ဗ◌င်္

ယာမိန် အမျ ိးသား အေရအတက်ွကား၊ ထား
လက်နက်စဲွကုိင် ေသာသူ ှစ်ေသာင်း ေြခာက်ေထာင်တည်း။ 16 ထုိ လူ အေပါင်း တို့
တင်ွ လက်ဝဲလက်ကုိ သုံးတတ်သြဖင့်၊ ဆံြခည် တပင်ကုိ ေလာက်လွှဲ ှင့်မှနေ်အာင် ပစ်
ိင်ုေသာ ေယာက်ျား ေကာင်း ခု ှစ် ရာ ပါသတည်း။ 17 ဗ◌င်္ယာမိန် အမျ ိးသားမှတပါး
ထား လက်နက်စဲွကုိင် ၍ စစ်သူရဲ ြဖစ်ေသာ ဣသေရလ
အမျ ိးသား အေရအတက်ွကား ေလးသိနး် တည်း။ 18ဣသေရလအမျ ိးသားတို့သည်
ဘုရား
သခင်၏ အိမ်ေတာ်သို့ ထ
၍ သွား ပီးလျှင် ၊ အကျွ ်ပ်ု တို့တင်ွ အဘယ်သူ သည် ဗ◌င်္ယာမိန် အမျ ိးကုိ အဦး
ချ ီ သွားရပါမည်နည်းဟု ဘုရား
သခင်ထံေတာ်၌ ေမး ေလျှာက်ကေသာ် ၊ ထာဝရဘုရား က၊ ယုဒ
သည် အဦး



တရားသူ ကီးမှတ်စာ 20:19 548 တရားသူ ကီးမှတ်စာ 20:31

ချသွီားရမည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 19 နနံက် ေစာေစာဣသေရလ အမျ ိးသားတို့သည်
ထ
၍ ဂိဗာ မိ အနား ၌ တပ်ချ ပီးမှ၊ 20 ဗ◌င်္ယာမိန် အမျ ိးသားတို့ ကုိ တိက်ု ြခင်းငှါ
ချ ီ သွား၍ ဂိဗာ မိ ေ ှ မှာ စစ် ခင်းကျင်း လျက် ေနက၏။ 21 ဗ◌င်္ယာမိန် အမျ ိးသား
တို့သည် ဂိဗာ
မိ ထဲက ထွက် ပီးလျှင် ၊ ထုိ ေန ့တင်ွ ဣသေရလ လူ တေသာင်း ှစ်ေထာင်တို့ ကုိ

ေြမ ေပါ် မှာ လဲှ ၍ သတ်က၏။ 22 သို့ ရာတင်ွ ဣသေရလ အမျ ိးသားတို့သည် ရဲရင့်
ေသာစိတ်ကုိယူ၍ ပဌမ ေန တ့င်ွ စစ်ခင်းကျင်း ေသာ အရပ် ၌ တဖန် ခင်းကျင်း က၏။
23ထာဝရဘုရား ထံ ေတာ်သို့ သွား ၍ ညဦး ယံတိင်ုေအာင် ငိေု ကး လျက် ၊ အကျွ ်ပ်ု
တို့ ညီ ဗ◌င်္ယာမိန် အမျ ိးသားတို့ ကုိ တဖန် စစ်တိက်ု ရပါမည်ေလာဟု ထာဝရဘုရား
အား ေမး ေလျှာက်ေသာ် ၊ ထာဝရဘုရား က ချ ီ သွား ကေလာ့ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။

24 ဒတိုယ ေန ့တင်ွ ဣသေရလ အမျ ိးသားတို့သည် ဗ◌င်္ယာမိန် အမျ ိးတို့အနးီသို့ ချ ်း
ကေသာအခါ၊ 25 ဗ◌င်္ယာမိန် အမျ ိးသားတို့သည် ဂိဗာ
မိ ထဲက ထွက် ပီးလျှင် ၊ ထား လက်နက်စဲွကုိင် ေသာ ဣသေရလ
လူတေသာင်း ှစ်ေထာင်တို့ ကုိ ေြမ ေပါ် ၌ လဲှ ၍ သတ်က၏။ 26 ထုိအခါ ဣသေရ
လ အမျ ိးသားအေပါင်း တို့သည် ဘုရား
သခင်အိမ်ေတာ်သို့ သွား ၍ ငိေု ကး လျက် ၊ ထာဝရဘုရား ထံ ေတာ်၌ ဝပ် လျက် ၊
တေန ့လံးု ညဦး
ယံတိင်ုေအာင် အစာ ကုိ ေ ှာင်၍ ထာဝရဘုရား အား မီး ှု ိ ရာယဇ်၊ မိဿဟာယယဇ်
တို့ ကုိ ပူေဇာ် က၏။ 27 ထုိ ကာလ ၌ ဘုရား သခင်၏ ပဋိညာ ် ေသတ္တ ာ ေတာ်ပါလျက်၊
အာ ုန် ၏သား ြဖစ်ေသာ ဧလာဇာ
၏ သား
ဖိနဟတ် သည်၊ ေသတ္တ ာ
ေတာ်ေ ှ မှာ အမှု ေစာင့်သည် ြဖစ်၍၊ 28ဣသေရလ အမျ ိးသားတို့က၊ အကျွ ်ပ်ု တို့
ညီ
ဗ◌င်္ယာမိန် အမျ ိးသား တို့ ကုိ တဖန် သွား ၍ တိက်ုရပါမည်ေလာ၊ မ
သွားဘဲေနရပါမည်ေလာဟု ထာဝရဘုရား
အား ေမး ေလျှာက်ေသာ် ၊ ထာဝရဘုရား က သွား ကေလာ။့ နက်ြဖန် ေနတ့င်ွ သူ
တို့ ကုိ သင် တို့လက် ၌ ငါအပ် မည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 29 ဣသေရလ အမျ ိးသား
တို့သည် ဂိဗာ
မိ ပတ်လည် ၌ ကင်းေစာင့် လတိူု့ ကုိ ထား
ပီးမှ၊ 30တတိယ ေန ့တင်ွ ဗ◌င်္ယာမိန် အမျ ိးသားတို့ ှ ိရာသို့ ချ ီ သွား၍ ၊ ယမန် က့ဲသို့

ဂိဗာ မိ အနား၌ စစ် ခင်းကျင်းလျက် ေနက၏။ 31 ဗ◌င်္ယာမိန် အမျ ိးသားတို့သည် အ
တိက်ုထွက် ၍ မိ ှင့် ကွာ သွား က၏။ ေဗသလ
မိ သို့ သွား ေသာလမ်း ၊ ဂိဗာ ေတာရွာသို့ သွားေသာလမ်းတင်ွ ယမန် က့ဲသို့ ဣသေရ

လ အမျ ိးသူရဲတို့ ကုိ လပ်ု ကံ စ ြပ ၍ လူ
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သုံးဆယ် ခန ့် မျှ ေသ က၏။ 32 ဗ◌င်္ယာမိန် အမျ ိးသားတို့က၊ သူ
တို့သည် ယမန် က့ဲသို့ ငါ တို့ ေ ှ မှာ ှုံး က ပီဟု ဆုိ
ေသာ်လည်း ၊ ဣသေရလ အမျ ိးသားတို့က ေြပး ကကုနအံ်၊့ သူ
တို့ ကုိ မိ ှင့် ေဝးေသာ လမ်း တို့ သို့ ေသွးေဆာင်ကကုနအံ်ဟ့ု ဆုိ
လျက်၊ 33ဣသေရလ လအူေပါင်း တို့သည် မိမိ
တို့ ေနရာ
အရပ်မှ ထ ၍ ဗာလတာမာ မိ ၌ စစ်ခင်း က၏။ ကင်းေစာင့် လျက်ေနေသာ ဣ
သေရလ
လူတို့သည်လည်း မိမိ တို့ ေနရာ ဂိဗာ လင်ွြပင် မှ ထ ကသြဖင့်၊ 34 ဣသေရလ
အမျ ိးသားေယာက်ျား ေကာင်း တေသာင်း တို့သည် ဂိဗာ
မိ သို့ ချ ီလာ၍ ၊ ဗ◌င်္ယာမိန် အမျ ိးသားတို့သည် ေဘး
ေရာက် လုနးီသည်ကုိ မ ရိပ်မိ ေသာေကာင့်၊ ကျပ်တည်း စွာ ဆီး၍ တိက်ု က၏။

35 ထုိအခါ ထာဝရဘုရား သည် ဗ◌င်္ယာမိန် လတိူု့ ကုိ ဣသေရလ
လတိူု့ေ ှ မှာ ှုံး ေစေတာ်မူသြဖင့် ၊ ထုိ ေန ့တင်ွ ဣသေရလ လတိူု့သည် ထား
လက်နက်စဲွကုိင် ေသာ ဗ◌င်္ယာမိန် လူ ှစ်ေသာင်း ငါးေထာင်တရာ တို့ ကုိ ပယ် ှင်း
က၏။ 36 ဗ◌င်္ယာမိန် အမျ ိးသားတို့သည် မိမိတို့ ှုံး သည်ကုိ သိြမင် က၏။ ဣသေရ
လူ တို့သည်၊ ဂိဗာ
မိ အနား၌ ထား ေသာ ကင်း တပ်ကုိ ကုိးစား
ေသာေကာင့် ၊ အစက ဗ◌င်္ယာမိန် လူတို့ ေ ှ မှာ ဆုတ် က၏။ 37 ကင်း တပ်သား
တို့သည် ဂိဗာ
မိ သို့ တဟနုတ်ည်း ေြပး ဝင်၍ အ ှ ံအြပားတိက်ု သြဖင့် တ မိ လံးု ကုိ ထား
ှင့် လပ်ု ကံ က၏။ 38 မိ ထဲမှာ ကီးစွာ ေသာ မီးခုိး
တက် ေစရမည်အေကာင်း ဣသေရလ လူ တို့သည် ကင်း ေစာင့်လူတို့အား အ ကံ
ေပး ှင့် က ပီြဖစ်၍၊ 39ဣသေရလ လူ တို့သည် စစ်တိက်ု ရာတင်ွ ဆုတ် ေသာအခါ၊ ဗ
◌င်္ယာမိန် လူတို့က၊ အကယ်၍သူတို့သည် ယမန် စစ် ှုံး သက့ဲသို့ ငါ တို့ ေ ှ မှာ ှုံး က
ပီဟု ဆုိ
လျက် သူရဲတို့ ကုိ လပ်ု ကံ စ ြပ ၍ လူ
သုံးဆယ် ခန ့် မျှ ေသ က၏။ 40တဖန် မီးေလာင်၍ ထူထပ် ေသာ မီးခုိး
သည် မိ ထဲမှာ တက် စ ှိေသာအခါ ၊ ဗ◌င်္ယာမိန် လူတို့သည် ြပန် ကည့်၍ မိ ကုိ
ေလာင်ေသာ မီးလျှသံည် မုိဃ်းေကာင်းကင် သို့ တက် သည်ကုိ ြမင် က၍၊ 41ဣသေရ
လ လူ တို့သည် လှည့် ၍ ြပနေ်သာအခါ ၊ ဗ◌င်္ယာမိန် လူ တို့သည် ေဘး
ေရာက် ေကာင်း ကုိ သိြမင် လျှင်၊ 42 မိနး်ေမာ ေတွေဝ၍ ဣသေရလ လူ တို့ ေ ှ မှာ
ေတာ လမ်း သို့ ေြပး ေသာ်လည်း ၊ စစ်တိက်ု လိက်ု လာေသာသူတို့သည် မီှသြဖင့် ေြပး
ေသာသူတို့ ကုိ၎င်း၊ မိ ရွာများထဲက ထွက်လာေသာသူတို့ ကုိ၎င်း၊ တ ပိ င်နက်ဖျက်ဆီး
က၏။ 43 ဗ◌င်္ယာမိန် လတိူု့ ကုိ ဝုိင်း လျက်လိက်ု လျက်၊ ခုါရွာမှစ၍ေန ထွက် ရာဘက်
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၊ ဂိဗာ မိ အနား တိင်ုေအာင် ှပ်ိ နင်း က၏။ 44 ထုိအခါ ဗ◌င်္ယာမိန် သူရဲ တေသာင်း ှစ်
ေထာင်တို့သည် လဲ ၍ ေသက၏။ 45 ကင်းေသာသူတို့သည် လှည့် ၍ ေတာ အရပ် ရိမ္
မုန် ေကျာက် သို့ ေြပး ကစ ်တင်ွ၊ လိက်ုေသာသူတို့သည် လူ
ငါး ေထာင် တို့ ကုိ လမ်း မှာ ဖမ်း မိ က၏။ ဂိဒံု
မိ တိင်ုေအာင် အြပင်းလိက်ု ၍ လူ ှစ်ေထာင် တို့ ကုိလည်း သတ် က၏။ 46 ထုိ ေန ့

တင်ွ လဲ ၍ ေသေသာ ဗ◌င်္ယာမိန် ထား စဲွ သူရဲ တို့အေရအတက်ွကား၊ ှစ်ေသာင်း ငါး
ေထာင်တည်း။ 47လူ ေြခာက် ရာ တို့သည် လှည့် ၍ ေတာ အရပ်ရိမ္မုန် ေကျာက် ကုိ
မီှေအာင်ေြပး သြဖင့် ၊ ထုိေကျာက် ေအာက်မှာ ေလး လ ေန က၏။ 48ဣသေရလ လူ
တို့သည် တဖန် လှည့် ၍ ၊ ဗ◌င်္ယာမိန် အမျ ိးသား တို့ ကုိ တိက်ုလျက် မိ ရွာ၌ ှိေသာ
လူ ၊ တိ စ္ဆာန် ေတွ့ သမျှ တို့ ကုိ ထား
ှင့် လပ်ု ကံ ၍၊ ေတွ့ သမျှ ေသာ မိ ရွာတို့ ကုိ မီး
ှု ိ က၏။

21
1ဣသေရလအမျ ိးသား တို့သည်အဘယ်သူ မျှမိမိ သမီး ကုိ ဗ◌င်္ယာမိန် အမျ ိးသား၌
မ ေပးစား ရမည်အေကာင်း၊ မိဇပါ မိ မှာ ကျနိဆုိ် ြခင်းကုိ ြပ ှင့် က ပီ။ 2 လူ များ
တို့သည် ဘုရားသခင့် အိမ်ေတာ်သို့ လာ
၍ ဘုရား သခင့် ေ ှ ေတာ်၌ ည ဦးတိင်ုေအာင် ေန လျက် ၊ အသံ ကုိ လွှင့် ၍ ငိေု ကး
လျက်၊ 3 အိဣုသေရလ အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ၊ ဣသေရလ အမျ ိး အ ယ်ွတို့တင်ွ ယေန ့တမျ ိး ချ ိ တဲ့ ရေသာ
အမှု သည် အဘယ်ေကာင့် ြဖစ် ရပါသနည်းဟု ေလျှာက် ဆုိ က၏။ 4 နက်ြဖန် နနံက်
ေစာေစာလူ များတို့သည် ထ
ပီးလျှင် ၊ ယဇ် ပလ္လ င်ကုိတည် ၍ မီး ှု ိ ရာယဇ်၊ မိဿဟာယ ယဇ်တို့ ကုိ ပူေဇာ်
က၏။ 5ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့ကလည်း ၊ ဣသေရလ အမျ ိး အ ယ်ွအေပါင်း တို့
တင်ွ အဘယ်သူ သည် ပရိသတ် အေပါင်း ှင့်အတထူာဝရဘုရား ထံ ေတာ်သို့ မ လာ ဘဲ
ေနသနည်းဟေုမး က၏။ အေကာင်း မူကား၊ မိဇပါ မိ ထာဝရဘုရား ထံ ေတာ်သို့ မ
လာ ဘဲေနေသာသူ သည် ဧကနအ်မှန် အေသ
သတ်ြခင်းကုိခံေစဟု ကီးစွာ ေသာ ကျနိဆုိ် ြခင်းကုိ ြပ ှင့် က ပီ။ 6 ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့သည်လည်း ၊ ညီ ဗ◌င်္ယာမိန် အတက်ွ ေနာင်တရ လျက် ၊ ဣသေရလ
အမျ ိး အ ယ်ွတို့တင်ွ ယေန ့တမျ ိး ဆုံး ပီ။ 7 ငါ တို့သည် ကုိယ် သမီး ကုိ သူ
တို့ အား မ ေပးစား ရမည်အေကာင်း ၊ ထာဝရဘုရား ကုိ တိင်ုတည်၍ ကျနိဆုိ်
ေသာေကာင့် ၊ ကျန် ကင်းေသာသူတို့ အဘို့ မိနး်မ တို့ ကုိ အဘယ်သို့ ရ ိင်ုသနည်း
ဟ၍ူ၎င်း၊ 8ဣသေရလအမျ ိး အ ယ်ွတို့တင်ွ အဘယ်သူသည် မိဇပါ မိ ထာဝရဘုရား
ထံ ေတာ်သို့ မ
လာ ဘဲ ေနသနည်းဟ၍ူ၎င်း ေမးြမနး် လျှင် ၊ ဂိလဒ် ြပည်ယာဗက် မိ သားတေယာက်
မျှ စုေဝး
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ရာ တပ် သို့ မ ေရာက် မလာေကာင်း ကုိ သိ က၏။ 9 လူ များတို့ ကုိ ေရတက်ွ
ေသာအခါ ၊ ဂိလဒ် ြပည်ယာဗက် မိ သား တေယာက် မျှ မပါ။ 10 ထုိအခါ စုေဝး ေသာ
သူတို့သည် စစ်သူရဲ တေသာင်း ှစ်ေထာင်တို့ ကုိ ေစလွှတ် လျက် ၊ သင်တို့သည် သွား
၍ ဂိလဒ် ြပည် ယာဗက် မိ သား ေယာက်ျား မိနး်မ သူငယ် တို့ ကုိ ထား
ှင့် လပ်ု ကံ ကေလာ။့ 11 သို့ ဆုိေသာ်၊ ေယာက်ျား အေပါင်း ကုိ၎င်း ၊ ေယာက်ျား ှင့်

ဆက်ဆံ ေသာ မိနး်မ အေပါင်း ကုိ၎င်း၊ ှ င်း ှ င်းပယ် ှား ကေလာ့ဟု မှာ ထားသည်
အတိင်ုး၊ 12 စစ်သူရဲတို့သည် ဂိလဒ် ြပည် ယာဗက် မိ သား တို့တင်ွ ၊ ေယာက်ျား ှင့် မ
ဆက်ဆံ ေသးေသာ ကညာ မိနး်မ အပျ ိေလး ရာ တို့ ကုိ ေတွ့ ၍ ခါနာန် ြပည် ၌ တပ်
ချရာ၊ ှ ိေလာ မိ သို့ ေဆာင် ခ့ဲ က၏။ 13တဖန် စုေဝး ေသာ သူအေပါင်း တို့သည်၊ ရိမ္
မုန် ေကျာက် ၌ ေနေသာ ဗ◌င်္ယာမိနလ်ူ တို့ ကုိ ှ တ်ဆက် ၍ အသင့်အတင့် ေခါ် ြခင်းငှါ
လတိူု့ ကုိ ေစလွှတ် က၏။ 14 ထုိအခါ ဗ◌င်္ယာမိန် လတိူု့သည် လာ
ြပန၍် ၊ ဣသေရလလူတို့သည် အ ှင် ချန်ထားေသာ ဂိလဒ် ြပည် ယာဗက် မိ သူ
မိနး်မ တို့ ှင့် ေပးစား
က၏။ သို့ ေသာ်လည်း မိနး်မတို့သည် မ
ေလာက် မေက။ 15 ထုိသို့ ထာဝရဘုရား သည် ဣသေရလ
အမျ ိး အ ယ်ွတို့ တင်ွ ပိ ပျက် ရာကုိ ြပ ေတာ် မူေသာေကာင့် ၊ ဣသေရလလူ
တို့သည် ဗ◌င်္ယာမိန် အတက်ွ ေနာင်တရ က၏။ 16 စုေဝးရာ ပရိသတ် အသက် ကီး
သူတို့ကလည်း ၊ ဗ◌င်္ယာမိန် အမျ ိးထဲက မိနး်မ တို့ ကုိ ပယ် ှင်း ေသာေကာင့် ၊ ကျန်
ကင်းေသာသူတို့ အဘို့
မိနး်မ တို့ ကုိ အဘယ်သို့ ရ ိင်ုသနည်းဟ၍ူ၎င်း၊ 17ဣသေရလ အမျ ိး တို့တင်ွ တမျ ိး
ကုိ မ
ေပျာက် ေစြခင်းငှါ ေသ ေဘးမှ လွှတ်ေသာ ဗ◌င်္ယာမိန် လူတို့ အေမွခံ စရာေြမ ှိရ
မည်။ 18 သို့ ေသာ်လည်းအကင်သူသည် ဗ◌င်္ယာမိန် လ၌ူ သမီးကုိ ေပးစား
၏။ ထုိသူသည် ကျနိ် အပ်ေသာသူြဖစ်ေစဟုဣသေရလ လူ တို့သည် ကျနိဆုိ် ြခင်း
ကုိ ြပ ေသာေကာင့် ငါ တို့သည် ကုိယ် သမီး တို့ ကုိ မ
ေပးစား ရ ဟ၍ူ၎င်း၊ 19 ေဗသလ မိ ေြမာက် ဘက်၊ ေဗသလ
မိ မှ ေ ှခင် မိ သို့ သွား ေသာလမ်း အေ ှ ဘက်၊ ေလေဗာန
မိ ေတာင် ဘက်၊ ှိေလာ မိ နယ်တင်ွ ထာဝရဘုရား အဘို့ ှစ် စ ်ပဲွ ခံတတ်သည်

ဟ၍ူ၎င်း၊ တိင်ုပင် ကသည် ှင့်အညီ 20 ဗ◌င်္ယာမိန် လူ တို့ ကုိ ေခါ် ၍ သင်တို့သည် သွား
ကေလာ။့ စပျစ် ဥယျာ ် တို့ ၌ ေချာင်းေြမာင်း လျက်ေန ကေလာ။့ ှိ ေလာ မိ သမီး
တို့သည် ပဲွခံအံ့ေသာငှါ က လျက်လာ ကေသာအခါ၊ 21 စပျစ် ဥယျာ ်ထဲက ထွက် ပီး
လျှင် ၊ ထုိ မိ သမီး တို့ ကုိ အသီးအသီး
ကုိယ် မယား ြဖစ်ေစဘို့ ဘမ်းဆီး ၍ ဗ◌င်္ယာမိန် ြပည် သို့ ေဆာင် သွား ကေလာ။့

22 သူ တို့အဘ ှင့်ေမာင် တို့သည် ငါ တို့ ထံ သို့လာ ၍ အမှု လပ်ုေသာအခါ ၊ ငါတို့က
ငါ တို့မျက် ှာကုိ ေထာက်၍ သူ
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တို့ ကုိ သနား
ကပါ။ စစ်တိက်ု ရာတင်ွ သူ တို့ အသီးအသီးဆုိင်ေသာ မယား
တို့ ကုိ သူတို့ အဘို့ ငါတို့သည် မ
ချန် မထားမိပါ။ သင်တို့ ၌ အြပစ် ေရာက်ေစြခင်းငှါ ယခုေပးစား
ကသည် မ
ဟတ်ုဟု သူ
တို့အား ြပနေ်ြပာ မည်ဟု မှာ ထားကသည်အတိင်ုး၊ 23 ဗ◌င်္ယာမိန် လူ တို့သည်ြပ ၍
ပဲွခံလျက်က ေသာ မိနး်မတို့ ကုိ ကုိယ် အေရအတက်ွ အတိင်ုး မယားြဖစ်ဘို့ ရာ ဘမ်းဆီး
၍ ယူ သွား က၏။ ကုိယ် အေမွခံ ရာေြမသို့ ြပန် ေရာက် ပီးလျှင် ၊ မိ တို့ ကုိ အသစ်
ြပင်ဆင်၍ ေန က၏။ 24 ထုိအခါ ဣသေရလ လူ အေပါင်းတို့သည်လည်း ကုိယ် အမျ ိး
၊ ကုိယ် အေဆွ ေနရာ ကုိယ် အေမွခံ ရာေြမ သို့
ြပန် သွား က၏။ 25 ထုိ ကာလ ၌ ဣသေရလ ှင်ဘုရင် မ ှိ၊ လူ
တိင်ုး မိမိ
စိတ်အလို ှ ိသည်အတိင်ုး ြပ သတည်း။
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ု သဝတ္တု။
1 တရား သူ ကီး အပ်ုစုိး ေသာ ကာလ ၊ တ ရံ ေရာ အခါ ဣသေရလ ြပည် ၌
အစာအာဟာရေခါင်းပါး ၍ ယုဒ
ြပည် ဗက်လင် မိ သား တေယာက်သည်၊ မယား
ှင့် သား ှစ် ေယာက်ပါလျက် ေမာဘ
ြပည် ၌ တည်းခုိ ြခင်းငှါ သွား ၏။ 2 ထုိသူ ၏အမည် ကား ဧလိမလက်။ မယား
အမည် ကား ေနာမိ။ သား ှစ် ေယာက်အမည် ကား မဟာလုန် ှင့် ခိလျ န် တည်း။ သူ
တို့သည် ယုဒ
ြပည်၊ ဗက်လင် မိ ၊ ဧဖရတ် အရပ်သားြဖစ်လျက် ၊ ေမာဘ ြပည် သို့ သွား ၍ ေန
က၏။ 3 ေနာမိ ၏ခင်ပွနး် ဧလိမလက် သည်ေသ ၍ မယား ှင့် သား ှစ် ေယာက်
တို့သည် ကျနရ်စ် က၏။ 4 သားတို့သည်ေမာဘ ြပည်သူဩရပ ှင့် ုသ အမည် ှိ
ေသာမိနး်မ ှစ်ေယာက်တို့ ှင့် စုံဘက် ြခင်းကုိြပ ၍ ၊ ထုိ ြပည်မှာ ဆယ် ှစ် ခန ့် မျှေန
ပီးမှ၊ 5 ထုိသား ှစ် ေယာက် မဟာလနု် ှင့် ခိလျ န် တို့သည် ေသ
၍ ေနာမိ သည်သား မ ှိ ၊ ခင်ပွနး် လည်း မ ှိ ကျနရ်စ် ေလ၏။ 6တဖန် ထာဝရဘုရား
သည်မိမိ လူ တို့ ကုိအကည့် အ ှု က၍ မုန ့် ကုိေပး သနားေတာ်မူေကာင်းကုိ ထုိမိနး်မ
သည် ေမာဘ
ြပည် ၌ ကား ေသာအခါ ၊ ေမာဘ ြပည် မှ ြပန် သွားမည်ဟု ေချွးမ ှစ်ေယာက် ှင့်
အတူ ထ ၍၊ 7တည်းခုိရာအရပ် က ထွက် ပီးလျှင် ယုဒ ြပည် သို့ ေရာက် လိုေသာငှါ
သွား က၏။ 8 သို့ ရာတင်ွ ေချွးမ ှစ် ေယာက်တို့အား ၊ သင်တို့သည် ကုိယ်အမိ အိမ် သို့
ြပန် သွား ကေလာ။့ ေသလနွ် ေသာသူ၌ ၎င်း၊ ငါ ၌ ၎င်း ၊ ေကျးဇူးြပ သည် ှင့်အညီ ၊
ထာဝရဘုရား သည် သင် တို့ ၌ ေကျးဇူး ြပ ေတာ်မူပါေစေသာ။ 9သင် တို့ ှစ်ေယာက်
သည် ေနာက်ရေသာလင် အိမ် ၌ချမ်းသာ စွာေနရမည်အေကာင်းထာဝရဘုရား ကယ်မ
သနားေတာ်မူပါေစေသာဟုဆုိလျက် သူ တို့ ကုိ နမ်း ေလ၏။ သူတို့သည်လည်း ၊ အသံ
ကုိလွှင့် ၍ ငိေု ကး လျက်၊ 10အကယ် စင်စစ်အကျွ ်ပ်ုတို့သည် ကုိယ်ေတာ် ှင့်အတူ ၊
ကုိယ်ေတာ် ၏ အမျ ိး ထံ သို့ လိက်ုသွား ပါမည်ဟု ဆုိ က၏။ 11 ေနာမိ ကလည်း ၊ ငါ ့
သမီး တို့ ြပန် သွား ကေလာ။့ ငါ ှင့်အတူ အဘယ်ေကာင့် လိက်ု ရမည်နည်း။ သင် တို့
လင် လျှာဘို့ ငါ ၏ဝမ်း ၌ သား ှိေသးသေလာ။ 12 ငါ ့သမီး တို့ ြပန် သွား ကေလာ။့ ငါ
သည်အသက် အရွယ်လနွ၍်လင် ှင့် မေန သင့်။ သို့ မဟတ်ုေြမာ်လင့် စရာ ှိေသးသည်
ဟငုါဆုိ လျှင် ၎င်း၊ ယေနည့
မှာလင် ေနလျှင်၎င်း၊ သား
တို့ ကုိလည်း ဘွားြမင် လျှင်၎င်း၊ 13 ထုိသားတို့သည် ကီးပွား သည်တိင်ုေအာင် ငံ့ ေန
လိမ့်မည်ေလာ။ လင်မေနဘဲသူတို့ ကုိ ေြမာ်လင့်လိမ့်မည်ေလာ။ ငါ ့သမီး တို့ ထုိသို့ မ ြဖစ်
ရ။ ထာဝရဘုရား
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လက် ေတာ်သည် ငါ ၌ ကန ့လ်န ့် ှ ိသည်ကုိ သင် တို့အတက်ွ ငါအလနွ် ကင်နာေသာ
စိတ် ှိသည်ဟုဆုိေလေသာ်၊ 14 သူတို့သည်တဖန် အသံ ကုိလွှင့် ၍ ငိေု ကး က၏။
ထုိအခါ ဩရပ သည်ေယာက္ခမ ကုိ နမ်း ၍မိမိအမျ ိးသားတို့ ထံသွားသို့ ြပနသွ်ား၏။
ုသ
မူကား ၊ ေယာက္ခမ ၌ မီှဝဲ ဆည်းကပ်လျက်ေနေသး၏။ 15 ေနာမိကလည်း၊ သင့် အစ်မ
သည်အမျ ိးသား ရင်းဘုရား ရင်းတို့ ထံ သို့ ြပန် သွား ပီ။ အစ်မ ေနာက် သို့ လိက်ုသွား ပါ
ဟုဆုိ ေသာ်၊ 16 ုသ က၊ ကျွနမ် သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ မစွန ့် ပါရေစ ှင့်။ ေနာက် ေတာ်
သို့ မလိက်ုဘဲ ြပန် သွားေစြခင်းငှါ မ ြပ ပါ ှင့်။ ကုိယ်ေတာ်သွား ေလရာရာသို့ ကျွနမ်
လိက်ု ပါမည်။ ကုိယ်ေတာ်အိပ် ေလရာရာ၌ ကျွနမ်အိပ် ပါမည်။ ကုိယ်ေတာ် အမျ ိး သည်
ကျွနမ် အမျ ိး ၊ ကုိယ်ေတာ် ဘုရား သည်ကျွနမ် ဘုရား ြဖစ်ပါေစ။ 17 ကုိယ်ေတာ်ေသ
ရာအရပ်၌ ကျွနမ်ေသ ၍ သဂ ဟ် ခံပါမည်။ ေသ
ြခင်း မှ တ ပါး ၊ အြခား ေသာ အမှု ေကာင့် ကုိယ်ေတာ် ှင့် ကျွနမ် ကွာ လျှင်၊
ထာဝရဘုရား
သည် ကျွနမ် ၌ ထုိ မျှမကြပ ေတာ်မူ ပါေစေသာဟုြပနဆုိ်၏။ 18 ုသ သည်လိက်ု
ြခင်းငှါ ခုိင်ခ့ံ ေသာစိတ် ှိသည်ကုိ ေနာမိသည်သိြမင် ေသာ်တိတ်ဆိတ် စွာေနေလ၏။
19 ထုိသူ ှစ် ေယာက်တို့သည်ခရီးသွား ၍ဗက်လင် မိ သို့ ေရာက် ေသာအခါ ၊ တ မိ လံးု
အတ်ုအတ်ု ကျက်ကျက်ြဖစ်၍၊ ဤ
သူကားေနာမိ ဟတ်ုသေလာဟုေမး က၏။ 20 သူကလည်းေနာမိ ဟ၍ူမ ေခါ် ပါ ှင့်။
မာရ
ဟ၍ူေခါ် ပါ။ အန ္တ
တနခုိ်း ှ င်သည် ငါ ့အား အလနွ် ခါး ေသာအရာကုိေပးေတာ်မူ ပီ။ 21 ငါ သည်ကယ်ဝ
ြပည့်စုံလျက်ထွက်သွား ၏။ ယခုမူကား
ဆင်းရဲ လျက် တကုိယ်တည်း ှိမှ၊ ထာဝရဘုရား
သည် ငါ ့ ကုိပို့ ြပန် ေတာ်မူ ပီ။ ထာဝရဘုရား
သည် ငါ ့ ကုိ ှမ့်ိချ၍ အန ္တ တနခုိ်း ှ င်သည် ငါ ့ ကုိ ဆင်းရဲ ေစေတာ်မူသည်ြဖစ်၍၊
ေနာမိ
အမည်ြဖင့် အဘယ်ေကာင့် ငါ ့ ကုိ ေခါ် ကသနည်းဟု ြပနေ်ြပာ ၏။ 22 ထုိသို့ ေမာဘ
ြပည် မှ လိက်ုလာ ေသာေမာဘ ြပည်သူေချွးမ ုသ ှင့်အတူ ေနာမိ သည်ြပန် လာ၍ ၊
မုေယာ စပါးကုိရိတ် စ ကာလ၌ ဗက်လင် မိ သို့ ေရာက် က၏။

2
1 ေနာမိ ၏လင် ဧလိမလက် ၏ အေဆွ အမျ ိးတင်ွ အလနွရ်တတ်ေသာေပါက်ေဘာ်
တေယာက် ှိ၏။ သူ
၏အမည် ကား ေဗာဇ တည်း။ 2 ေမာဘ ြပည်သူ ုသ က၊ ကျွနမ်သည် လယ်ြပင် သို့
သွား ၍ စိတ် ှင့်ေတွ့ ေသာသူ ေနာက် မှာစပါးကျနကုိ် ေကာက် ပါရေစဟု ေနာမိ
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၌ အခွင့် ပနလ်ျှင် ၊ ေနာမိက၊ သွား ေတာင့ါ ့သမီး ဟဆုို ၏။ 3 ုသသည်သွား ၍ စပါး
ရိတ်ေသာသူတို့ ေနာက် မှာ၊ စပါးကျန်ကုိ ေကာက် သည်တင်ွ၊ ဧလိမလက် ၏ အေဆွ
အမျ ိးေဗာဇ ပုိင်ေသာလယ် ၌ အမှတ်တမ့ဲေနရာ ကျ၏။ 4 ထုိအခါ ေဗာဇ သည် ဗက်
လင် မိ က လာ ၍ ၊ ထာဝရဘုရား သည်သင် တို့ ှင့်အတူ ှိေတာ်မူပါေစေသာဟု ရိတ်
ေသာသူတို့အား ဆုိ လျှင်၊ သူတို့က၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိထာဝရဘုရား ေကာင်း ကီး ေပးေတာ်
မူပါေစေသာဟု ြပနေ်ြပာ က၏။ 5 ေဗာဇ ကလည်း ၊ ထုိ မိနး်မ ငယ်သည် အဘယ် သူ
ှင့် ဆုိင်သနည်းဟု လယ် ေခါင်းအား ေမး ေသာ်၊ 6လယ်ေခါင်းက၊ ေမာဘ
ြပည် မှ ေနာမိ ှင့်အတူ လိက်ုလာ ေသာေမာဘ အမျ ိးသမီး ြဖစ်ပါ၏။ 7 သူကလည်း၊
ကျွနမ်သည် စပါး ရိတ်ေသာသူတို့ ေနာက် ၌ ေကာက်လှုိင်းစုထဲမှာ ကျန်ေသာ စပါးကုိ
ေကာက် သိမ်းပါရေစဟု အခွင့်ေတာင်းလျက်ဝင်သြဖင့်၊ နနံက် မှစ၍ ယခု ခဏ တဲ ၌ေန
ေသာအချနိ် တိင်ုေအာင် လပ်ုေနပါ ပီဟေုြပာဆုိ လျှင်၊ 8 ေဗာဇ သည် ုသ
ကုိ ေခါ် ၍ ၊ နားေထာင် ပါ၊ ငါ ့သမီး။ အြခား ေသာလယ် သို့ သွား ၍စပါးကျနကုိ် မ
ေကာက် ှင့်။ ဤ
အရပ်က မ ထွက် ဘဲ၊ ငါ ့ ကျွန် မတို့ ၌ မီှဝဲ လျက်ေနေတာ။့ 9 သူတို့ ရိတ် ေသာလယ်
ကွက်ကုိ ကည့် မှတ်၍ သူ တို့ေနာက် ၌ လိက်ု ေလာ။့ လလုင် တို့သည်သင့် ကုိ မ
ေ ှာင့် ှက် ရမည်အေကာင်း ငါမှာ ထား ပီ။ ေရ
ငတ်ေသာအခါ ၊ အိးု ထားရာသို့ သွား ၍ လလုင် ခပ် ေသာေရကုိ ေသာက် ေတာဟ့ဆုို
ေလေသာ်၊ 10 ုသသည်ေြမ ေပါ်မှာဦးချ ြပပ်ဝပ် လျက် ၊ ကျွနမ် သည်တပါး အမျ ိးသား
ြဖစ်၍ကုိယ်ေတာ် သည် ကျွနမ် ကုိ သိမှတ် မည်အေကာင်း၊ အဘယ်သို့ စိတ် ေတာ် ှင့်
ေတွ့ရပါသနည်းဟုေလျှာက် ေလ၏။ 11 ေဗာဇ ကလည်း ၊ သင် ၏လင် ေသ ေသာ
ေနာက် ၊ သင် သည်ေယာက္ခမ အားြပ စု သမျှ ကုိ၎င်း၊ သင်သည်မိဘ ှင့် ေမွးဘွား ရာ
ဌာနြပည် ကုိစွန ့် ၍ အထက် က မ
သိ ဘူးေသာြပည် သို့ လာ ေကာင်းကုိ၎င်း ၊ ငါ ့အား ေသချာစွာေြပာ က ပီ။ 12သင့်
အမှု ၏အကျ ိး ကုိထာဝရဘုရား ေပး ေတာ်မူပါေစေသာ။ သင်သည်အေတာင် ေတာ်
ေအာက် ၌ ခုိလှုံ ြခင်းငှါ ချ ်းကပ် ေသာ ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား သည် စုံလင် ေသာဆုကုိ ချေတာ်မူပါေစေသာဟု ဆုိေသာ်၊ 13 ု
သကလည်း၊ သခင်ကျွနမ်သည် ေ ှ ေတာ်၌ မျက် ှာ ရပါေစ။ ကျွနမ် သည်ကုိယ်ေတာ်
ကျွန် မတို့ ှင့် မ
တေူသာ်လည်း ၊ ကုိယ်ေတာ်သည် ေလာကဝတ် စကားကုိ ေြပာ ၍ ကျွနမ် ကုိ ှစ်သိမ့်
ေစပါ ပီဟု ေလျှာက် ေလ၏။ 14 ေဗာဇ ကလည်း ၊ စားေသာက် ေသာအချနိ် ှ ိ ပီ။ လာ
၍ မုန ့် ကုိ စား
ေလာ။့ ပုံးရည် ၌ စားစရာကုိ ှစ် ေလာဟ့ု ေခါ်ဆုိသည်အတိင်ုး၊ ုသသည် စပါး ရိတ်
ေသာသူတို့ ှင့်အတထုိူင် လျှင် ၊ ေဗာဇသည် ေပါက်ေပါက် ကုိ လှမ်း၍ ေပး
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သြဖင့် ၊ သူသည် ဝ
စွာစား ပီးမှ ချန် ထားေသး၏။ 15 စပါးကျနကုိ် ေကာက် ြခင်းငှါ ထ သွားေသာအခါ
၊ ေဗာဇ သည်လလုင် တို့အား ၊ ထုိမိနး်မသည် ေကာက်လှုိင်းစု ထဲမှာ ကျနေ်သာစပါးကုိ
ေကာက်သိမ်း ပါေစ၊ အ ှက် မ ခဲွက ှင့်။ 16 ရိတ် ပီးေသာစပါးအချ ိ ကုိလည်း သူ အဘို့
ချ ထားေလာ။့ ေကာက် ယူပါေစ။ အြပစ် မ တင်က ှင့်ဟု မှာထား၏။ 17 ုသသည်ထုိ
လယ် ၌ ညဦး တိင်ုေအာင် စပါးကျနကုိ်ေကာက် ၍ ရေသာစပါးကုိနယ် ပီးလျှင် မုေယာ
ဆနတ်ဧဖာ ခန ့် မျှ ှ ိ ၏။ 18 ထုိဆနကုိ်ယူ ၍ မိ ထဲသို့ ဝင် သြဖင့် ၊ ေကာက် ၍ရေသာ
ဆနကုိ်လည်း ေယာက္ခမ
အား ြပ ၏။ ဝ
စွာစား ပီးမှချန် ထားေသာ အရာ
ကုိလည်း ထုတ် ၍ ေပးေသး၏။ 19 ေယာက္ခမ ကလည်း ၊ ယေန ့အဘယ်မှာ စပါး
ကျနကုိ်ေကာက် သနည်း။ အဘယ်မှာ လပ်ု သနည်း။ သင် သိမှတ် ေသာသူသည်မဂင်္လာ
ှိ ပါေစေသာဟု မက်ဆုိ လျှင်၊ ုသက ယေန ့
ကျွနမ်လပ်ု ေသာသူ ၏အမည် ကား၊ ေဗာဇ
ြဖစ်ပါသည်ဟုေယာက္ခမ အား ကား ေြပာေသာ်။ 20 ေယာက္ခမက၊ အသက် ှင်ေသာ
သူ၊ ေသ
ေသာသူတို့ ၌ ေကျးဇူး မ ြပတ် ြပ ေတာ်မူေသးေသာထာဝရဘုရား သည် သူ့
ကုိေကာင်း ကီး ေပးေတာ်မူပါေစေသာဟ၍ူ၎င်း၊ ထုိသူ
သည် ငါ တို့ ှင့ေ်ပါက်ေဘာ်ေတာ်ေသာသူ၊ နးီစပ်ေသာ အမျ ိးသားချင်းအဝင်ြဖစ်သည်
ဟ၍ူ၎င်း၊ ေချွးမ အား ေြပာဆုိ ၏။ 21 ထုိသူက၊ ငါစ့ပါး ရိတ်ြခင်းအမှု မ ပီး မီှတိင်ုေအာင်
၊ ငါ ့လူ တို့ ၌ မီှဝဲ လျက်ေနေတာဟ့ု ဆုိေကာင်းကုိလည်း ေမာဘ
အမျ ိးသမီး ုသ သည် ကားေြပာ ေသာ်၊ 22 ေနာမိ က၊ ငါ ့သမီး ၊ သင်သည် သူ
၏ကျွန် မတို့ ှင့် ေပါင်းေဘာ်ေကာင်း၏။ အြခား ေသာလယ် ၌ သူတို့သည် သင့် ကုိ
မေတွ့ေစေကာင်းဟ၊ု ေချွးမ ုသ အား ေြပာ သည်အတိင်ုး၊ 23 သူသည် မုေယာ
စပါး၊ ဂျ ံ စပါးရိတ် ြခင်းအမှု ပီး သည်တိင်ုေအာင် ေဗာဇ ၏ ကျွန် မတိ၌ု မီှဝဲ လျက်
၊ စပါးကျနကုိ်ေကာက် ၍ ေယာက္ခမ ထံ မှာေန ေလ၏။

3
1တဖန် ေယာက္ခမ ေနာမိ က၊ ငါ ့သမီး ၊ သင့် ကုိချမ်းသာ ေစြခင်းငှါ ငိမ်ဝပ် ရာအရပ်
ကုိ သင့် အဘို့ ငါမ ှာ ရသေလာ။ 2သင်ေပါင်းေဘာ်ေသာ ကျွန် မတို့၏သခင်ေဗာဇ
သည် ငါ တို့ေပါက်ေဘာ် ြဖစ်သည်မ ဟတ်ုေလာ။ ယေနည့
မှာ ေကာက်နယ်တလင်း ၌ မုေယာ
စပါးကုိေလှ့ လျက်ေန၏။ 3သင် သည်ေရချ ိးြခင်း၊ ဆီလိမ်း ြခင်း၊ အဝတ် တနဆ်ာ
ဆင်ြခင်းကုိြပ ပီးလျှင် ေကာက်နယ်တလင်း သို့ သွား ေတာ။့ သူသည်စား ေသာက် ြခင်း
အမှုကုိ မ ပီး မီှကုိယ် ကုိ မ ြပ ှင့်။ 4 သူ အိပ် ေသာအခါ ၊ အိပ် ရာအရပ် ကုိမှတ် ပီးမှ
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ဝင် ၍ သူ့ ေြခ ၌ဖုံးေသာ အဝတ်ကုိဖွင့် ပီးလျှင် အိပ် ေတာ။့ သင်သည် အဘယ်သို့ ြပ
ရမည်ကုိ သူ
ေြပာ လိမ့်မည်ဟုဆုိေသာ်၊ 5 ုသက၊ မိခင်မှာ ထားသမျှ တို့ ကုိ ြပ ပါမည်ဟု ဝနခံ်
လျက်၊ 6 ေကာက်နယ်တလင်း သို့ သွား ၍ ေယာက္ခမ မှာ ထားသမျှ အတိင်ုး ြပ ေလ၏။
7 ေဗာဇ သည်စား ေသာက် ၍ ရွှင်လနး် လျက်၊ စပါး ပုံအနား သို့ သွား ၍ အိပ် ေသာအခါ
၊ ုသသည်တိတ်ဆိတ် စွာချ ်းကပ် ၍သူ့ ေြခ ၌ဖုံးေသာအဝတ်ကုိဖွင့် ပီးလျှင် အိပ်
ေလ၏။ 8 သနး်ေခါင် အချနိ၌် ေယာက်ျား သည်လန ့် ၍ လှည့် သြဖင့် ၊ မိနး်မ သည်
ေြခရင်း ၌ ှိသည်ကုိသိ လျက်၊ 9သင် သည်အဘယ် သူနည်းဟေုမး လျှင် ၊ ကျွနမ် သည်
ကုိယ်ေတာ် ၏ ကျွန် မ ုသ ြဖစ်ပါ၏။ ကုိယ်ေတာ် သည်ေရွး ပုိင်ေသာ အမျ ိးသားချင်း
ြဖစ်ေသာေကာင့် ၊ ကုိယ်ေတာ် ၏ ကျွန် မကုိအဝတ်ေတာ်စွနး် ှင့် ဖုံး
ပါေတာ့ဟုဆုိ ေသာ်၊ 10 သူက၊ ငါ ့ သမီး ၊ ထာဝရဘုရား ေကာင်း ကီး ေပးေတာ်မူပါ
ေစေသာ။ သင်သည်ေငွ ရတတ် ေသာလပူျ ိ ၊ ဆင်းရဲ ေသာလပူျ ိ တစုံတေယာက်ကုိ မ
မီှဝဲ ဘဲေန၍၊ အရင် ြပ ေသာေကျးဇူး ထက် ေနာက် ြပ ေသာေကျးဇူးသာ၍ ကီး၏။

11 မ စုိးရိမ် ှင့်ငါ ့ သမီး။ ေတာင်း သမျှ ကုိ ငါြပ မည်။ သင် သည်သီလ ှင့် ြပည့်စုံ
ေသာမိနး်မ ြဖစ်ေကာင်း ကုိ ငါ ့ လမူျ ိ း ေနေသာတ မိ လံးု သိ ၏။ 12 ငါ သည်ေရွး
ပုိင်ေသာ အမျ ိးသားချင်း မှန် ေပ၏။ သို့ ေသာ်လည်း ငါ ့ ထက် သာ၍ေရွး ပုိင်ေသာ
အမျ ိးသားချင်းတေယာက် ှိ ေသး၏။ 13 ယေနည့ မှာေန ဦးေတာ။့ ထုိသူသည်ေရွး
ပုိင်ေသာ အမျ ိးသားချင်း ဝတ်ကုိြပ လိလုျှင် ြပ ပါေလေစ။ ေကာင်း ၏။ မ
ြပ လျှင် ထာဝရဘုရား အသက် ှင်ေတာ် မူ သည် အတိင်ုး ငါ ြပ မည်။ နနံက်
တိင်ုေအာင် အိပ် ဦးေတာ့ဟုဆုိ၏။ 14 ု သသည်နနံက် တိင်ုေအာင် သူ့ ေြခရင်း နား
မှာအိပ် ပီးမှ ၊ တေယာက် ကုိ တေယာက်သိ ိင်ုေသာ အချနိ်မ ေရာက်မီှထ ေလ၏။
ေယာက်ျားကလည်း၊ မိနး်မ သည် ဤေကာက်နယ်တလင်း သို့လာ သည်ကုိ အဘယ်သူ
မျှမ သိ ေစ ှင့်ဟဆုို ၏။ 15တဖန် သင် ၌ ပါေသာ တင်းတိမ် ကုိယူ ခ့ဲ၍ ြဖန ့် ခင်းေတာ့
ဟဆုို သည်အတိင်ုး၊ ုသြဖန ့လ်ျက် မုေယာ
စပါးေြခာက်ဩမဲကုိြခင် ၍ သူ့ အေပါ် မှာတင် သြဖင့် ၊ သူသည် မိ ထဲသို့ သွား
ေလ၏။ 16 ေယာက္ခမ ထံ သို့ ေရာက် ေသာအခါ ၊ ေယာက္ခမကအဘယ် သို့ နည်းဟေုမး
လျှင် ၊ မိမိ ၌ ထုိသူြပ သမျှ ကုိ ၎င်း၊ 17 သူက၊ သင် သည်ေယာက္ခမ ထံ သို့လက်ချည်း
မ သွား ှင့်ဟဆုို လျက် မုေယာ
စပါးေြခာက်ဩမဲေပး ေကာင်းကုိ ၎င်း ကားေြပာ ေလ၏။ 18 ေယာက္ခမလည်း ၊ ငါ ့
သမီး ၊ ဤအမှု သည်အဘယ် သို့ ပီး လိမ့်မည်ကုိမသိ မီှတိင်ုေအာင် ထုိင်ေန ေတာ။့
ေယာက်ျား သည် ယေန ့
ဤအမှု ကုိမ ပီးစီး မီှ ငိမ်ဝပ် စွာမ ေနဟေုြပာဆုိ ၏။

4
1 ထုိအခါ ေဗာဇ သည် မိ တံခါးဝ သို့ သွား ၍ ထုိင် သြဖင့် ၊ မေနက့ေြပာ ေသာ
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အမျ ိးသား ချင်းေ ှာက် သွားသည်ကုိြမင် လျှင်၊ အိမုည်သူလှည့်၍ ထုိင် ပါေတာဟ့ေုခါ်
သည်အတိင်ုး သူသည် လှည့် ၍ ထုိင် ေလ၏။ 2တဖန် မိ သား အသက် ကီးသူ တ
ကျပ်ိ တို့ ကုိေခါ် ၍ ၊ သည် မှာထုိင် ပါေတာဟ့ု ဆုိ
သည်အတိင်ုးသူတို့သည်လည်း ထုိင် က၏။ 3 အမျ ိးသား ချင်းကုိ လည်း ၊ ေမာ
ဘ ြပည် မှ ြပန် လာေသာေနာ မိ သည် ငါ တို့ အစ်ကုိ ဧလိမလက် ပုိင်ေသာ ေြမ
အကွက် ကုိေရာင်း မည်ြဖစ်၍၊ 4သင့ကုိ်ငါတိင်ု ကားလျက်၊ ြပည်သားများ၊ ငါတို့အမျ ိး၌
အသက် ကီးသူများ ေ ှ မှာဝယ်ပါေတာ့ဟု ေြပာမည်အ ကံ ှိပါ၏။ သင်သည် ေရွးလို
လျှင် ေရွးပါေတာ၊့ မေရွးလိုလျှင် ကျွ ်ပ်ု အား ကားေြပာပါေတာ။့ သင်မှတပါး ေရွး
ပုိင်ေသာသူမ ှိ။ သင့်ေနာက်မှာ ကျွ ်ပ်ုေနရာကျသည်ဟုဆုိေသာ်၊ အမျ ိးသားချင်းက၊
ကျွ ်ပ်ုေရွးမည်ဟု ြပနေ်ြပာ၏။ 5 ေဗာဇ ကလည်း ၊ ထုိလယ် ကွက်ကုိေနာမိ လက်
မှ ဝယ် ေသာေန ့ ရက်တင်ွ ၊ ေသ ေသာသူ၏ အေမွ ဥစ္စာအားြဖင့် သူ ၏နာမည် ကုိ
ေထာက်မ ြခင်းငှါ ၊ သူ၏မယား ေမာဘ အမျ ိးသမီး ုသ ကုိလည်း ဝယ် ရေသးသည်
ဟု ဆုိ ေသာ်၊ 6အမျ ိးသား ချင်းက၊ ကျွ ်ပ်ုသည် ကုိယ် အဘို့ မ ေရွး ိင်ု ပါ။ ေရွးလျှင်
ကုိယ် အေမွ ဥစ္စာကုိဖျက် မည် စုိးရိမ်စရာ ှိ၏။ ကျွ ်ပ်ုမ ေရွး ိင်ု ေသာေကာင့်၊ ကျွ ်ပ်ု
ေရွးပုိင်ေသာအရာကုိကုိယ်အဘို့ ေရွးပါေတာဟ့ြုပနေ်ြပာ၏။ 7ဣသေရလ ေ ှး ထုံးစံဟူ
မူကား ၊ ေရွး ြခင်းအမှု၊ ဥစ္စာ
လဲြခင်းအမှုကုိ မဲြမံ ေစြခင်းငှါ တေယာက် ေသာသူသည် မိမိ
ေြခနင်း ကုိချွတ် ၍ တေယာက် ေသာသူအား အပ် ေလ့ ှိ၏။ ထုိသို့ ြပ ေသာအားြဖင့်
ဣသေရလ
အမျ ိးသားတို့တင်ွ သက်ေသ တည်ရ၏။ 8 သို့ ြဖစ်၍ အမျ ိးသား ချင်းက၊ ကုိယ် အ
ဘို့ ဝယ် ပါေတာဟ့ု ေဗာဇ
အား ဆုိ ၍ မိမိ ေြခနင်း ကုိချွတ် ၏။ 9 ေဗာဇ ကလည်း ၊ ဧလိမလက် ဥစ္စာ၊ ခိလျ န်
ဥစ္စာ၊ မဟာလနု် ဥစ္စာ ဟသူမျှ ကုိ ေနာမိ လက် မှ ငါဝယ် ၍၊ 10 ေသ ေသာသူ၏နာမည်
ကုိ သူ
၏ညီအစ်ကုိ စုထဲက ၎င်း၊ သူ
ေနရာ မိ တံခါး ထဲက ၎င်း မ
ြပတ် ေစြခင်းငှါ၊ သူ
၏အေမွ အားြဖင့် သူ၏နာမည် ကုိ ေထာက်မ မည် အေကာင်း၊ မဟာလနု် ၏ မယား
ေမာဘ အမျ ိးသမီး ုသ ကုိ ငါ ၏မယား ြဖစ်ေစြခင်းငှါ ငါဝယ် သည်ကုိသင် တို့သည်
ယေန ့
သက်ေသ ြဖစ်ကပါ၏ဟု အသက် ကီးသူများ၊ လူ
များအေပါင်း တို့အား ေြပာဆုိ ၏။ 11 တံခါးဝ ၌ ှိေသာအသက် ကီးသူများ၊ လူ
များအေပါင်း တို့ကလည်း ၊ ငါတို့သည်သက်ေသ ြဖစ် က၏။ သင့် အိမ် သို့ ေရာက်
ေသာ ဤမိနး်မ သည်၊ ဣသေရလ
အမျ ိး ကုိတည်ေထာင် ေသာမိနး်မ ှစ် ေယာက်၊ ရာေခလ
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ှင့် ေလအာ က့ဲသို့ ြဖစ်မည်အေကာင်းထာဝရဘုရား ြပ ေတာ်မူ ပါေစေသာ။ သင်
သည်လည်း ဧဖရတ် အရပ်၌ အစွမ်း သတ္တ ိ ှင့် ြပည့်စုံ၍ ဗက်လင် မိ ၌ အသေရ
ေကျာ်ေစာြခင်း ှ ိပါေစေသာ။ 12အသက် ပျ ိေသာ ဤ
မိနး်မတင်ွ ၊ ထာဝရဘုရား ေပး ေတာ်မူလတံ့ေသာ မျ ိ းေစ့ အားြဖင့် သင် ၏ အမျ ိး
အ ယ်ွသည် ယုဒ
မယားတာမာ ဘွားြမင် ေသာ ဖာရက် အမျ ိး အ ယ်ွက့ဲသို့ ြဖစ် ပါေစေသာဟေုြပာဆုိ
က၏။ 13 ေဗာဇ သည် ုသ
ကုိသိမ်း ၍ စုံဘက် လျက် ဆက်ဆံ ေသာအခါ ၊ ထာဝရဘုရား ၏ ေကျးဇူးေတာ်
ေကာင့် ု သ သည်ပဋိသေ ္ဓ ယူ၍ သား ေယာက်ျား ကုိ ဘွား ြမင် ေလ၏။ 14 မိနး်မ
တို့သည်လည်း ေနာမိ အား ၊ သင့်ကုိြပ စုေသာ အမျ ိးသား ချင်းကုိ ယေန ့
ြဖတ် ေတာ်မ မူေသာ ထာဝရဘုရား
သည် မဂင်္လာ ှိေတာ်မူပါေစေသာ။ ယခုရေသာ အမျ ိးသားချင်းသည်လည်း ဣသေရ
လ
အမျ ိး၌ အသေရ ေကျာ်ေစာ ပါေစေသာ။ 15 သူသည်သင် ၏အသက် ကုိြပ ြပင် ေသာ
သူ၊ သင် အသက် ကီးေသာအခါ သင့်ကုိေကာင်းမွနစွ်ာ ြပ စု ေသာသူြဖစ် ပါေစေသာ။
သင့် ကုိချစ် ၍ သား
ခုနစ် ေယာက် ထက် သင့် အ ဘို့ သာ၍ ေကာင်းေသာ သင် ၏ ေချွးမ သည်
သားေယာက်ျားကုိဘွားြမင် ပီဟုေြပာဆုိ က၏။ 16 ေနာမိ သည်ထုိသူငယ် ကုိယူ ၍
ပုိက်ချ ီလျက်ထိနး် ေလ၏။ 17 အိမ်နးီချင်း မိနး်မတို့ကလည်း ၊ ေနာမိ သည် သား
ေယာက်ျားကုိရ ပီဟဆုို လျက် ၊ ထုိသူငယ် ကုိဩဗက် အမည် ြဖင့်မှည့် က၏။ ဩဗ
က်သားကားေယ ှဲ။ ေယ ှဲသားကား ဒါဝိဒ် တည်း။ 18 ဖာရက် ၏သားစ ် ေြမးဆက်ဟူ
မူကား ၊ ဖာရက် သား ေဟဇ ံု ၊ 19 ေဟဇ ံု သား အာရံ ၊ အာရံ သား အမိနဒပ်၊ 20အမိန
ဒပ် သား နာ ှုန် ၊ နာ ှုန် သား စာလမုန၊် 21 စာလမုန် သား ေဗာဇ ၊ ေဗာဇ သား ဩဗက်၊
22ဩဗက် သား ေယ ှဲ ၊ ေယ ှဲ သား ဒါဝိဒ် တည်း။
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ဓမ္မရာဇဝင် ပဋ္ဌမေစာင်
1 ဧဖရတ် မိ သားဇုဖ ၊ ေတာဟူ ၊ ဧလိဟူ ၊ ေယေရာဟံ မှ ဆင်းသက်၍ ဧဖရိမ်
ေတာင် ေပါ်မှာ ရာမသိမ် ဇုဖိမ် မိ ၌ေနေသာဧလကာန အမည် ှိေသာသူတေယာက် ှိ
၏။ 2 ထုိသူ သည် မယား
ှစ် ေယာက် ှိ၏။ တေယာက် ကား၊ ဟနန္ ၊ တေယာက်ကား ေပနနိန္
အမည် ှိ၏။ ေပနနိန္
၌ သားသမီး ှိ ၏။ ဟနန္
၌ မ ှိ။ 3 ဧလကာနသည် ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင်ထာဝရဘုရား ကုိ ကုိးကွယ်
၍ ယဇ် ပူေဇာ် ြခင်းငှါ ၊ မိမိ ေနရာ မိ မှ ှ ိ ေလာ မိ သို့ ှစ် တိင်ုးသွား မဲ ှ ိ၏။
ထာဝရဘုရား
၏ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ဧလိ ၏သား ေဟာဖနိ ှင့် ဖိနဟတ် သည် ှိ ေလာ မိ ၌ ေန
သတည်း။ 4 ဧလကာန သည် ယဇ် ပူေဇာ်အချနိ် ေရာက် ေသာအခါ ၊ မယား ေပနနိန္ ှင့်
သူ ၏ သား
သမီး အေပါင်း တို့အား ေဝမျှ ၏။ 5ဟနန္ ကုိချစ် ေသာေကာင့် ှစ်ဆေသာအဘို့ ကုိ
ေပး ၏။ သို့ ရာတင်ွ ထာဝရဘုရား သည် ဟနန္
အား သား ဘွားေသာအခွင့်ကုိေပးေတာ်မမူ။ 6 ထုိသို့ ထာဝရဘုရား
သည် အခွင့်ကုိေပးေတာ်မမူေသာေကာင့် ၊ ဟနန္ စိတ် ဆုိးညစ်ေအာင် ရနသူ် သည်
အလနွ်ေ ှာင့်ယှက် တတ်၏။ 7 ှစ်စ ် မြပတ်ထာဝရဘုရား ၏ အိမ် ေတာ်သို့ သွား
ေသာအခါ ၊ ရနသူ်ေ ှာင့် ှက် သြဖင့် ဟနန္သည် အစာမ
စား ိင်ု၊ ငို လျက် ေနတတ်၏။ 8 သူ ၏ ခင်ပွနး် ဧလကာန က၊ ဟနန္
အဘယ်ေကာင့် ငို သနည်း။ အဘယ်ေကာင့် မ စား ဘဲေနသနည်း။ အဘယ်ေကာင့်
စိတ် ည ိးငယ် သနည်း။ သား
တကျပ်ိ ထက် သင် ၌ ငါ သာ၍ ေကာင်းသည် မ
ဟတ်ု ေလာ
ဟဆုို ၏။ 9 ှ ိေလာ မိ ၌ စား ေသာက် ကေသာေနာက် ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ဧလိ သည်
ထာဝရဘုရား
၏ အိမ် ေတာ် တိင်ု နား မှာ ထုိင် စ ်၊ 10ဟနန္သည် ည ိးငယ် ေသာစိတ် ှင့် ထ၍၊
မျက်ရည် များစွာကျလျက် ထာဝရဘုရား
ကုိ ဆုေတာင်း သည် ကား၊ 11 အို ေကာင်းကင် ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား ၊
ကုိယ်ေတာ် ၏ ကျွန် မကုိ ေမ့ေလျာ့ ေတာ်မ မူဘဲ၊ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် မ၏ ဆင်းရဲ ြခင်း
ကုိ ကည့် ှု ေအာက်ေမ့ သြဖင့် ၊ သား ေယာက်ျား ကုိေပး သနားေတာ်မူလျှင်၊ သူ၏
ဆံပင်ရိတ်ြခင်းကုိ အလျှင်းမြပ ။ တသက်လံးု ထာဝရဘုရား ၏ ကျွန်ြဖစ်ေစြခင်းငှါ
ကျွနမ်အပ် ပါမည် ဟု သစ္စာ ဂတိြပ ေလ၏။ 12ဟနန္သည် ထာဝရဘုရား
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ေ ှ ေတာ်၌ ကာြမင့် စွာ ဆုေတာင်း စ ်၊ ဧလိ
သည် သူ
၏ ှ တ် ကုိ ကည့် မှတ် ေလ၏။ 13 စိတ် ှလံးု ှင့် ဆုေတာင်း ၍ ှ တ်ခမ်း လှုပ်
ေသာ်လည်း၊ စကား
သံမ ထွက်ေသာေကာင့်၊ ယစ်မူး သည်ဟု ဧလိ
ထင် လျက်၊ 14သင်သည် အဘယ်မျှ ကာလပတ်လံးု ယစ်မူး လိမ့်မည်နည်း။ သင် ၏
စပျစ်ရည် ကုိ ပယ် ေ ှာင်ေလာ့ ဟု ဆုိ ၏။ 15ဟနန္ ကလည်း၊ မ
ဟတ်ုပါအ ှင်။ ကျွနမ် သည် စိတ်ည ိးငယ် ေသာ မိနး်မ ြဖစ်ပါ၏။ စပျစ်ရည် ကုိ မ
ေသာက် ပါ၊ ေသရည် ေသရက်ကုိ မ
ေသာက် ပါ၊ ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ စိတ် ှလံးုကုိ သွနး်ေလာင်း လျက် ေနပါ၏။ 16 ကုိယ်ေတာ် ၏ ကျွန် မကုိ
အဓမ္မ
မိနး်မ ဟ၍ူ မ
မှတ် ပါ ှင့်။ ြမည်တမ်း စရာ အေကာင်း၊ ဝမ်းနည်း စရာ အေကာင်းများ သည်ြဖစ်၍၊
ယခု
တိင်ုေအာင် ေလျှာက် ေနပါသည်ဟု ြပန် ေြပာေသာ်၊ ဧလိ
က၊ ငိမ်ဝပ် စွာသွား ေလာ။့ 17ယခု ဆုေတာင်း သည်အတိင်ုး၊ ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်ေပး သနားေတာ်မူပါေစေသာဟု မက်ဆုိ ၏။ 18ဟနန္ကလည်း၊ ကုိယ်ေတာ် ၏
ကျွန် မသည် ေ ှ ေတာ်၌ မျက် ှာ ရပါေစေသာဟု ေလျှာက် ပီးမှ ၊ ြခားနားေသာ မျက် ှာ
ှင့် သွား ၍ အစာစား ေလ၏။ 19 ထုိသူတို့သည် နနံက် ေစာေစာထ ၍ ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ကုိးကွယ် ပီးလျှင် ၊ ရာမ မိ မှာ ှိေသာ မိမိ
တို့ အိမ် သို့ ြပန် သွား က၏။ ထုိအခါ ဧလကာန သည် မယား
ဟနန္ ှင့် ဆက်ဆံ ၍ ထာဝရဘုရား ေအာက်ေမ့ ေတာ်မူသြဖင့်၊ 20 ဟနန္ သည်
ပဋိသေ ္ဓ
ယူ၍ ကာလ အချနိေ်စ့ ေသာအခါ ၊ သား ေယာက်ျားကုိ ဘွားြမင် ပီးလျှင် ၊ ထုိသား
ကုိ ထာဝရဘုရား
ထံ၌ဆုေတာင်း ေသာေကာင့် ၊ ှေမွလ အမည် ြဖင့် မှည့် ေလ၏။ 21 ဧလကာန သည်
အိမ်သူ အိမ်သားအေပါင်း တို့ ှင့်အတူ ှစ်စ ် ြပ ရေသာ ယဇ် ကုိ၎င်း၊ သစ္စာ
ဂတိ ှင့်ဆုိင်ေသာ ပူေဇာ်သက္က ာကုိ၎င်း၊ ထာဝရဘုရား
အား ပူေဇာ် ြခင်းငှါ တက် သွားေသာအခါ -၊ 22ဟနန္ က၊ ို့
ှင့်ကွာ ပီးမှ သူငယ် ကုိ ေဆာင် သွားပါမည်။ ထုိအခါ သူသည် ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်သို့ ေရာက် ၍ အ မဲ ေန ရလိမ့်မည်ဟုဆုိ လျှင်၊ 23 ခင်ပွနး် ဧလကာန က၊
စိတ် ှိသည် အတိင်ုးြပ ေလာ။့ ို့
ှင့်မကွာမီှတိင်ုေအာင် ေန ေလာ။့ ထာဝရဘုရား
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၏ ဂတိ
ေတာ်သာ တည် ပါေစေသာဟု ဝနခံ်၍၊ မယားသည် သူငယ် ကုိ ို့
တိက်ုလျက် ို့ မကွာမီှတိင်ုေအာင် မသွားဘဲေန ၏။ 24 ို့ ကွာ ပီးမှ၊ အသက်သုံး ှစ်
ှ ိေသာ ာွးတေကာင်၊ မုန ့်ညက် တ ဧဖာ ၊ စပျစ်ရည် တဘူး ှင့်တကွသူငယ်ကုိ ေဆာင်
သွား၍၊ ှိေလာ မိ ၌ ထာဝရဘုရား
၏ အိမ် ေတာ်သို့ ေရာက်ေလ၏။ ထုိအခါ သူငယ် သည် အသက် ုေသး၏။ 25 ာွး
ကုိသတ် ၍ သူငယ် ကုိ ဧလိ
ထံသို့ သွင်း လျက်၊ ဟနန္က၊ ကျွနမ်၏သခင်၊ 26 ကုိယ်ေတာ် အသက် ှင်သည်
အတိင်ုး၊ ကျွနမ် သည် ယမနတ်ခါ ဤ
အရပ်၌ ကုိယ်ေတာ် အနား မှာ ရပ် လျက် ဆုေတာင်း ေသာ မိနး်မ ြဖစ် ပါ၏။

27 ထုိအခါ ဤ
သူငယ် ကုိ ရမည်အေကာင်းဆုေတာင်း ပါ၏။ ေတာင်း သည်အတိင်ုး ထာဝရဘုရား
သည် ေပး သနားေတာ်မူ ပီ။ 28 ထုိေကာင့် ကျွနမ် သည် သူ့
ကုိ ထာဝရဘုရား
အား ငှါး ပါ ပီ။ သူ
သည် တသက်လံးု ထာဝရဘုရား ထံ ေတာ်၌ အငှါး ခံ၍ ေန
ရပါမည်သခင်ဟု ေလျှာက် ပီးမှ ၊ ထုိ အရပ်၌ ထာဝရဘုရား
ကုိ ကုိးကွယ် က၏။

2
1တဖန် ဟနန္ သည် ပဌနာ
စကားကုိ မက်ဆုိသည်ကား၊ ငါ ့ စိတ် ှလံးုသည် ထာဝရဘုရား
ကုိ အမီှြပ ၍ ရွှင်လနး် လျက်၊ ထာဝရဘုရား
ေကာင့် ငါ ့ဦးချ ိ ြမင့် လျက် ှိ၏။ ကယ်တင် ြခင်း ေကျးဇူးေတာ်ေကာင့် ဝမ်းေြမာက်
၍၊ ရနသူ် တို့အား ဝါကားေသာစကားကုိ ေြပာရ၏။ 2ထာဝရဘုရား သန ့် ှ င်း ေတာ်မူ
သက့ဲသို့ အဘယ်သူ မျှမ သန ့် ှ င်း။ ကုိယ်ေတာ် မှတပါး အြခားေသာ ဘုရားမ ှိ။ 3 ငါ
တို့ ဘုရား
သခင် က့ဲသို့ ေသာ ခုိလှုံ စရာမ ှိ။ ကုိယ့် ကုိ ကုိယ်မချးီေြမာက် က ှင့်။ ဝါ ကား
ေစာ်ကားေသာ စကားကုိမ
ေြပာ က ှင့်။ အဓမ္မ
စကားကုိ ှ တ် ထဲက မထွက် ေစက ှင့်။ အေကာင်း မူကား၊ ထာဝရဘုရား
သည် သဗ္ဗညတ
ဘုရား ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ အမှု အရာတို့ ကုိ ညိ ွှတ် ေတာ်မူ၏။ 4 သူရဲ တို့ ကုိင်ေသာ
ေလး များ ကျ ိး လျက် ၊ လဲ တတ်ေသာသူတို့သည် ခွနအ်ား ှင့် ြပည့်စုံ လျက် ှိ က၏။
5 ဝ စွာစားေသာသူတို့သည် စားစရာ
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ကုိ ရြခင်းငှါ၊ သူငှါး လပ်ုရက ပီ။ ငတ်မွတ် ေသာသူတို့ မူကား ၊ တဖန် ဝက ပီ။ ြမံ
ေသာသူသည် ခု ှစ် ကိမ်တိင်ုေအာင် ဘွားြမင် ပီ။ သား
များ ေသာသူမူကား ၊ တဖန် အားေလျာ့ ပီ။ 6ထာဝရဘုရား သည် ေသ
ေစေသာ အခွင့်၊ အသက် ှင်ေစေသာအခွင့်၊ မရဏာ
ိင်ုငံသို့ ှမ့်ိချ ေသာအခွင့်၊ ထေြမာက် ေစေသာအခွင့် ှ ိေတာ်မူ၏။ 7ဆင်းရဲ ေစြခင်း

ငှါ၎င်း ၊ ရ တတ်ေစြခင်းငှါ၎င်း၊ ထာဝရဘုရား
ြပ ၍၊ ှမ့်ိချ ေသာအခွင့်၊ ချးီေြမာက် ေသာအခွင့် ှ ိ ေတာ်မူ၏။ 8 ဆင်းရဲ ေသာသူ
ကုိ ေြမမှုန ့် ထဲက ၎င်း၊ ငတ်မွတ် ေသာသူကုိ ေနာက်ေချးပုံ ထဲက ၎င်း ချးီေြမာက် ၍၊
မင်းသား တို့ ှင့် ထုိင် ရေသာအခွင့်၊ ဘုနး် ကီးေသာပလ္လ င် ကုိ အေမွ ခံရေသာအခွင့်ကုိ
ေပးေတာ်မူ၏။ အေကာင်း မူကား၊ ေြမ ကီး တိင်ု တို့ ကုိ ထာဝရဘုရား
ပုိင်၍ ထုိတိင်ုတို့အေပါ် မှာ ေလာကဓါတ် ကုိ တည် ေတာ်မူ ပီ။ 9 မိမိ သန ့် ှ င်းသူ တို့
ေြခ ကုိ ေစာင့်မ ေတာ်မူလိမ့်မည်။ မ
တရားေသာသူတို့သည် ေမှာင်မုိက် ၌ တိတ်ဆိတ် စွာ ေနရကလိမ့်မည်။ ကုိယ်အစွမ်း
သတ္တ ိအားြဖင့် အဘယ်သူ မျှမ ိင်ု ရာ။ 10ထာဝရဘုရား သည် ရနသူ် တို့ ကုိ ချ ိ းဖ့ဲ ေတာ်
မူမည်။ သူတို့အေပါ်၌ မုိဃ်း ေကာင်းကင်မှ မုိဃ်းချ နး် ေစေတာ်မူမည်။ ထာဝရဘုရား
သည် ေြမ ကီး စွနး် တိင်ုေအာင်တရား စီရင်သြဖင့်၊ ခန ့ထ်ားေတာ်မူေသာ ှင်ဘုရင် ကုိ
ခွနအ်ား ှင့် ြပည့်စုံေစ၍၊ အထံေတာ်၌ ဘိသိက် ခံေသာသူကုိ ချးီေြမာက် ေတာ်မူမည်
ဟု မက်ဆုိ ၏။ 11 ထုိေနာက်မှ ၊ ဧလကာန သည် ရာမ
မိ ၌ ှိေသာမိမိ အိမ် သို့ သွား ၍၊ သူငယ် သည် ယဇ်ပုေရာဟိတ် ဧလိ ေ ှ တင်ွ အမှု

ေတာ်ကုိ ေဆာင်ရွက်ေလ၏။ 12 ဧလိ ၏သား တို့သည် ထာဝရဘုရား
ကုိ မ
သိ ၊ အဓမ္မ လြူဖစ်က၏။ 13လူ များတို့တင်ွ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ြပ ေသာထုံးစံ ဟမူူကား
၊ ယဇ် ပူေဇာ်၍ အမဲသား
ကုိ ြပ တ် စ ်အခါ ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ၏ အေစအပါ တေယာက်သည်လာ ၍၊ သုံး
ေချာင်း ှ ိေသာအမဲချတ်ိ ကုိ ကုိင်လျက်၊ 14 အိးု အစ ှိသည်တို့ ၌ ထုိးခပ် ၍၊ အမဲချတ်ိ
တင်ွ ပါသမျှ ကုိ ယဇ် ပုေရာဟိတ်သည် သိမ်း ယူတတ်၏။ ှိေလာ မိ သို့ ေရာက် လာ
ေသာဣသေရလ လအူေပါင်း တို့အား ထုိသို့ ြပ က၏။ 15 ဆီဥ ကုိ မီး
မ ှု မီှိ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ၏ အေစအပါ သည်လာ ၍ ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ဘို့ ကင် စရာ
အမဲသား ကုိေပး ပါ။ ြပ တ် ေသာအမဲသား ကုိမ ယူ။ စိမ်း ေသာအမဲသားကုိသာ ယူမည်
ဟု ယဇ် ပူေဇာ်ေသာသူအား ဆုိ တတ်၏။ 16 ထုိသူက၊ ဆီဥ
ကုိအရင် မီး ှု ပိါရေစ။ ေနာက်မှ ယူချင် တိင်ုး ယူ ပါဟဆုို လျှင် ၊ မ ဟတ်ုဘူး ယခု
ေပး ရမည်။ သို့ မဟတ်ု အ ိင်ုယူ မည်ဟု ေြပာဆုိ တတ်၏။ 17 ထုိယဇ်ပုေရာဟိတ်ပျ ိ
တို့သည်၊ ထာဝရဘုရား
ဝတ် ကုိ လူ
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များ ရံွ စရာြပ ေသာေကာင့် ၊ ေ ှ ေတာ်၌ အလနွ် အြပစ် ကီး ေသာသူြဖစ် က၏။
18 သူငယ် ှေမွလ သည် ပိတ် သင်တိင်ုး ကုိ ဝတ် စည်းလျက်၊ ထာဝရဘုရား
ေ ှ ၌ အမှု ေတာ်ကုိ ေဆာင်ရွက်ေလ၏။ 19 ှစ်စ ် ြပ ရေသာ ယဇ်ကုိ ပူေဇာ် ြခင်းငှါ
၊ သူ၏ မိဘသည် ေရာက် လာေသာအခါ ၊ အမိသည် တ ှစ် မြပတ်သားအဘို့ အကင်္ျ ီ
ငယ် ကုိ ချ ပ် ၍ ေဆာင် ခ့ဲတတ်၏။ 20တရံေရာအခါ၊ ဧလိ
က၊ သင်သည် ထာဝရဘုရား
၌ ငှါး ထားေသာ သားအတက်ွ ၊ ဤ မိနး်မ တင်ွ အမျ ိးအ ယ်ွ ကုိေပး ေတာ်မူပါ
ေစေသာဟု ဧလကာန
လင်မယား ကုိ ေကာင်း ကီး ေပး၏။ ထုိသူတို့သည် ေနရာအိမ် သို့ ြပန် သွားေသာ
ေနာက်၊ 21ထာဝရဘုရား သည် ဟနန္
ကုိ အကည့် အ ှု ကေတာ်မူသြဖင့် ၊ သူသည်ပဋိသေ ္ဓ ယူ၍ ၊ သား သုံး ေယာက်၊
သမီး
ှစ် ေယာက်တို့ ကုိ ဘွားြမင် ေလ၏။ သူငယ် ှေမွလ သည် ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ကီးပွား သတည်း။ 22 ဧလိ သည်အသက် အရွယ်လနွ်ေသာအခါ ၊ သူ
၏သား တို့သည် ဣသေရလ
လအူေပါင်း တို့ ၌ ြပ သမျှ ကုိ၎င်း ၊ ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်တံခါး နားမှာ စည်းေဝး ေသာမိနး်မ ှင့် မှားယွင်း ေကာင်းကုိ၎င်း ကား သိလျှင်၊

23သင်တို့သည် အဘယ်ေကာင့် ဤသို့ ြပ ကသနည်း။ သင် တို့ ြပ ေသာဒစု ိုက် တို့ ကုိ
လူ
အေပါင်း တို့သည် ေြပာ၍ ငါ ကား ရ၏။ 24 မ ေကာင်းဘူးငါ ့ သား တို့ ။ ငါ ကား
ေသာ သိတင်း သည် ေကာင်း ေသာ သိတင်းမ ဟတ်ု။ ထာဝရဘုရား
၏ လူ တို့သည် ြပစ်မှားရမည်အေကာင်း၊ သင်တို့ ြပ ကသည်တကား။ 25လူ ချင်းတ
ေယာက်ကုိ တေယာက်ြပစ်မှား လျှင် ၊ တရားသူ ကီးစစ်ေကာစီရင်ရ၏။ လူ
သည် ထာဝရဘုရား
ကုိ ြပစ်မှား လျှင် ၊ သူ့ အတက်ွ အဘယ်သူ ေတာင်းပန် လိမ့်မည်နည်းဟု ဆုံးမ
ေသာ်လည်း ၊ သူတို့သည် အဘ
၏စကား ကုိ နား မ ေထာင်က။ အေကာင်း မူကား၊ ထာဝရဘုရား
သည် ကွပ်မျက် ြခင်းငှါ အလို ှ ိေတာ်မူ၏။ 26 သူငယ် ှေမွလ သည် ကီးပွား ၍၊
ထာဝရဘုရား
ေ ှ ၊ လူ တို့ ေ ှ ၌ မျက် ှာ ရေလ၏။ 27 ဘုရား သခင်၏ လူ
တေယာက်သည် ဧလိ
ထံသို့ လာ ၍ ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ အဲဂုတ္တု
ြပည်၊ ဖာေရာ
ဘုရင်ထံ၌ ေနရေသာ သင့် အဘ ၏ အမျ ိး အား ငါထင် ှား သည် မဟတ်ုေလာ။

28 ငါ ၏ ယဇ် ပလ္လ င်ေပါ် မှာ ပူေဇာ် ြခင်း၊ နံသ့ာေပါင်း ကုိ မီး
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ှု ိ ြခင်း၊ ငါ ့ ေ ှ မှာ သင်တိင်ုး ကုိ ဝတ် ြခင်း အမှု ကုိ ေစာင့် ရ ေသာ ငါ ၏
ယဇ်ပုေရာဟိတ် ြဖစ်ေစြခင်းငှါ ၊ သူ့ ကုိ ဣသေရလ
အမျ ိး အေပါင်း တို့ အထဲက
ငါေရွးေကာက် သည် မဟတ်ုေလာ။ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့သည် မီး
ြဖင့်ြပ ေသာပူေဇာ်သက္က ာ ှိသမျှ တို့ ကုိ၊ သင့် အဘ ၏ အမျ ိး အား ငါေပး သည်မ
ဟတ်ုေလာ။ 29 ငါအိ့မ်၌ ငါစီရင်ေသာယဇ်၊ ငါ ့ ပူေဇာ် သက္ကာကုိ အဘယ်ေကာင့် ေြခ
ှင့်ကန် သနည်း။ ငါ ၏လူ ဣသေရလ အမျ ိးသားတင်လှူေသာ ပူေဇာ် သက္ကာ ှိသမျှ
တို့တင်ွ၊ အြမတ် ဆုံးေသာ အရာကုိ
ဝစွာစား ေစ၍၊ သင် ၏သား တို့ ကုိ ငါ ့အေပါ်မှာ အဘယ်ေကာင့်ချးီေြမာက် သနည်း။

30 ထုိသို့ ြပ ေသာေကာင့်၊ ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ သင့် အမျ ိ း ၊ သင့် အဘ ၏အမျ ိး သည်
ငါ ့ ေ ှ မှာအစ ် သွား လာရလိမ့်မည်ဟု ငါဆုိ မိေသာ်လည်း၊ တဖန် ထာဝရဘုရား မိန ့်
ေတာ်မူသည်ကား၊ ထုိဂတိသည် ငါ ှင့် ေဝး ပါေစ။ ငါ ့ ကုိ ချးီေြမာက် ေသာသူတို့ ကုိ ငါ
ချးီေြမာက် မည်။ ငါ ့ ကုိ မထီမ့ဲြမင် ြပ ေသာသူတို့ သည် ဂုဏ်သေရပျက် ရကလိမ့်မည်။
31သင် ၏ အမျ ိး တင်ွ အို ေသာသူတေယာက်မျှ မ
ှိ ေစြခင်းငှါ၊ သင် ၏ လက် ံု း ှင့် သင့် အေဆွ အမျ ိး၏ လက် ံု း ကုိ ငါြဖတ် ေသာ

အချနိ် ကာလေရာက် လိမ့်မည်။ 32ဣသေရလ အမျ ိးအား ငါေပးေသာ စည်းစိမ် ှ ိရာ
အိမ် ေပါ်မှာ ေဘး
ဥပဒ်ေရာက်ေကာင်းကုိ သင် ြမင် ရလိမ့်မည်။ သင် ၏ အမျ ိး တင်ွ အို ေသာသူ
တေယာက်မျှ အစ ် မ ှိ ရ။ 33 ငါ ၏ယဇ် ပလ္လ င် မှ ငါမ ပယ် မ ြဖတ်ေသာသင်
၏အမျ ိးသားသည်၊ သင့် မျက်စိ ပျက် ၍ စိတ် ကင်နာ ဘို့ ရာ ြဖစ်လိမ့်မည်။ သင်
၏ သားစ ် ေြမးဆက်တို့သည် အသက်ပျ ိစ ်ပင် ေသ ရကလိမ့်မည်။ 34သင် ၏သား
ေဟာဖနိ ှင့် ဖိနဟတ် ှစ် ေယာက်တို့ ၌ ြဖစ် ေစ၍၊ သင့် အား ငါေပးေသာ ပုပ္ပ
နမိိတ် ဟူမူကား ၊ ထုိသူ ှစ် ေယာက်တို့သည် တေန ့ြခင်း တင်ွ ေသ လိမ့်မည်။ 35တ
ဖန် ငါ ့ စိတ် ှလံးုအလိသိုု့ လိက်ု၍ သစ္စာ
ေစာင့်ေသာ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ကုိ ငါေပါ်ထွနး် ေစမည်။ မဲ ေသာအိမ် ကုိ သူ့
အဘို့ ငါေဆာက် ေပးသြဖင့် ၊ သူသည် ငါ ့ ထံ၌ ဘိသိက် ခံေသာသူေ ှ မှာ အစ ်
သွား လာရလိမ့်မည်။ 36သင် ၏ အမျ ိး ၌ ကျန် ကင်းေသာ သူတိင်ုး သူ့ ထံသို့ လာ ၍၊
ကျွနေ်တာ်သည် မုန ့် အနည်းငယ် ကုိ စားရမည် အေကာင်း၊ ယဇ် ပုေရာဟိတ်အရာ ှင့်
ဆုိင်ေသာ အမှုတစုံတခု ၌ ကျွနေ်တာ် ကုိ ေစခုိင်းပါေလာ့ ဟု ေငွ စ ၊ မုန ့် စ ကုိ ရလို
ေသာငှါ၊ ှ ိ ခုိးလျက် ေတာင်းပနလိ်မ့်မည်ဟု အမိန ့ေ်တာ်ကုိ ြပနေ်လ၏။
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3
1 သူငယ် ှေမွလ သည်၊ ဧလိ
ေ ှ တင်ွ ထာဝရဘုရား
၏ အမှု ေတာ်ကုိ ေဆာင်ရွက်ေလ၏။ ထုိ
ကာလ ၌ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည် နည်းပါး ၏။ထင် ှားေသာ ူပါ ံု
မ ှ ိ။ 2တရံေရာအခါဧလိ သည် မိမိ
ေနရာ ၌ အိပ် လျက်၊ သူ
၏ မျက်စိ မှုန် ေသာေကာင့် မ ြမင် ိင်ု သည်ကာလ၊ 3 ဘုရား သခင်၏ ေသတ္တ ာ
ေတာ် ှိ ရာထာဝရဘုရား အိမ် ေတာ်၌ မီးခွက် မ ေသ မီှ၊ ှေမွလ သည်လည်း အိပ်
လျက် ှိ ေသာအခါ၊ 4 ထာဝရဘုရား သည် ှ ေမွလ ကုိ ေခါ် ေတာ်မူ၍ ၊ ှ ေမွလက
အကျွ ်ပ်ု ှ ိ ပါသည်ဟု ထူး
သြဖင့်၊ 5 ဧလိ ထံသို့ ေြပး ၍ ၊ ကုိယ်ေတာ်ေခါ် ေသာေကာင့် အကျွ ်ပ်ု လာပါသည်
ဟု ဆုိ
လျှင်၊ ဧလိက ငါမ ေခါ် ၊ အိပ် ေတာဟ့ု ဆုိ
သည်အတိင်ုး ၊ ှေမွလသွား ၍ အိပ် ြပနေ်လ၏။ 6တဖန် ထာဝရဘုရား က၊ ှေမွလ
ဟု ေခါ် ေတာ်မူလျှင် ၊ ှေမွလ သည် ထ
ပီးလျှင် ၊ ဧလိ ထံသို့ သွား ၍ ၊ ကုိယ်ေတာ်ေခါ် ေသာေကာင့် အကျွ ်ပ်ု လာပါသည်

ဟု ဆုိ
ေသာ်၊ ဧလိက ငါမ ေခါ် ငါ ့သား ၊ အိပ် ေတာဟ့ု ဆုိ ၏။ 7 ှေမွလသည်ထာဝရဘုရား
ကုိ မ
သိ ေသး။ ဗျာဒိတ် ေတာ်ကုိ မ
ခံရ ေသး။ 8တတိယ အကိမ် ထာဝရဘုရား
က၊ ှ ေမွလ ဟု ေခါ် ေတာ်မူလျှင် ၊ ှ ေမွလထ ပီးလျှင် ဧလိ ထံသို့ သွား ၍ ၊
ကုိယ်ေတာ်ေခါ် ေသာေကာင့် အကျွ ်ပ်ု လာပါသည်ဟဆုို ေသာ်၊ ထာဝရဘုရား
သည် ထုိသူငယ် ကုိ ေခါ် ေတာ်မူေကာင်း ကုိ ဧလိ
သည် ရိပ်မိ လျှင်၊ 9 သင် သွား ၍ အိပ် ဦး ေတာ၊့ ေနာက် တဖန် ေခါ် လျှင် ၊
အိုထာဝရဘုရား အမိန ့် ှ ိ ေတာ် မူပါ။ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် ကား ပါသည်ဟု ေလျှာက်
ရမည်အေကာင်း ှ ေမွလ ကုိ မှာ ထားသည်အတိင်ုး ၊ ှ ေမွလ သွား ၍ မိမိ ေနရာ ၌
အိပ် ေလ၏။ 10ထာဝရဘုရား သည်လည်း ေ ှ နည်းတလူာ ရပ် လျက် ၊ ှေမွလ ၊ ှေမွ
လ ဟု ေခါ်ေတာ်မူလျှင်၊ ှေမွလ က၊ အိုထာဝရဘုရား အမိန ့် ှ ိေတာ်မူပါ။ ကုိယ်ေတာ်
ကျွန် ကား ပါသည်ဟု ေလျှာက် ေလေသာ်၊ 11ထာဝရဘုရား က၊ သိတင်း ကား ေသာ
သူ တိင်ုး နား
ှစ် ဘက်ခါး ေစြခင်းငှါ ငါ သည် ဣသေရလ
အမျ ိး၌ တစုံတခု ကုိြပ မည်။ 12 ဧလိ အိမ်သား တို့တဘက် ၌ ငါေြပာ သမျှ အတိင်ုး
ထုိ ေန ့တင်ွ ငါြပ မည်။ ြပ စ ှိ ပီးမှ လက်စသတ် မည်။ 13 ထုိသူ ၏သား တို့သည်
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ကုိယ်ယုတ်မာ သည်တိင်ုေအာင်၊ ကုိယ်ြပ ေသာဒစု ိုက် အြပစ်ကုိ သူသိ
ေသာ်လည်း ကျပ်တည်း စွာ မ
ဆုံးမဘဲေနေသာေကာင့် ၊ သူ ၏ အိမ်သား တို့ ၌ ငါ သည် အစ ်အ မဲ ဒဏ် ေပး မည်
ဟု ငါေြပာ ပီ။ 14 ထုိေကာင့် ဧလိ ၏အိမ်သား တို့ အြပစ် သည် ယဇ် ှင့် ပူေဇာ် သက္
ကာအားြဖင့် မ ေြဖ ၊ အစ ်အ မဲ တည် ရမည် အေကာင်းသူတို့အား ငါ ကျနိဆုိ် ပီဟု
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 15 ှေမွလ သည် နနံက် တိင်ုေအာင် အိပ် ပီးမှ ၊ ထာဝရဘုရား ၏ အိမ်
ေတာ်တံခါး တို့ ကုိ ဖွင့် ေလ၏။ ြမင်ရေသာ ူပါ ံု ကုိ ဧလိ
အား မ ကားမ ေြပာ ဝ့ံ။ 16 ဧလိ က၊ ငါ ့ သား ှ ေမွလ ဟုေခါ် လျှင် ၊ ှ ေမွလ က
အကျွ ်ပ်ု ှ ိပါသည်ဟု ထူး ေလ၏။ 17 ဧလိကလည်း၊ အဘယ်သို့ မိန ့် ေတာ်မူသနည်း။
ငါ ့ အား ဝှက် မ ထားပါ ှင့်။ မိန ့် ေတာ်မူသမျှ တစုံတခုကုိ ငါ ့ အား ဝှက်ထား လျှင် ၊
မိန ့ေ်တာ်မူသည်အတိင်ုးမကသင် ၌ ြပ ေတာ်မူပါေစေသာဟု ဆုိ ေလေသာ်၊ 18 ှေမွလ
သည် တစုံတခုကုိမျှ ဝှက် မ ထား အလံးုစုံ
တို့ ကုိ ြပန် ကား၏။ ဧလိကလည်း၊ ထာဝရဘုရား
ြဖစ် လျှင် အလိေုတာ် ှိသည်အတိင်ုး ြပ ေတာ်မူပါေစေသာဟု ဝနခံ် ေလ၏။ 19 ှေမွ
လ သည် အစ ်အတိင်ုး ကီး ၍ ၊ ထာဝရဘုရား သည် သူ
ှင့်အတူ ှိ ေတာ်မူသြဖင့် ၊ သူ ၏ စကား
တခွနး်မျှ ပျက် ေစြခင်းငှါအခွင့်ေပးေတာ်မ မူ။ 20 သူသည် ထာဝရဘုရား
၏ ပေရာဖက် စစ် ြဖစ်ေကာင်း ကုိ ဣသေရလ
အမျ ိးသားအေပါင်း တို့သည်၊ ဒန် မိ မှစ၍ ေဗရေ ှဘ မိ တိင်ုေအာင် သိ က၏။

21ထာဝရဘုရား သည် ှိေလာ မိ ၌ အထပ်ထပ် ထင် ှား ေတာ်မူ၍၊ ထာဝရဘုရား
၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ် အားြဖင့် ှေမွလ အား ဗျာဒိတ် ေပးေတာ်မူ၏။ ှေမွလစကား
သည်လည်း၊ ဣသေရလအမျ ိးတေ ှာက်လံးုကုိ ှ ံြပားေလ၏။

4
1တဖန် ဣသေရလ အမျ ိးသားတို့သည် ဖိလိတ္တိ
လူတို့ ကုိ တိက်ု ြခင်းငှါ ချ ီ သွား၍ ၊ ဧဗေနဇာ မိ နား မှာ တပ်ချ လျက် ၊ ဖိလိတ္တိ
လတိူု့သည် အာဖက် မိ ၌ တပ်ချ လျက်ေနက၏။ 2 ဖိလိတ္တိ လတိူု့သည် ဣသေရလ
အမျ ိးကုိ စစ်ခင်းကျင်း ၍ တိက်ုကေသာအခါ ၊ ဣသေရလ အမျ ိးသည် စစ် ှု ံး ၍ ၊
ရနသူ်လက်တင်ွ သူရဲ
ေလး ေထာင် ခန ့် မျှ ေသ က၏။ 3လူ များတို့သည် တပ် ထဲသို့ ေရာက် ေသာအခါ ၊
ဣသေရလ အမျ ိး အသက် ကီး သူတို့က၊ ယေန ့
ထာဝရဘုရား သည် ငါ တို့ ကုိ ဖိလိတ္တိ
လတိူု့ေ ှ မှာ အဘယ်ေကာင့် ှုံး ေစေတာ်မူသနည်း။ ထာဝရဘုရား
၏ ပဋိညာ ် ေသတ္တ ာ ေတာ်သည် လာ
၍ ၊ ငါ တို့ ကုိ ရနသူ် လက် မှ ကယ်တင် ေစြခင်းငှါ၊ ှ ိေလာ မိ မှ ေဆာင် ခ့ဲ ကကုန်
အံဟ့ု ဆုိ
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ကသည်အတိင်ုး၊ 4လမူျားတို့သည် ှိေလာ မိ သို့ လူ
ကုိ ေစလွှတ် ၍ ၊ ေခ ုဗိမ် စပ်ကား မှာ ေန ေသာ ေကာင်းကင် ဗုိလ်ေြခ အ ှင်
ထာဝရဘုရား ၏ ပဋိညာ ် ေသတ္တ ာ ေတာ် ကုိ ေဆာင် ခ့ဲသြဖင့် ၊ ဘုရား သခင်၏
ပဋိညာ ် ေသတ္တ ာ ေတာ် ှင့်အတူ ဧလိ ၏ သား
ေဟာဖနိ ှင့် ဖိနဟတ် ှစ် ေယာက်တို့သည် ပါ က၏။ 5ထာဝရဘုရား ၏ ပဋိညာ ်
ေသတ္တ ာ ေတာ်သည် တပ် ထဲ သို့ ေရာက် ေသာအခါ ၊ ေြမ ကီး အသံြမည် သည်တိင်ု
ေအာင်တပ်သားအေပါင်း တို့သည် ေကးေကာ် က၏။ 6 ေကးေကာ် သံ ကုိ ဖိလိတတိ္
လတိူု့သည် ကား လျှင် ၊ ေဟ ဗဲ တပ် ၌ ြပ ေသာေကးေကာ် သံ ကီး ကား အဘယ်သို့
နည်းဟေုမး လျက် ၊ ထာဝရဘုရား ၏ ေသတ္တ ာ
ေတာ်သည် ထုိတပ် ထဲ သို့ ေရာက် ေကာင်း ကုိ သိ က၏။ 7 ဖိလိတ္တိ လူတို့သည်
ေကာက် ၍ ၊ ဘုရား သခင်သည် ေဟ ဗဲတပ် ထဲ သို့ ေရာက် ေလ ပီ တကား။ ငါ တို့
သည် အမဂင်္လာ ှိ က၏။ တခါမျှ ဤ
သို့မ ြဖစ် စဖူး။ 8 ငါ တို့သည် အမဂင်္လာ ှိ က၏။ တနခုိ်း ကီးေသာ ဤဘုရား
သခင်၏လက် မှ ငါ တို့ ကုိ အဘယ်သူ ကယ်တင် လိမ့်မည်နည်း။ ေတာ
၌ အဲဂုတ္တု လတိူု့ ကုိ ေဘး
အေပါင်း ှင့် ဒဏ်ခတ် ေသာ ဘုရား
ကား၊ အြခား မဟတ်ု ဤ ဘုရားေပတည်း။ 9 အို ဖိလိတ္တိ
လတိူု့ ၊ ဣသေရလလတိူု့သည် သင် တို့ထံ ၌ကျွန် ခံရသက့ဲသို့ ၊ သူတို့ ထံ၌ ငါတို့သည်
ကျွန် မခံရမည်အေကာင်း၊ အားယူ
၍ ေယာက်ျား ြပ ကေလာ။့ ေယာက်ျား ြပ ၍ တိက်ု ကေလာ့ဟု ေြပာဆုိ က၏။

10 ဖိလိတ္တိ လူတို့သည် စစ် တိက်ုသြဖင့် ၊ ဣသေရလ အမျ ိး ှုံး ြပန၍် ၊ လူ တိင်ုး
မိမိ
ေနရာ သို့ ေြပး ေလ၏။ ကီးစွာ ေသာ လပ်ု ကံ ြခင်းြဖစ် ၍ ၊ ဣသေရလ ေြခသည်
သူရဲ သုံး
ေသာင်းတို့သည် ေသ က၏။ 11 ဘုရား သခင်၏ ေသတ္တ ာ
ေတာ်သည် ရနသူ်လက် သို့ ေရာက်၍ ၊ ဧလိ ၏သား ေဟာဖနိ ှင့် ဖိနဟတ် ှစ်
ေယာက်တို့သည် အသက် ဆုံးေလ၏။ 12 ဗ◌င်္ယာမိန် အမျ ိးသား တေယာက်သည်၊
စစ်တိက်ု ရာထဲက ေြပး လာ၍ ၊ မိမိ အဝတ် ကုိ ဆုတ် လျက် ၊ မိမိ ေခါင်း ေပါ် မှာ
ေြမမှုန ့် ကုိတင်လျက်၊ ထုိ
ေန ့ြခင်းတင်ွ ှိေလာ မိ သို့ ေရာက် ေလ၏။ 13 ေရာက် ေသာအခါ ၊ ဧလိ သည် လမ်း
နား ၌ ခုံ
ေပါ် မှာထုိင် ၍၊ ဘုရား
သခင်၏ ေသတ္တ ာ
ေတာ်အတက်ွ စိတ် ှလံးုတနု်လှုပ် လျက် ေစာင့် ေန၏။ ေြပးေသာသူသည် မိ ထဲ
သို့ ေရာက် ၍ သိတင်းေြပာ သြဖင့် ၊ တ မိ လံးု ေအာ်ဟစ် က၏။ 14 ေအာ်ဟစ် သံ ကုိ
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ဧလိ
ကား ေသာ်၊ အတ်ုအတ်ု ကျက်ကျက်ေသာ အသံ
ကား၊ အဘယ်သို့ နည်းဟေုမး လျှင်၊ ထုိသူသည် အလျင် အြမနလ်ာ ၍ ဧလိ
အား ေလျှာက် ေလ၏။ 15 ထုိအခါ ဧလိ သည် အသက် ကုိး ဆယ် ှစ် ှစ် ှ ိ၍ မျက်စိ
မ ြမင် ိင်ု ေအာင် မျက်ေကာ ေသ ှင့် ပီ။ 16 ေြပးေသာသူက၊ အကျွ ်ပ်ု သည် စစ်တိက်ု
ရာမှ ေရာက် လာေသာသူြဖစ် ပါ၏။ စစ်တိက်ု ရာထဲက ယေန ့အကျွ ်ပ်ုေြပး ၍ လာ
ပါ၏ဟု ေလျှာက် လျှင် ၊ ဧလိက၊ ငါ ့သား ၊ အမှုကားအဘယ်သို့ နည်းဟေုမး ေလေသာ်၊
17တမနက်၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသည် ဖိလိတ္တိ
လတိူု့ေ ှ မှာေြပး ၍ ကီးစွာ ေသာ လပ်ု ကံ ြခင်းကုိခံရ ကပါ ပီ။ ကုိယ်ေတာ် ၏သား
၊ ေဟာဖနိ ှင့် ဖိနဟတ် ှစ် ေယာက်တို့သည် ေသ
ပါ ပီ။ ဘုရား
သခင်၏ ေသတ္တ ာ
ေတာ် သည်လည်း ရနသူ်လက် သို့ ေရာက်ပါ ပီဟု ြပန် ေလျှာက်ေလ၏။ 18 ဘုရား
သခင်၏ ေသတ္တ ာ
ေတာ် သိတင်းကုိ ကား ေသာအခါ ၊ ဧလိသည် တံခါး နား မှာ ထုိင်ေသာခုံ ေပါ် က
ေနာက် သို့လနက်ျ သြဖင့် ၊ လည်ပင်း ကျ ိး ၍ ေသ ေလ၏။ အသက် ကီး၍ ကုိယ်ေလး
ေသာသူြဖစ် ၏။ ထုိသူ
သည် ဣသေရလ
အမျ ိးကုိ အ ှစ် ေလး ဆယ်အပ်ုစုိး သတည်း။ 19 သူ ၏ ေချွးမ ဖိနဟတ် ၏ မယား
သည် ပဋိသေ ္ဓ
အရင့်အမာ ှိ၍ အချနိန်းီလျက်၊ ဘုရား
သခင်၏ ေသတ္တ ာ
ေတာ်သည် ရနသူ်လက် သို့ ေရာက်ေကာင်း၊ ေယာက္ခမ
ှင့် လင် ေသ ေကာင်းကုိ ကား ေသာအခါ ၊ ေကျာကုနး် ၍ သား ဘွားြခင်း ေဝဒနာ

ကုိ ချက်ြခင်းခံရ၏။ 20 ေသ လေုသာအခါ အနားမှာ ှ ိေသာ မိနး်မတို့က၊ မ
စုိးရိမ် ှင့်။ သား
ေယာက်ျားကုိ ဘွားြမင် ပီဟု ဆုိ
ေသာ်လည်း ြပန် မ ေြပာ၊ အမှု မ ထားဘဲေန၏။ 21တဖန် ဘုရား သခင်၏ ေသတ္တ ာ
ေတာ်သည် ရနသူ်လက် သို့ ေရာက်ေသာေကာင့် ၎င်း ၊ မိမိ ေယာက္ခမ ှင့် လင် အမှု
ေကာင့် ၎င်း၊ ဣသေရလ
ဘုနး် အသေရေပျာက် ခ့ဲ ပီဟုဆုိ လျက်၊ ထုိသူငယ် ကုိ ဣခဗုဒ် အမည် ြဖင့် မှည့်၍၊

22ဣသေရလအမျ ိး၏ ဘုရား
သခင့် ေသတ္တ ာ
ေတာ်သည် ရနသူ်လက် သို့ ေရာက်ေသာေကာင့်၊ ဣသေရလ
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ဘုနး် အသေရေပျာက် ခ့ဲ ပီဟု ဆုိ ေလ၏။

5
1 ဖိလိတ္တိ လတိူု့သည် ဘုရား
သခင်၏ ေသတ္တ ာ
ေတာ်ကုိ ယူ
၍ ဧဗေနဇာ မိ မှ အာဇုတ် မိ သို့ ေဆာင် သွားက၏။ 2 ဘုရား သခင်၏ ေသတ္တ ာ
ေတာ်ကုိ ဒါဂုန် ေကျာင်း ထဲသို့ သွင်း ၍ ဒါဂုန် အနား မှာထား က၏။ 3အာဇုတ် မိ
သားတို့သည် နနံက်ေစာေစာထ ကေသာအခါ ၊ ဒါဂုန် သည် ထာဝရဘုရား
၏ ေသတ္တ ာ
ေတာ်ေ ှ ၌ ေြမ ေပါ်မှာလဲ ၍ ြပပ်ဝပ်လျက် ှိသည်ကုိ ေတွ့သြဖင့်၊ သူ့ကုိယူ
၍ သူ ၏ေနရာ ၌ တင် ထား ြပန် က၏။ 4 တဖန် နက်ြဖန် နနံက် ေစာေစာထ က
ေသာအခါ ၊ ဒါဂုန် သည် ထာဝရဘုရား
၏ ေသတ္တ ာ
ေတာ်ေ ှ ၌ ေြမ ေပါ် မှာ လဲ
၍ ြပပ်ဝပ်လျက်၊ ေခါင်း ှင့် လက်ဝါး ှစ် ဘက်ြပတ် ၍ တံခါးခုံ ေပါ် မှာတင်လျက်၊
ဒါဂုန် ၌ ကုိယ်တိတိ ှိသည်ကုိ ေတွ့ က၏။ 5 ထုိေကာင့် ဒါဂုန် ၏ ယဇ် ပုေရာဟိတ်
များ၊ ဒါဂုန် ေကျာင်း သို့ ဝင် ေသာသူများတို့သည်၊ အာဇုတ် မိ ၌ ှိေသာဒါဂုန် ေကျာင်း
တံခါးခုံ ကုိ ယေန ့
တိင်ုေအာင် ေကျာ် နင်းေလမ့ ှိ က။ 6အာဇုတ် မိ ှင့် မိ နယ် ၌ေနေသာသူတို့ အေပါ်
မှာ၊ ထာဝရဘုရား
သည် ေလး
ေသာလက် ေတာ် ှင့် ဖျက် ေတာ်မူ၏။ ြမင်းသ ိုက် အနာ ှင့် လည်း ဒဏ်ခတ် ေတာ်
မူ၏။ 7 အာဇုတ် မိ သား တို့သည် ထုိအမှု ကုိ ြမင် လျှင် ၊ ဣသေရလအမျ ိး၏
ဘုရားသခင် သည် ငါ တို့ ှင့် ငါ တို့ ဘုရား ဒါဂုန် အေပါ် မှာ ေလး
ေသာလက် ေတာ်ကုိ တင်ေတာ်မူသည်ြဖစ်၍၊ ထုိဘုရား
သခင်၏ ေသတ္တ ာ
ေတာ်ကုိ ငါ တို့တင်ွ မ ှိ ေစရဟု ဆုိ
လျက်၊ 8လကုိူေစလွှတ် ၍ ဖိလိတ္တိ မင်း အေပါင်း တို့ ကုိ စုေဝး
ေစ ပီးလျှင် ၊ ဣသေရလ အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင့် ေသတ္တ ာ
ေတာ်ကုိ အဘယ်သို့ ြပ ရပါမည်နည်းဟေုမး က၏။ မင်းများကလည်း၊ ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင့်ေသတ္တ ာ ေတာ်ကုိ ဂါသ မိ သို့ ေဆာင် သွားေစဟု စီရင်သည်အတိင်ုး ေဆာင်
သွားက၏။ 9 ထုိ မိ သို့ ေဆာင် သွားေသာေနာက် ၊ ထာဝရဘုရား ၏ လက် ေတာ်သည်
ထုိ မိ ၌ ကီးစွာ ေသာ ဖျက်ဆီး ြခင်းကုိ ြပ ၍၊ မိ သူ မိ သားအ ကီး အငယ် တို့ ကုိ
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ဒဏ်ခတ် ေတာ်မူသြဖင့် ၊ ကုိယ်အတင်ွး၌ ြမင်းသ ိုက် အနာကုိ ခံရ က၏။ 10 တဖန်
ဘုရား သခင်၏ ေသတ္တ ာ
ေတာ်ကုိ ဧက န် မိ သို့ ပို့
လိက်ုသြဖင့်၊ ထုိ မိ သို့ ေရာက် ေသာအခါ ၊ မိ သူ မိ သားတို့က၊ ငါ တို့ ှင့် ငါ တို့လူ
များကုိသတ် ေစြခင်းငှါ ၊ ဣသေရလ အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင့် ေသတ္တ ာ
ေတာ်ကုိ ေဆာင် ခ့ဲပါသည်တကားဟု ဟစ်ေကာ် လျက်၊ 11လကုိူေစလွှတ် ၍ ဖိလိတ္
တိ မင်း အေပါင်း တို့ ကုိ စုေဝး
ေစ ပီးလျှင် ၊ ဣသေရလ အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင့် ေသတ္တ ာ
ေတာ်သည် ငါ တို့ ှင့် ငါ တို့လူ များကုိ မ
သတ် ေစြခင်းငှါလွှတ် လိက်ုကကုနအံ်၊့ မိမိ
ေနရင်း အရပ် သို့ သွား ပါေလေစဟု ဆုိ
က၏။ အေကာင်း မူကား၊ ဘုရား
သခင်သည် အလနွ် ေလး ေသာ လက် ေတာ်ကုိ တင်ေတာ်မူသြဖင့်၊ တ မိ လံးု ေသ ေစ
တတ်ေသာ အနာ ေရာဂါ ှ ံြပားေလ၏။ 12 ေသ ေဘး ှင့လ်တ်ွ ေသာ်လည်းြမင်းသ ိုက်နာ
ြဖင့် ဒဏ်ခတ် ြခင်းကုိခံရ၍ ၊ ထုိ မိ ေအာ်ဟစ် ေသာ အသံ သည် မုိဃ်း ေကာင်းကင်သို့
တက် ေလ၏။

6
1ထာဝရဘုရား ၏ ေသတ္တ ာ
ေတာ်သည် ဖိလိတ္တိ
ြပည် ၌ ခု ှစ် လ ေန ပီးမှ၊ 2 ဖိလိတ္တိ လတိူု့သည် ယဇ် ပုေရာဟိတ်များ၊ ပေရာဖက်
လပ်ုသူများတို့ ကုိ ေခါ် ၍ ထာဝရဘုရား
၏ ေသတ္တ ာ
ေတာ်ကုိ အဘယ်သို့ ြပ ရပါမည်နည်း။ သူ
ေနရင်းအရပ် သို့ အဘယ်သို့ ေသာပူေဇာ်သက္က ာ ှင့် လွှတ် လိက်ုရပါမည်နည်းဟု
ေမးြမနး် က၏။ 3 သူတို့ကလည်း၊ ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင့်ေသတ္တ ာ ေတာ်ကုိ လွှတ် လိက်ုလျှင် ကုိယ် ချည်း မ
လွှတ် လိက်ုက ှင့်။ ဒစု ိုက် ပူေဇာ်သက္က ာကုိ ဆက်ဆက်ေပး လိက်ုရမည်။ သို့ ြပ လျှင်
ေရာဂါ ငိမ်းလိမ့်မည်။ အဘယ်ေကာင့် လက် ေတာ်မ ေရွ ေသးသည်ကုိ သိ
ကလိမ့်မည်ဟု ဆုိ က၏။ 4အဘယ် အရာကုိ ဒစု ိုက် ေြဖရာ ပူေဇာ်သက္က ာဘို့ ြပန်

ေပးလိက်ုရပါမည်နည်းဟုေမး လျှင် ၊ ဖိလိတ္တိ မင်း အေရအတက်ွ အတိင်ုး ေရွှ
ြမင်းသ ိုက် ပုံငါး ခု ှင့် ေရွှ ကက် ငါး ေကာင်ကုိေပး လိက်ုရမည်။ သင်တို့ ှင့် သင်
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တို့မင်း များ၌ ေရာဂါ တပါးတည်း စဲွလျက် ှိ၏။ 5 ထုိေကာင့် ြမင်းသ ိုက် ပုံ ၊ ေြမ ကုိ
ဖျက် တတ်ေသာ ကက် ပုံ တို့ ကုိ လပ်ု ၍ ဣသေရလ အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်ဂုဏ် ေတာ်ကုိ ချးီမွမ်းရကမည်။ လက် ေတာ်သည် သင် တို့ ှင့် သင် တို့ ဘုရား
အေပါ် ၊ သင် တို့ေြမ အေပါ် မှာ ေပါ ့ေကာင်းေပါလိ့မ့်မည်။ 6 သို့ ြဖစ်၍ ဖာေရာ ဘုရင် ှင့်
အဲဂုတ္တု လူတို့သည် ခုိင်မာ ေသာ စိတ် ှလံးု ှ ိသက့ဲသို့ အဘယ်ေကာင့် ခုိင်မာ ေသာ
စိတ် ှလံးု ှ ိ ကသနည်း။ သူ
တို့တင်ွ အထူးသြဖင့်ြပ ေတာ်မူေသာအခါ ၊ သူတို့သည် လွှတ် လိက်ု၍ ဣသေရလ
လူတို့သည် သွား က၏။ 7ယခု မှာ လှည်း သစ် ကုိလပ်ု ပီးမှထမ်းပုိး မ တင် ၊ သား
ငယ် ှိေသာ ာွးမ ှစ် ေကာင်ကုိ လှည်း ၌ က ၍ ၊ ာွးသငယ် တို့ ကုိ သူ့ေနရာ
သို့ ပို့ ကေလာ။့ 8ထာဝရဘုရား ၏ ေသတ္တ ာ
ေတာ်ကုိ လှည်း ေပါ် မှာ တင် ၍ ြပန် ေပးလိက်ုေသာ ဒစု ိုက် ေြဖရာ ပူေဇာ်သက္က ာ
တည်းဟေူသာေရွှ တနဆ်ာ တို့ ကုိ ေသတ္တ ာေတာ်နား မှာ အြခားေသာေသတ္တ ာ၌ ထား
ပီးလျှင် လွှတ် လိက်ု၍ သွား ပါေလေစ။ 9 ေသတ္တ ာေတာ်သည် မိမိ
ြပည် သို့ သွားေသာလမ်း ဗက်ေ ှမက် မိ သို့ လိက်ု လျှင် ၊ ထုိဘုရားသခင် သည် ဤ
ေဘး
ကီး ကုိ ငါ တို့ ၌ ြဖစ် ေစ ပီ။ သို့ မဟတ်ုဒဏ်ခတ်ေတာ်မူေသာေကာင့င်ါတို့မခံ၊ အလိလိုု

ခံရသည် ကုိ သိရကမည်ဟု စီရင်သည်အတိင်ုး၊ 10လူ များတို့သည် ြပ သြဖင့် ၊ သား
ငယ် ှိေသာ ာွးမ ှစ် ေကာင်ကုိ လှည်း ၌ က ၍ ၊ ာွးသငယ် တို့ ကုိ သူ့ ေနရာ
၌ ချ ပ် ထားက၏။ 11ထာဝရဘုရား ၏ ေသတ္တ ာ
ေတာ် ှင့်တကွေရွှ ကက် များ၊ ြမင်းသ ိုက် ပုံ များပါေသာေသတ္တ ာ ေတာ်ကုိ လှည်း
ေပါ် မှာ တင် က၏။ 12 ာွးမ တို့သည် ဗက်ေ ှ မက် လမ်း သို့ တည့်တည့် လိက်ု၍
ြမည်တနွလ်ျက် သွားက၏။ လက်ျာ ဘက် လက်ဝဲ ဘက်သို့ မ လွှဲ လမ်းမ သို့သာ လိက်ု
က၏။ ဖိလိတ္တိ
မင်း တို့သည် ဗက်ေ ှမက် မိ နယ် တိင်ုေအာင် လိက်ု က၏။ 13 ဗက်ေ ှမက် မိ သား
တို့သည် ချ ိင့် ၌ ဂျ ံ ၊ စပါးကုိရိတ် လျက် ေြမာ် ကည့်၍ ေသတ္တ ာ ေတာ်ကုိ ြမင် ေသာအခါ
ဝမ်းေြမာက် က၏။ 14 လှည်း သည် ဗက်ေ ှမက် မိ သားေယာ ှု ၏ လယ်ကွက် ထဲ
သို့ ဝင် ၍ ေကျာက် ကီး အနားမှာ ရပ် ေန၏။ ထုိသူတို့သည် လှည်း ကုိ ချ ိ း ခဲွ ပီးလျှင်
ာွးမ တို့ ကုိ ထာဝရဘုရား
အား မီး ှု ိ ရာယဇ်ြပ ၍ ပူေဇာ် က၏။ 15 ထုိအခါ ေလဝိ သားတို့သည် ထာဝရဘုရား
၏ ေသတ္တ ာ
ေတာ် ှင့် ေရွှ တနဆ်ာ ပါ ေသာ ေသတ္တ ာ ကုိချ ၍ ေကျာက် ကီး ေပါ် မှာ တင် ထား
ပီးလျှင် ၊ ဗက်ေ ှမက် မိ သား တို့သည် ထုိ
ေန ့ြခင်းတင်ွ မီး ှု ိ ရာယဇ်မှစ၍ယဇ် မျ ိးကုိ ထာဝရဘုရား
အား ပူေဇာ် က၏။ 16 ထုိအမှုကုိ ဖိလိတ္တိ
မင်း ငါး ေယာက်တို့သည် ြမင် ပီးမှ ၊ ထုိ ေန ့ြခင်းတင်ွ ဧက န် မိ သို့ ြပန် သွားက၏။
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17 ထာဝရဘုရား အား ြပန် ေပးေသာ ဒစု ိုက် ေြဖရာပူေဇာ်သက္က ာတည်းဟေူသာ ေရွှ
ြမင်းသ ိုက် ပုံတို့ကား၊ အာဇုတ် မိ ဘို့ တခု ၊ ဂါဇ မိ ဘို့ တခု ၊ အာ ှေကလုန် မိ ဘို့
တခု ၊ ဂါသ မိ ဘို့ တခု ၊ ဧ က န် မိ ဘို့ တခု ြဖစ်သတည်း။ 18 ေရွှ ကက် တို့ကား၊
ထာဝရဘုရား
၏ ေသတ္တ ာ
ေတာ်ကုိ တင် ထားေသာ ေကျာက် ကီး တိင်ုေအာင် ခုိင်ခ့ံ ေသာ မိ ြဖစ်ေစ၊ ေတာ
ရွာြဖစ်ေစ၊ ဖိလိတ္တိ
မင်း ငါး ပါးဆုိင်သမျှ ေသာ မိ ရွာအေရအတက်ွ အတိင်ုး ြဖစ်သတည်း။ ထုိေကျာက်
ကား ယေန ့
တိင်ုေအာင် ဗက်ေ ှမက် မိ သားေယာ ှု ၏ လယ်ကွက် ၌ ှိ၏။ 19 ဗက်ေ ှမက် မိ
သား တို့သည် ထာဝရဘုရား
၏ ေသတ္တ ာ
ေတာ်ထဲသို့ ကည့် ှု မိေသာေကာင့် ၊ လူ ခုနစ် ဆယ် ှင့်လူ ငါး ေသာင်းတို့သည်
ဒဏ်ခတ် ေတာ်မူြခင်းကုိခံရက၏။ ထုိသို့ ထာဝရဘုရား
သည် ကီးစွာ ေသာ လပ်ု ကံ ြခင်းအားြဖင့်ဒဏ်ေပး ေတာ်မူေသာေကာင့် ၊ လူ များ
တို့သည် ငိေု ကး ြမည်တမ်း က၏။ 20 ဗက်ေ ှမက် မိ သား တို့က၊ သန ့် ှ င်း ေတာ်မူ
ေသာဤ ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ အဘယ်သူ ရပ် ေန ိင်ု သနည်း။ ငါ
တို့အရပ်က၊ အဘယ်သူ ှိရာသို့ က သွားေတာ်မူမည်နည်းဟု ဆုိ
သြဖင့်၊ 21 ကိရယတ်ယာရိမ် မိ သား တို့ ထံသို့ လူကုိေစလွှတ် ၍ ဖိလိတ္တိ လူ
တို့သည် ထာဝရဘုရား
၏ ေသတ္တ ာ
ေတာ်ကုိ တဖနပိ်ု့ က ပီ။ သင် တို့လာ ၍ ေဆာင် သွားကပါေတာဟ့ု မှာ လိက်ုက၏။

7
1 ကိရယတ်ယာရိမ် မိ သား တို့သည် လာ
၍ ထာဝရဘုရား ၏ ေသတ္တ ာ
ေတာ်ကုိ ေဆာင် သွားသြဖင့် ၊ ေတာင် ေပါ် မှာ ှ ိေသာ အမိနဒပ် အိမ် ၌ ထား၍ ေသတ္တ ာ
ေတာ်ကုိ ေစာင့် ေစြခင်းငှါ ၊ သူ ၏သား ဧလာဇာ ကုိ သန ့် ှ င်း ေစက၏။ 2 ေသတ္တ ာ
ေတာ်သည် အ ှစ် ှစ် ဆယ်ပတ်လံးု ကာြမင့် စွာ ကိရယတ်ယာရိမ် မိ ၌ ှိစ ်အခါ၊ ဣ
သေရလ
အမျ ိးသားအေပါင်း တို့သည် ထာဝရဘုရား
ကုိ ေအာက်ေမ့၍ ြမည်တမ်း က၏။ 3တဖန် ှေမွလ က၊ သင်တို့သည် အြခား တ
ပါးေသာ ဘုရား
တည်းဟေူသာဗာလဘုရား၊ အာ ှတရက် ဘုရားတို့ ကုိ ပယ် ၍ ထာဝရဘုရား အဘို့
သင် တို့ စိတ် ှလံးုကုိ ြပင်ဆင် လျက် ၊ ထာဝရဘုရား ထံ ေတာ်သို့ စိတ် ှလံးုအကင်းမ့ဲ
ြပန် လာသြဖင့်၊ ထုိဘုရားကုိသာ



ဓမ္မရာဇဝင် ပ မေစာင် 7:4 574 ဓမ္မရာဇဝင် ပ မေစာင် 7:13

ဝတ်ြပ ကလျှင် ၊ ဖိလိတ္တိ လတိူု့လက် မှ ကယ်တင် ေတာ်မူမည်ဟု ဣသေရလ
အမျ ိးသားအေပါင်း တို့အား ဆုံးမသည်အတိင်ုး၊ 4ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့သည်
ဗာလ
ဘုရား၊ အာ ှတရက် ဘုရားတို့ ကုိ ပယ် ၍ ထာဝရဘုရား ကုိသာ ဝတ်ြပ က၏။ 5 ှ
ေမွလ ကလည်း ဣသေရလအမျ ိးသားအေပါင်း တို့ ကုိ မိဇပါ မိ ၌ စုေဝး ေစကေလာ။့
သင် တို့အဘို့ ထာဝရဘုရား ကုိ ငါဆုေတာင်း မည်ဟု မှာ ခ့ဲသည်အတိင်ုး၊ 6 သူတို့သည်
မိဇပါ မိ ၌ စည်းေဝး သြဖင့် ၊ ေရ ကုိ ခပ် ၍ ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ သွနး်ေလာင်း
ြခင်း၊ အစာေ ှာင် ြခင်း အကျင့်တို့ ကုိ ကျင့်လျက်၊ အကျွ ်ပ်ုတို့သည် ထာဝရဘုရား
ကုိ ြပစ်မှား ပါ ပီဟု ဝနခံ် က၏။ ှေမွလ သည် မိဇပါ မိ ၌ ဣသေရလ အမျ ိးသား
တရားမှုတို့ ကုိ စစ်ေကာ စီရင်ေလ၏။ 7ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့သည် မိဇပါ မိ ၌
စည်းေဝး ေကာင်း ကုိ ဖိလိတ္တိ
လတိူု့သည် ကား လျှင် ၊ ဖိလိတ္တိ မင်း တို့သည် ဣသေရလ
အမျ ိး ှ ိရာသို့ စစ်ချ ီ က၏။ ထုိသိတင်းကုိ ဣသေရလ
လူ တို့သည် ကား လျှင် ၊ ဖိလိတ္တိ လတိူု့ ကုိ ေကာက် ၍၊ 8 ှေမွလ အား ၊ အကျွ ်ပ်ု
တို့၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား သည် အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ ဖိလိတ္တိ
လူတို့လက် မှ ကယ်တင် ေတာ်မူမည်အေကာင်း အကျွ ်ပ်ု တို့ အဘို့ အစ ် မြပတ်
ဆုေတာင်းပါေလာ့ဟု ဆုိ က၏။ 9 ှ ေမွလ သည်လည်း ို့ စို့ သုိးသငယ် ကုိယူ ၍
ထာဝရဘုရား အား တေကာင်လံးု မီး ှု ိ ရာယဇ်ပူေဇာ် လျက် ၊ ဣသေရလ အမျ ိးအဘို့
ဆုေတာင်း၍ ထာဝရဘုရား
နားေထာင် ေတာ်မူ၏။ 10 ှေမွလ သည် မီး
ှု ိရာယဇ်ကုိ ပူေဇာ် စ ်အခါ၊ ဖိလိတ္တိ
လတိူု့သည် ဣသေရလ
အမျ ိးကုိ တိက်ု ြခင်းငှါ ချ ်း လာက၏။ ထာဝရဘုရား
သည်လည်း၊ ထုိ
ေန၌့ ဖိလိတ္တိ လူတို့အေပါ် မှာ ြပင်းစွာ မုိဃ်းချ နး် ေစ၍ ၊ သူ တို့တပ်ကုိ ဖျက်
ေတာ်မူသြဖင့် ၊ ဣသေရလ အမျ ိးေ ှ မှာ ှုံး က၏။ 11ဣသေရလ လူ တို့သည် မိဇ
ပါ မိ မှ ထွက် ၍ ဖိလိတ္တိ လူတို့ ကုိ လပ်ု ကံ လျက် ၊ ဗက်ကာ မိ တိင်ုေအာင် လိက်ု
က၏။ 12 ထုိအခါ ှေမွလ သည် ေကျာက် ကုိ ယူ
၍ မိဇပါ မိ ှင့် ှ င် မိ စပ်ကား မှာ ထူေထာင် သြဖင့် ၊ ထာဝရဘုရား သည် ငါ တို့
ကုိ ယခု
တိင်ုေအာင် မစ ေတာ်မူ ပီဟဆုို လျက် ၊ ထုိေကျာက်ကုိ ဧဗေနဇာ
အမည် ြဖင့် မှည့် ေလ၏။ 13 ထုိသို့ ဖိလိတ္တိ လတိူု့သည် ှုံး သြဖင့် ၊ ေနာက် တဖန်
ဣသေရလ
အမျ ိးေနရာ အရပ်သို့ မ လာ က။ ှေမွလ လက်ထက်ကာလ ပတ်လံးု ထာဝရဘုရား
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၏ လက် ေတာ်သည် ဖိလိတ္တိ
လူတို့ ကုိ ဆီးတားေတာ်မူ၏။ 14 ဖိလိတ္တိ လူတို့သည် သိမ်းယူ ေသာ ဣသေရလ
မိ ရွာတို့ ကုိ ဧ က န် မိ မှစ၍ ဂါသ မိ တိင်ုေအာင် ြပန် ေပးရ က၏။ မိ နယ် တို့ ကုိ
လည်း ဣသေရလ လတိူု့သည် ဖိလိတ္တိ
လတိူု့လက် မှ ှ တ်ယူ က၏။ ဣသေရလ
လူ ှင့် အာေမာရိ လူတို့သည်လည်း စစ်မ ှိ အသင့် အတင့်ေန က၏။ 15 ှ ေမွလ
သည် တသက်လံးု ဣသေရလ အမျ ိးကုိ အပ်ုစုိး ေလ၏။ 16 ေဗသလ မိ ၊ ဂိလဂါလ
မိ ၊ မိဇပါ မိ တို့ ကုိ ှစ် တိင်ုးလှည့်ပတ် ၍ အရပ်ရပ် တင်ွ ဣသေရလ
အမျ ိး၌ စီရင်ရန် အမှုတို့ ကုိ စစ်ေကာ စီရင်ေလ့ ှ ိ၏။ 17 ြပန် လာေသာအခါ ၊ မိမိ
အိမ် ှ ိေသာရာမ မိ သို့ ြပနလ်ာ၍ ထုိ မိ မှာလည်းဣသေရလ အမျ ိး၌ စီရင် ရန် အမှု
တို့ ကုိ စစ်ေကာ စီရင်လျက် ၊ ထာဝရဘုရား ဘို့ ယဇ် ပလ္လ င်ကုိတည် လျက် ေနေလ၏။

8
1 ှေမွလ သည် အသက် ကီးေသာအခါ ၊ မိမိ သား တို့ ကုိ ဣသေရလ
အမျ ိး၌ အပ်ုစုိး ရေသာအခွင့် ှင့် ခန ့ထ်ား ၏။ 2 သားဦး အမည် ကား ေယာလ ၊
ဒတိုယ သားအမည် ကား အဘိရ
တည်း။ ထုိသူတို့သည် ေဗရေ ှဘ မိ ၌ တရားသူ ကီး လပ်ု က၏။ 3 သို့ ရာတင်ွ အ
ဘလမ်း သို့ မ လိက်ု။ ေငွ ကုိ တပ်မက်ေသာစိတ် ှင့် လွဲ သွား၍ တံစုိး
စားလျက် တရား ကုိ ဖျက် က၏။ 4 ထုိအခါ ဣသေရလ အမျ ိး အသက် ကီးသူ
အေပါင်း တို့သည် စည်းေဝး ၍ ၊ ှေမွလ ှိရာ အရပ် ရာမ
မိ သို့ လာ ပီးလျှင်၊ 5 ကုိယ်ေတာ် သည် အသက် ကီးပါ၏။ ကုိယ်ေတာ် ၏သား

တို့သည် ကုိယ်ေတာ် လမ်း သို့ မ လိက်ု ကပါ။ လမူျ ိ း အေပါင်း တို့၏ ထုံးစံ ှ ိသည်
အတိင်ုး အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ အပ်ုစုိး ရေသာ ှင် ဘုရင်ကုိ ချးီေြမာက် ပါ ေလာဟ့ု ေလျှာက်
က၏။ 6 ထုိသို့ အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ အပ်ုစုိး ရေသာ ှင် ဘုရင်ကုိေပး ပါေလာ့ဟု ေလျှာက်
ေသာအမှု ကုိ ှေမွလ သည် မ
ှစ်သက်ေသာေကာင့် ထာဝရဘုရား အား ဆုေတာင်း ေလ၏။ 7 ထာဝရဘုရား က

လည်း ၊ သင့် အား လူ များတို့ ေြပာ ဆုိသမျှ ေသာ စကား ကုိ နားေထာင် ေလာ။့ သူတို့
သည် သင့် ကုိသာ မ ပယ် ၊ ငါသည် သူ
တို့ ကုိ မအပ်ုစုိး ေစြခင်းငှါငါ ့ ကုိလည်းပယ် က ပီ။ 8 သူတို့ ကုိ အဲဂုတ္တု
ြပည်မှ ငါ ေဆာင် ခ့ဲေသာေန ့ မှစ၍ ယေန ့ တိင်ုေအာင် ငါ ့ ကုိစွန ့် ၍ အြခား တပါး
ေသာ ဘုရား
တို့ ကုိ ဝတ်ြပ သြဖင့် ကျင့် မိသမျှ ေသာ အကျင့် အတိင်ုး သင် ၌ လည်း ြပ က၏။

9ယခု မှာ သူ
တို့စကား ကုိ နားေထာင် ေလာ။့ သို့ ရာတင်ွ သတိ ေပး၍ သူ
တို့ ကုိ အပ်ုစုိး ေသာ ှင်ဘုရင် ၏ ထုံးစံ
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ကုိ ြပ ေလာဟ့ု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 10 ှေမွလ သည်လည်း ၊ ှင်ဘုရင် ကုိ ေတာင်း ေသာ
သူတို့အား ထာဝရဘုရား အမိန ့် ေတာ် ှိသမျှ ကုိ ြပနေ်ြပာ ၍၊ 11 သင် တို့ ကုိ အပ်ုစုိး
ေသာ ှင်ဘုရင် ၏ ထုံးစံ
ဟမူူကား ၊ သင် တို့သား များကုိယူ ၍ မိမိ ရထား ထိနး်၊ ြမင်း ထိနး်အရာ၌ ခန ့် ထား၍
၊ အချ ိ တို့သည်လည်း သူ
၏ရထား ေ ှ မှာ ေြပး ရကမည်။ 12လူတေထာင် အပ်ု ၊ တရာအပ်ု၊ ငါး ဆယ်အပ်ု
၊ တဆယ်အပ်ုအရာ၌ ခန ့် ထား၍၊ လယ် လပ်ုြခင်း၊ စပါး ရိတ် ြခင်း၊ စစ် တိက်ုတနဆ်ာ
၊ ရထား တနဆ်ာ ကုိလပ်ု ြခင်း အမှုများကုိ ေဝဖနလိ်မ့်မည်။ 13သင် တို့သမီး များကုိ
လည်း ယူ ၍၊ ခဲဘွယ် စားဘွယ်တို့ ကုိ ြပင်ဆင်ေစြခင်းငှါ ၎င်း ၊ စားေတာ်ကဲ ၊ မုန ့် သည်
ြဖစ်ေစြခင်းငှါ ၎င်း ခန ့ထ်ားလိမ့်မည်။ 14သင် တို့လယ်ကွက် ၊ စပျစ် ဥယျာ ်၊ သံလင်ွ
ဥယျာ ် အေကာင်းဆုံး တို့ ကုိ ယူ
၍ မိမိ ကျွန် တို့အား ေပး လိမ့်မည်။ 15သင် တို့မျ ိ းေစ့ စပျစ်သီး ဆယ်ဘို့ တဘို့ ကုိ
ယူ၍
သူ ၏အရာ ှိ အမှုထမ်း တို့အား ေပး လိမ့်မည်။ 16သင် တို့ကျွန် ၊ ကျွန် မ၊ အေကာင်း
ဆုံး ေသာ လလုင် ၊ ြမည်း များကုိ ယူ
၍ သူ ၏ အမှု ကုိ လပ်ုကုိင် ေစ လိမ့်မည်။ 17သင် တို့ သုိးစု ဆယ်ဘို့ တဘို့ ကုိလည်း
ယူ၍ သင် တို့သည် သူ
၏ ကျွန် ခံရ ကမည်။ 18သင် တို့ေရွး ယူေသာ ှင်ဘုရင် ေကာင့် ၊ ထုိ ေန၌့ သင်တို့
ေအာ်ဟစ် ေသာ်လည်း ၊ ထာဝရဘုရား သည် နားေထာင် ေတာ်မ မူဟု သတိေပးေလ၏။
19 သို့ ေသာ်လည်း လူ များတို့က၊ မ
ဟတ်ုပါ။ အပ်ုစုိးေသာ ှင်ဘုရင် ကုိ လိခုျင်ပါ၏။ 20 အကျွ ်ပ်ု တို့သည် တပါး
အမျ ိးသား အေပါင်း တို့ ှင့် တူမည်အေကာင်းအကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ အပ်ုစုိး ေသာ ှင်ဘုရင်
ှိရမည်။ အကျွ ်ပ်ု တို့ ေ ှ မှာ ထွက် က၍ စစ် တိက်ုရမည်ဟု ှေမွလ ၏ စကား
ကုိ နား မေထာင်ဘဲ ဆုိ က၏။ 21 ထုိသူတို့၏ စကား
များကုိ ှ ေမွလ သည် ကား လျှင် ၊ ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ ေလျှာက် ေလ၏။

22ထာဝရဘုရား ကလည်း ၊ သူ တို့စကား ကုိ နားေထာင် ၍ သူ တို့အဘို့ ှ င် ဘုရင်ကုိ
ချးီေြမာက်ေလာဟ့ု မိန ့် ေတာ်မူသြဖင့် ၊ ှေမွလ က၊ သင်တို့အသီးအသီး ေနရာ မိ ရွာ
သို့ ြပန် သွား ကေလာဟ့ု ဣသေရလ
လူ တို့အား ေြပာ ဆုိေလ၏။

9
1 ဗ◌င်္ယာမိန် အမျ ိးသားအာဖိ ၊ ေဗေခါရတ် ၊ ေဇေရာ် ၊ အေဗျလ မှ ဆင်းသက်၍
ကိ ှ အမည် ှိေသာဗ◌င်္ယာမိန် အမျ ိးသား တေယာက် ှိ ၏။ သူသည်အလနွ် ခွနအ်ား
ကီးေသာသူြဖစ်၏။ 2 ထုိသူ ၌ ေ ှာလု အမည် ှိေသာသား တေယာက် ှိ ၏။ ထုိသား
သည် အဆင်း လှ၍ ထူးဆနး်ေသာသူြဖစ် ၏။ ဣသေရလ
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အမျ ိးသား တို့တင်ွ ထုိသူ
ထက် သာ၍အဆင်းလှေသာ သူတေယာက်မျှမ ှိ။ သူသည် အြခား ေသာသူထက်
ပခုံး အထက် မှာ အရပ်သာ၍ြမင့် ၏။ 3 ေ ှာလု အဘ ကိ ှ ၏ ြမည်း တို့သည် ေပျာက်
ေသာေကာင့် ၊ ကိ ှ က၊ သင် သည် ငယ်သား တေယာက် ကုိ ေခါ် ၍ ြမည်း တို့ ကုိ ှာ
အံေ့သာငှါထ သွား ေလာဟ့ု မိမိ
သား ေ ှာလု အား ဆုိ သည်အတိင်ုး၊ 4 သူတို့သည် ဧဖရိမ် ေတာင် အရပ် ှင့် ှ လိ ှ
အရပ် တေ ှာက်လံးု၌ ှာ ၍ မ
ေတွ့လျှင် ၊ တဖန် ှာလိမ် အရပ် မှသည် ဗ◌င်္ယာမိန် အရပ် များ တေ ှာက်လံးု၌ မ
ေတွ့။ 5 ဇုဖ အရပ် သို့ ေရာက် ေသာအခါ ေ ှာလု က၊ ြပန် ကစို့ ။ သို့ မဟတ်ု အဘ
သည် ြမည်း တို့ေကာင့် မ စုိးရိမ်၊ ငါ တို့ေကာင့် စုိးရိမ် လိမ့်မည်ဟု ငယ်သားကုိ ေြပာဆုိ
လျှင်၊ 6 ငယ်သားက၊ ဤ
မိ ၌ အသေရ ထင် ှားေသာ ဘုရား
သခင်၏ လူ
တေယာက် ှိ၏။ သူေြပာ သမျှ ေသာ စကားသည် ဧကနအ်မှနြ်ပည့်စုံ တတ်၏။ သူ့
ထံသို့ သွား ကစို့ ။ ငါ တို့ သွား ရေသာ လမ်း ကုိ သူြပ ေကာင်း ြပလိမ့်မည်ဟု ဆုိ ၏။
7 ေ ှာလု ကလည်း ၊ သွား လျှင် အဘယ် အရာကုိ လှူ ရမည်နည်း။ ငါ တို့ ၌ပါေသာမုန ့်
ကုန် ပီ။ ဘုရား
သခင် ၏ လူ
ကုိ လှူ စရာ အလှူ တစုံတခုမျှ မ ှိ။ ငါ တို့ ၌ တစုံတခု ှိေသးသေလာဟုငယ်သား
အား ေမး ေသာ်၊ 8 ငယ်သား က၊ ကျွနေ်တာ် လက် ၌ ေငွ တမတ် ှိ ပါ၏။ ငါ တို့ ကုိ
လမ်း ြပ သည်အတက်ွ ဘုရား သခင်၏ လူ
အား ေပး ပါမည်ဟု ေ ှာလု အား ြပနေ်ြပာ ၏။ 9 ေ ှး ကာလ၌ဣသေရလအမျ ိးသား
တို့သည် ဘုရား
သခင်ကုိ ေမးြမနး် ြခင်းငှါ သွား မည်ဟု အ ကံ ှိလျှင်၊ ြမင် ေသာသူထံသို့ သွား ကစို့
ဟု ဆုိတတ်က၏။ ပေရာဖက် ဟ၍ူေခါ်ေဝါ်ေသာသူကုိ ေ ှး ကာလ၌ ြမင် ေသာသူဟ၍ူ
ေခါ်ေဝါ် ကသတည်း။ 10 ေ ှာလု ကလည်း၊ ေကာင်း ပီသွား ကစို့ဟု ငယ်သား အား ဆုိ
လျက် ၊ ဘုရား သခင်၏ လူ
ှိရာ မိ သို့ သွား က၏။ 11 မိ ြပင်ကုနး် ေပါ် သို့ ေရာက် ေသာအခါ ၊ ေရ ခပ် လာ

ေသာမိနး်မပျ ိ တို့ ကုိ ေတွ့ ၍ ၊ ဤ အရပ်၌ ြမင် ေသာသူ ှိ သေလာဟု ေမး ေသာ်၊ 12 ှ ိ
ပါ၏။ သင် တို့ေ ှ မှာ ှ ိပါ၏။ အလျင်အြမန် သွားေတာ။့ ြမင်ေသာသူသည် ဤ မိ သို့
ယေန ့လာ ပီ။ လူ
များ တို့သည် ြမင့် ေသာအရပ်၌ ယေန ့ယဇ် ပဲွကုိ ေဆာင် က၏။ 13ဆရာသည် ြမင့်
ေသာအရပ်၌ ယဇ်သားကုိ စား
အံေ့သာငှါ မ တက် မီှ သင် တို့သည် မိ ထဲသို့ ဝင် လျှင် ချက်ြခင်းေတွ့ လိမ့်မည်။ သူ
မ ေရာက် မီှ လူ
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များတို့သည် မ
စား တတ်က။ သူသည် ယဇ် ပဲွ၌ ဘုရားဝတ်ကုိ ြပ တတ်၏။ ဝတ်ြပ ပီးမှ ေခါ်ဘိတ်
ေသာသူတို့ သည် စား
တတ်က၏။ ယခု
မှာ သွား လျှင် ေတွ့ က လိမ့်မည်ဟု ြပနေ်ြပာ သည် ှင့်အညီ၊ 14 သူ တို့သည် မိ ထဲ
သို့ ဝင် ၍ ှေမွလ သည် ြမင့် ေသာအရပ်သို့ တက် သွားလျက် သူ
တို့ ကုိ ဆီး၍ ကိ ေလ၏။ 15 ေ ှာလု မ ေရာက် မီှ မေန၌့ ထာဝရဘုရား
က၊ နက်ြဖန် ေန ့၊ 16ဤအချနိ၌် ဗ◌င်္ယာမိန် ြပည် မှ လူ တေယာက်ကုိ သင် ှိရာ
သို့ ငါေစလွှတ် မည်။ သင်သည် ထုိသူကုိ ငါ ၏လူ ဣသေရလ အမျ ိး၏ မင်း အရာ၌
ခန ့ထ်ား၍ ဆီေလာင်းြခင်းဘိသိက် ကုိေပး ရမည်။ သူသည် ငါ ၏ လူ
တို့ ကုိ ဖိလိတ္တိ
လတိူု့လက် မှ ကယ်တင် ရလိမ့်မည်။ ငါသည် သူတို့ေအာ်ဟစ်သံကုိကား၍၊ သူတို့ ကုိ
ကည့် ှု သည်ဟု ှေမွလနားအပါး၌ မိန ့ေ်တာ်မူ ှင့် ပီ။ 17 ှေမွလ သည် ေ ှာလု ကုိ ြမင်
ေသာအခါ ၊ ထာဝရဘုရား က၊ ငါေြပာ ေသာ သူ ကုိ ကည့် ေလာ၊့ ဤ
သူသည် ငါ ၏ လူ
တို့ ကုိ အပ်ုချ ပ် ရလိမ့်မည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 18 ထုိအခါ ေ ှာလု သည် ှေမွလ ှိရာ
တံခါးဝ သို့ ချ ်းကပ် လျှင်၊ ြမင် ေသာသူ၏အိမ် ကုိ ြပပါေလာ့ဟု ေတာင်းပန် ေသာ်၊
19 ှ ေမွလ က၊ ငါ သည် ြမင် ေသာသူြဖစ် ၏။ ငါ ့ ေ ှ မှာ ြမင့် ေသာအရပ်သို့ တက်
သွားေလာ။့ ယေန ့
ငါ ှင့်အတူ စား ရမည်။ နက်ြဖန် ေန ့ငါလွှတ် လိက်ုမည်။ သင့် စိတ် ှလံးုထဲမှာ ှ ိ
သမျှ ကုိလည်း ငါေဘာ်ြပ မည်။ 20တြမန် ေနက့ ေပျာက် ေသာသင် ၏ ြမည်း တို့ ကုိ မ
ေအာက်ေမ့ ှင့် ေတွ့ လျက် ှိ ပီ။ ဣသေရလ
အမျ ိး သည် အဘယ်သူ ကုိ အလို ှ ိ သနည်း။ သင် ှင့် သင် ၏ အေဆွအမျ ိး
အေပါင်း ကုိ အလို ှ ိသည် မ
ဟတ်ု ေလာဟု ေ ှာလု အား ေြပာ ဆုိ၏။ 21 ေ ှာလု ကလည်း ၊ အကျွ ်ပ်ု သည် ဣ
သေရလ
အမျ ိး တို့တင်ွ အငယ်ဆုံး ေသာအမျ ိး၊ ဗ◌င်္ယာမိန် အမျ ိးသား ြဖစ်ပါသည် မ
ဟတ်ုေလာ။ အကျွ ်ပ်ု အေဆွအမျ ိး သည် ဗ◌င်္ယာမိန် အေဆွအမျ ိး အေပါင်း တို့တင်ွ
အငယ်ဆုံး ြဖစ်ပါသည် မဟတ်ုေလာ။ ကုိယ်ေတာ်သည် အကျွ ်ပ်ု အား အဘယ်ေကာင့်
ဤသို့ ေြပာပါသနည်းဟု ေလျှာက် ေလ၏။ 22 ထုိအခါ ှေမွလ သည် ေ ှာလု ှင့် သူ
၏ငယ်သား ကုိေခါ် ၍ အိမ်ခနး် ထဲသို့ သွင်း ပီးလျှင် ၊ ေခါ်ဘိတ် ေသာသူ သုံး
ဆယ်တို့တင်ွ အြမတ်ဆုံး ေသာ အရပ် ၌ ထုိင်ေစ၏။ 23 ပဲွသူ ကီး ကုိ လည်းေခါ် ပီး
လျှင်၊ သင် ၌ ငါအပ် ေပး၍ အြခားစီထား ေစြခင်းငှါ ၊ ငါမှာ ခ့ဲေသာ အဘို့ ကုိ ယူ
ခ့ဲေတာဟ့ု ဆုိ
သည်အတိင်ုး၊ 24 ပဲွသူ ကီး သည် ပခုံး
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ှင့် ပခုံးေပါ် မှာ ခင်းေသာအရာကုိယူ ၍ ေ ှာလု ေ ှ မှာထား ေလ၏။ ှေမွလက
လည်း၊ ချန် ထားေသာအရာကုိ ယူ၍ စား
ေတာ။့ ေခါ်ဘိတ် ေသာသူတို့ အား ေြပာ ှင့်သည်အတိင်ုး သင့် အဘို့ ယခုတိင်ုေအာင်
သုိထား လျက် ှိ ပီဟု ဆုိ
၍ ထုိ ေန၌့ ေ ှာလု သည် ှေမွလ ှင့်အတူ စား ေသာက် ေလ၏။ 25 ထုိသူတို့သည်
ြမင့် ေသာအရပ်မှ ဆင်း ၍ မိ ထဲသို့ ဝင် ပီးလျှင် ၊ ှေမွလ ှင့်ေ ှာလု တို့သည် အိမ်မုိး
ေပါ် မှာ စကားေြပာ လျက် ေနက၏။ 26 နနံက်ေစာေစာထ ၍ မုိဃ်းလင်း ေသာအခါ ၊
ှေမွလ က၊ ထ
ေလာ။့ သင့် ကုိ ငါလွှတ် လိက်ုမည်ဟု ေ ှာလု ကုိ အိမ်မုိး ေပါ် မှာ ေခါ် ပီးလျှင် ၊ ေ ှာ
လု သည် ထ
၍ ထုိသူ ှစ် ေယာက်တို့သည် ထွက်သွား က၏။ 27 မိ စွနး် သို့ ေရာက်ေသာအခါ
ှေမွလ က၊ သင်၏ ငယ်သား ကုိ ေ ှ သို့ သွား ေစြခင်းငှါေြပာ ေတာ့ဟု ေ ှာလု အား
ဆုိ သြဖင့် ၊ ငယ်သားသည် ေ ှ သို့ သွား ေလ၏။ ှေမွလကလည်း ရပ် ေနေတာ။့ ဘုရား
သခင် ၏ အမိန ့် ေတာ်ကုိ ငါြပန် မည်ဟဆုိုလျက်၊

10
1 ဆီ ဘူး ကုိယူ ၍ ေ ှာလ၏ုေခါင်း ေပါ် မှာ ေလာင်း ေလ၏။ တဖန် သူ့ ကုိနမ်း
သြဖင့် ၊ ထာဝရဘုရား သည် သင့် ကုိ အေမွ ေတာ်လမူျ ိ း၏ မင်း အရာ ၌ ခန ့ထ်ား၍
ဆီေလာင်ြခင်း ဘိသိက် ကုိေပးေတာ်မူ၏။ 2ယေန ့ငါ ှင့် ကွာ၍ သွား ေသာအခါ ၊ ဗ◌င်္
ယာမိန် ခ ို င် စွနး်၊ ေဇလဇ
ရွာ၊ ရာေခလ
သခင်္ျ ိ င်း အနား မှာ လူ
ှစ် ေယာက်ကုိ ေတွ့ လိမ့်မည်။ သူတို့က၊ သင်သွား ၍ ှာ ေသာြမည်း တို့ ကုိ ေတွ့ ပီ။

သင် ၏ အဘ
သည် ြမည်း တို့ ကုိ အမှုမထား၊ ငါ ့ သား အဘို့ အဘယ်သို့ ြပ ရပါမည်နည်းဟု ဆုိ
လျက် စုိးရိမ် ေကာင်းကုိ ေြပာ ကလိမ့်မည်။ 3 ထုိ အရပ်မှ လနွ် ၍ တာေဗာ် လင်ွြပင်
သို့ ေရာက် လျှင် ၊ ဆိတ် သငယ်သုံး ေကာင်ကုိ ေဆာင် ေသာသူ တေယာက် ၊ မုန ့် သုံး
လံးု ကုိ ေဆာင် ေသာ သူတေယာက် ၊ စပျစ်ရည် ဘူး ကုိေဆာင် ေသာသူ တေယာက်
တည်းဟေူသာေဗသလ မိ ဘုရား
သခင့်ထံ ေတာ်သို့ သွား ေသာသူသုံး ေယာက်တို့ ှင့် သင်သည် ေတွ့ ကံ လိမ့်မည်။

4 ထုိသူတို့သည် ှ တ်ဆက် ပီးလျှင် မုန ့် ှစ် လံးုကုိေပး ၍ ၊ သင်သည် သူ
တို့လက် မှ ခံယူ ရလိမ့်မည်။ 5 ထုိေနာက်မှ ဖိလိတ္တိ တပ် ှိရာ ဘုရား
သခင်၏ ေတာင် သို့ ေရာက် ၍ မိ သို့ ချ ်းကပ် ေသာအခါ ၊ ပေရာဖက် အေပါင်း
အသင်းသည် တေယာ ၊ ပတ်သာ ၊ ပုေလွ ၊ ေစာင်း ပါလျက် ပေရာဖက် ြပ လျက်၊ ြမင့်
ေသာအရပ်မှ ဆင်း လာကသည်ကုိ ေတွ့ လိမ့်မည်။ 6 ထုိအခါ ထာဝရဘုရား ၏ ဝိညာ ်
ေတာ်သည် သင့် အေပါ် မှာ သက်ေရာက် သြဖင့် ၊ သင်သည် သူ
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တို့ ှင့်အတူ ပေရာဖက် ြပ ၍ ြခားနား ေသာသူြဖစ် လိမ့်မည်။ 7ဤ နမိိတ် လက္ခဏာ
တို့သည် သင် ၌ ြဖစ် ေသာအခါ ၊ အဆင်သင့်သည်အတိင်ုး ြပ ေလာ။့ ဘုရား
သခင်သည် သင် ှင့်အတူ ှိေတာ်မူ၏။ 8သင်သည်လည်း ငါ ့ ေ ှ မှာ ဂိလဂါလ မိ
သို့ သွား ရမည်။ ငါ သည်လည်း မီး ှု ိရာယဇ်၊ မိဿဟာယ ယဇ် တို့ ကုိ ပူေဇာ် ြခင်းငှါ
သင် ှိရာသို့ လာ မည်။ ငါ လာ ၍ သင်ြပ ရေသာ အမှုကုိ မြပ မီှတိင်ုေအာင် သင်သည်
ငံ့ ေနရမည်ဟု ဆုိ၏။ 9 ေ ှာလသုည် ှေမွလ ထံမှ ထွက်သွား မည်ဟု လှည့် ေသာအခါ
၊ ြခားနား ေသာ စိတ် ှလံးုကုိ ဘုရား
သခင်ေပး ေတာ်မူ၍ ၊ ထုိ နမိိတ် လက္ခဏာ အလံးုစုံ
တို့သည် ထုိ
ေန ့ြခင်းတင်ွ ြဖစ်ေလ၏။ 10 ေတာင် ေတာ်သို့ ေရာက် ေသာအခါ ၊ ပေရာဖက် အေပါင်း
အသင်းတို့သည် ဆီး
၍ ကိ ကစ ်တင်ွ၊ ဘုရား
သခင်၏ ဝိညာ ် ေတာ်သည် ေ ှာလအုေပါ် သို့ သက်ေရာက် ေတာ်မူသြဖင့် ၊ သူ တို့ ှင့်
အတူ ပေရာဖက် ြပ ေလ၏။ 11 ေ ှာလသုည် ပေရာဖက် တို့ ှင့အ်တူ ပေရာဖက် ြပ သည်
ကုိ အထက် က သိကျွမ်း ေသာသူတို့သည် ြမင် ေသာအခါ ၊ ကိ ှ ၏သား ၌ အဘယ်သို့
ြဖစ် သနည်း။ ေ ှာလု သည်လည်း ပေရာဖက် တို့ ၌ ပါသေလာ ဟု တေယာက် ကုိတ
ေယာက်ေမးြမနး် က၏။ 12 ထုိ အရပ်သား တေယာက်က၊ သူ
တို့အဘ ကား အဘယ်သူ နည်းဟုဆုိ ၍၊ ေ ှာလု သည်လည်း ပေရာဖက် တို့ ၌ ပါ
သေလာ ဟေူသာစကားသည် ပုံ
စကားြဖစ် ေလ၏။ 13 ေ ှာလုသည် ပေရာဖက်ြပ ပီးမှြမင့်ေသာအရပ်သို့ သွား၏။

14 ေ ှာလု ၏ ဘေထွး က၊ သင်တို့သည် အဘယ် အရပ်သို့ သွားသနည်းဟု ေ ှာလု ှင့်
ငယ်သား ကုိ ေမး လျှင် ၊ ေ ှာလကု၊ ြမည်း တို့ ကုိ ှာ ရေအာင် သွား၏။ မ
ေတွ့ေသာအခါ ှေမွလ ထံသို့ ေရာက် သည်ဟု ြပနေ်ြပာ ၏။ 15ဘေထွး ကလည်း
၊ ှေမွလ သည် အဘယ်သို့ ေြပာ သနည်း။ ငါ ့ အား ြပနေ်ြပာ ပါဟု ေတာင်းပန် ေသာ်၊
16 ြမည်း တို့ ကုိ ေတွ့ ပီဟု ှ ေမွလသည် အတပ်ေြပာ ေကာင်းကုိသာ ေ ှာလု သည်
ဘေထွး အား ြပနေ်ြပာ ၍ ၊ ှေမွလ ေြပာ ေသာ ိင်ုငံ အမှု အေရးကုိ ဘေထွးအား မ
ကားမေြပာ ဘဲေန၏။ 17တဖန် ှေမွလ သည် လူ
များတို့ ကုိ မိဇပါ မိ ထာဝရဘုရား
ထံ ေတာ်သို့ ေခါ်၍ စည်းေဝး ေစ ပီးလျှင်၊ 18ဣသေရလ အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ဣသေရလ
အမျ ိးြဖစ်ေသာ သင် တို့ ကုိ အဲဂုတ္တု
ြပည်မှ ငါ ေဆာင် ခ့ဲ၍ ၊ အဲဂုတ္တုမင်းအစ ှိေသာ သင် တို့ ကုိ ည ်းဆဲ ေသာ မင်း
အေပါင်း တို့ လက် မှ ကယ် ှ တ် ေသာ်လည်း၊ 19သင် တို့ ကုိ ဒကု္ခ ဆင်းရဲေဘး ဥပဒ် ှိ
သမျှ တို့အထဲ က ကယ်တင် ေသာ သင် တို့၏ ဘုရား
သခင်ကုိ ယေန ့
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သင် တို့သည် ပယ် က ပီ။ အကျွ ်ပ်ု တို့အေပါ် မှာ ှင်ဘုရင် ှိေစြခင်းငှါချးီေြမာက်
ေတာ် မူပါဟု ေလျှာက် က ပီ။ သို့ ြဖစ်၍ အမျ ိး အသီးအသီး၊ အေဆွအသီးအသီး
အလိက်ု ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်သို့ ချ ်းကပ် ကေလာဟ့ု ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့အား ဆုိ သြဖင့်၊ 20အမျ ိးအ ယ်ွ အေပါင်း တို့ ကုိ ချ ်းကပ် ေစ ပီးမှ ၊
ဗ◌င်္ယာမိန် အမျ ိး ကုိ မှတ် ေတာ်မူ၏။ 21 ဗ◌င်္ယာမိနအ်ေဆွအမျ ိးအလိက်ု ချ ်းကပ်ေစ
ပီးမှ၊ မာတရိ အေဆွအမျ ိးကုိ၎င်း၊ ကိ ှ၏သား ေ ှာလု ကုိ၎င်းမှတ်ေတာ်မူသြဖင့် သူ့
ကုိ ှာ၍ မေတွ့က။ 22 ထုိသူသည် လာ
ရပါမည်ေလာဟု ထာဝရဘုရား
အား ေမး
ေလျှာက်လျှင် ၊ ထာဝရဘုရား က၊ လှည်း များ အစ ှိသည်တို့ ၌ ပုနး် ၍ေနသည်ဟု
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 23 သူတို့သည် ေြပး ၍ ေခါ် ခ့ဲ က၏။ ေ ှာလသုည် လူ
များတို့တင်ွ ရပ် ေသာအခါ ၊ ပခုံး အထက် မှာ အြခား ေသာသူထက် အရပ်သာ၍ြမင့်
၏။ 24 ှေမွလကလည်း၊ ထာဝရဘုရား ေရွးချယ်ေတာ်မူေသာသူကုိ ကည့် ကေလာ။့ လူ
ခပ်သိမ်းတို့တင်ွ သူ ှင့်တေူသာ သူတစုံတေယာက်မျှမ ှိဟု လအူေပါင်းတို့အား ေြပာဆုိ
လျှင်၊ လအူေပါင်းတို့က၊ ှင်ဘုရင်အသက်ေတာ် မဲပါေစဟု ေကးေကာ်က၏။ 25 ှေမွ
လ သည်လည်း မင်း ကျင့်တရားကုိ လူ
များတို့အား ေဟာေြပာ ၍ စာ ၌ ေရးမှတ် သြဖင့် ၊ ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ ထား
ပီးမှ ၊ လူ အေပါင်း တို့ ကုိ အသီးအသီး
မိမိ တို့ အိမ် သို့ လွှတ် လိက်ုေလ၏။ 26 ေ ှာလု သည်လည်း ဂိဗာ မိ မိမိ
အိမ် သို့ သွား ၍ ၊ ဘုရား သခင်ေသွးေဆာင်ေတာ်မူေသာ လူ အေပါင်းအသင်းသည်
သူ
ှင့်အတူ လိက်ုသွား က၏။ 27အဓမ္မ လတိူု့က၊ ဤ
သူသည် ငါ တို့ ကုိ အဘယ်သို့ ကယ်တင် လိမ့်မည်နည်းဟု ဆုိ
လျက် ၊ လက်ေဆာင် ကုိ မ
ဆက် ဘဲ မထီမ့ဲြမင် ြပ ေသာ်လည်း ၊ ေ ှာလသုည် အမှု မထားဘဲေန၏။

11
1 ထုိေနာက်မှ အမ္မုန် အမျ ိးသားနာဟတ် သည်လာ ၍ ဂိလဒ်ြပည်ယာဗက် မိ အနား
မှာ တပ်ချ လျှင် ၊ မိ သား အေပါင်း တို့က အကျွ ်ပ်ု တို့ ှင့် မိဿဟာယ ဖွ့ဲေတာ်မူပါ။
ကုိယ်ေတာ် ထံ၌ကျွန် ခံပါမည်ဟု နာဟတ် မင်းအား ေလျှာက်ေသာ်လည်း၊ 2 အမ္မုန်
အမျ ိးသားနာဟတ် က၊ သင် တို့ ၌ လက်ျာ မျက်စိ ှ ိသမျှ ကုိ ေဖာက် ၍ ဣသေရလ
အမျ ိးတမျ ိးလံးု ၌ ငါက့ဲရဲ ရေသာအခွင့်ကုိေပး မှသာ မိဿဟာယ ဖွ့ဲမည်ဟု ြပနေ်ြပာ
ေသာ်၊ 3ယာဗက် မိ သားအသက် ကီး သူတို့က၊ အကျွ ်ပ်ုတို့သည် ဣသေရလ
ြပည် တေ ှာက်လံးု သို့ တမန် တို့ ကုိ ေစလွှတ် ြခင်းငှါခု ှစ် ရက် မျှ ငံလ့င့်ပါ။ ထုိအခါ
ကယ်တင် ေသာသူ မ
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ေပါ်မ ှိလျှင် မင်း ကီးထံသို့ ထွက် ပါမည်ဟု ဆုိ က၏။ 4 တမန် တို့သည် ေ ှာလု
ေနရာ ဂိဗာ
မိ သို့လာ ၍ လူ များတို့အား သိတင်း ကားေြပာ ေသာ်၊ လူ
အေပါင်း တို့သည် အသံ
ကုိ လွှင့် ၍ ငိေု ကး က၏။ 5 ေ ှာလု သည် ာွးစု ေနာက် သို့ လိက်ုလျက် လယ် လပ်ု
ရာမှ ေရာက် လာေသာအခါ ၊ လူ တို့သည် အဘယ်ေကာင့် ငိေု ကး ကသနည်းဟုေမး
လျှင် ၊ ယာဗက် မိ သား တို့၏ သိတင်း ကုိ ေြပာ က၏။ 6 ထုိ သိတင်း ကုိ ေ ှာလု ကား
ေသာအခါ ၊ ဘုရား သခင်၏ ဝိညာ ် ေတာ် သက်ေရာက် ၍ သူသည် ြပင်းစွာ အမျက်
ထွက် လျက်၊ 7 ာွး တ ှ ်း ကုိ ယူ
၍ ခုတ်ြဖတ် ပီးမှ ၊ သံတမန် တို့လက် တင်ွ ဣသေရလ ြပည် တေ ှာက်လံးု သို့ ေပး
လိက်ု ၍၊ ေ ှာလု ှင့် ှေမွလ ေနာက် သို့ ထွက် ၍မ လိက်ုေသာ သူ ၏ ာွး တို့ ကုိ ဤ
က့ဲသို့ ြပ မည်ဟု ေကာ်ြငာေစသြဖင့်၊ လူ
တို့သည် ထာဝရဘုရား
ကုိ ေကာက် ၍ တညီတ ွတ် တည်းထွက် လာက၏။ 8 ေဗဇက် မိ ၌ တပ်စာရင်း
ယူေသာအခါ ၊ ဣသေရလ အမျ ိးသား သုံး သိနး်၊ ယုဒ
အမျ ိးသား သုံး ေသာင်း ှ ိ က၏။ 9 ဂိလဒ်ြပည်ယာဗက် မိ မှ လာ
ေသာတမန် တို့အား၊ နက်ြဖန် ေန ့ေန
ပူ ချနိ် ေရာက် ေသာအခါ ချမ်းသာ ရမည် အေကာင်းကုိ၊ မိ သား တို့အား ကားေြပာ
ကေလာ့ဟု မှာလိက်ုသည်အတိင်ုး၊ တမန် တို့သည် သွား ၍ သိတင်း ကား ေြပာသြဖင့်
ယာဗက် မိ သား တို့သည် ဝမ်းေြမာက် က၏။ 10 အကျွ ်ပ်ုတို့သည် နက်ြဖန် ေန၌့
ကုိယ်ေတာ် ထံသို့ ထွက် ပါမည်။ ကုိယ်ေတာ်အလို ှ ိသမျှ အတိင်ုး ြပ ေတာ်မူပါဟု နာ
ဟတ်မင်းအား ေလျှာက် က၏။ 11 နက်ြဖန် ေန၌့ ေ ှာလု သည် လူ
တို့ ကုိ သုံး
တပ် ခဲွ ပီးမှ ၊ နနံက်ယံ အချနိ၌် ရနသူ်အလံးုအရင်း ထဲသို့ ဝင် ၍ ေနပူ ချနိတိ်င်ုေအာင်
အမ္မုန် အမျ ိးသားတို့ ကုိ လပ်ု ကံ သြဖင့် ၊ ကျန် ကင်းေသာသူတေယာက် ှင့် တေယာက်
ေပါင်း၍ မ
ေန ရသည်တိင်ုေအာင် လအူေပါင်းတို့သည် ကဲွြပား လျက် ှိ က၏။ 12ဣသေရလ
လူ တို့ကလည်း ၊ ေ ှာလု သည် ငါ တို့ ကုိ အပ်ုစုိး ရမည်ေလာဟု ဆုိ
မိေသာသူကား အဘယ်သူ နည်း။ ထုိသို့ ဆုိမိေသာသူ
တို့ ကုိေခါ်၍ သတ် ကကုနအံ်ဟ့ု ှေမွလ အား ဆုိကေသာ်၊ 13 ေ ှာလု က၊ လူ
တေယာက်ကုိမျှ ယေန ့
မ သတ် ရ၊ ထာဝရဘုရား
သည် ယေန ့
ဣသေရလ အမျ ိးကုိ ကယ်တင် ေတာ်မူ ပီဟု ဆုိ ၏။ 14 ှေမွလ ကလည်း ၊ ဂိလဂါ
လ မိ သို့ သွား ၍ ိင်ုငံ ေတာ်ကုိ ြပ ြပင် ကကုနအံ်ဟ့ု လူ
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များတို့အား ေြပာ ဆုိသည်အတိင်ုး၊ 15လူ အေပါင်း တို့သည် ဂိလဂါလ မိ သို့ သွား
၍ ၊ ထုိ မိ ၌ ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ် မှာ ေ ှာလု ကုိ ှ င် ဘုရင်အရာ၌ ချးီေြမာက် က၏။ ထုိ မိ ၌ လည်း၊
ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်မှာ မိဿဟာယယဇ်ကုိ ပူေဇာ် သြဖင့် ၊ ေ ှာလု ှင့် ဣသေရလ အမျ ိးသား
အေပါင်း တို့သည် အလနွ် ေပျာ်ေမွ့ ြခင်းကုိ ြပ က၏။

12
1 ှေမွလ ကလည်း ၊ သင်တို့ေြပာ သမျှ ေသာ စကား ကုိ ငါနားေထာင် ၍ ၊ သင် တို့
အေပါ် မှာ ှင် ဘုရင်ကုိ ငါချးီေြမာက် ေလ ပီ။ 2ယခု မှာ ှင် ဘုရင်သည် သင် တို့ေ ှ
၌ က ေနေတာ်မူ၏။ ငါ သည် အသက် ကီး၍ ဆံပင် ြဖ ပီ။ ငါ ့ သား တို့ သည် သင်
တို့ ၌ ှိ က၏။ ငါ သည် ငယ် ေသာ အရွယ်မှစ၍ ယေန တိ့င်ုေအာင် သင် တို့ေ ှ ၌ သွား
ပီ။ 3ဤအရပ်၌ ယခု ငါ ှိ ၏။ အဘယ်သူ ၏ ာွး ကုိ ငါယူ ဘူး ပီနည်း။ အဘယ်သူ
၏ ြမည်း ကုိ ယူ
ဘူး ပီနည်း။ အဘယ်သူ ကုိ လှည့်စား ဘူး ပီနည်း။ အဘယ်သူ ကုိ ည ်းဆဲ ဘူး ပီ
နည်း။ ကုိယ် မျက်စိ ကုိကွယ် ေစြခင်းငှါ အဘယ်သူ လက် မှ တံစုိး ကုိခံ ဘူး ပီနည်း။
ထာဝရဘုရား
ေ ှ ၊ ဘိသိက် ေတာ်ကုိခံေသာသူ ေ ှ မှာ ငါ ့ တဘက် ၌ သက်ေသခံ ကေလာ။့ သူ့
ဥစ္စာကုိ ငါယူမိလျှင် ြပန် ေပးပါမည်ဟု ဣသေရလ
လအူေပါင်း တို့အား ေြပာ ဆုိေသာ်၊ 4 သူတို့က၊ ကုိယ်ေတာ်သည် အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ မ
လှည့်စား ပါ။ မ
ည ်းဆဲ ပါ။ အဘယ်သူ ၏ ဥစ္စာကုိမျှ မ
ယူ ပါဟု ေြပာဆုိ က၏။ 5 ှ ေမွလကလည်း၊ သင်တို့သည် ငါ ့ လက် ၌ သူတ
ပါး၏ဥစ္စာ ကုိ ှာ ၍ မ
ေတွ့ေကာင်း ကုိ ထာဝရဘုရား
သည် သင် တို့တဘက် ၌ သက်ေသ ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ ဘိသိက် ေတာ်ကုိခံေသာသူလည်း
သက်ေသ ြဖစ်၏ဟု ဆုိ
လျှင် ၊ သူတို့ က၊ သက်ေသ ြဖစ်ပါသည်ဟု ဝနခံ် က၏။ 6 တဖန် ှ ေမွလ က၊
ထာဝရဘုရား
သည် ေမာေ ှ ှင့် အာ ုန် ကုိ ချးီေြမာက်၍ ၊ သင် တို့ ဘုိးေဘး များကုိ အဲဂုတ္တု
ြပည် မှ ေဆာင် ခ့ဲေတာ်မူ၏။ 7ယခု တင်ွ တိတ်ဆိတ်စွာေနကေလာ။့ ထာဝရဘုရား
သည် သင် တို့ ှင့် သင် တို့ ဘုိးေဘး များ၌ တရား သြဖင့် ြပ ေတာ်မူေသာအမှုတို့ ကုိ
ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်မှာ သင် တို့အား ငါေဆွးေ းွ ေဟာေြပာမည်။ 8ယာကုပ် သည် အဲဂုတ္တု
ြပည်သို့ ေရာက် ၍ ၊ သင် တို့ ဘုိးေဘး တို့သည် ထာဝရဘုရား
အား ေအာ်ဟစ် ေသာအခါ ၊ ေမာေ ှ ှင့် အာ ုန် ကုိ ေစလွှတ် သြဖင့် ဘုိးေဘး တို့ ကုိ
အဲဂုတ္တု
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ြပည်မှ ှ တ်ေဆာင် ၍ ဤ ြပည် ၌ ေနရာ ချေတာ်မူ၏။ 9 သူ တို့၏ဘုရား သခင်
ထာဝရဘုရား ကုိ ေမ့ေလျာ့ ေသာအခါ ၊ ဟာေဇာ် ဗုိလ်ချ ပ် မင်း သိသရ
လက် သို့ ၎င်း ၊ ဖိလိတ္တိ လူတို့ လက် သို့ ၎င်း ၊ ေမာဘ ှင်ဘုရင် လက် သို့ ၎င်း
ေရာက်ေစေတာ်မူသြဖင့်၊ ထုိရနသူ်တို့၏တိက်ုဖျက် ြခင်းကုိခံရ က၏။ 10 တဖန် သူ
တို့သည် ထာဝရဘုရား
အား ေအာ်ဟစ် လျက် ၊ အကျွ ်ပ်ုတို့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ စွန ့် ၍၊ ဗာလ
ဘုရား ှင့် အာ ှ တရက် ဘုရား တို့ ကုိ ဝတ်ြပ သြဖင့် ြပစ်မှား ပါ ပီ။ သို့ ရာတင်ွ
ရနသူ် လက် မှ ကယ်ချွတ် ေတာ်မူပါ။ ကုိယ်ေတာ် ကုိ ဝတ်ြပ ပါမည်ဟု ေလျှာက် က
ေသာအခါ၊ 11ထာဝရဘုရား သည် ေယ ုဗ္ဗာလ ၊ ဗာရက် ၊ ေယဖသ ၊ ှေမွလ တို့ ကုိ
ေစလွှတ် ၍ ၊ ပတ်ဝနး်ကျင် ရနသူ် တို့ လက် မှ ကယ် ှ တ် ေတာ်မူသြဖင့် သင်တို့သည်
ေဘး လတ်ွရ က၏။ 12 ေနာက် တဖန် အမ္မုန် အမျ ိးသား ှင်ဘုရင် နာဟတ် သည်
စစ်ချမီည်အေကာင်းကုိ သိ
ေသာအခါ ၊ အကျွ ်ပ်ုတို့သည် အရင်က့ဲသို့ မ ဟတ်ု၊ ှင် ဘုရင်သည် အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ
အပ်ုစုိး ရမည်ဟု သင် တို့၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား သည် ှင်ဘုရင် လပ်ုလျက်ပင်ငါ ့ အား ေလျှာက် ထား က၏။

13 ယခု မှာ သင် တို့ လိခုျင် ၍ ေရွးချယ် ေသာ ှင် ဘုရင် ကုိ ကည့် ှု ကေလာ။့
ထာဝရဘုရား
သည် သင် တို့ အေပါ် မှာ ှင်ဘုရင် ြဖစ်ေစြခင်းငှါချးီေြမာက် ေတာ်မူ ပီ။ 14 သင်
တို့သည် ထာဝရဘုရား
ကုိ ေကာက်ရွ ံ ၍ ဝတ်ြပ ြခင်း ှင့်တကွအာဏာ ေတာ်ကုိ မ ဆန် ၊ စကား ေတာ်ကုိ
နားေထာင် လျှင် သင် တို့ ှင့် သင် တို့ ကုိ အပ်ုစုိး ေသာ ှင် ဘုရင်သည် သင် တို့၏ ဘုရား
သခင် ထာဝရဘုရား ေနာက် ေတာ် သို့ အ မဲ လိက်ု က လိမ့်မည်။ 15 သို့ မဟတ်ု
ထာဝရဘုရား ၏ စကား
ေတာ်ကုိ နား မ ေထာင်၊ အာဏာ
ေတာ်ကုိ ဆန် လျှင် ၊ ထာဝရဘုရား ၏ လက် ေတာ်သည် ဘုိးေဘး
တို့ ကုိ ဆီးတားသက့ဲသို့
သင် တို့ ကုိ ဆီးတားေတာ်မူလိမ့်မည်။ 16ယခု မှာ သင် တို့မျက်ေမှာက် ၌ ထာဝရဘုရား
ြပ ေတာ်မူလတံေ့သာ အမှု ကီး ကုိ ငိမ်ဝပ်စွာ ေန
၍ ကည့် ှု ေလာ။့ 17ယေန ့ဂျ ံ စပါးရိတ် ရာ ကာလြဖစ်သည် မ
ဟတ်ုေလာ။ သို့ ေသာ်လည်းထာဝရဘုရား ကုိ ငါဆုေတာင်း ၍ မုိဃ်းချ နး် ြခင်း ှင့်
တကွ မုိဃ်း ရွာေစေတာ်မူမည်။ သို့ ြဖစ်၍ သင် တို့သည် ှင်ဘုရင် ကုိ ေတာင်း ေသာ
အားြဖင့် ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ြပစ်မှား မိေသာ အြပစ် သည် ကီး ေကာင်း ကုိ ရိပ်မိ သိြမင် ရကမည်
ဟု လူများတို့ အား ေြပာဆုိ ပီးလျှင်၊ 18 ထာဝရဘုရား ကုိ ဆုေတာင်း ၍ ၊ ထုိ ေန၌့
ထာဝရဘုရား သည် မုိဃ်းချ နး် ြခင်း ှင့်တကွ မုိဃ်း ရွာေစ ေတာ်မူ၍ ၊ လူ အေပါင်း
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တို့သည် ထာဝရဘုရား
ှင့် ှေမွလ ကုိ အလနွ် ေကာက်ရွ ံ က၏။ 19လူ အေပါင်း တို့က၊ ကုိယ်ေတာ်၏ကျွန်

တို့သည် မ
ေသ ရမည်ေကာင်း ၊ ကုိယ်ေတာ် ၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား အား ကုိယ်ေတာ် ကျွန် တို့အဘို့ ဆုေတာင်း ေတာ်မူပါ။ အကျွ ်ပ်ု
တို့သည် ှင်ဘုရင် ကုိ ေတာင်း ေသာအားြဖင့် အထက်အြပစ် များတို့ အေပါ်မှာ ထပ်
၍ဒစု ိုက် ကုိ ြပ မိပါ ပီဟု ှ ေမွလ အား ေတာင်းပန် က၏။ 20 ှ ေမွလ ကလည်း မ
စုိးရိမ် က ှင့်။ ဤ
ဒစု ိုက် အေပါင်း ကုိ ြပ မိေသာ်လည်း ၊ ထာဝရဘုရား ေနာက် ေတာ်သို့ လိက်ုရာမှ
မ လွှဲ က ှင့်။ ထာဝရဘုရား
ကုိ စိတ် ှလံးုအကင်းမ့ဲ ဝတ်ြပ ကေလာ။့ 21 ေကျးဇူး မ ြပ မ
ကယ်တင် ိင်ု၊ အချည်း ှးီ ြဖစ်ေသာ အရာတို့ေနာက် သို့ လမ်း လွှဲ၍ မ
လိက်ုက ှင့်။ ထုိသို့ ေသာအရာသည် အချည်း ှးီ သက်သက်ြဖစ်၏။ 22ထာဝရဘုရား
သည် မဟာ
နာမ ေတာ်ကုိေထာက် ၍ မိမိ
လူ တို့ ကုိ စွန ့် ေတာ်မ မူ။ ထာဝရဘုရား
သည် သင် တို့ ကုိ မိမိ
လူ အရာ၌ ခန ့် ထားြခင်းငှါ အလို ှ ိ ေတာ်မူ ပီ။ 23 ငါ မူကား သင် တို့အဘို့ ဆု မ
ေတာင်းဘဲ ေနသြဖင့်၊ ထာဝရဘုရား
ကုိ ြပစ်မှား ြခင်းအမှုသည် ငါ ှင့် ေဝး ပါေစေသာ။ ေကာင်းမွန် ေြဖာင့်မတ် ေသာ
လမ်း ကုိလည်း သင် တို့အား ငါြပသ ဦးမည်။ 24 သို့ ရာတင်ွ ထာဝရဘုရား ကုိ ေကာက်ရွ ံ
၍ သစ္စာ ှင့်တကွ စိတ် ှလံးုအကင်းမ့ဲ ဝတ်ြပ ကေလာ။့ သင် တို့အဘို့ အဘယ် မျှ
ေလာက်ြပ ေတာ်မူ ပီးသည်ကုိ ေအာက်ေမ့ ကေလာ။့ 25 သို့ မဟတ်ု သင်တို့သည် ဒစု ိုက်
ြပ မဲြပ လျှင် ၊ ှ င်ဘုရင် ှင့်တကွ ပျက်စီး ြခင်းသို့ ေရာက်ရက လိမ့်မည်ဟု လူ
များတို့အား ေြပာဆုိ ေလ၏။

13
1 ေ ှာလု သည် တ ှစ်ေကျာ် ှစ် ှစ် ခန ့ေ်လာက် ဣသေရလ
အမျ ိး၌ မင်း ြပ ပီးမှ ၊ ဣသေရလ အမျ ိးသားသုံး ေထာင် တို့ ကုိ ေရွးေကာက် ပီး
လျှင် ၊ 2 ကုိယ်တိင်ုေနေသာမိတ်မတ် မိ ှင့် ေဗသလ ေတာင် ေပါ် မှာ လူ ှစ်ေထာင် ၊
ဗ◌င်္ယာမိန် ခ ို င်၊ ဂိဗာ
မိ ၊ ေယာနသန် ထံ မှာတေထာင် ကုိထား၍၊ အြခား ေသာသူတို့ ကုိ မိမိ
တို့ အသီးအသီး
ေနရာအရပ် သို့ လွှတ် လိက်ုေလ၏။ 3 ေယာနသန် သည် ဂိဗာ
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မိ ၌ ှိေသာ ဖိလိတ္တိ တပ် ကုိ လပ်ု ကံ သြဖင့် ဖိလိတ္တိ လတိူု့သည် သိတင်းကား
က ၏။ ေ ှာလု ကလည်း ြမစ်တဘက်၌ ေနေသာသူတို့သည် ကား သိေစဟု တြပည်
လံးု တံပုိး မှုတ် ေစ၏။ 4 ေ ှာလု သည်ဖိလိတ္တိ တပ် ကုိ လပ်ု ကံ ေကာင်း ှင့် ဖိလိတ္
တိ လတိူု့သည် ဣသေရလ
လတိူု့ ကုိ ရွ ံ ှာ ေကာင်း ကုိ ဣသေရလ
အမျ ိးသားအေပါင်း တို့သည် ကားသိ ၍၊ လူ
များတို့သည် ေ ှာလု ေနာက် ဂိလဂါလ မိ ၌ စည်းေဝး က၏။ 5 ဖိလိတ္တိ လူ
တို့သည်လည်း ၊ ဣသေရလ အမျ ိးသားတို့ ကုိ စစ်တိက်ု ြခင်းငှါ ၊ ရထား သုံးေထာင် ှင့်
ြမင်း ေြခာက် ေထာင် ကုိ၎င်း၊ သမုဒ္ဒရာ
သဲလံးု ှင့်အမျှ ှိေသာလူ များကုိ၎င်းစုေဝးေစ ပီးလျှင် ၊ စစ်ချ ီ ေဗသဝင် မိ အေ ှ
၊ မိတ်မတ် မိ ၌ တပ်ချ က၏။ 6ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့သည် အလနွ် ဆင်းရဲ ခံ
ရသြဖင့် ၊ မိမိတို့ ကျ ်းေြမာင်းလျက် ှိသည်ကုိ သိြမင် ေသာအခါ ၊ ဥမင် ၊ ေတာအံု ၊
ေကျာက် ကား ၊ ေတာင်ထိပ် ၊ ေြမတင်ွး တို့ ၌ ပုနး်ေ ှာင် ၍ ေနက၏။ 7 ေယာ်ဒန် ြမစ်
တဘက်၌ ေနေသာသူအချ ိ တို့သည် ကူးြပန၍် ၊ ဂဒ် ြပည် ၊ ဂိလဒ် ြပည်သို့ သွား က၏။
ေ ှာလု သည် ဂိလဂါလ မိ ၌ ေနေသး ၍ ၊ လူ အေပါင်း တို့သည် သူ့
ေနာက် ၌ တနုလ်ှုပ် လျက် ှိ က၏။ 8 ှ ေမွလ ချနိး်ချက် သည်အတင်ွး ေ ှာလုသည်
ခုနစ် ရက် ငံလ့င့် ၍ ၊ ှေမွလ သည် ဂိလဂါလ မိ သို့ မ
ေရာက် ၊ လူ များတို့လည်း ထွက်ေြပး က၏။ 9 ေ ှာလု ကလည်း ၊ မီး ှု ိရာယဇ် ှင့်
မိဿဟာယ ပူေဇာ်သက္က ာတို့ ကုိ ငါ ့ ထံသို့ ယူ ခ့ဲ ကဟဆုို သြဖင့် ၊ မီး ှု ရိာယဇ်ကုိ ပူေဇာ်
ေလ၏။ 10 မီး ှု ိရာယဇ်ပူေဇာ် ြခင်းအမှု ပီး သည်အဆုံး၌ ှေမွလ သည် လာ
၏။ ေ ှာလု သည် ေကာင်း ကီး ေပး၍ ခရီးဦး ကိ ြပ ြခင်းငှါ ထွက်သွား လျှင်၊ 11 ှ
ေမွလ က၊ သင်သည် အဘယ်သို့ ြပ သနည်းဟေုမး ေသာ်၊ ေ ှာလု က၊ လူ
များတို့သည် အကျွ ်ပ်ု ထံမှ ထွက်ေြပး ေကာင်း ၊ ကုိယ်ေတာ် သည် ချနိး်ချက် ေသာ
အချနိ၌် မ ေရာက် ေကာင်း၊ ဖိလိတ္တိ
လတိူု့ သည် မိတ်မတ် မိ ၌ စုေဝး
ေကာင်းများကုိ သိြမင် ေသာအခါ၊ 12 ဖိလိတ္တိ လူတို့သည် ငါ ှိရာ ဂိလဂါလ မိ
သို့ စစ်ချ ီ ကလိမ့်မည်။ ထာဝရဘုရား
ကုိ ငါမ ေတာင်းပန် ေသး ဟု အကျွ ်ပ်ုေအာက်ေမ့ သြဖင့် ၊ ကုိယ်ကုိ အ ိင်ု ြပ ၍ မီး
ှု ရိာယဇ်ကုိ ပူေဇာ် မိ ပီဟု ြပနေ်ြပာ ၏။ 13 ှေမွလ ကလည်း သင်သည် မှား ပီ။ သင်
၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ထား ေတာ်မူေသာ ပညတ် တရားကုိ မ
ေစာင့် ပါတကား။ ေစာင့်မိလျှင်၊ ထာဝရဘုရား
သည် ဣသေရလ
အမျ ိး၌ သင် ၏ အာဏာ
ကုိ ယခု
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မှစ၍အစ ် အ မဲတည် ေစေတာ်မူ ပီ။ 14ယခု မူကား သင် ၏ အာဏာ
မ တည် ရ။ ထာဝရဘုရား
သည် စိတ် ှလံးုေတာ် ှင့် ညီ ွတ်ေသာသူကုိ ှာ ေတာ်မူ၏။ ထုိသူသည် လမူျ ိ း
ေတာ်အေပါ် မှာ မင်း ြဖစ်ေစြခင်းငှါထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူ ပီ။ အေကာင်း မူကား၊
သင် သည် ထာဝရဘုရား
မှာ ထားေတာ်မူသည်အတိင်ုး မ ကျင့် ဟု ေ ှာလု အား ဆုိ ပီးလျှင်၊ 15ထ ၍ ဂိလဂါ
လ မိ မှ ဗ◌င်္ယာမိန် ခ ို င်၊ ဂိဗာ
မိ သို့ သွား ၏။ ေ ှာလု သည် မိမိ
၌ ှိေသာလူ တို့ ကုိ ေရတက်ွ ၍ ေြခာက် ရာ ခန ့် မျှ ှ ိ ၏။ 16 သူ ှင့် သား ေတာ်ေယာ
နသန် ၊ သူ တို့ ၌ ှိ ေသာလူ အေပါင်းတို့သည် ဗ◌င်္ယာမိန် ခ ို င်၊ ဂိဗာ
မိ တင်ွ ေန က၏။ ဖိလိတ္တိ
လူတို့သည် မိတ်မတ် မိ တင်ွ တပ်ချ က၏။ 17လယူုေသာ တပ်သုံး တပ်တို့သည်၊
ဖိလိတ္တိ
တပ်မ ထဲက ထွက် ၍ တတပ်သည် ရွာလ ြပည် ဩဖရ မိ လမ်း သို့ လိက်ု ၏။

18တ တပ် သည် ေဗေသာ ုန် မိ လမ်း သို့ လိက်ု ၏။ တ
တပ် သည် ေတာ
ဘက် မှာ ေဇဘုိင်ချ ိင့် ကုိ မျက် ှာြပ ေသာ ြပည် စွနး်လမ်း သို့ လိက်ု ၏။ 19 ဖိလိတ္
တိ လတိူု့က၊ ေဟ ဗဲ လတိူု့သည် ထား
လံှ တို့ ကုိ မလပ်ုေစ ှင့်ဟု စီရင် မဲ ှ ိေသာေကာင့်၊ ဣသေရလ
ြပည်တေ ှာက်လံးု တင်ွ ပနး်ပဲ တေယာက်မျှမ ှိ။ 20ဣသေရလလအူေပါင်း တို့သည်
ထွနသွ်ား ၊ ေပါက်တးူ ၊ ပုဆိန် ၊ တးူရွင်း ကုိ ထက် ေစြခင်းငှါ ၊ ဖိလိတ္တိ လူတို့ ှ ိရာ
သို့ သွား ရက၏။ 21 ေနာက် တဖန် ထွနသွ်ား ၊ ေပါက်တးူ ၊ သုံးခွ ခက်ရင်း ၊ ပုဆိန် ၊
ထုိးတံချွန် တံးုလျက် ှိ က၏။ 22 သို့ ြဖစ်၍ စစ်တိက်ု ရာကာလ ေ ှာလု ှင့် သားေတာ်
ေယာနသန် မှတပါး အဘယ်သူ၌ မျှ ထား
လံှ မ ှိ။ 23တဖန် ဖိလိတ္တိ တပ်သား တို့သည် မိတ်မတ် မိ လမ်းဝ သို့ ထွက် ၍
ေနကစ ်တင်ွ၊

14
1တေနသ့၌ေ ှာလု ၏ သား
ေယာနသန် သည် ခမည်းေတာ် ထံ၌ အခွင့် မ ပနဘဲ်၊ လက်နက် ေဆာင် လလုင် ကုိ
ေခါ်၍၊ တစ်ဘက် ၌ ေနေသာ ဖိလိတတိ္ တပ် သို့ သွား ကကုနအံ်ဟ့ု ဆုိ ေလ၏။ 2 ေ ှာ
လု သည် ဂိဗာ
မိ စွနး် ၊ မိြဂ န် ရွာ၊ ရိမ္မုန် ေကျာက်ေဆာင်နားမှာ ေန
၍ ၊ အထံေတာ်၌ လူ ေြခာက် ရာ ခန ့် မျှ ှ ိ၏။ 3 သင်တိင်ုး ဝတ် ၍ ှိေလာ မိ ၌
ထာဝရဘုရား ၏ ယဇ် ပုေရာဟိတ်ြဖစ်ေသာသူ ဧလိ
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ှင့်ဖိနဟတ် တို့ မှ ဆင်းသက်ေသာ ဣခဗုဒ် ၏အစ်ကုိ အဟိတပ်ု ၏သား အဟိယ
လည်း ှိ၏။ ေယာနသန် သွား ေကာင်း ကုိ လူ
များ မ
သိ က။ 4 ေယာနသန် သည် ဖိလိတ္တိ
တပ် သို့ သွား စမ်းေသာ လမ်း ကား မှာ၊ တစ်ဘက်တချက် ၌ ေကျာက် ငူ ှ ိ၏။
ေကျာက် ငူ တခု သည် ေဗာဇက် ၊ တခု သည် ေသေန
အမည် ှိ၏။ 5တခု ကား ေြမာက် ဘက်၌ မိတ်မတ် မိ သို့ ၎င်း ၊ တခု ကား ေတာင်
ဘက်၌ ဂိဗာ မိ သို့ ၎င်း မျက် ှာြပ သတည်း။ 6 ေယာနသန် က၊ အေရဖျားလီှးြခင်းကုိ
မခံ ေသာ ထုိတပ်သား တို့ ဆီ သို့ သွား ကကုနအံ်။့ ထာဝရဘုရား
သည် ငါ တို့အမှုကုိ ေစာင့် ေကာင်း ေစာင့်ေတာ်မူလိမ့်မည်။ လူများ ေသာ်၎င်း၊ နည်း
ေသာ်၎င်း၊ ထာဝရဘုရား
ကယ်တင် ေတာ်မူြခင်းကုိ အဆီးအတား မ ှိ ိင်ုဟု လက်နက် ေဆာင် လလုင် အား
ေြပာဆုိ လျှင်၊ 7 လလုင်က၊ စိတ် ေတာ် ှိသည်အတိင်ုး ြပ ပါ။ လှည့် သွားပါ။ အလို
ေတာ် ှိသည်အတိင်ုး ကျွနေ်တာ် လိက်ု ပါမည်ဟု ြပနေ်ြပာ ေသာ်၊ 8 ေယာနသန် က၊ ထုိ
လူ
တို့ ဆီ သို့ သွား ၍ ကုိယ်ကုိ ြပ ကကုနအံ်။့ 9 သူတို့ကေန က။ ငါ တို့လာ မည်ဟုဆုိ
လျှင် သူ တို့ ဆီ သို့ မ သွား ဘဲ ေန ကမည်။ 10 သို့ မဟတ်ု ၊ လာ ကဟုဆုိ လျှင် သွား
ကမည်။ ထာဝရဘုရား
သည် သူ
တို့ ကုိ ငါ တို့လက် သို့ အပ် ေတာ်မူ ၏။ ထုိသို့
ေသာ ပုပ္ပ နမိိတ် ှိရ၏ဟု ဆုိသည် ှင့်အညီ၊ 11 ှစ် ေယာက်တို့သည် ဖိလိတ္တိ
တပ်သား တို့အား ကုိယ်ကုိြပ ေသာအခါ ၊ ဖိလိတ္တိ လူတို့က၊ ေဟ ဗဲ လူတို့ သည်
ပုနး်ေ ှာင် ရာတင်ွး ထဲက ထွက် လာပါသည်တကား ဟုဆုိ လျက်၊ 12တပ်သား တို့က၊
လာ
က။ တစုံတခုကုိ ြပ မည်ဟု ေယာနသန် ှင့် လက်နက် ေဆာင် လလုင်အားဆုိ လျှင်

၊ ေယာနသနက်၊ ငါ ့ ေနာက် သို့ လိက်ု ေလာ။့ ထာဝရဘုရား
သည် သူ
တို့ ကုိ ဣသေရလ
လူတို့ လက် သို့ အပ် ေတာ်မူ ပီဟု လလုင်အား ဆုိသြဖင့်၊ 13 ေလးဘက်တာွးလျက်
တက် ၍၊ လလုင်လည်းလိက်ု၏။ ေယာနသန် ေ ှ မှာ ဖိလိတ္တိလတိူု့သည် လဲ
၍ လလုင်သည် သူ့သခင့် ေနာက် မှာ လပ်ု ကံ ေလ၏။ 14 ေယာနသန် ှင့် လလုင်ြပ
ေသာ ပဌမ လပ်ု ကံ ြခင်းအားြဖင့် ာွးတ ှ ်း ထွန် ိင်ုေသာ ေြမကွက် အတင်ွး တင်ွ လူ
ှစ် ဆယ်ခန ့် မျှ ေသက၏။ 15 စစ် သူရဲများ၊ လယ် လပ်ုသူများ၊ အြခားသူများအေပါင်း
တို့သည် တပ်သား များ၊ လယူု
ေသာသူများ ှင့်တကွ တနုလ်ှုပ် က၍၊ ေြမ ကီး လည်း လှုပ် သြဖင့် ၊ အလနွ် ကီးေသာ
တနုလ်ှုပ် ြခင်း ှ ိ ၏။ 16 ဗ◌င်္ယာမိန် ခ ို င် ဂိဗာ
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မိ ၌ ေ ှာလု ၏ ကင်းေစာင့် တို့သည် ကည့် ှု ေသာအခါ ၊ ဖိလိတတိ္လအူလံးုအရင်း
သည် ေလျာ့ ၍ တေယာက်ကုိတေယာက်ထုိး ိုက်လျက်သွား က၏။ 17 ေ ှာလု ကလည်း
၊ အဘယ်သူ ထွက်သွား သည်ကုိ သိ
ြခင်းငှါလူ များကုိ ေရတက်ွ ကေလာ့ဟု အထံေတာ်၌ ှိေသာသူတို့အား စီရင်သည်
အတိင်ုး ေရတက်ွ ၍၊ ေယာနသန် ှင့် သူ ၏လက်နက် ေဆာင် လလုင် မ ှိ။ 18 ထုိ
ကာလ အခါ ဘုရား
သခင်၏ ေသတ္တ ာ
ေတာ်သည် ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့ ၌ ှိ သည်ြဖစ်၍ ၊ ေ ှာလု က၊ ဘုရား
သခင်၏ ေသတ္တ ာ
ေတာ်ကုိယူ ခ့ဲပါဟု အဟိယ
အား ဆုိ ၏။ 19 ေ ှာလု သည် ယဇ်ပုေရာဟိတ် ှင့် စကားေြပာ စ ် တင်ွ၊ ဖိလိတ္တိ
တပ် ၌ အတ်ုအတ်ု ကျက်ကျက်ေသာ အသံတိးုပွားေသာေကာင့်၊ ေ ှာလု က ေနဦး
ေတာဟ့ု ယဇ်ပုေရာဟိတ် အား ဆုိ သြဖင့်၊ 20 မိမိ ှင့် လူ အေပါင်း တို့သည် တေယာက်
ကုိတေယာက် ှ ိးေဆာ် လျက် စစ် ချ၍ီ ေရာက် ေသာအခါ ၊ ဖိလိတ္တိလူတို့သည် တ
ေယာက် ကုိတေယာက်ခုတ်သြဖင့် အလနွ် တပ်ပျက် ေလ၏။ 21အထက် ကာလ၌ ဖိလိ
တ္တိ လူတို့ဘက် မှာေန ၍ အရပ်ရပ် တို့က တပ် သို့ လိက်ု လာေသာ ေဟ ဗဲ လူတို့
သည်လည်း ေ ှာလု ှင့် ေယာနသန် ၌ ပါေသာ ဣသေရလ လူတို့ဘက်သို့ ဝင် က၏။
22 ဧဖရိမ် ေတာင် ၌ ပုနး်ေ ှာင် ၍ ေနေသာဣသေရလ
လူ အေပါင်း တို့သည်လည်း၊ ဖိလိတ္တိ
လူ ေြပး ေကာင်း ကုိ ကား ေသာအခါ စစ် ချ၍ီ ကျပ်ကျပ်လိက်ု က၏။ 23 ထုိသို့
ထာဝရဘုရား သည် ဣသေရလ
အမျ ိးကုိ ထုိ
ေန၌့ ကယ်တင် ေတာ်မူသြဖင့် ၊ စစ်မှု သည် ေဗသဝင် မိ သို့ လနွ် သွားေလ၏။

24 ထုိ ေန၌့ ဣသေရလ လူ တို့သည် ဆင်းရဲ ခံရက၏။ အေကာင်းမူကား၊ ေ ှာလု က၊
ငါသည် ငါ ့ ရနသူ် တို့ ၌ ငါစိ့တ် ေြပမည်အေကာင်း၊ ညဦး
ချနိမ် ေရာက်မီှ အစာ
စား ေသာ သူတိင်ုး ကျနိဆဲ် အပ်ေစဟုလူ တို့ အား အကျနိ် ေပး ေသာေကာင့်
အဘယ်သူ မျှအစာ မ စား ရ။ 25 လအူေပါင်း တို့သည် ေြမ ေပါ် ၌ ပျားရည် ှိ ရာ
ေတာ သို့ ေရာက် သြဖင့်၊ 26 ေတာ ထဲသို့ ဝင် ေသာအခါ ပျားရည် စက်စက် ကျလျက် ှိ
ေသာ်လည်း ၊ အကျနိ် ေတာ်ကုိ ေကာက် ေသာေကာင့် ၊ အဘယ်သူမျှမိမိ လက် ကုိ မိမိ
ပါးစပ် ၌ မ ထည့်။ 27 သို့ ရာတင်ွ ခမည်းေတာ် သည် လူ
များတို့အား အကျနိ် ေပးသည်ကုိ ေယာနသန် မ ကား ေသာေကာင့် ၊ မိမိ ကုိင် ေသာ
လံှတံ ဖျား ကုိ ပျား လပို့ ၌ ှစ် ၍ မိမိ လက် ှင့် ယူစားသြဖင့် မျက်စိ ကည်လင် ေလ၏။
28 ခမည်းေတာ် က၊ ယေန ့
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အစာ စား ေသာ သူတိင်ုး ကျနိဆဲ် အပ်ေစဟု လူ
များတို့အား ကျပ်ကျပ်အကျနိ် ေပးေတာ်မူ ပီဟု လူ
တေယာက်ကား ေလျှာက်၏။ လူ
တို့သည်လည်း ေမာ လျက်ေနက၏။ 29 ေယာနသန် ကလည်း ၊ ငါ ့အဘ သည် ြပည်
သား တို့ ကုိ ေ ှာင့် ှက် ေလ ပီ။ ဤ
ပျားရည် အနည်းငယ် ကုိ ငါစား ေသာေကာင့် ငါ ့ မျက်စိ ကည်လင် သည်ကုိ ကည့်
ပါေတာ။့ 30လူ များတို့သည် ယေန ့
ေတွ့ မိေသာ ရနသူ် ၏ ဥစ္စာ
ကုိ စား
ချင်တိင်ုးစားလျှင် ၊ အဘယ်မျှ ေလာက်အကျ ိး ကီးလိမ့်မည်တကား။ ဖိလိတ္တိ
လတိူု့ ကုိ သာ၍
လပ်ု ကံ ကလိမ့်မည်တကားဟု ဆုိ ေလ၏။ 31 ထုိ ေန၌့ ဖိလိတ္တိ လတိူု့ ကုိ မိတ်မတ်
မိ မှ အာဇလနု် မိ တိင်ုေအာင် လပ်ု ကံ က၏။ ဣသေရလလူ
တို့ သည် အလနွ် ပင်ပနး် သြဖင့်၊ 32 ရနသူ်၏ ဥစ္စာ
ကုိ လယူု
၍၊ သုိး ၊ ာွး ၊ ာွး သငယ်တို့ ကုိ ေြမ ေပါ် မှာ သတ် ပီးလျှင် အေသွး ှင့်တကွ စား
က၏။ 33 ထုိသို့ လူ
များတို့သည် အေသွး ှင့်တကွ စား ၍ ထာဝရဘုရား
ကုိ ြပစ်မှား သည်ဟု ေ ှာလု အား ကား ေလျှာက်လျှင် ၊ သင်တို့သည် သစ္စာ
ပျက် က ပီ။ ကီးစွာ ေသာ ေကျာက် ကုိ ငါ ့ ထံသို့ ယေန ့လိှမ့် ခ့ဲ။ 34လူ များတို့တင်ွ
အရပ်ရပ် သွား၍ လအူသီးအသီးမိမိ တို့ သုိး
ာွး ကုိ ဤအရပ်သို့ ယူ ခ့ဲ ပီးလျှင် ၊ ဤ အရပ်၌ သတ် စား ကေစ။ အေသွး ှင့်တကွ

စား ၍ ထာဝရဘုရား
ကုိ မ ြပစ်မှား ေစ ှင့်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ သည်အတိင်ုး ၊ လူ များတို့သည် အသီးအသီး
မိမိ တို့ သုိး ာွး ကုိ ထုိည ့် ၌ ယူ
ခ့ဲ၍ ထုိ အရပ်၌ သတ် က၏။ 35 ေ ှာလု သည်လည်း ထာဝရဘုရား အဘို့ ယဇ်
ပလ္လ င်ကုိ တည် ေလ၏။ ထုိပလ္လ င်ကား ထာဝရဘုရား
အဘို့ တည် ေသာ ပဌမ
ပလ္လ င် ြဖစ်သတည်း။ 36တဖန် ေ ှာလု က၊ ည ့် အခါ ငါတို့သည် ဖိလိတ္တိ
လတိူု့ ကုိ လိက်ု၍ တေယာက်ကုိမျှ မ
ကျန်ကင်း ေစဘဲ၊ မုိဃ်းလင်းသည်တိင်ုေအာင် ဖျက်ဆီး ကကုန်အံ့ဟု စီရင်၍၊ လူ
များတို့က စိတ်ေတာ် ှိသည် အတိင်ုး ြပ ေတာ်မူပါဟု ဝနခံ် ကေသာ်၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ်
က၊ ဘုရား
သခင့်အထံ ေတာ်သို့ ချ ်းကပ် ကကုန်အံ့ဟု ဆုိ ေလ၏။ 37 ေ ှာလု ကလည်း၊
အကျွ ်ပ်ုသည် ဖိလိတ္တိ
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လတိူု့ ကုိ လိက်ု ရပါမည်ေလာ။ သူ တို့ ကုိ ဣသေရလ
လတိူု့လက် သို့ အပ် ေတာ်မူမည်ေလာ ဟု ဘုရား
သခင့်ထံ အခွင့် ပနေ်သာ်လည်း ၊ ထုိ ေနတ့င်ွ ြပန် ေတာ်မ မူ။ 38 ေ ှာလု ကလည်း ၊
လူ တို့တင်ွ အရာ ှိ အေပါင်း တို့ ၊ ယေန ့
အဘယ်သူ ြပစ်မှား မိသည်ကုိ သိ
ြမင် အံ့ေသာငှါချ ်း ၍ လာ ကေလာ။့ 39 ဣသေရလ အမျ ိးကုိ ကယ်တင် ေသာ
ထာဝရဘုရား
အသက် ှင်ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ ငါ ့သား ေယာနသန် ြဖစ် ေသာ်လည်း ၊ ဆက်ဆက်
ေသ ရမည်ဟုဆုိ ေသာ်၊ အဘယ်သူ မျှြပန် ၍မ ေလျှာက်ဝ့ံ။ 40 ေ ှာလုကလည်း၊ သင်
တို့သည် တစ်ဘက် ၊ ငါ ှင့် ငါ ့သား ေယာနသန် သည် တစ်ဘက် ေန ရကမည်ဟု ဆုိ
လျှင် ၊ လူ များတို့က စိတ်ေတာ် ှိသည်အတိင်ုး ြပ ေတာ်မူပါဟု ေလျှာက် ကေသာ်၊

41 ေ ှာလု က၊ ေြဖာင့်မတ် စွာ စီရင်ေတာ်မူပါဟု ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား အား ဆုေတာင်း သြဖင့် ၊ လူ များတို့သည် လတ်ွ က၍ ၊ ေ ှာလု
ှင့် ေယာနသန် ကုိ မှတ် ေတာ်မူ၏။ 42 ေ ှာလု ကလည်း ၊ ငါ ှင့် ငါ ့ သား ေယာနသန်
အဘို့ စာေရးတံ
ြပ ေလာဟ့ု ဆုိ
သြဖင့် ၊ ေယာနသန် ကုိ မှတ် ေတာ်မူ၏။ 43 ေ ှာလု ကလည်း ၊ သင်ြပ ေသာအမှုကုိ
ေြပာ ေလာဟ့ု ေယာနသန် အား ဆုိ လျှင် ၊ ေယာနသန် က၊ အကျွ ်ပ်ု ကုိင်ေသာ လံှ ဖျား
ှင့် ပျားရည် အနည်းငယ် ကုိ ယူ၍ ြမည်းစမ်း မိပါ ပီ။ ထုိအမှုေကာင့်သာ ေသ
ရပါမည်ဟု ြပနေ်ြပာ ၏။ 44 ေ ှာလု ကလည်း ၊ ေယာနသန် ၊ သင်သည် ဆက်ဆက်
မေသ လျှင် ၊ ဘုရား သခင်သည် ထုိ
မျှမကငါ၌ ြပ ေတာ်မူပါေစေသာဟု ဆုိ
ေသာ်လည်း၊ 45လူ များတို့က၊ ဣသေရလ
အမျ ိး၌ ဤ ကယ်တင် ြခင်း ေကျးဇူးကုိ ြပ ပီးေသာ ေယာနသန် သည် ေသ
ရမည်ေလာ။ ထုိသို့ မြဖစ်ပါေစ ှင့်။ ထာဝရဘုရား
အသက် ှင်ေတာ်မူသည်အတိင်ုး သူ
၏ ဆံြခည် တပင်မျှ ေြမ ေပါ် မှာ မ
ကျ ရ။ သူသည် ဘုရား
သခင် ှင့်အတူ ယေန ့ဝုိင်း၍ ြပ ပါ ပီဟု ဆုိ
သြဖင့် ၊ အသက် ချမ်းသာေစြခင်းငှါေယာနသန် ကုိ ကယ် ှ တ် က၏။ 46 ထုိေနာက်
ေ ှာလု သည်ဖိလိတ္တိ လတိူု့ ကုိ မလိက်ု။ သူတို့သည် ေနရင်းအရပ် သို့ ြပန် သွားက၏။
47 ထုိသို့ ေ ှာလု သည် ဣသေရလ
အမျ ိးကုိ စုိးစံ ၍ ပတ်ဝနး်ကျင် ရနသူ် ၊ ေမာဘ ြပည်သား၊ အမ္မုန် ြပည်သား ၊ ဧဒံု
ြပည်သား၊ ေဇာဘ
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မင်း များ၊ ဖိလိတ္တိ
လမူျားတို့ ကုိ စစ်တိက်ု၍ စစ်ချေီလရာရာ ၌ သူတို့ ကုိ ေအာင် ေလ၏။ 48 ဗုိလ်ေြခ များ
ကုိ ှ ိးေဆာ် ၍ အာမလက် အမျ ိးသားတို့ ကုိ လပ်ု ကံ သြဖင့် ၊ ဣသေရလ အမျ ိးသား
တို့ ကုိ လယုက် ဖျက်ဆီးေသာသူတို့ လက် မှ ကယ် ှ တ် ေလ၏။ 49သား ေတာ် ကား
ေယာနသန် ၊ ဣရွှိ ၊ ေမလခိရွှ တည်း။ သမီး
ေတာ် ှစ် ေယာက်တင်ွ အ ကီး ကားေမရပ်။ အငယ် ကား၊ မိခါလ တည်း။ 50 ေြမာက်
သားေတာ်ကား အဟိမတ် ၏ သမီး
အဟိေနာင် တည်း။ ဗုိလ်ချ ပ် မင်းကား၊ ဘေထွး ေတာ် ေနရ
သား အာဗနာ တည်း။ 51 ခမည်းေတာ် ကိ ှ ှင့် အာဗနာ ၏ အဘ
ေနရ သည် အေဗျလ ၏ သား ြဖစ်၏။ 52 ေ ှာလု လက်ထက် ကာလပတ်လံးု ၊ ဖိလိ
တ္တိ လတိူု့ ကုိ ကျပ်ကျပ်စစ်တိက်ု ရက၏။ ခွနအ်ား ကီးေသာသူ၊ ရဲရင့် ေသာသူ ေတွ့
သမျှ တို့ ကုိ ေ ှာလု သည် ေရွးေကာက် ခန ့ထ်ားေလ့ ှ ိ၏။

15
1တဖန် ှေမွလ က၊ ထာဝရဘုရား
၏လူ ဣသေရလ အမျ ိးကုိ အပ်ုစုိးေစြခင်းငှါသင့် ကုိ ဘိသိက် ေပးမည် အေကာင်း၊
ငါ ့ ကုိ အထက်ကေစလွှတ် ေတာ်မူသည်ြဖစ်၍ ၊ ယခု မှာ ထာဝရဘုရား
၏ စကား
ေတာ်ကုိ နားေထာင် ေလာ။့ 2 ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင်ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူ
သည်ကား၊ အဲဂုတ္တု
ြပည်မှ ထွက် လာေသာဣသေရလအမျ ိး၌၊ အာမလက် အမျ ိးြပ ေသာ ဆီးတားြခင်း
အမှုကုိ ငါမှတ်လျက် ှိ၏။ 3ယခု သွား ၍ ထုိအမျ ိးကုိ လပ်ု ကံ ေလာ။့ ှေြမာ ြခင်းမ
ှိဘဲ၊ ှ င်း ှ င်း ဖျက်ဆီး ၍ ၊ ေယာက်ျား ၊ မိနး်မ ၊ သူငယ် ၊ ို့ စို့ မှစ၍ ၊ သုိး ၊ ာွး ၊
ကုလားအပ်ု ၊ ြမည်း တို့ ကုိသတ် ေလာဟ့ု ေ ှာလု အား ဆင့်ဆုိ သည် အတိင်ုး၊ 4 ေ ှာလု
သည် လူ
တို့ ကုိ စုေဝး
ေစ၍ ေတလိမ် မိ မှာ စာရင်း ယူသြဖင့် ၊ ေြခသည် သူရဲ ှစ် သိနး်၊ ယုဒ
စစ်သူရဲတေသာင်း ှ ိ က၏။ 5 ေ ှာလု သည်လည်း အာမလက် မိ သို့ စစ်ချ ီ၍ ချ ိင့်
၌ တပ်ချ ပီးမှ၊ 6 ေကနိ လတိူု့ ှ ိရာသို့ ေစလွှတ်လျက်၊ သင် တို့ ကုိ အာမလက် လတိူု့ ှင့်
အတူ ငါဖျက်ဆီး မည်ဟု စုိးရိမ်စရာ ှိေသာေကာင့်၊ သူတို့အထဲက ထွက် သွား၍ ေနရာ
ေြပာင်း ကေလာ။့ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့သည် အဲဂုတ္တု
ြပည်မှ ထွက် လာေသာအခါ ၊ သင်တို့သည် ေကျးဇူး ြပ က ပီဟု မှာ လိက်ုသည်
အတိင်ုး ၊ ေကနိ လူတို့သည် အာမလက် လူတို့အထဲ က ထွက်သွား က၏။ 7 ေ ှာလု
သည် ဟဝိလ
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မိ မှစ၍ အဲဂုတ္တု ြပည် တစ်ဘက်တချက် ၌ ေနေသာ ှုရ မိ တိင်ုေအာင်အာမ
လက် လတိူု့ ကုိ လပ်ု ကံ ေလ၏။ 8အာမလက် ှင်ဘုရင် အာဂတ် ကုိ အ ှင် ဘမ်းမိ ၏။
လူ
အေပါင်း တို့ ကုိ ထား
ြဖင့် ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီး ေလ၏။ 9 သို့ ရာတင်ွ ေ ှာလု ှင့် လူ များတို့သည် အာဂတ်
မင်း ှင့်တကွ၊ သုိး
ာွး အြမတ် အလတ်၊ ဆူ
ေသာ သုိးသငယ် ၊ ေကာင်း ေသာ ဥစ္စာ ှ ိသမျှ ကုိ ှေြမာ ၍ ှင်း ှ င်းမ ဖျက်ဆီး က။
အသုံး
မဝင် ယုတ်မာ ေသာ ဥစ္စာ
ှ ိသမျှ ကုိသာ ှင်း ှ င်းဖျက်ဆီး က၏။ 10ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည်
ှေမွလ သို့ ေရာက် လာ၍၊ 11 ငါသည် ေ ှာလု ကုိ ှ င်ဘုရင် အရာ ၌ ခန ့ထ်ားသည်အမှု
ေကာင့် ေနာင်တရ ၏။ သူသည် ငါ ၏ ပညတ် တို့ ကုိ မ
ကျင့် ၊ ငါ ့ ေနာက် သို့ မ လိက်ု၊ လမ်းလွှဲ ပီဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ ှေမွလ သည် ဝမ်းနည်း
၍ တည ့်လံးု ထာဝရဘုရား အား ဟစ်ေကာ် ပီးလျှင်၊ 12 နနံက် ေစာေစာထ ၍ ေ ှာလု
ကုိ ကိ ဆုိ ြခင်းငှါ သွားေသာအခါ၊ ေ ှာလု သည် ကရေမလ
မိ သို့ ေရာက် ၍ ေအာင်တိင်ု ကုိ စုိက် ပီးမှ ၊ လှည့်လည် သြဖင့် ဂိလဂါလ မိ သို့

လနွ် သွားေကာင်းကုိ ကားေသာေကာင့်၊ ေ ှာလု ှ ိရာသို့ သွား ေလ၏။ 13 ေ ှာလု က
လည်း၊ ထာဝရဘုရား
သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ ေကာင်း ကီး ေပး ေတာ် မူ ပါ ေစေသာ။ အကျွ ်ပ်ု သည်
ထာဝရဘုရား
အမိန ့် ေတာ်အတိင်ုး ြပ ပါ ပီဟု ဆုိ ၏။ 14 ှေမွလ ကလည်း ၊ သို့ ြဖစ်လျှင် ငါ ကား
ရေသာ သုိး ြမည် သံ၊ ာွး ြမည် သံကား အဘယ်သို့ နည်းဟေုမး ေသာ်၊ 15 ေ ှာလု က၊
အာမလက် ြပည်မှ ေဆာင် ခ့ဲပါ ပီ။ လူ
များတို့သည် ကုိယ်ေတာ် ၏ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား အား ယဇ် ပူေဇာ်လိုေသာငှါ
အေကာင်းဆုံး ေသာ သုိး
ာွး တို့ ကုိ ှေြမာ ၍၊ ကင်း ေသာ အရာ ှိသမျှတို့ ကုိ ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီး ပါ ပီဟု ဆုိ

၏။ 16 ှေမွလ ကလည်း ၊ ေန ပါဦးေလာ။့ မေနည့
မှာ ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူေသာ စကားကုိ ြပနေ်ြပာ ပါ မည်ဟု ေ ှာလု အား ဆုိ လျှင် ၊ ေ ှာလုက
ေြပာ ပါေတာ့ဟုဆုိ ၏။ 17 ှ ေမွလ ကလည်း ၊ သင် သည် ကုိယ်အထင်အတိင်ုး ငယ်
ေသာသူြဖစ်လျက်ပင်၊ ဣသေရလ
အမျ ိး တို့ ၏ အထွဋ် သို့ ေရာက်၍၊ ဣသေရလ
ှင်ဘုရင် အရာ ှင့် ထာဝရဘုရား
ဘိသိက် ေပးေတာ်မူသည် မ
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ဟတ်ုေလာ။ 18 ထာဝရဘုရား က၊ သွား ေလာ။့ အြပစ် များ ေသာ အာမလက်
အမျ ိးသားတို့ ကုိ ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီး ေလာ။့ မဖျက်ဆီး မီှ တိင်ုေအာင် စစ်တိက်ု ေလာ့
ဟု သင့် ကုိ ေဝး
ေသာ အရပ်သို့ ေစလွှတ် ေတာ်မူ၏။ 19 သို့ ြဖစ်၍ သင်သည် ထာဝရဘုရား
၏အမိန ့် ေတာ်ကုိ နား မ ေထာင်ဘဲ၊ ရနသူ်၏ ဥစ္စာ
ကုိ လယူု၍ ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ဤဒစု ိုက် ကုိ အဘယ်ေကာင့် ြပ ဘိသနည်းဟု ေြပာဆုိေသာ်၊ 20 ေ ှာ
လု က၊ အကျွ ်ပ်ုသည် ထာဝရဘုရား
၏ အမိန ့် ေတာ်ကုိ ဧကနအ်မှနန်ားေထာင် ပါ ပီ။ ထာဝရဘုရား
ေစခုိင်း ေတာ်မူေသာ လမ်း သို့ လိက်ု ပါ ပီ။ အာမလက် ှင်ဘုရင် အာဂတ် ကုိ ေဆာင်
ခ့ဲ၍ ၊ အာမလက် အမျ ိးသားတို့ ကုိ ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီး ပါ ပီ။ 21 သို့ ရာတင်ွ လူ များ
တို့သည် ဂိလဂါလ မိ ၌ ကုိယ်ေတာ် ၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား အား ယဇ် ပူေဇာ်လိေုသာငှါ လယူု ေသာ သုိး
ာွး ၊ ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီး အပ်ေသာအရာ အေကာင်းဆုံး တို့ ကုိ သိမ်းယူ ကပါ ပီဟု

ေြပာဆုိ ြပန၏်။ 22 ှ ေမွလ ကလည်း ၊ ထာဝရဘုရား ၏အမိန ့် ေတာ်ကုိ နားေထာင်
ြခင်း၌ အားရေတာ်မူသက့ဲသို့ ၊ မီး ှု ိရာ ယဇ်အစ ှိေသာ ယဇ် မျ ိ းတို့ ကုိ ပူေဇာ်ြခင်း၌
အားရ
ေတာ်မူမည်ေလာ။ အလို
ေတာ်သို့ လိက်ုြခင်းသည် ယဇ် မျ ိ းထက် သာ၍ေကာင်း၏။ နားေထာင် ြခင်းသည် သုိး
ထီးဆီဥ ထက် သာ၍ေကာင်း၏။ 23 ြငင်းဆန် ေသာ သေဘာသည် နတ်ဆုိး ှင့်ေပါင်း
ြခင်းက့ဲသို့ ၎င်း၊ ခုိင်မာ ေသာ သေဘာသည် ေဗဒင်တနဆ်ာကုိ သုံးြခင်းက့ဲသို့ ၎င်း အြပစ်
ကီး၏။ သင်သည် ထာဝရဘုရား
၏ စကား
ေတာ်ကုိ ပယ် ေသာေကာင့် ၊ ထာဝရဘုရားသည် ှင်ဘုရင် အရာကုိ ှ တ်၍ သင့် ကုိ
ပယ် ေတာ်မူ ပီဟု ဆုိ ၏။ 24 ေ ှာလု ကလည်း ၊ အကျွ ်ပ်ုသည် ြပစ်မှား ပါ ပီ။ လူ
များကုိ ေကာက် ၍ သူ
တို့ စကား ကုိ နားေထာင် ေသာေကာင့် ၊ ထာဝရဘုရား ၏ အမိန ့် ေတာ် ကုိ၎င်း ၊
ကုိယ်ေတာ် ၏ စကား
ကုိ၎င်းလနွက်ျ း ပါ ပီ။ 25 အကျွ ်ပ်ု အြပစ် ကုိ သည်းခံ ေတာ်မူပါ။ အကျွ ်ပ်ုသည်
ကုိယ်ေတာ်၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား ကုိ ကုိးကွယ် မည်အေကာင်း ၊ အကျွ ်ပ်ု ှင့်
အတူ ြပန် လာပါဟု ေတာင်းပန် ေသာ်လည်း၊ 26 ှ ေမွလ က၊ သင် ှင့်အတူ ငါမ ြပန။်
သင်သည် ထာဝရဘုရား ၏ အမိန ့် ေတာ်ကုိ ပယ် ေသာေကာင့် ၊ ထာဝရဘုရား သည်
ဣသေရလ
ှင်ဘုရင် အရာကုိ ှ တ်၍ သင့် ကုိ ပယ် ေတာ်မူ ပီဟု ေ ှာလု အား ဆုိ ပီးမှ၊ 27 လှည့်

သွား ေသာအခါ ေ ှာလုသည် ှ ေမွလ ၏ ဝတ်လံု စွနး် ကုိ ကုိင် ဆဲွ၍ ဝတ်လံုစုတ်
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ေလ၏။ 28 ှေမွလ ကလည်း ၊ ယေန ့ထာဝရဘုရား သည် ဣသေရလ
ိင်ုငံ ကုိ သင် မှ ဆုတ် ယူ၍ ၊ သင့် ထက် ေကာင်း ေသာသင် ၏ အိမ်နးီချင်း အား

ေပး ေတာ်မူ ပီ။ 29 ထုိမှတပါး ဣသေရလ
အမျ ိး၏ အစွမ်း သတ္တ ိြဖစ်ေသာ ဘုရားသည် မုသာ
သုံးြခင်း၊ ေနာင်တရ ြခင်း ှင့် ကင်းလတ်ွ ေတာ်မူ၏။ ေနာင်တရ အံ့ေသာငှါ လူ ြဖစ်
ေတာ်မ မူဟုဆုိ ေသာ်၊ 30 ေ ှာလုက အကျွ ်ပ်ုြပစ်မှား ပါ ပီ။ သို့ ေသာ်လည်း အကျွ ်ပ်ု
အမျ ိးသား ချင်း အသက် ကီး သူတို့ ေ ှ ၌၎င်း ၊ ဣသေရလအမျ ိးေ ှ ၌၎င်း၊ အကျွ ်ပ်ု
၏ ဂုဏ်အသေရကုိ မဖျက်ပါ ှင့်။ အကျွ ်ပ်ုသည် ကုိယ်ေတာ် ၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ကုိ ကုိးကွယ် ရမည်အေကာင်း ၊ အကျွ ်ပ်ု ှင့်အတူ ြပန် လာပါ
ဟု ေတာင်းပန် သည်အတိင်ုး၊ 31 ှ ေမွလ သည် ေ ှာလု ေနာက် သို့ လိက်ု၍ ၊ ေ ှာလု
သည် ထာဝရဘုရား
ကုိ ကုိးကွယ် ေလ၏။ 32 ထုိအခါ ှေမွလ က၊ အာမလက် ှင်ဘုရင် အာဂတ် ကုိ ငါ ့
ထံသို့ ေခါ် ခ့ဲ ကဟု ဆုိ
သည်အတိင်ုး ၊ အာဂတ် က ေသ
ေဘးသည် စင်စစ် လနွ် သွား ပီဟု ဆုိလျက် ရွှင်လနး် စွာလာ ၏။ 33 ှ ေမွလ က၊
မိနး်မ များတို့သည် သင် ၏ထား ေကာင့် သား
ဆုံးသက့ဲသို့ ၊ သင် ၏ အမိ
သည် သား
ဆုံး ေသာ မိနး်မ ြဖစ်ရမည်ဟဆုို လျက် ၊ ဂိလဂါလ မိ မှာ ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌
အာဂတ် ကုိ အပုိင်းပုိင်း ြဖတ်ေစ၏။ 34 ထုိေနာက် ှေမွလ သည် ရာမ
မိ သို့ သွား ၍ ေ ှာလု သည် မိမိ
ေနရာ ဂိဗာ
မိ ၊ နနး်ေတာ် သို့ ြပန် သွား ေလ၏။ 35 ေ ှာလု အနစိ္စ မေရာက်မီှတိင်ုေအာင် ၊ ှေမွ

လ သည် ေနာက် တဖန် အကည့် အ ှုမ လာ။ သို့ ရာတင်ွ ှေမွလ သည် ေ ှာလု အတက်ွ
စိတ် မသာညည်းတာွးလျက်ေန၏။ ထာဝရဘုရား
သည် ေ ှာလု ကုိ ဣသေရလ
ှင် ဘုရင်အရာ၌ ခန ့ထ်ားေသာ အမှုကုိ ေနာင်တရ ေတာ်မူ၏။

16
1တဖန် ထာဝရဘုရား က၊ ေ ှာလကုို ဣသေရလ
ှင် ဘုရင်အရာမှ ငါ ပယ် ေသာေကာင့် ၊ သင် သည် အဘယ် မျှ ကာလပတ်လံးု စိတ်

မသာ ညည်းတာွးလျက် ေနလိမ့်မည်နည်း။ သင် ၏ဘူး ကုိ ဆီ
ှင့် ြပည့် ေစေလာ။့ ဗက်လင် မိ သားေယ ှဲ ှ ိရာသို့ ငါေစလွှတ် မည်။ သူ
၏သား တို့တင်ွ ငါ ့အဘို့ ှ င် ဘုရင်တပါးကုိ ငါြပင်ဆင် ပီဟု ှေမွလ အား မိန ့် ေတာ်
မူ၏။ 2 ှ ေမွလ က၊ အကျွ ်ပ်ုသည် အဘယ်သို့ သွား ိင်ုပါမည်နည်း။ ေ ှာလု ကား
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လျှင် သတ် ပါလိမ့်မည်ဟု ေလျှာက် ေသာ် ၊ ထာဝရဘုရား က၊ ာွးမတနး် ကုိယူ ၍ ငါ
သည် ထာဝရဘုရား
အား ယဇ် ပူေဇာ်ြခင်းငှါ လာ ပီဟု ေြပာ ေလာ။့ 3 ေယ ှဲ ကုိ လည်း ယဇ် ပဲွသို့ ေခါ်
ဘိတ် ေလာ။့ ထုိအခါ သင်သည် အဘယ်သို့ ြပ ရမည်ကုိ ငါ ြပ မည်။ ငါသည် နာမြဖင့်
ထုတ်ြပ ေသာ သူကုိ ငါ ့ အဘို့ ဘိသိက် ေပးရမည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး၊ 4 ှေမွ
လ ြပ ၍ ဗက်လင် မိ သို့ သွား ေလ၏။ ဗက်လင် မိ သားအသက် ကီး သူတို့သည် ှ
ေမွလ ှင့် ေတွ့ ေသာအခါ တနုလ်ှုပ် ၍ ၊ ကုိယ်ေတာ်သည် ချမ်းသာ ေပးလျက် လာ
ေတာ်မူသေလာဟု ေမးေလျှာက် ကေသာ်၊ 5 ချမ်းသာ ေပးလျက် ထာဝရဘုရား
အား ယဇ် ပူေဇာ်ြခင်းငှါ ငါလာ ပီ။ မိမိတို့ ကုိ သန ့် ှ င်း ေစ ပီးမှ ငါ ှင့်အတူ ယဇ် ပဲွ
သို့ လာ ကဟု ဆုိ
သြဖင့် ၊ ေယ ှဲ ှင့် သူ ၏သား တို့ ကုိ သန ့် ှ င်း ေစ၍ ယဇ် ပဲွသို့ ေခါ် ေလ၏။ 6 သူ
တို့သည် ေရာက် လာေသာအခါ ဧလျာဘ ကုိ ကည့် ှု ၍ ၊ စင်စစ် ထာဝရဘုရား အခွင့်
ှင့် ဘိသက် ခံရေသာသူသည် ငါေ့ ှ မှာ ှ ိ ၏ဟု ဆုိ ေလေသာ်၊ 7ထာဝရဘုရား က၊ သူ
၏မျက် ှာ ၊ သူ ၏အရပ် ကုိ မ
ကည့် မ ှု ှင့်။ သူ့
ကုိ ငါပယ် ပီ။ ထာဝရဘုရားသည် လူ
ြမင်သက့ဲသို့ ြမင် ေတာ်မူသည် မ
ဟတ်ု။ လူ
သည် အဆင်း သ ာနကုိ် ကည့် ှု တတ်၏။ ထာဝရဘုရား
မူကား ှလံးု ကုိ ကည့် ှု တတ်သည်ဟု ှေမွလ အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 8တဖန် ေယ ှဲ
သည် အဘိနဒပ် ကုိ ေခါ် ၍ ှေမွလ ေ ှ မှာ သွား ေစသြဖင့် ၊ ှေမွလက၊ ဤ
သူကုိ လည်း ထာဝရဘုရား ေရွး ေတာ်မ မူဟုဆုိ ၏။ 9တဖန် ေယ ှဲ သည် ှိမာ ကုိ
သွား ေစသြဖင့် ၊ ဤ သူကုိ လည်း ထာဝရဘုရား ေရွး ေတာ်မ မူဟု ဆုိ ၏။ 10တဖန်
ေယ ှဲ သည် သား
ခုနစ် ေယာက်တို့ ကုိ ှေမွလ ေ ှ မှာ သွား ေစသြဖင့် ၊ ှေမွလ က၊ ဤ
သူတို့ ကုိ လည်း ထာဝရဘုရား
ေရွး ေတာ်မ မူ။ 11သင်၌ သား
မ ှိ ပီေလာဟု ေယ ှဲ အား ေမး လျှင် ၊ ေယ ှဲက အငယ်ဆုံး ေသာ သား ှိ ပါေသး၏။
သုိး
တို့ ကုိ ထိနး် ေကျာင်းလျက် ေနပါသည်ဟု ေြပာ ဆုိေသာ် ၊ ှေမွလ က သူ့
ကုိ ေခါ် ေစြခင်းငှါလကုိူ ေစလွှတ် ပါ။ သူ
မ ေရာက် မီှ ပဲွသို့ ဝင်၍ မ
ထုိင် ရဟု ဆုိ
သည်အတိင်ုး၊ 12 ေစလွှတ် ၍ သူ့ ကုိ ေခါ် ခ့ဲ၏။ သူ
သည် နီ
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ေသာ ဆံပင် ှိ၏။ လှ ေသာအဆင်း ှင့် ချစ် ဘွ ယ် ေသာ မျက် ှာလည်း ှိ၏။
ထာဝရဘုရား
က ဤ
သူ ေပတည်း။ ထ
၍ ဘိသိက် ေပးေလာ့ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 13 ှေမွလ သည်လည်း ၊ ဆီ ဘူး ကုိယူ ၍
သူ ၏ အစ်ကုိ စုထဲမှာ သူ့ ကုိ ဘိသိက် ေပးေလ၏။ ထုိ
ေနမှ့စ၍ ထာဝရဘုရား ၏ ဝိညာ ် ေတာ်သည် ဒါဝိဒ် အေပါ် မှာ သက်ေရာက် ေလ၏။
ှေမွလ သည် ထ
၍ ရာမ မိ သို့ ြပနသွ်ား ၏။ 14ထာဝရဘုရား ၏ ဝိညာ ် ေတာ်သည် ေ ှာလု မှ ထွက်
သွား ၍ ၊ ထာဝရဘုရား ထံ ေတာ်က ဆုိး
ေသာ ဝိညာ ် သည် ေ ှာင့် ှက် တတ်၏။ 15 ေ ှာလု ၏ ကျွန် တို့ကလည်း ၊ ယခု မှာ
ဘုရား
သခင်ထံေတာ်က ဆုိး
ေသာ ဝိညာ ် သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ ေ ှာင့် ှက် တတ်ပါ၏။ 16 ခစားေသာ ကုိယ်ေတာ်
၏ ကျွန် တို့သည်၊ သာယာစွာ ေစာင်း တီး တတ် ေသာသူ ကုိ ှာေဖွ ရမည် အေကာင်း
အ ှင် အမိန ့် ှ ိေတာ်မူပါ။ ဘုရား
သခင့်ထံေတာ်က ဆုိး
ေသာဝိညာ ် လာ ေသာအခါ ၊ သူသည်ေစာင်းတီး သြဖင့် ကုိယ်ေတာ် သည် ချမ်းသာ
ရေတာ်မူမည်ဟု ေလျှာက် လျှင်၊ 17 ေ ှာလု က၊ သာယာ
စွာ တီး
တတ်ေသာသူ ကုိ ငါ ့အဘို့ ှာေဖွ၍ ငါ ့ ထံသို့ ေခါ် ခ့ဲ ကဟု ကျွန် တို့အား မိန ့် ေတာ်မူ
ေသာ်၊ 18ကျွန် တေယာက် က၊ ကျွနေ်တာ်ေတွ့ ဘူးေသာ ဗက်လင် မိ သားေယ ှဲ သား
သည် ေစာင်းတီး ေသာအတတ်၊ ရဲရင့် ြခင်းအစွမ်း သတ္တ ိ ှင့် ြပည့်စုံ၍၊ စစ်မှု ၌၎င်း၊
ပညာ
စကား ၌၎င်း ေလက့ျက်ပါ၏။ အဆင်း လည်း လှပါ၏။ ထာဝရဘုရား
သည်သူ ှင့်အတူ ှိေတာ်မူ၏ဟု ေလျှာက် ေသာေကာင့်၊ 19 ေ ှာလု က၊ ေယ ှဲ ှ ိရာ
သို့ လူကုိေစလွှတ် ၍ ၊ သုိးထိနး်ြဖစ်ေသာသင် ၏သား ဒါဝိဒ် ကုိ ငါ ့ ထံသို့ ေစလွှတ် ရ
မည်ဟု အမိန ့် ေတာ် ှိ၏။ 20 ေယ ှဲ သည် မုန ့် တင်ေသာ ြမည်း ၊ စပျစ်ရည် ဘူး ၊ ဆိတ်
သငယ်ကုိ ယူ
၍ မိမိ သား ဒါဝိဒ် တင်ွ ေ ှာလု ထံသို့ ေပး လိက်ုေလ၏။ 21 ဒါဝိဒ် သည် ေ ှာလု
ထံသို့ ေရာက် ၍ ခစား သြဖင့် ၊ ေ ှာလုသည် အလနွ် ချစ် ၍ လက်နက် ေတာ်ေဆာင်
အရာ၌ ခန ့ထ်ား၏။ 22 ေ ှာလု သည်လည်း ေယ ှဲ ှ ိရာသို့ လကုိူေစလွှတ် ၍၊ ဒါဝိဒ် ကုိ
ငါ ့ စိတ် ှင့်ေတွ့ေသာေကာင့် ငါ ့ ထံ၌ ခစား ပါေစဟု အခွင့် ေတာင်းေလ၏။ 23 ဘုရား
သခင့်ထံေတာ်က ဆုိးေသာဝိညာ ် သည် ေ ှာလု အေပါ် မှာ ေရာက် ေသာအခါ ၊ ဒါဝိ
ဒ် သည် ေစာင်း ကုိယူ ၍ တီး သြဖင့် ဆုိး ေသာဝိညာ ် ထွက် သွား၍ ၊ ေ ှာလု သည်
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သက်သာ လျက် ပကတိ ကျနး်မာလျက် ှိတတ်၏။

17
1 ဖိလိတ္တိ လတိူု့သည် ဗုိလ်ေြခ များကုိ ှ ိးေဆာ်၍ ယုဒ
ခ ို င် ေ ှာေခါ မိ ၌ စုေဝး
သြဖင့် ၊ ေ ှာေခါ မိ ှင့် အေဇကာ မိ စပ်ကား ဒမိမ် အရပ်မှာ တပ်ချ က၏။ 2 ေ ှာ
လု ှင့် ဣသေရလ လူ တို့သည် စုေဝး
၍ ဧလာချ ိင့် နားမှာ တပ်ချ ၍ ဖိလိတ္တိ လူတို့ ကုိ တိက်ု မည်ဟု စစ်ခင်းကျင်း
က၏။ 3 ဖိလိတ္တိ လအူချ ိ တို့သည် ချ ိင့်တစ်ဘက်၌ ေတာင် ေပါ် မှာရပ် လျက်၊ ဣ
သေရလ
လအူချ ိ တို့သည် ချ ိင့် တစ်ဘက် ၌ ေတာင် ေပါ် မှာ ရပ် လျက် ှိ က၏။ 4 ေြခာက်
ေတာင် ှင့် တထွာ အရပ် ြမင့်ေသာ ဂါသ မိ သားေဂါလျတ် အမည် ှိေသာသူရဲသည်
ဖိလိတ္တိ
တပ် ထဲက ထွက် လာ၏။ 5 သူသည် ေခါင်း ေပါ် မှာ ေကးဝါ ခေမာက်လံးု ကုိ
ေဆာင်း၍ အခွက်ငါးဆယ်အချနိ် ှ ိ ေသာေကးဝါချပ်အကင်္ျ ကုိီ ဝတ် ၏။ 6 ေကးဝါ
ေြခ စွပ်ကုိ စွပ်လျက် ပခုံး ကား မှာ ေကးဝါ ကိဒုန် လက်နက်ကုိ ဆဲွလျက် ှိ၏။ 7 လံှ
ို း ကား ရက်ကနး် လက်လိပ် ှင့်အမျှ ကီး၏။ လံှ ကုိယ်ကား သံ
ေြခာက် ပိဿာ အချနိ် ှ ိ၏။ သူ့
ေ ှ မှာ ဒိင်ုး လွှားကုိ ေဆာင် ေသာသူတေယာက်သည် သွား ရ၏။ 8 ထုိသူရဲသည် ရပ်
လျက် သင်တို့သည် စစ် ပိ င်ြခင်းငှါ အဘယ်ေကာင့် ထွက် လာကသနည်း။ ငါ သည်
ဖိလိတ္တိ
လ၊ူ သင် တို့သည် ေ ှာလု ၏ ကျွန် ြဖစ် ကသည် မ
ဟတ်ုေလာ။ လူ တေယာက်ကုိ ေရွးေကာက် ၍ ငါ ှင့်တိက်ုြခင်းငှါလာ ပါေစ။ 9 သူ
သည် ငါ ့ ကုိ တိက်ု ၍ သတ် ိင်ု လျှင် ငါတို့သည် သင် တို့၏ ကျွန် ခံ မည်။ သို့ မဟတ်ု
ထုိသူ ကုိ ငါ ိင်ု ၍ သတ် လျှင် ၊ သင်တို့သည် ငါ တို့၏ ကျွန် ခံ ၍ ငါ တို့အမှု ကုိ
ေဆာင်ရွက်ရကမည်ဟု ဣသေရလ
ဗုိလ်ေြခ တို့ ကုိ ဟစ် ၍ ေြပာ ဆုိ၏။ 10တဖန် ထုိဖိလိတ္တိ လကူ၊ ဣသေရလ
ဗုိလ်ေြခ တို့ ကုိ ယေန ့
ငါ ကိမ်းပ ၏။ လူချင်းတိက်ု ေစြခင်းငှါလူ တေယာက်ကုိ ေပး ကေလာ့ဟု ဆုိ ၏။

11 ဖိလိတ္တိ လေူြပာေသာ ထုိ
စကား ကုိ ေ ှာလု ှင့် ဣသေရလ လအူေပါင်း တို့သည် ကား လျှင် စိတ်ပျက် ၍
အလနွ် ေကာက်ရွ ံ က၏။ 12 ယုဒ ြပည်၊ ဗက်လင် မိ ၊ ဧဖရတ် အရပ်သားြဖစ်ေသာ
ဒါဝိဒ် ၏ အဘေယ ှဲ သည် သား
ှစ် ေယာက် ှိ၏။ ေ ှာလု လက်ထက် ၌ ထုိသူသည် အသက် ကီးေသာသူ ၏

အရာ ှိ၏။ 13 ေယ ှဲ ၏သား တို့တင်ွ အသက် အ ကီးဆုံး ေသာသူ သုံး
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ေယာက်တို့သည် စစ်မှု ကုိ ထမ်း၍ ေ ှာလု ေနာက် သို့ လိက်ု က၏။ သူတို့အမည်
ကား သားဦး
ဧလျာဘ ၊ ဒတိုယ သားအဘိနဒပ် ၊ တတိယသား ှိမာ တည်း။ 14 ဒါဝိဒ် သည် အငယ်
ဆုံး ေသာ သားြဖစ်၏။ သား ကီး သုံး ေယာက်တို့သည် ေ ှာလု ေနာက် ေတာ်သို့ လိက်ု
ကေသာ်လည်း၊ 15 ဒါဝိဒ် သည် မလိက်ု၊ ဗက်လင် မိ မှာ မိမိ
အဘ ၏ သုိး
တို့ ကုိ ထိနး်ေကျာင်း ြခင်းငှါ ြပန် သွားေလ၏။ 16 ဖိလိတ္တိ လူသည် အရက် ေလး
ဆယ်ပတ်လံးု၊ နနံက် တခါ၊ ညဦး
တခါ ချ ်းကပ် ၍ ကုိယ်ကုိ ြပ ၏။ 17 ထုိအခါ ေယ ှဲ သည် မိမိ
သား ဒါဝိဒ် ကုိ ေခါ်၍၊ သင့် အစ်ကုိ တို့အဘို့ ဤ ေပါက်ေပါက် တဧဖာ ှင့် ဤ မုန ့်
ဆယ် လံးုတို့ ကုိ ယူ
၍ အစ်ကုိ တို့ ှ ိရာတပ် ေတာ်သို့ ေြပး သွားေလာ။့ 18ဤ ဒိနခဲ် ဆယ် လံးုကုိလည်း
ယူ ၍ သူတို့တပ်မှူး အား ဆက်ေလာ။့ သင့် အစ်ကုိ တို့သည် ကျနး်မာ ြခင်း ှ ိသည် မ ှိ
သည်ကုိ ကည့် ှု ပီးမှ ၊ သူ တို့ ထံမှာသက်ေသ တစုံတခုကုိ ခံယူ
ေလာ့ဟုမှာ လိက်ုေလ၏။ 19 ထုိကာလ၌ ေ ှာလု မှစ၍ ဒါဝိဒ်အစ်ကုိတို့ ှင့် ဣသေရ
လ လူ အေပါင်း တို့သည် ဧလာချ ိင့် မှာ ဖိလိတ္တိ လူတို့ ကုိ စစ်တိက်ု လျက် ှိ က၏။
20 ဒါဝိဒ် သည် နနံက် ေစာေစာထ ၍ သုိး တို့ ကုိ သုိးထိနး် ၌ အပ် ပီးလျှင် ၊ အဘမှာ
လိက်ုသည် အတိင်ုး စားစရာကုိယူသွား၍၊ ရိက္ခါလှည်းထားရာသို့ ေရာက် ေသာအခါ၊
21ဣသေရလ တပ်သားတို့ ှင့် ဖိလိတ္တိ
တပ်သားတို့သည် စစ်ခင်းကျင်း ၍ စစ် တလင်းသို့ ချ ီ လျက် ၊ စစ်တိက်ု မည်အသံ
ှင့် ေ ကးေကာ် က၏။ 22 ဒါဝိဒ် သည် မိမိ
၌ ပါေသာအရာ တို့ ကုိ ရိက္ခါ ေစာင့် လက် ၌ အပ် ထား ပီးလျှင် ၊ တပ်သားစုထဲသို့
ေြပး ၍ မိမိ အစ်ကုိ တို့ ကုိ ှ တ်ဆက် ၏။ 23 သူ တို့ ှင့် ေြပာ စ ်တင်ွ၊ ဖိလိတ္တိ
လ၊ူ ဂါသ မိ သားေဂါလျတ် အမည် ှိေသာသူရဲသည်ဖိလိတ္တိ တပ် ထဲက ထွက်
လာ၍ ယမန်က့ဲသို့ ေြပာဆုိ သည်ကုိ ဒါဝိဒ် သည် ကား ေလ၏။ 24 ဣသေရလ လူ
အေပါင်း တို့သည် ထုိသူ
ကုိ ြမင် ေသာအခါ အလနွ် ေကာက်ရွ ံ ၍ ေြပး က၏။ 25အချ ိ တို့ကလည်း၊ ထုိ
လူ ထွက် လာသည်ကုိ ြမင် သေလာ။ ဣသေရလ အမျ ိးကုိ ကိမ်းပ လျက်ထွက် လာ
ပါသည်တကား။ သူ့
ကုိသတ် ေသာ သူအား ှင် ဘုရင်သည် ကီး ေသာ စည်းစိမ် ှင့် ချးီေြမာက် ၍ သမီး
ေတာ်ကုိလည်း ေပးစား
ေတာ်မူမည်။ ထုိသူ
၏ အေဆွအမျ ိး ကုိလည်း ဣသေရလ ိင်ုငံတင်ွ မင်းမှုလွှတ် ေတာ်မူမည်ဟု ေြပာဆုိ
က၏။ 26 ဒါဝိဒ် ကလည်း ၊ ထုိဖိလိတ္တိ လူကုိ သတ် ၍ ဣသေရလ အမျ ိးခံေသာ
အ ှက်ကဲွ ြခင်း ကုိ ပယ် ှင်း ေသာ သူသည် အဘယ် အကျ ိး ကုိ ရလိမ့်မည်နည်း။
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အသက် ှင်ေတာ်မူေသာဘုရား သခင်၏ ဗုိလ်ေြခ တို့ ကုိ ကိမ်းပ ရမည်အေကာင်း ၊
အေရဖျား လီှးြခင်းကုိ မခံေသာ ထုိဖိလိတ္တိ
လသူည် အဘယ်သို့ ေသာသူြဖစ် သနည်းဟု မိမိ
အနား မှာ ှ ိ ေသာသူတို့ အား
ေမးြမနး် လျှင်၊ 27 သူတို့က၊ ထုိလကုိူ သတ် ေသာ သူ သည် ဤ
မည်ေသာ အကျ ိးကုိ ရလိမ့်မည်ဟု ယမနက့ဲ်သို့ ြပနေ်ြပာ က၏။ 28 ထုိသူတို့ ှင့် ဒါ
ဝိဒ်ေြပာ သည်ကုိ အစ်ကုိ အ ကီး ဧလျာဘ ကား လျှင် ဒါဝိဒ် ကုိ အမျက် ထွက် ၍ ၊
သင်သည် အဘယ်ေကာင့် ဤ အရပ်သို့ လာ
သနည်း။ ထုိ
နည်း ေသာ သုိး
တို့ ကုိ ေတာ
တင်ွ အဘယ်သူ လက်၌ အပ် ခ့ဲသနည်း။ သင့် မာန ကီးြခင်း၊ သင့် စိတ် ှလံးုဆုိးညစ်
ြခင်းကုိ ငါ သိ ၏။ စစ်ပဲွ ကုိ ကည့် ှု ြခင်းငှါ သာ လာ ပီဟု ဆုိ ၏။ 29 ဒါဝိဒ် ကလည်း
၊ အကျွ ်ပ်ုသည် အဘယ် အမှုကုိ ြပ မိသနည်း။ ယခု
ေြပာ စရာ အေကာင်းမ ှိ ေလာ ဟု ဆုိ ေသာေနာက်၊ 30 အြခား ေသာသူတို့ ထံသို့
လှည့် ၍ ယမနက့ဲ်သို့ ေမးြမနး် လျှင် ၊ သူတို့သည် ေ ှ အတူ ြပန် ေြပာက၏။ 31 ထုိသို့
ဒါဝိဒ် ေြပာ ေသာ စကား ကုိ ကား ေသာသူတို့ သည် ေ ှာလု ထံ ေတာ်၌ ကား ေလျှာက်
ေသာ်၊ ဒါဝိဒ်ကုိ ေခါ် ေတာ်မူ၏။ 32 ဒါဝိဒ် ကလည်း ထုိလေူကာင့် အဘယ်သူ မျှစိတ် မ
ပျက် ပါေစ ှင့်။ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် သွား ၍ ထုိ ဖိလိတတိ္ လကုိူ တိက်ု ပါမည်ဟု ေ ှာလု
အား ေလျှာက် လျှင်၊ 33 ေ ှာလု က၊ သင်သည် ထုိ
ဖိလိတ္တိ လကုိူ သွား၍ မ
တိက်ု ိင်ု။။ သင် သည် ပုျ ိ ေသာသူြဖစ်၏။ ထုိသူ
သည် ပျ ိ ေသာအရွယ်မှစ၍ စစ် သူရဲြဖစ်ခ့ဲ ပီဟု ဒါဝိဒ် အား ဆုိ ေသာ်၊ 34 ဒါဝိဒ် က၊
ကုိယ်ေတာ် ကျွန် သည် အဘ
၏ သုိး
တို့ ကုိ ထိနး် ေကျာင်းစ ် အခါ၊ ြခေသင့်္ ှင့် ဝံ သည်လာ ၍ သုိးသငယ် ကုိ သုိးစု
ထဲက ကုိက်ချ ီ ပါ၏။ 35ကျွနေ်တာ်လိက်ု ၍ သတ် သြဖင့် သုိးသငယ်ကုိ သူ့
ပစပ် ထဲက ှ တ် ပါ၏။ ဝံ သည် ကျွနေ်တာ် ကုိ ြပန် ၍ ကုိက် ေသာအခါ ၊
ဝံ၏မုတ်ဆိတ် ကုိ ကုိင် ၍ ိုက် သတ် ပါ၏။ 36 ကုိယ်ေတာ် ကျွန် သည် ြခေသင့်္ ှင့်
ဝံ ှစ်ေကာင်လံးုကုိသတ် ပါ၏။ အေရဖျား လီှးြခင်းကုိ မခံေသာ ထုိ
ဖိလိတတိ္ လသူည် အသက် ှင်ေတာ်မူေသာဘုရား သခင်၏ ဗုိလ်ေြခ တို့ ကုိ ကိမ်းပ
ေသာေကာင့် ၊ ထုိအေကာင်တေကာင် က့ဲသို့ ြဖစ် ပါလိမ့်မည်။ 37 ြခေသင့်္ လက် ၊ ဝံ လက်
မှ ကျွနေ်တာ် ကုိ ကယ် ှ တ် ေတာ်မူေသာ ထာဝရဘုရား သည်၊ ထုိ
ဖိလိတ္တိ လလူက် မှ ကယ် ှ တ် ေတာ်မူလိမ့်မည်ဟု ေ ှာလအုား ေလျှာက် ေလေသာ်
၊ ေ ှာလု ကသွား ေလာ။့ ထာဝရဘုရား
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သည် သင် ှင့်အတူ ှိ ေတာ်မူပါေစေသာဟု ဒါဝိဒ် အား ဆုိ ေလ၏။ 38 ေ ှာလု သည်
လည်း ဒါဝိဒ် ကုိ မိမိ
အဝတ် ှင့်ဝတ် ေစသြဖင့် ၊ သူ ၏ေခါင်း ေပါ် မှာ ေကးဝါ ခေမာက်လံးု ကုိတင် ၍ ၊
သံချပ် အကင်္ျကုိီလည်း ဝတ် ေစ၏။ 39 ဒါဝိဒ် သည် ထား
ေတာ်ကုိ အဝတ် ေပါ် မှာ စည်း ၍ သွား မည်ဟု အားထုတ် ေသာ်လည်း၊ ထုိလက်နက်
များကုိ မ
စုံစမ်း ေသး။ သို့ ြဖစ်၍ ဒါဝိဒ် က ဤ
လက်နက်တို့ ှင့် ကျွနေ်တာ်မ သွား ိင်ု ပါ၊ မ
စုံစမ်း ပါေသး ဟု ေ ှာလု အား ေလျှာက် ၍ ချွတ် ြပနေ်လ၏။ 40တဖန် မိမိ ေတာင်
ေဝး ကုိ ကုိင် လျက် ၊ ေချာ ေသာေကျာက် ငါး လံးုကုိ ေချာင်း ထဲက ေရွး ၍ ၊ သုိးထိနး်
တနဆ်ာတည်းဟေူသာလယ်ွအိတ် ၌ ထည့် ပီးမှ၊ ေလာက်လွှဲ ကုိလည်း ကုိင်၍ ဖိလိတ္
တိ
လူ ှ ိရာသို့ ချ ်း ေလ၏။ 41 ဖိလိတ္တိ လသူည်လည်း ဒါဝိဒ် ှ ိရာသို့ ချ ်း ၍ သူ့ ေ ှ
မှာ ဒိင်ုး လွှားကုိ ေဆာင် ေသာသူလည်း သွား ၏။ 42 ဖိလိတ္တိ လူသည် ကည့် ၍ ဒါ
ဝိဒ် ကုိ ြမင် ေသာအခါ မထီမ့ဲြမင် ြပ ၏။ အေကာင်း မူကား၊ သူသည် ပုျ ိ ေသာသူ၊
ဆံပင်နီ ၍ မျက် ှာ လှ ေသာသူြဖစ် ၏။ 43 ဖိလိတ္တိ လကူ၊ သင် သည် ေတာင်ေဝး
ှင့် ငါ ့ ထံသို့ လာ ရမည်အေကာင်း ၊ ငါ သည် ေခွး ြဖစ်သေလာ ဟုေမး လျက် ၊ မိမိ
ဘုရား တို့ ကုိ တိင်ုတည်၍ ဒါဝိဒ် ကုိ ကျနိဆဲ် ေလ၏။ 44တဖန် ဖိလိတ္တိ လကူ လာ
ခ့ဲ။ သင့် အသား ကုိ မုိဃ်း ေကာင်းကင်ငှက် ှင့် ေတာ သားရဲ တို့အား ငါေပး မည်ဟု
ဒါဝိဒ် ကုိ ဆုိ ၏။ 45 ဒါဝိဒ် ကသင် သည် ထား ၊ လံှ ၊ ကိဒုန် ပါ လျက် ငါ ့ ထံသို့ လာ
၏။ ငါ သည် သင် ကိမ်းပ ေသာ ဣသေရလ ဗုိလ်ေြခ တို့၏ ဘုရား
သခင်၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင်ထာဝရဘုရား ၏ နာမ
ေတာ်ပါ လျက် သင် ှိရာသို့ လာ ၏။ 46ထာဝရဘုရား သည် သင့် ကုိ ငါ ့ လက် ၌
ယေန ့အပ် ေတာ်မူသြဖင့် ၊ သင့် ကုိ ငါသတ် ၍ လည်ပင်း ကုိ ြဖတ် မည်။ ဖိလိတ္တိ
ဗုိလ်ေြခ အေသေကာင် များကုိ မုိဃ်း ေကာင်းကင်ငှက် ှင့် ေတာ သားရဲ တို့ အား
ယေန ့ငါေပး မည်။ ဣသေရလ
အမျ ိး၌ ဘုရား သခင် ှိ ေတာ်မူသည်ကုိ ေြမ ကီး သားအေပါင်း တို့ သည်သိ ရ က
လိမ့်မည်။ 47ထာဝရဘုရား သည် ထား
လံှ အားြဖင့် ကယ်တင် ေတာ်မ မူေကာင်း ကုိ၊ ဤ
ပရိသတ် အေပါင်း တို့သည် သိ
ရကလိမ့်မည်။ အေကာင်း မူကား၊ ထာဝရဘုရား
သည် စစ်မှု ကုိ ပုိင်၍၊ ငါ တို့ လက် သို့ အပ် ှံ ေတာ်မူ မည်ဟု ဖိလိတ္တိလအူား
ဆုိ၏။ 48 ဖိလိတ္တိ လူသည်ထ ၍ ဒါဝိဒ် ှင့်ေတွ့ ြခင်းငှါ ချ ်း လာေသာအခါ ၊ ဒါဝိဒ်
သည်လည်း ဖိလိတ္တိ လူ ှင့် ေတွ့ ြခင်းငှါ ဗုိလ်ေြခ ှိရာသို့ အလျင်အြမန် ေြပး ပီးမှ၊
49လယ်ွအိတ် ထဲက ေကျာက် တလံးုကုိ ှ ိက်ယူ ၍ လွှဲပစ် ၏။ ဖိလိတ္တိ
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လ၏ူ နဖူး
ကုိ မှန၍် နဖူး
ေပါက် သြဖင့် သူသည် ေြမ ေပါ် မှာ ငိက်ုစုိက် လဲ ေလ၏။ 50 ထုိသို့ ဒါဝိဒ်သည်
ေလာက်လွှဲ ှင့် ေကျာက် တလံးုအားြဖင့် ိင်ုလျက် ထိခုိက် ၍ သတ် ေလ၏။ 51 ထုိအခါ
ဒါဝိဒ် သည် ထား
မ ပါေသာေကာင့် ေြပး ၍ ဖိလိတ္တိ
လကုိူ နင်း လျက် ၊ သူ ၏ ထား
ကုိ ထားအိမ် မှ ှ တ် ဆဲွ ပီးလျှင် လည်ပင်း ကုိ ြဖတ် ၍ အ ပီးသတ်ေလ၏။ ဖိလိတ္
တိ
လတိူု့သည် သူ
တို့၏ သူရဲ
ေသ ေကာင်း ကုိ ြမင် ေသာအခါ ေြပး က၏။ 52 ထုိအခါ ဣသေရလ အမျ ိး ၊ ယုဒ
အမျ ိးသားတို့သည် ထ
၍ ေကးေကာ် လျက် ချ ိင့် တိင်ုေအာင် ၎င်း ၊ ဧ က န် မိ တံခါး တိင်ုေအာင် ၎င်း၊
ဖိလိတ္တိ
လတိူု့ ကုိ လိက်ု က၏။ ထိခုိက် ေသာ ဖိလိတ္တိ
လူတို့သည် ှာရိမ် မိ လမ်း နားမှစ၍ဂါသ မိ ၊ ဧ က န် မိ တိင်ုေအာင် လဲ က၏။

53ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့သည် ဖိလိတ္တိ
လတိူု့ ကုိ လိက်ု ရာမှ ြပန် လာ၍ သူ တို့တဲ များကုိ လယူု က၏။ 54 ဒါဝိဒ် သည် ဖိလိ
တ္တိ
လ၏ူ ဦးေခါင်း ကုိ ယူ
၍ ေယ ု ှလင် မိ သို့ ေဆာင် သွား၏။ သူ
၏လက်နက် များ ကုိ မိမိ
တဲ ၌ ထား ၏။ 55 ဒါဝိဒ် သည် ဖိလိတ္တိ
လူကုိ တိက်ု ြခင်းငှါ ထွက်သွား သည်ကုိ ေ ှာလု သည်ြမင် လျှင် ၊ ထုိ လလုင် ကား
အဘယ်သူ ၏ သား
ြဖစ်သနည်းဟု ဗုိလ်ချ ပ် မင်းအာဗနာ ကုိ ေမး ၏။ အာဗနာ
ကလည်း ၊ အ ှင်မင်း ကီး အသက် ေတာ် ှင် သည်အတိင်ုး ကျွနေ်တာ်မ သိ ပါဟု
ေလျှာက် လျှင်၊ 56 ှ င်ဘုရင် က၊ ထုိ
လလုင် သည် အဘယ်သူ ၏ သား
ြဖစ်လိမ့်မည်ကုိ ေမး
စစ်ေလာဟ့ု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 57 ဒါဝိဒ် သည် ဖိလိတ္တိ
လူကုိ သတ် ပီးမှ ၊ သူ၏ ဦးေခါင်း ကုိ ကုိင် လျက် ြပန် လာေသာအခါ ၊ အာဗနာ
သည် ေခါ်၍ ေ ှာလု ထံသို့ ေဆာင် သွား ပီးလျှင်၊ 58 ေ ှာလု က၊ အချင်း လလုင် ၊ သင်
သည် အဘယ်သူ ၏ သား
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ြဖစ်သနည်းဟေုမး ေတာ်မူ၏။ ဒါဝိဒ် ကလည်း ကျွနေ်တာ်သည် ကုိယ်ေတာ် ကျွန် ၊ ဗ
က်လင် မိ သားေယ ှဲ ၏သား ြဖစ်ပါသည်ဟု ေလျှာက် ေလ၏။

18
1 ထုိသို့ ေလျှာက် ပီး သည်ေနာက်၊ ေ ှာလ၏ု သားေယာနသန် စိတ် ှလံးုသည် ဒါဝိဒ်
စိတ် ှလံးု ှင့် စဲွကပ် လျက် ှိ၍ ဒါဝိဒ်ကုိ ကုိယ် ှင့်အမျှ ချစ် ေလ၏။ 2 ထုိ ေန၌့ ေ ှာ
လု သည် ဒါဝိဒ်ကုိ သိမ်းဆည်း ၍ သူ့ အဘ ၏အိမ် သို့ ေနာက်တဖန် သွားေနရေသာ
အခွင့် ကုိေပး ေတာ်မ မူ။ 3 ေယာနသန် သည်လည်း ၊ ဒါဝိဒ် ကုိ ကုိယ် ှင့်အမျှ ချစ်
ေသာေကာင့် သူ ှင့်အတူမိဿဟာယ ဖွ့ဲ ပီးလျှင်၊ 4 မိမိ ဝတ်ေသာ ဝတ်လံု ကုိ ချွတ် ၍
မိမိ အဝတ် တနဆ်ာများ ှင့် ထား ၊ ေလး ၊ ခါးစည်း တို့ ကုိပင် ဒါဝိဒ် အား ေပး ေလ၏။
5 ဒါဝိဒ် သည် ေ ှာလု ေစခုိင်း သမျှ ကုိ သွား ၍ သတိ
ပညာ ှင့်ြပ မူေသာေကာင့် ၊ စစ်သူရဲ အပ်ုအရာ၌ ခန ့် ထားေတာ်မူသြဖင့် ၊ ဒါဝိဒ်သည်
ကျွန် ေတာ်မျ ိ းမှစ၍လူ အေပါင်း တို့တင်ွ မျက် ှာ ရ၏။ 6 ဒါဝိဒ် သည် ဖိလိတ္တိ
လကုိူ သတ် ပီးမှြပန် လာ၍၊ ေရာက်ေလရာရာ၌ မိနး်မ များတို့သည် ေ ှာလု မင်း ကီး
ကုိ ခရီးဦး ကိ ြပ အံ့ေသာငှါ ရွှင်လနး် ေသာစိတ် ှင့် သီချင်း ဆုိလျက် ၊ က လျက်၊
ပတ်သာ အစ ှိ သည်တို့ ကုိ တီးလျက်၊ ဣသေရလ
မိ ရွာများထဲက ထွက် လာသြဖင့်၊ 7 ေ ှာလု အေထာင်ေထာင် ၊ ဒါဝိဒ် အေသာင်း

ေသာင်း သတ် ေလစွတကားဟု အလှည့်လှည့် သီချင်း ဆုိ က၏။ 8 ေ ှာလု က၊ သူ
တို့သည် ဒါဝိဒ် အား အေသာင်းေသာင်း ၊ ငါ ့အား အေထာင်ေထာင် သာ ေပး
က ပီ။ ိင်ုငံ ေတာ်မှတပါး အဘယ်အရာကုိ ေပး ိင်ုေသးသနည်းဟု အလနွ် အမျက်

ထွက်၍ ထုိ စကား ေကာင့် စိတ်ပျက် ေလ၏။ 9 ထုိ ေန မှ့ စ၍ ဒါ ဝိ ဒ် ကုိ အစ ်
ေချာင်းေြမာင်း လျက် ေန ၏။ 10 နက်ြဖန် ေနထ့ာဝရဘုရား ထံေတာ်က၊ ဆုိး
ေသာဝိညာ ် သည် ေ ှာလု အေပါ် မှာေရာက် သြဖင့် ၊ ေ ှာလု သည် နနး်ေတာ် အလယ်
၌ ပေရာဖက် ြပ ေသာေကာင့် ၊ ဒါဝိဒ် သည် အရင်က့ဲသို့ ေစာင်းတီး ေလ၏။ ေ ှာလု
သည် လံှ တိကုို ကုိင်လျက် ှိ၍၊ 11 ဒါဝိဒ် ကုိ ထရံ
နားမှာထုိး မည်ဟု အ ကံ ှိသည်အတိင်ုး လံှ တိုကုိ ထုိးပစ်ေသာ်လည်း၊ ဒါဝိဒ် သည်
အထံေတာ်မှ ှစ် ကိမ်ေ ှာင်လွှဲ ေလ၏။ 12 ထုိသို့ ထာဝရဘုရား သည် ေ ှာလု ထံမှ
ထွက် ၍ ဒါဝိဒ် ှင့်အတူ ှိ ေတာ်မူေသာေကာင့် ၊ ေ ှာလုသည် ဒါဝိဒ်ကုိ ေကာက်ရွ ံ
သြဖင့်၊ 13အထံ ေတာ်မှ ေရွှ ၍ လတူေထာင် အပ်ု အရာကုိ ေပး
၏။ ဒါဝိဒ်သည် လူ
များေ ှ ၌ ထွက် ဝင် ရ၏။ 14 ဒါဝိဒ် သည် အရာရာ
၌ သတိ ပညာ ှင့်ြပ မူ၍ သူ ှင့်အတူ ထာဝရဘုရား ှိ ေတာ်မူ၏။ 15 ထုိသို့ အလနွ်
သတိ ပညာ ှင့် ြပ မူသည်ကုိ ေ ှာလုသည် ြမင် လျှင် သာ၍ေကာက်ရွ ံ ေလ၏။ 16ဣ
သေရလ အမျ ိး၊ ယုဒ
အမျ ိးသားအေပါင်း တို့သည် ဒါဝိဒ် ကုိ ချစ် က၏။ အေကာင်း မူကား၊ သူ
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တို့ ေ ှ ၌ ဒါဝိဒ်သည် ထွက် ဝင် တတ်၏။ 17တဖန် ေ ှာလု သည် ဒါဝိဒ် ကုိ ေခါ်၍
ငါ ့ သမီး ကီး ေမရပ် ကုိ သင့် အား ငါေပးစား မည်။ သင်သည် ငါ ့ အဘို့ ရဲရင့် ၍
ထာဝရဘုရား အဘို့ စစ်တိက်ု ြခင်း ကုိသာ ြပ ေလာ့ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ အေကာင်း
မူကား၊ ငါ ့လက် သည် သူ့
အေပါ် သို့ မ
ေရာက် ေစ ှင့်။ ဖိလိတ္တိ
လူတို့ လက် သည် ေရာက် ပါေစေသာဟု ေ ှာလု အ ကံ ှိ၏။ 18 ဒါဝိဒ် ကလည်း ၊
ကျွနေ်တာ်သည် ှင်ဘုရင် ၏ သမက် ေတာ်ြဖစ် ရပါမည်အေကာင်း အဘယ်သို့ ေသာ
သူြဖစ်ပါသနည်း။ ကျွနေ်တာ် အသက် ှင့် ကျွနေ်တာ်အေဆွအမျ ိး သည်၊ ဣသေရလ
ိင်ုငံ၌ အဘယ်သို့ ြမတ်ပါသနည်းဟု ေ ှာလု အား ေလျှာက် ၏။ 19 သို့ ရာတင်ွ ၊ ေ ှာ

လု ၏သမီး ေမရပ် ကုိ ဒါဝိဒ် အား ေပးစား ရေသာအချနိ် ေရာက် ေသာအခါ ၊ ေမေဟာ
လသိ အမျ ိး အေြဒလ အား ေပးစား ေလ၏။ 20တဖန် ေ ှာလု သမီး မိခါလ သည် ဒါ
ဝိဒ် ကုိ ချစ် ၏။ ထုိအေကာင်းကုိ ေလျှာက် ေသာအခါ ၊ ေ ှာလု သည် အားရ
လျက်၊ 21 ငါသ့မီးသည် ဒါဝိဒ်ကုိေကျာမိ့ ၍ ဖိလိတ္တိ
လူတို့ လက် သို့ ေရာက် ေစြခင်းငှါ ေပးစား မည်ဟု အ ကံ ှိ၏။ 22 နနး်ေတာ် သား
အချ ိ ကုိ ေခါ်၍၊ သင်တို့သည် ဒါဝိဒ် ှင့် တိတ်ဆိတ် စွာ စကား
ေြပာရမည်မှာ၊ ှ င် ဘုရင်သည် သင့် ကုိ စုံမက် ၍ ၊ ှင်ဘုရင်၏ ကျွန် အေပါင်း
တို့သည်လည်း ချစ် က၏။ သို့ ြဖစ်၍ ှင်ဘုရင် ၏ သမက် ေတာ်ြဖစ်ေကာင်းပါ၏ဟု
မှာ ထားသည်အတိင်ုး၊ 23 ေ ှာလု ၏ ကျွန် တို့သည် ဒါဝိဒ် အား ေြပာ က၏။ ဒါဝိဒ် က
လည်း ၊ ကျွ ်ပ်ု သည် အသေရ
မ ှိေသာ ဆင်းရဲသား ြဖစ်လျက် ှင့် ှ င်ဘုရင် ၏ သမက် ေတာ်လပ်ုရေသာအမှုသည်
သာမည အမှု ထင် သေလာဟုေြပာဆုိ၏။ 24 ေ ှာလု ကျွန် တို့ကလည်း ၊ ဒါဝိဒ် သည်
ဤသို့
ေြပာဆုိ ပါသည်ဟု ေလျှာက် လျှင်၊ 25သင်တို့သည် တဖန် ေြပာ ရမည်မှာ၊ ှ င် ဘုရင်
သည် ရနသူ် တို့ ၌ စိတ် ေတာ်ေြပမည်အေကာင်း ၊ ဖိလိတ္တိ လတိူု့၏ အေရဖျား တရာ
မှ တပါးအြခားေသာ လက်ဖွ့ဲ ရာကုိ အလို
ေတာ်မ ှိဟု မှာ ထား၏။ သို့ ရာတင်ွ ဒါဝိဒ် ကုိ ဖိလိတ္တိ
လူတို့လက် ြဖင့် ဆုံး ေစမည်ဟု ေ ှာလု အ ကံ ှိ၏။ 26 ေ ှာလု ကျွန် တို့သည် ထုိ
စကားကုိ ဒါဝိဒ် အား ြပနေ်ြပာ ေသာအခါ ၊ ဒါဝိဒ် သည် ှင်ဘုရင် ၏ သမက် ေတာ်ြဖစ်
ြခင်းငှါ အလို ှ ိ၏။ ထို့ ေကာင့်ချနိး်ချက်ေသာ အချနိမ် ေစ့ မီှထ ၍၊ 27 မိမိ လူ တို့ ှင့်
အတူ သွား သြဖင့် ၊ ဖိလိတ္တိ လူ ှစ် ရာတို့ ကုိသတ် ပီးမှ ၊ ှ င်ဘုရင် ၏ သမက် ေတာ်
ြဖစ်လိေုသာငှါ ၊ သူ တို့အေရဖျား များကုိ ယူ
ခ့ဲ၍ ၊ စုံလင် ေသာ အေရအတက်ွအားြဖင့် ှ င်ဘုရင်အား ဆက် ေလ၏။ ေ ှာလု သည်
လည်း သမီး ေတာ်မိခါလ ကုိ ေပးစား ရ၏။ 28ထာဝရဘုရား သည် ဒါဝိဒ် ှင့်အတူ ှိ
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ေတာ်မူေကာင်း ကုိ၎င်း၊ မိမိသမီး
သည် ချစ် ေကာင်းကုိ၎င်း၊ ေ ှာလု သည် ြမင် ၍၊ 29 ေကာက်ရွ ံ ေသာစိတ် စဲွလမ်း
လျက် အစ ် အ မဲရန် ငိ း ဖွ့ဲေလ၏။ 30တဖန် ဖိလိတ္တိ မင်း တို့သည် ချ ီ သွား က၏။
ချသွီား ကသည်ေနာက် ဒါဝိဒ် သည် ေ ှာလု ၏ ကျွန် အေပါင်း တို့ထက် သာ၍သတိ
ပညာ ှင့် ြပ မူသြဖင့် အလနွ် ဂုဏ်အသေရ ှင့် ြပည့်စုံ၏။

19
1 ထို့ ေကာင့် ေ ှာလသုည် ဒါဝိဒ် ကုိသတ် ေစြခင်းငှါ ၊ သား ေတာ်ေယာနသန် ှင့် မိမိ
ကျွန် အေပါင်း တို့ ကုိ မှာ ထားေလ၏။ 2သား ေတာ်ေယာနသန် သည် ဒါဝိဒ် ကုိ အလနွ်
ချစ် ၍ ၊ ငါ ့ အဘ ေ ှာလု သည် သင့် ကုိ သတ် ြခင်းငှါ ှာ ကံ ၏။ သို့ ြဖစ်၍ နနံက်
တိင်ုေအာင်ကုိယ်ကုိ သတိြပ သြဖင့် ဆိတ်ကွယ် ရာအရပ်၌ ပုနး်ေ ှာင် ၍ ေန ပါေလာ။့
3 ငါ ထွက် ၍ သင် ှိရာေတာ ၌ ငါ ့ အဘ ထံ ခစား လျက် ၊ သင့် အမှု၌ စကားေြပာ
မည်။ ေတွ့ြမင် သမျှကုိ သင့် အား ငါြပန် ကားမည်ဟု ဒါဝိဒ် အား ေြပာဆုိ ၏။ 4 ေယာ
နသန် သည် အဘ
ေ ှာလု ထံ၌ ၊ ဒါဝိဒ် ဘက်မှာေြပာ ၍၊ ှင် ဘုရင်သည် ကျွန် ေတာ်ဒါဝိဒ် ကုိ မ ြပစ်မှား
ပါေစ ှင့်။ သူသည်ကုိယ်ေတာ် ကုိ မ ြပစ်မှား ပါ။ ကုိယ်ေတာ် ၌ အလနွ် ေကျးဇူး ြပ ပါ
ပီ။ 5 မိမိအသက်ကုိ မ ှေြမာဘဲ ဖိလိတ္တိ
လကုိူသတ် ၍ ထာဝရဘုရား သည် ဣသေရလ
အမျ ိးတမျ ိးလံးု အဘို့ ကီးစွာ ေသာ ကယ်တင် ြခင်း ေကျးဇူးကုိ ြပ ေတာ်မူ၏။
ကုိယ်ေတာ်သည် ြမင် ၍ ဝမ်းေြမာက် ပါ၏။ သို့ ြဖစ်၍ အေကာင်း မ ှိဘဲ ဒါဝိဒ် ကုိသတ်
သြဖင့် အဘယ်ေကာင့် အြပစ် မ ှိေသာသူ၏အသက်ကုိသတ် ေသာအြပစ် သင့်ေရာက်
ေစချင်ပါသနည်းဟု အဘေ ှာလအုားဆုိ ေသာ်၊ 6 ေ ှာလု သည် ေယာနသန် ၏ စကား
ကုိ နားေထာင် ၍ ၊ ထာဝရဘုရား အသက် ှင်ေတာ်မူသည်အတိင်ုး၊ သူသည် အေသ
မ ခံရဟု ကျနိဆုိ် ေလ၏။ 7 ေယာနသန် သည် ဒါဝိဒ် ကုိ ေခါ် ၍ အေကာင်း အရာ၊
အလံးုစုံ
တို့ ကုိ ေြပာ ပီးမှ ၊ ေ ှာလု ထံသို့ သွင်း ြပန၍် အထံ ေတာ်၌ အရင် ေနသက့ဲသို့ ေန
ရ၏။ 8တဖန် စစ်မှု ေပါ် ြပန်ေသာအခါ ၊ ဒါဝိဒ် ထွက် ၍ ဖိလိတ္တိ လူတို့ ကုိ တိက်ု
လျက် ၊ ကီးစွာ ေသာ လပ်ု ကံ ြခင်းအားြဖင့် သတ် ၍ သူတို့သည် ေြပး က၏။ 9 ေ ှာ
လု သည် လံှ တိကုို ကုိင်၍နနး်ေတာ် ၌ ထုိင် စ ်တင်ွ၊ ထာဝရဘုရား
ထံေတာ်မှ ဆုိး
ေသာဝိညာ ် သက်ေရာက် ၍ ၊ ဒါဝိဒ် သည် ေစာင်းတီး လျက်ေနေသာအခါ၊ 10သူ့ကုိ
လံှ တို ှင့် ထရံ
နားမှာ ထုိး
စမ်းေသာ်လည်း ၊ အထံ ေတာ်မှ ေ ှာင်ေြပး သြဖင့် လံှ တိသုည် ထရံ
ကုိ စူး လျက် ေန၏။ ဒါဝိဒ် သည် ေြပး ၍ ထုိ ည ့် ကုိ လတ်ွ ရ၏။ 11 ေ ှာလု သည်
သူ့
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ကုိ ေစာင့် ၍ နနံက် ချနိ၌် သတ် ေစြခင်းငှါ သူ့အိမ် သို့ လူ ကုိ လွှတ် ေစ၏။ ဒါဝိဒ်
မယား မိခါလ က၊ သင် သည် ယေနည့
မှာ ကုိယ် အသက် ကုိ မ
ကယ်မ လျှင် ၊ နက်ြဖန် ေန၌့ အေသ
ခံရလိမ့်မည်ဟု ဆုိ
လျက်၊ 12ဒါဝိဒ် ကုိ ြပတင်းေပါက် မှ ေလျှာခ့ျ ၍ သူသည်အလတ်ွ ထွက်ေြပး ေလ၏။

13 မိခါလ သည်လည်း ၊ ေတရပ် ုပ်တု ကုိ ယူ
၍ ခုတင် ေပါ် မှာထား ပီးလျှင် ၊ ဆိတ်ေမွး ြဖင့်ရက်ေသာ ကုလားကာ
ှင့် ေခါင်းရင်း ေ ှ ၌ ကာ၍
ေစာင် ှင့် ြခံ ေလ၏။ 14 ဒါဝိဒ် ကုိ ဘမ်းဆီး ေစြခင်းငှါ ေ ှာလု ေစလွှတ် ေသာ
လလုင် ေရာက်ေသာအခါ ၊ ဒါဝိဒ်နာ ၍ ေနပါသည်ဟု မယားေြပာဆုိ ၏။ 15 ေ ှာလု
ကလည်း ၊ သူ့ ကုိ ငါသတ် မည်အေကာင်း ခုတင် ှင့်တကွ ေဆာင် ခ့ဲ ကဟု ဒါဝိဒ် ကုိ
အကည့် အ ှုေစလွှတ် ၍၊ 16 တမန် တို့သည်ဝင် ကေသာအခါ ဆိတ်ေမွး ြဖင့်‘ ရက်
ေသာ ကုလားကာ
ှင့် ေခါင်းရင်း ေ ှ ၌ ကာလျက်၊ ခုတင် ေပါ်မှာ ေတရပ် ုပ်တု ှ ိ ပါသည်တကား။

17 ေ ှာလု ကလည်း ငါ ့ ကုိ လှည့်စား ၍ အဘယ်ေကာင့် ငါ ့ ရနသူ် ကုိ လွှတ် လိက်ု
သနည်း။ ယခု
လတ်ွ ေအာင် ေြပးပါ ပီတကားဟု မိခါလ အား ေြပာဆုိ လျှင် ၊ မိခါလ က ငါသွား
မည်။ သို့ မဟတ်ုသင့် ကုိ ငါသတ် မည်ဟု သူ
ေြပာ ပါသည်ဟု ေ ှာလု အား ြပနေ်လျှာက် ေလ၏။ 18 ထုိသို့ ဒါဝိဒ် ေြပး ၍ ေ ှာလု
လက်မှ လတ်ွ သြဖင့် ၊ ှေမွလ ှိရာ ရာမ မိ သို့ ေရာက် ေလ၏။ ေ ှာလု ြပ ေလသမျှ
တို့ ကုိ ြပန်ကား ပီးမှ ၊ ှေမွလ သည်သွား ၍ နာယုတ် ရွာမှာ ေန ၏။ 19 ဒါဝိဒ် သည်
ရာမ
မိ နယ်၊ နာယုတ် ရွာမှာ ှ ိေ ကာင်းကုိ ေ ှာလု သည် ကား ၍၊ 20 ဒါဝိဒ် ကုိ ဘမ်းဆီး

ေစြခင်းငှါ ေစလွှတ် ြပန၏်။ ပေရာဖက် အေပါင်း အသင်းတို့သည် ပေရာဖက် ြပ လျက်
၊ ှေမွလ စီရင်လျက်ေနသည်ကုိ တမနတိ်ု့သည် ေတွ့ြမင် ေသာအခါ ၊ ဘုရား သခင်၏
ဝိညာ ် ေတာ်သည် ေ ှာလု ၏ တမန် ေတာ်တို့အေပါ် မှာ သက်ေရာက် ၍ ၊ သူ တို့သည်
လည်း ပေရာဖက် ြပ ရက၏။ 21 ထုိသိတင်းကုိ ေ ှာလု သည်ကား လျှင် အြခား ေသာ
သူတို့ ကုိ ေစလွှတ် ၍ ၊ သူ တို့သည်လည်း ပေရာဖက် ြပ ရက၏။ တတိယ
အကိမ် ေ ှာလု သည် ေစလွှတ် ၍ ၊ ထို့အတူြပ ကရ၏။ 22 ထုိအခါ ကုိယ်တိင်ုရာမ
မိ သို့ သွား ၍ ၊ ေစခု ရွာ၌ ှိေသာေရတင်ွး ကီး သို့ ေရာက် ေသာ်၊ ှေမွလ ှင့် ဒါဝိဒ်
တို့သည် အဘယ်မှာ ှိသနည်းဟေုမး လျှင် ၊ ရာမ မိ နယ်၊ နာယုတ် ရွာမှာ ှ ိပါသည်ဟု
ကား ေလျှာက်ေလေသာ်၊ 23 ထုိ အရပ်သို့ သွား ၍ ၊ ဘုရား သခင်၏ဝိညာ ် ေတာ်သည်
သူ့
အေပါ် မှာ သက်ေရာက် သြဖင့် ၊ နာယုတ် ရွာ တိင်ုေအာင် ပေရာဖက် ြပ လျက် သွား
ေလ၏။ 24အဝတ် ေတာ်ကုိလည်း ချွတ် ၍ ၊ ှေမွလ ေ ှ မှာ ထုိအတူပေရာဖက် ြပ



ဓမ္မရာဇဝင် ပ မေစာင် 20:1 607 ဓမ္မရာဇဝင် ပ မေစာင် 20:10

လျက် ၊ အဝတ် မပါဘဲ တေန ့
ှင့် တည ့် လဲ လျက်ေန၏။ ထုိေကာင့် ေ ှာလု သည်လည်း ပေရာဖက် တို့ ၌ ပါ

သေလာဟု ဆုိ ေလ့ ှ ိ က၏။

20
1 ဒါဝိဒ် သည် ရာမ
မိ ၊ နာယုတ် ရွာ မှ ေြပး ၍ ေယာနသန် ထံသို့ ေရာက် ပီးလျှင် ၊ ကျွ ်ပ်ုသည်

အဘယ်သို့ ြပ ဘိသနည်း။ အဘယ် အြပစ် ှိသနည်း။ ခမည်းေတာ် သည် ကျွ ်ပ်ု
အသက် ကုိ ှာ မည်အေကာင်း ၊ ကျွ ်ပ်ု သည် အဘယ် ဒစု ိုက် ကုိ ြပ ဘိသနည်းဟု
ေမးေသာ်၊ 2 ေယာနသနက်၊ ဤအမှုေဝးပါေစေသာ။ သင်သည် မ
ေသ ရ။ ကျွ ်ပ်ု အဘ သည် ကျွ ်ပ်ု အား မ
ေြပာ ဘဲ အမှု အ ကီး အငယ် တစုံတခု ကုိမျှ မ
ြပ တတ်။ ဤအမှုမှန်လျှင် ကျွ ်ပ်ု မသိေစြခင်းငှါအဘယ်ေကာင့် ဝှက်ထား မည်
နည်း။ ဤ
အမှု မ မှန်ဘူးဟု ြပနေ်ြပာ ၏။ 3 ဒါဝိဒ် ကလည်း၊ ကျွ ်ပ်ုသည် သင်၏ မိတ်ေဆွ
ြဖစ်ေကာင်းကုိ သင် ၏ အဘ
သည် အမှနသိ် သြဖင့်၊ ေယာနသန် စိတ် မသာ ှိမည်စုိးရိမ်၍ သူသည် ဤ
အမှုကုိ မ
သိ ေစ ှင့်ဟု ေြပာဆုိ ပါ ပီ။ အကယ်စင်စစ် ထာဝရဘုရား အသက် ှင်ေတာ်မူသည်
အတိင်ုး၊ သင့် အသက် လည်း ှင်သည်အတိင်ုး၊ ကျွ ်ပ်ု ှင့် ေသ ေဘးစပ်ကား မှာ
အသွား တလှမ်းသာ ှိပါသည်ဟု အကျနိ် ှင့် ဆုိ၏။ 4 ေယာနသန် ကလည်း ၊ သင့်
စိတ် ှလံးုအလို ှ ိသည်အတိင်ုး ကျွ ်ပ်ုြပ ပါမည်ဟု ဒါဝိဒ် အား ဆုိ လျှင်၊ 5 ဒါဝိဒ် က၊
နက်ြဖန် ေနသ့ည် လဆနး် ေန ့ြဖစ်၍ ၊ ကျွ ်ပ်ု သည် ှင်ဘုရင် ှင့်အတူ စားပဲွ ေတာ်နား
မှာ မထုိင် ဘဲ မေနသင့်။ သို့ ေသာ်လည်း ကျွ ်ပ်ု သွား ၍ သုံး ရက်ေန ့ညဦး
တိင်ုေအာင် ေတာ ၌ ပုနး်ေ ှာင် လျက် ေနပါရေစ။ 6သင် ၏ အဘ
သည် ကျွ ်ပ်ု မ ှိသည်ကုိ မှတ်မိ လျှင် ၊ ဒါဝိဒ် ၏ အေဆွ အမျ ိးအေပါင်း တို့သည်
ှစ် စ ်ပဲွ ခံ ချနိ် ှ ိေသာေကာင့် ၊ မိမိ ေနရာ ဗက်လင် မိ သို့ သွား ရမည်အေကာင်း ၊
ကျပ်ကျပ်အခွင့ပ်န် ပါ၏ဟု ေလျှာက် ပါ။ 7အဘက ေကာင်း ပီ ဟဆုို လျှင် ၊ ကုိယ်ေတာ်
ကျွန် သည် ချမ်းသာ ရ ပီ။ သို့ မဟတ်ု အလနွ်စိတ်ဆုိး လျှင် ၊ ေဘး ြပ မည် အ ကံ ှိ
သည်ကုိ သေဘာကျပါ။ 8 ကုိယ်ေတာ် ကျွန် ၌ ေကျးဇူး ြပ ပါ။ ထာဝရဘုရား
၏ ပဋိညာ ် ကုိ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် ှင့် ဖွ့ဲပါ ပီ။ သို့ ေသာ်လည်း ကျွ ်ပ်ု ၌ အြပစ် ှိ
လျှင် ကုိယ်ေတာ် တိင်ု သတ် ပါ။ အဘယ်ေကာင့် အဘ ထံသို့ ေဆာင် သွားရပါမည်
နည်းဟု ေယာနသန် အား ဆုိ ၏။ 9 ေယာနသန် က ထုိသို့ ေသာအမှု ေဝး
ပါေစေသာ။ ကျွ ်ပ်ု အဘ သည် သင် ၌ ေဘး ြပ မည်ဟု အ ကံ ှိသည်ကုိ ကျွ ်ပ်ု
သည် အမှနသိ် လျှင် သင့် အား မ ေြပာ ဘဲေနလိမ့်မည်ေလာဟု ဆုိ ၏။ 10 ဒါဝိဒ် က
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လည်း ၊ ခမည်းေတာ် သည် ကမ်းတမ်း စွာ ြပန် ေြပာလျှင် ၊ ကျွ ်ပ်ု အား အဘယ်သူ
ကား ေြပာလိမ့်မည်နည်းဟု ေယာနသန် အား ေမး ေသာ်၊ 11 ေယာနသန် က၊ ငါတို့သည်
ေတာ
သို့ သွား ကကုနအံ်ဟ့ု ဒါဝိဒ် အား ဆုိ လျက် ၊ ှစ် ေယာက်တို့သည် ေတာ
သို့ ထွက်သွား က၏။ 12 ေယာနသန် ကလည်း ၊ ဣသေရလ အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား အသက် ှင်ေတာ်မူသည်အတိင်ုး၊ နက်ြဖန် ေန ့၊ သနဘ်က် ေန၌့
ကျွ ်ပ်ု အဘ ကုိ စုံစမ်း ေသာအခါ သူသည် ဒါဝိဒ် ၌ ေကာင်း ေသာ အ ကံ ှိ၍ သင့် ကုိ
ကျွ ်ပ်ုမ ကားလိက်ုဘဲ ေနေသာ်၎င်း၊ 13 သို့ မဟတ်ုကျွ ်ပ်ု အဘ သည် ေဘး
ြပ ြခင်းငှါ အလို ှ ိ၍ သင်သည် ငိမ်ဝပ် စွာ သွား ရမည်အေကာင်း၊ ကျွ ်ပ်ု သတိ
မေပး မလွှတ်လိက်ုဘဲ ေနေသာ်၎င်း၊ ထာဝရဘုရားသည် ထုိမျှမက ေယာနသနကုိ် ြပ
ေတာ်မူေစသတည်း။ ထာဝရဘုရား
သည် ကျွ ်ပ်ု အဘ ှင့်အတူ ှိ ခ့ဲ ပီးသက့ဲသို့ သင် ှင့်အတူ ှိ ပါေစေသာ။ 14သင်
သည် ကျွ ်ပ်ု အသက် ှင်စ ် အခါ၌သာ အသက်ချမ်းသာေစြခင်းငှါ ထာဝရဘုရား
အလိုေတာ်အတိင်ုး ေကျးဇူး ြပ ရမည်မက၊ 15ထာဝရဘုရား သည် ဒါဝိဒ် ၏ ရနသူ်
အေပါင်းတို့ ကုိ ေြမ ကီး ေပါ် က ပယ် ှင်း ေတာ်မူေသာေနာက်မှာလည်း၊ ကျွ ်ပ်ု အမျ ိး
အ ယ်ွ ၌ အစ ်အ မဲ ေကျးဇူး ြပ ရမည်ဟု ဒါဝိဒ်အားဆုိသြဖင့်၎င်း၊ 16သစ္စာပျက်လျှင်
ဒါဝိဒ် ၏ ရနသူ် တို့အားြဖင့် ထာဝရဘုရား အြပစ်ေပးေတာ်မူေစသတည်းဟု ဒါဝိဒ် ၏
အမျ ိးအ ယ်ွ ှင့် ပဋိညာ ်ဖွ့ဲ သြဖင့် ၎င်း၊ 17 ကုိယ် ဝိညာ ် ကုိ ချစ် သက့ဲသို့ ဒါဝိဒ်ကုိ
ချစ် ေသာေကာင့် ၊ ချစ်ေသာစိတ်အား ကီး၍ ဒါဝိဒ် အား အထပ်ထပ် ကျနိဆုိ် ၏။ 18တ
ဖန် ေယာနသန် က၊ နက်ြဖန် ေနသ့ည် လဆနး် ေန ့ြဖစ်၍ ၊ သင် ထုိင် ရာအရပ် လပ် လျှင်
သင်မ ှိေ ကာင်း ထင် ှားလိမ့်မည်။ 19သင်သည် သုံး
ရက်ေန ပီးမှ အလျင်အြမန် ဆင်းလာ သြဖင့် ၊ အရင်အမှု ှ ိစ ် ပုနး်ေ ှာင် ၍ ေနရာ
အရပ်သို့ ေရာက် လျှင် ၊ ဧေဇလ ေကျာက် နား မှာ ေန ရမည်။ 20ကျွ ်ပ်ု သည်လည်း
၊ စက် ကုိ ပစ် ဟနြ်ပ ၍၊ ထုိေကျာက်နား သို့ ြမား သုံး စင်းပစ် မည်။ 21 ြမား တို့ ကုိ သွား
၍ ှာ ေချဟု လူ
ကေလးကုိ ေစခုိင်း ေသာအခါ ၊ ြမား တို့သည် နင့် အနား မှာ ှ ိ၏။ ေကာက် ေတာဟ့ု
ေသချာစွာ ေြပာ လျှင် လာ ခ့ဲပါ။ ထာဝရဘုရား
အသက် ှင်ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ေဘး
မ ှိ၊ ချမ်းသာ ရ ပီ။ 22 သို့ မဟတ်ု ၊ ြမား တို့သည် နင့် ကုိ လနွ် ပီဟု လလုင် အား ဆုိ
လျှင် သွား ေလာ။့ ထာဝရဘုရား
သည် သင့် ကုိ လွှတ်လိက်ု ေတာ်မူ၏။ 23 ယခု ငါတို့ ှစ်ေယာက် ေြပာ ေသာ အမှု
၌ကား၊ ထာဝရဘုရား
သည် သင် ှင့် ကျွ ်ပ်ု စပ် ကား မှာ အစ ် ှ ိေတာ်မူေစသတည်းဟု ဒါဝိဒ်အား ေြပာဆုိ
ေလ၏။ 24 ဒါဝိဒ် သည် ေတာ
၌ ပုနး်ေ ှာင် ၍ ေန၏။ လဆနး် ေနေ့ရာက် မှ ှင် ဘုရင်သည် စားေတာ်ေခါ် ြခင်းငှါ



ဓမ္မရာဇဝင် ပ မေစာင် 20:25 609 ဓမ္မရာဇဝင် ပ မေစာင် 20:35

ထုိင် ၏။ 25 ထုံးစံအတိင်ုးထရံ နား မှာ ှင်ဘုရင် ထုိင် လျှင် ၊ ေယာနသန် ထ ၍ အာဗ
နာ သည် ေ ှာလု အနား မှာ ထုိင် ၏။ ဒါဝိဒ် ၏ ေနရာ
ထုိင်ရာသည် လပ် ၏။ 26 သို့ ရာတင်ွ ေ ှာလု က အေကာင်းတစုံတခု ှိလိမ့်မည်။ သူ
သည် မ
စင်ကယ်။ အကယ်၍ သူ သည် မ
စင်ကယ် ဟု ထင်မှတ် ၍ ထုိ
ေန၌့ တိတ်ဆိတ် စွာေန၏။ 27 နက်ြဖန် ေန ့လဆနး် ှစ် ရက်ေန၌့ ဒါဝိဒ် ၏ ေနရာ
ထုိင်ရာသည်လပ် ေသာေကာင့် ေ ှာလု က၊ ေယ ှဲ သား သည် စား
ပဲွေတာ်သို့ မေနက့ မလာ၊ ယေန ့
လည်း မ
လာ ဘဲ အဘယ်ေကာင့် ေနသနည်းဟု သား
ေတာ် ေယာနသန် အား ေမး လျှင်၊ 28 ေယာနသန် က၊ ဒါဝိဒ် သည် ဗက်လင် မိ
သို့ သွားရမည်အေကာင်းကျပ်ကျပ်အခွင့် ပနလ်ျက်၊ 29အကျွ ်ပ်ု သွားရေသာအခွင့် ကုိ
ေပး ပါေလာ။့ အကျွ ်ပ်ု အေဆွအမျ ိး တို့သည် ထုိ မိ ၌ ယဇ် ပဲွကုိ ေဆာင် ကပါ၏။
အကျွ ်ပ်ု အစ်ကုိ လည်း မှာ လိက်ုပါ ပီ။ စိတ် ေတာ် ှင့် ေတွ့သည်မှန်လျှင် အကျွ ်ပ်ု
သွား ၍ အစ်ကုိ တို့ ကုိ ြမင် ရမည်အေကာင်းအခွင့်ေပးပါေလာ့ဟု ေတာင်းပန်ပါ၏။
ထို့ ေကာင့် စားပဲွ ေတာ်သို့ မ လာ ပါဟု ေ ှာလအုား ေလျှာက် ေလ၏။ 30 ထုိအခါ ေ ှာ
လု သည် ေယာနသန် ကုိ အမျက် ထွက် ၍ ၊ ေြမာက်မထား ေသာ မိနး်မ၏သား ၊ သင်
သည် ကုိယ်တိင်ုအ ှက် ကဲွသည်တိင်ုေအာင် ၎င်း၊ သင့် အမိ အဝတ် ကျွတ်၍ အ ှက် ကဲွ
သည့်တိင်ုေအာင် ၎င်း၊ ေယ ှဲ ၏သား ဘက် ၌ ေနသည်ကုိ ငါမ သိ သေလာ။ 31 ေယ ှဲ
၏သား သည် ေြမ ကီး ေပါ် မှာ အသက် ှင်သည်ကာလ ပတ်လံးု သင် ှင့် သင် ၏ ိင်ုငံ
မ တည် ရ။ ယခု
ေစလွှတ် ၍ သူ ကုိေခါ် ခ့ဲ။ သူ
သည် အေသ
ခံရမည်ဟုဆုိ လျှင်၊ 32 ေယာနသန် က၊ ဒါဝိဒ်သည် အဘယ်ေကာင့် အေသ ခံရမည်
နည်း။ အဘယ်သို့ ြပ ဘိသနည်းဟု အဘ
ေ ှာလု အား ေမး
ေလေသာ်၊ 33 ေ ှာလု သည် ေယာနသနကုိ် မှနေ်စြခင်းငှါ လံှ တိကုို လက်လွှတ် ၍ ထုိး
ေလ၏။ သို့ ြဖစ်၍ အဘ သည် ဒါဝိဒ် ကုိသတ် မည်အ ကံ ှိသည်ကုိ ေယာနသန် သည်
သိ
သြဖင့်၊ 34အမျက် ထွက်၍ ၊ ထုိလဆနး် ှစ် ရက်ေန ့၌ အစာ မ စား ဘဲ ထ
သွား၏။ မိမိ
အဘသည် ဒါဝိဒ်ကုိ အ ှက် ခဲွေသာေကာင့် ဒါဝိဒ် အတက်ွ ည ိးငယ် ေသာစိတ် ှိ၏။

35 နနံက် ေရာက် မှ ဒါဝိဒ် ှင့် ချနိး်ချက် ေသာ အချနိ၌် ၊ ေယာနသန် သည် လူ
ကေလးကုိ ေခါ်၍ ေတာ
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သို့ သွား ၏။ 36လူ ကေလးအား လည်း ေြပး ေတာ။့ ငါ ပစ် ေသာ ြမား တို့ ကုိ ှာ
ေတာဟ့ဆုို ၍ လူ
ကေလးသည် ေြပး ေသာအခါ သူ့ ကုိ လနွ် ေအာင်ြမား တစင်းကုိ ပစ် ေလ၏။ 37 ေယာ
နသန် ပစ် ေသာ ြမား ကျရာ အရပ် သို့ လူ ကေလးေရာက် ေသာအခါ ၊ ေယာနသန် က၊
ြမား တစင်းသည် နင့် ကုိ လနွ် ပီမ ဟတ်ုေလာ။ 38 ကိ းစား၍ အလျင်အြမန် ေြပး ေတာ။့
မ
ေန ှင့်ဟု လူ
ကေလးေနာက် မှာ ဟစ် ေလ၏။ လူ
ကေလးသည်လည်း ြမား တို့ ကုိ ေကာက် ၍ မိမိ သခင့် ထံသို့ ြပန်လာ၏။ 39 သို့ ရာတင်ွ
လူ ကေလးသည် ထုိအမှု ကုိ နား
မ လည်။ ေယာနသန် ှင့် ဒါဝိဒ် သာ နားလည် က၏။ 40 ေယာနသန် သည် မိမိ
လက်နက် တို့ ကုိ လူ
ကေလး၌ အပ် ၍ မိ ထဲသို့ ယူ သွားေတာ့ဟု ဆုိ ၏။ 41 လူ ကေလးသွား ေသာ
ေနာက် ၊ ဒါဝိဒ် သည် ေတာင် မျက် ှာအရပ်က ထ ၍ ေြမ ေပါ် မှာ ြပပ်ဝပ် လျက် သုံး
ကိမ် တိင်ုေအာင်ဦး ွှတ် ပီးလျှင် ၊ သူတို့သည် တေယာက် ကုိ တေယာက်နမ်း လျက်
မျက်ရည် ကျလျက်၊ ဒါဝိဒ် သည်သာ၍ ြပ သည်တိင်ုေအာင်ြပ က၏။ 42 ေယာနသန် က
လည်း ၊ ထာဝရဘုရား သည် သင် ှင့် ကျွ ်ပ်ု စပ် ကား ၊ သင့် အမျ ိ းအ ယ်ွ ှင့် ကျွ ်ပ်ု
အမျ ိးအ ယ်ွ စပ်ကား မှာ အစ ်အ မဲ ှိ ေတာ်မူေစသတည်းဟ၍ူထာဝရဘုရား ၏ နာမ
ေတာ်ကုိ တိင်ုတည် သြဖင့် ၊ ငါ တို့ ှစ် ေယာက်သည် ကျနိဆုိ် ကသည်ကုိေထာက် ၍၊
ငိမ်ဝပ် စွာ သွား ေတာဟ့ု ဒါဝိဒ် အား ဆုိ လျှင်၊ ဒါဝိဒ်သည် ထသွား၍ ေယာနသနလ်ည်း
မိ ထဲသို့ ဝင်ေလ၏။

21
1 ဒါဝိဒ် သည် ယဇ်ပုေရာဟိတ် အဟိမလက် ှိရာ ေနာဗ
မိ သို့ ေရာက် ၍ ၊ အဟိမလက် သည် ဒါဝိဒ် ှင့် ေတွ့ ေသာအခါ ေကာက် ၍၊ သင်

သည် လူ
တေယာက်မျှ မ
ပါဘဲ အဘယ်ေကာင့် တကုိယ်တည်း လာသနည်းဟေုမး ေသာ်၊ 2 ဒါဝိဒ် က၊ ှင်ဘုရင်
အမှု ေတာ်တခုကုိ အပ် ၍၊ ငါ ေစခုိင်း မှာ ထားေသာ အမှု ကုိ အဘယ်သူမျှမ သိ ေစ ှင့်
ဟု မိန ့် ေတာ်မူေသာေကာင့် ၊ ငါက့ျွန် တို့ ကုိ ဤမည်ေသာအရပ် ဤမည်ေသာအရပ်၌
ဆုိင်းလင့်ေစြခင်းငှါ အရင်ေစလွှတ်ေလ ပီ။ 3 သို့ ြဖစ်၍ ကုိယ်ေတာ် လက် ၌ ှိ ေသာ
မုန ့် ငါး လံးုကုိေသာ်၎င်း၊ ေတွ့ သမျှကုိ ေသာ်၎င်း၊ ကျွ ်ပ်ု လက် သို့ အပ် ေပးပါဟု
ယဇ်ပုေရာဟိတ် အဟိမလက် အား ေတာင်း ၏။ 4 ယဇ် ပုေရာဟိတ်က၊ ငါ ့ လက် ၌
လူတိင်ုးစားရေသာမုန ့် မ ှ ိ။ လလုင် တို့သည် မိနး်မ ကုိသာ ေ ှာင် လျှင် ၊ သန ့် ှ င်း
ေသာ မုန ့် ှ ိ သည်ဟု ဒါဝိဒ် အားဆုိ ၏။ 5 ဒါဝိဒ် ကလည်း ၊ ကျွ ်ပ်ု ထွက် ကတည်းက
အဘယ်သူမျှမိနး်မ ှင့် မ



ဓမ္မရာဇဝင် ပ မေစာင် 21:6 611 ဓမ္မရာဇဝင် ပ မေစာင် 22:1

ေပါင်းေဘာ်၊ လလုင် တနဆ်ာ တို့သည် သန ့် ှ င်း ပါ၏။ ထုိမုန ့်လည်း လူတိင်ုးစားရ
ေသာမုန ့က့ဲ်သို့ ြဖစ်ပါ၏။ အေကာင်းမူကား၊ ယေန ့
သန ့် ှ င်း ေသာမုန ့သ်စ်ကုိ တင်ထားလျက် ှိပါ၏ဟု ယဇ်ပုေရာဟိတ် အား ြပန် ေြပာ
ေသာ်၊ 6ယဇ် ပုေရာဟိတ်သည် ေ ှ ေတာ်မုန ့် မှတပါး အြခားေသာ မုန ့် မ ှ ိ ေသာေကာင့်
သန ့် ှ င်း ေသာ မုန ့ကုိ်ေပး ၏။ ထုိေ ှ ေတာ်မုန ့အ်စား၌ မုန ့် သစ်ကုိ တင် ထားအံေ့သာငှါ
ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်မှ ှ တ်ပယ် ှင့် ပီ။ 7 ထုိ ေန၌့ အမှု ေတာ်ထမ်းအဝင် သုိး
ေတာ်ထိနး်အပ်ု ဧဒံု အမျ ိးသား၊ ေဒါဂ အမည် ှိေသာသူသည် ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ေစာင့် ေနရ၏။ 8 ဒါဝိဒ် ကလည်း ၊ ကုိယ်ေတာ် ၌ ထား လံှ ှိ သေလာ။
အမှု ေတာ်ကုိ အလျင်အြမန် ေဆာင်ရေသာေကာင့် ၊ ထား အစ ှိေသာ လက်နက် တစုံ
တခု မျှ မ
ပါ ဟု အဟိမလက် အား ေြပာ ေလေသာ်၊ 9ယဇ် ပုေရာဟိတ်က၊ ဧလာချ ိင့် ၌ သင်
လပ်ု ကံ ခ့ဲေသာ ဖိလိတ္တိ လူ ေဂါလျတ် ၏ ထား
သည် အဝတ် ှင့် ထုပ်ရစ် လျက် သင်တိင်ုး ေတာ်ေနာက် မှာ ှိ၏။ ယူ
ချင်လျင် ယူ ေတာ။့ အြခား ေသာ ထားမ
ှိဟု ဆုိလျှင်၊ ဒါဝိဒ် က ထုိထား ှင့် တေူသာ ထားမ
ှိ။ ေပး
ပါေတာဟ့ု ဆုိ ၏။ 10 ထုိ ေန၌့ ဒါဝိဒ် သည် ေ ှာလု ကုိ ေကာက်ေသာေကာင့်ထ ၍
ဂါသ မင်း ကီး အာခိတ် ထံသို့ ေြပး သွား ၏။ 11အာခိတ် မင်း၏ ကျွန် တို့က၊ ဤ
ဒါဝိဒ် သည် ဣသေရလ ှင်ဘုရင် ြဖစ်သည်မ ဟတ်ုေလာ။ ေ ှာလု အေထာင်ေထာင်
၊ ဒါဝိဒ် အေသာင်းေသာင်း သတ် ေလစွတကားဟု ဤသူေ ှ မှာ အလှည့်လှည့်က လျက်
သီချင်း ဆုိ ကသည် မ
ဟတ်ုေလာဟု ေလျှာက် က၏။ 12 ထုိ စကား ကုိ ဒါဝိဒ် သည် မှတ်မိ၍၊ ဂါသ မင်း ကီး
အာခိတ် ကုိ အလနွ် ေကာက် ေသာေကာင့်၊ 13 ူ းသွပ်ဟနေ်ဆာင်၍ သူ
တို့ေ ှ မှာ အ ူး
က့ဲသို့ ြပ လျက် ၊ တံခါးရွက် ေပါ် ၌ ေရးသား
၍ မိမိ တံေထွး ကုိ မုတ်ဆိတ် တင်ွ ယုိ ေစ၏။ 14အာခိတ် မင်းကလည်း ကည့် က
ေလာ။့ ဤသူ
သည် အ ူး
ြဖစ်၏။ အဘယ်ေကာင့် ငါ ့ ထံသို့ သွင်း ကသနည်း။ 15အ ူး ကုိ ငါ အသုံးလို သည်
ဟု သင်တို့သည် ထင်လျက် ငါ ့ ေ ှ မှာ အ ူး
လပ်ုေစြခင်းငှါ ဤ သူကုိ သွင်း ကသေလာ။ ဤ
သူသည် နနး်ေတာ် ထဲသို့ ဝင် ရမည်ေလာ ဟု ကျွန် တို့အား ဆုိ ၏။

22
1 ဒါဝိဒ် သည် ထုိ
အရပ်မှ ေြပး ၍ အဒလံု ဥမင် သို့ ေဘး လတ်ွလျက် ေရာက်ေလ၏။ သူ့
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အစ်ကုိ များ၊ အေဆွ အမျ ိးများအေပါင်း တို့သည် ကား လျှင် သူ့ ထံသို့ သွား က၏။
2အမှု ေရာက်ေသာသူ ၊ ေကးတင် ေသာသူ ၊ စိတ်ညစ် ေသာသူ အေပါင်း တို့သည်၊ သူ့
ထံမှာ စုေဝး က၍ လူ ေလး ရာ ခန ့် ှ ိ သြဖင့် ၊ ဒါဝိဒ်သည် သူ
တို့ ကုိ အပ်ု ရ၏။ 3 ထုိ အရပ်မှ ေမာဘ ြပည် မိဇပါ မိ သို့ သွား ၍ ၊ ေမာဘ ှင်ဘုရင်
အား ၊ ဘုရား သခင်သည် ကျွနေ်တာ် ၌ အဘယ်သို့ ြပ ေတာ်မူမည်ကုိ ကျွနေ်တာ်မသိ
ဘဲေနစ ်တင်ွ၊ ကျွနေ်တာ် မိဘ သည် ထွက် လာ၍ ကုိယ်ေတာ် ထံ၌ ေနရေသာအခွင့်ကုိ
ေပး ေတာ်မူပါဟု ေလျှာက်သြဖင့်၊ 4 ေမာဘ ှင်ဘုရင် ထံသို့ သွင်း ၍ ၊ ဒါဝိဒ် သည်
ခုိင်ခ့ံ ေသာ ဥမင်၌ ေန သည်ကာလ ပတ်လံးု၊ မိဘတို့သည် ေမာဘ ှင်ဘုရင်ထံမှာေန
က၏။ 5တဖန် ပေရာဖက် ဂဒ် က၊ ခုိင်ခ့ံ ေသာ ဥမင်၌ မ ေန ှင့်။ ထွက်၍ ယုဒ
ြပည် သို့ သွား ေလာဟ့ု ဒါဝိဒ် အား ဆုိ သည်အတိင်ုး ဒါဝိဒ် သွား ၍ ဟာရက် ေတာ
၌ ေန၏။ 6 ထုိအခါ ေ ှာလု သည် ဂိဗာ
မိ ၌ ကုနး် ေပါ် တင်ွ သစ်ပင် ေအာက် မှာ လံှ ကုိ ကုိင်လျက်၊ ကျွန် အေပါင်း တို့ သည်

ြခံရံ လျက်ေနစ ်တင်ွ၊ ဒါဝိဒ် ှင့် သူ ၏ လူ
တို့သည် ေပါ် ေကာင်း ကုိ ေ ှာလု ကား ၍၊ 7 အို ဗ◌င်္ယာမိန် အမျ ိးသား တို့ ၊ ေယ ှဲ
၏သား သည် လယ် များ၊ စပျစ် ဥယျာ ်များကုိ သင် တို့ ှ ိသမျှ ၌ ေဝေပး ိင်ုသေလာ။
သင် တို့ ှ ိသမျှ ကုိ လတူေထာင် အပ်ု ၊ တရာ အပ်ု အရာ၌ ခန ့ထ်ား ိင်ုသေလာ။ 8 ထုိသို့
ြပ ိင်ုေသာေကာင့်သင် တို့အေပါင်း သည် ငါ ့တဘက် ၌ သင်းဖွ့ဲ ကသေလာ။ ငါ ့သား
သည် ေယ ှဲ ၏သား ှင့် မိဿဟာယ ဖွ့ဲေကာင်းကုိ တေယာက်မျှမ ေြပာ။ ငါ ့အတက်ွ
တေယာက်မျှ ဝမ်း မ နည်း။ ငါ ့ကျွန် သည် ယေန ့
ြပ သည် အတိင်ုး ၊ ငါ ့ ကုိ ေချာင်းေြမာင်း ေစြခင်းငှါ ၊ ငါ ့သား ှ ိးေဆာ် ေကာင်း ကုိ
တေယာက်မျှမေြပာ ဘဲ ေနကသည်တကားဟု အြခံအရံ တို့အား ဆုိ ေလေသာ်၊ 9 ေ ှာ
လု ၏ ကျွန် အပ်ု ဧဒံု
အမျ ိးသားေဒါဂ က၊ ေယ ှဲ ၏သား သည် အဟိတပ်ု ၏သား အဟိမလက် ှိရာ ေနာ
ဗ
မိ သို့ ေရာက် ေကာင်းကုိ ကျွနေ်တာ်ြမင် ပါ၏။ 10အဟိမလက်သည် ေယ ှဲ၏သား

အဘို့ ထာဝရဘုရား
ထံေတာ်၌ ေမးြမနး် ၍ စားစရိတ် ကုိ၎င်း ၊ ဖိလိတ္တိ လူ ေဂါလျတ် ၏ ထား
ကုိ၎င်းေပး ပါ၏ဟု ကား ေလျှာက်လျှင်၊ 11 ှ င် ဘုရင်သည် အဟိတပ်ု ၏သား
ယဇ်ပုေရာဟိတ် အဟိမလက် ှင့် သူ ၏အေဆွအမျ ိး တည်းဟေူသာေနာဗ မိ ၌ ေန
ေသာ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အေပါင်း တို့ ကုိ ေခါ် ၍ ၊ သူတို့သည် အထံ
ေတာ်သို့ ေရာက် လာ က၏။ 12 ေ ှာလု ကလည်း ၊ အဟိတပ်ု ၏သား နားေထာင်
ေလာဟ့ု ဆုိ
လျှင် ၊ အဟိမလက်က အကျွ ်ပ်ု ှ ိ ပါသည် သခင် ဟုေလျှာက် ၏။ 13 ေ ှာလု က
လည်း ၊ သင် ှင့် ေယ ှဲ ၏သား သည် အဘယ်ေကာင့် ငါ ့ တစ်ဘက် ၌ သင်းဖွ့ဲ က
သနည်း။ သူသည် ယေန ့
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ြပ သည့်အတိင်ုး ငါ ့ ကုိ ပုနက်န် ေစြခင်းငှါ သင် သည် မုန ့် ှင့် ထား ကုိေပး ၍ သူ
အဘို့ ဘုရား သခင့်ထံေတာ်၌ ေမးြမနး် ပီတကားဟု ဆုိ ေသာ်၊ 14 အဟိမလက် က၊
ကုိယ်ေတာ် ၏ ကျွန် တို့တင်ွ ဒါဝိဒ် က့ဲသို့ အဘယ်သူ သည် သစ္စာ
ှိသနည်း။ သမက် ေတာ်ြဖစ်ပါ၏။ ေစခုိင်းေတာ်မူေသာသူ၊ နနး်ေတာ် ၌ အသေရ ှိ

ေသာသူြဖစ် ပါ၏။ 15 ထုိကာလ ၌ အကျွ ်ပ်ုသည် ဒါဝိဒ် အဘို့ ဘုရား သခင့်ထံေတာ်၌
ေမးြမနး် စ ြပ သေလာ။ ထုိအမှု ေဝး
ပါေစေသာ။ ှင် ဘုရင်သည် ကုိယ်ေတာ် ကျွန် ှင့် ကျွနေ်တာ် ၏အေဆွအမျ ိး တစုံ
တေယာက် ၌ မျှ အြပစ်တင် ေတာ်မ မူပါ ှင့်၊ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် သည် ဤ
အမှု ကုိ အ ကီး အငယ် အားြဖင့်မျှ မ
သိ ပါဟု ှင်ဘုရင် အား ေလျှာက် ေလ၏။ 16 ှ င်ဘုရင် က၊ အဟိမလက် ၊ သင် ှင့်
သင် ၏အေဆွအမျ ိး အေပါင်း တို့သည် ဧကနအ်မှနအ်ေသ ခံရမည်ဟု ဆုိ
လျက်၊ 17 ထာဝရဘုရား ၏ ယဇ် ပုေရာဟိတ်တို့သည် ဒါဝိဒ် ဘက် မှာ ေန၍ ၊ သူ
ေြပး ေကာင်း ကုိ သိ
ေသာ်လည်း ငါ ့အားမ ကား မေြပာေသာေကာင့် ၊ သူတို့ ကုိ လှည့် ၍ သတ် ကဟု ြခံရံ
လျက် ှိေသာေြခသည် တို့အား အမိန ့် ေတာ် ှိေသာ်လည်း ၊ ှင်ဘုရင် ၏ ကျွန် တို့သည်
ထာဝရဘုရား
၏ယဇ် ပုေရာဟိတ်တို့ ကုိ မ လပ်ု ကံ ဘဲ ေနက၏။ 18တဖန် ှ င် ဘုရင်က၊ သင် သည်
လှည့် ၍ ယဇ်ပုေရာဟိတ် တို့ ကုိ လပ်ု ကံ ေတာဟ့ု ေဒါဂ အား မိန ့် ေတာ်မူသည် အတိင်ုး
၊ ဧဒံု အမျ ိးသားေဒါဂ သည် လှည့် ၍ ပိတ် သင်တိင်ုး ကုိ ဝတ် ေသာ ယဇ်ပုေရာဟိတ်
ှစ် ဆယ့်ငါးပါးတို့ ကုိ လပ်ု ကံ သြဖင့် ထုိ
ေန၌့ သတ် ေလ၏။ 19ယဇ်ပုေရာဟိတ် ပုိင်ေသာ ေနာဗ
မိ ကုိလည်း တိက်ု၍ ေယာက်ျား ၊ မိနး်မ ၊ သူငယ် ၊ ို့ စို့ မှစ၍ ာွး ၊ ြမည်း ၊ သုိး

တို့ ကုိ ထား ှင့်လပ်ု ကံေလ၏။ 20အဟိတပ်ု ၏ သား
ြဖစ်ေသာ အဟိမလက် ၏သား တို့ တင်ွ၊ အဗျာသာ အမည် ှိ ေသာသူတေယာက်
သည် လတ်ွ ၍ ဒါဝိဒ် ှ ိရာ သို့ ေြပး ေလ၏။ 21ထာဝရဘုရား ၏ ယဇ် ပုေရာဟိတ်တို့
ကုိ ေ ှာလု သတ် ေကာင်း ကုိ၊ အဗျာသာ သည် ဒါဝိဒ် အား ကားေြပာ ေသာအခါ၊ 22 ဒါ
ဝိဒ် က၊ ဧဒံု
အမျ ိးသားေဒါဂ သည် ေ ှာလု အား ေြပာ မည်ဟု သူ့ကုိေတွ့ေသာေန ့၌ ငါရိပ်မိ ၏။
ငါ သည် သင် ၏ အေဆွအမျ ိး အေပါင်း တို့ ကုိ ေသေစြခင်းငှါြပ မိပါ ပီတကား။ 23 ငါ
ှင့်အတူ ေန ပါေလာ။့ မ
စုိးရိမ် ှင့်။ ငါ ့ အသက် ကုိ ှာ ေသာ သူသည် သင့် အသက် ကုိ ှာ ၏။ ငါ ှင့်အတူ
ေနလျှင် ေဘးလတ်ွ ပါလိမ့်မည်ဟု အဗျာသာအား ေြပာဆုိ၏။

23
1 ဖိလိတ္တိ လတိူု့သည် ကိလ
မိ ကုိ တိက်ု ၍ ေကာက်နယ် တလင်းတို့ ကုိ လယူု
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ေကာင်းကုိ ဒါဝိဒ် သည် ကား ေသာအခါ၊ 2အကျွ ်ပ်ုသည် ထုိ
ဖိလိတ္တိ လတိူု့ ကုိ သွား ၍ လပ်ု ကံ ရပါမည်ေလာ ဟု ထာဝရဘုရား
အား ေမးေလျှာက် လျှင် ၊ ထာဝရဘုရား က သွား ေလာ။့ ဖိလိတ္တိ
လတိူု့ ကုိ လပ်ု ကံ ၍ ကိလ မိ ကုိ ကယ်တင် ေလာဟ့ု ဒါဝိဒ် အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 3 ဒါ
ဝိဒ် ၏လူ တို့ကလည်း ၊ ငါ တို့သည် ယုဒ
ြပည်၌ ပင် ေကာက် က၏။ ထုိမျှမက ကိလ မိ သို့ ေရာက်၍ ဖိလိတ္တိ
ဗုိလ်ေြခ တို့ ှင့် စစ် ပိ င်ေသာအခါသာ၍ေကာက်စရာ ှိပါသည်တကားဟု ဆုိ က၏။

4တဖန် ဒါဝိဒ် သည် ထပ်၍ ထာဝရဘုရား အား ေမးေလျှာက် လျှင် ၊ ထာဝရဘုရား က၊
ထ
၍ ကိလ
မိ သို့ သွား ေလာ။့ ဖိလိတ္တိ
လူတို့ ကုိ သင့် လက် ၌ ငါ အပ် မည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး၊ 5 ဒါဝိဒ် ှင့် သူ
၏လူ တို့သည် ကိလ
မိ သို့ သွား ၍ ဖိလိတ္တိ လတိူု့ ှင့် တိက်ု သြဖင့် ၊ ထုိသူ တို့၏ တိ စ္ဆာန် များကုိ ယူ
၍ သူ တို့ ကုိ ကီးစွာ ေသာ လပ်ု ကံ ြခင်းအားြဖင့်သတ် က၏။ ထုိသို့ ဒါဝိဒ် သည်
ကိလ
မိ ကုိ ကယ်တင် ေလ၏။ 6အဟိမလက် ၏သား အဗျာသာ သည်၊ ဒါဝိဒ် ှ ိရာ ကိလ
မိ သို့ ေြပး လာေသာအခါ သင်တိင်ုး ေတာ် ပါလျက်ေရာက် လာသတည်း။ 7 ဒါဝိဒ်
သည် ကိလ
မိ သို့ ေရာက် ေကာင်း ကုိ ေ ှာလု သည်ကား လျှင် ၊ ဘုရား သခင်သည် သူ့
ကုိ ငါ ့ လက် သို့ အပ် ေတာ်မူ ပီ။ တံခါး ှင့် ကန ့လ်န ့က်ျင် ှ ိ ေသာ မိ ထဲသို့ ဝင်
သြဖင့်၊ အချ ပ် ခံလျက် ေနရသည်ဟု ဆုိ
လျက်၊ 8 ကိလ မိ သို့ စစ် ချ ီ ၍ ဒါဝိဒ် ှင့် သူ ၏လူ တို့ ကုိ ဝုိင်း ထားြခင်းငှါ မိမိလူ
အေပါင်း တို့ ကုိ စုေဝး ေစ၏။ 9 ေ ှာလု သည် မ
ေကာင်းေသာ အ ကံ ှင့် ကိ းစား သည်ကုိ ဒါဝိဒ် သည် သိ
၍ ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အဗျာသာ အား ၊ သင်တိင်ုး ေတာ်ကုိ ယူ
ခ့ဲပါဟု ဆုိ ၏။ 10 ထုိအခါ ဒါဝိဒ် က၊ ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ၊ ေ ှာလု သည် ကိလ
မိ သို့ လာ ၍ ကုိယ်ေတာ် ၏ကျွန် အတက်ွ ဖျက်ဆီး မည်ဟု အ ကံ ှိသည်ကုိ

ဆက်ဆက်ကား ပါ၏။ 11 ကိလ မိ သား တို့သည် အကျွ ်ပ်ု ကုိ သူ
၏လက် ၌ အပ် ကပါလိမ့်မည်ေလာ။ ကုိယ်ေတာ် ၏ ကျွန် ကား သည်အတိင်ုး ေ ှာ
လု သည် လာ
ပါလိမ့်မည်ေလာ။ ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရား
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သခင်ထာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ် ၏ကျွန် အား အမိန ့် ှ ိ ေတာ် မူ မည်အေကာင်း
ေတာင်းပနပ်ါ၏ဟု ေမးေလျှာက် ေသာ်၊ ထာဝရဘုရား
က၊ ေ ှာလသုည် လာ
လိမ့်မည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 12တဖန် ဒါဝိဒ် က၊ ကိလ
မိ သား တို့သည် အကျွ ်ပ်ု ှင့် အကျွ ်ပ်ု ၏လူ တို့ ကုိ ေ ှာလု လက် သို့ အပ် က

ပါလိမ့်မည်ေလာ ဟု ေမးေလျှာက် ေသာ် ၊ ထာဝရဘုရား က၊ အပ် ကလိမ့်မည်ဟု မိန ့်
ေတာ်မူ၏။ 13 ထုိအခါ ဒါဝိဒ် သည် ေြခာက် ရာ ခန ့် ှ ိေသာမိမိ လူ တို့ ှင့် ထ ၍ ကိလ
မိ မှ ထွက် ပီးလျှင် ၊ သွား ိင်ု ရာအရပ်ရပ်သို့ သွား က၏။ ဒါဝိဒ် သည် ကိလ
မိ မှ အလတ်ွ ေြပးေကာင်း ကုိ ေ ှာလု သည်ကား ၍ ကုိယ်တိင်ုမသွား ဘဲ ေန၏။

14 ဒါဝိဒ် သည် ဇိဖ
ေတာင်အစ ှိေသာ ေတာ
ကိ ေတာင် ကားတို့ ၌ ေန ၍ ၊ ေ ှာလု သည် ေန ့
တိင်ုး ှာ ေသာ်လည်း သူ ၏လက် ၌ ဒါဝိဒ်ကုိ ဘုရား
သခင်အပ် ေတာ်မ မူ။ 15တရံေရာအခါဒါဝိဒ် သည် ဇိဖ
ေတာအပ်ု ၌ ှိ၍၊ သူ
၏ အသက် ကုိသတ် မည်ဟု ေ ှာလု လာ သည်ကုိ သိ
ေသာအခါ၊ 16 ေ ှာလု ၏ သား
ေယာနသန် သည် ထ
၍ ဒါဝိဒ် ှ ိရာ ေတာအပ်ု သို့ သွား ပီးလျှင် ၊ ဘုရား သခင်၌ ခုိလှုံအား ကီး ေစြခင်းငှါ
ေထာက်မလျက်၊ 17 မ စုိးရိမ် ှင့်။ သင် သည် ကျွ ်ပ်ု အဘ ေ ှာလု ၏ လက် မှလတ်ွ၍
ဣသေရလ
ှင် ဘုရင် ြဖစ်လိမ့်မည်။ ကျွ ်ပ်ု သည်လည်း သင့်ေအာက်မှာ အရာ ကီးလိမ့်မည်။

ထုိသို့ ြဖစ်မည်ကုိ ကျွ ်ပ်ု အဘ ေ ှာလု သိ သည်ဟု ဆုိ
သြဖင့်၊ 18 ထုိသူ ှစ် ေယာက်တို့သည် ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ပဋိညာ ် ဖွ့ဲ က ပီးမှ ၊ ဒါဝိဒ် သည် ေတာအပ်ု ၌ ေန ၍ ေယာနသန် သည်
မိမိ
အိမ် သို့ သွား ၏။ 19တဖန် ဇိဖ သားတို့သည် ေ ှာလု ှ ိရာ ဂိဗာ မိ သို့ လာ ၍၊ ဒါဝိ
ဒ် သည် ကျွနေ်တာ် တို့ေနရာ ေယ ှိမုန် မိ ေတာင် ဘက်မှာ ၊ ဟခိလ ေတာ ကိ ေတာင်
ကား၌ ပုနး် လျက်ေနသည်ြဖစ်၍၊ 20အ ှင်မင်း ကီး က ချင်ေသာစိတ် အား ကီးသည်
အတိင်ုး က ေတာ်မူပါ။ ထုိသူကုိ အ ှင်မင်း ကီး လက် ေတာ်သို့ အပ် ေသာ အမှုသည်
ကျွနေ်တာ် တို့တာ ှိပါေစဟု ေလျှာက်လျှင်၊ 21 ေ ှာလု က၊ သင် တို့သည် ထာဝရဘုရား
ေကာင်း ကီး ေပးေတာ်မူေသာသူြဖစ် ပါေစေသာ။ သင်တို့သည် ငါ ့ ကုိသနား က ပီ။

22ယခု သွား ၍ ြပင်ဆင် ကေလာ။့ သူ
ပုနး်ေ ှာင်၍ ေနရာ
ကုိ၎င်း၊ အဘယ်သူ ြမင် ပီးသည်ကုိ၎င်း စူးစမ်း ကေလာ။့ သူ
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သည် အလနွလိ်မ္မာ သည်ကုိ ငါ ကား၏။ 23 ထုိေကာင့် သူပုနး်ေ ှာင် ခုိလှုံရာ အရပ်
ရပ် တို့ ကုိ ေသချာ စွာ ကည့် ှု သိမှတ် ပီးမှ ၊ ငါ ့ ထံသို့ တဖန် လာကလျှင် ၊ သင် တို့
ှင့်အတူ ငါလိက်ု မည်။ သူသည်ထုိြပည်၌ ှိလျှင်၊ ယုဒ
အမျ ိးသားအေထာင် အေသာင်းတို့တင်ွ ငါ ှာ ၍ ထုတ်မည်ဟု မှာထားသည်အတိင်ုး၊

24 သူတို့သည် ထ
၍ ေ ှာလု အရင် ဇိဖ ေတာသို့ သွား က၏။ ဒါဝိဒ် ှင့် သူ ၏လူ တို့သည် ေမာန
ေတာ ၊ ေယ ှိမုန် မိ ေတာင် ဘက်လင်ွြပင် ၌ ှိ က၏။ 25 ေ ှာလု သည်လည်း လူ
များ ှင့်တကွလာ၍ ှာ သည်ကုိ ဒါဝိဒ် သည် ကား ြပနလ်ျှင် ၊ ေကျာက် ကားမှ ထွက်
သွား ၍ ေမာန ေတာ ၌ ေန ၏။ ေ ှာလု ကား ြပနေ်သာ် ၊ ေမာန ေတာ ၌ ဒါဝိဒ် ကုိ လိက်ု
၍ ှာ၏။ 26 ေ ှာလု သည် ေတာင် တစ်ဘက် ၌ ၎င်း ၊ ဒါဝိဒ် ှင့် သူ ၏လူ တို့သည်
တစ်ဘက် ၌ ၎င်း၊ သွား က၍ ေ ှာလု ကုိ ေကာက်သြဖင့်၊ လတ်ွေအာင် ကိ းစားစ ်
တင်ွ၊ ေ ှာလု ှင့် သူ ၏လူ တို့သည် ဒါဝိဒ် ှင့် သူ ၏လူ တို့ ကုိ ဝုိင်း ၍ ဘမ်းမိ လု က
ပီ။ 27 ထုိအခါ တမန် ေရာက် လာ၍၊ အလျင်အြမန် က လာေတာ်မူပါ။ ဖိလိတ္တိ
လူ တို့သည် ြပည် ေတာ် ကုိ တိက်ု လာ ကပါ ပီဟု ေ ှာလု အား ကားေလျှာက်
ေသာေကာင့်၊ 28 ေ ှာလု သည် ဒါဝိဒ် ကုိ လိက်ု ှာရာမှ ြပန် ၍ ဖိလိတ္တိ လူတို့
ှ ိ ရာသို့ ချ ီ သွားေလ၏။ သို့ ြဖစ်၍ ထုိ အရပ် ကုိ ေသလဟမ္မေလကုပ် အမည်ြဖင့်
သမုတ် သတည်း။ 29 ဒါဝိဒ် သည် ထုိ
အရပ်မှ သွား ၍ အ◌င်္ေဂဒိ မိ နယ်၊ ခုိင်ခ့ံ ေသာ အရပ်တို့ ၌ ေန ေလ၏။

24
1 ေ ှာလု သည်လည်း ဖိလိတ္တိ လူတို့ ကုိ လိက်ု ရာမှ ြပန် လာေသာအခါ ၊ ဒါဝိဒ်
သည် အ◌င်္ေဂဒိ ေတာ ၌ ှိ ပါ၏ဟု ကား ေလျှာက်ကလျှင်၊ 2ဣသေရလ အမျ ိးသား
အေပါင်း တို့တင်ွ ေရွးေကာက် ေသာ လူ
သုံး ေထာင် တို့ ကုိ ေခါ် ၍ ၊ ေတာဆိတ် ေနရာ ေကျာက် ေတာင်တို့အေပါ် မှာ ဒါဝိဒ်
ှင့် သူ ၏လူ တို့ ကုိ ှာ အံေ့သာငှါ သွား ေလ၏။ 3လမ်း နား မှာ သုိး
ြခံ ှ ိရာသို့ ေရာက် ၍ ဥမင် ကုိ ေတွ့သြဖင့် ၊ ေ ှာလု သည် အိပ်မည်ဟု ဝင် ေလ၏။
ဒါဝိဒ် ှင့် သူ ၏လူ တို့သည် ထုိဥမင် နံေဖးတစ်ဘက်တချက် ၌ ေန က၏။ 4 ဒါဝိဒ်
၏လူ တို့ကလည်း ၊ ထာဝရဘုရား က၊ သင် ၏ရနသူ် ကုိ သင့် လက် ၌ ငါ အပ် မည်။
သူ
၌ သင်ြပ ချင်တိင်ုး ြပ ရေသာ အခွင့် ှ ိလိမ့်မည်ဟု ကုိယ်ေတာ် အား မိန ့် ေတာ်မူေသာ
ေနရ့က် ေရာက်ပါ ပီဟု ဆုိ
ကလျှင် ၊ ဒါဝိဒ် သည် ထ
၍ ေ ှာလု ဝတ်လျက် ှိေသာ အကင်္ျ ီေအာက် ပုိင်းကုိ တိတ်ဆိတ် စွာ လီှးြဖတ် ေလ၏။

5 ထုိသို့ ေ ှာလု ၏ အကင်္ျကုိီ လီှးြဖတ် မိေသာေကာင့် ၊ ဒါဝိဒ် သည် ေနာက်တဖန်
ေနာင်တရ၍၊ 6 ထာဝရဘုရား ေပးေတာ်မူေသာဘိသိက် ကုိ ခံေသာငါ အ ှင် သည်၊
ထာဝရဘုရား
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အခွင့် ှင့် ဘိသိက် ခံသူြဖစ်ေသာေကာင့် ၊ ထုိအ ှင်ကုိ ထိခုိက်ြခင်းငှါငါ လက် ဆန ့်
ေသာ အမှု ကုိ ထာဝရဘုရား
ဆီးတား ေတာ်မူပါေစေသာဟု မိမိ
လူ တို့အား ဆုိ သြဖင့်၊ 7 ေ ှာလု ကုိ ထိခုိက် ေစြခင်းငှါ အခွင့် မ ေပးြမစ်တားေလ၏။
ေ ှာလု သည်လည်း ထ ၍ ဥမင် ထဲက ထွက်သွား ေလ၏။ 8 ထုိေနာက် ဒါဝိဒ် သည် ထ
၍ ဥမင် ထဲက ထွက် လျက် ၊ ကျွနေ်တာ် ၏ သခင် အ ှင်မင်း ကီး ဟု ေ ှာလု ေနာက်
၌ ဟစ် သြဖင့် ၊ ေ ှာလု သည် ေနာက် သို့ ကည့် ေသာအခါ ၊ ဒါဝိဒ် သည် ေြမ ေပါ်၌
ဦးချ ၍ ြပပ်ဝပ် လျက်၊ 9 ဒါဝိဒ် သည် ကုိယ်ေတာ် ၏အကျ ိးကုိ ဖျက် ြခင်းငှါ ှာ ကံ
သည်ဟု လူ
အချ ိ ေြပာေသာစကား ကုိ အဘယ်ေကာင့် နားေထာင် ေတာ်မူသနည်း။ 10 ယေန ့
ထာဝရဘုရား သည် ဥမင် ထဲမှာ ကုိယ်ေတာ် ကုိ ကျွနေ်တာ် လက် ၌ အပ် ေတာ်မူေကာင်း
ကုိ ကည့် ှု ေတာ်မူပါ။ အသက်ေတာ်ကုိသတ် ေစြခင်းငှါ အချ ိ တို့သည် တိက်ုတနွး်
ေသာ်လည်း ၊ ကျွနေ်တာ်သည် ှေြမာ ေသာစိတ် ှိ၍ ၊ ငါ ့အ ှင် သည် ထာဝရဘုရား
၏ ဘိသိက် ခံသူ ြဖစ်ေတာ်မူေသာေကာင့် ၊ ထုိအ ှင်ကုိ ထိခုိက်ြခင်းငှါငါသည် လက်
ကုိ မ
ဆန ့် ဟု အ ကံ ှိပါ၏။ 11 ထုိမှတပါး ကျွနေ်တာ် အဘ ကည့် ှု ေတာ်မူပါ။ ကျွနေ်တာ်
လက် ၌ အကင်္ျ ီ ေတာ်ေအာက် ပုိင်းကုိ ကည့် ှု ေတာ်မူပါ။ အသက်ေတာ်ကုိ မ
သတ် ၊ အကင်္ျ ီ ေတာ်ေအာက် ပုိင်းကုိ လီှးြဖတ် ံုမျှသာြပ ေသာေကာင့် ၊ ကျွနေ်တာ်၌
ဒစု ိုက် အြပစ်မ ှိ။ လနွက်ျ း ြခင်းအြပစ်မ ှိေ ကာင်း ကုိ သိြမင် ေတာ်မူပါ။ ကုိယ်ေတာ်
ကုိ မ ြပစ်မှား ပါ။ သို့ ေသာ်လည်း ကျွနေ်တာ် အသက် ကုိသတ် အံ့ေသာငှါ လိက်ု၍ ှာ
ေတာ်မူပါသည်တကား။ 12ထာဝရဘုရား သည် ကျွနေ်တာ် ှင့် ကုိယ်ေတာ် စပ်ကား မှာ
စီရင် ေတာ်မူပါေစေသာ။ ကျွနေ်တာ် အား ြပစ်မှားေသာအြပစ်ကုိ ထာဝရဘုရား
ဆပ်ေပး ေတာ်မူပါေစေသာ။ သို့ ရာတင်ွ ကျွနေ်တာ် လက် သည် ကုိယ်ေတာ် အေပါ်
သို့ မ
ေရာက် ပါေစ ှင့်။ 13 ေ ှး ပုံ စကားလာ သည်အတိင်ုး ၊ ဆုိး ေသာသူလက်မှ ဆုိး ေသာ
အမှုထွက် တတ်၏။ သို့ ရာတင်ွ ကျွနေ်တာ် လက် သည် ကုိယ်ေတာ် အေပါ် သို့ မ
ေရာက် ပါေစ ှင့်။ 14 ဣသေရလ ှင် ဘုရင်သည် အဘယ်သူ ၏အတက်ွေကာင့်
ကလာ ေတာ်မူသနည်း။ ကုိယ်ေတာ် သည် အဘယ်သူ ကုိ လိက်ု ၍ ှာေတာ်မူသနည်း။
ေခွး ေသ ေကာင်ကုိ လိက်ု ၍ ှာေတာ်မူသေလာ။ ေခွးေလှး ကုိ လိက်ု ၍ ှာေတာ်
မူသေလာ။ 15 သို့ ြဖစ်၍ ထာဝရဘုရား သည် တရားသူ ကီး လပ်ု ေတာ်မူပါေစေသာ။
ကျွနေ်တာ် ှင့် ကုိယ်ေတာ် စပ်ကား မှာ စီရင် ေတာ်မူပါေစေသာ။ ကည့် ှု ၍ ကျွနေ်တာ်
အမှု ကုိ ေစာင့် သြဖင့် ၊ ကျွနေ်တာ် ကုိ ကုိယ်ေတာ် လက် မှ ကယ်လွှတ် ေတာ်မူပါေစေသာ
ဟု ေ ှာလု အား ေလျှာက်ဆုိ ၏။ 16 ထုိသို့ ဒါဝိဒ် သည် ေ ှာလု အား အကုနအ်စင်
ေလျှာက်ဆုိ ပီးမှ ၊ ေ ှာလု က ငါ ့ သား ဒါဝိဒ် ၊ ငါ ကားေသာ စကားသံသည် သင့်
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စကား သံေလာဟေုမး လျက် အသံ ကုိ လွှင့် ၍ ငိေု ကး ေလ၏။ 17တဖန် လည်း၊ သင်
သည် ငါ ့ ထက် သာ၍တရား ေစာင့်၏။ သင့် အကျ ိးကုိ ငါ ဖျက် ေသာ်လည်း ၊ သင်
သည် ငါ ၌ အကျ ိး ေကျးဇူးြပ ပီ။ 18 ငါ ၌ အဘယ်သို့ ေကျးဇူး ြပ သည်ကုိ သင်သည်
ယေန ့
ြပ ပီ။ အေကာင်းမူကား၊ ထာဝရဘုရား
သည် ငါ ့ ကုိ သင့် လက် ၌ အပ် ေတာ်မူေသာ်လည်း ၊ သင်သည် မ
သတ် ဘဲေနပါသည်တကား။ 19လူ သည် ရနသူ် ကုိ ေတွ့ လျှင် ချမ်းသာ စွာ လွှတ်
လိမ့်မည်ေလာ။ သို့ ြဖစ်၍ သင်သည် ငါ ၌ ယေန ့ြပ ေသာေကျးဇူး ကုိ ထာဝရဘုရား
ဆပ် ေတာ် မူပါ ေစေသာ။ 20 ယခု မှာ သင်သည် စင်စစ် ှင် ဘုရင် ြဖစ် လိမ့်မည်
ဟ၍ူ၎င်း၊ ဣသေရလ
ိင်ုငံ သည် သင့် လက် ၌ တည် လိမ့်မည်ဟ၍ူ၎င်း၊ ငါအမှနသိ် ၏။ 21 သို့ ြဖစ်၍ သင်

သည် ငါ ၏သားစ ် ေြမးဆက်တို့ ကုိ မ
သုတ်သင် ၊ ငါ ့အေဆွအမျ ိး ထဲက ငါ ၏နာမ ကုိ မ
ပယ် ှင်း မည်အေကာင်းထာဝရဘုရား ကုိ တိင်ုတည် ၍ ငါ ့အား ကျနိဆုိ်ြခင်းကုိ ြပ
ေလာဟ့ု ဒါဝိဒ် အား ဆုိ ပီးမှ၊ 22 ဒါဝိဒ် သည် ေ ှာလု အား ကျနိဆုိ် ြခင်းကုိြပ ၍ ေ ှာ
လု သည် မိမိ
ေနရာ သို့ သွား ၏။ ဒါဝိဒ် ှင့် သူ ၏လူ တို့သည်လည်း ခုိင်ခ့ံ ေသာအရပ်သို့ သွား
က၏။

25
1 ထုိေနာက် ှ ေမွလ ေသ ေသာအခါ ၊ ဣသေရလ အမျ ိးသားအေပါင်း တို့သည်
စည်းေဝး ၍ ငိေုကး ြမည်တမ်းြခင်းကုိ ြပ သြဖင့် ၊ ရာမ မိ တင်ွ သူ ၏အိမ် ၌ သ ဂ ဟ်
က၏။ ဒါဝိဒ် သည် ထ
၍ ပါရန် ေတာ သို့ သွား ေလ၏။ 2 ထုိအခါ ေမာန အရပ်၌ ေန၍ ကရေမလ
မိ ၌ ဥစ္စာ များ ေသာ သူ
တဦး ှိ၏။ ထုိသူသည်လူ ကီး ြဖစ်၍ ၊ သုိး သုံး ေထာင် ၊ ဆိတ် တေထာင် ကုိ
ရတတ်၏။ ကရေမလ
မိ မှာ သုိး ေမွးကုိ ညပ် ၍ေန၏။ 3 ထုိသူ ၏အမည် ကား နာဗလ ၊ သူ ၏မယား

အမည် ကား အဘိဂဲလ
တည်း။ ထုိမိနး်မ သည် ဉာဏ် ေကာင်း ၍ အဆင်း လည်းလှ ၏။ ေယာက်ျား မူကား
ခက်ထန် ေသာ သေဘာ ှိ၏။ ဆုိး
ေသာအမှု ကုိလည်း ြပ တတ်၏။ ကာလက် အေဆွအမျ ိးြဖစ်၏။ 4 နာဗလ သည် သုိး
ေမွးညပ် ၍ ေနေကာင်း ကုိ ဒါဝိဒ် သည် ေတာ
၌ ကား လျှင်၊ 5လလုင် တကျပ်ိ တို့ ကုိ ေခါ်၍ နာဗလ
ှိရာ ကရေမလ မိ သို့ သွား ကေတာ။့ 6 စည်းစိမ် ကီးေသာ ထုိသူကုိ ငါ ့ ကုိယ်စား
ှ တ်ဆက် ၍ ေြပာ ရမည်မှာ၊ ကုိယ်ေတာ် မှစ၍ကုိယ်ေတာ် ၏အိမ် ၊ ကုိယ်ေတာ် ှင့် ဆုိင်



ဓမ္မရာဇဝင် ပ မေစာင် 25:7 619 ဓမ္မရာဇဝင် ပ မေစာင် 25:16

သမျှ တို့ ၌ ချမ်းသာ ှိပါေစေသာ။ 7 ကုိယ်ေတာ် ၌ သုိးေမွးညပ် ေသာ သူများ ှ ိေ ကာင်း
ကုိ အကျွ ်ပ်ု ကား ပါ၏။ အကျွ ်ပ်ု တို့ ှင့်အတူ ေန ေသာကုိယ်ေတာ် ၏ သုိးထိနး် တို့
ကုိ အကျွ ်ပ်ုတို့သည် မ
ြပစ်မှား ပါ။ သူတို့သည် ကရေမလ
မိ မှာ ေန ေသာကာလ ပတ်လံးု၊ သူ
တို့ဥစ္စာ တစုံတခုမျှ မ
ေပျာက် ပါ။ 8 ကုိယ်ေတာ် ၏ လလုင် တို့ ကုိ ေမးြမနး် ပါေတာ။့ သူတို့သည် ေြပာ
ကပါလိမ့်မည်။ ထို့ ေကာင့်ကျွ ်ပ်ု၏ လလုင် တို့သည် ေ ှ ေတာ်၌ မျက် ှာ ရကပါေစ။
အကျွ ်ပ်ုတို့သည် မဂင်္လာ ေန ၌့ ေရာက် ပါ၏။လက် ေတာ်၌ ှိ သမျှကုိ ကုိယ်ေတာ် ကျွန်
များ၊ ကုိယ်ေတာ် ၏သား ဒါဝိဒ် အား သနား ေတာ်မူပါဟု ှ တ်ဆက်ရမည်အေကာင်း
မှာထား၍ လွှတ်လိက်ု ၏။ 9 ဒါဝိဒ် ၏ လလုင် တို့သည် နာဗလ
ထံသို့ ေရာက် ေသာအခါ ၊ ဒါဝိဒ် မှာထားသမျှ ေသာစကား တို့ ကုိ ြပနေ်ြပာ ပီးလျှင်
တိတ်ဆိတ် စွာ ေနက၏။ 10 နာဗလ ကလည်း ၊ ဒါဝိဒ် ကား အဘယ်သူ နည်း။ ေယ ှဲ
၏သား ကား အဘယ်သူ နည်း။ ယခုကာလ
၌သခင် ကုိ ပုနက်န် ေသာ ကျွန် များ ပါတကား။ 11 ငါသည် ငါ ့ သုိးေမွးကုိ ညပ် ေသာ
သူတို့အဘို့ ြပင်ဆင် ေသာ ငါ ့ မုန ့် ၊ ငါ ့ ေရ ၊ ငါ ့အမဲသား ကုိ ယူ
၍ ငါမ သိ ေသာ လူ တို့အား ေပး ရမည်ေလာဟု ဒါဝိဒ် ၏ လလုင် တို့အားေြပာဆုိ
၏။ 12 ဒါဝိဒ် ၏ လလုင် တို့သည် လှည့် သွား၍ ထုိ စကား အလံးုစုံ တို့ ကုိ ဒါဝိဒ်အား
ြပနေ်လျှာက် က၏။ 13 ဒါဝိဒ် ကလည်း ၊ လူ တိင်ုး မိမိ
ထား ကုိ ခါး၌စည်း ေစဟု မိမိ
လူ တို့အား ဆုိ လျက် မိမိ ထား ကုိ စည်း ေလ၏။ လူ
ေလး ရာ တို့သည် ဒါဝိဒ် ေနာက် သို့ လိက်ု က၏။ ှစ်ရာ တို့သည် ဥစ္စာ
ပစ္စည်းများကုိ ေစာင့်၍ ေန က၏။ 14လလုင် တေယာက် သည် နာဗလ
မယား အဘိဂဲလ ထံသို့ သွား၍၊ ဒါဝိဒ် သည် အကျွ ်ပ်ု တို့သခင် ကုိ ှ တ်ဆက် အံ့
ေသာငှါ တမန် တို့ ကုိ ေတာ
မှ ေစလွှတ် ၍ ၊ အကျွ ်ပ်ုတို့သခင်သည် သူ
တို့ ကုိ ဆဲ ပါ၏။ 15 ထုိ သူ တို့သည် ကျွနေ်တာ် တို့ ၌ အလနွ် ေကျးဇူး ြပ ပါ ပီ။
ကျွနေ်တာ် တို့သည် ေတာ
မှာ ေန ၍ သူ တို့ ှင့်ေပါင်းေဘာ်ေသာ ကာလ
ပတ်လံးုအ ှုံးမခံ၊ ဥစ္စာ
တစုံတခုမျှ မ
ေပျာက် ပါ။ 16ကျွနေ်တာ်တို့သည် သုိး
ထိနး် ၍ သူ
တို့ ှင့် ေပါင်းေဘာ်ေသာ ကာလ
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ပတ်လံးု၊ သူတို့သည် ေန ့
ည ့် အစ ်ကွယ်ကာလျက် ေန ကပါ၏။ 17 သို့ ြဖစ်၍ သခင်မသည် အဘယ်သို့ ြပ
သင့်သည်ကုိ ကည့် ှု ဆင်ြခင် ပါေတာ။့ အကျွ ်ပ်ု တို့ သခင် ှင့် အိမ်သူ အိမ်သား
အေပါင်း တို့ ၌ ေဘး ြပ မည်ဟု စီရင်ပါ ပီ။ သခင်သည် အဓမ္မ
လြူဖစ်ေသာေကာင့်၊ အဘယ်သူမှ၊ မေြပာ မေလျှာက်ဝ့ံပါဟု ဆုိ ေလေသာ်၊ 18အဘိ
ဂဲလ သည် မုန ့် လံးု ှစ်ရာ ၊ စပျစ်ရည် ဘူး ှစ် လံးု၊ ချက် ပီးေသာ သုိး
ငါး ေကာင်၊ ေပါက်ေပါက် ငါး ဧဖာ ၊ စပျစ်သီး ေြခာက် အ ပတ်တရာ ၊ သေဘင်္ာသဖနး်
သီး ပျ ်အြပား ှစ်ရာ တို့ ကုိ အလျင်အြမန် ယူ ၍ ြမည်း တို့အေပါ် ၌တင် ပီးလျှင်၊ 19 ငါ ့
ေ ှ မှာ သွား က။ ငါ လိက်ု မည်ဟု ကျွန် တို့အား ဆုိ ၏။ လင် နာဗလ ကုိ အလျှင်း
မ ေြပာ။ 20 ြမည်း ကုိ စီး လျက်သွား၍ ေတာင် ေြခရင်း၌ ဆင်း လှည့်စ ်တင်ွ၊ ဒါဝိဒ်
ှင့် သူ ၏လူ တို့သည် တစ်ဘက်တချက်ဆင်းလာ၍ တေယာက် ှင့် တေယာက်ေတွ့ ကံ
က၏။ 21 ထုိသို့ မေတွ့မီှ ဒါဝိဒ် က၊ အကယ် စင်စစ်ထုိသူ ၏ ဥစ္စာ
တစုံတခုကုိမျှ မ
ေပျာက် ေစြခင်းငှါ ၊ ေတာ ၌ သူပုိင်သမျှ တို့ ကုိ ငါသည် အချည်း ှးီ ေစာင့် ပါ ပီ
တကား။ ငါ ေကာင်း ေသာ အမှုအတက်ွ ၊ မေကာင်း ေသာ အမှုကုိ သူြပ ပါ ပီတကား။
22 နက်ြဖနမုိ်ဃ်းလင်း ေသာအခါ၊ နာဗလ ှင့် ဆုိင်ေသာ သူအေပါင်းတို့တင်ွ ေယာက်ျား
တစုံတေယာက်ကုိ ငါချနထ်ား လျှင် ၊ ထုိမျှမက ထာဝရဘုရား သည် ဒါဝိဒ် ၏ ရနသူ် တို့
အား ြပ ေတာ်မူေစသတည်းဟု ဆုိ ှင့် ပီ။ 23အဘိဂဲလ သည် ဒါဝိဒ် ကုိ ြမင် ေသာအခါ
၊ ြမည်း ေပါ် က အလျင်အြမန် ဆင်း ပီးလျှင် ဒါဝိဒ် ေ ှ တင်ွ ေြမ ေပါ် မှာ ဦး ွှတ် ချ၍၊
24 သူ ၏ ေြခရင်း ၌ ဝပ်တာွး လျက် ၊ ကျွနမ် သခင် ၊ အြပစ် ှိသမျှကုိ ကျွနမ် ခံပါ
မည်။ ကုိယ်ေတာ် ၏ ကျွန် မသည် နား
ေတာ်ေလျှာက် ရေသာအခွင့်ကုိေပး ေတာ်မူပါ။ 25 ကုိယ်ေတာ် ၏ ကျွန် မစကား ကုိ
နားေညာင်း ေတာ်မူပါ။ ထုိ
အဓမ္မ လူ နာဗလ ကုိ ကျွနမ် သခင် မှတ် ေတာ်မ မူပါ ှင့်။ သူ
၏အမည် သည် သူ၏သေဘာ ှင့် ညီ ွတ်ပါ၏။ သူ
၏အမည် ကား နာဗလ ။ သူ ၏ သေဘာကား မုိက် ြခင်း ြဖစ်သတည်း။ သခင်
ေစလွှတ် ေတာ်မူေသာ လလုင် တို့ ကုိ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် မသည် မ
ြမင် ရပါ။ 26 ယခု မှာ ကျွနမ် သခင် ၊ ကုိယ်ေတာ်သည် လအူသက် ကုိ သတ်ြခင်း
ငှါ မသွား မည်အေကာင်းကုိယ် လက် ှင့် ကုိယ် အမှုကုိ ေစာင့်၍ အြပစ်ဒဏ်မေပး
မည်အေကာင်း၊ ထာဝရဘုရား
ဆီးတား ေတာ်မူသည်ြဖစ်၍ ၊ ထာဝရဘုရား အသက် ေတာ် ကုိယ်ေတာ် အသက်
လည်း ှင်ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ အကျ ိးေတာ်ကုိ ဖျက်ဆီးလိေုသာ ကုိယ်ေတာ် ၏ ရနသူ်
တို့သည် နာဗလ
က့ဲသို့ ြဖစ် ကပါေစေသာ။ 27 ယခု မှာ ကုိယ်ေတာ် ၏ ကျွန် မသည် သခင့် ထံသို့
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ေဆာင် ခ့ဲေသာ လက်ေဆာင် ကုိ ကျွနမ် သခင် ေနာက်ေတာ်သို့ လိက်ု ေသာ လလုင် တို့
အား
ေပး ေစေတာ်မူပါ။ 28 ကုိယ်ေတာ် ၏ ကျွန် မအြပစ် ကုိ သည်းခံ ေတာ်မူပါ။ ကျွနမ်
သခင် သည် ထာဝရဘုရား
ဘက်မှာ စစ်တိက်ု ေသာေကာင့် ၎င်း၊ တသက်လံးု ကုိယ်ေတာ် ၌ အြပစ်တင် စရာ
အခွင့်မ ှ ိ ေသာေကာင့်၎င်း၊ ထာဝရဘုရား
သည် ကျွနမ် ၏သခင် အဘို့ ခုိင်ခ့ံ မဲြမံေသာ အိမ် ကုိ တည်ေဆာက် ေတာ်မူလိမ့်မည်။

29 ကုိယ်ေတာ် ၏ အသက် ကုိသတ် အံေ့သာငှါ လူ အချ ိ တို့သည် ထ
၍ ှာ ေသာ်လည်း ၊ ကုိယ်ေတာ် ၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား သည် ကျွနမ် သခင် ၏ အသက် ကုိ အသက် ထုပ် ၌ ေ ှာင်ဖွ့ဲ
ေတာ် မူလိမ့်မည်။ ကုိယ်ေတာ် ၏ ရနသူ် တို့ အသက် ကုိ မူကား ၊ ေလာက်လွှဲ ထဲက
ပစ်သက့ဲသို့ ပစ် ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 30 ထာဝရဘုရား ဂတိ ထားေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊
ကုိယ်ေတာ် ၌ ေကျးဇူး ြပ ၍ ဣသေရလ အမျ ိးကုိ အပ်ုစုိးေစြခင်းငှါ ခန ့ထ်ား ေတာ်
မူေသာအခါ၊ 31ကျွနမ် ၏ သခင် ကုိယ်ေတာ်သည် အေကာင်း မ ှိဘဲ လအူသက် ကုိ
သတ် မိေသာေကာင့်၎င်း၊ ကုိယ်အမှုကုိ ေစာင့်၍၊ အြပစ်ဒဏ်ေပးမိေသာေကာင့်၎င်း၊
ကျွနမ် ၏ သခင် ကုိယ်ေတာ်သည် စိတ် ည ိးငယ် ြခင်း၊ ကုိယ်တိင်ုကုိယ်အြပစ်တင်ြခင်း
ှင့် ကင်းလတ်ွေတာ်မူပါေစေသာ။ ထာဝရဘုရား
သည် ကျွနမ် ၏ သခင် ၌ ေကျးဇူး ြပ ေတာ်မူ ပီးမှ ၊ ကုိယ်ေတာ် ၏ ကျွန် မကုိ
ေအာက်ေမ့ ေတာ်မူပါဟု ေလျှာက် ေလ၏။ 32 ဒါဝိဒ် ကလည်း ၊ ယေန ့ငါ ှင့် ေတွ့ ေစ
ြခင်းငှါ ၊ သင့် ကုိ ေစလွှတ် ေတာ်မူေသာ ဣသေရလ အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား သည် မဂင်္လာ ှိ ေတာ်မူေစသတည်း။ 33 သင် ေပးေသာအ ကံ
လည်း မဂင်္လာ ှိေစသတည်း။ ယေန ့
ငါသည် လအူသက် ကုိသတ် အံ့ေသာငှါ၊ မသွား ရမည်အေကာင်း၊ ကုိယ် လက်
ှင့် ကုိယ် အမှု ကုိ ေစာင့်၍ အြပစ်ဒဏ်မေပး ရမည်အေကာင်း ဆီးတား ေသာသင်
သည်လည်း မဂင်္လာ ှိ ေစသတည်း။ 34 အကယ် စင်စစ်သင့် ကုိ ငါ မညင်း ဆဲ
ရမည်အေကာင်း၊ ဆီးတား
ေတာ်မူေသာ ဣသေရလ အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား အသက် ှင်ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ သင်သည်ငါ ှင့် ေတွ့ ြခင်းငှါ
အလျင်အြမန် မ လာ လျှင် ၊ အကယ် စင်စစ်နက်ြဖန် မုိဃ်းလင်း ေသာအခါ၊ နာဗလ
၏ လေူယာက်ျား တစုံတေယာက်ကုိမျှ ငါချန် ၍မ ထားဟု အဘိဂဲလ
အား ေြပာဆုိ လျက်၊ 35 သူေဆာင် ခ့ဲေသာ လက်ေဆာင်ကုိ သူ
၏လက် မှ ခံယူ ၍ ၊ သင် သည် ေနရာအိမ် သို့ ငိမ်ဝပ် စွာသွား ေလာ။့ သင် ၏စကား
ကုိ ငါနားေထာင် ပီ။ သင် ၏ မျက် ှာ ကုိလည်း ေထာက် ၍ ေနမည်ဟုဆုိ ေလ၏။
36အဘိဂဲလ သည်လည်း နာဗလ
ထံသို့ ြပန် သွား၍ ၊ သူသည် ှင်ဘုရင် ၏ ပဲွ က့ဲသို့ ေသာ ပဲွ ကုိ မိမိ
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အိမ် ၌ ခံသြဖင့်၊ ယစ်မူး ၍ စိတ် ရွှင်လနး် လျက်ေနေသာေကာင့်၊ မုိဃ်း မ လင်းမီှ
မယားသည် အလျှင်းမ ေြပာ။ 37 မုိဃ်းလင်း ၍ နာဗလ
ေသာက်ေသာ စပျစ်ရည် အ ှိနကု်န် ေသာအခါ ၊ ထုိ အမှု များကုိ မယား
ေြပာ သြဖင့် သူသည် ှလံးု ေသ ၍ ေကျာက် က့ဲသို့ ြဖစ် ၏။ 38ဆယ် ရက် ေလာက်
လနွမှ် ထာဝရဘုရား
သည် ဒဏ်ခတ် ေတာ်မူသြဖင့် နာဗလ ေသ ၏။ 39 နာဗလ ေသ ေကာင်း ကုိ ဒါဝိဒ်
ကား ေသာအခါ ၊ ငါ ခံရေသာက့ဲရဲ ြခင်းအမှု ကုိ ေစာင့် ၍ နာဗလ
လက် မှ ှ တ်ေတာ်မူ၍၊ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် ကုိ ဒစု ိုက် ှင့် ကင်းလွှတ် ေစေတာ်မူေသာ
ထာဝရဘုရား သည် မဂင်္လာ ှိေတာ်မူေစသတည်း။ ထာဝရဘုရား
သည် နာဗလ
ြပ ေသာ ဒစု ိုက် ကုိ သူ့
ေခါင်း ေပါ် သို့ ြပန် ေရာက်ေစေတာ်မူ ပီဟု ဆုိ
၏။ တဖန် လကုိူ ေစလွှတ် ၍ အဘိဂဲလ
ှင့် လက်ထပ် ြခင်းငှါ ှ တ်ဆက် ေလ၏။ 40 ဒါဝိဒ် ၏ ကျွန် တို့သည် အဘိဂဲလ
ှိရာ ကရေမလ မိ သို့ ေရာက် ေသာအခါ ၊ ဒါဝိဒ် သည် သခင်မ ှင့် လက်ထပ် ြခင်း

ငှါ ကျွနေ်တာ် တို့ ကုိ ေစလွှတ် ပါ ပီဟု ေြပာဆုိ လျှင်၊ 41အဘိဂဲလသည် ထ
၍ ေြမ ေပါ်မှာ ြပပ်ဝပ် လျက် ၊ ကျွန် မသည် ကျွနမ် သခင် ၏ ကျွန် တို့ ေြခ ကုိ ေဆး
ေသာ ကျွန် မိနး်မြဖစ်ေစေသာဟု ဆုိ ပီးမှ၊ 42အလျင်အြမန် ထ ၍ မိမိ ေနာက်လိက်ု
ကျွန် မငါး ေယာက်ပါလျက် ြမည်း စီး သြဖင့် ၊ ဒါဝိဒ် ေစလွှတ် ေသာ လူတို့ ှင့်တကွ
လိက်ု၍ ဒါဝိဒ်၏ခင်ပွနး် ြဖစ် ေလ၏။ 43 ဒါဝိဒ် သည် ေယဇေရလ
မိ သူအဟိေနာင် ကုိလည်း သိမ်း ၍ ထုိမိနး်မ ှစ် ေယာက်တို့သည် သူ
၏ ခင်ပွနး် ြဖစ် က၏။ 44 ေ ှာလု သည် မိမိ
သမီး ြဖစ်ေသာ ဒါဝိဒ် ၏ မယား
မိခါလ ကုိ၊ ဂလ္လိမ် မိ သားြဖစ်ေသာ လဲ ှ ၏သား ဖာလတိ အား ေပးစား ှင့် ပီ။

26
1တဖန် ဇိဖ သားတို့သည် ေ ှာလု ှ ိရာ ဂိဗာ မိ သို့ လာ ၍၊ ဒါဝိဒ် သည် ေယ ှိမုန်
မိ ေ ှ မှာ ဟခိလ
ေတာင် ၌ ပုနး်ေ ှာင် ၍ ေနပါသည်မ ဟတ်ုေလာ ဟု ေလျှာက် လျှင်၊ 2 ေ ှာလု သည်
ထ
၍ ေရွးေကာက် ေသာ ဣသေရလ
လူ သုံး ေထာင် ပါ လျက်၊ ဇိဖ
ေတာ ၌ ဒါဝိဒ် ကုိ ှာ ြခင်းငှါ သွား ေလ၏။ 3 ေ ှာလု သည် ေယ ှိမုန် မိ ေ ှ ၊ ဟခိ
လ ေတာင် ေပါ် လမ်း နား မှာ တပ်ချ ၏။ ဒါဝိဒ် သည် ေတာ
၌ ေန ၍ ေ ှာလု လိက်ု ှာ ေကာင်း ကုိ သိြမင် ေသာအခါ၊ 4 သူလျှ ိ တို့ ကုိ ေစလွှတ်
၍ ေ ှာလု ေရာက် ေကာင်း ကုိ အတပ် သိ ၏။ 5 ထုိအခါ ဒါဝိဒ် သည် ထ
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သွား၍ ၊ ေ ှာလု တပ်ချ ရာ အရပ် သို့ ေရာက် သြဖင့် ၊ ေ ှာလု ှင့် ဗုိလ်ချ ပ် မင်း
ေနရ
၏သား အာဗနာ အိပ် ရာ အရပ် ကုိ ကည့် ှု ေလ၏။ ေ ှာလု သည် ရထားတပ်
အလယ် ၌ အိပ် လျက် ၊ တပ်သားတို့သည် ပတ်လည် ၌ ေနရာ ကျက၏။ 6 ဒါဝိဒ် က
လည်း ၊ ေ ှာလု ှ ိရာ တပ် သို့ ငါ ှင့်အတူ အဘယ်သူ လိက်ု မည်နည်းဟု ဟိတ္တိ
အမျ ိးသားအဟိမလက် ှင့် ေဇ ုယာ ၏သား ယွာဘ ညီ အဘိ ှဲ တို့ ကုိ ေမး လျှင်
၊ အဘိ ှဲ က ကျွနေ်တာ်လိက်ု ပါမည်ဟု ေလျှာက် သည်အတိင်ုး၊ 7 ဒါဝိဒ် ှင့် အဘိ ှဲ
တို့သည် ည ့် အခါ တပ်သား များ ှ ိရာသို့ သွား ၍ ေ ှာလု သည် ရထားတပ်အလယ်
၌ အိပ်ေပျာ် လျက် ၊ လံှ ေတာ်သည် ေခါင်းရင်း အနား ေြမ ၌ စုိက် လျက် ၊ အာဗ
နာ ှင့် တပ်သား များတို့သည် ပတ်လည် ၌အိပ် လျက် ှိ က၏။ 8 အဘိ ှဲ ကလည်း ၊
ဘုရား သခင်သည် ကုိယ်ေတာ် ၏ ရနသူ် ကုိ ကုိယ်ေတာ် လက် ၌ ယေန ့အပ် ေတာ်
မူ ပီ။ ထုိေကာင့် ကျွနေ်တာ်သည် ေြမ တိင်ုေအာင် လံှ ှင့် တချက်တည်း ထုိး ပါရေစ
ဟု ကျွနေ်တာ်ေတာင်းပန်ပါ၏။ ှစ် ချက်တိင်ုေအာင်မ ထုိးပါဟု ဒါဝိဒ် ကုိ ေလျှာက်
ေသာ်လည်း၊ 9 ဒါဝိဒ် ကသူ့ ကုိ မ
ြပ ှင့်။ ထာဝရဘုရား
အခွင့် ှင့် ဘိသိက် ခံေသာသူကုိ အဘယ်သူ အြပစ် လွှတ်လျက် ထိခုိက် ိင်ုသနည်းဟု
အဘိ ှဲ အား ြပနဆုိ် ၏။ 10တဖန် ဒါဝိဒ် က၊ ထာဝရဘုရား
အသက် ှင် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး၊ ဒဏ်ခတ် ေတာ်မူမည်။ သို့ မဟတ်ု သူေသ ချနိ်
ေရာက် လိမ့်မည်။ သို့ မဟတ်ု စစ်တိက်ု ရာ၌ အသက် ဆုံးလိမ့်မည်။ 11 ထာဝရဘုရား
ေပးေတာ်မူေသာဘိသိက် ခံသူကုိ ငါ မထိခုိက် မည်အေကာင်းထာဝရဘုရား ဆီးတား
ေတာ်မူပါေစေသာ။ သို့ ရာတင်ွ ေခါင်းရင်း ေတာ်နားမှာ ှ ိေသာ လံှ ေတာ် ှင့် ေရ ဘူး ကုိ
ယူ
၍ သွား ကကုနအံ်ဟ့ု ဆုိ လျက်၊ 12 လံှ ေတာ် ှင့် ေရ ဘူး ကုိ ေ ှာလု ေခါင်းရင်း နား
က ယူ
၍ သွား က၏။ အဘယ်သူ မျှမသိ မ ြမင် ၊ အဘယ်သူ မျှမ ိးု ၊ ကီးစွာ ေသာ အိပ်
ြခင်းြဖင့် ထာဝရဘုရား
အိပ်ေစေတာ်မူေသာေကာင့်၊ ထုိသူ
အေပါင်း တို့သည် အိပ်ေပျာ် က၏။ 13 ထုိအခါ ဒါဝိဒ် သည် ကျယ်ေသာချ ိင့် တစ်
ဘက် သို့ ကူး ၍၊ ေဝး
ေသာ ေတာင် ထိပ် အေပါ် မှာရပ် လျက်၊ 14 အိအုာဗနာ ၊ သင်သည် မ
ထူး သေလာဟလုူ များ ှင့် ေနရ သား အာဗနာ ကုိ ဟစ် ေလ၏။ အာဗနာ
က၊ ှင်ဘုရင် ကုိ ဟစ် ေသာသင် ကား အဘယ်သူ နည်းဟု ြပန် ၍ေမးလျှင်၊ 15 ဒါဝိ
ဒ် က၊ သင် သည်ေယာက်ျား မ ဟတ်ုေလာ။ ဣသေရလ အမျ ိး၌ သင် ှင့်အဘယ်သူ
တူ သနည်း။ သို့ ြဖစ်၍ သင် ၏သခင် ှင်ဘုရင် ကုိ အဘယ်ေကာင့် မ ေစာင့် သနည်း။
သင် ၏သခင် ှင် ဘုရင်ကုိသတ် အံ့ေသာငှါ လူ တေယာက် ဝင် ေလ ပီ။ 16 သင်ြပ
ေသာ အမှု သည် မ
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ေလျာက်ပတ်။ ထာဝရဘုရား အခွင့် ှင့် ဘိသိက် ခံေသာသင် ၏သခင် ကုိ မ ေစာင့်
ေသာေကာင့်၊ ထာဝရဘုရား
အသက် ှင်ေတာ်မူသည်အတိင်ုး သင် သည် အေသ
ခံထုိက်ေပ၏။ ေခါင်းရင်း ေတာ်နားမှာထား ေသာ
ှင်ဘုရင် ၏ လံှ ေတာ် ှင့် ေရ ဘူး ေတာ် ှိသည် မ ှိသည်ကုိ ကည့် ှု ေလာဟ့ု အာဗ

နာ
အား ေြပာဆုိ ၏။ 17 ေ ှာလု သည် ဒါဝိဒ် စကား သံကုိ သိ
၍ ငါ ့သား ဒါဝိဒ် ၊ ငါ ကားေသာ စကားသံသည် သင့် စကား သံေလာ ဟု ေမး
လျှင် ဒါဝိဒ် က ကျွနေ်တာ် စကား သံမှနပ်ါ၏၊ ကျွနေ်တာ် သခင် အ ှင်မင်း ကီး ဟု
ေလျှာက် ေလ၏။ 18တဖန် ဒါဝိဒ်က၊ သခင် သည် ကုိယ်ေတာ် ကျွန် ကုိ အဘယ်ေကာင့်
ဤသို့ လိက်ု ၍ ှာ ေတာ် မူသနည်း။ ကျွနေ်တာ်သည် အဘယ်သို့ ြပ ပါသနည်း။
ကျွနေ်တာ် ၌ အဘယ် အြပစ် ှိ ပါသနည်း။ 19 ယခု မှာ ကျွနေ်တာ် သခင် ှင်ဘုရင်
၊ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် စကား ကုိ နားေညာင်း ေတာ်မူပါ။ ထာဝရဘုရား
သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ ကျွနေ်တာ် တစ်ဘက် ၌ ှ ိးေဆာ် ေတာ်မူသည် မှနလ်ျှင် ၊ ယဇ်
ပူေဇာ်ြခင်းကုိ လက်ခံ ေတာ်မူပါေစေသာ။ သို့ မဟတ်ု လူ သား တို့သည် ှ ိးေဆာ်သည်
မှနလ်ျှင် ၊ ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ ကျနိ် ြခင်းကုိခံ ကပါေစေသာ။ အေကာင်း မူကား၊
သူတို့က သွား ေတာ။့ အြခား တပါးေသာ ဘုရား
တို့ ကုိ ဝတ်ြပ ေတာဟ့ု ဆုိ
လျက် ကျွနေ်တာ် ကုိ ထာဝရဘုရား
၏ အေမွ ေတာ်ေြမ၌ မေနေစြခင်းငှါယေန ့ပင် ှင်ထုတ် ကပါသည်တကား။ 20 သို့
ြဖစ်၍ ကျွနေ်တာ် အေသွး သည် ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ေြမ သို့ မ ကျ ပါေစ ှင့်။ အေကာင်း မူကား၊ လသူည် ငံးု
ကုိ ေတာင် ေပါ် မှာလိက်ု ၍ ှာသက့ဲသို့ ဣသေရလ ှင် ဘုရင်သည် ေခွးေလှး ကုိ ှာ
ြခင်းငှါ ထွက် ေတာ်မူပါ ပီတကားဟု ေလျှာက်ဆုိ ၏။ 21 ေ ှာလု ကလည်း ငါြပစ်မှား
ပါ ပီ။ ငါ ့သား ဒါဝိဒ် ြပန် လာပါ။ သင် သည် ယေန ့
ငါ ့အသက် ကုိ ှေြမာ ေသာေကာင့် ၊ ေနာက် တဖန် သင့် ကုိ ငါမ ည ်းဆဲ။ ငါသည်
လမုိူက် ြဖစ်၏။ အလနွ် မှားယွင်း ပီဟု ဆုိ ေသာ်၊ 22 ဒါဝိဒ် က၊ ှင်ဘုရင် လံှ ေတာ်
ှိ ပါ၏။ လလုင် တေယာက် လာ ၍ ယူ ေစေတာ်မူပါ။ 23 လူ အသီးအသီးတို့သည်
ေြဖာင့်မတ် ြခင်း၊ သစ္စာေစာင့် ြခင်း ှ ိသည်အတိင်ုး၊ ထာဝရဘုရား
သည် အကျ ိးကုိ ဆပ်ေပး ေတာ်မူပါေစေသာ။ ထာဝရဘုရား
သည် ယေန ့
ကုိယ်ေတာ် ကုိ ကျွနေ်တာ်လက် ၌ အပ် ေတာ်မူေသာ်လည်း ထာဝရဘုရား ေပးေတာ်
မူေသာဘိသိက် ခံသူကုိ ကျွနေ်တာ်မ ထိ မခုိက်ပါ။ 24 ယေန ့ ကုိယ်ေတာ် အသက် ကုိ
ကျွနေ်တာ် ှေြမာ သည် နည်းတူ ကျွနေ်တာ် အသက် ကုိ ထာဝရဘုရား
ှေြမာ ၍ ကျွနေ်တာ် ကုိ ခပ်သိမ်း ေသာ ဒကု္ခ
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ထဲက ကယ် ှ တ် ေတာ်မူပါေစေသာဟု ြပန် ေလျှာက်လျှင်၊ 25 ေ ှာလု က၊ ငါ ့သား ဒါ
ဝိဒ် ၊ သင် သည် မဂင်္လာ ှိပါေစေသာ။ ြပ ေလရာရာ၌ ေအာင်ြမင် ပါေစေသာဟု ဒါဝိဒ်
အား ဆုိ ပီးမှ ဒါဝိဒ် သည် ထွက်သွား ၍ ေ ှာလု သည်လည်း မိမိ
ေနရာ သို့ ြပန် ေလ၏။

27
1တဖန် ဒါဝိဒ် က၊ ငါသည် ေ ှာလု လက် ြဖင့် ဆုံး ှုံး ရေသာအချနိ် ေရာက်လိမ့်မည်။
သို့ ြဖစ်၍ဖိလိတ္တိ ြပည် သို့ အလျင်အြမနေ်ြပး ေကာင်း၏။ သည်ထက်ေကာင်း ေသာ
အရာမ
ှိ။ သို့ ြပ လျှင် ေ ှာလု သည် ဣသေရလ
ြပည်နယ် တင်ွ ငါ ့ ကုိ ှာ ၍မေတွ့ ိင်ုေကာင်းကုိ သိလျက်၊ အားေလျာ့ ၍ သူ့ လက် မှ
ငါလတ်ွ လိမ့်မည်ဟု အ ကံ ှိသည်အတိင်ုး၊ 2 မိမိ ၌ ပါေသာ လူ ေြခာက် ရာ ှင့်တကွ
ထ ၍ ဂါသ မင်း ေမာခ သား အာခိတ် ထံသို့ ကူးသွား က၏။ 3 ဒါဝိဒ် ှင့် သူ ၏လူ
များတို့သည် အသီးအသီးမိမိ
သား မယားပါလျက် ဂါသ မိ ၊ အာခိတ် မင်းထံမှာ ေန က၏။ ဒါဝိဒ် မယား ှစ်
ေယာက်၊ ေယဇေရလ
မိ သူအဟိေနာင် ှင့် နာဗလ မယား ၊ ကရေမလ မိ သူအဘိဂဲလ ပါသတည်း။ 4 ဒါ

ဝိဒ် သည် ဂါသ မိ သို့ ေြပး သွားေကာင်း ကုိ ေ ှာလု သည် ကား ၍ ေနာက် တဖန်
မ လိက်ု မ ှာဘဲ ေန၏။ 5 ဒါဝိဒ် သည် အာခိတ် မင်းထံသို့ ဝင်၍၊ ကျွနေ်တာ်သည် ေ ှ
ေတာ်၌မျက် ှာရ သည်မှနလ်ျှင် ကျွနေ်တာ် ေနစရာ ေတာရွာ တရွာ ကုိ သနား
ေတာ်မူပါ။ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် သည် မိ ေတာ်၌ ကုိယ်ေတာ် ှင့်အတူ အဘယ်ေကာင့်
ေန ရပါသနည်းဟု ေလျှာက် ေလေသာ်၊ 6 ထုိ ေန၌့ အာခိတ် မင်းသည် ဇိကလတ် မိ ကုိ
ေပး ၏။ ထို့ ေကာင့် ယေန ့တိင်ုေအာင် ယုဒ ှင် ဘုရင်တို့သည် ဇိကလတ် မိ ကုိ ပုိင်
က၏။ 7 ဒါဝိဒ် သည် ဖိလိတ္တိ
ြပည် ၌ ေန ေသာ ေနရ့က် ေပါင်း ကား တ ှစ် ှင့် ေလး
လ ေစ့သတည်း။ 8တရံေရာအခါဒါဝိဒ် ှင့် သူ ၏လူ တို့သည် သွား ၍ ေဂ ှုရိ လ၊ူ
ေဂရဇိ
လ၊ူ အာမလက် လတိူု့ ကုိ တိက်ု က၏။ ထုိလမူျ ိ းတို့သည် ေ ှး ကာလ၌ ှုရ မိ လမ်း
မှစ၍ အဲဂုတ္တု ြပည် တိင်ုေအာင် အ မဲေန ေသာသူြဖစ်သတည်း။ 9 ထုိြပည် ကုိ ဒါဝိဒ်
သည် လပ်ု ကံ ၍ ေယာက်ျား မိနး်မ တစုံတေယာက်ကုိမျှ အသက် ချမ်းသာမ ေပး။ သုိး
၊ ာွး ၊ ြမည်း ၊ ကုလားအပ်ု ၊ အဝတ် တနဆ်ာတို့ ကုိ သိမ်းယူ ၍ အာခိတ် မင်းထံသို့ ြပန်
သွားေလ၏။ 10အာခိတ် မင်းက၊ သင်တို့သည် ယေန ့
အဘယ်အရပ်သို့ သွား၍ တိက်ု သနည်းဟေုမး ေသာ် ၊ ဒါဝိဒ် က၊ ယုဒ
ြပည်ေတာင် ဘက်၊ ေယရေမလ
ြပည်ေတာင် ဘက်၊ ေကနိ



ဓမ္မရာဇဝင် ပ မေစာင် 27:11 626 ဓမ္မရာဇဝင် ပ မေစာင် 28:8

ြပည်ေတာင် ဘက်သို့ သွား၍ တိက်ုပါသည်ဟု ေလျှာက် ၏။ 11 ထုိသို့ ဒါဝိဒ် ြပ ပီဟု
ဂါသ မိ သို့ လာ၍ သိတင်းကား ေြပာမည့်သူမ ှိေစြခင်းငှါ ေယာက်ျား မိနး်မ တစုံတ
ေယာက်ကုိမျှ အသက် ချမ်းသာမ ေပး။ ဒါဝိဒ်သည် ဖိလိတ္တိ
ြပည် ၌ ေန ေသာ ကာလ ပတ်လံးု ထုိသို့ ြပ ေလ့ ှ ိ၏။ 12အာခိတ် မင်းက၊ ဒါဝိဒ်သည်
မိမိကုိ မိမိ
လမူျ ိ း အလနွစ်က်ဆုပ် ရံွ ှာသည်တိင်ုေအာင်ြပ ပီ။ သို့ ြဖစ်၍ ငါ ့ ထံ၌ အစ ် ကျွန် ခံ
လိမ့်မည်ဟု ဒါဝိဒ် စကားကုိ ယုံ
လျက် ဆုိ ၏။

28
1 ထုိ ကာလ ၌ ဖိလိတ္တိ လတိူု့သည်၊ ဣသေရလ
အမျ ိးကုိ စစ်တိက်ု အံေ့သာငှါ ဗုိလ်ေြခ များကုိ စုေဝး
က၏။ အာခိတ် မင်းကလည်း ၊ သင် သည် လူ
များပါလျက် ငါ ှင့် လိက်ု၍စစ်တိက်ုသွား ရမည်ကုိ ဆက်ဆက်သေဘာကျ ေလာဟ့ု
ဒါဝိဒ် အား ဆုိ လျှင်၊ 2 ဒါဝိဒ် က၊ အကယ်စင်စစ် ကုိယ်ေတာ် ကျွန် သည် အဘယ်သို့
ြပ ိင်ုသည်ကုိ ကုိယ်ေတာ် သည် သိ
ေတာ်မူလိမ့်မည်ဟု ေလျှာက် ေသာ် ၊ အာခိတ် မင်းက၊ သို့ ြဖစ်၍သင့် ကုိ ငါအ့သက်
ေစာင့် ဗုိလ်ချ ပ်အရာ၌ ငါခန ့် မည်ဟုြပနေ်ြပာ ၏။ 3 ထုိကာလ၌ ှေမွလ မ ှိေသ လနွ်
ပီ။ ဣသေရလ
အမျ ိးသားအေပါင်း တို့သည် ငိေု ကး ြမည်တမ်းြခင်းကုိ ြပ လျက် ၊ သူ့ ကုိသူ ေနရင်း
ရာမ
မိ ၌ သ ဂ ဟ် က ပီ။ ေ ှာလု သည် စုနး် ှင့် နတ်ဝင် ေပါင်းတို့ ကုိ တြပည်လံးု တင်ွ

သုတ်သင် ပယ် ှင်း ှင့် ပီ။ 4 ထုိအခါ ဖိလိတ္တိ လတိူု့သည် စုေဝး
၍ ှုနင် မိ မှာ တပ်ချ က၏။ ေ ှာလု သည်လည်း ဣသရလ အမျ ိးသားအေပါင်း
တို့ ကုိ စုေဝး
ေစ၍ သူတို့သည် ဂိလေဗာ
မိ မှာ တပ်ချ က၏။ 5 ေ ှာလု သည် ဖိလိတ္တိ
လအူလံးုအရင်း ကုိ ြမင် ေသာအခါ ေကာက် ၍ အလနွ် တနုလ်ှုပ် ေသာ စိတ် ှလံးု
ှ ိ၏။ 6ထာဝရဘုရား ကုိ ေမးေလျှာက် ေသာ်လည်း ထာဝရဘုရား သည် ထူး
ေတာ်မ မူ။ အိပ်မက် အားြဖင့် ၎င်း ၊ ဥရိမ် အားြဖင့် ၎င်း ၊ ပေရာဖက် အားြဖင့် ၎င်း
ထူးေတာ်မမူ။ 7 ထုိအခါ ေ ှာလု က၊ နတ်ဝင် မိနး်မ ကုိ ှာ ကေလာ။့ ငါသွား ၍ ေမးြမနး်
မည်ဟု ကျွန် တို့အား ဆုိ သည်အတိင်ုး ၊ ကျွန် တို့က အ◌င်္ေဒါရ မိ မှာ နတ်ဝင် မိနး်မ
တေယာက် ှိပါ၏ဟု ေလျှာက် ေသာ်၊ 8 ေ ှာလု သည် အဝတ် လဲ၍ ထူးြခားေသာ အ
ေယာင် ကုိ ေဆာင်လျက် ၊ ည ့် အခါ လူ
ှစ် ေယာက် ှင့်တကွ ထုိမိနး်မ ဆီသို့ သွား ၍ ေရာက် ပီးလျှင် ၊ သင်ေပါင်းေသာ

နတ် ကုိ အမီှြပ ၍ သင့် အား ငါေြပာ မည့်သူ ကုိ ေဘာ် ပါေလာဟ့ု ေတာင်းပန် ေလ၏။
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9 မိနး်မ ကလည်း ၊ ေ ှာလု ြပ ေသာ အမှု၊ စုနး် ှင့် နတ်ဝင် တို့ ကုိ တြပည်လံးု တင်ွ
သုတ်သင် ဖယ် ှင်းေသာ အမှုကုိ သင်သည် သိ
လျက် ှင့် ငါ ့ ကုိ ေသ
ေစြခင်းငှါ အဘယ်ေကာင့် ငါ ့ အသက် ကုိ ေကျာ့စမ်း သနည်းဟု ြပနေ်ြပာ ေသာ်၊

10 ေ ှာလု က၊ ထာဝရဘုရား
အသက် ှင်ေတာ်မူသည်အတိင်ုး၊ ဤ
အမှု ေကာင့် အဘယ်အြပစ် မျှ မ
ေရာက် ရဟု ထာဝရဘုရား
ကုိ တိင်ုတည် ၍ ကျနိဆုိ်ေလ၏။ 11 မိနး်မ ကလည်း ၊ အဘယ်သူ ကုိ ငါေဘာ် ရမည်
နည်းဟုေမး လျှင် ၊ ေ ှာလုက၊ ှေမွလ ကုိ ေဘာ် ပါဟု ဆုိ ၏။ 12 မိနး်မ သည် ှေမွ
လ ကုိ ြမင် ေသာအခါ ကီး ေသာအသံ ှင့် ေအာ်ဟစ် ၍ ၊ ကုိယ်ေတာ်သည် ကျွနမ် ကုိ
အဘယ်ေကာင့် လှည့်စား သနည်း။ ကုိယ်ေတာ် သည် ေ ှာလု ြဖစ်ပါ၏ဟု ေ ှာလု အား
ဆုိ လျှင်၊ 13 ှ င် ဘုရင်က မ
စုိးရိမ် ှင့်။ အဘယ် အရာကုိ ြမင် သနည်းဟုေမး ေသာ် ၊ မိနး်မ က၊ ေြမ ကီး ထဲက
ဘုရား တက်လာ သည်ကုိ ကျွနမ်ြမင် ပါသည်ဟု ေလျှာက် ၏။ 14အဘယ်သို့ ေသာ အ
ေယာင် ေဆာင်သနည်းဟေုမး ြပနေ်သာ် ၊ လူ အို တက်လာ ပါ၏။ ဝတ်လံု ြခံ လျက် ှိ
ပါ၏ဟု ေလျှာက် ြပနလ်ျှင် ၊ ှေမွလ ြဖစ်ေကာင်း ကုိ ေ ှာလု သည် ရိပ်မိ လျှင် ေြမ ေပါ်
၌ ဦး ွှတ် ြပပ်ဝပ်လျက် ေန၏။ 15 ှ ေမွလ ကလည်း ၊ သင်သည် ငါ ့ ကုိ ေ ှာက် ှက်
လျက် အဘယ်ေကာင့် ေဘာ် သနည်းဟု ေ ှာလု ကုိ ေမး ေသာ် ၊ ေ ှာလု က၊ အကျွ ်ပ်ု
သည် အလနွ် ဆင်းရဲ ြခင်းသို့ ေရာက်ပါ ပီ။ ဖိလိတ္တိ
လတိူု့သည် စစ်တိက်ု ကပါ၏။ ဘုရား
သခင်သည် အကျွ ်ပ်ု ကုိ စွန ့် ေတာ်မူ ပီ။ ပေရာဖက် အားြဖင့် ထူး ေတာ်မ မူ။ အိပ်မက်
အားြဖင့် ထူးေတာ်မမူ။ အကျွ ်ပ်ု သည် အဘယ်သို့ ြပ ရမည်ကုိ၊ ကုိယ်ေတာ် ြပ ေစြခင်း
ငှါ ကုိယ်ေတာ်ကုိ အကျွ ်ပ်ုေခါ် ပါ ပီဟု ေြပာဆုိ ၏။ 16 ှေမွလကလည်း ၊ ထာဝရဘုရား
သည် သင့် ကုိ စွန ့် ၍ သင့် ရနဘ်က် ြဖစ် ေတာ်မူသည် မှနလ်ျှင် ၊ ငါ ့ ကုိ အဘယ်ေကာင့်
ေမးြမနး် ေသးသနည်း။ 17 ထာဝရဘုရား သည် ငါ ့ အားြဖင့် မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး
သင်၌ြပ ေတာ်မူ ပီ။ ထာဝရဘုရား
သည် ဤ ိင်ုငံ ကုိ သင့် လက် မှ ှ တ် ၍ ၊ သင့် အိမ်နးီချင်း ဒါဝိဒ် အား ေပး ေတာ်မူ
ပီ။ 18အေကာင်းမူကား၊ သင်သည် ထာဝရဘုရား
၏ စကား
ေတာ်ကုိ နား မ ေထာင်။ ြပင်းစွာ ေသာ အမျက် ေတာ်ကုိ အာမလက် အမျ ိး၌ မ စီရင်
ေသာေကာင့် ၊ ထာဝရဘုရား သည် ဤ
အမှု ကုိ ယေန ့
သင် ၌ ေရာက်ေစေတာ်မူ ပီ။ 19 ထုိမှတပါး သင် ှင့် ဣသေရလ အမျ ိးကုိ ဖိလိတ္တိ
လူတို့လက် ၌ အပ် ေတာ်မူမည်။ နက်ြဖန် ေန ့သင် ှင့် သင် ၏သား တို့သည် ငါ ှင့်
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အတူ ှိလိမ့်မည်။ ထာဝရဘုရား
သည် ဣသေရလ
လူ အလံးုအရင်း ကုိ ဖိလိတ္တိ
လူတို့လက် ၌ အပ် ေတာ်မူမည်ဟု ဆုိ ၏။ 20 ထုိအခါ ေ ှာလု သည် ေြမ ေပါ် မှာ
အလျား ြပပ်ဝပ် လဲေန၍ ၊ ှေမွလ စကား ေကာင့် အလနွ် ေကာက်ရွ ံ ၏။ တေန ့
ှင့် တည ့်လံးု အဘယ်အစာ ကုိမျှ မ
စား ဘဲေနေသာေကာင့အ်ား ကုန် ပီ။ 21 ထုိမိနး်မ သည်လာ ၍ ေ ှာလု အလနွ် စိတ်ညစ်
သည်ကုိ ြမင် လျှင် ၊ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် မသည် ကုိယ်ေတာ် စကား ကုိ နားေထာင် ပါ ပီ။
ကုိယ် အသက် ကုိ မ ှေြမာဘဲ ကုိယ်ေတာ် မိန ့် ေတာ်မူေသာ စကား ကုိ နားေထာင် ပါ ပီ။
22 သို့ ြဖစ်၍ ယခု ကုိယ်ေတာ် ကျွန် မ၏ စကား
ကုိ နားေထာင် ေတာ်မူပါ။ စားစရာ
အနည်းငယ် ကုိ ေ ှ ေတာ်၌ တင် ပါရေစ။ ကုိယ်ေတာ်က သွားေသာအခါ အား ြပည့်
ေစြခင်းငှါစား ေတာ်ေခါ်ပါဟု ေလျှာက် ေသာ်လည်း၊ 23 ေ ှာလကု ငါမ စား ဟု ြငင်းပယ်
ေလ၏။ သို့ ရာတင်ွ ကျွန် တို့သည် မိနး်မ ှင့် ဝုိင်း၍ အ ိင်ု ြပ ကသြဖင့် ၊ ေ ှာလသုည်
သူ
တို့ စကား ကုိ နားေထာင် ၍ ေြမ ေပါ်က ထ ပီးလျှင် ခုတင် ေပါ် မှာ ထုိင် ေလ၏။

24 ထုိမိနး်မ သည် မိမိအိမ် ၌ ဆူ ေအာင်ေကျွးေသာ ာွး ကေလးတေကာင် ှိသည်ြဖစ်၍
အလျင်အြမန် သတ် ေလ၏။ မုန ့်ညက် ကုိလည်း ယူ ၍ နယ် သြဖင့် ၊ တေဆးမ့ဲ မုန ့ကုိ်
ဖုတ် ပီးမှ၊ 25 ေ ှာလု ှင့် ကျွန် များတို့ ေ ှ ၌ တင် ေလ၏။ သူတို့သည် စား
၍ ထုိ ည ့် တင်ွ ထ သွား က၏။

29
1 ဖိလိတ္တိ လူတို့သည် ဗုိလ်ေြခ အေပါင်း တို့ ကုိ အာဖက် မိ မှာ စုေဝး ေစက၏။
ဣသေရလ
လတိူု့သည် ေယဇေရလ
မိ မှာ ှိေသာ စမ်းေရတင်ွး အနား၌ တပ်ချ က၏။ 2 ဖိလိတ္တိ မင်း တို့သည် လတူ

ရာ
တပ်၊ တေထာင် တပ်အစ ်အတိင်ုးချသွီား သြဖင့် ၊ ဒါဝိဒ် ှင့် သူ ၏ လူ
တို့သည် ေနာက် တပ်၌ အာခိတ် မင်း ှင့်အတူ လိက်ု က၏။ 3 ဖိလိတ္တိ မင်း တို့က
လည်း ၊ သင် ှင့်လိက်ုေသာ ထုိ
သူတို့သည် အဘယ်သူ နည်းဟေုမး လျှင် ၊ အာခိတ် မင်းက၊ ဤ
သူသည် ဣသေရလ
ှင်ဘုရင် ေ ှာလု ၏ကျွန် ဒါဝိဒ် ြဖစ်သည်မ ဟတ်ုေလာ။ ကာြမင့်စွာ ငါ ့ ထံမှာ ေန

ပီ။ ငါထံ့သို့ ေရာက်ေသာေန ့မှစ၍ ယေန ့တိင်ုေအာင် သူ ၌ အြပစ်တင်စရာ တစုံတခု
ကုိမျှ မ
ေတွ့ ဟု ဖိလိတ္တိ
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မင်း တို့အား ေြပာဆုိ ေသာ်လည်း၊ 4 ဖိလိတ္တိ မင်း တို့သည် စိတ်ဆုိး လျက် ဤသူ
ြပန် ပါေစ။ မင်းေနရာ ချေသာ အရပ် သို့ သွား ၍ေနပါေစ။ ငါ တို့ ှင့်အတူ စစ်တိက်ု မ
လိက်ု ေစ ှင့်။ စစ်တိက်ု ရာတင်ွ ငါ တို့ ရနဘ်က် ၌ ေန မည်ကုိ စုိးရိမ်စရာ ှိ၏။ သူသည်
သူ့
သခင် ၏ စိတ် ကုိ ေြပေစြခင်းငှါအဘယ်သို့ ြပ ိင်ုသနည်း။ ငါတို့လူ များ၏ အသက်
ကုိ အပ်၍ ြပ ိင်ုသည်မ ဟတ်ုေလာ။ 5 ေ ှာလု အေထာင်ေထာင် ၊ ဒါဝိဒ် အေသာင်း
ေသာင်း သတ် ေလစွတကားဟု အလှည့်လှည့်က လျက် သီချင်း ဆုိ ကေသာအခါ ၊ ဤ
ဒါဝိဒ် ကုိ ရည်ေဆာင်၍ သီချင်းဆုိ ကသည်မ ဟတ်ုေလာ ဟု အြပစ်တင်ေသာေကာင့်၊
6အာခိတ် မင်းသည် ဒါဝိဒ် ကုိ ေခါ် ၍ ၊ အကယ်စင်စစ် ထာဝရဘုရား အသက် ှင်ေတာ်
မူသည့်အတိင်ုး သင် သည် ေြဖာင့်မတ် စွာ ြပ ပီ။ ငါ ှင့်အတူ တပ်မှု တပ်ရင်း၌ သင်
သွား လာြပ မူြခင်းကုိ ငါ အားရ ပီ။ သင် သည် ငါ ့ ထံသို့ ေရာက် ေသာေန ့မှစ၍ ယေန ့
တိင်ုေအာင် သင် ၌ အြပစ် ကုိ မ
ေတွ့။ သို့ ေသာ်လည်း ဖိလိတ္တိမင်း တို့သည် သင့် ကုိ အလို
မ ှိ က။ 7 သို့ ြဖစ်၍ ယခု ငိမ်ဝပ် စွာ ြပန် သွား ေတာ။့ ဖိလိတ္တိ
မင်း တို့ ကုိ စိတ်ဆုိး ေစြခင်းငှါမ ြပ ပါ ှင့်ဟုဆုိေသာ်၊ 8 ဒါဝိဒ် က ကျွနေ်တာ်သည်
ကျွနေ်တာ် သခင် ှင်ဘုရင် ၏ ရနသူ် တို့ ကုိ စစ်တိက်ု မ သွား ေစြခင်းငှါအဘယ်သို့ ြပ
ဘိသနည်း။ ကုိယ်ေတာ် ထံမှာ ေန သမျှ ကာလ
ပတ်လံးု ယေန ့
တိင်ုေအာင် အဘယ်အြပစ်ကုိ ေတွ့ ေတာ်မူသနည်းဟု အာခိတ် မင်းအား ေမးေလျှာက်
ေသာ်၊ 9အာခိတ် မင်းက၊ သင် သည် ငါ ့ ေ ှ မှာ ဘုရား
သခင်၏ ေကာင်းကင် တမနက့ဲ်သို့ ေကာင်း သည်ကုိ ငါသိ ၏။ သို့ ေသာ်လည်း ငါ တို့
ှင့်အတူ စစ်တိက်ု မ လိက်ု ေစ ှင့်ဟု ဖိလိတ္တိ
မင်း တို့သည် စီရင် က ပီ။ 10 သို့ ြဖစ်၍ သင် ှင့် လိက်ုလာ ေသာ သင့် သခင် ၏ ကျွန်
တို့ ှင့်အတူ နနံက် ေစာေစာထ ၍ မုိဃ်းလင်း ေသာအခါ ြပန် သွားေတာ့ဟု ဒါဝိဒ် အား
ဆုိ သည်အတိင်ုး၊ 11 ဒါဝိဒ် ှင့် သူ ၏ လူ
တို့သည် နနံက် ေစာေစာထ ၍ ဖိလိတ္တိ
ြပည် သို့ ြပန် သွား က၏။ ဖိလိတ္တိ
လတိူု့သည်လည်း ၊ ေယဇေရလ မိ သို့ ချ ီ သွား က၏။

30
1 သုံး ရက် လနွ၍် ဒါဝိဒ် ှင့် သူ ၏ လူ
တို့သည် ဇိကလတ် မိ သို့ ေရာက် ေသာအခါ ၊ အာမလတ် လူတို့သည် ေတာင် ြပည်
ှင့် ဇိကလတ် မိ ကုိ တိက်ု သြဖင့် ၊ ဇိကလတ် မိ ကုိ လပ်ု ကံ ၍ မီး ှု ိ ှင့် က ပီ။

2 မိ ၌ ှိေသာမိနး်မ အ ကီး အငယ် တေယာက် ကုိမျှမ သတ် ၊ ှိသမျှတို့ ကုိ သိမ်း သွား
ှင့် က ပီ။ 3 သို့ ြဖစ်၍ ဒါဝိဒ် ှင့် သူ ၏လူ တို့သည် မိ သို့ ေရာက် ေသာအခါ ၊ မိ ကုိ
မီး
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ှု ိ ၍ မယား သား သမီး များကုိ သိမ်း သွားေကာင်းကုိ ေတွ့ သြဖင့်၊ 4 ငိသံု ကုိ လွှင့်
၍ အား ကုန် သည်တိင်ုေအာင် ငိေု ကး က၏။ 5 ဒါဝိဒ် မယား ှစ် ေယာက် ေယဇေရလ
မိ သူအဟိေနာင် ှင့် နာဗလ မယား ကေရေမလ မိ သူအဘိဂဲလ တို့သည်လည်း ပါ

သွားက ပီ။ 6 ဒါဝိဒ် သည် အလနွ် စိတ် ငိ ြငင် ဆင်းရဲ၏။ လူ
များတို့သည် မိမိ
တို့ သား
သမီး များေကာင့် စိတ် ည ိးငယ် သြဖင့် ၊ ဒါဝိဒ်ကုိ ေကျာက်ခဲ ှင့် ပစ် ကမည်ဟု ဆုိ
က၏။ ဒါ ဝိ ဒ် မူကား မိမိ ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား ကုိ ကုိးစား လျက်ေန၍၊

7 သင်တိင်ုး ေတာ်ကုိ ငါ ့ ထံသို့ ေဆာင် ခ့ဲပါေလာ့ဟု အဟိမလက် ၏သား အဗျာသာ
ကုိ ဆုိ လျှင် ၊ အဗျာသာ သည် သင်တိင်ုး ေတာ်ကုိ ဒါဝိဒ် ထံသို့ ေဆာင် ခ့ဲေလ၏။ 8 ဒါ
ဝိဒ် ကလည်း ၊ အကျွ ်ပ်ုသည် ထုိ
အလံးုအရင်း ကုိ လိက်ု ရပါမည်ေလာ။ လိက်ုလျှင် မီှ ိင်ုပါမည်ေလာဟု ထာဝရဘုရား
ကုိ ေမးေလျှာက် ေသာ် ၊ လိက်ု ေလာ။့ ဆက်ဆက်မီှ ၍ အလံးုစုံတို့ ကုိ ရ
ြပန်မည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး၊ 9 ဒါဝိဒ် ှင့် သူ ၌ ပါေသာ လူ ေြခာက် ရာ
တို့သည် သွား ၍ ေဗေသာ် ေချာင်း သို့ ေရာက် ေသာအခါ ၊ အချ ိ တို့သည် ထုိေချာင်း
နားမှာ ေနရစ် က၏။ 10 ဒါဝိဒ် ှင့် လူ ေလး ရာ တို့သည် လိက်ု က၏။ ှစ်ရာ တို့သည်
ေမာ ၍ ေဗေသာ် ေချာင်း ကုိမကူး ိင်ုေသာေကာင့် ေနရစ် က၏။ 11လင်ွြပင် ၌ အဲဂု
တ္တု လူ တေယာက်ကုိ ေတွ့ ၍ ဒါဝိဒ် ထံသို့ ေဆာင် ခ့ဲသြဖင့် ၊ မုန ့် ကုိေပး ၍ ထုိသူ
သည် စား
၏။ ေရ
ကုိလည်း ေသာက် ေစက၏။ 12သေဘင်္ာသဖနး်သီး ပျ ်တဖ့ဲ ၊ စပျစ်သီး ှစ် ပတ်ကုိ
လည်း ေပး ၍ သူသည် စား
သြဖင့် အားြပည့်ြပန၏်။ သုံး
ရက်ပတ်လံးုမ စား မ ေသာက် ဘဲ ငတ်မွတ်ခ့ဲ ပီ။ 13 ဒါဝိဒ် ကလည်း၊ သင် သည်
အဘယ်သူ ှင့် ဆုိင်သနည်း။ အဘယ် အရပ်က လာသနည်းဟုေမး လျှင် ၊ ကျွနေ်တာ်
သည် အာမလက် လူ ထံ၌ ကျွန် ခံရေသာအဲဂုတ္တု လူ ကေလးြဖစ်ပါ၏။ သုံး
ရက် အထက်က အနာ
ေရာက်ေသာေကာင့် သခင် သည် ပစ်ထား ပါ၏။ 14 ေခရသိ ြပည်ေတာင် ပုိင်း၊ ယုဒ
ြပည် ှင့် ကာလက် ြပည်ေတာင် ပုိင်းကုိ တိက်ု ၍ ဇိကလတ် မိ ကုိ မီး
ှု ိ ပါ ပီဟေုြပာဆုိ ၏။ 15 ဒါဝိဒ် ကလည်း၊ ထုိ
အလံးုအရင်း ှိရာသို့ လမ်းြပ ိင်ုသေလာဟေုမး လျှင် သူက၊ ကုိယ်ေတာ်သည် ကျွန်
ေတာ့် ကုိ မ
သတ် ၊ သခင့် လက် သို့ မ အပ် မည်အေကာင်းဘုရား သခင်ကုိ တိင်ုတည် ၍ ကျနိဆုိ်
ပါေတာ။့ သို့ ြဖစ်လျှင် ထုိ အလံးုအရင်း ှိရာသို့ လမ်းြပ ပါမည်ဟု ဆုိ
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သည်အတိင်ုး ၊ ဒါဝိဒ်သည် ကျနိဆုိ်ြခင်းကုိ ြပ ေလ၏။ 16လကူေလးသည်လမ်းြပ၍
ဒါဝိဒ်ေရာက်ေသာအခါ၊ ထုိလမူျားတို့သည် ဖိလိတ္တိ
ြပည် ှင့် ယုဒ ြပည် ထဲက သိမ်းယူ ေသာ ဥစ္စာ ပစ္စည်းများ အေပါင်း တို့ေကာင့် စား
ေသာက် လျက် ၊ ကခုန် လျက် ေြမ တြပင်လံးု ၌ အ ှ ံအြပား ှ ိ က၏။ 17 ဒါဝိဒ် သည်
လည်း ညဦး မှစ၍ နက်ြဖန် ညဦး တိင်ုေအာင် သူ တို့ ကုိ လပ်ု ကံ သြဖင့် ၊ ကုလားအပ်ု
ကုိ စီး
၍ ေြပး ေသာ လလုင် ေလး ရာ မှတပါး လတူေယာက် မှ မ
လတ်ွ။ 18အာမလက် လတိူု့သည် သိမ်းသွင်း သမျှ တို့ ကုိ ဒါဝိဒ် သည် ရ
ြပန၍်၊ မိမိ
မယား ှစ် ေယာက်ကုိလည်း ကယ် ှ တ် ေလ၏။ 19လအူ ကီး အငယ် ၊ သား သမီး
၊ ဥစ္စာ ပစ္စည်း၊ လယူုသိမ်းသွား သမျှ တို့တင်ွ တစုံတခုမျှမ ကျန် ၊ အလံးုစုံ တို့ ကုိ ဒါဝိဒ်
သည် ရ ြပနေ်လ၏။ 20 ဒါဝိဒ် သည်လည်း ထုိ သုိး ာွးများေ ှ မှာ အရင် ှင် ေသာ သုိး
ာွး အေပါင်း တို့ ကုိလည်း ယူ
၍ ၊ ဤ ဥစ္စာသည် ဒါဝိဒ် ပုိင်ေသာ လက်ရ ဥစ္စာ ြဖစ်သည်ဟဆုို ၏။ 21 ေမာ ၍ ဒါဝိဒ်
ေနာက် သို့ မလိက်ု ိင်ု၊ ေဗေသာ် ေချာင်း နား မှာ ေနရစ် ေသာ လူ ှစ် ရာ ှိရာသို့ ဒါဝိဒ်
ေရာက် ၍ ၊ သူတို့သည် ဒါဝိဒ် ှင့် သူ့ ၌ ပါေသာ လူ တို့ ကုိ ခရီးဦး ကိ ြပ လိုေသာငှါ
ထွက် လာသြဖင့် ၊ ဒါဝိဒ် သည် အနးီ
သို့ ေရာက်ေသာအခါ သူ တို့ ကုိ ှ တ်ဆက် ေလ၏။ 22 ဒါဝိဒ် ှင့် လိက်ု သွားေသာ သူ
တို့တင်ွ အဓမ္မ
လဆုိူးများတို့က၊ ဤသူတို့သည် ငါတို့ ှင့်မ လိက်ု ေသာေကာင့် ၊ ငါတို့ ရ ေသာ ဥစ္စာ
တို့တင်ွ သူ
တို့သား မယား မှတပါး အြခားေသာ ဥစ္စာကုိ သူ
တို့အားမ ေပး ရ။ ကုိယ်သားမယားကုိ ယူ
၍ ထွက်သွား ကေစဟု ဆုိ က၏။ 23 ဒါဝိဒ် ကလည်း ၊ ငါ ့ ညီအစ်ကုိ တို့ ငါ တို့ ကုိ
ေစာင့်မ ၍ ငါ တို့ ကုိ တိက်ုလာ ေသာအလံးုအရင်း ကုိ ငါ တို့လက် သို့ အပ် ေတာ်မူေသာ
ထာဝရဘုရား ေပး သနားေတာ်မူေသာ ဥစ္စာကုိ ထုိသို့
မ ြပ ရ။ 24ဤ အမှု၌ သင် တို့ စကား ကုိ အဘယ်သူ နားေထာင် လိမ့်မည်နည်း။
စစ်တိက်ု သွား ေသာ သူရ
သည်အတိင်ုး ၊ ဥစ္စာ ကုိ ေစာင့်လျက် ေနရစ်ေသာသူရေစ။ ှစ်ပါးစလံးုတို့သည်
အညီအမျှခံေစဟု စီရင်၏။ 25 ထုိ ေနမှ့စ၍ ယေန ့ တိင်ုေအာင် ဣသေရလ အမျ ိး၌
ထုိသို့ ေသာ ထုံးစံ
ြဖစ်ေစ ြခ င်းငှါ စီရင် ထုံးဖွ့ဲသတည်း။ 26 ဒါ ဝိ ဒ် သည် ဇိကလတ် မိ သို့ ေရာက်
ေသာအခါ ၊ လက်ရ ဥစ္စာ အချ ိ ကုိ မိမိ
အေဆွ ခင်ပွနး်၊ ယုဒ
အမျ ိး အသက် ကီး သူတို့ ထံသို့ ေပး လိက်ု၍၊ ထာဝရဘုရား
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၏ ရနသူ် လက် မှရခ့ဲေသာ ဥစ္စာထဲက
သင် တို့အဘို့ လက်ေဆာင် ကုိ ကည့် ေလာဟ့မှုာ လိက်ု၏။ 27 ေဗသလ မိ ၊ ေတာင်
ရာမုတ် မိ ၊ယတ္တိယ မိ ၊ 28အာေရာ် မိ ၊ ှ ိဖမုတ် မိ ၊ ဧ ှတေမာ မိ ၊ 29 ရာခလ
မိ ၊ ေယရေမလ
လေူနရာ မိ များ၊ ေကနိ
လူ ေနရာ မိ များ၊ 30 ေဟာမာ မိ ၊ ေခါရာ ှန် မိ ၊ အာသက် မိ ၊ 31 ေဟြဗ န် မိ
မှစ၍ဒါဝိဒ် ှင့် သူ ၏လူ တို့သည် တည်းခုိတတ်ေသာ မိ ရွာအရပ်ရပ် သို့ ေပးလိက်ု
သတည်း။

31
1 ဖိလိတ္တိ လတိူု့သည် ဣသေရလ
လတိူု့ ကုိ စစ်တိက်ု ၍ ၊ ဣသေရလ လူ တို့သည် ရနသူ်ေ ှ မှာ ေြပး သြဖင့်၊ ဂိလေဗာ
ေတာင် ေပါ် မှာ အထိအခုိက် ှင့် လဲ ၍ေသက၏။ 2 ဖိလိတ္တိ လူတို့သည် ေ ှာလု
မင်း ှင့် သူ ၏သား တို့ ကုိ ြပင်းထန် စွာ လိက်ု၍ ၊ ေ ှာလု ၏သား ေယာနသန် ၊ အဘိ
နဒပ် ၊ ေမလခိရွှ တို့ ကုိသတ် က၏။ 3 စစ်တိက်ု ရာတင်ွ ေ ှာလု သည် အလနွခံ်ရ၏။
ေလး
သမားတို့ ပစ် ေသာ ြမားမှန၍် အလနွ် နာ ေသာေကာင့်၊ 4လက်နက် ေဆာင် လလုင်
ကုိ ေခါ် ပီးလျှင်သင့် ထား ကုိ ထုတ် ၍ ငါ ့ ကုိ ထုိး
ေလာ။့ သို့ မဟတ်ု အေရဖျား လီှးြခင်းကုိ မခံေသာလူတို့သည်လာ ၍ ငါ ့ ကုိထုိး ပီးမှ
မ ိုမေသ ည ်းဆဲကလိမ့်မည်ဟု ဆုိ
ေသာ်လည်း ၊ လက်နက် ေဆာင် လလုင်သည် အလနွ် ေကာက် ၍ မ
ြပ ဘဲေနေသာေကာင့် ၊ ေ ှာလု သည် ထုိထား
ကုိ ယူ
၍ ေထာင် ပီးလျှင်၊ ထားဖျားေပါ် မှာ လဲှ ၍ ေသေလ၏။ 5 ေ ှာလု ေသ သည်ကုိ
လက်နက် ေဆာင် လလုင် ြမင် လျှင် ၊ သူ သည်လည်း ထုိထားကုိေထာင်၍ ေ ှာလု ှင့်
အတူ ထား ဖျားေပါ် မှာ လဲှ ၍ ေသ ၏။ 6 ထုိသို့ ေ ှာလု မှစ၍သူ ၏ သား
သုံး ေယာက်၊ သူ
၏ လက်နက် ေဆာင် လလုင်၊ သူ
၏ လူ
အေပါင်း တို့သည် ထုိ
ေန ့ြခင်းတင်ွ အတူ ေသ က၏။ 7 ဣသေရလ လူ ေြပး ေကာင်း ၊ ေ ှာလု ှင့် သူ
၏သား များေသ ေကာင်း ကုိ ချ ိင့် တစ်ဘက် ၊ ေယာ်ဒန် ြမစ်တစ်ဘက် ၌ ေနေသာ ဣ
သေရလ လူ တို့သည် သိြမင် လျှင် ၊ မိ ရွာတို့ ကုိ စွန ့် ေြပး သြဖင့် ၊ ဖိလိတ္တိ လူ
တို့သည် လာ
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၍ ေန က၏။ 8 နက်ြဖန် ေန၌့ ဖိလိတ္တိ လူတို့သည် အေသေကာင် တို့ ၌ အဝတ်
တနဆ်ာကုိ ချွတ် ြခင်းငှါ လာ ေသာအခါ ၊ ဂိလေဗာ ေတာင် ေပါ် မှာ၊ ေ ှာလု ှင့် သူ
၏သား သုံး ေယာက်တို့သည် လဲ
ေသလျက် ှိသည်ကုိ ေတွ့ြမင် က၏။ 9 ေ ှာလ၏ု ေခါင်း ကုိ ြဖတ် ၍ လက်နက်
ေတာ်ကုိ ချွတ် ပီးမှ သူ တို့ ု ပ်တု ေကျာင်း များ၌၎င်း၊ လူ
များတို့ ၌၎င်း၊ သိတင်း ေကျာ်ေစာေစြခင်းငှါ ဖိလိတတိ္ ြပည် အရပ်ရပ်သို့ ေပး လိက်ု
က၏။ 10လက်နက် ေတာ်ကုိလည်း အာ ှတရက် ေကျာင်း ၌ ထား
၍ အေလာင်း ေတာ်ကုိ ဗက် ှန် မိ ို း ၌ ဆဲွ ထားက၏။ 11 ေ ှာလု ၌ ဖိလိတ္တိ လူ
တို့ ြပ ေသာ အမှုကုိဂိလဒ် ြပည် ယာဗက် မိ သား များ ကား လျှင်၊ 12 သူရဲ အေပါင်း
တို့သည် ည ့် အခါ ထ
သွား ၍ ၊ ေ ှာလု ၏အေလာင်း ှင့် သူ ၏သား အေလာင်း တို့ ကုိ ဗက် ှန် မိ ို း မှ
ချ ပီးလျှင် ၊ ယာဗက် မိ သို့ ေဆာင် ခ့ဲ၍ မီး ှု ိ က၏။ 13အ ိုး တို့ ကုိလည်း ယူ ၍ ယာ
ဗက် မိ မှာ သစ်ပင် ေအာက် ၌ သဂ ဟ် ပီးမှ ခုနစ် ရက် ပတ်လံးုအစာေ ှာင် က၏။
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ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယေစာင်။

1 ေ ှာလု ေသ ေသာေနာက် ၊ ဒါဝိဒ် သည် အာမလက် လူတို့ ကုိ လပ်ု ကံ ရာမှ ြပန်
လာ၍ ၊ ဇိကလတ် မိ ၌ ှစ် ရက် ေန ပီးလျှင်၊ 2 သုံး ရက်ေြမာက်ေသာေန ့တင်ွ လူ တ
ေယာက်သည် မိမိ
အဝတ် ကုိဆုတ် လျက် ၊ မိမိ ေခါင်း ေပါ် မှာ ေြမမှုန ့် ကုိ တင်လျက်၊ ေ ှာလု တပ်
က လာ ၍ ဒါဝိဒ် ထံသို့ ေရာက် ေသာ် ၊ ေြမ ေပါ် မှာ ြပပ်ဝပ် လျက် ှိခုိး ၏။ 3 ဒါဝိဒ်
ကလည်း ၊ အဘယ် အရပ်ကလာ သနည်းဟုေမး လျှင် ၊ ထုိသူက ကျွနေ်တာ်သည် ဣ
သေရလ
တပ် က ေြပး ၍လာပါသည်ဟု ေလျှာက် ေလ၏။ 4 ဒါဝိဒ် ကလည်း ၊ အမှု ကား
အဘယ်သို့ နည်း။ ငါ ့အား ေြပာ ပါေလာဟ့ေုမး လျှင် ၊ သူက ဣသေရလလူ
တို့ သည် စစ်တိက်ု ရာတင်ွ ေြပး ၍အများ တို့သည် လဲ
လျက် ေသ ပါ ပီ။ ေ ှာလု ှင့် သား ေတာ်ေယာနသန် လည်း ေသ ပါ ပီဟု ြပနေ်လျှာက်
ေလ၏။ 5 ထုိသိတင်းကုိကားေြပာ ေသာလလုင် အား ဒါဝိဒ် က၊ ေ ှာလု ှင့် သား ေတာ်
ေယာနသန် ေသ ေကာင်း ကုိ သင်သည်အဘယ်သို့ သိ သနည်းဟုေမး ြပနလ်ျှင်၊ 6 ထုိ
လလုင် က၊ ကျွနေ်တာ်သည် ဂိလေဗာ
ေတာင် ေပါ် သို့ အလိလိုုေရာက် ေသာအခါ၊ ေ ှာလု သည် လံှ ေတာ်ကုိ ေထာင်၍ေန
ပါ၏။ ရထား
စီးသူရဲ ြမင်း စီးသူရဲတို့သည် ြပင်းထနစွ်ာလိက်ု က၏။ 7 ေ ှာလုသည် ေနာက် ေတာ်
သို့ ကည့် သြဖင့် ကျွနေ်တာ် ကုိြမင် ၍ ေခါ် ပါ၏။ 8ကျွနေ်တာ် ှိ ပါသည်ဟု ေလျှာက်
ေသာအခါ ၊ သင် သည် အဘယ်သူ နည်းဟုေမး လျှင် ၊ ကျွနေ်တာ် သည် အာမလက်
လြူဖစ်ပါသည်ဟု ြပနေ်လျှာက် ပါ၏။ 9 ေ ှာလုကလည်း၊ ငါ ့ ထံသို့ လာ၍ ငါ ့ ကုိသတ်
ပါေတာ။့ ငါ ့အသက် မေသ ိင်ုေသာေကာင့် ြပင်းစွာ ေသာ ေဝဒနာကုိ ခံရ
၏ဟုဆုိ သည်အတိင်ုး၊ 10 လဲ ေသာေနာက် အသက် မ ှင် ိင်ုသည်ကုိ ကျွနေ်တာ်သိ
လျှင် သူ့ ထံသို့ သွား၍သတ် ပါ၏။ ေခါင်း ေတာ် ၌
ေဆာင်းေသာဦးရစ် ှင့် လက် ံု း ေတာ်၌ ဝတ်ေသာ လက်ေကာက် ကုိ ချွတ်ယူ ပီး
လျှင် ၊ ကျွနေ်တာ် သခင့် ထံ ေတာ်သို့ ေဆာင် ခ့ဲပါသည်ဟု ေလျှာက်ေလ၏။ 11 ထုိအခါ
ဒါဝိဒ် သည် မိမိ
အဝတ် ကုိဆဲွဆုတ် ၍ ၊ သူ ၏လူ အေပါင်း တို့သည် ထုိနည်းတြူပ က၏။ 12 ေ ှာလု
မှစ၍သား ေတာ်ေယာနသန် ၊ ထာဝရဘုရား ၏လူ များ၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသားတို့သည် ထား
ြဖင့် လဲ ေသေသာေကာင့် ၊ သူတို့အတက်ွ ညဦး
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တိင်ုေအာင် ငိေု ကး ြမည်တမ်း ၍ အစာ ကုိေ ှာင် က၏။ 13 ထုိသိတင်းကုိကား ေြပာ
ေသာ လလုင် အား ဒါဝိဒ် က၊ သင် သည် အဘယ် အရပ်က လာသနည်းဟုေမးလျှင်
၊ ထုိသူက ကျွနေ်တာ် သည် တပါး အမျ ိးသားအာမလက် လူ ြဖစ်ပါ၏ဟုြပနေ်လျှာက်
ေသာ်၊ 14 ဒါဝိဒ် က၊ ထာဝရဘုရား
အခွင့် ှင့် ဘိသိက် ခံေသာသူကုိ သတ် ြခင်းငှါ သင့် လက် ကုိအဘယ်သို့ ဆန ့် ဝ့ံ
သနည်းဟုဆုိ လျက်၊ 15လလုင် တေယာက် ကုိေခါ် ၍ ၊ သူ့ ကုိ သွား သတ် ေတာ့ဟု
ဆုိ သည်အတိင်ုး ၊ လလုင်သည် လပ်ု ကံ ၍ သတ် ေလ၏။ 16 ဒါဝိဒ် ကလည်း ၊ သင်
၏အေသွး သည် သင့် ေခါင်း ေပါ် မှာတည်ေစ။ ထာဝရဘုရား
အခွင့် ှင့် ဘိသိက် ခံေသာသူကုိ ကျွနေ်တာ် သတ် ပါ ပီဟု သင့် ှ တ် သည် သင့်
တဘက် ၌ သက်ေသခံ ေလ ပီဟဆုို ၏။ 17 ဒါဝိဒ် သည် ေ ှာလု ှင့် သား ေတာ် ေယာ
နသန် ေကာင့် ငိေု ကး ြမည်တမ်း၍၊ 18 ယုဒ အမျ ိးသား တို့အား သင် ေစေသာ ေလး
သီချင်းတည်းဟေူသာယာ ှာ စာ ၌ ပါေသာသီချင်းစကား ဟူမူကား၊ 19 အိုဣသေရ
လ ဂုဏ် အသေရ၊ သင် ၏ြမင့် ေသာအရပ်တို့ ၌ သင်သည် အေသခံ
ေလ ပီ။ သူရဲ
တို့သည် လဲ ေသက ပီတကား။ 20 ထုိသိတင်းကုိ ဂါသ မိ ၌ မ ေြပာ က ှင့်။ အာ ှ
ေကလနု် မိ လမ်း တို့ ၌ မ ကား မေြပာက ှင့်။ ဖိလိတ္တိ
အမျ ိးသမီး တို့သည် ဝမ်းေြမာက် ၍ အေရဖျား လီှးြခင်းကုိ မခံေသာ အမျ ိးသမီး
တို့သည် ရွှင်လနး် ကလိမ့်မည်ဟု စုိးရိမ်စရာ ှိ၏။ 21 အိုဂိလေဗာ ေတာင် တို့ ၊ သင်
တို့ အေပါ် မှာ ှင်း မ ကျေစ ှင့်။ မုိဃ်း မ ရွာေစ ှင့်။ ပူေဇာ် စရာအသီးကုိသီးေသာ
လယ်ကွက် မ ှိေစ ှင့်။ အေကာင်း မူကား၊ ထုိ
အရပ်၌ သူရဲ
ေဆာင်ေသာ ဒိင်ုး တည်းဟေူသာေ ှာလု ေဆာင်ေသာဒိင်ုး လွှား၊ ဆီ
ှင့် လိမ်း ပီးေသာ လက်နက်ေတာ်ကုိ ှုတ်ချ ေလ ပီတကား။ 22 သူရဲတို့၏အေသွး ၊

ခွနအ်ား ကီးေသာသူတို့ ၏ ဆီဥ
မှ ေယာနသန် ၏ေလး သည် ေနာက် သို့ မ လှန။် ေ ှာလ၏ုထား ေတာ်သည် ကုိယ်
ချည်း ြပန် ၍ မ လာတတ်။ 23 ေ ှာလု ှင့် ေယာနသန် သည် ချစ် တတ်ေသာသေဘာ ှိ၍
အသက် ှင်စ ် အခါ မိတ်ေဆွြဖစ်လျက် ၊ အသက်ေသ ေသာအခါ တေယာက် ှင့် တ
ေယာက်မ ကွာ ဘဲလျက်ေနက၏။ သူတို့သည် ေရွှလင်းတ ထက် ြမန် ၍ ြခေသင့်္ ထက်
ခွနအ်ား ကီး က၏။ 24 အိုဣသေရလ အမျ ိးသမီး တို့ ၊ ေ ှာလု ကုိ ငိေု ကး ကေလာ။့
သင် တို့ ကုိ လှေသာ ကမ္ဗလာ
နီ ှင့် ဝတ် ေစ၍၊ သင် တို့အဝတ် ၌ လည်း ေရွှ တနဆ်ာ ှင့် ဆင်ေစေတာ်မူ ၏။

25 စစ်တိက်ု ပဲွ၌ သူရဲ တို့သည် လဲ
ေသက ပီ။ အို ေယာနသန် ၊ သင် ၏ ြမင့် ေသာအရပ်တို့ ၌ သင်သည် အေသခံ ေလ
ပီတကား။ 26 ငါ ့ ညီ ေယာနသန် ၊ သင့် ေ ကာင့် ငါ ည ိးငယ် ြခင်း ှ ိ၏။ သင်သည် ငါ ့
မိတ်ေဆွ ကီးြဖစ်၍၊ ငါ ့ ကုိ ချစ်ေသာ ေမတ္တ ာ
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သည် အံဩ့ဘွယ် ေသာေမတ္တ ာ၊ မိနး်မ ကုိ ချစ်တတ်ေသာ ေမတ္တ ာ
ထက် သာ၍အား ကီးေသာေမတ္တ ာြဖစ်၏။ 27 သူရဲ တို့သည်လဲ ေသ က ပီတကား။
စစ်တိက်ု လက်နက် တို့သည် ဆုံး က ပီတကားဟု ပါသတည်း။

2
1 ထုိေနာက် ဒါဝိဒ် က၊ အကျွ ်ပ်ုသည် ယုဒ
မိ တစုံတ မိ သို့ သွား ရပါမည်ေလာ ဟု ထာဝရဘုရား
ထံေတာ်၌ ေမးေလျှာက် လျှင် ၊ ထာဝရဘုရား က သွား ေလာ့ဟုမိန ့် ေတာ်မူ၏။ ဒါဝိ
ဒ် ကလည်း အဘယ် မိ သို့ သွား ရပါမည်နည်းဟေုမးေလျှာက် ေသာ်၊ ေဟြဗ န် မိ သို့
သွားေလာဟ့ု မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး၊ 2 ဒါဝိဒ် သည် မယား
ှစ် ေယာက်၊ ေယဇေရလ
မိ သူအဟိေနာင် ၊ နာဗလ မယား ကရေမလ မိ သူအဘိဂဲလ တို့ ှင့်တကွ သွား

ေလ၏။ 3 မိမိ ၌ ပါေသာ လူ များ၊ အိမ်ေထာင် များတို့ ကုိလည်း ဒါဝိဒ် သည် ေခါ် ခ့ဲ၍
သူတို့သည် ေဟြဗ န် မိ ရွာတို့ ၌ ေန က၏။ 4တဖန် ယုဒ လူ တို့သည် လာ
၍ ဘိသိက် ေပးသြဖင့် ဒါဝိဒ် ကုိ ယုဒ
ှင်ဘုရင် အရာ ၌ ချးီေြမာက် က၏။ 5 ဂိလဒ် ြပည် ယာဗက် မိ သား တို့သည် ေ ှာ

လု ကုိ သ ဂ ဟ် ပါ ပီဟု ဒါဝိဒ် အား ကား ေလျှာက်ေသာ် ၊ ဂိလဒ်ြပည် ယာဗက် မိ
သား တို့ ှ ိ ရာသို့ တမန် တို့ ကုိေစလွှတ် ၍ ၊ သင် တို့သည် သင် တို့ အ ှင် ေ ှာလု ၌
က ုဏာ ေကျးဇူးြပ ၍ အေလာင်းေတာ်ကုိသ ဂ ဟ် ေသာေကာင့် ၊ ထာဝရဘုရား ေပး
ေတာ်မူေသာေကာင်း ကီး မဂင်္လာကုိ ခံရကပါေစေသာ။ 6ထာဝရဘုရား သည် သင် တို့ ၌
က ုဏာ ေကျးဇူး၊ သစ္စာ
ေကျးဇူးြပ ေတာ်မူပါေစေသာ။ သင်တို့သည် ဤ
အမှု ကုိ ြပ ေသာေကာင့် သင် တို့ေကျးဇူး ကုိ ငါ လည်း ဆပ် မည်။ 7ယခု မှာ အားယူ
၍ ရဲရင့် ြခင်းသတ္တ ိ ှ ိ ကေလာ။့ သင် တို့အ ှင် ေ ှာလု ေသ ပီ။ ယုဒ
အမျ ိးသား တို့သည် ဘိသိတ် ေပးသြဖင့် ငါ ့ ကုိ ှ င်ဘုရင် အရာ ၌ ချးီေြမာက် က ပီ
ဟု မှာ လိက်ုေလ၏။ 8 သို့ ရာတင်ွ ေ ှာလု ၏ဗုိလ်ချ ပ် မင်းေနရ သား အာဗနာ သည်၊
ေ ှာလု သား ဣ ှေဗာ ှက် ကုိယူ ၍ မဟာနမ်ိ မိ သို့ ေဆာင် သွား ပီးလျှင်၊ 9 ဂိလဒ်
ြပည်၊ အာ ှာ အမျ ိးသားများ၊ ေယဇေရလ
မိ သားများ၊ ဧဖရိမ် ခ ို င်၊ ဗ◌င်္ယာမိန် ခ ို င်အစ ှိေသာ ဣသေရလ
ိင်ုငံလံးုကုိ အစုိးရေသာ ှင် ဘုရင်အရာ၌ ချးီေြမာက်ေလ၏။ 10 ေ ှာလု ၏သား ဣ
ှေဗာ ှက် သည် အသက် ေလး ဆယ် ှိေသာ်၊ ဣသေရလ
ိင်ုငံကုိ အစုိးရ၍ ှစ် ှစ် စုိးစံ ေလ၏။ ယုဒ
အမျ ိး မူကား ဒါဝိဒ် ေနာက် သို့ လိက်ု က၏။ 11 ဒါဝိဒ် သည် ေဟြဗ န် မိ ၌ ေန ၍
ယုဒ
အမျ ိး ကုိ အစုိးရေသာ ှစ် ေပါင်း ကား ခုနစ် ှစ် ှင့် ေြခာက် လ ြဖစ် သတည်း။

12တဖန် ေနရ သား အာဗနာ သည် ေ ှာလု သား ဣ ှေဗာ ှက် ၏ကျွန် များ ှင့်တကွ
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၊ မဟာနမ်ိ မိ မှ ဂိေဗာင် မိ သို့ သွား ၍၊ 13 ေဇ ုယာ သား ယွာဘ ှင့် ဒါဝိဒ် ၏ကျွန်
တို့သည် ဆီး ကိ သြဖင့် ၊ ဂိေဗာင် ေရကန် အနား မှာဆုံ မိလျက် ေရကန် တစ်ဘက်တ
ချက် ၌ ထုိင် က၏။ 14အာဗနာ ကလည်း ၊ လလုင် တို့သည်ထ ၍ ငါ တို့ေ ှ မှာကစား
ကပါေလေစဟဆုို ေသာ် ၊ ယွာဘ က ထ
ကပါ ေလေစဟဆုို
သည်အတိင်ုး၊ 15 ေ ှာလု သား ဣ ှေဗာ ှက် ၏ လဗူ◌င်္ယာမိန် အမျ ိးသားတကျပ်ိ ှစ်
ေယာက် ှင့် ဒါဝိဒ် ၏ကျွန် တကျပ်ိ ှစ် ေယာက်တို့သည် ထ
၍ ကူး လာက၏။ 16 သူတို့သည်လူ ချင်းတိက်ု၍ လတိူင်ုး မိမိ
တိက်ု ဘက်၏ ေခါင်း ကုိကုိင် လျက် ၊ နေံဖး ကုိထား ှင့်ထုိးလျက် တစုတည်း လဲ
ေသ က၏။ သို့ ြဖစ်၍ ဂိေဗာင် မိ နယ်၌ ှိ ေသာ ထုိ အရပ် ကုိ ေဟလကသဇ္ဇုရိမ်
ဟေူသာအမည်ြဖင့် သမုတ် က၏။ 17 ထုိ ေန၌့ ြပင်းစွာ စစ်တိက်ု ၍ အာဗနာ ှင့် ဣ
သေရလ လူ တို့သည် ဒါဝိဒ် ၏ကျွန် တို့ ေ ှ မှာ ှုံး ကေလ၏။ 18 ေဇ ုယာ သား သုံး
ေယာက်၊ ယွာဘ ၊ အဘိ ှဲ ၊ အာသေဟလ ပါက၏။ အာသေဟလ
သည်ေတာ ၌ ကျင်လည်ေသာ ဒရယ် က့ဲသို့ လျင်ြမန် ၏။ 19အာသေဟလ သည် လ
က်ျာ ဘက်လက်ဝဲ ဘက် သို့
မ လွှဲ အာဗနာ ကုိ လိက်ု ၏။ 20အာဗနာ သည်ေနာက် သို့ ကည့် ၍ ၊ သင် သည် အာ
သေဟလ
မှနသ်ေလာဟုေမး ေသာ် ၊ မှနသ်ည်ဟု ြပနေ်ြပာ ၏။ 21အာဗနာ ကလည်း ၊ လက်ျာ
ဘက်ေသာ်၎င်း ၊ လက်ဝဲ ဘက်ေသာ်၎င်းလှည့် သွားလျက် ၊ လလုင် တေယာက် ကုိ ဘ
မ်းဆီး ၍ သူ ၏လက်နက် စုံကုိ လယူု
ေတာဟ့ဆုို ေသာ်လည်း ၊ အာသေဟလ သည် မ
လှည့် ဘဲ လိက်ု ေသး၏။ 22တဖန် အာဗနာ က ငါ ့ ကုိမလိက်ု ှင့်။ လှည့် သွားေတာ။့
သင့် ကုိ ေြမ ေပါ်သို့ အဘယ်ေကာင့် ငါလဲှ ရမည်နည်း။ သို့ ြပ လျှင် သင့် အစ်ကုိ ယွာဘ
ေ ှ မှာ ငါ ့ မျက် ှာ ကုိ အဘယ်သို့ ငါြပ ိင်ုမည်နည်းဟု ဆုိေသာ်လည်း၊ 23အာသေဟ
လသည် နား
မေထာင်ေသာေကာင့် ၊ အာဗနာ သည် ေနာက် သို့ လံှ ှင့် ထုိး လျှင် ၊ ဝမ်း ၌ လံှဖျား
ဝင်၍ ေကျာ ကုိထုတ်ချင်း ေဖာက်သြဖင့် ၊ အာသေဟလသည် လဲ
၍ ထုိ အရပ်၌ေသ ၏။ အာသေဟလ
လဲ ၍ ေသ ေသာ ထုိ
အရပ် သို့ ေရာက် ေသာ သူအေပါင်း တို့သည် ရပ် ေနက၏။ 24 ယွာဘ ှင့် အဘိ ှဲ
သည် အာဗနာ
ကုိလိက်ု ၍ ဂိေဗာင် ေတာ သို့ သွားေသာလမ်း နား၊ ဂိအာ
မိ ေ ှ မှာ ှ ိေသာ အမ္မ ေတာင် သို့ ေရာက် ေသာအခါ ေန ဝင် ၏။ 25 ဗ◌င်္ယာမိန်

အမျ ိးသား တို့သည် အာဗနာ
ေနာက် ၌ စုေဝး
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၍ တတပ် တည်းဖွ့ဲလျက် ေတာင် ေပါ် မှာ ရပ် ေန က ၏။ 26 ထုိအခါ အာဗနာ က၊
ယွာဘ ကုိ ဟစ် ၍ ၊ ထား သွားသည် အစ ် မြပတ်ကုိက်စား ရမည်ေလာ။ ေနာက်ဆုံး ၌
ခါး ေသာအရသာကုိ ေတွ့လိမ့်မည်ဟုမ သိ ေလာ။ လူ များတို့သည် ညီအစ်ကုိ တို့ ကုိမ
လိက်ု ၊ ြပန် ေစမည်အေကာင်း သင်သည်အဘယ်မျှ ကာလပတ်လံးုမ စီရင် ဘဲ ေနမည်
နည်းဟဆုို လျှင်၊ 27 ယွာဘ က၊ ဘုရား
သခင်အသက် ှင်ေတာ်မူသည်အတိင်ုး သင်မ ေြပာ လျှင် ၊ မုိဃ်းလင်း မှသာ လူ
များတို့သည် ညီအစ်ကုိ တို့ ကုိမလိက်ု ဘဲေနကလိမ့်မည်ဟု ဆုိ
လျက်၊ 28 တံပုိး မှုတ် ၍ လူ များတို့သည် ဣသေရလ
အမျ ိးသားတို့ ကုိ မ
လိက်ု ၊ စစ် မ တိက်ုဘဲရပ် ေနက၏။ 29အာဗနာ ှင့် သူ ၏လူ တို့သည် တည ့်လံးု
လင်ွြပင် သို့ ေ ှာက်သွား ၍ ေယာ်ဒန် ြမစ်ကုိကူး ပီးလျှင် ၊ ဗိသ ုန် ြပည်ကုိလနွ၍် မဟာ
နမ်ိ မိ သို့ ေရာက် က၏။ 30 ယွာဘ သည်လည်း အာဗနာ ကုိလိက်ု ရာမှ ြပန် ၍ လူ
အေပါင်း တို့ ကုိ စုေဝး
ေစေသာအခါ ၊ အာသေဟလ ှင့် ဒါဝိဒ် ၏ကျွန် တကျပ်ိ ကုိး ေယာက်တို့သည် မ ှိ
ဆုံး က ပီ။ 31 ဒါဝိဒ် ၏ကျွန် တို့သည် ဗ◌င်္ယာမိန် အမျ ိးသား၊ အာဗနာ
၏လူ သုံး ရာ ေြခာက် ဆယ်တို့ ကုိ ေသ
ေအာင် လပ်ု ကံ က ပီ။ 32 အာသေဟလ ၏ အေလာင်းကုိထမ်း သွား၍ ဗက်လင်
မိ ၌ ှိေသာ သူ့ အဘ ၏သခင်္ျ ိ င်း တင်ွ သ ဂ ဟ် က၏။ ယွာဘ ှင့် သူ ၏လူ တို့သည်
တည ့်လံးု သွား ၍ ၊ မုိဃ်းလင်းစ တင်ွေဟြဗ န် မိ သို့ ေရာက်က၏။

3
1 ေ ှာလု အမျ ိး ှင့် ဒါဝိဒ် အမျ ိး တို့သည် ကာြမင့် စွာစစ်တိက်ု ၍ ၊ ဒါဝိဒ် သည်
အား တိးုပွားလျက် ၊ ေ ှာလု အမျ ိး သည် အား ေရွ ေလျာ့လျက် ှိ က၏။ 2 ေဟြဗ န်
မိ ၌ ဒါဝိဒ် ြမင် ေသာသား တို့တင်ွ သားဦး
ကား၊ ေယဇေရလ
မိ သူအဟိေနာင် တင်ွ ြမင်ေသာသားအာမ နု် တည်း။ 3 ဒတိုယ သားကား၊ နာဗလ
မယား ၊ ကရေမလ မိ သူအဘိဂဲလ တင်ွြမင်ေသာသား ခိလပ် တည်း။ တတိယ
သားကား၊ ေဂ ှုရိ ှ င်ဘုရင် တာလမဲ သမီး မာခါ ၏သား အဗ ှလံု တည်း။ 4 စတု
တ္တ သားကား၊ ဟဂ္ဂိတ် ၏ သား
အေဒါနယိ တည်း။ ပ မ
သားကား၊ အဘိတလ
၏သား ေ ှဖတိ တည်း။ 5ဆ မ သားကား၊ ေြမာက်သားေတာ် ဧဂလာ
တင်ွ ြမင်ေသာသား ဣသရံ
တည်း။ ဤေရွကား ၊ ေဟြဗ န် မိ ၌ ဒါဝိဒ် ြမင် ေသာသားတည်း။ 6 ေ ှာလု အမျ ိး
ှင့် ဒါဝိဒ် အမျ ိး စစ်တိက်ု ကစ ် အခါ၊ အာဗနာ
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သည် ေ ှာလု အမျ ိး ဘက် မှာ ကုိယ်ကုိ ခုိင်မာ ေစ၏။ 7 ေ ှာလု ၌ အဲအာ ၏သမီး
ရိဇပ မည်ေသာ မယားငယ် တေယာက် ှိ၏။ ဣ ှေဗာ ှက်က၊ သင်သည် ငါ ့ အဘ ၏
မယားငယ် ကုိ အဘယ်ေကာင့် သိမ်း သနည်းဟု အာဗနာ
အား ဆုိ လျှင်၊ 8 ထုိစကား ေကာင့် အာဗနာ သည် အလနွ် စိတ်ဆုိး လျက် ၊ ငါသည်
ယုဒ
အမျ ိးကုိ ဆီးတား၍ သင့် အဘ ေ ှာလု အမျ ိး ှင့် ညီ
အစ်ကုိအေဆွ ခင်ပွနး်တို့အား ယေန ့တိင်ုေအာင်ေကျးဇူး ြပ သြဖင့် သင့် ကုိဒါဝိဒ်
လက် သို့ မ အပ် ှံ ဘဲေနေသာ်၊ သင်သည်ငါ ့ ကုိ ေခွး ၏ဦးေခါင်း က့ဲသို့သာမှတ်၍ ထုိ
မိနး်မ အတက်ွ ယေန ့
အြပစ် တင်ရမည် ေလာ။ 9 ထာဝရဘုရားသည် ိင်ုငံ ေတာ်ကုိ ေ ှာလု အမျ ိး မှ
ှ တ်၍ 10 ဒါဝိဒ် ၏ အာဏာ
ေတာ်ကုိဒန် မိ မှစ၍ ေဗရေ ှဘ မိ တိင်ုေအာင် ဣသေရလ ြပည်၊ ယုဒ
ြပည်အရပ်ရပ် တို့ ၌
တည် ေစြခင်းငှါ ဒါဝိဒ်အားြပ မည်ဟု ကျနိဆုိ်ေတာ်မူသည်အတိင်ုး၊ ငါလည်း ဒါဝိဒ်
အားမြပ ဘဲေနလျှင်၊ ထုိမျှမက ဘုရား
သခင်သည် အာဗနာ
အား ြပ ေတာ်မူပါေစေသာဟု ဆုိေသာေကာင့်၊ 11 ဣ ှေဗာ ှက်သည် ေကာက် ၍
စကား တခွနး် ကုိမျှ မ
ြပန် ဝ့ံ။။ 12 ထုိေနာက် အာဗနာ သည် မိမိ
အတက်ွ သံတမန် တို့ ကုိ ဒါဝိဒ် ထံသို့ ေစလွှတ် ၍၊ ြပည် ှင်မင်းကား အဘယ်သူ
နည်း။ ကျွနေ်တာ် ှင့် မိဿဟာယ ဖွ့ဲ ေတာ်မူပါ။ ဣသေရလ
အမျ ိးအေပါင်း တို့ ကုိ ကုိယ်ေတာ် ထံသို့ ေြပာင်းလဲ ေစြခင်းငှါ ၊ ကျွနေ်တာ် သည်
ကုိယ်ေတာ် ဘက် သို့ ဝင်စားပါမည်ဟု ေလျှာက်ဆုိ ၏။ 13 ဒါဝိဒ်ကလည်း ေကာင်း ပီ။
သင် ှင့် ငါ မိဿဟာယ ဖွ့ဲ မည်။ သို့ ရာတင်ွ ငါ ေတာင်း စရာတခု ှိ၏။ ငါ ့ မျက် ှာ ကုိ
ြမင် အံ့ေသာငှါ လာ ေသာအခါ ၊ ေ ှာလု သမီး မိခါလ ကုိ ေဆာင် ခ့ဲရမည်။ သို့ မဟတ်ု
ငါ ့ မျက် ှာ ကုိ မ
ြမင် ရဟု ြပနဆုိ် ၏။ 14 ဒါဝိဒ် သည်လည်း သံတမန် တို့ ကုိ ေ ှာလု သား ဣ ှေဗာ
ှက် ထံသို့ ေစလွှတ် ၍၊ ငါသည် ဖိလိတ္တိ
လူ အေရဖျား တရာ ှင့် ဝယ်ယူ ေသာ ငါ ့ မယား မိခါလ ကုိ အပ် လိက်ုရမည်ဟု မှာ
လိက်ုသည်အတိင်ုး၊ 15ဣ ှေဗာ ှက် သည် ေစလွှတ် ၍ ထုိမိနး်မကုိ သူ၏လင် လဲ ှ ၏
သား
ဖာလတိ လက်မှ ှ တ်ယူ ေလ၏။ 16 သူ ၏လင် သည် ငိေုကး လျက် သူ့ ေနာက် သို့
ဗာဟရိုမ် မိ တိင်ုေအာင် လိက်ု ေလ၏။ အာဗနာ
ကလည်း ြပန် သွားေတာ့ဟုဆုိ ေသာ် ြပန် သွားရ၏။ 17 အာဗနာ သည်လည်း ၊ ဣ
သေရလ အမျ ိး အသက် ကီး သူတို့ ှင့် တိင်ုပင် လျက်၊ သင်တို့သည် အထက် က ဒါဝိ
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ဒ် ကုိ ှ င်ဘုရင် အရာ ၌ ချးီေြမာက်ချင်ေသာစိတ် ှိ ကသည်ြဖစ်၍၊ 18ယခု ချးီေြမာက်
ကေလာ။့ ထာဝရဘုရား
က၊ ငါ ့ကျွန် ဒါဝိဒ် လက် ြဖင့် ငါ ၏လူ ဣသေရလ အမျ ိးကုိ ဖိလိတ္တိ
လူတို့လက် မှ ၎င်း ၊ ရနသူ် အေပါင်း တို့လက် မှ ၎င်း၊ ငါကယ် ှ တ် မည်ဟု ဒါဝိဒ်
အဘို့ မိန ့် ေတာ်မူ ပီဟု ဆုိ ေလ၏။ 19တဖန် အာဗနာ သည် ဗ◌င်္ယာမိန် အမျ ိးသားတို့
ကုိလည်း ေသွးေဆာင် ေလ၏။ ေနာက် တဖန် ဣသေရလ
အမျ ိး အလို ှ ိသမျှ အရာ၊ ဗ◌င်္ယာမိန် အမျ ိး တညီတ ွတ် တည်း အလို ှ ိသမျှ ေသာ
အရာတို့ ကုိ ေဟြဗ န် မိ ၌ ဒါဝိဒ် အား ြပနေ်လျှာက် ြခင်းငှါ သွား ၍၊ 20လူ ှစ်ကျပ်ိ
ပါလျက် ဒါဝိဒ် ှ ိရာေဟြဗ န် မိ သို့ ေရာက် သြဖင့် ၊ ဒါဝိဒ် သည် ပဲွ လပ်ု ၍ အာဗနာ
ှင့် သူ ၏ လူ တို့ ကုိေကျွး၏။ 21အာဗနာ ကလည်း ၊ ဣသေရလအမျ ိးသားအေပါင်း

တို့သည် ကုိယ်ေတာ် ှင့် မိဿဟာယ ဖွ့ဲ ေစြခင်းငှါ ၎င်း၊ ကုိယ်ေတာ် သည်အလို ေတာ်
ှိသမျှ အတိင်ုး စုိးစံ
ေစ ြခ င်းငှါ၎င်း၊ ကျွနေ်တာ်ထ သွား ၍ ထုိသူအေပါင်းတို့ ကုိ ကျွနေ်တာ် သခင် ၊
ကျွနေ်တာ် ှင်ဘုရင် ထံ ေတာ်၌စုေဝး ေစပါမည်ဟု ေလျှာက် ပီးမှ ၊ ဒါဝိဒ် လွှတ်လိက်ု
၍ သူသည် ငိမ်ဝပ် စွာ သွား ေလ၏။ 22 ထုိအခါ ယွာဘ ှင့် ဒါဝိဒ် ၏ကျွန် တို့သည်
ရနသူ်အလံးုအရင်း ကုိ လိက်ုရာမှြပနလ်ာ ၍ ၊ လက်ရ ဥစ္စာများ ကုိ ယူ
ခ့ဲ က၏။ အာဗနာ
သည် ဒါဝိဒ် ှင့်အတူ ေဟြဗ န် မိ ၌ မ ှိ။ ဒါဝိဒ်သည် လွှတ်လိက်ု ၍ သူသည် ငိမ်ဝပ်
စွာ သွား ှင့် ပီ။ 23 ယွာဘ ှင့် သူ ၌ ပါေသာ စစ်သူရဲ အေပါင်း တို့သည် ေရာက် က
ေသာအခါ ၊ ေနရ ၏သား အာဗနာ သည် ှင်ဘုရင် ထံ ေတာ်သို့လာ ပီ။ ှင်ဘုရင်သည်
လည်း လွှတ်လိက်ု ၍ ၊ သူသည် ငိမ်ဝပ် စွာသွား ပီဟု ယွာဘ အား ကားေြပာ လျှင်၊
24 ယွာဘ သည် ှင်ဘုရင် ထံ ေတာ်သို့ ဝင် ၍ ၊ ကုိယ်ေတာ်သည် အဘယ်သို့ ြပ ေတာ်မူ
သနည်း။ အာဗနာ
သည်အထံ ေတာ် သို့ လာ ပီး မှတဖန် အလတ်ွ သွား ေစ ြခ င်း ငှါ အဘယ်ေကာင့်
လွှတ်လိက်ု ေတာ်မူသနည်း။ 25 ေနရ ၏သား အာဗနာ သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိလှည့်စား
၍ ကုိယ်ေတာ် ထွက် ဝင် ေတာ်မူြခင်း၊ စီရင် ေတာ်မူြခင်း အလံးုစုံ
ကုိ သိ
အံေ့သာငှါ သာ လာ
သည်ကုိ ကုိယ်ေတာ်သိ ေတာ်မူ၏ဟု ေလျှာက် ပီးလျှင်၊ 26 အထံ ေတာ်ကထွက် ၍
အာဗနာ ေနာက် သို့ တမန် တို့ ကုိေစလွှတ် လျက် ၊ သိရေရတင်ွး မှ ေခါ် ေလ၏။ ထုိ
အမှုကုိ ဒါဝိဒ် မ သိ။ 27 အာဗနာ သည် ေဟြဗ န် မိ သို့ ေရာက် ေသာအခါ ၊ ယွာဘ
သည် အသင့်အတင့် ှ တ်ဆက် ြခင်းငှါ ၊ မိ တံခါး နားသို့ ေခါ် ပီးလျှင် ၊ ညီ အာသေဟ
လ ေသ သည်အတက်ွ သူ၏ ဝမ်း ကုိထုိး ၍ သူသည်လည်း ေသ ၏။ 28 ထုိေနာက်ဒါ
ဝိဒ် သည် ကား ေသာအခါ ၊ ေနရ ၏သား အာဗနာ ကုိ သတ်ေသာအြပစ် ှင့် ငါသည်
ထာဝရဘုရား
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ေ ှ ေတာ်၌ လတ်ွပါေစ။ ငါ ့ ိင်ုငံ လတ်ွ ပါေစ။ 29 ယွာဘ ေခါင်း ၊ သူ့ အေဆွအမျ ိး
အေပါင်း တို့၏ ေခါင်းေပါ် သို့ ေရာက် ပါေစ။ ယွာဘ ၏အေဆွအမျ ိး ၌ ရိနာ
စဲွေသာသူ၊ နူာ
စဲွေသာသူ၊ ေကျာကုနး်ေသာသူ။ ထား
ြဖင့် ေသ ေသာသူ၊ ငတ်မွတ် ေသာသူ မ
ြပတ် ေစ ှင့်ဟု မက်ဆုိ ၏။ 30 ထုိသို့ ယွာဘ ှင့် ညီ အဘိ ှဲ သည်အာဗနာ ကုိ သတ်
၏။ အေကာင်း မူကား၊ သူ
တို့ ညီ အာသေဟလ ကုိ ဂိေဗာင် စစ်တိက်ု ပဲွ၌ အာဗနာသတ် သတည်း။ 31 ဒါဝိဒ် က
လည်း ၊ ယွာဘ ှင့် မိမိ ၌ ှိေသာ သူ အေပါင်း တို့အား ၊ သင် တို့အဝတ် ကုိဆုတ် ၍
ေလျှာ်ေတ အဝတ်ကုိဝတ် လျက် ၊ အာဗနာ အတက်ွ ငိေုကး ြမည်တမ်းြခင်းကုိ ြပ က
ေလာ့ဟု အမိန ့် ေတာ် ှိ၍ ကုိယ်ေတာ်တိင်ု မသာလိက်ု ေလ၏။ 32အာဗနာ ကုိေဟြဗ န်
မိ ၌ သ ဂ ဟ် က၏။ သခင်္ျ ိ င်း အနား မှာ ှင် ဘုရင်သည် အသံ
ကုိလွှင့် ၍ ငိေု ကး ၏။ လူ
အေပါင်း တို့သည်လည်း ငိေု ကး က၏။ 33 ှ င် ဘုရင်သည် အာဗနာ
အတက်ွ ြမည်တမ်း သည်ကား၊ အာဗနာ
သည် လမုိူက် က့ဲသို့ ေသ သေလာ။ 34သင် ၏လက် ကုိမ ချည် ၊ သံ ေချချင်းမ ခတ်
ဘဲ လဆုိူး
လက်ြဖင့် ေသ
သက့ဲသို့ ေသ ှာပါ ပီတကားဟု မက်ဆုိ ၏။ လူ
အေပါင်း တို့သည်လည်း တဖန် ငိေု ကး က၏။ 35 မုိ ဃ်းမချ ပ် မီှ ဒါ ဝိ ဒ် သည်
စားေတာ်ေခါ် မည် အေကာင်း လူ အေပါင်း တို့သည် ချ ်းကပ် ကေသာ်လည်း ၊ ဒါ
ဝိဒ် က၊ ေန
မဝင် မီှ မုန ့် အစ ှိေသာ စားစရာ
တစုံတခု ကုိ ငါြမည်းစမ်း လျှင် ၊ ထုိမျှမကငါ ၌ ဘုရား သခင်ြပ ေတာ်မူ ေစသတည်း
ဟု ကျနိဆုိ် ၏။ 36 ထုိအမှုကုိလူ အေပါင်း တို့သည် မှတ် ၍ ှစ်သက် က၏။ ြပ ေတာ်
မူသမျှ တို့ ကုိလည်း လူ
အေပါင်း တို့သည် ှစ်သက် က၏။ 37 ှ င် ဘုရင်သည် ေနရ
၏သား အာဗနာ ကုိ သတ် ေစြခင်းငှါ အလိမု ှိဟု ထုိ
ေန၌့ ဣသေရလ အမျ ိးသားများ ှင့် လူ များအေပါင်း တို့သည် သိ နားလည်က၏။

38 ှ င် ဘုရင်ကလည်း ၊ ဣသေရလ အမျ ိး၌ မင်းသား ြဖစ်ေသာသူ၊ ကီးြမတ် ေသာသူ
တပါးသည် ယေန ့
ဆုံး ေကာင်းကုိ သင်တို့ မ သိ သေလာ။ 39 ငါ သည်ဘိသိက် ခံရ၍ ှင်ဘုရင် ြဖစ်
ေသာ်လည်း ယေန ့အားနည်း ၏။ ေဇ ုယာ
သား ြဖစ်ေသာ ဤ
သူတို့သည် ငါ ့ထက် လနွ၍် အား ကီး က၏။ မ
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တရားသြဖင့် ြပ ေသာသူကုိ မိမိ အြပစ် ှင့အ်ေလျာက် ထာဝရဘုရား ဆပ်ေပး ေတာ်
မူေစသတည်းဟု မိမိ
ကျွန် တို့အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။

4
1အာဗနာ သည် ေဟြဗ န် မိ ၌ ေသ ေကာင်း ကုိ ေ ှာလု ၏သား သည် ကား ေသာ်
အားေလျာ့ ၏။ ဣသေရလ
လအူေပါင်း တို့သည် ပူပန် ေသာစိတ် ှိ က၏။ 2 ေ ှာလု ၏သား ၌ ဗာနာ
ှင့် ေရခပ် အမည် ှိေသာသူတည်းဟေူသာတပ်မှူး ှစ် ေယာက် ှိ ၏။ သူတို့ သည်

ဗ◌င်္ယာမိန် အမျ ိး ေဗေရာသိ အ ယ်ွရိမ္မုန် ၏သား ြဖစ် က ၏။ ေဗ ုတ် မိ သည် ဗ
◌င်္ယာမိန် ခ ို င်အဝင်ြဖစ်ေသာ်လည်း၊ 3 ေဗေရာသိ လူတို့သည် ဂိတ္တိမ် မိ သို့ ေြပး ၍
ယေန ့တိင်ုေအာင် တည်းခုိ လျက် ေန ကသတည်း။ 4 ေ ှာလု ၏သား ေယာနသန် ၌
ေြခဆွ့ံ ေသာ သား
တေယာက် ှိရစ်၏။ သူသည် အသက်ငါး ှစ် ှ ိ ေသာအခါ ၊ ေယဇေရလ မိ မှ ေ ှာ
လု ှင့် ေယာနသန် တို့၏ သိတင်း ကုိကားလျှင်၊ အထိနး် သည် သူ့
ကုိချ ီ ၍ ေြပး စ ်တင်ွ၊ အလျင်အြမန် ေြပးေသာေကာင့် ၊ သူငယ်သည် ကျ ၍ ေြခ
ဆွ့ံ ၏။ ထုိသူငယ် ၏အမည် ကား ေမဖိေဗာ ှက် တည်း။ 5 ေဗေရာသိ အမျ ိး ရိမ္မုန်
၏သား ေရခပ် ှင့် ဗာနာ တို့ သည် ဣ ှေဗာ ှက် အိမ် သို့ သွား ၍ မွနး်တည့် အချနိ၌်
ေရာက် ၏။ ထုိအချနိ၌် ဣ ှေဗာ ှက် သည် အိပ် တတ်၏။ 6 ထုိညီ အစ်ကုိေရခပ် ှင့်
ဗာနာ တို့သည် စပါး ကုိ ထုတ် ဟနေ်ဆာင်၍ အိမ် အလယ် သို့ ဝင် ပီးလျှင်၊ 7 အိပ်ခနး်
ထဲ အိပ်ရာ ေပါ် မှာ အိပ် လျက်ေနေသာဣ ှေဗာ ှက်၏ဝမ်း ကုိ ထုိး
၍ သတ် သြဖင့် ၊ ဦးေခါင်း ကုိ ြဖတ် ယူ ပီးမှ တည ့်လံးု လင်ွြပင် လမ်း ြဖင့်ေြပး ၍
လတ်ွ က၏။ 8ဣ ှေဗာ ှက် ၏ ဦးေခါင်း ကုိ ေဟြဗ န် မိ ဒါဝိဒ် ထံ ေတာ်သို့ ေဆာင်
ခ့ဲ၍ ၊ ကုိယ်ေတာ် အသက် ကုိ ှာ ေသာ ကုိယ်ေတာ် ရနသူ် ေ ှာလု ၏ သား
ဣ ှေဗာ ှက် ၏ ဦးေခါင်း ကုိ ကည့် ှု ေတာ်မူပါ။ ကျွနေ်တာ် သခင် အ ှင် မင်း ကီး
ခံရေတာ်မူေသာအြပစ် ကုိထာဝရဘုရား သည် ေ ှာလု ၌ ၎င်း ၊ သူ ၏အမျ ိးအ ယ်ွ ၌
၎င်း၊ ယေန ့
ဆပ်ေပး ေတာ်မူ ပီဟု အထံေတာ်တင်ွ ေလျှာက်ဆုိ ေသာ်၊ 9 ဒါဝိဒ် က၊ ငါ ့အသက် ကုိ
ေဘး
ဥပဒ်အေပါင်း တို့ မှ ေရွး ေတာ် မူ ေသာ ထာဝရဘုရား အသက် ှင်ေတာ် မူသည်
အတိင်ုး၊ 10 အရင်တခါလူတေယာက်သည် လာ၍ ဝမ်းေြမာက် စရာသိတင်းကုိေြပာ
မည်အ ကံ ှိ လျက်၊ ေ ှာလု ေသ ပါ ပီဟု ငါ ့ အား ကားေြပာ ေသာအခါ ၊ ထုိသိတင်း
ကုိ ေြပာေသာေကာင့်ဆု ကုိရမည်ဟု ထင်ေသာထုိသူကုိ၊ ဇိကလတ် မိ ၌ ငါကုိင်ဆဲွ ၍
သတ် ၏။ 11 ထုိမျှမက လဆုိူး တို့သည် ေြဖာင့်မတ် ေသာသူကုိသူ ၏ အိမ် အတင်ွး
အိပ်ရာ ေပါ် မှာသတ် လျှင် ၊ သာ၍ြပ သင့်သည်မဟတ်ုေလာ။ ယခုပင်သူ ၏ အေသွး
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ကုိ သင် တို့ ၌ ငါေတာင်း ၍ သင် တို့ ကုိေြမ ကီး ေပါ်က ပယ် ှား သင့်သည်မ ဟတ်ုေလာ
ဟု ေဗေရာသိ
အမျ ိး၊ ရိမ္မုန် ၏သား ေရခပ် ှင့် ညီ ဗာနာ အားဆုိ ပီးလျှင်၊ 12လလုင် တို့ ကုိမိန ့်
ေတာ်မူ၍ ထုိသူ ှစ်ေယာက် ကုိသတ် က၏။ လက် ေြခ တို့ ကုိြဖတ် ၍ ေဟြဗ န် ေရကန်
အနား မှာ ဆဲွထား က၏။ ဣ ှေဗာ ှက် ၏ ဦးေခါင်း ကုိကား ယူ ၍ ေဟြဗ န် မိ တင်ွ
အာဗနာ သခင်္ျ ိ င်း ၌ သ ဂ ဟ် က၏။

5
1 ထုိအခါ ဣသေရလ အမျ ိးအ ယ်ွ အေပါင်း တို့သည် ဒါဝိဒ် ှ ိ ရာေဟြဗ န် မိ
သို့ လာ ၍ ၊ ကျွနေ်တာ် တို့သည် ကုိယ်ေတာ် အ ို း ၊ ကုိယ်ေတာ် အသား ြဖစ် ကပါ၏။
2 အထက် က ေ ှာလု သည် ကျွနေ်တာ် တို့ ၌ ှင်ဘုရင် ြဖစ် ေသာအခါ ၊ ကုိယ်ေတာ်
သည် ဣသေရလ
အမျ ိးကုိ ေဆာင် သွားလျက် ၊ သွင်း ြပနလ်ျက်ေန ေတာ်မူ ပီ။ ထာဝရဘုရား
ကလည်း ၊ သင် သည်ငါ ၏လူ ဣသေရလ အမျ ိးကုိ လပ်ုေကျွး အပ်ုစုိး ရမည်ဟု
ကုိယ်ေတာ် အား မိန ့် ေတာ်မူ ပီဟု ေလျှာက်ဆုိ က၏။ 3 ထုိသို့ ဣသေရလ
အမျ ိးအသက် ကီး သူအေပါင်း တို့သည် ှင်ဘုရင် ှိရာေဟြဗ န် မိ သို့ ေရာက်လာ
လျှင် ၊ ဒါဝိဒ် မင်း ကီး သည် ေဟြဗ န် မိ ၌ ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်မှာ သူ
တို့ ှင့် မိဿဟာယ ဖွ့ဲ သြဖင့်၊ သူတို့သည် ဒါဝိဒ် ကုိ ဘိသိက် ေပး၍ ဣသေရလ
ှင်ဘုရင် အရာ ၌ ချးီေြမာက်က၏။ 4 ဒါဝိဒ် သည် နနး် ထုိင်ေသာအခါ အသက် သုံး

ဆယ် ှိ၏။ အ ှစ် ေလး ဆယ်စုိးစံ ေလ၏။ 5 ေဟြဗ န် မိ ၌ ေန၍ ယုဒ
ြပည်ကုိ ခုနစ် ှစ် ှင့် ေြခာက် လ မင်း ြပ ၏။ ေယ ု ှလင် မိ ၌ ေန၍ ယုဒ
ြပည် ှင့် ဣသေရလ ြပည်တေ ှာက်လံးု ကုိ အ ှစ်သုံး ဆယ်သုံး ှစ် မင်း ြပ ၏။ 6တ
ဖန် ှ င် ဘုရင်သည် မိမိ
လူ တို့ ကုိေခါ်၍၊ ြပည်သား ရင်းေယဗုသိ လူတို့ ှ ိရာေယ ု ှလင် မိ သို့ ချ ီ သွားလျှင်
၊ သူတို့က သင်သည် ဤ
မိ ထဲသို့ မ ဝင် ရ။ မျက်စိ ကနး်ေသာသူ ှင့် ေြခဆွ့ံ ေသာသူတို့ကလည်း၊ ဒါဝိဒ် သည်

ဤ မိ ထဲသို့ မ
ဝင် ရဟု ဆုိ
ကာမျှ ှင့် သင့် ကုိ ဆီးတား
လိမ့်မည်ဟု ဆုိ က၏။ 7 သို့ ရာတင်ွ ဒါဝိဒ် သည် ဒါဝိဒ် မိ တည်းဟေူသာ ဇိအနု်
ရဲတိက်ု ကုိ တိက်ု ယူေလ၏။ 8 ထုိ ေန၌့ ဒါဝိဒ် က၊ အကင်သူသည် ေယဗုသိ
လတိူု့ ကုိ တိက်ုဖျက် ပီးမှ ကျ ံး ကုိလနွ၍်၊ ဒါဝိဒ်သည် ဤေနရာ
သို့ မ ဝင် ရဟု ဒါဝိဒ် အသက် ကုိ မုနး် လျက်ေြပာဆုိ ေသာမျက်စိ ကနး် ှင့် ေြခဆွ့ံ
ေသာသူတို့ ကုိ လပ်ု ကံ၏။ ထုိသူသည် ဗုိလ်ချ ပ်ြဖစ်ေစဟု အမိန ့ေ်တာ် ှိသည်အတိင်ုး၊
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ေဇ ုယာသားယွာဘသည် အဦးတက်၍ ဗုိလ်ချ ပ်အရာကုိခံရ၏။ 9 ထုိေနာက် ဒါဝိဒ်
သည် ရဲတိက်ု ၌ ေန ၍ ဒါဝိဒ် မိ ဟေူသာအမည်ြဖင့် သမုတ် ေလ၏။ မိလ္ေလာ
အရပ် ပတ်လည် ၌၎င်း ၊ အတင်ွး ဘက်၌၎င်း တည်ေဆာက် ေလ၏။ 10 ဒါဝိဒ် သည်
တိးုပွား ၍ အား ကီး သြဖင့် ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား သည် သူ
ှင့်အတူ ှိ ေတာ်မူ၏။ 11 တု ု မင်း ကီး ဟိရံ သည် သံတမန် ှင့်တကွ အာရဇ်

သစ်သား ၊ လက်သမား ၊ ပနး်ရန်သမား တို့ ကုိ ဒါဝိဒ် ထံသို့ ေစလွှတ် ၍ သူတို့သည်
နနး် ေတာ်ကုိတည်ေဆာက် က၏။ 12ထာဝရဘုရား သည် ဒါဝိဒ်ကုိ ဣသေရလ
ှင်ဘုရင် အရာ ၌ ခန ့ထ်ား ေတာ်မူေကာင်း ှင့် မိမိ လူ ဣသေရလ အမျ ိးအဘို့

အလိုငှါ၊ ိင်ုငံ ကုိ ချးီေြမာက် ေတာ်မူေကာင်း ကုိ ဒါဝိဒ် သိြမင် ၏။ 13 ဒါဝိဒ် သည်
ေဟြဗ န် မိ မှ ေြပာင်း ေသာေနာက် ၊ ေယ ု ှလင် မိ သူမယား ကီး မယားငယ် တို့ ကုိ
ထပ်၍သိမ်းယူ သြဖင့် သား သမီး များတို့ ကုိ ြမင် ေလ၏။ 14 ေယ ု ှလင် မိ ၌ ဒါဝိဒ်
ြမင် ေသာ သားတို့ အမည် ကား၊ ှ မွာ ၊ ေ ှာဗပ် ၊ နာသန် ၊ ေ ှာလမုန၊် 15ဣဗဟာ ၊
ဧလိရွှ ၊ ေနဖက် ၊ ယာဖျာ၊ 16 ဧလိ ှမာ ၊ ဧလျာဒ ၊ ဧလိဖလက် တည်း။ 17 ဒါဝိဒ် ကုိ
ဘိသိက် ေပး၍ ဣသေရလ
ှင်ဘုရင် အရာ ၌ခန ့ထ်ားေကာင်း ကုိ ဖိလိတ္တိ
လတိူု့သည် ကား လျှင် ၊ ထုိလအူေပါင်း တို့သည် ဒါဝိဒ် ကုိ ှာ ၍လာ က၏။ ထုိသိ
တင်းကုိဒါဝိဒ် သည် ကား ေသာအခါ ရဲတိက်ု သို့ သွား ၏။ 18 ဖိလိတ္တိ လူတို့သည်
လာ
၍ ေရဖိမ် ချ ိင့် ၌ အ ှ ံအြပား ေနက၏။ 19 ဒါဝိဒ် ကလည်း ၊ အကျွ ်ပ်ုသည် ဖိလိတ္
တိ
လူတို့ ှ ိရာသို့ သွား ရပါမည်ေလာ။ အကျွ ်ပ်ု လက် ၌ အပ် ေတာ်မူ မည်ေလာဟု
ထာဝရဘုရား
ကုိ ေမး ေလျှာက် လျှင် ၊ ထာဝရဘုရား ကသွား ေလာ။့ ငါသည် ဖိလိတ္တိ
လူတို့ ကုိ သင့် လက် သို့ ဆက်ဆက်အပ် မည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး၊ 20 ဒါဝိဒ်
သည် ဗာလေပရဇိမ် မိ သို့ သွား ၍ သူ တို့ ကုိလပ်ု ကံ ပီးမှ ၊ ထာဝရဘုရား သည် ေရ
ထ၍ ဖိ ဖျက် သက့ဲသို့ ၊ ငါ ့ ရနသူ် တို့ ကုိ ငါ ့ ေ ှ မှာ ဖိ ဖျက် ေတာ်မူ ပီဟဆုို လျက်၊
ထုိ
အရပ် ကုိ ဗာလေပရဇိမ် အမည် ြဖင့် တင်ွေစသတည်း။ 21 ထုိ အရပ်၌ ဖိလိတ္တိ
လူများ ပစ်ထား ေသာ ုပ်တု များကုိ၊ ဒါဝိဒ် ှင့် သူ ၏လူ တို့သည် ှင်း ှ င်းဖျက်ဆီး
က၏။ 22တဖန် ဖိလိတ္တိ လတိူု့သည် လာ
၍ ေရဖိမ် ချ ိင့် ၌ အ ှ ံအြပား ေနက၏။ 23 ဒါဝိဒ် သည်လည်း ေမးေလျှာက် ေသာ်၊
ထာဝရဘုရား
က၊ တည့်တည့်မ တက် ရ။ သူ
တို့ ေနာက် သို့ ဝုိင်း ၍ ပုိးစာ ေတာတဘက် ၌ ချ ီ ရမည်။ 24 ပုိးစာ ပင်ဖျား ၌ စစ်ချ ီ
သံ ကုိ ကား ေသာအခါ ကိ းစားေလာ။့ ထုိအခါ ထာဝရဘုရား သည် ဖိလိတ္တိ
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တပ် ကုိ လပ်ု ကံ ြခင်းငှါ သင့် ေ ှ မှာ ကသွား လိမ့်မည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး၊
25 ဒါဝိဒ် သည်ြပ ၍ ဖိလိတ္တိ လူတို့ ကုိေဂဗ မိ မှ သည် ဂါေဇရ မိ တိင်ုေအာင်
လပ်ု ကံ ေလ၏။

6
1တဖန် ဒါဝိဒ် သည် ေရွးချယ် ေသာဣသေရလ လသုံူး ေသာင်းတို့ ကုိ စုေဝး
ေစ ပီးလျှင်၊ 2 ေခ ုဗိမ် ကားမှာကျနိး်ဝပ် ေတာ်မူေသာေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင်
ထာဝရဘုရား
၏ နာမ
ေတာ် ှင့် ဆုိင်ေသာ ဘုရား
သခင်၏ေသတ္တ ာ ေတာ်ကုိ ယုဒ
ြပည် ဗာလာ မိ မှ ေဆာင် ခ့ဲြခင်းငှါ ၊ မိမိ ၌ ပါေသာ သူ အေပါင်း တို့ ှင့်တကွ ထ
သွား ေလ၏။ 3 ဘုရား သခင်၏ ေသတ္တ ာ
ေတာ်ကုိ လှည်း သစ် ေပါ် မှာတင် ၍ ေတာင် ေပါ် အဘိနဒပ် အိမ် ထဲက ထုတ် က၏။
အဘိနဒပ် ၏သား ဩဇ ှင့် အဟိဩ တို့သည် လှည်း သစ် ကုိ ှင် ရက၏။ 4ဩဇ
သည်ဘုရား သခင်၏ ေသတ္တ ာ
ေတာ်အနား ၌၎င်း၊ အဟိဩ
သည် ေသတ္တ ာ
ေတာ်ေ ှ ၌၎င်း သွား က၏။ 5 ဒါဝိဒ် ှင့် ဣသေရလ အမျ ိးသား အေပါင်း တို့သည်
ေစာင်း ၊ တေယာ ၊ ပတ်သာ ၊ ှခဲရာ ၊ ခွက်ကွင်း တို့ ကုိ ကုိင်လျက်၊ ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ အားထုတ်၍ တီးမှုတ် က၏။ 6 နာခုန်ေကာက်နယ်သလင်းသို့ ေရာက်
ေသာအခါ ၊ ာွး တို့သည် ဘုရားသခင်၏ ေသတ္တ ာေတာ်ကုိ လှုပ် ှား ေသာေကာင့် ၊
ဩဇ သည် လက်ကုိဆန ့် ၍ ေသတ္တ ာ ေတာ်ကုိ ကုိင် ၏။ 7ထာဝရဘုရား သည် ဩဇ
ကုိ အမျက် ထွက် ၍ သူ၏အြပစ် ေကာင့် ဘုရား သခင်ဒဏ်ခတ် ေတာ်မူသြဖင့် ၊ သူ
သည်ေသတ္တ ာ ေတာ်နား မှာ ေသ ေလ၏။ 8ဩဇ ကုိ ထာဝရဘုရား ဒဏ်ခတ် ေတာ်မူ
ေသာေကာင့် ၊ ဒါဝိဒ် သည် ည ိးငယ် ေသာစိတ် ှိ၏။ ထုိ
အရပ် သည် ယေန ့
တိင်ုေအာင် ေပရဇာဇ အမည် ြဖင့တ်င်ွသတည်း။ 9 ထုိ ေန၌့ ဒါဝိဒ် သည်ထာဝရဘုရား
ကုိေကာက် ၍ ၊ ထာဝရဘုရား ၏ ေသတ္တ ာ
ေတာ်သည် အဘယ်သို့ ငါ ့ ထံသို့ ေရာက် ရမည်နည်းဟု ဆုိ
လျက်၊ 10 မိမိေနရာဒါဝိဒ် မိ ထဲသို့ ေသတ္တ ာ ေတာ်ကုိ မ
ေဆာင် ဘဲ ဂိတ္တိ
လူဩဗေဒဒံု အိမ် သို့ လမ်းလွဲ၍ ေဆာင် သွားေလ၏။ 11ထာဝရဘုရား ၏ေသတ္တ ာ
ေတာ်သည် သုံး
လ ပတ်လံးုဂိတ္တိ လဩူဗေဒဒံု အိမ် ၌ ှိ ၏။ ထာဝရဘုရား
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သည်လည်း ၊ ဩဗေဒဒံု ှင့် အိမ်သူ အိမ်သားအေပါင်း တို့ ကုိ ေကာင်း ကီး ေပးေတာ်
မူ၏။ 12ထာဝရဘုရား သည် ေသတ္တ ာ
ေတာ်ေကာင့် ဩဗေဒဒံု ှင့် သူ ၌ ှိသမျှ ကုိ ေကာင်း ကီး ေပးေတာ်မူေကာင်းကုိ ဒါ
ဝိဒ် မင်း ကီး ကား ေသာအခါ ၊ တဖန် သွား ၍ ဘုရား သခင်၏ ေသတ္တ ာ
ေတာ်ကုိဩဗေဒဒံု အိမ် မှ ဒါဝိဒ် မိ သို့ ဝမ်းေြမာက် ေသာစိတ် ှင့် ေဆာင် ခ့ဲေလ၏။

13ထာဝရဘုရား ၏ ေသတ္တ ာ
ေတာ်ကုိ ထမ်း ေသာသူတို့သည်ေြခာက် လှမ်း သွား ပီးမှ ၊ ာွး ှင့် ဆူ ဖိ း ေသာ
အေကာင်တို့ ကုိ ယဇ် ပူေဇာ်ေလ၏။ 14 ဒါဝိဒ် သည်လည်း ပိတ် သင်တိင်ုး ကုိဝတ် လျက်၊
ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ အား
ထုတ်၍က ေလ၏။ 15 ထုိသို့ ဒါဝိဒ် ှင့် ဣသေရလ အမျ ိးသား အေပါင်း တို့သည်
ေကးေကာ် လျက် ၊ တံပုိး မှုတ်လျက်၊ ထာဝရဘုရား
၏ေသတ္တ ာ ေတာ်ကုိ ေဆာင် ခ့ဲ က၏။ 16ထာဝရဘုရား ၏ေသတ္တ ာ ေတာ်သည် ဒါဝိဒ်
မိ ထဲသို့ ဝင် ေသာအခါ ၊ ေ ှာလု ၏သမီး မိခါလ သည် ြပတင်းေပါက် ြဖင့် ကည့် ၍၊
ဒါဝိဒ် မင်း ကီး သည် ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ က
လျက် ခုန် လျက် လာ သည် ကုိ ြမင် ၍ စိတ် ှလံးု ထဲ၌ မထီမ့ဲြမင် ြပ ၏။

17ထာဝရဘုရား ၏ ေသတ္တ ာ
ေတာ်ကုိသွင်း ၍ ဒါဝိဒ် ေဆာက် ှင့်ေသာတဲ အလယ် တင်ွ သူ့
ေနရာ ၌ ထား က ပီးမှ ၊ ဒါ ဝိ ဒ် သည်မီး ှု ိရာယဇ် ှင့် မိဿဟာယ ယဇ်တို့ ကုိ
ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ပူေဇာ် ေလ၏။ 18 မီး ှု ရိာယဇ် ှင့် မိဿဟာယ ယဇ်ပူေဇာ် ြခင်း အမှုကုိ
ပီးစီး ေစေသာအခါ ၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
၏ နာမ
ေတာ်ကုိ မက်၍ ပရိသတ် တို့ ကုိ ေကာင်း ကီး ေပးေလ၏။ 19 ဣသေရလ ပရိသတ်
ေယာက်ျား မိနး်မ အေပါင်း တို့အား မုန ့် တြပား ၊ အမဲသား တတစ်၊ စပျစ်သီးပျ ် တ
ြပား စီ ေဝငှ ပီးမှ ၊ လူ အေပါင်း တို့သည် မိမိ
တို့ေနရာ သို့ ြပန် သွားက၏။ 20 ထုိေနာက် ဒါဝိဒ် သည် နနး်ေတာ်သား တို့ ကုိ ေကာင်း
ကီး ေပးြခင်းငှါ သွား ၍ေရာက်ေသာအခါ ၊ ေ ှာလု ၏သမီး မိခါလ သည် ဆီး
၍ ကိ လျက်၊ လျှပ်ေပါ် ေသာသူသည် အ ှက်မ ှိဘဲ ကုိယ်အဝတ်ကုိချွတ် သက့ဲသို့ ၊
ယေန ့ကျွန် ေယာက်ျား ကျွန် မိနး်မများေ ှ တင်ွ အဝတ်ေတာ်ကုိချွတ် ေသာ ဣသေရ
လ ှင် ဘုရင်သည်၊ ယေန ့
အဘယ်မျှ ေလာက်ဘုနး် ကီး ေတာ်မူပါသည်တကားဟုဆုိ ၏။ 21 ဒါဝိဒ် ကလည်း ၊
သင့် အဘ ှင့် သူ ၏ အေဆွအမျ ိး အေပါင်း တို့၏ကုိယ်စား၊ ငါ ့ ကုိေရွးေကာက် ၍
ထာဝရဘုရား
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၏လူ ၊ ဣသေရလ အမျ ိး ကုိ အပ်ုစုိး ေသာ မင်း အရာ၌ ခန ့ထ်ား ေတာ် မူေသာ
ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်တင်ွ ြပ သည်မဟတ်ုေလာ။ ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်တင်ွ ငါ ကခုန် မည်။ 22 ထုိမျှမက ၊ ငါသာ၍ ယုတ်မာ မည်။ ကုိယ် အထင်
အတိင်ုး ကုိယ်ကုိသာ၍ ှမ့်ိချ မည်၊ သင်ေြပာ ေသာ ကျွန် မများမူကား ၊ ငါကုိ့ချးီမွမ်း
ကလိမ့်မည်ဟု မိခါလ ကုိ ြပနေ်ြပာ ၏။ 23 ေ ှာလု ၏သမီး မိခါလ သည် တသက်လံးု
သား ကုိ မ
ဘွား မြမင်ရ။

7
1ထာဝရဘုရား သည် အရပ်ရပ် တို့ ၌ ှိေသာရနသူ် အေပါင်း တို့လက်မှ ကယ်လွှတ်
ေတာ်မူေသာေကျးဇူးကုိ ှ င် ဘုရင်သည် ခံရ၍၊ နနး် ေတာ်၌ ငိမ်ဝပ် စွာ ေန
ရေသာအခါ။ 2 ပေရာဖက် နာသန် ကုိ ေခါ်၍၊ ကည့် ှု ေလာ။့ ငါ သည် အာရဇ်
သစ်သားအိမ် ှင့်ေန ၏။ ဘုရား
သခင်၏ ေသတ္တ ာ
ေတာ်မူကား၊ ကုလားကာ
ြဖင့်သာ ကွယ်ကာလျက် ေန
ရသည်ဟု ဆုိ ေသာ်၊ 3 နာသန် က၊ အ ကံ ေတာ် ှိ သမျှ အတင်ွး ြပ ေတာ် မူပါ။
ထာဝရဘုရား
သည် ကုိယ်ေတာ် ှင့်အတူ ှိ ေတာ်မူသည်ဟု ြပန်ေလျှာက် ၏။ 4 ထုိ ည ့် တင်ွ
ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည် နာသန် သို့ ေရာက် ၍၊ 5 ငါ ့ ကျွန် ဒါဝိဒ်
ထံသို့ သွား ေလာ။့ ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ သင် သည် ငါ ေန စရာဘို့ အိမ် ကုိ ေဆာက် ရမည်ေလာ။ 6ဣ
သေရလ အမျ ိးသားတို့ ကုိ အဲဂုတ္တု
ြပည်မှ ှ တ်ေဆာင် ေသာေန ့ကစ၍ ယေန ့တိင်ုေအာင် အိမ် ှင့် ငါမ ေန။ တဲ အမျ ိး
မျ ိ း ှင့် ငါလှည့်လည် ပီ။ 7ဣသေရလ အမျ ိးသားတို့ ှင့် ငါလှည့်လည် ရာ အရပ်ရပ်
တို့ ၌ ၊ ငါ ၏လူ ဣသေရလ အမျ ိးကုိ ေကျွးေမွး ေစြခင်းငှါ ၊ ငါေစခုိင်း ေသာ ဣ
သေရလ တရားသူ ကီး တစုံတေယာက် အား၊ သင်သည် ငါ ့အဘို့ အာရဇ် သစ်သားအိမ်
ကုိ အဘယ်ေကာင့် မ ေဆာက် သနည်းဟု ငါဆုိ ဘူးသေလာ။ 8ယခု မှာ ေကာင်းကင်
ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ သုိး
ထိနး်ရာသုိးြခံ ထဲက သင့် ကုိငါ ှ တ်ယူ ၍၊ ငါ ၏လူ ဣသေရလ အမျ ိးသားတို့
ကုိ အပ်ုစုိးေသာမင်း အရာ၌ ငါခန ့ထ်ား ပီ။ 9သင်သွား ေလရာရာ ၌ ငါလိက်ု ၍ သင်
၏ ရနသူ် အေပါင်း တို့ ကုိ သင့် ေ ှ မှ ပယ် ှား သြဖင့် ၊ ေြမ ကီး သား တို့တင်ွ လူ ကီး
၏ဂုဏ် အသေရက့ဲသို့ သင် ၌ ကီးစွာ ေသာ ဂုဏ် အသေရကုိ ငါေပး ပီ။ 10 ထုိမှတပါး
ငါ ၏လူ ဣသေရလ အမျ ိးေနရာ အရပ်ကုိ ငါြပင်ဆင် ပီ။ သူတို့သည် ေနာက်တဖန် မ
ေြပာင်း မလဲ မိမိ



ဓမ္မရာဇဝင်ဒတိုယေစာင်။ 7:11 648 ဓမ္မရာဇဝင်ဒတိုယေစာင်။ 7:23

တို့ေနရာ ၌ ေန
ေစြခင်းငှါ ငါ မဲြမံ ေစမည်။ မ
တရားေသာသူတို့သည် ေ ှး ကာလ၌ ၎င်း၊ 11 ငါ ၏လူ ဣသေရလ အမျ ိးတင်ွ
တရားသူ ကီး တို့ ကုိ ခန ့ထ်ား ေသာ ကာလ ၌၎င်း ၊ ည ်းဆဲ သက့ဲသို့ ေနာက် တဖန်
မ ည ်းဆဲရ။ သင့် ကုိလည်း ရနသူ် အေပါင်း တို့လက်မှ ကယ်လွှတ်၍ ချမ်းသာ ေပး ပီ။
သင် ၏အမျ ိးအ ယ်ွ ကုိလည်း ငါတည် ေစမည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ ပီ။ 12သင် သည် အသက် ကာလေစ့ ၍ ဘုိးေဘး တို့ ှင့်အတူ အိပ်ေပျာ်
ေသာအခါ သင် ၏ရင်ေသွး ၊ သင် မှ ဆင်းသက် ေသာ သားကုိငါချးီေြမာက် ၍ သူ
၏ ိင်ုငံ ကုိ တည်ေထာင် မည်။ 13 ထုိသားသည် ငါ ၏နာမ အဘို့ အိမ် ကုိ ေဆာက်
လိမ့်မည်။ သူ
ထုိင်ေသာ ရာဇပလ္လ င် ကုိ အစ ်အ မဲ ငါတည် ေစမည်။ 14 ငါ သည် သူ
၏အဘ ြဖစ် မည်။ သူ
သည်လည်း ငါ ၏သား ြဖစ် လိမ့်မည်။ သူသည် ဒစု ိုက် ကုိြပ လျှင် လူ သုံးတတ်
ေသာ ကိမ်လံးု ှင့် ငါဆုံးမ မည်။ လူ
သား ိုက် တတ်သက့ဲသို့ ငါ ိုက် မည်။ 15 သို့ ရာတင်ွ သင့် ေ ှ မှာ ငါ ပယ် ှား
ေသာ ေ ှာလု ၌ ငါ ၏က ုဏာ ကုိ ှ တ် သက့ဲသို့ သင်၏သား၌ ငါမ ှ တ်။ 16 သင်
၏အမျ ိးအ ယ်ွ ှင့် ၊ သင် ၏ ိင်ုငံ သည် ငါေ့ ှ မှာ အစ ်အ မဲ တည် လိမ့်မည်။
သင် ၏ရာဇပလ္လ င် သည်လည်း အစ ်အ မဲ တည် လိမ့်မည်ဟု ငါ ့ ကျွန် ဒါဝိဒ် အား
ေြပာ ေလာ့ဟု မိန ့် ေတာ် မူ၏။ 17 ထုိ ဗျာဒိတ် ေတာ်စကား အလံးုစုံ တို့ ကုိ နာသန်
သည် ဒါဝိဒ် အား ြပနေ်ြပာ ေလ၏။ 18 ထုိအခါ ဒါဝိဒ် မင်း ကီး သည် အထဲသို့ ဝင်
၍ ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ ထုိင် ေနလျက် ၊ အိုအ ှင် ထာဝရဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ု ကုိ
ဤမျှ ေလာက်ချးီေြမာက် ေတာ်မူ မည်အေကာင်း ၊ အကျွ ်ပ်ု သည် အဘယ်သို့ ေသာ
သူ ြဖစ်ပါသနည်း။ အကျွ ်ပ်ု အမျ ိး သည် အဘယ်သို့ ေသာအမျ ိး ြဖစ်ပါသနည်း။
19 သို့ ရာတင်ွ အိအု ှင် ထာဝရဘုရား ၊ ထုိ ေကျးဇူးေတာ်ကုိ သာမည
ေကျးဇူးဟု ထင်မှတ် ေတာ် မူ ေသာေကာင့် ၊ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် ၏ အမျ ိးအ ယ်ွ
ကုိ ကာြမင့် စွာ ေသာကာလ ှင့် ယှ ် လျက် မိန ့် ေတာ် မူ ပါသည်တကား။ အိုအ ှင်
ထာဝရဘုရား ၊ လူ တို့သည် ထုိသို့ စီရင်ေလ့ ှ ိပါ သေလာ။ 20 ဒါဝိဒ် သည် အဘယ်သို့
တိးုတက် ၍ ေလျှာက် ရပါမည်နည်း။ အိုအ ှင် ထာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ် သည်
ကုိယ်ေတာ် ၏ကျွန် ကုိ သိ ေတာ်မူ၏။ 21 ှ တ်ကပတ် ေတာ်ကုိေထာက်၍ ၊ အလို ေတာ်
ှိသည်အတိင်ုး ကုိယ်ေတာ် ၏ကျွန် သိ ရမည်အေကာင်း၊ ဤ
ကီး စွာ ေသာ အမှုအလံးုစုံ တို့ ကုိ ြပ ေတာ် မူ ပီ။ 22 သို့ ြဖစ်၍ အိုထာဝရအ ှင်

ဘုရား သခင်၊ ကုိယ်ေတာ်သည် ကီးြမတ် ေတာ်မူ၏။ အကျွ ်ပ်ု တို့ ကား သမျှ အတိင်ုး
ကုိယ်ေတာ် ှင့် တေူသာဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ် မှတပါး အြခားေသာ ဘုရားမည်မျှမ ှိပါ။
23 နာမ ေတာ်ကုိ ထင် ှားေစ၍ အဲဂုတ္တု
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ြပည်အစ ှိေသာ အြခား ေသာြပည်များ၊ သူ
တို့ ဘုရား များတို့ မှ ေရွး ှ တ် ေတာ်မူေသာ ကုိယ်ေတာ် ၏ လမူျ ိး ေ ှ တင်ွ လမူျ ိ း
ေတာ်အဘို့ ှင့် ြပည် ေတာ်အဘို့ ေကာက်မက် ဘွယ်ေသာ အမှု ကီး တို့ ကုိ ြပ ြခ
င်းငှါ ၊ ဘုရား သခင် က ၍ ကုိယ်ေတာ် အဘို့ ေရွး ှ တ် ေတာ် မူေသာ ကုိယ်ေတာ်
၏လူ ဣသေရလ အမျ ိး ှင့် တေူသာ လမူျ ိ း တစုံတမျ ိး သည် ေြမ ကီး ေပါ် မှာ ှ ိ
ပါသေလာ။ 24 အေကာင်းမူကား၊ ကုိယ်ေတာ် ၏လူ ဣသေရလ အမျ ိးကုိ အစ ်အ
မဲ ကုိယ်ေတာ် ၏လူ ြဖစ်ေစြခင်းငှါ၊ သူတို့ ကုိ ကုိယ်ေတာ် အဘို့ ခုိင်ခ့ံ မဲြမံေစ၍ ၊
ကုိယ်ေတာ် ထာဝရဘုရား သည် သူ
တို့၏ဘုရား သခင်ြဖစ် ေတာ်မူ၏။ 25ယခု မှာ အိထုာဝရ
အ ှင်ဘုရား သခင်၊ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် ၌ ၎င်း ၊ ကုိယ်ေတာ်ကျွန၏်အမျ ိးအ ယ်ွ ၌
၎င်း၊ မိန ့် ေတာ်မူေသာ စကား ေတာ်ကုိ အစ ်အ မဲ တည် ေစေတာ်မူပါ။ မိန ့် ေတာ်မူ
သည်အတိင်ုး ြပ ေတာ်မူပါ။ 26 ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
သည် ဣသေရလ
အမျ ိးကုိ အစုိးရေသာဘုရား သခင်ြဖစ်ေတာ်မူသည်ဟ၍ူ နာမ
ေတာ်သည် အစ ်အ မဲ ချးီေြမာက် ြခင်း ှ ိပါေစေသာ။ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် ဒါဝိဒ် ၏
အမျ ိးအ ယ်ွ သည် ေ ှ ေတာ်၌တည် ပါေစေသာ။ 27အေကာင်း မူကား၊ ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင် ေကာင်းကင် ဗုိလ်ေြခ အ ှင်ထာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ် က၊ သင်၏အမျ ိး
အ ယ်ွ ကုိ ငါတည် ေစမည်ဟု ကုိယ်ေတာ် ကျွန် အား ဗျာဒိတ် ေပးေတာ်မူေသာေကာင့်၊
ကုိယ်ေတာ် ကျွန် သည် ဤ
ပဌနာ ကုိ ေ ှ ေတာ်၌ ြပ ချင်ေသာစိတ် ှိ ပါ၏။ 28ယခုလည်း အိအု ှင် ထာဝရဘုရား
၊ ကုိယ်ေတာ် သည် ဘုရား
သခင်မှနေ်တာ်မူ၏။ စကား
ေတာ်လည်း မှန် ပါ၏။ ဤ
ေကျးဇူး ကုိကုိယ်ေတာ် ကျွန် ၌ ဂတိ ထားေတာ်မူ ပီ။ 29 သို့ ြဖစ်၍ ကုိယ်ေတာ် ကျွန်
၏အမျ ိးအ ယ်ွ သည် ေ ှ ေတာ်၌ အစ ်အ မဲ တည် ပါမည်အေကာင်း ၊ ေကာင်း ကီး
ေပးြခင်းငှါ းူ ွတ် ေသာစိတ် ှိေတာ်မူပါ။ အိအု ှင် ထာဝရဘုရား ၊ အမိန ့် ေတာ် ှိသည်
အတိင်ုး ေကာင်း ကီး ေပးေတာ်မူေသာမဂင်္လာ ကုိ၊ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် ၏အမျ ိးအ ယ်ွ
သည် အစ ်အ မဲ ခံရပါေစေသာဟု ဆုေတာင်းသတည်း။

8
1 ထုိေနာက် ဒါဝိဒ် သည် ဖိလိတ္တိ
လတိူု့ ကုိ လပ်ု ကံ ၍ ေအာင်ြမင် သြဖင့် ၊ ေမေသဂမ္မာ မိ ကုိ သိမ်းယူ ေလ၏။ 2 ေမာ
ဘ ြပည်ကုိလည်း လပ်ု ကံ ၍ ြပည်သားတို့ ကုိ ေြမ ေပါ် မှာ လဲှချ သြဖင့်၊ ကိ း ှင့် တိင်ုး
လျက် သုံးစုတင်ွ ှစ် စုကုိသတ် ၏။ တစုကုိချမ်းသာ ေပး၏။ ထုိသို့ ေမာဘ
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အမျ ိးသားတို့သည် ဒါဝိဒ် ၌ ကျွန် ခံ၍ အခွန် ဆက် ရက၏။ 3 ေဇာဘ မင်း ကီး
ရေဟာဘ ၏သား ဟာဒေဒဇာ သည် ဥဖရတ် ြမစ် နား ေြမကုိသိမ်းယူြခင်းငှါ သွား
ေသာအခါ ၊ ဒါဝိဒ် သည် တိက်ုဖျက် ၍၊ 4 ရထားတေထာင် ၊ ြမင်းစီး သူရဲခုနစ် ေထာင်၊
ေြခသည် သူရဲ ှစ် ေသာင်းကုိ ဘမ်းဆီး ၍ ရထား တရာ ကုိသိမ်းထား ပီးမှ ၊ အြခား
ေသာြမင်းရထား ှိသမျှ တို့ ကုိ ဖျက်ဆီး ေလ၏။ 5 ဒမာသက် မိ ေန ှုရိလူတို့သည်
ေဇာဘ
မင်း ကီး ဟာဒေဒဇာ ကုိ စစ်ကူ ေသာအခါ ၊ ဒါဝိဒ် သည် ှုရိ လူ ှစ်ေသာင်း ှစ်
ေထာင်တို့ ကုိသတ် ပီးမှ၊ 6 ှုရိြပည် ဒမာသက် မိ ၌ မိ ေစာင့် တပ်ကုိ ထား
သြဖင့် ၊ ှုရိ လူတို့သည် ဒါဝိဒ် ၌ ကျွန် ခံ၍ အခွန် ဆက် ရက၏။ ဒါဝိဒ် သွား ေလ
ရာရာ ၌ ထာဝရဘုရား ေစာင့်မ ေတာ်မူ၏။ 7ဟာဒေဒဇာ ၏ ကျွန် တို့ စဲွကုိင် ေသာ ေရွှ
ဒိင်ုးလွှား များကုိ ဒါဝိဒ် သည်သိမ်း ၍ ေယ ု ှလင် မိ သို့ ေဆာင်သွား ၏။ 8ဟာဒေဒ
ဇာ အစုိးရေသာေဘတ မိ ှင့် ေဗေရာသဲ မိ မှ ဒါဝိဒ် မင်း ကီး သည် များစွာ ေသာ
ေကးဝါ ကုိ သိမ်းသွား ၏။ 9 ဟာဒေဒဇာ ၏ တပ် အလံးုအရင်း ကုိ ဒါဝိဒ် လပ်ု ကံ
ေကာင်း ကုိ၊ ဟာမတ် မင်း ကီး ေတာဣ သည် ကား လျှင်၊ 10 မိမိ ရနသူ် ဟာဒေဒဇာ
ကုိ ဒါဝိဒ်သည် စစ်တိက်ု ၍ လပ်ု ကံ ေသာေကာင့် ၊ မိဿဟာယ ဖွ့ဲ ၍ ေကာင်း ကီး ေပး
ေစြခင်းငှါ ၊ မိမိ သား ေယာရံ ကုိ ဒါဝိဒ် မင်း ကီး ထံသို့ ေစလွှတ် ၍၊ ေယာရံ
သည် ေငွ ဖလား ၊ ေရွှ ဖလား ၊ ေကးဝါ ဖလား တို့ ကုိ ေဆာင် လျက်လာ ၏။ 11 ထုိ
ဖလားတို့ ကုိ ဒါဝိဒ် မင်း ကီး သည် ထာဝရဘုရား
အား ပူေဇာ် ၏။ ထုိအတူ ေအာင်ြမင် ေသာ ှုရိ ြပည်၊ ေမာဘ
ြပည်၊ အမ္မုန် ြပည်၊ ဖိလိတ္တိ
ြပည်၊ အာမလက် ြပည်၌ သိမ်းယူ ေသာ ေရွှ ေငွ ကုိ၎င်း၊ 12 ေဇာဘ မင်း ကီး ရေဟာ
ဘ သား ဟာဒေဒဇာ ၏ဘ ာကုိ လယူု၍ ရေသာေရွှ ေငွကုိ၎င်း၊ ထာဝရဘုရားအား
ပူေဇာ်၏။ 13 ဆားချ ိင့်တင်ွ ဧဒံုလူတေသာင်း ှစ်ေထာင်တို့ ကုိ လပ်ု ကံ ရာမှ ၊ ဒါဝိဒ်
သည် ြပန် လာေသာအခါ ဂုဏ် အသေရ ကီး၏။ 14 ဧဒံု ြပည်အရပ်ရပ် ၌ မိ ေစာင့် တပ်
တို့ ကုိထား ၍၊ ဧဒံု
ြပည်သားအေပါင်း တို့သည် ဒါ ဝိ ဒ် ၌ ကျွန် ခံ က၏။ ဒါဝိ ဒ် သွား ေလရာရာ ၌
ထာဝရဘုရား ေစာင့်မ ေတာ်မူ၏။ 15 ထုိသို့ ဒါဝိဒ် သည် ဣသေရလ
ိင်ုငံလံးု ကုိ စုိးစံ ၍ ၊ ိင်ုငံ ေတာ်သားတို့တင်ွ တရား
မှု ကုိ စီရင် ဆုံးြဖတ်ေတာ်မူ၏။ 16 ေဇ ုယာ ၏သား ယွာဘ သည် ဗုိလ်ချ ပ်မင်း
ြဖစ်၏။ အဟိလပ်ု ၏သား ေယာ ှဖတ် သည် အတင်ွးဝနြ်ဖစ်၏။ 17အဟိတပ်ု သား ဇာ
ဒတ်ု ှင့် အဗျာသာ ၏သား အဟိမလက် သည် ယဇ်ပုေရာဟိတ် ြဖစ်၏။ စရာယ
သည် စာေရးေတာ် ကီး ြဖစ်၏။ 18 ေယာယဒ ၏သား ေဗနာယ သည် ေခရသိ
လူ ှင့် ေပလသိ လူတို့ ကုိအပ်ုရ၏။ ဒါဝိဒ် ၏သား ေတာ်တို့သည်လည်း မင်းသား
အရာ ှင့်ေန က၏။
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9
1တဖန် ဒါဝိဒ် က၊ ငါသည် ေယာနသန် အတက်ွ ေကျးဇူး ြပ စရာ အခွင့် ှ ိေစြခင်းငှါ
၊ ေ ှာလု အေဆွအမျ ိး တစုံတေယာက် ကျန်ကင်း ေသး သေလာ ဟေုမး ေသာ်၊ 2 ဇိဘ
အမည် ှိေသာ ေ ှာလု ၏အေဆွအမျ ိး ှင့်ဆုိင်ေသာ ကျွန် တေယာက်ကုိ အထံ
ေတာ်သို့ သွင်း၍ ှင် ဘုရင်က၊ သင် သည် ဇိဘ
မှနသ်ေလာဟေုမး လျှင် ၊ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် မှနပ်ါသည်ဟု ြပနေ်လျှာက် ေလ၏။ 3 ှ င်
ဘုရင်ကလည်း ၊ ဘုရား သခင့်အလိုေတာ်အတိင်ုး ငါေကျးဇူး ြပ စရာ အခွင့် ှ ိေစြခင်း
ငှါ ၊ ေ ှာလု အေဆွအမျ ိး တစုံတေယာက် မျှမ ှိသေလာ ဟု ေမး
လျှင် ဇိဘ က၊ ေယာနသန် ၌ ေြခဆွ့ံ ေသာသား တေယာက် ှိပါေသး ၏ဟု ေလျှာက်
ေသာ်၊ 4 ှ င် ဘုရင်က၊ သူ
သည်အဘယ်မှာ ှိသနည်းဟေုမး ြပနလ်ျှင် ၊ ဇိဘ က၊ ေလာေဒဗာ
ရွာ၊ အေမျလ သား မာခိရ အိမ် ၌ ှိ ပါသည်ဟု ေလျှာက် ၏။ 5 ထုိအခါ ဒါဝိဒ် သည်
ေစလွှတ် ၍ ေ ှာလု ၏သား ြဖစ်ေသာ ေယာနသန် ၏သား ေမဖိေဗာ ှက် ကုိ၊ ေလာေဒ
ဗာ
ရွာ၊ အေမျလ သား မာခိရ အိမ် မှ ေခါ် ခ့ဲ၍၊ 6 သူသည်အထံ ေတာ်သို့ ေရာက်
ေသာအခါ ြပပ်ဝပ် လျက် ှိခုိး ေလ၏။ ဒါဝိဒ် ကလည်း ၊ ေမဖိေဗာ ှက် ဟေုခါ် လျှင် ၊
ကုိယ်ေတာ် ကျွန် ှ ိ ပါသည်ဟုေလျှာက် ေလ၏။ 7 ဒါဝိဒ် ကလည်း မ စုိးရိမ် ှင့်။ သင်
၏အဘ ေယာနသန် အတက်ွ ငါသည်သင် ၌ ဆက်ဆက်ေကျးဇူး ြပ မည်။ သင့် အ
ဘို့ ေ ှာလု ပုိင်သမျှ ေသာေြမ ကုိ ငါြပန် ေပးမည်။ သင် သည် ေနတိ့င်ုး အစ ်ငါ ့ စားပဲွ
၌ စား ရမည်ဟုဆုိ ေသာ်၊ 8 ေမဖိေဗာ ှက်က၊ ကျွနေ်တာ် က့ဲသို့ ြဖစ်ရေသာ ေခွး ေသ
ေကာင်ကုိ ကုိယ်ေတာ် ကည့် ှု ရမည်အေကာင်း ၊ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် သည် အဘယ်သို့
ေသာသူြဖစ်ပါသနည်း ဟု ဦးချ ၍ ြပနေ်လျှာက် ၏။ 9 ထုိအခါ ှင် ဘုရင်သည် ေ ှာလု
၏ကျွန် ဇိဘ ကုိ ေခါ် ၍ ၊ ေ ှာလု ှင့် သူ ၏အေဆွအမျ ိး များ ပုိင်ထုိက်သမျှ တို့ ကုိ
သင့် သခင် ၏သား အား ငါေပး ပီ။ 10သင် သည်သင် ၏သား ကျွန် တို့ ှင့်တကွ လယ်
လပ်ု ၍ သင့် သခင် ၏သား စားစရာ ဘို့ အသီးအ ှံကုိ သွင်း ရမည်။ သို့ ရာတင်ွ သင့်
သခင် ၏သား ေမဖိေဗာ ှက် သည် ေနတိ့င်ုး အစ ် ငါ ့ စားပဲွ ၌ အစာ စား ရမည်ဟု မိန ့်
ေတာ်မူ၏။ ဇိဘ
၌ သား တဆယ် ငါး ေယာက် ှင့် ကျွန် ှစ် ဆယ် ှိ၏။ 11 ဇိဘ ကလည်း ၊ ကျွနေ်တာ်
သခင် အ ှင် မင်း ကီးသည် ကုိယ်ေတာ် ကျွန် ကုိ မှာ ထားေတာ် မူသမျှ အတိင်ုး ၊
ကုိယ်ေတာ် ကျွန် ြပ ပါမည်ဟု နားေတာ်ေလျှာက် ၏။ ထုိေနာက် ၊ ေမဖိေဗာ ှက် သည်
ှင်ဘုရင် ၏သားရင်း က့ဲသို့ စားပဲွ ေတာ်၌ အစာစား ရ၏။ 12 ေမဖိေဗာ ှက် ၌ မိက္ခါ
အမည် ှိေသာသား ငယ် တေယာက် ှိ၏။ ဇိဘ
အိမ် ၌ ေန
ေသာသူအေပါင်း တို့သည်လည်း ေမဖိေဗာ ှက် ၏ ကျွန် ြဖစ် က၏။ 13 ထုိသို့ ေမဖိ
ေဗာ ှက် သည် ေယ ု ှလင် မိ ၌ ေန ၍ ှင်ဘုရင် ၏စားပဲွ ေတာ်၌ ေနတိ့င်ုး အစ ်စား
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ရ၏။ ေြခ ှစ် ဘက်ဆွ့ံ ေသာသူြဖစ်၏။

10
1 ထုိေနာက် အမ္မုန် ှ င် ဘုရင်သည် ေသ
၍သား ေတာ်ဟာ နု် သည် ခမည်းေတာ်အရာ ၌ နနး် ထုိင်၏။ 2 ဒါဝိဒ် ကလည်း ၊ ဟာ
နု် အဘ နာဟတ် သည် ငါ ့အား ေကျးဇူး ြပ ေသာေကာင့် ၊ သူ၏သား ၌ ငါေကျးဇူး
ြပ မည်ဟဆုို လျက် ၊ သူ ၏အဘ ေသရာတင်ွ ှစ်သိမ့် ေစြခင်းငှါ ကျွန် တို့ ကုိ ေစလွှတ်
၍ ၊ ဒါဝိဒ် ၏ကျွန် တို့သည် အမ္မုန် ြပည် သို့ ေရာက် က၏။ 3အမ္မုန် အမျ ိး မှူးမတ်
တို့သည် မိမိ
တို့အ ှင် ဟာ နု် ထံသို့ ဝင်၍၊ ဒါဝိဒ် သည် စိတ်ေတာ်ကုိ ှစ်သိမ့် ေစ ေသာသူတို့ ကုိ
ေစလွှတ် ရာတင်ွ ခမည်းေတာ် ကုိ ိုေသစွာြပ သည်ဟု ထင်မှတ်ေတာ်မူသေလာ။ မိ
ေတာ်ကုိစစ်ေဆး စူးစမ်း ၍ ဖျက်ဆီး ြခင်းငှာ သာသူ ၏ကျွန် တို့ ကုိေစလွှတ် သည် မ
ဟတ်ုေလာ ဟု ေလျှာက် ကေသာ်၊ 4ဟာ နု် သည် ဒါဝိဒ် ၏ကျွန် တို့ ကုိ ယူ
ပီးလျှင် ၊ မုတ်ဆိတ် တြခမ်း ကုိရိတ် ၍ အဝတ် ကုိတင်ပါး တိင်ုေအာင် ြဖတ် ပီး

မှ လွှတ်လိက်ု ေလ၏။ 5 ထုိသိတင်းကုိ ဒါဝိဒ် သည်ကား ေသာအခါ ၊ ထုိလူ တို့သည်
အလနွ် ှက် ေသာေကာင့် သူ တို့ ကုိ ဆီး ကိ ေစြခင်းငှါ ေစလွှတ် ၍ ၊ သင် တို့သည်
မုတ်ဆိတ် မ ှည် မီှတိင်ုေအာင်ေယရိေခါ မိ မှာ ေန ကေလာ။့ ထုိေနာက် မှြပန် လာ
ကေလာ့ဟု မှာ ထားေတာ်မူ၏။ 6အမ္မုန် အမျ ိးသား တို့က၊ ငါတို့သည်ဒါဝိဒ် ေ ှ မှာ
စက်ဆုပ် ရံွ ှာဘွယ်ြဖစ်လိမ့်မည်ဟု သိ
လျှင် ၊ လကုိူ ေစလွှတ် ၍ ဗက်ရေဟာဘ မိ ှင့် ေဇာဘ မိ ၌ေနေသာ ှုရိ လေူြခသည်
သူရဲ ှစ် ေသာင်း၊ မာခ
မင်း ကီး ၏ လူ
တေထာင် ၊ ေတာဘ မိ သား တေသာင်း ှစ်ေထာင်တို့ ကုိ ငှား က၏။ 7 ထုိသိတင်း
ကုိ ဒါဝိဒ် သည်ကား လျှင် ယွာဘ ှင့် ခွနအ်ား ကီးေသာသူရဲ အလံးုအရင်းအေပါင်း ကုိ
ေစလွှတ် ၏။ 8 အမ္မုန် အမျ ိးသား တို့သည် ထွက် ၍ မိ တံခါးဝ မှာ စစ် ခင်းကျင်း
က၏။ ေဇာဘ မိ ၊ ရေဟာဘ
မိ ၊ ေတာဘ
မိ မှလာေသာ ှုရိ လူ ှင့် မာခါ မင်း ကီး၏ လူတို့သည် လင်ွြပင် ၌ တြခားစီ ေန
က၏။ 9 ယွာဘ သည်လည်း ၊ ေ ှ ၌၎င်း ၊ ေနာက် ၌ ၎င်း စစ် မျက် ှာ ှစ်ဘက် ှိ
သည်ကုိ ြမင် လျှင်၊ ဣသေရလ
လတိူု့ တင်ွ သနြ်မနေ်သာသူ ှိသမျှ တို့ ကုိ ေရွးေကာက် ၍ ှုရိ လူ တို့ တဘက်၌စစ်ခင်း
ကျင်း ၏။ 10 ကင်း ေသာသူတို့ ကုိ အမ္မုန် အမျ ိးသား တို့တစ်ဘက်၌ စစ်ခင်းကျင်း
ေစြခင်းငှါ ၊ ညီ အဘိ ှဲ လက် သို့ အပ် လျက်၊ 11 ှုရိ လူတို့သည် ငါ ့ ကုိ ိင်ု လျှင် ငါ
အား ကူ ရမည်။ အမ္မုန် အမျ ိးသား တို့သည် သင့် ကုိ ိင်ု လျှင် သင့် အား ငါကူ မည်။
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12 ရဲရင့် ေသာစိတ် ှိ၍ ငါ တို့လမူျ ိ း ၊ ငါ တို့ ဘုရားသခင့် မိ ရွာတို့အဘို့ အားထုတ် ၍
တိက်ုကကုနအံ်။့ ထာဝရဘုရား
သည် အလိေုတာ် ှိသည် အတိင်ုးစီရင် ေတာ်မူ ေစသတည်းဟု ဆုိ
ပီးမှ၊ 13 သူ ၌ ပါေသာ လူများ ှင့်တကွ ှုရိ လူတို့ ကုိ စစ်တိက်ု ြခင်းငှါ ချ ်း သွား

ေသာအခါ ၊ ှုရိလတိူု့သည် ေြပး က၏။ 14 ှုရိ လတိူု့ေြပး သည်ကုိ အမ္မုန် အမျ ိးသား
တို့သည် ြမင် လျှင် ၊ သူတို့သည်လည်း အဘိ ှဲ ေ ှ မှာေြပး ၍ မိ ထဲသို့ ဝင် က၏။
ယွာဘ သည်လည်း အမ္မုန် ြပည်မှ ထွက် ၍ ေယ ု ှလင် မိ သို့ ြပနသွ်ား ေလ၏။ 15 ှု
ရိ လတိူု့သည် ဣသေရလ
အမျ ိးသားေ ှ မှာ မိမိတို့ ှုံး သည်ကုိ သိြမင် လျှင် တဖန် စည်းေဝး က၏။ 16ဟာ
ဒေဒဇာ မင်းသည်လည်း ေစလွှတ် ၍ ၊ ြမစ် တစ်ဘက် ၌ ေနေသာ ှုရိ လူတို့ ကုိေခါ်
သြဖင့် ၊ သူတို့သည် ေဟလံ
မိ သို့ ေရာက် လာက၏။ ဟာဒေဒဇာ
ခန ့ထ်ားေသာ ဗုိလ်ချ ပ် မင်းေ ှာဗက် သည်လည်း အပ်ုရ၏။ 17 ထုိသိတင်းကုိ ကား
လျှင် ၊ ဒါဝိဒ်သည် ဣသေရလ
အမျ ိးသားအေပါင်း တို့ ကုိ စုေဝး
ေစ၍ ၊ ေယာ်ဒန် ြမစ် ကုိ ကူး
သြဖင့် ေဟလံ မိ သို့ ေရာက် ေလ၏။ ှုရိ လူတို့သည် ဒါဝိဒ် တစ်ဘက်၌ စစ်ခင်း
ကျင်း ၍ တိက်ု ေသာအခါ၊ 18ဣသေရလ အမျ ိးသားေ ှ မှာ ေြပး က၏။ ဒါဝိဒ် သည်
လည်း ှုရိ ြမင်း ရထားစီးသူရဲခုနစ် ေထာင်၊ ေြခသည်သူရဲေလးေသာင်း တို့ ကုိသတ် ၍
၊ ဗုိလ်ချ ပ် မင်းေ ှာဗက် ကုိလည်း ထိခုိက် သြဖင့် သူသည် ထုိ
အရပ်၌ ေသ ၏။ 19ဟာဒေဒဇာ ၌ ကျွန် ခံေသာမင်း ကီး အေပါင်း တို့သည် ဣသေရ
လ
အမျ ိးေ ှ မှာ မိမိတို့ ှုံး သည်ကုိ သိြမင် လျှင်၊ ဣသေရလ
အမျ ိး ှင့် မိဿဟာယ ဖွ့ဲ ၍ ကျွန် ခံ က၏။ ထုိသို့
ှုရိ လတိူု့သည် ေနာက် တဖန် အမ္မုန် အမျ ိးသား တို့ ကုိ စစ်မ ကူ ဝ့ံ က။

11
1အခါလည်၍ ှင် ဘုရင်တို့သည် စစ်တိက်ုချနိ် ေရာက်ေသာအခါ ၊ ဒါဝိဒ် သည် ယွာ
ဘ ှင့် ကျွန် များ၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသားများအေပါင်း တို့ ကုိ ေစလွှတ် သြဖင့် ၊ သူတို့သည် အမ္မုန် အမျ ိးသား တို့
ကုိ တိက်ုဖျက် ၍ ရဗ္ဗာ မိ ကုိ ဝုိင်းထား က၏။ ဒါဝိဒ် သည် ကုိယ်တိင်ုေယ ု ှလင်
မိ ၌ ေန ေလ၏။ 2 ေနာက်တေနည့ဦးယံ ၌ ဒါဝိဒ် သည် ေလျာင်းစက် ရာမှ ထ ၍ နနး်
ေတာ်မုိး ေပါ် မှာ စ◌င်္ ကံ သွားစ ်တင်ွ၊ အလနွ် အဆင်း လှ ေသာမိနး်မ တေယာက်ေရချ ိး
သည်ကုိ ြမင် ေတာ်မူ၏။ 3 ထုိ မိနး်မ ကား အဘယ်သူနည်းဟုေစလွှတ် ၍ ေမးြမနး်
လျှင် ၊ ဧလျ ံသမီး ၊ ဟိတ္တိ လူဥရိယ ၏မယား ဗာသေ ှဘ ြဖစ်ပါသည်ဟု ေလျှာက်
ေလ၏။ 4တဖန် လူ ကုိေစလွှတ် သြဖင့် ၊ ထုိမိနး်မကုိ အထံ
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ေတာ်သို့ ေခါ် ခ့ဲ၍ ှက်တင် ေလ၏။ ထုိမိနး်မသည် မိမိအညစ်အေကး ှင့် စင် ကယ်
ေအာင်ြပ ၍ မိမိ အိမ် သို့ ြပန် ပီးမှ၊ 5 ပဋိသေ ္ဓ ှ ိသြဖင့် ဒါဝိဒ် ထံသို့ လကုိူေစလွှတ် ၍
၊ ကျွနမ် ၌ ပဋိသေ ္ဓ
ှ ိပါ၏ဟု ေလျှာက် ေစေသာ်၊ 6 ဒါဝိဒ် သည် ယွာဘ ဆီသို့ လကုိူေစလွှတ် ၍ ဟိတတိ္

လူ ဥရိယ
ကုိ ငါ ့ ထံသို့ ေစလွှတ် ရမည်ဟု မှာလိက်ုသည် အတိင်ုး ၊ ယွာဘ သည်ေစလွှတ် ၍၊

7 ဥရိယ ေရာက် လာေသာအခါ ဒါဝိဒ် က၊ ယွာဘ ကျနး်မာ ၏ေလာ။ လူ
များကျနး်မာ ၏ေလာ။ စစ်တိက်ု ၍ ေအာင်ြမင် သေလာဟေုမးြမနး် ပီးမှ၊ 8သင့် အိမ်
သို့ သွား ၍ ေြခ ေဆး ေလာ့ဟု မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ ဥရိယ သည် နနး် ေတာ်မှ
ထွက် ၍ သူ ေနာက်မှ ခဲဘွယ် စားဘွယ်ကုိ ှင်ဘုရင် ေပးလိက်ုေလ၏။ 9 သို့ ရာတင်ွ ဥ
ရိယ သည်မိမိ အိမ် သို့ မ သွား ဘဲ၊ မိမိ
အ ှင် ၏ကျွန် အေပါင်း တို့ ှင့်အတူ နနး် ေတာ်တံခါးဝ ၌ အိပ် ေလ၏။ 10 ဥရိယ
သည် မိမိ
အိမ် သို့ မ သွား ေကာင်းကုိ နားေတာ်ေလျှာက် လျှင် ဒါဝိဒ် က၊ သင်သည်ခရီး သွားရာ
မှ ေရာက် လာသည်မ ဟတ်ုေလာ။ သင့် အိမ် သို့ အဘယ်ေကာင့် မ သွား ဘဲေနသနည်း
ဟု ဥရိယ
ကုိ ေမး ေသာ်၊ 11 ဥရိယ က၊ ေသတ္တ ာ
ေတာ် ှင့် ဣသေရလ အမျ ိး၊ ယုဒ
အမျ ိးသားတို့သည် တဲ
၌ ေန ကပါ၏။ သခင် ယွာဘ ှင့် သခင် ၏ကျွန် များတို့သည် လင်ွြပင် ၌ တည်း ရ
ကပါ၏။ ကျွနေ်တာ် သည် ကုိယ် အိမ် သို့ သွား ၍ စား
ေသာက် လျက် မယား ှင့် ေပျာ်ေမွ့ လျက်ေနသင့်ပါမည်ေလာ။ ကုိယ်ေတာ် အသက်
ှင်ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ ထုိသို့ ကျွနေ်တာ်မ ြပ ပါဟု ဒါဝိဒ် အား ေလျှာက် ေလ၏။

12 ဒါဝိဒ် ကလည်း ၊ ဤ မိ ၌ ယေန ့ေန ဦးေလာ။့ နက်ြဖန် ေန ့ငါလွှတ်လိက်ု မည်ဟု
မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ ဥရိယ သည်ထုိ ေန ့၊ နက်ြဖန် ေန ့၊ ေယ ု ှလင် မိ ၌ ေန ၏။
13 ဒါဝိဒ် သည်လည်း ဥရိယကုိေခါ် ၍ ေ ှ ေတာ်၌ စား
ေသာက် လျက် ယစ်မူး သည်တိင်ုေအာင်ေသာက်ရ၏။ သို့ ေသာ်လည်း ညဦး မှာ မိမိ
အိမ် သို့ မ သွား ဘဲ၊ အ ှင် ၏ ကျွန် တို့ ှင့်အတူ အိပ် ြခင်းငှါ ထွက်သွား ေလ၏။
14 နနံက် မှာ ဒါဝိဒ် သည် မှာစာ ကုိေရး ၍ ဥရိယ လက် တင်ွ ယွာဘ သို့ ေပးလိက်ု ၏။
15 မှာစာချက် ဟူမူကား ၊ ကျပ်တည်း စွာစစ်တိက်ု ရာ တပ်ဦး ၌ ဥရိယ ကုိ ခန ့ထ်ား
ပီးမှ ၊ သူသည် ရနသူ်လက် သို့ ေရာက်၍ ေသ ေစြခင်းငှါ တပ်များကုိ ု ပ်သိမ်း ေလာ့
ဟု ပါသတည်း။ 16 အမိန ့ေ်တာ်အတိင်ုး ယွာဘ သည် မိ ကုိ ကည့် ှု ပီးမှ ၊ ခွနအ်ား
ကီးေသာ သူရဲ
ှိရာ အရပ် ၌ ဥရိယ ကုိ ခန ့ထ်ား ေလ၏။ 17 မိ သား တို့သည် ထွက် ၍ ယွာဘ ှင့်

စစ် ပိ င်ေသာအခါ ၊ ဒါဝိဒ် ၏ကျွန် အချ ိ တို့သည် ေသ
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က၏။ ဟိတ္တိ
လဥူရိယ သည်လည်း ေသ ၏။ 18 ထုိေနာက် ယွာဘ သည် စစ် သိတင်း အလံးုစုံ ကုိ
ဒါဝိဒ် အား ကား ေလျှာက်ေစြခင်းငှါလကုိူေခါ်၍၊ 19သင် သည် ှင်ဘုရင် ထံ ေတာ်၌ စစ်
သိတင်း ကုိ အကုနအ်စင် ကား ေလျှာက် ပီးလျှင်၊ 20 ှ င် ဘုရင်သည် အမျက် ေတာ်
ထွက် ၍ ၊ သင်တို့သည် စစ် ပိ င်ေသာအခါ၊ မိ အနးီသို့ အဘယ်ေကာင့် ချ ်းကပ် က
သနည်း။ မိ ို း ေပါ် က ပစ် မည်ကုိ မ သိ ေလာ။ 21 ေယ ုဗ္ေဗ ှက် သား အဘိမလက်
ကုိ အဘယ်သူ လပ်ု ကံ သနည်း။ ေသဗက် မိ မှာ မိနး်မ တေယာက်သည် ကိတ်ဆုံ
ေကျာက်တဖ့ဲ ကုိ မိ ို း ေပါ် က ပစ်ချ ၍ အဘိမလက်ေသ သည်မ ဟတ်ုေလာ။ မိ ို း
အနးီသို့ အဘယ်ေကာင့် ချ ်းကပ် ကသနည်းဟု မိန ့် ေတာ်မူလျှင် ၊ ကုိယ်ေတာ် ၏ကျွန်
ဟိတ္တိ လ၊ူ ဥရိယ
ေသ ေကာင်းကုိ ေလျှာက် ရမည် ဟု မှာထား ၍ ေစလွှတ်ေလ၏။ 22 ယွာဘ မှာထား
သည်အတိင်ုး ထုိတမန် သည် သွား ၍ ဒါဝိဒ် အား ကားေလျှာက် သည်ကား၊ 23 ရနသူ်
တို့သည် အမှနစ်င်စစ် ကျွနေ်တာ် တို့ ကုိ ိင်ု သြဖင့် ၊ လင်ွြပင် တိင်ုေအာင်လိက်ု၍ တိက်ု
ကပါ၏။ ကျွနေ်တာ်တို့သည်လည်း မိ တံခါးဝ တိင်ုေအာင် လှန၍် တိက်ု ကပါ၏။
24 ေလးသမားတို့သည် မိ ို း ေပါ် က ကုိယ်ေတာ် ကျွန် တို့ ကုိ ပစ် ၍ ကုိယ်ေတာ်ကျွန်
အချ ိ ေသ ကပါ၏။ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် ဟိတ္တိ လ၊ူ ဥရိယ
သည်လည်း ေသ ပါ၏ဟု ေလျှာက် လျှင်၊ 25 ဒါဝိဒ် ကလည်း ၊ ဤ အမှုေကာင့် စိတ်
မ ပျက် ှင့်။ စစ်တိက်ုပဲွတင်ွ တေယာက်တလှည့်ေသတတ်၏။ အားယူ
၍ မိ ကုိ ကျပ်တည်း စွာ တိက်ု လျက် လပ်ု ကံတိက်ုဖျက် ကေလာ့ဟု တမန် အား
ြဖင့်ယွာဘ ကုိ မှာလိက်ု ေလ၏။ 26 ဥရိယ ေသ ေကာင်း ကုိ သူ၏မယား
ကား ေသာအခါ ၊ ခင်ပွနး် ေကာင့် ငိေု ကး ြမည်တမ်းလျက် ေန၏။ 27 ငိေု ကး

ြမည်တမ်းချနိ် လနွ် မှ၊ ဒါဝိဒ် သည် လူကုိ ေစလွှတ် ၍ ထုိမိနး်မကုိ နနး် ေတာ်သို့ ေခါ်
ေစသြဖင့် ၊ သူသည် မိဖုရား
အြဖစ် သို့ ေရာက်၍ သား ေယာက်ျားကုိ ဘွားြမင် ေလ၏။ သို့ ရာတင်ွ ဒါဝိဒ် ြပ ေသာ
အမှု သည် ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ဆုိး ေသာအမှုြဖစ်သတည်း။

12
1 ေနာက် တဖန် ထာဝရဘုရား
သည် ပေရာဖက်နာသန် ကုိ ဒါဝိဒ် ထံသို့ ေစလွှတ် ေတာ်မူသြဖင့် ၊ နာသန် သည်ဝင်
၍ ၊ အ ှင်မင်း ကီး၊ ဤမည်ေသာ မိ တင်ွ သူေဌး တဦး ၊ ဆင်းရဲသား တဦး ှိ ပါ၏။
2 သူေဌး သည် အလနွ် များစွာ ေသာ သုိး
ာွး မှ စသည်တို့ ှင့် ကယ်ဝြပည့်စုံပါ၏။ 3ဆင်းရဲသား မူကား၊ မိမိဝယ် ၍ ေမွးစား

ေသာ သုိးမ
ကေလးတေကာင် တည်းမှတပါး အြခားေသာ ဥစ္စာ မ
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ှ ိပါ။ ထုိသုိးမကေလးသည် အ ှင် ှင့် ၎င်း၊ အ ှင် ၏ သားသမီး
တို့ ှင့် ၎င်း ေပါင်း၍ ကီးပွား ၏။ အ ှင် ၏ အစာ
ကုိ စား
တတ်၏။ အ ှင် ၏ေရခွက် ၌ ေသာက် တတ်၏။ အ ှင် ၏ ရင်ခွင် ၌ အိပ် ၍ သမီး
က့ဲသို့ ြဖစ် ၏။ 4 သူေဌး အိမ်သို့ ဧည့်သည် တဦးေရာက် ၍ သူေဌးသည် ဧည့်သည်
ကုိ လပ်ုေကျွး ဘို့ မိမိ သုိး ာွး များကုိ ှေြမာ ေသာေကာင့်မယူ၊ ဆင်းရဲသား ၏သုိးမ
ကေလးကုိယူ ၍ ဧည့်သည်ကုိ လပ်ုေကျွး ဘို့ ချက်ပါသည်ဟု ေလျှာက် ေလေသာ်၊ 5 ဒါ
ဝိဒ် သည် ထုိသူေဌးကုိြပင်းစွာ အမျက် ထွက် ၍ ၊ ထာဝရဘုရား အသက် ှင်ေတာ်မူ
သည်အတိင်ုး ထုိသို့
ြပ ေသာသူသည် အမှန် ေသ ရမည်။ 6 က ုဏာ စိတ်မ ှိ ဘဲ ထုိ အမှု ကုိ ြပ
ေသာေကာင့် ၊ ထုိသုိးမ ကေလးအတက်ွ ေလးဆ
ြပနေ်ပး ရမည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 7 နာသန် ကလည်း ၊ ထုိ သူ သည်ကား အြခားသူမ
ဟတ်ု။ ကုိယ်ေတာ် ပင် ြဖစ်ပါ၏။ ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ငါ သည် ဘိသိက် ေပး၍ သင့် ကုိ ဣ
သေရလ
ှင်ဘုရင် အရာ ၌ ခန ့ထ်ား ပီ။ ေ ှာလု လက် မှ လည်း ကယ်လွှတ် ပီ။ 8သင့် သခင်

၏ အေဆွအမျ ိး ကုိ၎င်း၊ သင့် သခင် ၏ မယား
တို့ ကုိ၎င်း၊ သင် ၏ရင်ခွင် ၌ ငါအပ်ေပး ပီ။ ဣသေရလ
အမျ ိး ှင့် ယုဒ
အမျ ိးကုိ ငါေပး ပီ။ ထုိအရာများ မေလာက် လျှင် အြခားတပါးေသာအရာရာတို့
ကုိေပး ြခင်းငှါ ငါအလို ှ ိ၏။ 9 သင်သည်ထာဝရဘုရား ၏ ပညတ် တရားေတာ်ကုိ
မထီမ့ဲြမင် ြပ ၍ ေ ှ ေတာ်၌ဒစု ိုက် ကုိ အဘယ်ေကာင့် ြပ ဘိသနည်း။ ဟိတ္တိ
လ၊ူ ဥရိယ
၏အသက် ကုိ ထား
ြဖင့် သတ်၍ သူ ၏မယား ကုိ သိမ်း ေလ ပီတကား။ ထုိသူ
ကုိ အမ္မုန် အမျ ိးသား ထား ှင့် သတ် ေလ ပီတကား။ 10ယခု မှာသင်သည် ငါ ့ ကုိ
မထီမ့ဲြမင် ြပ ၍ ဟိတ္တိ လ၊ူ ဥရိယ
၏မယား ကုိ သိမ်း ေသာေကာင့် ၊ သင့် အေဆွအမျ ိး တို့သည် ထား ေဘး ှင့်အစ ်
ေတွ့ ကံ ရ ကလိမ့်မည်။ 11 ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ သင် ၌ ရနဘ်က် ြပ
ေသာသူကုိ သင် ၏အေဆွအမျ ိး တို့အထဲက ငါ ေပါ် ေစမည်။ သင့် မျက်ေမှာက် တင်ွ
သင် ၏မယား တို့ ကုိ ငါယူ ၍ သင့် အိမ်နးီချင်း ၌ အပ် သြဖင့် ၊ သူသည် ေန
ေ ှ မှာ သင် ၏မယား တို့ ှင့် ေပါင်းေဘာ် လိမ့်မည်။ 12သင် သည် ဤ
အမှု ကုိမထင်မ ှား ြပ ေသာ်လည်း ၊ ေန ေ ှ မှာ ငါ လှနြ်ပ မည်ဟု ထာဝရဘုရားမိန ့်
ေတာ်မူ ေသာစကားကုိြပန်ကားေလ၏။ 13 ဒါဝိဒ် ကလည်း ၊ ငါသည် ထာဝရဘုရား
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ကုိ ြပစ်မှား ပါ ပီဟု နာသန် အား ဝနခ်ျ၍ နာသန် က၊ အသက် ေတာ်ကုိ ချမ်းသာေစ
ြခင်းငှါ၊ ထာဝရဘုရား
သည် ကုိယ်ေတာ် အြပစ် ကုိ ပယ် ေတာ်မူ ပီ။ 14 သို့ ေသာ်လည်း ကုိယ်ေတာ်သည် ထုိသို့
ြပစ်မှားေသာအားြဖင့် ၊ က့ဲရဲ စရာအခွင့် ကီးကုိ ထာဝရဘုရား
၏ ရနသူ် တို့အားေပးေသာေကာင့် ၊ ယခုြမင် ေသာသား သည် ဆက်ဆက်ေသ ရ
မည်ဟု ဒါဝိဒ် အား ေလျှာက် ဆုိ ပီးလျှင်၊ 15 နနး် ေတာ်မှ ထွက်သွား ေသာေနာက် ၊
ထာဝရဘုရား သည် ဒဏ်ခတ် ေတာ်မူသြဖင့် ၊ ဥရိယ မယား တင်ွ ဘွားြမင် ေသာ ဒါ
ဝိဒ် ၏သား သည် ြပင်းစွာေသာ ေဝဒနာ ကုိ ခံရ၏။ 16 ဒါဝိဒ် သည် သူငယ် အတက်ွ
ထာဝရဘုရား အား ေတာင်းပန် ေလ၏။ အစာ
ကုိ ေ ှာင်လျက် ၊ အထဲ သို့ ဝင် ၍ တည ့် လံးု ေြမ ေပါ် မှာ အိပ် လျက် ေန၏။

17 နနး်ေတာ်သား အသက် ကီး သူတို့သည်ထ ၍ ကုိယ်ေတာ် ကုိ ချ ီက အံ့ ေသာငှါ
ချ ်းကပ်ကေသာ်လည်း၊ ဒါဝိဒ်သည် ြငင်းပယ်၍ သူ
တို့ ှင့်အတူ အစာ မ စား ဘဲေန၏။ 18 ခုနစ် ရက် ေစ့ေသာ် သူငယ် ေသ ၏။ ဒါဝိဒ်
၏ ကျွန် တို့ကလည်း ၊ သူငယ် အသက် ှင်စ ် အခါ ငါတို့ ေလျှာက် ေသာ စကား
ကုိနားေထာင် ေတာ်မ မူသည်ြဖစ်၍ ၊ သူငယ် ေသ ေကာင်းကုိ ေလျှာက် လျှင် အလနွ်
ကုိယ်ကုိ ကုိယ်ည ်းဆဲ ေတာ်မူလိမ့်မည်ဟဆုို လျှက် သူငယ် ေသ ေကာင်း ကုိ မ
ေလျှာက် ဝ့ံ က။ 19 သို့ ရာတင်ွ ကျွန် တို့သည် တိးုတိးု
ေြပာေသာစကားကုိ ဒါဝိဒ် သည် ကား လျှင် ၊ သူငယ် ေသ ေကာင်း ကုိ ရိပ်မိ သြဖင့်
၊ သူငယ် ေသ ပီေလာ ဟု ကျွန် တို့ ကုိ ေမး ေတာ်မူ၏။ သူတို့ကလည်း ေသ ပါ ပီဟု
ေလျှာက် က၏။ 20 ထုိအခါ ဒါဝိဒ် သည် ေြမ မှ ထ ၍ ေရချ ိး ြခင်း၊ ဆီလိမ်း ြခင်း၊
အဝတ် လဲ ြခင်းကုိ ြပ ပီးလျှင် ၊ ထာဝရဘုရား ၏ အိမ် ေတာ်သို့ သွား ၍ ကုိးကွယ်
၏။ ထုိေနာက် နနး် ေတာ်သို့ ြပနလ်ာ ၍ စားစရာကုိေတာင်း ေသာအခါ ၊ ကျွန်တို့
သည် စားပဲွ ေတာ်ကုိြပင် ၍ မင်း ကီးသည် စား ေတာ်မူ၏။ 21 ကျွန် တို့ ကလည်း ၊
ကုိယ်ေတာ်သည် အဘယ်သို့ ြပ ေတာ်မူသနည်း။ သူငယ်အသက် ှင်စ ်အခါ၊ သူငယ်
အတက်ွ အစာ ေ ှာင်လျက် ငိေု ကး လျက် ေနေတာ်မူ၏။ သူငယ် ေသ ေသာအခါ ထ
၍ စားေတာ်ေခါ် ပါသည်တကားဟု ေလျှာက် လျှင်၊ 22 ဒါဝိဒ်က၊ သူငယ် အသက် ှင်
စ ်အခါ ဘုရားသခင် သည် ငါ ့ ကုိ သနား
ေတာ်မူ၍ ၊ သူငယ် အသက် ကုိ ချမ်းသာေပးေတာ်မူမည်မမူမည်ကုိ အဘယ်သူ ဆုိ
ိင်ုသနည်းဟု ေအာက်ေမ့လျက် ငါသည် အစာ
ေ ှာင်၍ ငိေု ကး လျက်ေန၏။ 23 ယခု မှာသူငယ်ေသ ပီ။ အဘယ်ေကာင့် အစာ
ေ ှာင်ရမည်နည်း။ သူငယ်ကုိြပန် ၍ ေဆာင်ခ့ဲ ိင်ု သေလာ။ သူ ှိရာသို့ ငါ သွား ရမည်။
သူ
သည် ငါ ှိရာသို့ မ ြပန် မလာ ရဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 24တဖန် ဒါဝိဒ် သည် ခင်ပွနး် ဗာသ
ေ ှဘ ကုိ ှစ်သိမ့် ေစသြဖင့် ၊ သူ့ ထံသို့ ဝင် ၍ ဆက်ဆံ ေလ၏။ သူသည် လည်း သား
ေယာက်ျားကုိ ဘွားြမင် ၍ ေ ှာလမုန် အမည် ြဖင့် အဘမှည့် ေလ၏။ 25ထာဝရဘုရား
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သည် ထုိသူငယ် ကုိချစ် ၍ ေကျးဇူးြပ ေတာ်မူသြဖင့်၊ ပေရာဖက် နာသန် ကုိ ေစခုိင်း ၍
ေယဒိဒိ အမည် ြဖင့် မှည့် ေတာ်မူ၏။ 26 ယွာဘ သည်လည်း အမ္မုန် ြပည်၊ ရဗ္ဗာ
မိ ကုိ တိက်ု ၍ မိ ေတာ်ကုိ ရ
ပီးမှ၊ 27 ဒါဝိဒ် ထံ ေတာ်သို့လကုိူ ေစလွှတ် ၍ ၊ ကျွနေ်တာ်သည် ရဗ္ဗာ
မိ ကုိ တိက်ု ၍ ကနေ်တာ် ှိရာ မိ ကုိရ ပါ ပီ။ 28ယခု မှာကင်း ေသာ လူ
တို့ ကုိ စုေဝး
ေစသြဖင့် ၊ မိ နား မှာ တပ် ေတာ်ချ၍ တိက်ု ယူေတာ်မူပါ။ သို့ မဟတ်ု ကျွနေ်တာ်
ယူ ၍ ကျွနေ်တာ် အမည် ြဖင့် မိ ကုိ သမုတ် က လိမ့်မည်ဟု ေလျှာက် လျှင်၊ 29 ဒါဝိဒ်
သည် လူ
အေပါင်း တို့ ကုိ စုေဝး
ေစသြဖင့် ၊ ရဗ္ဗာ မိ သို့ ချသွီား ၍ တိက်ု ယူ ေလ၏။ 30 မင်း ကီး ၏သရဖူ ကုိ
ချွတ်ယူ ၍ ေခါင်း ေတာ်ေပါ် မှာတင် က၏။ သရဖူအချနိ် ကား ေကျာက် ြမတ် ကုိ မ
ဆုိဘဲ ေရွှ အခွက် တဆယ် ှိသတည်း။ မိ ၌လယူု ေသာ ဥစ္စာ အများ ကုိလည်း ထုတ်
ေလ၏။ 31 မိ သား တို့ ကုိလည်း ထုတ်ေဆာင် ၍ လွှ တိက်ုမှု၊ သံ
ထွန် ၊ သံ ပုဆိန် ှင့်အလပ်ုမှုကုိ လပ်ုေစ၍ အတ်ုဖုိ ၌ လည်း ကျင်လည်ေစ၏။ ထုိသို့
ဒါဝိဒ်သည် အမ္မုန် မိ သူရွာသား အေပါင်း တို့ ၌ ြပ ပီးမှ ၊ လူ အေပါင်း တို့ ှင့်အတူ
ေယ ု ှင်လင် မိ သို့ ြပန် ေလ၏။

13
1 ဒါဝိဒ် ၏သား အဗ ှလံု ၌ တာမာ အမည် ှိေသာအဆင်း လှေသာ ှမ တေယာက် ှိ
၏။ ဒါဝိဒ် ၏သား အာမ နု် သည် ထုိ ှမ ကုိ ချစ် ေလ၏။ 2 ချစ်အား ကီးေသာေကာင့်
နာ ၍ေန၏။ ှမေတာ်သည် အပျ ိ ကညာြဖစ်၏။ သူ
၌ အဘယ်သို့အလို ြပည့်စုံမည်ကုိ အာမ နု် သည် ကံ၍မရ ိင်ု။ 3 ဒါဝိဒ် အစ်ကုိ ှိမာ
သား ေယာနဒပ် သည် အာမ ုန် ၏ အေဆွ ခင်ပွနး်ြဖစ်၏။ ထုိေယာနဒပ် သည် လိမ္မာ
ေသာသူြဖစ်၏။ 4 ကုိယ်ေတာ် သည် ှင်ဘုရင် ၏ သား
ေတာ်ြဖစ်လျက် အဘယ်ေကာင့် တေနထ့က်တေနပိ့နခ်ျ ံ း ေတာ်မူသနည်း။ ကျွနေ်တာ်
ကုိ မ ေြပာ ချင်သေလာ ဟေုမး လျှင် ၊ အာမ နု် က၊ ငါ ့ ညီ အဗ ှလံု ၏ ှမ တာမာ ကုိ
တပ်ေသာစိတ် ှိသည်ဟု ြပနေ်ြပာ ၏။ 5 ေယာနဒပ် ကလည်း ၊ ခုတင် ေပါ် မှာ တံးုလံးု
ေန၍ နာ ဟနေ်ဆာင်ပါ။ ခမည်းေတာ် သည် အကည့်အ ှု ကလာ ေတာ်မူေသာအခါ
၊ အကျွ ်ပ်ု ှမ တာမာ လာ ၍ ေကျွးေမွး ပါေစ။ သူချက်ေသာ စားစရာကုိ အကျွ ်ပ်ု
သည် ြမင် ၍ သူ
လက် ၌ စား ရမည်အေကာင်း၊ အကျွ ်ပ်ု ေ ှ မှာ ချက် ပါေစဟု အခွင့်ေတာင်း ရ
မည်ဟု အ ကံေပးသည် အတိင်ုး၊ 6အာမ နု် သည် တံးုလံးု
ေန၍ နာ ဟနြ်ပ ၏။ ှင် ဘုရင်သည် အကည့်အ ှု ကလာ ေတာ်မူေသာအခါ ၊ အာမ
နု် က၊ အကျွ ်ပ်ု ှမ တာမာ လာ ပါေစ။ သူ
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လက် ၌ အကျွ ်ပ်ုသည် စား
ရမည်အေကာင်း ၊ အကျွ ်ပ်ု ေ ှ မှာ မုန ့် ြပား ှစ် ြပားကုိ လပ်ု ပါေစဟု ှင်ဘုရင်
အား အခွင့်ေတာင်း ေလ၏။ 7 ဒါဝိဒ် သည်လည်း တာမာ အိမ် သို့ လူကုိ ေစလွှတ်၍၊
သင် ၏ေမာင် အာမ ုန် အိမ် သို့ သွား ပီးလျှင် စားစရာ ကုိ ချက် ေပးပါဟု မှာလိက်ု
သည်အတိင်ုး၊ 8တာမာ သည် ေမာင် အာမ နု် အိမ် သို့ သွား ၍ အာမ နုသ်ည် တံးုလံးု
ေန၏။ တာမာသည် မုန ့်ညက် ကုိ ယူ
၍ နယ် ပီးမှ ၊ ေမာင်ေ ှ မှာ မုန ့် ြပား တို့ ကုိ လပ်ု ၍ ဖုတ် ေလ၏။ 9 ပုကနြ်ပား ကုိ
လည်း ယူ ၍ အာမ နုေ် ှ မှာ ေလာင်း ထားေသာ်လည်း သူသည်မ စားဘဲ လူ
အေပါင်း တို့ ကုိ ငါ ့ ထံမှ ထွက်သွား ေစဟုဆုိ သြဖင့် ၊ လူ အေပါင်း တို့သည် ထွက်
သွား က၏။ 10တာမာ အား လည်း ၊ သင့် လက် ၌ ငါစား ရေအာင် အခနး် ထဲသို့ ယူ
ခ့ဲေလာဟ့ဆုို သည်အတိင်ုး ၊ တာမာ သည် မိမိလပ်ု ေသာ မုန ့် ြပား တို့ ကုိ ယူ
၍ ေမာင် အာမ နု် ှ ိရာအခနး် ထဲသို့ ဝင် ေလ၏။ 11 ထုိသို့အာမ နုစ်ားစရာဘို့ ယူ
ခ့ဲေသာအခါ ၊ သူသည် ှမလက်ကုိ ဆဲွ ၍၊ ငါ ့ ှမ ၊ ငါ ှင့် အိပ် ပါဟု ဆုိ ၏။ 12တာ
မာကလည်းမ ြပ ပါ ှင့် ငါ ့ ေမာင်။ ငါ ့ ကုိမ ှုတ်ချ ပါ ှင့်။ ဣသေရလ
အမျ ိး၌ ဤသို့ ေသာအမှုကုိ မ
ြပ သင့်၊ ဤ
အမှု ဆုိးကုိ မ
ြပ ပါ ှင့်။ 13 ြပ လျှင်ငါ သည် ှက် ြခင်း ှင့် အဘယ် သို့ကင်းလတ်ွ မည်နည်း။ သင်
သည်လည်း ဣသေရလ အမျ ိး၌ လမုိူက် က့ဲသို့ ြဖစ် လိမ့်မည်။ သို့ ြဖစ်၍ ှင်ဘုရင် ကုိ
ေလျှာက် ပါေလာ။့ ေလျှာက်လျှင်မ ေပးစားဘဲ ေနေတာ် မ
မူပါဟု ေြပာဆုိ ေသာ်လည်း၊ 14အာမ နုသ်ည် နား
မ ေထာင်။ ှမ ထက် အား ကီး သြဖင့် အ ိင်ု ြပ ၍ အိပ် ေလ၏။ 15တဖန် အာမ ုန်
သည် ှမကုိအလနွ် မုနး် ြပန၏်။ အရင်ချစ် အား ကီး သည်ထက် မုနး် အားသာ၍ ကီး
သြဖင့် ၊ သင်ထ ၍သွား ေတာဟ့ဆုို ၏။ 16 ှမကလည်း အေကာင်း မ ှိပါ။ ငါ ၌ ြပ
ဘူးေသာ အြပစ်ထက် ယခု ှင်ထုတ် ေသာ အြပစ် သာ၍ ကီး သည် ဟု ဆုိ
ေသာ်လည်း ၊ အာမ နုသ်ည် နား
မ ေထာင်။ 17အေစခံ ကျွန် တေယာက်ကုိ ေခါ် ၍ ဤ မိနး်မကုိ ှင်ထုတ် ေလာ။့ သူ
ေနာက် မှာ တံခါးကျင် ထုိးေလာဟ့ု စီရင် ၏။ 18အပျ ိ ကညာြဖစ်ေသာ ှင်ဘုရင် ၏
သမီး
ေတာ် ဝတ် တတ်သည်အတိင်ုး၊ အဆင်း အေရာင်ထူးြခားေသာ အဝတ် ကုိဝတ်လျက်
ှိေသာတာမာကုိ အေစခံ
ကျွနသ်ည် ှင်ထုတ် ၍ သူ ေနာက် မှာ တံခါးကျင် ထုိးေလ၏။ 19တာမာ သည်လည်း
ေခါင်း ေပါ် မှာ ြပာ ကုိတင် ၍ အဆင်း အေရာင်ထူးြခားေသာ အဝတ် ကုိဆုတ် ပီးမှ ၊
ေခါင်း ေပါ် ၌ လက် တင် ၍ ငိေုကး လျက် ြပန် သွား၏။ 20 ေမာင်ရင်း အဗ ှလံု က



ဓမ္မရာဇဝင်ဒတိုယေစာင်။ 13:21 660 ဓမ္မရာဇဝင်ဒတိုယေစာင်။ 13:32

လည်း ၊ ငါအ့စ်ကုိ အာမ ုန် သည် သင် ှင့်အတူ ှိ ပီေလာ။ သို့ ေသာ်လည်း ငါ ့ ှမ
တိတ်ဆိတ် စွာ ေနေလာ။့ သူ
သည် သင် ၏ေမာင် ြဖစ်၏။ ဤ
အမှု ကုိ မ မှတ် ှင့်ဟဆုို ေသာ်၊ တာမာ
သည် မိမိ
ေမာင် အဗ ှလံု အိမ် ၌ ဆိတ်ညံ စွာေန၏။ 21 ဒါဝိဒ် မင်း ကီး သည် ထုိ
အမှု အလံးုစုံ ကုိ ကားသိ ေသာအခါ ၊ အလနွ် အမျက် ထွက်၏။ 22အဗ ှလံု သည်
အစ်ကုိအာမ နု် အား ေကာင်း ေသာစကား၊ မေကာင်း ေသာစကားကုိမ ေြပာ။ သို့ ရာတင်ွ
ှမ တာမာ ကုိ ှုတ်ချ ေသာေကာင့် အ ငိ း ထား၏။ 23 ထုိေနာက် ှစ် ှစ်ေစ့ေသာအခါ
အဗ ှလံု သည် ဧဖရိမ် မိ အနား ၊ ဗာလဟာေဇာ် ရွာမှာ သုိးေမွး ညပ်ပဲွကုိ ခံ၍
ှင်ဘုရင် ၏သား ေတာ်အေပါင်း တို့ ကုိ ေခါ်ဘိတ် ေလ၏။ 24အဗ ှလံု သည်လည်း
ှင်ဘုရင် ထံ ေတာ်သို့ သွား ၍ ၊ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် သည် သုိးေမွး ညပ်ပဲွကုိ ခံပါ၏။ ကျွန်
များ တို့ ကုိ ေခါ်၍ကုိယ်ေတာ် ကျွန် ှင့်အတူ ကုိယ်ေတာ်တိင်ု က ေတာ်မူပါဟု ေလျှာက်
လျှင်၊ 25 ှ င် ဘုရင်ကမ သွား သင့်ငါ ့ သား ၊ လအူေပါင်း တို့ ကုိ မသွားေစ ှင့်။ စရိတ်
များမည်ကုိ စုိးရိမ်စရာ ှိသည်ဟု ဆုိ
သြဖင့် ၊ အဗ ှလံေုသွးေဆာင် ေသာ်လည်း ကုိယ်ေတာ်တိင်ု မ
လိက်ု ဘဲ ေကာင်း ကီး ေပး၏။ 26 အဗ ှ လံု ကလည်း ၊ လိက်ုေတာ်မ မူလျှင် ၊
ေနာင်ေတာ် အာမ ုန် လိက်ု ရေသာအခွင့် ကုိေပး ေတာ်မူပါဟု ေလျှာက် ြပန်ေသာ် ၊
ှ င် ဘုရင်က အဘယ်ေကာင့် လိက်ု ေစရမည်နည်းဟု ဆုိ
ေသာ်လည်း၊ 27အဗ ှလံု ပူဆာ ေသာေကာင့် အာမ နု် မှစ၍ သား ေတာ် ှိသမျှ လိက်ု
ရေသာအခွင့်ကုိေပး ေတာ်မူ၏။ 28အဗ ှလံု ကလည်း ၊ အာမ ုန် သည် စပျစ်ရည် ကုိ
ေသာက်၍ ရွှင်လနး် ေသာအခါ ေစာင့်ေနက။ အာမ နု် ကုိ ထုိး
ခုတ်ကဟု ငါဆုိ ေသာအခါ ၊ ေသ ေအာင်လပ်ု ကံက။ မ
စုိးရိမ် က ှင့်။ ငါ စီရင် သည်မ ဟတ်ုေလာ။ အားယူ ၍ ရဲရင့် ြခင်း ှ ိ ကေလာဟ့ု မိမိ
ကျွန် တို့ အား မှာ ထား ှင့်သည် အတိင်ုး၊ 29 သူတို့သည် အာမ ုန် ကုိ ြပ က၏။
ထုိအခါ ှင်ဘုရင် ၏ သား
ေတာ်အေပါင်း တို့သည် ထ
၍ လား ကုိ စီး
လျက် ေြပး သွား က၏။ 30 သူ တို့ မေရာက်မီှအြခားသူလာ ၍၊ အဗ ှ လံု သည်
အ ှင်မင်း ကီး ၏သား ေတာ်အေပါင်း တို့ ကုိသတ် ပါ ပီ။ တေယာက် မျှမ ကျန်ကင်း ပါ
ဟု နားေတာ်ေလျှာက် ေလ၏။ 31 ှ င် ဘုရင်သည်ထ ၍ အဝတ် ေတာ်ကုိ ဆုတ် လျက်
ေြမ ေပါ် မှာ တံးုလံးု
ေန၏။ ကျွန် ေတာ်အေပါင်း တို့ သည်လည်း၊ မိမိတို့အဝတ် ကုိ ဆုတ် လျက် အနား
ေတာ်၌ ေနက၏။ 32 ဒါဝိဒ် အစ်ကုိ ှိမာ ၏ သား
ေယာနဒပ် က၊ အ ှင်မင်း ကီး ၏ သား
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ေတာ်အေပါင်း တို့ ကုိသတ် ေလ ပီဟေူသာစကားကုိ ယုံ
ေတာ်မ မူပါ ှင့်။ အာမ ုန် တေယာက်တည်းသာ ေသ ပါ ပီ။ အဗ ှလံု ှမ တာမာ ကုိ
အာမ ုန်သည် ှုတ်ချ ေသာေန ့ မှစ၍ ဤအမှုကုိသူ၏ ေမာင်စီရင် ပါ ပီ။ 33ယခု မှာ
ကျွနေ်တာ် သခင် အ ှင်မင်း ကီး ၏ သား
ေတာ်အေပါင်း တို့သည် ေသ
က ပီဟထုင်လျက် စိတ် ည ိးငယ်ေတာ် မ
မူပါ ှင့်။ အာမ နု် တေယာက်တည်းသာ ေသ ၍ အဗ ှလံု လည်း ေြပး ပါလိမ့်မည်ဟု
ေလျှာက် ေလ ၏။ 34 ထုိအခါ ကင်းေစာင့် လလုင် သည် ေြမာ် ကည့် ၍ ၊ မိမိ ေနာက်
၌ ေတာင် ေြခရင်း လမ်း မှာ လူ များ လာ သည်ကုိ ြမင် ၏။ 35 ေယာနဒပ် ကလည်း ၊
အ ှင်မင်း ကီး ၏သား ေတာ်တို့သည် လာ
ကပါ ပီ။ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် ေြပာေသာစကား မှန် ပါ၏ဟု ေလျှာက် သည် အဆုံး
၌၊ 36 ှ င်ဘုရင် ၏သား ေတာ်တို့သည် ေရာက် လာ၍ အသံ ကုိလွှင့် လျက် ငိေု ကး
က၏။ ှင်ဘုရင် ှင့် ကျွန် ေတာ်အေပါင်း တို့သည် ြပင်းစွာ ငိေု ကး က၏။ 37အဗ ှ
လံု သည် ေြပး ၍ ေဂ ှုရ မင်း ကီး အမိဟဒ်ု သား တာလမဲ ထံသို့ သွား ၏။ ဒါဝိဒ်သည်
မိမိ
သား ေကာင့် ေန ့တိင်ုးငိေု ကး ြမည်တမ်းေလ၏။ 38အဗ ှလံု သည် ေဂ ှုရ မိ သို့
ေြပး ပီးမှ သုံး ှစ် ေန ၏။ 39တဖန် ဒါဝိဒ် မင်း ကီး သည် အာမ နု် ေသ ေသာေကာင့် ၊
ထုိသူကုိ ေအာက်ေမ့ ေသာစိတ်အားေလျာ့ သြဖင့် အဗ ှလံု ကုိ လမ်ွးဆွတ် လျက်ေန၏။

14
1 ထုိသို့ ှ င်ဘုရင် ၏ စိတ် ှလံးုသည် အဗ ှလံု သို့ ပါသွားေကာင်း ကုိ ေဇ ုယာ
သား ယွာဘ သည် ရိပ်မိ ေသာအခါ၊ 2 ေတေကာ မိ သို့ ေစလွှတ် ၍ ပညာ ှိ ေသာ
မိနး်မ ကုိ ေခါ် ပီးလျှင် ၊ သင်သည် ဆီ
မ လိမ်း ပါ ှင့်။ စိတ် မသာညည်းတာွးဟနြ်ပ ၍ မသာ အဝတ် ကုိ ဝတ် ပါေတာ။့
လေူသ
အတက်ွ ကာြမင့် စွာ ငိေု ကး ေသာမိနး်မ ေယာင်ေဆာင် လျက်၊ 3 ှ င်ဘုရင် ထံ ေတာ်
သို့ ဝင် ၍ ဤသို့ ေလျှာက် ရမည်ဟု သွနသ်င် ေလ၏။ 4 ထုိေတေကာ မိ သူမိနး်မ သည်
အထံ
ေတာ်သို့ ဝင်၍ ေြမ ေပါ် မှာ ြပပ်ဝပ် ှိခုိး လျက် ၊ အ ှင်မင်း ကီး ၊ ကယ်မ သနားေတာ်
မူပါဟု ေလျှာက် ေလ၏။ 5 ှ င်ဘုရင် ကလည်း ၊ အဘယ် အမှု ှ ိသနည်းဟေုမး ေတာ်မူ
လျှင် မိနး်မ က၊ ကျွနေ်တာ်မ သည် လင် ေသ ေသာ မုတ်ဆုိးမ ြဖစ်ပါ၏။ 6 ကုိယ်ေတာ်
ကျွန် မ၌ သား ှစ် ေယာက် ှိပါ၏။ ထုိသား ှစ် ေယာက်တို့သည် ခုိက်ရန် ြပ ကပါ၏။
ဖျနေ်ြဖ ေသာသူမ ှိေသာေကာင့် တေယာက် သည် တေယာက် ကုိ ေသ
သည်တိင်ု ေအာင် လပ်ု ကံ ပါ၏။ 7 ယခု မှာ အေဆွအမျ ိး အေပါင်း တို့သည်
ကုိယ်ေတာ် ကျွန် မတဘက် ၌ထ က၍ အစ်ကုိ ကုိ သတ် ေသာသူကုိေသစားေသေစ
ြခင်းငှါ အပ် ရမည်။ အေမွခံ ကုိလည်း ငါတို့ ပယ် ှင်း မည်ဟုဆုိ ကပါ၏။ ထုိသို့
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ြပ လျှင်၊ ကျွနေ်တာ်မ ၌ ကျန်ကင်း ေသးေသာ မီးခဲ ကုိ သူတို့သည် သတ် ကပါ
လိမ့်မည်။ ကျွနေ်တာ်မ လင် ၏အမည် ကုိ၎င်း ၊ အကျန် အကင်းကုိ၎င်း၊ ေြမ ကီး ေပါ်
က သုတ်သင်ပယ် ှင်း ကပါလိမ့်မည်ဟု ေလျှာက် ေလေသာ်၊ 8 ှ င် ဘုရင်က သင့် အိမ်
သို့ ြပနသွ်ား ေလာ။့ သင့်အမှုကုိ ငါ စီရင် မည်ဟု မိနး်မ အား မိန ့် ေတာ်မူ၏” 9 ေတေကာ
မိ သူမိနး်မ ကလည်း ၊ အိုအ ှင်မင်း ကီး ၊ ကျွနေ်တာ်မ ှင့် ကျွနေ်တာ်မ အေဆွအမျ ိး
၌ အြပစ် ေရာက်ပါေစ။ ှင်ဘုရင် ှင့် ရာဇ ပလ္လ င်ေတာ်သည် အြပစ် လတ်ွပါေစဟု
ေလျှာက် လျှင်၊ 10 ှ င် ဘုရင်က၊ သင် ၌ အြပစ် တင်ေသာသူကုိ ငါ ့ ထံသို့ ေခါ် ခ့ဲေလာ။့
ေနာက် တဖနသ်င့် ကုိ မ ေ ှာင့် ှက် ရဟု မိန ့် ေတာ်မူေသာ်၊ 11 မိနး်မက၊ ေသစားေသေစ
ေသာသူတို့သည် ကျွနေ်တာ်မ ၏သား ကုိသတ် မည်ဟု စုိးရိမ်ပါသည်ြဖစ်၍ ၊ သူ
တို့သည်အထူးသြဖင့်မ ဖျက်ဆီး ေစြခင်းငှါအ ှင်မင်း ကီးသည် ကုိယ်ေတာ် ၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ကုိ ေအာက်ေမ့ ေတာ်မူပါဟု ေလျှာက် ြပနေ်သာ် ၊ ှ င်ဘုရင်က၊
ထာဝရဘုရား
အသက် ှင်ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ သင့် သား ၏ဆံပင် တပင်မျှ ေြမ ေပါ်သို့ မ ကျ
ရဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏” 12တဖန် မိနး်မ ကလည်း၊ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် မသည် အ ှင် မင်း ကီး
အား စကား တခွနး်ေလျှာက် ရေသာအခွင့် ကုိေပး ေတာ်မူပါဟု ေတာင်းပန် လျှင် ၊
ေလျှာက် ေလာ့ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏” 13 မိနး်မ ကလည်း ၊ သို့ ြဖစ်လျှင် ကုိယ်ေတာ်သည်
ဘုရား
သခင်၏ လူ
တို့တစ်ဘက် ၌ အဘယ်ေကာင့် ကံစည် ေတာ်မူသနည်း။ အ ှင်မင်း ကီး ှင်ထုတ်
ေသာသူကုိ တဖန်ေခါ် ေတာ်မ မူသြဖင့်၊ ကုိယ်ကုိ အြပစ်တင်၍ စီရင် ေတာ်မူပါ ပီ
တကား။ 14 ငါတို့သည် ေသ
အံေ့သာသူြဖစ် က၏။ ေြမ ေပါ် မှာသွန် ပီးလျှင်ေနာက်တဖနက်ျ ံ း ၍ မ
ယူ ိင်ုေသာေရ ှင့် တူ
ကပါ၏။ ဘုရား
သခင်သည် လမူျက် ှာကုိ မ
ေထာက် ေသာ်လည်း ၊ ှင်ထုတ် ြခင်းကုိခံရေသာသူသည် အစ ် ှင်ထုတ် ြခင်းကုိခံ
၍ မ
ေနရမည်အေကာင်း ကံစည် ေတာ်မူ၏။ 15 သို့ ြဖစ်၍ ကျွနေ်တာ်မသည် လာ
၍ဤ အမှု ကုိ အ ှင် မင်း ကီး အား ေလျှာက် ရသည်အေကာင်း မှာ၊ ကျွနေ်တာ်မ
ေကာက် ေအာင် လူ
များတို့သည်ြပ ကပါ၏။ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် မကလည်း ၊ ှင်ဘုရင် ကုိ ငါေလျှာက်
မည်။ ှင် ဘုရင်သည် ငါေတာင်းပနသ်ည်အတိင်ုး ြပ ေကာင်း ြပ ေတာ်မူမည်။ 16 ငါ ှင့်
ငါ ့သား ကုိဘုရား သခင်၏ အေမွ ေတာ်ေြမေပါ်က သုတ်သင်ပယ် ှင်း ေသာသူ ၏လက်
မှ ငါကုိ့ ှ တ် အံ့ေသာငှါ နားေထာင် ေတာ်မူလိမ့်မည်ဟု ဆုိ ပါ၏။ 17 ကုိယ်ေတာ် ကျွန်
မကလည်း ၊ ငါ ့သခင် အ ှင်မင်း ကီး ၏ အမိန ့် ေတာ်ေကာင့် ချမ်းသာ ရ မည်။ ဘုရား
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သခင်၏ေကာင်းကင် တမနက့ဲ်သို့ ငါ ့ သခင် အ ှင် မင်း ကီးသည် ေကာင်း မေကာင်း
ကုိ ပုိင်းြခား ၍ သိေတာ်မူ၏ဟု ေအာက်ေမ့ပါ၏။ ကုိယ်ေတာ် ၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား သည် ကုိယ်ေတာ် ှင့်အတူ ှိ ေတာ် မူလိမ့်မည်ဟု ေလျှာက်
ေလ၏။ 18 ထုိအခါ ှင် ဘုရင်က၊ ငါ ေမးြမနး် သည်အမှု ကုိ မ
ထိမ် မဝှက်ပါ ှင့် ဟုအမိန ့် ှ ိ ေသာ် ၊ မိနး်မ က အ ှင် မင်း ကီး အမိန ့် ှ ိ ေတာ်မူပါ
ဟု ေလျှာက် ေလ၏” 19 ှ င် ဘုရင်ကလည်း ၊ ဤ အမှု၌ ယွာဘ သည် သင့် အား
အ ကံေပးသည်မဟတ်ုေလာဟုေမး ေသာ် ၊ မိနး်မ က အိုအ ှင် မင်း ကီး ၊ ကုိယ်ေတာ်
အသက် ှင်ေတာ်မူသည်အတိင်ုး၊ အ ှင် မင်း ကီး မိန ့် ေတာ်မူေသာ စကားလမ်းမှ လ
က်ျာ ဘက်လက်ဝဲ ဘက်သို့ အဘယ်သူမျှမ လွှဲ ိင်ု ရာ။ အကယ်စင်စစ် ကုိယ်ေတာ် ကျွန်
ယွာဘ သည် ကျွနေ်တာ်မ ကုိ မှာ ထား၍ ဤ စကား အလံးုစုံ တို့ ကုိ သွနသ်င် ပါ၏။
20 ပရိယာယ်ြပ ၍ ဤသို့
အေယာင်ေဆာင် ေစြခင်းငှါ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် ယွာဘ သည် စီရင် ပါ၏။ အ ှင်သခင်
သည်လည်း ေြမ ကီး ေပါ် မှာ ှ ိသမျှ တို့ ကုိ သိ
ိင်ုသည် တိင်ုေအာင် ဘုရား သခင်၏ ေကာင်းကင်တမန် သည် ပညာ ှိ သက့ဲသို့

ပညာ ှိ ေတာ်မူသည်ဟု ြပနေ်လျှာက် ေလ၏” 21 ထုိအခါ ှင် ဘုရင်က၊ ဤ
အမှု ကုိ ငါစီရင် ရ၏။ သင်သွား ၍ ထုိ လလုင် အဗ ှ လံု ကုိ တဖန်ေခါ်ရမည်ဟု
ယွာဘ အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 22 ယွာဘ သည်လည်း ေြမ ေပါ် မှာ ဦးချ ြပပ်ဝပ် လျက်
၊ ကျွနေ်တာ် သခင် အ ှင်မင်း ကီး ၊ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် အသနား ေတာ်ခံသည်အတိင်ုး
အ ှင်မင်း ကီး ြပ ေတာ်မူေသာေကာင့်၊ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် သည် ေ ှ ေတာ်၌ မျက် ှာရ
ေကာင်း ကုိ ကျွနေ်တာ်သိ ပါသည်ဟု ေကျးဇူးေတာ်ကုိ ဝနခံ်ေလ၏။ 23 ထုိေနာက် ယွာ
ဘ သည်ထ ၍ ေဂ ှုရ မိ သို့ သွား သြဖင့် ၊ အဗ ှလံု ကုိ ေယ ု ှလင် မိ သို့ ေဆာင်
ခ့ဲေလ၏။ 24 ှ င် ဘုရင်ကလည်း ၊ မိမိ အိမ် သို့ သွား ေစ။ ငါ ့ မျက် ှာ ကုိ မ
ြမင် ေစ ှင့်ဟု အမိန ့် ေတာ် ှိသည်အတိင်ုး ၊ အဗ ှလံု သည် မိမိ
အိမ် သို့ သွား ၍ ှင်ဘုရင် ၏ မျက် ှာ ေတာ်ကုိ မ
ြမင် ရ။ 25ဣသေရလ အမျ ိး တမျ ိးလံးု တင်ွ အဗ ှလံု က့ဲသို့ အဆင်းလှ ၍ ချးီမွမ်း
ရေသာသူတေယာက်မျှမ ှိ။ ေြခဘဝါး မှ သည် ဦးထိပ် တိင်ုေအာင် အြပစ် တခုမျှမ ှိ။
26 ဆံပင်ေလး ေသာေကာင့် ၊ ှစ်တိင်ုးြဖတ်၍ တ ှစ်လျှင် အကျပ်ေတာ်အတိင်ုး အကျပ်
သုံးဆယ်ရတတ်၏။ 27အဗ ှလံု သည် သား
သုံး ေယာက် ှင့် တာမာ အမည် ှိေသာသမီး တေယာက် ကုိြမင် ေလ၏။ သမီးသည်
အလနွလှ် ေသာသူြဖစ် ၏။ 28အဗ ှလံု သည် ှင်ဘုရင် ၏ မျက် ှာ ေတာ်ကုိ မ
ြမင် ရဘဲ ှစ် ှစ် ပတ်လံးုေယ ု ှလင် မိ ၌ ေန ပီးမှ၊ 29 ယွာဘ ကုိ ှင်ဘုရင် ထံ ေတာ်
သို့ ေစလွှတ် မည်အ ကံ ှင့် ေခါ်ေသာအခါ ယွာဘသည်မ လာ။ 30 ဒတိုယ အ ကိမ်ေခါ်
ေသာ်လည်း မ လာ။ ထုိေကာင့် ကျွန် တို့အား ၊ ယွာဘ ၏ လယ် သည် ငါတို့ေနရာ ှင့်
နးီ ပီ။ မုေယာ
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စပါး ှ ိ၏။ သွား ၍ မီး ှု ိ ကဟု စီရင်သည်အတိင်ုး အဗ ှလံု ၏ကျွန် တို့သည် မီး
ှု ိ က၏။ 31 ထုိအခါ ယွာဘ သည် အဗ ှလံု အိမ် သို့ ထ သွား ၍ ၊ ကုိယ်ေတာ် ၏

ကျွန် တို့သည် ကျွနေ်တာ် လယ် ကုိ အဘယ်ေကာင့် မီး ှု ိ ကသနည်းဟုေမး ေသာ်၊
32အဗ ှလံု က၊ ငါသည် ေဂ ှုရ မိ မှ အဘယ်ေကာင့် လာ ရသနည်း။ ထုိ
မိ ၌ ယခုတိင်ုေအာင်ေနေကာင်း သည်ဟု ေလျှာက် ေစြခင်းငှါ ၊ သင့် ကုိ ှ င်ဘုရင်

ထံ ေတာ်သို့ ေစလွှတ် မည်ဟု ငါေခါ်၏။ ယခု
မှာ ှင်ဘုရင် ၏ မျက် ှာ ေတာ်ကုိ ငါြမင် ရပါေစ။ အြပစ် ှိ လျှင် သတ် ေတာ်မူ
ပါေစဟု ယွာဘ အား ေြပာဆုိ ေသာ်၊ 33 ယွာဘ သည် ှင်ဘုရင် ထံ ေတာ်သို့ သွား ၍
ေလျှာက် သြဖင့် ၊ အဗ ှလံု ကုိ ေခါ် ေတာ်မူ၏။ အဗ ှလံု သည်လာ ၍ ှင်ဘုရင် ေ ှ
ေတာ်၌ ဦးချ ြပပ်ဝပ်၏။ ှင် ဘုရင်သည် သူကုိ
နမ်း ေတာ်မူ၏။

15
1 ထုိေနာက် မှအဗ ှလံု သည် ရထား
များ ှင့် ြမင်း များကုိ၎င်း ၊ မိမိ ေ ှ မှာ ေြပး ရေသာလူ ငါး ဆယ်ကုိ၎င်းြပင်ဆင်
ေလ၏။ 2အဗ ှလံု သည် ေစာေစာထ
၍ တံခါးဝ မှာ ရပ် ေနတတ်၏။ အမှု ှ ိ ေသာ သူသည် စီရင် ေတာ်မူြခင်းကုိခံ အံ့
ေသာငှါ ၊ ှ င်ဘုရင် ထံ ေတာ်သို့ လာေသာအခါ အဗ ှလံု က၊ သင် သည်အဘယ် မိ
သားြဖစ်သနည်းဟေုမး လျှင် ၊ ထုိသူက ကုိယ်ေတာ် ကျွန် သည် ဤမည်ေသာ ဣသေရ
လ
အမျ ိးအ ယ်ွ သားြဖစ်ပါ၏ဟု ြပနေ်လျှာက် ေသာ်၊ 3အဗ ှလံု က၊ သင့် အမှု သည်
ဟတ်ုမှန် ေလျာက်ပတ် ေပ၏။ သို့ ေသာ်လည်း သင့် အမှုကုိ ှ င်ဘုရင် မှစ၍ အဘယ်သူ
မျှနား မေထာင်ဟု ေြပာဆုိတတ်၏။ 4တဖနတံ်ု ၊ ငါသည်ဤြပည် ၌ တရား စီရင်ေသာ
မင်းြဖစ် ပါေစေသာ။ သို့ ြဖစ်လျှင် တရားမှု ှ ိ ေသာ အမှုသည် အေပါင်း တို့သည် ငါ ့
ထံသို့ လာ ၍ ငါသည် တရား
သြဖင့် စီရင်မည်ဟဆုို တတ်၏” 5လတူစုံတေယာက် သည် ိုေသ
စွာြပ ၍ ချ ်းကပ် ေသာအခါ ၊ အဗ ှလံသုည် လက် ကုိဆန ့် ၍ ထုိသူ ကုိ ကုိင် လျက်
နမ်း ေလ့ ှ ိ၏။ 6 ထုိသို့ စီရင် ေတာ်မူြခင်းကုိခံ အံ့ေသာငှါ ၊ ှ င်ဘုရင် ထံ ေတာ်သို့လာ
ေသာ ဣသေရလ အမျ ိးသားအေပါင်း တို့အား အဗ ှ လံု ြပ ၍ သူတို့ စိတ် ှလံးုကုိ
ခုိး ေလ၏။ 7 ေလး ှစ် လနွ် ေသာအခါ အဗ ှလံု သည် ှင်ဘုရင် ထံ ေတာ်သို့ ဝင်၍၊
ထာဝရဘုရား
သည် အကျွ ်ပ်ု ကုိ တဖနေ်ယ ု ှလင် မိ သို့ ေဆာင် ေတာ်မူလျှင် ၊ ထာဝရဘုရား ဝတ်
ကုိအကျွ ်ပ်ုြပ ပါမည်ဟု ကုိယ်ေတာ် ကျွန် သည် ှုရိ ြပည် ေဂ ှုရ မိ ၌ ေန ေသာအခါ
သစ္စာဂတိ ြပ ပါ ပီ။ 8 သို့ ြဖစ်၍ ကျွနေ်တာ်သည် ထာဝရဘုရား
အား သစ္စာဂတိြပ သည်အတိင်ုး ၊ ေဟြဗ န် မိ သို့ သွား ၍ သစ္စာဝတ် ကုိ ေြဖ
ရမည်အေကာင်း အခွင့်ေပးေတာ်မူပါဟု ေလျှာက် လျှင်၊ 9 ှ င် ဘုရင်က၊ ငိမ်ဝပ် စွာ
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သွား ေလာဟ့ု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ ထုိအခါ အဗ ှလံုသည်ထ ၍ ေဟြဗ န် မိ သို့ သွား ၏။
10 သို့ ရာတင်ွ လျှ ိ ဝှက် ေသာသူတို့ ကုိ ဣသေရလ
အမျ ိးအ ယ်ွ ှိသမျှ သို့ အ ှ ံအြပားေစလွှတ် သြဖင့်၊ သင် တို့သည် တံပုိး
မှုတ်သံ ကုိ ကား ေသာအခါ အဗ ှလံု သည် ေဟြဗ န် မိ ၌ နနး် ထုိင်ေတာ်မူ ပီဟု
ေြပာဆုိ ကေလာဟ့ု မှာ ထားေလ၏” 11အဗ ှလံု ေခါ် ေသာ လူ
ှစ် ရာတို့သည် ေယ ု ှလင် မိ ထဲက ထွက်သွား က၏။ သူတို့သည် အဘယ် အမှု

ကုိမျှ မ
သိ ဘဲေကာင်း ေသာစိတ် ှင့် လိက်ု က၏။ 12 ဒါဝိဒ် ၏တိင်ုပင်မတ် ၊ ဂိေလာ မိ
သားအဟိေသာေဖလ သည် မိမိ
ေနရာဂိေလာ မိ ၌ ယဇ် ပူေဇာ် လျက် ှိ၍ အဗ ှလံု ေခါ်ေလ၏။ အဗ ှလံု ေနာက်သို့
လိက်ုေသာသူတို့ သည် တိးုပွား များြပား သြဖင့် ပုနက်နြ်ခင်းအမှု အား ကီးေလ၏။ 13 သိ
တင်းေြပာ ေသာသူတေယာက်သည် ဒါဝိဒ် ထံသို့ လာ ၍၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့၏ စိတ် ှလံးုသည် အဗ ှလံု ဘက် သို့ ပါသွားပါ ပီဟု ကား ေလျှာက်
ေလ၏။ 14 ဒါဝိဒ် ကလည်း ၊ ငါတို့သည် ထ
၍ေြပး ကကုန်အံ၊့ မေြပးလျှင် အဗ ှ လံု လက် ှင့်မ လတ်ွ ၊ အလျင်အြမန် ထွက်
ကကုနအံ်။့ သို့ မဟတ်ုလျှင် သူသည် ချက်ြခင်း တိက်ုလာသြဖင့် ၊ ငါ တို့ ကုိ ေဘး
ြပ ၍ မိ ကုိလည်း ထား ှင့် လပ်ု ကံ လိမ့်မည်ဟု ေယ ု ှလင် မိ တင်ွ အထံ ေတာ်၌ ှိ
ေသာ ကျွန် အေပါင်း တို့အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 15 ှ င်ဘုရင် ၏ ကျွန် တို့ကလည်း ၊ အ ှင်
မင်း ကီး စီရင် ေတာ်မူသမျှ တို့ ကုိ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် တို့သည် ြပ ပါမည် ဟေုလျှာက် က
လျှင်၊ 16 ှ င် ဘုရင်သည် နနး်ေတာ်သား အေပါင်း တို့ ှင့တ်ကွ ထွက်သွား ၏။ သို့ ရာတင်ွ
နနး် ေတာ်ကုိ ေစာင့် ေစြခင်းငှါ ၊ ကုိယ်လပ်ုေတာ် မိနး်မ တကျပ်ိ တို့ ကုိ ထားခ့ဲ ေလ၏။
17 ထုိသို့ ှ င်ဘုရင် ှင့် ကုိယ်ေတာ်၌ပါေသာသူ အေပါင်း တို့သည် ထွက်သွား ၍ ေဗသာ
ေမရက်ရွာမှာ စားခနး်ချ က၏။ 18ကျွန် ေတာ်မျ ိ းအေပါင်း တို့သည် ြခံရံလျက် လိက်ု
က၏။ ဂါသ မိ မှ လိက်ုလာ ေသာ သူ ေြခာက် ရာ တည်းဟေူသာဂိတ္တိ လအူေပါင်း
ှင့် ေခရသိ လ၊ူ ေပလသိ
လအူေပါင်း သည် ေ ှ ေတာ်၌ ချသွီား က၏။ 19 ထုိအခါ ှင် ဘုရင်သည် ဂိတ္တိ
လူအိတ္တဲ အား လည်း၊ ငါ တို့ ှင့် အဘယ်ေကာင့် လိက်ု သနည်း။ ှင်ဘုရင် ထံသို့
ြပန် ၍ ေန ေလာ။့ သင် သည် တပါး အမျ ိးသား၊ ေနရာ မကျ ေသာ ဧည့်သည်ြဖစ်၏။
20 မေနက့ သာေရာက် လာသည်ြဖစ်၍ ၊ ယေန ့ငါ တို့ ှင့်အတူ အရပ်ရပ်လှည့်လည်
ရမည်ေလာ။ ငါ သည် သွား ရေသာအခွင့် ှ ိသည်အတိင်ုး သွား ရေသာေကာင့် ၊ သင်
သည် အမျ ိးသား ချင်းတို့ ကုိ ေခါ်၍ ြပန် ေလာ။့ က ုဏာ
ှင့် သစ္စာ ှ ိပါေစေသာဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 21 အိတ္တဲ ကလည်း ၊ ထာဝရဘုရား

အသက် ၊ အ ှင် မင်း ကီး အသက် ှင်ေတာ်မူသည်အတိင်ုး၊ အကယ်၍ အ ှင် မင်း ကီး
အသက် ေတာ်ဆုံးသည် ြဖစ်ေစ ၊ ချမ်းသာ သည်ြဖစ်ေစ ၊ ှိ ေတာ် မူရာ အရပ် ၌
ကုိယ်ေတာ် ကျွန် ှ ိ ပါ လိမ့်မည်ဟု ှင်ဘုရင် အား ြပန် ေလျှာက်ေသာ်၊ 22 ဒါဝိဒ် က၊ ချ ီ



ဓမ္မရာဇဝင်ဒတိုယေစာင်။ 15:23 666 ဓမ္မရာဇဝင်ဒတိုယေစာင်။ 15:34

သွား ေလာဟ့ု အိတတဲ္
အား မိန ့် ေတာ်မူသြဖင့် ၊ ဂိတ္တိ လအိူတ္တဲ သည် မိမိ
၌ ပါေသာ လူ ကီး လငူယ် အေပါင်း တို့ ှင့်တကွ ချသွီား ေလ၏။ 23 ြပည်သူ ြပည်
သားအေပါင်း တို့သည် ြပင်းစွာ ငိေု ကး က၏။ ေနာက်ေတာ်၌ လိက်ုေသာသူ အေပါင်း
တို့ သည် ချသွီား ၍ ၊ ှင် ဘုရင်သည် ကုိယ်ေတာ်တိင်ု ေကြဒ န် ေချာင်း ကုိ ကူး လျှင်
၊ လူ အေပါင်း တို့သည် ကူး
၍ေတာ လမ်း သို့ လိက်ုသွားက၏။ 24 ဇာဒတ်ု ှင့် ေလဝိ လအူေပါင်း တို့သည်လည်း
ဘုရား သခင်၏ ပဋိညာ ် ေသတ္တ ာ ေတာ်ကုိ ထမ်း လျက် ေရာက်လာ၍ ေသတ္တ ာ
ေတာ်ကုိ ချထား က၏။ လူ
အေပါင်း တို့သည် မိ ထဲက ထွက် ၍ မ
ကုန် မီှတိင်ုေအာင်အဗျာသာ သည် ယဇ်ပူေဇာ် လျက် ေန၏။ 25 ှ င် ဘုရင်သည် ဇာ
ဒတ်ု ကုိ ေခါ်၍၊ ဘုရား
သခင်၏ ေသတ္တ ာ
ေတာ်ကုိ မိ ထဲသို့ ြပနပိ်ု့ ေလာ။့ ထာဝရဘုရား
သည် ငါကုိ့ စိတ် ေတာ် ှင့်ေတွ့လျှင် ငါ ့ ကုိပို့ ြပန် ၍ ေသတ္တ ာေတာ်ကုိ၎င်း၊ ကျနိး်ဝပ်
ေတာ်မူရာအရပ်ကုိ၎င်းြပ ေတာ်မူမည်။ 26 သို့ မဟတ်ု သင့် ကုိငါအလို မ ှိဟု ငါအ့ားမိန ့်
ေတာ်မူလျှင် ငါ ှ ိပါ၏။ အလိုေတာ် ှိသည်အတိင်ုး ြပ ေတာ်မူေစသတည်းဟ၍ူ၎င်း၊
27ယဇ်ပုေရာဟိတ် ဇာဒတ်ု အား လည်း သင် သည် ပေရာဖက်ြဖစ်သည်မဟတ်ုေလာ။
သင် ၏သား အဟိမတ် ှင့် အဗျာသာ ၏သား ေယာနသန် ၊ ထုိသား ှစ် ေယာက်ကုိ
ေခါ်၍ မိ သို့ ငိမ်ဝပ် စွာ ြပန် သွားေလာ။့ 28သင် တို့ ကား ေလျှာက်ေစေသာ စကား
မ ေရာက် မီှ ငါ သည်ေတာ လင်ွြပင် ၌ ဆုိင်းလင့် ၍ေနမည်ဟု မိန ့်ေတာ်မူ သည်
အတိင်ုး၊ 29 ဇာဒတ်ု ှင့် အဗျာသာ တို့သည် ဘုရား
သခင်၏ ေသတ္တ ာ
ေတာ်ကုိ ေယ ု ှလင် မိ သို့ ြပနပိ်ု့ ၍ ထုိ
မိ ၌ ေန က၏။ 30 ဒါဝိဒ် သည်လည်း ငို လျက် ၊ ဦးေခါင်း ကုိ ြခံ လျက် ၊ ေြခနင်း

ကုိချွတ်လျက် သံလင်ွ ေတာင် ေပါ် သို့ တက် ေလ ၏။ ေနာက်ေတာ်၌ လိက်ုေသာ သူ
အေပါင်း တို့သည်လည်း ဦးေခါင်း ကုိြခံ လျက် ငိေု ကး လျက် တက် က၏။ 31အဗ ှ
လံု ှင့် ဝုိင်း ၍ ပုနက်နေ်သာ လစုူထဲမှာ ၊ အဟိေသာေဖလ လည်း ပါေကာင်းကုိ ဒါဝိဒ်
သည် ကား လျှင် ၊ အိထုာဝရဘုရား ၊ အဟိေသာေဖလ ေပးေသာအ ကံ ကုိ မုိက် ေသာ
အ ကံြဖစ်ေစေတာ်မူပါဟု ဆုေတာင်း ေလ၏။ 32 ေတာင်ေပါ် သို့ ေရာက် ေသာအခါ ဒါ
ဝိဒ် သည် ဘုရား
သခင်ကုိ ကုိးကွယ် ၏။ အာခိ
မိ သားဟု ှ ဲ သည် လည်း အကင်္ျ ီ ကုိဆုတ် လျက် ေခါင်း ေပါ် မှာ ေြမမှုန ့် ကုိ တင်

လျက် ခရီးဦး ကိ ြပ အံ့ေသာငှါ လာ၏။ 33 ဒါဝိဒ် ကလည်း ၊ သင်သည်ငါ ှင့်အတူ
လိက်ု လျှင် ငါ ့ကုိ ေ ှာက် ှက် လိမ့်မည်။ 34 မိ သို့ ြပန် ၍ အဗ ှလံု အား ၊ အ ှင်မင်း ကီး
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၊ ကျွနေ်တာ် သည် ခမည်းေတာ် ထံ၌ကျွန် ခံ ဘူးသည်နည်းတကုိူယ်ေတာ် ထံ၌ကျွန် ခံပါ
မည်ဟု ေလျှာက် လျှင် ၊ အဟိေသာေဖလ ေပး ေသာ အ ကံ ကုိ ငါ ့ဘက် မှာေန၍ ဖျက်
ိင်ုလိမ့်မည်။ 35 မိ တင်ွသင် ှင့်အတူ ယဇ် ပုေရာဟိတ်ဇာဒတ်ု ှင့် အဗျာသာ တို့သည်
ှိ ကသည်မ ဟတ်ုေလာ။ သို့ ြဖစ်၍ နနး် ေတာ်၌ ကား သမျှ ကုိ ယဇ်ပုေရာဟိတ် တို့
အား ြပန် ေြပာရမည်။ 36 သူ တို့ ၌ ဇာဒတ်ု ၏သား အဟိမတ် ှင့် အဗျာသာ ၏သား
ေယာနသန် သား ှစ် ေယာက် ှိ က၏။ ကား ိင်ုသမျှ ကုိ ထုိသားတို့တင်ွ ငါ ့ ထံသို့
ေပးလိက်ု ရမည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူသည် အတိင်ုး၊ 37 ဒါဝိဒ် ၏အေဆွ ခင်ပွနး်ဟု ှ ဲ သည်
မိ သို့ ြပနသွ်ား ၏။ အဗ ှလံု သည်လည်း ေယ ု ှလင် မိ သို့ ဝင် ေလ၏။

16
1 ဒါဝိဒ် သည် ေတာင်ထိပ် ကုိ အနည်းငယ် လနွ် ေသာအခါ ၊ ေမဖိေဗာ ှက် ၏ ကျွန်
ဇိဘ သည် ကုနး် ှးီ တင်ေသာြမည်း ှစ် စီး ှင့်တကွ မုန ့လံ်းု ှစ် ရာ၊ စပျစ်သီး ေြခာက်
အ ပတ်တရာ ၊ သေဘင်္ာသဖနး်သီးပျ ်အြပားတရာ စပျစ်ရည် ဘူး တလံးုကုိ ြမည်း
ေပါ်မှာ တင်ေဆာင်လျက် ခရီးဦး ကိ ြပ အံ့ေသာငှါ လာ၏။ 2 ှ င် ဘုရင်ကလည်း ၊
အဘယ်သို့ ြပ ြခင်းငှါ ဤ
ဥစ္စာ ကုိ ေဆာင်ခ့ဲသနည်းဟု ဇိဘ
အား ေမး လျှင် ၊ ဇိဘ က၊ ြမည်း တို့သည် နနး်ေတာ်သား များ စီး
ဘို့ ၊ မုန ့် ှင့် သစ်သီး တို့သည် လလုင် များစား ဘို့ ၊ စပျစ်ရည် သည်လည်း ေတာ ၌
ေမာ ေသာသူများေသာက် ဘို့ ြဖစ်ပါသည်ဟု ေလျှာက် ၏။ 3 ှ င် ဘုရင်ကလည်း ၊ သင့်
သခင် ၏ သား
သည် အဘယ်မှာ ှိသနည်းဟေုမး လျှင် ဇိဘ က၊ ေယ ု ှလင် မိ ၌
ေနရစ် ပါ၏။ ယေန ့
မှာ ဣသေရလ
အမျ ိး သည် ငါ ့အဘ ၏ ိင်ုငံ ကုိငါ ့အား ြပန် ေပးလိမ့်မည်ဟု ဆုိ
ေကာင်း ကုိ ေလျှာက် ေလေသာ်၊ 4 ှ င် ဘုရင်က၊ ေမဖိေဗာ ှက် ှင့် ဆုိင်သမျှ ေသာ
ဥစ္စာသည် သင့် ဥစ္စာြဖစ်ေစဟု ဇိဘ
အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ ဇိဘ
ကလည်း ၊ အ ှင် မင်း ကီး ကျွနေ်တာ်သည်ေ ှ ေတာ်၌ မျက် ှာရ ပါမည်အေကာင်း
ှ ိခုိး အသနားေတာ် ခံပါသည်ဟု ြပနေ်လျှာက် ေလ၏။ 5 ဒါဝိဒ် မင်း ကီး သည် ဗာဟုရိ
မ် မိ သို့ ေရာက် ေသာအခါ ၊ ေ ှာလု ၏အေဆွအမျ ိး ေဂရ သား ှိမိ အမည် ှိေသာ
သူသည် ကျနိဆဲ် လျက် ထွက်လာ ၏။ 6 ဒါဝိဒ် မင်း ကီး ှင့် ကျွန် ေတာ်မျ ိ းအေပါင်း တို့
ကုိ ေကျာက်ခဲ ှင့် ပစ် ေလ၏။ လူ
များအေပါင်း ှင့် မှူး ေတာ် မတ်ေတာ်အေပါင်း တို့သည် လက်ျာ ေတာ်ဘက်၊ လက်ဝဲ
ေတာ်ဘက်၌ ှိ က၏။ 7 ှ ိမိ ကျနိဆဲ် ေသာစကားဟမူူကား ၊ သွား ဟဲ။့ သွား ဟဲ။့ လူ
အသက် ကုိသတ် ေသာအဓမ္မ လ၊ူ 8 ေ ှာလု ၏ ိင်ုငံကုိ လယူု၍ သူ၏အေဆွအမျ ိး
ကုိသတ် ေသာအြပစ် အလံးုစုံ ကုိ သင့် ေခါင်းေပါ် မှာ ထာဝရဘုရား သက်ေရာက် ေစ၍၊
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ိင်ုငံ ေတာ်ကုိ သင် ၏သား အဗ ှလံု လက် ၌ အပ် ေတာ်မူ ပီ။ သင် သည်လူ အသက်
ကုိသတ် ေသာသူြဖစ်ေသာေကာင့် ကည့် ပါ။ အမှု ကီးေရာက်ေလ ပီဟုဆုိ၏” 9 ေဇ ု
ယာ သား အဘိ ှဲ ကလည်း ၊ ထုိ ေခွး ေသ ေကာင်သည် အ ှင် မင်း ကီး ကုိ ကျနိဆဲ် ရ
မည်ေလာ။ ကျွနေ်တာ်သွား ၍ သူ ၏လည်ပင်း ကုိ ြဖတ် ပါရေစဟု နား ေတာ်ေလျှာက်
လျှင်၊ 10 ှ င် ဘုရင်က အိေုဇ ုယာ
သား တို့ ၊ သင် တို့သည်ငါ ှင့် အဘယ်သို့ ဆုိင်သနည်း။ ထုိသူသည် ကျနိဆဲ် ပါေလ
ေစ။ ဒါဝိဒ် ကုိ ကျနိဆဲ် ေလာဟ့ု ထာဝရဘုရား
မှာ ထားေတာ် မူ ပီ။ သို့ ြဖစ်၍ သင်သည် အဘယ်ေကာင့် ဤသို့ ြပ သနည်းဟု
အဘယ်သူ ဆုိ ရမည်နည်းဟ၍ူ၎င်း၊ 11 ကည့် ပါ။ ငါ ့ ကုိယ် ထဲက ထွက် ေသာ ငါ ့
သားရင်း သည် ငါ ့အသက် ကုိ ှာ ၏။ ထုိဗ◌င်္ယာမိန် အမျ ိးသားသည် ထုိမျှမက အခွင့်
ှ ိလိမ့်မည်။ သူ့
ကုိ ှ ိ ပါေလေစ။ ကျနိဆဲ် ပါေလေစ။ ထာဝရဘုရား
မှာ ထားေတာ်မူ ပီ။ 12ထာဝရဘုရား သည် ငါ၏ဒကု္ခ ကုိ ကည့် ှု၍ ယေန ့
ထုိသူကျနိဆဲ် သည်အတက်ွ ေကာင်း ေသာအကျ ိး ကုိ ြပန် ေပးေကာင်း ေပးေတာ်မူ
လိမ့်မည်ဟ၍ူ၎င်း၊ အဘိ ှဲ ှင့် ကျွန် ေတာ်မျ ိ းအေပါင်း တို့အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 13 ဒါဝိ
ဒ် သည် ေနာက် ေတာ်လိက်ုသူတို့ ှင့်တကွလမ်း ၌ သွား စ ်တင်ွ၊ ှ ိ မိ သည် ဒါဝိဒ်တစ်
ဘက်တချက် ၊ ေတာင် ခါးပနး်နား မှာ ေ ှာက်သွား သြဖင့် ၊ ကျနိဆဲ် လျက် ေကျာက်ခဲ
ှင့် ပစ် ၍ ေြမမှုန ့် ကုိလည်း ပက် ေလ၏” 14 ှ င်ဘုရင် မှစ၍ေနာက်ေတာ်သို့ လိက်ုေသာ
သူ အေပါင်း တို့သည် ေမာ
လျက် ၊ ဗာဟုရိမ် မိ သို့ ေရာက် ၍ အေမာအပနး် ေြဖ က၏။ 15 အဗ ှလံု ှင့် လူ
အေပါင်း တို့သည် ေယ ု ှလင် မိ သို့ ေရာက် ၍ အဟိေသာေဖလ လည်း ပါ၏။ 16 ဒါ
ဝိဒ် ၏ အေဆွ ခင်ပွနး်အာခိ လူဟု ှ ဲ သည်လည်း အဗ ှ လံု ထံသို့ ေရာက်လာ ၍ ၊
ှင်ဘုရင် အသက် ေတာ် ှင်ေစသတည်း၊ ှင်ဘုရင် အသက် ေတာ် ှင်ေစသတည်းဟု
ေကာင်း ကီး ေပး၏။ 17အဗ ှလံု ကလည်း ၊ သင် ၏အေဆွ ခင်ပွနး်၌ ဤသို့ ေကျးဇူး
ြပ သေလာ။ သင် ၏အေဆွ ခင်ပွနး် ှင့်အတူ အဘယ်ေကာင့် မ လိက်ု သနည်းဟု ဟု ှ ဲ
အား ဆုိ လျှင်၊ 18ဟု ှဲ က၊ ထုိသို့ မိန ့ေ်တာ်မမူပါ ှင့်။ ထာဝရဘုရား
မှစ၍ဤ လူ များ ှင့် ဣသေရလ လူ များအေပါင်း တို့သည် ေရွးချယ် ေသာ သူထံ
မှာကျွနေ်တာ်ကျွနခံ် ပါမည်။ ထုိသူ
ထံမှာ ေန ပါမည်ဟ၍ူ၎င်း၊ 19တဖန် အကင်သူ ထံ၌ ကျွန် ခံရ၏။ ထုိသူ
၏သား ထံ၌ ကျွနခံ်ရသည် မ
ဟတ်ုပါေလာ။ ကျွနေ်တာ်သည် ခမည်းေတာ် ထံ၌ ကျွန် ခံသည့်နည်းတူ ကုိယ်ေတာ်
ထံ၌ လည်း ကျွနခံ် ပါမည်ဟ၍ူ၎င်း၊ အဗ ှလံု အား ေလျှာက်ဆုိ ၏” 20 အဗ ှလံု က
လည်း ၊ ငါတို့သည်အဘယ်သို့ ြပ ရမည်ကုိ အ ကံ ေပး ပါဟု အဟိေသာေဖလ
အား ဆုိ လျှင်၊ 21အဟိေသာေဖလ က၊ နနး် ေတာ်ကုိ ေစာင့် ေစြခင်းငှါ ခမည်းေတာ်
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ထားခ့ဲ ေသာ ကုိယ်လပ်ုေတာ် တို့ ှ ိရာသို့ ဝင် ေတာ်မူပါ။ ခမည်းေတာ် သည်ကုိယ်ေတာ်
အား စက်ဆုပ် ရံွ ှာေကာင်း ကုိ ဣသေရလ
အမျ ိးသားအေပါင်း တို့သည် ကား ၍ ၊ ကုိယ်ေတာ် ဘက် ၌ေနေသာ သူအေပါင်း
တို့သည် လက် အား ကီး ကပါလိမ့်မည်ဟု ေလျှာက် သည် အတိင်ုး၊ 22 နနး်ေတာ်ေပါ် မှာ
အဗ ှလံု အဘို့ မျက် ှာ ကက် ကုိမုိး၍၊ သူသည် ဣသေရလ
အမျ ိးသားအေပါင်း တို့ ေ ှ မှာ ခမည်းေတာ် ၏ ကုိယ်လပ်ုေတာ် တို့ ှ ိ ရာသို့ ဝင်
ေလ၏။ 23 ထုိ ကာလ ၌ အဟိေသာေဖလ ေပး ေသာ အ ကံ သည် ဘုရားသခင့် ထံ
ေတာ်၌ ေမးေလျှာက် ၍ခံရေသာ ဗျာဒိတ် ေတာ်က့ဲသို့ ြဖစ်၏။ သူေပးသမျှ ေသာအ ကံ
ကုိ ဒါဝိဒ် ှင့် အဗ ှလံု သည် ဗျာဒိတ်ေတာ်က့ဲသို့ မှတ်တတ် သတည်း။

17
1တဖန် အဟိေသာေဖလ က၊ ကျွနေ်တာ်သည် လူ
တေသာင်း ှစ်ေထာင်တို့ ကုိ ေရွးေကာက် ပါရေစ။ ယေနည့ ့် ပင် ကျွနေ်တာ်ထ ၍
ဒါဝိဒ် ကုိလိက်ု ပါမည်။ 2 သူ သည်ေမာ လျက် လက်အားနည်း လျက် ေနစ ် အခါ
ကျွနေ်တာ်တိက်ု ၍ သူ့ ကုိထိတ်လန ့် ေစမည်။ သူ
၌ ပါေသာ လူ အေပါင်း တို့သည် ေြပး က၍ ၊ ှင်ဘုရင် ကုိသာ ကျွနေ်တာ်လပ်ု ကံ
ပါမည်။ 3လူ အေပါင်းတို့ ကုိ ကုိယ်ေတာ် ထံသို့ ေဆာင်ခ့ဲ ပါမည်။ ကုိယ်ေတာ် ှာ ေသာ
သူ တေယာက်တည်းကုိရလျှင်၊ လူ
အေပါင်း တို့သည် ြပနလ်ာ ၍ ငိမ်ဝပ် ကပါလိမ့်မည်ဟု ေလျှာက်လျှင်၊ 4 ထုိစကား
ကုိအဗ ှလံု ှင့် ဣသေရလ
အမျ ိး အသက် ကီး သူတို့သည် ှစ်သက် က၏။ 5 ထုိအခါ အဗ ှလံု က၊ အာခိ
လဟူု ှ ဲ ကုိ လည်း ေခါ်ခ့ဲ။ ငါတို့သည် သူ ၏စကား ကုိနာကား ကကုနအံ်ဟ့ဆုို သည်
အတိင်ုး၊ 6ဟု ှဲ သည်လာ ၍ အဗ ှလံု က၊ အဟိေသာေဖလ
သည် ဤ
မည်ေသာအ ကံ ကုိေပး ပီ။ သူ
၏စကား ကုိ နားေထာင် သင့်သေလာ။ သို့ မဟတ်ု သင် ေြပာ ေလာဟ့ဆုို လျှင်၊ 7ဟု
ှဲ က အဟိေသာေဖလ
ေပး ေသာ အ ကံ သည် ယခု
ကာလ ၌ မ ေလျာ် ပါ။ 8 ခမည်းေတာ် ှင့် သူ ၏လူ တို့သည် ခွနအ်ား ကီးေသာသူ
ြဖစ်ေကာင်း ကုိ၎င်း ၊ ယခုမူကား ေတာ
၌ သားငယ် ေပျာက်ေသာ ဝံမ
က့ဲသို့ ြပင်းထန် ေသာစိတ် ှိေ ကာင်းကုိ၎င်း၊ ကုိယ်ေတာ် သိ ေတာ်မူ၏။ ခမည်းေတာ်
သည်လည်း စစ်သူရဲ ြဖစ်၍ လူ
များတို့ ှင့်အတူ မ အိပ် တတ်။ 9ယခု မှာသူ သည် ေြမတင်ွး တစုံတခု ၌ ပုနး် လျက်
ေနပါလိမ့်မည်။ သို့ မဟတ်ု အြခားေသာအရပ် ၌ ပုနး်လျက် ေနပါလိမ့်မည်။ လအူချ ိ
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တို့သည် အဦး
လဲ ၍ေသလျှင် ထုိသိတင်းကုိ ကား ေသာသူက၊ အဗ ှလံု ေနာက် သို့ လိက်ုေသာ သူ
သည် ဆုံး ှုံး က ပီဟု ကားေြပာ ကပါလိမ့်မည်။ 10 ထုိအခါ ရဲရင့် ေသာသူ၊ ြခေသင့်္
ှလံးု က့ဲသို့ ှလံးု ှ ိေသာ သူသည် စိတ်ပျက် ပါလိမ့်မည်။ ခမည်းေတာ် သည် ခွနအ်ား
ကီးေသာသူြဖစ်ေကာင်း ကုိ၎င်း ၊ သူ ၌ ပါေသာ သူတို့ သည် ရဲရင့် ြခင်းသတ္တ ိ ှ ိေသာ
သူြဖစ်ေကာင်းကုိ၎င်း၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသားအေပါင်း တို့သည် သိ ကပါ၏။ 11 သို့ ြဖစ်၍ ကျွနေ်တာ်သည် အ ကံ ေပး
ပါမည်။ ဒန် မိ မှစ၍ ေဗရေ ှဘ မိ တိင်ုေအာင် ဣသေရလ အမျ ိးသားအေပါင်း
တို့သည် အေရအတက်ွ အားြဖင့် သမုဒ္ဒရာ သဲလံးု ှင့်အမျှ ကုိယ်ေတာ် ထံ၌ စည်းေဝး
၍ ကုိယ်ေတာ်တိင်ုစစ် ချ ီ ေတာ်မူရမည်။ 12 ထုိသို့ ခမည်းေတာ်ကုိေတွ့ ေသာ အရပ် တစုံ
တခု ၌ သူ့ ထံသို့ ေရာက် လျှင် ၊ ေြမ ေပါ် မှာ ှင်း ကျ သက့ဲသို့ သူ့ ကုိ လွှမ်းမုိး၍ သူ
ှင့် သူ ၌ ှိေသာ သူ တေယာက် မျှ မ ကျန်ကင်း ရ။ 13 ၎င်း နည်းခမည်းေတာ်သည်

မိ တ မိ ထဲသို့ ဝင်လျှင် ၊ ဣသေရလ အမျ ိးသားအေပါင်း တို့သည် ကိ း များကုိ ယူ
ခ့ဲ၍ ထုိ
မိ ၌ ေကျာက်စရစ် တခုကုိမျှ မ ကျန် ေစြခင်းငှါချ ိင့် ထဲသို့ ဆဲွချ ရ ကမည်ဟု

ေလျှာက် ေလေသာ်၊ 14အဗ ှလံု ှင့် ဣသေရလ အမျ ိးသား အေပါင်း တို့က၊ အာခိ
လူဟု ှ ဲ ေပးေသာ အ ကံ သည်အဟိေသာေဖလ ေပးေသာအ ကံ ထက် သာ၍
ေကာင်း သည်ဟု ေြပာဆုိ က၏။ အေကာင်းမူကား ၊ ထာဝရဘုရား သည် အဗ ှ လံု
၌ ေဘး ေရာက် ေစြခင်းငှါ ၊ အဟိေသာေဖလ ေပးေသာ အ ကံ ေကာင်း ကုိ ဖျက် ေစ
မည်အေကာင်း စီရင် ေတာ်မူ၏။ 15 ထုိအခါ ဟု ှ ဲ သည် ယဇ်ပုေရာဟိတ် ဇာဒတ်ု ှင့်
အဗျာသာ တို့အား ၊ အဟိေသာေဖလ သည် ဤ
မည်ေသာ အ ကံ ကုိ အဗ ှလံု ှင့် ဣသေရလ အမျ ိးအသက် ကီး သူတို့ အားေပး
ပီ။ ကျွ ်ပ်ု သည်လည်း ဤ မည်ေသာအ ကံ ကုိေပး ပီ။ 16 သို့ ြဖစ်၍ ဒါဝိဒ် ထံသို့
အလျင်အြမန် ေစလွှတ် ၍ ယေနည့ မှာ ေတာ
လင်ွြပင် ၌ မ ေန ပါ ှင့်။ အလျင်အြမနကူ်း သွားပါ။ သို့ မဟတ်ု လျှင် ှင်ဘုရင် ှင့် လူ
အေပါင်း တို့ သည် ဆုံး ှုံး ြခင်းသို့ ေရာက်ကလိမ့်မည်ဟု ကား ေလျှာက်မည်အေကာင်း
မှာလိက်ု သြဖင့်၊ 17 ေယာနသန် ှင့် အဟိမတ် သည် မိ ထဲသို့ ဝင် လျှင် သူတပါးြမင်
မည်စုိးေသာေကာင့် ၊ အ◌င်္ေရာေဂလ ရွာ နား
မှာ ေန
ရစ ်တင်ွ၊ မိနး်မ ကေလးတေယာက်သွား ၍ ေြပာ သည်အတိင်ုး သူ တို့သည် ဒါဝိဒ်
မင်း ကီး ထံသို့ သွား ၍ ေလျှာက် က၏။ 18 သို့ ရာတင်ွ လကူေလး တေယာက်သည် ထုိ
သူ
တို့ ကုိြမင် ၍ အဗ ှလံု အား ေလျှာက် ေလ၏။ သူတို့သည် အလျင်အြမန် သွား ၍
ဗာဟုရိမ် မိ တင်ွ အိမ် တအိမ်သို့ ဝင် သြဖင့် ထုိအိမ် ဝင်း ထဲမှာ ှိေသာ ေရတင်ွး သို့
ဆင်း ၍၊ 19 မိနး်မ သည်ေရတင်ွးဝ ကုိ ဖုံး
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ပီးမှဆန် ကုိလှနး် ၍ ထားေသာေကာင့် ထုိအမှု သည် မ
ထင် ှား။ 20အဗ ှလံု ၏ ကျွန် တို့သည်ထုိအိမ် သို့ ေရာက် ၍ အဟိမတ် ှင့် ေယာ
နသန် တို့သည် အဘယ်မှာ ှိသနည်းဟု မိနး်မ အား ေမး လျှင် ၊ မိနး်မ က၊ ေချာင်း
တဘက်သို့ ကူး
က ပီဟု ေြပာ သြဖင့် သူတို့သည် ှာ ၍ မ ေတွ့ ေသာအခါ ေယ ု ှလင် မိ သို့ ြပန်

သွား က၏။ 21 ြပနသွ်ား ေသာေနာက် အဟိမတ် ှင့် ေယာနသန်သည် ေရတင်ွး ထဲက
တက် ၍ ဒါဝိဒ် မင်း ကီး ထံသို့ သွား ပီးလျှင် ၊ ြမစ် တစ်ဘက်သို့ အလျင်အြမန် ထ ၍
က ေတာ်မူပါ။ အဟိေသာေဖလ
သည် ကုိယ်ေတာ် တစ်ဘက် ၌ ဤ
မည်ေသာ အ ကံ ကုိေပးပါ ပီဟု ေလျှာက် ေသာ်၊ 22 ဒါဝိဒ် ှင့် လူ အေပါင်း တို့သည်
ထ
၍ ေယာ်ဒန် ြမစ်ကုိကူး က၏။ မုိဃ်းလင်း ေသာအခါ မ ကူး ေသာသူတေယာက် မျှ
မ ှိ။ 23အဟိေသာေဖလ သည် မိမိ
ေပးေသာအ ကံ သို့ မ
လိက်ု ကသည်အေကာင်း ကုိ သိြမင် ေသာအခါ ၊ ြမည်း ကုိ ကုနး် ှးီတင် ေစ ပီးလျှင်
ထ ၍ မိမိ ေနရင်း မိ မိမိ အိမ် သို့ သွား သြဖင့် အိမ်မှု အိမ်ေရးများကုိ စီရင် ပီးမှ လည်
ကိ း တပ်၍ ေသ ေလ၏။ ဘုိးေဘး
တို့သခင်္ျ ိ င်း ၌ သ ဂိ ဟ် က၏။ 24 ဒါဝိဒ် သည် မဟာနမ်ိ မိ သို့ ေရာက် ေလ၏။ အ
ဗ ှလံု သည်လည်း ဣသေရလ လူ အေပါင်း တို့ ှင့်အတူ ေယာ်ဒန် ြမစ်ကုိ ကူး ေလ၏။
25အဗ ှလံု သည် ဗုိလ်ချ ပ်မင်းယွာဘ အရာ ၌ အာမသ
ကုိ ခန ့ထ်ား ၏။ အာမသ
ကား၊ ယွာဘ အမိ ေဇ ုယာ ၏ ညီမ
နာဟတ် သမီး အဘိဂဲလ ှင့် စုံဘက်ေသာ ဣ ှေမလ အမျ ိး ေယသာ
၏သား ြဖစ်သတည်း။ 26ဣသေရလ အမျ ိးသားတို့ ှင့် အဗ ှလံု သည် ဂိလဒ် ြပည်
၌ တပ်ချ က၏။ 27 ဒါဝိဒ် သည် မဟာနမ်ိ မိ သို့ ေရာက် ေသာအခါ ၊ အမ္မုန် ြပည် ရ
ဗ္ဗာ
မိ သား နာဟတ် ၏သား ေ ှာဘိ ၊ ေလာေဒဗာ မိ သားအေမျလ ၏သား မာခိရ ၊

ဂိလဒ် အမျ ိး ေရာေဂလိမ် မိ သားဗာဇိလဲ တို့က၊ 28 ထုိလူ တို့သည် ေတာ
၌ ေရစာ ငတ်မွတ် လျက် ပင်ပနး် လျက် ေနရပါသည်တကားဟဆုို ၍ ၊ ဒါဝိဒ် ှင့် သူ
၏လူ များ စားစရာဘို့ ဂျ ံ ဆန၊် မုေယာ
ဆန၊် မုန ့်ညက် ၊ ေပါက်ေပါက် မျ ိ း၊ ပဲ မျ ိ း၊ 29 ပျားရည် ၊ ို့ ဓမ်း ၊ သုိး ၊ ဒိနခဲ် ှင့်တကွ
အိပ်ရာ ၊ လင်ပနး် ၊ ေြမခွက် များကုိ ေဆာင် ခ့ဲ က၏။

18
1 ဒါဝိဒ် သည် မိမိ
၌ ပါေသာလူ တို့ ကုိေရတက်ွ ၍ တေထာင် အပ်ု၊ တရာ
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အပ်ုတို့ ကုိ ခန ့ထ်ား ၏။ 2လူ သုံးစု တစုကုိ ယွာဘ ၌ ၎င်း ၊ တစုကုိ ေဇ ုယာ
သား ယွာဘ ညီ အဘိ ှဲ ၌ ၎င်း၊ တစုကုိဂိတ္တိ
လူ အိတ္တဲ
၌ ၎င်း အပ် ၍ ၊ ငါ ့ ကုိယ်တိင်ုချသွီား မည်ဟု လူ
များတို့အား မိန ့် ေတာ်မူ ၏။ 3လူ များတို့ကလည်း ၊ ကုိယ်တိင်ု က ေတာ်မ မူပါ ှင့်။
ကျွနေ်တာ်တို့ ေြပး ေသာ်လည်း သူတို့သည်အမှုမ ထား ကပါ။ ကျွနေ်တာ် တို့ တဝက်
ေသ ေသာ်လည်း သူတို့သည်အမှုမ ထား ကပါ။ ကုိယ်ေတာ်မူကား၊ ကျွနေ်တာ် တို့ တ
ေသာင်း ထက် ြမတ်ေတာ်မူ၏။ သို့ ြဖစ်၍ ကျွနေ်တာ် တို့ ကုိ မိ ထဲက မစ ေတာ်မူလျှင်
သာ၍ ေကာင်းပါလိမ့်မည်ဟု ေလျှာက် က၏။ 4 ှ င်ဘုရင် ကလည်း ၊ ငါသည်သင် တို့
အလို သို့ လိက်ုမည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၍ တံခါးဝ နား မှာ ရပ် ေတာ်မူလျှင် ၊ လူ အေပါင်း
တို့သည် တရာ
တပ်၊ တေထာင် တပ်အားြဖင့် ချသွီား က၏။ 5 ှ င် ဘုရင်ကလည်း ၊ ငါ ့ မျက် ှာကုိ
ေထာက်၍ ငါသ့ားအဗ ှလံု ကုိ ြဖည်းညင်း စွာ ြပ ကေလာဟ့ု ယွာဘ ၊ အဘိ ှဲ ၊ အိတတဲ္
တို့ ကုိ မှာ ထားေတာ်မူ၏။ ထုိသို့ ှ င် ဘုရင်သည် အဗ ှလံု အတက်ွ ဗုိလ်မင်း အေပါင်း
တို့ ကုိ မှာ ထား ေတာ်မူေသာအခါ ၊ လူ အေပါင်း တို့သည် ကား က၏။ 6 ထုိသို့ လူ များ
တို့သည် ဣသေရလ
လတိူု့ ကုိ စစ်တိက်ု အံေ့သာငှါ မိ ြပင်သို့ ထွက် ၍ ဧဖရိမ် ေတာ ၌ စစ် ပိ င် က၏။ 7ဣ
သေရလ လူ တို့သည် ဒါဝိဒ် ၏ကျွန် တို့ ေ ှ မှာ ှုံး ၍ ထုိ ေန ့ြခင်းတင်ွ ကီးစွာ ေသာ
လပ်ု ကံ ြခင်းအားြဖင့်လူ ှစ် ေသာင်းေသက၏။ 8 ေြမ တြပင်လံးု အ ှ ံအြပား တိက်ု
ကသြဖင့် ထုိ ေန၌့ လခူျင်းသတ်၍ ေသသည်ထက် ေတာ ၌ ဆုံး ှုံး ေသာ သူသာ၍များ
က၏။ 9 ဒါဝိဒ် ၏ ကျွန် တို့သည် အဗ ှလံု ကုိေတွ့ က၏။ သူသည်ြမည်း ကုိ စီး
လျက် ပင်ြမည်း သည် ကီး ေသာ သပိတ် ပင်အကုိင်း အခက်ေအာက် သို့ ဝင် ၍၊ အ
ဗ ှလံု ၏ ေခါင်း သည်သပိတ် ပင်၌ ငိ သြဖင့် ၊ မုိဃ်း ှင့် ေြမ ကီး စပ်ကား မှာ တွဲလွဲ
ဆဲွ လျက်ေန၍ ၊ ြမည်း သည် အလိအုေလျာက်သွား ေလ၏။ 10 ြမင် ေသာ သူ
တေယာက် သည် ယွာဘ ထံသို့ သွား၍၊ သပိတ် ပင်၌ အဗ ှ လံု ဆဲွ ေနသည်ကုိ
ကျွနေ်တာ်ြမင် ခ့ဲသည်ဟု ကားေြပာ လျှင်၊ 11 ယွာဘ က၊ သင်သည် ြမင် ခ့ဲသည်မှန်
လျှင် အဘယ်ေကာင့် သူ့ ကုိ ထုိး
၍ ေြမ ကီး ေပါ်သို့ မ ချခ့ဲ သနည်း။ ထုိသို့ ြပ လျှင် ေငွ အကျပ်တဆယ် ှင့် ခါးစည်း
ကုိ ငါေပး ပီဟု ေြပာဆုိ ေသာ်၊ 12 ထုိသူက ကျွနေ်တာ်သည် ကုိယ် လက် ၌ ေငွ အခွက်
တဆယ်ကုိ ပင်ခံရေသာ်လည်း ှင်ဘုရင် ၏သား ကုိ မ ြပ ိင်ုပါ။ အေကာင်းမူကား ၊
ကျွနေ်တာ် တို့ ကား သည့် အတိင်ုး ှင်ဘုရင်က၊ ငါမ့ျက် ှာကုိေထာက်၍ ငါသ့ား အဗ ှ
လံု ကုိ ေစာင့်မ ကေလာဟ့ု ကုိယ်ေတာ် ှင့် အဘိ ှဲ ၊ အိတ္တဲ တို့ ကုိ မှာထား ေတာ်မူ ပီ။
13ကျွနေ်တာ်ြပ မိလျှင် ကုိယ်ကုိလှည့်စား ၍ ကုိယ် အသက် ှုံးပါ ပီ။ ှင်ဘုရင် မ သိ
ေသာ အမှု တစုံတခု မျှမ ှိ။ ကုိယ်ေတာ် သည်လည်း ကျွနေ်တာ်တစ်ဘက် ၌ ေန
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ပါလိမ့်မည်ဟု ေြပာဆုိ ေသာ်၊ 14 ယွာဘ က၊ သင် ှင့်အတူ ငါမ ေန အားဟု ဆုိ
လျက် လံှယ ် သုံး စင်း ကုိကုိင်ယူ ၍ သပိတ် ပင်အလယ် ၌ အသက် ှင်လျက် ှိ
ေသာအဗ ှလံု ၏ ှလံးု ကုိ ထုတ်ချင်းခပ် ထုိးေလ၏။ 15လက်နက် ေဆာင် လလုင် တ
ကျပ်ိ တို့သည်လည်း ဝုိင်း ၍ အဗ ှလံု ကုိ အေသ သတ်က၏။ 16 ယွာဘ သည်လည်း
တံပုိး မှုတ် ၍ လူ တို့ ကုိ ဆီးတား
သြဖင့် ဣသေရလ လူတို့ ကုိ လိက်ု ရာမှ ြပနလ်ာ က၏။ 17အဗ ှလံု ကုိလည်း ယူ
၍ ေတာ ၌ နက် ေသာ ေြမတင်ွး ထဲသို့ ချ ပီးမှ ေကျာက် ပုံ ကီး ကုိ ပုံထား
က၏။ ဣသေရလ
လအူေပါင်း တို့သည် အသီးအသီး
မိမိ တို့ အိမ် သို့ ေြပး က၏။ 18 အဗ ှလံု သည် အသက် ှင်စ ် အခါ၊ ငါ ၏နာမ
သည် မ
ေပျာက်အ မဲတည်မည်အေကာင်း ၊ သား မ ှိဟု ဆုိ
လျက် ှင်ဘုရင် ချ ိင့် တင်ွ ကုိယ် အဘို့ ေကျာက်တိင်ု ကုိ စုိက် ၍ မိမိ နာမ ြဖင့သ်မုတ်
ေသာေကာင့် ၊ ယေန ့တိင်ုေအာင် အဗ ှလံု ေအာင်တိင်ု ဟ၍ူတင်ွ သတည်း၊ 19 ထုိအခါ
ဇာဒတ်ု ၏သား အဟိမတ် က၊ ထာဝရဘုရား
သည် ှင် ဘုရင်၏ ရနသူ် တို့ ကုိ အြပစ်အေလျာက် စီရင် ေတာ် မူ ေကာင်း ကုိ
ကျွနေ်တာ်ေြပး ၍ သိတင်း ကားေလျှာက်ပါရေစဟု အခွင့်ေတာင်း လျှင်၊ 20 ယွာဘ
က၊ ယေန ့
သင် သည် သိတင်းမ ကား မေလျှာက်ရ။ အြခား ေသာေန ့၌ ကားေလျှာက် ရမည်။
ှင်ဘုရင် ၏ သား
ေတာ်ေသ ေသာေကာင့် ယေန ့သင်သည် သိတင်း မ ကားမေလျှာက်ရဟု ဆုိ
ပီးမှ၊ 21 ကု ှိ အား သင်ြမင် သမျှကုိသွား ၍ ှင်ဘုရင် အား ကားေလျှာက် ေလာဟ့ု

ဆုိ သည်အတိင်ုး ၊ ကု ှိ သည် ယွာဘ အား ဦး ွှတ် ၍ ေြပး ေလ၏။ 22တဖန် ဇာဒတ်ု
သား အဟိမတ် က၊ သို့ ေသာ်လည်း ကျွနေ်တာ် သည် ကု ှိ ေနာက် မှာ ေြပး ပါရေစဟု
အခွင့်ေတာင်း ြပနလ်ျှင် ၊ ယွာဘ က ငါ ့ သား ဝမ်းေြမာက် စရာ သိတင်းမ ဟတ်ုသည်
ြဖစ်၍ အဘယ်ေကာင့် ေြပး သွားချင် သနည်းဟု ဆုိ ေသာ်လည်း၊ 23 ေြပး ပါရေစဟု တ
ဖန် အခွင့်ေတာင်း ေသာေကာင့် ေြပး ေလာ့ဟုအခွင့်ေပး၏။ ထုိအခါ အဟိမတ် သည်
လင်ွြပင် လမ်း ၌ေြပး ၍ ကု ှိ ကုိလနွ် ေလ၏။ 24 ဒါဝိဒ် သည် မိ တံခါး ှစ် ထပ်ကား
မှာထုိင် ၍ေန၏။ ကင်းေစာင့် တေယာက်သည် မိ ို း တံခါး အေပါ်ြပအိးုမုိး ေအာက်သို့
တက် ၍ ေြမာ် ကည့် သြဖင့် လူ တေယာက် တည်းေြပး လာသည်ကုိ ြမင် ေသာအခါ၊
25 ှ င်ဘုရင် အား ဟစ် ၍ ေလျှာက် ေလ၏။ ှင် ဘုရင်ကလည်း ၊ တေယာက် တည်း
ြဖစ်လျှင် သိတင်း ပါလိမ့်မည်ဟု အမိန ့် ှ ိ၏။ ထုိသူသည် ေြပးလာ ၍ အနးီ
သို့ ေရာက်ေသာအခါ၊ 26ကင်းေစာင့် သည်လည်း အြခား ေသာသူ ေြပး လာသည်ကုိ
ြမင် ၍ ၊ အြခားေသာသူ တေယာက် တည်း ေြပး လာပါသည်ဟု တံခါး သို့ လှည့်၍ ဟစ်
လျှင် ၊ ှ င် ဘုရင်က ထုိသူ



ဓမ္မရာဇဝင်ဒတိုယေစာင်။ 18:27 674 ဓမ္မရာဇဝင်ဒတိုယေစာင်။ 19:4

၌လည်း သိတင်း ပါလိမ့်မည်ဟု အမိန ့် ှ ိ၏။ 27ကင်းေစာင့် ကလည်း ၊ ေ ှ လာေသာ
သူ ၏ေြပး ြခင်းသည် ဇာဒတ်ု သား အဟိမတ် ေြပး ြခင်း ှင့် တသူည် ကုိ ကျွနေ်တာ်
ထင် ပါသည်ဟု ေလျှာက် ေသာ် ၊ ှင် ဘုရင်က သူသည် လူ
ေကာင်း ြဖစ်၏။ ေကာင်း ေသာ သိတင်း ပါလိမ့်မည်ဟု အမိန ့် ှ ိ ြပန၏်။ 28အဟိမတ်
ကလည်း ၊ ချမ်းသာ ရပါ၏ဟုဟစ် လျက် ှင်ဘုရင် ေ ှ ေြမ ေပါ် မှာ ြပပ်ဝပ် လျက်
၊ အ ှင် မင်း ကီး ကုိ ပုနက်န်ေသာလူ တို့ ကုိ အပ် ေတာ်မူေသာ ကုိယ်ေတာ် ၏ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား သည် မဂင်္လာ ှိေတာ်မူေစသတည်းဟု ေလျှာက် ေလ၏။ 29 ှ င်
ဘုရင်ကလည်း ၊ ငါသ့ား အဗ ှလံု သည် ေဘး
လတ်ွ၏ေလာဟု ေမး
ေတာ်မူလျှင် အဟိမတ် က၊ အ ှင်မင်း ကီး ၏ ကျွန် ယွာဘ သည် ကုိယ်ေတာ် ကျွန်
ကုိေစလွှတ် ေသာအခါ ုနး်ရင်းခတ် ြခင်းအမှုကုိ ကျွနေ်တာ် ြမင် ေသာ်လည်း ေသချာစွာ
မ သိ ရပါဟု ေလျှာက် ေသာ်၊ 30 ှ င် ဘုရင်က၊ ဤ
အနားမှာ ေရွှ ၍ေန ေလာ့ဟု မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး သူသည်ေရွှ ၍ ေန ေလ၏။

31တဖန် ကု ှိ ေရာက် လာ၍ အ ှင် မင်း ကီး ၊ သိတင်း ပါပါ၏။ ကုိယ်ေတာ် ကုိ ပုနက်န်
ေသာ သူအေပါင်း တို့ ကုိ ထာဝရဘုရား
သည် ထုိသူ၏ အြပစ်အေလျာက်ယေန ့ စီရင် ေတာ်မူ ပီဟု ေလျှာက် လျှင်၊ 32 ှ င်
ဘုရင်က၊ ငါသ့ား အဗ ှလံု သည် ေဘး
လတ်ွ ၏ေလာ
ဟု ေမး
ေတာ်မူေသာ်၊ ကု ှိ က အ ှင် မင်း ကီး ၏ ရနသူ် များ၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိ ည ်းဆဲ ြခ
င်းငှါ ပုနက်န် ေသာသူများအေပါင်း တို့သည် ထုိလလုင် က့ဲသို့ ြဖစ် က ပါေစေသာဟု
ြပနေ်လျှာက် ေလ၏။ 33 ှ င် ဘုရင်သည် အလနွ်ကင်နာ ေသာစိတ် ှိသြဖင့် မိ တံခါး
အေပါ် ၌ ှိေသာတဲသို့ တက် ၍ တက်စ ်တင်ွ၊ အိငုါ ့သား အဗ ှလံု ၊ ငါ ့သား ၊ ငါ ့သား
အဗ ှလံု ၊ သင့် ကုိယ်စား ငါ မေသ ပါေလတကား။ အိုအဗ ှလံု ၊ ငါ ့ သား ၊ ငါ ့ သား
ဟု ငိေု ကး ေလ၏။

19
1 ှ င် ဘုရင်သည် အဗ ှလံု ေကာင့် ငိေု ကး ြမည်တမ်း ေတာ်မူသည်ဟု ယွာဘ အား
ကားေြပာ ေလ၏။ 2 ထုိ ေန၌့ ေအာင်ပဲွ သည် လူ
အေပါင်း တို့တင်ွ ဝမ်းနည်း စရာအေကာင်းြဖစ် ြပန၏်။ ှင် ဘုရင်သည် သား
ေတာ်ေကာင့် စိတ် ကင်နာေတာ်မူသည်ကုိ လူ
အေပါင်းတို့သည် ထုိ
ေန၌့ ကား ၍၊ 3 စစ်တိက်ု ရာမှ ေြပးေသာသူ တို့ သည် ှက် ၍ တိတ်ဆိတ် စွာ ေြပး
တတ်သက့ဲသို့ မိ ထဲသို့ တိတ်ဆိတ် စွာ ေြပးဝင် က၏။ 4 ှ င် ဘုရင်သည်လည်း ၊
မျက် ှာ ကုိဖုံး ၍ ၊ အိုငါ ့ သား အဗ ှလံု ၊ အိုအဗ ှလံု ၊ ငါ ့ သား ၊ ငါ ့ သား ဟု ကီး
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ေသာအသံ ှင့် ငိေု ကး ေတာ်မူ၏။ 5 ယွာဘ သည် ှင်ဘုရင် ထံ အိမ် ထဲသို့ ဝင် ၍ ၊
ကုိယ်ေတာ် ၏ အသက် မှစ၍သား ေတာ် သမီး
ေတာ်၊ မိဖုရား
ေမာင်းမ မိဿံတို့၏ အသက် ကုိ ကယ်တင် ေသာ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် တို့ ကုိ ယေန ့
အ ှက်ကဲွ ေစေတာ်မူ ပီ။ 6 ရနသူ် တို့ ကုိချစ် ၍ အေဆွ ခင်ပွနး်တို့ ကုိ မုနး် ေတာ်မူ၏။
မှူးမတ် များ၊ ကျွန် များတို့ ကုိ ပမာဏ
ြပ ေတာ် မမူေကာင်း ကုိ ယေန ့
ထင် ှားစွာြပ ေတာ်မူ ပီ။ အဗ ှ လံု သည် အသက် ှင်၍ ကျွနေ်တာ်မျ ိ း အေပါင်း
တို့သည် ယေန ့
ေသ လျှင် အားရ ေတာ်မူလိမ့်မည်ဟု ယေန ့
ကျွနေ်တာ်သိြမင် ပါ၏။ 7 ယခု မှာထ ေတာ်မူပါ။ က ၍ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် တို့အား
ှစ်သိမ့်ေသာစကားကုိ ေြပာ ေတာ်မူပါ။ က ေတာ်မ မူ လျှင် ယေနည့ မှာ အထံ
ေတာ်၌ လူ
တေယာက်မျှမ ေန ပါ။ ထုိအမှုသည် ငယ် ေသာအရွယ် မှစ၍ ယခု တိင်ုေအာင်
ကုိယ်ေတာ် ၌ ြဖစ် ေလသမျှ ေသာ အမှု ထက် သာ၍ဆုိး ပါလိမ့်မည်ဟု ထာဝရဘုရား
ကုိ တိင်ုတည်၍ ကျွနေ်တာ်ကျနိဆုိ် ပါသည်ဟု ေလျှာက် ေသာ်၊ 8 ှ င် ဘုရင်သည် ထ
၍ တံခါးဝ ၌ ထုိင် ေတာ်မူ၏။ ှင် ဘုရင်သည် တံခါးဝ ၌ ထုိင် ေတာ်မူသည်ကုိ လူ
အေပါင်း တို့သည် ကား ေသာအခါ အထံ ေတာ်သို့ ချ ်းကပ် က၏။ ဣသေရလ
လမူျားမူကား မိမိ
တို့ ေနရာ သို့ ေြပး သွား က ပီ။ 9 ထုိေနာက် ၊ ဣသေရလ အမျ ိးအ ယ်ွ အေပါင်း တို့
က၊ ှင် ဘုရင်သည် ဖိလိတ္တိ
လအူစ ှိေသာ ရနသူ် တို့ လက် မှ ငါ တို့ ကုိကယ် ှ တ် ေတာ်မူ ပီ။ ယခု
မှာ အဗ ှလံု ေကာင့် ိင်ုငံ ေတာ်မှ ထွက်ေြပး ေတာ်မူရ၏။ 10 ငါတို့ ဘိသိက် ေပး၍
ချးီေြမာက်ေသာ အဗ ှလံု သည် စစ်တိက်ု ပဲွ၌ ေသ ပီ။ ယခု
မှာ ှင် ဘုရင် ကုိ တဖန် ေဆာင်ခ့ဲရမည်ဟုမ ဆုိ၊ အဘယ်ေကာင့် တိတ်ဆိတ်စွာ
ေန ကသနည်းဟု အချင်းချင်းအြပစ်တင် က၏။ 11 ဒါ ဝိ ဒ် မင်း ကီး သည်လည်း
ယဇ်ပုေရာဟိတ် ဇာဒတ်ု ှင့် အဗျာသာ တို့ထံသို့ လကုိူေစလွှတ် ၍၊ ယုဒ
အမျ ိးအသက် ကီး သူတို့ ထံသို့ သွား၍ေြပာ ရမည်ကား၊ ှ င် ဘုရင်ကုိ နနး်ေတာ် သို့
ြပန်ပို့ ရမည်အမှုမှာ သင်တို့သည် အဘယ်ေကာင့် ေနာက်ကျ ကသနည်း။ ှင် ဘုရင်
သည် စံနနး် ေတာ်၌ ေနစ ်အခါ၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသားအေပါင်း တို့ ေြပာတတ်ေသာစကား ကုိ ကား ေတာ်မူ ပီ။ 12သင် တို့သည်
ငါ ့ ညီအစ်ကုိ ၊ ငါ ့ အ ို း ၊ ငါ ့ အသား ြဖစ်၍ ၊ ှင် ဘုရင်ကုိ ြပန်ပို့ ရမည်အမှု မှာ
အဘယ်ေကာင့် ေနာက်ကျ ကသနည်းဟ၍ူ၎င်း၊ 13အာမသ အား လည်း ၊ သင် သည်
ငါ ့ အသား ငါ ့ အ ို း တို့ အဝင်ြဖစ်သည်မ ဟတ်ုေလာ။ သင်သည် ငါ ့ ေ ှ မှာ ယွာဘ
၏ကုိယ်စား အစ ် ဗုိလ်ချ ပ် မင်းမ ြဖစ် လျှင် ထုိမျှမက ဘုရား သခင်သည် ငါ ၌
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ြပ ေတာ်မူေစသတည်း ဟ၍ူ၎င်း၊ ေြပာ ကေလာဟ့ု မှာလိက်ု ေတာ်မူ၏။ 14 ထုိသို့ ယုဒ
အမျ ိးသား အေပါင်း တို့ ကုိ တညီတ ွတ် တည်း ှလံးု ွတ် ေစေတာ်မူသြဖင့် ၊ သူ
တို့က ကုိယ်ေတာ် ကျွန် အေပါင်း တို့ ှင့်တကွ ကုိယ်ေတာ် တိင်ု ြပနလ်ာ ေတာ်မူပါဟု
ှ င်ဘုရင် အား ေလျှာက်ေစက၏။ 15 ထုိအခါ ှင် ဘုရင်သည် ြပန် ၍ ေယာ်ဒန် ြမစ်သို့
ေရာက် ေတာ်မူ၏။ ယုဒ
အမျ ိးသည် ှင် ဘုရင်ကုိ ခရီးဦး ကိ ြပ ၍ ေယာ်ဒန် ြမစ်တဘက် သို့ ပို့ ြခင်းငှါ ဂိလဂါ
လ မိ သို့ သွား က၏။ 16 ဗ◌င်္ယာမိန် အမျ ိးြဖစ်ေသာ ဗာဟုရိမ် မိ သားေဂရ ၏သား
ှိမိ သည် ယုဒ
အမျ ိးသား တို့ ှင့်အတူ ဒါဝိဒ် မင်း ကီး ကုိ ခရီးဦး ကိ ြပ ြခင်းငှါ အလျင်အြမန်
လိက်ု လာ၏။ 17 သူ ှင့်အတူ ဗ◌င်္ယာမိန် အမျ ိးသား တေထာင် ၊ ေ ှာလု အေဆွအမျ ိး
၏ ကျွန် ဇိဘ ှင့် သူ ၏သား တကျပ်ိ ငါး ေယာက်၊ ကျွန် ှစ် ဆယ်တို့သည်လည်း
လိက်ုလာ၍ ှင်ဘုရင် ေ ှ ေတာ်၌ ေယာ်ဒန် ြမစ်ကုိ ကူး က၏။ 18 ကုတို့ ေလှသည်
နနး်ေတာ်သား များကုိ ပို့
ြခင်းငှါ ၎င်း၊ အလိေုတာ်ကုိေဆာင် ြခင်းငှါ ၎င်း၊ သွား လာလျက် ှိ၏။ ေယာ်ဒန် ြမစ်
ကုိ ကူး ေတာ်မူေသာအခါ ၊ ေဂရ ၏သား ှိမိ သည် ေ ှ ေတာ်၌ြပပ်ဝပ် ၍၊ 19ကျွနေ်တာ်
အ ှင် သည် ကျွနေ်တာ် ကုိ အြပစ် ေပး ေတာ်မ မူပါ ှင့်။ အ ှင် မင်း ကီး သည် ေယ
ု ှလင် မိ မှ ထွက် ေတာ်မူေသာ ေန ့ ၌ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် သည် လနွက်ျ း စွာ ြပ မိ
ေသာအမှုကုိ မှတ် ေတာ်မ မူပါ ှင့်။ ှလံးု သွင်း ေတာ်မမူပါ ှင့်။ 20 ကုိယ်ေတာ်ကျွနသ်ည်
ြပစ်မှား မိသည်ကုိ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် သိ ပါ၏။ သို့ ေသာ်လည်း ေယာသပ် အမျ ိးသား
အေပါင်း တို့အရင် ၊ ကျွနေ်တာ်သည် ယေန ့
အ ှင် မင်း ကီး ကုိ ခရီးဦး ကိ ြပ ြခင်းငှါ လာ ပါ ပီဟု ေလျှာက် ေလ၏။ 21 ေဇ ုယာ
သား အဘိ ှဲ ကလည်း ၊ ှ ိ မိ သည်ထာဝရဘုရား အခွင့် ှင့် ဘိသိက် ခံေသာအ ှင်ကုိ
ကျနိဆဲ် ေသာေကာင့် အေသ သတ်ြခင်းကုိခံရမည် မ
ဟတ်ုေလာ ဟဆုို ေသာ်၊ 22 ဒါဝိဒ် က၊ အိေုဇ ုယာ
သား တို့ ၊ သင်တို့သည် ယေန ့
ငါ ့ ရနသူ် လပ်ု မည်အေကာင်း ငါ ှင့် အဘယ်သို့ ဆုိင် ကသနည်း။ ဣသေရလ
အမျ ိးသားတစုံတေယာက် သည် ယေန ့
အေသ သတ်ြခင်းကုိခံရမည်ေလာ။ ငါ သည် ယေန ့
ဣသေရလ ှင်ဘုရင် ြဖစ်သည်ကုိ ငါသိ သည် မ
ဟတ်ုေလာ ဟမိုန ့် ေတာ်မူ၍၊ 23 ှ ိမိ အား လည်း၊ သင်သည် အေသ
သတ်ြခင်းကုိ မ
ခံရဟု ကျနိဆုိ် ေတာ်မူ၏။ 24 ေ ှာလု ၏သား ေမဖိေဗာ ှက် သည်လည်း ှင် ဘုရင်
ကုိ ခရီးဦး ကိ ြပ ြခင်းငှါ လာ ၏။ ှင်ဘုရင် ထွက် ေသာေန ့မှစ၍ ငိမ်ဝပ် စွာ ြပနလ်ာ
ေတာ် မ
မူမီှတိင်ုေအာင်၊ သူသည် ေြခ တို့ ကုိမ ြပ စု ၊ မုတ်ဆိတ် ကုိ မ
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ြပင်ဆင် ၊ အဝတ် ကုိ မ
ေလျှာ် ဘဲေန ပီ။ 25 ှ င် ဘုရင် ကုိ ခရီးဦး ကိ ြပ ြခ င်းငှါ ေယ ု ှ လင် မိ သို့
ေရာက် လာေသာအခါ ၊ ှင် ဘုရင်က ေမဖိေဗာ ှက် ငါ ှင့်အတူ အဘယ်ေကာင့် မ
လိက်ု သနည်းဟုေမး ေတာ်မူလျှင်၊ 26အ ှင် မင်း ကီး ၊ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် သည် ေြခဆွ့ံ
ေသာေကာင့် ြမည်းစီး ၍ ကုိယ်ေတာ်ထံသို့ သွား ြခင်းငှါ ြမည်း ကုိကုနး် ှးီတင် မည်ဟု
ကံစ ်အခါ၊ ကျွနေ်တာ် ကျွန် သည် ကျွနေ်တာ် ကုိ လှည့်စား ပါ၏။ 27အ ှင် မင်း ကီး
ထံ ေတာ်၌ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် ကုိ ကုနး်တိက်ု ပါ ပီ။ သို့ ရာတင်ွ အ ှင် မင်း ကီး သည်
ဘုရား
သခင်၏ ေကာင်းကင် တမနက့ဲ်သို့ ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ စိတ်ေတာ် ှိသည်အတိင်ုး ြပ ေတာ်
မူပါ။ 28ကျွနေ်တာ် အေဆွ အမျ ိးအေပါင်း တို့သည် အ ှင် မင်း ကီး ေ ှ ေတာ်မှာ လူ
ေသ ြဖစ်ကေသာ်လည်း ၊ စားပဲွ ေတာ်၌ စား
ေသာသူတို့ ှင့်အတူ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် ကုိ ေနရာ
ေပးေတာ်မူ ပီ။ သို့ ြဖစ်၍ ှင်ဘုရင် ထံ ေတာ်၌ ကျွနေ်တာ် ြမည်တမ်း ရေသာ အခွင့်
သည် အဘယ်သို့ ှ ိ ပါသနည်းဟု ြပန် ေလျှာက်ေသာ်၊ 29 ှ င် ဘုရင်က သင် ၏အမှု
အရာတို့ ကုိ အဘယ် ေြပာ စရာ ှိသနည်း။ သင် ှင့် ဇိဘ သည်ေြမ ကုိ ေဝ
၍ ယူရ ကမည်ငါစီရင် ပီဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 30 ေမဖိေဗာ ှက် ကလည်း ၊ အ ှင်
မင်း ကီး သည် နနး် ေတာ်သို့ တဖန် ငိမ်ဝပ် စွာေရာက် ေတာ်မူေသာေကာင့် ၊ သူသည်
အလံးုစုံ တို့ ကုိပင် ယူ
ပါေစဟု ေလျှာက် ေလ၏။ 31 ဂိလဒ် ြပည်သားဗာဇိလဲ သည်လည်း ေရာေဂလိမ် မိ
မှ လာ ၍ ှင် ဘုရင်ကုိ ေယာ်ဒန် ြမစ်တစ်ဘက်သို့ ပို့
ြခင်းငှါ ကုိယ်ေတာ် ှင့်အတူ ကူး ေလ၏။ 32 ဗာဇိလဲ သည် အသက် ှစ် ဆယ် ှိ၍
အို
ေသာသူြဖစ်၏။ ှင်ဘုရင်သည်မဟာနမ်ိ မိ မှာ တပ်ချ ေသာ ကာလပတ်လံးု ှင်
ဘုရင်ကုိ လပ်ုေကျွး ၏။ အလနွ် ရ တတ် ေသာ သူ လည်းြဖစ်၏။ 33 ှ င် ဘုရင်က
လည်း ငါ ှင့်အတူ လိက်ု ေလာ။့ ေယ ု ှလင် မိ ၌ သင့် ကုိငါ ှင့်အတူ ငါလပ်ုေကျွး
မည်ဟု ဗာဇိလဲ
အား အမိန ့် ှ ိလျှင်၊ 34 ဗာဇိလဲ က၊ အ ှင်မင်း ကီး ှင့်အတူ ေယ ု ှလင် မိ သို့
သွား ရမည်အေကာင်း ကျွနေ်တာ် အသက် သည် အဘယ်မျှ ေလာက်ကျန်ကင်းပါ
ေသးသနည်း။ 35 ယေန ့ကျွနေ်တာ် အသက် ှစ် ဆယ် ှိပါ ပီ။ ေကာင်း မေကာင်း ကုိ
ကျွနေ်တာ်ပုိင်းြခား၍ သိ
ိင်ုပါမည် ေလာ။ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် သည် အစား
အေသာက် အရသာကုိ ြမည်း ိင်ုပါမည်ေလာ။ သီချင်းသည် ေယာက်ျား၊ သီချင်း
သည် မိနး်မဆုိေသာအသံ ကုိ ကား ိင်ုပါမည်ေလာ။ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် သည်အ ှင်
မင်း ကီး ကုိ အဘယ်ေကာင့် ေ ှာင့် ှက် ရပါမည်နည်း။ 36 ကုိယ်ေတာ် ကျွန် သည်
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အ ှင်မင်း ကီး ှင့အ်တူ ေယာ်ဒန် ြမစ်တစ်ဘက်သို့ အနည်းငယ် လိက်ုပါမည်။ ှင် ဘုရင်
သည် ဤမျှေလာက် ကီးစွာေသာ ဆု
ကုိ အဘယ်ေကာင့် ချေပး ေတာ်မူမည်နည်း။ 37 ကုိယ်ေတာ် ကျွန် သည် ေနရင်း မိ
တင်ွ မိဘ သခင်္ျ ိ င်း နား မှာ ေသ
ရမည်အေကာင်း ၊ ြပန် သွားရေသာအခွင့်ကုိေပး ေတာ်မူပါ။ သို့ ရာတင်ွ ကုိယ်ေတာ်
ကျွန် ခိမဟံ ှိ ပါ၏။ အ ှင် မင်း ကီး ှင့်အတူ လိက်ု ေစေတာ်မူပါ။ စိတ် ေတာ် ှိသည်
အတိင်ုး သူ ၌ ြပ ေတာ်မူပါဟု ေလျှာက် ေလ၏။ 38 ှ င် ဘုရင်ကလည်း ၊ ခိမဟံ သည်
ငါ ှင့်အတူ လိက်ု ရမည်။ သင် အလို ှ ိသည်အတိင်ုးသူ ၌ ငါ ြပ မည်။ သင်ေတာင်း
သမျှ ကုိလည်း သင့် အဘို့ ငါြပ မည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 39လူ အေပါင်း တို့သည်လည်း
ေယာ်ဒန် ြမစ်ကုိ ကူး
က၏။ ှင် ဘုရင်သည် ကုိယ်တိင်ုကူး ပီးမှ ၊ ဗာဇိလဲ ကုိ နမ်း ၍ ေကာင်း ကီး ေပး

ေတာ်မူသြဖင့် ၊ သူသည် မိမိ
ေနရာ သို့ ြပန် သွား၏။ 40 ှ င် ဘုရင်သည် ဂိလဂါလ မိ သို့ က ေတာ်မူ၏။ ခိမဟံ
သည်လည်း လိက်ု ေလ၏။ ယုဒအမျ ိးသား ှိသမျှတို့ ှင့် ဣသေရလအမျ ိးသားတ
ဝက်တို့သည် ှင်ဘုရင်ကုိ ပို့ က၏။ 41တဖန် ဣသေရလ အမျ ိးသား အေပါင်း တို့သည်
ှင်ဘုရင် ထံ ေတာ်သို့လာ ၍ ၊ ကျွနေ်တာ် တို့ ညီအစ်ကုိ ြဖစ် ေသာ ယုဒ
အမျ ိးသား တို့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ ခုိးယူ
၍ ကုိယ်ေတာ် ှင့်တကွနနး်ေတာ်သား ကုိယ်ေတာ်၏ လူ
အေပါင်း တို့ ကုိ အဘယ်ေကာင့် ေယာ်ဒန် ြမစ်တစ်ဘက်သို့ ပို့ ရ ကမည်နည်း’ဟု
ေလျှာက် ကေသာ်၊ 42 ယုဒ အမျ ိးသား အေပါင်း တို့ က၊ ှင် ဘုရင်သည် ငါ တို့ ှင့်
ေပါက်ေဘာ် ေတာ်သည်ြဖစ်၍ ၊ ဤ အမှု ၌ သင် တို့သည် အဘယ်ေကာင့်စိတ်ဆုိး က
သနည်း။ ှင်ဘုရင် ၏ ရိက္ခါေတာ်ကုိ ငါတို့စား ကသေလာ။ ငါ တို့အား တစုံတခုေသာ
ဆုကုိေပး ေတာ်မူသေလာဟု ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့အား ြပန် ေြပာ က၏။ 43 ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့ကလည်း ၊ ငါ
တို့သည် ှင်ဘုရင် ၌ ဆယ် ဘို့ တို့ ကုိဆုိင် က၏။ ဒါဝိဒ်အမျ ိးကုိ သင် တို့ ဆုိင်သည်ထက်
ငါတို့ သာ၍ဆုိင်က၏။ ှင် ဘုရင်ကုိ ြပန် ပို့ ြခင်းအမှုတင်ွ ငါ တို့ ှင့်ေ ှးဦးစွာ မ တိင်ုပင်
ဘဲ အဘယ်ေကာင့် ငါ တို့ ကုိ မထီမ့ဲြမင် ြပ ကသနည်းဟု ယုဒ
အမျ ိးသား တို့ ကုိ ြပန် ေြပာက၏။ သို့ ရာတင်ွ ဣသေရလအမျ ိးသား တို့ စကား
ထက် ယုဒ အမျ ိးသား တို့ စကား
သည်သာ၍ခုိင်ခ့ံ ၏။

20
1 ထုိအခါ ဗ◌င်္ယာမိန် အမျ ိးဗိခရိ ၏သား ေ ှဘ အမည် ှိေသာအဓမ္မ လတူေယာက်
ှိ၏။ ထုိသူသည်တံပုိး မှုတ် ၍၊ အိဣုသေရလ
အမျ ိး၊ ငါ တို့သည် ဒါဝိဒ် ၌ တဘို့ ကုိမျှ မ
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ဆုိင်။ ေယ ှဲ ၏သား ကုိ အေမွ မ ခံထုိက်။ လအူေပါင်းတို့ ၊ ကုိယ် ေနရာ သို့ သွား က
ဟဆုို သြဖင့်၊ 2ဣသေရလ အမျ ိးသား အေပါင်း တို့သည် ဒါဝိဒ် ထံ ေတာ်မှ ထွက် ၍ဗိ
ခရိ သား ေ ှဘ ေနာက် သို့ လိက်ု က ၏။ ယုဒ
အမျ ိးသား တို့ မူကား ၊ ေယာ်ဒန် ြမစ်မှ သည် ေယ ု ှလင် မိ တိင်ုေအာင် ှင်ဘုရင်
၌ ဆည်းကပ် က၏။ 3 ဒါဝိဒ် မင်း ကီးသည် ေယ ု ှလင် မိ နနး် ေတာ်သို့ ေရာက်
ေသာအခါ ၊ နနး် ေတာ်ကုိ ေစာင့် ေစြခင်းငှါ ထား ခ့ဲ ေသာ
ကုိယ်လပ်ုေတာ် တကျပ်ိ တို့ ကုိယူ ၍ ေလှာင်အိမ် ၌ ထား
၏။ ထုိသူ
တို့ ကုိ ေကျွးေမွး ေသာ်လည်း မ ေပါင်းေဘာ်။ သူတို့သည် ေသ သည်တိင်ုေအာင်
အချ ပ် ခံ၍ မုတ်ဆုိးမ က့ဲသို့ ေန ရက၏။ 4 ှ င် ဘုရင်ကလည်း ၊ သုံး ရက် အတင်ွးတင်ွ
ယုဒ
လူ တို့ ကုိ စုေဝး
ေစ ပီးလျှင် ၊ ထုိသူတို့ ှင့်အတကုိူယ်တိင်ုလာ ရမည်ဟု အာမသ
အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 5 အာမသ သည်သွား ၍ ယုဒ လူတို့ ကုိ ှ ိးေဆာ် သြဖင့် ၊
ချနိး်ချက် ေသာ အချနိ် ကုိ လနွ် ေစ၏။ 6 ဒါဝိဒ် ကလည်း ၊ အဗ ှလံု ြပ သည်ထက် ဗိ
ခရိ သား ေ ှဘ သည်သာ၍အြပစ် ြပ လိမ့်မည်။ သင့် သခင် ၏ ကျွန် တို့ ကုိေခါ် ၍ ထုိ
သူ ကုိလိက်ု ေလာ။့ သို့ မဟတ်ု သူသည် ခုိင်ခ့ံ ေသာ မိ တစုံတ မိ ထဲသို့ ဝင်၍ ငါ တို့
လက် မှ လတ်ွ လိမ့်မည်ဟု အဘိ ှဲ အား မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး၊ 7အဘိ ှဲေနာက်မှာ
ယွာဘ ၏လူ များ ှင့် ေခရသိ လ၊ူ ေပလသိ
လမူျားမှစ၍ခွနအ်ား ကီးေသာသူအေပါင်း တို့သည် ဗိခရိ
သား ေ ှဘ ကုိ လိက်ု အံ့ေသာငှါ ေယ ု ှလင် မိ မှ ထွက်သွား က၏။ 8 ဂိေဗာင်
မိ ၌ ှိေသာ ေကျာက် ကီး သို့ ေရာက်ကေသာအခါ၊ အာမသ
သည်သူ တို့ ေ ှ သို့ ချသွီား ေလ၏။ ယွာဘ သည် မိမိ
ဝတ်ေသာ အဝတ် ကုိ ခါး၌စည်းလျက်၊ ထုိခါးစည်းေပါ် မှာလည်း ထား ကုိအိမ် ှင့်
တကွဆဲွလျက် ထား၏။ သွား စ ်တင်ွထားသည် ေလျှာ ၍ကျ၏။ 9 ယွာဘ ကလည်း ၊
မာ ၏လားငါ ့ ညီ ဟု အာမသ
ကုိ ေမး ၍ နမ်း ဟနေ်ဆာင်လျက် လက်ျာ လက် ှင့် အာမသ
၏မုတ်ဆိတ် ကုိ ကုိင် ၏။ 10လက်ဝဲလက် ၌ ကုိင်ေသာ ထား ကုိ အာမသ
သည်သတိ မ ြပ ေသာေကာင့် ၊ ဝမ်း ကုိထုိး ၍ အအူ ကုိေြမ ေပါ် မှာ ချ ၏။ ထပ်၍
မ ထုိးေသာ်လည်း အာမသေသ ေလ၏။ ယွာဘ ှင့် ညီ အဘိ ှဲ သည် ဗိခရိ
သား ေ ှဘ ကုိ လိက်ု က၏။ 11 သူ အနား မှာ ယွာဘ ၏ လူ
တေယာက်သည် ရပ် ၍ ယွာဘ ှင့် ဒါဝိဒ် ဘက်၌ေနေသာသူြဖစ်လျှင် ယွာဘ ေနာက်
သို့ လိက်ုေတာ့ဟုဆုိ ၏။ 12 အာမသ သည် လမ်းမ အလယ် တင်ွ မိမိအေသွး ၌ လးူ
လျက် ှိ၏။ လမ်း၌ သွား လာေသာသူ အေပါင်း တို့ သည် ရပ် ၍ ေနကသည်ကုိ ယွာ
ဘ၏ လြူမင် ေသာအခါ၊ အာမသ
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ကုိ လမ်းမ က ယူ၍ လယ်ြပင် သို့ ေရွှ ပီးလျှင် အဝတ် ှင့် ဖုံး ေလ၏။ 13 ထုိသို့
လမ်းမ က ေရွ ပီးမှ၊ လူ
အေပါင်း တို့သည် ယွာဘ ှင့်အတူ ဗိခရိ သား ေ ှဘ ကုိ လိက်ုသွား က၏။ 14 ယွာ
ဘသည် ဗက်မာခ ြပည်၊ အာေဗလ
မိ တိင်ုေအာင် ဣသေရလ တိင်ုး ခ ို င် ှ ိသမျှ ကုိ ေ ှာက်သွား ၏။ ေဗရိ
လအူေပါင်း တို့သည်လည်း စုေဝး ၍ ယွာဘ ေနာက် သို့ လိက်ု က၏။ 15 ေ ှဘ
တည်းခုိေသာဗက်မာခ ြပည်၊ အာေဗလ မိ ကုိ ဝုိင်းထား ၍၊ ြပင် မိ ို း တစ်ဘက်တ
ချက်၌ ေြမ ို း ကုိ ဖို့
က၏။ ယွာဘ ှင့် သူ၏ လူ
အေပါင်း တို့သည် မိ ို း ကုိ ဖိ ြခင်းငှါ ထုိးေဖါက် က၏။ 16 ထုိအခါ ပညာ ှိ ေသာ
မိနး်မ တေယာက်သည် မိ ထဲက ဟစ် ၍ ဆုိသည်ကား၊ နားေထာင် က၊ နားေထာင် က၊
ငါသည်ယွာဘ ှင့် စကားေြပာ ိင်ုမည်အေကာင်း ချ ်း လာပါဟု ယွာဘ အား ေလျှာက်
ကေလာဟ့ဆုိုသည်အတိင်ုး၊ 17 ယွာဘသည် ချ ်း လာေသာအခါ မိနး်မ က၊ သင် သည်
ယွာဘ ဟတ်ုသေလာဟေုမး လျှင်၊ ငါ ဟတ်ုသည် ဟဆုို
ေသာ် ၊ မိနး်မက၊ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် မ၏ စကား
ကုိ နားေထာင် ေတာ်မူပါဟုဆုိ ၏။ ယွာဘကလည်း ၊ ငါ နားေထာင် လျက် ေနသည်
ဟုဆုိ ေသာ်၊ 18 မိနး်မက၊ အကယ်စင်စစ်အာေဗလ မိ မှာ တိင်ုပင်၍ အမှုကုိ ဆုံးြဖတ်
ပါေလေစဟု ေ ှး ကာလ၌ ဆုိ တတ်က၏။ 19ကျွနမ် သည် ဣသေရလ
အမျ ိး၌ အမှု မလပ်ုပါ။ သစ္စာ
ေစာင့် ေသာသူြဖစ်ပါ၏။ ကုိယ်ေတာ်သည် မိ တ မိ တည်းဟေူသာဣသေရလ
အမျ ိးတင်ွ အမိ တေယာက်ကုိ ဖျက်ဆီး ြခင်းငှါ ှာ ေတာ်မူ၏။ ထာဝရဘုရား
၏ အေမွ ေတာ်ကုိ မျ ိ ြခင်းငှါအဘယ်ေကာင့် အလို ှ ိ ေတာ်မူသနည်းဟု ေလျှာက်
လျှင်၊ 20 ယွာဘ က၊ မျ ိ ြခင်းအမှု၊ ဖျက်ဆီး ြခင်းအမှုသည် ငါ ှင့် ေဝး ပါေစေသာ။
ေဝး ပါေစေသာ။ 21 ထုိသို့ မ ဟတ်ုပါ။ ဧဖရိမ် ေတာင် သားြဖစ်ေသာ ဗိခရိ
၏သား ေ ှဘ အမည် ှိေသာသူသည် ှင်ဘုရင် ဒါဝိဒ် ကုိ ပုနက်န် ပီ။ ထုိသူ
ကုိ အပ် ေလာ။့ အပ်လျှင် ဤ မိ မှ ငါထွက်သွား မည်ဟု ေြပာဆုိေသာ်၊ မိနး်မ က၊
သူ
၏ ဦးေခါင်း ကုိကုိယ်ေတာ် ေ ှ သို့ ပစ်ချ ပါမည်ဟု ဆုိ
ပီးမှ၊ 22 ထုိမိနး်မ သည် ပညာ ှိသည်အတိင်ုး မိ သားတို့ ှ ိရာသို့ သွား ပီးလျှင်၊ သူ

တို့သည် ဗိခရိသားေ ှဘ၏ ဦးေခါင်း ကုိ ြဖတ် ၍ ယွာဘ ေ ှ သို့ ပစ်ချ က၏။ ယွာဘ
သည်လည်း တံပုိး
မှုတ် သြဖင့် ၊ လမူျားတို့သည် ထုိ မိ မှ မိမိ တို့ ေနရာ
သို့ ြပနသွ်ား က၏။ ယွာဘ သည်လည်း ေယ ု ှလင် မိ ၊ ှ င်ဘုရင် ထံ ေတာ်သို့
ြပနသွ်ား၏။ 23 ယွာဘ သည် ဣသေရလ
တပ်သား အေပါင်း တို့ ကုိ အပ်ုေသာဗုိလ်ချ ပ်မင်းြဖစ်၏။ ေယာယဒ
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သား ေဗနာယ သည် ေခရသိ
လူ ှင့် ေပလသိ လူတို့ ကုိ အပ်ု ရ၏။ 24 အေဒါနိရံ သည် အခွနေ်တာ်ဝန် ြဖစ်၏။
အဟိလပ်ု သား ေယာ ှဖတ် သည် အတင်ွးဝနြ်ဖစ်၏။ 25 ေ ှဝ သည် စာေရးေတာ် ကီး
ြဖစ်၏။ ဇာဒတ်ု ှင့် အဗျာသာ သည် ယဇ်ပုေရာဟိတ် ြဖစ်၏။ 26ယဣရ မိ သားဣရ
သည်နနး်ေတာ်အပ်ု ြဖစ် ၏။

21
1 ထုိေနာက် ဒါဝိဒ် လက်ထက် ၌ သုံး ှစ် ပတ်လံးုအစာ အာဟာရ ေခါင်းပါးြခင်းြဖစ်
၍၊ ဒါဝိဒ် သည်ထာဝရဘုရား ကုိ ေမးေလျှာက် လျှင် ၊ ထာဝရဘုရား က၊ ဂိေဗာင် လူ
တို့ ကုိသတ် ေသာ ေ ှာလု ှင့် လအူသက် ကုိသတ် တတ် ေသာ ေ ှာလုအမျ ိး ေကာင့်
ဤအမှုေရာက်ေလ ပီဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 2 ဂိေဗာင် လတိူု့သည် ဣသေရလ
အမျ ိး အဝင် မ
ဟတ်ု၊ ကျန်ကင်း ေသာ အာေမာရိ
အမျ ိးြဖစ်က၏။ ဣသေရလ
အမျ ိး တို့သည် သူ
တို့အား သစ္စာ ဂတိထားက ေသာ်လည်း ၊ ေ ှာလု သည် ဣသေရလ
အမျ ိး ှင့် ယုဒ အမျ ိး၏ အကျ ိးကုိေစာင့်ေ ှာက်၍ သူ
တို့ ကုိသတ် မည်ဟု အားထုတ် သတည်း။ 3 ထုိအခါ ှင်ဘုရင်သည် ဂိေဗာင် လတိူု့ ကုိ
ေခါ်၍၊ သင် တို့အဘို့ အဘယ်သို့ ြပ ရမည်နည်း။ သင်တို့သည် ထာဝရဘုရား
၏ အေမွ ေတာ်ကုိ ေကာင်း ကီး ေပးေစြခင်းငှါ အဘယ်သို့ အြပစ် ေြဖရမည်နည်းဟု
ေမး လျှင်၊ 4 ဂိေဗာင် လူတို့က၊ ကျွနေ်တာ် တို့သည်ေ ှာလု ှင့် သူ ၏အမျ ိး ၌ ေရွှ ေငွ
ကုိမ ေတာင်းပါ။ ကျွနေ်တာ် တို့ အတက်ွ ဣသေရလ အမျ ိးသားတစုံတေယာက် ကုိမျှ
ကုိယ်ေတာ်သည် မ
သတ် ရဟု ြပန် ေလျှာက်ကေသာ် ၊ သင် တို့ေတာင်း သည်အတိင်ုး ငါြပ မည်ဟု မိန ့်
ေတာ်မူ၏။ 5 သူတို့ကလည်း၊ ကျွနေ်တာ် တို့ ကုိ ည ်းဆဲ ၍ ဣသေရလ ိင်ုငံ အတင်ွး၌
အလျှင်းမေနရမည်အေကာင်းသုတ်သင် ပယ် ှင်း ြခင်းငှါ ကိ းစား ေသာ သူ ြဖစ်၏။
6သား ခုနစ် ေယာက်တို့ ကုိ ကျွနေ်တာ် တို့လက်သို့ အပ် ေတာ်မူပါ။ ထာဝရဘုရား
ေရွးချယ် ေတာ်မူေသာေ ှာလု ေနရာ ဂိဗာ
မိ ၌ ထုိသူ တို့ ကုိ ကျွနေ်တာ်တို့သည် ထာဝရဘုရား
အဘို့ ဆဲွထား ပါမည်ဟု ေလျှာက် ေသာ် ၊ ှင် ဘုရင်က ငါ အပ် မည်ဟု မိန ့် ေတာ်
မူ၏။ 7 သို့ ေသာ်လည်း ဒါဝိဒ် ှင့် ေ ှာလု ၏သား ေယာနသန် တို့သည် ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ တေယာက် ှင့် တေယာက်သစ္စာ ဂတိထားေသာေကာင့် ၊ ှ င် ဘုရင်သည်
ေ ှာလု ၏သား ေယာနသန် ြမင်ေသာေမဖိေဗာ ှက် ကုိ ှေြမာ ေတာ်မူ၏။ 8 သို့ ြဖစ်၍
ှင် ဘုရင်သည် အဲအာ
သမီး ရိဇပ ဘွားြမင် ေသာ ေ ှာလု ၏ သား
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အာေမာနိ ှင့် ေမဖိေဗာ ှက် ှစ် ေယာက်မှစ၍၊ ေ ှာလု ၏ သမီး
ေမရပ် တင်ွ ေမေဟာလသိ
အမျ ိး ဗာဇိလဲ
၏ သား
အေြဒလ ြမင် ေသာ သား ငါး ေယာက်တို့ ကုိ ယူ
၍၊ 9 ဂိေဗာင် လတိူု့လက် သို့ အပ် သြဖင့် ၊ သူတို့သည် ေတာင် ေပါ် တင်ွ ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ဆဲွထား ၍ ၊ ထုိသူ ခုနစ် ေယာက်တို့သည် မုေယာ
စပါး ရိတ် စ ကာလ၊ တေန ့
ြခင်းတင်ွ အေသ
သတ်ြခင်းကုိ ခံရ၍ တ ပိ င်နက် ေသ က၏။ 10 အဲအာ သမီး ရိဇပ သည် စပါးရိတ်
စ ကာလမှစ၍ မုိဃ်း မ ရွာ မီှတိင်ုေအာင်ေလျှာ်ေတ ကုိ ယူ
၍ ေကျာက် ေပါ် မှာ အိပ်စရာဘို့ ခင်း လျက်၊ ေန ့
အချနိတ်င်ွ အေလာင်းေကာင်အေပါ် ၌ငှက် မ နား ၊ ည ့် အချနိတ်င်ွ သားရဲ
မကုိက် ေစြခင်းငှါ ေစာင့်ေ ှာက်လျက်ေန၏။ 11 ေ ှာလု ၏ကုိယ်လပ်ုေတာ် အဲအာ
သမီး ရိဇပ ြပ ေသာ အမှုကုိ ဒါဝိဒ် သည် ကား ေသာအခါ၊ 12 ဖိလိတ္တိ လူတို့သည်
ဂိလေဗာ
ေတာင်၌ ေ ှာလု ကုိ သတ် ၍၊ အေလာင်းေတာ်ကုိဆဲွထား ရာဗက် ှ မ် လမ်း မှ ခုိး
သွား ေသာ ဂိလဒ် ြပည်ယာဗက် မိ သူ မိ သားတို့ ှ ိရာသို့ ှ င်ဘုရင်သွား ၍ ၊ ေ ှာလု
အ ို း ှင့် သား ေတာ် ေယာနသန် အ ို း တို့ ကုိယူ ၍၊ 13 ထုိ အရပ်မှ ေဆာင် သွားသြဖင့်
၊ ဆဲွထား ေသာသူတို့ ၏ အ ို း
များကုိလည်း စုသိမ်း ပီးလျှင်၊ 14 ဗ◌င်္ယာမိန် ြပည် ၊ ေဇလ ရွာ၊ ေ ှာလအုဘ ကိ ှ ၏
သခင်္ျ ိ င်း ၌ သ ဂ ဟ် ၍ ၊ ှင်ဘုရင် မှာထား သမျှ အတိင်ုး ြပ က ပီးသည်ေနာက် ၊ ိင်ုငံ
ေတာ်အဘို့ ဆုေတာင်း ေသာ စကားကုိ ဘုရား သခင်နားေထာင်ေတာ်မူ၏။ 15 ေနာက်
တဖန် ဖိလိတ္တိ
လတိူု့သည် ဣသေရလ
အမျ ိးသားတို့ ကုိ စစ်တိက်ု ၍ ၊ ဒါဝိဒ် ှင့် သူ ၏ ကျွန် တို့ သည် ဆီး ကိ ၍ တိက်ုလှန်
ကစ ်၊ ဒါဝိဒ် သည် ေမာပနး် လျက်ေနေလ၏။ 16 ေရဖိမ် အမျ ိး ဣ ှ ဗိေဗ ပ်ု သည်
အချနိ် သုံး ပိဿာ ှိေသာ ေကးဝါ လံှ ကုိ ကုိင်၍ ၊ အသစ် ေသာ စစ် တနဆ်ာကုိ ဝတ်ဆင်
လျက် ဒါဝိဒ် ကုိသတ် မည်ဟု ကံေလ၏။ 17 ေဇ ုယာ သား အဘိ ှဲ သည် ကူညီ
၍ ဖိလိတ္တိ လကုိူ တိက်ု သတ်ေလ၏။ ထုိအခါ ဒါဝိဒ် ၏ လူ
တို့က၊ ဣသေရလ
အလင်း ကွယ် မည်ဟု စုိးရိမ်စရာ ှိ ေသာေကာင့်၊ ကုိယ်ေတာ်သည် ကျွနေ်တာ် တို့
ှင့်အတူ ေနာက် တဖန် စစ်ချ ီ က ေတာ်မ မူရာဟု ကျနိဆုိ် လျက် ေလျှာက် က၏။

18 ေနာက် တဖန် ေဂါဘ မိ မှာ ဖိလိတ္တိ လတိူု့ ကုိ စစ်တိက်ု ကစ ်၊ ဟု ှသိ လသိူေဗခဲ
သည် ေရဖိမ် အမျ ိး သာဖ ကုိသတ် ေလ၏။ 19 ေနာက် တဖန် ေဂါဘ မိ မှာ ဖိလိတ္တိ
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လတိူု့ ကုိ စစ်တိက်ု ကစ ်၊ ဗက်လင် မိ သားြဖစ်ေသာ ယဣရ
၏သား ဧလဟာနန် သည် ရက်ကနး် လက်လိပ် ှင့အ်မျှ ကီးေသာလံှ ို း ကုိသုံးစဲွေသာ
ဂိတ္တိ
အမျ ိး ေဂါလျက် ၏ ညီလာခမိ ကုိသတ် ေလ၏။ 20 ေနာက် တဖန် ဂါသ မိ မှ
စစ်တိက်ု ကစ ်၊ အရပ် ြမင့်၍ လက် တစ်ဘက်၌ လက် ေြခာက် ေချာင်းစီ၊ ေြခ တစ်
ဘက်၌ ေြခ ေြခာက် ေချာင်းစီ၊ ေပါင်း ှစ် ဆယ်ေလး ေချာင်း ှ ိေသာေရဖိမ် အမျ ိးသား
တေယာက်သည်၊ 21ဣသေရလ အမျ ိးကုိ ကိမ်းပ ေသာအခါ ၊ ဒါဝိဒ် အစ်ကုိ ှိမာ ၏
သား
ေယာနသန် သည် ထုိသူ
ကုိ သတ် ေလ၏။ 22 ထုိ သူေလး ေယာက်တို့သည် ဂါသ မိ ၌ ေနေသာေရဖိမ်
လူ ကီး၏သား ြဖစ်၍၊ ဒါဝိဒ် ှင့် သူ ၏ကျွန် တို့ လက် ြဖင့် ေသ က၏။

22
1ဒါဝိဒ် သည် ေ ှာလု မင်းမှစ၍ ရနသူ် အေပါင်း တို့ လက် မှ ထာဝရဘုရား ကယ်လွှတ်
ေတာ်မူြခင်းေကျးဇူးကုိ ခံရေသာအခါ ၊ ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်တင်ွ မက်ဆုိ ေသာ
သီချင်း စကား ဟူမူကား၊ 2ထာဝရဘုရား သည်ငါ ၏ေကျာက် ၊ ငါ ၏ မိ ို း ၊ ငါ ့ ကုိ
ကယ်လွှတ် ေသာ သခင်၊ 3 ငါ ၏ဘုရား ၊ ငါကုိးစား ေသာ အစွမ်း သတ္တ ိ၊ ငါ ၏အကွယ်
အကာ၊ ငါ ့ ကုိကယ်တင် ေသာဦးချ ိ ၊ ငါ ၏ ရဲတိက်ု ၊ ငါ ခုိလှုံ ရာ၊ ငါ ့ ကုိကယ်တင် ေသာ
အ ှင်ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ ကုိယ်ေတာ်သည် ည ်းဆဲ ြခင်းထဲက အကျွ ်ပ်ု ကုိ ကယ်လွှတ်
ေတာ်မူ၏။ 4 ချးီမွမ်း အပ်ေသာ ထာဝရဘုရား
ကုိ ငါေတာင်းေလျှာက် ၍ ၊ ရနသူ် တို့လက်မှ ကယ်တင် ြခင်းသို့ ေရာက်၏။ 5 ေသ
ြခင်း လှုိင်း တံပုိးတို့သည် ငါ ့ ကုိ ဝုိင်း မိ၍ ဖျက်ဆီး တတ်ေသာ ေရစီးြခင်း ေကာင့် ငါ
ေကာက်လန ့် ရ၏။ 6 မရဏာ ိင်ုငံ၏ ကိ း တို့သည် ဝုိင်း ၍ ေသမင်း ၏ ေကျာကွ့င်း
သည် ငါ ့ ကုိ ေကျာမိ့ လျက် ှိ၏။ 7 ထုိသို့ ငါ သည် ဆင်းရဲ ငိ ြငင် ေသာအခါ ၊
ထာဝရဘုရား ကုိ ေခါ် ၍ ငါ ၏ဘုရား သခင်ကုိ ေအာ်ဟစ် ေလ၏။ ေခါ်ေသာအသံ
ကုိ ဗိမာန် ေတာ်ထဲမှာ ကား ေတာ်မူ၍ ၊ ေအာ်ဟစ် ေသာအသံသည် နား
ေတာ်ထဲသို့ ဝင်ေလ၏။ 8 ထုိအခါ အမျက် ေတာ်ထွက်ေသာအားြဖင့် ေြမ ကီး တနုလ်ှုပ်
၍ ၊ မုိဃ်း ေကာင်းကင်အြမစ် တို့သည် တေရွ ေရွ လှုပ် ှား က၏။ 9 ှာေခါင်း ေတာ်ထဲ
က မီးခုိး ထွက် ၍ ၊ ှ တ် ေတာ်ထဲက မီးေလာင် ေသာအားြဖင့် မီးခဲ
ေတာက် ေလ၏။ 10 မုိဃ်းေကာင်းကင် ကုိ ွှတ် သြဖင့် ဆင်းသက် ေတာ်မူ၍ ၊ ေြခ
ဘဝါး ေတာ်ေအာက် ၌ ေမှာင်မုိက် ြဖစ် ေလ၏။ 11 ေခ ုဗိမ် ကုိ စီး
လျက် ပျ ံ ေတာ်မူ၏။ ေလ
၏ အေတာင် တို့ အေပါ် မှာ ထင် ှား ေတာ်မူ၏။ 12 ေမှာင်မုိက် တည်းဟေူသာ တ
ခဲနက် ေသာ ေရ
ှင့် ထူထပ် ေသာ မုိ ဃ်း တိမ် တို့ ကုိ ကုိယ်ေတာ် ၌ ကာရံ ေစေတာ် မူ၏။ 13 ေ ှ

ေတာ်၌ ေရာင်ြခည် ေကာင့် မီးခဲ ေတာက် လျက် ှိ၏။ 14ထာဝရဘုရား သည်လည်း၊
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ေကာင်းကင် ေပါ်မှာမုိဃ်းချ နး် ၍ ၊ အြမင့်ဆုံး ေသာ ဘုရားသည် အသံ
ေတာ်ကုိ လွှင့် ေတာ်မူ၏။ 15 ေလး ြမားတို့ ကုိပစ် ၍ လျှပ်စစ် ြပက်ေစသြဖင့်၊ ရနသူ်တို့
ကုိ အရပ်ရပ် သို့ ခဲွ၍ ှုံး ေစေတာ်မူ၏။ 16 ထုိအခါ ထာဝရဘုရား သည် အြပစ် တင်၍၊
ှာေခါင်း ေတာ်ထဲက အသက် ှုေတာ်မူေသာအားြဖင့် သမုဒ္ဒရာ
ေအာက်ြပင် ှင့် ေလာက
တိက်ုြမစ် တို့သည် ဖွင့လှ်စ် ထင်ေပါ် လျက် ှိ က၏။ 17အထက် အရပ်ကလက်ေတာ်
ကုိဆန ့် ၍၊ တခဲနက် ေသာ ေရ
ထဲက ငါ ့ ကုိ ဆယ် ယူ ေတာ်မူ၏။ 18 ငါ ့ ကုိမုနး် ေသာ သူတည်းဟေူသာငါ ပိ င်
၍ မ ိင်ု ိင်ုေအာင် ခွနအ်ား ကီးေသာ ရနသူ် တို့လက်မှ ငါ ့ ကုိ ကယ်လွှတ် ေတာ်မူ၏။
19 ေဘးဥပဒ် ေရာက်ေသာကာလ ၌ သူတို့သည် ဆီးတား
ေသာ်လည်း ၊ ထာဝရဘုရား သည် ငါ မီှခုိ ရာ ြဖစ် ၍၊ 20 ငါ ့ ကုိကျယ်ဝနး် ရာ
အရပ်သို့ ပို့ ေဆာင် ေတာ်မူ၏။ ငါ ့ ကုိ ှစ်သက် ေသာေကာင့် ကယ်လွှတ် ေတာ်မူ၏။
21 ငါ ေြဖာင့်မတ်ြခင်း ှ ိသည်အေလျာက် ထာဝရဘုရား သည် အကျ ိး ကုိေပး၍၊ ငါ ့
လက် စင်ကယ် ြခင်း၏ အကျ ိး ကုိ စီရင်ေတာ်မူ၏။ 22 အေကာင်းမူကား ၊ ငါသည်
ထာဝရဘုရား ၏ လမ်း ေတာ်သို့အစ ်လိက်ု ၏။ ငါ ၏ဘုရား သခင့်ထံမှ ြပစ်မှား ၍ မ
သွား။ 23 စီရင် ေတာ်မူချက် ှိသမျှ ကုိ ငါ သည် မျက်ေမှာက် ြပ ၏။ အထုံးအဖွ့ဲ ေတာ်
တို့ မှ မ လွှဲ။ 24 ေ ှ ေတာ်မှာေြဖာင့်မတ် ၍ ကုိယ် ဒစု ိုက် ကုိ က ်ေ ှာင် ၏။ 25 ထုိ
ေကာင့် ေ ှ ေတာ်မှာ ထင် ှားေသာ ငါ ၏ေြဖာင့်မတ် ြခင်း၊ စင်ကယ် ြခင်း ှ ိသည် ှင့်
အေလျာက် ထာဝရဘုရား သည် ငါ ၌အကျ ိး ကုိေပး ေတာ်မူ ပီ။ 26သနား တတ်ေသာသူ
အား ကုိယ်ေတာ်သည်သနား ြခင်းသေဘာကုိ၎င်း၊ ေြဖာင့်မတ် ေသာသူ အား ေြဖာင့်မတ်
ြခင်းသေဘာကုိ၎င်း၊ 27သန ့် ှ င်း ေသာသူအား သန ့် ှ င်း ြခင်းသေဘာကုိ ၎င်း၊ ဆန ့က်ျင်
ေသာသူအား ဆန ့က်ျင် ေသာ သေဘာကုိ ၎င်း ြပေတာ်မူ၏။ 28 ှမ့်ိချ လျက် ှိေသာသူ
တို့ ကုိ ကုိယ်ေတာ်သည် ကယ်တင် ၍ ၊ မာန ေထာင်လွှားေသာသူတို့ ကုိ ကား
ှုတ်ချ ြခင်းငှါ ကည့မှ်တ် ေတာ်မူ၏။ 29 အိထုာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ် သည်အကျွ ်ပ်ု

၏ မီးခွက် ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ ထာဝရဘုရား
သည် အကျွ ်ပ်ု ၏ ေမှာင်မုိက် ကုိ လင်း ေစေတာ်မူ၏။ 30အကျွ ်ပ်ုသည်ကုိယ်ေတာ်
ကုိ အမီှြပ ၍ တပ် ကုိ ဖျက် ပါ ပီ။ အကျွ ်ပ်ု ၏ဘုရား သခင်ကုိ အမီှြပ လျက် မိ ို း ကုိ
ေကျာ် ၍ဝင်ပါ ပီ။ 31 ဘုရား သခင်စီရင်ေတာ်မူေသာအမှု သည် စုံလင်၏။ထာဝရဘုရား
၏ သစ္စာ
ေတာ်သည် အစစ် ခံ၍ တည်၏။ ခုိလှုံ ေသာသူအေပါင်း တို့၏ အကွယ် အကာြဖစ်
ေတာ်မူ၏။ 32ထာဝရဘုရား မှတပါး အဘယ် ဘုရား သခင် ှိသနည်း။ ငါ တို့ ဘုရား
သခင်မှတပါး အဘယ်မည် ေသာ ေကျာက် ှိသနည်း။ 33 ထုိဘုရား သခင်သည် ငါ
၏ခွနအ်ား ၊ ငါ၏တနခုိ်း ြဖစ်၍ ငါ သွားရာလမ်း ကုိ ေြဖာင့် ေစေတာ်မူ၏။ 34 ငါ ့ေြခ ကုိ
သမင် ေြခက့ဲသို့ လျင်ြမန် ေစ၍ ၊ ငါ ၏ ြမင့် ရာအရပ်ေပါ် မှာ ငါ ့ကုိတင်ထား ေတာ်မူ၏။
35 ငါ ့လက် ကုိ စစ်မှု ၌ ေလက့ျက်ေစြခင်းငှါသွနသ်င် ေတာ်မူ၍ ၊ ေကးဝါ ေလး ကုိ ငါ ့
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လက် ံု း ှင့် ငါတင် ိင်ု ၏။ 36 ကုိယ်ေတာ်သည် ကယ်တင် ေတာ်မူြခင်း ဒိင်ုး လွှားကုိ
အပ် ၍ ၊ သည်းခံ ေတာ်မူြခင်းအားြဖင့်အကျွ ်ပ်ု သည် ချးီေြမာက်ြခင်းသို့ ေရာက်ပါ၏။
37 အကျွ ်ပ်ု သွားေသာ လမ်း ကုိ ှင်းလင်း ၍ ေြခ မေချာ် ေစြခင်းငှါြပ ေတာ်မူေသာ
အားြဖင့်၊ 38အကျွ ်ပ်ုသည် ရနသူ် တို့ ကုိ လိက်ု ဖျက်၍ ၊ သူ တို့ ကုိ မ
ပယ် ှင်း မီှ တိင်ုေအာင်မ ြပန် ပါ။ 39 သူတို့သည် အကျွ ်ပ်ု ေြခ ေအာက် မှာ လဲ
လျက် ှိ၍၊ မ
ထ ိင်ုေအာင် အကျွ ်ပ်ုသည် ှပ်ိနင်း ပယ် ှင်း ပါ၏။ 40အေကာင်းမူကား၊ စစ်တိက်ု
ေစြခင်းငှါ ကုိယ်ေတာ်သည် အကျွ ်ပ်ု ကုိ ခွနအ်ား ခါးပနး် ှင့်စည်း ၍၊ အကျွ ်ပ်ု တစ်
ဘက်၌ ထ
ေသာသူတို့ ကုိ အကျွ ်ပ်ု ေအာက် မှာ လဲှ ေတာ်မူ၏။ 41အကျွ ်ပ်ု ကုိ မုနး် ေသာ ရနသူ်
တို့၏လည်ပင်း ကုိ အကျွ ်ပ်ု ၌ အပ် ၍ ဖျက်ဆီး ရေသာအခွင့ကုိ်ေပး ေတာ်မူ ၏။ 42 သူ
တို့သည် ေအာ်ဟစ် ကေသာအခါ ကယ်တင် ေသာ သူမ
ှိ။ ထာဝရဘုရား
ကုိ ေအာ်ဟစ်ေသာ်လည်း ထူး ေတာ်မ မူ။ 43 ထုိအခါ အကျွ ်ပ်ုသည်သူ တို့ ကုိ ေြမမှုန ့်
ကုိက့ဲသို့ ညက်ညက် ေချ ပီးမှ၊ လမ်း ၌ အမှုိက် ကုိက့ဲသို့ နင်း ၍ ြဖန ့် ကဲ ေလ၏။ 44လစုူ
တို့သည် ဆုိင် ပိ င် တိက်ုလှနြ်ခင်းမှ အကျွ ်ပ်ု ကုိ ကယ်လွှတ် ၍ ၊ တပါးအမျ ိးသား တို့၏
အကဲအမှူး ြဖစ်ေစြခင်းငှါေစာင့်ေ ှာက် ေတာ်မူေသာအားြဖင့်၊ အကျွ ်ပ်ုမ သိ ဘူးေသာ
လစုူ
သည် အကျွ ်ပ်ု ထံ၌ ကျွန် ခံ ပါ၏။ 45 တပါးအမျ ိးသား တို့သည် အကျွ ်ပ်ု
ကုိ ေတာင်းပန် ၍ အကျွ ်ပ်ု စကားသံကုိ ကား သည် ခဏြခင်းတင်ွ နားေထာင် က
ပါ၏။ 46 ည ိး မ်ွး သည်ြဖစ်၍ ခုိလှုံ ရာအရပ်ထဲက တနုလ်ှုပ် လျက် ထွက် ကပါ၏။
47ထာဝရဘုရား သည်အသက် ှင်ေတာ်မူသည် ြဖစ်၍ ငါ ၏ေကျာက် ၌ မဂင်္လာ ှိပါေစ
သတည်း။ ငါ ့ ကုိ ကယ်တင် ေသာ ေကျာက် ၏ဘုရား သခင်၌ ချးီေြမာက် ြခင်း ှ ိပါေစ
သတည်း။ 48 ငါ ့ဘက် ၌ တရား
သြဖင့် စီရင်၍ ၊ လစုူ တို့ ကုိ ငါ ့ ေအာက် မှာ ှမ့်ိချ ေသာ သူကား ဘုရား သခင်ေပ
တည်း။ 49 ရနသူ် တို့ လက်မှ ငါ ့ ကုိကယ်လွှတ် ေတာ်မူ၏။ အကျွ ်ပ်ု တစ်ဘက်၌ထ
ေသာသူတို့ အေပါ် သို့ ကုိယ်ေတာ်သည် အကျွ ်ပ်ု ကုိ ေြမာက်တင် ၍၊ လယူု
ဖျက်ဆီး တတ် ေသာ သူ ၏လက် မှ ကယ်လွှတ် ေတာ် မူ၏။ 50 ထုိ ေကာင့် အို
ထာဝရဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ုသည် တပါးအမျ ိးသား တို့တင်ွ ေကျးဇူး ေတာ်ကုိ ချးီမွမ်း၍
နာမ ေတာ် ကုိ
ေထာမနာသီချင်း ဆုိပါမည်။ 51 ဘုရားသခင် သည် မိမိ
ခန ့ထ်ားေသာမင်း ကီး ကုိ ကယ်တင် ေသာ ရဲတိက်ု ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ ဘိသိက် ေတာ်ကုိ
ခံရေသာဒါဝိဒ် မှစ၍အမျ ိးအ ယ်ွ အား ၊ ကာလ အစ ်အဆက်က ုဏာ ေကျးဇူးကုိ ြပ
ေတာ်မူ၏။
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23
1 ဒါဝိဒ် မက်ဆုိ ေသာ ေနာက်ဆုံး စကားတည်းဟေူသာ ၊ ယာကုပ် အမျ ိး၏ဘုရား သ
ခင့အ်ခွင့် ှင့် ဘိသိက် ခံရ၍ ဘုနး် ကီး ေသာသူ ၊ ဣသေရလအမျ ိး၌ချ ိ မိန် စွာ သီချင်း
ဆုိေသာ ေယ ှဲ ၏သား ဒါဝိဒ် မက်ဆုိ ေသာ ပေရာဖက်စကားဟမူူကား၊ 2ထာဝရဘုရား
၏ ဝိညာ ် ေတာ်သည်ငါ ့ အားြဖင့် မိန ့် ေတာ်မူ၏။ ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည် ငါ ့ လျှာ ၌
တည်၏။ 3ဣသေရလ အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်၊ ဣသေရလ
အမျ ိး၏ေကျာက် သည် ငါ ့အားြဖင့် မိန ့် မက် ေတာ်မူသည် ကား၊ လူ
တို့ ကုိ အပ်ုစုိး ေသာသူသည် တရား
သြဖင့် စီရင်၍ ဘုရား
သခင်ကုိ ေကာက်ရွ ံ လျက် အပ်ုစုိး ရမည်။ 4 မုိဃ်း မ အံု့ ၊ ေန
ထွက် ေသာ နနံက် အလင်း က့ဲသို့ ၎င်း၊ မုိဃ်း ရွာ ပီးမှ ေန ေပါ်ထွနး်သြဖင့် ေြမ ၌
ေပါက်ေသာ ြမက် ု က့ဲသို့ ၎င်း ြဖစ်ရလိမ့်မည်။ 5 ငါ ့အမျ ိးအ ယ်ွ သည် ဘုရား
သခင့်ေ ှ ေတာ်၌ မဲြမံ သည်မ ဟတ်ုေလာ။ ေသချာ စွာ စီရင်၍ မပျက် ိင်ုေသာ နစိ္စ
ထာဝရပဋိညာ ် ကုိ ငါ ှင့် ဖွ့ဲ ေတာ် မူ ပီ။ ထုိပဋိညာ ်သည် ချက် ြခင်းမ ြပည့်စုံ
ေသာ်လည်း၊ ငါ ့ ကုိ ကယ်တင် ရာအေကာင်း၊ ငါအားရ ှစ်သက်ရာအေကာင်းြဖစ်၏။
6 အဓမ္မ လအူေပါင်း တို့ မူကား လက် ှင့် မ ကုိင်သာ၊ ပယ် ှား ရေသာဆူးပင် က့ဲသို့
ြဖစ်ရ ကလိမ့်မည်။ 7 ပယ် ှား ေသာသူ သည် သံချပ် အကင်္ျ ီ ှင့် လံှတံ ကုိ သုံးေဆာင်
သြဖင့်၊ ဆူးပင်ေပါက်ေသာအရပ် ၌ ပင် ှင်း ှ င်းမီး ှု ိ ရသတည်း။ 8 ဒါဝိဒ် ၏အမှုေတာ်
ထမ်းသူရဲ ကီး တို့၏ အမည် များဟမူူကား ၊ ဟပ္ေမါနိ အမျ ိးယာေ ှာဘံသည် ဗုိလ်ချ ပ်
ြဖစ်၏။ ထုိသူသည် လံှ ကုိကုိင်လျက် လသုံူးရာကုိ တခါတည်း တိက်ု၍လပ်ု ကံ ေလ၏။
9 သူ ေနာက် မှာ အေဟာဟိ
အမျ ိးေဒါေဒါ သား ဧလာဇာ သည် ဒါဝိဒ် ှင့်အတူ လိက်ုေသာ သူရဲ
သုံး ေယာက်အဝင် ြဖစ်၏။ စစ်တိက်ု ြခင်းငှါ စုေဝး ေသာ ဖိလိတ္တိ
လူတို့ ကုိ ကိမ်းပ ၍ ဣသေရလ လူ တို့သည် ဆုတ်သွား ေသာအခါ၊ 10 ထုိသူ သည်
လက် ေညာင်း ၍ ထား ၌ မီှ လျက်ေနရ သည်တိင်ုေအာင် ထ ၍ ဖိလိတ္တိ လူတို့ ကုိ
လပ်ု ကံ သြဖင့် ၊ ထာဝရဘုရား သည် ထုိ
ေန၌့ ကီးစွာ ေသာ ေအာင်ြမင် ြခင်း ကုိ ြပ ေတာ်မူ၍ ၊ သူတို့သည် ရနသူ်တို့၏ ဥစ္စာ
ကုိ လယူု
ြခင်းငှါ သာ ြပနလ်ာ က၏။ 11သူ့ ေနာက် မှာ ဟရရိ
အမျ ိးအာဂိ ၏သား ှမ္မ သည် ှိ၏။ ဖိလိတ္တိ
လတိူု့သည် ေြပာင်းစပါးစုိက်ေသာ လယ်ကွက် ၌ စုေဝး
၍ ၊ ဣသေရလလူ တို့သည် ေြပး ကေသာအခါ၊ 12 ထုိသူသည် လယ်ကွက် အလယ်
၌ ရပ် ၍ ေစာင့်မ လျက် ဖိလိတ္တိ လတိူု့ ကုိ လပ်ု ကံ သြဖင့် ၊ ထာဝရဘုရား သည် ကီး
စွာ ေသာ ေအာင် ြခင်းကုိ ြပ ေတာ်မူ၏။ 13 ဗုိလ် စုအဝင်သုံး ေယာက်တို့သည် စပါး
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ရိတ်ရာ ကာလ၌ ၊ ဒါဝိဒ် ှ ိရာ အဒုလံ ဥမှင် သို့ ဆင်းသွား ၍ ၊ ဖိလိတ္တိ လူတို့သည်
ေရဖိမ် ချ ိင့် ၌ တပ်ချ လျက် ှိ က၏။ 14 ထုိအခါ ဒါဝိဒ် သည် ရဲတိက်ု တင်ွ ေန၍
၊ ဖိလိတ္တိ လူတို့သည် ဗက်လင် မိ ၌ တပ်ချ က၏။ 15 ဒါဝိဒ် ကလည်း ၊ တစုံတ
ေယာက်ေသာသူသည် ဗက်လင် မိ တံခါး နား မှာ ှ ိေသာ ေရတင်ွး ထဲက ေရ ကုိ ခပ်၍
ငါ ့အားေပး ပါေစေသာဟု ေတာင့်တ ေသာစိတ် ှင့် ဆုိ
ေသာ်၊ 16 ထုိသူရဲ သုံး ေယာက်တို့သည် ဖိလိတ္တိ
တပ် ကုိ ဖျက် ၍ ဗက်လင် မိ တံခါး နား မှာ ှ ိေသာ ေရတင်ွး ထဲက ေရ ကုိ ခပ်ယူ
ပီးလျှင် ဒါဝိဒ် ထံ ေတာ်သို့ ေဆာင် ခ့ဲ က၏။ သို့ ေသာ်လည်း ၊ ဒါဝိဒ်သည်မ ေသာက် ဘဲ
ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌သွနး် လျက်၊ 17 အိုထာဝရဘုရား ၊ ဤ ေရကုိ ေသာက်ေသာအမှု သည်
အကျွ ်ပ်ု ှင့် ေဝး ပါေစေသာ။ ဤေရသည် ကုိယ် အသက် ကုိမ ှေြမာဘဲသွား ေသာသူ
တို့ ၏အေသွး ြဖစ်ပါသည် မဟတ်ုပါေလာ ဟု ေလျှာက် ၍ မ ေသာက် ဘဲေန၏။ ထုိ
သူရဲ
သုံး ေယာက်တို့သည် ထုိသို့
ေသာအမှုတို့ ကုိြပ က၏။ 18 ေဇ ုယာ သား ယွာဘ ညီ အဘိ ှဲ သည်လည်း သူရဲ သုံး
ေယာက်တင်ွ အ ကီး ြဖစ်၏။ သူ
သည်လံှ ကုိကုိင်၍ လသုံူး
ရာ တို့ ကုိ တိက်ုဖျက်လပ်ု ကံ ေသာေကာင့်၊ သူရဲ သုံး ေယာက်အဝင်ေနရာရသတည်း။

19 သူရဲသုံး ေယာက်တင်ွ အြမတ်ဆုံး ြဖစ်သည် မဟတ်ုေလာ။ ထုိေကာင့် ဗုိလ်ချ ပ် အရာ
ကုိရ ၏။ သို့ ေသာ်လည်း ပဌမသူရဲသုံး ေယာက်တို့ ကုိမ မီှ။ 20အထူးသြဖင့် ြပ ဘူးေသာ
ကပ်ေဇလ မိ သားသူရဲ ေယာယဒ ၏ သား
ေဗနာယ သည်လည်း ြခေသင့်္ ှင့် တေူသာ ေမာဘ
လူ ှစ် ေယာက်ကုိသတ် ၏။ ေဆာင်း ကာလ ၌ လည်း အြခားသို့ သွား ၍ ေြမတင်ွး ၌
ှိေသာြခေသင့်္ ကုိသတ် ၏။ 21 ထူးြခား ေသာအဲဂုတ္တု လူ ကုိလည်း သတ် ၏။ အဲဂု
တ္တု
လသူည်လံှ ကုိ ကုိင် ေသာ်လည်း ၊ ေဗနာယသည် ေတာင်ေဝး ကုိသာ ကုိင်လျက်သွား
၍ အဲဂုတ္တု လူလက် မှ လံှ ကုိလယူု ပီးလျှင် ၊ ထုိလံှ ှင့် သူ့ ကုိသတ် ၏။ 22 ထုိသို့
ေသာအမှုတို့ ကုိ ေယာယဒ
သား ေဗနာယ ြပ ၍ သူရဲ သုံး ေယာက်အဝင် ေနရာကုိ ရ၏။ 23 ဗုိလ်များထက်
သာ၍ြမတ် ေသာ်လည်း ၊ ပဌမ သူရဲသုံး
ေယာက်တို့ ကုိ မ
မီှ။ ဒါဝိဒ် သည် အတင်ွးဝနခ်ျ ပ် အရာကုိလည်း ေပး ၏။ 24 ယွာဘ ညီ အာသေဟလ
သည်လည်း ဗုိလ်စုအဝင် ြဖစ်၏။ ထုိအတူဗက်လင် မိ ေန၊ ေဒါေဒါ ၏သား ဧလဟာ
နန၊် 25ဟေရာဒိ အမျ ိး ှ မ္မ ၊ ဟေရာဒိ အမျ ိးဧလိက၊ 26 ဖာလတိ အမျ ိးေဟလက် ၊
ေတေကာ အမျ ိး ဣေက ှ ၏သား ဣရ၊ 27 အေနေသာသိ အမျ ိးအေဗျဇာ ၊ ဟု ှ သိ
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အမျ ိး ေမဗုနန္ဲ ၊ 28အေဟာဟိ အမျ ိးဇာလမုန် ၊ ေနေတာဖာသိ အမျ ိး မဟာရဲ ၊ 29 ေန
တာဖာသိ အမျ ိးဗာနာ သား ေဟလက် ၊ ဗ◌င်္ယာမိန် အမျ ိး ဂိဗာ မိ ေန၊ ရိဘဲ
၏ သား
အိတ္တဲ၊ 30 ပိရေသာနိ အမျ ိးေဗနာယ ၊ ဂါ ှ ချ ိင့် သားဟိဒ္ဒဲ၊ 31 အာဗသိ အမျ ိး
အဗျာလဗုန် ၊ ဗာဟုမိ အမျ ိး အာဇမာဝက်၊ 32 ှ ာလေဗာနိ အမျ ိးဧလျာဘ ၊ ယာ ှင်
၏သား တို့တင်ွ ေယာနသန၊် 33ဟာရရိ အမျ ိး ှ မ္မ ၊ ဟာရရိ အမျ ိး ှာရ ၏ သား
အဟိအံ၊ 34 မာခါသိ အမျ ိးအဟသဘဲ ၏သား ဧလိဖလက် ၊ ဂိေလာနိ အမျ ိး အဟိ
ေသာေဖလ
၏သား ဧလျ၊ံ 35ကရေမလ အမျ ိးေဟဇရဲ ၊ အာဘိ အမျ ိးဖာရဲ၊ 36 ေဇာဘ အမျ ိးနာ
သန် ၏သား ဣဂါလ ၊ ဂဒ် အမျ ိး ဗာနိ ၊ 37အမ္မုန် အမျ ိးေဇလက် ၊ ေဇ ုယာ ၏သား
ယွာဘ ၏ လက်နက် ေဆာင် လလုင် ေဗေရာသိ
အမျ ိးနဟာရဲ၊ 38ဣသရိ အမျ ိးဣရ ၊ ဣသရိ အမျ ိးဂါရက်၊ 39 ဟိတ္တိ အမျ ိးဥရိ
ယ ၊ ေပါင်း သုံး ဆယ်ခုနစ် ေယာက် တည်း။

24
1 ေနာက် တဖနထ်ာဝရဘုရား သည် ဣသေရလ
အမျ ိးကုိ အမျက် ထွက် ေတာ်မူလျှင် ၊ စာတနသ်ည် ရနဘ်က်ြပ ၍ ဣသေရလ
လူ ှင့် ယုဒ လူတို့ ကုိ ေရတက်ွ ေစြခင်းငှါ ဒါဝိဒ် ကုိတိက်ုတနွး် ေလ၏။ 2 ှ င် ဘုရင်
ကလည်း ၊ လူ ေပါင်း မည်မျှ ှိသည်ကုိ ငါသိ မည်အေကာင်း ၊ ဒန် မိ မှ သည် ေဗရေ ှ
ဘ မိ တိင်ုေအာင် ဣသေရလ ခ ို င် ှ ိသမျှ တို့ ကုိ ေ ှာက်သွား ၍ ၊ လူ တို့ ကုိ ေရတက်ွ
ေလာဟ့ု အထံ
ေတာ်၌ ှိ ေသာ ဗုိလ်ချ ပ် မင်းယွာဘ အား မိန ့် ေတာ် မူ၏” 3 ယွာဘ ကလည်း ၊
ကုိယ်ေတာ် ၏ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား သည် လူ
တို့ ကုိ ထပ်၍ အဆ တရာ တိးုပွါးေစသြဖင့် ၊ ကျွနေ်တာ် သခင် အ ှင်မင်း ကီး ြမင်
မည် အေကာင်းြပ ေတာ်မူပါေစေသာ။ သို့ ရာတင်ွ ကျွနေ်တာ် သခင် အ ှင် မင်း ကီးသည်
ဤ
အမှု ကုိ အဘယ်ေကာင့် ှစ်သက် ေတာ်မူသနည်းဟု ှင်ဘုရင် အား ေလျှာက် ေလ
၏” 4 သို့ ေသာ်လည်း အမိန ့် ေတာ်သည် ယွာဘ စကား ှင့် ဗုိလ် များ စကားကုိ
ိင်ု သြဖင့် ၊ ယွာဘ ှင့် ဗုိလ် များ တို့သည် လူ
တို့ ကုိေရတက်ွ အံ့ေသာငှါ အထံ ေတာ်မှ ထွက်သွား က၏။ 5 ေယာ်ဒန် ြမစ်ကုိကူး ၍
ဂဒ် ချ ိင့် ၌ ှ ိေသာ အာေရာ် မိ အေ ှ ဘက်၊ ယာဇာ
မိ အနား မှာ တပ်ချ က၏။ 6 ဂိလဒ် ြပည်၊ ေနာက် သိမ်းေသာြပည် ၊ ဒနယ်န် ြပည်

တို့ ကုိ လနွ် ပီးမှ ဇိဒနု် ြပည်သို့ ဝုိင်း သွား ၍၊ 7တု ု ရဲတိက်ု သို့ ၎င်း ၊ ဟိဝိ မိ များ၊ ခါ
နာနိ မိ များ အလံးုစုံ
တို့ သို့ ၎င်း ေရာက် ၍ ၊ ယုဒ ြပည်ေတာင် ပုိင်း၊ ေဗရေ ှဘ မိ ၌ လက်စသတ် က၏။

8 ထုိသို့ တြပည်လံးု ေ ှာက်သွား ၍ ကုိး လ ှင့် အရက် ှစ် ဆယ်လနွ် မှ ေယ ု ှလင်
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မိ သို့ ေရာက် က၏။ 9 ယွာဘ သည်လည်း လူ ေပါင်း စာရင်း ကုိ ှ င်ဘုရင် အား ဆက်
၍ ၊ ဣသေရလ အမျ ိး၌ ထား
ကုိင် သူရဲ ှစ် သိနး်၊ ယုဒ
အမျ ိး ၌ ငါး သိနး် ှ ိ က၏။ 10 ဒါဝိဒ် သည် လူ
တို့ ကုိ ေရတက်ွ ပီးမှ ေနာင်တ ရ၍ ၊ အကျွ ်ပ်ုြပ မိေသာ အမှု၌ အလနွ် ြပစ်မှား ပါ
ပီ။ အိုထာဝရ ဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် ၏အြပစ် ကုိ ေြဖ ှင်း ေတာ်မူပါ။ အကျွ ်ပ်ု
သည် အလနွ် မုိက် ေသာအမှုကုိ ြပ မိပါ ပီဟု ထာဝရဘုရား
အား ေတာင်းပန် ေလ၏” 11 ဒါဝိဒ် သည် နနံက် အချနိ၌် ထ ေသာအခါ ၊ ထာဝရဘုရား
၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည် ဒါဝိဒ် ၏ ပေရာဖက် ဂဒ် သို့ ေရာက်လာ ၍၊ 12 ဒါဝိဒ် ထံ
သို့ သွား ေလာ။့ အရာသုံး
ပါး ကုိသင့် အား ငါ ြပ ၏။ သင် ၌ ငါ ြပ စရာဘို့ တပါးပါး ကုိေရွး ရမည်ဟု
ထာဝရဘုရား
၏ အမိန ့် ေတာ်ကုိ ဆင့်ဆုိေလာဟ့ု မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး၊ 13 ဂဒ် သည် ဒါဝိဒ် ထံ
သို့ သွား ၍ ၊ ြပည် ေတာ်၌ သုံး ှစ်ပတ်လံးုအစာအာဟာရ ေခါင်းပါး ေစရမည်ေလာ။
သို့ မဟတ်ု ရနသူ် တို့သည် သုံး
လ ပတ်လံးုလိက်ု ၍ ကုိယ်ေတာ် ေြပး ေတာ်မူရမည်ေလာ။ သို့ မဟတ်ု ြပည် ေတာ်၌
သုံး ရက် ပတ်လံးုကာလနာ ေရာက် ေစရမည်ေလာ။ အကျွ ်ပ်ု ကုိ ေစလွှတ် ေတာ်မူေသာ
သူအား အကျွ ်ပ်ုသည် အဘယ်သို့ ြပန် ေလျှာက်ရမည်ကုိ စ ်းစား ဆင်ြခင်ေတာ်မူပါ
ဟု ေလျှာက် ေလ၏” 14 ဒါဝိဒ် ကလည်း ၊ ငါသည် ကျ ်းေြမာင်း ရာသို့ ေရာက်ေလ ပီ
တကား။ ထာဝရဘုရား
၏ လက် ေတာ်သို့ ေရာက် ပါေစ။ က ုဏာ
ေတာ် ကီးလှ ၏။ လူ
လက် သို့ မ ေရာက် ပါေစ ှင့ဟ်ု ဂဒ် အား ြပနေ်ြပာ ၏” 15 ထုိေနန့နံက် မှစ၍ ချနိး်ချက်
ေသာ အချနိ် တိင်ုေအာင် ထာဝရဘုရား သည် ဣသေရလ
အမျ ိး၌ ကာလနာ ကုိ လွှတ်လိက်ု ေတာ်မူ၍ ၊ ဒန် မိ မှ သည် ေဗရေ ှဘ မိ
တိင်ုေအာင် လူ ခုနစ် ေသာင်းေသ က၏။ 16 ေကာင်းကင် တမန်သည် ေယ ု ှလင်
မိ ကုိ ဖျက်ဆီး မည်ဟု လက် ကုိဆန ့် ေသာအခါ ၊ ထာဝရဘုရား သည် ထုိေဘး
ေကာင့် ေနာင်တ ရေတာ်မူ၍ ၊ တန် ပီ။ သင့် လက် ကုိ ု ပ်သိမ်း ေလာဟ့ု လူ
တို့ ကုိ ဖျက်ဆီး ေသာ ေကာင်းကင် တမနအ်ား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ ထုိအခါ ထာဝရဘုရား
၏ ေကာင်းကင်တမန် သည် ေယဗုသိ
လအူေရာန ၏ ေကာက်နယ် တလင်းအနား မှာ ှ ိ ၏။ 17လူ တို့ ကုိ ဒဏ်ခတ် ေသာ
ေကာင်းကင်တမန် ကုိ ဒါဝိဒ် သည်ြမင် ေသာအခါ ၊ အကျွ ်ပ်ု ြပစ်မှား ပါ ပီ။ ဒစု ိုက်
ကုိ ြပ မိပါ ပီ။ ဤ
သုိး တို့ မူကား အဘယ်သို့ ြပ မိပါ သနည်း။ လက် ေတာ်သည် အကျွ ်ပ်ု ှင့် အကျွ ်ပ်ု
အေဆွအမျ ိး ၌ ေရာက် ေစေတာ်မူပါဟု ထာဝရဘုရား
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အား ေတာင်းပန် ေလ၏။ 18 ထုိ ေန ြ့ခင်းတင်ွ ဂဒ် သည် ဒါဝိ ဒ် ထံ သို့ လာ ၍ ၊
ကုိယ်ေတာ်က ပါ။ ေယဗုသိ
လအူေရာန ၏ ေကာက်နယ် တလင်း၌ ထာဝရဘုရား အဘို့ ယဇ် ပလ္လ င်ကုိ တည် ရ
မည် ဟ၊ု 19ထာဝရဘုရား ၏ အမိန ့် ေတာ်ကုိ ဆင့်ဆုိသည်အတိင်ုး ဒါဝိဒ် သည် သွား
ေလ၏။ 20 ထုိသို့ ှ င် ဘုရင်သည် အြခံအရံ ေတာ် ှင့်တကွကလာ သည်ကုိ အေရာန
သည် ကည့် ၍ ြမင် လျှင် ၊ ြပင်သို့ ထွက် ၍ ှင်ဘုရင် ေ ှ ေတာ်၌ ဦးချ ြပပ်ဝပ်လျက်၊

21 ကျွနေ်တာ် သခင် အ ှင် မင်း ကီးသည် ကုိယ်ေတာ် ကျွန် ှ ိ ရာသို့ အဘယ်ေကာင့်
ကလာ ေတာ်မူသနည်း ဟု ေမးေလျှာက် လျှင် ၊ ဒါဝိဒ် က၊ လူ
တို့တင်ွ ကာလနာ ေဘးကုိ ငိမ်း ေစမည်အေကာင်း ထာဝရဘုရား အဘို့ ယဇ် ပလ္လ င်
ကုိ တည် လိ၍ု၊ သင်၏ေကာက်နယ် တလင်းကုိ ဝယ် အံ့ေသာငှါ လာသည်ဟု အမိန ့် ှ ိ
ေသာ်၊ 22အေရာန က၊ ကျွနေ်တာ် သခင် အ ှင် မင်း ကီးသည် စိတ်ေတာ် ှိသည်အတိင်ုး
ယူ
၍ ပူေဇာ် ေတာ်မူပါ။ မီး
ှု ိရာယဇ်ဘို့ ာွး များ ှ ိ ပါ၏။ ထင်း ဘို့ ေကာက်နယ် တနဆ်ာ၊ ာွး ှင့် ဆုိင်ေသာ

တနဆ်ာများ ှ ိပါ၏ဟု ဒါဝိဒ် အား ေလျှာက် လျက်၊ 23 အလံးုစုံ တို့ ကုိ ှ င်ဘုရင် အား
ဆက် ၍ ၊ ကုိယ်ေတာ် ၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ လက်ခံ ေတာ်မူပါေစေသာဟု ေလျှာက်
ေလ၏။ 24 ှ င် ဘုရင်ကလည်း ၊ ထုိသို့ ငါမ ယူ ရ။ စင်စစ် အဘုိး ေပး၍ ငါဝယ် မည်။
ကုိယ်ေငွ မကုနဘဲ်ငါ ၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား အား မီး ှု ိရာယဇ်ကုိ ငါမ ပူေဇာ်လိဟုု အေရာန
အား ဆုိ သြဖင့် ၊ ေငွ အကျပ် ငါး ဆယ်ကုိေပး ၍၊ ထုိေကာက်နယ် တလင်း ှင့် ာွး
တို့ ကုိ ဝယ် ပီးမှ၊ 25 ထုိ အရပ်၌ ထာဝရဘုရား
အဘို့ ယဇ် ပလ္လ င်ကုိ တည် ၍ မီး ှု ိရာယဇ်၊ မိဿဟာယ ယဇ်တို့ ကုိ ပူေဇာ် ေလ၏။
ထာဝရဘုရား
သည်လည်း ၊ ဣသေရလ ြပည် အဘို့ ဆုေတာင်း ေသာစကား ကုိ နားေထာင်၍
ကာလနာ ေဘးကုိ ငိမ်း ေစေတာ်မူ၏။
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ဓမ္မရာဇဝင်တတိယေစာင်။
1 ဒါဝိဒ် မင်း ကီး သည် အသက် ကီးရင့်၍ အို
ေသာအခါ အဝတ် ြခံ ၍ မ ေ းွ ိင်ု။
2 သို့ ြဖစ်၍ ကျွန် တို့က၊ အသက် ပျ ိေသာ ကညာ
ကုိ အ ှင် မင်း ကီး အဘို့ ှာ ပါရေစ။ သူသည်မင်း ကီး ကုိ ခစား ၍ ြပ စုပါေစ။
အ ှင် မင်း ကီး ကုိ ေ းွ ေစြခင်းငှါရင်ခွင် ေတာ်၌ အိပ် ပါေစဟေုလျှာက် က၏။

3 ထုိသို့ ှင့်အညီအဆင်း လှေသာအပျ ိမ ကုိ ဣသေရလ
ြပည် တေ ှာက်လံးု တင်ွ ှာ ၍ ၊ ှုနင် မိ သူအဘိ ှက် ကုိ ေတွ့ သြဖင့် အထံေတာ်
သို့ ေဆာင် ခ့ဲ က၏။

4 ထုိမိနး်မ သည် အလနွ် အဆင်းလှ ၏။ ှင်ဘုရင် ကုိ လည်း လပ်ုေကျွး ြပ စု ေလ၏။
သို့ ရာတင်ွ ှင်ဘုရင် သိမ်း ေတာ်မ မူ။

5 ထုိေနာက် ဟဂ္ဂိတ် သား အေဒါနယိ သည် ှင် ဘုရင် လပ်ုမည်ဟု အ ကံ ှိလျက်၊
ကုိယ်ကုိချးီေြမာက် ၍ ရထား
များ ှင့် ြမင်း များကုိ၎င်း ၊ မိမိ ေ ှ ၌ေြပး ရေသာလူ ငါး ဆယ်ကုိ၎င်း၊ ြပင်ဆင်
ေလ၏။

6 ခမည်းေတာ် က၊ သင်သည် အဘယ်ေကာင့် ဤသို့ ြပ သနည်းဟု သူ့စိတ်နာ ေအာင်
တခါမျှမ ေြပာစဖူး။ ထုိသူ
သည် အဆင်း လည်း အလနွ် လှ၏။
7အဗ ှလံု ညီ လည်း ြဖစ်၏။ သူသည်ေဇ ုယာ သား ယွာဘ ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အ
ဗျာသာ ှင့် တိင်ုပင်၍ သူတို့သည် အေဒါနယိ ဘက် မှာ ေနက၏။

8 ယဇ်ပုေရာဟိတ် ဇာဒတ်ု ၊ ေယာယဒ သား ေဗနာယ ၊ ပေရာဖက် နာသန် ၊ ှ ိ မိ ၊
ေရဣ အစ ှိေသာ ဒါဝိဒ် ၏ မှူး ကီး မတ် ကီးများမူကား ၊ အေဒါနယိ ဘက်သို့ မ ဝင်
က။
9အေဒါနယိ သည် အ◌င်္ေရာေဂလ မိ နယ်အတင်ွး ၊ ေဇာေဟလက်ေကျာက်နား မှာ
သုိး ၊ ာွး မှစ၍ဆူ ဖိ း ေသာ အေကာင်တို့ ကုိသတ် ပီးလျှင် ၊ ှ င်ဘုရင် သား မိမိ ညီ
များ ှင့် ှ င်ဘုရင် ၏ ကျွန် ယုဒ လူ များအေပါင်း တို့ ကုိ ေခါ်ဘိတ် ေလ၏။

10 ပေရာဖက် နာသန် ၊ ေဗနာယ ၊ မှူး ကီး မတ် ကီးမှစေသာညီ ေ ှာလမုန် ကုိကား မ
ေခါ် မဘိတ်။
11 ထုိအခါ နာသန် သည် ေ ှာလမုန် အမိ ဗာသေ ှဘ ထံသို့ သွား၍၊ ဟဂ္ဂိတ် ၏သား
အေဒါနယိ သည် ှင် ဘုရင်လပ်ုေကာင်း ကုိ ကား ပီ ေလာ။ တို့
အ ှင် ဒါဝိဒ် သည် မ
သိ ပါတကား။
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12ယခု မှာသင် ၏ အသက် ှင့် ေ ှာလမုန် ၏ အသက် ကုိ ချမ်းသာ ေစြခင်းငှါကျွ ်ပ်ု
သည် အ ကံ ေပးပါရေစ။

13 ဒါဝိဒ် မင်း ကီး ထံ ေတာ်သို့ ဝင် ၍ ၊ အိအု ှင် မင်း ကီး ၊ ကုိယ်ေတာ် ကသင် ၏သား
ေ ှာလမုန် သည် ငါ ့အရာ ၌ စုိးစံ
၍ နနး် ထုိင် ရမည်ဟု ကုိယ်ေတာ် ကျွန် မအား ကျနိဆုိ် ေတာ်မူ ပီမ ဟတ်ုေလာ။
သို့ ြဖစ်လျှင် အေဒါနယိ သည် အဘယ်ေကာင့် စုိးစံ ရပါသနည်းဟု ေလျှာက် ေလာ။့

14 ထုိသို့အထံေတာ်၌ ေလျှာက် စ ် တင်ွ၊ ကျွ ်ပ်ု ဝင် ၍ သင် ၏စကား ကုိေထာက်မ
မည်ဟု အ ကံေပးသည် အတိင်ုး၊

15 ဗာသေ ှဘသည် ှင်ဘုရင် ှိ ရာ အခနး် ထဲသို့ ဝင် ေလ၏။ ှင် ဘုရင်သည်အလနွ်
အို ၍ ှုနင် မိ သူအဘိ ှက် သည် လပ်ုေကျွး လျက်ေန၏။

16 ဗာသေ ှဘ သည်ဦးချ ၍ ှင်ဘုရင် အား ှိခုိး လျှင် ၊ ှ င်ဘုရင် က အဘယ်
အလို ှ ိသနည်းဟေုမး ေတာ်မူ၏။

17 ဗာသေ ှဘကလည်း၊ ကျွနမ် သခင် ၊ ကုိယ်ေတာ် ကသင် ၏သား ေ ှာလမုန် သည်
ငါ ့အရာ ၌ စုိးစံ
၍ နနး် ထုိင် ရမည်ဟု ကုိယ်ေတာ် ၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ကုိ တိင်ုတည် ၍ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် မအား ကျနိဆုိ်ေတာ်မူ ပီ။
18ယခု မှာ အေဒါနယိ သည်စုိးစံ ပါ၏။ ကုိယ်ေတာ်အ ှင် မင်း ကီး လည်း သိ ေတာ်
မ မူ။

19အေဒါနယိသည် သုိး
ာွး မှစ၍ဆူ ဖိ း ေသာ အေကာင်များ တို့ ကုိ သတ် ပီးလျှင် ၊ မင်း ကီး ၏ သား
ေတာ်အေပါင်း တို့ ှင့်တကွ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အဗျာသာ ၊ ဗုိလ်ချ ပ် မင်းယွာဘ တို့ ကုိ
ေခါ်ဘိတ် ပါ၏။ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် ေ ှာလမုန် ကုိ ကား မ ေခါ် မဘိတ်ပါ။

20 အိအု ှင် မင်း ကီး ၊ ကျွနမ် အ ှင် မင်း ကီး ၏ အရာ
၌စုိးစံ၍ အဘယ်သူ သည် နနး် ထုိင် ရမည်ကုိ မိန ့် ေတာ်မူမည်ဟု ဣသေရလ
အမျ ိးသားအေပါင်း တို့သည် ကုိယ်ေတာ်ကုိ ေြမာ် ကည့်လျက်ေနကပါ၏။
21 သို့ မဟတ်ု ကျွနမ် အ ှင် မင်း ကီး သည် ဘုိးေတာ် ေဘးေတာ်တို့ ှင့်အတူ ကျနိး်စက်
ေတာ်မူေသာအခါ ၊ ကျွနေ်တာ်မ ှင့် သား ေ ှာလမုန် သည် ရာဇဝတ် ခံရေသာသူြဖစ်
ပါလိမ့်မည်ဟု ေလျှာက်ေလ၏။

22 ထုိသို့ အထံေတာ်၌ ေလျှာက် စ ် တင်ွ၊ ပေရာဖက် နာသန် သည် ဝင် လျှင် ပေရာ
ဖက် နာသန် လာပါသည်ဟု ေလျှာက် က၏။

23 နာသနသ်ည်လည်း ေ ှ ေတာ်သို့ ေရာက် ေသာအခါ ဦးချ ြပပ်ဝပ်လျက်၊
24 အိအု ှင် မင်း ကီး ၊ ကုိယ်ေတာ် က ငါ ့အရာ ၌ အေဒါနယိ စုိးစံ ၍ နနး် ထုိင် ရမည်
ဟု မိန ့် ေတာ်မူသေလာ။

25 သူသည် ယေန ့
ဆင်း သွား၍ ၊ ဆူ ဖိ း ေသာ သုိး
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ာွး များ တို့ ကုိ သတ် ပီးလျှင် မင်း ကီး ၏သား ေတာ်အေပါင်း တို့ ကုိ ၎င်း၊ ဗုိလ် များ
ှင့် ယဇ်ပုေရာဟိတ် အဗျာသာ ကုိ ၎င်း ေခါ်ဘိတ် ပါ ပီ။ သူ
တို့သည် အေဒါနယိေ ှ မှာ စား
ေသာက် လျက် ၊ အေဒါ နိယ မင်း ကီး သည် အသက် ေတာ် ှင် ေစသတည်းဟု
ေကးေကာ် လျက် ယခု ှိ ကပါ၏။

26 ကုိယ်ေတာ် ကျွန် အကျွ ်ပ်ု ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ဇာဒတ်ု ၊ ေယာယဒ သား ေဗနာယ ၊
ကုိယ်ေတာ် ကျွန် ေ ှာလမုန် တို့ ကုိ ကား မ
ေခါ် မဘိတ်ပါ။
27အ ှင် မင်း ကီး ၏အရာ ၌ အဘယ်သူ နနး် ထုိင် ရမည်ကုိ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် အားြပ
ေတာ်မ မူဘဲ ဤ
အမှု ကုိ အ ှင် မင်း ကီး စီရင် ေတာ်မူ ပီေလာဟု ေလျှာက်ေလ၏။
28 ထုိအခါ ဒါဝိဒ် မင်း ကီး က၊ ဗာသေ ှဘ ကုိ ေခါ် ခ့ဲ ပါဟု မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး
၊ ဗာသေ ှဘသည်လာ ၍ ေ ှ ေတာ်၌ ရပ် ေန၏။

29 ှ င်ဘုရင် ကလည်း၊ ငါ ့အသက် ဝိညာ ်ကုိ ခပ်သိမ်း ေသာ ဒကု္ခ
ထဲက ကယ် ှ တ် ေတာ်မူေသာ ထာဝရဘုရား အသက် ှင်ေတာ်မူသည်အတိင်ုး၊
30သင် ၏သား ေ ှာလမုန် သည် ငါ ့အရာ ၌စုိးစံ ၍ ငါ ့ ကုိယ်စား နနး် ထုိင် ရမည်ဟု
ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင် ထာဝရဘုရား
ကုိ ငါတိင်ုတည် ၍ သင့် အား ကျနိဆုိ်သည် ှင့်အညီ ယေန ့ ငါြပ မည်ဟု တဖန်
ကျနိဆုိ် ေတာ်မူ၏။

31 ဗာသေ ှဘ သည် ဦးချ ြပပ်ဝပ်လျက် ၊ ှင်ဘုရင် အား ှိခုိး လျက် ၊ အ ှင် ဒါဝိဒ်
မင်း ကီး သည် အသက် ေတာ် အစ ်အ မဲ ှင်ေစသတည်းဟု မက်ဆုိ ၏။

32 ဒါဝိဒ် မင်း ကီး ကလည်း ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ဇာဒတ်ု ၊ ပေရာဖက် နာသန် ၊ ေယာယ
ဒ သား ေဗနာယ တို့ ကုိ ေခါ် ခ့ဲပါဟု မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ သူတို့သည် ေ ှ ေတာ်သို့
ဝင် လာက၏။

33 ှ င်ဘုရင် ကလည်း ၊ သင် တို့အ ှင် ၏ ကျွန် များကုိ ေခါ်၍ ငါ သား ေ ှာလမုန်
ကုိ ငါ ၏ြမင်းလား ေတာ်ေပါ် မှာ စီး
ေစလျက် ၊ ဂိဟနု် မိ သို့ ေဆာင် သွားကေလာ။့
34ယဇ်ပုေရာဟိတ် ဇာဒတ်ု ှင့် ပေရာဖက် နာသန် သည် ထုိ
မိ မှာ ဘိသိက် ေပး၍ ဣသေရလ ှင်ဘုရင် အရာ ၌ ချးီေြမာက် ပီးလျှင်၊ တံပုိး
မှုတ် ၍ ေ ှာလမုန် မင်း ကီး သည် အသက် ေတာ် ှင်ေစသတည်းဟု ေကးေကာ် က
ေလာ။့

35 ထုိေနာက် သင်တို့ လိက်ု လျက် ငါသ့ားသည်လာ ၍ နနး် ထုိင် ရမည်။ ငါ ့ ကုိယ်စား
ှင် ဘုရင်ြဖစ်ရမည်။ ထုိသူ
ကုိ ဣသေရလ
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မင်း ၊ ယုဒ မင်းအရာ၌ ငါခန ့် ထားသည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
36 ေယာယဒ သား ေဗနာယ က အာမင်။ အ ှင် မင်း ကီး ကုိးကွယ်ေသာ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား သည် လည်း ထုိသို့ မိန ့် ေတာ်မူပါေစေသာ။
37 ထာဝရဘုရား သည် အ ှင် မင်း ကီး ဘက် မှာ ှိ ေတာ်မူသည်နည်းတူ ေ ှာလ
မုန် ဘက် မှာ ှိ ေတာ်မူပါေစေသာ။ အ ှင် မင်း ကီး ဒါဝိဒ် ၏ ရာဇပလ္လ င် ထက် သား
ေတာ်၏ ရာဇပလ္လ င် သည်သာ၍ဘုနး် ကီး မည် အေကာင်းစီရင်ေတာ်မူပါေစေသာဟု
ှင်ဘုရင် ကုိ ြပနေ်လျှာက် ေလ၏။
38 ထုိအခါ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ဇာဒတ်ု ၊ ပေရာဖက် နာသန် ၊ ေယာယဒ သား ေဗနာယ ၊
ေခရသိ လ၊ူ ေပလသိ
လတိူု့သည် ထွက် ၍ ေ ှာလမုန် ကုိ ဒါဝိဒ် မင်း ကီး ၏ ြမင်းလား ေပါ် မှာ စီး
ေစလျက် ဂိဟနု် မိ သို့ ေဆာင် သွားက၏။
39ယဇ်ပုေရာဟိတ် ဇာဒတ်ု သည် တဲ
ေတာ်ထဲက ဆီ ဘူး ကုိယူ ၍ ေ ှာလမုန် ကုိဘိသိက် ေပး ပီးမှ ၊ သူတို့သည် တံပုိး
မှုတ် ၍ ၊ ေ ှာလမုန် မင်း ကီး သည် အသက် ေတာ် ှင် ေစသတည်းဟု လူ
အေပါင်း တို့သည် ဟစ်ေကာ် က၏။
40လူ အေပါင်း တို့သည် တီးမှုတ် လျက် ေနာက် ေတာ်သို့ လိက်ု ၍၊ ေြမ ကီး ကဲွ မတတ်
ှိသည်တိင်ုေအာင် အလနွ် ဝမ်းေြမာက် ေသာအသံ ကုိ ြပ က၏။
41အေဒါနယိ ှင့် သူ ၏အေပါင်းအေဘာ်တို့သည် စားေသာက် ပဲွ ပီး ေသာအခါ ထုိ
အသံကုိ ကား က၏။ တံပုိး
မှုတ်သံ ကုိယွာဘ ကား လျှင် ၊ တ မိ လံးု အတ်ုအတ်ုကျက်ကျက် ြပ သံ ကား၊
အဘယ်သို့ နည်းဟေုမး စ ် ပင်၊

42ယဇ်ပုေရာဟိတ် အဗျာသာ ၏သား ေယာနသန် သည်လာ လျှင် ၊ အေဒါနယိ က
ဝင် ပါ။ သင် သည် လူ
ေကာင်းြဖစ်၍ ၊ ေကာင်း ေသာသိတင်း ကုိ ကားေြပာလိမ့်မည်ဟု ဆုိလျှင်၊
43 ေယာနသန် က၊ အကယ်စင်စစ်ငါ တို့အ ှင် ဒါဝိဒ် မင်း ကီး သည် ေ ှာလမုန် ကုိ
ှ င် ဘုရင်အရာ၌ ခန ့ထ်ားေတာ်မူ ပီ။
44 ှ င် ဘုရင်သည်လည်း ယဇ်ပုေရာဟိတ် ဇာဒတ်ု ၊ ပေရာဖက် နာသန် ၊ ေယာယဒ
သား ေဗနာယ ၊ ေခရသိ လ၊ူ ေပလသိ
လူတို့ ကုိ ေ ှာလမုန် ှင့်အတူ ေစလွှတ် ေတာ်မူ၍ ြမင်းလား ေတာ်ေပါ် မှာ စီး ေစက
ပါ ပီ။

45ယဇ်ပုေရာဟိတ် ဇာဒတ်ု ှင့် ပေရာဖက် နာသန် တို့သည် ေ ှာလမုနကုိ် ဂိဟနု် မိ ၌
ရာဇ ဘိသိက်ေပးပါ ပီ။ ထုိ
မိ မှ ဝမ်းေြမာက် စွာ လာ
ြပန၍် ၊ တ မိ လံးု အတ်ုအတ်ုကျက်ကျက် ေသာအသံ ကုိ ကုိယ်ေတာ်ကား ရပါ၏။
46 ေ ှာလမုန် သည်လည်း ရာဇ
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ပလ္လ င်ေတာ်ေပါ် မှာ ထုိင် ပါ၏။
47 ှ င်ဘုရင် ၏ ကျွန် တို့သည်လည်း တို့ အ ှင် ဒါဝိဒ် မင်း ကီး ကုိ ေကာင်း ကီး ေပး
ြခင်းငှါ သွား ၍ ဘုရား သခင် သည် ေ ှာလမုန် ၏နာမ ကုိခမည်းေတာ်၏နာမ ထက်
သာ၍ချးီေြမာက် ေတာ်မူပါေစေသာ။ သူ
၏ရာဇ ပလ္လ င် ကုိ ခမည်းေတာ်၏ ရာဇ
ပလ္လ င်ထက် သာ၍ဘုနး် ကီး မည်အေကာင်းစီရင်ေတာ်မူပါေစေသာဟု ေလျှာက်လျှင်၊
ှ င် ဘုရင်သည် သာလနွ် ေတာ်ေပါ် မှာ ဦးချ လျက်၊
48 ငါသည် ကုိယ် မျက်စိ ှင့်ြမင် ေစြခင်းငှါ၊ ငါ ့ နနး် ေပါ် မှာ ထုိင် ရေသာသူကုိ ယေန ့
ေပး သနားေတာ်မူေသာ ဣသေရလ အမျ ိး၏ ှင်ဘုရင် ထာဝရဘုရား သည် မဂင်္လာ
ှိေတာ်မူေစသတည်းဟု မိန ့ေ်တာ်မူေကာင်းကုိ အေဒါနယိ အား ြပနေ်လျှာက် ေလ၏။
49 ထုိအခါ အေဒါနယိ ှင့် ေပါင်းေဘာ် ေသာ သူအေပါင်း တို့သည် ေကာက်ရွ ံ သြဖင့်
ထ ၍ တေယာက် တြခားစီ သွား က၏။

50အေဒါနယိ သည်လည်း ေ ှာလမုန် ကုိ ေကာက် သြဖင့် ထ သွား ၍ ယဇ် ပလ္လ င်
ဦးချ ိ တို့ ကုိ ကုိင် လျက်ေန၏။

51အေဒါနယိ သည် ေ ှာလမုန် မင်း ကီး ကုိ ေကာက် ၍ ယဇ် ပလ္လ င်ဦးချ ိ တို့ ကုိ ကုိင်
လျက်၊ ေ ှာလမုန် မင်း ကီး သည် ကျွနေ်တာ် ကုိ မ ကွပ်မျက် မည်အေကာင်းယေန ့
ကျနိဆုိ် ေတာ်မူပါေစဟဆုို ေကာင်းကုိ ေ ှာလမုန် အား ေလျှာက် ေလေသာ်၊

52 ေ ှာလမုန် က၊ သူသည်လူ ေကာင်း ြဖစ် လျှင် ၊ ဆံြခည် တပင်မျှ ေြမ သို့ မ ကျ
ရ။ အြပစ် ှိ လျှင် အေသခံ ရမည် ဟု အမိန ့် ေတာ် ှိ၍၊

53လကုိူေစလွှတ် သြဖင့် ၊ အေဒါနယိကုိ ယဇ် ပလ္လ င်မှ ေခါ် ခ့ဲသည်အတိင်ုး ၊ သူသည်
လာ ၍ ေ ှာလမုန် မင်း ကီး ေ ှ မှာ ဦးချ ေလ၏။ ေ ှာလမုန် ကလည်း ၊ သင့် အိမ် သို့
သွား ေလာဟ့ု မိန ့် ေတာ်မူ၏။

2
1 ဒါဝိဒ် သည်အနစိ္စ ေရာက်ရေသာအချနိ် နးီ ေသာအခါ ၊ သား ေတာ်ေ ှာလမုန် ကုိ
ပညတ် ထားေတာ်မူသည် ကား၊

2 ေြမ ကီး သားအေပါင်း တို့၏ သွားရာလမ်း သို့ ငါ သွား ရမည်။ သို့ ြဖစ်၍ အား ယူ
ေလာ။့ ေယာက်ျား ၏ ဂုဏ်သတ္တ ိ ှ ိ ေလာ။့

3ထာဝရဘုရား သည် ငါအ့ားဗျာဒိတ် ေပးေတာ်မူ သည်ကား၊
4 သင် ၏သား ေြမး တို့သည် စိတ် ှလံးု အကင်းမ့ဲ ငါ ့ ေ ှ မှာ သမ္မာတရား၌
ကျင်လည် ြခင်းငှါ မိမိ တို့ သွားရာ လမ်း ကုိ သတိြပ လျှင် ၊ ဣသေရလ ိင်ုငံရာဇ
ပလ္လ င်ေပါ် မှာ ထုိင်ရေသာသင် ၏ အမျ ိး မင်း ို းမ ြပတ် ရဟု မိန ့် ေတာ်မူ ေသာ
စကား ေတာ်တည် ၍ ၊ သင်သည်ြပ ေလရာရာ ၊ သွား ေလရာရာ ၌ ေအာင်ြမင်
မည်အေကာင်း သင် ၏ ဘုရား
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သခင်ထာဝရဘုရား၏ လမ်း ေတာ်သို့ လိက်ု ၍၊ ေမာေ ှ ၏ပညတ္တိ ကျမ်း၌ ပါ
ေသာစီရင် ထုံးဖွ့ဲချက်၊ သက်ေသခံ ချက်၊ ပညတ် တရား ေတာ်တို့ ကုိ ေစာင့်ေ ှာက် ေစ
ြခင်းငှါ မှာထားေတာ်မူေသာစကားကုိ နားေထာင် ေလာ။့

5 ေဇ ုယာ သား ယွာဘ သည် ငါ ၌ ြပ ေသာအမှု ၊ ဣသေရလ ဗုိလ်ချ ပ် ှစ် ပါးေန
ရ ၏သား အာဗနာ ၊ ေယသာ ၏ သား
အာမသ ၌ ြပ ေသာအမှု တည်းဟေူသာသူ တို့ ကုိသတ် ၍ စစ် မတိက်ုဘဲ စစ် အေသွး
ကုိ သွနး်ေလာင်း သြဖင့် ၊ မိမိ ဝတ်ေသာခါးစည်း ၊ မိမိ နင်း ေသာ ေြခနင်း တို့ ကုိ စစ်
အေသွး ှင့် လးူ
ေသာအမှုကုိ သင် သိ သည်ြဖစ်၍၊
6သင် ၌ပညာ ှိသည်အတိင်ုး စီရင် လျက်၊ ဆံပင် ြဖ ေသာ ထုိသူ
၏ဦးေခါင်းကုိ မရဏာ
ိင်ုငံသို့ ငိမ်ဝပ် စွာ မ
ဆင်း ေစ ှင့်။
7 ဂိလဒ် ြပည်သားဗာဇိလဲ ၏သား တို့ ကုိ ကား ေကျးဇူး ြပ ၍ စားပဲွ ေတာ်၌ စား
ေသာလစုူထဲသို့ ဝင် ေစေလာ။့ သင့် အစ်ကုိ အဗ ှလံု ေကာင့် ငါ ေြပး ရေသာအခါ ၊
သူတို့သည် ထုိသို့ ေသာေကျးဇူးကုိြပ ၍ ငါ ့ ထံသို့ လာ က၏။

8 ငါ သည်မဟာနမ်ိ မိ သို့ သွား ေသာေန ့၌ ငါ ့ ကုိ ကမ်းတမ်း စွာ ကျနိဆဲ် ေသာသူ ၊
ဗ◌င်္ယာမိန် အမျ ိးဗာဟရိုမ် ရွာသား၊ ေဂရ
၏သား ှိမိ သည် သင့် လက်၌ ှိ၏။ သူ
သည်ငါ ့ ကုိခရီးဦး ကိ ြပ အံေ့သာငှါ ေယာ်ဒန် ြမစ်နားသို့ လာ
ေသာအခါ ၊ သင့် ကုိ ငါမ ကွပ်မျက် ဟု ထာဝရဘုရား
ကုိ တိင်ုတည် ၍ ငါကျနိဆုိ်ေသာ်လည်း၊
9 ထုိသူ ကုိ အြပစ် မ ှိေသာ သူက့ဲသို့ မ
မှတ်ရဘဲ၊ သင် သည် လိမ္မာ
ေသာသူ ြဖစ်၍ သူ ၌ အဘယ်သို့ စီရင် သင့်သည်ကုိ သိ
သည် ှင့်အညီ၊ ဆံပင် ြဖ ေသာ ထုိသူ
၏ ေခါင်းကုိ အေသသတ်ြခင်းအားြဖင့်မရဏာ ိင်ုငံသို့ ဆင်း ေစေလာ့ဟု မှာထား
ေတာ်မူ ပီးမှ၊

10 ဒါဝိဒ် သည်ဘုိးေတာ် ေဘးေတာ်တို့ ှင့် အိပ်ေပျာ် ၍ ဒါဝိဒ် မိ ၌ သ ဂ ဟ် ြခင်းကုိ
ခံ ေတာ်မူ၏။

11 ေဟြဗ န် မိ ၌ ခုနစ် ှစ် ၊ ေယ ု ှလင် မိ ၌ သုံးဆယ် သုံး ှစ် မင်းြပ ၍ ဣသေရ
လ
ိင်ုငံကုိ အ ှစ် ေလးဆယ် စုိးစံ ေတာ်မူ၏။

12 ေ ှာလမုန် သည် ခမည်းေတာ် ဒါဝိဒ် ၏ ရာဇ
ပလ္လ င်ေပါ် မှာ ထုိင် ေတာ်မူ၍ ၊ အာဏာ ေတာ်သည် အ မဲ တည် ၏။
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13 ထုိေနာက်ဟဂ္ဂိတ် ၏သား အေဒါနယိ သည် ေ ှာလမုန် ၏ မယ်ေတာ် ဗာသေ ှဘ
ထံသို့ သွား ၍ ၊ ဗာသေ ှဘက သင် သည်မိတ်ေဆွ ဖွ့ဲလျက် လာ
သေလာ ဟေုမး လျှင် ၊ မိတ်ေဆွ ဖွ့ဲလျက် လာပါ၏။
14 ေြပာ စရာတစုံတခု ှိပါသည်ဟု ဆုိ
ေသာ် ၊ မယ်ေတာ်က ေြပာ ပါဟု ြပနဆုိ် ၏။
15အေဒါနယိကလည်း၊ ိင်ုငံ ေတာ်သည် ကျွ ်ပ်ု လက်သို့ ေရာက် သည်ကုိ၎င်း ၊ ဣ
သေရလ အမျ ိးသားအေပါင်း တို့သည် ကျွ ်ပ်ု ကုိ ှ င် ဘုရင်အြဖစ်၌ ချးီေြမာက်ချင်
သည်အေကာင်း ကုိ၎င်းမယ်ေတာ် သိ ပါ၏။ သို့ ေသာ်လည်း ိင်ုငံ ေတာ်သည် ကျွ ်ပ်ု
လက်မှလွဲ ၍ ညီ
ေတာ်လက် သို့
ေရာက် ပါ ပီ။ ထုိသို့
ထာဝရဘုရား အလိေုတာ် ှိ၏။
16ယခု မှာ တစုံတခု
ေသာဆု ကုိ မယ်ေတာ် ၌ ေတာင်း ချင်ပါ၏။ မ
ြငင်း ပါ ှင့်ဟဆုိုလျှင်၊ မယ်ေတာ်က ေြပာ ပါဟဆုို ၏။
17 သူကလည်းေ ှာလမုန် မင်း ကီး သည် ှုနင် မိ သူအဘိ ှက် ကုိ ကျွ ်ပ်ု အား
ေပးစား ေတာ်မူမည်အေကာင်း ေလျှာက် ပါေတာ။့ မင်း ကီးသည် မယ်ေတာ်ကုိ ြငင်း
ေတာ် မ
မူ ိင်ုဟု ဆုိ ေလေသာ်၊
18 ဗာသေ ှဘ ကေကာင်း ပီ။ သင့် အဘို့ နားေတာ် ေလျှာက် မည်ဟု ဆုိ
ပီးမှ ၊ အေဒါနယိ အဘို့ နားေတာ် ေလျှာက် အံေ့သာငှါ ေ ှာလမုန် မင်း ကီး ထံ ေတာ်

သို့ သွား ၏။
19 ှ င်ဘုရင်သည် မယ်ေတာ်ကုိ ခရီးဦး ကိ ြပ အံ့ေသာငှါ ထ ၍ ဦးချ ပီးမှ ၊ ပလ္လ င်
ေတာ်ေပါ် မှာ ထုိင် ေတာ်မူ ၏။ မယ်ေတာ် ထုိင်စရာဘို့ စီရင် ၍ သူသည် လက်ျာ ေတာ်
ဘက် မှာ ထုိင်ေလ၏။

20 ထုိအခါ မယ်ေတာ်က၊ ငယ် ေသာဆု တစုံတခု ကုိ ေတာင်း ချင်သည်ြဖစ်၍မ ြငင်း
ပါ ှင့်ဟု ေလျှာက် လျှင်၊ ှ င်ဘုရင် ကမိခင် ၊ ေတာင်း ပါ၊ ကျွ ်ပ်ုမ ြငင်း ပါဟု မိန ့် ေတာ်
မူ ၏။

21မယ်ေတာ်ကလည်း ၊ ှုနင် မိ သူအဘိ ှက် ကုိ ေနာင်ေတာ် အေဒါနယိ အား ေပးစား
ေတာ်မူပါဟု ေတာင်း ေလေသာ်၊

22 ေ ှာလ မုန် မင်း ကီး က၊ အေဒါ နိယ အဘို့ ှု နင် မိ သူအဘိ ှက် ကုိသာ
အဘယ်ေကာင့် ေတာင်း ရ သနည်း။ ိင်ုငံ ေတာ်ကုိလည်း သူ
အဘို့ ေတာင်း ပါေလာ။့ သူ
သည်ကျွ ်ပ်ု ေနာင်ေတာ် ြဖစ်၏။ သူ
ှင့် ယဇ်ပုေရာဟိတ် အဗျာသာ ၊ ေဇ ုယာ ၏ သား
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ယွာဘ အဘို့ ေတာင်းပါေလာ့ ဟု မယ်ေတာ် အား ြပန် ေြပာ ပီးမှ၊
23တဖန် အေဒါနယိ သည် ထုိသို့
ေတာင်း ေသာ်၊ မိမိ
အသက် ေသေစြခင်းငှါမေတာင်းမိလျှင်၊ ဘုရား
သခင်သည် ငါ ့အား ထုိမျှမက ြပ ေတာ်မူေစသတည်း။
24 ငါ ့ ကုိ မဲြမံ ေစသြဖင့် ၊ ငါ ့ ခမည်းေတာ် ဒါဝိဒ် ၏ ရာဇ
ပလ္လ င်ေတာ်ေပါ် မှာ တင်၍ဂတိေတာ် ှင့်အညီငါ ့ ေနရာနနး်ေတာ် ကုိေပး ေတာ်မူေသာ
ထာဝရဘုရား အသက် ှင်ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ အေဒါနယိ သည် ယေန ့
အေသခံ ရမည်ဟု ထာဝရဘုရား
ကုိ တိင်ုတည်၍ ကျနိဆုိ် ပီးမှ၊
25 ေယာယဒ သား ေဗနာယ ကုိေစလွှတ် ၍ ၊ အေဒါနိယ ကုိ ေသ ေအာင်လပ်ု ကံ
ေလ၏။

26ယဇ်ပုေရာဟိတ် အဗျာသာ ကုိ လည်း ှင်ဘုရင် ေခါ်၍၊ သင်သည် အာနသုတ် မိ ၊
သင် ပုိင်ေသာ ေြမ သို့ သွား ေလာ။့ သင်သည် အေသခံ
ထုိက် ေသာ်လည်း ယခု ငါမ စီရင်။ အေကာင်း မူကား၊ ထာဝရ အ ှင် ဘုရား
သခင်၏ေသတ္တ ာ ေတာ်ကုိ ငါ ့ ခမည်းေတာ် ဒါဝိဒ် ေ ှ မှာ ထမ်း ေလ ပီ။ ငါ ့ ခမည်း
ေတာ် ဆင်းရဲ ခံေလရာရာ ၌ သင်သည် ဆင်းရဲ ခံေလ ပီဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။

27ထာဝရဘုရား သည် ဧလိ
အမျ ိး ကုိ အေကာင်းြပ ၍၊ ှိ ေလာ မိ ၌ မိန ့်ေတာ် မူေသာစကား ြပည့်စုံ မည်
အေကာင်း ၊ ေ ှာလမုန် သည် အဗျာသာ ကုိ ထာဝရဘုရား
ထံ ေတာ်၌ ယဇ်ပုေရာဟိတ် မ ြဖစ် ေစြခင်းငှါ ှင်ထုတ် ေတာ်မူ ၏။
28 ယွာဘ မူကား ၊ အဗ ှလံု ေနာက် သို့ မ လိက်ုေသာ်လည်း ၊ အေဒါနယိ ေနာက် သို့
လိက်ုေသာသူြဖစ်၍၊ ထုိ သိတင်း ကုိ ကား ေသာအခါ ၊ ထာဝရဘုရား ၏ တဲ
ေတာ်သို့ ေြပး ၍ ယဇ် ပလ္လ င်ဦးချ ိ တို့ ကုိ ကုိင် လျက်ေန၏။
29 ယွာဘ သည် ထာဝရဘုရား
၏ တဲ
ေတာ်သို့ ေြပး ပါ ပီ။ ယဇ် ပလ္လ င်အနား မှာ ှ ိ ပါသည်ဟု ေ ှာလမုန် မင်း ကီး အား
ေလျှာက် ေသာအခါ ၊ ယွာဘ ကုိ လပ်ု ကံ ေလာဟ့ု ေယာယဒ
သား ေဗနာယ ကုိ ေစလွှတ် ေတာ်မူ၏။
30 ေဗနာယ သည် ထာဝရဘုရား
၏ တဲ
ေတာ်သို့ သွား ၍ ၊ ှင်ဘုရင် ေခါ်ေတာ်မူသည်ဟဆုို လျှင် ၊ ယွာဘက ငါမ သွား၊ ဤ
အရပ်မှာ အေသခံ
မည်ဟဆုို ၏။ ေဗနာယ
ကလည်း၊ ယွာဘ သည်ဤသို့ ြပန် ေြပာပါ၏ဟု နားေတာ် ေလျှာက် ေလေသာ်၊
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31 ှ င်ဘုရင် က၊ အြပစ် မ ှိေသာသူ ၏အသက်ကုိ ယွာဘ သတ် ေသာ အြပစ် ှင့်
ငါ မှစ၍ ငါ ့အေဆွ အမျ ိးကင်းစင် မည်အေကာင်းသူ့စကား အတိင်ုး ြပ ေလာ။့ သူ့
ကုိ လပ်ု ကံ ၍ သဂ ဟ် ေလာ။့
32 သူသည် မိမိ
ထက် သာ၍ေြဖာင့်မတ် ေကာင်းြမတ် ေသာသူ၊ ဣသေရလ
ဗုိလ်ချ ပ် ေနရ ၏သား အာဗနာ ှင့် ယုဒ ဗုိလ်ချ ပ် ေယသာ ၏သား အာမသ ကုိ ငါ ့
ခမည်းေတာ် ဒါဝိဒ် မ သိ ဘဲ တိက်ု ၍ ထား ှင့် သတ် ေသာ အြပစ် ကုိ ထာဝရဘုရား
သည် သူ
၏ေခါင်း ေပါ် သို့ သက်ေရာက် ေစေတာ်မူမည်။
33 ထုိသူ တို့၏ အေသွး သည် ယွာဘ ေခါင်း ၊ သား ေြမးတို့၏ ေခါင်း ေပါ် မှာ အစ ်
သက်ေရာက် ပါေစ။ ဒါဝိဒ် ှင့် သူ ၏ေဆွ ေတာ်မျ ိ းေတာ်၊ နနး် ေတာ်၊ ရာဇ
ပလ္လ င်ေတာ်၌ ထာဝရဘုရား ေပးေတာ်မူေသာ ငိမ်ဝပ် ြခင်း အ မဲ သက်ေရာက် ပါေစ
ဟု မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး၊

34 ေယာယဒ သား ေဗနာယ သည် သွား ပီးလျှင် ၊ ယွာဘ ကုိ တိက်ု သတ် ၍ ေတာ
အရပ်၊ ယွာဘ ေနရာအိမ် ၌ သ ဂ ဟ် ေလ၏။

35 ဗုိလ်ချ ပ်ယွာဘအရာ ၌ ေယာယဒ
သား ေဗနာယ ကုိ၎င်း ၊ အဗျာသာ အရာ ၌ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ဇာဒတ်ု ကုိ၎င်း ှင်ဘုရင်
ခန ့ထ်ား ေတာ်မူ၏။

36တဖန် ှ င် ဘုရင်သည် ှိ မိ ကုိ ေခါ် ပီးလျှင် ၊ သင်သည် ေယ ု ှလင် မိ ထဲမှာ
အိမ် ကုိ ေဆာက် ၍ ေန ရ မည်။ မိ ြပင်သို့ ထွက်၍ အဘယ် အရပ်ကုိ မျှမ သွား ှင့်။

37 မိ ြပင်သို့ ထွက်၍ ေကြဒ န် ေချာင်း ကုိ ကူး
လျှင် ၊ ကူး ေသာေန ့၌ အေသ သတ်ြခင်းကုိ အမှန် ခံရမည်ဟု သတိ ှင့်မှတ်ေလာ။့
သင့် အေသွး သည် သင့် ေခါင်း ေပါ် မှာ သက်ေရာက် ေစဟု မိန ့် ေတာ်မူေသာ်၊

38 ှ ိ မိ က၊ အမိန ့် ေတာ်ေကာင်း ပါ၏။ အ ှင် မင်း ကီး မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး
ကုိယ်ေတာ် ကျွန် ြပ ပါမည်ဟု ြပန် ေလျှာက်၍ ေယ ု ှလင် မိ ၌ ကာြမင့် စွာေန
ေလ၏။

39 သို့ ရာတင်ွ သုံး ှစ် လနွ် ေသာအခါ ၊ ှ ိ မိ ၏ ကျွန် ှစ် ေယာက်တို့သည် ဂါသ
မင်း ကီး မာခါ သား အာခိတ် ထံသို့ ေြပး ၍ ဂါသ မိ ၌ ှိေ ကာင်းကုိ ှ ိ မိ သည်ကား
ေလေသာ်

40ထ ၍ ြမည်း ကုိ ကုနး် ှးီ တင် ပီးလျှင် ၊ ကျွန် တို့ ကုိ ှာ အံေ့သာငှါ ဂါသ မိ ၊ အာ
ခိတ် ထံသို့ သွား ၍ ကျွန် တို့ ကုိ ေခါ် ေလ၏။

41 ထုိသို့ ှ ိမိ သည် ေယ ု ှလင် မိ မှ ဂါသ မိ သို့ သွား ၍ ြပနလ်ာ ေကာင်း ကုိ ေ ှာ
လမုန် မင်း ကီး ကား ေလေသာ်၊
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42 ှ ိမိ ကုိ ေခါ် ပီးလျှင် ၊ သင်သည် မိ ြပင်သို့ ထွက် ၍ အြခား တပါးေသာ အရပ်သို့
သွားလျှင် ၊ သွား ေသာေန ့၌ အေသ သတ်ြခင်းအမှန် ခံရမည်ကုိ သတိ ှင့်မှတ်ေလာဟ့ု
ထာဝရဘုရား
ကုိ တိင်ုတည်လျက် သင့် ကုိ ငါကျနိဆုိ် ေစ၍ သတိ ေပးသည်မ ဟတ်ုေလာ။ သင်က
လည်း ကျွနေ်တာ်ကား ရေသာအမိန ့် ေတာ်ေကာင်း ပါသည်ဟု ဝနခံ်သည် မဟတ်ုေလာ။

43 သို့ ြဖစ်၍ ထာဝရဘုရား ၏သစ္စာ ေတာ်ကုိ၎င်း ၊ ငါမှာ ထားေသာ ပညတ် ကုိ၎င်း၊
အဘယ်ေကာင့် မ ေစာင့် သနည်းဟု မိန ့ေ်တာ်မူ ပီးမှ၊

44တဖန် သင် သည် ကုိယ် ှစ်သက်သည်အတိင်ုး ငါ ့ ခမည်းေတာ် ဒါဝိဒ် ၌ ြပ ဘူး
ေသာ ဒစု ိုက် ှ ိသမျှ ကုိ သင် သိ ၏။ သင် ၏ဒစု ိုက် အြပစ်ကုိ ထာဝရဘုရား
သည် သင့် ေခါင်း ေပါ် သို့ ေရာက် ေစေတာ်မူ၏။
45 ေ ှာလမုန် မင်း ကီး သည် မဂင်္လာ ှိ၍ ဒါဝိဒ် ၏ ရာဇ
ပလ္လ င်ေတာ်သည် ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ အစ ်အ မဲ တည် ပါေစသတည်းဟု မိန ့ေ်တာ်မူ ပီးလျှင်၊
46 ေယာယဒ သား ေဗနာယ သည် အမိန ့် ေတာ်ကုိခံ ၍
ြပင်သို့ ထွက် ပီးလျှင် ှ ိမိ ကုိ ေသ ေအာင်လပ်ု ကံ ေလ၏။ ထုိသို့
ိင်ုငံ ေတာ်သည် ေ ှာလမုန် လက် ၌ တည် ၏။

3
1 ေ ှာလမုန် သည် အဲဂုတ္တု
ဖာေရာ ဘုရင် ှင့် မိတ်ေဆွ ဖွ့ဲလျက် ၊ သမီး ေတာ် ှင့်စုံဘက် ၍ နနး် ေတာ်၊ ဗိမာန်
ေတာ်၊ ေယ ု ှလင် မိ ို း ကုိ မ ပီး မီှတိင်ုေအာင် ဒါဝိဒ် မိ ၌ ေနရာေပး ေတာ်မူ၏။

2 ထုိ ကာလ ၌ ထာဝရဘုရား ၏ နာမ
ေတာ်အဘို့ အိမ် ေတာ်ကုိ မ
တည် ေသးေသာေကာင့် ၊ လူ များတို့သည် ြမင့် ေသာအရပ်တို့ ၌ ယဇ် ပူေဇာ်တတ်
က၏။
3 ေ ှာလမုန် သည် ထာဝရဘုရား
ကုိ ချစ် ၍ ခမည်းေတာ် ဒါဝိဒ် ၏စီရင် ချက်တို့ ကုိ ေစာင့်ေ ှာက် တတ်၏။ သို့ ရာတင်ွ
ြမင့် ေသာအရပ်တို့ ၌ ယဇ် ပူေဇာ်၍ နံသ့ာေပါင်း ကုိ မီး ှု ိ၏။

4တရံေရာအခါ၊ ှ င် ဘုရင်သည် ယဇ် ပူေဇာ်ြခင်းငှါ အလနွ် ြမင့် ြမတ်ေသာ အရပ်
တည်းဟေူသာဂိေဗာင် မိ သို့ သွား ၍ ထုိ ယဇ် ပလ္လ င်ေပါ် မှာ မီး ှု ိ ရာယဇ်တေထာင်
ကုိ ပူေဇာ် ေလ၏။

5 ထုိ မိ ၌ ထာဝရဘုရား သည် ည ့် အခါ အိပ်မက် တင်ွ ေ ှာလမုန် အား ထင် ှား
လျက် ၊ ငါေပး ရမည်ဆုကုိ ေတာင်း ေလာဟ့ု ဘုရား
သခင်မိန ့် ေတာ်မူ၏။
6 ေ ှာလမုန် ကလည်း ၊ ကုိယ်ေတာ် ၏ ကျွန် အကျွ ်ပ်ု ၏အဘ ဒါဝိဒ် သည် ေ ှ
ေတာ်၌ သေဘာ
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ေြဖာင့် ၍ သမ္မာ
တရား၊ ေြဖာင့်မတ် ြခင်းတရားအတိင်ုး ကျင့် သည် ှင့်အညီ၊ သူ၌များ စွာ ေသာ
ေကျးဇူး ကုိ ြပ ေတာ်မူ ပီ။ ယေန ့
တင်ွ ှိသည်အတိင်ုး ၊ သူ ၏ရာဇ ပလ္လ င်ေပါ် မှာ ထုိင် ရေသာသား ကုိသူ့ အား ေပး
သနားေတာ်မူသြဖင့် ၊ သူ့ အဘို့ ေကျးဇူး တရားကုိ ေစာင့်ေ ှာက် ေတာ်မူ ပီ။

7ယခု မှာ အကျွ ်ပ်ု ၏ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် ကုိ အဘ
ဒါဝိဒ် ၏ကုိယ်စား ှင် ဘုရင်အရာ၌ ခန ့ထ်ားေတာ်မူ ပီ။ သို့ ရာတင်ွ အကျွ ်ပ်ု သည်
သူငယ် ြဖစ်ပါ၏။ ထွက် ဝင် ြခင်းငှါမ တတ် ိင်ု ပါ။

8 ေရွးချယ် ေတာ် မူ၍ အေရအတက်ွ အားြဖင့် အတိင်ုး မ သိများြပား စွာ ေသာ
ကုိယ်ေတာ် ၏လမူျ ိး ကီး အလယ် ၌ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် ှ ိပါ၏။

9 သို့ ြဖစ်၍ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် သည် ကုိယ်ေတာ် ၏ လူ
တို့ ကုိ တရားစီရင် ိင်ုမည်အေကာင်း ေကာင်း မေကာင်း ကုိ ပုိင်းြခား ၍ သိ
တတ်ေသာဉာဏ် ကုိေပး သနားေတာ်မူ ပါ။ ဤ
မျှေလာက်များစွာ ေသာ ကုိယ်ေတာ် ၏ လူ
တို့ ကုိ အဘယ်သူ သည် ကုိယ်အလိအုေလျာက်တရား စီရင် ိင်ု ပါ မည်နည်းဟု
ေတာင်းေလျှာက် ၏။

10 ထုိသို့ ေ ှာလမုန် ေတာင်း ေလျှာက်ေသာ ပဌနာ စကား
ကုိ ထာဝရ
ဘုရားသည် ှစ်သက် ေတာ်မူ၏။
11 ဘုရား သခင်ကလည်း ၊ သင်သည်တာ ှည် ေသာ အသက် ကုိ မ
ေတာင်း ၊ စည်းစိမ် ကုိလည်း မ ေတာင်း ၊ ရနသူ် တို့ ၏အသက် ကုိလည်း မ ေတာင်း
၊ တရား စီရင် ြခ င်းငှါ တတ် ိင်ု ေသာဉာဏ် ကုိသာ ကုိယ် အဘို့ ေတာင်း ေလျှာက်
ေသာေကာင့်၊

12သင် ေတာင်း ေလျှာက်သည်အတိင်ုး ငါေပး ၏။ ေ ှး ကာလ၌သင် ှင့် တေူသာသူ
တေယာက်မျှမ ြဖစ် ၊ ေနာင် ကာလ၌မ ြဖစ် ိင်ုေအာင် ဉာဏ် ပညာ ှင့်ြပည့်စုံေသာစိတ်
ဝိညာ ်ကုိ သင့် အား ငါေပး ၏။

13 ထုိမှတပါးသင် ှင့် တေူသာ ှင်ဘုရင် တေယာက် ကုိမျှ သင့် လက်ထက် ၌ မ
ှိ ေစြခင်းငှါ၊ သင်မ ေတာင်း ေသာ ဆု၊ စည်းစိမ် ဥစ္စာ၊ ဂုဏ် အသေရကုိ ငါေပး ၏။

14သင့် အဘ ဒါဝိဒ် ကျင့် သည်အတိင်ုး ငါ ့လမ်း သို့ လိက်ု ၍ ငါ စီရင် ချက်ပညတ်
တရားတို့ ကုိ ေစာင့်ေ ှာက် လျှင် ၊ တာ ှည် ေသာ အသက် ကုိလည်း ငါေပးမည်ဟု မိန ့်
ေတာ်မူ၏။

15 ေ ှာလမုန် သည် ိးု
၍ အိပ်မက် ြဖစ်မှနး်ကုိသိ၏။ တဖန် ေယ ု ှလင် မိ သို့ သွား ၍ ထာဝရ
ဘုရား၏ ပဋိညာ ် ေသတ္တ ာ ေတာ်ေ ှ မှာ ရပ် လျက်၊ မီး ှု ိ ရာယဇ်၊ မိဿဟာယ
ယဇ်တို့ ကုိ ပူေဇာ် ၍ ကျွန် အေပါင်း တို့အဘို့ ပဲွ ကုိ စီရင် ေတာ်မူ၏။
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16 ထုိအခါ ြပည်တနဆ်ာ မိနး်မ ှစ် ေယာက်သည် လာ
၍ ေ ှ ေတာ်၌ ရပ် လျက်၊
17 မိနး်မ တေယာက် က အို
အ ှင် ၊ ကျွနေ်တာ်မ ှင့် ဤ မိနး်မ သည် တ
အိမ် တည်းေန ကပါ၏။ တအိမ်တည်း ေနလျက် ကျွနေ်တာ်မသည် သား မျက် ှာကုိ
ြမင်ပါ၏။

18 သုံး ရက် လနွမှ် တဖန် ဤ မိနး်မ သည် သား
မျက် ှာကုိြမင်ပါ၏။ ထုိအိမ် ၌ အဘယ်ဧည့်သည် မျှ မ
ှိ။ သူ ှင့်ကျွနေ်တာ်မ ှစ် ေယာက်တည်း သာ ှိပါ၏။

19ဤ မိနး်မ သည် ည ့် အခါ မိမိသားငယ်ကုိ ဖိ၍ အိပ် မိေသာေကာင့် သား ငယ်
ေသ ပါ၏။

20သနး်ေခါင်ယံ ၌ သူသည်ထ ၍ ကျွနေ်တာ်မ အိပ်ေပျာ် စ ်အခါ ကျွနေ်တာ်မ သား
ငယ်ကုိယူ ၍ မိမိ ရင်ခွင် ၌ ထား ပါ၏။ သူ
၏ သားငယ် အေသ
ေကာင်ကုိမူကား ၊ ကျွနမ် ၏ရင်ခွင် ၌ ထား ပါ၏။
21 နနံက် အချနိ၌် ကျွနေ်တာ်မသည်သား ငယ်ကုိ ို့
တိက်ုမည်ထ ေသာအခါ၊ သားငယ်သည် ေသ
လျက် ှိ ပါ၏။ သို့ ရာတင်ွကျွနေ်တာ်မသည် ေသေသာသူငယ် ကုိ ေစ့ေစ့ ကည့် ှု
ေသာအခါ ၊ ကျွနေ်တာ်မဘွားြမင် ေသာ သား မ ဟတ်ုပါဟေုလျှာက် ၏။

22 အြခား ေသာ မိနး်မ ကလည်း မ ဟတ်ုဘူး။ အသက် ှင်ေသာ သူငယ်သည် ငါ ့
သား ၊ ေသ ေသာသူငယ် သည် သင် ၏သား ြဖစ်၏ဟု ြငင်းေလ၏။ အရင်မိနး်မက
လည်း ထုိသို့
မ ဟတ်ု။ ေသ
ေသာသူငယ်သည် သင် ၏သား ၊ အသက် ှင်ေသာသူငယ်သည် ငါ ့သား ြဖစ်၏ဟု
ဆုိ ေလ၏။ ထုိသို့ ေ ှ ေတာ်၌ ေလျှာက် ဆုိကလျှင်၊

23 ှ င်ဘုရင် က၊ မိနး်မတေယာက်က အသက် ှင်ေသာ သူငယ်သည် ငါ ့သား ၊ ေသ
ေသာ သူငယ်သည် သင် ၏သား ြဖစ်၏ဟုဆုိ လျက်၊ တေယာက်ကထုိသို့ မ ဟတ်ု။
သင် ၏သား ေသ ပီ။ ငါ ့သား အသက် ှင်သည်ဟု ဆုိ
သည် ြဖစ်၍၊
24ထား ယူ ခ့ဲဟု မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ ထား ကုိ ေ ှ ေတာ်သို့ ယူ ခ့ဲ က၏။
25 ှ င်ဘုရင် ကလည်း ၊ အသက် ှင်ေသာ သူငယ် ကုိ ခဲွ ၍ ထုိမိနး်မတို့ အား တ
ေယာက် တဝက် စီေပး ေလာဟ့ု မိန ့် ေတာ်မူေသာ်၊

26အသက် ှင်ေသာသူငယ်၏ အမိသည် မိမိ
သား ကုိ အလနွသ်နား ၍ ၊ အို အ ှင် ၊ အသက် ှင်ေသာသူငယ်ကုိ မ
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သတ် ပါ ှင့်။ ဤမိနး်မ အား ေပး ေတာ်မူပါဟု ေတာင်းပန် ေလ၏။ အြခားမိနး်မက
ငါ မ ပုိင် ေစ ှင့်။ သင် လည်း မပုိင်ေစ ှင့်။ ခဲွ ပါေလေစဟဆုို ၏။

27 ထုိအခါ ှင်ဘုရင် က၊ အသက် ှင်ေသာ သူငယ် ကုိ မ
သတ် ှင့်။ အရင်မိနး်မ အား ေပး ေလာ။့ သူ
သည် အမိ
မှနသ်ည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
28 ထုိသို့ ှ င်ဘုရင် စီရင် ေတာ်မူသည် အရာကုိ ဣသေရလ
အမျ ိးသားအေပါင်း တို့သည် ကား သိကေသာအခါ ၊ တရား စီရင်ေစြခင်းငှါ ဘုရား
သခင်ေပးေတာ်မူေသာ ဉာဏ် ှင့် ှ င်ဘုရင် ြပည့်စုံေကာင်းကုိ သိြမင် ၍ ၊ ကုိယ်ေတာ်
ကုိ ေကာက်ရွ ံ ိုေသက၏။

4
1 ေ ှာလမုန် မင်း ကီး သည် ဣသေရလ
ိင်ုငံလံးု ကုိ စုိးစံ လျက် ေနေတာ်မူ၏။

2 မှူး ေတာ်မတ်ေတာ်ဟမူူကား ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ဇာဒတ်ု သား အာဇရိ၊
3 ှ ိ ှ သား ဧလိေဟာရပ် ှင့် အဟိယ တို့သည် စာေရး
ေတာ် ကီးြဖစ်၏။ အဟိလပ်ု သား ေယာ ှဖတ် သည် အတင်ွးဝန် ြဖစ်၏။
4 ေယာယဒ သား ေဗနာယ သည် ဗုိလ်ချ ပ်မင်း ြဖစ်၏။ ဇာဒတ်ု ှင့် အဗျာသာ
တို့သည် ယဇ်ပုေရာဟိတ် ြဖစ်၏။

5 နာသန် သား အာဇရိ သည် ဝန် စာေရးအပ်ုြဖစ် ၏။ နာသန် သား ဇာဗုဒ် သည်
မင်းသား အရာ ှင့် တိင်ုပင် မတ်ြဖစ်၏။

6အဟိ ှာ သည် နနး်ေတာ် အပ်ုြဖစ်၏။ အာဗဒ
သား အေဒါနရံိ သည် အခွန် ေတာ်ဝနြ်ဖစ်၏။
7 ေ ှာလမုန် သည် ဣသေရလ
ိင်ုငံအရပ်ရပ် ၌ ခန ့ထ်ား ေသာ ဝနစ်ာေရးတကျပ်ိ ှစ် ေယာက်တို့သည် တေယာက်

တလ စီ ှင်ဘုရင် ှင့် နနး်ေတာ် သားတို့ အဘို့ စားစရာကုိ ြပင်ဆင် ရက၏။
8 သူ တို့အမည် ဟမူူကား ၊ ဧဖရိမ် ေတာင် ရပ်မှာ ဟရု ၏သား၊
9 မာကတ် မိ ၊ ှာလဗိမ် မိ ၊ ဗက်ေ ှ မက် မိ ၊ ဧလုမ္ေဘသနန် မိ မှာ ေဒကာ
၏သား၊

10 ေစာေခါ မိ ၊ ေဟဖာ
ြပည် လံးု ှင့်တကွ အ ုဗုတ် မိ မှာ ေဟသက် ၏သား၊
11 ေဒါရ ြပည် လံးု ကုိစီရင်ေသာသူ ေ ှာလမုန် ၏ သမီး
ေတာ်တာဖတ် ှင့်စုံဘက်ေသာ အဘိနဒပ် ၏သား၊
12 တာနက် မိ ၊ ေမဂိဒ္ေဒါ မိ ှင့်တကွ ဗက် ှ န် မိ မှ အာေဗလမေဟာလ မိ
တိင်ုေအာင် မက၊ ယုတ်နန် မိ အလနွ် ၊ ေယဇေရလ မိ ေအာက် ဇာတန မိ ှင့်နးီစပ်
ေသာ ဗက် ှန် မိ နယ်လံးု ကုိ စီရင်ေသာ အဟိလပ်ု ၏သား ဗာန၊
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13 ဂိလဒ် ြပည်၌ မနာေ ှ ၏သား ယာဣရ ပုိင်ေသာ မိ များ၊ ဗာ ှန် ြပည်၊ အာေဂါဘ
အရပ် ၌ မိ ို း ၊ ေကးဝါ တံခါးကျင် ှင့်ြပည့်စုံေသာ မိ ကီး ေြခာက် ဆယ်ကုိ စီရင်
ေသာ ဂိလဒ်ြပည်ရာမုတ် မိ မှ ေဂဗာ ၏သား၊

14 မဟာနမ်ိ မိ မှာ ဣေဒါ ၏သား အဟိနဒပ်၊
15 နဿလိ ခ ို င်ကုိစီရင်ေသာသူ၊ ေ ှာလမုန် ၏ သမီး
ေတာ် ဗာသမတ် ှင့်စုံဘက် ေသာအဟိမတ်၊
16အာ ှာ ခ ို င် ှင့် အာလပ်ု မိ မှာ ဟု ှ ဲ ၏သား ဗာနာ၊
17ဣသခါ ခ ို င်မှာ ပါရွာ ၏သား ေယာ ှဖတ်၊
18 ဗ◌င်္ယာမိန် ခ ို င်မှာ ဧလာ ၏သား ှိမိ၊
19အာေမာရိ ှင်ဘုရင် ှိဟနု် ၏ ိင်ုငံ ၊ ဗာ ှန် ှ င်ဘုရင် ဩဃ ၏ ိင်ုငံ၊ ဂိလဒ် ြပည်
မှာ အြခားေသာမင်း မ ှိ။ တပါး တည်းစီရင်ေသာ ဥရိ
၏သား ေဂဗ တည်း။
20 ထုိကာလ၌၊ ယုဒ
အမျ ိး ှင့် ဣသေရလ အမျ ိးသားတို့သည် အေရအတက်ွ အားြဖင့် သမုဒ္ဒရာ သဲလံးု
ှင့်အမျှ များြပား ၍ စား
ေသာက် ေပျာ်ေမွ့ လျက် ေနက၏။
21 ေ ှာလမုန် သည်လည်း ြမစ် ကီး မှစ၍ ဖိလိတ္တိ ြပည် ၊ အဲ ဂုတ္တု ြပည်
တိင်ုေအာင် တိင်ုး ိင်ုငံလံးု ကုိ အစုိးရ
သြဖင့်၊ အရပ်ရပ်သားတို့သည် လက်ေဆာင် ပဏ္ဏ ာတို့ ကုိ ဆက် ၍ ၊ ေ ှာလမုန်
လက်ထက် ကာလပတ်လံးု မင်းမှုကုိ ေဆာင်ရွက် ရက၏။

22တေန ့တေနလ့ျှင် နနး်ေတာ်၌ ကုနေ်သာရိက္ခါ ဟမူူကား၊ ဂျ ံ မုန ့်ညက် ေကာရ သုံး
ဆယ်၊ မုေယာမုန ့်ညက် ေကာရ ေြခာက် ဆယ်၊

23 ဆူ ဖိ း ေအာင်ေကျွးေသာ ာွး တဆယ် ၊ ကျက်စား ရာထဲက ာွး ှစ် ဆယ်၊ ဆတ်
သမင် ဒရယ် အမျ ိးမျ ိ းကုိ မဆုိဘဲသုိး
တရာ ၊ ဆူ ဖိ း ေအာင် ေကျွးေသာငှက် မျ ိ း တည်း။
24 ေ ှာလမုနသ်ည် ြမစ် ကီးအေနာက် ဘက်၊ တိဖသ
မိ မှ အဇ္ဇာ မိ တိင်ုေအာင် ှင် ဘုရင်အေပါင်း တို့ ကုိ အစုိးရ သြဖင့် ပတ်ဝနး်ကျင်

အရပ် တို့ ၌ စစ်မှု စစ်ေရးမ ှိ။
25လက်ထက် ေတာ်ကာလပတ်လံးု ၊ ယုဒ အမျ ိး ှင့် ဣသေရလ အမျ ိးသားတို့သည်
ဒန် မိ မှစ၍ ေဗရေ ှဘ မိ တိင်ုေအာင် အသီးအသီးမိမိ စပျစ်ပင် ၊ မိမိ သေဘင်္ာသဖနး်
ပင် ေအာက် မှာ ငိမ်ဝပ် စွာ ေန ရက၏။

26 ေ ှာလမုန် သည်လည်း ၊ ရထား ေတာ်များ ှင့် ဆုိင်ေသာ ြမင်း တင်းကုပ် ေလး
ေထာင်၊ ြမင်းစီး သူရဲ တေသာင်း ှစ်ေထာင် ှိ၏။

27 ဝန် စာေရးတို့သည်လည်း ေ ှာလမုန် မင်း ကီး ှင့် စားပဲွ ေတာ်သို့ ဝင် ေသာသူ
အေပါင်း တို့အဘို့ တေယာက် တလ စီစုံလင် စွာ ြပင်ဆင် ရက ၏။
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28 မုေယာ စပါးကုိ၎င်း ၊ ြမင်း ေတာ်များ၊ လား
ေတာ် များဘို့ ြမက် ေြခာက်ကုိ၎င်း၊ အလှည့် သင့သ်ည်အတိင်ုး ေနရာ အရပ်သို့ ေဆာင်
ခ့ဲရက၏။

29 ဘုရား သခင်သည် များစွာ ေသာ ဉာဏ် ပညာ ကုိ ၎င်း၊ သမုဒ္ဒရာ
သဲလံးု ှင့်အမျှ ကျယ်ဝနး် ေသာ ှလံးု ကုိ၎င်းေပး ေတာ်မူသည်ြဖစ်၍၊
30 ပညာ ေတာ်သည် အေ ှ ြပည်သား ပညာ ှင့် အဲဂုတ္တု ြပည်သားပညာ ကုိ လနွကဲ်
၏။

31 ေ ှာလမုနသ်ည် ဧဇရဟိတ် အမျ ိးဧသန် ၊ မေဟာလ သား ေဟမန် ၊ ခါလေကာလ
၊ ဒါရဒ အစ ှိေသာ လူ
အေပါင်း တို့ ထက် သာ၍ပညာ ှိသြဖင့် ၊ ခပ်သိမ်း ေသာ တိင်ုး ိင်ုငံအရပ်ရပ် ၌
ေကျာ်ေစာ ေလ၏။

32 စီရင် ေတာ်မူေသာသုတတံ္ စကားသုံး ေထာင် ှင့် သီချင်း တ ေထာင် ငါး ခု ှ ိ ၏။
33 ေလဗ ုန် အာရဇ် ပင်မှစ၍ အတ်ု ို း နားမှာ ေပါက် တတ်ေသာ ဟဿုုပ် ပင်တိင်ု
ေအာင် မက်ဆုိ ၏။ သား
မျ ိ း၊ ငှက် မျ ိ း၊ ပုိးေကာင် မျ ိ း၊ ငါး မျ ိ းတို့၏ အေကာင်း ကုိလည်း မက်ဆုိ ၏။
34 ေ ှာလမုနမ်င်း၏ ပညာ
သိတင်းကုိ ကား ေသာ ှင်ဘုရင် အမျ ိးမျ ိ း ေစလွှတ်ေသာသူတို့ သည် ပညာ
စကား ေတာ်ကုိ နားေထာင် ြခင်းငှါ လာ က၏။

5
1 ေ ှာလမုန် ကုိ ခမည်းေတာ် အရာ ၌ ဘိသိက် ေပး ေကာင်း ကုိ တု ု
မင်း ကီး ဟိရံ သည် ကား လျှင် ၊ ဒါဝိဒ် ှင့် အစ ် မိတ်ေဆွ ဖွ့ဲေသာသူြဖစ်၍ ၊ မိမိ
ကျွန် တို့ ကုိ ေစလွှတ် ေလ၏။

2တဖန် ေ ှာလမုန် သည်လည်း၊ ဟိရံ
ထံသို့ ေစလွှတ် လျက်၊
3 ငါ ့ အဘ ဒါဝိဒ် သည် အရပ်ရပ်၌ စစ်တိက်ု ရ ေသာေကာင့် ၊ ထာဝရဘုရား သည်
ရနသူ်တို့ ကုိ အဘေြခဘဝါး ေတာ်ေအာက် သို့ ှမ့်ိချ ေတာ်မမူမီှတိင်ုေအာင် ၊ မိမိ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ၏ နာမ
ေတာ်အဘို့ အိမ် ေတာ်ကုိ မ
တည် မေဆာက်ရဟု မင်း ကီးသိ ၏။
4 ယခု မူကား ၊ ငါ ၏ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား သည် အရပ် ရပ် ၌ ငိမ်ဝပ်
မည်အေကာင်းစီရင်ေတာ်မူသြဖင့်၊ ရနဘ်က် ြပ ေသာသူ၊ ဆီးတား
ေသာသူ မ ှိသည် ြဖစ်၍၊
5ထာဝရဘုရား က၊ ငါ ့အဘ ဒါဝိဒ် အား သင့် ကုိယ်စား သင် ၏ရာဇ ပလ္လ င်ေပါ် မှာ
ငါတင် ေသာ သင် ၏ သား
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သည် ငါ ့ နာမ အဘို့ အိမ် ကုိ တည်ေဆာက် ရမည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ ငါ
၏ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား ၏ နာမ
ေတာ်အဘို့ အိမ် ေတာ်ကုိ တည်ေဆာက် မည်ဟု ငါ အ ကံ ှိ၏။
6 မင်း ကီး၏ ကျွန်တို့သည် ငါ ့ အဘို့ ေလဗ ုန် ေတာင်ေပါ် မှာ အာရဇ် ပင်တို့ ကုိ
ခုတ်လဲှ ေစြခင်းငှါ စီရင် ပါ။ ငါ ့ ကျွန် တို့သည် မင်း ကီး ကျွန် တို့ ှင့် ဝုိင်း၍ လပ်ုကုိင်
ကလိမ့်မည်။ မင်း ကီးစီရင် သည်အတိင်ုး ၊ မင်း ကီး ၏ ကျွန် တို့အား အခ
ကုိေပး ပါမည်။ ဇိဒုန် အမျ ိးသားတို့သည် သစ် ခုတ် တတ် သက့ဲသို့ ငါ တို့ တင်ွ
အဘယ်သူ မျှမခုတ်တတ် သည်ကုိ မင်း ကီး သိ သည်ဟု မှာလိက်ုေလ၏။

7 ေ ှာလမုန် မင်း၏စကား ကုိ ဟိရံ
မင်းသည် ကား လျှင် အလနွ် ဝမ်းေြမာက် ၍ ၊ ထုိ လမူျ ိ း ကီး ကုိ အစုိးရေသာသား
ကုိ ဒါဝိဒ် အား ေပး ေတာ်မူေသာ ထာဝရဘုရား သည် ယေန ့
မဂင်္လာ ှိေတာ်မူေစသတည်းဟု ဆုိ လျက်၊
8 မင်း ကီးမှာ လိက်ုေသာ အမှု ကုိ ငါဆင်ြခင် ပီ။ အာရဇ် သစ်သား ၊ ထင် ူး သစ်သား
လို သမျှ ကုိ ေပး ပါမည်။

9 ငါ ့ ကျွန် တို့သည် ေလဗ ုန် ေတာင်မှ ပင်လယ် သို့ ချ ပီးလျှင် ၊ ေဘာင် လပ်ု၍
မင်း ကီးစီရင် ေသာ အရပ် သို့ ပင်လယ် လမ်းြဖင့် ေဆာင် ခ့ဲ၍ ၊ ထုိ အရပ်၌အပ် သြဖင့်
မင်း ကီး ခံယူ ရမည်။ မင်း ကီး သည်လည်း ၊ ငါ ၏နနး်ေတာ် သားစားစရာ ရိက္ခါကုိ
ေပး ၍ ငါ ့ အလို ကုိလည်း ြပည့်စုံ ေစရမည်ဟု ေ ှာလမုန် ထံသို့ လူကုိေစလွှတ် ၍
ြပနေ်ြပာ ၏။

10 ထုိသို့ ဟိရံ သည် ေ ှာလမုန် အလို ှ ိသမျှ ေသာ အာရဇ် သစ်သား ၊ ထင်း ူ း
သစ်သား ကုိေပး ၏။

11 ေ ှာလမုန် သည်လည်း ၊ ဟိရံ ၏နနး်ေတာ် သား များ စားစရာ
ဘို့ တ ှစ် တ ှစ်လျှင် ဂျ ံ ဆနေ်ကာရ ှစ် ေသာင်း၊ စစ် ပီးေသာ ဆီ
ေကာရ ှစ် ဆယ်ကုိေပး ၏။
12ထာဝရဘုရား သည်လည်း ၊ ဂတိ ေတာ် ှိသည် အတိင်ုး ၊ ေ ှာလမုန် အား ပညာ
ကုိေပး ေတာ်မူ၏။ ဟိရံ
မင်း ှင့် ေ ှာလမုန် မင်း ှစ် ပါးတို့သည် စစ်တိက်ု ြခင်း မ ှိ။ မိဿဟာယ ဖွ့ဲ က၏။
13 ေ ှာလမုန် မင်း ကီး သည်လည်း ၊ ဣသေရလ လူ အေပါင်း တို့တင်ွ လူ
သုံး ေသာင်းတို့ ကုိ ခဲွခန ့် ၍၊
14 အလှည့် အလှည့်တလ လျှင်တေသာင်း စီ၊ ေလဗ ုန် ေတာင်သို့ ေစလွှတ် သြဖင့်
၊ ထုိလူတို့သည် ေလဗ ုန် ေတာင် ေပါ် မှာတလ ၊ ကုိယ် ေနရာ အရပ်၌ ှစ် လ ေန
ရက၏။ ထုိလူ တို့ ကုိ
အေဒါနရံိ အပ်ုရ၏။
15ထမ်းရွက် ေသာသူခုနစ် ေသာင်း၊ ေတာင် ို း ေပါ် မှာ သစ်ခုတ် ေသာသူ ှစ် ေသာင်း
တို့ ကုိလည်း ေစခုိင်းေတာ်မူ ၍၊
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16အပ်ုချ ပ် ေသာမင်း အရာ ှိမှတပါး လပ်ုေဆာင် ေသာသူတို့ ကုိ
စီရင် ေသာသူ သုံး
ေထာင် သုံး ရာ ှိ၏။
17 ှ င်ဘုရင် ၏ အမိန ့် ေတာ်အတိင်ုး အိမ် ေတာ် တိက်ုြမစ် အဘို့ ကီး ေသာေကျာက်
၊ အဘုိး ထုိက်ေသာ ေကျာက် ၊ ဆစ် ပီးေသာေကျာက် တို့ ကုိ ေဆာင် ခ့ဲ က၏။

18 ထုိသို့ ေ ှာလမုန် မင်း၏ လက်သမား တို့ ှင့် ဟိရံ မင်း၏လက်သမား တို့သည် ေဂ
ဗာလ
အမျ ိးသား တို့ ှင့်တကွ ၊ အိမ် ေတာ် ကုိ တည်ေဆာက် စရာဘို့ သစ်သား များ၊
ေကျာက် များတို့ ကုိ ြပင်ဆင် က၏။

6
1ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့သည် အဲဂုတ္တု
ြပည် မှ ထွက် ေသာ သက္က ရာဇ် ေလး ရာ ှစ် ဆယ်ြပည့်၊ ေ ှာလမုန် မင်းနနး်စံ ေလး
ှစ် ၊ ဇိဖ အမည် ှိေသာဒတိုယ လ တင်ွ ၊ ထာဝရဘုရား ၏ အိမ် ေတာ်ကုိ တည် စြပ
ေတာ်မူ၏။

2 ထုိ အိမ် ေတာ်အလျား သည် အေတာင် ေြခာက် ဆယ်၊ အနံ
အေတာင် ှစ် ဆယ်၊ အြမင့် အေတာင် သုံး ဆယ် ှိ၏။
3 အိမ်ေတာ်ဦး သည်လည်း အိမ် ေတာ်အနံ ှင့် ညီ၍အလျား အေတာင် ှစ် ဆယ်၊
အနဆံယ် ေတာင် ှိ၏။

4 အိမ် ေတာ်လင်း စရာဘို့ ကျ ်း ေသာ ြပတင်းေပါက် တို့ ကုိ လပ်ု ေလ၏။
5 အိမ် ေတာ်ြပင်ထရံ ှင့်ဗျာဒိတ် ဌာနေတာ်ြပင် ထရံ
ပတ်လည် ၌ အခနး် တို့ ကုိလည်း လပ်ု ေလ၏။
6 ေအာက် အခနး် သည် အနံ
ငါး ေတာင် ၊ အလယ် အခနး် အနံ
ေြခာက် ေတာင် ၊ အထက်အခနး်အနံ ခုနစ် ေတာင် ှိ၏။ အေကာင်း မူကား၊ အခနး်
တို့သည် အိမ် ေတာ်ထရံ ကုိယ်ထဲသို့ မ
ဝင်။ ထရံဆုတ်လျက် ဆုတ်လျက် တက်၏။
7 ထုိအိမ် ေတာ်ကုိ တည် လပ်ုေသာအခါ ၊ ထုိအရပ် သို့ မေဆာင်ခ့ဲမီှ ဆစ် ပီးေသာ
ေကျာက် တို့ ြဖင့်သာ တည်လပ်ုေသာေကာင့်၊ သံ
တ၊ူ ပုဆိန် ၊ သံ တနဆ်ာ ှင့် လပ်ုေသာ အသံ
မ ြမည်ရ။
8 ေအာက်အခနး်ထဲသို့ ဝင်ေသာ တံခါးဝ သည် အိမ် ေတာ်လက်ျာ ဘက် မှာ ှိ၏။ လိမ်
ေသာ ေလှကားြဖင့် အလယ် အခနး်သို့ ၎င်း ၊ အလယ် အခနး်မှ အထက် အခနး် သို့
၎င်း၊ တက် ရ၏။
9 အိမ် ေတာ်ကုိ တည် ပီး မှထုပ် များတိင်ုများကုိ အာရဇ် ပျ ်ြပား ှင့် ဖုံးအပ်ု ေလ၏။
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10ထရံအခနး် တို့သည်လည်း အြမင့် ငါး ေတာင် စီ ှ ိ၏။ အာရဇ် ရက်မ တို့သည်အိမ်
ေတာ်ကုိမီှ လျက် ှိ က၏။

11ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည် ေ ှာလမုန် သို့ ေရာက် လာသည်ကား၊
12ယခု တည်ေဆာက် ေသာအိမ် ေတာ်အရာမှာ၊ သင်သည် ငါ သွနသ်င် ေသာ လမ်း
သို့ လိက်ု လျက် ၊ ငါ စီရင်ချက် အတိင်ုးစီရင် ၍ ၊ ငါ ပညတ် သမျှ တို့ ကုိ ေစာင့်ေ ှာက်
လျှင် ၊ သင် ၏အဘ ဒါဝိဒ် အား ငါ ဂတိ ထားသည်အတိင်ုး သင် ၌ ငါြပ မည်။

13 ငါ ၏လူ ဣသရလ အမျ ိးကုိ ငါမ စွန ့် ၊ သူတို့ အလယ် ၌ ေန မည်ဟု မိန ့် ေတာ်
မူ၏။

14 ထုိသို့ ေ ှာလမုန် သည် အိမ် ေတာ်ကုိ တည် ၍ ပီး ေလ၏။
15 ကမ်း မှ သည်အမုိး တိင်ုေအာင် အတင်ွးထရံ ကုိ အာရဇ် ပျ ်ြပား ှင့် ဖုံးအပ်ု ၍၊
ကမ်း ကုိလည်း ဒု ကီးေသာ ထင်း ူ း ပျ ်ြပား ြဖင့် ပီး ေစ၏။
16အလနွ် သန ့် ှ င်းရာဌာန၊ ဗျာဒိတ် ဌာနေတာ် အဘို့
အလျားအနံအေတာင် ှစ် ဆယ်စီကျယ်ေသာ အိမ် ေတာ်တပုိင်း ကုိ အခနး်ကာ၍
ကမ်း ှင့်ထရံ ကုိ အာရဇ် ပျ ်ြပား ြဖင့် ပီးေစ၏။
17 ထုိ အခနး် ေ ှ မှာတည်ေသာ ဗိမာန် ေတာ် အလျားသည် အေတာင် ေလး ဆယ် ှိ
၏။

18 အိမ် ေတာ်အတင်ွး ၌ အာ ရ ဇ် ပျ ်ြပား တို့သည် ဘူး သီးအေြပာက်၊ ပနး်ပွင့်
အေြပာက် ှင့်ြပည့်စုံ က၏။ ေကျာက် မ ေပါ် ေစြခင်းငှါအာရဇ် သား ှင့်ဖုံးအပ်ုလျက်
သာ ှိ၏။

19 ထုိသို့ ထာဝရဘုရား ၏ ပဋိညာ ် ေသတ္တ ာ ေတာ် ကုိ တင် ထားရန် ၊ အိမ် ေတာ်
အတင်ွး ၌ ဗျာဒိတ် ဌာနေတာ် ကုိ ြပင်ဆင် ေလ၏။

20 ဗျာဒိတ် ဌာနေတာ်အခနး်သည် အလျား အေတာင် ှစ် ဆယ်၊ အနံ
အေတာင် ှစ် ဆယ်၊ အြမင့် အေတာင် ှစ် ဆယ် ှိ၏။ ထုိအခနး်ကုိ၎င်း ၊ အာရဇ်
သစ်သား ှင့်လပ်ုေသာ ယဇ် ပလ္လ င်ကုိ၎င်း၊ ေရွှ စင် ှင့် မွမ်းမံ ေလ၏။

21 ထုိသို့ အိမ် ေတာ်အတင်ွး ကုိ ေရွှ စင် ှင့်မွမ်းမံ ပီးမှ ၊ ဗျာဒိတ် ဌာနေတာ်ေ ှ မှာ
ေရွှ ကိ း ြဖင့် အကွယ်အကာကုိ ဆဲွထား၍၊ ေရွှ ှင့်မွမ်းမံ ေလ၏။

22 အိမ် ေတာ်တအိမ်လံးု ကုိ၎င်း၊ ဗျာဒိတ် ဌာနေတာ် နားမှာ ှ ိေသာ ယဇ် ပလ္လ င်ကုိ၎င်း၊
ေရွှ ှင့် အကုနအ်စင် မွမ်းမံ ေလ၏။

23 ဗျာဒိတ် ဌာနေတာ်ထဲမှာ အြမင့် ဆယ် ေတာင် ှိေသာေခ ုဗိမ် ှစ် ပါးကုိ သံလင်ွ
သား ှင့်လပ်ု ေလ၏။

24 ေခ ုဗိမ် အေတာင် တို့သည် တစ်ဘက်တချက်အလျားငါး ေတာင် စီ ှ ိ၍၊ အေတာင်
ဖျား တခုမှ တခု တိင်ုေအာင် ဆယ် ေတာင် ှိ၏။

25 အြမင့်ဆယ် ေတာင် ှိသည်ြဖစ်၍၊ ေခ ုဗိမ် ှစ် ပါးသည် အလံးု အရပ်ပမာဏ
တ၏ူ။
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26 ထုိေခ ုဗိမ် တို့ ကုိ အတင်ွး အိမ် ေတာ်ထဲမှာ တင် ထားသြဖင့် ၊ ေခ ုဗိမ် အေတာင်
တို့သည် ြဖန ့် လျက်၊

27အေတာင်ဖျားတစ်ဘက်တချက်၌ ထရံကုိမီှလျက်၊ အလယ် မှာ အေတာင်ဖျားတခု
ှင့်တခုထိလျက် ှိ က၏။
28 ေခ ုဗိမ် တို့ ကုိလည်း ေရွှ ှင့်မွမ်းမံ ေလ၏။
29 အိမ် ေတာ်ထရံ အတင်ွး ဘက် ှင့် ြပင် ဘက်၌ ထု ေသာ ေခ ုဗိမ် အ ုပ် ှင့် အပွင့်
ပွင့် ေသာ စွနပ်လွံ ပင် အ ုပ်များ ှ ိ က၏။

30 အိမ် ေတာ်အတင်ွး ကမ်း ှင့် ြပင် ကမ်းကုိ လည်း ေရွှ ှင့်မွမ်းမံ ေလ၏။
31 ဗျာဒိတ် ဌာနေတာ် ဝင်ဝ ဘို့ သံလင်ွ သား တံခါးရွက် ှစ် ရွက်ကုိ လပ်ု ၍၊ တံခါးထုပ်
ှင့်တံခါးတိင်ုတို့သည် ထရံငါး စုတစုကုိစားက၏။
32 သံလင်ွသားတံခါးရွက်တို့ ၌ ေခ ုဗိမ် အ ုပ် ၊ အပွင့် ပွင့် ေသာ စွနပ်လွံ ပင်အ ုပ်
များကုိ ထု
လပ်ု၍ ၊ တံခါးရွက် ှင့်ေခ ု ဗိမ် အ ုပ်၊ စွနပ်လွံ ပင်အ ုပ်တို့ ကုိ ေရွှ ှင့်မွမ်းမံ ေလ၏။
33 ထုိအတူ အိမ် ေတာ်ြပင်ထရံေလး စုတစု ကျယ်ေသာဝင်ဝ ဘို့ သံလင်ွ တံခါးတိင်ု
တို့ ကုိ၎င်း၊

34 တံခါးရွက်တရွက်လျှင် ပတ္တ ာ
ှစ်ခုစီြဖင့် လည်တတ်ေသာ ထင် ူး သား တံခါး ရွက် ှစ် ရွက်တို့ ကုိ၎င်းလပ်ုေလ၏။

35 တံခါးရွက်၌ ေခ ုဗိမ် အ ုပ် ှင့် အပွင့် ပွင့် ေသာ စွနပ်လွံ ပင်အ ုပ်များကုိ ထုလပ်ု
၍ အေြပာက် ကုိ ေရွှ ှင့် မွမ်းမံ ေလ၏။

36အတင်ွး တနတိ်င်ုး ကုိလည်း ဆစ် ေသာ ေကျာက်တနး်သုံး ဆင့် ၊ အာရဇ် သစ်သား
တနး် တဆင့် ှင့် အထပ်ထပ် တည် ေလ၏။

37 နနး်စံေလး ှစ် ၊ ဇိဖ လ တင်ွ ထာဝရဘုရား ၏ အိမ် ေတာ်တိက်ုြမစ် ကုိ ချ က၍၊
38 နနး်စံဆယ် တ ှစ် ၊ ဗု လ အမည် ှိေသာ အ မ
လ တင်ွ အိမ် ေတာ်အခနး် ကီးအခနး်ငယ်တို့ ှင့် ဆုိင်သမျှ တို့ ကုိ လက်စသတ် ၍
ခုနစ် ှစ် ပတ်လံးုအိမ်ေတာ်ကုိ တည်ေဆာက် သတည်း။

7
1တဖန် ေ ှာလမုန် သည် တဆယ် သုံး ှစ် ပတ်လံးုနနး်ေတာ် ကုိ တည်ေဆာက် ၍
လက်စသတ် ေလ၏။

2 နနး်ေတာ် ကုိ ေလဗ ုန် ေတာ သစ်သားြဖင့် ေဆာက် ၍၊ အလျား အေတာင် တရာ
၊ အနံ အေတာင် ငါး ဆယ်၊ အြမင့် အေတာင် သုံး ဆယ် ှိ၏။ အာရဇ် တိင်ု ေလး စ ်၊
အာရဇ် ရက်မ များ ှင့် ေဆာက်၏။

3 တိင်ုတစ ်လျှင် ဆယ် ငါး တိင်ုစီ ှ ိ၍ တိင်ု ေပါင်းေြခာက်ဆယ်အေပါ် မှာ အြခင်တို့
ကုိ တင်လျက်၊ အာရဇ် ပျ ်ြပား ှင့်မုိး ေလ၏။

4 အလင်း ဝင်စရာြပတင်းေပါက် သုံး တနး် စီ အဆင့်ဆင့် မျက် ှာချင်းဆုိင်လျက်
တဘက်တချက်၌ ှိ က၏။
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5 တံခါးေပါက် ှိသမျှတံခါးတိင်ု ှ ိသမျှ တို့သည် စတရုနး် ေလးေထာင့်ြဖစ် က၏။
6 တိင်ု များ၊ ထုပ် ကီး များ ှင့်ြပည့်စုံ၍ အလျား အေတာင် ငါး ဆယ်၊ အနံ
အေတာင် သုံး ဆယ် ှိေသာကနားြပင် ကုိလည်း လပ်ု ေလ၏။
7တရား စီရင်ရာ ကနားြပင် တည်းဟေူသာတရားပလ္လ င် တည်ရာကနားြပင် ကုိလည်း
လပ်ု ၍ ၊ ကမ်း တဘက် မှ တဘက်တိင်ုေအာင် အာရဇ် ပျ ်ြပားတို့ ှင့်မုိး ေလ၏။

8 နနး် ေတာ် ှင့်ဆုိင်ေသာ ထုိကနားြပင် ှစ်ေဆာင်စပ်ကားမှာ တနတိ်င်ုး လည်း ှိ၏။
ေ ှာလမုန် စုံဘက် ေသာ ဖာေရာ ဘုရင်၏ သမီး
စံနနး် ကုိလည်း တရားစီရင်ရာ ကနားြပင် ှင့် တေူအာင်ေဆာက် ေလ၏။
9 တန်တိင်ုး ကီး ြပင် ဘက်တိင်ုေအာင် ၎င်း၊ အြမစ် မှစ၍ ထိပ် တိင်ုေအာင် ၎င်း၊
ေကျာက်ဆစ် ပမာဏ ှင့်အညီ ၊ ှစ်ဘက်စလံးုလွှ ှင့် တိက်ု ေသာ ေကျာက်၊ ထူးဆနး်
ေသာ ေကျာက် ကီး တို့ ြဖင့် ပီး က၏။

10အြမစ်သည်လည်း အလျား ှစ် ေတာင် ၊ ဆယ် ေတာင် ှိေသာေကျာက် ၊ ထူးဆနး်
ေသာေကျာက် ကီး တို့ ြဖင့် ပီး ၏။

11အြမစ်ေပါ် မှာလည်း ေကျာက်ဆစ် ပမာဏ ှင့်အညီ လပ်ုေသာ ေကျာက်၊ ထူးဆနး်
ေသာ ေကျာက် ှင့် အာရဇ် သစ်သား ှိ၏။

12တနတိ်င်ုး ကီး သည် ဆစ် ေသာေကျာက်သုံး တနး် ၊ အာရဇ် သစ် ကီးတတနး် ြဖင့်
ပီး၏။ ဗိမာန် ေတာ်အတင်ွး တနတိ်င်ုး ၊ နနး် ေတာ်ကနားြပင် တနတိ်င်ုးတို့သည် ထုိအတူ
ပီး က၏။
13 ေ ှာလမုန် သည်လည်း ၊ လကုိူေစလွှတ် ၍ တု ု မိ မှ ဟိရံ ကုိ ေခါ် ေလ၏။
14 ထုိဟိရံကား၊ နဿလိ အမျ ိး မုတ်ဆုိးမ သား ြဖစ်၏။ သူ
၏အဘ ကား၊ တု ု
အမျ ိးသား ပနး်တ ်း သမား ြဖစ်၏။ သားသည်လည်း ေကးဝါ အလပ်ု ခပ်သိမ်း ကုိ
လပ်ု တတ်ေသာ ဉာဏ် ပညာ ှင့် ြပည့်စုံ သြဖင့် ၊ ေ ှာလမုန် မင်း ကီး ထံသို့ လာ ၍
အလပ်ု ှိသမျှ ကုိ ပီးစီး ေစ၏။

15 ထုိသူသည်အြမင့် တဆယ် ှစ် ေတာင် ၊ လံးုပတ် တဆယ် ှစ် ေတာင် ှိေသာ
ေကးဝါ တိင်ု ှစ် တိင်ု ကုိ သွနး် ေလ၏။

16 တိင်ု အေပါ် မှာ တင် စရာဘို့ အြမင့် ငါး ေတာင် ှိေသာ ေကးဝါ တိင်ု ထိပ် ှစ် ခု
ကုိလည်း သွနး် ေလ၏။

17 ေကးဝါကွနရွ်က် ှင့်ေ ကးဝါ ကိ း တို့ ကုိလည်း လပ်ု ၍၊ တိင်ုတတိင်ုလျှင် ကွနရွ်က်
ခုနစ် ခုစီြဖင့် တိင်ု ထိပ် အေပါ် မှာ ဖုံးလွှမ်းေလ၏။

18 ေကးဝါသလဲသီးတို့ ကုိလည်း လပ်ု ၍ ၊ တိင်ု ထိပ် ကွနရွ်က် အေပါ် မှာ ထိပ် တခု
လျှင် သလဲသီး
ှစ် တနး် စီ ြဖင့် တနဆ်ာ ဆင်ေလ၏။

19ကနားြပင် ထဲမှာ စုိက်ထားေသာ ထုိတိင်ု ထိပ် တို့ သည် ကာပွင့် ှင့် ပုံတ၍ူ အချင်း
ေလး ေတာင် ှိ၏။
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20 တိင်ု ထိပ် ှစ် ခုတို့သည် ကွနရွ်က် ှင့် နးီစပ် ေသာ ထုပိကာ
အေပါ် မှာ တည်လျက်၊ တိင်ုထိပ်တခု၌သလဲသီး ှစ်တနး်စီ ှင့် အလံးု ှစ် ရာစီ ှ ိ
က၏။
21 ထုိတိင်ု တို့ ကုိ ဗိမာန် ေတာ်ကနားြပင် ထဲမှာ စုိက် ထား၍ လက်ျာ တိင်ု ကုိယာခိန် ၊
လက်ဝဲ တိင်ု ကုိ ေဗာဇ
အမည် ြဖင့် မှည့် ေလ၏။
22 တိင်ု ထိပ် အေပါ် မှာ ကာပွင့် အေြပာက် ှိသည် ြဖစ်၍ တိင်ု တို့သည် ေစ့စုံ က၏။
23အချင်း ဆယ် ေတာင် ၊ အဝနး် အေတာင် သုံး ဆယ်၊ အေစာက် ငါး ေတာင် ှိေသာ
ေကးဝါေရကန် ကုိလည်း လပ်ု ေလ၏။

24 ေရကန်အနားပတ် ေအာက် ပတ်လည် ၌ အေတာင်တေတာင်လျှင် ဘူးသီးဆယ်
လံးုစီေစ့ေအာင် ဘူးသီး ှစ် ပတ် ကုိ ေရကန် ှင့်တစပ်တည်းသွနး် ေလ၏။

25 ထုိေရကန်သည် ာွး တဆယ် ှစ် ခုအေပါ် မှာ တည် လျက် ှိ၏။ ာွးတို့သည်
အတင်ွးသို့ ေနာက်ခုိင်း၍ အေ ှ အေနာက် ေတာင် ေြမာက် အရပ်ေလးမျက် ှာသို့ တ
မျက် ှာလျှင် သုံး
ခုစီ မျက် ှာြပ က၏။
26 ေရကနသ်ည် ဒု
လက် တဝါး ှိ၏။ အေပါ်အနား ပတ်လည်ဖလား အနား ပတ်က့ဲသို့ ကာပွင့် အေြပာက်
ှင့် ြပည့်စုံ၏။ ေရဗတ် ှစ်ေထာင်ဝင်၏။
27 တဖန် အလျား ေလး ေတာင် ၊ အနံ ေလး ေတာင် အြမင့် သုံး ေတာင် ပမာဏ ှိ
ေသာ ေကးဝါ ခုံ တဆယ် ကုိ လပ်ု ေလ၏။

28 ထုိ ခုံ ပုံသ ာန် ဟူမူကား ၊ ခုံပတ်လည်၌ အနားရစ် အဆင့်ဆင့် ှ ိ၍ အနားရစ်
ကား မှာ၊
29 ြခေသင့်္ ၊ ာွး ၊ ေခ ုဗိမ် အေြပာက် ှိ၏။ အနားရစ် အေပါ် မှာ ခုံတခုတင်လျက်
ှိ၏။ ြခေသင့်္ ှင့် ာွး ေအာက် ၌ လည်း အေြပာက်မျ ိ း ှ ိ၏။
30 ခုံ တခု၌ေကးဝါ လှည်းဘီး ေလး ခုစီ၊ ေကးဝါ ဝင် ို း ှင့်တကွ ှိ၏။ အင်တံု တင်
စရာဘို့ ခုံေလး ေထာင့်၌ပခုံး တို့ ကုိ ခုံ ှင့်တစပ်တည်းသွနး် ေလ၏။

31အင်တံဝု ၌ပါေသာအကွပ် သည် အကျယ်တေတာင် ှိ၏။ အဝ
သည် ဝုိင်း၍ အချင်းတေတာင် ထွာ ှိ၏။ စတရုနး် ေလးေထာင့်၌ အေြပာက် ှင့်
ြပည့်စုံ၏။

32 ဘီး ေလး ခုတို့သည် ခုံမျက် ှာေအာက် မှာေနရာ ကျလျက်၊ ဝင် ို း တို့သည် ခုံ
ှင့်စပ်လျက်၊ ဘီး
အြမင့် တေတာင် ထွာ ှိ၏။
33 ဘီး ပုံကား ရထား
ဘီး ှင့် တ၏ူ။ ဝင် ို း ၊ ဝင် ို းအိမ်၊ အကန ့် ၊ အကွပ် များကုိ သွနး် ေလ၏။
34 ခုံ ေလး ေထာင့် ၌ တစပ်တည်းသွနး်ေသာ ပခုံး
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ေလး ခု ှိသြဖင့်၊
35 ထုိပခုံး ေပါ် မှာ လံးုပတ် တထွာ ှိေသာ ကွင်း ကုိ တပ်၍ ၊ ခုံ ေပါ် မှာ အနားရစ်
ှင့် ကုိင်စရာ များတို့ ကုိ ခုံ ှင့် တစပ်တည်းသွနး်ေလ၏။
36 ကုိင် စရာမျက် ှာ ှင့် ခုံ မျက် ှာြပင်၌ ေခ ုဗိမ် ၊ ြခေသင့်္ ၊ စွနပ်လွံပင် အစ ှိေသာ
အေြပာက်မျ ိ း အသီးအသီး ထင်ေပါ် လျက် ှိ၏။

37 ထုိသို့ ပုံသ ာန် အလံးု အရပ်တူ ေအာင်၊ အင်တံတုင်ရာခုံ တဆယ် ကုိ သွနး် ၍ ပီး
ေလ၏။

38 အဝနး်ေလး ေတာင် ကျယ်၍၊ ေရဗတ် ေလးဆယ် ဝင် ိင်ုေသာ ေကးဝါ အင်တံု
တဆယ် ကုိလည်း လပ်ု ၍၊ ခုံ
တခု ေပါ်မှာ အင်တံု တလံးုစီ တင်ထားေလ၏။
39 အိမ် ေတာ်လက်ျာ ဘက် ၌ ခုံ ငါး ခု၊ လက်ဝဲ ဘက် ၌ ငါး ခုကုိထား ၍ ေရကန် ကုိ
ကား၊ အိမ် ေတာ်လက်ျာ ဘက် အေ ှ ေတာင် ေထာင့် ၌ ေနရာ ချ၏။

40 ဟိရံ သည်အိးု များ၊ ေရမှုတ် များ၊ အင်တံုငယ် များ ကုိလည်း လပ်ု သြဖင့်၊ ေ ှာ
လမုန် မင်း ကီး အဘို့ ထာဝရဘုရား ၏အိမ် ေတာ်၌ လက်စသတ် ေသာအရာများဟူ
မူကား၊

41 တိင်ု ှစ် တိင်ု၊ တိင်ု ထိပ် အထွဋ် ှစ် ခု၊ တိင်ု ထိပ် အထွဋ် ကုိ ဖုံးလွှမ်း စရာ
ကွနရွ်က် ှစ် ရွက်၊

42 ဖုံးလွှမ်း စရာကွနရွ်က် တ ရွက်အဘို့ သလဲသီး ှစ် တနး် စီ၊ သလဲသီး
ေပါင်းေလး ရာ၊
43 ခုံ ဆယ် ခု၊ ခုံ
ေပါ်မှာ တင်ထားေသာ အင်တံု ဆယ် လံးု၊ ေရကန် တ ကန၊်
44 ေရကန် ကုိေထာက် ေသာ ာွး တဆယ် ှစ် ခု၊ အိးု
များ၊ ေရမှုတ် များ၊ အင်တံငုယ် များ တည်း။
45 ေ ှာလမုန် မင်း ကီး အဘို့ ဟိရံ လပ်ု သမျှ ေသာ ထာဝရဘုရား ၏ အိမ် ေတာ်တန်
ဆာ တို့သည် ေြပာင်ေြပာင် ေတာက်ေသာ ေကးဝါ ြဖင့် ပီး က၏။

46 ေယာ်ဒန် ချ ိင့် ၊ သကုတ် မိ ှင့် ဇာသန် မိ စပ်ကား တင်ွ သရွတ် လပ်ုစရာ
ေကာင်းေသာ ေြမ ၌ ှင်ဘုရင် သွနး် ေလ၏။

47 ထုိတနဆ်ာ တို့သည် အလနွ်များ ေသာေကာင့် ၊ ေ ှာလမုန် သည် မချနိ်ဘဲသွနး်
ထား၏။ ေကးဝါ အချနိ် ကုိ အဘယ်သူမျှမ သိ။

48 ေ ှာလမုန် သည်လည်း ထာဝရဘုရား ၏ အိမ် ေတာ် ှင့်ဆုိင် သမျှ ေသာတနဆ်ာ
များတည်းဟေူသာေရွှ ယဇ် ပလ္လ င်၊ ေ ှ ေတာ်မုန ့် တင်စရာေရွှ စားပဲွ၊

49 ဗျာဒိတ် ဌာနေတာ်ေ ှ ၊ လက်ျာ ဘက်၌ ေရွှ စင် မီးခုံ ငါး ခု၊ လက်ဝဲ ဘက်၌ ငါး
ခု၊ ေရွှ ပနး်ပွင့် ၊ ေရွှမီးခွက် ၊ မီး ကုိင်တနဆ်ာ၊
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50 ေရွှ စင် ြဖင့် ပီးေသာခွက် များ၊ မီးညပ် ၊ လင်ပနး် ၊ ဇွနး် ၊ ြပာခံစရာ အိးုများ၊ အလနွ်
သန ့် ှ င်း ရာဌာနေတာ် အတင်ွး ခနး် တံခါး ှင့် ဗိမာန် ေတာ်ြပင်ခနး် တံခါး ဆဲွထား ေသာ
ေရွှ ပတ္တ ာ များတို့ ကုိ လပ်ုေလ၏။

51 ထုိသို့ ေ ှာလမုန် မင်း ကီး သည် ထာဝရဘုရား
၏ အိမ် ေတာ်အဘို့ ြပ လပ်ု စီရင်သမျှအလံးုစုံ တို့ ကုိ လက်စသတ် ပီးမှ ၊ ခမည်း
ေတာ် ဒါဝိဒ် လှူ ေသာ ေရွှ ေငွ တနဆ်ာ များကုိ ေဆာင် ခ့ဲ၍ ၊ ထာဝရဘုရား ၏အိမ်
ေတာ် ဘ ာ
စုထဲမှာ သွင်း ထားေလ၏။

8
1 ထုိအခါ ထာဝရဘုရား ၏ ပဋိညာ ် ေသတ္တ ာ ေတာ်ကုိ ဇိအနု် မည်ေသာ ဒါဝိဒ် မိ
မှ ေဆာင် ခ့ဲ လိေုသာငှါ ၊ ေ ှာလမုန် သည် ဣသေရလ
အမျ ိးအသက် ကီး သူအေပါင်းတို့ ှင့် ဣသေရလ
အေဆွအမျ ိးအသီးအသီး ကုိ အပ်ုေသာ ေခါင်း မင်း အေပါင်း တို့ ကုိ ေယ ု ှလင်
မိ ၊ ှ င်ဘုရင် ထံ သို့ ေခါ် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး၊
2ဣသေရလ လူ အေပါင်း တို့သည် ဧသနမ်ိ အမည် ှိေသာသတ္တ မ လ ၌လပ်ုေသာပဲွ
အတင်ွး တင်ွ ေ ှာလမုန် မင်း ကီး ထံ သို့ စုေဝး ေရာက်လာက၏။

3ဣသေရလအမျ ိးတင်ွ အသက် ကီး သူအေပါင်း တို့သည်လာ ၍ ၊ ယဇ် ပုေရာဟိတ်
တို့သည်လည်း ထာဝရဘုရား ၏ ေသတ္တ ာ
ေတာ်ကုိ ထမ်း လျက်၊
4 ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်၊ တဲ
ေတာ် ှင့် ဆုိင်၍ သန ့် ှ င်း ေသာ တနဆ်ာ အလံးုစုံ တို့ ကုိ ယဇ် ပုေရာဟိတ်များ ှင့် ေလ
ဝိ သားများတို့သည် ေဆာင် ခ့ဲ က၏။

5 ေ ှာလမုန် မင်း ကီး မှစ၍ စည်းေဝး ေသာ ဣသေရလ
ပရိသတ် အေပါင်း တို့သည် မ
ေရတက်ွ ိင်ု။ အတိင်ုး မ သိများစွာ ေသာ သုိး
ာွး တို့ ကုိ ေသတ္တ ာ
ေတာ်ေ ှ မှာ ယဇ် ပူေဇာ်က၏။
6ယဇ် ပုေရာဟိတ်တို့သည်လည်း ထာဝရဘုရား
၏ ပဋိညာ ် ေသတ္တ ာ ေတာ်ကုိ အိမ်ေတာ်အတင်ွးသို့ သွင်း၍၊ အလနွသ်န ့် ှ င်း ရာဌာန
တည်းဟေူသာဗျာဒိတ် ဌာနေတာ် ထဲ
မှာ ေခ ုဗိမ် အေတာင် တို့ေအာက် ၊ သူ့ ေနရာ ၌ ထား က ၏။
7 ေခ ုဗိမ် တို့သည် မိမိအေတာင် ှစ်ဘက်ကုိ ေသတ္တ ာ
ေတာ်ေနရာ အေပါ် မှာြဖန ့် ၍ ၊ ေသတ္တ ာ ေတာ် ှင့် ထမ်းဘုိး တို့ ကုိ လွှမ်းမုိး လျက် ှိ
က၏။
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8ထမ်းဘုိး တို့ ကုိ ဆဲွထား သြဖင့် ထမ်းဘုိး ဖျား တို့ သည် ြပင် ခနး်၌ မ
ထင်။ သန ့် ှ င်း ရာဌာန၊ ဗျာဒိတ် ဌာန ေတာ်၌ သာထင် ၍ ယေန တိ့င်ုေအာင် ှိ က၏။
9ဣသေရလ အမျ ိးသားတို့သည် အဲဂုတ္တု
ြပည် မှ ထွက် ၍၊ ထာဝရဘုရား
သည် သူတို့ ှင့် ပဋိညာ ် ဖွ့ဲေတာ်မူေသာအခါ ၊ ေမာေ ှ သည် ေဟာရပ် အရပ်၌ ှိစ ်
သွင်း ထား
ေသာ ေကျာက်ြပား ှစ် ြပားမှတပါး ေသတ္တ ာ ေတာ်ထဲ ၌ အဘယ် အရာမျှမ ှိ။
10ယဇ် ပုေရာဟိတ်တို့သည် သန ့် ှ င်း ရာ ဌာနထဲက
ထွက် ကေသာအခါ ၊ ထာဝရဘုရား ၏ အိမ် ေတာ်သည် မုိဃ်းတိမ် ှင့်ြပည့် ၏။
11 ထုိသို့ ထာဝရဘုရား ၏ အိမ် ေတာ်သည် ဘုနး် ေတာ် ှင့် ြပည့် လျက်၊ မုိဃ်းတိမ်
ေတာ်ေကာင့် ယဇ် ပုေရာဟိတ်တို့သည် အမှု ေတာ်ကုိ ေဆာင်ရွက်လျက် ရပ် ၍ မ
ေန ိင်ု က။
12 ေ ှာလမုန် ကလည်း၊ ထာဝရဘုရား
သည် ထူထပ် ေသာ ေမှာင်မုိက်ထဲမှာ ေန ေတာ်မူသည်ဟု စကား ေတာ် ှိ၏။
13 အကယ်စင်စစ်ကုိယ်ေတာ် ကျနိး်ဝပ် ေတာ်မူရာ အိမ် ၊ အစ ်အ မဲ ေန ေတာ်မူရာ
ဌာန
ေတာ်ကုိ အကျွ ်ပ်ု တည်ေဆာက် ပါ ပီဟု မက်ဆုိ ၏။
14တဖန် ှ င် ဘုရင်သည် လှည့် ကည့်၍ ဣသေရလ အမျ ိး ပရိသတ် အေပါင်း ကုိ
ေကာင်း ကီး ေပးေတာ်မူ၏။ ဣသေရလ
အမျ ိးပရိသတ် အေပါင်း တို့သည် မတ်တပ် ေနက၏။
15 ှ င်ဘုရင်ကလည်း၊ ထာဝရဘုရား၏ဗျာဒိတ်ေတာ်စကားဟူမူကား၊ ငါ ၏လူ ဣ
သေရလ အမျ ိးသားတို့ ကုိ အဲဂုတ္တု ြပည်မှ ှ တ်ေဆာင် ေသာ ေန ့ကစ၍ ငါ ့ နာမ
တည်ရာ အိမ် ကုိေဆာက် ေစြခင်းငှါ ၊ ဣသေရလ ခ ို င် များတို့တင်ွ မိ တစုံတ မိ ကုိ
ငါမ ေရွး ေသးေသာ်လည်း၊

16 ငါ ၏လူ ဣသေရလ အမျ ိးသားတို့ ကုိအပ်ုစုိး ေစြခင်းငှါ ၊ ဒါဝိဒ် ကုိ ငါေရွး ပီဟု
ငါ ့ ခမည်းေတာ် ဒါဝိဒ် အား ဗျာဒိတ် ေတာ် ှိသည်အတိင်ုးြပ ေတာ်မူေသာ ဣသေရလ
အမျ ိး၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား သည် မဂင်္လာ ှိေတာ်မူေစသတည်း။

17ဣသေရလ အမျ ိး၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ၏နာမ ေတာ်အဘို့ အိမ် ေတာ်
ကုိ တည်ေဆာက် ြခင်းငှါ ၊ ငါ ့ ခမည်းေတာ် ဒါဝိဒ် သည် အ ကံ ှိ ေသာအခါ၊

18ထာဝရဘုရား က၊ သင် သည် ငါ ့နာမ အဘို့ အိမ် ေတာ်တည်ေဆာက် ြခင်းငှါ အ ကံ
ှိ ေသာေကာင့် ေကာင်း ေသာအမှုကုိ ြပ ပီ။
19 သို့ ေသာ်လည်း သင် သည် အိမ် ေတာ်ကုိ မ
ေဆာက် ရ။ သင် ၏သားရင်း သည် ငါ ့ နာမ အဘို့ အိမ် ေတာ်ကုိ ေဆာက် ရမည်ဟု
ငါ ့ ခမည်းေတာ် ဒါဝိဒ် အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။
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20 ထာဝရဘုရား သည် အမိန ့ေ်တာ် ှိသည်အတိင်ုး ြပ ေတာ်မူသြဖင့်၊ ငါသည် ငါ ့
ခမည်းေတာ် ဒါဝိဒ် ၏ အရိပ်အရာကုိခံရ ၍၊ ထာဝရဘုရား
ဂတိ ေတာ် ှိသည်အတိင်ုး ဣသေရလ ိင်ုငံ၏ ရာဇပလ္လ င် ေပါ်မှာ ထုိင် လျက်၊ ဣ
သေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ၏ နာမ
ေတာ်အဘို့ အိမ် ေတာ်ကုိ တည်ေဆာက် ေလ ပီ။
21 ငါ တို့ ဘုိးေဘး
များကုိ အဲဂုတ္တု
ြပည် မှ ၊ ထာဝရဘုရား ှ တ်ေဆာင် ေသာအခါ ၊ သူ တို့ ှင့် ဖွ့ဲ ေတာ်မူေသာ ပဋိညာ ်
ေကျာက်စာပါေသာ ေသတ္တ ာ
ေတာ်ထားရာအရပ် ကုိ ထုိ
အိမ်ေတာ်၌ လပ်ု ေလ ပီဟု မက်ဆုိ၏။
22တဖန် ေ ှာလမုန် သည် ထာဝရဘုရား
၏ ယဇ် ပလ္လ င် ေ ှ ၊ ဣသေရလ အမျ ိး ပရိသတ် အေပါင်း တို့ အလယ်မှာ ေန
၍ ၊ လက်ဝါး တို့ ကုိ ေကာင်းကင် သို့ ြဖန ့် လျက်၊
23 အို ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ၊ အထက် ေကာင်းကင် ဘုံ ှင့်ေအာက် အရပ်
ေြမ ကီး ေပါ် မှာ ကုိယ်ေတာ် ှင့် တေူသာ ဘုရား
တဆူမျှမ ှိပါ။ ေ ှ ေတာ်၌ စိတ် ှလံးုအကင်းမ့ဲ ကျင့် ေသာ ကုိယ်ေတာ် ၏ ကျွန်
တို့အဘို့ ပဋိညာ ် တရား ှင့် က ုဏာ တရားကုိ ေစာင့်ေ ှာက် ေတာ်မူ ပီ။

24အကျွ ်ပ်ု အဘ ဒါဝိဒ် ၌ ထားေတာ်မူေသာဂတိေတာ် ကုိမဖျက် ၊ မိန ့ေ်တာ်မူသည်
အတိင်ုး ယေန ့
ြပ ေတာ်မူ ပီ။
25 အို ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ်က၊ သင်သည် ငါ ့ ေ ှ မှာကျင့်
သက့ဲသို့ သင် ၏သား ေြမးတို့သည် ငါ ့ ေ ှ မှာ ကျင့် လိေုသာငှါ ၊ မိမိ တို့ သွားရာလမ်း
ကုိ သတိြပ လျှင် ၊ ငါ ့ မျက်ေမှာက် ၌ ဣသေရလ
ိင်ုငံ၏ ရာဇ
ပလ္လ င်ေပါ် မှာ ထုိင် ရေသာသင် ၏ အမျ ိး မင်း ို းမ ြပတ် ရဟု ကုိယ်ေတာ် ကျွန်
အကျွ ်ပ်ု အဘ ဒါဝိဒ် ၌ ထားေတာ်မူေသာဂတိ ေတာ်ကုိ ယခု
ေစာင့် ေတာ်မူ ပါ။
26 အို ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား၊ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် အကျွ ်ပ်ု အဘ ဒါဝိဒ် အား
မိန ့် ေတာ်မူေသာ စကား ေတာ်ကုိ ယခု
ြပည့်စုံ ေစေတာ်မူပါ။
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27 သို့ ရာတင်ွ ဘုရားသခင် သည် ေြမ ကီး ေပါ် မှာ ဧကန် အမှနက်ျနိး်ဝပ် ေတာ်မူမည်
ေလာ။ ေကာင်းကင် ှင့် ေကာင်းကင် တကာတို့၏ အထွဋ်အြမင့်ဆုံးေသာ ေကာင်းကင်
သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ မ
ဆ့ံ မခံ ိင်ုသည် ြဖစ်၍၊ အကျွ ်ပ်ုတည်ေဆာက် ေသာ ဤ အိမ် ကုိ အဘယ် ဆုိဘွယ်
ရာ ှိပါသနည်း။

28 သို့ ေသာ်လည်း အိုအကျွ ်ပ်ု ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် သည်
ေ ှ ေတာ်၌ ယေန ့
ေကးေကာ် လျက် ပဌနာ ြပ ၍ ေတာင်းေလျှာက် ေသာ စကားကုိ
နားခံ နာယူေတာ်မူပါ။
29ဤမည်ေသာအရပ် ၌ ငါ ့ နာမ တည် ရမည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး၊ ဤအရပ်
ဌာန ှင့် ဤ
အိမ် ေတာ်ကုိ ေန ့ည ့် မြပတ် ကည့် ှု၍၊ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် သည် ဤ
အရပ် ဌာန၌ ဆုေတာင်း ေသာ စကား ကုိ နားေထာင် ေတာ်မူပါ။
30 ကုိယ်ေတာ် ကျွန် မှစ၍ ကုိယ်ေတာ် ၏လူ ဣသေရလ အမျ ိးသားတို့သည် ဤ
အရပ် ဌာန၌ ဆုေတာင်း ပဌနာြပ ကေသာအခါ ၊ ကျနိး်ဝပ် ေတာ်မူရာ ေကာင်းကင်
ဘုံ၌ နားေထာင် ၍ အြပစ် မှလွှတ်ေတာ်မူပါ။

31လူ သည် မိမိ
အိမ်နးီချင်း ကုိ ြပစ်မှား ေသာေကာင့် ၊ အကျနိ် ခံရမည်ဟု အိမ်နးီချင်းဆုိလျက်၊ ဤ
အိမ် ေတာ်၌ ကုိယ်ေတာ် ၏ယဇ် ပလ္လ င်ေ ှ မှာ အကျနိ် တိက်ုလျှင်၊
32 ေကာင်းကင် ဘုံ၌ နားေထာင် ေတာ်မူပါ။ မ
တရားေသာသူသည် မိမိ
အြပစ် ှင့်အေလျာက် ှုံး ေစြခင်းငှါ ၎င်း ၊ ေြဖာင့်မတ် ေသာသူသည် မိမိ
ေြဖာင့်မတ် ြခင်း ှင့်အေလျာက် အကျ ိးကုိခံရ ၍ အြပစ် မှလတ်ွေစြခင်းငှါ ၎င်း၊
ကုိယ်ေတာ် ကျွန် တို့ ကုိ တရား စီရင်ေတာ်မူပါ။

33 ကုိယ်ေတာ် ၏လူ ဣသေရလ အမျ ိးသားတို့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ ြပစ်မှား ေသာ
အြပစ်ေကာင့် ရနသူ် ေ ှ မှာ ှုံး ရေသာအခါ ၊ ကုိယ်ေတာ် ထံသို့ ြပန် လာ၍ ၊ နာမ
ေတာ်ကုိဝနခံ် လျက် ၊ ဤ အိမ် ေတာ်ကုိ မီှခုိ လျက် ဆုေတာင်း ပဌနာြပ လျှင်၊

34 ေကာင်းကင် ဘုံ၌ နားေထာင် ၍ ၊ ကုိယ်ေတာ် ၏ လူ
ဣသေရလ အမျ ိးသားတို့ ကုိ အြပစ် မှလွှတ် ေတာ်မူပါ။ ဘုိးေဘး
တို့အား ေပး သနားေတာ်မူေသာ ြပည် သို့ တဖန် ပို့ ေဆာင်ေတာ်မူပါ။
35 ကုိယ်ေတာ် ကုိ ြပစ်မှား ေသာ အြပစ်ေကာင့် မုိဃ်း မ ရွာ၊ မုိဃ်းေခါင် သြဖင့်
ကုိယ်ေတာ်သည် ဆုံးမ
ေတာ်မူ ေသာအခါ ၊ သူတို့သည် ဤ
အရပ် ဌာနေတာ်ကုိ မီှခုိလျက် ဆုေတာင်း ၍ ၊ နာမ ေတာ်ကုိဝနခံ် လျက် မိမိ ဒစု ိုက်
ကုိ စွန ့ပ်ယ် လျှင်၊ 36ေကာင်းကင် ဘုံ၌နားေထာင် ၍ ၊ ကုိယ်ေတာ် ၏ ကျွန် ၊ ကုိယ်ေတာ်
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၏လူ ဣသေရလ အမျ ိးတို့ ကုိ အြပစ် မှ လွှတ် ေတာ်မူပါ။ သူတို့ လိက်ု ရေသာ လမ်း
ေကာင်း ကုိ ြပ ွှန် ၍ ၊ ကုိယ်ေတာ် ၏လူ တို့အား အေမွ ေပး ေသာ ေြမ ေပါ် မှာ မုိဃ်း
ရွာ ေစေတာ်မူပါ။

36 ြပည် ေတာ်၌ အစာအာဟာရေခါင်းပါး ေသာ်၎င်း၊ ေလ
ထိ၍ အပင်ေသေသာ်၎င်း၊ အရည် ယုိ၍ ေသေသာ်၎င်း၊ အရာဘကျ ိင်း ၊ ခါသိလ
ကျ ိင်း ကုိက်စားေသာ်၎င်း၊ ရနသူ် တိက်ုလာ၍ မိ ကုိ ဝုိင်းထား ေသာ်၎င်း၊ ေဘးဥပဒ် ၊
အနာ ေရာဂါတစုံတခု ေရာက် ေသာအခါ၊

37 ကုိယ်ေတာ် ၏လူ ဣသေရလ အမျ ိးသားအချ ိ တို့သည် အသီးအသီး
ခံရေသာေဘးဒဏ် ကုိသိ လျက်၊ ဤ
အိမ် ေတာ်သို့ မိမိ တို့လက်ဝါး ကုိ ြဖန ့် ၍ ၊ တစုံတခု ေသာပဌနာ စကားအားြဖင့်
ဆုေတာင်း လျှင်၊

38ကျနိး်ဝပ် ေတာ်မူရာ ေကာင်းကင် ဘုံ၌ နားေထာင် ေတာ်မူပါ။
39 ဘုိးေဘး တို့အား ေပး သနားေတာ်မူေသာ ြပည် ၌ သူ
တို့သည် အသက် ှင် ေသာ ကာလ ပတ်လံးု ကုိယ်ေတာ် ကုိ ေကာက် ရံွ ပါ
မည်အေကာင်း ၊ ကုိယ်ေတာ် သာလျှင် လူ
သတ္တ ဝါအေပါင်း တို့၏ စိတ် ှလံးုသေဘာကုိ သိ
ေတာ်မူ သည်ြဖစ်၍ ၊ ဆုေတာင်းေသာသူတို့ ၏ စိတ် ှလံးုသေဘာကုိသိ လျက်၊ သူ
တို့အြပစ်ကုိလွှတ် ေတာ်မူပါ။ အသီးအသီး
ြပ ကသည်အတိင်ုး စီရင် ေတာ်မူပါ။
40 ကုိယ်ေတာ် ၏လူ ဣသေရလ အမျ ိးမ ဟတ်ု၊ တပါး အမျ ိးသားတို့သည် ကီးြမတ်
ေသာ နာမ
ေတာ်၏ သိတင်း ှင့် တနခုိ်း ကီး၍ ၊ ဆန ့် ေတာ်မူေသာလက် ံု း ေတာ် ၏သိတင်းကုိ
ကား ေသာေကာင့်၊
41 နာမ ေတာ်ကုိေထာက် သြဖင့် ေဝး
ေသာြပည် မှ ေရာက် လာ၍၊ ဤ
အိမ် ေတာ်ကုိ မီှခုိလျက် ဆုေတာင်း လျှင်၊
42 ကျနိး်ဝပ် ေတာ်မူရာ ေကာင်းကင် ဘုံ၌ နားေထာင် ေတာ်မူပါ။ ကုိယ်ေတာ် ၏လူ
ဣသေရလ အမျ ိးသားတို့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ ေကာက်ရွ ံ သက့ဲသို့ ေြမ ကီး သား
အေပါင်း တို့သည် ေကာက်ရွ ံလျက်၊ နာမ
ေတာ် ကုိ သိ
ေစြခင်းငှါ ၎င်း၊ အကျွ ်ပ်ုတည်ေဆာက် ေသာ ဤ အိမ် ေတာ်ကုိ နာမ
ေတာ်ြဖင့် သမုတ် ေကာင်း ကုိ သိ
ေစြခင်းငှါ ၎င်း ၊ ထုိတပါး အမျ ိးသားတို့သည် ဆုေတာင်း သမျှ အတိင်ုး ေကျးဇူးြပ
ေတာ်မူပါ။

43 ကုိယ်ေတာ်ေစခုိင်း ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ ကုိယ်ေတာ် ၏ လူ
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တို့သည် ရနသူ် တို့ ှ ိရာသို့ စစ်ချ ီ ေသာအခါ ၊ ေရွး ေတာ်မူေသာ မိ ၊ နာမ ေတာ်အ
ဘို့ အကျွ ်ပ်ု တည်ေဆာက် ေသာ အိမ် ေတာ်ကုိ မီှခုိလျက်၊ ထာဝရဘုရား
အား ဆုေတာင်း ကလျှင်၊
44 သူ တို့ ဆုေတာင်း ပဌနာြပ ေသာ စကားကုိ ေကာင်းကင် ဘုံ၌ နားေထာင် ၍ သူ
တို့အမှု ကုိ ေစာင့် ေတာ်မူ ပါ။

45 မ ြပစ်မှား တတ်ေသာ လူ တေယာက်မျှမ ှိသည် ြဖစ်၍ ၊ ကုိယ်ေတာ်၏လတိူု့သည်
ကုိယ်ေတာ် ကုိ ြပစ်မှား ေသာေကာင့် ၊ အမျက် ေတာ်ထွက်၍ ရနသူ် လက်သို့ အပ် ေတာ်
မူသြဖင့် ၊ ရနသူ် တို့သည် ေဝး
ေသာြပည်၊ နးီ
ေသာြပည် ၊ အြခားတပါးေသာြပည်သို့ သိမ်း သွားလျှင်၎င်း၊
46 ထုိြပည် ၌ အချ ပ် ခံစ ်၊ သူတို့သည် သတိရ
၍ ၊ အကျွ ်ပ်ုတို့သည် ြပစ်မှား ပါ ပီ။ မ
ေြဖာင့်ေသာအမှု၊ ဆုိးညစ် ေသာအမှုကုိ ြပ မိပါ ပီဟု စိတ် ေြပာင်းလဲ ၍ ေတာင်းပန်
သြဖင့်၊

47 သိမ်း သွားေသာ ရနသူ် တို့၏ ြပည် ၌ ေနစ ်၊ စိတ် ှလံးုအကင်းမ့ဲ အထံ ေတာ်သို့
ြပန် လာ၍ ၊ ဘုိးေဘး တို့အား ေပး ေတာ်မူေသာ ြပည် ၊ ေရွး ေတာ်မူေသာ မိ ၊ နာမ
ေတာ်အဘို့ အကျွ ်ပ်ုတည်ေဆာက် ေသာ အိမ် ေတာ်ကုိ မီှခုိလျက် ဆုေတာင်း လျှင် ၎င်း၊

48 သူ တို့ ဆုေတာင်း ပဌနာ ြပ ေသာ စကားကုိ ကျနိး်ဝပ် ေတာ်မူရာ ေကာင်းကင်
ဘုံ၌နားေထာင် ၍ သူ တို့ အမှု ကုိ ေစာင့် ေတာ်မူပါ။

49 ကုိယ်ေတာ် ၏လူ တို့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ ြပစ်မှား ေသာ်လည်း ၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိ
ြပစ်မှား လနွက်ျ းြခင်းအြပစ် အလံးုစုံ တို့ ကုိ ေြဖ ှင်း ေတာ်မူပါ။ သိမ်း သွားေသာသူတို့
သည် ကုိယ်ေတာ်၏လတိူု့ ကုိ သနား
ေစြခင်းငှါ ၊ က ုဏာ စိတ်သေဘာကုိ ေပး ေတာ်မူပါ။
50အေကာင်း မူကား၊ သူ
တို့သည် အဲဂုတ္တု
ြပည်၏ သံ
မီးဖုိ ထဲက ှ တ်ယူ ေတာ်မူေသာ ကုိယ်ေတာ် ၏လူ ၊ အေမွ ခံရေတာ်မူေသာအမျ ိး
ြဖစ်ပါ၏။

51 ကုိယ်ေတာ် ၏ ကျွန် မှစ၍ကုိယ်ေတာ် ၏လူ ဣသေရလ အမျ ိးသားဆုေတာင်း ပ
ဌနာြပ ေသာ စကား အလံးုစုံ
တို့ ကုိ နားေထာင် ြခင်းငှါ ကည့် ှု မှတ်ယူေတာ်မူပါ။
52အေကာင်း မူကား၊ အကျွ ်ပ်ု တို့ ဘုိးေဘး
များကုိ အဲဂုတ္တု
ြပည်မှ ှ တ်ေဆာင် ေတာ်မူေသာအခါ ၊ ကုိယ်ေတာ် ၏ ကျွန် ေမာေ ှ အားြဖင့် မိန ့်
ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ ဣသေရလအမျ ိးကုိ ကုိယ်ေတာ် အေမွ ခံရာြဖစ်ေစြခင်းငှါ ၊
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ေြမ ကီး သားအမျ ိးမျ ိ း ထဲက ေရွး ှ တ် ခဲွထားေတာ်မူ ပီအ ှင် ထာဝရဘုရား ဟု ပဌနာ
ြပ ေလ၏။

53 ထုိသို့ ေ ှာလမုန် သည် ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ဆုေတာင်း ပဌနာြပ ၍ ပီး ေသာအခါ ၊ ထာဝရဘုရား ၏ ယဇ် ပလ္လ င်ေ ှ
မှာ ဒူး
ေထာက် လျက်၊ လက်ဝါး တို့ ကုိ ေကာင်းကင် သို့ ြဖန ့် လျက်ေနရာမှထ ၍၊
54 မတ်တတ် ေန ပီးလျှင် ၊ ဣသေရလ အမျ ိး ပရိသတ် အေပါင်း တို့ ကုိ ကျယ် ေသာ
အသံ ှင့် ေကာင်း ကီး ေပးေသာ စကားဟမူူကား ၊

55 ဂတိ ေတာ် ှိသမျှ အတိင်ုး မိမိ လူ ဣသေရလ အမျ ိးကုိ ငိမ်ဝပ် ေစြခင်းငှါစီရင်
ေတာ်မူေသာ ထာဝရဘုရား သည် မဂင်္လာ ှိေတာ်မူေစသတည်း။ မိမိ
ကျွန် ေမာေ ှ အားြဖင့် ထားေတာ်မူေသာ ဂတိ ေတာ်ေကာင်း တခွနး် မျှမ ပျက်၊
56 ငါ တို့ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား သည် ငါ တို့ ဘုိးေဘး
များ ှင့်အတူ ှိ ေတာ်မူသည်နည်းတူ ငါ တို့ ှင့်အတူ ှ ိ ေတာ်မူပါေစေသာ။ ငါ တို့ ကုိ
အလျှင်းစွန ့ပ်စ် ေတာ် မ မူပါေစ ှင့်။

57လမ်း ေတာ်တို့ သို့ လိက်ု ေစြခင်းငှါ ၎င်း၊ ဘုိးေဘး
တို့အား မှာ ထားေတာ်မူေသာ စီရင် ထုံးဖွ့ဲချက်ပညတ် တရား တို့ ကုိ ေစာင့်ေ ှာက် ေစ
ြခင်းငှါ ၎င်း၊ ငါ တို့ စိတ် ှလံးုကုိ အထံ
ေတာ်သို့ ေသွးေဆာင် ေတာ်မူပါေစေသာ။
58ထာဝရဘုရား သည် ဘုရားသခင် ြဖစ်ေတာ်မူေကာင်း ကုိ၎င်း၊ အြခား တပါးေသာ
ဘုရားသခင်မ ှိ ေ ကာင်းကုိ၎င်း၊ ေြမ ကီး သားအေပါင်း တို့သည် သိ
ကမည်အေကာင်း
59 ငါ တို့ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား သည် မိမိ
ကျွန် ှင့် မိမိ လူ ဣသေရလ အမျ ိးသားတို့၏အမှု ကုိ ေစာင့် စရာအေကာင်း ှ ိသည်
အတိင်ုး၊

60အစ ်ေစာင့်ေတာ်မူ ေစြခင်းငှါထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ ငါဆုေတာင်း ေသာ ဤ
ပဌနာစကား သည် ေန ့
ည ့်မြပတ်အနးီ ေတာ်၌ ှိ ပါေစေသာ။
61သင်တို့သည် ယေန ့
ကျင့်သက့ဲသို့ ၊ ငါ တို့ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား စီရင် ေတာ်မူေသာလမ်းသို့ လိက်ု ၍
ပညတ် တရားေတာ်ကုိ ေစာင့်ေ ှာက် ြခင်းငှါ ၊ အထံေတာ်၌ စိတ် ှလံးုစုံလင် ပါေစေသာ
ဟု မက်ဆုိေလ၏။

62 ထုိအခါ ေ ှာလမုန်မင်း ကီး ှင့်တကွ ဣသေရလ အမျ ိးသားအေပါင်း တို့သည်
ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ယဇ် ပူေဇာ် က၏။
63 ာွး ှစ်ေသာင်း ှစ်ေထာင်၊ သုိး
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တသိနး် ှစ်ေသာင်းတို့ ကုိ ထာဝရဘုရား
အား မိဿဟာယ ယဇ် ပူေဇာ် သြဖင့် ၊ ထာဝရဘုရား ၏အိမ် ေတာ်ကုိ အ ေုမာဒနာ
ြပ က၏။

64 ထုိ ေန ့၌ လည်း၊ ှင် ဘုရင်သည် ထာဝရဘုရား
၏ အိမ် ေတာ်ေ ှ မှာ ှ ိေသာ တနတိ်င်ုး အတင်ွး အရပ်ကုိ သန ့် ှ င်း ေစ၍ ၊ ထုိ အရပ်၌
မီး
ှု ိ ရာယဇ်၊ ေဘာဇ ် ပူေဇာ်သက္က ာ၊ မိဿဟာယ ယဇ်ေကာင်ဆီဥ ကုိ ပူေဇာ် ၏။

အေကာင်း မူကား၊ ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ှိေသာ ေကးဝါ ယဇ် ပလ္လ င်သည် မီး
ှု ိရာယဇ်၊ ေဘာဇ ် ပူေဇာ်သက္က ာ၊ မိဿဟာယ ယဇ်ေကာင်ဆီဥ ကုိ မ
ခံ ေလာက်။
65 ထုိအခါ ေ ှာလမုန် သည် အလနွ် များစွာေသာ ပရိသတ် တည်းဟေူသာဟာမတ်
မိ ဝင်ဝမှစ၍ အဲဂုတ္တု ြမစ် တိင်ုေအာင် အ ှ ံအြပားအရပ်ရပ်ကလာကေသာ ဣသေရ
လ
အမျ ိးသားအေပါင်း တို့ ှင့်တကွ ၊ ငါ တို့ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ ခုနစ်
ရက် ှစ်လီ၊ တဆယ် ေလး ရက် ပတ်လံးုပဲွ ခံ ေတာ်မူ၏။

66 ှ စ် ရက်ေြမာက်ေသာေန ့၌ လူ များတို့ ကုိ လွှတ်လိက်ု ေတာ်မူ၏။ သူတို့သည် ှင်
ဘုရင်ကုိ ေကာင်း ကီး ေပးလျက် ၊ ထာဝရဘုရား သည် မိမိ
ကျွန် ဒါဝိဒ် ှင့် မိမိ လူ ဣသေရလ အမျ ိးသားတို့ ၌ ြပ ေတာ်မူသမျှ ေသာ ေကျးဇူး
ေတာ်ေကာင့် ၊ ဝမ်းေြမာက် ရွှင်လနး် လျက် မိမိ
တို့ေနရာ သို့ ြပန် သွား က၏။

9
1 ေ ှာလမုန် သည် ဗိမာန် ေတာ် ှင့် နနး် ေတာ်ကုိ လက်စသတ် ၍ ၊ မိမိအလို ဆ ္ဒ ှ ိ
သမျှ ြပည့်စုံေသာအခါ၊

2 ထာဝရဘုရား သည် ဂိေဗာင် မိ ၌ ထင် ှား ေတာ်မူသက့ဲသို့ ၊ ဒတိုယ အ ကိမ်၌
ထင် ှား ေတာ်မူလျက်၊

3 သင်သည် ငါ ့ ေ ှ မှာ ဆုေတာင်း ပဌနာ ြပ ေသာ စကား ကုိ ငါ ကား ပီ။ သင်
တည်ေဆာက် ေသာ ဤ အိမ် ကုိ သန ့် ှ င်း ေစ၍၊ ငါ ့ နာမ ကုိ အစ ် တည် ေစမည်။
အစ ် ငါ ကည့် ှု လျက် ှလံးု စဲွလမ်းလျက် ေန မည်။

4သင် သည် ငါမှာ ထားသမျှ ကုိြပ ၍၊ ငါ စီရင် ထုံးဖွ့ဲချက်တို့ ကုိ ေစာင့်ေ ှာက် ြခ
င်းငှါ၊ သင့် အဘ ဒါဝိဒ် က့ဲသို့ ေြဖာင့်မတ် စုံလင်ေသာစိတ် သေဘာ ှင့် ငါ ့ ေ ှ မှာ ကျင့်
ေနလျှင်၊

5ဣသေရလ ိင်ုငံ၏ ရာဇ
ပလ္လ င်ေပါ် မှာ ထုိင်ရေသာသင် ၏ အမျ ိး မင်း ို းမ ြပတ် ရဟု သင့် အဘ ဒါဝိဒ် အား
ငါဂတိ ှိသည်အတိင်ုး ၊ သင် ထုိင်ရေသာဣသေရလ ိင်ုငံ ၏ရာဇ ပလ္လ င်ကုိ အစ ် ငါ
တည် ေစမည်။
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6 သို့ မဟတ်ု သင် ှင့် သင် ၏သား ေြမးတို့သည် ငါ ့ေနာက် သို့ မ လိက်ု၊ လမ်းလွှလဲျက်
ငါမှာ ထားေသာ စီရင် ထုံးဖွ့ဲချက်တို့ ကုိ မ
ေစာင့် ၊ အြခား တပါးေသာ ဘုရား
ထံသို့ သွား ၍ ဝတ်ြပ ကုိးကွယ် လျှင်၊
7 ဣသေရလ အမျ ိးကုိ ငါေပး ေသာ ြပည် မှ ငါပယ်ြဖတ် မည်။ ငါ ့ နာမ ဘို့ ငါ
သန ့် ှ င်း ေစေသာ ဤအိမ် ေတာ်ကုိ ငါ ့ မျက်ေမှာက် မှ ပယ် ှား မည်။ ဣသေရလ
အမျ ိးသည် လည်း တပါး အမျ ိးသားတို့တင်ွ ပုံခုိင်း ရာ က့ဲရဲ
ရာြဖစ် ရ လိမ့်မည်။
8အရပ်ြမင့် ေသာ ဤ
အိမ် ေတာ်ကုိလည်း လမ်း၌ ေ ှာက်သွား ေသာ သူအေပါင်း တို့သည် အံဩ့
၍ ၊ ထာဝရဘုရား သည် ဤ
ြပည် ှင့် ဤ အိမ် ကုိ အဘယ်ေကာင့် ဤသို့ ြပ ေတာ်မူသနည်းဟု က့ဲရဲ
သံကုိြပ လျက် တေယာက်ေမးြမနး် ေသာ်၊
9တေယာက်က၊ သူ
တို့၏ ဘုိးေဘး
များကုိ အဲဂုတ္တု
ြပည် မှ ှ တ်ေဆာင် ေသာ သူ တို့ ၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ကုိ သူတို့သည်
စွန ့် ၍ အြခား တပါးေသာဘုရား ကုိ မီှဝဲ လျက် ဝတ်ြပ ကုိးကွယ် ကေသာေကာင့် ၊
ထာဝရဘုရား သည် ဤ
အမှု အလံးုစုံ ကုိ ေရာက် ေစေတာ်မူေကာင်း ကုိ ြပန် ေြပာလိမ့်မည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။
10 ေ ှာလမုန် သည် ဗိမာန် ေတာ် ှင့် နနး် ေတာ်တည်းဟေူသာအိမ် ေတာ် ှစ် ေဆာင်ကုိ
တည်ေဆာက် ၍ အ ှစ် ှစ် ဆယ်ေစ့ေသာအခါ၊

11 တု ု မင်း ကီး ဟိရံ သည် ေ ှာလမုန် လိခုျင် သမျှ အတိင်ုး အာရဇ် သစ်သား ၊
ထင်း ူ း သစ်သား ှင့် ေရွှ အခွက် တရာ ှစ် ဆယ်ကုိေပး ှင့်သည် ြဖစ်၍၊ ေ ှာလမုန်
မင်း ကီး သည် ဂါလိလဲ ြပည် ၌ မိ ှစ် ဆယ်ကုိ ဟိရံ
မင်း ကီးအား ေပး ၏။
12 ေ ှာလမုန် ေပး ေသာ မိ တို့ ကုိ ဟိရံ
သည် တု ု
မိ မှ လာ ၍ ကည့် ှု ေသာအခါ အား မ ရ။
13 ငါ ့ ညီ ၊ ငါ ့အား ေပး ေသာ မိ တို့သည် အဘယ်သို့ ေသာ မိ နည်းဟု ဆုိ
လျက်၊
14 ထုိအရပ်ကုိ ကာဗုလ
ဟ၍ူယေန ့တိင်ုေအာင် သမုတ် သတည်း။
15 ေ ှာလမုန် မင်း ကီး သည် ေငွခဲွ ရေသာ အေကာင်း ဟူမူကား ၊ ဗိမာန် ေတာ်၊ နနး်
ေတာ်၊ မိလ္ေလာ
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မိ ၊ ေယ ု ှလင် မိ ို း ၊ ဟာေဇာ် မိ ၊ ေမဂိဒ္ေဒါ မိ ေဂဇာ
မိ တို့ ကုိ တည်ေဆာက် ြခင်းငှါ ေငခဲွွရသတည်း။
16 ေဂဇာ မိ ကုိကား၊ အဲဂုတ္တု
ဖာေရာ ဘုရင် သည် စစ်ချ ီ ၍ တိက်ုယူ မီး ှု ိ သြဖင့် ၊ မိ သားခါနာနိ လူတို့ ကုိ
လပ်ု ကံ ပီးမှ ၊ မိမိ သမီး ၊ ေ ှာလမုန် ၏ ခင်ပွနး် အား လက်ေဆာင် ေပး ှင့်ေလ ပီ။

17 သို့ ြဖစ်၍ ေဂဇာ မိ ကုိ ေ ှာလမုန် တည် ေလ၏။ ထုိမှတပါး ၊ ေအာက် ေဗေသာ ု
န် မိ ၊

18 ဗာလက် မိ ၊ ေတာ
အရပ်၊ ြပည် ထဲမှာ တာဒေမာ် မိ တို့ ကုိလည်း တည်ေလ၏။
19ဘ ာ ေတာ် သုိထားေသာ မိ များ၊ ရထား
ေတာ်ထိနး်ေသာ မိ များ၊ ြမင်း ေတာ်ေကျွးေသာ မိ များ၊ ေယ ု ှလင် မိ ပတ်လည်၊
ေလဗ ုန် ေတာင်ေပါ် ၊ ိင်ုငံ ေတာ်အရပ်ရပ် ၌ တည်ချင် ေသာ မိ များတို့ ကုိလည်း
တည် ေလ၏။

20ဣသေရလ အမျ ိးသား အကုနအ်စင်မ ဖျက်ဆီး ိင်ု ေသာေကာင့်၊
21 ြပည် ေတာ်၌ ကျန်ကင်း ေသာ တပါးအမျ ိးသား ၊ အာေမာရိ ၊ ဟိတ္တိ ၊ ေဖရဇိ ၊
ဟိဝိ ၊ ေယဗုသိ အမျ ိးအ ယ်ွသားစ ်ေြမးဆက်အေပါင်းတို့ ကုိ ေ ှာလမုနသ်ည် ယေန ့
တိင်ုေအာင် လခဲွူ ၍ ကျွန် ခံေစ၏။
22ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့ ကုိကား၊ ေ ှာလမုန် သည် ကျွန် မ ခံေစ။ စစ်သူရဲ ၊ အမှု
ေတာ်ေစာင့်၊ မှူးမတ် ၊ စစ်ကဲ ၊ ရထား ေတာ်အပ်ု ၊ ြမင်း ေတာ်အပ်ုအရာ၌ ခန ့ထ်ားေတာ်
မူ၏။

23 တည်ေဆာက်ြခင်းအမှု ေတာ်ကုိ စီရင်ေသာသူ အမှုေတာ်အပ်ု ငါး ရာ ငါး ဆယ်
ှိ၏။
24 ဖာေရာ ှင်ဘုရင်၏ သမီး
ေတာ်သည် ဒါဝိဒ် မိ မှ ထွက် ၍၊ သူ့
အဘို့ ေ ှာလမုနတ်ည်ေဆာက် ေသာ နနး် ေတာ် သို့
ေြပာင်း ပီးမှ ၊ ေ ှာလမုနသ်ည် မိလ္ေလာ
မိ ကုိ ြပ ြပင် ေလ၏။
25ထာဝရဘုရား အဘို့ တည် ေသာ ယဇ် ပလ္လ င်ေပါ်မှာ မီး ှု ိရာယဇ် တို့ ကုိ တ ှစ်တ
ှစ် လျှင် သုံး ကိမ် ပူေဇာ် ၍၊ ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ှိ ေသာ ယဇ်ပလ္လ င် ေပါ် မှာ နံသ့ာေပါင်း ကုိ မီး ှု ိ သြဖင့် အိမ် ေတာ် ကုိ
လက်စသတ် ေလ၏။

26တဖန် ေ ှာလမုန် မင်း ကီး သည် ဧဒံု
ြပည် တင်ွ ၊ ဧဒံု ပင်လယ် ကမ်းနား ၌ ၊ ဧလတ်ု မိ ှင့် နးီစပ် ေသာ ဧဇယုနဂ်ါဗာ မိ
မှာ သေဘင်္ာ တို့ ကုိ တည်လပ်ု ၏။

27 ပင်လယ် ကူးေသာ အမှုကုိနားလည် ေသာ မိမိ
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ကျွန် ၊ သေဘင်္ာ သားတို့ ကုိ ဟိရံ
မင်းသည် ထုိသေဘင်္ာ ေပါ်မှာ ေ ှာလမုန် ၏ လူ
တို့ ှင့်အတူ စီးေစ၏။
28 သူတို့သည် ဩဖိရ
မိ သို့ သွား ၍ ေရွှ အခွက် ေလး ရာ ှစ် ဆယ်ကုိ ေ ှာလမုန် မင်း ကီး ထံသို့ ေဆာင်

ခ့ဲ က၏။

10
1 ေ ှဘ ြပည်ကုိ အစုိးရေသာမိဖုရား
သည် ေ ှာလမုန် ၏ ဂုဏ် အသေရ ှင့် ထာဝရဘုရား
၏ နာမ
ေတာ်သိတင်းကုိကား လျှင် ၊ နက်နဲ ခက်ခဲေသာ ြပဿနာအားြဖင့် သူ့ ကုိ စုံစမ်း ြခင်း
ငှါ လာ ၏။

2 နံသ့ာမျ ိ း ှင့် များစွာ ေသာေရွှ ၊ အဘုိးထုိက် ေသာ ေကျာက် တို့ ကုိေဆာင် ေသာ
ကုလားအပ်ု များ၊ လိက်ု ေသာ သူများ ှင့်တကွ ေယ ု ှလင် မိ သို့ ေရာက် ၍ ၊ ေ ှာလ
မုန် မင်း ကီးထံ ေတာ်သို့ ဝင် ေသာအခါ ၊ မိမိ အလို ဆ ္ဒ ှ ိသမျှ ကုိ ေဆွးေ းွ ေမးြမနး်
ေလ၏။

3 သူ ေမးြမနး် ေသာ ြပဿနာ ှိသမျှ တို့ ကုိ ေ ှာလမုန် မင်း ကီးသည် ေြဖ ေလ၏။
နားမလည်၍ မ
ေြဖ ိင်ု ေသာ
အရာ တစုံတခုမျှမ ှိ။
4 ေ ှဘ မိဖုရား သည် ေ ှာလမုန် ၏ ပညာ
အလံးုစုံ ကုိ၎င်း ၊ တည်ေဆာက် ေသာ အိမ် ေတာ်ကုိ၎င်း၊
5 စားပဲွ ေတာ်တနဆ်ာ ကုိ၎င်း၊ အမှု ေတာ်ေစာင့်တို့ ေနရာ ထုိင်ရာကုိ၎င်း၊ လလုင် တို့
ခစား
သည် အြခင်းအရာကုိ ၎င်း၊ သူ
တို့ဝတ်ေသာအဝတ် တနဆ်ာကုိ၎င်း၊ ဝနစ်ာေရး များကုိ၎င်း၊ ထာဝရဘုရား
၏ အိမ် ေတာ်၌ မီး
ှု ိရာ ယဇ်ပူေဇာ် ြခင်းကုိ၎င်းြမင် ေသာအခါ မိနး်ေမာေတေွဝလျက် ှိ၍၊

6 ကုိယ်ေတာ် ၏အြခင်းအရာ ှင့် ကုိယ်ေတာ် ၏ပညာ ကုိ အကျွ ်ပ်ုသည် ကုိယ် ြပည်
၌ ကား ရေသာ သိတင်းစကား မှန် ပါ၏။

7 သို့ ေသာ်လည်း ၊ ကုိယ်တိင်ုေရာက် ၍ မ ြမင် မီှ ထုိစကား
ကုိ မ ယုံ။ ယခု မူကား၊ အ ရင်ကား ေသာ စကား သည် တဝက် ကုိ မျှ မ မီှ။
ကုိယ်ေတာ်၏ ပညာ
ှင့် ကုိယ်ေတာ်၏စည်းစိမ် သည် အကျွ ်ပ်ု ကား ရေသာ သိတင်း ကုိ လနွကဲ် ပါ၏။

8 ေ ှ ေတာ်၌ အစ ် ေန ၍ ပညာ
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ေတာ်ကုိ ကား ရေသာကုိယ်ေတာ် ၏လူ ၊ ကုိယ်ေတာ် ၏ကျွန် တို့သည် မဂင်္လာ ှိ က
ပါ၏။

9 ကုိယ်ေတာ် ကုိ ှစ်သက် ၍၊ ဣသေရလ
ိင်ုငံ၏ ရာဇ
ပလ္လ င်ေပါ် မှာ တင် ေတာ်မူေသာကုိယ်ေတာ် ၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား သည်
မဂင်္လာ ှိ ေတာ်မူေစသတည်း။ ထာဝရဘုရား
သည် ဣသေရလ
အမျ ိးကုိ အစ ် ချစ် ေသာေကာင့် ၊ ေြဖာင့်မတ် စွာတရား စီရင် ေစြခင်းငှါ ကုိယ်ေတာ်
ကုိ ှင်ဘုရင် အရာ ၌ ခန ့ထ်ား ေတာ်မူ ပီဟု ှ င်ဘုရင် အား ေြပာဆုိ ၍၊

10 ေရွှ အခွက် တရာ ှစ် ဆယ်၊ နံသ့ာမျ ိ း အများ ၊ ေကျာက် ြမတ် တို့ ကုိ ဆက်
ေလ၏။ ေ ှဘ မိဖုရား သည် ေ ှာလမုန် မင်း ကီး အား ဆက် ေသာ နံသ့ာမျ ိ း ှင့်အမျှ
များြပား ေသာ နံသ့ာမျ ိ းသည် ေနာက် တဖနမ် ေရာက်။

11ဩဖိရ မိ မှ ေရွှ ကုိေဆာင် ခ့ဲေသာ ဟိရံ သေဘင်္ာ တို့သည် အာလဂုံ
သစ်သား များ၊ ေကျာက် ြမတ် များ ကုိလည်း ေဆာင် ခ့ဲ က၏။
12 ထုိအာလဂုံ သစ်သား ြဖင့် ှ င် ဘုရင်သည် ဗိမာန် ေတာ်ပွတ်လံးု တနး် ှင့် နနး်
ေတာ်ပွတ်လံးုတနး်ကုိ၎င်း ၊ သီချင်း ဆုိေသာသူဘို့ ေစာင်း ှင့် တေယာ တို့ ကုိ၎င်းလပ်ု
ေလ၏။ ထုိသို့ ေသာ
အာလဂုံ သစ်သား သည်ေနာက် တဖနမ် ေရာက် ၊ ယေန ့တိင်ုေအာင် မ ေပါ်လာ။
13 ေ ှာလမုန် မင်း ကီး သည် အလိလိုေုပး
ေသာ လက်ေဆာင်မှတပါး ၊ ေ ှဘ မိဖုရား ၏ အလို
ဆ ္ဒြပည့်စုံေစြခင်းငှါ၊ သူေတာင်း သမျှ ကုိလည်း ေပး
ေတာ်မူ၏။ ထုိေနာက်မှ မိဖုရားသည် မိမိ
ကျွန် တို့ ှင့်တကွ မိမိ ြပည် သို့ ြပန် သွားေလ၏။
14 ေ ှာလမုန် ထံသို့ တ ှစ် တ ှစ်လျှင် ေရာက် ေသာ ေရွှ အချနိ် ကား အခွက် ေြခာက်
ရာ ေြခာက် ဆယ်ေြခာက် ပိဿာြဖစ် သတည်း။

15 ထုိမှတပါး ကုနသ်ည် များ၊ လှည်းသမား များ၊ အာရပ် မင်း ကီး ှ ိသမျှ ၊ မိ ဝန်
များဆက်ေသာ ေရွှ ှ ိေသး ၏။

16 ေ ှာလမုန် မင်း ကီး သည် ေရွှ ေြခာက် ပိဿာ စီြဖင့် ဒိင်ုး ကီး ှစ် ရာ၊ သုံး
ပိဿာ စီြဖင့် ဒိင်ုး ငယ်သုံး ရာ တို့ ကုိ ထုတ်လပ်ု ၍
17 ေလဗ နု် ေတာ သစ်သား ှင့် တည်ေဆာက်ေသာနနး် ေတာ်၌ ထား ေတာ်မူ၏။
18 ှ င် ဘုရင်သည်လည်း ၊ ဆင်စွယ် ရာဇပလ္လ င် ကီး ကုိ လပ်ု ၍ ေရွှစင် ှင့်မွမ်းမံ
ေလ၏။

19 ရာဇ ပလ္လ င်ေတာ်သည် ေလှကား ေြခာက် ထစ် ှိ၏။ ေနာက်ေဖးဝုိင်း ၏။ ထုိင် ရာ
တဘက်တချက်၌ မီှစရာလက် ံု း တနး် ှင့်ြပည့်စုံ၍၊ လက် ံု း တနး်အနား မှာ ြခေသင့်္ ှစ်
ေကာင်ရပ် ေန၏။
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20 ေလှကား ေြခာက် ထစ်အေပါ် တင်ွ တဘက်တချက်၌ လည်း ြခေသင့်္ တဆယ် ှစ်
ေကာင်ရပ် ေန၏။ ထုိသို့
ေသာ ရာဇပလ္လ င်သည် အဘယ် တိင်ုး ိင်ုငံ၌မျှမ ှိ။
21 ေ ှာလမုန် မင်း ကီး ေသာက် ေသာ ဖလား
ေတာ် ှိသမျှ ှင့် ေလဗ နု် နနး် ေတာ်၌ သုံးေသာဖလား
ေတာ် ှိသမျှ တို့သည် ေငွ ဖလားမ ဟတ်ု ေရွှ ဖလားသက်သက်ြဖစ်၏။ ေ ှာလမုန်
လက်ထက် ၌ ေငကုိွ အလျှင်းပမာဏ မ ြပ တတ်က။

22 ှ င် ဘုရင်သည် တာ ှု သေဘင်္ာ ကုိ ဟိရံ
မင်း သေဘင်္ာ ှင့်အတူ ေစလွှတ်သြဖင့်၊ သုံး
ှစ် တခါ တာ ှု သေဘင်္ာ သည် ြပနလ်ာ ၍ ေရွှ ၊ ေငွ ၊ ဆင်စွယ် ၊ ေမျာက် များ၊ ေဒါင်း

များကုိ ေဆာင် ခ့ဲတတ်၏။
23 ထုိသို့ ေ ှာလမုန် သည် ေြမ ကီး ေပါ်မှာ ှ ိသမျှ ေသာ ှင် ဘုရင်တို့ထက် ပညာ
ှင့် စည်းစိမ် အားြဖင့် လနွကဲ် ၏။

24 ေ ှာလမုန် ၏ ှလံးု ၌ ဘုရားသခင် သွင်းေပး ေတာ်မူေသာ ပညာ ကုိ ေြမ ကီး သား
အေပါင်း တို့သည် ကား ရအံေ့သာငှါ ၊ မျက် ှာ ေတာ်ကုိ ဖူး လာက၏။

25 လာေသာသူအသီးအသီး တို့သည် ေရွှ ဖလား ၊ ေငွ ဖလား ၊ အဝတ် တနဆ်ာ၊
စစ်တိက်ု လက်နက်၊ နံသ့ာမျ ိ း ၊ ြမင်း ၊ လား တို့ ကုိ ှစ် တိင်ုးအခွန် ဆက် ရက၏။

26 ေ ှာလမုန် သည်လည်း ၊ ရထား များ၊ ြမင်းစီး သူရဲ များကုိ ဆည်းဖူး ၍ ၊ ရထား
တေထာင် ှင့် ေလး ရာ ၊ ြမင်းစီး သူရဲတေသာင်း ှစ်ေထာင် ှိ ၏။ ရထား
ထိနး် မိ တို့ ၌ ၎င်း ၊ ေယ ု ှလင် မိ အထံေတာ်၌ ၎င်း ထား ၏။
27 ှ င် ဘုရင်သည် ေယ ု ှလင် မိ ၌ ေငွ ကုိ ေကျာက်ခဲ က့ဲသို့ ၎င်း ၊ အာရဇ် ပင်တို့
ကုိ လင်ွြပင် ၌ ေပါက် ေသာ သဖနး် ပင်က့ဲသို့ ၎င်း များြပား ေစ၏။

28 ေ ှာလမုန် ထံသို့ ြမင်း များကုိ အဲဂုတ္တု
ြပည်၊ ေကာ
မိ မှ ေဆာင် ခ့ဲရ၏။ ှင်ဘုရင် ၏ ကုနသ်ည် တို့သည် အဘုိး
ေပးလျက် ေကာ
မိ ၌ ခံယူ ရက၏။
29 အဲဂုတ္တု ြပည်မှ ရထား တခုကုိ ေငွ ေြခာက် ပိဿာ ှင့် ၎င်း၊ ြမင်း တစီးကုိ တ
ပိဿာ ငါး ဆယ် ှင့်၎င်း ေရာင်း မဲ ှ ိ၏။ ထုိသို့
ဟိတတိ္ မင်း ကီး ှင့် ှုရိ မင်း ကီး အေပါင်း တို့သည် အဲဂုတ္တရုထား ှင့် ြမင်းတို့ ကုိ
ရတတ်က၏။

11
1 ေ ှာလမုန် မင်း ကီး သည် ဖာေရာ
ဘုရင်၏ သမီး
မှတပါး ၊ ဣသေရလ အမျ ိးသားမဟတ်ုေသာ ေမာဘ



ဓမ္မရာဇဝင်တတိယေစာင်။ 11:2 726 ဓမ္မရာဇဝင်တတိယေစာင်။ 11:12

အမျ ိး၊ အမ္မုန် အမျ ိး၊ ဧဒံု
အမျ ိး၊ ဇိဒနု် အမျ ိး၊ ဟိတ္တိ
အမျ ိးသားမိနး်မ အများတို့ ကုိ ချစ် တတ်၏။
2 ထာဝရဘုရား က၊ သင်တို့သည် တပါးအမျ ိးသား တို့ ှင့် စုံဘက် ြခင်းကုိမ ြပ ရ။
အကယ်စင်စစ် သူတို့သည် မိမိ
တို့ ဘုရား များေနာက် သို့ သင် တို့၏ စိတ် ှလံးုကုိ လွဲ ေစကလိမ့်မည်ဟု ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့အား မိန ့် ေတာ်မူ ေသာ်လည်း၊ ေ ှာလမုန် သည် တပါးအမျ ိးသားမိနး်မ
တို့ ကုိ တပ်မက် ေသာစိတ် ှိ၏။

3 မင်းသမီး ြဖစ်ေသာ ခင်ပွနး် ခုနစ် ရာ ၊ ေမာင်းမမိဿံ သုံး ရာ ှိ ၍ ၊ သူတို့သည်
စိတ် ှလံးုေတာ်ကုိ လွဲ ေစက ၏။

4 ေ ှာလမုန် သည် အသက် ကီး ေသာအခါ ၊ မိနး်မ များတို့သည် စိတ် ှလံးုေတာ်ကုိ
အြခား တပါးေသာ ဘုရား
ေနာက် သို့ လွဲ ေစသြဖင့် ၊ စိတ် ှလံးုေတာ်သည် ခမည်းေတာ် ဒါဝိဒ် ၏ စိတ် ှလံးု
က့ဲသို့ မိမိ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ စုံလင် ြခင်းမ ှိ။

5 ဇိဒနု် နတ်သမီး အာ ှတရက် ၊ ရံွ ှာ ဘွယ်ေသာ အမ္မုန် ဘုရား မိလကုံ
ေနာက် သို့ လိက်ု ၍၊
6ခမည်းေတာ် ဒါဝိဒ် က့ဲသို့ ထာဝရဘုရား ၌ လံးုလံးု မ ဆည်းကပ်၊ ေ ှ ေတာ်၌ဒစု ိုက်
ကုိြပ ေလ၏။

7 ထုိအခါ ေ ှာလမုန် သည် ရံွ ှာ ဘွယ်ေသာေမာဘ ဘုရားေခမု ှ ှင့် ရံွ ှာ ဘွယ်ေသာ
အမ္မုန် ဘုရားေမာလတ်ု အဘို့ ၊ ေယ ု ှလင် မိ ေ ှ ေတာ်၌ ှိေသာ ေတာင် ေပါ် တင်ွ
ကုနး် တို့ ကုိ တည် ေလ၏။

8 မိမိ တို့ ဘုရား အား နံသ့ာေပါင်းကုိမီး ှု ိ ၍ ၊ ယဇ် ပူေဇာ်ေသာ တပါး အမျ ိးသား
ခင်ပွနး် အေပါင်း တို့အဘို့ ထုိသို့ ြပ ၏။

9 -
10အြခား တပါးေသာ ဘုရား
ေနာက် သို့ မ
လိက်ု ရမည် အေကာင်းပညတ် ေတာ်မူေသာဘုရား၊ ှစ် ကိမ် ထင် ှား ေတာ်မူေသာ
ဣသေရလအမျ ိး၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ထံ ေတာ်မှ၊ ေ ှာလမုန် သည်စိတ် ှလံးု
လွှဲသွား ၍၊ မှာထား ေတာ်မူေသာစကား ကုိ နား မ ေထာင်ေသာေကာင့်၊ ထာဝရဘုရား
အမျက်ထွက် ေတာ်မူလျက်၊
11သင် သည်ဤသို့ ြပ ၍ ငါ ဖွ့ဲေသာ ပဋိညာ ် ှင့် ငါမှာထား ေသာ တရား ကုိမ ေစာင့်
ဘဲေနေသာေကာင့် ၊ ိင်ုငံ ေတာ်ကုိ သင့် လက်မှ ငါဆက်ဆက် ှ တ် ၍ သင့် ကျွန် အား
ေပး မည်။

12 သို့ ရာတင်ွ သင့် အဘ ဒါဝိဒ် ၏မျက် ှာကုိ ေထာက်၍ ၊ သင့် လက်ထက် ၌ ငါ
သည်းခံ ဦးမည်။ သင် ၏ သား
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လက် မှ ိင်ုငံ ေတာ်ကုိ ှ တ် မည်။
13 သို့ ေသာ်လည်း တ ိင်ုငံလံးု ကုိမ ှ တ်။ ငါ ့ ကျွန် ဒါဝိဒ် ှင့် ငါ ေရွးေကာက် ေသာ
ေယ ု ှလင် မိ ကုိေထာက်၍ ၊ သင့် သား အား ခ ို င် တ ခ ို င်ကုိ ငါေပး မည်ဟု ေ ှာ
လမုန် အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။

14 ထုိေနာက် ထာဝရဘုရား သည် ေ ှာလမုန် ၌ ရနဘ်က် ြပ ေသာသူ ဧဒံု
အမျ ိးသားဟာဒဒ် ကုိ ှ ိးေဆာ် ေတာ်မူ၏။ ထုိသူ
သည် ဧဒံု
ှ င်ဘုရင် အမျ ိး ြဖစ်၏။

15 -
16အထက်က ဒါဝိဒ် သည် ဧဒံု
ြပည်၌ ှိ ၍၊ ဗုိလ်ချ ပ် ယွာဘ သည် ဧဒံု
အမျ ိးသားေယာက်ျား အေပါင်း တို့ ကုိ ပယ်ြဖတ် မည်ဟု ဣသေရလ
လအူေပါင်း တို့ ှင့် ဧဒံု
ြပည်၌ ေြခာက် လ ေန ပီးမှ ၊ အေသ ေကာင်များကုိ ေြမ၌ြမ ပ် ေစြခင်းငှါ သွား စ ်
အခါ၊

17 ဟာဒဒ် သည် အသက်ငယ် လျက်ပင်အဘ ၏ကျွန် ဧဒံု အမျ ိးသားအချ ိ တို့ ှင့်
အတအဲူဂုတ္တု ြပည်သို့ ေရာက်ေအာင်ေြပး ၏။

18 မိဒ န် ြပည်မှ ထွက် ၍ မါရန် ြပည်သို့ ေရာက် ေလ၏။ တဖန် ပါရန် ြပည်သား
အချ ိ တို့ ကုိ ေခါ် ၍ အဲဂုတ္တု ြပည်၊ အဲဂုတ္တု
ဖာေရာ ဘုရင် ထံသို့ ေရာက် ေလေသာ်၊ ထုိမင်း သည် အိမ် ှင့် ေြမ ကုိေပး ၍
ေကျွးေမွးေလ၏။

19 ဖာေရာ ဘုရင်သည် ဟာဒဒ် ကုိ အလနွ် ချစ် ၍ မိမိ
ခင်ပွနး် မိဖုရား တာပနက် ၏ညီမ ကုိ ေပးစား ၏။
20တာပနက် ၏ ညီမ
သည်သား ေဂ ုဗက် ကုိ ဘွားြမင် ၍ ၊ တာပနက် သည်နနး် ေတာ်၌ ို့ ခွါသြဖင့် ၊ ေဂ
ဗုတ် သည် နနး် ေတာ်၌ ဖာေရာ
ဘုရင်၏ သား
များ ှင့်အတူ ေန ၏။
21 ဒါဝိဒ် သည် ဘုိးေဘး
တို့ ှင့် အိပ်ေပျာ် ေကာင်း ှင့် ဗုိလ်ချ ပ် မင်းယွာဘ ေသ ေကာင်း ကုိ ဟာဒဒ် သည်
အဲဂုတ္တု
ြပည်၌ ကား ေသာအခါ ၊ အကျွ ်ပ်ုသည် ကုိယ် ြပည် သို့ ြပန် သွားရေသာအခွင့်ကုိ
ေပး ေတာ်မူပါဟု ဖာေရာ
ဘုရင်အား ေတာင်းပန် ေလ၏။
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22 ဖာေရာ ဘုရင်က၊ သင်သည်ကုိယ် ြပည် သို့ ြပန် ချင် ေသာစိတ် ှိမည်အေကာင်းငါ ့
ထံ မှာအဘယ် အရာ လို
ေသးသနည်းဟုေမး ေသာ် ၊ အဘယ် အရာမျှမလိုပါ။ သို့ ေသာ်လည်း သွား ရေသာ
အခွင့်ကုိေပး ေတာ်မူပါဟု ေလျှာက် ြပနေ်လ၏။

23 ေ ှာလမုန် ၌ ရနဘ်က် ြပ ေသာသူတြခား၊ ဧလျာဒ သား ေရဇုန် ကုိ ဘုရားသခင်
ှ ိးေဆာ် ေတာ်မူ၏။ ထုိသူသည် မိမိ
သခင် ေဇာဘ မင်း ကီး ဟာဒေဒဇာ ထံမှ ေြပး ၍၊
24လူ များကုိစုေဝး ေစသြဖင့် ၊ ဒါဝိဒ် မင်းလပ်ု ကံ ေသာအခါ ဗုိလ်ချ ပ် လပ်ု ေလ၏။
တဖန် ဒမာသက် မိ သို့ သွား ၍ မင်း ြပ လျက် ေန ၏။

25 ဟာဒဒ် ေ ှာင့် ှက် ေသာအမှုမှတပါး ထုိသူသည် ေ ှာလမုန် လက်ထက် ကာလ
ပတ်လံးု ဣသေရလ အမျ ိးကုိ ရနဘ်က် ြပ ၏။ ှုရိ ြပည်ကုိ အစုိးရ
၍ ဣသေရလ အမျ ိးကုိ စက်ဆုပ် ရံွ ှာ၏။
26 ထုိမှတပါး ေ ှာလမုန် ၏ ကျွန် တေယာက်၊ ဧဖရိမ် အမျ ိး၊ ေဇရဒ
ရွာသား၊ ေနဗတ် ၏သား ေယေရာေဗာင် သည်လည်း ှင်ဘုရင် ကုိ ပုနက်န် ၏။ သူ
၏အမိ ကား၊ ေဇရွာ အမည် ှိေသာမုတ်ဆုိးမ တည်း။
27 ှ င်ဘုရင် ကုိ ပုနက်န် ေသာ အေကာင်း ဟမူူကား ၊ ေ ှာလမုန် သည် မိလ္ေလာ
မိ ကုိတည် ၍၊ ခမည်းေတာ် ဒါဝိဒ် ၏ မိ ို း ပျက်ကုိ ြပ ြပင် ေသာအခါ၊
28 ေယေရာေဗာင် သည် ခွနအ်ား ကီးေသာ သူရဲ ြဖစ်၏။ ကိ းစား အားထုတ်တတ်
ေသာ လလုင် ြဖစ်ေကာင်း ကုိ ေ ှာလမုန် သည်ြမင် လျှင် ၊ ေယာသပ် အမျ ိး ေဆာင်ရွက်
ရေသာအမှု ှ ိသမျှ ကုိ အပ်ုေစြခင်းငှါခန ့ထ်ား ေတာ်မူ၏။

29 တရံေရာအခါေယေရာေဗာင် သည် ေယ ု ှလင် မိ ြပင်သို့ ထွက်သွား သည် ှိ
ေသာ်၊ ှ ိေလာ မိ သားအဟိယ သည် ဝတ်လံု သစ် ှင့် ကုိယ်ကုိြခံ လျက် ၊ ေယေရာ
ေဗာင်ကုိ ကိ ဆုိ ၍ လယ်ြပင် ၌ ထုိ သူ ှစ် ေယာက်တည်း ှိ စ ်အခါ၊

30အဟိယ သည် မိမိ
ဝတ်ေသာ ဝတ်လံု သစ် ကုိ ကုိင် ၍ ဆယ် ှစ် ပုိင်းဆုတ်ြဖတ် ပီးလျှင်၊
31 ေယေရာေဗာင် အား ၊ ဤဆယ် ပုိင်း ကုိယူ ေလာ။့ ဣသေရလ
အမျ ိး၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ိင်ုငံ ေတာ်ကုိ ေ ှာလမုန်
လက် မှ ငါ ှ တ် ၍ ခ ို င်ဆယ် ခ ို င် ကုိ သင့် အား ေပး မည်။

32 ငါ ့ကျွန် ဒါဝိဒ် အတက်ွ ဣသေရလ ခ ို င် များတို့တင်ွ၊ ငါေရွးေကာက် ေသာ ေယ
ု ှလင် မိ အတက်ွ ေ ှာလမုနသ်ည် တ
ခ ို င် ကုိ ယူရ ၏။
33ဆယ်ခ ို င်ကုိ ှ တ်ရေသာအေကာင်း ဟူမူကား၊ ငါ ့ ကုိစွန ့် ၍ ဇိဒုန် နတ်သမီး အာ
ှတရက် ၊ ေမာဘ ဘုရား ေခမု ှ ၊ အမ္မုန် ဘုရား မိလကုံ တို့ ကုိ ကုိးကွယ် သြဖင့် ၊
အဘ ဒါဝိဒ် က့ဲသို့ ငါ ့ ေ ှ ၌ မှန် ေသာတရား ၊ ငါ စီရင် ထုံးဖွ့ဲချက် တို့ ကုိ ေစာင့်ေ ှာက်
ြခင်းငှါ ငါ ့လမ်း တို့ သို့ မ လိက်ု။
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34 သို့ ရာတင်ွ ိင်ုငံ ေတာ်ကုိ သူ
၏လက် မှ ငါမ ှ တ် ေသး။ ငါေရွးေကာက် ၍ ငါ ့ ပညတ် တရားတို့ ကုိ ေစာင့်ေ ှာက်
ေသာ ငါ ့ ကျွန် ဒါဝိဒ် အတက်ွ ၊ သားေ ှာလမုန်သည် တသက်လံးု စုိးစံ ေစြခင်းငှါငါ
အခွင့် ေပး၏။

35 ေ ှာလမုန် ၏သား လက် မှ ိင်ုငံ ေတာ်ကုိ ှ တ် ၍ ဆယ် ခ ို င် ကုိ သင့် အား ငါ
ေပး မည်။

36 ငါ ့ နာမ တည် ရာဘို့ ငါေရွးေကာက် ေသာ ေယ ု ှလင် မိ တင်ွ ၊ ငါ ့ ေ ှ မှာ ငါ ့
ကျွန် ဒါဝိဒ် ၏ မီးခွက် သည် အစ ် ထွနး်လင်းလျက် ှိေစြခင်းငှါ၊ ေ ှာလမုန် သား အား
တ ခ ို င် ကုိ ငါေပး ၏။

37သင့် ကုိငါေရွးယူ ၍ ၊ သင်သည် ကုိယ် အလိဆု ္ဒ ြပည့်စုံေစြခင်းငှါ၊ စုိးစံ
လျက်ဣသေရလ အမျ ိးတင်ွ မင်း ြပ ရ၏။
38 သင်သည် ငါမှာထား သမျှ ကုိ နားေထာင် ၍၊ ငါ ့ ကျွန် ဒါဝိဒ် ြပ သက့ဲသို့ ငါ
၏လမ်း တို့ သို့ လိက်ု လျက် ၊ ငါ ့ ေ ှ ၌ မှန် ေသာတရား၊ ငါ စီရင်ချက် ပညတ် များကုိ
ေစာင့်ေ ှာက် လျှင် ၊ သင် ှင့်အတူ ငါ ှ ိ ၍ ဒါဝိဒ် အဘို့ မဲြမံ ေသာအိမ် ကုိ ေဆာက်
သည်နည်းတူ ၊ သင့် အဘို့ ေဆာက် ၍ ဣသေရလ ိင်ုငံကုိ ငါေပး မည်။

39ဤ အေကာင်းေကာင့် ဒါဝိဒ် မင်းမျ ိ း ကုိ ငါေ ှာင့် ှက် မည်။ သို့ ရာတင်ွ အစ ်
ေ ှာင့် ှက်မည်မ ဟတ်ုဟု မိန ့ေ်တာ်မူေကာင်းကုိ ဆင့်ဆုိ ၏။

40 ေ ှာလမုန် သည် ေယေရာေဗာင် ကုိသတ် မည်ဟု အားထုတ် သည် ှိေသာ်၊ ေယ
ေရာေဗာင် သည် ထ
၍ အဲဂုတ္တု ြပည်၊ အဲဂုတ္တု
ှင်ဘုရင် ှိ ှက် ထံ သို့ ေြပး သြဖင့် ၊ ေ ှာလမုန် ေသ သည်တိင်ုေအာင် အဲဂုတ္တု

ြပည်၌ ေန ေလ ၏။
41 ေ ှာလမုန် ြပ မူ ေသာ အမှုအရာ ကင်း ေလသမျှ ှင့် ၊ သူ ၏ပညာ စကားသည်
ေ ှာလမုန် ဝတ္ထ ၌ ေရးထား လျက် ှိ၏။

42 ေ ှာလမုန် သည် ေယ ု ှလင် မိ ၌ ေန၍ ဣသေရလ
ိင်ုငံလံးု ကုိ အ ှစ် ေလး ဆယ်စုိးစံ ပီးမှ၊

43 ဘုိးေဘး တို့ ှင့် အိပ်ေပျာ် ၍ ခမည်းေတာ် ဒါဝိဒ် မိ ၌ သ ဂ ဟ် ြခင်းကုိခံ ေလ၏။
သား
ေတာ်ေရာေဗာင် သည် ခမည်းေတာ် အရာ ၌ နနး် ထုိင်၏။

12
1 ဣသေရလ အမျ ိးသားအေပါင်း တို့သည် ေရာ ေဗာ င် ကုိ ှင် ဘုရင်အရာ၌
ချးီေြမာက်ြခင်းငှါ ၊ ေ ှခင် မိ သို့ သွား က၍ သူသည်လည်း သွား ၏။

2 ေ ှာလမုန် မင်း ကီး ထံမှ အဲဂုတ္တု ြပည်သို့ ေြပး ေသာ ေနဗတ် ၏သား ေယေရာ
ေဗာင် သည် ထုိသိတင်း ကုိကား ၍ အဲဂုတ္တု ြပည်မှ ြပနလ်ာ၏။

3ဣသေရလလတိူု့သည် သူ့
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ထံသို့ လကုိူေစလွှတ် ၍ ေခါ် သြဖင့် ၊ စည်းေဝးေသာ ပရိသတ် အေပါင်း တို့သည် သူ
ှင့်အတူ ေရာေဗာင် ထံသို့ ဝင် လျက်၊
4 ခမည်းေတာ် သည် ကျွနေ်တာ် တို့ ၌ ေလး
ေသာထမ်းဘုိး ကုိတင်ပါ ပီ။ ခမည်းေတာ် ထံမှာပင်ပနး် စွာ ေဆာင်ရွက်ရေသာအမှု ၊
တင် ေတာ်မူေသာ ထမ်းဘုိး ေလး ကုိ ေပါ ့ ေစေတာ်မူပါ။ ထုိသို့
ြပ ေတာ်မူလျှင်၊ ကျွနေ်တာ်တို့သည် အမှု ေတာ်ကုိ ထမ်းပါမည်ဟု ေလျှာက်ဆုိ က၏။
5 ေရာေဗာင်ကလည်း၊ သင်တို့ သွား ကဦးေလာ။့ သုံး
ရက် လနွမှ် တဖန် လာ ကဦးေလာဟ့ု မိန ့် ေတာ်မူလျှင် ၊ သူတို့သည် သွား က၏။
6 ထုိအခါ ေရာေဗာင် မင်း ကီး သည် ခမည်းေတာ် ေ ှာလမုန် အသက် ှင်စ ် အခါ၊
အထံ
ေတာ်၌ ခစား
ေသာ အသက် ကီး သူတို့ ှင့် တိင်ုပင် ၍၊ ဤ
သူ တို့အား ငါြပန် ေြပာရမည်အေကာင်း အဘယ်သို့ အ ကံ ေပး ကမည်နည်းဟေုမး
ေသာ်၊

7 သူတို့က၊ ကုိယ်ေတာ်သည် ယေန ့
ဤ သူ တို့၏ ကျွန် ခံ လျက်၊ သူ
တို့အမှု ကုိ ေစာင့်၍ ေကာင်း ေသာ စကား
ှင့်ြပန် ေြပာေတာ်မူလျှင် ၊ သူတို့သည် အစ ် ကုိယ်ေတာ် ၏ ကျွန် ခံ ကပါလိမ့်မည်

ဟု ေလျှာက် ထားက၏။
8အသက် ကီး သူတို့ေပး ေသာ အ ကံ ကုိ ေရာေဗာင်သည်မ လိက်ု။ ခစား
မဲခစားေသာ မိမိ သူငယ်ချင်း တို့ ှင့် တိင်ုပင် လျက်၊
9 ြပည်သားတို့က၊ ခမည်းေတာ် တင် ေသာ ထမ်းဘုိး ကုိ ေပါ ့ေစေတာ်မူပါဟု ေလျှာက်
ဆုိ ကသည်ြဖစ်၍၊ သူ
တို့ အား ငါြပန် ေြပာရမည်အေကာင်း အဘယ်သို့ အ ကံ ေပး ကမည်နည်းဟုေမး
ေသာ်၊

10 ထုိသူငယ်ချင်းလလုင် တို့က၊ ခမည်းေတာ် သည် ကျွနေ်တာ် တို့ ၌ ထမ်းဘုိး ကုိ
ေလး
ေစပါ ပီ။ ေပါ ့ ေစေတာ်မူပါဟု ေလျှာက် ေသာ ြပည်သား တို့အား ၊ ကုိယ်ေတာ်က၊ ငါ ့
လက်သနး် သည် ငါ ့ ခမည်းေတာ် ခါး ထက် သာ၍ ကီး လိမ့်မည်။

11 ငါ ့ ခမည်းေတာ် သည် သင် တို့အေပါ် မှာ ေလး
ေသာထမ်းဘုိး ကုိတင် ေလ ပီ။ ငါ သည်လည်း ထပ်၍ တင်ဦးမည်။ ငါ ့ ခမည်းေတာ်
သည် သင် တို့ ကုိ ကိမ်လံးု ှင့် ို က် ေလ ပီ။ ငါ သည်လည်း ကင်း မီးေကာက် ှင့် ို က်
ဦးမည်ဟု ြပန် ေြပာေတာ်မူပါဟု ေလျှာက် ထားက၏။

12 ှ င် ဘုရင်က၊ သုံး
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ရက်ေြမာက်ေသာေန ့၌ တဖန် လာကဦးေလာဟ့ု ေနရ့က်ကုိ ချနိး်ချက်သည်အတိင်ုး ၊
သုံး ရက်ေြမာက်ေသာေန ့၌ ေယေရာေဗာင် ှင့် လူ အေပါင်း တို့သည် ေရာေဗာင် ထံသို့
ေရာက် လာက၏။

13 ှ င် ဘုရင်သည် အသက် ကီး သူတို့ ေပး ေသာ အ ကံ ကုိမ လိက်ု။ လပူျ ိ တို့ ေပး
ေသာအ ကံ ကုိ လိက်ုလျက်၊

14 ငါ ့ ခမည်းေတာ် သည် သင် တို့အေပါ်မှာ ေလး
ေသာ ထမ်းဘုိး ကုိတင်ေလ ပီ။ ငါ သည်လည်း ထပ်၍ တင်ဦးမည်။ ငါ ့ ခမည်းေတာ်
သည် သင် တို့ ကုိ ကိမ်လံးု ှင့် ို က် ေလ ပီ။ ငါ သည်လည်း ကင်း မီးေကာက် ှင့် ို က်
ဦးမည်ဟု ကမ်းတမ်း စွာ ြပန် ေြပာေတာ်မူ၏။

15 ှ င် ဘုရင်သည် ြပည်သား တို့၏ စကားကုိနား
မ ေထာင်ရသည်အေကာင်း ကား၊ ထာဝရဘုရား
သည် ှိေလာ မိ သားအဟိယ အားြဖင့် ေနဗတ် ၏သား ေယေရာေဗာင် အား မိန ့်
ေတာ်မူေသာ စကား ကုိ ြပည့်စုံ ေစေတာ်မူမည်အေကာင်း တည်း။

16 ဣသေရလ အမျ ိးသားအေပါင်း တို့သည် ှင်ဘုရင် နား မ ေထာင်ေကာင်း ကုိ
သိြမင် လျှင် ၊ ငါတို့သည် ဒါဝိဒ် ှင့်အဘယ်သို့ ဆက်ဆံသနည်း။ ေယ ှဲ ၏သား ှင့်
အဘယ်သို့အေမွခံရေသးသနည်း။ အိဣုသေရလ
အမျ ိး၊ သင် တို့ ေနရာ သို့ သွား က။ အိုဒါဝိဒ် ၊ သင် ၏ အိမ် ကုိ ကည့် ှု ေလာ့ဟု
ှ င်ဘုရင် အားြပနေ်ြပာ လျက် ၊ ဣသေရလ လတိူု့သည် မိမိ
တို့ေနရာ သို့ ြပန် သွား က၏။
17 သို့ ရာတင်ွ ယုဒ မိ ရွာတို့ ၌ ေန ေသာဣသေရလလတိူု့ ကုိ ေရာေဗာင် သည် အပ်ုစုိး
ရေသး၏။

18 ထုိအခါ ေရာေဗာင် မင်း ကီး သည် အခွန် ေတာ်ဝန် အေဒါနရံိ ကုိ ေစလွှတ် ၍ ဣ
သေရလ လအူေပါင်း တို့ သည် သူ့
ကုိေသ ေအာင် ေကျာက်ခဲ ှင့် ပစ် က၏။
19 ေရာေဗာင် မင်း ကီး သည် ရထား
ေတာ်ကုိ အလျင်အြမန် တက် ၍ ေယ ု ှလင် မိ သို့ ေြပး ေလ၏။ ထုိသို့
ဣသေရလ အမျ ိးသည် ယေန ့
တိင်ုေအာင် ဒါဝိဒ် မင်းမျ ိ း ကုိ ပုနက်န် က၏။
20 ေယေရာေဗာင် ြပန် လာေကာင်း ကုိ ဣသေရလ
အမျ ိးသားအေပါင်း တို့သည် ကား ေသာအခါ ၊ လူကုိ ေစလွှတ် ၍ ၊ ေယေရာေဗာင်
ကုိ စည်းေဝးရာ ပရိသတ် ထံသို့ ေခါ် ပီးလျှင် ၊ ဣသေရလ အမျ ိးကုိ အပ်ုစုိးေသာ ှင်
ဘုရင်အရာ၌ ချးီေြမာက်က၏။ ယုဒ
အမျ ိး မှတပါး အဘယ်အမျ ိးမျှ ဒါဝိဒ် မင်းမျ ိ း သို့ မ
ဆည်းကပ် ။
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21 ေရာေဗာင် သည် ေယ ု ှလင် မိ သို့ ေရာက် ေသာအခါ ၊ ဣသေရလ အမျ ိး ကုိ
စစ်တိက်ု ၍ ိင်ုငံ ေတာ်ကုိ ေ ှာလမုန် သား ေရာေဗာင် လက်သို့ ေရာက် ြပနေ်စြခင်းငှါ ၊
ဗ◌င်္ယာမိန် အမျ ိး ှင့်တကွ ယုဒ အမျ ိးသား အေပါင်း တို့ ှင့် ေရွးချယ် ေသာ စစ်သူရဲ
တသိနး် ှစ်ေသာင်းတို့ ကုိ စုေဝး ေစ၏။

22 သို့ ရာတင်ွ ဘုရားသခင် ၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည် ဘုရားသခင် ၏လူ ေ ှမာယ
သို့ ေရာက် ၍၊

23သင်သည် ေ ှာလမုန် သား ၊ ယုဒ ှင်ဘုရင် ေရာေဗာင် ှင့် ယုဒ အမျ ိး ၊ ဗ◌င်္ယာ
မိန် အမျ ိးသားများ၊ ကျန်ကင်း ေသာ သူ
များတို့အား ထာဝရဘုရား
၏ အမိန ့် ေတာ်ကုိ ဆင့်ဆုိရမည်မှာ၊
24သင် တို့ညီအစ်ကုိ ြဖစ်ေသာ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့ ကုိ စစ်တိက်ု ြခင်းငှါချ ီ ၍မ သွားက ှင့်။ လအူေပါင်းတို့ ၊ ကုိယ် ေနရာ
သို့ ြပန် သွား ကေလာ။့ ဤ
အမှု သည် ငါ အခွင့်ေပး ေသာေကာင့် ြဖစ်၏ဟု မိန ့် ေတာ် မူ ေသာထာဝရဘုရား
၏စကား ေတာ်ကုိ နားေထာင် ၍ စကား ေတာ်အတိင်ုး ြပန် သွား က၏။

25 ထုိေနာက် ေယေရာေဗာင် သည် ဧဖရိမ် ေတာင် ေပါ် မှာ ေ ှခင် မိ ကုိ တည် ၍
ေနရာ ချ၏။ ထုိ
မိ မှ သွား ၍ ေပေ လွ မိ ကုိလည်း တည် ၏။
26 ေယေရာေဗာင် က၊ ဤ ိင်ုငံ သည် ဒါဝိ ဒ် မင်းမျ ိ း လက်သို့ ြပန် ေကာင်း ြပန်
လိမ့်မည်။

27 ြပည်သား တို့သည် ထာဝရဘုရား
၏ ဗိမာန် ေတာ်၌ ယဇ် ပူေဇာ် ြခင်းငှါ ေယ ု ှလင် မိ သို့ သွား လျှင် ၊ သူတို့ စိတ်
ှလံးုသည် မိမိ
တို့သခင် ယုဒ ှင်ဘုရင် ေရာေဗာင် ဘက်သို့ ေြပာင်းလဲ၍၊ ငါ ့ ကုိသတ် ပီးမှ ယုဒ
ှင်ဘုရင် ေရာေဗာင် ဘက်သို့ တဖန် ဝင်စားကလိမ့်မည်ဟု ေအာက်ေမ့ ေသာေကာင့်၊
28 သူတပါး ှင့်တိင်ုပင် ၍ ေရွှ ာွး သငယ် ှစ် ေကာင်ကုိ လပ်ု ပီးလျှင် ၊ သင် တို့သည်
ေယ ု ှလင် မိ သို့ သွား ရေသာအမှုခက် လှ၏။ အို ဣသေရလ
အမျ ိး၊ သင် တို့ ကုိ အဲဂုတ္တု
ြပည် မှ ှ တ်ေဆာင် ေသာ ဘုရား တို့ ကုိ ကည့် ှု က ေလာဟ့ု ဆုိ လျက်၊
29 ေဗသလ မိ ၌ တေကာင် ၊ ဒန် မိ ၌ တေကာင် ကုိ ထား
သြဖင့်၊ ြပစ်မှား စရာအေကာင်းကုိ ြပ ေလ၏။
30 ြပည်သား တို့သည် ာွးသငယ်ကုိ ကုိးကွယ်ြခင်းငှါ၊ ဒန် မိ တိင်ုေအာင် သွား တတ်
က၏။
31 ေယေရာေဗာင်သည်လည်း၊ ြမင့် ေသာအရပ်ေပါ်မှာ အိမ် ကုိေဆာက် ၍ ၊ ေလဝိ
သား မ ဟတ်ု ေသာ သာမညလူ တို့ ကုိ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အရာ၌ ခန ့ထ်ား ေလ၏။
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32 ယုဒ ြပည်၌ ခံေသာ ပဲွ က့ဲသို့ အ မ လ တဆယ် ငါး ရက် ေနတ့င်ွ ပဲွ ကုိစီရင် ၍ ၊
ယဇ် ပလ္လ င်ေပါ် မှာ ပူေဇာ် ၏။ ထုိသို့
ေဗသလ မိ ၌ စီရင် ၍၊ မိမိလပ်ု ေသာ ာွး သငယ်တို့အား ယဇ် ပူေဇာ်၏။ ြမင့် ေသာ
အရပ်၌ ခန ့ထ်ား ေသာ ယဇ် ပုေရာဟိတ်တို့ ကုိလည်း ေဗသလ
မိ မှာ ေနရာ ချ၏။
33 ထုိသို့ ကုိယ် အလိအုေလျာက်ချနိး်ချက် ေသာ အ မ လ တဆယ် ငါး ရက် ေနတ့င်ွ
ေဗသလ မိ ၌ မိမိလပ်ု ေသာ ယဇ် ပလ္လ င်ေပါ် မှာပူေဇာ် ၏။ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့ အား ပဲွ ကုိလည်း စီရင် ၏။ ယဇ် ပလ္လ င် ေပါ် မှာ ယဇ်ပူေဇာ် ၍
နံသ့ာေပါင်း ကုိ မီး ှု ိ၏။

13
1 ထုိအခါ ေယေရာေဗာင် သည် နံသ့ာေပါင်းကုိ မီး ှု ိ ြခင်းငှါ ယဇ် ပလ္လ င်နား မှာရပ်
ေနစ ်တင်ွ၊ ဘုရားသခင် ၏ လူ
တေယာက်သည် ထာဝရဘုရား
၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်အတိင်ုး ၊ ယုဒ ြပည်မှ ေဗသလ မိ သို့ ေရာက် လာ၍၊
2 ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်အတိင်ုး ယဇ် ပလ္လ င်တဘက် ၌ ေကးေကာ်
လျက် ၊ အိယုဇ် ပလ္လ င်၊ ယဇ် ပလ္လ င်၊ ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ဒါဝိဒ် မင်း မျ ိ း ၌ ေယာ ှိ အမည် ှိ ေသာသူကုိ ဘွားြမင်
လိမ့်မည်။ သင့် အေပါ် မှာ နံသ့ာေပါင်းကုိ မီး ှု ိ ၍၊ ြမင့် ေသာအရပ်၌ ယဇ်ပုေရာဟိတ်
လပ်ုေသာသူတို့ ကုိ ထုိသူသည် သင့် အေပါ် မှာပူေဇာ် ၍ ၊ လူ ေသအ ို း တို့ ကုိ မီး ှု ိ
လိမ့်မည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူေကာင်းကုိ ဆင့်ဆုိ၏။

3 ထုိ ေန ့ြခင်းတင်ွ ပုပ္ပ နမိိတ်ကုိလည်း ေပး ၍ ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူေသာ ပုပ္ပ နမိိတ်ဟူမူကား ၊ ယဇ် ပလ္လ င် သည် ကဲွ ၍ ပလ္လ င်ေပါ် မှာ ှ ိ
ေသာ ြပာ လည်း ယုိကျ လိမ့်မည်ဟု ေဟာ ေလ၏။

4 ထုိသို့ ဘုရားသခင် ၏ လူ
သည် ေဗသလ
မိ ယဇ် ပလ္လ င်တဘက် ၌ ေကးေကာ် ေသာ စကား ကုိ ေယေရာေဗာင်မင်း ကီး သည်
ကား လျှင် ၊ ယဇ် ပလ္လ င်ေပါ် မှာ ှ ိေသာ မိမိ
လက် ကုိဆန ့် ၍ ထုိသူ ကုိ ဘမ်းဆီး ကဟုဆုိ လျက်၊ ဆန ့် ေသာ လက် သည်
ေသွ့ေြခာက် ၍ ေနာက် တဖန် မ
ု ပ် ိင်ု။။

5 ဘုရားသခင် ၏ လူ
သည်ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်အတိင်ုး ေပး ေသာ ပုပ္ပ နမိိတ် ှင့်အညီ
ယဇ် ပလ္လ င် ကဲွ ၍ ၊ ြပာ သည်လည်း ပလ္လ င် ေပါ်က ယုိကျ ေလ၏။

6 ှ င် ဘုရင်ကလည်း၊ ငါ ့ လက် ၌ ေရာက်ေသာေရာဂါကုိ ေပျာက်ေစမည်အေကာင်း
၊ ငါ ့အတက်ွ ပဌနာ ြပ ၍
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သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ ေတာင်းပန် ပါေလာ့ဟုဘုရားသခင်
၏ လူ
ကုိ ေြပာဆုိ ၏။ ဘုရားသခင် ၏လူ သည် ထာဝရဘုရား
ကုိ ေတာင်းပန် သြဖင့် ၊ ှ င်ဘုရင် လက် သည် ေရာဂါေပျာက်၍ ပကတိ
အတိင်ုး ြဖစ် ေလ၏။
7 ှ င် ဘုရင်ကလည်း ၊ ငါ ှင့်အတူ လိက်ု ၍ အားြဖည့် ေလာ။့ လက်ေဆာင် ေပး မည်
ဟု ဘုရားသခင် ၏ လူ
အား ဆုိ လျှင်၊
8 ဘုရားသခင် ၏လူ က၊ နနး် ေတာ်တဝက် ကုိေပး ေသာ်လည်း သင် ှင့်အတူ ငါမ
လိက်ု။ ဤ အရပ် ၌ မုန ့် ကုိမ စား ၊ ေရ ကုိလည်း မ ေသာက် ရ။

9ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်က၊ မုန ့် ကုိ မ
စား ှင့်။ ေရ
ကုိ မ
ေသာက် ှင့်။ လာ
ေသာ လမ်း ြဖင့် မ ြပန် ှင့်ဟု ငါ ့အား ပညတ် ေတာ်မူ ပီဟု ှ င်ဘုရင် အား ေြပာဆုိ
၏။

10 ထုိေနာက် ေဗသလ မိ သို့ လာ ေသာ လမ်း ကုိ ေ ှာင် ၍ အြခား ေသာလမ်း ြဖင့်
ြပန် သွား၏။

11 ထုိကာလ၌ ေဗသလ
မိ တင်ွ အသက် ကီးေသာ ပေရာဖက် တေယာက် ှိ ၏။ သူ
၏သား တို့သည်လာ ၍ ဘုရားသခင် ၏လူ သည် ထုိေန ့
၌ ေဗသလ
မိ မှာ ြပ ေသာ အမှု ှ ိသမျှ ှင့် ှ င်ဘုရင် အား ေြပာ ေသာ စကား များကုိ အဘ
အား ြပန်ကား လျှင်၊
12 ယုဒ ြပည်မှ လာ ေသာ ဘုရားသခင် ၏ လူ
သည် အဘယ်လမ်း ြဖင့် ြပနသွ်ား သည်ကုိ ြမင် ကေသာေကာင့် ၊ အဘ က ထုိသူ
သည် အဘယ် လမ်း ြဖင့်ြပနသွ်ား သနည်းဟေုမး ပီးလျှင်၊

13 ြမည်း ကုိ ကုနး် ှးီ တင်ကေလာဟ့ု ဆုိ
သည် အတိင်ုး ၊ သား တို့သည် ြမည်း ကုိကုနး် ှးီ တင်၍ အဘသည် စီး
သွားလျက်၊
14 ဘုရားသခင် ၏ လူ
ကုိလိက်ု ေလ၏။ သပိတ် ပင် ေအာက် မှာထုိင် လျက် ှိသည်ကုိေတွ့ လျှင် ၊ သင်
သည် ယုဒ
ြပည်မှ လာ ေသာ ဘုရားသခင် ၏ လူ
မှန် သေလာဟေုမး ေသာ် ၊ ငါ မှနသ်ည်ဟု ြပနဆုိ် ၏။
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15 ပေရာဖက်ကလည်း၊ ငါ ှင့်အတူ ငါအိ့မ် သို့ လိက်ု ၍ မုန ့် ကုိ စား
ပါေလာဟ့ု ေခါ်ပင့်လျှင်၊
16 ငါသည် သင် ှင့်အတူ မ လိက်ု ရ၊ သင့်အိမ်သို့ မဝင်ရ။ ဤ
အရပ် ၌ မုန ့် ကုိမ စား ၊ ေရ ကုိလည်း မ ေသာက် ရ။
17ထာဝရဘုရား က၊ ထုိ
အရပ်၌ မုန ့် ကုိမ စား ှင့်။ ေရ
ကုိမ ေသာက် ှင့်။ လာ
ေသာ လမ်း ြဖင့် မ ြပန် ှင့်ဟု ငါ ့အား မိန ့် ေတာ်မူေကာင်းကုိ ေြပာဆုိ ၏။
18 ပေရာဖက်ကလည်း ၊ ငါ သည် သင် က့ဲသို့ ပေရာဖက် ြဖစ်၏။ သင်သည်မုန ့် ကုိ
စား ၍ ေရ ကုိေသာက် ေစြခင်းငှါသင့် ကုိငါအိ့မ် သို့ ေခါ် ရမည်အေကာင်း၊ ေကာင်းကင်
တမနသ်ည် ထာဝရဘုရား
၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ် အားြဖင့် မှာ ထား ပီဟု မုသာ
သုံး၍ ေြပာဆုိ ၏။
19 ထုိေကာင့် ဘုရားသခင်၏လူသည် ပေရာဖက် ှင့်အတူ ြပန် လာ၍ ၊ သူ ၏အိမ်
မှာ မုန ့် ကုိစား ၏။ ေရ
ကုိ လည်း ေသာက် ၏။
20 ထုိသူ ှစ်ပါးတို့သည် စားပဲွ နား မှာ ထုိင် စ ်တင်ွ ၊ ေခါ် ခ့ဲေသာ ပေရာဖက် သို့
ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည် ေရာက် ၍၊

21 ယုဒ ြပည်မှ လာ ေသာ ဘုရားသခင် ၏လူ အား ၊ သင်သည် ထာဝရဘုရား
၏ ှ တ်ေတာ် ထွက်ကုိ နား
မေထာင်၊ သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ထား ေတာ်မူေသာ ပညတ် ေတာ်ကုိ မ
ေစာင့်၊
22ဤမည်ေသာအရပ်၌ မုန ့် ကုိမ စား ှင့်။ ေရ
ကုိ မ
ေသာက် ှင့ဟ်ု ပညတ် ေတာ်မူေသာ အရပ် သို့ ြပန် လာ၍ မုန ့် ှင့် ေရ ကုိစား ေသာက်
ေသာေကာင့် ၊ သင် ၏အေလာင်း သည် ဘုိးေဘး
တို့၏ သခင်္ျ ိ င်း သို့ မ ေရာက် ရဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူေကာင်း ကုိ ေအာ်ဟစ် ၍ ဆင့်ဆုိ ၏။
23 မုန ့် ှင့် ေရကုိ စား
ေသာက် ပီးမှ ၊ ထုိပေရာဖက်သည် ြပန် လာေသာ ပေရာဖက် အဘို့ မိမိြမည်း ကုိ
ကုနး် ှးီ တင်၍ လွှတ်လိက်ုေလ၏။

24လမ်း မှာ ြခေသင့်္ ေတွ့ ၍ သတ် ၏။ အေသ
ေကာင်သည် လမ်း ၌ လဲ ၍ ၊ ြမည်း ှင့် ြခေသင့်္ သည် အနား
မှာ ရပ် ေန၏။
25အေသ ေကာင်သည် လမ်း ၌ လဲ ၍ ြမည်း ှင့်ြခေသင့်္ သည် အနား
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မှာ ရပ် ေနသည်ကုိ ခရီး
သွားေသာသူတို့ သည် ြမင် လျှင် ၊ အသက် ကီးေသာ ပေရာဖက် ေန ေသာ မိ သို့
လာ ၍ သိတင်း ေြပာက၏။

26 ေခါ် ခ့ဲေသာ ပေရာဖက် သည် ထုိသိတင်းကုိ ကား လျှင် ၊ ထာဝရဘုရား ၏ အမိန ့်
ေတာ်ကုိ နား
မေထာင်ေသာ ဘုရားသခင် ၏ လူ
ြဖစ်လိမ့်မည်။ ထာဝရဘုရား
သည် ထုိသူ
အား မိန ့် ေတာ်မူေသာ စကား အတိင်ုး ၊ သူ့ ကုိြခေသင့်္ ၌ အပ် ေတာ်မူသြဖင့် ၊ ြခေသင့်္
သည် ကုိက် သတ် ေလ ပီတကား ဟု ဆုိ
လျက်၊
27 ြမည်း ေပါ်မှာ ကုနး် ှးီ ကုိ တင်ကေလာဟ့ု သား
တို့အား ဆုိ သည်အတိင်ုး သူတို့သည် ကုနး် ှးီ တင်က၏။
28 ပေရာဖက်သွား ၍ အေသ ေကာင်သည် လမ်း ၌ လဲ လျက် ၊ ြမည်း ှင့် ြခေသင့်္
သည် အနား
မှာ ရပ် ေနလျက် ှိသည်ကုိေတွ့ ၏။ ြခေသင့်္ သည် အေသ
ေကာင်ကုိမ စား ၊ ြမည်း ကုိလည်း မ ကုိက်။
29 အသက် ကီးေသာ ပေရာဖက် သည် ဘုရားသခင် ၏လူ အေလာင်း ေကာင်ကုိ
ြမည်း ေပါ် သို့ ချ ီ ၍ တင် ပီးလျှင် ငိေု ကး ြမည်တမ်းြခင်းကုိ ြပ ၍ ၊ သ ဂ ဟ် ြခင်းငှါ
မိမိ မိ သို့ ေဆာင် သွား၏။

30အေလာင်း ေကာင်ကုိ မိမိ
သခင်္ျ ိ င်း တင်ွး၌ ထား လျက် ၊ အို ငါ ့ ညီ ဟ၍ူငိေု ကး ြမည်တမ်းြခင်းကုိ ြပ ၏။
31သဂ ဟ် ပီးမှ သား တို့ ကုိေခါ်၍၊ ငါ ေသ ေသာအခါ ဘုရားသခင် ၏ လူ
သခင်္ျ ိ င်း တင်ွး၌ သ ဂ ဟ် ကေလာ။့ ငါ ့အ ို း တို့ ကုိ သူ့
အ ို း တို့အနား မှာထား ကေလာ။့
32 ေဗသလ မိ ယဇ် ပလ္လ င်တစ်ဘက် ှ မာရိ မိ ရွာတင်ွ ၊ ြမင့် ေသာအရပ်ေပါ်
မှာ ေဆာက်ေသာ အိမ် များ တစ်ဘက် ၊ ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်အတိင်ုး
ေကးေကာ် ေသာ စကား သည် စင်စစ်ြပည့်စုံ လိမ့်မည်ဟု မှာ ထားေလ၏။

33 ထုိေနာက်မှ ေယေရာေဗာင် သည် မိမိ
အဓမ္မ လမ်း ကုိ မ
ေ ှာင်။ သာမညလူ တို့ ကုိ ြမင့် ေသာအရပ်တင်ွ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အရာ၌ ထပ်၍
ခန ့ထ်ား ၏။ ယဇ်ပုေရာဟိတ်လပ်ုချင် ေသာသူ ှိသမျှကုိ ချးီေြမာက် သြဖင့် ၊ သူ
တို့သည် ြမင့် ေသာအရပ်တင်ွ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ြဖစ် က၏။

34 ထုိသို့ ြပ ေသာေကာင့ေ်ယေရာေဗာင် အမျ ိး ကုိ ေြမ ကီး ြပင် မှ သုတ်သင် ပယ် ှင်း
ေစေသာ အြပစ် ေရာက် သတည်း။



ဓမ္မရာဇဝင်တတိယေစာင်။ 14:1 737 ဓမ္မရာဇဝင်တတိယေစာင်။ 14:8

14
1 ထုိအခါ ေယေရာေဗာင် ၏သား အဘိယ သည် နာ
ေသာေကာင့်၊
2 ေယေရာေဗာင် သည် မိမိ
မယား ကုိေခါ်၍၊ သင် သည် ေယေရာေဗာင် ၏ မယား
ြဖစ်သည်ကုိ အဘယ်သူမျှမ သိ ေစြခင်းငှါြခားနား ေသာ အဆင်းအေရာင်ကုိ ေဆာင်
ပီးလျှင် ၊ ှ ိေလာ မိ သို့ ထ
သွား ပါေလာ။့ ငါသည် ဤ
လမူျ ိး ကုိ စုိးစံ
ရမည်အေကာင်း ကုိ ြပ ေသာ ပေရာဖက် အဟိယ သည် ထုိ
မိ ၌ ှိ ၏။
3 မုန ့် ဆယ် လံးု၊ မုန ့် ြပား အချ ိ ၊ ပျားရည် ဘူး ကုိ ေဆာင် လျက် ပေရာဖက် ထံ သို့
သွား ပါေလာ။့ သူငယ် ၌ အဘယ်သို့ ြဖစ် မည်ကုိ သူ
ေဟာ လိမ့်မည်ဟု မှာ ထားသည် အတိင်ုး၊
4 ေယေရာေဗာင် မယား သည် ထ
၍ ှိေလာ မိ ၌ အဟိယ
အိမ် သို့ သွား ေလ၏။ ထုိအခါ အဟိယ သည် အသက် ကီးေသာေကာင့် မျက်စိ မ
ြမင် ၊ မှုန် လျက် ှိ၏။

5ထာဝရဘုရား ကလည်း ၊ ေယေရာေဗာင် မယား သည် သားနာ
ေသာေကာင့် ၊ သား အတက်ွ တစုံတခု ကုိ ေတာင်း အံေ့သာငှါ သင့် ဆီသို့ ယခုလာ
၏။ ဤမည်ေသာ စကားြဖင့် ြပနေ်ြပာ ရမည်။ သူသည် လာ
ေသာအခါ အြခားေသာ မိနး်မြဖစ်ေယာင်ေဆာင် လိမ့်မည်ဟု အဟိယ
အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။
6 ထုိမိနး်မသည် တံခါး အထဲ သို့ ဝင် ၍၊ နင်း သံ ကုိ အဟိယ
သည် ကား လျှင် ၊ အိေုယေရာေဗာင် မယား ဝင် ေလာ။့ အဘယ်ေကာင့် အြခားေသာ
သူ ၏အေယာင် ကုိ ေဆာင်သနည်း။ ဝမ်းနည်း စရာသိတင်းကုိ ကားေြပာ ေစြခင်းငှါ
သင့် ဆီသို့ ငါ ့ ကုိေစလွှတ် ေတာ်မူ၏။

7သင်သည် ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ၏အမိန ့ေ်တာ်ကုိ၊ ေယေရာေဗာင် ထံ သို့ သွား ၍
ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ၊ သင့် ကုိလစုူ ထဲက ငါေရွး ၍ ငါ ၏လူ ဣသေရလ အမျ ိးကုိ အပ်ုစုိး
ေစြခင်းငှါချးီေြမာက် လျက်၊

8 ိင်ုငံ ေတာ်ကုိ ဒါဝိဒ် မင်းမျ ိ း လက်မှ ှ တ် ၍ သင့် အား ေပး ေသာ်လည်း ၊ သင်
သည် ငါ ့ကျွန် ဒါဝိဒ် က့ဲသို့ မ ဟတ်ု။ သူသည် ငါ ့ပညတ် တို့ ကုိ ေစာင့်ေ ှာက် ၏။ ငါ ့ေ ှ
မှာ ေကာင်း ေသာအကျင့်ကုိသာ ကျင့် မည်ဟု စိတ် ှလံးုအကင်းမ့ဲ ငါ ့ ကုိ ဆည်းကပ်
၏။
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9သင်မူကား သင့် ေ ှ မှာ ြဖစ် ဘူးေသာ သူ အေပါင်း တို့ ကုိ လနွ် ၍ ဒစု ိုက် ကုိြပ
ေလ ပီ။ ငါ ့အမျက် ကုိ ှ ိးေဆာ်ြခင်းငှါ အြခား တပါးေသာ ဘုရား
ှင့်သွနး် ေသာ ုပ်တု တို့ ကုိလပ်ု၍ ငါ ့ ကုိသင့် ေကျာ ေနာက် သို့ ပစ် ထား ပီ။

10 ထုိေကာင့် ေယေရာေဗာင် အမျ ိး အေပါ် သို့ ေဘးဥပဒ် ေရာက် ေစမည်။ ဣသေရ
လ
မိ ရွာ၌ အချ ပ် ခံေသာသူြဖစ်ေစ ၊ အလတ်ွ ေြပးေသာသူြဖစ်ေစ၊ ေယေရာေဗာင်

အမျ ိးေယာက်ျားများကုိ ပယ်ြဖတ် မည်။ လူသည် ေနာက်ေချး ကုိ အကုနအ်စင် ကျ ံး
သွား သက့ဲသို့ ၊ ကျန်ကင်းေသာ ေယေရာေဗာင် အမျ ိး ကုိ ပယ် သွားမည်။

11 ေယေရာေဗာင် အမျ ိးသားသည် မိ ထဲမှာ ေသ လျှင်အေသ ေကာင်ကုိ ေခွး
စား လိမ့်မည်။ မိ ြပင် မှာ ေသလျှင် မုိဃ်း ေကာင်းကင်ငှက် စား လိမ့်မည်အေကာင်း
ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူ ပီ။

12သင် ထ ၍ ကုိယ် အိမ် သို့ သွား ေလာ။့ မိ တံခါးအထဲ သို့ ဝင် ေသာအခါ သူငယ်
ေသ လိမ့်မည်။

13ဣသေရလအမျ ိးသားအေပါင်း တို့သည် ငိေု ကး ြမည်တမ်းြခင်းကုိ ြပ ၍သဂ ဟ်
ကလိမ့်မည်။ ေယေရာေဗာင် အမျ ိးသားစုတင်ွ ၊ ထုိ သူငယ်တေယာက် တည်းသာ
သဂ ဟ်ြခင်းကုိခံ ရလိမ့်မည်။ အေကာင်း မူကား၊ ေယေရာေဗာင် အမျ ိးသား စုတင်ွ ထုိ
သူငယ်တေယာက်သည် ဣသေရလ
အမျ ိး၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ၌ ကည်ညိ ေသာစိတ် ှိ ၏။
14 အချနိ်ေရာက်မှ ေယေရာေဗာင် အမျ ိး ကုိ ပယ် ြဖတ် လတံ့ေသာ ဣသေရလ
ှင်ဘုရင် တပါးကုိ ထာဝရဘုရား
သည် မိမိ
တို့အဘို့ ေပါ်ထွနး် ေစေတာ်မူမည်။ အဘယ် အချနိန်ည်းဟုေမးေသာ်၊ ယခု ပင်ြဖစ်
လိမ့်မည်။

15အာ ှရ ပင်တို့ ကုိ ြပ စု ၍ ထာဝရဘုရား
၏ အမျက် ေတာ်ကုိ ှ ိးေဆာ်ကေသာေကာင့် ၊ ကျ ပင် ကုိ ေရ
၌ လှုပ် ှား သက့ဲသို့ ထာဝရဘုရား သည် ဣသေရလ
အမျ ိးကုိ ဒဏ်ခတ် ၍၊ ဘုိးေဘး
တို့အား ေပး ေတာ်မူေသာ ဤ ြပည် ေကာင်း မှ ှ တ်ပယ် ပီးလျှင် ၊ ြမစ် ကီးတဘက်
၌ အရပ်ရပ်သို့ ကဲွြပား ေစေတာ်မူမည်။

16 ကုိယ်တိင်ုြပစ်မှား ၍ ဣသေရလ အမျ ိးကုိလည်း ြပစ်မှား ေစေသာ ေယေရာေဗာင်
၏ အြပစ် တို့ေကာင့် ဣသေရလ အမျ ိးကုိ စွန ့ပ်စ် ေတာ်မူမည်ဟု ဆင့်ဆုိေလ ၏။

17 ေယေရာေဗာင် မယား သည် ထ
သွား ၍ ၊ တိရဇ မိ တံခါး ခုံသို့ ေရာက် ေသာအခါ သူငယ် ေသ ၏။
18ထာဝရဘုရား သည် မိမိ
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ကျွန် ပေရာဖက် အဟိယ အားြဖင့် မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ ထုိသူငယ် ကုိ သ ဂ ဟ်
၍ ဣသေရလ အမျ ိးသားအေပါင်း တို့သည် ငိေု ကး ြမည်တမ်းြခင်းကုိ ြပ က၏။

19 ေယေရာေဗာင် ြပ မူေသာ အမှုအရာ ကင်း သမျှ၊ စစ်တိက်ု ြခင်း အမှု၊ မင်းြပ
ြခင်းအမှုတို့သည် ဣသေရလ
ရာဇဝင် ၌ ေရးထား လျက် ှိ၏။
20 ေယေရာေဗာင် သည် အ ှစ် ှစ် ဆယ် ှစ် ှစ် စုိးစံ ပီးမှ ဘုိးေဘး တို့ ှင့် အိပ်ေပျာ်
၍ ၊ သား ေတာ်နာဒဒ် သည် ခမည်းေတာ်အရာ ၌ နနး် ထုိင်၏။

21 ေ ှာလမုန် သား ေရာေဗာင် သည် ယုဒ
ြပည်ကုိ စုိးစံ
ေလ၏။ နနး် ထုိင်ေသာအခါ အသက်ေလး ဆယ်တ ှစ် ှ ိ၏။ ထာဝရဘုရား
သည် နာမ
ေတာ်တည် ေစရာဘို့ ဣသေရလ ခ ို င် များတို့အထဲက ေရွးေကာက် ေသာ ေယ ု ှ
လင် မိ ၌ ဆယ် ခုနစ် ှစ် စုိးစံ ေလ၏။ မယ်ေတာ် ကား အမ္မုန် အမျ ိးသား၊ ေနမ
အမည် ှိ၏။
22 ယုဒ အမျ ိးသားတို့သည် ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ဒစု ိုက် ကုိြပ ၍ ၊ ဘုိးေဘး တို့ ြပစ်မှား သမျှ ထက် ြပစ်မှား ေသာ အြပစ်
များအားြဖင့် အမျက် ေတာ်ကုိ ှ ိးေဆာ်က၏။

23 ြမင့် ေသာေတာင် ှိသမျှ တို့အေပါ် ၌၎င်း ၊ စိမ်း ေသာ သစ်ပင် ှိသမျှ တို့ေအာက်
၌၎င်း၊ ကုနး် များ၊ ု ပ်တု များ၊ အာ ှရ ပင်များကုိ တည် က၏။

24 ယုဒ ြပည် ၌ ေယာက်ျား အလို သို့ လိက်ု တတ် ေသာ မိနး်မလျှာ များ ှ ိ ၍၊
ထာဝရဘုရား
သည် ဣသေရလ
အမျ ိး ေ ှ မှ ှင်ထုတ် ေတာ်မူေသာ ြပည်သား မျ ိ းြပ ေသာစက်ဆုပ် ရံွ ှာဘွယ်ရာ
အမှုအလံးုစုံ တို့ ကုိ ြပ ကသည် တကား။

25 ေရာေဗာင် မင်း ကီး နနး်စံငါး ှစ် တင်ွ ၊ အဲဂုတ္တု ှင်ဘုရင် ှိ ှက် သည် ေယ ု ှ
လင် မိ သို့ စစ်ချ ီ ၍၊

26 ဗိမာန် ေတာ် ဘ ာ
ှင့် နနး် ေတာ်ဘ ာ ှိသမျှကုိ သိမ်းသွား ၏။ ေ ှာလမုန် လပ်ု ေသာ ေရွှ ဒိင်ုး ှ ိ

သမျှ ကုိ လည်း ယူသွား ၏။
27 ေရာေဗာင် မင်း ကီး သည် ေရွှ ဒိင်ုးအစား ေကးဝါ ဒိင်ုး တို့ ကုိလပ်ု ၍ နနး် ေတာ်
တံခါး ေစာင့် ကုိယ်ရံေတာ် မှူး၌ အပ် ေလ၏။

28 ှ င် ဘုရင်သည် ဗိမာန် ေတာ်သို့ သွား ေသာအခါ ၊ ကုိယ်ရံေတာ် သားတို့သည် ဒိင်ုး
တို့ ကုိေဆာင် ၍ ေနာက်တဖန် မိမိ တို့ ေစာင့် ရာအခနး် မှာ ြပန် ထားက၏။

29 ေရာေဗာင် ြပ မူ ေသာ အမှုအရာ ကင်း သမျှ တို့ သည် ယုဒ
ရာဇဝင် ၌ ေရးထား လျက် ှိ၏။
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30 ေရာေဗာင် ှင့် ေယေရာေဗာင် တို့သည် အသက် ှည်သမျှ ကာလပတ်လံးုရနဘ်က်
ြပ က၏။

31 ေရာေဗာင် သည်လည်း ဘုိးေဘး တို့ ှင့် အိပ်ေပျာ် ၍ ၊ ဒါဝိဒ် မိ ၌ သူတို့ ှင့်အတူ
သ ဂ ဟ် ြခင်းကုိခံ ေလ၏။ သား
ေတာ်အဘိယ သည် ခမည်းေတာ် အရာ ၌ နနး် ထုိင်၏။

15
1 -
2 ေနဗတ် ၏သား ေယေရာေဗာင် မင်း ကီး နနး်စံတဆယ် ှစ် ှစ် တင်ွ ၊ အဘိယ
သည် ေယ ု ှလင် မိ ၌ မင်းြပ ၍၊ ယုဒ
ြပည်ကုိ သုံး ှစ် စုိးစံ ၏။ မယ်ေတာ် ကား၊ အဘ ှလံု ၏ သမီး
မာခါ အမည် ှိ၏။
3 ခမည်းေတာ် ြပ ေသာဒစု ိုက် ကုိ ြပ မဲ ြပ ၍ ၊ ေဘး ေတာ်ဒါ ဝိ ဒ် က့ဲသို့ မိမိ
ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ စိတ် ှလံးုစုံလင် သည်မ ဟတ်ု။

4 သို့ ေသာ်လည်း ဒါဝိဒ် ၏မျက် ှာကုိေထာက်၍ ၊ သူ ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား
သည် ေဆွ ေတာ်မျ ိ းေတာ် ကုိ ချးီေြမာက် ၍၊ ေယ ု ှလင် မိ ကုိ တည် ေစသြဖင့် ၊
ထုိ မိ ၌ ဒါဝိဒ်၏မီးခွက် ကုိ ထွနး်လင်းေစေတာ်မူ၏။

5အေကာင်း မူကား၊ ဒါဝိဒ် သည် ဟိတ္တိ
အမျ ိး ဥရိယ
အမှု ကုိထားလျှင်၊ တသက်လံးု ထာဝရဘုရားမှာ ထား ေတာ်မူေသာ အမှု တစုံတခုကုိ
မျှ မ
ေ ှာင် ၊ ေ ှ ေတာ်၌ တရား
သြဖင့် ကျင့် ေသာအေကာင်းတည်း။
6 ေရာေဗာင် သား အဘိယ ှင့် ေယေရာေဗာင် တို့သည် အသက် ှည်သမျှ ကာလ
ပတ်လံးု ရနဘ်က် ြပ က၏။

7အဘိယ ြပ မူ ေသာ အမှုအရာ ကင်း သမျှ တို့သည် ယုဒ
ရာဇဝင် ၌ ေရးထား လျက် ှိ၏။
8အဘိယသည်ဘုိးေဘး တို့ ှင့် အိပ်ေပျာ် ၍ ဒါဝိဒ် မိ ၌ သ ဂ ဟ် ြခင်းကုိခံ ေလ၏။
သား
ေတာ်အာသ သည် ခမည်းေတာ် အရာ ၌ နနး် ထုိင်၏။
9ဣသေရလ ှင်ဘုရင် ေယေရာေဗာင် နနး်စံ ှစ် ဆယ်တင်ွ ၊ အာသ သည် ေယ ု ှ
လင် မိ ၌ ေလး ဆယ်တ ှစ် မင်းြပ ၍ ယုဒ ြပည်ကုိ စုိးစံ ေလ၏။

10အဘွားေတာ်ကား၊ အဘ ှလံု ၏သမီး မာခါ ြဖစ်၏။
11အာသ သည် အဘိ
ေတာ်ဒါဝိဒ် ြပ သက့ဲသို့ ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ တရား
သြဖင့်ြပ ၏။
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12 ေယာက်ျားအလိုသို့ လိက်ုတတ်ေသာမိနး်မလျှာ တို့ ကုိ၎င်း ၊ ဘုိး ေတာ်ေဘးေတာ်
လပ်ု ေသာ ုပ်တု ှ ိသမျှ တို့ ကုိ၎င်း၊ ြပည် ေတာ်ထဲက ပယ် ှား ေတာ်မူ၏။

13အဘွားေတာ်မာခါ သည် အာ ှရ ပင်အဘို့ ု ပ်တု ကုိလပ်ု ေသာေကာင့် ၊ မိဖုရား
အရာကုိ ှ တ် ၍ ၊ ု ပ်တု ကုိ ဖျက်ဆီး ပီးလျှင် ၊ ေကြဒ န် ေချာင်း နား မှာ မီး ှု ိ ေတာ်
မူ၏။

14 ြမင့် ေသာအရပ်တို့ ကုိ မ
ပယ် ှား ေသာ်လည်း ၊ လက်ထက်ေတာ် ကာလ
ပတ်လံးု၊ အာသ
စိတ် ှလံးုသည် ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ စုံလင် ြခင်း ှ ိ ၏။
15 ခမည်းေတာ် လှူ ေသာဥစ္စာ၊ ကုိယ်တိင်ုလှူ ေသာ ဥစ္စာ၊ ေရွှ ၊ ေငွ ၊ တနဆ်ာ များကုိ
ဗိမာန် ေတာ်ထဲသို့ သွင်း ေတာ်မူ၏။

16အာသ ှင့် ဣသေရလ ှင်ဘုရင် ဗာ ှာ တို့သည် အသက် ှည်သမျှ ကာလ
ပတ်လံးု ရနဘ်က် ြပ က၏။
17ဣသေရလ ှင်ဘုရင် ဗာ ှာ သည် ယုဒ
ြပည်သို့ စစ်ချ ီ ၍ ၊ ယုဒ ှင်ဘုရင် အာသ ထံ သို့အဘယ်သူမျှမ ထွက် မဝင်ေစြခင်း
ငှါရာမ မိ ကုိ တည် ၏။

18 ထုိအခါ ကျန်ကင်း ေသာ ဗိမာန် ေတာ်ဘ ာ ှင့် နနး် ေတာ်ဘ ာ တည်းဟေူသာ
ေရွှ ေငွ ှ ိသမျှ ကုိ အာသ
သည်ယူ ၍ မိမိ ကျွန် တို့ ၌ အပ် သြဖင့် ၊ ဒမာသက် မိ မှာ ေန ေသာ ှုရိ ှ င်ဘုရင်
ေရဇုန် သား တာဗရိမုန် ၏သား ဗ◌င်္ဟာဒဒ် ထံ သို့ ေပး လိက်ု၍၊

19 ငါ သည်သင် ှင့် ၎င်း၊ ငါ ့ခမည်းေတာ် သည် သင့် ခမည်းေတာ် ှင့်၎င်း၊ မိဿဟာ
ယ ဖွ့ဲြခင်း ှ ိသည်ြဖစ်၍၊ ေရွှ ေငွ ကုိ ငါလက်ေဆာင် ေပး လိက်ု၏။ ဣသေရလ
ှင်ဘုရင် ဗာ ှာ သည် ငါ ့ ထံမှ ထွက်သွား ေစြခင်းငှါ ၊ သူ ှင့် ဖွ့ဲေသာ မိဿဟာယ

ကုိ ဖျက် ၍လာ ပါဟု မှာ လိက်ုေလ၏။
20 အာသ မင်း ကီး ၏ စကားကုိ ဗ◌င်္ဟာဒဒ် သည် နားေထာင် ၍ ၊ ဣသေရလ မိ
ရွာတို့ ကုိ စစ်ချေီစြခင်းငှါမိမိ ဗုိလ် များကုိ ေစလွှတ် သြဖင့် ၊ သူတို့သည် ဣယုန် မိ ၊
ဒန် မိ ၊ အာေဗလဗက်မာခါ မိ မှစ၍ ဂ◌င်္ေနသရက် ြပည်လံးု ၊ နဿလိ ြပည် လံးု ကုိ
လပ်ု ကံ က၏။

21 ထုိသိတင်းကုိ ဗာ ှာ သည် ကား ေသာအခါ ၊ ရာမ မိ ကုိ လက်စ မသတ်ဘဲ တိရ
ဇ
မိ ၌ ေန ရ၏။
22 ထုိအခါ အာသ မင်း ကီး သည် ယုဒ
ြပည် တေ ှာက်လံးု တင်ွ အမိန ့် ေတာ်ကုိ ေကာ်ြငာေစသြဖင့်၊ ြပည်သားတေယာက် မျှ
မလတ်ွ ၊ ှိသမျှတို့သည် ရာမ
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မိ ၌ ဗာ ှာ မင်းသွင်းေသာ ေကျာက် ှင့် သစ်သား ကုိယူသွား က၍ ၊ အာသ မင်း ကီး
သည် ဗ◌င်္ယာမိန် ခ ို င်၌ ေဂဘ
မိ ှင့် မိဇပါ မိ ကုိ တည် ၏။
23 အာသ မင်းြပ မူ ေသာ အမှုအရာ ကင်း သမျှ ှင့် တနခုိ်း ကီးြခင်း၊ မိ များကုိ
တည် ြခင်းအရာတို့သည် ယုဒ
ရာဇဝင် ၌ ေရးထား လျက် ှိ၏။ သို့ ရာတင်ွ အသက် ကီးေသာအခါေြခ ေတာ်၌ အနာ
ေရာဂါစဲွသြဖင့်၊
24 ဘုိးေဘး တို့ ှင့် အိပ်ေပျာ် ၍ အဘိ ေတာ်ဒါဝိဒ် မိ ၌ သ ဂ ဟ် ြခင်းကုိခံေလ၏။
သား
ေတာ်ေယာ ှဖတ် သည် ခမည်းေတာ် အရာ ၌ နနး် ထုိင်၏။
25 ယုဒ ှင်ဘုရင် အာသ နနး်စံ ှစ် ှစ် တင်ွ ၊ ေယေရာေဗာင် သား နာဒဒ် သည် ဣ
သေရလ
ိင်ုငံ၌ မင်းြပ ၍ ှစ် ှစ်စုိးစံ ၏။

26 ထုိမင်းသည် ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ဒစု ိုက် ကုိြပ ၍ ၊ ခမည်းေတာ် လိက်ု ေသာလမ်း ၊ ဣသေရလ အမျ ိး
ကုိ ြပစ်မှား ေစေသာ လမ်းသို့ လိက်ုေလ၏။

27ဣသခါ အမျ ိး ၊ အဟိယ သား ဗာ ှာ သည် သင်းဖွ့ဲ ၍ ၊ နာဒဒ် မင်း ှင့် ဣသေရ
လ အမျ ိးသားအေပါင်း တို့သည် ဖိလိတ္တိ
ြပည် ဂိေဗသုန် မိ ကုိ ဝုိင်းထား ကစ ်၊
28 ယုဒ ှင်ဘုရင် အာသ နနး်စံသုံး ှစ် တင်ွ ၊ ဗာ ှာ သည် နာဒဒ်မင်းကုိ လပ်ု ကံ ၍
နနး် ထုိင်ေလ၏။

29 နနး် ထုိင် ေသာအခါ ေယေရာ ေဗာ င် အမျ ိး ှ ိ သမျှ ကုိလည်း လပ်ု ကံ ၏။
ထာဝရဘုရား
သည် မိမိ
ကျွန် ၊ ှ ိေလာ မိ သားအဟိယ အားြဖင့် မိန ့် ေတာ်မူသည် အတိင်ုး ၊ ေယေရာေဗာင်
အမျ ိးကုိ မဖျက် မီှတိင်ုေအာင် ၊ အသက် ှူ ေသာသူတေယာက် ကုိမျှ မ
ချန် မထား။
30အေကာင်း မူကား၊ ေယေရာေဗာင် သည် ကုိယ်တိင်ုြပစ်မှား ေသာ အြပစ် ှင့် ဣ
သေရလ အမျ ိးကုိလည်း ြပစ်မှား ေစေသာ အြပစ်အားြဖင့်၊ ဣသေရလ
အမျ ိး ၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ၏အမျက် ေတာ်ကုိ ှ ိးေဆာ်ေသာအေကာင်း
တည်း။

31 နာဒဒ် မင်းြပ မူ ေသာ အမှုအရာ ကင်း သမျှ တို့ သည် ဣသေရလ
ရာဇဝင် ၌ ေရးထား လျက် ှိ၏။
32အာသ ှင့် ဣသေရလ ှင်ဘုရင် ဗာ ှာ တို့သည် အသက် ှည်သမျှ ကာလ
ပတ်လံးု ရနဘ်က် ြပ က၏။
33 ယုဒ ှင်ဘုရင် အာသ နနး်စံသုံး ှစ် တင်ွ ၊ အဟိယ သား ဗာ ှာ သည် တိရဇ
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မိ မှာ မင်းြပ ၍၊ ဣသေရလ
ိင်ုငံကုိ ှစ် ဆယ်ေလး ှစ် စုိးစံ ၏။

34 ထုိမင်းသည် ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ဒစု ိုက် ကုိြပ ၍ ၊ ေယေရာေဗာင် လိက်ုေသာလမ်း ၊ ဣသေရလ အမျ ိး
ကုိြပစ်မှား ေစေသာ လမ်းသို့ လိက်ု ေလ၏။

16
1 ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည် ဗာ ှာ ကုိ အေကာင်းြပ ၍၊ ဟာနန်
၏သား ေယဟု သို့ ေရာက် လာသည် ကား၊

2သင့် ကုိ ေြမမှုန ့် ထဲက ငါ က ၍ ၊ ငါ ၏လူ ဣသေရလ အမျ ိးကုိ အပ်ုစုိး ေစြခင်း
ငှါချးီေြမာက် ေသာ်လည်း ၊ သင်သည် ေယေရာေဗာင် ၏လမ်း သို့ လိက်ု လျက် ၊ ဣ
သေရလ အမျ ိးသည် ြပစ်မှား ၍၊ ငါ ့အမျက် ကုိ ှ ိးေဆာ်ေစြခင်းငှါ ြပ ေသာေကာင့်၊

3သင်၏အမျ ိးအ ယ်ွ သားစ ်ေြမးဆက်တို့ ကုိ ငါ ပယ် ှား ၍၊ သင် ၏အမျ ိး ကုိ ေန
ဗတ် ၏သား ေယေရာေဗာင် ၏ အမျ ိး က့ဲသို့ ငါြဖစ် ေစမည်။

4 ဗာ ှာ ၏ အမျ ိးသားသည် မိ ထဲမှာ ေသ လျှင်၊ အေသ
ေကာင်ကုိ ေခွး စား လိမ့်မည်။ မိ ြပင် မှာ ေသလျှင် မုိဃ်း ေကာင်းကင်ငှက် စား
လိမ့်မည်ဟမိုန ့် ေတာ်မူ၏။

5 ဗာ ှာ ြပ မူ ေသာ အမှုအရာ ကင်း သမျှတို့ ှင့် သူ၏တနခုိ်း ကီးြခင်းအရာသည် ဣ
သေရလ
ရာဇဝင် ၌ ေရးထား လျက် ှိ၏။
6 ဗာ ှာ သည် ဘုိးေဘး
တို့ ှင့် အိပ်ေပျာ် ၍ တိရဇ မိ ၌ သ ဂ ဟ် ြခင်းကုိခံ ေလ၏။ သား
ေတာ်ဧလာ သည် ခမည်းေတာ် အရာ ၌ နနး် ထုိင်၏။
7 ဗာ ှာသည် ေယေရာေဗာင် အမျ ိး ှင့်တူ ၍ ထုိအမျ ိးကုိ လပ်ု ကံ ေသာ အြပစ်၊ မိမိ
ြပ မူ ေသာအားြဖင့် ၊ ထာဝရဘုရား ၏အမျက် ေတာ်ကုိ ှ ိးေဆာ်၍၊ ေ ှ ေတာ်၌
ြပစ်မှား သမျှ ေသာ အြပစ် ေကာင့် ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည် ဗာ ှာ
ကုိအေကာင်းြပ ၍၊ ဟာနန် ၏ သား
ေယဟု အားြဖင့် ေရာက် လာသည် ှင့်အညီ၊
8 ယုဒ ှင်ဘုရင် အာသ နနး်စံ ှစ် ဆယ်ေြခာက် ှစ် တင်ွ ၊ ဗာ ှာ သား ဧလာ သည်
တိရဇ
မိ ၌ ေန၍ ဣသေရလ
ိင်ုငံကုိ ှစ် ှစ်စုိးစံ သည် ှိေသာ်၊

9 ရထား စီးသူရဲတဝက် ကုိအပ်ု ေသာသူ၊ မိမိ
ကျွန် ဇိမရိ သည်သင်းဖွ့ဲ ၍ ၊ ဧလာသည် တိရဇ
မိ တင်ွ နနး် ေတာ်အပ်ုအာဇ ၏ အိမ် ၌ယစ်မူး ေအာင် ေသာက် လျက်ေနစ ် အခါ၊
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10 ဇိမရိ သည်ဝင် ၍ ယုဒ ှင်ဘုရင် အာသ နနး်စံ ှစ် ဆယ်ခုနစ် ှစ် တင်ွ ၊ ဧလာကုိ
ေသ
ေစြခင်းငှါလပ်ု ကံ ၍ နနး် ထုိင်ေလ၏။
11 နနး် ထုိင်စက ၊ ဗာ ှာ အမျ ိးသား အေပါင်း တို့ ကုိသတ် ၏။ ဗာ ှာ ှင့် ေပါက်ေဘာ်
ေတာ်ေသာ ေယာက်ျား၊ အေဆွ ဖွ့ဲေသာ ေယာက်ျားတေယာက်ကုိမျှမ ချန် မထား။

12ထာဝရဘုရား သည် ဗာ ှာ ကုိ အေကာင်းြပ ၍ ပေရာဖက် ေယဟု အားြဖင့် မိန ့်
ေတာ်မူေသာ စကား ေတာ် ှင့်အညီ ၊ ဇိမရိ သည် ဗာ ှာ အမျ ိးသား အေပါင်း တို့ ကုိ
ဖျက်ဆီး ၏။

13အေကာင်းမူကား၊ ဗာ ှာ ှင့် သား ဧလာ တို့သည် ကုိယ်တိင်ုြပစ်မှား ေသာ အြပစ်
ှင့် ဣသေရလ အမျ ိးကုိလည်း ြပစ်မှား ေစေသာ အြပစ် အားြဖင့်၎င်း၊ မိစ္ဆာ
ဒိဌိအားြဖင့် ၎င်း၊ ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ၏ အမျက် ေတာ်ကုိ ှ ိးေဆာ်ေသာ အေကာင်း
တည်း။

14 ဧလာ ြပ မူ ေသာ အမှုအရာ ကင်း သမျှ တို့သည် ဣသေရလ
ရာဇဝင် ၌ ေရးထား လျက် ှိ၏။
15 ယုဒ ှင်ဘုရင် အာသ နနး်စံ ှစ် ဆယ်ခုနစ် ှစ် တင်ွ ၊ ဇိမရိ သည် တိရဇ
မိ ၌ ခုနစ် ရက် စုိးစံ ၏။
16 ထုိသို့ ဇိမရိ
သည် သင်းဖွ့ဲ ၍ ှင် ဘုရင်ကုိသတ် သည်ဟု ဖိလိတ္တိ
ြပည်ဂိေဗသုန် မိ ေ ှ မှာ တပ်ချ ေသာ သူအေပါင်းတို့သည် သိတင်းကား လျှင် ၊ ထုိ
ေန ့ြခင်းတင်ွ ဗုိလ်ချ ပ် မင်းဩမရိ ကုိ ဣသေရလ
ှင် ဘုရင်အရာ၌ တပ် ထဲမှာ ချးီေြမာက်က၏။

17ဩမရိ သည် ဣသေရလ
အမျ ိးသားအေပါင်း တို့ ှင့်တကွ ဂိေဗသုန် မိ မှ ထွက် ၍ ၊ တိရဇ မိ ကုိ ဝုိင်းထား
က၏။
18 မိ ကုိတိက်ု ၍ ရမည်ဟဇိုမရိ သည် သိ
ေသာအခါ ၊ နနး် ေတာ်ထဲသို့ ဝင် ၍ မိမိ အေပါ် မှာ နနး် ေတာ်ကုိ မီး
ှု ိ သြဖင့် ကုိယ်တိင်ုေသ ေလ၏။

19အေကာင်းမူကား၊ ေယေရာေဗာင် လိက်ု ေသာလမ်း ၊ ဣသေရလအမျ ိးကုိ ြပစ်မှား
ေစေသာ လမ်းသို့ လိက်ု၍ ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ဒစု ိုက် ကုိ ြပ ေသာ အေကာင်းတည်း။
20 ဇိမရိ ြပ မူေသာအမှုအရာ ကင်း သမျှတို့ ှင့် ပုနက်န် ြခင်းအရာသည် ဣသေရလ
ရာဇဝင် ၌ ေရးထား လျက် ှိ၏။
21 ထုိအခါ ြပည်သား တို့သည် ကဲွြပား ၍၊ အချ ိ တို့သည် ဂိနတ် ၏သား တိဗနိ ကုိ
ှ င် ဘုရင်အရာ၌ ချးီေြမာက်ြခင်းငှါ သူ့ေနာက် သို့ လိက်ုက၏။ အချ ိ တို့သည် ဩမရိ
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ေနာက် သို့ လိက်ုက၏။
22ဩမရိ ေနာက် သို့ လိက်ုေသာ သူ တို့ သည် ဂိနတ် ၏ သား
တိဗနိ ေနာက် သို့ လိက်ုေသာ သူ တို့ ကုိ ိင်ု သြဖင့် ၊ တိဗနိ ေသ ၍ ဩမရိ သည် နနး်
ထုိင်ေလ၏။

23 ယုဒ ှင်ဘုရင် အာသ နနး်စံသုံး ဆယ်တ ှစ် တင်ွ ၊ ဩမရိ သည် နနး် ထုိင်၍ ဣ
သေရလ
ိင်ုငံကုိ တဆယ် ှစ် ှစ် စုိးစံ၏။ တိရဇ
မိ ၌ ေြခာက် ှစ် စုိးစံ ပီးမှ၊
24 ှ မာရိ ေတာင် ကုိ ေတာင် ှင် ှ ေမရ ၌ ေငွ အခွက် ှစ်ဆယ် ှင့် ဝယ် ၍ ေတာင်
ေပါ် မှာ မိ ကုိတည် ၏။ ထုိ မိ ကုိ ေတာင် ှင် ှေမရ အမည် ကုိ အစဲွြပ သြဖင့်၊ ှမာ
ရိ မိ ဟ၍ူသမုတ် ေလ၏။

25ဩမရိ သည် ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ဒစု ိုက် ကုိ ြပ သြဖင့် ၊ မိမိ ေ ှ မှာ ြဖစ်ဘူးေသာ သူအေပါင်း ထက်
သာ၍ဆုိးညစ် ၏။

26 ေနဗတ် ၏သား ေယေရာေဗာင် လိက်ု ေသာလမ်း ၊ ဣသေရလ အမျ ိးသည် မိစ္ဆာ
ဒိဌိအားြဖင့် မိမိ တို့ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ၏အမျက် ေတာ် ကုိ ှ ိးေဆာ်၍၊
ြပစ်မှား ေစေသာ ဒစု ိုက် အြပစ်လမ်းသို့ လိက်ုေလ၏။

27ဩမရိ ြပ မူ ေသာ အမှုအရာ ကင်း သမျှတို့ ှင့် တနခုိ်း ကီးြခင်းအရာသည် ဣ
သေရလ
ရာဇဝင် ၌ ေရးထား လျက် ှိ၏။
28ဩမရိ သည် ဘုိးေဘး
တို့ ှင့် အိပ်ေပျာ် ၍ ၊ ှမာရိ မိ ၌ သ ဂ ဟ် ြခင်းကုိခံ ေလ၏။ သား
ေတာ်အာဟပ် သည် ခမည်းေတာ် အရာ ၌နနး် ထုိင်၏။
29 ယုဒ ှင်ဘုရင် အာသ နနး်စံသုံး ဆယ် ှစ် ှစ် တင်ွ ၊ ဩမရိ သား အာဟပ် သည်
ှမာရိ မိ ၌ ဣသေရလ မင်းြပ ၍၊ ဣသေရလ
ိင်ုငံကုိ ှစ် ဆယ် ှစ် ှစ် စုိးစံ ၏။

30ဩမရိ သား အာဟပ် သည် မိမိ
ေ ှ မှာ ြဖစ်ဘူးေသာသူအေပါင်း တို့ထက် ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌သာ၍ ဒစု ိုက် ကုိြပ ၏။
31 ေနဗတ် ၏သား ေယေရာေဗာင် ြပ ေသာဒစု ိုက် အြပစ်လမ်းသို့သာလိက်ု လျှင် ၊
သာမညအြပစ်ေရာက်မည် ဟု ထင်မှတ်လျက်၊ ဇိဒုန် မင်း ကီး ဧသဗာလ သမီး ေယဇ
ေဗလ ှင့်စုံဘက် ၍ ၊ ဗာလ ဘုရားကုိ ဝတ်ြပ ကုိးကွယ် ၏။

32 ှမာရိ မိ တင်ွ ဗာလ ဘုရား၏ ဗိမာန် ၌ ဗာလ
ဘုရားအဘို့ ယဇ် ပလ္လ င်ကုိတည် ၏။
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33အာ ှရ ပင်ကုိလည်းြပ စု ၍ ၊ မိမိ ေ ှ မှာ ြဖစ် ဘူးေသာ ဣသေရလ ှင် ဘုရင်
အေပါင်း တို့ထက် ဣသေရလ အမျ ိး၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ၏အမျက် ေတာ်
ကုိ ှ ိးေဆာ်ြခင်းငှါ သာ၍ ြပ ၏။

34အာဟပ်လက်ထက် ၌ ေဗသလ မိ သားဟိဧလ သည် ေယရိေခါ မိ ကုိ တည် ၏။
ထာဝရဘုရား
သည် နု် ၏သား ေယာ ှု အားြဖင့် မိန ့် ေတာ်မူေသာ စကား ှင့်အညီ ၊ သားဦး အဘိ
ရံ လက်ထက်၌ မိ ို းအြမစ်ကုိတည် ၍ ၊ သားေထွး ေစဂုပ် လက်ထက်၌ မိ တံခါး တို့
ကုိ ေထာင် ၏။

17
1 ဂိလဒ် ြပည် တိ ှ ဘိ မိ သား ဧ လိယ က၊ ငါ ကုိးကွယ် ေသာ ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား အသက် ှင်ေတာ်မူသည်အတိင်ုး၊ ငါအ့ခွင့်မ ှ ိ
ဘဲ အင်တနက်ာလ ပတ်လံးုမုိဃ်း မ ရွာ၊ ှင်း မကျရဟု အာဟပ် မင်းအား မက်ဆုိ ၏။

2ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည် ဧလိယ
သို့ ေရာက် လာသည်ကား၊
3သင်သည် ဤ
အရပ်မှ ထွက်သွား ေလာ။့ အေ ှ သို့ ေြပာင်း ၍ ေယာ်ဒန် ြမစ်တဘက်၊ ေခရိတ်
ေချာင်း နား မှာ ပုနး်ေ ှာင် ၍ေနေလာ။့

4 ထုိ ေချာင်း ေရ ကုိ ေသာက် ရ မည်။ ကျးီအ တို့သည် သင့် ကုိ ေကျွးေမွး
မည်အေကာင်း ငါမှာ ထား ပီဟု မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး၊

5 ဧလိယသည်သွား ၍ ေယာ်ဒန် ြမစ်တစ်ဘက် ၊ ေခရိတ် ေချာင်း နား မှာ ေန ေလ၏။
6ကျးီအ တို့သည် ေနတိ့င်ုးနနံက် တခါ၊ ညဦး
တခါ မုန ့် ှင့် အမဲသား ကုိ ေဆာင် ခ့ဲ က၏။ ေချာင်း ေရကုိလည်း ေသာက် ရ၏။
7 ေနာက် တဖန် မုိဃ်း မ ရွာေသာေကာင့် ေချာင်း ေရခနး်ေြခာက် ေလ၏။
8 ထုိအခါ ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ် သည် ေရာက် လာသည်ကား၊
9သင်ထ ေလာ။့ ဇိဒနု် ြပည်၊ ဇရတ္တ
မိ သို့ သွား ၍ ေန ေလာ။့ ထုိ
မိ ၌ ေနေသာမုတ်ဆုိးမ တေယာက်သည် သင့် ကုိ ေကျွးေမွး မည်အေကာင်း ငါမှာ

ထား ပီဟု မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး၊
10 ဧလိယသည်ထ ၍ ဇရတ္တ မိ သို့ သွား ၏။ မိ တံခါး သို့ ေရာက် ေသာအခါ ၊
မုတ်ဆုိးမ သည် ထင်းေခွ လျက် ှိ၏။ ဧလိယက၊ ငါေသာက် စရာ ေရ
အနည်းငယ် ကုိ ခွက် ှင့် ယူ ခ့ဲပါေလာဟ့ု ဟစ် ၍ ဆုိ ၏။
11 မိနး်မသည်ေရကုိယူ ြခင်းငှါ သွား စ ်တင်ွ ၊ တဖန် ဟစ် ၍ မုန ့် တဖ့ဲ ကုိလည်း သင့်
လက် ၌ ယူ ခ့ဲပါေလာဟ့ု ဆုိ ြပနလ်ျှင်၊

12 မိနး်မက၊ သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား အသက် ှင်ေတာ်မူသည်အတိင်ုး၊
မုန ့် ြပား တြပားမျှမ ှိ။ အိးု ထဲမှာ မုန ့်ညက် တ လက်ဆုပ်၊ ဘူး
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၌ ဆီ အနည်းငယ် သာ ှိ၏။ ကျွနမ် ှင့်သား ငယ်အဘို့ ဖုတ် ၍ စား လိေုသာငှါ၎င်း၊
စား ပီးမှ ေသ လိေုသာငှါ၎င်း၊ ထင်းစ ှစ် ခုကုိ ယခုေခွ ပါ၏ဟု ြပနေ်ြပာ ၏။

13 ဧလိယကလည်း မ စုိးရိမ် ှင့်။ သင် ဆုိသည်အတိင်ုး သွား ၍ ြပ ေလာ။့ သို့ ရာတင်ွ
ငါ ့ အဘို့ မုန ့် ြပား ငယ် တြပားကုိ အရင် လပ်ု ၍ ယူ ခ့ဲေလာ။့ ေနာက်မှ သင် ှင့် သင်
၏ သားငယ်အဘို့ လပ်ု ေလာ။့

14 ဣသေရလ အမျ ိး၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ် မူ သည်ကား၊
ထာဝရဘုရား
သည် ေြမ ေပါ် မှာ မုိဃ်း ရွာေစေတာ်မ မူမီှတိင်ုေအာင်၊ အိးု
၌ ှိေသာမုန ့်ညက် မ ကုန။် ဘူး ၌ ှိေသာဆီ မ ေလျာ့ ရဟု မိန ့်ေတာ်မူေကာင်း ကုိ
ဆင့်ဆုိ ၏။

15 ထုိမုတ်ဆုိးမသည်သွား ၍ ဧလိယ စကား အတိင်ုး ြပ သြဖင့် ၊ ဧလိယ ှင့်တကွ
ကုိယ်တိင်ုမှစ၍ ၊ အိမ်သား တို့ သည် အင်တနက်ာလ ပတ်လံးု စား ရက၏။

16ထာဝရဘုရား သည် ဧလိယ
အားြဖင့် မိန ့် ေတာ်မူ ေသာ
စကား အတိင်ုး ၊ အိးု ၌ ှိေသာမုန ့်ညက် မ ကုန် ၊ ဘူး ၌ ှိေသာဆီ မ ေလျာ။့
17 ထုိ ေနာက်မှအိမ် ှင်မ ၏သား သည် ြပင်းြပ စွာ ေသာ အနာ
ေရာဂါစဲွေသာေကာင့်အသက် ချ ပ်၏။
18 မိနး်မကလည်း၊ အို ဘုရားသခင် ၏လူ ၊ ကုိယ်ေတာ် သည် ကျွနမ် ှင့် အဘယ်သို့
ဆုိင်သနည်း။ ကျွနမ် အြပစ် တို့ ကုိ ေအာက်ေမ့ ေစ၍ ၊ ကျွနမ် သား ကုိသတ် အံေ့သာငှါ
ကျွနမ် ဆီသို့ က လာေတာ်မူသေလာဟု ဧလိယ
အား ဆုိ ေသာ်၊
19သင် ၏သား ကုိငါ ့ အား ေပး ေလာဟ့ုဆုိ လျက် ၊ မိနး်မ ရင်ခွင် ထဲက ယူ ၍ မိမိ
ေန ရာအထက် အခနး်သို့ ေဆာင် သွား သြဖင့် ၊ မိမိ အိပ်ရာ ေပါ် မှာထား ပီးလျှင်၊

20အကျွ ်ပ်ု ၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ု တည်းခုိ ေသာ ဤမုတ်ဆုိးမ
၌ ေဘးဥပဒ် ြပ ၍၊ သူ
၏သား ကုိ ေသ
ေစေတာ်မူမည်ေလာဟု ထာဝရဘုရား
ကုိ ေကးေကာ် ေလ၏။
21 တ ဖန် သူငယ် အေပါ် မှာ မိမိ ကုိယ် ကုိ သုံး ကိမ် လှန် လျက်၊ အကျွ ်ပ်ု
၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ၊ ဤ သူငယ် ၏ဝိညာ ် ကုိ တဖန် ဝင်ေစေတာ်မူပါဟု
ထာဝရဘုရား
ကုိ ေကးေကာ် ြပန၏်။
22 ဧလိယ စကား ကုိ ထာဝရဘုရား
ကား ေတာ်မူ၍ ၊ သူငယ် ၏ ဝိညာ ် သည်ဝင် သြဖင့် ၊ သူသည် အသက် ှင်ြပန၏်။
23 ဧလိယ သည် သူငယ် ကုိအထက် အခနး်မှ ေအာက် သို့ ယူ
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သွား၍ ကည့် ေလာ။့ သင် ၏သား အသက် ှင် ပီဟု ဆုိ
လျက် အမိ ၌ အပ် ေလ၏။
24 မိနး်မ ကလည်း ၊ ဤ အမှုကုိေထာက်၍ကုိယ်ေတာ် သည် ဘုရားသခင် ၏ လူ
ြဖစ်ေကာင်း ကုိ၎င်း ၊ ကုိယ်ေတာ် ဆင့်ဆုိေသာ ထာဝရဘုရား
၏ စကား
ေတာ် ဟတ်ုမှန် ေကာင်းကုိ၎င်း၊ ကျွနမ်သိ ပါသည်ဟု ဧလိယ
အား ဆုိ ၏။

18
1ကာလ အင်တန်ကာ၍ သုံး
ှစ် ေစ့ေသာအခါ၊ ဧလိယ
သို့ ေရာက် လာေသာထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်က၊ သင်သည် အာဟပ် မင်း
အား သွား ၍ ကုိယ် ကုိြပေလာ။့ ငါသည်လည်း ေြမ ေပါ် မှာ မုိဃ်း ရွာေစမည်ဟု မိန ့်
ေတာ်မူသည်အတိင်ုး၊

2 ဧလိယ သည် အာဟပ် မင်းအား ကုိယ် ကုိြပအံ့ေသာငှါ သွား ၏။ ထုိအခါ ှမာရိ
မိ ၌ ြပင်းစွာ ေသာ အစာ အာဟာရေခါင်းပါးြခင်းေဘး ှိ၍၊
3အာဟပ် မင်းသည် နနး် ေတာ်အပ်ုဩဗဒိ ကုိေခါ် ၏။ ထုိဩဗဒိ
သည် ထာဝရဘုရား
ကုိ အလနွ် ိုေသ ေသာသူြဖစ် ၏။
4 ေယဇေဗလ သည် ထာဝရဘုရား
၏ပေရာဖက် တို့ ကုိပယ်ြဖတ် ေသာအခါ ၊ ဩဗဒိ သည် ပေရာဖက် တရာ ကုိ ေြမ
တင်ွး ထဲမှာ ငါး ဆယ်စီ ဝှက်ထား ပီးလျှင် ၊ မုန ့် ှင့် ေရ ကုိေပး၍ ေကျွး ေလ၏။

5အာဟပ် ကလည်း ၊ တြပည်လံးု သို့ လှည့်လည် ၍ စမ်းေရ တင်ွးများ၊ ေချာင်း များ
ှ ိရာအရပ်ရပ် သို့ သွားေလာ။့ တိ စ္ဆာန် အေပါင်းတို့သည် မ
ေသ ၊ ြမင်း ှင့် လား တို့သည် အသက် လတ်ွမည်အေကာင်း၊ ြမက်ပင် ကုိ ေတွ့
ေကာင်းေတွ့လိမ့်မည်ဟု ဩဗဒိ
အား ဆုိ လျက်၊
6 သူတို့သည် တြပည်လံးု ကုိ ှ ံြပား ေအာင် ေဝဖန် ၍၊ အာဟပ် ှင့် ဩဗဒိ သည်
လမ်းတြခားစီ ထွက်သွား က၏။

7ဩဗဒိ သည်သွားစ ်အခါ၊ ဧလိယ
သည် ဆီး
၍ ကိ၏။ ဩဗဒိသည် ဧလိယကုိသိ
၍ ြပပ်ဝပ် လျက် ၊ ကုိယ်ေတာ် သည် အကျွ ်ပ်ု သခင် ဧလိယ မှနပ်ါသေလာဟု ေမး
လျှင်၊

8 ဧလိယက ငါ မှန၏်။ ဧလိယ
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သည် ဤမည်ေသာအရပ်၌ ှိပါ၏ဟု သင့် သခင် ထံ သို့ သွား ၍ ေလျှာက် ေလာ့ ဟု
ေြပာ ဆုိေသာ်၊

9ဩဗဒိကလည်း၊ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် ၏ အသက်ကုိသတ် ေစြခင်းငှါ အာဟပ် ၌ အပ်
ရမည်အေကာင်း ၊ ကုိယ်ေတာ် ကျွနသ်ည် အဘယ်သို့ ြပစ်မှား ဘိသနည်း။

10 ကုိယ်ေတာ် ၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား အသက် ှင်ေတာ် မူသည်အတိင်ုး၊
ကုိယ်ေတာ် ကုိ ှာ ေစြခင်းငှါ အကျွ ်ပ်ု သခင် မ ေစလွှတ် ေသာ တိင်ုး ိင်ုငံ တခု
မျှ မ
ှိ ပါ။ တကျွနး်တ ိင်ုငံသားက၊ ဧလိယမ
ှိပါဟု ေလျှာက် ေသာအခါ၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိ ှာ ၍မ ေတွ့ ိင်ုဟု ထုိတိင်ုး ိင်ုငံ သား

တို့သည် အကျနိ် ကုိခံရကပါ၏။
11ယခု မူကား ၊ ဧလိယ သည် ဤမည်ေသာအရပ်၌ ှိ ပါ၏ဟု သင့် သခင် ထံ သို့
သွား ၍ ေလျှာက် ေလာဟ့ု မိန ့် ေတာ်မူပါသည်တကား။

12အကျွ ်ပ်ု သည် ကုိယ်ေတာ် ထံမှ ထွက်သွား ၍ အာဟပ် မင်းထံမှာ ေလျှာက် စ ်
တင်ွ၊ ထာဝရဘုရား
၏ ဝိညာ ် ေတာ်သည် အကျွ ်ပ်ုမ သိ ေသာ အရပ်သို့ ကုိယ်ေတာ် ကုိ ေဆာင် သွား
ေတာ်မူလျှင် ၊ အာဟပ်မင်းသည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ မ
ေတွ့ ိင်ုေသာအခါ အကျွ ်ပ်ု ကုိသတ် ပါလိမ့်မည်။ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် မူကား ၊ အသက်
ငယ်စ ်ကာလ မှစ၍ ထာဝရဘုရား ကုိ ိုေသ ပါ ပီ။

13 ေယဇေဗလ သည် ထာဝရဘုရား
၏ ပေရာဖက် တို့ ကုိသတ် ေသာအခါ ၊ အကျွ ်ပ်ု ြပ ေသာ အမှုတည်းဟေူသာ
ထာဝရဘုရား ၏ပေရာဖက် တရာ ကုိ ေြမတင်ွး ထဲမှာ ငါး ဆယ်စီ ဝှက်ထား ပီးလျှင် ၊
မုန ့် ှင့် ေရ ကုိေပး၍ ေကျွး ေကာင်းကုိ အကျွ ်ပ်ု သခင် ကား ေတာ်မ မူသေလာ။

14ယခု မူကား ၊ ဧလိယ သည် ဤမည်ေသာအရပ်၌ ှိ ပါ၏ဟု သင့် သခင် ထံသို့
သွား ၍ ေလျှာက် ေလာဟ့ု ကုိယ်ေတာ် မိန ့် ေတာ်မူသည်ြဖစ်၍၊ အာဟပ်သည် အကျွ ်ပ်ု
ကုိသတ် ပါလိမ့်မည်ဟု ြပနဆုိ်၏။

15 ဧလိယ ကလည်း ၊ ငါကုိးကွယ် ေသာ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
အသက် ှင် ေတာ်မူသည် အတိင်ုး၊ ငါသည် ယေန ့
အာဟပ် မင်းအား ကုိယ် ကုိအမှန် ြပမည်ဟု ဆုိ ြပနေ်သာ်၊
16ဩဗဒိ သည် အာဟပ် မင်းထံ သို့ သွား ၍ ေလျှာက် သြဖင့် ၊ အာဟပ် သည် ဧလိ
ယ
ကုိ ကိ ဆုိ အံေ့သာငှါ သွား ၍၊
17 ေတွ့ြမင် ေသာအခါ ၊ သင် သည် ဣသေရလ
အမျ ိးကုိ ေ ှာင့် ှက် ေသာသူမှနသ်ေလာဟေုမး လျှင်၊
18 ဧလိယက၊ ငါသည်ဣသေရလ အမျ ိးကုိ မ
ေ ှာင့် ှက် ၊ သင် ှင့် သင့်အေဆွအမျ ိး တို့သည် ထာဝရဘုရား



ဓမ္မရာဇဝင်တတိယေစာင်။ 18:19 750 ဓမ္မရာဇဝင်တတိယေစာင်။ 18:24

၏ ပညတ် တရားကုိစွန ့် ၍ ဗာလ ဘုရားတို့ ကုိဆည်းကပ် သြဖင့်၊ ဣသေရလအမျ ိး
ကုိ ေ ှာင့် ှက် က ပီ။

19 သို့ ရာတင်ွ လကုိူ ယခု
ေစလွှတ် ၍ ဣသေရလ
အမျ ိးသားအေပါင်း တို့ ကုိ၎င်း ၊ ဗာလ ပေရာဖက် ေလး ရာ ငါး ဆယ်ကုိ၎င်း၊ ေယဇ
ေဗလ
စားပဲွ ၌ စား
ေသာအာ ှရ ပေရာဖက် ေလး ရာ ကုိ၎င်း၊ ကရေမလ
ေတာင် ၊ ငါ ့ ထံသို့ စုေဝး ေစေလာဟ့ဆုို သည်အတိင်ုး၊
20အာဟပ် သည် ဣသေရလ
အမျ ိးသား အေပါင်း တို့ ှ ိရာသို့ လကုိူေစလွှတ် ၍ ၊ ပေရာဖက် တို့ ကုိ ကရေမလ
ေတာင် ေပါ် မှာ စုေဝး ေစ၏။
21 ဧလိယ သည် လူ
များ ှ ိရာသို့ လာ ၍ ၊ သင် တို့သည် ဘာသာ
ှစ် ပါးစပ် ကား မှာ အဘယ်မျှ ကာလ ပတ်လံးုယုံမှားေသာစိတ် ှင့် ေန ကလိမ့်မည်

နည်း။ ထာဝရဘုရား
သည် ဘုရားသခင် မှနလ်ျှင် ထုိ ဘုရားကုိ ဆည်းကပ် ကေလာ။့ ဗာလ
သည် ဘုရားသခင်မှနလ်ျှင် ထုိ ဘုရားကုိ ဆည်းကပ် ကေလာဟ့ဆုိုလျှင်၊ လူ
များတို့ သည် တိတ်ဆိတ် စွာ ေနက၏။
22တဖန် ဧလိယ က၊ ထာဝရဘုရား
၏ ပေရာဖက် ကား ငါ တေယာက် တည်း ကျနရ်စ် ၏။ ဗာလ
၏ပေရာဖက် ကား ေလး
ရာ ငါး ဆယ် ှိ က၏။
23 ာွး ှစ် ေကာင်ကုိေပး ကေလာ။့ သူ
တို့သည် တေကာင် ကုိေရွး ၍ အပုိင်းပုိင်း ြဖတ် ပီးလျှင် ထင်း ေပါ် မှာ တင် ပါေလ
ေစ။ မီး
မ ထည့် ေစ ှင့်။ ငါ လည်း ာွး တေကာင် ကုိ လပ်ု ၍ ထင်း ေပါ် မှာ တင် မည်။ မီး
ကုိမ ထည့်။
24သင်တို့သည် သင် တို့ဘုရား များ၏ နာမ
ကုိ ဟစ်ေခါ် ကေလာ။့ ငါ လည်း ထာဝရဘုရား ၏ နာမ
ေတာ်ကုိ ဟစ်ေခါ် မည်။ မီး
ြဖင့် ထူး ေတာ်မူေသာ ဘုရားသည် ဘုရားသခင် မှန် ပါေစဟု လူ
များတို့အား ေြပာဆုိ လျှင်၊ လူ
အေပါင်း တို့က၊ ဧလိယ၏စကား
သည် ေလျာက်ပတ် ေပသည်ဟု ဆုိ က၏။
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25တဖန် ဧလိယ က၊ သင် တို့သည် များ ေသာေကာင့် ာွး တေကာင် ကုိ အရင် ေရွး
၍ လပ်ု ကေလာ။့ မီး
မ ထည့် ဘဲ သင် တို့ ဘုရား များ၏နာမ ကုိ ဟစ်ေခါ် ကေလာဟ့ု ဗာလ၏ပေရာဖက်
တို့အားဆုိသည်အတိင်ုး၊

26 သူတို့သည် လူများေပး ေသာ ာွး ကုိယူ ၍ လပ်ု ပီးလျှင် ၊ အိုဗာလ ဘုရား၊
အကျွ ်ပ်ု တို့အား ထူး
ေတာ်မူပါဟု နနံက် အချနိမှ်စ၍ မွနး်တည့် အချနိတိ်င်ုေအာင် ဗာလ ၏ နာမ
ကုိ ဟစ်ေခါ် က၏။ သို့ ရာတင်ွ ဗျာဒိတ် သံမ ှိ။ ထူး
ေသာသူလည်း မ ှိ။ သူတို့သည် ကုိယ်တည် ေသာ ယဇ် ပလ္လ င်ေ ှ မှာ ကခုန် က၏။
27 မွနး်တည့် အချနိ၌် ဧလိယ က၊ ကျယ် ေသာအသံ ှင့် ဟစ် ကေလာ။့ ဗာလသည်
ဘုရား
ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ ဆင်ြခင် လျက် ေနေတာ်မူ၏။ သို့ မဟတ်ု တစုံတခုကုိ လိက်ု ၍ ှာ
ေတာ်မူ၏။ သို့ မဟတ်ု ခရီးသွား ေတာ်မူ၏။ သို့ မဟတ်ုကျနိး်စက် ေတာ်မူေသာေကာင့်၊
တစုံတေယာက်ေသာသူသည် ှ ိး ရမည်ဟု ြပက်ယယ် ြပ ၍ဆုိ၏။

28 သူတို့သည်လည်း ကျယ် ေသာအသံ ှင့် ဟစ် ၍ ထုံးစံ ှ ိသည်အတိင်ုး ၊ ကုိယ်
အေသွး ှင့် ကုိယ်ကုိလးူြခင်းငှါထား ၊ သံစူး ှင့် ကုိယ် ကုိ ှေစက၏။

29 မွနး်လွှဲ ၍ ညဦးယံယဇ် ပူေဇာ် ချနိ်တိင်ုေအာင် ပေရာဖက် ြပ ကေသာ်လည်း ၊
ဗျာဒိတ် သံမ ှိ။ ထူး
ေသာသူ၊ အမှု ထားေသာသူလည်း မ ှိေသာအခါ၊
30 ဧလိယ က၊ ငါ ့အနးီသို့ လာ ကေလာဟ့ု လူ
များတို့ ကုိေခါ် သည်အတိင်ုး ၊ လူ အေပါင်း တို့သည် အနးီသို့
လာ က၏။ ထုိအခါ ဧလိယသည် ပိ ပျက် ေသာ ထာဝရဘုရား
၏ယဇ် ပလ္လ င်ကုိ ှ င်းလင်း ပီးမှ၊
31သင် ၏အမည် ကား ဣသေရလ
ြဖစ် ရမည်ဟေူသာထာဝရဘုရား ၏ဗျာဒိတ် ေတာ်ကုိခံရ ေသာ ယာကုပ် သား အမျ ိး
အ ယ်ွ အေရအတက်ွ အတိင်ုး ၊ ေကျာက် တဆယ် ှစ် လံးုကုိယူ ၍၊

32ထာဝရဘုရား ၏ နာမ
ေတာ်အဘို့ ယဇ် ပလ္လ င်ကုိ တည် ပီးမှ ၊ မျ ိ းေစ့ ှစ်တင်းေလာက်ဝင် ိင်ုေသာ ကျ ံး
ကုိ ယဇ် ပလ္လ င်ပတ်လည် ၌ တးူ ေလ၏။

33ထင်း ကုိစီ ၍ ာွး ကုိလည်း အပုိင်းပုိင်း ြဖတ် ပီးလျှင် ထင်း ေပါ် မှာ တင် ေလ၏။
34 အိးု ေလး လံးုကုိေရ ှင့် အြပည့် ထည့်၍ ၊ မီး ှု ိစရာ ယဇ် ှင့် ထင်း ေပါ် မှာ
ေလာင်း ကေလာဟ့ု ဆုိ
သည်အတိင်ုး သူတို့သည် ေလာင်း ပီးမှ၊ တဖန် ေလာင်းကဦးေလာဟ့ု ဆုိ
သည်အတိင်ုး သူတို့သည်ေလာင်း ပီးမှ ၊ သုံး ကိမ်တိင်ုေအာင်ေလာင်း ကေလာ့ဟု
ဆုိသည်အတိင်ုး၊ သူတို့သည် သုံး ကိမ်တိင်ုေအာင်ေလာင်းက၏။
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35 ေရ သည် ယဇ် ပလ္လ င်ပတ်လည် ၌ စီး
၍ ကျ ံး သည်လည်း ေရ ှင့်ြပည့် ေလ၏။
36ညဦးယံယဇ် ပူေဇာ် ချနိေ်ရာက်ေသာအခါ ၊ ပေရာဖက် ဧလိယ သည် ချ ်းလာ ၍ ၊
အာြဗဟံ ၊ ဣဇာက် ၊ ဣသေရလ တို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ် သည်
ဣသေရလ
အမျ ိး၏ဘုရားသခင် ြဖစ်ေတာ်မူေကာင်း ကုိ၎င်း၊ အကျွ ်ပ်ု သည် ကုိယ်ေတာ် ကျွန်
ြဖစ်၍ အမိန ့် ေတာ်အတိင်ုး ဤ အမှု အလံးုစုံ တို့ ကုိ ြပ ေကာင်းကုိ၎င်း၊ ယေန ့
သိ ကပါေစေသာ။
37 အိထုာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ် သည် ထာဝရ
အ ှင်ဘုရားသခင် ြဖစ် ေတာ် မူ ေကာင်း ကုိ၎င်း ၊ ဤ လူ တို့ စိတ် သေဘာ ကုိ
ေြပာင်းလဲ ေစေတာ်မူေကာင်းကုိ၎င်း၊ သူတို့သည် သိ
ေစ ြခ င်း ငှါ အကျွ ်ပ်ု စကား ကုိ နားေထာင် ေတာ် မူ ပါ။ နားေထာင် ေတာ် မူ ပါဟု
ဆုေတာင်း ေလ၏။

38 ထုိအခါ ထာဝရဘုရား ၏မီး သည် ကျ သြဖင့် ၊ မီး ှု ိရာယဇ်အစ ှိေသာ ထင်း ၊
ေကျာက် ၊ ေြမမှုန ့် ကုိ ေလာင် ၍ ကျ ံး ၌ ှိေသာ ေရ ကုိလည်း ခနး်ေြခာက် ေစ၏။

39 လူ အေပါင်း တို့သည် ြမင် လျှင် ြပပ်ဝပ် ၍ ၊ ထာဝရဘုရား သည် ဘုရားသခင်
ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ ထာဝရဘုရား
သည် ဘုရားသခင် ြဖစ်ေတာ်မူ၏ဟု ဝနခံ် က၏။
40 ဧလိယ ကလည်း ၊ ဗာလ ၏ပေရာဖက် တို့ ကုိ ဘမ်းဆီး ကေလာ။့ တေယာက် ကုိ
မျှ မ
လတ်ွ ေစ ှင့်ဟစီုရင် သည်အတိင်ုး၊ သူ
တို့ ကုိ ဘမ်းဆီး ၍ ဧလိယ သည် ကိ ှုန် ေချာင်း သို့ ယူသွား ပီးလျှင် ကွပ်မျက်
ေလ၏။

41 ထုိေနာက် မှဧလိယ က၊ မင်း ကီးသည် စား
ေသာက် ြခင်းငှါတက်သွား ပါေလာ။့ များစွာ ေသာ မုိဃ်း ရွာမည့်အသံ ှိသည်ဟု အာ
ဟပ် အား ေြပာဆုိ လျှင်၊

42အာဟပ် သည်စား ေသာက် ြခင်းငှါ တက်သွား ၏။ ဧလိယ
သည် ကရေမလ
ေတာင်ေပါ် သို့ တက် ၍ ၊ ေြမ ၌ ြပပ်ဝပ် လျက် မျက် ှာ ကုိ ဒူး
ကား မှာထား လျက်၊
43 မိမိ ကျွန် အား သင်တက် ၍ ပင်လယ် သို့ ကည့် ှု ေလာ့ဟုဆုိ သည်အတိင်ုး ၊
ကျွနသ်ည်တက် ၍ ကည့် ှု လျှင် ၊ အဘယ် အရာမျှ မ
ှိပါဟု ေြပာဆုိ ၏။ ဧလိယက၊ ခုနစ် ကိမ် တိင်ုေအာင်သွား ၍ ကည့် ှုဦးေလာ့ဟု

ဆုိ ၏။
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44 ခုနစ် ကိမ်ေြမာက်ေသာအခါ ၊ လူ လက် ှင့် တေူသာ မုိဃ်းတိမ် ငယ် တခုသည်
ပင်လယ် ထဲက တက် ပါ ၏ဟဆုို
ေသာ် ၊ အာဟပ် မင်းထံသို့ သွား ေလာ။့ မုိဃ်း ရွာ၍ ဆီးတားမည်ကုိစုိးရိမ်စရာ ှိ
ေသာေကာင့် ၊ မင်း ကီးြပင်ဆင် ၍ ြပန် သွားမည်အေကာင်းေလျှာက်ထား ေလာ့ ဟု မှာ
လိက်ုေလ၏။

45 မကာ မြမင့်မီှမုိဃ်းေကာင်းကင် သည် မုိဃ်းသက် မုနတိ်င်ုး ှင့် မည်း ၍ ြပင်းစွာ
မုိဃ်း ရွာ၏။ အာဟပ် သည် ရထားစီး
၍ ေယဇေရလ မိ သို့ သွား ၏။
46ထာဝရဘုရား ၏လက် ေတာ်သည် ဧလိယ
အေပါ် မှာ ှိ ၍ ၊ သူသည် ခါးပနး် ကုိစည်း လျက် အာဟပ် မင်း အရင် ေယဇေရလ
မိ တံခါးဝသို့ ေြပး ေလ၏။

19
1 ဧလိယ ြပ ေသာ အမှု ှင့် ပေရာဖက် အေပါင်း တို့ ကုိ ထား
ှင့် ကွပ်မျက် ေသာအမှုကုိ၊ အာဟပ် သည် ေယဇေဗလ
အား အကုနအ်စင် ကား ေြပာ၏။
2 ေယဇေဗလက၊ နက်ြဖန် ေနယ့ခုအချနိ် ေရာက်မှ၊ သင့် အသက် သည် ထုိပေရာဖက်
တို့၏ အသက် က့ဲသို့ ငါမြဖစ် ေစလျှင် ၊ ဘုရား တို့သည် ငါ၌ထုိမျှ မကြပ ပါေစေသာ
ဟု တမန် ကုိ ဧလိယ
ထံသို့ ေစလွှတ် ၍ ကား လိက်ု၏။
3 ထုိအခါ ဧလိယသည်ေကာက် သြဖင့် ၊ ထ ၍ အသက် လတ်ွေအာင် ယုဒ
ခ ို င် ေဗရေ ှဘ မိ သို့ သွား ၏။ ထုိ
မိ ၌ ကျွန် ကုိ ထား
ခ့ဲ၍၊
4သူ့ကုိယ်တိင်ုသည် ေတာ
သို့ တေန ခ့ရီးသွား ပီးလျှင် ၊ ရသမ် ပင်ေအာက် သို့ ေရာက် ၍ ထုိင် ေလ၏။ ထုိအခါ
ကုိယ် အသက် ေသ ရမည်အေကာင်း ဆုေတာင်း လျက် ၊ အိထုာဝရဘုရား ၊ ယခု တန်
ပါ၏။ အကျွ ်ပ်ု အသက် ကုိ သိမ်းယူ ေတာ်မူပါ။ အကျွ ်ပ်ု သည် ဘုိးေဘး
တို့ ထက် သာ၍ မ ေကာင်းပါဟု ြမည်တမ်း ပီးလျှင်၊
5 ရသမ် ပင်ေအာက် မှာ အိပ်ေပျာ် ၏။ ထုိအခါ ေကာင်းကင် တမနက်၊ ထ
၍စား ေလာဟ့ု သူ့
ကုိ တို့ လျက် ဆုိ ၏။
6 ဧလိယသည် ေမျှာ် ကည့်ေသာအခါ ၊ မီး ှင့်ဖုတ်ေသာ မုန ့် ြပား ှင့် ေခါင်းရင်း ၌
ေရ
ဘူး ှိသည်ကုိ ြမင် ၍ စား ေသာက် ပီးမှ တဖန် အိပ်ေပျာ် ၏။
7ထာဝရဘုရား ၏ ေကာင်းကင်တမန် သည် ဒတိုယ
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အကိမ်လာ ၍ သူ့ ကုိ တို့ လျက် ၊ သွားရမည့်ခရီး သည် အလနွ် ေဝးေသာေကာင့် ၊
ထ ၍စား ဦးေလာဟ့ဆုို သည် အတိင်ုး၊

8 ဧလိယသည်ထ ၍ စား ေသာက် ြပန၏်။ ထုိအစာ
အာဟာရကုိ အမီှြပ လျက်၊ အရက် ေလး ဆယ်ခရီးသွား ၍ ဘုရားသခင် ှင့် ဆုိင်
ေသာ ေဟာရပ် ေတာင် သို့ ေရာက် သြဖင့်၊

9 ဥမင် ထဲသို့ ဝင် ၍ ေန ၏။ ထာဝရဘုရား
၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ် ေရာက်လာသည်ကား၊ ဧလိယ ၊ သင် သည် ဤ
အရပ်၌ အဘယ်သို့ ြပ လျက်ေနသနည်းဟေုမး ေတာ်မူ၏။
10 ဧ လိယကလည်း၊ အကျွ ်ပ်ု သည် ေကာင်းကင် ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ဘုရားသခင်
ထာဝရဘုရား ဘက် ၌ အလနွ် စိတ် အား ကီးပါ ပီ။ အေကာင်း မူကား၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့သည် ကုိယ်ေတာ် ၏ပဋိညာ ် တရားကုိ စွန ့် ပီးလျှင် ၊ ကုိယ်ေတာ်
၏ယဇ် ပလ္လ င်များကုိ ဖိ ဖျက် ၍ ကုိယ်ေတာ် ၏ပေရာဖက် များကုိ ထား
ှင့် သတ် ကပါ ပီ။ အကျွ ်ပ်ု တေယာက် တည်း ကျနရ်စ် ၍ ၊ အကျွ ်ပ်ု အသက် ကုိ

ပင်သတ် ြခင်းငှါ ှာ ကပါသည်ဟု ေလျှာက် ေလ၏။
11 ှ တ်ကပတ်ေတာ်ကလည်း ထွက် ေလာ။့ ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာင် ေပါ် မှာရပ် ေနေလာ။့ ထာဝရဘုရား
ေ ှာက် သွားမည်ဟမိုန ့် ေတာ်မူ၏။ ထုိအခါ အား ကီး ေသာ ေလ
ြပင်း သည် ေတာင်ထိပ် တို့ ကုိခဲွ ၍ ၊ ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ ေကျာက် တို့ ကုိချ ိ းဖ့ဲ
၏။ သို့ ရာတင်ွထာဝရဘုရား သည် ေလ
၌ ှိေတာ်မ မူ။ ေလ
ေနာက် မှာ ေြမလှုပ် ြခင်း ှ ိ၏။ သို့ ရာတင်ွထာဝရဘုရား သည် ေြမ လှုပ် ှားြခင်း၌
လည်း ှိေတာ်မ မူ။

12 ေြမ လှုပ်ြခင်းေနာက် မှာမီး ှ ိ၏။ သို့ ရာတင်ွထာဝရဘုရား သည် မီး
၌ လည်း ှိေတာ်မ မူ၊ မီး
ေနာက် မှာ ြဖည်းညင်း ေသာ အသံ ှိ၏။
13 ထုိအသံကုိ ဧလိယ
သည် ကား လျှင် ၊ မျက် ှာ ကုိ ဝတ်လံု ှင့် ဖုံးအပ်ု လျက် ထွက် ၍ ဥမင် ဝ ၌ရပ်
ေန၏။ ထုိအခါ ဧလိယ ၊ သင် သည်ဤ အရပ်၌ အဘယ်သို့ ြပ လျက် ေနသနည်းဟု
အသံ လာ၏။

14 ဧ လိယကလည်း၊ အကျွ ်ပ်ု သည် ေကာင်းကင် ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ဘုရားသခင်
ထာဝရဘုရား ဘက် ၌ အလနွ် စိတ် အား ကီးပါ ပီ။ အေကာင်း မူကား၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့သည် ကုိယ်ေတာ် ၏ပဋိညာ ် တရား ကုိ စွန ့် ပီးလျှင်၊ ကုိယ်ေတာ်
၏ယဇ် ပလ္လ င်များကုိ ဖိ ဖျက် ၍ ၊ ကုိယ်ေတာ် ၏ ပေရာဖက် များကုိ ထား
ှင့် သတ် ကပါ ပီ။ အကျွ ်ပ်ု တေယာက် တည်းကျနရ်စ် ၍ ၊ အကျွ ်ပ်ု အသက် ကုိ

ပင် သတ် ြခင်းငှါ ှာ ကပါသည်ဟု ေလျှာက် ေလေသာ်၊
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15ထာဝရဘုရား က၊ ဒမာသက် ေတာ သို့ ြပန် ၍ ခရီး
သွား ေလာ။့ ေရာက် ေသာအခါ ဟာေဇလ ကုိ ှုရိ ှ င်ဘုရင် အရာ ၌ ခန ့ထ်ား၍
ဘိသိက် ေပးေလာ။့

16 နမ်ိ ှ ိ သား ေယဟု ကုိ ဣသေရလ
ှင်ဘုရင် အရာ ၌ ခန ့ထ်ား၍ ဘိသိက် ေပးေလာ။့ အာေဗလမေဟာလ
မိ ေန၊ ှာဖတ် သား ဧလိ ှဲ ကုိ သင့် ကုိယ်စား ပေရာဖက် အရာ ၌ ခန ့ထ်ား၍ ဘိသိက်

ေပးေလာ။့
17 သို့ ြဖစ်၍ ဟာေဇလ ထား ှင့်လတ်ွ ေသာသူကုိ ေယဟု
သတ် လိမ့်မည်။ ေယဟု
ထား ှင့်လတ်ွ ေသာသူကုိ ဧလိ ှဲ သတ် လိမ့်မည်။
18 သို့ ရာတင်ွ ဗာလ ေ ှ ၌ ဒူးေထာက် ြခင်း၊ နမ်း ြခင်းကုိ မ
ြပ ေသာ သူအေပါင်း တည်းဟေူသာဣသေရလ အမျ ိးသားခုနစ် ေထာင် တို့ ကုိ ငါအ့
ဘို့ ငါကျန်ကင်း ေစ ပီ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။

19 ထုိ အရပ်မှ ဧလိယသည် သွား ပီးလျှင် ၊ ာွး ငါးယှ ်း ှင့်လယ်ထွန် လျက်၊
ေနာက်ဆုံး ာွးယှ ်း၌ ကုိယ်တိင်ုလိက်ုေသာ ှာဖတ် သား ဧလိ ှဲ ကုိ ေတွ့ ၍အနား၌
ေ ှာက် စ ်တင်ွ ၊ မိမိ ဝတ်လံု ကုိ သူ့
အေပါ် မှာ တင် ေလ၏။
20 ဧလိ ှဲသည် ာွး တို့ ကုိ ပစ်ထား ၍ ဧလိယ ေနာက် သို့ လိက်ု လျက် ၊ အကျွ ်ပ်ု
သည်မိ ဘ ကုိ နမ်း ပါရေစ။ သို့ ပီးမှ ကုိယ်ေတာ် ေနာက် သို့ လိက်ု ပါမည်ဟု အခွင့်
ေတာင်း လျှင် ၊ ဧလိယကြပန် သွားေလာ။့ ငါသည် သင် ၌ အဘယ်သို့ ြပ ဘိသနည်း
ဟဆုို ေသာ်၊

21 ဧလိ ှဲသည်ြပန် သွား၍ ာွး ယှ ်းကုိသတ် ပီးမှ ၊ ာွးသား ကုိ လယ်ထွန်ေသာ
တနဆ်ာ ှင့် ြပ တ် ၍ လူ များ တို့အား
ေကျွး ေလ၏။ သို့ ပီးမှ ထ ၍ ဧလိယ ေနာက် သို့ လိက်ု လျက် လက်ေထာက် ြဖစ်
ေလ၏။

20
1 ှုရိ ှ င်ဘုရင် ဗ◌င်္ဟာဒဒ် သည် မိမိ
ဗုိလ်ေြခ အေပါင်း တို့ ကုိ စုေဝး
ေစ၍ ၊ မင်း ကီး သုံး ကျပ်ိ ှစ် ပါး ှင့်တကွ ြမင်း စီးသူရဲ၊ ရထား
စီးသူရဲများပါလျက် စစ်ချ ီ ပီးလျှင် ှမာရိ မိ ကုိ ဝုိင်း ထား၍ တိက်ု ေလ၏။
2 သံတမန် တို့ ကုိ ဣသေရလ
ှင်ဘုရင် အာဟပ် ထံ ၊ မိ ထဲသို့ ေစလွှတ် ၍ ၊ ဗ◌င်္ဟာဒဒ် ၏အမိန ့် ေတာ်ကား၊

3သင့် ေရွှ ေငွ သည် ငါဥ့စ္စာြဖစ်၏။ သင့် သား မယား အေကာင်းဆုံး တို့ ကုိလည်း ငါ
ပုိင်၏ဟု မှာ လိက်ုသတည်း။
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4 ဣသေရလ ှင် ဘုရင်က အ ှင် မင်း ကီး ၊ အမိန ့် ေတာ်အတိင်ုး ငါ ှင့် ငါဥ့စ္စာ ှ ိ
သမျှ သည် ကုိယ်ေတာ်၏ ဥစ္စာြဖစ်ပါသည်ဟု ြပနေ်ြပာ၏။

5 သံတမန် တို့သည် တဖန် လာ၍ ဗ◌င်္ဟာဒဒ် ၏ အမိန ့ေ်တာ်ကား၊ သင် ပုိင်ေသာ ေရွှ
ေငွ သား မယား တို့ ကုိ ငါ ၌ အပ် ရမည်ဟု ငါမှာ လိက်ုသည် အမှုမှာ၊

6 နက်ြဖန် ေနယ့ခု အချနိ်ေရာက်ေသာအခါ ငါ ့ ကျွန် တို့ ကုိ ငါေစလွှတ် မည်။ သူ
တို့သည် သင် ေနေသာအိမ် ှင့် သင့် ကျွန် ေနေသာအိမ် တို့ ကုိစစ် ၍ အလို ှ ိသမျှ တို့
ကုိ ယူ
ေစရမည်ဟု မှာ လိက်ုသတည်း။
7 ထုိအခါ ဣသေရလ ှင် ဘုရင်သည် ြပည်သား အသက် ကီး သူအေပါင်း တို့ ကုိ
ေခါ် ၍ ၊ ဤ သူသည် အဘယ်မျှေလာက်ရန် ှာ ချင်သည်ကုိ ကည့် မှတ် ကပါ ေလာ။့
ငါ ့ ေရွှ ေငွ သား မယား တို့ ကုိ ေတာင်း ၍ မှာ လိက်ု ေသာအခါ ငါမြငင်း ပါတကားဟု
ကားေြပာ ၏။
8အသက် ကီး သူအေပါင်း တို့ ှင့် ြပည်သား အေပါင်း တို့က၊ ထုိသူ
၏ စကားကုိနားေထာင် ေတာ်မ မူပါ ှင့်။ ဝနခံ် ေတာ်မ မူပါ ှင့်ဟု ြပနေ်လျှာက်က၏။
9 သို့ ြဖစ်၍ ှင်ဘုရင်က၊ ကုိယ်ေတာ်သည် အထက် မိန ့် ေတာ် မူသမျှ အတိင်ုး
ကုိယ်ေတာ် ကျွန် ြပ ပါမည်။ ေနာက် မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး မ
ြပ သင့်ဟု ငါ အ ှင် မင်း ကီး အား ြပန် ေလျှာက်ကေလာဟ့ု ဗ◌င်္ဟာဒဒ် ၏သံတမန်
တို့ အား
မှာ လိက်ုလျှင် ၊ ထုိသူတို့သည် သွား ၍ ေလျှာက်က၏။
10တဖနဗ်◌င်္ဟာဒဒ် သည် ေစလွှတ် ၍၊ ှမာရိ မိ ၌ ှိေသာေြမမှုန ့် သည် ငါ ့ေနာက်သို့
လိက်ုေသာသူ အေပါင်း တို့တင်ွ၊ တေယာက်တလက်ဆုပ် စီေစ့ငေလာက်လျှင် ၊ ဘုရား
တို့သည် ငါ ၌ ထုိမျှမက ြပ ပါေစေသာဟု မှာ လိက်ု ေလေသာ်၊

11 ဣသေရလ ှင်ဘုရင် က၊ လက်နက်စုံကုိ ချွတ် ေသာသူသည် ဝါကားသက့ဲသို့
ဝတ်ဆင် ေသာသူသည် မ
ဝါကား ေစ ှင့်ဟု ြပနေ်ြပာ ၏။
12 ဗ◌င်္ဟာဒဒ်သည် မင်း ကီး တို့ ှင့်တကွတဲ ေတာ်၌ ေသာက် စ ်၊ ထုိ
စကား ကုိကား လျှင် စစ်ခင်းကျင်း ကဟု မိမိ
ကျွန် တို့အား မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး၊ သူတို့သည် မိ ေ ှ မှာစစ်ခင်းကျင်း က၏။
13 ထုိအခါ ပေရာဖက် တပါး သည် ဣသေရလ
ှင်ဘုရင် အာဟပ် ထံသို့ လာ ၍ ၊ ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည် ကား၊ ထုိ
ကီးစွာ ေသာ အလံးုအရင်း အေပါင်း ကုိ ြမင် ပီေလာ။ သင့် လက် ၌ ယေန ့ငါ အပ်

မည်။ ငါ သည် ထာဝရဘုရား
ြဖစ်ေကာင်း ကုိ သင်သိ ရလိမ့်မည်ဟု အမိန ့် ေတာ်ကုိ ဆင့်ဆုိ၏။
14အာဟပ် ကလည်း၊ အဘယ်သူ အားြဖင့် အပ်ေတာ်မူမည်နည်းဟေုမး လျှင် ၊ မိ ဝန်
များ၏လလုင် တို့ အားြဖင့် အပ်မည်ဟု ထာဝရဘုရား
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မိန ့် ေတာ်မူေကာင်းကုိ ဆင့်ဆုိ ၏။ စစ်မှု ကုိအဘယ်သူ စီရင်ရမည်နည်းဟုေမး ြပန်
ေသာ်၊ မင်း ကီးကုိယ်တိင်ုစီရင်ရမည်ဟု ဆုိ၏။

15အာဟပ်မင်းသည် မိ ဝန် များ၏ လလုင် တို့ ကုိ ေရတက်ွ ၍ ှစ် ရာသုံး ဆယ် ှစ်
ေယာက် ှိ ၏။ ဣသေရလ
အမျ ိးသား အေပါင်း တို့ ကုိ ေရတက်ွ ြပနေ်သာ် ခုနစ် ေထာင် ှိ၏။
16 မွနး်တည့်အချနိ၌် ထွက် က၏။ ဗ◌င်္ဟာဒဒ် မင်းမူကား၊ ဝုိင်းေသာ မင်း ကီး သုံး
ဆယ် ှစ်ပါး တို့ ှင့်တကွ တဲေတာ်၌ ယစ်မူးေအာင် ေသာက်လျက် ေနက၏။

17 မိ ဝန် များ၏ လလုင် တို့သည် အရင် ထွက် က၏။ ှမာရိ မိ ထဲက လူ ထွက်
ပါသည်ဟု ဗ◌င်္ဟာဒဒ် မင်းထံသို့ ေစလွှတ် ၍ ကား ေလျှာက်လျှင်၊

18 စစ် ငိမ်း ေစြခင်းငှါ ထွက် သည်ြဖစ်ေစ ၊ စစ်တိက်ု ြခင်းငှါ ထွက် သည်ြဖစ်ေစ ၊
အ ှင် ဘမ်းဆီး ကဟု မိန ့် ေတာ်မူ ၏။

19 ထုိသို့ မိ ဝန် များ၏ လလုင် တို့သည် လိက်ု ေသာ ဗုိလ်ေြခ ှင့်တကွ မိ ထဲက
ထွက် ၍၊

20 ရနသူ်တို့ ကုိ လူ
တိင်ုးတေယာက်စီ သတ် ကသြဖင့် ှုရိ လတိူု့သည် ေြပး က၏။ ဣသေရလ
လတိူု့သည် လိက်ု ကသြဖင့် ှုရိ ှ င်ဘုရင် ဗ◌င်္ဟာဒဒ် သည် ြမင်း စီး၍ ြမင်းစီး သူရဲ
တို့ ှင့်အတူ အလတ်ွ ေြပး၏။

21ဣသေရလ ှင် ဘုရင်သည်လည်း ထွက် ၍ ြမင်း တပ်၊ ရထား
တပ်များကုိ ဖျက် ၍ ှုရိ လတိူု့ ကုိ ကီးစွာ ေသာ လပ်ု ကံ ြခင်းအားြဖင့် သတ် ေလ၏။
22တဖန် ပေရာဖက် သည် ဣသေရလ
ှင်ဘုရင် ထံသို့ လာ ၍ ၊ ကုိယ်ကုိခုိင်ခ့ံ ေစေလာ။့ အဘယ်သို့ ြပ ရမည်ကုိ သတိ
ှင့်ဆင်ြခင်ေလာ။့ ှစ်လည် ေသာအခါ ှုရိ ှ င် ဘုရင်သည် စစ်ချ ီ၍ လာေလဦးမည်

ဟဆုို ၏။
23 ှုရိ ှ င်ဘုရင် ၏ ကျွန် တို့ကလည်း ၊ သူ တို့၏ဘုရား သည် ေတာင် ကုိသာ အစုိးရ
ေသာဘုရား
ြဖစ်၏။ ထုိေကာင့် သူတို့သည် ငါ တို့ ကုိ ိင်ု ပါ၏။ ငါတို့သည် လင်ွြပင် ၌ တခါတိက်ု
ကကုနအံ်။့ ထုိသို့ တိက်ုလျှင် စင်စစ် ိင်ု ကလိမ့်မည်။
24 မင်း ကီး အေပါင်းတို့ ကုိလည်း ပယ် ၍ သူ
တို့ အရာ
၌ ဗုိလ်ချ ပ် တို့ ကုိ ခန ့ထ်ား ေတာ်မူပါ။
25 ှုံး ေသာြမင်း တပ် ၊ ရထား တပ် ှင့်အမျှ များေသာ တပ်ကုိ ခင်းကျင်း ေတာ်မူပါ။
လင်ွြပင် ၌ တိက်ု ၍ ဆက်ဆက် ိင်ု ကပါလိမ့်မည်ဟု ေလျှာက်ထားေသာ စကား
ကုိ ှင်ဘုရင်သည် နားေထာင် ၍ စီရင် ေလ၏။
26 ှစ်လည် ေသာအခါ ဗ◌င်္ဟာဒဒ် မင်းသည် ှုရိ လူတို့ ကုိ ေရတက်ွ ၍ ဣသေရလ
ြပည်သားတို့ ကုိ စစ်တိက်ု အံေ့သာငှါ ၊ အာဖက် မိ သို့ ချသွီား ၏။



ဓမ္မရာဇဝင်တတိယေစာင်။ 20:27 758 ဓမ္မရာဇဝင်တတိယေစာင်။ 20:34
27 ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့သည် စာရင်းဝင်၍ ရိက္ခါ ကုိ ြပင်ဆင် ပီးမှ စစ်ချ ီ
က၏။ ှုရိ လတိူု့သည် တြပည်လံးု အ ှ ံအြပား ေနလျက် ၊ သူ တို့ေ ှ မှာ ဣသေရလ
လူ တို့သည် ငယ်ေသာဆိတ်သငယ် ှစ် စုက့ဲသို့ တပ်ချ က ၏။
28 ဘုရားသခင် ၏ လူ
တေယာက်သည် ဣသေရလ
ှင်ဘုရင် ထံသို့ လာ ၍ ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ် မူသည် ကား၊ ှု ရိ လူ တို့ က

ထာဝရဘုရား
သည် ေတာင် ကုိသာအစုိးရေသာဘုရား ြဖစ်၏။ လင်ွြပင် ကုိအစုိးရေသာဘုရား မ
ဟတ်ုဟု ဆုိ
မိေသာေကာင့် ၊ ထုိ ကီးစွာ ေသာ အလံးုအရင်း အေပါင်း ကုိ သင့် လက် သို့ ငါအပ်
မည်။ ငါ သည် ထာဝရဘုရား
ြဖစ်ေကာင်း ကုိ သင်တို့ သိ ရကလိမ့်မည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူေကာင်းကုိ ဆင့်ဆုိ ၏။
29 ထုိ သူတို့သည် ခုနစ် ရက် ပတ်လံးုတစ်ဘက်တချက် တင်ွ တပ်ချ လျက် ေန ပီးမှ
၊ သတ္တ မ ေန ့၌ စစ် ပိ င် ၍ ဣသေရလ လတိူု့သည် တေန ့
ြခင်းတင်ွ ှုရိ ေြခသည် သူရဲတသိနး် ကုိသတ် က၏။
30ကျန် ေသာသူတို့သည် အာဖက် မိ သို့ ေြပး ၍ မိ ို း လဲ သြဖင့် ှစ်ေသာင်း ခုနစ်
ေထာင်ကုိ ဖိေလ၏။ ဗ◌င်္ဟာဒဒ် သည် ေြပး ၍ မိ ထဲ အတင်ွး အခနး် ၌ ပုနး်လျက်
ေန၏။

31 ဗ◌င်္ဟာဒဒ်၏ကျွန် တို့ကလည်း ၊ ဣသေရလအမျ ိးသား ှင် ဘုရင်တို့သည် သနား
တတ်ေသာမင်း ြဖစ် ေကာင်း ကုိ ကျွနေ်တာ်တို့ ကား ပါ ပီ။ ကျွနေ်တာ်တို့သည်
ေလျှာ်ေတ အဝတ်ကုိ ဝတ် ၍၊ ေခါင်း ေပါ် မှာ ကိ း ကုိ ရွက်လျက်၊ ဣသေရလ
ှင်ဘုရင် ထံသို့ ထွက် ရေသာအခွင့် ကုိေပး ေတာ်မူပါ။ အသက် ေတာ်ကုိ ချမ်းသာ

ေပးေကာင်း ေပးပါလိမ့်မည်ဟု ေလျှာက် သည်အတိင်ုး၊
32 ေလျှာ်ေတ အဝတ်ကုိဝတ် ၍၊ ေခါင်း ေပါ် မှာ ကိ း ကုိရွက်လျက် ၊ ဣသေရလ
ှင်ဘုရင် ထံသို့ ေရာက် လျှင် ၊ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် ဗ◌င်္ဟာဒဒ် က၊ ကျွနေ်တာ် အသက် ကုိ
ချမ်းသာ ေပးေတာ်မူပါဟု ေတာင်းပန် ေကာင်းကုိ ေလျှာက် ကေသာ် ၊ အာဟပ်မင်းက၊
ငါ ့အစ်ကုိ သည် အသက် ှင်ေသး သေလာဟေုမး ၏။

33 ထုိသူတို့သည် အာဟပ်မင်း၏ စကားကုိ ေစ့ေစ့
နားေထာင်၍ ၊ ချက်ြခင်း စကားအရိပ်ကုိ ဘမ်း လျက် ၊ ကုိယ်ေတာ် အစ်ကုိ ဟ၍ူမိမိ
တို့သခင်ကုိ ေခါ် က၏။ အာဟပ်ကလည်းသွား ၍ ေခါ် ကေလာ့ဟု ေစလွှတ် သည်
အတိင်ုး ဗ◌င်္ဟာဒဒ်သည် ထွက် လာ၍ ၊ အာဟပ်မင်းအခွင့် ှင့် ရထား
ေတာ်ေပါ် သို့ တက် ရ၏။
34 ဗ◌င်္ဟာဒဒ်ကလည်း၊ ငါ ့ အဘ သည် ကုိယ်ေတာ် အဘ ၏ လက်မှ လယူု ေသာ
မိ တို့ ကုိ ငါြပန် ေပးပါမည်။ ငါ ့ အဘ သည် ှမာရိ မိ ၌ ှုရိတနး်ကုိ လပ်ု သက့ဲသို့
ကုိယ်ေတာ် သည် ဒမာသက် မိ ၌ ဣသေရလတနး်ကုိ လပ်ု ရပါသည်ဟုဆုိ လျက် ၊
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အာဟပ်ကထုိသို့ မိဿဟာယ ဖွ့ဲလျက်၊ သင့် ကုိ ငါလွှတ်လိက်ု မည်ဟုဆုိ၍ မိဿဟာ
ယ ဖွ့ဲ လျက် လွှတ်လိက်ု ေလ၏။

35 ပေရာဖက် အမျ ိးသား တေယာက် က၊ ငါ ့ ကုိ ိုက် ပါေလာဟ့ု ထာဝရဘုရား
၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ် အတိင်ုး အိမ်နးီချင်း အား ဆုိ ၏။ ထုိသူက ငါမ ိုက် ပါဟု
ြငင်းပယ် ၏။

36 ပေရာဖက်ကလည်း၊ ထာဝရဘုရား
၏ အမိန ့် ေတာ်ကုိ နား မ ေထာင်ေသာေကာင့် ငါ ့ ထံမှ သွား စ ်တင်ွ၊ ြခေသင့်္ သတ်
လိမ့်မည်ဟဆုို သည်အတိင်ုး ၊ ထုိသူသွား စ ်တင်ွ ြခေသင့်္ ေတွ့ ၍ သတ် ၏။

37အြခား ေသာသူ ကုိေတွ့ ၍ ငါ ့ ကုိ ိုက် ပါေလာဟ့ု ဆုိ
ြပနလ်ျှင် ၊ ထုိသူသည် နာကျင် စွာ ိုက် ေလ၏။
38 ထုိပေရာဖက် သည်သွား ၍ မိမိ မျက် ှာ ကုိ ပုဝါ ှင့် ဖုံးအပ်ု လျက် ှင်ဘုရင် ကုိ
ငံလ့င့် ၏။

39 ှ င် ဘုရင်သည် ေ ှာက်သွား ေသာအခါ ထုိသူက၊ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် သည် စစ်တိက်ု
သွား ပါ၏။ လူ
တေယာက်သည် စစ်ပဲွထဲကထွက်လာ၍ ကျွနေ်တာ် ၌ လူတေယာက်ကုိ အပ်သြဖင့်
ဤ
လူ ကုိေစာင့် ေလာ။့ တစုံတခုအားြဖင့် ေပျာက် လျှင် သူ့ အသက် အတက်ွ သင့်
အသက် ေသရမည်။ သို့ မဟတ်ု ေငွ အခွက် တဆယ် ေလျာ် ရ မည်ဟု မှာထား
ေသာ်လည်း၊

40 ကုိယ်ေတာ် ကျွန် သည် အရပ်ရပ် ၌ အမှု များေသာအခါ ၊ ထုိသူ ေပျာက်ပါသည်
ဟု ေလျှာက် လျှင် ၊ ဣသေရလ ှင်ဘုရင် က၊ သင့် အမှုကုိ ထုိသို့ ပင် စီရင်ရမည်။ သင့်
ကုိယ်တိင်ုလည်း စီရင် ပီးြဖစ်သည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ ၏။

41 ထုိပေရာဖက်သည်မျက် ှာဖုံး ပုဝါကုိ ချက်ြခင်း ပယ် သြဖင့် ၊ ပေရာဖက် တစုံတ
ပါးြဖစ်ေကာင်း ကုိ ဣသေရလ
ှင်ဘုရင် သိ ၏။

42 ပေရာဖက်ကလည်း၊ ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ငါကျနိ် ေသာသူကုိ သင်လွှတ် ေသာေကာင့် ၊ သင့် အသက်
သည် သူ့
အသက် အတက်ွ ၊ သင့် လူ တို့သည် သူ့
လူ တို့အတက်ွ အ ှုံးခံရမည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူေကာင်းကုိ ဆင့်ဆုိ ၏။
43ဣသေရလ ှင် ဘုရင်သည် ညစ်ည း ေသာစိတ် ှင့် ည ိးငယ် လျက် ှမာရိ မိ ၊
နနး် ေတာ်သို့ သွား ၏။

21
1 ထုိေနာက်မှ ေယဇေရလ မိ သားနာဗုတ် ပုိင်ေသာ စပျစ် ဥယျာ ်သည် ေယဇေရလ
မိ တင်ွ ၊ ှမာရိ မင်း ကီး အာဟပ် ၏နနး် ေတာ်နား မှာ ှ ိ သည်ြဖစ်၍၊
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2 အာဟပ် မင်းက၊ သင့် စပျစ် ဥယျာ ်သည် နနး် ေတာ်နား မှာ ှ ိေသာေကာင့် ယာ
လပ်ုစရာဘို့ ေပး ပါ။ သာ၍
ေကာင်းေသာ ဥယျာ ် ကုိ ငါေပး မည်။ သို့ မဟတ်ု သင် အလို ှ ိလျှင် အဘုိး
ကုိေပး မည်ဟု နာဗုတ် အား ဆုိ လျှင်၊
3 နာဗုတ် က၊ ဘုိးေဘး
လက်မှ အေမွခံ ေသာေြမကုိ ကုိယ်ေတာ်အားေပး ရေသာအမှုကုိ ထာဝရဘုရား
ဆီးတား ေတာ်မူပါေစေသာဟု ြပနေ်လျှာက် ၏။
4 ဘုိးေဘး မှ အေမွခံ ေသာ ေြမကုိ မ
ေပး ရဟု ေယဇေရလ
မိ သားနာဗုတ် ေလျှာက် ေသာ စကား ေကာင့် အာဟပ်မင်းသည် ညစ်ည း ေသာ

စိတ် ှင့် ည ိးငယ် လျက်၊ နနး် ေတာ်သို့ သွား ၍ အစာ ကုိမ စား ၊ မျက် ှာ ကုိ လွှဲ ၍
သာလနွ် ေပါ် မှာအိပ် လျက်ေန၏။

5 ခင်ပွနး် ေယဇေဗလ သည်လာ ၍ ၊ အစာ ကုိ မ
စား ိင်ုေအာင် စိတ် ေတာ်သည် အဘယ်ေကာင့် ည ိးငယ် ေတာ်မူသနည်းဟုေမး
လျှင်၊

6 မင်း ကီးက၊ ေယဇေရလ
မိ သားနာဗုတ် ကုိ ငါေခါ် ၍ သင့် စပျစ် ဥယျာ ်ကုိ ေရာင်း ပါ။ သို့ မဟတ်ု သင် အလို
ှ ိ လျှင် အြခားေသာဥယျာ ် ကုိ ငါေပး မည်ဟဆုို ေသာ်၊ ထုိဥယျာ ် ကုိ ကုိယ်ေတာ် အား
မ ေပး ရဟု ြပနေ်ြပာ ေသာေကာင့် စိတ်ည ိးငယ်သည်ဟဆုို ၏။

7 ခင်ပွနး် ေယဇေဗလ က၊ ကုိယ်ေတာ် သည် ဣသေရလ
ိင်ုငံကုိ အစုိးရ ေတာ်မူသည် မဟတ်ုေလာ။ ထ
၍ ရွှင်လနး် ေသာစိတ် ှင့် စားေတာ်ေခါ် ပါ။ ကျွနမ် သည် ေယဇေရလ
မိ သားနာဗုတ် ၏ စပျစ် ဥယျာ ်ကုိ ဆက် ပါမည် ဟဆုို
သည်အတိင်ုး၊
8အာဟပ် မင်း၏ အခွင့် ှင့် စာ ေရး ၍ တံဆိပ် ေတာ် ှင့် ခတ် ပီးမှ ၊ နာဗုတ် ေန ရာ
မိ ၌ သူ ှင့်အတူ ေနေသာအသက် ကီးသူ ှင့် မှူးမတ် များထံသို့ ေပး လိက်ု ေလ၏။
9 စာ ချက်ဟမူူကား ၊ အစာေ ှာင် ရာအချနိကုိ် ေကးေကာ် ၍ ၊ နာဗုတ် ကုိ လူ
များေ ှ မှာ ေြမာက်ထား ကေလာ။့
10သူ့ ေ ှ မှာ အဓမ္မ
လူ ှစ် ေယာက်ကုိထား ၍ ၊ သင်သည် ဘုရားသခင် ှင့် ှ င် ဘုရင်ကုိစွန ့ပ်ယ် ပီဟု
သက်ေသခံ ပါေလေစ။ သို့ ပီးမှ သူ့ ကုိ ထုတ် ၍ ေသ ေစြခင်းငှါ ေကျာက်ခဲ ှင့်ပစ် က
ေလာဟ့ု ပါသတည်း။

11 ေယဇေဗလ ေပး လိက်ုေသာ စာ ၌ ပါသည် အတိင်ုး ၊ နာဗုတ်ေန ေသာ မိ သား
အသက် ကီး သူ ှင့် မှူးမတ် တို့သည် ြပ လျက်၊

12အစာေ ှာင် ရာအချနိကုိ် ေကးေကာ် ၍ နာဗုတ် ကုိ လူ
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များေ ှ မှာ ေြမာက်ထား က၏။
13အဓမ္မ လူ ှစ် ေယာက်သည် လာ
၍ သူ့ ေ ှ မှာ ထုိင် လျက် ၊ နာဗုတ် သည် ဘုရားသခင် ှင့် ှ င်ဘုရင် ကုိ စွန ့ပ်ယ် ပီ
ဟု လူ
များေ ှ တင်ွ နာဗုတ် တဘက်၌ သက်ေသခံ ကလျှင် ၊ နာဗုတ်ကုိ မိ ြပင် သို့ ထုတ်
၍ ေသ ေအာင် ေကျာက်ခဲ ှင့် ပစ် က၏။

14 ထုိအခါ နာဗုတ် သည် ေကျာက်ခဲ ှင့် ပစ်ြခင်း ကုိခံရ၍
ေသ ပါ ပီဟု ေယဇေဗလ
ထံသို့ ေစလွှတ် ၍ ကားေလျှာက် က၏။
15 ထုိအေကာင်းကုိ ေယဇေဗလ
သည် ကား လျှင် ၊ ေယဇေရလ မိ သားနာဗုတ် မ ေရာင်းလိေုသာ စပျစ် ဥယျာ ်ကုိ
ထ
၍ သိမ်းယူ ေတာ်မူပါ။ နာဗုတ် အသက် မ ှိ၊ ေသ
ပါ ပီဟု ဆုိ ၏။
16 နာဗုတ် ေသ ေကာင်း ကုိ အာဟပ် သည် ကား လျှင် ၊ ေယဇေရလ မိ သားနာဗု
တ် ၏ စပျစ် ဥယျာ ်ကုိ သိမ်းယူ ြခင်းငှါ ထ သွား ၏။

17 ထုိအခါ တိ ှဘိ မိ သားဧလိယ သို့ ေရာက် လာေသာထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ်
ေတာ်က၊

18သင်သည် ှမာရိ မိ ၌ ေနေသာ ဣသေရလ ှင်ဘုရင် အာဟပ် ကုိ ကိ ဆုိ အံေ့သာ
ငှါ ထ သွား ေလာ။့ သူသည်နာဗုတ် ၏ စပျစ် ဥယျာ ်ကုိ သိမ်းယူ ြခင်းငှါ သွား ၍ ယခု
ဥယျာ ်၌ ှိ ၏။

19 ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ သင်သည် လအူသက်ကုိသတ် ၍ သူ့ဥစ္စာ
ကုိ သိမ်းယူ ပီေလာ။ တဖန် မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ေခွး တို့သည် နာဗုတ် အေသွး ကုိ
လျက် ေသာ အရပ် ၌ သင့် အေသွး ကုိပင် လျက် က လိမ့်မည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူေကာင်း
ကုိ ဆင့်ဆုိ ေလာဟ့ု မှာထား ေတာ်မူ၏။

20အာဟပ် ကလည်း ၊ အချင်းရနသူ် ၊ ငါ ှင့်ေတွ့ ပီ ေလာဟု ဧလိယ
အား ဆုိ လျှင် ၊ ဧလိယကသင်သည် ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ဒစု ိုက် ကုိ ြပ လိ၍ု ကုိယ် ကုိ ေရာင်း ေသာေကာင့် သင် ှင့်ငါေတွ့ ပီ။
21 ထာဝရဘုရားမိန ့်ေတာ်မူသည်ကား၊ သင့် အေပါ် သို့ ေဘးဥပဒ် ေရာက် ေစမည်။
ဣသေရလ
မိ ရွာ၌ ချ ပ်ထား ေသာသူြဖစ်ေစ ၊ အလတ်ွ ေြပးေသာသူြဖစ်ေစ၊ အာဟပ် အမျ ိး

ေယာက်ျား များကုိပယ်ြဖတ် မည်။
22 ငါအ့မျက် ကုိ ှ ိးေဆာ်ေသာအြပစ် ှင့် ဣသေရလ အမျ ိးကုိ ြပစ်မှား ေစေသာ
အြပစ်ေကာင့် ၊ သင့် အမျ ိ း ကုိ ေနဗတ် ၏သား ေယေရာေဗာင် အမျ ိး ှင့် အဟိယ ၏
သား
ဗာ ှာ အမျ ိး က့ဲသို့ ငါြဖစ် ေစမည်။
23 ေယဇေဗလ အမှုမှာ ထာဝရဘုရား
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မိန ့် ေတာ်မူသည် ကား၊ ေယဇေရလ
မိ ို း နား မှာ ေခွး တို့သည် ေယဇေဗလ
ကုိ စား ကလိမ့်မည်။
24အာဟပ် အမျ ိးသည် မိ ထဲမှာ ေသလျှင်ေခွး စား လိမ့်မည်။ မိ ြပင် မှာ ေသလျှင်
မုိဃ်း ေကာင်းကင်ငှက် စား လိမ့်မည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူေကာင်းကုိ အာဟပ်အား ဆင့်ဆုိ ၏။

25အာဟပ် ှင့် တေူသာ သူတေယာက် မျှမ ှိ။ ခင်ပွနး် ေယဇေဗလ သည် တိက်ုတနွး်
သြဖင့်၊ ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ဒစု ိုက် ကုိ ြပ လိ၍ု ကုိယ်ကုိ ေရာင်း ေသာ သူြဖစ်၏။
26ထာဝရဘုရား သည် ဣသေရလ
အမျ ိးေ ှ မှ ှင်ထုတ် ေတာ်မူေသာ အာေမာရိ အမျ ိးသားြပ သမျှ အတိင်ုး ၊ ု ပ်တု
ဆင်းတကုို ဆည်းကပ် ၍ စက်ဆုပ် ရံွ ှာဘွယ်အမှုကုိြပ ၏။

27 သို့ ရာတင်ွ ဧလိယဆင့်ဆုိေသာ စကား
ေတာ်ကုိ ကား လျှင် ၊ မိမိ အဝတ် ကုိ ဆုတ် ၍ ေလျှာ်ေတ အဝတ်ကုိ ဝတ် ၏။
အစာေ ှာင် ြခင်း၊ ေလျှာ်ေတ အဝတ်၌ အိပ် ြခင်း ကုိ ြပ ၍ ြဖည်းြဖည်း သွား လာ၏။

28ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည် တိ ှဘိ မိ သားဧလိယ သို့ ေရာက် လာ
သည်ကား၊

29 အာဟပ် သည် ငါ ့ ေ ှ မှာ ှမ့်ိချ သည်ကုိ ြမင် ပီ ေလာ။ ထုိသို့ ငါ ့ ေ ှ မှာ ှမ့်ိချ
ေသာေကာင့် ၊ သူ့ လက်ထက် ၌ ထုိေဘးဥပဒ် ကုိ ငါမ ေရာက် ေစ။ သူ့
သား လက်ထက် ၌ သူ့ အမျ ိး အေပါ် သို့ ေရာက် ေစမည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။

22
1 ှုရိ ြပည် ှင့် ဣသေရလ ြပည်သည် စစ် မ တိက်ု ဘဲ သုံး
ှစ် ေန ပီးမှ၊

2တတိယ ှစ် တင်ွ ၊ ယုဒ ှင်ဘုရင် ေယာ ှဖတ် သည် ဣသေရလ
ှင်ဘုရင် ထံ သို့လာ ၏။

3ဣသေရလ ှင် ဘုရင်ကလည်း၊ ဂိလဒ် ြပည် ရာမုတ် မိ သည် ငါ တို့ ိင်ုငံအဝင်
ြဖစ်သည်ကုိ သင်တို့မသိ ေလာ။ ငါ တို့သည် ှုရိ ှ င်ဘုရင် လက် မှ မ ှ တ် မယူဘဲ ငိမ်
သက် စွာ ေနက ပီတကားဟု မိမိ
ကျွန် တို့အား ဆုိ ၏။
4 ေယာ ှဖတ် မင်းအား လည်း၊ ဂိလဒ် ြပည် ရာမုတ် မိ သို့ ငါ ှင့်အတူ စစ် ချ ီ မည်
ေလာဟုေမး လျှင် ၊ ေယာ ှဖတ် က၊ ငါ သည်မင်း ကီး က့ဲသို့ ြဖစ်၏။ ငါ ့ လူ တို့သည်
မင်း ကီး ၏လူ က့ဲသို့ ၎င်း၊ ငါ ့ ြမင်း တို့သည် မင်း ကီး ၏ ြမင်း က့ဲသို့ ၎င်း ြဖစ်ကသည်
ဟု ဣသေရလ
ှင်ဘုရင် အား ြပနေ်ြပာ ၏။

5တဖန် ေယာ ှဖတ် က၊ ထာဝရဘုရား
၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်ကုိ ယေန ့
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ေမးြမနး် ပါေလာဟ့ု ဣသေရလ
ှင်ဘုရင် အား ဆုိ ေသာ်၊

6ဣသေရလ ှင် ဘုရင်သည် ပေရာဖက် ေလး ရာ တို့ ကုိ စုေဝး
ေစ ပီးလျှင် ၊ ငါသည်ဂိလဒ် ြပည် ရာမုတ် မိ သို့ စစ် ချ ီ ေကာင်းသေလာ။ မချဘဲီ ေန
ေကာင်းသေလာဟေုမး ေသာ်၊ သူတို့ကချ ီ ေတာ်မူပါ။ ထာဝရ
ဘုရားသည် အ ှင်မင်း ကီး ၏လက် ေတာ်သို့ အပ် ေတာ်မူမည်ဟု ေလျှာက် က၏။
7 ေယာ ှဖတ် ကလည်း၊ ငါတို့ေမးြမနး် စရာ ထာဝရဘုရား
၏ ပေရာဖက် တစုံတပါးမျှမ ှိသေလာဟု ေမး ေသာ်၊
8ဣသေရလ ှင် ဘုရင်က၊ ထာဝရဘုရား
ကုိ ေမးြမနး် ရေသာသူ တေယာက် ဣမလ သား မိက္ခါ ှိေသး ၏။ သို့ ရာတင်ွ ထုိ
သူ ကုိ ငါ မုနး် ၏။ ငါ ၌ မဂင်္လာ စကားကုိ မ
ေဟာ။ အမဂင်္လာ စကားကုိသာ ေဟာတတ်သည်ဟု ေယာ ှဖတ် အား ဆုိ လျှင် ၊ ေယာ
ှဖတ် က ထုိသို့
မင်း ကီး မ ေြပာ ပါ ှင့်ဟု ြပနဆုိ် ၏။
9 ထုိအခါ ဣသေရလ ှင် ဘုရင်သည် အရာ ှိ တေယာက် ကုိေခါ် ၍ ၊ ဣမလ သား
မိက္ခါ ကုိ အလျင်အြမန် ေခါ်ခ့ဲဟမိုန ့် ေတာ်မူ၏။

10ဣသေရလ ှင်ဘုရင် ှင့် ယုဒ ှင်ဘုရင် ေယာ ှဖတ် တို့သည် မင်းေြမာက် တနဆ်ာ
ကုိ ဝတ်ဆင် လျက် ှမာရိ မိ တံခါးဝ ေ ှ ၊ ဟင်းလင်း ေသာ အရပ်၌ ရာဇပလ္လ င် တို့
အေပါ် မှာထုိင် ၍ ၊ ပေရာဖက် အေပါင်း တို့သည် ေ ှ ေတာ်၌ ေဟာေြပာ က၏။

11 ေခနာနာ သား ေဇဒကိ သည် သံ
ဦးချ ိ တို့ ကုိ လပ်ု ၍ ၊ ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ကုိယ်ေတာ်သည် ှုရိ လူ
တို့ ကုိ မ
ဖျက်ဆီး မီှ တိင်ုေအာင်ဤ ဦးချ ိ တို့ ှင့် တိးု ရ မည်ဟု မိန ့် ေတာ် မူ ေကာင်း ကုိ
ဆင့်ဆုိ၏။

12 ပေရာဖက် အေပါင်း တို့ကလည်း ၊ ဂိလဒ် ြပည် ရာမုတ် မိ သို့ စစ်ချ ီ ၍ ေအာင်
ေတာ်မူပါ။ ထာဝရဘုရား
သည် အ ှင်မင်း ကီး ၏ လက် ေတာ်သို့ အပ် ေတာ်မူမည်ဟု ပေရာဖက် ြပ ၍ ေဟာ
က၏။
13 မိက္ခါ ကုိေခါ် ေသာ တမန် က၊ ပေရာဖက် အေပါင်းတို့သည် မဂင်္လာ စကား ကုိ
သာ ှင်ဘုရင် အား တညီတ ွတ် တည်းေဟာက၏။ ကုိယ်ေတာ် လည်း သူ
တို့ ေဟာကသည်နည်းတူ မဂင်္လာ စကားကုိသာ ေဟာ
ေတာ်မူပါဟဆုို လျှင်၊
14 မိက္ခါ က၊ ထာဝရဘုရား
အသက် ှင်ေတာ်မူသည် အတိင်ုး ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူေသာ စကားကုိသာ ငါြပန် ေြပာရမည်ဟဆုို ၏။
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15 ှ င်ဘုရင် ထံသို့ ေရာက် ေသာအခါ ှင် ဘုရင်က၊ အချင်းမိက္ခါ ၊ ငါတို့သည် ဂိ
လဒ် ြပည်ရာမုတ် မိ သို့ စစ်ချ ီ ေကာင်းသေလာ။ မ
ချဘဲီေနေကာင်းသေလာဟုေမး လျှင် ၊ မိက္ခါက၊ စစ်ချ ီ ၍ ေအာင် ေတာ်မူပါ။
ထာဝရဘုရား
သည် အ ှင်မင်း ကီး ၏ လက် ေတာ်သို့ အပ် ေတာ်မူမည်ဟု ြပနေ်လျှာက် ၏။
16 ှ င် ဘုရင်ကလည်း ၊ မှန် ေသာစကားမှတပါး အြခားေသာစကားကုိ ထာဝရဘုရား
အခွင့် ှင့် သင်သည် ငါ ့ အား မ ေဟာ မည်အေကာင်း ၊ ငါ သည် ဘယ် ှစ် ကိမ်
တိင်ုေအာင်သင့် အား အကျနိ် ေပးရမည်နည်းဟေုမး ေသာ်၊

17 မိက္ခါက၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသားအေပါင်း တို့ သည် သုိးထိနး် မ ှိ ေသာ
သုိး က့ဲသို့ ၊ ေတာင် များအေပါ် မှာ အရပ်ရပ် ကဲွြပားလျက် ှိ ကသည်ကုိ ငါြမင် ပီ။
ထာဝရဘုရား ကလည်း၊ ဤသူအေပါင်းတို့သည် အ ှင်မ ှိေသာေကာင့် အသီးအသီး
ကုိယ်ေနရာသို့ ြပန်ကပါေလေစဟု မိန ့ေ်တာ်မူေကာင်းကုိ ေလျှာက်ဆုိ၏။

18 ဣသေရလ ှင် ဘုရင်ကလည်း ၊ သူသည်ငါ ၌ မဂင်္လာ စကားကုိမ ေဟာ ၊
အမဂင်္လာ စကားကုိသာ ေဟာတတ်သည်ဟု မင်း ကီး အား ငါမ ေြပာ သေလာဟု ေယာ
ှဖတ် အား ဆုိ ၏။
19 မိက္ခါကလည်း၊ သို့ ြဖစ်၍ ထာဝရဘုရား ၏ အမိန ့် ေတာ်ကုိ နားေထာင် ပါ။
ထာဝရဘုရား
သည် ပလ္လ င် ေတာ်ေပါ် မှာ ထုိင် ေတာ်မူသည်ကုိ၎င်း ၊ ေကာင်းကင် ဗုိလ်ေြခ အေပါင်း
တို့သည် လက်ျာ ေတာ်ဘက် လက်ဝဲ ေတာ်ဘက် ၌ ရပ် ေနကသည်ကုိ၎င်းငါြမင် ပီ။

20 ထာဝရဘုရား ကလည်း ၊ အာဟပ် သည် ဂိလဒ် ြပည်ရာမုတ် မိ သို့ စစ်ချ ီ ၍
ဆုံး ေစြခင်းငှါ အဘယ်သူ ေသွးေဆာင် မည်နည်းဟုေမး ေတာ်မူလျှင် ၊ အြခံအရံေတာ်
တို့သည် တေယာက်တနည်းစီ ြပနေ်လျှာက် က၏။

21တဖန် ဝိညာ ် တပါးသည် လာ
၍ ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ ရပ် လျက် ၊ အကျွ ်ပ်ု ေသွးေဆာင် ပါမည်ဟု ေလျှာက်
လျှင်၊

22ထာဝရဘုရား က အဘယ်သို့ ေသွးေဆာင်မည်နည်းဟေုမး ေတာ်မူေသာ်၊ အကျွ ်ပ်ု
သွား ၍ ထုိမင်း ကီး၏ ပေရာဖက် အေပါင်း တို့ အထဲမှာ မုသာ စကားကုိ ေြပာတတ်
ေသာစိတ် ဝိညာ ်ြဖစ် ပါမည်ဟု ြပန်ေလျှာက် ေသာ် ၊ သင်သည် ေသွးေဆာင် ၍ ိင်ု
လိမ့်မည်။ ထုိသို့ သွား ၍ ြပ ေလာဟ့ု မိန ့် ေတာ်မူ၏။

23 သို့ ြဖစ်၍ ထာဝရဘုရား သည် မုသာ
စကားကုိ ေြပာတတ်ေသာစိတ် ဝိညာ ်ကုိ မင်း ကီး၏ ပေရာဖက် အေပါင်း တို့ ၌ သွင်း
ေတာ်မူ ပီ။ မင်း ကီး၏အမှုမှာ အမဂင်္လာ စကားကုိ ေြပာ ေတာ်မူ ပီဟု ေဟာေလ၏။

24 ထုိအခါ ေခနာနာ ၏ သား
ေဇဒကိ သည် ချ ်း လာ ၍
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မိက္ခါ ၏ ပါး ကုိ ပုတ် လျက် ၊ ထာဝရဘုရား ၏ ဝိညာ ် ေတာ်သည် သင် ှင့်
ှ တ်ဆက် ြခင်းငှါ အဘယ် လမ်းြဖင့် ငါ မှ ထွက် ေတာ်မူသနည်းဟေုမး လျှင်၊
25 မိက္ခါ က၊ သင်သည် ပုနး်ေ ှာင် ၍ ေနြခင်းငှါ အတင်ွး ခနး်ထဲသို့ ဝင် ေသာ ေန ့၌
သင် ြမင် လိမ့်မည်ဟု ဆုိ ၏။

26ဣသေရလ ှင် ဘုရင်က၊ မိက္ခါ ကုိ မိ ဝနမ်င်း အာမုန် ထံ ၊ သား ေတာ်ေယာ ှ
ထံသို့ ယူသွား ၍၊

27ဤ သူကုိေထာင် ထဲမှာေလှာင် ထားက။ ငါသည် ငိမ်ဝပ် စွာ ြပန် ၍ မ
လာမီှတိင်ုေအာင်ဆင်းရဲ စွာ စား
ေသာက် ေစဟု အမိန ့် ေတာ် ှိေ ကာင်းကုိ ဆင့်ဆုိ ေလာဟ့ု စီရင် ၏။
28 မိက္ခါ ကလည်း၊ မင်း ကီးသည် ငိမ်ဝပ် စွာ ြပန် လာရလျှင် ထာဝရဘုရား သည်
ငါ ့အားြဖင့် မိန ့် ေတာ် မ
မူ၊ အိလုူ
များအေပါင်း တို့ ၊ နားေထာင် ကေလာဟ့ဆုို ၏။
29 ထုိသို့ ဣသေရလ ှင်ဘုရင် ှင့် ယုဒ ှင်ဘုရင် ေယာ ှဖတ် တို့သည် ဂိလဒ် ြပည်
ရာမုတ် မိ သို့ စစ်ချ ီ က၏။

30ဣသေရလ ှင် ဘုရင်က၊ ငါသည်ြခားနားေသာ အေယာင် ကုိ ေဆာင်၍ စစ်ပဲွ ထဲ
သို့ ဝင် မည်။ မင်း ကီး မူကား မင်းေြမာက် တနဆ်ာကုိ ဝတ်ဆင် ပါေလာဟ့ု ေယာ ှဖတ်
အား ဆုိ ပီးမှ ၊ ဣသေရလ ှင် ဘုရင်သည် ြခားနားေသာ အေယာင် ကုိ ေဆာင်လျက်
စစ်ပဲွ ထဲသို့ ဝင် ၏။

31 ှုရိ ှ င် ဘုရင်က၊ ဣသေရလ
ှင်ဘုရင် မှတပါး အြခားေသာ လူ ကီး လငူယ် ကုိ မ
တိက်ု ှင့်ဟု ရထားစီး
သူရဲများကုိ အပ်ုေသာ ဗုိလ်သုံးကျပ်ိ ှစ် ေယာက်တို့ ကုိမှာ ထား ှင့်ေသာေကာင့်၊
32 ရထားစီး သူရဲအပ်ုဗုိလ်မင်းတို့သည် ေယာ ှ ဖတ် ကုိြမင် ေသာအခါ ၊ အကယ်
စင်စစ်ထုိသူသည် ဣသေရလ
ှင်ဘုရင် ြဖစ် လိမ့်မည်ဟု ဆုိ
လျက် သူ့ ကုိ တိက်ု အံ့ေသာငှါ လမ်းလွှဲ က၍ ၊ ေယာ ှ ဖတ် လည်း ေကးေကာ်
ေလ၏။

33ဣသေရလ ှင်ဘုရင် မ ဟတ်ုေကာင်း ကုိ ရထားစီး
သူရဲအပ်ုဗုိလ်မင်းတို့သည် ရိပ်မိ ေသာအခါ ၊ မလိက်ုဘဲ အြခားသို့ ေ ှာင် သွားက၏။
34လူ တေယာက်သည် မရွယ်ဘဲေလး ှင့်ပစ်၍၊ ဣသေရလ
ှင် ဘုရင်ကုိ သံချပ် အကင်္ျအီဆစ် ကား မှာ မှန် ေလေသာ် ၊ ငါ ့ ကုိစစ်ပဲွ ထဲက လှည့်

၍ ထုတ်ေဆာင် ေလာ။့ ငါနာ သည်ဟု မိမိ
ရထား ေတာ်ထိနး်ကုိ ဆုိ ၏။
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35 ထုိ ေန ့၌ တိးု၍ တိက်ု က၏။ ှင် ဘုရင်သည် ှုရိ လူတဘက် တချက်၌ရထား
ေတာ်ထဲမှာ လကုိူမီှ ၍ ထုိင်ေန၏။ ညဦးယံ
၌ အသက် ေတာ်ကုန၏်။ ထိခုိက်ရာ အနာ
မှ အေသွး သည်ရထား ထဲသို့ ယုိ ၏။
36လအူေပါင်းတို့ ၊ ကုိယ် ေနေသာ မိ ြပည် သို့ ြပနသွ်ား ကဟု ေန
ဝင် ေသာအခါ တတပ်လံးု ကုိ ေကးေကာ် ေလ၏။
37 ထုိသို့ ှ င်ဘုရင် ေသ ၍ ှမာရိ မိ သို့ ေရာက် သြဖင့် သ ဂ ဟ် ြခင်းကုိ ခံရ၏။
38 ရထား ေတာ် ှင့် လက်နက် ေတာ် ကုိ ှ မာ ရိ မိ ေရကန် ၌ ေဆး သြဖင့် ၊
ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူေသာ စကား ှင့အ်ညီ ေခွး တို့သည် အေသွး ကုိ လျက် က၏။

39 အာဟပ် ြပ မူ ေသာ အမှုအရာ ကင်း ေလသမျှ တို့ ှင့် တည်ေဆာက် ေသာ
ဆင်စွယ် နနး် ၊ ြပ စု ေသာ မိ တို့ သည် ဣသေရလ
ရာဇဝင် ၌ ေရးထား လျက် ှိ၏။
40အာဟပ် သည် ဘုိးေဘး
တို့ ှင့် အိပ်ေပျာ် ၍ ၊ သား ေတာ်အာခဇိ သည် ခမည်းေတာ်အရာ ၌ နနး် ထုိင်၏။
41ဣသေရလ ှင်ဘုရင် အာဟပ် နနး်စံေလး ှစ် တင်ွ အာသ သား ေယာ ှဖတ် သည်
အသက်သုံး ဆယ် ငါး ှစ် ှ ိေသာ်ယုဒ ိင်ုငံကုိ အစုိးရ ၍၊

42 ေယ ု ှလင် မိ ၌ ှစ် ဆယ်ငါး ှစ် စုိးစံ ေလ၏။ မယ်ေတာ် ကား ှိလဟိ သမီး
အဇုဘ အမည် ှိ၏။

43 ထုိမင်းသည်ခမည်းေတာ် အာသ လိက်ုေသာ လမ်း ကုိမ လွှဲ ၊ အကုနအ်စင် လိက်ု
၍ ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ေြဖာင့်မတ် ေသာအကျင့် ကုိသာ ကျင့် ၏။ သို့ ရာတင်ွ ြမင့် ေသာအရပ်
တို့ ကုိ မ
ပယ် ှား ေသာေကာင့်၊ လူ
တို့သည် ထုိအရပ် တို့ ၌ ယဇ် ပူေဇာ်၍ နံသ့ာေပါင်း ကုိ မီး ှု ိ က၏။
44 ေယာ ှဖတ် မင်းသည် ဣသေရလ
ှင်ဘုရင် ှင့် စစ်မတိက်ု မိဿဟာယ ဖွ့ဲေလ၏။

45 ေယာ ှ ဖတ် ြပ မူ ေသာ အမှုအရာ ကင်း ေလသမျှ တို့ ှင့် တနခုိ်း ကီး ြခင်း၊
စစ်တိက်ု ြခင်းအရာတို့သည် ယုဒ
ရာဇဝင် ၌ ေရးထား လျက် ှိ၏။
46 ခမည်းေတာ် အာသ လက်ထက် ၌ ကျန်ကင်း ေသး ေသာ
ေယာက်ျားအလို သို့ လိက်ုတတ်ေသာ မိနး်မလျှာ တို့ ကုိ ြပည် ေတာ် မှ သုတ်သင်
ပယ် ှင်းေလ၏။

47 ထုိကာလ၊ ဧဒံု
ြပည်၌ ှင်ဘုရင် မ ှိ။ ယုဒ ှင်ဘုရင်ခန ့ထ်ား ေသာ မိ ဝနမ်င်း စီရင်ရ၏။
48 ေယာ ှဖတ် သည် ဩဖိရ
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ြပည်သို့ ေစလွှတ်၍၊ ေရွှ ကုိ ယူေစြခင်းငှါ တာ ှု သေဘင်္ာ တို့ ကုိ ဧဇယုနဂ်ါဗာ မိ မှာ
တည် ၏။

49 အာဟပ် သား အာခဇိ က၊ ငါ ့ ကျွန် တို့သည် မင်း ကီး ကျွန် တို့ ှင့် သေဘင်္ာ စီး
ပါေစဟု ေယာ ှဖတ်၌ အခွင့်ေတာင်း၍ ေယာ ှဖတ်သည် အခွင့်ေပး၏။ သို့ ေသာ်လည်း
သေဘင်္ာ တို့သည် ဧဇယုနဂ်ါဗာ မိ မှာ ကျ ိးပ့ဲ ေသာေကာင့် ၊ ဩဖိရ မိ သို့ မသွားရ။

50 ေယာ ှဖတ် သည် ဘုိးေဘး
တို့ ှင့် အိပ်ေပျာ် ၍ သူတို့ ှင့်အတူ အဘ ဒါဝိဒ် မိ ၌ သ ဂ ဟ် ြခင်းကုိခံေလ၏။
သား
ေတာ်ယေဟာရံ သည် ခမည်းေတာ်အရာ ၌ နနး် ထုိင် ၏။
51 ယုဒ ှင်ဘုရင် ေယာ ှဖတ် နနး်စံဆယ် ခုနစ် ှစ် တင်ွ ၊ အာဟပ် သား အာခဇိ
သည် ှမာရိ မိ ၌ မင်းြပ ၍ ဣသေရလ
ိင်ုငံကုိ ှစ် ှစ်စုိးစံ ၏။

52 ထုိမင်းသည်ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ ဒစု ိုက် ကုိ ြပ ၍ ၊ မိ ဘ လိက်ုေသာလမ်း
၊ ဣသေရလ အမျ ိးကုိ ြပစ်မှား ေစေသာ ေနဗတ် ၏သား ေယေရာေဗာင် လိက်ုေသာ
လမ်း သို့ လိက်ု ေလ၏။

53 ဗာလ ဘုရားကုိ ဝတ်ြပ ကုိးကွယ် ၍ ၊ အဘ ကျင့် ေလသမျှ အတိင်ုး ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ၏ အမျက် ေတာ်ကုိ ှ ိးေဆာ်သတည်း။



ဓမ္မရာဇဝင်စတတု္ထ ေစာင် 1:1 768 ဓမ္မရာဇဝင်စတတု္ထ ေစာင် 1:10

ဓမ္မရာဇဝင်စတုတ္ထ ေစာင်
1အာဟပ် မင်း ေသ
ေသာေနာက် ၊ ေမာဘ ြပည် သည် ဣသေရလ
ှင်ဘုရင် ကုိ ပုနက်န် ေလ၏ 2 အာခဇိ မင်းသည် ှ မာ ရိ မိ ၌ အထက် အခနး်

ြပတင်းေပါက် မှ ကျ ၍ နာ ေနေသာေကာင့် ၊ ငါသည် ဤ
အနာ မှာ ထေြမာက် မည်ေလာဟု ဧက န် မိ ၏ ဘုရား
ဗာလေဇဗုပ် သို့ သွား ၍ ေမးြမနး် ကဟု မှာ ထား၍ သံတမန် တို့ ကုိ ေစလွှတ် ေလ၏

3ထာဝရဘုရား ၏ ေကာင်းကင်တမန် သည် တိ ှဘိ မိ သား ဧလိယ
အားလည်း ၊ ှမာရိ ှင်ဘုရင် ေစလွှတ်ေသာ သံတမန် တို့ ကုိ ကိ ဆုိ ြခင်းငှါ ထ သွား
ေလာ။့ ဣသေရလ
ြပည်၌ ဘုရား သခင်မ ှိေသာေကာင့် ၊ ဧ က န် မိ ၏ဘုရား ဗာလေဇဗုပ် သို့ သွား
၍ ေမးြမနး် ရသေလာ။ 4 ထုိေကာင့်ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ သင်သည်
ယခု
တက် ေသာသာလနွ် ေပါ်က ေနာက်တဖန် မ
ဆင်း ရ။ စင်စစ် ေသ ရမည်ဟု သူတို့အားဆင့်ဆုိရမည် အေကာင်းမိန ့ေ်တာ်မူသည်
အတိင်ုး ၊ ဧလိယ သွား ေလ၏ 5 သံတမန် တို့သည် ြပန် လာေသာအခါ ှင်ဘုရင်က၊
အဘယ် ေကာင့်ယခု ြပန် လာကသနည်းဟေုမး လျှင်၊ “ 6 သူတို့က၊ လူ
တေယာက်သည် ကျွနေ်တာ် တို့ ကုိ ကိ ဆုိ ြခင်းငှါ လာ ၍ သင် တို့ ကုိေစလွှတ် ေသာ
ှင်ဘုရင် ထံသို့ ြပန် က။ ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ဣသရလ ြပည်၌ ဘုရား သခင်မ ှိေသာေကာင့် ၊ ဧ က န်
မိ ၏ ဘုရား
ဗာလေဇဗုပ် သို့ သွား ၍ ေမးြမနး် ရသေလာ။ ထုိေကာင့်သင်သည်ယခုတတ်” ေသာ
သာလနွ် ေပါ်က ေနာက်တဖနမ် ဆင်း ရ။ စင်စစ် ေသ ရမည်ဟု ေြပာ ရမည် အေကာင်း
မှာထားပါသည်ဟု ေလျှာက်က၏ 7 ှ င်ဘုရင်ကလည်း၊ သင် တို့ ကုိ ကိ ဆုိ ြခင်းငှါ လာ
၍ ဤသို့ ေြပာ ေသာသူကား အဘယ်သို့ ေသာ သူ နည်းဟုေမး လျှင်၊ “ 8 သူတို့က၊ ထုိ
သူ
သည် ကုိယ်၌အေမွး များ၍ သားေရ
ခါးပနး် ကုိ စည်း ေသာသူြဖစ် ပါသည်ဟု ေလျှာက် ကေသာ် ၊ ထုိသူသည် တိ ှဘိ
မိ သားဧလိယ ြဖစ်လိမ့်မည်ဟု ှင်ဘုရင်ဆုိ လျက်၊ “ 9လူငါး ကျပ်ိအပ်ုေသာ တပ်မှူး
ကုိေစလွှတ် ၍ ၊ တပ်မှူးသည် ေတာင် ေပါ် မှာထုိင် ေသာ ဧလိယ
ထံ သို့ ေရာက် ပီးလျှင် ၊ အိုဘုရား သခင်၏လူ ၊ သင်သည် ဆင်း ရမည် အေကာင်း
၊ ှ င်ဘုရင် အမိန ့် ေတာ် ှိသည်ဟဆုို ၏ 10 ဧလိယ ကလည်း ၊ ငါ သည် ဘုရား
သခင်၏လူ မှနလ်ျှင် ၊ ေကာင်းကင် က မီး ကျ ၍ သင် ှင့် သင် ၏လူ ငါးကျပ်ိ တို့
ကုိ ေလာင် ပါေစဟု လငူါးကျပ်ိ အပ်ုေသာ တပ်မှူး အား ဆုိ သည်အတိင်ုး ၊ ေကာင်းကင်
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က မီး ကျ ၍ သူ ှင့် သူ ၌ ပါေသာလူငါးကျပ်ိ တို့ ကုိ ေလာင် ေလ၏ 11တဖန် လူငါး
ကျပ်ိအပ်ုေသာ တပ်မှူး တေယာက်ကုိ ှင် ဘုရင်ေစလွှတ် ၍ ၊ ထုိ တပ်မှူးက၊ အိဘုုရား
သခင်၏လူ ၊ သင်သည် အလျင် အြမနဆ်င်း ရမည်အေကာင်း ှင်ဘုရင် အမိန ့် ေတာ်
ှိသည်ဟဆုို ၏ 12 ဧလိယ ကလည်း ၊ ငါ သည်ဘုရား သခင်၏ လူ
မှနလ်ျှင် ေကာင်းကင် က မီး ကျ ၍ သင် ှင့် သင် ၏လငူါးကျပ်ိ တို့ ကုိ ေလာင် ပါေစ
ဟု သူ
တို့အား ဆုိ သည်အတိင်ုး ၊ ဘုရား သခင်၏မီး သည် ေကာင်းကင် က ကျ ၍ သူ ှင့်
သူ ၌ ပါေသာလငူါးကျပ်ိ တို့ ကုိ ေလာင် ေလ၏ 13တဖန် လငူါးကျပ်ိ အပ်ုေသာ တတိယ
တပ်မှူး ကုိ ှ င်ဘုရင်ေစလွှတ် သြဖင့် ၊ ထုိတပ်မှူး သည် တက် ၍ ဧလိယ ေ ှ မှာ
ဒူး ေထာက် လျက် ၊ အိုဘုရား သခင်၏လူ ၊ ကျွနေ်တာ် အသက် ှင့် ကုိယ်ေတာ် ကျွန်
ဤ လူငါးကျပ်ိ တို့၏ အသက် ကုိ ှေြမာ ေတာ်မူပါ 14 ေကာင်းကင် က မီး ကျ ၍
အြခားေသာ တပ်မှူး ှစ် ေယာက် ှင့် သူတို့ ၌ ပါေသာလူတရာကုိ ေလာင် ေသာ်လည်း
၊ ကျွနေ်တာ် အသက် ကုိ ှေြမာ ေတာ်မူပါဟု ေတာင်းပန် ေလ၏ 15ထာဝရဘုရား ၏
ေကာင်းကင် တမနက်လည်း ၊ သူ ှင့်အတူ ဆင်း သွားေလာ။့ သူ့ကုိ မ
ေကာက် ှင့်ဟု ဧလိယ
အား ဆုိ သည်အတိင်ုး ၊ ဧ လိယသည်ထ ၍ ှင်ဘုရင် ထံသို့ ေရာက် လျှင်၊”

16ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ သင်သည် ဧက န် မိ ၏ ဘုရား
ဗာလေဇဗုပ် ၌ ေမးြမနး် ြခင်းငှါ အဘယ်ေကာင့်သံတမန် တို့ ကုိေစလွှတ် သနည်း။
ေမးြမနး် စရာဘို့ ဣသေရလ ြပည်၌ ဘုရား သခင်မ ှိ ေသာေကာင့် ထုိသို့ ြပ သေလာ။
သို့ ြဖစ်၍သင်သည် ယခုတက်” ေသာ သာလနွ် ေပါ်က ေနာက်တဖနမ် ဆင်း ရ။ စင်စစ်
ေသ ရ မည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူေကာင်းကုိ ဆင့်ဆုိ၏ 17 ဧလိယ ဆင့်ဆုိ ေသာထာဝရဘုရား
၏ စကား
ေတာ်အတိင်ုး ှင်ဘုရင်ေသ ၍ ၊ သား ေတာ်မ ှိ ေသာေကာင့် ညီေတာ်ေယာရံ သည်
ယုဒ
ှင်ဘုရင် ေယာ ှဖတ် သား ယေဟာရံ နနး်စံ ှစ် ှစ် တင်ွ နနး် ထုိင်ေလ၏ 18အာဇခိ

ြပ မူေသာ အမှု အရာကင်း ေလသမျှတို့သည်၊ ဣသေရလ
ရာဇဝင် ၌ ေရးထား လျက် ှိ၏

2
1ထာဝရဘုရား သည် ဧလိယ
ကုိ ေလေဘွ အားြဖင့် ေကာင်းကင် သို့ ချ ီ ေတာ်မူချနိန်းီေသာအခါ၊ ဧလိယ
သည် ဧလိ ှဲ ှင့်အတူ ဂိလဂါလ မိ သို့ သွား ၏ 2 ဧလိယ ကလည်း ၊ ဤ အရပ်၌
ေနရစ် ပါေလာ။့ ထာဝရဘုရား
သည် ငါ ့ ကုိ ေဗသလ
မိ သို့ ေစလွှတ် ေတာ်မူသည် ဟု ဧလိ ှဲ အား ဆုိ လျှင်၊ ဧလိ ှဲ က ထာဝရဘုရား
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အသက် ၊ ကုိယ်ေတာ် အသက် ှင် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ ကုိယ်ေတာ် ှင့် အကျွ ်ပ်ုမ
ကွာ ရပါဟု ြပနေ်ြပာ လျက် ၊ ထုိသူ ှစ်ေယာက်တို့ သည် ေဗသလ
မိ သို့ သွား က၏ 3 ထုိ မိ ၌ ှိေသာပေရာဖက် အမျ ိးသား တို့သည် ဧလိ ှဲ ကုိ ခရီးဦး
ကိ ြပ အံ့ေသာငှါထွက် လာ၍ ၊ ထာဝရဘုရား သည် ကုိယ်ေတာ် သခင် ကုိ ကုိယ်ေတာ်
ေခါင်း မှ ယေန ့ ှ တ် သွားေတာ်မူမည်ကုိ သိ
ေတာ်မူသေလာ ဟု ေမး
လျှင် ၊ ဟတ်ုက့ဲငါ သိ ၏။ တိတ်ဆိတ် စွာ ေနကပါဟေုြပာ ဆုိ၏ 4 ဧလိယ ကလည်း
၊ အိဧုလိ ှဲ ၊ ဤ အရပ်၌ ေနရစ် ပါေလာ။့ ထာဝရဘုရား
သည် ငါ ့ ကုိ ေယ ရိ ေခါ မိ သို့ ေစလွှတ် ေတာ် မူသည်ဟု ဆုိလျှင်၊ ဧ လိ ှဲ က၊
ထာဝရဘုရား
အသက် ၊ ကုိယ်ေတာ် အသက် ှင်ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ ကုိယ်ေတာ် ှင့် အကျွ ်ပ်ု
မ ကွာ ရပါဟု ြပနေ်ြပာ လျက် ၊ ထုိသူ ှစ်ေယာက်တို့သည် ေယရိေခါ မိ သို့ သွား က
၏ 5 ထုိ မိ ၌ ှိေသာပေရာဖက် အမျ ိးသား တို့သည် ဧလိ ှဲ ထံသို့ လာ ၍ ထာဝရဘုရား
သည် ကုိယ်ေတာ် သခင် ကုိ ကုိယ်ေတာ် ေခါင်း မှ ၊ ယေန ့ ှ တ် သွားေတာ်မူမည်ကုိ သိ
ေတာ်မူသေလာ ဟုေမး လျှင် ၊ ဟတ်ုက့ဲငါ သိ ၏။ တိတ်ဆိတ် စွာ ေနကပါဟု ေြပာ
ဆုိ၏ 6 ဧလိယ ကလည်း ဤ အရပ်၌ ေနရစ် ပါေလာ။့ ထာဝရဘုရား
သည် ငါ ့ ကုိ ေယာ်ဒန် ြမစ် သို့ ေစလွှတ် ေတာ် မူ သည်ဟု ဆုိ လျှင် ၊ ဧလိ ှဲ က၊
ထာဝရဘုရား
အသက် ၊ ကုိယ်ေတာ် အသက် ှင် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ ကုိယ်ေတာ် ှင့်အကျွ ်ပ်ုမ
ကွာ ရပါဟု ြပန် ေြပာလျက်၊ ထုိသူ ှစ် ေယာက်တို့သည် အတသွူား က၏ 7 ပေရာဖက်
အမျ ိးသား ငါးကျပ်ိ တို့သည် အေဝး
က ကည့် ှု ြခင်းငှါ သွား ၍ ရပ် ေနက၏။ ထုိ
သူ ှစ် ေယာက်တို့ သည် ေယာ်ဒန် ြမစ်နား မှာ ရပ် ေနက၏ 8 ဧလိယ သည် မိမိ
ဝတ်လံု ကုိယူ ၍ လိပ် ပီးမှ ၊ ေရ ကုိ ိုက် သြဖင့် ေရသည် တဘက် တချက်ကဲွ ၍ ၊
ထုိ သူ ှစ် ေယာက်တို့သည် ေြမ ေပါ် မှာ ေ ှာက်သွား က၏ 9 ြမစ် တဘက် သို့ ေရာက်
ေသာအခါ ၊ ဧလိယ က၊ သင် ှင့် ငါမ ကွာ မီှ ငါ ၌တစုံတခုေသာဆုကုိ ေတာင်း ေလာ့
ဟု ဧလိ ှဲ အား ဆုိ လျှင်၊ ဧလိ ှဲ က၊ ကုိယ်ေတာ် ဝိညာ ် ှစ်ဆ ေသာအဘို့ ကုိ အကျွ ်ပ်ု
အေပါ် မှာ ှိ ပါေစေသာဟု ေတာင်း ေသာ်၊ “ 10 ဧလိယကသင်သည်ရ ခဲေသာဆုကုိ
ေတာင်း ၏။ သင် ှင့် ငါ ကွာ သည်ကုိ ြမင် လျှင် ရ မည်။ သို့ မဟတ်ု မ ရ ဟု ေြပာ
ဆုိ၏ 11 ထုိသို့ ှ တ်ဆက်လျက်သွားကစ ်တင်ွ၊ မီး
ရထား ှင့် မီး ြမင်း တို့သည် ေပါ် လာ၍ ထုိ သူ ှစ် ေယာက်တို့ ကုိ ခဲွခွါ သြဖင့် ၊ ဧလိ
ယ သည် ေလေဘွ အားြဖင့် ေကာင်းကင် သို့ တက် ေလ၏ 12 ဧလိ ှဲ သည် ကည့် ြမင်
လျှင် ငါ ့ အဘ ၊ ငါ ့ အဘ ၊ ဣသေရလ ရထား ၊ ဣသေရလ ြမင်း ပါတကားဟု ဟစ်
ေသာ်လည်း ၊ ေနာက် တဖန် ဧလိယ
ကုိမ ြမင် ရ။ မိမိ
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အဝတ် ကုိ ကုိင် ၍ ှစ် ပုိင်း ဆုတ် ေလ၏ 13 ေအာက်သို့ကျ ေသာ ဧလိယ ဝတ်လံု
ကုိ ေကာက် ၍ ြပန် ေလ၏။ ေယာ်ဒန် ြမစ်နား မှာ ရပ် ၍၊ “ 14 ေရ ကုိ ဝတ်လံု ှင့် ို က်
လျက် ၊ ဧလိယ ကုိးကွယ်ေသာ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား သည် အဘယ် မှာ ှိေတာ်မူသနည်းဟ၍ူတဖန် ိုက် ေသာအခါ ၊
ေရ သည် တဘက် တချက်ကဲွ သြဖင့် ဧလိ ှဲ သည် ကူး သွား၏ 15 ေယရိေခါ မိ မှာ
ကည့် ှု ေသာ ပေရာဖက် အမျ ိးသား တို့သည် ဧလိ ှဲကုိ ြမင်လျှင်၊ ဧလိယ
၏ ဝိညာ ် သည် ဧလိ ှဲ အေပါ် မှာ ကျနိး်ဝပ် သည်ဟုဆုိ လျက် ခရီးဦး ကိ ြပ အံ့
ေသာငှါ သွား ၍ သူ့ ေ ှ ၌ ေြမ ေပါ် မှာ ြပပ်ဝပ် က၏ 16 သူတို့ကလည်း၊ ကုိယ်ေတာ်
ကျွန် တို့ ၌ ခွနအ်ား ကီးေသာသူ ငါးကျပ်ိ ှ ိ ပါ၏။ သူတို့သည်သွား ၍ ကုိယ်ေတာ် ၏
သခင် ကုိ ှာ မည်အေကာင်း၊ အခွင့်ေပး ေတာ်မူပါ။ ထာဝရဘုရား
၏ ဝိညာ ် ေတာ်သည်သူ့ ကုိ ချ ီ ယူ၍ တစုံတခု ေသာေတာင် ေပါ်၌ ြဖစ်ေစ၊ ချ ိင့်
ထဲသို့ ြဖစ်ေစချေကာင်းချ ေတာ်မူလိမ့်မည်ဟု အခွင့်ေတာင်း လျှင် ၊ မ ေစလွှတ် က
ှင့်ဟု ဧလိ ှဲသည် ြမစ်တားေသာ်လည်း၊” 17 သူတို့သည် ဧလိ ှဲ စိတ် အားေလျာ့သည်
တိင်ုေအာင် အလနွ် ေတာင်းပနေ်သာအခါ၊ ေစလွှတ် ကဟု ဆုိ
၏။ သူတို့သည် လူ
ငါးကျပ်ိ ကုိ ေစလွှတ် သြဖင့် ၊ သုံး ရက် ပတ်လံးု ှာ ၍ မ ေတွ့ ိင်ု က 18 ဧလိ ှဲ သည်
ေယရိေခါ မိ မှာ ေန ေသးသည် ြဖစ်၍၊ လူတို့သည် ြပန် လာေသာအခါ ၊ မ သွား က
ှင့်ဟု ငါြမစ်တား သည် မ
ဟတ်ုေလာ ဟု ဆုိ ၏ 19 ထုိ မိ သား တို့က၊ ကုိယ်ေတာ် ြမင် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး
၊ ဤ မိ တည် ရာအရပ် သည်သာယာ ပါ၏။ သို့ ရာတင်ွ ေရ မ ေကာင်း၊ ေြမ လည်း
ကုိယ်ဝန် ပျက်ေစတတ် ပါသည်ဟု ဧလိ ှဲ အား ေလျှာက် ကလျှင်၊ “ 20 ဧလိ ှဲက၊ ဘူး
သစ် တလံးုကုိ ဆား
ထည့် ၍ ယူ ခ့ဲ ကေလာဟ့ဆုို သည်အတိင်ုး ယူ ခ့ဲ က၏ 21 ဧလိ ှဲသည် စမ်း ေရတင်ွး
သို့ သွား ၍ ဆား ကုိခတ် လျက် ၊ ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ဤ ေရ ကုိ ငါ
ချ ိေစ၏။ ေနာက် တဖန် ေသ
ေစမည်အေကာင်း၊ ကုိယ်ဝန် ပျက်ေစမည်အေကာင်းကုိ မ
ြပ ရဟ၊ု” 22 ဧလိ ှဲ ဆင့်ဆုိ ေသာ အမိန ့် ေတာ်အတိင်ုး ထုိ ေရ သည် ယေန ့
တိင်ုေအာင် ချ ိ ေလ၏ 23 ထုိ မိ မှ ေဗသလ မိ သို့ ြပန် ၍ ခရီးသွား စ ် တင်ွ၊ လလုင်
ပျ ိ တို့သည် မိ ထဲ ကထွက် ၍ ၊ ေဟဦးြပည်း ၊ တက် ဦးေလာ။့ ေဟဦးြပည်း ၊ တက်
ဦးေလာဟ့ု က့ဲရဲ က၏ 24 ဧလိ ှဲ သည် လှည့် ကည့် ပီးလျှင် ၊ ထာဝရဘုရား ၏ အခွင့်
ှင့် ကျနိဆုိ် သြဖင့် ၊ ဝံ မ ှစ် ေကာင်တို့သည် ေတာ
ထဲ ကထွက် ၍ လလုင်ပျ ိ ေလးကျပ်ိ ှစ် ေယာက်တို့ ကုိ ကုိက် သတ်ေလ၏ 25 ထုိ
မိ မှ ကရေမလ ေတာင် သို့ ၎င်း၊ ထုိ
ေတာင်မှ ှမာရိ မိ သို့ ၎င်း အစ ်အတိင်ုးသွား ၏
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3
1 ယုဒ ှင်ဘုရင် ေယာ ှဖတ် နနး်စံဆယ် ှစ် ှစ် တင်ွ ၊ အာဟပ် သား ေယာရံ သည်
ှမာရိ မိ ၌ မင်းြပ ၍ ဣသေရလ
ိင်ုငံကုိ စုိးစံ ၏ 2 ထုိမင်းသည် ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ဒစု ိုက် ကုိ ြပ ၏။ သို့ ရာတင်ွ မိဘ က့ဲသို့ မ ြပ ။ ခမည်း ေတာ်လပ်ု
ေသာ ဗာလ ုပ်တု ကုိ ပယ် ှား ၏ 3 သို့ ေသာ်လည်း ဣသေရလ အမျ ိးကုိ ြပစ်မှား ေစ
ေသာ ေနဗတ် ၏သား ေယေရာေဗာင် ြပ ေသာဒစု ိုက် အြပစ် ကုိ မ
ေ ှာင် ၊ မီှဝဲ ၏ 4 ေမာဘ မင်း ကီး ေမ ှာ သည်သုိးထိနး် ကီး ြဖစ် ၍ ၊ ဣသေရလ
ှင်ဘုရင် အား သုိးသငယ် တသိနး် ှင့် အေမွး ပါေသာသုိးထီး တသိနး် ကုိ ဆက် ရ၏

5 အာဟပ် ေသ ေသာအခါ ၊ ေမာဘ မင်း ကီး သည် ဣသေရလ ှင်ဘုရင်ကုိ ပုနက်န်
ေလ၏ 6 ထုိအခါ ေယာရံ မင်း ကီး သည် ှမာရိ မိ ထဲ က ထွက် ၍ ဣသေရလ
အမျ ိးသားအေပါင်း တို့ ကုိ စာရင်း ယူ၏ 7 ယုဒ ှင်ဘုရင် ေယာ ှဖတ် ထံ သို့လူကုိ
ေစလွှတ် ၍ ၊ ေမာဘ မင်း ကီး သည် ငါ ့ ကုိ ပုနက်န် ပီ။ ေမာဘ
ြပည်ကုိ စစ်တိက်ု ြခင်းငှါ ငါ ှင့်အတူ လိက်ု မည်ေလာ ဟု ေမး
လျှင် ၊ ေယာ ှဖတ်က ငါလိက်ု မည်။ ငါ သည် မင်း ကီး က့ဲသို့ ြဖစ်၏။ ငါ ့လူ တို့သည်
မင်း ကီး ၏ လူ
က့ဲသို့ ၎င်း၊ ငါ ့ ြမင်း တို့သည် မင်း ကီး ၏ ြမင်း က့ဲသို့ ၎င်း ြဖစ်ကသည်ဟု ြပနေ်ြပာ
၏ 8အဘယ် လမ်း ြဖင့် စစ်ချရီမည်နည်းဟေုမး ေသာ် ၊ ဧဒံု ေတာ လမ်း ြဖင့် ချ ီ ရမည်
ဟြုပနေ်ြပာ ၏ 9 ထုိသို့ ဣသေရလ ှင်ဘုရင် ၊ ယုဒ ှင်ဘုရင် ၊ ဧဒံု ှ င် ဘုရင်တို့သည်
ဝုိင်း ၍ ခု ှစ် ရက် ခရီး သွား က၏။ ဗုိလ်ေြခ များ ေသာက်စရာ၊ ပါေသာတိ စ္ဆာန် များ
ေသာက် စရာ ေရ
မ ှိ။ 10ဣသေရလ ှင်ဘုရင် က၊ ခက် လှ ပီ။ ထာဝရဘုရား
သည် ဤ
ှင်ဘုရင် သုံး ပါးတို့ ကုိ ေမာဘ လူတို့ လက် သို့ အပ် ြခင်းငှါ စုေဝး ေစေတာ်မူသည်

တကားဟု ဆုိ ၏ 11 ေယာ ှဖတ် ကလည်း၊ ထာဝရဘုရား
၌ ေမး ေလျှာက် မည်အေကာင်း ၊ ထာဝရဘုရား ၏ ပေရာဖက် တေယာက်မျှမ ှိ
သေလာဟေုမး လျှင် ၊ ဣသေရလ ှင်ဘုရင် ၏ ကျွန် တေယာက် က၊ ဧလိယ
လက် ေထာက် ှာဖတ် သား ဧလိ ှဲ ှ ိပါ၏ဟု ေလျှာက် ေသာ်၊ “ 12 ေယာ ှဖတ် က၊
ထာဝရဘုရား
၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည် သူ
၌ ှိ ေတာ်မူသည်ဟုဆုိ လျက် ၊ ှင် ဘုရင်သုံးပါးတို့သည် ဧလိ ှဲ ထံသို့ သွား က၏

13 ဧလိ ှဲ သည် ဣသေရလ
ှင်ဘုရင် အား လည်း ၊ ငါ သည်သင် ှင့် အဘယ် သို့ ဆုိင်သနည်း။ သင့် အဘ ၏

ပေရာဖက် ၊ သင့်အမိ ၏ ပေရာဖက် တို့ ထံသို့ သွား ေလာဟ့ု ဆုိ
လျှင် ၊ ဣသေရလ ှင်ဘုရင် က၊ မ
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ဆုိပါ ှင့်။ ထာဝရဘုရား
သည် ဤ
ှင်ဘုရင် သုံး ပါးတို့ ကုိ ေမာဘ
လတိူု့ လက် သို့ အပ် ြခင်းငှါ စုေဝး ေစေတာ်မူသည်တကားဟု ဆုိ
ေသာ်၊ “ 14 ဧလိ ှဲ က၊ ငါကုိးကွယ် ေသာ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
အသက် ှင် ေတာ်မူသည် အတိင်ုး၊ အကယ်၍ယုဒ ှင်ဘုရင် ေယာ ှဖတ် ၏ မျက် ှာ
ကုိ ငါ မ ေထာက် လျှင်၊ သင့် ကုိ ငါမ ကည့် မ ြမင် လို 15 ေစာင်းသမားကုိ ေခါ်ခ့ဲဟု
ဆုိ၍ ေစာင်းသမား သည် တီး
ေသာအခါ ၊ ထာဝရဘုရား ၏ လက် ေတာ်သည် ဧလိ ှဲ အေပါ် သို့ ေရာက် ၍၊ “

16ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ဤ ချ ိင့် ပတ်လည် ၌ ဆယ် ေပါင်းတို့ ကုိ လပ်ု
ကေလာ့ 17အေကာင်း မူကား၊ သင် တို့ ှင့် တိ စ္ဆာန် တို့သည် ေသာက် စရာဘို့ ေလ
မ လာ ၊ မုိဃ်း မ ရွာ ဘဲ ဤ
ချ ိင့် သည် ေရ
ှင့် ြပည့် လိမ့်မည် 18 ထုိ အမှုသည် ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ သာမည အမှုြဖစ်ေသး၏။ ေမာဘ
လတိူု့ ကုိလည်း သင် တို့လက် သို့ အပ် ေတာ်မူမည် 19သင်တို့သည် ခုိင်ခ့ံ ထူးဆနး်ေသာ
မိ ှိသမျှ တို့ ကုိ လပ်ု ကံ ကလိမ့်မည်။ အသုံး
ဝင်ေသာ သစ်ပင် ှိသမျှ တို့ ကုိ ခုတ် လဲှကလိမ့်မည်။ ေရ
တင်ွး ှိ သမျှ တို့ ကုိ ေြမ ဖို့ ကလိမ့်မည်။ ေကာင်း ေသာ ေြမကွက် ှိ သမျှ တို့
ကုိ ေကျာက်ခဲ ှင့် ဖျက် က လိမ့်မည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏ 20 နနံက် အချနိ် ေဘာဇ ်
ပူေဇာ်သက္က ာကုိ ပူေဇာ် ေသာအခါ ၊ ေရ သည် ဧဒံု
လမ်း ြဖင့် လာ ၍ တြပည်လံးု ကုိ လွှမ်း ေလ၏ 21 ှ င် ဘုရင်တို့သည် စစ်ချ၍ီ လာ
ေကာင်း ကုိ ေမာဘ
ြပည်သားအေပါင်း တို့သည် ကား ေသာအခါ၊ လက်နက်ေဆာင်ေသာသူ အ ကီး
အငယ် ှိသမျှ တို့ ကုိ စုေဝး
ေစ၍ ၊ ြပည် စွနး်နား မှာ တပ်ချ က၏ 22 နနံက် ေစာေစာထ ေသာအခါ ၊ ေရ ေပါ်
မှာ ေန
ေရာင်ထင် ၍ ၊ ြပည် တဘက် ၌ ေရ သည်အေသွး က့ဲသို့ နီ သည်ကုိ ေမာဘ
ြပည်သားတို့သည် ြမင် ကလျှင်၊” 23အေသွး ြဖစ်၏။ စင်စစ် ှင် ဘုရင်တို့သည် တ
ေယာက် ကုိတေယာက်လပ်ု ကံ ၍ ေသ က ပီ။ သို့ ြဖစ်၍ ေမာဘ ြပည်သားတို့ ၊ လု
ယူ ကေလာ့ဟု ဆုိ က၏ 24ဣသေရလ တပ် သို့ ေရာက် ေသာအခါ ၊ ဣသေရလ
လတိူု့သည် ထ
၍ ေမာဘ ြပည်သားတို့ ကုိ လိက်ု သြဖင့် သူတို့သည် ေြပး က၏။ ဣသေရလ
လတိူု့သည် ေမာဘ
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ြပည်ထဲသို့ တိင်ုေအာင်လိက်ု ၍ လပ်ု ကံ က၏ 25 မိ တို့ ကုိ ဖိ ဖျက် က၏။ ေကာင်း
ေသာ ေြမကွက် ှိသမျှ တို့အေပါ်မှာ လူ
အေပါင်းတို့သည် ေကျာက်ခဲ ပစ်ချ ၍ ဖုံးလွှမ်း က၏။ ေရ
တင်ွး ှိသမျှ တို့ ကုိလည်း ေြမ ဖို့ ၍ ၊ အသုံး ဝင်ေသာ သစ်ပင် ှိသမျှ တို့ ကုိ ခုတ် လဲှ
က၏။ ကိရဟရက် မိ ၌ သာ မိ ို း ကုိ ချန် ထားရာတင်ွ၊ ေလာက်လွှဲ သမားတို့သည်
ဝုိင်း ၍ ပစ် က၏ 26 ေမာဘ မင်း ကီး သည် အတိက်ုမခံ ိင်ုသည်ကုိ သိ
ေသာအခါ ၊ ထား ကုိင် ေသာသူ ခုနစ် ရာ ကုိ ေခါ် ၍ ဧဒံု ှ င်ဘုရင် ၏ တပ် ကုိ ဖျက်
မည်ဟု အားထုတ် ေသာ်လည်း မ ဖျက် ိင်ု။ 27 ေနာက်မှ မိမိ ကုိယ်စား နနး် ထုိင်ထုိက်
ေသာ သားဦး
ကုိ ယူ
၍ မိ ို း ေပါ် မှာ မီး ှု ိ ရာယဇ်ြပ ေလ၏။ ဣသေရလ
အမျ ိးသားတို့သည် သူတပါးအမျက် ထွက်ြခင်း ကုိ
ခံရ ေသာေကာင့် ၊ ထုိြပည်ကုိ ထား
၍ ကုိယ် ြပည် သို့ ြပနသွ်ား က၏

4
1 ပေရာဖက် အမျ ိးသား ၏ မယား
တေယာက် သည်ဧလိ ှဲ ထံသို့ လာ၍၊ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် ၊ ကျွနမ် ၏ ခင်ပွနး် ေသ ပါ
ပီ။ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် သည် ထာဝရဘုရား
ကုိ ိုေသ
ေသာသူြဖစ် သည်ကုိ ကုိယ်ေတာ် သိ ေတာ်မူ၏။ ယခုမှာ ေကး ှင် သည်ကျွနမ်
၏သား ှစ် ေယာက်ကုိ ကျွနခံ် ေစြခင်းငှါ လာ ပါ ပီဟု ေကးေကာ် ေလ၏ 2 ဧလိ
ှဲ ကလည်း ၊ သင့် အဘို့ အဘယ်သို့ ငါြပ ရ မည်နည်း။ သင့် အိမ် ၌ အဘယ် ဥစ္စာ ှ ိ
သနည်းဟေုမး လျှင်၊” ကုိယ်ေတာ်” ကျွန် မအိမ် ၌ ဆီ အိးု တလံးုမှတပါး အဘယ်ဥစ္စာ
မျှ မ
ှိပါဟု ေြပာဆုိ ေသာ်၊ 3 ဧလိ ှဲက သွား ေလာ။့ အိမ်နးီချင်း ှ ိသမျှ တို့တင်ွ လပ် ေသာ

အိးု တို့ ကုိ ငှါး ယူေလာ။့ များစွာေသာ အိးု တို့ ကုိ ငှားယူေလာ့ 4 ကုိယ်အိမ်သို့ ေရာက်
ေသာအခါ ၊ သား တို့ ကုိ ေခါ်၍ တံခါး ကုိ ပိတ် ပီးမှ ငှါးယူေသာ အိးု
များအထဲ သို့ ဆီကုိ အြပည့် ေလာင်း ၍ ထားေလာ့ ဟစီုရင်သည်အတိင်ုး၊” 5 ထုိမိနး်မ
သည် သွား ၍ သား တို့သည် အိးုများကုိ ယူခ့ဲ
ပီးမှ ၊ မိနး်မသည် သားတို့ ှင့်အတူအိမ်ထဲသို့ ဝင်၍ တံခါး ကုိပိတ် လျက် ဆီကုိ

ေလာင်း ေလ၏ 6 အိးု များ၌ ဆီြပည့် ေသာအခါ ၊ အိးု တလံးုကုိ ယူ
ခ့ဲဦးဟသုား အား ဆုိ လျှင် ၊ အိးု လပ်မ ှိပါဟု ြပနေ်ြပာ ေသာ် ၊ ဆီ သည် တန ့် လျက်
ေန၏ 7 ထုိမိနး်မသည်လာ ၍ ဘုရား သခင်၏ လူ
ကုိ ကားေြပာ လျှင် ၊ သူက ထုိဆီ
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ကုိသွား ၍ ေရာင်း ပီးလျှင် ေကး ကုိ ဆပ် ေလာ။့ ကင်း ေသာဆီကုိ အမီှြပ ၍ သင်
ှင့် သား တို့သည် အသက် ေမွးကေလာဟ့ု ဆုိ ၏ 8တေနသ့၌ဧလိ ှဲ သည် ှုနင် မိ သို့
သွား ရာ တင်ွ၊ ထုိ
မိ ၌ ထင် ှား ေသာမိနး်မ တေယာက်သည် ဧလိ ှဲ ကုိ ေကျွး ြခင်းငှါ ေခါ် ပင့်ေလ၏။

ေနာက်မှထုိလမ်း သို့ သွား ေသာအခါခါ ၊ ေကျွး ြခင်းကုိခံ အံ့ေသာငှါ ထုိ အိမ်သို့ ဝင်
တတ်၏ 9 မိနး်မကလည်း၊ ငါ တို့ ေနရာလမ်းြဖင့် အစ ် သွား လာေသာဤသူ သည်
ဘုရား
သခင်၏ သန ့် ှ င်း သူ ြဖစ်သည်ကုိ ကျွ ်ပ်ုရိပ်မိ ၏ 10 ဝင် ို း အေပါ်မှာ အခနး်ငယ်
တခုကုိ လပ်ု ကကုန် အံ။့ သူ့
အဘို့ ခုတင် ၊ စားပဲွ ၊ ထုိင်ခုံ ၊ မီးခုံ တို့ ကုိ ထား
ကကုန် အံ။့ သို့ ြဖစ်၍ ၊ သူ သည်ငါ တို့ ဆီ
သို့ ေရာက် ေသာအခါ ၊ ထုိ အခနး်ထဲ သို့ ဝင် လိမ့်မည်ဟု မိမိ
ခင်ပွနး် အား ဆုိ ၏ 11တေနသ့၌ ဧလိ ှဲသည် ေရာက် သြဖင့် ၊ ထုိအခနး် ထဲသို့ ဝင်
၍ အိပ် ေန၏ 12 ထုိ ှုနင် မိ သူမိနး်မကုိ ေခါ် ေလာဟ့ု မိမိ
ကျွန် ေဂဟာဇိ အား ဆုိ သည်အတိင်ုး ေခါ် ၍ ၊ မိနး်မ သည် ဧလိ ှဲ ေ ှ မှာ ရပ် ေန၏

13 ဧလိ ှဲက၊ သင်သည်ငါ တို့အဘို့ ဤ မျှေလာက်လပ်ုေကးြပ စုသည်အတက်ွ၊ သင့်
အဘို့ အဘယ် သို့ ြပ ရ မည်နည်း။ သင့် အဘို့ ှ င်ဘုရင် ထံ ၊ ဗုိလ်ချ ပ် မင်းထံ ၌ ငါ
ေြပာ ရမည်ေလာ ဟု ေဂဟာဇိေမးမည်အေကာင်းစီရင် ေသာ်၊” မိနး်မက၊ ကျွနမ်”သည်
ကုိယ် အေဆွအမျ ိး တို့တင်ွ ေန
ပါဦးမည်ဟု ြပနေ်ြပာ ၏ 14 ဧလိ ှဲကလည်း၊ ဤ
မိနး်မအဘို့ အဘယ်သို့ ြပ စရာ ှိသနည်းဟေုမး ြပနလ်ျှင် ၊ ေဂဟာဇိ က၊ ဤ
မိနး်မ၌ သားသမီး မ ှိပါ။ သူ့
ခင်ပွနး် လည်း အို လှ ပီဟု ဆုိ
ေသာ်၊ 15တဖန် ေခါ် ဦးေလာ့ဟုဆုိ သည်အတိင်ုး ေခါ် ၍ ၊ မိနး်မ သည် တံခါးဝ မှာ
ရပ် ေန၏ 16 ဧလိ ှဲကလည်း၊ သင် သည် ေနာင် ှစ်အချနိ် အရွယ် ေစ့ေသာအခါ သား
ကုိ ဘက်ယမ်း ရလိမ့်မည်ဟု ဆုိ
လျှင်၊ မိနး်မက အိုအ ှင်၊ ဘုရား” သခင်၏လူ ၊ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် မကုိ မုသာ မ သုံး
ပါ ှင့်ဟု ြပနေ်ြပာ ၏ 17 ထုိေနာက် မိနး်မ သည် ပဋိသေ ္ဓ
ယူ၍ ဧလိ ှဲ ချနိး်ချက် ေသာ အချနိအ်ရွယ် ေစ့ေသာအခါ သား ကုိ ဘွားြမင် ေလ၏

18 ထုိသား သည် ို့
ကွာ ပီးမှ ၊ တေနသ့၌ စပါး ရိတ် ေသာသူတို့ ှ ိ ရာ မိမိ
အဘ ထံသို့ သွား ၍၊ “ 19 ငါ သည်ေခါင်း နာ၏။ ေခါင်း နာ၏ဟု အဘ
အား ေြပာဆုိ လျှင် ၊ အဘက၊ သူငယ် ကုိ အမိ
ထံသို့ ယူ သွားဟု လလုင် အား ေြပာ ၏ 20 လလုင်သည်အမိ ထံသို့ ယူ သွား၍ ၊
သူငယ်သည် အမိ
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ရင်ခွင် ၌ ထုိင် ၍ မွနး်တည့် အချနိ် ှ ိ ပီးမှေသ ၏ 21အမိသည် မိ ို းေပါ်သို့တက် ၍
အေလာင်း ကုိ ဘုရားသခင့် လူ ၏ခုတင် ေပါ် မှာထား ပီး လျှင်၊ တံခါးကုိ ပိတ် ခ့ဲ၍
သွား ေလ၏ 22 ခင်ပွနး် ကုိ လည်း ေခါ် ၍ ၊ ကျွ ်ပ်ု သည် ဘုရားသခင် ၏လူ ထံသို့
ေြပး ၍ တဖနြ်ပန် လာဦးမည်။ လလုင် တေယာက် ှင့် ြမည်း တစီး ကုိထည့် လိက်ုပါ
ဟုဆုိ လျှင်၊” 23 ခင်ပွနး်က၊ အဘယ် ေကာင့်ယေန ့သွား ချင် သနည်း။ လဆနး် ေနမ့
ဟတ်ု၊ ဥပုသ် ေနလ့ည်း မ ဟတ်ုဟု ဆုိ
ေသာ် ၊ မိနး်မက၊ ေကာင်းပါလိမ့်မည်ဟု ြပနေ်ြပာ၏ 24 ြမည်း ကုိ ကုနး် ှးီ တင် ပီးမှ
ကျွန် ကုိ ေခါ် ၍ ှင် သွားေလာ။့ ငါမေြပာလျှင် ငါ ့ ေကာင့် အသွား မ ေ ှးေစ ှင့် ဟု
ကျွန် အား မှာ ထားသြဖင့်၊”” 25 ခရီးသွား ၍ ဘုရား သခင်၏ လူ
ှိ ရာ၊ ကရေမလ
ေတာင် ေပါ် သို့ ေရာက် သည်ကုိ ဘုရား သခင်၏ လူ သည် အေဝးကြမင်ေသာအခါ၊”
မိမိ” ကျွန် ေဂဟာဇိ ကုိ ေခါ် ၍ ၊ ှုနင် မိ သူမိနး်မလာ၏ 26သင်ေြပး ၍ ခရီးဦး ကိ
ြပ ပီးလျှင် ၊ ကုိယ်တိင်ု မာ ၏ေလာ။ ခင်ပွနး်” မာ ၏ေလာ။ သူငယ်” မာ ၏ေလာ ဟု
ေစလွှတ်၍ ေမးေစေသာ်၊ မိနး်မကမာ ပါ၏ ဟဆုို ၏ 27 ဘုရား သခင်၏ လူ
ှိရာေတာင် ေပါ် သို့ ေရာက် ေသာအခါ ၊ သူ ၏ ေြခ တို့ ကုိ ဘက် ေလ၏။ ေဂဟာဇိ
သည် ဆီးတား
ြခင်းငှါ ချ ်း လာလျှင် ၊ ဘုရား သခင်၏ လူ
ကသူ့ ကုိ မ ဆီးတား ှင့်။ သူ
သည် စိတ် ည ိးငယ် ြခင်း ှ ိ၏။ ထုိ အေကာင်းကုိ ထာဝရဘုရား
သည် ငါ ့ အား မ ြပ ၊ ဝှက်ထား ေတာ်မူ ပီဟုဆုိ ၏ 28 မိနး်မကလည်း၊ ကျွနမ်သည်
ကျွနမ် သခင် ထံမှာ သား ဆုကုိ ေတာင်း ပါသေလာ။ ကျွနမ်” ကုိမုသာ မ သုံးပါ ှင့်ဟု
ေလျှာက် ဆုိသည်မ ဟတ်ုေလာ ဟု ဆုိ ၏ 29 ဧလိ ှဲသည် ေဂဟာဇိ
ကုိ ေခါ် ၍ သင် ၏ခါး ကုိ စည်း ေလာ။့ ငါ ့ ေတာင်ေဝး ကုိ ကုိင် ၍ သွား ေလာ။့ လမ်း
မှာ သူတပါးေတွ့လျှင် ှ တ်မဆက် ှင့်။ သင့်ကုိ သူတပါး ှ တ်ဆက်လျှင် ြပန၍် မေြပာ
ှင့်။ ငါ ့ေတာင်ေဝး ကုိ သူငယ် ၏မျက် ှာ ေပါ် မှာ တင် ေလာဟ့ု မှာထားေလ၏ 30အမိ
ကလည်း၊ ထာဝရဘုရား
အသက် ၊ ကုိယ်ေတာ် အသက် ှင် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ ကျွနမ်သည် ကုိယ်ေတာ် ှင့်
ကွာ ၍ မ
သွား ိင်ုပါဟု ဆုိ
လျှင် ၊ ဧလိ ှဲသည် ထ
၍ လိက်ု ေလ၏ 31 ေဂဟာဇိ သည်အရင် သွား ၍ ၊ ေတာင်ေဝး ကုိ သူငယ် ၏မျက် ှာ
ေပါ် မှာတင် ေသာ်လည်း ၊ သူငယ်သည် အသံ
မ ြပ အမှုမ ထား။ ထုိေကာင့် ေဂဟာဇိသည်ဧလိ ှဲ ကုိ ခရီးဦး
ကိ ြပ ၍ ၊ သူငယ် သည် မ
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ိးု ပါဟု ြပနေ်ြပာ ၏ 32 ဧလိ ှဲ သည် အိမ် သို့ ေရာက် ေသာအခါ ၊ သူငယ် ေသ
လျက်၊ မိမိ
ခုတင် ေပါ် မှာ တင် ထားလျက် ှိသည်ကုိ ေတွ့ သြဖင့်၊ “ 33 အထဲသို့ ဝင် ၍ ှစ်
ေယာက်တည်း ှိေစြခင်းငှါ တံခါး ကုိပိတ် လျက် ထာဝရဘုရား ကုိ ဆုေတာင်း ေလ၏
34 သူငယ် ၏အနးီအပါးသို့ ချ ်း ၍ ၊ သူ့အေပါ် မှာအိပ် လျက် ှ တ် ချင်း၊ မျက်စိ ချင်း၊
လက် ချင်းထပ်လျက် ၊ သူငယ် အေပါ် မှာ ကုိယ်ကုိလှန် သြဖင့် သူငယ် အသား သည်
ေ းွ စ ှိ၏ 35တဖန် ဆင်း ၍ အခနး် ထဲ မှာစ◌င်္ ကံ သွား ပီးလျှင် ၊ ချ ်း ြပန၍် သူငယ်
အေပါ် မှာ ကုိယ်ကုိလှန် သြဖင့် ၊ သူငယ် သည် ခုနစ် ကိမ် ေချ ဆတ်၍ မျက်စိ ကုိဖွင့်
၏ 36 ဧလိ ှဲသည် ေဂဟာဇိ
ကုိ ေခါ် ၍ ၊ ှုနင် မိ သူမိနး်မကုိ ေခါ် လိက်ုဟုဆုိ သည်အတိင်ုး ေခါ် ၍ သူသည်
ေရာက် လာေသာအခါ ၊ ဧလိ ှဲ က သင် ၏သား ကုိ ချ ီ ယူ ေလာ့ဟု ဆုိ ၏ 37 မိနး်မ
သည်အထဲသို့ဝင် ၍ ၊ ေြမ ေပါ် မှာ ြပပ်ဝပ် ဦးချ ပီးလျှင် သား ကုိချ ီ ယူ၍ ထွက် သွား၏
38တဖန် ဧလိ ှဲ သည် ဂိလဂါလ မိ သို့ သွား ၍ ၊ ထုိြပည် ၌ အစာ ေခါင်းပါး၏။ ပေရာ
ဖက် အမျ ိးသား တို့ သည် ဧလိ ှဲ ေ ှ မှာထုိင် ကစ ်၊ ပေရာဖက် အမျ ိးသား တို့ အဘို့
ကီး ေသာ အိးု
ကင်းကုိြပင် ၍ ဟင်း ချက်ေလာဟ့ု မိမိ
ကျွန် အား ဆုိ ၏ 39တစုံ တေယာက်ေသာသူသည် ဟင်းသီး ဟင်းရွက်ကုိ ဆွတ် ြခ
င်းငှါ လယ်ြပင် သို့ သွား ၍ ေတာ ယ်ွ ပင်ကုိ ေတွ့ လျှင် ၊ ေတာ ဘူးသီး ပုိက် ိင်ုသမျှ
ကုိ ဆွတ်ယူ ပီးမှ၊” 40 ထုိဘူးမျ ိ းကုိ မ
သိ ဘဲဟင်း အိးု ထဲသို့ ခတ်ေလ၏။ ဟင်း အိးုစား အံဟ့ု ေလာင်း ပီးမှ ဝုိင်း၍စား က
စ ်တင်ွ၊ အိဘုုရား
သခင်၏လူ ၊ အိးု ထဲ၌ ေသ ေဘး ှိ ပါသည်ဟု ေအာ်ဟစ် ၍ မ
စား ိင်ု ဘဲ ေနက၏ 41 ဧလိ ှဲကလည်း၊ မုန ့်ညက် ကုိ ယူ
ခ့ဲဟဆုို ၍ အိးု ထဲ မှာ ခတ် ပီးလျှင် ၊ လူ များစား စရာဘို့ ေလာင်း ဦးေလာဟ့ု ဆုိ
ြပနေ်သာ် ၊ အိးု ၌ ေဘး မ ှိ။ 42တဖန် ဗာလ ှလိ ှ မိ မှ လူ တေယာက်သည် လာ
၍ ၊ အဦး သီးေသာ မုေယာ
ဆန်ြဖင့် လပ်ုေသာ မုန ့် လံးု ှစ်ဆယ် ှင့် အိတ် ၌ ထည့်ေသာ အသီးအ ှံ များကုိ
ဘုရား
သခင် ၏ လူ
ထံသို့ ေဆာင် ခ့ဲ၏။ ဧလိ ှဲကလည်း၊ ဤလူ
များ ကုိ ေကျွး ေလာဟ့ဆုို လျှင်၊ “ 43ကျွန် ကအဘယ်သို့ နည်း။ ကျွနေ်တာ်သည် လူ
တရာ ကုိ ဤ
မျှ ှင့် ေကျွး ိင်ုပါမည်ေလာဟုေမး လျှင်၊ ဧလိ ှဲက ဤ” လူ များကုိ ေကျွး ေလာ။့
ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ထုိသူတို့သည် ဝစွာ စား
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ကေသာ်လည်း စားစရာကျန်ကင်း လိမ့်မည်ဟု မိန ့် ေတာ် မူေကာင်း ကုိ ေြပာဆုိ
ေသာ်၊” 44ကျွနသ်ည်လူ များေ ှ မှာထည့် ၍ ထာဝရဘုရား ၏ စကား
ေတာ် ှင့်အညီ ထုိသူတို့သည် ဝစွာစား က၍ ၊ စားစရာကျန်ကင်း လျက် ှိ၏

5
1 ှုရိ ှ င်ဘုရင် ၏ ဗုိလ်ချ ပ် မင်းေနမန် သည် မိမိ
သခင် ထံ မှာမျက် ှာ ရ ေသာသူ၊ ဘုနး် ကီး ေသာသူ ြဖစ် ၏။ အေကာင်း မူကား၊ ှု
ရိ ြပည်သည် ထုိသူ
အားြဖင့် ေအာင် ရ ေသာအခွင့်ကုိ ထာဝရဘုရား
ေပး ေတာ်မူ ပီ။ ထုိသူ
သည် ခွနအ်ား ကီးေသာ စစ်သူရဲ ြဖစ် ၏။ သို့ ရာတင်ွ နူာ စဲွ၏ 2 ှု ရိ လူတို့သည်
အလိအုေလျာက်တပ် ဖွ့ဲ ၍ ချ ီ သွား စ ်တင်ွ၊ ဣသေရလ
ြပည် မှ ဘမ်း ခ့ဲေသာ မိနး်မ ငယ် တေယာက်သည် ေနမန် ၏မယား ထံ ၌ ကျွနခံ်
ရ၏ 3 ထုိကျွနမ်ကလည်း၊ ကျွနမ် သခင် သည် ှမာရိ မိ ၌
ှိေသာပေရာဖက် ထံ သို့ ေရာက်ပါေစေသာ။ ထုိပေရာဖက်သည် သခင် ၌ စဲွေသာ နူာ
ကုိ ေပျာက် ေစလိမ့်မည်ဟု မိမိ
သခင်မ အား ဆုိ ၏ 4 ေနမနသ်ည် မိမိ
အ ှင် ထံသို့ ဝင် ၍ ဣသေရလ အမျ ိး မိနး်မ ငယ်စကား ကုိ ြပန် ေလျှာက်၏ 5 ှုရိ
ှ င်ဘုရင် ကလည်း သွား ေလာ။့ သွား ေလာ။့ ဣသေရလ
ှင်ဘုရင် ထံသို့ စာ ေပး လိက်ုမည်ဟု အမိန ့် ေတာ်အတိင်ုး၊ ေနမနသ်ည် ေငွ အခွက်

တ ရာ၊ ေရွှ အခွက် ေြခာက်ဆယ်၊ အဝတ် ဆယ် စုံ ကုိ ယူ
သွား၍၊ “ 6ဣသေရလ ှင်ဘုရင် ထံသို့ မိမိအ ှင်၏စာ ကုိ သွင်း ေလ၏။ စာ၌ပါ
ေသာအချက်ဟမူူကား၊ ကုိယ်ေတာ် သည် ငါ ့ကျွန် ေနမန် ၏ နူာ ကုိ ေပျာက် ေစြခင်းငှါ
သူ့ ကုိ ဤ
စာ ှင့်အတူ ငါေစလွှတ် သည်ဟု ပါသတည်း 7ဣသေရလ ှင် ဘုရင်သည် ထုိစာ
ကုိကည့် ပီးမှ ၊ မိမိ အဝတ် ကုိ ဆုတ် ၍ ၊ ငါ သည်အသက် ေပးပုိင်၊ ှ တ် ပုိင် ေသာ
ဘုရား
ြဖစ်ေသာေကာင့် ၊ ဤသူ သည် လူ ူ
ကုိ ချမ်းသာ ေပးေစြခင်းငှါ ငါ ့ထံသို့ ေစလွှတ် သေလာ။ ကည့် ကေလာ။ ဤသူသည်
ငါ ့ ကုိ အဘယ် မျှေလာက်ရန် ှာချင်သည်ကုိ ကည့် ကေလာ့ဟု ဆုိ ၏ 8ဣသေရလ
ှင် ဘုရင်သည် မိမိ
အဝတ် ကုိ ဆုတ် သည်ဟု ဘုရား
သခင်၏ လူ
ဧလိ ှဲ သည် ကား လျှင် ၊ ကုိယ်ေတာ် သည် အဘယ် ေကာင့်အဝတ် ကုိ ဆုတ်
သနည်း။ ထုိသူသည် ငါ ့ ထံသို့ လာ ပါေလေစ။ ဣသေရလ
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ြပည်၌ ပေရာဖက် ှိ သည်ကုိ သိ လိမ့်မည်ဟု ှင်ဘုရင် ကုိ မှာ လိက်ုေလ၏ 9 ထုိ
ေကာင့် ၊ ေနမန် သည် ြမင်း ရထား ကုိ စီးသွား ၍ ဧလိ ှဲ အိမ် ေ ှ မှာ ရပ် ေန၏ 10 ဧလိ
ှဲ က၊ သင် သည်သွား ၍ ေယာ်ဒန် ြမစ်၌ ခုနစ် ကိမ် တိင်ုေအာင် ေရချ ိ း ေလာ။့ အသား
ေြပာင်း ၍ သန ့် ှ င်း လိမ့်မည်ဟု လူ
ကုိေစလွှတ် ၍
ေြပာ ေစ၏ 11 ေနမန် ကလည်း၊ အကယ်၍ပေရာဖက်သည် ထွက် လာမည်။ ငါ ့အနား
မှာ ရပ် လျက် မိမိ ဘုရား သခင် ထာဝရဘုရား
၏နာမ ကုိ ေခါ် ၍ မိမိ လက် ှင့် သုံးသပ် သြဖင့် နူာ ကုိ ေပျာက် ေစမည်ဟု ငါထင်
၏ 12 ဒမာသက် ြပည်၌အာဗန ြမစ်၊ ဖာဖာ
ြမစ်တို့သည် ဣသေရလ
ြမစ် အလံးုစုံ ထက် သာ၍ ေကာင်းသည် မ
ဟတ်ု ေလာ ။ ထုိ” ြမစ်၌ ငါေရချ ိ း ၍ မ သန ့် ှ င်း ရသေလာ ဟု ဆုိ
လျက် အမျက် ထွက်၍ ြပန် သွား ၏ 13ကျွန် တို့သည် ချ ်း လာ၍ အဘ ၊ ခက်ေသာ
အမှု ကုိ ြပ ရမည်ဟု ပေရာဖက် စီရင်လျှင် ြပ ေတာ်မူမည် မ
ဟတ်ုေလာ။ ေရချ ိး” ၍ သာ သန ့် ှ င်း ြခင်းသို့ ေရာက် ေလာဟ့ု စီရင် လျှင် အဘယ်
မျှ ေလာက်သာ၍ြပ ေတာ်မူသင့်ပါသည်တကားဟု ေလျှာက် ကေသာ်၊ “ 14 ေနမနသ်ည်
သွား ၍ ဘုရား သခင်၏ လူ
စီရင် သည်အတိင်ုး ၊ ေယာ်ဒန် ြမစ်၌ ကုိယ်ကုိခုနစ် ကိမ် ှစ် သြဖင့် ၊ သူ ၏အသား
သည် သူငယ် ၏အသား က့ဲသို့ ေြပာင်း ၍ သန ့် ှ င်း ြခင်းသို့ ေရာက်၏ 15 သို့ ပီးမှ လိက်ု
ေသာ သူအေပါင်း တို့ ှင့်တကွ ဘုရားသခင် ၏ လူ
ထံ သို့ ြပနလ်ာ ၍ သူ့ ေ ှ ၌ရပ် လျက် ၊ ဣသေရလ ြပည်မှတပါး အဘယ် ြပည် ၌
မျှ ဘုရားသခင် မ ှိ သည် ကုိ ယခု
အကျွ ်ပ်ုသိ ပါ၏။ သို့ ြဖစ်၍ ကုိယ်ေတာ် ၏ကျွန် လှူေသာ အလှူလက်ေဆာင်ကုိ ခံယူ
ေတာ် မူ ပါဟု ေတာင်း ေလျှာက် ေလ၏ 16 ဧ လိ ှဲ ကလည်း၊ ငါ ကုိးကွယ် ေသာ
ထာဝရဘုရား
အသက် ှင်ေတာ်မူသည်အတိင်ုး မ
ခံ မယူရဟဆုို လျှင်၊ ခံယူ
ေစြခင်းငှါ တဖန် တိက်ုတနွး် ေသာ်လည်း ြငင်းပယ် လျက်ေန၏ 17 ေနမန် ကလည်း ၊
သို့ ြဖစ်လျှင်ကုိယ်ေတာ် ကျွန် သည် ြမည်း ှစ် စီး ှင့် တင် ၍ေြမ အနည်းငယ်ကုိ ယူ
ပါရ ေစ။ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် သည် မီး ှု ိ ရာ ယဇ်အစ ှိ ေသာ အဘယ်ယဇ် ကုိမျှ
ထာဝရဘုရား
မှတပါး အြခား ေသာ ဘုရား
အား ေနာက်တဖန် မ
ပူေဇာ် ပါ 18 သို့ ေသာ်လည်း အကျွ ်ပ်ု သခင် သည် ကုိးကွယ် အံ့ ဟု ရိ မ္ မုန်
ဘုရား၏ေကျာင်း သို့ သွား၍ အကျွ ်ပ်ု ကုိ မီှ လျက် ရိမ္မုန် ေကျာင်း ၌ ကုိယ်ကုိ ွှတ်
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ေသာအခါ၊ အကျွ ်ပ်ုကုိယ်သည်လည်း ွတ် လျှင် ၊ ထာဝရဘုရား သည် ကုိယ်ေတာ်
ကျွန် ကုိ အြပစ် လွှတ်ေတာ်မူပါေစေသာဟု ဆုိလျှင်၊” 19 ဧလိ ှဲက၊ ငိမ်ဝပ် စွာသွား
ေလာဟ့ု ဆုိ
၏။ ေနမန် သည် သွား ၍ အေဝးသို့ မေရာက်မီှ၊” 20 ဘုရား သခင်၏လူ ဧလိ ှဲ ၏ကျွန်
ေဂဟာဇိ က၊ ဤ
ှုရိ လူေနမန် ေဆာင် ခ့ဲေသာ ဥစ္စာကုိ ငါ ့သခင် သည် မခံမယူ။ သူ့ကုိ အလနွသ်နား

ပီ။ ထာဝရဘုရား
အသက် ှင် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ သူ့ ေနာက် သို့ ငါလိက်ု ၍ တစုံ တခုကုိ ယူ မည်
ဟု အ ကံ ှိလျက်၊” 21 ေနမန် ေနာက် သို့ လိက်ု ေလ၏။ လိက်ု ေကာင်း ကုိ ေနမန် သည်
ြမင် လျှင် ၊ ကိ ဆုိ အံ့ေသာငှါ ရထား မှ ဆင်း ၍ ၊ ှိသမျှေကာင်း သေလာ ဟုေမး
ေသာ်၊” 22 ေဂဟာဇိကေကာင်း ပါ၏။ ယခု
တင်ွ ပေရာဖက် အမျ ိးသား လလုင် ှစ် ေယာက်သည် ဧဖရိမ် ေတာင် မှ ေရာက် လာ
ပီ။ ေငွ အခွက် တဆယ် ှင့် အဝတ် ှစ် စုံ ကုိ သူ
တို့အဘို့ ေပး ပါေလာ့ဟု ေတာင်းေစြခင်းငှါ၊ ကျွနေ်တာ် သခင် သည် ကျွနေ်တာ် ကုိ
ေစလွှတ် ပါ ပီဟု ဆုိ
လျှင်၊ “ 23 ေနမန် က၊ အခွက် ှစ်ဆယ်ကုိ မ
ြငင်းယူ ပါေလာ့ ဟု တိက်ုတနွး် လျက် ၊ ေငွ အခွက် ှစ်ဆယ်ကုိ အိတ် ှစ် လံးု၌
အဝတ် ှစ် စုံ ှင့်တကွ စည်း ၍ မိမိ ကျွန် ှစ် ေယာက်အေပါ် မှာ တင် သြဖင့် ၊ သူ
တို့သည်ေဂဟာဇိ ေ ှ ၌ ထမ်း သွားရ၏ 24 မိ ို း သို့ ေရာက် ေသာအခါ ၊ ထုိ ဥစ္စာကုိ
ေဂဟာဇိ သည် ယူ
၍ အိမ် ၌ သုိထား သြဖင့် ၊ ထမ်းေသာသူ တို့ ကုိ လွှတ် လိက်ု ပီးမှ၊ “ 25 ကုိယ်တိင်ု
ဝင် ၍ မိမိ သခင့် ေ ှ ၌ ရပ် ေန၏။ ဧလိ ှဲ ကလည်း ၊ ေဂဟာဇိ ၊ အဘယ် အရပ်သို့
သွားဘိ သနည်းဟေုမး လျှင်၊ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် သည် အဘယ် အရပ် ကုိမျှ မ
သွား ပါဟုြပနေ်ြပာ ေသာ်၊ “ 26 ဧလိ ှဲက၊ ထုိလူသည်သင့် ကုိ ကိ ဆုိအံ့ေသာငှါ ၊
ရထား ေပါ် မှ လှည့် ေသာအခါ ၊ ငါ ့ စိတ် ဝိညာ ်သည် သင် ှင့်အတူ မ လိက်ု သေလာ။
ေငွ ကုိခံယူ ချနိ် ှ ိသေလာ။ အဝတ် ၊ သံလင်ွ ဥယျာ ်၊ စပျစ် ဥယျာ ်၊ သုိး
ာွး ၊ ကျွန် ေယာက်ျား၊ ကျွန် မိနး်မကုိ သိမ်းယူ ချနိ် ှ ိသေလာ 27 သို့ ြဖစ်၍ေနမန် ၏
နူာ
သည်သင် ၌ ၎င်း ၊ သင် ၏ သား
ေြမး၌ ၎င်း၊ အစ ်အ မဲ စဲွ ေစဟု ဆုိသည်အတိင်ုး၊ ေဂဟာဇိသည် နူာ
စဲွ၍ မုိဃ်းပွင့် က့ဲသို့ ြဖ လျက်၊ သခင် ထံ မှ ထွက် သွား၏

6
1 ပေရာဖက် အမျ ိးသား တို့ က၊ ကုိယ်ေတာ် ှင့်အတူ ယခု ေန ေသာအရပ် သည်
ကျ ်းေြမာင်း ပါ၏ 2အကျွ ်ပ်ု တို့သည် ေယာ်ဒန် ြမစ်နား သို့ သွား ပါ ရေစ။ ထုိ
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အရပ်၌ ဝုိင်း၍ သစ်သားကုိခုတ် ပီးလျှင်၊ ကုိယ်ေန စရာဘို့ လပ်ု ပါရေစဟု ဧလိ ှဲ ထံ
၌ အခွင့်ေတာင်း လျှင်၊ သွား ကေလာဟ့ု အခွင့် ေပး၏ 3အချ ိ ကလည်း မ
ြငင်းပါ ှင့်။ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် တို့ ှင့် က ေတာ်မူပါဟု ေတာင်းပန် လျှင် ၊ ငါ သွား မည်
ဟု ဝနခံ် သည်အတိင်ုး၊ “ 4 သူ တို့ ှင့်အတူ လိက်ု ေလ၏။ ေယာ်ဒန် ြမစ်နား သို့ ေရာက်
ေသာအခါ သစ်သား ကုိခုတ် က၏ 5တေယာက် ေသာသူသည် ခုတ် စ ်တင်ွ ၊ ေရ ထဲ
သို့ ပုဆိန် ကျ ၏။ ခုတ်ေသာသူကလည်း၊ ခက်လှ ပီသခင်။ ထုိ” ပုဆိနသ်ည် ငှါး ခ့ဲေသာ
ဥစ္စာ ြဖစ်ပါ၏ဟု ေအာ်ဟစ် လျှင်၊ “ 6 ဘုရားသခင် ၏လူ က၊ အဘယ် မှာကျ သနည်း
ဟုေမး ေသာ် ၊ ကျရာအရပ် ကုိြပ ပီးမှ၊ ဒတ်ု ကုိခုတ် ၍ ထုိ အရပ်၌ ချ သြဖင့် ပုဆိန်
သည် ေပါ ေလာေန၏ 7ဆယ်ယူ ေလာဟ့ု ဧလိ ှဲဆုိ သည်အတိင်ုး ၊ တပည့် သည် လက်
ကုိ ဆန ့် ၍ ဆယ်ယူ ၏ 8တဖန် ှုရိ ှ င် ဘုရင်သည် ဣသေရလ
ြပည်ကုိ စစ် တိက်ု၍ ၊ ဤ မည်ေသာအရပ် ၌ ငါ တို့သည် တပ်ချ က ကုနအံ်ဟ့ု ကျွန်
တို့ ှင့် တိင်ုပင် ေသာအခါ၊”” 9 ဘုရားသခင် ၏လူ သည် ဣသေရလ
ှင်ဘုရင် ထံသို့ လကုိူေစလွှတ် ၍ ၊ ဤ မည်ေသာအရပ် ကုိ သတိ
ြပ ပါ။ ထုိ
အရပ်သို့ ှုရိ လူတို့သည် လာ က ပီဟ၊ု” 10သတိ ေပးေသာအရပ် သို့ ဣသေရလ
ှင် ဘုရင် သည် လူ
ကုိေစလွှတ် ၍ တ ကိမ် ှစ် ကိမ် မက ရနသူ်တို့ ကုိ ေ ှာင် ေလ၏ 11 ထုိ အေကာင်း
ေကာင့် ှု ရိ ှ င် ဘုရင်သည် စိတ် ပူပန် ၍ ကျွန် တို့ ကုိ ေခါ် ပီးလျှင် ၊ ငါ တို့ တင်ွ
အဘယ်သူ သည် ဣသေရလ
ှင်ဘုရင် ဘက်၌ ေနသည်ကုိ ငါ ့အား မ ြပ ဘဲေနကသနည်း ဟေုမး ေသာ်၊ 12ကျွန်

တေယာက် က ၊ ထုိသို့ မ ဟတ်ုပါ အ ှင် မင်း ကီး ၊ ကုိယ်ေတာ် စက် ေတာ်မူခနး် ထဲ ၌မိန ့်
ေတာ်မူေသာ စကား ကုိပင်၊ ဣသေရလ
ြပည်၌ ှိေသာပေရာဖက် ဧလိ ှဲ သည်၊ ဣသေရလ
ှင်ဘုရင် အား ြပန် ေြပာတတ်ပါသည် ဟု ေလျှာက် ေလ၏ 13 ှ င် ဘုရင်ကလည်း ၊

သူ သည်အဘယ် အရပ်၌ ှိသည်ကုိ သွား ၍ ေချာင်း ကည့် ေလာ။့ သူ့
ကုိ ဘမ်းဆီး ေစြခင်းငှါ ငါေစလွှတ် မည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ ပီးမှ ၊ ေဒါသန် မိ ၌
ှိပါသည်ဟု ေလျှာက် ေလ၏ 14 ထုိ မိ သို့ ြမင်း စီးသူရဲ၊ ရထား
စီးသူရဲ၊ ဗုိလ်ေြခ များ ကုိ ေစလွှတ် သြဖင့် ၊ ည ့် အခါေရာက် ၍ မိ ကုိ ဝုိင်း က၏

15 နနံက်ေစာေစာဘုရား သခင့်လူ ၏ ကျွန် သည် ထ
၍ ြပင်သို့ ထွက် ေသာအခါ ၊ ြမင်း စီးသူရဲ၊ ရထား
စီးသူရဲ၊ ဗုိလ်ေြခ တို့သည် မိ ကုိ ဝုိင်း လျက် ှိ ကသည်ြဖစ်၍၊ အိသုခင် ၊ အဘယ်သို့
ြပ ရပါမည်နည်းဟု မိမိ
သခင် အား ဆုိ ၏ 16 ဧလိ ှဲကမ စုိးရိမ် ှင့်။ ငါ တို့ဘက် ၌ ေနေသာသူတို့ သည်
ရနသူ် တို့ဘက် ၌ ေနေသာ
သူတို့ထက်သာ၍ များ ကသည်ဟု ဆုိ
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လျက်၊ “ 17 အိထုာဝရဘုရား ၊ ဤသူသည် ြမင် ိင်ုမည် အေကာင်း သူ ၏မျက်စိ ကုိ
ဖွင့် ေတာ်မူပါဟု ဆုေတာင်း သည်အတိင်ုး ၊ ထာဝရဘုရား သည် ထုိလလုင် ၏ မျက်စိ
ကုိ ဖွင့် ေတာ်မူသြဖင့် ၊ ဧလိ ှဲ ပတ်လည် ၌ တေတာင် လံးု သည်မီး ြမင်း ၊ မီးရထား
ှင့် ြပည့် သည်ကုိ ြမင် ေလ၏ 18 ှု ရိလူ တို့သည် ေရာက် လာေသာအခါ ၊ ဧလိ ှဲ
က၊ အိုထာဝရ ဘုရား ၊ ဤ သူ တို့၏ မျက်စိ မြမင်ေစြခင်းငှါ ၊ ဒဏ်ခတ် ေတာ်မူပါဟု
ဆုေတာင်း သည်အတိင်ုး ၊ ဒဏ်ခတ် ေတာ်မူ၏ 19 ဧလိ ှဲ ကလည်း ၊ ဤ လမ်း မ ဟတ်ု။
ဤ
မိ လည်း မ ဟတ်ု။ ငါ ့ ေနာက် သို့ လိက်ု က။ သင်တို့ ှာ ေသာသူ ှိရာသို့ ငါပို့ မည်

ဟု ဆုိ
လျက် ှမာရိ မိ သို့ ပို့ ေလ၏ 20 မိ ထဲသို့ ေရာက် ပီးမှ ဧလိ ှဲ က၊ အိထုာဝရဘုရား
၊ ဤသူတို့သည် ြမင် ိင်ု မည်အေကာင်း သူ တို့၏ မျက်စိ ကုိ ဖွင့် ေတာ် မူပါဟု
ဆုေတာင်းသည်အတိင်ုး၊ သူ
တို့၏မျက်စိ ကုိ ဖွင့် ေတာ်မူသြဖင့် ၊ သူတို့သည် ြမင် ၍ ှမာရိ မိ ထဲမှာ ှိ သည်ဟု
သိ က၏ 21ဣသေရလ ှင်ဘုရင် ကလည်း ၊ အဘ ၊ ထုိသူ တို့ ကုိထား ှင့် သတ် ရပါ
မည်ေလာ ဟု ဧလိ ှဲ အား ေမး လျှင်၊ 22 မ သတ် ပါ ှင့်။ ထား
ှင့် ခုတ် လျက် ၊ ေလး ှင့် ပစ်လျက်စစ်တိက်ု၍ ဘမ်းမိေသာသူတို့ ကုိသတ် ရမည်

ေလာ။ သူတို့ေ ှ မှာ မုန ့် ှင့် ေရ ကုိထည့် ၍သူတို့သည် စား
ေသာက် ပီးမှ ၊ မိမိ တို့သခင် ထံသို့ သွား ပါေစဟု ဆုိ
လျှင်၊ 23 များ စွာေသာ စားစရာ
ကုိ ြပင်ဆင် ၍ စား ေသာက် ေစ ပီးမှ လွှတ် လိက်ုသြဖင့် ၊ သူတို့သည် မိမိ
တို့ သခင် ထံသို့ ြပန် သွား က၏။ ထုိေနာက်မှ ှုရိ လူ တို့သည် အလို
အေလျာက်တပ်ဖွ့ဲ ၍ ဣသေရလ ြပည် သို့ မ လာ က 24 ေနာက် တဖန် ှုရိ ှ င်ဘုရင်
ဗ◌င်္ဟာဒဒ် သည် ဗုိလ်ေြခ အေပါင်း ကုိ စုေဝး
ေစသြဖင့် စစ်ချ ီ၍ ှမာရိ မိ ကုိ ဝုိင်း ထား၏ 25 ကာြမင့်စွာဝုိင်း ထားေသာေကာင့် ၊
ှမာရိ မိ ၌ အလနွ် အစာေခါင်းပါး ၍ ၊ ြမည်း ေခါင်း တလံးုကုိ ေငွ ှ စ် ဆယ် ှင့် ၎င်း၊
ပဲ ကမ်း တ ြပည်ကုိ ေငွ ငါး ကျပ် ှင့် ၎င်း ေရာင်းရ ၏ 26ဣသေရလ ှင် ဘုရင်သည်
မိ ို း ေပါ် မှာ ေ ှာက်သွား စ ်၊ မိနး်မ တေယာက်ကအ ှင် မင်း ကီး ၊ ကယ်မ ေတာ်မူ
ပါဟု ေအာ်ဟစ် ၏ 27 ှ င်ဘုရင်က၊ ထာဝရဘုရား
ကယ်မ ေတာ်မ မူလျှင် ၊ ငါသည် အဘယ်သို့ ကယ်မ ိင်ုမည်နည်း။ စပါး နယ်ရာ
တလင်း၊ စပျစ်သီး နယ်ရာ ကျင်းထဲက ကယ်မရမည်ေလာ ဟ၍ူ၎င်း၊” 28 သင် ၌ အ
ဘယ် သို့ ြဖစ်သနည်းဟ၍ူ၎င်း ေမး
လျှင်၊ မိနး်မက၊ ဤ
မိနး်မ သည်ကျွနမ် ဆီ သို့လာ၍၊ သင့် သား ကုိ ယေန ့
ငါတို့စား ဘို့အပ် ပါ။ နက်ြဖန် ေန၌့ ငါ ့သား ကုိ စား
ရမည်ဟုဆုိ သည်အတိင်ုး၊” 29ကျွနမ် ၏သား ကုိ ြပ တ် ၍ စား ကပါ၏။ နက်ြဖန်
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ေန၌့ ကျွနမ် က ၊ သင် ၏သား ကုိ ငါတို့စား ဘို့ အပ် ပါဟု ေတာင်းေသာ်၊” သူသည် မိမိ”
သား ကုိ ဝှက် ထားပါသည်ဟု ေလျှာက် ေလ၏ 30 ှ င် ဘုရင်သည် ထုိမိနး်မ ၏စကား
ကုိ ကား လျှင် ၊ မိမိ အဝတ် ကုိ ဆုတ် ေလ၏။ မိ ို း ေပါ် မှာ ေ ှာက်သွား စ ် လူ
တို့သည်ကည့် ၍ ၊ အတင်ွး ၌ ေလျှာ်ေတ အဝတ်ြဖင့် ဝတ်ေတာ်မူေကာင်းကုိသိြမင်
ရက၏ 31 ှ င်ဘုရင်ကလည်း၊ ှာဖတ် သား ဧလိ ှဲ ၏ ဦးေခါင်း သည် ယေန ့
သူ့ ကုိယ် ှင့် မ ကွာဘဲေနလျှင် ၊ ထာဝရဘုရား သည် ထုိမျှမက ၊ ငါ ၌ ြပ ေတာ်မူပါ
ေစေသာ ဟု ဆုိ ၏ 32 ဧလိ ှဲ သည် မိမိ
အိမ် ၌ ထုိင် ၍ အသက် ကီးသူတို့ သည် သူ
ှင့်အတူ ထုိင် ကစ ်၊ ှ င်ဘုရင်သည် မိမိ
ေ ှ မှာ လူ
တေယာက်ကုိ ေစလွှတ် ၏။ ထုိတမန် မ ေရာက် မီှ ဧလိ ှဲက၊ လသူတ် ၏သား သည်
ငါ ့ လည်ပင်း ကုိ ြဖတ် ေစြခင်းငှါ ၊ ေစလွှတ် သည်ကုိ သိြမင် ကသေလာ။ ထုိတမန”်
ေရာက် ေသာအခါ ၊ တံခါး ကုိပိတ် ၍ ၊ တံခါး နား မှာသူ့ ကုိ ဆီးတား
ကေလာ။့ သူ့
ေနာက် မှာသူ့ သခင် ေြခ သံ မ ြမည် သေလာ ဟ၊ု” 33အသက် ကီး သူတို့အား ေြပာ
စ ်တင်ွ၊” ထုိတမန”် သည် ေရာက် လာ၏။ ှင်ဘုရင်ကုိယ်တိင်ုေရာက်လျှင်၊ ဤ
အမှုသည် ထာဝရဘုရား
စီရင်ေသာ အမှုြဖစ်၏။ ထာဝရဘုရား
ေကျးဇူးကုိ အဘယ် ေကာင့်ေြမာ်လင့် ရေသးသနည်းဟဆုို ေသာ်၊ “

7
1 ဧလိ ှဲ က၊ ထာဝရဘုရား
၏ စကား
ေတာ်ကုိ နားေထာင် ကေလာ။့ ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ နက်ြဖန် ေနယ့ခုအချနိ် ေရာက်လျှင် ၊ ဂျ ံ မုန ့်ညက် တစိတ် ကုိ
ေငွတကျပ် ၊ မုေယာ ဆနတ်ခဲွ ကုိ တကျပ် ှင့် ှမာရိ မိ တံခါးဝ ၌ ေရာင်းရလိမ့်မည်
ဟု ဆင့်ဆုိ၏ 2 ှ င်ဘုရင် မီှ ြခင်းကုိ ခံရေသာအမတ် က၊ ထာဝရဘုရား
သည် မုိဃ်း ေကာင်းကင်၌ ြပတင်းေပါက် တို့ ကုိ ဖွင့်လှစ် ေတာ်မူလျှင် ၊ ထုိသို့ ြဖစ်
ိင်ုေကာင်းသည်ဟု ဘုရား
သခင် ၏လူ
အားဆုိ ေသာ်၊ ဘုရားသခင်၏လကူ၊ သင် သည် ကုိယ် မျက်စိ ှင့် ြမင် ရေသာ်လည်း
မ စား ရဟု ြပနေ်ြပာ ၏ 3 ထုိအခါ မိ တံခါးဝ ၌ ထုိင်လျက် ှိ ေသာလူ ူ ေလး ေယာက်
တို့က၊ ငါတို့သည် ေသ
သည်တိင်ုေအာင် အဘယ် ေကာင့်ဤ အရပ်၌ ထုိင် ရမည်နည်း 4 မိ ထဲသို့ ဝင် လျှင်
အစာေခါင်းပါး ေသာေကာင့် ေသ ရမည်။ ဤ
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အရပ်၌ ထုိင်လျက်ေန လျှင် လည်း ေသ ရ မည်။ သို့ ြဖစ်၍ ှုရိ တပ် သို့ ဝင် စား
ကကုန်အံ။့ သူတို့သည် အသက် ှင်ေစလျှင် ှင် ရမည်။ သတ် လျှင် ေသ ရမည်ဟု
တိင်ုပင် ပီးလျှင်၊ “ 5 မုိဃ်း မလင်းမီှထ ၍ ှုရိ တပ် သို့ သွား က၏။ တပ် ဦး သို့
ေရာက် ေသာအခါ အဘယ်သူ ကုိမျှ မ
ေတွ့ က 6အေကာင်း မူကား၊ ှုရိ လူ တို့သည်ရထား စီးသူရဲ၊ ြမင်း စီးသူရဲ၊ များစွာ
ေသာ ဗုိလ်ေြခ အသံ ကုိ ကား ေစြခင်းငှါ၊ ထာဝရဘုရားြပ ေတာ်မူသြဖင့်၊ သူတို့ကဣ
သေရလ
ှင် ဘုရင်သည် ငါ တို့ ကုိ တိက်ု ေစြခင်းငှါ ၊ ဟိတ္တိ မင်း များ၊ အဲဂုတ္တု
မင်း များတို့ ကုိ ငှါး ပီဟု တေယာက် ကုိတေယာက်ဆုိ လျက်၊ “ 7 မုိဃ်း မလင်းမီှထ
၍ သူ တို့တဲ ၊ ြမင်း ၊ ြမည်း အစ ှိေသာ တတပ်လံးု ကုိ စွန ့ပ်စ် ၍ ကုိယ် အသက် လတ်ွ
ေအာင် ေြပး က၏ 8လူ ူ တို့သည် တပ် ဦး သို့ ေရာက် ေသာအခါ ၊ တဲ တခု ထဲသို့
ဝင် ၍ စား ေသာက် ပီးမှ ၊ ေရွှ ေငွ အဝတ် တနဆ်ာများကုိ ယူ သွား ပီးလျှင် ဝှက် ထား
က၏။ ေနာက် တဖန် အြခား ေသာတဲ သို့ ဝင် ၍ ၊ ဥစ္စာများကုိ ယူ
သွား ပီးလျှင် ဝှက် ထားက၏ 9 သို့ ရာတင်ွ ၊ ငါ တို့သည်ေကာင်းမွန် စွာ မ
ြပ ပါ တကား။ ယခု
ေန ့သည် ေကာင်း ေသာ သိတင်းကုိ ကားေြပာရေသာေန ့ြဖစ်လျက် ၊ ငါ တို့သည် မ
ကားမေြပာ ဘဲ ေနပါ ပီတကား။ မုိဃ်းလင်း သည်တိင်ုေအာင် မေြပာဘဲ ေနလျှင်

အမှု တစုံတခုေရာက် လိမ့်မည်။ သို့ ြဖစ်၍ နနး်ေတာ် ၌ သိတင်း ကားေြပာ အံ့ေသာငှါ
ငါတို့သည် သွား ကကုနအံ်ဟ့ု တိင်ုပင် ပီးမှ၊” 10 မိ သို့ သွား ၍ တံခါး ြပင်၌ ဟစ် ေခါ်
လျက် ၊ ငါတို့ သည် ှုရိ တပ် သို့ ေရာက် ၍ အဘယ်သူကုိမျှ မ
ေတွ့။ လ”ူ သံ ကုိမ ကား။ ြမင်း ၊ ြမည်း တို့ ကုိ ချည်ေ ှာင် လျက် ၊ တဲ များလည်း
တတ်တိင်ုး ှ ိသည်ကုိေတွ့ပါ၏ဟု ကား ေြပာသည်အတိင်ုး၊” 11 တံခါး ေစာင့်တို့သည်
တေယာက်ကုိတေယာက်ဟစ် ၍ ၊ ထုိသိတင်းသည် နနး်ေတာ် ထဲ သို့ ေရာက် ေလ၏
12 မုိဃ်း မလင်းမီှ ှ င် ဘုရင်သည်ထ ၍ ၊ ှုရိ လူတို့ သည် ငါ တို့ ၌ အဘယ်သို့ ြပ လို
သည်ကုိ ငါေြပာ မည်။ သူတို့က မိ ြပင်သို့ ထွက် ေသာ မိ သားတို့ ကုိ အ ှင် ဘမ်း ပီး
မှ ၊ မိ ထဲ သို့ ဝင် မည်အ ကံ ှိ၍ ၊ ငါ တို့ငတ်မွတ် ေကာင်း ကုိ သိ
ေသာေကာင့် ၊ မိမိတို့တပ် ြပင်သို့ ထွက် ၍ ေတာ ၌ ပုနး်ေ ှာင် လျက် ေနကသည်ဟု
ဆုိ လျှင်၊ 13ကျွန် တေယာက် က၊ မိ ၌ ကျန်ကင်း ေသာ ြမင်း ငါး စီးကုိေပး ေတာ်
မူပါ။ ထုိြမင်းမူကား ပျက်စီးြခင်းသို့ ေရာက်ေသာ ဣသေရလအမျ ိးအလံးုအရင်းက့ဲသို့
ြဖစ်ပါ ၏။ ထုိြမင်းတို့ ကုိ စီးလျက်သွား၍ ကည့် ှုရေသာ အခွင့်ကုိေပး ေတာ်မူပါဟု
ေလျှာက် ပီးမှ၊” 14 ရထား ြမင်း ှစ် စီးကုိ ယူ
ပီးလျှင် သွား ၍ ကည့် ှု ေလာဟ့ု ှ င် ဘုရင်သည် ှုရိ ဗုိလ်ေြခ ေနာက် သို့ ေစလွှတ်

သည်အတိင်ုး၊ “ 15 ေယာ်ဒန် ြမစ်တိင်ုေအာင် လိက်ု က၏။ ှုရိ လူတို့ သည် အလျင်
အြမနေ်ြပးရာတင်ွ ၊ ပစ် ခ့ဲေသာ အဝတ် တနဆ်ာ တို့သည် လမ်း ၌ြပည့်လျက် ှိ က၏။
ေစလွှတ် သူတို့သည် ြပန် လာ၍ နား ေတာ်ေလျှာက်က၏ 16 ထုိအခါ မိ သား တို့သည်
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ထွက် ၍ ှုရိ တဲ တို့ ကုိ လယူု
က၏။ ထာဝရဘုရား
၏ စကား
ေတာ်အတိင်ုး ၊ ဂျ ံမုန ့်ညက် တစိတ် ကုိ ေငတွကျပ် ၊ မုေယာ ဆနတ်ခဲွ ကုိ တကျပ် ှင့်
ေရာင်း က၏ 17 ှ င်ဘုရင် မီှ ြခင်းကုိခံရေသာအမတ် သည်၊ အမိန ့် ေတာ်အတိင်ုး တံခါး
ေတာ်ကုိ ေစာင့် သည်တင်ွ ၊ ထွက်ဝင်ေသာသူ တို့ နင်း မိ၍ ဘုရား သခင်၏လူ သည်
ှင်ဘုရင် ေရာက် လာေသာအခါ ေြပာ ဆုိ ှင့်သည် အတိင်ုး ၊ ထုိအမတ်ေသ ေလ၏

18 ဘုရား သခင်၏ လူ
က၊ နက်ြဖန် ေနယ့ခုအချနိ် ေရာက် လျှင် ၊ ဂျ ံ မုန ့်ညက် တစိတ် ကုိ ေငွတကျပ် ၊
မုေယာ ဆနတ်ခဲွ ကုိ တကျပ် ှင့် ှမာရိ မိ တံခါးဝ ၌ ေရာင်းရ လိမ့်မည်ဟု ှင်ဘုရင်
အား ဆင့်ဆုိ သည်အတိင်ုး ြဖစ် ၏ 19အမတ်ကလည်း၊ ထာဝရဘုရား
သည် မုိဃ်း ေကာင်းကင်၌ ြပတင်းေပါက် တို့ ကုိ ဖွင့်လှစ် ေတာ်မူလျှင် ၊ ထုိသို့ ြဖစ်
ိင်ုေကာင်းသည်ဟု ဘုရားသခင်၏ လအူား ဆုိ၍၊ ဘုရား
သခင်၏လူ က သင် သည်ကုိယ် မျက်စိ ှင့် ြမင် ရေသာ်လည်း မ စား ရဟုြပနေ်ြပာ
သည် အတိင်ုး၊ “ 20 ထုိ အမတ်၌ ြဖစ် ၏။ မိ တံခါးဝ မှာ မိ သား တို့ နင်း ြခင်းကုိ
ခံရ၍
ေသ ေလ၏

8
1တဖန် ဧလိ ှဲ သည် အထက်က အသက် ှင် ေစ ေသာ သူငယ် ၏အမိ ကုိ ေခါ် ၍၊
သင် သည် အိမ်သူ အိမ်သား ှင့်တကွ ထ သွား ေလာ။့ တည်းခုိ ၍ ေန ိင်ုေသာ အရပ်
တစုံတရပ်၌ တည်းခုိ ၍ေနေလာ။့ ထာဝရဘုရား
သည် အစာ
ေခါင်းပါးရာကာလကုိ မှာ လိက်ုေတာ်မူ ပီ။ တြပည်လံးု ၌ ခုနစ် ှစ် ေခါင်းပါး လိမ့်မည်
ဟု သတိ ေပး၏ 2 ထုိမိနး်မ သည် ဘုရား
သခင့်လူ ၏စကား ကုိ နားေထာင် သြဖင့် ၊ အိမ်သူ အိမ်သားတို့ ှင့်တကွ သွား ၍ ဖိ
လိတ္တိ ြပည် ၌ ခုနစ် ှစ် ေန ၏ 3 ခုနစ် ှစ် ေစ့ ေသာအခါ ၊ ဖိလိတ္တိ ြပည် မှ ြပန်
လာ၍ ကုိယ် အိမ် ၊ ကုိယ် ေြမ ကုိ ရအံေ့သာငှါ အသနား
ေတာ်ခံမည့် အ ကံ ှင့် ှ င်ဘုရင် ထံ သို့ သွား ၏ 4 ထုိအခါ ှင် ဘုရင်သည် ဘုရား
သခင့်လူ ၏ ကျွန် ေဂဟာဇိ ှင့် ှ တ်ဆက် လျက်၊ ဧလိ ှဲ ြပ ေသာ အံ့ဩဘွယ်
ေသာ အမှုအလံးုစုံ တို့ ကုိ ေြပာ ပါေလာဟ့ု မိန ့် ေတာ်မူ၍၊ “ 5 ဧလိ ှဲ သည် ေသ
ေသာသူ အသက် ှင်ေစ ေကာင်း ကုိ ေဂဟာဇိ
သည် ြပန် ေလျှာက်စ ်တင်ွ ၊ အသက် ှင် ေစေသာသူငယ် ၏ အမိ
သည်ကုိယ် အိမ် ၊ ကုိယ် ေြမ ကုိ ရအံ့ေသာငှါ အသနား ေတာ်ခံေလ၏။ ေဂဟာဇိက
လည်း၊ အ ှင် မင်း ကီး ၊ ဤ မိနး်မ ကား ယခုေြပာ ေသာ မိနး်မ၊ ဤ သူငယ် ကား ဧလိ
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ှ ဲအသက် ှင်ေစေသာ သူငယ်ြဖစ်ပါသည် ဟု ေလျှာက်လျှင်၊” 6 ှ င် ဘုရင်သည် မိနး်မ
ကုိ ေမး ၍ မိနး်မလည်း သက်ေသ ခံ၏။ ထုိအခါ ှင်ဘုရင် က၊ သူ
၏ဥစ္စာ ှ ိသမျှ ကုိ ၎င်း ၊ ြပည် ေတာ်က ထွက် ေသာေန ့မှစ၍ ယခု တိင်ုေအာင် သူ့
ေြမ ၌ ြဖစ်သမျှကုိ၎င်း ြပန် ေပးေစဟု မိန ့် ေတာ်မူလျက် ၊ သူ၏အမှုကုိ ေစာင့်ေစြခင်းငှါ
အရာ ှိ တေယာက် ကုိ ခန ့ထ်ား ေတာ်မူ၏ 7တဖန် ဧလိ ှဲ သည် ဒမာသက် မိ သို့ သွား
၏။ ထုိအခါ ှုရိ ှ င်ဘုရင် ဗ◌င်္ဟာဒဒ် သည် နာ
ေန၏။ ဘုရား
သခင် ၏လူ
ေရာက် ေကာင်း ကုိ နား
ေတာ်ေလျှာက်ေလ ေသာ်၊ “ 8 ဟာေဇလ ကုိ ေခါ် ၍ ၊ သင် သည်လက်ေဆာင် ကုိ
ေဆာင် လျက် ဘုရား သခင်၏ လူ
ကုိခရီးဦး ကိ ြပ ပီးလျှင် ၊ ငါသည်ဤ အနာ မှ ထေြမာက် မည်ေလာ ဟု သူ
အားြဖင့် ထာဝရဘုရား ကုိ ေမးေလျှာက် ေလာဟ့ု ေစလွှတ် သည် အတိင်ုး၊ “ 9ဟာေဇ
လသည်ကုလားအပ်ု ေလးဆယ် အေပါ်မှာ ဒမာသက် ဥစ္စာ များကုိတင် ၍ ၊ လက်ေဆာင်
ကုိ ေဆာင် သြဖင့် ၊ ဘုရားသခင်၏လကုိူ ခရီးဦး
ကိ ြပ ြခ င်း ငှါ သွား ၍ ေ ှ ေတာ်၌ ရပ် လျက် ၊ ကုိယ်ေတာ် ၏သား ှု

ရိ ှ င်ဘုရင် ဗ ◌င်္ဟာ ဒ ဒ် က၊ ငါသည်ဤ အနာ မှ ထေြမာက် ရ မည် ေလာ ဟု
ေမးြမနး် ေစ ြခ င်း ငှါ ၊ ကျွနေ်တာ် ကုိ ေစလွှတ် ပါသည်ဟု ဆုိ ၏ 10 ဧလိ ှဲ က
လည်း ၊ အကယ်စင်စစ်ကုိယ်ေတာ် သည် ထေြမာက် ိင်ုပါ၏ဟု ြပန် ေလျှာက် ေလာ။့
သို့ ေသာ်လည်း ဆက်ဆက် ေသရမည်အေကာင်း ကုိ ထာဝရဘုရား
သည် ငါ ့ အားြပ ေတာ်မူ ပီဟုဆုိ လျက်၊” 11 ေစ့ေစ့ကည့် ှု ၍ ဟာေဇလ သည်
မျက် ှာ ပျက် ေလ၏။ ဘုရား
သခင်၏ လူ
သည်လည်း မျက်ရည် ကျ၏ 12ဟာေဇလ ကလည်း ၊ သခင် သည် အဘယ် ေကာင့်
မျက်ရည် ကျေတာ်မူသနည်းဟေုမး လျှင် ဧလိ ှဲ က၊ သင်သည် ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့ ၌ ြပ လတံ့ေသာ ေဘးဥပဒ်တည်းဟေူသာသူ တို့ ၏ ရဲတိက်ု များကုိ
မီး ှု ိ ြခင်း၊ လလုင် များကုိ ထား
ှင့် သတ် ြခင်း၊ သူငယ် များကုိ ေြမေပါ်မှာ ေဆာင့် ဖွပ်ြခင်း၊ ကုိယ်ဝန် ေဆာင်ေသာ

မိနး်မများ၌ ဝမ်းခဲွ ြခင်းကုိ ြပ လိမ့်မည်ဟု ငါသိ ြမင်ေသာေကာင့် မျက်ရည်ကျသည်ဟု
ြပနေ်ြပာ ေသာ်၊” 13ဟာေဇလ က၊ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် သည် ေခွး ြဖစ်လျက် ှင့် ဤ မျှ
ေလာက် ကီး ေသာ အမှု ကုိ ြပ ရပါလိမ့်မည် ေလာဟု ေမး
ြပန်ေသာ်၊ ဧ လိ ှဲ က၊ သင် သည် ှု ရိ ိင်ုငံ ကုိ စုိးစံ ရ လိမ့်မည်အေကာင်း ကုိ
ထာဝရဘုရား
သည် ငါ ့ အား ြပ ေတာ်မူ ပီဟုဆုိ ၏ 14ဟာေဇလသည်သွား ၍ မိမိ သခင့် ထံ သို့
ေရာက် ေသာအခါ ၊ သခင်က၊ ဧလိ ှဲ သည် အဘယ်သို့ ဆုိ သနည်း ဟေုမး
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လျှင် ၊ ကုိယ်ေတာ် သည် အနာမှ ဆက်ဆက်ထေြမာက် ေတာ်မူမည်ဆုိ ပါသည်ဟု
ေလျှာက် ေလ၏ 15 နက်ြဖန် ေန၌့ ဟာေဇလသည် သုိးေမွှးအဝတ် ကုိ ေရ
၌ ှစ် ပီး လျှင်၊ ှ င် ဘုရင်၏ မျက် ှာ ကုိ ဖုံးအပ်ု သြဖင့် ၊ ှ င်ဘုရင်ေသ ၍ ဟာေဇ
လ သည် နနး် ထုိင်ေလ၏ 16ဣသေရလ ှင်ဘုရင် အာဟပ် သား ေယာရံ နနး်စံငါး ှစ်
တင်ွ ၊ ယုဒ ှင်ဘုရင် ေယာ ှဖတ် သား ယေဟာရံ သည် နနး် ထုိင်ေလ၏ 17အသက် သုံး
ဆယ် ှစ် ှစ် ှ ိ ေသာ်၊ ေယ ု ှလင် မိ ၌ မင်း ြပ ၍ ှစ် ှစ် စုိးစံ ၏ 18အာဟပ် သမီး
ှင့် စုံဘက် သြဖင့် ၊ ဣသေရလ ှင် ဘုရင်တို့ လိက်ုရာ လမ်း သို့ အာဟပ် အမျ ိး က့ဲသို့
လိက်ု ၍ ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ ဒစု ိုက် ကုိ ြပ ၏ 19 သို့ ရာတင်ွ ထာဝရဘုရား
သည် ဒါဝိဒ် အစ ှိ ေသာ သား
ေြမးတို့ ၏မီးခွက် ကုိ အစ ် ထွနး်လင်း ေစမည်ဟု ဂတိ
ေတာ် ှိေသာေကာင့် ၊ ဒါဝိဒ်၏ မျက် ှာကုိ ေထာက်၍၊ ယုဒ
ြပည်ကုိ မ
ဖျက်ဆီး ဘဲ ထားေတာ်မူ၏ 20 ထုိမင်း လက်ထက် ၌၊ ဧဒံု
ြပည်သည် ယုဒ
ှင်ဘုရင် ကုိ ပုနက်န် ၍ ကုိယ် အမျ ိးသားကုိ ှင် ဘုရင်အရာ၌ ချးီေြမာက် က၏

21ယေဟာရံ မင်းသည် ရထား
စီးသူရဲအေပါင်း တို့ ှင့်တကွ ၊ ဇာဣရ မိ သို့ စစ်ချ ီ ၍ ည ့် အခါဝုိင်း ေသာ ဧဒံု
လမူျား၊ ရထား
အပ်ု များကုိ လပ်ု ကံ သြဖင့် ၊ ဧဒံလုတိူု့သည် မိမိ
တို့ ေနရာ သို့ ေြပး က၏ 22 သို့ ေသာ်လည်း ၊ ဧဒံု ြပည်သည်ယေန ့တိင်ုေအာင် ယုဒ
ှင်ဘုရင်ကုိ ပုနက်န် ၏။ထုိ ကာလ ၌ လိဗန ြပည်သည်လည်း ပုနက်န် ၏ 23ယေဟာရံ
ြပ မူ ေသာ အမှု အရာကင်း ေလသမျှ တို့သည် ယုဒ
ရာဇဝင် ၌ ေရးထား လျက် ှိ၏ 24ယေဟာရံ သည် ဘုိးေဘး
တို့ ှင့် အိပ်ေပျာ် ၍ ၊ သူတို့ ှင့်အတဒူါဝိဒ် မိ ၌ သ ဂ လ် ြခင်းကုိခံ ေလ၏။ သား
ေတာ်အာခဇိ သည် ခမည်းေတာ် အရာ၌ နနး် ထုိင်၏ 25ဣသေရလ ှင်ဘုရင် အာ
ဟပ် သား ေယာရံ နနး်စံဆယ် ှစ် ှစ် တင်ွ ၊ ယုဒ ှင်ဘုရင် ယေဟာရံ သား အာခဇိ
သည် နနး်ထုိင် ေလ၏ 26 အသက် ှစ်ဆယ် ှစ် ှစ် ှ ိ ေသာ်၊ မင်းြပ ၍ ေယ ု ှလင်
မိ ၌ တ ှစ် စုိးစံ ၏။ မယ်ေတာ် ကား ၊ ဣသေရလ ှင်ဘုရင် ဩမရိ ေြမး အာသလိ
အမည် ှိ၏ 27အာခဇိ သည် အာဟပ် ၏သမက် ြဖစ်သြဖင့် ၊ အာဟပ် အမျ ိး လိက်ုရာ
လမ်း သို့ လိက်ု ၍ ၊ အာဟပ် အမျ ိး က့ဲသို့ ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ ဒစု ိုက် ကုိ ြပ
၏ 28အာဟပ် ၏သား ေယာရံ ှင့် ဝုိင်း လျက် ၊ ဂိလဒ် ြပည် ရာမုတ် မိ သို့ စစ်ချ ီ ၍
၊ ှုရိ ှ င်ဘုရင် ဟာေဇလ ကုိ တိက်ုရာတင်ွ၊ ှုရိ လူတို့သည်ေယာရံ ကုိထိခုိက် က၏
29 ထုိသို့ ရာမုတ် မိ ၌ ှုရိ ဘုရင် ဟာေဇလ ကုိတိက်ု ၍ ၊ ှုရိ လထိူခုိက် ေသာ အနာ
ေပျာက် ေစြခင်းငှါ ၊ ေယာရံ မင်း ကီး သည် ေယဇေရလ
မိ သို့ ြပန် သွား၍ နာ လျက်ေနစ ်တင်ွ ၊ ယုဒ ှင်ဘုရင် ယေဟာရံ သား အာခဇိ
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သည်လည်း ၊ အာဟပ် သား ေယာရံ ကုိ ကည့် ှု ြခင်းငှါ ထုိ မိ သို့ ဆင်း သွားေလ၏

9
1 ထုိအခါ ပေရာဖက် ဧလိ ှဲ သည် ပေရာဖက် အမျ ိးသား တေယာက် ကုိ ေခါ် ၍ ၊
သင် ၏ခါး ကုိ စည်း ေလာ။့ ဤ
ဆီ ဘူး ကုိယူ ၍ ဂိလဒ် ြပည် ရာမုတ် မိ သို့ သွား ေလာ့ 2 ေရာက် ေသာအခါ ၊ နမ်ိ ှ ိ
သား ေယာ ှဖတ် ၏သား ေယဟု ကုိ ှာ ၍ သူ့ထံသို့ ဝင် လျက် ၊ သူ့ ကုိသူ ၏အေပါင်း
အေဘာ်စုထဲ က ထွက် ေစ၍ ၊ အတင်ွးအခနး် ထဲသို့ ေခါ် ပီးလျှင်၊ “ 3ဤ ဆီ ဘူး ကုိ
ကုိင် ၍ သူ ၏ေခါင်း ေပါ် ၌ ဆီကုိ ေလာင်း လျက် ၊ ထာဝရဘုရား က၊ ငါသည်သင့်ကုိ
ဣသေရလ
ှင်ဘုရင် အရာ ၌ ခန ့ထ်ား ၍ ဘိသိက် ေပးသည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူေကာင်းကုိ ဆင့်ဆုိ

ပီးမှ၊ တံခါး ကုိဖွင့် ၍ မ ဆုိင်း မလင့် ဘဲ ေြပး ေလာဟ့ု မှာထား ေလ၏ 4 ထုိပေရာဖက်
အမျ ိးသား လလုင် သည် ဂိလဒ် ြပည် ရာမုတ် မိ သို့ သွား ၏ 5 ေရာက် ေသာအခါ ၊
ဗုိလ် မင်း တို့သည်အတူ ထုိင် လျက် ှိ က၏။ ပေရာဖက်က၊ အိုဗုိလ်မင်း၊ ကုိယ်ေတာ်
အား ေြပာစရာ ှိသည်ဟု ဆုိလျှင်၊ ေယဟု
က၊ ငါ တို့အေပါင်း တင်ွ အဘယ်သူ အား ေြပာစရာ ှိသနည်းဟုေမး ေသာ်၊ အိုဗုိလ်
မင်း၊ ကုိယ်ေတာ်အား ေြပာစရာ ှိသည် ဟု ြပနဆုိ်၏ 6 ထုိအခါ ေယဟသုည် ထ
၍ အိမ် ထဲသို့ ဝင် သြဖင့် ၊ ပေရာဖက်သည် သူ
၏ေခါင်း ေပါ် ၌ ဆီ
ကုိေလာင်း လျက်၊ ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား က၊ ငါသည် သင့်ကုိ ထာဝရဘုရား
၏လူ ဣသေရလ အမျ ိး၏ ှင် ဘုရင်အရာ ၌ ခန ့ထ်ား ၍ ဘိသိက် ေပး၏ 7 ငါ ့ကျွန်
ပေရာဖက် တို့ ကုိသတ် ေသာအြပစ် ၊ ထာဝရဘုရား ၏ ပေရာဖက်အေပါင်း ကုိသတ်
ေသာ အြပစ် အေလျာက် ၊ ေယဇေဗလ ၌ ငါဒဏ် ေပးမည် အေကာင်း၊ သင်သည် သင့်
သခင် အာဟပ် အမျ ိး ကုိ လပ်ု ကံ ရမည် 8အာဟပ် အမျ ိးသား ှိသမျှ တို့ ကုိ ပျက်စီး
ေစြခင်းငှါ ၊ ဣသေရလ မိ ရွာ၌ အချ ပ် ခံေသာသူြဖစ်ေစ ၊ အလတ်ွ ေြပးေသာသူြဖစ်
ေစ ၊ အာဟပ် အမျ ိးသားေယာက်ျား များကုိ ငါပယ်ြဖတ် မည် 9အာဟပ် အမျ ိး ကုိ ေန
ဗတ် ၏သား ေယေရာေဗာင် အမျ ိး က့ဲသို့ ၎င်း ၊ အဟိယ ၏သား ဗာ ှာ အမျ ိး က့ဲသို့
၎င်း ြဖစ် ေစမည် 10 ေယဇေဗလ ကုိ သဂ လ် ေသာသူ မ ှိ။ ေယဇေရလ
ေြမကွက် ၌ ၊ ေခွး တို့သည်သူ့ကုိစား ကလိမ့်မည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူေကာင်းကုိ ဆင့်ဆုိ
ပီးမှတံခါး ကုိဖွင့် ၍ ေြပး ၏ 11 ထုိအခါ ေယဟု သည် မိမိ
သခင် ၏ ကျွန် တို့ ှ ိရာသို့ ထွက် ၍ ၊ တေယာက်က၊ ှိသမျှေကာင်း သေလာ။ ထုိ”
အ ူး သည် အဘယ် ေကာင့်လာ သနည်းဟေုမး လျှင်၊ ေယဟကု၊ သင် တို့သည် ထုိသူ
ကုိ၎င်း၊ သူ
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ေြပာ ေသာ စကားကုိ၎င်း သိ က၏ဟုဆုိ ေသာ်၊ “ 12 သူတို့က ငါတို့ မသိ။ ေြပာ ပါ
ေလာဟ့ု ဆုိ
ြပနေ်သာ် ၊ ေယဟကု၊ ထုိသူသည်ဤမည်ေသာ စကားကုိ ေြပာ ၏။ ထာဝရဘုရား
က၊ ငါသည်သင့် ကုိ ဣသေရလ
ှင်ဘုရင် အရာ ၌ ခန ့ထ်ား၍ ဘိသိက်ေပးသည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူေကာင်းကုိဆင့်ဆုိသည်

ဟု ြပနေ်ြပာေသာအခါ၊” 13 သူတို့သည် အလျင် အြမနထ်သြဖင့် ၊ အသီးအသီး မိမိ တို့
ဝတ်လံု ကုိယူ ၍ ေလှကား ထိပ် ေပါ် ေယဟု ေအာက် မှာခင်း လျက် ၊ ေယဟု သည် ှင်
ဘုရင်ြဖစ်ေတာ်မူ၏ဟု တံပုိး
မှုတ် ၍ ဟစ်ေကာ် က၏ 14 ထုိသို့ နမ်ိ ှ ိ သား ေယာ ှဖတ် ၏ သား
ေယဟု သည် ေယာရံ
မင်း တဘက် သင်းဖွ့ဲ ေလ၏။ ထုိအခါ ှုရိ ှ င်ဘုရင် ဟာေဇလ ေကာင့်၊ ေယာရံ
မင်း ှင့် ဣသေရလ
လူ အေပါင်း တို့သည် ဂိလဒ် ြပည်ရာမုတ် မိ ကုိ ေစာင့်ေ ှာက် က၏ 15 သို့ ရာတင်ွ
ေယာရံ မင်းသည် ှုရိ ှ င်ဘုရင် ဟာေဇလ ကုိ စစ်တိက်ု ေသာအခါ ၊ ှုရိ လူထိခုိက်
ေသာ အနာ
ကုိ ေပျာက် ေစြခင်းငှါ ေယဇေရလ မိ သို့ ြပနသွ်ား ှင့် ပီ။ ေယဟု
ကလည်း ၊ သင်တို့အလို ှ ိလျှင်၊ ေယဇေရလ
မိ သို့ သွား ၍ သိတင်းကား ေြပာရေသာ သူတစုံ တေယာက်ကုိမျှ မိ ထဲ က မ
ထွက် မသွားေစ ှင့်ဟစီုရင်၏ 16 ထုိသို့ ေယာရံ မင်းသည် ေယဇေရလ
မိ ၌ ှိေန ေသာေကာင့် ၊ ေယဟု သည် ရထားကုိစီး
၍ ထုိ မိ သို့ သွား၏။ ထုိအခါ ယုဒ ှင်ဘုရင် အာခဇိ သည်လည်း၊ ေယာရံ
မင်းကုိ ကည့် ှု အံ့ေသာငှါ ေရာက် လာ ပီ 17 ေယဇေရလ မိ ၌ ေမျှာ်စင် ေပါ် မှာ
ေစာင့် ေသာသူသည် ရပ် လျက် ၊ ေယဟု ှင့် လိက်ု လာေသာအလံးုအရင်း ကုိ ြမင်
ေသာအခါ ၊ လအူလံးုအရင်း ကုိ ငါ ြမင် သည်ဟု ဆုိ
လျှင် ၊ ဆီး ကိ ြခင်းငှါ သွား၍ ငိမ်သက် ြခင်း ှ ိသေလာ ဟု ေမး
မည်အေကာင်း ၊ ေယာရံ သည် ြမင်းစီး သူရဲတေယာက်ကုိ ေစလွှတ် သည်အတိင်ုး၊ “

18 ြမင်းစီး သူရဲသည် ဆီး ကိ ြခင်းငှါ သွား ၍ ၊ ငိမ်သက် ြခင်း ှ ိသေလာ ဟု ှင်ဘုရင်
ေမး ေတာ်မူေကာင်း ကုိ ေြပာ ဆုိေသာ် ၊ ေယဟု က၊ သင် သည် ငိမ်သက် ြခင်း ှင့်
အဘယ်သို့ ဆုိင်သနည်း။ ငါ ့ ေနာက် သို့ လှည့် ၍ လိက်ုေလာ့ ဟဆုို
၏။ ေစာင့် ေသာသူကလည်း ၊ ြမင်းစီး သူရဲသည်အလံးုအရင်းသို့ ေရာက် ၍ ြပန်
မ လာပါဟုဆုိ ေသာ်၊ “ 19 ှ င်ဘုရင်သည် အြခား ေသာ ြမင်းစီး သူရဲ တေယာက်ကုိ
ေစလွှတ် ြပန၍် ၊ သူသည်ေရာက် ေသာအခါ ၊ ငိမ်သက် ြခင်း ှ ိသေလာဟု ှင်ဘုရင်
ေမး ေတာ်မူေကာင်းကုိ ေြပာ ဆုိေသာ် ၊ ေယဟု က၊ သင် သည် ငိမ်သက် ြခင်း ှင့်
အဘယ်သို့ ဆုိင်သနည်း။ ငါ ့ ေနာက် သို့ လှည့် ၍ လိက်ု ေလာဟ့ု ဆုိ ၏ 20 ေစာင့် ေသာ
သူကလည်း ၊ ြမင်းစီးသူရဲသည်ေရာက် ၍ ြပန် မ လာပါ။ လာေသာသူသည် နမ်ိ ှိ သား
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ေယဟု ှင် တတ်သက့ဲသို့ အလနွြ်ပင်းထနစွ်ာ ှင်၍ လာပါ သည်ဟဆုို၏ 21 ေယာရံ မင်း
ကလည်း၊ ြမင်းရထားကုိ ြပင်ဆင် ေလာ့ဟုဆုိ သည်အတိင်ုး ၊ ြမင်းရထား ကုိ ြပင်ဆင်
က၏။ ဣသေရလ
ှင်ဘုရင် ေယာရံ ှင့် ယုဒ ှင်ဘုရင် အာခဇိ တို့ သည် ရထား
ေတာ်တခုစီ စီး လျက် ေယဟု ကုိ ဆီး ကိ မည်ဟု ထွက်သွား ၍ ၊ ေယဇေရလ မိ
သားနာဗုတ် ၏ ေြမကွက် တင်ွ ေတွ့ က၏ 22 ေယာရံ သည် ေယဟု
ကုိြမင် လျှင် ၊ ေယဟု ငိမ်သက် ြခင်း ှ ိသေလာ ဟု ေမး
ေသာ် ၊ ေယဟကု၊ သင့် အမိ ေယဇေဗလ ြပ ေသာ အဓမ္မေမထုနအ်မှု၊ ြပ စား ေသာ
အမှုများ ေသာ ကာလ
အတင်ွးတင်ွ၊ အဘယ်သို့ ေသာ ငိမ်သက် ြခင်း ှ ိ လိမ့်မည်နည်းဟု ြပနေ်ြပာ ေသာ်၊ “

23 ေယာရံ က၊ အိအုာခဇိ ၊ ပုနက်န် မှုပါတကားဟု ဆုိ
လျက် လှည့် ၍ ေြပး ၏ 24 ေယဟု သည်လည်း ေလး ကုိ တင် ၍ ပစ် သြဖင့်၊ ေယာ
ရံ
ကုိ ပခုံး
ကား မှာမှန၏်။ ြမား သည်လည်း ှလံးု ကုိ ထုတ် ချင်းေဖာက်၍ ၊ ေယာရံ သည်

ရထား
ေတာ်ေပါ် မှာ လဲ ေန၏ 25 ေယဟကုလည်း၊ သူ့
ကုိဆဲွ ၍ ေယဇေရလ မိ သားနာဗုတ် ေြမကွက် ၌ ချ ပစ်ေလာ။့ သင် ှင့် ငါ သည်
သူ့
အဘ အာဟပ် ေနာက် သို့ ြမင်းစီး ၍ လိက်ုေသာအခါ ၊ ဤ အမှုကုိ ထာဝရဘုရား
ဗျာဒိတ် ထား ေတာ်မူသည်ကုိ မမှတ်မိ သေလာ 26အကယ် စင်စစ်နာဗုတ် အေသွး ၊
သူ့ သား တို့၏ အေသွး ကုိ မေန ့
က ငါကည့် ြမင် ပီဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ ဤ
ေြမကွက် ၌ သင့် ကုိ အြပစ် ှင့် အေလျာက်ငါဒဏ်ေပးမည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ ၏။ သို့ ြဖစ်၍ ထာဝရဘုရား ၏ အမိန ့် ေတာ် ှိသည် အတိင်ုး ၊ ဤ
ေြမကွက် ၌ အေလာင်း ကုိချ ပစ်ေလာ့ဟု မိမိရထားမှုးဗိဒကကုိ ဆုိ၏ 27 ထုိအမှုကုိ
ယုဒ
ှင်ဘုရင် အာခဇိ သည်ြမင် လျှင် ၊ ဥယျာ ်စံနနး်လမ်း ြဖင့် ေြပး ၏။ ေယဟု
ကလည်း ၊ သူ့ ကုိ ရထား
ေပါ် မှာ ထုိးေတာဟ့ု လိက်ု လျက် ဆုိ သည်အတိင်ုး၊ ဣဗလံ
မိ နား ၊ ဂုရ မိ သို့ သွား ေသာလမ်းတင်ွ ြပ ကသြဖင့်၊ သူသည်ေမဂိဒ္ေဒါ မိ သို့ ေြပး

၍ ေသ ၏ 28 သူ ၏ကျွန် တို့သည် အေလာင်း ကုိ ရထားေပါ်သို့ တင် ပီးလျှင် ၊ ေယ
ု ှလင် မိ သို့ ေဆာင်သွား ၍ ၊ ဒါဝိဒ် မိ တင်ွ မိမိ သခင်္ျ ိ င်း ၌ ဘုိးေဘး တို့ ှင့်အတူ
သ ဂ ဟ် က၏ 29 ထုိမင်းအာခဇိ သည် အာဟပ် သား ေယာရံ နနး်စံဆယ် ှစ် ှစ်တင်ွ
ယုဒ ိင်ုငံ၌ နနး် ထုိင်၏ 30 ေယဟု သည် ေယဇေရလ
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မိ သို့ ေရာက် သည်ကုိ ေယဇေဗလ
သည် ကား လျှင် ၊ မျက်ခမ်း တို့ ကုိ ေဆး
သုတ်၍ ဆံပင် ကုိတနဆ်ာ ဆင် ပီးမှ ၊ ြပတင်းေပါက် ဝ၌ ကည့် ှု လျက် ေန၏ 31 ေယ
ဟု သည် တံခါးဝ သို့ ဝင် ေသာအခါ ေယဇေဗလက၊ မိမိ
သခင် ကုိသတ် ေသာဇိမရိ သည် ချမ်းသာ ရသေလာ ဟု ေမး
လျှင်၊ “ 32 ေယဟု သည် ေမျှာ် ကည့်၍ ၊ ငါ ့ ဘက် မှာ အဘယ်သူ ေနသနည်း။
အဘယ်သူ ဟေုမး ေလေသာ် ၊ မိနး်မစုိး ှစ် ေယာက်သုံး ေယာက်တို့သည် ြပတင်းေပါက်
ထဲ က ကည့် ှု က၏ 33 ေယဟကု၊ သူ့
ကုိ တနွး် ချလိက်ုဟဆုို သည် အတိင်ုး တနွး်ချ သြဖင့် ၊ သူ ၏အေသွး သည် နနး်ေတာ်
ထရံ အေပါ် ၌၎င်း ၊ ြမင်း တို့အေပါ် ၌၎င်း စ ် ၏။ ေယဟသုည် သူ့
ကုိယ်ကုိ နင်း ေလ၏။ အထဲသို့ ဝင်၍၊” 34 စား ေသာက် ပီးမှ ၊ ထုိ ကျနိ် အပ်ေသာ
မိနး်မသည် ှင်ဘုရင် သမီး ြဖစ်ေသာေကာင့် ၊ သွား ကည့် ၍ သ ဂ ဟ် ေလာဟ့ု ဆုိ
သည်အတိင်ုး၊ “ 35သဂ ဟ် ြခင်းငှါ သွား ေသာအခါ ၊ ဦးေခါင်းခံွ ၊ ေြခ ဖျား၊ လက်ဝါး
တို့ ကုိသာ ေတွ့ ေသာေကာင့် ၊ တဖန် လာ၍ ကားေလျှာက် က၏ 36 ေယဟုက၊ ေယဇ
ေရလ
ေြမကွက် ၌ ေခွး တို့သည် ေယဇေဗလ
၏အသား ကုိ စား
ကလိမ့်မည်ဟု ထာဝရဘုရား
သည် မိမိ
ကျွန် တိ ှ ဘိ မိ သားဧလိယ အားြဖင့် မိန ့် ေတာ်မူေသာ စကား ေတာ်သည် ဤသို့
ြပည့်စုံ ပီ 37 သို့ ြဖစ်၍ ဤ သခင်္ျ ိ င်းသည် ေယဇေဗလ
သခင်္ျ ိ င်း ြဖစ်၏ဟု အဘယ်သူမျှမ ေြပာ ိင်ုမည်အေကာင်း ၊ သူ၏အေလာင်း ေကာင်
သည် ေယဇေရလ
ေြမကွက် တင်ွ ၊ လယ်ြပင် ၌ ေနာက်ေချး က့ဲသို့ ှ ိ ရလိမ့်မည်ဟု ဆုိ၏

10
1အာဟပ် ၏သား ခုနစ်ကျပ်ိ တို့သည် ှမာရိ မိ ၌ ှိသည်ြဖစ်၍၊ ေယဟု
သည် ေယဇေရလ
မိ အပ်ု များ၊ အသက် ကီး သူများ၊ အာဟပ် သားတို့ ကုိ
လပ်ုေကျွးေသာ သူများ ှ ိ ရာ၊ ှမာရိ မိ သို့ စာ ေရး ၍ ေပး လိက်ုေလ၏ 2 မှာလိက်ု
ေသာစာချက်ဟမူူကား၊ သင် တို့ ၌ သင် တို့သခင် ၏သား များ၊ စစ်သူရဲ ၊ ြမင်း စီးသူရဲ
များ၊ ခုိင်ခ့ံ ေသာ မိ ၊ လက်နက် စုံ ှ ိသည်ြဖစ်၍ ၊ ဤ စာ ေရာက် ေသာအခါ၊ “ 3သင်
တို့သခင် ၏သား တို့တင်ွ သာ၍ေကာင်း ြမတ်ေတာ် သင့်ေသာသူကုိ ေရွးေကာက် ၍
ခမည်းေတာ် ၏ရာဇပလ္လ င် ေပါ် မှာတင် ပီးလျှင်၊ သခင် အမျ ိး အဘို့ စစ်တိက်ု က
ေလာ့ ဟု မှာလိက်ုသတည်း 4 ထုိသူတို့က၊ ှင်ဘုရင် ှစ် ပါးတို့သည် သူ့
ေ ှ မှာ မ
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ခံ မရပ် ိင်ုသည် ြဖစ်၍ ၊ ငါ တို့သည် အဘယ် သို့ ခံရပ် ိင်ု မည်နည်းဟု အလနွ်
ေကာက် လျက် ဆုိ က၏ 5 နနး်ေတာ် အပ်ု၊ မိ အပ်ု၊ အသက် ကီးသူ၊ အာဟပ် သား
တို့ ကုိ လပ်ု ေကျွးေသာသူတို့ ကလည်း ၊ ကျွနေ်တာ် တို့ သည် ကုိယ်ေတာ် ကျွန် ြဖစ်ပါ၏။
မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ြပ ပါမည်။ ကျွနေ်တာ်တို့သည် ှင်ဘုရင်ကုိမ ချးီေြမာက် ပါ။
အလို
ေတာ် ှိသည်အတိင်ုး ြပ ေတာ်မူပါဟု ေယဟထံုသို့ ြပန် စာကုိ ေပးလိက်ုက၏ 6 ေယ
ဟုကလည်း၊ သင် တို့သည် ငါ၏လြူဖစ်၍ ငါ ့ စကား ကုိ နားေထာင် လျှင် ၊ သင် တို့
သခင့် သား တို့၏ ဦးေခါင်း များကုိယူ ၍ ေယဇေရလ မိ ၊ ငါ ှ ိရာသို့ နက်ြဖန် ေန ့
ယခု အချနိ် ၌ လာ ကေလာ့ဟု တဖန်စာေပး လိက်ုေလ၏။ ှင်ဘုရင် ၏သား ေတာ်
ေပါင်း ခုနစ်ကျပ်ိ ှ ိသည်ြဖစ်၍၊ လပ်ုေကျွးေသာ မိ သားအ ကီးအကဲတို့ ၌ ှိ က၏ 7 ထုိ
စာ ေရာက် ေသာအခါ ၊ ှင်ဘုရင် ၏ သားေတာ် ခုနစ်ကျပ်ိ တို့ ကုိယူ ၍ သတ် သြဖင့် ၊
ဦးေခါင်း များကုိ ေတာင်း တို့ ၌ ထည့် ပီးလျှင် ၊ ေယဇေရလ မိ ၊ ေယဟု
ထံသို့ ေပး လိက်ု ေလ၏ 8လလုင် တေယာက်သည် လာ
၍ ှင်ဘုရင် သား တို့ ၏ ဦးေခါင်း များကုိ ေဆာင် ခ့ဲပါ ပီဟု ေလျှာက် လျှင် ၊ ေယဟု
က၊ မိ တံခါးဝ မှာ နနံက် တိင်ုေအာင် ှစ် စုပုံ ထား ေတာ့ဟု ဆုိ ၏ 9 နနံက် ေရာက်မှ
ေယဟသုည် ထွက် ၍ ရပ် လျက် လူ များတို့အား ၊ အိေုြဖာင့်မတ် ေသာလတိူု့ ၊ ငါ သည်
ငါ ့သခင် တဘက် ၌ သင်းဖွ့ဲ ၍ သတ် ေလ ပီ။ ဤ
သူအေပါင်း တို့ ကုိ ကား
အဘယ် သူသတ် သနည်း 10ထာဝရဘုရား သည် အာဟပ် အမျ ိး ၌ မိန ့် ေတာ်မူ ေသာ
စကား ေတာ်တ ခွနး် မျှ ေြမ သို့ မ ကျ ရသည် ကုိ သင် တို့ သိ မှတ် ကေလာ။့
ထာဝရဘုရား
သည် မိမိ
ကျွန် ဧလိယ အားြဖင့် မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ြပ ေတာ်မူမည်ဟု ဆုိသြဖင့်၊” 11 ေယ
ဇေရလ မိ ၌ ကျန်ကင်း ေသာ အာဟပ် အမျ ိးသား အေပါင်း တို့ ှင့် သူ ၏ လူ ကီး
ေပါက်ေဘာ်၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အေပါင်း တို့ ကုိ တေယာက် မျှမ ကျန် ေစဘဲ သတ် ေလ၏
12 ေနာက်မှ ထ ၍ ှမာရိ မိ သို့ သွား ၏။ လမ်း နား မှာ ှ ိ ေသာသုိးေမွးညပ်ရာစရပ်သို့
ေရာက် ေသာအခါ၊ “ 13 ယုဒ ှင်ဘုရင် အာခဇိ ၏ ေပါက်ေဘာ် တို့ ကုိ ေတွ့ လျှင် ၊ သင်
တို့သည် အဘယ်သူ နည်းဟေုမး ေသာ် ၊ ငါတို့သည် အာခဇိ
မင်း၏ ေဆွေတာ် မျ ိ းေတာ်ြဖစ်၏။ ှင်ဘုရင် ၏ သား
ေတာ်တို့ ှင့် မိဖုရား ၏ သား
ေတာ်တို့ ကုိ ှ တ်ဆက် အံေ့သာငှါ သွား သည်ဟု ဆုိ က၏ 14 ေယဟကုလည်း၊ အ ှင်
ဘမ်း ကဟု စီရင် သည် အတိင်ုး ၊ အ ှင် ဘမ်း ၍ သုိးေမွး စရပ်တင်ွး နား မှာ ေလး
ကျပ်ိ ှစ် ေယာက်တို့ ကုိ တေယာက် မျှမ ကျန် ေစဘဲ သတ် က၏ 15 ထုိ စရပ်မှ ထွက်
ေသာအခါ ခရီးဦး ကိ ြပ အံ့ ဟု လာ
ေသာေရခပ် သား ေယာနဒပ် ကုိ ေတွ့၍ ှ တ်ဆက် သြဖင့် ၊ ငါ ့ စိတ် ှလံးုသည် သင့်
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စိတ် ှလံးု ှင့် သင့်၍ သေဘာ
ေြဖာင့်သက့ဲသို့ သင့် စိတ် ှလံးုသည် သေဘာေြဖာင့် သေလာဟုေမးလျှင်၊ ေြဖာင့်
ပါသည်ဟေုလျှာက် ဆုိေသာ်၊ ထုိ
သို့ မှနလ်ျှင် သင့် လက် ကုိေပး ပါဟဆုို သည်အတိင်ုး ၊ လက် ကုိေပး ၍ ေယဟသုည်
မိမိ
အနားသို့ ရထား ေပါ် မှာ ဆဲွ တင်လျက်၊ “ 16 ငါ ှင့်အတူ လိက်ု ၍ ထာဝရဘုရား
ဘက် ၌ ငါ ့ စိတ်အား ကီး ေကာင်း ကုိ ကည့် ှု ေလာ့ဟုဆုိ သြဖင့် မိမိ ရထား ကုိ စီး
ေစ၏ 17 ှမာရိ မိ သို့ ေရာက် ေသာအခါ ၊ ထာဝရဘုရား သည် ဧလိယ
အား မိန ့် ေတာ်မူေသာ စကား ေတာ်အတိင်ုး ၊ အာဟပ် အမျ ိး အကုန် အစင်ပျက်စီး
သည်တိင်ုေအာင် ထုိ မိ ၌ ကျန်ကင်း သမျှတို့ ကုိသတ် ေလ၏ 18တဖန် ေယဟု သည်
လူ
အေပါင်း တို့ ကုိ စုေဝး
ေစ၍ ၊ အာဟပ် သည် ဗာလ
ဘုရားကုိ အနည်းငယ် သာ ဝတ်ြပ ၏။ ငါေယဟု မူကား များ စွာြပ မည် 19 သို့ ြဖစ်၍
ဗာလ ဘုရား၏ ပေရာဖက် များ ၊ အမှု ေစာင့်များ ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် များ အေပါင်း တို့
ကုိ ေခါ် က။ တေယာက် မျှမ ကင်း ေစ ှင့်။ ငါသည် ဗာလ
ဘုရားအား ယဇ် ကီး ကုိ ပူေဇာ်မည်။ ကင်း ေသာသူ မည်သည်ကား အသက် မ ှင်
ရဟဆုို ၏။ ထုိသို့ ဆုိေသာ်၊ ဗာလ
ကုိ ကုိးကွယ် ေသာသူတို့ ကုိ ဖျက်ဆီး မည် အ ကံ ှင့် ပရိယာယ် ြပ ၍ဆုိ၏ 20 ဗာလ
ဘုရားအဘို့ ဓမ္မပဲွ ကုိ ြပင်ဆင် ကဟု တဖန် စီရင်သည်အတိင်ုး ဓမ္မပဲွကုိ ေစာင့်ရမည်ဟု
ေကာ်ြငာ က၏ 21ဣသေရလ ြပည်တေ ှာက်လံးု သို့ ေစလွှတ် ၍ ၊ ဗာလ တပည့် ှ ိ
သမျှ တို့သည် တေယာက် မျှ မ
ကင်း လာက၏။ ဗာလ
ေကျာင်း ထဲသို့ ဝင် ကသြဖင့် တေကျာင်းလံးု ြပည့် လျက် ှိ၏ 22 ေယဟုသည်
အဝတ် တနဆ်ာတိက်ုစုိးကုိ ေခါ်၍၊ ဗာလ
ဘုရားတပည့် တို့အဘို့ အဝတ် တနဆ်ာကုိ ထုတ် က ဟဆုို
သည်အတိင်ုး ထုတ် ေလ၏ 23တဖန် ေရခပ် သား ေယာနဒပ် ှင့အ်တူ ဗာလ ေကျာင်း
ထဲသို့ ဝင် ၍ ၊ သင် တို့သည် ထာဝရဘုရား
တပည့် တေယာက် မျှမပါ၊ ဗာလ
ဘုရားတပည့် သက်သက် ှိ ေစမည် အေကာင်း ကည့် ှုစစ်ေကာ ကေလာ့ဟု ဗာလ
တပည့်တို့အား ဆုိ ၏ 24 မီး ှု ိ ရာယဇ်အစ ှိေသာ ယဇ် မျ ိ းကုိပူေဇာ် ြခင်းငှါ အထဲသို့
ဝင် ေသာအခါ ၊ ေယဟု သည် ေကျာင်းြပင် ၌ လူ ှစ်ကျပ်ိ ကုိထား ၍ ၊ သင် တို့လက်
သို့ ငါ ေဆာင် ခ့ဲေသာ ဤသူတစုံတေယာက်မျှလတ်ွလျှင်၊ လတ်ွ ေစေသာသူ သည်
အသက် ေသရမည်ဟု စီရင်၍၊” 25 မီး ှု ိ ရာယဇ်ကုိ ပူေဇာ် မှု ပီး ေသာအခါ ၊ ေယဟု
က ဝင် ၍ သတ် ကေလာ။့ တေယာက် ကုိမျှ မ
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ထွက် ေစ ှင့ဟ်ု တပ်သား ှင့် တပ်မှူး တို့အား ဆုိ သည်အတိင်ုး ၊ တပ်သား ှင့် တပ်မှူး
တို့ သည် ထား
ှင့် လပ်ု ကံ ၍ အေသေကာင်များကုိ ထုတ်ပစ် ပီးမှ၊ “ 26 ဗာလ ေကျာင်း ှင့်ဆုိင်

ေသာ မိ သို့ သွား ၍ ဗာလ ေကျာင်း ထဲက ုပ်တု များကုိ ထုတ် ပီးလျှင် မီး ှု ိ က၏
27ဗာလဆင်းတု ကုိ၎င်း၊ ေကျာင်း ကုိ၎င်း ဖိ ဖျက် ၍ယေန တိ့င်ုေအာင် ကုိယ် သုတ်သင်
ရာ အိမ်ြဖစ် ေစက ၏ 28 ထုိသို့ ေယဟု သည် ဗာလ
ကုိဣေရလ ြပည်မှ ပယ် ှား ဖျက်ဆီးေလ၏ 29 သို့ ရာတင်ွ ဣသေရလ အမျ ိးကုိ
ြပစ်မှား ေစေသာ ေနဗတ် သား ေယေရာေဗာင် ၏ ဒစု ိုက် တည်းဟေူသာ ၊ ေဗသလ
မိ ှင့် ဒန် မိ မှာ ှ ိေသာ ေရွှ ာွးသငယ် တို့ ကုိ မ
စွန ့။် 30ထာဝရဘုရား ကလည်း ၊ သင်သည်ငါ ့ေ ှ မှာ ေြဖာင့် ေသာအကျင့ကုိ် ကျင့် ၍
ေကာင်းမွန် စွာ ြပ ေသာေကာင့် ၎င်း၊ ငါ အလို ှ ိသမျှ အတိင်ုး အာဟပ် အမျ ိး ၌ စီရင်
ေသာေကာင့် ၎င်း၊ သင့် သား ေြမးေလး ဆက် တိင်ုေအာင်ဣသေရလ ိင်ုငံရာဇပလ္လ င်
ေပါ် မှာ ထုိင် ရမည် ဟု ေယဟု
အား မိန ့် ေတာ်မူေသာ်လည်း၊” 31 ေယဟု သည် ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား တရား ေတာ်လမ်းသို့ စိတ် ှလံးုအကင်းမ့ဲ လိက်ု ြခင်းငှါ သတိ
မ ြပ ။ ဣသေရလ
အမျ ိးကုိ ြပစ်မှား ေစေသာ ေယေရာေဗာင် ၏ ဒစု ိုက် တို့ ကုိ မ
စွန ့။် 32 ထုိကာလ တင်ွ ၊ ထာဝရဘုရား သည် ဣသေရလ
ြပည် စွနး်တို့ ကုိ ြဖတ် ေတာ်မူ၏ 33ဟာေဇလ သည် ေယာ်ဒန် ြမစ်အေ ှ ဘက်၊ ဂဒ်
အမျ ိး၊ ုဗင် အမျ ိး၊ မနာေ ှ အမျ ိးေနရာ၊ အာ နု် ြမစ် နား ၌ ှိေသာ အာေရာ် မိ မှစ၍
ဂိလဒ် ြပည် ၊ ဗာ ှန် ြပည် တေ ှာက်လံးု အရပ်ရပ် တို့ ကုိ လပ်ု ကံ ေလ၏ 34 ေယဟု ြပ
မူေသာ အမှု အရာ ကင်း ေလသမျှ တို့ ှင့် တနခုိ်း ကီးြခင်းအရာသည်၊ ဣသေရလ
ရာဇဝင် ၌ ေရးထား လျက် ှိ၏ 35 ေယဟသုည် ှမာရိ မိ ၌ မင်း ြပ ၍ ၊ ဣသေရလ
ိင်ုငံကုိ ှစ်ဆယ် ှစ် ှစ် စုိးစံ ပီးမှ ၊ ဘုိးေဘး တို့ ှင့် အိပ်ေပျာ်၍ ၊ ှမာရိ မိ ၌ သ ဂ ဟ်
ြခင်းကုိခံ ေလ၏ 36သားေတာ် ေယာခတ် သည် ခမည်းေတာ် အရာ ၌ နနး်ထုိင်၏

11
1အာခဇိ ၏မယ်ေတာ် အာသလိ သည် မိမိ
သား ေသ ေကာင်း ကုိ သိ
ြမင်ေသာ်၊ ထ
၍ ေဆွေတာ် မျ ိ းေတာ်အေပါင်း တို့ ကုိ သုတ်သင်ပယ် ှင်း ေလ၏ 2 သို့ ရာတင်ွ အာခ
ဇိ ၏ ှမ ယေဟာရံ မင်း ကီး သမီး ေယာေ ှဘ သည် အာခဇိ
၏သား ေယာ ှ ကုိ အေသ
ခံရေသာေဆွေတာ်မျ ိ းေတာ်ထဲက ခုိး
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ယူ၍ အာသလိ လက် မှ သူ၏အသက် လတ်ွေစြခင်းငှါ ၊ သူ ှင့်သူ ၏ ို့ ထိနး် ကုိ
အိပ်ခနး် ထဲ၌ ဝှက် ထား၏ 3 ထုိေနာက် ေယာ ှသည် ေြခာက် ှစ် ပတ်လံးုအရီး ှင့်
အတူ ဗိမာန် ေတာ်၌ပုနး်ေ ှာင် လျက်ေန၍ ၊ အာသလိ သည် စုိးစံ ေလ၏ 4 ခုနစ် ှစ်
ေြမာက် ေသာအခါ၊ ေယာယဒ
သည် ေစလွှတ် ၍ ၊ လူတရာ အပ်ု ၊ တပ်မှူး ၊ တပ်သား တို့ ကုိ ေခါ် ေလ၏။ ဗိမာန်
ေတာ် ထဲသို့ သွင်း ၍ ပဋိညာ ် ဖွ့ဲ ြခင်း၊ ဗိမာနေ်တာ် ၌ သစ္စာ တိက်ုြခင်းကုိ ြပ ပီးမှ ၊
ှ င်ဘုရင် ၏ သားေတာ် ကုိြပ ေလ၏ 5 ေယာယဒကလည်း၊ သင်တို့ ြပ ရေသာ အမှု
ဟူမူကား ၊ ဥပုသ် ေန၌့ဝင် ေသာလူသုံးစု တစုသည် နနး်ေတာ် တံခါး ကုိေစာင့် ရမည်
6တစု သည် သုရ
တံခါး ကုိ ေစာင့် ရမည်။ တစု
သည် ကင်းေနာက် တံခါး ကုိ ေစာင့် ရမည်။ ထုိသို့
ဗိမာန်ေတာ် ကုိ မ ဖိ မဖျက်ေစြခင်းငှါေစာင့် ရမည် 7 ဥပုသ် ေန၌့ ထွက် ေသာလူ
သုံးစုတင်ွ ှစ် စုသည် ှင်ဘုရင် ပတ်လည် ဗိမာနေ်တာ် ၌ေစာင့် ရမည် 8လူတိင်ုး မိမိ
လက်နက် ကုိ ကုိင် လျက် ကုိယ်ေတာ်ြမတ်ကုိ ဝုိင်း၍၊ တပ် ထဲသို့ ဝင် သမျှေသာသူတို့
ကုိသတ် ရမည်။ ှင်ဘုရင် ထွက် ဝင် ေတာ်မူေသာအခါ ၊ ေနာက်ေတာ် သို့ လိက်ုရမည်
ဟုမှာထားေလ၏ 9 ထုိသို့ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ေယာယဒ မှာ ထားသမျှ အတိင်ုး လူတရာ
အပ်ု တို့သည်ြပ ၍ ၊ ဥပုသ် ေန၌့ထွက် ရေသာသူ ှင့် ဝင် ရေသာသူအသီးအသီး တို့ ကုိ
ေခါ် ၍ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ေယာယဒ ထံသို့ ေရာက် ေသာအခါ၊ “ 10 ဗိမာနေ်တာ် ၌ ှိေသာ
ဒါဝိဒ် မင်း ကီး ၏ လံှ များ ှင့် ဒိင်ုး များကုိ ယဇ် ပုေရာဟိတ်သည်ထုတ်၍ လတူရာ
အပ်ုတို့ အား အပ် ေလ၏ 11 ေစာင့် ေသာသူအေပါင်းတို့သည် လက်နက် ကုိ ကုိင်
လျက် ၊ ှင် ဘုရင်ကုိ ဝုိင်း ၍ ယဇ် ပလ္လ င်အနား ှင့် ဗိမာနေ်တာ် အနား၌ လက်ျာ ေထာင့်
မှစ၍ လက်ဝဲ ေထာင့် တိင်ုေအာင် ရပ် က၏ 12ယဇ်ပုေရာဟိတ်သည် ှင်ဘုရင် သား
ေတာ် ကုိ ြပင် သို့ ထုတ်၍ ၊ ရာဇ သရဖူ ှင့် ပညတ္တိ ကျမ်းကုိ တင် လျက် ၊ ဘိသိတ်
ေပးလျက် ၊ ှင် ဘုရင်အရာ၌ချးီေြမာက် ပီးမှ ှ င်ဘုရင် အသက် ေတာ် ှင်ေစသတည်း
ဟု လက်ခုပ်တီး ၍ ေကးေကာ် က၏ 13အာသလိ သည် တပ်သား ြပ ေသာအသံ ှင့်
လူ
များြပ ေသာအသံကုိ ကား လျှင် ၊ လူ များ ှ ိရာ ဗိမာန် ေတာ်သို့ သွား ၍၊ “ 14 ှ င်
ဘုရင်သည် ယုဒမင်း ထုံးစံ အတိင်ုး တိင်ု နား မှာရပ် လျက်၊ မှူးေတာ်မတ်ေတာ်များ ှင့်
တံပုိး
မှုတ်ေသာ သူများတို့သည် ှင်ဘုရင်အနားေတာ်၌ ရပ်လျက်၊ ြပည်သူြပည်သားများ
တို့သည် ဝမ်းေြမာက်၍ တံပုိးမှုတ် လျက် ှိ ကသည်ကုိြမင်လျှင်၊ မိမိ
အဝတ် ကုိ ဆုတ် ၍ ပုနက်န် မှုပါတကား၊ ပုနက်န် မှုပါတကားဟု ေအာ်ဟစ် ေလ၏

15ယဇ်ပုေရာဟိတ် ေယာယဒ ကလည်း ၊ ဗိမာနေ်တာ် ထဲမှာမ ေသ ေစ ှင့်၊ တပ် ြပင် သို့
ထုတ် က။ သူ့ဘက်မှာ ေနေသာသူကုိ ထား
ှင့် သတ် ကဟု လူတရာအပ်ု၊ တပ်မှူးတို့ ကုိ မှာထား ှင့်သည်အတိင်ုး၊” 16အာသလိ
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ကုိ ဘမ်းဆီး လျက် ၊ နနး်ေတာ် သို့ သွား ေသာြမင်း လမ်း ြဖင့် ထုတ် ၍ သတ် က၏
17 ေယာယဒ သည်လည်း ှင်ဘုရင် ှင့် လူ များတို့ သည် ထာဝရဘုရား
၏ လူ ြဖစ် ရမည်အေကာင်း ထာဝရဘုရား ှင့် ပဋိညာ ် ဖွ့ဲ ေစ၏။ တဖန် ှ င်ဘုရင်
ှင့် လူ များ တို့ ကုိ တဦး ှင့တ်ဦးပဋိညာ ်ဖွ့ဲေစ၏ 18 ြပည်သူ ြပည်သားအေပါင်း တို့သည်
ဗာလ
ေကျာင်း သို့ သွား ၍ ဖိ ဖျက် က၏။ ယဇ် ပလ္လ င်များ ှင့် ု ပ်တု များကုိအကုန် အစင်
ချ ိ းဖ့ဲ၍ ၊ ယဇ် ပလ္လ င်တို့ေ ှ မှာ ဗာလ
ယဇ်ပုေရာဟိတ် မဿန် ကုိသတ် က၏ 19ယဇ်ပုေရာဟိတ် ေယာယဒသည်လည်း၊
ဗိမာနေ်တာ် အပ်ု များကုိ ခန ့ထ်ား ပီးမှ လူတရာ အပ်ု ၊ တပ်မှူး ၊ တပ်သား ၊ ြပည်သူ
ြပည်သားအေပါင်း တို့ ကုိေခါ် လျက် ၊ ကင်းတံခါး လမ်း ြဖင့် ှ င် ဘုရင်ကုိ ဗိမာနေ်တာ်
မှ နနး်ေတာ် သို့ ပို့ ေဆာင် ၍ ရာဇ ပလ္လ င်ေတာ်ေပါ် မှာ ထုိင် ေစ၏ 20 နနး်ေတာ် နားမှာ
အာသလိ
ကုိ သတ် ပီးမှ၊ ြပည်သူ ြပည်သားအေပါင်း တို့သည် ဝမ်းေြမာက် ၍ တ မိ လံးု
၌လည်း ငိမ်ဝပ် ြခင်း ှ ိ၏ 21 “

12
1 ေယဟု နနး်စံ ခုနစ် ှစ် တင်ွ ေယာ ှ သည် အသက် ခုနစ် ှစ် ှ ိေသာ်၊ နနး်ထုိင် ၍
ေယ ု ှလင် မိ ၌ အ ှစ် ေလးဆယ် စုိးစံ ၏။ မယ်ေတာ် ကား၊ ေဗရေ ှဘ မိ သူဇိဗိ
အမည် ှိ၏ 2ယဇ်ပုေရာဟိတ် ေယာယဒ သွနသ်င် ေသာ ကာလ ပတ်လံးုေယာ ှ သည်
ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ တရား
ေသာအမှုကုိ ြပ ၏ 3 သို့ ရာတင်ွ ြမင့် ေသာအရပ်တို့ ကုိ မ
ပယ် ှား ေသာေကာင့်၊ လူ
တို့သည် ထုိအရပ် တို့ ၌ ယဇ် ပူေဇာ်၍ နံသ့ာေပါင်းကုိ မီး ှု ိ က၏ 4 ေယာ ှ မင်းက
လည်း ၊ ဗိမာန်ေတာ် ထဲသို့ သွင်း ေသာ အလှူဥစ္စာကုိ ေရာင်း၍ရေသာေင၊ွ စာရင်းဝင်
ေသာသူတိင်ုးကုိယ်အတက်ွေပးေသာေင၊ွ ကုိယ်ဘုိးြပတ်၍ ရေသာေင၊ွ အလိလိုု လှူေသာ
ေငွ ှ ိသမျှကုိ၊” 5ယဇ် ပုေရာဟိတ်တို့သည် မိမိတို့အသိအကျွမ်း လှူသည်အတိင်ုး ခံ
ယူ၍ ၊ ဗိမာနေ်တာ် ပိ ပျက် ရာ ှိသမျှ တို့ ကုိ ြပ ြပင် ကေစဟု ယဇ်ပုေရာဟိတ် တို့
အား မိန ့် ေတာ်မူ ၏ 6 သို့ ေသာ်လည်း ေယာ ှ မင်း ကီး နနး်စံ ှစ်ဆယ် သုံး ှစ် တင်ွ၊
ယဇ် ပုေရာဟိတ်တို့သည် ဗိမာနေ်တာ် ပိ ပျက် ရာတို့ ကုိ မ
ြပ ြပင် ကေသး 7 ထုိအခါ ေယာ ှ မင်း ကီး သည် ယဇ်ပုေရာဟိတ် ေယာယဒ ှင့်
အြခားေသာ ယဇ် ပုေရာဟိတ်တို့ ကုိေခါ် ၍ ၊ သင် တို့သည် ဗိမာနေ်တာ် ပိ ပျက် ရာတို့
ကုိ အဘယ် ေကာင့်မ ြပ ြပင် ဘဲ ေနကသနည်း။ ေနာက် တဖန် အသိအကျွမ်းလှူေသာ
ေငွကုိကုိယ်တိင်ုမယူ က ှင့်။ ဗိမာနေ်တာ် ပိ ပျက် ရာတို့ ကုိ ြပ ြပင်ဘို့ ရာအပ် ကေလာ့
ဟု ဆုိသည်အတိင်ုး၊” 8ယဇ် ပုေရာဟိတ်တို့သည် ေနာက် တဖန် လူ
များ လှူေသာေငွ ကုိ မ
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ခံ ရ။ ဗိမာန် ေတာ် ပိ ပျက် ရာကုိလည်း မ ြပ ြပင် ရဟဝုနခံ် က၏ 9ယဇ်ပုေရာဟိတ်
ေယာယဒ သည် ေသတ္တ ာ
ကုိ ယူ
၍ အဖုံး ကုိ ေဖာက် ပီးလျှင် ၊ ဗိမာနေ်တာ် အထဲသို့ ဝင် ေသာလမ်းလက်ျာ ဘက် ယဇ်
ပလ္လ င်နား မှာထား ေလ ၏။ ဗိမာနေ်တာ် သို့ ေဆာင် ခ့ဲေသာ ေငွ ှ ိသမျှ ကုိ တံခါး ေစာင့်
ယဇ် ပုေရာဟိတ်တို့သည် ေသတ္တ ာ
ထဲ မှာထား က၏ 10 ေငွ များ သည် ကုိသိ ြမင်လျှင် ၊ ှ င်ဘုရင် ၏ စာေရး
ေတာ် ကီး ှင့် ယဇ်ပုေရာဟိတ် မင်း သည် လာ
၍ ဗိမာနေ်တာ် ၌စုေသာေငွ ကုိ ထုတ် ထားလျက် စာရင်း ယူ၏ 11 ထုိသို့ ချနိ် ထား
ေသာ ေငွ ကုိ ဗိမာနေ်တာ် အပ်ု အမှု ေတာ်ေစာင့် တို့ ၌ အပ် ၍ ၊ ဗိမာနေ်တာ် ၌ အလပ်ု
လပ်ု ေသာ လက်သမား၊” 12 ပနး်ရန် သမား၊ ေကျာက်ဆစ် သမားတို့အတက်ွ ဗိမာနေ်တာ်
ပိ ပျက် ရာကုိ ြပ ြပင် စရာ ေကျာက် ှင့် သစ်သား ကုိဝယ် ၍ ကုနသ်မျှေသာအတက်ွ
ေပးေဝက၏ 13 ဗိမာနေ်တာ် အဘို့ ေငွ ဖလား ၊ မီးညပ် ၊ အင်တံု ၊ တံပုိး ၊ ေရွှ တနဆ်ာ
၊ ေငွ တနဆ်ာ တို့ ကုိ ထုိေငွ ှင့် မ လပ်ု ေသး 14အလပ်ု လပ်ု ေသာသူတို့အား သာ ေပး
၍ ၊ ဗိမာနေ်တာ် ကုိ ြပ ြပင် က၏ 15အလပ်ု လပ်ု ေသာသူတို့ အား
ေပး ေစြခင်းငှါ ၊ ေငွ ကုိ လက်ခံ ေသာသူတို့ သည် သစ္စာ
ေစာင့် ေသာသူြဖစ် ေသာေကာင့် စာရင်း မ ေပး က 16 ဒစု ိုက် ေငွ ၊ အြပစ် ေငွ ကုိ
မူကား ၊ ဗိမာနေ်တာ် သို့ မ
သွင်း ဘဲ ယဇ် ပုေရာဟိတ်တို့သည် ယူ က၏ 17 ထုိအခါ ှုရိ ှ င်ဘုရင် ဟာေဇလ
သည် ဂါသ မိ ကုိ
စစ်ချ ီ၍ တိက်ုယူ ပီးမှ ၊ ေယ ု ှလင် မိ သို့ ချ ီ အံေ့သာငှါ အားထုတ်ေလ၏ 18 ယုဒ
ှင်ဘုရင် ေယာ ှ သည် ဘုိးေတာ် ေဘးေတာ်တည်းဟေူသာ ယုဒ ှင်ဘုရင် ေယာ ှ
ဖတ် ၊ ယေဟာရံ ၊ အာခဇိ လှူ သမျှ ေသာ တနဆ်ာ ှင့် ကုိယ်တိင်ု သန ့် ှ င်း သမျှေသာ
တနဆ်ာများ၊ ဗိမာနေ်တာ် ဘ ာ ၊ နနး်ေတာ် ဘ ာတင်ွ ေတွ့ သမျှ ေသာေရွှ ကုိယူ၍
ှုရိ ှ င်ဘုရင် ဟာေဇလ ထံ သို့ ေပး လိက်ုေသာေကာင့် ၊ ဟာေဇလသည် ေယ ု ှလင်
မိ ကုိ ထား၍ သွား ၏ 19 ေယာ ှ ြပ မူေသာအမှု အရာ ကင်း ေလသမျှ တို့သည် ယုဒ
ရာဇဝင် ၌ ေရးထား လျက် ှိ၏ 20 ထုိမင်း ၏ကျွန် ှ ိမတ် သား ေယာဇဗဒ် ှင့် ှ ိမ
ရိတ် သား ယေဟာဇဗပ် တို့သည် ထ
၍ သင်းဖွ့ဲ ပီးလျှင် ၊ သိလ ရွာသို့ သွား ေသာလမ်း၊ မိလ္ေလာ
စံနနး်တင်ွေယာ ှ ကုိ ေသ
ေအာင်လပ်ု ကံ ၍၊ “ 21 ဘုိးေဘး တို့ ှင့်အတူ ဒါဝိဒ် မိ ၌ သ ဂ ဟ် က၏။ သား
ေတာ်အာမဇိ သည် ခမည်းေတာ် အရာ ၌နနး်ထုိင် ၏

13
1 ယုဒ ှင်ဘုရင် အာခဇိ သား ေယာ ှ နနး်စံ ှစ်ဆယ် သုံး ှစ် တင်ွ ၊ ေယဟု သား
ေယာခတ် သည် ှမာရိ မိ ၌ မင်းြပ ၍ ဣသေရလ
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ိင်ုငံကုိ ဆယ် ခုနစ် ှစ် စုိးစံ၏ 2 ထုိမင်းသည် ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ဒစု ိုက် ကုိြပ ၍ ၊ ဣသေရလ အမျ ိးကုိ ြပစ်မှား ေစေသာ ေနဗတ် သား
ေယေရာေဗာင် ၏ ဒစု ိုက်အြပစ် တို့ ကုိ မ
ေ ှာင် ၊ လိက်ု ေလ၏ 3 ထုိေကာင့် ထာဝရဘုရား သည် ဣသေရလ
အမျ ိးကုိ အမျက် ထွက် ၍ ၊ ေယာခတ်မင်း လက်ထက်ကာလပတ်လံးု၊ ှုရိ ှ င်ဘုရင်
ဟာေဇလ ှင့် သူ၏သား ဗ◌င်္ဟာဒဒ် လက် သို့ ဣသေရလအမျ ိးကုိ အပ် ေတာ်မူ၏
4တဖန် ေယာခတ် သည် ထာဝရဘုရား
ကုိ ေတာင်းပန် ေလ၏။ ှုရိ ှ င်ဘုရင် ည ်းဆဲ ၍ ဣသေရလ အမျ ိးသည် အလနွ်
ခံရေကာင်း ကုိ ထာဝရဘုရား
သည် ြမင် ၍ ေယာခတ်စကားကုိ နားေထာင် ေတာ်မူ၏ 5 ှု ရိ ှ င် ဘုရင်သည် ဣ
သေရလအမျ ိးသားတို့ ကုိ ဖျက်ဆီး ၍ ၊ စပါးနင်း ရာတင်ွ လငွ့်ေသာအမှုန ့် က့ဲသို့ ြဖစ်
ေစသြဖင့် ၊ ြမင်းစီး သူရဲ၊ ငါးကျပ်ိ ၊ ရထား တဆယ် ၊ ေြခ သည်သူရဲတေသာင်း ကုိသာ
ေယာခတ် ၌ ကင်း ေစ၏ 6 ထို့ ေကာင့် ထာဝရဘုရား သည် ကယ်တင် ေသာ သခင်ကုိ
ေပး ေတာ်မူသြဖင့် ၊ ဣသေရလအမျ ိးသားတို့ သည် ှုရိလူတို့လက် မှ ထွက်ေြမာက်
၍ အထက် ကနည်းတူ မိမိ တို့ ေနရာ ၌ ေန ရက၏ 7 သို့ ရာတင်ွ ဣသေရလ အမျ ိးကုိ
ြပစ်မှား ေစေသာ ေယေရာေဗာင် မင်းမျ ိ း ၏ ဒစု ိုက်အြပစ် တို့ ကုိ မ
ေ ှာင် ၊ လိက်ု က၏။ ှမာရိ မိ ၌ လည်း အာ ှရ ပင် ှိေသး၏ 8 ေယာခတ် ြပ မူ
ေသာ အမှု အရာကင်း ေလသမျှ တို့ ှင့် တနခုိ်း ကီးြခင်းအရာသည် ဣသေရလ
ရာဇဝင် ၌ ေရးထား လျက် ှိ၏ 9 ေယာခတ် သည် ဘုိးေဘး
တို့ ှင့် အိပ်ေပျာ် ၍ ၊ ှမာရိ မိ ၌ သ ဂ ဟ် ြခင်းကုိခံ ေလ၏။ သားေတာ် ယေဟာ ှ
သည် ခမည်းေတာ် အရာ ၌ နနး် ထုိင်၏ 10 ယုဒ ှင်ဘုရင် ေယာ ှ နနး်စံ သုံးဆယ် ခုနစ်
ှစ် တင်ွ ၊ ေယာခတ် သား ယေဟာ ှ သည် ှမာရိ မိ ၌ မင်းြပ ၍ ဣသေရလ
ိင်ုငံကုိ ဆယ် ေြခာက် ှစ် စုိးစံ၏ 11 ထုိမင်းသည် ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ဒစု ိုက် ကုိ ြပ ၍ ဣသေရလ အမျ ိးကုိ ြပစ်မှား ေစေသာ ေနဗတ် သား
ေယေရာေဗာင် ၏ ဒစု ိုက်အြပစ် ကုိမ ေ ှာင် ၊ အကုနအ်စင် လိက်ုေလ၏ 12ယေဟာ
ှ ြပ မူေသာ အမှု အရာကင်း ေလသမျှ ၊ ယုဒ ှင်ဘုရင် အာမဇိ ကုိ စစ်တိက်ု ရာတင်ွ
၊ တနခုိ်း ကီးြခင်း အရာသည် ဣသေရလရာဇဝင်၌ ေရးထားလျက် ှိ၏ 13 ယေဟာ ှ
သည် ဘုိးေဘး
တို့ ှင့် အိပ်ေပျာ် ၍ ၊ ဣသေရလ ှင် ဘုရင်တို့ ှင့အ်တူ ှမာရိ မိ ၌ သ ဂ ဟ် ြခင်း ကုိ
ခံ ေလ၏။ သားေတာ်ေယေရာေဗာင် သည် ခမည်းေတာ် အရာ ၌ နနး်ထုိင် ၏ 14 ထုိအခါ
ဧလိ ှဲ သည် ေသနာ
စဲွ၍ နာ ေနစ ် တင်ွ၊ ဣသေရလ
ှင်ဘုရင် ယေဟာ ှ သည်လာ ၍ သူ့ ေ ှ မှာ ငိေု ကး လျက် ငါ ့ အဘ ၊ ငါ ့ အဘ ၊

ဣသေရလ ရထား ၊ ဣသေရလ ြမင်း ပါတကားဟု ဆုိ ၏ 15 ဧလိ ှဲ ကလည်း ၊ ေလး
ှင့် ြမား တို့ ကုိ ယူ
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ေလာဟ့ု ဆုိ
သည်အတိင်ုး ှင်ဘုရင်ယူ ၏ 16 ေလး ကုိတင် ေလာဟ့ု တဖန် ဆုိ သည်အတိင်ုး ေလး
ကုိတင် ၍ ၊ ဧလိ ှဲ သည် မိမိ
လက် ကုိ ှင်ဘုရင် လက် ေပါ် မှာ တင် လျက်၊ “ 17 အေ ှ ြပတင်းေပါက် ကုိ ဖွင့်
ေလာဟ့ုဆုိ ၍ ဖွင့် ေလ၏။ ပစ် ေလာဟ့ုဆုိ သည်အတိင်ုး ှင်ဘုရင်သည် ပစ် ေလ၏။
ဧလိ ှဲ ကလည်း ၊ ထာဝရဘုရား ကယ်တင် ေတာ်မူရာြမား ၊ ှုရိ မင်းလက်မှ ကယ် ှ တ်
ရာြမား ြဖစ်၏။ အာဖက် မိ ၌ ှုရိ လူတို့ ကုိ အကုနအ်စင် လပ်ု ကံ ရ လိမ့်မည်ဟု ဆုိ
၏ 18 ြမား တို့ ကုိယူ ဦးေလာဟ့ု တဖန် ဆုိ သည်အတိင်ုး ၊ ှ င် ဘုရင်သည် ယူ
၏။ ေြမ ေပါ်သို့ ိုက် ေလာ့ဟုဆုိ ၍ သုံး ကိမ် ိုက် ေလ၏ 19 ထုိအခါ ဘုရား
သခင်၏လူ သည် အမျက် ထွက်၍ ၊ အဘယ်ေကာင့် ငါး ကိမ်ေြခာက် ကိမ်မ ိုက်
သနည်း။ ထုိသို့ ိုက်လျှင်၊ ှုရိ လတိူု့ ကုိ အကုနအ်စင်လပ်ု ကံ ရ လိမ့်မည်။ ယခု
မူကား ၊ သုံး ကိမ် သာ လပ်ု ကံ ရလိမ့်မည်ဟု ဆုိ ၏ 20 ဧလိ ှဲ ေသ ၍ သဂ ဟ် ြခင်း
ကုိခံ ပီးမှ ၊ ေနာင် ှစ် တင်ွ ေမာဘ
တပ်သား တို့သည် ဣသေရလြပည် ကုိ တိက်ုလာ က၏ 21ဣသေရလလူတို့သည်
လူ
တေယာက်ကုိ သ ဂ ဟ် စ ်တင်ွ၊ ေမာဘတပ် လာသည်ကုိ ြမင် ၍ ၊ အေလာင်းကုိ ဧ
လိ ှဲ သခင်္ျ ိ င်း တင်ွး၌ ချ ထား က၏။ ေသေသာသူသည် ေအာက်သို့ ေရာက်၍၊ ဧလိ ှဲ
အ ို း တို့ ကုိ ထိ
ေသာအခါ ၊ အသက် ှင် ြပန်သြဖင့် မတ်တတ်ထ ၏ 22 ှု ရိ ှ င်ဘုရင် ဟာေဇလ
သည် ေယာခတ် လက်ထက် ကာလပတ်လံးု ဣသေရလ
အမျ ိးကုိ ည ်းဆဲ ၏ 23ထာဝရဘုရား သည် သူ
တို့ ကုိ သနား
စုံမက်၍ အာြဗဟံ ၊ ဣဇာက် ၊ ယာကုပ် တို့ ှင့် ဖွ့ဲ ေတာ် မူ ခ့ဲေသာ ပဋိညာ ် ကုိ
ေအာက်ေမ့ လျက် သူ တို့ ကုိ မ
ဖျက်ဆီး ၊ အထံ ေတာ်မှ မ ှင်ထုတ် ေသးဘဲ ကည့် ှု ြပ စုေတာ်မူ၏ 24 ှုရိ ှ င်ဘုရင်
ဟာေဇလ ေသ၍ ၊ သားေတာ် ဗ◌င်္ဟာဒဒ် သည် ခမည်းေတာ် အရာ ၌ နနး် ထုိင်၏ 25ဟာ
ေဇလသည် စစ်တိက်ု၍ ေယာခတ် မင်း လက် မှ ှ တ်ယူ ေသာ မိ ရွာတို့ ကုိ ေယာခတ်
သား ယေဟာ ှ သည် ဟာေဇလ
သား ဗ◌င်္ယာဒဒ် လက် မှ ှ တ်ယူ ၏။ သုံး
ကိမ် တိင်ုေအာင်ယေဟာ ှ သည် ိင်ု၍ ဣသေရလ
မိ ရွာတို့ ကုိ ရြပနေ်လ၏

14
1 ဣသေရလ ှင်ဘုရင် ေယာခတ် သား ယေဟာ ှ နနး်စံ ှစ် ှစ် တင်ွ၊ “ 2 ယုဒ
ှင်ဘုရင် ေယာ ှ သား အာမဇိ သည်အသက် ှစ်ဆယ် ငါး ှစ် ှ ိ ေသာ် နနး် ထုိင်၍ ေယ
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ု ှလင် မိ ၌ ှစ်ဆယ် ကုိး ှစ် စုိးစံ ၏။ မယ်ေတာ် ကား၊ ေယ ု ှလင် မိ သူ ယုဒ္ဒန်
အမည် ှိ၏ 3 ထုိမင်းသည် ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ တရား ေသာ အမှုကုိြပ ေသာ်လည်း ၊ အဘ ဒါဝိဒ် ၏ အကျင့်ကုိမမီှ ၊
ခမည်းေတာ် ေယာ ှ ြပ သမျှ အတိင်ုး ြပ ၏ 4 သို့ ရာတင်ွ ြမင့် ေသာအရပ်တို့ ကုိ မ
ပယ် ှား ေသာေကာင့်၊ လူ
တို့သည် ထုိအရပ် တို့ ၌ ယဇ် ပူေဇာ်၍ နံသ့ာေပါင်းကုိ မီး ှု ိ က၏ 5အာမဇိသည် မင်း
အာဏာတည် ေသာအခါ ၊ ခမည်းေတာ် မင်း ကီး ကုိသတ် ေသာ ကျွန် တို့ ကုိသတ် ေလ
၏ 6သား အတက်ွ အဘ သည် အေသ
မ ခံရ။ အဘ
အတက်ွ သားသည် အေသမ
ခံရ။ လူတိင်ုး မိမိ အြပစ် ေကာင့် အေသ ခံရ၏ဟု ေမာေ ှ ပညတ္တိ ကျမ်းစာ ၌
ေရးထား လျက် ှိေသာထာဝရဘုရား ၏ ပညတ်ေတာ် ကုိ ေစာင့်ေ ှာက်၍ ခမည်းေတာ်
ကုိသတ်ေသာသူတို့၏ သား
များကုိမ သတ် ဘဲ ေန၏ 7အာမဇိမင်းသည် ဧဒံု
အမျ ိးသားတေသာင်း ကုိ ဆားချ ိင့် ၌ သတ် ၍ ေသလ မိ ကုိ တိက်ု သြဖင့် ၊ ယေန ့
တိင်ုေအာင် ယုေဿလ ဟ၍ူသမုတ် ေလ၏ 8 ထုိအခါ ဣသေရလ
ှင်ဘုရင် ေယဟု သား ေယာခတ် ၏ သား
ယေဟာ ှ ထံသို့ သံတမန် ကုိ ေစလွှတ် ၍ ၊ ငါတို့သည် မျက် ှာ ချင်းဆုိင် မိ ကကုန်
အံ့ဟု မှာလိက်ု လျှင်၊” 9ဣသေရလ ှင်ဘုရင် ယေဟာ ှ က၊ ေလဗ ုန် ဆူး ပင်သည်
ေလဗ နု် အာရဇ် ထံသို့ ေစလွှတ် ၍ ၊ သင့် သမီး ကုိ ငါ ့သား ှင့် ေပးစား ပါဟု ဆုိ
စ ်တင်ွ ၊ ေလဗ နု် သားရဲ တေကာင်သည် ေ ှာက်သွား ၍ ဆူး
ပင်ကုိ နင်း မိ ၏ 10သင်သည် ဧဒံု
ြပည်ကုိ လပ်ု ကံ ေသာေကာင့် စိတ် ြမင့် လှ၏။ ကုိယ်ေနရာ၌ တတ်တိင်ုးဝါ ကား
လျက် ေနေလာ။့ သင့်ကုိယ်တိင်ု ှင့် ယုဒြပည်သည် ေဘးေရာက် ၍ ဆုံး ှုံးေစြခင်းငှါ
အဘယ်ေကာင့်အမှု ှာသနည်းဟု ယုဒ ှင်ဘုရင်အာမဇိကုိြပန၍် မှာလိက်ုေလ၏ 11 ထုိ
စကားကုိ အာမဇိ
သည် နား
မ ေထာင်ေသာေကာင့် ၊ ဣသေရလ ှင် ဘုရင်သည် စစ်ချ ီ ၍ ှင်ဘုရင် ှစ်ပါး
တို့သည် ယုဒ
ြပည် ဗက်ေ ှမက် မိ ၌ မျက် ှာ ချင်း ဆုိင်မိ ကသြဖင့်၊ “ 12ဣသေရလ အမျ ိးသား
ေ ှ မှာ ယုဒ
အမျ ိးသား ှုံး ၍ အသီးအသီး တို့သည် မိမိ
တို့ေနရာ သို့ ေြပး က၏ 13ဣသေရလ ှင်ဘုရင် ယေဟာ ှ သည်၊ ယုဒ
ှင်ဘုရင် အာခဇိ သား ြဖစ်ေသာ ေယာ ှ ၏ သား
အာမဇိ ကုိ ဗက်ေ ှမက် မိ မှာ ဘမ်းမိ ၍ ၊ ေယ ု ှလင် မိ သို့ သွား ပီးလျှင် ေယ
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ု ှလင် မိ ို း အေတာင် ေလးရာ ကုိ ဧဖရိမ် တံခါး မှ သည် ေထာင့် တံခါး တိင်ုေအာင်
ဖိ ဖျက် ေလ၏ 14 ဗိမာနေ်တာ် ၌၎င်း ၊ နနး်ေတာ် ဘ ာ တိက်ု၌ ၎င်း ၊ ှ ိသမျှ ေသာ
ေရွှ ေငွ မှစ၍ တနဆ်ာ အလံးုစုံ ှင့် အာမခံ ေသာသူအချ ိ တို့ ကုိ ယူ ပီးမှ ှမာရိ မိ သို့
ြပန် သွား၏ 15ယေဟာ ှ ြပ မူေသာ အမှု အရာကင်း ေလသမျှ၊ တနခုိ်း ကီးြခင်း၊ ယုဒ
ှင်ဘုရင် အာမဇိ ကုိ စစ်တိက်ု ြခင်း အရာသည် ဣသေရလ
ရာဇဝင် ၌ ေရးထား လျက် ှိ၏ 16ယေဟာ ှ သည် ဘုိးေဘး
တို့ ှင့် အိပ်ေပျာ် ၍ ၊ ဣသေရလ ှင် ဘုရင်တို့ ှင့်အတူ ှမာရိ မိ ၌ သ ဂ ဟ် ြခင်း
ကုိခံ ေလ၏။ သား
ေတာ်ေယေရာေဗာင် သည် ခမည်းေတာ် အရာ ၌နနး် ထုိင်၏ 17ဣသေရလ ှင်ဘုရင်
ေယာခတ် သား ယေဟာ ှ ေသ သည်ေနာက် ၊ ယုဒ ှင်ဘုရင် ေယာ ှ သား အာမဇိ
သည် တဆယ် ငါး ှစ် အသက် ှင် ေသး၏ 18အာမဇိ ြပ မူေသာ အမှု အရာကင်း ေလ
သမျှ တို့သည် ယုဒ
ရာဇဝင် ၌ ေရးထား လျက် ှိ၏ 19 ထုိမင်း တဘက် ေယ ု ှလင် မိ ၌ သင်းဖွ့ဲ က၍ ၊
သူသည် လာခိ ှ မိ သို့ ေြပး သည်တင်ွ၊ ထုိ မိ သို့ ေစလွှတ် ၍ သတ် ေစ ပီးမှ၊ “ 20 ြမင်း
ေပါ် ၌တင် လျက် ေယ ု ှလင် မိ သို့ ေဆာင် ခ့ဲ၍
ဘုိးေဘး တို့ ှင့အ်တူ ဒါဝိဒ် မိ ၌ သ ဂ ဟ် က၏ 21 ယုဒ ြပည်သူ ြပည်သားအေပါင်း
တို့သည် အသက် တဆယ် ေြခာက် ှစ် ှ ိေသာသားေတာ် ဩဇိ ကုိယူ ၍ ခမည်းေတာ်
အာမဇိ အရာ ၌ နနး် တင် က၏ 22 ထုိမင်း သည် ခမည်းေတာ် ေသ သည်ေနာက် ၊ ဧ
လတ် မိ ကုိြပ စု၍ ယုဒ
ိင်ုငံထဲသို့ သွင်း ြပန၏် 23 ယုဒ ှင်ဘုရင် ေယာ ှ သား အာမဇိ နနး်စံဆယ် ငါး ှစ်

တင်ွ ၊ ဣသေရလ ှင်ဘုရင် ယေဟာ ှ သား ေယေရာေဗာင် သည် ှမာရိ မိ ၌ မင်း
ြပ ၍ ေလးဆယ် တ ှစ် စုိးစံ၏ 24 ထုိမင်းသည် ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ဒစု ိုက် ကုိြပ ၍ ၊ ဣသေရလ အမျ ိးကုိ ြပစ်မှား ေစေသာ ေနဗတ် သား
ေယေရာေဗာင် ၏ ဒစု ိုက်အြပစ် ကုိ မ
စွန ့် ဘဲေန၏ 25ဣသေရလ အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား သည် မိမိ
ကျွန် ဂါေသဖာ မိ ေန၊ အမိတ္တဲ
၏ သား
ပေရာဖက် ေယာန အားြဖင့် မိန ့် ေတာ်မူေသာ စကား ေတာ် အတိင်ုး ၊ ထုိ မင်းသည်
ဣသေရလ
ိင်ုငံ ကုိ ဟာမက် မိ ဝင်ဝမှ သည် ချ ိင့် ပင်လယ် တိင်ုေအာင် ရနသူ်လက်မှ ှ တ်

၍ြပ စုေလ၏ 26အေကာင်း မူကား၊ ဣသေရလ
အမျ ိးခံရေသာည ်းဆဲ ြခင်းအလနွ် ေလးလံ သည်ကုိ၎င်း၊ မိ ၌ အချ ပ် ခံရေသာသူ
ြဖစ်ေစ ၊ အလတ်ွ ေြပးေသာသူြဖစ်ေစ ၊ ဣသေရလ အမျ ိး၌ မစ ိင်ုေသာသူ မ
ှိသည်ကုိ၎င်း ၊ ထာဝရဘုရား သည်ြမင် လျှင်၊ “ 27ဣသေရလ အမျ ိး၏ နာမ
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ကုိ မုိဃ်း ေကာင်းကင်ေအာက် ၌ မေပျာက်ေစမည်အေကာင်း ကံေတာ်မူ၍၊ ယေဟာ
ှ သား ေယေရာေဗာင် အားြဖင့် ကယ်တင် ေတာ်မူ ၏ 28 ေယေရာေဗာင် ြပ မူ ေသာ
အမှု အရာကင်း ေလ သမျှ တို့ ှင့် တနခုိ်း ကီးြခင်း၊ စစ်တိက်ု ြခင်း၊ အထက်က ယုဒ
ိင်ုငံအဝင်ြဖစ်ေသာ ဒမာသက် မိ ှင့် ဟာမက် မိ ကုိ ဣသေရလ
အမျ ိးအဘို့ ၊ ရနသူ်လက်မှ ှ တ်ယူြခင်း အရာတို့ သည် ဣသေရလ
ရာဇဝင် ၌ ေရးထား လျက် ှိ၏ 29 ေယေရာေဗာင် သည် ဘုိးေတာ် ေဘးေတာ်ဣ
သေရလ ှင် ဘုရင်တို့ ှင့် အိပ်ေပျာ် ၍ သားေတာ် ဇာခရိ သည် ခမည်းေတာ် အရာ
၌နနး် ထုိင်၏

15
1 ဣသေရလ ှင်ဘုရင် ေယေရာေဗာင် နနး်စံ ှစ်ဆယ် ခုနစ် ှစ် တင်ွ၊ “ 2 ယုဒ
ှင်ဘုရင် အာမဇိ သား ဩဇိ သည် အသက် တဆယ် ေြခာက် ှစ် ှ ိ ေသာ် ၊ နနး်
ထုိင်၍ ေယ ု ှလင် မိ ၌ ငါးဆယ် ှစ် ှစ် စုိးစံ ေလ၏။ မယ်ေတာ် ကား ၊ ေယ ု ှ
လင် မိ သူေယေခါလိ အမည် ှိ၏ 3 ထုိမင်းသည် ခမည်းေတာ် အာမဇိ ြပ သမျှ
အတိင်ုး ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ တရား ေသာအမှုကုိ ြပ ၏ 4 သို့ ရာတင်ွ ြမင့် ေသာ
အရပ်တို့ ကုိ မ
ပယ် ှား ေသာေကာင့် ၊ လူ တို့သည် ထုိအရပ် တို့ ၌ ယဇ် ပူေဇာ်၍ နံသ့ာေပါင်းကုိ
မီး ှု ိ က၏ 5ထာဝရဘုရား သည် ဒဏ်ခတ် ေတာ်မူသြဖင့် ၊ ှ င် ဘုရင်သည် ေသ
သည်တိင်ုေအာင် နူာ စဲွ ၍ ြခားနား ေသာ နနး် ၌ ေန ရ၏။ သားေတာ် ေယာသံ သည်
နနး်ေတာ် ကုိ အပ်ု၍ ိင်ုငံေတာ်မှုကုိ စီရင် ရ၏ 6ဩဇိ ြပ မူေသာ အမှု အရာကင်း ေလ
သမျှ တို့သည် ယုဒ
ရာဇဝင် ၌ ေရးထား လျက် ှိ၏ 7ဩဇိ သည် ဘုိးေဘး
တို့ ှင့် အိပ်ေပျာ် ၍ ၊ သူ တို့ ှင့်အတူ ဒါဝိဒ် မိ ၌ သ ဂ ဟ် ြခင်းကုိခံ ေလ၏။ သား
ေတာ်ေယာသံ သည် ခမည်းေတာ် အရာ ၌ နနး် ထုိင်၏ 8 ယုဒ ှင်ဘုရင် ဩဇိ နနး်စံ
သုံးဆယ် ှစ် ှစ် တင်ွ ၊ ေယေရာေဗာင် သား ဇာခရိ သည် ှမာရိ မိ ၌ မင်းြပ ၍ ဣ
သေရလ
ိင်ုငံကုိ စုိးစံ၏ 9 ထုိမင်းသည် ဘုိးေဘး
ြပ သည်အတိင်ုး ၊ ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ ဒစု ိုက် ကုိြပ ၍ ၊ ဣသေရလ အမျ ိး
ကုိ ြပစ်မှား ေစေသာေနဗတ် သား ေယေရာေဗာင် ၏ ဒစု ိုက် အြပစ် တို့ ကုိ မ
စွန ့် ဘဲေန၏ 10ယာဖက် သား ှလ္လံု သည် ဇာခရိ
မင်းတဘက် ၌ သင်းဖွ့ဲ ၍ လူ များေ ှ မှာ ေသ
ေအာင်လပ်ု ကံ ပီးလျှင် သူ ၏ အရာ
၌ နနး် ထုိင်၏ 11 ဇာခရိ ြပ မူေသာ အမှု အရာကင်း ေလသမျှတို့ သည် ဣသေရလ
ရာဇဝင် ၌ ေရးထား လျက် ှိ၏ 12 ထုိသို့ ထာဝရဘုရား က၊ သင် ၏ သား ေြမးေလး
ဆက်တိင်ုေအာင် ဣသေရလ ိင်ုငံရာဇပလ္လ င် ေပါ် မှာ ထုိင် ရမည်ဟု ေယဟု
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အား မိန ့် ေတာ်မူေသာ စကား ေတာ် ြပည့်စုံ သတည်း 13 ယုဒ ှင်ဘုရင် ဩဇိ နနး်စံ
သုံးဆယ် ကုိး ှစ် တင်ွ ှ လ္လံု သည် နနး် ထုိင်၍ ၊ ှမာရိ မိ ၌ တလ စုိးစံ ေလ၏
14 ဂါဒိ သား ေမနဟင် သည် တိရဇ
မိ မှ ှ မာရိ မိ သို့ သွား ၍ ၊ ယာဖက် သား ှ လ္လံု ကုိေသ ေအာင် လပ်ု ကံ ပီး

လျှင် ၊ သူ ၏အရာ ၌ နနး် ထုိင်၏ 15 ှ လ္လံု ြပ မူေသာအမှု အရာကင်း ေလသမျှတို့
ှင့် သင်းဖွ့ဲ ြခင်းအရာသည် ဣသေရလ
ရာဇဝင် ၌ ေရးထား လျက် ှိ၏ 16 ထုိအခါ ေမနဟင် သည် တိဖသ
မိ ှင့် မိ သား များ၊ တိရဇ
မိ အလနွတိ်ဖသ မိ နယ်များတို့ ကုိ လပ်ု ကံ ၏။ မိ တံခါးကုိ သူ့အား မ
ဖွင့် ေသာေကာင့် လပ်ု ကံ ၍ ကုိယ်ဝန် ေဆာင်ေသာ မိနး်မအေပါင်း တို့၏ ဝမ်းကုိ ခဲွ
ေလ၏ 17 ယုဒ ှင်ဘုရင် ဩဇိ နနး်စံသုံးဆယ် ကုိး ှစ် တင်ွ ၊ ဂါဒိ သား ေမနဟင် သည်
နနး်ထုိင် ၍ ၊ ှမာရိ မိ ၌ ဣသေရလ ိင်ုငံကုိ ဆယ် ှစ် စုိးစံေလ၏ 18 ထုိမင်းသည်
ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ဒစု ိုက် ကုိြပ ၍ ၊ ဣသေရလ အမျ ိးကုိ ြပစ်မှား ေစေသာ ေနဗတ် သား
ေယေရာေဗာင် ၏ ဒစု ိုက်အြပစ် တို့ ကုိ မ
စွန ့် ဘဲ ေန၏ 19 အာ ှုရိ ှ င်ဘုရင် ပုလ သည် ဣသေရလြပည် ကုိ တိက်ုလာ ၏။
ေမနဟင် သည် မိမိ
အာဏာ တည် ေစမည် အေကာင်း ၊ ပုလ မင်းမစေစြခင်းငှါ၊ ေငွ အခွက် တေသာင်း
ကုိ ဆက် ရ၏ 20အာ ှုရိ ှ င်ဘုရင် အား ဆက် စရာဘို့ ၊ ေမနဟင် သည် ဣသေရလ
အမျ ိး၌ ေငွ ခဲွ ၍ ၊ ရ တတ်ေသာ သူတိင်ုး အကျပ် ငါးဆယ် စီေပးရ၏။ ထုိေကာင့်
အာ ှုရိ ှ င် ဘုရင်သည် မ
ေန ၊ မိမိြပည် သို့ ြပနသွ်ား၏ 21 ေမနဟင် ြပ မူ ေသာ အမှု အရာ ကင်း ေလသမျှ
တို့သည် ဣသေရလ
ရာဇဝင် ၌ ေရးထား လျက် ှိ၏ 22 ေမနဟင် သည် ဘုိးေဘး
တို့ ှင့် အိပ်ေပျာ် ၍ ၊ သား ေတာ်ေပကဟိ သည် ခမည်းေတာ် အရာ ၌နနး်ထုိင် ၏

23 ယုဒ ှင်ဘုရင် ဩဇိ နနး်စံငါးဆယ် တင်ွ ၊ ေမနဟင် သား ေပကဟိ သည် နနး်ထုိင်
၍၊ ှမာရိ မိ ၌ ဣသေရလ ိင်ုငံကုိ ှစ် ှစ်စုိးစံေလ၏ 24 ထုိမင်းသည် ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ဒစု ိုက် ကုိြပ ၍ ၊ ဣသေရလ အမျ ိးကုိြပစ်မှား ေစေသာ ေနဗတ် သား
ေယေရာေဗာင် ၏ ဒစု ိုက်အြပစ် တို့ ကုိ မ
စွန ့် ဘဲ ေန၏ 25အမှုေတာ်ထမ်းတပ်မှူး ၊ ေရမလိ သား ေပကာ သည် ေပကဟိ
မင်းတဘက် ၌ သင်းဖွ့ဲ ၍ ၊ အာေဂါဘ ှင့် အေရဟ အစ ှိေသာ ဂိလဒ် ြပည်သား
ငါးကျပ်ိ ပါ လျက်၊ ှမာရိ မိ ၌ နနး်ေတာ် ထဲမှာ ေသ ေအာင်လပ်ု ကံ ၍ သူ ၏ အရာ
၌ နနး်ထုိင် ၏ 26 ေပကဟိ ြပ မူေသာ အမှု အရာကင်း ေလသမျှ တို့ သည် ဣသေရ
လ
ရာဇဝင် ၌ ေရးထား လျက် ှိ၏ 27 ယုဒ ှင်ဘုရင် ဩဇိ နနး်စံငါးဆယ် ှစ် ှစ် တင်ွ
၊ ေရမလိ သား ေပကာ သည် နနး် ထုိင်၍ ှမာရိ မိ ၌ ဣသေရလ ိင်ုငံကုိ အ ှစ် ှစ်
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ဆယ် စုိးစံေလ၏ 28 ထုိမင်းသည် ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ဒစု ိုက် ကုိြပ ၍ ၊ ဣသေရလ အမျ ိးကုိ ြပစ်မှား ေစေသာ ေနဗတ် သား
ေယေရာေဗာင် ၏ ဒစု ိုက် အြပစ် တို့ ကုိ မ
စွန ့် ဘဲေန၏ 29ဣသေရလ ှင်ဘုရင် ေပကာ လက်ထက် ၊ အာ ှုရိ ှ င်ဘုရင် တိဂ
လတ် ပိေလသာသည်လာ ၍ ဣယုန် မိ ၊ အေဗလ
ဗက်မာခါ မိ ၊ ယာေနာ
မိ ၊ ေကေဒ ှ မိ ၊ ဟာေဇာ် မိ ှင့်တကွ ဂိလဒ် ြပည်၊ ဂါလိလဲ ြပည်၊ နဿလိ ြပည်

သားအေပါင်း တို့ ကုိ လပ်ု ကံ၍၊ အာ ှုရိ ြပည်သို့ သိမ်းသွား ၏ 30ဩဇိ သား ေယာသံ
နနး်စံ ှစ်ဆယ် တင်ွ ၊ ဧလာ သား ေဟာေ ှ သည် ေရမလိ
သား ေပကာ မင်းတဘက်၌ သင်းဖွ့ဲ ၍ ေသ ေအာင်လပ်ု ကံ ပီးမှ ၊ သူ ၏အရာ ၌
နနး်ထုိင် ၏ 31 ေပကာ ြပ မူေသာ အမှု အရာ ကင်း ေလသမျှ တို့ သည် ဣသေရလ
ရာဇဝင် ၌ ေရးထား လျက် ှိ၏ 32ဣသေရလ ှင်ဘုရင် ေရမလိ သား ေပကာ နနး်စံ
ှစ် ှစ် တင်ွ ၊ ယုဒ ှင်ဘုရင် ဩဇိ သား ေယာသံ သည် အသက် ှစ်ဆယ်ငါး ှစ် ှ ိ
ေသာ်နနး်ထုိင်၍၊” 33 ေယ ု ှလင် မိ ၌ ဣသေရလ ိင်ုငံကုိ တဆယ် ေြခာက် ှစ် စုိးစံ
ေလ၏။ မယ်ေတာ် ကား၊ ဇာဒတ်ု သမီး ေယ ု ှာ အမည် ှိ၏ 34 ထုိမင်း သည် ခမည်း
ေတာ် ဩဇိ ကျင့် သမျှ အတိင်ုး ၊ ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ တရား ေသာ အမှုကုိ ြပ
၏ 35 သို့ ရာတင်ွ ြမင့် ေသာအရပ်တို့ ကုိ မ
ပယ် ှား ေသာေကာင့် ၊ လူ တို့သည် ထုိအရပ် တို့ ၌ ယဇ် ပူေဇာ်၍ ၊ နံသ့ာေပါင်းကုိ
မီး ှု ိ က၏။ ထုိ
မင်းသည် ဗိမာန် ေတာ်အထက် တံခါး ကုိ လပ်ု ေလ၏ 36 ေယာသံ ြပ မူေသာ အမှု
အရာကင်း ေလသမျှ တို့သည် ယုဒ
ရာဇဝင် ၌ ေရးထား လျက် ှိ၏၊” 37 ထုိကာလတင်ွထာဝရဘုရား သည် ှုရိ ှ င်ဘုရင်
ေရဇိန် ှင့် ေရမလိ သား ေပကာ ကုိ ယုဒ
ြပည်သို့ ေစလွှတ် ေတာ်မူ၏ 38 ေယာသံ သည် ဘုိးေဘး
တို့ ှင့် အိပ်ေပျာ် ၍ ၊ သူတို့ ှင့်အတူ အဘ ဒါဝိဒ် မိ ၌ သ ဂ ဟ် ြခင်းကုိခံေလ၏။
သား
ေတာ်အာခတ် သည် ခမည်းေတာ် အရာ ၌ နနး်ထုိင် ၏

16
1 ေရမလိ သား ေပကာ နနး်စံ ဆယ် ခုနစ် ှစ် တင်ွ ယုဒ ှင်ဘုရင် ေယာသံ သား အာ
ခတ် သည် အသက် ှစ်ဆယ် ှိေသာ်နနး်ထုိင် ၍၊ “ 2 ေယ ု ှလင် မိ ၌ ဆယ် ေြခာက်
ှစ် စုိးစံ ေလ၏။ ထုိမင်း သည် အဘ
ဒါဝိဒ် က့ဲသို့ မ ကျင့် ၊ ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ တရား ေသာ အမှုကုိ မြပ ၊” 3ဣ
သေရလ ှင် ဘုရင်တို့ လိက်ုေသာလမ်း သို့ လိက်ု ၍ ၊ ထာဝရဘုရား သည် ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့ ေ ှ မှ၊ ှင်ထုတ် ေတာ်မူေသာ တပါးအမျ ိးသား တို့၏ ရံွ ှာ ဘွယ်
ထုံးစံအတိင်ုး ၊ မိမိ သား ကုိ မီး
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ြဖင့် ပူေဇာ် ၏ 4 ြမင့် ေသာအရပ်၊ ေတာင် ေပါ် ၊ သစ်ပင် ေအာက် တို့ ၌ယဇ်ပူေဇာ် ၍
နံသ့ာေပါင်း ကုိ မီး ှု တိတ်၏ 5 ထုိအခါ ှုရိ ှ င်ဘုရင် ေရဇိန် ှင့် ဣသေရလ ှင်ဘုရင်
ေရမလိ သား ေပကာ သည် ေယ ု ှလင် မိ သို့ စစ်ချ ီ ၍ အာခတ် မင်းကုိ ဝုိင်း ထား
ေသာ်လည်း မ ိင်ု ရ 6 သို့ ရာတင်ွ၊ ှုရိ ှ င်ဘုရင် ေရဇိန် သည် ဧလတ် မိ ကုိ ှုရိ ိင်ုငံ
သို့ သွင်းြပန် ၍ ၊ ယုဒ လတိူု့ ကုိ ှင်ထုတ် သြဖင့် ၊ ှုရိလတိူု့သည်လာ၍ ယေန ့
တိင်ုေအာင် ဧလတ် မိ ၌ ေန က၏ 7 ထုိေကာင့် အာခတ် သည် အာ ှုရိ ှ င်ဘုရင်
တိဂလတ် ပိေလသာထံသို့ သံတမန် ကုိ ေစလွှတ် ၍၊ ကျွ ်ပ်ု သည် ကုိယ်ေတာ် သား ၊
ကုိယ်ေတာ် ကျွန် ြဖစ်ပါ၏။ လာ
ပါ။ ကျွ ်ပ်ု ကုိ ရနဘ်က် ြပ ေသာ ှုရိ ှ င်ဘုရင် ှင့် ဣသေရလ ှင်ဘုရင် လက် မှ
ကယ်ယူ ပါဟု ေတာင်းပန် ၏ 8တဖနဗိ်မာန် ေတာ်၌၎င်း ၊ နနး်ေတာ် ဘ ာ တိက်ု ၌
၎င်း ှ ိေသာေရွှ ေငွ ကုိ ယူ
၍ အာ ှုရိ ှ င်ဘုရင် ထံ သို့လက်ေဆာင် ေပး လိက်ုေလ၏ 9အာ ှုရိ ှ င် ဘုရင်သည်
နားေထာင် ၍ ဒမာသက် မိ သို့ စစ်ချ ီ ၍ တိက်ုယူ ပီးလျှင် ၊ ြပည်သားတို့ ကုိ ကိရ
မိ သို့ သိမ်းသွား ၏။ ေရဇိန် မင်းကုိလည်း သတ် ၏ 10အာခတ် မင်း ကီး သည် အာ
ှုရိ ှ င် ဘုရင်ကုိ ခရီးဦး
ကိ ြပ ြခင်းငှါ ဒမာသက် မိ သို့ သွား ၏။ ထုိ မိ မှာ ှ ိေသာ ယဇ် ပလ္လ င်ကုိြမင် လျှင်

၊ ပလ္လ င် ပုံ ၊ အတိင်ုးအ ှည်၊ တနဆ်ာ ှိသမျှ ကုိေရး ၍ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ဥရိယ ထံသို့
ေပး လိက်ု၏ 11 ထုိသို့ ဒမာသက် မိ မှ အာခတ် မင်း ေပး လိက်ု သမျှ အတိင်ုး ၊
ယဇ်ပုေရာဟိတ် ဥရိယ သည် အာခတ် မင်း မ ေရာက် မီှ လပ်ု ှင့် ပီ 12 ှ င် ဘုရင်သည်
ဒမာသက် မိ မှ ေရာက် လာေသာအခါ ၊ ထုိယဇ်ပလ္လ င် ကုိ ြမင် ၍ ချ ်းကပ် သြဖင့်၊ “
13 မီး ှု ိ ရာယဇ် ှင့် ေဘာဇ ် ပူေဇာ်သက္က ာကုိ မီး ှု ိ ၏။ သွနး်ေလာင်း ရာ ပူေဇာ်သက္က ာ
ကုိလည်း သွနး်ေလာင်း ၏။ မိဿဟာယယဇ်အေသွး ကုိလည်း ယဇ် ပလ္လ င် ေပါ် မှာြဖနး်
ေလ၏ 14ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ ှိေသာ ေကးဝါ ယဇ်ပလ္လ င် ကုိ ဗိမာန် ေတာ်ေ ှ ၊
ယဇ်ပလ္လ င် ကီး ှင့် ဗိမာန် ေတာ် စပ်ကား အရပ်မှ ေရွ ၍ယဇ်ပလ္လ င် ကီး ေြမာက် ဘက်၌
ထား ၏ 15တဖန် ယဇ်ပုေရာဟိတ် ဥရိယ ကုိ မှာ ထားသည် ကား၊ နနံက် မီး ှု ိ ရာယဇ်
ှင့် ညဦးယံ ေဘာဇ ် ပူေဇာ်သက္က ာ၊ ှ င်ဘုရင် မီး ှု ိ ရာယဇ် ှင့် ေဘာဇ ် ပူေဇာ်သက္က ာ၊
ြပည်သူ ြပည်သားမီး ှု ရိာယဇ် ှင့် ေဘာဇ ် ပူေဇာ်သက္က ာ၊ သွနး်ေလာင်း ရာပူေဇာ်သက္က ာ
တို့ ကုိ ယဇ်ပလ္လ င် ကီး ေပါ် မှာ မီး ှု ိ ေလာ။့ မီး ှု ိရာယဇ် အစ ှိေသာ ယဇ်မျ ိ းအေသွး
ကုိလည်း ထုိပလ္လ င် ေပါ် မှာြဖနး် ေလာ။့ ေကးဝါ ယဇ်ပလ္လ င် သည် ငါ ေမးြမနး် စရာဘို့
ှ ိ ရမည်ဟ၊ု” 16အာခတ် မင်း ကီး မှာ ထားသမျှ အတိင်ုး ယဇ်ပုေရာဟိတ် ဥရိယ ြပ ၏

17အာခတ် မင်း ကီး သည် ေကးဝါ ခုံတနဆ်ာတို့ ကုိ ပယ် ၍ အင်တံု ကုိလည်း ေရွ ၏။
ေကးဝါေရ ကနကုိ်လည်း ေကးဝါ ာွး တို့အေပါ် က ချ ၍ ေကျာက် ခင်း ေပါ် မှာ တင်
ထား၏ 18 ဗိမာန် ေတာ်၌ ဥပုသ် ေစာင့်စရာဘို့ ေဆာက် ေသာ မ ပ် ကုိ၎င်း ၊ ှ င်ဘုရင်
တက် ရာေစာင်းတနး်ကုိ၎င်း၊ အာ ှုရိ ှ င်ဘုရင် ေကာင့် ပယ် ၏ 19အာခတ် ြပ မူေသာ
အမှု အရာကင်း ေလသမျှ တို့သည် ယုဒ
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ရာဇဝင် ၌ ေရးထား လျက် ှိ၏ 20အာခတ် သည်ဘုိးေဘး တို့ ှင့် အိပ်ေပျာ် ၍ ၊ သူ
တို့ ှင့်အတူ ဒါဝိဒ် မိ ၌ သ ဂ ဟ် ြခင်းကုိခံေလ၏။ သား
ေတာ်ေဟဇကိ သည် ခမည်းေတာ် အရာ ၌ နနး် ထုိင်၏

17
1 ယုဒ ှင်ဘုရင် အာခတ် နနး်စံဆယ် ှစ် ှစ် တင်ွ ဧလာ သား ေဟာေ ှ သည် နနး်ထုိင်
၍ ှမာရိ မိ ၌ ဣသေရလ ိင်ုငံကုိ ကုိး ှစ်စုိးစံေလ၏ 2 ထုိမင်းသည် ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ဒစု ိုက် ကုိြပ ၏။ သို့ ေသာ်လည်း သူ့ ေ ှ မှာ ြဖစ် ဘူးေသာ ဣသေရ
လ
ှင်ဘုရင် တို့ ြပ ေသာဒစု ိုက်ကုိမမီှ 3 ထုိမင်း ကုိအာ ှုရိ ှ င်ဘုရင် ှာလမေနဇာ သည်

စစ်ချ ီ၍ ေဟာေ ှ သည် ကျွန် ခံသြဖင့် အခွန် ဆက် ရ၏ 4 ေနာက် တဖန် ှစ် တိင်ုးဆက်
ရေသာအခွန် ကုိ မ
ဆက်။ သွာအမည် ှိ ေသာအဲဂုတ္တ”ု ှ င်ဘုရင် ထံသို့ သံတမန် ကုိေစလွှတ် ၍ ၊
ပုနက်န်မည့်အ ကံ ှိသည်ကုိ အာ ှုရိ ှ င်ဘုရင် သိ သြဖင့် ၊ ေဟာေ ှ ကုိဘမ်းဆီး ၍
ေထာင် ထဲမှာ ချ ပ် ထား ပီးလျှင်၊ “ 5ဣသေရလြပည် တေ ှာက်လံးု သို့ စစ်ချ ီ ၍ ၊ ှ
မာရိ မိ သို့ ေရာက် ေသာ် သုံး ှစ် ဝုိင်း ထား၏ 6 ေဟာေ ှ နနး်စံကုိး ှစ် တင်ွ ၊ အာ ှုရိ
ှ င် ဘုရင်သည် ှမာရိ မိ ကုိ ရ
ပီးလျှင် ၊ ဣသေရလ အမျ ိးကုိ အာ ှုရိ ြပည်သို့ သိမ်းသွား ၍ ေဂါဇန် ြမစ် နား၊

ဟာလ
မိ ၊ ဟာေဗာ် မိ အစ ှိေသာ ေမဒိ
ိင်ုငံ မိ ရွာတို့ ၌ ထား ၏ 7အေကာင်း မူကား၊ အဲဂုတ္တု
ြပည် ှင့် အဲဂုတ္တု ဖာေရာ ဘုရင် လက် ထဲကကယ် ှ တ် ေတာ်မူေသာမိမိ တို့ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ကုိ ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့ သည် ြပစ်မှား ၍ အြခား တပါး
ေသာ ဘုရား
တို့ ကုိ ိုေသ က၏ 8 သူတို့ေ ှ မှ ထာဝရဘုရား
ှင်ထုတ် ေတာ်မူေသာ တပါးအမျ ိးသား တို့ ထုံးစံ ှင့် မိမိတို့ ချးီေြမာက်ေသာ ှင်

ဘုရင်တို့ ထုံးစံ
သို့ လိက်ု က၏ 9 မိမိ တို့ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား တဘက် ၌ မ
တရား ေသာအမှု ကုိ မထင် မ ှားြပ က၏။ ကင်းေစာင့် ေသာ ေမျှာ်စင် ြဖစ်ေစ ၊
ခုိင်ခ့ံ ေသာ မိ ြဖစ်ေစ ၊ မိ ရွာ အလံးုစုံ တို့ ၌ ြမင့် ေသာအရပ်ကုိ တည် က၏ 10 ု ပ်တု
ဆင်းတု ှင့် အာ ှရ ပင်တို့ ကုိ ြမင့် ေသာ ကုနး် ှ ိသမျှ တို့ အေပါ် မှာ၎င်း ၊ စိမ်း ေသာ
သစ်ပင် ှိသမျှ ေအာက် မှာ၎င်း ၊ တည်ေထာင် ြပ စုက၏ 11 သူ တို့ေ ှ မှ ထာဝရဘုရား
ှင်ထုတ် ေတာ်မူေသာတပါးအမျ ိးသား ြပ သက့ဲသို့ ြမင့် ေသာအရပ် ှိသမျှ အေပါ်

မှာ နံသ့ာေပါင်းကုိမီး ှု ိ ၍ ထာဝရဘုရား ၏ အမျက် ေတာ် ကုိ ှ ိးေဆာ်ြခင်းငှါ အဓမ္မ
အမှု တို့ ကုိ ြပ က၏ 12ထာဝရဘုရား ပညတ် ေတာ်မူေသာ အမှု၊ ု ပ်တု ဆင်းတုတို့ ၌
ပူေဇာ် ြခင်းအမှုကုိ ြပ က၏ 13 သို့ ရာတင်ွ ထာဝရဘုရား က အဓမ္မ
လမ်း တို့ ကုိ ေ ှာင် ကေလာ။့ ငါသည် သင် တို့ ဘုိးေဘး တို့ ၌ ထား
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ေသာ တရား ၊ ငါ ့ ကျွန် ပေရာဖက် တို့ ြဖင့် ေပး လိက်ုေသာတရား ကုိ အကုန် အ
စင်ကျင့်၍၊ ငါ ့ စီရင် ထုံးဖွ့ဲ ချက်တို့ ကုိ ေစာင့်ေ ှာက် ကေလာ့ဟု ပေရာဖက် များ ှင့်
အနာဂတ် ေဟာ ဆရာများတို့ ြဖင့် ဣသေရလ အမျ ိး၊ ယုဒ
အမျ ိး၌ သက်ေသခံ ေတာ်မူေသာ်လည်း၊” 14 သူတို့သည်နား မ ေထာင်။ မိမိ
တို့ ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား ကုိ မ ယုံကည် ေသာ ဘုိးေဘး
တို့ လည်ပင်း က့ဲသို့ မိမိ တို့လည်ပင်း ကုိ ခုိင်မာ ေစက၏ 15 စီရင် ေတာ်မူချက်၊ ဘုိး
ေဘး
တို့ ှင့် ဖွ့ဲ ေတာ်မူေသာ ပဋိညာ ် ၊ သူ တို့ ၌ သက်ေသခံ ေတာ်မူေသာသက်ေသ တို့ ကုိ
ပယ် ၍ အနတ္တ တရားကုိ ကျင့် လျက် အချည်း ှးီ သက်သက်ြဖစ် က၏။ အကင် တ
ပါးအမျ ိးသား ကျင့်သက့ဲသို့ မ ကျင့် က ှင့်ဟု ထာဝရဘုရား
ပညတ် ေတာ်မူ ၏၊ ပတ်လည် ၌ေနေသာထုိ အမျ ိးသား ေနာက် သို့ လိက်ုက၏ 16 မိမိ
တို့ ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား ၏ ပညတ် ေတာ် ှိသမျှ တို့ ကုိ စွန ့် ၍ ာွးသငယ် တည်း
ဟေူသာသွနး်ေသာ ုပ်တု ှင့် အာ ှရ ပင်ကုိ လပ်ု က၏။ မုိဃ်း ေကာင်းကင်တနဆ်ာ
များကုိ ကုိးကွယ် ၍ ဗာလ ဘုရားကုိလည်း ဝတ်ြပ က၏ 17သား သမီး တို့ ကုိ မီး
ြဖင့် ပူေဇာ် က၏။ နတ် ဝိဇ္ဇာအတတ်၊ ြပ စား ေသာအတတ် ကုိ သုံးေဆာင် ၍
ထာဝရဘုရား ၏ အမျက် ေတာ်ကုိ ှ ိးေဆာ်ြခင်းငှါ ၊ ေ ှ ေတာ်၌ ဒစု ိုက် ကုိ ြပ မည်
ဟု ကုိယ်ကုိေရာင်း က၏ 18 ထုိေကာင့် ထာဝရဘုရား သည် ဣသေရလ
အမျ ိးကုိ ြပင်းစွာ အမျက် ထွက်၍ မျက်ေမှာက် ေတာ်မှ ပယ် ှား ေတာ်မူ၏။ ယုဒ
အမျ ိး မှတပါး အြခားေသာ အမျ ိးမ ကျန်ကင်း ရ 19 ယုဒ အမျ ိးမူကား ၊ မိမိ တို့
ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား ၏ပညတ် တရားေတာ်ကုိမ ေစာင့် ၊ ဣသေရလအမျ ိးလိက်ု
ေသာ ထုံးစံ ဓေလ့သို့ လိက်ု က၏ 20ထာဝရဘုရား သည်လည်း ၊ ဣသေရလ အမျ ိး
ှ ိသမျှ ကုိ ရံွ ှာ ၍ မျက်ေမှာက် ေတာ်မှ မ
ှင်ထုတ် မီှ တိင်ုေအာင်ဒဏ်ခတ် ေတာ်မူ၏။ လယုက် ေသာသူတို့ လက် ၌ အပ် ေတာ်

မူ၏ 21 ဣသေရလ အမျ ိးကုိ ဒါဝိဒ် မင်းမျ ိ း မှ ဆုတ်ဖ့ဲ ၍ ၊ သူတို့သည် ေနဗတ် ၏
သား
ေယေရာေဗာင် ကုိ ှင် ဘုရင်အရာ၌ခန ့ထ်ား က၏။ ေယေရာေဗာင် သည်လည်း
ထာဝရဘုရား ေနာက် ေတာ်သို့ လိက်ုရာလမ်းမှ ဣသေရလ
အမျ ိးကုိ လွှဲေစ ၍ ဒစု ိုက် ကီး ကုိ ြပ ေစ၏ 22 သို့ ြဖစ်၍ ေယေရာေဗာင် ြပ ေသာ
ဒစု ိုက် လမ်း သို့
ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့သည် အစ ်တစုိက်လိက်ု က၏ 23ထာဝရဘုရား သည်
မိမိ
ကျွန် ပေရာဖက် အေပါင်း တို့ ြဖင့် မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ ဣသေရလ အမျ ိးကုိ
မျက်ေမှာက် ေတာ်မှ ပယ် ှား ေတာ်မ မူမီှ တိင်ုေအာင်သူတို့သည် ထုိ
ဒစု ိုက်အြပစ်ကုိ မ ေ ှာင် ဘဲလိက်ု က၏။ ထုိေကာင့် ေနရင်းြပည် မှ အာ ှုရိ ြပည်
သို့ သိမ်းသွား ြခင်းကုိယေန ့တိင်ုေအာင် ခံရ က၏ 24အာ ှုရိ ှ င် ဘုရင်သည်လည်း ၊
ဗာဗုလနု် မိ သား၊ ကုသ
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မိ သား၊ အာဝ
မိ သား၊ ဟာမတ် မိ သား၊ ေသဖရဝိမ် မိ သားတို့ ကုိ ေဆာင်ခ့ဲ ၍ ၊ ှမာရိ မိ ရွာ

တို့တင်ွ ဣသေရလ အမျ ိးသား ကုိယ်စား ထား သြဖင့် ထုိလတိူု့သည် ှမာရိ မိ ရွာတို့
ကုိ သိမ်းယူ ၍ ေနရာ ကျက၏ 25 ေနရာ ကျစ က ထာဝရဘုရား ကုိ မ
ိုေသ ေသာေကာင့် ၊ ြခေသင့်္ တို့ ကုိ ေစလွှတ် ၍ အချ ိ တို့ ကုိ ကုိက် ေစ ေတာ်မူ၏

26 ထုိေကာင့် အချ ိ တို့က၊ ကုိယ်ေတာ်ေြပာင်းေစ၍၊ ှမာရိ မိ ရွာတို့ ၌ ထား ေတာ်မူ
ေသာလအူမျ ိးမျ ိ းတို့သည် ထုိြပည် ေစာင့်ဘုရား ၏တရား ကုိ နား
မ လည်ေသာေကာင့် ၊ ထုိဘုရား သည် ြခေသင့်္ တို့ ကုိေစလွှတ် ၍ ေနရာကျ ေသာသူ
တို့ ကုိသတ် ပါသည်ဟု အာ ှုရိ ှ င်ဘုရင် အား ေလျှာက် ကေသာ်၊” 27အာ ှုရိ ှ င်
ဘုရင်က၊ ထုိ
ြပည်မှ သိမ်း ခ့ဲေသာ ယဇ်ပုေရာဟိတ် တေယာက် ကုိ ြပန် ပို့ က။ သူသည်သွား ၍
ထုိ ြပည် ေစာင့်ဘုရား ၏တရား ကုိ သွနသ်င် လျက်ေနပါေလ ေစဟု မိန ့် ေတာ်မူသည်
အတိင်ုး၊ “ 28 ှမာရိ မိ မှ သိမ်း ခ့ဲေသာ ယဇ်ပုေရာဟိတ် တေယာက် သည် ြပန၍် ေဗ
သလ
မိ ၌ ေန လျက် ၊ ထာဝရဘုရား ကုိ အဘယ် သို့ ိုေသ ရမည်ကုိ သွနသ်င် ေလ၏

29 သို့ ေသာ်လည်း ထုိလမူျ ိ း အသီးအသီးတို့သည် မိမိ
တို့ ဘုရား ကုိ လပ်ု ၍ ေနရာ ကျေသာ မိ ရွာတင်ွ ြမင့် ေသာအရပ်ေပါ်မှာ ှမာရိ မိ
သားလပ်ု ှင့်ေသာ အိမ် တို့ ၌
တင် ထားက၏ 30 ဗာဗုလနု် မိ သား တို့သည် သုကုတ် ေဗ တ်ုဘုရား၊ ကုသ
မိ သား တို့သည် ေနရဂါလ ဘုရား၊ ဟာမတ် မိ သား တို့သည် အ ှိ မ ဘုရား၊”

31အာဝ မိ သားတို့သည် နဗိဟာဇ
ဘုရား ှင့် တာတက် ဘုရားကုိ လပ်ုက ၏။ ေသဖရဝိမ် မိ သားတို့ သည်လည်း ေသ
ဖရဝိမ် မိ ေစာင့်ဘုရား အာြဒမ္ေမလက် ှင့် အာနမ္ေမလက် ဘုရားတို့အား သားသမီး
ကုိမီး ှု ိ ၍ ပူေဇာ် က၏ 32 ထာဝရဘုရား ကုိလည်း ိုေသ ၍ သာမည လူတို့ ကုိ ြမင့်
ေသာ အရပ်ယဇ်ပုေရာဟိတ် အရာ၌ ခန ့ထ်ား သြဖင့်၊ သူတို့သည် ြမင့် ေသာအရပ် အိမ်
တို့ ၌ လူ များအဘို့ ယဇ်ပူေဇာ် က၏ 33 ထုိသို့ထာဝရဘုရား ကုိ ိုေသ
က၏။ သိမ်းသွား ြခင်း ကုိ ခံရေသာလမူျ ိ း ြပ သက့ဲသို့ မိမိ တို့ ဘုရား ကုိလည်း

ဝတ်ြပ က၏ 34 ယေန ့ တိင်ုေအာင် ေ ှး ထုံးစံ ဓေလ့သို့ လိက်ု ကသည် ြဖစ်၍ ၊
ထာဝရဘုရား ကုိ ိုေသ
ရာမ ေရာက်။ ဣသေရလ အမျ ိးခံရေသာစီရင်ထုံးဖွ့ဲချက်တို့ ကုိမေစာင့်။ ဣသေရ
လအမည်ြဖင့် သမုတ်ေသာ ယာကုပ် အမျ ိးသားတို့ ၌ ထာဝရဘုရားထားေတာ်မူေသာ
ပညတ်တရားတို့ ကုိမကျင့် ဘဲေန က၏ 35 ထာဝရဘုရား သည်ထုိအမျ ိးသား တို့ ှင့်
ပဋိညာ ် ဖွ့ဲ ၍ ၊ သင်တို့သည်အြခား တပါးေသာဘုရား တို့ ကုိ မ
ိုေသ ၊ ဦး မ ွှတ်၊ ဝတ် မ ြပ ၊ ယဇ် မ ပူေဇာ်ရ 36သင် တို့ ကုိ ကီး ေသာတနခုိ်း ၊ ဆန ့်

ေသာလက် ံု း ေတာ်အားြဖင့် အဲဂုတ္တု ြပည် မှ ကယ် ှ တ် ေတာ်မူေသာထာဝရဘုရား
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ကုိသာ ိုေသကုိးကွယ် ၍ ယဇ် ပူေဇာ်ရမည် 37 သင် တို့အဘို့ ေရးထား ေတာ်မူေသာ
စီရင် ထုံးဖွ့ဲချက်ပညတ် တရားတို့ ကုိ အစ ် အ မဲေစာင့်ေ ှာက် ရမည်။ အြခား တပါး
ေသာ ဘုရား
တို့ ကုိမ ိုေသ ရ 38သင် တို့ ှင့် ငါ ဖွ့ဲ ေသာ ပဋိညာ ် ကုိ မ
ေမ့ေလျာ့ ရ။ အြခား တပါးေသာ ဘုရား
တို့ ကုိမ ိုေသ ရ 39 သင် တို့၏ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား ကုိသာ ိုေသ ရမည်။
သို့ ြပ လျှင် ရနသူ် အေပါင်း တို့ လက် မှ ကယ် ှ တ် ေတာ်မူ မည်ဟု မှာထားေတာ်မူ
ေသာ်လည်း၊” 40 သူတို့သည်နား မ ေထာင်ေ ှး ထုံးစံ ဓေလ့သို့ လိက်ု က၏ 41 ထုိလူ
အမျ ိးမျ ိ းကုိယ်တိင်ုမှစ၍၊ သား
ေြမး ြမစ်တို့သည် ထာဝရဘုရား
ကုိ ိုေသ က၏။ ုပ်တု ဆင်းတတိုု့ ကုိလည်း ဝတ်ြပ က၏။ မိ ို းဘလာ
သို့ လိက်ု ၍ ယေန ့တိင်ုေအာင် ကျင့် ေနက၏

18
1ဣသေရလ ှင်ဘုရင် ဧလာ သား ေဟာေ ှ နနး်စံသုံး ှစ် တင်ွ၊ “ 2 ယုဒ ှင်ဘုရင်
အာခတ် သား ေဟဇကိ သည် အသက် ှစ်ဆယ် ငါး ှစ် ှ ိ ေသာ် နနး် ထုိင်၍ ေယ ု ှ
လင် မိ ၌ ှစ်ဆယ် ကုိး ှစ် စုိးစံ ေလ၏။ မယ်ေတာ်ကား၊ ဇာခရိ
သမီး အာဘိ အမည် ှိ၏ 3 ထုိ မင်းသည်အဘ ဒါ ဝိ ဒ် ကျင့် သမျှ အတိင်ုး ၊
ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ တရား ေသာအမှု ကုိ ြပ ၏ 4 ြမင့် ေသာအရပ်တို့ ကုိပယ်
၏။ ုပ်တု ဆင်းတုတို့ ကုိချ ိ းဖ့ဲ ၏။ အာ ှရ ပင်တို့ ကုိ ခုတ်လဲှ ၏။ ေမာေ ှ လပ်ု ေသာ
ေကးဝါ ေ မ ကုိ အပုိင်းပုိင်း ြဖတ်၏။ အေကာင်း မူကား၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့သည် ထုိ
ကာလ တိင်ုေအာင် ၊ ထုိေ မေ ှ မှာ နံသ့ာေပါင်းကုိ မီး ှု ိ တတ်က၏။ ထုိ
ေ မကုိ နဟုတ္တန် အမည်ြဖင့် မှည့် သတည်း 5ဣသေရလ အမျ ိး၏ဘုရား သခင်
ထာဝရဘုရား ကုိ ထုိမင်းခုိလှုံ သက့ဲသို့ ၊ သူ့ ေနာက် မှာခုိလှုံေသာ ယုဒ
ှင်ဘုရင် တေယာက် မျှမ ှိ။ ေ ှ ”ကာလ၌လည်း မ ှိ။ 6ထာဝရဘုရား ၌ ဆည်းကပ်

၍ ေနာက် ေတာ်သို့ အစ ်အ မဲ လိက်ုသြဖင့် ေမာေ ှ ၌ထာဝရဘုရား ထား ေတာ်မူေသာ
ပညတ် ေတာ်တို့ ကုိ ေစာင့်ေ ှာက် ေလ၏ 7ထာဝရဘုရား သည် သူ
ှင့အ်တူ ှ ိ ေတာ်မူသြဖင့် သူသည် ြပ ေလရာရာ ၌ ေအာင် ေလ၏။အာ ှုရိ ှ င်ဘုရင်

၏ကျွန် မ ခံ။ ပုနက်န် ေလ၏ 8 ဖိလိတ္တိ လူတို့ ကုိတိက်ု ၍ ဂါဇ မိ နယ်တိင်ုေအာင်
ခုိင်ခ့ံ ေသာ မိ များ ှင့် ကင်းေစာင့် ေသာေမျှာ်စင် များကုိ လပ်ု ကံေလ၏ 9 ေဟဇကိ
မင်း ကီး နနး်စံေလး ှစ် ၊ ဣသေရလ ှင်ဘုရင် ဧလာ သား ေဟာေ ှ နနး်စံခုနစ် ှစ်
တင်ွ ၊ အာ ှုရိ ှ င်ဘုရင် ှာလမေနဇာ သည် ှမာရိ မိ သို့ စစ်ချ ီ၍ ဝုိင်း ထား၏ 10 သုံး
ှစ် ေစ့ ေသာအခါ ၊ ေဟဇကိ နနး်စံေြခာက် ှစ် ၊ ဣသေရလ ှင်ဘုရင် ေဟာေ ှ နနး်စံ
ကုိး ှစ် တင်ွ ှမာရိ မိ ကုိတိက်ု ၍ရက၏ 11အာ ှုရိ ှ င် ဘုရင်သည် ဣသေရလ
အမျ ိးကုိ အာ ှုရိ ြပည်သို့ သိမ်းသွား ၍ ေဂါဇန် ြမစ် နား၊ ဟာလ
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မိ ၊ ဟာေဗာ် မိ အစ ှိေသာေမဒိ ိင်ုငံ မိ ရွာ တို့ ၌ထား ၏ 12အေကာင်း မူကား၊ သူ
တို့သည်မိမိ တို့ ဘုရား သခင် ထာဝရဘုရား
၏ စကား
ေတာ်ကုိ နား မ ေထာင်၊ ဖွ့ဲေတာ်မူေသာပဋိည ် ကုိ၎င်း၊ ထာဝရဘုရား
၏ကျွန် ေမာေ ှ မှာ ထားသမျှ ကုိ၎င်း၊ အမှု မ ထားလနွက်ျ း က၏ 13 ေဟဇကိ
မင်း ကီး နနး်စံဆယ် ေလး ှစ် တင်ွ ၊ အာ ှုရိ ှ င်ဘုရင် သနာခရိပ် သည်ယုဒ ြပည်၌
ခုိင်ခ့ံ ေသာ မိ ှိသမျှ တို့ ကုိ စစ်ချ ီ ၍ လပ်ု ကံ ေလ၏ 14 ယုဒ ှင်ဘုရင် ေဟဇကိ
သည်အာ ှုရိ ှ င်ဘုရင် ှိ ရာလာခိ ှ မိ သို့ ေစလွှတ် ၍ ၊ အကျွ ်ပ်ုမှား ပါ ပီ။ ြပန်
သွားေတာ်မူပါ။ ကုိယ်ေတာ်တင် သမျှကုိထမ်း ပါမည်ဟု ေလျှာက် ေစေသာ်၊ အာ ှုရိ ှ င်
ဘုရင်သည်ယုဒ ှင်ဘုရင် ေဟဇကိ ၌ ေငွ အခွက် သုံး ေထာင် ၊ ေရွှ အခွက် သုံး ရာကုိ
ေတာင်း၏ 15 ေဟဇကိ သည်ဗိမာန် ေတာ်၌၎င်း၊ နနး်ေတာ် ဘ ာ တိက်ု၌ ၎င်း ၊ ေတွ့
သမျှ ေသာေငွ ကုိေပး ၏ 16 ဗိမာန် ေတာ်တံခါး ၊ တနဆ်ာများ၊ ကုိယ်တိင်ုအရင်မွမ်းမံ
ေသာ တိင်ု တနဆ်ာများကုိလည်း ချွတ် ၍ အာ ှုရိ ှ င်ဘုရင် အား ေပး ၏ 17 ေနာက်
တဖန် အာ ှုရိ ှ င် ဘုရင်သည် တာတန် ၊ ရာဗသာရိတ် ၊ ရာဗ ှာခ တို့ ကုိ များစွာ ေသာ
ဗုိလ်ေြခ ှင့်တကွ လာခိ ှ မိ မှ ေယ ု ှလင် မိ ၊ ေဟဇကိ
မင်း ကီး ထံသို့ ေစလွှတ် သြဖင့် ၊ သူတို့သည်ေရာက် ေသာအခါ ၊ ခဝါသည် ၏ လယ်
နားမှာေ ှာက်ေသာလမ်း ၊ အထက် ေရကန် ပနဝ် ၌ ရပ် ေနက၏ 18 ှ င် ဘုရင်ကုိ ေခါ်
ေသာအခါ ၊ ဟိလခိ သား ြဖစ်ေသာ နနး်ေတာ် အပ်ု ဧလျာကိမ် ၊ စာေရး ေတာ် ကီးေ ှဗ
န ၊ အာသပ် သား အတင်ွးဝန် ေယာအာ တို့သည် သူ
တို့ထံသို့ ထွက် ပီးလျှင်၊ “ 19 ရာဗ ှာခ က၊ မဟာ
အ ှင်မင်း ကီး ၊ အာ ှုရိ ှ င် ဘုရင်သည် ေဟဇကိ
ကုိ မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ သင်ခုိလှုံ သြဖင့ခုိ်လှုံ ရာကား အဘယ်သို့ နည်း 20 စစ်တိက်ု
ေလာက်ေအာင် ဉာဏ် သတ္တ ိ၊ အစွမ်း သတ္တ ိ ှင့် ငါ ြပည့်စုံသည်ဟု အချည်း ှးီ ေသာ
စကား
ကုိ သင်ဆုိ ပါသည်တကား။ ငါ ့ ကုိ ပုနက်န် ြခင်းငှါ အဘယ်သူ ကုိကုိးစား သနည်း

21ကျ ိး ေသာကျ လံးု ေတာင်ေဝး တည်းဟေူသာအဲဂုတ္တု ြပည်ကုိ ကုိးစား ပါသည်
တကား။ ထုိကျ လံးုသည် မီှေသာသူ ၏လက် ကုိ ေဖာက် ၍ လျှ ိသွားလိမ့်မည်။ ထုိ
သို့ အဲဂုတ္တု မင်း ကီး ဖာေရာ ဘုရင်သည် မိမိ
၌ မီှ ေသာ သူအေပါင်း တို့ ကုိြပ လိမ့်မည် 22သင်တို့က၊ ငါတို့သည် ငါ တို့၏ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ကုိ ကုိးစား သည်ဟု ဆုိ
ြပနလ်ျှင် ၊ ေဟဇကိ သည် ြမင့် ေသာအရပ်ဌာန ှင့် ယဇ် ပလ္လ င်တို့ ကုိ ပယ် ၍ ၊ ေယ
ု ှလင် မိ မှာ ဤ မည်ေသာယဇ် ပလ္လ င်ေ ှ ၌သာ ကုိးကွယ် ရမည်ဟယုုဒ ြပည်သူေယ
ု ှလင် မိ သားတို့ ကုိမှာ ထားသြဖင့် ၊ သင်တို့ ြပစ်မှားေသာဘုရားြဖစ်သည် မ
ဟတ်ုေလာ။ 23 သို့ ြဖစ်၍ ယခု တင်ွ ငါ ့သခင် အာ ှုရိ ှ င်ဘုရင် ၌ အာမခံ တို့ ကုိအပ်
ပါေလာ။့ သင် ၌ ြမင်းစီး သူရဲ လံေုလာက် ေအာင် ှိလျှင် ြမင်း ှစ်ေထာင် တို့ ကုိငါေပး
မည် 24သင်သည် ငါ ့သခင် ၏ကျွန် တို့တင်ွ အငယ်ဆုံး ေသာဗုိလ် ကုိအဘယ်သို့ လှန်
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ိင်ုမည်နည်း။ အဲဂုတ္တု
ြပည်မှ ရထား များ၊ ြမင်းစီး သူရဲများကုိ ရမည်ဟယုံု ပါသည်တကား 25ထာဝရဘုရား
၏အခွင့် မ ှ ိဘဲ ဤ
ြပည် ကုိဖျက်ဆီး ြခင်းငှါ ငါလာ သေလာ။ ထုိ” ြပည် ကုိ သွား ၍ ဖျက်ဆီး ေလာဟ့ု
ထာဝရဘုရား
သည် ငါ ့ အား မိန ့် ေတာ် မူ ပီ။ ဤအေကာင်းအရာများ ကုိ ြပနေ်ြပာ ကေလာ့ဟု
ေြပာဆုိ၏ 26 ထုိအခါ ဟိလခိ သား ဧလျာကိမ် ၊ ေ ှ ဗန ၊ ေယာအာ တို့ က ၊ ှု ရိ
ဘာသာစကားအားြဖင့်ကျွန် ေတာ်တို့ အား အမိန ့် ှ ိ ပါေလာ။့ ထုိစကားကုိ ကျွနေ်တာ်
တို့သည်နားလည် ပါ၏။ မိ ို း ေပါ် မှာ ှ ိေသာသူ တို့သည် ကားရေအာင် ယုဒ
ဘာသာစကားအားြဖင့် အမိန ့် မ ှ ိ ပါ ှင့်ဟု ရာဗ ှာခ ကုိဆုိ ကလျှင်၊” 27 ရာဗ ှာခ
က၊ ငါ ့သခင် သည် သင် ၏သခင် ှင့် သင့် အား သာဤ စကား ကုိေြပာ ေစြခင်းငှါ ငါ ့
ကုိ ေစလွှတ် ေတာ်မူသေလာ။ မိ ို း” ေပါ် မှာ ထုိင် လျက် သင်တို့ ှင့်အတမိူမိ တို့မစင်
ကုိစား ၍ ၊ မိမိတို့ ေရ ေဟာင်းကုိ ေသာက် ရေသာသူ တို့ ှ ိရာသို့ ေစလွှတ်ေတာ်မူသည်
မ
ဟတ်ုေလာ ဟုဆုိ ပီးလျှင်၊” 28 ရာဗ ှာခ သည်ထ ၍ ယုဒ ဘာသာ စကားအားြဖင့်
ကျယ် ေသာအသံ ှင့် ေ ကးေကာ် လျက် ၊ မဟာ အ ှင်မင်း ကီး အာ ှုရိ ှ င်ဘုရင် ၏
အမိန ့် ေတာ်ကုိနားေထာင် ကေလာ့ 29 ှ င်ဘုရင် မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ေဟဇကိ သည်
သင် တို့ ကုိမ လှည့်စား ေစ ှင့်။ သူသည်သင် တို့ ကုိငါ ့ လက် မှ ကယ်ယူ ြခင်းငှါ မ
တတ် ိင်ု။ 30 ေဟဇကိ က၊ ထာဝရဘုရား
သည် ငါ တို့ ကုိဧကနအ်မှနက်ယ်ယူ ေတာ်မူမည်။ ဤ
မိ သည် အာ ှုရိ ှ င်ဘုရင် လက် သို့ မ ေရာက် ရဟု ဆုိ
သြဖင့် ၊ ထာဝရဘုရား ကုိ မ
ကုိးစား ေစ ှင့် 31 ေဟဇကိ စကားကုိ နား မ ေထာင် က ှင့် 32 အာ ှုရိ ှ င်ဘုရင်
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ငါ ှင့် မိဿဟာယ ဖွ့ဲ က။ ငါ ့ ထံသို့ ထွက် လာ က။ သင်
တို့သည်မ ေသ အသက် ှင် မည်အေကာင်း၊ သင် တို့ ြပည် ှင့် တေူသာ ြပည် တည်း
ဟေူသာ ဆန် စပါး စပျစ်ရည် ှင့် ြပည့်စုံေသာြပည် ၊ မုန ့် ှင့် စပျစ် ဥယျာ ်၊ သံလင်ွ
ဆီ ၊ ပျားရည် များေသာြပည် သို့ ပို့ ြခင်းငှါငါ မ လာ မီှတိင်ုေအာင်သင် တို့သည် ကုိယ်
စပျစ် ပင်၏အသီး၊ ကုိယ် သေဘင်္ာ သဖနး်ပင်၏အသီးကုိစား ၍ ၊ ကုိယ် ေရကန် ကေရ
ကုိ ေသာက် လျက် ေနကဦးေလာ့ 33 ေဟဇကိ က၊ ထာဝရဘုရား
သည် ငါ တို့ ကုိကယ်ယူ ေတာ်မူမည်ဟု မ
ြဖားေယာင်း ေစ ှင့်။ အြပည်ြပည် ေသာ ဘုရား
တို့သည် မိမိ
တို့ ြပည် များကုိ အာ ှုရိ ှ င်ဘုရင် လက် မှ ကယ်လွှတ် က ပီေလာ။ 34 ဟာမတ်
ြပည်၏ဘုရား၊ အာပဒ် ြပည်၏ ဘုရား
တို့သည် အဘယ်မှာ ှိ ကသနည်း။ ေသဖရဝိမ် ြပည်၊ ေဟန
ြပည်၊ ဣဝါ ြပည်၏ ဘုရား
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တို့သည် အဘယ် မှာ ှိ ကသနည်း။ သူတို့သည် ှမာရိ ြပည်ကုိ ငါ ့လက် မှ ကယ်လွှတ်
က ပီေလာ 35 ထုိအြပည်ြပည်ေသာဘုရား တို့တင်ွ အဘယ်မည်ေသာ ဘုရားသည် မိမိ
ြပည် ကုိငါ ့လက် မှ ကယ်လွှတ် ဘူးသနည်း။ ထာဝရဘုရား
သည် ေယ ု ှလင် မိ ကုိ ငါ ့ လက် မှ အဘယ်သို့ ကယ်လွှတ် ိင်ုမည်နည်းဟု ဆုိ
ေလ၏ 36 ယုဒလူ တို့လည်း စကား တခွနး်ကုိမျှမ ြပန် ဘဲ တိတ်ဆိတ် စွာေန က၏။
အေကာင်း မူကား၊ ြပန် မ ေြပာ ှင့်ဟု ှ င်ဘုရင် အမိန ့် ေတာ် ှိသတည်း 37 ထုိအခါ ဟိ
လခိ သား ြဖစ်ေသာ နနး်ေတာ် အပ်ု ဧလျာကိမ် ၊ စာေရး ေတာ် ကီး ေ ှဗန ၊ အာသပ်
သား အတင်ွးဝနေ်ယာအာ တို့သည် မိမိတို့အဝတ်ကုိ ဆုတ် လျက် ၊ ေဟဇကိ မင်းထံသို့
လာ ၍ ရာဗ ှာခ စကား ကုိကား ေလျှာက်က၏

19
1 ထုိစကားကုိ ေဟဇကိ
မင်း ကီး သည် ကား လျှင် ၊ မိမိ အဝတ် ကုိ ဆုတ် ၍ ေလျှာ်ေတ အဝတ်ကုိ ြခံ လျက်
ဗိမာန် ေတာ်သို့ သွား ေလ၏ 2 ေလျှာ်ေတ အဝတ်ကုိ ဝတ် လျက် ှိေသာနနး်ေတာ် အပ်ု
ဧလျာကိမ် ၊ စာေရး ေတာ် ကီးေ ှဗန ၊ အသက် ကီး ေသာ ယဇ် ပုေရာဟိတ်တို့ ကုိ အာ
မုတ် သား ပေရာဖက် ေဟ ှာယ ထံသို့ ေစလွှတ် ေလ၏ 3 ေဟဇကိ မင်းမှာ ထားေသာ
စကားဟမူူကား ၊ ယေန ့သည် ဒကု္ခ
ေန ့၊ ဆုံးမ
ေသာေန ့၊ က့ဲရဲ ြခင်းကုိခံရေသာေန ့ြဖစ်၏။ သားဘွား ချနိေ်ရာက် ၍ သား ကုိ ဘွား
ိင်ု ေအာင် ခွနအ်ား မ ှိ 4အသက် ှင် ေတာ်မူေသာဘုရား သခင်ကုိ က့ဲရဲ
ေစ ြခ င်း ငှါ အာ ှု ရိ ှ င်ဘုရင် ေစလွှတ် ေသာ မိမိကျွန် ရာ ဗ ှာ ခ စကား ကုိ
သင် ၏ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား ကား ေတာ်မူပါေစေသာ။ သင် ၏ဘုရား သခင်
ထာဝရဘုရား သည် ကုိယ်ေတာ်တိင်ု ကား ေသာ စကား ကုိ ေချေတာ်မူပါေစေသာ။ သင်
သည်လည်းကျန်ကင်း ေသာ လတိူု့အဘို့
ဆုေတာင်း ပဌနာြပ ပါဟု ေြပာေစြခင်းငှါ၊” 5 ေဟဇကိ မင်း ေစလွှတ်ေသာ ကျွန်
တို့သည် ေဟ ှာယ ထံသို့ ေရာက် လာက၏ 6 ေဟ ှာယ ကလည်း၊ ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည် ကား ၊ အာ ှုရိ ှ င်ဘုရင် ၏ ကျွန် တို့သည် ငါ ့ ကုိက့ဲရဲ ၍ သင်သည်
ကား ရေသာ စကား ေကာင့် မ ေကာက် ှင့် 7 ထုိမင်း ၌ အြခားေသာစိတ် သေဘာကုိ
ငါ သွင်း ေပးမည်။ သူသည် သိတင်း ကား ၍ မိမိ ြပည် သို့ ြပန် သွား လိမ့်မည်။ ထုိ
ြပည် ၌ ထား ြဖင့် ငါဆုံး ေစမည်ဟေူသာစကားေတာ်ကုိ သင် တို့၏ သခင် အား
ြပန်ကား ကေလာ့ဟုေြပာ ဆုိ၏ 8 ထုိအခါ အာ ှုိ ရိ ှ င် ဘုရင်သည် လာခိ ှ မိ မှ
ထွက်သွား ေကာင်း ကုိ ရာဗ ှာခ ကား လျှင် ြပန် သွား၍ လိဗန မိ ကုိ ှင်ဘုရင်တိက်ု
ေနသည်ကုိ ေတွ့ ေလ၏ 9 ေနာက်တဖနကု် ှ မင်း ကီး တိရက္က သည် စစ်ချ ီ ၍ လာ
ပီဟု သိတင်း ကား ေသာအခါ ၊ ေဟဇကိ မင်းထံသို့ တမန် တို့ ကုိ ေစလွှတ် ြပန၍်၊ “
10သင် တို့သည် ယုဒ
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မင်း ကီး ေဟဇကိ ကုိ ေြပာ ရ ေသာ စကားဟမူူကား ၊ သင် ကုိးစား ေသာ ဘုရားသခင်
က၊ ေယ ု ှလင် မိ သည် အာ ှုရိ ှ င်ဘုရင် လက် သို့ မ ေရာက် ရဟ၍ူသင့် ကုိ မ
လှည့်စား ေစ ှင့် 11အာ ှုရိ ှ င် ဘုရင်တို့သည် ခပ်သိမ်း ေသာ ြပည် တို့ ကုိ လပ်ု ကံ
၍ ှင်း ှ င်းဖျက်ဆီးေကာင်း ကုိ သင် သည် ကား ရ ပီ။ ကုိယ်တိင်ုလတ်ွ လိမ့်မည်
ေလာ 12 ငါ ့ ဘုိးေဘး တို့သည် ဖျက်ဆီး ေသာ အမျ ိးသား ၊ ေဂါဇန် အမျ ိးသား၊ ခါ
ရန် အမျ ိးသား၊ ေရဇပ် အမျ ိးသား၊ ေတလသာ
မိ ၌ ှိေသာဧဒင် အမျ ိးသား တို့ ကုိ သူ
တို့၏ ဘုရား
များတို့သည် ကယ်ယူ က ပီေလာ။ 13ဟာမတ် မင်း ကီး ၊ အာပဒ် မင်း ကီး ှင့် ေသ
ဖရဝိမ် မိ ၊ ေဟန
မိ ၊ ဣဝါ မိ ကုိစုိးစံေသာ မင်း ကီးတို့သည် အဘယ်မှာ ှိ ကသနည်းဟု မှာလိက်ု

ေလ၏ 14 ထုိမှာစာ ကုိ ေဟဇကိ
မင်းသည် သံတမန် လက် မှ ခံ ယူ၍ ကည့် ပီးလျှင် ဗိမာန် ေတာ် သို့ သွား ၍
ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ ြဖန ့် ထားေလ၏ 15 ထုိအခါ ေဟဇကိ မင်းသည်ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ေလျှာက် ဆုိသည်ကား၊ ေခ ုဗိမ် ေပါ်မှာ ထုိင် ေတာ်မူေသာဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ် သည် ဘုရား
သခင် ြဖစ်ေတာ် မူ ၏။ ကုိယ်ေတာ်တပါးတည်းသာလျှင်ေြမ ကီး ေပါ် မှာ ှ ိသမျှ
ေသာ အတိင်ုးတိင်ုး အြပည်ြပည်တို့၏ ဘုရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ ကုိယ်ေတာ် သည်
ေကာင်းကင် ှင့် ေြမ ကီး ကုိ ဖနဆ်င်း ေတာ်မူ၏ 16 အိုထာဝရဘုရား ၊ နား ေတာ်ကုိ
လှည့် ၍ နားေထာင် ေတာ်မူပါ။ အိထုာဝရဘုရား ၊ မျက်စိ ေတာ်ကုိဖွင့် ၍ ကည့် ှု ေတာ်
မူပါ။ သနာခရိပ် မင်းသည် အသက် ှင် ေတာ်မူ ေသာဘုရား
သခင်ကုိ က့ဲရဲ
၍ေြပာေစေသာ စကား
အလံးုစုံတို့ ကုိ မှတ် ေတာ်မူပါ 17 အိထုာဝရဘုရား ၊ အကယ်စင်စစ်အာ ှုရိ ှ င် ဘုရင်
တို့သည် အတိင်ုးတိင်ုးအြပည်ြပည်တို့ ကုိ ဖျက်ဆီး ၍၊ “ 18 သူ တို့၏ဘုရား များကုိ မီး
ထဲသို့ ချ ပစ်ကပါ ပီ။ ထုိ
ဘုရားတို့သည် ဘုရား
မ ဟတ်ု၊ လူ
လက် ြဖင့်လပ်ု ေသာ သစ်သား ှင့် ေကျာက် ြဖစ်ေသာေကာင့် ပျက်စီး ြခင်းသို့
ေရာက်ကပါ ပီ 19 အိအုကျွ ်ပ်ု တို့ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ် ထာဝရဘုရား တပါးသာ ဘုရား သခင်ြဖစ်ေတာ်မူ
သည်ကုိ ေြမ ကီး ေပါ်မှာ ှ ိသမျှ ေသာ တိင်ုး ိင်ုငံတို့သည် သိ
မည်အေကာင်း ၊ အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ ထုိမင်း လက် မှ ယခု ကယ် ေတာ်မူပါ။ အကျွ ်ပ်ု
ေတာင်းပနပ်ါသည်ဟု ပဌနာြပ ေလ၏ 20 ထုိအခါ အာမုတ် သား ေဟ ှာယ သည် ေဟ
ဇကိ
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မင်းထံသို့ ေစလွှတ် ၍ ၊ ဣသေရလ အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ သင်သည်အာ ှုရိ ှ င်ဘုရင် သနာခရိပ်
အေကာင်း ေကာင့် ငါ ့ ေ ှ မှာ ြပ ေသာပဌနာစကားကုိ ငါ ကား ရ ပီ 21 ထုိမင်း၏အမှု
မှာ ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူေသာ စကား ဟမူူကား ၊ ဇိအနု် သတို့သမီး ကညာသည်သင့် ကုိ မထီမ့ဲြမင်
ြပ ၍ ြပက်ယယ် ၏။ ေယ ု ှလင် သတို့သမီး သည် သင့် ေနာက် ၌ ေခါင်း ညိတ် ၏
22သင်သည် အဘယ်သူ ကုိက့ဲရဲ ဆဲေရး သနည်း။ အဘယ်သူ ကုိ ေအာ်ဟစ် ၍ မျက် ှာ
ေထာင်လွှား သနည်း။ ဣသေရလ
အမျ ိး၏ သန ့် ှ င်း ေသာဘုရားကုိ ပင် ြပ ပါ သည်တကား 23သင် သည် တမန် များ
အားြဖင့် ထာဝရ ဘုရားကုိ က့ဲရဲ
၍ ၊ ငါ သည် ရထား
များြပား သြဖင့် ေတာင် ထိပ် သို့ ၎င်း၊ ေလဗ ုန် ေတာင် အထွဋ် သို့ ၎င်း တက် လာ
ပီ။ အရပ် ြမင့် ေသာအာရဇ် ပင် ှင့် အေကာင်းဆုံး ေသာ ထင် ူး ပင် တို့ ကုိ ငါခုတ်လဲှ
ပီ။ အေဝး
ဆုံးေသာ ခုိလှုံ ရာအသီး များ ေသာ ေတာ
ထဲသို့ ငါဝင် ပီ 24 ငါ သည် တင်ွး တးူ၍ မ ြမည်းဘူးေသာ ေရ
ကုိ ေသာက် ရ ပီ။ ငါ ၏ ေြခဘဝါး အားြဖင့် အဲဂုတ္တု ြမစ် လက်ကားေရ ှိသမျှ
ကုိ ခနး်ေြခာက် ေစ ပီဟု သင်ဆုိ မိ ပီ တကား 25 ငါသည်အထက်ကဤအမှုကုိ စီရင်
ေကာင်း ှင့် ေ ှး ကာလ ၌ ြပ ြပင်ေကာင်းကုိ သင်သည် မ
ကား သေလာ။ ယခုမှာလည်း သင်သည် ခုိင်ခ့ံ” ေသာ မိ တို့ ကုိ ဖျက်ဆီး ၍၊

ေကျာက် ပုံြဖစ်ေစ ေသာသူြဖစ် မည်အေကာင်း ငါစီရင် ခန ့ထ်ားေလ ပီ 26 ထုိေကာင့်
မိ သား တို့သည် အားနည်း က၏။ မှုိင်ေတွ ၍ စိတ်ပျက် လျက် ှိ က၏။ ေတာ
ြမက်ပင် ှင့် စိမ်း ေသာ စပါးပင်က့ဲသို့ ၎င်း၊ အိမ်မုိး ေပါ်မှာ ေပါက်ေသာ ြမက်ပင် ှင့်
မ
ကီး မီှည ိး မ်ွး ေသာ စပါးပင်က့ဲသို့ ၎င်း ြဖစ် က၏ 27သင် ၏ေနထုိင် ြခင်း၊ ထွက်

ဝင် ြခင်း၊ ငါ ၌ အမျက် ဟနုး် ြခင်းတို့ ကုိ ငါသိ ၏ 28 ငါ၌သင်၏အမျက်ဟနုး် ြခင်း၊
ေစာ်ကားြခင်းကုိ ငါ ကားရေသာေကာင့်၊ သင့် ကုိ ှာ ှုတ်တပ်၍ ဇက်ခွ့ံ ပီးမှ၊ သင်လာ
ေသာလမ်းြဖင့် ြပနေ်စမည် 29သင်မှတ်ရေသာနမိိတ်လက္ခဏာဟူမူကား၊ ယခု ှစ်တင်ွ
အလိလိုု ကီးရင့်ေသာ အသီးအ ှံကုိ၎င်း၊ ဒတိုယ ှစ်တင်ွ ထုိအတူေပါက်ေသာ အရာ
များကုိ၎င်းသင်တို့သည် စားရမည်။ တတိယ ှစ်တင်ွ မျ ိ းေစ့ကုိ ကဲ၍ စပါးကုိရိတ် က
ေလာ။့ စပျစ်ဥယျာ ်ကုိလည်းစုိက်၍ အသီးကုိ စားကေလာ့ 30 ေဘးလတ်ွ၍ ကျန်ကင်း
ေသာ ယုဒအမျ ိးသားတို့သည် တဖန် ေအာက်မှာအြမစ်စဲွ၍ အထက်မှာ အသီးသီး က
လိမ့်မည် 31ကျန်ကင်း ေသာသူတို့သည် ေယ ု ှလင် မိ ထဲက ၎င်း ၊ ေဘးလတ်ွ ေသာ
သူတို့သည် ဇိအနု် ေတာင် ေပါ်က ၎င်း ေပါ် လာကလိမ့်မည်။ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခအ ှင်
ထာဝရဘုရား
သည် အလိေုတာ် အား ကီး၍ ထုိ
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အမှုကုိ စီရင် ေတာ်မူလိမ့်မည် 32 သို့ ြဖစ်၍ ထာဝရဘုရား သည် အာ ှုရိ ှ င်ဘုရင် ကုိ
ရည်မှတ်၍ မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ သူသည် ဤ
မိ သို့ မ ဝင် ရ။ မိ ထဲသို့ ြမား ကုိမ ပစ် ရ။ မိ ေ ှ မှာ ဒိင်ုး လွှားကုိ မ
ြပ ရ။ မိ ြပင်မှာ ေြမ ို း ကုိ မ ဖို့ ရ 33လာ ေသာ လမ်း ြဖင့် ြပန် သွားရမည်။ ဤ
မိ ထဲသို့ မ ဝင် ရ 34 ငါသည် ကုိယ်မျက် ှာကုိ၎င်း၊ ငါ ့ကျွန် ဒါဝိဒ် ၏ မျက် ှာကုိ၎င်း

ေထာက် ၍ ဤ
မိ ကုိ ကယ်တင် ြခင်းငှါ ေစာင့်မ မည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏ 35 ထုိည ့် တင်ွ ထာဝရဘုရား ၏ ေကာင်းကင်တမန် သည် ထွက် ၍
အာ ှုရိ တပ် တင်ွ လူ တသိနး် ှစ် ေသာင်းငါး ေထာင် တို့ ကုိ ဒဏ်ခတ် ေလ၏။ နနံက်
ေစာေစာထ ချနိ် ေရာက်ေသာအခါ ၊ ထုိသူ အေပါင်း တို့သည် အေသ ေကာင်ြဖစ်က၏
36အာ ှုရိ ှ င်ဘုရင် သနာခရိပ် သည်လည်း ထုိအရပ် မှ ထွက် ၍ ြပန် သွား ပီးလျှင် နိ
ေနေဝ မိ ၌ ေန ေလ၏ 37 ေနာက် တဖနသူ် သည် မိမိ
ဘုရား နသိ ုတ် ၏ ဗိမာန် ၌ ကုိးကွယ် စ ်တင်ွ၊ သား
ေတာ်အာြဒမ္ေမလက် ှင့် ှေရဇာ သည်ခမည်းေတာ် ကုိ ထား
ှင့် သတ် ပီးလျှင် ၊ အာရမနိ ြပည် သို့ ေြပး က၏။ သား
ေတာ်ဧသရဟဒ္ဒနု် သည်လည်း ခမည်းေတာ် အရာ ၌ နနး်ထုိင် ၏

20
1 ထုိ ကာလ အခါ ေဟဇကိ မင်းသည် ေသ
နာ စဲွသြဖင့် ၊ အာမုတ် သား ပေရာဖက် ေဟ ှာယ သည် လာ
၍ ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ကုိယ် အိမ် အမှုကုိ စီရင် ေလာ။့ သင်သည်
အသက် မ ှင်ေသ ရမည်ဟု အမိန ့ေ်တာ်ကုိ ြပန် ေလ၏ 2 ေဟဇကိ မင်းသည်လည်း
ထရံ သို့ မျက် ှာ လှည့် ၍၊ အို
ထာဝရဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ုသည် ေ ှ ေတာ်၌သစ္စာေစာင့် လျက် ၊ စုံလင် ေသာစိတ် ှလံးု
ှင့် ကျင့် ၍ ှစ်သက် ေတာ် မူသည်အတိင်ုး ြပ ေကာင်း ကုိ ေအာက်ေမ့ ေတာ် မူပါ

3အကျွ ်ပ်ုေတာင်းပနပ်ါ၏ဟု အလနွ် ငိေု ကး လျက် ထာဝရဘုရား
ကုိ ဆုေတာင်း ေလ၏ 4 ေဟ ှာယ သည် နနး်ေတာ်အလယ် တနတိ်င်ုး သို့ မ
ေရာက် မီှ ထာဝရဘုရား
၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်ေရာက် ၍၊ “ 5သင်သည် ငါ ့လူ တို့၏ ဗုိလ်ချ ပ် ေဟဇကိ မင်း
ထံသို့ တဖန် သွား ပီးလျှင် ၊ သင့် အဘ ဒါဝိဒ် ၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ သင် ၏ပဌနာ စကားကုိ ငါ ကား ပီ။
သင် ၏မျက်ရည် ကုိလည်း ငါြမင် ပီ။ သင်၏အနာ ကုိ ငါ ေပျာက်ေစသြဖင့်၊ သင်
သည်သုံး ရက် လနွလ်ျှင် ဗိမာန် ေတာ်သို့ တက် ရလိမ့်မည် 6သင့် အသက် ၌ တဆယ်
ငါး ှစ် ကုိ ငါဆက် ၍ ေပးမည်။ သင် ှင့် ဤ မိ ကုိ အာ ှုရိ ှ င်ဘုရင် လက် မှ ငါ
ကယ်လွှတ် မည်။ ငါမ့ျက် ှာကုိ၎င်း၊ ငါ ့ကျွန် ဒါဝိဒ် ၏ မျက် ှာ ကုိ၎င်း ေထာက်၍ ဤ



ဓမ္မရာဇဝင်စတတု္ထ ေစာင် 20:7 816 ဓမ္မရာဇဝင်စတတု္ထ ေစာင် 20:17

မိ ကုိ ကွယ်ကာ ေစာင့်မမည် အရာကုိ ေြပာေလာ့ဟု မိန ့်ေတာ်မူ၏ 7 ေဟ ှာယ က
လည်း ၊ သေဘင်္ာ သဖနး်သီးအလံးု အေထွးကုိ ယူ
ခ့ဲေလာဟ့ဆုို သည်အတိင်ုး ယူ
ခ့ဲ၍ အနာ ကုိ အံု ပီး မှ မင်း ကီးသက်သာ ေလ၏ 8 ေဟဇကိ မင်းကလည်း၊
ထာဝရဘုရား
သည် ငါ ့ အနာ ကုိ ေပျာက်ေစ၍ သုံး ရက် လနွလ်ျှင် ငါသည် ဗိမာန် ေတာ်သို့တက်
လိမ့်မည်ဆုိ ေသာ်၊ အဘယ် လက္ခဏာ သက်ေသ ှိသနည်းဟုေမး လျှင်၊” 9 ေဟ ှာယ
က၊ ထာဝရဘုရား
အမိန ့် ေတာ် ှိသည် အတိင်ုး ြပ ေတာ်မူမည်ဟု ထာဝရဘုရား
သည် သင့် အား ေပး ေတာ်မူေသာလက္ခဏာ သက်ေသဟမူူကား ၊ အရိပ် သည် ဆယ်
ချက် တိးု ရမည်ေလာ။ ဆယ် ချက် ဆုတ် ရမည် ေလာဟု ေမးေသာ်၊” 10 ေဟဇကိ က၊
အရိပ် သည် ဆယ် ချက် တိးု လယ်ွ၏။ ထုိသို့
အလိုမ ှိ။ ဆယ် ချက် ဆုတ် ပါေစဟု ြပနေ်ြပာ ၏ 11 ပေရာဖက် ေဟ ှာယ သည်
လည်း ၊ ထာဝရဘုရား အား ဆုေတာင်း ေသာအခါ ၊ အာခတ် ၏ေနတိင်ုး နာရီေပါ် မှာ
ဆယ် ချက် ေရွ ပီးေသာ အရိပ် ကုိ ဆယ်ချက် ြပန် ေစေတာ်မူ၏ 12 ထုိ ကာလ အခါ
ဗာလဒန် သား ဗာဗုလနု် မင်း ကီး ေမေရာဒဗာလဒန် သည်၊ ေဟဇကိ
မင်းနာ ၍ အနာ ေပျာက်သည် ကုိ ကား ေသာေကာင့် ၊ ေမတ္တ ာစာ ှင့် လက်ေဆာင်
ပါလျက် တမနတိ်ု့ ကုိ ေစလွှတ် ေလ၏ 13 ေဟဇကိ မင်းသည် သူ
တို့ ေရာက် ေသာေကာင့် ဝမ်းေြမာက်၍ ေရွှတိက်ု မှစေသာေရွှ ၊ ေငွ ၊ နံသ့ာမျ ိ း ၊ အ
ဘုိး ထုိက်ေသာ နံသ့ာ
ဆီ၊ လက်နက် တိက်ု ှင့် ဘ ာ ေတာ်အလံးုစုံ တို့ ကုိြပ ေလ၏။ နနး်ေတာ် မှစ၍ ိင်ုငံ
ေတာ်အရပ်ရပ် ၌ မ ြပ ေသာ အရာ တစုံတခုမျှမ ှိ။ 14 ထုိအခါ ပေရာဖက် ေဟ ှာယ
သည် ေဟဇကိ
မင်း ကီး ထံ ေတာ်သို့ သွား ၍ ၊ ထုိ လူ တို့သည် အဘယ် သို့ ေြပာ ကပါသနည်း။ အ
ဘယ် ြပည်မှ အထံ ေတာ်သို့ လာ
က ပါသနည်းဟု ေမးေလျှာက် ေသာ် ၊ ေဟဇကိ မင်းက ၊ ေဝး ေသာအရပ် ဗာဗုလု

န် ြပည်မှ ေရာက် လာ ကသည်ဟု ြပနေ်ြပာ ၏ 15 နနး်ေတာ် ၌ အဘယ် အရာကုိ ြမင်
က ပီနည်းဟုေမး ြပနလ်ျှင် ၊ ေဟဇကိ မင်းက၊ နနး်ေတာ် ၌ ှိသမျှ ကုိ ြမင် ရ က ပီ။
ဘ ာ
ေတာ်တင်ွ ငါမ ြပ ေသာ အရာ တစုံတခုမျှ မ
ှိ ဟု ြပနေ်ြပာ ၏ 16 ထုိအခါ ေဟ ှာယက၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခအ ှင် ထာဝရဘုရား
၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်ကုိ နားေထာင် ေလာ့ 17 နနး်ေတာ် ၌ ှိသမျှ ကုိ ၎င်း ၊ ယေန ့
တိင်ုေအာင် ဘုိးေဘး တို့သည် ဆည်းဖူး သမျှကုိ၎င်း ၊ ဗာဗုလနု် မိ သို့ ယူ သွားရေသာ
ကာလ သည် ေရာက် လိမ့်မည်။ တစုံ
တခုမျှ မ
ကျန်ကင်း ရဟု ထာဝရဘုရား
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မိန ့် ေတာ်မူ၏ 18သင် ှင့် ွှယ်၍ရေသာ သင် ၏ သား
ေြမးတို့ ကုိလည်း ယူ သွား၍ ၊ သူတို့သည် ဗာဗုလုန် ှ င်ဘုရင် ၏ နနး်ေတာ် ၌ လပူျ ိ
ေတာ်လပ်ု ရကလိမ့်မည်ဟု ေဟဇကိမင်း အား ေြပာဆုိေလ၏ 19 ေဟဇကိ မင်းကလည်း
၊ သင်ြပနရ်ေသာထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်ေကာင်း ပါ၏ဟ၍ူ၎င်း၊ အကယ်၍
ငါ ့လက်ထက် ၌ ငိမ်သက် ြခင်း ှင့် သစ္စာ ေစာင့်ြခင်း ှ ိ လျှင် ေကာင်းပါသည် မ
ဟတ်ုေလာ ဟ၍ူ၎င်း၊ ေဟ ှာယ အား ဆုိ ေလ၏ 20 ေဟဇကိ ြပ မူေသာ အမှု အရာ
ကင်း ေလသမျှ တို့ ှင့် တနခုိ်း ကီးြခင်း၊ ေရကန် ှင့် ေရ ပန် ကုိ လပ်ု ၍ မိ ထဲသို့
ေရ ကုိ ေဆာင် ြခင်းအရာတို့သည် ယုဒ
ရာဇဝင် ၌ ေရးထား လျက် ှိ၏ 21 ေဟဇကိ သည် ဘုိးေဘး
တို့ ှင့် အိပ်ေပျာ် ၍ သား ေတာ်မနာေ ှ သည် ခမည်းေတာ် အရာ ၌နနး်ထုိင် ၏

21
1 မနာေ ှ သည် အသက် တဆယ် ှစ် ှစ် ှ ိေသာ် နနး်ထုိင် ၍ ေယ ု ှလင် မိ ၌ ငါး
ဆယ် ငါး ှစ် စုိးစံ ေလ၏။ မယ်ေတာ် ကား၊ ဟဇ္ဇိဘ
အမည် ှိ၏ 2 ထုိမင်းသည် ဣသေရလ
အမျ ိးသား ေ ှ မှ ထာဝရဘုရား
ှင်ထုတ် ေတာ်မူေသာ တပါးအမျ ိးသား ရံွ ှာ ဘွယ်ထုံးစံအတိင်ုး ၊ ထာဝရဘုရား ေ ှ

ေတာ်၌ ဒစု ိုက် ကုိြပ ၏ 3 ခမည်းေတာ် ေဟဇကိ ဖျက်ဆီး ေသာ ကုနး် တို့ ကုိ ြပ ြပင်
၍ ၊ ဣသေရလ ှင်ဘုရင် အာဟပ် ြပ သက့ဲသို့ ဗာလ အဘို့ ယဇ် ပလ္လ င်တို့ ကုိ တည်
၏။ အာ ှရ ပင်ကုိလည်း ြပ စု ၏။ မုိဃ်း ေကာင်းကင်တနဆ်ာ များကုိလည်း ဝတ်ြပ
ကုိးကွယ်၏ 4 ေယ ု ှလင် မိ ၌ ငါ ့ နာမ ကုိငါ တည်ေစမည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူေသာ မိ ၊ ဗိမာန် ေတာ်၌ ယဇ် ပလ္လ င် တည်းဟေူသာ၊ “ 5 ဗိမာန် ေတာ်တန်
တိင်ုး ှစ် ရပ်တင်ွ မုိဃ်း ေကာင်းကင်တနဆ်ာ များ အဘို့
ယဇ် ပလ္လ င်တို့ ကုိတည် ၏ 6 မိမိ သား ကုိ မီး
ြဖင့် ပူေဇာ် ၏။ ကာလ
ေဗဒင်ကုိ ကည့်တတ်၏။ ြပ စား ေသာ အတတ်ကုိ သုံးေဆာင်၍ စုနး် ှင့် နတ်ဝင် တို့
ကုိလည်း အခွင့် ေပး၏။ ထာဝရဘုရား
၏ အမျက် ေတာ်ကုိ ှ ိးေဆာ်ြခင်းငှါ ေ ှ ေတာ်၌ များစွာ ေသာ ဒစု ိုက် ကုိြပ ၏

7ဤ ဗိမာန် ၌ ၎င်း ၊ ဣသေရလ ခ ို င် များတို့တင်ွ ငါေရွးေကာက် ေသာ ေယ ု ှလင်
မိ ၌ ၎င်း၊ ငါ ့ နာမ ကုိ အစ ် အ မဲငါ တည်ေစမည်ဟု ထာဝရဘုရား
သည် ဒါဝိဒ် ှင့် သား ေတာ်ေ ှာလမုန် အား မိန ့် ေတာ်မူရာ ၌၊ ရည်ေဆာင် ေသာ ဗိမာန်
ေတာ်ထဲမှာ မိမိြပ စုေသာ အာ ှရ ပင် ှင့် တေူအာင် လပ်ု ေသာ ုပ်တု ကုိ တင် ထား၏
8 ငါမှာ ထားသမျှ အတိင်ုး ငါ ့ ကျွန် ေမာေ ှ မှာ ထား သမျှ ေသာ တရား အတိင်ုး ဣ
သေရလ အမျ ိးသားတို့သည် ကျင့် ြခင်းငှါ ေစာင့်ေ ှာက် လျှင် ၊ သူ တို့ ဘုိးေဘး တို့
အား ငါေပး ေသာ ြပည် မှ သူတို့ ကုိ ေနာက် တဖန် ငါမ ေရွှ မေြပာင်းေစဟု မိန ့ေ်တာ်မူ
ေသာ်လည်း၊” 9 သူတို့သည် နား
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မ ေထာင်၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့ေ ှ မှာ ထာဝရဘုရား
ဖျက်ဆီး ေတာ်မူေသာ လမူျ ိ း တို့ ြပ သည်ထက် သာ၍ဒစု ိုက် ကုိြပ ေစြခင်းငှါ မနာ
ေ ှ သည် ေသွးေဆာင် ေလ၏ 10 ထုိေကာင့် ထာဝရဘုရား သည် မိမိ
ကျွန် ပေရာဖက် တို့ ြဖင့် မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊” 11 ယုဒ ှင်ဘုရင် မနာေ ှ သည် သူ့
ေ ှ မှာ ြဖစ်ဘူး ေသာ အာေမာရိ
လတိူု့ ြပ သမျှ ထက် သာ၍ရံွ ှာဘွယ် ေသာ ဤ
ဒစု ိုက် တို့ ကုိ ြပ ေသာေကာင့် ၎င်း ၊ မိမိ ု ပ်တု ဆင်းတုအားြဖင့် ယုဒ အမျ ိးကုိ
ြပစ်မှား ေစေသာေကာင့် ၎င်း၊” 12ဣသေရလ အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ သိတင်းကား ေသာ သူ တိင်ုး နား
ှစ်ဘက် ခါး ေစြခင်းငှါငါ သည် ေယ ု ှလင် မိ ၊ ယုဒ
ြပည် ၌
ေဘး ေရာက် ေစမည် 13 ေယ ု ှလင် မိ အေပါ် မှာ ှမာရိ မျ ်း ကိ း ှင့် အာဟပ်
အမျ ိး ၏ ချနိ် ကိ း ကုိ ငါတနး်ချ မည်။ ပုကန် ကုိ သုတ် ၍ သုတ် ပီးမှ ေမှာက် ထား
သက့ဲသို့ ေယ ု ှလင် မိ ကုိ ငါြပ မည် 14ကျန်ကင်း ေသာငါ ့အေမွ လူတို့ ကုိငါစွန ့် ၍
ရနသူ် လက် သို့ အပ် သြဖင့် ၊ သူ တို့သည်ရနသူ် အေပါင်း တို့၏ လယုက် ှပ်ိစက် ရာ
ြဖစ် ကလိမ့်မည် 15အေကာင်း မူကား ဘုိးေဘး
တို့သည် အဲဂုတ္တု
ြပည်က ထွက် ေသာ ေန ့ မှစ၍ ယေန ့ တိင်ုေအာင် အစ ် အဆက်တို့သည် ငါ ့ ေ ှ
မှာ ဒစု ိုက် ကုိ ြပ ၍ ငါ ့အမျက် ကုိ ှ ိးေဆာ်က ပီဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏ 16 မနာေ ှ သည်
ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ဒစု ိုက် ကုိြပ ၍ ယုဒ အမျ ိးကုိ ြပစ်မှား ေစေသာ အြပစ် မှတပါး အြပစ်
မ ှိေသာ သူအများတို့ ကုိသတ် ၍ ေယ ု ှလင် မိ တဘက် မှ တဘက် တိင်ုေအာင် သူ
တို့အေသွး ှင့် ြပည့် ေစြခင်းငှါြပ ၏ 17 မနာေ ှ ြပ မူေသာ အမှု အရာ ကင်း ေလသမျှ
တို့ ှင့် ြပစ်မှား ေသာ အြပစ် တို့သည် ယုဒ
ရာဇဝင် ၌ ေရးထား လျက် ှိ၏ 18 မနာေ ှ သည် ဘုိးေဘး
တို့ ှင့် အိပ်ေပျာ် ၍ ၊ ဩဇ ဥယျာ ် တည်းဟေူသာ မိမိ အိမ် ှင့်ဆုိင်ေသာ ဥယျာ ် ၌
သ ဂ ဟ် ြခင်းကုိခံ ေလ၏။ သား
ေတာ်အာမုန် သည် ခမည်းေတာ် အရာ ၌ နနး်ထုိင် ၏ 19အာမုန် သည် အသက် ှစ်
ဆယ် ှစ် ှစ် ှ ိေသာ် နနး်ထုိင် ၍ ေယ ု ှလင် မိ ၌ ှစ် ှစ် စုိးစံ ေလ၏။ မယ်ေတာ်
ကား ယုပ္ဘါ မိ သူဟာ ုပ် သမီး ေမ ှုလမက် အမည် ှိ၏ 20 ထုိမင်း သည် ခမည်း
ေတာ် မနာေ ှ ြပ သက့ဲသို့ ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ ဒစု ိုက် ကုိ ြပ ၏ 21 ခမည်းေတာ်
လိက်ု သမျှ ေသာ လမ်း သို့ လိက်ု ၏။ ခမည်းေတာ် ဝတ်ြပ ေသာ ုပ်တု ဆင်းတတိုု့ ကုိ
ဝတ်ြပ ကုိးကွယ်၏ 22 ဘုိးေဘး တို့၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ကုိ စွန ့် ၍ ထာဝရဘုရား ၏ လမ်း ေတာ်ကုိ လွှဲေ ှာင် ၏ 23 မိမိ
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ကျွန် တို့သည် သင်းဖွ့ဲ ၍ ှင် ဘုရင်ကုိ နနး်ေတာ် ၌ လပ်ု ကံ က၏ 24အာမုန် မင်း ကီး
တဘက် ၌ သင်းဖွ့ဲ ေသာသူ အေပါင်း တို့ ကုိ ြပည်သူ ြပည်သားတို့သည် ကွပ်မျက် ၍
သား ေတာ်ေယာ ှိ ကုိ ခမည်းေတာ် အရာ ၌ နနး်တင် က၏ 25အာမုန် ြပ မူေသာ အမှု
အရာ ကင်း ေလသမျှတို့ သည် ယုဒ
ရာဇဝင် ၌ ေရးထား လျက် ှိ၏ 26ဩဇ ဥယျာ ် တင်ွ မိမိ သခင်္ျ ိ င်း တင်ွး၌ သ ဂ ဟ်
ြခင်းကုိခံ၍ ၊ သား ေတာ်ေယာ ှိ သည် ခမည်းေတာ် အရာ ၌ နနး်ထုိင် ၏

22
1 ေယာ ှိ သည် အသက် ှစ် ှစ် ှ ိေသာ် နနး်ထုိင် ၍ ေယ ု ှလင် မိ ၌ သုံးဆယ် တ
ှစ် စုိးစံ ေလ၏။ မယ်ေတာ် ကား၊ ေဗာဇကတ် မိ သားအဒါယ ၏သမီး ေယဒိဒ အမည်
ှိ၏ 2 ထုိမင်းသည် ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ တရား ေသာအမှုကုိြပ ၍ လက်ျာ ဘက်လက်ဝဲ ဘက်သို့ မ လွှဲ ၊ အဘ
ဒါဝိဒ် လိက်ုသမျှ ေသာလမ်း သို့ လိက်ု ေလ၏ 3 ေယာ ှိ မင်း ကီး နနး်စံဆယ် ှစ် ှစ်
တင်ွ ၊ ေမ ှုလံ သား ြဖစ်ေသာ အာဇလိ
၏သား စာေရး ေတာ် ှာဖန် ကုိ ေခါ်၍ သင်သည် ယဇ်ပုေရာဟိတ်မင်း ဟိလခိ
ထံသို့ သွား ေလာ့ 4 ဗိမာန် ေတာ်သို့ ေဆာင် ခ့ဲ၍ လူ များလက်မှ တံခါး ေစာင့် ခံယူ
ေသာ ေငွ ကုိ ယဇ် ပုေရာဟိတ်မင်း ေရတက်ွ သြဖင့်၊” 5 ဗိမာန် ေတာ်အပ်ု ၊ အမှု ေတာ်
ေစာင့် တို့ ၌ အပ် ၍ ၊ ဗိမာန် ေတာ် ပိ ပျက် ရာကုိ ြပ ြပင် ြခင်းငှါ လပ်ုေဆာင် ေသာသူ၊”
6လက်သမား ှင့် ပနး်ရန် သမားလပ်ုသည် အတက်ွ ၊ ဗိမာန် ေတာ်ြပ ြပင် စရာ ေကျာက်
ှင့် သစ်သား ကုိ ဝယ် သည်အတက်ွ ေဝေပး ရမည်အေကာင်း မှာထား၍ ဗိမာန် ေတာ်
သို့ ေစလွှတ် ေတာ်မူ၏ 7 သို့ ရာတင်ွ ထုိေငွ ကုိ လက်ခံ ေသာသူ တို့ သည် သစ္စာ
ေစာင့် ေသာသူြဖစ် ေသာေကာင့် စာရင်း မ ေပးရက 8ယဇ် ပုေရာဟိတ်မင်းဟိလခိ
ကလည်း ၊ ပညတ္တိ ကျမ်းစာေစာင် ကုိ ဗိမာန် ေတာ်၌ ငါေတွ့ ပီဟု စာေရး
ေတာ် ှာဖန် အား ဆုိ လျက်၊ ကျမ်းစာ ကုိ အပ် ၍ စာေရး ေတာ်ဘတ် ၏ 9 တဖန်
စာေရး ေတာ် ှာဖန် သည် ှင်ဘုရင် ထံသို့ သွား ၍ ၊ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် တို့သည် ဗိမာန်
ေတာ်၌ ေတွ့ ေသာ ေငွ ကုိမှုတ် ပီးမှ၊ ဗိမာန် ေတာ်အပ်ု ၊ အမှု ေတာ်ေစာင့် တို့ ၌ အပ် ပါ
ပီဟ၍ူ၎င်း၊” 10ယဇ်ပုေရာဟိတ် ဟိလခိ သည် ကျွနေ်တာ် ၌ စာေစာင် ကုိ အပ် ပါ ပီ
ဟ၍ူ၎င်း ကား ေလျှာက်လျက် ၊ ှင်ဘုရင် ေ ှ ေတာ်၌ ဘတ်ရွတ် ေလ၏ 11 ှ င် ဘုရင်
သည် ပညတ္တိ
ကျမ်း စကား ကုိကား လျှင် ၊ မိမိ အဝတ် ကုိ ဆုတ် ၍၊ “ 12ယဇ်ပုေရာဟိတ် ဟိလခိ
၊ ှာဖန် သား အဟိကံ ၊ မိက္ခါ သား အာခေဗာ် ၊ စာေရး ေတာ် ှာဖန် ၊ မိမိကျွန် အသဟိ
ကုိေခါ် ၍၊ “ 13ယခု ေတွ့ ေသာ ကျမ်း စကား ေကာင့် ငါ ့အတက်ွ ၊ လူ များအတက်ွ ၊
ယုဒ အမျ ိးသားအေပါင်း တို့အတက်ွ ထာဝရဘုရား ၌ ေမးေလျှာက် ကပါ။ ငါ တို့အဘို့
ဤ ကျမ်းစာ ၌ ေရးထား သမျှ ေသာစကား တို့ ကုိ ဘုိးေဘး
တို့သည် နား
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မ ေထာင်မကျင့် ဘဲေနေသာေကာင့် ၊ ထာဝရဘုရား သည် ငါ တို့ ၌ ြပင်း စွာအမျက်
ထွက်ေတာ်မူလိမ့်မည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏ 14 ထုိကာလတင်ွ၊ ဟရဟတ် သား ြဖစ်ေသာ တိ
ကဝ
၏သား ၊ အချ ပ်ဝန် ှလ္လံု ၏မယား ၊ ပေရာဖက်မ ဟုလဒ သည် ေယ ု ှလင် ြပင်
မိ ၌ ေန သည်ြဖစ်၍၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ဟိလခိ ၊ အဟိကံ ၊ အာခေဗာ် ၊ ှာဖန် ၊ အသဟိ
တို့ သည်ထုိမိနး်မ ထံသို့ သွား ၍ ေြပာ ဆုိ က၏ 15 မိနး်မကလည်း၊ ငါ ့ ထံသို့ ေစလွှတ်
ေသာသူ ထံသို့ သင် တို့ ြပန၍် ဆင့်ဆုိ ရေသာ ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင် ထာဝရ
ဘုရား၏ အမိန ့် ေတာ်ဟူမူကား၊ “ 16 ယုဒ ှင်ဘုရင် ဘတ် ေသာ ကျမ်း စကား လာ
သမျှ အတိင်ုး ငါ သည် ဤ
အရပ် ၌ ၎င်း၊ ဤ
အရပ်သားတို့ ၌ ၎င်း ၊ ေဘး ေရာက် ေစမည် 17အေကာင်း မူကား၊ သူတို့သည် ငါ ့ ကုိ
စွန ့် က ပီ။ မိမိ
လပ်ု ေသာ အရာ
တို့ ြဖင့် ငါ ့အမျက် ကုိ ှ ိးေဆာ်ြခင်းငှါ အြခား တပါးေသာ ဘုရား
တို့ ေ ှ မှာ နံသ့ာေပါင်း ကုိ မီး ှု ိ က ပီ။ ထုိေကာင့်ဤ အရပ် ၌ ငါ ့ အမျက် မီးသည်
မ
ငိမ်း ဘဲ ေလာင် ရလိမ့်မည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏ 18ထာဝရဘုရား ကုိ ေမးေလျှာက် ေစြခ

င်းငှါ သင် တို့ ကုိ ေစလွှတ် ေသာ ယုဒ
ှင်ဘုရင် ကား ေသာ ကျမ်းစကား ကုိ ရည်ေဆာင်၍၊ ဣသေရလ
အမျ ိး ၏ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူေကာင်း ကုိထုိ ှ င် ဘုရင်အား တဖန် ြပန် ေလျှာက်ရ
မည်ကား၊ “ 19ဤအရပ်သားတို့သည် ဖျက်ဆီး ရာ ှင့် ကျနိဆဲ် ရာ ြဖစ် ရကလိမ့်မည်
ဟု ဤ
အရပ် ကုိ ၎င်း ၊ ဤအရပ် သား တို့ ကုိ၎င်း ၊ ငါ ခိမ်းေချာက် ေသာ စကားကုိ သင်
သည် ကား ေသာအခါ ၊ းူည့ံ ေသာစိတ် ှိ၍ ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ ကုိယ်ကုိ ှမ့်ိချ
ြခင်း၊ ကုိယ် အဝတ် ကုိဆုတ် ြခင်း၊ ငါ ့ ေ ှ မှာ ငိေု ကး ြခင်းကုိ ြပ ေသာေကာင့် သင့်
စကားကုိ ငါ နားေထာင် ၏ 20 ငါ သည်သင့် ကုိ ဘုိးေဘး
စုေဝး ရာသို့ ပို့ ေဆာင်၍ ၊ သင် သည် ငိမ်ဝပ် စွာသခင်္ျ ိ င်း သို့ ေရာက် ရလိမ့်မည်။ ဤ
အရပ် ၌ ငါ ေရာက် ေစအံေ့သာ ေဘး ကုိ သင့် ကုိယ်တိင်ု မ ေတွ့ မြမင်ရဟု မိန ့ေ်တာ်
မူေကာင်းကုိ ဆင့်ဆုိသည် အတိင်ုး သူတို့သည် ှင်ဘုရင် အား ြပန် ေလျှာက်က၏

23
1 ထုိအခါ ှင် ဘုရင်သည် ယုဒ
ြပည်သူ ေယ ု ှလင် မိ သား အသက် ကီး သူအေပါင်း တို့ ကုိ ေခါ် ၍၊ “ 2 ယုဒ ြပည်
သူ ေယ ု ှလင် မိ သား ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ၊ ပေရာဖက် ၊ လူ အ ကီး အငယ် အေပါင်း
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တို့ ှင့်တကွ ဗိမာန် ေတာ်သို့တက် ၍ ၊ ဗိမာန် ေတာ်၌ ေတွ့ ေသာ ပဋိညာ ် ကျမ်း စာ ှိ
သမျှ ကုိ သူ
တို့ ေ ှ မှာ ဘတ် ေတာ်မူ၏ 3 ှ င်ဘုရင် ကလည်း ၊ ထာဝရဘုရား ကုိ ဆည်းကပ်ပါ
မည်။ စီရင် ထုံးဖွ့ဲချက်ပညတ် တရားကုိ စိတ် ှလံးု အကင်းမ့ဲ ေစာင့်ေ ှာက် ပါမည်။
ဤ
ကျမ်းစာ ၌ ပါ ေသာပဋိညာ ် စကား အတိင်ုး ကျင့် ပါမည်ဟု တိင်ု နား မှာ ရပ် ၍
အဓိ ာန် ြပ ၏။ လူ
အေပါင်း တို့သည်လည်း ထုိအဓိ ာန် ကုိ ဝနခံ် က၏ 4 ေနာက် တဖနယ်ဇ်ပုေရာဟိတ်
မင်း ဟိလခိ ၊ ဒတိုယ ယဇ် ပုေရာဟိတ်များ ှင့် တံခါး ေစာင့် များတို့သည် ဗာလ
ဘုရား၊ အာ ှ ရ ပင်၊ မုိ ဃ်း ေကာင်းကင်တနဆ်ာ အဘို့ လပ်ု သမျှ ေသာအသုံး
အေဆာင်တို့ ကုိ ဗိမာန် ေတာ်ထဲက ထုတ် မည်အေကာင်း ှင်ဘုရင် စီရင် သြဖင့်၊ ေယ
ု ှလင် မိ ြပင် ၊ ေကြဒ န် ေတာ ၌ မီး ှု ိ ၍ ြပာ ကုိ ေဗသလ
မိ သို့ ေဆာင် သွားက၏ 5 ေယ ု ှလင် မိ ပတ်လည် အစ ှိေသာ ယုဒ
မိ ရွာ ၌ ြမင့် ေသာ အရပ်တို့အေပါ် မှာ နံသ့ာေပါင်းကုိ မီး ှု ိ ေစြခင်းငှါ၊ ယုဒ
ှင်ဘုရင် ခန ့ထ်ား ေသာ ယဇ် ပုေရာဟိတ်တို့ ကုိ၎င်း၊ ဗာလ
ဘုရား၊ ေန
လ ရာသီ ေစာင့် အစ
ှိေသာ မုိဃ်း ေကာင်းကင်တနဆ်ာ တို့အား နံသ့ာေပါင်းကုိ မီး ှု ိ ေသာသူတို့ ကုိ၎င်း ၊

သုတ်သင် ပယ် ှင်းေတာ်မူ၏ 6အာ ှရပင် ကုိလည်း ဗိမာန် ေတာ်ထဲက ထုတ် ၍ ေယ
ု ှလင် မိ ြပင် ၊ ေကြဒ န် ေချာင်း သို့ ယူသွားသြဖင့်၊ ထုိေချာင်းနား မှာ မီး ှု ိ ပီးလျှင်
ညက်ညက်ေချ၍၊ အမှုန ့် ကုိ ဆင်းရဲသားသခင်္ျ ိ င်း ေပါ် မှာ ြဖန ့် ြဖ း ေတာ်မူ၏ 7 မိနး်မ
တို့သည် အာ ှရ ပင်အဘို့ ကုလားကာ ကုိ ရက် ရာအရပ် ဗိမာန် ေတာ်နား မှာ ေယာက်ျား
အလိသိုု့ လိက်ုတတ်ေသာ မိနး်မလျှာတို့ ေနရာအိမ်များကုိလည်း ဖျက် ေတာ်မူ၏ 8ယဇ်
ပုေရာဟိတ်အေပါင်း တို့ ကုိ ယုဒ
မိ ရွာ တို့ မှ ေခါ် ခ့ဲ၍ ၊ သူတို့သည် နံသ့ာေပါင်းကုိမီး ှု ိ ရာြမင့် ေသာ အရပ်များကုိ

ေဂဗ
မိ မှစ၍ ေဗရေ ှဘ မိ တိင်ုေအာင် ညစ်ည း ေစေတာ်မူ၏။ ေယ ု ှလင် မိ ဝန်

ေယာ ှု ၏ တံခါး ဝ လက်ဝဲ ဘက်နား မှာတည်ေသာ မိ တံခါး ၏ ကုနး် တို့ ကုိလည်း
ဖိ ဖျက် ေတာ်မူ၏ 9 ြမင့် ေသာအရပ် ှင့် ဆုိင်ေသာ ယဇ် ပုေရာဟိတ်တို့သည်၊ ေယ ု ှ
လင် မိ ဗိမာနေ်တာ် ယဇ် ပလ္လ င်နားသို့ မ ချ ်း ရဘဲ၊ အေပါင်း အေဘာ်တို့ ှင့် တေဆး
မ့ဲမုန ့ကုိ် စား ရေသာ အခွင့်သာ ှိ က၏ 10 အဘယ်သူမျှမိမိ သား သမီး ကုိ ေမာလတ်ု
ဘုရား အား
မီး ြဖင့် မ ပူေဇာ် ိင်ုမည်အေကာင်း ၊ ဟိန ္ ံု သား၏ ချ ိင့်၌ ှ ိေသာေတာဖက် အရပ်
ကုိလည်း ညစ်ည း ေစေတာ်မူ ၏ 11 ယုဒ ှင် ဘုရင်တို့သည် ေန
ကုိ ပူေဇာ် ၍ ၊ ဗိမာန် ေတာ်ဝင်း ြပင် အရာ ှိ နာသမ္ေမလက် အိမ် နား ၊ ဝင်း ေတာ်
တံခါးဝ၌ ထားေသာ ြမင်း တို့ ကုိလည်း ပယ် ှား ၍ ေန
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ရထား တို့ ကုိလည်း မီး ှု ိ ေတာ်မူ၏ 12 ယုဒ ှင် ဘုရင်တို့သည် အာဟပ် မင်းတိက်ု
ေတာ် အထက်ဆင့် အေပါ် မှာတည် ထားေသာ ယဇ် ပလ္လ င်တို့ ှင့် မနာေ ှ မင်းသည်
ဗိမာန် ေတာ်တန်တိင်ုး ှစ် ရပ်တင်ွ တည် ထားေသာ ပလ္လ င် တို့ ကုိ ှ င်ဘုရင် ဖိ ချ
ေချဖျက်၍ အမှုန ့် ကုိ ေကြဒ န် ေချာင်း ထဲသို့ ပစ် ေတာ်မူ၏ 13ဣသေရလ ှင်ဘုရင်
ေ ှာလမုန် သည် ေယ ု ှလင် မိ အေ ှ ၊ ဖျက်ဆီး ြခင်းေတာင် လက်ျာ ဘက်၌ ရံွ ှာ
ဘွယ်ေသာ ဇိဒနု် ဘုရားအာ ှတရက် ၊ ရံွ ှာဘွယ် ေသာ ေမာဘ
ဘုရား ေခမု ှ ၊ ရံွ ှာဘွယ် ေသာ အမ္မုန် ဘုရားမိလကုံ အဘို့ တည် ေသာ ကုနး် တို့
ကုိလည်း ှင်ဘုရင် ညစ်ည း ေစေတာ်မူ၏ 14 ု ပ်တု ဆင်းတုတို့ ကုိ ချ ိ းဖ့ဲ ၍ အာ ှရ
ပင်တို့ ကုိ ခုတ်လဲှ ပီးမှ ၊ သူ တို့တည် ရာအရပ်များကုိ လူ
ေသအ ို း တို့ ှင့် ြပည့် ေစေတာ်မူ၏ 15ဣသေရလ အမျ ိးကုိ ြပစ်မှား ေစေသာ ေန
ဗတ် ၏သား ေယေရာေဗာင် သည်၊ ေဗသလ
မိ ၌ တည် ေသာ ကုနး် ှင့် ယဇ် ပလ္လ င်ကုိလည်း ဖိ ချ ၍ မီး ှု ိ ပီးမှ ညက်ညက် ေြခ

ေတာ်မူ၏။ အာ ှရ ပင်ကုိလည်း မီး ှု ိ ေတာ်မူ၏ 16 ေယာ ှိ မင်းသည် လှည့်လည် ၍
ကည့် ှုလျက် ၊ ထုိ ေတာင် ေပါ် မှာ ှ ိေသာ သခင်္ျ ိ င်း ကုိ ြမင် ေသာအခါ ၊ လကုိူ ေစလွှတ်
၍ ထုိသခင်္ျ ိ င်း ထဲက လေူသအ ို း တို့ ကုိ ထုတ် ပီးလျှင် ၊ ထုိ အမှု ကုိ အထက်ကေဘာ်ြပ
ေသာ ဘုရား
သခင်၏လူ ဆင့်ဆုိ ေသာ ထာဝရဘုရား ၏ စကား
ေတာ်အတိင်ုး ၊ အ ို းတို့ ကုိ ယဇ် ပလ္လ င်ေပါ် မှာ မီး ှု ိ ၍ ညစ်ည း ေစေတာ်မူ ၏

17 ေယာ ှိမင်းကလည်း၊ ငါ ြမင် ေသာ ထုိ မှတ်ေကျာက် ကား အဘယ်သို့ နည်းဟုေမး
လျှင် ၊ မိ သား တို့က၊ ကုိယ်ေတာ်သည် ေဗသလ
ယဇ် ပလ္လ င်၌ ြပ ေတာ်မူေသာ အမှု ကုိ၊ ယုဒ
ြပည်မှ လာ ၍ ေဘာ်ြပ ေသာ ဘုရား
သခင်၏ လူ
သခင်္ျ ိ င်း ြဖစ်ပါသည်ဟု ြပန် ေလျှာက်ကေသာ်၊ “ 18 ှ င် ဘုရင်က ၊ ှိ ေစေလာ။့ ထုိ
သူ
၏အ ို း တို့ ကုိ အဘယ်သူ မျှမ ေရွှ ေစ ှင့်ဟု မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး သူ ၏ အ ို း
တို့ ှင့် ှ မာရိ မိ မှ လာ ေသာပေရာဖက် အ ို း တို့ ကုိ ှ ိ ေစ က၏ 19 ဣသေရလ
ှင် ဘုရင်တို့သည် အမျက် ေတာ်ကုိ ှ ိးေဆာ်ြခင်းငှါ ၊ ှမာရိ မိ ရွာ တို့ ၌ ြမင့် ေသာ
အရပ်ေပါ်မှာ တည် လပ်ုေသာ အိမ် ှိသမျှ တို့ ကုိလည်း ေယာ ှိ မင်းသည် ပယ် ှား ၍ ၊
ေဗသလ မိ ၌ ြပ သမျှ အတိင်ုး ြပ ေတာ်မူ၏ 20 ြမင့် ေသာ အရပ် ှင့် ဆုိင်ေသာယဇ်
ပုေရာဟိတ်အေပါင်း တို့ ကုိလည်း ယဇ် ပလ္လ င်ေပါ် မှာ ကွပ်မျက် ၍ ၊ လူ ေသအ ို း တို့
ကုိ မီး ှု ိ ပီးမှေယ ု ှလင် မိ သို့ ြပန် ေတာ်မူ ၏ 21တဖန် ှ င်ဘုရင် ကလည်း၊ ဤ
ပဋိညာ ် ကျမ်းစာ ၌ လာ သည်အတိင်ုး ၊ သင် တို့၏ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား အား
ပသခါ ပဲွကုိ ေဆာင် ကေလာဟ့ု လူ
အေပါင်း တို့ ကုိ မိန ့် ေတာ်မူ၏ 22 အကယ်၍ ဣသေရလ အမျ ိးကုိ အပ်ုစုိး ေသာ
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တရားသူ ကီး လက်ထက် မှစ၍ ၊ ဣသေရလ ှင်ဘုရင် ှင့် ယုဒ ှင်ဘုရင် လက်ထက်
ကာလပတ်လံးု ၊ ထုိသို့ ေသာ ပသခါ ပဲွကုိ တခါ မျှမေဆာင် က 23 ေယာ ှိ မင်း ကီး
နနး်စံဆယ် ှစ် ှစ် တင်ွ ထုိ ပဲွ ကုိ ေယ ု ှလင် မိ ၌ ထာဝရဘုရား အား ေဆာင် က
သတည်း 24 ထုိ မှတပါး၊ ဗိမာန် ေတာ်၌ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ဟိလခိ ေတွ့ ေသာ ကျမ်းစာ ၌
ပါ ေသာစကား အတိင်ုး ကျင့် လိုေသာငှါ ၊ ေယာ ှိ မင်းသည် စုနး် ၊ နတ်ဝင် ၊ ေတရပ်
ုပ်တု မှစ၍ ုပ်တု ဆင်းတမုျားကုိ၎င်း ၊ ေယ ု ှလင် မိ ှင့် ယုဒ ြပည် လံးုတင်ွ ရံွ ှာ
ဘွယ် ေသာအရာ ေတွ့ သမျှ တို့ ကုိ၎င်း၊ သုတ်သင် ပယ် ှင်းေတာ်မူ၏ 25 ေမာေ ှ တရား
၌ ပါသမျှ ကုိ ကျင့်သြဖင့်၊ စိတ် ှလံးု အကင်းမ့ဲ အစွမ်း သတ္တ ိ ှ ိသမျှ ှင့် ထာဝရဘုရား
အထံ ေတာ်သို့ ေြပာင်းလဲ ၍ ၊ ေယာ ှိ မင်း ှင့် တေူသာ ှင်ဘုရင် တေယာက် မျှ မ
ြဖစ် စဖူး။ ေနာင် ကာလ၌လည်း မ ေပါ် မ ှိ 26 သို့ ရာတင်ွ မနာေ ှ သည် ထာဝရဘုရား
၏ အမျက် ေတာ်ကုိ ှ ိးေဆာ်ြခင်းငှါ ၊ ြပစ်မှား ေသာ အြပစ် ှိသမျှ တို့ ေကာင့် ၊
ယုဒ အမျ ိး၌ ြပင်းစွာ အမျက် ထွက်၍ စိတ် ေတာ်မ ေြပ။ 27ဣသေရလ အမျ ိးကုိ ငါ ့
မျက်ေမှာက် မှ ပယ် ှား သက့ဲသို့ ယုဒ အမျ ိးကုိလည်း ငါပယ် ှား မည်။ ငါေရွးချယ်
ေသာ ေယ ု ှလင် မိ ကုိ၎င်း ၊ အကင်ဗိမာန၌်ငါ ့ နာမ ကုိ ငါတည် ေစမည်ဟု ငါဆုိ
ေသာ ဗိမာန် ကုိ၎င်း၊ ငါစွန ့ပ်စ် မည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏ 28 ေယာ ှိ ြပ မူေသာ အမှု အရာ
ကင်း ေလသမျှ တို့ သည် ယုဒ
ရာဇဝင် ၌ ေရးထား လျက် ှိ၏ 29 ထုိမင်း လက်ထက် ၌ အဲဂုတတ္ု ဖာေရာ ဘုရင် ေန
ေခါ သည် ဥဖရတ် ြမစ် တိင်ုေအာင် အာ ှုရိ ှ င်ဘုရင် ကုိ စစ်ချ ီ ၍ ၊ ေယာ ှိ မင်း ကီး
သည် ဆီးတား
ြခင်းငှါ ထွက် ရာတင်ွ၊ ေမဂိဒ္ေဒါ မိ မှာ မင်း ချင်းေတွ့ ေသာအခါ ၊ ေယာ ှိ မင်း
သည် အသက် ဆုံးေလ၏ 30ကျွန် တို့သည် ရထား
ေတာ်ေပါ်မှာ တင် ပီးလျှင် ၊ မင်း ကီး ေသ စ ်တင်ွ ေမဂိဒ္ေဒါ မိ မှ ေယ ု ှလင် မိ
သို့ ေဆာင် သွား၍ သခင်္ျ ိ င်း ေတာ်၌ သ ဂ ဟ် က၏။ ြပည်သူ ြပည်သားတို့သည် ေယာ
ှိ သား ေယာခတ် ကုိ ယူ
၍ ဘိသိတ် ေပးလျက် ခမည်းေတာ် အရာ ၌ နနး်တင် က၏ 31 ေယာခတ် သည်
အသက် ှစ်ဆယ် သုံး ှစ် ှ ိေသာ် ၊ နနး်ထုိင် ၍ ေယ ု ှလင် မိ ၌ သုံး လ စုိးစံ ေလ၏။
မယ်ေတာ် ကား ၊ လိဗန မိ သားေယရမိ ၏ သမီး
ဟာမုတာလ အမည် ှိ၏ 32 ထုိ မင်းသည် ဘုိးေဘး
ြပ သမျှ အတိင်ုး ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ ဒစု ိုက် ကုိြပ ၏ 33 ဖာေရာ ေနေခါ
သည် ထုိမင်း ကုိ ေယ ု ှလင် မိ မှာ မင်း မြပ ေစြခင်းငှါ ဟာမတ် ြပည် ၊ ရိဗလ မိ မှာ
အကျ ်း ထား၍ ၊ ယုဒြပည် ၌ ေငွ အခွက် တေထာင် ှင့် ေရွှ အခွက် တဆယ်ကုိအခွန်
ေတာင်း ေလ၏ 34 ဖာေရာ ေနေခါ သည်လည်း ၊ ေယာ ှိ သား ဧလျာကိမ် ကုိ ခမည်း
ေတာ် အရာ ၌ နနး်တင် ၍ ေယာယကိမ် အမည် သစ်ကုိေပး ၏။ ေယာခတ် ကုိ အဲဂုတ္
တု
ြပည်သို့ ယူ သွား၍ ထုိ ြပည်၌ ေယာခတ်သည်ေသ ၏ 35 ေယာယကိမ် သည်လည်း
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ဖာေရာ ဘုရင် အမိန ့် ေတာ်အတိင်ုး ၊ တြပည်လံးုတင်ွ ေရွှ ေငွ ခဲွ၍ ဖာေရာ
ဘုရင် အား
အခွန် ဆက်ရ၏။ ြပည်သူ ြပည်သားအသီးအသီးတို့ ကုိ ေရွှ ေငွ ခဲွသည်အတိင်ုး၊
ကျပ်တည်းစွာ ေတာင်း၍ ဖာေရာ
ေနေခါ အား ဆက် ေလ၏ 36 ေယာယကိမ် သည် အသက် ှစ်ဆယ် ငါး ှစ် ှ ိေသာ်
နနး်ထုိင် ၍ ေယ ု ှလင် မိ ၌ တဆယ် တ ှစ် စုိးစံ ေလ၏။ မယ်ေတာ် ကား ၊ ုမ မိ
သားေပဒဲယ ၏သမီး ေဇဗုဒ အမည် ှိ၏ 37 ထုိမင်း သည် ဘုိးေဘး
ြပ သမျှ အတိင်ုး ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ ဒစု ိုက် ကုိ ြပ ၏

24
1 ေယာယကိမ် မင်းလက်ထက် ဗာဗုလုန် ှ င်ဘုရင် ေနဗုခဒ်ေနဇာ သည် ချ ီ လာ၍ ၊
ေယာယကိမ် သည် သုံး
ှစ် ကျွနခံ် ပီးမှတဖနလှ်နြ်ပန် ၍ ပုနက်န် ေလ၏ 2ထာဝရဘုရား သည် မိမိ
ကျွန် ပေရာဖက် တို့ ြဖင့် မိန ့် ေတာ်မူေသာ စကား ေတာ်အတိင်ုး ၊ ယုဒ ြပည်ကုိ ဖျက်ဆီး
ေစြခင်းငှါ ၊ ခါလဒဲ တပ်သား ၊ ှုရိ တပ်သား ၊ ေမာဘ တပ်သား ၊ အမ္မုန် တပ်သား
တို့ ကုိ စစ်ချ ီ ေစေတာ်မူ ၏ 3 မေနာ ှ မင်းြပ မိသမျှ ေသာ အြပစ်၊ “ 4အေသ မခံထုိက်
ေသာသူတို့ ကုိသတ် ၍ သူတို့ အေသွး ှင့် ေယ ု ှလင် မိ ကုိ ြပည့် ေစေသာ အြပစ်
များ ကုိ ထာဝရဘုရား
သည် လွှတ် ေတာ်မ မူ။ ယုဒ
အမျ ိးကုိ မျက်ေမှာက် ေတာ်မှ ပယ် ှား လိုေသာငှါ စီရင် ေတာ်မူသည် အတိင်ုး သာ
ထုိအမှုေရာက် သတည်း 5 ေယာယကိမ် ြပ မူေသာ အမှု အရာကင်း ေလ သမျှ တို့သည်
ယုဒ
ရာဇဝင် ၌ ေရး ထားလျက် ှိ၏ 6 ေယာယကိမ် သည် ဘုိးေဘး
တို့ ှင့် အိပ်ေပျာ် ၍ ၊ သား ေတာ်ေယေခါနိ သည်ခမည်းေတာ် အရာ ၌ နနး်ထုိင် ၏

7 အဲဂုတ္တု ြမစ် မှစ၍ ဥဖရတ် ြမစ် တိင်ုေအာင် အဲဂုတတ္ု ှ င်ဘုရင် ပုိင်သမျှေသာေြမ
ကုိ ဗာဗုလနု် ှ င်ဘုရင် ယူ ေသာေကာင့် ၊ ေနာက်တဖန် အဲဂုတ္တု ှင်ဘုရင်သည် မိမိ
ြပည် မှ မချမီထွက်ရ 8 ေယေခါနိ သည်အသက် ဆယ် ှစ် ှစ် ှ ိေသာ် နနး်ထုိင် ၍
ေယ ု ှလင် မိ ၌ သုံး လ စုိးစံ ေလ၏။ မယ်ေတာ် ကား၊ ေယ ု ှလင် မိ သားဧလနာ
သန် ၏သမီး နဟုတ္တ အမည် ှိ၏ 9 ထုိမင်းသည် ခမည်းေတာ် ြပ သမျှ အတိင်ုး
ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ ဒစု ိုက် ကုိြပ ၏ 10 ထုိ ကာလ ၌ ဗာဗုလနု် ှ င်ဘုရင် ေနဗု
ခဒ်ေနဇာ ၏ ကျွန် တို့သည် ေယ ု ှလင် မိ သို့ စစ်ချ ီ ၍ ဝုိင်း ထား က ၏ 11 ဗာဗုလုန်
ှ င်ဘုရင် ေနဗုခဒ်ေနဇာ သည် ကုိယ်တိင်ုေရာက် ၍ ၊ သူ ၏ကျွန် တို့သည် မိ ကုိ ဝုိင်း
ထား ကေသာအခါ၊ “ 12 ယုဒ ှင်ဘုရင် ေယေခါနိ သည် မယ်ေတာ် မှစေသာ ကျွန် ၊
မှူးမတ် ၊ အရာ ှိတို့ ှင့်တကွ ဗာဗုလုန် ှ င်ဘုရင် ထံသို့ ထွက် ၍ ဗာဗုလုန် ှ င် ဘုရင်
သည် နနး်စံ ှ စ် ှစ် တင်ွ ယုဒ ှင်ဘုရင်ကုိရ ၏ 13ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူဘူးသည်
အတိင်ုး ဗိမာန် ေတာ်ဘ ာ ှင့် နနး်ေတာ် ဘ ာ ှိသမျှ ကုိ သိမ်းသွား ၍ ၊ ဗိမာန်
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ေတာ်အဘို့ ဣသေရလ ှင်ဘုရင် လပ်ု ေသာ ေရွှ တနဆ်ာ အလံးုစုံ တို့ ကုိ အပုိင်းပုိင်း
ြဖတ်ေလ၏ 14 ေယ ု ှလင် မိ သားမှူးမတ် ၊ ခွနအ်ား ကီးေသာ စစ်သူရဲ တေသာင်း ၊
အထူးထူးအြပားြပားေသာ ဆရာ
သမားအေပါင်း တို့ ကုိ သိမ်းသွား ၍ ၊ သာမညဆင်းရဲသား မှတပါး အဘယ်သူမျှမ
ကျန်ကင်း ရ 15 ေယေခါနိ ှင့် မယ်ေတာ် အစ ှိေသာ မိဖုရား
များ၊ အရာ ှိ များ၊ အား ကီးေသာ ြပည်သားများ အေပါင်း၊” 16 စစ်တိက်ု ြခင်းငှါ
တတ်စွမ်း ိင်ုေသာသူ ှိသမျှ ၊ ခွနအ်ား ကီးေသာ လူခုနစ် ေထာင် ၊ အထူးထူး အြပား
အြပားေသာ ဆရာသမား
တေထာင် တို့ ကုိ ေယ ု ှလင် မိ မှ ဗာဗုလုန် မိ သို့ လက်ရသိမ်း သွားေလ၏ 17 ဗာ
ဗုလနု် ှ င် ဘုရင်သည် ေယေခါနိ ဘေထွး ေတာ်မဿနိ ကုိ ေဇဒကိ
အမည် ြဖင့်မှည့် ၍ ေယေခါနိ အရာ ၌ နနး်တင် ၏ 18 ေဇဒကိ သည် အသက် ှစ်
ဆယ် တ ှစ် ှ ိ ေသာ် နနး်ထုိင် ၍ ေယ ု ှလင် မိ ၌ တဆယ် တ ှစ် စုိးစံ ေလ၏။
မယ်ေတာ် ကား၊ လိဗန
မိ သားေယရမိ ၏သမီး ဟာမုတာလ အမည် ှိ၏ 19 ထုိမင်းသည် ေယာယကိမ် ြပ

သမျှ အတိင်ုး ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ ဒစု ိုက် ကုိြပ ၏ 20ထာဝရဘုရား သည် ယုဒ
ြပည်သူ ေယ ု ှလင် မိ သားတို့ ကုိ အထံ
ေတာ်မှ မ ှင့်ထုတ် မီှတိင်ုေအာင်အမျက် ထွက် ေတာ်မူ၍ ၊ ေဇဒကိ မင်းသည် ဗာဗု
လနု် ှ င်ဘုရင် ကုိ ပုနက်န် ေလ၏”

25
1 ေဇဒကိမင်းနနး်စံကုိး ှစ် ၊ ဒသမ လ ဆယ် ရက် ေနတ့င်ွ ဗာဗုလုန် ှ င်ဘုရင် ေနဗု
ခဒ်ေနဇာ သည် ဗုိလ်ေြခ အေပါင်း တို့ ှင့်တကွ ေယ ု ှလင် မိ သို့ စစ်ချ ီ သြဖင့် ၊ မိ
ပတ်လည် ၌ တပ်ချ ၍ ေြမကတပ်ုတို့ ကုိ တးူလပ်ု ပီးမှ၊” 2 ေဇဒကိ မင်း နနး်စံတဆယ်
တ ှစ် တိင်ုေအာင် မိ ကုိဝုိင်း ထားေလ၏ 3 ထုိ ှစ်စတတု္ထ လ ကုိး ရက်ေနတ့င်ွ ၊ မိ
ထဲမှာ အလနွအ်စာ အာဟာရေခါင်းပါးသြဖင့် ၊ မိ သူ မိ သားတို့ သည် စားစရာ
မ ှိ ေသာအခါ၊ “ 4 ခါလဒဲ လူတို့သည် မိ ို းကုိ ဖိ ေဖာက်၍ မိ ကုိ လည်း ဝုိင်း
ေနေသာေကာင့်၊ မိ သားစစ်သူရဲ အေပါင်း တို့ သည် ည ့် အခါ ေြပး ၍ မိ ို း ှစ်
ထပ်စပ်ကား ဥယျာ ် ေတာ်နား တံခါးဝ ြဖင့် ထွက် ပီးမှလင်ွြပင် သို့ သွား က၏ 5 ခါလ
ဒဲ စစ်သူရဲ တို့သည် ှင် ဘုရင်ကုိ လိက်ု ၍ ေယရိေခါ လင်ွြပင် ၌ မီှ သြဖင့် ၊ ေဇဒကိ
မင်း၏ စစ်သူရဲ အေပါင်း တို့သည် လငွ့် ေြပးက၏ 6 ရနသူ်တို့သည် ှင် ဘုရင်ကုိဘမ်း
ဆီး ၍ ဗာဗုလနု် ှ င်ဘုရင် ှိရာ ရိဗလ
မိ သို့ ေဆာင် သွားက၏။ ဗာဗုလနု် ှ င်ဘုရင်သည် ေဇဒကိမင်း၏အမှုကုိ စစ်ေကာ

စီရင်သည် အတိင်ုး၊” 7 ေဇဒကိ မင်း၏ သား
တို့ ကုိ အဘ
မျက်ေမှာက် ၌ သတ် က၏။ ေဇဒကိ
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မျက်စိ ကုိလည်း ေဖာက် ပီးမှ ၊ သူ့ ကုိေကးဝါ ကိ း ှင့် ချည်ေ ှာင် ၍ ဗာဗုလနု် မိ
သို့ ယူ သွား က၏ 8 ဗာဗုလုန် ှ င်ဘုရင် ေနဗုခဒ်ေနဇာ နနး်စံဆယ် ကုိး ှစ် ၊ ပ မ လ
ခုနစ် ရက်ေနတ့င်ွ ၊ အမှု ေတာ်ထမ်း ကုိယ်ရံေတာ် မှူးေနဗုဇာရဒန် သည် ေယ ု ှလင် မိ
သို့ လာ
၍၊ “ 9 ဗိမာန် ေတာ်၊ နနး်ေတာ် ၊ မင်း အိမ်၊ ဆင်းရဲသားအိမ် ှ ိသမျှ တို့ ကုိ မီး ှု ိ ေလ၏

10 ကုိယ်ရံေတာ် မှူး၌ပါေသာ ခါလဒဲ စစ်သူရဲ အေပါင်း တို့သည် ေယ ု ှလင် မိ ို း ှ ိ
သမျှတို့ ကုိ ဖိ ဖျက် က၏ 11 ထုိအခါ ကုိယ်ရံေတာ် မှူး ေနဗုဇာရဒန် သည် မိ ထဲမှာ
ကျန်ကင်း ေသာသူ ၊ ဗာဗုလနု် ှ င်ဘုရင် ဘက် သို့ ကူး
သွား ှင့်ေသာသူ ၊ ကင်း သမျှေသာသူတို့ ကုိ သိမ်း သွား ေလ၏ 12 သို့ ရာတင်ွ စပျစ်
ဥယျာ ်ကုိြပ စု၍လယ်လပ်ုေစြခင်းငှါ ၊ ဆင်းရဲသား အချ ိ တို့ ကုိထား ခ့ဲေလ၏ 13 ဗိမာန်
ေတာ်၌ ေကးဝါ တိင်ု တို့ ကုိ၎င်း ၊ ေကးဝါ ေရကန် ကုိ၎င်း ၊ ေရချ ိ းအင်တံု အေြခအြမစ်
တို့ ကုိ၎င်း၊ ခါလဒဲ လူတို့သည် ချ ိ းဖ့ဲ ၍ ၊ ေကးဝါ ှိသမျှကုိ ဗာဗုလုန် မိ သို့ ယူ သွား
က၏ 14 အိးုကင်း ၊ တးူရွင်း ြပား၊ မီးညပ် ၊ ဇွနး် မှစ၍ အမှု ေတာ်ထမ်းစရာ ေကးဝါ
တနဆ်ာ ှိသမျှ တို့ ကုိလည်း ယူ သွားက၏ 15 ေရွှ တနဆ်ာ၊ ေငွ တနဆ်ာတည်းဟေူသာ
လင်ပနး် ၊ အိးု အစ ှိ ေသာ တနဆ်ာများကုိ ေရွှ ြဖစ်ေစ ၊ ေငွ ြဖစ်ေစ၊ ကုိယ်ရံေတာ်
မှူးသည် ယူ သွားေလ၏ 16 ဗိမာန် ေတာ်၌ ေ ှာလမုန် မင်းလပ်ု ေသာ တိင်ု ှစ် တိင်ု၊
ေရကန် တခု ၊ အေြခအြမစ်များ၌ပါေသာေကးဝါ သည် အချနိ် အားြဖင့် အတိင်ုးမသိ
များ၏ 17 တိင်ု အြမင့် ကားတဆယ် ှစ် ေတာင် ှိ၏။ ေကးဝါ တိင်ု ထိပ်လည်း ှိ၏။
တိင်ု ထိပ်အြမင့် ကား သုံး
ေတာင် ှိ၍ ၊ ထိပ် ပတ်လည် ေကးဝါ ကွနရွ်က် ၊ ေကးဝါသလဲ သီးတို့ ှင့် ြပည့်စုံ၏။
အြခား ေသာတိင်ု သည်လည်း ထုိ အတူ ြဖစ်၍ ကွနရွ်က် ှင့် ြပည့်စုံ ၏ 18 ကုိယ်ရံေတာ်
မှူးသည် ယဇ်ပုေရာဟိတ် မင်း စရာယ ၊ ဒတိုယ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ေဇဖနိ ၊ ဗိမာနေ်တာ်
တံခါးမှူး သုံး ေယာက်တို့ ကုိ ဘမ်းဆီး ေလ၏ 19 စစ် သူရဲတို့ ကုိအပ်ု ေသာ ဗုိလ် တ
ေယာက်၊ မိ ထဲ၌ ေတွ့ မိေသာ တိင်ုပင်မှူးမတ်ငါးေယာက်၊ ြပည်သူ ြပည်သားများကုိ
ှ ိးေဆာ် ေသာ တပ် စာေရး ကီး တေယာက်၊ မိ ထဲ၌ ေတွ့ မိေသာ ြပည်သား ေြခာက်
ဆယ် တို့ ကုိ မိ ထဲက ေခါ် သွား၍၊ “ 20 ဗာဗုလနု် ှ င်ဘုရင် ှိရာ ရိဗလ မိ သို့ ေဆာင်
ခ့ဲ ပီးလျှင်၊ “ 21 ဗာဗုလနု် ှ င် ဘုရင်သည် ဟာမတ် ြပည် ရိဗလ မိ ၌
ထုိသူ တို့ ကုိ ဒဏ် ေပး၍ ကွပ်မျက် ေလ၏။ ထုိသို့
ယုဒ အမျ ိးသည် မိမိ
ြပည် မှ သိမ်းသွား ြခင်းကုိ ခံရသတည်း 22 ဗာဗုလုန် ှ င်ဘုရင် ေနဗုခဒ်ေနဇာ ၏
အခွင့် ှင့် ယုဒ
ြပည် ၌ ကျန်ကင်း ေသးေသာ လူ
တို့ ကုိ အပ်ုရေသာမင်းအရာ၌၊ ှာဖန် ၏သား ြဖစ်ေသာ အဟိကံ
၏သား ေဂဒလိ ကုိ ခန ့ထ်ား ေတာ်မူ၏ 23 ဗာဗုလနု် ှ င် ဘုရင်သည် ေဂဒလိ
ကုိ ြပည်အပ်ု အရာ၌ခန ့ထ်ား ေကာင်း ကုိ တပ်မှူးတို့ ှင့် စစ်သူရဲများ တို့သည် ကားသိ
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ေသာအခါ၊ နာသနိ
သား ဣ ှေမလ ၊ ကာရာ သား ေယာဟနန် ၊ ေနေတာဖတ် အမျ ိး၊ တာ ုမက် သား
စရာယ ၊ မာခသိ အမျ ိးသား ေယဇနိ တို့သည် မိမိ
လူ များ ှင့်တကွ ၊ ေဂဒလိ ှိရာမိဇပါ မိ သို့ လာ ၍၊ “ 24 ေဂဒလိ က၊ ခါလဒဲ မင်း
အမှုကုိ ေဆာင်ရွက်ရမည် အခွင့်ကုိ မ
စုိးရိမ် က ှင့်။ ဤြပည် ၌ ေန ကေလာ။့ ဗာဗုလနု် ှ င် ဘုရင်၏အမှုကုိ ေဆာင်ရွက် က
ေလာ။့ သို့ ြပ လျှင် ချမ်းသာ ရကလိမ့်မည်ဟ၍ူထုိသူ တို့အား ကျနိဆုိ် ေလ၏ 25သတ္တ မ
လ တင်ွ ၊ ေဆွေတာ်မျ ိ းေတာ်ဧလိ ှမာ သား နာသနိ ၏ သား
ဣ ှေမလ သည် လူ
တကျပ်ိ ှင့်တကွ လာ၍ ေဂဒလိ
ကုိ၎င်း၊ မိဇပါ မိ ၌
ေဂဒလိထံမှာ ှိေသာ ယုဒ
လူတို့ ှင့် ခါလဒဲ လူတို့ ကုိ၎င်း ေသ ေအာင် လပ်ု ကံ ေလ၏ 26 ထုိအခါ တပ်မှူး များ
ှင့် ြပည်သူ ြပည်သားအ ကီး အငယ် အေပါင်း တို့သည် ခါလဒဲ လူတို့ ကုိ ေကာက်
ေသာေကာင့် ထ ၍ အဲဂုတ္တု
ြပည်သို့ သွား က၏ 27 ယုဒ ှင်ဘုရင် ေယေခါနိ သည် အချ ပ် ခံရေသာသက္က ရာဇ်
သုံးဆယ် ခုနစ် ှစ်၊ ဒါွ ဒသမ လ ှစ်ဆယ် ခုနစ် ရက်ေနတ့င်ွ ၊ ဗာဗုလုန် ှ င်ဘုရင် ဧဝိ
လ ေမေရာဒက်နနး်စံ စက၊ ယုဒ
ှင်ဘုရင် ေယေခါနိ ကုိ ေထာင် ထဲ က ှ တ် ၍ ချမ်းသာေပးေလ၏ 28 ေကာင်းမွန်

စွာ ှ တ်ဆက် ၍ သူ ၏ပလ္လ င် ကုိ ဗာဗုလနု် မိ မှာ အထံ ေတာ်၌ ှိေသာ မင်း ကီး များ
ထုိင်ရာပလ္လ င် တို့ထက် ချးီြမင့် ေလ၏ 29 ေယေခါနမိင်းသည် ေထာင် ထဲမှာ ဝတ်ေသာ
အဝတ် ကုိ လဲ
၍ ၊ အသက် ှည်သမျှကာလ ပတ်လံးုအစ ် မြပတ်အထံ ေတာ်၌ စား ေသာက်ရ၏

30အသက် ှည် သမျှေနရ့က် အစ ်မြပတ်သူ စားစရာ ဘို့ ဗာဗုလနု် ှ င်ဘုရင် ေပး သနား
ေတာ်မူ၏
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ရာဇဝင်ချ ပ်ပဌမေစာင်
1အာဒန် ၊ ေ ှသ ၊ ဧ တ်ု၊ 2ကာဣနန် ၊ မဟာေလလ ၊ ယာရက်၊ 3 ဧေနာက် ၊ မသု ှ
လ ၊ လာမက်၊ 4 ေနာဧ ၊ ေ ှမ ၊ ဟာမ ၊ ယာဖက် တည်း။ 5ယာဖက် သား ကားေဂါမာ
၊ မာေဂါဂ ၊ မာဒဲ ၊ ယာဝန် ၊ တုဗာလ ၊ ေမ ှက် ၊ တိရတ် တည်း။ 6 ေဂါမာ သား ကား
အာ ှေကနတ် ၊ ရိဖတ် ၊ ေတာဂါမ တည်း။ 7ယာဝန် သား ကား ဧလိ ှာ ၊ တာ ှု ၊ ကိတ္
တိမ် ၊ ေဒါဒါနမ်ိ တည်း။ 8ဟာမ သား ကားကု ှ ၊ မိဇရိမ် ၊ ဖုတ ၊ ခါနာန် တည်း။ 9 ကု
ှ သား ကား ေသဘ ၊ ဟဝိလ ၊ သာဗတ ၊ ရာဂမ ၊ သတ္ေတခါ တည်း။ ရာဂမ သား
ကား ေ ှဘ ၊ ေဒဒန် တည်း။ 10 ကု ှ သည် သား
နမ်ိေရာဒ ကုိလည်း ရေသး၏။ ထုိသူ
သည် ေြမ ကီး ေပါ် မှာ အား ကီး ေသာ မုဆုိးြဖစ် ၏။ 11 မိဇရိမ် သား ကား လုဒိမ်
လ၊ူ အာနမိမ် လ၊ူ လဟာဗိမ် လ၊ူ နတ္တဟိုမ် လ၊ူ 12 ပါသ ုသိမ် လ၊ူ ကာသလဟိုမ် လ၊ူ
ကတ္ေတာရိမ် လူ တည်း။ ကာသလဟိုမ်အမျ ိးထဲက ဖိလိတတိ္ လြူဖစ်သတည်း။ 13 ခါ
နာန် သား အ ကီး ကား ဇိဒနု် ၊ ထုိေနာက် ေဟသ၊ 14 ထုိေနာက် ေယဗုသိ လ၊ူ အာေမာရိ
လ၊ူ ဂိရဂါ ှိ လ၊ူ 15 ဟိဝိ လ၊ူ အာကိ
လ၊ူ သိနိ လ၊ူ 16အာဝဒိ လ၊ူ ေဇမရိ
လ၊ူ ဟာမသိ လြူဖစ်သတည်း။ 17 ေ ှမ သား ကားဧလံ ၊ အာ ှု ၊ အာဖာဇဒ် ၊ လဒု ၊
အာရံ ၊ ဥဇ ၊ ဟလု ၊ ေဂသာ ၊ မာ ှ တည်း။ 18အာဖာဇဒ် သား ကား ှာလ ၊ ှာလ သား
ကား ေဟဗာ တည်း။ 19 ေဟဗာ သည်လည်း သား ှစ် ေယာက်ကုိ ြမင် ေလ၏။ သား
တေယာက် ကား ဖာလက် အမည် ှိ၏။ အေကာင်း မူကား၊ သူ
၏လက်ထက် ၌ ေြမ ကီး ကုိ ခဲွေဝ က ၏။ သူ
၏ညီ ကား ယုတ္တန် အမည် ှိ၏။ 20 ယုတ္တန် သား ကား အာလေမာဒန် ၊ ေ ှလပ်
၊ ဟာဇာမာဝက် ၊ ေယရ၊ 21ဟေဒါရံ ၊ ဥဇာလ ၊ ဒိကလ၊ 22ဩဗာလ ၊ အဘိေမလ ၊
ေ ှဘ၊ 23ဩဖိရ ၊ ဟဝိလ ၊ ေယာဗပ် ၊ ဤ သူအေပါင်း တို့ သည် ယုတ္တန် သား ြဖစ်
ကသတည်း။ 24 ေ ှမ ၊ အာဖာဇဒ် ၊ ှာလ၊ 25 ေဟဗာ ၊ ဖာလက် ၊ ရာေဂါ၊ 26 ေစေရာက်
၊ နာေခါ် ၊ ေတရ၊ 27အာြဗဟံ အမည် ှိေသာအာြဗံ တည်း။ 28အာြဗဟံ သား ကား ဣ
ဇာက် ှင့် ဣ ှေမလ တည်း။ 29ဣ ှေမလ သား အ ကီးကားနဗာယုတ် ၊ နဗာယုတ်ညီ
ေကဒါ ၊ အာဒေဗလ ၊ မိဗသံ၊ 30 မိ ှမ ၊ ဒမုာ ၊ မာစ ၊ ဟာဒါ ၊ ေတမ၊ 31 ေယတရု ၊ နာ
ဖီ ှ ၊ ေကဒမာ တည်းဟေူသာ ဣ ှေမလ သား တည်း။ 32အာြဗဟံ မယား ေ ှာင်းေက
တုရ သား ကားဇိမရံ ၊ ယုတ် ှန် ၊ ေမဒန် ၊ မိဒ န် ၊ ဣ ှဘတ် ၊ ှုအာ တည်း။ ယုတ် ှ
န် သား ကား ှာဘ ှင့် ေဒဒန် တည်း။ 33 မိဒ န် သား ကား ဧဖာ ၊ ဧေဖရ ၊ ဟာ တ်ု ၊
အဘိဒ၊ ဧလဓာ တည်းဟေူသာ ေကတုရ သား ေြမးတည်း။ 34အာြဗဟံ သား ကားဣ
ဇာက် ၊ ဣဇာက် သား ကား ဧေသာ
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ှင့် ဣသေရလ တည်း။ 35 ဧေသာ သား ကား ဧလိဖတ် ၊ ေရွလ ၊ ယု ှ ၊ ယာလံ ၊
ေကာရ တည်း။ 36 ဧလိဖတ် သား ကား ေတမန် ၊ ဩမရ ၊ ေဇေပါ် ၊ ဂါတံ ၊ ေကနတ်
မှစ၍တိမန တင်ွ ရေသာသား အာမလက် တည်း။ 37 ေရွလ သား ကား နာဟတ်၊ ေဇရ ၊
ှမ္မ ၊ မိဇ္ဇ တည်း။ 38 စိရ သား ကားေလာတန် ၊ ေ ှာဗလ ၊ ဇိေဘာင် ၊ အာန ၊ ဒိ ှုန် ၊
ဧဇာ ၊ ဒိ ှန် တည်း။ 39 ေလာတန် သား ကား ေဟာရိ
ှင့် ေဟမံ တည်း။ ေလာတန် ှမ ကား တိမန တည်း။ 40 ေ ှာဗလ သား ကားအာလာ

ဝန် ၊ မနာဟတ် ၊ ဧဗာလ ၊ ေ ှေဖာ ၊ ဩနံ တည်း။ ဇိေဘာင် သား ကား အာယ
ှင့် အာန တည်း။ 41အာန သား ကား ဒိ ှုန် ၊ ဒိ ှုန် သား ကားဟ◌င်္ဒန၊် ဧ ှဗန် ၊ ဣသ

ရန် ၊ ေခရန် တည်း။ 42 ဧဇာ သား ကား ဗိလဟန် ၊ ဇာဝန် ၊ အာကန် တည်း။ ဒိ ှန် သား
ကား ဥဇ
ှင့် အာရန် တည်း။ 43ဣသေရလ အမျ ိး ၌ အစုိးရ ေသာမင်း ကီးမ ှိမီှ ဧဒံု
ြပည် ၌ အစုိးရ ေသာ မင်း ကီး ဟမူူကား ၊ ေဗာရ သား ေဗလ သည် ဒိနန္ာဗာ
မိ ၌မင်းြပ ၏။ 44 ေဗလ မင်းေသ ၍ သူ ၏အရာ ၌ ေဗာဇရ
အရပ်သားေဇရ ၏ သား
ေယာဗပ် သည် မင်း ြပ ေလ၏။ 45 ေယာဗပ် မင်းေသ ၍ သူ ၏အရာ ၌ ေတမာနိ
အရပ်သား ဟု ှ ံ သည် မင်း ြပ ေလ၏။ 46ဟု ှံ မင်းေသ ၍ ေမာဘ လင်ွြပင် ၌ မိဒ
န် လူတို့ ကုိ လပ်ု ကံ ေသာသူ၊ ေဗဒဒ် သား ဟာဒဒ် သည် ဟု ှံအရာ ၌ မင်း ြပ ေလ၏။
မိ ေတာ်ကား အာဝိတ် မိ တည်း။ 47 ဟာဒဒ် မင်းေသ ၍ သူ ၏အရာ ၌မာသရက်
အရပ်သား စာမလ
သည် မင်း ြပ ေလ၏။ 48 စာမလ မင်းေသ ၍ သူ ၏အရာ ၌ ြမစ် နားမှာ ေနေသာ
ရေဟာဘုတ် အရပ်သား ေ ှာလ သည် မင်း ြပ ေလ၏။ 49 ေ ှာလ မင်းေသ ၍ သူ
၏အရာ ၌ အာခေဗာ် သား ဗာလဟာနန် သည် မင်း ြပ ေလ၏။ 50 ဗာလဟာနန် မင်း
ေသ ၍ သူ ၏အရာ ၌ ဟာဒါ သည် မင်း ြပ ေလ၏။ မိ ေတာ်ကားေပါ မိ တည်း။
ေြမာက် သားေတာ်ကား ေမဇဟပ် သမီး ြဖစ်ေသာ မာတေရဒ
၏ သမီး
မေဟတေဗလ တည်း။ 51ဟာဒါ မင်းေသ ေသာေနာက် ဧဒံု
ြပည်၌ ဗုိလ် လပ်ုေသာသူဟူမူကား၊ ဗုိလ် တိမနာ ၊ ဗုိလ် အာလဝ ၊ ဗုိလ် ေယသက်၊

52 ဗုိလ် အေဟာလိဗာမ ၊ ဗုိလ် ဧလာ ၊ ဗုိလ် ပိ ုန၊် 53 ဗုိလ် ေကနတ် ၊ ဗုိလ် ေတမန် ၊
ဗုိလ် မိဗဇ၊ 54 ဗုိလ် မာဂေဒလ ၊ ဗုိလ် ဣရံ တည်းဟေူသာ ဤသူတို့သည် ဧဒံု
ဗုိလ် များြဖစ်သတည်း။

2
1ဣသေရလ ၏သား များဟမူူကား ၊ ုဗင် ၊ ှ ိေမာင် ၊ ေလဝိ ၊ ယုဒ ၊ ဣသခါ ၊ ဇာဗု
လနု၊် 2 ဒန် ၊ ေယာသပ် ၊ ဗ◌င်္ယာမိန် ၊ နဿလိ ၊ ဂဒ် ၊ အာ ှာ တည်း။ 3 ယုဒ သည် ခါနာ
န် အမျ ိးြဖစ်ေသာ ှုအာ သမီး တင်ွ ြမင် ေသာ သားကား ဧရ ၊ ဩနန် ၊ ေ ှလ တည်း။
ယုဒ သား ကီးဧရ သည် ထာဝရဘုရား
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ေ ှ ေတာ်၌ ဆုိး
ေသာသူြဖစ်၍ ကွပ်မျက် ေတာ်မူြခင်းကုိ ခံရ၏။ 4 ေချွးမ တာမာ တင်ွ ြမင် ေသာသား
ကား ဖာရက် ှင့် ဇာရ တည်း။ ယုဒ သား ေပါင်း ကား ငါးေယာက်တည်း။ 5 ဖာရက်
သား ကား ေဟဇ ံု
ှင့် ဟာမုလ တည်း။ 6 ဇာရ သား ကား ဇိမရိ ၊ ဧသန် ၊ ေဟမန် ၊ ကာလေကာလ ၊

ဒါရ ၊ ေပါင်း ငါး ေယာက်တည်း။ 7 ဇိမရိသားြဖစ်ေသာ ကာမိ
၏သား ကား ကျနိဆဲ် အပ်ေသာအရာကုိ ယူ၍ ြပစ်မှား သြဖင့်၊ ဣသေရလ
အမျ ိး ကုိ ေ ှာင့် ှက် ေသာ အာခန် တည်း။ 8 ဧသန် သား ကား အဇရိ တည်း။ 9 ေဟ
ဇ ံု ြမင် ေသာ သား ကား ေယရေမလ ၊ အာရံ ၊ ကာလက် တည်း။ 10အာရံ သား ကား
အမိနဒပ် ၊ အမိနဒပ် သား ကား၊ ယုဒ
အမျ ိးသား တို့တင်ွ ဗုိလ် လပ်ုေသာ နာ ှုန် တည်း။ 11 နာ ှုနသ်ား စာလမုန် ၊ စာလမုန်
သား ေဗာဇ၊ 12 ေဗာဇ သား ဩဗက် ၊ ဩဗက် သား ေယ ှဲ တည်း။ 13 ေယ ှဲ သားဦး
ကားဧလျာဘ ၊ ဒတိုယ သားအဘိနဒပ် ၊ တတိယ သား ှိမာ၊ 14 စတတု္ထ သား နာသေန
လ ၊ ပဉဒ္မ သား ရဒ္ဒဲ ၊ 15ဆ မ သားဩဇင် ၊ သတ္ထမ သားဧလိဟ၊ု အ မသားဒါ
ဝိဒ် တည်း။ 16 သူ တို့ ှမ ကား ေဇ ုယာ
ှင့် အဘိဂဲလ တည်း။ ေဇ ုယာ သား ကား အဘိ ှဲ ၊ ယွာဘ ၊ အာသေဟလ ၊ ေပါင်း

သုံး ေယာက်တည်း။ 17အဘိဂဲလ သား ကား အာမသ ၊ အာမသ အဘ ကား ဣ ှေမလ
အမျ ိးေယသာ တည်း။ 18 ေဟဇ ံု သား ကာလက် သည် မယား
အဇုဘ ှင့် ေယ ုတ် တင်ွ ြမင်ေသာသား ကား ေယ ှာ ၊ ေ ှာဗပ် ၊ အာဒုန် တည်း။

19 အဇုဘ ေသ ေသာေနာက် ဧဖရတ် ကုိ သိမ်း ၍ ဟရု ကုိ ြမင် ြပနေ်လ၏။ 20ဟရု
သား ကား ဥရိ ၊ ဥရိ သား ကား ေဗဇေလလ တည်း။ 21 ထုိေနာက် ၊ ေဟဇ ံု သည်
အသက် ေြခာက် ဆယ် ှိေသာ်၊ ဂိလဒ် အဘ မာခိရ ၏သမီး ှင့် စုံဘက် ၍ ေစဂုပ် ကုိ
ြမင် ေလ၏။ 22 ေစဂုပ် သား ကား ယာဣရ တည်း။ ထုိသူသည် ဂိလဒ် ြပည် ၌ မိ ှစ်
ဆယ်သုံး မိ ကုိ ပုိင်၏။ 23 ေဂ ှုရ မိ ၊ အာရံ
မိ ှင့်တကွယာဣရ မိ စု ၊ ေကနတ် မိ ှင့် ပတ်ဝနး်ကျင်ေသာ မိ စု မိ ေပါင်း

ေြခာက် ဆယ်တို့ ကုိ တိက်ုယူ ၏။ ထုိ
မိ အေပါင်း တို့ ကုိ ဂိလဒ် အဘ မာခိရ ၏သား ေြမးတို့သည် ပုိင် က၏။ 24 ေဟဇ ံု

သည်ကာလက်ဧဖရတ် မိ ၌ ေသ ေသာေနာက် ၊ သူ၏မယား အဘိ သည် သူ၏သား
အာ ှုရ ကုိ ဘွားြမင် ၏။ အာ ှုရသား ကားေတေကာ တည်း။ 25 ေဟဇ ံု ၏ သားဦး
ေယရေမလ သား ကား သားဦး
အာရံ မှစ၍ဗုန ၊ ဩရင် ၊ ဩဇင် ၊ အဟိယတည်း။ 26အာတရ အမည် ှိေသာအြခား
မယား တင်ွ ဩနံ ကုိြမင်၏။ 27 ေယရေမလ ၏ သားဦး
အာရံ သား ကားမာဇ ၊ ယာမိန် ၊ ဧကာ တည်း။ 28ဩနံ သား ကား ှ မ္မဲ ှင့် ယာဒ
တည်း။ ှမ္မဲ သား ကားနာဒပ် ှင့် အဘိ ှုရ တည်း။ 29အဘိဟဲလ အမည် ှိေသာအဘိ
ှုရ မယား သည် အာဗန် ှင့် ေမာလိဒ် ကုိ ဘွားြမင် ၏။ 30 နာဒပ် သား ကား ေသလက်
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ှင့် အပ္ပိမ် တည်း။ ေသလက် ၌သား မ ှိ။ 31အပ္ပိမ် သား ကား ဣ ှိ ၊ ဣ ှိ သား
ေ ှရန် ၊ ေ ှ ှန် သား အာလဲ တည်း။ 32 ှ မ္မဲ ညီ ယာဒ သား ကား ေယသာ
ှင့် ေယာနသန် တည်း။ ေယသာ ၌ သား
မ ှိ။ 33 ေယာနသန် သား ကား ေပလက် ှင့် ဇာဇ တည်း။ ဤေရွကား ေယရေမလ
အမျ ိးအ ယ်ွ တည်း။ 34 ေ ှ ှန် ၌ သား မ ှိ။ သမီး သက်သက် ှိ၏။ ေ ှ ှန် ၌ ယာဟ
အမည် ှိ ေသာအဲဂုတ္တု အမျ ိးသားကျွန် ေယာက်ျားတေယာက် ှိ၍၊ 35 ထုိကျွန် ှင့်
သမီး တေယာက်ကုိ ေပးစား
သြဖင့် ၊ သမီးသည် အဘဘို့သားအတ္တဲ
ကုိ ဘွားြမင် ၏။ 36အတ္တဲ သား ကားနာသန် ၊ နာသန် သား ဇာဗဒ်။ 37 ဇာဗဒ် သား
ဧဖလလ ၊ ဧဖလလ သား ဩဗက်၊ 38ဩဗက် သား ေယဟ၊ု ေယဟု သား အာဇရိ
တည်း။ 39အာဇရိ သား ကား ေဟလက် ၊ ေဟလက် သား ဧလာသ၊ 40 ဧလာသ သား
သိသမဲ ၊ သိသမဲ သား ှလ္လံ၊ု 41 ှ လ္လံု သား ေယကမိ ၊ ေယကမိ သား ဧလိ ှမာ
တည်း။ 42 ေယရေမလ ၏ညီ ကာလက် သားဦး ကား ေမ ှ ၊ ေမ ှသားဇိဖ ၊ ဇိဖသား
မေရ ှ ၊ မေရ ှသား ေဟြဗ န၊် 43 ေဟြဗ န် သား ေကာရ ၊ တာပွါ ၊ ေရကင် ၊ ေ ှမ
တည်း။ 44 ေ ှမ သား ကားရာဟံ ၊ ရာဟံသားေယာ်ေကာင် တည်း။ ေရကင် သား ကား
ှမ္မဲ၊ 45 ှ မ္မဲ သား ေမာန ၊ ေမာန သားဗက်ဇုရ တည်း။ 46ကာလက် မယားငယ် သည်
လည်း ဟာရန် ၊ ေမာဇ ၊ ဂါဇက် တို့ ကုိ ဘွားြမင် ၏။ ဟာရန် သား ကား ယာဒဲ တည်း။
47ယာဒဲ သား ကားေရဂင် ၊ ေယာသံ ၊ ေဂ ှံ ၊ ေပလက် ၊ ဧဖာ ၊ ှာဖ တည်း။ 48ကာ
လက် မယားငယ် မာခါ သည်လည်း၊ ေ ှဗာ ှင့် တိရဟာန ကုိ၎င်း၊ 49 မာဒေမန အဘ
ှာဖ ၊ မာခေဗန အဘ ေ ှဝ ၊ ဂိအာ အဘ ကုိ၎င်း ဘွားြမင် ၏။ ကာလက် သမီး ကား
အာခသ တည်း။ 50 ဧဖရတ် သားဦး ဟရု ၏သား ြဖစ် ေသာ ကာလက် သား ကား၊ ကိ
ရယတ်ယာရိမ် အဘ ေ ှာဗာလ၊ 51 ဗက်လင် အဘ စလမ ၊ ဗက်ဂါဒါ အဘ ဟာရပ်
တည်း။ 52 ကိရယတ်ယာရိမ် အဘ ေ ှာဗာလ သား ဟူမူကား ၊ ဟာေရာ ှင့်မနေဟသိ
အမျ ိးတပုိင်း၊ 53 ကိရယတ်ယာရိမ် အမျ ိးမျ ိ း ၊ ဣသရိ လ၊ူ ဖုဟိ
လ၊ူ ှုမသိ လ၊ူ မိ ှရိ လတူည်း။ ထုိ အမျ ိးထဲက ဇာရာသိ လူ ှင့် ဧ ှေတာလိ လြူဖစ်
သတည်း။ 54 စလမ သား ဟမူူကား၊ ဗက်လင် ှင့် ေနေတာဖာသိ လ၊ူ အတ ုတ် ၊ ဗက်
ယွာဘ၊ မနေဟသိ
အမျ ိးတပုိင်း ၊ ေဇာရိ လ၊ူ 55ယာဗက် မိ ၌ေန ေသာေ ှာဖရိလ၊ူ တိရသိ
လ၊ူ ှိမသိ လ၊ူ စုခသိ လတူည်း။ ထုိသူ တို့သည် ေရခပ် အမျ ိး ၏ အဘ
ေဟမတ် မှ ဆင်းသက် ေသာ ကိနိ အမျ ိးြဖစ်သတည်း။

3
1 ေဟြဗ န် မိ ၌ ဒါဝိဒ် ြမင် ေသာ သား တို့တင်ွ သားဦး
ကား၊ ေယဇေရလ
မိ သူအဟိေနာင် တင်ွ ြမင်ေသာသားအာမ နု် တည်း။ ဒတိုယ
သားကား၊ ကရေမလ
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မိ သူအဘိဂဲလ တင်ွ ြမင်ေသာသား ဒံေယလ တည်း။ 2တတိယ သားကား၊ ေဂ ှုရ
ှင်ဘုရင် တာလမဲ သမီး မာခါ ၏သား အဗ ှလံု တည်း။ စတတု္ထ
သားကား၊ ဟဂ္ဂိတ် ၏သား အေဒါနယိ တည်း။ 3 ပ မ သားကား အဘိတလ
၏ သားေ ှဖတိ တည်း။ ဆဌမ
သားကား၊ ေြမာက်သားေတာ် ဧဂလ
တင်ွ ြမင်ေသာ သား ဣသရံ တည်း။ 4 ထုိသားေြခာက် ေယာက်တို့ ကုိ ေဟြဗ န် မိ ၌
ြမင် ၏။ ထုိ မိ တင်ွ ခုနစ် ှစ် ှင့် ေြခာက် လ မင်း ြပ ၏။ ေယ ု ှလင် မိ တင်ွ အ ှစ်
သုံး ဆယ်သုံး ှစ် မင်း ြပ ၏။ 5 ေယ ု ှလင် မိ ၌ ြမင် ေသာသားဟူမူကား ၊ ှ မွာ ၊
ေ ှာဗပ် ၊ နာသန် ၊ ေ ှာလမုန် တည်းဟေူသာအေမျလ သမီး ဗာသေ ှဘ တင်ွ ြမင်ေသာ
သား ေလး ေယာက်။ 6 ထုိမှတပါး၊ ဣဗဟာ ။ ဧလိရွှ ၊ ဧလိပလက်။ 7 ေနာဂ ၊ ေနဖက် ၊
ယာဖျာ၊ 8 ဧလိ ှမာ ၊ ဧလျာဒ ၊ ဧလိဖလက် ၊ ေပါင်းကုိး ေယာက်တည်း။ 9ဤေရွကား
မယားငယ် တင်ွရေသာသား တို့ ကုိ မဆုိဘဲ ဒါဝိဒ် ၏ သား
များတည်း။ ှမ တာမာ လည်း ှိ၏။ 10 ေ ှာလမုန် သား ကား ေရာေဗာင် ၊ ေရာေဗာ
င်သား အဘိယ ၊ အဘိယသား ေယာ ှဖတ်၊ 11 ေယာ ှဖတ်သား ေယာရံ ၊ ေယာရံသား
အာခဇိ ၊ အာခဇိသား ေယာ ှ၊ 12 ေယာ ှသား အာမဇိ ၊ အာမဇိသား ဩဇိ၊ ဩဇိသား
ေယာသံ၊ 13 ေယာသံသား အာခတ် ၊ အာခတ်သား ေဟဇကိ ၊ ေဟဇကိသား မနာေ ှ၊

14 မနာေ ှသား အာမုန် ၊ အာမုနသ်ား ေယာ ှိ တည်း။ 15 ေယာ ှိ သားဦး ကား ေယာဟာ
နန် ၊ ဒတိုယ သား ေယာယကိမ် ၊ တတိယ သားေဇဒကိ ၊ စတတု္ထ သား ှလ္လံု တည်း။
16 ေယာယကိမ် သား ကား ေယေခါနိ ှင့် ေဇဒကိ တည်း။ 17အကျ ်းခံရေသာေယေခါ
နိ သား ကား ှာလေသလ၊ 18 မာလခိရံ ၊ ေပဒါယ ၊ ေ ှနဇာ ၊ ေယကမိ ၊ ေဟာ ှမ ၊
ေနဒဘိ တည်း။ 19 ှ ာလေသလသားကား ေဇ ုဗေဗလ
ှင့် ှ ိမိ တည်း။ ေဇ ုဗေဗလ
သား ကား ေမ ှုလံ ၊ ဟာနနိ ၊ ှမ ေ ှေလာမိတ် ှင့်တကွ၊ 20ဟ ှုဘ ၊ ဩေဟလ
၊ ေဗရခိ ၊ ဟသဒိ ၊ ယု ှေဿသက် ၊ ေပါင်းငါး ေယာက်တည်း။ 21ဟာနနိ သား ကား
ေပလတိ
ှင့် ေယ ှာယ တည်း။ ေယ ှာယသား ကား၊ ေရဖာယ ။ ေရဖာယသား အာနန် ၊ အာ

နနသ်ား ဩဗဒိ ၊ ဩဗဒိသား ေ ှခန၊ိ 22 ေ ှခနိ သား ေ ှမာယ တည်း။ ေ ှမာယ သား
ကား ဟတ္တတ်ု ၊ ဣဂါလ ၊ ဗာရိ ၊ နာရိ ၊ အာဇရိ၊ ှာဖတ် ၊ ေပါင်း ေြခာက် ေယာက်
တည်း။ 23 နာရိ သား ကား ဧလိဩနဲ ၊ ေဟဇကိ ၊ အာဇရိကံ ၊ ေပါင်းသုံး ေယာက်တည်း။
24 ဧေလျာနဲ သား ကား ေဟာဒါယ ၊ ဧလျာ ှိ ပ် ၊ ေပလာယ ၊ အက္ကုပ် ၊ ေယာဟန် ၊
ဒလာယ ၊ အာနနိ ၊ ေပါင်း ခုနစ် ေယာက်တည်း။

4
1 ယုဒ သား ကားဖာရက် ၊ ေဟဇ ံု ၊ ကာမိ ၊ ဟရု ၊ ေ ှာဗာလ တည်း။ 2 ေ ှာဗာလ
သား ကား ရာယ ၊ ရာယသား ယာဟတ် ၊ ယာဟတ် သား အဟမဲု ှင့် လာဟဒ် ၊ ဤေရွ
ကား ေဇာေရသိ အမျ ိးအ ယ်ွ တည်း။ 3 ဧကံ အမျ ိးအဘ ၏ သားကား ေယဇေရလ ၊



ရာဇဝင်ချ ပ်ပဌမေစာင် 4:4 833 ရာဇဝင်ချ ပ်ပဌမေစာင် 4:18

ဣ ှမ ၊ ဣဒဗတ် ၊ ှမ ဟာဇေလလေပါန၊ိ 4 ေဂေဒါ် အဘ ေပေ လွ ၊ ဟု ှ အဘ ဧဇာ
တည်း။ ဤ
သူတို့သည် ဗက်လင် အဘ ၊ ဧဖရတ် သားဦး ဟရု အမျ ိးအ ယ်ွ တည်း။ 5 ေတေကာ
အဘ အာ ှုရ သည် ေဟလ
ှင့် နာရ အမည် ှိေသာမယား ှစ် ေယာက် ှိ ၏။ 6 နာရ ဘွားြမင် ေသာ သားကား

အဟဇံု ၊ ေဟဖာ ၊ ေတမနိ ၊ ဟာဟ ှတာရိ တည်း။ 7 ေဟလ ဘွားြမင်ေသာ သား
ကား ေဇရက် ၊ ေယေဇာ် ၊ ဧသနန် ၊ ေကာဇတည်း။ 8 ေကာဇ သား ကား အာ ပ်ု ှင့်
ေဇာေဗဒ အစ ှိ ေသာ ဟာ ံု
သား အဟာေရလ အေဆွအမျ ိး တည်း။ 9 ထုိအေဆွအမျ ိး ၌ ယာဗက် သည်
ထူးဆနး်ေသာသူြဖစ် ၏။ သူ
၏အမိ က၊ ငါသည်ြပင်းစွာေသာ ေဝဒနာ
ကုိ ခံ၍ ဤသားကုိ ြမင် ရ ပီဟဆုိုလျက်၊ ယာဗက် အမည် ြဖင့် မှည့် ၏။ 10ယာဗက်
ကလည်း ၊ ကုိယ်ေတာ်သည် အကျွ ်ပ်ု ကုိ အစ ်ေကာင်း ကီး ေပး၍ ၊ အကျွ ်ပ်ု ေနရာ
ကုိ ကျယ်ဝနး် ေစေတာ်မူပါ။ အကျွ ်ပ်ုသည် ေဘးဥပဒ် အေ ှာင့်အ ှက် ှင့် ကင်းလတ်ွ
ပါမည်အေကာင်း၊ လက် ေတာ်သည် အကျွ ်ပ်ု ဘက် ၌ေန ၍ ကွယ်ကာ ေစာင့်မေတာ်မူ
ပါဟု ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်အား ဆုေတာင်း တတ်၍၊ ေတာင်း ေသာ ဆုကုိ ဘုရား
သခင်ေပး သနားေတာ်မူ၏။ 11 ှုအာ ေမာင် ကာလက် သား ကား မဟိရ ၊ မဟိရ
သား
ဧ ှတနု် တည်း။ 12 ဧ ှတနု် သား ကား ဗက်ရာဖ ၊ ပါသာ ၊ ေတဟိနန္ တည်း။ ေတဟိ
နန္သား
ကား ဣရနာဟတ် တည်း။ ဤ
သူတို့ သည် ေရခါ အမျ ိးသား ြဖစ်က၏။ 13 ေကနတ် သား ကား ဩသံေယလ
ှင့် စရာယ တည်း။ ဩသံေယလ
သား ကား ဟာသတ် ှင့် ေမာေနာသဲတည်း။ 14 ေမာေနာသဲ သား ကား ဩဖရာ
တည်း။ စရာယ
သား ကား ယွာဘ ၊ ယွာဘ၏သားတို့သည် ဆရာသမား
ြဖစ်၍ ဆရာသမားချ ိင့် ၌ ေနေသာသူတည်း။ 15 ေယဖုနန္ သား ြဖစ်ေသာကာလက်
၏ သား
ကား ဣ ု ၊ ဧလာ ၊ နာမ တည်း။ ဧလာ
သား ကားေကနတ် တည်း။ 16 ေယဟလေလလ သား ကား ဇိဖ ၊ ဇိဖာ ၊ တိရိ ၊ အာ
သေရလ တည်း။ 17 ဧဇရ သား ကားေယသာ ၊ ေမရက် ၊ ဧဖာ ၊ ယာလုန် တည်း။ ေမ
ရက် ှင့် စုံဘက် ေသာ ဖာေရာ သမီး ဗိသဟာ သည် မိရိ ၊ ှ မ္မဲ ၊ ဧ ှတေမာ အဘ ဣ
ှဘ ကုိ ဘွားြမင် ၏။ 18 မယား ေယဟုဒိယ သည် ေဂေဒါ် အဘ ေယရက် ၊ ေစာေခါ
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အဘ ေဟဗာ ၊ ဇာေနာ် အဘ ေယကုေသလ ကုိ ဘွားြမင် ၏။ 19 ေယဟုဒိယသည် နာ
ဟံ
ှမ ြဖစ်၏။ နာဟံသည် ဂါမိ ရွာသားကိလ ၊ မာခ မိ သားဧ ှတေမာ ၏အဘ ြဖစ်

သတည်း။ 20 ှ ိမုန် သား ကား အာမ နု် ၊ ရိနန္ ၊ ဗ◌င်္ဟာနန် ၊ တိလနု် တည်း။ ဣ ှိ သား
ကား ေဇာဟက် ၊ ဗင်ေဇာဟက် တည်း။ 21 ယုဒ သား ြဖစ်ေသာ ေ ှလ ၏သား ကား
ေလက
အဘ ဧရ ၊ မေရ ှ အဘ လာဒ အစ ှိေသာ ပိတ်ေချာ ကုိ ရက်တတ်ေသာ အာ ှဗာ
အေဆွအမျ ိး၊ 22 ေယာယကိမ် အစ ှိေသာ ေခါေဇဘ လူ ၊ ေမာဘ ြပည်၌ အစုိးရ ေသာ
ေယာ ှ ၊ သာရပ် ၊ ယာ ှုဗိလင် တည်း။ ထုိသို့ ဆုိေသာ်ေ ှး စကား ြဖစ်၏။ 23 ထုိသူ
တို့သည် အိးုထိနး် သမား၊ လယ်ယာလပ်ုသမားြဖစ်၍၊ ှင်ဘုရင် အနား မှာ ေန
လျက် အမှု ေတာ်ကုိ ေဆာင်ရွက်ရက၏။ 24 ှ ိေမာင် သား ကား ေယေမွလ ၊ ယာမိန်
၊ ယာရိပ် ၊ ေဇရ ၊ ေ ှာလ တည်း။ 25 ေ ှာလသား ှလ္လံု ၊ ှလ္လံသုား မိဘသံ ၊ မိဘ
သံသား မိ ှမ၊ 26 မိ ှမ သား ဟေမွလ ၊ ဟေမွလသား ဇက္ကုရ ၊ ဇက္ကုရသား ှိ မိ
တည်း။ 27 ှ ိမိ သည် သား
တဆယ် ေြခာက် ေယာက် ှင့် သမီး ေြခာက် ေယာက်တို့ ကုိ ြမင်၏။ သို့ ရာတင်ွ သူ
၏ညီအစ်ကုိ တို့ ၌
သား မ များ။ ှိေမာင်အမျ ိးသား တို့သည် ယုဒ
အမျ ိးသား က့ဲသို့ မ ပွါး မများတတ်။ 28 ှ ိ ေမာင်အမျ ိးတို့သည် ဒါဝိ ဒ် မင်း ကီး
လက်ထက်တိင်ုေအာင် ေဗရေ ှဘ မိ ၊ ေမာလဒါ မိ ၊ ဟာဇရွာလ မိ ၊ 29 ဗိလဟာ မိ ၊
ဧဇင် မိ ၊ ေတာလဒ် မိ ၊ 30 ေဗေသွလ မိ ၊ ေဟာ်မာ မိ ၊ ဇိကလတ် မိ ၊ 31 ဗက်မာက
ဗုတ် မိ ၊ ဟာဇသုသိမ် မိ ၊ ဗက်ဗိရိ မိ ၊ ှာရိမ် မိ တို့ ၌ ေန က၏။ 32 ထုိမှတပါး၊
ေတာ
မိ ဧတံ ၊ အင် ရိမ္မုန် ၊ ေတာခင် ၊ ဧသာ၊ အာ ှန် တည်းဟေူသာ မိ ငါး မိ ှင့်တကွ၊

33 ပတ်လည် ၌ ှိေသာ ရွာ အေပါင်း တို့ ကုိ ဗာလ
မိ တိင်ုေအာင် ပုိင် က၏။ ဤေရွ ကား ၊ ှ ိ ေမာင်အမျ ိးသားေနရာ ှင့် ေဆွစ ်

မျ ိ းဆက်ြဖစ်သတည်း။ 34 ေမေ ှာဗပ် ၊ ယာမလက် ၊ အာမဇိ သား ေယာ ှ၊ 35 ေယာလ
၊ အာေသလ သား စရာယ ၏ သား
ေယာ ှိဘိ ၏သား ေယဟ၊ု 36 ဧေလျာနဲ ၊ ယာေကာဘ ၊ ေယေ ှာဟာယ ၊ အသာယ
၊ အေဒ လ ၊ ေယသိေမျလ ၊ ေဗနာယ ှင့်တကွ၊ 37 ေ ှမာယ ၊ ှိမရိ ၊ ေယဒါယ ၊ အ
လ္လနု် ၊ ှ ိဖိ တို့ မှ ဆင်းသက်ေသာ ဇိဇ တည်းဟေူသာ၊ 38 နာမ အားြဖင့် မှတ် ေသာသူ
တို့ သည် အေဆွအမျ ိး သူ ကီး ြဖစ်၍ ၊ သူ တို့အမျ ိး သည် အလနွ် ပွား များသတည်း။
39 ထုိသူတို့သည် သုိး
ကျက်စား ရာအရပ်ကုိ ှာ ၍ ချ ိင့် အေ ှ ဘက်၊ ေဂေဒါ် မိ ဝ တိင်ုေအာင် သွား
ေသာအခါ၊ 40 ြမက်ပင်ေပါများ ၍ ေကာင်း ေသာကျက်စား ရာ ကျယ်ဝနး် ငိမ်ဝပ် ေသာ
အရပ် ကုိ ေတွ့ က၏။ ေ ှး ကာလ တင်ွ ၊ ဟာမ အမျ ိးသားတို့သည် ထုိ
အရပ်၌ ေန က၏။ 41အထက်ဆုိခ့ဲ ပီးေသာသူတို့ သည် ယုဒ
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ှ င်ဘုရင် ေဟဇကိ လက်ထက် ၌ သွား ၍ ၊ သုိး ကျက်စား စရာေကာင်းေသာအရပ်
ကုိ ေတွ့ ေသာေကာင့် ၊ အရပ်သား ေနရာရွာ တို့ ကုိ လပ်ု ကံ ၍ ၊ ှင်း ှ င်းဖျက်ဆီး ပီး
မှယေန ့တိင်ုေအာင် ေန က၏။ 42 တဖန် ှ ိေမာင် အမျ ိးသား ေယာက်ျား ငါး ရာ တို့
သည် ဣ ှိ သား ၊ ဗုိလ် ေပလတိ ၊ နာရိ ၊ ေရဖာယ ၊ ဩေဇလ ှင့်တကွ ၊ စိရ ေတာင်
သို့ ချ ီ သွား၍၊ 43အရင်လတ်ွ ေသာ အာမလက် အမျ ိးသားအကျန် အကင်းကုိ လပ်ု ကံ
၍ ထုိ အရပ်၌ ယေန ့
တိင်ုေအာင် ေန က၏။

5
1 ုဗင် သည် ဣသေရလ
၏ သားဦး
ြဖစ်ေသာ်လည်း ၊ အဘ အိပ်ရာ ကုိ ညစ်ည း ေစေသာေကာင့် ၊ သားဦးအရာကုိ ှ တ်
ပီးလျှင်၊ ဣသေရလ
၏သား ြဖစ်ေသာ ေယာသပ် ၏ သား
တို့အား ေပး သည်ြဖစ်၍၊ သားစ ် ေြမးဆက်တို့ ကုိ မှတ်ေသာအခါ၊ သားဦး
အရာကုိ လိက်ု ၍ မ မှတ်ရ။ 2 ယုဒ သည်လည်း ညီအစ်ကုိ တို့တင်ွ လနွကဲ် ၍ သူ
၏အမျ ိးထဲက မင်း ြဖစ်တတ်ေသာ်လည်း၊ သားဦး
အရာ ကုိမရ၊ ေယာသပ် ရ၏။ 3ဣသေရလ ၏ သားဦး
ုဗင် သား ကား ဟာ တ်ု ၊ ဖာလု ၊ ေဟဇ ံု ၊ ကာမိ တည်း။ 4 ေယာလ သား ကား ေ ှ

မာယ ၊ ေ ှမာယသား ေဂါဂ ၊ ေဂါဂသား ေ ှမိ၊ 5 ေ ှမိသား မိက္ခ ၊ မိက္ခသား ရာယ
၊ ရာယသား ဗာလ တည်း။ 6 ဗာလသား ကား၊ အာ ှုရိ ှ င်ဘုရင် တိဂလတ်ပိေလသာ
သိမ်း သွားေသာ ု ဗင် အမျ ိး မင်း ေဗရာ တည်း။ 7 သူ ၏ညီ ေယေယလ ှင့် ဇာခ
ရိ တို့သည်လည်း၊ သားစ ် ေြမးဆက်စာရင်း ယူေသာအခါ အေဆွအမျ ိး သူ ကီး ြဖစ်
သတည်း။ 8 ထုိအတူ ေယာလ ၊ ေ ှမ ၊ အာဇတ် တို့ မှ ဆင်းသက် ေသာ ေဗလ
သည်လည်း မင်း ြဖစ်လျက်၊ အာ ေရာ် မိ မှစ၍ေန ေဗာ မိ ၊ ဗာလေမာင် မိ
တိင်ုေအာင် ေနရာ ကျယ်၏။ 9 ဂိလဒ် ြပည် ၌ သုိး ာွးများြပား ေသာေကာင့် ၊ အေ ှ
မျက် ှာ၌ ဥဖရတ် ြမစ် ှင့်ဆုိင်ေသာ ေတာ
ဝင်ဝ တိင်ုေအာင် ေနရာ ကျယ်၏။ 10 ေ ှာလု မင်းလက်ထက် ဟာဂရ အမျ ိးသား
တို့ ကုိ စစ်တိက်ု၍ လပ်ု ကံသြဖင့်၊ ဂိလဒ် ြပည်အေ ှ ပုိင်း တေ ှာက် လံးုတင်ွ ဟာဂ
ရ၏ေနရာကုိ ယူ၍ ေနရာ ကျ က ၏။ 11 သူ တို့တဘက် တချက်၊ ဗာ ှ န် ြပည် တင်ွ
သလကာ မိ တိင်ုေအာင် ဂဒ် အမျ ိးသား တို့သည် ေနရာ ကျ က၏။ 12 ဗာ ှန် ြပည်၌
အ ကီးအကဲ ကား ေယာလ ၊ ထုိေနာက် ှာ ဖံ ၊ ယာနဲ ၊ ှာဖတ် တည်း။ 13 သူ တို့
အေဆွအမျ ိး ချင်း ေပါက်ေဘာ် ေတာ်ေသာ သူကားမိက္ေခလ ၊ ေမ ှုလံ ၊ ေ ှဘ ၊
ေယာရဲ ၊ ယာခန် ၊ ဇယာ ၊ ေယဗာ ၊ ေပါင်းခုနစ် ေယာက်တည်း။ 14 - 15 ထုိသူတို့သည်
ဂုနိ ၊ အာဗေဒ လ ၊ ဗုဇာ ဟိ ၊ ယာေဒါ ၊ ေယ ှိ ှ ဲ ၊ မိက္ေခလ ၊ ဂိလဒ် ၊ ယာေရာ် ၊
ဟုရိ ၊ အဘိဟဲလ အမျ ိးအ ယ်ွ ြဖစ်သတည်း။ ဂုနိကား ထုိအေဆွ အမျ ိး၏ သူ ကီး
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ြဖစ်၏။ 16 သူတို့သည် ဂိလဒ် ြပည်၊ ဗာ ှန် ြပည် မိ ရွာ၊ ှာ ုန် မိ ပတ်လည်ြပည်စွနး်
တိင်ုေအာင် ေနရာ ကျက၏။ 17ဤသူ အေပါင်း တို့သည် ယုဒ
ှင်ဘုရင် ေယာသံ ှင့် ဣသေရလ ှင်ဘုရင် ေယေရာေဗာင် လက်ထက်သားစ ် ေြမး

ဆက်စာရင်းဝင် က၏။ 18 ုဗင် အမျ ိး ၊ ဂဒ် အမျ ိး၊ မနာေ ှ အမျ ိး တဝက် တင်ွ ဒိင်ုး
ှင့် ထား ကုိ ကုိင် ၍ ေလး ှင့် ပစ်တတ်သြဖင့်၊ စစ်မှု စစ်ေရးကုိေလက့ျက် ၍ စစ်ချ ီ
တတ်ေသာ စစ်သူရဲ ေပါင်း ကား၊ ေလးေသာင်း ေလးေထာင်ခုနစ် ရာ ေြခာက် ဆယ်
တည်း။ 19 ထုိသူတို့သည် ဟာဂရ
အမျ ိးသားတည်းဟေူသာ ေယတုရ ၊ နာဖိ ှ ၊ ေနာဒပ် အမျ ိးသားတို့ ှင့် စစ် တိက်ု
က၏။ 20 စစ်တိက်ု ေသာအခါ ဘုရားသခင် ကုိ ကုိးစား
၍ ဆုေတာင်း ေသာေကာင့် ၊ ဘုရားသခင် မစ ေတာ်မူ ြခင်းေကျးဇူးအားြဖင့်၊ ဟာဂ
ရ
လတိူု့ ှင့် သူ တို့ဥစ္စာ ှ ိသမျှ ကုိရ က၏။ 21 ကုလားအပ်ု ငါးေထာင်၊ သုိး
ှစ်သိနး် ငါးေသာင်း၊ ြမည်း ှစ် ေထာင်၊ လူ
တသိနး် တို့ ကုိသိမ်းယူ က၏။ 22 ဘုရားသခင့် အခွင့် ှင့် စစ်တိက်ု ေသာေကာင့် ၊
ရနသူ်အများ တို့သည် လဲ
ေသ က၏။ ဣသေရလလတိူု့ သည် သိမ်းသွား ြခင်းအမှုမ ေရာက်မီှတိင်ုေအာင်၊ ဟာ
ဂရ လတိူု့ေနရာ
၌ ေနရာ ကျက၏။ 23 မနာေ ှ အမျ ိး တဝက် သည်၊ ထုိြပည် တင်ွ ဗာ ှန် မိ မှစ၍
ဗာလေဟရမုန် မိ ၊ စနရိ
မိ ၊ ေဟရမုန် ေတာင် တိင်ုေအာင်ပွားများ လျက်ေန၏။ 24အေဆွအမျ ိး သူ ကီး များ

ဟမူူကား ၊ ခွနအ်ား ကီး ၍ ေကျာ်ေစာေသာ စစ် သူရဲဧဖာ ၊ ဣ ှိ ၊ ဧေလျလ ၊ အာဇေရ
လ ၊ ေယရမိ ၊ ေဟာဒဝိ ၊ ယာေဒ လ တည်း။ 25 သို့ ရာတင်ွ ုဗင် အမျ ိး၊ ဂဒ် အမျ ိး၊
မနာေ ှ အမျ ိး တဝက် သည် ဘုိးေဘး
တို့၏ ဘုရားသခင် ကုိ ြပစ်မှား ၍ ၊ မိမိ တို့ ေ ှ မှာ ဘုရားသခင် ဖျက်ဆီး ေတာ်မူ
ေသာ ြပည်သား တို့ ဘုရား
များ ှင့် မှားယွင်း က၏။ 26 သို့ ြဖစ်၍ ဣသေရလ အမျ ိး၏ ဘုရားသခင် သည် အာ
ှုရိ ှ င်ဘုရင် ပုလ ှင့် ှ င်ဘုရင် တိဂလတ်ပိေလသာ စိတ် ကုိ ှ ိးေဆာ် ေတာ်မူသြဖင့်
၊ ေနာက် ှင်ဘုရင်သည် ထုိဣသေရလအမျ ိးသားတို့ ကုိ ေဂါဇန် ြမစ် နား၊ ေဟလ
မိ ၊ ဟာေဗာ် မိ ၊ ဟာရ
မိ သို့ သိမ်း သွား၍ ယေန ့
တိင်ုေအာင် ေနရာချထား၏။

6
1 ေလဝိ သား ကားေဂရ ှုံ ၊ ေကာဟတ် ၊ ေမရာရိ တည်း။ 2 ေကာဟတ် သား ကား
အာမရံ ၊ ဣဇဟာ ၊ ေဟြဗ န် ၊ ဩေဇလ တည်း။ 3အာမရံ သား ကားအာ ုန် ၊ ေမာေ ှ
၊ မိရိအံ တည်း။ အာ ုန် သား ကား နာဒပ် ၊ အဘိဟု ၊ ဧလာဇာ ၊ ဣသမာ တည်း။ 4 ဧ
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လာဇာ သား ကား ဖိနဟတ် ၊ ဖိနဟတ် သား အဘိရွှ၊ 5 အဘိရွှ သား ဗုက္ကိ ၊ ဗုက္
ကိ သား ဩဇိ၊ 6ဩဇိ သား ေဇရဟိ ၊ ေဇရဟိ သား ေမရာယုတ်၊ 7 ေမရာယတ် သား
အာမရိ ၊ အာမရိ သား အဟိတပ်ု၊ 8အဟိတပ်ု သား ဇာဒတ်ု ၊ ဇာဒတ်ု သား အဟိမတ်၊
9 အဟိမတ် သား အာဇရိ ၊ အာဇရိ သား ေယာဟန် တည်း။ 10 ေယာဟန် သား ကား၊
ေယ ု ှလင် မိ မှာ ေ ှာလမုန် တည် ေသာ ဗိမာန် ေတာ်၌ ယဇ် ပုေရာဟိတ်ြပ ေသာ အာ
ဇရိ တည်း။ 11အာဇရိ သား ကား အာမရိ ၊ အာမရိ သား အဟိတပ်ု၊ 12အဟိတပ်ု သား
ဇာဒတ်ု ၊ ဇာဒတ်ု သား ှလ္လံ၊ု 13 ှလ္လံု သား ဟိလခိ ၊ ဟိလခိ သား အာဇရိ၊ 14အာ
ဇရိ သား စရာယ ၊ စရာယ သား ေယာဇဒက် တည်း။ 15 ေယာဇဒက် သည် ေနဗုခဒ်ေန
ဇာ လက် ြဖင့် ယုဒ ြပည်သူ၊ ေယ ု ှလင် မိ သားတို့ ကုိ ထာဝရဘုရား
သိမ်း သွားေစေတာ်မူေသာအခါ ပါသွား သတည်း။ 16 ေလဝိ သား ေဂရ ှုံ ၊ ေကာ
ဟတ် ၊ ေမရာရိ တို့တင်ွ၊ 17 ေဂရ ှုံ သား ကား လိဗနိ
ှင့် ှ ိ မိ တည်း။ 18 ေကာဟတ် သား ကားအာမရံ ၊ ဣဇဟာ ၊ ေဟြဗ န် ၊ ဩေဇလ

တည်း။ 19 ေမရာရိ သား ကား မဟာလိ
ှင့် မု ှ ိ တည်းဟေူသာ ေလဝိ အေဆွအမျ ိးအသီးအသီးြဖစ်သတည်း။ 20 ေဂရ ှုံ

သားကားလိဗနိ ၊ လိဗနသိား ယာဟတ် ၊ ယာဟတ်သား ဇိမ္မ၊ 21 ဇိမ္မသား ေယာအာ
၊ ေယာအာသား ဣဒ္ေဒါ ၊ ဣေဒါသား ေဇရ ၊ ေဇရသား ယာတရဲ တည်း။ 22 ေကာ
ဟတ် သား ကား ဣဇဟာတည်းဟေူသာအမိနဒပ် ၊ အမိနဒပ်သား ေကာရ ၊ ေကာရသား
အဿိရ၊ 23အဿိရသား ဧလကာန ၊ ဧလကာနသား ဧဗျာသပ် ၊ ဧဗျာသပ် သား
အဿိရ၊ 24အဿိရသား တာဟတ် ၊ တာဟတ်သား ဥေရလ ၊ ဥေရလသား ဩဇိ ၊
ဩဇိသား ေ ှာလ၊ 25 ေ ှာလသား ဧလကာန၊ ဧလကာန
သား အာမသဲ ှင့် အဟိမုတ်၊ 26 အာမသဲသား ေဇာဖဲ ၊ ေဇာဖဲသား နာဟတ်၊ 27 နာ
ဟတ်သား ဧလျာဘ ၊ ဧလျာဘသား ေယေရာဟံ ၊ ေယေရာဟံသား ဧလကာန ၊ ဧလကာ
နသား ှေမွလ တည်း။ 28 ှေမွလသားဦး ကား ေယာလ၊ ဒတိုယ
သား အဘိယ တည်း။ 29 ေမရာရိ သား ကားမဟာလိ ၊ မဟာလိသား လိဗနိ ၊ လိဗနိ
သား ှိမိ ၊ ှ ိမိသား ဩဇ၊ 30ဩဇသား ှိမာ ၊ ှ ိမာသား ဟဂ္ဂျာ ၊ ဟဂ္ဂျာသား အသာ
ယ တည်း။ 31ထာဝရဘုရား ၏ ေသတ္တ ာ
ေတာ်သည် ငိမ်ဝပ် ေသာအခါ ၊ အိမ် ေတာ်၌ သီချင်း ဆုိရာ အမှုေတာ်ကုိ ေစာင့်ေစြခ
င်းငှါ၊ ဒါဝိဒ် မင်းခန ့ထ်ား ေသာ သူ တို့သည်၊ 32 ေယ ု ှလင် မိ ၌ ဗိမာန် ေတာ်ကုိ ေ ှာ
လမုန် မ တည် မီှ ကာလပတ်လံးု၊ ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ် တည်ရာအရပ်၌ သီချင်း ဆုိလျက် အမှု ေတာ်ကုိ ေစာင့် က ၏။ ဗိမာနေ်တာ်ကုိ
တည် ပီးေသာေနာက်၊ မိမိ
တို့ အလှည့် အတိင်ုး ေစာင့် ရေသာအမှုကုိ ေစာင့် လျက်ေနက၏။ 33 - 34 - 35 - 36 -

37 - 38 ထုိ အမှု ေတာ်ကုိ ေစာင့်ေသာသူတို့ ှင့် သားစ ် ေြမးဆက်ဟမူူကား ၊ ဣသေရလ
၊ ေလဝိ ၊ ေကာဟတ် ၊ ဣဇဟာ ၊ ေကာရ ၊ ဧဗျာသပ် ၊ အဿိရ ၊ တာဟတ် ၊ ေဇဖနိ
၊ အာဇရိ ၊ ေယာလ ၊ ဧလကာန ၊ အမာသဲ ၊ မာဟတ် ၊ ဧလကာန ၊ ေဇာဖဲ ၊ ေတာအာ
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၊ ဧလျာဘ ၊ ေယေရာဟံ ၊ ဧလကာန ၊ ှေမွလ ၊ ေယာလ တို့ မှ ဆင်းသက်ေသာ ေကာ
ဟတ် အမျ ိး၊ သီချင်း သည် ေဟမန် တပါး၊ 39 - 40 - 41 - 42 - 43 ေလဝိ ၊ ေဂရ ှုံ ၊ ယာ
ဟတ် ၊ ှိမိ ၊ ဇိမ္မ ၊ ဧသန် ၊ အဒါယ ၊ ေဇရ ၊ ဧသနိ ၊ မာလခိ ၊ ဗာေသယ ၊ မိက္ေခလ
၊ ှိမာ ၊ ေဗရခိ တို့ မှ ဆင်းသက်ေသာ အာသပ် ၊ ေဟမန် လက်ျာ ဘက်မှာ ေနရာ ှိေသာ
အေပါင်းအေဘာ် အာသပ် တပါး၊ 44 - 45 - 46 - 47 ေလဝိ ၊ ေမရာရိ ၊ မု ှ ိ ၊ မဟာလိ ၊
ှေမရ ၊ ဗာနိ ၊ အံဇိ ၊ ဟိလခိ ၊ အာမဇိ ၊ ဟာ ှ ဗိ ၊ မလ္လတ်ု ၊ အာဖဒိ ၊ ကိ ှိ တို့ မှ
ဆင်းသက်ေသာ ဧသန် တပါးမှစ၍လက်ဝဲ ဘက်မှာ ေနရာ ှိေသာ အေပါင်းအေဘာ် ၊
ေမရာရိ အမျ ိးသား များတည်း။ 48 သူ တို့၏ညီအစ်ကုိ ြဖစ်ေသာ ေလဝိ
သားတို့သည်၊ ဘုရားသခင် ကျနိး်ဝပ်ေတာ်မူရာ တဲ
ေတာ်အမှု အမျ ိးမျ ိ း ေစာင့်ေသာအရာ၌ ခန ့ထ်ား ြခင်းကုိခံ က၏။ 49အာ ုန် ှင့် သူ
၏ သားစ ် ေြမးဆက်မူကား ၊ ယဇ်ေကာင်ကုိ မီး
ှု ိရာပလ္လ င် ှင့် ၊ နံသ့ာေပါင်း ကုိ မီး ှု ိရာ ပလ္လ င် ေပါ် မှာပူေဇာ် လျက် ၊ အလနွ်

သန ့် ှ င်းရာဌာနေတာ် အမှု အလံးုစုံ ကုိေစာင့်လျက်၊ ဘုရားသခင် ၏ ကျွန် ေမာေ ှ
မှာထား သမျှ အတိင်ုး ၊ ဣသေရလ အမျ ိး၏ အြပစ် ကုိ ေြဖရေသာသူြဖစ် က၏။
50အာ ုန် ၏ သားေြမးမှာ၊ အာ ုနသ်ား ကား ဧလာဇာ ၊ ဧလာဇာ သား ဖိနဟတ် ၊ ဖိန
ဟတ်သား အဘိရွှ၊ 51အဘိရွှသား ဗုက္ကိ ၊ ဗုက္ကိသား ဩဇိ ၊ ဩဇိသား ေဇရဟိ၊
52 ေဇရဟိသား မရာယုတ် ၊ မရာယုတ်သား အာမရိ ၊ အာမရိသား အဟိတပ်ု၊ 53အဟိ
တပ်ုသား ဇာဒတ်ု ၊ ဇာဒတ်ုသား အဟိမတ် တည်း။ 54 အာ ုန် ၏ သားေြမးြဖစ်ေသာ
ေကာဟတ် အေဆွအမျ ိး တို့သည်၊ စာေရးတံ
ြပ ေသာအားြဖင့် ရ၍ ေနရေသာ မိ ှင့် မိ နယ် များဟမူူကား၊ 55 ယုဒ ခ ို င် ၌ ေဟ
ြဗ န် မိ ှင့် မိ နယ် ကုိရက၏။ 56 သို့ ရာတင်ွ မိ ှင့်ဆုိင်ေသာလယ် များ၊ ရွာ များတို့
ကုိ ေယဖုနန္
သား ကာလက် သည်ရ၏။ 57 ေြပး၍မီှခုိ ရာေဟြဗ န် မိ မှတပါး၊ ယုဒခ ို င်ထဲက လိ
ဗန
မိ ှင့် မိ နယ် ၊ ယတ္တိရ မိ ှင့် မိ နယ်၊ ဧ ှတေမာ မိ ှင့် မိ နယ်၊ 58 ေဟာလု

န် မိ ှင့် မိ နယ် ၊ ေဒဗိရ မိ ှင့် မိ နယ်၊ 59 အဣန မိ ှင့် မိ နယ်၊ ယုတ္တ မိ ှင့်
မိ နယ်၊ ဗက်ေ ှမက် မိ ှင့် မိ နယ် တို့ ကုိ၎င်း၊ 60 ဗ◌င်္ယာမိန် ခ ို င် ထဲက ဂိေဗာင် မိ
ှင့် မိ နယ်၊ ေဂဗ
မိ ှင့် မိ နယ် ၊ အာလမက် မိ ှင့် မိ နယ် ၊ အာနသုတ် မိ ှင့် မိ နယ် တို့ ကုိ၎င်း၊

အာ ုန၏်သားေြမးတို့သည် အေဆွအမျ ိး အလိက်ုရ၍၊ မိ ေပါင်း ကား တဆယ် သုံး
မိ တည်း။ 61 ကင်း ေသာ ေကာဟတ် သား အေဆွအမျ ိး တို့ သည် စာေရးတံ
အားြဖင့် ၊ မနာေ ှ ခ ို င် ဝက် ထဲက မိ ဆယ် မိ တို့ ကုိ ရက၏။ 62 ေဂရ ှုံ သား
အေဆွအမျ ိး တို့သည် ဣသခါ ခ ို င် ၊ အာ ှာ ခ ို င် ၊ နဿလိ ခ ို င် ၊ ဗာ ှ န် ြပည်မ
နာေ ှ ခ ို င် ထဲက မိ တဆယ် သုံး မိ တို့ ကုိ ရက၏။ 63 ေမရာရိ သား အေဆွအမျ ိး
တို့သည် ု ဗင် ခ ို င် ၊ ဂဒ် ခ ို င် ၊ ဇာဗုလုန် ခ ို င် ထဲက မိ တဆယ် ှစ် မိ တို့ ကုိ
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ရက၏။ 64ဤမည်ေသာ မိ တို့ ကုိ မိ နယ် ှင့်တကွ၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသားတို့သည် ေလဝိ
သားတို့အား ေပး က၏။ 65အထက်ဆုိခ့ဲ ပီးေသာ မိ တို့ ကုိ စာေရးတံ
ြပ ၍၊ ယုဒ
အမျ ိးသား ခ ို င် ၊ ှ ိေမာင် အမျ ိးသား ခ ို င် ၊ ဗ◌င်္ယာမိန် အမျ ိးသား ခ ို င် ထဲက
ေပး က၏။ 66 ကင်းေသာ ေကာဟတ် သား အေဆွအမျ ိး တို့ သည် ဧဖရိမ် ခ ို င် ထဲက
ရ သည်အတိင်ုး၊ 67 ေြပး၍ခုိ ေနရာ ဧဖရိမ် ေတာင် ေပါ် မှာ ေ ှခင် မိ ကုိ မိ နယ် ှင့်
တကွေပး က၏။ 68 ထုိမှတပါး၊ ေဂဇာ
မိ ှင့် မိ နယ် ၊ ေယာကမံ မိ ှင့် မိ နယ် ၊ ဗက်ေဟာ ု န် မိ ှင့် မိ နယ် တို့

ကုိ၎င်း၊ 69 ဒနခ် ို င်ထဲကဧလေတက မိ ှင့် မိ နယ်၊ ဂိဗ္ဗသုန် မိ ှင့် မိ နယ်၊ အာဇလနု်
မိ ှင့် မိ နယ် ၊ ဂါသရိမ္မုန် မိ ှင့် မိ နယ် တို့ ကုိ၎င်း၊ 70 မနာေ ှ ခ ို င် ဝက် ထဲက
အေနရ မိ ှင့် မိ နယ် ၊ ဗိလံ မိ ှင့် မိ နယ် တို့ ကုိ၎င်း၊ ကင်း ေသာေကာဟတ် သား
အေဆွအမျ ိး တို့အား ေပး က၏။ 71 ေဂရ ှုံ သား တို့အား လည်း၊ မနာေ ှ ခ ို င် ဝက်
ထဲက ဗာ ှန် ြပည် ေဂါလန် မိ ှင့် မိ နယ် ၊ အာ ှတ ုတ် မိ ှင့် မိ နယ် တို့ ကုိ၎င်း၊
72ဣသခါ ခ ို င် ထဲက ေကေဒ ှ မိ ှင့် မိ နယ် ၊ ဒါဗရတ် မိ ှင့် မိ နယ်၊ 73 ရာမုတ်
မိ ှင့် မိ နယ် ၊ အာနင် မိ ှင့် မိ နယ် တို့ ကုိ၎င်း၊ 74အာ ှာ ခ ို င် ထဲက မိ ှလ မိ
ှင့် မိ နယ် ၊ အာဗဒုန် မိ ှင့် မိ နယ်၊ 75 ဟုကုတ် မိ ှင့် မိ နယ် ၊ ရေဟာဘ မိ
ှင့် မိ နယ် တို့ ကုိ၎င်း၊ 76 နဿလိ ခ ို င် ထဲက ဂါလိလဲ ြပည်ေကေဒ ှ မိ ှင့် မိ နယ်
၊ ဟမ္မုန် မိ ှင့် မိ နယ် ၊ ကိရယသိမ် မိ ှင့် မိ နယ် တို့ ကုိ၎င်းေပး က၏။ 77 ကင်း
ေသာေမရာရိ သား တို့အား လည်း၊ ဇာဗုလုန် ခ ို င် ထဲက ရိမ္မုန် မိ ှင့် မိ နယ် ၊ တာ
ေဗာ် မိ ှင့် မိ နယ် တို့ ကုိ၎င်း၊ 78 ေယရိေခါ မိ အေ ှ ၊ ေယာ်ဒန် ြမစ်တဘက် ၊ ုဗင်
ခ ို င် ထဲက ေတာ ၌ ေဗဇာ မိ ှင့် မိ နယ် ၊ ယာဇ မိ ှင့် မိ နယ်၊ 79 ေကဒမုတ် မိ
ှင့် မိ နယ် ၊ ေမဖတ် မိ ှင့် မိ နယ် တို့ ကုိ၎င်း၊ 80 ဂဒ် ခ ို င် ထဲက ဂိလဒ် ြပည်၌ ရာ
မုတ် မိ ှင့် မိ နယ် ၊ မဟာနမ်ိ မိ ှင့် မိ နယ်၊ 81 ေဟ ှဘုန် မိ ှင့် မိ နယ် ၊ ယာဇာ
မိ ှင့် မိ နယ် တို့ ကုိ၎င်းေပးက၏။

7
1ဣသခါ သား ကား ေတာလ ၊ ဖုဝါ ၊ ယာ ှုပ် ၊ ှ ိမ ုန် ၊ ေပါင်းေလး ေယာက်တည်း။

2 ေတာလ သား ကား ေတာလ
အေဆွအမျ ိး သူ ကီး ဩဇိ ၊ ေရဖာယ ၊ ေယေရလ ၊ ယာမဲ ၊ ယိဗသံ ၊ ှေမွလ တည်း။
ထုိအေဆွအမျ ိး အစ ်အဆက်တို့သည် ခွနအ်ား ကီးေသာ သူရဲ
ြဖစ်၍၊ ဒါဝိဒ် မင်းလက်ထက် ှစ်ေသာင်း ှစ်ေထာင်ေြခာက် ရာ ှိသတည်း။ 3ဩဇိ
သား ကား ဣဇရဟိ ၊ ဣဇရဟိ သား မိက္ေခလ ၊ ဩဗဒိ ၊ ေယာလ ၊ ဣ ှယ ၊ ေပါင်း
ငါး ေယာက်တည်း။ ဤသူတို့သည် အ ကီးအကဲ ြဖစ် က၏။ 4 သူ တို့ ၌ သား မယား
များ ေသာေကာင့် ၊ အေဆွအမျ ိး အသီးအသီးအလိက်ု ၊ စစ်သူရဲ တပ်သားသုံးေသာင်း
ေြခာက်ေထာင် ှိ က၏။ 5 သူ တို့ ညီအစ်ကုိ ဣသခါ အေဆွအမျ ိး အေပါင်း တို့သည်
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ခွနအ်ား ကီးေသာသူရဲြဖစ်၍၊ သားစ ်ေြမးဆက်စာရင်း ဝင်သည်အတိင်ုး ၊ ှ စ်ေသာင်း
ခုနစ်ေထာင် ှိ က၏။ 6 ဗ◌င်္ယာမိန် သားကား ေဗလ ၊ ေဗခါ ၊ ေယဒေယလ ၊ ေပါင်း
သုံး ေယာက်တည်း။ 7 ေဗလ သား ကား အေဆွအမျ ိး သူ ကီး ဧဇဗုန် ၊ ဩဇိ ၊ ဩေဇ
လ ၊ ေယရိမုတ် ၊ ဣရိ ၊ ေပါင်းငါး ေယာက်တည်း။ ဤသူတို့သည် ခွနအ်ား ကီးေသာ
သူရဲြဖစ်၍၊ သားစ ်ေြမးဆက်စာရင်း ဝင်သည်အတိင်ုး၊ ှစ်ေသာင်း ှစ်ေထာင်သုံး ဆယ်
ေလး ေယာက် ှိ က၏။ 8 ေဗခါ သား ကား ေဇမိရ ၊ ေယာ ှ ၊ ဧေလျဇာ ၊ ဧလိဩနဲ ၊ ဩမ
ရိ ၊ ေယရိမုတ် ၊ အဘိယ ၊ အာနသုတ် ၊ အာလမက် တည်း။ 9သားစ ် ေြမးဆက်စာရင်း
ဝင်၍၊ အေဆွအမျ ိး သူ ကီး အသီးအသီး အလိက်ု၊ ခွနအ်ား ကီးေသာ သူရဲ ှစ်ေသာင်း
ှစ်ေထာင် ှစ်ရာ ှိ က၏။ 10 ေယဒေယလ သား ကား ဗိလဟန် ၊ ဗိလဟန် သား ယု ှ ၊
ဗ◌င်္ယာမိန် ၊ ဧဟုဒ် ၊ ေခနာန ၊ ေဇသန် ၊ သာ ှိ ှ ၊ အဟိ ှဟာ တည်း။ 11အေဆွအမျ ိး
သူ ကီး အသီးအသီးအလိက်ု၊ ခွနအ်ား ကီး၍ စစ်တိက်ု ြခင်းငှါ ၊ တတ်စွမ်း ိင်ုေသာ သူရဲ
တေသာင်း ခုနစ်ေထာင် ှစ် ရာ ှိ က၏။ 12 ထုိမှတပါး ၊ ှုပိမ် ၊ ဟပိုမ် ှင့်တကွဣရ ဟု
ှိမ် သား၊ အာေဟရ
သား ှိသတည်း။ 13 နဿလိ သည် ဗိလဟာတင်ွ ြမင်ေသာသား ကား၊ ဟာေဇလ ၊
ဂုနိ ၊ ေယဇ ၊ ှလ္လံု တည်း။ 14 မနာေ ှ သားဦးကား အာသေရလ ၊ ထုိေနာက်၊ ှုရိ
အမျ ိးြဖစ်ေသာ မယားငယ် တင်ွ ြမင် ေသာ သား၊ ဂိလဒ် ၏အဘ မာခိရ တည်း။ 15 မာ
ခိရ သည်မာခါ အမည် ှိေသာဟုပိမ် ှင့် ှုပိ ၏ ှမ ှင့်စုံဘက် ၍၊ ှစ် ဆက်ေြမာက်
ေသာသားကား ဇေလာဖတ် အမည် ှိ၏။ ဇေလာဖတ် ၌ သမီး သက်သက် ှိ ၏။ 16 မာ
ခိရ မယား မာခါ သည် သား
ကုိ ဘွားြမင် ၍ ၊ ေပရက် အမည် ြဖင့် မှည့် ၏။ သူ
၏ညီ ကား ေ ှရက် အမည် ှိ ၏။ သူ
၏သား ကား ဥလံ
ှင့် ေရကင် တည်း။ 17 ဥလံ သား ကားေဗဒန် တည်း။ ဤေရွကား မနာေ ှ သား မာ

ခိရ ၏ သား
ဂိလဒ် အမျ ိးအ ယ်ွ တည်း။ 18 သူ ၏ ှမ ဟမ္ေမာေလကက် သည် ဣေ ှာဒ ၊ အ
ေဗျဇာ ၊ မဟာလ ကုိ ဘွားြမင် ၏။ 19 ှ မိဒ သား ကား အဟိအန် ၊ ေ ှခင် ၊ လိကဟိ ၊
အနအံိ တည်း။ 20 ဧဖရိမ် သား ကား ှုေသလ ၊ ှုေသလသား ေဗရက် ၊ ေဗရက်သား
တာဟတ် ၊ တာဟတ်သား ဧလာဒ ၊ ဧလာဒသား တာဟတ်၊ 21တာဟတ်သား ဇာဗဒ် ၊
ဇာဗဒ်သား ှုေသလ တည်း။ ထုိမှတပါး ၊ ဧဖရိမ်သားဧဇာ ှင့် ဧလဒ် တို့သည် ထုိြပည်
၌ ေမွးဘွား ေသာ၊ ဂါသ မိ သား တို့ တိ စ္ဆာန် များကုိ လယူု
ေသာေကာင့် အသက် ဆုံး က၏။ 22 အဘ ဧဖရိမ် သည် အင်တနက်ာလ ပတ်လံးု
စိတ် မသာညည်းတာွးလျက် ေန၏။ ညီအစ်ကုိ တို့သည် ှစ်သိမ့် ေစြခင်းငှါ လာ က၏။
23 ေနာက် တဖနမ်ယား ဆီသို့ ဝင် သြဖင့် သူသည် ပဋိသေ ္ဓ
ယူ၍ သား ကုိဘွားြမင် ၏။ ထုိသားကုိ ေဗရိယ
အမည် ြဖင့် မှည့် ၏။ အေကာင်း မူကား၊ ကုိယ် အိမ်ေထာင် ၌ အမဂင်္လာ ေရာက်



ရာဇဝင်ချ ပ်ပဌမေစာင် 7:24 841 ရာဇဝင်ချ ပ်ပဌမေစာင် 8:11

သတည်း။ 24သမီး ေ ှရ ကား အထက် ေဗေသာ ုန် မိ ၊ ေအာက် ေဗေသာ ုန် မိ ၊ ဩ
ဇင်ေ ှရ မိ တို့ ကုိ ြပ စု ေသာသူြဖစ် ၏။ 25 သူ ၏သား ကားေရဖ ၊ သူ၏သားေရ ှပ် ၊
သူ ၏သား ေတလ ၊ သူ ၏သား တာဟန၊် 26 သူ ၏သား လာဒန် ၊ သူ ၏သား အမိဟဒ်ု
၊ သူ ၏ သား
ဧလိ ှမာ၊ 27 သူ ၏သား ုန် ၊ သူ ၏သား ေယာ ှု တည်း။ 28 သူ တို့ ပုိင် ထုိက်ေသာ
ေနရာ
ဟမူူကား ၊ ေဗသလ မိ ှင့် ေကျးလက် ၊ အေ ှ ဘက်၌ နာရန် မိ ၊ အေနာက် ဘက်၌
ေဂဇာ မိ ှင့် ေကျးလက် ၊ ေ ှခင် မိ ှင့် ေကျးလက် ၊ ဂါဇ မိ ှင့် ေကျးလက်၊ 29 မနာ
ေ ှ အမျ ိးသား ေနရာအနားမှာ ဗက် ှန် မိ ှင့် ေကျးလက် ၊ တာနက် မိ ှင့် ေကျးလက်
၊ ေမဂိဒ္ေဒါ မိ ှင့် ေကျးလက် ၊ ေဒါရ မိ ှင့် ေကျးလက် တည်း။ ဤ မိ ရွာတို့ ၌ ဣ
သေရလ ၏သား ြဖစ်ေသာ ေယာသပ် ၏ သား
တို့ သည် ေနရာ ကျ က၏။ 30အာ ှာ သား ကား ယိမန ၊ ဣရွာ ၊ ဣရွှိ ၊ ေဗရိယ ၊
ှမ ေစရ တည်း။ 31 ေဗရိယ သား ကား ေဟဗာ
ှင့် မာလေကျလ တည်း။ မာလေကျလသားကား ဗိရဇာဝိတ်၊ 32 ေဟဗာ သား ကား

ယာဖလက် ၊ ေ ှာမာ ၊ ေဟာသံ ၊ ှမ ှုအာတည်း။ 33ယာဖလက် သား ကား ပါသက်
၊ ဗိမဟာလ ၊ အာ ှဝတ် တည်း။ 34 ေ ှာေမရ သား ကား အာဟိ ၊ ေရာဂ ၊ ေယဟုဗ္ဗ
၊ အာရံ တည်း။ 35 သူ ၏ညီ ေဟလင် သား ကား ေဇာဖ ၊ ဣမန ၊ ေ ှလက် ၊ အာမလ
တည်း။ 36 ေဇာဖ သား ကား သုအာ ၊ ဟာေနဖာ ၊ ရွှလ ၊ ေဗရိ ၊ ဣမရ၊ 37 ေဗဇာ ၊
ေဟာဒ ၊ ှမ္မ ၊ ှ ိလ ှ ၊ ဣသရန် ၊ ေဗရ တည်း။ 38 ေယသာ သား ကား ေယဖုနန္ ၊ ပိ
သပ ၊ အာရ တည်း။ 39 ဥလ္လ သား ကား အာရ ၊ ဟံေယလ ၊ ေရဇိယ တည်း။ 40ဤ
သူအေပါင်း တို့သည် အာ ှာ အမျ ိး ၌ အေဆွအမျ ိး သူ ကီး ၊ ေရွး ေသာသူ၊ ခွနအ်ား
ကီးေသာ သူရဲ
မင်း ြဖစ်က၏။ သားစ ် ေြမးဆက်စာရင်းဝင်၍ စစ်တိက်ု ြခင်းငှါ တတ်စွမ်း ိင်ုေသာ
သူ ှစ်ေသာင်း ေြခာက်ေထာင် ှိ က ၏။

8
1 ဗ◌င်္ယာမိန် သားဦး ကား ေဗလ ၊ ဒတိုယ သား အာ ှေဗလ ၊ တတိယ သားအဟိရံ၊

2 စတတု္ထ သား ေနာဟ ၊ ပ မ သား ရာဖ တည်း။ 3 ေဗလ သား ကား အဒ္ဒါ ၊ ေဂရ ၊
အဘိဟုဒ်၊ 4အဘိရွှ ၊ ေနမန် ၊ အာေဟာ၊ 5 ေဂရာ ၊ ေ ှ ဖုဖံ ၊ ဟုရံ တည်း၊ 6 မာနဟက်
မိ သို့ ေနရာ ေြပာင်းေသာ ေဂဗ
မိ သား အေဆွအမျ ိးသူ ကီး ြဖစ်ေသာ ဧဟုဒ် သား ကား၊ ေနမန် ၊ အဟိယ ၊ ေဂရ

တည်း။ 7 ေနရာ ေြပာင်းေသာေနာက်၊ ဩဇ
ှင့် အဟိဟဒ်ု ကုိလည်း ြမင် ၏။ 8 ှဟာရိမ် သည် မယား
ဟု ှ ိမ် ှင့် ဗာရာ ကုိစွန ့် ပီးမှ၊ ေမာဘ
ြပည် ၌ ေန၍၊ 9 မယား ေဟာေဒ ှ တင်ွ ေယာဗပ် ၊ ဇိဘိ ၊ ေမ ှ ၊ မာလခံ၊ 10 ယုဇ
၊ ှာခိ ၊ မိရမ တို့ ကုိ ြမင် ၍ ၊ ဤ သူတို့သည် အေဆွအမျ ိး သူ ကီး ြဖစ် က၏။ 11အ
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ရင်မယား ဟု ှ ိမ် တင်ွ ၊ အဘိတပ်ု ှင့် ဧလပါလ ကုိ ြမင် ၏။ 12 ဧလပါလ သား ကား
ဧဗာ ၊ မိ ှဟံ ၊ ှာမက် တည်း။ ှာမက်သည် ဩေနာ မိ ၊ ေလာဒ
မိ ှင့် ေကျးလက် များကုိ ြပ စု ေသာသူြဖစ်၏။ 13 ေဗရိယ ှင့် ေ ှမ တို့သည် ဂါသ
မိ သား တို့ ကုိ ှင်ထုတ် ေသာ အာဇလုန် မိ သား အေဆွအမျ ိးသူ ကီး ြဖစ် က၏။
14 ထုိမှတပါး ၊ အဟိဩ ၊ ှာ ှက် ၊ ေယရိမုတ်၊ 15 ေဇဗဒိ ၊ အာရဒ် ၊ အာဒါ၊ 16 မိက္ေခ
လ ၊ ဣ ှပ ၊ ေယာဟ တို့သည် ေဗရိယ
သား ြဖစ် က၏။ 17 ေဇဗဒိ ၊ ေမ ှုလံ ၊ ေဟဇကိ ၊ ေဟဗာ၊ 18ဣ ှေမရဲ ၊ ေယဇလိ
၊ ေယာဗပ် တို့သည် ဧလပါလ သား တည်း။ 19ယာကိမ် ၊ ဇိခရိ ၊ ဇာဗဒိ၊ 20 ဧေလျနဲ ၊
ဇိလသဲ ၊ ဧေလလ၊ 21အဒါယ ၊ ေဗရာယ ၊ ှိမရတ် တို့သည် ှိမဟိ သား တည်း။ 22ဣ
ှပန် ၊ ေဟဗာ ၊ ဧေလလ၊ 23အာဗဒနု် ၊ ဇိခရိ ၊ ဟာနန၊် 24ဟာနနိ ၊ ဧလံ ၊ အနေ္တာသိ
ယ၊ 25ဣဖဒိယ ၊ ေပေ လွ တို့သည် ှာ ှက် သား တည်း။ 26 ှ ံ ှ ရဲ ၊ ေ ှဟာရိ ၊ အာသ
လိ၊ 27ယာရ ှိ ၊ ဧလိယ ၊ ဇိခရိ တို့သည် ေယေရာဟံ
သား တည်း။ 28 ဤ သူတို့သည် ေယ ု ှ လင် မိ မှာ ေန ၍၊ အစ ်အဆက်
အေဆွအမျ ိးသူ ကီး မင်းြဖစ် က၏။ 29 ဂိေဗာင် မိ မှာ ဂိေဗါင် အဘ ေယေဟလေန
၏။ သူ
၏မယား ကား မာခါ အမည် ှိ၏။ 30 သူ ၏သားဦး ကား အာဗဒုန် ၊ သူ၏ညီကား
ဇုရ ၊ ကိ ှ ၊ ဗာလ ၊ ေနရ၊ နာဒပ်၊ 31 ေဂေဒါ် ၊ အဟိဩ ၊ ဇာခရိ ၊ မိကလတ်ု တည်း။
32 မိကလပ်ုသားကား ှိ မံ တည်း။ ဤသူ တို့သည် ေယ ု ှလင် မိ မှာ ညီအစ်ကုိ စု
အနား ၊ တဘက်တချက်၌ ေနရာ ကျက၏။ 33 ေနရ သား ကားကိ ှ ၊ ကိ ှသား ေ ှာလု
၊ ေ ှာလု သား ေယာနသန် ၊ ေမလခိရွှ ၊ အဘိနာဒပ် ၊ ဣ ှဗာလ တည်း။ 34 ေယာနသန်
သား ကား ေမရိဗ္ဗာလ ၊ ေမရိဗ္ဗာလ သား မိက္ခါ၊ 35 မိက္ခါ သား ပိသုန် ၊ ေမလက် ၊
တာရာ ၊ အာခတ် တည်း။ 36အာခတ် သား ကား ယာရ ၊ ယာရ သား အာလမက် ၊ အာ
ဇမာဝက် ၊ ဇိမရိ တည်း၊ ဇိမရိ
သား ကား ေမာဇ ၊ 37 ေမာဇ သား ဗိနာ ၊ ဗိနာသား ေရဖာယ ၊ ေရဖာယ သား
ဧလာသ ၊ ဧလာသသား အာေဇလ၊ 38အာေဇလ သား ေြခာက် ေယာက်အမည် ကား
အာဇရိကံ ၊ ေဗာေခ ု ၊ ဣ ှေမလ ၊ ှရိယ ၊ ဩဗဒိ ၊ ဟာနန် တည်း။ 39အာေဇလ ညီ
ဧ ှက် သားဦး ကား ဥလံ ၊ ဒတိုယ သား ေယဟတ်ု ၊ တတိယ သား ဧလိဖလက် တည်း။
40 ဥလံ သား တို့သည် ခွနအ်ား ကီးေသာ ေလး
သူရဲ ြဖစ် က၏။ သား
ေြမး များ ၍ ေပါင်း တရာ ငါး ဆယ် ှိ က၏။ ဤေရွကား ၊ ဗ◌င်္ယာမိန် သားစ ် ေြမး
ဆက်ြဖစ်သတည်း။

9
1အထက်ဆုိခ့ဲ ပီးသည်အတိင်ုး၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသားအေပါင်း တို့သည် သားစ ် ေြမးဆက်စာရင်း ဝင်၍၊ ကုိယ် အြပစ် ေကာင့်
ဗာဗုလနု် မိ သို့
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သိမ်းသွား ြခင်း ကုိခံရ ှင့်ေသာ ဣသေရလ
ှင်ဘုရင် ှင့် ယုဒ ှင်ဘုရင်မှတ်စာ ၌ ပါ သတည်း။ 2 ေနာက်တဖနကုိ်ယ်ပုိင် ထုိက်

ေသာ မိ ရွာတို့ ၌ အဦးဆုံး ေနရာ ကျေသာသူကား၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသား၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ၊ ေလဝိသား၊ ဘုရား ကျွနအ်သီးအသီးြဖစ်က၏။ 3 ေယ
ု ှလင် မိ မှာ ေန ေသာယုဒ အမျ ိး ၊ ဗ◌င်္ယာမိန် အမျ ိး ၊ ဧဖရိမ် ှင့် မနာေ ှ အမျ ိးသား
ဟူမူကား၊ 4 ယုဒ သား ဖာရက် အမျ ိးအ ယ်ွ ၊ ဗာနိ ၊ ဣမရိ ၊ ဩမရိ ၊ အမိဟုဒ် တို့ မှ
ဆင်းသက်ေသာ ဥသဲ တပါး၊ 5 ှ ိေလာနိ အမျ ိးြဖစ်ေသာ သားဦး
အသာယ ှင့် သူ ၏သား တစု၊ 6 ေဇရ အမျ ိး ေယွလ ှင့် သူ ၏ညီအစ်ကုိ တစု
ေပါင်းေြခာက် ရာ ကုိး ဆယ်တည်း။ 7 ဗ◌င်္ယာမိန် အမျ ိးအ ယ်ွ ြဖစ်ေသာ ဟာေသ ာွ ၊
ေဟာဒဝိ ၊ ေမ ှုလံ တို့ မှ ဆင်းသက်ေသာ သလ္လု ၊ 8 ေယေရာဟံ သား ဣဗနယိ ၊ မိခ
ရိ သား ြဖစ်ေသာ ဩဇိ
၏သား ဧလာ ှင့် ဣဗနယိ ၊ ေရွလ ၊ ေ ှဖတိ တို့ မှ ဆင်းသက်ေသာ ေမ ှုလံ မှစ၍၊

9သားစ ် ေြမးဆက်စာရင်းဝင်ေသာ အမျ ိးသား ချင်းေပါင်းကုိး ရာ ငါး ဆယ်ေြခာက်
ေယာက်တည်း။ ဤ
သူအေပါင်း တို့သည် အေဆွအမျ ိး သူ ကီး ြဖစ် က၏။ 10 ယဇ်ပုေရာဟိတ် မူကား
ေယဒါယ ၊ ေယာယရိပ် ၊ ယာခိန် ှင့်တကွ၊ 11အဟိတပ်ု ၊ မရာယုတ် ၊ ဇာဒတ်ု ၊ ေမ ှုလံ
၊ ဟိလခိ တို့ မှ ဆင်းသက်ေသာ ဘုရားသခင် ၏ အိမ် ေတာ်အပ်ု အာဇရိ တပါး၊ 12 မာ
လခိ ၊ ပါ ှုရ ၊ ေယေရာဟံ တို့ မှ ဆင်းသက်ေသာ အဒါယ ှင့် ဣေမရ ၊ ေမ ှိလမုတ် ၊
ေမ ှုလံ ၊ ယာေဇရ ၊ အေဒလ တို့ မှ ဆင်းသက်ေသာ မာ ှဲ အစ ှိေသာ၊ 13အေဆွအမျ ိး
သူ ကီး အမျ ိးသား ချင်း တေထာင် ခုနစ် ရာ ေြခာက် ဆယ် ှိ က၏။ ဤသူတို့သည်
ဘုရားသခင် ၏ အိမ် ေတာ်အမှု ကုိေဆာင်ရွက်ြခင်းငှါတတ်စွမ်း ိင်ုေသာသူ ေပတည်း။
14 ေလဝိ သားမူကား၊ ေမရာရိ
အမျ ိးအ ယ်ွ ြဖစ် ေသာ ဟာ ှဘိ ၊ အာဇရိကံ ၊ ဟာ ှုပ် တို့ မှ ဆင်းသက်ေသာ ေ ှမာ
ရ တပါး၊ 15 ဗာကဗက္ကာ ၊ ေဟရက် ၊ ဂလာလ သုံးပါး၊ အာသပ် ၊ ဇိခရိ ၊ မိက္ခါ တို့ မှ
ဆင်းသက်ေသာမဿနိ တပါး၊ 16 ေယဒသုံု ၊ ဂလာလ ၊ ေ ှမာယ တို့ မှ ဆင်းသက်ေသာ
ဩဗဒိ
တပါး၊ ေနေတာဖာသိ
ရွာ တို့ တင်ွ ေန ေသာ ဧလကာ န သား အာသ ၏သား ေဗရ ခိ တပါးတည်း။

17 တံခါးေစာင့် မူကား ှလ္လံု ၊ အက္ကုပ် ၊ တာလမုန် ၊ အဟိမန် အစ ှိေသာ ညီအစ်ကုိ
တစု၊ 18 ှ လ္လံု သည် ှင်ဘုရင် ဝင်ေသာ အေ ှ တံခါး တင်ွ တံခါးမှူး ြဖစ်၏။ ဤသူ
တို့သည် ေလဝိ
သား အေပါင်းအသင်း ၌ပါေသာတံခါးေစာင့် ေပတည်း။ 19 ေကာရသိ အေဆွအမျ ိး
၊ ေကာရ ၊ ဧဗျာသပ် ၊ ေကာရ တို့ မှ ဆင်းသက်ေသာ ှလ္လံု ှင့်မိမိ ညီ တို့သည် အမှု
ေတာ်ေစာင့် ရာတင်ွ တဲ ေတာ်တံခါး ေစာင့်ြဖစ် က၏။ အဘ တို့သည် ထာဝရဘုရား
၏ ဗုိလ်ေြခတပ်ချ ရာတင်ွ တဲ
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ေတာ်ဦးေစာင့် ြဖစ် က၏။ 20 ေ ှး ကာလဧလာဇာ သား ဖိနဟတ် သည် ထုိသူ
တို့ ကုိအပ်ု ရ၍၊ ထာဝရဘုရား
သည် သူ
ှင့်အတူ ှိေတာ်မူ၏။ 21 ေမ ှိလမိ သား ဇာခရိ သည် ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်တံခါးေစာင့် ြဖစ်၏။ 22 တံခါးေစာင့် အရာ ၌ ခန ့ထ်ား ေသာသူေပါင်း ကား ှစ်
ရာတဆယ် ှစ် ေယာက်တည်း။ ထုိသူ
တို့သည် ဒါဝိဒ် ှင့် ပေရာဖက် ှေမွလ ခန ့ထ်ား ေသာ သားစ ်ေြမးဆက်အသီးအသီး
ေနေသာရွာ ၌ စာရင်း ဝင်က၏။ 23 ထုိသူ ၏ သားစ ် ေြမးဆက်တို့သည် တဲ
ေတာ်တည်းဟေူသာထာဝရဘုရား ၏အိမ် ေတာ်၌ တံခါးေစာင့် အမှုကုိ ေဆာင်ရွက်ရ
က၏။ 24 တံခါးေစာင့် တို့သည် အေ ှ ၊ အေနာက် ၊ ေတာင် ၊ ေြမာက် ၊ ေလး မျက် ှာ
၌ ေစာင့်ေနရက၏။ 25 ရွာ တို့ ၌ ေနေသာအေပါင်းအေဘာ် တို့သည် အလှည့် သင့်သည်
အတိင်ုး ခုနစ် ရက် ၊ ခုနစ်ရက် လာ ရ က၏။ 26 ထုိေလဝိ သားတို့တင်ွ တံခါးေစာင့် ကီး
ေလး ေယာက်တို့သည် အရာကုိခံရသည်အတိင်ုး၊ ဘုရားသခင် ၏ အိမ် ေတာ်အခနး်
များ ှင့် ဘ ာတိက်ု များကုိ ေစာင့်ရ က ၏။ 27 ထုိသို့ ေစာင့် ၍ နနံက် တိင်ုးတံခါးကုိ
ဖွင့်ရေသာေကာင့် ၊ ဘုရားသခင် ၏ အိမ် ေတာ်ပတ်လည် ၌ အိပ် ရက ၏။ 28အချ ိ
တို့သည်လည်း၊ အမှု ေတာ်ေစာင့်တနဆ်ာ များကုိ အေရအတက်ွ အတိင်ုး သွင်း လျက်
ထုတ် လျက် ေစာင့်ရ က၏။ 29 အချ ိ တို့သည်လည်း၊ သန ့် ှ င်း ရာဌာနေတာ် တနဆ်ာ
များ၊ အသုံးအေဆာင် များ၊ မုန ့်ညက် ၊ စပျစ်ရည် ၊ ဆီ ၊ ေလာဗန် ၊ နံသ့ာမျ ိ း များကုိ
ြပ စု ၍ေစာင့်ရက၏။ 30ယဇ် ပုေရာဟိတ်အမျ ိးသား အချ ိ တို့သည်လည်း နံသ့ာဆီ
ကုိ လပ်ု ရက၏။ 31 ေလဝိ သား၊ ေကာရသိ
အေဆွအမျ ိးြဖစ်ေသာ ှလ္လံု ၏ သားဦး မတ္တိသိ သည် သံြပား ြဖင့်ဖုတ်ေသာ
မုန ့မ်ျ ိ းကုိ ေစာင့်ရ၏။ 32 သူ ၏ညီအစ်ကုိ ှင့် အြခားေသာေကာရသိ အေဆွအမျ ိးသား
တို့သည် ဥပုသ် ေန၌့ ေ ှ ေတာ်မုန ့ကုိ် ြပင်ဆင် ရက၏။ 33 သီချင်း ဆုိေသာသူ ေလဝိ
အေဆွအမျ ိးသူ ကီး တို့သည် မိမိ
တို့အမှု ကုိ ေန ့
ည ့်မြပတ်ေစာင့်ရေသာေကာင့် ၊ အိမ်ေတာ်အခနး် ၌ ေန၍ အြခားေသာအမှု ှင့်လတ်ွ
က၏။ 34 ထုိေလဝိ အေဆွအမျ ိးသူ ကီး တို့သည် အစ ်အဆက် အ ကီးအကဲ ြဖစ်၍
ေယ ု ှလင် မိ ၌ ေနရာ ကျက၏။ 35 ေယေဟလ သည် ဂိေဗာင် မိ တင်ွ ေနထုိင် ပီး
ဂိေဗာင် မိ သားတို့၏ေခါင်းေဆာင် ြဖစ်သည်။ သူ
၏ဇနးီ မှာ မာခါ နာမည် ှိ၏။ 36 သူ ၏သားဦး ကား၊ အာဗဒနု် ြဖစ်၏။ သူ၏အြခား
သားများမှာ ဇုရ ၊ ကိ ှ ၊ ဗာလ ၊ ေနရ ၊ နာဒပ်၊ 37 ေဂေဒါ် ၊ အဟိဩ ၊ ဇာခရိ ၊ မိကလတ်ု
တို့ ြဖစ် က၏။ 38 မိကလတ်ု ၏သားသည် ှိမံ ြဖစ်၏။ သူ တို့လည်း သူ တို့၏ေဆွမျ ိ း
အနးီ ေယ ု ှလင် မိ တင်ွ ေနထုိင် က၏။ 39 ေနရ သည် ကိ ှ ၏အဘ ြဖစ်၏။ ကိ ှ
သည် ေ ှာလု ၏အဘ ြဖစ်၏။ ေ ှာလု သည် ေယာနသန် ၊ ေမလခိရွှ ၊ အဘိနာဒပ် ၊
ဣ ှဗာလ တို့၏အဘ ြဖစ်၏။ 40 ေယာနသန် ၏သား သည် ေမရိဗ္ဗာလ ၊ ေမရိဗ္ဗာလ
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၏သားမှာ မိက္ခါ ြဖစ်၏။ 41 မိက္ခါ ၏သား များမှာ ပိသုန် ၊ ေမလက် ၊ တာရာ ၊ အာ
ခတ် တို့ ြဖစ် က၏။ 42အာခတ်သည် ယာရ
၏အဘ ြဖစ်၏။ ယာရ တင်ွ သားအာလမက် ၊ အာဇမာဝက် ှင့် ဇိမရိ ဟ၍ူ သားသုံး
ေယာက် ှိ၏။ ဇိမရိ သည် ေမာဇ
၏အဘ ြဖစ်၏။ 43 ေမာဇ သည် ဗိနာ
၏အဘ ြဖစ်၏။ ဗိနာ ၏သား ေရဖာယ ၊ ေရဖာယ ၏သား ဧလာသ ၊ ဧလာသ
၏သား အာေဇလ ြဖစ်၏။ 44 အေဇလ ၏သား အာဇရိကံ ၊ ေဗာေခ ု ၊ ဣ ှေမလ ၊
ှရိယ ၊ ဩဗဒိ ှင့် ဟာနန် ဟ၍ူ သား
ေြခာက် ေယာက် ှိ၏။

10
1 ဖိလိတ္တိ လတိူု့သည် ဣသေရလ
လတိူု့ ကုိ စစ်တိက်ု ၍ ၊ ဣသေရလ လူ တို့သည် ရနသူ်ေ ှ မှာ ေြပး သြဖင့်၊ ဂိလေဗာ
ေတာင် ေပါ် မှာ အထိအခုိက် ှင့် လဲ ၍ေသက၏။ 2 ဖိလိတ္တိ လူတို့သည် ေ ှာလု
မင်း ှင့် သူ ၏သား တို့ ကုိ ြပင်းထန် စွာ လိက်ု၍ ၊ ေ ှာလု ၏သား ေယာနသန် ၊ အဘိနဒ
ပ် ၊ ေမလခိရွှ တို့ ကုိသတ် က၏။ 3 စစ်တိက်ု ရာတင်ွ ေ ှာလု သည် အလနွ် ခံရ၏။ ေလး
သမားတို့ ပစ် ေသာြမား မှန် ၍ အလနွန်ာ ေသာေကာင့်၊ 4လက်နက် ေဆာင် လလုင်ကုိ
ေခါ် ပီးလျှင် ၊ သင့် ထား ကုိ ထုတ် ၍ ငါ ့ ကုိထုိး ေလာ။့ သို့ မဟတ်ု အေရဖျား လီှးြခင်း
ကုိ မခံေသာလတိူု့သည်လာ ၍ ၊ ငါ ့ ကုိမ ိုမေသ ည ်းဆဲကလိမ့်မည်ဟဆုို ေသာ်လည်း
၊ လက်နက် ေဆာင် လလုင်သည် အလနွ် ေကာက် ၍ မ ြပ ဘဲေနေသာေကာင့် ၊ ေ ှာလု
သည် ထုိထား
ကုိ ယူ
၍ ေထာင် ပီးလျှင်၊ ထား
ဖျား ေပါ် မှာ လဲှ ၍ေသ၏။ 5 ေ ှာလု ေသ သည်ကုိ လက်နက် ေဆာင် လလုင် ြမင်
လျှင် ၊ သူ သည်လည်း ထုိထားကုိ ေထာင်၍ထား ဖျား ေပါ် မှာ လဲှ ၍ ေသ ၏။ 6 ထုိသို့
ေ ှာလု ှင့် သူ ၏သား သုံး ေယာက်မှစ၍နနး်ေတာ် သားအေပါင်း တို့သည် အတူ
ေသ က၏။ 7ဣသေရလလေူြပး ေကာင်း ၊ ေ ှာလု ှင့် သူ ၏ သား
များေသ ေကာင်း ကုိ၊ ချ ိင့် ၌ ေနေသာ ဣသေရလ လူ အေပါင်း တို့သည် သိြမင်
လျှင် ၊ မိ ရွာတို့ ကုိ စွန ့ပ်စ် သြဖင့် ၊ ဖိလိတတိ္ လတိူု့သည်လာ ၍ ေန က၏။ 8 နက်ြဖန်
ေန၌့ ဖိလိတ္တိ လူတို့သည် အေသေကာင် တို့ ၌၊ အဝတ်တနဆ်ာကုိ ချွတ် ြခင်းငှါ လာ
ေသာအခါ ၊ ဂိလေဗာ ေတာင် ေပါ် မှာ ေ ှာလု ှင့် သူ ၏သား သုံး ေယာက်တို့သည်
ေသ
လျက် ှိသည်ကုိ ေတွ့ြမင် က၏။ 9အဝတ်တနဆ်ာေတာ်ကုိ ချွတ် ပီးမှ ေခါင်း ေတာ်၊
လက်နက် ေတာ်ကုိ ယူ
၍ သူတို့ ု ပ်တု အိမ်များ၌ ၎င်း ၊ လူ များတို့ ၌ ၎င်း၊ သိတင်း ေကျာ်ေစာေစြခင်းငှါ ၊
ဖိလိတ္တိ ြပည် အရပ်ရပ်သို့ ေပး လိက်ုက၏။ 10လက်နက် ေတာ်ကုိလည်း သူ
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တို့ ဘုရား ေကျာင်း ၌ ထား
၍ ၊ ေခါင်း ေတာ်ကုိ ဒါဂုန် ဗိမာန် ၌ ဆဲွ ထားက၏။ 11 ဖိလိတ္တိ လတိူု့သည် ေ ှာလု
၌ ြပ သမျှ ကုိ ဂိလဒ် ြပည် ယာဗက် မိ သားများကား လျှင်၊ 12 သူရဲ အေပါင်း တို့သည်
ေ ှာလု ၏ အေလာင်း ှင့် သူ ၏သား အေလာင်း တို့ ကုိ ယူ
သွား၍ ၊ ယာဗက် မိ သို့ ေဆာင် ခ့ဲသြဖင့် ၊ အ ို း တို့ ကုိ ယာဗက် မိ မှာ သပိတ်
ပင် ေအာက် ၌ သဂ ဟ် ပီးမှ ခုနစ် ရက် ပတ်လံးုအစာေ ှာင် က ၏။ 13 ထုိသို့ ေ ှာလု
သည် ထာဝရဘုရား
၏ စကား
ေတာ်ကုိ နား မ ေထာင်၊ လနွက်ျ း ၍ ထာဝရဘုရား ကုိ ြပစ်မှား ေသာေကာင့် ၎င်း၊

14ထာဝရဘုရား ကုိ မ
ေမးြမနး် ဘဲနတ်ဝင် မိနး်မကုိ ှာေဖွ ေမးြမနး် ေသာေကာင့် ၎င်း၊ ထာဝရဘုရားသည်
သူ့
ကုိကွပ်မျက် ၍ ၊ ိင်ုငံ ေတာ်ကုိ ေယ ှဲ သား ဒါဝိဒ် ၌ လွှဲအပ် ေတာ်မူ၏။

11
1 ထုိအခါ ဣသေရလ အမျ ိးသားအေပါင်း တို့ သည် ဒါဝိဒ် ှ ိ ရာ ေဟြဗ န် မိ ၌
စည်းေဝး ၍၊ ကျွနေ်တာ် တို့သည် ကုိယ်ေတာ် အ ို း ၊ ကုိယ်ေတာ် အသား ြဖစ်ကပါ ၏။
2အထက် က ေ ှာလု သည် ှင်ဘုရင် ြဖစ် ေသာအခါ ၊ ကုိယ်ေတာ် သည် ဣသေရလ
အမျ ိး ကုိ ေဆာင်သွား လျက် ၊ သွင်း ြပန်လျက် ေနေတာ် မူ ပီ။ ကုိယ်ေတာ် ၏
ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ကလည်း၊ သင် သည်ငါ ၏လူ ဣသေရလ အမျ ိး ကုိ
လပ်ုေကျွး အပ်ုစုိး ရမည်ဟု ကုိယ်ေတာ် အား မိန ့် ေတာ်မူ ပီဟု ေလျှာက်ဆုိက၏။ 3 ထုိသို့
ဣသေရလ
အမျ ိးအသက် ကီး သူအေပါင်း တို့သည် ှင်ဘုရင် ှိရာ ေဟြဗ န် မိ သို့ ေရာက် လာ
လျှင် ၊ ဒါဝိဒ် သည် ေဟြဗ န် မိ ၊ ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်မှာ သူ
တို့ ှင့် မိဿဟာယ ဖွ့ဲ ၍ ၊ ှ ေမွလ အားြဖင့် ထာဝရဘုရား ဗျာဒိတ် ထားေတာ်မူ
သည် ှင့်အညီ ၊ သူတို့သည် ဒါဝိဒ် ကုိ ဘိသိတ် ေပး၍ ဣသေရလ
ှင်ဘုရင် အရာ ၌ ချးီေြမာက်က၏။ 4တဖန် ဒါဝိဒ် သည် ဣသေရလ
လအူေပါင်း တို့ ကုိ ေခါ်၍၊ ြပည်သားရင်း ေယဗုသိ
လူတို့ ေန ရာ ေယဗုတ် မိ တည်းဟေူသာ ေယ ု ှလင် မိ သို့ သွား လျှင်၊ 5 ေယဗုတ်
မိ သား တို့က၊ သင်သည် ဤ
မိ သို့ မ
ဝင် ရဟု ဆုိ
ကေသာ်လည်း ၊ ဒါဝိဒ် သည် ဒါဝိဒ် မိ တည်းဟေူသာ ဇိအနု် ရဲတိက်ု ကုိ တိက်ုယူ

ေလ၏။ 6 ဒါဝိဒ် ကလည်း၊ ေယဗုသိ
လတိူု့ ကုိ အဦး
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လပ်ု ကံ ေသာသူသည် ဗုိလ်ချ ပ် ြဖစ် ေစဟု အမိန ့် ေတာ် ှိသည် အတိင်ုး ၊ ေဇ ုယာ
သား ယွာဘ သည် အဦး
တက် ၍ ဗုိလ်ချ ပ် အရာ ကုိ ခံ ရ ၏။ 7 ထုိ ေနာက် ဒါ ဝိ ဒ် သည် ရဲတိက်ု ၌ ေန
ေသာေကာင့် ၊ ဒါဝိဒ် မိ ဟေူသာအမည်ြဖင့် သမုတ် က၏။ 8 မိလ္ေလာ အရပ် ှင့တ်ကွ
မိ ပတ်လည် ၌ တည်ေဆာက် ပီးမှ ကျန်ကင်း ေသာ မိ ကုိယွာဘ ြပ ြပင် ေလ၏။
9 ဒါဝိဒ် သည် တိးုပွား ၍ အား ကီး သြဖင့် ၊ ေကာင်းကင် ဗုိလ်ေြခ အ ှင်ထာဝရဘုရား
သည် သူ
ှင့အ်တူ ှ ိေတာ်မူ၏။ 10ဣသေရလအမျ ိး၌ ထာဝရဘုရား ၏အမိန ့် ေတာ်အတိင်ုး ၊

ဒါဝိဒ်ကုိ ှ င် ဘုရင်အရာ၌ ချးီေြမာက်ြခင်းငှါ ဣသေရလ အမျ ိးအေပါင်း တို့ ှင့် ဝုိင်း၍
ဒါဝိဒ် မင်း ဘက် မှာ ကိ းစား အားထုတ်ေသာ အမှုေတာ်ထမ်းသူရဲ ကီး တို့၏ စာရင်း
ဟမူူကား၊ 11ဟခေမာနိ အမျ ိး ယာေ ှာဗံ သည် ဗုိလ်ချ ပ် ြဖစ် ၏။ ထုိသူ
သည် လံှ ကုိကုိင် လျက်၊ လသုံူး
ရာ ကုိ တခါတည်း တိက်ု၍ လပ်ု ကံ ေလ၏။ 12သူ့ ေနာက် မှာ အေဟာဟိ
အမျ ိးေဒါေဒါ သား ဧလာဇာ သည် ဒါဝိဒ် ှင့်အတူ ပါ ၊ သဒမ္မိမ် မိ သို့ လိက်ုေသာ
သူရဲ
သုံး ေယာက် အဝင်ြဖစ်၏။ 13 ဖိလိတ္တိ လူတို့သည် စစ်တိက်ု ြခင်းငှါ မုေယာ စပါး
စုိက်ေသာ လယ်ကွက် ၌ စုေဝး
၍ ဣသေရလလူ
တို့ သည် ရနသူ်ေ ှ မှာ ေြပး ကေသာ်လည်း၊ 14 ထုိသူတို့သည် လယ်ကွက် အလယ်
၌ ရပ် ၍ ေစာင့်မ လျက် ဖိလိတ္တိ
လတိူု့ ကုိလပ်ု ကံ ေသာအခါ ၊ ထာဝရဘုရား သည် ကီးစွာ ေသာ ေအာင် ြခင်းအားြဖင့်
သူတို့ ကုိ ကယ်တင် ေတာ်မူ၏။ 15 ဗုိလ် စုအဝင်သုံး ေယာက်တို့သည် ဒါ ဝိ ဒ် ှ ိ ရာ
ေကျာက် ကား၊ အဒလံု
ဥမင် သို့ ဆင်းသွား ၍ ၊ ဖိလိတ္တိ လူတို့ သည် ေရဖိမ် ချ ိင့် ၌ တပ်ချ လျက် ှိ
က၏။ 16 ထုိအခါ ဒါဝိဒ် သည် ရဲတိက်ု တင်ွ ေန၍ ၊ ဖိလိတ္တိ လူတို့သည် ဗက်လင်
မိ ၌ လည်း တပ်ချက၏။ 17 ဒါဝိဒ် ကလည်း တစုံတေယာက် ေသာသူသည် ဗက်လင်
မိ တံခါး နား မှာ ှ ိ ေသာ ေရတင်ွး ထဲက ေရ ကုိ ခပ် ၍ ငါ ့ အားေပး ပါေစေသာဟု
ေတာင့်တ ေသာစိတ် ှင့် ဆုိ
ေသာ်၊ 18 ထုိသူသုံး ေယာက်တို့သည် ဖိလိတ္တိ
တပ် ကုိဖျက် ၍ ၊ ဗက်လင် မိ တံခါး နား မှာ ှ ိေသာ ေရတင်ွး ထဲက ေရ ကုိ ခပ်ယူ
ပီးလျှင် ဒါဝိဒ် ထံ ေတာ်သို့ ေဆာင် ခ့ဲ က၏။ သို့ ေသာ်လည်း ဒါဝိဒ် သည် မ
ေသာက် ဘဲ ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ သွနး် လျက်၊ 19 ဤ ေရကုိ ေသာက်ေသာအမှုသည် ငါ ှင့် ေဝး ပါ
ေစေသာ။ ကုိယ် အသက် ကုိ မ ှေြမာဘဲသွားေသာသူ တို့၏ အေသွး ကုိ ငါေသာက်
ရမည်ေလာ။ သူတို့သည် ကုိယ် အသက် ကုိ စွန ့စ်ား၍ ဤေရကုိေဆာင် ခ့ဲ က ပီဟုဆုိ
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လျက် မ
ေသာက် ဘဲေန၏။ ထုိသူရဲ
သုံး ေယာက်တို့သည် ထုိသို့
ေသာ အမှုတို့ ကုိြပ က၏။ 20 ယွာဘ ညီ အဘိ ှဲ သည်လည်း သူရဲသုံး ေယာက် တင်ွ
အ ကီး ြဖစ် ၏။ သူ
သည် လံှ ကုိကုိင် ၍ လသုံူး
ရာ တို့ ကုိ တိက်ုဖျက်လပ်ု ကံ ေသာေကာင့်၊ သူရဲသုံး
ေယာက် အဝင် ေနရာရသတည်း။ 21 သူရဲ သုံး ေယာက်တင်ွ ှစ် ေယာက်ထက်
သာ၍ြမတ် ေသာေကာင့်ဗုိလ်ချ ပ် အရာကုိရ ၏။ သို့ ေသာ်လည်း ပဌမသူရဲသုံး ေယာက်
တို့ ကုိ မ
မီှ။ 22အထူးသြဖင့် ြပ ဘူးေသာကပ်ေဇလ မိ သား၊ သူရဲ
ေယာယဒ ၏သား ေဗနာယ သည်လည်း ြခေသင့်္ ှင့် တေူသာ ေမာဘ
လူ ှစ် ေယာက်ကုိသတ် ၏။ ေဆာင်း ကာလ ၌ လည်း၊ အြခားသို့ သွား ၍ ေြမတင်ွး
၌ ှိေသာြခေသင့်္ ကုိသတ် ၏။ 23အရပ်ငါး ေတာင် ြမင့်ေသာ အဲဂုတ္တု
လူ ကုိလည်း သတ် ၏။ အဲဂုတ္တု
လူသည် ရက်ကနး် လက်လိပ် ှင့်အမျှ ကီးေသာ လံှ ကုိကုိင်ေသာ်လည်း ၊ ေဗနာယ
သည် ေတာင်ေဝး ကုိသာ ကုိင်လျက်သွား ၍ ၊ အဲဂုတ္တု လလူက် မှ လံှ ကုိ လယူု
ပီးလျှင် ထုိလံှ ှင့် သူ့ ကုိသတ် ၏။ 24 ထုိသို့ ေသာ အမှုတို့ ကုိ ေယာယဒ
သား ေဗနာယ သည် ြပ ၍ သူရဲ သုံး ေယာက်အဝင် ေနရာကုိရ၏။ 25 ဗုိလ်များထက်
သာ၍ြမတ် ေသာ်လည်း ပဌမ သူရဲသုံး
ေယာက်တို့ ကုိမ မီှ။ ဒါဝိဒ် သည် အတင်ွးဝန် ချ ပ် အရာကုိ
လည်း ေပး ၏။ 26 ယွာဘ ညီ အာသေဟလ သည်လည်း ဗုိလ် စုအဝင်ြဖစ်၏။ ထုိ
အတ၊ူ ဗက်လင် မိ ေန၊ ေဒါေဒါ ၏သား ဧလဟာနန၊် 27 ေဟေရာဒိ အမျ ိး ှ မ္မ ၊ ဖာ
လတိ အမျ ိး ေဟလက်၊ 28 ေတေကာ အမျ ိး ဣေက ှ ၏သား ဣရ ၊ အေနေသာသိ
အမျ ိး အေဗျဇာ၊ 29ဟု ှသိ အမျ ိးသိေဗကဲ ၊ အေဟာဟိ အမျ ိး ဣလဲ ၊ 30 ေနေတာဖာ
သိ အမျ ိး မဟာရဲ ၊ ေနေတာဖာသိ အမျ ိး ဗာန
၏သား ေဟလက်၊ 31 ဗ◌င်္ယာမိန် အမျ ိး ၊ ဂိဗာ မိ ေန၊ ရိဘဲ
၏သား ဣတ္တဲ ၊ ပိရေသာနိ အမျ ိး ေဗနာယ ၊ 32 ဂါ ှ ချ ိင့် သားဟုရဲ ၊ အာဗသိ
အမျ ိးအေဗျလ၊ 33 ဗာဟမို အမျ ိးအာဇမာဝက် ၊ ှာလေဗာနိ အမျ ိး ဧလျာဘ၊ 34 ဂိေဇာ
နိ အမျ ိးယာ ှင် ၏သား တို့တင်ွ ေယာနသန် ၊ ဟာရရိ အမျ ိး ှ မ္မ၊ 35ဟာရရိ အမျ ိး
ှာရ ၏ သား
အဟိအံ ၊ ဥရ ၏သား ဧလိဖလ၊ 36 ေမေခရသိ အမျ ိးေဟဖာ ၊ ေပေလာနိ အမျ ိး
အဟိယ ၊ 37ကရေမလ အမျ ိးေဟဇရဲ ၊ ဧဇဗဲ ၏သား နာရဲ၊ 38 နာသန် ၏ညီ ေယာလ
၊ ဟဂ္ေဂရိ ၏သား မိဗဟာ၊ 39 အမ္မုန် အမျ ိးေဇလက် ၊ ေဇ ုယာ သား ယွာဘ ၏
လက်နက် ေဆာင် လလုင်၊ ေဗေရာသိ
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အမျ ိး နဟာရဲ ၊ 40ဣသရိ အမျ ိး ဣရ ၊ ဣသရိ အမျ ိးဂါရက်၊ 41 ဟိတ္တိ အမျ ိး
ဥရိယ ၊ အာလဲ ၏သား ဇာဗဒ်၊ 42 ု ဗင် အမျ ိးသားသုံး ကျပ်ိကုိ အပ်ုေသာဗုိလ် ၊ ှ ိဇ
၏သား အဒိန၊ 43 မာခါ ၏သား ဟာနန် ၊ မိသနိ အမျ ိး ေယာ ှဖတ်၊ 44အာ ှတေယာသိ
အမျ ိးဩဇိ ၊ အာေရာ် အမျ ိး ေဟာသန် ၏သား ှာမ ှင့် ေယေဟလ၊ 45 တိဇိ အမျ ိး
ှ ိမရိ ၏သား ေယေဒလ ှင့် သူ ၏ညီ ေယာဟ၊ 46 မဟာဝိ အမျ ိးဧေလျလ ၊ ဧလနန်
၏သား ေယရိဗဲ ှင့် ေယာ ှဝိ ၊ ေမာဘ အမျ ိးဣသမ ှင့်တကွ၊ 47 ဧေလျလ ၊ ဩဗက်
၊ ေမေဇာဗိတ် အမျ ိး ယာေသလ တည်း။

12
1 - 2 ဒါဝိဒ် သည် ကိ ှ ၏သား ေ ှာလု ကုိေ ှာင် ၍ ဇိကလတ် မိ ၌ ေနစ ်၊ သူ့ဘက်
သို့ ဝင်စား ေသာသူ၊ ေလး
လက်နက် ကုိေဆာင်၍ လက်ျာ လက် လက်ဝဲ လက်မေရွး၊ ေကျာက် ှင့် ြမား ကုိ
ပစ်တတ်ေသာစစ်သူရဲ ကီး ၊ ေ ှာလု ေပါက်ေဘာ် ဗ◌င်္ယာမိန် အမျ ိးသားဟူ မူကား၊
3 အကီးအကဲ အေဟဇာ ၊ သူ့ ေနာက်ေယာ ှ ၊ ဂိဗာ မိ သားေ ှ မာ ၊ အာဇမာဝက်
သား ေယေဇလ ှင့် ေပလက် ၊ ေဗရာခ ၊ အနေ္တာသိ အမျ ိး ေယဟု ၊ 4 ဗုိလ်စုတင်ွ
ထူးဆနး်၍အ ကီးအကဲ လပ်ုေသာ ဂိေဗာင် မိ သားဣ ှမာယ ၊ ေယရမိ ၊ ယဟာေဇလ
၊ ေယာဟနန် ၊ ေဂဒရသိ အမျ ိးေယာဇဗဒ်၊ 5 ဧလုဇဲ ၊ ေယရိမုတ် ၊ ဗာလျာ ၊ ေ ှမရိ ၊
ဟ ုဖိ အမျ ိးေ ှဖတိ၊ 6 ဧလကာန ၊ ေယ ှာ ၊ အာဇေရလ ၊ ေယာဇာ ၊ ေကာရသိ အမျ ိး
ယာေ ှာဗ၊ 7 ေဂေဒါ် မိ ေန၊ ေယေရာဟံ
သား ေယာလာ ှင့် ေဇဗဒိ တည်း။ 8 ထုိမှတပါး ၊ ဒါဝိဒ် ှ ိရာ ေတာ ရဲတိက်ု သို့ ထွက်
သွား ေသာသူ၊ ခွနအ်ား ကီး၍ ဒိင်ုး လွှားေဆာင် လျက် စစ်တိက်ု ြခင်းငှါ တတ်စွမ်း ိင်ု
ေသာသူ၊ ြခေသင့်္ က့ဲသို့ မျက် ှာ ရဲ၍ ေတာင် ေပါ် မှာ ဒရယ် က့ဲသို့ လျင်ြမန် ေသာ သူဂဒ်
အမျ ိးသားဟမူူကား၊ 9 ဧဇာ တပါး၊ ဩဗဒိ
တပါး၊ ဧလျာဘ တပါး၊ 10 မိ ှမနန္ တပါး၊ ေယရမိ တပါး၊ 11အတ္တဲ တပါး၊ ဧေလျ
လ တပါး၊ 12 ေယာဟနန် တပါး၊ ဧလဇာဗဒ် တပါး၊ 13 ေယရမိ တပါး၊ မာခဗာနဲ
တပါး၊ ေပါင်းတကျပ်ိ တပါးတည်း။ 14ဤ သူတို့သည် ဂဒ် အမျ ိးသား တင်ွ ဗုိလ်
လပ်ု၍၊ အငယ် ကား လူတရာ ၊ အ ကီး ကားလူတေထာင် ကုိ အပ်ုေသာသူြဖစ် က၏။
15 ေယာ်ဒန် ြမစ်ေရသည် ကမ်း တေ ှာက်လံးု ကုိ လွှမ်းမုိး ေသာ ကာလပဌမ
လ တင်ွ ၊ သူတို့သည် ကူး
၍ ေြမညီရာအရပ်အေ ှ အေနာက် ၌ ေနေသာသူအေပါင်း တို့ ကုိ ေြပး ေစ က၏။

16 ဗ◌င်္ယာမိန် အမျ ိးသား ှင့် ယုဒ အမျ ိးသားအချ ိ တို့ သည် ဒါဝိဒ် ှ ိရာ ရဲတိက်ု သို့
လာ ေသာအခါ၊ 17 ဒါဝိဒ် သည် ကိ ဆုိြခင်းငှါထွက်သွား ၍ ၊ ငါ ့ ကုိ မစ
ြခင်းငှါ ေမတ္တ ာ စိတ် ှင့် လာ လျှင် ငါသေဘာတူ ၏။ သို့ မဟတ်ု ငါ ့ကုိရနသူ် လက် သို့
အပ်ြခင်းငှါ လာလျှင် ငါ ၌ အြပစ် မ ှိေသာေကာင့် ၊ ဘုိးေဘး တို့၏ ဘုရားသခင် သည်
ကည့် ှု ၍ ဆုံးမ ေတာ်မူပါေစေသာဟုဆုိေသာ်၊ 18 ဝိညာ ် ေတာ်သည် ဗုိလ်ချ ပ် အာမ
သဲ အေပါ်မှာ သက်ေရာက် ၍၊ အိုဒါဝိဒ် ၊ ကျွနေ်တာ်တို့သည် ကုိယ်ေတာ် ၏လ၊ူ အိေုယ
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ှ ဲ ၏သား ေတာ်၊ ကုိယ်ေတာ် ဘက်သို့ ဝင်စား ေသာသူြဖစ်ပါ၏။ ကုိယ်ေတာ်၌ မဂင်္လာ
ှိပါေစေသာ။ မဂင်္လာ ှိပါေစေသာ။ ကုိယ်ေတာ် ကုိမစ ေသာသူ၌ မဂင်္လာ ှိပါေစေသာ။
ကုိယ်ေတာ် ၏ဘုရားသခင် သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ မစ
ေတာ်မူပါေစေသာဟု ြပနေ်ြပာေလေသာ်၊ ဒါဝိဒ်သည် သူ
တို့ ကုိ လက်ခံ ၍ ဗုိလ် အရာ၌ ခန ့ထ်ား ေလ၏။ 19 ထုိမှတပါး ၊ ဒါဝိဒ်သည် ေ ှာလု
ကုိ စစ်တိက်ု သွား ေသာ ဖိလိတ္တိ
လတိူု့ ှင့် လိက်ု ေသာအခါ ၊ ဖိလိတတိ္ မင်း တို့က၊ ဤသူသည် ငါ တို့ ကုိအပ်၍ မိမိ
သခင် ေ ှာလု ဘက်သို့ ဝင်စားမည်ဟု တိင်ုပင် ပီးမှ ြပန် ေစေသာေကာင့် ၊ ဒါဝိဒ်
သည် စစ်မ ကူ ဘဲ ဇိကလတ် မိ သို့ သွား ေသာကာလ ၊ သူ့ဘက် သို့ ဝင်စားေသာ မနာ
ေ ှ အမျ ိးသားဟူမူကား၊ 20 မိမိအမျ ိးသားတို့တင်ွ လူတေထာင် ကုိ အပ်ု ေသာ ဗုိလ် ၊
အာဒန ၊ ေယာဇဗဒ် ၊ ေယဒေယလ ၊ မိက္ေခလ ၊ ေယာဇဗဒ် ၊ ဧလိဟု ၊ ဇိလသဲ တည်း။
21 ထုိသူ အေပါင်း တို့သည် ခွနအ်ား ကီးေသာ စစ်သူရဲ ဗုိလ် ကီး ြဖစ် ၍ ၊ ထားြပ လပ်ု
ေသာသူတို့ တဘက် ၌ ဒါဝိဒ် ကုိ မစ က၏။ 22 ထုိကာလ ၌ ဘုရားသခင် ၏ ဗုိလ်ေြခ
က့ဲသို့ ကီးစွာ ေသာ ဗုိလ်ေြခ ြဖစ်သည်တိင်ုေအာင် တေန ့ထက် တေနဒ့ါဝိဒ် ကုိ ကူညီ
၍ဝင်စား က၏။ 23ထာဝရဘုရား ၏ အမိန ့် ေတာ်အတိင်ုး ၊ ေ ှာလု ၏ ိင်ုငံ ကုိ ဒါ
ဝိဒ်လက်သို့လွှဲ ြခင်းငှါ ဒါဝိဒ် ှ ိရာ ေဟြဗ န် မိ သို့ လာ ေသာသူ၊ စစ်တိက်ု လက်နက်
စုံ ှင့် ြပည့်စုံေသာ တပ်သားစာရင်း ဟူမူကား၊ 24 ဒိင်ုး ှင့် လံှ ကုိေဆာင် ၍ စစ်တိက်ု
လက်နက်စုံ ှင့်ြပည့်စုံေသာ ယုဒ
အမျ ိးသား ေြခာက် ေထာင် ှစ် ရာ၊ 25 ခွနအ်ား ကီးေသာ စစ်သူရဲ ၊ ှ ိ ေမာင်
အမျ ိးသား ခုနစ် ေထာင် တရာ၊ 26 ေလဝိ အမျ ိးသား ေလး ေထာင် ေြခာက် ရာ၊ 27အာ
ုန် အမျ ိးအပ်ု ၊ ေယာယဒ ှင့်အတူ ပါေသာ အာ ုနအ်မျ ိ းသားသုံး ေထာင် ခုနစ် ရာ၊

28 ခွနအ်ား ကီးေသာသူရဲ ၊ လပူျ ိ ဇာဒတ်ု ှင့် သူ ၏ အေဆွအမျ ိး တပ်မှူး ှစ်ကျပ်ိ ှစ်
ပါး၊ 29 ေ ှာလု ေပါက်ေဘာ် ြဖစ်ေသာ ဗ◌င်္ယာမိန် အမျ ိးသား သုံး ေထာင် ၊ ထုိအမျ ိးသား
အများ တို့သည် ေ ှာလု ဘက်မှာေစာင့် ေနက၏။ 30 ခွနအ်ား ကီး၍ အေဆွအမျ ိး တို့
တင်ွ ထင် ှားေသာ ဧဖရိမ် အမျ ိးသား ှစ် ေသာင်း ှစ် ရာ၊ 31 ဒါဝိဒ် ကုိ ှ င် ဘုရင်
အရာ၌ချးီေြမာက်ြခင်းငှါ စာရင်း ဝင်ေသာ မနာေ ှ အမျ ိး ဝက် ထဲက လတူေသာင်း ှစ်
ေထာင်၊ 32ကာလ အချနိတိ်ု့ ကုိ နားလည် ၍ ဣသေရလ
အမျ ိးသည် အဘယ်သို့ ြပ သင့်သည်ကုိ သိ
တတ်ေသာ ဣသခါ အမျ ိးသား သူ ကီး ှစ် ရာ၊ သူ
တို့ အမျ ိးသား ချင်း အေပါင်း တို့သည် အသင့် ှ ိ က၏။ 33 စိတ် ှစ် ခွမ ှိ၊ တပ်
အခင်းအကျင်း မပျက်၊ စစ်တိက်ု လက်နက်စုံ ှင့် ြပည့်စုံလျက် စစ်ချ ီ ၍ တိက်ုတတ်
ေသာ ဇာဗုလုန် အမျ ိးသားငါး ေသာင်း၊ 34 နဿလိ အမျ ိးသားဗုိလ် တေထာင် ၊ ဒိင်ုး
ှင့် လံှ ကုိ ေဆာင်ေသာ သူသုံးေသာင်း ခုနစ်ေထာင်၊ 35 ဒန် အမျ ိးထဲက စစ်မှူး စစ်
ေရး၌ ေလက့ျက် ေသာ သူ ှစ်ေသာင်း ှစ်ေထာင်ေြခာက် ရာ၊ 36အာ ှာ အမျ ိးထဲက ထုိ
အတူ ေလက့ျက် ၍ စစ် ချ ီတတ်ေသာသူ ေလးေသာင်း ၊ 37 ေယာ်ဒန် ြမစ်တဘက် ုဗင်
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အမျ ိး၊ ဂဒ် အမျ ိး၊ မနာေ ှ အမျ ိး တဝက် ထဲက စစ်တိက်ု လက်နက်စုံ အမျ ိးမျ ိ း ှင့်
ြပည့်စုံေသာသူ တသိနး် ှစ်ေသာင်းတည်း၊ 38 စစ်အခင်းအကျင်းမပျက်၊ တိက်ု တတ်
ေသာသူ၊ အထက်ဆုိခ့ဲ ပီး ေသာသူ
အေပါင်း တို့သည် ဒါဝိဒ် ကုိ ှ င် ဘုရင်အရာ၌ ချးီေြမာက်ြခင်းငှါ ကည်ညိ ေသာစိတ်
အား ကီး၍ ေဟြဗ န် မိ သို့ လာ က၏။ ကျန်ကင်း ေသာ ဣသေရလ
အမျ ိးသားအေပါင်း တို့သည်၊ ဒါဝိဒ် ကုိ ှ င် ဘုရင်အရာ၌ ချးီေြမာက်ချင်ေသာစိတ်
သေဘာတညီတ ွတ် တည်း ှိ က၏။ 39 ထုိသူအေပါင်းတို့သည် သုံး
ရက် ပတ်လံးုအထံ ေတာ်၌ စား ေသာက် လျက် ေန
က၏။ အမျ ိးသား ချင်းတို့ သည် ြပင်ဆင် ှင့် က ပီ။ 40 အနးီအပါး ၌ ေနေသာသူ

တို့သည်လည်း ၊ သုိး ာွး ှင့်တကွအမဲသား၊ မုန ့်ညက် ၊ သေဘင်္ာ သဖနး်သီး၊ စပျစ်သီး
၊ စပျစ်ရည် ၊ ဆီ တည်းဟေူသာရိက္ခါ များကုိ ြမည်း ၊ ကုလားအပ်ု ၊ လား ၊ ာွး အေပါ်
မှာတင်လျက် ဣသခါ ခ ို င်၊ ဇာဗုလုန် ခ ို င်၊ နဿလိ ခ ို င်မှ ပင့်ေဆာင် ခ့ဲ၍ ဣသေရ
လ
အမျ ိးသားတို့သည် ေပျာ်ေမွ့ က၏။

13
1 တဖန် ဒါ ဝိ ဒ် သည် လူတေထာင် အပ်ု ၊ တရာ အပ်ု အစ ှိ ေသာ အ ကီးအကဲ
အေပါင်း တို့ ှင့် တိင်ုပင် ပီးလျှင်၊ 2 ဣသေရလ အမျ ိး ပရိသတ် အေပါင်း တို့ အား
၊ သင်တို့သည် အလို ှ ိ၍ ငါ တို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား အခွင့်ေပးေတာ်မူလျှင် ၊
ဣသေရလ ိင်ုငံအရပ်ရပ် ၌ ကျန်ကင်း ေသးေသာ ငါ တို့ ညီအစ်ကုိ များ၊ မိ ှင့်
မိ နယ် ၌ ေနေသာယဇ်ပုေရာဟိတ် ၊ ေလဝိ သားများတို့သည် ငါ တို့ ှင့်အတူ စည်းေဝး
ေစြခင်းငှါအ ှ ံအြပား ေစလွှတ် ကကုနအံ်။့ 3 ငါ တို့၏ဘုရားသခင် ေသတ္တ ာ ေတာ်ကုိ တ
ဖန် ေဆာင်ခ့ဲ ကကုနအံ်။့ ေ ှာလု လက်ထက် ၌ ထုိေသတ္တ ာ ေတာ်ေ ှ မှာ ေမးြမနး် ေလမ့
ှိပါတကားဟု မိန ့ေ်တာ်မူေသာစကားကုိ၊ 4 စည်းေဝးေသာ ပရိသတ် အေပါင်း တို့သည်
ှစ်သက် ေသာေကာင့် ၊ အမိန ့ေ်တာ်အတိင်ုးြပ ပါမည်ဟု ဝနခံ် က၏။ 5 ထုိသို့ ဒါဝိဒ်
သည် ဘုရားသခင် ၏ ေသတ္တ ာ
ေတာ် ကုိ၊ ကိရယတ်ယာရိမ် မိ မှ ေဆာင် ခ့ဲြခင်းငှါ အဲဂုတ္တု ြပည် အနား၊ ှ ိေဟာရ
ြမစ်မှစ၍ ဟာမတ် မိ လမ်းဝတိင်ုေအာင် ေနေသာဣသေရလ အမျ ိးသားအေပါင်း တို့
ကုိ စုေဝး
ေစ ပီးလျှင်၊ 6 ေခ ုဗိမ် ကားမှာ ကျနိး်ဝပ် ေတာ်မူေသာထာဝရဘုရား ၏နာမ ေတာ်
ှင့်ဆုိင်ေသာ ဘုရားသခင် ၏ ေသတ္တ ာ
ေတာ်ကုိ ေဆာင် ခ့ဲြခင်းငှါ ၊ ဣသေရလ အမျ ိးသားအေပါင်း တို့ ှင့်တကွ၊ ယုဒ
ြပည်ကိရယတ်ယာရိမ် မိ တည်းဟေူသာ ဗာလာ မိ သို့ သွား ေလ၏။ 7 ဘုရားသခင်
၏ ေသတ္တ ာ
ေတာ်ကုိ လှည်း သစ် ေပါ် မှာတင်၍ အဘိနဒပ် အိမ် ထဲက ထုတ် က၏။ ဩဇ
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ှင့် အဟိဩသည်လှည်း ကုိ ှင် က၏။ 8 ဒါဝိဒ် ှင့် ဣသေရလအမျ ိးသားအေပါင်း
တို့ သည် သီချင်း ဆုိလျက် ေစာင်း ၊ တေယာ ၊ ပတ်သာ ၊ ှခဲရာ၊ ခွက်ကွင်း ၊ တံပုိး တို့
ကုိ ကုိင်လျက် ထာဝရဘုရားေ ှ ေတာ်၌ အား
ထုတ်၍ တီးမှုတ် က၏။ 9 ခိဒုန် ေကာက်နယ်တလင်းသို့ ေရာက် ေသာအခါ ၊ ာွး
တို့သည် ဘုရားသခင်၏ ေသတ္တ ာ
ေတာ်ကုိ လှုပ် ှား ေသာေကာင့် ၊ ဩဇ သည်လက် ကုိဆန ့် ၍ ေသတ္တ ာေတာ် ကုိ ကုိင်
၏။ 10 ထုိသို့ ေသတ္တ ာ ေတာ်ကုိ ကုိင် ေသာေကာင့် ၊ ထာဝရဘုရား သည် ဩဇ
ကုိ အမျက် ထွက် ၍ ၊ ဒဏ်ခတ် ေတာ်မူသြဖင့် ၊ ဩဇသည် ဘုရားသခင် ေ ှ ေတာ်၌
ေသ ေလ၏။ 11ဩဇ ကုိ ထာဝရဘုရား ဒဏ်ခတ် ေတာ်မူေသာေကာင့် ဒါဝိဒ် သည်
ည ိးငယ် ေသာစိတ် ှိ၏။ ထုိ
အရပ် သည် ယေန ့
တိင်ုေအာင် ေပရေဇာဇ အမည် ြဖင့် တင်ွ သတည်း။ 12 ထုိ ေန ့ ၌ ဒါ ဝိ ဒ် သည်
ဘုရားသခင် ကုိ ေကာက် ၍ ၊ ဘုရားသခင် ၏ ေသတ္တ ာ
ေတာ်ကုိ အဘယ်ေကာင့်ငါ ့ ထံသို့ ေဆာင် ခ့ဲရမည်နည်းဟဆုို လျက်၊ 13 မိမိေနရာဒါဝိ
ဒ် မိ ထဲသို့ ေသတ္တ ာ ေတာ်ကုိ မ
ေဆာင် ဘဲ ဂိတ္တိ
လူဩဗေဒ ဒံု အိမ် သို့ လွှဲ ၍ ေဆာင်သွား ေလ၏။ 14 ဘုရားသခင် ၏ေသတ္တ ာ
ေတာ်သည် သုံး
လ ပတ်လံးု၊ ဩဗေဒဒံု
အိမ် တင်ွ အိမ်သူ အိမ်သားများဆီမှာ ှိ ၏။ ထာဝရဘုရား
သည် ဩဗေဒဒံု
ှင့် အိမ်သူ အိမ်သား အေပါင်း တို့ ကုိ ေကာင်း ကီး ေပးေတာ်မူ၏။

14
1တု ု မင်း ကီး ဟိရံ သည် ဒါဝိဒ် အဘို့ နနး် ေတာ်ကုိ တည်ေဆာက် ြခင်းငှါ ၊ သံတမန်
ှင့်တကွအာရဇ် သစ်သား ၊ လက်သမား ၊ ပနး်ရန်သမား တို့ ကုိ ေစလွှတ် ေလ၏။

2ထာဝရဘုရား သည် ဒါဝိဒ်ကုိ ဣသေရလ
ှင်ဘုရင် အရာ ၌ ခန ့ထ်ား ေတာ်မူေကာင်း ှင့် မိမိ
လူ ဣသေရလ အမျ ိးအဘို့ အလိုငှါ၊ ိင်ုငံ ကုိ ချးီေြမာက် ေတာ်မူေကာင်း ကုိ ဒါဝိ
ဒ် သိြမင် ၏။ 3 ဒါဝိဒ် သည် ေယ ု ှလင် မိ ၌ ထပ်၍ မယား တို့ ကုိ သိမ်းယူ သြဖင့်
သား သမီး များတို့ ကုိ ြမင် ေလ၏။ 4 ေယ ု ှလင် မိ ၌ ဒါဝိဒ်ြမင် ေသာ သားတို့အမည်
ကား၊ ှ မွာ ၊ ေ ှာဗပ် ၊ နာသန် ၊ ေ ှာလမုန၊် 5ဣဗဟာ ၊ ဧလိရွှ ၊ ဧလိပလက်၊ 6 ေနာဂ
၊ ေနဖက် ၊ ယာဖျာ၊ 7 ဧလိ ှမာ ၊ ဧလျာဒ ၊ ဧလိဖလက် တည်း။ 8 ဒါဝိဒ် ကုိ ဘိသိက်
ေပး၍ ဣသေရလ
ှင်ဘုရင် အရာ ၌ ခန ့ထ်ားေကာင်း ကုိ ဖိလိတ္တိ
လတိူု့သည်ကား လျှင် ၊ ထုိသူအေပါင်း တို့သည် ဒါဝိဒ် ကုိ ှာ ၍ လာ
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က၏။ ထုိသိတင်းကုိ ဒါဝိဒ် သည် ကား ေသာအခါ ချသွီား ၏။ 9 ဖိလိတ္တိ လူ
တို့သည် လာ
၍ ေရဖိမ် ချ ိင့် ၌ အ ှ ံအြပား ေနက၏။ 10 ဒါဝိဒ် ကလည်း ၊ အကျွ ်ပ်ုသည် ဖိလိတ္
တိ
လူတို့ ှ ိရာသို့ သွား ရပါမည်ေလာ။ အကျွ ်ပ်ု လက် ၌ အပ် ေတာ်မူ မည်ေလာဟု
ဘုရားသခင် ကုိ ေမးေလျှာက် လျှင် ၊ ထာဝရဘုရား က သွား ေလာ။့ သင့် လက် ၌ ငါ
အပ် မည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး၊ 11 ဒါဝိဒ် သည် ဗာလေပရဇိမ် မိ သို့ သွား ၍ သူ
တို့ ကုိ လပ်ု ကံ ပီးမှ ၊ ဘုရားသခင် သည် ေရ
ထ၍ ဖိ ဖျက် သက့ဲသို့ ငါ ့ ရနသူ် တို့ ကုိ ငါ ့ အားြဖင့် ဖိ ဖျက် ေတာ်မူ ပီဟုဆုိ လျက်၊
ထုိ
အရပ် ကုိ ဗာလေပရဇိမ် အမည် ြဖင့် တင်ွ ေစသတည်း။ 12 ထုိ အရပ်၌ ဖိလိတ္တိလူ
များ ပစ်ထား ေသာ ုပ်တု များကုိ ဒါဝိဒ် ၏အမိန ့် ေတာ် ှင့် မီး
ှု ိ က၏။ 13တဖန် ဖိလိတ္တိ လူတို့သည် ထုိချ ိင့် ၌ အ ှ ံအြပား လာ၍ေနက၏။

14 ဒါဝိဒ် သည်လည်း ဘုရားသခင် ကုိ တဖန် ေမးေလျှာက် ေသာ်၊ သူ
တို့ ှ ိရာ သို့ တည့်တည့်မ တက် ရ။ သူ
တို့ မှ လွှဲ ၍ ပုိးစာ ေတာတဘက် တချက်၌ ချ ီ ရမည်။ 15 ပုိးစာ ပင်ဖျား ၌ စစ်ချ ီ သံ
ကုိ ကား ေသာအခါ ၊ တိက်ု အံ့ေသာငှါ ချ ီ ေလာ။့ ထုိအခါ ဘုရားသခင် သည် ဖိလိတ္
တိ
တပ် ကုိ လပ်ု ကံ ြခင်းငှါ သင့် ေ ှ မှာ က သွားမည်ဟု ဘုရားသခင် မိန ့် ေတာ်မူသည်
အတိင်ုး၊ 16 ဒါဝိဒ် သည် ြပ ၍ ဖိလိတ္တိ
လူတို့ ကုိ ဂိေဗာင် မိ မှ သည် ဂါေဇရ မိ တိင်ုေအာင် လပ်ု ကံ ေလ၏။ 17 ဒါဝိဒ် သိ
တင်း သည်အတိင်ုးတိင်ုး အြပည်ြပည်တို့ ၌ ှ ံြပား ၍ ၊ ခပ်သိမ်း ေသာ လမူျ ိ း တို့သည်
သူ့
ကုိ ေကာက်ရွ ံ ေစြခင်းငှါထာဝရဘုရား စီရင် ေတာ်မူ၏။

15
1 ထုိေနာက် ဒါဝိဒ် မိ ၌ အိမ် ေတာ်တို့ ကုိ ေဆာက် ေတာ်မူ၏။ ဘုရားသခင် ၏
ေသတ္တ ာ
ေတာ်ဌာန ကုိ ြပင် ၍ တဲ ေတာ်ကုိလည်း တည်ေတာ်မူ ပီးမှ၊ 2 ဒါဝိဒ် က၊ ဘုရားသခင်
၏ ေသတ္တ ာ
ေတာ်ကုိ ထမ်း ၍ ေ ှ ေတာ်၌ အမှု ေတာ်ကုိ အစ ် ေစာင့်ေစြခင်းငှါ ထာဝရဘုရား
သည် ေလဝိ
သား တို့ ကုိ ေရွးချယ် ေတာ် မူ ေသာေကာင့် ၊ အြခား တ ပါး ေသာ သူ တို့ သည်
ဘုရားသခင် ၏ ေသတ္တ ာ
ေတာ်ကုိ မ
ထမ်း ရကဟဆုို လျက်၊ 3ထာဝရဘုရား ၏ ေသတ္တ ာ
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ေတာ်အဘို့ ြပင်ဆင် ေသာ အရပ် ဌာနသို့ ေဆာင် ခ့ဲြခင်းငှါ ဣသေရလ အမျ ိးသား
အေပါင်း တို့ ကုိ ေယ ု ှလင် မိ ၌ စုေဝး ေစေသာအခါ၊ 4 အာ ုန် သား တို့ ှင့် ေလဝိ
သားတို့ ကုိလည်း စုေဝး ေစေတာ်မူ၍ ေရာက်လာေသာသူဟမူူကား၊ 5 ေကာဟတ် အမျ ိး
တင်ွ အ ကီး ြဖစ်ေသာ ဥေရလ
ှင့် သူ ၏ညီအစ်ကုိ တရာ ှစ်ဆယ်၊ 6 ေမရာရိ အမျ ိး တင်ွ အ ကီး ြဖစ်ေသာ အသာ

ယ
ှင့် သူ ၏ညီအစ်ကုိ တရာ ှစ်ဆယ်၊ 7 ေဂရ ှုံ အမျ ိ း တင်ွ အ ကီး ြဖစ်ေသာ ေယာလ
ှင့် သူ ၏ညီအစ်ကုိ တရာ သုံးဆယ်၊ 8 ဧလိဇဖန် အမျ ိး တင်ွ အ ကီး ြဖစ်ေသာ ေ ှမာ

ယ ှင့် သူ ၏ညီအစ်ကုိ ှစ် ရာ 9 ေဟြဗ န် အမျ ိး တင်ွ အ ကီး ြဖစ်ေသာ ဧေလျလ ှင့်
သူ ၏ညီအစ်ကုိ ှစ် ဆယ်၊ 10ဩေဇလ အမျ ိး တင်ွ အ ကီး ြဖစ်ေသာ အမိနဒပ် ှင့် သူ
၏ညီအစ်ကုိ တရာ တဆယ် ှစ် ေယာက်တည်း။ 11 ဒါဝိဒ် သည်လည်း ယဇ်ပုေရာဟိတ်
ဇာဒတ်ု ှင့် အဗျာသာ ၊ ေလဝိ သား ဩေရလ ၊ အသာယ ၊ ေယာလ ၊ ေ ှမာယ ၊ ဧ
ေလျလ ၊ အမိနဒပ် တို့ ကုိ ေခါ် ၍၊ 12သင် တို့သည် ေလဝိ
သားအေဆွအမျ ိး သူ ကီး ြဖစ်က၏။ ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ၏ ေသတ္တ ာ
ေတာ်အဘို့ ငါြပင်ဆင် ေသာ အရပ် ဌာနသို့
ေဆာင် ခ့ဲြခင်းငှါကုိယ် ကုိ၎င်း ၊ ညီအစ်ကုိ တို့ ကုိ၎င်း၊ သန ့် ှ င်း ေစကေလာ။့ 13အ
ရင် ကမသန ့် ှ င်း၊ တရား
လမ်းသို့ မ
လိက်ု ဘဲ ငါ တို့ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ကုိ ှာေသာေကာင့်ဒဏ်ခတ် ေတာ်မူသည်
ဟု သတိေပး၏။ 14 ထုိအခါ ယဇ်ပုေရာဟိတ် တို့ ှင့် ေလဝိ သား တို့သည်၊ ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ၏ေသတ္တ ာ ေတာ်ကုိ ေဆာင် ခ့ဲြခင်းငှါ ကုိယ်
ကုိသန ့် ှ င်း ေစက၏။ 15ထာဝရဘုရား အမိန ့် ေတာ် ှင့်အညီ ေမာေ ှ မှာထား ခ့ဲသည်
အတိင်ုး ၊ ေလဝိ သား တို့သည် ဘုရားသခင် ၏ ေသတ္တ ာ
ေတာ်ကုိ ေသတ္တ ာေတာ်ထမ်းဘုိး ြဖင့် ထမ်း က ၏။ 16 ေလဝိ သားအ ကီးအကဲ
တို့သည် ေစာင်း ၊ တေယာ ၊ ခွက်ကွင်း အစ ှိေသာ တရိုယာ
မျ ိး ှင့် သီချင်း ဆုိတတ် ေသာ ညီအစ်ကုိ တို့ ကုိ ဝမ်းေြမာက် စွာ အသံ
ပိ င် ဆုိေစြခင်းငှါ ခန ့ထ်ားရမည်အေကာင်းအမိန ့် ေတာ် ှိသည် အတိင်ုး၊ 17 ထုိေလဝိ

သားတို့သည် ေယာလ
သား ေဟမန် ၊ သူ ၏ညီစု ထဲက ေဗရခိ သား အာသပ် ၊ မိမိ တို့ ညီစု ၊ ေမရာရိ အမျ ိး
ထဲက ကု ှာယ သား ဧသန် တို့ ကုိ၎င်း၊ 18 မိမိ တို့ ညီ ဒတိုယ အရာ ှိ ြဖစ်ေသာ ဇာခရိ ၊
ဗ◌င်္ယာေဇလ ၊ ေ ှမိရာမုတ် ၊ ေယေဟလ ၊ ဥနန္ိ ၊ ဧလျာဘ ၊ ေဗနာယ ၊ မာေသယ ၊ မ
တ္တိသိ ၊ ဧလိဖေလ ၊ မိတ်ေနယ ၊ တံခါးေစာင့် ဩဗေဒဒံု ၊ ေယလ ၊ အာဇဇိတို့ ကုိ၎င်း
ခန ့ထ်ားက၏။ 19 သီချင်း ဆရာေဟမန် ၊ အာသပ် ၊ ဧသန် တို့သည် ေကးဝါ ခွက်ကွင်း
ကုိ တီး ရက၏။ 20 ဇာခရိ ၊ ဗ◌င်္ယာေဇလ ၊ ေ ှမိရာမုတ် ၊ ေယေဟလ ၊ ဥနန္ိ ၊ ဧလျာ
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ဘ ၊ မာေသယ ၊ ေဗနာယ တို့သည် အာလမုတ် တေယာ ကုိ ထုိးရက၏။ 21 မတ္တိသိ
၊ ဧလိဖေလ ၊ မိတ်ေနယ ၊ ဩဗေဒဒံု ၊ ေယလ ၊ အာဇဇိ တို့သည် အသံစုံလင်စွာ ေ ှမိနိ
တ် ေစာင်း ကုိ တီးရက၏။ 22 ေလဝိ သားအ ကီးအကဲ ြဖစ်ေသာ ေခနနိ
သည် သီချင်း အတတ်၌ ေလက့ျက် ေသာေကာင့် သီချင်း ဆရာ ကီးြဖစ်၏။ 23 ေဗရ
ခိ ှင့် ဧလကာန သည် ေသတ္တ ာ
ေတာ်တံခါးေစာင့် ြဖစ်၏။ 24 ယဇ်ပုေရာဟိတ် ေ ှဗနိ ၊ ေယာ ှဖတ် ၊ နာသေနလ ၊
အာမသဲ ၊ ဇာခရိ ၊ ေဗနာယ ၊ ဧေလျဇာ တို့သည် ဘုရားသခင် ၏ ေသတ္တ ာ
ေတာ်ေ ှ မှာ တံပုိး
မှုတ် ရက၏။ ဩဗေဒဒံု
ှင့် ေယဟိ သည်လည်း ေသတ္တ ာ
ေတာ်တံခါးေစာင့် ြဖစ်၏။ 25 ထုိသို့ ဒါဝိဒ် မင်း ှင့် ဣသေရလ အမျ ိးအသက် ကီး သူ၊
လတူေထာင် အပ်ု တို့သည် ထာဝရဘုရား
၏ ပဋိညာ ် ေသတ္တ ာ ေတာ်ကုိ၊ ဩဗေဒဒံု
အိမ် မှ ဝမ်းေြမာက် ေသာစိတ် ှင့် ေဆာင် ခ့ဲြခင်းငှါ သွား က၏။ 26ထာဝရဘုရား ၏
ပဋိညာ ် ေသတ္တ ာ ေတာ် ကုိ ထမ်း ေသာ ေလဝိ
သားတို့ ကုိ ဘုရားသခင် မစ ေတာ်မူ သည်ြဖစ်၍ ၊ သူတို့သည် ာွး ခုနစ် ေကာင် ှင့်
သုိး ခုနစ် ေကာင်တို့ ကုိ ယဇ် ပူေဇာ် က၏။ 27 ဒါဝိဒ် ှင့် ေသတ္တ ာ ေတာ်ကုိ ထမ်း ေသာ
ေလဝိ
သားများ၊ သီချင်း ဆရာေခနနိ ှင့် သီချင်း ဆုိ သူများတို့ သည် ပိတ်ေချာ ကုိဝတ်
က၏။ ဒါဝိဒ် သည် ပိတ် သင်တိင်ုး ကုိလည်း ထပ်၍ဝတ်၏။ 28 ထုိသို့ ဣသေရလ
အမျ ိးသားအေပါင်း တို့သည် ေကးေကာ်လျက် ၊ ှခဲရာ ၊ တံပုိး ၊ ခွက်ကွင်း ၊ တေယာ
၊ ေစာင်း တို့ ကုိ တီးမှုတ် လျက်၊ ထာဝရဘုရား
၏ ပဋိညာ ် ေသတ္တ ာ ေတာ် ကုိ ေဆာင် ခ့ဲ က၏။ 29 ထာဝရဘုရား ၏ ပဋိညာ ်
ေသတ္တ ာ ေတာ်သည် ဒါဝိဒ် မိ ထဲသို့ ဝင် ေသာအခါ ၊ ေ ှာလု ၏ သမီး
မိခါလ သည် ြပတင်းေပါက် က ကည့် ၍ ၊ ဒါဝိဒ် မင်း ကီး သည် က
လျက် တီးမှုတ် လျက်လာသည်ကုိ ြမင် သြဖင့် စိတ် ှလံးုထဲ၌ မထီမ့ဲြမင် ြပ ၏။

16
1 ထုိသို့ ဘုရားသခင် ၏ ေသတ္တ ာ
ေတာ်ကုိ ေဆာင် ခ့ဲ၍ ဒါဝိဒ် ေဆာက် ှင့်ေသာ တဲ အလယ် ၌ထား ပီးမှ ၊ မီး ှု ိ ရာ
ယဇ် ှင့် မိဿဟာယ ယဇ်တို့ ကုိ ဘုရားသခင့် ေ ှ ေတာ်၌ ပူေဇာ် က၏။ 2 မီး ှု ိ ရာ
ယဇ် ှင့် မိဿဟာယ ယဇ်ပူေဇာ် ြခင်း အမှုကုိ ဒါဝိဒ် မင်းသည် ပီးစီး ေစေသာအခါ
၊ ထာဝရဘုရား ၏နာမ ေတာ်ကုိ မက်၍ ပရိသတ် တို့ ကုိ ေကာင်း ကီး ေပးေလ၏။
3ဣသေရလ လူ ေယာက်ျား မိနး်မ အေပါင်း တို့အား မုန ့် တြပား ၊ အမဲသား တတစ်၊
စပျစ်သီးပျ ် တြပား စီ
ေဝငှ ေတာ်မူ၏။ 4တဖန် ထာဝရဘုရား ၏ ေသတ္တ ာ
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ေတာ်ေ ှ မှာ အမှု ေတာ်ကုိ ေဆာင်ရွက်၍ ၊ ဣသေရလ အမျ ိး၏ ဘုရားသခင်
ထာဝရဘုရား ၏ ဂုဏ် ေကျးဇူးေတာ်ကုိ အလှည့် အတိင်ုး ချးီမွမ်းေစြခင်းငှါ ခန ့ထ်ား
ေတာ်မူေသာေလဝိ သားများဟူမူကား၊ 5 ခွက်ကွင်း တီး ေသာ အ ကီးအကဲ အာသပ် ၊
သူ့ ေနာက်ေစာင်း တေယာ တီးေသာ ဇာခရိ ၊ ေယလ ၊ ေ ှမိ ၊ ရာမုတ်၊ ေယေဟလ ၊ မ
တ္တိသိ ၊ ဧလျာဘ ၊ ေဗနာယ ၊ ဩဗေဒဒံု ၊ ေယလတစု ှင့်၊ 6 ဘုရားသခင် ၏ပဋိညာ ်
ေသတ္တ ာ ေတာ်ေ ှ မှာ အစ ် တံပုိး မှုတ်ေသာ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ေဗနာယ ှင့် ယဟာေဇ
လတည်း။ 7 ထုိ ေန ၌့ ဒါဝိဒ် သည် အာသပ် ှင့် သူ့ ညီ တို့အား အပ် ေသာ ထာဝရဘုရား
၏ ေကျးဇူး ေတာ်ကုိ ချးီမွမ်းရာ ဆာလံသီချင်းသစ်ဟူမူကား၊ 8 ထာဝရဘုရား ၏
ဂုဏ် ေကျးဇူးေတာ်ကုိ ချးီမွမ်း ကေလာ။့ နာမ
ေတာ်ကုိ ပဌနာ
ြပ ကေလာ။့ အမှု ေတာ်တို့ ကုိ လူ
များတို့အား ြပသ ကေလာ။့ 9ထာဝရ ဘုရားကုိ သီချင်း ဆုိ ကေလာ။့ ဆာလံ
သီချင်းကုိ ဆုိ ကေလာ။့ အံ့ဘွယ် ေသာ အမှုေတာ်အေပါင်း တို့ ကုိ ေဟာေြပာ က
ေလာ။့ 10သန ့် ှ င်း ေသာ နာမ
ေတာ်၌ ဝါကား ဝမ်းေြမာက်ကေလာ။့ ထာဝရဘုရား
ကုိ ှာ ေသာသူတို့သည် စိတ် ှလံးု ရွှင်လနး် ကေစ။ 11 ထာဝရဘုရား ှင့် တနခုိ်း
ေတာ်ကုိ ှာ ကေလာ။့ မျက် ှာ ေတာ်ကုိ အစ ်မြပတ် ှာ ကေလာ။့ 12 စီရင် ေတာ်
မူေသာအံ့ဩဘွယ် တို့ ကုိ၎င်း၊ ထူးဆနး် ေသာ အမှု ေတာ်တို့ ှင့် ှ တ် ေတာ်ထွက်
ပညတ် တို့ ကုိ၎င်း ေအာက်ေမ့ ကေလာ။့ 13ထာဝရ ဘုရား၏ကျွန် ဣသေရလ အမျ ိး ၊
ေရွးေကာက် ေတာ်မူေသာယာကုပ် အ ယ်ွ တို့ ၊ 14 ကုိယ်ေတာ် ြမတ်ထာဝရဘုရား သည်
ငါ တို့ ဘုရားသခင် ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ ေြမ ကီး တြပင်လံးု ၌ စီရင် ပုိင်ေတာ်မူ၏။ 15 -
16 - 17 - 18 - 19 ငါသည်သင် တို့အေမွခံ ရာဘို့ ၊ ခါနာန် ြပည် ကုိ သင် ၌ ေပး မည်ဟု
ငါတို့အမျ ိးသည် အေရအတက်ွ အားြဖင့်မများ၊ အလနွ် နည်း၍၊ ထုိြပည် ၌ ဧည့်သည်
ြဖစ် လျက်ေနေသာအခါ ၊ အာြဗဟံ ၌ ဂတိ ထား၍ ဣဇာက် ၌ ကျနိဆုိ်ေတာ်မူလျက်
၊ ယာကုပ် ၌ မဲြမံ ေသာတရား ၊ ဣသေရလ ၌ နစိ္စ ထာဝရပဋိညာ ် ြဖစ်ေစြခင်းငှါ၊
လမူျ ိ း အဆက်တေထာင် တိင်ုေအာင်မိန ့် မက် ေတာ်မူေသာ ှ တ်ကပတ် တည်းဟေူသာ
ဝနခံ် ြခင်းတရားေတာ်ကုိ အစ ်အ မဲ ေအာက်ေမ့ ေတာ်မူ၏။ 20 သူတို့သည် တ မိ မှ
တ မိ သို့ ၎င်း ၊ တ ိင်ုငံ မှ တ ိင်ုငံ သို့ ၎င်း၊ လှည့်လည် ၍ သွား ကေသာအခါ၊ 21 သူ
တို့ ကုိည ်းဆဲ ေစြခင်းငှါ အဘယ်သူ အား မျှ အခွင့် ေပးေတာ်မ မူ။ သူ
တို့အတက်ွ လည်း ှင်ဘုရင် တို့ ကုိ ဆုံးမ
လျက်၊ 22 ငါ ့ ထံ၌ဘိသိတ် ခံေသာသူတို့ ကုိ မ ထိ မခုိက် ှင့်။ ငါ ့ ပေရာဖက် တို့ ကုိ
အြပစ် မ ြပ ှင့်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။ 23 ေြမ ကီး သားအေပါင်း တို့ ၊ ထာဝရဘုရား
အား သီချင်း ဆုိ ကေလာ။့ ကယ်တင် ေတာ်မူြခင်းတရားကုိ တေန ့
ထက်တေန ့ ွှန် ကား ကေလာ။့ 24 ဘုနး် ေတာ်ကုိ တပါးအမျ ိးသား တို့ ၌ ၎င်း၊ အံ့
ဘွယ် ေသာ အမှုေတာ်တို့ ကုိ ခပ်သိမ်း ေသာ လမူျ ိ း တို့ ၌ ၎င်း ေဘာ်ြပ ကေလာ။့
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25ထာဝရဘုရား သည် ကီးြမတ် ၍ ၊ အလနွ် ချးီမွမ်း ဘွယ် ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ ဘုရား
တကာ တို့ထက် ေကာက်ရွ ံ ဘွယ်ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ 26တပါး အမျ ိးသားတို့၏ ဘုရား
ှိသမျှ တို့သည် အချည်း ှးီ သက်သက်ြဖစ်က၏။ ထာဝရဘုရား
မူကား ၊ မုိဃ်းေကာင်းကင် ကုိ ဖနဆ်င်း ေတာ်မူ၏။ 27 ဘုနး် တနခုိ်းအာ ေုဘာ် သည်
ေ ှ ေတာ်၌ ှိ၏။ အစွမ်း သတ္တ ိ ှင့် ဝမ်းေြမာက် ြခင်းအေကာင်းလည်း ေန
ေတာ်မူရာ၌ ှိ၏။ 28လူ အမျ ိးမျ ိ း တို့ ၊ ထာဝရဘုရား
သည်ဘုနး် တနခုိ်းအစွမ်း သတ္တ ိ ှ ိေတာ်မူသည်ဟု ဝနခံ် ကေလာ။့ ှိေတာ်မူသည်ဟု
ဝနခံ် ကေလာ။့ 29ထာဝရဘုရား ၏ နာမ
ေတာ်သည် ဘုနး် ကီး ေတာ်မူသည်ဟု ဝနခံ် ကေလာ။့ ပူေဇာ် သက္ကာကုိ ေဆာင်
ခ့ဲ လျက် ေ ှ ေတာ် သို့ ချ ်းကပ် က ေလာ။့ သန ့် ှ င်း ေသာ တနဆ်ာ ကုိဆင်၍
ထာဝရဘုရား
ကုိ ကုိးကွယ် ကေလာ။့ 30 ေြမ ကီး သားအေပါင်း တို့ ၊ ေ ှ ေတာ်၌ ေကာက်ရွ ံ ြခင်း
ှ ိ ကေလာ။့ ေလာကဓါတ် သည် မ
လှုပ် မ ှား ိင်ုေအာင် မဲြမံ စွာ တည်လိမ့်မည်။ 31 ေကာင်းကင် သည် ဝမ်းေြမာက် ြခင်း
ှ ိေစ။ ေြမ ကီး သည်လည်း ရွှင်လနး် ြခင်း ှ ိေစ။ ထာဝရဘုရား
စုိးစံ ေတာ်မူသည်ဟု တပါးအမျ ိးသား တို့တင်ွ ေဟာေြပာ ကေစ။ 32 ပင်လယ် ှင့်
ပင်လယ် တနဆ်ာ သည် အသံဗလံ
ြပ ေစ။ လယ်ြပင် ှင့် လယ်ြပင် ၌ ှိသမျှ သည်လည်း ဝမ်းေြမာက် ေစ။ 33 ထုိအခါ
ေတာ ၌ ှိသမျှေသာ အပင် တို့သည် ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ရွှင်လနး်စွာသီချင်း ဆုိကလိမ့်မည်။ အေကာင်း မူကား၊ ကုိယ်ေတာ်သည်
ေြမ ကီး သား တို့ ကုိ တရား
စီရင် ြခင်းငှါ ကလာ ေတာ်မူ၏။ 34 ထာဝရဘုရား သည် ေကာင်းြမတ် ေတာ်မူ၍၊
က ုဏာ
ေတာ်အစ ်အ မဲ တည် ေသာေကာင့် ၊ ဂုဏ် ေကျးဇူးေတာ်ကုိ ချးီမွမ်း ကေလာ။့

35အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိကယ်တင် ေတာ်မူေသာဘုရား ၊ အကျွ ပ်ုတို့သည် သန ့် ှ င်း ေသာနာမ
ေတာ်ဂုဏ် ေကျးဇူးကုိ ဝနခံ်၍ ေကျးဇူး ေတာ်ကုိ ချးီမွမ်းြခင်း၌ ဝါကား ဝမ်းေြမာက်
မည် အေကာင်း အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ ကယ်တင် ေတာ်မူပါ။ တပါး အမျ ိးသား ထဲက ှ တ်
၍ စုေဝး ေစေတာ်မူပါဟု မက်ဆုိ ကေလာ။့ 36 ဣသေရလ အမျ ိး၏ ဘုရားသခင်
ထာဝရဘုရား သည် ကမ္ဘာ
အဆက်ဆက်မဂင်္လာ ှိေတာ်မူေစသတည်းဟု သီချင်းဆုိ ကေသာအခါ၊ လူ
များအေပါင်း တို့သည် အာမင် ဟု ဝနခံ် လျက် ထာဝရဘုရား
၏ဂုဏ် ေတာ်ကုိ ချးီမွမ်း က ၏။ 37ထာဝရဘုရား ၏ ပဋိညာ ် ေသတ္တ ာ ေတာ်ေ ှ
မှာ၊ ေန ့
တိင်ုး ေဆာင်ရွက်စရာအမှု ကုိ အစ ်အ မဲ ေဆာင်ရွက် ေစြခင်းငှါ ၊ အာသပ် ှင့် သူ
၏ညီ တို့ ကုိ၎င်း၊ 38ဩဗေဒဒံု ှင့် ညီ ေြခာက် ကျပ်ိ ှစ် ေယာက်၊ တံခါးေစာင့် ေဟာသံ
ှင့် ေယဒသုုန် သား ဩဗေဒဒံု တို့ ကုိ၎င်း၊ ေသတ္တ ာ
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ေတာ် ေ ှ မှာထား ေတာ် မူ၏။ 39 - 40 မီး ှု ိ ရာ ယဇ်ပလ္လ င် ေပါ် မှာ ေန ရ့က်
အစ ်အတိင်ုး၊ နနံက် တခါညဦး တခါထာဝရဘုရား အား မီး ှု ိ ရာယဇ်တို့ ကုိ ပူေဇာ်
၍၊ ဣသေရလ
အမျ ိး၌ ထာဝရဘုရား ထား ေတာ်မူေသာ ပညတ္တိ ကျမ်းစာ၌ ပါသမျှ အတိင်ုး ြပ
ေစြခင်းငှါ၊ ဂိေဗာင် မိ ၌ ြမင့် ေသာအရပ်ေပါ် မှာ ှ ိေသာ ထာဝရဘုရား
တဲ ေတာ်ေ ှ တင်ွ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ဇာဒတ်ု ှင့် သူ ၏ညီ ယဇ်ပုေရာဟိတ် များ
ကုိလည်း ထားေတာ်မူ၏။ 41ထာဝရ ဘုရား၏က ုဏာ ေတာ်သည် အစ ်အ မဲ တည်
ေသာေကာင့် ဂုဏ် ေကျးဇူးေတာ်ကုိ ချးီမွမ်းေစြခင်းငှါ၊ 42 သီချင်းသည် တို့၏အေဆာင်၊
တံပုိး ၊ ခွက်ကွင်း အစ ှိေသာ ဘုရားသခင် ၏ တရိုယာ
မျ ိးကုိကုိင်ေသာ ေဟမန် ှင့် ေယဒုသုန် အစ ှိ ေသာ ေရွးေကာက်၍ စာရင်း သွင်း
ေသာသူ အြခားတို့ ကုိလည်း ထားေတာ်မူ၏။ ေယဒုသုန် သား တို့သည်လည်း တံခါး
ေစာင့်ြဖစ် က၏။ 43 ထုိေနာက်မှ လူ အေပါင်း တို့သည် မိမိ
တို့ ေနရာ သို့ ြပနသွ်ား က၏။ ဒါဝိဒ် သည်လည်း နနး်ေတာ် သားတို့ ကုိ ေကာင်း ကီး
ေပးြခင်းငှါ သွား ေတာ်မူ၏။

17
1 ဒါဝိဒ် မင်းသည် နနး်ေတာ် ၌ ငိမ်ဝပ်စွာေန ရေသာအခါ ၊ ပေရာဖက် နာသန် ကုိ
ေခါ်၍ကည့် ှု ေလာ။့ ငါ သည် အာရဇ် သစ်သားအိမ် ှင့် ေန
၏။ ထာဝရဘုရား
၏ ပဋိညာ ် ေသတ္တ ာ ေတာ်မူကား ကုလားကာ ြဖင့်သာ ကွယ်ကာလျက် ေနရသည်ဟု
ဆုိ ေသာ်၊ 2 နာသန် ကအ ကံ ေတာ် ှိသမျှ အတိင်ုး ြပ ေတာ်မူ ပါ။ ဘုရားသခင် သည်
ကုိယ်ေတာ် ှင့်အတူ ှိေတာ်မူသည် ဟု ြပနေ်လျှာက် ၏။ 3 ထုိ ည ့် တင်ွ ဘုရားသခင်
၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ် သည် ပေရာဖက်နာသန် သို့ ေရာက် ၍၊ 4 ငါ ့ ကျွန် ဒါဝိဒ် ထံသို့
သွား ေလာ။့ ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ သင် သည် ငါ ေန စရာဘို့ အိမ် ကုိ မ
ေဆာက် ရ။ 5ဣသေရလ အမျ ိးကုိ အဲဂုတ္တုြပည်မှ ှ တ်ေဆာင် ေသာ ေန ့ကစ၍
ယေန ့တိင်ုေအာင် အိမ် ှင့်ငါမ ေန။ တဲ တခုမှ တခုသို့ ေြပာင်း၍ တဲ များတို့ ှင့် ေန
ပီ။ 6 ဣသေရလ အမျ ိးအေပါင်း ှင့် ငါလှည့်လည် ရာအရပ် တို့ ၌ ငါ ၏လမူျ ိ း ကုိ
ေကျွးေမွး ေစြခင်းငှါ ၊ ငါေစခုိင်း ေသာ ဣသေရလ တရားသူ ကီး တစုံတေယာက် အား
၊ သင်သည် ငါ ့အဘို့ အာရဇ် သစ်သားအိမ် ကုိ အဘယ်ေကာင့် မ ေဆာက် သနည်းဟု
ငါဆုိ ဘူးသေလာ။ 7ယခု မှာ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ သုိးထိနး်ရာသုိးြခံ ထဲက သင့် ကုိ ငါ ှ တ်ယူ ၍၊ ငါ ၏လူ ဣ
သေရလ အမျ ိးသားတို့ ကုိ အပ်ုစုိးေသာ မင်း အရာ၌ ငါခန ့ထ်ား ပီ။ 8 သင်သွား ေလ
ရာရာ ၌ ငါလိက်ု ၍ ၊ သင် ၏ရနသူ် အေပါင်း တို့ ကုိ သင့် ေ ှ မှာ ပယ် ှား သြဖင့် ၊
ေြမ ကီး သား လူ ကီး ဂုဏ် အသေရက့ဲသို့ သင် ၌ ဂုဏ် အသေရကုိ ငါေပး ပီ။ 9 ထုိမှ
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တပါး ၊ ငါ ၏လူ ဣသေရလ အမျ ိးေနရာ အရပ်ကုိ ငါြပင်ဆင် ပီ။ သူတို့သည်ေနာက်
တဖနမ် ေြပာင်း မလဲ၊ မိမိတို့ ေနရာ၌ ေန
ေစြခင်းငှါ ငါ မဲြမံ ေစမည်။ မတရား
ေသာသူတို့ သည် ေ ှး ကာလ၌ ၎င်း၊ 10 ငါ ၏လူ ဣသေရလ အမျ ိး တရားသူ ကီး
တို့ ကုိ ခန ့ထ်ား ေသာ ကာလ ၌၎င်း၊ ည ်းဆဲသက့ဲသို့ ေနာက် တဖန် မ
ည ်းဆဲရ။ သင့် ကုိလည်း ရနသူ် အေပါင်း တို့ လက်မှ ကယ်လွှတ်၍ ချမ်းသာေပး ပီ။
သင်၏အမျ ိးအ ယ်ွ ကုိလည်း ငါတည် ေစမည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ ပီ။ 11သင် သည် အသက် ကာလေစ့ ၍ ဘုိးေဘး ေနရာ သို့
သွား ရေသာအခါ ၊ သင် မှ ဆင်းသက်ေသာ သားစု
တင်ွ၊ သားတေယာက်ကုိ ငါချးီေြမာက် ၍ သူ
၏ ိင်ုငံ ကုိ တည်ေထာင် မည်။ 12 ထုိသား သည်ငါ ့အဘို့ အိမ် ကုိေဆာက် လိမ့်မည်။
သူ
ထုိင်ေသာ ရာဇပလ္လ င် ကုိအစ ်အ မဲ ငါတည် ေစမည်။ 13 ငါ သည်သူ ၏ အဘ
ြဖစ် မည်။ သူ
သည်လည်း ငါ ၏သား ြဖစ် လိမ့်မည်။ သင့် ေ ှ မှာ ှ ိ ေသာ သူ ၌ ငါ ၏ က ုဏာ
ကုိ ှ တ် သက့ဲသို့ သင်၏သား၌ ငါမ ှ တ်။ 14 ထုိသားကုိငါ ့ အိမ် ၊ ငါ ့ ိင်ုငံ ၌ အစ ်
အ မဲ ေနရာ ချမည်။ သူ
၏ ရာဇပလ္လ င် သည်လည်း အစ ်အ မဲ တည် ရ လိမ့်မည်ဟု ငါ ့ကျွန် ဒါဝိဒ် အား ေြပာ
ေလာဟ့ု မိန ့် ေတာ်မူ ၏။ 15 ထုိ ဗျာဒိတ် ေတာ်စကား အလံးုစုံ တို့ ကုိ နာသန် သည် ဒါဝိဒ်
အား ြပနေ်ြပာ ေလ၏။ 16 ထုိအခါ ဒါဝိဒ် မင်း ကီး သည် အထဲသို့ ဝင် ၍ ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ထုိင် လျက် ၊ အိုထာဝရ အ ှင် ဘုရားသခင် ၊ အကျွ ်ပ်ု ကုိ ဤမျှ
ေလာက် ချးီေြမာက်ေတာ်မူ မည်အေကာင်း အကျွ ်ပ်ု သည် အဘယ်သို့ ေသာသူြဖစ် ပါ
သနည်း။ အကျွ ်ပ်ု အမျ ိး သည် အဘယ်သို့ ေသာ အမျ ိးြဖစ်ပါသနည်း။ 17 သို့ ရာတင်ွ
အိုဘုရားသခင်၊ ထုိေကျးဇူးေတာ်ကုိ သာမညေကျးဇူးဟု ထင်မှတ်ေတာ်မူေသာေကာင့်၊
ကုိယ်ေတာ်ကျွန၏်အမျ ိးအ ယ်ွကုိ ကာြမင့် စွာေသာ ကာလ ှင့်ယှ ်လျက် မိန ့်ေတာ်မူ
ပါသည်တကား။ အို ထာဝရအ ှင်ဘုရားသခင်၊ အကျွ ်ပ်ုကုိ ဘုနး် ကီးေသာ သူက့ဲသို့
မှတ်ေတာ်မူပါသည်တကား။ 18 ကုိယ်ေတာ် ကျွန် ဒါဝိဒ် သည် ကုိယ်ဘုနး် ကီးေစြခင်းငှါ
၊ အဘယ်သို့ တိးုတက် ၍ ေလျှာက်ရပါမည်နည်း။ ကုိယ်ေတာ် သည် ကုိယ်ေတာ် ကျွန်
ကုိ သိ ေတာ်မူ၏။ 19 အိုထာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် အကျ ိးကုိေထာက်၍ အလို
ေတာ် ှိသည်အတိင်ုး ဤ ကီးစွာ ေသာ အမှုအလံးုစုံ တို့ ကုိ ထင် ှား ေစြခင်းငှါ အလံးုစုံ
တို့ ကုိ ြပ ေတာ်မူ ပီ။ 20 သို့ ြဖစ်၍အိုထာဝရဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ုတို့ ကား သမျှ အတိင်ုး
ကုိယ်ေတာ် ှင့်တူ ေသာဘုရား၊ ကုိယ်ေတာ် မှတပါး အြခားေသာ ဘုရား
မည်မျှမ ှိပါ။ 21 အဲဂုတ္တု ြပည်မှ ေရွး ှ တ် ေတာ်မူေသာ ကုိယ်ေတာ် ၏ လမူျ ိး
ေ ှ မှလအူမျ ိ းမျ ိ းတို့ ကုိ ှင်ထုတ် သြဖင့်၊ ကီးြမတ် ၍ ေကာက်မက် ဘွယ်ေသာ နာမ
ေတာ်ကုိ ကုိယ်ေတာ် အဘို့ ထင် ှား ေစြခင်းငှါ ၊ ဘုရားသခင် က ၍ ကုိယ်ေတာ် အ
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ဘို့ ေရွး ှ တ် ေတာ်မူေသာ ကုိယ်ေတာ် ၏လူ ဣသေရလ အမျ ိး ှင့်တူ ေသာ လမူျ ိ း တ
စုံတမျ ိး သည် ေြမ ကီး ေပါ် မှာ ှ ိပါသေလာ။ 22အေကာင်း မူကား၊ ကုိယ်ေတာ် ၏လူ
ဣသေရလ အမျ ိးသည် အစ ်အ မဲ ကုိယ်ေတာ် ၏လူ ြဖစ်ေစြခင်းငှါ ြပ ၍၊ ကုိယ်ေတာ်
ထာဝရဘုရား သည်သူ တို့ ဘုရားသခင် ြဖစ် ေတာ်မူ၏။ 23ယခု မှာအိုထာဝရဘုရား ၊
ကုိယ်ေတာ် ကျွန် ၌ ၎င်း ၊ ကုိယ်ေတာ်ကျွန၏်အမျ ိးအ ယ်ွ ၌ ၎င်း၊ မိန ့် ေတာ်မူေသာ
စကား ေတာ် အစ ်အ မဲ တည် ပါေစေသာ။ မိန ့် ေတာ်မူသည် အတိင်ုး ြပ ေတာ်မူပါ။
24 ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
သည် ဣသေရလ
အမျ ိး၏ဘုရားသခင် ြဖစ်ေတာ်မူသည်ဟ၍ူနာမ ေတာ်သည် အစ ်အ မဲ ချးီေြမာက်
ြခင်း ှ ိမည် အေကာင်း၊ အမိန ့ေ်တာ်သည် အစ ်အ မဲတည် ပါေစေသာ။ ကုိယ်ေတာ် ကျွန်
ဒါဝိဒ် ၏ အမျ ိးအ ယ်ွ သည် ေ ှ ေတာ်၌ တည် ပါေစေသာ။ 25 အေကာင်း မူကား၊
အိုကျွ ်ပ်ု ၏ဘုရားသခင် ၊ ကုိယ်ေတာ်က သင်၏အမျ ိးအ ယ်ွ ကုိ ငါတည် ေစမည်
ဟု ကုိယ်ေတာ် ကျွန် အား ဗျာဒိတ် ေပးေတာ်မူေသာေကာင့်၊ ကုိယ်ေတာ်ကျွနသ်ည် ေ ှ
ေတာ်၌ ပဌနာ
ြပ ချင်ေသာစိတ် ှိ ပါ၏။ 26 ယခု လည်း အိုထာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ် သည်
ဘုရားသခင် မှနေ်တာ်မူ၏။ ဤ
ေကျးဇူး ကုိ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် ၌ ဂတိ ထားေတာ်မူ ပီ။ 27 သို့ ြဖစ်၍ ကုိယ်ေတာ် ကျွန်
၏ အမျ ိးအ ယ်ွ သည် ေ ှ ေတာ်၌ အစ ်အ မဲ တည် ပါမည်အေကာင်းေကာင်း ကီး
ေပးြခင်းငှါ းူ ွတ် ေသာစိတ် ှိေတာ်မူပါ။ အိထုာဝရ ဘုရား
ကုိယ်ေတာ် သည်ေကာင်း ကီး ေပးေတာ်မူလျှင်၊ ေကာင်း ကီး မဂင်္လာကုိ အစ ်အ မဲ ခံ
ရပါလိမ့်မည်ဟု ဆုေတာင်းသတည်း။

18
1 ထုိေနာက် ဒါဝိဒ် သည် ဖိလိတ္တိ
လူတို့ ကုိ လပ်ု ကံ ၍ ေအာင်ြမင်သြဖင့်၊ ဂါသ မိ ှင့် ေကျးလက် များကုိ သိမ်းယူ
ေလ၏။ 2 ေမာဘ ြပည်ကုိလည်း လပ်ု ကံ ၍ ေမာဘ အမျ ိးသားတို့သည် ဒါဝိဒ် ၌ ကျွန်
ခံလျက်အခွန် ဆက် ရက၏။ 3 ေဇာဘ မင်း ကီး ဟာဒေဒဇာ သည်၊ ဥဖရတ် ြမစ် နား
မှာ မိမိ
ိင်ုငံ ကုိ တည် ေစြခင်းငှါ သွား ေသာအခါ ၊ ဒါဝိဒ် သည် ဟာမတ် မိ တိင်ုေအာင်

တိက်ုဖျက် ၍၊ 4 ရထား တေထာင် ၊ ြမင်းစီး သူရဲခုနစ် ေထာင် ၊ ေြခသည် သူရဲ ှစ်
ေသာင်းကုိ ဘမ်းဆီး ၍ ရထား တရာ ကုိ သိမ်းထား ပီးမှအြခားေသာ ြမင်း ရထား ှိ
သမျှ တို့ ကုိ ဖျက်ဆီး ေလ၏။ 5 ဒမာသက် မိ ေန ှုရိလတိူု့သည် ေဇာဘ
မင်း ကီး ဟာဒေဒဇာ ကုိ စစ်ကူ ေသာအခါ ၊ ဒါဝိဒ် သည် ှုရိ လူ ှစ်ေသာင်း ှစ်
ေထာင်တို့ ကုိသတ် ပီးမှ၊ 6 ှုရိ ြပည်ဒမာသက် မိ ၌ မိ ေစာင့်တပ်ကုိ ထား
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သြဖင့် ၊ ှုရိ လတိူု့သည်ဒါဝိဒ် ၌ ကျွန် ခံ၍ အခွန် ဆက် ရက၏။ ဒါဝိဒ် သွား ေလရာ
ရာ ၌ ထာဝရဘုရား သည် ေစာင့်မ ေတာ်မူ၏။ 7ဟာဒေဒဇာ ၏ကျွန် တို့ စဲွကုိင်ေသာ ေရွှ
ဒိင်ုး လွှားများကုိ ဒါဝိဒ် သည်သိမ်း ၍ ေယ ု ှလင် မိ သို့ ေဆာင် သွား၏။ 8ဟာဒေဒဇာ
အစုိးရေသာတိဗဟတ် မိ ှင့် ခုန် မိ မှ ၊ ဒါဝိဒ် သည် များစွာ ေသာ ေကးဝါ ကုိ သိမ်း
သွား ၏။ ေ ှာလမုန် သည် ေကးဝါ ေရကန် ၊ ေကးဝါတိင်ု ၊ ေကးဝါ တနဆ်ာ များကုိ
ထုိေကးဝါြဖင့် လပ်ု သတည်း။ 9 ေဇာဘ မင်း ကီး ဟာဒေဒဇာ ၏ တပ် အလံးုအရင်း ကုိ
ဒါဝိဒ် လပ်ု ကံ ေကာင်း ကုိဟာမတ် မင်း ကီး ေတာဣ သည်ကား လျှင်၊ 10 မိမိရနသူ်ဟာ
ဒေဒဇာ ကုိ ဒါဝိဒ်သည် စစ်တိက်ု ၍ လပ်ု ကံ ေသာေကာင့် ၊ မိဿဟာယ ဖွ့ဲ ၍ ေကာင်း
ကီး ေပး ေစြခင်းငှါ မိမိ သား ဟေဒါရံ ကုိ ဒါဝိဒ် မင်း ကီး ထံသို့ ေစလွှတ် ၍ ၊ ဟေဒါရံ
သည် ေရွှ ဖလား၊ ေငွ ဖလား၊ ေကးဝါ ဖလားအမျ ိးမျ ိ း တို့ ကုိ ေဆာင်ခ့ဲေလ၏။ 11 ထုိ
ဖလားတို့ ကုိ ဒါဝိဒ် မင်း ကီး သည် ထာဝရဘုရား
အား ပူေဇာ် ၏။ ထုိအတူ ှုရိြပည်၊ ေမာဘ
ြပည်၊ အမ္မုန် ြပည်၊ ဖိလိတ္တိ
ြပည်၊ အာမလက် ြပည်၊ အြပည်ြပည် တို့ မှ ေဆာင် ခ့ဲေသာ ေရွှ ေငွ ကုိလည်း ပူေဇာ်၏။

12 ထုိမှတပါး ၊ ေဇ ုယာ သား အဘိ ှဲ သည် ဆားချ ိင့် တင်ွ ဧဒံု လတူေသာင်း ှစ်ေထာင်
တို့ ကုိ လပ်ု ကံ ေလ၏။ 13 ဧဒံု ြပည်၌ မိ ေစာင့်တပ် တို့ ကုိ ထား
၍ ၊ ဧဒံု ြပည်သား အေပါင်း တို့သည် ဒါဝိဒ် ၌ ကျွန် ခံ က၏။ ဒါဝိဒ် သွား ေလရာရာ
၌ ထာဝရဘုရား သည် ေစာင့်မ ေတာ်မူ၏။ 14 ထုိသို့ ဒါဝိဒ် သည် ဣသေရလ
ိင်ုငံလံးု ကုိစုိးစံ ၍ ၊ ိင်ုငံေတာ်သားတို့တင်ွ တရားမှု ကုိ စီရင် ဆုံးြဖတ်ေတာ်မူ ၏။

15 ေဇ ုယာ ၏သား ယွာဘ သည် ဗုိလ်ချ ပ် မင်း ြဖစ်၏။ အဟိလုဒ် ၏သား ေယာ ှ
ဖတ် သည် အတင်ွးဝန် ြဖစ်၏။ 16 အဟိတပ်ု ၏သား ဇာဒတ်ု ှင့် အဗျာသာ ၏သား
အဟိမလက် သည် ယဇ်ပုေရာဟိတ် ြဖစ်၏။ စရာယ
သည် စာေရးေတာ် ကီး ြဖစ်၏။ 17 ေယာယဒ ၏သား ေဗနာယ သည် ေခရသိ
လူ ှင့် ေပလသိ လတိူု့ ကုိ အပ်ုရ၏။ ဒါဝိဒ် ၏သား ေတာ်တို့သည် လည်း အထံ ေတာ်၌
မင်းသားအရာ ှင့်ေနက၏။

19
1 ထုိေနာက် အမ္မုန် ှ င်ဘုရင် နာဟတ် သည် ေသ
၍ ၊ သား ေတာ်ဟာ နုသ်ည် ခမည်းေတာ်အရာ ၌ နနး်ထုိင် ၏။ 2 ဒါဝိဒ် ကလည်း၊ ဟာ
နု် အဘ နာဟတ် သည် ငါ ့အား ေကျးဇူး ြပ ေသာေကာင့် ၊ သူ၏သား ၌ ေကျးဇူး ြပ
မည်ဟဆုို လျက် ၊ သူ ၏အဘ ေသရာတင်ွ ှစ်သိမ့် ေစြခင်းငှါ သံတမန် တို့ ကုိေစလွှတ်
၍ ၊ ဒါဝိဒ် ၏ကျွန် တို့သည် ဟာ ုန် မင်းကုိ ှစ်သိမ့် ေစြခင်းငှါ သူ ှ ိရာ အမ္မုန် ြပည်
သို့ ေရာက် က၏။ 3အမ္မုန် အမျ ိး မှူးမတ် တို့သည် ဟာ ုန် မင်းထံသို့ ဝင်၍၊ ဒါဝိဒ်
သည် စိတ်ေတာ်ကုိ ှစ်သိမ့် ေစေသာသူတို့ ကုိ ေစလွှတ် ရာတင်ွ၊ ခမည်းေတာ် ကုိ ိုေသ
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စွာြပ သည်ဟု ထင်မှတ်ေတာ်မူသေလာ။ ြပည် ေတာ်ကုိ စစ်ေဆး စူးစမ်း ၍ ဖျက်ဆီး
ြခင်းငှါ သာ၊ သူ
၏ကျွန် တို့သည် အထံ
ေတာ် သို့ ေရာက် သည် မ
ဟတ်ုေလာ ဟု ေလျှာက် ကလျှင်၊ 4ဟာ နု် သည် ဒါဝိဒ် ၏ ကျွန် တို့ ကုိ ယူ
ပီးလျှင် ၊ မုဆိတ်ကုိရိတ် ၍ အဝတ် ကုိတင်ပါး တိင်ုေအာင်ြဖတ် ပီးမှ လွှတ်လိက်ု

ေလ၏။ 5 ထုိသူ တို့ ၌ အဘယ်သို့ ြပ သည်ကုိ ဒါဝိဒ် သည် သိတင်း ကားေသာအခါ ၊
သူတို့သည် အလနွ် ှက် ေသာေကာင့် ဆီး ကိ ေစြခင်းငှါ ေစလွှတ် ၍ ၊ သင် တို့သည်
မုဆိတ် မ ှည် မီှတိင်ုေအာင်ေယရိေခါ မိ မှာ ေန ကေလာ။့ ထုိေနာက်မှ ြပနလ်ာ က
ေလာ့ဟု မှာထား ေတာ်မူ၏။ 6ဟာ ုန် မင်း ှင့် အမ္မုန် အမျ ိးသား တို့က၊ ငါတို့ သည်
ဒါဝိဒ် ေ ှ မှာ စက်ဆုပ် ရံွ ှာဘွယ်ြဖစ်လိမ့်မည်ဟု သိ
လျှင် ၊ ေမေသာေပါတာမိ ြပည်၊ ှုရိမာခါ ြပည်၊ ေဇာဘ
ြပည်တို့ ၌ ြမင်း ရထားတို့ ကုိငှါး ြခင်းငှါ ေငွ အခွက် တေသာင်းကုိ ထုတ်၍၊ 7 ြမင်း
ရထားသူရဲသုံးေသာင်း ှစ်ေထာင်ကုိ၎င်း ၊ မာခါ မင်း ကီး ှင့် သူ ၏လူ တို့ ကုိ၎င်းငှါး
သြဖင့်၊ ထုိသူတို့ သည် ေမဒဘ
မိ ေ ှ မှာ တပ်ချ က၏။ အမ္မုန် အမျ ိးသား တို့သည်လည်း စုေဝး ၍ အ မိ မိ တို့

မှ စစ် ချ ီ က၏။ 8 ထုိသိတင်းကုိ ဒါဝိဒ် သည် ကား လျှင် ယွာဘ ှင့် ခွနအ်ား ကီးေသာ
သူရဲ
အလံးုအရင်းအေပါင်း ကုိ ေစလွှတ် ၏။ 9အမ္မုန် အမျ ိးသား တို့သည် ထွက် ၍ မိ
တံခါးဝ မှာ စစ် ခင်းကျင်း က၏။ စစ်ကူေသာ မင်း ကီး တို့သည် လင်ွြပင် ၌ တြခားစီ
ေန က၏။ 10 ယွာဘ သည်လည်း ေ ှ ၌၎င်း ၊ ေနာက် ၌၎င်း၊ စစ် မျက် ှာ ှစ်ဘက် ှိ
သည်ကုိ ြမင် လျှင်၊ ဣသေရလ
လတိူု့ တင်ွ သနြ်မနေ်သာသူ ှိသမျှ တို့ ကုိ ေရွးေကာက် ၍ ှုရိ လူ တို့တဘက်၌ စစ်ခင်း
ကျင်း ၏။ 11 ကင်း ေသာသူ တို့ ကုိ အမ္မုန် အမျ ိးသား တို့ တဘက်၌ စစ်ခင်းကျင်း ေစ
ြခင်းငှါညီ အဘိ ှဲ လက် သို့ အပ် လျက်၊ 12 ှုရိ လတိူု့သည် ငါ ့ ကုိ ိင်ု လျှင် ငါ ့အား ကူ
ရမည်။ အမ္မုန် အမျ ိးသား တို့သည် သင့် ကုိ ိင်ု လျှင် သင့် အား ငါကူ မည်။ 13 ရဲရင့်
ေသာစိတ် ှိ၍ ငါ တို့လမူျ ိ း ှင့် ငါ တို့ ဘုရားသခင့် မိ ရွာတို့အဘို့ အားထုတ် ၍ တိက်ု
ကကုနအံ်။့ ထာဝရဘုရား
သည် အလို
ေတာ် ှိသည်အတိင်ုး စီရင် ေတာ်မူေစသတည်းဟဆုို ပီးမှ၊ 14 သူ ၌ ပါေသာ လူ များ
ှင့်တကွ၊ ှုရိ လူတို့ ကုိ စစ်တိက်ု ြခင်းငှါ ချ ်းသွား ေသာအခါ ၊ ှုရိလူတို့သည် ေြပး
က၏။ 15 ှုရိ လတိူု့ေြပး သည်ကုိ အမ္မုန် အမျ ိးသား တို့သည် ြမင် လျှင် ၊ သူ တို့သည်
လည်း ညီ အဘိ ှဲ ေ ှ မှာေြပး ၍ မိ ထဲသို့ ဝင် က၏။ ယွာဘ သည်လည်း ေယ ု ှ
လင် မိ သို့ ြပနသွ်ား ေလ၏။ 16 ှုရိ လတိူု့သည် ဣသေရလ
အမျ ိးသားေ ှ မှာ မိမိတို့ ှုံး သည်ကုိ သိြမင် လျှင် ၊ သံတမန် တို့ ကုိ ေစလွှတ် ၍ ြမစ်
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တဘက် ၌ေနေသာ ှုရိ လတိူု့ ကုိ ေခါ်သြဖင့် ၊ ဟာဒေဒဇာ ခန ့ထ်ားေသာ ဗုိလ်ချ ပ် မင်း
ေ ှာဗက် သည်လည်း အပ်ုရ၏။ 17 ထုိသိတင်းကုိကား လျှင် ဒါဝိဒ် သည် ဣသေရလ
အမျ ိးသားအေပါင်း တို့ ကုိ စုေဝး
ေစ၍ ေယာ်ဒန် ြမစ်ကုိ ကူး
သြဖင့် ၊ ရနသူ်တပ်သို့ ေရာက် ၍ စစ်ခင်းကျင်း ေလ၏။ ထုိသို့ ဒါဝိဒ် သည် စစ်ခင်း
ကျင်း ၍ ှုရိ လူတို့သည် တိက်ု ေသာအခါ၊ 18 ဣသေရလ အမျ ိးသားေ ှ မှာ ေြပး
က၏။ ဒါဝိဒ် သည်လည်း ှုရိ ြမင်း ရထားစီးသူရဲခုနစ် ေထာင် ၊ ေြခသည် သူရဲေလး
ေသာင်း တို့ ကုိသတ် ၍ ဗုိလ်ချ ပ် မင်းေ ှာဗက် ကုိလည်း လပ်ု ကံ ေလ၏။ 19ဟာဒေဒ
ဇာ မင်း၏ ကျွန် တို့သည် ဣသေရလ
အမျ ိးသားေ ှ မှာ မိမိတို့ ှုံး သည်ကုိ သိြမင် လျှင် ၊ ဒါဝိဒ် ှင့် မိဿဟာယ ဖွ့ဲ ၍
ကျွနခံ် က၏။ ေနာက် တဖန် ှုရိ လတိူု့ သည် အမ္မုန် အမျ ိးသား တို့ ကုိ စစ်မ ကူ က။

20
1အခါလည် ၍၊ ှင် ဘုရင်တို့သည် စစ်တိက်ု ချနိ် ေရာက်ေသာအခါ ၊ ယွာဘ သည်
ဗုိလ်ေြခ အလံးုအရင်း ှင့် ချသွီား သြဖင့် ၊ အမ္မုန် ြပည် ကုိ တိက်ုဖျက် ၍ ရဗ္ဗာ မိ
ကုိ ဝုိင်းထား ၏။ ဒါဝိဒ် သည် ကုိယ်တိင်ုေယ ု ှလင် မိ ၌
ေန ေလ၏။ 2 ယွာဘ သည် ရဗ္ဗာ
မိ ကုိ တိက်ုဖျက် ပီးမှ ၊ ဒါဝိဒ် သည် မင်း ကီး ၏ သရဖူ
ကုိချွတ်ယူ ၍ ေခါင်း ေတာ်ေပါ် မှာ တင် က၏။ သရဖူအချနိ် ကား၊ ေကျာက် ြမတ်
ကုိမဆုိဘဲ ေရွှ အခွက် တဆယ် ှိ သတည်း။ မိ ၌လယူု ေသာ ဥစ္စာ အများ ကုိလည်း
ထုတ် ေလ၏။ 3 မိ သား တို့ ကုိလည်း ထုတ် ၍လွှတိက်ုမှု ၊ သံ ထွန် ၊ သံပုဆိန် ှင့် လပ်ု
မှုကုိလပ်ုေစ၏။ ထုိသို့
ဒါဝိဒ် သည် အမ္မုန် မိ သူ ရွာသားအေပါင်း တို့ ၌ ြပ ပီးမှ ၊ လူ အေပါင်း တို့ ှင့်
အတူ ေယ ု ှလင် မိ သို့ ြပန် ေလ၏။ 4 ေနာက် တဖန် ေဂဇာ
မိ မှ ဖိလိတ္တိ
လတိူု့ ှင့် စစ်တိက်ု ကစ ် ၊ ဟု ှသိ လသိူေဗခဲ သည် ေရဖိမ် အမျ ိး သာဖ ကုိ သတ်
၍ ဖိလိတ္တိလတိူု့ ကုိ ေအာင်ြမင် ေလ၏။ 5 ေနာက် တဖန် ဖိလိတ္တိ
လတိူု့ ကုိ စစ်တိက်ု ကစ ်၊ ယာဣယ
သား ဧလဟာနန် သည် ရက်ကနး် လက်လိပ် ှင့်အမျှ ကီးေသာ လံှ ို း ကုိသုံးစဲွေသာ
ဂိတ္တိ
အမျ ိး ေဂါလျတ် ၏ ညီ
လာခမိ ကုိ သတ် ေလ၏။ 6 ေနာက် တဖနဂ်ါသ မိ မှာ စစ်တိက်ု ကစ ်၊ အရပ် ြမင့်၍
လက်တဘက်၌ လက် ေြခာက် ေချာင်းစီ၊ ေြခ တဘက်၌ ေြခေြခာက် ေချာင်းစီ၊ ေပါင်း
ှစ်ဆယ် ေလး ေချာင်း ှ ိေသာေရဖိမ် အမျ ိးသားတေယာက်သည်၊ 7ဣသေရလ အမျ ိး
ကုိ ကိမ်းပ ေသာအခါ ၊ ဒါဝိဒ် အစ်ကုိ ှိမာ ၏ သား
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ေယာနသန် သည် ထုိသူ
ကုိ သတ် ေလ ၏။ 8ဤ သူတို့သည် ဂါသ မိ ၌ ေနေသာေရဖိမ် လူ ကီး သား
ြဖစ်၍ ဒါဝိဒ် ှင့် သူ ၏ကျွန် တို့လက် ြဖင့် ေသ က၏။

21
1 ေနာက် တဖနစ်ာတန် သည် ဣသေရလ
အမျ ိး တဘက် ၌ထ ၍ ဣသေရလ အမျ ိးသားတို့ ကုိ ေရတက်ွ ေစြခင်းငှါ ဒါဝိဒ် ကုိ
တိက်ုတနွး် ေလ၏။ 2 ဒါဝိဒ် ကလည်း ၊ လေူပါင်းမည်မျှ ှိသည်ကုိ ငါသိ မည်အေကာင်း
၊ ေဗရေ ှဘ မိ မှ သည် ဒန် မိ တိင်ုေအာင် သွား ၍ ဣသေရလ
အမျ ိးသားတို့ ကုိေရတက်ွ ပီးလျှင် ၊ စာရင်းကုိ ငါ ့ ထံသို့ သွင်း ေလာ့ဟု ဗုိလ်ချ ပ်မ
င်းယွာဘ ှင့် အရာ ှိ တို့အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 3 ယွာဘ ကလည်း၊ ထာဝရဘုရား
သည် မိမိ
လူ တို့ ကုိ ထပ်၍အဆတရာ တိးုပွါး ေစြခင်းငှါြပ ေတာ်မူပါေစေသာ။ သို့ ရာတင်ွအ ှင်
မင်း ကီး ၊ ဣသေရလ လအူေပါင်း တို့သည် သခင် ၏ကျွန် ြဖစ်ပါသည် မ
ဟတ်ုေလာ။ သို့ ြဖစ်၍ကျွနေ်တာ် သခင် သည် ဤ
အမှုကုိအဘယ်ေကာင့် စီရင်ေတာ်မူသနည်း။ ဣသေရလ
အမျ ိး ြပစ်မှား စရာ အေကာင်းကုိ အဘယ်ေကာင့် ြပ ေတာ်မူသနည်းဟု ေလျှာက်
ေလ၏။ 4 သို့ ေသာ်လည်း အမိန ့် ေတာ်သည် ယွာဘ စကားကုိ ိင်ု သြဖင့် ၊ ယွာဘ သည်
ထွက် ၍ ဣသေရလ ြပည် တေ ှာက်လံးု သို့ သွား ပီးမှ ၊ ေယ ု ှလင် မိ သို့ ြပနလ်ာ
၏။ 5လူ ေပါင်းစာရင်း ကုိ ဒါဝိဒ် အား ဆက် ၍ ၊ ဣသေရလ အမျ ိး၌ ထား
ကုိင် သူရဲ တသနး် ှင့် တသိနး် ၊ ယုဒ အမျ ိး၌ ထား
ကုိင် သူရဲ ေလးသိနး် ှင့် ခုနစ်ေသာင်း ှ ိ ၏။ 6 သို့ ရာတင်ွ ယွာဘ သည် အမိန ့် ေတာ်
ကုိ ရံွ ေသာေကာင့် ၊ ေလဝိ အမျ ိး ှင့် ဗ◌င်္ယာမိန် အမျ ိးကုိ အြခားေသာ အမျ ိးထဲသို့
သွင်း၍ မ
ေရတက်ွ။ 7 ဒါဝိဒ်ြပ ေသာအမှုကုိဘုရားသခင် သည် အလို
ေတာ်မ ှိသြဖင့် ၊ ဣသေရလ အမျ ိးကုိ ဒဏ်ခတ် ေတာ်မူ မည်ြဖစ်၍၊ 8 ဒါဝိဒ် က၊
အကျွ ်ပ်ုြပ မိေသာ အမှု ၌အလနွ် ြပစ်မှား ပါ ပီ။ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် ၏ အြပစ် ကုိ ေြဖ
ှင်း ေတာ်မူပါ။ အကျွ ်ပ်ုသည် အလနွ် မုိက် ေသာ အမှုကုိ ြပ မိပါ ပီဟု ဘုရားသခင်
အား ေတာင်းပန် ေလ၏။ 9ထာဝရဘုရား သည် ဒါဝိဒ် ၏ ပေရာဖက် ဂဒ် ကုိ ေခါ်၍၊
10 ဒါဝိဒ် ထံသို့ သွား ေလာ။့ အရာသုံး
ပါး ကုိ သင့် အား ငါ ြပ ၏။ သင် ၌ ငါ ြပ စရာဘို့ တပါးပါး ကုိေရွး ေလာ့ဟု
ထာဝရဘုရား
၏ အမိန ့် ေတာ်ကုိ ဆင့်ဆုိ ေလာ့ဟု မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး၊ 11 ဂဒ် သည်ဒါဝိဒ်
ထံသို့ သွား ၍ ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ 12 သုံး ှစ် ပတ်လံးုအစာ အာဟာရ
ေခါင်းပါးေသာ ေဘး၊ သုံး
လ ပတ်လံးုသင့် ကုိ ရနသူ် လိက်ုမီှ ၍ ထား
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ြဖင့် လပ်ု ကံ ေသာေဘး၊ သုံး
ရက် ပတ်လံးုြပည် ေတာ် ၌
ကာလနာ တည်းဟေူသာထာဝရဘုရား ၏ ထား
ေတာ် ကုိ၊ ထာဝရဘုရား
၏ေကာင်းကင်တမန် သည် ကုိင်၍ ဣသေရလ
ြပည် တေ ှာက်လံးု ကုိ ဖျက်ဆီး ေသာ ေဘးတို့တင်ွ တပါးပါးကုိေရွး ေလာ့ဟု မိန ့်
ေတာ်မူသည် ြဖစ်၍ ၊ အကျွ ်ပ်ု ကုိ ေစလွှတ် ေတာ်မူေသာသူအား အဘယ်သို့ ြပန်
ေလျှာက်ရမည်ကုိ ဆင်ြခင် ေတာ်မူပါဟု ေလျှာက် ေလ၏။ 13 ဒါဝိဒ် ကလည်း၊ ငါ
သည် ကျ ်းေြမာင်း ရာသို့ ေရာက်ေလ ပီတကား။ ထာဝရဘုရား
၏လက် ေတာ်သို့ ေရာက် ပါေစ။ က ုဏာ
ေတာ် ကီး လှ၏။ လူ
လက် သို့ မ
ေရာက် ပါေစ ှင့်ဟဂုဒ် အား ြပနေ်ြပာ ၏။ 14ထာဝရဘုရား သည်လည်း၊ ဣသေရလ
အမျ ိး၌ ကာလနာ ကုိ လွှတ်လိက်ု ေတာ်မူ၍ လူ ခုနစ် ေသာင်း ေသ က၏။ 15 ေယ
ု ှလင် မိ ကုိ ဖျက်ဆီး ေစြခင်းငှါ ဘုရားသခင် သည် ေကာင်းကင်တမန် ကုိ ေစလွှတ်
ေတာ် မူသည် အတိင်ုး ၊ ေကာင်းကင်တမန် ဖျက်ဆီး မည်ဟု အားထုတ်ေသာအခါ၊
ထာဝရဘုရား
သည် ကည့် ှု လျက်၊ ထုိေဘး
ေကာင့် ေနာင်တရ ေတာ် မူ၍၊ တန် ပီ။ သင့် လက် ကုိ ု ပ်သိမ်း ေလာ့ ဟု
ဖျက်ဆီး ေသာ ေကာင်းကင် တမန်အား မိန ့် ေတာ် မူ၏။ ထုိအခါ ထာဝရဘုရား ၏
ေကာင်းကင်တမန် သည်၊ ေယဗုသိ
လအူေရာန ၏ ေကာက်နယ် တလင်း အနား
မှာ ရပ်ေန ၏။ 16 ဒါဝိဒ် သည် ေမျှာ် ကည့် ၍၊ ထာဝရဘုရား
၏ ေကာင်းကင်တမန် သည်ေယ ု ှလင် မိ အေပါ် မှာထား ကုိ မုိး
လျက်မုိဃ်း ေကာင်းကင် ှင့် ေြမ ကီး ကား မှာ ရပ်ေန သည် ကုိြမင် လျှင် ၊ ကုိယ်တိင်ု
မှစ၍ဣသေရလအမျ ိးသားအသက် ကီး သူတို့သည် ေလျှာ်ေတ အဝတ်ကုိ ဝတ် လျက်
ေြမေပါ်မှာ ြပပ်ဝပ် လျက်ေနက၏။ 17 ဒါဝိဒ် ကလည်း ၊ ြပည်သား တို့ ကုိ ေရတက်ွ ေစ
ြခင်းငှါ စီရင် ေသာ သူကား အကျွ ်ပ်ု ြဖစ်ပါသည်မ ဟတ်ုေလာ။ အကျွ ်ပ်ုြပစ်မှား ပါ
ပီ။ အလနွဒ်စု ိုက် ကုိ ြပ မိပါ ပီ။ ဤ
သုိး တို့ မူကား အဘယ်သို့ ြပ မိပါသနည်း။ အိအုကျွ ်ပ်ု ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ၊
ကုိယ်ေတာ် ၏လူ တို့ ကုိ ဒဏ်ခတ် ြခင်းငှါလက် ေတာ်ကုိသူတို့အေပါ်သို့ ေရာက်ေစေတာ်
မ မူပါ ှင့်။ အကျွ ်ပ်ု ှင့် အကျွ ်ပ်ု အေဆွအမျ ိး အေပါ် သို့ ေရာက် ေစေတာ်မူပါဟု
ဘုရားသခင် အား ေတာင်းပန် ေလ၏။ 18 ထုိအခါဒါဝိဒ် သည် သွား ၍၊ ေယဗုသိ
လူ အေရာန
၏ေကာက်နယ် တလင်း၌ ထာဝရဘုရား အဘို့ ယဇ် ပလ္လ င်ကုိ တည် ေစြခင်းငှါ ေြပာ
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ရမည်အေကာင်း ၊ ထာဝရဘုရား ၏ေကာင်းကင်တမန် သည် ဂဒ် ကုိ မှာထား သြဖင့်၊
19 ဂဒ်ဆင့်ဆုိ ေသာ ထာဝရဘုရား ၏အမိန ့် ေတာ် အတိင်ုး ဒါဝိဒ် သည် သွား ေလ၏။
20အေရာန သည်စပါး ကုိနယ် စ ်တင်ွ၊ လှည့် ကည့် ၍ ှင် ဘုရင်ကုိ ြမင် ေသာအခါ ၊
သား ေလး ေယာက် ှင့်တကွ ပုနး်ေ ှာင် ၍ေန၏။ 21 ဒါဝိဒ် သည် အေရာန
ှိရာ သို့ ေရာက် ေသာအခါ ၊ အေရာန ကည့် ၍ ဒါဝိဒ် ကုိြမင် လျှင် ၊ ေကာက်နယ်

တလင်း မှ ဆင်း ၍ ဒါဝိဒ် ေ ှ မှာဦးချ ြပပ်ဝပ်ေလ၏။ 22 ဒါဝိဒ် ကလည်း၊ လူ
တို့တင်ွ ကာလနာ ေဘးကုိ ငိမ်း ေစမည်အေကာင်း ၊ ထာဝရဘုရား အဘို့ ယဇ် ပလ္လ င်
ကုိ ငါတည် လိသုည်ြဖစ်၍ ၊ ဤေကာက်နယ် တလင်းအရပ် ကုိ အဘုိး
ထုိက်သည်အတိင်ုး ေရာင်း ပါဟု အမိန ့် ှ ိေသာ်၊ 23 အေရာန က၊ ကျွနေ်တာ် သခင်
အ ှင်မင်း ကီး ယူ ေတာ်မူပါ။ စိတ် ေတာ် ှိသည်အတိင်ုး ြပ ေတာ်မူပါ။ မီး
ှု ရိာယဇ်ဘို့ ာွး များ၊ ထင်း ဘို့ ေကာက်နယ် တနဆ်ာများ၊ ေဘာဇ ် ပူေဇာ်သက္က ာဘို့

ဂျ ံ စပါးများအလံးုစုံ ကုိ ကျွနေ်တာ် ဆက် ပါ၏ဟု ဒါဝိဒ် အား ေလျှာက် လျှင်၊ 24 ဒါဝိဒ်
မင်း ကီး က၊ ထုိသို့ ငါမ ယူရ။ စင်စစ်အဘုိး ထုိက်သည်အတိင်ုး ေပး
၍ငါဝယ်မည်။ သင့် ဥစ္စာကုိ ထာဝရဘုရား
အဘို့ ငါမ သိမ်း။ ကုိယ်ေငွ မကုနဘဲ် မီး
ှု ိရာ ယဇ်ကုိ မပူေဇာ် လိဟုု အေရာန
အား ဆုိ သြဖင့်၊ 25 ေရွှ ေြခာက် ပိဿာ ကုိ ချနိ်ေပး၍ ထုိအရပ်ကုိ ဝယ် ပီး မှ၊

26 ထာဝရဘုရား အဘို့ ယဇ် ပလ္လ င်ကုိ တည် ၍ ၊ မီး ှု ိရာယဇ်၊ မိဿဟာယ ယဇ်
တို့ ကုိ ပူေဇာ် ေလ၏။ ထုိသို့
ထာဝရဘုရား ကုိ ပဌနာ
ြပ ေသာအခါ ၊ မီး ှု ိရာယဇ်ပလ္လ င် ေပါ် သို့ မီး
ကျသြဖင့် ေကာင်းကင် ထဲက ထူး ေတာ်မူ၏။ 27ထာဝရဘုရား မှာထား ေတာ်မူသည်
အတိင်ုး ၊ ေကာင်းကင် တမနသ်ည် မိမိ
ထား ကုိ ထားအိမ် ၌ သွင်းထား ြပန၏်။ 28ထာဝရဘုရား သည် ေယဗုသိ
လူ အေရာန
၏ ေကာက်နယ် တလင်း၌ ထူး ေတာ်မူသည်ကုိ ဒါဝိဒ် သိြမင် လျှင် ၊ ထုိ အရပ်၌ ယဇ်
ပူေဇာ်ြခင်းအမှုကုိ ြပ ေလ၏။ 29 ေတာ ၌ ေမာေ ှ လပ်ု ခ့ဲေသာ ထာဝရဘုရား ၏ တဲ
ေတာ် ှင့် မီး
ှု ိရာယဇ်ပလ္လ င် သည်၊ ထုိ
ကာလ ၌ ဂိေဗာင် မိ ၌ ြမင့် ေသာအရပ်ေပါ် မှာ ှ ိ၏။ 30 ဒါဝိဒ် သည်ထာဝရဘုရား
၏ ေကာင်းကင် တမန်ထား ကုိ ေကာက် ေသာေကာင့် ၊ ထုိယဇ် ပလ္လ င် သို့ သွား
၍ဘုရားသခင် ကုိ မ
ေမး မေလျှာက်ဝ့ံ။။

22
1 သို့ ြဖစ်၍ ၊ ဒါဝိဒ် က ဤ
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အရပ်သည် ထာဝရ
အ ှင်ဘုရားသခင် ၏အိမ် ေတာ်ြဖစ်၏။ ဤ
ယဇ် ပလ္လ င်သည် ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ယဇ် ပလ္လ င် ြဖစ်၏ဟုဆုိ လျက်၊ 2 ဣသေရလ ြပည် ၌ ှိ ေသာ တပါး
အမျ ိးသားတို့ ကုိ စုေဝး
ေစြခင်းငှါ မိန ့် ေတာ်မူ၏။ ဘုရားသခင် ၏အိမ် ေတာ် တည် စရာဘို့ ေကျာက်ဆစ် ရ
ေသာပနး်ရနသ်မား တို့ ကုိလည်း ေစခုိင်း ေတာ်မူ၏။ 3 တံခါး လပ်ုစရာ သံချွန် အဘို့ ှင့်
သစ်သား ဆက်စရာအဘို့ များစွာ ေသာသံ ကုိ၎င်း ၊ အချနိ် မ မှတ် ိင်ုေအာင် များစွာ
ေသာ ေကးဝါ ကုိ၎င်း၊ 4 များစွာ ေသာ အာရဇ် သစ်သား ကုိ၎င်း၊ ြပင်ဆင် ေတာ်မူ၏။
ဇိဒနု် မိ သား ှင့် တု ု မိ သားတို့သည်၊ အာရဇ် သစ်သား အများကုိ အထံ
ေတာ်သို့ ေဆာင် ခ့ဲ က၏။ 5 ဒါဝိဒ် ကလည်း ၊ ငါ ့ သား ေ ှာလမုန် သည် အသက်
ငယ်၍ ု ေသး၏။ ထာဝရဘုရား
အဘို့ တည် ရေသာအိမ် မူကား အလနွ် ထူးဆနး် ေသာအိမ်၊ အတိင်ုးတိင်ုး အြပည်
ြပည်၌ ဘုနး် အသေရေကျာ်ေစာေသာ အိမ်ြဖစ်ရမည်။ ယခု
ပင်အိမ် ေတာ်အဘို့ ငါြပင်ဆင် မည်ဟု အ ကံ ှိ လျက် အနစိ္စ
မ ေရာက်မီှများစွာ ြပင်ဆင် ေတာ်မူ၏။ 6 သား ေတာ်ေ ှာလမုန် ကုိလည်း ေခါ် ၍
ဣသေရလ အမျ ိး၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား အဘို့ အိမ် ေတာ်ကုိ တည်ေဆာက်
ရမည်အေကာင်း မှာထား ေလ သည်မှာ၊ 7 ငါ ့သား ၊ ငါ ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား
၏ နာမ
ေတာ်အဘို့ အိမ် ေတာ် ကုိ တည်ေဆာက် မည်ဟု ငါ အ ကံ ှိ ပီ။ 8 သို့ ရာတင်ွ
ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ် သည် ငါ သို့ ေရာက် သည်ကား၊ သင်သည် များစွာ
စစ် တိက်ု ၍ လအူများ တို့ ကုိသတ် ေလ ပီ။ ေြမ ကီး ေပါ် မှာ ငါ ့ မျက်ေမှာက် ၌ များစွာ
ေသာအေသွး ကုိ သွနး် ေသာေကာင့် ၊ ငါ ့ နာမ အဘို့ အိမ် ကုိ မ
တည် မေဆာက်ရ။ 9သင် ြမင် ေသာ သား
တေယာက်သည် ငိမ်ဝပ် ေသာသူြဖစ် လိမ့်မည်။ သူ
၏အမည် ကား ေ ှာလမုန် ြဖစ် ၍၊ သူ့
ပတ်လည် ၌ ရနသူ် မ ှိ၊ ငိမ်ဝပ် ေသာအခွင့်ကုိ၎င်း၊ သူ
၏ လက်ထက် ၌ ဣသေရလ
အမျ ိးသည် စစ်တိက်ု ြခင်းမ ှိ၊ ငိမ်ဝပ် စွာေနရေသာ အခွင့် ကုိ၎င်း၊ ငါေပး မည်။

10 ထုိသားသည် ငါ ့ နာမ အဘို့ အိမ် ကုိ တည်ေဆာက် ရလိမ့်မည်။ သူ
သည် ငါ ့သား ြဖစ် လိမ့်မည်။ ငါ သည်လည်း သူ၏အဘ ြဖစ်မည်။ သူထုိင်ေသာ ဣ
သေရလ
ိင်ုငံ ရာဇပလ္လ င် ကုိ အစ ်အ မဲ ငါတည် ေစမည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ ပီ။ 11 သို့ ြဖစ်၍ငါ ့

သား ၊ ထာဝရဘုရား သည် သင့် ဘက် ၌ ေန
၍ အ ကံ ထေြမာက်ေစေတာ်မူသြဖင့်၊ အမိန ့် ေတာ် ှိသည်အတိင်ုး သင်သည် သင်



ရာဇဝင်ချ ပ်ပဌမေစာင် 22:12 868 ရာဇဝင်ချ ပ်ပဌမေစာင် 23:4

၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ၏ အိမ် ေတာ်ကုိ တည်ေဆာက် ရလိမ့်မည်။ 12 သို့ ရာတင်ွ
သင်သည် သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ၏ တရား
ေတာ်ကုိ ေစာင့်ေ ှာက် မည် အေကာင်း ၊ ထာဝရဘုရားသည် ဉာဏ် ပညာကုိ ေပး၍၊
ဣသေရလ
အမျ ိး ကုိ စီရင် ြခင်းအမှု၌ မှာထား ေတာ်မူပါေစေသာ။ 13 ဣသေရလ အမျ ိး၏
အမှု၌ထာဝရဘုရား သည် ေမာေ ှ အား မှာထား ေတာ်မူေသာ စီရင် ထုံးဖွ့ဲချက်တို့ ကုိ
ေစာင့်ေ ှာက် ြခင်းငှါ သတိ ြပ လျှင် အ ကံ ထေြမာက်ရ လိမ့်မည်။ အားယူ
၍ ရဲရင့် ြခင်း ှ ိေလာ။့ စုိးရိမ် ြခင်း၊ စိတ်ပျက် ြခင်းမ ှိေစ ှင့်။ 14 ငါ သည်ဆင်းရဲ ခံ
စ ်တင်ွ ၊ ထာဝရဘုရား ၏ အိမ် ေတာ်အဘို့ ေရွှ အခွက် တေထာင် ှင့် ေငွ အခွက် တ
ေသာင်း ကုိ၎င်း၊ အချနိ် မ မှတ် ိင်ုေအာင်များစွာ ေသာ ေကးဝါ ှင့် သံ ကုိ၎င်း၊ သစ်သား
များ ှင့် ေကျာက် များကုိ၎င်း ြပင်ဆင် ပီ။ သင်သည်လည်း ထပ်၍ ြပင်ဆင်ရမည်။
15 ထုိမှတပါး သင် ၌ များစွာ ေသာ လက်သမား ၊ ပနး်ရနသ်မား ၊ ေကျာက်ဆစ်သမား ၊
အမျ ိးမျ ိ း ေသာ အတတ် ၌ ေလက့ျက် ေသာ ဆရာသမား ှိ က၏။ 16 ေရွှ ေငွ ေကးဝါ
သံ အတိင်ုးမသိ များသည် ြဖစ်၍ထ ေလာ။့ ကိ းစား ေလာ။့ ထာဝရဘုရား
သည် သင် ှင့်အတူ ှိ ေတာ်မူပါေစေသာဟု မှာထားေတာ်မူ၏။ 17ဣသေရလ မင်း
အေပါင်း တို့သည် သား
ေတာ် ှင့် ဝုိင်း ရမည်အေကာင်း မှာထား ေလသည်မှာ၊ 18 သင် တို့၏ဘုရားသခင်
ထာဝရဘုရား သည် သင် တို့ ှင့်အတူ ှိေတာ်မူသည်မ ဟတ်ုေလာ။ အရပ်ရပ် ၌ ငိမ်ဝပ်
ရေသာအခွင့်ကုိေပး ေတာ်မူသည်မဟတ်ုေလာ။ ြပည်သူ ြပည်သားတို့ ကုိ ငါ ့ လက် ၌
အပ် ေတာ်မူသြဖင့် ၊ ထာဝရဘုရား ၏ေ ှ ၊ ထုိဘုရားသခင် ၏ လူ
တို့ေ ှ မှာ တြပည်လံးု သည် ှမ့်ိချ လျက် ှိ၏။ 19 သို့ ြဖစ်၍သင် တို့၏ ဘုရားသခင်
ထာဝရဘုရား ကုိ ှာ ြခ င်း ငှါ ကုိယ် စိတ် ှလံးု ကုိ ှ ိးေဆာ်တိက်ုတနွး် ကေလာ။့
ထာဝရဘုရား
၏နာမ ေတာ်အဘို့ ၊ တည် ရေသာအိမ် ေတာ် ထဲသို့
ထာဝရဘုရား ၏ ပဋိညာ ် ေသတ္တ ာ ေတာ် ှင့် ဘုရားသခင် ၏သန ့် ှ င်း ေသာတနဆ်ာ
တို့ ကုိ သွင်း ြခင်းငှါ ထ ကေလာ။့ ထာဝရ
အ ှင်ဘုရားသခင် ၏ သန ့် ှ င်း ရာဌာန ေတာ်ကုိ တည်ေဆာက် ကေလာ့ဟု မှာထား
ေတာ်မူ၏။

23
1 ဒါဝိဒ် မင်းသည် အသက် ကီး၍ ကာလ ြပည့်စုံ ရာ အချနိေ်ရာက်ေသာအခါ၊ သား
ေတာ်ေ ှာလမုန် ကုိ ဣသေရလ
ှင် ဘုရင်အရာ၌ ခန ့ထ်ား၍၊ 2 ဣသေရလ မင်း ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ၊ ေလဝိ သား

အေပါင်း တို့ ကုိ စုေဝး ေစေတာ်မူ၏။ 3 ေလဝိ သားတို့တင်ွ အသက် သုံး ဆယ် လနွ် ၍
စာရင်းဝင် ေသာ ေယာက်ျား ေပါင်းကား၊ သုံးေသာင်း ှစ်ေထာင်တည်း။ 4 ထုိ သူတို့တင်ွ
ှစ်ေသာင်း ေလးေထာင်တို့သည် ထာဝရဘုရား
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၏ အိမ် ေတာ်အမှု ကုိ ေဆာင်ရွက် ရက၏။ ေြခာက် ေထာင် တို့သည် အရာ ှိ ၊
တရားသူ ကီး လပ်ုရက ၏။ 5 ေလး ေထာင် တို့သည် တံခါး ကုိေစာင့်ရက၏။ ေလး
ေထာင် တို့သည် ဂုဏ် ေတာ်ကုိ ချးီမွမ်းစရာတရိုယာ တို့ ှင့် ထာဝရဘုရား
၏ဂုဏ် ေတာ်ကုိ ချးီမွမ်းရက၏။ 6 ေလဝိ သား ေဂရ ှုံ ၊ ေကာဟတ် ၊ ေမရာရိ အမျ ိး
အသီးအသီးတို့ ကုိ ဒါဝိဒ် ခဲွထား ၍ တမျ ိး တြခားစီသင်းဖွ့ဲေစ၏။ 7 ေဂရ ှုံ အမျ ိ းသား
ကား၊ လာဒန် ှင့် ှ ိ မိ တည်း။ 8လာဒန် သား အ ကီး ကား၊ ေယေဟလ ၊ သူ၏ညီ ေဇ
သံ
ှင့် ေယာလ ၊ ေပါင်းသုံး ေယာက်တည်း။ 9 ှ ိမိ သား ကား ေ ှေလာမိတ် ၊ ဟာေဇလ

၊ ဟာရန် ၊ ေပါင်းသုံး ေယာက်တည်း။ ဤ
သူတို့သည်လာဒန် အေဆွအမျ ိး သူ ကီးြဖစ်က၏။ 10 ှ ိမိ သား ကား ယာဟတ် ၊ ဇိဇ
၊ ယု ှ ၊ ေဗရိ ၊ ေပါင်း ေလး ေယာက်တည်း။ 11ယာဟတ် ကားအ ကီး ြဖစ် ၏။ ဇိဇ
ကား ဒတိုယ
အရာကုိ ရ၏။ ယု ှ ှင့် ေဗရိ ၌ကား သား များစွာ မ ှိ။ သို့ ြဖစ်၍ အေဆွအမျ ိး
အလိက်ု စာရင်း တခုတည်း ၌ ေပါင်း က၏။ 12 ေကာဟတ် သား ကားအာမရံ ၊ ဣဇဟာ
၊ ေဟြဗ န် ၊ ဩေဇလ ၊ ေပါင်းေလး ေယာက်တည်း။ 13အာမရံ သား ကား အာ ုန် ှင့်
ေမာေ ှ တည်း။ အာ ုန် ှင့်သားစ ် ေြမးဆက်တို့သည် ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ နံသ့ာေပါင်း ကုိမီး ှု ိြခင်း၊ အမှု ေတာ်ကုိ ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ နာမ
ေတာ်ကုိ မက်၍ အစ ် ေကာင်း ကီး ေပးြခင်းအမှု ကုိ ြပ ရမည်အေကာင်း၊ အလနွ်
သန ့် ှ င်းေသာအရာတို့ ကုိ သန ့် ှ င်း ေစြခင်းငှါ အြခားသူတို့ ှင့် ခဲွထား ေသာသူြဖစ်
က၏။ 14 ဘုရားသခင့် လူ ေမာေ ှ ၏သား ကုိကား၊ ေလဝိ
အမျ ိးသား တို့၏ စာရင်း ၌သွင်းရ၏။ 15 ေမာေ ှ သား ကားေဂရ ှုံ ှင့် ဧေလျဇာ
တည်း။ 16 ေဂရ ှုံ သား တို့တင်ွ၊ ေ ှ ေဗွလ သည် အ ကီး ြဖစ်၏။ 17 ဧေလျဇာ သား
အ ကီး ေရဟဘိ တေယာက်တည်း ှိ ၏။ ေရဟဘိ
၌ကား သား
အလနွ် များ၏။ 18ဣဇဟာ သား အ ကီး ကားေ ှေလာမိတ်၊ 19 ေဟြဗ န် သား အ ကီး
ကားေယရိ ၊ ဒတိုယ သား အာမရိ ၊ တတိယ သားယဟာေဇလ ၊ စတတု္ထ သားေယကမံ၊
20ဩေဇလ သား အ ကီး ကားမိက္ခါ ၊ ဒတိုယ သား ေယ ှိ တည်း။ 21 ေမရာရိ သား
ကားမဟာလိ ှင့် မု ှ ိ တည်း။ မဟာလိ
သား ကား ဧလာဇာ
ှင့် ကိ ှ တည်း။ 22 ဧလာဇာ သည်သား မ ှိ။ သမီး သက်သက် ှိ၍ ေသ
၏။ သူ့သမီးတို့ ှင့်သူ့ညီ ကိ ှ သား တို့သည် စုံဘက် က၏။ 23 မု ှ ိ သား ကား မဟာ
လိ ၊ ဧဒါ ၊ ေယရိမုတ် ၊ ေပါင်း သုံး ေယာက်တည်း။ 24ဤေရွကား အသက် ှစ် ဆယ်
လနွ် ၍ ထာဝရဘုရား
၏ အိမ် ေတာ် အမှု ကုိ ေဆာင်ရွက် ရ ေသာ ေလ ဝိ အမျ ိးသား အေဆွအမျ ိး
အလိက်ု စာရင်း ဝင်ေသာ အေဆွအမျ ိး သူ ကီးြဖစ်သတည်း။ 25ဣသေရလ အမျ ိး၏
ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား သည် မိမိ
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လမူျ ိး အား ငိမ်ဝပ် ေသာအခွင့်ကုိေပး၍ ကုိယ်ေတာ်တိင်ု ေယ ု ှလင် မိ ၌ အစ ်
ေန ေတာ်မူေသာေကာင့်၊ 26 ေလဝိ သားတို့သည် တဲ
ေတာ် ှင့် တဲ ေတာ်အမှု ေဆာင်ရွက်ရာ တနဆ်ာ များကုိ ေနာက်တဖနမ် ထမ်း ရဟု ဒါ
ဝိဒ် မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 27 ေနာက်ဆုံး အမိန ့် ေတာ်အတိင်ုး ၊ အသက် ှစ် ဆယ်လနွ် ေသာ
ေလဝိ
သား တို့ ကုိ စာရင်း ယူရ၏။ 28အေကာင်း မူကား၊ ေလဝိသားတို့သည် အာ ုန် သား
တို့၏လက်ေထာက် ြဖစ်သည် ှင့်အညီ ၊ သန ့် ှ င်း ေသာအရာ ှိသမျှ တို့ ကုိ စင်ကယ်
ေစ၍၊ ထာဝရဘုရား
၏ အိမ် ေတာ် ှင့တ်နတိ်င်ုး များ၊ အခနး် များ၌ အမှု ကုိ ေဆာင်ရွက် ရကမည်။ 29 ေ ှ
ေတာ်မုန ့ကုိ်၎င်း၊ ေဘာဇ ် ပူေဇာ်သက္က ာ မုန ့်ညက် ကုိ၎င်း၊ တေဆးမ့ဲ
မုန ့် ြပား ၊ သံြပား ှင့်ဖုတ်ေသာ မုန ့၊် မုန ့ဆီ်ေကာ် ကုိ၎င်းလပ်ု၍ ဘုရားသခင် ၏ အိမ်
ေတာ် အမှု ကုိလည်း ေဆာင်ရွက် ရကမည်။ တိင်ုးထွာ ၊ ချနိတ်ယ်ွ၊ ြခင်တက်ွ ြခင်းအမှု
အမျ ိးမျ ိ း ကုိလည်း စီရင်ရကမည်။ 30 နနံက် တိင်ုး၊ ညဦး
တိင်ုးရပ် လျက်၊ ေကျးဇူး ေတာ် ကီးလှပါ၏ဟု ဝနခံ်၍ ထာဝရဘုရား ၏ ဂုဏ် ေတာ်
ကုိလည်း ချးီမွမ်းရကမည်။ 31 ပညတ်တရားေတာ်အတိင်ုးဥပုသ် ေန ့၊ လဆနး် ေန ့၊ ဓမ္မ
ပဲွေန ့၊ အစ ်မြပတ် ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ မီး ှု ိ ရာ ယဇ်မျ ိ း တို့ ကုိ ပူေဇာ် ရ
ကမည်။ 32 ပရိသတ်စည်းေဝး ရာတဲ ေတာ်ကုိ၎င်း ၊ သန ့် ှ င်း ရာဌာနေတာ်ကုိ၎င်း၊
ထာဝရဘုရား
အိမ် ေတာ်၌ အမှု ေတာ်ကုိ ေဆာင်ရွက်ေသာ ညီအစ်ကုိ အာ ုန် သား တို့ ကုိ၎င်း ေစာင့်
ရကမည်။

24
1အာ ုန် အမျ ိးသား အသီးအြခား သင်းဖွ့ဲရာမှာ၊ အာ ုန် သား ကား နာဒပ် ၊ အဘိဟု
၊ ဧလာဇာ ၊ ဣသမာ တည်း။ 2 နာဒပ် ှင့် အဘိဟု သည်သား မ ှိ။ အဘ လက်ထက်
တင်ွ ေသ
ေသာေကာင့် ၊ ဧလာဇာ ှင့် ဣသမာ သည် ယဇ် ပုေရာဟိတ်အမှုကုိ ေဆာင်ရ၏။

3 ဒါဝိဒ် သည် ဧလာဇာ
အမျ ိး ဇာဒတ်ု ှင့် ဣသမာ အမျ ိး အဟိမလက် ကုိ အသီးအသီး
ေဆာင် သင့်သည် အတိင်ုးခန ့ထ်ားေလ၏။ 4ဣသမာ အမျ ိး အ ကီးအကဲ ထက် ဧ
လာဇာ အမျ ိး အ ကီးအကဲသာ၍များ ေသာေကာင့်၊ ဧလာဇာ
အေဆွအမျ ိး အလိက်ု အ ကီးအကဲ တကျပ်ိ ေြခာက် ေယာက်၊ ဣသမာ
အေဆွအမျ ိး အလိက်ု အ ကီးအကဲ ှစ် ေယာက် တို့ ကုိ အသီးအသီး ခဲွခန ့်ေလ၏။

5 စာေရးတံ ြပ လျက် အသီးအြခား ခဲွခန ့်၍ သန ့် ှ င်း ရာဌာနအပ်ု ၊ ဘုရားသခင် ၏အမှု
ေတာ်အပ်ုတို့ ကုိ ဧလာဇာ
အမျ ိး ှင့် ဣသမာ အမျ ိး ထဲက ေရွးယူရ၏။ 6 ေလဝိ အမျ ိးနာသေနလသား စာေရး
ေတာ် ေ ှမာယ သည် ှင်ဘုရင် ၊ မှူးမတ် ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ဇာဒတ်ု ၊ အဗျာသာ သား
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အဟိမလက် ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ေလဝိ သားအေဆွအမျ ိး သူ ကီး များ ေ ှ မှာနာမများ
ကုိ မှတ် ရ၏။ စာေရးတံ
ြပ ၍ ဧလာဇာ
အမျ ိး ှင့် ဣသမာ အမျ ိးထဲက အလှည့်လှည့် ေရွးေကာက် ခန ့ထ်ားေသာ သူဟူ
မူကား၊ 7 ပဌမ သူေယာယာရိပ် ၊ ဒတိုယ သူေယဒါယ၊ 8တတိယ သူဟာရိမ် ၊ စတတု္ထ
သူေစာရိမ်၊ 9 ပ မ သူမာလခိယ ၊ ဆဌမ သူမိယမိန၊် 10သတ္တ မ သူဟက္ကုတ် ၊ အ မ
သူအဘိယ၊ 11 နဝမ သူေယရွှာ ၊ ဒသမ သူ ေ ှကန၊ိ 12 ဧကဒသမ သူဧလျာ ှိ ပ် ၊
ဒါွဒသမ သူယာကိမ်၊ 13တကျပ်ိ သုံး ေယာက်ေြမာက်ေသာ သူဟုပ္ပ ၊ တကျပ်ိ ေလး
ေယာက်ေြမာက်ေသာသူ ေယေ ှဗပ်၊ 14တကျပ်ိ ငါး ေယာက်ေြမာက်ေသာ သူဗိလဂ ၊
တကျပ်ိ ေြခာက် ေယာက် ေြမာက်ေသာသူဣမ္ေမရ၊ 15တကျပ်ိ ခုနစ် ေယာက်ေြမာက်
ေသာသူ ေဟဇိရ ၊ တကျပ်ိ ှစ် ေယာက်ေြမာက်သူအပ်ဇဇ်၊ 16တကျပ်ိ ကုိး ေယာက်
ေြမာက်ေသာသူေပသဟိ ၊ ှစ်ကျပ်ိ ေြမာက်ေသာသူ ေယဇေကျလ၊ 17 ှစ်ကျပ်ိ တ
ေယာက် ေြမာက်ေသာသူ ယာခိန် ၊ ှစ်ကျပ်ိ ှစ် ေယာက်ေြမာက်ေသာသူ ဂါမုလ၊ 18 ှစ်
ကျပ်ိ သုံး ေယာက်ေြမာက်ေသာသူ ေဒလာယ ၊ ှစ်ကျပ်ိ ေလး ေယာက်ေြမာက်ေသာသူ
မာဇိ တည်း။ 19 ထုိသို့ သူတို့အဘ အာ ုန် အား ဣသေရလ
အမျ ိး ၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား မှာထား ေတာ်မူ၍၊ အဘ အာ ုန်စီရင် သည်
အတိင်ုး သူတို့သည် ထာဝရဘုရား
၏ အိမ် ေတာ်ကုိ ဝင် မဲဝင်၍ အမှု ေတာ်ကုိ ေဆာင်ရွက်ေစြခင်းငှါ ခဲွခန ့် ြခင်း ှ ိ
သတည်း။ 20 ကင်း ေသာ ေလဝိ
အမျ ိးသား ဟမူူကား၊ အာမရံ
သား ြဖစ်ေသာ ှုေဗွလ ၏သား စုတင်ွ ေယေဒယ၊ 21 ေရဟဘိ သား စုတင်ွ ဣ ှယာ၊

22ဣဇဟာ သားြဖစ်ေသာ ေ ှေလာမိတ် ၏သားစု တင်ွ ယာဟတ်၊ 23 ေဟြဗ နသ်ားစု
တင်ွ သားအ ကီးေယရိ ၊ ဒတိုယ သားအာမရိ ၊ တတိယ သားယဟာေဇလ ၊ စတတု္ထ
သား ေယကမံ ၊ 24ဩေဇလ သား ြဖစ်ေသာ မိက္ခါ ၏သား စုတင်ွ ှ မိရ၊ 25 မိက္ခါ
ညီ ဣ ှယာ သား စုတင်ွ ဇာခရိ တည်း။ 26 ေမရာရိ သား ကား မဟာလိ
ှင့် မု ှ ိ ြဖစ်၍၊ 27 ေမရာရိ အမျ ိးသား ြဖစ်ေသာ ယာဇိ
၏သား ကား ေဗေနာ၊ ေ ှာဟံ ၊ ဇက္ကုရ ၊ ဣဗရိ တည်း။ 28 မဟာလိ သားဧလာဇာ
၌သား မ ှိ။ 29 ကိ ှ သား ကား ေယရေမလ တည်း။ 30 မု ှ ိ သား ကားမဟာလိ ၊ ဧဒါ ၊
ေယရိမုတ် တည်း။ဤေရွကား မိမိ တို့ အေဆွအမျ ိး အလိက်ု ေလဝိ အမျ ိးသားတည်း။
31ဤသူ တို့သည် ဒါဝိဒ် မင်း ကီး ၊ ဇာဒတ်ု ၊ အဟိမလက် အစ ှိေသာ ယဇ်ပုေရာဟိတ်
ေလဝိ သားအေဆွအမျ ိး သူ ကီးတို့ေ ှ မှာ မိမိ
တို့ ညီအစ်ကုိ အာ ု န် အမျ ိးသား တို့ တဘက်တချက် အလှည့်လှည့်စာေရးတံ ြပ
က၏။

25
1 ထုိမှတပါး အာသပ် ၊ ေဟမန် ၊ ေယဒသုုန် သား
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တို့ ှင့်အတဝုိူင်း၍ ေစာင်း ၊ တေယာ ၊ ခွက်ကွင်း ကုိ တီးမှုတ်လျက် ကုိးကွယ်ြခင်းအမှု
ကုိ ေဆာင်ရွက် စရာဘို့ ၊ ဒါဝိဒ် ှင့် ပရိသတ်ဗုိလ်ေြခ အ ကီးအကဲတို့သည် ခဲွခန ့်
ေသာသူတို့ စာရင်း ဟမူူကား၊ 2အာသပ် သား
ဇက္ကုရ ၊ ေယာသပ် ၊ ေနသနိ ၊ အာ ှေရလ တစု၊ သူတို့သည် ှင်ဘုရင် စီရင်သည်
အတိင်ုး၊ အဘအာသပ် ၌တပည့ြ်ဖစ်၍ကုိးကွယ်ြခင်းအမှုကုိ ေဆာင်ရွက်ရက၏။ 3 ေယ
ဒုသုန် သား ေဂဒလိ ၊ ေဇရိ ၊ ှ ိ မိ၊ ေယ ှာယ ၊ ဟာ ှ ဘိ ၊ မတ္တိသိ ေပါင်းေြခာက်
ေယာက်၊ သူတို့သည် အဘ
ေယဒသုုန် ၌ တပည့်ြဖစ်၍ထာဝရဘုရား ၏ ဂုဏ်
ေကျးဇူးေတာ်ကုိ ေဘာ်ြပချးီမွမ်း ြခ င်းငှါေစာင်း တီးလျက် ကုိးကွယ် ြခင်းအမှု ကုိ
ေဆာင်ရွက်ရ က၏။ 4 ေဟမန် သား ဗုက္ကိ ၊ မတ္တ နိ ၊ ဩေဇလ ၊ ေ ှ ေဗွလ ၊ ေယ
ရိမုတ် ၊ ဟာနနိ ၊ ဟာနန် ၊ ဧလျာသ ၊ ဂိဒ္ဒါလတိ ၊ ေရာမနေ္တဇာ ၊ ေယာ ှေဗက ှ ၊
မလ္ေလာသိ ၊ ေဟာသိရ ၊ မဟာဇုတ် တည်းဟေူသာ၊ 5 ထုိ သူအေပါင်း တို့သည် တံပုိး
မှုတ်လျက် ဘုရားသခင် ၏ တရား
ေတာ်ကုိ ေဟာေြပာေသာ ှင်ဘုရင် ၏ ဆရာ
ေတာ်ေဟမန် သား ြဖစ်က၏။ ဘုရားသခင် သည် ေဟမန် အား
သား တကျပ်ိ ေလး ေယာက် ှင့်
သမီး သုံး
ေယာက်တို့ ကုိေပး ေတာ်မူ၏။ 6 ထုိ သားအေပါင်း တို့သည် အာသပ် ၊ ေယဒုသုန် ၊
ေဟမန် တို့ ကုိ ှ င်ဘုရင် စီရင်သည်အတိင်ုး အဘ
ေဟမန၌်
တပည့်ြဖစ်၍၊ ထာဝရ
အ ှင် ဘုရားသခင် ၏အိမ် ေတာ်၌ ခွက်ကွင်း ၊ ေစာင်း ၊ တေယာ ကုိတီးလျက်၊
သီချင်း ဆုိ၍ အမှု ေတာ်ကုိ ေဆာင်ရွက်ရ က၏။ 7 ထုိသူတို့ ှင့်တကွ ထာဝရဘုရား
၏သီချင်း ကုိ သင် ၍ ေလက့ျက် ေသာ ညီအစ်ကုိ ေပါင်း ကား ှစ် ရာ ှစ်ကျပ်ိ ှ စ်
ေယာက်တည်း။ 8 ထုိသူတို့သည်အ ကီး အငယ်
ဆရာ တပည့်
ေရာေ ှာ လျက် စာေရး တံ ြပ ၍ သင်းဖွ့ဲ ရာ မှာ၊ 9 ပဌမ သူ ကား၊ အာ သပ်
အေပါင်းအသင်းဝင်သူ ေယာသပ် တည်း။ ဒတိုယ
သူေဂဒလိ ၊ သူ ှင့် သူ ၏သား
ညီ ေပါင်းကားတကျပ်ိ ှစ် ေယာက်တည်း။
10တတိယ သူဇက္ကုရ ၊ သူ ှင့်သူ ၏သား
ညီ ေပါင်း ကား တကျပ်ိ ှစ် ေယာက်တည်း။
11 စတတု္ထ သူဣဇရိ ၊ သူ ှင့်သူ ၏သား
ညီ ေပါင်းကား တကျပ်ိ ှစ် ေယာက်တည်း။
12 ပ မ သူေနသနိ ၊ သူ ှင့်သူ ၏သား
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ညီ ေပါင်းကား တကျပ်ိ ှစ် ေယာက်တည်း။
13ဆဌမ သူဗုက္ကိ ၊ သူ ှင့်သူ ၏သား ညီ ေပါင်းကား တကျပ်ိ ှစ် ေယာက်တည်း။
14သတ္တ မ သူေယ ှေရလ ၊ သူ ှင့်သူ ၏သား
ညီ ေပါင်းကား တကျပ်ိ ှစ် ေယာက်တည်း။
15အ မ သူေယ ှာယ ၊ သူ ှင့်သူ ၏သား
ညီ ေပါင်း ကား တကျပ်ိ ှစ် ေယာက်တည်း။
16 နဝမ သူမတ္တ နိ ၊ သူ ှင့်သူ ၏သား ညီ ေပါင်းကား တကျပ်ိ ှစ် ေယာက်တည်း။
17 ဒသမ သူ ှိ မိ ၊ သူ ှင့်သူ ၏သား ညီ ေပါင်းကား တကျပ်ိ ှစ် ေယာက်တည်း။

18 ဧကဒသမ သူအာေရလ ၊ သူ ှင့်သူ ၏သား
ညီ ေပါင်းကား တကျပ်ိ ှစ် ေယာက်တည်း။
19 ဒါွဒသမ သူ ဟာ ှဘိ ၊ သူ ှင့်သူ ၏သား
ညီ ေပါင်း ကား တကျပ်ိ ှစ် ေယာက်တည်း။
20တကျပ်ိ သုံး ေယာက်ေြမာက်ေသာသူ ေ ှေဗွလ ၊ သူ ှင့် သူ
၏သား ညီ ေပါင်းကား တကျပ်ိ ှစ် ေယာက်တည်း။
21တကျပ်ိ ေလး ေယာက်ေြမာက်ေသာ သူမတ္တိသိ ၊ သူ ှင့်သူ ၏သား
ညီ ေပါင်းကား တကျပ်ိ ှစ် ေယာက်တည်း။
22တကျပ်ိ ငါး ေယာက်ေြမာက်ေသာသူ ေယရမုတ် ၊ သူ ှင့် သူ
၏သား
ညီ ေပါင်းကား တကျပ်ိ ှစ် ေယာက် တည်း။
23တကျပ်ိ ေြခာက် ေယာက်ေြမာက်ေသာသူဟာနနိ ၊ သူ ှင့်သူ ၏သား
ညီ ေပါင်းကား တကျပ်ိ ှစ် ေယာက် တည်း။
24တကျပ်ိ ခုနစ် ေယာက်ေြမာက်ေသာသူ ေယာ ှေဗက ှ ၊ သူ ှင့် သူ
၏သား
ညီ ေပါင်းကား တကျပ်ိ
ှစ် ေယာက်တည်း။ 25 တကျပ်ိ ှစ် ေယာက်ေြမာက်ေသာသူ ဟာနန် ၊ သူ ှင့် သူ

၏သား
ညီ ေပါင်းကား တကျပ်ိ ှစ် ေယာက်တည်း။
26တကျပ်ိ ကုိး ေယာက်ေြမာက်ေသာသူမလ္ေလာသိ ၊ သူ ှင့်သူ ၏သား
ညီ ေပါင်းကား တကျပ်ိ ှစ် ေယာက်တည်း။
27 ှစ်ကျပ်ိ ေြမာက်ေသာသူဧလျာသာ ၊ သူ ှင့်သူ ၏ သား
ညီ ေပါင်းကား တကျပ်ိ ှစ် ေယာက်တည်း။
28 ှစ်ကျပ်ိ တေယာက် ေြမာက်ေသာသူ ေဟာသိရ ၊ သူ ှင့်သူ ၏ သား
ညီ ေပါင်းကားတကျပ်ိ ှစ် ေယာက်တည်း။
29 ှစ်ကျပ်ိ ှစ် ေယာက်ေြမာက်ေသာ သူဂိဒ္ဒါလတိ ၊ သူ ှင့်သူ ၏သား
ညီ ေပါင်းကားတကျပ်ိ ှစ် ေယာက်တည်း။
30 ှစ်ကျပ်ိ သုံး ေယာက်ေြမာက်ေသာသူ မဟာဇယုတ် ၊ သူ ှင့်သူ ၏ သား
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ညီ ေပါင်းကား တကျပ်ိ ှစ် ေယာက် တည်း။
31 ှစ်ကျပ်ိ ေလး ေယာက်ေြမာက်ေသာသူ ေရာမနေ္တဇာ ၊ သူ ှင့်သူ ၏ သား
ညီ ေပါင်းကား တကျပ်ိ ှစ် ေယာက် တည်း။

26
1အသီးအသီး သင်းဖွ့ဲေသာ တံခါးေစာင့် များဟမူူကား။ ေကာရဟိ
အမျ ိးဧဗျာသပ်အ ွှယ်၊ ေကာရ
သား ေမ ှေလမိ၊ 2 ေမ ှေလမိ ၏သားဦး ဇာခရိ ၊ ဒတိုယ သား ေယေဒလ ၊ တတိယ
သားေဇဗဒိ ၊ စတတု္ထ သား ယာသေနလ ၊ 3 ပ မ သားဧလံ ၊ ဆ မ သားေယာဟနန် ၊
သတ္တ မ သားဧလဲဩနဲ တည်း။ 4ဩဗေဒဒံု ၏သားဦး ေ ှမာယ ၊ ဒတိုယ သား ေယာ
ဇဗပ် ၊ တတိယ သားေယာအာ ၊ စတတု္ထ သားစာကာ ၊ ပ မ သားနာသေနလ၊ 5ဆ မ
သားအေမျလ ၊ သတ္တ မ သားဣသခါ ၊ အဌမ သားပုလသဲ တည်း။ ဩဗေဒဒံု
ကုိ ဘုရားသခင် သည် ေကာင်း ကီး ေပးေတာ်မူ၏။ 6 - 7 သားဦးေ ှမာယ ၏သား
ဩသနိ ၊ ေရေဖလ ၊ ဩဗက် ၊ ဧလာဇာဗဒ် ှင့် ခွနအ်ား ကီးေသာ ညီဧလိဟု ၊ ေသမခိ
တို့သည် ခွနအ်ား ကီးေသာသူရဲ၊ မိမိ
တို့ အေဆွအမျ ိး ၌ အစုိးရ ေသာသူြဖစ် က၏။ 8 8အမှု ေတာ်ကုိ ေဆာင်ရွက်ြခင်း
ငှါ တတ်စွမ်း ိင်ု ေအာင် ခွနအ်ား ကီးေသာဩဗေဒဒံု အမျ ိးသား ချင်း ေယာက်ျား
ေပါင်း ကား ေြခာက် ကျပ်ိ ှစ် ေယာက်တည်း။ 9 ခွနအ်ား ကီးေသာ ေမ ှေလမိ သား
ညီ ေယာက်ျား ေပါင်းကား တကျပ်ိ ှစ် ေယာက်တည်း။ 10 ေမရာရိ အမျ ိး ၊ ေဟာသ
၏သား တို့တင်ွ ှိမရိ သည် သားဦး
မ ဟတ်ု ေသာ်လည်း ၊ အဘ ခန ့ထ်ား ေသာေကာင့် သားအ ကီး ြဖစ်သတည်း။

11 ဒတိုယ သားကားဟိလခိ ၊ တတိယ သားေတဗလိ ၊ စတတု္ထ သား ဇာခရိ
အစ ှိေသာ ေဟဝသ
သား ညီ ေပါင်း ကား တကျပ်ိ သုံး ေယာက်တည်း။ 12ဤေရွကား ထာဝရဘုရား ၏
အိမ် ေတာ်၌ အလှည့်လှည့်ေစာင့် ြခင်းငှါ သင်းဖွ့ဲ ေသာ တံခါးေစာင့် အ ကီးအကဲ ြဖစ်
သတည်း။ 13 ထုိသူအ ကီး အငယ် တို့သည်၊ မိမိ
တို့ အေဆွအမျ ိး အလိက်ု တံခါးအသီးအသီးေစာင့် ေစ ြခင်းငှါစာေရးတံ ြပ က၍၊

14အေ ှ မျက် ှာကုိ ေ ှလမိ ရ၏။ ေ ှလမိ သား ပညာ ှိ ဇာခရိ သည် စာေရးတံ
အားြဖင့်ေြမာက် မျက် ှာကုိ ရ၏။ 15ဩဗေဒဒံု သည် ေတာင် မျက် ှာကုိ၎င်း ၊ သူ
၏ သား
တို့သည် အသုပိမ် အိမ် ကုိ၎င်းရ၏။ 16 ှုပိန် ှင့် ေဟာသ သည် အေနာက် မျက် ှာ
ှင့် ဗိမာနေ်တာ်သို့ တက် ရာလမ်းဝ ၌ ှလ္ေလခက် တံခါး ကုိရ၍ တဘက်တချက် ၌
ေစာင့် ရ၏။ 17 ေနရ့က် အစ ်အတိင်ုးအေ ှ မျက် ှာ၌ ေလဝိ သားေြခာက် ေယာက်၊
ေြမာက် မျက် ှာ၌ ေလး ေယာက်၊ ေတာင် မျက် ှာ၌ ေလး ေယာက်၊ အသုပိမ် ဘက်
မှာ ှစ် ေယာက်၊ တန်တိင်ုး ေတာ်ြပင်မှာ ှစ် ေယာက်၊ 18 အေနာက် မျက် ှာလမ်းဝ မှာ
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ေလး ေယာက်၊ တန်တိင်ုး ေတာ်ြပင်မှာ ှစ် ေယာက်ေစာင့် ရက၏။ 19ဤေရွကား ၊
တံခါးေစာင့်အရာ ှိေသာ ေကာရ
အမျ ိးသား ှင့် ေမရရိ အမျ ိးသား ဖွ့ဲေသာ အသင်းအသီးအသီး ေပတည်း။ 20 ေလဝိ
သားတို့တင်ွ၊ အဟိယ
သည် ဘုရားသခင် ၏ အိမ် ေတာ်ဘ ာ ှင့် ပူေဇာ် ေသာဘ ာ များကုိ အပ်ုရ၏။

21အေဆွအမျ ိး သူ ကီးြဖစ်ေသာ ေဂရ ှုံ အမျ ိ း လာဒန် သား တို့တင်ွ ေယေဟလိ ှင့်၊
22 သူ၏သား ေဇသံ ေယာလ တို့သည်လည်း ဘုရားသခင် ၏ အိမ် ေတာ်ဘ ာ ကုိအပ်ု
ရ၏။ 23အာမရံ အမျ ိး၊ ဣဇဟာ
အမျ ိး၊ ေဟြဗ န် အမျ ိး၊ ဩေဇလ အမျ ိးသားအချ ိ ပါ က၏။ 24 ေမာေ ှ သား ေဂရ
ှုံ ၏သား ေ ှေဗွလ သည် လည်း ဘ ာ ေတာ်တို့ ကုိ အပ်ု ရ၏။ 25 ေဂရ ှုံ ညီ ဧေလျ
ဇာ ၊ ဧေလျဇာ သား ေရဟဗိ ၊ သူ ၏သား ေယ ှာယ ၊ သူ ၏သား ေယာရံ ၊ သူ ၏သား
ဇိခရိ ၊ သူ ၏သား ေ ှေလာမိတ် တည်း။ 26 ထုိေ ှေလာမိတ် ှင့် သူ ၏ညီ တို့သည် ဒါ
ဝိဒ် မင်း ကီး ၊ အေဆွအမျ ိး သူ ကီး၊ လူတေထာင် အပ်ု ၊ တရာ အပ်ု၊ ဗုိလ် မင်းပူေဇာ်
ေသာ ဘ ာ ှိသမျှ ကုိ အပ်ုရ၏။ 27 ထုိမင်းတို့သည် စစ် တိက်ု ၍ရေသာဥစ္စာတို့ ကုိ
မသိမ်း၊ ထာဝရဘုရား
၏ အိမ် ေတာ်ကုိ ြပ စု ြခင်းငှါ ပူေဇာ် တတ်က၏။ 28 ပေရာဖက် ှေမွလ ၊ ကိ ှ သား
ေ ှာလု ၊ ေနရ သား အာဗနာ ၊ ေဇ ုယာ သား ယွာဘ မှစ၍အြခားေသာသူ ပူေဇာ် သမျှ
တို့ ကုိ၊ ေ ှေလာမိတ် ှင့် သူ ၏ညီ တို့သည် ကည့် ှုအပ်ုစုိးရက၏။ 29ဣဇဟာ အမျ ိး
ေခနနိ ှင့် သူ ၏သား တို့သည် မင်း အရာ ှိ၊ တရားသူ ကီး ြဖစ်၍၊ ဣသေရလ
ိင်ုငံတင်ွ ြပင် အမှု ကုိ ေစာင့်ရက၏။ 30 ေဟြဗ န် အမျ ိးြဖစ်ေသာ သူရဲ ကီးဟာ ှဘိ
ှင့် သူ ၏ညီ တေထာင် ခုနစ် ရာ တို့သည်၊ ေယာ်ဒန် ြမစ် အေနာက် ဘက်မှာ ေနေသာ
ဣသေရလ လတိူု့တင်ွ မင်းအရာ ှိ ြဖစ်၍၊ ထာဝရဘုရား
၏အမှု ေတာ် ှင့် ှ င်ဘုရင် အမှု အမျ ိးမျ ိ း တို့ ကုိ ေစာင့် ရ က၏။ 31 ေဟြဗ န်
အမျ ိးသားတို့တင်ွ၊ အေဆွအမျ ိး အလိက်ု ေယရိယ သည် အ ကီးအကဲ ြဖစ်၏။ ဒါဝိဒ်
မင်းနနး်စံ ေလး ဆယ်တင်ွ ၊ ထုိအမျ ိးသားတို့ ကုိ စာရင်း ယူ၍ ဂိလဒ် ြပည်ယာဇာ မိ ၌
ခွနအ်ား ကီးေသာ သူရဲတို့ ကုိ ေတွ့ ၏။ 32 ေယရိယ၏ေပါက်ေဘာ် တည်းဟေူသာသူရဲ
ကီး၊ အေဆွအမျ ိး သူ ကီး ှစ်ေထာင် ခုနစ် ရာ တို့သည် ဒါဝိဒ် မင်း ကီး ခန ့ထ်ား သည်
အတိင်ုး၊ ု ဗင် အမျ ိး၊ ဂဒ် အမျ ိး၊ မနာေ ှ အမျ ိး တဝက် ကုိ အပ်ုစုိး၍ ဘုရားသခင်
၏ အမှု ေတာ် ှင့် ှ င်ဘုရင် အမှု အမျ ိးမျ ိ း တို့ ကုိ ေစာင့်ရက၏။

27
1 ှ င်ဘုရင် အမှု ေတာ်ကုိ ေစာင့်ေသာဣသေရလ အမျ ိးသားတို့သည် အေဆွအမျ ိး
သူ ကီး၊ လတူေထာင် အပ်ု ၊ တရာ အပ်ု၊ အရာ ှိ တို့ ှင့်တကွ၊ တ ှစ်တင်ွတဆယ် ှစ်လ
အစ ်အတိင်ုးတပ်ဖွ့ဲ ၍၊ တလစီ
တလစီအလှည့်လှည့်ေစာင့်ရေသာတပ်သားအမှုထမ်း ှစ်ေသာင်း ေလးေထာင်စီ ှ ိ
က၏။ 2 ပဌမ လ တင်ွ ပဌမ
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တပ် ကုိအပ်ုေသာ ဗုိလ်မင်း ကား၊ ဇာဗေဒလ
သား ယာေ ှာဗံ ှင့် တပ်သား ေပါင်း ှစ်ေသာင်း ေလးေထာင်တည်း။ 3 ထုိမင်းသည်
ဖါရက် အမျ ိးသား ြဖစ်၍၊ ပဌမ
လ တင်ွ အမှုေစာင့်ေသာ တပ်မှူး အေပါင်း တို့ ကုိ အပ်ု ရ၏။ 4 ဒတိုယ လ တင်ွ အမှု
ေစာင့်ေသာတပ်ကုိ အပ်ု ေသာဗုိလ်မင်းကား၊ အေဟာဟိ
အမျ ိးသားေဒါဒဲ ှင့် စစ်ကဲ မိကလပ်ု ၊ တပ်သား ေပါင်း ှစ်ေသာင်း ေလးေထာင်
တည်း။ 5တတိယ လ ှင့် ဆုိင်ေသာတတိယ တပ်ဗုိလ် မင်း ကား၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ကီး
ေယာယဒ သား ေဗနာယ ှင့် တပ်သား ေပါင်း ှစ်ေသာင်း ေလးေထာင်တည်း။ 6 ထုိမင်း
သည်ဗုိလ်စုတင်ွ ေကျာ်ေစာေသာသူ၊ ဗုိလ်ချ ပ်အရာ ှိေသာသူြဖစ်၏။ သူ
၏သား အမိဇဗဒ် သည်လည်း တပ်မှူးအရာကုိရ၏။ 7 စတတု္ထ လ တင်ွ စတတု္ထ
ဗုိလ်မင်းကား၊ ယွာဘ ညီ အာသေဟလ ၊ စစ်ကဲကားအာသေဟလ သား ေဇဗဒိ ၊
တပ်သားေပါင်း ှစ်ေသာင်း ေလးေထာင်တည်း။ 8 ပဉမ္မ လ တင်ွ ပ မ
ဗုိလ် မင်းကား ဣဇဟာ
အမျ ိး ှ ံဟတ်ု ၊ တပ်သား ေပါင်း ှစ်ေသာင်း ေလးေထာင်တည်း။ 9ဆ မ လ တင်ွ
ဆ မ
ဗုိလ်မင်းကား ေတေကာ
မိ သား၊ ဣေက ှ ၏သား ဣရ ၊ တပ်သား ေပါင်း ှစ်ေသာင်း ေလးေထာင်တည်း။

10သတ္တ မ လ တင်ွ သတ္တ မ
ဗုိလ်မင်းကား ဧဖရိမ် အမျ ိး ၊ ေပေလာနိ အ ယ်ွြဖစ်ေသာ ေဟလက် ၊ တပ်သား
ေပါင်း ှစ်ေသာင်း ေလးေထာင်တည်း။ 11အ မ လ တင်ွအ မ ဗုိလ်မင်းကား ဇာရ
အမျ ိး၊ ဟု ှသိ အ ယ်ွြဖစ်ေသာ သိေဗကဲ ၊ တပ်သား ေပါင်း ှစ်ေသာင်း ေလးေထာင်
တည်း။ 12 နဝမ လ တင်ွ နဝမ
ဗုိလ်မင်းကား ဗ◌င်္ယာမိန် အမျ ိး ၊ အေနေသာသိ အ ယ်ွြဖစ်ေသာအေဗျဇာ ၊ တပ်သား
ေပါင်း ှစ်ေသာင်း ေလးေထာင်တည်း။ 13 ဒသမ လ တင်ွ ဒသမ
ဗုိလ်မင်းကား ဇာရ
အမျ ိး၊ ေနေတာဖာသိ
အ ယ်ွြဖစ်ေသာ မဟာရဲ ၊ တပ်သား ေပါင်း ှစ်ေသာင်း ေလးေထာင်တည်း။ 14 ဧက
ဒသမ လ တင်ွ ဧကဒသမ
ဗုိလ်မင်းကား ဧဖရိမ် အမျ ိး ၊ ပိရေသာနိ အ ယ်ွြဖစ်ေသာေဗနာယ ၊ တပ်သား ေပါင်း
ှစ်ေသာင်း ေလးေထာင်တည်း။ 15 ဒါွဒသမ တင်ွ ဒါွဒသမ ဗုိလ်မင်းကား ဩသေနလ
အမျ ိး၊ ေနေတာဖာသိ
အ ယ်ွြဖစ်ေသာ ေဟလဒဲ ၊ တပ်သား ေပါင်း ှစ်ေသာင်း ေလးေထာင်တည်း။
16ဣသေရလ အမျ ိး အသီးအသီးတို့ ကုိ အပ်ုေသာ မင်း ဟမူူကား ၊ ုဗင် အမျ ိးတင်ွ
ဇိခရိ
၏သား ဧေလျဇာ ၊ ှ ိေမာင် အမျ ိးတင်ွ မာခ
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၏သား ေ ှဖတိ။ 17 ေလဝိ အမျ ိးတင်ွ ေကေမွလ ၏သား ဟာ ှဘိ ၊ အာ ုန် အမျ ိး
တင်ွ ဇာဒတ်ု၊ 18 ယုဒ အမျ ိးတင်ွ ဒါဝိဒ် အစ်ကုိ ဧလိဟု ၊ ဣသခါ အမျ ိးတင်ွ မိက္ေခ
လ ၏သား ဩမရိ၊ 19 ဇာဗုလနု် အမျ ိးတင်ွ ဩဗဒိ ၏သား ဣ ှမာယ ၊ နဿလိ အမျ ိး
တင်ွ အာဇေရလ ၏သား ေယရိမုတ်၊ 20 ဧဖရိမ် အမျ ိး တင်ွ အာဇဇိ ၏သား ေဟာေ ှ ၊
မနာေ ှ အမျ ိး တဝက် တင်ွ ေပဒါယ ၏သား ေယာလ၊ 21 ဂိလဒ် ြပည်၌ မနာေ ှ အမျ ိး
တဝက် တင်ွ ဇာခရိ ၏သား ဣဒ္ေဒါ ၊ ဗ◌င်္ယာမိန် အမျ ိးတင်ွ အာဗနာ
၏သား ယာေသလ၊ 22 ဒန် အမျ ိးတင်ွ ေယေရာဟံ ၏ သား
အာဇေရလ ၊ ဤေရွကား ဣသေရလ အမျ ိး တို့ ကုိ အပ်ုေသာမင်း ေပတည်း။
23ထာဝရဘုရား သည် ဣသေရလ
အမျ ိးသားတို့ ကုိ မုိဃ်း ေကာင်းကင် ကယ် ှင့်အမျှ တိးုပွါး များြပားေစေတာ်မူမည်
ဟု ဂတိ
ေတာ် ှိေသာေကာင့် ၊ ဒါဝိဒ် သည် အသက် ှစ် ဆယ်မေစ့ေသာသူတို့ ကုိ စာရင်း မ
ယူ ဘဲ ေန၏။ 24 ေဇ ုယာ သား ယွာဘ သည် စာရင်း ယူစ ြပ ၍၊ ထုိ
အြပစ်ေကာင့် အမျက် ေတာ်သည် ဣသေရလ
အမျ ိး အေပါ် သို့ သက်ေရာက် ေသာအခါ လက်စ မ သတ်။ ေရတက်ွ၍ရေသာလူ
ေပါင်းကုိ ဒါဝိဒ် မင်း ကီး ၏ မှတ်စာ ၌ မ သွင်း မမှတ်။ 25အေဒလ သား အာဇိမာဝက်
သည် ဘ ာ
ေတာ် စုိးြဖစ်၏။ ဩဇိ
သား ေယာနသန် သည် လယ်ြပင် ၊ မိ ရွာ ၊ ရဲတိက်ု ၌ ှိေသာဘ ာ တိက်ုတို့ ကုိ
အပ်ုရ၏။ 26 ေခလပ်ု သား ဧဇရိ သည် လယ်ယာ လပ်ု ေသာသူတို့ ကုိ အပ်ုရ၏။ 27 ရာမ
မိ သား ှိ မိ သည် စပျစ် ဥယျာ ်ေတာ်ကုိ၎င်း၊ ှ ိဖမိ မိ သားဇဗဒိ သည်စပျစ်သီး ှင့်
စပျစ်ရည် တိက်ု တို့ ကုိ၎င်းအပ်ုရ၏။ 28 ေဂဒရိ လူ ဗာလဟာနန် သည် ချ ိင့် တို့ ၌ ှ ိ
ေသာ သံလင်ွ ပင် ှင့် သဖနး် ပင်တို့ ကုိ၎င်း ၊ ေယာ ှ သည် ဆီ
တိက်ု တို့ ကုိ၎င်းအပ်ုရ၏။ 29 ှ ာ ုန် အရပ်သား ှိတရဲ သည် ှာ ုန် အရပ်၌ ကျက်စား
ေသာ ာွးစု ကုိ၎င်း ၊ အာဒလဲ သား ှာဖတ် သည် ချ ိင့် တို့ ၌ ကျက်စားေသာ ာွးစု
ကုိ၎င်း အပ်ုရ၏။ 30ဣ ှေမလ အမျ ိးသားဩဗိလ သည် ကုလားအပ်ု တို့ ကုိ၎င်း ၊ ေမ
ေရာနသိ လေူယေဒယ သည် ြမည်း တို့ ကုိ၎င်း၊ 31ဟာဂရ အမျ ိးသားယာဇဇ် သည် သုိး
တို့ ကုိ၎င်းအပ်ုရ၏။ ဤ
သူတို့သည် ဒါဝိဒ် မင်း ကီး ၏ ဥစ္စာ
ဘ ာ ေတာ်ကုိအပ်ု ရေသာသူ ေပတည်း။ 32 ဒါဝိဒ် ၏ ဘေထွး ေတာ်ေယာနသန်
သည်တိင်ုပင် မှူးမတ်ပညာ ှိ ကျမ်းတတ် ြဖစ်၏။ ဟခေမာနိ
သား ေယေဟလသည် ှင်ဘုရင် ၏သား ေတာ်တို့ အေပါင်းအေဘာ်ြဖစ်၏။ 33အဟိ
ေသာေဖလ သည် ှင်ဘုရင် ၏ တိင်ုပင် မှူးမတ်၊ အာခိ
မိ သားဟု ှ ဲ သည် ှင်ဘုရင် ၏ အေဆွ ခင်ပွနး်ြဖစ်၏။ 34အဟိေသာေဖလ ေနာက်

မှာအဗျာသာ ှင့် ေဗနာယ သား ေယာယဒ သည် ေနရာကျ၏။ ယွာဘ သည် တပ်ေတာ်
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ဗုိလ်ချ ပ် မင်း ြဖစ်၏။

28
1တဖန် ဒါဝိဒ် မင်းသည် ဣသေရလ
မင်း များတည်းဟေူသာအမျ ိး အသီးအသီး ကုိ အပ်ုေသာမင်း ၊ အလှည့် လှည့်
အမှု ေတာ် ကုိ ေစာင့် ေသာ တပ်မှူး ဗုိလ် မင်း၊ လူ တေထာင် အပ်ု ၊ တရာ အပ်ု ၊
ှင်ဘုရင် ၏ဘ ာစုိး ၊ သား ေတာ်၏ဘ ာစုိး၊ ခွနအ်ား ှ ိ ေသာသူရဲ အ ကီးအကဲ
အရာ ှိ အေပါင်း တို့ ကုိ ေယ ု ှလင် မိ မှာ စုေဝး ေစေတာ်မူ ၏။ 2 ထုိအခါ ဒါဝိဒ်
မင်း ကီး သည်ရပ် ၍ ၊ ငါ ့ ညီအစ်ကုိ ၊ ငါ ့လူ တို့ နားေထာင် ကေလာ။့ ထာဝရဘုရား
၏ ပဋိညာ ် ေသတ္တ ာ ေတာ် ငိမ်ဝပ် ရာ အိမ် တည်းဟေူသာဘုရားသခင် ၏ ေြခ
ေတာ်တင်ရာခုံ ကုိ တည် လပ်ုမည်ဟု ငါ အ ကံ ှိ၍ တည် လပ်ုြခင်းငှါ ြပင်ဆင် ှင့် ပီ။
3 သို့ ရာတင်ွ ဘုရားသခင် က သင် သည် စစ်တိက်ု ေသာသူ ၊ လအူသက် ကုိသတ် ေသာ
သူြဖစ်၍ ၊ ငါ ့ နာမ အဘို့ အိမ် ေတာ်ကုိ မ
တည် မ ေဆာက် ရဟု မိန ့် ေတာ် မူ၏။ 4 ဣသေရလ အမျ ိး၏ ဘုရားသခင်
ထာဝရဘုရား သည် ငါ ့အေဆွအမျ ိး များထဲက ငါ ့ ကုိေရွးေကာက် ၍ ဣသေရလ
ှင်ဘုရင် အရာ ၌ အ မဲ ချးီေြမာက်ေတာ်မူ၏။ ယုဒ
အမျ ိးကုိ ေရွးေကာက် ၍ အြခားေသာ အမျ ိး တို့ ကုိ အပ်ုစုိးရေသာအခွင့ကုိ်ေပး ေတာ်
မူ၏။ ယုဒ
အမျ ိး တင်ွ ငါ ့ အဘ ၏ အိမ်ေထာင် ကုိ၎င်း ၊ ငါ ့ အဘ ၏သား တို့ တင်ွ ငါ ့
ကုိ၎င်း၊ ှစ်သက် ၍ဣသေရလ ိင်ုငံလံးု ကုိ စုိးစံ ရေသာအခွင့် ကုိေပး ေတာ်မူ၏။
5ထာဝရဘုရား သည် ငါ ့အား များစွာ ေသာ သား
တို့ ကုိေပး ေတာ်မူသည်ြဖစ်၍ ၊ ငါ ့သား အေပါင်း တို့တင်ွ သား
ေ ှာလမုန် ကုိ ေရွးေကာက် ၍ ဣသေရလ
အမျ ိးကုိ အပ်ုစုိးလျက်၊ ထာဝရဘုရား
၏ ိင်ုငံ ေတာ်ရာဇ ပလ္လ င် ေပါ် မှာထုိင် ေစြခင်းငှါ ခန ့ထ်ားေတာ်မူ ပီ။ 6 ငါ ့အား လည်း
သင့် သား ေ ှာလမုန် သည် ငါ ့ အိမ် ှင့် ငါ ့ တနတိ်င်ုး တို့ ကုိ တည် ရမည်။ ငါသည်ထုိ
သူ ကုိ သား
အရာ ၌ခန ့ထ်ားြခင်းငှါေရွးေကာက် ပီ။ ငါ သည် သူ
၏ အဘ
ြဖစ် မည်။ 7 သူသည် ငါ စီရင် ချက်ပညတ် တရားတို့ ကုိ ယေန ့
က့ဲသို့ အ မဲ ကျင့် လျှင် သူ ၏ ိင်ုငံ ကုိ ငါတည် ေစမည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 8 သို့ ြဖစ်၍
သင်တို့သည် ဤေကာင်း ေသာ ြပည် ကုိ ပုိင် ၍ သင် တို့၏ သားေြမးအစ ်အဆက်
အေမွခံရာဘို့ ချနထ်ားလိေုသာငှါ၊ ထာဝရဘုရား
၏ပရိသတ် တည်းဟေူသာဣသေရလ အမျ ိးသားအေပါင်း တို့ ေ ှ ၌၎င်း ၊ ငါ တို့
ဘုရားသခင့် အထံေတာ်၌ ၎င်း၊ သင် တို့ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ၏ ပညတ် ေတာ်
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ှ ိ သမျှ တို့ ကုိ ှာ ၍ ေစာင့်ေ ှာက် ကေလာ။့ 9 ငါ ့ သား ေ ှာလမုန် ၊ သင့် အဘ
၏ဘုရားသခင် ကုိ သိ
ေလာ။့ စုံလင် ေသာ ှလံးု ၊ ကည်ညိ ေသာ စိတ် သေဘာ ှင့် ဝတ်ြပ ေလာ။့
ထာဝရဘုရား
သည် ခပ်သိမ်း ေသာ စိတ် ှလံးုတို့ ကုိ စစ်၍အ ကံအစည် ှိေလသမျှ တို့ ကုိ သိေတာ်
မူ၏။ ကုိယ်ေတာ် ကုိ ှာ လျှင် အေတွ့ ခံေတာ်မူမည်။ ကုိယ်ေတာ် ကုိစွန ့် လျှင် သင့် ကုိ
အစ ်အ မဲ စွန ့် ေတာ်မူမည်။ 10သတိ ြပ ေလာ။့ သန ့် ှ င်း ရာဌာနအဘို့ အိမ် ေတာ်ကုိ
တည်ေဆာက် ေစြခင်းငှါ သင့် ကုိ ထာဝရဘုရား
ေရွးေကာက် ေတာ်မူေသာေကာင့် ၊ အားယူ ၍ တည်ေဆာက် ေလာ့ဟုမှာထားေတာ်
မူ၏။ 11 ထုိအခါ အိမ်ေတာ်ဦး ၊ အေဆာင် ကီး၊ ဘ ာတိက်ု ၊ အထက် ခနး်၊ အတင်ွး
ခနး်၊ ေသတ္တ ာ
ေတာ်အဖုံး ထားရာ အခနး် ၏ ပုံကုိ၎င်း၊ 12 ထာဝရဘုရား ၏အိမ် ေတာ်တန်တိင်ုး
များ၊ ပတ်လည် ၌ ကာေသာအခနး် များ၊ ဘုရားသခင် ၏ အိမ် ေတာ် ဘ ာတိက်ု
များ၊ ပူေဇာ် ေသာအရာသုိထား ရာ တိက်ုများ တို့၏
ပုံကုိ၎င်း၊ မိမိ
ကံစည် သမျှ အတိင်ုး ၊ ဒါဝိဒ် သည် သား
ေတာ်ေ ှာလမုန် အား အပ် ေတာ်မူ၏။ 13ယဇ်ပုေရာဟိတ် ၊ ေလဝိ သားသင်းဖွ့ဲ ြခင်း၊
ထာဝရဘုရား
၏အိမ် ေတာ်၌ အမှု ေတာ်ကုိ ေဆာင်ရွက် ြခင်း၊ ေဆာင်ရွက် စရာ တနဆ်ာ ှိသမျှ တို့
ကုိလည်း စီရင် ေတာ်မူ၏။ 14အမှု ေတာ်အမျ ိးမျ ိ း ကုိ ေဆာင်ရွက်စရာ ေရွှ တနဆ်ာ ှိ
သမျှတို့အဘို့ ေရွှ ကုိ၎င်း၊ ေငွ တနဆ်ာ ှိသမျှ တို့ အဘို့
ေငကုိွ၎င်း ချနိ် ၍ အပ်ေတာ်မူ၏။ 15 ေရွှ မီးခုံ ှင့် ေရွှ မီးခွက် အသီးအသီးအဘို့ ၊ ေငွ
မီးခုံ ှင့် ေငမီွးခွက် အသီးအသီးသုံးစရာ ှိသည်အတိင်ုး ေရွှေငကုိွချနိ၍် အပ်ေတာ်မူ၏။
16 ေ ှ ေတာ်မုန ့တ်င်စရာေရွှ စားပဲွ ှင့် ေငွ စားပဲွ အသီးအသီးအဘို့ ေရွှေငကုိွချနိ၍် အပ်
ေတာ်မူ၏။ 17အမဲသား ချတ်ိ၊ အင်တံု ၊ ဖလား များအဘို့ ေရွှ စင် ကုိ၎င်း၊ ေရွှ လင်ပနး်
ှင့် ေငွ လင်ပနး် အသီးအသီးအဘို့ ေရွှေငကုိွ၎င်း၊ ချနိ၍်အပ်ေတာ်မူ၏။ 18 နံသ့ာေပါင်း
မီး ှု ိရာ ယဇ် ပလ္လ င်အဘို့ ေရွှ စင် ကုိ၎င်း၊ အေတာင်တို့ ကုိ ြဖန ့် ၍ ထာဝရဘုရား ၏
ပဋိညာ ် ေသတ္တ ာ ေတာ်ကုိ လွှမ်းမုိး ေသာ ေခ ုဗိမ် ရထား ေတာ်ပုံ အဘို့ ေရွှ ကုိ၎င်း၊
ချနိ် ၍အပ်ေတာ်မူ၏။ 19 ထုိပုံ များ ှ ိသမျှ တို့ ကုိ ေရး
ထားသည်အတိင်ုး ၊ နားလည် ိင်ုေသာ ဉာဏ်ပညာကုိ ထာဝရဘုရား သည် ေပးေတာ်
မူ၏။ 20သား ေတာ်ေ ှာလမုန် အား လည်း၊ သင်သည် အားယူ
၍ ရဲရင့် ေသာစိတ် ှင့်လပ်ုေဆာင် ေလာ။့ မ
စုိးရိမ် ှင့်။ စိတ် မ ပျက် ှင့်။ ငါ ၏ဘုရားသခင် ထာဝရ အ ှင် ဘုရားသခင် သည်
သင် ှင့်အတူ ှိေတာ်မူလိမ့်မည်။ ထာဝရဘုရား
၏အိမ် ေတာ်မှုကုိ ေဆာင်ရွက်ရာဘို့ လပ်ုေဆာင် ၍ လက်စ မ သတ်မီှတိင်ုေအာင်သင့်
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ကုိ စွန ့် ေတာ် မ မူ။ ပစ်ထားေတာ်မမူ။ 21သင်းဖွ့ဲ ေသာယဇ်ပုေရာဟိတ် ၊ ေလဝိ သားတို့
သည်လည်း ဘုရားသခင် ၏အိမ် ေတာ်မှုကုိ ေဆာင်ရွက် ရာဘို့ ှ ိ က၏။ လိမ္မာ
ေသာ ဆရာသမား
အမျ ိးမျ ိ း တို့ သည်လည်း အရာရာ
တို့ ကုိ လပ်ုေဆာင်ေစဘို့ ှ ိ က၏။ မင်း များ ှင့် ြပည်သူ ြပည်သားများအေပါင်း
တို့သည်လည်း သင့် လက်၌ ှိ ကသည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။

29
1တဖန်
ဒါဝိဒ် မင်း ကီး က၊ ဘုရားသခင် ေရွးေကာက်
ေတာ်မူေသာငါ ့သား ေ ှာလမုန် သည် အသက်
ငယ်၍
ု ေသး၏။ အမှု မူကား
ကီး လှ၏။ တည်ေဆာက်ရေသာဗိမာန် သည် လူ
အဘို့ မ ဟတ်ု၊ ထာဝရ
အ ှင် ဘုရားသခင် အဘို့ ြဖစ်၏။ 2 ငါ ၏ဘုရားသခင် အိမ် ေတာ်အဘို့ ေရွှ တနဆ်ာ
လပ်ုစရာဘို့
ေရွှ ကုိ၎င်း၊ ေငွ တနဆ်ာလပ်ုစရာဘို့
ေငွ ကုိ ၎င်း၊ ေကးဝါ တနဆ်ာလပ်ုစရာဘို့
ေကးဝါ ကုိ၎င်း၊ သံ
တနဆ်ာလပ်ုစရာဘို့
သံ ကုိ၎င်း၊ သစ်သား တနဆ်ာလပ်ုစရာဘို့
သစ်သား ကုိ၎င်း၊ ှဟံ ေကျာက် ှင့် အေရာင် မျ ိ းထွက်၍
စီ စရာဘို့ ေကာင်း ေသာေကျာက် ၊ အဘုိး ထုိက် ေသာ ေကျာက် မျ ိ း ၊ များစွာ ေသာ
ေကျာက်ြဖ တို့ ကုိ၎င်း၊ တတ် ိင်ုသမျှ အတိင်ုးငါြပင်ဆင် ပီ။ 3 ငါ ၏ဘုရားသခင် အိမ်
ေတာ်၌ငါစိ့တ် ှလံးုစဲွလမ်းေသာေကာင့်၊ 4 ထုိသန ့် ှ င်း ေသာအိမ် အဘို့
ြပင်ဆင် ေသာ ဥစ္စာမှတပါး ကုိယ်ဥစ္စာထဲက ဩဖိရ
ေရွှ အခွက်
သုံးေသာင်း ှင့်ေကျာက်ထရံ တို့ ကုိ မွမ်းမံ စရာဘို့
ေငွ စင် ခုနစ် ေသာင်းကုိ ငါ ၏ဘုရားသခင် အိမ် ေတာ်အဘို့
ငါေပး ၏။ 5 ေရွှ သည် ေရွှ တနဆ်ာအဘို့ ၊ ေငွ သည် ေငွ
တနဆ်ာအဘို့ ှင့် ဆရာသမား
လပ်ု သမျှ အဘို့
ြဖစ်၏။ သို့ ြဖစ်၍ ယေန ့ထာဝရဘုရား အား
ကုိယ်ဥစ္စာကုိ အဘယ်သူ ပူေဇာ် ချင်သနည်းဟု ပရိသတ် အေပါင်း တို့အား
ေမး ေတာ်မူလျှင်၊ 6အေဆွအမျ ိး တို့၏ အ ကီးအကဲ များ၊ ဣသေရလ
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အမျ ိး
အသီးအသီးတို့ ကုိ အပ်ုစုိးေသာမင်း များ၊ လူ တေထာင် အပ်ု ၊ တရာ အပ်ုများ၊
ှ င်ဘုရင် ၏ အမှု ေတာ် ကုိ စီရင် ေသာသူများတို့သည် ကည်ညိ ေသာစိတ် ှိ၍၊

7 ဘုရားသခင် ၏အိမ် ေတာ်မှုကုိ ေဆာင်ရွက် ရာဘို့
ေရွှ အခွက် ငါး ေသာင်း ှင့် ေရွှဒဂင်္ ါး တေသာင်း ၊ ေငွ အခွက်
တသိနး် ၊ ေကးဝါ အခွက်
တသိနး် ှစ် ေသာင်း၊ သံ
အခွက်
တသနး် ကုိ လှူ က၏။ 8 ေကျာက်ြမတ် ှိ ေသာသူတို့ သည်လည်း
ေဂရ ှုံ
အမျ ိ းသားေယေဟလ လက် ြဖင့် ထာဝရဘုရား
၏ အိမ် ေတာ်ဘ ာ ထဲသို့
သွင်း က၏။ 9လူ များတို့သည် စုံလင် ေသာ ှလံးု ၊ ကည်ညိ ေသာစိတ် သေဘာ ှိ၍
ထာဝရဘုရား
အား
ပူေဇာ်ေသာေကာင့် ဝမ်းေြမာက် က၏။ ဒါဝိဒ် မင်း ကီး သည်လည်း
အလနွတ်ရာ ဝမ်းေြမာက် ေတာ်မူ၏။ 10 ထုိအခါ ဒါဝိဒ် က၊ အကျွ ်ပ်ု တို့အဘ
ဣသေရလ ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ်သည် ကမ္ဘာ
အဆက်ဆက်မဂင်္လာ ှိေတာ်မူေစသတည်း။ 11 အိုထာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ် သည်
ဘုနး် တနခုိ်း အာ ေုဘာ်၊ ေအာင်ြမင် ြခင်းအခွင့်၊ အာဏာေတာ် ှင့် ြပည့်စုံေတာ်မူ၏။
ေကာင်းကင် ေြမ ကီး ၌ ှိ ှ ိသမျှ ကုိ ပုိင်ေတာ်မူ၏။ အိုထာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ်
သည် အစုိးရေတာ်မူ၏။ ခပ်သိမ်း ေသာသူတို့၏ အထွဋ် ၊ ြမင့်ြမတ်ေတာ်မူ ၏။ 12 ဂုဏ်
အသေရ ှင့်
စည်းစိမ် ဥစ္စာသည် ေကျးဇူးေတာ်ေကာင့်သာ ြဖစ်၏။ ကုိယ်ေတာ် သည် ခပ်သိမ်း
ေသာသူတို့ ကုိ အပ်ုစုိး ေတာ်မူ၏။ ခွနအ်ား အစွမ်း သတ္တ ိကုိ ေပးပုိင်ေတာ်မူ၏။ ခပ်သိမ်း
ေသာသူတို့အား
ကီး ြမတ် ေသာ အခွင့် ှင့် ခုိင်ခ့ံ ေသာ အခွင့် ကုိေပး ပုိင်ေတာ်မူ၏။ 13 သို့ ြဖစ်၍

အကျွ ်ပ်ု တို့၏ ဘုရားသခင် ၊ ေကျးဇူး ေတာ် ကီးလှပါသည်ဟု အကျွ ်ပ်ု တို့သည်
ဝနခံ်၍ ဘုနး် ကီးေသာ နာမ
ေတာ်ကုိ ချးီမွမ်း ကပါ၏။ 14 သို့ ရာတင်ွ ကည်ညိ ေသာစိတ် ှင့် ဤမျှေလာက်
ပူေဇာ် ိင်ု ေအာင် အကျွ ်ပ်ု ှင့် အကျွ ်ပ်ု ၏လူ တို့သည် အဘယ်သို့ ေသာသူြဖစ်ပါ
သနည်း။ ခပ်သိမ်း ေသာအရာတို့ သည် တနခုိ်းေတာ်ေကာင့ြ်ဖစ်ပါ၏။ အကျွ ်ပ်ုတို့သည်
ကုိယ်ေတာ် ၏ဥစ္စာထဲက သာ ကုိယ်ေတာ် အား
ပူေဇာ် ပါ၏။ 15အကျွ ်ပ်ု တို့သည် ဘုိးေဘး
များက့ဲသို့ ေ ှ ေတာ်၌ ဧည့်သည် အာဂ ္တ ြဖစ်ပါ၏။ ေြမ ကီး ေပါ် မှာ ေနရေသာ
ကာလ
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သည် အရိပ် က့ဲသို့ ြဖစ်ပါ၏။ မီှခုိ ရာမ ှိ ပါ။ 16 အကျွ ်ပ်ု တို့၏ ဘုရားသခင်
ထာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ် ၏နာမ အဘို့
ကုိယ်ေတာ် ၏အိမ် ကုိ တည်ေဆာက်
ြခင်းအလိငုှါ ၊ အကျွ ်ပ်ုတို့ ြပင်ဆင် ေသာ ဤ
ဘ ာ ှိသမျှ သည် တနခုိ်းေတာ်ေကာင့်ြဖစ်ပါ၏။ အလံးုစုံ
တို့ ကုိ ကုိယ်ေတာ် ပုိင်ေတာ်မူ၏။ 17အကျွ ်ပ်ု တို့၏ ဘုရားသခင် ၊ ကုိယ်ေတာ် သည်
စိတ် ှလံးုကုိ စစ် ၍
ေြဖာင့်မတ် ြခင်းသေဘာကုိ ှစ်သက် ေတာ်မူသည်ကုိ
အကျွ ်ပ်ု သိ ပါ၏။ အကျွ ်ပ်ု မူကား ေြဖာင့်မတ် ြခင်းသေဘာ၊ ကည်ညိ ေသာ
စိတ် ှိသည် ှင့် ဤ
ဘ ာ ှိသမျှ ကုိ ပူေဇာ်ပါ၏။ စည်းေဝးလျက် ှိေသာကုိယ်ေတာ် ၏ လူ
တို့သည် ကည်ညိ ေသာ စိတ် ှင့် ပူေဇာ် ကသည်ကုိ ြမင် ၍ဝမ်းေြမာက် ပါ၏။

18အကျွ ်ပ်ု တို့ ဘုိးေဘး
အာြဗဟံ ၊ ဣဇာက် ၊ ဣသေရလ
တို့၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ် ၏ လူ
တို့သည် ဤ
အမှုအရာများကုိ၊ အစ ် ေအာက်ေမ့စဲွလမ်း ေသာစိတ်
သေဘာ ှိမည်အေကာင်း၊ သူ
တို့ စိတ် ှလံးုသည် ကုိယ်ေတာ် ဘက်၌
တည်ကည် မည်အေကာင်းကယ်မ သနားေတာ်မူပါ။ 19အကျွ ်ပ်ု ၏သား ေ ှာလမုန်
သည်လည်း ကုိယ်ေတာ်
၏သက်ေသခံ ချက်၊ ထုံးဖွ့ဲ ချက်ပညတ် တရားတို့ ကုိ ေစာင့်ေ ှာက် ၍ ၊ အကျွ ်ပ်ု
ြပင်ဆင် ေသာ
အမှုကုိ အကုနအ်စင်
ပီးစီးေစလျက်၊ ဗိမာန် ေတာ်ကုိ တည်ေဆာက် ိင်ု မည်အေကာင်း ၊ စုံလင် ေသာ စိတ်
ှလံးုကုိေပး
သနား ေတာ်မူပါဟ၊ု ပရိသတ် အေပါင်း တို့ေ ှ မှာ ထာဝရဘုရား
ကုိ ေကာင်း ကီး ေပးလျက်
မက် ဆုိ ၏။ 20 ပရိသတ် အေပါင်း တို့ အား လည်း၊ သင် တို့၏ ဘုရားသခင်

ထာဝရဘုရား ကုိ ေကာင်း ကီး ေပး ကေလာ့ဟု မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ ပရိသတ်
အေပါင်း တို့သည် ဘုိးေဘး
တို့၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ကုိ ေကာင်း ကီး ေပးလျက်
ဦးချ ၍ ထာဝရဘုရား
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ကုိ၎င်း ၊ ှ င် ဘုရင်ကုိ၎င်း ှ ိခုိး က၏။ 21 နက်ြဖန် ေန၌့ လည်း ယဇ် ပူေဇာ်ြခင်း အမှု
ကုိြပ ၍ ာွး တေထာင် ၊ သုိး တေထာင် ၊ သုိးသငယ် တေထာင် တို့ ကုိ မီး
ှု ိသြဖင့်၊ သွနး်ေလာင်း ရာ ပူေဇာ်သက္က ာတို့ ှင့်တကွဣသေရလ အမျ ိးတမျ ိးလံးု

အတက်ွ
ထာဝရဘုရား
အား
များစွာ ေသာ ယဇ် ကုိ ပူေဇာ် က၏။ 22 ထုိ ေန ့ြခင်းတင်ွ
ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ စား
ေသာက်
၍ ေပျာ်ေမွ့ ြခင်းကုိ ြပ လျက်ဒါဝိဒ် ၏ သား
ေတာ် ေ ှာလမုန် ကုိ ှ င် ဘုရင်အရာ၌ ဒတိုယ
အ ကိမ် ချးီေြမာက် ၍ ထာဝရဘုရား
ေအာက်မှာ မင်း ြဖစ်ေစြခင်းငှါ၎င်း၊ ဇာဒတ်ု ကုိယဇ်ပုေရာဟိတ် ြဖစ်ေစြခင်းငှါ၎င်း
ဘိသိက် ေပးက၏။ 23 ထုိအခါေ ှာလမုန် သည် ခမည်းေတာ် ဒါဝိဒ်
ကုိယ်စား ှင်ဘုရင် အရာကုိခံ၍ ထာဝရဘုရား
၏ ရာဇ
ပလ္လ င် ေတာ်ေပါ် မှာ ထုိင် လျက် ဘုနး် ကီးေတာ်မူ၏။ ဣသေရလ
အမျ ိးသားအေပါင်း တို့သည် စကားေတာ်ကုိ နားေထာင် က၏။ 24 မှူးေတာ် မတ်
ေတာ်၊ အရာ
ကီးေသာ သူအေပါင်း တို့ ှင့် ဒါဝိဒ် မင်း ကီး ၏သား ေတာ်အေပါင်း တို့သည် ေ ှာလ

မုန် မင်း ကီး ၏ အပ်ုစုိး ြခင်းကုိ ဝနခံ် က၏။ 25ထာဝရဘုရား သည် ဣသေရလ
အမျ ိးသားအေပါင်း တို့ ေ ှ မှာ ေ ှာလမုန် ကုိအလနွ် ချးီေြမာက် ၍
ဣသေရလ ှင်ဘုရင် တေယာက် မျှ မ
ခံစဖူးေသာ
ဘုနး်
အာ ေုဘာ်ေတာ်ကုိေပး သနားေတာ်မူ၏။ 26 ေယ ှဲ ၏သား ဒါဝိဒ် သည် ဣသေရလ
ိင်ုငံလံးု
ကုိ အစုိးရေသာမင်း ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ 27 ေဟြဗ န် မိ ၌
ခုနစ် ှစ် ၊ ေယ ု ှလင် မိ ၌
သုံး ဆယ်သုံး ှစ်မင်းြပ ၍ဣသေရလ ိင်ုငံကုိ စုိးစံ
ေသာ
ှစ် ေပါင်းကား အ ှစ် ေလး ဆယ်တည်း။ 28 ဒါဝိဒ်သည် အသက် ကီးရင့်၍ ေနရ့က်

ကာလ ြပည့်စုံ ြခင်း၊ ဘုနး် စည်းစိမ် ကယ်ဝြခင်း ှ ိလျက် အနစိ္စ
ေရာက်၍
သား ေတာ်ေ ှာလမုန် သည် ခမည်းေတာ် အရာ ၌ နနး်ထုိင် ေလ၏။ 29 - 30 ဒါဝိဒ်
မင်း ကီး ြပ မူေသာ အမှုအရာ အစ အဆုံး
ှိသမျှ၊ အစုိးရ
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ြခင်း၊ တနခုိ်း ကီးြခင်း ှင့်တကွ၊ ကုိယ်ေတာ်မှစ၍ ဣသေရလ
ြပည်၊ အြခားတပါးေသာတိင်ုးြပည် များတို့ ၌ ြဖစ်ေလသမျှ ေသာအမှုအရာအလံးုစုံ
တို့သည် ပေရာဖက် ှေမွလ ၏ကျမ်းစာ ၊ ပေရာဖက် နာသန် ၏ကျမ်းစာ ၊ ပေရာဖက်
ဂဒ် ၏ကျမ်းစာ တို့ ၌
ေရး ထားလျက် ှိ၏။
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ရာဇဝင်ချ ပ်ဒုတိယေစာင်
1 ဒါဝိဒ် ၏သား ေတာ်ေ ှာလမုန် သည်၊ မိမိ
ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား မစေတာ်မူြခင်း၊ အလနွ်ချးီေြမာက် ေတာ်မူြခင်းေကျးဇူး
ေကာင့်၊ မိမိအာဏာေတာ် တည်ကည် မဲြမံေသာအခါ၊ 2လတူေထာင် အပ်ု၊ တရာ
အပ်ု၊ တရားသူ ကီး ၊ ဣသေရလ မင်း အေပါင်း တို့ ှင့် အေဆွအမျ ိးသူ ကီး အစ ှိ
ေသာဣသေရလ အမျ ိးသားအေပါင်း တို့ ကုိ ေခါ် ၍၊ 3 ေတာ ၌ ထာဝရဘုရား ၏ကျွန်
ေမာေ ှ လပ်ု ခ့ဲ ေသာ
ဘုရားသခင် ၏ပရိသတ် စည်းေဝးရာ တဲ
ေတာ်သည် ဂိေဗာင် မိ တင်ွ ြမင့် ေသာအရပ်၌ ှိသည်ြဖစ်၍ထုိ အရပ် သို့ ပရိသတ်
အေပါင်း တို့ ှင့်အတူ သွား ေတာ်မူ၏။ 4 ဘုရားသခင် ၏ ေသတ္တ ာ
ေတာ်ကုိ ကား
ဒါဝိဒ် ြပင်ဆင် ေသာအရပ်၊ ေယ ု ှလင် မိ ၌ ေဆာက် ှင့် ေသာတဲ
သို့ ကိရယတ်ယာရိမ် မိ မှ ေဆာင် ခ့ဲေသာ်လည်း၊ 5ဟရု သား ြဖစ်ေသာ ဥရိ
၏သား ေဗဇေလလ လပ်ု ခ့ဲေသာ ေကးဝါ ယဇ် ပလ္လ င်ကုိ ထာဝရဘုရား
၏ တဲ
ေတာ်ေ ှ မှာထား ေသာေကာင့်၊ ေ ှာလမုန် ှင့် ပရိသတ် တို့သည် ထုိယဇ်ပလ္လ င်သို့
သွား က၏။ 6 ထုိသို့ ပရိသတ်စည်းေဝး ရာတဲ ေတာ်ေ ှ ၊ ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ ှိ
ေသာေကးဝါ ယဇ် ပလ္လ င်သို့ ေ ှာလမုန် ေရာက် ၍ ထုိပလ္လ င် ေပါ် မှာ မီး ှု ိ ရာယဇ်တ
ေထာင် ကုိ ပူေဇာ် ေလ၏။ 7 ထုိ ည ့် တင်ွ ဘုရားသခင် သည် ေ ှာလမုန် အား ထင် ှား
လျက် ၊ ငါေပး ရမည့်ဆုကုိ ေတာင်း ေလာ့ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 8 ေ ှာလမုန် ကလည်း
၊ ကုိယ်ေတာ် သည် အကျွ ်ပ်ု အဘ ဒါဝိဒ် ၌ များစွာ ေသာ ေကျးဇူး ကုိြပ ေတာ်မူ ပီ။
အဘ
အရာ ၌လည်း အကျွ ်ပ်ု ကုိ နနး်ထုိင် ေစေတာ်မူ ပီ။ 9ယခု မှာ အိထုာဝရ
အ ှင်ဘုရားသခင် ၊ ေြမမှုန ့် များသက့ဲသို့ အေရအတက်ွအားြဖင့်များြပား ေသာ လူ
တို့၏ ှင် ဘုရင်အရာ၌ အကျွ ်ပ်ု ကုိ ချးီေြမာက်ေတာ်မူေသာေကာင့် အဘ ဒါဝိဒ် ၌
ထားေသာ ဂတိေတာ် ကုိ တည် ေစေတာ်မူပါ။ 10အကျွ ်ပ်ု သည် ဤ
လူ တို့ေ ှ မှာထွက် ဝင် ိင်ု မည်အေကာင်း ဉာဏ် ပညာ ကုိ ေပး
သနားေတာ်မူပါ။ ဤ
မျှေလာက်များစွာ ေသာ ကုိယ်ေတာ် ၏ လူ
တို့ ကုိ အဘယ်သူ သည် ကုိယ်အလိအုေလျာက်တရား စီရင် ိင်ုပါမည်နည်းဟု ေတာင်း
ေလျှာက်၏။ 11 ဘုရားသခင် ကလည်း ၊ သင်သည် ထုိသို့ ေအာက်ေမ့ ၍ စည်းစိမ် ဥစ္စာ
ဂုဏ် အသေရကုိ မေတာင်း၊ ရနသူ် တို့ ၏ အသက် ကုိလည်း မ ေတာင်း ၊ တာ ှည်
ေသာ အသက် ကုိလည်း မ ေတာင်း ၊ ငါခန ့ထ်ား၍ သင်အစုိး ရေသာငါ ၏ လမူျ ိ း ကုိ
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တရားစီရင်ြခင်းငှါတတ် ိင်ုေသာ ဉာဏ် ပညာ ကုိသာ ကုိယ် အဘို့ ေတာင်း ေသာေကာင့်
၊ ဉာဏ် ပညာကုိ ငါေပး ၏။ 12 ထုိမှတပါး သင့် ေ ှ မှာြဖစ် ဘူးေသာ ှင်ဘုရင် ှင့် သင့်
ေနာက် ၌ ြဖစ် လတံ့ ေသာ
ှင်ဘုရင် တေယာက်မျှ မမီှ ိင်ုမည်အေကာင်း၊ စည်းစိမ် ဥစ္စာ ၊ ဂုဏ် အသေရကုိ

လည်း ငါေပး မည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။ 13 ထုိအခါ ေ ှာလမုန် သည် ဂိေဗာင် မိ တင်ွ ြမင့်
ေသာအရပ်၌ ှိေသာပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲ
ေတာ်ေ ှ မှ သည် ေယ ု ှလင် မိ သို့ ြပန် သွား၍ ၊ ဣသေရလ ြပည်ကုိ အပ်ုစုိး
လျက်ေနေတာ်မူ၏။ 14 ထုိေနာက် ေ ှာလမုန် သည် ရထား
များ၊ ြမင်းစီး သူရဲများကုိ ဆည်းဖူး ၍ ၊ ရထား တေထာင် ှင့် ေလး ရာ ၊ ြမင်းစီး
သူရဲတေသာင်း ှစ် ေထာင် ှိ ၏။ ရထား
ထိနး် မိ တို့ ၌
၎င်း၊ ေယ ု ှလင် မိ အထံေတာ်၌ ၎င်း ထား ၏။ 15 ှ င် ဘုရင်သည် ေယ ု ှလင်
မိ ၌ ေရွှ ေငွ ကုိ ေကျာက်ခဲ က့ဲသို့ ၎င်း ၊ အာရဇ် ပင်တို့ ကုိ လင်ွြပင် ၌ ေပါက် ေသာ
သဖနး် ပင်က့ဲသို့ ၎င်း၊ များြပား ေစ ၏။ 16 ေ ှာလမုန် ထံသို့ ြမင်း များကုိ အဲဂုတတ္ု
ြပည်၊ ေကာ
မိ မှ ေဆာင် ခ့ဲရ၏။ ှင်ဘုရင် ကုနသ်ည် တို့သည် အဘုိး
ေပးလျက် ၊ ေကာ မိ ၌ ခံယူ ရက၏။ 17 အဲဂုတ္တု ြပည်မှ ရထား တခုကုိေငွ ေြခာက်
ပိဿာ ှင့် ၎င်း၊ ြမင်း တစီးကုိ တပိဿာ ငါးဆယ် ှင့် ၎င်း ေရာင်း မဲ ှ ိ၏။ ထုိသို့ ဟိ
တ္တိ
မင်း ကီး ှင့် ၊ ှုရိ မင်း ကီး အေပါင်း တို့သည် အဲဂုတ္တု ရထား ှင့် ြမင်းတို့ ကုိရတတ်
က၏။

2
1 ေ ှာလမုန် သည် ထာဝရဘုရား
၏ နာမေတာ် အဘို့ အိမ် ကုိ၎င်း ၊ နနး်ေတာ် ကုိ၎င်း တည်ေဆာက် ြခင်းငှါ အ ကံ ှိ၍၊

2ထမ်းရွက် ေသာသူခုနစ် ေသာင်း၊ ေတာင် ို း ေပါ်မှာ သစ်ခုတ် ေသာ သူ ှစ်ေသာင်း ၊
ကည့် ှု စီရင်ရေသာသူ သုံး
ေထာင် ေြခာက် ရာ တို့ ကုိ ခဲွခန ့် ပီး မှ၊ 3 တု ု မင်း ကီး ဟိရံ ထံသို့ ေစလွှတ် ၍၊
မင်း ကီးသည် ငါ ့ အဘ ဒါဝိဒ် ၏ နနး်ေတာ် ေဆာက် စရာဘို့ အာရဇ် သစ်သားကုိေပး
လိက်ုသည်နည်းတူ ငါ၌တဖန် ေကျးဇူးြပ ပါေလာ။့ 4 ဣသေရလ အမျ ိးသည် အစ ်
ကျင့်ရေသာတရားအတိင်ုး ဘုရားေ ှ မှာ နံသ့ာေပါင်း ကုိ မီး ှု ိြခင်းငှါ၎င်း၊ ေ ှ ေတာ်
မုန ့ကုိ် အစ ် တင်ြခင်းငှါ၎င်း၊ ညဦး ၊ နနံက် ၊ ဥပုသ်ေန ၊့ လဆနး် ေန ့၊ ငါ တို့ ဘုရားသခင်
ထာဝရဘုရား ၏ဓမ္မပဲွ ေနတိ့ု့ ၌ မီး ှု ိ ရာယဇ်ကုိပူေဇာ် ြခင်းငှါ ၎င်း၊ ငါ ၏ ဘုရားသခင်
ထာဝရဘုရား ၏ နာမ
ေတာ်အဘို့ အိမ် ေတာ် ကုိ တည်ေဆာက် ၍ ပူေဇာ် ရမည်။ 5 ငါ တည်ေဆာက် ရေသာ
အိမ် ေတာ်သည် ကီး ရမည်။ ငါ တို့ ဘုရားသခင် သည် ဘုရား
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တကာ တို့ထက် ကီးြမတ် ေတာ်မူ၏။ 6 ေကာင်းကင် ှင့် ေကာင်းကင် တကာတို့၏
အထွဋ်အြမင့်ဆုံးေသာ ေကာင်းကင် သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ အဆ့ံ
မ ခံ ိင်ုသည် ြဖစ်၍ ၊ ကျနိး်ဝပ်ေတာ် မူရာ အိမ် ကုိအဘယ်သူ တည်ေဆာက် ိင်ု
မည်နည်း။ ေ ှ ေတာ်၌ ယဇ် ကုိ မီး ှု ိရာ အိမ်မှတပါး အြခား ေသာ အိမ် ေတာ်ကုိ
တည်ေဆာက် ြခင်းငှါ ငါ သည် အဘယ်သို့ ေသာ သူြဖစ်သနည်း။ 7ယခုမှာ ေရွှ ၊ ေငွ ၊
ေကးဝါ ၊ သံ ၊ ေမာင်း ေသာ အထည်၊ နီ
ေသာအထည်၊ ြပာ ေသာအထည်ကုိ လပ်ု တတ် ေသာအတတ် ၊ ငါ ့ အဘ ဒါဝိဒ်
ြပင်ဆင် ၍ ေယ ု ှလင် မိ ၊ ယုဒ
ြပည်၌ ငါ ့ ထံမှာ ှ ိေသာ ဆရာသမား တို့ ှင့် ဝုိင်း၍ ထုလပ်ု တတ်ေသာ အတတ် ှင့်
ြပည့်စုံ ေသာ သူတေယာက် ကုိ ငါ ့ ထံသို့ ေစလွှတ် ပါ။ 8 အာရဇ် သစ်သား ၊ ထင်း ူ း
သစ်သား၊ အာလဂုံ
သစ်သားများကုိ ေလဗ နု် ေတာင်မှာ ခုတ်၍ေပး လိက်ုပါ။ မင်း ကီး ၏ ကျွန် တို့သည်
ေလဗ ုန် ေတာင်ေပါ်မှာ သစ် ခုတ် တတ် သည် ကုိ ငါ သိ ၏။ 9သစ်သား အများကုိ
ြပင်ဆင် ြခင်းငှါ ၊ ငါ ့ကျွန် တို့ သည် မင်း ကီး ကျွန် တို့ ှင့် ဝုိင်း၍လပ်ုကုိင် ကလိမ့်မည်။
ငါ တည်ေဆာက် ရေသာ အိမ် ေတာ်သည် အလနွ် ကီး၍ အံ့ဩဘွယ် ေသာ အိမ်ြဖစ်ရ
မည်။ 10သစ် ခုတ် ေသာ မင်း ကီး ကျွန် တို့အား ဂျ ံဆန် ေကာရ ှစ်ေသာင်း ၊ မုေယာ
ဆန် ှစ်ေသာင်း ၊ စပျစ်ရည် ဗတ် ှစ်ေသာင်း ၊ ဆီ ှစ်ေသာင်း ကုိ ငါေပး မည်ဟု မှာ
လိက်ု ေလ၏။ 11တု ု မင်း ကီး ဟိရံ သည် စာေရး
၍ ေ ှာလမုန် ထံသို့ ြပနေ်ပး လိက်ုသည်ကား၊ ထာဝရဘုရား
သည် မိမိ
လမူျ ိ း ကုိ ချစ် ေတာ်မူေသာေကာင့် ၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိ သူ
တို့ ှ င်ဘုရင် အရာ၌ ချးီေြမာက် ေတာ်မူ ပီ။ 12 ေကာင်းကင် ှင့် ေြမ ကီး ကုိ ဖနဆ်င်း
ေတာ် မူ ေသာ ဣသေရလ အမျ ိး၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား သည် ဗိမာန် ေတာ်
ကုိ၎င်း ၊ နနး်ေတာ် ကုိ၎င်း၊ တည်ေဆာက် ြခင်းငှါတတ်စွမ်း ိင်ုေအာင် ဉာဏ်ေကာင်း
၍ ပညာသတိ ှင့် ြပည့်စုံေသာသား ကုိ ဒါဝိဒ် မင်း ကီး အား ေပး ေတာ်မူသည်ြဖစ်၍၊
ထာဝရဘုရားသည် မဂင်္လာ ှိေတာ်မူေစသတည်း။ 13ယခုမှာ ဉာဏ်ေကာင်း ၍ လိမ္မာ
ေသာသူ ဟိရံအဘိ ကုိ ငါေစလွှတ် ပါ၏။ 14 သူ့အမိ ကားဒန် အမျ ိးသမီး ၊ အဘ
ကား တု ု
အမျ ိးသား ြဖစ်၏။ သူသည် ေရွှ ၊ ေငွ ၊ ေကးဝါ ၊ သံ ၊ ေကျာက် ၊ သစ်သား ၊ ေမာင်း
ေသာအထည်၊ ြပာ ေသာ အထည်။ နီ
ေသာအထည်၊ ပိတ်ေချာ ကုိ လပ်ု တတ်ေသာ အတတ် ၊ အမျ ိးမျ ိ း ထုလပ်ု တတ်
ေသာ အတတ် ှင့်ြပည့်စုံ၍၊ ကုိယ်ေတာ် ၏ ဆရာသမား ၊ ခမည်းေတာ် အ ှင် ဒါဝိဒ် ၏
ဆရာသမား
တို့ ှင့် ဝုိင်းလျက်၊ လိုသမျှ ကုိ ဉာဏ် ှာ ၍ လပ်ုတတ်ေသာသူြဖစ် ၏။ 15 သို့ ြဖစ်၍
ကုိယ်ေတာ်အမိန ့် ှ ိသည်အတိင်ုး ၊ ဂျ ံဆန် ၊ မုေယာဆန် ၊ စပျစ်ရည် ၊ ဆီ ကုိကုိယ်ေတာ်
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ကျွန် တို့ အား
ေပး ပါေတာ။့ 16 ငါ တို့သည် ကုိယ်ေတာ် လိခုျင် သမျှ ေသာသစ်သား ကုိ၊ ေလဗ ု
န် ေတာင်ေပါ်မှာ ခုတ် ပီးလျှင် ေဘာင် လပ်ု၍ ပင်လယ် လမ်းြဖင့် ၊ ယုပ္ေပ မိ သို့
ေဆာင် ခ့ဲပါမည်။ ကုိယ်ေတာ် သည် ေယ ု ှလင် မိ သို့ သယ်ပို့ ရမည်ဟု ြပနေ်ြပာ ၏။
17 ခမည်းေတာ် ဒါဝိဒ် သည် ဣသေရလ
ိင်ုငံ ၌ ေနေသာ တပါးအမျ ိးသား အေပါင်း တို့ ကုိ စာရင်း ယူ ပီး သည်ေနာက် ၊ တ

ဖနေ် ှာလမုန် သည် စာရင်း ယူြပန၍်၊ တသိနး် ငါးေသာင်းသုံး ေထာင် ေြခာက် ရာ တို့ ကုိ
ေတွ့ ၏။ 18ထမ်း ေသာသူ ခုနစ်ေသာင်း ၊ ေတာင် ေပါ်မှာ သစ်ခုတ် ေသာသူ ှစ်ေသာင်း
၊ အမှု ကုိ ကည့် ှု စီရင်ေသာသူ သုံး
ေထာင် ေြခာက် ရာ တို့ ကုိ ခဲွထား ေတာ်မူ၏။

3
1 - 2 ေယ ု ှ လင် မိ တင်ွ ၊ ေမာ ရိ ေတာင် ေပါ် မှာ ခမည်းေတာ် ဒါ ဝိ ဒ် အား
ထာဝရဘုရား ထင် ှား ေတာ်မူရာအရပ် ၊ ေယဗုသိ လအူေရာန ၏ ေကာက်နယ် တလင်း
ကုိ
ဒါဝိဒ် ြပင်ဆင် ခ့ဲ ပီးေသာ အရပ် ၌ ေ ှာလမုန် သည် နနး်စံ ေလး ှစ် ၊ ဒတိုယ
လ ၊ ှစ် ရက်ေနတ့င်ွ ထာဝရဘုရား ၏ အိမ် ေတာ်ကုိ တည် စ ြပ ေတာ်မူ၏။ 3 ေ ှာ
လမုန် သည် ဘုရားသခင် ၏အိမ် ေတာ်ကုိ တည်ေဆာက် ြခင်းအမှု၌ သွနသ်င်ြခင်းကုိ
ခံသည် ှင့်အညီ၊ သံေတာင် အားြဖင့် အလျား သည် အေတာင် ေြခာက်ဆယ် ၊ အနံ
အေတာင် ှစ်ဆယ် ှိ၏။ 4 အိမ်ေတာ်ဦး သည်လည်း အိမ် ေတာ်အနံ ှင့်ညီ၍ အလျား
အေတာင် ှစ်ဆယ် ၊ အြမင့် အေတာင်တရာ ှစ်ဆယ် ှိ၏။ ေရွှစင် ှင့် မွမ်းမံ လျက်
ှိ၏။ 5 အိမ် ေတာ်အတင်ွးအမုိးကုိ ထင်း ူ း ပျ ်ြပား ြဖင့် ပီးေစလျက် စွနပ်လွံ ပင်များ
ှင့် ကိ း များတို့ ကုိ ထု
၍ ေရွှစင် ှင့် မွမ်းမံ ေလ၏။ 6 အိမ် ေတာ်၌ အသေရ
တင့်တယ်ေစြခင်းငှါ ေကျာက် ြမတ် တို့ ကုိ စီချယ် ၏။ မွမ်းမံေသာေရွှ သည် ပါရဝိ
မ် ေရွှ ြဖစ်၏။ 7 အိမ် ေတာ်၏ထုပ် ၊ ေလျာက်၊ တိင်ု၊ ထရံ ၊ တံခါးရွက် တို့ ကုိ ေရွှ ှင့်
မွမ်းမံ ၍ ထရံ ေပါ် မှာ ေခ ုဗိမ် အ ုပ် များကုိ ထု ေလ၏။ 8အလနွ် သန ့် ှ င်းရာ ဌာန
ေတာ်ကုိလည်း အိမ် ေတာ်အနံ ှင့်ညီစွာ အလျား အေတာင် ှစ်ဆယ် ၊ အနံ အေတာင်
ှစ်ဆယ် လပ်ု၍ ေရွှစင် အခွက် ေြခာက် ေထာင် ှင့် မွမ်းမံ ေလ၏။ 9 ေရွှ မှုိအချနိ် ကား
အကျပ် ငါးဆယ် ှိ၏။ အထက် ခနး်တို့ ကုိလည်း ေရွှ ှင့်မွမ်းမံ ၏။ 10အလနွသ်န ့် ှ င်း
ေသာ အခနး် ၌ ေခ ုဗိမ် ှစ်ပါး ကုိ ထု
လပ်ု၍ ေရွှ ှင့် မွမ်းမံ ၏။ 11 ေခ ုဗိမ် အေတာင် တို့သည် အေတာင် ှစ်ဆယ် ှည်
၏။ 12 အေတာင် တဘက်လျှင် အလျားငါး ေတာင် စီ ှ ိ၍၊ ေခ ုဗိမ် ှစ်ပါးတို့သည်
အေတာင်ချင်းထိလျက်၊ အေတာင်တဘက်စီအိမ် ေတာ်ထရံ ကုိ မီှ လျက် ှိ က၏။
13 ထုိ ေခ ုဗိမ် တို့သည် အတင်ွး သို့ မျက် ှာ ြပ လျက် ၊ မတ်တတ် ေန၍ အေတာင်
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တို့ ကုိ ြဖန ့် သြဖင့် အေတာင် ှစ်ဆယ် ကျယ်၏။ 14 ြပာ ေသာအထည်၊ ေမာင်း ေသာ
အထည်၊ နီ
ေသာ အထည်၊ ပိတ်ေချာ ြဖင့် ပီး၍ ေခ ုဗိမ် အ ုပ် ှင့် ချယ်လှယ် ေသာ ကုလားကာ
ကုိလည်း လပ်ု ေလ၏။ 15 အ ှည်သုံးဆယ် ငါး ေတာင် ှိ ေသာတိင်ု ှစ် တိင်ု ကုိ
လည်း လပ်ု ၍ အိမ် ေတာ်ေ ှ မှာ စုိက်ထားေလ၏။ တိင်ုအေပါ်မှာ တင်ေသာတိင်ုထိပ်
သည် အြမင့်ငါးေတာင် စီ ှ ိ၏။ 16 ဗျာဒိတ် ဌာနေတာ်၌ ှိသက့ဲသို့ ကိ း များကုိလည်း
လပ်ု ၍ တိင်ု ထိပ် အေပါ် မှာထား ၏။ သလဲသီး
အလံးုတရာ တို့ ကုိလည်း လပ်ု ၍ ကိ း ေပါ် မှာ ဆဲွ ထား၏။ 17 ထုိတိင်ု တို့ ကုိ ဗိမာန်
ေတာ်ေ ှ မှာ လက်ျာ ဘက် လက်ဝဲ ဘက်၌ စုိက် ထား၍ ၊ လက်ျာ တိင်ုကုိယာခိန် ၊
လက်ဝဲ တိင်ုကုိ ေဗာဇ
အမည် ြဖင့် မှည့် ေလ၏။

4
1 အလျား အေတာင် ှစ်ဆယ် ၊ အနံ အေတာင် ှစ်ဆယ် ၊ အြမင့် ဆယ် ေတာင် ှိ
ေသာေကးဝါ ယဇ် ပလ္လ င် ကုိလည်း လပ်ု ေလ၏။ 2 အချင်း ဆယ် ေတာင် ၊ အဝနး်
အေတာင် သုံးဆယ် ၊ အေစာက် ငါး ေတာင် ှိ ေသာေကးဝါေရကန် ကုိလည်း လပ်ု
ေလ၏။ 3 ေရကန် အနားပတ်ေအာက်ပတ်လည် ၌ ဘူးသီး ု ပ်များ၊ အေတာင်တေထာင်
တင်ွ ဆယ်လံးုစီေစ့ေအာင်၊ ဘူးသီး ု ပ် ှစ်ပတ်ကုိ ေရကန် ှင့်တစပ်တည်းသွနး် ေလ ၏။
4 ာွး တဆယ် ှစ်ခု ေပါ် မှာ တည် လျက် ှိ၏။ ာွးတို့သည် အတင်ွးသို့ ေနာက်ခုိင်း၍
အေ ှ အေနာက်ေတာင်ေြမာက်အရပ်ေလးမျက် ှာသို့ တမျက် ှာလျှင် သုံးခုစီမျက် ှာြပ
က၏။ 5 ေရကနသ်ည် ဒု
လက်တဝါး ှိ၏။ အေပါ်အနား ပတ်လည်ဖလား အနား ပတ်က့ဲသို့ ကာပွင့် အေြပာက်
ှင့်ြပည့်စုံ ၏။ ေရဗတ် သုံး ေထာင် ဝင် ိင်ု၏။ 6 မီး ှု ိ ရာယဇ် ှင့်ဆုိင်ေသာ အရာ
တို့ ကုိ ေဆး
စရာ ဘို့
အင်တံဆုယ် လံးုကုိလည်း လပ်ု ၍၊ လက်ျာ ဘက်၌ အင်တံု ငါး လံးု၊ လက်ဝဲ ဘက်၌
ငါး လံးုကုိ ထား
ေလ၏။ ေရကန် မူကား ယဇ်ပုေရာဟိတ် ေရချ ိး စရာဘို့ ြဖစ်သတည်း။ 7 ေရွှ မီးခုံ
ဆယ် ခုကုိလည်း အရင် ပုံ ှင့်အညီ လပ်ု ၍ ဗိမာန် ေတာ်အတင်ွး လက်ျာ ဘက်၌ ငါး ခု၊
လက်ဝဲ ဘက်၌ ငါး ခုကုိထား ေလ၏။ 8 စားပဲွ ဆယ်ခု ကုိလည်း လပ်ု ၍ ဗိမာန် ေတာ်
အတင်ွး လက်ျာ ဘက်၌ ငါး ခု၊ လက်ဝဲ ဘက်၌ ငါး ခုကုိ ထား
ေလ၏။ ေရွှ ဖလား တရာ ကုိလည်း လပ်ု ေလ၏။ 9ယဇ်ပုေရာဟိတ် တနတိ်င်ုး ၊ ြပင်
တနတိ်င်ုး ကီး ၊ တနတိ်င်ုး တံခါးရွက် များကုိလည်း လပ်ု ၍ တံခါးရွက် တို့ ကုိ ေကးဝါ
ြဖင့် ဖုံးအပ်ု ေလ၏။ 10 ေရကန် ကုိလည်း အိမ်ေတာ်လက်ျာ ဘက် အေ ှ ေတာင် ေထာင့်
၌ ေနရာ ချ၏။ 11 ဟိရံ သည်အိးု များ၊ ေရမှုတ် များ၊ အင်တံု ငယ်များ ကုိလည်း လပ်ု
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သြဖင့် ၊ ေ ှာလမုန် မင်း ကီး အဘို့ ဘုရားသခင် ၏အိမ် ေတာ်၌ လက်စသတ် ေသာ
အရာ
များဟမူူကား၊ 12 တိင်ု ှစ် တိင်ု၊ တိင်ု ထိပ် ှင့် တိင်ု ထိပ်အထွဋ် ှစ်ခု ၊ တိင်ု ထိပ် အ
ထွဋ် ကုိ ဖုံးလွှမ်း စရာကွနရွ်က် ှစ် ရွက်၊ 13 ထုိကွနရွ်က် အေပါ်မှာ သလဲသီး
ှစ် တနး် စီ၊ သလဲသီး
ေပါင်းေလး ရာ၊ 14 ခုံ များ၊ ခုံ
ေပါ် မှာတင် ထားေသာအင်တံု များ၊ 15 ေရကန် တကန၊် ေရကန် ကုိေထာက် ေသာ ာွး
တဆယ် ှစ်ခု ၊ အိးု များ၊ ေရမှုတ် များ၊ အမဲ ချတ်ိများတည်း။ 16 ေ ှာလမုန် မင်း ကီး
အဘို့ ဟိရံ လပ်ု သမျှ ေသာထာဝရဘုရား ၏အိမ် ေတာ်တနဆ်ာ တို့သည် ေြပာင်ေြပာင်
ေတာက်ေသာ ေကးဝါ ြဖင့် ပီး က၏။ 17 ေယာ်ဒန် ချ ိင့် ၊ သုကုတ် မိ ှင့် ဇာသန် မိ
စပ်ကား တင်ွ၊ သရွတ်လပ်ုစရာေကာင်းေသာ ေြမ ၌ ှင်ဘုရင် သွနး် ေလ ၏။ 18 ေ ှာ
လမုန် သည် ထုိ
တနဆ်ာ တို့ ကုိ များစွာ လပ်ု ေသာေကာင့် ၊ ေကးဝါ အချနိ် ကုိ အဘယ်သူ မျှမသိ။

19 ေ ှာလမုန် သည်လည်း ၊ ဘုရားသခင် ၏ အိမ် ေတာ် ှင့် ဆုိင်သမျှ ေသာ တနဆ်ာ များ
တည်းဟေူသာေရွှ ယဇ် ပလ္လ င်၊ ေ ှ ေတာ်မုန ့် တင် စရာစားပဲွ၊ 20တရား ေတာ်အတိင်ုး
ဗျာဒိတ် ဌာနေတာ်ေ ှ မှာ ထွနး် စရာဘို့ ေရွှစင် မီးခုံ ှင့် မီးခွက် များ၊ 21 ေရွှစင် ြဖင့် ပီး
ေသာပနး်ပွင့် ၊ မီးခွက် ၊ မီး ကုိင် တနဆ်ာများ၊ 22 ေရွှစင် ြဖင့် ပီးေသာမီးညပ် ၊ လင်ပနး်
၊ ဇွနး် ၊ ြပာခံစရာအိးု များ၊ အိမ် ေတာ်ထဲမှာ အလနွသ်န ့် ှ င်း ရာ ဌာနေတာ်အတင်ွး ခနး်
တံခါးရွက် ှင့် ဗိမာန် ေတာ် ြပင်ခနး်တံခါးရွက် တို့ ကုိလည်း ေရွှ ြဖင့် ပီးေစ၏။

5
1 ထုိသို့ ေ ှာလမုန် သည် ထာဝရဘုရား
၏ အိမ် ေတာ်အဘို့
ြပ လပ်ုစီရင် သမျှ အလံးုစုံ
တို့ ကုိ လက်စသတ်
ပီးမှ ၊ ခမည်းေတာ် ဒါဝိဒ် လှူ ေသာ ေရွှ ေငွ တနဆ်ာ များကုိေဆာင် ခ့ဲ၍
ဘုရားသခင် ၏အိမ် ေတာ်ဘ ာ စုထဲ
မှာသွင်း ထားေလ၏။ 2 ထုိအခါ ထာဝရဘုရား ၏ ပဋိညာ ် ေသတ္တ ာ
ေတာ်ကုိ၊ ဇိအနု် မည်ေသာ
ဒါဝိဒ် မိ မှာ
ေဆာင် ခ့ဲလိေုသာငှါ ၊ ေ ှာလမုန် သည် ဣသေရလ
အသက် ကီးသူ အေပါင်း တို့ ှင့် ဣသေရလ
အေဆွအမျ ိး အသီးအသီးကုိ အပ်ုေသာေခါင်း မင်း အေပါင်းတို့ ကုိ၊ ေယ ု ှလင် မိ
သို့
ေခါ် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး၊ 3ဣသေရလ လူ အေပါင်း တို့သည်၊ သတ္တ မ
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လ ၌ လပ်ုေသာ ပဲွ အတင်ွးတင်ွ ၊ ှ င်ဘုရင် ထံ ေတာ်သို့ စုေဝး ေရာက်လာ က၏။
4ဣသေရလ အမျ ိး အသက် ကီး သူအေပါင်း တို့ သည် လာ
၍ ေလဝိ
သားတို့သည်လည်း
ထာဝရဘုရား၏ ေသတ္တ ာ
ေတာ်ကုိထမ်း လျက်၊ 5 ပရိသတ်စည်းေဝး ရာတဲ ေတာ်၊ တဲ
ေတာ် ှင့် ဆုိင် ၍ ၊ သန ့် ှ င်း ေသာ တနဆ်ာ အလံးုစုံ တို့ ကုိ ယဇ် ပုေရာဟိတ်များ ှင့်
ေလဝိ သားများတို့သည် ေဆာင် ခ့ဲ က၏။ 6 ေ ှာလမုန် မင်း ကီး မှစ၍ ေသတ္တ ာ ေတာ်
ေ ှ မှာ စည်းေဝး ေသာ ဣသေရလ
ပရိသတ် အေပါင်း တို့သည် မ
ေရတက်ွ ိင်ု၊ အတိင်ုးမသိ များစွာ ေသာ သုိး
ာွး တို့ ကုိ ယဇ် ပူေဇာ်က၏။ 7ယဇ် ပုေရာဟိတ်တို့သည်လည်း
ထာဝရဘုရား ၏ ပဋိညာ ် ေသတ္တ ာ ေတာ်ကုိ အိမ်ေတာ်အတင်ွးသို့ သွင်း ၍ အလနွ်
သန ့် ှ င်းရာဌာန တည်းဟေူသာဗျာဒိတ် ဌာနေတာ် ထဲမှာ ၊ ေခ ုဗိမ် အေတာင် တို့ေအာက်
၊ သူ့ ေနရာ ၌ ထားက ၏။ 8 ေခ ုဗိမ် တို့သည် မိမိအေတာင် ကုိ ေသတ္တ ာ
ေတာ် ေနရာ
အေပါ် မှာ ြဖန ့် ၍ ၊ ေသတ္တ ာ ေတာ် ှင့်
ထမ်းဘုိး တို့ ကုိ လွှမ်းမုိး လျက် ှိ က၏။ 9ထမ်းဘုိး တို့ ကုိ ဆဲွ ထားသြဖင့် ၊ ထမ်း
ဘုိး ဖျား တို့ သည် ြပင်ခနး် ၌
မ ထင် ၊ ေသတ္တ ာ ေတာ်ေ ှ
ဗျာဒိတ် ဌာန ေတာ်၌ သာ ထင် ၍ ယေန ့ တိင်ုေအာင် ှိ က၏။ 10 ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့သည် အဲဂုတ္တု
ြပည်မှ
ထွက် ၍ ၊ ထာဝရဘုရား သည် သူ
တို့ ှင့် ပဋိညာ ် ဖွ့ဲေတာ်မူေသာအခါ၊ ေမာေ ှ သည် ေဟာရပ် အရပ်၌ ှိစ ် သွင်း
ထားေသာ
ေကျာက် ြပား ှစ် ြပားမှတပါး ေသတ္တ ာ ေတာ်ထဲ ၌အဘယ် အရာမ ှိ။ 11 ထုိအခါ
စည်းေဝးေသာ ယဇ် ပုေရာဟိတ်တို့သည် အလှည့်သင့်သည်အတိင်ုး အမှုေတာ်ကုိ မ
ေစာင့် ၊ ှ ိသမျှ တို့ သည် သန ့် ှ င်း သည်ြဖစ်၍သန ့် ှ င်း ရာဌာနထဲက
ထွက် ပီးလျှင်၊ 12 သီချင်း ဆုိေသာ ေလဝိသား
အာသပ် တပည့်၊ ေဟမန် တပည့်၊ ေယဒုသုန် တပည့်အေပါင်း တို့သည် အမျ ိးသား
ချင်းများ ှင့်တကွ ပိတ်ြဖ ကုိ ဝတ်ဆင် ၍၊ ခွက်ကွင်း ေစာင်း တေယာ ကုိ ကုိင်လျက်
ယဇ် ပလ္လ င်အေ ှ ဘက်၌ ရပ် ေနက၏။ တံပုိး
မှုတ်ေသာ ယဇ်ပုေရာဟိတ် တရာ ှစ်ဆယ် တို့သည်လည်း၊ 13 သီချင်း ဆုိေသာသူတို့
ှင့် ဝုိင်း လျှင် ၊ ထာဝရဘုရား
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၏
ဂုဏ်ေကျးဇူးေတာ်ကုိ ချးီမွမ်း ၍
ေထာမနာြပ ြခင်းငှါ ၊ တညီတ ွတ် တည်းအသံ ပိ င်လျက်၊ ေကာင်းြမတ် ေတာ်မူ
သည်။ က ုဏာ
ေတာ်အစ ်အ မဲ တည်သည်ဟု တံပုိး
ခွက်ကွင်း အစ ှိေသာတရိုယာ မျ ိး ှင့်တကွ ၊ အသံ ကုိလွှင့် ၍
ထာဝရဘုရား ၏
ဂုဏ်ေတာ်ကုိ ချးီမွမ်း ကေသာအခါ ၊ ထာဝရဘုရား
၏အိမ် ေတာ်သည် မုိဃ်းတိမ် ှင့ြ်ပည့် ၏။ 14 ထုိသို့ ဘုရားသခင် ၏ အိမ် ေတာ်သည်
ထာဝရဘုရား
၏ ဘုနး် ေတာ် ှင့်ြပည့် လျက်၊ မုိဃ်းတိမ် ေတာ် ေကာင့်
ယဇ် ပုေရာဟိတ်တို့သည် အမှု ေတာ်ကုိ ေဆာင်ရွက် လျက် ရပ် ၍ မ
ေန ိင်ု က။

6
1 ေ ှာလမုန် ကလည်း၊ ထာဝရဘုရား
သည်၊ ထူထပ် ေသာ ေမှာင်မုိက် ထဲ မှာ ေန ေတာ် မူသည်ဟု စကား ေတာ် ှိ၏။

2 သို့ ရာတင်ွ ကုိယ်ေတာ် ကျနိး်ဝပ် ေတာ်မူရာအိမ် ၊ အစ ်အ မဲ ေန ေတာ်မူရာ ဌာန
ေတာ်ကုိ အကျွ ်ပ်ု တည်ေဆာက် ပါ ပီဟု မက်ဆုိ ၏။ 3တဖန် ှ င် ဘုရင်သည် လှည့်
ကည့်၍ ဣသေရလအမျ ိးပရိသတ် အေပါင်း ကုိ ေကာင်း ကီး ေပးေတာ်မူ၏။ ဣသေရ
လ
အမျ ိးပရိသတ် အေပါင်း တို့သည် မတ်တတ် ေနက၏။
4 - 5 - 6 ှ င်ဘုရင်ကလည်း၊ ထာဝရဘုရား၏ ဗျာဒိတ် ေတာ်စကားဟမူူကား၊ ငါ ၏လူ
ဣသေရလအမျ ိးသားတို့ ကုိ အဲဂုတ္တု
ြပည် မှ ှ တ်ေဆာင် ေသာ ေန ့က စ၍၊ ငါ ့ နာမ တည် ရာ အိမ် ကုိ ေဆာက် ေစြခင်း
ငှါ ၊ ဣသေရလ ခ ို င် များတို့တင်ွ မိ တစုံတ မိ ကုိ ငါမ ေရွး ၊ ငါ ၏လူ ဣသေရလ
အမျ ိးသားတို့ ကုိ အပ်ုစုိး ရေသာသူကုိလည်း ငါမ ေရွး ေသး။ ယခုမူကား၊ ငါ ့ နာမ တည်
ရာ ေယ ု ှလင် မိ ကုိ ၎င်း၊ ငါ ၏လူ ဣသေရလ အမျ ိးသားတို့ ကုိ အပ်ုစုိး ေစြခင်းငှါ
ဒါဝိဒ် ကုိ ၎င်း၊ ငါေရွး ပီဟု ငါ ့ ခမည်းေတာ် ဒါဝိဒ် အား ဗျာဒိတ် ေတာ် ှိသည်အတိင်ုး၊
ြပ ေတာ်မူေသာဣသေရလ အမျ ိး ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား သည် မဂင်္လာ ှိေတာ်
မူေစ သတည်း။

7ဣသေရလ အမျ ိး၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ၏နာမေတာ် အဘို့ အိမ် ေတာ်ကုိ
တည်ေဆာက် ြခင်းငှါ ၊ ငါ ့ခမည်းေတာ် ဒါဝိဒ် သည် အ ကံ ှိ ေသာအခါ၊ 8ထာဝရဘုရား
က၊ သင် သည် ငါ ့ နာမ အဘို့ အိမ် ကုိ တည်ေဆာက် ြခင်းငှါ အ ကံ ှိ ေသာေကာင့် ၊
ေကာင်း ေသာအမှုကုိြပ ပီ။ 9 သို့ ေသာ်လည်း သင် သည် အိမ် ေတာ်ကုိ မ
ေဆာက် ရ။ သင် ၏သားရင်း သည် ငါ ့ နာမ အဘို့ အိမ် ေတာ်ကုိ ေဆာက် ရမည်ဟု
ငါ ့ ခမည်းေတာ် ဒါဝိဒ် အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 10ထာဝရဘုရား သည် အမိန ့် ေတာ် ှိသည်
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အတိင်ုး ြပ ေတာ်မူသြဖင့် ၊ ငါသည် ငါ ့ ခမည်းေတာ် ဒါဝိဒ် ၏ အရိပ် အရာကုိခံရ၍ ၊
ထာဝရဘုရား ဂတိ ေတာ် ှိသည်အတိင်ုး ဣသေရလ ိင်ုငံ၏ ရာဇ
ပလ္လ င်ေပါ် မှာ ထုိင် လျက် ၊ ဣသေရလ အမျ ိး၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ၏ နာမ
ေတာ်အဘို့ အိမ် ေတာ်ကုိ တည်ေဆာက် ေလ ပီ။ 11 ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့ ှင့်
ထာဝရဘုရား ဖွ့ဲ ေတာ်မူေသာ ပဋိညာ ် ေကျာက်စာပါေသာ ေသတ္တ ာ
ေတာ်ကုိ ထုိ
အိမ်ေတာ်၌ တင် ထားေလ ပီဟု မက်ဆုိ၏။ 12 ထုိအခါ ေ ှာလမုန် သည် အလျား
ငါး ေတာင် ၊ အနံ ငါး ေတာင်၊ 13အြမင့် သုံး ေတာင် ှိေသာပလ္လ င်ကုိလပ်ု ၍၊ တနတိ်င်ုး
အလယ် ၌ ထား ှင့် ေသာ ထုိပလ္လ င် ေပါ် သို့ တက် ပီးလျှင် ၊ ထာဝရဘုရား ၏ယဇ်
ပလ္လ င်ေ ှ ၊ ဣသေရလ အမျ ိးပရိသတ် အေပါင်း တို့ အလယ် မှာဒူး ေထာက် ၍ ၊
လက်ဝါး တို့ ကုိ ေကာင်းကင် သို့ ြဖန ့် လျက်၊ 14 အိုဣသေရလ အမျ ိး၏ ဘုရားသခင်
ထာဝရဘုရား ၊ ေကာင်းကင် ေပါ် ေြမ ကီး ေပါ် မှာကုိယ်ေတာ် ှင့် တေူသာဘုရား တဆူ
မျှ မ ှိပါ။ ေ ှ ေတာ်၌ စိတ် ှလံးု အကင်းမ့ဲ ကျင့် ေသာကုိယ်ေတာ် ၏ ကျွန် တို့အဘို့
ပဋိညာ ် တရား ှင့် က ုဏာ တရားကုိ ေစာင့်ေ ှာက် ေတာ်မူ ပီ။ 15အကျွ ်ပ်ု အဘ ဒါ
ဝိဒ် ၌ ထား
ေတာ်မူေသာ ဂတိေတာ် ကုိမဖျက်၊ မိန ့ေ်တာ်မူသည်အတိင်ုး ယေန ့
ြပ ေတာ်မူ ပီ။ 16 အိုဣသေရလ အမျ ိး၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ်
က၊ သင်သည်ငါ ့ ေ ှ မှာ ကျင့် သက့ဲသို့ သင် ၏ သား
ေြမးတို့သည်ငါ ့တရား ကုိ ကျင့် လိေုသာငှါ ၊ မိမိ တို့ သွားရာလမ်း ကုိ သတိြပ လျှင်
၊ ငါ ့ မျက်ေမှာက် ၌ ဣသေရလ ိင်ုငံ၏ ရာဇ
ပလ္လ င်ေပါ် မှာ ထုိင် ရေသာသင် ၏ အမျ ိး မင်း ို းမ ြပတ် ရဟု ကုိယ်ေတာ် ကျွန်
အကျွ ်ပ်ု အဘ ဒါဝိဒ် ၌ ထား ေတာ်မူေသာဂတိေတာ်ကုိ ယခု
ေစာင့် ေတာ်မူပါ။ 17 အိဣုသေရလ အမျ ိး၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ်
ကျွန် အကျွ ်ပ်ုအဘ ဒါဝိဒ် အား မိန ့် ေတာ်မူေသာ စကား ေတာ်ကုိ ယခု
ြပည့်စုံ ေစေတာ်မူပါ။ 18 သို့ ရာတင်ွ ဘုရားသခင် သည် ေြမ ကီး ေပါ် မှာ လူ
တို့တင်ွ ဧကန် အမှနက်ျနိး်ဝပ် ေတာ်မူမည်ေလာ။ေကာင်းကင် ှင့် ေကာင်းကင် တကာ
တို့၏အထွဋ်၊ အြမင့်ဆုံး ေသာ ေကာင်းကင်သည်ကုိယ်ေတာ် ကုိ မ
ဆ့ံ မခံ ိင်ုသည်ြဖစ်၍၊ အကျွ ်ပ်ုတည်ေဆာက် ေသာ ဤ အိမ် ကုိ အဘယ် ဆုိဘွယ်
ရာ ှိပါသနည်း။ 19 သို့ ေသာ်လည်း အိအုကျွ ်ပ်ု ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ်
ကျွန် သည် ေ ှ ေတာ်၌ ယေနေ့ကးေကာ် လျက် ပဌနာ ြပ ၍ ေတာင်းေလျှာက် ေသာ
စကားကုိ နားခံ
နာယူ ေတာ်မူပါ။ 20 ဤမည်ေသာအရပ်၌ ငါန့ာမတည်ရမည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူသည်
အတိင်ုး၊ ဤအရပ် ဌာန ှင့် ဤ
အိမ် ေတာ်ကုိ ေန ့
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ည ့်မြပတ်ကည့် ှု ၍ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် သည် ဤ
အရပ် ဌာန၌ ဆုေတာင်း ေသာ စကား ကုိ နားေထာင် ေတာ်မူပါ။ 21 ကုိယ်ေတာ် ကျွန်
မှစ၍ကုိယ်ေတာ် ၏ လူ
ဣသေရလ အမျ ိးသားတို့သည် ဤ
အရပ် ဌာန၌ ဆုေတာင်း ပဌနာြပ ကေသာအခါ ၊ ကျနိး်ဝပ် ေတာ်မူရာေကာင်းကင်
ဘုံ၌ နားေထာင် ၍ အြပစ် မှလွှတ်ေတာ်မူပါ။ 22လူ သည်မိမိ အိမ်နးီချင်း ကုိ ြပစ်မှား
ေသာေကာင့် ၊ အကျနိ် ခံရမည်ဟအိုမ်နးီချင်းဆုိလျက်၊ ဤ
အိမ် ေတာ်၌ ကုိယ်ေတာ် ၏ ယဇ် ပလ္လ င်ေ ှ မှာ အကျနိတိ်က်ုလျှင်၊ 23 ေကာင်းကင်
ဘုံ၌ နားေထာင် ေတာ်မူပါ။ မ
တရားေသာသူသည် မိမိအြပစ် ှင့်အေလျာက် ှုံးေစြခင်းငှါ၎င်း၊ ေြဖာင့်မတ်ေသာသူ
သည် မိမိ
ေြဖာင့်မတ် ြခင်း ှင့် အေလျာက်အကျ ိးကုိခံရ ၍ အြပစ် မှ လတ်ွေစြခင်းငှါ ၎င်း
၊ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် တို့ ကုိ တရား စီရင်ေတာ်မူပါ။ 24 ကုိယ်ေတာ် ၏လူ ဣသေရလ
အမျ ိးသားတို့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ ြပစ်မှား ေသာအြပစ်ေကာင့် ၊ ရနသူ် ေ ှ မှာ ှုံး ရ
ေသာအခါ ၊ ကုိယ်ေတာ် ထံ သို့ ြပနလ်ာ ၍ နာမ
ေတာ်ကုိ ဝနခံ် လျက် ၊ ဤ အိမ် ေတာ်ကုိ မီှခုိ လျက်၊ ဆုေတာင်း ပဌနာ ြပ လျှင်၊

25 ေကာင်းကင် ဘုံ၌ နားေထာင် ၍ ၊ ကုိယ်ေတာ် ၏လူ ဣသေရလ အမျ ိးသားတို့ ကုိ
အြပစ် မှလွှတ် ေတာ်မူပါ။ ဘုိးေဘး
တို့အား ေပး သနားေတာ်မူေသာြပည်သို့ တဖန် ပို့ ေဆာင် ေတာ်မူပါ။ 26 ကုိယ်ေတာ် ကုိ
ြပစ်မှား ေသာအြပစ်ေကာင့် မုိဃ်း မ ရွာ၊ မုိဃ်းေခါင် သြဖင့် ၊ ကုိယ်ေတာ်သည် ဆုံးမ
ေတာ်မူေသာအခါ၊ သူတို့သည် ဤ
အရပ် ဌာနေတာ်ကုိ မီှခုိလျက် ဆုေတာင်း ၍ ၊ နာမ ေတာ်ကုိ ဝနခံ် လျက် မိမိ ဒစု ိုက်
ကုိ စွန ့ပ်ယ်လျှင်၊ 27 ေကာင်းကင် ဘုံ၌နားေထာင် ၍ ကုိယ်ေတာ် ၏ ကျွန် ၊ ကုိယ်ေတာ်
၏လူ ဣသေရလ အမျ ိးတို့ ကုိ အြပစ် မှ လွှတ် ေတာ်မူပါ။ သူ
တို့ လိက်ု ရေသာလမ်း ေကာင်း ကုိ ြပ ွှန် ၍ ၊ ကုိယ်ေတာ် ၏ လူ
တို့ အား အေမွ ေပးေသာ ေြမ ေပါ် မှာ မုိဃ်း ရွာ ေစေတာ်မူပါ။ 28 ြပည် ေတာ်၌
အစာအာဟာရ ေခါင်းပါး ေသာ်၎င်း၊ ေလ
ထိ၍ အပင်ေသေသာ်၎င်း၊ အရည် ယုိ၍ေသ ေသာ်၎င်း၊ အရာဘကျ ိင်း ၊ ခါသိလ
ကျ ိင်း ကုိက်စားေသာ်၎င်း၊ ရနသူ် တိက်ုလာ၍ မိ ကုိဝုိင်း ထားေသာ်၎င်း၊ ေဘးဥပဒ်
အနာေရာဂါတစုံတခု ေရာက် ေသာခါ၊ 29 ကုိယ်ေတာ် ၏လူ ဣသေရလ အမျ ိးသား
အချ ိ တို့ သည် အသီးအသီး
ခံရေသာေဘးဒဏ် ကုိသိ လျက်၊ ဤ
အိမ် ေတာ်သို့ မိမိ တို့ လက်ဝါး ကုိ ြဖန ့် ၍ တစုံ တခုေသာပဌနာ စကားအားြဖင့်
ဆုေတာင်း လျှင်၊ 30 - 31ကျနိး်ဝပ် ေတာ်မူရာ ေကာင်းကင်ဘုံ ၌ ၊ နားေထာင် ေတာ်မူပါ။
ဘုိးေဘး
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တို့အား ေပးသနား ေတာ်မူေသာ ြပည် ၌ သူ
တို့သည် အသက် ှင် ေသာ ကာလ ပတ်လံးု ကုိယ်ေတာ်ကုိေကာက်ရွ ံ ၍၊ တရား
ေတာ်လမ်း သို့ လိက်ုပါ မည်အေကာင်း ၊ ကုိယ်ေတာ် သာလျှင် လူသတ္တ ဝါ အေပါင်း
တို့၏စိတ် ှလံးု သေဘာကုိသိ ေတာ်မူသည်ြဖစ်၍၊ ဆုေတာင်းေသာသူတို့၏စိတ် ှလံးု
သေဘာကုိသိ လျက် သူတို့အြပစ်ကုိလွှတ် ေတာ်မူပါ။ အသီးအသီး
ြပ ကသည်အတိင်ုး စီရင် ေတာ်မူပါ။ 32 ကုိယ်ေတာ် ၏လူ ဣသေရလအမျ ိးမ ဟတ်ု၊
တပါး အမျ ိးသားတို့ သည် ကီးြမတ် ေသာနာမ ေတာ် ှင့် တနခုိ်း ကီး၍ဆန ့် ေတာ်မူေသာ
လက် ံု း ေတာ်ကုိေထာက် သြဖင့်၊ ေဝး
ေသာြပည် မှ ေရာက် လာ၍ဤ အိမ် ေတာ်ကုိ မီှခုိလျက်ဆုေတာင်း လျှင်၊ 33ကျနိး်ဝပ်
ေတာ်မူရာ ေကာင်းကင် ဘုံ၌ နားေထာင် ေတာ်မူပါ။ ကုိယ်ေတာ် ၏ လူ
ဣသေရလ အမျ ိးသားတို့သည်ကုိယ်ေတာ် ကုိ ေကာက်ရွ ံ သက့ဲသို့ ၊ ေြမ ကီး သား
အေပါင်း တို့သည် ေကာက်ရွ ံလျက် နာမ
ေတာ် ကုိ သိ
ေစြခင်းငှါ၎င်း၊ အကျွ ်ပ်ုတည်ေဆာက် ေသာဤ အိမ် ေတာ်ကုိ နာမ ေတာ်ြဖင့် သမုတ်
ေကာင်းကုိ သိ
ေစြခင်းငှါ ၎င်း၊ ထုိ
တ ပါး အမျ ိးသား တို့သည် ဆုေတာင်း သမျှ အတိင်ုး ေကျးဇူးြပ ေတာ် မူ ပါ။

34 ကုိယ်ေတာ်ေစခုိင်း ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ ကုိယ်ေတာ် ၏လူ တို့သည် ရနသူ် တို့ ှ ိရာသို့
စစ်ချ ီေသာအခါ ေရွး ေတာ်မူေသာ မိ ၊ နာမ ေတာ်အဘို့ အကျွ ်ပ်ု တည်ေဆာက် ေသာ
အိမ် ေတာ်ကုိ မီှခုိလျက် ကုိယ်ေတာ် အား ဆုေတာင်း ကလျှင်၊ 35 သူ တို့ ဆုေတာင်း ပ
ဌနာ ြပ ေသာ စကားကုိ ေကာင်းကင် ဘုံ၌ နားေထာင် ၍ သူ တို့အမှု ကုိ ေစာင့် ေတာ်မူ
ပါ။ 36 မ ြပစ်မှား တတ်ေသာ သူ
တေယာက် မျှမ ှိသည် ြဖစ်၍ ၊ ကုိယ်ေတာ်၏လူတို့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ ြပစ်မှား
ေသာေကာင့် ၊ အမျက် ေတာ်ထွက်၍ ရနသူ် လက်သို့ အပ် ေတာ်မူသြဖင့် ၊ ရနသူ်တို့သည်
ေဝး
ေသာြပည် ၊ နးီ ေသာြပည်၊ အြခားတပါးေသာ ြပည်သို့ သိမ်းသွား လျှင် ၎င်း၊ 37 ထုိ
ြပည် ၌ အချ ပ် ခံစ ်၊ သူတို့သည် သတိရ
၍ အကျွ ်ပ်ုတို့သည် ြပစ်မှား ပါ ပီ။ မ
ေြဖာင့်ေသာအမှု၊ ဆုိးညစ် ေသာအမှုကုိ ြပ မိပါ ပီဟု စိတ် ေြပာင်းလဲ ၍ ေတာင်းပန်
သြဖင့်၊ 38 သိမ်းသွား ေသာ ရနသူ်တို့၏ ြပည် ၌ ေနစ ်၊ စိတ် ှလံးုအကင်းမ့ဲ အထံ
ေတာ်သို့ ြပနလ်ာ ၍၊ ဘုိးေဘး
တို့ အား
ေပး ေတာ်မူေသာ ြပည် ၊ ေရွး ေတာ်မူေသာ မိ ၊ နာမ ေတာ် အဘို့
အကျွ ်ပ်ုတည်ေဆာက် ေသာ အိမ် ေတာ်ကုိ မီှခုိလျက် ဆုေတာင်း လျှင် ၎င်း၊ 39 သူ တို့
ဆုေတာင်း ပဌနာ ြပ ေသာစကားကုိ ကျနိး်ဝပ် ေတာ်မူရာ ေကာင်းကင် ဘုံ၌ နားေထာင်
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၍ သူ တို့ အမှု ကုိ ေစာင့် ေတာ်မူပါ။ ကုိယ်ေတာ် ကုိ ြပစ်မှား ေသာ ကုိယ်ေတာ် လူ
တို့၏အြပစ် ကုိ ေြဖ ှင်းေတာ်မူပါ။ 40 အိုအကျွ ်ပ်ု ဘုရားသခင် ကည့် ှု ေတာ်မူပါ။
ဤ
အရပ် ဌာန၌ ဆုေတာင်း ေသာ စကားကုိ နားေထာင် ေတာ်မူပါ။ 41 အိုထာဝရ အ ှင်
ဘုရားသခင် ၊ ကျနိး်ဝပ် ေတာ်မူရာသို့ တနခုိ်း ေတာ် ှင့်ယှ ်ေသာ ဓမ္မေသတ္တ ာ
ှင့်တကွ တက် ေတာ်မူပါ။ အိထုာဝရ
အ ှင်ဘုရားသခင် ၊ ကုိယ်ေတာ် ၏ယဇ် ပုေရာဟိတ်တို့သည် ကယ်တင် ြခင်းတနဆ်ာ
ကုိ ဆင်၍ ၊ ကုိယ်ေတာ် ၏ သန ့် ှ င်း သူတို့သည် ေကျးဇူး ေတာ်၌ ဝမ်းေြမာက် ကပါ
ေစေသာ၊ 42 အိထုာဝရ အ ှင်ဘုရားသခင် ၊ ဘိသိက် ေပး ေတာ်မူေသာသူ ၏မျက် ှာ ကုိ
လွှဲ ေစေတာ်မ မူပါ ှင့်။ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် ဒါဝိဒ် ခံရေသာေကျးဇူး ေတာ်ကုိ ေအာက်ေမ့
ေတာ်မူပါဟု ပဌနာြပ ေလ၏။

7
1 ထုိသို့
ေ ှာလမုန် သည်ပဌနာ ြပ ၍
ပီး ေသာအခါ ၊ ေကာင်းကင် က
မီး ကျ ၍
မီး ှု ိ ရာယဇ်အစ ှိေသာ ယဇ် မျ ိ းကုိ ေလာင် သြဖင့် ၊ အိမ် ေတာ်သည် ထာဝရဘုရား
၏ ဘုနး် ေတာ် ှင့်ြပည့် ၏။ 2ထာဝရဘုရား ၏အိမ် ေတာ်သည် ဘုနး် ေတာ် ှင့် ြပည့်
ေသာေကာင့် ၊ ယဇ် ပုေရာဟိတ်တို့သည် ထာဝရဘုရား
၏ အိမ် ေတာ်ထဲသို့
မ ဝင် ိင်ု က။ 3 ထုိသို့ မီး ကျ ၍
ထာဝရဘုရား ၏ ဘုနး် ေတာ်သည် အိမ် ေတာ်ေပါ် မှာ သက်ေရာက်သည်ကုိ ဣသေရ
လ
အမျ ိးသား အေပါင်း တို့သည် ြမင် လျှင် ၊ ေကျာက် ခင်းအရပ် ၌
ေြမ ေပါ် မှာ ဦးချ ြပပ်ဝပ်လျက်
ေကာင်းြမတ် ေတာ်မူသည်၊ က ုဏာ
ေတာ်အစ ်အ မဲ တည်သည်ဟု ထာဝရဘုရား
ကုိ ကုိးကွယ် ၍
ဂုဏ်ေတာ်ကုိ ချးီမွမ်း က၏။ 4 ထုိအခါ
ေ ှာလမုန် မင်း ကီး ှင့်တကွ လူ
အေပါင်း တို့သည် ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ယဇ် ပူေဇာ် က၏။ 5 ာွး ှစ်ေသာင်း ှစ်ေထာင်၊ သုိး
တသိနး်
ှစ်ေသာင်းတို့ ကုိ ယဇ် ပူေဇာ် သြဖင့် ၊ ဘုရားသခင် ၏ အိမ် ေတာ်ကုိ အ ေုမာဒနာ

ြပ က၏။ 6ယဇ် ပုေရာဟိတ်တို့သည် မိမိ
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တို့အမှု ကုိ ေဆာင်ရွက် က၏။ ေလဝိ
သားတို့သည် ထာဝရ
ဘုရား၏ က ုဏာ
ေတာ် အစ ်အ မဲ တည်ေသာေကာင့်၊ ထာဝရဘုရား
၏ ဂုဏ်ေတာ်ကုိချးီမွမ်း စရာဘို့
ဒါဝိဒ် မင်း ကီးစီရင် ေသာ
တု ရိယာမျ ိ း ကုိ တီးမှုတ်လျက် ဒါ ဝိ ဒ် ၏ ဆာလံ သီချင်း ကုိ ဆုိ က၏။ ယဇ်
ပုေရာဟိတ်တို့သည်လည်း
တံပုိးမှုတ် ၍
ဣသေရလ အမျ ိးသားအေပါင်း တို့သည် မတ်တတ် ေန က၏။ 7 ေ ှာလမုန် သည်
လည်း၊ ထာဝရဘုရား
၏ အိမ်
ေတာ်ေ ှ မှာ ှ ိေသာ တနတိ်င်ုး အတင်ွး
အရပ်ကုိ သန ့် ှ င်း ေစ၍ ၊ ထုိ အရပ်၌ မီး ှု ိ ရာယဇ် ှင့်
မိဿဟာယ ယဇ် ေကာင်ဆီဥ ကုိပူေဇာ် ၏။ အေကာင်း မူကား၊ အရင် လပ်ုေသာ
ေကးဝါ ယဇ် ပလ္လ င်သည် မီး ှု ိ ရာယဇ်၊ ေဘာဇ ်
ပူေဇာ်သက္က ာ၊ ယဇ်ေကာင်ဆီဥ ကုိ မ
ခံ ေလာက်။ 8 ထုိအခါ ေ ှာလမုန် သည် အလနွ် များစွာ ေသာ ပရိသတ် တည်းဟေူသာ
ဟာမတ် မိ ဝင်ဝမှစ၍ အဲဂုတ္တု
ြမစ် တိင်ုေအာင် အ ှ ံအြပားအရပ်ရပ်ကလာကေသာ ဣသေရလ
အမျ ိးသားအေပါင်း တို့ ှင့်တကွ ခုနစ် ရက် ပတ်လံးုပဲွခံ ေတာ်မူ၏။ 9အ မ
ေနရ့က် ၌
ဓမ္မစည်းေဝး ြခင်းကုိ ြပ က၏။ ခုနစ် ရက်ပတ်လံးုယဇ် ပလ္လ င်ကုိအ ေုမာဒနာ ြပ ပီး
မှ၊ ေနာက် တဖနခု်နစ် ရက်ပတ်လံးုပဲွခံ က၏။ 10ထာဝရဘုရား သည် ဒါဝိဒ် ှင့်
ေ ှာလမုန် မှစေသာ မိမိ လူ ဣသေရလ အမျ ိးသားတို့ ၌
ြပ ေတာ်မူသမျှ ေသာ
ေကျးဇူး ေတာ်ေကာင့်
ဝမ်းေြမာက် ရွှင်လနး် လျက်၊ လူ
များတို့သည် မိမိ
တို့ေနရာ သို့
ြပနသွ်ား ကမည် အေကာင်း၊ သတ္တ မ
လ
ှစ်ဆယ် သုံး ရက် ေနတ့င်ွ
လွှတ် လိက်ုေတာ်မူ၏။ 11 ေ ှာလမုန် သည် ဗိမာန် ေတာ် ှင့်
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နနး်ေတာ် ကုိ လက်စသတ် ၍ ၊ ဗိမာန် ေတာ် ှင့် နနး်ေတာ် ၌ လပ်ုေဆာင်မည်ဟု
ကံစည်ေလသမျှေသာ အ ကံသည် အထေြမာက် ေသာအခါ၊ 12 ထာဝရဘုရား သည်
ည ့် အချနိတ်င်ွ ထင် ှား ေတာ်မူလျက် ၊ သင် ြပ ေသာပဌနာ စကားကုိငါကား ပီ။ ဤ
အရပ် ဌာနကုိ
ယဇ် ပူေဇာ်ရာ အိမ် ြဖစ်ေစ ြခင်းငှါကုိယ် အဘို့ ငါေရွးယူ ပီ။ 13 မုိဃ်း မ ရွာ ေစြခ
င်းငှါ ငါသည် မုိဃ်းေခါင် ေစ ေသာ်၎င်း၊ ကျ ိ င်း တို့သည် ေြမ အသီးအ ှံကုိ ကုိက်စား
ေစြခင်းငှါ ငါမှာ ထားေသာ်၎င်း၊ ငါ ့လူ တို့ ၌
ကာလနာ ကုိေစလွှတ် ေသာ်၎င်း၊ 14 ငါ ့ နာမ ြဖင့်သမုတ် ေသာ
ငါ ့လူ တို့သည် ကုိယ်ကုိ ှမ့်ိချ သြဖင့် ၊ ငါ ့ မျက် ှာ ကုိ ှာ လျက်
ဆုေတာင်း ပဌနာြပ ၍
အဓမ္မ လမ်း ကုိ
လွှဲေ ှာင် လျှင်
ငါ သည် ေကာင်းကင် ဘုံ၌
နားေထာင် မည်။ သူ
တို့အြပစ် ကုိ
ေြဖ ၍
သူ တို့ ြပည် ကုိ ချမ်းသာ ေပးမည်။ 15 ငါ ကည့် ှု မည်။ ဤ
အရပ် ဌာန၌ ဆုေတာင်း ေသာ စကားကုိ
ငါ နားေထာင် မည်။ 16 ငါ ့ နာမ သည် အစ ် တည်၍
ငါ ့ မျက်စိ ှင့်
ငါ ့ ှလံးု အစ ်
စဲွလမ်း စရာဘို့ ဤ
အိမ် ကုိ ငါေရွးချယ် ၍
သန ့် ှ င်း ေစ ပီ။ 17သင် သည် ငါမှာထား သမျှ ကုိ
ြပ ၍
ငါ စီရင်
ထုံးဖွ့ဲချက်တို့ ကုိ ေစာင့်ေ ှာက် ြခင်းငှါ သင့် အဘ ဒါဝိဒ်
က့ဲသို့ ငါ ့ ေ ှ မှာ ကျင့် ေနလျှင်၊ 18ဣသေရလ ိင်ုငံကုိ
အပ်ုစုိး ရေသာသင် ၏အမျ ိး မင်း ို းမ ြပတ် ရဟု သင့် အဘ ဒါဝိဒ် ှင့်
ငါပဋိညာ ် ဖွ့ဲသည် အတိင်ုး ၊ သင်ထုိင်ရေသာရာဇပလ္လ င် ကုိ အစ ်ငါတည်ေစ မည်။

19 သို့ မဟတ်ု သင် တို့သည် လမ်းလွဲ ၍
ငါမှာ ထားေသာ
စီရင် ထုံးဖွ့ဲချက်တို့ ကုိ စွန ့ပ်ယ် သြဖင့် ၊ အြခား
တပါးေသာ ဘုရား
ထံသို့ သွား ၍
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ဝတ်ြပ ကုိးကွယ် လျင်၊ 20 ငါေပး ေသာ ြပည် မှ
သူ တို့ ကုိ အြမစ် ှင့်တကွငါ ှ တ်ပစ် မည်။ ငါ ့ နာမ အဘို့
ငါသန ့် ှ င်း ေစေသာ
ဤ အိမ်
ေတာ်ကုိ ငါ ့ မျက်ေမှာက် မှ
ပယ် ှား မည်။ တပါး အမျ ိးသားတို့တင်ွ
ပုံခုိင်း ရာက့ဲရဲ ရာ ြဖစ် ေစမည်။ 21အရပ် ြမင့်ေသာ
ဤ အိမ် ေတာ်ကုိလည်း လမ်း ၌
ေ ှာက်သွား ေသာ သူအေပါင်း တို့သည် အံဩ့
၍၊ ထာဝရဘုရား
သည် ဤ
ြပည် ှင့်
ဤ အိမ် ကုိ
အဘယ်ေကာင့် ဤသို့ ြပ ေတာ် မူသနည်းဟု တေယာက်ေမးြမနး် ေသာ်၊ 22 တ
ေယာက်က၊ သူ
တို့၏ဘုိးေဘး များကုိ အဲဂုတ္တု
ြပည် မှ
ှ တ်ေဆာင် ေသာ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ကုိ သူတို့သည် စွန ့် ၍
အြခား တပါးေသာ ဘုရား
ကုိ
မီှဝဲ လျက်
ဝတ်ြပ ကုိးကွယ် ကေသာေကာင့် ဤ အမှု အလံးုစုံ ကုိ ေရာက် ေစေတာ်မူေကာင်း
ကုိြပနေ်ြပာ လိမ့်မည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။

8
1 ေ ှာလမုန် သည် ဗိမာန် ေတာ် ှင့် နနး်ေတာ် ကုိ တည်ေဆာက် ၍ အ ှစ် ှစ်ဆယ်
ေစ့ ေသာအခါ၊ 2 ဟိရံ မင်းြပနေ်ပး ေသာ မိ တို့ ကုိ ေ ှာလမုန် ြပ ြပင် ၍ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့ ကုိ ေန ေစ၏။ 3တဖန် ဟာမတ်ေဇာဘ မိ သို့ ချ ီ သွား ၍ ိင်ုေလ ၏။
4 ြပည် ထဲမှာ တာဒေမာ် မိ ၊ ဟာမတ် ြပည်၌ ှိသမျှ ေသာ ဘ ာ ေတာ် မိ ၊ 5 မိ ို း ၊
တံခါး ၊ ကန ့လ်န ့က်ျင် ှင့် ခုိင်ခ့ံ ေသာ အထက် ေဗေသာ ုန် မိ ှင့် ေအာက် ေဗေသာ ု
န် မိ တို့ ကုိလည်း တည် ေလ၏။ 6 ဗာလတ် မိ ှင့် ဘ ာ ေတာ် မိ များ၊ ရထား
ေတာ်ထိနး်ေသာ မိ များ၊ ြမင်း ေတာ်ေကျွးေသာ မိ များ၊ ေယ ု ှလင် မိ ပတ်လည်
၊ ေလဗ ုန် ေတာင်ေပါ် ၊ ိင်ုငံ ေတာ်အရပ်ရပ် ၌ တည်ချင်ေသာ မိ များတို့ ကုိလည်း
တည်ေလ၏။ 7 - 8 ဣသေရလ အမျ ိးသား မ ဖျက်ဆီး ေသာေကာင့်၊ ြပည် ေတာ်၌
ကျန်ကင်း ေသာ တပါးအမျ ိးသား ဟိတ္တိ ၊ အာေမာရိ ၊ ေဖရဇိ ၊ ဟိဝိ ၊ ေယဗုသိ
အမျ ိးအ ယ်ွသားစ ်ေြမးဆက် အေပါင်း တို့ ကုိ ေ ှာလမုန် သည် ယေန ့



ရာဇဝင်ချ ပ်ဒတိုယေစာင် 8:9 900 ရာဇဝင်ချ ပ်ဒတိုယေစာင် 9:1

တိင်ုေအာင် အခွန် ေပး ေစ၏။ 9 ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့ ကုိ ကား ၊ ေ ှာလမုန်
သည် အမှု ေတာ်ထမ်းကျွန် မ ခံ ေစ။ စစ်သူရဲ ၊ မှူးမတ် ၊ စစ်ကဲ ၊ ရထား ေတာ်အပ်ု၊
ြမင်း ေတာ်အပ်ုအရာ၌ ခန ့ထ်ားေတာ်မူ ၏။ 10 အမှုေတာ် ထမ်းများကုိ အပ်ု ေသာသူ၊
ေ ှာလမုန် မင်း ခန ့ထ်ား ေသာ မှူးမတ် ကီး ှစ်ရာ ငါးဆယ် ှိ က၏။ 11 ဖာေရာ ဘုရင်၏
သမီး
ေတာ်ကုိ၊ ေ ှာလမုန် သည် ဒါဝိဒ် မိ မှ ေခါ်၍ သူ့
အ ဘို့ တည်ေဆာက် ေသာ နနး်ေတာ် သို့ ေဆာင် ခ့ဲ၏။ အေကာင်း မူကား၊
ထာဝရဘုရား
၏ ေသတ္တ ာ
ေတာ်ေရာက် လာေသာအရပ် သည် သန ့် ှ င်း ေသာေကာင့် ၊ ငါ ့မယား သည် ဣသေရ
လ
ှင်ဘုရင် ဒါဝိဒ် အိမ် ေတာ်၌ မ ေန သင့်ဟု သေဘာ ှိ၏။ 12 ဗိမာနေ်တာ် ဦးေ ှ မှာ

တည် ေသာ ထာဝရဘုရား ၏ ယဇ် ပလ္လ င်ေပါ် မှာ၊ ေ ှာလမုန် သည် ေမာေ ှ ၏ ပညတ်
တရား ှင့်အညီ ၊ ေန ့တိင်ုးမည်မျှပူေဇာ်ရေသာမီး ှု ိ ရာယဇ်ကုိ ထာဝရဘုရား
အား ေနတိ့င်ုးပူေဇာ် ေလ့ ှ ိ ၏။ 13 ထုိမှတပါး ဥပုသ် ေန ့ ှင့် လဆနး် ေန၌့၎င်း၊ အဇုမ
ပဲွ ၊ ခုနစ် သိတင်းပဲွ ၊ သေကေန ပဲွ တည်းဟေူသာ တ ှစ်တ ှစ်လျှင် ဓမ္မပဲွသုံး ပဲွ ခံ
ေသာေန ့၌၎င်း ယဇ်ပူေဇာ်ေလ့ ှ ိ၏။ 14 ခမည်းေတာ် ဒါဝိဒ် စီရင် သည်အတိင်ုး ၊ ယဇ်
ပုေရာဟိတ်တို့သည် အလှည့်အလှည့် ယဇ်ပုေရာဟိတ်အမှုကုိ၎င်း၊ ေလဝိ
သားတို့သည် ေနရ့က် အစ ်ဝတ်ြပ သင့်သည်အတိင်ုး၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ်တို့ ှင့် ဝုိင်း၍
ေထာမနာ သီချင်းဆုိသြဖင့်၊ မိမိတို့အမှုကုိ၎င်း၊ တံခါးေစာင့် တို့သည် အလှည့်အလှည့်
တံခါး ှ ိသမျှတို့ ကုိ ေစာင့်ြခင်း အမှုကုိ၎င်း၊ အသီးသီးေဆာင်ရွက်ေစြခင်းငှါ ခန ့ထ်ား၏။
ထုိသို့ ဘုရားသခင် ၏လူ ဒါဝိဒ် မှာ ထား ှင့်သတည်း။ 15အမှုေတာ်များ၊ ဘ ာ
ေတာ်များ ှင့် ဆုိင်ေသာ အရာ
မှာ ှင်ဘုရင် မှာထားသမျှအတိင်ုး ထုိသူတို့သည် ြပ က၏။ 16 ထာဝရဘုရား ၏
အိမ် ေတာ်အြမစ် မချမီှ လက်စသတ်သည်တိင်ုေအာင်၊ ေ ှာလမုန် လပ်ုေဆာင်ရန် အမှု
ှ ိသမျှ သည် အသင့် ြပင်ဆင် ပီးြဖစ်၍၊ အိမ်ေတာ်ကုိ လက်စသတ်ေလ၏။ 17 တဖန်
ေ ှာလမုန် သည် ဧဒံု
ြပည် တင်ွ ၊ ပင်လယ် ကမ်းနား ၌ ဧဇယုနဂ်ါဗာ မိ ှင့် ဧလတ်ု မိ သို့ သွား ၏။ 18 ဟိ
ရံ သည်လည်း ပင်လယ် ကူး ေသာ အမှုကုိ နားလည် ေသာ မိမိလမူျား၊ သေဘင်္ာ များကုိ
မိမိ
ကျွန် တို့ ှင့်အတူေ ှာလမုန် ထံသို့ ေစလွှတ် သြဖင့် ၊ သူတို့သည် ေ ှာလမုန် မင်း၏
ကျွန် တို့ ှင့်အတူ ဩဖိရ မိ သို့ သွား၍ ေရွှ အခွက် ေလး ရာ ငါးဆယ် ကုိ ေ ှာလမုန်
မင်း ကီး ထံသို့ ေဆာင် ခ့ဲ က၏။

9
1 ေ ှဘ ြပည်ကုိအစုိးရေသာမိဖုရား သည် ေ ှာလမုန် ၏ သိတင်း ကုိ ကား လျှင် ၊
နက်နဲ ခက်ခဲေသာ ြပဿနာအားြဖင့် သူ့ကုိစုံစမ်း ြခင်းငှါ ၊ နံသ့ာမျ ိ း ှင့် များစွာ ေသာ
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ေရွှ ၊ အဘုိး ထုိက်ေသာေကျာက် တို့ ကုိ ေဆာင် ေသာကုလားအပ်ု များ၊ လိက်ုေသာ
သူများ ှင့်တကွ ေယ ု ှလင် မိ သို့ လာ ၏။ 2 ေ ှာလမုန် မင်း ကီးထံ ေတာ်သို့ ေရာက်
ေသာအခါ ၊ မိမိ အလို ဆ ္ဒ ှ ိသမျှ ကုိ ေဆွးေ ွှး ေမးြမနး်ေလ၏။ သူ
ေမးြမနး် ေသာ ြပဿနာ ှိသမျှ တို့ ကုိ ေ ှာလမုန် သည် ေြဖ ေလ၏။ နားမလည် ၍
မ ေြဖ ိင်ုေသာ အရာတစုံတခုမျှ မ ှိ။ 3 ေ ှဘ မိဖုရား သည် ေ ှာလမုန် ၏ ပညာ
ကုိ၎င်း ၊ တည်ေဆာက် ေသာ အိမ် ေတာ်ကုိ၎င်း၊ 4 စားပဲွ ေတာ်တနဆ်ာ ကုိ၎င်း ၊ အမှု
ေတာ်ေစာင့တိ်ု့ ေနရာ ထုိင်ရာကုိ၎င်း ၊ လလုင် တို့ခစား သည် အြခင်းအရာကုိ၎င်း ၊ သူ တို့
ဝတ်ေသာ အဝတ် တနဆ်ာကုိ၎င်း ၊ ဝနစ်ာေရး များ ှင့် သူ တို့ဝတ်ေသာအဝတ် တနဆ်ာ
ကုိ၎င်း ၊ ထာဝရဘုရား ၏ အိမ် ေတာ်၌မီး ှု ိရာ ယဇ်ပူေဇာ်ြခင်းကုိ၎င်းြမင်ေသာအခါ
မိနး်ေမာေတေွဝလျက် ှိ၍၊ 5 ကုိယ်ေတာ် ၏ အြခင်း အရာ ှင့် ကုိယ်ေတာ် ၏ ပညာ
ကုိ အကျွ ်ပ်ု သည် ကုိယ် ြပည် ၌ ကား ရ ေသာ သိတင်း စကား မှန် ပါ၏။

6 သို့ ေသာ်လည်း ကုိယ်တိင်ုေရာက် ၍ မ ြမင် မီှ ထုိ
စကား ကုိ မ ယုံ။ယခုမူကား၊ ကုိယ်ေတာ် ပညာ ကျယ် ြခင်း အရာမှာ၊ အရင်ကားရ
ေသာစကား သည် တဝက် ကုိမျှမ မီှ။ အကျွ ်ပ်ု ကား ရေသာ သိတင်း ကုိ ကုိယ်ေတာ်
လနွကဲ် ပါ၏။ 7 ေ ှ ေတာ်၌အစ ် ေန ၍ ပညာ ေတာ်ကုိ ကား ရေသာ ကုိယ်ေတာ်
၏လူ ှင့် ကုိယ်ေတာ် ၏ကျွန် တို့သည် မဂင်္လာ ှိ ကပါ၏။ 8 ကုိယ်ေတာ် ကုိ ှစ်သက်
၍ ကုိယ်ေတာ် ၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ကုိယ်စားေတာ် ှင်ဘုရင် အရာ ှင့် ရာဇ
ပလ္လ င် ေတာ်ေပါ် မှာ တင် ေတာ်မူေသာကုိယ်ေတာ် ၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား
သည် မဂင်္လာ ှိေတာ်မူေစ သတည်း။ ကုိယ်ေတာ် ၏ဘုရားသခင် သည် ဣသေရလ
အမျ ိးကုိ ချစ် ၍ အစ ်အ မဲ တည်ေစချင်ေသာေကာင့်၊ ေြဖာင့်မတ် စွာ တရား
စီရင်ေစြခင်းငှါ ကုိယ်ေတာ် ကုိ ဣသေရလ ှင်ဘုရင် အရာ ၌ ခန ့ထ်ား ေတာ်မူ ပီဟု
ှ င်ဘုရင်အား ေြပာဆုိ၍၊ 9 ေရွှ အခွက် တရာ ှစ်ဆယ် ၊ နံသ့ာမျ ိ း အများ၊ ေကျာက်
ြမတ် တို့ ကုိ ဆက် ေလ၏။ ေ ှဘ မိဖုရား သည် ေ ှာလမုန် မင်း ကီး အား ဆက် ေသာ
နံသ့ာမျ ိ း ှင့် တေူသာ နံသ့ာမျ ိ းသည် မ
ှိ။ 10ဩဖိရ မိ မှ ေရွှ ကုိေဆာင် ခ့ဲေသာ ဟိရံ
ကျွန် ှင့် ေ ှာလမုန် ကျွန် တို့သည်၊ အာလဂုံ
သစ်သား များ၊ ေကျာက် ြမတ် များတို့ ကုိလည်း ေဆာင် ခ့ဲ က၏။ 11 ထုိအာလဂုံ
သစ်သား ြဖင့် ှ င် ဘုရင်သည် ဗိမာန် ေတာ် ပွတ်လံးုတနး် ှင့် နနး်ေတာ် ပွတ်လံးုတနး်
ကုိ၎င်း၊ သီချင်း ဆုိေသာသူဘို့ ေစာင်း ှင့် တေယာ တို့ ကုိ၎င်း၊ လပ်ု ေလ၏။ ထုိသို့ ေသာ
အာလဂုံသစ်သားသည် ယုဒ
ြပည် ၌ တခါမျှ မေပါ် လာ။ 12 ေ ှာလမုန် မင်း ကီး သည် ေ ှဘ မိဖုရား ဆက် သည်
အတက်ွ ြပနေ်ပးေသာလက်ေဆာင်မှတပါး၊ မိဖုရား
၏ အလို
ဆ ္ဒြပည့်စုံေစြခင်းငှါ သူေတာင်း သမျှ ကုိလည်း ေပး ေတာ်မူ၏။ ထုိေနာက်မှမိဖုရား
သည် မိမိ
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ကျွန် တို့ ှင့်တကွ မိမိ ြပည် သို့ ြပန် သွားေလ၏။ 13 ေ ှာလမုန် ထံသို့ တ ှစ် တ ှစ်
လျှင် ေရာက် ေသာ ေရွှ ချနိ် ကား အခွက် ေြခာက် ရာ ေြခာက်ဆယ် ေြခာက် ပိဿာြဖစ်
သတည်း။ 14 ထုိမှတပါး၊ ကုနသ်ည် များ၊ လှည်းသမားများ၊ အာရပ် မင်း ကီး ှ ိသမျှ
၊ မိ ဝန် များဆက် ေသာ ေရွှ ှ ိေသး ၏။ 15 ေ ှာလမုန် မင်း ကီး သည် ေရွှ ေြခာက်
ပိဿာ စီြဖင့် ဒိင်ုး ကီး ှစ်ရာ၊ 16 သုံး ပိဿာ စီြဖင့် ဒိင်ုး ငယ်သုံး ရာ တို့ ကုိ ထု
လပ်ု၍၊ ေလဗ ုန် ေတာ သစ်သား ှင့် တည်ေဆာက်ေသာ နနး်ေတာ် ၌ ထား ေတာ်
မူ၏။ 17 ှ င် ဘုရင်သည်လည်း ဆင်စွယ် ရာဇ ပလ္လ င် ကီး ကုိ လပ်ု ၍ ေရွှ စင် ှင့် မွမ်းမံ
ေလ၏။ 18 ေလှကား ေြခာက် ထစ် ှင့် ေရွှ ဘိနပ် သည် ရာဇ
ပလ္လ င် ေတာ် ှင့် တဆက် တည်း ှိ၏။ ထုိင် ရာတဘက် တချက်၌ မီှစရာလက် ံု းတနး်
ှင့် ြပည့်စုံ၍၊ လက် ံု းတနး် အနား မှာ ြခေသင့်္ ှစ် ေကာင်ရပ် ေန၏။ 19 ေလှကား ေြခာက်
ထစ်အေပါ် တင်ွ၊ တဘက်တချက် ၌လည်း ြခေသင့်္ တဆယ် ှစ် ေကာင်ရပ် ေန၏။ ထုိသို့
ေသာ ရာဇပလ္လ င်သည် အဘယ် တိင်ုး ိင်ုငံ၌မျှမ ှိ။ 20 ေ ှာလမုန် မင်း ကီး ေသာက်
ေသာ ဖလား
ေတာ် ှိသမျှ ှင့် ေလဗ ုန် နနး်ေတာ် ၌ သုံးေသာဖလားေတာ် ှိသမျှတို့သည် ေငွ
ဖလားမဟတ်ု၊ ေရွှဖလားသက်သက်ြဖစ်၏။ ေ ှာလမုန် လက်ထက် ၌ ေငွ ကုိ အလျှင်း
ပမာဏ မြပ တတ်က။ 21 ှ င်ဘုရင် ၏သေဘင်္ာ သည် ဟိရံ
မင်းကျွန် တို့ ှင့် တာ ှု မိ သို့ သွား တတ်သြဖင့်၊ သုံး
ှစ် တခါ တာ ှု သေဘင်္ာ သည် ြပနလ်ာ ၍ ေရွှ ၊ ေငွ ၊ ဆင်စွယ် ၊ ေမျာက် များ၊ ေဒါင်း

များကုိ ေဆာင် ခ့ဲ၏။ 22 ထုိသို့ ေ ှာလမုန် သည် ေြမ ကီး ေပါ်မှာ ှ ိသမျှ ေသာ ှင် ဘုရင်
တို့ထက် ပညာ ှင့် စည်းစိမ် အားြဖင့် လနွကဲ် ၏။ 23 ေ ှာလမုန် ၏ ှလံးု ၌ ဘုရားသခင်
သွင်းေပး ေတာ်မူေသာ ပညာ ကုိ အတိင်ုးတိင်ုး အြပည်ြပည် ှင် ဘုရင်တို့သည် ကား ရ
အံေ့သာငှါ ၊ မျက် ှာ ေတာ်ကုိ ဖူး လာက၏။ 24လာ ေသာသူအသီးအသီး တို့သည် ေရွှ
ဖလား ၊ ေငွ ဖလား ၊ အဝတ် တနဆ်ာ၊ စစ်တိက်ု လက်နက်၊ နံသ့ာမျ ိ း ၊ ြမင်းလား တို့ ကုိ
ှစ် တိင်ုးအခွန် ဆက်ရ က၏။ 25 ေ ှာလမုန် သည်လည်း ၊ ရထား ေတာ်များ ှင့် ထုိင်
ေသာြမင်း တင်းကုပ် ေလး ေထာင် ၊ ြမင်း စီးသူရဲ တေသာင်း ှစ်ေထာင် ှိ ၏။ ရထား
ထိနး် မိ တို့ ၌ ၎င်း၊ ေယ ု ှလင် မိ အထံေတာ်၌ ၎င်း ထား ၏။ 26 ြမစ် ကီးမှစ၍
ဖိလိတ္တိ ြပည် ှင့် အဲဂုတ္တု ြပည်စွနး် တိင်ုေအာင် ှိ ေသာ ှင်ဘုရင် အေပါင်း တို့ ကုိ
အစုိးရ ၏။ 27 ှ င် ဘုရင်သည် ေယ ု ှလင် မိ ၌ ေငွ ကုိ ေကျာက်ခဲ က့ဲသို့ ၎င်း၊ အာရ
ဇ် ပင်တို့ ကုိ လင်ွြပင် ၌ ေပါက်ေသာ သဖနး် ပင်က့ဲသို့ ၎င်း များြပား ေစ ၏။ 28 ေ ှာလ
မုန် ထံသို့ ြမင်း များကုိ အဲဂုတ္တ
ြပည်အစ ှိေသာခပ်သိမ်း ေသာ ြပည် မှ ေဆာင် ခ့ဲ က၏။ 29 ေ ှာလမုန် ြပ မူေသာ
အမှု အရာကင်းေလသမျှ အစ
ဆုံး တို့သည်၊ ပေရာဖက် နာသန် ၏ကျမ်း ၊ ှ ိေလာ မိ သားအဟိယ ၏အနာဂတ္တ ိ
ကျမ်း၊ ေနဗတ် သား ေယေရာေဗာင် တဘက် ၌ ပေရာဖက် ဣဒ္ေဒါ ၏ ဗျာဒိတ် ကျမ်း၌
ေရးထား လျက် ှိ၏။ 30 ေ ှာလမုန် သည် ေယ ု ှလင် မိ ၌ ေန၍ ဣသေရလ
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ိင်ုငံလံးု ကုိ အ ှစ် ေလးဆယ် စုိးစံ ပီးမှ၊ 31 ဘုိးေဘး တို့ ှင့် အိပ်ေပျာ် ၍ ခမည်း
ေတာ် ဒါဝိဒ် မိ ၌ သ ဂ လ် ြခင်းကုိခံ ေလ၏။ သား
ေတာ် ေရာေဗာင် သည် ခမည်းေတာ်အရာ ၌ နနး် ထုိင်၏။

10
1 ဣသေရလ အမျ ိးသားအေပါင်း တို့သည် ေရာ ေဗာ င် ကုိ ှင် ဘုရင်အရာ၌
ချးီေြမာက်ြခင်းငှါ ေ ှ ခင် မိ သို့ သွား က၍ ၊ သူသည်လည်းသွား၏။ 2 ေ ှာလမုန်
မင်း ကီးထံမှ ၊ အဲဂုတတ္ု ြပည်သို့ ေြပး ေသာ ေနဗတ် ၏သား ေယေရာေဗာင် သည်၊ ထုိ
သိတင်းကုိ ကား ၍ အဲဂုတ္တု ြပည်မှ ြပနလ်ာ ၏။ 3ဣသေရလ လူတို့သည် သူ့ထံသို့
လကုိူ ေစလွှတ် ၍ ေခါ် သြဖင့် ၊ လအူေပါင်း တို့သည် သူ
ှင့်အတူ ေရာေဗာင် ထံသို့ ဝင် လျက်၊ 4 ခမည်းေတာ် သည် ကျွနေ်တာ် တို့ ၌ ေလး

ေသာထမ်းဘုိး ကုိတင် ပါ ပီ။ ခမည်းေတာ် ထံမှာ ပင်ပနး် စွာ ေဆာင်ရွက်ရေသာအမှု၊
တင် ေတာ်မူေသာထမ်းဘုိး ေလးကုိ ေပါ ့ ေစေတာ်မူပါ။ ထုိသို့ ြပ ေတာ်လျှင်၊ ကျွနေ်တာ်
တို့သည် အမှုေတာ် ကုိ ထမ်းပါမည်ဟု ေလျှာက်ဆုိ က၏။ 5 ေရာေဗာင်ကလည်း၊ သုံး
ရက် လနွ်မှ တဖန် လာ ကဦးေလာ့ဟု မိန ့် ေတာ်မူလျှင် ၊ သူတို့သည်သွား က၏။

6 ထုိအခါ ေရာေဗာင် မင်း ကီး သည် ခမည်းေတာ် ေ ှာလမုန် အသက် ှင် စ ်အခါ ၊
အထံ ေတာ်၌ခစား ေသာ အသက် ကီး သူတို့ ှင့် တိင်ုပင် ၍၊ ဤ
သူ တို့အား ငါြပနေ်ြပာ ရမည်အေကာင်း ၊ အဘယ်သို့ အ ကံ ေပးကမည်နည်းဟေုမး
ေသာ်၊ 7 သူ တို့က ကုိယ်ေတာ်သည် ဤ
သူ တို့ ၌ ေကျးဇူး ြပ လျက် ၊ သူ တို့ စိတ် ကုိ ေြဖ၍ ေကာင်း ေသာစကားကုိ ေြပာ
ေတာ်မူလျှင် ၊ သူတို့သည် အစ ် ကုိယ်ေတာ် ၏ကျွန် ခံ ကပါလိမ့်မည်ဟု ေလျှာက် ထား
က၏။ 8အသက် ကီး သူတို့ေပး ေသာ အ ကံ ကုိ ေရာေဗာင်သည်မ လိက်ု၊ ခစား မဲခစား
ေသာမိမိ သူငယ်ချင်း တို့ ှင့် တိင်ုပင် လျက်၊ 9 ြပည်သား တို့က ခမည်းေတာ် တင် ေသာ
ထမ်းဘုိး ကုိ ေပါ ့ ေစေတာ်မူပါဟု ေလျှာက်ဆုိ ကသည်ြဖစ်၍၊ သူ
တို့ အား ငါ ြပနေ်ြပာ ရမည်အေကာင်း အဘယ်သို့ အ ကံ ေပး ကမည်နည်းဟုေမး
ေသာ်၊ 10 ထုိသူငယ်ချင်း လလုင်တို့က၊ ခမည်းေတာ် သည် ကျွနေ်တာ် တို့ ၌ ထမ်းဘုိး
ကုိေလး ေစပါ ပီ၊ ေပါ ့ ေစေတာ်မူပါဟု ေလျှာက် ေသာြပည် သားတို့အား ကုိယ်ေတာ်က၊
ငါ ့လက်သနး် သည် ငါ ့ခမည်းေတာ် ခါး ထက် သာ၍ ကီး လိမ့်မည်။ 11 ငါ ့ခမည်းေတာ်
သည် သင် တို့အေပါ် မှာ ေလး
ေသာထမ်းဘုိး တို့ ကုိ တင် ေလ ပီ။ ငါ သည်လည်း ထပ် ၍တင်ဦးမည်။ ငါ ့ ခမည်း
ေတာ် သည် သင် တို့ ကုိ ကိမ်လံးု ှင့် ို က် ေလ ပီ။ ငါ သည်လည်း ကင်း မီးေကာက် ှင့်
ို က်ဦးမည်ဟု ြပနေ်ြပာ ေတာ်မူပါဟု ေလျှာက် ထားက၏။ 12 ှ င် ဘုရင်က၊ သုံး
ရက်ေြမာက်ေသာေန ့၌ တဖန် လာကဦးေလာဟ့ု ေနရ့က်ကုိ ချနိး်ချက် သည်အတိင်ုး
၊ သုံး ရက်ေြမာက်ေသာေန ့ ၌ ေယေရာေဗာင် ှင့် လူ အေပါင်း တို့သည် ေရာေဗာင်
ထံသို့ ေရာက် က၏။ 13 ထုိအခါ ေရာေဗာင် မင်း ကီး သည် အသက် ကီး သူတို့ ေပး
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ေသာ အ ကံ ကုိမ လိက်ု၊ လပူျ ိတို့ ေပးေသာအ ကံကုိလိက်ုလျက်၊ 14 ခမည်းေတာ် သည်
သင် တို့ အေပါ်မှာ ေလးေသာ ထမ်းဘုိးကုိတင် ေလ ပီ။ ငါ သည်လည်း ထပ်၍ တင်
ဦးမည်။ ငါခ့မည်းေတာ်သည် သင် တို့ ကုိ ကိမ်လံးု ှင့် ို က်ေလ ပီ။ ငါ သည်လည်း
ကင်း မီးေကာက် ှင့် ို က် ဦးမည်ဟု ကမ်းတမ်းစွာ ြပနေ်ြပာ ေတာ်မူ၏။ 15 ှ င် ဘုရင်
သည် ြပည်သား တို့စကားကုိ နား မ ေထာင်ရသည် အေကာင်း ကား၊ ထာဝရဘုရား
သည် ှိ ေလာ မိ သားအဟိယ အားြဖင့် ေနဗတ် ၏သား ေယေရာေဗာ င် အား
မိန ့် ေတာ် မူေသာ စကား ကုိ ြပည့်စုံ ေစေတာ်မူမည်အေကာင်း တည်း။ 16 ဣသေရ
လ အမျ ိးသားအေပါင်း တို့သည် ှင်ဘုရင် နား မ ေထာင်ေကာင်း ကုိသိြမင်လျှင်၊ ငါ
တို့သည် ဒါဝိဒ် ှင့် အဘယ်သို့ ဆက်ဆံသနည်း။ ေယ ှဲ ၏သား ှင့် အဘယ်သို့အေမွ
ခံရေသးသနည်း။ အိဣုသေရလ
အမျ ိး၊ သင် တို့ ေနရာ သို့ အသီးသီး သွား က။ အိုဒါဝိဒ် ၊ သင် ၏အိမ် ကုိ ကည့် ှု
ေလာဟ့ု ှ င်ဘုရင် အား ြပနေ်ြပာ လျက်၊ ဣသေရလ
လအူေပါင်း တို့သည် မိမိ
တို့ ေနရာ သို့ ြပန် သွား က၏။ 17 သို့ ရာတင်ွ ယုဒ မိ ရွာတို့ ၌ ေန ေသာဣသေရလ
လူ တို့ ကုိ၊ ေရာေဗာင် သည် အပ်ုစုိး ရေသး၏။ 18 ထုိအခါ ေရာေဗာင် မင်း ကီး သည်၊
အခွန် ေတာ်ဝန် အေဒါနရံိ ကုိ ေစလွှတ် ၍ ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့သည် သူ့
ကုိေသ ေအာင်ေကျာက်ခဲ ှင့် ပစ် က၏။ 19 ေရာေဗာင် မင်း ကီး သည် ရထား
ေတာ်ကုိ အလျင်အြမန် တက် ၍ ေယ ု ှလင် မိ သို့ ေြပး ေလ၏။ ထုိသို့
ဣသေရလ အမျ ိးသည် ယေန ့
တိင်ုေအာင် ဒါဝိဒ် မင်းမျ ိ း ကုိ ပုနက်န် က၏။

11
1 ေရာေဗာင် သည် ေယ ု ှလင် မိ သို့ ေရာက် ေသာအခါ ၊ ဣသေရလ အမျ ိးကုိ
စစ်တိက်ု ၍ ၊ ိင်ုငံ ေတာ်ကုိ ေရာေဗာင်လက်သို့ ေရာက်ြပနေ်စြခင်းငှါ၊ ယုဒ
အမျ ိး ှင့်
ဗ◌င်္ယာမိန်အမျ ိးထဲက ေရွးချယ် ေသာ စစ်သူရဲတသိနး် ှစ်ေသာင်းတို့ ကုိ စုေဝး
ေစ၏။ 2 သို့ ရာတင်ွ ဘုရားသခင် ၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည် ဘုရားသခင် ၏လူ ေ ှ
မာယ သို့ ေရာက် ၍၊ 3သင်သည် ေ ှာလမုန် သား
ယုဒ ှင်ဘုရင် ေရာေဗာင် ှင့်ယုဒ ခ ို င်၊ ဗ◌င်္ယာမိန် ခ ို င်၌ ှိေသာဣသေရလ လအူ
ေပါင်း တို့အား ထာဝရဘုရား၏အမိန ့ေ်တာ်ကုိ ဆင့်ဆုိရမည်မှာ၊ 4သင် တို့ညီအစ်ကုိ တို့
ကုိ စစ်တိက်ု ြခင်းငှါချ၍ီ မ
သွား က ှင့်။ လအူေပါင်းတို့ ၊ ကုိယ် ေနရာ သို့
ြပန် သွား ကေလာ။့ ဤ
အမှု ကုိငါ စီရင် ပီဟု မိန ့် ေတာ်မူေသာထာဝရဘုရား ၏စကား ေတာ်ကုိနားေထာင် ၍
၊ ေယေရာေဗာင် ကုိ
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စစ် မချ၊ီ ြပန် သွား က၏။ 5 ေရာေဗာင် သည် ေယ ု ှလင် မိ ၌ ေန ၍ ၊ ယုဒ ြပည်
၌
ခုိင်ခ့ံ ေသာ မိ တို့ ကုိြပ စု ရာတင်ွ၊ 6 ဗက်လင် မိ ၊ ဧတံ
မိ ၊ ေတေကာ မိ ၊ 7 ဗက်ဇုရ မိ ၊ ေ ှာေကာ မိ ၊ အဒုလံ မိ ၊ 8 ဂါသ မိ ၊ မေရ ှ
မိ ၊ ဇိဖ မိ ၊ 9အေဒါရိမ် မိ ၊ လာခိ ှ မိ ၊ အေဇကာ မိ ၊ 10 ေဇာရာ မိ ၊ အာဇလုန်
မိ ၊ ေဟြဗ န် မိ တည်းဟေူသာ ယုဒ ခ ို င် ှင့် ဗ◌င်္ယာမိန် ခ ို င်တင်ွ
ခုိင်ခ့ံ ေသာ မိ တို့ ကုိ ြပ စု ေလ၏။ 11 ရဲတိက်ု များကုိလည်း
ခုိင်ခ့ံ ေစ၍ ၊ အ ကီးအကဲ ှင့်တကွ
ဆီ ၊ စပျစ်ရည် များ၊ ရိက္ခါ များကုိ သုိထား ေလ၏။ 12 ယုဒ အမျ ိး ှင့်
ဗ◌င်္ယာမိန် အမျ ိးသည် အမှုေတာ်ကုိ ထမ်းရွက်ေသာေကာင့်၊ မိ အသီးအသီး တို့ ၌
ဒိင်ုး လွှား လံှ လက်နက်များကုိ ထား၍ အလနွ် ခုိင်ခ့ံ ေစ၏။ 13 ဣသေရလ ြပည်
အရပ်ရပ် ၌ ှိေသာယဇ် ပုေရာဟိတ် ေလဝိ သားတို့သည်၊ မိမိ
တို့ေနရာ မှ
အထံ ေတာ်သို့ လာ က၏။ 14 ေလဝိ သားတို့သည်၊ မိမိ
တို့ေနရာ ြဖစ်ေသာ ပုိင် ထုိက်ရာအရပ်ကုိ စွန ့် ၍ ၊ ယုဒ ြပည်ေယ ု ှလင် မိ သို့
ေရာက် လာေသာအေကာင်းဟမူူကား၊ ေယေရာေဗာင် ှင့်
သူ ၏သား တို့သည်၊ ေလဝိသားတို့ ကုိ ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ယဇ် ပုေရာဟိတ်အမှုကုိ ေစာင့်ရေသာအရာမှ
ချ ၍၊ 15 ြမင့် ေသာအရပ်၊ နတ်ဆုိး ၊ မိမိလပ်ု ေသာ
ာွးသငယ်
တို့ အ ဘို့ ၊ ယဇ် ပုေရာဟိတ် တို့ ကုိ ခန ့ထ်ား သတည်း။ 16 ဣ သေရ လ
အမျ ိး၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ကုိ ှာ လိုေသာငှါ ၊ သေဘာ ချ ေသာသူတို့သည်
လည်း၊ ဣသေရလ
ခ ို င် များထဲက
ထွက်၍၊ ဘုိးေဘး
တို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား အား
ယဇ် ပူေဇာ်အံေ့သာငှါ ၊ ေလဝိ သားတို့ေနာက် သို့ လိက်ု၍ ၊ ေယ ု ှလင် မိ သို့ ေရာက်
လာက၏။ 17 ထုိသို့ သူတို့သည် ယုဒ
ိင်ုငံ ကုိ အားေပး
၍
ေ ှာလမုန် သား
ေရာေဗာင် ကုိ သုံး
ှစ် ပတ်လံးုခုိင်ခ့ံ ေစက၏။ သုံး
ှစ် ပတ်လံးုဒါဝိဒ် လမ်း၊ ေ ှာလမုန် လမ်း သို့
လိက်ု က၏။ 18 ေရာေဗာင် သည်လည်း
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ဒါဝိဒ် သား
ေယရိမုတ်
သမီး
မဟာလတ် ၊ ေယ ှဲ သား
ဧလျာဘ သမီး
အဘိဟဲလ
ှင့်စုံဘက် ၍၊ 19 ယု ှ ၊ ှမာရိ ၊ ဇာဟံ ၊ သား သုံးေယာက်တို့ ကုိ ြမင် ရ၏။ 20 ထုိ

ေနာက် ၊ အဗ ှလံု သမီး မာခါ ှင့်စုံဘက် ၍
အဘိယ ၊ အတ္တဲ ၊ ဇိဇ ၊ ေ ှေလာမိတ် တို့ ကုိ ြမင် ရ၏။ 21 ေရာေဗာင် သည် ခင်ပွနး်
တဆယ် ှစ် ေယာက်၊ ေမာင်းမမိဿံ ေြခာက်ဆယ် တို့ ကုိ သိမ်းယူ ၍ ၊ သား ှစ်ဆယ်
ှစ် ေယာက်၊ သမီး
ေြခာက်ဆယ် တို့ ကုိ ရ
သည်တင်ွ ၊ အဗ ှလံု သမီး မာခါ ကုိ အြခားေသာခင်ပွနး်
ေမာင်းမမိဿံ အေပါင်း တို့ထက် သာ၍ချစ် ေသာေကာင့်၊ 22 မာခါ ၏သား အဘိယ
ကုိ ှင် ဘုရင်အရာ ၌ ခန ့ထ်ားမည်အ ကံ ှိ၍၊ ညီအစ်ကုိ တို့တင်ွ ၊ အ ကီးဆုံး ြဖစ်ေစ
ြခင်းငှါ ချးီေြမာက် ေလ၏။ 23 ပညာ သတိ ှင့်စီရင်၍ ၊ ယုဒ ခ ို င် ှင့် ဗ◌င်္ယာမိန် ခ ို င်
အရပ်ရပ် တို့တင်ွ ၊ ခုိင်ခ့ံ ေသာ မိ ှိသမျှ တို့ ၌ ၊ မိမိ သား တို့ ကုိ အ ှ ံအြပား ေနရာ
ချ၍ ၊ များစွာ ေသာရိက္ခါ ကုိ သုိထား၏။ မယား
အများ တို့ ကုိ အလို ှ ိ၏။

12
1 ေရာေဗာင် မင်း သည် မိမိ
ိင်ုငံ ကုိ တည် ေစ၍ အား ကီးေသာအခါ ၊ ဣသေရလ အမျ ိး ှ ိသမျှ ှင့်တကွ

ထာဝရဘုရား ၏ တရား
ေတာ်ကုိ စွန ့် ၍၊ 2ထာဝရဘုရား ကုိ ြပစ်မှား ေသာေကာင့် ၊ ေရာေဗာင် မင်း ကီး နနး်စံ
ငါး ှစ် တင်ွ၊ 3 အဲဂုတ္တု ှင်ဘုရင် ှိ ှက် သည် ရထား
တေထာင် ှစ်ရာ ၊ ြမင်း စီးသူရဲေြခာက် ေသာင်း၊ မ
ေရတက်ွ ိင်ုေသာ အဲဂုတ္တ
ြပည်သားများ၊ လိဗု
ြပည်သား၊ သုကိ
ြပည်သား၊ အဲသေယာပိ
ြပည်သားတို့ ှင့်တကွ ၊ ေယ ု ှလင် မိ သို့ စစ်ချ ီ ၍၊ 4 ယုဒ ြပည်၌ ခုိင်ခ့ံ ေသာ မိ
တို့ ကုိတိက်ု ယူ ပီးမှ ၊ ေယ ု ှလင် မိ သို့ ေရာက် ေလ၏။

5 ထုိအခါ ှိ ှက်မင်းေကာင့်၊ ေယ ု ှလင် မိ ၌ စုေဝး ေသာ ယုဒ မင်း များထံ၊ ေရာ
ေဗာင် မင်းထံ ေတာ်သို့ ပေရာဖက် ေ ှမာယ သည်လာ ၍ ၊ ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူ
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သည်ကား ၊ သင် တို့သည် ငါ ့ ကုိစွန ့် ေသာေကာင့် ၊ ငါသည် သင်တို့ ကုိ ှ ိ ှက် မင်းလက်
သို့ အပ် ေလ ပီဟု အမိန ့ေ်တာ် ကုိ ဆင့်ဆုိလျှင်၊

6 ှ င်ဘုရင် ှင့် ယုဒမင်းတို့က၊ ထာဝရဘုရား
ေြဖာင့်မတ် ေတာ်မူသည် ဟဆုို
၍ ၊ မိမိတို့ ကုိ ှမ့်ိချ က၏။ 7 ထုိသို့ ှမ့်ိချ ေကာင်း ကုိ ထာဝရဘုရား
ြမင် လျှင် ၊ ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည် ေ ှမာယ သို့ ေရာက် ၍ ၊ သူတို့သည် ှမ့်ိချ က
ပီ။ ထုိေကာင့်သူ တို့ ကုိ ငါမ ဖျက်ဆီး ၊ အနည်းငယ် ေသာ ချမ်းသာ ကုိေပး မည်။ ှိ
ှက် လက် ြဖင့် ေယ ု ှလင် မိ အေပါ် သို့ ငါ ့အမျက် ကုိ မ
သွနး်ေလာင်း ရ။ 8 သို့ ရာတင်ွ ငါ ့ ထံ၌ အမှုထမ်း ြခင်း၊ တပါး အမျ ိးသား ှင်ဘုရင်
ထံ၌ အမှု ထမ်းြခင်းကုိ ပုိင်းြခား၍ သိ
ေစြခင်းငှါ၊ ှ ိ ှက်မင်းထံ၌ ကျွန် ခံရ ကမည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ ၏။ 9 အဲဂုတ္တု ှင်ဘုရင်
ှိ ှက် သည် ေယ ု ှလင် မိ သို့ ေရာက် ၍ ၊ ဗိမာန် ေတာ်ဘ ာ ှင့် နနး်ေတာ် ဘ ာ
ှိသမျှ ကုိ သိမ်း သွား၏။ ေ ှာလမုန် လပ်ု ေသာ ေရွှ ဒိင်ုး ှ ိသမျှကုိ လည်း ယူ သွား၏။

10 ေရာေဗာင် မင်း ကီး သည် ေရွှ ဒိင်ုးအစား၊ ေကးဝါ ဒိင်ုး တို့ ကုိလပ်ု ၍ ၊ နနး်ေတာ်
တံခါး ေစာင့် ၊ ကုိယ်ရံေတာ်မှူး ၌ အပ် ေလ၏။ 11 ှ င် ဘုရင်သည် ဗိမာန် ေတာ်သို့ သွား
ေသာအခါ ၊ ကုိယ်ရံေတာ် သားတို့သည် ဒိင်ုးတို့ ကုိေဆာင်၍၊ ေနာက်တဖန် မိမိ တို့ ေစာင့်
ရာ အခနး် မှာ ြပန် ထား က၏။ 12 ထုိသို့ ှ င်ဘုရင်သည် ကုိယ်ကုိ ှမ့်ိချ ေသာအခါ ၊
ထာဝရဘုရား သည် သူ့
ကုိ ှင်း ှ င်း မ ဖျက်ဆီး မည် အေကာင်း ၊ အမျက် ေတာ်ကုိ လွှဲ ေတာ်မူ၏။ ယုဒ
ြပည်၌ လည်း ၊ ြပည်မှုြပည်ေရးသာယာသြဖင့်၊ 13 ေရာေဗာင် မင်း ကီး သည် ေယ
ု ှလင် မိ ၌ ကုိယ်ကုိခုိင်ခ့ံ ေစ၍ စုိးစံ ေသး၏။ေရာေဗာင် သည်နနး်ထုိင် ေသာအခါ၊
အသက် ေလးဆယ် တ ှစ် ှ ိ၏။ထာဝရဘုရား သည်နာမ ေတာ်တည် စရာဘို့ ၊ ဣသေရ
လ ခ ို င် များတို့အထဲ ကေရွးေကာက် ေသာ ေယ ု ှလင် မိ ၌၊ ဆယ် ခု ှစ် ှစ် စုိးစံ
ေလ၏။မယ်ေတာ် ကားအမ္မုန် အမျ ိးသားေနမ အမည် ှိ၏။ 14ထာဝရဘုရား ကုိ ှာ
လိုေသာငှါ ၊ မိမိ သေဘာ မ ချ ေသာေကာင့် ၊ ဒစု ိုက် အမှုကုိြပ ၏။ 15 ေရာေဗာင်
ြပ မူေသာ အမှု အရာအစ အဆုံး တို့ သည်၊ ပေရာဖက် ေ ှမာယ ၏ကျမ်း ှင့် ၊ ပေရာ
ဖက် ဣဒ္ေဒါ စီရင်ေသာ သားစ ်ေြမးဆက်စာရင်း ၌ ေရးထား လျက် ှိ၏။ ေရာေဗာ
င် ှင့် ေယေရာေဗာင် တို့သည်၊ အသက် ှည်သမျှကာလပတ်လံးုရနဘ်က် ြပ က၏။
16 ေရာေဗာင် သည်လည်း ၊ ဘုိးေဘး တို့ ှင့် အိပ်ေပျာ် ၍ ၊ ဒါဝိဒ် မိ ၌ သ ဂ ဟ် ြခင်း
ကုိခံ ေလ၏။ သား
ေတာ် အဘိယ
သည် ခမည်းေတာ်အရာ ၌ နနး်ထုိင် ၏။

13
1 ေယေရာေဗာ င် မင်း ကီး နနး်စံ ဆယ် ှစ် ှစ်တင်ွ အဘိယ သည် ေယ ု ှ လင်
မိ ၌မင်းြပ ၍၊ 2 ယုဒြပည်ကုိ သုံး
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ှစ် စုိးစံ ၏။ မယ်ေတာ် ကား၊ ဂိဗာ
မိ သားဩေရလ ၏ သမီး
မာခါ အမည် ှိ၏။ အဘိယ
ှင့် ေယေရာေဗာင် တို့သည် စစ်တိက်ု ေသာအေကာင်းအရာဟူမူကား၊ 3 အဘိယ

သည် ေရွးချယ် ေသာ စစ် သူရဲေကာင်း ေလး သိနး် ှင့် စစ် ခင်းကျင်း ၏။ ေယေရာေဗာ
င် သည် ေရွးချယ် ေသာစစ် သူရဲေကာင်း ှစ် သိနး် ှင့် စစ် ခင်းကျင်း ၏။ 4 အဘိယ
သည် ဧဖရိမ် ခ ို င် ၊ ေဇမရိမ် ေတာင် ေပါ် မှာ ရပ် လျက် ၊ အိုေယေရာေဗာင် ှင့် ဣ
သေရလ လူ အေပါင်း တို့ ၊ နားေထာင် ကေလာ။့ 5ဣသေရလ အမျ ိး၏ ဘုရားသခင်
ထာဝရဘုရား သည် ဆား
ှင့် ယှ ်ေသာပဋိညာ ် အားြဖင့်၊ ဣသေရလ
ိင်ုငံကုိ ဒါဝိဒ် ှင့် သား ေတာ်ေြမးေတာ်တို့ ၌ အစ ် အိပ်ေတာ်မူေကာင်းကုိ၊ သင် တို့

သိမှတ် သင့်သည် မ
ဟတ်ုေလာ။ 6 သို့ ရာတင်ွ ၊ ဒါဝိဒ် သား ေတာ်ေ ှာလမုန် ၏ ကျွန် ေနဗတ် သား ေယ
ေရာေဗာင် သည်၊ မိမိ
အ ှင် ကုိ တစ်ဘက်ထ၍ပုနက်န် ေလ ပီ။ 7 ေ ှာလမုန် သား ေရာေဗာင် သည် အသက်
ငယ်၍ သေဘာ းူည့ံ ေသာေကာင့် ၊ မ ဆီးတား ိင်ုေသာအခါ၊ လျှပ်ေပါ် ေသာသူ ၊
အဓမ္မ လတိူု့သည် ေယေရာေဗာင် ထံမှာ စုေဝး ၍၊ ေရာေဗာင် မင်းတစ်ဘက် ၌ ကုိယ်ကုိ
ခုိင်ခ့ံ ေစက၏။ 8ယခု လည်း သင် တို့သည် ဒါဝိဒ် ၏သား ေြမး၌ ှိေသာထာဝရဘုရား
၏ ိင်ုငံ ေတာ်ကုိ ဆီးတား
မည်ဟု ကံစည် ကသည်တကား၊ သင် တို့သည် များြပား ၍ သင် တို့ ဘုရား အရာ
၌၊ ေယေရာေဗာင် လပ်ု ေသာ ေရွှ ာွးသငယ် တို့ လည်း ှိ က၏။ 9 သင်တို့သည်
ထာဝရဘုရား
ခန ့ထ်ားေတာ်မူေသာ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ၊ အာ ု န် အမျ ိး ှင့် ေလဝိ အမျ ိးသားတို့ ကုိ
ှင်ထုတ် ၍၊ တပါးအမျ ိးသားထုံးစံအတိင်ုး၊ ကုိယ် အဘို့ ယဇ် ပုေရာဟိတ်တို့ ကုိ လပ်ု
က ပီမ ဟတ်ုေလာ။ထုိသို့ ှင့်အညီ၊ ာွးသငယ် တေကာင် ှင့် သုိး ခုနစ် ေကာင် ကုိေပး
၍၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ်အရာ၌ ခန ့ထ်ားြခင်းကုိခံ ေသာ သူမည်သည်ကား၊ ဘုရား
မ ဟတ်ုေသာသူ ထံ မှာ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ြပ ရသည်တကား။ 10 ငါ တို့ မူကား
၊ ထာဝရဘုရား ကုိ မ စွန ့။် ထုိ ဘုရား သည် ငါ တို့ ၌ ဘုရားသခင် ြဖစ် ေတာ် မူ၏။
ထာဝရဘုရား
၏ အမှု ေတာ်ကုိ ထမ်းေသာယဇ် ပုေရာဟိတ်တို့သည် အာ ုန် အမျ ိး ြဖစ်က၏။ ေလ
ဝိ
သားတို့သည်လည်း ၊ မိမိတို့ အမှု ကုိ ေစာင့်ေနက၏။ 11ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌၊
မီး ှု ိ ရာယဇ် ှင့် နံသ့ာေပါင်း ကုိ နနံက် တိင်ုး၊ ညဦး
တိင်ုးမီး ှု ိ က၏။ သန ့် ှ င်း ေသာ စားပဲွ ေပါ် မှာ ေ ှ ေတာ်မုန ့် ကုိ၎င်း၊ ညဦး
တိင်ုးထွနး် စရာဘို့ ေရွှ မီးခုံ ှင့် မီးခွက် တို့ ကုိ၎င်းြပင်ဆင် က ၏။ ငါ တို့သည် ငါ
တို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ၏ အမှု ေတာ်ကုိ ေစာင့် က၏။ သင် တို့ မူကား ၊
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ထာဝရ ဘုရား ကုိ စွန ့် က ပီ။ 12 ဘုရားသခင် ကုိယ်ေတာ်တိင်ုသည်၊ ငါ တို့တင်ွ ဗုိလ်
မင်းြဖစ်ေတာ်မူ၏။ ဘုရားသခင် ၏ ယဇ် ပုေရာဟိတ်တို့သည်လည်း ၊ တံပုိးမှုတ် လျက်
သင် တို့တစ်ဘက် ၌ ှ ိးေဆာ်ြခင်းငှါ၊ ငါတို့တင်ွ ှိ က၏။ အိဣုသေရလ
အမျ ိးသား တို့ ၊ ဘုိးေဘး
တို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား တစ်ဘက် ၌ မ
တိက်ု က ှင့်။ တိက်ုလျှင် ှုံး ရ ကလိမ့်မည်ဟု ေြပာဆုိ၏။ 13 ေယေရာေဗာင် သည်
ယုဒ
လူတို့ ေနာက် ၌ မ ထင် မ ှားတပ်ချေီစ၍၊ ကုိယ်တိင်ုတဘက်၊ ေချာင်း ေနေသာသူ
တဘက်၊ ယုဒတပ်ကုိဝုိင်း က၏။ 14 ယုဒ လတိူု့သည် ြပန် ကည့်ေသာအခါ ၊ စစ်မှု ဝုိင်း
မိသည်ကုိ ြမင် လျှင် ၊ ထာဝရဘုရား အား ဟစ် ေခါ်၍ ၊ ယဇ် ပုေရာဟိတ်တို့သည်လည်း
တံပုိး မှုတ် က၏။ 15တဖန် ယုဒ လူ တို့သည် ေကးေကာ် ေသာအခါ ၊ ဘုရားသခင်
သည် ေယေရာေဗာင် ကုိ အဘိယ
ှင့် ယုဒ လတိူု့ ေ ှ မှာ ဒဏ်ခတ် ေတာ်မူသြဖင့်၊ 16ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့သည်

ေြပး ၍ ၊ သူ တို့ ကုိ ယုဒ
လတိူု့လက် သို့ ဘုရားသခင် အပ် ေတာ်မူ၏။ 17အဘိယ ှင့် သူ ၏လူ တို့သည် ကီး
စွာ ေသာ လပ်ု ကံ ြခင်းကုိြပ ၍ ၊ ေရွးချယ် ေသာ ဣသေရလ
လူ ငါး သိနး်လဲ ေသ သြဖင့်၊ 18 ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့သည်၊ ထုိအခါ ှုံး ၍ ၊
ယုဒ အမျ ိးသား တို့သည် ဘုိးေဘး
တို့၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ကုိ ခုိလှုံ ေသာေကာင့် ိင်ု က၏။ 19အဘိယသည်
ေယေရာေဗာင် ကုိ လိက်ု ၍ ၊ ေဗသလ မိ ှင့် ရွာ များ၊ ေယ ှန မိ ှင့် ရွာ များ၊ ဧဖ
ရိမ် မိ ှင့် ရွာ များတို့ ကုိ သူ့
လက်မှ ှ တ်ယူ ေလ၏။ 20 အဘိယ လက်ထက် ကာလပတ်လံးု၊ ေယေရာေဗာင်
သည် ေနာက်တဖန် ခွနအ်ား ကုိ မ
ရ ြပန။် ထာဝရဘုရား
ဒဏ်ခတ် ေတာ်မူသြဖင့် ေသ ေလ၏။ 21အဘိယ မူကား ခွနအ်ား တိးုပွါး၏။ မယား
တဆယ် ေလး ေယာက်တို့ ကုိယူ ၍ သား ှစ်ဆယ် ှစ် ေယာက် ှင့် သမီး တဆယ်
ေြခာက်ေယာက်တို့ ကုိ ြမင် ရ၏။ 22အဘိယ ြပ မူေသာအမှု အရာ ကင်း ေလသမျှတို့
ှင့် ကျင့်ေသာအကျင့် ၊ ေြပာေသာစကား များတို့သည်၊ ရာဇဝင် ှင့်ဆက်၍ ပေရာဖက်
ဣဒ္ေဒါ စီရင်ေသာ စာ၌ ေရးထား လျက် ှိ၏။

14
1အဘိယ သည် ဘုိးေဘး
တို့ ှင့် အိပ်ေပျာ် ၍ ၊ ဒါဝိဒ် မိ ၌ သ ဂ ဟ် ြခင်းကုိခံ ေလ၏။ သား
ေတာ်အာသ သည် ခမည်းေတာ်အရာ ၌ နနး် ထုိင်၏။ ထုိမင်း လက်ထက် ၊ ြပည်
ေတာ်သည် ဆယ် ှစ် ပတ်လံးု ငိမ်းချမ်း သာယာ၏။ 2အာသ မင်းသည် မိမိ
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ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ ေကာင်း ေသာအမှု၊ ေြဖာင့်မတ် ေသာ အမှုတို့
ကုိ ြပ ေလ၏။ 3တပါး အမျ ိးသားဘုရား၏ ယဇ် ပလ္လ င်တို့ ကုိ၎င်း၊ ြမင့် ေသာအရပ်တို့
ကုိ၎င်း ပယ် ှား ၏။ ုပ်တု ဆင်းတုတို့ ကုိ ဖိ ဖျက် ၍ ၊ အာ ှရ ပင်တို့ ကုိ ခုတ်လဲှ ၏။
4 ယုဒ လတိူု့သည် ဘုိးေဘး
တို့၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ကုိ ှာ ၍ ၊ ပညတ် တရား ကုိ ေစာင့်ေ ှာက်
မည်အေကာင်း မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 5 ယုဒ မိ ရွာ အရပ်ရပ် တို့ ၌ ှိေသာကုနး် ှင့် ု ပ်တု
ဆင်းတုတို့ ကုိ ပယ် ှား ၍ ၊ ိင်ုငံ ေတာ်ေရး သာယာ လျက် ှိ၏။ 6 ထုိ ကာလ ၌ ငိမ်
သက် ေသာအခွင့်ကုိ ထာဝရဘုရား
ေပးေတာ်မူသြဖင့် ၊ ယုဒ ြပည်သည် ငိမ် ၍ ၊ စစ်မှု ှင့် လတ်ွေသာေကာင့်၊ အာ
သမင်းသည် တြပည်လံးုတင်ွ ခုိင်ခ့ံေသာ မိ တို့ ကုိ တည်ေလ၏။ 7 ငါတို့သည် ငါ
တို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ကုိ ကိ းစား ှာ ၍ ၊ ထုိဘုရားသည် အရပ်ရပ် ၌ ငိမ်
သက် ေသာအခွင့်ကုိေပး ေတာ်မူေသာေကာင့် ၊ တြပည်လံးု ကုိ အစုိးရစ ်အခါ၊ ဤ
မည်ေသာ မိ တို့ ကုိ ြပ စု ၍ မိ ို း ၊ ြပအိးု ၊ တံခါး ၊ ကန ့လ်န ့က်ျင် တို့ ကုိ လပ်ု
ကကုနအံ်ဟ့ု ယုဒ
လတိူု့အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 8အာသ မင်း၌ ကိဒနု် ှင့်လံှ ကုိကုိင် ေသာ ယုဒ
အမျ ိး သူရဲ
သုံး သိနး် ၊ ဒိင်ုး လွှား ှင့် ေလး ကုိကုိင် ေသာ ဗ◌င်္ယာမိန် အမျ ိးသူရဲ ှစ် သိနး် ှ စ်
ေသာင်း ှ ိ၍ ၊ ထုိ သူ အေပါင်း တို့သည် ခွနအ်ား ကီး ေသာ စစ်သူရဲ ြဖစ်က၏။ 9တဖန်
ကု ှ ှ င်ဘုရင် ေဇရ
သည်စစ်သူရဲ တသနး် ၊ ရထား သုံး ရာ ှင့်တကွ ချ ီ လာ၍ ၊ မေရ ှ မိ သို့ ေရာက်
ေသာအခါ၊ 10အာသ သည်ဆီး ကိ ၍ ၊ မေရ ှ မိ အနား မှာ ေဇဖသ
ချ ိင့်၌ စစ် ပိ င် က၏။ 11အာသ သည် မိမိ
ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား အား ဟစ်ေခါ် ၍ ၊ အိုထာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ်သည်
လူများတို့တင်ွ အားနည်း ေသာသူကုိ ကယ်တင်ြခင်းငှါတတ် ိင်ုေတာ်မူသည်ြဖစ်၍၊ အို
အကျွ ်ပ်ု တို့၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ၊ ကယ်တင် ေတာ်မူပါ။ အကျွ ်ပ်ုတို့သည်
ကုိယ်ေတာ်ကုိခုိလှုံ၍ နာမ
ေတာ် ကုိ အမီှ ြပ လျက် ၊ ဤအလံးုအရင်း ကီး ကုိ တိက်ု ြခ င်း ငှါ သွားပါ၏။ အို
ထာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ် သည် အကျွ ်ပ်ု တို့၏ဘုရားသခင် ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ လူ
သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ ိင်ုေသာ အခွင့် ှ ိေစေတာ်မမူပါ ှင့်ဟု ဆုေတာင်းသည်ြဖစ်၍၊

12ထာဝရဘုရား သည် ကု ှ လူတို့ ကုိအာသ ှင့် ယုဒ လူတို့ ေ ှ မှာ ဒဏ်ခတ် ေတာ်မူ
သြဖင့် ၊ သူတို့သည်ေြပး က၏။ 13အာသ ှင့် သူ ၏လူ တို့သည် ေဂရာ
မိ တိင်ုေအာင် လိက်ု သြဖင့် ၊ ကု ှ လတိူု့သည် ြပန် ၍မ တိက်ုဝ့ံေသာေကာင့် အ ှုံးခံ

ရက၏။ ထာဝရဘုရား
ှင့် ဗုိလ်ေြခ ေတာ်ေ ှ မှာ ဖျက်ဆီး ြခင်းကုိခံရ က၏။ ယုဒလူတို့သည် လက်ရဥစ္စာ

အများကုိ သိမ်းယူက၏။ 14 ေဂရာ မိ ပတ်ဝနး်ကျင် မိ သားတို့သည် ထာဝရဘုရား
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ကုိ ေကာက်ရွ ံ ေသာစိတ် ှိသြဖင့်၊ ယုဒလတိူု့သည် ထုိ မိ ှ ိသမျှ တို့ ကုိ လပ်ု ကံ ၍ ၊
သုိထား ှင့်ေသာ ဘ ာ ဥစ္စာ
အများ တို့ ကုိ သိမ်းယူ က၏။ 15 တိ စ္ဆာန် တင်းကုပ် များကုိလည်း တိက်ုဖျက် လျက်
၊ သုိး ှင့် ကုလားအပ်ု အများတို့ ကုိ သိမ်းယူ ၍။ေယ ု ှလင် မိ သို့ ြပန် သွား က၏။

15
1 ဘုရားသခင် ၏ဝိညာ ် ေတာ်သည် ဩဒက် သား အာဇရိ အေပါ် သို့ သက်ေရာက်
၍၊ 2အာဇရိသည် အာသ
မင်းကုိ ကိ ဆုိြခင်းငှါသွားလျက်၊ အိအုာသ
မင်း၊ အိယုုဒ
အမျ ိး ှင့် ဗ◌င်္ယာမိန် အမျ ိးသားအေပါင်း တို့ ၊ ငါ ့ စကားကုိ နားေထာင် ကေလာ။့
သင် တို့သည် ထာဝရဘုရား
ဘက် ၌ ေနလျှင်၊ ေနစ ် ကာလ၊ ထာဝရ
ဘုရားသည် သင် တို့ ှင့်အတူ ှိ ေတာ်မူမည်။ ထာဝရ
ဘုရားကုိ ှာ လျှင် အေတွ့ ခံေတာ်မူမည်။ စွန ့် လျှင် သင် တို့ ကုိ စွန ့် ေတာ်မူမည်။

3 ကာြမင့်ေသာကာလပတ်လံးု၊ ဣသေရလ
အမျ ိး၌ မှန် ေသာ ဘုရား
မ ှိ။ ဩဝါဒေပးတတ်ေသာ ယဇ် ပုေရာဟိတ် မ ှိ။ တရားလည်းမ ှိဘဲ ေန၍၊ 4 ေဘး
ေရာက်သြဖင့် ၊ သူတို့သည် ဣသေရလ
အမျ ိး၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ထံေတာ်သို့ ြပနလ်ာ ၍ ၊ ှာ ကေသာအခါ
အေတွ့ ခံေတာ်မူ၏။ 5 ေ ှးကာလ ၌ ထွက် ေသာသူ၊ ဝင် ေသာသူသည် ချမ်းသာ မ
ရ။ အတိင်ုးတိင်ုး အြပည်ြပည်သား အေပါင်းတို့သည် အလနွ် ဆင်းရဲြခင်းကုိခံရက၏။
6 တ ိင်ုငံ ှင့် တ ိင်ုငံ၊ တ မိ ှင့် တ မိ ထ က၍ ၊ ေဘး အမျ ိးမျ ိ း အားြဖင့် ၊
ဘုရားသခင် ဆုံးမ ေတာ်မူ၏။ 7သင် တို့ မူကား အားယူ ကေလာ။့ လက် အား မ
ေလျာ့ ေစ ှင့်။ သင် တို့ကျင့် သည် အတိင်ုးအကျ ိး ကုိခံရ ကမည်ဟု မက်ဆုိ၏။

8 ထုိ စကား ှင့် ပေရာဖက် ဩဒက် ၏ အနာဂတ္တ ိ
စကားကုိ အာသ
မင်းသည် ကား ေသာအခါ ၊ ရဲရင့်ြခင်းသို့ ေရာက်၍၊ ယုဒ
ြပည် ှင့် ဗ◌င်္ယာမိန် ြပည်အရပ်ရပ် တို့ ၌ ၎င်း၊ ဧဖရိမ် ေတာင် ေပါ် မှာ တိက်ုယူ ေသာ
မိ တို့ ၌ ၎င်း ၊ စက်ဆုပ် ဘွယ်ေသာအရာ ှိသမျှတို့ ကုိ ပယ် ှား ၍ ၊ ဗိမာနေ်တာ်ဦး ေ ှ
တင်ွ ှိေသာ ထာဝရဘုရား ၏ ယဇ် ပလ္လ င်ကုိ ြပ ြပင် ေလ၏။ 9 ယုဒ အမျ ိး ှင့် ဗ◌င်္ယာ
မိန် အမျ ိးသားအေပါင်း တို့ ကုိ၎င်း၊ ဧဖရိမ် ခ ို င်၊ မနာေ ှ ခ ို င်၊ ှ ိ ေမာင် ခ ို င်ထဲက
ထွက်ေသာ တပါးအမျ ိးသားတို့ ကုိ၎င်းစုေဝးေစ၏။ အာသ
မင်း၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား သည်၊ သူ
ှင့်အတူ ှိေတာ်မူေကာင်း ကုိ၊ ဣသေရလ



ရာဇဝင်ချ ပ်ဒတိုယေစာင် 15:10 912 ရာဇဝင်ချ ပ်ဒတိုယေစာင် 16:4

အမျ ိးသားအများ တို့သည် သိြမင် လျှင် ၊ ထုိ မင်းဘက်သို့ ဝင်စား က၏။ 10အာသ
မင်းနနး်စံ ဆယ် ငါး ှစ် ၊ တတိယ လ တင်ွ ေယ ု ှလင် မိ ၌ စုေဝး
၍၊ 11 ေဆာင် ခ့ဲေသာ လက်ရ ဥစ္စာထဲက ာွး ခုနစ် ရာ ၊ သုိး ခုနစ် ေထာင် တို့ ကုိ
ထာဝရဘုရား
အား ပူေဇာ် က၏။ 12 ဘုိးေဘး တို့၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ကုိ စိတ် ှလံးု
အကင်းမ့ဲ ှာ ပါမည်ဟ၍ူ၎င်း၊ 13ဣသေရလ အမျ ိး၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ကုိ
မ
ှာ ေသာသူ ၊ ေယာက်ျား မိနး်မ အ ကီး အငယ် မည်သည်ကား၊ အေသ
သတ်ြခင်းကုိခံရမည်ဟ၍ူ၎င်း၊ 14 ေကးေကာ် သံ၊ တံပုိး
ှခဲရာ မှုတ်သံ ှင့်တကွ ၊ ကီး ေသာအသံ ဗလံြပ လျက်၊ ထာဝရဘုရား
အား ကျနိဆုိ် ၍ ဝနခံ်ြခင်းပဋိညာ ်ဖွ့ဲ က၏။ 15 ယုဒ လအူေပါင်း သည် ထုိသို့ကျနိဆုိ်
ြခင်းကုိ ြပ ေသာအခါ ဝမ်းေြမာက် က၏။ အေကာင်း မူကား၊ စိတ် ှလံးု အကင်းမ့ဲ
ကျနိဆုိ် ၍ ၊ အလိဆု ္ဒ အား ကီးသည် ှင့် ၊ ထာဝရဘုရား ကုိ ှာ ေသာေကာင့် အေတွ့ ခံ
ေတာ်မူ၏။ အရပ်ရပ် ၌ ငိမ်သက် ြခင်းအခွင့်ကုိေပး ေတာ်မူ၏။ 16အာသ မင်း ကီး ၏
အဘွား ေတာ်မာခါ သည်၊ အာ ှရ ပင်ေအာက်မှာ ု ပ်တု ကုိလပ်ု ေသာေကာင့် ၊ မိဖုရား
အရာကုိ ှ တ် ၍ ၊ ု ပ်တု ကုိဖျက်ဆီး ေကျာ်နင်း ပီးလျှင် ၊ ေကြဒ န် ေချာင်း နား မှာ
မီး ှု ိ ေတာ်မူ၏။ 17 ြမင့် ေသာအရပ်တို့ ကုိ ဣသေရလ
ြပည်၌ မ ပယ် ှား ေသာ်လည်း ၊ လက်ထက် ေတာ်ကာလပတ်လံးု အာသ
စိတ် ှလံးု သည် စုံလင် ြခင်း ှ ိ ၏။ 18 ခမည်းေတာ် လှူ ေသာဥစ္စာ၊ ကုိယ်တိင်ု လှူ ေသာ
ဥစ္စာ၊ ေရွှ ၊ ေငွ တနဆ်ာ များကုိ ဗိမာန် ေတာ်ထဲသို့ သွင်း ထား ေတာ်မူ၏။ 19 ေနာက်တ
ဖန် နနး်စံ သုံးဆယ် ငါး ှစ် တိင်ုေအာင် စစ်တိက်ု ြခင်းမ ှိ။

16
1အာသ မင်းနနး်စံ သုံးဆယ် ေြခာက် ှစ် တင်ွ ၊ ဣသေရလ ှင်ဘုရင် ဗာ ှာ သည်
ယုဒ
ြပည်သို့ စစ်ချ ီ ၍ ၊ ယုဒ ှင်ဘုရင် အာသ ထံ သို့ အဘယ်သူ မျှမထွက်မဝင်ေစြခင်း
ငှါ၊ ရာမ
မိ ကုိတည် ၏။ 2 ထုိအခါ ဗိမာန် ေတာ် ဘ ာ
ှင့် နနး်ေတာ်ဘ ာတည်းဟေူသာေရွှ ေငွ ှ ိသမျှကုိ၊ အာသ
သည် ထုတ် ၍၊ ဒမာသက် မိ ၌ ေန ေသာ ှုရိ ှ င်ဘုရင် ဗ◌င်္ဟာဒဒ် ထံသို့ ေပး
လိက်ု၍၊ 3 ငါ သည်သင် ှင့် ၎င်း၊ ငါ ့ ခမည်းေတာ် သည် သင့် ခမည်းေတာ် ှင့် ၎င်း၊
မိဿဟာယဖွ့ဲြခင်း ှ ိသည်ြဖစ်၍၊ ေရွှ ေငွ ကုိ ငါေပး လိက်ု၏။ ဣသေရလ
ှင်ဘုရင် ဗာ ှာ သည် ငါ ့ ထံမှ ထွက် သွားေစြခင်းငှါ ၊ သူ ှင့်ဖွ့ဲေသာ မိဿဟာယကုိ

ဖျက်၍လာ ပါဟု မှာလိက်ုေလ၏။ 4 အာသ မင်း ကီး ၏ စကားကုိ ဗ◌င်္ဟာဒဒ် သည်
နားေထာင် ၍ ၊ ဣသေရလ မိ ရွာတို့ ကုိ စစ်ချ ီ ေစြခင်းငှါ ၊ မိမိ ဗုိလ် များကုိ ေစလွှတ်
သြဖင့် ၊ သူတို့သည်ဣယုန် မိ ၊ ဒန် မိ ၊ အာေဗလမိမ် မိ မှစ၍ ၊ နဿလိ ြပည်၌ ှိ
သမျှ ေသာ ဘ ာ
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မိ တို့ ကုိ လပ်ု ကံ က၏။ 5 ထုိသိတင်းကုိ ဗာ ှာ သည်ကား ေသာအခါ ၊ ရာမ မိ
ကုိ လက်စမသတ်ဘဲ အလပ်ု ကုိြဖတ် ၍ေန၏။ 6 ထုိအခါ အာသ မင်း ကီး သည် ယုဒ
လအူေပါင်း ကုိ ေခါ် သြဖင့် ၊ ရာမ မိ ၌ ဗာ ှာ မင်းသွင်း ေသာ ေကျာက် ှင့် သစ်သား
ကုိယူ သွား၍၊ ေဂဘ
မိ ှင့် မိဇပါ မိ ကုိတည် ၏။ 7 ထုိအခါ ပေရာဖက် ဟာနန် သည် ယုဒ
ှင်ဘုရင် အာသ ထံ သို့လာ ၍ ၊ မင်း ကီးသည် မိမိ
ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ကုိ မ
ခုိလှုံ ၊ ှုရိ ှ င်ဘုရင် ကုိ ခုိလှုံ ေသာေကာင့် ၊ ှုရိ ှ င် ဘုရင်၏ ဗုိလ်ေြခ တို့သည်
မင်း ကီး လက် မှ လတ်ွ သွားက ပီ။ 8 ကု ှ လူ ှင့် လိဗု လတိူု့သည် ရထား
များ၊ ြမင်းစီး သူရဲများ ှင့်တကွ ၊ အား ကီး ေသာ အလံးု
အရင်းြဖစ် သည် မ
ဟတ်ုေလာ။သို့ ေသာ်လည်းမင်း ကီးသည် ထာဝရဘုရား ကုိ ခုိလှုံ ေသာေကာင့် ၊ ထုိ
အလံးုအရင်းကုိ မင်း ကီးလက် သို့ အပ် ှံ ေတာ်မူ ပီ။ 9ထာဝရဘုရား သည် စုံလင် ေသာ
ေစတနာစိတ် ှိ ေသာသူ တို့ ဘက် ၌၊ ခုိင်ခ့ံ စွာ ေနြခင်းငှါ ၊ ေြမ ကီး တြပင်လံးု ကုိ
အ ှ ံအြပား ကည့် ှု လျက် ှိေတာ်မူ၏။ ဤ
အမှု၌ မင်း ကီးသည် မုိက် စွာြပ ပီ။ ယခု
မှစ၍ စစ်မှု ှ ိ လိမ့်မည်ဟု ဆုိ၏။ 10 ထုိသို့ ဆုိေသာေကာင့် ၊ အာသ သည် ပေရာဖက်
ကုိ အမျက် ထွက်၍ ေထာင် ထဲမှာ ေလှာင် ထား၏။ ထုိ
ကာလ ၌ ြပည်သူ ြပည်သားအချ ိ တို့ ကုိလည်း ည ်းဆဲ ၏။ 11အာသ မင်းြပ မူေသာ
အမှု အရာအစ အဆုံး တို့ သည်၊ ဣသေရလ
ရာဇဝင် ှင့် ယုဒ ရာဇဝင်၌ ေရးထား လျက် ှိ၏။ 12 နနး်စံ သုံးဆယ် ကုိး ှစ် တင်ွ ၊
ေြခ ေတာ်၌ အနာ ေရာဂါစဲွ ၍ ြပင်းစွာ ခံရေသာ်လည်း ၊ ထာဝရဘုရား ကုိ မ
ဆည်းကပ် ၊ ေဆး သမားတို့ ကုိသာ ဆည်းကပ်ေလ၏။ 13အာသ သည် ဘုိးေဘး
တို့ ှင့် အိပ်ေပျာ် ၍ ၊ နနး်စံ ေလးဆယ် တ ှစ် တင်ွ အနစိ္စ ေရာက်သြဖင့်၊ 14 ဒါဝိဒ် မိ
မှာ မိမိ အဘို့ မိမိ လပ်ု ှင့်ေသာ သခင်္ျ ိ င်း ၌ ၊ ြပည်သားတို့သည် သဂ ဟ် ေသာအခါ ၊
ေမွှး ကိ င်ေသာ နံသ့ာမျ ိ းတို့ ကုိ၊ ေဆးသမား
အတတ်ြဖင့် ေဘာ် ၍ ၊ တလား၌ အြပည့်ထည့် ပီးလျှင်၊ အေလာင်း ေတာ်ကုိ တင်
ထားက၏။ အလနွ် ကီး ေသာမီး ှု ိ ပဲွကုိလည်း ခံ က၏။

17
1အာသသား ေယာ ှဖတ် သည် ခမည်းေတာ် အရာ ၌ နနး်ထုိင် ၍ ၊ ဣသေရလ ိင်ုငံ
တစ်ဘက် မိမိကုိ ခုိင်ခ့ံ ေစ၏။ 2 ယုဒ ြပည်တင်ွ၊ ခုိင်ခ့ံ ေသာ မိ ှိသမျှ တို့ ၌ ၊ တပ်
သားများကုိထား ၏။ ယုဒ
ြပည် အရပ်ရပ်တို့ ၌ ၎င်း ၊ ဧဖရိမ် ြပည်မှာ ခမည်းေတာ် အာသ တိက်ု ယူ ေသာ



ရာဇဝင်ချ ပ်ဒတိုယေစာင် 17:3 914 ရာဇဝင်ချ ပ်ဒတိုယေစာင် 18:2

မိ တို့ ၌ ၎င်း ၊ မိ ေစာင့်တပ်ကုိ အသီးအသီးခန ့ထ်ား ၏။ 3 - 4 ခမည်းေတာ် သည်
အရင် လိက်ုေသာလမ်း သို့ ၊ ေယာ ှဖတ် လိက်ု လျက် ၊ ဗာလ ဘုရားတို့ ကုိ မ ဆည်းကပ်
၊ ခမည်းေတာ် ၏ဘုရားသခင် ကုိသာဆည်းကပ် သြဖင့်၊ ဣသေရလ
အမျ ိး၏ထုံးစံ ကုိေ ှာင်၍၊ ပညတ်တရား ေတာ်ကုိ ကျင့် ေသာေကာင့် ၊ ထာဝရဘုရား
သည်ေစာင့်မ ၍၊ 5 ိင်ုငံ ေတာ်ကုိေယာ ှဖတ် လက် ၌ တည်ေစ ေတာ်မူသြဖင့် ၊ ယုဒ
ြပည်သားအေပါင်း တို့သည် လက်ေဆာင် များကုိ ေဆာင် ခ့ဲ က၏။ 6 ဂုဏ် အသေရ ှင့်
စည်းစိမ် ဥစ္စာများ ေသာ်လည်း ၊ ထာဝရဘုရား ၏ တရားလမ်း တို့ ၌ စိတ် စဲွလမ်း ၍ ၊
ြမင့် ေသာအရပ် ှင့် အာ ှရ ပင်တို့ ကုိ ယုဒ
ြပည်မှ ပယ် ှား ေတာ်မူ၏။ 7 နနး်စံ သုံး ှစ် တင်ွ ၊ ယုဒ မိ အရပ်ရပ် ၌ သွနသ်င်
ေစြခင်းငှါ ၊ မှူးမတ် ဗင်ဟဲလ ၊ ဩဗဒိ ၊ ဇာခရိ ၊ နာသေနလ ၊ မိက္ခါယ တို့ ကုိ၎င်း၊
8 ေလဝိ သားေ ှမာယ ၊ ေနသနိ ၊ ေဇဗဒိ ၊ အာသေဟလ ၊ ေ ှ မိရမုတ် ၊ ေယာနသန် ၊
အေဒါနယိ ၊ ေတာဘိယ ၊ ေတာဘ ၊ ေဒါနယိတို့ ကုိ၎င်း၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ဧလိ ှမာ ှင့်
ေယာရံ ကုိ၎င်း ၊ ေစလွှတ် ေတာ်မူ၏။ 9 ထုိသူတို့သည် ယုဒ
ြပည်၌ ဩဝါဒ ေပး၍ ၊ ထာဝရဘုရား ၏ ပညတ္တိ
ကျမ်းပါလျက် ၊ ယုဒ မိ အရပ်ရပ် တို့တင်ွ ၊ လှည့်လည် သြဖင့် ၊ ြပည်သား တို့ ကုိ
သွနသ်င် က၏။ 10 ယုဒ ြပည် ပတ်ဝနး်ကျင် တိင်ုး ိင်ုငံ ှ ိသမျှ တို့ သည်၊ ထာဝရဘုရား
ကုိ ေကာက်ရွ ံ ၍ ၊ ေယာ ှဖတ် ကုိ စစ် မ တိက်ုဝ့ံဘဲ ေန က၏။ 11 ဖိလိတ္တိ လူ
တို့သည် လက်ေဆာင် ှင့် အခွန် ေငကုိွ၎င်း ၊ အာရပ် လတိူု့သည် သုိး
ခုနစ် ေထာင် ခုနစ် ရာ ှင့် ဆိတ် ခုနစ် ေထာင် ခုနစ် ရာ ကုိ၎င်း ေဆာင် ခ့ဲ က၏။

12 ေယာ ှဖတ် သည် အလနွ် ခွနအ်ား တိးုပွား၍ ၊ ယုဒ ြပည်၌ ရဲတိက်ု ှင့် ဘ ာ ေတာ်
မိ တို့ ကုိ တည် ေတာ်မူ ၏။ 13 ယုဒ မိ တို့ ၌ အမှု အေရးေတာ်များ ၏။ ခွနအ်ား ကီး
ေသာ စစ်သူရဲ တို့သည် ေယ ု ှလင် မိ ၌ ှိ က၏။ 14 စစ်သူရဲအေဆွအမျ ိး အလိက်ု
ယူေသာ စာရင်း ဟူမူကား ၊ ယုဒ အမျ ိး ဗုိလ်ချ ပ် မင်းအာဒန ှင့် ခွနအ်ား ကီး ေသာ
စစ်သူရဲ သုံး သိနး်၊ 15 စစ်ကဲ ေယာဟနန် ှင့် ခွနအ်ား ကီးေသာ စစ်သူရဲ ှစ် သိနး် ှ စ်
ေသာင်း၊ 16 ေစတနာစိတ် ှင့်ကုိယ်ကုိထာဝရဘုရား အား ပူေဇာ် ေသာ ဇိခရိ
သား အာမသိ ှင့် ခွနအ်ား ကီးေသာ စစ်သူရဲ ှစ် သိနး်၊ 17 ဗ◌င်္ယာမိန် အမျ ိး ခွနအ်ား
ကီးေသာ ဧလျာဒ ှင့် ေလး ၊ ဒိင်ုး လွှားကုိ ကုိင် ေသာသူ ှစ် သိနး်၊ 18သူ့ ေနာက် ေယာ
ဇဗဒ် ှင့် စစ်တိက်ုြခင်းငှါ၊ အသင့် ှ ိေသာသူတသိနး် ှစ်ေသာင်းတည်း။ 19 ယုဒ ြပည်
အရပ်ရပ် ၊ ခုိင်ခ့ံ ေသာ မိ တို့ ၌ ှင်ဘုရင် ထား ေသာ သူရဲမှတပါး၊ အထက်ဆုိခ့ဲ ပီး
ေသာသူတို့ သည် အမှုေတာ်ကုိ ထမ်းလျက်ေနက၏။

18
1 ေယာ ှဖတ် မင်းသည် ဂုဏ် အသေရ ှင့် စည်းစိမ် ဥစ္စာများ ၍ ၊ အာဟပ် မင်း ှင့်
အမျ ိ း ဆက်ေလ၏။ 2 ေနာက်တဖန် ှမာရိ မိ ၊ အာဟပ် မင်းထံသို့ ကုိယ်တိင်ုသွား၍၊
ဣသေရလ
ှင်ဘုရင် အာဟပ် သည် ယုဒ
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ှ င်ဘုရင် ေယာ ှဖတ် ှင့် ၊ သူ၏လူ တို့အဘို့ များစွာ ေသာ သုိး
ာွး တို့ ကုိစီရင်၍၊ ဂိလဒ် ြပည်ရာမုတ် မိ သို့ လိက်ု ေစြခင်းငှါ၊ 3 ဂိလဒ် ြပည်ရာမုတ်

မိ သို့ ငါ ှင့်အတူ လိက်ု မည် ေလာ
ဟေုမး လျှင်၊ ေယာ ှဖတ်က၊ ငါ သည် မင်း ကီး က့ဲသို့ ၎င်း ၊ ငါ လူ တို့သည် မင်း ကီး
၏လူ က့ဲသို့ ၎င်းြဖစ်လျက်၊ မင်း ကီး ှင့် ဝုိင်း၍ စစ်တိက်ု မည်ဟု ြပနေ်ြပာ ၏။ 4တ
ဖန် ေယာ ှဖတ် က၊ ထာဝရဘုရား
၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်ကုိ ယေန ့
ေမးြမနး် ပါေလာဟ့ု ဣသေရလ
ှင်ဘုရင် အား ဆုိ ေသာ်၊ 5ဣသေရလ ှင် ဘုရင်သည် ပေရာဖက် ေလး ရာ တို့ ကုိ

စုေဝး
ေစ ပီးလျှင် ၊ ငါသည် ဂိလဒ် ြပည်ရာ မုတ် မိ သို့ စစ်ချ ီ ေကာင်း သေလာ။မချ ီ
ဘဲေနေကာင်း သေလာဟုေမး ေသာ် ၊ သူတို့ က ချ ေီတာ် မူပါ။ ထာဝရဘုရားသည်
အ ှင်မင်း ကီး ၏လက် ေတာ်သို့ အပ် ေတာ်မူမည်ဟု ေလျှာက် က၏။

6 ေယာ ှဖတ် ကလည်း၊ ငါတို့ေမးြမနး် စရာ ထာဝရဘုရား
၏ ပေရာဖက် တစုံတပါးမျှမ ှိသေလာဟု ေမးေသာ်၊ 7 ဣသေရလ ှင် ဘုရင်က၊
ထာဝရဘုရား
ကုိ ေမးြမနး် ရေသာသူ တေယာက် ၊ ဣမလ သား မိက္ခါ ှိေသး၏။ သို့ ရာတင်ွ။ထုိ
သူ ကုိငါ မုနး် ၏။ ငါ ၌ မဂင်္လာ စကားကုိမ ေဟာ ၊ အမဂင်္လာ စကားကုိသာ အစ ်
ေဟာတတ်သည်ဟု ေယာ ှဖတ် အား ဆုိ လျှင် ၊ ေယာ ှဖတ် က၊ ထုိသို့ မင်း ကီး မ ေြပာ
ပါ ှင့်ဟု ြပနဆုိ် ၏။

8 ထုိအခါ ဣသေရလ ှင် ဘုရင်သည် အရာ ှိ တေယာက် ကုိ ေခါ် ၍ ၊ ဣမလ သား
မိက္ခါ ကုိ အလျင်အြမန် ေခါ်ခ့ဲဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 9 ဣသေရလ ှင်ဘုရင် ှင့် ယုဒ
ှင်ဘုရင် ေယာ ှဖတ် တို့သည် မင်းေြမာက် တနဆ်ာကုိ ဝတ်ဆင် လျက် ၊ ှမာရိ မိ
တံခါးဝ ေ ှ ၊ ဟင်းလင်း ေသာအရပ်၌ ရာဇ ပလ္လ င် တို့အေပါ် မှာ ထုိင် ၍ ၊ ပေရာဖက်
အေပါင်း တို့သည် ေ ှ ေတာ်၌ ေဟာေြပာ က၏။ 10 ေခနာနာ သား ေဇဒကိ သည် သံ
ဦးချ ိ တို့ ကုိ လပ်ု ၍ ၊ ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ကုိယ်ေတာ်သည် ှုရိ
ြပည်ကုိ မ
ဖျက်ဆီး မီှတိင်ုေအာင်၊ ဤဦးချ ိတို့ ှင့် တိးုရမည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူေကာင်းကုိ ဆင့်ဆုိ၏။
11 ပေရာဖက် အေပါင်း တို့ကလည်း ၊ ဂိလဒ် ြပည် ရာမုတ် မိ သို့ စစ်ချ ီ ၍ ေအာင်
ေတာ်မူပါ၊ ထာဝရဘုရား
သည် အ ှင်မင်း ကီး ၏လက် ေတာ်သို့ အပ် ေတာ်မူ မည်ဟု ပေရာဖက် ြပ ၍ ေဟာ
က၏။
12 မိက္ခါ ကုိ ေခါ် ေသာတမန် က၊ ပေရာဖက် အေပါင်းတို့သည် မဂင်္လာ စကား ကုိ
သာ ှင်ဘုရင် အား တညီတ ွတ် တည်းေဟာ က၏။ ကုိယ်ေတာ် လည်း သူ တို့ေဟာ
ကသည်နည်းတူ ၊ မဂင်္လာ စကားကုိသာ ေဟာ ေတာ်မူပါဟုဆုိလျှင်၊ 13 မိက္ခါ က၊
ထာဝရဘုရား
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အသက် ှင် ေတာ်မူသည် အတိင်ုး၊ ငါ ၏ဘုရားသခင် မိန ့် ေတာ်မူေသာ စကားကုိသာ
ငါြပနေ်ြပာ ရမည်ဟုဆုိ ၏။ 14 ှ င်ဘုရင် ထံသို့ ေရာက် ေသာအခါ ၊ ှင် ဘုရင်က၊
အချင်းမိက္ခါ ၊ ငါတို့သည် ဂိလဒ် ြပည်ရာမုတ် မိ သို့ စစ်ချ ီ ေကာင်း သေလာ။မချဘဲီ
ေနေကာင်း သေလာဟုေမး လျှင် ၊ မိက္ခါကစစ်ချ ီ ၍ ေအာင် ေတာ်မူပါ။ ရနသူ်တို့ ကုိ
လက် ေတာ်သို့ အပ် ေတာ်မူမည်ဟု ြပနေ်လျှာက် ၏။

15 ှ င်ဘုရင် ကလည်း ၊ မှန် ေသာစကားမှတပါး အြခားေသာစကားကုိ ထာဝရဘုရား
အခွင့် ှင့် သင်သည် ငါ ့ အား မ ေဟာ မည်အေကာင်း ၊ ငါ သည်ဘယ် ှစ် ကိမ်
တိင်ုေအာင် သင့် အား အကျနိ် ေပးရမည်နည်းဟေုမး ေသာ်၊ 16 မိက္ခါက၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသားအေပါင်း တို့ သည် သုိးထိနး် မ ှိေသာ သုိး က့ဲသို့ ေတာင် များအေပါ် မှာ
အရပ်ရပ်ကဲွြပား လျက် ှိ ကသည်ကုိ ငါြမင် ပီ။ ထာဝရဘုရား
ကလည်း ၊ ဤ သူအေပါင်းတို့သည် အ ှင် မ ှိေသာေကာင့်၊ အသီးအသီး
ကုိယ် ေနရာ သို့ ြပန် ကပါေလေစဟု မိန ့ေ်တာ်မူေကာင်းကုိ ေလျှာက်ဆုိ၏။
17 ဣသေရလ ှင်ဘုရင် ကလည်း ၊ သူသည်ငါ ၌ မဂင်္လာ စကားကုိမ ေဟာ ၊
အမဂင်္လာ စကားကုိသာ ေဟာတတ်သည်ဟမုင်း ကီး အား ငါမ ေြပာ သေလာ ဟု ေယာ
ှဖတ် အား ဆုိ ၏။
18 မိက္ခါကလည်း၊ သို့ ြဖစ်၍ ထာဝရဘုရား ၏ အမိန ့် ေတာ်ကုိ နားေထာင် ပါ။
ထာဝရဘုရား
သည် ပလ္လ င် ေတာ်ေပါ် မှာ ထုိင် ေတာ်မူသည်ကုိ၎င်း၊ ေကာင်းကင် ဗုိလ်ေြခ အေပါင်း
တို့သည် လက်ျာ ေတာ်ဘက်၊ လက်ဝဲ ေတာ်ဘက် ၌ရပ် ေနကသည်ကုိ၎င်း ၊ ငါြမင် ပီ။
19ထာဝရဘုရား ကလည်း ၊ အာဟပ် သည် ဂိလဒ် ြပည်ရာမုတ် မိ သို့ စစ်ချ ီ ၍ ဆုံး ေစ
ြခင်းငှါ ၊ အဘယ်သူ ေသွးေဆာင် မည်နည်းဟေုမး ေတာ်မူလျှင်၊ အြခံအရံေတာ်တို့သည်
တေယာက် တနည်းစီြပနေ်လျှာက် က၏။

20တဖန် ဝိညာ ် တပါးသည်လာ ၍ ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ရပ် လျက် ၊ အကျွ ်ပ်ု ေသွးေဆာင် ပါ မည်ဟု ေလျှာက် လျှင်၊

21ထာဝရဘုရား က၊ အဘယ်သို့ ေသွးေဆာင်မည်နည်း ဟေုမး
ေတာ်မူေသာ်၊ အကျွ ်ပ်ုသွား ၍ ထုိမင်း ကီး ၏ပေရာဖက် အေပါင်း တို့အထဲ မှာ၊ မု
သာစကား
ကုိ ေြပာ တတ်ေသာ စိတ် ဝိညာ ် ြဖစ် ပါမည်ဟု ြပန်ေလျှာက် ေသာ် သင်သည်
ေသွးေဆာင် ၍ ိင်ု လိမ့်မည်။ ထုိသို့
သွား ၍ ြပ ေလာဟ့ု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 22 သို့ ြဖစ်၍ ထာဝရဘုရား သည် မုသာ
စကားကုိ ေြပာတတ်ေသာစိတ်ဝိညာ ် ကုိ မင်း ကီး ၏ပေရာဖက် အေပါင်းတို့ ၌ သွင်း
ေတာ်မူ ပီ။ မင်း ကီး ၏အမှုမှာ အမဂင်္လာ စကားကုိ ေြပာ ေတာ်မူ ပီဟု ေဟာ ေလ၏။

23 ထုိအခါ ေခနာနာ သား ေဇဒကိ သည် ချ ်းလာ ၍ မိက္ခါ ၏ပါး ကုိ ပုတ် လျက် ၊
ထာဝရဘုရား ၏ ဝိညာ ် ေတာ် သည် သင် ှင့် ှ တ်ဆက် ြခင်းငှါ ၊ အဘယ် လမ်း ြဖင့်
ငါ မှ ထွက် ေတာ်မူသနည်းဟေုမး လျှင်၊
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24 မိက္ခါ က၊ သင်သည်ပုနး်ေ ှာင် ၍ေနြခင်းငှါ ၊ အတင်ွး ခနး် ထဲသို့ ဝင် ေသာ ေန ့
၌ သင် ြမင် လိမ့်မည်ဟု ဆုိ ၏။

25ဣသေရလ ှင်ဘုရင် က၊ မိက္ခါ ကုိ မိ ဝနမ်င်း အာမုန် ထံ ၊ သား ေတာ်ေယာ ှ
ထံသို့ ယူသွား ၍၊ 26ဤ သူကုိ ေထာင် ထဲမှာေလှာင်ထား က။ ငါ သည် ငိမ်ဝပ် စွာြပန်
၍ မ
လာမီှတိင်ုေအာင်၊ ဆင်းရဲ စွာ စားေသာက် ေစဟုအမိန ့် ေတာ် ှိ ေ ကာင်းကုိ ဆင့်ဆုိ
ေလာ့ ဟု စီရင် ၏။

27 မိက္ခါ ကလည်း ၊ မင်း ကီးသည် ငိမ်ဝပ် စွာ ြပနလ်ာ ရလျှင် ၊ ထာဝရဘုရား သည်
ငါ ့အားြဖင့် မိန ့် ေတာ် မ
မူ၊ အိလုူ
များအေပါင်း တို့ ၊ နားေထာင် ကေလာဟ့ဆုို ၏။ 28 ထုိသို့ ဣသေရလ
ှင်ဘုရင် ှင့် ယုဒ ှင်ဘုရင် ေယာ ှဖတ် တို့သည်၊ ဂိလဒ် ြပည်ရာမုတ် မိ သို့ စစ်ချ ီ

က၏။ 29ဣသေရလ ှင်ဘုရင် က၊ ငါသည် ြခားနားေသာ အေယာင် ကုိ ေဆာင်၍စစ်ပဲွ
ထဲသို့ ဝင် မည်။ မင်း ကီး မူကား ၊ မင်းေြမာက်တနဆ်ာ ကုိ ဝတ်ဆင် ပါေလာ့ဟု ေယာ
ှဖတ် အား ဆုိ ပီးမှ ၊ ဣသေရလ ှင် ဘုရင်သည် ြခားနားေသာ အေယာင် ကုိေဆာင်
လျက် စစ်ပဲွ ထဲသို့ ဝင် ၏။ 30 ှုရိ ှ င် ဘုရင်က၊ ဣသေရလ
ှင်ဘုရင် မှတပါး ၊ အြခားေသာ လူ ကီး လငူယ် ကုိ မ
တိက်ု ှင့်ဟု ရထား
စီး သူရဲ
အပ်ုဗုိလ်မင်းတို့ ကုိမှာ ထား ှင့် ေသာေကာင့်၊ 31 ရထား စီးသူရဲ အပ်ုဗုိလ်မင်းတို့သည်
ေယာ ှဖတ် ကုိြမင် ေသာအခါ ၊ ထုိသူသည် ဣသေရလ
ှင်ဘုရင် ြဖစ် လိမ့်မည်ဟဆုို လျက် ၊ သူ့ ကုိ တိက်ု အံေ့သာငှါ ဝုိင်းလာက ၍၊ ေယာ
ှဖတ် လည်း ေကးေကာ် ေလ၏။ ထာဝရဘုရား
လည်း မစ ၍ သူတို့ ကုိလွှဲ သွားေစြခင်းငှါ ၊ ဘုရားသခင် ေသွးေဆာင် ေတာ်မူ၏။

32ဣသေရလ ှင်ဘုရင် မ ဟတ်ု ေကာင်း ကုိ၊ ရထား
စီးသူရဲ အပ်ုဗုိလ်မင်းတို့သည် ရိပ်မိ ေသာအခါ ၊ မလိက်ုဘဲ အြခားသို့ ေ ှာင် သွား
က၏။ 33လူ တေယာက်သည် မ
ရွယ်ဘဲေလး ှင့်ပစ် ၍၊ ဣသေရလ
ှင်ဘုရင် ကုိ၊ သံချပ် အကင်္ျအီဆစ် ကား မှာ မှန် ေလေသာ်၊ ငါ ့ ကုိစစ်ပဲွ ထဲက လှည့်

၍ ထုတ် ေဆာင် ေလာ။့ ငါနာ သည်ဟု မိမိရထား
ေတာ်ထိနး်ကုိ ဆုိ ၏။ 34 ထုိ ေန ့၌ တိးု ၍ တိက်ု က၏။ ဣသေရလ
ှင်ဘုရင် သည် ညဦးယံ
တိင်ုေအာင် ၊ ှုရိ လတူဘက် တချက်၌ ရထား
ေတာ်ထဲမှာ လကုိူမီှ ၍ထုိင်ေန၏။ ေနဝင် ချနိ် နးီ ေသာအခါ အသက် ေတာ်ကုန၏်။
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19
1 ယုဒ ှင်ဘုရင် ေယာ ှဖတ် သည် ေယ ု ှလင် မိ နနး်ေတာ် သို့ ငိမ်ဝပ် စွာ ြပနလ်ာ
၏။ 2ဟာနန် သား ပေရာဖက် ေယဟု သည်၊ ေယာ ှဖတ် မင်း ကီး ကုိ ခရီးဦး ကိ ြပ အံ့
ေသာငှါ ထွက်သွား ၍ ၊ မင်း ကီးသည် မ
တရားေသာသူတို့ ကုိ မစ
သင့်သေလာ။ထာဝရဘုရား ကုိ မုနး် ေသာသူတို့ ကုိ ချစ်သင့်သေလာ။ ယခုြပ ေသာ
အမှုေကာင့်၊ ထာဝရဘုရား
၏ အမျက် ေတာ် သည် မင်း ကီး အေပါ် သို့ သက်ေရာက်ေလ ပီ။ 3 သို့ ေသာ်လည်း ၊
မင်း ကီးသည် တြပည်လံးုတင်ွ၊ အာ ှရ ပင်တို့ ကုိ ပယ် ှား ၍ ၊ ဘုရားသခင် ကုိ ှာ ြခ
င်းငှါ သေဘာ ချ ေသာေကာင့် ၊ ကျင့်ေသာအကျင့် ေကာင်းပါ ပီဟု ဆုိ၏။ 4 ထုိေနာက်
၊ ေယာ ှဖတ် သည် ေယ ု ှလင် မိ ၌ ေန ၏။ တဖန် ေဗရေ ှဘ မိ မှစ၍ ၊ ဧဖရိမ်
ေတာင် တိင်ုေအာင် လှည့်လည် သြဖင့် ၊ ြပည်သား တို့ ကုိ ဘုိးေဘး
တို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ထံ ေတာ်သို့ ြပန် ေစေတာ်မူ ၏။ 5 ယုဒ ိင်ုငံ တင်ွ ၊
ခုိင်ခ့ံ ေသာ မိ ှိသမျှအသီးအသီး တို့ ၌ တရားသူ ကီး တို့ ကုိ ခန ့ထ်ား ၍၊ 6သင် တို့ ြပ
ေသာအမှု ကုိသတိ ြပ ကေလာ။့ လူ
၏ အမှုကုိေစာင့်၍ တရား
စီရင်သည်မ ဟတ်ု။ သင်တို့ စီရင်ရာတင်ွ၊ ှ ိေတာ်မူေသာထာဝရဘုရား ၏အမှုေတာ်ကုိ
ေစာင့်၍ စီရင်ရက၏။ 7 သို့ ြဖစ်၍ ထာဝရဘုရား ကုိ ေကာက်ရွ ံ ေသာစိတ် ှိ ၍ သတိ
ြပ ကေလာ။့ ငါ တို့ ဘုရားသခင် သည် မတရားေသာအမှုကုိ လက်ခံြခင်း၊ လမူျက် ှာ
ကုိ ေထာက် ြခင်း၊ တံစုိး
စား ြခင်း အခွင့် ှ ိ ေတာ်မမူဟု မှာထားေတာ်မူ ၏။ 8 ေယ ု ှလင် မိ ၌ လည်း ၊
ထာဝရဘုရား ၏တရားမှု တို့ ကုိ၎င်း ၊ ေယ ု ှလင် မိ သားအချင်းချင်းတရားေတွ့မှု တို့
ကုိ၎င်း၊ စီရင်ေစြခင်းငှါေလဝိ သား၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ၊ ဣသေရလအေဆွအမျ ိး သူ ကီး
အချ ိ တို့ ကုိ ခန ့ထ်ား ၍၊ 9 သင်တို့သည် စုံလင် ေသာစိတ် ှလံးု ှင့် ထာဝရဘုရား ကုိ
ေကာက်ရွ ံ လျက် ၊ သစ္စာ ေစာင့်လျက် စီရင် ကေလာ။့ 10 အ မိ မိ ၌ ေန ေသာ
အမျ ိးသား ချင်းတို့ တင်ွ၊ လအူသက်သတ်ြခင်းအမှု၊ စီရင် ထုံးဖွ့ဲ ေတာ်မူချက်ပညတ်
တရား ကုိ လနွက်ျ းြခင်းအမှုမည်သည်ကား၊ သင် တို့ ေ ှ သို့ ေရာက် လျှင် ၊ သင် တို့
ှင့် အမျ ိ းသား ချင်းတို့အေပါ် သို့ အမျက် ေတာ်သက်ေရာက် ေစြခင်းငှါ ၊ သူတို့သည်
ထာဝရဘုရား
ကုိ မ
ြပစ်မှား ရမည်အေကာင်းသတိ ေပး ကေလာ။့ သို့ ြပ လျှင် ၊ ကုိယ်တိင်ုအြပစ် လတ်ွ
ကလိမ့်မည်။ 11ထာဝရဘုရား ၏ အမှု အရာရာ တင်ွ ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် မင်း အာမရိ
သည် သင် တို့ ကုိ အပ်ုချ ပ် ရ၏။ ှင်ဘုရင် ၏အမှု အရာရာ တင်ွ ၊ ယုဒ အမျ ိး မှာ မင်း
ြဖစ် ေသာ ဣ ှေမလ သား ေဇဗဒိ သည် အပ်ုချ ပ်ရ၏။ ေလဝိ
သားတို့သည်လည်း ၊ အမှု ထမ်းလလုင်လပ်ု ရက၏။ ရဲရင့် စွာ စီရင် ကေလာ။့
ထာဝရဘုရား
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သည် ေကာင်း ေသာသူတို့ ဘက် မှာ ေန ေတာ်မူမည်ဟု မှာထားေတာ်မူ၏။

20
1 ထုိေနာက်မှ ၊ ေမာဘ အမျ ိးသား ှင့် အမ္မုန် အမျ ိးသား တို့သည် ဧဒံုအမျ ိးသား
အချ ိ ှင့်တကွ ၊ ေယာ ှဖတ် ကုိ စစ်တိက်ု မည်ဟု ချလီာ က၏။ 2 အိင်ု ကီးတစ်ဘက်
၊ ဧဒံြုပည်ဘက်က များစွာ ေသာ အလံးု
အရင်းစစ်ချလီာ ၍ ၊ အ◌င်္ေဂဒိ အမည် ှိေသာ ဟာဇဇုနတ္ာမာ မိ မှာ ှ ိ ကပါသည်ဟု
ေယာ ှဖတ် အား ကား ေလျှာက်လျှင်၊ 3 ေယာ ှဖတ် သည် ေကာက် ၍ ၊ ထာဝရဘုရား
ကုိ ှာ ြခင်းငှါ သေဘာချ လျက် ၊ အစာ ေ ှာင်ရာအချနိကုိ်၊ ယုဒ
ြပည်တေ ှာက်လံးု ၌ ေကာ်ြငာ ေစေတာ်မူ၏။ 4 ယုဒ လတိူု့သည် ထာဝရဘုရား
ကုိ ဆုေတာင်း မည် ဟု
စုေဝး ၍ ၊ ထာဝရဘုရား ကုိ ှာ အံ့ေသာငှါ ၊ ယုဒ မိ ှိသမျှ မှ ထွက်လာ က၏။

5 ေယာ ှဖတ် သည် ဗိမာန် ေတာ် တနတိ်င်ုး သစ် ေ ှ ၊ ယုဒ ြပည်သူေယ ု ှလင် မိ သား
စည်းေဝးရာ ပရိသတ်အလယ် ၌ရပ်လျက်၊ 6 ဘုိးေဘး တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား
၊ ကုိယ်ေတာ် သည် ေကာင်းကင် ဘုံ၏ အ ှင်ဘုရားသခင် ြဖစ်ေတာ်မူသည် မ
ဟတ်ုေလာ။့တပါးအမျ ိးသား ေနရာ တိင်ုး ိင်ုငံ ှ ိသမျှ တို့ ကုိ အစုိးရ
ေတာ်မူသည် မဟတ်ုေလာ။ အဘယ်သူ မျှမဆီးတား ိင်ုေအာင် ခွနအ်ား တနခုိ်း ကီး
ေတာ်မူသည်မဟတ်ုေလာ။ 7ဤ ြပည် ၌ေန ဘူးေသာသူတို့ ကုိ ကုိယ်ေတာ် ၏လူ ဣ
သေရလ အမျ ိး ေ ှ မှ ှင်ထုတ် ၍ ၊ ကုိယ်ေတာ် အေဆွ အာြဗဟံ ၏သား ေြမးတို့အား
၊ ဤ ြပည်ကုိ အစ ် ေပး ေတာ်မူ ေသာအကျွ ်ပ်ု တို့၏ဘုရားသခင် ြဖစ်ေတာ်မူသည် မ
ဟတ်ုေလာ။ 8 သူတို့သည် ေနရာ
ကျ၍ ၊ နာမေတာ် အဘို့ သန ့် ှ င်း ရာ ဌာနေတာ်ကုိ တည်ေဆာက် ကေသာအခါ၊

9အကျွ ်ပ်ု တို့အေပါ် မှာထား ေဘး ၊ ဒဏ်ခတ် ြခင်း ေဘး၊ ကာလနာ
ေဘး၊ မွတ်သိပ် ြခင်းေဘးတစုံတခုေရာက်၍၊ နာမ
ေတာ်ြဖင့် သမုတ်ေသာဤ အိမ် ေတာ်၊ အထံ
ေတာ်သို့ အကျွ ်ပ်ုတို့သည် ချ ်းကပ်၍၊ ဆင်းရဲ ဒကု္ခေကာင့် ေအာ်ဟစ် ကေသာအခါ
၊ နားေထာင် ၍ ကယ်မ ေတာ်မူပါဟု ေလျှာက်ထားကပါ ပီ။ 10ယခု တင်ွ၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသားတို့သည် အဲဂုတ္တု
ြပည် မှ ထွက် လာေသာအခါ ၊ တိက်ုရေသာအခွင့် ကုိေပး ေတာ်မ မူ။ လွှဲေ ှာင် ၍ မ
ဖျက်ဆီး ဘဲ ထားခ့ဲေသာ အမ္မုန် အမျ ိးသား ၊ ေမာဘ အမျ ိးသား၊ စိရ
ေတာင် သားတို့ သည်၊ 11အကျွ ်ပ်ုတို့ အား အပုိင် ေပး
ေတာ် မူ ေသာ အေမွခံ ရာ ေြမ ထဲက ၊ အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ ှင်ထုတ် ြခ င်း ငှါ လာ
၍ ၊ အဘယ်သို့ ေကျးဇူးဆပ် ကပါသည်ကုိ ကည့် ှု ေတာ်မူပါ။ 12 အိုအကျွ ်ပ်ု တို့
ဘုရားသခင် ၊ သူ တို့ ကုိ မ စီရင် ဘဲေနေတာ်မူမည်ေလာ။အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ တိက်ု အံ့
ေသာငှါလာေသာဤ အလံးုအရင်း ကီး ကုိ၊ အကျွ ်ပ်ုတို့သည် ဆီးတားြခင်းငှါမတတ်
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ိင်ုပါ။ အဘယ်သို့ ြပ ရမည်ကုိမ သိ ပါ။ ကုိယ်ေတာ် ကုိသာ ေမျှာ် ကည့် လျက် ေနက
ပါသည်ဟု ဆုေတာင်း ၍၊ 13 ယုဒ လအူေပါင်း တို့သည် သား
မယား သူငယ် တို့ ှင့်တကွ ၊ ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ ရပ် ေန က၏။ 14 ထုိအခါ
ပရိသတ် အလယ် ၌ ှိေသာေလဝိ အမျ ိး၊ အာသပ် အ ွှယ် ၊ မတ္တ နိ ၊ ေယေယလ ၊ ေဗ
နာယ ၊ ဇာခရိ တို့ မှ ဆင်းသက်ေသာယဟာေဇလ အေပါ်သို့ ၊ ထာဝရဘုရား
၏ဝိညာ ် ေတာ်သည် သက်ေရာက် ၍၊ 15 ထုိသူက၊ အိေုယာ ှဖတ် မင်း ကီး ှင့် ယုဒ
ြပည်သူ၊ ေယ ု ှလင် မိ သား အေပါင်း တို့ ၊ နားေထာင် ကေလာ။့ ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ထုိ အလံးုအရင်း ကီး ေကာင့် မ ေကာက် က ှင့်။ စိတ် မ
ပျက်က ှင့်။ စစ်မှု သည် သင်တို့တာမဟတ်ု ၊ ဘုရားသခင့် တာြဖစ်၏။ 16 နက်ြဖန် ေန ့
သူ တို့ ှ ိရာသို့ ချ ီ သွား ကေလာ။့ သူ
တို့သည် ဇိဇ
မိ သို့ တက် ရာလမ်း ြဖင့် လာ ကစ ်၊ ေယေရွလ ေတာ စ နား၊ ချ ိင့်ဝ မှာ သင် တို့

ေတွ့ ကလိမ့်မည်။ 17 သို့ ရာတင်ွ၊ အိယုုဒ
ြပည်သူေယ ု ှလင် မိ သားတို့ ၊ သင် တို့သည်စစ်တိက်ု စရာ အေကာင်းမ ှိသည်
သည်ြဖစ်၍၊ တည်ကည်စွာ မတ်တတ် ေနလျက် ၊ ထာဝရဘုရား ကယ်တင် ေတာ်မူြခင်း
ေကျးဇူးကုိ ကည့် ှု ကေလာ။့ မ
ေကာက် က ှင့်။ စိတ် မ ပျက်က ှင့်။ နက်ြဖန် ေနခ့ျသွီား ကေလာ။့ ထာဝရဘုရား
သည် သင် တို့ ှင့်အတူ ှိေတာ်မူလိမ့်မည်ဟု မက်ဆုိ၏။ 18 ေယာ ှဖတ် သည် ေြမ
ေပါ် မှာဦးချ ၍ ယုဒ ြပည်သူေယ ု ှလင် မိ သား အေပါင်း တို့သည် ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ြပပ်ဝပ် လျက် ၊ ထာဝရဘုရား ကုိ ကုိးကွယ် က၏။ 19 ေလဝိ အမျ ိး၊
ေကာဟတ် အ ယ်ွသား ှင့် ေကာရ အ ယ်ွသား တို့သည်၊ ဣသေရလ
မျ ိး၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ကုိ ၊ ကျယ် ေသာအသံ ှင့် ချးီမွမ်း ြခင်းငှါ ရပ်
ေန က၏။ 20 နက်ြဖန်နနံက် ေစာေစာထ ၍ ၊ ေတေကာ ေတာ သို့ ထွက်သွား က၏။
သွား ကစ ် တင်ွ၊ ေယာ ှ ဖတ် သည် ရပ် ၍ ၊ အို ယုဒ ြပည်သူေယ ု ှ လင် မိ
သား တို့ ၊ နားေထာင် ကေလာ။့ သင် တို့၏ဘုရားသခင် ကုိ ယုံကည် ကေလာ။့ သို့
ြပ လျှင် တည်ကည် ကလိမ့်မည်။ ပေရာဖက် ေတာ်တို့ ကုိ ယုံ ကည် ကေလာ။့ သို့ ြပ
လျှင် ေအာင်ြမင် ကလိမ့်မည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 21လူ များ ှင့် တိင်ုပင် ပီးမှ ၊ ထာဝရ
ဘုရား၏ က ုဏာ
ေတာ်သည် အစ ်အ မဲ တည်ေသာေကာင့် ၊ ဂုဏ် ေကျးဇူးေတာ်ကုိချးီမွမ်း ကေလာ့
ဟု တပ်ေ ှ မှာ ချ ီ သွား လျက် ၊ သန ့် ှ င်း ြခင်းအသေရ ကုိ ချးီမွမ်း ရေသာသီချင်း
သည် တို့ ကုိ ထာဝရဘုရား
အဘို့ ခန ့ထ်ား ေတာ်မူ၏။ 22 ထုိသူတို့သည် ချးီမွမ်း ရာသီချင်း ကုိ ဆုိစ ြပ က
ေသာအခါ၊ ယုဒ
ြပည်ကုိ တိက်ုအံေ့သာငှါလာေသာ၊ စိရ
ေတာင် သားတို့ ကုိ အမ္မုန် အမျ ိးသား၊ ေမာဘ
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အမျ ိးသားတို့ တဘက် ၌ ထာဝရဘုရားေချာင်းေြမာင်းေစေတာ် မူသြဖင့်၊ အမ္ မုန်
အမျ ိးသား၊ ေမာဘအမျ ိးသားတို့သည် အထိအခုိက်ခံရေသာေကာင့်၊ 23 တဖန် စိရ
ေတာင် သား တို့ ကုိ သုတ်သင် ပယ် ှင်း ြခင်းငှါ လှန် ၍ တိက်ုသြဖင့် ၊ အကုနအ်စင်
သတ် ပီးမှ ၊ တေယာက် ကုိတေယာက်တိက်ုခုိက် ၍၊ ပျက်စီး ြခင်းသို့ ေရာက် က၏။
24 ယုဒ လတိူု့သည် ေတာ
၌ ှိေသာကင်းေမျှာ်စင် သို့ ေရာက် ၍ ၊ ထုိအလံးုအရင်း ကုိ ကည့် ှု ေသာအခါ ၊ ထုိ
လူ အေပါင်းတို့သည် တေယာက် မျှမလတ်ွ ၊ ေြမ ေပါ် မှာ လဲ
ေသာ အေသ ေကာင်ြဖစ် က၏။ 25 ေယာ ှဖတ် ှင့် သူ ၏လူ တို့သည်၊ ရနသူ် တို့
ဥစ္စာ ကုိလယူု ြခင်းငှါ လာ ကေသာအခါ ၊ အေသ ေကာင်တို့ ၌ များစွာ ေသာဥစ္စာ ၊
အဘုိးထုိက်ေသာ တနဆ်ာတို့ ကုိ ေတွ့သြဖင့်၊ ထမ်း၍မသွား ိင်ုေအာင်ချွတ်ယူ က၏။
လက်ရ ဥစ္စာအလနွ် များေသာေကာင့် ၊ သုံး ရက် ပတ်လံးုလယူုထုပ်ထားလျက်ေန က
၏။ 26 စတတု္ထ ေန ့တင်ွ ဗရာခ ချ ိင့် ၌ စည်းေဝး ၍ ၊ ထာဝရဘုရား ကုိ ေကာင်း ကီး
ေပးက၏။ ထုိေကာင့် ၊ ယေန ့တိင်ုေအာင် ထုိ အရပ် သည် ဗရာခ
ချ ိင့် ဟ၍ူတင်ွ သတည်း။ 27 ထုိအခါ သူ တို့သည် ရနသူ် တို့အေပါ် မှာ ဝမ်းေြမာက်
ေသာအခွင့်ကုိ၊ ထာဝရဘုရား
ေပးေတာ်မူေသာေကာင့် ၊ ေယာ ှဖတ် သည် ေ ှ ဦးစွာက၍ယုဒ ြပည်သူ ေယ ု ှလင်
မိ သားအေပါင်း တို့သည်၊ ဝမ်းေြမာက် ေသာစိတ် ှင့် ေယ ု ှလင် မိ သို့ ြပန် သွား၍၊
28 ေစာင်း တေယာ တံပုိး ကုိတီးမှုတ်လျက်၊ ေယ ု ှလင် မိ ၊ ဗိမာန် ေတာ်သို့ ေရာက်
လာက၏။ 29ထာဝရဘုရား သည် ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ရနသူ် တို့ ကုိ တိက်ု ေတာ်မူေကာင်း ကုိ၊ အြခားတိင်ုး ိင်ုငံသား ှိသမျှ
တို့သည် ကား ၍ ၊ ဘုရားသခင် ကုိ ေကာက်ရွ ံ က၏။ 30 ထုိသို့ ဘုရားသခင် သည်
အရပ်ရပ် ၌ ငိမ်ဝပ် ေသာ အခွင့်ကုိေပး ေတာ်မူေသာေကာင့် ၊ ေယာ ှဖတ် ၏ ိင်ုငံ
ေတာ်သည် သာယာ ၏။ 31 ေယာ ှဖတ် သည် အသက် သုံး ဆယ်ငါး ှစ် ှ ိေသာ်နနး်ထုိင်
၍ ှစ်ဆယ် ငါး ှစ် ပတ်လံးုေယ ု ှလင် မိ မှာ ေန လျက်၊ ယုဒ
ြပည်ကုိ စုိးစံ ေလ၏။ မယ်ေတာ် ကား ှိလဟိ သမီး အဇုဘ အမည် ှိ၏။ 32 ထုိ
မင်းသည် ခမည်းေတာ် အာသ လိက်ု ေသာ လမ်း ကုိ မ လွှဲ ၊ အကုနအ်စင်လိက်ု၍၊
ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ေြဖာင့်မတ် ေသာအကျင့်ကုိသာ ကျင့်၏။ 33 သို့ ရာတင်ွ ၊ ြမင့် ေသာအရပ်
တို့ ကုိ မ
ပယ် ှား။လူ များတို့သည် ဘုိးေဘး
တို့၏ ဘုရားသခင် ကုိ ဆည်းကပ်ြခင်းငှါ၊ သေဘာ
မ ချ ဘဲေနကေသး ၏။ 34 ေယာ ှဖတ် ြပ မူေသာ အမှုအရာကင်းေလသမျှ အစ
အဆုံး တို့သည်၊ ဣသေရလ
ရာဇဝင် ှင့် ဆက်၍၊ ဟာနန် သား ေယဟု စီရင်ေသာစာ ၌ေရးထား လျက် ှိ၏။
35 - 36 ေနာက်တဖန် ယုဒ ှင်ဘုရင် ေယာ ှဖတ် သည်၊ တာ ှု မိ သို့ သွား ရေသာ
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သေဘင်္ာ တို့ ကုိတည်လပ်ု ြခင်းငှါ ၊ အလနွအ်ဓ္ဓမ အမှုကုိြပ ေသာ ဣသေရလ
ှင်ဘုရင် အာခဇိ ှင့် ေပါင်းေဘာ် ပီးလျှင် ၊ ထုိသေဘင်္ာ တို့ ကုိဧဇယုနဂ်ါဗာ မိ မှာ

တည်လပ်ု က၏။ 37 ထုိအခါ မေရ ှ မိ သူ၊ ေဒါေဒဝ သား ဧေလျဇ က၊ မင်း ကီးသည်
အာခဇိ
ှင့် ေပါင်းေဘာ် ေသာေကာင့် ၊ ထာဝရဘုရား သည် မင်း ကီး ြပ ေသာအမှု ကုိဖျက်

ေတာ်မူ ပီဟု ေယာ ှဖတ် တစ်ဘက် ၌ ေဟာ
သည် ှင့်အညီ၊ ထုိသေဘင်္ာ တို့သည် တာ ှု မိ သို့ မ သွား ိင်ု ေအာင်ကျ ိးပ့ဲ က၏။

21
1 ေယာ ှဖတ် သည် ဘုိးေဘး
တို့ ှင့်
အိပ်ေပျာ် ၍ ၊ သူတို့ ှင့်အတူ ဒါဝိဒ် မိ ၌
သ ဂ ဟ် ြခင်းကုိခံ ေလ၏။ သား
ေတာ်ယေဟာရံ သည် ခမည်းေတာ် အရာ၌ နနး် ထုိင်၏။ 2 ယုဒ ှင်ဘုရင် ေယာ ှဖတ်
သား ၊ ယေဟာရံညီဟူမူကား ၊ အာဇရိ ၊ ေယယေလ ၊ ဇာခရိ ၊ အာဇရိ ၊ မိက္ေခလ ၊
ေ ှဖတိ တည်း။ 3 ခမည်းေတာ် သည်များစွာ ေသာ ေရွှ ေငွ ဥစ္စာ
ရတနာ ှင့်တကွ ယုဒ ြပည်၌
ခုိင်ခ့ံ ေသာ မိ တို့ ကုိ သူ
တို့ အား
ေပး
၏။ ိင်ုငံ ကုိကား ၊ သားဦး ယေဟာရံ အား ေပး ၏။ 4ယေဟာရံ သည် ခမည်းေတာ်
ိင်ုငံ ၌
တည် ေသာအခါ ၊ ကုိယ်ကုိခုိင်ခ့ံ ေစ၍ ၊ ညီ ေတာ်အေပါင်း တို့ ကုိ၎င်း ၊ ဣသေရလ
မှူးေတာ် မတ်ေတာ်တချ ိ တို့ ကုိ၎င်း ၊ ထား ှင့်
သတ် ေလ၏။ 5ယေဟာရံ သည် အသက် သုံးဆယ် ှစ် ှစ် ှ ိေသာ်၊ နနး် ထုိင်၍
ေယ ု ှလင် မိ ၌
ှစ် ှစ် စုိးစံ ေလ၏။ 6အာဟပ် သမီး ှင့်စုံဘက် သြဖင့် ၊ ဣသေရလ ှင် ဘုရင်တို့

လိက်ု ရာ လမ်း သို့
အာဟပ် အမျ ိး က့ဲသို့ လိက်ု ၍ ၊ ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ ဒစု ိုက် ကုိ ြပ ၏။

7 သို့ ရာတင်ွ ထာဝရဘုရား သည် ဒါဝိဒ် အစ ှိေသာ သား
ေြမးတို့၏ မီးခွက် ကုိ အစ ် ထွနး်လင်းေစမည်ဟု ဂတိေတာ် ှိ၍၊ ဒါဝိဒ် ှင့် ပဋိညာ ်
ဖွ့ဲ ေတာ်မူေသာေကာင့် ၊ သူ၏အမျ ိး ကုိ မ
ဖျက်ဆီး ဘဲ ထားေတာ်မူ၏။ 8 ထုိမင်း လက်ထက် ၌၊ ဧဒံု
ြပည်သားတို့သည် ယုဒ
ှင်ဘုရင်ကုိ ပုနက်န် ၍၊ ကုိယ်အမျ ိးသားကုိ ှင် ဘုရင်အရာ၌
ချးီေြမာက် က၏။ 9ယေဟာရံ မင်းသည် မှူးမတ် များ၊ ရထား
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စီးသူရဲများအေပါင်း တို့ ှင့်တကွ
စစ်ချ ီ ၍ ၊ ည ့် အခါ ဝုိင်း ေသာ ဧဒံု
လမူျား၊ ရထား
အပ်ု များကုိ လပ်ု ကံ ေလ၏။ 10 သို့ ေသာ်လည်း ၊ ဧဒံု ြပည်သား တို့ သည် ယေန ့
တိင်ုေအာင် ယုဒ ှင်ဘုရင်ကုိပုနက်န် က၏။ ထုိကာလ၌၊ လိဗန
ြပည်သည်လည်း
ပုနက်န် ၏။ အေကာင်း မူကား၊ ယေဟာရံ
သည် ဘုိးေဘး
တို့၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား
ကုိ စွန ့် ၍၊ 11 ယုဒ ေတာင် တို့ အေပါ် မှာ၊ ြမင့် ေသာအရပ်တို့ ကုိ တည် လပ်ုသြဖင့် ၊
ယုဒ ြပည်သူ၊ ေယ ု ှလင် မိ သား တို့ သည်တပါးအမျ ိးသားတို့၏ ဘုရား ှင့် မှားယွင်း
ရမည် အေကာင်း၊ အ ိင်ုအထက်ြပ သတည်း။ 12 ပေရာဖက် ဧလိယ
ေပးလိက်ုေသာစာ သည် ထုိမင်း ထံ သို့ ေရာက် သြဖင့် ၊ သင့် အဘ ဒါ ဝိ ဒ် ၏
ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ သင် သည် ခမည်းေတာ် ေယာ ှ
ဖတ် လမ်း ှင့်
ယုဒ ှင်ဘုရင် အာသ
လမ်း သို့
မ လိက်ု၊ 13ဣသေရလ ှင် ဘုရင်တို့ လမ်း သို့ လိက်ု ေသာေကာင့်
၎င်း၊ အာဟပ် အမျ ိး
မှားယွင်း သည်နည်းတူ ယုဒ
ြပည်သူ၊ ေယ ု ှလင် မိ သား တို့သည်၊ တပါးအမျ ိးသားတို့ ၏ ဘုရား ှင့်မှားယွင်း
ရမည် အေကာင်းြပ ေသာေကာင့်၎င်း၊ ကုိယ် ထက် သာ၍ေကာင်း ေသာ ညီရင်း တို့ ကုိ
သတ်
ေသာေကာင့် ၎င်း ၊ 14ထာဝရဘုရား သည် သင် ၏လူ များ၊ သင် ၏သား မယား
များ၊ သင် ၏ဥစ္စာ ှ ိသမျှ ကုိ ကီးစွာ ေသာေဘး ြဖင့် ဒဏ်ခတ် ေတာ်မူမည်။ 15သင့်
အူ သည် တေန ့
ထက်တေနထွ့က် ေအာင် ၊ ဝမ်း ထဲ ၌ြပင်းစွာ ေသာအနာ ေရာဂါစဲွလိမ့်မည်ဟု စာ၌ပါ
သတည်း။ 16 ထုိေနာက်မှ ၊ ထာဝရဘုရား သည် ဖိလိတ္တိ
လ၊ူ ကု ှ ြပည် ှင့်နးီေသာ အာရပ် လတိူု့ ကုိ၊ ယေဟာရံ
မင်း တစ်ဘက်
ှ ိးေဆာ် ေတာ်မူသြဖင့်၊ 17 သူတို့ သည် ယုဒ
ြပည်သို့ ချ ီလာ၍
လပ်ု ကံ က၏။ နနး်ေတာ် ၌ ေတွ့ သမျှ ေသာဥစ္စာ များ ှင့်
ှ င်ဘုရင် ၏ သား
မယား များတို့ ကုိ သိမ်းသွား ကသြဖင့် ၊ အေထွး ဆုံး ေသာသား
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အာခဇိမှတပါး ၊ တေယာက် မျှမကျန်ကင်း။ 18 ေနာက်တဖန် မ ေပျာက် ိင်ုေသာဝမ်း
နာ ြဖင့်
ထာဝရဘုရား သည် ဒဏ်ခတ် ေတာ်မူ၏။ 19 ှ င်ဘုရင်သည် တာ ှည် စွာနာ ၍ ၊ ှစ်
ှစ်ေစ့
ေသာအခါ၊ အနာ
ြပင်းထန် ေသာေကာင့် ၊ အူ ထွက် ၍ အသက် ချ ပ်ေလ၏။ ြပည်သား တို့ သည်ဘုိး
ေတာ် ေဘးေတာ်တို့အဘို့ မီး ှု ိ ြခင်းကုိြပ သက့ဲသို့ ၊ ထုိမင်း
အဘို့ မ ြပ ။ 20ယေဟာရံ သည် အသက်သုံးဆယ် ှစ် ှစ် ှ ိ ေသာ် ၊ နနး် ထုိင်၍
ေယ ု ှလင် မိ ၌
ှစ် ှစ် စုိးစံ ပီးမှ ၊ အဘယ်သူမျှ မ
ှေြမာ ဘဲေသ သွား၏။ ဒါဝိဒ် မိ ၌
သ ဂ ဟ် ေသာ်လည်း ၊ ှင် ဘုရင်တို့ သခင်္ျ ိ င်း ၌ မ သ ဂ ဟ်က။

22
1အာရပ် လတိူု့ ှင့် လိက်ု လာေသာတပ်သား တို့ သည် တပ် ထဲ သို့ ဝင်၍၊ ယုဒ
ှင်ဘုရင် ယေဟာရံ ၏ သား
ေတာ်အ ကီး ှိသမျှ တို့ ကုိသတ် ေသာေကာင့်၊ ေယ ု ှလင် မိ သား တို့သည် သား
ေထွး အာခဇိ ကုိ ခမည်းေတာ် အရာ ၌ချးီေြမာက် ၍၊ 2အာခဇိ သည် အသက် ှစ်
ဆယ် ှစ် ှစ် ှ ိေသာ် ၊ နနး် ထုိင်၍ ေယ ု ှလင် မိ ၌ တ ှစ် စုိးစံ ေလ၏။ မယ်ေတာ်
ကား ၊ ဩမရိ ေြမး အာသလိ အမည် ှိ၏။ 3 မယ်ေတာ် သည် မ
ေကာင်းေသာအ ကံ ကုိေပး ေသာေကာင့် ၊ ထုိ မင်းသည် အာဟပ် အမျ ိး လိက်ု ရာ
လမ်း သို့ လိက်ု၍၊ 4 အာဟပ် အမျ ိး က့ဲသို့ ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ ဒစု ိုက် ကုိြပ
၏။ ခမည်းေတာ် ေသ ေသာေနာက် ၊ အာဟပ် အမျ ိးသားတို့သည် အာခဇိ
ကုိ အကျ ိးနည်း ေစြခင်းငှါ မေကာင်းေသာအ ကံကုိေပး က၏။ 5အာခဇိသည် သူ
တို့စကား ကုိနားေထာင် သြဖင့် ၊ ဣသေရလ ှင်ဘုရင် အာဟပ် သား ေယာရံ ှင့် ဝုိင်း
လျက်၊ ဂိလဒ် ြပည်ရာမုတ် မိ သို့ စစ်ချ၍ီ၊ ှုရိ ှ င်ဘုရင် ဟာေဇလ ကုိ တိက်ု ရာတင်ွ ၊
ှုရိ လတိူု့သည်ေယာရံ ကုိ ထိခုိက် က၏။ 6 ထုိသို့ ရာမုတ် မိ ၌ ှုရိ ှ င်ဘုရင် ဟာေဇ
လ ကုိ တိက်ု ၍ ၊ ှုရိလထိူခုိက် ေသာ အနာ
ေပျာက် ေစြခင်းငှါ ၊ ေယာရံသည် ေယဇေရလ
မိ သို့ ြပနသွ်ား ၍ နာ
လျက် ေနစ ်တင်ွ၊ ယုဒ
ှင်ဘုရင် ယေဟာရံ သား အာခဇိ သည် လည်း ၊ အာဟပ် သား ေယာရံ ကုိ ကည့် ှု

ြခင်းငှါ ထုိ မိ သို့ ဆင်း သွားေလ၏။ 7 ဘုရားသခင် စီရင် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ အာခ
ဇိ သည် ေယာရံ
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ထံသို့ ေရာက် ေသာအားြဖင့် ၊ ဆုံး ှုံးေလသည် အေကာင်းအရာဟူမူကား၊ အာဟပ်
အမျ ိး ကုိ သုတ်သင် ပယ် ှင်းေစြခင်းငှါ ၊ ထာဝရဘုရား ဘိသိတ် ေပးေတာ်မူေသာ နမ်ိ
ှ ိ သား ေယဟု ကုိ ဆီး ကိ ြခင်းငှါ၊ ေယာရံ
ှင့် အာခဇိတို့သည် ထွက်သွား ၏။ 8 ေယဟု သည် အာဟပ် အမျ ိး ကုိ တရား စီရင်

ေသာအခါ ၊ ယုဒ မှူးမတ် တို့ ကုိ၎င်း ၊ အာခဇိ မင်း၌ ခစား ေသာ ေနာင် ေတာ်၏သား တို့
ကုိ၎င်း၊ ေတွ့ ၍ သတ် ေလ၏။ 9 ှမာရိ ြပည်၌ ပုနး် လျက်ေနေသာ အာခဇိ ကုိ ှာ ၍
ဘမ်းမိ ေသာအခါ ၊ ေယဟု ထံသို့ ေဆာင် ခ့ဲ ပီးမှ သတ် ၍ သဂ ဟ် က၏။ အေကာင်း
မူကား၊ သူသည် ထာဝရဘုရား
ကုိ စိတ် ှလံးု အကင်းမ့ဲ ှာ ေသာ ေယာ ှဖတ် ၏ အမျ ိး ြဖစ်သည်ဟု ဆုိ
က၏။ ထုိသို့
အာခဇိ အမျ ိး သည် ိင်ုငံ ကုိအပ်ုစုိး ြခင်းငှါ မ တတ် ိင်ု။ 10 အာခဇိ ၏မယ်ေတာ်
အာသလိ သည် မိမိ
သား ေသ ေကာင်း ကုိ သိြမင် ေသာ် ၊ ထ ၍ ယုဒ ြပည် ၏ ေဆွေတာ် မျ ိ းေတာ်
အေပါင်း တို့ ကုိ သုတ်သင် ပယ် ှင်းေလ၏။ 11 သို့ ရာတင်ွ ၊ ှ င်ဘုရင် သမီး ေယာေ ှဘ
သည်၊ အာခဇိ
၏သား ေယာ ှ ကုိ အေသခံရေသာေဆွေတာ် မျ ိ းေတာ်ထဲက ခုိးယူ၍၊ သူ ှင့်သူ၏
ို့ ထိနး် ကုိ အိပ်ခနး်ထဲ၌ဝှက်ထား၏။ ထုိသို့ ယေဟာရံမင်း ကီးသမီး၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ်
ေယာယဒ၏မယားြဖစ်ေသာ အာခဇိ၏ ှမ ေယာေ ှဘသည်၊ အာသလိလက်မှ ေယာ
ှ၏အသက် လတ်ွေစြခင်းငှါဝှက်ထားသြဖင့်၊ 12 ေြခာက် ှစ် ပတ်လံးုေယာ ှသည် သူ
တို့ ှင့်အတူ ၊ ဗိမာန် ေတာ်၌ ပုနး်ေ ှာင် လျက်ေန ၍ အာသလိ သည် စုိးစံ ေလ၏။

23
1 ခုနစ် ှစ် ေြမာက် ေသာအခါ ၊ ေယာယဒ သည် ကုိယ်ကုိခုိင်ခ့ံ ေစ၍
တပ်မှူး များ၊ ေယေရာဟံ
သား
အာဇရိ ၊ ေယာဟနန် သား
ဣ ှေမလ ၊ ဩဗက် သား အာဇရိ ၊ အဒါယ သား
မာေသယ ၊ ဇိခရိ သား
ဧလိ ှဖတ် တို့ ှင့်
သင်းဖွ့ဲ ေလ၏။ 2 ထုိသူတို့သည် ယုဒ
ြပည်၌
လှည့်လည် သြဖင့် ၊ ယုဒ မိ အရပ်ရပ် ထဲက
ေလဝိ သားများ ှင့်
ဣသေရလ အေဆွအမျ ိး သူ ကီး များကုိ စုေဝး
ေစ၍ ၊ ေယ ု ှလင် မိ သို့
ြပန် လာက၏။ 3 စည်းေဝး ေသာသူ အေပါင်း တို့သည် ဗိမာန်



ရာဇဝင်ချ ပ်ဒတိုယေစာင် 23:4 926 ရာဇဝင်ချ ပ်ဒတိုယေစာင် 23:11

ေတာ်၌
ှင်ဘုရင် ှင့်
ပဋိညာ ် ဖွ့ဲ က၏။ ေယာယဒ ကလည်း၊ ှင်ဘုရင် သားေတာ် ကုိ ကည့် ှု ကေလာ။့
ထာဝရဘုရား
သည် ဒါဝိဒ် အမျ ိး ကုိ မိန ့် ေတာ်မူသည် အတိင်ုး ၊ ှ င်ဘုရင်သားေတာ် စုိးစံ ရမည်။

4သင်တို့ ြပ ရေသာ
အမှု ဟမူူကား ၊ ဥပုသ် ေန၌့
ဝင် ေသာယဇ်ပုေရာဟိတ် ေလဝိ သားသုံးစု တစုသည် တံခါး ေစာင့် လပ်ုရမည်။

5တစု သည် နနး်ေတာ် ကုိ ေစာင့်ရမည်။ တစု
သည် သုရတံခါး ကုိ ေစာင့်ရမည်။ လူ
အေပါင်း တို့သည် ဗိမာန် ေတာ်တန် တိင်ုး တို့ အတင်ွး ၌ ေန ရ ကမည်။ 6 ယဇ်
ပုေရာဟိတ်များ ှင့်
အမှု ေတာ်ေစာင့် ေလဝိ
သားများမှတပါး ၊ အဘယ်သူမျှဗိမာန် ေတာ်ထဲသို့ မ
ဝင် ေစ ှင့်။ သူ
တို့သည်သန ့် ှ င်း ေသာေကာင့် ဝင် ရ ကမည်။ အြခားေသာသူ အေပါင်း တို့သည်
ထာဝရဘုရား
ဘက်၌ေစာင့် ေနရကမည်။ 7 ေလဝိ သားတိင်ုး မိမိ
လက်နက် ကုိ ကုိင် လျက် ၊ ကုိယ်ေတာ် ြမတ်ကုိ ဝုိင်း၍ အိမ် ေတာ်ထဲသို့
ဝင် သမျှေသာသူတို့ ကုိသတ်
ရမည်။ ှင်ဘုရင် ထွက် ဝင် ေတာ်မူေသာအခါ ၊ ေနာက်ေတာ်သို့ လိက်ုရမည်ဟု မှာထား
ေလ၏။ 8 ထုိသို့ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ေယာယဒ မှာထား သမျှ
အတိင်ုး ၊ ေလဝိ သားများ ှင့်
ယုဒ အမျ ိးသားအေပါင်း တို့ သည်ြပ ၍ ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ေယာယဒ သည် ဖွ့ဲ မဲဖွ့ဲ
ေသာ အသင်းတို့ ကုိ မ
ဖျက် ေသာေကာင့် ၊ ဥပုသ် ေန၌့
ထွက် ရ ေသာသူ
ှင့် ဝင် ရေသာသူ အသီးအသီး တို့ ကုိ ေခါ် ထား က၏။ 9 ဗိမာန် ေတာ်၌ ှိေသာဒါဝိဒ်

မင်း ကီး ၏
လံှ များ ှင့်
ဒိင်ုး လွှားများကုိ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ေယာယဒ သည် ထုတ် ၍ ၊ လတူရာ အပ်ု တို့အား
အပ်ေလ၏။ 10အသီးအသီး လက်နက် ကုိင် ေသာ
သူ အေပါင်း တို့ ကုိ ှ င်ဘုရင် ပတ်လည် ၊ ယဇ် ပလ္လ င်အနား ှင့် ဗိမာန် ေတာ် အနား၌
၊ လက်ျာ ေထာင့် မှစ၍ လက်ဝဲ ေထာင့် တိင်ုေအာင် ေနရာ ချထားေလ၏။ 11 ထုိအခါ
ှင်ဘုရင် သားေတာ် ကုိ ြပင် သို့ ထုတ်၍ ၊ ရာဇ သရဖူ ှင့်
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ပညတ္တိကျမ်း ကုိတင် လျက် ၊ ှင် ဘုရင်အရာ၌ ချးီေြမာက်က၏။ ေယာယဒ
ှင့်
သူ ၏သား တို့ သည် ဘိသိက် ေပး၍ ၊ ှင်ဘုရင် အသက် ေတာ် ှင်ေစသတည်းဟု
ေကးေကာ် က၏။ 12အာသလိ သည် လူ
များေြပး ၍ ၊ ှင်ဘုရင် ထံ၌ ချးီမွမ်း သံ ကုိ ကား လျှင် ၊ လူ များ ှ ိရာ ဗိမာန် ေတာ်
သို့
သွား ၍၊ 13 ှ င် ဘုရင်သည် ဗိမာန် ေတာ်ဝင် ဝ၊ တိင်ု နား မှာ ရပ် လျက် ၊ မှူး ေတာ်မတ်
ေတာ်များ ှင့်
တံပုိး မှုတ်ေသာ သူများတို့သည် ှင်ဘုရင် အနား ေတာ်၌ ရပ်လျက်၊ ြပည်သူ ြပည်
သားများတို့သည် ဝမ်းေြမာက် ၍ ၊ တံပုိး မှုတ် လျက်
သီချင်း သည်တို့သည် တုရိယာအမျ ိးမျ ိ းကုိကုိင်၍၊ ေထာမနာသီချင်းကုိ ဆုိလျက် ှိ
ကသည်ကုိြမင်လျှင်၊ မိမိ
အဝတ် ကုိဆုတ် ၍
ပုနက်န် မှုပါတကား၊ ပုနက်န် မှုပါ တကားဟု ေအာ်ဟစ် ေလ၏။ 14ယဇ်ပုေရာဟိတ်
ေယာယဒ ကလည်း ၊ ဗိမာန် ေတာ် ထဲမှာ မ
ေသ ေစ ှင့်။ တပ် ြပင် သို့
ထုတ် က။ သူ့ဘက်မှာ ေနေသာသူကုိထား ှင့် သတ်က ဟလုူ တရာအပ်ုတပ်မှူးတို့ ကုိ
မှာထား ှင့်သည်အတိင်ုး၊ 15အာသလိ ကုိ
ဘမ်းဆီး လျက် ၊ နနး်ေတာ် သို့ သွားေသာ ြမင်း လမ်းဝ သို့
ေရာက် ေသာအခါ
သတ် က၏။ 16 ှ င်ဘုရင် ှင့်
လူ အေပါင်း တို့သည် ထာဝရဘုရား
၏ လူ ြဖစ် ရမည်အေကာင်း ၊ ေယာယဒ သည် မိမိ
ထံ၌ ပဋိညာ ် ဖွ့ဲ ေစ၏။ 17လူ အေပါင်း တို့သည် ဗာလ
ေကျာင်း သို့ သွား ၍
ဖိ ဖျက် က၏။ ယဇ် ပလ္လ င်များ ှင့်
ု ပ်တု များကုိချ ိ းဖ့ဲ ၍ ၊ ယဇ် ပလ္လ င်တို့ေ ှ မှာ ဗာလ
ယဇ်ပုေရာဟိတ် မဿန် ကုိသတ် က၏။ 18 ေမာေ ှ ပညတ္တိ ကျမ်း၌
ပါ သည်အတိင်ုး ၊ ထာဝရ ဘုရား အား မီး ှု ိရာယဇ်တို့ ကုိ ပူေဇာ်ြခင်း၊ ဒါဝိဒ် စီရင်
သည်အတိင်ုး ၊ ရွှင်လနး် စွာသီချင်းဆုိြခင်းအမှုကုိ ြပ ေစြခင်းငှါ၊ ဗိမာန် ေတာ်၌
ဒါဝိဒ် ခဲွထား ေသာ
ယဇ်ပုေရာဟိတ် ေလ ဝိ သား တို့သည် ဗိမာန် ေတာ် မှု များ ကုိ ေဆာင်ရွက် မည်
အေကာင်း၊ ေယာယဒစီရင်ေလ၏။ 19 မ သန ့် ှ င်းေသာ လက္ခဏာတစုံ
တခု ှိေသာသူကုိ မ
ဝင် ေစြခင်းငှါ။ဗိမာန် ေတာ်တံခါး ေစာင့် တို့ ကုိလည်း
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ခန ့ထ်ား ေလ၏။ 20လူ တရာအပ်ု၊ မှူးမတ် ၊ အ ကီးအကဲ ၊ ြပည်သူ ြပည်သားအေပါင်း
တို့ ကုိ ေခါ်လျက်၊ ြမင့် ေသာ တံခါး လမ်း ြဖင့် ၊ ှ င် ဘုရင်ကုိ ဗိမာန် ေတာ်မှ
နနး်ေတာ် သို့ ပို့ ေဆာင် ၍ ၊ ရာဇ ပလ္လ င်ေတာ်ေပါ် မှာ တင် က၏။ 21 နနး်ေတာ်နားမှာ
အာသလိ
ကုိ သတ် ပီးမှ၊ ြပည်သူ ြပည်သားအေပါင်း တို့သည် ဝမ်းေြမာက် ၍ ၊ တ မိ လံးု
၌လည်း
ငိမ်ဝပ် ြခင်း ှ ိ၏။

24
1 ေယာ ှ သည် အသက် ခုနစ် ှစ် ှ ိေသာ်၊ နနး် ထုိင်၍ ေယ ု ှလင် မိ ၌ အ ှစ် ေလး
ဆယ် စုိးစံ ၏။ မယ်ေတာ်ကား၊ ေဗရေ ှဘ မိ သူဇိဗိ အမည် ှိ၏။ 2ယဇ်ပုေရာဟိတ်
ေယာယဒ လက်ထက် ကာလ ပတ်လံးု ၊ ေယာ ှ သည် ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ တရား
ေသာ အမှုကုိ ြပ ၏။ 3 ေယာယဒ ေပးစားေသာ မိနး်မ ှစ် ေယာက် ှင့် စုံဘက်၍
သား
သမီး တို့ ကုိ ြမင် ရ၏။ 4 ထုိေနာက်မှ ၊ ေယာ ှ သည် ဗိမာန် ေတာ်ကုိ ြပ ြပင် မည်
အ ကံ ှိ လျက်၊ 5ယဇ်ပုေရာဟိတ် ေလဝိ သားတို့ ကုိ စုေဝး
ေစ၍ ၊ သင် တို့ ဘုရားသခင် ၏အိမ် ေတာ်ကုိ ြပ ြပင် ြခင်းငှါ ၊ ယုဒ မိ တို့ ကုိ
လှည့်လည် သြဖင့် ၊ ှစ် တိင်ုးအစ ် ဣသေရလ
လအူေပါင်း တို့ မှ ေငွ ကုိခံယူ ၍ ၊ အမှု ပီးေအာင် ကိ းစား အားထုတ်ကေလာဟ့မိုန ့်
ေတာ်မူ၏။ သို့ ေသာ်လည်း ၊ ေလဝိ သားတို့သည် မ
ကိ းစား ဘဲေနက၏။ 6တဖန် ှ င် ဘုရင်သည် ယဇ်ပုေရာဟိတ်အ ကီး ေယာယဒ ကုိ

ေခါ် ၍ ၊ သက်ေသခံ ေတာ်မူချက် တဲ
ေတာ်အဘို့ ၊ ထာဝရဘုရား ၏ကျွန် ေမာေ ှ ှင့် စည်းေဝး ရာ ဣသေရလ
ပရိတ်သတ်ြပ သည်နည်းတ၊ူ ေလဝိ
သားတို့သည် ေယ ု ှလင် မိ မှစ၍ ယုဒ ြပည်အရပ်ရပ်တို့ မှ ေငွကုိ ခံယူ၍ေဆာင်ခ့ဲ
ရမည်အေကာင်း၊ အဘယ်ေကာင့် မမှာထားဘဲေနသနည်းဟုေမး ေတာ်မူ၏။ 7 အဓမ္မ
မိနး်မအာသလိ ၏သား တို့သည် ဗိမာန် ေတာ်ကုိ ဖိ ဖျက် ၍ ၊ ဗိမာန် ေတာ်၌ ပူေဇာ်
ေသာ ဘ ာ ှိသမျှ တို့ ကုိလည်း ဗာလ ဘုရားတို့ အား ပူေဇာ် က၏။ 8 ှ င်ဘုရင်
အမိန ့် ေတာ်အတိင်ုး ေသတ္တ ာ ကုိလပ်ု ၍ ၊ ဗိမာန် ေတာ်ြပင် ၊ တံခါး နား မှာထား က၏။
9 ဘုရားသခင် ၏ကျွန် ေမာေ ှ သည်ေတာ မှာ ဣသေရလ အမျ ိး၌ ေငွ ခဲွသည်အတိင်ုး
၊ ထာဝရဘုရား ထံ ေတာ်သို့ ေဆာင် ခ့ဲရမည်ဟု ေယ ု ှလင် မိ မှစ၍ ယုဒ ြပည်အရပ်
ရပ်၌ ေကာ်ြငာ က၏။ 10 မင်း များ ှင့် ြပည်သူ ြပည်သားများ အေပါင်း တို့ သည်၊
ဝမ်းေြမာက် ေသာစိတ် ှင့် ေဆာင် ခ့ဲ၍ ၊ လက်စသတ် သည်တိင်ုေအာင်ေသတ္တ ာ ထဲသို့
သွင်းထားက၏။ 11 ထုိေသတ္တ ာ ကုိ ေလဝိ
သားတို့သည် ဘ ာ
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ေတာ် တိက်ုထဲသို့ သွင်း ၍ ၊ ေငွ များ သည် ကုိ သိ
ြမင်လျှင် ၊ ှ င်ဘုရင် ၏စာေရး ေတာ် ကီး ှင့် ယဇ် ပုေရာဟိတ်မင်း၏စာေရး သည်
လာ ၍ ၊ ေငကုိွထုတ်ယူ ပီးမှ၊ ေသတ္တ ာ
ကုိ သူ့
ေနရာ ၌ ထားြပန် ၏။ ထုိသို့
ေန ့တိင်ုးြပ ၍ များစွာ ေသာေငွ ကုိ စုထား က၏။ 12 ှ င်ဘုရင် ှင့် ေယာယဒ သည်
ဗိမာန် ေတာ်၏ အမှု ေတာ်ေစာင့် တို့ ၌ ထုိေငကုိွအပ်၍ ဗိမာန် ေတာ်ကုိ ြပ ြပင် ေစြခင်းငှါ
၊ ပနး်ရနသ်မား ၊ လက်သမား ၊ ပနး်ပဲသမား ၊ ပနး်တ ်းသမားတို့အား ေပး ေဝက၏။
13အလပ်ု လပ်ု ေသာသူတို့ သည် ကိ းစား ၍ ြပ ြပင် သြဖင့် ၊ ဗိမာန် ေတာ်ကုိ ပကတိ
အြဖစ်၌ ခုိင်ခ့ံ ေစ က၏။ 14 လက်စသတ် ေသာအခါ ၊ ကျန်ကင်း ေသာေငွ ကုိ
ှ င်ဘုရင် ှင့် ေယာယဒ ထံသို့ ယူခ့ဲ ၍ ၊ ထုိ ေငွ ှင့် ဗိမာန် ေတာ်၌ အမှု ေတာ် ကုိ
ေဆာင်ရွက်ပူေဇာ်ရန် တနဆ်ာ၊ ေရွှ ဖလား ၊ ေငွ ဖလား၊ ဇွနး် များကုိလပ်ု က၏။ ေယာ
ယဒ
လက်ထက် ကာလ ပတ်လံးု၊ ဗိမာန် ေတာ်၌ မီး ှု ိ ရာယဇ်ကုိ အစ ် ပူေဇာ် က၏။

15 ေယာယဒ သည် အို
၍ ကာလ ြပည့်စုံ ရာေရာက် လျက် ၊ အသက် တရာ သုံးဆယ် ှိေသာ် ေသ ၍၊ 16 ဒါ
ဝိဒ် မိ မှာ ှင် ဘုရင်တို့တင်ွ သ ဂ ဟ် ြခင်းကုိခံေလ၏။ အေကာင်း မူကား၊ ဣသေရ
လ
အမျ ိးတင်ွ ဘုရားသခင် ၌၎င်း ၊ အိမ် ေတာ်၌၎င်း ၊ ေကျးဇူး ြပ ေသာသူ ြဖစ်
သတည်း။ 17 ေယာယဒ ေသ ေသာေနာက် ၊ ယုဒ မင်း တို့သည် ှင်ဘုရင် ထံ ေတာ်
သို့ လာ
၍ ှိခုိး က၏။ သူ
တို့စကားကုိ ှင်ဘုရင် နားေထာင် သြဖင့်၊ 18 သူ တို့သည် ဘုိးေဘး
တို့၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ၏ အိမ် ေတာ်ကုိစွန ့် ၍ ၊ အာ ှရ ပင် ှင့် ု ပ်တု တို့
ကုိ ဝတ်ြပ က၏။ ထုိ
အြပစ် ေကာင့် အမျက် ေတာ် သည် ယုဒ
ြပည် ှင့် ေယ ု ှလင် မိ အေပါ် မှာ သက်ေရာက် ေလ၏။ 19 သူ တို့ ကုိ ထာဝရဘုရား
ထံ ေတာ်သို့ ေသွးေဆာင် ေစြခင်းငှါ ၊ ပေရာဖက် တို့ ကုိ ေစလွှတ် ေတာ်မူ၍ ၊ ပေရာ
ဖက်တို့သည် သက်ေသခံ ေသာ်လည်း ၊ သူတို့သည် နား
မ ေထာင်က။ 20တဖန် ဘုရားသခင် ၏ ဝိညာ ် ေတာ်သည် ယဇ် ပုေရာဟိတ် ေယာ
ယဒ သား ဇာခရိ အေပါ်မှာ သက်ေရာက် ၍ ၊ သူသည် ပရိသတ် အလယ်၊ ြမင့်ေသာ
အရပ်၌ ရပ် လျက်၊ ဘုရားသခင် မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ သင်တို့သည် ကုိယ်အကျ ိးကုိ
ပျက်ေစြခင်းငှါ၊ ထာဝရဘုရား
၏ပညတ် ေတာ် တို့ ကုိ အဘယ် ေကာင့် လွ န်ကျ း ကသနည်း။ သင် တို့သည်
ထာဝရဘုရား
ကုိ စွန ့် ေသာေကာင့် ၊ သင် တို့ ကုိလည်း စွန ့် ေတာ်မူ ပီဟု မက်ဆုိ ၏။ 21 လူများ
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တို့သည် သူ့
ကုိ မေကာင်းေသာ အ ကံ ှင့် တိင်ုပင် ၍ ၊ ှင်ဘုရင် အမိန ့် ေတာ် ှင့် ဗိမာန် ေတာ်
အတင်ွး ၌ ေကျာက်ခဲ ှင့် ပစ် ၍ သတ်က၏။ 22 ထုိသို့ ေယာ ှ မင်း ကီး သည် ဇာခရိ
အဘ ေယာယဒ ြပ ေသာ ေကျးဇူး ကုိ မ
ေအာက်ေမ့ ၊ သား ကုိသတ် ေလ သည်တကား။ ဇာခရိ
ေသ ေသာအခါ ၊ ဤအမှုကုိ ထာဝရဘုရား
သည် ကည့် ှု စစ်ေကာ ေတာ်မူမည်ဟုဆုိ ၏။ 23 ထုိ ှစ် အဆုံး ၌ ၊ ှုရိ တပ်သား
တို့သည် စစ်ချ ီ ၍ လာ ကသြဖင့် ၊ ယုဒ ြပည် ေယ ု ှလင် မိ သို့ ေရာက် မှ၊ မှူးမတ်
အရာ ှိအေပါင်း တို့ ကုိ သုတ်သင် ပယ် ှင်း၍ ၊ လက် ရဥစ္စာ ှ ိသမျှ တို့ ကုိ ဒမာသက်
ှင်ဘုရင် ထံသို့ ေပး လိက်ုက၏။ 24 ယုဒလတိူု့သည် ဘုိးေဘး
တို့၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ကုိ စွန ့် ေသာေကာင့် ၊ များြပား ေသာ အလံးုအရင်း
ြဖစ်ေသာ်လည်း၊ နည်း ေသာ ှုရိ တပ် အလံးု
အရင်းလက် သို့ ထာဝရဘုရား အပ် ေတာ်မူ၍ ၊ ှုရိလတိူု့သည် ေယာ ှ ကုိ တရား
စီရင် က၏။ 25 ရနသူ် ထွက် သွားေသာအခါ ၊ ေယာ ှသည် ကီးစွာ ေသာ ဒကု္ခ
ကုိ ခံရလျက်ေနရစ် သည်ြဖစ်၍ ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ေယာယဒ သား တို့ ကုိသတ် ေသာ
အြပစ် ေကာင့် ၊ မိမိ ကျွန် တို့သည် သင်းဖွ့ဲ ၍၊ သာလနွ် ေပါ် မှာ ေသ
ေအာင် လပ်ု ကံ က၏။ ထုိမင်း ကုိ ဒါဝိဒ် မိ ၌ သ ဂ ဟ် ေသာ်လည်း ၊ ှင် ဘုရင်တို့
တင်ွ မ သ ဂ ဟ်။ 26လပ်ု ကံ ေသာသူကား ၊ အမ္မုန် အမျ ိးသမီး ှိမတ် သား ေယာဇဗဒ်
ှင့် ေမာဘ အမျ ိးသမီး ှိမရိတ် သား ယေဟာဇဗဒ် တည်း။ 27 ေယာ ှ သည် သား
ှိြခင်းအရာ၊ ေလး
ေသာအမှု ကုိ ထမ်းြခင်းအရာ၊ ဗိမာန် ေတာ်ကုိ ြပ ြပင် ြခင်း အရာတို့ သည် ရာဇဝင်
ှင့်ဆက်ေသာစာ ၌ ေရးထား လျက် ှိ၏။ သား
ေတာ်အာမဇိ သည် ခမည်းေတာ် အရာ ၌ နနး် ထုိင်၏။

25
1အာမဇိ သည် အသက် ှစ်ဆယ် ငါး ှစ် ှ ိေသာ်နနး်ထုိင် ၍ ေယ ု ှလင် မိ ၌ ှစ်
ဆယ် ကုိး ှစ် စုိးစံ ၏။ မယ်ေတာ် ကား ၊ ေယ ု ှလင် မိ သူယုဒ္ဒန် အမည် ှိ၏။
2 ထုိမင်းသည် ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ တရား
ေသာအမှုကုိ ြပ ေသာ်လည်း ၊ စိတ် ှလံးု မ စုံလင်။ 3အာမဇိ သည်မင်း အာဏာတည်
ေသာအခါ ၊ ခမည်းေတာ် မင်း ကီး ကုိသတ် ေသာကျွန် တို့ ကုိသတ် ေလ၏။ 4 သား
အတက်ွ အဘ သည် အေသ
မ ခံရ။ အဘ
အတက်ွ သား သည်အေသ မ ခံရ။ လူ
တိင်ုး မိမိ
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အြပစ် ေကာင့် အေသ ခံရ၏ဟုေမာေ ှ ပညတ္တိ ကျမ်းစာ ၌ ေရးထား လျက် ှိ
ေသာ ထာဝရဘုရား ၏ပညတ် ေတာ်ကုိေစာင့်ေ ှာက်၍၊ ထုိကျွန်တို့၏သား များကုိမ
သတ် ဘဲေန၏။ 5အာမဇိ မင်းသည် ယုဒ
လတိူု့ ကုိစုေဝး ေစ၍ ယုဒ လူ ှင့် ဗ◌င်္ယာမိန် လတိူု့တင်ွ၊ အေဆွ အမျ ိးအလိက်ု လူ တ
ေထာင် အပ်ု၊ တရာ
အပ်ု တို့ ကုိ ခန ့ထ်ား ၏။ အသက် ှစ်ဆယ် လနွ၍်၊ လံှ ှင့် ဒိင်ုး ကုိ ကုိင် တတ်ေသာ
စစ်သူရဲေကာင်းတို့သည်၊ စာရင်းဝင်သည်အတိင်ုး သုံး
သိနး် ှ ိ က ၏။ 6 ခွနအ်ား ကီးေသာ ဣသေရလ
သူရဲ တသိနး် ကုိလည်း ေငွ အခွက် တေထာင် ှင့် ငှါး ၏။ 7 သို့ ရာတင်ွ ဘုရားသခင်
၏လူ တေယာက်သည် လာ
၍ အိမုင်း ကီး ၊ ဣသေရလ တပ် ကုိမ လိက်ု ေစ ှင့်။ ထာဝရဘုရား
သည် ဣသေရလ
လူတည်းဟေူသာဧဖရိမ် အမျ ိးသား အေပါင်း တို့ ှင့်အတူ ှ ိေတာ်မ မူ။ 8 မင်း ကီး
သွားလိုလျှင်သွား၍ စစ်တိက်ု ြခင်းငှါ ခုိင်ခ့ံ ေသာ်လည်း ၊ ရနသူ် ေ ှ မှာ ဘုရားသခင်
ှုံး ေစေတာ်မူမည်။ ဘုရားသခင် သည် မစ
ြခင်းငှါ ၎င်း၊ ှမ့်ိချြခင်းငှါ၎င်း တတ် ိင်ုေတာ်မူ၏ဟု ေြပာဆုိလျှင်၊ 9အာမဇိ က၊ ဣ
သေရလ
တပ် ကုိငှါး၍ ေငွအခွက် တေထာင် ကုိေပး မိေသာေကာင့် ၊ အဘယ်သို့ ြပ ရမည်
နည်းဟု ဘုရားသခင် ၏လူ ကုိ ေမးြမနး် ေသာ် ၊ ဘုရားသခင် ၏လူ က၊ ထုိမျှမက
ထာဝရဘုရား သည် သာ၍ေပး
ိင်ုေတာ်မူသည်ဟု ြပနေ်ြပာ ၏။ 10 ထုိအခါ အာမဇိ သည် ဧဖရိမ် ြပည်မှ ေရာက်

လာေသာ စစ်သူရဲ တို့ ကုိခဲွထား ၍၊ မိမိ
တို့ ေနရာ သို့ ြပနသွ်ား ေစ ြခ င်း ငှါ လွှတ်လိက်ု သြဖင့်၊ သူ တို့သည် အလနွ်
အမျက်ထွက်၍ ယုဒ
ြပည်သားတို့ ၌ အ ငိ းထားလျက်၊ မိမိ
တို့ ေနရာ
သို့ ြပန် သွားက၏။ 11အာမဇိ သည်လည်း ကုိယ်ကုိခုိင်ခ့ံ ေစ၍ ဆား ချ ိင့် ကုိ တပ်ချ ီ
သြဖင့် ၊ စိရ ေတာင်သား တေသာင်း ကုိ လပ်ု ကံ ေလ၏။ 12 ယုဒ အမျ ိးသား တို့သည်
လူတေသာင်း ကုိ အ ှင် ဘမ်း ပီးလျှင် ၊ ေကျာက် ေတာင်ထိပ် သို့ ေဆာင် သွား၍ ၊
ကျ ိးပ့ဲ ေစြခင်းငှါေအာက် သို့ တနွး်ချ က၏။ 13 ဝုိင်း၍တိက်ုရေသာအခွင့်ကုိ အာမဇိ
မေပး၊ လွှတ် လိက်ုေသာ စစ်သူရဲ တို့ မူကား ၊ ှ မာရိ မိ မှစ၍ ေဗေသာ ု န် မိ
တိင်ုေအာင် ၊ ယုဒ မိ တို့ ကုိ တိက်ု သြဖင့် ၊ လူသုံး ေထာင် ကုိသတ် ၍ ၊ လက်ရ ဥစ္စာ
အများ ကုိ သိမ်းသွား က၏။ 14အာမဇိ သည် ဧဒံု
အမျ ိးသားတို့ ကုိ လပ်ု ကံ ရာမှ ြပနလ်ာ ေသာအခါ ၊ စိရ ေတာင်သား ကုိးကွယ်ေသာ
ဘုရား
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တို့ ကုိေဆာင် ခ့ဲ၍ ၊ ကုိယ်တိင်ု ကုိးကွယ်ရာဘုရား ြဖစ်ေစ ြခင်းငှါ၊ တည်ေထာင် လျက်
သူ တို့ေ ှ မှာ ဦး ွှတ် ချ၍ နံသ့ာေပါင်းကုိ မီး ှု ိ ေလ၏။ 15ထာဝရဘုရား သည် အာမ
ဇိ
ကုိ အမျက် ထွက် ၍ ၊ ပေရာဖက် ကုိ ေစလွှတ် ေတာ်မူသည်ကား ၊ မိမိ လူ တို့ ကုိ ရနသူ်
လက် မှ မ ကယ် ိင်ု ေသာ တပါး အမျ ိးသားဘုရား တို့ ကုိ အဘယ်ေကာင့် ဆည်းကပ်
သနည်းဟေုြပာဆုိ လျှင်၊

16 ှ င် ဘုရင်က၊ သင်သည်တိင်ုပင် မှုးမတ်ြဖစ် သေလာ ။တိတ်ဆိတ်စွာေနေလာ။့
အဘယ်ေကာင့် ရာဇဝတ်ခံချင်သနည်းဟုဆုိေသာ်၊ ပေရာဖက် က၊ မင်း ကီးသည် ငါ
ေပးေသာသတိ စကားကုိ နား မ ေထာင်၊ ဤ
အမှုကုိ ြပ မိေသာေကာင့် ၊ ဘုရားသခင် သည် မင်း ကီး ကုိ ဖျက်ဆီး မည် ကံ ေတာ်
မူသည် ကုိ ငါသိ ြမင်သည်ဟု ေြပာဆုိ ပီးလျှင် တိတ်ဆိတ်စွာ ေနေလ၏။

17 ထုိေနာက် ၊ အာမဇိ သည်တိင်ုပင် ပီးမှ၊ ဣသေရလ
ှင်ဘုရင် ေယဟု သား ြဖစ်ေသာ ေယာခတ် ၏သား ယေဟာ ှ ထံ သို့ သံတမနကုိ်

ေစလွှတ် ၍ ၊ ငါတို့သည် မျက် ှာချင်း ဆုိင်မိ ကကုနအံ်ဟ့ု မှာ လိက်ုလျှင်၊
18ဣသေရလ ှင်ဘုရင် ယေဟာ ှ က၊ ေလဗ နု် ဆူး ပင်သည် ေလဗ နု် အာရဇ် ပင်
ထံသို့ ေစလွှတ် ၍၊ သင့် သမီး ကုိ ငါ ့သား ှင့်ေပးစားပါဟု ဆုိ
စ ်တင်ွ၊ ေလဗ ုန် သားရဲ တေကာင်သည် ေ ှာက်သွား ၍ ဆူး ပင်ကုိ နင်း မိ၏။

19သင်ကငါသည် ဧဒံု
လတိူု့ ကုိ လပ်ု ကံ ပီဟု ဆုိ
လျက် ၊ ဝါ ကား ချင်ေသာစိတ် ြမင့် လှ၏။ သို့ ရာတင်ွကုိယ် ေနရာ ၌ ေန ေလာ။့ သင့်
ကုိယ်တိင်ု ှင့် ယုဒ
ြပည်သည် ေဘး
ေရာက် ၍ ဆုံး ှုံးေစြခင်းငှါ၊ အဘယ်ေကာင့် အမှု ှာသနည်းဟု ယုဒ ှင်ဘုရင်အာမ
ဇိကုိ ြပန၍်မှာလိက်ု ေလ၏။ 20 ထုိ စကားကုိ အာမဇိ
သည် နား
မ ေထာင်။ အေကာင်း မူကား၊ ဧဒံု
ြပည် ဘုရား တို့ ကုိ ဆည်းကပ် ေသာေကာင့် ၊ ရနသူ် လက် သို့ အပ် ြခ င်း ငှါ ၊
ဘုရားသခင် စီရင်ေတာ်မူ၏။ 21 ဣသေရလ ှင် ဘုရင်သည် စစ်ချ ီ ၍ ၊ ှင်ဘုရင်
ှစ်ပါးတို့သည် ယုဒ
ြပည်ဗက်ေ ှမက် မိ ၌ မျက် ှာချင်း ဆုိင် မိ ကသြဖင့်၊ 22ဣသေရလ အမျ ိးသားေ ှ
မှာ ယုဒ
အမျ ိးသား ှုံး ၍ ၊ အသီးအသီး တို့သည် မိမိ
တို့ေနရာ သို့ ေြပး က၏။ 23ဣသေရလ ှင်ဘုရင် ယေဟာ ှ သည် ယုဒ
ှင်ဘုရင် အာခဇိသားြဖစ်ေသာ ေယာ ှ ၏သား အာမဇိ ကုိ ဗက်ေ ှမက် မိ မှာ ဘ

မ်းမိ ၍ ၊ ေယ ု ှလင် မိ သို့ သွား ပီးလျှင်၊ ေယ ု ှလင် မိ ို း အေတာင် ေလးရာ
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ကုိ၊ ဧဖရိမ် တံခါး မှ သည် ေထာင့် တံခါး တိင်ုေအာင် ဖိ ဖျက် ေလ၏။ 24ဩဗေဒဒံု
လက်တင်ွ၊ ဗိမာန် ေတာ်၌ ှိသမျှ ေသာ ေရွှ ေငွ မှစ၍ ၊ တနဆ်ာ အလံးုစုံ ှင့် နနး်ေတာ်
ဘ ာ အလံးုစုံကုိ၎င်း၊ အာမခံ
ေသာ သူ
အချ ိ တို့ ကုိ၎င်း ၊ ယူ၍ ှမာရိ မိ သို့ ြပန် သွား၏။ 25 ဣသေရလ ှင်ဘုရင် ေယာ
ခတ် သား ယေဟာ ှ ေသ ေသာေနာက် ၊ ယုဒ ှင်ဘုရင် ေယာ ှ သား အာမဇိ သည် တ
ဆယ် ငါး ှစ် အသက် ှင် ေသး၏။ 26အာမဇိ ြပ မူေသာ အမှုအရာ ကင်း သမျှ အစ
အဆုံး တို့သည်၊ ယုဒ
ရာဇဝင် ှင့် ဣသေရလ ရာဇဝင် ၌ ေရးထား လျက် ှိ၏။ 27 အာမ ဇိ သည်
ထာဝရဘုရား
ေနာက် ေတာ်သို့ လိက်ုရာမှလွှဲ သွားေသာ ေနာက်၊ သူ
၏တစ်ဘက် ၊ ေယ ု ှလင် မိ ၌ သင်းဖွ့ဲ က၍ ၊ သူ သည်လာခိ ှ မိ သို့ ေြပး သည်
တင်ွ ၊ ထုိ မိ သို့ ေစလွှတ် ၍ သတ် ေစ ပီးမှ၊ 28 ြမင်း ေပါ် ၌ တင် လျက် ၊ ေယ ု ှလင်
မိ သို့ ေဆာင်ခ့ဲ၍၊ ဘုိးေဘး
တို့ ှင့်အတူ ဒါဝိဒ် မိ ၌ သ ဂ ဟ် က၏။

26
1 ယုဒ ြပည်သူ ြပည်သားအေပါင်း တို့သည်၊ အသက် တဆယ် ေြခာက် ှစ် ှ ိေသာ
သား ေတာ်ဩဇိ ကုိ ယူ
၍ ခမည်းေတာ် အာမဇိ အရာ ၌ နနး်တင် က၏။ 2 ထုိမင်း သည် ခမည်းေတာ် ေသ
ေသာေနာက် ၊ ဧလတ်ု မိ ကုိ ြပ စု ၍ ယုဒ ိင်ုငံထဲသို့ သွင်း ြပန၏်။ 3ဩဇိ သည်
အသက် တဆယ် ေြခာက် ှစ် ှ ိေသာ်၊ နနး်ထုိင် ၍ ေယ ု ှလင် မိ ၌ ငါးဆယ် ှစ် ှစ်
စုိးစံ ေလ၏။ မယ်ေတာ် ကား ၊ ေယ ု ှလင် မိ သူေယေခါလိ အမည် ှိ၏။ 4 ထုိမင်း
သည် ခမည်းေတာ် အာမဇိ ြပ သမျှ အတိင်ုး ၊ ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ တရား ေသာ
အမှုကုိ ြပ ၏။ 5 ဘုရားသခင် ၏ဗျာဒိတ် ူပါ ံု ကုိ နားလည် ေသာ ဇာခရိ
လက်ထက် ၌ ၊ ဩဇိမင်းသည် ဘုရားသခင် ကုိ ဆည်းကပ် ၏။ ထာဝရဘုရား
ကုိ ဆည်းကပ် ေသာ ကာလ
ပတ်လံးု၊ ဘုရားသခင် သည် အ ကံ ထေြမာက်ရေသာအခွင့်ကုိေပးေတာ်မူ၏။ 6 ထုိ
မင်းသည် စစ်ချ ီ ၍ ဖိလိတ္တိ လူတို့ ကုိ တိက်ု သြဖင့် ၊ ဂါသ မိ ို း ၊ ယာဗေန မိ ို း
၊ အာဇုတ် မိ ို း တို့ ကုိ ဖိ ဖျက် ပီးမှ ၊ အာဇုတ် မိ ပတ်လည် ၊ ဖိလိတ္တိ ြပည်အရပ်
ရပ်၌ မိ သစ်တို့ ကုိ တည်ေထာင် ေလ၏။ 7 ဘုရားသခင် သည် ဖိလိတ္တိ
လ၊ူ ဂုရဗာလ
မိ မှာ ေန ေသာအာရပ် လ၊ူ မဟနုမ်ိ လတိူု့တစ်ဘက် ၌ သူ့
ကုိ မစ ေတာ်မူ၏။ 8အမ္မုန် အမျ ိးသားတို့သည်လည်း ၊ ဩဇိ မင်းအား လက်ေဆာင်
ပဏ္ဏ ာတို့ ကုိ ဆက် က၏။ သူသည် အလနွ် ကုိယ်ကုိယ် ခုိင်ခ့ံ ေစသြဖင့် ၊ သိတင်း
ေတာ်သည် အဲဂုတ္တု
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ြပည်တိင်ုေအာင် ေကျာ်ေစာ ေလ၏။ 9ဩဇိ မင်းသည် ေယ ု ှလင် မိ ေထာင့် တံခါး
၊ ချ ိင့် တံခါး ၊ မိ ို းေကွ့ တံခါး၌ ရဲတိက်ု တို့ ကုိ တည် ၍ ခုိင်ခ့ံ ေစ၏။ 10 ေတာ ၌လည်း
ရဲတိက်ု တို့ ကုိ တည် ၏။ ေရတင်ွး များ ကုိလည်း တးူ ၏။ ချ ိင့်ဝှမ်း ရာအရပ် ှင့် ေြမ
ညီ ရာ အရပ်၌ များစွာ ေသာ သုိး
ာွးတို့ ကုိ ဆည်းဖူး၍ ေတာင် အရပ်၊ ေြမ ေကာင်းေသာအရပ်၌ လယ် လပ်ုေသာသူ ှင့်

စပျစ် ဥယျာ ် ြပ စုေသာသူတို့ ကုိလည်း ေစစား၏။ ထုိသို့ ေသာ အမှုများကုိ ဝါသနာ ှိ
၏။ 11ဩဇိ မင်း၌ တပ်စာေရး ေယေယလ ှင့် တပ် အပ်ု မာေသယ
တို့သည် စာရင်း ယူ သည်အတိင်ုး ၊ ှ င်ဘုရင် ၏ ဗုိလ်မင်း ဟာနနိ သည် စီရင် ၍ ၊
အသီးအသီး တပ် ဖွ့ဲ ေသာ စစ်သူရဲ ဗုိလ်ေြခများ ှ ိ က၏။ 12 ထုိသို့ ခွနအ်ား ကီးေသာ
သူရဲ
အေဆွအမျ ိး အလိက်ု အ ကီးအကဲ လပ်ုေသာ သူေပါင်းကား၊ ှစ်ေထာင် ေြခာက် ရာ
တည်း။ 13 ထုိသို့ အ ကီးအကဲလပ်ုေသာသူ၊ ရနသူ် တဘက် ၌ ှင်ဘုရင် ကုိ ေထာက်မ
ြခင်းငှါ ၊ ကီး ေသာခွနအ်ား ှင့် စစ်တိက်ု ေသာသူရဲေပါင်းကား၊ သုံး
သိနး်ခုနစ် ေထာင် ငါးရာ တည်း။ 14ဩဇိ မင်းသည်လည်း ၊ ဗုိလ်ေြခ အေပါင်း တို့အ
ဘို့ ဒိင်ုး လွှား၊ လံှ ၊ သံ ခေမာက်လံးု၊ သံချပ် ၊ ေလး ၊ ေကျာက် ှင့် ပစ်စရာ ေလာက်လွှဲ
တို့ ကုိ ြပင်ဆင် ေလ၏။ 15 လိမ္မာ ေသာသူတို့သည် ဉာဏ် ှာ၍လပ်ု ေသာ ယ ္တရား
စက်တို့ ကုိလည်း ၊ ေယ ှု ှလင် မိ ရဲတိက်ု ၊ မိ ြပအိးု အေပါ်က ြမား ှင့် ေကျာက်
ကီး ကုိ ပစ် စရာဘို့ ြပင်ဆင်ေလ၏။ ထုိသို့တနခုိ်း ကီးေအာင် အထူးသြဖင့်မစ ြခင်း
ကုိခံရသည်ြဖစ်၍၊ သိတင်း ေတာ်သည် အ ှ ံအြပား ေကျာ်ေစာ၏။ 16ဩဇိ မင်းသည်
တနခုိ်း ကီးေသာအခါ ၊ ကုိယ် အကျ ိးနည်းေအာင် ေထာင်လွှားေသာစိတ် ထသြဖင့်၊ မိမိ
ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ကုိ ြပစ်မှား ၍ ၊ နံသ့ာေပါင်း ကုိ မီး ှု ရိာ ယဇ် ပလ္လ င်ေပါ်
မှာ နံသ့ာေပါင်းကုိ မီး ှု ိ ြခင်းငှါ ၊ ထာဝရဘုရား ၏ ဗိမာန် ေတာ်ထဲသို့ ဝင် ေလ၏။
17ယဇ်ပုေရာဟိတ် အာဇရိ သည် ရဲရင့်ြခင်းသတ္တ ိ ှ ိေသာထာဝရဘုရား ၏ အမှုေတာ်
ထမ်းယဇ်ပုေရာဟိတ် ှစ်ကျပ်ိ တို့ ှင့်တကွ ၊ ှင်ဘုရင်ဩဇိေနာက် ေတာ်သို့ လိက်ု ၍၊
18 ဆီးတား သြဖင့် ၊ အိဩုဇိ မင်း ၊ ကုိယ်ေတာ်သည် ထာဝရဘုရား
အား နံသ့ာေပါင်း ကုိ မီး ှု ိြခင်းအမှု ှင့် မ ဆုိင်ပါ။ နံသ့ာေပါင်းကုိ မီး ှု ိ ေစြခင်းငှါ ၊
ခန ့ထ်ား ေသာအာ ုန် သား ယဇ် ပုေရာဟိတ်တို့သာ ထုိအမှု ှင့် ဆုိင် ကပါ၏။ သန ့် ှ င်း
ရာဌာနထဲက ထွက် သွားေလာ။့ ကုိယ်ေတာ်သည် ြပစ်မှား ပီ။ ထာဝရ
အ ှင် ဘုရားသခင့် ေ ှ ေတာ်၌ ကုိယ်ေတာ် အသေရ ပျက် လိမ့်မည်ဟု ဆုိ က လျှင်၊

19ဩဇိ မင်းသည် ေဒါသ စိတ် ှိ၍ ၊ နံသ့ာေပါင်းကုိ မီး ှု ိ ြခင်းငှါ ၊ လင်ပနး် ကုိကုိင်
လျက် ၊ ယဇ် ပုေရာဟိတ်တို့ ကုိ အမျက်ထွက် လျှင် ၊ ဗိမာန် ေတာ်တင်ွ နံသ့ာေပါင်း ကုိ
မီး ှု ိရာယဇ် ပလ္လ င်၏ အနား ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် တို့ ေ ှ မှာ၊ နူာ
သည် ှင် ဘုရင်နဖူး ၌ ေပါ် ေလ၏။ 20ယဇ်ပုေရာဟိတ် မင်း ှင့် ယဇ်ပုေရာဟိတ်
အေပါင်း တို့သည် ကည့် ှု ၍၊ နဖူး
ေတာ်၌ နူာ စဲွသည် ကုိြမင် လျှင် ၊ ှ င်ဘုရင်ကုိ ြပင်သို့ ှင်ထုတ် က၏။ ှင်ဘုရင်
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ကုိယ်တိင်ုလည်း၊ ထာဝရဘုရား
ဒဏ်ခတ် ေတာ်မူေသာေကာင့် ၊ အလျင်အြမန် ထွက် ေလ၏။ 21 ထုိသို့ ဩဇိ မင်း ကီး
သည် ေသ
သည်တိင်ုေအာင် နူာ စဲွ၍ ၊ ြခားနား ေသာနနး် ၌ေန ရ၏။ ဗိမာန် ေတာ်သို့ ဝင်ေသာ
အခွင့်ကုိ မရ။ သား
ေတာ်ေယာသံ သည် နနး်ေတာ် ကုိ အပ်ုစုိး ၍ ိင်ုငံေတာ်မှုကုိစီရင်ရ၏။ 22ဩဇိ ြပ မူ
ေသာအမှု အရာ ကင်း ေလသမျှ အစ
အဆုံး တို့ ကုိ၊ အာမုတ် သား ပေရာဖက် ေဟ ှာယ သည် ေရး ထားေလ၏။ 23ဩဇိ
သည် ဘုိးေဘး
တို့ ှင့် အိပ်ေပျာ် ၍ ၊ သူ တို့ ှင့်အတူ သ ဂ ဟ် ြခင်းကုိခံရေသာ်လည်း ၊ လူ ူ ြဖစ်
ေသာေကာင့် ၊ ှ င်ဘုရင် တို့ သခင်္ျ ိ င်း ှင့်ဆုိင် ေသာေြမ အကွက်၌ သာ သဂ လ်က၏။
သား
ေတာ်ေယာသံ သည် ခမည်းေတာ် အရာ ၌ နနး် ထုိင်၏။

27
1 ေယာသံ သည် အသက် ှစ်ဆယ် ငါး ှစ် ှ ိေသာ်၊ နနး်ထုိင် ၍ ေယ ု ှလင် မိ ၌
တဆယ် ေြခာက် ှစ် စုိးစံ ေလ၏။ မယ်ေတာ် ကား ၊ ဇာဒတ်ု သမီး ေယ ု ှာ အမည်
ှိ၏။ 2 ထုိမင်း သည်ခမည်းေတာ် ဩဇိ ကျင့် သမျှ အတိင်ုး ၊ ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌
တရား
ေသာအမှုကုိြပ ၏။ သို့ ရာတင်ွ ထာဝရ ဘုရား၏ ဗိမာန် ေတာ်ထဲသို့ မ ဝင် ။ြပည်သူ
ြပည်သားတို့သည် မ
တရားသြဖင့် ြပ ကေသး ၏။ 3 ထုိမင်းသည် ဗိမာန် ေတာ်အထက် တံခါး ကုိ လပ်ု ၍
၊ ဩေဖလ မိ ို း ကုိ အလနွ် ခုိင်ခ့ံ ေစ၏။ 4 ယုဒ ေတာင် ို း ေပါ် မှာ မိ များကုိ၎င်း ၊
ေတာ ၌ ရဲတိက်ု များ ှင့် ြပအိးု များကုိ၎င်း တည်ေထာင် ေလ၏။ 5အမ္မုန် ှ င် ဘုရင်
ကုိလည်း စစ်တိက်ု ၍ ိင်ု သြဖင့် ၊ ိင်ုေသာ ှစ် တင်ွ အမ္မုန် သား တို့သည် ေငွ အခွက်
တေထာင်၊ ဂျ ံ ေကာရ တေသာင်း ၊ မုေယာ တေသာင်း ကုိေပး ရက၏။ ဒတိုယ
ှစ် ှင့် တတိယ ှစ်တင်ွ ထုိ အတူ ေပးရက၏။ 6 ထုိသို့ ေယာသံ သည် မိမိ
ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ မိမိ
အကျင့် တို့ ကုိ ြပင်ဆင် ေသာေကာင့် တနခုိ်း တိးုပွါးသတည်း။ 7 ေယာသံ ြပ မူေသာ
အမှု အရာ ကင်း ေလသမျှ၊ စစ်တိက်ု ြခင်းအကျင့် ကျင့်ြခင်းအမှုအရာ အလံးုစုံ
တို့ သည်၊ ဣသေရလ
ရာဇဝင် ှင့် ယုဒ ရာဇဝင်၌ ေရးထား လျက် ှိ၏။ 8 - 9 ေယာသံ သည် ဘုိးေဘး
တို့ ှင့် အိပ်ေပျာ် ၍ ၊ ဒါဝိဒ် မိ ၌ သ ဂ ဟ် ြခင်းကုိခံ ေလ၏။ သား
ေတာ်အာခတ် သည် ခမည်းေတာ် အရာ ၌ နနး် ထုိင်၏။
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28
1အာခတ် သည် အသက် ှစ်ဆယ် ှိေသာ်၊ နနး်ထုိင် ၍ ေယ ု ှလင် မိ ၌ တဆယ်
ေြခာက် ှစ် စုိးစံ ေလ၏။ ထုိမင်းသည် အဘ
ဒါဝိဒ် က့ဲသို့ မကျင့်၊ ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ တရား
ေသာအမှုကုိ မ
ြပ ။ 2ဣသေရလ ှင် ဘုရင်တို့ လိက်ုေသာ လမ်း သို့ လိက်ု ၍ ၊ ဗာလ ဘုရားတို့အ
ဘို့ ု ပ်တု ဆင်းတမုျားကုိ သွနး် ေလ၏။ 3ထာဝရဘုရား သည် ဣသေရလ
အမျ ိးသား ေ ှ မှ ှင်ထုတ် ေတာ်မူေသာ တပါးအမျ ိးသား တို့၏ ရံွ ှာ ဘွယ်ထုံးစံ
အတိင်ုး ၊ ဟိန ္ ံု သားချ ိင့်၌ နံသ့ာေပါင်းကုိမီး ှု ိ ၍ ၊ မိမိ သား တို့ ကုိလည်း မီး ြဖင့်
ပူေဇာ် ၏။ 4 ြမင့် ေသာအရပ်၊ ေတာင် ေပါ်၊ သစ်ပင် ေအာက် တို့ ၌ ယဇ် ပူေဇာ်၍ ၊
နံသ့ာေပါင်း ကုိ မီး ှု ိတတ်၏။ 5 ထုိေကာင့် ၊ သူ ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား သည်၊
သူ့
ကုိ ှုရိ ှ င်ဘုရင် လက် သို့ အပ် ေတာ်မူသြဖင့် ၊ ှုရိလတိူု့သည် လပ်ု ကံ လျက်၊ များ
စွာ ေသာ လတိူု့ ကုိ ဘမ်းဆီး ၍ ၊ ဒမာသက် မိ သို့ သိမ်းသွား က၏။ 6တဖန် ဣသေရ
လ ှင်ဘုရင် လက် သို့ အပ် ေတာ်မူသြဖင့် ၊ ထုိ ှ င်ဘုရင်ေရမလိ သား ေပကာ သည်
ကမ်းတမ်း စွာ လပ်ု ကံ ၍ ၊ ရဲရင့်ေသာယုဒ အမျ ိးသားတသိနး် ှစ်ေသာင်းကုိ တေန ့
ြခင်းတင်ွ သတ် ေလ၏။ အေကာင်း မူကား၊ သူ
တို့သည် ဘုိးေဘး
တို့၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ကုိ စွန ့် ကသတည်း။ 7 ခွနအ်ား ကီးေသာ ဧဖရိမ်
သား ဇိခရိ
သည်၊ ှင်ဘုရင် သား မာေသယ ၊ နနး်ေတာ် အပ်ု အာဇရိကံ ၊ ှင်ဘုရင် ေနာက်ဒတိုယ
မင်း ဧလကာန
ကုိ သတ် ၏။ 8 ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့သည်လည်း ၊ မိမိ တို့ ှင့် ေပါက်ေဘာ်
ေတာ်ေသာ ေယာက်ျား၊ မိနး်မ၊ သား၊ သမီး ေပါင်း ှစ်သိနး်ကုိ ဘမ်းဆီးသိမ်းသွားက၏။
များစွာ ေသာ ဥစ္စာ
ကုိလည်း လယူု ၍ ှ မာရိ မိ သို့ ေဆာင်သွား က၏။ 9 ဩဒက် အမည် ှိ ေသာ
ထာဝရဘုရား ၏ ပေရာဖက် တပါး ှိ ၍ ၊ ှမာရိ မိ သို့ ြပနလ်ာ ေသာတပ် ကုိ ဆီး ကိ
လျက် ၊ ဘုိးေဘး တို့၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား သည် ယုဒ
ြပည်ကုိ အမျက် ေတာ်ထွက်ေသာေကာင့် ၊ သင် တို့လက် ၌ အပ် ေတာ်မူသြဖင့်၊ သင်
တို့သည် မုိဃ်း ေကာင်းကင် သို့
ထိေသာ ေဒါသ အဟနု် ှင့် သူ တို့ ကုိသတ် က ပီ တကား။ 10ယခု တင်ွလည်း ၊ ယုဒ
ြပည်သူ ၊ ေယ ု ှလင် မိ သားေယာက်ျား မိနး်မ တို့ ကုိ အေစခံကျွနလ်ပ်ု၍၊ ှပ်ိစက်မည့်
အ ကံ ှိ ကသည်တကား။ သို့ ြပ လျှင်သင် တို့၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ကုိ ြပစ်မှား
ရာသို့ ေရာက်သည် မ
ဟတ်ုေလာ။ 11 ငါ ့ စကားကုိနားေထာင် ကေလာ။့ သင်တို့သည် ယခု
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ဘမ်းဆီး ၍ သိမ်းယူခ့ဲေသာ သင် တို့၏ ညီအစ်ကုိ များကုိ လွှတ် လိက်ု ကေလာ။့
သို့ မဟတ်ုထာဝရဘုရား ၏ ြပင်း စွာ ေသာအမျက် ေတာ်သည် သင် တို့ အေပါ် မှာ
သက်ေရာက်လိမ့်မည်ဟု သတိေပး၏။ 12 ထုိအခါ ဧဖရိမ် အမျ ိးသား အ ကီးအကဲ ၊
ေယာဟနန် သား အာဇရိ ၊ ေမ ှိေလမုတ် သား ေဗရခိ ၊ ှလ္လံု သား ေဟဇကိ ၊ ဟာဒ
လဲ သား အာမသာ တို့သည် စစ်တိက်ု ရာမှ လာ ေသာသူတို့ ကုိ ဆီးတား ၍၊ 13သင်တို့
သိမ်းယူခ့ဲေသာသူတို့ ကုိ ဤ
မိ ထဲသို့ မ
သွင်း ရ။ ငါ တို့သည် ထာဝရဘုရား
ကုိ ြပစ်မှား ပီ။ အြပစ် ရင်းအေပါ်မှာထပ်၍ ြပစ်မှားေစဦးမည်ဟု သင်တို့ ကံစည်က
သည်ကား။ ယခုတင်ွ ငါ တို့အြပစ် ကီးလှ ၏။ ဣသေရ
အမျ ိး၌ ြပင်းစွာ အမျက် ထွက်လျက် ှိသည်ဟု ဆုိ
ေသာေကာင့်၊ 14 စစ်သူရဲ တို့သည် သိမ်းယူ ခ့ဲေသာလူများ ှင့် လု ယူခ့ဲေသာဥစ္စာများ
ကုိ မင်း တို့ေ ှ ၊ ပရိသတ် တို့ေ ှ မှာထား က၏။ 15အထက်ဆုိ ခ့ဲ ပီးေသာ သူတို့သည်
ထ
လျက် ၊ သိမ်းယူ ခ့ဲေသာသူတို့ ကုိ
ေခါ် ၍ ၊ အဝတ် မ ှိေသာသူတို့ ကုိ လက်ရဥစ္စာ ြဖင့် ဝတ်ဆင် ေစက၏။ ေြခနင်း ကုိ
စီးေစက ၏။ စား
ေသာက် စရာဘို့ ေပးက၏။ ဆီ
ှင့်လိမ်း ေစက၏။ အား
မ ှိေသာသူအေပါင်း တို့ ကုိ ြမည်း ေပါ်မှာ တင် ၍ ၊ သူ တို့ ေပါက်ေဘာ် ှိ ရာ ေယရိ
ေခါ မိ တည်းဟေူသာစွနပ်လွံပင် မိ သို့ ပို့
ပီးမှ ၊ ှမာရိ မိ သို့ ြပနသွ်ား က၏။ 16 ထုိအခါ အာ ှုရိ ှ င်ဘုရင် လာ၍ ကူမ
ေစ ြခ င်း ငှါ ၊ အာ ခတ် မင်း ကီး သည် သံတမန် ကုိ ေစလွှတ် ေလ၏။

17အေကာင်းမူကား၊ ဧဒံု
လတိူု့သည် လာ
ြပန် သြဖင့် ၊ ယုဒ ြပည်ကုိ လပ်ု ကံ ၍ ၊ လမူျားကုိဘမ်းဆီး သိမ်းသွားက ပီ။ 18 ဖိလိ
တ္တိ လတိူု့သည်လည်း ၊ ိင်ုငံ ေအာက်ပုိင်း ှင့် ယုဒ ြပည်ေတာင် ပုိင်း၌ ှိေသာ မိ တို့
ကုိတိက်ု ၍၊ ဗက်ေ ှမက် မိ ၊ အာဇလနု် မိ ၊ ေဂဒ ုတ် မိ ၊ ေ ှာေခါ မိ ရွာ၊ တိမနာ
မိ ရွာ၊ ဂိမေဇာ
မိ ရွာများကုိ ယူ
၍ ေနရာ ချက၏။ 19 ယုဒ ှင်ဘုရင် အာခတ် ေကာင့် ထာဝရဘုရား သည် ယုဒ
ြပည်ကုိ အလနွ် ှမ့်ိချ ၏။ ထုိမင်းသည် ယုဒြပည် ၏အဝတ်တနဆ်ာကုိချွတ် ၍ ၊
ထာဝရဘုရား ကုိ ကမ်းတမ်း စွာ ြပစ်မှား၏။ 20အာ ှုရိ ှ င်ဘုရင် တိဂလတ် ပိေလသာ
လာ ေသာ်လည်း ၊ အား ကုိမ ေပး၊ သာ၍ဆင်းရဲ ေစ၏။ 21အေကာင်း မူကား၊ အာခတ်
သည် ဗိမာန် ေတာ် ဘ ာ ှင့် နနး်ေတာ် ဘ ာမှစ၍ ၊ မှူးမတ်အိမ်တို့ ၌ ှိ ေသာဥစ္စာ
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များကုိခဲွ ပီးလျှင်၊ အာ ှုရိ ှ င်ဘုရင် အား ေပး ေသာ်လည်း၊ ထုိ ှ င်ဘုရင်သည် ေကျးဇူး
ြပန၍်မြပ ။ 22အာခတ် မင်း ကီး သည် ဆင်းရဲ ဒကု္ခခံရေသာအခါ ၊ ထာဝရဘုရား ကုိ
သာ၍
ြပစ်မှား ၏။ 23 ငါကုိ့ဒဏ် ေပးေသာ ဒမာသက် မိ ၏ ဘုရား
တို့ ကုိ ငါဆည်းကပ်မည်ဟ၍ူ၎င်း၊ ှု ရိ ှ င်ဘုရင် ကုိးကွယ်ေသာဘုရား တို့သည်
ေကျးဇူး ြပ တတ်ေသာေကာင့် ၊ ငါ ၌လည်း ေကျးဇူး ြပ ေစြခင်းငှါ၊ ထုိ
ဘုရားတို့အား ယဇ် ပူေဇာ်မည်ဟ၍ူ၎င်း ဆုိေသာ်လည်း၊ ထုိဘုရားတို့သည် အာခတ်
မင်း ှင့် ဣသေရလ
အမျ ိးအကျ ိးနည်း စရာ အေကာင်း ြဖစ် သတည်း။ 24တဖန် အာခတ် သည် ဗိမာန်
ေတာ်တနဆ်ာ တို့ ကုိ စုထား
၍ အပုိင်းပုိင်းချ ိ းြဖတ် ၏။ ဗိမာန် ေတာ်တံခါး တို့ ကုိလည်း ပိတ် ထား၏။ ေယ ု ှ
လင် မိ ေထာင့် များ၌ ယဇ် ပလ္လ င် တို့ ကုိ တည် ၏။ 25အြခား တပါးေသာ ဘုရား
တို့အား နံသ့ာေပါင်းကုိ မီး ှု ိ စရာဘို့ ။ယုဒ မိ အသီးအသီး တို့ ၌ ြမင့် ေသာအရပ် တို့
ကုိ တည် ၍ ဘုိးေဘး တို့၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ၏ အမျက် ေတာ်ကုိ ှ ိးေဆာ်
ေလ၏။ 26အာခတ် ကျင့် ကံ ြပ မူေသာ အမှု အရာကင်း ေလသမျှအစ အဆုံး တို့သည်
ယုဒ
ရာဇဝင် ှင့် ဣသေရလ ရာဇဝင် ၌ ေရးထား လျက် ှိ၏။ 27အာခတ် သည် ဘုိးေဘး
တို့ ှင့် အိပ်ေပျာ် ၍ ၊ ေယ ု ှလင် မိ ၌ သ ဂ ဟ် ြခင်းကုိ ခံရေသာ်လည်း ၊ ဣသေရ
လ ှင် ဘုရင်တို့ သခင်္ျ ိ င်း ၌ မ သ ဂ ဟ် က။ သားေတာ် ေဟဇကိ သည် ခမည်းေတာ်
အရာ ၌ နနး် ထုိင်၏။

29
1 ေဟဇကိ သည် အသက် ှစ်ဆယ် ငါး ှစ် ှ ိေသာ်၊ နနး်ထုိင် ၍ ေယ ု ှလင် မိ ၌
ှစ်ဆယ် ကုိး ှစ် စုိးစံ ေလ၏။ မယ်ေတာ် ကား ၊ ဇာခရိ သမီး အာဘိ အမည် ှိ၏။

2 ထုိမင်း သည် အဘ
ဒါဝိဒ် ကျင့် သမျှ အတိင်ုး ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ တရား
ေသာအမှုကုိြပ ၏။ 3 နနး်စံ ပဌမ ှစ် ၊ ပဌမ လ တင်ွ ဗိမာန် ေတာ်တံခါး တို့ ကုိ ဖွင့်
၍ ြပ ြပင် ေတာ်မူ၏။ 4ယဇ်ပုေရာဟိတ် ေလဝိ သားတို့ ကုိ ေခါ် ၍ ၊ အေ ှ လမ်း မှာ
စုေဝး ေစလျက်၊ 5 အိေုလဝိ သားတို့ ၊ နားေထာင် ကေလာ။့ ကုိယ်ကုိ၎င်း၊ ဘုိးေဘး
တို့၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ၏ အိမ် ေတာ်ကုိ၎င်း သန ့် ှ င်း ေစ၍၊ သန ့် ှ င်း ရာ
ဌာနထဲက အမှုိက် ကုိ သုတ်သင် ပယ် ှင်း ကေလာ။့ 6 ငါ တို့အဘ များသည် ြပစ်မှား ၍
၊ ငါ တို့၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ ဒစု ိုက် ကုိြပ က ပီ။ ထာဝရဘုရား
ကုိစွန ့် ၍ ၊ ကျနိး်ဝပ် ေတာ်မူရာအရပ်မှ မျက် ှာ လွှဲ လျက် ေကျာခုိင်း က ပီတကား။

7 ဗိမာန် ေတာ်ဦးတံခါး တို့ ကုိ ပိတ် လျက် ၊ မီးခွက် တို့ ကုိသတ် လျက် ၊ သန ့် ှ င်း ရာ
ဌာန၌ ဣသေရလ အမျ ိး၏ ဘုရားသခင် အား နံသ့ာေပါင်း ကုိ မီး
မ ှု ိ။ မီး ှု ိ ရာယဇ်ကုိ မ
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ပူေဇာ်ဘဲေန က ပီ။ 8 ထုိေကာင့် ထာဝရဘုရား သည် ယုဒ
ြပည် ေယ ု ှလင် မိ ကုိ အမျက် ေတာ်ထွက် ၍ ၊ သင် တို့ ြမင် သည် အတိင်ုး ဆင်းရဲ
ခံြခင်း၊ မိနး်ေမာ ေတေွဝြခင်း၊ ကဲရဲ
သံကုိ ကားြခင်း အမှု၌ အပ် ေတာ်မူ ပီ။ 9 သို့ ြဖစ်၍ ၊ ငါ တို့အဘ များသည် ထား
ြဖင့် လဲ ေသက ပီ။ သား
သမီး ၊ မယား တို့သည် သိမ်းသွား ြခင်း ကုိ ခံရ က ပီ။ 10 ယခု မူကား၊ ြပင်း စွာ
ေသာအမျက် ေတာ်သည် ငါ တို့ မှ လွှဲ သွားမည်အေကာင်း ၊ ဣသေရလ အမျ ိး၏
ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ှင့် ပဋိညာ ် ဖွ့ဲ မည်ဟု ငါ အ ကံ ှိ၏။ 11 ငါ ့သား တို့ ၊ မ
ဖင့် ွှဲ က ှင့်။ ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ရပ် ၍ ဝတ်ြပ ြခင်း၊ အမှု ေတာ်ကုိ ေစာင့်ြခင်း၊ နံသ့ာေပါင်း ကုိ မီး ှု ြိခင်း
အမှု ကုိ ြပ ေစြခင်းငှါ ၊ သင် တို့ ကုိ ေရွး ထားေတာ်မူ ပီဟု မိန ့ေ်တာ်မူလျှင်၊ 12 ေလဝိ
အမျ ိး၊ ေကာဟတ် အ ွှယ် ၊ အာမသဲ သား မာဟတ် ၊ အာဇရိ သား ေယာလ ၊ ေမရာရိ
အ ယ်ွ အာဗဒိ သား ကိ ှ ၊ ေယဟေလလ သား အာဇရိ ၊ ေဂရ ှုံ အ ယ်ွ ဇိမ္မ
သား ေယာအာ ၊ ေယာအာ သား ဧဒင်၊ 13 ဧလိဇဖန် အမျ ိးသား ှိမရိ ှင့် ေယေယလ
၊ အာသပ် အမျ ိးသား ဇာခရိ ှင့် မတ္တ န၊ိ 14 ေဟမန် အမျ ိးသား ေယေဟလ ှင့် ှ ိ မိ ၊
ေယဒုသုန် အမျ ိးသား ေ ှမာယ ှင့် ဩေဇလ တို့သည်၊ 15အမျ ိးသား ချင်းတို့ ကုိ ေခါ်
၍ ၊ ကုိယ်ကုိ သန ့် ှ င်း ေစ ပီးမှ ၊ ထာဝရဘုရား အမိန ့် ေတာ် ှင့်အညီ ှင်ဘုရင် စီရင်
သည်အတိင်ုး ၊ ဗိမာန် ေတာ်ကုိ သန ့် ှ င်း ေစြခင်းငှါ လာ က၏။ 16 ယဇ် ပုေရာဟိတ်
တို့သည် ဗိမာန် ေတာ်ကုိ သန ့် ှ င်း ေစြခင်းငှါ ၊ အတင်ွး ခနး်ထဲသို့ ဝင် ၍ ၊ ေတွ့ သမျှ
ေသာ အမှုိက် ကုိ တနတိ်င်ုး သို့ ထုတ် ပီးလျှင် ၊ ေလဝိ သားတို့သည် ေကြဒ န် ေချာင်း
သို့ ယူ သွား က၏။ 17 ပဌမ လ တရက် ေနတ့င်ွ သန ့် ှ င်း စ ြပ ၍ ၊ ှစ် ရက် ေနတ့င်ွ
ဗိမာန် ေတာ်ဦးသို့ ေရာက် က၏။ ထုိေနာက် ှစ် ရက် ပတ်လံးု၊ ဗိမာန် ေတာ်ကုိ သန ့် ှ င်း
ေစ၍ ပဌမ
လ တဆယ် ေြခာက် ရက် ေနတ့င်ွ လက်စသတ် က၏။ 18 ထုိအခါ ေဟဇကိ မင်း ကီး
ထံသို့ ဝင် ၍ ၊ အကျွ ်ပ်ု တို့သည် ဗိမာန် ေတာ်တ ေဆာင်လံးု၊ မီး ှု ိ ရာယဇ်ပလ္လ င် ှင့်
တနဆ်ာ ှိသမျှ ၊ ေ ှ ေတာ်မုန ့တ်င်ေသာ စားပဲွ ှင့် တနဆ်ာ ှိသမျှ တို့ ကုိ သန ့် ှ င်း ေစ
ပါ ပီ။ 19 ထုိမှတပါး ၊ အာခတ် မင်း ကီး လက်ထက် အဓမ္မ ြပ ၍ ပစ် ထားေသာ တနဆ်ာ
ှိသမျှ တို့ ကုိ အကျွ ်ပ်ုတို့ သည် ြပင်ဆင် ၍ သန ့် ှ င်း ေစသြဖင့်၊ ထာဝရဘုရား
၏ ယဇ်ပလ္လ င် ေတာ်ေ ှ မှာ တင်ထားပါ ပီဟု ေလျှာက်ဆုိ က ၏။ 20 ထုိအခါ ေဟဇ
ကိ မင်း ကီး သည် ေစာေစာ
ထ၍ ၊ မိ သူ ကီး တို့ ကုိ စုေဝး
ေစ ပီးလျှင် ၊ ဗိမာန် ေတာ်သို့ တက် သွား၏။ 21 နနး်ေတာ် အြပစ် ၊ သန ့် ှ င်း ရာဌာန
ေတာ်အြပစ်၊ ယုဒ
ြပည်အြပစ်ေြဖရာ ယဇ်ပူေဇာ်စရာဘို့ ာွး ခုနစ် ေကာင်၊ သုိး
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ခုနစ် ေကာင်၊ သုိးသငယ် ခုနစ် ေကာင်၊ ဆိတ် ခုနစ် ေကာင်တို့ ကုိ ေဆာင် ခ့ဲ က၏။
အာ ုန် သား ယဇ် ပုေရာဟိတ်တို့သည် ထာဝရဘုရား
၏ ယဇ် ပလ္လ င်ေပါ် မှာ ပူေဇာ် ေစြခင်းငှါ မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး၊ 22 ာွး တို့ ကုိသတ်
၍ ယဇ် ပုေရာဟိတ်တို့သည် အေသွး ကုိခံ လျက် ၊ ယဇ် ပလ္လ င်ေပါ် မှာ ြဖနး် က၏။ သုိး
တို့ ကုိလည်း သတ် ၍ ၊ အေသွး ကုိ ယဇ် ပလ္လ င်ေပါ် မှာ ြဖနး် က၏။ သုိးသငယ် တို့ ကုိ
လည်း သတ် ၍ အေသွး ကုိ ယဇ် ပလ္လ င်ေပါ် မှာ ြဖနး် က၏။ 23အြပစ် ေြဖရာယဇ်ပူေဇာ်
စရာဘို့ ဆိတ် တို့ ကုိလည်း ှင်ဘုရင် ေ ှ ၊ ပရိသတ် ေ ှ သို့ ထုတ် ၍ ၊ မိမိ တို့ လက်
ကုိတင် ပီးမှ၊ 24ယဇ် ပုေရာဟိတ်တို့သည် သတ် ၍ ၊ ဣသေရလ အမျ ိးသားအေပါင်း
တို့၏ အြပစ် ကုိေြပေစြခင်းငှါ ၊ ယဇ် ပလ္လ င် ေပါ် မှာ အေသွး အားြဖင့်အြပစ်ေြဖြခင်း
မဂင်္လာကုိ ြပ က၏။ ထုိသို့ မီး ှု ိရာယဇ် ှင့် အြပစ်ေြဖရာ ယဇ်ကုိ ဣသေရလ
အမျ ိးသားအေပါင်း တို့ အဘို့ ပူေဇာ်မည် အေကာင်း၊ ှ င်ဘုရင် အမိန ့် ေတာ် ှိ ပီ။

25 ဒါဝိဒ် မင်း ကီး ှင့် သူ၏ပေရာဖက် ဂဒ် ၊ ပေရာဖက် နာသန် တို့ စီရင် သည်အတိင်ုး
ခွက်ကွင်း ၊ ေစာင်း ၊ တေယာ ှင့် တီးမှုတ်ေသာ ေလဝိ
သားတို့ ကုိ၊ ဗိမာန် ေတာ်၌ ခန ့ထ်ား ေတာ်မူ၏။ ထုိသို့ထာဝရဘုရား
သည် ပေရာဖက် တို့အားြဖင့် စီရင် ေတာ်မူသတည်း။ 26 သို့ ြဖစ်၍ ေလဝိ သားတို့သည်
ဒါဝိဒ် စီရင်ေသာ တရိုယာ
မျ ိးများကုိ၎င်း ၊ ယဇ် ပုေရာဟိတ်တို့သည် တံပုိး
များကုိ၎င်း ကုိင်လျက် ှိ က၏။ 27 ေဟဇကိ သည် ယဇ် ပလ္လ င်ေပါ်မှာ မီး ှု ိ ရာယဇ်
ကုိ ပူေဇာ် ေစြခင်းငှါ ၊ အမိန ့် ေတာ် ှိ၍ မီး ှု ိရာယဇ်ကုိ ပူေဇာ်စြပ ေသာအခါ၊ တံပုိး
များ ှင့် ဣသေရလ ှင်ဘုရင် ဒါဝိဒ် စီရင်ေသာ တရိုယာ
မျ ိးများကုိ တီးမှုတ်လျက်၊ ထာဝရ
ဘုရားအား သီချင်း ကုိ ဆုိစ ြပ က၏။ 28 မီး ှု ိ ရာယဇ်ပူေဇာ်ြခင်းအမှု လက်စ မ
သတ်မီှ တိင်ုေအာင် ပရိသတ် အေပါင်း တို့သည် ကုိးကွယ် လျက် ၊ သီချင်း ဆုိ လျက်
၊ တံပုိး မှုတ် လျက် ေန က၏။ 29လက်စသတ် ပီးမှ ၊ ှ င်ဘုရင် ှင့် စည်းေဝး ေသာ
သူအေပါင်း တို့သည် ဦး ွှတ် ချ၍ ကုိးကွယ် က၏။ 30တဖန် ေဟဇကိ မင်း ကီး ှင့်
မှူးမတ် တို့သည် စီရင် ၍၊ ေလဝိ
သားတို့သည် ဒါဝိဒ် စကား ၊ ပေရာဖက် အာသပ် စကားအားြဖင့် ၊ ထာဝရဘုရား
အား ေထာမနာ သီချင်းဆုိ က၏။ ရွှင်လနး်ေသာစိတ် ှင့် ေထာမနာ သီချင်းကုိဆုိလျက်၊
ဦး ွှတ် ချ၍ ကုိးကွယ် က၏။ 31 ထုိေနာက် ေဟဇကိ က၊ သင် တို့သည် ယခု
ထာဝရဘုရား အား ကုိယ်ကုိ ပူေဇာ် က ပီ။ ဗိမာန် ေတာ်သို့ ချ ်းကပ် ၍ ၊ ယဇ် မျ ိ း
များ ှင့် ေကျးဇူး ေတာ်ဝနခံ်ရာ ပူေဇာ်သက္က ာများကုိ ေဆာင် ခ့ဲ ကေလာ့ဟု ြပန် ၍ မိန ့်
ေတာ်မူသည် အတိင်ုး၊ စည်းေဝး ေသာသူတို့သည် ယဇ် မျ ိ းများ ှင့် ေကျးဇူး ေတာ်ဝနခံ်
ရာ ပူေဇာ်သက္က ာများကုိ ေဆာင် ခ့ဲ က ၏။ ေစတနာ ှိသမျှေသာသူတို့ သည် မီး ှု ိရာ
ယဇ်တို့ ကုိ ေဆာင်ခ့ဲ က၏။ 32 စည်းေဝး ေသာသူတို့သည် ထာဝရဘုရား
အား မီး ှု ိ ရာ ယဇ်ပူေဇာ်စရာဘို့ ေဆာင် ခ့ဲေသာ ယဇ် ေပါင်း ကား၊ ာွး ခုနစ် ဆယ်၊
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သုိး
တရာ ၊ သုိးသငယ် ှစ် ရာတည်း။ 33 ပူေဇာ်ေသာဥစ္စာေပါင်းကား၊ ာွး ေြခာက် ရာ ၊
သုိး သုံး ေထာင် တည်း၊ 34ယဇ် ပုေရာဟိတ်တို့သည် နည်း ေသာေကာင့် ၊ မီး ှု ိ ရာယဇ်
ေကာင် ှိသမျှ ကုိ မ
သတ် ိင်ု သည်ြဖစ်၍ ၊ အြခားေသာ ယဇ် ပုေရာဟိတ်တို့သည် ကုိယ်ကုိမ သန ့် ှ င်း
ေစမီှ၊ အမှု ေတာ်လက်စ မ သတ်မီှတိင်ုေအာင်၊ ညီအစ်ကုိ ေလဝိ သားတို့သည် ေထာက်မ
က၏။ ကုိယ်ကုိသန ့် ှ င်း ေစြခင်းငှါ ၊ ယဇ် ပုေရာဟိတ်များထက် ေလဝိ သားတို့သည်
သာ၍စိတ် သေဘာေြဖာင့် က၏။ 35 မီး ှု ိ ရာယဇ်များ တို့ ှင့် ၊ မီး ှု ိ ရာယဇ်အသီးသီး
ဆုိင် ေသာမိဿဟာယ ယဇ်ဆီဥ ၊ သွနး်ေလာင်း ရာ ပူေဇာ်သက္က ာအများ ှ ိ က၏။ ထုိသို့
ဗိမာန် ေတာ်ဝတ်ြပ ြခင်း ကုိ စီရင် သတည်း။ 36 ထုိအမှု လျင်ြမန် ေသာ်လည်း ၊
ဘုရားသခင် သည် လူ
များ ကုိ ြပင်ဆင် ေတာ် မူ ေသာေကာင့် ၊ ေဟဇ ကိ ှင့် လူ အေပါင်း တို့သည်
ဝမ်းေြမာက် အားရက၏။

30
1တဖန် ဧဖရိမ် အမျ ိး၊ မနာေ ှ အမျ ိး ှင့်တကွ ဣသေရလ အမျ ိး၊ ယုဒ
အမျ ိးသားအေပါင်း တို့သည် ေယ ု ှလင်
မိ ၊ ဗိမာန် ေတာ်သို့ လာ ၍ ၊ ဣသေရလ အမျ ိး၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား အား

၊ ပသခါ ပဲွကုိ ခံ
ေစြခင်းငှါ ၊ ေဟဇကိ သည် စာ
ေရး ၍ ေပး လိက်ုေလ၏။ 2 ဒတိုယ လ တင်ွ ၊ ပသခါ ပဲွကုိခံ ြခင်းငှါ ှ င် ဘုရင်သည်
တိင်ုပင် ၍ ၊ မှူး ေတာ်မတ်ေတာ်တို့ ှင့်
ေယ ု ှလင်
မိ ၌
စည်းေဝး ေသာ သူအေပါင်း တို့သည် စီရင် က ပီ။ 3ယဇ် ပုေရာဟိတ်တို့သည် အမှု
ေတာ်ကုိ ေဆာင်ရွက် ိင်ုမည်အေကာင်း၊ ကုိယ်ကုိသန ့် ှ င်း စွာမ ြပ ကေသး။ ြပည်သူ
ြပည်သားတို့သည် ေယ ု ှလင် မိ ၌
မ စည်းေဝး ေသာေကာင့် လနွခ့ဲ်ေသာလတင်ွ ထုိပဲွကုိ မ
ခံ ိင်ု က။ 4 ှ င်ဘုရင် ှင့် စည်းေဝး ေသာ သူအေပါင်း တို့ သည် ထုိအမှု ကုိ ှစ်သက်
ေသာေကာင့် ၎င်း၊ ကျမ်းစာ ၌လာသည်အတိင်ုး ၊ ကာြမင့စွ်ာေသာကာလပတ်လံးု၊ ပသ
ခါပဲွကုိ မခံေသာေကာင့်၎င်း၊ 5အရပ်ရပ်တို့ကလာ ၍၊ ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား အား ၊ ေယ ု ှလင် မိ ၌
ပသခါ
ပဲွကုိခံ ေစြခင်းငှါ ၊ ဣသေရလ ြပည်တေ ှာက်လံးု ၊ ေဗရေ ှဘ မိ မှစ၍ ဒန် မိ
တိင်ုေအာင် ၊ ေကာ်ြငာေစမည် အေကာင်းအမိန ့ေ်တာ် ှင့်စီရင် က၏။ 6 ှ င်ဘုရင် ှင့်
မှူးမတ် တို့ေပးလိက်ုေသာစာ ကုိ စာပို့
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လလုင်တို့သည် ယူ၍၊ အမိန ့် ေတာ်အတိင်ုး
ဣသေရလ
ြပည် ှင့်
ယုဒ ြပည်တေ ှာက်လံးုသို့ ေြပး က၏။ စာ၌ ပါေသာစကားဟူမူကား၊ အိုဣသေရလ
အမျ ိးသားတို့ ၊ အာြဗဟံ ၊ ဣဇာက် ၊ ယာကုပ်တို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား
ထံ ေတာ်သို့ ြပနလ်ာ ကေလာ။့ အာ ှုရိ ှ င် ဘုရင်တို့လက် မှ
လတ်ွ ၍ ၊ ကျန်ကင်းေသးေသာသူတို့ ှ ိရာသို့ ြပန် လာေတာ်မူမည်။ 7 ဘုိးေဘး တို့၏
ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ကုိ ြပစ်မှား ေသာ
သင် တို့၏အဘ များ၊ ညီအစ်ကုိ များက့ဲသို့ မ ြပ က ှင့်။ ြပစ်မှားေသာ ထုိသူ
တို့ ကုိ သင် တို့ ြမင် သည် အတိင်ုး ၊ သုတ်သင် ပယ် ှင်းြခင်းသို့
အပ် ေတာ်မူ ပီ။ 8သင် တို့အဘ များက့ဲသို့ ခုိင်မာ ေသာသေဘာ မ
ှိ က ှင့်။ ထာဝရဘုရား
၌
ကုိယ်ကုိ အပ် ှံ ကေလာ။့ အစ ် သန ့် ှ င်း ေစေတာ်မူေသာ သန ့် ှ င်း ရာဌာနေတာ်သို့
လာ ကေလာ။့ ြပင်းစွာ ေသာ အမျက် ေတာ်သည် သင် တို့ မှ
လွှဲ သွားမည်အေကာင်း ၊ သင် တို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား
၏အမှု ေတာ်ကုိ ေစာင့် ကေလာ။့ 9သင် တို့သည် ထာဝရဘုရား
ထံေတာ်သို့
ြပနလ်ာ လျှင် ၊ သင် တို့၏ညီအစ်ကုိ သားသမီး တို့သည် သိမ်းသွား ေသာသူတို့ ထံ
မှာ၊ က ုဏာစိတ် ှင့်ေတွ့ ကံ ၍၊ ဤ
ြပည် သို့
တဖန်
ြပန် လာကလိမ့်မည်။ သင် တို့၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား သည် ေကျးဇူး ြပ ချင်
ေသာသေဘာ၊ သနား
တတ်ေသာသေဘာ ှိေသာေကာင့် ၊ သင် တို့သည် အထံ
ေတာ်သို့ ြပန် လာလျှင် ၊ မျက် ှာ ေတာ်ကုိ
သင်တို့ မှ လွှဲ ေတာ် မ မူဟု စာ၌ပါသတည်း။
10 စာပို့ လလုင်တို့သည် ဧဖရိမ် ခ ို င် ၊ မနာေ ှ ခ ို င် တေ ှာက်လံးု၊ ဇာဗုလုန် ခ ို င်
တိင်ုေအာင် တ မိ မှ တ မိ သို့ ေြပး က၏။ ြပည်သား တို့သည် ြပက်ယယ် ြပ ၍
က့ဲရဲ က၏။ 11 သို့ ရာတင်ွ အာ ှာ ခ ို င်သား၊ မနာေ ှ ခ ို င်သား၊ ဇာဗုလနု် ခ ို င်သား
အချ ိ တို့သည် ကုိယ်ကုိ ှမ့်ိချ ၍
ေယ ု ှလင် မိ သို့
လာ က၏။ 12 ယုဒ ြပည်သားတို့သည် ထာဝရဘုရား
အမိန ့် ေတာ်အတိင်ုး ၊ ှ င်ဘုရင် ှင့် မှူးမတ် တို့ စီရင် သည်အတိင်ုး၊ တညီ ွတ် တည်း
ြပ ချင်ေသာ ေစတနာစိတ်ကုိ၊ ဘုရားသခင် တနခုိ်း ေတာ်ေကာင့် ရ က၏။ 13 ဒတိုယ
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လ တင်ွ
အဇုမ ပဲွ ကုိ ခံ
လိေုသာငှါ ၊ များစွာ ေသာလူ တို့သည် ေယ ု ှလင် မိ ၌ စည်းေဝး က၍ ၊ အလနွ်
ကီး ေသာပရိသတ် ြဖစ်ေလ၏။ 14 သူတို့သည်ထ ၍ ၊ ေယ ု ှလင် မိ ၌ ှိေသာယဇ်

ပလ္လ င်တို့ ကုိ၎င်း ၊ နံသ့ာေပါင်း မီး ှု ိရာ ယဇ်ပလ္လ င် ှ ိသမျှ တို့ ကုိ၎င်းပယ် ှင်း ၍ ၊ ေက
ြဒ န် ေချာင်း ထဲသို့
ပစ်ချ က၏။ 15 ဒတိုယ လ
တဆယ် ေလး ရက်ေနတ့င်ွ ၊ ပသခါ
သုိးသငယ်ကုိသတ်
က၏။ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ၊ ေလဝိ သားတို့ သည် သတိရ
၍
ကုိယ်ကုိသန ့် ှ င်း ေစလျက် ၊ မီး ှု ိ ရာယဇ် တို့ ကုိ ဗိမာန် ေတာ်ထဲသို့ သွင်း က၏။

16 ဘုရားသခင် ၏လူ
ေမာေ ှ ပညတ် တရား၌
စီရင် ေသာ ထုံးစံအတိင်ုး ၊ မိမိ တို့ ေနရာ ၌
ရပ် ေနလျက် ၊ ယဇ်
ပုေရာဟိတ်တို့သည် ေလဝိ
သားတို့ လက် မှ
အေသွး ကုိ ယူ၍ ြဖနး် က၏။ 17 မ သန ့် ှ င်း ေသာသူ အများ တို့သည် ပရိသတ် ၌
ပါေသာေကာင့် ၊ ထုိမ သန ့် ှ င်း ေသာသူ ှိသမျှ တို့ ကုိ၊ ထာဝရဘုရား
အဘို့
သန ့် ှ င်း ေစြခင်းငှါ ၊ ပသခါ သုိးသငယ်သတ် ြခင်းအမှုကုိ၊ ေလဝိ သားတို့သည် ေစာင့်
ရ က၏။ 18 များစွာ ေသာလူ တည်းဟေူသာ၊ ဧဖရိမ် အမျ ိး၊ မနာေ ှ အမျ ိး၊ ဣသခါ
အမျ ိး၊ ဇာဗုလုန် အမျ ိးသားအများ တို့သည် ကျမ်းစာ ၌ ပါေသာတရားသို့ မ လိက်ု၊
ကုိယ်ကုိမ သန ့် ှ င်း ေစဘဲ၊ ပသခါ
သုိးသငယ်ကုိစား က ၏။ 19 သို့ ရာတင်ွ ၊ ေဟဇကိ က၊ သန ့် ှ င်း ရာဌာနထုံးစံ
အတိင်ုး ၊ သန ့် ှ င်းြခင်း မ ှိေသာ်လည်း ၊ ဘုိးေဘး တို့၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ကုိ
ဆည်းကပ် ြခင်းငှါ ၊ သေဘာကျေသာသူအေပါင်းတို့၏ အြပစ်ကုိ ေကာင်းြမတ် ေသာ
ထာဝရဘုရား
သည် လွှတ် ေတာ်မူပါေစေသာဟု ထုိသူ
တို့ အဘို့
ဆုေတာင်း သြဖင့်၊ 20ထာဝရဘုရား သည် ေဟဇကိ
စကားကုိ
နားေထာင်
ေတာ်မူ၍ ၊ လမူျားတို့ ကုိ ချမ်းသာေပးေတာ်မူ၏။ 21 ေယ ု ှလင် မိ ၌
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စည်းေဝး ေသာဣသေရလ အမျ ိးသား တို့သည်၊ ခုနစ် ရက် ပတ်လံးုအလနွ် ရွှင်လနး်
ေသာစိတ် ှင့်
အဇုမ ပဲွ ကုိခံ က၏။ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ေလဝိ သားတို့သည် အသံကျယ်ေသာတရိူယာ
မျ ိးကုိ တီးမှုတ်လျက်၊ ေန ့
ည ့် မြပတ် ထာဝရဘုရား
အား
ေထာမနာ သီချင်းဆုိ က၏။ 22ထာဝရဘုရား ၏
တရား ေတာ်ြမတ် ကုိ သွနသ်င် ေသာ ေလဝိ
သားအေပါင်း တို့ ကုိ၊ ေဟဇကိ
သည် အားေပးေသာစကား ှင့် ှ တ်ဆက်သြဖင့်၊ သူတို့သည် ခုနစ် ရက် ပတ်လံးုပဲွခံ
စ ်အခါ၊ စားေသာက်လျက်မိဿဟာယ ပူေဇာ် သက္ကာကုိြပ လျက်၊ ဘုိးေဘး
တို့၏ ဘုရားသခင်
ထာဝရဘုရား အား
ေတာင်းပန် လျက်ေနက၏။ 23 စည်းေဝး ေသာသူအေပါင်း တို့သည် ခုနစ် ရက်
ထပ်၍ ပဲွခံ ြခင်းငှါ တိင်ုပင် ပီးမှ ၊ ရွှင်လနး် ေသာစိတ် ှင့် ခုနစ် ရက် ထပ်၍ပဲွခံ
က၏။ 24 ယုဒ ှင်ဘုရင် ေဟဇကိ သည် ာွး တေထာင် ှင့်
သုိး ခုနစ် ေထာင် တို့ ကုိ၎င်း၊ မှူးမတ် တို့သည် ာွး တေထာင် ှင့်
သုိး တေသာင်း ကုိ၎င်း ၊ စည်းေဝး ေသာသူတို့အား ေပး
က ၏။ များ စွာ ေသာယဇ် ပုေရာဟိတ် တို့သည် ကုိယ် ကုိသန ့် ှ င်း ေစ က၏။

25ယဇ်ပုေရာဟိတ် ၊ ေလဝိ သားတို့ ှင့်တကွ ယုဒ
ပရိတ်သတ် များ၊ ဣသေရလ
ြပည်မှ လာ ေသာ ပရိတ်သတ်
များ ၊ ယုဒ ြပည်၌ ေန ေသာတပါးအမျ ိးသား၊ ဣသေရလ
ြပည် မှ လာ ေသာ တပါး အမျ ိးသားတို့သည် ဝမ်းေြမာက် ဝမ်းသာက၏။ 26 ထုိသို့
ေယ ု ှလင် မိ ၌
ကီးစွာ ေသာဝမ်းေြမာက် ြခင်း ှ ိ ၏။ ဣသေရလ
ှင်ဘုရင်
ဒါဝိဒ် သား
ေ ှာလမုန်
လက်ထက် မှသည်၊ ေနာက်တဖနေ်ယ ု ှလင် မိ ၌
ထုိမျှေလာက် ကီးစွာေသာ ဝမ်းေြမာက်ြခင်းမ ှိ။ 27 ထုိအခါ
ယဇ်ပုေရာဟိတ် ၊ ေလဝိ သားတို့သည် ထ
၍ လူ များတို့ ကုိ ေကာင်း ကီး ေပးက၏။ သူ
တို့စကား သံကုိ
ဘုရားသခင် ကား ေတာ်မူ၏။ သန ့် ှ င်း ေသာ ကျနိး်ဝပ် ေတာ်မူရာ၊ ေကာင်းကင် ဘုံ
သို့
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ပဌနာ စကားတက် ေလ၏။

31
1 ထုိ အမှုလက်စသတ် ေသာအခါ ၊ စည်းေဝးေသာ ဣသေရလ
လအူေပါင်း တို့သည်၊ ယုဒ
မိ များသို့ ထွက်သွား ၍ ယုဒ ြပည်၊ ဗ◌င်္ယာမိန် ြပည်၊ ဧဖရိမ် ြပည်၊ မနာေ ှ ြပည်

အရပ်ရပ် ၌ ှိေသာ ုပ်တု ဆင်းတ၊ု အာ ှရ ပင်၊ ြမင့် ေသာ အရပ်၊ ယဇ် ပလ္လ င် ှ ိသမျှ
တို့ ကုိ ှ င်း ှ င်းမဖျက်ဆီး မီှ တိင်ုေအာင်ချ ိ းဖ့ဲ ၊ ခုတ်လဲှ ဖိ ချ က၏။ ထုိေနာက်မှ ၊ ဣ
သေရလ အမျ ိးသား အေပါင်း တို့သည်၊ အသီးအသီး
ပုိင် ထုိက်ေသာေနရာ မိ ရွာတို့ သို့ ြပန် သွား က၏။ 2ယဇ်ပုေရာဟိတ် ေလဝိ သား
တို့သည်၊ အသီးအသီး
ေစာင့်ရေသာအမှု ကုိ အလှည့်သင့်သည်အတိင်ုး ေစာင့်လျက်၊ ထာဝရဘုရား
၏ကျနိး်ဝပ် ေတာ်မူေသာဌာနေတာ်တံခါး အတင်ွး ၌၊ မီး ှု ိ ရာယဇ် ှင့် မိဿဟာယ
ယဇ်ကုိပူေဇာ်ြခင်း၊ အမှု ေတာ်မျ ိ းကုိေစာင့်ြခင်း၊ ေကျးဇူး ေတာ်ကုိ ဝနခံ်ြခင်း၊ ေထာမနာ
သီချင်း ဆုိြခင်းအမှုကုိ ြပ ေစြခင်းငှါ ၊ ေဟဇကိ ခန ့ထ်ား ေတာ်မူ၏။ 3ထာဝရဘုရား
၏ ပညတတိ္
ကျမ်း၌ ေရးထား သည် အတိင်ုး ၊ ေနရ့က်အစ ် နနံက် အချနိ၊် ညဦး
ချနိ၊် ဥပုသ် ေန ့၊ လဆနး် ေန ့၊ ဓမ္မပဲွေနတ့င်ွ မီး ှု ိရာယဇ်ပူေဇာ်စရာဘို့ ၊ ဘ ာေတာ်
ထဲက ဥစ္စာတဘို့ ကုိ ထုတ်၍လှူေတာ်မူ၏။ 4 ယဇ်ပုေရာဟိတ် ၊ ေလဝိ သားတို့သည်
ထာဝရဘုရား
၏ တရား
ကုိ ကိ းစား ၍ သွနသ်င်ေစြခင်းငှါ ၊ ေယ ု ှလင် မိ ၌ေနေသာသူတို့ သည် ဥစ္စာတဘို့
ကုိ လှူရမည် အေကာင်းမိန ့် ေတာ်မူ၏။ 5 ထုိအမိန ့် ေတာ်ကုိ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့ သည် အ ှ ံအြပားကားသိကေသာအခါ၊ အဦး
သီးေသာ စပါး ၊ စပျစ်ရည် ၊ ဆီ ၊ ပျားရည် အစ ှိ ေသာ ေြမ အသီးအ ှံ ကုိ၎င်း ၊
အြခားေသာဥစ္စာ ှ ိသမျှ ဆယ်ဘို့ တဘို့ ကုိ၎င်း၊ များစွာ ေဆာင် ခ့ဲ က၏။ 6 ယုဒ မိ တို့ ၌
ေန ေသာဣသေရလ အမျ ိးသား ှင့် ယုဒ အမျ ိးသားတို့သည်လည်း ၊ သုိး ာွး ဆယ်
ဘို့ တဘို့ ကုိ၎င်း ၊ သူ တို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား အား ပူေဇာ် ၍ သန ့် ှ င်း ေသာ
ဥစ္စာဆယ်ဘို့ တဘို့ ကုိ၎င်း ေဆာင် ခ့ဲ၍ အသီးအသီး ပုံထား က၏။ 7တတိယ လ တင်ွ
ပုံ ထားစ ြပ ၍ ၊ သတ္တ မ လ တင်ွ လက်စသတ် က၏။ 8 ပုံ ထားေသာဥစ္စာကုိ၊ ေဟဇကိ
ှင့် မှူးမတ် တို့ သည် လာ
၍ ြမင် ေသာအခါ ၊ ထာဝရဘုရား ှင့် ဘုရားသခင် ၏ လူ
ဣသေရလ အမျ ိးကုိ ေကာင်း ကီး ေပးက၏။ 9 ထုိပုံ ထားေသာ ဥစ္စာအေကာင်း ကုိ
ေဟဇကိ
သည် ယဇ်ပုေရာဟိတ် ၊ ေလဝိ သား တို့ ၌ ေမးြမနး် လျှင်၊ 10 ဇာဒတ်ု အမျ ိး ၊
ယဇ်ပုေရာဟိတ် အ ကီး အာဇရိ က၊ ပူေဇာ် သက္ကာတို့ ကုိ၊ ဗိမာန် ေတာ်သို့ ေဆာင်
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ခ့ဲစ ြပ ေသာ ေနာက်၊ အကျွ ်ပ်ုတို့ စားေလာက်ေအာင် ှိသည်သာမက များစွာကျန်ကင်း
တတ်ပါ၏။ ထာဝရဘုရား
သည် မိမိ
လူ တို့ ကုိ ေကာင်း ကီး ေပးေတာ်မူေသာေကာင့် ၊ ပုံထား ေသာဤ
ဥစ္စာ များသည် ကျန်ကင်း လျက် ှိပါသည်ဟု ေလျှာက်က၏။
11 ထုိအခါ ဗိမာန် ေတာ်၌ ဘ ာ တိက်ုတို့ ကုိ ြပင်ဆင် ေစမည်အေကာင်း ၊ ေဟဇ
ကိ မိန ့် ေတာ်မူသည် အတိင်ုး ြပင်ဆင် ၍၊ 12လှူ ေသာဥစ္စာ၊ ဆယ်ဘို့ တဘို့ဥစ္စာ၊ ပူေဇာ်
ေသာ ဥစ္စာများကုိ တရား
ှင့်အညီ သွင်း ထားက၏။ ေလဝိ
သားေကာနနိ သည်တိက်ုအပ်ု ၊ သူ ၏ညီ ှိမိ သည် တိက်ုစာေရးြဖစ်၏။ 13 ေယေဟ
လ ၊ အာဇဇိ ၊ နာဟတ် ၊ အာသေဟလ ၊ ေယရိမုတ် ၊ ေယာဇဗတ် ၊ ဧေလျလ ၊ ဣသမ
ခိ ၊ မာဟတ် ၊ ေဗနာယ တို့သည်လည်း ေဟဇကိ မင်း ကီး ှင့် ဗိမာန် ေတာ် အပ်ု အာဇရိ
စီရင်သည်အတိင်ုး၊ ေကာနနိ
ှင့် သူ ၏ညီ ှိမိ တို့သည် အေစခံ၍ ကည့် ှုြပ စုရက၏။ 14အေ ှ တံခါးမှူး ၊ ေလ

ဝိ သားဣမန သား ေကာရ သည်၊ ထာဝရ
အ ှင်ဘုရားသခင် အား လှူဒါနး် ပူေဇာ်ေသာဥစ္စာ၊ အလနွသ်န ့် ှ င်းေသာဥစ္စာ များကုိ
ေဝဖနရ်ေသာအမှုအပ်ုြဖစ်၏။ 15 ေကာရ လက် ေထာက်၊ ဧဒင် ၊ ဗ◌င်္ယာမိန် ၊ ေယာ ှု ၊
ေ ှမာယ ၊ အာမရိ ၊ ေ ှကနိ တို့သည်လည်း ယဇ်ပုေရာဟိတ် ေနရာ မိ တို့ ၌ အရာခံသည်
အတိင်ုး၊ သင်းဖွ့ဲ ေသာ ညီအစ်ကုိ အ ကီး အငယ် တို့အား ေပးေဝ ရက၏။ 16သင်းဖွ့ဲ
သည်အတိင်ုး ၊ ဗိမာန် ေတာ်သို့ ဝင် ၍ အမှု ေတာ် ကုိေစာင့် ေသာသူ၊ စာရင်း ဝင်သည်
အတိင်ုး ၊ အသက် သုံး ှစ်လနွ် ေသာ ေယာက်ျား အေပါင်း တို့အား ၎င်း၊ 17အေဆွအမျ ိး
အလိက်ု စာရင်း ဝင်၍ ၊ အသက် ှစ်ဆယ် လနွ် သြဖင့် ၊ သင်းဖွ့ဲ သည်အတိင်ုး ၊ အမှု
ေတာ်ေစာင့် ေသာ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ေလဝိ သားတို့ အား၎င်း၊ 18သစ္စာ ေစာင့်၍ ကုိယ်ကုိ
သန ့် ှ င်း ေစေသာ ထုိသူ
တို့၏သား မယား သူငယ် မှစ၍ ၊ ပရိသတ် အ ှ ံအြပား စာရင်း ဝင်သမျှ ေသာသူ တို့
အား
၎င်း ၊ ေနရ့က်အစ ်အတိင်ုး ေပးေဝရက၏။ 19 ထုိအတူ ၊ အထက်ဆုိခ့ဲ ပီးေသာသူတို့
သည် ယဇ်ပုေရာဟိတ် ၊ ေလဝိသားေနစရာဘို့ ခဲွထားေသာ မိ နယ်တို့ ၌ ေနေသာအာ ုန်
သား ယဇ်ပုေရာဟိတ် ေယာက်ျား ၊ စာရင်း ဝင်ေသာ ေလဝိ
သားအေပါင်း တို့အား လည်း ေပး ေဝရက၏။ 20 ထုိသို့ ေဟဇကိ သည် ယုဒ
ြပည်တေ ှာက်လံးု တင်ွ စီရင် ၍ ၊ မိမိ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ ေကာင်း
ေသာအမှု၊ ေြဖာင့်မတ် ေသာအမှု၊ သမ္မာ
တရား အမှုတို့ ကုိ ြပ ေတာ်မူ၏။ 21 မိမိ ဘုရားသခင် ကုိ ဆည်းကပ် လျက် ၊ ဗိမာန်
ေတာ်၊ တရား
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ေတာ်၊ ပညတ် ေတာ်တို့အဘို့ အမှု ေစာင့်စ ြပ ေလရာရာ၌ စိတ် ှလံးု အကင်းမ့ဲ ြပ
၍ အ ကံ ထေြမာက်တတ်၏။

32
1 ထုိအမှုများတို့ ကုိ လက်စသတ်သည်ေနာက်၊ အာ ှုရိ ှ င်ဘုရင် သနာခရိပ် သည်၊
ယုဒ
ြပည်သို့ စစ်ချ ီ ၍ ခုိင်ခ့ံ ေသာ မိ တို့ ကုိ ဝုိင်း ထားလျက် တိက်ုယူြခင်းငှါ အားထုတ်
ေလ၏။ 2 ထုိသို့ သနာခရိပ် သည်လာ ၍ ၊ ေယ ု ှလင် မိ ကုိ တိက်ု မည့်အ ကံ ှိ
ေ ကာင်းကုိ ၊ ေဟဇကိ သည်သိြမင် လျှင်၊ 3 မိ ြပင် ၌ ှိေသာ စမ်း ေရ ကုိြဖတ် ြခင်း
ငှါ မှူးမတ် ၊ စစ်သူ ကီး တို့ ှင့် တိင်ုပင် ၍။သူ တို့သည် ဝုိင်း လပ်ု က၏။ 4အာ ှုရိ ှ င်
ဘုရင်တို့သည် လာ
၍ ၊ များစွာ ေသာ ေရ
ကုိ အဘယ်ေကာင့် ေတွ့ ရမည်နည်းဟု လမူျားတို့သည် ဆုိလျက်၊ စုေဝး
၍ စမ်းေရ တင်ွး ှိသမျှ ကုိ ပိတ် က၏။ ြပည် အလယ် ၌ စီး ေသာေချာင်း ေရကုိ
လည်း ြဖတ် က၏။ 5 ေဟဇကိသည်လည်း ကုိယ်ကုိ ခုိင်ခ့ံ ေစ၏။ ပိ ေသာ မိ ို း ှ ိ
သမျှ ကုိ ြပ ြပင် ၍ ၊ ရဲတိက်ု တို့ ှင့် တညီတည်း တည်၏။ ြပင် မိ ို း ကုိလည်း တည်
၏။ ဒါဝိဒ် မိ ၌ မိလ္ေလာ
ရဲတိက်ုကုိလည်း ြပ ြပင်၍၊ များစွာ ေသာ လံှလက်နက်ဒိင်ုး လွှားတို့ ကုိလည်း လပ်ု
ေလ၏။ 6လူ များတို့တင်ွ တပ်မှူး တို့ ကုိခန ့ထ်ား ၍ ၊ မိ လမ်းမ ၌ စုေဝး ေစသြဖင့်
၊ အားေပးေသာ စကားကုိ ေြပာလျက်၊ 7 ခွနအ်ား ယူ၍ ရဲရင့် ြခင်း ှ ိ ကေလာ။့ အာ ှုရိ
ှ င်ဘုရင် ှင့် သူ ၌ ပါေသာ အလံးု အရင်း အေပါင်း တို့ ေကာင့် မ ေကာက် က ှင့်။
စိတ် မ ပျက်က ှင့်။ ငါ တို့ ဘက် ၌ေနေသာသူတို့ သည်၊ သူ့ဘက်၌ ေနေသာသူ
တို့ထက် သာ၍များ က၏။ 8သူ့ ဘက် ၌ လူ
လက် ံု း ှ ိ၏။ ငါ တို့ဘက် ၌ ေထာက်မ ၍ ၊ စစ် ကူေတာ်မူေသာငါ တို့၏ဘုရားသခင်
ထာဝရဘုရား ှိေတာ်မူသည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။ လူ
များတို့ သည် ယုဒ
ှင်ဘုရင် ေဟဇကိ ၏ စကား
ကုိ ကုိးစား က၏။ 9 ထုိေနာက် အာ ှုရိ ှ င်ဘုရင် သနာခရိပ် သည် ဗုိလ်ေြခ အေပါင်း
တို့ ှင့်တကွ ၊ လာခိ ှ မိ ကုိ ဝုိင်းထားစ ်တင်ွ၊ မိမိ
ကျွန် အချ ိ ကုိ ေယ ု ှလင် မိ ၊ ယုဒ
ှင်ဘုရင် ေဟဇကိ ထံ သို့ ၎င်း၊ ေယ ု ှလင် မိ ၌ ှိေသာ ယုဒ လအူေပါင်း တို့ ှ ိရာ

သို့ ၎င်း ေစလွှတ် ၍၊ 10 အာ ှုရိ ှ င်ဘုရင် သနာခရိပ် မိန ့် ေတာ်မူသည် ကား ၊ သင်
တို့သည် ေယ ု ှလင် မိ ၌ ဝုိင်း ထားြခင်းကုိခံ ြခင်းငှါ၊ အဘယ်သို့ ခုိလှုံ ကသနည်း။
11 ေဟဇကိ က၊ ငါ တို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား သည် ငါ တို့ ကုိ အာ ှုရိ ှ င်ဘုရင်
လက် မှ ကယ်လွှတ် ေတာ်မူမည်ဟုဆုိ လျက် ၊ မွတ်သိပ် ြခင်း၊ ေရငတ် ြခင်း အားြဖင့်
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အေသ ခံရသည်တိင်ုေအာင် ၊ ကုိယ်ကုိ စွန ့ပ်စ် ေစ ြခင်းငှါ ၊ သင် တို့ ကုိ ြဖားေယာင်း
သည်မဟတ်ု ေလာ။ 12 ထုိ ေဟဇကိ သည် ထာဝရ
ဘုရား၏ ြမင့် ေသာ အရပ်ဌာန ှင့် ယဇ် ပလ္လ င်တို့ ကုိ ပယ် ၍ ၊ သင်တို့သည် တခု
တည်းေသာ ယဇ် ပလ္လ င်ေ ှ မှာကုိးကွယ် ရမည်။ ထုိ
ယဇ် ပလ္လ င်ေပါ် မှာ နံသ့ာေပါင်း ကုိ မီး ှု ိရမည်ဟု ယုဒ
ြပည်သူ ေယ ု ှလင် မိ သားတို့ ကုိ မိန ့် ေတာ်မူ ပီမဟတ်ု ေလာ။ 13 ငါ ှင့် ငါ ့ ဘုိး
ေဘး တို့သည် အတိင်ုးတိင်ုးအြပည်ြပည်တို့ ၌ အဘယ်သို့ ြပ သည်ကုိ သင်တို့ မ သိ
ကသေလာ။အတိင်ုးတိင်ုးအြပည်ြပည်ဘုရားတို့သည် မိမိ တို့ ြပည် များကုိ ငါ ့ လက် မှ
ကယ်လွှတ် ြခင်းငှါ တတ်စွမ်း ိင်ု သေလာ ။ 14 ငါ ့ ဘုိးေဘး အကုနအ်စင် ဖျက်ဆီး
ေသာ တိင်ုး ိင်ုငံတို့၏ ဘုရား
တို့တင်ွ ၊ အဘယ်မည်ေသာဘုရားသည် မိမိ
ြပည် ကုိ ငါ ့လက် မှ ကယ်လွှတ် ဘူးသနည်း။ သင် တို့၏ ဘုရား
သည် သင် တို့ ကုိငါ ့လက် မှ အဘယ်သို့ ကယ်လွှတ် မည်နည်း။ 15 သို့ ြဖစ်၍ ၊ ေဟဇ
ကိ သည် သင် တို့ ကုိမ လှည့်စား ေစ ှင့်။ ထုိသို့
မ ြဖားေယာင်း ေစ ှင့်။ သူ့
စကားကုိ မ ယုံ က ှင့်။ အြခား ေသာ တိင်ုး ိင်ုငံ၌ ကုိးကွယ်ေသာ ဘုရား
မည်မျှသည်၊ မိမိ
ြပည် ကုိငါ ့လက် မှ ၎င်း၊ ငါ ့ ဘုိးေဘး လက် မှ ၎င်း မ ကယ် မလွှတ် ိင်ု။။ ထုိမျှမက ၊
သင် တို့၏ဘုရား သည် သင် တို့ ကုိ ငါ ့လက် မှ မ ကယ် မလွှတ် ိင်ုဟု မှာလိက်ုေလ၏။
16သူ့ ကျွန် တို့သည် ထာဝရ
အ ှင်ဘုရားသခင် တစ်ဘက် ၊ ဘုရားသခင် ၏ကျွန် ေဟဇကိ တဘက် ၌ သာ၍
ေြပာ ဆုိက၏။ 17 ထုိမှတပါး အြခားေသာ တိင်ုး ိင်ုငံဘုရား တို့ သည်၊ မိမိ
လူ များကုိ ငါ ့လက် မှ မ ကယ် မလွှတ် ိင်ုသည် နည်းတူ ၊ ေဟဇကိ ကုိးကွယ်ေသာ
ဘုရား
သည်၊ သူ
၏ လူ
များ ကုိ ငါ ့ လက် မှ မ ကယ် မလွှတ်ရဟုဣသေရလ အမျ ိး ၏ ဘုရားသခင်
ထာဝရဘုရား ကုိ က့ဲရဲ
ြပစ်တင်ေသာစာ ကုိ ေရး
၍ ေပးလိက်ုေသး၏။ 18 တဖန် မိ ို း ေပါ် မှာ ှ ိေသာ ေယ ု ှလင် မိ သား တို့ ကုိ
ခိမ်းေချာက်ေ ှာက် ှက်၍၊ မိ ကုိတိက်ုယူ ိင်ုေအာင်၊ ယုဒ
ဘာသာစကားအားြဖင့် ကျယ် ေသာ အသံ
ှင့် ေ ကးေကာ် က၏။ 19လူ တို့လက် ြဖင့် လပ်ု ေသာဘုရား ၊ ေြမ ကီး သား များ

ကုိးကွယ်ေသာ ဘုရားတို့ ှင့် ေယ ု ှလင် မိ ဘုရားသခင် ကုိ ေရာ၍ က့ဲရဲ က၏။
20 ထုိ အေကာင်း ေကာင့်၊ ေဟဇကိ
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မင်း ကီး ှင့် အာမုတ် သား ပေရာဖက် ေဟ ှာယ သည် ဆုေတာင်း ၍ ၊ ေကာင်းကင်
ဘုံသို့ ဟစ်ေခါ် သြဖင့်၊ 21ထာဝရဘုရား ေစလွှတ် ေတာ်မူေသာေကာင်းကင် တမနသ်ည်၊
အာ ှုရိ ှ င်ဘုရင် တပ် ၌ ခွနအ်ား ကီးေသာ သူရဲ
များ၊ တပ်မှူး ၊ စစ်ကဲ များအေပါင်းတို့ ကုိ သုတ်သင် ပယ် ှင်းေလ၏။ ှင်ဘုရင်သည်
မျက် ှာ ပျက် လျက် ၊ မိမိ ြပည် သို့ ြပန် သွား၏။ မိမိ
ဘုရား ၏ ဗိမာန် သို့ ေရာက် ေသာအခါ ၊ မိမိ သားရင်း တို့သည် ထား
ှင့် သတ် က၏။ 22 ထုိသို့ ထာဝရဘုရား သည် ေဟဇကိ
ှင့် ေယ ု ှလင် မိ သား တို့ ကုိ၊ အာ ှုရိ ှ င်ဘုရင် လက် မှ ၎င်း ၊ အြခားေသာရနသူ်

လက် မှ ၎င်း ကယ်လွှတ် ၍ ၊ အရပ်ရပ် ၌ ေစာင့်မ ေတာ်မူ၏။ 23အများေသာသူတို့သည်
ေယ ု ှလင် မိ သို့ ထာဝရဘုရား အဘို့ ပူေဇာ် သက္ကာကုိ၎င်း ၊ ယုဒ ှင်ဘုရင် ေဟ
ဇကိ ထံ သို့ လက်ေဆာင် ပဏ္ဏ ာကုိ၎င်း ေဆာင် ခ့ဲ က သြဖင့် ၊ ေဟဇကိသည် ထုိကာလ
မှစ၍ခပ်သိမ်း ေသာလမူျ ိ း ေ ှ မှာဘုနး် ကီး ေတာ်မူ၏။ 24 ထုိ ကာလ အခါ ေဟဇကိ
မင်းသည် ေသ
နာစဲွ၍ထာဝရဘုရား အား ဆုေတာင်း သြဖင့်၊ ဗျာဒိတ်ေတာ် ှင့် ထူးဆနး် ေသာတနခုိ်း
ေတာ်ကုိ ခံရ၏။ 25 သို့ ရာတင်ွ ေဟဇကိ သည် မိမိ
ခံရေသာေကျးဇူးေတာ် ှင့် အထုိက် အေလျာက်မ ကျင့်၊ ေထာင်လွှား ေသာစိတ် ှိ၏။
ထုိေကာင့် သူ ၌ ၎င်း၊ ယုဒ
ြပည် ှင့် ေယ ု ှလင် မိ ၌ ၎င်း ၊ အမျက် ေတာ်ထွက် ေလ၏။ 26 သို့ ရာတင်ွ ေဟဇ
ကိ သည် မိမိ
စိတ် ေထာင်လွှား ေသာ အြပစ်ေကာင့် ၊ ေယ ု ှလင် မိ သားတို့ ှင့်တကွ ကုိယ်တိင်ု
ကုိယ်ကုိ ှမ့်ိချ ေသာေကာင့် ၊ လက်ထက် ေတာ် ကာလတင်ွ၊ ထာဝရဘုရား
၏ အမျက် ေတာ်မ သက်ေရာက် ။ 27 ေဟဇကိ သည် များစွာ ေသာ စည်းစိမ် ဥစ္စာ
ဂုဏ် အသေရ ှိ ၏။ ေရွှ ၊ ေငွ ၊ ေကျာက် ြမတ်၊ နံသ့ာမျ ိ း ၊ ဒိင်ုး လွှား၊ ှေြမာ ဘွယ်
ေသာ တနဆ်ာ သုိထားရာဘ ာတိက်ု များကုိ တည် ေလ၏။ 28 စပါး ကျမီျား၊ ဆီ ၊
စပျစ်ရည် သုိထား ရာ တိက်ုများ၊ တိ စ္ဆာန် မျ ိ း တင်းကုပ် များ၊ သုိး
ြခံ များကုိလည်း လပ်ုေလ ၏။ 29 ကုိယ် အဘို့ မိ တို့ ကုိတည် ၍ ၊ များစွာ ေသာ သုိး
ာွး တို့ ကုိလည်း ဆည်းဖူးေလ၏။ ဘုရားသခင် သည် များစွာ ေသာဥစ္စာ ကုိ ေပး

သနားေတာ်မူ၏။ 30 ထုိမှတပါး ၊ ေဟဇကိ သည် ဂိဟနု် အထက် ေချာင်း ေရကုိ ပိတ်
၍ ၊ ဒါဝိဒ် မိ အေနာက် သို့ တည့်တည့် စီးေစ၏။ ထုိသို့
ေဟဇကိ သည် ြပ ေလရာရာ ၌ အ ကံ ထေြမာက်၏။ 31 သို့ ရာတင်ွ ၊ ိင်ုငံ ေတာ်၌
ြဖစ် ေသာ အံဘွ့ယ် ေသာ အမှုကုိ ေမးြမနး် ေစြခင်းငှါ ၊ ဗာဗုလနု် မင်း တို့သည် သံတမန်
ကုိ ေစလွှတ်ေသာ အမှုမှာ၊ ေဟဇကိ
မင်း၏ သေဘာ
ကုိ အကုနအ်စင် သိ ြခင်းငှါ ၊ ဘုရားသခင် သည် စုံစမ်း ၍ အလတ်ွ ထားေတာ်မူ၏။

32 ေဟဇကိ ြပ မူေသာအမှု အရာ ကင်း ေလသမျှ တို့ ှင့် ေကျးဇူး ြပ ြခင်းအရာသည်
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အာမုတ် သား ပေရာဖက် ေဟ ှာယ ၏ ူပါ ံု ကျမ်း၊ ယုဒ
ရာဇဝင်၊ ဣသေရလ
ရာဇဝင် ၌ ေရးထား လျက် ှိ၏။ 33 ေဟဇကိ သည် ဘုိးေဘး
တို့ ှင့် အိပ်ေပျာ် ၍ ၊ ဒါဝိဒ် ၏သား ေတာ်ေြမးေတာ်တို့ သခင်္ျ ိ င်းတင်ွ အြမတ်ဆုံးေသာ
သခင်္ျ ိ င်း ၌ သ ဂ ဟ် ြခင်းကုိ ခံေလ၏။ ယုဒ
ြပည်သူ ေယ ု ှလင် မိ သားအေပါင်း တို့သည်၊ ေဟဇကိ
အနစိ္စ ေရာက်ေသာအခါ ၊ ဂုဏ် အသေရေတာ်ကုိ ချးီေြမာက် က ၏။ သား
ေတာ်မနာေ ှ သည် ခမည်းေတာ် အရာ ၌ နနး် ထုိင်၏။

33
1 မနာေ ှ သည် အသက် တဆယ် ှစ် ှစ် ှ ိေသာ်၊ နနး်ထုိင် ၍ ေယ ု ှလင် မိ ၌ ငါး
ဆယ် ငါး ှစ် စုိးစံ ေလ၏။ 2 ထုိမင်းသည် ဣသေရလ
အမျ ိးသား ေ ှ မှာ၊ ထာဝရဘုရား
ှင်ထုတ် ေတာ်မူေသာ တပါးအမျ ိးသား ရံွ ှာဘွယ် ထုံးစံအတိင်ုး ၊ ထာဝရဘုရား ေ ှ

ေတာ်၌ ဒစု ိုက် ကုိြပ ၏။ 3 ခမည်းေတာ် ေဟဇကိ ဖျက်ဆီး ေသာ ကုနး် တို့ ကုိ ြပ ြပင်
၍ ၊ ဗာလ ဘုရားတို့အဘို့ ယဇ် ပလ္လ င်တို့ ကုိ တည် ၏။ အာ ှရ ပင်တို့ ကုိလည်း ြပ စု
၏။ မုိဃ်း ေကာင်းကင်တနဆ်ာ များကုိလည်း ဝတ်ြပ ကုိးကွယ်၏။ 4 ေယ ု ှလင် မိ ၌
ငါ ့ နာမ ကုိအစ ် ငါတည် ေစမည် ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူေသာ မိ ၊ ဗိမာန် ေတာ်၌ ယဇ် ပလ္လ င်တည်းဟေူသာ၊ 5 ဗိမာန် ေတာ်တန်
တိင်ုး ှစ် ရပ်တင်ွ ၊ မုိဃ်း ေကာင်းကင်တနဆ်ာ များ အဘို့
ယဇ် ပလ္လ င်တို့ ကုိတည် ၏။ 6 မိမိ သား တို့ ကုိ ဟိန ္ ံု
သားချ ိင့်၌ မီး ြဖင့် ပူေဇာ် ၏။ ကာလ
ေဗဒင်ကုိ ကည့်တတ်၏။ ြပ စား ေသာအတတ်၊ နတ် ဝိဇ္ဇာအတတ်ကုိ သုံးေဆာင်၍ ၊
စုနး် ှင့် နတ်ဝင် တို့ ကုိလည်း အခွင့် ေပး၏။ ထာဝရဘုရား
၏ အမျက် ေတာ်ကုိ ှ ိးေဆာ်ြခင်းငှါ ေ ှ ေတာ်၌များစွာ ေသာ ဒစု ိုက် ကုိ ြပ ၏။

7 ဤ ဗိမာန် ၌ ၎င်း ၊ ဣသေရလ ခ ို င် များတို့ တင်ွ ငါေရွးေကာက် ေသာ ေယ ု ှ
လင် မိ ၌ ၎င်း၊ ငါ ့ နာမ ကုိ အစ ်အ မဲ ငါ တည်ေစမည်ဟု ထာဝရဘုရားသည် ဒါဝိဒ်
ှင့် သား ေတာ် ေ ှာလမုန် အား မိန ့် ေတာ်မူရာ၌၊ ရည်ေဆာင်ေသာဗိမာန် ေတာ်ထဲမှာ ၊
မိမိြပ စုေသာ ုပ်တု ှင့် တူေအာင်လပ်ု ေသာ ုပ်တုတခုကုိတင် ထား၏။ 8 ငါမှာထား
သမျှ အတိင်ုး ၊ ေမာ ှ အားြဖင့် စီရင် ထုံးဖွ့ဲ သမျှ ေသာတရား အတိင်ုး ၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသားတို့ သည် ကျင့် ြခင်းငှါေစာင့်ေ ှာက်လျှင်၊ သူတို့ ဘုိးေဘးတို့ အား ငါေပး
ေသာြပည်မှ၊ သူတို့ ကုိ ေနာက်တဖန် ငါမေရွ မေြပာင်းေစဟု မိန ့ေ်တာ်မူေသာ်လည်း၊ 9 မ
နာေ ှ သည် ယုဒ
ြပည်သူ ေယ ု ှလင် မိ သား တို့ ကုိ လမ်းလွဲ ေစ၏။ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့ေ ှ မှ ၊ ထာဝရဘုရား ဖျက်ဆီး ေတာ်မူေသာ လမူျ ိ း တို့ ြပ သည် ထက်
၊ သာ၍ဆုိး ေသာအမှုကုိြပ ေစ၏။ 10ထာဝရဘုရား သည် မနာေ ှ ှင့် သူ ၏ လူ
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တို့အား မိန ့် ေတာ်မူေသာ်လည်း ၊ သူတို့သည်နား မ ေထာင်ဘဲ ေနေသာေကာင့်၊ 11အာ
ှုရိ ှ င်ဘုရင် ၏ ဗုိလ် မင်း များကုိ စစ်ချေီစေတာ်မူသြဖင့်၊ သူတို့သည် မနာေ ှ ကုိ ဆူး
ေတာ
၌ ဘမ်းမိ ၍ ၊ သံ ကိ း ှင့် ချည်ေ ှာင် ပီးမှ ၊ ဗာဗုလုန် မိ သို့ ေဆာင် သွား က၏။

12 ထုိသို့ မနာေ ှ သည် ဆင်းရဲ ဒကု္ခကုိ ခံရေသာအခါ၊ မိမိ
ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ကုိ ေတာင်းပန် ၍ ၊ ဘုိးေဘး တို့၏ ဘုရားသခင့် ေ ှ
မှာ ကုိယ်ကုိအလနွ် ှမ့်ိချ လျက်၊ 13 ဆုေတာင်း ပဌနာြပ ေသာစကားကုိ ဘုရားသခင်
နားေထာင် နာယူ၍၊ မနာေ ှအပ်ုစုိးရင်းြပည်၊ ေယ ု ှလင် မိ သို့ တဖနပိ်ု့ ေဆာင် ေတာ်
မူ၏။ ထုိအခါ ထာဝရဘုရား သည် ဘုရားသခင် ြဖစ်ေတာ်မူေကာင်းကုိ မနာေ ှ သိ
ရ၏။ 14 ထုိေနာက် ၊ ဒါဝိဒ် မိ ြပင် ၊ ဂိဟနု် မိ အေနာက် ဘက်၊ ချ ိင့် ထဲမှာ ငါး တံခါး
ဝ တိင်ုေအာင် ၎င်း ၊ ဩေဖလ ရဲတိက်ုပတ်လည် ၌ ၎င်း ၊ အလနွ် ြမင့် ေသာ မိ ို း ကုိ
တည် ၏။ ယုဒ
ြပည်တင်ွ ခုိင်ခ့ံ ေသာ မိ ှိသမျှ တို့ ၌ တပ်မှူး တို့ ကုိ ခန ့ထ်ား ၏။ 15တပါး အမျ ိး
တို့၏ ဘုရား
များ ှင့် အရင်လပ်ု ေသာ ုပ်တု ကုိ၊ ဗိမာန် ေတာ်ထဲက ထုတ် ၍ ၊ ဗိမာန် ေတာ် ေတာင်
ေပါ် ၊ ေယ ု ှလင် မိ ထဲမှာ အရင်တည် ေသာ ယဇ် ပလ္လ င်တို့ ကုိလည်း မိ ြပင် သို့
ထုတ် ပစ်ေလ၏။ 16ထာဝရဘုရား ၏ ယဇ် ပလ္လ င်ကုိြပ ြပင် ၍ ၊ မိဿဟာယ ယဇ် ှင့်
ေကျးဇူး ေတာ်ဝနခံ်ရာ ယဇ် တို့ ကုိပူေဇာ်၏။ ယုဒ
ြပည်သားတို့သည်၊ ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ကုိ ဝတ်ြပ မည်အေကာင်း မှာ ထား၏။

17 သို့ ရာတင်ွ ြပည်သား တို့သည် ြမင့် ေသာအရပ် ေပါ် မှာ ယဇ် ပူေဇာ်လျက်ပင်၊ မိမိ
တို့ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ကုိသာ ကုိးကွယ်က၏။ 18မနာေ ှ ြပ မူေသာအမှုအရာ
ကင်း ေလသမျှတို့ ှင့် မိမိ ဘုရားသခင် ကုိ ဆုေတာင်း ြခင်းအရာ၊ ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား အခွင့် ှင့် သူ့ အား ပေရာဖက် တို့ ေဟာေြပာ
ေသာစကား သည်၊ ဣသေရလ
ရာဇဝင် ၌ ေရးထားလျက် ှိ၏။ 19 သူ ဆုေတာင်း ြခင်း၊ ဘုရားသခင်နားေထာင်ေတာ်
မူြခင်း၊ အမှုမေရာက်မီှ ြပစ်မှားလနွက်ျ းြခင်း၊ ြမင့် ေသာအရပ် တို့ ကုိ တည် ြခင်း၊ အာ
ှရ ပင် ှင့် ု ပ်တု ဆင်းတတိုု့ ကုိ တည်ေထာင် ြခင်းအရာတို့သည်၊ ေဟာဇဲ
၏ ကျမ်းစကား တင်ွ ေရးထား လျက် ှိ၏။ 20 မနာေ ှ သည် ဘုိးေဘး
တို့ ှင့် အိပ်ေပျာ် ၍ ၊ မိမိ အိမ် ၌ သ ဂ ဟ် ြခင်းကုိခံ ေလ၏။ သား
ေတာ်အာမုန် သည်ခမည်းေတာ် အရာ ၌နနး် ထုိင်၏။ 21 အာမုန် သည်အသက် ှစ်
ဆယ် ှစ် ှစ် ှ ိ ေသာ်၊ နနး် ထုိင်၍ ေယ ု ှလင် မိ ၌ ှစ် ှစ် စုိးစံ ေလ၏။ 22 ထုိ
မင်းသည် ခမည်းေတာ် မနာေ ှ ြပ သက့ဲသို့ ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ ဒစု ိုက် ကုိြပ
၏။ ခမည်းေတာ်လပ်ု ေသာ ုပ်တု ဆင်းတု ှ ိသမျှ တို့အား ယဇ် ပူေဇာ်၍ ဝတ်ြပ ၏။
23 ခမည်းေတာ် သည် ထာဝရဘုရား
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ေ ှ ေတာ်၌ ကုိယ်ကုိ ှမ့်ိချ သက့ဲသို့ မ ှမ့်ိချ ဘဲအထူးသြဖင့် ြပစ်မှား ၏။ 24 မိမိ ကျွန်
တို့သည် သင်းဖွ့ဲ ၍ နနး်ေတာ် ၌ လပ်ု ကံ က၏။ 25အာမုန် မင်း ကီး တစ်ဘက် ၌သင်းဖွ့ဲ
ေသာသူ အေပါင်း တို့ ကုိ၊ ြပည်သူ ြပည်သားတို့သည် ကွပ်မျက် ၍ ၊ သား ေတာ်ေယာ ှိ
ကုိ ခမည်းေတာ် အရာ ၌နနး် တင်က၏။

34
1 ေယာ ှိ သည် အသက် ှစ် ှစ် ှ ိေသာ်နနး် ထုိင်၍
ေယ ု ှလင် မိ ၌
သုံးဆယ် တ ှစ်
စုိးစံ ေလ၏။ 2 ထုိမင်းသည် ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌
တရား
ေသာအမှုကုိြပ ၍ ၊ လက်ျာ ဘက်လက်ဝဲ ဘက်သို့ မ
လွှဲ ၊ အဘ ဒါဝိဒ် လိက်ုေသာလမ်း သို့
လိက်ု ေလ၏။ 3အသက် ေတာ်ငယ်စ ် ၊ နနး်စံ ှ စ် ှစ် တင်ွ ၊ အဘ
ဒါဝိဒ် ၏ ဘုရားသခင် ကုိ
ဆည်းကပ် စ ြပ ၏။ တဆယ် ှစ်
ှစ် တင်ွ
ယုဒ ြပည်၊ ေယ ု ှလင် မိ ၌ ှိေသာကုနး် ၊ အာ ှရ ပင်၊ ထု
ေသာ ုပ်တ၊ု သွနး် ေသာ ုပ်တုတို့ ကုိ သုတ်သင် ပယ် ှင်းစ ြပ ၏။ 4 ဗာလ ဘုရားတို့
ယဇ် ပလ္လ င်များကုိ ေ ှ ေတာ်၌ ဖိ ချ ၍ ၊ ယဇ်ပလ္လ င်ေပါ်တင်ွ အြမင့်တင်ထားေသာ
ုပ်တု တို့ ကုိ ခုတ်လဲှ က၏။ အာ ှရ ပင်များ ှင့် ထု ေသာ ုပ်တ၊ု သွနး် ေသာ ုပ်တမုျား
ကုိချ ိ းဖ့ဲ ၍
ညက်ညက် ေချ ပီးလျှင် ၊ ယဇ် ပူေဇာ်ေသာသူတို့၏ သခင်္ျ ိ င်း ေပါ် မှာ ြဖန ့် ြဖ း ေတာ်
မူ ၏။ 5ယဇ်ပုေရာဟိတ် တို့အ ို း ကုိ ထုိယဇ် ပလ္လ င်တည်ရာအေပါ် မှာ မီး ှု ိ ၍ ၊ ယုဒ
ြပည် ှင့်
ေယ ု ှလင် မိ ကုိ စင်ကယ် ေစေတာ်မူ၏။ 6 ထုိအတူ
မနာေ ှ ခ ို င် ၊ ဧဖရိမ် ခ ို င်၊ ှ ိေမာင် ခ ို င်၊ နဿလိ ခ ို င် တိင်ုေအာင် ၊ အရပ်ရပ်
မိ များတို့ ၌
ေပါက်တးူ ှင့်လပ်ုလျက်၊ 7ယဇ် ပလ္လ င် ှင့်
အာ ှရ ပင်တို့ ကုိ ချ ိ းဖ့ဲ ၍ ၊ ဣသေရလ
ြပည် တေလျှာက်လံးု ၌
ှိသမျှ ေသာ ုပ်တု
ဆင်းတတိုု့ ကုိ ခုတ်လဲှ ၍
ညက်ညက် ေချ ပီးမှ ေယ ု ှလင် မိ သို့
ြပန် ေတာ်မူ၏။ 8 နနး်စံ ဆယ် ှစ် ှစ် တင်ွ ၊ ိင်ုငံ ေတာ် ှင့်
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ဗိမာန်
ေတာ်ကုိ စင်ကယ် ေစ ပီးမှ ၊ မိမိ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား
၏ အိမ် ေတာ်ကုိ ြပ ြပင် လိေုသာငှါ ၊ အာဇလိ ၏ သား
ှာဖန် ၊ မိ ဝန် မာေသယ ၊ ေယာခတ် သား အတင်ွးဝန် ေယာအာ တို့ ကုိ ေစလွှတ်

ေတာ်မူ၏။ 9 ထုိသူတို့သည် ယဇ် ပုေရာဟိတ်မင်း ဟိလခိ
ထံ သို့ သွား ၍ ၊ ဗိမာန် ေတာ်သို့ လူများေဆာင်ခ့ဲေသာေင၊ွ မနာေ ှ အမျ ိးသား၊ ဧဖ
ရိမ် အမျ ိးသား၊ ကျန်ကင်း ေသာ ဣသေရလ
အမျ ိးသား ှိသမျှ ၊ ယုဒ အမျ ိးသား၊ ဗ◌င်္ယာမိန်
အမျ ိးသား၊ ေယ ု ှလင် မိ သူ မိ သားအေပါင်း တို့လက် မှ
တံခါး ေစာင့်
ေလဝိ သားတို့ ခံ ေသာ
ေငွ ကုိယူ ၍၊ 10 ဗိမာန် ေတာ်ကုိ ကည့် ှု ြပ စုေသာသူတို့ ၌
အပ် သြဖင့် ၊ သူတို့သည် ဗိမာန် ေတာ်ကုိ ြပ ြပင် ြခင်းငှါ လပ်ုေဆာင် ေသာသူ၊

11 ဗိသုကာ ှင့် လက်သမား လပ်ု သည့်အတက်ွ ၊ ယုဒ ှင်ဘုရင် ဖျက်ဆီး ေသာ
အေဆာင် တို့ ကုိ ြပင်စရာ ဘို့ ဆစ်ေသာေကျာက်များ ှင့် ထုပ်ေလျာက်ရနယ်များကုိ
ဝယ် သည်အတက်ွ
ေပး က၏။ 12လပ်ုေဆာင် သူ တို့သည် သစ္စာ
ေစာင့် က၏။ ေလဝိ
အမျ ိး၊ ေမရာရိ
အ ယ်ွ ၊ ယာဟတ် ှင့် ဩဗဒိ ၊ ေကာဟတ် အ ွှယ် ၊ ဇာခရိ ှင့်
ေမ ှုလံ အစ ှိေသာ တရိူယာ
မျ ိးကုိ တီးမှုတ်လျက် ၊ သီချင်းဆုိတတ်ေသာ ေလဝိ
သားအေပါင်း တို့သည် ကည့် ှု ှ ိးေဆာ် က၏။ 13 ထုိသူတို့သည် ဝနထ်မ်း ေသာသူ
မှစ၍ ၊ အလပ်ု
မျ ိ းကုိ လပ်ုေဆာင် ေသာ သူအေပါင်း တို့ ကုိ
ကည့် ှုအပ်ုချ ပ် က၏။ ေလဝိ
သားအချ ိ တို့သည်လည်း
စာေရး ၊ တရားသူ ကီး ၊ တံခါးေစာင့် လပ်ု က၏။ 14 ဗိမာန် ေတာ်သို့ ေဆာင် ခ့ဲ
ေသာေငွ ကုိ ထုတ် ေသာအခါ ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ဟိလခိ သည် ေမာေ ှ ေရးထားေသာ
ထာဝရဘုရား
၏ ပညတ္တိ
ကျမ်းစာေစာင် ကုိ ေတွ့ ၍၊ 15 ေတွ့ ေကာင်းကုိ စာေရး
ေတာ် ှာဖန် အား
ေြပာ လျက်
ထုိကျမ်းစာကုိ အပ် ေပး၏။ 16 ှ ာဖန် သည် ှင်ဘုရင် ထံသို့ ယူသွား ၍ ၊ ကုိယ်ေတာ်
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ကျွန် တို့သည် မှာ ထားေတာ်မူသမျှ အတိင်ုး
ြပ က ပါ၏။ 17 ဗိမာန် ေတာ်၌
ေတွ့ ေသာေငွ ကုိ မှုတ် ၍ ၊ အပ်ုချ ပ် ေသာသူ ှင့်
လပ်ုေဆာင် ေသာသူတို့ ၌
အပ် ပါ ပီဟ၍ူ၎င်း၊ 18ယဇ်ပုေရာဟိတ် ဟိလခိ သည် ကျွနေ်တာ် ၌
စာေစာင် ကုိ အပ် ပါ ပီဟ၍ူ၎င်း ကားေလျှာက် လျက် ၊ ှင်ဘုရင် ေ ှ ေတာ်၌ ဘတ်
ရွတ် ေလ၏။ 19 ှ င် ဘုရင်သည် တရား
စကား ကုိ ကား လျှင် ၊ မိမိ အဝတ် ကုိဆုတ် ၍၊ 20ယဇ်ပုေရာဟိတ်ဟိလခိ ၊ ှာဖန်
သား အဟိကံ ၊ မိက္ခါ သား
အာဗဒနု် ၊ စာေရး ေတာ် ှာဖန် ၊ မိမိကျွန် အာသာယ ကုိ
ေခါ် ၍၊ 21ယခုေတွ့ေသာ ကျမ်းစကားေကာင့် ငါ ့အတက်ွ
ဣသေရလ ြပည် ှင့် ယုဒ ြပည်၌
ကျန်ကင်း ေသးေသာသူတို့ အတက်ွ
ထာဝရဘုရား ၌ ေမးေလျှာက် ကပါ။ ဘုိးေဘး
တို့သည် ထာဝရဘုရား
၏ အမိန ့် ေတာ်ကုိ နား
မ ေထာင်၊ ဤ
ကျမ်းစာ ၌ ေရးထား သမျှ
အတိင်ုး မကျင့် ဘဲ ေနေသာေကာင့်၊ ထာဝရဘုရား
သည် ငါ တို့ ၌ ြပင်းစွာ အမျက် ထွက်ေတာ်မူလိမ့်မည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။
22 ထုိကာလတင်ွ၊ ဟရဟတ် သား ြဖစ်ေသာ တိကဝ
၏သား အချ ပ်ဝန် ှလ္လံု ၏မယား ၊ ပေရာဖက်မ ဟလုဒ
သည် ေယ ု ှလင် မိ ၌
ေန သည်ြဖစ်၍၊ ဟိလခိ
ှင့်
ှ င်ဘုရင် ၏လူ တို့သည် ထုိမိနး်မ ထံသို့ သွား၍ ေြပာဆုိ က၏။

23 မိနး်မကလည်း၊ ငါ ့ ထံသို့ ေစလွှတ် ေသာ သူ ထံသို့ သင် တို့ ြပန၍် ဆင့်ဆုိ ရေသာ
ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရားသခင် ထာဝရ ဘုရား၏ အမိန ့် ေတာ်ဟမူူကား၊ 24 ယုဒ ှင်ဘုရင် ေ ှ
မှာ ဘတ် ရေသာ ကျမ်းစာ ၌
ေရးထား သမျှ ေသာအကျနိ် စကားြပည့်စုံေစြခင်းငှါ၊ ငါသည်ဤ အရပ် ၌ ၎င်း ၊ ဤ
အရပ် သားတို့ ၌ ၎င်း ေဘး
ေရာက် ေစမည်။ 25အေကာင်း မူကား၊ သူတို့သည် ငါ ့ ကုိစွန ့် က ပီ။ မိမိ
လပ်ု ေသာ အရာတို့ ြဖင့်
ငါ ့အမျက် ကုိ ှ ိးေဆာ်ြခင်းငှါ ၊ အြခား တပါးေသာ ဘုရား
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တို့ေ ှ မှာ နံသ့ာေပါင်း ကုိ မီး ှု ိ က ပီ။ ထုိေကာင့်ဤ အရပ် ၌
ငါ ့အမျက် မီးသည် မ
ငိမ်း ဘဲေလာင် ရလိမ့်မည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။ 26ထာဝရဘုရား ကုိ
ေမးေလျှာက် ေစြခင်းငှါ ၊ သင် တို့ ကုိေစလွှတ် ေသာ ယုဒ
ှင်ဘုရင် ကား ေသာ
ကျမ်းစကား ကုိ ရည်ေဆာင် ၍ ၊ ဣသေရလ အမျ ိး၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူေကာင်း ကုိ ထုိ ှ င်ဘုရင်အား တဖနြ်ပနေ်လျှာက်ရမည်ကား၊ 27ဤအရပ်
ကုိ ၎င်း ၊ ဤအရပ်သားတို့ ကုိ၎င်း၊ ငါ ခိမ်းေချာက်ေသာ စကား
ကုိ သင် သည် ကား ေသာအခါ ၊ းူည့ံ ေသာစိတ် ှိ၍ ၊ ဘုရားသခင့်ေ ှ ေတာ်၌
ကုိယ်ကုိ ှမ့်ိချ ြခင်း၊ ကုိယ် အဝတ် ကုိဆုတ် ြခင်း၊ ငါ ့ ေ ှ မှာ ငိေု ကး ြခင်း ကုိ ြပ
ေသာေကာင့် ၊ သင့်စကား ကုိ ငါ နားေထာင် ၏။ 28 ငါ သည် သင် ကုိ ဘုိးေဘး
စုေဝး ရာသို့
ပို့ ေဆာင်၍၊ သင် သည် ငိမ်ဝပ် စွာ သခင်္ျ ိ င်း သို့ ေရာက် ရလိမ့်မည်။ ဤ
အရပ် ၌ ၎င်း၊ ဤအရပ်သားတို့ ၌၎င်း၊ ငါ ေရာက် ေစအံေ့သာ ေဘး ကုိ သင့် ကုိယ်တိင်ု
မ ေတွ့ မြမင်ရဟု မိန ့ေ်တာ်မူေကာင်းကုိ ဆင့်ဆုိသည် အတိင်ုး၊ သူတို့သည် ှင်ဘုရင်
အား ြပန် ေလျှာက် က၏။ 29 ထုိအခါ
ှင် ဘုရင်သည် ယုဒ
ြပည်သူ၊ ေယ ု ှလင်
မိ သားအသက် ကီး သူအေပါင်း တို့ ကုိ ေခါ် ၍၊ 30 ယုဒ ြပည်သူ
ေယ ု ှလင် မိ သား ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ၊ ေလဝိ သား၊ လူ
အ ကီး အငယ် အေပါင်း တို့ ှင့်တကွ ၊ ဗိမာန် ေတာ်သို့ တက် ၍
ဗိမာန် ေတာ်၌ေတွ့ ေသာ ပဋိညာ ် ကျမ်းစာ ှိသမျှ ကုိ သူ
တို့ ေ ှ မှာ ဘတ် ေတာ်မူ၏။ 31 ှ င်ဘုရင် ကလည်း ၊ ထာဝရဘုရား ကုိ ဆည်းကပ်
ပါမည်။ စီရင် ထုံးဖွ့ဲချက်ပညတ် တရားကုိ စိတ် ှလံးု အကင်းမ့ဲေစာင့်ေ ှာက် ပါမည်။
ဤ
ကျမ်းစာ ၌
ပါ ေသာပဋိညာ ် စကား အတိင်ုး
ကျင့် ပါမည်ဟု မိမိ
ေနရာ ၌ ရပ် ၍
အဓိ ာန် ြပ ၏။ 32 စည်းေဝးေသာ ယုဒအမျ ိး ှင့် ဗ◌င်္ယာမိန်
အမျ ိးသား အေပါင်း တို့သည်၊ ထုိအဓိ ာနကုိ် ဝနခံ်ရမည် အေကာင်းစီရင်ေတာ်မူ၏။
ေယ ု ှလင်
မိ သား တို့ သည်လည်း ၊ ဘုိးေဘး တို့ ကုိးကွယ်ေသာ ဘုရားသခင် ၏ ပဋိညာ ်

တရားအတိင်ုး
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ကျင့် က၏။ 33 ေယာ ှိ မင်းသည်လည်း ၊ ရံွ ှာ ဘွယ်ေသာအရာ ှိသမျှ တို့ ကုိ ဣ
သေရလ
အမျ ိးသား ပုိင်ေသာ ြပည်အရပ်ရပ် တို့ မှ ပယ် ှား၍၊ ဣသေရလအမျ ိးသားပုိင်ေသာ
ြပည်အရပ်ရပ်တို့ မှ ပယ် ှား၍၊ ဣသေရလြပည်၌ ေနေသာသူအေပါင်းတို့သည်၊ မိမိ
တို့ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား
ကုိ ဝတ်ြပ ရမည်အေကာင်း ၊ စီရင်ေတာ်မူသြဖင့်၊ လက်ထက် ေတာ်ကာလပတ်လံးု
သူတို့သည် မ
ေဖာက်ြပန် ၊ ဘုိးေဘး တို့၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ေနာက်ေတာ်သို့ လိက်ုလျက်
ေနက၏။

35
1တဖန် ေယာ ှိ မင်းသည် ေယ ု ှလင် မိ ၌
ထာဝရဘုရား အဘို့
ပသခါ ပဲွကုိ ခံ
ေတာ်မူ၍
ပဌမ လ
တဆယ် ေလး ရက်ေနတ့င်ွ ၊ ပသခါ
သုိးသငယ်ကုိသတ် က၏။ 2ယဇ် ပုေရာဟိတ်တို့ ကုိ မိမိ
တို့အရာ ၌ ခန ့ထ်ား ၍ ၊ ဗိမာန် ေတာ်အမှု ကုိ
ေစာင့်ေစြခင်းငှါ ှ ိးေဆာ် ေတာ်မူ၏။ 3ဣသေရလ အမျ ိး ှ ိသမျှ ကုိ သွနသ်င် ၍ ၊
ထာဝရဘုရား
အဘို့
သန ့် ှ င်း ေသာေလဝိ သားတို့ ကုိေခါ်၍၊ ဣသေရလ
ှင်ဘုရင်
ဒါဝိဒ် သား
ေ ှာလမုန်
တည်ေဆာက် ေသာ
အိမ် ၌ သန ့် ှ င်း ေသာ ေသတ္တ ာ
ေတာ်ကုိ သွင်း ထား ကေလာ။့ ေနာက်တဖန် ေသတ္တ ာေတာ်ကုိ မ
ထမ်း ဘဲ၊ သင် တို့၏ ဘုရားသခင် ထာဝရ ဘုရား၏အမှု၊ ဘုရားသခင်
၏လူ
ဣသေရလ အမျ ိး၏ အမှု ကုိ ထမ်းကေလာ။့ 4ဣသေရလ ှင်ဘုရင် ဒါဝိဒ် မှတ်စာ
၊ သား ေတာ် ေ ှာလမုန် မှတ်စာ ှင့်အညီ သင်းဖွ့ဲ သည်အတိင်ုး ၊ အေဆွအမျ ိး အလိက်ု
ကုိယ်ကုိ ြပင်ဆင် ၍၊ 5 ြပည်သူ ြပည်သား ြဖစ်ေသာ သင် တို့ ညီအစ်ကုိ အဘ တို့
အေဆွအမျ ိး ှင့် ေလဝိ
သား အေဆွအမျ ိး အသီးအသီးေနရာ ှိသည်အတိင်ုး ၊ သန ့် ှ င်း ရာဌာနေတာ်၌
ရပ် ေနကေလာ။့ 6 ထုိသို့ ပသခါ



ရာဇဝင်ချ ပ်ဒတိုယေစာင် 35:7 957 ရာဇဝင်ချ ပ်ဒတိုယေစာင် 35:14

သုိးသငယ်ကုိသတ် ၍
ကုိယ် ကုိသန ့် ှ င်း ေစ ကေလာ။့ သင် တို့ ညီအစ်ကုိ တို့သည် ေမာ ေ ှ အားြဖင့်
ထာဝရဘုရား မှာထား ေတာ်မူသည် အတိင်ုး ြပ ေစြခင်းငှါ ၊ သူတို့ ကုိလည်း ြပင်ဆင်
ကေလာဟ့ု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။
7 စည်းေဝးေသာသူအေပါင်း တို့သည် ပသခါ ပဲွခံ စရာဘို့ ၊ ေယာ ှိ မင်းသည် မိမိဥစ္စာ၊
သုိးသငယ်၊ ဆိတ် သငယ်သုံး ေသာင်း ှင့်
ာွး သုံး ေထာင် ကုိေပး ေတာ်မူ၏။ 8 မှူးမတ် တို့သည်လည်း ၊ ေစတနာ စိတ် ှိ၍ လူ

များ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ၊ ေလဝိ သားတို့အား ေပး
က၏။ ဗိမာန်
ေတာ်မှူး ဟိလခိ ၊ ဇာခရိ ၊ ေယေဟလ သည်လည်း ၊ ပသခါ ပဲွခံစရာဘို့
သုိးဆိတ် ှစ်ေထာင် ေြခာက်ရာ ှင့်
ာွး သုံး ရာကုိ ယဇ်ပုေရာဟိတ် တို့ အား ေပး က၏။ 9 ေလဝိ သားအ ကီးအကဲ ၊

ေကာနနိ ၊ ေ ှမာယ ၊ ဟာ ှဘိ ၊ ေယေယလ ၊ ေယာဇဗဒ် ၊ နာသေနလ ှင့်
သူ ၏ညီ များတို့သည်လည်း ၊ ပသခါ ပဲွခံစရာဘို့ သုိးဆိတ် ငါး ေထာင် ှင့်
ာွး ငါး ရာကုိေလဝိ သားတို့အား ေပး က၏။ 10 ထုိသို့
ှ င်ဘုရင် အမိန ့် ေတာ်အတိင်ုး ၊ ဝတ်ြပ စရာ ြပင်ဆင်၍ ယဇ် ပုေရာဟိတ်တို့သည် မိမိ
တို့ေနရာ ၌ ရပ် ၍ ၊ ေလဝိ သားတို့သည် မိမိ
တို့ အမှု ကုိ ေဆာင်ရွက် က၏။ 11 ပသခါ သုိးသငယ်ကုိသတ် ၍ ၊ ယဇ် ပုေရာဟိတ်
တို့ သည် အေသွးကုိ လက် ှင့် ြဖနး် လျက် ၊ ေလဝိ သားတို့သည် အေရ ကုိခွာလျက်
ြပ က၏။ 12 ေမာေ ှ ကျမ်းစာ ၌
ေရး ထားသည်အတိင်ုး ၊ ထာဝရဘုရား အား
ပူေဇာ် စရာဘို့
လူ များအေဆွအမျ ိး အလိက်ု
အသီးအသီး တို့အား ေပး ေဝြခင်းငှါ ၊ မီး ှု ိ ရာယဇ်များ ှင့်
ာွး များကုိ ခဲွ ထားက၏။ 13 ထုံးဖွ့ဲ ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ ပသခါ သုိးသငယ်ကုိ မီး
ှင့် ကင် က၏။ သန ့် ှ င်း ေသာ ပူေဇာ်သက္က ာအြခား တို့ ကုိ ေြမအိးု၊ သံအိးု၊ သံကရား
၌
ြပ တ် ၍
လူ အေပါင်း တို့အား
အလျင်အြမန် ေဝဖန်က၏။ 14 ထုိေနာက်မှ ကုိယ် အဘို့ ှင့်
ယဇ်ပုေရာဟိတ် အဘို့ ကုိ ြပင်ဆင် က၏။ အာ ုန် သား
ယဇ် ပုေရာဟိတ်တို့ သည် ညဦး
တိင်ုေအာင် မီး ှု ိ ရာယဇ် ှင့်
ဆီဥ ကုိပူေဇာ် လျက် ေနရေသာေကာင့် ၊ ေလဝိ သားတို့သည် ကုိယ် အဘို့
ကုိ၎င်း ၊ အာ ုန် သား
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ယဇ်ပုေရာဟိတ် အဘို့ ကုိ၎င်း ြပင်ဆင် က၏။ 15 ဒါဝိဒ် ှင့်
ှ င်ဘုရင် ၏ ပေရာဖက် အာသပ် ၊ ေဟမန် ၊ ေယဒသုုန် တို့ စီရင် သည်အတိင်ုး ၊ အာ

သပ်
အမျ ိးသား သီချင်းသည် တို့သည် မိမိ
တို့ေနရာ ၌ ှိ က၏။ တံခါး ေစာင့် တို့သည် မိမိ
တို့အမှု ကုိ မ ေ ှာင် ၊ တံခါး ှ ိသမျှတို့ ကုိေစာင့် က၏။ သူ
တို့ညီအစ်ကုိ ေလဝိ သားတို့သည် သူ
တို့အဘို့
ြပင်ဆင် က၏။ 16 ထုိသို့
ေယာ ှိ မင်း ကီး မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး
ပသခါ ပဲွကုိခံ ၍
ထာဝရဘုရား ၏ယဇ် ပလ္လ င်ေပါ် မှာ မီး ှု ိ ရာယဇ်တို့ ကုိ ပူေဇာ် ြခင်းငှါ၊ ထာဝရ
ဘုရားအား ြပ ရ ေသာ ဝတ်အလံးုစုံ ကုိ၊ ထုိ
ေန ့ ြခင်းတင်ွ ြပင်ဆင် က၏။ 17 စည်းေဝး ေသာဣသေရလ အမျ ိးသား တို့သည်၊
ထုိအခါ ပသခါ ပဲွကုိ၎င်း၊ အဇုမ
ပဲွ ကုိ၎င်း ၊ ခုနစ် ရက် ပတ်လံးုခံ က၏။ 18 ေယာ ှိ မင်း ှင့်
ယဇ်ပုေရာဟိတ် ၊ ေလဝိ သား၊ စည်းေဝးေသာယုဒ ြပည်၊ ဣသေရလ
ြပည်သား၊ ေယ ု ှလင်
မိ သား အေပါင်းတို့ ခံ ေသာ ထုိ
ပသခါ ပဲွက့ဲသို့ ေသာ ပဲွကုိ ပေရာဖက် ှေမွလ လက်ထက် မှစ၍ ဣသေရလ ိင်ုငံ၌
မ ခံ။ထုိသို့ ေသာ ပသခါ ပဲွကုိ ဣသေရလ
ှင်ဘုရင် တေယာက် မျှ မ
ခံ။ 19 ေယာ ှိ မင်းနနး်စံ ဆယ် ှစ် ှစ် တင်ွ ၊ ထုိ ပသခါ ပဲွကုိခံ က၏။ 20 ထုိေနာက်မှ
၊ ေယာ ှိ သည် ဗိမာန် ေတာ်ကုိ ြပင်ဆင်
ပီးမှ ၊ အဲဂုတ္တု ှင်ဘုရင် ေနေခါ သည် ဥဖရတ် ြမစ်နား ၊ ခါေခမိတ် မိ သို့
စစ်ချ ီသည်တင်ွ ၊ ေယာ ှိ မင်းသည် ဆီးတား
ြခင်းငှါ ထွက် ေလ၏။ 21 အဲဂုတ္တု ှင်ဘုရင်က၊ အိယုုဒ
ှင်ဘုရင် ၊ သင်
သည် ငါ ှင့် အဘယ်သို့ ဆုိင်သနည်း။ သင့် ကုိ ယေန ့
ငါ စစ်ချ ီသည်မ ဟတ်ု။ ငါ ှင့စ်စ်တိက်ုဘက် ြဖစ်ေသာ အမျ ိးကုိစစ်ချ၏ီ။ ငါ အလျင်
အြမနြ်ပ မည်အေကာင်း
ဘုရားသခင် မှာထားေတာ်မူ ပီ။ ငါ ့ဘက်၌ ှိေသာဘုရားသခင် ကုိ
ဆန ့က်ျင်ဘက်မြပ ဘဲေနေလာ။့ သို့ မဟတ်ု သင့် ကုိဖျက်ဆီး ေတာ်မူမည်ဟု သံတမန်
ကုိ ေစလွှတ် ၍
မှာ လိက်ုေလ၏။ 22 သို့ ရာတင်ွ ေယာ ှိ သည် မ
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လွှဲ မေ ှာင်၊ ေနေခါ ဆင့်ဆုိ ေသာ ဘုရားသခင် ၏ အမိန ့် ေတာ်ကုိ
နား
မ ေထာင်၊ စစ်တိက်ု ြခင်းငှါ ြခားနားေသာ အေယာင် ကုိ ေဆာင်လျက် ၊ ေမဂိဒ္ေဒါ
ချ ိင့် ၌
စစ် ပဲွထဲသို့
ဝင် ေလ၏။ 23 ေလးသူရဲတို့သည် ေယာ ှိ မင်း ကီး ကုိပစ်၍ မှန် သြဖင့်၊ မင်း ကီး က
ငါ ့ ကုိေဆာင် သွားေလာ။့ ြပင်းစွာ အထိအခုိက် ခံရသည်ဟု ကျွန် တို့အား
ဆုိ လျှင်၊ 24ကျွန် တို့သည် ရထား
ေတာ်ေပါ်က ချ ၍၊ ဒတိုယ
ရထား ေတာ်ေပါ် ၌ တင် ပီးလျှင် ၊ ေယ ု ှလင် မိ သို့ ေဆာင်သွား ေသာအခါ ၊ အနစိ္စ
ေရာက်၍
ဘုိးေဘး တို့ သခင်္ျ ိ င်း ၌ သ ဂ ဟ် ြခင်းကုိခံ ေလ၏။ ယုဒ
ြပည်သူ၊ ေယ ု ှလင်
မိ သားအေပါင်း တို့သည်၊ ေယာ ှိ မင်းအနစိ္စ ေရာက်ေသာေကာင့် ငိေု ကး ြမည်တမ်း

ြခင်းကုိ ြပ က၏။ 25 ေယရမိ သည်လည်း
ြမည်တမ်း ေသာစကားကုိ စီရင်၍
သီချင်း သည်ေယာက်ျားမိနး်မ ှိသမျှ တို့သည်၊ ယေန ့
တိင်ုေအာင် ေယာ ှိ မင်းကုိ
ေအာက်ေမ့ လျက် ၊ ထုိြမည်တမ်းေသာစကားကုိ သုံးေဆာင်သြဖင့်၊ ဣသေရလ
ထုံးစံ ြဖစ်ေလ၏။ ထုိစကားသည် ြမည်တမ်း စာ၌
ေရး ထားလျက် ှိသတည်း။ 26 ေယာ ှိ ြပ မူေသာ အမှုအရာ ကင်း ေလသမျှ တို့ ှင့်
ထာဝရဘုရား ၏ ပညတ္တိ
ကျမ်း၌
ေရး ထားသည် အတိင်ုး
ေကျးဇူး ြပ ြခင်း၊ 27အကျင့်ကျင့်ြခင်းအရာအစ
အဆုံး တို့သည်၊ ဣသေရလ
ရာဇဝင် ှင့်
ယုဒ ရာဇဝင် ၌
ေရး ထားလျက် ှိ၏။

36
1 ြပည်သူ ြပည်သားတို့သည် ေယာ ှိ သား
ေယာခတ် ကုိ ယူ
၍ ၊ ေယ ု ှလင် မိ မှာ
ခမည်းေတာ် အရာ ၌ နနး် တင်က၏။ 2 ေယာခတ် သည် အသက် ှစ်ဆယ် သုံး ှစ်
ှ ိေသာ်၊ နနး် ထုိင်၍
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ေယ ု ှလင် မိ ၌
သုံး လ စုိးစံ ေလ၏။ 3 ထုိမင်း ကုိ အဲဂုတ္တု
ှင် ဘုရင်သည် ေယ ု ှလင်
မိ မှာ
နနး် ချ၍ ၊ ယုဒြပည်၌ ေငွ အခွက် တေထာင် ှင့်
ေရွှ အခွက် တဆယ်ကုိ အခွန် ေတာင်းေလ၏။ 4 အဲဂုတ္တု ှင်ဘုရင်
ေနေခါ သည်လည်း ၊ ေယာခတ်
၏ေနာင်ေတာ် ဧလျာကိမ် ကုိ ယုဒ
ြပည်ေယ ု ှလင် မိ နနး်ေတာ် ေပါ်မှာ တင်၍။ေယာယကိမ် အမည် သစ်ကုိေပး
ပီးလျှင် ၊ ညီေတာ်ေယာခတ်ကုိ အဲဂုတ္တု
ြပည်သို့
ယူ သွား၏။ 5 ေယာယကိမ် သည် အသက် ှစ်ဆယ် ငါး ှစ် ှ ိေသာ်၊ နနး်ထုိင် ၍
ေယ ု ှလင် မိ ၌
တဆယ် တ ှစ် စုိးစံ ေလ၏။ ထုိမင်းသည် မိမိ
ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ဒစု ိုက် ကုိြပ ၏။ 6 ထုိေကာင့် ၊ ဗာဗုလနု် ှ င်ဘုရင် ေနဗုခဒ်ေနဇာ သည်
ချ ီလာ၍ ၊ ဗာဗုလနု် မိ သို့ ယူသွား ြခင်းငှါ ၊ သံ ကိ း ြဖင့်
ချည်ေ ှာင် ေလ၏။ 7 ဗိမာန် ေတာ်တနဆ်ာ အချ ိ တို့ ကုိလည်း
ယူ သွား ၍ ၊ ဗာဗုလနု် မိ ဗိမာန် ၌
ထား ေလ၏။ 8 ေယာယကိမ် ြပ မူေသာ အမှု အရာ ကင်း ေလ သမျှတို့ ှင့်
ြပ မိေသာ
ရံွ ှာ ဘွယ်အမှု၊ ထင် ှား ေသာစိတ် သေဘာသည်၊ ဣသေရလ
ရာဇဝင် ှင့်
ယုဒ ရာဇဝင် ၌
ေရး ထားလျက် ှိ၏။ သား
ေတာ်ေယေခါနိ သည် ခမည်းေတာ် အရာ ၌ နနး် ထုိင်၏။ 9 ေယေခါနိ သည် အသက်
တဆယ် ှစ် ှစ် ှ ိေသာ်နနး် ထုိင်၍
ေယ ု ှလင် မိ ၌
သုံး လ ှင့်
ဆယ် ရက် စုိးစံ ေလ၏။ ထုိမင်းသည် ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ဒစု ိုက်
ကုိြပ ၏။ 10 ှစ် လည် ေသာအခါ ၊ ေနဗုခဒ်ေနဇာ မင်း ကီး သည် စစ်ချ ီ ေစ၍ ၊ ထုိ
မင်း ှင့်တကွေကာင်းမွန် ေသာ ဗိမာန် ေတာ်တနဆ်ာ တို့ ကုိ ဗာဗုလနု် မိ သို့
ယူ သွား၍ ၊ ဘေထွး ေတာ် ေဇဒကိ
ကုိ၊ ယုဒ
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ြပည် ေယ ု ှလင် မိ နနး်ေတာ် ေပါ်မှာ တင်ေလ၏။ 11 ေဇဒကိ သည် အသက် ှစ်
ဆယ် တ ှစ် ှ ိေသာ် ၊ နနး် ထုိင်၍
ေယ ု ှလင် မိ ၌
တဆယ် တ ှစ် စုိးစံ ေလ၏။ 12 ထုိမင်းသည်လည်း၊ မိမိ
ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ဒစု ိုက် ြပ ၏။ ထာဝရဘုရား
၏ အမိန ့်
ေတာ်ကုိ
ဆင့်ဆုိေသာ ပေရာဖက် ေယရမိ ေ ှ မှာ ကုိယ်ကုိမ ှမ့်ိချ ။ 13 ဘုရားသခင် အကျနိ်
တိက်ု ပီးေသာ
ေနဗုခဒ်ေနဇာ မင်း ကီး ကုိ ပုနက်န် ေလ၏။ ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ထံ ေတာ်သို့ မ ြပန် မည် အေကာင်း ၊ မိမိ
လည်ပင်း ကုိ၎င်း ၊ မိမိ ှလံးု ကုိ၎င်း ခုိင်မာ ေစ၏။ 14 ထုိမှတပါး ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ်
အ ကီး များ ှင့်
ြပည်သူ ြပည်သား ှိသမျှ တို့သည်၊ တပါးအမျ ိးသား ရံွ ှာဘွယ် ြပ သည်အတိင်ုး ၊
အလနွ် ြပစ်မှား က၏။ ေယ ု ှလင် မိ ၌
ထာဝရဘုရား
သန ့် ှ င်း ေစေတာ်မူေသာ ဗိမာန် ေတာ်ကုိ ညစ်ည း ေစ က၏။ 15 ဘုိးေဘး တို့၏
ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား
သည်၊ မိမိ
လမူျ ိ း ှင့်
မိမိ ေန ေတာ်မူရာအရပ်ကုိ သနား
ေသာေကာင့် ၊ ေစာေစာ ထ၍
အထပ်ထပ် ေစလွှတ် ေသာ တမန် တို့ အားြဖင့် မှာလိက်ု ေတာ် မူ ေသာ်လည်း၊

16 ဘုရားသခင် ၏ တမန် တို့ ကုိ ြပက်ယယ် ြပ ၍
အမိန ့် ေတာ်ကုိ နား
မေထာင်၊ ပေရာဖက် တို့ ကုိ ည ်းဆဲေသာေကာင့်၊ ထာဝရဘုရား
၏အမျက် ေတာ် မ
ငိမ်း ိင်ုေအာင်၊ မိမိ
လမူျ ိ း ကုိ
ထွက် သြဖင့်၊ 17ခါလဒဲ ှင် ဘုရင်ကုိ စစ်ချ ီေစေတာ်မူ၏။ ထုိ ှင်ဘုရင်သည်သန ့် ှ င်း
ရာဌာန အိမ် ေတာ်၌
လပူျ ိ တို့ ကုိ ထား
ှင့် သတ် ၏။ ေယာက်ျား ပျ ိ ၊ မိနး်မ ပျ ိ ၊ လအိူု ၊ အသက် ကီး၍ ေကျာကုနး်ေသာသူ

တို့ ကုိပင် မ



ရာဇဝင်ချ ပ်ဒတိုယေစာင် 36:18 962 ရာဇဝင်ချ ပ်ဒတိုယေစာင် 36:23

သနား ၊ ှ ိသမျှ တို့ ကုိ ထုိ ှ င် ဘုရင် လက် သို့ အပ် ေတာ်မူ၏။ 18 ဗိမာန် ေတာ်တန်
ဆာ အ ကီး အငယ် ှိသမျှ တို့ ကုိ၎င်း ၊ ဗိမာန် ေတာ်ဘ ာ ၊ နနး်ေတာ် ဘ ာ ၊ မှူးမတ်
ဘ ာ ှိသမျှ တို့ ကုိ၎င်း ၊ ဗာဗုလနု် မိ သို့ ယူ သွား၏။ 19 ဗိမာန် ေတာ်ကုိလည်း
မီး ှု ိ ၍
ေယ ု ှလင် မိ ို း ကုိ ဖိ ဖျက် က၏။ မင်း အိမ် ှ ိသမျှ တို့ ကုိလည်း
မီး ှု ိ ၍
မိ တနဆ်ာ အေကာင်း အြမတ် ှိသမျှ တို့ ကုိ ဖျက်ဆီး က၏။ 20ထား ေဘး ှင့် လတ်ွ

ေသာသူတို့ ကုိ၊ ဗာဗုလနု် မိ သို့
သိမ်း သွား၍ ၊ သူတို့သည် ေပရသိ
ိင်ုငံ မ တည် မီှ တိင်ုေအာင် ှင်ဘုရင်ထံ၊ သား
ေတာ်ေြမးေတာ်ထံ ၌ ကျွန် ခံလျက် ေန ရက၏။ 21 ထုိသို့ ဣသေရလေြမသည်
ဥပုသ်ေနတိ့ု့ ကုိ ေမွ့ေလျာ်ေစြခင်းငှါ၊ ေယရမိ
ဆင့်ဆုိ ေသာ
ထာဝရဘုရား ၏ အမိန ့် ေတာ်သည် ြပည့်စုံ ရ၏။ ထုိြပည် သည် လူဆိတ်ညံလျက်
ေနေသာကာလ၊ အ ှစ် ခုနစ်ဆယ် ေစ့ ေအာင်
ဥပုသ် ေန တိ့ု့ ကုိ ေစာင့ေ်သာအခွင့် ှ ိသတည်း။ 22 ေယရမိ ဆင့်ဆုိ ေသာ ထာဝရဘုရား
၏အမိန ့် ေတာ်ကုိြပည့်စုံ ေစြခင်းငှါ ၊ ေပရသိ ှင်ဘုရင် ကု ု နနး်စံပဌမ ှစ် တင်ွ
၊ ထာဝရဘုရား ှ ိးေဆာ် ေတာ်မူေသာအားြဖင့်၊ ထုိ ှ င်ဘုရင်သည်အမိန ့် ေတာ်စာ ကုိ
ထုတ် ပီးလျှင်၊ ေပရသိ
ိင်ုငံ အရပ်ရပ် တို့ ၌ေကာ်ြငာ ေစ၍ 23 ေပရသိ ှင်ဘုရင် ကု ု မင်းမိန ့် ေတာ်မူ

သည်ကား၊ ေကာင်းကင် ဘုံ၏အ ှင်ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား သည်ေြမ ကီး ေပါ်မှာ
တိင်ုး ိင်ုငံ ှ ိသမျှ ကုိငါ အား ေပး ေတာ်မူသည်ြဖစ်၍၊ ယုဒ ြပည်ေယ ု ှလင် မိ ၌ အိမ်
ေတာ်ကုိ ငါ တည်ေဆာက် ရမည်အေကာင်း မှာ ထားေတာ်မူ ပီ။
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ဧဇရမှတ်စာ
1 ေယရမိ ဆင့်ဆုိေသာ ထာဝရဘုရား
၏ အမိန ့်
ေတာ်ကုိ ြပည့်စုံ ေစြခင်းငှါ ၊ ေပရသိ ှင်ဘုရင်
ကု ု နနး်စံပဌမ ှစ် တင်ွ ၊ ထာဝရဘုရား
ှ ိးေဆာ် ေတာ်မူေသာ အားြဖင့်၊ ထုိ ှ င်ဘုရင်သည် အမိန ့ေ်တာ်စာ ကုိ ထုတ် ပီးလျှင်၊

ေပရသိ ိင်ုငံအရပ်ရပ် တို့ ၌
ေကာ်ြငာ ေစ၍၊ 2 ေပရသိ ှင်ဘုရင် ကု ု မင်းမိန ့် ေတာ်မူသည် ကား၊ ေကာင်းကင်
ဘုံ၏အ ှင် ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား
သည်၊ ေြမ ကီး ေပါ်မှာ တိင်ုး ိင်ုငံ ှ ိသမျှ တို့ ကုိ ငါ ့ အား ေပး ေတာ်မူသည်ြဖစ်၍၊
ယုဒ
ြပည်ေယ ု ှလင် မိ ၌
အိမ် ေတာ်ကုိ ငါ တည် ေဆာက်ရမည်အေကာင်း မှာ ထား ေတာ်မူ ပီ။ 3သင် တို့တင်ွ
အဘယ်သူ သည် ဘုရား
သခင်၏ လူ
ြဖစ်သနည်း။ ထုိသူ
ှင့်အတူ ဘုရား သခင် ှိ ေတာ်မူပါေစေသာ။ ယုဒ
ြပည်ေယ ု ှလင် မိ သို့
သွား ၍
ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ၏ အိမ် ေတာ် ကုိ တည် ေဆာက်ေစ။ ေယ ု ှလင် မိ ၌
ှိေတာ်မူေသာ ဘုရားသည် ဘုရား သခင်ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ 4 ဘုရားသခင်၏လူ တည်းခုိ

ရာ
အရပ်ရပ် ၌
ေန ေသာသူတို့သည်၊ ေယ ု ှလင် မိ မှာ
ှ ိေတာ်မူေသာ ဘုရား သခင်၏ အိမ် ေတာ်အဘို့
အလိလိုု လှူေသာ အလှူမှတပါး၊ ေရွှ ၊ ေငွ ၊ ဥစ္စာ ၊ တိ စ္ဆာန် ှင့်
မစ ေစဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။ 5 ထုိအခါ
ယုဒ အေဆွအမျ ိး ှင့်
ဗ◌င်္ယာမိန်
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အေဆွအမျ ိးသူ ကီး များ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ၊ ေလဝိ သားများ ှင့်တကွ ၊ ဘုရား သခင်
ှ ိးေဆာ် ေတာ်မူေသာသူ အေပါင်း တို့ သည်၊ ေယ ု ှလင် မိ ၌
ှိ ေတာ်မူေသာ ထာဝရဘုရား ၏ အိမ် ေတာ်ကုိ တည် ေဆာက်ြခင်းငှါထ က၏။

6 အိမ်နးီချင်း ှ ိသမျှ တို့သည်၊ အလိလိုလုှူ ေသာ အလှူမှတပါး၊ ေငွ တနဆ်ာ ှင့် ေရွှ
အစ ှိေသာ ဥစ္စာ
များ၊ တိ စ္ဆာန် များ၊ အဘုိး
ထုိက်ေသာ အရာတို့ ှင့်
မစ က၏။ 7 ထုိမှတပါး၊ ေယ ု ှလင် မိ မှ
ေနဗုခဒ်ေနဇာ သိမ်း သွား၍၊ မိမိ
ဘုရား တို့ ဗိမာန် ၌
သွင်း ထားေသာ ဗိမာန်
ေတာ်တနဆ်ာ တို့ ကုိ၊ 8 ေပရသိ ှင်ဘုရင်
ကု ု သည် ေရွှတိက်ု စုိး မိသေရဒတ် လက် ြဖင့်
ထုတ် ၍ ၊ ယုဒ မင်း ေ ှ ှဗာဇာ ၌
ေရတက်ွ
လျက် အပ်ေတာ်မူ၏။ 9 ဗိမာနေ်တာ် တနဆ်ာစာရင်း ဟမူူကား၊ ေရွှ
ဖလား သုံး ဆယ်၊ ေငွ ဖလား တ ေထာင်၊ ထား
ှစ် ဆယ်ကုိး စင်း၊ 10 ေရွှ အိးု သုံး ဆယ်၊ ြခားနားေသာေငွ အိးု ေလး
ရာ တ ဆယ်၊ အြခား ေသာတနဆ်ာ တ ေထာင်၊ 11 ေရွှ တနဆ်ာ ၊ ေငွ တနဆ်ာ
အေရအတက်ွေပါင်း
ကား၊ ငါး ေထာင် ေလး ရာ တည်း။ ထုိတနဆ်ာများကုိ ေ ှ ှဗာဇာ သည် ယူ၍၊ အချ ပ်
ခံရေသာလစုူထဲက၊ ဗာဗုလနု်
မိ မှ
ေယ ု ှလင် မိ သို့
ေခါ် သွားေသာသူတို့ ှင့်အတူ ေဆာင် ခ့ဲ၏။

2
1 - 2 ဗာဗုလနု်
ှ င်ဘုရင် ေနဗုခဒ်ေနဇာ သည်၊ ဗာဗုလုန် မိ သို့ သိမ်းသွားေသာလစုူထဲက ထွက် ၍

ေဇ ု ဗေဗလ ၊ ေယာ ှု ၊ ေနဟမိ ၊ သရာယ ၊ ေရလာယ ၊ ေမာ်ဒကဲ ၊ ဗိလ ှ န် ၊ မိ
ဇပါ ၊ ဗိဂဝဲ ၊ ေရဟံု ၊ ဗာနာ တို့ ှင့်အတူ လိက်ုလာ ၍၊ ေယ ု ှလင် မိ အစ ှိေသာ
ယုဒ ြပည်၌အသီးအသီး ဆုိင်ေသာ မိ ရွာ သို့ ေရာက်ေသာ ိင်ုငံေတာ်သားဣသေရလ
လူ စာရင်း ဟူမူကား၊ 3 ပါ ုတ် အမျ ိးသား ှစ် ေထာင်တရာ ခုနစ် ဆယ် ှစ် ေယာက်၊
4 ေ ှဖတိ အမျ ိးသား သုံး ရာ ခုနစ် ဆယ် ှစ် ေယာက်၊ 5အာရာ အမျ ိးသား ခုနစ် ရာ
ခုနစ် ဆယ်ငါး ေယာက်၊ 6 ပါဟတ် ေမာဘအမျ ိး ၊ ေယာ ှု ယွာဘ
အမျ ိးသား ှစ် ေထာင် ှစ်
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ရာ တဆယ် ှစ် ေယာက်၊ 7 ဧလံ အမျ ိးသား တေထာင် ှစ် ရာငါး ဆယ် ေလး
ေယာက်၊ 8 ဇတ္တု
အမျ ိးသား ကုိး ရာ ေလး ဆယ်ငါး ေယာက်၊ 9 ဇက္ခဲ
အမျ ိးသား ခုနစ် ရာ
ေြခာက် ဆယ်၊ 10 ဗာနိ အမျ ိးသား ေြခာက် ရာ ေလး ဆယ် ှစ် ေယာက်၊ 11 ေဗဗဲ
အမျ ိးသား ေြခာက် ရာ ှစ် ဆယ်သုံး ေယာက်၊ 12အာဇဂဒ်
အမျ ိးသား တ ေထာင် ှစ် ရာ ှစ် ဆယ် ှစ် ေယာက်၊ 13အေဒါနကံိ အမျ ိးသား ေြခာက်
ရာ ေြခာက် ဆယ်ေြခာက် ေယာက်၊ 14 ဗိဂဝဲ အမျ ိးသား ှစ် ေထာင်ငါး ဆယ်ေြခာက်
ေယာက်၊ 15အာဒိန် အမျ ိးသား ေလး ရာ ငါး ဆယ်ေလး ေယာက်၊ 16 ေဟဇကိ ှင့်
အာတာ အမျ ိးသား ကုိး ဆယ် ှစ် ေယာက်၊ 17 ေဗဇဲ
အမျ ိးသား သုံး ရာ ှစ် ဆယ်သုံး ေယာက်၊ 18 ေယာရ အမျ ိးသား တရာ တဆယ် ှစ်
ေယာက်၊ 19ဟာ ှုံ အမျ ိးသား ှစ် ရာ ှစ် ဆယ်သုံး ေယာက်၊ 20 ဂိဗ္ဗာ
အမျ ိးသား ကုိး ဆယ်ငါး ေယာက်၊ 21 ဗက်လင် မိ သား
တရာ ှစ် ဆယ်သုံး ေယာက်၊ 22 ေနေတာဖ မိ သား
ငါး ဆယ်ေြခာက် ေယာက်၊ 23အာနသုတ် မိ သား
တရာ ှစ် ဆယ် ှစ် ေယာက်၊ 24အာဇမာဝက် မိ သား
ေလး ဆယ် ှစ် ေယာက်၊ 25 ကိရယသာရိမ် မိ ၊ ေခဖိရ
မိ ၊ ေဗ ုတ် မိ သား
ခုနစ် ရာ
ေလး ဆယ်သုံး ေယာက်၊ 26 ရာမ မိ ၊ ဂါဘ မိ သား ေြခာက် ရာ ှစ် ဆယ်တ
ေယာက်၊ 27 မိတ်မတ် မိ သား
တရာ ှစ် ဆယ် ှစ် ေယာက်၊ 28 ေဗသလ မိ ၊ အာဣ
မိ သား ှစ် ရာ ှစ် ဆယ်သုံး ေယာက်၊ 29 ေနေဗာ မိ သား
ငါး ဆယ် ှစ် ေယာက်၊ 30 မာဂဗိတ်
မိ သား
တရာ ငါး ဆယ်ေြခာက် ေယာက်၊ 31အြခား ေသာ ဧလံ
မိ သား
တ ေထာင် ှစ် ရာငါး ဆယ်ေလး ေယာက်၊ 32ဟာရိမ် မိ သား
သုံး ရာ ှစ် ဆယ်၊ 33 ေလာဒ မိ ၊ ဟာဒိဒ် မိ ၊ ဩေနာ
မိ သား
ခုနစ် ဆယ်ငါး ေယာက်၊ 34 ေယရိေခါ မိ သား
သုံး ရာ ေလး ဆယ်ငါး ေယာက်၊ 35 ေသနာ မိ သား သုံး ေထာင် ေြခာက် ရာ သုံး
ဆယ်တည်း။

36ယဇ်ပုေရာဟိတ် စာရင်းဟမူူကား၊ ေယာ ှု အမျ ိး
ထဲက ၊ ေယဒါယ အမျ ိးသား ကုိး ရာ
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ခုနစ် ဆယ်သုံး ေယာက်၊ 37 ဣေမရ အမျ ိးသား တ ေထာင်ငါး ဆယ် ှစ် ေယာက်၊
38 ပါ ှုရ
အမျ ိးသား တ ေထာင် ှစ် ရာေလး ဆယ်ခုနစ် ေယာက်၊ 39ဟာရိမ် အမျ ိးသား တ
ေထာင်တဆယ် ခုနစ် ေယာက်တည်း။

40 ေလဝိ သားစာရင်းဟမူူကား၊ ေဟာဒဝိ
အမျ ိး ထဲက
ေယာ ှု အမျ ိး ှင့်
ကာ ဒ ေမလ အမျ ိးသား ခုနစ် ဆယ် ေလး ေယာက်၊ 41 သီချင်း သည် အာသပ်
အမျ ိးသား တရာ ှစ် ဆယ် ှစ် ေယာက်၊ 42 တံခါး ေစာင့်အမျ ိ းသား တည်းဟေူသာ ှ
လ္လံု အမျ ိးသား ၊ အာတာ အမျ ိးသား ၊ တာလမုန် အမျ ိးသား ၊ အက္ကုပ် အမျ ိးသား
၊ ဟတိတ အမျ ိးသား ၊ ေ ှာဗဲ အမျ ိးသား အေပါင်း တရာ သုံး ဆယ်ကုိး ေယာက်
တည်း။ 43 ဘုရား ကျွနခံ်သူ၊ ဇိဟ
အမျ ိးသား ၊ ဟသုဖ
အမျ ိးသား ၊ တဗ္ေဗာက် အမျ ိးသား၊ 44 ေက ုတ် အမျ ိးသား ၊ သယာဟ အမျ ိးသား
၊ ပါဒနု် အမျ ိးသား၊ 45 ေလဗန အမျ ိးသား ၊ ဟာဂဘ အမျ ိးသား ၊ အက္ကုပ်
အမျ ိးသား၊ 46ဟာဂပ် အမျ ိးသား ၊ ှာလမဲ အမျ ိးသား ၊ ဟာနန်
အမျ ိးသား၊ 47 ဂိဒ္ေဒလ အမျ ိးသား ၊ ဂါဟာ အမျ ိးသား ၊ ရာယ
အမျ ိးသား၊ 48 ေရဇိန် အမျ ိးသား ၊ ေနေကာဒ အမျ ိးသား ၊ ဂဇ္ဇမ် အမျ ိးသား၊

49ဩဇ အမျ ိးသား ၊ ပါသာ အမျ ိးသား ၊ ေဗသဲ
အမျ ိးသား၊ 50 အာသနာ အမျ ိးသား ၊ မဟုနမ်ိ အမျ ိးသား ၊ နဖုသိမ် အမျ ိးသား၊

51 ဗာကဗုတ် အမျ ိးသား ၊ ဟကုဖ အမျ ိးသား ၊ ဟာရဟုရ အမျ ိးသား၊ 52 ဗာဇလပ်ု
အမျ ိးသား ၊ မဟိဒ အမျ ိးသား ၊ ဟရ ှ အမျ ိးသား၊ 53 ဗာကုတ် အမျ ိးသား ၊ သိသရ
အမျ ိးသား ၊ သာမ
အမျ ိးသား၊ 54 ေနဇိ အမျ ိးသား ၊ ဟတိဖ အမျ ိးသား တည်း။
55 ေ ှာလမုန် ၏ အေစခံ
ကျွန၊် ေသာတဲ
အမျ ိးသား ၊ ေသာဖရက် အမျ ိးသား ၊ ေပ ုဒ အမျ ိးသား၊ 56ယာလ အမျ ိးသား ၊
ဒါကုန် အမျ ိးသား ၊ ဂိဒ္ေဒလ
အမျ ိးသား၊ 57 ေ ှဖတိ အမျ ိးသား ၊ ဟတ္တိလ အမျ ိးသား ၊ ေပါခရက် အမျ ိးသား
၊ ေဇဗိမ်အမျ ိးသား၊ အာမိ
အမျ ိးသား တည်း။
58 ဘုရား ကျွန် ှင့်
ေ ှာလမုန်
ကျွန် ေပါင်း ကား၊ သုံး
ရာ ကုိး ဆယ် ှစ် ေယာက်တည်း။
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59 ထုိမှတပါး၊ ဣသေရလ
အမျ ိး မှနသ်ည်မမှနသ်ည်ကုိ၎င်း၊ မိမိ
တို့ အေဆွ အမျ ိးကုိ၎င်း၊ မ
ြပ ိင်ု ဘဲ ေတလေမလ
မိ ၊ ေတလဟာသ
မိ ၊ ေခ ုပ်
မိ ၊ အဒ္ဒန် မိ ၊ ဣေမရ
မိ မှ
ထွက်သွား ေသာသူဟမူူကား၊ 60 ေဒလာယ
အမျ ိးသား ၊ ေတာဘိ အမျ ိးသား ၊ ေနေကာဒ အမျ ိးသား ေပါင်း ေြခာက် ရာ ငါး
ဆယ် ှစ် ေယာက်တည်း။ 61ယဇ်ပုေရာဟိတ် အမျ ိး ထဲက
ဟဗာယ အမျ ိးသား ၊ ေကာဇအမျ ိးသား ၊ ဂိလဒ် ြပည်သားဗာဇိလဲ သမီး
တေယာက် ှင့် စုံဘက် ၍၊ ေယာက္ခမအမည် ကုိရေသာ ဗာဇိလဲ
အမျ ိးသား တို့သည်၊ 62 စာရင်းဝင်ေသာလစုူတင်ွ မိမိ
တို့ စာရင်း ကုိ ှာ ၍ မ ေတွ့ ေသာေကာင့် ၊ အမျ ိးမစစ်၊ ယဇ် ပုေရာဟိတ်အရာကုိမ
ခံရက။ 63 ဥရိမ် ှင့်
သုမိမ် ပါေသာယဇ်ပုေရာဟိတ် မေပါ် မီှတိင်ုေအာင် သူတို့သည်အလနွသ်န ့် ှ င်း ေသာ
အရာတို့ ကုိ မ
စား ရဟု ြပည်အပ်ု မင်းစီရင် ၏။ 64 ပရိသတ် ေပါင်း ကား ေလး
ေသာင်း ှစ် ေထာင်သုံး ရာ ေြခာက် ဆယ်တည်း။ 65 ထုိ မှတပါး၊ ကျွန် ေယာက်ျား၊
ကျွန် မိနး်မေပါင်း ခုနစ် ေထာင် သုံး ရာ သုံး ဆယ် ခုနစ် ေယာက်၊ သီချင်း သည်
ေယာက်ျား မိနး်မ ေပါင်း ှစ် ရာ၊ 66 ြမင်း ေပါင်း ခုနစ် ရာ သုံး ဆယ်ေြခာက် စီး၊ လား
ေပါင်း ှစ် ရာေလး ဆယ်ငါး စီး၊ 67 ကုလားအပ်ု ေပါင်းေလး ရာ သုံး ဆယ်ငါး စီး၊
ြမည်း
ေပါင်းေြခာက် ေထာင် ခုနစ် ရာ ှစ် ဆယ်တည်း။
68အေဆွအမျ ိးသူ ကီး အချ ိ တို့သည် ေယ ု ှလင် မိ ဗိမာန် ေတာ်သို့
ေရာက် ေသာအခါ ၊ ဗိမာနေ်တာ် ကုိ မိမိ
ေနရာ ၌
တည် ေဆာက်ြခင်းငှါ၊ 69တတ် ိင်ုသမျှအတိင်ုး
အလိလိုု လှူ၍၊ ေရွှ ဒဂင်္ ါး ေြခာက် ေသာင်း တ ေထာင်၊ ေငွ အခွက် ငါး ေသာင်း၊
ယဇ်ပုေရာဟိတ် အဝတ်
အစုံတရာ ကုိ ဘ ာ
ေတာ်ထဲ သို့ သွင်း က၏။ 70 ထုိသို့
ယဇ်ပုေရာဟိတ် ၊ ေလဝိ သား၊ သာမည လူ
အချ ိ ၊ သီချင်း သည်၊ တံခါး ေစာင့်၊ ဘုရား
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ကျွနတိ်ု့သည် မိမိ
တို့ေနရာ မိ ရွာတို့ ၌ ၎င်း၊ ဣသေရလ
ြပည်သူြပည်သားအေပါင်း တို့သည် မိမိ
တို့ေနရာ မိ ရွာတို့ ၌ ၎င်း ေနရာ ကျ က၏။

3
1သတ္တ မ လ ေရာက် မှ မိ ရွာအရပ်ရပ်၌
ေနေသာဣသေရလ အမျ ိးသား လူ အေပါင်းတို့သည်၊ ေယ ု ှလင်
မိ သို့
တညီ တ ွတ်တည်းလာ၍ စုေဝး က၏။ 2 ထုိအခါ
ေယာဇဒက် သား ေယာ ှု ှင့်
သူ ၏ညီအစ်ကုိ ယဇ် ပုေရာဟိတ်များ၊ ှာလေသလ သား
ေဇ ုဗေဗလ ှင့်
သူ ၏ ညီအစ်ကုိများတို့သည်ထ၍ ဘုရား
သခင်၏လူ
ေမာေ ှ ေရး ထားေသာ ပညတ္တိ
ကျမ်းစာ၌
ပါသည် အတိင်ုး ၊ မီး ှု ိရာ ယဇ်တို့ ကုိ ပူေဇာ် လိုေသာငှါ ၊ ဣသေရလ အမျ ိး၏
ဘုရား
သခင့်ယဇ် ပလ္လ င်ကုိတည် က၏။ 3 ထုိြပည် အရပ်ရပ်၌ ေနေသာသူ
တို့ ကုိ ေကာက် ေသာ်လည်း ၊ ယဇ် ပလ္လ င်ကုိ မိမိ
ဘိနပ် ေပါ် မှာ တည် ထား ၍ ၊ နနံက် ညဦး မြပတ်မီး ှု ိရာယဇ်တို့ ကုိ ထာဝရဘုရား
အား
ပူေဇာ် က၏။ 4ကျမ်းစာ လာသည်အတိင်ုး ၊ သေကေန ပဲွ ကုိလည်းခံ၍ တရား
ှင့်အညီ ေန ့တိင်ုးြပ သင့်ေသာ ဝတ်ကုိြပ လျက်၊ ေနတိ့င်ုးမီး ှု ိရာယဇ်တို့ ကုိ အေရ
အတက်ွ ှင့်
ပူေဇာ် က၏။ 5 ထုိ ေနာက်မှအ မဲ ပူေဇာ် ရ ေသာယဇ်၊ လဆနး် ေန၌့ ၎င်း ၊
ထာဝရဘုရား အဘို့ သန ့် ှ င်း ေစေသာ ဓမ္မ
ပဲွေန ့၌
၎င်း ၊ ပူေဇာ်ရေသာယဇ်၊ ထာဝရဘုရား
အား
အလိလိုု ပူေဇာ်သက္က ာကုိ ေဆာင် ခ့ဲေသာသူ အသီး
အသီးအဘို့ ပူေဇာ်ရေသာယဇ်တို့ ကုိ ပူေဇာ်လျက်ေနက၏။ 6 ဗိမာန် ေတာ် တိက်ုြမစ်
ကုိမ ချ ေသးေသာ်လည်း ၊ သတ္တ မ လ တ ရက်ေန ့မှစ၍ မီး ှု ိရာယဇ်တို့ ကုိ
ထာဝရဘုရား
အား ပူေဇာ်က၏။ 7 ပနး်ရန် သမား ှင့်
လက် သမားတို့အား လည်း ေငွ ကုိေပး က၏။ ေပရသိ
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ှ င်ဘုရင် ကု ု
အခွင့် ေပးေတာ်မူသည် အတိင်ုး ၊ အာရဇ် သစ်သား ကုိ ေလဗ နု် ေတာင်မှ
ယုပ္ေပ ဆိပ်သို့ ေဆာင် ေစြခင်းငှါ ၊ ဇိဒနု် မိ သား ှင့်
တု ှ
မိ သားတို့အား ၊ စား စရိတ် ှင့်
ဆီ များကုိေပးက၏။ 8 ေယ ု ှလင် မိ ဗိမာန် ေတာ်သို့ ေရာက် ေသာ ဒတိုယ
ှစ် ၊ ဒတိုယ လ တင်ွ
ှာလေသလ သား
ေဇ ု ဗ ေဗလ ၊ ေယာ ဇ ဒ တ် သား ေယာ ှု ၊ ကျန် ကင်း ေသာ ညီအစ်ကုိ ၊
ယဇ်ပုေရာဟိတ် ၊ ေလဝိ သားများ၊ အချ ပ် ခံရေသာ လစုူထဲက
ထွက် ၍၊ ေယ ု ှလင် မိ သို့လာေသာလမူျားအေပါင်း တို့သည် ထ၍
ဗိမာန် ေတာ်တည်ေဆာက်ြခင်းအမှု ကုိ
ှ ိးေဆာ် စိမ့်ေသာငှါ ေလဝိ သားတို့ ကုိ ခန ့် ထားက၏။ 9 ထုိအခါ ယုဒ အမျ ိး ၊ ေယာ
ှု ှင့်သူ ၏သား ညီ များ၊ ကပ်ေမျလ ှင့် သူ ၏သား များ၊ ေလဝိ
အမျ ိးေဟနဒဒ် သား
များ၊ သူ
တို့သား ှင့်
ညီ များတို့သည်၊ ဗိမာန် ေတာ်ကုိ
တည်ေဆာက်လပ်ုေဆာင် ေသာသူတို့ ကုိ
ှ ိးေဆာ် ြခင်းငှါ ထ က၏။ 10လပ်ုေဆာင် ေသာသူတို့သည် ထာဝရဘုရား
၏ ဗိမာန် ေတာ်တိက်ုြမစ်ကုိချ ေသာအခါ ၊ ဣသေရလ ှင်ဘုရင် ဒါဝိဒ် စီရင်သည်
အတိင်ုး ၊ ထာဝရဘုရား ၏ ဂုဏ်ေတာ်ကုိချးီမွမ်း ေစြခင်းငှါ ၊ တံပုိး ကုိင်ေသာ ယဇ်
ပုေရာဟိတ်များ၊ ခွက်ကွင်း ကုိင်ေသာေလဝိ အမျ ိး၊ အာသပ် သား များတို့ ကုိ ခန ့်
ထားက၏။ 11ထာဝရဘုရား သည် ေကာင်းြမတ် ေတာ်မူ၏။ ဣသေရလ
အမျ ိး၌
ြပေတာ်မူေသာက ုဏာ ေတာ် အစ ် အ မဲတည် ပါသည်ဟ၍ူဂုဏ် ေတာ်ကုိ ချးီမွမ်း
လျက် ၊ ေကျးဇူး ေတာ်ကုိ ဝနခံ်လျက် ၊ အသံ ပိ င်၍ အလှည့်လှည့်သီချင်း ဆုိ
က၏။ ဗိမာန် ေတာ် တိက်ု ြမစ် ကုိ ချ ရ ေသာေကာင့် ၊ လူ အေပါင်း တို့သည်

ထာဝရဘုရား
၏ဂုဏ် ေတာ် ကုိ ချးီမွမ်း လျက် ၊ ကီး ေသာ အသံ ှင့် ေ ကးေကာ် က၏။

12 သို့ ရာတင်ွ အသက် ကီး၍ အရင် ဗိမာန် ေတာ်ကုိ ြမင် ဘူးေသာ
ယဇ်ပုေရာဟိတ် ၊ ေလဝိ သား၊ အေဆွအမျ ိးသူ ကီး အများတို့သည်၊ ေနာက်ဗိမာန်
ေတာ်တိက်ုြမစ် ကျ လျက် ှိသည်ကုိ ြမင် ေသာအခါ ၊ ကီး စွာေသာ အသံ
ှင့်
ငိေု ကး က၏။ လအူများ တို့သည်လည်း
ဝမ်းေြမာက် ေသာစိတ် ှင့်
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ေကးေကာ် က၏။ 13 ထုိသို့ ြပ ေသာေကးေကာ် သံ ှင့်ငိေု ကး သံ ကုိ ကားေသာ
သူတို့ သည် ပုိင်းြခား၍ မ
သိ ိင်ု က။ လူ
များ တို့သည် ကီး စွာေသာအသံ ှင့် ေ ကးေကာ် ေသာေကာင့် ၊ ေဝး ေသာအရပ်၌
ကား ရေလ၏။

4
1 သိမ်း သွားြခင်းကုိခံရေသာအမျ ိးသား တို့သည်၊ ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား အဘို့
ဗိမာန် ေတာ်ကုိ တည် ကသည်ဟု ယုဒ
အမျ ိး ှင့်
ဗ◌င်္ယာမိန် အမျ ိး၏ ရနသူ် တို့သည် ကား လျှင်၊ 2 ေဇ ုဗေဗလ ှင့်
အေဆွအမျ ိးသူ ကီး တို့ ထံ သို့လာ ၍ ၊ ငါတို့သည် သင် တို့ ထံ၌
တည်းခုိပါရေစ။ သင် တို့၏ ဘုရား
သခင်ကုိ
သင် တို့ ှာသက့ဲသို့ ငါတို့လည်း ှာ က၏။ ငါ တို့ ကုိ ဤ
ြပည်သို့ ေဆာင် ခ့ဲေသာ အာ ှုရိ ှ င်ဘုရင် ဧသရဟဒ္ဒုန် လက်ထက် မှစ၍ ထုိဘုရား
သခင်အား
ယဇ် ပူေဇာ်ကသည်ဟု ဆုိ ကေသာ်၊
3 ေဇ ုဗေဗလ ှင့်
ေယာ ှု အစ ှိေသာ ဣသေရလ
အေဆွအမျ ိးသူ ကီး တို့က၊ ငါ တို့၏ဘုရား သခင်အဘို့
ဗိမာန် ေတာ်တည် ြခင်းအမှုကုိ၊ သင် တို့သည် ငါ တို့ ှင့်
ဝုိင်း၍ မ
လပ်ုရ။ ေပရသိ
ှင်ဘုရင် ကု ု မင်း ကီး အမိန ့်
ေတာ်အတိင်ုး ၊ ဣသေရလ အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား
အဘို့
ငါ တို့သည် ကုိယ်တိင်ုတည် ရမည်ဟု ြပနေ်ြပာ က ၏။ 4 ထုိအခါ
ြပည်သား တို့သည် ယုဒ
အမျ ိး တို့ ကုိ လက် အားေလျာ့ ေစ၍ ၊ တည် ေဆာက်ြခင်းအမှုကုိ
ေ ှာင့် ှက် က၏။ 5 ယုဒ အမျ ိးသား တို့၏ အ ကံ ကုိဖျက်ဆီး ြခင်းငှါ ၊ ေပရသိ
ှင်ဘုရင်
ကု ု လက်ထက် ကာလပတ်လံးု မှသည်၊ ေပရသိ
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ှ င်ဘုရင် ဒါရိ လက်ထက် တိင်ုေအာင် ၊ ေ ှ ေန တို့ ကုိ ငှါး၍ထား က၏။ 6အာေရွှ ု
နနး် ထုိင်စ က
ယုဒ ြပည်သူ ၊ ေယ ု ှလင်
မိ သားတို့ ၌ အြပစ် တင်ေသာလွှာစာကုိ ေပးလိက်ုက၏။ 7အာတေဇရဇ် လက်ထက်

၌
ဗိ ှ လံ ၊ မိသေရဒတ် ၊ တေဗလ ှင့် အြခား ေသာအေပါင်း အေဘာ်တို့သည်၊ ှုရိ
ဘာသာစကား ှင့် ေရး
ေသာ လွှာစာ ကုိ၊ ေပရသိ
ှင်ဘုရင် အာတေဇရဇ် ထံ သို့ ေပးလိက်ု က၏။ 8 စာတိက်ု စုိးေရဟံု ှင့် မိ စာေရး
ှိမ ှ ဲ တို့သည်၊ ေယ ု ှလင် မိ ကုိ ရနဘ်က် ြပ လျက်၊ အာတေဇရဇ် မင်း ကီး ထံသို့
စာ ေပးလိက်ု၍၊ 9 စာတိက်ု စုိးေရဟံု ၊ မိ စာေရး ှိမ ှ ဲ ှင့် အြခား ေသာ အေပါင်း အ
ေဘာ်၊ ဒိနဲ
ြပည်သား၊ အဖာသသက် ြပည်သား၊ တာေပလ
ြပည်သား၊ အဖာရသ
ြပည်သား၊ အာေခဝ
ြပည်သား၊ ဗာဗုလုန် ြပည်သား၊ ှု ှ နက် ြပည်သား၊ ေဒဟဝ ြပည်သား၊ ဧလံ ြပည်
သားအစ ှိေသာ၊ 10 ကီး ြမတ်ေသာမင်း အာသနပ္ပါ ေဆာင် ခ့ဲ၍ ၊ ှမာရိ မိ ရွာတို့ ၌
ေနရာ ချေသာသူများ ှင့်၊ ြမစ် အေနာက် ဘက်၌ေနေသာအြခား သူများတို့သည်၊
ဤမည်ေသာေနရ့က်ကာလတင်ွ၊ 11အာတေဇရဇ် မင်း ကီး ထံ သို့ ေပး လိက်ုေသာ
စာ ဟမူူကား ၊ ြမစ် အေနာက် ဘက်၌ေနေသာကုိယ်ေတာ်ကျွန် တို့သည်၊ ဤ မည်ေသာ
ေနရ့က် ကာလတင်ွ ေလျှာက် ပါ၏။ 12အထံေတာ် မှ ကျွနေ်တာ် တို့ ှ ိရာ သို့ ေရာက် လာ
ေသာ ယုဒ လတိူု့သည် ဆုိးညစ် ၍ ၊ ပုနက်န် တတ်ေသာ ေယ ု ှလင်
မိ ကုိ
တည်လျက်၊ မိ ို း အြမစ်ကုိချ ၍
လက်စသတ် လသုည်ကုိ သိ မှတ်ေတာ်မူပါ။ 13 ထုိ မိ ကုိတည် ြပန၍်
မိ ို း ကုိလက်စသတ် လျှင် ၊ ေငေွတာ် ခဲွြခင်း ကုိမခံ၊ အခွန် ေတာ်အေကာက် ေတာ်

ကုိ မ
ေပး ဘဲေန၍၊ ိင်ုငံေတာ်အကျ ိး နည်းပါလိမ့်မည်ကုိ သိ မှတ်ေတာ်မူပါ။ 14ကျွနေ်တာ်
တို့ သည် ေကျးဇူး ေတာ် အားြဖင့် အသက်ေမွး ရ ေသာ သူ ြဖစ် သည် ှင့် အညီ၊
ကုိယ်ေတာ်၌ ဘုနး်ေတာ် ေလျာေ့ကာင်း ကုိ ကည့် ၍ မ ေန သင့် ေသာေကာင့်၊ ဘုိး
ေတာ်ေဘးေတာ်တို့၏မှတ် စာကုိ စစ်ေကာ ေတာ်မူမည်အေကာင်း ဤေလျှာက် စာကုိ
ေပး လိက်ုပါ၏။ 15 ေယ ု ှလင် မိ သည် ပုနက်န် တတ်ေသာ မိ ၊ ှ င် ဘုရင်အကျ ိး
ှင့်
ိင်ုငံ ေတာ်အကျ ိး စီးပွားကုိ ဖျက်ဆီးတတ်ေသာ မိ ြဖစ်ဘူး၍၊ ေ ှး ကာလ ၌
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မိ ထဲ မှာ ပုနက်န် ေသာအ ကံကုိ အစ ် ြပ စု ေသာေကာင့်၊ အတိက်ု အဖျက်ခံရ
ပါသည် အေကာင်းအရာများကုိ ထုိ
မှတ် စာ၌
ေတွ့ ၍
သိ ေတာ်မူပါလိမ့်မည်။ 16 ထုိ မိ ကုိတည် ြပန၍်
မိ ို း ကုိ လက်စသတ် လျှင် ၊ ကုိယ်ေတာ်သည် ြမစ် အေနာက် ဘက်၌
အစုိးရေတာ်မ မူ ေကာင်း ကုိ ကျွနေ်တာ် တို့ ေလျှာက် ထား ပါသည်ဟု စာ၌ ပါ
သတည်း။ 17 ှ င် ဘုရင်သည် စာတိက်ု စုိးေရဟံု ှင့် မိ စာေရး ှိမ ှ ဲ မှစ၍၊ ှ မာရိ
မိ ၌ ေန ေသာ ထုိသူ တို့၏ အေပါင်း အေဘာ်များ၊ ြမစ် အေနာက် ဘက်၌ေနေသာ
အြခား သူများတို့ ှ ိ ရာ သို့ ြပန်ေပး လိက်ုေသာ စာ ဟူမူကား၊ 18ဤ မည်ေသာ ေန ့
ရက် ကာလတင်ွ၊ ငါေရး၍ သင်တို့ ချမ်းသာ ပါေစ။ ငါ ့ ထံ သို့သင်တို့ ေပး လိက်ုေသာ
စာ ကုိ ငါ ့ ေ ှ မှာ အနက် ြပန၍်ဘတ် ပီ။ 19 ငါ မှာ ထားသည် အတိင်ုး စစ်ေကာ က
ေသာအခါ၊ ထုိ
မိ သည် ေ ှး ကာလ ၌
ှင် ဘုရင်တို့ ကုိ ပုနက်န် ေကာင်း၊ မ ေကာင်းေသာအ ကံကုိ ကံတတ်ေသာ မိ ၊ ပုနက်န်

တတ် ေသာ မိ ြဖစ်ေကာင်း၊ 20 ေငွ ေတာ်ကုိ ခဲွလျက်၊ အခွန် ေတာ်အေကာက် ေတာ်ကုိ
ခံလျက်၊ ြမစ် အေနာက် ဘက် တေ ှာက်လံးု ကုိ အစုိးရ
၍
တနခုိ်း ကီးေသာ ှင် ဘုရင်တို့သည် ေယ ု ှလင်
မိ ၌ ေနဘူးေကာင်းများကုိ သိရ၏။ 21 သို့ ြဖစ်၍ ငါသည်အခွင့် မေပးမီှတိင်ုေအာင်

၊ ထုိသူတို့သည် မိ ကုိ မ
တည် ဘဲ ေနေစမည် အေကာင်း အမိန ့် ေတာ်ကုိဆင့်ဆုိ ကေလာ။့ 22 ိင်ုငံေတာ်
အကျ ိး မ ပျက်စီးေစ ြခင်းငှါ သတိ
ြပ ၍
ဤ အမှုကုိ ေစ့ေစ့ကည့် ှု ကေလာ့ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။ 23အာတေဇရဇ် မင်း ကီး စာ
ကုိ ေရဟံု
ှင့် မိ စာေရး ှိမ ှ ဲ
အစ ှိေသာသူ တို့ အေပါင်း အေဘာ်ေ ှ မှာ ဘတ် ပီးလျှင်၊ သူတို့သည် ေယ ု ှလင်
မိ ၊ ယုဒ
လူတို့ ှ ိရာ သို့ အလျင် အြမနသွ်ား ၍ ယုဒလူတို့၏ အလပ်ုအကုိင်ကုိ အ ိင်ု အထက်
ဆီးတား က၏။ 24 ထုိသို့ ေယ ု ှလင် မိ ၏ ဗိမာန် ေတာ် တည်ြခင်း အမှုြပတ်၍၊ ေပ
ရသိ
ှင် ဘုရင် ဒါရိ နနး်စံ ှစ် ှစ် တိင်ုေအာင် လက်စမသတ်ဘဲေနေလ၏။

5
1 ထုိအခါ
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ပေရာဖက် ဟဂ္ဂဲ ှင့်
ဣေဒါ သား ပေရာဖက် ဇာခရိ လတိူု့သည် ယုဒ
ြပည်သူ၊ ေယ ု ှလင် မိ သား၊ ယုဒ
လတိူု့အား ထာဝရ
ဘုရားအခွင့် ှင့် ေဟာ က၏။ 2 ထုိသို့ ဘုရားသခင် ၏ပေရာဖက် တို့သည် ဝုိင်းသြဖင့်၊
ှာလေသလ သား
ေဇ ုဗေဗလ ှင့်
ေယာဇဒက် သား
ေယာ ှု သည်ထ ၍
ေယ ု ှလင် မိ ၏ဗိမာန် ေတာ်ကုိ တည် စ ြပ ြပန် က၏ 3 ထုိအခါ ြမစ် အေနာက်
ဘက် မိ ဝန် တာတနဲ ှင့်
ေ ှသာေဗာဇနဲ မှစ၍သူ တို့အေပါင်း အေဘာ်တို့သည် လာ
၍၊ ဤ
အိမ် ကုိတည် ေဆာက်ရမည်၊ ဤ
မိ ို း ကုိ ြပ ြပင်
ရမည်အေကာင်း အဘယ် သူမှာ ထားသနည်းဟ၍ူ၎င်း ၊ 4ဤ အိမ် ကုိတည် ေဆာက်
ေသာသူတို့ ၏အမည်
ကား အဘယ် သို့ နည်းဟ၍ူ၎င်း၊ ေမးစစ် ကေသာ်လည်း၊ 5 ဒါရိ မင်း အမိန ့် ေတာ်မ
ေရာက်မီှအလပ်ုအကုိင်မ ြပတ် ေစြခင်းငှါ၊ ဘုရား
သခင်သည် ယုဒ
အမျ ိးသားအသက် ကီးသူတို့ ကုိ ေထာက် ှု ေတာ် မူ၏။ သို့ ြဖစ်၍ အထံေတာ်သို့
ေလျှာက်စာ ကုိေပး လိက်ုက၏။ 6 ြမစ် အေနာက် ဘက် မိ ဝန် တာတနဲ ှင့်
ေ ှသာေဗာဇနဲ မှစ၍သူ တို့အေပါင်း အေဘာ်၊ 7 ြမစ် အေနာက် ဘက်၌ ေနေသာအဖာ
သသက်
လတိူု့သည်၊ ဒါရိ မင်း ကီး ထံ သို့ ေပး လိက်ုေသာ စာချက် ဟမူူကား၊ ဒါရိ မင်း ကီး ၌
အစ ် ချမ်းသာ ှိပါေစေသာ။ 8ကျွနေ်တာ်တို့သည် ယုဒ
ြပည် တင်ွ
ကီး ြမတ်ေသာ ဘုရား
သခင်၏ အိမ် ေတာ်သို့ ေရာက် ၍ ၊ ထုိအရပ်သားတို့သည် အိမ်ေတာ်ကုိ ေကျာက်
ကီး ှင့်တည်လပ်ု လျက်၊ ေကျာက်ထရံ ေပါ် မှာ သစ်သား ကုိ တင် လျက်၊ အလျင် အ
ြမန် လပ်ုေဆာင် ၍
အ ကံထေြမာက် ေကာင်းကုိ သိ မှတ်ေတာ်မူပါ။ 9ဤ အိမ် ကုိတည် ေဆာက်ရမည်၊
ဤ
မိ ို း ကုိ ြပ ြပင် ရမည်အေကာင်း အဘယ် သူမှာ ထားသနည်း ဟ၍ူ၎င်း၊ 10 သူ ကီး

တို့၏ အမည် များကုိ စာရင်းယူ၍ အထံ ေတာ်သို့ ေပးလိက်ုြခင်းငှါ၊ သူ ကီး တို့၏အမည်
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များ ကုိ၎င်း၊ အသက် ကီးသူတို့ ၌ ေမးြမနး် ေသာအခါ၊ 11 သူ တို့ က၊ ငါ တို့သည်
ေကာင်းကင် ှင့် ေြမ ကီး
အ ှင် ဘုရား
သခင်၏ ကျွန် ေတာ်ြဖစ်က၏။ ေ ှး ကာလ ၌ ကီး ြမတ်ေသာ ဣသေရလ
ှင် ဘုရင် တည်ေထာင် ေတာ်မူေသာ အိမ် ေတာ်ကုိ ယခုြပ ြပင် က၏။ 12 ငါ တို့ ဘုိး

ေဘး တို့သည် ေကာင်းကင် ဘုံ၏ အ ှင် ဘုရား
သခင်၏ အမျက် ေတာ်ကုိ ှ ိးေဆာ်ေသာေကာင့် ၊ သူ တို့ ကုိခါလဒဲ မင်း၊ ဗာဗုလနု် ှ င်
ဘုရင်ေနဗုခဒ်ေနဇာ လက် သို့
အပ် ေတာ်မူသြဖင့်၊ ထုိ ှ င်ဘုရင်သည် ဤ
အိမ်
ေတာ်ကုိ ဖျက်ဆီး ၍ ၊ ြပည်သား တို့ ကုိ ဗာဗုလနု် မိ သို့
သိမ်း သွား၏။ 13 ဗာဗုလနု် ှ င် ဘုရင်ကု ု သည်၊ နနး်စံပဌမ ှစ်
တင်ွ
ဤ ဗိမာန် ေတာ်ကုိ ြပ ြပင် ရမည်အေကာင်း မိန ့် ေတာ်မူ ၏။ 14 ေနဗုခဒ်ေနဇာ သည်
ေယ ု ှလင် မိ ၏ ဗိမာန်
ေတာ်ထဲက ထုတ် ၍၊ ဘုရားသခင်၏အိမ်ေတာ် ှင့် ဆုိင် ေသာ်လည်း၊ ဗာဗုလနု် မိ ၏
ဗိမာန် သို့
ေဆာင် သွားေသာ ေရွှ တနဆ်ာ၊ ေငွ တနဆ်ာ တို့ ကုိ ကု ု
မင်း ကီး သည် ဗာဗုလနု်
မိ ၏ဗိမာန် ထဲက
တဖနထု်တ် ၍၊ ေ ှ ှဗာဇာ အမည်
ှင့် မိ ဝန် အရာ၌ ခန ့် ထားေသာသူလက်သို့ အပ် ေတာ်မူလျက်၊ 15ဤ တနဆ်ာ တို့

ကုိယူ ၍ ေယ ု ှလင် မိ ၏ ဗိမာန်
ေတာ်သို့
ေဆာင် သွားေလာ။့ ဘုရား
သခင်၏ အိမ် ေတာ် ကုိမိမိ
ေနရာ ၌
တည် ြပနေ်စဟု မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး၊ 16 ထုိ ေ ှ ှဗာဇာ သည် လာ
၍ ေယ ု ှလင် မိ ၏ ဘုရား
အိမ် ေတာ်အြမစ် ကုိ ချ ထားသြဖင့်၊ ထုိအချနိ်မှစ၍ ယခု တိင်ုေအာင် ငါတို့သည်
တည် လပ်ုလျက် လက်စ မ သတ်ေသးဟု ြပနေ်ြပာ က၏။ 17 သို့ ြဖစ်၍၊ ေယ ု ှလင်
မိ ၌
ဘုရား ၏အိမ် ေတာ် ကုိ တည် ရမည်အေကာင်း ၊ ကု ု မင်း ကီး အမိန ့် ေတာ် ှိသည်
မ ှိသည်ကုိသိလိသုြဖင့်၊ ဗာဗုလနု် မိ ဘ ာ
ေတာ်တိက်ု ၌
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ှ ာေဖွေစြခင်းငှါ၊ အလိုေတာ် ှိလျှင် ှာေဖွ ေစေတာ်မူပါ။ ေနာက်တဖန် ဤအမှု၌
အလိုေတာ် ှိသည် အတိင်ုး ကျွနေ်တာ် တို့ ဆီ သို့ အမိန ့် ေတာ်စာကုိ ေပး လိက်ု ေတာ်မူ
ပါဟု ေလျှာက်စာ၌ ပါသတည်း။

6
1 ထုိအခါ ဒါရိ မင်း ကီး အမိန ့် ေတာ် ှင့် ဗာဗုလနု် မိ ဘ ာ
ေတာ်ထား ရာစာ တိက်ု ၌ ှာေဖွ က၏။ 2 ေမဒိ ြပည် ၊ အာခေမသ မိ ၊ နနး်ေတာ် ၌
စာလိပ် ကုိ ေတွ့ ၍ ၊ စာလိပ် ၌ ပါေသာစကားဟူမူကား၊ 3ယဇ် ပူေဇာ် ရာ အိမ် ေတာ်
ကုိတည် ေစ။ တိက်ုြမစ် ကုိ ခုိင်ခ့ံ စွာချထားေစ။ အြမင့် အေတာင် ေြခာက် ဆယ်၊ အနံ
အေတာင် ေြခာက် ဆယ် ှိ၍၊ 4 ကီး ေသာေကျာက် တနး် သုံး ဆင့်၊ အသစ် ေသာ
သစ်သား တနး် တဆင့် ှင့် အထပ်ထပ်တည်ေစ။ စရိတ် များ ကုိလည်း ဘ ာ
ေတာ်ထဲက ထုတ်၍ေပး ေစ။ 5 ေယ ု ှလင် မိ ၏ ဗိမာန် ေတာ်ထဲက ေနဗုခဒ်ေနဇာ
ထုတ် ၍ ဘုရား
သခင်၏အိမ် ေတာ် ှင့် ဆုိင်ေသာ်လည်း၊ ဗာဗုလနု် မိ သို့ ေဆာင် ခ့ဲေသာ ေရွှ တနဆ်ာ
ေငွ တနဆ်ာ တို့ ကုိ ြပနေ်ပး ေစ။ ေယ ု ှလင် မိ ၏ ဗိမာန် ေတာ်သို့ ပို့ ၍ အလံးုစုံတို့ ကုိ
ဘုရား
အိမ် ေတာ်ထဲ တင်ွ မိမိ
တို့ေနရာ ၌ ထားေစဟု ကု ု
မင်း ကီး သည် နနး်စံပဌမ ှစ် တင်ွ ၊ ေယ ု ှလင် မိ ၏ ဘုရား
အိမ် ေတာ်အမှု မှာ အမိန ့် ေတာ် ှိ၏။ 6 သို့ ြဖစ်၍၊ ြမစ် အေနာက် ဘက် မိ ဝန် တာတနဲ
၊ ေ ှသာေဗာဇနဲ ှင့် သင် တို့အေပါင်း အေဘာ်တည်း ဟေူသာြမစ် အေနာက် ဘက်၌ေန
ေသာ အဖာသသက် လူတို့ ၊ ထွက်သွား က။ 7 ထုိဘုရား ၏အိမ် ေတာ်တည်ြခင်း အမှု
ကုိမဆီး မတားက ှင့်။ ယုဒ
မိ ဝန် ှင့် ယုဒ အမျ ိး အသက် ကီးသူတို့ သည် ထုိအိမ် ေတာ်ကုိ မိမိ
ေနရာ ၌ တည် ပါေလေစ၊ 8 ထုိမှတပါး၊ သင်တို့သည် ထုိ
ဘုရား ၏ အိမ် ေတာ် တည် ြခင်းအမှုကုိ ယုဒ
အမျ ိးအသက် ကီးသူတို့ ှင့် ကူညီ ရမည်အေကာင်း၊ သူတို့သည် အဆီး
အတားမ ှိေစြခင်းငှါ ၊ ြမစ် အေနာက် ဘက်၌ ခံေသာအခွန် ေတာ်တည်း ဟေူသာ
ဘ ာ
ေတာ်ထဲက အိမ်ေတာ်တည်စရာစရိတ် ကုိ ချက် ြခင်း ထုတ်ေပး ရမည်အေကာင်း
ငါ အမိန ့် ေတာ် ှိ၏။ 9 ထုိ မှ တ ပါး၊ သူ တို့သည် ေမွှး ကိ င် ေသာ ယဇ် တို့ ကုိ
ေကာင်းကင်ဘုံ၏အ ှင် ဘုရားသခင်အား ပူေဇာ်၍၊ 10 ှ င် ဘုရင်အသက် ၊ ေဆွ ေတာ်
မျ ိ းေတာ်တို့၏ အသက်အဘို့ ဆုေတာင်း ေစြခင်းငှါ ၊ သူတို့ လိခုျင်သမျှ ေယ ု ှလင်
မိ ယဇ်ပုေရာဟိတ် တို့ စီရင် သည်အတိင်ုး ၊ ေကာင်းကင် ဘုံ၏အ ှင် ဘုရား
သခင်အား မီး ှု ိရာယဇ် ပူေဇာ်စရာဘို့ ာွး ၊ သုိး ထီး၊ သုိး
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သငယ်၊ စပါး၊ ဆား ၊ စပျစ်ရည် ၊ ဆီ တို့ ကုိေနတိ့င်ုး အစ ် မြပတ်ေပး ေစ။ 11 ၎င်း
နည်း အကင် သူသည် ဤ
အမိန ့် ေတာ်ကုိ ြငင်းဆန် လျှင်၊ ထုိသူ
၏အိမ် မှ သစ် တိင်ုကုိ ှ တ် ယူ၍ စုိက် ပီးမှသူ့ ကုိလည်း ဆဲွချ ေစ။ သူ့
အိမ် ကုိလည်း ေနာက်ေချး ပုံြဖစ် ေစဟု ငါ အမိန ့် ေတာ် ှိ၏။ 12 ေယ ု ှလင် မိ ၏
ဘုရား
အိမ် ေတာ်ကုိ ကျ ိးပ့ဲပျက်စီး ေစြခင်းငှါ ြပ ေသာ ှင် ဘုရင် ှင့် ဆင်းရဲသားအေပါင်း
တို့ ကုိ၊ ထုိအရပ်၌ နာမ
ေတာ်တည် ေစေသာ ဘုရား
သခင်သည် ဖျက်ဆီး ေတာ်မူပါေစေသာ။ ငါ ဒါ ရိ သည် အမိန ့် ေတာ်ကုိေပး၏။
အမိန ့ေ်တာ်အတိင်ုး အလျင် အြမန် ြပ ေစဟု ေပးလိက်ုသတည်း။

13 ထုိအခါ ဒါရိ မင်း ကီး ေပး လိက်ုေသာ အမိန ့ေ်တာ် အတိင်ုး ၊ ြမစ် အေနာက် ဘက်
မိ ဝန် တာတနဲ ၊ ေ ှသာေဗာဇနဲ ှင့် သူ တို့အေပါင်း အေဘာ်တို့သည် အလျင် အြမန်
ြပ က၏။ 14 ယုဒ အမျ ိးအသက် ကီးသူတို့သည် တည်ေဆာက် ၍ ၊ ပေရာဖက် ဟဂ္ဂဲ
ှင့် ဣေဒါ သား ဇာခရိ ေဟာ ေသာ အားြဖင့် ၊ အ ကံ ထေြမာက်က၏။ ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင် အမိန ့် ေတာ် ှင့် ေပရသိ
ှင် ဘုရင်ကု ု မင်း၊ ဒါရိ မင်း အမိန ့် ေတာ်အတိင်ုး တည်ေဆာက် ၍ လက်စသတ်

က၏။ 15 ဒါရိ မင်း ကီး နနး်စံ ေြခာက် ှစ် ၊ အာဒါ လ သုံး ရက် ေနတ့င်ွ အိမ် ေတာ်သည်
ပီးြပည့်စုံ ၏။ 16 ဣသေရလ အမျ ိးသား၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ၊ ေလဝိ သားအစ ှိေသာ
သိမ်း သွားြခင်းကုိခံ ဘူးေသာ အမျ ိးသားချင်း ှ ိသမျှတို့သည် ဘုရား
သခင်၏ အိမ် ေတာ် ကုိဝမ်းေြမာက် ေသာစိတ် ှင့် အ ေုမာဒနာ ပဲွခံ က၏။ 17 ထုိအိမ်
ေတာ်၏ အ ေုမာဒနာ
ပဲွတင်ွ ာွး တရာ ၊ သုိး ထီး ှစ် ရာ၊ သုိး
သငယ်ေလး ရာ ကုိ၎င်း၊ ဣသေရလ
အမျ ိး တဆယ် ှစ် မျ ိ းအလိက်ု အမျ ိးသားအေပါင်း တို့၏ အြပစ် ေြဖရာ ယဇ်တည်း
ဟေူသာဆိတ် ထီး တဆယ် ှစ်ေကာင် ကုိ၎င်း၊ ယဇ်ပူေဇာ် က၏။ 18 ေမာေ ှ ကျမ်းစာ
၌ ပါသည်အတိင်ုး ၊ ေယ ု ှလင် မိ ၌ ဘုရား ဝတ် ကုိ ြပ ေစြခင်းငှါ ၊ ယဇ် ပုေရာဟိတ်
အသီးအသီးတို့ ကုိ၎င်း၊ သင်းဖွ့ဲ ေသာ ေလဝိ
သားတို့ ကုိ၎င်းခန ့် ထား က၏။ 19 သိမ်း သွားြခင်းကုိ ခံရေသာအမျ ိးသား တို့သည်
ပဌမ
လ တဆယ် ေလး ရက်ေနတ့င်ွ ပသခါ ပဲွကုိလည်း ခံ က ၏။ 20ယဇ်ပုေရာဟိတ် ှင့်
ေလဝိ သားတို့သည် တညီ
တ ွတ်တည်း ကုိယ်ကုိသန ့် ှ င်း ေစ၍၊ အလံးုစုံ
တို့သည် သန ့် ှ င်း သြဖင့် ၊ မိမိ တို့အဘို့ မှစ၍ေပါက်ေဘာ် ချင်း ယဇ်ပုေရာဟိတ် တို့
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အဘို့ ှင့် သိမ်း သွားြခင်းကုိခံရေသာအမျ ိးသား အေပါင်း တို့အဘို့ ပသခါ သုိးသငယ်
ကုိသတ် က ၏။ 21 သိမ်း သွားြခင်းကုိခံေသာ လစုူထဲက
ထွက်လာ ေသာ ဣသေရလ
အမျ ိးသား များ၊ ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ကုိ ှာ လိုေသာငှါ ၊ တပါး အမျ ိးသား ေနရာ အရပ် အညစ်
အေကးကုိ ပယ် ှား ေသာ သူများအေပါင်း တို့သည် ပသခါပဲွကုိစား ၍၊ 22 ခုနစ် ရက်
ပတ်လံးုဝမ်းေြမာက် ေသာစိတ် ှင့် အဇုမ ပဲွ ကုိလည်း ခံ
က၏။ အေကာင်း မူကား၊ ထာဝရဘုရား
သည် ဝမ်းေြမာက် ေသာအခွင့်ကုိေပး ေတာ်မူ၏။ ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင် ဗိမာန် ေတာ် တည်ေဆာက် ြခင်းအမှု မှာ ၊ အာ ှု ရိ ှ င်ဘုရင် မစ မည်
အေကာင်း ၊ စိတ် ှလံးုေတာ်ကုိ သူ
တို့ဘက် သို့ ကူး ေစ ေတာ်မူ၏။

7
1 ထုိေနာက် ၊ ေပရသိ ှင်ဘုရင် အာတေဇရဇ် လက်ထက် ၌၊ 2ယဇ်ပုေရာဟိတ် အ ကီး
အာ ု န၊် 3 ဧလာဇာ ၊ ဖိနဟတ် ၊ အဘိရွှ ၊ ဗုက္ကိ၊ 4ဩဇိ ၊ ေဇရဟိ ၊ ေမရာယုတ် ၊
အာဇရိ ၊ အာမရိ ၊ 5အဟိတတ်ု ၊ ဇာဒတ်ု ၊ ှာလ္လံု ၊ ဟိလခိ ၊ အာဇရိ ၊ စရာယ တို့ မှ
ဆင်းသက်ေသာသူ၊ 6ဣသေရလ အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား
ေပး ေတာ်မူေသာ ေမာေ ှ ၏ပညတ္တိ ကျမ်းစာကုိ ေလက့ျက် ေသာဆရာ ြဖစ်ေသာ
သူဧဇရ
သည် ဗာဗုလနု် မိ မှ
ထွက်သွား ၏။ ထုိသူ
ေတာင်း သမျှ ကုိ သူ
၏ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား တနခုိ်းေတာ်ေကာင့်
ှ င်ဘုရင် ေပး သနား ေတာ်မူ၏။ 7အာတေဇရဇ် မင်း ကီး နနး်စံခုနစ် ှစ် တင်ွ ၊ အချ ိ

ေသာ ဣသေရလ
အမျ ိးသားယဇ်ပုေရာဟိတ် ၊ ေလဝိ
သား၊ သီချင်း သည်၊ တံခါး ေစာင့်၊ ဘုရား
ကျွနတိ်ု့သည် လည်း ၊ ေယ ု ှလင် မိ သို့
လိက်ုသွား က၏။ 8 ှ င်ဘုရင် နနး်စံခုနစ် ှစ် ၊ ပ မ လ တင်ွ
ဧဇရ သည် ေယ ု ှလင် မိ သို့ ေရာက် ေလ၏။ 9 ပဌမ လ တရက် ေနတ့င်ွ ၊ ဗာဗုလု
န် မိ မှ ထွက်၍၊ ပ မ
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လတရက် ေနတ့င်ွ ၊ မိမိ ဘုရား သခင်တနခုိ်းေကျးဇူးေတာ်ေကာင့် ၊ ေယ ု ှလင် မိ
သို့ ေရာက် ေလ၏။ 10အေကာင်း မူကား၊ ဧဇရ
သည် ထာဝရဘုရား
၏ တရား
ေတာ်ကုိ စစ်ေဆး ေစာင့်ေ ှာက်ြခင်းငှါ ၎င်း၊ စီရင် ထုံးဖွ့ဲေတာ်မူချက်တို့ ကုိ ဣသေရ
လ
အမျ ိး၌
သွနသ်င် ြခင်းငှါ ၎င်း သေဘာကျေသာသူြဖစ်၏။ 11ထာဝရဘုရား ၏ပညတ် စကား
ှင့်
ဣသေရလ အမျ ိး၌
ထုံးဖွ့ဲ ေတာ်မူချက်တို့ ကုိ ေလက့ျက်ေသာ ဆရာ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ဧဇရ အား ၊ အာတ
ေဇရဇ် မင်း ကီး ေပး ေတာ်မူေသာ အမိန ့ေ်တာ်စာ ချက်ဟူမူကား၊ 12 ဘုရင် တို့၏ဘုရင်
အာတေဇရဇ် သည် ေကာင်းကင်
ဘုံ၏ အ ှင်ဘုရား သခင့တ်ရား ကျမ်းတတ်ဆရာ ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ဧဇရ ၌ ခပ်သိမ်း
ေသာ မဂင်္လာြဖစ်ေစ ေသာဟ၍ူဤ မည်ေသာကာလတင်ွ မှာလိက်ု၏။ 13 ငါ ့ ိင်ုငံ ၌ ှိ
ေသာဣသေရလ အမျ ိးသား၊ ယဇ် ပုေရာဟိတ် ၊ ေလဝိ သားတို့တင်ွ ေယ ု ှလင် မိ
သို့
ကုိယ် အလို
အေလျာက်သွား ချင်ေသာသူ ှိသမျှ တို့သည် သင် ှင့်အတူ
လိက်ု သွား ရမည်အေကာင်း ငါ အမိန ့် ေတာ် ှိ၏။ 14 အေကာင်း မူကား၊ သင်
၏ဘုရား သခင့်တရား ကုိ သင်ေလက့ျက်သည်အတိင်ုး၊ ယုဒ
ြပည်ေယ ု ှလင် မိ ၌
တရားအမှုများကုိ ေမးြမနး် စစ်ေဆးေစြခင်းငှါ ၎င်း၊ 15 ေယ ု ှလင် မိ မှာ
ကျနိး်ဝပ် ေတာ်မူေသာ ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်အား ၊ ှ င် ဘုရင် ှင့်
အတင်ွးဝန်
တို့သည် ကည်ညိ ေသာ စိတ် ှင့် ပူေဇာ် ေသာ ေရွှ ေငွ ှင့် တကွ၊ 16 ဣသေရလ
အမျ ိးသား၊ ယဇ် ပုေရာဟိတ်တို့သည် ေယ ု ှလင် မိ ၏ဘုရား အိမ် ေတာ်အဘို့
အလိလိုု လှူ၍ ဗာဗုလုန် ြပည် ၌ သင်ရ ိင်ုသမျှေသာ ေရွှ ေငွ ကုိ ေဆာင်သွား ေစြခ
င်းငှါ၎င်း၊ ှ င် ဘုရင် ှင့်
အတင်ွးဝန် ခုနစ် ပါး ေစလွှတ် ၏။ 17 ထုိေငွ ကုိယူ ပီးလျှင် ာွး ၊ သုိး ထီး၊ သုိး
သငယ် ှင့်တကွ ၊ ေဘာဇ ် ပူေဇာ်သက္က ာ၊ သွနး်ေလာင်း ရာပူေဇာ်သက္က ာတို့ ကုိ အလျင်
အြမနဝ်ယ် ၍၊ ေယ ု ှလင် မိ ၌ ှိေသာ
သင် တို့၏ ဘုရား
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အိမ် ေတာ် ယဇ် ပလ္လ င် ေပါ် မှာ ပူေဇာ် ရမည်။ 18ကျန် ကင်းေသာ ေရွှ ေငွ ကုိ သင်
ှင့် သင့် ညီအစ်ကုိ တို့ ြပ ချင်သမျှအတိင်ုး၊ သင် တို့၏ ဘုရား
သခင်အလို ေတာ် ှင့်အညီ ြပ ေလာ။့ 19သင် ၏ဘုရား
အိမ် ေတာ်ဝတ်ြပ စရာဘို့
သင် ၌
အပ် ေပးေသာ
တနဆ်ာ များကုိလည်း ၊ ေယ ု ှလင် မိ ၏ ဘုရား
သခင့်ေ ှ ေတာ်တင်ွ သုိထား ေလာ။့ 20သင် ၏ဘုရား သခင့် အိမ် ေတာ်အဘို့ လို
ေသး ေသာအရာ၊ ဝယ်သင့်သမျှတို့ ကုိ ဘ ာ
ေတာ်ထဲက
ထုတ် ၍ဝယ်ေလာ။့ 21 ေကာင်းကင် ဘုံ၏ အ ှင်ဘုရား သခင့် တရား
ကုိ ေလက့ျက်ေသာ ဆရာ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ဧဇရ ေတာင်း သမျှ
အတိင်ုး၊ 22 ေငွ အခွက်တေထာင်၊ ဂျ ံ ဆနေ်ကာရ တရာ ၊ စပျစ်ရည် ဗတ်တရာ ၊
ဆီ ဗတ် တရာ ှင့်တကွ ဆား မည်မျှ မဆုိ၊ ြမစ် အေနာက် ဘက်၌ေနေသာအခွန် ဝန်
အေပါင်း တို့ သည် အလျင် အြမန်ေပးရမည်အေကာင်း၊ ငါ ှ င် ဘုရင် အာတေဇရ
ဇ် အမိန ့် ေတာ် ှိ၏။ 23 ေကာင်းကင် ဘုံ၏ အ ှင်ဘုရား သခင်မှာ ထား ေတာ်မူသမျှ
အတိင်ုး ၊ ထုိဘုရား သခင်၏ အိမ် ေတာ် အဘို့
ကိ းစား ၍လပ်ုေဆာင် ေစ။ ှင် ဘုရင် ှင့် ေဆွ ေတာ် မျ ိ း ေတာ် အေပါ် သို့

အဘယ်ေကာင့် အမျက် ေတာ် သက်ေရာက်ရမည်နည်း။ 24 ထုိမှတပါး၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ်
၊ ေလဝိ သား၊ သီချင်း
သည်၊ တံခါး ေစာင့်၊ ဘုရား
ကျွန၊် ဘုရား
သခင်၏ အိမ် ေတာ်အမှု ေစာင့် တစုံတေယာက်၌ မျှေငေွတာ်ကုိ မခဲွေစ ှင့်။ အခွန်
ေတာ်အေကာက် ေတာ်ကုိ မခံမယူေစ ှင့် ဟုငါမှာလိက်ု၏။ 25သင် ဧဇရ သည်လည်း ၊
သင် ၏ဘုရား သခင်တရား ကုိ နားလည်ေသာ၊ ြမစ် အေနာက် ဘက်သား အေပါင်း တို့
တင်ွ ၊ တရား မှုကုိ စီရင်ေစြခင်းငှါ၎င်း၊ မသိေသာသူတို့ ကုိ သွနသ်င်ြခင်းငှာ၎င်း၊ မင်း
များ၊ တရား
သူ ကီးများကုိ သင် ၏ဘုရား သင့် ဉာဏ် ှင့် သင်ြပည့်စုံသည်အတိင်ုး ခန ့် ထားေလာ။့

26သင် ၏ဘုရား သခင့်တရား ှင့်
ှ င် ဘုရင်အမိန ့်
ေတာ်ကုိ ြငင်းဆနေ်သာသူ မည်သည်ကား၊ အေသ
သတ်ြခင်း၊ ှင်ထုတ် ြခင်း၊ ဥစ္စာ
သိမ်းယူ ြခင်း၊ ေထာင် ထဲမှာ ေလှာင်ထားြခင်းတည်းဟေူသာရာဇဝတ်တစုံတခုကုိ
အလျင် အြမန် ခံေစဟု အမိန ့ေ်တာ်စာ၌ပါသတည်း။ 27 ေယ ု ှလင် မိ ၏ ဗိမာန် ေတာ်
ကုိ တင့်တယ် ေစမည်အ ကံကုိ ှင်ဘုရင် စိတ် ှလံးုထဲ သို့ သွင်းေပး ေတာ်မူထေသာ ၊
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ှ င်ဘုရင် ေ ှ ၊ အတင်ွးဝန် များ၊ ဗုိလ်မင်း များေ ှ မှာ ငါအ့ား အခွင့်ေပးေတာ်မူေသာ
ဘုိးေဘး တို့၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား သည် မဂင်္လာ ှိ ေတာ်မူေစသတည်း။ 28 ထုိသို့ ငါ ၏ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား
တနခုိ်းေတာ်ေကာင့် ၊ ငါ သည် ခွနအ်ား ှ ိ၍ ငါ ှင့်အတူ လိက်ု သွား ရေသာဣသေရ
လ အမျ ိး အ ကီး အကဲတို့ ကုိ စုေဝး ေစ၏။

8
1အာတေဇရဇ် မင်း ကီး လက်ထက် ၌ ၊ ငါ ှင့်အတူ ဗာဗုလနု် မိ မှ
ထွက်သွား ေသာသူ အေဆွအမျ ိးသူ ကီး တို့၏ သားစ ်ေြမးဆက်စာရင်း ဟူမူကား။

2 ဖိနဟတ် အမျ ိး
ေဂရ ှုံ ၊ ဣသမာ အမျ ိး
ဒံေယလ ၊ ဒါဝိဒ် အမျ ိး
ဟတ္တတ်ု၊ 3 ေ ှခနိ အမျ ိး
ဖာ ုတ် အ ယ်ွ ထဲက
ဇာခရိ ှင့်
စာရင်း ဝင်သူ ေယာက်ျား ေပါင်းတရာ ငါး ကျပ်ိ။ 4 ပါဟတ်ေမာဘ အမျ ိး ၊ ေဇရာယ
သား ဧေလျာနဲ ှင့်
ေယာက်ျား ေပါင်း ှစ် ရာ၊ 5 ေ ှခနိ အမျ ိး
ယဟာေဇလ သား ှင့်
ေယာက်ျား
ေပါင်းသုံး ရာ၊ 6အာဒိန် အမျ ိး
ေယာနသန် သား
ဧဗက် ှင့်
ေယာက်ျား ေပါင်းငါး ကျပ်ိ၊ 7 ဧလံ အမျ ိး ၊ အာသလိ သား
ေယ ှာယ ှင့်
ေယာက်ျား ေပါင်းခုနစ် ကျပ်ိ၊ 8 ေ ှဖတိ အမျ ိး
မိက္ေခလ သား
ေဇဗဒိ ှင့်
ေယာက်ျား ေပါင်း ှ စ် ကျပ်ိ၊ 9 ယွာဘ အမျ ိး
ေယေဟလ သား
ဩဗဒိ ှင့်
ေယာက်ျား ေပါင်း ှစ် ရာတကျပ်ိ ှစ် ေယာက်၊ 10 ေ ှေလာမိတ် အမျ ိး ၊ ေယာသိဖိ
သား ှင့်
ေယာက်ျား ေပါင်းတရာ ေြခာက် ကျပ်ိ၊ 11 ေဗဗဲ အမျ ိး ၊ ေဗဗဲ သား ဇာခရိ ှင့်
ေယာက်ျား



ဧဇရမှတ်စာ 8:12 981 ဧဇရမှတ်စာ 8:22

ေပါင်း ှစ် ကျပ်ိ ှ စ် ေယာက်၊ 12အာဇဂဒ် အမျ ိး ၊ ဟက္ကတန် သား
ေယာဟနန် ှင့် ေယာက်ျား ေပါင်းတရာ တကျပ်ိ၊ 13အေဒါနကံိ အမျ ိးသား တို့တင်ွ ၊
ေနာက်ကျ ေသာသူ၊ ဧလိဖလက် ၊ ေယေယလ ၊ ေ ှမာယ ှင့်
ေယာက်ျား
ေပါင်းေြခာက် ကျပ်ိ၊ 14 ဗိဂဝဲ အမျ ိးသား ဥသဲ ၊ ဇဗ္ဗုဒ် ှင့်
ေယာက်ျား
ေပါင်းခုနစ် ကျပ်ိတည်း။ 15 ထုိလမူျားတို့ ကုိ အဟာဝ
မိ သို့ စီး ေသာ ြမစ် နား မှာ
ငါစုေဝး ေစ၍ ၊ သုံး ရက် ပတ်လံးုတဲ ၌ ေနက၏။ လူ
များ ှင့်
ယဇ် ပုေရာဟိတ်များတို့ ကုိ ငါစစ်ေဆး ၍ ၊ ေလဝိ သား တေယာက်ကုိမျှ မ
ေတွ့ ေသာအခါ၊ 16လူ ကီးဧေလျဇာ ၊ အေရလ ၊ ေ ှမာယ ၊ နာသန် ၊ ဇာခရိ ၊ ေမ ှု
လံ ၊ ပညာ ှိယာရိပ် ၊ ဧလနာသန် တို့ ကုိ ေခါ် ၍၊ 17ကသိဖိ မိ သူ ကီး
ဣေဒါ ထံ သို့ မှာစာ ှင့် ေစလွှတ် လျက် ၊ ဣေဒါ ှင့် ကသိဖိ မိ မှာ ေနေသာသူ
၏ ညီအစ်ကုိ ဘုရား ကျွနတိ်ု့သည်၊ ငါ တို့ ဘုရား
သခင့် အိမ် ေတာ်အမှု ေစာင့်များကုိ ေပး
ေစြခင်းငှါ ၊ သူတို့အား အဘယ်သို့ ေြပာဆုိရမည်ကုိ ငါမှာလိက်ု၏။ 18 ထုိသူတို့သည်
ငါ တို့၏ဘုရား သခင့်တနခုိ်းေကျးဇူးေတာ်ေကာင့် ၊ ဣသေရလ သား ေလဝိ ၏သား
မဟာလိ အမျ ိးသား ၊ ပညာ ှိ တေယာက် ၊ ေ ှရဘိ ှင့်
သူ ၏ေပါက်ေဘာ် တကျပ်ိ ှစ် ေယာက်၊ 19ဟာ ှဘိ ှင့်
ေမရာရိ အမျ ိး
ေယ ှာယ ှင့် သူ ၏ ေပါက်ေဘာ် ှစ် ကျပ်ိ၊ 20 ေလဝိ သားအမှု ကုိေဆာင်ရွက်ေစြခ
င်းငှါ ၊ ဒါဝိဒ်
ှင့် မှူး ေတာ်မတ် ေတာ်ခန ့် ထားေသာ
ဘုရား ကျွန်များ၊ စာရင်းဝင်သည်အတိင်ုး၊ ှစ် ရာ ှစ် ကျပ်ိတို့ ကုိ ေခါ် ခ့ဲ က၏။

21 ထုိအခါ
ဥစ္စာ များမှစ၍သူငယ် များ ှင့်တကွ ၊ ငါ တို့ သွားစရာ မှန် ေသာလမ်း ကုိ ဘုရား
သခင်၌ ှာ ၍ ၊ ေ ှ ေတာ်မှာ ခိ းြခံ စွာကျင့် ြခင်းငှါ ၊ အဟာဝ ြမစ် နားတင်ွ ၊ အစာ
ေ ှာင်ရာအချနိကုိ် ငါေကာ်ြငာ ၏။ 22အေကာင်း မူကား၊ ကျွနေ်တာ်တို့ ဘုရား
သခင်ကုိ ှာ ေသာသူအေပါင်း တို့သည်၊ တနခုိ်းေကျးဇူးေတာ်ကုိခံ ရ ကလိမ့်မည်။
ကုိယ်ေတာ် ကုိ စွန ့် ေသာသူအေပါင်း တို့ ကုိ၊ တနခုိ်းေတာ်ဆီးတား၍ အမျက် ေတာ်
သက်ေရာက်လိမ့်မည်ဟု ငါတို့သည် ှင်ဘုရင် အား
ေလျှာက် ထားေသာေကာင့် ၊ လမ်း တင်ွ
ရနသူ် လက် ှင့်လတ်ွေစြခင်းငှါ လိက်ု၍ပို့ ရေသာစစ် သူရဲ၊ ြမင်းစီး သူရဲ၊ တတပ်
ကုိ ှင်ဘုရင် ၌
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မ ေတာင်း ဝ့ံ၊ ှက် က၏။ 23 ထုိအမှုေကာင့်၊ ငါတို့သည်အစာ ေ ှာင်၍ ၊ ငါ တို့ ဘုရား
သခင်ကုိ ဆုေတာင်း လျက်ေနက၏။ ဘုရားသခင်လည်း
နားေထာင် ေတာ်မူ၏။ 24 ထုိအခါ
ယဇ်ပုေရာဟိတ် အ ကီး
တကျပ်ိ ှစ် ပါး၊ ေ ှရဘိ ၊ ဟာ ှဘိ ှင့်
သူ တို့ ညီအစ်ကုိ တကျပ်ိ ကုိ ငါေရွး
ထား ပီးလျှင်၊ 25 ှ င်ဘုရင် မှစ၍အတင်ွးဝန် ၊ မှူး ေတာ်မတ်ေတာ်၊ စည်းေဝးေသာ ဣ
သေရလ
အမျ ိးသားအေပါင်း တို့သည်၊ ငါ တို့၏ဘုရား သခင့် အိမ် ေတာ်အဘို့ လှူ ေသာပူေဇာ်
သက္ကာ၊ ေရွှ ၊ ေငွ ၊ တနဆ်ာ တည်းဟေူသာ၊ 26 ေငွ အခွက် ေြခာက် ေထာင် ငါး ပိဿာ၊
ေငွ တနဆ်ာ အခွက် တေထာင် ၊ ေရွှ အခွက် တေထာင်၊ 27 ေရွှ ဒဂင်္ ါးတေထာင် အချနိ် ှ ိ
ေသာေရွှ အင်တံု ှစ် ဆယ်၊ ေရွှ ှင့် အမျှြမတ် ေသာ ေရွှေကးဝါ စစ်
ဖလား
ှစ် လံးုတို့ ကုိ ငါချနိ် ၍ အပ် လျက်၊ 28သင် တို့သည် ထာဝရဘုရား
အဘို့
သန ့် ှ င်း က၏။ ဤတနဆ်ာ တို့သည်လည်း
သန ့် ှ င်း ေသာတနဆ်ာြဖစ်က၏။ ဤေငွ ှင့်
ဤေရွှ သည်လည်း ၊ ဘုိးေဘး တို့၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား အား
ကည်ညိ ေသာစိတ် ှင့် လှူေသာေရွှေငြွဖစ်၏။ 29 ေယ ု ှလင် မိ ၊ ထာဝရဘုရား
၏အိမ် ေတာ် အခနး် တို့တင်ွ
ယဇ်ပုေရာဟိတ် အ ကီး ၊ ေလဝိ သား၊ ဣသေရလ
အေဆွအမျ ိးသူ ကီး တို့ေ ှ မှာ
မချနိ် မီှတိင်ုေအာင် ကည့် ှု ေစာင့်ေ ှာက် ကေလာ့ဟု မှာထား၏။ 30 30ထုိသို့ ချနိ်
ေသာ ေရွှ ၊ ေငွ တနဆ်ာ တို့ ကုိ ေယ ု ှလင်
မိ ၊ ငါ တို့၏ဘုရား သခင်အိမ် ေတာ်သို့ ပို့ ေဆာင် ြခင်းငှာ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ှင့် ေလ

ဝိ သားတို့သည်ခံယူ က၏။ 31 31ပဌမ လ တဆယ် ှစ် ရက်ေနတ့င်ွ ၊ ငါတို့သည် အ
ဟာဝ
ြမစ် မှ
ထွက် ၍ ၊ ေယ ု ှလင် မိ သို့
ခရီးသွား က၏။ လမ်း နား ၌ ေချာင်း ၍ေနေသာရနသူ် လက် မှ ၊ ငါ တို့၏ ဘုရား
သခင့်တနခုိ်းေတာ်ေကာင့် လတ်ွ လျက်၊ 32 32ေယ ု ှလင် မိ သို့ ေရာက် ၍
သုံး ရက် ေန က၏။ 33 33စတတု္ထ ေန ့တင်ွ
ငါ တို့ ဘုရား
သခင်၏ အိမ် ေတာ်၌ ၊ ဖိနဟတ် သား ဧလာဇာ ှင့်
ေလဝိ အမျ ိးေယာ ှု သား
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ေယာဇဗဒ် ၊ ဗိ ွိ သား ေနာဒိ တို့သည် ဝုိင်း၍ကည့် ှုလျက်၊ 34 34ဥရိ သား
ယဇ်ပုေရာဟိတ် ေမရမုတ် သည် ထုိေရွှ ေငွ တနဆ်ာ ှိသမျှတို့ ကုိ ေရတက်ွ ချနိတ်ယ်ွ
၍ တေန ့
ြခင်း တင်ွ
အချနိ် ေပါင်း ကုိ မှတ်သား ေလ၏။ 35 35သိမ်း သွားြခင်းကုိခံရေသာလစုူထဲက ထွက်
လာ ေသာသူတို့ သည်လည်း၊ ဣသေရလ
အမျ ိးများတို့အဘို့
ာွး တဆယ် ှစ် ေကာင်၊ သုိး
ထီးကုိး ဆယ်ေြခာက် ေကာင်၊ သုိး
သငယ်ခုနစ် ဆယ်ခုနစ် ေကာင်၊ အြပစ် ေြဖရာယဇ်ဘို့ ဆိတ်
တဆယ် ှစ် ေကာင်တို့ ကုိ၊ ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင် ထာဝရဘုရား
အား
မီး ှု ရိာယဇ်ကုိ ပူေဇာ် က၏။ 36 36 ှ င်ဘုရင် အမိန ့် ေတာ်အမှာေတာ်တို့ ကုိ ကုိယ်စား
ေတာ်မင်း၊ ြမစ် အေနာက် ဘက် မိ ဝန် တို့ ၌အပ် ၍ ၊ သူတို့ သည် ဣသေရလအမျ ိး
ှင့်
ဘုရား သခင့် အိမ် ေတာ်ကုိ ြပ စု က၏။

9
1 ထုိ အမှု ပီး မှ၊ အ ကီး အကဲတို့သည် ငါ ့ ထံ သို့လာ ၍
ယဇ်ပုေရာဟိတ် ၊ ေလဝိ သားအစ ှိေသာ ဣသေရလ
အမျ ိးသားတို့သည် ဤြပည်သား ရင်းတို့ ှင့် ေပါင်းေဘာ် သြဖင့်၊ ခါနာနိ လ၊ူ ဟိတ္
တိ
လ၊ူ ေဖရဇိ
လ၊ူ ေယဗုသိ
လ၊ူ အမ္မုန် လ၊ူ ေမာဘ
လ၊ူ အဲဂုတ္တု
လ၊ူ အာေမာရိ
လတိူု့ ရံွ ှာ ဘွယ်ေသာအကျင့် ကုိ ကျင့် ကပါ၏။ 2အေကာင်း မူကား၊ သူ
တို့သမီး များကုိ ကုိယ် ဘို့ ၎င်း၊ ကုိယ် သား ဘို့ ၎င်း၊ သိမ်း ယူသြဖင့် ၊ သန ့် ှ င်း ေသာ
အမျ ိး
သည် ဤြပည်သား ရင်းအမျ ိး ှင့်
ေရာေ ှာ လျက် ှိ၍ ၊ အ ကီး အကဲ ှင့်
မင်း အရာ ှိတို့သည်၊ ဤဒစု ိုက် အမှုကုိ အဦးြပ က ပီတကားဟု ကားေြပာ က၏။

3 ထုိ စကား ကုိ ငါ ကား လျှင်
အတင်ွး အဝတ်၊ အြပင်
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အဝတ်ကုိ ဆုတ် ၍ ဆံပင် ှင့်
မုတ်ဆိတ် ကုိ ှ တ် ပစ်လျက်၊ မိနး်ေမာ ေတေွဝလျက် ထုိင် ေန၏။ 4 ထုိအခါ
ဣသေရလ အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား အမိန ့် ေတာ်ကုိ
ေကာက်ရံွ ေသာသူအေပါင်း တို့သည်၊ သိမ်း သွားြခင်းကုိ ခံရေသာသူတို့ ြပစ်မှား
ေသာ အြပစ် ေကာင့် ၊ ငါ ့ ထံ မှာစည်းေဝး ၍၊ ညဦးယံ
ယဇ် ပူေဇာ်ချနိတိ်င်ုေအာင် ငါ သည်မိနး်ေမာ ေတွေဝလျက် ေန ၏။ 5ညဦးယံ ယဇ်
ပူေဇာ်ချနိတ်င်ွ ၊ စိတ်ပျက် ရာမှ ထ ၍ အတင်ွး အဝတ်၊ ြပင် အဝတ်ကုိ ဆုတ် ပီးလျှင်
၊ ဒူး ေထာက် ၍ ၊ ငါ ၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ထံ ေတာ်သို့ လက်ဝါး တို့ ကုိ ြဖန ့် လျက်၊
6 အို အကျွ ်ပ်ု ဘုရား သခင်၊ ကုိယ်ေတာ်သို့ မေမျှာ်
မ ကည့်ဝ့ံ၊ ှက်ေကာက် ၍
မျက် ှာနပီါ၏။ အကျွ ်ပ်ု ဘုရား သခင်၊ အကျွ ်ပ်ု တို့ ြပ မိေသာ ဒစု ိုက် တို့သည်
အကျွ ပ်ုတို့ ေခါင်း ေပါ် မှာ အထပ်ထပ် လွှမ်းမုိး၍ ၊ ကီးစွာေသာ အြပစ် သည် မုိဃ်း
ေကာင်းကင် သို့
မီှ ပါ၏။ 7 ဘုိးေဘး လက်ထက် မှစ၍ ယေန ့ တိင်ုေအာင် ၊ အလနွ် ြပစ်မှား ပါ ပီ။
ကုိယ် အြပစ် ေကာင့်
ှ င်ဘုရင် ှင့် ယဇ်ပုေရာဟိတ် မှစ၍၊ အကျွ ်ပ်ု တို့သည် ယေန ့
တိင်ုေအာင်ခံသက့ဲသို့ ၊ တပါးအမျ ိးသား ှင်ဘုရင် လက် သို့
အပ် ြခင်း၊ အေသ
သတ်ြခင်း၊ သိမ်း သွားြခင်း၊ လယုက် ြခင်း၊ မျက် ှာပျက် ြခင်းကုိ ခံရပါ၏။ 8ယခု
ခဏ တင်ွ၊ အကျွ ်ပ်ု တို့၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား သည်၊ အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ ေဘးမ့ဲလွှတ် ၍
ကျန်
ကင်းေစလျက် ၊ သန ့် ှ င်း ေသာ ဌာန
ေတာ်၌
စဲွထားေသာ တံစို့
ကုိေပး ေတာ်မူေသာေကျးဇူး ေတာ် ကီးလှပါ၏။ အကျွ ်ပ်ု တို့ ဘုရား သခင်သည်
အကျွ ်ပ်ု တို့ မျက်စိ ကုိ လင်း ေစ၍ ၊ အကျွ ်ပ်ု တို့ ကျွန် ခံေနရာ၌
အသက် ှု ြပနရ်ေသာ အခွင့်ကုိေပး ေတာ်မူ ပီ။ 9အကျွ ်ပ်ု တို့သည် ကျွန် ခံလျက်ေန
ရပါ၏။ ထုိသို့ ကျွန် ခံလျက် ေနရေသာ်လည်း ၊ အကျွ ်ပ်ု တို့၏ ဘုရား
သခင် သည် စွန ့ပ်စ် ေတာ်မ မူ။ အကျွ ်ပ်ု တို့ အသက် လတ်ွ ြခင်းငှါ ၎င်း၊ အကျွ ်ပ်ု
တို့ ဘုရား
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သခင်၏အိမ် ေတာ်ကုိ ထူေထာင် ၍ ၊ ပိ ပျက် ရာတို့ ကုိ ြပ ြပင် ြခင်းငှါ ၎င်း ၊ ယုဒ
ြပည် ေယ ု ှလင် မိ ၌
ခုိလှုံရာအရပ်ကုိ အကျွ ်ပ်ု အား ေပး
ြခင်းငှါ
၎င်း ၊ ေပရသိ ှင် ဘုရင်တို့သည် အကျွ ်ပ်ု တို့ ၌
ေကျးဇူးြပ ချင်ေသာ ေစတနာ
စိတ်ကုိေပး သနားေတာ်မူ ပီ။ 10ယခု လည်း
အိအုကျွ ်ပ်ု တို့၏ ဘုရား
သခင်၊ ဤသို့
ြပ မိ ပီးမှ၊ 11အဘယ် သို့ ေလျှာက် ရပါမည်နည်း။ 12 ကုိယ်ေတာ်က၊ သင် တို့ သွား ၍
သိမ်း ယူလတံ့ ေသာ
ြပည် သည်၊ ြပည်သူ ြပည်သားတို့ အညစ် အေကးေကာင့်
ညစ်ည း ေသာ ြပည် ြဖစ်၏။ တြပည်လံးု ကုိ ရံွ ှာ ဘွယ်အမှုတို့ ှင့်
ြပည့် ေစက ပီ။ သို့ ြဖစ်၍ သင် တို့သမီး ကုိ သူ
တို့သား အား
မ ေပးစား က ှင့်။ သူ
တို့၏သမီး
ကုိ သင် တို့သား ှင့်
မ စုံဘက် ေစက ှင့်။ သူ
တို့ချမ်းသာ ှင့်
သူ တို့စည်းစိမ် ကုိ အလျှင်းမ ြပ စု က ှင့်။ သင်တို့သည် ခွနအ်ား ကီး၍
ေြမ အသီး အ ှကုိံ စား
ရေသာအခွင့်၊ ထုိေြမ ကုိ ကုိယ် သား ေြမးတို့ ၌
နစိ္စ အေမွေြမြဖစ်ေစ၍၊ အပ်ရေသာအခွင့် ှ ိေစြခင်းငှါ၊ ထုိသို့ကျင့်၍ ေန ကေလာ့ဟု
ကုိယ်ေတာ်
ကျွန် ၊ ပေရာဖက် တို့အားြဖင့်မှာ ထားေတာ်မူေသာ ပညတ် စကားေတာ်ကုိ အကျွ ်ပ်ု
တို့သည် နား မေထာင်ပါ တကား။ 13အကျွ ်ပ်ု တို့၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား တည်းဟေူသာကုိယ်ေတာ် သည် အကျွ ်ပ်ု တို့ ခံထုိက်သမျှေသာ
အြပစ် ဒဏ်ကုိေပး ေတာ်မမူေသာ်လည်း ၊ အကျွ ်ပ်ု
တို့သည် ကုိယ်တိင်ု ြပ မိေသာ ဒစု ိုက် အမှု၊ ကီး စွာေသာ လနွက်ျ း ြခင်းအြပစ်
ေကာင့် ၊ ဤမျှေလာက်ခံရ ပီးမှ ၎င်း၊ ကုိယ်ေတာ်သည် ဤ
မျှေလာက် ချမ်းသာ ေပး ေတာ်မူ ပီးမှ၎င်း၊ 14အကျွ ်ပ်ုတို့သည် ပညတ် တရားေတာ်
တို့ ကုိ တဖန် လနွက်ျ း ၍ ၊ ဤ ရံွ ှာ ဘွယ်အမှုတို့ ကုိ ြပ တတ်ေသာ လမူျ ိ း ှင့် ေပါင်း
ေဘာ် လျှင်
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တေယာက်မျှမလတ်ွ၊ မ
ကျန် ကင်းေစြခင်းငှါ ၊ အမျက် ေတာ်ထွက်၍ အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ ဖျက်ဆီး ေတာ်မူမည်
မဟတ်ု ေလာ။ 15 အို ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ် သည် ေြဖာင့်မတ် ေတာ်မူ၏။ အကျွ ်ပ်ု တို့သည်
ယေန ့
အသက် လတ်ွ၍ ကျန် ကင်းေသးေသာသူြဖစ် ပါ၏။ ကုိယ် အြပစ် များကုိ ေ ှ
ေတာ်၌
ေတာင်းပနပ်ါ၏။ ထုိ
အြပစ်ေကာင့် ၊ ေ ှ ေတာ်၌
ေနရာ မရ ိင်ုပါဟု ေတာင်းေလျှာက်ေလ၏။

10
1 ထုိသို့ ဧဇရ သည် ဘုရား
သခင်၏ အိမ် ေတာ်ေ ှ
မှာ
ြပပ်ဝပ် လျက်၊ မျက်ရည် ကျလျက် ေတာင်းပန် ၍
ပဌနာ ြပ ေသာအခါ ၊ အလနွ် များစွာ ေသာ ပရိသတ် ၊ ဣသေရလ အမျ ိး ေယာက်ျား
၊ မိနး်မ ၊ သူငယ် တို့သည် ဧဇရ
ထံ မှာ စည်းေဝး ၍ အလနွ် ငိေု ကး က၏။ 2 ဧလံ အမျ ိး ၊ ေယေဟလ သား
ေ ှကနိ ကလည်း၊ ငါ တို့သည် ကုိယ် ဘုရား သခင်ကုိ
ြပစ်မှား ၍ ၊ ဤြပည် ၌ ေနေသာတပါး အမျ ိးသားမိနး်မ တို့ ှင့် စုံဘက် က ပီ။
သို့ ရာတင်ွ ဤ အမှုမှာ
ဣသေရလ အမျ ိး ေြမာ်လင့် စရာ ှိ ေသး၏။ 3 သို့ ြဖစ်၍ အ ှင်ဘုရားအစ ှိေသာ
ငါ တို့ ဘုရား
သခင်၏ ပညတ် တရားကုိ
ေကာက်ရွ ံ ေသာသူတို့ သတိ
ေပးသည်အတိင်ုး ၊ ဤမိနး်မ များ ှင့်
သူ တို့ သား
သမီး များ ှ ိသမျှ ကုိ စွန ့ပ်ယ် မည်ဟု ငါ တို့၏ဘုရား သခင့် ေ ှ ေတာ်၌
အဓိ ာန် ြပ ကကုနအံ်။့ ဤအမှုကုိ တရား
ှိသည် အတိင်ုး
စီရင် ကကုန်အံ။့ 4 ထ ေတာ်မူပါ။ ဤအမှု ကုိ ကုိယ်ေတာ် ဆုိင်ပါ၏။ အကျွ ်ပ်ု
တို့သည်လည်း
ဝုိင်း၍မစကပါမည်။ ရဲရင့် ေသာစိတ် ှိ၍
ြပ ေတာ်မူပါဟု ဧဇရအားြပနေ်ြပာကလျှင်၊ 5 ဧဇရ သည်ထ ၍
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ယဇ်ပုေရာဟိတ် အ ကီး ၊ ေလဝိ
သား၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသားအေပါင်း တို့သည် ထုိ
စကား
အတိင်ုး
ြပ ရမည်အေကာင်း သူတို့အား အကျနိ် ေပး၍
သူတို့သည် ကျနိဆုိ် က၏။ 6 ထုိအခါ
ဧဇရ သည် ဘုရား
သခင်၏ အိမ် ေတာ် ေ ှ က ထ၍၊ ဧလျာ ှိပ် သား ေယာဟနန်
အခနး် သို့
သွား
၏။ ေရာက် ေသာအခါ
မုန ့် ကုိမ စား ၊ ေရ ကုိမ ေသာက် ဘဲ ေန၏။ အေကာင်း မူကား၊ သိမ်း သွားြခင်းကုိခံ
ဘူးေသာသူတို့ ြပစ်မှားေသာ အြပစ် ေကာင့်
ညည်းတာွး ြမည်တမ်းေလ၏။ 7 သိမ်း သွားြခင်းကုိ ခံရေသာအမျ ိးသား အေပါင်း
တို့သည်၊ ေယ ု ှလင်
မိ သို့
စည်းေဝး ေစမည်အေကာင်း၊ 8 မင်း များ ှင့်
အသက် ကီးသူများ စီရင် သည် အတိင်ုး ၊ သုံး ရက် အတင်ွးတင်ွ
မ ေရာက် ေသာ သူမည်သည် ကား၊ သိမ်း သွားြခင်း အမျ ိးသားပရိတ်သတ် ထဲက
ှင်ထုတ် ြခင်းကုိခံ၍ ၊ သူ ၏ဥစ္စာ
ှ ိသမျှ သည် ကျနိဆုိ်အပ်ေသာဥစ္စာြဖစ်ေစမည်အေကာင်း၊ ေယ ု ှလင် မိ မှစ၍

ယုဒ ြပည်တေ ှာက်လံးု၌
ေကာ်ြငာ က၏။ 9 ယုဒ အမျ ိး ှင့်
ဗ◌င်္ယာမိန် အမျ ိးသားေယာက်ျား
အေပါင်း တို့သည် သုံး
ရက် အတင်ွးတင်ွ ၊ ေယ ု ှလင် မိ မှာ စည်းေဝး ၍
နဝမလအရက် ှစ် ဆယ်တင်ွ ၊ လူ အေပါင်း တို့ သည် ထုိအမှုေကာင့်၎င်း၊ သည်းထန်
စွာ မုိဃ်းရွာ ေသာေကာင့် ၎င်း၊ တနုလ်ှုပ်လျက် ဘုရားသခင်၏ အိမ်ေတာ်ဦးေ ှ မှာ ထုိင်
ေနက၏။ 10 ထုိအခါ
ယဇ်ပုေရာဟိတ် ဧဇရ သည် ထ
၍ ၊ သင် တို့သည် ြပစ်မှား က ပီ။ ဣသေရလ
အမျ ိး၌ အြပစ်
ေလးေစြခင်းငှါ
တပါး အမျ ိးသားမိနး်မ တို့ ှင့် စုံဘက် က ပီတကား။ 11 သို့ ြဖစ်၍ ဘုိးေဘး တို့၏
ဘုရား
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သခင်ထာဝရဘုရား
အား
ေတာင်းပန် ကေလာ။့ အလို
ေတာ်အတိင်ုး ြပ လျက် ၊ ဤြပည်သား တို့ ှင့်၎င်း၊ တပါး အမျ ိးသားမိနး်မ တို့ ှင့်၎င်း
ကွာ ကေလာဟ့ု သူ
တို့အား
ဆုိ ၏။ 12 ပရိသတ် အေပါင်း တို့ကလည်း ၊ ကုိယ်ေတာ် မိန ့ေ်တာ်မူသည်အတိင်ုး
အကျွ ်ပ်ု တို့သည် ြပ ပါမည်။ 13 သို့ ရာတင်ွ လူ အများ ှ ိပါ၏။ သည်းထနစွ်ာ မုိဃ်း
ရွာ ေသာ ကာလ
ြဖစ်ပါ၏။ အကျွ ်ပ်ုတို့သည် အိမ်ြပင် မှာ
မ ရပ် မေန ိင်ု ပါ။ ဤအမှု သည် တ
ရက် ှစ် ရက်တင်ွ
ပီး ိင်ု ေသာ အမှုမ ဟတ်ုပါ။ ြပစ်မှား ေသာသူ အများ ှ ိပါ၏။ 14 ငါ တို့ ပရိသတ်

အေပါင်း ကုိ
အပ်ုချ ပ်ေသာ အ ကီးအကဲ တို့သည် စီရင်သြဖင့်၊ တို့ ေနရာ မိ ရွာ၌
တပါး
အမျ ိးသားမိနး်မ ှင့် စုံဘက် ေသာ သူအေပါင်း တို့သည် ချနိး်ချက် ေသာအချနိ် တို့ ၌
မိ အသီးအသီးအသက် ကီးသူများ၊ တရား
သူ ကီးများ ှင့်အတူ လာ ၍ ဤ
အမှု ေကာင့်
ြပင်းစွာ ထွက်ေသာငါ တို့ ဘုရား
သခင်၏ အမျက် ေတာ်ကုိ ေြဖကပါေစဟု ကီးစွာ ေသာအသံ ှင့် ြပနေ်ြပာ က၏။

15အာသေဟလ သား
ေယာနသန် ှင့်
တိကဝ သား
ယဟာဇိ သာ လျှင် ထုိ
အမှုကုိြပ စု က၏။ ေလဝိ
သား ေမ ှုလံ ှင့်
ှ ဗ္ဗသဲ တို့သည် ဝုိင်း ညီက၏။ 16 သိမ်း သွားြခင်းကုိ ခံရေသာအမျ ိးသား တို့သည်

ဝနခံ်ကသည် ှင့်အညီ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ဧဇရ သည် ေရွးချယ်
၍
အေဆွ အမျ ိးအလိက်ု
အမည် များကုိ
မှတ်သားေသာ အေဆွအမျ ိးသူ ကီး တို့သည် ဒသမ
လ တ ရက် ေန ့တင်ွ
ထုိအမှု ကုိ စစ်ေကာ ြခင်းငှါ ထုိင် ေန က၏။ 17တပါး အမျ ိးသားမိနး်မ ှင့်စုံဘက်
ေသာသူ အေပါင်း တို့ ကုိ ပဌမ
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လတ ရက် ေနတိ့င်ုေအာင် အကုနအ်စင် စစ်ေကာစီရင် က၏။ 18တပါး အမျ ိးသား
မိနး်မ ှင့် စုံဘက် ေသာ
ယဇ် ပုေရာဟိတ် အမျ ိးသား ဟမူူကား၊ ေယာ ှု အမျ ိး
ေယာဇဒက် သား ှင့်
သူ ၏ညီ
မာေသယ ၊ ဧေလျဇာ ၊ ယာရိပ် ၊ ေဂဒလိ တည်း။ 19 သူ တို့သည် မယား
ှင့်ကွာ မည်ဟု ဂတိထားက ၏။ ြပ မိေသာ အြပစ် ေကာင့်
သုိး ကုိယဇ် ပူေဇာ်က၏။ 20 ထုိမှတပါး၊ ဣေမရ
အမျ ိး
ဟာနန် ှင့်
ေဇဗဒိ၊ 21ဟာရိမ် အမျ ိး
မာေသယ ၊ ဧလိယ ၊ ေ ှမာယ ၊ ေယေဟလ ၊ ဩဇိ၊ 22 ပါ ှုရ အမျ ိး
ဧလိဩနဲ ၊ မာေသယ ၊ ဣ ှေမလ ၊ နာသေနလ ၊ ေယာဇဗဒ် ၊ ဧလာသ။ 23 ေလဝိ
သားေယာဇဗဒ် ၊ ှ ိမိ ၊ ေကလာယ တည်းဟေူသာ ေကလိတ ၊ ေပသာဟိ ၊ ယုဒ ၊ ဧေလျ
ဇာ၊ 24 သီချင်း သည် ဧလျာ ှိပ် ၊ တံခါး ေစာင့် ှလ္လံု ၊ ေတလင် ၊ ဥရိ၊ 25ဣသေရလ
အမျ ိးထဲက
ပါ ုတ် အမျ ိး ရာမိ ၊ ေယဇိ ၊ မာလခိ ၊ မျာမိန် ၊ ဧလာဇာ ၊ မာလခိယ ၊ ေဗနာယ၊

26 ဧလံ အမျ ိး မတ္တ နိ ၊ ဇာခရိ ၊ ေယေဟလ ၊ အာဗဒိ ၊ ေယရမုတ် ၊ ဧလျာ၊ 27 ဇတ္တု
အမျ ိး
ဧလိဩနဲ ၊ ဧလျာ ှိပ် ၊ မတ္တ နိ ၊ ေယရမုတ် ၊ ဇာဗဒ် ၊ အာဇိဇ၊ 28 ေဗဗဲ အမျ ိး ေယာဟ
နန် ၊ ဟာနနိ ၊ ဇဗ္ဗဲ ၊ အာသလဲ၊ 29 ဗာနိ အမျ ိး ေမ ှုလ ၊ မလ္လတ်ု ၊ အဒါယ ၊ ယာ ှုပ်
၊ ှာလ ၊ ရာမုတ်၊ 30 ပါဟတ်ေမာဘ အမျ ိး အဒန ၊ ေခလာလ ၊ ေဗနာယ ၊ မာေသယ ၊
မတ္တ နိ ၊ ေဗဇေလလ ၊ ဗိ ွိ ၊ မနာေ ှ၊ 31ဟာရိမ် အမျ ိး ဧေလျဇာ ၊ ဣ ှိယ ၊ မာလခိ ၊
ေ ှမာယ ၊ ှိေမာင်၊ 32 ဗ◌င်္ယာမိန် ၊ မလ္လတ်ု ၊ ေ ှမရိ၊ 33ဟာ ှုံ အမျ ိး မတ္တ နဲ ၊ မတ္တ
သ ၊ ဇာဗဒ် ၊ ဧလိဖလက် ၊ ေယရမဲ ၊ မာနေ ှ ၊ ှ ိ မိ၊ 34 ဗာနိ အမျ ိး မာဒဲ ၊ အာမရံ ၊
ေဝလ၊ 35 ေဗနာယ ၊ ေပဒိ ၊ ေခလ၊ု 36 ဝါနိ ၊ ေမရမုတ် ၊ ဧလျာ ှိပ်၊ 37 မတ္တ နိ ၊ မတ္တ နဲ ၊
ယာေသာ၊ 38 ထုိမှတပါး၊ ဗာနိ ၊ ဗိ ွိ ၊ ှ ိမိ၊ 39 ေ ှလမိ ၊ နာသန် ၊ အဒါယ၊ 40 မာခနေဒဗဲ
၊ ှာ ှ ဲ ၊ ှာရံ၊ 41အာဇေရလ ၊ ေ ှလမိ ၊ ေ ှမရိ၊ 42 ှလ္လံု ၊ အာမရိ ၊ ေယာသပ်၊ 43 ေန
ေဗာ အမျ ိး ေယေယလ ၊ မတ္တိသိ ၊ ဇာဗဒ် ၊ ေဇဗိန ၊ ယာေဒါ ၊ ေယာလ ၊ ေဗနာယ
တည်း။ 44ဤ သူ အေပါင်း တို့သည် တပါး အမျ ိးသားမိနး်မ ှင့် စုံဘက် ၍
သား သမီးကုိ ြမင် ရက ပီ။
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ေနဟမိမှတ်စာ
1ဟာခလိ သား
ေနဟမိ စကား ဟမူူကား၊ အာတေဇရဇ်မင်း ကီးနနး်စံ ှစ် ဆယ်၊ ခိသလု
လ တင်ွ ၊ ငါ သည် ှု ှန် နနး်ေတာ် ၌
ှိ ေန စ ်၊ 2 ငါ ့ ညီ
ဟာနန် ှင့်
ယုဒ လူ အချ ိ တို့သည် ေရာက် လာ၍ ၊ ငါသည် သိမ်း သွားြခင်းကုိ ခံရေသာယုဒ
လစုူထဲကလတ်ွ ေသာသူတို့ ၏ အေကာင်း အရာ ှင့် ၊ ေယ ု ှလင် မိ ၏အေကာင်း
အရာကုိ ေမးြမနး် လျှင်၊ 3 သူတို့က၊ သိမ်း သွားြခင်းကုိ ခံရေသာလစုူထဲက
လတ်ွ ၍ ၊ ထုိ ြပည် ၌
ေန ေသာသူတို့သည် ကီးစွာ ေသာ ဆင်းရဲ ြခင်း၊ က့ဲရဲ
ြခင်းကုိခံရက၏။ ေယ ု ှလင် မိ ို း သည် ပိ ပျက် လျက်၊ မိ တံခါး လည်း
မီး ေလာင် ၍ ကုန် ပီဟု ြပနေ်ြပာ က၏။
4 ထုိ စကား ကုိကား လျှင် ၊ ငါသည် ထုိင် ၍
အင်တနက်ာလ ပတ်လံးု ငိေု ကး ြမည်တမ်း လျက် ၊ အစာေ ှာင် လျက် ေန၍ ၊
ေကာင်းကင် ဘုံ၏အ ှင် ဘုရား
သခင့်ေ ှ ေတာ်၌
ဆုေတာင်း ေသာ ပဌာနာဟမူူကား ၊
5 အို ေကာင်းကင် ဘုံ၏အ ှင် ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ၊ ကီးြမတ် ၍
ေကာက်မက် ဘွယ်ေသာ ဘုရား ၊ ပညတ် ေတာ်တို့ ကုိ ှစ်သက် ၍ ကျင့် ေစာင့်ေသာ
သူတို့ ှင့် ဖွ့ဲေသာ က ုဏာ
ပဋိညာ ် ကုိ မဖျက်၊ တည် ေစ ေတာ်မူေသာဘုရား၊ 6 ကုိယ်ေတာ် ကျွန် ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့အဘို့ ၊ ေ ှ ေတာ်၌
ေန ့ည ့် မြပတ် အကျွ ်ပ်ု ဆုေတာင်း ၍၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသား ြဖစ်ေသာ အကျွ ်ပ်ုတို့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ
ြပစ်မှား မိေသာ အြပစ် များကုိ
ေဘာ်ြပ ၍
ေတာင်းပနေ်သာ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် ၏ ပဌနာ
စကားကုိ
ကား ြခင်းငှါ ၊ ယခု နားေထာင်၍ ေစ့ေစ့ကည့် ှုေတာ်မူပါ။ 7အကျွ ်ပ်ု ှင့်
အကျွ ်ပ်ု အေဆွ အမျ ိးတို့သည် ြပစ်မှား ပါ ပီ။ ကုိယ်ေတာ် ကုိ
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ြပစ်မှား၍၊ အလနွဆုိ်းညစ် ေသာ အမှုတို့ ကုိ ြပ မိပါ ပီ။ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် ေမာေ ှ ၌
ထား
ေတာ်မူေသာ ပညတ် တရား၊ စီရင် ထုံးဖွ့ဲေတာ်မူချက် တို့ ကုိ မ
ေစာင့် ဘဲေနပါ ပီ။
8 - 9 ကုိယ်ေတာ်က၊ သင် တို့သည် လနွက်ျ း လျှင်၊ သင် တို့ ကုိ တပါး အမျ ိးသားတို့
တင်ွ
ငါ ကဲွြပား ေစမည်။ တဖန် ငါ ့ ထံသို့ ြပနလ်ာ ၍၊ ငါ ့ ပညတ် တို့ ကုိကျင့်ေစာင့် ြပန်
လျှင်၊ မုိဃ်းေကာင်းကင် ေအာက် အေဝးဆုံးေသာအရပ်သို့
ှင်ထုတ် ြခင်းကုိခံရေသာ်လည်း၊ ထုိ
အရပ်က
ငါသိမ်းယူ ၍၊ ငါ ့ နာမ တည် ရာဘို့
ငါေရွးချယ် ေသာ အရပ် သို့ ေဆာင် ခ့ဲမည်ဟု ကုိယ်ေတာ် ကျွန် ေမာေ ှ ၌ထား ေတာ်
မူေသာ ဂတိ ေတာ်ကုိေအာက်ေမ့ ေတာ်မူပါ။ 10ယခုမှာ၊ ဤသူ
တို့သည် မဟာ
တနခုိ်း ေတာ် ှင့်
အား ကီး ေသာ လက် ေတာ်ြဖင့်
ေရွး ှ တ် ေတာ်မူေသာ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် ၊ ကုိယ်ေတာ် လမူျ ိ း ြဖစ် ကပါ၏။ 11 အို
ဘုရား ှင်၊ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် ြပ ေသာပဌနာ
စကား ှင့်
နာမ ေတာ်ကုိ ိုေသ
ချင်ေသာ ကျွနေ်တာ်များ ြပ ေသာပဌနာ စကားကုိ
နားေထာင် ေတာ်မူပါ။ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် ကုိ
ယေန ့ေကာင်း ကီးေပး ေတာ်မူပါ။ ဤ
လူ ေ ှ မှာ
မျက် ှာ ရပါမည်အေကာင်းကယ်မသနား ေတာ်မူပါဟု ဆုေတာင်းေလ၏။ ထုိအခါ
ငါ သည် ှင်ဘုရင်
၏ ဖလားေတာ်ကုိင် ြဖစ် သတည်း။

2
1အာတေဇရဇ် မင်း ကီး နနး်စံ ှစ် ဆယ်၊ နသိန် လ တင်ွ
ေ ှ ေတာ်၌
တင်ေသာစပျစ်ရည် ကုိ ငါကုိင် ၍
ဆက် ေလ၏။ 2အထက်ကတခါမျှေ ှ ေတာ်၌
ည ိးငယ် ေသာ မျက် ှာကုိ မ
ြပ ဘူးသည် ြဖစ်၍၊ ှင်ဘုရင် က၊ ကျနး်မာ လျက် ှင့် အဘယ်ေကာင့် မျက် ှာ
ည ိးငယ် သနည်း။ ဝမ်းနည်း
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ဟန် ှ ိပါသည်တကားဟု မိန ့် ေတာ်မူလျှင်၊ 3 ငါသည်အလနွ် ေကာက် ၍ ၊ ှင်ဘုရင်
အသက်
ေတာ်အစ ် အ မဲ ှင်ပါေစ။ ကျွနေ်တာ် ဘုိးေဘး သခင်္ျ ိ င်း
ှ ိရာ မိ သည် ပျက်စီး လျက် ၊ မိ တံခါး လည်း မီး
ေလာင် ၍ ကုန် ပီ ြဖစ် ေသာေကာင့်၊ ကျွနေ်တာ် သည် မျက် ှာ မ ည ိးငယ် ဘဲ
အဘယ်သို့ ေန ိင်ုပါမည်နည်းဟု ေလျှာက် ေသာ်၊

4 - 5 ှ င်ဘုရင် က၊ အဘယ် သို့ ေတာင်း ေလျှာက်ချင် သနည်းဟေုမး
ေတာ်မူ၏။ ငါကလည်း အ ှင်မင်း ကီး အလို ေတာ် ှိ၍
ကျွန် ေတာ်ကုိ စိတ် ှင့်ေတွ့ေတာ်မူလျှင် ၊ ကျွနေ်တာ် ဘုိးေဘး သခင်္ျ ိ င်း ှ ိရာ မိ ကုိ
ကျွနေ်တာ်ြပ စု ရမည်အေကာင်း ၊ ယုဒ ြပည်သို့ ေစလွှတ် ေတာ်မူပါဟု ေကာင်းကင်ဘုံ
၏အ ှင်ဘုရားသခင် အား ဆုေတာင်း ပီးမှေလျှာက် ေလ၏။ 6 ထုိအခါ
ေြမာက်သားေတာ် ှင့်
ယှ ် ပိ င်၍ ထုိင် ေနစ ်၊ ှ င်ဘုရင် က၊ သင် သွား လျှင် အဘယ် မျှ ကာလ ကာ
လိမ့်မည် နည်း။ အဘယ် ကာလမှ ြပန် လာမည်နည်းဟေုမး
ေတာ်မူေသာ်၊ ကာလ
အချနိကုိ် ငါေလျှာက်
ထား ပီးမှ ၊ ှ င် ဘုရင်သည် အလို
ေတာ် ှိ၍
ငါ ့ ကုိ လွှတ် လိက်ုေတာ်မူ၏။ 7တဖနတံ်၊ု ှ င်ဘုရင် အလို ေတာ် ှိလျှင် ၊ ြမစ်
အေနာက် ဘက်၌ ှိေသာ မိ ဝန် တို့သည် ကျွနေ်တာ် ကုိ
မဆီး မတား၊ ေယ ု ှလင် မိ သို့ ပို့ ရမည်အေကာင်း၊ အမိန ့ေ်တာ်စာကုိ သနားေတာ်မူ
ပါ။ 8 ဥယျာ ် ေတာ်မှူးအာသပ် သည် ဗိမာန် ေတာ် ရဲတိက်ု တံခါး တိင်ု ှင့် တံခါးထုပ်
ဘို့ ၎င်း၊ မိ ို း ှင့် ကျွနေ်တာ်ေနရာ အိမ် ဘို့ ၎င်း၊ သစ် ကုိေပး ရမည် အေကာင်း ၊
အမိန ့ေ်တာ်စာ ကုိလည်း
သနားေတာ်မူပါဟု ေတာင်းေလျှာက်သည်အတိင်ုး၊ ငါ ၏ ဘုရား
သခင့်တနခုိ်း ေကျးဇူး ေတာ်ေကာင့်
ှ င် ဘုရင်သည် ေပး သနားေတာ်မူ ၏။ 9 ထုိအခါ
ြမစ် အေနာက် ဘက် မိ ဝန် တို့ ထံ သို့ ငါေရာက် ၍
ှင်ဘုရင် ၏ အမိန ့ေ်တာ်စာ ကုိြပ ၏။ ှင် ဘုရင်သည်လည်း
တပ်မှူး ှင့် ြမင်းစီး သူရဲတို့ ကုိ ငါ ှင့်အတူ ေစလွှတ် ေတာ်မူသတည်း။ 10ဣသေရလ
အမျ ိးသားတို့၏ အကျ ိး ကုိ ြပ စု
ြခင်းငှါ ၊ လူ တေယာက်လာ ေကာင်းကုိ ၊ ေဟာရနိ လူ သမ္ဘာလက် ှင့်
ကျွနခံ်သူ အမ္မုန် အမျ ိးသားေတာဘိ တို့ သည် ကား ေသာ်၊ အလနွ် ှလံးု မသာ ှိ
က၏။ 11 ငါသည်လည်း ၊ ေယ ု ှလင် မိ သို့
ေရာက် ၍
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သုံး ရက် ေန ပီးမှ၊ 12 ကုိယ် ၌ ပါေသာသူ အချ ိ တို့ ှင့်တကွ၊ ည ့် အခါ ထ
၍ ေယ ု ှလင် မိ အဘို့
ြပ ြခင်းငှါ ၊ ငါ ၏ဘုရား သခင်သည် ငါ ့ အား အဘယ်သို့ ေသာ အ ကံ ေပး ေတာ်မူ
သည်ကုိ၊ အြခား ေသာ သူတေယာက်အား မျှမ ေြပာ ၊ ကုိယ် စီး ေသာ
ြမင်း မှတပါး
အဘယ် အရာမျှမပါဘဲ၊ 13ည ့် အခါ ချ ိင့် တံခါး ြဖင့် ထွက် ၍ ၊ နဂါး ေရတင်ွး တစ်
ဘက်တချက် ၊ ေနာက်ေချး တံခါး တိင်ုေအာင် သွား သြဖင့်၊ ေယ ု ှလင် မိ ို း သည်
ပိ ပျက် လျက်၊ မိ တံခါး လည်း
မီး ေလာင် ၍ မ ှိသည်ကုိ ကည့် ှု ပီးမှ၊ 14 စမ်း ေရတင်ွးတံခါး ှင့်
ှ င်ဘုရင် ေရကန် တိင်ုေအာင်
လနွ် ြပန၍် ၊ ြမင်း လမ်းမ ှိ ေသာေကာင့်၊ 15တဖန် ထုိည ့် ၌ ေချာင်း နားတင်ွ
ေ ှာက်သွား ၍၊ မိ ို း ကုိ
ကည့် ှု ပီးမှ ၊ ချ ိင့် တံခါး ြဖင့် လှည့် ၍
ဝင် ြပန် ေလ၏။ 16 အဘယ် အရပ်သို့ သွား သည်၊ အဘယ် သို့ ြပ သည် ကုိ မင်း
တို့သည် မ
သိ က။ ယုဒ
လ၊ူ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ၊ မှူးမတ် ၊ မင်း အရာ ှိ၊ လပ်ုေဆာင် ေသာ သူတစုံ တေယာက်
အား မျှငါသည် ကုိယ်အမှု ကုိမ ေြပာ ေသး။ 17 ေနာက် တဖန၊် ငါ တို့ ခံရေသာ ဆင်းရဲ
ြခင်း၊ ေယ ု ှလင်
မိ ပျက်စီး ြခင်း၊ မိ တံခါး လည်း
မီး ေလာင် ၍ ကုနြ်ခင်းကုိ သင် တို့ သိြမင် က၏။ လာ
က။ က့ဲရဲ
ြခင်း ှင့် လတ်ွ မည်အေကာင်း ၊ ေယ ု ှလင် မိ ို း ကုိ တည် ကကုန် အံဟ့ု သူ
တို့အား ဆုိ လျက်၊ 18 ငါ ၏ ဘုရား
သခင်သည် ငါ ့ အား ြပ ေတာ်မူေသာေကျးဇူး ကုိ၎င်း၊ ှ င်ဘုရင် မိန ့် ေတာ်မူေသာ
စကား ကုိ၎င်း ကားေြပာ ေလေသာ်၊ သူတို့က၊ ငါတို့သည် ထ
၍
တည် ကကုနအံ်ဟ့ဆုိုလျက်၊ ထုိေကာင်းမှု ကုိ ပီးေစြခင်းငှါ၊ တေယာက်ကုိတေယာက်
ှ ိးေဆာ် က၏။ 19 ထုိသိတင်းကုိ ေဟာရနိ
လူသမ္ဘာလတ် ၊ ကျွန် ခံသူ အမ္မုန် အမျ ိးသားေတာဘိ ၊ အာရပ် အမျ ိးသားေဂ ှင်
တို့ သည် ကား လျှင် ၊ ြပက်ယယ် ြပ ၍
သင် တို့သည် အဘယ် သို့ ြပ ကမည်နည်း။ ှင်ဘုရင် ကုိ
ပုနက်န် ကမည်ေလာဟု က့ဲရဲ
လျက်ဆုိ က၏။ 20 ငါကလည်း၊ ေကာင်းကင် ဘုံ၏အ ှင် ဘုရား
သခင် သည် ငါ တို့ ကုိ



ေနဟမိမှတ်စာ 3:1 994 ေနဟမိမှတ်စာ 3:6

အခွင့်ေပး ေတာ်မူမည်။ ထုိေကာင့် ဘုရား သခင်၏ ကျွန် ြဖစ်ေသာ ငါ တို့သည် ထ
၍ တည် မည်။ သင် တို့ မူကား ၊ ေယ ု ှလင် မိ တင်ွ
ဘာမျှမဆုိင် မပုိင်၊ မှတ်စရာ သက်ေသမ ှိဟု ြပနေ်ြပာ ၏။

3
1 ထုိအခါ
ယဇ်ပုေရာဟိတ် မင်း
ဧလျာ ှိပ် သည်၊ မိမိ
ညီအစ်ကုိ ယဇ်ပုေရာဟိတ် တို့ ှင့်တကွထ၍၊ သုိး
တံခါး ကုိ ြပင် လျက်
တံခါး ခုံ၊ တံခါးထုပ်၊ တံခါးရွက်တို့ ကုိ ထူ
ေထာင်ဆဲွထား၍ ၊ ေမအာ ြပအိးု မှ ဟာနေနလ
ြပအိးု
တိင်ုေအာင် ြပင် က၏။ 2 သူ တို့ ေနာက်မှ၊ ေယရိေခါ မိ သား တို့သည် ြပင် က၏။
သူ
တို့ေနာက်မှ၊ ဣမရိ
သား
ဇက္ကုရ ြပင် ၏။ 3 ငါး တံခါး ကုိကား၊ ဟေသနာ
အမျ ိးတို့သည် ြပင် လျက် တံခါးခုံ၊ တံခါးထုပ်၊ တံခါးရွက်တို့ ကုိ ထူေထာင် ဆဲွထား၍၊
ေသာ့
ခေလာက် ှင့် ကန ့လ်န ့က်ျင် တို့ ကုိ တပ် က၏။ 4 သူ တို့ေနာက်မှ၊ ေကာဇ
သား ြဖစ်ေသာ ဥရိယ
၏ သား
ေမရမုတ် ြပင် ၏။ သူ့
ေနာက်မှ၊ ေမ ှဇေဗလ သား
ြဖစ်ေသာ ေဗရခိ
၏သား ေမ ှုလံ
ြပင် ၏။ သူ့
ေနာက်မှ၊ ဗာနာ
သား
ဇာဒတ်ု ြပင် ၏။ 5သူ့ ေနာက်မှ၊ ေတေကာ
မိ သားတို့သည် ြပင် က ၏။ သို့ ရာတင်ွ ၊ ေတေကာမင်း တို့သည် မိမိ
တို့အ ှင် ၏ အမှု ကုိ ဝုိင်းညီ၍မ ြပ က။ 6 တံခါး ေဟာင်းကုိကား၊ ပါသာ သား ေယာ
ယဒ ၊ ေဗေသာေဒယ သား
ေမ ှုလံ ြပင် လျက် တံခါးခုံ၊ တံခါးထုပ်၊ တံခါးရွက်တို့ ကုိ ထူ
ေထာင်ဆဲွထား၍ ၊ ေသာ့ ခေလာက် ှင့်
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ကန ့လ်န ့က်ျင် တို့ ကုိ တပ် က၏။ 7 သူ တို့ ေနာက်မှ၊ ဂိေဗာင် မိ သားေမလတိ ၊ ေမ
ေရာ တ်ု မိ သားယာဒနု် ၊ ဂိေဗာင် လူ ၊ မိဇပါ လတိူု့သည် ြမစ် အေနာက် ဘက် မိ ဝန်
ရာဇ ပလ္လ င်တိင်ုေအာင် ြပင် က ၏။ 8 သူ တို့ေနာက်မှဟာဟာယ သား
ပနး်တိမ် သမား ဩေဇလ ၊ သူ့ ေနာက်မှ၊ ေဆး
သမားဟာနနိ ြပင် လျက်၊ ကျယ် ေသာ မိ ို း တိင်ုေအာင် ၊ ေယ ု ှလင် မိ ကုိ ခုိင်ခ့ံ
ေစက၏။ 9 သူ တို့ေနာက်မှ၊ ေယ ု ှလင် မိ တပုိင်း ကုိ အပ်ု ေသာသူ၊ ဟရု
သား
ေရဖါယ ြပင် ၏။ 10သူ့ ေနာက်မှ၊ ဟာ ုမပ် သား
ေယဒါယ သည် မိမိ
အိမ် တစ်ဘက်တချက် ၌ြပင် ၏။ သူ့
ေနာက်မှ၊ ဟာ ှဗနိ သား
ဟတ္တတ်ု ြပင် ၏။ 11ကျန်ကင်းေသာအရပ် ှင့် မီးဖုိ
ြပအိးု ကုိကား၊ ဟာရိမ် သား
မာလခိယ ှင့် ၊ ပါဟတ်ေမာဘ သား
ဟာ ှုတ်
တို့သည် ြပင် က၏။ 12 သူ တို့ေနာက်မှ၊ ေယ ု ှလင် မိ တပုိင်း ကုိ အပ်ု
ေသာသူ၊ ဟာေလာဟတ် သား ှလ္လံု ှင့်
သူ ၏သမီး တို့သည် ြပင် က၏။ 13 ချ ိင့် တံခါး ကုိကား၊ ဟာ နု် ှင့်
ဇာေနာ မိ သား တို့သည် ြပင် ၍ တံခါး တိင်ု၊ တံခါးရွက်၊ ေသာ့
ခေလာက်၊ ကန ့လ်န ့က်ျင် တို့ ကုိ လပ်ု ပီးမှ ၊ မိ ို း အေတာင် တေထာင် ကုိ ေနာက်
ေချး တံခါး တိင်ုေအာင် တည် က၏။ 14 ေဗသက္ကရင် မိ တပုိင်း ကုိ အပ်ု ေသာ
ေရခပ် သား
မာလခိ သည်၊ ေနာက်ေချး တံခါး ကုိ ြပင် ၍ တံခါး ရွက်၊ ေသာ့
ခေလာက်၊ ကန ့လ်န ့က်ျင် တို့ ကုိ လပ်ု ထား၏။ 15 မိဇပါ မိ တပုိင်း ကုိ အပ်ု ေသာ
ေကာလေဟာဇ
သား
ှလ္လံု သည် စမ်း ေရတင်ွးတံခါး ကုိြပင် ၍
တံခါး မုိး၊ တံခါး ရွက်၊ ေသာ့
ခေလာက်၊ ကန ့လ်န ့က်ျင် တို့ ကုိ လပ်ု ထား ပီးလျှင် ၊ ဥယျာ ် ေတာ်နားမှာ ၊ ှ ိေလာင်
ေရကန် မိ ို း ကုိ၊ ဒါဝိဒ် မိ ေလှကား တိင်ုေအာင် တည် ၏။ 16သူ့ ေနာက် မှဗက်ဇုရ
မိ တပုိင်း ကုိ အပ်ု ေသာ အာဇဗုတ် သား
ေနဟမိ သည်၊ ဒါဝိဒ် သခင်္ျ ိ င်း တစ်ဘက်တချက် မှစ၍၊ ေနာက်လပ်ု ေသာ ေရကန်
ှင့် ဗုိလ်မင်း အိမ် တိင်ုေအာင် ြပင် ၏။ 17သူ့ ေနာက် မှ၊ ေလဝိ
အမျ ိး ဗာနိ
သား
ေရဟံု ြပင်
၏။ သူ့
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ေနာက်မှ၊ ကိလ
မိ တပုိင်း ကုိ အပ်ု ေသာ ဟာ ှဘိ
သည် မိမိ
တာ ကုိြပင် ၏။ 18သူ့ ေနာက် မှ၊ ကိလ
မိ တပုိင်း ကုိ အပ်ု ေသာ ေဟနဒဒ် သား
ဟာ ှဘိညီ ဗာဝဲ ြပင် ၏။ 19သူ့ ေနာက်မှ၊ မိဇပါ မိ အပ်ု ေယာ ှု သား
ဧေဇရ သည်၊ လက်နက် စုံတိက်ုသို့တက် ရာ တစ်ဘက်တချက် ၊ မိ ေထာင့် ထိေအာင်
ြပင် ၏။ 20သူ့ ေနာက် မှ၊ ဇဗ္ဗဲ
သား
ဗာ ုတ် သည် မိ ေထာင့် မှ
ယဇ်ပုေရာဟိတ် မင်း
ဧလျာ ှိပ် အိမ် တံခါး တိင်ုေအာင် ကိ းစား ၍ ြပင် ၏။ 21သူ့ ေနာက် မှ၊ ေကာဇ
သား ြဖစ်ေသာ ဥရိယ
၏ သား
ေမရမုတ် သည်၊ ဧလျာ ှိပ်
အိမ် တံခါး မှ
အိမ် ေထာင့်
တိင်ုေအာင် ြပင် ၏။ 22သူ့ ေနာက် မှ၊ ချ ိင့် အရပ်သား
ယဇ် ပုေရာဟိတ်တို့သည် ြပင် က၏။ 23 သူ တို့ေနာက် မှ၊ ဗ◌င်္ယာမိန် ှင့်
ဟာ ှုပ် သည် မိမိ
အိမ်
တစ်ဘက်တချက် ၌ြပင် က၏။ သူ
တို့ေနာက် မှ၊ အာနနိ
သား ြဖစ်ေသာ မာေသယ
၏သား
အာဇရိ သည် မိမိ
အိမ်
တစ်ဘက်တချက် ၌ ြပင် ၏။ 24သူ့ ေနာက် မှ၊ ေဟနဒဒ် သား
ဗိ ွိ သည်၊ အာဇရိ
အိမ် မှ
မိ ို းေကွ့ ရာ မိ ေထာင့် တိင်ုေအာင် ြပင် ၏။ 25 ဥဇဲ သား ပါလလ သည် မိ ို းေကွ့

ရာ တစ်ဘက်တချက် ကုိ၎င်း၊ ေထာင် ဝင်း နား ၊ ြမင့် ေသာနနး် ေ ှ မှာ ှ ိေသာြပအိးု
ကုိ၎င်း ြပင်၏။ သူ့
ေနာက် မှ၊ ပါ ု ပ် သား
ေဂဒါယ ြပင်၏။ 26 ထုိမှတပါး၊ ဘုရားကျွန် တို့သည် အေ ှ မျက် ှာ၊ ေရ
တံခါး တစ်ဘက်တချက် ၌၊ မိမိတို့ ေန
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ရာဩေဖလ ရဲတိက်ုကုိ၎င်း၊ ြပင်သို့ ထွက် ေသာ ြပအိးု ကုိ၎င်း ြပင် က၏။ 27 သူ တို့
ေနာက် မှ၊ ေတေကာ
မိ သားတို့သည် ြပင်သို့ ထွက် ေသာ ြပအိးု ကီး
တစ်ဘက်တချက် ၌ ၊ ဩေဖလ ရဲတိက်ု ို း တိင်ုေအာင် ြပင် က၏။ 28 ြမင်း တံခါး
အထက် ၊ ယဇ် ပုေရာဟိတ်တို့သည်၊ မိမိ
တို့ေနရာအိမ်
တစ်ဘက်တချက် ၌
အသီးအသီး ြပင် က ၏။ 29 သူ တို့ေနာက် မှ၊ ဣေမရ
သား
ဇာဒတ်ု သည် မိမိ
အိမ်
တစ်ဘက်တချက် ၌ ြပင် ၏။ သူ့
ေနာက် မှ၊ ေ ှကနိ
သား ၊ အေ ှ တံခါး မှူး ေ ှမာယ
ြပင် ၏။ 30သူ့ ေနာက် မှ၊ ေ ှလမိ သား
ဟာနနိ ၊ ဇာလပ် ၏ စတတု္ထ သား
ဟာ နု် တို့သည်ြပင် က၏။ သူ
တို့ေနာက် မှ၊ ေဗရခိ
သား
ေမ ှုလံ သည် မိမိ
အိပ်ရာခနး် တစ်ဘက်တချက် ၌ ြပင် ၏။ 31သူ့ ေနာက် မှ၊ ပနး်တိမ် သမားသား
မာလခိ သည် မိဖကဒ် တံခါး တစ်ဘက်တချက် ၌၊ ဘုရားကျွန် ေနရာ ှင့်
ကုနသ်ည် ေနရာ အရပ်တိင်ုေအာင် ၎င်း၊ မိ ေထာင့် တက် ရာအရပ်တိင်ုေအာင် ၎င်း
ြပင် ၏။ 32 မိ ေထာင့် တက် ရာအရပ်မှစ၍၊ သုိး
တံခါး တိင်ုေအာင် ပနး်တိမ် သမား များ ှင့်
ကုနသ်ည် များ တို့သည်ြပင် က၏။

4
1 ထုိသို့ ငါ တို့သည် မိ ို း တည် ေကာင်းကုိ ၊ သမ္ဘာလတ် သည် သိတင်း ကား
ေသာအခါ ၊ အလနွ် ေဒါသ အမျက်ထွက် ၍ ၊ ယုဒ လူတို့ ကုိ ြပက်ယယ် ြပ လျက်၊
2အား မ ှိေသာ ထုိယုဒ
လူတို့သည် အဘယ် သို့ ြပ ကမည်နည်း။ ကုိယ်ကုိ ခုိင်ခ့ံ ေစမည်ေလာ။ ယဇ်ပူေဇာ်
မည်ေလာ။ တေန ့
ြခင်းတင်ွ လက်စသတ် မည်ေလာ။ ကျွမ်းေလာင် ေသာ ေကျာက် တို့ ကုိ အမှုိက် ပုံ များ
ထဲက ထုတ်၍ ြပ ြပင် မည်ေလာဟု မိမိ
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အမျ ိးသား ချင်း၊ ှမာရိ တပ်သား ေ ှ မှာ ေြပာဆုိ ၏။ 3သူ့ အနား မှာ ှိေသာ အမ္
မုန် အမျ ိးသားေတာဘိ ကလည်း ၊ သူ တို့တည် ေသာ ေကျာက် ို း ကုိ ေတာေခွး ထိခုိက်
လျှင် ပိ လဲ လိမ့်မည်ဟု ြပနေ်ြပာ ၏။ 4 အို အကျွ ်ပ်ု တို့ ဘုရား
သခင်၊ နားေထာင် ေတာ်မူပါ။ အကျွ ်ပ်ုတို့သည် မထီမ့ဲြမင် ြပ ြခင်းကုိခံရ ပါ ၏။ သူ
တို့ က့ဲရဲ ေသာစကားသည်၊ သူ
တို့ ေခါင်း ေပါ် သို့ ြပန် ေရာက်ပါေစေသာ။ သိမ်း သွားြခင်းကုိခံရာ ြပည် ၌ လယုက်
ြခင်းကုိခံရ ကပါေစေသာ။ 5 သူ တို့ ြပ ေသာဒစု ိုက် ကုိ ဖုံးအပ်ု ေတာ်မ မူပါ ှင့်။ ေ ှ
ေတာ်၌ သူ တို့အြပစ် မ ေြပ ပါေစ ှင့်။ မိ ို းကုိ တည် ေသာသူတို့ ၏စိတ် ကုိ နာေစြခ
င်းငှါ ၊ ေြပာတတ်ကပါသည် တကား။ 6 သို့ ရာတင်ွ ငါတို့သည် မိ ို း ကုိတည် က၏။
တည်လပ်ု ေသာသူတို့ သည် ေစတနာ
ကီးေသာေကာင့် ၊ မိ ပတ်လည် မိ ို း အြမင့် တဝက် တိင်ုေအာင် ပီးေလ၏။ 7 ေယ
ု ှလင် မိ ို း ြမင့်၍ ပိ ပျက် ရာတို့ ကုိ ြပင်စ ြပ ကသည်ဟု သမ္ဘာလတ် ှင့် ေတာဘိ
အစ ှိေသာ အာရပ် လ၊ူ အမ္မုန် လ၊ူ အာဇုတ် လူတို့သည် ကား ေသာအခါ ၊ အလနွ်
ေဒါသ စိတ် ှိသြဖင့်၊ 8 ေယ ု ှလင် မိ ကုိ စစ်ချ ီ ၍ တိက်ုမည်။ ထုိအမှုကုိ ဖျက် မည်
ဟု တညီ
တ ွတ်တည်းတိင်ုပင် က၏။ 9 သို့ ရာတင်ွ ငါတို့သည် ငါ တို့၏ ဘုရား
သခင်ကုိ ဆုေတာင်း ၍၊ ရနသူ် ေကာင့် ေန ့ည ့် မြပတ် ကင်း ေစာင့် ထား က၏။

10 ယုဒ လူ အချ ိ ကလည်း ၊ ဝနထ်မ်း ေသာသူတို့ သည် အား
ကုန် က ပီ။ အမှုိက် များ လှ၏။ မိ ို း ပီးစီးေအာင် မ
တတ် ိင်ု ကဟု ဆုိ က၏။ 11 ရနသူ် တို့ကလည်း ၊ သူတို့သည် အမှတ်တမ့ဲ ၊ သတိ
မ ှိဘဲေနစ ်တင်ွ၊ ငါတို့သည် သူ
တို့အထဲ သို့ ဝင် ၍ လပ်ု ကံ သြဖင့် ၊ ထုိအလပ်ု ကုိ ဖျက် မည်ဟု ဆုိ က၏။ 12 သူ
တို့အနား မှာေန ေသာယုဒ လတိူု့သည်လည်း၊ လာ
၍ ရနသူ်တို့သည် ေနရာ
အရပ် ရပ်တို့ က ၊ သင်တို့ ကုိ တိက်ုလာ ကလိမ့်မည်ဟု ငါ တို့ အား အထပ်ထပ်ဆုိ
က၏။ 13 ထုိေကာင့် မိ ို း ေနာက် ၊ နမ့်ိ ေသာအရပ် ၊ ှင်းလင်း ေသာ အရပ်တို့ ၌ ထား
၊ လံှ ၊ ေလး လက်နက်ပါေသာလူ များကုိ အေဆွအမျ ိးအလိက်ု ငါခန ့် ထား၏။ 14 ထုိ
အမှုအလံးုစုံတို့ ကုိ ကည့် ှု စီရင် ပီးမှ မှူးမတ် ၊ မင်း အရာ ှိ၊ ကင်း ေသာသူ တို့အား
ေခါ် ၍ ၊ ရနသူ် တို့ ကုိ မ
ေကာက် က ှင့်။ ကီးြမတ် ၍ ေကာက်မက် ဘွယ် ြဖစ် ေတာ်မူေသာထာဝရဘုရား ကုိ
ေအာက်ေမ့ ကေလာ။့ ညီအစ်ကုိ သား မယား အိမ် ရာအဘို့ တိက်ု ကေလာ့ဟုဆုိ၏။
15 ထုိသို့ ငါ တို့သည် သတိရ
၍၊ ရနသူ် အ ကံ ကုိ ဘုရား
သခင်ဖျက်ဆီး ေတာ်မူေကာင်းကုိ သူတို့ ကား သိေသာအခါ ၊ ငါ တို့ ှ ိသမျှ သည်
အသီး
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အသီးလပ်ု ရာအရပ် မိ ို း သို့ ြပန် လပ်ု က၏။ 16 ေနာက်မှ ငါ ့ ကျွန် တဝက် သည်
အလပ်ု လပ်ု က ၏။ တဝက် သည် လံှ ၊ ဒိင်ုး ၊ ေလး ၊ သံချပ် တို့ ကုိ ကုိင် က၏။ မင်း
တို့သည် ယုဒ
အမျ ိးသား များေနာက် မှာ ေနက၏။ 17 မိ ို း တည် ေသာသူ၊ ဝန် ထမ်း ေသာသူ၊
ဝန် ကုိ တင်ေသာသူအေပါင်းတို့သည် လက် တစ် ဘက် ှင့် လပ်ု က ၏။ လက်တစ်
ဘက် ှင့် လက်နက် ကုိကုိင် က၏။ 18 တည် လပ်ုေသာ သူအေပါင်းတို့သည်၊ ခါး ၌
ထား ဆဲွ လျက် တည် လပ်ုက၏။ တံပုိး
မှုတ် ေသာသူသည် ငါ ့အနား မှာ ရပ်ေန၏။ 19 ငါကလည်း၊ အလပ်ု သည် ကီး ကျယ်
လှ၏။ မိ ို း ေပါ် မှာ တေယာက် တြခားစီ သူ
ှင့်ငါေဝးေဝး လပ်ုရ ၏။ 20 သို့ ြဖစ်၍ ၊ တံပုိး မှုတ်သံ ကုိ ကား ေလရာရာ အရပ် မှ

၊ ငါ တို့ ထံ သို့ စည်းေဝး က။ ငါ တို့၏ ဘုရား
သခင်သည် ငါ တို့ဘက် ၌ စစ် ကူေတာ်မူမည်ဟု မှူးမတ် ၊ မင်း အရာ ှိ၊ ကင်း ေသာ
သူတို့အား ငါဆုိ ၏။ 21 ထုိသို့ ငါ တို့သည် အလပ်ု လပ်ု က၏။ လူ
တဝက် သည် မုိဃ်းလင်း သည်မှစ၍ ကယ် ေပါ် သည်တိင်ုေအာင် ၊ လံှ လက်နက်တို့
ကုိ ကုိင် က၏။ 22 ထုိ အခါ ၌ လည်း ၊ ငါကလူတိင်ုး မိမိ ကျွန် ှင့်တကွ ည ့် အချနိ်
တင်ွ၊ ေယ ု ှလင် မိ ထဲ မှာ အိပ်ေစ။ သို့ ြပ လျှင် ၊ ကျွနတိ်ု့သည် ေန ့
အခါ အလပ်ု လပ်ုလျက်၊ ည ့် အခါ အလှည့်လှည့်ေစာင့် လျက် ှိ ကလိမ့်မည်ဟု လူ
များတို့အား ဆုိ ၏။ 23 ထုိသို့ ငါ ှင့် ငါ ့ ညီ ၊ ငါ ့ကျွန် ၊ ငါ ့ ေနာက် ၌ လိက်ု ေသာ
တပ်သား တို့သည်၊ ကုိယ် အဝတ် ကုိ မ
ချွတ် ဘဲေနရ က၏။

5
1 ထုိအခါ ေယာက်ျားမိနး်မ များတို့သည် အမျ ိးသား ချင်း ယုဒ
လတိူု့ ကုိ အလနွ် အြပစ်တင်၍ ြမည်တမ်း က၏။ 2အချ ိ ကလည်း ၊ ငါ တို့ ှင့် သား
သမီး များ စွာ ှ ိ က၏။ သူတို့ အသက် ေမွးေလာက်ေအာင် စား
စရာဆန် စပါးကုိ အဘယ်မှာရ ိင်ုမည်နည်းဟုဆုိ က၏။ 3 အချ ိ ကလည်း ၊ ငါ
တို့သည် လယ်ယာ ၊ ဥယျာ ် ၊ အိမ် တို့ ကုိ ေပါင် ထား ပီ။ အစာေခါင်းပါး ေသာကာလ ၊
ဆန် စပါးကုိ အဘယ်မှာရ ိင်ုပါမည်နည်းဟု ဆုိ က၏။ 4အချ ိ ကလည်း ၊ ငါတို့သည်
အခွန် ေတာ်ကုိေပး စရာ ှိြခင်းငှါ လယ်ယာ ဥယျာ ် အတက်ွ ေငွ ကုိ ေချးယူ ပီ။ 5ယခု
မှာ ငါ တို့ ကုိယ် ခနဓ္ါသည် အမျ ိးသား ချင်း တို့၏ ကုိယ် ခနဓ္ါက့ဲသို့ ြဖစ်၏။ ငါ တို့
သား သမီးသည် သူ
တို့ သား
သမီးက့ဲသို့ ြဖစ် က၏။ ငါ တို့ သား
သမီး ကုိေရာင်း၍ ကျွန် ခံေစရမည်ေလာ။ ကျွန် ခံ ပီးေသာ သမီး
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တို့ ကုိလည်း ေရွးြခင်းငှါမ တတ် ိင်ု။ ပုိင်ရင်းလယ်ယာ ှင့် ဥယျာ ် တို့ သည် သူတပါး
လက်သို့ ေရာက်ေလ ပီတကားဟု ဆုိ က၏။ 6 ထုိသို့ အြပစ်တင်ြမည်တမ်း ေသာစကား
ကုိ ငါသည် ကား ေသာအခါ ၊ အလနွ် ည ိးငယ် ေသာစိတ် ှိ၍ ၊ ကုိယ်အလိအုေလျာက်
ဆင်ြခင် ပီးမှ၊ 7 မှူးမတ် ှင့် မင်း အရာ ှိတို့ ကုိေခါ် ၍ ၊ သင် တို့သည် အမျ ိးသား ချင်း
တို့ ၌ အတိးု စားတတ်ကသည် တကားဟု ဆုံးမ
သြဖင့် ၊ သူ တို့တစ်ဘက် ၌ လအူများ တို့ ကုိ စုေဝး ေစလျက်၊ 8တပါးအမျ ိးသား တို့
လက်၌ ကျွန် ခံေသာငါ တို့ ညီအစ်ကုိ ယုဒ လတိူု့ ကုိ၊ ငါ တို့သည် တတ် ိင်ု သမျှအတိင်ုး
ေရွး ှ တ် ပီးမှ၊ သင် တို့သည် ညီအစ်ကုိ တို့ ကုိ တဖန် ေရာင်း ဦးမည်ေလာ။ သူတို့သည်
အမျ ိးသားချင်းတို့တင်ွ အေရာင်း ခံရမည်ေလာဟုဆုိလျှင်၊ သူတို့သည် ြပနေ်ြပာ စရာ
မ ှိ ၊ တိတ်ဆိတ် စွာေန က၏။ 9 ငါကလည်း ၊ သင် တို့ ြပ ေသာ အမှု မ ေကာင်း
ပါ တကား။ ငါ တို့ ရနသူ် ြဖစ်ေသာ တပါးအမျ ိးသား တို့သည် ငါတို့ ကုိက့ဲရဲ မည်ဟု
စုိးရိမ်၍၊ ငါ တို့၏ ဘုရား
သခင်ကုိ ေကာက်ရွ ံ ေသာစိတ် ှင့် သင်တို့ကျင့် သင့်သည် မ ဟတ်ု ေလာ။ 10 ငါ ှင့်
ငါ ့ ညီ ၊ ငါ ့ကျွန် တို့သည်လည်း ၊ လမူျားတို့ ၌ ေငွ ှင့် ဆန် စပါးကုိ ခဲွယူပုိင်သည်မဟတ်ု
ေလာ။ အတိးု
စား ေသာ အမှု ကုိ ပယ် ြဖတ် ကပါေလာ။့ 11 ယေန ့ ပင်သူ တို့ လယ်ယာ ၊ စပျစ်
ဥယျာ ်၊ သံလင်ွ ဥယျာ ်၊ အိမ် ရာကုိ၎င်း ၊ သူ တို့ ၌ ခဲွယူ ပီးေသာ ေငွ ၊ ဆန် စပါး၊
စပျစ်ရည် ၊ ဆီ အချ ိ ကုိ၎င်း ြပန် ေပး ကပါေလာ့ ဟု ဆုိေသာ်၊ 12 သူတို့က ြပန် ေပး
ပါမည်။ ဘာမျှမ ေတာင်း မယူ ပါ။ ကုိယ်ေတာ် မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ြပ ပါမည်ဟု
ဝနခံ် က၏။ ထုိသို့
ယဇ် ပုေရာဟိတ်တို့သည် ဂတိ
ထား သည်အတိင်ုး ြပ ရမည်အေကာင်း ၊ ငါသည် သူ
တို့ ကုိ ေခါ် ၍ ကျနိဆုိ် ေစ ပီးမှ၊ 13 ကုိယ် ခါးပုိက် ကုိ ခါ လျက်၊ ဂတိ
ပျက်ေသာ သူ အေပါင်း တို့ ကုိ ဘုရား
သခင်သည် အိမ် ေတာ်၊ အမှု ေတာ်ထဲက ဤသို့ ခါ လိက်ုေတာ်မူပါေစေသာ။ သူ
တို့သည် ဤသို့
ခါ ပစ်လိက်ုြခင်းကုိခံရကပါေစဟဆုို၍ စည်းေဝး ေသာသူအေပါင်း တို့သည် အာမင်
ဟု ဝနခံ်၍ ထာဝရဘုရား
ကုိ ချးီမွမ်း က၏။ လူ
များတို့သည်လည်း၊ ဂတိ
ထား သည်အတိင်ုး ြပ က၏။ 14 ထုိ မှတပါး ယုဒ
မိ ဝန် အရာကုိ ငါခံေသာအချနိ၊် အာတေဇရဇ် မင်း ကီး နနး်စံ ှစ် ဆယ်မှစ၍ သုံး

ဆယ် ှစ် ှစ် တိင်ုေအာင် ၊ တဆယ် ှစ် ှစ် ပတ်လံးုငါ ှင့် ငါ ့ ညီ တို့သည် မိ ဝန် ရိက္
ခါ ကုိမ စား။ 15အရင် မိ ဝန် တို့ ကုိ လူ
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များတို့သည် ေကျွးရက၏။ မုန ့် ှင့် စပျစ်ရည် ကုိ၎င်း၊ တေနလ့ျှင် ေငွ ေလး ဆယ်
ကုိ၎င်းေပး ရက၏။ မင်း လလုင်၏ ေစစား
ြခင်းကုိလည်း ခံရက ၏။ ငါ မူကား ဘုရား သခင်ကုိ ေကာက်ရွ ံ ေသာေကာင့် ၊ အ
ရင် မိ ဝနက့ဲ်သို့ မ ြပ ။ 16 ထုိ မှတပါး၊ ငါသည် မိ ို း ကုိအ မဲလပ်ု ၍ေန၏။ ငါ ှင့် ငါ ့
ကျွန် တို့ သည်လယ်ယာ ကုိ မ
ဝယ် ၊ မိ ို းတည်ြခင်း အမှု ကုိသာ ဝုိင်းညီ ၍ ကိ းစား က၏။ 17 ထုိ မှတပါး၊
ပတ်ဝနး်ကျင် ၌ေန၍ ငါ တို့ ထံ သို့လာ ေသာတပါးအမျ ိးသား ကုိ မဆုိဘဲ၊ ယုဒ
အမျ ိးသားတို့ ှင့် မင်း အရာ ှိ တရာ
ငါး ကျပ်ိတို့သည် ငါ ့ စားပဲွ ၌ စားေသာက် မဲ ှိ က၏။ 18 ေနတိ့င်ုး ငါစ့ားပဲွကုိ ာွး တ
ေကာင် ၊ ေရွး ေသာ သုိး
ေြခာက် ေကာင်၊ ကက် များကုိ စီရင် ရ၏။ ဆယ် ရက် တခါများ စွာေသာ စပျစ်ရည်
အမျ ိးမျ ိ း ကုိလည်း တင်ရ၏။ ထုိမျှေလာက်ကုနေ်သာ်လည်း၊ လူ
များတို့သည် ပင်ပနး် စွာ အမှု ေစာင့်ရေသာေကာင့် ၊ မိ ဝန် ၌ ရိက္ခာ
ကုိ ငါမ ေတာင်း။ 19 အိအုကျွ ်ပ်ု ဘုရား သခင်၊ ဤ
လူ တို့အဘို့ အကျွ ်ပ်ုြပ သမျှ အတက်ွ အကျွ ်ပ်ု ကုိ ေအာက်ေမ့ ၍ ေကျးဇူး ြပ
ေတာ်မူပါ။

6
1 ထုိအခါ
မိ တံခါး တို့ ကုိ မ
ထူ ေထာင်ေသးေသာ်လည်း ၊ မိ ို း တည် ၍ လံေုကာင်းကုိ သမ္ဘာလတ် ၊ ေတာဘိ ၊
အာရပ် လူ ေဂ ှင် မှစ၍ကင်း ေသာ ရနသူ် တို့သည် သိတင်းကား ေသာအခါ၊ 2သမ္ဘာ
လတ် ှင့်
ေဂ ှင် တို့က လာ
ပါ။ ဩေနာ
ချ ိင့်
တင်ွ
ေခဖိရိမ် ရွာ မှာ ေတွ့ ကကုနအံ်ဟ့ု မေကာင်း ေသာ အ ကံ ှိ၍ ငါ ့ ကုိ
မှာ လိက်ုက၏။ 3 ငါကလည်း၊ ငါ သည် ကီး ေသာအမှု ကုိ ေဆာင်ရွက်
ရေသာေကာင့်မ ဆင်း မလာ ိင်ု။။ ထုိအမှုကုိ မေဆာင်ရွက် ဘဲ သင် တို့ ှ ိရာသို့
ဆင်း သွား၍ ၊ အဘယ် ေကာင့်အမှု ြပတ် ရမည်နည်းဟု တမန် တို့ ကုိ
ေစလွှတ် ၍
ြပနေ်ြပာ ၏။ 4 ထုိသို့ ေလး ကိမ် တိင်ုေအာင်မှာ လိက်ု၍ ၊ ငါသည် လည်း ယခင်
က့ဲသို့ ြပနေ်ြပာ ၏။ 5 ေနာက်ပ မ အ ကိမ် ၌ သမ္ဘာလတ် သည် ယခင် က့ဲသို့
မိမိ ကျွန် ကုိ ေစလွှတ် ၍ ၊ ကျွနတ်င်ွ
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တံဆိပ် မခတ် ေသာစာ ပါ၏။ 6 စာချက်ဟမူူကား၊ သင် ှင့် ယုဒ လတိူု့သည် ပုနက်န်
မည်အ ကံ ှိသည်ဟု လူ
အမျ ိးမျ ိ းေြပာဆုိက၏။ ေဂ ှင် လည်း
သက်ေသခံ ၏။ ထုိ
စကား ှင့်အညီ သင်
သည် ယုဒ ှင်ဘုရင် ြဖစ် လိေုသာငှါ ၊ မိ ို း ကုိ တည် ၏။ 7 ယုဒ ြပည်၌
ှင်ဘုရင် ှိသည်ဟု သင့် ကုိ ရည်ေဆာင်၍ ေယ ု ှလင် မိ ၌
ေဟာေြပာ ရေသာ ပေရာဖက် တို့ ကုိ သင် ခန ့ထ်ား ပီ။ ထုိ
စကား အတိင်ုး
ှင်ဘုရင် အား ကား ေလျှာက်ရမည်။ သို့ ြဖစ်၍ လာ ပါ။ တိင်ုပင် ကကုနအံ်ဟ့ု စာ၌ပါ

သတည်း။ 8 ငါကလည်း၊ သင် ေြပာ ေသာ စကား တခွနး်မျှ မ
မှန် ၊ ကုိယ် စိတ် ထဲ မှာ အချည်း ှးီထင်တတ်သည်ချည်းဟု ေစလွှတ် ၍
ြပနေ်ြပာ ၏။ 9အေကာင်း မူကား၊ သူတို့က ထုိအလပ်ု ကုိ လက်စ မ သတ် ိင်ုေအာင်
သူတို့သည် အားေလျာ့ က လိမ့်မည်ဟု ဆုိ
လျက် ငါ တို့ ကုိ ခိမ်းေချာက် က၏။ သို့ ရာတင်ွ ထုိစကားေကာင့် ငါ သာ၍အား ှိ
၏။ 10 ထုိအခါ
မေဟတေဗလ သား ြဖစ်ေသာ ေဒလာယ
၏သား ေ ှမာယသည်၊ ပုနး်ေ ှာင် လျက်ေနေသာအိမ် သို့ ငါ သွား လျှင်၊ သူကဘုရား
သခင်၏ အိမ် ေတာ် အတင်ွး ခနး်ထဲ မှာ ငါတို့သည် စုေဝး
၍ ၊ ဗိမာန် ေတာ် တံခါး တို့ ကုိ ပိတ် ထားကကုနအံ်။့ ကုိယ်ေတာ် ကုိသတ်
အံေ့သာငှါ
လာ ကလိမ့်မည်။ ယေနည့ ့် ၌ပင် လာ
ကလိမ့်မည်ဟု ဆုိ ၏။ 11 ငါကလည်း၊ ငါ က့ဲသို့ ေသာသူ သည် ေြပး ရမည် ေလာ။

ငါ ှင့် တေူသာသူသည် အသက် ချမ်းသာြခင်းငှါ ဗိမာန် ေတာ်ထဲ သို့ ဝင် ရမည်ေလာ။
ငါမ ဝင် ဟု ြပနေ်ြပာ ၏။ 12 ထုိသူ ကုိ ဘုရား
သခင်ေစလွှတ် ေတာ်မ မူ။ ေတာဘိ
ှင့်
သမ္ဘာလတ်
ငှါး ေသာေကာင့် ၊ ထုိသို့ ငါ ့ တစ်ဘက် ၌ ေဟာေြပာ သည်ကုိ ငါရိပ်မိ ၏။ 13 သူ
တို့သည်ငါ ့ ကုိ က့ဲရဲ
စရာအေကာင်း ှ ိေစ လျက်၊ ငါေကာက် ၍
ထုိသို့ ြပ သြဖင့်၊ ြပစ်မှား ေစြခင်းငှါ
ထုိသူ ကုိ ငှါး က၏။ 14 အို အကျွ ်ပ်ု
ဘုရား သခင်၊ ထုိသို့
ြပ တတ်ေသာ ေတာဘိ
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ှင့် သမ္ဘာလတ် ကုိ ၎င်း၊ ေနာဒိ
အမည် ှိ ေသာပေရာဖက် မမှစ၍အကျွ ်ပ်ု ကုိ ခိမ်းေချာက် ေသာ ပေရာဖက် တို့
ကုိ၎င်းမှတ် ေတာ်မူပါ။ 15 အရက် ငါး ဆယ် ှစ် ရက် ကာမှ ဧလုလလ ှစ် ဆယ်ငါး
ရက်ေနတ့င်ွ
မိ ို း ကုိ လက်စသတ် က၏။ 16 ထုိသိတင်းကုိ ရနသူ် တို့သည်ကား ၍ ၊ ပတ်လည်

ဝနး်ကျင်၌ေနေသာ တပါးအမျ ိးသား အေပါင်း တို့သည် မိ ို းကုိ ြမင် ေသာအခါ ၊ ှက်
ေကာက်ြခင်းသို့ ေရာက်က ၏။ အေကာင်း မူကား၊ ထုိ
အမှု သည် ငါ တို့၏ ဘုရား
သခင့် အခွင့် ှင့် ပီး ေကာင်း ကုိ ရိပ်မိ က၏။ 17 ထုိ ကာလ တင်ွ ၊ ယုဒ မှူးမတ်
တို့သည် များစွာ ေသာ ေမတ္တ ာစာ
ကုိ ေတာဘိ
ထံ သို့ ေပးလိက်ု၍၊ ေတာဘိ
ြပနေ်ပးေသာ စာအများကုိလည်း ရက၏။ 18 ေတာဘိသည် အာရာ
သား ေ ှကနိ ၏ သမက်
ြဖစ်ေသာေကာင့် ၎င်း၊ သူ
၏သား
ေယာဟနန် သည် ေဗရခိ
သား
ေမ ှုလံ သမီး ှင့် စုံဘက် ေသာေကာင့်၎င်း၊ ယုဒ
လူ အများ တို့သည် ေတာဘိထံ
၌ သစ္စာ ကုိခံ က ပီ။ 19 သူတို့သည် ေတာဘိြပ ေသာအမှုေကာင်း တို့ ကုိ ငါ ့အား
ြပနေ်ြပာ က၏။ ငါ ့ စကား ကုိလည်း
သူ့ အား
ြပန် ေြပာက၏။ သူသည်လည်း ငါ ေကာက် ေစြခင်းငှါ စာ ေပး လိက်ုေလ၏။

7
1 မိ ို း ကုိ လက်စသတ် ေသာအခါ ၊ ငါသည် တံခါး တို့ ကုိ ထူ
ေထာင်၍
တံခါး ေစာင့်၊ သီချင်း သည်၊ ေလဝိ
သားတို့ ကုိ ခန ့် ထား ပီးမှ၊ 2သစ္စာ ှိ၍
ဘုရား သခင်ကုိ အထူး
သြဖင့် ိုေသ ေသာ ရဲတိက်ု မှူး ဟာနနိ ှင့်
ငါ ့ ညီ ဟာနန် တို့ ၌ ေယ ု ှလင်
မိ ကုိ
အပ် လျက်၊ 3 ေန မ ထွက် မီှ ေယ ု ှလင် မိ တံခါး တို့ ကုိ မ
ဖွင့် ေစ ှင့်။ တံခါးေစာင့် ှ ိ စ ်၊ တံခါး တို့ ကုိ ပိတ် ၍
ကန ့လ်န ့က်ျင် ထုိးေစ။ မိ သူ မိ သားတို့သည် အသီးအသီးမိမိတို့အရပ် မိမိ
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တို့ အိမ် တစ်ဘက်တချက် ၌ ကင်း ေစာင့်ေစဟု စီရင် ၏။ 4အေကာင်း မူကား၊ မိ
သည် ကျယ်ဝနး် ေသာ်လည်း
ေနေသာသူနည်း ၍ အိမ် များတို့ ကုိ မ
တည် မေဆာက်ကေသး။ 5 ထုိအခါ မှူးမတ် ၊ မင်း အရာ ှိ၊ ဆင်းရဲသားတို့ ကုိ အေဆွ
အမျ ိးအလိက်ု စာရင်းယူြခင်းငှါ
စုေဝး ေစမည် အ ကံကုိ ငါ ၏ဘုရား သခင်သည် ငါ ့ စိတ် ှလံးုထဲ သို့ သွင်းေပး
ေတာ်မူ၏။ 6 - 7တဖန်
ငါေတွ့ ေသာစာရင်း တည်းဟေူသာ၊ ေ ှ ဦးစွာ ေရာက်လာ ေသာသူတို့၏အေဆွအမျ ိး
စာရင်းချက်ဟမူူကား၊ ဗာဗုလနု် ှ င်ဘုရင် ေနဗုခဒ်ေနဇာ သည် ဗာဗုလနု် မိ သို့ သိမ်းသွား
ြခင်းကုိခံရေသာလစုူထဲက ထွက် ၍ ေဇ ုဗေဗလ ၊ ေယာ ှု ၊ ေနဟမိ ၊ အာဇရိ ၊ ရာမိ ၊
နာဟမာနိ ၊ ေမာ်ဒကဲ ၊ ဗိလ ှန် ၊ မိဇေပရက် ၊ ဗိဂဝဲ ၊ ေနဟံု ၊ ဗာနာ တို့ ှင့်အတူ လိက်ု
လာ ၍ ေယ ု ှလင် မိ အစ ှိေသာယုဒ ြပည်၌ အသီးအသီး
ဆုိင်ေသာ မိ ရွာ သို့ ေရာက် ေသာ ိင်ုငံေတာ်သား ၊ ဣသေရလ လူ စာရင်း ဟမူူကား၊

8 ပါ ုတ် အမျ ိးသား ှစ် ေထာင်တရာ
ခုနစ် ဆယ် ှစ် ေယာက်၊
9 ေ ှဖတိ အမျ ိးသား သုံး ရာ ခုနစ် ဆယ် ှစ် ေယာက်၊
10အာရာ အမျ ိးသား ေြခာက် ရာ ငါး ဆယ် ှစ် ေယာက်၊
11 ပါဟတ်ေမာဘ အမျ ိး ၊ ေယာ ှု ှင့်
ယွာဘ
အမျ ိးသား
ှစ် ေထာင် ှစ် ရာ တဆယ် ှစ် ေယာက်၊

12 ဧလံ အမျ ိးသား တ ေထာင် ှစ် ရာငါး ဆယ်ေလး ေယာက်၊
13 ဇတ္တု အမျ ိးသား ှစ် ရာ ေလး ဆယ်ငါး ေယာက်၊
14 ဇက္ခဲ အမျ ိးသား ခုနစ် ရာ ေြခာက် ဆယ်၊
15 ဗိ ွိ အမျ ိ းသား ေြခာက် ရာ ေလး ဆယ် ှစ် ေယာက်၊
16 ေဗဗဲ အမျ ိးသား ေြခာက် ရာ ှစ် ဆယ်သုံးေယာက်၊
17အာဇဂဒ် အမျ ိးသား တ ေထာင်သုံး ရာ ှစ် ဆယ် ှစ် ေယာက်၊
18အေဒါနကံိ အမျ ိးသား ေြခာက် ရာ ေြခာက် ဆယ်ခုနစ် ေယာက်၊
19 ဗိဂဝဲ အမျ ိးသား ှစ် ေထာင်ငါးဆယ်ခုနစ် ေယာက်၊
20အာဒိန် အမျ ိးသား ေြခာက် ရာ ငါး ဆယ်ငါး ေယာက်၊ 21 ေဟဇကိ ှင့် အာတာ
အမျ ိးသား ကုိး ဆယ် ှစ် ေယာက်၊
22ဟာ ှုံ အမျ ိးသား သုံး ရာ ှစ် ဆယ် ှစ် ေယာက်၊
23 ေဗဇဲ အမျ ိးသား သုံး ရာ ှစ် ဆယ်ေလး ေယာက်၊
24ဟာရိပ် အမျ ိးသား တရာ တဆယ် ှစ် ေယာက်၊
25 ဂိေဗာင် အမျ ိးသား ကုိး ဆယ်ငါး ေယာက်၊
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26 ဗက်လင် မိ ၊ ေနေတာဖ
မိ သား တရာ ှစ် ဆယ် ှစ် ေယာက်၊
27အာနသုတ် မိ သား တရာ ှစ် ဆယ် ှစ် ေယာက်၊
28 ေဗသာဇမာဝက် မိ သား ေလး ဆယ် ှစ် ေယာက်၊
29 ကိရယတ်ယာရိမ် မိ ၊ ေခဖိရ
မိ ၊ ေဗ ုတ် မိ သား ခုနစ် ရာ ေလး ဆယ်သုံး ေယာက်၊
30 ရာမ မိ ၊ ဂါဗ မိ သား ေြခာက် ရာ ှစ် ဆယ် တ ေယာက်၊
31 မိတ်မတ် မိ သား တရာ ှစ် ဆယ် ှစ် ေယာက်၊
32 ေဗသလ မိ ၊ အာဣ
မိ သား တရာ ှစ် ဆယ်သုံး ေယာက်၊
33အြခား ေသာ ေနေဗာ
မိ သား ငါး ဆယ် ှစ် ေယာက်၊
34အြခား ေသာ ဧလံ
မိ သား တ ေထာင် ှစ် ရာငါး ဆယ်ေလး ေယာက်၊
35ဟာရိမ် မိ သား သုံး ရာ ှစ် ဆယ်၊
36 ေယရိေခါ မိ သား သုံး ရာ ေလး ဆယ်ငါး ေယာက်၊
37 ေလာဒ မိ ၊ ဟာဒိဒ် မိ ၊ ဩေနာ
မိ သား ခုနစ် ရာ
ှစ် ဆယ်တ ေယာက်၊

38 ေသာနာ မိ သား သုံး ေထာင် ကုိး ရာ
သုံး ဆယ် တည်း။ 39ယဇ်ပုေရာဟိတ် စာရင်းဟမူူကား၊ ေယာ ှု အမျ ိး
ထဲက
ေယဒါယ အမျ ိးသား ကုိး ရာ
ခုနစ် ဆယ်သုံး ေယာက်၊
40ဣေမရ အမျ ိးသား တ ေထာင်ငါး ဆယ် ှစ် ေယာက်၊
41 ပါ ှုရ အမျ ိးသား တ ေထာင် ှစ် ရာေလး ဆယ်ခုနစ် ေယာက်၊
42ဟာရိမ် အမျ ိးသား တ ေထာင် တဆယ် ခုနစ် ေယာက်တည်း။
43 ေလဝိ သားစာရင်းဟမူူကား၊ ေဟာေဒဝ
အမျ ိး ထဲက
ေယာ ှု အမျ ိး ှင့်
ကာဒေမလ အမျ ိးသားခုနစ် ဆယ် ေလး ေယာက်၊
44 သီချင်း သည်၊ အာသပ် အမျ ိးသား တရာ ေလး ဆယ် ှစ် ေယာက်၊
45 တံခါး ေစာင့် ှ လ္လံု အမျ ိးသား ၊ အာတာ အမျ ိးသား ၊ တာလမုန် အမျ ိးသား ၊
အက္ကုပ် အမျ ိးသား ၊ ဟတိတ
အမျ ိးသား ၊ ေ ှာဗဲ အမျ ိးသား ေပါင်း တရာ
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သုံး ဆယ် ှစ် ေယာက်တည်း။
46 ဘုရား ကျွနခံ်သူ၊ ဇိဟ
အမျ ိးသား ၊ ဟသုဖ အမျ ိးသား ၊ တဗ္ေဗာက် အမျ ိးသား၊
47 ေက ုတ် အမျ ိးသား ၊ သယ အမျ ိးသား ၊ ပါဒနု်
အမျ ိးသား၊
48 ေလဗန အမျ ိးသား ၊ ဟာဂဗ အမျ ိးသား ၊ ှာလမဲ
အမျ ိးသား၊
49ဟာနန် အမျ ိးသား ၊ ဂိဒ္ေဒလ အမျ ိးသား ၊ ဂါဟာ
အမျ ိးသား၊
50 ရာယ အမျ ိးသား ၊ ေရဇိန် အမျ ိးသား ၊ ေနေကာဒ အမျ ိးသား၊
51 ဂဇ္ဇမ် အမျ ိးသား ၊ ဩဇ အမျ ိးသား ၊ ပါသာ
အမျ ိးသား၊
52 ေဗသဲ အမျ ိးသား ၊ မုနမ်ိ အမျ ိးသား ၊ ေနဖိေ ှသိမ် အမျ ိးသား၊
53 ဗာကဗုတ် အမျ ိးသား ၊ ဟာကုဖ အမျ ိးသား ၊ ဟာရဟရု အမျ ိးသား၊
54 ဗာဇလိတ် အမျ ိးသား ၊ ေမဟိဒ အမျ ိးသား ၊ ဟာရ ှ အမျ ိးသား၊
55 ဗာရကုတ် အမျ ိးသား ၊ သိသရ အမျ ိးသား ၊ တာမ
အမျ ိးသား၊
56 ေနဇိ အမျ ိးသား ၊ ဟတိဖ အမျ ိးသား တည်း။
57 ေ ှာလမုန် ၏ အေစခံ
ကျွန၊် ေသာတဲ
အမျ ိးသား ၊ ေသာဖရက် အမျ ိးသား ၊ ေပရိဒ အမျ ိးသား
58ယာလ အမျ ိးသား ၊ ဒါကုန် အမျ ိးသား ၊ ဂိဒ္ေဒလ
အမျ ိးသား၊
59 ေ ှဖတိ အမျ ိးသား ၊ ဟတ္တိလ အမျ ိးသား ၊ ေပါခရက် အမျ ိးသား ၊ ေဇဗိမ်
အမျ ိးသား၊ အာမုန် အမျ ိးသား တည်း။

60 ဘုရား ကျွန် ှင့်
ေ ှာလမုန် ၏ ကျွန် ေပါင်း ကား၊ သုံး
ရာ ကုိး ဆယ် ှစ် ေယာက်တည်း။
61 ထုိမှတပါး၊ ဣသေရလ
အမျ ိးမှန် သည် မမှန် သည်ကုိ၎င်း၊ မိမိ
တို့အေဆွ အမျ ိးကုိ၎င်းမ ြပ ိင်ု ဘဲ ေတလေမလ
မိ ၊ ေတလဟာရ ှ မိ ၊ ေခ ုပ် မိ ၊ အဒ္ဒနု် မိ ၊ ဣေမရ
မိ မှ
ထွက်သွား ေသာ သူဟမူူကား ၊ 62 ေဒလာယ အမျ ိးသား ၊ ေတာဘိ အမျ ိးသား ၊ ေန
ေကာဒ အမျ ိးသား ၊ ေပါင်းေြခာက် ရာ
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ေလး ဆယ် ှစ် ေယာက်တည်း။
63ယဇ်ပုေရာဟိတ် အမျ ိးထဲက
ဟဗာယ
အမျ ိးသား ၊ ေကာဇ အမျ ိးသား ၊ ဂိလဒ် ြပည်သား၊ ဗာဇိလဲ
သမီး တေယာက် ှင့် စုံဘက် ၍ ေယာက္ခမအမည် ကုိ ရေသာဗာဇိလဲ
အမျ ိးသား တို့သည်၊ 64 စာရင်း ဝင်ေသာလစုူတင်ွ မိမိ
တို့စာရင်း ကုိ ှာ ၍ မ
ေတွ့ ေသာေကာင့် ၊ အမျ ိး မစစ်၊ ယဇ် ပုေရာဟိတ်အရာကုိ မခံရက။ 65 ဥရိမ် ှင့်
သုမိမ် ပါေသာယဇ်ပုေရာဟိတ် မေပါ် မီှ တိင်ုေအာင် သူတို့သည် အလနွသ်န ့် ှ င်း ေသာ
အရာတို့ ကုိ မ
စား ရဟု ြပည်အပ်ု မင်းစီရင် ၏။ 66 ပရိသတ် ေပါင်း ကား၊ ေလး
ေသာင်း ှစ် ေထာင်သုံး ရာ ေြခာက် ဆယ်တည်း။
67 ထုိ မှတပါး၊ ကျွန် ေယာက်ျား၊ ကျွန် မိနး်မေပါင်း ခုနစ် ေထာင် သုံး ရာ သုံး ဆယ်
ခုနစ် ေယာက်၊ သီချင်း သည် ေယာက်ျား မိနး်မ ေပါင်း ှစ် ရာေလး ဆယ်ငါး ေယာက်၊

68 ြမင်းေပါင်းခုနစ်ရာသုံးဆယ်ေြခာက်စီး၊ လား ေပါင်း ှစ်ရာေလးဆယ်ငါးစီး၊
69 ကုလားအပ်ု ေပါင်း ေလး
ရာ သုံး ဆယ်ငါး စီး၊ ြမည်း
ေပါင်း ေြခာက် ေထာင် ခုနစ် ရာ ှစ် ဆယ်တည်း။
70အေဆွအမျ ိးသူ ကီး အချ ိ တို့သည် အမှု ေတာ်ကုိ
ေဆာင်ရွက်စရာ လှူ က၏။ ြပည်အပ်ု မင်းသည်လည်း ေရွှ ဒဂင်္ ါး တ ေထာင်၊ အင်တံု
ငါး ဆယ်၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အဝတ် စုံ ငါး ရာ သုံး ဆယ်ကုိ ဘ ာ
ေတာ်ထဲ သို့ သွင်း ေလ ၏။ 71အေဆွအမျ ိးသူ ကီး သွင်း ေသာ ေရွှေငွေပါင်းကား၊
ေရွှ ဒဂင်္ ါး ှစ် ေသာင်း ၊ ေငွ အခွက် ှစ်ေသာင်း ှစ်ေထာင်တည်း။ 72 ကင်း ေသာသူ တို့
သည်လည်း ေရွှ ဒဂင်္ ါး ှစ်
ေသာင်း ၊ ေငွ အခွက် ှစ်ေသာင်း၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အဝတ် စုံေြခာက် ဆယ်ခုနစ် စုံကုိ
သွင်း က၏။ 73 ထုိသို့
ယဇ်ပုေရာဟိတ် ၊ ေလဝိ သား၊ တံခါး ေစာင့်၊ သီချင်း သည်၊ သာမညလူ
အချ ိ ၊ ဘုရား
ကျွနအ်စ ှိေသာ ဣသေရလ
ြပည်သူြပည်သားအေပါင်း တို့သည်၊ မိမိ
တို့ ေနရာ မိ ရွာတို့ ၌
ေနရာ ကျက၏။

8
1သတ္တ မလေရာက်မှ၊ မိ ရွာအရပ်ရပ်၌ေနေသာဣသေရလအမျ ိးသား လူ အေပါင်း
တို့သည် လာ၍ ေရ
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တံခါး လမ်း တင်ွ
စည်းေဝး က၏။ ဣသေရလ
အမျ ိး၌ ထာဝရဘုရား
ထား ေတာ်မူေသာ ေမာေ ှ ပညတ္တိ ကျမ်းစာ ကုိ ေဆာင် ခ့ဲပါဟု ကျမ်းတတ် ဆရာ
ဧဇရ
ကုိ
ေတာင်း
သည်အတိင်ုး၊ 2 နားေထာင် နားလည် ိင်ုသမျှ ေသာပရိသတ်
ေယာက်ျား
မိနး်မ တို့ ေ ှ သို့
သတ္တ မ လ
ပဌမ ေန ့ရက်တင်ွ ၊ ပညတ္တိ ကျမ်းစာကုိ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ဧဇရ သည် ေဆာင် ခ့ဲ
၍ ၊ 3 နားလည် ိင်ုေသာသူ၊ ေယာက်ျား မိနး်မ တို့ ေ ှ မှာ နနံက် အချနိမှ်စ၍ မွနး်တည့်
အချနိတိ်င်ုေအာင် ေရ တံခါး လမ်း တင်ွ ဘတ်ရွတ် ေလ၏။ လူ
အေပါင်း တို့သည် ပညတ္တိ
ကျမ်း စကားကုိ ေစ့ေစ့နားေထာင် က၏။ 4 သူတို့လပ်ု ကေသာ
တရား ေဟာရာသစ်သား ပလ္လ င် ေပါ် မှာ၊ ကျမ်းတတ် ဆရာဧဇရ သည် ရပ် ၍
မတ္တိသိ ၊ ေ ှမ ၊ အနာယ ၊ ဥရိယ ၊ ဟိလခိ ၊ မာေသယ တို့သည် လက်ျာ ဘက်၌
၎င်း၊ ေပဒါယ ၊ မိေ ှလ ၊ မာလခိ ၊ ဟာ ှုံ ၊ ဟာ ှဗဒါန ၊ ဇာခရိ ၊ ေမ ှုလံ တို့သည်
လက်ဝဲ ဘက်၌ ၎င်း
ရပ် ေနက၏။ 5 ထုိသို့
ဧဇရ သည် လူ
အေပါင်း တို့ထက် သာ၍ြမင့်လျက်၊ လူ
အေပါင်း တို့ေ ှ မှာ ကျမ်းစာ ကုိ ဖွင့် ေသာအခါ၊ လူ
အေပါင်း တို့သည် ထ က၏။ 6 ဧဇရ သည် ြမတ် စွာဘုရား သခင် ထာဝရဘုရား
ကုိ ေကာင်း ကီး ေပး၏။ လူ
အေပါင်း တို့က အာမင် ၊ အာမင် ဟု လက် တို့ ကုိ ချ ီ လျက်၊ ဝနခံ် ၍ ဦးချ ြပပ်ဝပ်
လျက်
ထာဝရဘုရား ကုိ
ကုိးကွယ် က၏။ 7 ေယာ ှု ၊ ဗာနိ ၊ ေ ှရဘိ ၊ ယာမိန် ၊ အက္ကုပ် ၊ ှဗ္ေဗသဲ ၊ ေဟာ
ဒိယ ၊ မာေသယ ၊ ေကလိတ ၊ အာဇရိ ၊ ေယာဇဗဒ် ၊ ဟာနန် ၊ ေပလာယ အစ ှိေသာ
ေလဝိ သားတို့သည်လည်း လူ
များတို့အား ပညတ္တိ
ကျမ်းစာအနက်ကုိ ြပန်ကား က၏။ လူ
များတို့သည်လည်း
မိမိ တို့ေနရာ ၌ ေနက၏။ 8 ထုိသို့ ဘုရား သခင်၏ ပညတ္တိ
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ကျမ်းစာ ကုိ ေသချာ စွာ ဘတ်ရွတ် ၍
အနက် ကုိြပနသ်ြဖင့် ၊ လမူျား နားလည် ေစြခင်းငှါ ြပ က၏။ 9လူ အေပါင်း တို့သည်
ပညတ္တိ
ကျမ်းစကား ကုိ ကား ေသာအခါ
ငိေု ကး ကသည်ြဖစ်၍ ၊ ြပည်အပ်ု မင်း ေနဟမိ ၊ ကျမ်းတတ် ဆရာ ယဇ်ပုေရာဟိတ်
ဧဇရ ၊ လူ များ တို့အား သွနသ်င် ေသာ ေလဝိ
သားတို့က၊ ဤ
သည်ေန ့ရက်သည် သင် တို့၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား အဘို့
သန ့် ှ င်း ေသာေန ြ့ဖစ်၏။ ငိေု ကး ြမည်တမ်းြခင်းကုိ မ ြပ က ှင့်။ 10 သွား ကေလာ၊့
မိန် စွာေသာ အစာကုိစား
ကေလာ။့ ချ ိ ေသာ အရည်ကုိေသာက် ကေလာ။့ ဆင်းရဲ ေသာသူတို့ အား
ေဝမျှ ကေလာ။့ ဤသည်ေနရ့က်သည် ငါ တို့ ဘုရား
ှင်အဘို့
သန ့် ှ င်း ၏။ ဝမ်း မ နည်းက ှင့်၊ ထာဝရဘုရား
ေပးေတာ်မူေသာအခွင့် ှင့် အားယူ
၍ ဝမ်းေြမာက် ကေလာဟ့ု လအူေပါင်းတို့အား
ဆုိ က၏။ 11 ထုိသို့
ေလ ဝိ သား တို့ က၊ ဤသည်ေန ရ့က်သည် သန ့် ှ င်း ေသာ ေန ့ ြဖစ် ေသာေကာင့်
တိတ်ဆိတ် စွာ ေနကေလာ။့ ဝမ်း မ နည်းက ှင့်ဟု ဆုိ၍ လူ
အေပါင်း တို့ ကုိ
ငိမ်း ေစက၏။ 12လူ အေပါင်း တို့သည် ေဟာေြပာေသာ စကား
များကုိ
နားလည် ေသာေကာင့် ၊ စား ေသာက် ြခင်း၊ သူတပါး တို့အား ေဝမျှ ြခင်း၊ အလနွ်
ေပျာ်ေမွ့ ြခင်းကုိ ြပ အံ့ေသာငှါ သွား က၏။ 13 ဒတိုယ ေန ့ရက်တင်ွ ၊ အေဆွအမျ ိး
သူ ကီး များတို့ ှင့်တကွယဇ်ပုေရာဟိတ် ေလဝိ သားတို့သည် ပညတ္တိ
ကျမ်း စကား
ကုိ
နားလည် အံေ့သာငှါ ၊ ကျမ်းတတ် ဆရာ ဧဇရ
ထံ ၌ စည်းေဝး က၏။ 14သတ္တ မလ ပဲွ ကုိခံကစ ် ၊ ဣသေရလအမျ ိးသားအေပါင်း
တို့သည် သစ်ခက်တဲ ၌
ေန ရကမည်ဟု ေမာေ ှ အားြဖင့် ထာဝရဘုရား ထား ေတာ်မူေသာ ပညတ္တိ
ကျမ်းစာ၌
ေရးထား ေကာင်း ကုိ ေတွ့ က၏။ 15 ထုိစကား ကုိ ကားေသာအခါ၊ ကျမ်းစာ ၌
ပါသည်အတိင်ုး
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သစ်ခက် တဲတို့ ကုိလပ်ု ြခင်းငှါ ေတာင် သို့ သွား က။ သံလင်ွ ခက် ၊ ထင်း ူ း ခက် ၊
မုရတု ခက် ၊ စွနပ်လွံ ခက်
အစ ှိေသာ ထူထပ် ေသာအခက်
အလက်မျ ိးတို့ ကုိ ေဆာင်ခ့ဲ ကဟု ေယ ု ှလင် မိ မှစ၍ခပ်သိမ်း ေသာ မိ ရွာတို့ ၌
ေကာ်ြငာ က၏။ 16လူ များတို့သည် ထွက်သွား ၍ ၊ သစ်ခက်တို့ ကုိ ေဆာင် ခ့ဲ ပီးလျှင်
အိမ်မုိး ေပါ် မှာ၎င်း ၊ မိမိ ဝင်း ထဲ ၊ ဗိမာန်
ေတာ်တနတိ်င်ုး ထဲ မှာ၎င်း ၊ ေရ တံခါး လမ်း ှင့်
ဧဖရိမ် တံခါး လမ်း မှာ ၎င်း သစ်ခက်တဲ များကုိ
လပ်ု က၏။ 17 ထုိသို့ သိမ်း သွား ြခင်းကုိခံရရာထဲက ထွက်လာ ေသာ ပရိသတ်
အေပါင်း တို့သည် သစ်ခက်တဲ တို့ ကုိ လပ်ု ၍
ထုိင် ေနက၏။ နု် သား
ေယာ ှု လက်ထက် မှစ၍ ဣသေရလ
အမျ ိးသားတို့သည် တခါမျှ ထုိသို့ မ
ြပ က။ အလနွ်
ဝမ်းေြမာက် လျက်ေန က၏။ 18 ပဌမ ေန ့ မှစ၍ ေနာက်ဆုံး ေသာေန ့တိင်ုေအာင် ၊
ေနရ့က် အစ ်အတိင်ုးဘုရား သခင်၏ ပညတ္တိ
ကျမ်းစာ ကုိ ဘတ်ရွတ် က၏။ ထုိပဲွ ကုိ ခုနစ် ရက် ပတ်လံးုခံ က၏။ ှစ် ရက်ေြမာက်
ေသာေန ့၌
တရား ေတာ်အတိင်ုး
ဓမ္မ ပဲွကုိလည်းခံက၏။

9
1 ထုိလ ှစ် ဆယ်ေလး ရက် ေနတ့င်ွ ၊ ဣသေရလ အမျ ိးသားတို့သည် အစာ
ေ ှာင်လျက် ၊ ေလျှာ်ေတ အဝတ် ကုိဝတ်လျက်၊ ကုိယ် ၌ ေြမမှုန ့် ကုိ တင်လျက်
စည်းေဝး က၏။ 2 ထုိအခါ ဣသေရလ အမျ ိးစစ် ြဖစ် ေသာ သူ တို့ သည် တပါး
အမျ ိးသား ှိ သမျှ တို့ ှင့် ကွာ ၍၊ ကုိယ် အြပစ် ှင့် ဘုိး ေဘး တို့၏ အြပစ် များ
ကုိ ေဘာ်ြပ ေတာင်းပန် က၏။ 3 မိမိ တို့ ေနရာ ၌ ရပ်ေန ၍ ၊ မိမိ တို့ ဘုရား သခင်
ထာဝရဘုရား ၏ ပညတ္တိ
ကျမ်းစာ ကုိ ေန ့
ေလး စုတစု ဘတ် က၏။ အြပစ်ကုိ ေဘာ်ြပ ေတာင်းပန၍်၊ မိမိ
တို့ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ကုိ ေနေ့လး စုတစုကုိးကွယ် က၏။ 4 ထုိအခါ ေလဝိ သားေယာ
ှု ၊ ဗာနိ ၊ ကပ်ေမျလ ၊ ေ ှဗနိ ၊ ဗုနန္ိ ၊ ေ ှရဘိ ၊ ဗာနိ ၊ ေခနနိ တို့သည် ပလ္လ င် ေပါ်
မှာရပ် ၍၊ သူ
တို့၏ ဘုရား
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သခင်ထာဝရဘုရား အား ကီးစွာ ေသာအသံ ှင့် ေ ကးေကာ် က၏။ 5တဖန် ေလဝိ
သားေယာ ှု ၊ ကပ်ေမျလ ၊ ဗာနိ ၊ ဟာ ှဗနိ ၊ ေ ှရဘိ ၊ ေဟာဒိယ ၊ ေ ှဗနိ ၊ ေပသဟိ
တို့က ထ
ကေလာ။့ သင် တို့၏ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား သည် အစ ် အ မဲမဂင်္လာ ှိေတာ်မူ

ေစသတည်းဟု ေကာင်း ကီး ေပးကေလာ။့ ေကာင်း ကီး ေပးြခင်း၊ ချးီမွမ်း ြခင်း အမျ ိး
မျ ိ း ထက် ကီး ြမင့်၍ ဘုနး် ကီးေသာ ကုိယ်ေတာ် ၏ နာမ
သည် မဂင်္လာ ှိပါေစသတည်း။ 6 ကုိယ်ေတာ် သာလျှင် ထာဝရဘုရား
ြဖစ်ေတာ်မူ ၏။ အြမင့်ဆုံးေသာ ေကာင်းကင် ှင့် ေကာင်းကင် ဗုိလ်ေြခ အေပါင်း တို့
ကုိ၎င်း၊ ေြမ ကီး ှင့် ေြမ ကီး ေပါ် မှာ ှ ိ ှ ိသမျှတို့ ကုိ၎င်း၊ ပင်လယ် ှင့် ပင်လယ် ၌ ပါ
သမျှ တို့ ကုိ၎င်းဖနဆ်င်း ေတာ်မူ၏။ အလံးုစုံ
တို့ ကုိ ေစာင့်မ ေတာ်မူ ၏။ ေကာင်းကင် ဗုိလ်ေြခ တို့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ ကုိးကွယ်
ကပါ၏။ 7 အိထုာဝရ အ ှင်ဘုရား သခင်၊ ကုိယ်ေတာ် သည် အာြဗံ ကုိ ေရွးချယ် ၍ ခါ
လဒဲ ြပည်၊ ဥရ
မိ မှ ေခါ် ခ့ဲ ပီးလျှင် အာြဗဟံ ဟေူသာအမည် ကုိေပး ေတာ်မူ ၏။ 8 ေ ှ ေတာ်၌ သူ့

သေဘာ ေြဖာင့် သည်ကုိ ေတွ့ ေသာေကာင့်၊ ခါနနိ ြပည် ၊ ဟိတ္တိ ြပည်၊ အာေမာရိ
ြပည်၊ ေဖရဇိ
ြပည်၊ ေယဗုသိ
ြပည်၊ ဂိရဂါ ှိ ြပည်တို့ ကုိ အာြဗဟံ အမျ ိးအ ယ်ွ အား ငါေပး မည်ဟု ဝနခံ်သည်
အတိင်ုး သစ္စာ
ေတာ်မပျက်ြပ ေတာ်မူ၏။ 9 အဲဂုတ္တု ြပည်၌ အကျွ ်ပ်ု တို့၏ ဘုိးေဘး
များ ခံရေသာည ်းဆဲ ြခင်းကုိြမင် ၍ ၊ ဧဒံု ပင်လယ် နား မှာ သူ
တို့ ေအာ်ဟစ် ေသာအသံကုိ ကား ေတာ်မူ၏။ 10 ဖာေရာ ဘုရင် ှင့် သူ ၏ကျွန်
များ၊ ြပည်သူ ြပည်သားအေပါင်း တို့သည် အကျွ ်ပ်ုတို့၏ ဘုိးေဘးတို့ ကုိ ေစာ်ကား
စွာြပ ေသာေကာင့် ၊ ကုိယ်ေတာ်သည် ကည့် ှု၍ ေနေတာ်မမူ။ ထုိြပည်သားတို့ ၌ နမိိတ်
လက္ခဏာ ှင့် အံဘွ့ယ် ေသာအမှုတို့ ကုိ ြပ ေတာ်မူ၍ ၊ သိတင်းေတာ်သည် ယေန ့
တိင်ုေအာင် ေကျာ်ေစာလျက် ှိပါ၏။ 11 သူတို့သည် ပင်လယ် အလယ် ၌ ေြမ ေပါ် မှာ
ေ ှာက် သွားမည်အေကာင်း သူ တို့ ေ ှ မှာ ပင်လယ် ကုိ ခဲွ ေတာ်မူ၏။ ည ်းဆဲ ေသာ
သူတို့ ကုိကား၊ နက် ေသာေရ ထဲ သို့ ေကျာက် ကုိပစ်သက့ဲသို့ ပစ် ေတာ်မူ၏။ 12 ထုိမှ
တပါး၊ ေန ့
အချနိ၌် မုိဃ်းတိမ် တိင်ု အားြဖင့် ၎င်း ၊ ည ့် အချနိ် ၌ သူ
တို့ သွား ရာလမ်း ကုိ လင်း ေစေသာ မီး
တိင်ု အားြဖင့် ၎င်း ၊ သူ တို့ ကုိ ပို့ ေဆာင် ေတာ်မူ၏။ 13 ကုိယ်ေတာ်တိင်ုလည်း၊ သိနာ
ေတာင် ေပါ် သို့ ဆင်းသက် ၍ မုိဃ်းေကာင်းကင် ထဲက ဗျာဒိတ် သံကုိ လွှတ် သြဖင့်
၊ ဟတ်ုမှန် ေြဖာင့်မတ်ေသာ စီရင် ထုံးဖွ့ဲချက်ပညတ် တရား တို့ ကုိ အပ် ေပးေတာ်မူ၏။
14သန ့် ှ င်း ေသာ ဥပုသ် ေနရ့က်ေတာ်ကုိ ေဘာ်ြပ ၍ ၊ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် ေမာေ ှ အားြဖင့်
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နည်းနာ ဥပေဒသပညတ် တရား တို့ ကုိလည်း ထား ေတာ်မူ၏။ 15 သူ တို့ မွတ်သိပ် ြခင်း
ှင့် ေရငတ် ြခင်းကုိ ေြပေစြခင်းငှါ၊ မုိဃ်းေကာင်းကင် မုန ့် ှင့် ေကျာက် ထဲက ထုတ်
ေသာ ေရ
ကုိ ေပး
ေတာ်မူ၏။ သူ
တို့ ပုိင် ဘို့ ကျနိဆုိ်ေတာ်မူေသာြပည် ထဲ သို့ ဝင် ၍ သိမ်းယူမည်အေကာင်းမိန ့် ေတာ်
မူ၏။ 16 သို့ ရာတင်ွ အကျွ ်ပ်ု တို့ ဘုိးေဘး တို့သည် မာန
ေထာင်လွှား၍ ၊ ခုိင်မာ ေသာ လည်ပင်း ှင့် ပညတ် ေတာ်ကုိ နား မ ေထာင်က။ 17 သူ
တို့တင်ွ ြပ ေတာ်မူေသာ အံဘွ့ယ် ေသာအမှု တို့ ကုိ မ
ေအာက်ေမ့။ အာဏာေတာ် ကုိ ြငင်းဆန် လျက် ၊ လည်ပင်း ခုိင်မာ သည် ြဖစ်၍၊
ကျွနခံ် ရာ အဲဂုတ္တုြပည်သို့ ြပန် လိုေသာငှါ ၊ လူ ကီး တဦးကုိချးီေြမာက် က၏။
သို့ ရာတင်ွ ကုိယ်ေတာ် သည် အြပစ် ကုိေြဖတတ်ေသာဘုရား ၊ ချစ် သနားြခင်းေမတ္တ ာ
က ုဏာ ှင့်ြပည့်စုံ၍၊ စိတ် ှည် ြခင်း၊ ေကျးဇူးြပ ြခင်း ှင့် ကယ်ဝေသာ ဘုရားြဖစ်ေတာ်
မူေသာေကာင့်သူ တို့ ကုိ စွန ့ပ်စ် ေတာ်မ မူ။ 18 ထုိမျှမက သူတို့သည် ာွး သငယ်အ ုပ်
ကုိ သွနး် ၍၊ အိဣုသေရလအမျ ိး၊ ဤ
ဘုရားသည် သင့် ကုိ အဲဂုတ္တု
ြပည်မှ ှ တ် ေဆာင်ေသာ သင် ၏ ဘုရား
ြဖစ်ေတာ်မူ၏ဟု ဆုိ
လျက် ၊ အလနွ် ြပစ်မှား ေသာ်လည်း၊ 19 ကုိယ်ေတာ် သည် အထူး
သြဖင့်သနား တတ် ေသာ ဘုရားြဖစ်ေတာ်မူ၍၊ ေတာ
၌ သူ တို့ ကုိ စွန ့ပ်စ် ေတာ် မ
မူ။ ေန ့
အချနိ၌် လမ်းြပ ေသာ မုိဃ်းတိမ် တိင်ု မ ေပျာက် ၊ ည ့် အချနိ၌် သူ တို့သွား ရာလမ်း
ကုိ လင်း ေစေသာ မီး
တိင်ု လည်း မကွယ်။ 20 သူ တို့အား သွနသ်င် စရာဘို့ ေကာင်း ေသာ ဝိညာ ် ေတာ်ကုိ
ေပး ေတာ်မူ၏။ သူ
တို့စားရေသာကုိယ်ေတာ် ၏ မနန္
ကုိ ု ပ်သိမ်း ေတာ်မ မူ။ သူ
တို့ အငတ် ေြပေစြခင်းငှါ ၊ ေရ ကုိလည်း ေပး ေတာ်မူ၏။ 21 အ ှစ် ေလး ဆယ်
ပတ်လံးုသူတို့ ကုိ အလျှင်း မ
ဆင်းရဲ ေစြခင်းငှါ ေကျွးေမွး ေတာ်မူ၏။ သူ
တို့အဝတ် မ ေဟာင်း မ မ်ွးရ။ သူ
တို့ေြခ သည်လည်း မ ပွနး်မေရာင် ရ။ 22 ေနာက် မှတပါးအမျ ိးသား တို့၏ တိင်ုး ိင်ုငံ
များ ကုိ သူ
တို့ အား အကုနအ်စင်ေဝဖန် ၍ ေပး သနားေတာ်မူသြဖင့်၊ သူတို့သည် ေဟ ှ ဘုန်
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ှ င်ဘုရင် ှ ိဟနု် ှင့် ဗာ ှ န် ှ င်ဘုရင် ဩဃ အစုိးရေသာြပည်တို့ ကုိ သိမ်းယူ က၏။
23 သူ တို့သား ေြမးတို့ ကုိ မုိဃ်းေကာင်းကင် ကယ် က့ဲသို့ များြပား ေစေတာ်မူ၏။ အကင်
ြပည်ထဲသို့ သူတို့ ဝင် ၍ သိမ်းယူ မည်အေကာင်း ၊ သူ တို့၏ ဘုိးေဘး
တို့အား ဂတိ ထားေတာ်မူ၏၊ ထုိ
ြပည် ထဲ သို့ သွင်း ေတာ်မူသြဖင့်၊ 24သား ေြမးတို့သည်ဝင် ၍ သိမ်းယူ က၏။ သူ
တို့ ေ ှ မှာ ထုိြပည်သား ခါနာနိ လူတို့ ကုိ ှပ်ိစက် ေတာ်မူ၍ ၊ ှင်ဘုရင် အစ ှိေသာ
ြပည်သူ ြပည်သားတို့ ကုိ ြပ ချင်သမျှ ြပ ရေသာအခွင့် ှင့် သူ
တို့လက် သို့ အပ် ေတာ်မူ၏။ 25 ထုိသို့ သူတို့သည် ခုိင်ခ့ံ ေသာ မိ များ၊ ေြမေကာင်း
ေသာြပည် ၊ ဥစ္စာ ှင့် ြပည့် ေသာအိမ် ၊ တးူ ပီးေသာေရတင်ွး ၊ များြပားေသာ စပျစ်
ဥယျာ ်၊ သံလင်ွ ဥယျာ ်၊ အသီး
သီးေသာ အပင် တို့ ကုိသိမ်းယူ ၍ ၊ ဝ စွာစား ေသာက်လျက် အသားဆူ ဖိ း ၍ ေကျးဇူး
ေတာ်ကယ်ဝ ြခင်း၌ ေမွ့ေလျာ် က၏။ 26 သို့ ရာတင်ွ အမိန ့ေ်တာ်ကုိ နား
မေထာင်၊ ပုနက်န် လျက် တရား ေတာ်ကုိ ေကျာ ေနာက် သို့ ပစ် ထားက၏။ အထံ
ေတာ်သို့ ြပနလ်ာ ေစြခင်းငှါ ၊ ဆုံးမ ေသာ ကုိယ်ေတာ် ၏ ပေရာဖက် တို့ ကုိသတ် ၍
အလနွ် ြပစ်မှားြခင်းကုိ ြပ က ၏။ 27 ထုိေကာင့် ၊ သူ တို့ ကုိ ေ ှာင့် ှက် ေသာ ရနသူ်
လက် သို့ အပ် လိက်ု ေတာ်မူ၏။ ဆင်းရဲ ခံရ၍ ကုိယ်ေတာ် ကုိ ေအာ်ဟစ် ကေသာအခါ
၊ ေကာင်းကင် ဘုံက နားေထာင် ၍ ၊ က ုဏာ ေကျးဇူးေတာ် ကယ်ဝ သည်အတိင်ုး ၊
ရနသူ် လက် မှ ကယ်လွှတ် ေသာ ေကျးဇူး ှ င်တို့ ကုိ ေပါ်ထွနး် ေစေတာ်မူ၏။ 28တဖန်
ချမ်းသာ ရေသာအခါ ၊ ေ ှ ေတာ်၌ ဒစု ိုက် ကုိ ြပ ြပန် ကေသာေကာင့်၊ ရနသူ် အစုိးရ
မည်အေကာင်း တဖနအ်ပ် ေတာ်မူ၏။ သူတို့သည်ြပနလ်ာ ၍ ကုိယ်ေတာ် ကုိ ေအာ်ဟစ်
ကေသာအခါ ၊ ေကာင်းကင် ဘုံ က
နားေထာင် ၍ ၊ က ုဏာ ေတာ် ှိသည်အတိင်ုး အထပ်ထပ် ကယ်တင် ေတာ်မူ၏။

29တရား ေတာ်ကုိ ကျင့်ြပန် ေစြခင်းငှါ ဆုံးမ ေတာ်မူေသာ်လည်း ၊ သူတို့သည် နား
မ ေထာင်၊ မာန
ေထာင်လွှား က၏။ ကျင့် ေသာသူ ၌ အသက် ှင်စရာ အေကာင်းြဖစ် ေသာ စီရင်
ေတာ်မူချက်တို့ ကုိ လနွက်ျ း က၏။ ခုိင်မာ ေသာလည်ပင်း ှင့် ုနး် လျက်နား မ ေထာင်
ဘဲ ေနက၏။ 30 ှစ် ေပါင်းများစွာ သူ တို့ ကုိ သည်းခံ ၍ ၊ ကုိယ်ေတာ် ၏ ပေရာဖက်
တို့ ၌ ှိေသာကုိယ်ေတာ် ၏ ဝိညာ ် အားြဖင့် ဆုံးမ ေတာ်မူေသာ်လည်း သူတို့သည် နား
မ ေထာင် ေသာေကာင့် ၊ ဤ ြပည် သူ ြပည်သား တို့ လက် သို့ အပ် ေတာ် မူ၏။

31 သို့ ရာတင်ွ ကုိယ်ေတာ် သည် ချစ် သနားြခင်းေမတ္တ ာ က ုဏာ ှင့် ြပည့်စုံေသာဘုရား
ြဖစ်၍ ၊ က ုဏာ ေတာ် ကယ်ဝ ေသာေကာင့်၊ သူ
တို့ ကုိ ှ င်း ှ င်း ဖျက်ဆီး ေတာ်မ မူ။ စွန ့ပ်စ် ေတာ်မ မူ။ 32 သို့ ြဖစ်၍ ၊ အို အကျွ ်ပ်ု
တို့၏ဘုရား ၊ ကီးြမတ် ၍ မဟာ
တနခုိ်း ှင့် ြပည့်စုံလျက် ေကာက်မက် ဘွယ်ေသာ ဘုရား ၊ က ုဏာ ပဋိညာ ် ေတာ်
ကုိ ေစာင့် ေတာ်မူေသာဘုရား၊ အာ ှုရိ ှ င်ဘုရင် လက်ထက် မှစ၍ ယေန ့တိင်ုေအာင် ၊
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အကျွ ်ပ်ု တို့ ှ င်ဘုရင် ၊ မှူးမတ် ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ၊ ပေရာဖက် ၊ အေဆွအမျ ိးသူ ကီး၊
ကုိယ်ေတာ် ၏ လူ
အေပါင်း တို့အေပါ် သို့ ေရာက် ေသာ ေဘးဒဏ် ှိသမျှ ကုိ ပမာဏ
မြပ ဘဲ ေနေတာ်မ မူပါ ှင့်။ 33 ကုိယ်ေတာ် မူကား အကျွ ်ပ်ု တို့အေပါ် သို့ ေရာက် ေစ
သမျှ ေသာ အမှု၌ တရား ေတာ်မူ၏။ အကျွ ်ပ်ု တို့သည် မ
တရားသြဖင့် ြပ ကပါ ပီ။ ကုိယ်ေတာ်သည် တရား
သြဖင့်သာ စီရင် ေတာ်မူ ပီ။ 34အကျွ ်ပ်ု တို့ ှ င်ဘုရင် ၊ မှူးမတ် ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ၊
အေဆွအမျ ိးသူ ကီးတို့သည် တရား
ေတာ်ကုိမ ေစာင့်။ ေပး ထားေတာ်မူေသာ ပညတ် များ ှင့် သက်ေသခံ ချက် များတို့
ကုိ နား မ ေထာင် က။ 35 ကီး ေသာေကျးဇူး ကုိ ြပ လျက်အပ်ေပး ေတာ်မူ၍ ၊ သူ တို့
ပုိင်ေသာ ိင်ုငံ ၊ သနားေတာ်မူေသာြပည် ကီး ၊ ြပည် ေကာင်း ၌ေနရေသာ်လည်း၊ အမှု
ေတာ်ကုိမ ေဆာင်မရွက်၊ မိမိ
တို့ ြပ ေသာဒစု ိုက် ကုိ မ
ေ ှာင် ဘဲေနကပါ၏။ 36 ဘုိးေဘး တို့သည် အလနွြ်မတ် ေသာ အသီး
အ ှကုိံ စား
ရေသာအခွင့် ှင့်သူတို့အားေပး သနားေတာ်မူ ေသာ
ြပည် ၌ အကျွ ်ပ်ု တို့သည် ယေန ့
အေစခံ ကျွန် ြဖစ် ကပါ၏။ သူ့
ကျွန် ခံရကပါ၏။ 37အကျွ ်ပ်ု တို့အြပစ် ေကာင့် ၊ အကျွ ်ပ်ု တို့အေပါ် မှာ ခန ့် ထား
ေတာ်မူေသာ ှင် ဘုရင်တို့သည် ဤြပည်၌ ကယ်ဝ စွာြဖစ်ေသာ အသီး
အ ှကုိံ သိမ်းစား မဲ ှ ိ ကပါ၏။အကျွ ်ပ်ု တို့၏ ကုိယ် ှင့် တိ စ္ဆာန် များကုိ သူတို့သည်
ကုိယ် အလိအုေလျာက်အစုိးပုိင် ၍ ၊ အကျွ ်ပ်ု တို့သည် အလနွ် ဆင်းရဲ ခံလျက်ေနရ
ပါသည်ဟု မက်ဆုိ က၏။ 38 ထုိ အေကာင်းအရာများကုိ ငါ တို့သည် ဆင်ြခင် ပီးမှ ၊
သစ္စာြပ ၍ စာချ ပ်ကုိလည်း ေရး ထားလျက် ၊ ငါ တို့ အ ကီး အကဲ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ၊
ေလဝိ သားတို့သည် တံဆိပ် ခတ်က၏။

10
1 တံဆိပ် ခတ်ေသာသူဟမူူကား ၊ ဟာခလိ သား
ြပည်အပ်ု မင်း ေနဟမိ ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ဇိဒကိယ၊ 2 စရာယ ၊ အာဇရိ ၊ ေယရမိ၊

3 ပါ ှုရ ၊ အာမရိ ၊ မာလခိယ၊ 4ဟတ္တတ်ု ၊ ေ ှဗနိ ၊ မလ္လတ်ု၊ 5ဟာရိမ် ၊ ေမရမုတ်
၊ ဩဗဒိ၊ 6 ဒံေယလ ၊ ဂိနေ္နသုန် ၊ ဗာ ုတ်၊ 7 ေမ ှုလံ ၊ အဘိယ ၊ မိယာမိန၊် 8 မာဇိ ၊
ဗိလဂဲ ၊ ေ ှမာယ၊ 9 ေလဝိ သားအာဇနိ သား
ေယာ ှု တပါး၊ ေဟနဒဒ်
သား ဗိ ွိ တပါး၊ ကပ်ေမျလ တပါး၊ 10 သူ တို့ ညီ ေ ှဗနိ ၊ ေဟာဒိယ ၊ ေကလိတ ၊
ေပလာယ ၊ ဟာနန၊် 11 မိက္ခါ ၊ ေရဟပ်ု ၊ ဟာ ှဘိ၊ 12 ဇက္ကုရ ၊ ေ ှရဘိ ၊ ေ ှဗန၊ိ
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13 ေဟာဒိယ ၊ ဗာနိ ၊ ေဗနိ ၊ု 14လူ တို့တင်ွ အ ကီး အကဲြဖစ်ေသာ ပါ ုတ် ၊ ပါဟတ်
ေမာဘ ၊ ဧလံ ၊ ဇဿု ၊ ဗာန၊ိ 15 ဗုနန္ိ ၊ အာဇဂဒ် ၊ ေဗဗဲ၊ 16အေဒါနယိ ၊ ဗိဂဝဲ ၊ အာဒိန၊်
17အာတာ ၊ ဟိဇကိယ ၊ အဇ္ဇုရ၊ 18 ေဟာဒိယ ၊ ဟ ှုံ ၊ ေဗဇဲ၊ 19ဟာရိပ် ၊ အာနသုတ် ၊
ေနဗဲ၊ 20 မာဂပျာ ှ ၊ ေမ ှုလံ ၊ ေဟဇိရ၊ 21 ေမ ှဇေဗလ ၊ ဇာဒတ်ု ၊ ယာဒါွ၊ 22 ေပလတိ
၊ ဟာနန် ၊ အနာယ၊ 23 ေဟာေ ှ ၊ ဟာနနိ ၊ ဟာ ှုပ်၊ 24ဟာေလာဟက်၊ ပိလဟ ၊ ေ ှာ
ဗက်၊ 25 ေရဟံု ၊ ဟာ ှဗန ၊ မာေသယ၊ 26အဟိယ ၊ ဟာနန် ၊ အာနန၊် 27 မလ္လတ်ု ၊
ဟာရိမ် ၊ ဗာနာ တည်း။

28 ကင်း ေသာသူ ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ၊ ေလဝိ သား၊ တံခါး ေစာင့်၊ သီချင်း သည်၊
ဘုရား
ကျွန် အစ ှိေသာ ဘုရား
သခင်၏ တရား
ကုိ ေစာင့်အံေ့သာငှါ၊ ထုိြပည်သား တို့ ှင့် ကွာ ေသာ သူအေပါင်း တို့သည် မယား
သား သမီး တို့ ှင့်တကွ အကျ ိးအေကာင်းကုိ နားလည် ေသာသူြဖစ်၍၊ 29 ညီအစ်ကုိ
မှူးမတ် တို့ ၌
မီှဝဲ လျက်၊ ဘုရား
သခင်၏ ကျွန် ေမာေ ှ အားြဖင့် ထား ေတာ်မူေသာ ဘုရား သခင်၏ တရား
ေတာ်အတိင်ုး
ကျင့် ပါမည်ဟ၍ူ၎င်း၊ ငါ တို့အ ှင်
ထာဝရဘုရား ၏ ပညတ် ေတာ် များ၊ စီရင် ထုံးဖွ့ဲ ေတာ် မူ ချက် ှိ သမျှ တို့ ကုိ
ေစာင့်ေ ှာက် ပါမည်ဟ၍ူ၎င်း ၊ 30 ကုိယ် သမီး တို့ ကုိ ြပည်သား တို့အား
မ ေပးစား ၊ ြပည်သား သမီး တို့ ကုိ ကုိယ် သား တို့အဘို့
မ သိမ်း
မယူဘဲေနပါမည်ဟ၍ူ၎င်း ၊ 31 ြပည်သား တို့သည် ဥပုသ် ေန ့၌
ဥစ္စာ ၊ စားစရာ ကုိေရာင်း ြခင်းငှါ ယူ ခ့ဲလျှင်၊ ဥပုသ် ေန ့ြဖစ်ေစ ၊ အြခား ေသာ ဓမ္မ
ေန ့ြဖစ်ေစမ ဝယ် ၊ သတ္တ မ ှစ် တင်ွ လယ်လပ်ုြခင်းအမှုကုိမ ြပ ၊ ေကး ကုိအ ိင်ုမ
ေတာင်းဘဲေနပါ မည်ဟ၍ူ၎င်း၊ ကျနိဆုိ် လျက် သစ္စာ ဂတိထားက၏။ 32 - 33 ထုိ မှတ
ပါး၊ ငါ တို့ ဘုရား သခင်၏ အိမ် ေတာ်အမှု
တည်းဟေူသာဥပုသ် ေန ့ ှင့် လဆနး် ေနတ့င်ွ ေ ှ ေတာ် မုန ့် ၊ မဲ ေသာေဘာဇ ်
ပူေဇာ်သက္က ာ ၊ မဲ ေသာမီး ှု ိရာယဇ် ၊ ဓမ္မပဲွ ၊ သန ့် ှ င်း ေသာအသုံးအေဆာင်၊ ဣသေရ
လ
အမျ ိး၏အြပစ်ေြဖ ရာယဇ် အစ ှိ ေသာ ငါ တို့၏ဘုရားသခင် အိမ် ေတာ်အမှု
အလံးုစုံ ကုိေဆာင်ရွက်စရာဘို့ ၊ လူတိင်ုးတ ှစ် လျှင်ေငွတကျပ် သုံး စုတစု စီေပး
ရမည်အေကာင်းကုိယ် အဘို့ စီရင်ထုံးဖွ့ဲ က၏။ 34 ပညတ္တိ ကျမ်းစာ၌
ေရး ထားသည်အတိင်ုး ၊ ငါ တို့ ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား ၏ ယဇ် ပလ္လ င်ေပါ် မှာ မီး
ေမွးစရာထင်း
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ပူေဇာ် သက္ကာကုိ ၊ တ ှစ် တ ှစ် လျှင် ချနိး်ချက် ေသာ အချနိ် တို့ ၌ ၊ အေဆွ
အမျ ိးအလိက်ု
ငါ တို့ ဘုရား
သခင်၏ အိမ် ေတာ်သို့ ေဆာင် ခ့ဲရမည် အေကာင်း ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ေလဝိ သား
ြပည်သူ ြပည်သားတို့သည် စာေရးတံ ြပ က၏။ 35အဦး သီးေသာ ေြမ အသီး အ ှံ ှင့်
အဦး သီး ေသာ သစ် သီး အမျ ိး မျ ိ း ကုိ ဗိမာန် ေတာ် သို့ ှစ် တိင်ုး ေဆာင် ခ့ဲ
ရမည်အေကာင်း၊ 36 ပညတ္တိ ကျမ်းစာ၌ ေရး ထားသည်အတိင်ုး ၊ အဦး ဘွားေသာ
သား
ေယာက်ျား ှင့်
အဦး ဘွားေသာ သုိး
ာွး
အစ ှိသည်တို့ ကုိ၊ ဗိမာန် ေတာ်၌
အမှု ေစာင့်ေသာ ယဇ် ပုေရာဟိတ် တို့ ှ ိရာ ဗိမာန် ေတာ်သို့
ေဆာင် ခ့ဲရမည် အေကာင်း၊ 37အဦး လပ်ုေသာ မုန ့စိ်မ်း ၊ ပူေဇာ် သက္ကာ၊ သစ် သီး
အမျ ိးမျ ိ း ၊ စပျစ်ရည် ၊ ဆီ ကုိယဇ်ပုေရာဟိတ် တို့ ှ ိရာ ဗိမာန် ေတာ် အခနး် သို့ ၎င်း၊
လယ်လပ်ု ေသာ မိ ရွာ ှိသမျှ
တို့ ၌
ေြမ အသီးအ ှဆံယ် ဘို့တဘို့ ကုိ ေလဝိ
သားတို့ ထံ သို့ ၎င်း၊ ေဆာင် ခ့ဲရမည်အေကာင်း စီရင်ထုံးဖွ့ဲ က၏။ 38 ေလဝိ သား
တို့သည် ဆယ် ဘို့တဘို့ ကုိ ခံယူေသာအခါ ၊ အာ ုန် အမျ ိး
ယဇ်ပုေရာဟိတ် ှိ ရမည်။ ေလဝိ
သား တို့သည်လည်း
ဆယ် ဘို့တဘို့ ထဲက ဆယ် ဘို့တဘို့ ကုိ ှ တ်
ယူ၍ ဗိမာန် ေတာ်အခနး်
ဘ ာ တိက်ုထဲ သို့ သွင်းရကမည်။ 39 ေလဝိ သားအစ ှိေသာ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့သည် ဆန် စပါး၊ စပျစ်ရည် ၊ ဆီ ပူေဇာ် သက္ကာတို့ ကုိ သန ့် ှ င်း ရာ
ဌာနေတာ်တနဆ်ာ ၊ အမှု ေစာင့်ယဇ်ပုေရာဟိတ် ၊ တံခါး ေစာင့်၊ သီချင်း သည်တို့ ှ ိရာ
အခနး် သို့
ေဆာင် ခ့ဲရကမည်။ ငါ တို့ ဘုရား
သခင်၏ အိမ် ေတာ်ကုိ ငါတို့သည် စွန ့ပ်စ် ၍ မ ထားရက။

11
1 ထုိအခါ လူ များတို့တင်ွ မင်း လပ်ုေသာသူတို့ သည် ေယ ု ှလင် မိ ၌
ေန က၏။ ကင်း ေသာသူတို့သည် သန ့် ှ င်း ေသာအရပ် ၊ ေယ ု ှလင် မိ ၌
တကျပ်ိ တင်ွ တေယာက် ၊ အြခား ေသာ မိ တို့ ၌
ကုိး ေယာက် ေန
ရမည် အေကာင်း စာေရးတံ ြပ က၏။ 2 ေယ ု ှလင် မိ ၌ ေန ြခင်းငှါ အလိလိုု
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ဝနခံ်ေသာ သူအေပါင်း တို့ ကုိ ၊ လူ များတို့သည် ေကာင်း ကီး ေပးက၏။ 3 ယုဒ မိ
ရွာတို့တင်ွ
ဣသေရလ လ၊ူ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ၊ ေလဝိ သား၊ ဘုရား
ကျွန၊် ေ ှာလမုန် ၏ ကျွန်
အမျ ိးသား အသီး အသီးတို့သည် မိမိ
တို့ ဆုိင် ရာအရပ် ၌
ေန က၏။ ေယ ု ှလင် မိ ၌ ေန ေသာ ြပည်သူြပည်သားအ ကီး အကဲ၊ မင်းအရာ ှိ
ဟူမူကား၊ 4 ယုဒ အမျ ိး ၊ ဖာရက် ၊ မဟာေလလ ၊ ေ ှဖတိ ၊ အာမရိ ၊ ဇာခရိ ၊ ဩဇိ
တို့ မှ ဆင်းသက်ေသာ အသာယ တပါး၊ 5 ှ ိေလာနိ ၊ ဇာခရိ ၊ ေယာယရိပ် ၊ အဒါယ ၊
ဟဇာယ ၊ ေကာလေဟာဇ ၊ ဗာ ုတ် တို့ မှ ဆင်းသက်ေသာ မာေသယ
တပါး ှင့်တကွ၊ 6 ေယ ု ှလင် မိ ၌ ေန ေသာဖာရက် အမျ ိးသား ၊ သူရဲ ေလး ရာ
ေြခာက် ဆယ် ှစ် ေယာက်တည်း။ 7 ဗ◌င်္ယာမိန် အမျ ိး ၊ ေယ ှာယ ၊ ဣေသလ ၊ မာေသ
ယ ၊ ေကာလာယ ၊ ေပဒါယ ၊ ေယာဒ ၊ ေမ ှုလံ တို့ မှ ဆင်းသက်ေသာ သလ္လု ၊ 8သူ့
ေနာက် ၊ ဂဗ္ဗဲ ှင့်သလ္လဲ
အစ ှိေသာ ကုိး
ရာ
ှစ် ဆယ် ှစ် ေယာက်တည်း။

9 ဇိခရိ သား
ေယာလ သည် ဗ◌င်္ယာမိန် အမျ ိး အပ်ု ြဖစ်၏။ ေသ ာွ သား ယုဒ သည် ြပင် မိ
ကုိ အပ်ုရ၏။ 10ယဇ်ပုေရာဟိတ် မူကား ေယဒါယ ၊ ေယာယရိပ် ၊ ယာခိန် ှင့်တကွ၊
11အဟိတပ်ု ၊ မရာယုတ် ၊ ဇာဒတ်ု ၊ ေမ ှုလံ ၊ ဟိလခိ
တို့ မှ ဆင်းသက်ေသာ ဘုရား
သခင်၏ အိမ် ေတာ်အပ်ု စရာယ အစ ှိေသာ၊ 12 အိမ် ေတာ်အမှု ကုိ ေဆာင်ရွက် ေသာ
အမျ ိးသား ချင်း ှ စ် ရာ ှစ် ဆယ် ှစ် ေယာက်တည်း။ ထုိမှတပါး၊ မာလခိ ၊ ပါ ှုရ ၊
ဇာခရိ ၊ အာမဇိ ၊ ေပလလိ ၊ ေယေရာဟံ တို့ မှ ဆင်းသက်ေသာ အဒါယ အစ ှိေသာ၊
13အေဆွအမျ ိးသူ ကီး အမျ ိးသား ချင်း ှစ် ရာေလး ဆယ် ှစ် ေယာက်တည်း။ ဣေမ
ရ ၊ ေမ ှိလမုတ် ၊ အဟာသဲ ၊ အာဇေရလ တို့ မှ ဆင်းသက်ေသာ အာမ ှဲ အစ ှိေသာ၊
14 ခွနအ်ား ကီးေသာ သူရဲ
အမျ ိးသား ချင်း တရာ
ှစ် ဆယ် ှစ် ေယာက်တည်း။ ဟဂေဒါလိမ်သား
ဇာဗေဒလ သည် သူ
တို့ ကုိ
အပ်ု ရ၏။ 15 ေလဝိ သားမူကား၊ ဗုနန္ိ ၊ ဟာ ှဘိ ၊ အာဇရိကံ ၊ ဟာ ှုပ် တို့ မှ
ဆင်းသက်ေသာ ေ ှမာယ တပါး၊ 16 ေလဝိ သားအ ကီး
ှဗ္ေဗသဲ ှင့်
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ေယာဇဗဒ် တို့ သည် ဘုရား
သခင်၏အိမ် ေတာ်၌
ြပင် အမှု ကုိ ကည့် ှုစီရင်ရ က၏။ 17 အာသပ် ၊ ဇာဗဒိ ၊ မိက္ခါ တို့ မှ ဆင်းသက်
ေသာမဿနိ သည် ေကျးဇူးေတာ်ကုိ ချးီမွမ်း ြခင်း ှင့် ဆုေတာင်း ြခင်းအမှုမှာ
အ ကီး လပ်ုေသာသူြဖစ် ၏။ ဗာကဗုကိ
သည် အေပါင်း အေဘာ်တို့တင်ွ
ဒတိုယ သူြဖစ်၏။ ထုိ
မှတပါး၊ ေယဒသုုန် ၊ ဂလာလ ၊ ှမွာ တို့ မှ ဆင်းသက်ေသာ ဩဗဒိ ှိ၏။ 18သန ့် ှ င်း
ေသာ မိ ၌ ေနေသာေလဝိ သားေပါင်း
ကား ှစ် ရာ ှစ်ဆယ်ေလး ေယာက်တည်း။ 19 တံခါး ေစာင့်အက္ကုပ် ၊ တာလမုန်
အစ ှိေသာ တံခါး ကုိ ေစာင့် ေသာ အမျ ိးသား ချင်း ေပါင်းကားတရာ
ခုနစ် ဆယ် ှစ် ေယာက်တည်း။ 20 ကင်း ေသာ ဣသေရလ
အမျ ိးသား၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ၊ ေလဝိ သားတို့သည် ယုဒ
မိ ရွာတို့တင်ွ ၊ မိမိ တို့ ပုိင် ရင်းအရပ်၌ ေနက၏။ 21 ဘုရား ကျွနတိ်ု့သည် ဩေဖလ
အရပ်၌ ေန ၍၊ ဇိဟ
ှင့်
ဂိသပ တို့ သည် ဘုရား ကျွနအ်ပ်ု ြဖစ် က၏။ 22 မိက္ခါ ၊ မဿနိ ၊ ဟာ ှဘိ ၊ ဗာနိ
တို့ မှ ဆင်းသက်ေသာ ဩဇိ
သည် ေယ ု ှလင် မိ ၌ ေနေသာေလဝိ သားတို့ ကုိ အပ်ု ရ၏။ အာသပ် အမျ ိးသား
သီချင်း သည်တို့သည် လည်း ဘုရား
သခင်၏ အိမ် ေတာ်အမှု ကုိ ကည့် ှု စီရင် ရက၏။ 23အေကာင်း မူကား၊ သီချင်း
သည်တို့သည် ေန ့
ရက်အစ ်အတိင်ုးစားစရာရိက္ခါကုိ ခံရမည်အေကာင်း ှင်ဘုရင် အမိန ့် ေတာ် ှိ၏။

24 ယုဒ အမျ ိး
ဇာရ အ ယ်ွ ေမ ှဇေဗလ သား
ေပသဟိ သည်လည်း
ှင်ဘုရင် အခွင့် ှင့် ြပည်သား တို့ ကုိ အပ်ု၍ အေရးေတာ်ပုိင်မင်းြဖစ်၏။ 25 ယုဒ လူ

အချ ိ တို့သည် မိ ရွာ ေကျးလက်တည်း ဟေူသာကိရယသာဘ
မိ ရွာ ၊ ဒိဘုန် မိ ရွာ၊ ေယကပ်ေဇလ မိ ရွာ၊ 26 ေယရွှ ၊ ေမာလဒ ၊ ဗက်ပါလက်၊

27ဟာဇာရွှာလ ၊ ေဗရေ ှဘ မိ ရွာများ၊ 28 ဇိကလတ် ၊ ေမေကာန မိ ရွာများ၊ 29အင်
ရိမ္မုန် ၊ ဇာရ ၊ ယာမုတ်၊ 30 ဇာေနာ ၊ အဒလံု
မိ ရွာ များ၊ လာခိ ှ မိ ှင့်
ေကျးလက် များ၊ အေဇကာ
မိ ရွာများ၊ ေဗရေ ှဘ မိ မှစ၍ ဟိန ္ ံု ချ ိင့်တိင်ုေအာင် အ ှ ံအြပားေန က၏။ 31 ဗ

◌င်္ယာမိန်
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အမျ ိးသား တို့သည်လည်း
ေဂဗ ၊ မိတ်မတ် ၊ အာဣ ၊ ေဗသလ မိ ရွာတို့ ၌၎င်း ၊ 32အာနသုတ် ၊ ေနာဗ ၊ အာန
န၊ိ 33ဟာေဇာ် ၊ ရာမ ၊ ဂိတ္တိမ်၊ 34ဟာဒိဒ် ၊ ေဇဘုိင် ၊ ေနဗလ္လတ်၊ 35 ေလာဒ ၊ ဩ
ေနာ မိ များ၌၎င်း ၊ ဆရာသမားချ ိင့် ၌၎င်း ေနက၏။ 36 ေလဝိ သား အသင်း အေပါင်း
အချ ိ တို့သည် ယုဒ
ြပည်၊ အချ ိ တို့သည် ဗ◌င်္ယာမိန် ြပည်၌ ေနက၏။

12
1 ှ ာလေသလ သား ေဇ ုဗေဗလ ှင့် ေယာ ှု ေနာက် သို့ လိက်ု လာ ေသာ
ယဇ်ပုေရာဟိတ် ၊ ေလဝိ သားဟူမူကား ၊ စရာယ ၊ ေယရမိ ၊ ဧဇရ၊ 2 အာမရိ ၊ မ
လ္လတ်ု ၊ ဟတ္တတ်ု၊ 3 ေ ှခနိ ၊ ေရဟံု ၊ ေမရမုတ်၊ 4 ဣေဒါ ၊ ဂိနေ္နသုန် ၊ အဘိ
ယ၊ 5 မိညာမိန် ၊ မာဒ ာ ၊ ဗိလဂ၊ 6 ေ ှမာယ ၊ ေယာယရိပ် ၊ ေယဒါယ၊ 7သလ္လု ၊
အာေမာက် ၊ ဟိလခိ ၊ ေယဒါယ တည်းဟေူသာေယာ ှု လက်ထက် ၌ အမျ ိးသား ချင်း
ယဇ်ပုေရာဟိတ် တို့တင်ွ အ ကီး အကဲြဖစ် က၏။ 8 ေလဝိ သားမူကား ေယာ ှု ၊ ဗိ ွိ ၊
ကပ်ေမျလ ၊ ေ ှရဘိ ၊ ယုဒ ၊ ေကျးဇူး ေတာ် ချးီမွမ်းြခင်းအမှုကုိ ညီအစ်ကုိ တို့ ှင့်အတူ
အပ်ုေသာမဿနိ တည်း။ 9 သူ တို့ ညီအစ်ကုိ ဗာကဗုကိ ှင့် ဥနိ တို့သည် ကင်း ေစာင့်
အမှုကုိ အပ်ုရ က၏။ 10 ေယာ ှု သား ေယာယကိမ် ၊ ေယာယကိမ် သား ဧလျာ ှိ ပ် ၊
ဧလျာ ှိ ပ် သား ေယာယဒ ၊ 11 ေယာယဒ သား ေယာနသန် ၊ ေယာနသန် သား ယာဒါွ
တည်း။

12 ေယာယကိန် လက်ထက် ၌ အေဆွအမျ ိးသူ ကီး ယဇ် ပုေရာဟိတ်များဟူမူကား ၊
စရာယ သား ေမရာယ ၊ ေယရမိ သား ဟာနနိ ၊ 13 ဧဇရ သား ေမ ှုလံ ၊ အာမရိ သား
ေယာဟနန၊် 14 မလ္လတ်ု သားေယာနသန် ၊ ေ ှခနိ သားေယာသပ်၊ 15ဟာရိမ သား အာ
ဒန ၊ ေမရာယုတ် သား ေဟလကဲ ၊ 16ဣေဒါ သား ဇာခရိ ၊ ဂိနေ္နသုန် သား ေမ ှုလံ၊
17အဘိယ သား ဇိခရိ ၊ မိညာမိန် သား၊ မာဒ ာ သား ပိလတဲ ၊ 18 ဗိလဂ သား ှ မွာ ၊
ေ ှမာယ သား ေယေဟာနသန၊် 19 ေယာယရိပ် သား မတ္ေတနဲ ၊ ေယဒါယ သားဩဇိ၊
20သလ္လု သား ကာလဲ ၊ အာေမာက် သား ဧဗာ ၊ 21 ဟိလခိ သား ဟာ ှဘိ ၊ ေယဒါယ
သား နာသေနလ တည်း။

22 ဧလျာ ှိ ပ် ၊ ေယာယဒ ၊ ေယာဟနန် ၊ ယာဒါွ တို့ လက်ထက် ၌ ေလဝိ သား
အေဆွအမျ ိးသူ ကီး တို့ ကုိ၎င်း၊ ေပရသိ
မင်း ဒါရိ လက်ထက် တိင်ုေအာင် ယဇ် ပုေရာဟိတ်တို့ ကုိ၎င်း ၊ မှတ်သား ေသာ စာရင်း
ှ ိ၏။ 23 ဧလျာ ှိပ် သား ေယာဟနန် လက်ထက် တိင်ုေအာင် ေလဝိ သား အေဆွအမျ ိး
သူ ကီး တို့ ကုိ စာရင်း ယူ၍ ရာဇဝင် မှတ်စာ ၌ သွင်းသတည်း။

24 ေလဝိ သားအ ကီး အကဲ၊ ဟာ ှဘိ ၊ ေ ှရဘိ ၊ ကပ်ေမျလ သား ေယာ ှု တို့သည်
ညီအစ်ကုိ များ ှင့် ဝုိင်း၍ ဘုရား
သခင်၏ လူ
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ဒါဝိဒ် စီရင် သည်အတိင်ုး ဂုဏ်ေကျးဇူး ေတာ်ကုိ ေဘာ်ြပချးီမွမ်း ြခင်းအမှုကုိ အလှည့်
လှည့် ေစာင့် ရက၏။ 25 မဿနိ ၊ ဗာကဗုကိ ၊ ဩဗဒိ ၊ ေမ ှုလံ ၊ တာလမုန် ၊ အက္
ကုပ် တို့သည်လည်း တံခါး ဝနား မှာ ေစာင့် ရေသာတံခါး ေစာင့်ြဖစ် က၏။ 26 ထုိ သူ
တို့သည် ေယာဇဒက် သား ေယာ ှု ၏သား ေယာယကိန် လက်ထက် ၊ မိ ဝန် ေနဟမိ
လက်ထက် ၊ ကျမ်းတတ် ယဇ်ပုေရာဟိတ် ဧဇရ လက်ထက်၌ ှိ က၏။ 27 ေယ ု ှလင်
မိ ို း ကုိ အ ေုမာဒနာ
ြပ ေသာအခါ ၊ ခွက်ကွင်း ၊ ေစာင်း ၊ တေယာ ှင့် တီးမှုတ်လျက် သီချင်း ဆုိလျက်
ဝမ်းေြမာက် ြခင်း၊ ေကျးဇူးေတာ်ကုိ ချးီမွမ်း ြခင်း ှင့်တကွ အ ေုမာဒနာ ြပ အံ့ေသာငှါ
ေလဝိ သားတို့ ကုိ ှာ ၍ သူ တို့ ေနရာ အရပ်ရပ် တို့က ေယ ု ှလင် မိ သို့ ေခါ် က၏။
28 ဓမ္မသီချင်းကုိ ဆုိ
တတ်ေသာအမျ ိးသား တို့သည်၊ 29 ေယ ု ှလင် မိ ပတ်ဝနး်ကျင် ရွာ တို့ ၌ ေနရာ ကျ
လျက် ှိ၍၊ ေယ ု ှလင် မိ ပတ်ဝနး်ကျင် ၊ လင်ွြပင် အရပ် များ၊ ေနေတာဖာသိ
ရွာ များ၊ ဂိလဂါလ မိ နယ်၊ ေဂဗ
ှင့် အာဇမာဝက် ေကျးလက် ထဲက လာ၍ စည်းေဝး က၏။ 30ယဇ်ပုေရာဟိတ် ှင့်

ေလဝိ သားတို့သည်လည်း၊ ကုိယ်ကုိ၎င်း၊ လူ
များ၊ မိ တံခါး ၊ မိ ို း ကုိ၎င်း စင်ကယ် ေစ က ၏။ 31 ထုိအခါ ယုဒ မင်း တို့ ကုိ
မိ ို း ေပါ် သို့ ငါေခါ် ၍၊ ချးီမွမ်း ရာသီချင်းဆုိရေသာ လစုူ ကီး ှစ် စုကုိ ခန ့် ထား၏။
တစုကားလက်ျာ ရစ်လှည့်၍ ေနာက်ေချး တံခါး သို့ မိ ို း ေပါ် မှာ ေ ှာက် သွားက၏။
32 သူ တို့ ေနာက် မှာ ေဟာ ှာယ ှင့် ယုဒ မင်း တဝက်၊ 33 အာဇရိ ၊ ဧဇရ ၊ ေမ ှု
လံ၊ 34 ယုဒ ၊ ဗ◌င်္ယာမိန် ၊ ေ ှ မာယ ၊ ေယရမိ၊ 35 တံပုိး ကုိင်ေသာ ယဇ်ပုေရာဟိတ်
အမျ ိးသား အချ ိ ၊ အာသပ် ၊ ဇက္ကုရ ၊ မိက္ခါယ ၊ မဿနိ ၊ ေ ှမာယ ၊ ေယာနသန်
တို့ မှ ဆင်းသက်ေသာ ဇာခရိ အစ ှိေသာ၊ 36 သူ ၏ညီ ေ ှမာယ ၊ အာဇေရလ ၊ မိလလဲ
၊ ဂိလလဲ ၊ မာဣ ၊ နာသေနလ ၊ ယုဒ ၊ ဟာနနိ တို့သည် ဘုရား
သခင်၏ လူ
ဒါဝိဒ် ၏ တရိုယာ
မျ ိးကုိ ကုိင်လျက် လိက်ု က၏။ ကျမ်းတတ် ဆရာ ဧဇရ
သည် သူ
တို့ ေ ှ မှာ သွား၏။ 37 သူ တို့တစ်ဘက်တချက် ၌ ှိေသာစမ်း ေရတင်ွး တံခါး သို့
ေရာက်မှ မိ ို း တက် ရာ၊ ဒါ ဝိ ဒ် မိ ေလှကား ြဖင့် တက် ၍၊ ဒါ ဝိ ဒ် အိမ် ေတာ်
အထက် အေ ှ မျက် ှာ၌ ေရ တံခါး တိင်ုေအာင် သွား က၏။ 38 သီချင်း သည် တစု
ကား၊ လက်ဝဲဘက်သို့ လှည့်၍၊ ငါ ှင့်တဝက် ေသာလူ များတို့သည် မိ ို း ေပါ် ၊ မီးဖုိ
ြပအိးု မှ ကျယ် ေသာ မိ ို း တိင်ုေအာင် လိက်ု က၏။ 39 ဧဖရိမ် တံခါး ၊ ေဟာင်း
ေသာတံခါး ၊ ငါး တံခါး ၊ ဟာနေနလ ြပအိးု ၊ ေမအာ ြပအိးု အထက် မှစ၍သုိး တံခါး
တိင်ုေအာင် လိက်ုသြဖင့်၊ ေထာင် တံခါး ဝတင်ွ ရပ် ေနက ၏။ 40တဖန် သီချင်း သည်
ှစ် စုသည် ဘုရား
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သခင်အိမ် ေတာ်တင်ွ ရပ်၍၊ တဝက် ေသာ မင်း အရာ ှိတို့သည် ငါ ှင့်အတ၊ူ 41 တံပုိး
ကုိင်ေသာယဇ်ပုေရာဟိတ် ဧလျာကိမ် ၊ မာေသယ ၊ မိညာမိန် ၊ မိက္ခါယ ၊ ဧလိဩနဲ ၊
ဇာခရိ ၊ ဟာနနိ ှင့်တကွ၊ 42 မာေသယ ၊ ေ ှမာယ ၊ ဧလာဇာ ၊ ဩဇိ ၊ ေယာဟနန် ၊ မာ
လခိယ ၊ ဧလံ ၊ ဧဇာ တို့သည် ှိ က၏။ သီချင်း သည် တို့သည် ဆရာ
ေယဇရာဟိ ှင့်တကွ အသံကုိလွှင့်၍ ဆုိ က၏။ 43 ထုိ ေန ့၌ များ စွာေသာ ယဇ် တို့
ကုိ ပူေဇာ် က၏။ အလနွ် ဝမ်းေြမာက် ေသာအခွင့်ကုိ ဘုရား
သခင်ေပးေတာ်မူေသာေကာင့်၊ သား
မယား ှင့်တကွ ဝမ်းေြမာက် ြခင်းကုိ ြပ ၍ ေယ ု ှလင် မိ ဝမ်းေြမာက် သံကုိ ေဝး
ေသာအရပ်၌ ကား ရက၏။ 44 ထုိအခါ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ှင့် ေလဝိ သားတို့သည်
အမှုေတာ်ကုိ ေစာင့် လျက်ေနေသာေကာင့်၊ ယုဒ
အမျ ိးသားတို့သည် အားရဝမ်းေြမာက် ကသည်ြဖစ်၍ ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ှင့် ေလဝိ
သားခံအပ်ေသာ ပူေဇာ် သက္ကာ၊ အဦး
သီးေသာအသီး၊ ဆယ် ဘို့တဘို့ ကုိ မိ နယ် ေကျးလက် ထဲက သိမ်းယူ ၍၊ သုိ
ထားစရာဘ ာ တိက်ုများကုိ အပ်ုရေသာတိက်ုစုိးတို့ ကုိ ခန ့် ထား က၏။ 45 သီချင်း
သည် ှင့် တံခါး ေစာင့်တို့သည်လည်း၊ ဒါဝိဒ် ှင့် သား
ေတာ် ေ ှာလမုန် စီရင် သည်အတိင်ုး ၊ သူ တို့ ဘုရား
သခင်အမှု ှင့် စင် ကယ် ြခင်းအမှု ကုိ ေစာင့်ေ ှာက် လျက် ေနက၏။ 46 ေ ှး ကာလ၊
ဒါဝိဒ် ှင့် အာသပ် လက်ထက် ၌ ၊ ဘုရား သခင်၏ ဂုဏ်ေကျးဇူး ေတာ်ချးီမွမ်း ရာ
သီချင်း ကုိ ဆုိ
ရေသာသူ အ ကီး အကဲ ှိ က၏။ 47 ေဇ ုဗေဗလ ှင့် ေနဟမိ လက်ထက် ၌ လည်း ၊
ဣသေရလ လူ အေပါင်း တို့သည် ေန ့
ရက်အစ ်အတိင်ုးသီချင်း သည်၊ တံခါး ေစာင့် ခံအပ်ေသာ စားစရာရိက္ခါကုိ၎င်း၊
ေလဝိ
သားတို့အား သန ့် ှ င်း ေသာ အရာတို့ ကုိ၎င်း လှူက၏။ ေလဝိ
သားတို့သည်လည်း ယဇ်ပုေရာဟိတ်တို့အား လှူ က၏။

13
1 ထုိ ေန ့ရက်ကာလ၌
ေမာေ ှ ၏ပညတ္တိကျမ်းစာ ကုိ
လူ များေ ှ မှာ
ဘတ်ရွတ် ေသာအခါ၊ အမ္မုန် အမျ ိးသား ှင့်
ေမာဘ အမျ ိးသားသည် ဘုရား
သခင်၏ ပရိသတ် ေတာ်ထဲ သို့ ဝင် ရေသာအခွင့် အစ ် မ ှိ ဟု ေတွ့ က၏။

2အေကာင်း မူကား၊ သူတို့သည် ဣသေရလ
အမျ ိးသားတို့ ကုိ လပ်ုေကျွးြခင်းငှါမ ကိ ဆုိ ၊ ကျနိဆဲ် ေစ ြခင်းငှါ ဗာလံ ကုိငှါး
က၏။ သို့ ရာတင်ွ ငါ တို့၏ ဘုရား
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သခင် သည် ကျနိဆဲ် ေသာ စကားကုိ ေကာင်း ကီး ေပး ေသာ စကားြဖစ်ေစေတာ်
မူ၏။ 3 ထုိတရား ကုိ ကား ေသာအခါ ၊ အမျ ိး မစစ်ေသာသူ ှိသမျှ တို့ ကုိ ဣသေရ
လ
အမျ ိးမှ
ပယ် ှား က၏။ 4အရင် တခါ ငါ တို့ ဘုရား သခင်၏ အိမ် ေတာ်ြပင် ခနး် ကုိ
အပ်ုေသာ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ဧလျာ ှိပ် သည် ေတာဘိ
ှင့်
ေပါက်ေဘာ် ေတာ်သည် ြဖစ်၍၊ 5 ေဘာဇ ် ပူေဇာ်သက္က ာ၊ နံသ့ာ
ေပါင်း၊ တနဆ်ာ မျ ိ းကုိ၎င်း ၊ ပညတ် ေတာ်အတိင်ုး ေလဝိ
သား၊ သီချင်း သည်၊ တံခါး ေစာင့်တို့ အားေပး ရေသာဆန် စပါး၊ စပျစ်ရည် ၊ ဆီ
ဆယ် ဘို့တဘို့ ကုိ၎င်း၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် တို့အား လှူရ ေသာ အလှူ တို့ ကုိ၎င်း၊ သုိ
ထား မဲ ှ ိေသာ အခနး် ကီး ကုိ ေတာဘိ
အဘို့
ြပင်ဆင် ၏။ 6 ထုိ ကာလပတ်လံးု ငါသည် ေယ ု ှလင် မိ ၌ မ ှိ။ ဗာဗုလနု် ှ င်ဘုရင်
အာတေဇရဇ် နနး်စံသုံး ဆယ် ှစ်
ှစ် တင်ွ
အထံေတာ်သို့
သွား ရ၏။ အင်တနက်ာလ
ကာ ပီးမှ ၊ ှ င်ဘုရင် ထံေတာ်၌
အခွင့်ရ ၍၊ 7 ေယ ု ှလင် မိ သို့ ေရာက် ေသာအခါ ၊ ဧလျာ ှိပ်
သည် ဘုရား
သခင်၏ အိမ် ေတာ်တနတိ်င်ုး ထဲ မှာ အခနး် ကုိ ေတာဘိ
အဘို့
ြပင်ဆင် ၍ ဒစု ိုက် ြပ ေကာင်းကုိ
ငါ ကား သိရ၏။ 8 ထုိအခါ
ငါ သည် အလနွ် နာကင် ေသာစိတ် ှိ၍ ေတာဘိ
ဥစ္စာ
ပရိကံ ှိသမျှ ကုိ အခနး် ထဲက
ထုတ်ပစ် ပီးမှ၊ 9အခနး် များကုိ စင်ကယ် ေစြခင်းငှါ စီရင် ၍ ၊ တဖန် ဘုရား သခင်၏
အိမ် ေတာ်တနဆ်ာ များ၊ ေဘာဇ ်
ပူေဇာ်သက္က ာ၊ နံသ့ာ
ေပါင်းကုိ ေဆာင် ခ့ဲ၍ သုိထား၏။ 10အမှု ေတာ်ေစာင့်၊ ေလဝိ
သား၊ သီချင်း သည် တို့သည် အသီး
အသီးမိမိ တို့လယ်ယာ သို့
ေြပး သွားကသည် ကုိ ငါေထာက်၍၊ သူတို့ ခံအပ်ေသာ စားစရာရိက္ခါကုိ မ
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ခံ မရေကာင်း ကုိ ငါရိပ်မိ လျက်၊ 11 ဘုရား သခင်၏ အိမ် ေတာ်ကုိ အဘယ်ေကာင့်
စွန ့ပ်စ် ကသနည်းဟု မင်း တို့ ကုိ အြပစ် တင်၍ ၊ ေလဝိသား တို့ ကုိ စုေဝး
ေစ ပီးမှ ၊ သူ တို့ေနရာ ၌
ခန ့် ထားြပန၏်။ 12 ထုိအခါ
ယုဒ လအူေပါင်း တို့သည် ဆန် စပါး၊ စပျစ်ရည် ၊ ဆီ ဆယ် ဘို့တဘို့ ကုိ ဘ ာ
ေတာ်တိက်ုသို့
ေဆာင် ခ့ဲြပန်က၏။ 13ယဇ်ပုေရာဟိတ် ေ ှလမိ ၊ ကျမ်းတတ် ဇာဒတ်ု ၊ ေလဝိ သား
ေပဒါယ ၊ သူ့ေနာက်မဿနိ သား ြဖစ်ေသာ ဇက္ကုရ
၏သား
ဟာနန် တို့ ကုိ ဘ ာ
ေတာ်တိက်ုစုိးအရာ၌
ငါခန ့ထ်ား၏။ ထုိသူတို့သည် သစ္စာ
ေစာင့်ြခင်း အသေရ ှိသည်ြဖစ်၍ ၊ အမျ ိးသား ချင်းတို့အား
ေဝဖန် ရက၏။ 14 အို အကျွ ်ပ်ု ၏ ဘုရား
သခင်၊ ထုိ
အမှုေကာင့်
အကျွ ်ပ်ု ကုိ
ေအာက်ေမ့ ေတာ်မူပါ။ အကျွ ်ပ်ု ၏ ဘုရား
သခင့် အိမ် ေတာ်အဘို့ ၊ အိမ်ေတာ်အမှု ေစာင့်ြခင်းအဘို့
အကျွ ်ပ်ု ြပ ေသာေကျးဇူး ကုိ ေချ ေတာ်မ မူပါ ှင့်။ 15 ထုိ ကာလ ၊ ယုဒ ြပည်မှာ
အချ ိ တို့သည် ဥပုသ် ေန၌့
စပျစ်သီး ကုိ နယ်လျက်၊ ေကာက် လှုိင်းကုိသွင်း လျက်၊ ြမည်း ေပါ် မှာ ဝန် ကုိတင်
လျက်
လပ်ုေဆာင် ကသည်ကုိ၎င်း၊ ဥပုသ် ေန ့ ၌ စပျစ်ရည် ၊ စပျစ်သီး ၊ သေဘင်္ာသဖနး်
သီးအစ ှိသည်တို့ ကုိတင်၍ ေယ ု ှလင် မိ သို့ ေဆာင် ခ့ဲ ကသည် ကုိ၎င်း ငါြမင်၍၊
ဤမည်ေသာ ေန ့
ရက်၌ သာ စားစရာ
များကုိ ေရာင်း အပ်သည်ဟု သူ
တို့အကား ေြပာ ၏။ 16 ထုိအရပ် ၌ ေန ေသာတု ု မိ သားတို့သည်လည်း ၊ ငါး အစ
ှိသည်တို့ ကုိ ေယ ု ှလင် မိ သို့ ေဆာင် ခ့ဲ၍ ၊ ဥပုသ် ေန ့၌
ယုဒ အမျ ိးသား တို့အား
ေရာင်း တတ်က၏။ 17 ထုိအခါ ငါက၊ သင် တို့သည် ဥပုသ် ေန ့ကုိ ဖျက် ၍
ြပ ေသာ ဒစု ိုက် ကား အဘယ် သို့ နည်း။ 18 ဘုိးေဘး တို့သည် ထုိသို့
ြပ ေသာေကာင့် ၊ ဤ မျှေလာက် ကီးစွာေသာ ဆင်းရဲ ြခင်းကုိ ငါ တို့ ၌ ၎င်း၊ ဤ
မိ ၌
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၎င်း ဘုရား
သခင်ေရာက် ေစေတာ်မူသည်မ ဟတ်ုေလာ။ သင် တို့သည် ဥပုသ် ေနကုိ့ ဖျက် ေသာ
အားြဖင့်
သာ၍ ြပင်းစွာေသာ အမျက် ေတာ်ကုိ ဣသေရလ
အမျ ိး၌
ေရာက်ေစဦးမည်ေလာဟု ယုဒ
မှူးမတ် တို့ ကုိ အြပစ် တင် လျက်၊ 19အဘိတ်ေနတ့င်ွ ေန
ေရာင်ကွယ်၍
ဥပုသ် ေနလ့နွ် သည်တိင်ုေအာင် ၊ ေယ ု ှလင် မိ တံခါး တို့ ကုိ ပိတ်
ထားရမည်အေကာင်းစီရင် ၍ ၊ ဥပုသ် ေန ့၌ ဝန် များကုိ မိ ထဲသို့ မ
သွင်း ေစြခင်းငှါ မိမိ
ကျွန် အချ ိ တို့ ကုိ တံခါး တို့ ၌
ခန ့် ထား၏။ 20 ထုိေနာက် ကုနသ်ည် များ၊ ဥစ္စာ
မျ ိ းကုိ ေရာင်း
ေသာသူများတို့သည်၊ ေယ ု ှလင် မိ ြပင် မှာ
တခါ ှစ် ခါ အိပ် က၏။ 21 ငါကလည်း၊ မိ ို း ပတ်လည်၌အဘယ်ေကာင့် အိပ် က
သနည်း။ ေနာက် တဖနလ်ာ၍ အိပ်လျှင်
ဘမ်းဆီးမည်ဟု သူ
တို့အား
သတိ ေပး၏။ ထုိ
အခါ မှစ၍ ဥပုသ် ေနတ့င်ွ
မ လာ ဘဲေနက၏။ 22 ေလဝိ သားတို့သည်လည်း၊ ဥပုသ် ေန ့ကုိ သန ့် ှ င်း ေစြခင်းငှါ
၊ စင်ကယ် ေသာကုိယ် ှင့်လာ ၍ တံခါး တို့ ကုိ ေစာင့် ရမည်အေကာင်းငါမှာ ထား၏။
အို အကျွ ်ပ်ု ၏ ဘုရား
သခင်၊ ထုိ
အမှုေကာင့် အကျွ ်ပ်ု ကုိ
ေအာက်ေမ့ ေတာ်မူပါ။ က ုဏာ
ေတာ်များြပား သည်အတိင်ုး
အကျွ ်ပ်ု
ကုိ
ကယ်မ သနားေတာ်မူပါ။ 23 ထုိ ကာလ ၊ အာဇုတ် အမျ ိး၊ အမ္မုန် အမျ ိး၊ ေမာဘ
အမျ ိးသမီး ှင့် စုံဘက် ေသာ ယုဒ
လအူချ ိ တို့ ကုိ ငါြမင် ၏။ 24 သူ တို့သား သမီးတို့သည် ယုဒ
စကားကုိ မ
ေြပာ တတ်။ အာဇုတ်
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စကားတဝက်
အစ ှိေသာ အသီးအသီးဘာသာ
စကားကုိ ေြပာ တတ်က၏။ 25 သူ တို့ ကုိ
ငါအြပစ် တင်၍
က့ဲရဲ ၏။ အချ ိ တို့ ကုိ ိုက် လျက် ၊ ဆံပင် ှ တ် လျက်
ဒဏ်ေပး၍၊ သင်တို့သည် ကုိယ် သမီး တို့ ကုိ ြပည်သား တို့အား
မ ေပးစား ရ။ ြပည်သားသမီး
တို့ ကုိ ကုိယ် သား တို့အဘို့
မ သိမ်း မယူရ။ 26ဣသေရလ ှင်ဘုရင်
ေ ှာလမုန် သည် ထုိသို့
ြပ ၍ ြပစ်မှား ရာေရာက်သည်မ ဟတ်ုေလာ။ အတိင်ုးတိင်ုးအြပည်ြပည် ၌
သူ ှင့် တေူသာ ှင်ဘုရင် မ ှိ။ ဣသေရလ ှင်ဘုရင် အရာ ၌ ဘုရား
သခင်ခန ့ထ်ားသည်တိင်ုေအာင်စိတ် ေတာ် ှင့်ေတွ့ေသာသူြဖစ်ေသာ်လည်း ၊ တပါး
အမျ ိးသား မိနး်မ တို့သည် ြပစ်မှား ေစသည်တကား။ 27 ငါတို့သည် သင် တို့စကားကုိ
နားေထာင် ၍ တပါး အမျ ိးသားမိနး်မ တို့ ှင့် စုံဘက် သြဖင့် ၊ ဤ မျှေလာက် ကီး
ေသာ ဒစု ိုက် ကုိ ြပ လျက် ၊ ငါ တို့၏ ဘုရား
သခင်ကုိ
ြပစ်မှား ရ မည် ေလာဟု ဘုရားသခင် ကုိ တိင်ုတည်၍ သူ တို့ ကုိ ကျနိဆုိ် ေစ၏။

28ယဇ်ပုေရာဟိတ် မင်း
ဧလျာ ှိပ် သား ေယာဒ ၏ သား
တေယာက်သည်၊ ေဟာရနိ
လူ သမ္ဘာလတ်
သမက် ြဖစ်ေသာေကာင့်၊ သူ့
ကုိငါ ှင်ထုတ် ၏။ 29 အို အကျွ ်ပ်ု ၏ ဘုရား
သခင်၊ သူတို့သည် ယဇ်
ပုေရာဟိတ်အရာကုိ၎င်း၊ ယဇ် ပုေရာဟိတ်၊ ေလဝိ
သားတို့ ှင့် ဖွ့ဲေသာပဋိညာ ် ေတာ်ကုိ၎င်း ှုတ်ချ ေသာေကာင့် ၊ သူ တို့ ကုိ
မှတ် ေတာ်မူပါ။ 30 ထုိသို့
ယုဒအမျ ိးသားတို့ ကုိ တပါး အမျ ိးသားအေပါင်း တို့ ှင့်
ကင်းစင် ေစ ပီးမှ ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ှင့်
ေလဝိ သားတို့ ကုိ
အသီး အသီးမိမိ တို့ အမှု ေစာင့် ရသည် အတိင်ုး ငါခန ့် ထား၍၊ 31 ချနိး်ချက် ေသာ
အချနိ် ၌
ထင်း ပူေဇာ် သက္ကာ ှင့်
အဦး သီးေသာ အသီးကုိ
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ပူေဇာ်ေစြခင်းငှါ စီရင်၏။ အို အကျွ ်ပ်ု ၏ ဘုရား
သခင်၊ ေကျးဇူး ြပ ပါမည်အေကာင်း၊ အကျွ ်ပ်ု ကုိ
ေအာက်ေမ့ ေတာ်မူပါ။
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ဧသတာဝတ္ထ

1 အိ ္ဒယိ ြပည်မှစ၍ ကု ှ ြပည်တိင်ုေအာင် တိင်ုးြပည် တရာ ှစ်ဆယ် ခုနစ် ြပည်တို့
ကုိ အစုိးရ
ေသာ ှင်ဘုရင်အာေရွှ ု သည်၊ 2 ှု ှန် နနး်ေတာ် ရာဇ ပလ္လ င်ေပါ် မှာ ထုိင် ၍ နနး်စံ သုံး
ှစ် တင်ွ၊ 3 ေပရသိ ဗုိလ် ၊ ေမဒိ ဗုိလ်များ၊ အြပည် ြပည်ေသာ မှူးမတ် ဝနမ်င်းများတို့ ကုိ
ေခါ်၍၊ မှူး ေတာ် မတ်ေတာ် ကျွန် ေတာ်အေပါင်း တို့အဘို့ ပဲွ လပ်ု ေတာ်မူ၏။ 4 ထုိအခါ
ိင်ုငံ ေတာ်စည်းစိမ် ၊ ဘုနး် အာ ေုဘာ်ေတာ်ကုိ အရက် တရာ ှစ် ဆယ်ပတ်လံးုြပ ေတာ်
မူ၏။ 5 ထုိ ကာလ လနွ် ပီးမှ ၊ ှ င် ဘုရင်သည် ှု ှ န် နနး်ေတာ် ၌ စည်းေဝးေသာသူ
အ ကီး အငယ် အေပါင်း တို့ အဘို့
နနး်ေတာ် အနားဥယျာ ် ေတာ်ဝင်းထဲမှာ ခုနစ် ရက် ပတ်လံးုပဲွ ခံေတာ်မူ၏။ 6 ေငွ
ကွင်း တပ်ေသာ ေကျာက်ြဖ တိင်ုတို့ ၌ ေမာင်း ေသာ ပိတ် ေချာ ကိ း ြဖင့် ဆဲွကာေသာ
ပိတ် ေချာကုလားကာ အြဖ အစိမ်းအြပာ တို့ ှင့်၎င်း၊ ခင်း ေသာေကျာက်ြပားအနီ
အြပာ အြဖ အနက် တို့အေပါ် မှာထား ေသာ ေရွှ ေငွ အေန အထုိင်တို့ ှင့်၎င်း ဥယျာ ်
ေတာ်သည် ြပည့်စုံ၏။ 7 ှ င်ဘုရင်စည်းစိမ် ှင့် ေလျာ်စွာ ထူးြခားေသာ ေရွှ ဖလား တို့
ှင့် များစွာ ေသာ စပျစ်ရည် ကုိ ေသာက် က ၏။ 8 စပျစ်ရည်ေသာက် ြခင်းအမှုသည်
တရား
အတိင်ုး ြဖစ်၏။ အဘယ် သူကုိမျှ အ ိင်ု မေသာက်ေစ၊ လူ
အေပါင်းတို့သည် ကုိယ် အလို အေလျာက်ြပ ကမည် အေကာင်း ၊ နနး်ေတာ် အရာ ှိ
အေပါင်း တို့ ကုိ ှ င်ဘုရင် မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 9 မိဖုရား ဝါ ှ တိ သည်လည်း ၊ ှင်ဘုရင်
အာေရွှ ု နနး်ေတာ် သား မိနး်မ တို့အဘို့ ပဲွ လပ်ုေလ၏။ 10 - 11 မိဖုရားဝါ ှ တိသည်
အဆင်းလှ ေသာေကာင့်၊ ခုနစ် ရက် ေြမာက် ေသာ ေန ့ ၌ ှင်ဘုရင် သည် စပျစ်ရည်
ေသာက်၍ ရွှင်လနး် ေသာစိတ် ှိေသာအခါ၊ မိဖုရား
အဆင်း လှ ြခင်းအသေရ ကုိ မင်း များ ှင့် လူ များတို့အားြပ လိေုသာငှါ ၊ မိဖုရား ဝါ
ှတိ ကုိ ရာဇ
သရဖူ ေဆာင်းေစ၍၊ အထံေတာ်သို့ ေဆာင် ခ့ဲရမည် အေကာင်း၊ မဟုမန် ၊ ဗိဇသ ၊
ဟာေဗာန ၊ ဗိဂသ ၊ အဗာဂသ ၊ ေဇသာ ၊ ကာကတ် တည်းဟေူသာ အမှု ေတာ်ထမ်း
မိနး်မစုိး ခုနစ် ေယာက်တို့ ကုိ မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 12 သို့ ရာတင်ွ မိနး်မစုိး ဆင့်ဆုိေသာ အမိန ့်
ေတာ်ကုိ ၊ မိဖုရား သည် ြငင်းဆန် ၍ မလာဘဲေန၏။ ထုိေကာင့် ှ င် ဘုရင်သည် အမျက်
ထွက်၍ ၊ ေဒါသမီးေလာင် လျက် ေနေတာ်မူ၏။ 13 - 14 ထုိအခါ ကာေ ှန ၊ ေ ှသာ ၊
အာဒမာသ ၊ တာ ှိ ှ ၊ ေမရက် ၊ မာေသန ၊ မမုကန် တည်းဟေူသာ ှင်ဘုရင် ၏မျက် ှာ
ေတာ်ကုိ အစ ်ဖူးြမင် ၍၊ ိင်ုငံ ေတာ်တင်ွ အြမတ်ဆုံး ေသာေပရသိ ၊ ေမဒိ အတင်ွးဝန်
မင်း ခုနစ် ပါးတို့သည် အနား
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ေတာ်၌ ထုိင်လျက် ှိ၍၊ တရားစီရင် ရာလမ်းကုိ ေလက့ျက် ေသာသူအေပါင်း တို့ ှင့်
ှ င်ဘုရင် တိင်ုပင်ေသာထုံးစံ ှ ိသည်အတိင်ုး ၊ အကျ ိးအေကာင်း ကုိနားလည် ေသာ ထုိ
ပညာ ှိ တို့ ကုိေခါ်၍၊ 15 မိနး်မစုိး ဆင့်ဆုိေသာ ငါ ှင်ဘုရင် အာေရွှ ု အမိန ့် ေတာ်ကုိ၊
မိဖုရား
ဝါ ှတိ သည် နား
မ ေထာင်ေသာေကာင့် ၊ ဓမ္မသတ် အတိင်ုး သူ၌ အဘယ်သို့ စီရင် ရ မည်နည်းဟေုမး
ေတာ်မူလျှင်၊ 16 မမုကန် က၊ မိဖုရား
ဝါ ှတိ သည် အ ှင်မင်း ကီး ကုိသာပစ်မှားသည် မ
ဟတ်ုပါ။ အ ှင်မင်း ကီး အာေရွှ ု အစုိးရေတာ်မူေသာတိင်ုးြပည် အရပ်ရပ် ၌ ှိေသာ
မင်း များ ှင့် ဆင်းရဲသား များ အေပါင်း တို့ ကုိ ြပစ်မှား ပါ ပီ။ 17 ှ င်ဘုရင် အာေရွှ ု
သည် မိဖုရား
ဝါ ှတိ ကုိ ေခါ် ၍ ၊ မိဖုရားမ လာ ဟု အ ှ ံအြပားေြပာ ကသြဖင့် ၊ မိဖုရား ြပ ေသာ
ဤအမှု ကုိခပ်သိမ်း ေသာ မိနး်မ တို့သည် ကား၍ မိမိ
တို့ခင်ပွနး် ကုိ မထီမ့ဲြမင် ြပ ကပါလိမ့်မည်။ 18 မိဖုရား ြပ ေသာဤ အမှု ကုိ ေပရသိ
၊ ေမဒိ မင်း ကေတာ်တို့သည် ကား သိ ကလျှင်၊ မှူး ေတာ်မတ်ေတာ် အေပါင်း တို့အား
ထုိနည်းတူ ြပနေ်ြပာသြဖင့်၊ အားမနာ
တတ်ေသာစိတ်၊ ေဒါသ စိတ် တိးုပွား စရာအေကာင်း ှ ိပါ လိမ့်မည်။ 19 ဝါ ှတိ သည်
အ ှင်မင်း ကီး အာေရွှ ု ထံ ေတာ်သို့ ေနာက်တဖန် မ
ဝင် ေစြခင်းငှါ အလိုေတာ် ှိလျှင် မဝင်ေစ ှင့် ဟု မိန ့ေ်တာ်မူပါ။ မေြပာင်းလဲ ိင်ုေသာ
အမိန ့ေ်တာ် ှိေစြခင်းငှါေပရသိ ၊ ေမဒိ ဓမ္မသတ် ၌ သွင်း၍ ေရး
ေစေတာ်မူပါ။ ဝါ ှတိ ထက် ေကာင်း ေသာ မိနး်မကုိလည်း မိဖုရား အရာ၌ ချးီေြမာက်
ေတာ်မူပါ။ 20 သို့ ြပ လျှင် ှင်ဘုရင်ေပးေတာ်မူေသာအမိန ့် ေတာ်ကုိ ကျယ်ဝနး်ေသာ
ိင်ုငံ ေတာ်တေ ှာက် လံးု ေကာ်ြငာ ေသာအခါ ၊ မိနး်မ အေပါင်း တို့သည် ကုိယ်
ခင်ပွနး် အယုတ်အြမတ်တို့ ကုိ ိုေသ ကပါလိမ့်မည်ဟု ှင်ဘုရင် ှင့် မှူးမတ်တို့ ေ ှ မှာ
ေလျှာက်ထား၏။ 21 ထုိစကား ကုိ ှင်ဘုရင် ှင့် မှူးမတ် တို့သည် ှစ်သက် ၍ မမုကန်
ေလျှာက် သည်အတိင်ုး ှင်ဘုရင် ြပ လျက်၊ 22လူ တိင်ုး မိမိ
အိမ် ကုိ အပ်ုစုိး ရမည်အေကာင်း၊ မိမိ
လမူျ ိ း စကား ကုိ ေြပာ ရမည်အေကာင်း၊ အတိင်ုးတိင်ုး အြပည်ြပည် ဘာသာစကား
အသီးအသီးကုိ အနက်ြပန် ၍ ိင်ုငံ ေတာ်အရပ်ရပ် သို့ အမိန ့ေ်တာ်စာ ကုိ ေပး လိက်ု
ေတာ်မူ၏။

2
1တဖန် ှ င်ဘုရင် အာေရွှ ု သည် စိတ် ေတာ်ေြပ
ေသာအခါ ၊ ဝါ ှ ိတိ ကုိ၎င်း ၊ သူြပ ေသာအမှု ှင့်
သူ့ တစ်ဘက်
၌စီရင်ေသာ အမှု ကုိ၎င်း ေအာက်ေမ့ ေတာ်မူ၏။ 2အထံေတာ်၌ ခစား
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ေသာ ကျွန် ေတာ်တို့ကလည်း ၊ အဆင်း လှ ေသာ သမီးကညာ
တို့ ကုိ အ ှင်မင်း ကီး အဘို့
ှာ ရပါမည်အေကာင်းအခွင့်ေပးေတာ်မူပါ။ 3အဆင်း လှ ေသာ သမီးကညာ
အေပါင်း တို့ ကုိ ှု ှန် နနး်ေတာ် တင်ွ
အပျ ိ ေတာ်ေနရာသို့
စုေဝး ေစ၍ ၊ နနး်ေတာ်မိနး်မစုိး ၊ အပျ ိေတာ်အပ်ုေဟဂဲ ၌ အပ်ေစြခင်းငှါ၊ ိင်ုငံ ေတာ်
အတိင်ုး တိင်ုး အြပည်ြပည် မင်း အရာ ှိ တို့ ကုိ ခန ့် ထားေတာ်မူပါ။ စင်ကယ်ေစြခင်းငှါ
ေဆးမျ ိ းကုိ အပ်ေပးေတာ်မူပါ။ 4 ှစ်သက် ေတာ်မူေသာသမီးကညာ ကုိ မိဖုရား ဝါ ှတိ
အရာ ၌ ခန ့် ထားေတာ်မူပါဟု ေလျှာက်ေသာ စကား
ကုိ ှင်ဘုရင် ှစ်သက် ၍ ထုိသို့
စီရင် ေတာ်မူ၏။ 5 ထုိကာလတင်ွ ှု ှန် မိ ေတာ်၌ ၊ ဗ◌င်္ယာမိန် အမျ ိး ကိ ှ ၊ ှ ိ မိ ၊
ယာဣရ တို့ မှ ဆင်းသက်ေသာ ေမာ်ဒကဲ အမည်
ှိေသာယုဒ လူ တေယာက် ှိ ၏။ 6 ထုိသူသည် ဗာဗုလုန် ှ င်ဘုရင် ေနဗုခဒ်ေနဇာ

သိမ်း သွားေသာ ယုဒ
ှင်ဘုရင် ေယေခါနိ မှစ၍ ၊ ဘမ်းဆီး သိမ်း သွားြခင်းကုိ ခံရေသာလစုူ၌ ပါသတည်း။

7 ထုိသူသည် အေထွးသမီး ဟဒဿ တည်းဟေူသာ ဧသတာ
ကုိ ေမွးြမ ၏။ ထုိသတို့သမီးသည် မိဘ
မ ှိ၊ ပုံြပင်ယ ်ေကျး ၍ အေသွး အဆင်းလည်း လှ ၏။ မိဘ
ေသ ေသာအခါ ၊ ေမာ်ဒကဲ သည် ယူ
၍ ကုိယ် သမီး က့ဲသို့ မှတ်သတည်း။ 8 ှ င်ဘုရင် အမိန ့် ေတာ်ကုိထုတ်၍ ေကျာ်
ေသာအခါ ၊ အပျ ိ များတို့ ကုိ ှု ှန် နနး်ေတာ် သို့
စုေဝး ေစ၍ ၊ မိနး်မစုိးေဟဂဲ ၌ အပ်ရာတင်ွ၊ ဧသတာ
ကုိလည်း
နနး်ေတာ်
သို့
ေခါ် ေဆာင်၍ ေဟဂဲ
၌ အပ်က၏။ 9 ဧသတာသည် ေဟဂဲ
စိတ် ှင့်ေတွ့၍ မျက် ှာ ရသြဖင့် ၊ ေဟဂဲသည် စင်ကယ် ေစေသာ ေဆးမျ ိ း ှင့် ေပး
ရေသာအဝတ် အစားကုိ အလျင် အြမနေ်ပး၏။ နနး်ေတာ် ၌
ေရွး ေကာက်ေသာ ကျွန် မခုနစ် ေယာက် တို့ ကုိလည်းေပး ၍ ၊ ဧသတာ ှင့်
သူ ၏ကျွန် မတို့ ကုိ အပျ ိေတာ်နနး် တင်ွ အြမတ် ဆုံးေသာေနရာ၌ ချးီေြမာက်ေလ၏။

10 ဧသတာ သည် မိမိ
အမျ ိး ှင့်
မိမိ ေဆွညာ တကာကုိ မ
ေဘာ် မြပမည်အေကာင်း၊ ေမာ်ဒကဲ သတိေပး သည်အတိင်ုး မ
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ေဘာ် မြပဘဲ ေန၏။ 11 ဧသတာ သည် အဘယ်သို့ ှ ိသည်ကုိ၎င်း၊ သူ
၌
အဘယ်သို့ ြပ ကလိမ့်မည်ကုိ၎င်း၊ ေမာ်ဒကဲ သည် သိ
ြခင်းငှါ အပျ ိေတာ်နနး် ဝင်း ေ ှ မှာ
ေန ့တိင်ုးသွား လာ၏။ 12 ထုိအပျ ိေတာ်တို့ ထုံးစံ
အတိင်ုး ၊ တ ှစ် ေစ့ ေသာအခါ
တေယာက်ေနာက်တေယာက် အလှည့် သင့်သည် အတိင်ုး ၊ ှ င်ဘုရင် အာေရွှ ု ထံ
သို့ ဝင် ရ၏။ ေြခာက် လ
ပတ်လံးုမုရန် ဆီ ၊ ေြခာက် လ ပတ်လံးုနံသ့ာ မျ ိ းအစ ှိ ေသာ စင်ကယ် ေစေသာ
ေဆးမျ ိ းကုိသုံး၍၊ စင်ကယ် ြခင်းအမှုသည် ပီး သည် တိင်ုေအာင် ထုိမျှကာလ ကုိလနွ်
ေစရ၏။ 13 ထုိေနာက်မှအပျ ိ ေတာ်သည် ှင်ဘုရင် ထံ သို့ ဝင် ချနိေ်ရာက်ေသာအခါ ၊
အလို ှ ိသမျှ တို့ ကုိ ေတာင်း၍၊ အပျ ိေတာ်နနး် မှ
ှ င်ဘုရင် နနး်ေတာ် သို့
ယူ သွားရ၏။ 14ည ဦးအချနိ၌် ဝင် ၍
နနံက် အချနိ၌်
နနး်ေတာ်မိနး်မစုိး ၊ ေမာင်းမမိဿံ အပ်ု ၊ ှာ ှဂါဇ ေစာင့် ဒတိုယ မိနး်မနနး် သို့ ြပန်
ရ၏။ ှင်ဘုရင် ချစ် ၍
နာမည် အားြဖင့် ေခါ် ေတာ်မမူလျှင်
ေနာက် တဖန် အထံေတာ်သို့ မ ဝင် ရ။ 15 မိမိ သမီး က့ဲသို့ ေမာ်ဒကဲ ေမွးြမ ေသာ
ဘေထွး အဘိဟဲလ သမီး
ဧသတာ သည် အလှည့် သင့်၍၊ ှင်ဘုရင် ထံ သို့ ဝင် ရေသာအခါ ၊ နနး်ေတာ်မိနး်မစုိး
၊ အပျ ိ ေတာ်အပ်ု
ေဟဂဲ စီရင် ေသာ အရာမှတပါး အဘယ် အရာကုိမျှ မ
ေတာင်း ၊ ဧသတာ ကုိ ေတွ့ြမင် သမျှ ေသာသူတို့ သည် ချစ် တတ်က၏။ 16 ထုိသို့
ှ င်ဘုရင် အာေရွှ ု သည် နနး်စံ ခုနစ် ှစ် ၊ ေတဗက် အမည် ှိေသာဒသမ လ တင်ွ ၊

ဧသတာ ကုိ နနး်ေတာ် ၌
သိမ်း ေတာ်မူ ပီးလျှင်၊ 17အြခားေသာ သမီး
ကညာအေပါင်း တို့ထက်
ဧသတာသည် စိတ်ေတာ်ကုိ းူ ွတ် ေစ၍ ၊ အထံ ေတာ်၌ မျက် ှာ ရသြဖင့် ၊ ှ င်ဘုရင်
သည် အြခားေသာ မိနး်မ တကာ တို့ ကုိ ချစ်သည်ထက်
ဧသတာကုိသာ၍ ချစ်ေသာေကာင့်၊ သူ့
ေခါင်း ေပါ် မှာ ရာဇ
သရဖူ ကုိတင် ၍ မိဖုရား ဝါ ှတိ အရာ ၌ ချးီေြမာက် ေတာ်မူ၏။ 18 ထုိအခါ
ှင် ဘုရင်သည် ဧသတာ
ပဲွ ဟ၍ူ ကီး
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ေသာပဲွ ကုိ မှူး ေတာ်မတ်ေတာ်ကျွန် ေတာ်တို့အဘို့
လပ်ု သြဖင့် ၊ ိင်ုငံ ေတာ်တိင်ုးြပည်တို့ ကုိ မင်းမှုလွှတ် ၍ ၊ စည်းစိမ်ေတာ် ှင့် ေလျာ်စွာ
ဆု ချေတာ်မူ၏။ 19သမီး ကညာတို့သည် ဒတိုယ
အချနိ၌် စုေဝး
ေသာအခါ ၊ ေမာ်ဒကဲ သည် နနး်ေတာ်၌
တံခါးမှူး ြဖစ် ၏။ 20 ဧသတာ သည် ေမာ်ဒကဲထံေမွးြမ ြခင်းကုိခံ ၍ ေနစ ် အခါ၊
သူ
၏စကား ကုိ နားေထာင်သည်နည်းတူ နားေထာင် ေသးသည်ြဖစ်၍၊ ေမာ်ဒကဲ သတိ
ေပးသည်အတိင်ုး ၊ မိမိ အမျ ိး ၊ မိမိ ေဆွညာ တကာတို့ ကုိ မ
ေဘာ် မြပဘဲေန သတည်း။ 21 ထုိ ကာလ တင်ွ ၊ ေမာ်ဒကဲ သည် နနး်ေတာ်၌
တံခါးမှူး ြဖစ် စ ် ၊ ဗိဂသန် ှင့်
ေတရက် တည်းဟေူသာနနး်ေတာ်မိနး်မစုိး ၊ တံခါး ေစာင့်
ှစ် ေယာက် တို့သည် ေဒါသ စိတ် ှိ၍ ှင်ဘုရင် အာ ေရွှ ု ကုိ လပ်ု ကံ မည်ဟု

အားထုတ် က၏။ 22 ထုိအမှုကုိ ေမာ်ဒကဲ သိ ၍
မိဖုရား ဧသတာ အား
ေဘာ်ြပ ၏။ ထုိသို့ ေမာ်ဒကဲ ေဘာ်ြပေကာင်းကုိ ဧသတာ
သည် ှင်ဘုရင် အား
ေလျှာက် ေလ၏။ 23 ထုိအမှု ကုိ စစ်ေကာ ၍
အမှန် သိေသာအခါ ၊ ထုိသူ ှစ် ေယာက်တို့ ကုိ သစ်ပင် ၌
လည်ဆဲွ ချ ပီးမှ ၊ ှ င်ဘုရင် ေ ှ ၊ နနး်ေတာ်မှတ် စာ၌
ေရး မှတ်သတည်း။

3
1 ထုိ ေနာက်မှ ှင်ဘုရင် အာေရွှ ု သည်အာဂတ် အမျ ိး၊ ဟမ္ေမဒါသ သား ဟာမန်
ကုိ ချးီေြမာက် ၍၊ အထံေတာ်၌ ှိေသာ မှူးမတ် အေပါင်း တို့ထက် သာ၍ြမင့်ြမတ် ေသာ
ေနရာ
ကုိ ေပး ေတာ်မူ၏။ 2 နနး်ေတာ်တံခါး သို့ ေရာက်ေသာ ှင်ဘုရင် ၏ ကျွန် အေပါင်း
တို့သည်၊ အမိန ့် ေတာ် ှိသည်အတိင်ုး ဟာမန် ကုိ ဦးချ ှ ိခုိး က၏။ ေမာ်ဒကဲ မူကား ဦး
မ ချ၊ ှ ိ မ ခုိး။ 3 နနး်ေတာ်တံခါး သို့ ေရာက်ေသာ ှင်ဘုရင် ၏ ကျွန် တို့က၊ သင် သည်
ှင်ဘုရင် အမိန ့် ေတာ်ကုိ အဘယ်ေကာင့် ြငင်းဆန် သနည်းဟု ေနတိ့င်ုး ေမာ်ဒကဲ အား
ေမးြမနး် သတိေပးေသာ်လည်း၊ 4 ေမာ်ဒကဲက၊ ငါသည် ယုဒ
လြူဖစ် သည်ဟု ြပနေ်ြပာ ၍၊ သူ
တို့ စကားကုိ နား
မ ေထာင်ေသာေကာင့် ၊ သူတို့ သည် ေမာ်ဒကဲ စကား တည်မည် မတည်မည်ကုိ သိ
လို ေသာငှါ ၊ ဟာမန် အား ကားေြပာ က၏။ 5 ထုိသို့ ေမာ်ဒကဲ သည် ဦး
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မ ချ၊ ှ ိ မခုိးဘဲ ေန ေကာင်း ကုိ ဟာမန် သိြမင် ေသာအခါ ၊ အလနွအ်မျက် ထွက် ၍
၊ 6 သူတို့သည် ေမာ်ဒကဲ အမျ ိး ကုိ ေဘာ်ြပ ေသာေကာင့် ၊ ေမာ်ဒကဲ တေယာက် တည်း
ကုိ ကွပ်မျက် လျှင် ၊ စိတ်မေြပေလာက်ဟု ဟာမန်သည် ေအာက်ေမ့လျက်၊ ေမာ်ဒကဲ
အမျ ိးသား ချင်းတည်းဟေူသာအာေရွှ ု ိင်ုငံ အရပ်ရပ် ၌ ှိေသာ ယုဒ လအူေပါင်း တို့
ကုိ ဖျက်ဆီး ြခင်းငှါ ှာ ကံ ေလ၏။ 7 ထုိေကာင့်အာေရွှ ု နနး်စံဆယ် ှစ် ှစ် ၊ နသိန်
အမည် ှိေသာပဌမ လ တင်ွ ၊ ေန ့ရက်အစ ်၊ လ
အစ ် အတိင်ုးလိက်ု၍၊ အာဒါ အမည် ှိေသာဒါွဒသမ လ တိင်ုေအာင်၊ ဟာမန် ေ ှ
မှာ ပုရ
စာေရးတံ ချ က၏။ 8တဖန် ဟာမန် သည် ှင်ဘုရင် အာေရွှ ု ထံ ေတာ် သို့ ဝင်၍၊
အြခားတပါး ေသာ လမူျ ိ း အေပါင်း တို့ ှင့် ကျင့် ရာ ထုံးတမ်းမ တ၊ူ အ ှင်မင်း ကီး
စီရင် ေတာ်မူချက်တို့ ကုိ နား
မ ေထာင်၊ ိင်ုငံေတာ်အတင်ွး၊ တိင်ုးသူြပည်သားအမျ ိးမျ ိ းတို့တင်ွ အရပ်ရပ်ကဲွြပား
လျက်ေနေသာလမူျ ိ း တမျ ိး ှ ိပါ၏။ ထုိအမျ ိးကုိ အခွင့်ေပးေတာ်မူရာ၌ ေကျးဇူးေတာ်
မ ှိပါ။ 9 ကုိယ်ေတာ် သေဘာ တလူျှင် ထုိ အမျ ိးကုိ ဖျက်ဆီး ေစဟု အမိန ့် ှ ိေတာ်မူပါ။
ထုိအမှု ကုိ ေဆာင်ရွက် ေသာသူတို့ သည် ဘ ာ
ေတာ်တိက်ုထဲ သို့ ေငွ အခွက် တသိနး် ကုိ သွင်း ေစြခင်းငှါ ၊ ကျွနေ်တာ်အပ် ေပးပါ
မည် ဟု ေလျှာက်ေလ၏။ 10 ှ င်ဘုရင် ကလည်း ၊ ထုိေငကုိွ သင့်အားငါေပး၏။ 11 ထုိ
လမူျ ိ း ကုိလည်း သင် သည် ြပ ချင်သမျှ ြပ ရေသာ အခွင့် ှ ိေစြခင်းငှါ၊ သင် ၌ငါအပ်
သည်ဟု လက်စွပ် ေတာ်ကုိချွတ် ၍ ယုဒ အမျ ိး၏ ရနသူ် ြဖစ်ေသာ အာဂတ် အမျ ိး ဟ
မ္ေမဒါသ သား ဟာမန် အား ေပး ေတာ်မူ၏။ 12 ထုိအခါ ပဌမ လ တဆယ် သုံး ရက်
ေနတ့င်ွ ၊ စာေရး ေတာ် ကီးတို့ ကုိ ေခါ် ၍ ကုိယ်စားေတာ်မင်း ၊ အြပည်ြပည်အပ်ုေသာ
မိ ဝန၊် အရပ်ရပ်စီရင်ေသာ သူ ကီးတို့ ကုိ ဟာမန် မှာ ထားသမျှ အတိင်ုး ၊ လူ အမျ ိး
မျ ိ းေြပာေသာ စကား
အသီးအသီးအားြဖင့် ှ င်ဘုရင် အာေရွှ ု ၏ အမိန ့် ေတာ်ကုိ စာကုိေရး
၍ ၊ ှင်ဘုရင် ၏ လက်စွပ် ေတာ် ှင့် တံဆိပ် ခတ်ေလ၏။ 13အာဒါ အမည် ှိေသာ
ဒါွဒသမ လ တဆယ် သုံး ရက် တ
ေန ့ ြခင်းတင်ွ ၊ ယုဒ လအူ ကီး အငယ် မိနး်မ ကေလး ှိ ှ ိသမျှတို့ ကုိ သတ်ြဖတ်
သုတ်သင် ပယ် ှင်း ၍ ၊ သူ တို့ဥစ္စာ ကုိ လယူု
သိမ်း ံု းေစ ြခင်းငှါ၊ အမိန ့ေ်တာ် စာ
ကုိ စာပို့
လလုင်တို့ ြဖင့် ိင်ုငံ ေတာ်အြပည် ြပည်သို့ ေပး လိက်ု ေလ၏။ 14ဤေရွကား၊ လူ
အမျ ိးမျ ိ း တို့သည် ထုိ
ေန ့ရက်တင်ွ အသင့် ှ ိေစြခင်းငှါ ၊ အတိင်ုး တိင်ုးအြပည်ြပည်၌ ေကာ်ြငာ ရ ေသာ
အမိန ့ေ်တာ် စာ ချက်ြဖစ်သတည်း။ 15 ှု ှန ် နနး်ေတာ် ၌ ထုိအမိန ့ေ်တာ်စာ ကုိ ေကာ်ြငာ
ပီးမှ၊ ှ င်ဘုရင် စီရင် သည်အတိင်ုး ၊ စာပို့ လလုင်တို့သည် အလျင် အြမန်ေြပး သွား
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က၏။ ှင်ဘုရင် ှင့် ဟာမန် သည် စပျစ်ရည်ေသာက် ပဲွ၌ ထုိင် ၍၊ ှု ှန် မိ ေတာ်သည်
ဆင်းရဲ ြခင်းသို့ ေရာက်သတည်း။

4
1 ထုိ အမှု ှ ိသမျှ ကုိ ေမာ်ဒကဲ သိ ေသာအခါ ၊ မိမိ
အဝတ် ကုိဆုတ် ၍
ြပာ ှင့်လးူလျက် ၊ ေလျှာ်ေတ အဝတ်ကုိ ဝတ် လျက် ၊ မိ အလယ် သို့ သွား ၍
ကီးကျယ် ေသာအသံ ှင့်
ငိေု ကး ေလ၏။ 2 ေလျှာ်ေတ အဝတ် ကုိဝတ်လျက်
နနး်ေတာ်တံခါး ထဲ သို့ အဘယ်သူ မျှမဝင် ရေသာေကာင့် ၊ နနး်ေတာ်တံခါး ေ ှ မှာ
ရပ် ေန၏။ 3 ှ င်ဘုရင် အမိန ့် ေတာ်စာေရာက်ေလေသာ အြပည် ြပည်တို့ ၌
ယုဒ လတိူု့သည် အလနွ် ညည်းတာွး ြခင်း၊ အစာေ ှာင် ြခင်း၊ ငိေု ကး ြမည်တမ်း ြခင်း
ကုိြပ ၍၊ လမူျား
တို့သည် ြပာ ှင့် ေလျှာ်ေတ အဝတ်၌
အိပ် က၏။ 4 ေမာ်ဒကဲအမှုကုိ ဧသတာ
၏ ကျွန် မတို့ ှင့်
မိနး်မစုိး တို့သည် ကားေြပာ ေသာအခါ ၊ မိဖုရား သည် အလနွ် ဝမ်းနည်း လျက် ၊
ေမာ်ဒကဲ ဝတ်ေသာ ေလျှာ်ေတ ကုိ ပယ် ၍
အြခားေသာအဝတ် ကုိ ဝတ် ေစြခင်းငှါ
ေပး လိက်ု ေသာ်လည်း ၊ ေမာ်ဒကဲသည် မ
ခံ မယူဘဲေန၏။ 5တဖန်
ဧသတာ သည် ှင်ဘုရင် အမိန ့ေ်တာ် ှင့် ခစား
ေသာ မိနး်မစုိး ဟာတက် ကုိ
ေခါ် ၍ ၊ အဘယ် အမှု ှ ိ သနည်း။ အဘယ်ေကာင့်ဤသို့ ြပ သနည်းဟု ေမာ်ဒကဲ ကုိ
ေမး ေစြခင်းငှါ
ေစလွှတ် သည်အတိင်ုး၊ 6ဟာတက် သည် ေမာ်ဒကဲ ှိ ရာ နနး်ေတာ်တံခါး ေ ှ ၊ မိ
ေတာ်လမ်း သို့ သွား ၍၊ 7 ေမာ်ဒကဲ သည် မိမိ
၌ေရာက် ေသာ အမှု ှ ိသမျှ ကုိ ၎င်း၊ ဟာမန် သည် ယုဒ
လတိူု့ ကုိ ဖျက်ဆီး ြခင်းငှါ ၊ ေငွ
မည်မျှကုိ ဘ ာ
ေတာ်တိက်ုထဲ သို့ သွင်းပါမည်ဟု ဂတိ
ထားေကာင်း ကုိ၎င်း ကားေြပာ လျက်၊ 8 ယုဒ လူတို့ ကုိ ဖျက်ဆီး ြခင်းငှါ ၊ ှု ှ န်
နနး်ေတာ်၌
ထုတ် ေသာ အမိန ့် ေတာ်စာလက်ခံ ကုိ ဧသတာ
အား ြပ ဘို့ ေပး
၍ ၊ ဧသတာသည် မိမိ
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လမူျ ိး
အဘို့ ေတာင်း ေလျှာက် ြခင်းငှါ ၊ ှ င်ဘုရင် ထံ ေတာ်သို့ ဝင် ရမည်အေကာင်း မှာ
လိက်ု ေလ၏။ 9ဟာတက် သည်လည်းလာ ၍
ေမာ်ဒကဲ စကား ကုိ ဧသတာ
အား
ြပနေ်ြပာ ၏။ 10တဖန် ဧသတာ သည် ဟာတက် အားြဖင့် ၊ ေမာ်ဒကဲ ကုိ
မှာ လိက်ုသည်ကား၊ 11 ေယာက်ျား ြဖစ်ေစ ၊ မိနး်မ ြဖစ်ေစ၊ ှင်ဘုရင်ေခါ် ေတာ်မ မူ
ဘဲ အတင်ွး တနတိ်င်ုး ၊ ှ င်ဘုရင် ထံ ေတာ်သို့ ဝင် မိေသာသူ သည် အသက် ချမ်းသာ
ရမည်အေကာင်း ၊ ေရွှ ရာဇ လံှတံကုိ ကမ်း ေတာ်မမူလျှင်၊ အမှနေ်သ ရမည် အေကာင်း
အမိန ့် ေတာ် ှိသည်ကုိ၊ ှ င်ဘုရင် ၏ ကျွန် ေတာ်မျ ိ းများ ှင့်
ိင်ုငံ ေတာ်ြပည်သူ ြပည်သားများအေပါင်း တို့ သည် သိ
က၏။ အကျွ ်ပ်ု ကုိကား အရက် သုံးဆယ် ပတ်လံးု၊ ှ င်ဘုရင် ထံ ေတာ်သို့ ေခါ်

ေတာ်မ မူဟ၊ု 12 ဧသတာ စကား ကုိ ေမာ်ဒကဲ အား
ြပနေ်ြပာ ေသာအခါ ၊ ေမာ်ဒကဲ က၊ အြခားေသာ ယုဒ လူ အသက်မလတ်ွ လျှင်၊

13 နနး်ေတာ် ၌ေနေသာ်လည်းသင့်အသက်လတ်ွ
မည်ဟု မ
ထင် ှင့်။ 14ယခု ကာလ သင်သည်တိတ်ဆိတ် စွာေနလျှင် ၊ သင် ှင့် သင် ၏ အေဆွ
အမျ ိးသည် ပျက်စီး ၍ ၊ ယုဒ လတိူု့ အသက် ှင်ြခင်း၊ ကယ်တင် ြခင်း အေကာင်းတစုံ
တခုေပါ် လိမ့်မည်။ ယခု
အမှုကုိေဆာင်ဘို့ရာသင်သည် မိဖုရား
အရာကုိရ သည်ဟု ထင်စရာ ှိသည်မဟတ်ုေလာ ဟု ဧသတာ
အား
ြပန် ေြပာေစြခင်းငှါ မှာ လိက်ု၏။ 15 ဧသတာ ကလည်း ၊ ှု ှန် မိ ၌ ှိေသာယုဒ
လအူေပါင်း တို့ ကုိ စုေဝး
ေစြခင်းငှါသွား ပါ။ 16 ေန ့ည ့် မြပတ် သုံး
ရက် ပတ်လံးုမ စား မ ေသာက် ဘဲေန၍၊ အကျွ ်ပ်ု အဘို့
အစာေ ှာင် ြခင်းအကျင့်ကုိ ကျင့် ကပါ။ အကျွ ်ပ်ု သည် လည်း
ကျွန် မတို့ ှင့်တကွ အစာေ ှာင် ြခင်းအကျင့်ကုိ ကျင့်ပါမည်။ 17 ထုိေနာက်အာဏာ
ေတာ်ကုိ ဆနရ်ေသာ်လည်း၊ ှင်ဘုရင် ထံ ေတာ်သို့ ဝင် မည်။ ေသ
လျှင် အေသခံ
ပါမည်ဟု ေမာ်ဒကဲ အား
ြပန် ေြပာေစြခင်းငှါ
မှာ လိက်ု သမျှ အတိင်ုး ၊ ေမာ်ဒကဲ သည် သွား ၍ ြပ ေလ၏။

5
1 သုံး ရက်ေြမာက်ေသာေန ့၌ ၊ ဧသတာ သည် မိဖုရား
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အဝတ်တနဆ်ာကုိ ဝတ်ဆင် ၍ ၊ နနး်ေတာ်အေဆာင်မှတဘက်တချက် ၊ နနး်ေတာ်
အတင်ွး တန်တိင်ုး ထဲ မှာ ရပ် ေန၏။ ှင် ဘုရင်သည် နနး်ေတာ် တံခါး တစ်ဘက်တ
ချက် ၊ နနး်ေတာ် ထဲ ၊ ရာဇ ပလ္လ င်ေပါ် မှာ ထုိင် ေတာ်မူ၏။ 2 မိဖုရား
ဧသတာ သည် တနတိ်င်ုး ေတာ်ထဲ မှာ ရပ် ေနသည်ကုိ ှင်ဘုရင် ြမင် လျှင် ၊ းူ ွတ်
ေသာစိတ် ှိ၍ လက် ေတာ်၌ ပါေသာ ေရွှ ရာဇ လံှတံကုိ၊ ဧသတာ
သို့
ကမ်း
ေတာ်မူသြဖင့် ၊ ဧသတာ သည် ချ ်းကပ် ၍
ရာဇ လံှတံေတာ်အထွဋ် ကုိတို့ ေလ၏။ 3 ှ င် ဘုရင်ကလည်း ၊ မိဖုရား ဧသတာ ၊
သင် သည် အဘယ် အလို ှ ိသနည်း။ အဘယ် ဆုကုိ ေတာင်း ချင် သနည်း။ ေတာင်း
သမျှကုိ ိင်ုငံ ေတာ် တဝက် တိင်ုေအာင် ငါေပး မည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူလျှင်၊ 4 ဧသတာ က၊
အ ှင်မင်း ကီး အလို ေတာ် ှိလျှင် ၊ အ ှင် မင်း ကီးအဘို့
ကျွနေ်တာ်မြပင်ဆင် ေသာ ပဲွ သို့
ဟာမန် ှင့်တကွ ယေန ့ က ေတာ်မူပါဟု ေလျှာက် ေသာ်၊ 5 ှ င် ဘုရင်က၊ ဧသတာ
ေလျှာက် သည်အတိင်ုး ြပ အံ့ေသာငှါ ၊ ဟာမန် သည် အလျင် အြမနလ်ာေစဟု မိန ့်
ေတာ်မူသြဖင့် ၊ ဧသတာ ြပင်ဆင် ေသာ ပဲွ သို့
ဟာမန် ှင့်တကွ
ှင်ဘုရင် က ေတာ်မူ၏။ 6 တဖန် စပျစ်ရည် ေသာက်ပဲွ ခံစ ်၊ ှ င် ဘုရင်က၊ သင်

သည် အဘယ်သို့ အလို ှ ိသနည်း။ အလို ှ ိသည် အတိင်ုး ငါေပးမည်။ အဘယ် ဆုကုိ
ေတာင်း ချင်သနည်း။ ေတာင်း သမျှကုိ ိင်ုငံ ေတာ်တဝက် တိင်ုေအာင် ငါေပး မည် ဟု
ဧသတာ
အား မိန ့် ေတာ်မူလျှင်၊ 7 ဧသတာ က၊ ကျွနေ်တာ် မအလို ှ ိ၍
ကျွနေ်တာ် မ ေတာင်း ချင်ေသာ ဆုဟမူူကား ၊ 8ကျွနေ်တာ်မကုိ အ ှင်မင်း ကီး ၏စိတ်
ှင့် ေတွ့ ေတာ်မူလျှင် ၎င်း ၊ ကျွနေ်တာ်မအလို ှ ိ၍ ကျွနေ်တာ် မေတာင်း ချင်ေသာဆုကုိ
ေပး
သနားြခင်းငှါ အ ှင်မင်း ကီးအလိေုတာ် ှိလျှင်၎င်း၊ ကျွနေ်တာ်မြပင်ဆင် ေသာ
ပဲွ သို့
အ ှင် မင်း ကီးသည် ဟာမန် ှင့်တကွ တဖန် က ေတာ်မူပါ။ အမိန ့် ေတာ် ှိသည်
အတိင်ုး
နက်ြဖန် ေန၌့ ကျွနေ်တာ်မြပ
ပါမည်ဟု ြပနေ်လျှာက် ေလ၏။ 9 ထုိ ေန ့၌
ဟာမန် သည် ဝမ်းေြမာက် ရွှင်လနး် ေသာစိတ် ှင့် ထွက် သွားေသာ်လည်း ၊ နနး်ေတာ်
တံခါးဝ မှာ
ေမာ်ဒကဲ သည် ိုေသစွာမ ထ ၊ အလျှင်းမ လှုပ် ဘဲေနသည် ကုိ ြမင် ေသာအခါ ၊
ေမာ်ဒကဲ ကုိ
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အလနွအ်မျက် ထွက် ေလ၏။ 10 သို့ ရာတင်ွ မိမိစိတ်ကုိ ချ ပ်တည်း လျက်သွား ၍ ၊
မိမိ အိမ် သို့ ေရာက် ေသာအခါ ၊ မယား ေဇရက် ှင့်
အေဆွ ခင်ပွနး်တို့ ကုိ ေခါ် ပီးလျှင်၊ 11 မိမိ ဘုနး် စည်းစိမ် ကီးေကာင်း၊ သား
သမီးများ ေကာင်း၊ ှ င်ဘုရင်အလနွ်ချးီေြမာက်၍ မှူးေတာ် မတ်ေတာ် ကျွနေ်တာ်
မျ ိ းများထက်သာ၍ြမတ်ေသာအရာ ၌ ခန ့ထ်ားေတာ်မူေကာင်းများကုိ ေဘာ်ြပလျက်၊
12 မိဖုရား ဧသတာ သည် မိမိြပင်ဆင် ေသာ ပဲွ သို့
ငါ မှတပါး ၊ အဘယ်သူကုိမျှ ှင်ဘုရင် ှင့်အတူ မ ဝင် ေစ။ နက်ြဖန် ေန၌့ လည်း
ှင်ဘုရင် ှင့်အတူ ငါ ့ ကုိ ဘိတ် ြပန၏်။ 13 သို့ ရာတင်ွ ၊ ယုဒ လူေမာ်ဒကဲ သည်

နနး်ေတာ်တံခါးဝ မှာ
ထုိင် လျက် ှိသည်ကုိ ငါ ြမင် ရသည် ကာလ
ပတ်လံးု ၊ ယခု ေဘာ်ြပသမျှ တို့သည် ငါ ၌
ေကျးဇူးမ ှိဟု ဆုိ ၏။ 14 ထုိအခါ
မယား ေဇရက် ှင့်
အေဆွ ခင်ပွနး် ှ ိသမျှ တို့က၊ အေတာင် ငါးဆယ် ြမင့် ေသာ လည်ဆဲွချတိင်ု ကုိစုိက်
ပါေစ။ ထုိတိင်ု ၌
ေမာ်ဒကဲ ကုိလည်ဆဲွ ချေစမည် အေကာင်း နက်ြဖန် သံေတာ်ဦး တင်ေလာ။့ ထုိ
ေနာက်မှစိတ်ရွှင်လနး် လျက်
ှင်ဘုရင် ှင့်အတူ ပဲွ သို့ ဝင် ေလာဟ့ု ေြပာဆုိေသာစကား ကုိ ဟာမနသ်ည် ှစ်သက်

၍၊ လည်ဆဲွ ချတိင်ုကုိ လပ်ု ေစ၏။
6

1 ထုိ ေနည့ မှာ
ှင် ဘုရင်သည် စက်ေတာ်ေခါ် ၍ မေပျာ် ိင်ုေသာေကာင့် ၊ နနး်ေတာ်မှတ်စာ ကုိ ယူ
ခ့ဲဟု မိန ့် ေတာ်မူ၍
ေ ှ ေတာ်၌
ဘတ် ရက၏။ 2 ှ င်ဘုရင် အာေရွှ ု ကုိ
လပ်ု ကံ မည်ဟု ှာ ကံ
ေသာ နနး်ေတာ်မိနး်မစုိး ၊ တံခါး ေစာင့် ှစ် ေယာက်၊ ဗိဂသန် ှင့်
ေတရက် အ ကံကုိ ေမာ်ဒကဲ ေဘာ်ြပ ေကာင်း
ကုိေတွ့ လျှင်၊ 3 ှ င် ဘုရင်က၊ ထုိအ ကံကုိ ေဘာ်ြပေသာေကာင့်၊ ေမာ်ဒကဲ အား
အဘယ် ဆုအဘယ်အရာကုိ ေပး
ပီနည်းဟေုမး
ေတာ်မူေသာ် ၊ အထံေတာ်၌ ခစား ေသာ ကျွန် ေတာ်တို့ က၊ အဘယ်ဆုကုိ၏မျှ ေပး
ေတာ်မ မူပါေသးဟု ြပန် ေလျှာက် က၏။
4 ှ င် ဘုရင်ကလည်း ၊ တနတိ်င်ုး တင်ွး၌
အဘယ်သူ ှိသနည်းဟေုမး
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ေတာ်မူလျှင်၊ ဟာမန် သည် မိမိလပ်ု ှင့် ေသာ
လည်ဆဲွ ချတိင်ု၌
ေမာ်ဒကဲ ကုိ လည်ဆဲွ ချရမည် အေကာင်း ၊ နနး်ေတာ် ြပင်
တနတိ်င်ုး တင်ွးသို့
ဝင် မိသည် ြဖစ်၍၊ 5 ှ င်ဘုရင် ၏ ကျွန် တို့က၊ ဟာမန် သည် တနတိ်င်ုး ေတာ်တင်ွး၌
ှိ ပါ၏ဟု ေလျှာက် ကေသာ် ၊ အထဲသို့ ဝင် ေစ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
6ဟာမန် သည်ဝင် လျှင်
ှင် ဘုရင်က၊ ှင်ဘုရင်ချးီေြမာက် လို ေသာ သူ
၌
အဘယ်သို့ ြပ သင့်သနည်းဟေုမး
ေတာ်မူလျှင် ၊ ဟာမန် က ငါ မှတပါး ၊ ှ င်ဘုရင် သာ၍ ချးီေြမာက် လိေုသာသူ တစုံ
တေယာက် ှိ ိင်ုသေလာဟစိုတ်ထဲမှာ ေအာက်ေမ့ လျက်၊ 7 - 8 ှ င်ဘုရင် ချးီေြမာက် ြခ
င်းငှါအလို ေတာ် ှိေသာ သူ အဘို့ ၊ ှ င်ဘုရင် ဝတ်ဆင် ေတာ်မူေသာ မင်းေြမာက်တနဆ်ာ
၊ ှင်ဘုရင် စီး ေတာ်မူေသာ ြမင်း ေတာ်၊ ေဆာင်း ေတာ်မူေသာရာဇ သရဖူ ကုိယူ ခ့ဲ၍၊
9 ထုိတနဆ်ာ ေတာ် ှင့်
ြမင်း ေတာ်ကုိ ဘုနး် ကီးေသာမှူး ေတာ်မတ်ေတာ်တပါး၌
အပ် ပီးမှ ၊ ှ င်ဘုရင် ချးီေြမာက် ြခင်းငှါ ၊ အလို ေတာ် ှိ ေသာ သူ ကုိ ထုိအဝတ်
တနဆ်ာေတာ် ှင့် ဝတ်ဆင် ေစ၍ ၊ ြမင်း ေတာ်ကုိ
စီး ေစ ပီးလျှင်၊ မိ ေတာ်လမ်းမ ၌
ေဆာင်သွားလျက် ၊ ှင်ဘုရင် ချးီေြမာက် ြခင်းငှါ အလို ေတာ် ှိေသာ သူ ၌
ဤသို့ ြပ ရသည် ဟု သူ့
ေ ှ မှာ
ေကးေကာ် ပါေစဟု ှင်ဘုရင် အား
ြပန် ေလျှာက် ေလ၏။
10 ထုိအခါ
ှင် ဘုရင်က၊ သင်ေြပာ သည်အတိင်ုး
အလျင် အြမနသွ်ား၍၊ အဝတ် တနဆ်ာ ှင့်
ြမင်း ေတာ်ကုိ ယူ
ပီးလျှင် ၊ ယုဒ အမျ ိးသား၊ နနး်ေတာ်တံခါး မှူးေမာ်ဒကဲ ၌
ြပ ေလာ။့ သင်ေြပာ သမျှ တင်ွ ၊ တစုံ တခုမျှမ လပ် ေစ ှင့်ဟု ဟာမန် အား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။
11 ထုိအခါ
ဟာမန် သည် အဝတ် တနဆ်ာေတာ် ှင့်
ြမင်း ေတာ်ကုိ ယူ
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၍ ၊ ေမာ်ဒကဲ ကုိ ဝတ်ဆင် ေစ ပီးလျှင် ၊ ြမင်းေတာ်ကုိစီး ေစသြဖင့်၊ မိ ေတာ်လမ်းမ
၌
ေဆာင်သွားလျက်
ှင်ဘုရင် ချးီေြမာက် ြခင်းငှါ အလို ေတာ် ှိေသာ သူ
၌
ဤသို့ ြပ ရသည်ဟု သူ့
ေ ှ မှာ
ေကးေကာ် ၏။ 12 သို့ ပီးမှ ၊ ေမာ်ဒကဲ သည် နနး်ေတာ်တံခါး သို့
ြပနလ်ာ ၏။ ဟာမန် မူကား
ညည်းတာွး လျက်
ေခါင်း ကုိ ြခံ လျက်၊ မိမိ
အိမ် သို့
အလျင် အြမနသွ်ား ပီးလျှင်၊ 13 မိမိ ၌ြဖစ် ေလသမျှ ကုိ
မယား ေဇရက် ှင့်
အေဆွ ခင်ပွနး် ှ ိသမျှ တို့အား
ကားေြပာ ေလ၏။ မယား
ေဇရက်
ှင့်
ဟာမန် ၏ အေဆွပညာ ှိ တို့ကလည်း ၊ ကုိယ်ေတာ် ှုံး စ ှိေသာ
ေမာ်ဒကဲ သည်၊ ယုဒ
အမျ ိး မှနလ်ျှင် ၊ ကုိယ်ေတာ် သည် သူ့
ကုိ မ ိင်ု။။ သူ့ ေ ှ မှာ
ဧကန် အမှန် ှုံး ရမည် ဟု ြပနေ်ြပာ က၏။ 14 ထုိသို့ ေြပာဆုိ စ ် တင်ွ၊ နနး်ေတာ်
မိနး်မစုိး တို့သည် လာ
၍
ဧသတာ ြပင်ဆင် ေသာ ပဲွ သို့
ဟာမန် ကုိ အလျင် အြမန် ေခါ် သွားက၏။

7
1တဖန် ှ င်ဘုရင် ှင့်
ဟာမန် သည်၊ မိဖုရား
ဧသတာ ှင့်အတူ စပျစ်ရည်ေသာက် အံေ့သာငှါ သွား က၏။ 2 ဒတိုယ ေန ့ရက်၌
စပျစ်ရည် ေသာက်ပဲွ ခံစ ်၊ ှ င် ဘုရင်က မိဖုရား
ဧသတာ ၊ သင် သည် အဘယ် အလို
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ှ ိသနည်း။ အလို ှ ိသည်အတိင်ုး ငါေပး မည်။ အဘယ်ဆု ကုိ ေတာင်း ချင်သနည်း။
ေတာင်းသမျှကုိ ိင်ုငံ ေတာ် တဝက် တိင်ုေအာင် ငါေပး မည်ဟု မိန ့် ေတာ် မူလျှင်၊
3 မိဖုရား
ဧသတာ က၊ အ ှင်မင်း ကီး ၊ ကျွနေ်တာ်မ ကုိ စိတ် ှင့်ေတွ့ ေတာ်မူလျှင် ၎င်း ၊ အလို
ေတာ် ှိလျှင် ၎င်း၊ ကျွနေ်တာ် မအလို အတိင်ုး
ကျွနေ်တာ် မအသက် ှင့် ကျွနေ်တာ် မေတာင်းပန် သည်အတိင်ုး ၊ အမျ ိးသား ချင်း
အသက်ကုိ ချမ်းသာေပးေတာ်မူပါ။ 4ကျွနေ်တာ် မ ှင့်
ကျွနေ်တာ် မအမျ ိးသား ချင်း တို့ ကုိ သတ်ြဖတ် သုတ်သင် ပယ် ှင်း ြခင်းငှါ ေရာင်း
ပါ ပီ။ ကျွန် ေယာက်ျား ကျွန် မိနး်မြဖစ်ေစြခင်းငှါ ေရာင်း လျှင် ၊ ရနသူ်သည် ှင်ဘုရင်
အကျ ိးနည်းြခင်းအတက်ွ အဘုိးကုိေပး ိင်ုေသာ်လည်း၊ ကျွနေ်တာ်မတိတ်ဆိတ်စွာ ေန
ပါမည် ဟု ေလျှာက်ေလ၏။ 5 ှ င်ဘုရင် အာေရွှ ု ကလည်း ၊ ထုိသို့ ြပ မည်ဟု ကံဝ့ံ
ေသာသူကား အဘယ် သူနည်း။ အဘယ်မှာ ှိသနည်း ဟု မိဖုရား
ဧသတာ အား
ေမး ေတာ်မူလျှင်၊
6 ဧသတာ က၊ ရန် ဘက်ြပ ေသာရနသူ် သည် ဤ
ဆုိးညစ် ေသာ ဟာမန် ြဖစ်ပါ၏ဟု ေလျှာက် ေသာ်၊ ဟာမန် သည် ှင်ဘုရင် ှင့်
မိဖုရား ေ ှ မှာ
ေကာက်ရွ ံ ြခင်း သို့ ေရာက်ေလ၏။
7 ထုိအခါ
ှင် ဘုရင်သည် အမျက် ထွက်သြဖင့် ၊ စပျစ်ရည် ေသာက်ပဲွ မှ ထ ၍ ဥယျာ ် ေတာ်

သို့
သွားေတာ်မူ ၏။ အြပစ် ေပးေတာ်မူမည်ဟု ဟာမန် သည်ရိပ်မိ ၍
အသက် ချမ်းသာရမည်အေကာင်းမိဖုရား ဧသတာ ေ ှ
မှာ ေတာင်းပန် ြခင်းငှါ ထ ၏။ 8 ှ င် ဘုရင်သည် ဥယျာ ် ေတာ်မှ
စပျစ်ရည် ေသာက်ပဲွ ခံရာအရပ်
သို့
ဝင်ြပန် ေသာအခါ ၊ ဧသတာ ထုိင် ေသာ သာလနွ် နား မှာ ဟာမန် သည် ြပပ်ဝပ် လျက်
ေနသည် ကုိ ြမင်လျှင်၊ ဤသူသည် နနး်ေတာ် ၌
ငါ ့ ေ ှ မှာ မိဖုရား
ကုိ
အဓမ္မ ြပ ရမည်ေလာဟု မိန ့် ေတာ်မူစ ်တင်ွ၊ အြခံအရံတို့သည် ဟာမန် ၏ မျက် ှာ ကုိ
ဖုံး က၏။ 9 မိနး်မစုိး ဟာေဗာန ကလည်း ၊ အ ှင်မင်း ကီး၏ အကျ ိးေတာ်ကုိ ေစာင့်၍
ေလျှာက်ထားေသာ ေမာ်ဒကဲ အဘို့
ဟာမန် လပ်ု ၍
အေတာင် ငါးဆယ် ြမင့် ေသာ လည်ဆဲွ ချတိင်ုသည်၊ ဟာမန် အိမ် ၌



ဧသတာဝတ္ထ ။ 7:10 1040 ဧသတာဝတ္ထ ။ 8:7

စုိက် ထားလျက် ှိ ပါ၏ဟု နားေတာ်ေလျှာက်ေသာ်၊ ထုိတိင်ု၌ လည်ဆဲွ ချေစဟု
ှင်ဘုရင် မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 10 ထုိသို့ ေမာ်ဒကဲ အဘို့ လပ်ု ေသာ
လည်ဆဲွ ချတိင်ု၌
ဟာမန် ကုိ ဆဲွ ချ က၏။ ှင်ဘုရင် လည်း
စိတ် ေြပ ေတာ်မူ ၏။

8
1 ထုိ ေန ့ြခင်းတင်ွ ၊ ှ င်ဘုရင် အာေရွှ ု သည် ယုဒ
အမျ ိး၏ ရနသူ် ဟာမန် အိမ် ကုိ မိဖုရား
ဧသတာ အား
ေပး ေတာ်မူ၏။ ဧသတာ
သည် ေမာ်ဒကဲ ှင့် အဘယ်သို့ ေပါက်ေဘာ်ေတာ်သည်ကုိ ဧသတာေလျှာက် သြဖင့်
၊ ေမာ်ဒကဲ သည် ှင်ဘုရင် ထံ ေတာ်သို့ ဝင် ရ၏။ 2 ှ င် ဘုရင်သည်လည်း ၊ ဟာမန်
လက်မှ
ှ တ် ေသာ
လက်စွပ် ေတာ်ကုိ တဖနခ်ျွတ် ၍
ေမာ်ဒကဲ အား
ေပး ေတာ်မူ ၏။ ဧသတာ
သည်လည်း ၊ ဟာမန် အိမ် ကုိ ေမာ်ဒကဲ ၌
အပ် ေလ၏။ 3တဖန် ဧသတာ သည် ှင်ဘုရင် ေြခ ေတာ်ရင်း၌ ြပပ်ဝပ် ၍ ၊ အာဂ
တ် အမျ ိး ဟာမန် ြပ ေသာအြပစ် ၊ ယုဒ
အမျ ိးတစ်ဘက် ၌ ကံစည်ေသာ အ ကံ အစည်ကုိ ပယ် ေတာ်မူ မည်အေကာင်း ၊
မျက်ရည် ကျလျက် ေတာင်းပန် ေလ၏။ 4 ှ င် ဘုရင်သည် ေရွှ ရာဇ လံှတံကုိ ဧသတာ
သို့
ကမ်း ေတာ်မူသြဖင့် ၊ ဧသတာ သည် ထ
၍ ှင်ဘုရင် ေ ှ ေတာ်၌
ရပ် လျက်၊ 5 အ ှင်မင်း ကီး အလို ေတာ် ှိ၍ ၊ ကျွနေ်တာ်မကုိ စိတ် ှင့်ေတွ့ေတာ်မူ
လျှင် ၎င်း၊ ကျွနေ်တာ်မအမှု သည် ေ ှ ေတာ်၌
ေလျာက်ပတ် ၍
ကုိယ်ေတာ် သည် ကျွနေ်တာ် မ ကုိလည်း ချစ် ေတာ်မူလျှင် ၎င်း၊ ိင်ုငံေတာ်အတိင်ုး
တိင်ုး အြပည်ြပည်တို့ ၌ ှိေသာ ယုဒ လူတို့ ကုိ ဖျက်ဆီး ြခင်းငှါ ၊ အာဂတ် အမျ ိး ဟမ္
ေမဒါသ သား
ဟာမန် စီရင် ေသာစာ ကုိ ပယ်မည်အေကာင်း ၊ ထပ်၍စာေရး ေစေတာ် မူ ပါ။

6ကျွနေ်တာ် မအမျ ိး အေပါ်သို့ ေရာက် ရေသာ ေဘး ကုိ၎င်း၊ ကျွနေ်တာ် မအမျ ိးသား
ချင်းပျက်စီးေသာအမှု ကုိ၎င်း၊ ကျွနေ်တာ်မသည် ကည့် ှု ြခင်းငှါ၊ အဘယ်သို့ တတ် ိင်ု
ပါအံန့ည်းဟု ေလျှာက် ဆုိ၏။ 7 ှ င်ဘုရင် အာေရွှ ု ကလည်း ၊ ဟာမနသ်ည် ယုဒ
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လတိူု့ ကုိ
ထိခုိက် ေသာေကာင့် ၊ သူ ၏အိမ် ကုိ ဖိဖုရား
ဧသတာ အား ငါေပး ပီ။ ထုိသူ
ကုိလည်း
လည်ဆဲွ ချတိင်ု၌
ကွပ်မျက် ေစ ပီ။ 8 သို့ ရာတင်ွ ှင်ဘုရင် လက်စွပ် ှင့်
တံဆိပ် ခတ် ေသာ ှင်ဘုရင် အမိန ့် ေတာ်စာကုိ အဘယ်သူမျှမ ပယ် ရသည် ြဖစ်၍၊
စိတ် ှိသည်အတိင်ုး
ယုဒ လတိူု့အဘို့
အမိန ့် ေတာ်စာကုိ တဖနေ်ရး ၍ ၊ လက်စွပ် ေတာ် ှင့်
တံဆိပ် ခတ် ရမည်ဟု မိဖုရားဧသတာ ှင့် ယုဒလူေမာ်ဒကဲတို့ အား မိန ့်ေတာ်မူ၏။

9 ထုိအခါ
သိဝန် အမည် ှိေသာတတိယ လ ှစ်ဆယ် သုံး ရက်ေနတ့င်ွ ၊ စာေရး ေတာ် ကီးတို့ ကုိ
ေခါ် ၍ ၊ အိ ္ဒယိ ြပည်မှ
ကု ှ ြပည်တိင်ုေအာင် တိင်ုးြပည် တရာ
ှစ်ဆယ် ခုနစ် ြပည်တို့ ၌ ှိေသာယုဒ လ၊ူ ကုိယ်စား ေတာ် မင်း၊ အြပည် ြပည်အပ်ု

ေသာ မိ ဝန် ၊ မိ သူ ကီးတို့ ကုိ ေမာ်ဒကဲ မှာ ထားသမျှ အတိင်ုး ၊ ယုဒဘာသာစကား
မှစ၍လအူမျ ိးမျ ိ းေြပာေသာစကားအသီးအသီး အားြဖင့်၊ 10 ှ င်ဘုရင် အာေရွှ ု ၏
အမိန ့ေ်တာ်စာကုိေရး ၍
ှင်ဘုရင် လက်စွပ်
ေတာ် ှင့်
တံဆိပ် ခတ် ပီးမှ ၊ ြမင်း၊ လား ၊ ကုလားအပ်ု ၊ ြမည်း စီး ေသာ စာပို့
လလုင်တို့ ြဖင့်
ေပး လိက်ု ေလ၏။ 11 အမိန ့ေ်တာ်စာချက်ဟူမူကား၊ အာဒါ အမည် ှိေသာဒါွဒသမ
လ
တဆယ် သုံး ရက် တ
ေန ြ့ခင်းတင်ွ ၊ ိင်ုငံေတာ်အတိင်ုးတိင်ုးအြပည်ြပည်အ မိ မိ ၌ ှိေသာယုဒ လတိူု့သည်
စုေဝး ၍၊ 12 မိမိ တို့အသက် ကုိ ေစာင့် ရေသာအခွင့်၊ တိက်ုလာ ေသာြပည်သူ ၊ စစ်သူရဲ
အေပါင်း တို့ ကုိ မိနး်မ
သူငယ် ှင့်တကွ သတ်ြဖတ် သုတ်သင် ပယ် ှင်း ၍၊ သူ
တို့ ဥစ္စာ ကုိလယူု သိမ်း ံု းရေသာအခွင့်ကုိ ှ င်ဘုရင် ေပး ေတာ်မူ၏။ 13ဤေရွကား၊
ယုဒ
လတိူု့သည် ထုိ
ေန ့ရက်တင်ွ
ရနသူ် တို့ ကုိ
ရနတံ်ု့ ြပ ေစြခင်းငှါ ၊ အတိင်ုး တိင်ုး အြပည် ြပည်၌ ေနေသာလမူျ ိ း အေပါင်း တို့အား
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ေကျာ် ရေသာအမိန ့် ေတာ်စာချက် ြဖစ် သတည်း။ 14 ထုိအမိန ့ေ်တာ်စာ ကုိ ှု ှ န်
နနး်ေတာ် ၌
ေကာ် ပီးမှ၊ ှ င်ဘုရင် ကျပ်တည်း စွာ စီရင် သည်အတိင်ုး ၊ စာပို့
လလုင်တို့သည် အလျင် အြမန်ေြပး သွား က၏။ 15 ေမာ်ဒကဲ သည်လည်း ၊ မင်း
ေြမာက်တနဆ်ာတည်းဟေူသာအဝတ်အြဖ အြပာ ကုိ ဝတ်ဆင်လျက်၊ ကီးစွာ ေသာ
ေရွှ သရဖူ ကုိ ေဆာင်းလျက်၊ ပိတ် ေချာ ှင့် ေမာင်း ေသာ အထည်ြဖင့် ပီးေသာဝတ်လံု
ကုိ ြခံ လျက်၊ ှင်ဘုရင် ထံ ေတာ်မှ
ထွက်သွား ၍၊ 16 ှု ှန် မိ ေတာ်သည် ဝမ်းေြမာက် ရွှင်လနး် ြခင်းသို့ ေရာက်ေလ၏။
ယုဒ
လတိူု့သည်လည်း၊ သက်သာ ရွှင်လနး် ၍
ဝမ်းေြမာက် ြခင်း၊ အသေရ ထွနး်လင်းြခင်းသို့ ေရာက် က၏။ 17 ှ င်ဘုရင် အမိန ့်
ေတာ်စာေရာက်ေလေသာ
အြပည် ြပည်အ မိ မိ ၌ ၊ ယုဒ လူတို့သည် ဝမ်းေြမာက် ရွှင်လနး် ြခင်း၊ ပဲွ ခံြခင်း၊
မဂင်္လာ ေန ့ေစာင့်ြခင်းကုိ ြပ ၍၊ ြပည်သူ ြပည်သားအများတို့သည် ယုဒ
လတိူု့ ကုိ ေကာက်ရံွ ေသာေကာင့် ယုဒ ဘာသာကုိ ဝင်က၏။

9
1 ှ င်ဘုရင် အမိန ့် ေတာ်အတိင်ုး စီရင် ရေသာအချနိန်းီ ၍ ၊ ယုဒ အမျ ိး၏ ရနသူ် တို့
က၊ ငါတို့ ိင်ု မည်ဟု ေြမာ်လင့် ေသာ ေန ့၊ အမှုေြပာင်းလဲ ၍ ယုဒ
လတိူု့သည် မနာလို
ေသာသူတို့ ကုိ
ိင်ု ေသာ ေနရ့က်တည်းဟေူသာအာဒါ မည်ေသာ ဒါွဒသမ လ တဆယ် သုံး ရက် ေန ့

တင်ွ၊ 2 2 ှ င်ဘုရင် အာေရွှ ု ၏ ိင်ုငံ ေတာ် အြပည်ြပည် အ မိ မိ ၌ ေနေသာယုဒ လူ
တို့သည်၊ ည ်းဆဲ လိေုသာသူတို့ ကုိ ဆီးတား
ြခင်းငှါ စုေဝး က၏။ ြပည်သူ ြပည်သားအေပါင်း တို့သည် ေကာက်ရွ ံ ေသာေကာင့်
၊ အဘယ်သူမျှရနမ်ြပ ဝ့ံဘဲေနက၏။ 3 3အြပည် ြပည်ကုိ အပ်ုစုိးေသာမင်း ၊ ကုိယ်စား
ေတာ် မင်း၊ မိ ဝန် မင်း၊ အမှု ေတာ်ေစာင့် အရာ ှိအေပါင်း တို့ သည် ေမာ်ဒကဲ ကုိ
ေကာက်ရွ ံ ေသာေကာင့် ၊ ယုဒ လူတို့ ကုိ မစ က၏။ 4 အေကာင်း မူကား၊ ေမာ်ဒကဲ
သည် နနး်ေတာ် တင်ွ
ဘုနး် ကီးလျက် ၊ အတိင်ုး တိင်ုးအြပည်ြပည်၌
သိတင်း
ှ ံြပား ၍၊ တေနထ့က်
တေန ကီ့း ြမင့်ရာသို့ ေရာက် သတည်း။ 5 ထုိေနတ့င်ွ ယုဒ
လတိူု့သည် ရနသူ် အေပါင်း တို့ ကုိ
ထား ှင့်လပ်ု ကံ သတ်ြဖတ် ဖျက်ဆီး ၍ ၊ မနာလို ေသာသူတို့ ၌
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ြပ ချင်သမျှြပ က၏။ 6 6 ှု ှ န် မိ ေတာ်၌ လူ ငါး ရာ တို့ ကုိ လပ်ု ကံသတ်ြဖတ်
က၏။ 7 ယုဒ အမျ ိး၏ ရနသူ် ဟမ္ေမဒါသ သား ြဖစ်ေသာ ဟာမန် ၏သား
တကျပ်ိ တည်းဟေူသာ ပါ ှနဒ္ါသ ၊ ဒါလဖုန် ၊ အာသပါသ၊ 8 ေပါရသ ၊ အာဒလိ ၊
အာရိဒါသ ၊ ပါမ ှာတ ၊ 9အရိသဲ ၊ အရိဒဲ ၊ ဝါေဇဇာသ တို့ ကုိလည်း
သတ် က၏။ 10 သို့ ရာတင်ွ သူ တို့ဥစ္စာ ကုိ မ
သိမ်း မယူဘဲေနက၏။ 11 ထုိေန ့၌
ှု ှန် မိ ေတာ်တင်ွ
ေသ ေသာသူစာရင်း
ကုိ ှင်ဘုရင် ေ ှ ေတာ်မှာ ြပက၏။ 12 ှ င် ဘုရင်သည် မိဖုရား
ဧသတာ ကုိ
ေခါ် ၍ ၊ ယုဒ
လတိူု့သည် ှု ှန်
မိ ေတာ်၌
ဟာမန် သား တကျပ်ိ ှင့်တကွ လူ ငါး ရာ တို့ ကုိ လပ်ု ကံသတ်ြဖတ် က ပီ။ ိင်ုငံ
ေတာ်တင်ွ
အြခားေသာ အြပည်ြပည်တို့ ၌ အဘယ်သို့ ြပ က ပီနည်း။ သင် သည် အဘယ် အလို
ှ ိ ေသးသနည်း။ အလို ှ ိသည် အတိင်ုး ငါြပ မည်။ အဘယ် ဆုကုိ ေတာင်း ချင်ေသး
သနည်း။ ေတာင်းသမျှကုိ ငါေပးမည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူလျှင်၊ 13 ဧသတာ က၊ အ ှင်မင်း ကီး
အလို ေတာ် ှိလျှင် ၊ ှု ှန် မိ ၌ ှိေသာ ယုဒ လတိူု့သည် ယေန ့
အမိန ့် ေတာ် အတိင်ုး
နက်ြဖန် ေန၌့လည်း
ြပ ရမည်အေကာင်း၊ ဟာမန် သား တကျပ်ိ ကုိလည်း
လည်ဆဲွ ချတိင်ု၌
ဆဲွ ထားရမည် အေကာင်းအမိန ့် ှ ိေတာ်မူပါဟု ေလျှာက် သည်အတိင်ုး၊ 14 ှ င်ဘုရင်
မိန ့် ေတာ်မူ၍
ှု ှန် နနး်ေတာ်၌
အမိန ့်
ေတာ်ကုိ ထုတ် ပီးမှ ၊ ဟာမန် သား
တကျပ်ိ ကုိ ဆဲွ ထား က၏။ 15 ှု ှ န ် မိ ၌ ှိေသာ ယုဒ လူတို့သည်လည်း ၊ အာဒါ
လ တဆယ် ေလး ရက် ေနတ့င်ွ
စုေဝး ၍ ၊ ှု ှန် မိ သား သုံး ရာ တို့ ကုိသတ်
က၏။ သို့ ရာတင်ွ သူ တို့ဥစ္စာ ကုိ
မ သိမ်း မယူဘဲေန က၏။ 16 ိင်ုငံ ေတာ်အတိင်ုးတိင်ုး အြပည်ြပည်၌ ှိေသာ ယုဒ
လအူြခား တို့သည် အာဒါ လ တဆယ် သုံး ရက် ေနတ့င်ွ ၊ မိမိ တို့အသက် ကုိ
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ေစာင့် လျက် ၊ ရနသူ် လက်သို့ မေရာက်ဘဲ ချမ်းသာ ရမည်အေကာင်း ၊ စုေဝး ၍
ရနသူ် ခုနစ် ေသာင်း ငါးေထာင်တို့ ကုိသတ်
က၏။ သို့ ရာတင်ွ သူ တို့ဥစ္စာ ကုိ
မ သိမ်း မယူဘဲ ေနက၏။ 17 ထုိလ တဆယ် ေလး ရက်ေနတ့င်ွ
ငိမ်ဝပ် စွာေန ၍
ပဲွ ခံရာေန ၊့ ေပျာ်ေမွ့ ရာေန ့ြဖစ် ေစြခင်းငှါ ေစာင့်ေ ှာက်က၏။ 18 ှု ှန် မိ ၌ ှိေသာ
ယုဒ လမူျားမူကား ၊ တဆယ်
သုံး ရက်ေန ့ ှင့်
တဆယ်ေလး ရက်ေနတ့င်ွ
စုေဝး က၏။ တဆယ် ငါး ရက်ေြမာက်ေသာအခါ
ငိမ်ဝပ် စွာေန၍
ပဲွ ခံရာ ေန ့၊ ေပျာ်ေမွ့ ရာေန ့ြဖစ် ေစြခင်းငှါ ေစာင့်ေ ှာက် က၏။ 19 မိ ို း မ ှိေသာ
ရွာ တို့ ၌
ေန ေသာယုဒ လတိူု့သည် လည်း၊ အာဒါ
လ တဆယ် ေလး ရက် ေနကုိ့ ေပျာ်ေမွ့ စွာ ပဲွ ခံရာေန ့၊ မဂင်္လာ ေန ့၊ တေယာက် ကုိ
တေယာက်လက်ေဆာင် ေပး လိက်ုရာေန ့ြဖစ်ေစက၏။ 20တဖန်
ေမာ်ဒကဲ သည် ဤ
အမှု အရာတို့ ကုိ ေရး ထား၏။ 21 ယုဒ လတိူု့သည် ရနသူ် လက်မှ
လတ်ွ၍ ချမ်းသာ ရေသာေန ့ ၊ သူတို့ ဝမ်းနည်း ြခင်း ှင့် ြမည်တမ်း ြခင်း ေပျာက်၍
ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှင့်ေပျာ်ေမွ့ ြခင်း သို့ ေရာက် ေသာလ တည်းဟေူသာ အာဒါ လ တ
ဆယ်ေလး ရက် ှင့် တဆယ်ငါး ရက် ေနတိ့ု့ ကုိ ှစ် တိင်ုးေစာင့်၍ ပဲွခံရာ ေန ့၊ ေပျာ်ေမွ့
ရာ ေန ့၊ တေယာက် ကုိတေယာက်လက်ေဆာင် ေပးလိက်ု ၍၊ 22ဆင်းရဲေသာသူ တို့အား
စွန ့် ကဲရာေန ့ြဖစ်ေစေသာထုံးစံကုိစီရင်ြခင်းငှါ၊ ှ င်ဘုရင် အာေရွှ ု ိင်ုငံ ေတာ်အြပည်
ြပည် ၌
အနးီ အေဝး ှိေသာယုဒ လအူေပါင်း တို့ေနရာသို့ မှာစာ ကုိေပး လိက်ုေလ၏။ 23လူ
တို့ကလည်း ၊ ြပ စ ှိ၍
ေမာ်ဒကဲ မှာ လိက်ု သည်အတိင်ုး
အ မဲြပ ပါမည်ဟု ဝနခံ် က၏။ 24 ယုဒ လအူေပါင်း တို့၏ ရနသူ် ြဖစ်ေသာ အာဂတ်
အမျ ိး၊ ဟမ္ေမဒါသ သား
ဟာမန် သည် ယုဒ
အမျ ိးကုိ
ဖျက်ဆီး မည်အ ကံ ှိ၍ ၊ ဖျက်ဆီး ပယ် ှင်း ြခင်းငှါ ပုရ
စာေရးတံ ချ ေသာေကာင့် ၎င်း၊ 25 ဧသတာသည် ှင်ဘုရင် ထံ ေတာ်သို့ ဝင် ၍
ယုဒ
လတိူု့တဘက် ၌ ဟာမန် ကံစည် ေသာ
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အဓမ္မ အ ကံ ကုိ သူ
၏ေခါင်း ေပါ် သို့ ြပန် ေရာက်ေစမည်အေကာင်း၊ သူ
ှင့်
သူ ၏သား တို့ ကုိလည်း
လည်ဆဲွ ချတိင်ု၌
ဆဲွ ထားေစမည် အေကာင်း၊ အမိန ့ေ်တာ်စာ ကုိ ေပးေတာ်မူသည်ြဖစ်၍၎င်း၊ 26 ပုရ
ဟေူသာစကားကုိ အစဲွ ြပ သြဖင့်၊ ထုိ
ေန ့ကုိ
ပုရ ေနဟ့၍ူေခါ်ေဝါ် က၏။ ထုိအမိန ့် ေတာ်စာ ချက် ှင့် ကုိယ်တိင်ုေတွ့ြမင် ေသာ
အမှု ကုိ ေထာက် လျက်၊ 27 ယုဒ လတိူု့သည် ကုိယ်တိင်ုမှစ၍သား ေြမး၊ ဘာသာဝင် သူ
အေပါင်း တို့ ှင့်တကွ ၊ ေမာ်ဒကဲမှာစာ၌ စီရင် ထုံးဖွ့ဲသည်အတိင်ုး ၊ ထုိ ေန ့ ှစ် ရက်ကုိ
ှစ် တိင်ုး အစ ် မြပတ်ေစာင့် မည်အေကာင်း၊ 28 ထုိ ပုရေန ့တို့သည် ယုဒ
အမျ ိး၌ မေပျာက်၊ သားစ ် ေြမးဆက်တို့သည် မ
ေမ့မေလျာ၊့ အြပည် ြပည် အ မိ မိ ၌ ေနေသာအေဆွ အမျ ိးအသီးအသီးအစ ်
အဆက်တို့သည်ေအာက်ေမ့ေစာင့်ေ ှာက်မည်အေကာင်းဝနခံ် က၏။ 29 ထုိအခါ
အဘိဟဲလ သမီး
မိဖုရား ဧသတာ ှင့်
ယုဒ အမျ ိး ေမာ်ဒကဲ တို့သည်၊ ပုရ
ေနတိ့ု့ ကုိ မဲြမံစွာ တည် ေစြခင်းငှါ ကျပ်တည်းစွာ အာဏာ
ထား၍ မှာစာ ကုိ တဖန် ေရး ထားက၏။ 30 ယုဒ အမျ ိးသားေမာ်ဒကဲ ှင့်
မိဖုရား ဧသတာ
မှာထား၍၊ ယုဒလတိူု့သည် ကုိယ်အဘို့ ှင့်
သားစ ်ေြမးဆက် အဘို့ စီရင် သည်အတိင်ုး၊ 31 ချနိး်ချက် ေသာအချနိ၌်
အစာေ ှာင်ြခင်း ၊ ဆုေတာင်းြခင်း ှင့်တကွ ပုရ
ေန ့တို့ ကုိအ မဲေစာင့်ေစြခင်းငှါ၊ အာေရွှ ု ိင်ုငံ ေတာ်တင်ွ တိင်ုးြပည် တရာ ှစ်ဆယ်
ခုနစ် ြပည်၌ ှိေသာယုဒ လအူေပါင်း တို့ ေနရာသို့
ငိမ်သက် ေစေသာသစ္စာ စကား ှင့် ထုိမှာစာ ကုိေမာ်ဒကဲေပး လိက်ုေလ၏။ 32 ဧသ

တာ စီရင် ေသာအားြဖင့် ၊ ပုရ ေနတိ့ု့ ကုိ ေစာင့်ရာ ထုံးစံ
သည် အ မဲတည် ၍ ဤ
စာ ၌ ေရး ထားလျက် ှိသတည်း။

10
1 ှ င်ဘုရင် အာေရွှ ု သည်ေြမ ကီး ေပါ် ၌၎င်း၊ ပင်လယ် တင်ွ ှိ ေသာကျွနး် တို့
ေပါ်၌၎င်း ၊ ေငေွတာ်ခဲွ ေကာင်း အစ ှိေသာ၊ 2အာဏာ တနခုိ်းေတာ် ှင့် စီရင်သမျှ ေသာ
အမှု အရာများ ှင့်တကွ ၊ ချးီေြမာက် ေတာ်မူြခင်းကုိ ခံရေသာ
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ေမာ်ဒကဲ ၏ ဘုနး် တနခုိ်း၊ ထင် ှားေသာ အြခင်းအရာတို့သည် ေမဒိ ၊ ေပရသိ ရာဇဝင်
တို့ ၌
ေရး ထားလျက် ှိ၏။ 3 ယုဒ အမျ ိးသားေမာ်ဒကဲ သည် ှင်ဘုရင် အာေရွှ ု ေအာက်၌
အြမတ်ဆုံးေသာ အရာကုိရ၍ ယုဒ
လတိူု့တင်ွ
ဘုနး် ကီး၏။ မိမိ
အမျ ိး ၏ အကျ ိး စီးပွားကုိ ြပ စု လျက်၊ အမျ ိးသား ချင်းအေပါင်း တို့အား မဂင်္လာ
စကားကုိသာ ေြပာ လျက်၊ မိမိ
အမျ ိးသား ချင်းအေပါင်း တို့တင်ွ
မျက် ှာ ရေသာသူြဖစ် သတည်း။
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ေယာဘဝတ္တု။
1 ေယာဘ အမည် ှိေသာသူတေယာက်သည် ဥဇ
ြပည် ၌ ေန ၏။ ထုိ
သူ သည်စုံလင် ေြဖာင့်မတ် ြခင်း ှ ိ ၏။ ဘုရား
သခင်ကုိ ေကာက်ရံွ ေသာသူ၊ မ
ေကာင်းေသာအကျင့်ကုိ
ေ ှာင် ေသာသူြဖစ်၏။ 2သား ခုနစ် ေယာက် ှင့်
သမီး သုံး ေယာက် ှိ ၏။ 3 သူ ၏ဥစ္စာ ကား၊ သုိး
ခုနစ် ေထာင် ၊ ကုလားအပ်ု သုံး ေထာင် ၊ ာွး ယှ ်ငါး ရာ ၊ ြမည်း မငါး ရာ ၊ ငယ်သား
အတိင်ုး မသိများ သည်ြဖစ်၍ ၊ ထုိ သူ သည် အေ ှ မျက် ှာအရပ် သားတကာ တို့ထက်
သာ၍ ကီး ေသာသူြဖစ် ၏။ 4 ေယာဘ ၏ သား
တို့သည် ှစ်စ ်အတိင်ုး အသီးအသီးဘွားေသာေနေ့ရာက်လျှင်၊ မိမိ
တို့ အိမ် ၌ ပဲွ ခံ သြဖင့် ၊ ှမ သုံး ေယာက်ကုိ လည်းေခါ် ၍
အတူ စား ေသာက် ေလ့ ှိ က၏။ 5 ပဲွ ခံေသာေန ရ့က်လနွေ်သာအခါ ၊ ေယာဘ သည်
သူ တို့ ကုိေခါ်၍
သန ့် ှ င်း ေစ ပီးလျှင် နနံက် ေစာေစာထ ၍
သူ တို့အေရ အတက်ွအတိင်ုး မီး
ှု ိေသာယဇ်ကုိပူေဇာ် ေလ့ ှ ိ၏။ အေကာင်း မူကား၊ ငါ ့ သား တို့သည် မှားယွင်း ၍

စိတ် ှလံးုထဲ ၌ဘုရား သခင်ကုိ စွန ့ပ်ယ်က ပီေလာဟု ေယာဘ
ေအာက်ေမ့ ၏။ ထုိသို့
ေယာဘ သည် အစ ် ြပ မဲ ှ ိ၏။ 6 ဘုရား သခင်၏ သား
တို့သည်ထာဝရဘုရား ထံ ေတာ်၌ ခစား
ြခင်းငှါ လာ ရေသာ ေန ့ရက်အချနိ် ေရာက်လျှင် ၊ စာတန် သည်လည်း
သူ တို့ ှင့်ေရာေ ှာ၍လာ ၏။ 7ထာဝရဘုရား ကလည်း ၊ သင်သည်အဘယ် အရပ်က
လာ သနည်းဟု စာတန် ကုိ ေမး ေတာ် မူလျှင် ၊ စာတန် က၊ ေြမ ကီး ေပါ် မှာ
လှည့်လည် ၍ အရပ်ရပ်သွား လာြခင်း အမှုထဲက လာပါသည်ဟု ြပန် ေလျှာက်ေလ၏။
8ထာဝရဘုရား ကလည်း ၊ ငါ ့ကျွန် ေယာဘ ကုိဆင်ြခင် ပီေလာ။ ေြမ ကီး ေပါ် မှာသူ
ှင့်
တေူသာသူ တေယာက်မျှမ ှိ။ စုံလင် ေြဖာင့်မတ် ေပ၏။ ဘုရား
သခင်ကုိ ေကာက်ရွ ံ ေသာသူ၊ မ
ေကာင်းေသာအကျင့်ကုိ ေ ှာင် ေသာသူြဖစ်သည်ဟု စာတန် အား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 9 စာတန် ကလည်း ၊ ေယာဘသည် အကျ ိး မရဘဲ ဘုရား ဝတ်ကုိ ြပ
သေလာ။ 10 ကုိယ်ေတာ် သည် သူ့
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ကုိယ်မှစ၍သူ့ အိမ် ှင့်
သူ့ ဥစ္စာ ှ ိသမျှ
ပတ်လည် ၌ ေစာင်ရနး်ကာ ေတာ်မူသည် မဟတ်ု ေလာ။ သူ
ြပ ေလသမျှတို့ ကုိ ေကာင်း ကီး ေပးေတာ်မူ ပီ။ သူ့
သုိး ာွးအစ ှိေသာ တိ စ္ဆာန်တို့သည် ေြမ ေပါ် မှာ အလနွ်ပွားများ က ပီ။ 11 ယခု
မူကား ၊ လက် ေတာ်ကုိဆန ့် ၍ သူ
၏ဥစ္စာ ှ ိသမျှ ကုိ
ထိခုိက် ေတာ်မူလျှင် ၊ သူသည် မျက်ေမှာက် ေတာ်၌
ကုိယ်ေတာ် ကုိ စွန ့ပ်ယ် ပါလိမ့်မည်ဟု ထာဝရဘုရား
ကုိ ြပန် ေလျှာက်ေလ၏။ 12ထာဝရဘုရား ကလည်း ၊ သူ ၏ဥစ္စာ ှ ိသမျှ သည် သင့်
လက် ၌ ှိ၏။ သူ့
ကုိယ်တခုကုိသာ
မ ထိ မခုိက် ှင့်ဟု မိန ့် ေတာ်မူလျှင် ၊ စာတန် သည် ထာဝရဘုရား
ထံ ေတာ်မှ
ထွက်သွား ေလ၏။ 13 တေန ့သ၌ေယာဘ ၏သား သမီး တို့သည် အစ်ကုိ အ ကီး
အိမ် တင်ွ စား ၍
စပျစ်ရည် ကုိေသာက် လျက် ေနကစ ်၊ 14 ေယာဘ ထံ သို့ တမန် တေယာက်လာ ၍
၊ ာွး တို့သည် လယ်ထွန် လျက်၊ သူ
တို့အနား မှာြမည်း မတို့သည် ကျက်စား လျက် ှိ ကေသာအခါ၊ 15 ေ ှဘ အမျ ိးသား
တို့သည် တိက်ု ယူ သွားကပါ ပီ။ လူ
ေစာင့်တို့ ကုိလည်း
ထား ှင့် သတ် ၍ ကျွနေ်တာ် တေယာက် တည်း ကျနရ်စ် လျက် ၊ ကုိယ်ေတာ် အား
သိတင်းကား ေြပာရပါသည်ဟု ေလျှာက် ေလ၏။ 16 ထုိသို့ ေလျှာက် စ ် တင်ွ၊ အြခား
ေသာသူတေယာက်သည်လာ ၍၊ ဘုရား
သခင်၏မီး သည် မုိဃ်းေကာင်းကင်
မှ
ကျ သြဖင့် ၊ သုိး များ ှင့်
လူ ေစာင့်များတို့ ကုိ
ေလာင် ၍ သူတို့သည်ကျွမ်း ကုန် ကပါ ပီ။ ကျွနေ်တာ် တ ေယာက် တည်း ကျနရ်စ်
လျက် ၊ ကုိယ်ေတာ် အား
သိတင်းကား ေြပာရပါသည်ဟေုလျှာက် ေလ၏။ 17 ထုိသို့ ေလျှာက် စ ် တင်ွ၊ အြခား
ေသာသူ တေယာက်သည်လာ ၍ ၊ ခါလဒဲ အမျ ိးသားတပ် သုံး တပ် တို့သည် ချ ီ ၍
ကုလားအပ်ု တို့ ကုိ တိက်ု ယူ သွားကပါ ပီ။ လူ
ေစာင့်တို့ ကုိလည်း
ထား ှင့် သတ် ၍ ကျွနေ်တာ် တ ေယာက်တည်း ကျနရ်စ် လျက် ၊ ကုိယ်ေတာ် အား
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သိတင်းကား ေြပာရပါသည်ဟု ေလျှာက် ေလ၏။ 18 ထုိသို့ ေလျှာက် စ ် တင်ွ၊ အြခား
ေသာသူတေယာက်သည်လာ ၍ ၊ ကုိယ်ေတာ် ၏သား သမီး တို့သည် အစ်ကုိ အ ကီး အိမ်
၌
စား ၍
စပျစ်ရည် ကုိ ေသာက် လျက်ေနကေသာအခါ၊ 19 ေတာ မှ ေလ ကီး လာ၍ အိမ် ေလး
ေထာင့် ကုိ တိက်ု သြဖင့် ၊ အိမ်သည် ထုိလလုင် တို့အေပါ် ၌ ပိ လဲ ပါ၏။ သူတို့သည်
ေသ ၍
ကျွနေ်တာ် တ ေယာက်တည်း ကျနရ်စ် လျက် ၊ ကုိယ်ေတာ် အား
သိတင်းကား ေြပာရပါသည်ဟု ေလျှာက် ေလ၏။ 20 ထုိအခါ
ေယာဘ သည် ထ
၍
မိမိ ဝတ်လံု ကုိ ဆုတ် ေလ၏။ ဆံပင် ကုိလည်း
ရိတ် ၍
ေြမ ေပါ်မှာဝပ် လျက် ကုိးကွယ် ပီးလျှင် ၊ ငါသည် အဝတ် မပါဘဲ အမိ
ဝမ်း ထဲက ထွက် လာ၏။ 21 အဝတ် မပါဘဲ အမိဝမ်းထဲ သို့ ြပန် သွားေတာ့မည်။
ထာဝရဘုရား
ေပး ေတာ်မူ၏။ ထာဝရဘုရား
လည်း
ု ပ်သိမ်း ေတာ်မူ၏။ ထာဝရဘုရား
၏ နာမ
ေတာ်သည် မဂင်္လာ ှိပါေစသတည်းဟု ဆုိ ေလ၏။ 22 ေယာဘ သည် ဤ
အမှုများ ှင့် ေတွ့ ကံ ေသာ်လည်းမ မှားယွင်း။ ထာဝရဘုရား ကုိလည်းအြပစ်
မ တင်ဘဲေန၏။

2
1တဖန် ဘုရား သခင်၏ သား
တို့သည် ထာဝရဘုရား
ထံ ေတာ်၌ ခစား
ြခင်းငှါ လာ ရေသာေန ့ရက်အချနိ် ေရာက်လျှင်၊ စာတန် သည်လည်း
ထာဝရဘုရား ထံ ေတာ်၌ခစား ြခင်းငှါ သူ တို့ ှင့်အတူ လာ ၏။ 2 ထာဝရဘုရား
ကလည်း ၊ သင်သည် အဘယ် အရပ်က လာ သနည်းဟု စာတန် ကုိ ေမး ေတာ်မူ
လျှင်၊ စာတန် က၊ ေြမ ကီး ေပါ် မှာလှည့်လည် ၍ အရပ်ရပ်သွား လာြခင်း အမှုထဲက
လာပါသည်ဟု ြပနေ်လျှာက် ေလ၏။ 3ထာဝရဘုရား ကလည်း၊ ငါ ့ ကျွန် ေယာဘ ကုိ
ဆင်ြခင် မိ ပီေလာ။ ေြမ ကီး ေပါ် မှာသူ ှင့် တေူသာသူ တ
ေယာက်မျှမ ှိ။ စုံလင် ေြဖာင့်မတ် ေပ၏။ ဘုရား
သခင်ကုိ ေကာက်ရွ ံ ေသာသူ၊ မ
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ေကာင်းေသာအကျင့်ကုိ
ေ ှာင် ေသာသူြဖစ်၏။ အေကာင်း မ ှိဘဲ သူ
ကုိပျက်စီး ေစြခင်းငှါ
သင်သည် ငါ ့ ကုိ တိက်ုတနွး် ေသာ်လည်း ၊ သူ သည် ေြဖာင့်မတ်ေသာသေဘာကုိ
စဲွလမ်းလျက်ေနသည်ဟု စာတန် အား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 4 စာတန် ကလည်း ၊ အေရ ဘို့ အေရ ဟဆုို သက့ဲသို့ ၊ လူ
သည်မိမိ အသက် ဘို့
မိမိဥစ္စာ ှ ိသမျှ ကုိေပး ပါလိမ့်မည်။ 5ယခု တဖန် လက် ေတာ်ကုိဆန ့် ၍
သူ့ အ ို း ှင့်
သူ့ အသား ကုိ
ထိခုိက် ေတာ်မူလျှင် ၊ သူသည် မျက်ေမှာက် ေတာ်၌
ကုိယ်ေတာ် ကုိ စွန ့် ပယ် ပါ လိမ့်မည်ဟု ထာဝရဘုရား ကုိ ြပန် ေလျှာက် ေလ၏။

6ထာဝရဘုရား ကလည်း ၊ သူ သည် သင့် လက် ၌
ှိ၏။ သူ့
အသက် တခုကုိသာ
လတ်ွ ေစဟမိုန ့် ေတာ်မူလျှင်၊ 7 စာတန် သည် ထာဝရဘုရား
ထံ ေတာ်မှ ထွက်သွား ၍
ေယာဘ ၏ ေြခ ဘဝါး မှ သည် ဦးထိပ် တိင်ုေအာင် ဆုိး ေသာအနာစိမ်း များ တိးု
ေပါက်ေစ၏။ 8 ေယာဘသည်ကုိယ် ကုိ ြခစ် စရာ အိးု
ြခမ်းကုိ ကုိင် ယူ၍
မီးဖုိြပာ ထဲ မှာ ထုိင် ေလ၏။ 9 ထုိအခါ မယား က၊ သင် သည် ေြဖာင့်မတ် ေသာ
တရားကုိ
စဲွလမ်း ေသးသေလာ။ ဘုရား
သခင်ကုိ စွန ့ပ်ယ် ၍
ေသ ေလာ့ဟုဆုိ၏။ 10 ေယာဘကလည်း၊ မိနး်မ မုိက်ေြပာ တတ်သက့ဲသို့ သင်သည်
ေြပာ ၏။ အဘယ်သို့ နည်း။ ငါတို့သည် ဘုရား
သခင် ၏လက်ေတာ်မှ သုခ
ချမ်းသာကုိ ခံယူ
သည်ြဖစ်၍ ၊ ဒကု္ခ ဆင်းရဲကုိ မ
ခံ မယူရာသေလာဟဆုို ၏။ ေယာဘ
သည် ဤ
အမှု များ ှင့် ေတွ့ ကံ ေသာ်လည်း ှ တ် ြဖင့် မျှ မ မှားယွင်း။ 11 ထုိအခါ ေတမန်
အမျ ိးသားဧလိဖတ် ၊ ှုအာ
အမျ ိးသားဗိလဒဒ် ၊ ေနမတ် အမျ ိးသားေဇာဖါ တည်း ဟေူသာေယာဘ
၏အေဆွ ခင်ပွနး်သုံး ေယာက်တို့သည်၊ သူ
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၌ ေရာက် ေသာ ဤ
အမှု ကီးအလံးုစုံ တို့ ကုိ သိတင်း ကား လျှင် ၊ ေယာဘ ှင့်အတူ ညည်းတာွး ၍
သူ့ ကုိ ှစ်သိမ့် ေစြခင်းငှါ ၊ စည်းေဝး မည် ချနိး်ချက်သည်အတိင်ုး၊ အသီးအသီးမိမိ
တို့ေနရာအရပ်မှ ေရာက်လာက၏။ 12 ထုိသူတို့သည် အေဝး
က ေမျှာ် ကည့်၍ ေယာဘ
ကုိ မ
သိ လျှင် ၊ အသံ ကုိလွှင့် ၍
ငိေု ကး က၏။ အသီး
အသီးမိမိ တို့ဝတ်လံု ကုိဆုတ် ၍
ေြမမှုန ့် ကုိ ယူ ပီးလျှင်မိမိ တို့ ေခါင်း ေပါ် သို့ကျေရာက်ေစြခင်းငှါ၊ မုိဃ်းေကာင်းကင်
သို့
ပစ် တင် က၏။ 13 ခုနစ် ရက် ပတ်လံးုေယာဘ ှင့်အတူ ေြမ ေပါ် မှာထုိင် ၍ ၊ သူ
သည်ြပင်းစွာ ေသာဆင်းရဲ ခံရေကာင်းကုိ သိြမင် လျှင်၊ အဘယ် သူမျှစကားမေြပာ မ
ဆုိဘဲေနက၏။

3
1 - 2 ထုိေနာက် ၊ ေယာဘ သည် ှ တ် ကုိဖွင့် ၍
မိမိဘွားေသာေနရ့က် ကုိကျနိဆဲ် လျက် မက်ဆုိ သည်ကား။ 3 ငါဘွား ေသာ ေန ့
ရက်ပျက်စီး ပါေစ။ သား
ေယာက်ျားကုိ ပဋိသေ ္ဓ
ယူ ပီဟုသိတင်း ကား ေြပာေသာ ည ့် လည်း ပျက်စီးပါေစ။ 4 ထုိ ေန ့ရက်မုိက် ပါ
ေစ။ ဘုရား
သခင်သည် မျက် ှာ ြပ ေတာ် မ မူ ပါ ေစ ှင့်။ အလင်း မ ေပါ်ထွနး် ပါ ေစ ှင့်၊

5 ေမှာင်မုိက် ၊ ေသမင်း အရိပ်သည် ထုိေနရ့က်အသေရကုိ ှုတ်ချ ပါေစ။ မုိဃ်းတိမ်
ထပ် လွှမ်းမုိး ပါေစ။ မွနး်တည့်အ ှိန်ြဖင့် ေ ကာက်မက် ဘွယ် ြဖစ်ပါေစ။ 6 ထုိ ည ့်
သည်ေမှာင်မုိက် ၌ ေပျာက် ပါေစ။ ှစ် စ ် ေန ့
ရက်တို့ ှင့် မ
ေပါင်း ပါေစ ှင့်၊ 7လ အေရ အတက်ွ၌
မ ဝင် ပါေစ ှင့်။ ေအာ်၊ ထုိ
ည ့် သည်ဆိတ်ညံ ပါေစ။ ရွှင်လနး် ေသာအသံမ ှိ ပါေစ ှင့်။ 8 ေန ့ရက်ကုိေရွး၍
ကျနိဆဲ် တတ်ေသာသူ၊ မိေကျာင်း ကုိ ထ
ေစတတ်ေသာသူတို့သည် ထုိည ့်ကုိ ကျနိဆဲ် ပါေစ။ 9ညဦးယံ ကယ် တို့သည် မုိက်
ပါေစ။ ထုိည ့်သည် အလင်း ကုိေတာင့်တ ၍ မ
ရပါေစ ှင့်။ နနံက် မုိဃ်းလင်းကုိ မ
ြမင် ပါေစ ှင့်။ အေကာင်းမူကား၊ 10 ငါ ့အမိ၏ဝမ်း ကုိ ပိတ် မ ထား၊ ဒကု္ခ
ဆင်းရဲကုိ ငါ မြမင်ေစြခင်းငှါ မကွယ် မကာ။ 11 ငါသည်ေမွး စက
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အဘယ်ေကာင့် မ ေသ သနည်း။ အမိဝမ်း ထဲမှ
ထွက် စကအဘယ်ေကာင့အ်သက် မချ ပ် သနည်း။ 12 ငါ ့ကုိအဘယ်ေကာင့် ပုိက်ေပွ့
ရသနည်း။ အဘယ်ေကာင့် ို့ တိက်ုရသနည်း။ 13 ထုိသို့ မြပ လျှင် ငါသည်အိပ် ၍ ငိမ်း
ပီ။ ေပျာ် လျက်ေနရ ပီ။ 14 - 15 မိ ပျက် တို့ ကုိ ြပင်ဆင် ြပ စုေသာ ေလာကီ
ှင်ဘုရင် ၊ မှူးမတ် တို့ ှင့်၎င်း၊ ေရွှ ကုိရတတ်၍ဘ ာတိက်ု ၌ ေငွ ကုိအြပည့် သုိထား

ေသာမင်းတို့ ှင့်၎င်း ငါ ငိမ်းရ ပီ။ 16 သို့ မဟတ်ု အချနိ် ေနလ့မေစ့မီှ ေမွးေသာသူငယ်၊
အလင်း ကုိ မြမင် ရေသာသူငယ် က့ဲသို့ ငါပျက်စီးရ ပီ။ 17 ထုိ အရပ်၌ လဆုိူး
တို့သည် ေနာက်တဖနမ် ေ ှာင့် ှက် ရ။ ပင်ပနး် ေသာသူတို့သည် ချမ်းသာ ရက၏။

18အချ ပ် ခံရေသာသူတို့သည်လည်း အတူ
ငိမ်ဝပ် ရက၏။ ည ်းဆဲ ေသာသူ၏စကား သံကုိမ ကား ရက။ 19 ထုိ အရပ်၌ ကီး

ေသာသူ ှင့်
ငယ် ေသာသူ ှိ က၏။ ကျွန် သည်လည်း
သခင် လက် ှင့် လတ်ွ ရ၏။ 20 ဒကု္ခ ဆင်းရဲခံရေသာသူအား
အဘယ်ေကာင့် အလင်း ကုိေပး သနည်း။ စိတ် ှလံးုခါး ေသာသူအား
အဘယ်ေကာင့်အသက် ကုိေပးသနည်း။ 21 သူတို့သည် ေသ
ြခင်းကုိ
ေတာင့်တ ၍မ ရ ိင်ု။ ဝှက်ထား ေသာ ဥစ္စာကုိေဘာ်ြခင်းငှါတးူ သည် ထက် ေသ
ြခင်း အေကာင်းကုိ ေဘာ်ြခင်းငှါသာ၍ထူးက၏။ 22 သူတို့သည်သခင်္ျ ိ င်း တင်ွးကုိ ေတွ့
ေသာအခါ
အလနွဝ်မ်းေြမာက် ၍ အထူးသြဖင့် ရွှင်လနး် က၏။ 23 မိမိ သွားေသာလမ်း
ကွယ်ေပျာက် ေသာ သူ၊ ဘုရား
သခင်ဆီးကာ ချ ပ်ထားေသာသူအား အလင်း ှင့် အသက်ကုိ အဘယ်ေကာင့်ေပး
သနည်း။ 24အစာ စားြခင်းအရာ၌ ငါ ညည်းတာွး ြခင်း ှ ိ၏။ ငါ ငိေု ကး ြမည်တမ်းြခင်း
မျက်ရည်သည်လည်း ေရ
စီးသက့ဲသို့ ြဖစ်၏။ 25 ငါေကာက် ေသာ အမှုသည် ငါ ၌ေရာက်လာ ပီ။ ငါအလနွ်
ေကာက် ေသာေဘးသည် ငါ ့ ကုိ ေတွ့ မိ ပီ။ 26 ငါသည် ငိမ်ဝပ် ြခင်းမ ှိ။ ချမ်းဧ ြခင်းမ
ှိ။ သက်သာ ြခင်းမ ှိ။ ဒကု္ခ
ဆင်းရဲသက်သက် ှိသည်ဟု မက်ဆုိ ေလ၏။

4
1 ထုိအခါ
ေတမန် အမျ ိးသားဧလိဖတ် မက်ဆုိ သည်ကား၊ 2 ငါတို့သည် သင် ှင့်
ှ တ်ဆက် စမ်း လျှင်၊ သင်သည် စိတ်ပျက် ေကာင်းပျက်လိမ့်မည်။ သို့
ေသာ်လည်း၊ အဘယ် သူသည် စကား
မ ေြပာဘဲ ေန ိင်ု မည်နည်း။ 3သင်သည် လအူများ တို့ ကုိ ဆုံးမ
ပီ။ လက် မ စွမ်းေသာသူတို့ ကုိ ခုိင်ခ့ံ ေစ ပီ။ 4သင် ၏စကား သည် လဲ
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လေုသာသူကုိ ေထာက်မ ပီ။ နု ့န် ဲ ေသာဒူး တို့ ကုိလည်း
တည့် ေစ ပီ။ 5ယခု မူကား၊ ကုိယ်တိင်ုအမှုေတွ့၍ စိတ်ပျက် ၏။ အထိ
အခုိက်ခံရေသာေကာင့်
မိနး်ေမာ ေတေွဝလျက် ေန၏။ 6သင် ၏ ိုေသ ေသာသေဘာ၊ ယုံကည် ကုိးစားေသာ
သေဘာ၊ ေြမာ်လင့် ေသာသေဘာ၊ တည်ကည် ေသာ သေဘာ၊ တရားသြဖင့် ကျင့်တတ်
ေသာသေဘာသည် အဘယ်မှာ ှိသနည်း။ 7အြပစ် ှင့်ကင်းလတ်ွလျက်ပင်ပျက်စီး ြခင်း
သို့ အဘယ်သူ ေရာက်သနည်း။ ေြဖာင့်မတ် ေသာသူသည် အဘယ် အရပ်၌ ဆုံးသနည်း
ဟု ဆင်ြခင် ပါေလာ။့ 8 ငါသိ ြမင်သည်အတိင်ုး ၊ မ တရားေသာ လယ်ထွန် ြခင်းကုိ ြပ
ေသာသူ ှင့်
အဓမ္မ မျ ိ းေစ့ကုိ ကဲ ေသာသူတို့ သည် ထုိသို့ ှင့်အညီစပါးရိတ် တတ်က၏။ 9 ဘုရား
သခင်မှုတ် ေတာ်မူသြဖင့် ၊ ထုိသူတို့သည် ပျက်စီး ၍ ၊ ှုေတာ်မူေသာအသက်ြဖင့်လည်း
ဆုံး ှုံး ရက ၏။ 10 ြခေသင့်္ ေဟာက် ြခင်း၊ ကမ်းတမ်းေသာ ြခေသင့်္ အသံ ြမည်ြခင်း၊
ြခေသင့်္ ကေလးကုိက်ဝါး ြခင်း ငိမ်းရ၏။ 11ဘမ်း ၍ စားစရာမ
ှိေသာေကာင့်၊ ကမ်းတမ်းေသာ ြခေသင့်္ သည်ေသ ၍၊ ြခေသင့်္ မ၏သား ငယ်တို့သည်

အရပ်ရပ်ကဲွြပား ရက၏။ 12တရံေရာအခါငါ သည် တိတ်ဆိတ် စွာ ဗျာဒိတ် ေတာ်ကုိ
ရ၍ တို
ေသာအသံကုိ ကား ရ၏။ 13လူ တို့သည် ကီးစွာ ေသာ အိပ်ေပျာ်ြခင်းသို့ ေရာက်၍ ၊
ထူးဆနး်ေသာ ူပါ ံု ထင် ှားရာ ကာလည ့် အချနိ၌် ငါေအာက်ေမ့စ ်တင်ွ၊ 14 ငါ ့အ ို း
များ တနုလ်ှုပ် သည်တိင်ုေအာင်၊ ငါ
အလနွေ်ကာက် အား ကီး၍
ထိတ်လန ့် လျက်ေန၏။ 15 ဝိညာ ် တပါးသည် ငါ ့ ေ ှ ၌
ကန ့လ်န ့ေ် ှာက်သွား
၍၊ ငါသည် ကက်သီး ေမွးညင်းထ ေလ၏။ 16 ထုိဝိညာ ်သည်ရပ် ေန၍၊ ပုံ
သဏ္ဍာနလ်ည်း ေသချာစွာ မထင်မ ှားအရိပ်ကုိသာ ငါ ြမင်ရ၏။ ြငင်း ေသာ အသံ
ှိ၍ ငါကား ေသာစကား သံဟမူူကား၊ 17 ေသတတ်ေသာလူ သည် ဘုရား
သခင့်ေ ှ မှာ ေြဖာင့်မတ် ြခင်း ှ ိရသေလာ။ လူ
သတ္တ ဝါသည် ဖနဆ်င်း ေတာ်မူေသာအ ှင်ေ ှ မှာ သန ့် ှ င်း ြခင်း ှ ိရသေလာ။ 18အမှု
ေတာ်ထမ်းတို့ ကုိ
ယုံ ေတာ်မ မူ။ ေကာင်းကင်တမန် ေတာ်တို့ ၌
စုံလင် ြခင်းမ ှိဟု ထင်ေတာ်မူ၏။ 19 သို့ ြဖစ်လျှင် ေြမမှုန ့် ၌ တည်၍ ေြမ ထဲတင်ွ ေန
တတ်ေသာသူတို့ ကုိ အဘယ်ဆုိဘွယ် ှိအံန့ည်း။ ထုိသူ
တို့ ကုိ ပုိးရွ ပင် ိင်ုတတ်၏။ 20 တေန ့ြခင်းတင်ွ ပျက်စီး တတ် က၏။ အဘယ်သူမျှ
ပမာဏ မ ြပ ဘဲ အစ ် ဆုံး ှုံး ြခင်းသို့ ေရာက်တတ်က၏။ 21 သူ တို့၏ဂုဏ်အသေရ
ကွယ်ေပျာက်၍ သူတို့သည် ပညာ
မ ှိဘဲ ေသ သွားတတ်က၏။
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5
1ယခု ဟစ်ေခါ် ပါ။ အဘယ်သူထူး လိမ့်မည်နည်း။ သန ့် ှ င်း သူတို့တင်ွ အဘယ် သူ
ကုိ ကည့် ေမျှာ်မည်နည်း။ 2 ေဒါသ သည် လမုိူက် ကုိ ဖျက်ဆီး တတ်၏။ ပညာ
မ ှိေသာသူသည် လည်း ြင စူ ေသာသေဘာအားြဖင့်ေသ ြခင်းသို့ ေရာက်တတ်၏။

3 မုိက် ေသာသူအြမစ် စဲွသည်ကုိ ငါ ြမင် ေသာအခါ ၊ သူ ၏ေနရာ ကုိ ချက်ြခင်း ကျနိဆဲ်
၏။ 4 သူ ၏သား သမီးတို့သည် ေဘး
လတ်ွရာအရပ် ှင့် ေဝး က၏။ ံု း
ေတာ်ေ ှ ၌ ည ်းဆဲ ြခင်းကုိ ခံရေသာအခါ ကယ် ှ တ် ေသာသူ တ ေယာက်မျှမ ှိ။

5 သူ ရိတ် ေသာစပါးကုိ မွတ်သိပ် ေသာသူသည်၊ ဆူး
ပင်ကာေသာြခံ အထဲ
ကယူ သွား၍ စား
တတ်၏။ သူ
၏ ပစ္စည်း ဥစ္စာကုိလည်း ေရငတ်ေသာသူသည် မျ ိ တတ်၏။ 6 ေြမမှုန ့် ထဲက အမှု
ေရာက်သည်မ ဟတ်ု။ ဒကု္ခ
သည် ေြမ ေပါ်မှာ မေပါက်တတ်။ 7 မီးပွါး တို့သည် အထက် သို့ပျ ံတက်သည်နည်းတူ
၊ လူ သည်ဒကု္ခ ၌ ကျင်လည်ြခင်းငှါ ေမွးဘွား ၏။ 8 ငါ မူကား ဘုရား
သခင်ကုိ ေမျှာ်လင့် မည်။ ကုိယ် အမှု ကုိ ဘုရား
သခင်၌ အပ် မည်။ 9 ဘုရားသခင် သည် ကီး ေသာအမှု၊ စစ် ၍မ ကုန် ိင်ုေသာအမှု၊
ေရတက်ွ ၍မ ဆုံး၊ အံဩ့
ဘွယ်ေသာ အမှု တို့ ကုိ
ြပ ေတာ်မူ၏။ 10 ေြမ ေပါ် မှာမုိဃ်း ရွာေစသြဖင့် လယ် တို့ ၌ ေရ ကုိေပး ေတာ်မူ၏။

11 ထုိသို့ ှမ့်ိချ လျက် ှိေသာသူတို့ ကုိ ချးီေြမာက် ေတာ်မူ၏။ ငိ ြငင် ေသာသူတို့ ကုိလည်း
ဝမ်းသာေစေတာ်မူ ၏။ 12 ပရိယာယ် ြပ ေသာသူတို့၏ အမှုကုိမ ေအာင်ေစြခင်းငှါ သူ
တို့အ ကံ ကုိ ဖျက် ေတာ်မူ၏။ 13 ပညာ ှိတို့ ကုိ သူ
တို့၏ပရိယာယ် အားြဖင့် ဘမ်းဆီး ေတာ်မူ၏။ လှည့်စားတတ်ေသာသူတို့၏ တိင်ုပင်
ြခင်း ကုိ အချည်း ှးီ ြဖစ်ေစေတာ်မူ၏။ 14 ထုိသူတို့သည် ေန ့
အချနိ၌် ေမှာင်မုိက် ကုိေတွ့ ၍၊ ည ့် အချနိ၌်က့ဲသို့ မွနး်တည့် အချနိ၌် စမ်းသပ် လျက်
သွားလာရ က၏။ 15 ထုိသူ တို့ စီရင်ေသာထား ေဘးမှ ၎င်း ၊ အား ကီး ေသာသူတို့၏
လက် မှ ၎င်း ၊ ဆင်းရဲသား တို့ ကုိ ကယ် ှ တ် ေတာ်မူ၏။ 16 ထုိသို့ ဆင်းရဲသား တို့သည်
ေြမာ်လင့် ရာအခွင့် ှ ိ က၏။ အဓမ္မ
သည်လည်း မိမိ ှ တ် ကုိ ပိတ် ထားရ၏။ 17 အြပစ် ှင့်အေလျာက်ဘုရား သခင်
စစ်ေဆး ေတာ်မူြခင်းကုိ ခံရေသာသူသည် မဂင်္လာ ှိ၏။ ထုိေကာင့် အန ္တ တနခုိ်း ှ င်
ဆုံးမ
ေတာ်မူြခင်းကုိ မထီမ့ဲြမင် မ ြပ ပါ ှင့်။ 18 ထုိအ ှင်သည် အနာ
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ကုိြဖစ်ေစ၍ ၊ ထုိအနာ ကုိလည်း စည်း ေတာ်မူ၏။ ဒဏ်ခတ်ေတာ်မူ၍ လက် ေတာ် ှင့်
သက်သာ ေစေတာ်မူ၏။ 19သင့် ကုိအမှု ေြခာက် ပါးထဲက ှ တ် ယူေတာ်မူသည် သာ
မက၊ ခုနစ် ပါးေသာအမှု၌ လည်း ေဘး တစုံတခုမျှ မ
ထိ မခုိက်ရ။ 20 အစာေခါင်းပါး ေသာအခါ ေသေဘး မှ ၎င်း ၊ စစ်တိက်ု ေသာအခါ
ထား ေဘးမှ ၎င်း၊ သင့် ကုိ ေရွး ှ တ် ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 21သင်သည်က့ဲရဲ ြခင်းေဘး ှင့်
ကင်းလတ်ွ ၍ ပျက်စီး ြခင်းေဘးေရာက် ေသာ်လည်း မ ေကာက် ရ။ 22 ပျက်စီး ြခင်း
ေဘး ှင့် အစာ ေခါင်းပါးြခင်းေဘးကုိ ရယ်ေမာ ၍ ေတာ
သားရဲ တို့ ကုိလည်း မ ေကာက် ရ။ 23အေကာင်း မူကား၊ လယ် ၌ေကျာက်ခဲ တို့သည်
သင် ှင့် ပဋိညာ ် ြပ ၍ ေတာ သားရဲ တို့သည် သင် ှင့် မိဿဟာယ ဖွ့ဲ ကလိမ့်မည်။
24သင်သည်ကုိယ် အိမ် ၌ ငိမ်သက် ြခင်း ှ ိေ ကာင်း ကုိ ေတွ့ ၍ ကုိယ် ေနရာ အရပ်သို့
ြပန်ေရာက်ေသာအခါ စိတ်ပျက် စရာအေကာင်းမ ှိရ။ 25 သင် ၌သား သမီးများြပား
၍ ၊ သင့် အမျ ိ း အ ယ်ွသည် ေြမ ေပါ်မှာ ြမက်ပင် ှင့်အမျှ ြဖစ်ေကာင်းကုိ ေတွ့ြမင် ရ
လိမ့်မည်။ 26အချနိ် တနလ်ျှင် သိမ်းယူ ေသာေကာက် လှုိင်းက့ဲသို့ ၊ သင်သည် အသက်
ကီးရင့်၍ သခင်္ျ ိ င်း သို့ ေရာက် ရ လိမ့်မည်။ 27ဤအမှုကုိ ငါတို့သည် စစ်ေဆး ၍ ယခု
ေြပာသည်အတိင်ုး မှနပ်ါ၏။ နားေထာင် ပါ။ အသင့် ှလံးု သွင်း ထားပါဟု မက်ဆုိ၏။

6
1တဖန် ေယာဘ မက်ဆုိ သည်ကား၊ 2 ငါ ဝမ်းနည်း ြခင်းအေကာင်းကုိ ေသချာစွာ
ချနိတ်ယ်ွ ပါေစ။ ငါ ခံရေသာဒကု္ခ များကုိလည်း
ချနိခွ်င် ၌
စု ထား ပါေစ။ 3 သို့ ြဖစ်လျှင် သမုဒ္ဒရာ သဲ ထက် သာ၍ေလး လိမ့်မည်။ ထုိေကာင့်
ငါ ့ စကား လနွ် မိ ပီ။ 4အန ္တ တနခုိ်း ှ င်ပစ်ေတာ်မူေသာြမား တို့သည် ငါ ၌ စဲွ၍၊ အဆိပ်
အေတာက်ြဖင့် ငါ ့ ဝိညာ ် ကုိမွနး် ေစ၏။ ဘုရား
သခင်ြပေတာ်မူေသာေကာက်မက် ဘွယ်အရာတို့သည် ငါ ့ ေ ှ မှာ စီ လျက် ှိ က၏။

5 ေတာြမည်း သည် ြမက်ပင် ေပါေသာအခါ ြမည် တတ်သေလာ။ ာွး သည်စား စရာ ှိ
ေသာအခါ ေအာ် တတ်သေလာ။ 6 မ မိနေ်သာအရာကုိ ဆား
မ ပါဘဲ စား
ိင်ု သေလာ။ ကက်ဥ အကာ သည် ဆိမ့်ေသာအရသာ
ှိ သေလာ။ 7လက် ှင့်မျှမ တို့ ိင်ု၊ ငါ မ ှစ်သက် ိင်ုေသာအရာကုိ ရံွလျက် ှင့် ငါစား

ရ၏။ 8 ငါ ေတာင်း ေသာအရာကုိ ရပါေစ။ ငါ ေတာင့်တ ေသာအရာကုိ ဘုရား
သခင်ေပး သနားေတာ်မူပါေစ။ 9 ေတာင့်တ ေသာအရာဟမူူကား ၊ ဘုရား သခင်သည်
ငါ ့ကုိဖျက်ဆီး ေတာ်မူပါေစ။ လက် ေတာ်ကုိဆန ့် ၍ ငါ ့ကုိဆုံး ေစေတာ်မူပါေစ။ 10 ထုိသို့
ြဖစ်လျှင်ငါ သည် သက်သာ ရ၏။ ငိ ြငင် ေသာ်လည်းသည်းခံ မည်။ ငါကုိ့ ှေြမာ ေတာ်
မ မူပါေစ ှင့်။ သန ့် ှ င်း ေတာ်မူေသာသူ၏စကား ေတာ်ကုိ ငါမ ြငင်း မဆန် ပီ။ 11 ငါ
ေြမာ်လင့် စရာအခွင့် ှ ိရမည်အေကာင်း ၊ ငါ ့ ခွနအ်ား ကားအဘယ် သို့ နည်း။ ငါသည်
ကုိယ် အသက် ကုိ ေစာင့် ရမည်အေကာင်း ၊ ေနာက်ဆုံး ခံရေသာအကျ ိးကား အဘယ်
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သို့ နည်း။ 12 ငါ ့ ခွနအ်ား သည် ေကျာက် ခွနအ်ား ြဖစ်သေလာ။ ငါ ့အသား သည် ေကးဝါ
ြဖစ်သေလာ။ 13 ငါ သည်ကုိယ် ကုိ မ မစ ိင်ု။ ငါ ့ ဉာဏ် လည်း ကုန် ပီ။ 14 ဆင်းရဲ
ြခင်းသို့ ေရာက်ေသာသူ၏ အေဆွ ခင်ပွနး်သည် သနား
အပ်၏။ မသနားလျှင်
အန ္တ တနခုိ်း ှ င်ကုိ ေကာက်ရွ ံ ေသာသေဘာ ှင့်ကင်းလတ်ွ ၏။ 15 ငါ ့ ညီအစ်ကုိ
တို့သည် ေချာင်း ေရက့ဲသို့ လှည့်စား ၍၊ ချ ိင့် ၌စီးေသာေရက့ဲသို့ ေရွ သွား ကွယ်ေပျာက်
တတ်က၏။ 16 ထုိေချာင်းေရသည် ေရခဲ
ေကာင့် ၎င်း၊ မ
ထင် ှားေသာ မုိဃ်းပွင့် ေ ကာင့်၎င်း၊ 17အလနွစီ်းတတ်ေသာ်လည်း၊ ေ းွ ေသာအခါ
ကွယ်ေပျာက် တတ်၏။ ေနပူ
ေသာအခါ မိမိ
ေနရာ ၌
ခနး်ေြခာက် တတ်၏။ 18 ထုိေရစီးေသာေချာင်းတို့သည် လွဲ သွား ၍ တေရွ တေရွ
ကွယ်ေပျာက် တတ်က၏။ 19 ေတမန် အမျ ိးသားအစု အေဝးတို့သည် ှာ က၏။ ေ ှ
ဘ ြပည်မှ ခရီး
သွား ေသာ သူ အစုအေဝး တို့သည် ေြမာ်လင့် လျက် လာ က၏။ 20 ေြမာ်လင့်
၍စိတ်ပျက် က၏။ ထုိအရပ်သို့
ေရာက် ေသာအခါ ှက်ေကာက် လျက် ေန က၏။ 21 ထုိ အတူ သင် တို့သည်
အချည်း ှးီသက်သက်ြဖစ် က၏။ ငါ ှမ့်ိချ ြခင်းကုိြမင် လျှင် ဆုတ် ၍ေနက၏။ 22 ငါ ့
ထံ သို့လက်ေဆာင်ကုိ ယူ
ခ့ဲ ကပါ။ သင် တို့ပစ္စည်း ဥစ္စာထဲက ထုတ်၍ ငါ ့ ကုိေပး ကပါ။ 23 ရနသူ် လက် မှ ငါ ့
ကုိကယ် ယူကပါ။ သူရဲ
လက် မှ
ေရွး ှ တ် ကပါဟု ငါေြပာ သေလာ။ 24 ငါ ့ ကုိဆုံးမ ကပါ။ တိတ်ဆိတ် လျက်ေနပါ
မည်။ ငါမှား ေသာအရာကုိ ငါ ့အား ေဘာ်ြပ ကပါ။ 25 မှန် ေသာစကား သည် တနခုိ်း ကီး
၏။ သင် တို့ က့ဲရဲ ေသာစကားသည် အဘယ် မှာေနရာကျသနည်း။ 26 ငါစကား ေြပာ ံု
ကာမျှကုိ အြပစ် တင်မည် ကံစည် ကသေလာ။ ေြမာ်လင့် စရာမ ှိေသာသူ ေြပာေသာ
စကား
သည် ေလ သက်သက်ြဖစ်၏။ 27အကယ်၍ သင်တို့သည် မိဘ
မ ှိေသာသူငယ်ကုိ
ှပ်ိစက် က၏။ အေဆွ ခင်ပွနး်ဘို့
တင်ွးကုိတးူ က၏။ 28 ငါ ့ ကုိ စိတ်မ ှိဘဲ ကည့် ှု ကပါေလာ။့ သင် တို့ေ ှ
မှာ ငါလှည့်စား သေလာ။ 29 ြပန် ၍ဆင်ြခင်ကပါ။ မ
တရားသြဖင့်မ ြပ ကပါ ှင့်။ ြပန် ၍ဆင်ြခင်ကပါ။ ဤအမှု၌
ငါ သည် ေြဖာင့်မတ် ပါ၏။ 30 ငါ ့လျှာ ၌
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ေကာက် ေသာသေဘာ ှိ သေလာ။ ငါ သည် ြမည်းစမ်း ၍ အြပစ် ပါေသာအရာကုိ
ပုိင်းြခား မ သိ ိင်ုသေလာ။

7
1လူ တို့သည် ေြမ ကီး ေပါ် မှာ ပင်ပနး်စွာအမှု ထမ်း ရသည် မ
ဟတ်ုေလာ။ သူ
ေနရေသာ ေန ့
ရက်တို့သည် အငှါး ခံေသာသူ၏ ေန ့
ရက်က့ဲသို့ ြဖစ်သည်မဟတ်ုေလာ။ 2ကျွန် ခံရေသာသူသည် မုိဃ်းချ ပ် ေသာအချနိ်
ကုိ ေတာင့်တ ၍၊ အငှါး ခံေသာသူသည် အခ
ရမည့်အချနိကုိ် ေြမာ်လင့် သက့ဲသို့ ၊ 3 ထုိနည်းတငူါသည် ဒကု္ခေနလ့
တို့ ှင့ဆုိ်င် ရ၏။ ပင်ပနး် စွာခံရေသာည ့် တို့သည်လည်း ငါ ၏အငနး် အတာ ြဖစ်၏။

4 အဘယ် အခါမှ ည ့် ကုန၍် ငါထ ရပါမည်နည်းဟုငါသည် ညည်းတာွးလျက် အိပ်
ရ၏။ မုိဃ်းလင်း သည် တိင်ုေအာင် လိှမ့် လျက် လးူလျက်ေနရ၏။ 5 ေလာက် ှင့် ရွှ ံ
တို့သည် အဝတ်က့ဲသို့ ငါ ့ ကုိယ် ကုိ ဖုံးလွှမ်း က၏။ ငါ ့ အေရ သည်ကဲွ ၍ ယိ လျက်
ှိ၏။ 6 ငါ ့ ေန ့ရက်တို့သည် ရက်ကနး်လနွး် ထက် ြမန် ၍ ေြမာ်လင့် ြခင်းမ ှိဘဲ လနွ်
သွားတတ်က၏။ 7 ငါ ့အသက် သည် ေလ
သက်သက်ြဖစ်ေကာင်း ကုိ ေအာက်ေမ့ ေတာ် မူပါ။ ေနာက်တဖန် ေကာင်း ေသာ
အကျ ိးကုိ ငါ မ ြမင် ရ။ 8 ငါ ့ ကုိ ြမင် ေသာသူသည် ေနာက်တဖနမ် ြမင် ရ။ ကုိယ်ေတာ်
သည် ကည့် ှု ေတာ်မူေသာအခါ ငါ ေပျာက် ပါ ပီ။ 9 မုိဃ်းတိမ် သည် ြပယ်ေပျာက်
ကွယ်လငွ့် သက့ဲသို့ ၊ သခင်္ျ ိ င်း တင်ွးထဲသို့ ဆင်း ေသာသူသည် ေနာက်တဖန် မ
တက် ရ။ 10 မိမိ အိမ် သို့ မ ြပန် ရ။ သူ
၏ေနရင်းအရပ် သည် ေနာက် တဖန် သူ့
ကုိမ သိ ရ။ 11 ထို့ ေကာင့် ငါ သည်ကုိယ် ှ တ် ကုိ မ
ချ ပ်တည်း။ စိတ် ပင်ပနး် လျက် ှင့်စကားေြပာ ရ၏။ အလနွည် ိးငယ် ေသာစိတ် ှင့်
ြမည်တမ်း ရ၏။ 12 ငါ သည် ပင်လယ် ြဖစ်သေလာ။ နဂါး ြဖစ်သေလာ။ ထုိသို့
ြဖစ် ေသာေကာင့် ငါ ့ ကုိ အေစာင့် ထား ေတာ် မူ ရသေလာ။ 13 ငါ သည်အိပ် ၍
သက်သာ မည်။ ငါ ့ ခုတင် သည် ချမ်းသာ ေပးမည်ဟု ငါ ဆုိ လျှင်၊ 14 ကုိယ်ေတာ်
သည် ေကာက်မက် ဘွယ်ေသာ အိပ်မက် ကုိ ေပးေတာ်မူ၏။ ည ့် ူပါ ံု အားြဖင့် ငါ ့
ကုိ ထိတ်လန ့် ေစေတာ်မူ၏။ 15 ငါ သည်ကုိယ်အ ို း ကုိ ှေြမာသည်ထက် အသက် ချ ပ်
၍ေသ ရေသာအခွင့ကုိ် သာ၍ ေတာင့်တပါ၏။ 16 ငါသည်အားေလျာ့ လျက် ှိ၏။ အစ ်
မြပတ်အသက် မ ှင်ရာ။ ငါ ့ ကုိတတ် တိင်ုး ှ ိေစေတာ်မူပါ။ ငါ ့ အသက် သည် အခုိး
အေငွ့ြဖစ်၏။ 17 ကုိယ်ေတာ်သည် လူ
ကုိပမာဏ ြပ ၍ စိတ် စဲွလမ်း ေတာ်မူမည်အေကာင်း၊ 18သူ့ ကုိနနံက် တိင်ုး အကည့်
အ ှု ကလာ၍ ၊ ခဏ ခဏစုံစမ်း ေတာ်မူမည်အေကာင်း၊ လူသည် အဘယ် သို့ ေသာသူ
ြဖစ်ပါသနည်း။ 19 အဘယ် ကာလမှငါ ့ ကုိမ ကည့်မ ှု မျက် ှာ လွှဲေတာ်မူမည်နည်း။
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ငါသည်ကုိယ် တံေထွး ကုိ မျ ိ ရသည် တိင်ုေအာင် ၊ အဘယ်ကာလမှတတ်တိင်ုး ှ ိေစ
ေတာ်မူမည်နည်း။ 20 လူ ကုိေစာင့် ေတာ်မူေသာအ ှင်၊ အကျွ ်ပ်ုအြပစ် ှိသည်မှန်ပါ
ေစေတာ။့ ကုိယ်ေတာ် ေ ှ မှာ အဘယ် သို့ ြပ ရပါမည်နည်း။ အကျွ ်ပ်ုသည် ကုိယ် ကုိ
ကုိယ်ရွ ံ ှာရ သည်တိင်ုေအာင်အကျွ ်ပ်ု ကုိ အဘယ်ေကာင့် ပစ် စရာ စက်သွင်းေတာ်
မူသနည်း။ 21 အကျွ ်ပ်ု ြပစ်မှား ြခင်းကုိ အဘယ်ေကာင့် သည်းခံ ေတာ်မ မူသနည်း။
အကျွ ်ပ်ု အြပစ် ကုိ အဘယ်ေကာင့် ေြဖ ှင်း ေတာ်မမူသနည်း။ ယခု
မှာအကျွ ်ပ်ုသည် ေြမမှုန ့် ၌ အိပ် ရပါမည်။ ကုိယ်ေတာ်သည် နနံက်အချနိ၌် ှာ ေတာ်
မူေသာအခါ၊ အကျွ ်ပ်ု မ ှိပါဟု မက်ဆုိ၏။

8
1 ှုအာ အမျ ိးသားဗိလဒဒ်
မက်ဆုိ သည်ကား၊
2သင်သည် အဘယ် မျှကာလ ပတ်လံးုဤသို့ ေြပာ မည်နည်း။ သင် ေြပာေသာစကား
သည် အဘယ်မျှကာလ ပတ်လံးုေလ ြပင်း က့ဲသို့ ြဖစ်မည်နည်း။ 3 ဘုရား သခင်သည် မ
တရား
သြဖင့် အြပစ် ေပးေတာ်မူမည်ေလာ။ အန ္တ
တနခုိ်း ှ င်သည် တရား
ကုိ ဖျက် ေတာ်မူမည်ေလာ။ 4သင် ၏သား သမီးတို့သည် ဘုရား
သခင်ကုိ
ြပစ်မှား ေသာေကာင့်၊
ြပစ်မှား စ ်တင်ွ၊ သူ
တို့ ကုိသုတ်သင် ပယ် ှင်းေတာ်မူေသာ်လည်း၊
5သင် သည်မဆုိင်းမလင့်၊ သန ့် ှ င်းေြဖာင့်မတ်ေသာသေဘာ ှင့်ဘုရား သခင်ကုိ ှာ
၍၊ အန ္တ
တနခုိ်း ှ င် အား ေတာင်းပန် လျှင်၊
6 စင်စစ် သင့် အတက်ွ
ကုိယ်ေတာ်သည်ထ ပီးလျှင် သင် ၏ ေြဖာင့်မတ် ေသာေနရာကုိ ေကာင်းစား ေစေတာ်
မူသြဖင့်၊

7သင် သည်အစ ဦး၌ ငယ် ေသာ်လည်း၊
ေနာက်ဆုံး ၌ အလနွ် ကီးပွါး လိမ့်မည်။ 8လနွ် ေလ ပီးေသာကာလ ကုိ စစ် ၍၊ ေ ှး
ဘုိးေဘး တို့ ကုိ ေမးြမနး် ြခင်းငှါ အားထုတ် ပါေတာ။့ 9 ငါ တို့သည် မေန ့
၏သားြဖစ်၍အလျှင်းမ သိ ရပါ။ ေြမ ကီး ေပါ် မှာ ငါ တို့ေနရေသာ ေန ့
ရက်ကာလသည် အရိပ် သက်သက် ြဖစ်၏။ 10 ထုိ သူ တို့ မူကား၊ သင့် ကုိ ဆုံးမ
သွနသ်င်၍ မိမိ
တို့ စိတ် ှလံးုထဲက
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မက်ဆုိ ကလိမ့်မည်။ 11 ဂမာ ပင်သည် ရွ ံ မ ှိဘဲ ကီးပွား ိင်ုသေလာ။ ြမစ်နားမှာ
ေပါက်ေသာြမက်ပင် သည် ေရ
မ ှိဘဲ ကီးပွား ိင်ုသေလာ။ 12 ထုိအပင်သည် စိမ်း လျက်မ ရိတ် မြဖတ်ေသာ်လည်း၊
အြခားအပင်
ထက်သာ၍ည ိး မ်ွး တတ်၏။ 13 ထုိသို့ ဘုရား သခင်ကုိ ေမ့ေလျာ့ ေသာသူ အေပါင်း
တို့သည် ဆုံးြခင်းသို့ ေရာက်ရကလိမ့်မည်။ အဓမ္မ
လူ ေြမာ်လင့် စရာအေကာင်းသည် ပျက် လိမ့်မည်။ 14 ထုိသူ ေြမာ်လင့် ရာလမ်းသည်
ြပတ် လိမ့်မည်။ မီှခုိ ေသာအရာသည်လည်း ပင့်ကူ ေြမး က့ဲသို့ ြဖစ်လိမ့်မည်။ 15 ထုိသူ
သည် မိမိ
အိမ် ကုိမီှ ၍ အိမ်သည်အမီှမ ခံ။
လက် ှင့်ကုိင် ေသာ်လည်း မ တည် ေစ ိင်ု။ 16 သူ သည် ေနပူ
မှာ စိမ်းလနး် လျက်၊ အခက်အလက်အားြဖင့မိ်မိ ဥယျာ ် ကုိ ှ ံြပား လျက်၊ 17အြမစ်
အားြဖင့်စမ်း ေရတင်ွးကုိဝုိင်း ၍ ေကျာက်
ထူေသာအရပ် ကုိ ေတွ့ြမင် လျက် ှိေသာ်လည်း၊ 18သူ့ ကုိသုတ်သင် ပယ် ှင်း၍၊ မိမိ
ေနရာ အရပ်က
သင် သည်ငါမ ေတွ့ မြမင်စဖူးဟ၍ူသူ့ ကုိြငင်းပယ် လိမ့်မည်။ 19 ထုိသူ ဝမ်းေြမာက်
ရာလမ်း သည် ထုိသို့
ြဖစ်၍၊ သူေနရာေြမ ၌
အြခား သူတို့သည် ေပါက် ကလိမ့်မည်။ 20 စုံလင် ေသာသူကုိကား၊ ဘုရား
သခင်စွန ့ပ်စ် ေတာ်မ မူ။ မတရား
သြဖင့်ြပ ေသာသူတို့ ကုိ
ကား မစ
ေတာ် မ မူ။ 21 ရယ်ေမာ ရေသာအခွင့်၊ ရွှင်လနး် စွာ ှ တ် မက်ရေသာအခွင့်ကုိ သင်
၌ေပးေကာင်းေပး ေတာ်မူမည်။ 22သင့် ကုိမုနး် ေသာသူတို့ သည် ှက် ြခင်း ှင့် ဖုံးလွှမ်း
လျက် ှိရကလိမ့်မည်။ ဆုိး
ေသာသူေနရာ အရပ် သည်လည်း
ဆုံး ှုံး ြခင်းသို့ ေရာက်ရလိမ့်မည်ဟု မက်ဆုိ ၏။

9
1 ေယာဘ ြပန် ၍ မက်ဆုိသည်ကား၊ 2 မှန် ပါ၏။ ထုိ
စကားမှန် ေကာင်းကုိငါသိ ၏။ သို့ ေသာ်လည်း ၊ လူ သည် ဘုရား
သခင့်ေ ှ ေတာ်၌ အဘယ် သို့ ေြဖာင့်မတ် ရာသို့ ေရာက် ိင်ုသနည်း။ 3 ဘုရားသခင်
သည် အြပစ် တင်ြခင်းငှါ အလို ေတာ် ှိလျှင် ၊ လူ သည် အြပစ်တေထာင် တင်ွ
တခု မျှ မ
ေြဖ ိင်ု။ 4 ဘုရားသခင် သည် ထူးဆနး် ေသာ ဉာဏ် ၊ ကီးစွာ ေသာ တနခုိ်း ှင့်
ြပည့်စုံ ေတာ်မူသည် ြဖစ်၍၊ အဘယ် သူသည် အာဏာ ေတာ်ကုိ
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ဆန် ၍ေအာင် ိင်ုသနည်း။ 5 ဘုရားသခင် သည် ေတာင် တို့ ကုိ အမှတ် တမ့ဲေရွှ ေတာ်
မူ၏။ အမျက် ထွက်၍
ေမှာက်လှန် ေတာ်မူ၏။ 6 ေြမ ကီး ကုိေရွ ေစြခင်းငှါ တနွး်ေတာ်မူ၍၊ ေြမ တိင်ု တို့သည်
တနုလ်ှုပ် က၏။ 7 ေန ကုိ မှာ ထားေတာ်မူ၍ သူသည်မ ထွက် ရ။ ကယ် တို့ ကုိလည်း
ကွယ် ထားေတာ်မူ၏။ 8 မုိဃ်း ေကာင်းကင် ကုိ ကုိယ်ေတာ်တပါး တည်း ြဖန ့် မုိးေတာ်
မူ၏။ သမုဒ္ဒရာ
လှုိင်း တံပုိးကုိ
နင်း ေတာ်မူ၏။ 9အာ ှ ကယ်၊ ခသိလ
ကယ်၊ ခိမ
ကယ်စုမှစ၍ေတာင် မျက် ှာ ကယ်တိက်ု တို့ ကုိ ဖနဆ်င်း ေတာ်မူ၏။ 10 စစ် ၍မ သိ
ိင်ုေအာင် အလနွ် ကီး ေသာအမှု၊ မ
ေရတက်ွ ိင်ုေအာင်များ၍ အံဘွ့ယ် ေသာအမှုတို့ ကုိ ြပ ေတာ်မူ၏။ 11 ငါ ့ ေ ှ မှာ က
ေတာ်မူ၍ ကုိယ်ေတာ်ကုိငါမ ြမင် ရ။ ေ ှာက် သွားေတာ်မူ၍ ကုိယ်ေတာ် ကုိ ငါမ ရိပ်မိ
ရ။ 12 သိမ်းယူ ေတာ်မူေသာအခါ
အဘယ် သူသည် ဆီးတား
ိင်ုသနည်း။ ကုိယ်ေတာ် သည်အဘယ် သို့ ြပ သနည်းဟု အဘယ် သူဆုိ ဝ့ံသနည်း။

13 ဘုရား သခင်သည် အမျက် ေြပ ေတာ်မ မူလျှင်၊ မာန
ကီး၍ အားေပးေသာသူတို့သည် ေ ှ ေတာ်၌ ှမ့်ိချ ြခင်း ကုိခံရ က၏။ 14 ထုိမျှမက

ငါ သည်အဘယ် သို့ ြပန် ေလျှာက်ရအံန့ည်း။ ေ ှ ေတာ်၌
အဘယ်သို့ ေသာစကား ကုိ ေရွး ၍ ေလျှာက်ရအံ့ နည်း။ 15 ငါသည် ေြဖာင့်မတ်
ေသာ်လည်း ြပန် ၍ မ
ေလျှာက်ဝ့ံဘဲ၊ တရား
မှုကုိ ဆုံးြဖတ် ေတာ်မူ ေသာ အ ှင်ကုိ
ေတာင်းပန် ံု မျှသာြပ ရ၏။ 16 ငါေခါ် ၍ အ ှင်သည်ထူး ေတာ်မူေသာ်လည်း ၊ ငါ ့
စကား ကုိ နားေထာင် ေတာ်မူမည်ဟု ငါမ ယုံ ိင်ု။ 17 အေကာင်းမူကား၊ မုိဃ်းသက်
မုနတိ်င်ုးြဖင့်
ငါ ့ ကုိ ည ်းဆဲ ၍၊ အေကာင်း မ ှိဘဲငါ ၌ အနာ
တို့ ကုိ များြပား ေစေတာ်မူ၏။ 18 ငါ ့ ကုိ အသက် ှူရေသာအခွင့်မ ေပး။ ခါး စွာေသာ
ေဝဒနာ ှင့် ြပည့်စုံ ေစေတာ်မူ၏။ 19တနခုိ်း ကုိအမီှြပ မည်ဆုိေသာ် ၊ ဘုရားသခင် သည်
တနခုိ်း ကီး ေတာ်မူ၏။ တရား
ကုိအမီှြပ မည်ဆုိ ြပန်ေသာ်၊ အဘယ် သူသည် ငါ ့ ဘက်၌ သက်ေသခံမည်နည်း။

20 ကုိယ်အြပစ် ကုိ ေြပေစြခင်းငှါြပ လျှင် ၊ ကုိယ် စကား အားြဖင့်တရား ှုံးလိမ့်မည်။
ငါ သည် စုံလင် ပီဟု ဆုိြပန်လျှင် ၊ ငါ ့ သေဘာေကာက်ေကာင်း ထင် ှား လိမ့်မည်။
21တဖနစုံ်လင် ေသာ်လည်း၊ ကုိယ် စိတ် သေဘာကုိ ကုိယ် မ သိ ရ။ ကုိယ် အသက် ကုိ
ပမာဏ မြပ ရ။ 22 ငါေြပာ အံေ့သာစကားတချက် ဟမူူကား၊ ဘုရား
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သခင်သည် စုံလင် ေသာသူတို့ ကုိ၎င်း ၊ ဆုိးညစ် ေသာသူတို့ ကုိ၎င်းဖျက်ဆီး ေတာ်
မူတတ်၏။ 23 ချက်ြခင်း ေဘး တစုံတခုေရာက်ေသာအခါ ၊ အြပစ် မ ှိ ေသာ သူ ခံရ
သည် အေကာင်းကုိ ရယ် ေတာ်မူ၏။ 24 ေြမ ကီး ကုိလဆုိူး တို့ လက် ၌ အပ် ၍၊ တရား
သူ ကီးတို့၏ မျက် ှာ ကုိ ဖျက် ေတာ်မူ၏။ သို့ မဟတ်ု ထုိအမှုကုိ စီရင်ေသာသူကား
အဘယ် သူနည်း။ 25တ မိ မှတ မိ သို့ စာပို့
ေသာလလုင်ထက် ၊ ငါ ့ ေန ရ့က် တို့သည် လျင်ြမန် ၍၊ ေကာင်ကျ ိး ကုိမ ခံရ ဘဲ ေြပး
တတ် က၏။ 26လျင်ြမန် ေသာ သေဘင်္ာ က့ဲသို့ ၎င်း၊ အေကာင် ကုိ
သုတ်လာ ေသာေရွှလင်းတ က့ဲသို့ ၎င်း၊ လနွ် သွားတတ်က ၏။ 27 ငါသည်ြမည်တမ်း
ေသာ စကားကုိြဖတ် ၍၊ ရွှင်လနး် ေသာမျက် ှာကုိေဆာင်လျက်၊ ရဲရင့် ြခင်းသို့ ေရာက်
မည်ဟု ငါ ဆုိ ေသာ်လည်း၊ 28 ငါ ခံရေသာဒကု္ခ ေဝဒနာများ ေသာေကာင့်၊ ေကာက်
ေသာသေဘာ ှိ၏။ အြပစ် လွှတ်ေစဟု ငါ ၌စီရင်ေတာ် မ
မူေကာင်း ကုိ ငါသိ ၏။ 29 ငါ သည် အြပစ် သင့်ေရာက်သည်ြဖစ်၍၊ အဘယ်ေကာင့်
အချည်း ှးီ ကိ းစား ရမည်နည်း။ 30 ငါကုိ့ယ်ကုိ မုိဃ်းပွင့် ေရ ှင့် ေဆး ၍၊ ငါ ့လက် ကုိ
ှင်း ှ င်းစင်ကယ် ေစေသာ်လည်း၊ 31 ရွှ ံ ထဲ သို့ တနွး်ချ ေတာ်မူ၍၊ ငါ ့ အဝတ် ပင် ငါ ့
ကုိယ် ကုိရံွ လိမ့်မည်။ 32 ငါသည် ဘုရားသခင် ၏ စကားကုိ တ
ဦး ှင့် တဦး တရား
ေတွ့ ိင်ု မည် အေကာင်း၊ ဘုရား
သခင်သည် ငါ က့ဲသို့ လူ ြဖစ်ေတာ်မူသည်မ ဟတ်ု။ 33 ငါ တို့ ှစ် ဦးကုိ
ဆီးတား ပုိင်ေသာ စပ်ကား ေန အမှုေစာင့် မ ှ ိ။ 34 ငါ ့ ကုိ ဒဏ်ခတ် ေတာ်မမူပါေစ
ှင့်။ ြပ ေတာ်မူ ေသာေဘး
ေကာင့်
ငါ မ ေကာက် ပါေစ ှင့်။ 35 သို့ ြဖစ်လျှင် ၊ ငါသည်မ ေကာက် ဘဲေြပာ ရေသာ အခွင့်
ှ ိလိမ့်မည်။ ယခုမူကား ၊ ေြပာရေသာအခွင့်ကုိမ ရ။

10
1 ငါ ့ ဝိညာ ် သည် အသက် ကုိ ငီးေငွ့ ၏။ ြမည်တမ်း ေသာအြပစ်ကုိခံ ရမည်။ စိတ်
အလနွည် ိးငယ် ၍ ေြပာ ရ မည်။ 2 ဘုရား သခင်ကုိ ေလျှာက် ရေသာစကားဟူမူကား၊
အကျွ ်ပ်ု ကုိ အြပစ် စီရင်ေတာ် မ
မူပါ ှင့်။ အကျွ ်ပ်ု ှင့် ဆန ့က်ျင် ဘက်ြပ ေတာ်မူမည်အေကာင်း ကုိ ြပ ေတာ်မူပါ။

3 ကုိယ်ေတာ် သည်ည ်းဆဲ ေတာ်မူသင့်သေလာ။ ကုိယ်တိင်ုဖနဆ်င်း ေသာအရာကုိ ရံွ ှာ
၍ ၊ လဆုိူး တို့၏ အ ကံ အစည်ကုိ ေကာင်း ကီး ေပးေတာ်မူသင့်သေလာ။ 4 ကုိယ်ေတာ်
သည် ူပ
မျက်စိ ှ ိေတာ်မူသေလာ။ လူ
ြမင် သည်နည်းတူ ြမင် ေတာ်မူသေလာ။ 5 ကုိယ်ေတာ် ၏ေန ့ရက်တို့သည် လူ
ေန ့ရက်က့ဲသို့ ြဖစ်ပါသေလာ။ ကုိယ်ေတာ် ၏ ှစ် တို့သည် လူ
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ေယာက်ျား ေန ့
ရက်က့ဲသို့ ြဖစ်ပါသေလာ။ 6အကျွ ်ပ်ု ြပ ေသာဒစု ိုက် ကုိ စစ် ၍ အြပစ် ကုိ ေတွ့ြခ
င်းငှါ အဘယ်ေကာင့် ှာ ေတာ်မူသနည်း။ 7အကျွ ်ပ်ုသည် လဆုိူး
မ ဟတ်ုေကာင်း ှင့် လက် ေတာ်မှ အဘယ် သူမျှမကယ် မ ှ တ် ိင်ုေကာင်းကုိ သိ
ေတာ်မူ၏။ 8အကျွ ်ပ်ုတကုိယ် လံးုကုိ လက် ေတာ် ှင့်ေစ့စပ်စွာ ဖနဆ်င်း ေတာ်မူသည်
ြဖစ်၍ ၊ ယခုဖျက်ဆီး ေတာ်မူမည် ေလာ။ 9သရွတ် ကုိလပ်ုသက့ဲသို့ အကျွ ်ပ်ု ကုိလပ်ု
ေတာ်မူေကာင်းကုိ ေအာက်ေမ့ ေတာ်မူပါ။ တဖန် ေြမမှုန ့် ြဖစ် ေစေတာ်မူမည်ေလာ။
10အကျွ ်ပ်ု ကုိ ို့ က့ဲသို့ သွနး်ေလာင်း ၍၊ ဒိနခဲ် က့ဲသို့ ခဲ ေစေတာ်မူ ပီ မ
ဟတ်ုေလာ။ 11အေရ အသား ြဖင့်ဖုံးလွှမ်း ၍၊ အ ို း
ှင့် အေကာ တို့ ြဖင့် ခုိင်ခ့ံ ေစေတာ်မူ ပီ။ 12အသက် ှင်ရ ေသာ အေကာင်း ှင့်တကွ

ေကျးဇူး များကုိြပ ေတာ်မူ ပီ။ ကည့် ှု ြပ စုြခင်း ေကျးဇူးေတာ်သည် လည်း အကျွ ်ပ်ု
၏ဝိညာ ် ကုိမစ ပါ ပီ။ 13ယခု ေရာက်ေသာ အမှုတို့ ကုိလည်း ၊ ှလံးု ေတာ်၌ သုိထား
၍ ကံစည်ေတာ်မူသည် ှင့်အညီ ေရာက်ေကာင်း ကုိ အကျွ ်ပ်ုသိ ပါ၏။ 14 အကျွ ်ပ်ု
သည် ြပစ်မှား လျှင် ၊ ကုိယ်ေတာ်မှတ် ေတာ်မူ၏။ အကျွ ်ပ်ု အြပစ် ကုိ လွှတ် ေတာ်မူမည်
မ ဟတ်ု။ 15အကျွ ်ပ်ု သည်ဆုိးညစ် လျှင် အမဂင်္လာ ှိပါ၏။ ေြဖာင့်မတ် ေသာ်လည်း
ကုိယ် မျက် ှာ ကုိမ ြပ ရ။ ကုိယ် ခံရေသာဒကု္ခ ဆင်းရဲကုိ ဆင်ြခင် ၍ မိနး်ေမာ ေတွ
ေဝလျက် ေနရ ပါ၏။ 16 အကျွ ်ပ်ုထ လျှင် ကုိယ်ေတာ်သည် ြခေသင့်္ က့ဲသို့ အကျွ ်ပ်ု
အေပါ် သို့ ခုန၍် ေကာက်မက် ဘွယ်ေသာ အြခင်းအရာတို့ ကုိ ြပေတာ်မူ၏။ 17အကျွ ်ပ်ု
တစ်ဘက် ၌ သက်ေသခံ ေတာ်မူချက် များြပား ၍၊ အမျက် ေတာ်ကုိ တိးုပွါးေစြခင်း
ငှါ ြပ ေတာ်မူသြဖင့်၊ အကျွ ်ပ်ု တစ်ဘက် ၌ ရနစ်စ်တို့သည် အထပ်ထပ် ထကပါ၏။
18 အကျွ ်ပ်ု ကုိ အမိဝမ်း ထဲက အဘယ်ေကာင့် ေဆာင် ခ့ဲေတာ်မူသနည်း။ ထုိသို့ ြပ
ေတာ်မမူလျှင် အကျွ ်ပ်ု သည်အသက် မ ှိ၊ အဘယ်သူမျှအကျွ ်ပ်ု ကုိမ ြမင် ရပါ။
19 ထုိသို့ အကျွ ်ပ်ုသည် မ
ြဖစ် သက့ဲသို့ ြဖစ် ၍၊ အကျွ ်ပ်ု ကုိအမိဝမ်း ထဲမှ သခင်္ျ ိ င်း သို့ ေဆာင် ပို့ ရ က၏။

20အကျွ ်ပ်ု ေန ့ရက်တို့သည် နည်းပါး သည် မ
ဟတ်ု ေလာ ။ 21 - 22 ေမှာင်မုိက် ှင့်ေသြခင်း အရိပ်ဖုံးလွှမ်းေသာြပည် ၊ ေသြခင်း
အရိပ် ြဖစ်ေစေသာည ့် က့ဲသို့ တခဲနက်မုိက် သြဖင့်၊ အလင်း ပင်ေမှာင်မုိက် သက်သက်
ြဖစ်၍၊ ှင်းလင်းြခင်းအလျှင်းမ ှိေသာြပည်၊ အကျွ ်ပ်ုတခါေရာက် ပီးမှ တဖနြ်ပန၍် မ
လာရေသာြပည်သို့အကျွ ်ပ်ုသွား ၍မ ေရာက်မီှ၊ သက်သာ ြခင်းအနည်းငယ် ှိပါမည်
အေကာင်း ေနေတာ်မူပါ။ အကျွ ်ပ်ုကုိတတ်တိင်ုး ှ ိေစေတာ်မူပါဟု မက်ဆုိ၏။

11
1 ေနမတ် အမျ ိးသားေဇာဖာ မက်ဆုိ သည်ကား၊ 2 စကား များ ၍ အကျ ိး ှ ိသည်မ
ဟတ်ု။ ှ တ်သီး ေကာင်းေသာသူသည် မိမိအြပစ် ှင့် လတ်ွရမည်ေလာ။ 3သင် ေြပာ
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ေသာမုသာ စကားေကာင့် သူတပါးတို့သည် တိတ်ဆိတ် စွာေနရမည်ေလာ။ သင်က့ဲရဲ
ေသာအခါ
အဘယ်သူသည် အ ှက် မ ကဲွဘဲေနရမည်နည်း။ 4 သင်က၊ ငါ ့ စကား ေြဖာင့် ၏။
ဘုရား
သခင့်ေ ှ ေတာ်၌
ငါသန ့် ှ င်း ၏ဟု ဆုိ မိ ပီ။ 5 ဘုရား သခင်မိန ့် ေတာ်မူပါေစ။ သင့် တစ်ဘက် ၌ ှ တ်
ေတာ်ကုိ ဖွင့် ေတာ်မူပါေစ။ 6 နက်နဲ ေသာ ပညာ
အရာတည်းဟေူသာသင် နားလည် ိင်ုသည်ထက်၊ ှစ်ဆ သာေသာအရာတို့ ကုိ သင့်
အား ြပ ေတာ်မူပါေစ။ ထုိသို့ ြပေတာ်မူလျှင် သင် သည် အြပစ် ခံထုိက်သည်အတိင်ုး
အြပစ်ေပးေတာ်မမူေကာင်း
ကုိသိရ လိမ့်မည်။ 7သင်သည် ဘုရား
သခင်၏ ဇာတိေတာ်ကုိ စစ်၍ ေတွ့ ိင်ုသေလာ။ အန ္တ
တနခုိ်း ှ င်၏ ဇာတိကုိ စစ်၍ အကုနအ်စင်နားလည် ိင်ုသေလာ။ 8 မုိဃ်းေကာင်းကင်
ကုိမီှသည်ြဖစ်၍သင်သည်အဘယ် သို့ ြပ ိင်ုသနည်း။ မရဏာ
ိင်ုငံထက်
နက် သည် ြဖစ်၍သင်သည်အဘယ် သို့ သိ ိင်ုသနည်း။ 9 အတိင်ုး အ ှည် သည်
ေြမ ကီး ကုိလနွ် လျက် သမုဒ္ဒရာ
ထက် သာ၍ကျယ်ဝနး် လျက် ှိ၏။ 10 ဘုရားသခင်သည် ဘမ်းဆီးချ ပ်ထား ၍
စစ်ေကာေတာ်မူလျှင်
အဘယ် သူဆီးတား ိင်ုသနည်း။ 11 ဘုရား သခင်သည် ဆုိး
ေသာသူတို့၏ သေဘာကုိ သိ
ေတာ် မူ၏။ သူ တို့ အမှတ် တ မ့ဲ ြပ ေသာ ဒစု ိုက် ကုိ သိြမင် ေတာ် မူ၏။

12 သို့ ေသာ်လည်း ို င်း ေသာြမည်း ကေလးသည် လူ
အြဖစ်သို့ ေရာက်ေသာအခါ ၊ လူ မုိက်သည် ပညာ သတိရလိမ့်မည်။ 13 သင် သည်
စိတ် ှလံးုကုိ ြပင်ဆင် ၍ လက် တို့ ကုိ ဘုရား
သခင်ထံ ေတာ်သို့ ဆန ့် လျှင် ၎င်း ၊ 14သင် ြပ ေသာဒစု ိုက် ကုိပယ် ၍
သင့် အိမ် ၌
ဆုိးညစ် ေသာအမှုကုိ လက် မ ခံလျှင် ၎င်း၊ 15အညစ် အေကး ှင့်ကင်းလတ်ွ ေသာ
မျက် ှာ ကုိ ြပရလိမ့်မည်။ စုိးရိမ် စရာအေကာင်းမ ှိ၊ တည်ကည် လိမ့်မည်။ 16 ခံ ပီး
ေသာဒကု္ခ ဆင်းရဲကုိ ေမ့ေလျာ့ လိမ့်မည်။ လနွ် သွား ပီးေသာ ေရ
ကုိက့ဲသို့ ေအာက်ေမ့ လိမ့်မည်။ 17သင်၏အသက် သည်မွနး်တည့် အေရာင်ထက်
ထွနး်လင်း လိမ့်မည်။ ယခု ေမှာင်မုိက် ေသာ်လည်း နနံက် က့ဲသို့ လင်း လိမ့်မည်။

18 ေြမာ်လင့် စရာ ှိ ေသာေကာင့် မ စုိးရိမ်ဘဲေနလိမ့်မည်။ ယခုအ ှုံးခံရေသာ်လည်း
လံြုခံ စွာ ငိမ်ဝပ် လိမ့်မည်။ 19 အိပ် ေသာအခါ
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အဘယ် သူမျှမေချာက် မလှန ့ရ်။ လူများ တို့သည် သင့် ကုိေတာင်းပန် ကလိမ့်မည်။
20 ဆုိး ေသာသူတို့ ၏မျက်စိ သည် အားေလျာ့ လိမ့်မည်။ သူ
တို့သည် ေြပး၍မ လတ်ွရက။ သူ
တို့ေြမာ်လင့် စရာအေကာင်းသည် အခုိးအေငွ့သက်သက်ြဖစ်သည်ဟု မက်ဆုိ၏။

12
1 ေယာဘ ြပန် ၍ မက်ဆုိသည်ကား၊ 2သင် တို့သာလျှင် လူ
ြဖစ်၍ ၊ သင် တို့ ှင့် အတူ ဉာဏ် ပညာ ေသ လိမ့်မည်ဟု ယုံမှား စရာ မ ှိ ရ။

3 သို့ ေသာ်လည်း ငါ သည် သင် တို့ က့ဲသို့ ဉာဏ် ှိ၏။ သင် တို့ထက်
ငါ ယုတ်ည့ံ သည်မ ဟတ်ု။ ဤ
က့ဲသို့ ေသာ အရာများကုိ အဘယ် သူသည် နားမလည်ဘဲေနသနည်း။ 4 ငါသည်
ဘုရား
သခင်၏ေကျးဇူးေတာ်ကုိခံရအံ့ေသာငှါဆုေတာင်း ပဌနာြပ စ ်တင်ွ၊ အိမ်နးီချင်း
ြပက်ယယ် ြပ သည်ကုိ ခံရေသာသူ ြဖစ်၏။ အြပစ် မ ှိ ေြဖာင့်မတ် ေသာသူသည်
ြပက်ယယ် ြပ ြခင်းကုိခံရပါသည် တကား။ 5 ေချာ်လဲ လေုသာသူကုိ
ပစ်လိက်ုေသာမီးခွက် က့ဲသို့ ေကာင်းစားေသာသူသည် မှတ် တတ်၏။ 6ထားြပ လပ်ု
ေသာသူတို့၏ေနရာ သည် ေကာင်းစား
တတ်၏။ ဘုရား
သခင်၏ အာဏာ
ေတာ်ကုိဆန်ေသာသူတို့ သည် လံြုခံ စွာေန၍ ၊ ဘုရား သခင်ေပး ေတာ်မူေသာ
စည်းစိမ်ကုိ ခံစားတတ် က၏။ 7 သားမျ ိ း ှင့် မုိဃ်းေကာင်းကင်ငှက် တို့ ကုိ ေမးြမနး်
ေလာ။့ သူတို့သည် ေဟာေြပာ သွနသ်င် ကလိမ့်မည်။ 8 ေြမ ကီး ှင့်
ပင်လယ် ငါး တို့ ကုိ ေမးြမနး် ေလာ။့ သူတို့သည် ြပသ ၍
ဥပေဒသ ေပးကလိမ့်မည်။ 9ဤ အမှုတို့ ကုိ ထာဝရဘုရား
စီရင် ေတာ်မူေကာင်း ကုိ၊ ထုိတိ စ္ဆာနတ်ေကာင် မျှ မ
သိ ဘဲေနသေလာ။ 10အသက် ှင်ေသာသတ္တ ဝါအေပါင်း တို့၏ ဇိဝ
အသက် ှင့် လူ
သတ္တ ဝါခပ်သိမ်း တို့၏ ထွက်သက် ဝင်သက်သည် ဘုရား
သခင့်လက် ေတာ်၌ ှိ၏။ 11 ခံတင်ွး သည်အစာ ကုိြမည်းစမ်း သက့ဲသို့ ၊ နား သည်
စကား
ကုိ စုံစမ်း သည် မ
ဟတ်ုေလာ။ 12အသက် အရွယ် ကီးေသာသူတို့ သည် ဉာဏ် ပညာ ှင့်ြပည့်စုံ က၏။

13 ဘုရား သခင်မူကား၊ ဉာဏ် သတ္တ ိ၊ အစွမ်း သတ္တ ိ ှင့်ြပည့်စုံေတာ်မူ၏။ ပညာ သတ္တ ိကုိ
ေပး ိင်ုေသာ အခွင့် ှ ိေတာ်မူ၏။ 14 ဖိ ဖျက် ေတာ်မူလျှင်
အဘယ်သူမျှတည်ေဆာက် ရေသာအခွင့်မ ှ ိ။ လူ
ကုိ
ချ ပ်ထား ေတာ်မူလျှင်
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အဘယ်သူမျှလွှတ် ရေသာအခွင့်မ ှ ိ။ 15 ေရ များကုိ
ဆီးတား ပိတ်ပင်ေတာ်မူလျှင်
ခနး်ေြခာက် ရ၏။ တဖန်
လွှတ် ေတာ် မူ၍ ေြမ ကီး ကုိ လွှမ်းမုိး က၏။ 16 တနခုိ်း ေတာ်၊ ဉာဏ် ေတာ် ှင့်
ြပည့်စုံ၍၊ မှား ေသာသူ ှင့်
မှား ေစေသာသူတို့ ကုိ ပုိင်ေတာ်မူ၏။ 17 တိင်ုပင် မှူးမတ်တို့ ကုိ ဘမ်းဆီးသိမ်း သွား
ေတာ်မူ၏။ တရား
သူ ကီးတို့ ကုိ ူ းသွပ် ေစေတာ်မူ၏။ 18 ှ င်ဘုရင် တို့ ကုိ အရာမှချ၍ ခါး ကိ း ှင့် ချည်
ေတာ်မူ၏။ 19ယဇ် ပုေရာဟိတ်တို့ ကုိ ဘမ်းဆီးသိမ်း သွား၍၊ သူရဲ
တို့ ကုိလည်း
ှုံး ေစေတာ်မူ၏။ 20 ှ တ်သတ္တ ိ ှ ိေသာသူတို့ ကုိ စကား
အ ေစ၍၊ အသက် ကီးေသာသူတို့ မှပညာ ကုိ ှ တ် ေတာ်မူ၏။ 21 မင်းသား တို့ ကုိ
အ ှက် ခဲွ၍၊ အား ကီး ေသာသူတို့ ကုိ ှုတ်ချ ေတာ်မူ၏။ 22 ေမှာင်မုိက် ထဲ ၌နက်နဲ
ေသာအရာတို့ ကုိ ထင် ှား ေစ၍၊ ေသြခင်း အရိပ်ကုိအလင်း ထဲ သို့ ထုတ် ေဘာ်ေတာ်မူ
၏။ 23 တိင်ုး ိင်ုငံတို့ ကုိ ချးီေြမာက် ၍ တဖန် ဖျက်ဆီး ေတာ်မူ၏။ တိင်ုး ိင်ုငံတို့ ကုိ
ကျယ် ေစြခင်းငှါ၎င်း ကျ ်းေစ ြခင်းငှါ၎င်း ြပ ေတာ်မူ၏။ 24 ေြမ သား တို့ တင်ွ
အ ကီး လပ်ုေသာသူတို့ မှ ဉာဏ် ကုိ ှ တ် ၍၊ လမ်း မ ှိေသာ ေတာ
၌ လှည့်လည် ေစေတာ်မူ ၏။ 25 သူတို့သည်အလင်း မ ှိ။ ေမှာင်မုိက် ၌
စမ်းသပ် လျက်သွားရက၏။ ယစ်မူး ေသာသူက့ဲသို့ တိမ်းယိမ်း လျက် သွားေစေတာ်
မူ၏။

13
1 ထုိအမှုအရာအလံးုစုံ တို့ ကုိ ငါ ့ မျက်စိ သည် ြမင် ပီ။ ငါ ့ နား သည်လည်း ကား ၍
နားလည် ပီ။ 2သင် တို့သိ သမျှကုိ ငါသိ ၏။ သင် တို့ထက်
ငါ ယုတ်ည့ံ သည်မ ဟတ်ု။ 3အန ္တ တနခုိ်း ှ င်အား
ငါ ေလျှာက် ရေသာအခွင့်၊ ဘုရား
သခင် ှင့်
ငါေဆွးေ းွ ရေသာအခွင့် ှ ိ ပါေစေသာ။ 4သင် တို့သည် တေယာက်မျှမကင်း၊ မုသာ
ကုိ ြပ ြပင် ေသာသူ၊ အသုံး
မရေသာေဆးသမား ြဖစ် က၏။ 5 သင်တို့သည် စကားတခွနး် ကုိ မျှ မေြပာ ဘဲ
တိတ်ဆိတ် စွာေနကပါေစ။ ထုိသို့ ေနလျှင်
စင်စစ်ပညာ ှိ က့ဲသို့ ြဖစ် ကလိမ့်မည်။ 6 ငါ ေြပာမည်အကျ ိး အေကာင်းစကားကုိ
နားေထာင် ကပါေလာ။့ ငါ ့ ှ တ် ှင့် ေဆွးေ းွ ှးီေ ှာမည့် စကားကုိ ှလံးုသွင်း ကပါ
ေလာ။့ 7သင်တို့သည် လျစ်လျ ေသာစိတ်မ ှိဘဲ ဘုရား
သခင့်ဘက် ၌ ေြပာ ချင်သေလာ။ ဘုရား သခင့်ဘက် ၌ေန၍
မုသာ ကုိသုံးချင်သေလာ။ 8 မျက် ှာ ေတာ်ကုိေထာက် လျက်သာ၊ ဘုရား
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သခင့်ဘက် ၌ေန၍ ြငင်းခုံ စစ်တိက်ုချင်သေလာ။ 9 သင် တို့ ကုိကျပ်တည်းစွာ စစ်
ေတာ်မူလျှင် ၊ သင်တို့ ၌ ေကျးဇူး ှ ိလိမ့်မည်ေလာ။ လူ ကုိ လှည့်စား သက့ဲသို့ ဘုရား
သခင်ကုိ လှည့်စား ိင်ုသေလာ။ 10သင်တို့သည် လျှ ိ ဝှက် ၍
သူ့မျက် ှာ ကုိ ေထာက် လျှင် ၊ စင်စစ်သင် တို့ ကုိ ဆုံးမ ေတာ်မူမည်။ 11သင် တို့သည်
တနခုိ်း အာ ေုဘာ်ေတာ်ေကာင့် မ
ေကာက် ကသေလာ။ ေကာက်မက် ဘွယ်ေသာ ဂုဏ် ေတာ်ေကာင့် မထိတ်လန ့် က
သေလာ။ 12သင် တို့၏နည်း ဥပေဒသစကားသည် ေြမမှုန ့်
ထက်သာ၍ေပါ၏့။ သင် တို့ ခုိလှုံေသာ မိ ို းသည်လည်း သရွတ် မိ ို းက့ဲသို့ ြဖစ်၏။

13 တိတ်ဆိတ် စွာေန၍
ငါေြပာ ပါရေစ။ သို့ ပီးမှ အမှုေရာက်ချင်တိင်ုး ေရာက် ပါေလေစ။ 14 သို့ ေသာ်လည်း
ငါသည် ကုိယ် အသား ကုိ ပစပ်
ှင့် ကုိက်ချ ီလျက်၊ ကုိယ် အသက် ကုိလည်း
လက် ှင့် ကုိင် လျက် ေဆာင်သွားမည်။ 15 ငါ ့ ကုိသတ် ေတာ်မူ၍၊ ငါေြမာ်လင့် စရာ
မ ှိေသာ်လည်း ၊ ေ ှ ေတာ်၌
ကုိယ်အြပစ် ေြဖရာစကားကုိ ငါေလျှာက်ထားမည်။ 16 ထုိသို့ ြပ လျှင် ငါ ၏ကယ်တင်
ရာအေကာင်း ြဖစ်လိမ့်မည်။ အဓမ္မ
လသူည် အထံ
ေတာ်သို့ မ ဝင် ရ။ 17 ငါ ့ စကား ကုိ ေစ့ေစ့မှတ် ကေလာ။့ ငါ ့ ေလျှာက်
ထားချက်ကုိ နားေထာင် ကေလာ။့ 18 ယခု ငါအ့မှု ကုိ ငါြပင်ဆင် ပီ။ ငါ ၌အြပစ်
လတ်ွြခင်းထင် ှားမည်ဟု ငါသိ ၏။ 19 ငါ ့အြပစ် ကုိ ေဘာ်ြပမည့်သူကား၊ အဘယ် သူ
နည်း။ ထုိသို့
ေဘာ်ြပလျှင် ငါသည် တိတ်ဆိတ် စွာေန၍
အေသခံ ပါမည်။ 20 ဒဏ်ခတ် ြခင်း ှစ်ပါး ကုိသာ
ေလျှာေ့တာ်မူပါ။ ထုိသို့ ေလျှာလ့ျှင် ကုိယ်ေတာ် ကုိ မ
ေ ှာင် ပါ။ 21လက် ေတာ်ကုိသိမ်း ေတာ်မူပါ။ ေကာက်မက် ဘွယ်ေသာ အြခင်းအရာ
ေတာ်အားြဖင့်အကျွ ်ပ်ု ကုိ ေချာက်
ေတာ်မ မူပါ ှင့်။ 22 ထုိအခါ ေခါ် ေတာ်မူပါ။ အကျွ ်ပ်ု ြပန် ေလျှာက်ပါမည်။ သို့ မဟတ်ု
အကျွ ်ပ်ုသည် အရင်ေလျှာက် ပါမည်။ ကုိယ်ေတာ်အမိန ့် ှ ိေတာ်မူပါ။ 23အကျွ ်ပ်ု ြပ
မိေသာ ဒစု ိုက် အြပစ်တို့သည် အဘယ် မျှေလာက်များပါသနည်း။ အကျွ ်ပ်ု ြပစ်မှား
ကျ းလနွြ်ခင်းအြပစ် တို့ ကုိ အကျွ ်ပ်ု အား ြပ ေတာ်မူပါ။ 24 ကုိယ်ေတာ် သည် မျက် ှာ
ေတာ်ကုိလွှဲ ၍
အဘယ်ေကာင့် အကျွ ်ပ်ု ကုိ ရနသူ် က့ဲသို့ မှတ် ေတာ်မူသနည်း။ 25 ေလ တိက်ုေသာ
သစ်ရွက် ကုိ ေချာက် လှန ့ေ်တာ်မူမည် ေလာ။ ြမက် ေြခာက် ကုိ မီှေအာင်လိက်ု ေတာ်မူ
မည် ေလာ။ 26အကျွ ်ပ်ု ၌
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ြပင်းစွာ ေသာအြပစ်တင်ေသာ စကားကုိမှတ် ထားေတာ်မူ၏။ အကျွ ်ပ်ု အသက် ငယ်
စ ်တင်ွ ြပ မိေသာအြပစ် ေကာင့် ယခုခံ ေစေတာ်မူ၏။ 27 အကျွ ်ပ်ု ကုိထိတ်ခတ်
လျက်၊ အကျွ ်ပ်ု ထွက်ရာ လမ်း ှိသမျှ ကုိ ေစာင့် လျက်ေန၍ ၊ အကျွ ်ပ်ု ပတ်လည်၌
စည်း လပ်ုေတာ်မူ၏။ 28 ထုိသို့ ခံရေသာသူ သည် ေဆွးေြမ ေသာအရာက့ဲသို့ ၎င်း၊
ပုိးရွ ကုိက်စား ေသာအဝတ် က့ဲသို့ ၎င်း အားေလျာ့ ပျက်ရပါ၏။

14
1လူ သည် မိနး်မ ဘွား ေသာသူြဖစ်သြဖင့်၊ အသက် တိ၍ု
ဒကု္ခ ှင့် ြပည့်စုံ ပါ၏။ 2 ပနး်ပွင့် က့ဲသို့ ပွင့် ၍
ရိတ် ြဖတ်ြခင်းကုိခံရပါ၏။ မ
တည် မရပ်ဘဲ အရိပ် က့ဲသို့ ေရွ သွားတတ်ပါ၏။ 3 ထုိသို့ ေသာသူကုိ
ကုိယ်ေတာ် ကည့် မှတ်ေတာ်မူသေလာ။ အကျွ ်ပ်ု ှင့်ဘက်၍ တရား ေတွ့ေတာ်မူမည်
ေလာ။ 4 မ သန ့် ှ င်းေသာအရာထဲက သန ့် ှ င်း ေသာအရာကုိ အဘယ် သူထုတ်ေဘာ် ိင်ု
သနည်း။ အဘယ်သူ မျှမထုတ်မေဘာ် ိင်ုပါ။ 5လူ ၏ေန ့ရက်တို့ ကုိ မှတ်သား ၍၊ သူ
ေနရေသာ လ
အေရ အတက်ွကုိ ကုိယ်ေတာ်သည်သိသြဖင့်၊ သူ မ
လနွ် ိင်ုေသာ အပုိင်း အြခားကုိ ထား ေတာ်မူေသာေကာင့်၊ 6 မျက်စိေတာ်ကုိ လွှဲ ၍
လသူည်သူငှါး က့ဲသို့ မိမိ
ေန ရ့က်ကုိ လနွေ်စသည်တိင်ုေအာင် ငိမ်ဝပ် ရေသာအခွင့် ကုိေပးေတာ်မူပါ။ 7သစ်ပင်
ကုိ ခုတ် ေသာ်လည်း ၊ အငတ်ုအချည်းစည်း မ ှိ ဘဲ အတက် ေပါက် ေလဦးမည်ဟု
ေြမာ်လင့် စရာ ှိ ၏။ 8 ေြမ ထဲ မှာ အြမစ် ေဟာင်း ၍ ၊ ေြမ ေပါ် မှာ အငတ်ု ေသ
ေသာ်လည်း၊ 9 ေရ ေငွ့ ေကာင့် အတက် ေပါက်၍ ၊ ပျ ိ း ပင်က့ဲသို့ အ ွန ့တိ်ု့ ှင့် ြပည့်စုံ
လိမ့်မည်။ 10လူ မူကား ေသ ၍
ေဆွးေြမ တတ်၏။ လူ
သည် အသက် ချ ပ် ပီးလျှင် အဘယ် မှာ ှိသနည်း။ 11 အိင်ု ေရ ြပတ် သက့ဲသို့ ၎င်း ၊
ြမစ် ေရခနး် ေြခာက်
သက့ဲသို့ ၎င်း ၊ 12လူ သည်အိပ် ပီးမှ ေနာက်တဖနမ် ထ ရ။ မုိဃ်း ေကာင်းကင် မကုန်
မဆုံး မီှတိင်ုေအာင် မ ိးု ရ။ အအိပ်
အေပျာ်မ ပျက် ရ။ 13 ကုိယ်ေတာ်သည် အကျွ ်ပ်ု ကုိ သခင်္ျ ိ င်း တင်ွး၌
ဝှက်ထား ေတာ်မူပါေစ။ အမျက် ေတာ်မလနွ် မီှတိင်ုေအာင် ကွယ်ကာ ေတာ်မူပါေစ။
အကျွ ်ပ်ု
ကုိေအာက်ေမ့ စရာ အချနိ် ကုိ ချနိး်ချက် ေတာ်မူပါေစ။ 14လူ သည် ေသ
လျှင် အသက် ှင်ြပနပ်ါလိမ့်မည်ေလာ။ အကျွ ်ပ်ု
ေြပာင်းလဲ ချနိမ် ေရာက် မီှ၊ ပင်ပနး် စွာ အမှုထမ်းရေသာ ေန ့
ရက်ကာလပတ်လံးု သည်းခံ လျက်ေန ပါမည်။ 15 အကျွ ်ပ်ု ကုိ ေခါ် ေတာ်မူပါ။
အကျွ ်ပ်ု ြပန် ေလျှာက်ပါမည်။ ကုိယ်တိင်ုဖနဆ်င်း ေတာ်မူေသာအရာကုိ သနားြခင်း
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စိတ် ှိ ေတာ်မူပါ။ 16 ယခုမှာ အကျွ ်ပ်ု ေြခရာ တို့ ကုိ ကုိယ်ေတာ်သည် ေရတက်ွ ၍၊
အကျွ ်ပ်ု အြပစ် တို့ ကုိ ေစာင့် ေတာ်မူ၏။ 17အကျွ ်ပ်ု သည် မှား ြခင်းအေကာင်းအရာ
ကုိ အိတ် ၌ တံဆိပ် ခတ်၍၊ အကျွ ်ပ်ု ဒစု ိုက် အြပစ်အေပါ် မှာ အထပ်ထပ်အြပစ်တင်
ေတာ်မူ၏။ 18 ပိ ေသာေတာင် သည် ကွယ်ေပျာက် တတ်ပါ၏။ ေကျာက် သည်လည်း
မိမိ ေနရာ မှ
ေရွ ေလျာတ့တ်ပါ၏။ ေရ
တိက်ု ေသာေကျာက်ခဲ သည်လည်း ပွနး် တတ်ပါ၏။ 19လွှမ်းမုိးေသာေရ ှင့အ်တူ ေြမ
မှုန ့် ပါသွားတတ်ပါ၏။ ထုိအတူ ကုိယ်ေတာ်သည် လူ
ေြမာ်လင့် စရာ အေကာင်းကုိ
ဖျက် ေတာ်မူ၏။ 20 ကုိယ်ေတာ်သည် လူ
ကုိ အစ ် ိင်ု ေတာ်မူ၍ ၊ လသူည်ကွယ်ေပျာက် တတ်ပါ၏။ ထူးြခားေသာမျက် ှာ
ကုိေပး ၍
အြခားသို့ လွှတ် လိက်ုေတာ်မူ၏။ 21 သူ ၏သား တို့သည် ချးီေြမာက် ြခင်းသို့ ေရာက်
ေသာ်လည်း သူသည်မ သိ ရပါ။ ှမ့်ိချ ြခင်းသို့ ေရာက်ေသာ်လည်း
ထုိအမှုကုိပင် မ
ရိပ်မိ ပါ။ 22 သို့ ရာတင်ွ သူ ၏ကုိယ် သည်ကုိက်ခဲ လျက်၊ သူ
၏ဝိညာ ် သည်ညည်းတာွး လျက်ေနရပါသည်ဟု မက်ဆုိ၏။

15
1တဖန် ေတမန်
အမျ ိးသားဧလိဖတ် မက်ဆုိ သည် ကား၊ 2 ပညာ ှိ ေသာသူသည် ေလ
ှင့်တေူသာ အချည်း ှးီ စကားကုိ ေြပာ သင့်သေလာ။ မိမိ
ဝမ်း ကုိ အေ ှ ေလ ှင့်ြပည့် ေစသင့်သေလာ။ 3အကျ ိးမ့ဲေသာစကား ၊ ေကျးဇူး မ
ြပ ိင်ုေသာ စကား
ှင့်
ေဆွးေ းွ သင့်သေလာ။ 4သင် သည် ဘုရား
သခင်ကုိ ေကာက်ရွ ံ ြခင်းအကျင့်၌ အကျ ိး မ ှိဟု ဆုိလိ၏ု။ ဆုေတာင်း ပဌနာြပ ရာ
ဝတ်ကုိ ဆီးတား တတ်၏။ 5သင်သည်ကုိယ် ှ တ် ြဖင့် ကုိယ် အြပစ် ကုိ ေဘာ်ြပ ၏။
ပရိယာယ် ြပ ေသာသူ ၏စကား
ကုိ သုံး တတ်၏။ 6 ငါ သည် သင့်ကုိအြပစ်မ တင်၊ သင့် ှ တ် သည် သင့် ကုိအြပစ်
တင်၏။ သင့် ှ တ်ခမ်း တို့သည် သင့် တစ်ဘက်
၌ သက်ေသခံ ၏။ 7သင်သည် အဦး
ဆုံးဘွား ေသာလူ
ြဖစ်သေလာ။ ေတာင် များကုိ မဖနဆ်င်းမီှ သင့်ကုိဖနဆ်င်း သေလာ။ 8 ဘုရား သခင်
ှင့် တိတ်ဆိတ်စွာတိင်ုပင် ဘူး သေလာ ။ ပညာ ကုိ ကုိယ် ၌ အကုနအ်စင်သိမ်းထား ပီ
ေလာ။ 9 ငါတို့မ သိ ၊ သင်သိ ေသာအရာမည်မျှ ှိသနည်း။ ငါ တို့ ၌ မ ပါ၊ သင်နားလည်
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ေသာအရာမည်မျှ ှိသနည်း။ 10 သင့် အဘ ထက် အသက် ကီးေသာသူ၊ ဆံပင် ြဖ
ေသာသူတို့သည် ငါ တို့တင်ွ ှိ က၏။ 11သင် ၌
ဘုရား သခင်ေပးေတာ်မူေသာသက်သာ ြခင်းအေကာင်းနည်း သေလာ။ သင် ၌ ဝှက်
ထားေသာအမှု တစုံတခု ှိသေလာ။ 12 ကုိယ် အလိုသို့ လိက်ု၍ အဘယ်ေကာင့် လွှဲ
သွားသနည်း။ အဘယ်ေကာင့် မျက် ေစာင်းထုိးသနည်း။ 13သင် ၏စိတ် သေဘာသည်
ဘုရား
သခင် ှင့် ဆန ့က်ျင် ဘက်ြဖစ်၍ ၊ ှ တ် ှင့် ြပစ်မှား ေပ၏။ 14 လူ သည်အဘယ်
သို့ ေသာသူြဖစ်၍ သန ့် ှ င်း ိင်ုသနည်း။ မိနး်မ ဘွား ေသာသူသည် အဘယ်သို့ ေသာသူ
ြဖစ်၍ ေြဖာင့်မတ် ိင်ုသနည်း။ 15 ဘုရားသခင်သည် မိမိ
သန ့် ှ င်း သူတို့ ကုိပင် ယုံ
ေတာ်မ မူ။ ေကာင်းကင် ဘုံေသာ်လည်း ေ ှ ေတာ်၌
မ စင်ကယ်။ 16 သို့ ြဖစ်လျှင် ၊ ေရ ကုိေသာက်သက့ဲသို့ ဒစု ိုက် အြပစ်ကုိ ေသာက်
လျက်၊ ဆုိးညစ် ရွ ံ ှာ ဘွယ်ေသာ လူ
သတ္တ ဝါ၌ အဘယ် ဆုိဘွယ် ှိသနည်း။
17 - 18 - 19 ငါ ့ စကားကုိ
နားေထာင် ေလာ။့ တပါး အမျ ိးသား ှင့် မ
ေရာေ ှာ ၊ ကုိယ်အမျ ိးတမျ ိးတည်းလျှင် ေြမ ကုိ ပုိင်ေသာ ပညာ ှိ တို့သည်၊ ဘုိးေဘး
လက်ထက်မှစ၍ မ ထိမ် မဝှက်၊ ေြပာ ဘူးေသာ အရာ၊ ငါကုိ့ယ်တိင်ုြမင် ေသာ အရာ
ကုိ ငါြပသ မည်။ 20 ဆုိး ေသာသူသည် တသက်လံးု ဒကု္ခ ဆင်းရဲကုိ ခံရ၏။ ည ်းဆဲ
တတ်ေသာသူသည် မိမိအသက် အပုိင်း အြခားကုိ မသိရ။ 21 သူသည် ေကာက်မက် ဘွ
ယ်ေသာအသံ ကုိ ကား လျက်ေနရ၏။ စည်းစိမ်ကုိ ခံစားစ ် တင်ွ၊ ဖျက်ဆီး ေသာသူ
သည် လာတတ်၏။ 22 ေမှာင်မုိက် ထဲ မှာ ေဘးလတ်ွ မည်ဟု ေြမာ်လင့် စရာမ ှိ။ ထား
သည်သူ့ကုိ ေချာင်းေြမာင်း လျက် ှိ၏။ 23 စားစရာ ကုိ ှာ၍လှည့်လည် ရ၏။ မိမိအ
ဘို့ ေမှာင်မုိက် ကာလ သည် အသင့် ှ ိသည်ကုိ သိ ၏။ 24ဆင်းရဲ ြခင်းဒကု္ခ ှင့်
နာ က ်း ြခင်းေဝဒနာတို့သည် ထုိသူ
ကုိ ေချာက် တတ်၏။ စစ်တိက်ု ြခင်းငှါ အသင့်
ေနေသာ ှင်ဘုရင် က့ဲသို့ သူ့ ကုိ ိင်ု တတ်၏။ 25 အေကာင်း မူကား၊ ထုိသူသည်
ဘုရား
သခင်၏ အာဏာ
ေတာ်ကုိ ဆန် လျက်၊ အန ္တ
တနခုိ်း ှ င်တစ်ဘက်
ကေန၍ ကုိယ်ကုိခုိင်ခ့ံ ေစ၏။ 26လည်ပင်း ကုိ ဆန ့လ်ျက်၊ ထူ
ေသာဒိင်ုး ပု ှင့် ဆီးကာလျက်၊ ဘုရား
သခင်ကုိ တိက်ုအံေ့သာငှါေြပး ၏။ 27 မိမိ မျက် ှာ ကုိ ဆူ ဖိ း ြခင်း ှင့်
ဖုံးအပ်ု ၍၊ ဝမ်းပျ ်း အသား သည် လည်း ဆူ ဖိ း လျက် အတနွ ့် တနွ ့် ေန၏။

28 သို့ ေသာ်လည်း လူဆိတ်ညံ ေသာ မိ ၊ အဘယ်သူမျှမ ေန။ လဲလုေသာ အိမ်တို့ ၌
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သူသည်ေန ရ၏။ 29 ေငွ မ ရတတ်ရ၊ သူ
၏စည်းစိမ် မ တည် ရ။ သူ
၏ ဥစ္စာ
ပစ္စည်းသည် ေြမ ကီး ေပါ် မှာ မ
ြပန ့ပွ်ါး ရ။ 30 သူသည် ေမှာင်မုိက် ေဘး ှင့် မ လတ်ွ ရ။ မီးလျှ ံ သည်သူ ၏အခက်
အလက်တို့ ကုိ ေလာင်လိမ့်မည်။ ဘုရား
သခင်၏ ှ တ် ေတာ် အသက် အားြဖင့် သုတ်သင် ပယ် ှင်း ြခင်း ကုိ ခံရ၏။

31အဘယ်သူမျှလှည့်စား ြခင်းကုိခံ၍ အနတ္တ
ကုိ
မ ခုိလှုံ ေစ ှင့်။ သို့ မဟတ်ုအနတ္တ အကျ ိးကုိခံရ လိမ့်မည်။ 32အချနိ် မ ေစ့မီှဆုံး ြခင်း
သို့ ေရာက်လိမ့်မည်။ သူ
၏ အခက် အလက်သည် မ
စိမ်း ရာ။ 33 စပျစ် ယ်ွပင်က့ဲသို့ မိမိ ၌ မ
မှည့်ေသာ အသီးကုိ၎င်း၊ သံလင်ွ ပင်က့ဲသို့ မိမိ အပွင့် ကုိ၎င်းေချွ ရလိမ့်မည်။ 34အဓမ္မ
လ၏ူအသင်း သည် ဆိတ်ညံ လိမ့်မည်။ တံစုိး
စားေသာသူတို့၏ေနရာ သည် မီး
ေလာင် လိမ့်မည်။ 35 ထုိသူတို့သည်မေကာင်း ေသာအ ကံကုိ ပဋိသေ ္ဓ
ယူ၍
အနတ္တ ကုိဘွား တတ်က၏။ သူ
တို့ဝမ်း ထဲ၌မုသာ ကုိ ကုိယ်ဝနေ်ဆာင်တတ်သည်ဟု မက်ဆုိ၏။

16
1 ေယာဘ ြပန် ၍ မက်ဆုိသည်ကား၊ 2 ထုိသို့ ေသာစကားများ တို့ ကုိ ငါ ကား ဘူး
ပီ။ သင် တို့ ှ ိသမျှ သည် ှစ်သိမ့် ေစြခင်းငှါ ြပ ေသာ်လည်း၊ ပင်ပနး် ေစေသာသူြဖစ်
ကပါသည်တကား။ 3အချည်း ှးီ ေသာ စကားမကုန် ိင်ုသေလာ။ သင် သည်စကားတံု့
ြပန် ေြပာြခင်းငှါ အဘယ်ေကာင့် ရဲရင့် သနည်း။ 4သင် တို့ေြပာ သက့ဲသို့ ငါ သည်လည်း
ေြပာ ိင်ု၏။ သင် တို့သည် ငါ က့ဲသို့ ြဖစ် လျှင် ၊ ငါသည်သင် တို့တစ်ဘက် က စကား
များကုိ ပုံ၍ထား ိင်ု၏။ ေခါင်း ကုိလည်း ခါ ိင်ု၏။ 5 ထုိသို့ ငါသည်မြပ ဘဲ၊ သင် တို့
ကုိ ငါ ့ စကား ှင့်
မစ မည်။ အချည်း ှးီေသာစကားကုိ ငါချ ပ်တည်း မည်။ 6 ယခုမှာငါသည် ေြပာ
ေသာ်လည်း မ သက်သာ ၊ မေြပာဘဲေနလျှင်လည်း ြခားနားြခင်းမ ှိ။ 7 ဘုရားသခင်
သည် ငါ ့ ကုိပင်ပနး် ေစေတာ်မူ ပီ။ ငါ ့ အိမ် ကုိ သုတ်သင် ပယ် ှင်းေတာ်မူ ပီ။ 8 ငါ ့ ကုိ
ေြခချင်းခတ်ေတာ်မူ၍၊ ထုိေြခချင်းသည်ငါ ့ တစ်ဘက်က သက်ေသခံ ၏။ ငါ ပိန် ကံ
ြခင်းအရာသည် လည်း
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ငါ ့တစ်ဘက် ကထ၍ မျက် ှာ ချင်းဆုိင်လျက် သက်ေသခံ ၏။ 9အမျက် ေတာ်သည်
ငါ ့ ကုိအပုိင်းပုိင်းဆဲွြဖတ် ၍ ည ်းဆဲတတ်၏။ ငါ ့ အေပါ် မှာ အံသွား ခဲ ကိတ် ြခင်းကုိ
ြပ ေတာ်မူ၏။ ငါ ့ ရနသူ် သည်ငါ ့ ကုိ
မျက်ေစာင်း ထုိး၏။ 10 သူတပါးတို့သည် ငါ ့ ကုိ ပစပ် ဟ က၏။ အ ှက် ခဲွ၍ ပါး ကုိ
ပုတ် က၏။ ငါ ့တဘက် က တညီတ ွတ် တည်းစုေဝး က၏။ 11 ဘုရား သခင်သည်
ငါ ့ ကုိ မ
တရားေသာသူတို့တင်ွ
ချ ပ်ထား ေတာ်မူ ပီ။ လဆုိူး
တို့၏ လက် သို့ အပ် ေတာ်မူ ပီ။ 12 ငါသည် ငိမ်ဝပ် လျက်ေနေသာအခါ ငါ ့ အ ို းတို့
ကုိ ချ ိ း ေတာ်မူ၏။ လည်ပင်း ကုိကုိင် ၍ အပုိင်းပုိင်းြပတ်ေစ ြခင်းငှါလှုပ် ေတာ်မူ၏။
ငါ ့ ကုိ ပစ်စရာစက်သွင်းေတာ်မူ ၏။ 13 ြမား ေတာ်တို့သည် ငါ ့ ကုိဝုိင်း ၍ က ုဏာ
ေတာ် မ
ှိဘဲ၊ ငါ ့ ေကျာက်ကပ် ကုိ စူးေစေတာ်မူ၏။ ငါ ့သည်းေြခ အရည်ကုိေြမ ေပါ် ၌ သွနး်

ေတာ်မူ၏။ 14 ငါ ့ ကုိအထပ်ထပ်ဆဲွြဖတ်၍၊ သူရဲ
က့ဲသို့ ငါ ့ကုိ ဟနုး်ဟနုး်တိက်ုလာေတာ်မူ၏။ 15 ငါသည်ကုိယ် အေရ ေပါ် မှာ ေလျှာ်ေတ
အဝတ်ကုိ ချ ပ် ၍
ကုိယ် ဦးချ ိ ကုိ ရွှ ံ ှင့် လးူ ပီ။ 16 ငို ြခင်းအားြဖင့် ငါ ့မျက် ှာ ပျက်လျက်၊ ငါမ့ျက်ခမ်း
အေပါ် မှာ ေသြခင်း အရိပ်လွှမ်းမုိးလျက် ှိ၏။ 17 သို့ ေသာ်လည်းငါ ့လက် ၌ မ တရား
ေသာ အမှုမ ှိ။ ငါြပ ေသာ ပဌနာ
သည် သန ့် ှ င်း ၏။ 18 အိေုြမ ကီး ၊ ငါ ့အေသွး ကုိဖုံး ၍ မ
ထားပါ ှင့်။ ငါ ေအာ်ဟစ် ြခင်းအသံကုိ သင်၌မ ေန ေစ ှင့်။ 19ဤအမှု၌ ငါ ့သက်ေသ
သည် ေကာင်းကင် ေပါ် မှာ ှ ိ၏။ 20 ငါသ့ေဘာကုိ သိေသာသူသည် ြမင့် ေသာအရပ်၌
ှိ၏။ ငါ ့အေဆွ ခင်ပွနး်တို့သည် ငါ ့ ကုိက့ဲရဲ ၍၊ ငါသည် ဘုရား
သခင့်ေ ှ ေတာ်၌
မျက်ရည် ကျလျက်ေန၏။ 21လူ သည် မိမိ
အသိ အကျွမ်း ှင့် ေဆွးေ းွ သက့ဲသို့ ဘုရား သခင် ှင့် ေဆွးေ းွရေသာအခွင့် ှ ိပါေစ
ေသာ။ 22 ှစ် ေပါင်းမကာမြမင့်မီှတဖနြ်ပန် ၍ မ
လာရ ေသာလမ်း သို့ ငါလိက်ုသွား ရေတာမ့ည်။

17
1 ငါ ့အသက် ကုန် ပီ။ ငါ ေနရေသာ ကာလ
လနွ် ပီ။ သခင်္ျ ိ င်း သည် ငါ ့အဘို့ ြဖစ်၏။ 2 က့ဲရဲ တတ်ေသာသူတို့ သည် ငါ ့ ေ ှ မှာ
ှ ိ ကသည်မ ဟတ်ုေလာ။ သူ
တို့ ေ ှာင့် ှက်ေသာ အြခင်းအရာတို့ ကုိ အစ ် ငါ ကည့် ြမင်ရသည်မဟတ်ုေလာ။

3 အေပါင် ထားပါေတာ။့ အာမခံေပးပါေတာ။့ အဘယ်သူ သည် ငါ ှင့်ဂတိသစ္စာထား
မည်နည်း။ 4 ကုိယ်ေတာ်သည် သူ
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တို့ဉာဏ်
ကုိကွယ် ေစေတာ်မူသည်ြဖစ်၍ ၊ သူတို့ ကုိ ချးီေြမာက် ေတာ်မ မူရ။ 5အကင်သူသည်
ဥစ္စာ
ကုိလယူုအံေ့သာငှါအေဆွ ခင်ပွနး်ကုိ အပ်၏၊ ထုိသူ
၏သား တို့သည် ေြမာ်လင့်၍ စိတ်ပျက် ရ ကလိမ့်မည်။ 6 ငါကုိ့ သူတပါးက့ဲရဲ စရာ
အေကာင်း ြဖစ်ေစေတာ် မူ၍၊ သူတို့သည် ငါ ကုိ့ ရွ ံ က၏။ 7 ဝမ်းနည်း ြခင်းအား ကီး
ေသာေကာင့်ငါ ့ မျက်စိ မှုန် ၏။ ကုိယ် အဂင်္ ါများတို့သည် အရိပ် က့ဲသို့ ြဖစ် က၏။
8 ေြဖာင့်မတ် ေသာသူတို့ သည် ဤ
အမှုေကာင့်
မိနး်ေမာ ေတေွဝကလိမ့်မည်။ အြပစ် ကင်းလတ်ွေသာသူတို့ သည် အဓမ္မ
လူများတစ်ဘက် က ကုိယ်ကုိကုိယ် ှ ိးေဆာ် ကလိမ့်မည်။ 9 ေြဖာင့်မတ် ေသာသူတို့
သည်လည်း တည်ကည်ြခင်း၊ လက် စင်ကယ် ေသာသူတို့သည် ခွနအ်ား တိးုပွါးြခင်း ှ ိ
ကလိမ့်မည်။ 10သင်တို့ မူကား
တေယာက် မျှမကင်း၊ ြပန် သွား ကပါ ေတာ။့ သင် တို့တင်ွ
ပညာ ှိ တစုံတေယာက်ကုိမျှ ငါ မ
ေတွ့ ိင်ု။ 11 ငါ ့ ေန ့ရက်လနွ် ပီ။ ငါ ှလံးု သွင်းမိေသာ အ ကံအစည်
တို့သည် ပျက်စီး ြခင်းသို့ ေရာက်က ပီ။ 12ည ့် သည် ငါ၌ ေန ့
က့ဲသို့ ြဖစ်၍၊ ငါအ့လင်း သည် ေမှာင်မုိက် ှင့် နးီစပ် ၏။ 13သခင်္ျ ိ င်း သည် ငါ ့ ေနရာ
ြဖစ်သည်ကုိ ငါေြမာ်လင့် ၏။ ငါ ့ အိပ်ရာ သည် ေမှာင်မုိက် ၌
ခင်း လျက် ှိ၏။ 14 ပုပ်စပ် ြခင်းအား ၊ သင် သည် ငါ ့ အဘ ြဖစ်၏ဟ၍ူ၎င်း၊
တီေကာင် အား
သင်သည်ငါ ့အမိ ၊ ငါ ့ ှမ ြဖစ် သည်ဟ၍ူ၎င်း ငါဆုိ ရ၏။ 15 သို့ ြဖစ်၍ အဘယ်သို့ ငါ
ေြမာ်လင့် ရသနည်း။ ငါ ေြမာ်လင့် စရာအေကာင်းကုိ အဘယ်သူ ြမင် ရသနည်း။ 16 ထုိ
အေကာင်းသည် မရဏ
ိင်ုငံအထဲသို့ ဝင်၍၊ ငါ ှင့်အတူ ေြမမှုန ့် ၌ ှမ့်ိချလျက်ေနရမည်ဟု မက်ဆုိ၏။

18
1တဖန် ှုအာ အမျ ိးသားဗိလဒဒ် မက်ဆုိ သည် ကား၊ 2ဤစကား သည် အဘယ်
အခါမှ ြပတ် လိမ့်မည်နည်း။ သတိြပ က။ သို့ မှသာ ငါတို့သည် စကား ေြပာက မည်။
3 သင်သည်ငါတို့ ကုိ တိ စ္ဆာန် က့ဲသို့ အဘယ်ေကာင့် မှတ် သနည်း။ အဘယ်ေကာင့်
မထီမ့ဲြမင်ြပ သနည်း။ 4အမျက် ထွက်၍ မိမိ
ကုိယ်ကုိ ကုိက် ြဖတ်ေသာသူ၊ သင့် အတက်ွ
ေြမ ကီး ကုိစွန ့ပ်စ် ရမည်ေလာ။ ေကျာက် သည် မိမိ
ေနရာ မှ
ေရွ ရမည်ေလာ။ 5 အကယ်စင်စစ်ဆုိး ေသာသူ၏ အလင်း သည် ကွယ် လိမ့်မည်။
သူ
၏မီး လျှ ံ မ ေတာက် ရ။ 6 သူ ၏ေနရာ အလင်း လည်း ေမှာင်မုိက် ြဖစ်လိမ့်မည်။ သူ
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၏ဆီမီး လည်း
ေသ လိမ့်မည်။ 7 ခုိင်ခ့ံ စွာသွားေသာအခါ ကျ ်းေြမာင်း ရာသို့ ေရာက်လိမ့်မည်။ မိမိ
အ ကံ အစည်အားြဖင့် ှုံး ရလိမ့်မည်။ 8 ပုိက် ထဲသို့
အလိလိုဝုင်တတ်၏။ ေကျာကွ့င်း ေပါ် မှာ နင်း တတ်၏။ 9 ဂုိင်းြပ တ်၍ ေြခ ကုိ မိ
သြဖင့် ေကျာကွ့င်း ှင့် မ ကျွတ် ိင်ုဘဲ ေနရ၏။ 10 ေြမ ၌ ဂျမ်း ကိ း ကုိ သူ့အဘို့
ဝှက်ထား လျက်၊ သူသွားရာလမ်း ၌
ေထာင်ေချာက် ကုိ ြပင်လျက် ှိ၏။ 11 ေကာက်မက် ဘွယ်ေသာ အြခင်းအရာတို့သည်
ဝုိင်း ၍
ကျပ်တည်းစွာ လိက်ု ှင့် ကလိမ့်မည်။ 12 သူသည် ငတ်မွတ် ေသာအားြဖင့် အားေလျာ့
လျက်၊ ပျက်စီး ြခင်း ေဘး ှင့် ေတွ့လလုျက် ှိ၏။ 13 ထုိေဘးသည် သူ
၏အ ို းတို့ ကုိ ကုိက် ခဲ၍၊ ေသမင်း ၏သား ဦးသည် သူ
၏ခွနအ်ား ကုိ မျ ိ လိမ့်မည်။ 14 သူ ခုိလှုံ ရာအေကာင်းကုိ သူ
၏ေနရာ မှ
ပယ် ှင်း ၍၊ သူ့ကုိယ်ကုိ ေဘးဒဏ် တို့၏ ှင် ဘုရင်ထံသို့ ေဆာင် သွား ရ၏။ 15 သူ
၏ေနရာ ၌
အ ှင်မ ှိ။ ပျက်စီးြခင်းေဘးေန၍ အမုိးေပါ် မှာ ကန ့် ြဖ းလျက် ှိလိမ့်မည်။ 16 သူ
၏အြမစ် တို့သည် ေသွ့ ေြခာက်လျက် ၊ အခက် အလက်တို့ လည်း ေသလျက် ှိ က
လိမ့်မည်။ 17 ေြမ ေပါ် မှာသူ့ ကုိ ေအာက်ေမ့ စရာအမှတ် ေပျာက်ပျက် ၍၊ ပဲွသဘင်၌
သူ
၏နာမ ကုိ အဘယ်သူမျှမ ေခါ်မေြပာ။ 18သူ့ ကုိအလင်း ထဲက
ေမှာင်မုိက် ထဲသို့
ေမာင်း ၍ လူ့
ြပည်မှ ှင်ထုတ်ရ၏။ 19သူ့ အမျ ိး တင်ွ
သူ့ သား ေြမး မ ှိ။ သူ၏အိမ်သူအိမ်သားတေယာက်မျှ မ
ကျနရ်စ် ရ။ 20 သူ ၏လက်ထက် ၌ ှိေသာသူတို့ သည် ထိတ်လန ့် သက့ဲသို့ ၊ သူ့ေနာက်
၌ြဖစ်ေသာသူတို့ သည် သူ၏အမှု ေကာင့် မိနး်ေမာ ေတွေဝ ကလိမ့်မည်။ 21 အကယ်
စင်စစ်ဆုိး ေသာသူ ၏ေနရာ
သည် ထုိသို့
ေသာ လက္ခဏာ ှိ၏။ ဘုရား
သခင်ကုိမ သိ ေသာသူသည် ထုိသို့
ေသာ ေနရာ သို့ ေရာက်လိမ့်မည်ဟု မက်ဆုိ၏။

19
1 ေယာဘ ြပန် ၍ မက်ဆုိသည်ကား၊ 2သင်တို့သည် ငါ ့ စိတ်ဝိညာ ် ကုိေ ှာင့် ှက် ၍
အဘယ်မျှ ကာလပတ်လံးု သင်တို့စကား ြဖင့် ငါ ့ ကုိချ ိ းဖ့ဲ ကလိမ့်မည်နည်း။ 3ဆယ်
ကိမ် ေြမာက်ေအာင်ငါ ့ ကုိ က့ဲရဲ
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က ပီ။ ငါ ့ ကုိ မိနး်ေမာ ေတွေဝ ေစြခင်းငှါ အ ှက် မ ှိဘဲြပ က ပီ။ 4 ငါြပစ်မှား ပီ
မှန် ေစေတာ။့ ငါ ့အြပစ် ှင့် ငါ သာဆုိင်၏။ 5သင်တို့သည်ငါ ့အေပါ် ၌ ဝါကား ၍၊ ငါ
အ ှက် ခံရေသာေကာင့်၊ ငါ၌အြပစ်တင် ကေသာ်လည်း၊ 6 ဘုရား သခင်သည်ငါ ့ ကုိလဲှ
၍ မိမိ
ေကျာကွ့င်း ၌ ေကျာမိ့ေတာ်မူေကာင်းကုိ သိမှတ် ကေလာ။့ 7 ငါသည်ကုိယ်ခံရေသာ
ည ်းဆဲ ြခင်းကုိအေကာင်းြပ ၍ ြမည်တမ်း ေသာ်လည်း ၊ အဘယ်သူမျှနား မ ေထာင်။
ေအာ်ဟစ် ေသာ်လည်း တရား သြဖင့် စီရင်ေသာသူမ ှိ။ 8 ငါမ သွား ိင်ုေအာင် ငါေ့ ှ
မှာအဆီး အကာြပ ၍၊ ငါ သွားရာလမ်း ၌
ေမှာင်မုိက် ကုိထား ေတာ် မူ ပီ။ 9 ငါ ့ ဂုဏ် အသေရ ကုိ ချွတ် ၍၊ ငါ ့ ေခါင်း က
ေပါင်းသရဖူ ကုိချ ေတာ်မူ ပီ။ 10 ငါ ့ ကုိဝုိင်း ၍ ဖျက်ဆီး ေတာ်မူသြဖင့် ငါေပျာက်
ကုန် ပီ။ သစ်ပင် ကုိ ှ တ် သက့ဲသို့ ၊ ငါ ေြမာ်လင့် ရေသာအခွင့်ကုိ ှ တ်ေတာ်မူ ပီ။

11 ငါ ၌ အမျက် ေတာ်ကုိ ှ ိးေဆာ်၍၊ ငါ ့ ကုိရနသူ် က့ဲသို့ မှတ် ေတာ်မူ၏။ 12 စစ်ချလီာ၍၊
စစ်သူရဲ ေတာ်တို့သည် ငါ ့ ေ ှ သို့ ေရာက် ြခင်းငှါ၊ ကျ ံးတးူ၍ ငါ ့ ပတ်လည် ၌
တပ်ချ က၏။ 13 ငါ ့ ညီအစ်ကုိ တို့ ကုိ ငါ ှင့်
ကွာေဝး ေစေတာ်မူ၏။ ငါအ့သိ အကျွမ်းတို့သည် ငါကုိ့မသိ၊ ို င်း ေသာသူြဖစ် က၏။

14 ငါ ့ ေပါက်ေဘာ် တို့သည် ငါကုိ့စွန ့် ၍၊ ငါ ့ သူငယ်ချင်း
တို့သည် ေမ့ေလျာ့ က၏။ 15 ငါ ့ ကျွန် မများ၊ ငါ ့ အိမ်သူ အိမ်သားများတို့သည် ငါ ့
ကုိဧည့်သည် က့ဲသို့ ၎င်း၊ တကျွနး် တ ိင်ုငံသားက့ဲသို့ ၎င်း မှတ် က၏။ 16 ငါ ့ကျွန် ကုိငါ
ေခါ် ေသာအခါသူသည် မ
ထူး ၊ သူ့ ကုိ ှ တ်ဆက်၍ ေတာင်းပန် ရ၏။ 17 ငါ ့ မယား သည် ငါ ့ အသက် ေလ
ကုိ၎င်း၊ ငါ ့ သား သမီး တို့သည် ငါ ြမည်တမ်း ြခင်းအသံကုိ၎င်း ရွ ံ က၏။ 18 သူငယ်
တို့သည်လည်း
ငါ ့ ကုိ မထီမ့ဲြမင် ြပ ၍ ငါထ ေသာအခါ က့ဲရဲ က၏။ 19 ငါ ့ မိတ်ေဆွ တို့သည် ငါ ့ ကုိ
ရံွ ၍၊ ငါချစ် ေသာသူတို့ သည် ငါ ့ ရနသူ်ြဖစ်က၏။ 20 ငါ ့အေရ အသား သည်ငါ ့အ ို း
တို့ ၌ ကပ် လျက် ှိ၏။ သွားဖုံး တခုသာပါလျက်ငါေြပးလတ်ွ ရ၏။ 21 အိအုေဆွ ခင်ပွနး်
တို့ ၊ ငါ ့ ကုိသနား ကပါ။ ငါ ့ ကုိသနား ကပါ။ ဘုရား
သခင်၏ လက် ေတာ်သည် ငါ ့ ကုိ ထိခုိက် ပါ ပီ။ 22 ဘုရား သခင်ည ်းဆဲေတာ်မူသည်
နည်းတူ အဘယ်ေကာင့် သင်တို့သည် ည ်းဆဲ ကသနည်း။ အဘယ်ေကာင့်ငါ ့အသား
ကုိ စား၍ မ
ေရာင့်◌်ရဲ ဘဲေန ကသနည်း။ 23 ငါ ့ စကား ကုိယခုေရးမှတ် ပါေစေသာ။ စာရင်း ၌
သွင်းထားပါေစေသာ။ 24 ခဲြပား ေပါ်မှာကညစ် ှင့် အက္ခရာ တင်လျက်၊ ေကျာက်စာ
ထုိး လျက် မဲ ပါေစေသာ။ 25 ငါ ့ ကုိ ေရွး ှ တ် ေသာသခင်သည် အသက် ှင်၍၊ ေနာင်
ကာလ၌ ေြမမှုန ့် အေပါ် မှာ ေပါ် လာေတာ်မူမည် ဟ၍ူ၎င်း၊ 26 ငါ ့ အေရ ကုန် ပီးမှ ဤ
ကုိယ်ကုိပင် ဖျက်ဆီး ေသာ်လည်း၊ ငါသည်ကုိယ်ခနဓ္ါ ၌
ဘုရား သခင်ကုိြမင် မည်ဟ၍ူ၎င်း ငါသိ ၏။ 27ငါဘ့က်၌ ေနေတာ်မူေသာဘုရားသခင်
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ကုိ ငါြမင် မည်။ သူတပါး ြမင် သည်သာမက၊ ငါ သည် ကုိယ်
မျက်စိ ှင့်ဖူးြမင်မည်။ ထုိသို့ ေြမာ်လင့်၍ ငါ ့ ေကျာက်ကပ် သည် ပျက် လျက် ှိ၏။

28ယခုမှာသင်တို့က၊ ငါတို့သည် သူ့
ကုိ အဘယ်သို့ ည ်းဆဲ ရမည်နည်း။ သူ၌အြပစ်တင်ေသာအခွင့်ကုိ အဘယ်သို့ ေတွ့ရ
မည်နည်းဟု ဆုိကသည်ြဖစ်၍၊ 29ထား ေဘးကုိေကာက် ကေလာ။့ အေကာင်း မူကား၊
အမျက် ေတာ်သည်ထား ေဘးြဖင့် အြပစ် ေပးတတ် ၏။ အြပစ် စီရင်ရေသာအချနိ် ှ ိ
ေ ကာင်းကုိ သိမှတ် ကေလာဟ့ု မက်ဆုိ ၏။

20
1 တ ဖန် ေန မတ် အမျ ိးသား ေဇာ ဖာ မက် ဆုိ သည်ကား၊ 2 ငါ ြပန် ေြပာ
ရမည်အေကာင်း၊ ငါ ့ စိတ် ှလံးု သည် ှ ိးေဆာ် ေသာေကာင့် ၊ ေြပာ ချင် ေသာ
စိတ်အား ကီး၏။ 3 ငါသည်ကုိယ်ခံရေသာက့ဲရဲ ြပစ်တင်ြခင်း စကား ကုိ ကား ၍၊ ငါ ့
ဉာဏ် သေဘာ ှ ိးေဆာ်သြဖင့် ငါ ြပန် ေြပာ ရ၏။ 4 ေ ှ ဦးစွာေသာကာလ၊ လူ
ကုိ ေြမ ကီး ေပါ် မှာ ေနရာချ စကာလမှစ၍၊ 5 ဆုိး ေသာသူသည်ကာြမင့်စွာကာလ
မဝါကားရ ေကာင်းကုိ၎င်း ၊ အဓမ္မ လသူည် ခဏ
သာ ဝမ်းေြမာက် ေကာင်း ကုိ၎င်းမသိသေလာ။ 6 သူ ၏ ဘုနး် သည် မုိဃ်း ေပါ် သို့
တက် ၍ ၊ သူ ၏ ေခါင်း သည် မုိဃ်းတိမ် တိင်ုေအာင် မီှ ေသာ်လည်း၊ 7 မိမိ မစင် က့ဲသို့
အစ ် ပျက် ရလိမ့်မည်။ သူ့
ကုိ ြမင် ဘူးေသာသူတို့ က၊ ထုိသူ
သည် အဘယ် မှာ ှိသနည်းဟုေမး ကလိမ့်မည်။ 8 သူသည်အိပ်မက် က့ဲသို့ လငွ့်
ြပား၍
ေနာက်တဖန် မ
ေတွ့ ရ။ ည ့် ူပါ ံု က့ဲသို့ ကွယ်ေပျာက် ရလိမ့်မည်။ 9သူ့ ကုိြမင် ဘူးေသာ မျက်စိ
သည် ေနာက် တဖန် သူ့ကုိ မ
ကည့်မ ှုရ။ သူ
၏ေနရာ အရပ်သည် ေနာက်
တဖနသ်ူ့ ကုိမ ြမင် ရ။ 10 သူ ၏သား တို့သည် ဆင်းရဲသား တို့ ကုိ ေဖျာင်းဖျ ရက၏။
သုိထားေသာဥစ္စာ
ကုိ ကုိယ် လက် ှင့် ြပန် ေပး ရက၏။ 11 သူ ၏အ ို း တို့သည် ပျ ိ ေသာအရွယ်၏
အ ှိန် ှင့်ြပည့်စုံ ေသာ်လည်း၊ သူ
ှင့်တကွ ေြမမှုန ့် ၌
အိပ် ရက လိမ့်မည်။ 12 သူသည်မိမိ ပစပ် ၌
ဒစု ိုက်ကုိချ ိ ိးုထင်၍၊ မိမိ
လျှာ ေအာက် မှာ ဝှက်ထား လျက်၊ 13 ှေြမာ သြဖင့် မ
စွန ့် ရက်ဘဲ၊ မိမိ
ပစပ် ၌
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ငံု ေသာ်လည်း ၊ 14 စား ပီးလျှင်သူ ၏ ဝမ်း ထဲမှာ
သေဘာေြပာင်း ၍ ေ မဆုိး အဆိပ် အေတာက်ြဖစ်လိမ့်မည်။ 15 သူမျ ိ ေသာစည်းစိမ်
ဥစ္စာကုိ တဖနအ်န် ရ လိမ့်မည်။ ဘုရား
သခင်လည်း သူ့
ကုိ ဝမ်း ှ တ် ေတာ်မူမည်။ 16 သူသည် ေ မဆုိး အဆိပ် အေတာက်ကုိ စို့
၍ ေ မေဟာက် ကုိက်သြဖင့် ေသ ရလိမ့်မည်။ 17 အသွယ်သွယ်ေသာြမစ် ၊ ို့ ှင့်
ပျားရည် စီးေသာ ြမစ် တို့ ကုိ မ
ြမင် ရ။ 18 မိမိလပ်ု ၍ရေသာဥစ္စာကုိ မိမိမ
သုံး ဘဲ ြပန် ေပး ရ၏။ ြပန်ေပးရေသာဥစ္စာ ြဖစ်ေသာေကာင့် အားရ ြခင်းမ ှိရ။

19ဆင်းရဲသား တို့ ကုိ ည ်းဆဲ စွန ့ပ်စ် ၍၊ မိမိ
မ ေဆာက် ေသာ အိမ် ကုိ လယူု
ေသာေကာင့် ၎င်း၊ 20 ေလာဘ မေြပ ိင်ု ေသာေကာင့် ၎င်း၊ အလို ှ ိ ေသာ ဥစ္စာ တ
စုံတခု မျှ မကင်း ဆုံး ှုံး ရ လိမ့်မည်။ 21 သူ လယူု ချင ◌်ေသာ ေလာဘ လက် ှင့် အ
ဘယ် အရာမျှ မလတ်ွ ေသာေကာင့်၊ သူ၏ စည်းစိမ် မတည်ရ။ 22 ဥစ္စာ ကယ်ဝ စ ်
တင်ွပင် ဆင်းရဲ ြခင်း ှင့်ေတွ့၍၊ အမျ ိးမျ ိ း ေသာ အမှုတို့သည် ေရာက် ကလိမ့်မည်။
23 သို့ ေသာ်လည်းသူသည်ဝ စွာစားရ၏။ ဘုရား
သခင်သည် အမျက် ေတာ်အ ှိန် ကုိ လွှတ် ၍သူစားစရာဘို့ အမျက်ေတာ် မုိဃ်း ကုိ
ရွာေစေတာ်မူမည်။ 24 သံ လက်နက် ကုိေ ှာင် ၍ ေြပးေသာ်လည်း၊ ေကးဝါ ေလး ြဖင့်
ထုတ်ချင်း ခွင်းလိမ့်မည်။ 25 ြမားကုိ ှ တ် လျှင် မိမိကုိယ်ထဲက
ထွက် လာ၏။ အေရာင် ေတာက် ေသာထားသည်သူ ၏ သည်းေြခ ထဲက
ထွက် လာ၍၊ သူသည် မိနး်ေမာ ေတွေဝလျက် ေနရ၏။ 26 ခပ်သိမ်း ေသာေဘး
တို့သည် သူ့
အဘို့
သုိထား
လျက် ှိ က၏။ လမူ
ေမွး ေသာမီး သည် သူ့
ကုိေလာင် လိမ့်မည်။ သူ
၏ေနရာ ၌
ကင်း သမျှေသာအရာတို့ ကုိ ေလာင် လိမ့်မည်။ 27 မုိဃ်းေကာင်းကင် သည် သူ
၏အြပစ် ကုိ ေဘာ်ြပ ၍ ၊ ေြမ ကီး သည်လည်း သူ့
တစ်ဘက် ၌ထ လိမ့်မည်။ 28 သူ၏အိမ် ၌ ှိေသာဥစ္စာ သည်ကွယ်ေပျာက် ၍၊ အမျက်
ေတာ် ထွက်သာေန ့၌
ေရက့ဲသို့ စီး သွားလိမ့်မည်။ 29 ထုိသို့ ေသာဆုလပ် ကုိ ဘုရား
သခင်သည် လဆုိူး
အားေပးေတာ်မူ၏။ ထုိသို့ ေသာအေမွ ဥစ္စာကုိ ဘုရား
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သခင် ခဲွေဝစီရင်ေတာ်မူသည်ဟု မက်ဆုိ ၏။
21

1 ေယာဘ ြပန် ၍ မက်ဆုိသည်ကား၊ 2 ငါ ့ စကား ကုိေစ့ေစ့နားေထာင် ၍
ငါအ့ား ှစ်သိမ့် ြခင်းကုိ ြပ ကေလာ။့ 3 ငါ ေြပာ ရေသာအခွင့် ှ ိေစြခင်းငှါသည်းခံ က
ေလာ။့ ငါေြပာ ပီးမှ ြပက်ယယ် ြပ ချင်လျှင် ြပ ကေလာ။့ 4 ငါ ြမည်တမ်း ေသာအရာ
ှင့် လူ
ဆုိင်သေလာ။ အဘယ်ေကာင့် စိတ် မ တို သင့်သနည်း။ 5 ငါ ့ ကုိ ကည့် ှု လျက်
မိနး်ေမာ ေတေွဝ၍ ၊ သင်တို့ပစပ် ကုိ
သင်တို့လက် ှင့် ဖုံးအပ်ု ကေလာ။ 6 ငါသည်ေအာက်ေမ့ ေသာအခါ ၊ မိနး်ေမာ ေတွ
ေဝ၍ ၊ ကုိယ် အသားသည် တနုလ်ှုပ် လျက် ှိ၏။ 7လဆုိူး တို့သည် အသက် ှင် ံု မျှ
မက၊ အဘယ်ေကာင့် အသက် ကီး၍
ဘုနး် စည်းစိမ် ှင့် ြပည့်စုံ ကသနည်း။ 8 သူ တို့သား သမီးတို့သည် သူ
တို့ပတ်ဝနး်ကျင်အရပ်၌ ၎င်း၊ သူ
တို့အမျ ိးအ ယ်ွ သည် သူ
တို့ေ ှ ေမှာက် ၌၎င်း ေနရာ ကျက၏။ 9 သူ တို့ အိမ် များသည်လည်း ေဘး
ှင့်လတ်ွ၍ ငိမ်ဝပ် က၏။ ဘုရား
သခင်ဒဏ်ခတ် ေတာ်မူြခင်း ှင့် ကင်းလတ်ွ က၏။ 10 သူ တို့ ာွးလား သည် မ
ချွတ်မလွှဲ အရွယ် လိက်ုတတ်၏။ ာွးမ သည်လည်း ဝမ်းပုိး မ ပျက်ဘွား တတ်၏။

11 သူ တို့ သူငယ် များကုိ သုိးစု
က့ဲသို့ လွှတ် ၍ ၊ သား သမီးတို့သည် ကခုန် တတ် က၏။ 12 သူတို့သည် ပတ်တာ
ှင့် ေစာင်း ကုိ တီးလျက်၊ သီချင်းဆုိ၍ ှခဲရာ မှုတ်သံ ှင့် ဝမ်းေြမာက် တတ် က၏။

13 ေပျာ်ေမွ့လျက် အသက်ကာလ ကုိ လနွ် ေစ၍၊ ချက်ြခင်း ေသမင်း ိင်ုငံသို့
ဆင်းသက် တတ်က၏။ 14 ဘုရား သခင်အား လည်း ၊ ငါ တို့ ထံမှ ထွက်သွား ေလာ။့
ကုိယ်ေတာ် ၏တရား ကုိ ငါတို့မ သိ လို ဟ၍ူ၎င်း၊ 15အန ္တ တနခုိ်း ှ င်သည် အဘယ်သို့
ေသာသူြဖစ်၍ငါတို့သည် ဝတ်ြပ ရမည်နည်း။ သူ့
ကုိ ဆုေတာင်း လျှင် အဘယ် ေကျးဇူး ှ ိ လိမ့်မည်နည်းဟ၍ူ၎င်း ဆုိတတ် က၏။

16 သို့ ေသာ်လည်း သူတို့သည် ကုိယ် စည်းစိမ် ကုိ ကုိယ်မ ပုိင် က။ မ
တရားေသာသူတို့၏ အ ကံအစည် ကုိ ငါသည် ဝန်မခံ။ 17 မ တရားေသာသူတို့၏
မီးခွက် သည် ေသ
၍ ၊ သူ တို့ ကုိ ဖျက်ဆီး ြခင်းငှါဘုရားသခင်သည် အမျက် ေတာ် ထွက်သြဖင့်၊ ဘယ်
ှစ် ကိမ်ေဘးဥပဒ် တို့ ကုိ စီရင် ေတာ်မူဘူးသည်ကုိ၎င်း၊ 18 သူတို့သည် ေလ
ေ ှ မှာအမှုိက် ှင့် မုနတိ်င်ုး တိက်ု သွားေသာ ဖဲွ က့ဲသို့ ဘယ် ှစ် ကိမ်ြဖစ် ဘူးသည်
ကုိ၎င်း၊ 19 ဘုရား သခင်သည် သူ
၏အြပစ် ကုိ သူ
၏သားသမီး တို့အဘို့
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ဘယ် ှစ် ကိမ် သုိထားေတာ်မူဘူးသည်ကုိ၎င်း၊ သူသည်ကုိယ်တိင်ုသိ ၍၊ 20 ကုိယ်
ပျက်စီးြခင်းကုိကုိယ်
မျက်စိ ှင့် ြမင်လျက်၊ အန ္တ
တနခုိ်း ှ င်၏အမျက် ေတာ်ကုိ ေသာက် စိမ့်ေသာငှါ၊ သူ၏အြပစ်ကုိ ဘယ် ှစ် ကိမ်ဆပ်
ေပးေတာ်မူဘူးသည်ကုိ၎င်း သိမှတ် ကေလာ။့ 21 သူ ေနရေသာ ှစ်လ ေစ့ေသာအခါ ၊
သူ့ သားသမီးတို့ ၌ ေရာက်ေသာအမှု ှင့် သူသည် အဘယ်သို့ ဆုိင်သနည်း။ 22 ြမင့် ေသာ
အရပ်၌ေနေသာသူတို့ ကုိ အစုိးရ
ေတာ်မူေသာဘုရား သခင်ကုိ အဘယ်သူ သွနသ်င် လိမ့်မည်နည်း။ 23 တ ေယာက်
ေသာသူကား ခွနအ်ား ှင့် ြပည့်စုံ လျက် ၊ ငိမ်ဝပ် ချမ်းသာ စွာ ေသ တတ်၏။ 24 သူ
၏နေံဖး တို့သည် ဆူ ဖိ း ၍၊ အ ို း
တို့လည်း ြခင်ဆီ ှင့် စုိစွတ် က၏။ 25တ ေယာက်ေသာသူကား တခါမျှမ ေပျာ်ေမွ့ ၊
စိတ် ည ိးငယ် လျက် ေသ တတ်၏။ 26 ှစ် ေယာက်လံးုတို့သည် မြခားမနာ၊ ေြမမှုန ့် ၌
အိပ် ၍ တီေကာင် များ ဖုံးလွှမ်း ြခင်းကုိခံရက၏။ 27သင် တို့သည် ေအာက်ေမ့ ေသာ
အရာ၊ ငါ ့ ကုိ
မနာလို ေသာစိတ် ှင့်ဆင်ြခင်ေသာအရာတို့ ကုိ ငါသိ ၏။ 28အာဏာ ထားတတ်ေသာ
သူ ၏အိမ် သည် အဘယ် မှာ ှိသနည်း။ မ
တရားေသာသူတို့၏
ဘုံဗိမာနတိ်ု့ သည် အဘယ် မှာ ှိသနည်းဟု သင်တို့သည် ဆုိ ကလိမ့်မည်။ 29ခရီးသွား
ေသာသူတို့ ကုိ မ
ေမး ကဘူးသေလာ။ 30 ဖျက်ဆီး ရာေနရ့က် ကာလဘို့
မ တရားေသာသူတို့ သည် ယခုေဘးလတ်ွ လိမ့်မည်အေကာင်း၊ ေဒါသ
အမျက်ခံရာေနရ့က် ကာလဘို့ ယခုထွက်ေြမာက်လိမ့်မည်အေကာင်းတည်းဟေူသာ
သူ တို့လက္ခဏာ သက်ေသများကုိ မ
သိ ကသေလာ။ 31 သူ ြပ ေသာအမှုကုိ သူ့
ေ ှ မှာ အဘယ်သူ ေဘာ်ြပ လိမ့်မည်နည်း။ သူ၏အြပစ် ှင့်အေလျာက်အဘယ် သူ
ဆပ်ေပး လိမ့်မည်နည်း။ 32 သူ သည် သဂ ဟ် ြခင်းသို့ ေရာက်၍ ၊ သူ၏သခင်္ျ ိ င်း ပုံကုိ
အေစာင့် ထားကလိမ့်မည်။ 33 သူသည် ချ ိင့် ေြမစုိင် တို့ ကုိ ချ ိ ိးု ထင်လိမ့်မည်။ မ
ေရတက်ွ ိင်ုေအာင်များစွာေသာသူတို့သည် သူ့
ေ ှ ၌ သွား ှင့်သက့ဲသို့ ၊ သူသည် လူ
ခပ်သိမ်း တို့ ကုိ မိမိ
ေနာက် ၌ ေသွးေဆာင်လိမ့်မည်။ 34 သို့ ြဖစ်၍ သင် တို့ ြပန် ေြပာေသာ စကား၌ မုသာ
ပါေသာေကာင့်၊ အဘယ်သို့ ငါ ့ ကုိ အချည်း ှးီ ှစ်သိမ့် ေစ ကလိမ့်မည်နည်းဟု မက်
ဆုိ၏။

22
1တဖန်
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ေတမန် အမျ ိးသားဧလိဖတ် မက်ဆုိ သည် ကား၊ 2လူ သည် မိမိပညာ
အားြဖင့်မိမိ အကျ ိး ကုိ ြပ စုသက့ဲသို့ ဘုရား သခင်၌
ေကျးဇူး ြပ ိင်ုသေလာ။ 3သင်၏ေြဖာင့်မတ် ြခင်းအားြဖင့်၊ အန ္တ
တနခုိ်း ှ င်သည် ေကျးဇူး ှ ိေတာ်မူသေလာ။ သင် ၏အကျင့် ၌ အြပစ် မပါေကာင်း
ကုိ ထင် ှားေစေသာအားြဖင့် အကျ ိး စီးပွါး ှ ိ ေတာ်မူသေလာ။ 4 သင့် ကုိေကာက်ရွ ံ
ေသာေကာင့် ဆုံးမ ေပးေတာ်မူ မည်ေလာ။ သင် ှင့် တရား ေတွ့ေတာ်မူမည်ေလာ။
5သင် ြပ ေသာဒစု ိုက် သည် အလနွ် ကီးသည် မ
ဟတ်ုေလာ။ သင့် အြပစ် တို့သည် မ ေရတက်ွ ိင်ုေအာင် များြပားသည်မဟတ်ုေလာ။

6သင်သည်ညီအစ်ကုိ ေပါင် ထားေသာ ဥစ္စာကုိ မ
တရားသြဖင့် ခံယူ ပီ။ ဆင်းရဲ ေသာသူတို့၏ အဝတ် ကုိလည်း
ချွတ်ယူ ပီ။ 7 ေမာ ေသာသူေသာက်ဘို့ ေရ
ကုိမ ေပး။ ငတ်မွတ် ေသာသူကုိမ ေကျွး။ 8 အား ကီး ေသာသူ မူကား ေြမ ကုိ ပုိင်
ရ၏။ ဂုဏ် အသေရ ှိေသာသူသည် ေန ရေသာအခွင့်ကုိရ၏။ 9သင်သည် မုတ်ဆုိးမ
တို့ ကုိ လက်ချည်း လွှတ် လိက်ု၍ ၊ မိဘ မ ှိေသာ သူငယ်တို့၏လက် ကုိချ ိ း ပီ။ 10 ထုိ
ေကာင့် ေကျာကွ့င်း ှင့် ေကျာမိ့ ပီ၊ ထိတ်လန ့် ေသာစိတ် ှင့် ပင်ပနး် ရ၏။ 11 မ ြမင် ိင်ု
ေသာေမှာင်မုိက် သည် ည ်းဆဲ၍ ၊ ြပင်း စွာစီးေသာေရ သည် လွှမ်းမုိး ရ၏။ 12 ဘုရား
သခင်သည် ေကာင်းကင် ဘဝဂ်ေပါ်မှာ ှ ိေတာ်မူသည်မ ဟတ်ုေလာ။ ကယ် တို့သည် အ
ဘယ် မျှေလာက် ြမင့် ကသည်တကား။ 13 သို့ ြဖစ်၍ သင်က၊ ဘုရား
သခင်သည် အဘယ်သို့ သိ ေတာ်မူမည်နည်း။ ထူ
ေသာတိမ်တိက်ုကွယ်လျက် ှင့် စီရင် ေတာ်မူ ိင်ုမည်ေလာ။ 14 မ ြမင် ိင်ု ေအာင်
ထူထပ်ေသာတိမ် တို့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ
လွှမ်းမုိး က၏။ ေကာင်းကင် စကဝဠာ ထိပ်ေပါ်မှာ လှည့်လည် ေတာ်မူသည်ဟု ဆုိ
တတ်၏။ 15ကာလ အချနိမ် ေစ့မီှ ဖျက်ဆီး ြခင်း၊ ေရ လွှမ်းမုိး၍၊ 16 - 17အေြခအြမစ်
ပယ် ှင်း ြခင်းကုိ ခံရေသာသူတည်းဟေူသာဘုရား သခင်အား
ငါ တို့ ထံမှ ထွက်သွား ေလာဟ့၍ူ ၎င်း ၊ အန ္တ တနခုိ်း ှ င်သည် ငါတိ့ု့အဘို့အဘယ်သို့
ြပ ိင်ုသနည်းဟ၍ူ၎င်း၊ဆုိတတ်ေသာအဓမ္မ လူ တို့ လိက်ု ဘူးေသာ လမ်း ေဟာင်း ကုိ
သင်သည်လိက်ု ဦးမည်ေလာ။ 18 သို့ ရာတင်ွ ဘုရား သခင်သည် သူ
တို့ အိမ် ကုိ ေကာင်း ေသာအရာ ှင့် ြပည့် ေစေတာ်မူ၏။ မ
တရားေသာသူတို့ ၏ အ ကံအစည် ကုိ ငါသည် ဝန် မခံ။ 19 ေြဖာင့်မတ် ေသာသူ
တို့သည် ကည့် ြမင်၍
ဝမ်းေြမာက် က၏။ အြပစ် ကင်းေသာသူတို့သည် ထုိ
အဓမ္မလူ တို့ ကုိ က့ဲရဲ တတ်က၏။ 20အကယ် စင်စစ်ငါ တို့ရနသူ် သည် ပျက်စီး ေလ
ပီ။ သူ
၏စည်းစိမ် ကုိ မီး
ေလာင် ေလ ပီဟု ဆုိရက၏။ 21 ဘုရား သခင် ှင့်
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အကျွမ်းဝင် ၍ မိဿဟာယဖွ့ဲ ေလာ။့ ထုိသို့ ြပ မှ ေကာင်းစား ြခင်းသို့ ေရာက် ရ
လိမ့်မည်။ 22 ှ တ် ေတာ်ထွက်တရား ကုိ ခံယူ
၍
စကား ေတာ်ကုိ ှလံးု ၌ သွင်း ပါေလာ။့ 23 အန ္တ တနခုိ်း ှ င်ထံ ေတာ်သို့ ြပနလ်ာ
လျှင် ၊ တည်ေဆာက် ြခင်း ှ ိလိမ့်မည်။ သင့် အိမ် မှ ဒစု ိုက် ကုိ ပယ် ှား လျှင်၊ 24 ေရွှ
ကုိေြမမှုန ့် က့ဲသို့ ၎င်း ၊ ဩဖိရ ေရွှ ကုိ ြမစ် ၌ ှိေသာေကျာက်စရစ် က့ဲသို့ ၎င်း သုိထား
ရလိမ့်မည်။ 25 ထုိအခါ အန ္တ တနခုိ်း ှ င်သည် သင် ၌ေရွှ ရတနာ၊ သင် သုံးရေသာေငွ
ဘ ာြဖစ် ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 26သင်သည်အန ္တ တနခုိ်း ှ င်၌
ေမွ့ေလျာ် ၍ ၊ ဘုရား သခင်ကုိ
ဖူးေြမာ် ရေသာအခွင့် ှ ိ လိမ့်မည်။ 27 သင်ဆုေတာင်း ေသာအခါ နားေထာင် ေတာ်မူ
မည်။ သစ္စာ
ဂတိထားသည်အတိင်ုး၊ သစ္စာဝတ်ေြဖ ရေသာ အခွင့် ှ ိလိမ့်မည်။ 28သင် ကံစည်ေသာ
အ ကံအစည် သည် ထေြမာက် ၍၊ သင် သွားေသာလမ်း ၌
ေရာင်ြခည် ထွနး် လိမ့်မည်။ 29 သူတပါးတို့သည် ှမ့်ိချ ြခင်းကုိခံရေသာအခါ ၊ သင်
ကချးီေြမာက်ေသာအခွင့် ှ ိသည်ဟု ဆုိ
ရလိမ့်မည်။ စိတ် ှမ့်ိချေသာသူကုိ ကယ်တင် ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 30 အြပစ် မကင်း
ေသာသူကုိပင် ကယ် ှ တ် ေတာ်မူလိမ့်မည်။ သင် ြပ ေသာအမှု သန ့် ှ င်း ေသာအားြဖင့်
သူသည်ကယ်တင် ြခင်းသို့ ေရာက်လိမ့်မည်ဟု မက်ဆုိ၏။

23
1 ေယာဘ ြပန် ၍ မက်ဆုိသည်ကား၊ 2ယခုငါ ြပင်းစွာ ြမည်တမ်း ေသာ်လည်း၊ ငါ
ခံရေသာဒဏ် သည် သာ၍ြပင်း ပါ၏။ 3 ဘုရားသခင်ကုိေတွ့ ိင်ုေသာ အရပ်ကုိ ငါသိ
ပါေစေသာ။ ပလ္လ င် ေတာ်ေ ှ သို့
ေရာက် ပါေစေသာ။ 4 ေ ှ ေတာ်သို့ ေရာက်မှ ငါသည် ကုိယ်အမှု ကုိြပင်ဆင် ၍ ၊
များစွာေသာအကျ ိး အေကာင်းတို့ ကုိ ေလျှာက်ထားရ၏။ 5 ငါ ့ အား ြပနေ်ြပာ မိန ့် မက်
ေတာ်မူေသာစကား ေတာ်ကုိ ငါသိ နားလည် ရ၏။ 6 မဟာ တနခုိ်း ေတာ်အားြဖင့် ငါ ှင့်
တရား
ေတွ့ ေတာ် မူ မည် ေလာ။ ေတွ့ ေတာ် မ မူ။ ငါ ့စကား ကုိ နားေထာင် ေတာ် မူ မည်။

7 ေြဖာင့်မတ် ေသာသူသည် ေ ှ ေတာ်၌ေဆွးေ းွ ေသာ အခွင့် ှ ိ၍ ၊ တရား ှင်သည်
ငါအ့မှုကုိ အစ ်
ှ င်းလင်း ေစေတာ်မူမည်။ 8ယခုမူကား၊ ငါတက် လျှင်
ဘုရား သခင် ှိေတာ်မ မူ။ ဆုတ် လျှင်
ကုိယ်ေတာ် ကုိ
မ ရိပ်မိ၊ 9လပ်ု ေတာ်မူရာ လက်ဝဲ ဘက်သို့ သွားလျှင်
ကုိယ်ေတာ်ကုိ မ
ဖူး မေတွ့ရ။ လက်ျာ ဘက်၌ ပုနး်ေ ှာင် လျက်
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ေနေတာ်မူေသာေကာင့် ၊ ကုိယ်ေတာ်ကုိမ ြမင် ရ။ 10 သို့ ေသာ်လည်း ငါ သွားေသာ
လမ်း ကုိ သိ
ေတာ်မူ၏။ စစ် ေတာ်မူြခင်းကုိခံ ပီးမှ၊ ေရွှ က့ဲသို့ ငါေပါ် လိမ့်မည်။ 11 ေြခ ေတာ်ရာ
ကုိ အစ ်တစုိက် ငါေ ှာက်သွား၍၊ ကေတာ်မူရာလမ်း ကုိ မ
လွှဲ မေ ှာင်လိက်ုပါ၏။ 12 ထားေတာ်မူေသာပညတ် တို့ ကုိ ငါမ ပယ်။ ှ တ် ေတာ်
ထွက် စကား
တို့ ကုိ ငါ ရင်ခွင်၌ သုိထား ပါ၏။ 13 သို့ ရာတင်ွ သေဘာတညီတည်း ှိေတာ်မူေသာ
ဘုရား သခင်ကုိ အဘယ်သူ သည် ေြပာင်းလဲ ေစ ိင်ုမည်နည်း။ အလို
ေတာ် ှိသည်အတိင်ုး ြပ ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 14 ငါ ့ အငနး် အတာကုိ စီရင် ေတာ်မူ၏။
ထုိသို့
ေသာ အ ကံအစည်ေတာ်အများ ှ ိ က၏။ 15 ထုိေကာင့် ေ ှ ေတာ်၌ ငါထိတ်လန ့်
လျက်ေန၍ ဆင်ြခင် ေသာအခါ ၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိ ေကာက်ရွ ံ ရ၏။ 16 ဘုရား သခင်
သည် ငါ ့ စိတ် ပျက် ေစြခင်းငှါ၎င်း ၊ အန ္တ တနခုိ်း ှ င်သည် ငါ ေကာက်ရွ ံ ေစြခင်း
ငှါ၎င်း ြပ ေတာ်မူ၏။ 17အေကာင်း မူကား၊ ေမှာင်မုိက် မေရာက်မီှ ငါကုိ့ ပယ် ှင်း ေတာ်
မ မူ၊ ထူထပ်ေသာေမှာင်မုိက် မှ ငါ ့ ကုိ ကွယ်ကာ ေတာ်မမူပါတကား။

24
1အန ္တ တနခုိ်း ှ င်သည် အဘယ်ေကာင့် ကာလ အချနိတိ်ု့ ကုိ သုိထား
ေတာ်မ မူသနည်း။ နားလည် ေသာသူတို့ သည် တရားစီရင်ေတာ်မူရာ ေန ့
ရက်ကုိအဘယ်ေကာင့်မ ြမင် ရသနည်း။ 2 အချ ိ ေသာသူတို့သည် ေြမ မှတ်တိင်ုတို့
ကုိ ေရွှ တတ်က၏။ သူတပါး၏ သုိး
ဆိတ်တို့ ကုိ လယူု
၍
ကုိယ်အဘို့ ထိနး်ေကျာင်း က၏။ 3 မိဘ မ ှိေသာသူငယ်၏ြမည်း ကုိ ေမာင်း သွား၍၊
မုတ်ဆုိးမ ၏ ာွး
ကုိအေပါင် ယူ က၏။ 4 ငတ်မွတ် ေသာသူတို့ ကုိ လမ်းလွဲ ေစ က၏။ ဆင်းရဲ ေသာ
ြပည် သားတို့သည် စုေဝး
၍ ပုနး်ေ ှာင် လျက် ေနရက၏။ 5 သူတို့သည်အလပ်ု လပ်ုြခင်းငှါေတာ ၌ ို င်းေသာ
ြမည်း က့ဲသို့ ထွက် ရက၏။ စားစရာ
ကုိ ှာ ြခင်းငှါနနံက်ေစာေစာသွား၍၊ ကုိယ် အဘို့ ှင့် သားသမီး
တို့အဘို့ ကုိ ေတာ
၌ေတွ့ ရက၏။ 6လယ်ြပင် ၌ ကား၊ ည ်းဆဲ ေသာသူ၏ စပါး ကုိရိတ်
၍ ၊ သူ၏စပျစ်သီး ကုိ သိမ်း ရက၏။ 7 ချမ်း ေသာကာလ၌
ကုိယ်ကုိဖုံးလွှမ်း စရာ အဝတ်မ ှိ။ အချည်းစည်း အိပ် ရက၏။ 8တည်းခုိ စရာတဲမ
ှိ ေသာေကာင့်၊ ေတာင် ေပါ်၌ မုိဃ်းေရ စုိစွတ် လျက်
ေကျာက် ကားမှာ ခုိ ရက၏။ 9အဘ မ ှိေသာသူငယ်သည် အမိ ို့



ေယာဘဝတ္တ ။ 24:10 1082 ေယာဘဝတ္တ ။ 24:23

ှင့် ကွာ ရ၏။ ဆင်းရဲ သားသည် မိမိဥစ္စာကုိ
ေပါင် ထားရ၏။ 10အဝတ် မ ှိအချည်းစည်း လှည့်လည် ၍
မွတ်သိပ် လျက်၊ သူတပါး ေကာက်လှုိင်း ကုိ ထမ်း ရ၏။ 11 သူတပါး အိမ် မှာ
ဆီ ကုိ ကိတ်လျက်၊ စပျစ်သီး ကုိ နင်းနယ် လျက် အငတ် ခံရ၏။ 12လူ တို့သည် မိ
ထဲ မှာ ညည်းတာွး က၏။ နာ
ေသာသူတို့သည် ေအာ်ဟစ် က၏။ သို့ ေသာ်လည်း သူတို့ ဆုေတာင်းေသာ စကားကုိ
ဘုရား
သခင်သည် ပမာဏ
ြပ ေတာ်မ မူ။ 13 အချ ိ ေသာသူတို့သည် အလင်း ကုိ ဆန ့က်ျင် ဘက်ြပ ၍ အလင်း
သေဘာ ကုိမ သိ။ လင်းေသာလမ်း သို့
မ လိက်ု တတ်က။ 14လသူတ် သည် ေစာေစာ
ထ ၍ ဆင်းရဲ ငတ်မွတ် ေသာသူတို့ ကုိသတ်
တတ်၏။ ည ့် အခါ သူခုိး
လပ်ု တတ် ၏။ 15သူ့မယားကုိ ခုိး
ေသာသူသည် ညဦးယံ
အချနိ်ကုိ ေြမာ်လင့် ၍၊ မိမိမျက် ှာ ကုိ ဖုံး လျက် အဘယ်သူမျှမ ြမင် ရ ဟု ဆုိ
တတ်၏။ 16လဆုိူးတို့သည် ည ့် အချနိ၌်
သူတပါး၏အိမ် ကုိ ေဖာက်ထွင်း တတ်က၏။ ေန ့
အချနိ၌် ပုနး် လျက်ေန၍ အလင်း ကုိေ ှာင်တတ် က၏။ 17 နနံက်ယံ ကုိ ေသမင်း
အရိပ်က့ဲသို့ထင်မှတ်၍၊ ေသမင်း အရိပ်ေကာက်မက် ဘွယ်ေသာေဘးတို့ ကုိ သိ ရက၏။
18 ေရ ေပါ် မှာေပါပ့ါး က၏။ ေြမ ေပါ် မှာ ကျနိဆဲ် ေသာအဘို့ ကုိ ခံရ၍၊ စပျစ် ဥယျာ ်
အနးီသို့ မ
ချ ်း ရက။ 19 မုိဃ်း ေရသည် ခနး်ေြခာက် ြခင်းအားြဖင့်၎င်း၊ ေနပူ
အ ှိနအ်ားြဖင့်၎င်း၊ ကွယ်ေပျာက် တတ်သက့ဲသို့ ၊ မတရား
ေသာသူသည် ေသမင်း ိင်ုငံ၌ ကွယ်ေပျာက်တတ် ၏။ 20 သူ၏အမိ သည် သူ့
ကုိေမ့ေလျာ့ ၍၊ တီေကာင် တို့သည် မိန် စွာ စားလိမ့်မည်။ ေနာက် တဖန် အဘယ်သူ
မျှမ ေအာက်ေမ့ ရ။ မတရား
ေသာသူသည်သစ်ပင် က့ဲသို့ ကျ ိး ရလိမ့်မည်။ 21 မတရားေသာသူသည် သားမ
ဘွား ေသာမိနး်မကုိ ည ်းဆဲတတ်၏။ မုတ်ဆုိးမ ကုိလည်း
ေကျးဇူး မ ြပ တတ်။ 22အား ကီး ေသာသူကုိပင် မိမိ
တနခုိ်း ေကာင့်
ပယ် ှင်း တတ်၏။ ထ
ေသာအခါလတိူင်ုးကုိယ် အသက်
အဘို့ စုိးရိမ်တတ်၏။ 23 သို့ ရာတင်ွရဲရင့် စွာ ခုိလှုံ ရာအခွင့်ကုိ သူ့
အား ေပး ၍၊ ထုိသို့ ေသာသူ
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တို့ ၏ အမှု များကုိ ပမာဏြပ ေတာ်မူ ၏။ 24 ခဏ ချးီေြမာက် ြခင်းသို့ ေရာက်၍ တ
ဖန် ကွယ်ေပျာက်က၏။ ှမ့်ိချ ြခင်းသို့ ေရာက်သြဖင့် ၊ အြခားေသာ သူက့ဲသို့
အသက်ချ ပ် ြခင်းကုိ၎င်း ၊ စပါး ှံ အဖျား က့ဲသို့ ရိတ်ြဖတ် ြခင်းကုိ၎င်းခံရ က၏။

25 သို့ မ ဟတ်ုလျှင် ၊ ငါ ၏မုသာ အြပစ်ကုိ အဘယ်သူ ြပမည်နည်း။ ငါ ၏စကား ကုိ
အဘယ်သူေချမည်နည်းဟု မက်ဆုိ၏။

25
1တဖန်
ှုအာ အမျ ိးသားဗိလဒဒ် မက်ဆုိ သည် ကား၊ 2 ဘုရားသခင်သည် အာဏာ
ေတာ် ှင့်၎င်း ၊ ေကာက်ရွ ံ ို ေသဘွယ်ေသာ ဂုဏ်ေတာ် ှင့်၎င်း ြပည့်စုံ၍၊ ြမင့် ေသာ
ဌာနေတာ်၌
ငိမ်သက် ြခင်းကုိ ြပ စု ေတာ်မူ၏။ 3 ဗုိလ်ေြခ ေတာ်တို့ ကုိ
ေရတက်ွ ိင်ုသေလာ။ အလင်း ေတာ်သည် အဘယ် သူကုိ မလင်းဘဲ ေနသနည်း။

4 သို့ ြဖစ်၍ လူ သည် ဘုရား
သခင်ေ ှ ေတာ်၌ ကုသုိလ် ကုိ အဘယ်သို့ ရ ိင်ုသနည်း။ လူမိနး်မ ဘွားြမင် ေသာ
သူသည် အဘယ်သို့ သန ့် ှ င်း ိင်ုသနည်း။ 5 လ ေသာ်လည်း အလင်းမ ှိ။ ကယ်
ေသာ်လည်း ေ ှ ေတာ်၌ မ
ြဖ စင်။ 6 ထုိမျှမက ၊ တီေကာင် ြဖစ်ေသာလူ ၊ ပုိးရွ ြဖစ်ေသာလူ သား ကုိ အဘယ်
ဆုိဘွယ်ရာ ှိသနည်းဟု မက်ဆုိ၏။

26
1 ေယာဘ ြပန် ၍ မက်ဆုိသည်ကား၊ 2သင်သည်အားနည်း ေသာသူကုိ
အဘယ်သို့ မစ သနည်း။ လက် ကျ ေသာသူကုိ အဘယ်သို့ ေထာက်ပင့် သနည်း။

3 မုိက် ေသာသူကုိ
အဘယ်သို့ အ ကံ ေပးသနည်း။ ထူးဆနး် ေသာ ပညာ
ကုိ အဘယ်သို့ ြပ သနည်း။ 4 ဤစကား ကုိ အဘယ်သူ အား မက် ဆုိ သနည်း။
အဘယ်သူ ၏ ဝိညာ ် အားြဖင့်ေဟာေြပာသနည်း။ 5 ေအာက် အရပ်၌
သခင်္ျ ိ င်း သားတို့ ှင့်တကွေရ
များ ှင့် ေရ၌ ေန
ေသာသူများတို့သည် တနုလ်ှုပ် က၏။ 6 မရဏ ိင်ုငံသည် ေ ှ ေတာ်၌ လှန် လျက်
ှိ၏။ အဗဒ္ဒနု် ိင်ုငံကုိ
ဖုံးအပ်ု ြခင်းမ ှိရာ။ 7 မုိဃ်းေကာင်းကင်ကုိ လတ်ွလပ် လဟာ၌
ကက်
ေတာ်မူ၏။ ေြမ ကီး ကုိအခုအခံမ ှိ ဆဲွထား ေတာ်မူ၏။ 8 ထူထပ်ေသာ မုိဃ်းတိမ်
ေတာ် ှင့် ေရ
ကုိ ထုပ် ေတာ်မူ၍၊ မုိဃ်းတိမ် သည် မ
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စုတ် မြပတ်ေန၏။ 9 မုိဃ်းတိမ် ေတာ်ကုိ ြဖန ့် ၍ ပလ္လ င် ေတာ်မျက် ှာ ကုိ ဖုံးအပ်ု ေတာ်
မူ၏။ 10အလင်း ှင့် အမုိက် ဆုံမိရာ အပုိင်းအြခား၌ စကဝဠာကုိ ကန ့်ကွက်ေတာ်မူ၏။
11 ဆုံးမ ေတာ်မူြခင်းေကာင့် ၊ မုိဃ်း ေကာင်းကင်တိင်ု
တို့သည် တနုလ်ှုပ် ၍
မိနး်ေမာ ေတေွဝလျက်ေနက၏။ 12တနခုိ်း ေတာ်အားြဖင့် သမုဒ္ဒရာ ကုိ ဆုံးမ
ေတာ်မူ ၏။ ပညာ
ေတာ်အားြဖင့် သူ၏ မာန
ကုိ ချ ိ းဖျက် ေတာ်မူ ၏။ 13 ဝိညာ ် ေတာ်အားြဖင့် မုိဃ်း ေကာင်းကင်တနဆ်ာများကုိ
ြပင် ၍၊ လျင်ြမနေ်သာ နဂါး ကုိလည်း ဖနဆ်င်းေတာ်မူ၏။ 14ဤ ေရွှ ကား၊ အမှု ေတာ်
အရိပ်အ မက်သာြဖစ်၏။ စကား
ေတာ် အသံအနည်းငယ် ကုိသာ နား ကား ရ၏။ တနခုိ်း ေတာ် မုိ ဃ်း ကိ း သံ ကုိ
အဘယ်သူ နားလည် ိင်ု သနည်းဟု မက်ဆုိ ၏။

27
1 ေယာဘ သည် လကင်္ာ စကားကုိဆက် ၍
မက်ဆုိ သည် ကား၊ 2 ငါ ့ ကုိအမှု ှုံး ေစေတာ်မူေသာဘုရား သခင်၊ ငါ ့ ဝိညာ ် ကုိ

ည ်းဆဲ ေတာ်မူေသာအန ္တ တနခုိ်း ှ င်သည် အသက် ှင်ေတာ်မူသည် မှန်လျှင်၊ 3 ငါ ့
အသက် ှင်လျက်၊ ငါ ့ ှာေခါင်း ၌
ဘုရား သခင်ေပးေတာ်မူေသာအသက် တည်သမျှကာလပတ်လံးု၊ 4 တခါမျှအဓမ္မ
စကားကုိ ငါ ့ ှ တ် မ မက်။ လှည့်စား ေသာ စကားကုိ ငါ ့ လျှာ ြဖင့် ငါမ ေြပာ ဘဲေန
မည်။ 5သင် တို့သေဘာ ေြဖာင့်သည်ဟု ဝနခံ်ေသာစကားသည် ငါ ှင့်
ေဝး ပါေစေသာ။ ငါသည် ကုိယ်
သေဘာ ေြဖာင့်သည်ကုိ ေသ
သည်တိင်ုေအာင် မ ြငင်း။ 6 ငါသည် တရား
ေသာအကျင့် ကုိ လက် မ လွှတ်၊ စဲွကုိင် လျက်ေနမည်။ အသက် ှင်သမျှကာလ
ပတ်လံးုကုိယ် စိတ် ှလံးု သည် ကုိယ်ကုိအြပစ် မ တင်ရ။ 7 ငါ ့ ရနသူ် သည် ဆုိး
ေသာသူက့ဲသို့ ၎င်း ၊ ငါ ့တစ်ဘက်၌ ထ
ေသာသူသည် မ
ေြဖာင့်မတ်ေသာ သူက့ဲသို့
၎င်း ြဖစ် ပါေစေသာ။ 8အဓမ္မ လသူည် ဆုံး
ြခင်းသို့ ေရာက်၍၊ အသက် ဝိညာ ်ကုိဘုရား
သခင် ှ တ် ေတာ်မူေသာအခါ
အဘယ်
ေြမာ်လင့် စရာ ှိေသးသနည်း။ 9 ထုိအမှု ေရာက် ေသာအခါ ၊ သူ ေအာ်ဟစ် ြခင်းကုိ
ဘုရား
သခင်နားေထာင် ေတာ်မူမည်ေလာ။ 10 ထုိသူသည် အန ္တ
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တနခုိ်း ှင်၌
ေမွ့ေလျာ် လိမ့်မည်ေလာ။ ဘုရား
သခင်ကုိ အစ ် ပဌာန ြပ လိမ့်မည်ေလာ။ 11 ဘုရား သခင်၏အမှုေတာ်တို့ ကုိ သင် တို့
အား
ငါြပသ မည်။ အန ္တ
တနခုိ်း ှ င် ကံစည်ေတာ်မူေသာအရာ
တို့ ကုိ ငါထိမ်ဝှက် ၍မ ထား။ 12သင် တို့သည်ကုိယ်တိင်ုသိြမင် လျက် ၊ ဤ မျှေလာက်
အချည်း ှးီ ေသာစိတ်ကုိ အဘယ်ေကာင့် ြပ စု ကသနည်း။ 13လူ ဆုိး အား ဘုရား
သခင်ေပးေတာ်မူေသာဆုလပ် ၊ ည ်းဆဲ တတ်ေသာသူသည်အန ္တ တနခုိ်း ှ င်၏လက်
ေတာ်မှ
ခံရ ေသာအေမွ ဥစ္စာဟူမူကား၊ 14 သူ ၏သားသမီး များြပား ေသာ်လည်း ထား စာ
ြဖစ် က၏။ မွတ်သိပ် ြခင်းကုိလည်း ခံရ က၏။ 15 သူ ၌ ကျန်ကင်း ေသာသူတို့ ကုိ
ေသမင်း သ ဂ ဟ်
လိမ့်မည်။ သူ
၏မုတ်ဆုိးမ တို့သည် ငိေု ကး ြခင်းကုိ မ ြပ ရက။ 16 သူသည်ေငွ ကုိ ေြမမှုန ့် က့ဲသို့
ပုံ ၍ ၊ အဝတ် တနဆ်ာကုိ ရွှ ံ က့ဲသို့ ြပင်ဆင် ေသာ်လည်း၊ 17 ထုိအဝတ်တနဆ်ာကုိ
ေြဖာင့်မတ် ေသာသူသည် ဝတ်ဆင် လိမ့်မည်။ ထုိေငွ ကုိ အြပစ်ကင်း ေသာသူသည်
ေဝငှ လိမ့်မည်။ 18 သူေဆာက် ေသာ အိမ်သည်ပုိးရွ အိမ် က့ဲသို့ ၎င်း ၊ ကင်း တဲ က့ဲသို့
၎င်း ြဖစ် ၏။ 19 ထုိရ တတ်ေသာသူသည် ေသေသာအခါ သ ဂ ဟ်ြခင်းကုိ မခံရ။ မျက်စိ
တမိှတ်၌ ဆုံး ှုံး ပီ။ 20ထေသာေရ က့ဲသို့ ေဘးဥပဒ် တို့သည် သူ့
ကုိလိက်ုတတ်၏။ ည ့် အခါ မုိဃ်းသက် မုနတိ်င်ုးတိက်ု သွား တတ်၏။ 21 အေ ှ
ေလလွှင့် ၍
သူသည်မိမိ ေနရာ ၌
မတည်။ ေလ
အဟနုြ်ဖင့် ပါသွား တတ်၏။ 22 ဘုရားသခင်သည် မ
သနား ဘဲ ဒဏ်ခတ် ေတာ်မူသြဖင့် ၊ လက် ေတာ်မှ
လတ်ွ ြခင်းငှါအလို ှ ိလိမ့်မည်။ 23လတိူု့သည်လက်ခုပ် တီး၍ က့ဲရဲ
သံကုိြပ လျက် ၊ သူ့ကုိေမာင်း ကလိမ့်မည်။

28
1 ေငလိွက်ုေသာေငွ ေကာင်းသည် စင်စစ် ှိ ၏။ လစူစ် တတ်ေသာ ေရွှ ေနရာ လည်း
ှိ၏။ 2 သံ ကုိေြမ ကီး ထဲက
တးူယူ တတ်၏။ ေကျာက် ကုိ ချက် ၍ ေကးနီ ကုိရတတ်၏။ 3လူသည် ေမှာင်မုိက်
ကုိ
ေပျာက်ေစတတ်၏။ အဆုံး
တိင်ုေအာင် ၎င်း
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ေမှာင်မုိက် ေကျာက် ၊ ေသမင်း
အရိပ်တိင်ုေအာင်၎င်း လိက်ု၍ စစ် တတ်၏။ 4 ေတာင် ေြခရင်း၌တင်ွးတးူ၍၊ ေြခ ြဖင့်
ကုိယ်ကုိ မေထာက်ဘဲ ဆင်း၍၊ လူ
ေနရာကုိ စွန ့် သွားတတ်၏။ 5 ေြမ သည်စားစရာ ကုိ ေပး
တတ်ေသာ်လည်း ၊ ေအာက် အရပ်၌ မီး
ြဖင့် ပျက်သက့ဲသို့ အပျက် ခံရ၏။ 6 သူ ၏ေကျာက် တို့သည် ေကျာက် နီေနရာ
ြဖစ်၏။ ေြမမှုန ့် လည်း
ေရွှ ြဖစ်၏။ 7အဘယ်ငှက် မျှမ သိ ၊ လင်းတ မျက်စိ လည်း မ
ြမင်
ေသးေသာလမ်း ှိ၏။ 8 ထုိလမ်းကုိသားရဲ မ နင်း ၊ ြခေသင့်္ မ ေ ှာက် ေသး။ 9လသူည်
ေကျာက် ေပါ် မှာလက် တင် ၍၊ ေတာင် တို့ ကုိ ေြခရင်း တိင်ုေအာင် ေမှာက် တတ်၏။
10 ေကျာက် တို့တင်ွ ေရစီးေစတတ်၏။ သူ
၏မျက်စိ သည် ထူးဆနး် ေသာအရာ ှိသမျှ တို့ ကုိ ကည့် ြမင် တတ်၏။ 11 စီးေသာ
ေရ ကုိ တဖနြ်ဖတ်၍၊ ဝှက်ထား ေသာ အရာတို့ ကုိ ထုတ်ေဘာ် တတ်၏။ 12 သို့ ရာတင်ွ ၊
ပညာ ကုိအဘယ် မှာ ေတွ့ ရလိမ့်မည်နည်း။ ဉာဏ် သည်လည်း
အဘယ် အရပ် ၌ ေနသနည်း။ 13 ဉာဏ်ပညာအဘုိး ကုိ လူ
မ သိ ိင်ု။ အသက် ှင်ေသာသူတို့ ၏ ေနရာ
၌ ှာ ၍ မ ေတွ့ ိင်ု။ 14 နက်နဲ ေသာ အရပ်ကငါ ၌ မ ှိ။ ပင်လယ် ကလည်း ၊ ငါ ၌
မ ှိဟဆုို တတ်၏။ 15 ေရွှစင် ကုိေပး
၍ပညာကုိမ ရ။ ေငွ ကုိချနိ် ၍ ပညာအဘုိး
ကုိ မ မီှ ိင်ု။ 16ဩဖိရ ေရွှ ၊ ြမတ် ေသာ ှဟံ ေကျာက်၊ နလီာ
ေကျာက် ှင့်
ဝယ် ေသာ်လည်းမ ရ ိင်ု။ 17 ေရွှ ြဖစ်ေစ ၊ ေကျာက် သလင်းြဖစ်ေစမ မီှ ိင်ု။ ေရွှစင်
တနဆ်ာ များ ှင့်ဖယ်လှည် ၍မရ ိင်ု။ 18သ ္တာ ှင့် ပုလဲ ကုိေြပာ စရာမ ှိ။ ပညာ
သည် ပတ္တ ြမား ထက် သာ၍အဘုိး ကီး၏။ 19 ကု ှ ဥဿဘယား သည် မ
မီှ ိင်ု။ အြမတ် ဆုံးေသာ ေရွှ ှင့် ဝယ် ၍ မ ရ ိင်ု။ 20 သို့ ြဖစ်၍ ၊ ပညာ သည် အ
ဘယ် က
လာ သနည်း။ ဉာဏ် သည် အဘယ် ဆီမှာေနရာ ကျသနည်း။ 21 အသက် ှင်ေသာ
သတ္တ ဝါတစုံတေယာက်မျှ ကည့် ၍မြမင် ိင်ု။ မုိဃ်း ေကာင်းကင်ငှက် တို့သည် ှာ ၍ မ
ေတွ့ ိင်ု။ 22အဗဒ္ဒနု် မင်း ှင့် ေသမင်း တို့က၊ ပညာ၏သိတင်း ကုိ နား
ှင့်
ကား ံု မျှသာ ှိသည်ဟု ဆုိ တတ် က၏။ 23 ဘုရား သခင်သာလျှင်ပညာလမ်း ကုိ

နားလည် ေတာ်မူ၏။ ပညာေနရာ
အရပ်ကုိ သိ ေတာ်မူ၏။ 24 - 25 ေလ ကုိချနိ် လျက်၊ ေရ
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ကုိလည်းြခင် လျက်၊ ေြမ ကီး စွနး် တိင်ုေအာင် ကည့် ှု ၍၊ ေကာင်းကင် ေအာက် ၌ ှိ
သမျှ တို့ ကုိ ြမင် ေတာ်မူ၏။ 26 မုိဃ်းရွာ မှုကုိ စီရင်၍၊ မုိဃ်း ကိ း လျှပ်စစ်ြပက်ရာ လမ်း
ကုိ ဖနဆ်င်း ေသာအခါ၊ 27 ပညာကုိြမင် ၍ ေဘာ်ြပ ေတာ်မူ၏။ ပညာတရားကုိ ထား
၍ စုံစမ်း ေတာ်မူ၏။ 28လူ တို့အား လည်း ထာဝရ
ဘုရားကုိ ေကာက်ရွ ံ ြခင်းသည် ပညာ
ြဖစ်ေကာင်း ှင့် ၊ ဒစု ိုက် ကုိ ေ ှာင် ြခင်း သည် ဉာဏ် ြဖစ်ေကာင်းကုိ မိန ့် ေတာ်မူ ပီ
ဟု မက်ဆုိ၏။

29
1 ေယာဘ သည် လကင်္ာ စကားကုိ ဆက် ၍ မက်ဆုိ သည် ကား၊ 2 ငါသည် လနွ် ေလ
ပီေသာ ှစ်၊ လ ၊ ဘုရား သခင်ေစာင့်မ ေတာ်မူေသာ ေန ့
ရက်၌ြဖစ်သက့ဲသို့ တဖနြ်ဖစ် ပါေစ။ 3 ထုိအခါ ဘုရားသခင်၏မီးခွက် သည် ငါ ့ေခါင်း
ေပါ် မှာ ထွနး်လင်း သည်ြဖစ်၍ ၊ ထုိ အလင်း ကုိ ငါအမီှြပ လျက်၊ မုိက် ေသာအရပ်၌
ေ ှာက် သွား ိင်ု၏။ 4 ငါ ့ အသက် ပျ ိေသာကာလ ၊ ငါ ့ အိမ် ၌ ဘုရား သခင် ှင့် မိဿ
ဟာယ ဖွ့ဲရေသာအခွင့် ှ ိ ေသာကာလ၌ ၊ ငါြဖစ် သက့ဲသို့ တဖန်ြဖစ်ပါေစ။ 5 ထုိအခါ
အန ္တ
တနခုိ်း ှ င်သည် ငါ ့ ဘက် ၌ ှိ ေတာ်မူ၏။ ငါ ့ သားသမီး တို့သည်လည်း ငါ ့ ကုိ ဝုိင်း
လျက် ေန က၏။ 6 ထုိအခါငါ သွား ေသာလမ်း၌ ို့ ရည် စီးေလ၏။ ေကျာက်ခဲ သည်
လည်း ငါ ့ အဘို့ ဆီ ကုိသွနး်ေလာင်း ေလ၏။ 7 ငါ သည် မိ အလယ်၌ ေ ှာက်၍ ၊
မိ တံခါး သို့ သွား လျက်၊ လမ်း ၌ ထုိင် ရာကုိ ြပင်ဆင် လျက်ေနစ ်တင်ွ၊ 8 လပူျ ိ
တို့သည် ငါ ့ ကုိြမင် သြဖင့် ပုနး်ေ ှာင် ၍ ေနက၏။ အသက် ကီးသူတို့သည်လည်း ထ
၍ မတ်တတ် ေနက၏။ 9 မင်းသား တို့သည် စကား
မေြပာဘဲေန၍ ၊ မိမိ တို့ ှ တ် ကုိ လက် ှင့် ပိတ် က၏။ 10 မှူးမတ် တို့သည်လည်း
တိတ်ဆိတ် စွာေန၍ ၊ သူ တို့လျှာ သည် အာေခါင် ၌ ကပ် ေလ၏။ 11လူတို့သည် ငါ ့
စကားသံကုိ ကား ေသာအခါ ေကာင်း ကီး ေပး က၏။ ငါကုိ့ ြမင် ေသာအခါ ချးီမွမ်း
က၏။ 12အေကာင်း မူကား၊ ငါသည်ဆင်းရဲ ေသာသူ၊ မိဘ
မ ှိ ေသာသူ၊ ကုိးကွယ် ရာမ ရေသာသူ ေအာ်ဟစ် ေသာအခါ ကယ်တင် တတ်၏။

13ပျက် လေုသာသူေကာင်း ကီး ေပးြခင်းကုိ ငါ ခံရ၏။ မုတ်ဆုိးမ စိတ် ှလံးုကုိ ရွှင်လနး်
ေစ၏။ 14 ေြဖာင့်မတ် ြခင်းပါရမီကုိ အဝတ် လပ်ု၍ ငါဝတ်ဆင် ၏။ တရား
သည် ငါ ့ ဝတ်လံု ငါေ့ပါင်း ြဖစ်၏။ 15 မျက်စိ ကနး်ေသာသူတို့ အား
ငါသည် မျက်စိ ြဖစ် ၏။ ေြခဆွ့ံ ေသာသူတို့ အား
ေြခ ြဖစ်၏။ 16ဆင်းရဲ ေသာသူတို့၏ အဘ ြဖစ်၏။ အသိအကျွမ်း မ ှိေသာသူ တို့
၏အမှု ကုိ ငါနားေထာင် ၏။ 17 မ တရားေသာသူ၏အစွယ် တို့ ကုိ ငါချ ိ း ၍ ၊ သူ လယူု
ကုိက်စားေသာ အရာကုိ ှ တ် ၏။ 18 ငါသည် ကုိယ် အသုိက် ၌ ေသ ရေသာအခွင့် ှ ိ
လိမ့်မည်။ ငါအ့သက် ှင်ေသာ ေန ့
ရက်တို့သည် သဲလံးု



ေယာဘဝတ္တ ။ 29:19 1088 ေယာဘဝတ္တ ။ 30:12

ှင့် အမျှ များြပား လိမ့်မည်ဟု ေအာက်ေမ့၏။ 19 ငါ ့အြမစ် သည် ေရ
နား မှာြပန ့်ပွါး ၏။ ဆီး ှင်း သည် တည ့်လံးု ငါ ့ အခက် အလက်၌ ကျ၏။ 20 ငါ ့
ဘုနး် သည် အစ ်ပွင့်လနး် လျက်၊ ငါ ေလး သည် လည်း ငါ ့လက် ၌ အားြဖည့် လျက်
ှိ၏။ 21 သူတပါးတို့သည် ငါ ့ စကားကုိ နားေထာင် ၍ ၊ ငါ ေပးေသာအ ကံ ကုိ ငံလ့င့်
လျက် တိတ်ဆိတ် စွာေနက၏။ 22 ငါ ေြပာ ပီးသည်ေနာက် သူတို့သည် ြပန် ၍ မ
ေြပာ။ ငါ ့ စကား သည် သူ
တို့ အေပါ် မှာ ေရစက်က့ဲသို့ ကျ ၏။ 23 မုိဃ်းေရ ကုိငံလ့င့် သက့ဲသို့ ငါ ့ ကုိ ငံလ့င့်
လျက်၊ ေနာက်ကျ ေသာ မုိဃ်းေရကုိ ခံချင်သက့ဲသို့ ၊ သူ တို့သည် ပစပ် ကုိ ကျယ်ကျယ်
ဖွင့် လျက်ေနက၏။ 24 ငါသည် ြပံ း လျက်သူ တို့ ကုိ ကည့် ှုေသာအခါ၊ သူတို့သည် မ
ယုံ ိင်ု က။ ငါမ့ျက် ှာ ၏အလင်း ကုိလည်း မေပျာက် ေစက။ 25 ငါသည် သူ
တို့လမ်း ကုိပ့ဲြပင် ၍ အြမတ် ဆုံးေသာ ေနရာ၌ ထုိင် ၏။ ဗုိလ်ေြခ အလံးုအရင်း ှင့်
တကွ ှင်ဘုရင် က့ဲသို့ ၎င်း ၊ ည ိးငယ် ေသာသူတို့ ကုိ ှစ်သိမ့် ေစေသာ သူက့ဲသို့ ၎င်း
ငါြဖစ်၏။

30
1ယခု မူကား ၊ ငါ ့ထက် အသက် ငယ် ေသာသူတို့ သည် ငါ ့ ကုိ
က့ဲရဲ တတ်က၏။ သူ
တို့အဘ များကုိ ငါသည် ရွ ံ ှာ ၍၊ ငါ ့ သုိးစု ကုိေစာင့်ေသာ ေခွး တို့တင်ွ မျှေနရာမ
ေပး။ 2 သူ တို့သည် အစွမ်း သတ္တ ိကုန် ပီးမှ၊ ငါ ့အမှုကုိ
အဘယ်သို့ ေဆာင်ရွက် ိင်ုသနည်း။ 3ဆင်းရဲ ငတ်မွတ် ေသာေကာင့်၊ သူတပါးများ
ှင့် မ
ေပါင်းေဘာ်။ နက်နေဲသာေတာ အရပ် ှင့် လူ
ဆိတ်ညံရာအရပ် သို့ ေြပး က၏။ 4 စားစရာ ဘို့
ချ ံ ဖုတ် နား မှာ မလွှြမက်ကုိရိတ်၍၊ ရသမ် ြမစ် ကုိလည်း တးူ က၏။ 5လူေနရာမှ
ှင်ထုတ် ြခင်းကုိ ခံရ၍၊ သူခုိး
ကုိလိက်ု သက့ဲသို့
သူတပါးတို့သည်လိက်ု၍ ေအာ်ဟစ် က၏။ 6 ေကာက်မက်ဘွယ်ေသာ ေတာင်ကား ၊
ေြမ တင်ွး ၊ ေကျာက် ေခါင်း၌
ေန က၏။ 7 ချ ံ ဖုတ် ေအာက်မှာ ြမည်တမ်း လျက်၊ ဆူးပင် ေအာက် မှာ စုေဝး လျက်
ေနက၏။ 8လမုိူက် သား ၊ လယုူတ်သား ြဖစ်၍၊ အရပ် ရပ် ှင်ထုတ် ြခင်းကုိခံရက၏။
9ယခု မူကား ၊ ငါသည်သူ တို့သီချင်း ဆုိရာ၊ က့ဲရဲ ပုံခုိင်းရာ ြဖစ် ပါသည်တကား။ 10 ငါ ့
ကုိ ရံွ ှာ ၍ ေဝး
စွာေ ှာင်တတ်က၏။ ငါ ့
မျက် ှာ ကုိ တံေတးွ ှင့် မ ေထွးဘဲ မေန က။ 11 ဘုရားသခင်သည် ငါ ့ ကုိေလး ှင့်
ပစ်၍ ည ်းဆဲ ေတာ်မူေသာေကာင့် ၊ သူတို့သည် ငါ ့ ေ ှ မှာ ဇက် ကိ း ကုိ လွှတ် တတ်
က၏။ 12 သူငယ်တို့သည်ငါလ့က်ျာ ဘက်၌ ထ ၍၊ ငါ ့ ေြခ ကုိ တနွး် က၏။ ငါ ့ ကုိ
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ဖျက်ဆီး ြခင်းငှါလမ်း ဖို့ က၏။ 13 ငါ ့ လမ်း ကုိ ဖျက် ၍ ငါ ့ ကုိဖျက်ဆီး ြခင်းငှါ
ကိ းစားက၏။ သူတို့တင်ွ သတိေပး
ေသာသူမ ှိ။ 14ကျယ် ေသာ တင်ွးေပါက် ၌ ဝင်သက့ဲသို့ ၊ ငါကုိ့ တိက်ု၍ ဖိ ဖျက်
ရာကုိ ခုိလှုံလျက်၊ ငါထံ့သို့တဟနု်တည်း ေြပးလာ က၏။ 15 ေကာက်မက် ဘွယ်ေသာ
အရာတို့သည် ငါ ့
အေပါ် သို့ ေရာက် ၍၊ ေလ
တိက်ုသက့ဲသို့ ငါ ့ ဘုနး် ကုိ လိက်ု
သြဖင့် ၊ ငါ ့ စည်းစိမ် သည် မုိဃ်းတိမ် က့ဲသို့ လငွ့် ကုန် ပီ။ 16ယခု မူကား ၊ ငါ ့ ှလံးု
ေကကဲွ ပီ။ ဒကု္ခ
ဆင်းရဲခံရာကာလ သည် ငါ ့ ကုိမီှ ပီ။ 17ည ့် အခါ ငါ ့အ ို း တို့သည် အလနွကုိ်က်ခဲ
၍၊ ငါ ့ အေကာ တို့သည် သက်သာ ြခင်းမ ှိရ က။ 18 ငါအ့နာသည် ြပင်းထန် သြဖင့် ၊
အဝတ် ှင့် ဖုံးလွှမ်းသက့ဲသို့ ၊ ငါကုိ့ ဖုံးလွှမ်း၍ အကင်္ျ ီလည်စွပ် က့ဲသို့ ငါ ့ ကုိစည်း လျက်
ေန၏။ 19 ငါ ့ ကုိရွှ ံ ထဲသို့
တနွး်ချ ေတာ်မူသြဖင့် ၊ ငါသည် ေြမမှုန ့် ှင့် မီးဖုိြပာ က့ဲသို့ ြဖစ် ေလ ပီ။ 20 ကုိယ်ေတာ်
အား
အကျွ ်ပ်ုေအာ်ဟစ် ေသာ်လည်း
ကား ေတာ်မ မူ။ အကျွ ်ပ်ုသည် မတ်တတ် ေနေသာ်လည်း
မှတ် ေတာ်မမူ။ 21အကျွ ်ပ်ု ကုိ ကမ်းတမ်း စွာြပ ၍၊ အား ကီး ေသာ လက် ေတာ် ှင့်
ည ်းဆဲ ေတာ်မူ၏။ 22 အကျွ ်ပ်ု ကုိ ချသွီား ၍ ၊ ေလ ကုိစီး ေစသြဖင့်၊ အကျွ ်ပ်ု
၏ ကုိယ် ခနဓ္ါကုိ ြဖ တ် လွှင့်ေတာ်မူ၏။ 23 ေသ ြခင်းသို့ ၎င်း ၊ အသက် ှင်ေသာသူ
ခပ်သိမ်း တို့ အဘို့
စီရင် ေသာ ေနရာ
သို့ ၎င်း၊ အကျွ ်ပ်ု ကုိ ပို့ ေဆာင် ေတာ်မူမည်ဟု အကျွ ်ပ်ုသိ ပါ၏။ 24 ဘုရားသခင်
သည်လက်ဆန ့် ေတာ်မူေသာအခါ ၊ ေတာင်းပနေ်သာ်လည်းအချည်း ှးီြဖစ်၏။ ဖျက်ဆီး
ေတာ်မူ ေသာအခါ ၊ ေအာ်ဟစ် ေသာ်လည်းေကျးဇူးမ ှိ။ 25အမှု ေရာက်ေသာ သူအတက်ွ
ငါငိေု ကး ဘူး ပီ မ
ဟတ်ုေလာ။ ဆင်းရဲ ေသာသူအတက်ွ
ငါ စိတ် နာ က ်းဘူး ပီမဟတ်ုေလာ။ 26 သို့ ေသာ်လည်း ၊ ငါသည် ေကာင်းကျ ိး ကုိ
ေြမာ်လင့် ေသာအခါ
ေဘး ေရာက် လာ၏။ အလင်း ကုိ ေတာင့်တ ေသာအခါ
ေမှာင်မုိက် ြဖစ် ၏။ 27 ငါ ့အသည်း သည် ပူေလာင် ၍
ငိမ်း ြခင်းမ ှိ။ ဒကု္ခ
ဆင်းရဲ ခံ ရာကာလ သည် ငါ ့ ကုိ ေတွ့ မိ ပီ။ 28 ေန ေရာင် ကွယ်၍ ေမှာင်မုိက် ၌
လှည့်လည် ရ၏။ ပရိသတ် အလယ် ၌ မတ်တတ် ေန၍ ေကးေကာ် ရ၏။ 29 ေြမေခွး
တို့ ှင့်ညီအစ်ကုိ ေတာ်၏။ ကုလားအပ်ုငှက် တို့ ှင့်
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ေပါင်းေဘာ် ရ၏။ 30 - 31အဆင်းမည်း လျက် အ ို း
ပူေလာင် လျက် ှိ၏။ ငါ ့ေစာင်း သည်ညည်းတာွး ေသာအသံ၊ ငါ ့ပုေလွ သည် ငိေု ကး
ေသာအသံ ကုိ သာေပးတတ်၏။

31
1 ငါသည်အပျ ိ ကုိ မျှမကည့် ှု မည်အေကာင်း ၊ ကုိယ် မျက်စိ ှင့်
ပဋိညာ ် ဝနခံ်ြခင်းကုိ ြပ ပီ။ 2 သို့ မဟတ်ုအထက် အရပ်က
ဘုရား သခင်သည်အဘယ် ေကျးဇူးကုိ၎င်း၊ ြမင့် ရာအရပ်က
အန ္တ တနခုိ်း ှ င်သည် အဘယ်သို့ ေသာ အေမွ ဥစ္စာကုိ၎င်း ေပးေတာ်မူမည်နည်း။

3 ဆုိး ေသာသူတို့ သည် ပျက်စီး ြခင်းသို့ ၎င်း၊ မ
တရားသြဖင့် ကျင့် ေသာသူတို့သည် ဆုံး ှုံး ြခင်းသို့ ၎င်း ေရာက်ရကမည် မ
ဟတ်ုေလာ။ 4 ဘုရားသခင်သည် ငါ သွားရာလမ်း တို့ ကုိ ြမင်
ေတာ်မူသည်မ ဟတ်ုေလာ။ ငါ ့ ေြခရာ ှိသမျှ တို့ ကုိ ေရတက်ွ ေတာ်မူသည်မဟတ်ု
ေလာ။ 5 မုသာ လမ်းသို့ ငါလိက်ု မိေသာ်၎င်း ၊ လှည့်စား ြခင်းငှါငါေြပး မိေသာ်၎င်း၊
6 မှန် ေသာချနိခွ်င် ၌
ငါ ့ ကုိချနိ် ပါေစ။ ဘုရား
သခင်သည် ငါ ေြဖာင့်မတ် ြခင်းကုိ သိ ေတာ်မူပါေစ။ 7 ငါ သည်လမ်း လွှဲ မိေသာ်၎င်း
၊ ငါ ့ စိတ် ှလံးုသည် ငါ ့ မျက်စိ အလိသိုု့ လိက်ု မိေသာ်၎င်း၊ ငါ ့လက် ၌
အညစ်
အေကးကပ် မိေသာ်၎င်း၊ 8 ငါ ကဲ ေသာမျ ိးေစ့၏ အသီးအ ှံကုိ သူတပါး စား ပါ
ေစ။ ငါ ့ ပျ ိ းပင် များကုိ သူတပါး ှ တ် ပါေစ။ 9သူ့မယား ကုိ ငါ တပ်မက် မိေသာ်၎င်း
၊ အိမ်နးီချင်း တံခါး နား မှာ ငါေချာင်း မိေသာ်၎င်း၊ 10 ငါ ့ မယား သည် သူတပါး ထံ
၌ ကိတ်ဆုံ ကိတ် ရ ပါေစ။ သူတပါး သည် ငါမ့ယားကုိ ှုတ်ချ ပါေစ။ 11 ငါသည်
ထုိသို့ ြပ မိလျှင် အြပစ် ကီး၏။ ရာဇဝတ် ခံထုိက်ေသာ အြပစ် ှိ၏။ 12 ထုိအြပစ်သည်
အကုနအ်စင်ေလာင် ေသာမီး ၊ ငါ ့ စည်းစိမ် ှ ိသမျှ
ကုိသုတ်သင်ပယ် ှင်း ေသာမီးြဖစ်၏။ 13 ငါ ့ကျွန် ှင့် ငါ ့ကျွန် မသည် ငါ ှင့်တရား
ေတွ့စရာ အမှု ှ ိေသာအခါ ၊ ငါနား မေထာင်ဘဲေနမိလျှင်၊ 14 ဘုရား သခင်ထ ေတာ်မူ
ေသာအခါ
အဘယ်သို့ ငါြပ ရမည်နည်း။ စစ်ေကာ ေတာ်မူေသာအခါ
အဘယ်သို့ ြပန် ေလျှာက်ရမည်နည်း။ 15 ငါ ့ ကုိ ဖနဆ်င်း ေတာ်မူေသာဘုရားသည် သူ့
ကုိလည်း ဖနဆ်င်း ေတာ်မူသည်မ ဟတ်ုေလာ။ တပါး တည်း ေသာဘုရားသည် ငါ တို့
ှစ်ေယာက်ကုိ အမိဝမ်း ထဲ ၌ဖနဆ်င်း ေတာ်မူသည်မဟတ်ုေလာ။ 16ငါသည်ဆင်းရဲသား
ေတာင့်တ ေသာ အရာကုိ မ
ေပးဘဲေနဘူးသေလာ။ မုတ်ဆုိးမ မျက်စိ ကုိ ပျက် ေစြခင်းငှါြပ ဘူးသေလာ။ 17 မိဘ
မ ှိေသာသူတို့အား စား
စရာကုိမ မျှဘဲ၊ ငါတ ေယာက်တည်း စား ဘူးသေလာ။ 18ဆင်းရဲသားသည် အဘ
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ထံမှာ ေနသက့ဲသို့ ၊ ငါ ့အသက် ငယ်စ ်ကာလမှစ၍ ငါ ှင့်အတူ ေကျွးေမွးြခင်းကုိခံ
ပီ။ ငါသည် ဘွားြမင် ေသာေန ့မှစ၍ မုတ်ဆုိးမကုိ မစ ပီ။ 19အဝတ် မ ှိေသာေကာင့်
ေသြခင်း သို့ ေရာက် ေသာ သူတစုံတေယာက် ှင့် ၊ ြခံ စရာမ ှိဘဲ ဆင်းရဲ စွာေနေသာ
သူ တစုံတေယာက်ကုိ ငါြမင် ၍၊ 20 သူ ၏ခါး သည် ငါ ့ ကုိ ေကာင်း ကီး မ ေပး။ ငါ ့
သုိး ေမွး အားြဖင့် မေ းွ ဘဲေနေသာ်၎င်း၊ 21 ံု း ေတာ်တင်ွ
ငါ ့ဘက်၌ ေနေသာမင်းကုိ ငါသည် ြမင် ၍ ၊ မိဘ မ ှိေသာသူကုိ
ည ်းဆဲ မိေသာ်၎င်း၊ 22 ငါ ့လက်ေမာင်း သည် ပခုံး
က ကျ ပါေစ။ ငါ ့လက် ို း
ကျ ိး ပါေစ။ 23 ငါ သည် ဘုရား
သခင်ဖျက်ဆီး ေတာ်မူြခင်းေဘး ကုိ
ေကာက်ရွ ံ ၍ ၊ တနခုိ်း အာ ေုဘာ်ေတာ်ေကာင့်
မ ြပစ်မှား ဝ့ံဘဲေနပါ ပီ။ 24 ငါ သည်ေရွှ ကုိကုိးစား ၍ ေရွှစင် အား ၊ သင်သည် ငါ
ခုိလှုံ ရာြဖစ်၏ဟဆုို မိေသာ်၎င်း၊ 25 ငါ ၌စည်းစိမ် ကီး ၍ များစွာေသာ ဥစ္စာရ
တတ် ေသာေကာင့် ၊ ငါဝါ ကားဝမ်းေြမာက် မိေသာ်၎င်း၊ 26 ေရာင်ြခည် ထွက်ေသာ
ေန ၊ ထွနး်လင်း လျက် သွား ေသာလ ကုိငါ ကည့် ှု ေသာအခါ၊ 27 ငါ ့ စိတ် ှလံးုသည်
တိတ်ဆိတ် စွာ းူ ွတ် ၍ ငါ ့ လက် ကုိ ငါနမ်း မိေသာ်၎င်း၊ 28 ရာဇဝတ် ခံထုိက်ေသာ
အြပစ် ှိ၏။ အထက်အရပ်၌
ှိေတာ်မူေသာဘုရား သခင်ကုိ
ြငင်းပယ် ရာ ေရာက်၏။ 29 ငါ ့ ကုိမုနး် ေသာသူသည် ပျက်စီး ေသာအခါ
ငါဝမ်းေြမာက် သေလာ။ သူ
၌ေဘး ေရာက် ေသာအခါ ၊ ငါဝါ ကား သေလာ။ 30 ငါသည်သူ့ အသက် ကုိ ကျနိဆဲ်
၍၊ ကုိယ် ှ တ် ၌ အြပစ် ေရာက်ေစ ြခင်းငှါ အခွင့် မ ေပး။ 31 ငါ ့ အိမ်သူ အိမ်သားတို့
က၊ အဘယ်သူ သည် ငါတို့သခင်၏ အမဲသား
ကုိ ေတာင့်တ၍ မ
ဝ ဘဲေနရ သနည်းဟု မ
ဆုိ တတ်သေလာ။ 32 ဧည့်သည် သည် လမ်း ၌ ည ့် ကုိ မ
လနွရ်မည်အေကာင်း၊ ငါသည် ခရီး
သွားေသာသူတို့ အား
ကုိယ်
တံခါး ကုိ ဖွင့် ထား ပီ။ 33 ငါသည်လူ ြပ တတ်သက့ဲသို့ ၊ ကုိယ် ဒစု ိုက် ကုိဖုံး ၍၊
ကုိယ် ရင် ထဲ ၌ကုိယ် အြပစ် ကုိဝှက် ထားဘူးသေလာ။ 34 ထုိသို့ ြပ မိလျှင်၊ ကီး ေသာ
ပရိသတ် ေ ှ မှာ ငါမ့ျက် ှာ ပျက်ပါေစ။ လူ
အမျ ိးမျ ိ းတို့သည် က့ဲရဲ
၍ ငါ ့အ ှက်ကဲွပါေစ။ အိမ်ြပင်သို့ မ ထွက် ဘဲ တိတ်ဆိတ် စွာ ေနရပါေစ။ 35တစုံတ
ေယာက် ေသာသူ သည် ငါ ့ စကားကုိ
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နားေထာင် ပါေစေသာ။ ငါ ့လက်မှတ် ကုိငါ ေပး မည်။ အန ္တ
တနခုိ်း ှ င်သည် ငါ ့ ကုိစစ်ေကာေတာ်မူပါေစ။ ငါ ့တရား ေတွ့ဘက်သည် စာ
ထား ပါေစ။ 36အကယ် စင်စစ်ထုိစာကုိ ပခုံး
ေပါ် မှာ ငါတင်
ထားပါမည်။ ေဗါင်း က့ဲသို့ ေဆာင်းပါမည်။ 37 ငါသည် ကုိယ် အြပ အမူအလံးုစုံတို့
ကုိ ေဘာ်ြပ ပါမည်။ မင်း က့ဲသို့ အထံေတာ်သို့ ချ ်းကပ် ပါမည်။ 38 ငါ ့ ေြမ သည်
ငါ ့ ကုိ အြပစ်တင်သြဖင့်၊ ေအာ်ဟစ် ၍ လည်ေချာင်းတို့သည် တညီတည်း ြမည်တမ်း
ေသာ်၎င်း၊ 39 စရိတ် မ ကုန်ဘဲေြမအသီးအ ှံ ကုိ ငါစား ၍ ေြမဆုိင် ေသာသူတို့ ကုိ
ည ်းဆဲ မိေသာ်၎င်း၊ 40 စပါး ပင်အတက်ွ
ဆူး ပင်ေပါက် ပါေစ။ မုေယာ
ပင်အတက်ွ
ေဗာ ှ ပင်ေပါက်ပါေစဟု မက်ဆုိ၏။ ေယာဘ
မက်ဆုိေသာစကား ပီး ၏။

32
1 ထုိသို့ ေယာဘ သည် မိမိ
ေြဖာင့်မတ် သည်ဟု ထင် ေသာေကာင့် ၊ ထုိ သူ သုံး ေယာက်တို့သည် ြပန် ၍ မေြပာ
ဘဲေနက၏။ 2 ထုိအခါ ဗုဇ
အမျ ိးအာရ အ ယ်ွ ြဖစ်ေသာ ဗာရေခလ
သား ဧလိဟု သည်အမျက် ထွက် ၏။ ေယာဘသည် ဘုရား
သခင်ထက် မိမိ ေြဖာင့်မတ် ေကာင်းကုိ ြပေသာေကာင့် ၊ ေယာဘ ကုိ
အမျက် ထွက် ၏။ 3 ေယာဘ၏ အေဆွ ခင်ပွနး်သုံး ေယာက်တို့သည် ြပန် ၍မ ေြပာ
ိင်ုေသာ်လည်း ၊ ေယာဘ ၌ အြပစ် ှိသည်ဟု စီရင်ကေသာေကာင့် ၊ သူတို့ ကုိ လည်း
အမျက် ထွက် ၏။ 4 ဧလိဟု သည် သူ
တို့ထက် အသက်ငယ်ေသာေကာင့် ၊ ေယာဘ ေြပာေသာ စကား
မကုနမီှ်တိင်ုေအာင်ဆုိင်းလင့် လျက်ေန၏။ 5 ထုိသူ သုံး ေယာက်တို့သည် ြပန် ၍ ေြပာ
စရာ စကားမ
ှိေ ကာင်း ကုိ သိြမင် ေသာအခါ
အမျက် ထွက် ေလ ၏။ 6 ထုိအခါ
ဗုဇ အမျ ိးဗာရေခလ သား ဧလိဟု
မက်ဆုိ
သည်ကား၊ ငါ သည်အသက်ငယ် ပါ၏။ သင် တို့သည် အလနွအ်သက် ကီးပါ၏။ ထုိ
ေကာင့် ငါသည်ေကာက် ၍
ကုိယ် သေဘာ ကုိ မ
ြပ ဝ့ံဘဲ ေနပါ ပီ။ 7 ေန ့ရက်ကာလတာ ှည်ေသာသူသည် စကား ေြပာ အပ်၏။ ှစ်
ေပါင်းများ စွာလနွေ်သာသူသည် ပညာ
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ကုိ သွနသ်င် အပ်၏။ 8 သို့ ရာတင်ွ လူ ထဲ ၌ဝိညာ ် ှ ိ၏။ ဘုရားသခင်အသက် ှင်
ေစေတာ်မူသြဖင့်
ဉာဏ် ှိ၏။ 9လူ ကီးတို့သည် အစ ်ပညာ ှိသည်မ ဟတ်ု။ အသက် ကီးေသာ သူ
အေပါင်းတို့သည် မှန် ေသာတရားကုိ နားလည် သည်မဟတ်ု။ 10 သို့ ြဖစ်၍ ငါ ့ စကားကုိ
နားေထာင် ကေလာ။့ ငါ သည် ကုိယ် သေဘာ ကုိလည်းြပ ပါမည်။ 11သင် တို့စကား
ကုိ ကားရအံ့ေသာငှါ ငါဆုိင်းလင့် ပီ။ သင်တို့သည် ေြပာစရာကုိ ှာေဖွ ၍ ေဆွးေ းွ
ေသာစကား ကုိ ငါနားေထာင် ပီ။ 12 ေစ့ေစ့ နားေထာင်စ ် တင်ွ၊ ေယာဘ
ကုိ
အဘယ်
သူမျှမ ိင်ု။ သူ
၏စကား ကုိ အဘယ်သူမျှမေချ။ 13 သို့ ြဖစ်၍ငါတို့သည် ပညာ
ကုိ ှာ ၍ ေတွ့ ပီဟု သင်တို့ ဆုိ စရာမ ှိ။ ေယာဘကုိ ှမ့်ိချေသာသူကား လူ
မ ဟတ်ု၊ ဘုရား သခင်ေပတည်း။ 14 ေယာဘသည် ငါ ့ ကုိ ရည်ေဆာင် ၍ ေြပာ ပီ မ
ဟတ်ု။ သင် တို့ ြပနေ်ြပာ သည်အတိင်ုး
ငါြပန် ေြပာမည် မ ဟတ်ု။ 15ဤသူတို့သည် မိနး်ေမာ ေတေွဝလျက်ြပန် ၍ မ ေြပာဘဲ
တိတ်ဆိတ်စွာ ေနက၏။ 16 ငါဆုိင်းလင့် သည်တင်ွသူတို့သည် ှ တ်မ မက် ၊ ြပန် ၍မ
ေြပာဘဲ ငိမ် ငိမ်ေန က၏။ 17 သို့ ြဖစ်၍ ငါ သည်ကုိယ် အတက်ွ ြပန် ေြပာမည်။ ကုိယ်
သေဘာ ကုိ ြပ မည်။ 18 ငါသည် ေြပာစရာစကား ှင့် ြပည့်ဝ ၏။ အတင်ွး
ဝိညာ ် ှ ိးေဆာ် ြခင်းကုိ ခံရ၏။ 19 ငါ ့ ဝမ်း သည် ပိတ်ဆို့ ေသာစပျစ်ရည် ှင့်တူ
၏။ အသစ် ေသာ သားေရဘူး
ကဲွ လသုက့ဲသို့ ြဖစ်၏။ 20 ငါသည် သက်သာ ြခင်းငှါ မက်ဆုိ ရမည်။ ှ တ် ကုိ ဖွင့် ၍
ြပန် ေြပာရမည်။ 21အဘယ်သူ ၏မျက် ှာ ကုိမျှမ ေထာက် ၊ အဘယ် သူကုိမျှ ချးီမွမ်း
ေသာ စကား ှင့်မ ေချာေ့မာ။့ 22 သူတပါးကုိ ချးီမွမ်း ေသာစကား ှင့် မ
ေချာေ့မာတ့တ်။ ထုိသို့ ြပ လျှင်၊ ငါ ့ ကုိဖနဆ်င်း ေတာ်မူေသာဘုရား သည် ငါ ့ ကုိ ချက်
ြခင်း ပယ် ှား ေတာ်မူမည်။

33
1 သို့ ြဖစ်၍အို ေယာဘ ၊ ငါ မက်ဆုိ ေသာစကား အလံးုစုံ
တို့ ကုိ နားေထာင် နာယူ ပါေလာ။့ 2 ငါသည် ယခု
ှ တ် ကုိဖွင့် ၍ လျှာ ှင့် မက်ဆုိ ေသာအခါ၊ 3 ငါ သေဘာ ေြဖာင့် သည် ှင့်အညီငါ ့

စကား
ေြဖာင့်လိမ့်မည်။ ငါ ့ ှ တ် သည် ှင်းလင်း ေသာ ပညာ
စကား ကုိ မက်ဆုိ လိမ့်မည်။ 4 ဘုရား သခင်၏ဝိညာ ် ေတာ်သည် ငါ ့ ကုိ ဖနဆ်င်း
ေတာ်မူ ပီ။ အန ္တ
တနခုိ်း ှ င်၏ အသက် ေတာ် သည် ငါ ့ ကုိ အသက် ှင်ေစေတာ်မူ ပီ။ 5 သင်သည်
တတ် ိင်ု လျှင်
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ငါ ့ ကုိ ြပန် ေြပာေလာ။့ ကုိယ် စကားကုိ ြပင်ဆင် ေလာ။့ ကိ းစား ေလာ။့ 6 ဘုရား သ
ခင့်ေ ှ မှာ ငါ သည်သင် ှင့်တူ ၏။ ငါ သည်လည်း
ေြမမှုန ့် ြဖင့်
ဖနဆ်င်း ေတာ် မူ ရာ ြဖစ်၏။ 7 သင် သည် ေကာက်ရွ ံ ရမည်အေကာင်း ငါ ၌
ေကာက်မက် ဘွယ်ေသာ အရာမ
ှိ။ သင့် အေပါ် မှာ ငါ သည် ေလးေသာလက် ကုိမတင်။ 8အကယ် စင်စစ်သင့်စကား

သံ ကုိ ငါကား သည် အတိင်ုး သင် မက်ဆုိ ေသာစကားဟမူူကား၊ 9 ငါ သည် စင်ကယ်
ေသာသေဘာ ှိ၏။ ြပစ်မှား ြခင်းကုိ မ
ြပ တတ်။ ငါ ၌အြပစ် မ ှိ။ သန ့် ှ င်း ြခင်း ှ ိ၏။ 10 ဘုရားသခင်သည် ငါ ၌
အြပစ်တင်ခွင့် ကုိ ှာ ေတာ်မူ၏။ ငါ ့ ကုိ ရနသူ် က့ဲသို့ မှတ် ေတာ်မူ၏။ 11 ငါ ့ ကုိ
ထိတ်ခတ် ေတာ်မူ၏။ ငါ ထွက်ရာလမ်း ှိသမျှ တို့ ကုိ ေစာင့် ေတာ်မူ၏ဟု ဆုိမိ ပီ။
12 ထုိသို့ ဆုိေသာ်မှား ပီ။ ငါ ြပန် ေြပာေသာစကားဟူမူကား၊ အကယ် စင်စစ်ဘုရား
သခင်သည် လူ
ထက်
ကီးြမတ် ေတာ်မူ၏။ 13 ဘုရားသခင် ှင့်အဘယ်ေကာင့် ဆန ့က်ျင် ဘက် ြပ သနည်း။

ြပ ေတာ်မူေသာအမှု တို့၏အေကာင်း ကုိ ြပေတာ်မ မူ။ 14 ဘုရား သခင်သည် တ ကိမ်
မိန ့် မက် ေတာ်မူ၏။ လမူ
ရိပ်မိ လျှင်
ှစ် ကိမ်တိင်ုေအာင် မိန ့် မက်ေတာ်မူ၏။ 15 လူ သည်အိပ်ရာ ေပါ် မှာငိက်ု လျက်

အိပ်ေပျာ် လျက်ေနေသာအခါ
အိပ်မက် ြမင်၍၊ ည ့် ူပါ ံု ကုိ ခံရေသာအားြဖင့်၊ 16 ဘုရားသခင်သည် လူ
၏နား ကုိ ဖွင့် ၍
ဆုံးမ ေပးေတာ်မူတတ်၏။ 17 ထုိသို့လူ သည် မိမိအ ကံ ကုိစွန ့် ေစ ြခင်းငှါ၎င်း ၊ မာန်
မာန ှင့်
ကင်းလတ်ွ ေစြခင်းငှါ၎င်း ြပ ေတာ်မူ၏။ 18 သူ ၏အသက် ကုိ သခင်္ျ ိ င်းတင်ွး မှ
ကွယ်ကာ ၍ ၊ ထား ေဘးြဖင့်
မေသေစြခင်းငှါ ေစာင့်မ ေတာ်မူ၏။ 19လသူည် အိပ်ရာ ေပါ် မှာနာ ြခင်းေဝဒနာကုိ
ခံရ၍၊ အ ို း
ှ ိသမျှ တို့သည် ြပင်းထန် စွာ ကုိက်ခဲသြဖင့်၊ 20 မုန ့် ှင့် မိန် ေသာ ခဲဘွယ် စားဘွယ်

တို့ ကုိ သူ
၏ စိတ် ဝိညာ ်သည် ရွ ံ ှာ ၏။ 21အသားအေရ ပိန် ေလျာ့ ကွယ်ေပျာက်၍၊ မ
ထင် ှား ဘူးေသာ အ ို း
တို့လည်း ေပါ် က၏။ 22အသက် ဝိညာ ် သည် သခင်္ျ ိ င်း တင်ွးနားသို့ ၎င်း၊ ဖျက်ဆီး
ေသာ တမန်လက်သို့ ၎င်း ေရာက် လု ပီ။ 23 သို့ ရာတင်ွလူ တို့အား တရား လမ်းကုိ ြပ
ေစ ြခင်းငှါ၊ တ
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ေထာင် တင်ွ အထွဋ်ြဖစ်၍၊ တရား
စကားကုိ ြပနတ်တ် ေသာ တမန် ှ ိ လျှင်၊ 24 ဘုရားသခင်က၊ သခင်္ျ ိ င်း တင်ွးထဲသို့ ထုိ
သူ ကုိ မဆင်း ေစဘဲ ကယ်တင် ေလာ။့ ေရွး ရာအေကာင်းကုိ ငါေတွ့ ပီဟု က ုဏာ
စိတ် ှိ၍ မိန ့် ေတာ်မူေသာအားြဖင့်၊ 25 ထုိသူသည် သူငယ် ထက် အသားအေရ ထွုား
၍ ပျ ိ ေသာအသက် ှင့်တဖန် ြပည့်စုံလိမ့်မည်။ 26 ဘုရား သခင်ကုိ
ဆုေတာင်း ၍ေကျးဇူး ေတာ်ကုိခံရသြဖင့် ၊ ဝမ်းေြမာက် ေသာစိတ် ှင့်
မျက် ှာ ေတာ်ကုိ ဖူးြမင် ရလိမ့်မည်။ ေြဖာင့်မတ် ြခင်းအကျ ိးကုိ လူ
တို့အား ဘုရားသခင်ေပးေတာ်မူတတ်၏။ 27 သူကလည်း ၊ ငါသည် ြပစ်မှား ပါ ပီ။
မှန် ေသာ တရားကုိေမှာက်
ပါ ပီ။ သို့ ေသာ်လည်း ကုိယ် ခံထုိက်ေသာ အြပစ်ကုိမ ခံရ ဘဲ၊ 28သခင်္ျ ိ င်း တင်ွးထဲ သို့
ငါ ့ ကုိမဆင်း ေစဘဲ ကယ်တင် ေတာ်မူသြဖင့် ၊ ငါ ့ အသက် သည် ေမှာင်မုိက် ှင့် လတ်ွ
လျက် ှိ၏ဟု လူ တို့တင်ွ သီချင်းဆုိရလိမ့်မည်။ 29 ထုိသို့ ဘုရား သခင်သည် လူ
တို့ ၌
ရံခါရံခါစီရင် ေတာ်မူသြဖင့်၊ 30သခင်္ျ ိ င်း တင်ွးမှ ှ တ် ယူ၍၊ အသက် ှင်ေသာသူတို့
၏အလင်း ှင့်
လင်း ေစေတာ်မူ၏။ 31 အိေုယာဘ ၊ ငါ ့ စကားကုိ
သတိ ှင့် နားေထာင် ေလာ။့ တိတ်ဆိတ် စွာ ေန ေလာ။့ ငါ ေြပာ ပါ မည်။

32 သို့ ေသာ်လည်းေြပာ စရာ ှိ လျှင်
ြပန် ေြပာေလာ။့ သင့် ကုိ အြပစ် လတ်ွေစြခင်းငှါ၊ ငါအလို ှ ိ ေသာေကာင့် စကားေြပာ
ေလာ။့ 33 ေြပာစရာမ ှိလျှင် ၊ တိတ်ဆိတ် စွာေန၍ ငါ ့ စကားကုိ
နားေထာင် ေလာ။့ ပညာ
ကုိငါသွနသ်င် ပါမည် ဟု မက်ဆုိ၏။

34
1တဖန် ဧလိဟု ဆက်၍ မက်ဆုိ သည်ကား၊ 2အကားအြမင်များေသာ ပညာ ှိ တို့ ၊
ငါ ့ စကား ကုိ
နားေထာင် နာယူ ကေလာ။့ 3 ခံတင်ွး သည် အစာကုိ ြမည်းစမ်း သက့ဲသို့ ၊ နား
သည် စကား
ကုိ စုံစမ်း တတ်၏။ 4 ငါတို့သည် ကုိယ် အဘို့ အလိငုှါ စစ် ၍တရား
သြဖင့် စီရင် ကကုနအံ်။့ ေကာင်း ေသာအရာ ကုိ ကုိယ်တိင်ု အားြဖင့်သိမှတ် ကကုန်
အံ။့ 5 ေယာဘ က၊ ငါေြဖာင့်မတ် ၏။ ဘုရား
သခင်သည် ငါ ့ ကုိ အမှု ှုံး ေစေတာ်မူ၏။ 6 ငါသည် ကုိယ်အကျ ိးကုိ ပျက်စီးေစြခ
င်းငှါ မုသာေြပာရမည်ေလာ။ ငါမြပစ်မှားေသာ်လည်း၊ မေပျာက် ိင်ုေသာအနာေရာဂါစဲွ
ပါသည်တကားဟု ဆုိမိ ပီ။ 7 ေယာဘ ှင့် တေူသာ သူ
တစုံတေယာက် ှိလိမ့်မည်ေလာ။ ေရ
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ကုိ ေသာက်သက့ဲသို့ က့ဲရဲ ြခင်းကုိ မျ ိ တတ်၏။ 8 မ တရားသြဖင့်ကျင့် ေသာသူတို့
ှင့် ေပါင်းေဘာ် ၍၊ လဆုိူး
တို့ ှင့်
သွား လာတတ်၏။ 9လူ သည်ဘုရား သခင်၌
ေမွ့ေလျာ် ၍၊ အကျ ိး
မ ှိဟု ေယာဘသည် ဆုိ မိ ပီ။ 10 သို့ ြဖစ်၍ ဉာဏ်ေကာင်းေသာသူတို့ ၊ ငါ ့ စကားကုိ
နားေထာင် ကေလာ။့ ဒစု ိုက် သည် ဘုရား
သခင် ှင့် ၎င်း ၊ အြပစ် သည် အန ္တ
တနခုိ်း ှ င် ှင့်၎င်း ေဝး ပါေစ။ 11 လူ ြပ ေသာ အမှု ၏အကျ ိးအြပစ်ကုိေပး ေတာ်
မူမည်။ လူတိင်ုး ကုိယ်ကျင့် ေသာအကျင့် ှင့်အထုိက် အေလျာက်ခံေစေတာ်မူမည်။
12အကယ် စင်စစ်ဘုရား သခင်သည် ဒစု ိုက် ကုိ ြပ ေတာ်မ မူ။ အန ္တ
တနခုိ်း ှ င်သည် မ
တရားသြဖင့် စီရင် ေတာ်မ မူ။ 13 ေြမ ကီး ကုိ ဘုရားသခင်၌
အဘယ်သူ အပ် သနည်း။ ေလာကဓါတ်လံးု ကုိ အဘယ်သူ စီရင်ြပ ြပင် သနည်း။

14 ဘုရားသခင်သည် လကုိူ
အလို ေတာ်မ ှိ၍ ၊ လ၏ူအသက် ဝိညာ ် ကုိ ု ပ်သိမ်း ေတာ်မူလျှင်၊ 15 ခပ်သိမ်း ေသာ
လူ
သတ္တ ဝါတို့သည် ချက်ြခင်း ေသ ေပျာက်၍
ေြမမှုန ့် သို့
တဖန် ေရာက်ရကလိမ့်မည်။ 16ယခု မှာသင်သည် ဉာဏ် ှိသည်ြဖစ်၍ ဆင်ြခင် ဦး
ေလာ။့ ငါ ့ စကား သံ ကုိ
နားေထာင် ဦးေလာ။့ 17တရား ကုိ မုနး် ေသာသူသည် အစုိးရ
ရမည်ေလာ။ တရား သြဖင့် စီရင်၍
တနခုိ်း ကီးေသာသူကုိ အြပစ် တင်သင့်သေလာ။ 18 သင်သည်လဆုိူး ြဖစ်၏ဟု
ှင်ဘုရင် ကုိ ၎င်း၊ သင်တို့သည် အဓမ္မ
လြူဖစ် က၏ဟုမင်း တို့ ကုိ ၎င်းဆုိ သင့် သေလာ ။ 19 ထုိမျှမက၊ မင်း တို့၏မျက် ှာ
ကုိ ေထာက် ေတာ်မ မူ။ ဆင်းရဲ ေသာသူကုိ အားနာသည်ထက်၊ ရ
တတ် ေသာသူကုိသာ၍အားနာ
ေတာ်မ မူ ေသာဘုရားသခင် ကုိ မ ဆုိသင့်သည်မဟတ်ုေလာ။ ဘုရားသခင်သည်
ခပ်သိမ်း ေသာသတ္တ ဝါတို့ ကုိ ဖနဆ်င်း ေတာ်မူ ပီ။ 20တခဏ ြခင်းတင်ွ သတ္တ ဝါတို့သည်
ေသ
တတ် က၏။ သနး်ေခါင် အချနိ၌် လမူျ ိ း တစုံတမျ ိး တနုလ်ှုပ် ကွယ်ေပျာက် ၍၊
အား ကီး ေသာသူေသာ်လည်းအဘယ်သူမျှမ ြပ ဘဲ သုတ်သင် ပယ် ှင်းြခင်းသို့ ေရာက်
တတ်၏။ 21အေကာင်း မူကား၊ လူ
သွားရာလမ်း တို့ ကုိ
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ဘုရားသခင် ကည့် ှု ၍၊ လေူြခရာ ှိသမျှ တို့ ကုိ ြမင် ေတာ်မူ၏။ 22 မ တရားသြဖင့်
ကျင့် ေသာသူ၏ ပုနး်ေ ှာင် ရာ ေမှာင်မုိက် ၊ ေသမင်း အရိပ်တစုံတခုမျှမ ှိ။ 23 ဘုရား
သခင့်ေ ှ ေတာ်၌ လူ
သည် တရား
ေတွ့ ေသာအခါ ၊ အထပ်ထပ် စစ်ေကာ ေတာ်မူစရာ အေကာင်းမ ှိ။ 24 အား ကီး
ေသာသူတို့ ကုိပင် မ
စစ်ေကာ ဘဲ ချ ိ းဖျက် ၍ ၊ သူ တို့အရာ ၌ အြခား ေသာသူကုိ ခန ့ထ်ား ေတာ်မူ၏။

25 သို့ ြဖစ်၍ သူ တို့ ြပ သမျှကုိ သိ
ေတာ်မူသြဖင့် ၊ ည ့် ေမှာင်မုိက်ကုိ ေရာက်ေစ၍ ဖျက်ဆီး ေတာ်မူ၏။ 26 သူ တို့အြပစ်
ေကာင့်
ပရိသတ်ေ ှ မှာ ဒဏ်ခတ် ေတာ်မူ၏။ 27အေကာင်း မူကား၊ သူတို့သည် ဘုရားသခင်
ကုိြငင်းပယ် က၏။ ြပ ေတာ်မူေသာအမှု တို့ ကုိ အလျှင်း မ ဆင်ြခင် က။ 28 ထုိသို့ ြပ
ေသာေကာင့်ဆင်းရဲသား ငိေု ကး သံသည် ေ ှ ေတာ်သို့
တက်၍ ၊ ည ်းဆဲ ခံရေသာသူ၏ ငိေုကး သံကုိ ကား ေတာ်မူရ၏။ 29 ဘုရားသခင်
သည်ချမ်းသာ ေပးေတာ်မူလျှင်
အဘယ်သူ ေ ှာင့် ှက် ိင်ုသနည်း။ မျက် ှာ လွှဲေတာ်မူလျှင်
လူ တမျ ိးလံးုြဖစ်ေစ၊ တေယာက် တည်းြဖစ်ေစ၊ အဘယ်သူ သည် မျက် ှာေတာ်ကုိ
ဖူးြမင် ိင်ုသနည်း။ 30 ထုိသို့ဆင်းရဲသားတို့ ကုိ မမှားယွင်းေစမည်အေကာင်းအဓမ္မ မင်း
တို့ ကုိ ှမ့်ိချေတာ်မူ၏။ 31အကျွ ်ပ်ုသည် ဆုံးမ
ေတာ်မူြခင်းကုိခံရပါ ပီ။ ေနာက်တဖန် မ
ြပစ်မှား ပါ။ 32အကျွ ်ပ်ုနား မ လည်ေသာအရာကုိသွနသ်င် ေတာ်မူပါ။ ဒစု ိုက် ကုိ
ြပ မိသည်ြဖစ်၍၊ ေနာက် တဖန် မ
ြပ ဘဲ ေနပါမည်ဟု ဘုရား
သခင်အား ေလျှာက်သင့် သည် မဟတ်ုေလာ။ 33သင်သည် ြငင်းပယ် သည်ြဖစ်ေစ၊
ေရွးယူ သည် ြဖစ်ေစ၊ သင်၏အလိသိုု့သာ ဘုရားသခင်လိက်ု၍ ၊ အလိေုတာ် သို့ မ
လိက်ုဘဲ အကျ ိးအြပစ်ကုိေပး
ေတာ် မူရမည် ေလာ ။ သို့ ြဖစ်လျှင် နားလည် သည်အတိင်ုး ေြပာ ပါ။ 34 ဉာဏ်
ေကာင်းေသာသူ တို့ သည် စကားေြပာ ပါေစ။ ပညာ
ှိေသာသူတို့ သည် ငါ ့ စကားကုိ
နားေထာင် ပါေစ။ 35 ေယာဘ သည် နား
မ လည်ဘဲေြပာ မိ ပီ။ သူ
ေြပာ ေသာစကား
သည် ပညာ
စကားမ ဟတ်ု။ 36 ေယာဘ သည် မတရား
ေသာ သူ
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က့ဲသို့ ြပနေ်ြပာ တတ်ေသာေကာင့် ၊ အဆုံး တိင်ုေအာင် စုံစမ်း ေစြခင်းငှါ ငါအလို ှ ိ
၏။ 37 ဒစု ိုက် ကုိြပ သည်သာမက၊ ပုနက်နေ်သာ အြပစ် ှိေသး၏။ ငါ တို့တင်ွ
ေအာင်ပဲွ ကုိခံ၍ ၊ ဘုရား သခင်ကုိ
ြပစ်မှားေသာစကား ှင့် များစွာ ေြပာ တတ်သည်ဟု မက်ဆုိ၏။

35
1တဖန်
ဧလိဟု ဆက်၍ မက်ဆုိ သည်ကား၊ 2 ငါ သည် ဘုရား
သခင်ထက်သာ၍ ေြဖာင့်မတ် ၏ဟု သင်ေြပာ ေသာစကားမှန် သည်ထင် သေလာ။

3သင်က၊ ငါသည်အဘယ် အကျ ိး ကုိရသနည်း။ ဒစု ိုက် ကုိ မြပ ဘဲေနလျှင် အဘယ်
ေကျးဇူး ှ ိသနည်းဟု ဆုိ လိ၏ု။ 4သင် ှင့် သင် ၏အေပါင်း အေဘာ်တို့စကား ကုိ ငါ
ေချ ပါမည်။ 5 မုိဃ်းေကာင်းကင် ကုိေမျှာ် ၍ ၊ သင့် ထက် ြမင့် ေသာ မုိဃ်းတိမ် တို့ ကုိ
ကည့် ှု ေလာ။့ 6သင်သည် ဒစု ိုက် ကုိြပ ေသာ်လည်း ၊ ဘုရားသခင် ကုိ
အဘယ်သို့ ထိခုိက် ိင်ုသနည်း။ ြပစ်မှားေသာ အြပစ် များ ေသာ်လည်း ၊ အကျ ိးေတာ်
ကုိ အဘယ်သို့ ဖျက် ိင်ုသနည်း။ 7သင်သည် ေြဖာင့်မတ် ေသာ်လည်း ၊ ဘုရားသခင်၏
အကျ ိးေတာ်ကုိ အဘယ်သို့ ြပ စု ိင်ုသနည်း။ သင့် လက်
မှ
အဘယ် ေကျးဇူးကုိခံ ေတာ်မူမည်နည်း။ 8 သင် ြပ ေသာဒစု ိုက် သည် သင် ှင့်
တေူသာ လူ
သတ္တ ဝါကုိ သာ ထိခုိက် ိင်ု၏။ သင် ြပ ေသာသုစ ိုက်
သည်လည်း လူ
သား တို့ ၌ သာ ေကျးဇူးြပ ိင်ု၏။ 9 များြပား ေသာ ည ်းဆဲ ြခင်း ကုိ ခံရေသာ
သူတို့သည် ေအာ်ဟစ် တတ် က၏။ အား ကီး ေသာသူ ှပ်ိစက်ေသာေကာင့်၊ ြပင်းစွာ
ေအာ်ဟစ် တတ်က၏။ 10 သို့ ေသာ်လည်း ငါ ့ ကုိ ဖနဆ်င်း ေတာ်မူထေသာ၊ ည ့် အချနိ၌်
သီချင်း ဆုိရေသာအခွင့်ကုိေပး ေတာ်မူထ ေသာ၊ 11 ေြမ တိ စ္ဆာန် နားလည်သည်
ထက် သာ၍နားလည်ေသာဉာဏ် ှင့်၎င်း၊ မုိဃ်း ေကာင်းကင်ငှက် မရ၊ ထူးဆနး်ေသာ
ပညာ ှင့်၎င်း၊ ငါ တို့ ကုိ ြပည့်စုံေစေတာ်မူေသာဘုရား သခင်သည် အဘယ်မှာ ှိေတာ်
မူသနည်းဟု အဘယ်သူမျှမ ေမးြမနး် တတ်။ 12 ထုိေကာင့်အဓမ္မ လ၊ူ ေထာင်လွှား
ေစာ်ကားြခင်းကုိခံရ၍ ေအာ်ဟစ် ေသာ်လည်း ၊ ဘုရားသခင်သည် ထူး
ေတာ် မ မူ။ 13 အကယ် စင်စစ် ဘုရား သခင်သည် အချည်း ှးီ ေသာ စကား ကုိ
နားေထာင် ေတာ်မ မူ။ အန ္တ
တနခုိ်း ှ င်သည် ထုိသို့ ေသာစကားကုိ မ
မှတ် ဘဲ ေနေတာ်မူ၏။ 14 ဘုရားသခင်ကုိ မ
ေတွ့ မ ြမင်ရဟု သင် ဆုိ ေသာ်လည်း ၊ တရား သြဖင့် စီရင်ေတာ် မူေသာေကာင့်
ေြမာ်လင့် လျက်ေနေလာ။့ 15ယခု မူကား ၊ အမျက် ထွက်၍ ဆုံးမ
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ေတာ်မ မူ။ ြပစ်မှားေသာအြပစ် ကုိ ကျပ်တည်း စွာ မှတ် ေတာ်မ မူေသာေကာင့်၊
16 ေယာဘ သည်အချည်း ှးီ ေသာ စကားကုိ မက်ဆုိတတ်၏။ ပညာ
မ ှိဘဲ များစွာ ေြပာတတ်သည်ဟု မက်ဆုိ ၏။

36
1တဖန် ဧလိဟု
ဆက် ၍ မက်ဆုိ သည်ကား၊ 2 ငါ ့ ကုိသည်းခံပါေလာ။့ အကျ ိးအေကာင်းကုိ ငါြပ ဦး
မည်။ ဘုရား
သခင့်အဘို့ ေြပာ စရာ ှိေသး၏။ 3 ငါသည်ေဝး ေသာ အရပ်က
ကုိယ် ပညာ ကုိ ေဆာင် ခ့ဲမည်။ ငါ ့ ကုိ ဖနဆ်င်း ေတာ်မူေသာဘုရားသခင် သည်
ေြဖာင့်မတ် ေတာ်မူေကာင်းကုိ ငါြပ မည်။ 4အကယ် စင်စစ်မ မှနေ်သာစကား ကုိ ငါမ
ေြပာ။ ပညာ
အတတ် စုံလင် ေသာသူသည် သင် ၌ ှိ၏။ 5 ဘုရား သခင်သည် တနခုိ်း ကီးေတာ်
မူ၏။ သို့ ေသာ်လည်း မထီမ့ဲြမင်
ြပ ေတာ်မ မူတတ်။ အစွမ်း သတ္တ ိ၊ ဉာဏ် သတ္တ ိ ှင့်ြပည့်စုံေတာ်မူ၏။ 6 မ တရားေသာ
သူတို့၏ အသက် ကုိ ေစာင့်ေတာ်မ မူ။ ဆင်းရဲ ခံရေသာသူတို့ဘက်၌ တရား စီရင်ေတာ်
မူ၏။ 7 ေြဖာင့်မတ် ေသာသူတို့ ကုိ ပမာဏ
မြပ ဘဲ ေန ေတာ်မ မူ။ ှင်ဘုရင် ှင့်အတူ ရာဇ ပလ္လ င်ေပါ် မှာ ထာဝရ
ေနရာ ချ၍
ချးီေြမာက် ေတာ်မူ၏။ 8 သူတို့သည်အကျ ်း ေန၍ ဒကု္ခ
ကိ း ှင့်
ချည်ေ ှာင်
ြခင်းကုိခံရလျှင်၊ 9 သူ တို့ ြပ မိေသာအမှု ှင့် ြပစ်မှားလနွက်ျ းမိေသာ အြပစ် များတို့
ကုိ ြပ ေတာ်မူ၏။ 10 ဆုံးမ ေသာစကားကုိ
နားေထာင် ချင် ေသာ သေဘာ ကုိ သွင်းေပး၍၊ ဒစု ိုက် ကုိ စွန ့် ေစ မည်အေကာင်း
ပညတ် ေတာ်မူ၏။ 11 စကားေတာ်ကုိနားေထာင် ၍ အမှုေတာ်ကုိေဆာင်ရွက် လျှင် ၊
စည်းစိမ် ချမ်းသာ ှင့် ေပျာ်ေမွ့ လျက်၊ ှစ် လေန ့ရက်ကာလကုိ လနွ် ေစတတ်က၏။
12 နား မ ေထာင်လျှင်
ထား ေဘးြဖင့်
ဆုံး ၍ ၊ ပညာ
အတတ်မ ှိဘဲ ေသ တတ်က၏။ 13အဓမ္မ သေဘာ ှိေသာသူတို့သည် အမျက်
ေတာ်ကုိ သုိထား
တတ်က၏။ ချည်ေ ှာင် ေတာ်မူေသာအခါ
မ ေအာ်ဟစ် တတ်က။ 14အသက် ငယ် စ ် ကပင်ေသ ၍ ၊ ဆုိးညစ် ေသာသူတို့ ှင့်
အတူ ဆုံးတတ် က၏။ 15 အမှု ေရာက်ေသာဆင်းရဲသား တို့ ကုိ ကယ်တင် ေတာ်မူ၏။
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ည ်းဆဲ ြခင်းကုိခံရေသာအခါ ၊ နားေထာင် ေစ ြခင်းငှါြပ ေတာ်မူ၏။ 16 ထုိသို့သင့် ကုိ
လည်း
ကျ ်းေြမာင်း ေသာအရပ် မှ
ကျယ်ဝနး် ှ င်းလင်း
ေသာအရပ်သို့ ေြပာင်း ေစ၍၊ သင် ၏ စားပဲွ ေပါ်မှာ ေကာင်းေသာ အရသာ ှင့်ြပည့်စုံ
ေသာ ခဲဘွယ် စားဘွယ်ကုိ တင် ထားေတာ်မူလိမ့်မည်။ 17 သို့ မဟတ်ုမ တရားေသာ သူ
က့ဲသို့ အြပစ် ှင့် ြပည့်စုံ လျှင်၊ အြပစ် ှင့် ယှ ်ေသာဒဏ်ကုိခံရမည်။ 18 အမျက် ေတာ်
ထွက်တတ်သည်ြဖစ်၍၊ ဒဏ်ခတ်ေတာ်မူမည်ဟု စုိးရိမ်စရာ ှိ၏။ အမှုေရာက်မှများေသာ
အဘုိးကုိေပးေသာ်လည်းကုိယ်ကုိ မေရွးမ ှ တ် ိင်ု။ 19သင် ၏ဥစ္စာ ကုိ ပမာဏ
ြပ ေတာ်မူမည်ေလာ။ ေရွှ ကုိ၎င်း၊ များစွာေသာ စည်းစိမ်ကုိ၎င်းေပးချင်ေသာ်လည်း၊
ပမာဏြပ ေတာ်မမူ။ 20ည ့် ကုိမ ေတာင့်တ ှင့်။ ည ့်အခါလူ တို့သည် ပယ် ှင်း ြခင်း
ကုိခံရတတ်က၏။ 21သတိြပ ပါ။ မ
တရားေသာအမှုကုိ
မ ငဲကွ့က် ှင့်။ ထုိသို့
ေသာ အမှုကုိ ဆင်းရဲ ြခင်းထက်
သင်သည် အလို ှ ိ ေလ ပီတကား။ 22 ဘုရား သခင်သည် တနခုိ်း ေတာ်အားြဖင့်
ချးီေြမာက် ြခင်း ှ ိ ေတာ် မူ၏။ ဘုရားသခင် က့ဲသို့ အဘယ်သူ အပ်ုချ ပ် ိင်ုသနည်း။
23 ကေတာ်မူရေသာလမ်း ကုိ အဘယ်သူ စီရင် သနည်း။ ကုိယ်ေတာ်သည် မ
တရားေသာအမှုကုိ ြပ မိ ပီဟု အဘယ်သူ ဆုိ ရာသနည်း။ 24လူ တို့သည် ချးီမွမ်း
အပ်ေသာ
အမှု ေတာ်ကုိ ချးီေြမာက် ြခင်းငှါ သတိြပ ေလာ။့ 25လူ ခပ်သိမ်း တို့သည် အမှုေတာ်
ကုိ
ြမင် က၏။ အေဝး
က
ကည့် ှု တတ် က၏။ 26 ဘုရား သခင်သည် ကီး ြမတ် ေတာ် မူ၏။ ငါတို့ သည်

ဘုရားသခင်ကုိ မ
သိ ိင်ု။ အသက် ေတာ် ှစ်ေပါင်း
ကုိ စစ် ၍မ ကုန် ိင်ု က။ 27 ေရကုိသုနဖ်ျင်းေစ၍၊ အထက်သို့ ဆဲွယူေတာ်မူသြဖင့်၊
ေရေငွ့ ှ ိသည်အတိင်ုး မုိဃ်းရွာတတ်၏။ 28 မုိဃ်းတိမ် မှ လူ
တို့အေပါ် သို့ မုိဃ်း ေပါက်ကျ၍၊ များစွာ ေသာ မုိဃ်း ရွာတတ်၏။ 29 မုိဃ်းတိမ် ေတာ်
ှ ံြပား ြခင်း၊ တဲ
ေတာ်အသံ ြမည် ြခင်းကုိ အဘယ်သူနားလည် သနည်း။ 30 တဲေတာ်အေပါ် မှာ အလင်း
ေတာ်ကုိ ြဖန ့် ေတာ်မူ၏။ သမုဒ္ဒရာ
၌ အနက်ဆုံး ေသာအရပ်ကုိလည်း
ဖုံးလွှမ်း ေတာ်မူ၏။ 31 ထုိသို့ ေသာအားြဖင့်
လမူျ ိ း တို့ ကုိ တရား
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စီရင်ေတာ်မူ၏။ များစွာ ေသာ အစာ
အာဟာရကုိလည်း ေပး ေတာ်မူ၏။ 32အလင်း ကုိလက် ေတာ် ှင့်
ကွယ်ကာ ၍ ၊ တဖန် ရနသူ် ှိရာသို့
လွှတ် ေတာ်မူ၏။ 33 ထုိသူမှစေသာတိ စ္ဆာန် များ ှင့် အပင်များကုိ အလိုေတာ်မ ှိ
ေ ကာင်း ထင် ှား၏။

37
1ဤ အမှုေကာင့်
ငါ ့ ှလံးု သည် တနုလ်ှုပ် ၍
မိမိ
ေနရာ မှ
ေရွ သွား၏။ 2 မက်ေတာ်မူေသာအသံ ှင့်
ှ တ် ေတာ်မှ ထွက်
ေသာအသံ ကုိ ေစ့ေစ့နားေထာင် ကေလာ။့ 3 မုိဃ်း ေကာင်းကင်ေအာက် ၌ အ ှ ံအြပား
လွှတ်၍ ၊ ေြမ ကီး စွနး် တိင်ုေအာင် လျှပ်စစ် ြပက်ေစေတာ်မူ၏။ 4လျှပ်စစ်ြပက် ပီးမှ
အသံ ေတာ်ထွက်၏။ ဘုနး် အာ ေုဘာ်ေတာ်အသံ ှင့် မုိဃ်းချ နး် ေတာ်မူ၏။ အသံ
ေတာ်ြမည်ေသာအခါ
မုိဃ်းသက်မုနတိ်င်ုးကုိ ချ ပ်တည်း ေတာ်မ မူ။ 5 အံဩ့ ဘွယ်ေသာ အြခင်းအရာပါ
လျက်၊ ဘုရား
သခင်သည် အသံ
ေတာ် ှင့် မုိဃ်းချ နး် ေတာ်မူ၏။ ကီး
ေသာအမှု ငါတို့ နား မ လည် ိင်ုေသာ အမှုတို့ ကုိ ြပ ေတာ်မူ၏။ 6 ေြမ ေပါ်မှာြဖစ် ေစ
ဟု မုိဃ်းပွင့် ကုိ ၎င်း၊ သုနဖ်ျင်းေသာမုိဃ်းေရ ှင့် တနခုိ်းေတာ်ေကာင့် ြပင်းထနေ်သာ မုိ
ဃ်းေရကုိ၎င်းမိန ့ေ်တာ်မူ၏။ 7 ဖနဆ်င်း ေတာ်မူေသာလူ အေပါင်း တို့သည် ကုိယ်ေတာ်
ကုိ သိ
မည်အေကာင်း လူ တိင်ုးလပ်ုေသာ အလပ်ု ကုိ ဆီးတား ေတာ်မူ၏။ 8 ထုိအခါ သားရဲ
တို့သည် ေြမတင်ွး ထဲ သို့ ဝင် ၍ ၊ သူ တို့ေနရာ ၌
ေန တတ်က၏။ 9 ေလေဘွ သည် ေတာင် မျက် ှာမှ ၎င်း ၊ အချမ်း
သည် ေြမာက် မျက် ှာမှ ၎င်း ထွက် လာတတ်၏။ 10 ဘုရား သခင်မှုတ်ေတာ်မူသြဖင့်၊
ေရခဲ
ြဖစ် ၍
ေရ မျက် ှာသည် ခဲလျက် ှိ၏။ 11 မုိဃ်းတိမ် မှမုိဃ်းေရ ကုိ သက်ေရာက် ေစ၍၊
ေရာင်ြခည် ေတာ်အားြဖင့် မုိဃ်းတိမ် ကုိ ေပျာက်လငွ့် ေစေတာ်မူ၏။ 12 ေလာကဓါတ်
ေြမ ကီး တေ ှာက်လံးုကုိ
မှာထား
ေတာ်မူသမျှ အတိင်ုး
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ြပ ေစ ြခင်းငှါ ပညာ
ေတာ်အားြဖင့် လှည့်လည် ေစေတာ်မူ၏။ 13 ဒဏ်ခတ် ေသာ်၎င်း ၊ ေြမ ေတာ် ကုိ
ြပ စုေသာ်၎င်း ၊ ချမ်းသာ ေပးေသာ်၎င်း လာ ေစေတာ်မူ ၏။ 14 အိုေယာဘ ၊ ဤ
စကားကုိနားေထာင် ေလာ။့ ဘုရား
သခင်၏ အံဘွ့ယ် ေသာအမှုေတာ်တို့ ကုိ ငိမ်သက်စွာေန ၍
ဆင်ြခင် ေလာ။့ 15 ထုိအမှုတို့ ကုိ ဘုရား
သခင်စီရင် ၍၊ မုိဃ်းတိမ် ေတာ်အလင်း ကုိ ထွနး်လင်း ေစေတာ်မူေသာအခါ ၊ သင်
သည် သိ
သေလာ။ 16 ပညာ စုံလင် ေသာဘုရား၏ အံဘွ့ယ် ေသာအမှုေတာ်တည်းဟေူသာမုိဃ်း
တိမ် တို့သည် မေပါမ့ေလး မှနမှ်နမုိ်းမည်အေကာင်း၊ ြပ ေတာ်မူေသာအမှုကုိ၎င်း၊ 17 ေြမ
ေပါ်မှာ ေတာင် ေလြဖင့်အချမ်း ေပျာက်ေစ ေတာ်မူေသာအခါ ၊ သင် ၏အဝတ် သည်
အဘယ်သို့ ေသာ အားြဖင့်ေ းွ သည်ကုိ၎င်းနားလည် သေလာ။ 18 သွနး် ေသာ ေကးမုံ
က့ဲသို့ တည်လျက် ှိေသာမုိဃ်း ေကာင်းကင်ကုိ
သင်သည် ဘုရားသခင် ှင့်
ဝုိင်းညီ၍ ကက် သေလာ။ 19 ငါ တို့သည် အဘယ်သို့ ေလျှာက် ရမည်ကုိ သွနသ်င်
ပါ။ ငါတို့သည် မုိက် ေသာေကာင့် ၊ အလိအုေလျာက်မ ေလျှာက် တတ်က။ 20 ငါေြပာ
ေသာ စကားကုိ ဘုရား
သခင်အား
ကား ေလျှာက်လိမ့်မည်ေလာ။ အကယ်၍လူ သည် ဘုရားသခင်ကုိ ေလျှာက် ဝ့ံလျှင်
ပျက်စီး ြခင်း သို့ ေရာက် လိမ့်မည်။ 21 ေလ သည် လာ၍မုိ ဃ်း ေကာင်းကင် ကုိ
ှင်းလင်း ေစေသာအခါ ၊ လသူည် ထွနး်လင်း ေသာေရာင်ြခည် ကုိ မ
ကည့် ိင်ု။ 22 ေြမာက် မျက် ှာမှ
ေရွှ ေရာင်ြခည်ထွက် တတ်၏။ ဘုရား
သခင်သည် ေကာက်မက် ဘွယ်ေသာ ဘုနး် အာ ေုဘာ် ှင့် ြပည့်စုံေတာ်မူ၏။ 23အန ္တ
တနခုိ်း ှ င်ကုိ ငါတို့သည် စစ် ၍မ ကုန် ိင်ု က။ အစွမ်း သတ္တ ိအားြဖင့်၎င်း၊ တရားစီရင်
ြခင်း ှင့်
ေြဖာင့်မတ် ြခင်းအားြဖင့်၎င်း ထူးဆနး် ေတာ်မူ၏။ အဘယ် သူကုိမျှ ည ်းဆဲ ေတာ်မ
မူ။ 24 သို့ ြဖစ်၍ လူ တို့သည် ေကာက်ရွ ံ စရာအေကာင်း ှ ိ က၏။ ဉာဏ် ေကာင်းေသာ
သူ တစုံ
တေယာက်မျှ ဘုရားသခင်ကုိ မ
ဖူး မကည့် ိင်ုဟု မက်ဆုိ၏။

38
1 ထုိအခါ
ထာဝရဘုရား သည် ေယာဘ
စကားကုိ လှနြ်ပန၍်၊ မုိဃ်းသက်မုနတိ်င်ုး ထဲက
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မိန ့် ေတာ်မူသည် ကား ၊ 2 ပညာ မ ှိဘဲစကား ေြပာကာမျှ ှင့်
ငါအ့ ကံ ကုိ မုိက် ေစေသာ ဤ
သူကား အဘယ်သူ နည်း။ 3လူ ေယာက်ျားက့ဲသို့ သင့် ခါး ကုိ စီး
ေလာ။့ ငါေမးြမနး် ေသာ ြပဿနာတို့ ကုိ ေြဖ ေလာ။့ 4 ေြမ ကီး အြမစ်ကုိ ငါ တည်
ေသာအခါ ၊ သင်သည် အဘယ်မှာ ှိ သနည်း။ နားလည် လျှင်
ေဘာ်ြပ ေလာ။့ 5 ေြမ ကီးအတိင်ုးအ ှည် ပမာဏ ကုိ အဘယ်သူ စီရင် သနည်း။
နားလည် လျှင်ေြပာေလာ။့ မျ ်း ကိ းကုိ အဘယ်သူ တနး်၍ချ သနည်း။ 6 ေြမ ကီး
တိက်ုြမစ် ကုိ အဘယ် အရပ်၌
စဲွ ေစ သနည်း။ 7 နနံက် ကယ် တို့သည် တညီတ ွတ်တည်း သီချင်း ဆုိ၍ ၊ ဘုရား
သခင်သား အေပါင်း တို့သည် ဝမ်းေြမာက် သြဖင့်၊ ေကးေကာ် ကစ ် ၊ တိက်ုေထာင့်
အထွဋ် ေကျာက် ကုိ အဘယ်သူ တင်ထားသနည်း။ 8သမုဒ္ဒရာ သည်အမိဝမ်း ထဲက
ဘွား၍ ထွက် လာ ေသာအခါ ၊ အဘယ်သူသည် တံခါး ပိတ် ှင့်
ပိတ် ထား သနည်း။ 9သမုဒ္ဒရာကုိ မုိဃ်းတိမ် ှင့် ငါြခံ ၍ ထူထပ် ေသာ ေမှာင်မုိက်
ှင့် ထုပ် ရစ်သည်ကာလ၌ ၎င်း၊ 10သင်သည်ဤ အရပ်တိင်ုေအာင် လာ ရ၏။ 11 တိးု
၍မ လနွရ်၊ ဤ
အရပ်၌သင် ၏ ေထာင်လွှား ေသာလှုိင်း တံပုိးဆုံးရ၏ဟု ပညတ်လျက်၊ သမုဒ္ဒရာ
အပုိင်း
အြခားကုိ ငါစီရင် ၍၊ တံခါး ပိတ် ှင့် ကန ့လ်န ့က်ျင် တို့ ကုိ ထား သည်ကာလ၌၎င်း၊
အဘယ်သူသည် ဝုိင်း၍ ကူညီသနည်း။ 12သင် သည်တသက်လံးု တင်ွ တခါမျှ နနံက် ကုိ
မှာထား ဘူးသေလာ။ မုိဃ်းေသာက် လင်းကုိ ေနရာ ချဘူး သေလာ။ 13 နနံက်အလင်း
သည် ေြမ ကီး စွနး် ကုိ ကုိင် လျက်၊ လဆုိူး
တို့ ကုိခါ ၍ ပစ်ေစြခင်းငှါ စီရင်ဘူးသေလာ။ 14 ေြမ ကီး သည် တံဆိပ် ခတ်သက့ဲသို့
ပုံ ေပါ်၍
အဝတ် တနဆ်ာဆင်သက့ဲသို့ ှ ိ ၏။ 15လဆုိူး တို့၏ အလင်း သည်ကွယ် ၍
ချ ီက ေသာ လက် လည်း
ကျ ိး တတ်၏။ 16သင်သည်သမုဒ္ဒရာ
စမ်းေရေပါက်ထဲ သို့ ဝင် ဘူးသေလာ။ နက်နဲ ေသာ ေအာက်ဆုံးအရပ်၌
လှည့်လည် ဘူး သေလာ။ 17 ေသ ြခင်းတံခါး တို့ ကုိ သင့် အား ဖွင့် ဘူးသေလာ။
ေသမင်း အရိပ်ထဲသို့ ဝင်ေသာ လမ်းဝ တို့ ကုိ ြမင် ဘူး သေလာ။ 18 ေြမ ကီး မျက် ှာတ
ြပင်လံးု ကုိ
ကည့် ှု ဘူး သေလာ။ အလံးုစုံ
ကုိ သိြမင် လျှင် ေဘာ်ြပ ေလာ။့ 19အလင်း ေနရာ သို့ အဘယ် မည်ေသာ လမ်း ြဖင့်
ေရာက်ရသနည်း။ ေမှာင်မုိက် ေနရာ လည်း
အဘယ်မှာ ှိသနည်း။ 20အကယ် စင်စစ်သင်သည် အလင်းအမုိက်အပုိင်း
အြခားသို့



ေယာဘဝတ္တ ။ 38:21 1104 ေယာဘဝတ္တ ။ 38:36

ငါတို့ ကုိပို့ ေဆာင် ိင်ု၏။ သူ
တို့ ေနရာအိမ် သို့ ေရာက်ေသာလမ်း တို့ ကုိ သိ လိမ့်မည်။ 21 သင်သည်ေ ှးကာလ၌
ဘွားြမင် ၍ အလနွ်
အသက် ကီးေသာေကာင့် သိ လိမ့်မည်။ 22သင်သည် မုိဃ်းပွင့် ဘ ာတိက်ု ထဲ သို့
ဝင် ဘူး သေလာ ။ 23 ေဘး ေရာက်ရာအချနိ် ကာလ ှင့် စစ် ပိ င်၍
တိက်ု ရာအချနိ် ကာလဘို့ ၊ ငါသုိထား ေသာ
မုိဃ်းသီး ဘ ာ
များ ကုိ ြမင် ဘူးသေလာ။ 24 အလင်း သည် အဘယ်သို့ ေသာလမ်း ြဖင့် ှ ံြပား
သနည်း။ အေ ှ ေလသည်ေြမ ကီး ေပါ် မှာ အဘယ်ေကာင့်လငွ့် သနည်း။ 25 လူ မ
ှိေသာေြမ ှင့် လမူ
ေနေသာေတာ ၌
မုိဃ်းရွာ
ေစ ြခင်းငှါ၎င်း၊ 26 လတ်ွလပ် ေသာလင်ွြပင် ကုိ ေရ ှင့်ဝ ေစ၍ ၊ ုေသာြမက်ပင်
အေညာက် ကုိ ထွက် ေစ ြခင်းငှါ၎င်း၊ 27လျှ ံ ေသာမုိဃ်းေရစီး ရာလမ်း၊ မုိဃ်း ကိ း ှင့်
ဆုိင်ေသာ လျှပ်စစ် ြပက်ရာလမ်း ကုိ အဘယ်သူ ဖွင့် သနည်း။ 28 မုိဃ်းေရ ၏အဘ
ကား အဘယ်သူနည်း။ ှင်း
ေပါက် တို့ ကုိ အဘယ်သူ ြဖစ်ဘွားေစသနည်း။ 29 ေရခဲ သည်အဘယ်သူ ၏ ဝမ်း
ထဲက
ထွက် လာ သနည်း။ မုိဃ်း ေကာင်းကင် ှင်းခဲ ကုိ အဘယ်သူ သည် ပဋိသေ ္ဓ ေပး
သနည်း။ 30 ေရ သည် ေကျာက်ခဲ က့ဲသို့ ြဖစ်၍ပင်လယ် မျက် ှာ တင်းမာ လျက် ှိ၏။
31သင်သည် ခိမ
ကယ်စု၏သာယာ စွာ ြပ ြပင်ြခင်း ကုိ ချ ပ်တည်း ိင်ုသေလာ။ ကသိလ ကယ်၏

ချည်ေ ှာင် ြခင်းကုိ ြဖည် ိင်ုသေလာ။ 32 မာဇ ုတ် ကယ်တို့ ကုိ အချနိ် ေရာက်လျှင်
ထုတ်ေဘာ် ိင်ုသေလာ။ အာ ှ ကယ် ှင့်သူ ၏သား တို့ ကုိ ပ့ဲြပင် ိင်ုသေလာ။ 33 မုိဃ်း
ေကာင်းကင်တရား တို့ ကုိ နားလည် သေလာ။ ထုိတရားတို့သည် ေြမ ကီး ကုိ
အပ်ုစုိး မည် အေကာင်းအခွင့်ေပး ိင်ုသေလာ။ 34 များစွာ ေသာ မုိဃ်းေရ သည် သင့်
ကုိ လွှမ်းမုိး ေစြခင်းငှါ မုိဃ်းတိမ် တို့ ကုိ
အသံ လွှင့် ိင်ုသေလာ။ 35လျှပ်စစ် တို့ ကုိ လွှတ် ိင်ုသေလာ။ သူတို့က ကျွနေ်တာ်
တို့ ှ ိ ပါ၏ဟု သင့် ကုိ ေလျှာက် လျက်
သွား က လိမ့်မည်ေလာ။ 36 ကုိယ် ခနဓ္ါထဲ သို့ ပညာ
ကုိ အဘယ်သူ သွင်း
သနည်း။ နားလည် ိင်ုေသာဉာဏ် ကုိ
အဘယ်သူ ေပး
သနည်း။ ပညာ
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ှ ိ၍ မုိဃ်းတိမ် တို့ ကုိ အဘယ်သူ ေရတက်ွ ိင်ုသနည်း။ 37 - 38 ေြမမှုန ့် သည် လံးုေထွး
၍
ေြမစုိင် တို့သည် ကပ် လျက်ေနေသာအခါ ၊ မုိ ဃ်း ေကာင်းကင်၏ေရဘူး တို့ ကုိ
အဘယ်သူ သွနး်ချ သနည်း။ 39သင်သည်ြခေသင့်္မ အဘို့
စားစရာ အေကာင်ကုိ လိက်ု ှာ ိင်ုသေလာ။ 40 ြခေသင့်္ ပျ ိတို့သည် ခုိလှုံ ရာ၌ ဝပ် ၍၊
ချ ံ ဖုတ် ေအာက်၌
ေချာင်း ကည့လ်ျက်ေနေသာအခါ၊ သူတို့ ကုိ ဝ စွာေကျွး ိင်ုသေလာ။ 41ကျးီအ သငယ်
တို့သည် စားစရာ
မ ှိေသာေကာင့် လှည့်လည် ၍ ဘုရား
သခင်ကုိ ေအာ်ဟစ် ေသာအခါ ၊ စားစရာ ကုိအဘယ်သူ ေပး သနည်း။

39
1သင်သည် ေတာဆိတ် ေမွး ရေသာကာလ ကုိ သိ
သေလာ။ သမင် ဒရယ်မ သားဘွား ြခင်းေဝဒနာခံရေသာအချနိကုိ် မှတ် ိင်ုသေလာ။

2 ကုိယ်ဝနေ်ဆာင်ရေသာေနလ့ တို့ ကုိ ေရတက်ွ ၍၊ ဘွား ရေသာအချနိ် ကာလကုိ သိ
သေလာ။ 3 သူတို့သည် ေကျာကုိင်း ၍သား ငယ်ကုိ ေမွးဘွား သြဖင့် ေဝဒနာ
ငိမ်း က၏။ 4သား ငယ်တို့သည် ကျနး်မာ ၍၊ လင်ွြပင် ၌
ကီးပွါး တတ် က၏။ အြခားသို့ သွား၍ အမိထံသို့ ြပန် မ လာဘဲ ေနတတ် က၏။

5 ေတာြမည်း ကုိအဆီးအတား မ ှိ ေစြခင်းငှါ အဘယ်သူ လွှတ် သနည်း။ ေတာြမင်း
၌ချည်ေ ှာင် ြခင်းကုိ အဘယ်သူ ေြဖ သနည်း။ 6 ေတာ ကုိ သူ့
အိမ် ဘို့ ၎င်း ၊ လင်ွြပင် ကုိသူ့ ေနရာ ဘို့ ၎င်း ငါခန ့် ထား ပီ။ 7 မိ ၌ ြဖစ်ေသာလူ
တို့၏ အသံ
ဗလံကုိ သူသည် မထီမ့ဲြမင် ြပ တတ်၏။ ှင် ေသာသူေအာ်ဟစ် ှ ိးေဆာ်သံကုိ မ
မှတ် တတ်။ 8 ေတာင် ို း ၌ ကျက်စား ၍ ၊ စိမ်း ေသာ အပင် အမျ ိးမျ ိ း ကုိ ှာ
တတ်၏။ 9 က့ံ သည် သင်၏အမှု ကုိေဆာင်ရွက်၍၊ သင် ၏ တင်းကုပ် ၌ ေန
ြခင်းငှါအလို ှ ိ လိမ့်မည်ေလာ။ 10 က့ံ ကုိထွန် ေကာင်းသို့
လိက်ုေစြခင်းငှါ ကိ း ှင့် ချည် ိင်ုသေလာ။ သို့ မဟတ်ု သင့် ေနာက် သို့ လိက်ု၍ချ ိင့်
၌ လယ်ထွန် လိမ့်မည်ေလာ။ 11 က့ံသည် အား
ကီး ေသာေကာင့် သူ့ ကုိ ယုံ မည်ေလာ။ သင် လပ်ုရေသာအလပ်ု ကုိသူ ၌
အပ် မည်ေလာ။ 12သင် ၏စပါး ကုိ ေဆာင် ခ့ဲ၍
စပါးကျ ီ ၌
စုသိမ်း လိမ့်မည်ဟု ယုံ
သေလာ။ 13 ကုလားအပ်ု ငှက်သည် အေတာင် ခတ်လျက် ေနတတ်၏။ ေတာငနး်
သည် အေမွး အေတာင် ှင့် ြပည့်စုံ၏။ 14 သို့ ေသာ်လည်း ေြမ ၌ ဥ ၍
အဥတို့ ကုိ ေြမမှုန ့် ၌
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ေ းွ ေစတတ်၏။ 15သူ့ေြခသည်အဥတို့ ကုိ နင်းမိမည်၊ သားရဲခဲွလိမ့် မည်ဟု မစုိးရိမ်။
16သား ငယ်တို့ ကုိ ကုိယ်သားက့ဲသို့ မ မှတ် ကမ်းတမ်း စွာ ြပ တတ်၏။ စုိးရိမ် ြခင်းမ
ှိ။ သားဘွားြခင်း ေဝဒနာကုိ အချည်း ှးီ ခံတတ်၏။ 17အေကာင်း မူကား၊ ဘုရား
သခင်သည် ပညာ
မ့ဲ
ေစြခင်းငှါ ဖနဆ်င်းေတာ်မူ၏။ ဉာဏ် ကုိေပး ေတာ်မ မူ။ 18 သို့ ေသာ်လည်းကုိယ်ကုိ
ချ ီက ေသာအခါ ၊ ြမင်း ှင့် ြမင်းစီး ေသာ သူကုိ
ပင် ရယ် တတ်၏။ 19 သင်သည် ြမင်း ကုိ ခွနအ်ား ှင့် ြပည့်စုံ ေစသေလာ။ သူ
၏လည်ပင်း ၌ မုိဃ်း ကိ း လက္ခဏာကုိ သွင်း သေလာ။ 20ကျ ိင်းေကာင် ခုနသ်က့ဲသို့ ခုန်
တတ်ေစသေလာ။ သူ ၏ ှာေခါင်းြမည်သံသည် ေကာက်မက်ဘွယ် ြဖစ်၏။ 21လင်ွြပင်
ကုိယက် ၍ ၊ မိမိခွနအ်ား ၌
ဝါကား လျက်၊ သူရဲ
များကုိ ေတွ့ အံေ့သာငှါ သွား တတ်၏။ 22 ေကာက် စရာအေကာင်းကုိ
က့ဲရဲ ၍ ၊ ေကာက်လန ့်
ေသာသေဘာ ှင့်ကင်းလတ်ွ သြဖင့် ၊ ထား ေဘးကုိ မ
ေ ှာင် တတ်။ 23သူ့ တစ်ဘက် ၌ ြမား ေတာင့်လှုပ်သံြမည် ၍၊ လံှ ှင့်
ဒိင်ုး လွှားသည် ေြပာင်လက် လျက် ှိ၏။ 24 မာန ကီး၍ြပင်းထန် ေသာစိတ် ှင့် ေြမ
ကုိ မျ ိ တတ်၏။ တံပုိး
သံ ကုိ ကားေသာအခါ ၊ ငိမ်ဝပ် စွာ မ ေန ိင်ု။ 25 တံပုိး များ အလယ်သို့ ေရာက်၍
ေအေ့ဟ ၊ ေအေ့ဟဟဆုို တတ်၏။ ဗုိလ်ေြခ ေအာ်ဟစ် ၍ အသံဗလံ
ြပ ြခင်း ှင့်တကွ ၊ စစ်တိက်ုပဲွ ကုိ အေဝး
က
အနံခံ့ တတ်၏။ 26သင် ေပးေသာ ဉာဏ် အားြဖင့် သိမ်းငှက် သည် အေတာင် ကုိ ြဖန ့်
၍ ေတာင် မျက် ှာသို့
ပျ ံ သွားတတ် သေလာ ။ 27သင် စီရင် ေသာေကာင့် ေရွှလင်းတ သည် အထက် သို့
တက်၍ ၊ ြမင့် ေသာအရပ်၌ အသုိက် ကုိ လပ်ုတတ်သေလာ။ 28 သူသည် ေကျာက် ေပါ်
မှာေန ၍
ေတာင်ထိပ် ှင့် ေကျာက် ငူ ေပါ် မှာ ေနရာ ကျတတ်၏။ 29 ထုိ အရပ်က ကည့် ၍
ကုိက်စားစရာ အေကာင်ကုိ
အေဝး က ပင် ြမင် တတ်၏။ 30 သူ ၏သား ငယ်တို့သည် အေသွး ကုိ ေသာက်
တတ်၏။ အေသေကာင် ှိ ရာအရပ်၌
ထုိ ငှက် ှ ိသည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။

40
1တဖန် ထာဝရဘုရား က၊ အန ္တ
တနခုိ်း ှ င်ကုိ ဆုံးမ
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ေသာသူသည် ဆန ့က်ျင် ဘက်ြပ ဦးမေလာ။ 2 ဘုရားသခင်ကုိ အြပစ်တင်ေသာသူ
သည် ြပနေ်ြပာ ေစေတာဟ့ု ေယာဘ
အား မိန ့် ေတာ်မူလျှင်၊ 3 ေယာဘ က အကျွ ်ပ်ုသည် ဆုိးယုတ် ပါ၏။ 4 ကုိယ်ေတာ်
အား အဘယ်သို့ ြပန် ေလျှာက်ရပါမည်နည်း။ အကျွ ်ပ်ုသည် ကုိယ် ှ တ် ကုိ
ကုိယ် လက် ှင့် ပိတ် ပါမည်။ 5တကိမ် ေြပာ မိပါ ပီ။ တဖန် မ ေြပာဝ့ံပါ။ ှစ် ကိမ်
တိင်ုေအာင်ေြပာမိပါ ပီ။ သို့ ရာတင်ွ ထပ်၍ မ ေြပာဝ့ံပါဟု ထာဝရဘုရား
အား ြပန် ၍ ေလျှာက်ေလ၏။ 6တဖန် ထာဝရဘုရား သည် မုိဃ်းသက်မုနတိ်င်ုး ထဲက
ေယာဘ အား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ 7 လူ ေယာက်ျားက့ဲသို့ သင် ၏ခါး ကုိစည်း
ေလာ။့ ငါေမးြမနး် ေသာြပဿနာတို့ ကုိ ေြဖ ေလာ။့ 8 သင်သည် ငါ တရား စီရင်ချက်
ကုိ ပယ် မည်ေလာ။ သင်သည် ကုိယ်တိင်ုေြဖာင့်မတ် ဟန် ှ ိေစြခင်းငှါ ၊ ငါ ကုိအြပစ် ှိ
သည်ဟု စီရင် မည်ေလာ။ 9သင် သည်ဘုရား သခင်၏ လက် ံု း က့ဲသို့ ေသာ လက် ံု း
ှ ိသေလာ။ ဘုရားသခင်၏ အသံက့ဲသို့
ေသာ အသံ
ှင့်
မုိဃ်းချ နး် ိင်ုသေလာ။ 10 ထူးဆနး်ေသာ ဘုနး် တနခုိ်းအာ ေုဘာ်ကုိ ဝတ်ေဆာင်
ေလာ။့ တင့်တယ်ေသာ ဂုဏ် အသေရ ှင့် တနဆ်ာဆင် ေလာ။့ 11သင် ၏အမျက် အ ှိန်
ကုိ လွှတ် ေလာ။့ မာန
ေထာင်လွှားေသာသူအေပါင်း တို့ ကုိ ကည့် ှု ၍
ှမ့်ိချ ေလာ။့ 12 မာန ေထာင်လွှားေသာ သူအေပါင်း တို့ ကုိ ကည့် ှု ၍ ှုတ်ချ ေလာ။့

အဓမ္မ
လတိူု့ ကုိ ှပ်ိ နင်း၍၊ 13 သူ တို့ ကုိေြမမှုန ့် ၌
တစုတည်း
ဝှက်ထား ေလာ။့ သူ
တို့မျက် ှာ များကုိ ေမှာင်မုိက် ၌
ဖုံးအပ်ု ေလာ။့ 14 သို့ ြပ လျှင် သင် ၏လက်ျာ လက် ံု းသည် သင့် ကုိ
ကယ်တင် ိင်ုသည်ဟု ငါဝနခံ် မည်။ 15သင် ှင့်အတူ ငါဖနဆ်င်း ေသာ ေဗဟမုတ်
ြခင်း ကုိ ကည့် ှု ေလာ။့ ာွး က့ဲသို့ ြမက် ကုိ စား တတ်၏။ 16 သူ ၏တနခုိ်း သည် ခါး
၌ ၎င်း ၊ သူ ၏ခွနအ်ား သည် ဝမ်း ေကာ ၌ ၎င်း တည်လျက် ှိ၏။ 17သူ့ အ မီး သည်
အာရဇ် ပင်က့ဲသို့ လှုပ် တတ်၏။ ေပါင်ေကာ တို့သည် အထပ်ထပ် ှိ က၏။ 18 အ ိုး
ငယ်တို့သည် ေကးဝါ ေချာင်း ၊ အ ို း ကီး တို့သည် သံ
တံးု က့ဲသို့ ြဖစ် က၏။ 19 ဘုရား သခင်ဖနဆ်င်းေသာ သတ္တ ဝါတို့တင်ွ ထူးဆနး်ေသာ
သတ္တ ဝါြဖစ်၏။ သူ့
ကုိဖနဆ်င်း ေသာ ဘုရားသာလျှင် သူ၏တံစ ်ကုိေပး ပီ။ 20 ေြမ တိ စ္ဆာန် အေပါင်း
တို့ ကစား
ရာေတာင် ို း သည် သူ၏ကျက်စားရာအရပ်ြဖစ်၏။ 21 အရိပ် ေကာင်းေသာ အပင်
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ေအာက် ၊ ကျ ပင်
ချ ံ ဖုတ်ေအာက်၊ ေရ
များေသာအရပ်၌ ေန တတ်၏။ 22 ထုိအပင်တို့သည် အရိပ် ှင့်လွှမ်းမုိး ၍ ေချာင်း
နားမုိဃ်းမခ ပင်တို့သည် ဝုိင်း က၏။ 23 ြမစ် ေရထေသာ်လည်း သူသည်မ ေြပး
တတ်။ သူ
၏ခံတင်ွး ကုိ
ေယာ်ဒန် ြမစ်ေရ ေဝှ့တိက်ုေသာ်လည်း မ တနု်မလှုပ်ဘဲ ေနတတ်၏။ 24 ထုိြမင်းကုိ
ထင် ှားစွာ ဘမ်းယူ မည်ေလာ။ သူ၏ ှာေခါင်း ကုိ သံချတ်ိ ှင့်
ေဖာက် မည်ေလာ။
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1လဝိသန် ကုိငါးမျှား ှင့် ဆဲွယူ ၍ ၊ သူ ၏လျှာ ကုိ ကိ း ှင့် ှပ်ိ နင်းမည်ေလာ။

2သူ့ ကုိ ှာ ှုတ် တပ် ၍ ၊ ပါး ို း ၌သံကွင်း လျှ ိ မည် ေလာ။ 3 သူသည်သင့် ကုိ များ
စွာ ေတာင်းပန် လိမ့်မည်ေလာ။ ေချာေ့မာ့ ေသာစကားကုိ ေြပာ လိမ့်မည်ေလာ။ 4သင်
ှင့် ဝနခံ်ြခင်း ပဋိညာ ် ကုိ ြပ လိမ့်မည်ေလာ။ သင်၏အမှု ကုိ အစ ် ေဆာင်ရွက်ေစြခ
င်းငှါ သူ့
ကုိ ခန ့ထ်ား မည်ေလာ။ 5 ငှက် ှင့်ကစားသက့ဲသို့ သူ ှင့် ကစား မည်ေလာ။ သင်
၏မိနး်မ ကေလးတို့ အဘို့ သူ့ ကုိချည်ေ ှာင် မည်ေလာ။ 6 သင်၏အေပါင်း အေဘာ်
တို့သည် သူ့
ကုိ ဝုိင်း၍ စားေသာက် ပဲွခံ ကလိမ့်မည်ေလာ။ ကုနသ်ည် တို့ တင်ွ ေဝ ကလိမ့်မည်
ေလာ။ 7 သူ ၏အေရ ကုိ မိှနး် ှင့် ၎င်း ၊ သူ ၏ေခါင်း ကုိ ငါး ထုိးေသာလံှ ှင့် ၎င်း၊
အ ှ ံအြပား ထုိးေဖာက် ိင်ု သေလာ ။ 8သူ့ အေပါ် မှာ လက် တင် ံုမျှသာ ြပ ပါ။ သူ့
ကုိ တိက်ု မည်အ ကံကုိ ေနာက် တဖန်မ ေအာက်ေမ့ ရ။ 9 တိက်ုေသာသူသည် ိင်ုမည်
ဟု အချည်း ှးီထင်၏။ ြမင် ကာမျှ ှင့် စိတ်မပျက်သေလာ။ 10သူ့ ကုိ ှ ိးေဆာ် ြခင်းငှါ
အဘယ်သူမျှမ ရဲရင့်။ သို့ ြဖစ်၍ ငါ ့ ေ ှ မှာ အဘယ်သူ ရပ် ိင်ုသနည်း။ 11 ငါသည်
ေကျးဇူး တံု့ ြပ ရမည်အေကာင်း အဘယ်သူ သည် ငါ ၌ ေကျးဇူး ြပ ဘူးသနည်း။ မုိဃ်း
ေကာင်းကင်ေအာက် ၌ ှိ ှ ိသမျှ တို့သည် ငါ ၏ ဥစ္စာြဖစ် က၏။ 12လဝိသန၏်အဂင်္ ါ
များ၊ ခွနအ်ား ၊ တင့်တယ် ေသာ တနဆ်ာ တို့ ကုိ ငါသည်ဝှက် ၍မ ထား။ 13 သူ ၏အဝတ်
ကုိ အဘယ်သူ လှန် ိင်ုသနည်း။ ှစ် ထပ် ှိ ေသာပါး ို း ကုိ အဘယ်သူ ချ ်းကပ်
လိမ့်မည်နည်း။ 14 သူ ၏မျက် ှာ တံခါး ကုိ အဘယ်သူ ဖွင့် လိမ့်မည်နည်း။ သူ
၏ သွား တနး်တို့သည် ေကာက်မက် ဘွယ် ြဖစ် က၏။ 15 လံြုခံ စွာ တံဆိပ် ခတ်
သက့ဲသို့တချပ် ှင့် တချပ် ပူးကပ်ေသာအေကး များ ှင့် ဝါ ကား တတ်၏။ 16 ေလ မျှမ
ဝင် ိင်ုေအာင် တချပ် ှင့်တချပ် ပူးကပ် လျက် ှိ က၏။ 17တချပ် ှင့်တချပ် မ
ခွါ ိင်ုေအာင် တခဲနက် ှက်တင် လျက် ှိ က၏။ 18 သူ ေချဆတ် ေသာအခါ အလင်း
ေတာက် တတ်၏။ သူ့
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မျက်စိ သည် နနံက် မျက်ေတာင် ခတ်သက့ဲသို့ ြဖစ်၏။ 19 ပစပ် ထဲက မီး ူ း ထွက်၍
မီးပွါး တို့လည်း လငွ့် က၏။ 20 ကက်ကက်ဆူ ေသာ အိးုကင်း ထဲက အခုိးအေငွ့တက်
သက့ဲသို့ သူ့ ှာေခါင်း ထဲက အခုိးအေငွ့ တက် တတ် ၏။ 21အသက် ှူေသာအခါ မီးခဲ
ေတာက် ၍ ပစပ် ထဲက မီးလျှ ံ ထွက် တတ်၏။ 22လည်ပင်း ၌ တနခုိ်း ေန တတ်၏။
သူ့
ေ ှ မှာ ေကာက်လန ့် ြခင်းသည် ကခုန် တတ်၏။ 23 အသား အေကာတို့သည် တ
ခဲနက် ြဖစ်၍မ ေရွ ိင်ုေအာင် ခုိင်မာ လျက် ှိ က၏။ 24 ှလံးု သည် ေကျာက် က့ဲသို့ မာ
၏။ ေအာက် ကိတ်ဆုံ ေကျာက်က့ဲသို့ မာ ၏။ 25 သူ ထ ေသာအခါ ခွနအ်ား ကီးေသာသူ
တို့သည် ေကာက်လန ့် က၏။ ေကာက်လန ့အ်ား ကီးေသာေကာင့်အ ူးက့ဲသို့ ြဖစ်က၏။
26 သူ့ ကုိတိက်ုလျှင်ထား မ ခုိင် တတ်။ လံှ ၊ ြမား ၊ သံချပ် မခုိင်တတ်။ 27 သံ ကုိ
ေကာက် ို း က့ဲသို့ ၎င်း၊ ေကးဝါ ကုိ သစ် ေဆွး က့ဲသို့ ၎င်း မှတ် တတ်၏။ 28 ေလး ှင့်
ပစ်၍ သူ့
ကုိမ ေြပး ေစ ိင်ု။ ေလာက်လွှဲ ှင့်ပစ်ေသာေကျာက်ခဲ တို့သည် သူ
၌ အမှုိက် က့ဲသို့ ြဖစ် က၏။ 29 ဒတ်ု ကီးကုိ ဖဲွ က့ဲသို့ မှတ် ၍ ၊ လံှ ှင့်ရွယ်ေသာအခါ
ရယ် တတ်၏။ 30 သူ့ ေအာက် မှာ ထက် ေသာအိးု ေစာင်းြခမ်းများ ှ ိ၏။ ရွ ံ ေပါ် မှာ
ထွနသွ်ား များကုိ ြဖန ့် တတ်၏။ 31 အိးုကင်း ဆူသက့ဲသို့ ပင်လယ်ကုိဆူ ေစတတ်၏။
သမုဒ္ဒရာ
ကုိ ဘေယာင်းချက် က့ဲသို့ ြဖစ် ေစတတ်၏။ 32 သူ လနွ် သွားေသာလမ်း သည်
ထွနး်ေတာက် သြဖင့်၊ ပင်လယ် သည် ဆံပင် ြဖ ေယာင်ေဆာင် တတ်၏။ 33 ေြမ ေပါ်
မှာသူ ှင့်ခုိင်း ိင်ုေသာ တိ စ္ဆာနမ် ှ ိ။ ပကတိအားြဖင့်ေ ကာက် တတ်ေသာသေဘာ ှင့်
ကင်းလတ်ွ ၏။ 34 ကီး ြမင့်ေသာအရာ ှိသမျှ တို့ ကုိ မထီမ့ဲြမင်ြပ တတ် ၏။ မာန
ေထာင်လွှားေသာသူအေပါင်း တို့အေပါ် ၌ မင်း ြဖစ်သည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။
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1 ေယာဘ သည်ထာဝရဘုရား အား ြပန် ေလျှာက်သည်ကား၊ 2 ကုိယ်ေတာ်သည်
အလံးုစုံ
တို့ ကုိ တတ် ိင်ု ေတာ်မူေကာင်း ကုိ၎င်း ၊ အ ကံအစည် ေတာ်ကုိ အဘယ်သူမျှမ
ဆီးတား ိင်ုေကာင်းကုိ၎င်းအကျွ ်ပ်ုသိ ပါ၏။ 3 ပညာ မ ှိ ဘဲ အ ကံအစည် ေတာ်
ကုိမုိက် ေစေသာ သူကားအဘယ်သူ နည်း။ သို့ ရာတင်ွ အကျွ ်ပ်ုသည် နား
မ လည်ေသာအရာတို့ ကုိ၎င်း ၊ ကုိယ်တိင်ုမ သိ ၊ အံဩ့ ၍ မကုန် ိင်ုေသာ အရာတို့
ကုိ၎င်းေြပာ မိပါ ပီ။ 4 နားေထာင် ေတာ်မူပါ။ အကျွ ်ပ်ု ေလျှာက် ပါမည်။ အကျွ ်ပ်ုေမး
ေလျှာက် ေသာ အရာတို့ ကုိ သွနသ်င် ေတာ်မူပါ။ 5 သိတင်း ေတာ်ကုိ အကျွ ်ပ်ုသည် နား
ှင့် ကား ဘူး ပါ ပီ။ ယခု
မူကား ၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိ မျက်စိ ှင့်ြမင် ရပါ၏။ 6 ထုိေကာင့် အကျွ ်ပ်ုသည် ကုိယ်ကုိ
ရွ ံ ှာ ပါ၏။ ေြမမှုန ့် ှင့် မီးဖုိြပာ ၌ထုိင်၍ ေနာင်တရ ပါ၏ဟု ေလျှာက် ေလ၏။ 7 ထုိသို့
ထာဝရဘုရား သည် ေယာဘ
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အား
မိန ့် ေတာ်မူ ပီးမှ ၊ ေတမန် အမျ ိးသားဧလိဖတ် အား လည်း သင် ှင့် သင် ၏ အေဆွ
ခင်ပွနး် ှစ် ေယာက် ကုိ
ငါ အမျက်
ထွက် ၏။ အေကာင်း မူကား၊ ငါ ့ ကျွန် ေယာဘ သည် ငါ ့ အေကာင်း အရာတို့ ကုိ
ဟတ်ုမှန် စွာ ေြပာသက့ဲသို့သင်တို့သည် မ
ေြပာ။ 8 သို့ ြဖစ်၍ ာွးထီး ခုနစ် ေကာင် ှင့်
သုိးထီး ခုနစ်
ေကာင်တို့ ကုိယူ
ပီးလျှင် ၊ ငါ ့ကျွန် ေယာဘ
ထံသို့ သွား ၍ ၊ မိမိတို့အဘို့ မီး ှု ိ ရာယဇ်ကုိ ပူေဇာ် ကေလာ။့ ငါ ့ကျွန် ေယာဘ သည်
သင် တို့အဘို့
ဆုေတာင်း ရမည်။ သူ
၏မျက် ှာ ကုိ ငါေထာက် မည်။ သို့ မဟတ်ုငါ ့ကျွန် ေယာဘ သည် ငါ ့
အေကာင်းအရာတို့ ကုိ ဟတ်ုမှန် စွာေြပာသက့ဲသို့ ၊ သင်တို့သည် မ
ေြပာ ေသာအြပစ် ှင့်
အေလျာက်ငါစီရင် မည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 9 ထုိသို့ ထာဝရဘုရား မှာ ထား ေတာ်မူ
သည် အတိင်ုး
ေတမန် အမျ ိးသားဧလိဖတ် ၊ ှုအာ အမျ ိးသားဗိလဒဒ် ၊ ေနမတ် အမျ ိးသားေဇာဖာ
တို့သည် သွား ၍
ြပ က၏။ ထာဝရဘုရား
သည်လည်း
ေယာဘ ၏မျက် ှာ ကုိေထာက် ေတာ်မူ၏။ 10 ေယာဘသည် အေဆွ ခင်ပွနး်တို့အဘို့
ဆုေတာင်း ပီးမှ ၊ သူခံရ ေသာဒကု္ခအေကာင်းကုိ ထာဝရဘုရား
သည် ပယ် ှင်း ၍ ၊ အရင်ထက် ှစ် ဆေသာဥစ္စာကုိ ေပး ေတာ်မူ၏။ 11 ထုိအခါ
သူ ၏ညီအစ်ကုိ ှမ များ၊ အရင်သိကျွမ်း
ေသာသူများအေပါင်း တို့သည် သူ့
ထံသို့ လာ ၍
သူ ၏ အိမ် ၌
သူ ှင့်အတူ စားေသာက် က၏။ သူအေပါ် မှာ ထာဝရဘုရား
ေရာက် ေစေတာ်မူေသာ ဒကု္ခဆင်းရဲ ှ ိသမျှ ကုိ ေအာက်ေမ့၍ သူ
ှင့်အတညူည်းတာွး ြခင်း ှင့်
ှစ်သိမ့် ေစြခင်းကုိ ြပ က၏။ ထုိသူအေပါင်းတို့သည်လည်း ၊ ေငွ
တြပား စီ ှင့်
ေရွှ နားေတာင်း တဘက် စီ ေပး က၏။ 12 ထုိသို့ ထာဝရဘုရား သည် ေယာဘ



ေယာဘဝတ္တ ။ 42:13 1111 ေယာဘဝတ္တ ။ 42:17

၏ ေ ှ ြဖစ်ဟန် ကုိ ေကာင်း ကီး ေပး ေတာ် မူသည်ထက် ၊ ေနာက်ြဖစ်ဟန် ကုိ
သာ၍ေကာင်း ကီး ေပးေတာ်မူသြဖင့် ၊ သူသည် သုိး
တေသာင်း ေလးေထာင်၊ ကုလားအပ်ု ေြခာက် ေထာင် ၊ ာွးယှ ် တေထာင် ၊ ြမည်းမ
တေထာင် ကုိ ရ တတ်၏။ 13သား ခုနစ် ေယာက် ှင့်
သမီး သုံး ေယာက်ကုိလည်း
ရ ြပန၏်။ 14သမီး ကီး ကား၊ ေယမိမ ၊ သမီးလပ် ကား ေကဇိ ၊ သမီးငယ် ကား ေက
ရ◌င်္ဟပ္ပုတ် အမည် ှိသတည်း။ 15တြပည်လံးု ၌ ေယာဘ ၏ သမီး
က့ဲသို့ လှ ေသာမိနး်မ တစုံတေယာက်မျှမ ှိ။ သူ တို့၏အဘ သည်သူ တို့ ေမာင် များ
ှင့်အညီအမျှ သူ
တို့အား အေမွ ဥစ္စာကုိ ေဝေပး ေလ၏။ 16 ထုိေနာက် ေယာဘ သည် အ ှစ် တရာ
ေလးဆယ် အသက် ှင်၍
မိမိ သား ၊ ေြမး ၊ ြမစ်တို့ ကုိပင် ြမင် ရ ပီးမှ၊ 17အသက် ကီးရင့်၍
ေနရ့က် ကာလ ှင့် ကယ်ဝ ေသာ်၊ အနစိ္စ ေရာက်ေလ၏။
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ဆာလံကျမ်း
1

1 မတရား ေသာသူတို့၏ တိက်ုတနွး် ြခင်းသို့
မ လိက်ု၊ 2လူ ဆုိးတို့၏ လမ်း တင်ွ မ ရပ် မေန၊ မထီမ့ဲြမင် ြပ ေသာသူတို့ ၏ အစည်း
အေဝး၌ မ ထုိင် ၊ ထာဝရဘုရား ၏ တရား
ေတာ်၌
ေမွ့ေလျာ် ၍ ၊ တရား ေတာ်ကုိ ေန ့
ည ့် မြပတ် ဆင်ြခင် ေအာက်ေမ့ေသာသူသည် မဂင်္လာ ှိ၏။ 3 အေကာင်း မူကား၊
ထုိ
သူသည် ြမစ် နား မှာ စုိက် လျက် မိမိ
အချနိ် တနမှ်
အသီး ကုိသီး၍ ၊ အရွက် မ ည ိး မ်ွး တတ်ေသာ အပင် ှင့် တ၏ူ။ ြပ ေလသမျှ
တို့ ၌
ေအာင် လိမ့်သတည်း။ 4 မတရား ေသာသူတို့ မူကား
ထုိ က့ဲသို့ မ ဟတ်ု။ ေလ
တိက်ု၍ လငွ့် ေသာဖဲွ ှင့်တူ က၏။ 5 ထုိေကာင့် တရား ဆုံးြဖတ်ေတာ်မူရာကာလ၌
၊ မတရား ေသာသူတို့သည် မ
တည် မေနရက။ ေြဖာင့်မတ် ေသာသူတို့ ၏အေပါင်း အသင်းထဲသို့
လဆုိူး တို့သည် မဝင်ရက။ 6အေကာင်း မူကား၊ ေြဖာင့်မတ် ေသာသူတို့၏ လမ်း ကုိ
ထာဝရဘုရား
သိကျွမ်း ေတာ်မူ၏။ မတရား
ေသာသူတို့ ၏ လမ်း သည်ဆုံး ှုံး ြခင်းသို့ ေရာက်ရလိမ့်သတည်း။

2
1လမူျ ိး တို့သည် အဘယ်ေကာင့် ုနး်ရင်းခတ် ြပ ကသနည်း။ လစုူ
တို့သည် အဘယ်ေကာင့်အချည်း ှးီ ကံစည် ကသနည်း။ 2 ေလာကီ ှင် ဘုရင်
တို့သည် ထ
က၍ ၊ မှူးမတ်အရာ ှိတို့လည်း၊ ထာဝရဘုရား
ှင့်
ခရစ်ေတာ် ကုိ ရန် ဘက်ြပ လျက်၊ 3 သူ တို့ ချည်ေ ှာင် ြခင်းကုိ ေြဖ ကကုန်အံ။့
ချည်ေ ှာင် ေသာ ကိ း တို့ ကုိ ပယ် ကကုနအံ်ဟ့ု သင်းဖွ့ဲ က၏။ 4 ေကာင်းကင် ဘုံ၌
ထုိင် ေတာ်မူေသာသူသည် ြပံ း ရယ်၍၊ ထာဝရ
ဘုရားသည် သူ
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တို့ ကုိ က့ဲရဲ ေတာ်မူ၏။ 5 ထုိအခါ အမျက် ေတာ်ထွက်၍ ၊ သူ တို့ ကုိမိန ့် ေတာ်မူမည်။
ြပင်းစွာ ေသာ အမျက်ေတာ် ှင့်
သူ တို့ ကုိ ပူပန် ေစေတာ်မူမည်။ 6 ငါ ၏ ှင်ဘုရင်ကုိ သန ့် ှ င်း ေသာ ဇိအနု် ေတာင်
ေတာ်ေပါ် မှာ၊ ငါ ့ ကုိယ်တိင်ုဘိသိတ် ေပး ပီဟု မိန ့်ေတာ်မူ မည်။ 7 ဗျာဒိတ် ေတာ်
အချက်ကုိ
ငါြပန် ကားေပအံ။့ ထာဝရဘုရား
က သင် သည် ငါ ့သား ြဖစ်၏။ ယေန ့
ပင် သင့် ကုိ ငါြဖစ် ဘွားေစ ပီ။ 8 ငါ ့ ကုိေတာင်း ေလာ။့ လူ
အမျ ိးမျ ိ းတို့ ကုိ သင် ၏ အေမွ ဥစ္စာဘို့ ငါေပး မည်။ ေြမ ကီး စွနး် တိင်ုေအာင်ပုိင်
ထုိက်ေသာ အခွင့်ကုိလည်း ငါေပးမည်။ 9သင်သည်သူ တို့ ကုိ သံ
လံှတံ ှင့် အပ်ုစုိး ၍၊ ေြမအိးု ကုိ ခဲွဖျက်သက့ဲသို့
ခဲွဖျက် လိမ့်မည်ဟု ငါအ့ားမိန ့ေ်တာ်မူ ပီ။ 10 သို့ ြဖစ်၍ ှင် ဘုရင်တို့ ၊ ပညာ
သတိ ှိ ကေလာ။့ ေလာကီ
မင်း တို့ ၊ ဆုံးမ ြခင်းကုိခံ ကေလာ။့ 11 ေကာက်ရွ ံ ေသာစိတ် ှင့်
ထာဝရ ဘုရား၏ အမှုေတာ် ကုိ ထမ်းရွက် ၍ ၊ တနုလ်ှုပ် ြခင်း ှင့်
ဝမ်းေြမာက် ကေလာ။့ 12 သား ေတာ်ကုိ နမ်း ကေလာ။့ သို့ မဟတ်ု လျှင် အမျက်
ေတာ်ထွက်၍ ၊ သင်တို့သည်လမ်း ၌
ပျက်စီး ြခင်းသို့ ေရာက်ကလိမ့်မည်။ အမျက် ေတာ်သည် ချက်ြခင်း ထွက် လိမ့်မည်။
သား
ေတာ်ကုိ ကုိးစား
ေသာသူအေပါင်း တို့ သည် မဂင်္လာ ှိ က၏။

3
ဒါဝိဒ် သည် သား ေတာ် အဗ ှလံု ေ ှ မှ ေြပး ေသာအခါ စပ်ဆုိ ေသာ ဆာလံ

1 အိထုာဝရဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ု ၏ရနသူ် တို့သည်၊ အလနွ် တိးုပွါး၍၊ အကျွ ်ပ်ု တဘက်
၌ ထ
ေသာသူတို့သည် များ ကပါ၏။ 2 သူ သည်ဘုရား သခင်ကုိ အမီှ ြပ ၍ ချမ်းသာ မ
ရဟု အကျွ ်ပ်ု ကုိ ရည်ေဆာင် ၍
ေြပာ ေသာသူ အများ ှ ိ ကပါ၏။ 3 သို့ ေသာ်လည်း ၊ အိုထာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ်
သည် အကျွ ်ပ်ု ၏အကွယ် အကာြဖစ်ေတာ်မူ၏။ အကျွ ်ပ်ု
၏ ဘုနး် လည်းြဖစ်ေတာ်မူ၏။ အကျွ ်ပ်ု ၏ဦးေခါင်း ကုိ ချ ီ ကေသာ သူလည်း ြဖစ်
ေတာ်မူ၏။ 4 ငါသည် ထာဝရဘုရား
ထံ သို့အသံ ကုိလွှင့်၍ ေအာ်ဟစ် ေသာအခါ ၊ သန ့် ှ င်း ေသာ ေတာင် ေတာ်ေပါ် မှာ
နားေထာင် ေတာ်မူ၏။ 5ထာဝရဘုရား သည် ငါ ့ ကုိမစ ေတာ်မူေသာေကာင့် ၊ ငါ သည်
အိပ် ၍
ေပျာ် ြခင်းအခွင့် ှင့် ိးု ြခင်း အခွင့် ှ ိ၏။ 6 ငါ ့ ကုိရနဘ်က်ြပ ၍ ဝနး်ရံ ေသာ သူ
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အေထာင် အေသာင်းကုိ ငါမ ေကာက် ဘဲေနမည်။ 7 အိုထာဝရဘုရား ထ ေတာ်မူပါ။
အကျွ ်ပ်ု ၏ ဘုရား
သခင်၊ အကျွ ်ပ်ု ကုိ ကယ်မ ေတာ်မူပါ။ ကုိယ်ေတာ်သည် အကျွ ်ပ်ု ၏ ရနသူ် တို့၏
ပါး ို းကုိ ိုက် ၍၊ မတရား
ေသာသူတို့၏ သွား ကုိချ ိ း ေတာ်မူ၏။ 8 ထာဝရ ဘုရား၏ ေကျးဇူး ေတာ်ေကာင့်
ချမ်းသာ ရပါ၏။ ေပးေတာ်မူေသာေကာင်း ကီးမဂင်္လာသည် ကုိယ်ေတာ်၏ လစုူ
အေပါ် သို့ သက်ေရာက်ပါေစေသာ။

4
1အကျွ ်ပ်ု ကုိေြဖာင့်မတ် ေစေတာ်မူေသာဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ု ေခါ် ေသာအခါ
နားေထာင် ေတာ်မူပါ။ အကျွ ်ပ်ု
သည်ဆင်းရဲ စ ်တင်ွ ကုိယ်ေတာ်သည်
ချမ်းသာေပးေတာ်မူပါ ပီ။ ယခုလည်းသနား ၍ အကျွ ်ပ်ု ၏ ပဌနာ
စကား ကုိ နားေထာင် ေတာ်မူပါ။ 2အချင်းလသူားတို့ ၊ အဘယ် မျှ ကာလ
ပတ်လံးု ငါ ၏ဘုနး် ကုိ ှုတ်ချ ကမည်နည်း။ အဘယ်မျှကာလပတ်လံးုအနတ္တ ကုိ
ှစ်သက် ၍ မုသာ
ကုိ လိက်ု ှာ ကမည် နည်း။ 3ထာဝရဘုရား သည် မိမိ
သန ့် ှ င်း သူကုိ ေရွး ထား ေတာ်မူသည်ကုိ သိ
မှတ်ကေလာ။့ ငါ ေခါ် ၍ ေလျှာက် ေသာအခါ ၊ ထာဝရဘုရား သည် နားေထာင် ေတာ်
မူလိမ့် မည်။ 4 ေကာက်ရွ ံ တနုလ်ှုပ်၍
ဒစု ိုက် အြပစ်ကုိ ေ ှာင်
ကေလာ။့ အိပ်ရာ ေပါ် မှာ ကုိယ် စိတ် ှလံးု ှင့်
ေဆွးေ းွ စ ်းစား၍
တိတ်ဆိတ် ြခင်း ှ ိ ကေလာ။့ 5တရား သြဖင့်ယဇ် ပူေဇာ်၍
ထာဝရဘုရား ကုိ
ကုိးစား ကေလာ။့ 6 ေကာင်းမွန် ေသာ အရာကုိ ငါ တို့အား အဘယ်
သူြပ မည်နည်းဟေုမး
တတ်ေသာ သူအများ ှ ိပါသည် ြဖစ်၍၊ အိထုာဝရဘုရား ၊ မျက် ှာ ေတာ်အလင်း ကုိ
အကျွ ်ပ်ု တို့အေပါ် မှာ ေပါ်ထွနး် ေစေတာ်မူပါ။ 7 သူ တို့ ၌ ဆန် စပါး၊ စပျစ်ရည် ေပါ
များ၍ ၊ သူ တို့ ဝမ်းေြမာက် ြခင်း ှ ိသည်ထက်
အကျွ ်ပ်ု ကုိသာ၍ ဝမ်းေြမာက် ေစေတာ်မူ၏။ 8 ငိမ်ဝပ် စွာအိပ် ၍
ေပျာ် ပါမည်။ အေကာင်း မူကား၊ အကျွ ်ပ်ု သည် လံြုခံ စွာေန ရေသာအခွင့် ကုိ
ကုိယ်ေတာ်
အ ှင် ထာဝရဘုရား
သာလျှင် အခွင့်ေပးေတာ်မူ၏။
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5
1 အိထုာဝရဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ု ၏စကား ကုိ နားေထာင်
ေတာ်မူ၍၊ အကျွ ်ပ်ု ြမည်တမ်း ြခင်းကုိ ဆင်ြခင် ေတာ်မူပါ။ 2အကျွ ်ပ်ု ၏ ှင် ဘုရင်၊
အကျွ ်ပ်ု ၏ဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ုသည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ
ဆုေတာင်း သည်ြဖစ်၍ ၊ အကျွ ်ပ်ု ေအာ်ဟစ် ေသာအသံ ကုိ
နားေထာင် ေတာ်မူပါ။ 3 အိထုာဝရဘုရား ၊ နနံက် အခါ အကျွ ်ပ်ု
စကား သံကုိ ကား ေတာ်မူရပါ၏။ နနံက် အခါကုိယ်ေတာ် ကုိ မျက်ေမှာက် ြပ ၍
ေြမာ်လင့် ပါမည်။ 4 ကုိယ်ေတာ် သည် မ
တရားေသာ အမှုကုိ ှစ်သက် ေသာ ဘုရား
မ ဟတ်ု။ ဆုိး
ေသာသူကုိ လက်ခံ ေတာ်မ မူ။ 5 မုိက် ေသာသူသည် အထံေတာ်သို့
မ ဝင် ရ။ မ
တရားသြဖင့် ြပ ေသာသူအေပါင်း တို့ ကုိ မုနး် ေတာ်မူ၏။ 6 မုသာ စကားေြပာ ေသာ
သူတို့ ကုိ ဖျက်ဆီး ေတာ်မူ ၏။ လူ
အသက်ကုိသတ်
တတ်ေသာသူ ှင့်
လှည့်စား တတ်ေသာသူတို့ ကုိ ထာဝရဘုရား
စက်ဆုပ်ရံွ ှာ ေတာ်မူ ၏။ 7အကျွ ်ပ်ု မူကား ၊ များစွာ ေသာ ေကျးဇူး ေတာ်ကုိ ခံစား
ရသြဖင့်၊ အိမ် ေတာ်သို့ ေရာက် ၍၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိ ေကာက်ရွ ံ ေသာစိတ် ှင့် သန ့် ှ င်း
ေသာ ဗိမာန် ေတာ်တင်ွ
ကုိးကွယ် ပါလိမ့်မည်။ 8 အိထုာဝရဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ု ၏ ရနသူ် တို့ေကာင့်
အကျွ ်ပ်ု ကုိ တရား
ေတာ်လမ်းထဲ သို့ ပို့ ေဆာင် ေတာ်မူပါ။ ကုိယ်ေတာ် ၏လမ်း ကုိ အကျွ ်ပ်ု ေ ှ မှာ
ေြဖာင့် ေစေတာ်မူပါ။ 9 သူ တို့၏ ှ တ် တင်ွ
သစ္စာ မ ှိပါ။ သူ
တို့ ှလံးု သည် အလနွ် ဆုိးဝါး၏။ သူ
တို့၏လည်ေချာင်း သည် ဖွင့် ထား ေသာ သခင်္ျ ိ င်း တင်ွးြဖစ်ပါ၏။ သူ
တို့သည် လျှာ ှင့် ေချာေ့မာ့ တတ်က၏။ 10 အိဘုုရား သခင်၊ သူ
တို့အေပါ်မှာ အြပစ် ေရာက် ေစေတာ်မူပါ။ မိမိ
တို့အ ကံ အစည်အားြဖင့် လဲ ကပါေစ ေသာ။ ကုိယ်ေတာ် ကုိ
ပုနက်န် ေသာသူြဖစ်၍ ၊ ြပစ်မှားေသာ အြပစ် များ ေသာေကာင့် ၊ သူ တို့ ကုိ ှင်ထုတ်
ေတာ်မူ ပါ။ 11 ကုိယ်ေတာ် ကုိ
ကုိးစား ေသာသူတို့ မူကား ၊ ဝမ်းေြမာက်ကပါေစေသာ။ ေစာင့်ေ ှာက်ေတာ်မူြခင်းကုိ
ခံရ၍ ဝမ်းေြမာက်သည် ှင့် ေ ကးေကာ်ကပါေစေသာ။ နာမ
ေတာ်ကုိ ချစ် ေသာသူတို့သည် ကုိယ်ေတာ် ေကာင့်
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ဝမ်းသာ ရွှင်လနး် ြခင်း ှ ိ ကပါေစေသာ။ 12 အိုထာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ် သည်
ေြဖာင့်မတ် ေသာသူကုိ ေကာင်း ကီး ေပး၍
ေကျးဇူး ေတာ်အားြဖင့် ကွယ်ကာ ေစာင့်မ ေတာ်မူလိမ့်သတည်း။

6
1 အိုထာဝရဘုရား ၊ အမျက် ေတာ်ထွက်၍ အကျွ ်ပ်ု ကုိ အြပစ် တင်ေတာ်မ မူပါ
ှင့်။ ြပင်းစွာအမျက် ထွက်၍ ဆုံးမ ေတာ်မ မူပါ ှင့်။ 2 အိုထာဝရဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ု
သည် ခွနအ်ား နည်းလှပါ၏။ ကယ်မ သနားေတာ်မူပါ။ အိုထာဝရဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ု
အ ို း တို့သည် တနုလ်ှုပ် ကပါ၏။ ကျနး်မာ ပကတိ ှိေစေတာ်မူပါ။ 3 အကျွ ်ပ်ု စိတ်
ဝိညာ ်သည် အလနွ် တနုလ်ှုပ် ပါ ၏။ အိုထာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ် သည် အဘယ်
မျှကာလ ပတ်လံးုေနေတာ်မူမည်နည်း။ 4 အိုထာဝရဘုရား ၊ တဖန်ကလာ ၍ အကျွ ်ပ်ု
စိတ် ဝိညာ ်ကုိ ကယ် ယူေတာ်မူပါ။ က ုဏာ
ေတာ် ှင့်အညီ အကျွ ်ပ်ု ကုိ ကယ်တင် ေတာ်မူပါ။ 5အေကာင်း မူကား၊ ေသ
လျက်ေနစ ်တင်ွ ကုိယ်ေတာ် ကုိ ေအာက်ေမ့ ြခင်းမ ှိပါ။ မရဏာ
ိင်ုငံတင်ွ ေကျးဇူးေတာ် ကုိ အဘယ် သူချးီမွမ်း ပါမည်နည်း။ 6 အကျွ ်ပ်ု သည်

ညည်းတာွး ၍ ပင်ပနး် လှပါ၏။ အကျွ ်ပ်ု ခုတင် ကုိ ကုိယ် မျက်ရည် ၌ တည ့် လံးု
ေမျှာ ၍ ၊ အိပ်ရာ ကုိလည်း မွနး် ေစပါ၏။ 7 ဝမ်းနည်း ြခင်းအားြဖင့် မျက်စိ ပျက် ၍၊
ရနသူ် များ ေကာင့် ြပာမှုန် လျက် ှိပါ၏။ 8 မ တရားသြဖင့်ြပ ေသာသူအေပါင်း တို့ ၊
ငါ ့ ထံ မှ ဖယ်သွား က။ ငါ ငိေု ကး သံ ကုိ ထာဝရဘုရား
ကား ေတာ်မူ ၏။ 9 ငါ ေတာင်းပန် ြခင်းကုိ ထာဝရဘုရား
ကား ေတာ်မူ ၏။ ငါ ြပ ေသာ ပဌနာ
စကားကုိ ထာဝရဘုရား
နာယူ ေတာ်မူ၏။ 10 ငါ ့ ရနသူ် အေပါင်း တို့သည် ှက်ေကာက် ၍ ဆုံး ှုံး ြခင်း ှ ိ က
လိမ့်မည်။ ချက်ြခင်း ြပနသွ်ား ၍ ှက်ေကာက် ြခင်းသို့ ေရာက်ကလိမ့်မည်။

7
1 ဒါဝိဒ် သည် ဗ◌င်္ယာမိန် အမျ ိးသား ကု ှ ၏စကား ေကာင့်
ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ အသံညိ၍ဆုိ ေသာ ဆာလံ။1အကျွ ်ပ်ု ၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ်
ကုိ
အကျွ ်ပ်ု ခုိလှုံ ပါ၏။ အကျွ ်ပ်ု ကုိ ည ်းဆဲ ေသာ သူအေပါင်း တို့၏လက်မှ
အကျွ ်ပ်ု ကုိ ှ တ် ယူ၍
ကယ်တင် ေတာ်မူပါ။ 2 သို့ မဟတ်ု ှ တ် ယူေသာသူမ ှိစ ်၊ ရနသူ်သည် ြခေသင့်္ က့ဲသို့
အကျွ ်ပ်ု ၏စိတ် ဝိညာ ်ကုိ လယူုကုိက် ြဖတ် ပါလိမ့်မည်။ 3အကျွ ်ပ်ု ၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ုသည် ထုိသို့
ြပ ေသာ်၎င်း၊ အကျွ ်ပ်ု လက် မှာ
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အဓမ္မ အမှု ှ ိ ေသာ်၎င်း၊ 4အကျွ ်ပ်ု ှင့် သင့်တင့် ေသာသူကုိ အကျွ ်ပ်ု ြပစ်မှား ၍ ၊
အေကာင်း မ ှိဘဲလျက် ရန် ြပ ေသာသူကုိ အကျွ ်ပ်ု ည ်းဆဲ ေသာ် ၎င်း၊ ထုိသို့ ေသာ
အြပစ်တစုံတခု ှိလျှင်၊ 5 ရနသူ် သည် အကျွ ်ပ်ု ၏ စိတ် ဝိညာ ်ကုိလိက်ု ၍
မီှ ပါေစ။ အကျွ ်ပ်ု အသက် ကုိ ေြမ ေပါ် မှာနင်း ၍ ၊ အကျွ ်ပ်ု
အသေရ ကုိ ေြမမှုန ့် ၌
ှမ့်ိချ ပါေစ။ 6 အိထုာဝရဘုရား ၊ အမျက် ေတာ် ထွက်၍
ထ ေတာ်မူပါ။ အကျွ ်ပ်ု ၏ရနသူ် တို့ ြပင်းထန် ြခင်းကုိ ဆီးတား
၍ အားထုတ်ေတာ်မူပါ။ အကျွ ်ပ်ု အဘို့
ိးု ေတာ်မူ ပါ။ တရား
စီရင် ဆုံးြဖတ်ေတာ်မူပါ။ 7လမူျ ိး တို့သည်စည်းေဝး ၍
ကုိယ်ေတာ် ကုိ ဝနး်ရံ ကလျက် ၊ သူ တို့အဘို့
ြမင့် ရာအရပ်သို့
ြပန် ကေတာ်မူပါ။ 8ထာဝရဘုရား သည် လမူျ ိ း တို့ ကုိ တရား
စီရင်ေတာ်မူ၏။ အိုထာဝရဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ု ေြဖာင့်မတ် ြခင်း ကုိ၎င်း၊ စုံလင် ြခင်း
ကုိ၎င်း ေထာက်၍
အကျွ ်ပ်ု အမှုကုိ စီရင် ဆုံးြဖတ်ေတာ်မူပါ။ 9 မတရား ေသာသူတို့ ၏ အဓမ္မ
အမှုကုိဆုံး ှုံး ေစ၍ ၊ တရား ေသာသူတို့ ကုိ မဲြမံ ေစေတာ်မူပါ။ တရား
သြဖင့် ြပ ေတာ်မူေသာဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ်သည် ှလံးု ှင့်
ေကျာက်ကပ် ကုိ စစ် ေတာ်မူတတ်ပါ၏။ 10သေဘာ ေြဖာင့် ေသာသူတို့ ကုိ ကယ်တင်
တတ် ေသာ ဘုရား
သခင်သည် ငါ ၏အကွယ် အကာြဖစ်ေတာ်မူ ၏။ 11 ဘုရား သခင်သည် တရား
သြဖင့် စီရင် ေသာ ဘုရား
ြဖစ်၍ ၊ မတရားေသာသူကုိ အစ ် အမျက် ထွက် ေတာ်မူ၏။ 12 ထုိသူ သည်မ
ေြပာင်းလဲ လျှင်
ထား ေတာ်ကုိ ေသွး
ေတာ်မူ၏။ ေလး
ေတာ်ကုိတင် ၍
ရွယ် ေတာ်မူ၏။ 13 ေသ ေစေသာ လက်နက် ကုိလည်း
သူ့ အဘို့
ြပင်ဆင် ၍ ြမား ေတာ်တို့ ကုိ
ေလာင် ေစေတာ်မူ၏။ 14 ထုိသူသည် ဒစု ိုက် ဘွား ေသာ ေဝဒနာ
ကုိ ခံရ၏။ မ
ေကာင်းေသာ အ ကံအစည်ကုိ ပဋိသေ ္ဓယူ၍ ၊ စိတ်ပျက် ြခင်းကုိ ဘွားြမင် တတ်၏။

15တင်ွး ကုိလည်း
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နက်စွာတးူ သြဖင့် ၊ မိမိ တးူ ေသာ တင်ွး ထဲ သို့ မိမိ
ကျ တတ်၏။ 16 မိမိ မ ေကာင်းေသာ အ ကံအစည်သည် မိမိ
ေခါင်း ေပါ် မှာ ြပန် ေရာက်၍ ၊ မိမိ ကမ်းတမ်း ေသာအမှု သည် မိမိ
ေခါင်း ထိပ်ေပါ် မှာ သက် ေရာက်တတ်၏။ 17 ငါမူကား၊ ထာဝရ
ဘုရား၏ တရား
ေသာအမှု ေတာ်ကုိ ချးီမွမ်း ၍ ၊ အြမင့် ဆုံး ေသာထာဝရဘုရား ၏ နာမေတာ် ကုိ
ေထာမနာသီချင်း ဆုိပါမည်။

8
1 အိအုကျွ ်ပ်ု တို့၏ ဘုရား
ှင်ထာဝရဘုရား ၊ နာမ ေတာ် သည် ေြမ ကီး တြပင်လံးု ၌
အလနွ် ကီးြမတ်ေတာ်မူ၏။ ဘုနး် အာ ေုဘာ်ေတာ်သည် မုိဃ်းေကာင်းကင် ေပါ် မှာ
တည် လျက် ှိပါ၏။ 2 ကုိယ်ေတာ် ၏ရနသူ် တို့ ကုိ ရည်ေဆာင်၍ ရနသူ်ကုိ ၎င်း၊ အ ငိ း
ထားေသာသူကုိ၎င်း ၊ တိတ်ဆိတ် စွာေနေစ ြခင်းငှါ ၊ ို့ စို့ သူငယ် တို့၏ ှ တ် ထဲ မှအစွမ်း
သတ္တ ိကုိ စီရင် ေတာ်မူ၏။ 3လက်ည ိး ေတာ်အလပ်ု တည်းဟေူသာကုိယ်ေတာ် ၏ မုိဃ်း
ေကာင်းကင် ကုိ၎င်း၊ ြပင်ဆင် ေတာ်မူေသာလ ှင့်
ကယ် များကုိ၎င်း၊ အကျွ ်ပ်ုဆင်ြခင် ေသာ်၊ 4လူ သည် အဘယ်သို့ ေသာသူြဖစ်၍ ၊

ကုိယ်ေတာ်သည်
ေအာက်ေမ့ေတာ်မူရသနည်း။ လူ
သား သည် အဘယ်သို့ ေသာသူြဖစ်၍အကည့်အ ှု ကလာေတာ်မူရ သနည်း။ သူ့
ကုိ ေကာင်းကင်တမနတိ်ု့ေအာက်၌
အနည်းငယ်
ှမ့်ိ ေတာ်မူ ပီ။ 5 သူ ၏ေခါင်းကုိ ဘုနး် အသေရ ှင့်
ပတ်ရစ် ေတာ်မူ ပီ။ 6 - 7 - 8 ဖနဆ်င်း ေတာ်မူေသာအရာများကုိ
အပ်ုစုိး ေစ၍၊ သုိး
ာွး အစ ှိေသာ ေြမ တိ စ္ဆာန်
မုိဃ်းေကာင်းကင် ငှက် ၊ ပင်လယ် ငါး ှင့် ပင်လယ် လမ်း ၌သွား တတ်ေသာတိ စ္ဆာန်
မှစ၍၊ ခပ်သိမ်းေသာအရာ တို့ ကုိ သူ
၏ေြခ ေအာက် ၌ ချထား ေတာ်မူ ပီ။ 9 အိအုကျွ ်ပ်ု တို့၏ ဘုရား ှင် ထာဝရဘုရား ၊
ကုိယ်ေတာ် ၏နာမ သည် ေြမ ကီး တြပင်လံးု ၌
အလနွ် ကီးြမတ် ေတာ်မူသတည်း။

9
1 အိုထာဝရဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ု သည် စိတ် ှလံးုအကင်းမ့ဲ ကုိယ်ေတာ် ကုိ ချးီမွမ်း ပါ
မည်။ အံ့ဘွယ် ေသာ အမှုေတာ် ှိသမျှ တို့ ကုိ ြပ ွှနပ်ါမည်။ 2 ကုိယ်ေတာ် ကုိ အမီှြပ
၍
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ဝမ်းသာ ရွှင်လနး် ပါမည်။ နာမေတာ် ကုိ ေထာမနာသီချင်း ဆုိပါမည်၊ အြမင့် ဆုံး
ေသာဘုရား။ 3အေကာင်း မူကား၊ အကျွ ်ပ်ု ၏ရနသူ် တို့သည် ြပန် ဆုတ် ၍
လဲ ကပါ၏။ ေ ှ ေတာ် ၌
ပျက်စီး ကပါ၏။ 4 ကုိယ်ေတာ် သည် အကျွ ်ပ်ု ဘက်မှာ တရား
ဆုံးြဖတ် ေတာ်မူ ပီ။ ပလ္လ င် ေတာ်ေပါ် မှာ ထုိင် ၍ေြဖာင့်မတ် စွာ စီရင် ေတာ်မူ ပီ။ 5တ
ပါး အမျ ိးသားတို့ ကုိ ဆုံးမ
ေတာ်မူ ပီ။ ဆုိး
ေသာသူတို့ ကုိ ဖျက်ဆီး ၍ သူ
တို့ နာမ
ကုိကာလ အစ ်အဆက် ေချ ေဖျာက်ေတာ်မူ ပီ။ 6 ရနသူ် တို့သည် အကုန် အစင်
ပျက်စီး ြခင်းသို့
ေရာက်ကပါ ပီ။ မိ တို့ ကုိ ဖိ ဖျက် ေတာ်မူ၍ ၊ သူ တို့အမှတ်
မျှမ ှိေပျာက် ပါ ပီ။ 7ထာဝရဘုရား မူကား ၊ ကာလအစ ် အဆက် တည် ေတာ်မူ၏။
တရား
ပလ္လ င် ေတာ်ကုိ ြပင်ဆင် ၍၊ 8 ေြမ ကီး သားတို့ ကုိ တရား
သြဖင့်
စီရင် ေတာ်မူ၏။ လမူျ ိ း တို့အား
ေြဖာင့်မတ် စွာေသာ စီရင် ြခင်းကုိ ြပ ေတာ်မူ၏။ 9ထာဝရဘုရား သည် ည ်းဆဲ ြခင်း
ကုိခံရေသာသူ တို့ ၏ခုိလှုံ ရာ၊ ေဘး
အ ္တရာယ်ေရာက် သည် ကာလ
ခုိလှုံ ရာြဖစ်ေတာ်မူ၏။ 10 နာမ ေတာ်ကုိ သိ
ေသာသူတို့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ
ယုံကည် ကပါလိမ့်မည်။ အေကာင်း မူကား၊ အိုထာဝရ ဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိ ှာ
ေသာသူတို့ ကုိစွန ့် ပစ်ေတာ်မ မူ တတ်ပါ။ 11 ဇိအနု် မိ မှာ ကျနိး်ဝပ် ေတာ်မူေသာ
ထာဝရဘုရား
ကုိ ေထာမနာသီချင်း ဆုိ ကေလာ။့ အမှု ေတာ်များကုိ လမူျ ိ း တို့ အား ေဟာ ေြပာ
ကေလာ။့ 12လအူသက်သတ် ြခင်းအမှုကုိ စစ် ေတာ်မူ၍ ၊ အေသခံရေသာသူ တို့ ကုိ
ေအာက်ေမ့ ေတာ်မူ၏။ ှမ့်ိချ လျက် ှိေသာသူတို့ ၏ေအာ်ဟစ် ြခင်း အသံကုိေမ့ေလျာ့
ေတာ်မ မူတတ်ပါ။ 13 အိုထာဝရဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ု ကုိ ကယ်မ သနား ေတာ်မူပါ။
အကျွ ်ပ်ု ကုိ မုနး် ေသာသူတို့၏ ည ်းဆဲ ြခင်းအမှုကုိ ကည့် ှု ၍၊ ေသမင်း လက် မှ
အကျွ ်ပ်ု ကုိ ကယ် ှ တ် ေတာ်မူပါ။ 14 သို့ ြဖစ်၍ ဂုဏ် ေကျးဇူးေတာ်အေပါင်း ကုိ ဇိ
အနု်
မိ တံခါး ဝမှာ
အကျွ ်ပ်ုြပ ွှနပ်ါမည်။ ကယ်တင် ေတာ်မူ ြခင်းေကျးဇူးကုိ အမီှြပ ၍ ဝမ်းေြမာက်
ပါမည်။ 15တပါးအမျ ိးသား တို့သည် ကုိယ်တးူ ေသာ တင်ွး ထဲ သို့ ကုိယ်ကျ က၏။
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ကုိယ်ဝှက်ထား ေသာ
ေကျာကွ့င်း
ထဲ မှာ ကုိယ် ေြခ တို့သည် ေကျာ့ မိ က၏။ 16ထာဝရဘုရား သည် တရား
စီရင်ဆုံးြဖတ်ေတာ်မူြခင်း အားြဖင့် ထင် ှား ေတာ်မူ၏။ မတရား
ေသာသူသည် မိမိ
လပ်ု ေသာ အလပ်ု ထဲမှာ ေကျာမိ့ ြခင်းကုိခံရ၏။ 17 မတရား ေသာသူတို့ ှင့် ဘုရား
သခင်ကုိ ေမ့ေလျာ့
ေသာ အမျ ိးသား အေပါင်း တို့သည် မရဏာ
ိင်ုငံသို့
ှင် ြခင်းကုိခံရကလိမ့်မည်။ 18 ငတ်မွတ် ေသာသူတို့ ကုိ အစ ် ေမ့ေလျာ့ ေတာ် မ
မူ။ ဆင်းရဲ ေသာသူတို့ သည် ေြမာ်လင့် ၍ မရဘဲ အစ ်
မ ေနရက။ 19 အိထုာဝရဘုရား ၊ ထ ေတာ်မူပါ။ လူ
မ ိင်ု ပါေစ ှင့်။ တပါးအမျ ိးသား တို့သည် ေ ှ ေတာ်၌
စစ်ေကာ စီရင်ြခင်းကုိခံရ ကပါေစေသာ။ 20 အိုထာဝရဘုရား ၊ သူ တို့ ကုိ ေချာက်
လှန ့ေ်တာ်မူ ပါ။ သို့ ြဖစ်၍မိမိတို့သည် လူ
သက်သက်ြဖစ်သည်ကုိ လမူျ ိ း တို့သည် သိ ကပါလိမ့်မည်။

10
1 အိထုာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ်သည် အဘယ်ေကာင့်
ေဝးေဝး ရပ် ၍ ေနေတာ်မူသနည်း။ ေဘး
အ ္တရာယ် ေရာက် သည်ကာလ
အဘယ်ေကာင့်ပုနး်ကွယ် ၍ ေနေတာ်မူသနည်း။ 2 မတရား ေသာသူသည် မာန
စိတ် ှိ၍ ၊ ဆင်းရဲ ေသာ သူကုိည ်းဆဲ တတ်ပါ၏။ မိမိ
ြပ ေသာ ပရိယာယ်
အားြဖင့် ထုိသူကုိ ဘမ်းဆီး တတ်ပါ၏။ 3 မတရား ေသာသူသည် မိမိ
စိတ် အလို ၌
ဝါကား
တတ်ပါ၏။ ေလာဘ
ကီးေသာသူသည် ထာဝရဘုရား
ကုိ ပယ်၍ မထီမ့ဲြမင် ြပ တတ်ပါ၏။ 4 မတရား ေသာသူသည် မာန
ေထာင်လွှား ေသာေကာင့် ၊ မ စ ်းစား တတ်ပါ။ ဘုရား
သခင်မ ှိဟု အစ ်
ေအာက်ေမ့ တတ်ပါ၏။ 5အစ ် ခုိင်မာစွာ ကျင့် ကံြပ မူတတ်ပါ၏။ တရား
စီရင် ေတာ်မူချက်တို့သည်သူ ှင့် ေဝးြမင့် သည်ြဖစ်၍ခပ်သိမ်း ေသာရနသူ် တို့ ကုိ
မထီမ့ဲြမင် ြပ တတ်ပါ၏။ 6 ငါသည်အစ ်မ ေရွ ရ၊ ဆင်းရဲ ြခင်းသို့
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မ ေရာက်ရ ဟု ေအာက်ေမ့ တတ်ပါ၏။ 7 သူ ၏ ှ တ် သည်ကျနိဆဲ် ြခင်း၊ လှည့်စား
ြခင်း၊ ှုတ်ချ ြခင်း ှင့်
ြပည့်ဝ ပါ၏။ လျှာ ေအာက် မှာ မေကာင်း ေသာအ ကံ ှင့်
မ တရားေသာ အမှု ှ ိပါ၏။ 8 ရွာ အနားတင်ွ ပုနး် ေနရာအရပ်မှာ ထုိင် ၍၊ အြပစ် မ ှိ
ေသာသူကုိ ဆိတ်ကွယ် ရာအရပ်၌
သတ် တတ် ပါ၏။ ဆင်းရဲ ေသာသူ ကုိ
ေချာင်းေြမာင်း တတ်ပါ၏။ 9 ချ ံ ထဲ မှာေနေသာြခေသင့်္ က့ဲ သို့ ကွယ် ရာအရပ်၌
ပုနး် ၍ေနတတ်ပါ၏။ ဆင်းရဲ ေသာသူကုိ ဘမ်းဆီး ြခင်းငှါ ပုနး်ကွယ် ၍ ေနပါ၏။
ဆင်းရဲ ေသာသူကုိ ကွနရွ်က် ထဲ သို့ ဆဲွ ၍ဘမ်းဆီး တတ်ပါ၏။ 10 ထုိသို့ ည ်းဆဲ
ှပ်ိစက် ြခင်းကုိ ခံရ၍ ၊ ဆင်းရဲ ေသာ သူအေပါင်းတို့ သည်သူ ၏လက် သို့ ကျ ေရာက်
တတ် ကပါ၏။ 11 ထုိ သူက၊ ဘုရား
သခင်သည် ေမ့ေလျာ့ ေတာ်မူ၏။ မျက် ှာ ကုိ လွှဲ ေတာ်မူ၏။ ြမင် ေတာ်မ မူဟု
ေအာက်ေမ့ တတ်ပါ၏။ 12 အိထုာဝရဘုရား
ထ ေတာ်မူပါ။ အိဘုုရား
သခင်လက် ေတာ်ကုိ ချ ီ ေတာ်မူပါ။ ှမ့်ိချ လျက် ှိေသာသူတို့ ကုိ ေမ့ေလျာ့ ေတာ်မ မူ
ပါ ှင့်။ 13 မတရား ေသာသူသည် ဘုရား
သခင်ကုိ အဘယ်ေကာင့်
မထီမ့ဲြမင် ြပ ရပါ အံ့ နည်း။ ကုိယ်ေတာ်သည် စစ် ေတာ်မ မူဟု အဘယ်ေကာင့်
ေအာက်ေမ့ ရပါအံန့ည်း။ 14 သို့ ေသာ်လည်း
ကုိယ်ေတာ် သည် ြမင် ေတာ်မူ ပီ။ အေကာင်းမူကား၊ ပင်ပနး် ေစြခင်း ှင့်
ေ ှာင့် ှက် ေစြခင်း ကုိ လက်ဝါး ေတာ်၌
မှတ်သား မည်ဟု ကည့် ှု ေတာ်မူတတ်ပါ၏။ ဆင်းရဲ ေသာသူသည် ကုိယ်ေတာ် ၌
ကုိယ်ကုိ အပ် တတ်ပါ၏။ ကုိယ်ေတာ် သည် မိဘ
မ ှိ ေသာသူ ၏ ခုိလှုံ ရာြဖစ် ေတာ်မူ၏။ 15 မတရား သြဖင့် ြပ ၍ ဆုိး ေသာသူ
၏လက် ံု း ကုိ ချ ိ း ေတာ်မူပါ။ သူ
ြပ ေသာ
အဓမ္မအမှုကုိ အကုနအ်စင်စစ် ေတာ်မူပါ။ 16ထာဝရဘုရား သည် ကာလ
အစ ်အ မဲတည် ေသာ ှင် ဘုရင်ြဖစ်ေတာ်မူ၍၊ တပါးအမျ ိးသား တို့သည် ိင်ုငံ
ေတာ်ထဲ က ကွယ်ေပျာက် ကပါလိမ့်မည်။ 17 အိထုာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ်သည် ှမ့်ိချ
လျက် ှိေသာသူတို့ ၏ေတာင့်တ ြခင်း အသံကုိကား ေတာ်မူ၏။ သူ
တို့၏စိတ် ှလံးုကုိ တည်ကည် ေစေတာ်မူ၏။ 18ဆင်းရဲသားကုိ သူ
၏ေြမ မှ
တဖန် မ ှင်ထုတ် မည် အေကာင်း ၊ မိဘ မ ှိေသာ သူ ှင့် ည ်းဆဲ ခံရေသာသူတို့
ကုိ တရား
ေပးြခင်းငှါ နား ေတာ်ကုိ ဖွင့် ေတာ်မူ၏။
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11
1 မတရား ေသာသူတို့သည် သေဘာ
ေြဖာင့် ေသာသူတို့ ကုိ
မ ထင်မ ှားပစ် အံေ့သာငှါ
ေလး ကုိတင် ၍၊ ေလးည ိ ေပါ်မှာ
ြမား ကုိြပင် က၏။ 2အမီှတကဲ တို့သည်ပျက် လျှင်
ေြဖာင့်မတ် ေသာသူသည် အဘယ်သို့ ြပ ိင်ုသနည်း။ 3 ငါ ့ ဝိညာ ် အား
သင် သည် ငှက် က့ဲသို့ ကုိယ်ေနရာေတာင် ေပါ်သို့ ေြပး ေချဟု အဘယ်ေကာင့် ေြပာ
ကသနည်း။ ထာဝရဘုရား
သည် ငါခုိလှုံရာ ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ 4ထာဝရဘုရား သည် သန ့် ှ င်း ေသာ ဗိမာန်
ေတာ်၌
ှိေတာ်မူ၏။ ထာဝရ
ဘုရား၏ ပလ္လ င် ေတာ်သည် ေကာင်းကင် ေပါ် မှာတည်၏။ မျက်စိ ေတာ်သည်
ကည့် ှု ၍ မျက်ခမ်း ေတာ်သည် လူ
သား တို့ ကုိ စစ် ေတာ်မူ၏။ 5ထာဝရဘုရား သည် ေြဖာင့်မတ် ေသာသူကုိ စုံစမ်း ေတာ်
မူ၏။ မတရား
ေသာသူ ှင့်
လယူု ဖျက်ဆီးလို
ေသာ သူကုိဝိညာ ် ေတာ်သည် မုနး် ေတာ်မူ၏။ 6 မတရား ေသာသူတို့ အေပါ် မှာ
ေတာက်ေသာ မီးခဲ၊ ကန ့် ှင့် ေရာေသာမီးလျှ ံ ၊ ပူေလာင် ေသာ မုနတိ်င်ုး ကုိ သက်ေရာက်
ေစ၍ ၊ သူ တို့ ေသာက် စရာဘို့ စီရင်ေတာ်မူ မည်။ 7 တရား သြဖင့် ြပ ေတာ်မူေသာ
ထာဝရဘုရား
သည် တရား
ေသာအမှုကုိ ှစ်သက် ၍
သေဘာ ေြဖာင့် ေသာသူ
ကုိ မျက် ှာ ြပ ေတာ်မူ၏။

12
1 အိထုာဝရဘုရား ၊ ကယ်တင် ေတာ်မူပါ။ သူေတာ်ေကာင်း မျ ိ းသည် ြပတ် ၍
သစ္စာ ှိ ေသာလမူျ ိ းသည် လူ
သား တို့တင်ွ
ကွယ်ေပျာက် ပါ၏။ 2 အိမ်နးီချင်း တို့သည် တ
ဦးကုိတဦးမုသာ သုံး၍ ေချာေ့မာ့ ေသာ ှ တ်ခမ်း ၊ ှစ်ခွ ေသာစိတ် ှင့် ေြပာ တတ်
ကပါ၏။ 3 ငါတို့သည် ကုိယ် လျှာ အားြဖင့် ိင်ု မည်။ကုိယ် ှ တ်ခမ်း သည် ကုိယ်
အမှုကုိေစာင့်လိမ့်မည်။ 4 ငါ တို့၏ သခင် ကား အဘယ်သူ နည်းဟု ေြပာဆုိ ေသာ သူ
တို့၏ေချာေ့မာ့ ေသာ ှ တ်ခမ်း ှင့် ဝါ ကား ေသာလျှာ ှိသမျှ တို့ ကုိ ထာဝရဘုရား
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သည် ြဖတ် ေတာ်မူမည်။ 5ဆင်းရဲ ေသာသူသည် ခံရေသာည ်းဆဲ ြခင်း၊ ငတ်မွတ်
ေသာသူ၏ ငိေုကး ြခင်းေကာင့်
ယခု ငါထ မည်။ က့ဲရဲ
ြခင်းကုိခံရေသာသူ အား
ချမ်းသာ ေပးမည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 6ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူချက်တို့သည် သန ့် ှ င်း ြခင်း ှ ိ၍၊ ေြမ ှင့်
ကင်းစင် ေစ ြခ င်းငှါ၊ မုိက် ၌ ခုနစ် ကိမ် စစ် ေသာ ေငွ က့ဲသို့ ြဖစ် က၏။ 7 အို
ထာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ် သည် ထုိသူ
တို့ ကုိ ဤလမူျ ိး မှ
အစ ် ကာကွယ် ေစာင့်မ ေတာ်မူမည်။ 8 ဆုိးယုတ် ေသာသူ တို့သည် ချးီေြမာက် ြခင်း
သို့ ေရာက်သည် ကာလ ၊ မတရား ေသာသူတို့သည် အရပ်ရပ် လှည့် လည်ရေသာအခွင့်
ှ ိ က၏။

13
1 အိထုာဝရဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ု ကုိ အလျှင်းမမှတ်ဘဲ အဘယ် မျှ ကာလ
ပတ်လံးုေမ့ေလျာ့ ေတာ်မူမည်နည်း။ အဘယ် မျှကာလ ပတ်လံးုမျက် ှာ ေတာ်ကုိ
ကွယ် ထား ေတာ်မူမည်နည်း။ 2အကျွ ်ပ်ု သည် အစ ် ဝမ်းနည်း လျက် ၊ အဘယ်
မျှ ကာလ
ပတ်လံးု ေတးွေတာ ေသာစိတ် ှိရပါမည်နည်း။ အကျွ ်ပ်ု ၏ ရနသူ် သည် အဘယ်
မျှ ကာလ
ပတ်လံးု အကျွ ်ပ်ု ကုိ အပ်ုစုိး ရပါမည်နည်း။ 3အကျွ ်ပ်ု ၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ု စကား ကုိ မျက် ှာ ြပ ၍ နားေထာင် ေတာ် မူပါ။
အကျွ ်ပ်ု မျက်စိ ကုိ လင်း ေစေတာ်မူပါ။ သို့ မဟတ်ု လျှင် အေသ
အိပ် ေပျာ် ြခင်းသို့ ေရာက်ရပါမည်။ 4 အကျွ ်ပ်ု ၏ရနသူ် က၊ ငါ ိင်ု ပီဟုဆုိ ၍၊
အကျွ ်ပ်ု
ကုိ ေ ှာင့် ှက် ေသာသူ တို့ သည် အကျွ ်ပ်ုလှုပ် ှား သည် ကုိ
ဝမ်းေြမာက် ကပါလိမ့်မည်။ 5အကျွ ်ပ်ု သည် က ုဏာ
ေတာ်ကုိ
ယုံကည် ပါ၏။ ကယ်တင် ေတာ်မူြခင်းအရာ၌
ှလံးု ရွှင်လနး် ပါလိမ့်မည်။ 6အကျွ ်ပ်ု ၌
ေကျးဇူး ြပ ေတာ်မူေသာေကာင့် ထာဝရဘုရား ကုိ
ေထာမနာသီချင်း ဆုိပါမည်။

14
1 ဘုရား သခင်မ ှိဟု မုိက် ေသာသူသည် ထင် တတ် ၏။ ထုိသို့ ေသာသူတို့ သည်
ေဆွးေြမ ယုိယွင်း၍ စက်ဆုပ် ဘွယ်ေသာ အမှုကုိ ြပ တတ်က၏။ ေကာင်း ေသာအမှု
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ကုိ ြပ ေသာသူတ ေယာက်မျှမ ှိ။ 2 နားလည် ေသာသူ၊ ဘုရား
သခင်ကုိ ှာ ေသာ သူတစုံတေယာက် ှိသည် မ ှိ သည်ကုိ သိ
ြမင်ြခင်းငှါ ထာဝရဘုရား သည် ေကာင်းကင် ေပါ်က
လူ သား တို့ ကုိ ငံု့ ၍ကည့် ှု ေတာ်မူ၏။ 3လအူေပါင်း တို့သည် လမ်း လွဲ က ပီ။ တညီ
တ ွတ်တည်း ေဆွးေြမ ယုိယွင်းြခင်း ှ ိ က၏။ ေကာင်း
ေသာအကျင့် ကုိ ကျင့်ေသာ သူမ
ှိ။ တ
ေယာက်မျှ မ ှိ။ 4 မုန ့် ကုိစား သက့ဲသို့ ငါ ၏လူ တို့ ကုိ ကုိက်စား ၍၊ ထာဝရဘုရား
ကုိ ပဌနာ
မ ြပ ေသာ အဓမ္မ
လူ အေပါင်း တို့ သည် မ
သိ ဘဲ ေနရ ကသေလာ။ 5 သို့ ြဖစ်၍အလနွ် ေကာက်လန ့် ကလိမ့်မည်။ အေကာင်း
မူကား၊ ဘုရား
သခင်သည် ေြဖာင့်မတ် ေသာ လမူျ ိ း ဘက်၌ ှိေတာ်မူ၏။ 6 ှမ့်ိချလျက် ှိေသာသူ
သည် ထာဝရဘုရား
ကုိ ခုိလှုံ ေသာေကာင့်၊ သင်တို့သည် သူ
၏အကံ အစည်ကုိ အ ှက်ကဲွ ေစတတ် က၏။ 7 ဣသေရလ အမျ ိးကုိ ကယ်တင်
ြခင်း ေကျးဇူးေတာ်သည်၊ ဇိအနု် ေတာင်ေပါ် မှာ ေပါ်ထွနး် ပါေစေသာ။ သိမ်း သွားြခင်း
ကုိ ခံရေသာလမူျ ိ း ေတာ်ကုိ တဖန် ထာဝ
ဘုရားသည် ေဆာင် ခ့ဲေတာ်မူေသာအခါ၊ ယာကုပ် သည် ဝမ်းေြမာက် ြခင်း၊ ဣသေရ
လ
သည်လည်း ရွှင်လနး် ြခင်း ှ ိလိမ့်မည်။

15
1 အိထုာဝရဘုရား ၊ တဲ ေတာ်၌
အဘယ်သူ သည် တည်း ရ ပါ မည် နည်း။ သန ့် ှ င်း ေသာ ေတာင် ေတာ် ေပါ် မှာ
အဘယ်သူ သည် ေန ရပါမည်နည်းဟမူူကား၊ 2 ေြဖာင့်မတ် ေသာအကျင့်၊ တရား
ေသာအမှုကုိ ြပ ကျင့်၍ ၊ သစ္စာ စကားကုိ
စိတ် ှလံးုပါလျက်ေြပာ ထေသာ၊ 3 သူတပါး၏အသေရ ကုိ ပျက်ေစြခင်းငှါ ေြပာဆုိ
ြခင်း၊ ကုိယ် ှင့်စပ်ဆုိင်ေသာသူ၏ အကျ ိးကုိြပစ်မှားြခင်း၊ ကုိယ် ှင့်စပ်ဆုိင်ေသာ သူ
ကုိလည်း က့ဲရဲ ြခင်းကုိ ေ ှာင်ထ ေသာ၊ 4 ဆုိးယုတ် ေသာသူကုိ အယုတ် ဟ၍ူ ထင်
မှတ်လျက် ၊ ထာဝရ ဘုရားအား ေကာက်ရွ ံ ေသာသူကုိ ိုေသ
ထေသာ၊ ကုိယ်အကျ ိး ပျက်ရေသာ်လည်း ကုိယ်ကျနိဆုိ် ေသာ သစ္စာဂတိကုိမ
ဖျက်၊ 5 ကုိယ် ေငွ ကုိ ေချး ၍
အတိးု မ ယူ၊ အြပစ် မ ှိေသာသူ ၏တဘက် မှ တံစုိး
ကုိ မ
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ခံ ဘဲကျင့် ေသာသူသည် လှုပ် ှား
ြခင်း ှင့် အစ ် အ မဲကင်းလတ်ွ လိမ့်မည်သတည်း။

16
1အကျွ ်ပ်ု ကုိ ေစာင့် မေတာ်မူပါဘုရား။ ကုိယ်ေတာ် ကုိ
အကျွ ်ပ်ု ခုိလှုံ ပါ၏။ 2 ကုိယ်ေတာ် သည် အကျွ ်ပ်ု၏သခင် ြဖစ်ေတာ်မူသည် ဟု
ထာဝရဘုရား
ကုိ
အကျွ ်ပ်ု ေလျှာက် ဆုိ ပါ ပီ။ ေကျးဇူး ေတာ် မှတပါး အြခား ေသာမဂင်္လာသည်
အကျွ ်ပ်ု
၌ မ ှိပါ။ 3 ြပည် ေတာ်၌ ေနေသာသန ့် ှ င်း သူ ှင့် ထူးဆနး် ေသာသူတို့ ကုိသာ
ှစ်သက် ပါ၏။ 4အြခား ေသာလမ်းသို့ လိက်ုေြပးေသာသူ တို့ သည် များစွာ ေသာ

ဆင်းရဲ ဒကု္ခကုိ ခံရကလိမ့်မည်။ ငါသည် သူ
တို့သွနး်ေလာင်း ရာ ပူေဇာ် သက္ကာအေသွး ကုိ
မလှူ မ
ဆက်လိ။ု သူ
တို့ ဘုရား၏နာမ ကုိ မ
မက် လိ။ု 5ထာဝရဘုရား သည် ငါ အေမွ ခံရာအဘို့ ၊ ငါ
စားေသာက် ရာအဘို့ ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ ကုိယ်ေတာ် သည် အကျွ ်ပ်ု အေမွ အ ှစ်ကုိ
ေစာင့်ေ ှာက် ေတာ်မူ၏။ 6 ငါ ပုိင်ထုိက်ေသာနယ် နမိိတ်သည် သာယာ
ေသာ အရပ်တင်ွ ကျ ၍ ၊ ေကာင်းမွန် ေသာ အေမွ ကုိ ငါ ခံရ ပီ။ 7 ငါ ့ ကုိ ြပ စုေတာ်
မူေသာထာဝရဘုရား ကုိ ေကာင်း ကီး ေပးမည်။ ည ့် အချနိ၌်ပင် ငါ ့ ှလံးု သည် ငါ ့ ကုိ
ှ ိးေဆာ် တတ်၏။ 8 ငါသည် ထာဝရဘုရား
ကုိ အစ ် မြပတ်မျက်ေမှာက်
ြပ ၏။ အေကာင်း မူကား၊ ငါ လက်ျာ ဘက်၌
တည် ှိေတာ်မူသည်ြဖစ်၍၊ ငါသည်လှုပ် ှား ြခင်း မ
ှိရ။ ထုိေကာင့်ငါ ့ စိတ် ှလံးုသည် သာယာ ြခင်း၊ 9 ငါဝိ့ညာ ်သည်လည်း ရွှင်လနး်

ြခင်း ှ ိ၏။ ထုိ
မှတပါး၊ ငါ ့အသား သည် ေြမာ်လင့် လျက်
ကျနိး်ဝပ် လိမ့်မည်။ 10အေကာင်း မူကား၊ ကုိယ်ေတာ်သည် အကျွ ်ပ်ု ၏ ဝိညာ ် ကုိ
မရဏာ
ိင်ုငံ၌
ပစ် ထားေတာ်မ မူ။ ကုိယ်ေတာ် ၏ သန ့် ှ င်း ေသာသူအား
လည်း ပုပ်စပ် ြခင်းကုိ ှ ိ ေစေတာ်မ မူဘဲလျက်၊ 11 အသက် ှင်ြခင်း လမ်း ကုိ ြပ
ွှနေ်တာ်မူလိမ့် မည်။ အထံ
ေတာ်၌
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စုံလင် ေသာ ဝမ်းေြမာက် ြခင်းအခွင့် ှင့် လက်ျာ ေတာ်နား မှာ အစ ် အ မဲေပျာ်ေမွ့
ြခင်းအခွင့် ှ ိပါ၏။

17
1 အိုထာဝရဘုရား ၊ တရား ေသာ ဘက်မှာေန၍ အကျွ ်ပ်ု ေအာ်ဟစ် ြခင်းကုိ မှတ်
ေတာ်မူပါ။ မ
လှည့်စား တတ်ေသာ ှ တ် ှင့် ဆုေတာင်းေသာ ပဌနာ
စကားကုိ နားေထာင် ေတာ်မူပါ။ 2 ကုိယ်ေတာ် တိင်ုအကျွ ်ပ်ု ကုိ စီရင် ၍ ေြဖာင့်မတ်
ေသာအရာကုိ ေထာက် ှု ေတာ်မူပါ။ 3အကျွ ်ပ်ု ှလံးု ကုိ စစ်ေဆး ေတာ်မူပါ။ ည ့် အခါ
အကျွ ်ပ်ု ကုိ အကည့်အ ှု ကလာေတာ်မူပါ။ အကျွ ်ပ်ုကုိ စစ်ေကာ ေသာအခါ အဘယ်
အြပစ် ကုိမျှ ေတွ့ ေတာ်မ မူ ရာ။ အကျွ ်ပ်ုအ ကံ အစည်သည် အကျွ ်ပ်ု စကား ှင့် မ
ြခားမနားပါ။ 4လူ ြပ တတ်ေသာ အမှုများမှာ ၊ ဖျက်ဆီး တတ် ေသာသူ ၏လမ်း တို့ ကုိ
ှ တ်ကပတ် ေတာ်အားြဖင့် အကျွ ်ပ်ု ေ ှာင် ပါ ပီ။ 5လမ်း ခရီးေတာ်၌ အကျွ ်ပ်ု သွား
စ ်တင်ွေြခ မ ေချာ် ေစြခင်းငှါ ေထာက်မ ေတာ်မူပါ။ 6 အိုဘုရား သခင်၊ ကုိယ်ေတာ်
သည် နားေထာင် ေတာ်မူတတ်ေသာေကာင့် အကျွ ်ပ်ု သည် ေတာင်း ေလျှာက်ပါ၏။
နား
ေတာ်ကုိ လှည့်၍ အကျွ ်ပ်ု စကား ကုိ နာယူ ေတာ်မူပါ။ 7 ကုိယ်ေတာ် ကုိ ခုိလှုံ ေသာ
သူတို့ ကုိ သူပုန် တို့လက် မှ ၊ လက်ျာ လက်ေတာ်အားြဖင့် ကယ် ှ တ် ေတာ်မူေသာဘုရား၊
ထူးဆနး် ေသာ ေမတ္တ ာ ေကျးဇူးေတာ်ကုိ ြပေတာ်မူ ပါ။ 8 - 9အကျွ ်ပ်ု ကုိ ည ်းဆဲေသာ
လဆုိူး တည်းဟေူသာအကျွ ်ပ်ု ကုိ ဝုိင်း ၍သတ် လိုေသာ ရနသူ် တို့ လက်မှ အကျွ ်ပ်ု
ကုိ လွှတ်ေစြခင်းငှါ ၊ မျက် ဆန် က့ဲသို့ အကျွ ်ပ်ု ကုိ ေစာင့် မေတာ်မူပါ။ အေတာင် ေတာ်
အရိပ် ထဲ မှာ ဖုံး အပ်ုေတာ်မူပါ။ 10 သူ တို့သည် မိမိ
တို့ ဆူဝ ြခင်းကုိ ကုိးစား၍ ေထာင်လွှား ေစာ်ကားစွာ ေြပာဆုိ ကပါ၏။ 11အကျွ ်ပ်ု
တို့ သွား ေသာလမ်းကုိ ယခု
ဝုိင်း မိ က ပါ ပီ။ အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ ေြမ ေပါ် မှာ လဲှ ြခင်းငှါ မျက်စိ ှင့် ရွယ် ကပါ၏။

12ဘမ်းမိေသာအေကာင်ကုိ စား
ချင်အား ကီး ေသာ ြခေသင့်္ က့ဲသို့ ၎င်း၊ ဆိတ်ကွယ် ရာအရပ်၌ ေချာင်း၍ ေန
ေသာြခေသင့်္ ပျ ိ က့ဲသို့ ၎င်း ြဖစ်ကပါ၏။ 13 အိထုာဝရဘုရား ၊ ထ ေတာ်မူပါ။ သူ
တို့ ကုိ ဆီးတား
၍ လဲှ ချေတာ်မူပါ။ မတရား
ေသာသူတို့လက်မှ အကျွ ်ပ်ု အသက် ကုိ ထား
ေတာ်ြဖင့် ကယ် လွှတ်ေတာ်မူပါ။ 14 အိထုာဝရဘုရား ၊ ေလာကီ သား ြဖစ်ေသာ ထုိလူ
တို့လက်မှ အကျွ ်ပ်ုအသက် ကုိ လက် ေတာ်ြဖင့် ကယ်လွှတ်ေတာ်မူပါ။ ထုိသူ
တို့သည် ယခုဘဝမှာ မိမိတို့အဘို့
ကုိခံရကပါ၏။ သူ
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တို့အလို ကုိ ဘ ာေတာ် ှင့် ြပည့်စုံ ေစ ေတာ်မူ၏။ သူ
တို့သားသမီး တို့သည်လည်း ကယ်ဝ ၍ ၊ ေြမး ြမစ်စသည်တို့ ၌ မိမိ တို့ဥစ္စာ ကုိ ချန်
ထားကပါ၏။ 15အကျွ ်ပ်ု မူကား ေြဖာင့်မတ် ၍ မျက် ှာ ေတာ်ကုိ ဖူးြမင် ရပါလိမ့်မည်။
ိးု
ေသာအခါ ပုံသ ာန် ေတာ် အားြဖင့်အကျွ ်ပ်ုအလို ြပည့်စုံရပါလိမ့်မည်။

18
ထာဝရဘုရား ၏ကျွန်ဒါ ဝိ ဒ် သည် ေ ှာလု မင်း မှစ၍ရနသူ် အေပါင်း တို့ လက် မှ
ကယ်လွှတ် ေတာ်မူြခင်းေကျးဇူးကုိခံရေသာအခါ ၊ ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ မက်ဆုိ
ေသာ သီချင်း စကား ဟမူူကား။

1 အိုထာဝရဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ု ၏ ခွနအ်ား ဗလ တည်းဟေူသာ ကုိယ်ေတာ် ကုိ
အကျွ ်ပ်ုချစ် ပါ၏။ 2 ထာဝရဘုရား သည် ငါ ၏ေကျာက် ၊ ငါ ၏ မိ ို း ၊ ငါ ့ ကုိ
ကယ် လွှတ်ေသာသခင်၊ ငါ ၏ဘုရား ၊ ငါကုိးစား ေသာ အစွမ်း သတ္တ ိ၊ ငါ ၏ အကွယ်
အကာ၊ ငါ ့ ကုိကယ်တင် ေသာ ဦးချ ိ ၊ ငါ ၏ရဲတိက်ု ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ 3 ချးီမွမ်း အပ်ေသာ
ထာဝရဘုရား
ကုိ ငါေတာင်း
ေလျှာက်၍
ရနသူ် တို့ လက်မှ ကယ်တင် ြခင်းသို့ ေရာက်၏။ 4 ေသ ြခင်း ကိ း တို့သည် ငါ ့ ကုိဝုိင်း
မိ၍ ၊ ဖျက်ဆီး တတ်ေသာ ေရစီး
ြခင်းေကာင့် ငါ ေကာက်လန ့် ရ၏။ 5 မရဏာ ိင်ုငံ၏ ကိ း တို့သည်ဝုိင်း ၍၊ ေသမင်း
၏ ေကျာကွ့င်း သည် ငါ ့ ကုိေကျာမိ့ လျက် ှိ၏။ 6 ထုိသို့ ငါ သည် ဆင်းရဲ ငိ ြငင်
ေသာအခါ
ထာဝရဘုရား
ကုိ ေခါ် ၍ ၊ ငါ ၏ဘုရား သခင်ကုိ
ေအာ်ဟစ် ေလ၏။ ေခါ် ေသာအသံ ကုိ ဗိမာန် ေတာ်ထဲ
မှာကား ေတာ်မူ၍ ၊ ေအာ်ဟစ်ေသာအသံသည် နား
ေတာ်ထဲ သို့ ဝင် ေလ၏။ 7 ထုိအခါ
အမျက် ေတာ်ထွက်ေသာအားြဖင့် ေြမ ကီး တနုလ်ှုပ် ၍ ၊ ေတာင် အြမစ် တို့သည် တ
ေရွ ေရွလှုပ် ှား က၏။ 8 ှာေခါင်း ေတာ်ထဲ က မီးခုိး
ထွက် ၍ ၊ ှ တ် ေတာ် ထဲ
က မီး
ေလာင်ေသာအားြဖင့်၊ မီးခဲ
ေတာက် ေလ၏။ 9 မုိဃ်းေကာင်းကင် ကုိ ွှတ် သြဖင့်
ဆင်းသက် ေတာ်မူ၍ ၊ ေြခဘဝါး ေတာ်ေအာက် ၌ ေမှာင်မုိက် ြဖစ်ေလ၏။ 10 ေခ ုဗိမ်
ကုိစီး လျက်
ပျ ံ ေတာ်မူ၏။ ေလ
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၏ အေတာင် တို့အေပါ် မှာလျင် စွာ ပျေံတာ်မူ၏။ 11 ေမှာင်မုိက် ထဲမှာ ပုနး် ကွယ်
ေတာ်မူ၍၊ တခဲနက်
ေသာေရ ှင့်ထူထပ်ေသာ မုိဃ်း တိမ် တို့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ ကာရံ လျက် ှိ က၏။

12 ေ ှ ေတာ်၌ ေရာင်ြခည် ေကာင့် တိမ် ထပ်တို့သည် မုိဃ်းသီး ှင့်
မီးခဲ ပါလျက် လငွ့် က၏။ 13ထာဝရဘုရား သည်လည်း၊ ေကာင်းကင် ေပါ် မှာ မုိဃ်း
ချ နး် ၍ ၊ အြမင့်ဆုံး ေသာ ဘုရား
သည် အသံ
ေတာ်ကုိ လွှင့် ေတာ်မူ၏။ 14 ေလးြမား ေတာ်တို့ ကုိပစ် ၍
လျှပ်စစ် ြပက်ေစ သြဖင့် ၊ ရနသူ် တို့ ကုိ အရပ်ရပ်သို့ ခဲွ ၍
ှုံး ေစေတာ်မူ၏။ 15 ထုိအခါ
အိထုာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ် သည် အြပစ်တင် ၍ ှာေခါင်း ေတာ်ထဲက အသက် ှု
ေတာ်မူေသာအားြဖင့် ၊ သမုဒ္ဒရာ ေအာက် ြပင် ှင့်
ေလာက တိက်ု ြမစ် တို့သည်ပွင့် လစ် ထင် ေပါ်လျက် ှိ က၏။ 16ထာဝရဘုရားသည်
အထက် အရပ်က
လက် ေတာ်ကုိ ဆန ့် ၍၊ တခဲ
နက်ေသာေရ ထဲ က ငါ ့ ကုိ ဆယ် ယူ ေတာ်မူ၏။ 17 ငါ ့ ကုိမုနး် ေသာသူတည်းဟေူသာ
ငါ ပိ င်၍မ ိင်ု ိင်ုေအာင် ခွနအ်ား ကီးေသာ ရနသူ် တို့လက်မှ
ငါ ့ ကုိ ကယ် လွှတ်ေတာ်မူ၏။ 18 ေဘးဥပဒ် ေရာက်ေသာကာလ ၌
သူတို့သည် ဆီးတား
ေသာ်လည်း ၊ ထာဝရဘုရား သည်ငါ မီှခုိ ရာ ြဖစ်၍၊ 19 ငါ ့ ကုိကျယ်ဝနး် ရာအရပ်သို့
ပို့ ေဆာင် ေတာ်မူ၏။ ငါ ့ ကုိ ှစ်သက် ေသာေကာင့် ကယ် လွှတ်ေတာ်မူ၏။ 20 ငါ
ေြဖာင့်မတ် ြခင်း ှ ိသည်အေလျာက် ၊ ထာဝရဘုရား
သည် အကျ ိး ကုိေပး ၍၊ ငါ ့ လက် စင်ကယ် ြခင်း၏ အကျ ိး ကုိ စီရင်ေတာ်မူ၏။

21 အေကာင်း မူကား၊ ငါသည်ထာဝရဘုရား ၏ လမ်း ေတာ်သို့ အစ ်လိက်ု၏။ ငါ
၏ဘုရား သခင့်ထံ မှ ြပစ်မှား ၍ မ သွား။ 22 စီရင် ေတာ်မူချက် ှိသမျှ ကုိ
ငါ သည် မျက်ေမှာက် ြပ ၏။ အထုံး
အဖွ့ဲေတာ်တို့ ကုိ မ
ပယ်၊ 23 ေ ှ ေတာ်မှာေြဖာင့်မတ် ၍ ၊ ကုိယ် ဒစု ိုက် ကုိ က ်ေ ှာင် ၏။ 24 ထုိေကာင့်
ေ ှ ေတာ်မှာ ထင် ှား ေသာ ငါ ၏ ေြဖာင့်မတ် ြခင်း၊ လက် စင်ကယ် ြခင်း ှ ိသည် ှင့်
အေလျာက် ထာဝရဘုရား သည် ငါ ၌
အကျ ိး ကုိေပး ေတာ်မူ ပီ။ 25သနား တတ်ေသာသူအား
ကုိယ်ေတာ်သည် သနား
ြခင်းသေဘာကုိ၎င်း၊ ေြဖာင့်မတ် ေသာသူ အား
ေြဖာင့်မတ် ြခင်း သေဘာကုိ၎င်း၊ 26သန ့် ှ င်း ေသာသူအား
သန ့် ှ င်း ြခင်းသေဘာကုိ၎င်း ၊ ဆန ့က်ျင် ေသာသူအား
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ဆန ့က်ျင် ေသာသေဘာ ကုိ၎င်း ြပ ေတာ် မူ၏။ 27 ှမ့်ိချ လျက် ှိ ေသာသူ တို့ ကုိ
ကုိယ်ေတာ် သည် ကယ်တင် ၍ ၊ ေထာင်လွှား ေသာ မျက် ှာ ကုိမူကား
ှုတ်ချ ေတာ်မူ၏။ 28 အိုထာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ် သည် အကျွ ်ပ်ု ၏ မီးခွက် ကုိ

ထွနး် ၍၊ အကျွ ်ပ်ု ၏ဘုရား သခင်သည် အကျွ ်ပ်ု ၏ေမှာင်မုိက် ကုိ လင်း ေစေတာ်
မူ၏။ 29 အကျွ ်ပ်ုသည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ အမီှြပ ၍ ၊ တပ်ကုိ ဖျက် ပါ ပီ။ အကျွ ်ပ်ု
၏ဘုရား သခင်ကုိ အမီှြပ လျက်
မိ ို း ကုိ ေကျာ် ၍ ဝင်ပါ ပီ။ 30 ဘုရား သခင်စီရင်ေတာ်မူေသာအမှု သည် စုံလင်

၏။ ထာဝရဘုရား
၏သစ္စာ ေတာ်သည် အစစ် ခံ၍ တည်၏။ ခုိလှုံ ေသာ သူအေပါင်း တို့၏ အကွယ်
အကာြဖစ်ေတာ်မူ၏။ 31ထာဝရဘုရား မှ တပါး အဘယ် ဘုရား သခင် ှိသနည်း။ ငါ
တို့ ဘုရား
သခင်မှတပါး အဘယ် မည်ေသာ ေကျာက် ှိသနည်း။ 32 ထုိဘုရား သခင်သည် ငါ ့
ကုိခွနအ်ား ခါးပနး် ှင့်
စည်း ၍ ငါ သွားရာ လမ်း ကုိ ေြဖာင့် ေစ ေတာ်မူ၏။ 33 ငါ ့ ေြခ ကုိ သမင်ေြခ က့ဲသို့
လျင်ြမန် ေစ၍ ၊ ငါ ၏ ြမင့် ရာအရပ်ေပါ် မှာ ငါ ့ ကုိတင် ထားေတာ်မူ၏။ 34 ငါ ့ လက်
ကုိ စစ်မှု ၌ ေလက့ျက်ေစြခင်းငှါ သွနသ်င် ေတာ်မူ၍ ၊ ေကးဝါ ေလး ကုိ ငါ ့ လက် ံု း
ှင့် ငါတင် ိင်ု၏။ 35 ကုိယ်ေတာ် သည် ကယ်တင် ေတာ်မူြခင်း ဒိင်ုး
လွှားကုိ အပ် ၍ ၊ လက်ျာ လက်ေတာ်အားြဖင့် မစ ေတာ်မူ ၏။ သည်းခံ ေတာ်မူြခင်း
အားြဖင့် အကျွ ်ပ်ု သည် ချးီေြမာက် ြခင်းသို့ ေရာက်ပါ။ 36အကျွ ်ပ်ု သွားေသာလမ်း
ကုိ ှင်းလင်း ၍ ေြခ
မ ေချာ် ေစြခင်းငှါ ြပ ေတာ်မူေသာအားြဖင့်၊ 37အကျွ ်ပ်ု သည် ရနသူ် တို့ ကုိ လိက်ု
၍ မီှ သြဖင့် ၊ သူ တို့ ကုိ မ
ပယ် ှင်း မီှတိင်ုေအာင်မ ြပန် ပါ။ 38 သူ တို့သည် အကျွ ်ပ်ု ေြခ ေအာက် မှာ လဲ
လျက် ှိ၍ မ
ထ ိင်ုေအာင် အကျွ ်ပ်ုသည် ှပ်ိ နင်းပါ၏။ 39အေကာင်းမူကား၊ စစ်တိက်ု ေစြခင်း
ငှါ ကုိယ်ေတာ်
သည် အကျွ ်ပ်ု ကုိ ခွနအ်ား ခါးပနး် ှင့်စည်း ၍၊ အကျွ ်ပ်ု တဘက်၌ ထ
ေသာသူတို့ ကုိ အကျွ ်ပ်ု ေအာက် မှာ လဲှ ေတာ်မူ၏။ 40အကျွ ်ပ်ု ကုိ မုနး် ေသာရနသူ်
တို့၏ လည်ပင်း ကုိ အကျွ ်ပ်ု ၌
အပ်၍၊ ဖျက်ဆီး ရေသာအခွင့် ကုိေပး ေတာ်မူ ၏။ 41 သူတို့သည် ေအာ်ဟစ် က
ေသာအခါ ၊ ကယ်တင် ေသာသူ မ ှိ။ ထာဝရဘုရား
ကုိ ေအာ်ဟစ်ေသာ်လည်း ထူး ေတာ်မ မူ။ 42 ထုိအခါအကျွ ်ပ်ုသည် သူ
တို့ ကုိ ေလတိက်ု ေသာ ေြမမှုန ့် ကုိက့ဲသို့ ၊ ညက်ညက် ေချ ပီးမှ ၊ လမ်း ၌အမှုိက် ကုိ
က့ဲသို့
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သွနပ်စ် ေလ၏။ 43လစုူ တို့သည် ဆုိင် ပိ င် တိက်ုလှနြ်ခင်းမှ
အကျွ ်ပ်ု
ကုိ ကယ်လွှတ် ၍၊ တပါးအမျ ိးသား တို့၏ အကဲအမှူး အရာ
၌ ခန ့ထ်ား ေတာ်မူေသာအားြဖင့်၊ အကျွ ်ပ်ုမ သိ ဘူးေသာ လစုူ
သည်အကျွ ်ပ်ုထံ၌ ကျွနခံ် ပါ၏။ 44အကျွ ်ပ်ု စကား သံကုိ
ကား သည်ခဏြခင်းတင်ွ နားေထာင် ပါ၏။ တပါး အမျ ိးသား တို့သည် အကျွ ်ပ်ု ကုိ
ေတာင်းပန် ကပါ၏။ 45ည ိး မ်ွး သည်ြဖစ်၍ ခုိလှုံ ရာအရပ်ထဲ က တနုလ်ှုပ် လျက်
ထွက်ကပါ၏။ 46ထာဝရဘုရား သည် အသက် ှင်ေတာ်မူသည် ြဖစ်၍ ၊ ငါ ၏ေကျာက်
၌
မဂင်္လာ ှိပါေစသတည်း။ ငါ ့ ကုိ ကယ်တင် ေတာ်မူေသာဘုရား သခင်၌ ချးီေြမာက်
ြခင်း ှ ိပါေစသတည်း။ 47 ငါ ့ဘက်၌
တရားသြဖင့်စီရင်၍၊ လစုူတို့ ကုိ ငါ ့ ေအာက် မှာ ှမ့်ိချ ေသာသူ ကား
ဘုရား သခင်ေပတည်း။ 48 ရနသူ် တို့လက်မှ
ငါ ့ ကုိ ကယ် လွှတ်ေတာ်မူ၏။ အကျွ ်ပ်ု တဘက်၌ ထ
ေသာသူတို့အေပါ် သို့ ကုိယ်ေတာ်သည် အကျွ ်ပ်ု ကုိေြမာက် တင်၍၊ လယူု
ဖျက်ဆီးတတ် ေသာသူ
၏လက်မှ
ကယ် လွှတ်ေတာ် မူ၏။ 49 ထုိ ေကာင့် အိုထာဝရဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ုသည် တပါး
အမျ ိးသား တို့တင်ွ
ေကျးဇူး ေတာ် ကုိ ချးီမွမ်း၍ ၊ နာမ ေတာ် ကုိ ေထာမနာ သီချင်း ဆုိ ပါ မည်။

50 ဘုရားသခင်သည် မိမိခန ့ထ်ားေသာ မင်း ကီး ကုိ အထူး
သြဖင့်ကယ် လွှတ်ေတာ်မူ၏။ ဘိသိက် ေတာ်ကုိ ခံရေသာဒါဝိဒ် မှစ၍ အမျ ိး အ ယ်ွ
အား
ကာလအစ ်
အဆက် က ုဏာ
ေကျးဇူးကုိ
ြပ ေတာ်မူ၏။

19
1 မုိဃ်းေကာင်းကင် သည် ဘုရား
သခင်၏ ဘုနး်
အသေရေတာ်ကုိ ကား ေြပာ၍ ၊ မုိဃ်း မျက် ှာ ကက်သည် လက် ေတာ် ှင့်လပ်ုေသာ
အရာများကုိြပ သ၏။ 2တေန ့ကုိ တေန ့ မက်ဆုိ ၍ ၊ တည ့် ကုိ
တည ့်
သွနသ်င် ၏။ 3 ှ တ် မက်ြခင်း၊ စကား
ေြပာြခင်းမ ှိ၊ သူ
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တို့ ှ တ်ထွက် သံကုိ မ
ကား ရေသာ်လည်း၊ 4 သူ တို့၏အသံ သည် ေြမ တြပင်လံးု ၌
ှ ံြပား ၍ ၊ သူ တို့၏စကား သည် ေြမ ကီး စွနး် တိင်ုေအာင် ေရာက် ေလ၏။ 5 မုိဃ်း

ေကာင်းကင်တင်ွ ေန
ဗိမာန် ကုိ ထား
ေတာ်မူသြဖင့် ၊ ေန သည် အိပ်ခနး် ထဲ ကထွက် လာေသာမဂင်္လာေဆာင်
လလုင်က့ဲသို့ ြဖစ်၍ ၊ ခွနအ်ား ကီးေသာသူက့ဲသို့ မိမိသွား ရာလမ်းသို့
လိက်ုေြပး မည်ဟု ဝမ်းေြမာက် လျက်၊ 6 မုိဃ်းေကာင်းကင် တစွနး် မှ ထွက် လာ၍ ၊
တစွနး်
တိင်ုေအာင် လှည့် ပတ်ေသာအားြဖင့်၊ သူ
၏အပူ အ ှိနမှ်
ကွယ် လတ်ွေသာအရာ တစုံတခုမျှမ ှိ။ 7ထာဝရဘုရား ၏ တရား
ေတာ်သည် စုံလင် သည် ြဖစ်၍စိတ် ဝိညာ ်ကုိ ြပ ြပင် တတ်၏။ ထာဝရဘုရား
၏ သက်ေသခံ ေတာ်မူချက်သည် ဟတ်ုမှန် သည်ြဖစ်၍မ လိမ္မာေသာသူတို့ ကုိ လိမ္မာ
ေစတတ်၏။ 8ထာဝရဘုရား ၏ နည်း ဥပေဒသတို့သည် ေြဖာင့်မတ်
သည် ြဖစ်၍စိတ် ှလံးုကုိ ရွှင်လနး် ေစတတ်၏။ ထာဝရဘုရား
၏ ပညတ် ေတာ်သည် စင်ကယ် သည်ြဖစ်၍၊ မျက်စိ ကုိ ှင်းလင်း ေစတတ်၏။

9ထာဝရဘုရား ကုိ ေကာက်ရွ ံ ြခင်းသေဘာသည် သန ့် ှ င်း သည် ြဖစ်၍၊ ကာလ
အစ ်အ မဲတည် ၏။ ထာဝရဘုရား
၏စီရင် ေတာ်မူချက်တို့သည် သစ္စာ
တရား ှင့်ညီ၍၊ တညီ
တ ွတ်တည်းေြဖာင့်မတ် က၏။ 10 ေရွှ ထက် မက၊ များစွာ ေသာေရွှစင် ထက်
ှစ်သက် ဘွယ်ြဖစ်၍ ၊ ပျားရည် ထက် မက၊ ပျား လပို့ ထက် ချ ိ က၏။ 11တရား

ေတာ်အားြဖင့် ကုိယ်ေတာ် ၏ ကျွန် သည် သတိရ၍၊ တရား
ေစာင့် ြခင်းအကျ ိး သည် ကီး လှပါ၏။ 12 မိမိမှားယွင်း ြခင်းကုိ အဘယ်သူ သည်
နားလည် ိင်ုသနည်း။ မ
ထင် ှားေသာ ဒစု ိုက်အြပစ် ှင့်
အကျွ ်ပ်ု
ကုိ ကင်းစင် ေစ၍၊ 13 ရဲရင့် ေသာ ဒစု ိုက်ကုိ လည်း
ကုိယ်ေတာ် ၏ ကျွန်
သည် မ
ြပ ရမည်အေကာင်းဆီးတား ေတာ်မူပါ။ ဒစု ိုက် အြပစ်သည် အကျွ ်ပ်ု ကုိ အစုိး
မ ရပါေစ ှင့်။ ထုိသို့
ေသာ အားြဖင့်အကျွ ်ပ်ုသည်ေြဖာင့်မတ် ြခင်း ှ ိ၍ ၊ ကီးစွာ ေသာြပစ် မှားြခင်း ှင့်
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ကင်းလတ်ွ ပါလိမ့်မည်။ 14အကျွ ်ပ်ု ေြပာ ေသာစကား ှင့် စိတ် ှလံးု၏ အ ကံ အ
စည်သည် ေ ှ ေတာ်၌ ှစ်သက် ဖွယ် ြဖစ် ပါေစေသာ။ အိထုာဝရဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ု ၏
ေကျာက် ၊ အကျွ ်ပ်ု ကုိ ေရွး ှ တ် ေတာ်မူေသာဘုရား။

20
1 ေဘး အ ္တရာယ်ေရာက်ေသာကာလ ၌ ၊ ထာဝရဘုရား
သည် ကုိယ်ေတာ် စကားကုိ နားေထာင် ၍၊ ယာကုပ် ၏ဘုရား သခင်နာမ ေတာ်သည်
ချးီေြမာက် ေတာ်မူပါေစေသာ။ 2သန ့် ှ င်း ရာဌာနေတာ်ထဲ က ကူညီ
၍၊ ဇိအနု်
ေတာင်ေပါ်က
ေထာက် ပင့်ေတာ်မူပါေစေသာ။ 3 ကုိယ်ေတာ် ၏ ပူေဇာ် သက္ကာအလံးုစုံ တို့ ကုိ
ေအာက်ေမ့ ၍ ၊ မီး ှု ိ ေသာယဇ်ကုိ လက်ခံ ေတာ်မူပါေစေသာ။ 4 ကုိယ်ေတာ် ၏ စိတ်
အလို ှ ိသည်အတိင်ုး
ေပး
သနား၍ ၊ အ ကံ အစည်ေတာ် ှိသမျှ တို့ ကုိ ြပည့်စုံ ေစြခင်းငှါ ြပ ေတာ်မူပါေစေသာ။

5 ကုိယ်ေတာ် ၏ကယ်တင် ြခင်းေကာင့်
အကျွ ်ပ်ုတို့သည် ဝမ်းေြမာက် ၍၊ အကျွ ်ပ်ုတို့ ဘုရား
သခင်၏ အခွင့် ှင့်
အလံ ကုိ ထူကလိမ့်မည်။ ထာဝရဘုရား
သည် ကုိယ်ေတာ် ဆုေတာင်း သမျှ အတိင်ုး ေကျးဇူး ြပ ေတာ် မူ ပါ ေစေသာ။

6 ထာဝရဘုရား ေပးေတာ်မူ၍ ဘိသိက် ခံေသာသူအား၊ ကယ်တင် ေတာ်မူေကာင်း
ကုိ၎င်း၊ လက်ျာ လက်ေတာ်ကယ်တင် ြခင်းအစွမ်း ှင့်
ထုိသူ ၏စကားကုိသန ့် ှ င်း ေသာ ေကာင်းကင် ေပါ် မှာ နားေထာင် ေတာ်မူေကာင်း
ကုိ၎င်း ယခု
ငါသိ ၏။ 7အချ ိ ေသာသူတို့သည် ရထား
ကုိ ၎င်း ၊ အချ ိ တို့သည် ြမင်း ကုိ ၎င်း၊ ချးီမွမ်းတတ် က၏။ ငါ တို့ မူကား ၊ ငါ တို့
ဘုရား သခင်တည်းဟေူသာထာဝရဘုရား ၏နာမေတာ် ကုိ ချးီမွမ်း ကလိမ့်မည်။ 8 သူ
တို့သည် ှမ့်ိချ ၍
လဲ လျက် ှိ က၏။ ငါ တို့ မူကား ၊ ထ ၍
မတ်တတ် ေန က၏။ အိုထာဝရ ဘုရား ၊ မင်း ကီး ကုိ ကယ်တင် ေတာ် မူ ပါ။

9အကျွ ်ပ်ု တို့ ေခါ် ေသာအခါ
နားေထာင် ေတာ်မူပါ။

21
1 အိထုာဝရဘုရား ၊ မင်း ကီး သည် ကုိယ်ေတာ် ၏အစွမ်း သတ္တ ိေကာင့်
ဝမ်းေြမာက် ၍ ၊ ကယ်တင် ေတာ်မူြခင်း အားြဖင့် အလနွ် ရွှင်လနး် ပါ၏။ 2 သူ၏ ှ တ်
ှင့်
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ဆုေတာင်း သည်ကုိ ြငင်းပယ် ေတာ်မ မူ။ သူ
၏စိတ် အလို ှ ိသည်အတိင်ုး ေပး သနားေတာ်မူ ပီ။ 3 ေကာင်းြမတ် ေသာ မဂင်္လာ တို့
ကုိ အဦး
ြပ ၍
ေပး ေတာ်မူ ပီ။ ေရွှစင် သရဖူ ကုိ သူ
၏ေခါင်း ေပါ် မှာ တင် ေတာ်မူ ပီ။ 4 သူ သည် အသက် ကုိ ဆုေတာင်း ၍၊ ကုိယ်ေတာ်
သည်အသက်မက၊ ထာဝရ
အသက် ကုိ ေပး သနားေတာ်မူ ပီ။ 5ကယ်တင် ေတာ်မူြခင်းအားြဖင့် သူ သည် ဘုနး်
ကီး
၍၊ လက်ေတာ်မှ ဂုဏ် အသေရ ှင့်
တနခုိ်း အာ ေုဘာ်ကုိခံရ ပါ၏။ 6 ကုိယ်ေတာ် သည် သူ့
ကုိထာဝရ မဂင်္လာ အရာ၌
ခန ့ထ်ား ၍ ၊ မျက် ှာ ေတာ်အားြဖင့် အလနွ် ဝမ်းေြမာက် ေစ ေတာ်မူ၏။ 7အေကာင်း
မူကား၊ မင်း ကီး သည် ထာဝရဘုရား
ကုိ ကုိးစား ၍ ၊ အြမင့်ဆုံး ေသာဘုရား၏က ုဏာ ေတာ်ေကာင့်
တည်ကည် တတ်ပါ၏။ 8 ကုိယ်ေတာ် ၏လက် သည် ရနသူ် အေပါင်း တို့ ကုိေတွ့ ၍ ၊
ကုိယ်ေတာ် ကုိမုနး် ေသာသူတို့ ကုိ လက်ျာ လက်ေတာ်သည် ေတွ့ ေတာ်မူမည်။ 9အမျက်
ေတာ်ထွက်ေသာကာလ ၌
သူ တို့ ကုိ မီးဖုိ
က့ဲသို့ ြဖစ် ေစေတာ်မူမည်။ ထာဝရဘုရား
သည် အမျက် ေတာ် အားြဖင့် သူ တို့ ကုိ မျ ိ ေတာ်မူ၍ ၊ မီး သည်လည်း ေလာင် စား
ပါလိမ့်မည်။ 10 သူ တို့အမျ ိး အ ယ်ွကုိ ေြမ ကီး မှ
ပယ် ှင်း ၍ ၊ သား စ ် ေြမးဆက် တို့ ကုိ လမူျ ိ း ထဲက ဖျက်ဆီး ေတာ် မူ မည်။

11 အေကာင်း မူကား၊ ကုိယ်ေတာ် တဘက် ၌ မေကာင်း ေသာ အ ကံကုိ ကံစည် ၍၊
မေကာင်းေသာပရိယာယ် ကုိြပ ကပါ ပီ။ သို့ ရာတင်ွအ ကံမ ထ ေြမာက် ကပါ။ 12 ထုိ
ေကာင့်
သူ တို့မျက် ှာ တဘက် ၌ ေလး
ြမားတို့ ကုိရွယ် ၍၊ သူ
တို့ ေကျာ ကုိ လှည့် ေစေတာ်မူမည်။ 13 အိုထာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ် သည် အစွမ်း
တနခုိ်းေတာ်အားြဖင့်
ချးီေြမာက် ြခင်း ှ ိေတာ်မူေစသတည်း။ အကျွ ်ပ်ုတို့သည် တနခုိ်း ေတာ်ကုိ ေထာမနာ
သီချင်းဆုိ ကပါမည်။

22
1အကျွ ်ပ်ု ဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ု ဘုရား ၊ အဘယ်ေကာင့်
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အကျွ ်ပ်ု ကုိ စွန ့ပ်စ် ေတာ် မူသနည်း။ အကျွ ်ပ်ု ကုိ မကယ်တင် ဘဲ အကျွ ်ပ်ု
ေအာ်ဟစ် ေသာ စကား
ကုိ နား မေထာင်ဘဲ အဘယ်ေကာင့်အေဝး မှာေနေတာ်မူသနည်း။ 2အကျွ ်ပ်ု ဘုရား
၊ ေန ့အခါအကျွ ်ပ်ုေအာ်ဟစ် ေသာ်လည်း ၊ ကုိယ်ေတာ်သည် နား
မ ေထာင်ပါ။ ည ့် အခါ ေအာ်ဟစ်ေသာ်လည်း သက်သာ ြခင်းသို့ မ ေရာက်ပါ။

3 ကုိယ်ေတာ် မူကား ၊ ဣသေရလ အမျ ိးသားတို့ ချးီမွမ်း ရာ၌ ကျနိး်ဝပ် လျက် သန ့် ှ င်း
ြခင်း ှ ိေတာ်မူ၏။ 4အကျွ ်ပ်ု တို့ ဘုိးေဘး တို့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ
ကုိးစား ကပါ၏။ ကုိးစား
ကသည်တင်ွ ၊ ကုိယ်ေတာ်သည် ကယ်တင် ေတာ်မူ၏။ 5 သူတို့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ
ေအာ်ဟစ် ၍
ကယ်တင်
ြခင်းသို့ ေရာက်ပါ၏။ ကုိယ်ေတာ် ကုိ
ကုိးစား ၍
ှက်ေကာက် ြခင်း ှင့် ကင်းလတ်ွ ကပါ၏။ 6အကျွ ်ပ်ု မူကား ၊ လူ မ ဟတ်ု၊ ပုိး
ေကာင်မျှသာ ြဖစ်ပါ၏။ လူ
များ က့ဲရဲ
စရာ၊ လစုူ
အ ှက် ခဲွစရာဘို့ ြဖစ်ပါ၏။ 7အကျွ ်ပ်ု ကုိြမင် သမျှ ေသာသူတို့သည် ြပက်ယယ် ြပ
ြခင်း၊ ှ တ်ခမ်း ဖဲ ြခင်း၊ ေခါင်း ညိတ် ြခင်းကုိ ြပ ကပါ၏။ 8 သူသည် ထာဝရဘုရား
ကုိ
ကုိးစား ပီ၊ သူ့
ကုိ ှ တ် ေတာ်မူပါေလေစ။ သူ
၌ အလို ှ ိလျှင် ယခု
ပင် ကယ်တင် ေတာ်မူပါေလေစဟု ဆုိ ကပါ၏။ 9 သို့ ေသာ်လည်း ကုိယ်ေတာ် သည်
အကျွ ်ပ်ု ကုိ အမိဝမ်း ထဲ က ဆဲွယူ ၍၊ ို့ စို့သည်ကာလ၌ စုိးရိမ်ြခင်း အေကာင်းကုိ
ပယ် ှင်းေတာ်မူ၏။ 10အကျွ ်ပ်ုသည် ဘွား ကတည်း ကပင် လက် ေတာ် သို့
ေရာက် ပါ၏။ အမိ
ဝမ်း ထဲ မှစ၍ကုိယ်ေတာ် သည် အကျွ ်ပ်ု ဘုရား သခင်ြဖစ်ေတာ်မူပါ ပီ။ 11အကျွ ်ပ်ု
ှင့် ေဝး ေဝးေနေတာ်မ မူပါ ှင့်။ ေဘး
အ ္တရာယ် ေရာက်လနုးီ ပါ ပီ။ မစ
ေသာသူမ ှိပါ။ 12 ာွးလား ဥသဘတို့သည် အကျွ ်ပ်ု ကုိဝုိင်း ၍၊ အား ကီး ေသာ ဗာ
ှန် ဥသဘတို့သည် ဝနး်ရံ လျက် ေနက ပါ၏။ 13 ကုိက် ြဖတ်၍
ေဟာက် တတ်ေသာ ြခေသင့်္ က့ဲသို့အကျွ ်ပ်ု ကုိ ပစပ် ဟ ကပါ၏။ 14အကျွ ်ပ်ုသည်
ေရ
က့ဲသို့ သွန် ြခင်းကုိ ခံရ၍ ၊ အ ို း အဆစ် ှိသမျှ တို့သည် ြပ တ် ကပါ၏။ အကျွ ်ပ်ု
ှလံးု
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သည် ဘေယာင်း က့ဲသို့ ြဖစ်၍ ၊ ရင် ထဲမှာ
အရည် ကျ ိလျက် ှိပါ၏။ 15အကျွ ်ပ်ု ခွနအ်ား သည် အိးု
ြခမ်းက့ဲသို့ ခနး်ေြခာက်
၍ ၊ လျှာ လည်း ပါး ို း၌ ကပ် လျက် ှိပါ၏။ အကျွ ်ပ်ု
ကုိ ေသ
ေြမ တိင်ုေအာင်ချ ေတာ်မူပါ ပီ။ 16 ေခွး တို့သည် အကျွ ်ပ်ု ကုိဝုိင်း လျက်၊ စုေဝး
ေသာ လဆုိူး
တို့သည် ဝနး်ရံ လျက်ေန၍ ၊ အကျွ ်ပ်ု ၏ လက်
ေြခ တို့ ကုိ ထုိးေဖာက် ကပါ ပီ။ 17 ကုိယ် အ ို း ှ ိသမျှ တို့ ကုိ အကျွ ်ပ်ုေရတက်ွ ိင်ု
ပါ၏။ သူ
တို့သည် အကျွ ်ပ်ု ကုိ ကည့် ြမင်၍ အား ရလျက် ေနကပါ၏။ 18အကျွ ်ပ်ု အဝတ်
ကုိ အချင်းချင်း ေဝဖန် ၍ ၊ အကျွ ်ပ်ု အကင်္ျ ီ ကုိ စာေရးတံ
ချ ကပါ၏။ 19 အိထုာဝရဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ု ှင့်ေဝး ေဝးေနေတာ် မ
မူပါ ှင့်။ အကျွ ်ပ်ု ခွနအ်ား ဗလ၊ အကျွ ်ပ်ု ကုိ မစ
ြခင်းငှါအလျင်အြမန်ကလာ ေတာ်မူပါ။ 20အကျွ ်ပ်ု အသက် ကုိ ထား
ေဘးမှ ၎င်း၊ အကျွ ်ပ်ု
အချစ် ဆုံးကုိ ေခွး လက် မှ ၎င်း ကယ် လတ်ွေတာ်မူပါ။ 21 ြခေသင့်္ ခံတင်ွး မှ
အကျွ ်ပ်ု ကုိကယ် တင်၍ ၊ က့ံ
ဦးချ ိ ထဲ မှာ အကျွ ်ပ်ု ေခါ်ေသာအသံကုိ နားေထာင် ေတာ်မူ ပါ။ 22အကျွ ်ပ်ု သည်
သိတင်း ေတာ်ကုိ ညီအစ် ကုိတို့ အား
ကား ေြပာ ပါ မည်။ ပရိသတ် အလယ် မှာ ကုိယ်ေတာ် ကုိ ချးီမွမ်း ပါ မည်။

23ထာဝရဘုရား ကုိ ေကာက်ရွ ံ ေသာ အချင်းတို့ ၊ ချးီမွမ်း ြခင်းကုိ ြပ ကေလာ။့ ယာ
ကုပ် အမျ ိး အေပါင်း တို့ ၊ ဂုဏ် ေကျးဇူးေတာ်ကုိ ေဘာ်ြပကပါေလာ။့ ဣသေရလ
အမျ ိး အေပါင်း တို့ ၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိ ေကာက်ရွ ံ ကေလာ။့ 24 အေကာင်း မူကား၊
ှမ့်ိချ လျက် ှိ ေသာသူ၏ ှမ့်ိချ ေသာအြဖစ်ကုိ မထီမ့ဲြမင် ြပ ေတာ်မူသည်မဟတ်ု။
မျက် ှာ ေတာ်ကုိမ လွှဲ ၊ ေအာ်ဟစ် ေသာအခါ
နားေထာင် ေတာ်မူ ပီ။ 25အကျွ ်ပ်ုသည် မဟာ
ပရိသတ် အလယ် မှာ ကုိယ်ေတာ် ကုိ ချးီမွမ်း ၍ ၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိ ေကာက်ရွ ံ ေသာ
သူတို့ ေ ှ မှာ၊ သစ္စာ
ဂတိထားသည်အတိင်ုး သစ္စာ ဝတ်ကုိ ေြဖပါမည်။ 26 ှမ့်ိချ လျက် ှိေသာသူတို့ သည်
ဝ
စွာစား ရက လိမ့်မည်။ ထာဝရဘုရား
ကုိ ှာ ေသာသူတို့သည် ချးီမွမ်း ကလိမ့်မည်။ သင် တို့ စိတ် ှလံးုသည် အစ ် အ မဲ
အား ြဖည့်ရလိမ့်မည်။ 27 ေြမ ကီး စွနး် ှ ိသမျှ တို့သည် သတိရ
၍ ၊ ထာဝရဘုရား
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ထံ ေတာ်သို့ ေြပာင်း လဲကလိမ့်မည်။ လူ
အမျ ိး အ ယ်ွ အေပါင်း တို့သည် ေ ှ ေတာ်၌ ကုိးကွယ် ကလိမ့်မည်။ 28အေကာင်း
မူကား၊ ထာဝရဘုရား
သည် စုိးစံ
ပုိင်ေတာ်မူ၏။ လမူျ ိ း တို့ ကုိ မင်း ြပ ေတာ်မူ၏။ 29 ေြမ ကီး ေပါ်မှာ ကယ်ဝ ေသာသူ
အေပါင်း တို့ သည် စား
၍ ကုိးကွယ် ကလိမ့်မည်။ ကုိယ် အသက် ကုိမ ေစာင့်
ိင်ု။ ေြမမှုန ့် သို့ ဆင်း ရေသာသူအေပါင်း တို့သည်လည်း၊ ေ ှ ေတာ်၌ ွတ် ြပတ်

ဝပ်တာွး ကလိမ့်မည်။ 30 သူ တို့ အမျ ိး အ ယ်ွသည်လည်း ဝတ် ေတာ်ကုိ ြပ သြဖင့်၊
လအူစ ် အဆက်တို့သည် ထာဝရ
ဘုရား၏ သိတင်းေတာ်ကုိ ကား ရ ကလိမ့်မည်။ 31 ဤသို့ စီရင် ေတာ်မူ ပီးမှသူ
တို့သည်ေပါ် လာ၍ ၊ တရား ေသာအမှုေတာ်ကုိဘွား ေသာလမူျ ိ း အား
ေဘာ်ြပ ရကလိမ့်မည်။

23
1 ထာဝရဘုရား သည် ငါ ၏ သုိးထိနး် ြဖစ်ေတာ်မူ ၏။ ငါသည် ဆင်းရဲ မ ခံရ။

2 စိမ်းလနး် ေသာ ကျက်စား ရာအရပ်၌
ငါ ့ ကုိ အိပ် ေစေတာ်မူ၏။ သာယာ
ေသာြမစ် နား သို့ လမ်းြပ ေတာ်မူ၏။ 3 ငါ ့ ဝိညာ ် ကုိအားြဖည့် ၍၊ နာမေတာ် အဘို့
အလိငုှါ တရား
လမ်း ထဲ ၌ေသွးေဆာင် ေတာ်မူ၏။ 4အကယ်၍ ေသမင်း ၏အရိပ်လွှမ်းမုိးေသာ ချ ိင့်
ထဲသို့
ေ ှာက်သွား ရေသာ်လည်း ေဘး အ ္တရာယ်ကုိ မ
ေကာက် ပါ။ အေကာင်း မူကား၊ ကုိယ်ေတာ် သည် အကျွ ်ပ်ု ှင့အ်တူ ှ ိေတာ်မူသည်
ြဖစ်၍၊ လံှတံ ေတာ် ှင့်
ေတာင်ေဝး ေတာ်သည် အကျွ ်ပ်ု ကုိ ချမ်းသာ ေစပါ၏။ 5 အကျွ ်ပ်ု ၏ ရနသူ် တို့
ေ ှ မှာ အကျွ ်ပ်ု အဘို့ စားပဲွ ကုိခင်း ေတာ်မူ၏။ အကျွ ်ပ်ု ေခါင်း ကုိဆီ ှင့်
လိမ်း
ေတာ်မူ၏။ အကျွ ်ပ်ု ခွက် ဖလားသည်လျှ ံလျက် ှိပါ၏။ 6အကယ် စင်စစ် အကျွ ်ပ်ု
သည် ေကျးဇူး ှင့်
က ုဏာ ကုိ တသက်လံးု ခံစား ၍ ၊ ထာဝရဘုရား ၏ အိမ် ေတာ်မှာ
အစ ် အ မဲေန ရပါလိမ့်မည်။

24
1ထာဝရဘုရား သည် ေြမ ကီး ှင့်
ေြမ ကီး တနဆ်ာ ကုိ၎င်း၊ ေလာက
ဓါတ် ှင့် ေလာက သားတို့ ကုိ၎င်း ပုိင်ေတာ်မူ၏။ 2အေကာင်း မူကား၊ ထုိ
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ေနရာကုိ သမုဒ္ဒရာ
ေပါ်
မှာတည် ၍ ၊ ေရ များေပါ် မှာ မဲြမံ ေစေတာ်မူ ပီ။ 3ထာဝရဘုရား ၏ ေတာင် ေတာ်
ေပါ် သို့ အဘယ်သူ သည် တက် ရမည်နည်း။ သန ့် ှ င်း ရာဌာန ေတာ်၌
အဘယ်သူ
သည် ရပ် ေနရမည်နည်းဟမူူကား၊ 4သန ့် ှ င်း ေသာလက် ှင့်
ြဖ စင် ေသာ ှလံးု ှ ိေသာသူ ၊ မုသာ ကုိမ မီှ ဝဲ မဆည်းကပ်၊ မ
မှနေ်သာကျနိဆုိ် ြခင်းကုိ မြပ ေသာသူသည်၊ 5ထာဝရ ဘုရား၏ လက်ေတာ်မှ
ေကာင်း ကီး မဂင်္လာကုိ၎င်း ၊ ကယ်တင် ေတာ်မူေသာဘုရား သခင်၏ လက်ေတာ်မှ
ေြဖာင့်မတ် ြခင်းတရားကုိ၎င်းခံရ လိမ့်မည်။ 6 ထုိ သူသည် ထာဝရ
ဘုရားကုိ ှာ ေသာအမျ ိး ၊ မျက် ှာ ေတာ်ကုိ ှာ ေသာယာကုပ် အမျ ိးြဖစ်သတည်း။

7အချင်းတံခါးတို့ ၊ တံခါး မုတ် ကုိက လိက်ုက။ အချင်းထာဝရ တံခါး တို့ ၊ ကုိယ်ကုိက
လိက်ုက။ ဘုနး် ကီး ေသာ ှင်ဘုရင်
ဝင် ေတာ်မူမည်။ 8 ဘုနး် ကီး ေသာ ှင်ဘုရင် ကား
အဘယ် သူနည်း။ အစွမ်း တနခုိ်း ှင့်
ြပည့်စုံ ေတာ် မူ ေသာထာဝရဘုရား ၊ စစ်တိက်ု ြခ င်း ငှါတနခုိ်း ကီးေတာ် မူ ေသာ
ထာဝရဘုရား ေပတည်း။ 9 အချင်းတံခါးတို့ ၊ တံခါး မုတ် ကုိ က လိက်ု က။ အချင်း
ထာဝရ တံခါး တို့ ၊ ကုိယ်ကုိ က လိက်ု က။ ဘုနး် ကီး ေသာ ှင်ဘုရင် ဝင် ေတာ်မူမည်။
10 ဘုနး် ကီး ေသာ ှင်ဘုရင် ကား
အဘယ် သူနည်း။ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင်ထာဝရဘုရား ေပတည်း။ ထုိဘုရား
သည် ဘုနး် ကီး ေသာ ှင် ဘုရင် ြဖစ်ေတာ်မူသတည်း။

25
1 အိထုာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိ
အကျွ ်ပ်ု
တသ လျက်ေနပါ၏။ 2အကျွ ်ပ်ု ၏ ဘုရား
သခင်၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိ
အကျွ ်ပ်ုခုိလှုံ သည်ြဖစ်၍၊ ှက်ေကာက် ြခင်းသို့ မ
ေရာက်ပါေစ ှင့်။ အကျွ ်ပ်ု ၏ ရနသူ် တို့သည် အကျွ ်ပ်ု ကုိ ေအာင် ၍ ေအာင် ပဲွကုိမ
ခံပါေစ ှင့်။ 3အကယ် စင်စစ်ကုိယ်ေတာ် ကုိ ေြမာ်လင့် ေသာသူတို့ သည် ှက်ေကာက်
ြခင်းသို့ မ
ေရာက်ရကပါ။ အေကာင်း မ ှိဘဲ သစ္စာ
ကုိဖျက်ေသာသူတို့ သည် ှက်ေကာက် ြခင်းသို့ ေရာက်ရ ကပါလိမ့်မည်။ 4 အို
ထာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ် ၏လမ်း တို့ ကုိ အကျွ ်ပ်ု အား ြပ ွှန် ၍၊ ခရီး
ေတာ်တို့ ကုိ သွနသ်င် ေတာ်မူ ပါ။ 5 ကုိယ်ေတာ် ၏ သမ္မာ
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တရားကုိ ြပ ၍ ၊ အကျွ ်ပ်ု ကုိ သွနသ်င် ေတာ်မူပါ။ အေကာင်း မူကား၊ ကုိယ်ေတာ်
သည် အကျွ ်ပ်ု ကုိ ကယ်တင် ေသာ ဘုရား
သခင် ြဖစ် ေတာ် မူ၏။ ကုိယ်ေတာ် ကုိ အစ ် ေြမာ်လင့် လျက် ေန ပါ၏။ 6 အို
ထာဝရဘုရား ၊ ေ ှး ကာလမှစ၍ ၊ ြပေတာ်မူေသာက ုဏာ ှင့်
ေမတ္တ ာ သေဘာကုိ ေအာက်ေမ့ ေတာ်မူ ပါ။ 7 အကျွ ်ပ်ု သည် အသက်အရွယ်ငယ်
စ ်၊ ြပစ်မှား မိေသာအြပစ် တို့ ကုိ ေအာက်ေမ့ ေတာ်မ မူပါ ှင့်။ ေကာင်းြမတ်
ေတာ်မူသည်ြဖစ်၍ ၊ က ုဏာ ေတာ် ှိသည်အတိင်ုး ၊ အကျွ ်ပ်ု ကုိ ေအာက်ေမ့ ေတာ်
မူပါထာဝရဘုရား။ 8 ထာဝရဘုရား သည် ေကာင်း ေသာသေဘာ၊ ေြဖာင့်မတ် ေသာ
သေဘာ ှင့် ြပည့်စုံေတာ်မူသည်ြဖစ်၍၊ အြပစ် ှိ ေသာသူတို့ ကုိ လမ်း ြပ ေတာ်မူ၏။
9 ှမ့်ိချ လျက် ှိေသာသူတို့ ကုိ တရား
လမ်း၌
ေသွးေဆာင် ေတာ်မူ၏။ ှမ့်ိချ လျက် ှိေသာသူတို့အား ခရီး
ေတာ်တို့ ကုိ သွနသ်င် ေတာ်မူ၏။ 10 ထာဝရဘုရား ၏ လမ်း ခရီး ှ ိသမျှ တို့သည်
ပဋိညာ ် တရားေတာ် ှင့်
သက်ေသ ခံေတာ်မူချက်တို့ ကုိ ေစာင့်ေ ှာက် ေသာသူတို့ အား က ုဏာ
ှင့်
သစ္စာ ြဖစ်က သတည်း။ 11 အိထုာဝရဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ု အြပစ် များ လှေသာေကာင့်
နာမေတာ် ကုိေထာက် ၍ ချမ်းသာ ေပးေတာ်မူပါ။ 12အကင်သူ သည်ထာဝရဘုရား
ကုိ ေကာက်ရွ ံ တတ်၏။ ထုိသူ
အား
ှစ်သက် ဘွယ်ေသာလမ်း ကုိ ြပ ွှန် ေတာ် မူမည်။ 13 ထုိသူ သည် ကုိယ်တိင်ု

ေကာင်းမွန် စွာ ကျနိး်ဝပ် ၍ ၊ သူ ၏အမျ ိး အ ယ်ွသည်လည်း
ြပည် ေတာ်ကုိ အေမွ ခံရလိမ့်မည်။ 14ထာဝရဘုရား ကုိ ေကာက်ရွ ံ ေသာသူ တို့သည်
ကုိယ်ေတာ် ြမတ် ှင့်
မိဿဟာယဖွ့ဲရေသာအခွင့် ှင့် ပဋိညာ ် တရားေတာ်ကုိ သိ ရေသာ အခွင့် ှ ိ က၏။

15အကျွ ်ပ်ု သည် ထာဝရဘုရား
ကုိ အစ ် ေြမာ်လင့်
လျက် ေနပါ၏။ အေကာင်း မူကား၊ အကျွ ်ပ်ု ၏ေြခ ကုိ ေကျာကွ့င်း ထဲ က ှ တ်
ယူေတာ်မူမည်။ 16အကျွ ်ပ်ု သည် တ
ေယာက်တည်းကျန်ကင်း၍
ှမ့်ိချ ြခင်းကုိ ခံရေသာေကာင့် ၊ အကျွ ်ပ်ု ကုိ
မျက် ှာ ြပ ၍
ကယ် မသနားေတာ်မူပါ။ 17အကျွ ်ပ်ု
စိတ် ှလံးုဆင်းရဲ သည်ကုိ ချမ်းသာ ေပး၍၊ အမှု များထဲက ကယ် ှ တ် ေတာ်မူပါ။

18အကျွ ်ပ်ု ှမ့်ိချ ြခင်း ှင့်
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ပူပန် ြခင်း ကုိ ကည့် ှု ၍ ၊ အကျွ ်ပ်ု အြပစ် ှိ သမျှ တို့ ကုိ လွှတ် ေတာ် မူပါ။
19အကျွ ်ပ်ု ၏ ရနသူ် တို့သည် များြပား ေကာင်း ှင့်
အကျွ ်ပ်ု ကုိ ြပင်းစွာ မုနး် ထားေကာင်းကုိ ဆင်ြခင် ေတာ်မူ ပါ။ 20အကျွ ်ပ်ု အသက်
ကုိေစာင့်ေ ှာက် ၍ ၊ အကျွ ်ပ်ု
ကုိ ကယ်တင် ေတာ်မူပါ။ အကျွ ်ပ်ုသည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ
ခုိလှုံ ပါသည်ြဖစ်၍ ၊ ှက်ေကာက် ြခင်းသို့ မ ေရာက်ပါေစ ှင့်။ 21 ကုိယ်ေတာ် ကုိ
ေြမာ်လင့် လျက် ေနပါသည်ြဖစ်၍ ၊ အြပစ် ကင်းြခင်း ှင့်
သေဘာ ေြဖာင့ြ်ခင်းသည် အကျွ ်ပ်ု ကုိ ေစာင့်ေ ှာက် ပါေစေသာ။ 22 အိဘုုရား သခင်၊
ဣသေရလ
အမျ ိးကုိ ခပ်သိမ်း ေသာ ဒကု္ခ
အထဲ က ေရွး ှ တ် ေတာ်မူပါ။

26
1 အိုထာဝရဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ု သည် ေြဖာင့်မတ် ြခင်းလမ်းသို့ လိက်ု ေသာေကာင့် ၊
အကျွ ်ပ်ု ဘက်၌ တရား
စီရင် ေတာ်မူပါ။ အကျွ ်ပ်ုသည် ထာဝရဘုရား
ကုိ ခုိလှုံ ၍ ၊ ေရွလျား ြခင်း ှင့် ကင်းလတ်ွ ပါလိမ့်မည်။ 2 အိထုာဝရဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ု
ကုိ စစ်ေဆး စုံစမ်း၍ ၊ ှလံးု
ေကျာက်ကပ်ကုိ ေဆးေကာ ေတာ်မူပါ။ 3အကျွ ်ပ်ု သည် ေမတ္တ ာ
ေကျးဇူးေတာ်ကုိ မျက်ေမှာက်
ြပ ၍ ၊ သစ္စာတရား ေတာ် ှင့်အညီ ကျင့် ပါ၏။ 4လျှပ်ေပါ် ေသာ လူ
တို့ ှင့်အတူ မ ထုိင် ပါ။ လျှ ိ ဝှက် ေသာ လစုူထဲ
သို့ မ
ဝင် ပါ။ 5 မ တရားေသာသူတို့၏ စည်းေဝး ြခင်းကုိ မုနး် ပါ ၏။ ဆုိးသွမ်း ေသာသူ
တို့ ှင့်အတူ မ ထုိင် ပါ။ 6 ေကျးဇူး ေတာ်ကုိ ချးီေြမာက် ေသာအသံ ှင့်
မက်ဆုိ၍၊ 7 အံဩ ဘွယ်ေသာအမှုေတာ်အလံးုစုံ တို့ ကုိ ကား
ေြပာြခင်းငှါ ၊ အကျွ ်ပ်ု သည် ကုိယ်လက် ကုိ အြပစ်
ကင်းြခင်း ှင့်ေဆး ၍ ၊ ယဇ် ပလ္လ င်ေတာ်ကုိ ဝနး်ရံ လျက်
ေနပါသည်၊ ထာဝရဘုရား ။ 8 အိထုာဝရဘုရား ၊ အိမ် ေတာ်သည် အိမ် ေတာ် တည်ရာ
ကုိ၎င်း ၊ ဘုနး် ေတာ်ထင် ှားေသာ အရပ် ဌာန ကုိ ၎င်း အကျွ ်ပ်ု ှစ်သက် ပါ၏။
9 ြပစ်မှား ေသာသူတို့ ှင့်အတူ အကျွ ်ပ်ု ၏ ဝိညာ ်
ကုိ၎င်း ၊ လအူသက် ကုိသတ်ေသာသူတို့ ှင့်အတူ အကျွ ်ပ်ု
အသက် ကုိ၎င်းချ ပ် ထားေတာ်မ မူပါ ှင့်။ 10 သူ တို့လက် သည် မ
ေကာင်းေသာအ ကံအစည်၌ ကျင်လည်၍ ၊ သူ တို့လက်ျာ လက်သည်လည်း တံစုိး
ှင့် ြပည့် ဝပါ၏။ 11အကျွ ်ပ်ု မူကား ၊ ေြဖာင့်မတ် ြခင်း လမ်းသို့
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လိက်ု
ပါ၏။ အကျွ ်ပ်ု ကုိ ေရွး ှ တ် ၍
ကယ် မသနားေတာ်မူပါ။ 12အကျွ ်ပ်ု သည် ညီ ွတ် ေသာအရပ်၌
ေနရာ
ကျ၍၊ ပရိသတ် အလယ် မှာ ထာဝရဘုရား
ကုိ ေကာင်း ကီး ေပးပါမည်။

27
1ထာဝရဘုရား သည် ငါ ၏အလင်း ၊ ငါ ့ ကုိ ကယ်တင် ေသာ အ ှင်ြဖစ်ေတာ်မူ၏။
ငါသည် အဘယ်
သူကုိ ေကာက် ရအံန့ည်း။ ထာဝရဘုရား
သည် ငါ ၏ အသက် ခုိလှုံ ရာြဖစ်ေတာ်မူ၏။ ငါသည် အဘယ် သူကုိမျှ ေကာက်လန ့်
ရအံ့နည်း။ 2 ငါ ့ ကုိအ ငိ း ထားေသာ ရနသူ် လဆုိူးတို့သည် ငါ ့ အသား ကုိ ကုိက်စား
မည်ဟု
လာ ကေသာအခါ ၊ ေြခ တိက်ုမိ ၍
လဲ က၏။ 3 ငါ တဘက် ၌ တပ်ချ ကေသာ်လည်း ၊ ငါ ့ ှလံးု
မ ေကာက် တတ်။ စစ်ချ ီ ၍လာကေသာ်လည်း ၊ ထုိ အမှုတင်ွ
ပင် တည်ကည် ေသာစိတ် ှိလိမ့်မည်။ 4ထာဝရဘုရား ၏ တင့်တယ် ြခင်း အသေရ
ေတာ် ကုိ
ဖူးြမင် ၍ ၊ ဗိမာန် ေတာ်၌
ေမွ့ေလျာ် ြခင်း အလိငုှါ၊ ထာဝရဘုရား
၏ အိမ် ေတာ်မှာ
တသက်လံးု ေန ရမည် အေကာင်းတည်းဟေူသာအခွင့်တခု ကုိ ထာဝရဘုရား
၌
ငါဆုေတာင်း ပီ။ ထုိ
အခွင့်ကုိ ှာ ရဦးမည်။ 5အေကာင်း မူကား၊ ေဘး
အ ္တရာယ်ေရာက်သည့် ကာလ ၊ တဲ ေတာ်တင်ွ
ငါ ့ ကုိ ကွယ်ကာ ေတာ်မူမည်။ ဗိမာန်
ေတာ်အတင်ွး အရပ်၌ ၊ ငါ ့ ကုိ ဝှက် ထားေတာ်မူမည်။ ေကျာက် ေပါ် မှာလည်း ငါ ့ ကုိ
တင် ထားေတာ်မူမည်။ 6 ယခု ပင် ငါ ့ ပတ်လည် ၌ ှိေသာရနသူ် တို့၏ အေပါ် သို့ ငါ ့
၏ဦးေခါင်း ကုိ ချးီေြမာက် ေတာ်မူ၏။ ထုိေကာင့်ဗိမာန် ေတာ်မှာ
တံပုိး မှုတ်ြခင်း ှင့်တကွယဇ်
ပူေဇာ်ပါမည်။ သီချင်း ဆုိပါမည်။ ထာဝရဘုရား
ကုိ
ေထာမနာသီချင်း ဆုိပါမည်။ 7 အိထုာဝရဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ု ေအာ်ဟစ်ေသာ အသံ
ကုိနား ေထာင်ေတာ်မူပါ။ အကျွ ်ပ်ု ကုိ သနား
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၍
ထူး ေတာ်မူပါ။ 8 ငါ ၏မျက် ှာ ကုိ ှာ ကေလာဟ့ေူသာအမိန ့်
ေတာ်ကုိ ေ ှ ေတာ်၌
အကျွ ်ပ်ု သည် သတိ
ြပ လျက်၊ အိုထာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ် ၏ မျက် ှာ ကုိ ှာ ပါမည်။ 9အကျွ ်ပ်ု ကုိ
မျက် ှာ လွှဲ ေတာ်မ မူပါ ှင့်။ အမျက်ထွက်
၍
ကုိယ်ေတာ် ၏ ကျွန် ကုိပယ် ေတာ်မ မူပါ ှင့်။ အကျွ ်ပ်ု ကုိ ကယ်တင် ေတာ်မူေသာ
ဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ်သည် အကျွ ်ပ်ု ကုိ မစ
ေတာ်မူဘူးသည်ြဖစ် ၍ ၊ အကျွ ်ပ်ု ကုိ စွန ့ပ်စ် ေတာ်မ မူပါ ှင့်။ 10 ကုိယ် မိဘ တို့သည်
အကျွ ်ပ်ု ကုိစွန ့် ေသာ်လည်း ၊ ထာဝရဘုရား သည် အကျွ ်ပ်ု ကုိ ချ ီ ယူေတာ်မူမည်။
11 အိုထာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ် ၏လမ်း ကုိ အကျွ ်ပ်ု အား ြပသ သွနသ်င်ေတာ်မူပါ။
အကျွ ်ပ်ု ၏ ရနသူ် တို့ ေကာင့် ေြဖာင့် ေသာလမ်း ထဲ ၌အကျွ ်ပ်ု ကုိ ပို့ ေဆာင် ေတာ်မူ
ပါ။ 12 မ မှနေ်သာသက်ေသ ကုိ ခံေသာသူတို့ ှင့်
ည ်းဆဲြခင်းငှါ၊ ြပင်းစွာ အသက် ှူ ေသာသူတို့ သည် အကျွ ်ပ်ု
တဘက် ၌ ထ
ကသည်ြဖစ်၍ ၊ ရနသူ် တို့အလို သို့ အကျွ ်ပ်ု
ကုိ
အပ် ှံ ေတာ်မ မူပါ ှင့်။ 13အကယ်စင်စစ်အသက် ှင်ေသာသူတို့၏ ေနရာ
တင်ွ ၊ ထာဝရဘုရား ၏ ေကျးဇူး ေတာ်ကုိ ငါ ေတွ့ ြမင် ပီဟု ယုံမှတ်စဲွလမ်းြခင်း ှ ိ၏။

14ထာဝရဘုရား ကုိ ေြမာ်လင့် ေလာ။့ အား
ယူ၍
ရဲရင့် ေသာ စိတ် ှလံးု ှ ိေလာ။့ ထာဝရဘုရား
ကုိ ေြမာ်လင့် လျက်ေနေလာ။့

28
1အကျွ ်ပ်ု ၏ ေကျာက် ြဖစ်ေတာ်မူေသာထာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိ
အကျွ ်ပ်ုေအာ်ဟစ် ပါ၏။ မ
ထူးဘဲ ေနေတာ်မ မူပါ ှင့်။ မ
ထူးဘဲေနေတာ်မူလျှင် ၊ အကျွ ်ပ်ု သည် သခင်္ျ ိ င်းတင်ွး ထဲသို့
ဆင်း ေသာသူ က့ဲသို့ ြဖစ်ရပါမည်။ 2 အကျွ ်ပ်ု သည် သန ့် ှ င်း ေသာဗျာဒိတ် ဌာန
ေတာ်သို့
လက် ကုိချ ီ ၍၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိ
ေအာ်ဟစ် ေသာအခါ ၊ အကျွ ်ပ်ု ေတာင်း ေလျှာက်ေသာ အသံ
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ကုိ နားေထာင် ေတာ်မူပါ။ 3 အိမ်နးီချင်း ၏ အကျ ိးကုိဖျက်ဆီး လို ေသာ စိတ် ှလံးု
ှ ိသည် ှင့် ၊ ေလာက ဝတ်စကားကုိ ေြပာ တတ် ေသာသူတည်းဟေူသာဆုိးယုတ် ေသာ
အမှု၊ မတရား
ေသာအမှုကုိ ြပ တတ်ေသာသူတို့ ှင့်အတူ အကျွ ်ပ်ု ကုိ ေသွးေဆာင် ေတာ်မ မူပါ
ှင့်။ 4 သူ တို့ကျင့် ေသာအကျင့် ဓေလဆုိ့းယုတ် သည် ှင့်အညီ ၊ အကျ ိး အြပစ်ကုိ
ဆပ်ေပး ေတာ်မူပါ။ သူ
တို့ ြပ မူ သည် အတိင်ုး ဆပ်ေပး ၍ ၊ အြပစ် ှင့် အေလျာက် စီရင် ေတာ်မူပါ။ 5 သူ
တို့သည် ထာဝရဘုရား
၏အမှုေတာ် ကုိ၎င်း၊ လက် ေတာ် ှင့်ြပ ြပင် ေတာ်မူရာကုိ၎င်း မ
မှတ် က ေသာေကာင့် ၊ တည်ေဆာက် ေတာ် မ မူ၊ ဖိ ဖျက် ေတာ် မူ မည်။

6ထာဝရဘုရား သည် မဂင်္လာ ှိေတာ်မူေစသတည်း။ 7 ငါ ေတာင်း ေလျှာက်ေသာအသံ
ကုိ နားေထာင် ေတာ်မူ ပီ။ ထာဝရဘုရား
သည် ငါ ၏ခွနအ်ား ဗလ၊ ငါ ၏ အကွယ် အကာြဖစ်ေတာ်မူ၏။ ငါ ့ ှလံးု သည် ထုိ
ဘုရားကုိ ကုိးစား
၍ ၊ ငါကုိ့ ေစာင့်မ ေတာ်မူေသာေကာင့် ၊ ငါ ့ ှလံးု
သည် ရွှင်လနး် လျက် ှိ၏။ သီချင်း ဆုိ လျက် ဂုဏ် ေတာ် ကုိ ငါ ချးီမွမ်း မည်။

8ထာဝရဘုရား သည် မိမိ
လစုူ၏ ခွနအ်ား ဗလ ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ အထံေတာ်၌ ဘိသိတ် ခံေသာသူ ၏ ကယ်တင်
ြခင်းအေကာင်းကုိ ခုိင်ခ့ံ မဲြမံေစေတာ်မူ၏။ 9 ကုိယ်ေတာ် ၏လစုူ ကုိ ကယ်တင် ၍ ၊
အေမွ ေတာ် ကုိ ေကာင်း ကီး မဂင်္လာေပးေတာ်မူပါ။ သူ
တို့ ကုိအပ်ုထိနး် ၍ ၊ ထာဝရ ချးီေြမာက် ြခင်း ှ ိေစေတာ်မူပါ။

29
1 အိဘုုရား သခင်သား တို့ ၊ ထာဝရဘုရား
သည် ဘုနး် တနခုိ်း ကီးေတာ်မူသည်ဟု ဝနခံ် ကေလာ။့ 2 ထာဝရဘုရား ၏ နာမ
ေတာ် သည် ဘုနး် ကီး ေတာ်မူသည်ဟု ဝနခံ် လျက် ၊ သန ့် ှ င်း ေသာတနဆ်ာ ကုိ ဆင်၍
၊ ထာဝရဘုရား ကုိ ကုိးကွယ် ကေလာ။့ 3ထာဝရ ဘုရား၏ အသံ
ေတာ်သည် သမုဒ္ဒရာ
ေပါ် မှာ ှ ိေတာ်မူ၏။ ဘုနး် ကီး ေတာ်မူေသာဘုရား သခင် သည် မုိဃ်းချ နး် ေတာ်
မူ၏။ ထာဝရဘုရား
သည် များစွာ ေသာေရ ေပါ် မှာ ှိေတာ်မူ၏။ 4ထာဝရဘုရား ၏ အသံ
ေတာ်သည် တနခုိ်း ှင့် ြပည့်စုံေတာ်မူ၏။ ထာဝရဘုရား
၏ အသံ
ေတာ်သည် ဘုနး် အာ ေုဘာ် ှင့် ြပည့်စုံေတာ်မူ၏။ 5ထာဝရဘုရား ၏ အသံ
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ေတာ်သည် အာရဇ် ပင် တို့ ကုိ ချ ိ း ေတာ်မူ၏။ အကယ်စင်စစ်ထာဝရဘုရား သည်
ေလဗ နု် အာရဇ် ေတာကုိ ချ ိ း ေတာ်မူ၏။ 6 ေတာကုိ ာွး သငယ်က့ဲသို့ ၎င်း ၊ ေလဗ နု်
ေတာ ှင့်
စိ ုန် ေတာကုိ က့ံ သငယ် က့ဲသို့ ၎င်း ခုန် ေစေတာ်မူ၏။ 7ထာဝရဘုရား ၏ အသံ
ေတာ်သည် မီး
လျှ ံ ကုိ ခဲွ ေတာ်မူ၏။ 8ထာဝရဘုရား ၏ အသံ
ေတာ်သည် ေတာ
ကုိ ေချာက် ချားေတာ်မူ၏။ ထာဝရဘုရား
သည် ကာေဒ ှ ေတာ ကုိ ေချာက်ချား ေတာ်မူ၏။ 9ထာဝရဘုရား ၏ အသံ
ေတာ်သည် သမင် ဒရယ် မတို့ ကုိ ေမွးဘွား ေစေတာ်မူ၏။ ေတာ
တနဆ်ာတို့ ကုိလည်း
ပယ် ှင်း ေတာ်မူ၏။ ဗိမာန် ေတာ်၌
ခပ်သိမ်း ေသာသူ တို့ သည် ဘုနး်ေတာ် ကုိ ေဘာ် ြပ ကေစ။ 10ထာဝရဘုရား သည်
မုိဃ်း သက်မုနတိ်င်ုးေပါ် မှာ ထုိင် ေတာ်မူ၏။ အကယ်စင်စစ်ထာဝရဘုရား သည် အစ ်
အ မဲ ှင် ဘုရင်အရာ ှင့်
ထုိင် ေတာ်မူ၏။ 11ထာဝရဘုရား သည် မိမိ
လစုူ ကုိ
ခုိင်ခ့ံ ေစေတာ်မူမည်။ ထာဝရဘုရား
သည် မိမိ
လစုူ အား ငိမ်သက် ြခင်း ေကာင်း ကီး မဂင်္လာကုိ ေပးေတာ်မူမည်။

30
ဒါဝိဒ် သည်အိမ် ေတာ်ကုိသန ့် ှ င်း ေစေသာအခါ၊ အသံညိ၍ဆုိ ေသာဆာလံ။

1 အိုထာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိ အကျွ ်ပ်ု ချးီမွမ်း ပါမည်။ အကျွ ်ပ်ု ကုိဆယ်
ှ တ် ေတာ်မူ၏။ ရနသူ် တို့ သည် အကျွ ်ပ်ု အေကာင်း ေကာင့်၊ ဝမ်းေြမာက် ရေသာ
အခွင့်ကုိေပး ေတာ်မ မူ။ 2 အိအုကျွ ်ပ်ု ၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ုသည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ ေအာ်ဟစ် ၍ ၊ ကုိယ်ေတာ်သည်
ချမ်းသာ ေပးေတာ်မူ၏။ 3 အိထုာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ်သည် အကျွ ်ပ်ု ၏ ဝိညာ ် ကုိ
မရဏာ
ိင်ုငံထဲက
ှ တ် ယူေတာ်မူ ပီ။ သခင်္ျ ိ င်း တင်ွး ထဲသို့
မဆင်း ေစဘဲ၊ အကျွ ်ပ်ု ကုိ အသက် ချမ်းသာေပးေတာ်မူ ပီ။ 4 ထာဝရဘုရား ၏
သန ့် ှ င်း သူ တို့ ၊ ထာဝရ
ဘုရား ကုိ ေထာမနာသီချင်း ဆုိ ကေလာ။့ သန ့် ှ င်း ေသာနာမ
ေတာ်ကုိ
ချးီမွမ်း ကေလာ။့ 5အမျက် ေတာ်သည် ခဏ
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ထွက်၏။ ေကျးဇူး ေတာ်မူကား၊ တသက်လံးု တည်၏။ ညဦး
ယံ၌
ငိေု ကး ြခင်းသည် လာ၍တည်းခုိ ၏။ နနံက် ယံ၌ ကား ၊ သီချင်း ဆုိရေသာ အခွင့်
ှ ိ၏။ 6 ငါသည် လှုပ် ှား ြခင်း ှင့် အစ ် ကင်းလတ်ွ လိမ့်မည် ဟု ေကာင်းစား စ ်အခါ
အကျွ ်ပ်ုေအာက်ေမ့ ပါ၏။ 7 အိုထာဝရဘုရား ၊ ေကျးဇူး ေတာ်အားြဖင့် သာ အကျွ ်ပ်ု
၏ေတာင် သည် ခုိင်ခံ မဲြမံပါ၏။ မျက် ှာ လွှဲ ေတာ်မူ ေသာအခါ ဆင်းရဲ ြခင်းသို့ ေရာက်
ပါ၏။ 8 အိထုာဝရဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ု သည် အသက် ဆုံး၍၊ 9သခင်္ျ ိ င်း တင်ွးထဲ သို့ဆင်း
လျှင်
အဘယ် အကျ ိး ှ ိပါ အံန့ည်း။ 10 ေြမမှုန ့် သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ ချးီမွမ်း ပါမည် ေလာ။
သစ္စာ
ေတာ်ကုိ ေဘာ် ြပပါမည်ေလာ။ အိထုာဝရ ဘုရား ၊ နားေထာင် ၍
ကယ် မသနားေတာ်မူပါ။ အိုထာဝရ ဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ု ကုိေစာင့်မ ေတာ်မူပါဟု
ကုိယ်ေတာ် ကုိ
အကျွ ်ပ်ုေအာ်ဟစ် ၍ ၊ ထာဝရ ဘုရားကုိ
ေတာင်း ေလျှာက်ပါ၏။ 11 ထုိအခါ အကျွ ်ပ်ု
ညည်းတာွး ြမည်တမ်းြခင်းကုိ ကခုန် ြခင်းြဖစ်ေစ ေတာ်မူ၏။ အကျွ ်ပ်ု ဝတ်ေသာ
ေလျှာ်ေတ အဝတ်ကုိချွတ် ၍ ၊ ဝမ်းေြမာက် ြခင်း ခါးပနး် ှင့် စည်း ေတာ်မူ၏။ 12 သို့
ြဖစ်၍ အကျွ ်ပ်ု၏ဝိညာ ် သည် တိတ်ဆိတ် စွာမ ေန။ ကုိယ်ေတာ် ကုိ သီချင်း ဆုိပါ
မည်။ အိအုကျွ ်ပ်ု ၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ၊ ေကျးဇူးေတာ် ကုိ အစ ် အ မဲချးီမွမ်း ပါမည်။

31
1 အိထုာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိ
အကျွ ်ပ်ုခုိလှုံ ပါ ၏။ ှက်ေကာက် ြခင်း ှင့် အစ ် ကင်းလတ်ွ ပါေစေသာ။ တရား
ေတာ် ှင့်အညီ အကျွ ်ပ်ု ကုိ ကယ် ှ တ် ေတာ်မူပါ။ 2အကျွ ်ပ်ု ဘက်သို့
နား ေတာ် ကုိ လှည့် ၍ အလျင် အ ြမန်ကယ် ှ တ် ေတာ် မူပါ။ ကုိယ်ေတာ် သည်
အကျွ ်ပ်ု ၌
ခုိင်ခ့ံ ေသာေကျာက် ၊ အကျွ ်ပ်ု လံြုခံ ရာ
ရဲတိက်ု ြဖစ် ေတာ်မူပါ။ 3အကယ် စင်စစ်အကျွ ်ပ်ု ၏ေကျာက် ၊ အကျွ ်ပ်ု ၏ ရဲတိက်ု
ကား ၊ ကုိယ်ေတာ် ေပတည်း။ နာမေတာ် အဘို့
အလို့ငှါ အကျွ ်ပ်ု ကုိ လမ်းြပ ၍
သွနသ်င် ပ့ဲြပင်ေတာ်မူပါ။ 4 ကုိယ်ေတာ် သည် အကျွ ်ပ်ု ခုိလှုံ ရာြဖစ်ေတာ်မူ၏။ ထုိ
ေကာင့် အကျွ ်ပ်ု အဘို့
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ဝှက်ထား ေသာ ေကျာကွ့င်း ထဲ က အကျွ ်ပ်ု ကုိ ှ တ် ယူေတာ်မူပါ။ 5သစ္စာ ေစာင့်
ေတာ်မူေသာဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ်သည် အကျွ ်ပ်ု ကုိ ေရွး ှ တ် ေတာ်
မူသည် ြဖစ်၍၊ အကျွ ်ပ်ု ၏ဝိညာ ် ကုိ ကုိယ်ေတာ် လက် ၌
အပ် ပါ၏။ 6 မုသာ အနတ္တ ကုိ ဆည်းကပ် ေသာသူတို့ ကုိ အကျွ ်ပ်ုသည်မုနး် ၍ ၊
ထာဝရဘုရား ကုိ
ခုိလှုံ ပါ၏။ 7က ုဏာ ေတာ်ေကာင့်
ဝမ်းသာ ရွှင်လနး် ြခင်း ှ ိပါလိမ့်မည်။ ကုိယ်ေတာ် သည် အကျွ ်ပ်ု ဆင်းရဲ ြခင်းကုိ
ကည့် ှု ၍ ၊ အကျွ ်ပ်ု ၏ ဝိညာ ် ေတွ့ ေသာအမှုကုိ
သိ မှတ် ေတာ်မူ၏။ 8 အကျွ ်ပ်ု ကုိ ရနသူ် လက် သို့ မ အပ် ဘဲ ကျယ်ဝနး် ေသာ
အရပ်၌
ေနရာ ချေတာ်မူ၏။ 9 အိထုာဝရဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ု ၌
အမှု ေရာက်ပါ ပီ။ ထုိေကာင့် အကျွ ်ပ်ု ကုိ သနား
ေတာ်မူပါ။ ပူပန် ြခင်းအားြဖင့် အကျွ ်ပ်ု မျက်စိ ၊ စိတ် ှလံးု၊ ဝမ်း တို့သည် ပျက် က
ပါ ပီ။ 10အကျွ ်ပ်ု သည် ပူပန် ြခင်း ှ ိ၍ ၊ အသက် ကာလ ကုိ လနွ် ေစရပါ၏။ ှစ်စ ်
အတိင်ုး
ညည်းတာွး လျက် ေနရပါ၏။ ကုိယ် အြပစ် ေကာင့်
အကျွ ်ပ်ု အား ေလျာ့ ၍ ၊ ရနသူ်များေကာင့် အ ို း
တို့သည် ေဆွးေြမ ကပါ၏။ 11 အိမ်နးီချင်း တို့သည် အကျွ ်ပ်ု ကုိ အထူး
သြဖင့်က့ဲရဲ ကပါ၏။ အကျွမ်း ဝင်ေသာ သူများတို့သည်လည်း
ရံွ ကပါ၏။ အိမ် ြပင်မှာ အကျွ ်ပ်ု ကုိ ေတွ့ ြမင်ေသာသူတို့ သည် ေ ှာင်၍ ေြပး က
ပါ၏။ 12 မ ေအာက်ေမ့ေသာ အေသ
ေကာင်က့ဲ သို့ ၊ အကျွ ်ပ်ုကုိ ေမ့ေလျာ့ ကပါ၏။ အိးု
ြခမ်း က့ဲ သို့အကျွ ်ပ်ု ြဖစ် ပါ၏။ 13လမူျား
က့ဲရဲ ြပစ်တင်ြခင်းကုိ ကား ရပါ၏။ ပတ်ဝနး်ကျင် အရပ်တို့ ၌
ေကာက်မက် ဘွယ်ေသာအေကာင်း ှိပါ၏။ လူ
များတို့သည် အချင်းချင်း သင်း ဖွ့ဲလျက် ၊ အကျွ ်ပ်ု အသက် ကုိသတ်
မည်အေကာင်း ကံစည် ကပါ ၏။ 14 သို့ ေသာ်လည်း ထာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိ
အကျွ ်ပ်ု ကုိးစား ပါ၏။ ကုိယ်ေတာ် သည် အကျွ ်ပ်ု ၏ ဘုရား
သခင်ြဖစ်ေတာ်မူသည်ဟု အကျွ ်ပ်ု ေလျှာက်ဆုိ ပါ၏။ 15အကျွ ်ပ်ု ၌ြဖစ် ေလသမျှ
ေသာ အမှုအရာတို့ ကုိ ကုိယ်ေတာ် စီရင် ပုိင်ေတာ်မူ၏။ ရနသူ် တို့ ှင့်
ည ်းဆဲ တတ် ေသာသူတို့ လက် မှ အကျွ ်ပ်ု ကုိ ကယ် ှ တ် ေတာ်မူပါ။ 16 မျက် ှာ
ေတာ်၏ အလင်းကုိကုိယ်ေတာ် ၏ ကျွန်
အေပါ် ၌ ထွနး်လင်း ေစေတာ်မူပါ။ က ုဏာ
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ေတာ်ေကာင့် ၊ အကျွ ်ပ်ု ကုိကယ်တင် ေတာ်မူပါ။ 17 အိုထာဝရဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ု
သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ ဆုေတာင်း ပဌနာြပ ပါသည်ြဖစ်၍ ၊ ှက်ေကာက် ြခင်းမ ှိ ပါေစ
ှင့်။ လဆုိူး
တို့ မူကား၊ အ ှက် ကဲွလျက်မရဏာ ိင်ုငံ၌
တိတ်ဆိတ် စွာေန ကပါေစေသာ။ 18 မာန ေထာင်လွှားြခင်း၊ မထီမ့ဲြမင် ြပ ြခင်း ှင့်
တကွ ၊ ေြဖာင့်မတ် ေသာသူတဘက် ၌ ေစာ်ကား ေသာ စကားကုိေြပာ ၍ ၊ မုသာ
၌ကျင်လည်ေသာ ှ တ် တို့သည် တိတ်ဆိတ် စွာေန ကပါေစေသာ။ 19 ကုိယ်ေတာ် ကုိ
ေကာက်ရွ ံ ေသာသူတို့ အဘို့
သုိ ထားေတာ်မူ၍ ၊ လူ သား တို့ေ ှ မှာ ကုိယ်ေတာ် ကုိ
ခုိလှုံ
ေသာသူတို့ အဘို့
ြပ ြပင် ေတာ်မူေသာဆု ေကျးဇူးေတာ် သည် အလနွ် ကီးလှပါ၏။ 20လူ တို့ ြပ တတ်
ေသာပရိယာယ် ှင့် ကင်းလတ်ွေစ ြခင်းငှါ၊ ကျနိး်ဝပ် ေတာ်မူရာအတင်ွး အရပ်၌
ထုိသူ တို့ ကုိ ဝှက်ထား ေတာ်မူ၏။ ရနေ်တွ့ ြခင်း အသံကုိ
ကွယ်ကာလျက်၊ တဲ
ေတာ်တင်ွ သူ တို့ ကုိ ေစာင့်မ ေတာ်မူ၏။ 21ထာဝရဘုရား ၌ မဂင်္လာ ြဖစ်ေစသတည်း။
အေကာင်း မူကား၊ ခုိင်ခံ ေသာ မိ ၌
အံဘွယ်ေသာေမတ္တ ာ
က ုဏာေတာ်ကုိ အကျွ ်ပ်ု အား
ထင် ှား ြပေတာ်မူ ပီ။ 22အကျွ ်ပ်ု သည် ကုိယ်ေတာ် ၏မျက် ှာ ကွယ်ရာ ၌
ဆုံး ှုံး ပါ ပီဟု အကျွ ်ပ်ု တနုလ်ှုပ် လျက်
ဆုိ မိေသာ်လည်း ၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိ ေအာ်ဟစ် ေသာအခါ
အကျွ ်ပ်ု ြပ ေသာပဌ နာ စကား သံ ကုိ ကုိယ်ေတာ် နားေထာင် ေတာ် မူသတည်း။

23ထာဝရ ဘုရား၏ သန ့် ှ င်း သူအေပါင်း တို့ ၊ ထာဝရဘုရား
ကုိချစ် ကေလာ။့ ထာဝရဘုရား
သည် သစ္စာ
ှ ိေသာသူတို့ ကုိ ေစာင့်မ ေတာ်မူ၏။ မာန
ေထာင်လွှား ေသာ သူ တို့ ကုိ ကား ၊ အြပစ် များ စွာ ဆပ် ေပး ေတာ် မူသတည်း။

24ထာဝရဘုရား ကုိ
ကုိးစား ေသာသူအေပါင်း တို့ ၊ အား
ယူ၍
ရဲရင့် ေသာ စိတ် ှလံးု ှ ိ ကေလာ။့

32
1အြပစ် မှလွှတ် ြခင်း၊ ဒစု ိုက် အြပစ်ကုိ ဖုံးအပ်ု ြခင်းသို့ ေရာက်ေသာသူသည် မဂင်္လာ
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ှ ိ၏။ 2ထာဝရဘုရား
အြပစ် တင် ေတာ်မူြခင်း ှင့်
လတ်ွ
၍ ၊ လှည့်စား တတ်ေသာစိတ်
သေဘာ ှင့်
ကင်းစင် ေသာသူ သည် မဂင်္လာ ှိ၏။ 3 ငါ သည် အြပစ်ကုိမေဘာ်မြပဘဲ ေနစ ်အခါ
၊ တေနလံ့းု ညည်းတာွး
ေသာအားြဖင့် ၊ ငါ ့အ ို း တို့သည် ေဆွးေြမ ြခင်းသို့ ေရာက်က၏။ 4 ေန ့ည ့်မြပတ်
ကုိယ်ေတာ် ၏လက် သည် အကျွ ်ပ်ု အေပါ် မှာ ေလး
၍ ၊ အကျွ ်ပ်ု ၏ ေချွး ရည်သည် ေ ွ ကာလ၌ ေသွ့ေြခာက် ြခင်းက့ဲသို့ ြဖစ် ပါ၏။

5တဖန် အကျွ ်ပ်ု သည် ကုိယ် အြပစ် ကုိေ ှ ေတာ်၌ ဝနခ်ျ ပါ၏။ ြပ မိေသာဒစု ိုက်ကုိ
ဝှက် ၍မ ထားပါ။ ငါ လနွက်ျ း ေသာအရာကုိ
ထာဝရဘုရား အား
ေဘာ်ြပ ေတာင်းပန်မည်ဟုေြပာ ဆုိေသာအခါ၊ ကုိယ်ေတာ် သည် အကျွ ်ပ်ု ြပစ်မှား
ြခင်းအြပစ် ကုိ လွှတ် ေတာ်မူ၏။ 6 ထုိေကာင့် ကုိယ်ေတာ် ကုိ
ေတွ့ သင့်ေသာ အချနိ် ကာလ ၌ ၊ သန ့် ှ င်း သူအေပါင်း တို့သည် ေ ှ ေတာ်၌ ေတာင်း
ေလျှာက်ကပါလိမ့်မည်။ အကယ် စင်စစ်လွှမ်းမုိး တတ်ေသာေရ ကီး သည် သူ
တို့ ထံ သို့ မ ချ ်း ရပါ။ 7 ကုိယ်ေတာ် သည် အကျွ ်ပ်ု ခုိလှုံ ရာ ြဖစ်ေတာ်မူ ၏။
အကျွ ်ပ်ု ကုိ ေဘး
လွှတ်ေစြခင်းငှါ
ကွယ်ကာ ေစာင့်မေတာ်မူ၏။ ကယ်လွှတ် ေကာင်းကုိ ဆုိေသာသီချင်း
ှင့်
အကျွ ်ပ်ု ကုိ ြခံရံ ေစေတာ်မူ၏။ 8သင့် ကုိငါသွနသ်င် မည်။ သင် သွား ရမည့်လမ်း
ကုိ
ြပ ွှနမ်ည်။ သင့် ကုိ ကည့် ှု ြပ စုမည်။ ဉာဏ် ပညာမ့ဲ ေသာ ြမင်း လား က့ဲ သို့ မ ြဖစ်
ှင့်။ 9 သူ သည်သင့် ထံ သို့ မ ချ ်းကပ် ေသာေကာင့်၊ ပစပ်ကုိ ဇက် ခွ့ံ ၍ ၊ ဇက် ကိ း
ှင့် ဆဲွ ရမည်။ 10 မတရား ေသာသူသည် များ စွာေသာဒကု္ခ ကုိ
ခံရ၏။ ထာဝရဘုရား
၌
ကုိးစား ေသာသူကုိကား ၊ က ုဏာ
ေတာ်သည် ဝနး်ရံ တတ်၏။ 11 ေြဖာင့်မတ် ေသာသူတို့ ၊ ထာဝရဘုရား
၌
ဝမ်းေြမာက်
ရွှင်လနး်ကေလာ။့ သေဘာ
ေြဖာင့် ေသာသူ တို့ ၊ ရွှင်လနး် စွာ သီချင်း ဆုိ ကေလာ။့
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33
1 ေြဖာင့်မတ် ေသာသူတို့ ၊ ထာဝရဘုရား
ကုိ
အမီှြပ ၍ ရွှင်လနး် စွာ သီချင်းဆုိ ကေလာ။့ ေထာမနာ
ြပ ြခင်း အကျင့်သည် သေဘာေြဖာင့် ေသာသူတို့ ှင့် ထုိက်တန် ေလျာက်ပတ်ေပ၏။

2 ေစာင်း တီး၍ ထာဝရဘုရား ကုိ
ချးီမွမ်း ကေလာ။့ ကိ းဆယ် ပင် ှိေသာတရိူယာ ှင့်
ေထာမနာသီချင်း ဆုိ ကေလာ။့ 3 ေ ှ ေတာ်၌အသစ် ေသာသီချင်း ကုိ
ဆုိ ကေလာ။့ တံပုိး
မှုတ်ြခင်း ှင့်တကွ သာယာ စွာ တီး ကေလာ။့ 4အေကာင်း မူကား၊ ထာဝရဘုရား
၏ ှ တ်ကပတ်
ေတာ်သည် ေြဖာင့်မတ် ေပ၏။ စီရင်ေတာ်မူသမျှ
ေသာ အမှု တို့သည်လည်း
သစ္စာ တရား ှင့် ညီ က၏။ 5 ေြဖာင့်မတ် စွာကျင့်ြခင်း ှင့်
တရား သြဖင့် စီရင်ြခင်း ကုိ ှစ်သက် ေတာ်မူ၏။ ပထဝီေြမ ကီး သည် ထာဝရဘုရား
၏ ေကျးဇူး ေတာ် ှင့် ြပည့်ဝ လျက် ှိ၏။ 6 ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်
အားြဖင့် မုိဃ်းေကာင်းကင် ကုိ၎င်း၊ ှ တ် ေတာ်အသက် အားြဖင့် မုိဃ်း ေကာင်းကင်
တနဆ်ာ များကုိ၎င်းဖနဆ်င်း ေတာ်မူ၏။ 7သမုဒ္ဒရာ ေရ ကုိ စုပုံ
စုေဝး ေစေတာ်မူ၏။ နက်နဲ ေသာသမုဒ္ဒရာကုိလည်း လံြုခံ ရာအရပ်တို့ ၌
သုိထား ေတာ်မူ ၏။ 8ထာဝရဘုရား ကုိ
ေြမ ကီး တြပင်လံးု ေကာက်ရွ ံ ေစ။ ေလာကီ
ိင်ုငံ သားအေပါင်း တို့သည် ိုေသ ေလးြမတ်ကေစ။ 9အေကာင်း မူကား၊ ထာဝရ
ဘုရား မက်ဆုိ ၍ ၊ မက်ဆုိေတာ်မူသည်အတိင်ုး ြဖစ်၏။ အမိန ့ေ်တာ် ှိ ၍၊ မိန ့် ေတာ်
မူသည်အတိင်ုး
တည် လျက်ေန၏။ 10ထာဝရဘုရား သည် တပါးအမျ ိးသား တို့၏ တိင်ုပင် ြခင်းကုိ
ပယ် ေတာ်မူ၏။ လစုူ
တို့၏ ကံစည် ြခင်းကုိလည်း ဖျက်ဆီး ေတာ်မူ၏။ 11ထာဝရဘုရား ၏ ြပဌာနး် ေတာ်
မူြခင်းသည် ကာလ
အန ္တ ှင့် ဆုိင်၍၊ စိတ် ှလံးုေတာ်၏ အ ကံ အစည်တို့သည် သား
စ ်ေြမးဆက်အဆုံးတိင်ုေအာင်
တည် က လိမ့်မည်။ 12ထာဝရဘုရား သည် အကင် အမျ ိး ၏ ဘုရား
ြဖစ်၍၊ အကင်လစုူ ကုိ မိမိ
အေမွ ဥစ္စာဘို့
ေရွးေကာက် ေတာ်မူ၏၊ ထုိအမျ ိး ှင့် ထုိ
လစုူသည် မဂင်္လာ ှိ၏။ 13ထာဝရဘုရား သည် ေကာင်းကင် ဘုံက
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ကည့် ှု ၍၊ လူ
သား အေပါင်း တို့ ကုိ ြမင် ေတာ်မူ၏။ 14ကျနိး်ဝပ် ေတာ်မူရာ အရပ် က
ကည့် ှု ၍၊ ေြမ ကီး ေပါ် မှာေန ေသာသတ္တ ဝါအေပါင်း တို့ ကုိ မှတ် ေတာ်မူ၏။ 15 သူ

တို့၏ စိတ် ှလံးု ှ ိသမျှ တို့ ကုိ ဖနဆ်င်း ၍၊ သူ
တို့ကျင့်သမျှ ေသာအကျင့်
တို့ ကုိလည်း ဆင်ြခင် ေတာ်မူ ၏။ 16 ှ င်ဘုရင် မည်သည်ကား၊ များစွာ ေသာအလံးု
အရင်းအားြဖင့် ချမ်းသာ မ ရ။ သူရဲ
သည်လည်း ခွနအ်ား ကီး
ေသာအားြဖင့်
ကယ်လွှတ် ြခင်းသို့ မ ေရာက်။ 17 ြမင်း ေသာ်လည်း ေဘး လတ်ွြခင်းအမှုကုိ
မ တတ် ိင်ု။ ကီးစွာ ေသာ ခွနအ်ား ဗလြဖင့်
မ ကယ် ယူ ိင်ု။ 18ထာဝရဘုရား ကုိ
ေကာက်ရွ ံ ေသာသူတို့ ှင့်
က ုဏာ ေတာ်ကုိ
ခုိလှုံ ေသာသူတို့သည်၊ 19 ေသ ေဘး ှင့်
ကင်းလတ်ွ မည်အေကာင်း ၊ အစာ ေခါင်းပါး သည် ကာလ၌
အသက် ှင် မည်အေကာင်း ၊ သူ တို့ ကုိ ကည့် ှု လျက် ှိ ေတာ် မူ၏။ 20 ငါ
တို့၏ဝိညာ ် သည် ထာဝရဘုရား
ကုိ ေြမာ်လင့် လျက်ေန၏။ ထုိဘုရား
သည် ငါ တို့ ကုိ မစ
ေသာသူ၊ ကွယ်ကာ ေသာသူြဖစ်ေတာ်မူ၏။ 21သန ့် ှ င်း ေသာနာမ ေတာ်ကုိ
ခုိလှုံ ေသာေကာင့် ၊ ငါ တို့သည် ထာဝရ
ဘုရား၌
ဝမ်းေြမာက် ြခင်း ှ ိ က၏။ 22 အိထုာဝရဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ုတို့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ
ကုိးစား သည် ှင့်အညီ ၊ အကျွ ်ပ်ု တို့အေပါ် မှာ က ုဏာ
ေတာ် သက်ေရာက် ပါေစေသာ။

34
ဒါဝိဒ် မင်းသည် အဘိမလက် မင်းေ ှ မှာ ထူးြခား ေသာအြခင်းအရာကုိြပ သြဖင့် ၊
ှင်ထုတ် ြခင်းကုိခံရ၍
ထွက်သွား ေသာအခါ စပ်ဆုိေသာဆာလံ။

1 ငါ
သည် ခပ်သိမ်း ေသာကာလ တို့ ၌
ထာဝရဘုရား
ကုိ ေကာင်း ကီး ေပးမည်။ ဂုဏ် ေကျးဇူးေတာ်ကုိ
အစ ် မြပတ် မက် ဆုိမည်။ 2 ငါ ့ ဝိညာ ် သည် ထာဝရဘုရား
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ကုိ အမီှြပ ၍ ဝါကား ြခင်းကုိ ြပ မည်။ ှမ့်ိချ လျက် ှိေသာသူတို့ သည် ကားသိ ၍
၊ ဝမ်းေြမာက် ကပါေစေသာ။ 3 ငါ ှင့်အတူ ထာဝရဘုရား ကုိ
ချးီမွမ်း ကေလာ။့ နာမေတာ် ကုိ တညီ
တ ွတ်တည်းချးီေြမာက် ကကုနအံ်။့ 4 ငါ သည် ထာဝရဘုရား
ကုိ ှာ ေသာအခါ နားေထာင်
ေတာ်မူ၏။ ေကာက်မက် ဘွယ်ေသာအေကာင်းအလံးုစုံ တို့အထဲက ငါ ့ကုိ ကယ် ှ တ်
ေတာ်မူ၏။ 5ထာဝရ ဘုရားကုိ
ေမျှာ် ကည့် ကေလာ။့ အလင်း
ကုိ ရကလိမ့်မည်။ မျက် ှာ ှက်ေကာက် ြခင်း ှင့်
ကင်းလတ်ွ က လိမ့်မည်။ 6 ဤ ဆင်းရဲ ေသာ သူ၏ ေအာ်ဟစ် ြခင်း အသံ ကုိ
ထာဝရဘုရား
သည် နားေထာင် ၍ ၊ ခပ်သိမ်း ေသာဆင်းရဲ ထဲ က ကယ်လွှတ် ေတာ် မူ၏။

7ထာဝရဘုရား ကုိ ေကာက်ရွ ံ ေသာသူတို့ ပတ်လည် ၌
ေကာင်းကင် တမနေ်တာ်တို့သည် တပ်ချ ၍
ကယ် လွှတ် တတ် က၏။ 8 ထာဝရဘုရား သည် ေကာင်းြမတ် ေတာ် မူ သည်
အေကာင်း ကုိ ြမည်းစမ်း ၍ သိ မှတ်ကေလာ။့ ကုိယ်ေတာ် ကုိ
ခုိလှုံ ေသာသူ သည် မဂင်္လာ ှိ၏။ 9ထာဝရ ဘုရား၏ သန ့် ှ င်း သူတို့ ၊ ထာဝရဘုရား
ကုိ ေကာက်ရွ ံ ကေလာ။့ ေကာက်ရွ ံ ေသာသူတို့ ၌
ဆင်းရဲ ြခင်းမ ှိရာ။ 10 ြခေသင့်္ တို့သည် ဆင်းရဲ ၍
ငတ်မွတ် ြခင်းကုိ ခံရေသာ်လည်း ၊ ထာဝရဘုရား ကုိ ှာ ေသာသူတို့ ၌ ေကာင်း
ေသာအရာတစုံ တခုမျှ မ
လို ရာ။ 11အချင်းသူငယ် တို့လာ ကေလာ။့ ငါ ့ စကားကုိ
နားေထာင် ကေလာ။့ ထာဝရဘုရား
ကုိ ေကာက်ရွ ံ ြခင်း တရားကုိ သင် တို့အား ငါသွန် သင်မည်။ 12 ေကာင်းမွန် ေသာ
အရာကုိ ေတွ့ြမင် မည် အေကာင်း ၊ အသက် ှင်ြခင်း ှင့်တကွေနရ့က် ကာလကုိ ေတာင့်
တလိခုျင်ေသာ သူမည်သည်ကား၊ 13 ကုိယ် လျှာ ကုိ မ
ေကာင်းေသာအရာ ှင့်
ကင်း ေစေလာ။့ ှ တ်ခမ်း လည်း မုသာ
စကားကုိ မေြပာ ေစ ှင့်။ 14 ဒစု ိုက် ကုိ လွှဲ ေ ှာင်၍
သု စ ိုက်ကုိြပ ေလာ။့ သူတပါး ှင့်အသင့် အတင့်ေနြခင်းကုိ ှာ ၍ မီှေအာင်လိက်ု
ေလာ။့ 15ထာဝရဘုရား သည် ေြဖာင့်မတ် ေသာသူတို့ ကုိ ကည့် ှု ေတာ်မူ၏။ သူ
တို့ ေအာ်ဟစ် သံကုိ လည်း
နားေထာင် ေတာ်မူ၏။ 16 ဒစု ိုက် ကုိြပ ေသာသူတို့ကား၊ ေြမ ကီး ေပါ် မှာ ေအာက်ေမ့
စရာ အမှတ်မျှမ ှိေစြခင်းငှါ ပယ် ှင်း မည် အေကာင်း ၊ ထာဝရဘုရား သည် မျက် ှာ
ထားေတာ်မူ၏။ 17 ေြဖာင့်မတ်ေသာသူတို့သည် ေအာ်ဟစ် ေသာအခါ ၊ ထာဝရဘုရား
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သည် နားေထာင် ၍ ၊ သူ တို့ ကုိ ခပ်သိမ်း ေသာ ဆင်းရဲ ထဲ က ကယ် လွှတ်ေတာ်မူ၏။
18ထာဝရဘုရား သည် ကျ ိးပ့ဲ ေသာစိတ် ှိေသာသူတို့ ှင့်
ှလံးုေကကဲွေသာသူတို့ ကုိ နးီ
ေတာ်မူ၏။ ေနာင်တ ှိ၍ စိတ် ှမ့်ိချေသာသူတို့ ကုိလည်း ကယ်တင် ေတာ်မူ၏။

19 ေြဖာင့်မတ် ေသာသူသည်များစွာ ေသာ ဒကု္ခ
ဆင်းရဲကုိ ခံရေသာ်လည်း ၊ ထာဝရဘုရား သည် ခပ်သိမ်း ေသာဒကု္ခ ဆင်းရဲထဲ က
ကယ် လွှတ်ေတာ်မူ၏။ 20 သူ ၏အ ို း ှ ိသမျှ တို့ ကုိ ေစာင့်ေ ှာက် ေတာ်မူသည် ြဖစ်၍၊
တ
ေချာင်းမျှမ ကျ ိး မပ့ဲရ။ 21 မတရား ေသာသူမူကား၊ ေဘး
ြဖင့် အသက် ဆုံး ြခင်းသို့ ေရာက်ရမည်။ ေြဖာင့်မတ် ေသာသူကုိ မုနး် ေသာသူတို့
သည် အြပစ် စီရင်ြခင်းကုိခံရကမည်။ 22ထာဝရဘုရား သည် မိမိ
ကျွန် တို့၏ အသက်
ဝိညာ ်ကုိ ေရွး ှ တ် ေတာ်မူသည်ြဖစ်၍ ၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိ
ခုိလှုံ ေသာသူတစုံ တေယာက်မျှ အြပစ် စီရင်ြခင်းကုိ မ ခံရ။

35
1 အိထုာဝရဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ု ၌ ဆန ့က်ျင် ဘက်ြပ ေသာသူ
တို့ ကုိ ဆန ့က်ျင် ဘက်ြပ ေတာ်မူပါ။ အကျွ ်ပ်ု ကုိ စစ်တိက်ု ေသာသူတို့ ကုိ တိက်ု ေတာ်
မူပါ။ 2 ဒိင်ုး လွှား ကုိကုိင် ၍ အကျွ ်ပ်ု ကုိ ကူညီ
ြခင်းငှါ ထ ေတာ်မူပါ။ 3အကျွ ်ပ်ု ကုိ လိက်ု ေသာသူတို့ ေ ှ ၌ လံှ ေတာ်ကုိ ရွယ် ၍
ဆီးတား ေတာ်မူပါ။ ငါ သည် သင် ၌ချမ်းသာ ေပး ေသာသူ ေပတည်းဟု အကျွ ်ပ်ု ၏
ဝိညာ ် အား မိန ့် ေတာ်မူ ပါ။ 4အကျွ ်ပ်ု အသက် ကုိ ှာ ေသာသူတို့သည် အ ှက်ကဲွ
၍ မျက် ှာ ပျက် ကပါေစေသာ။ အကျွ ်ပ်ု ကုိ အ ္တရာယ် ြပ မည်ဟု ကံစည် ေသာသူ
တို့သည် လှန် ြခင်းကုိ ခံရ၍
ှက်ေကာက် ြခင်းသို့ ေရာက်ကပါေစေသာ။ 5 ထုိသူတို့သည် ေလ
တိက်ုေသာဖဲွ က့ဲ သို့ ြဖစ် က ပါေစေသာ။ ထာဝရဘုရား
၏ တမန် သည်လည်း သူတို့ ကုိ လဲှ ပါေစေသာ။ 6 သူ တို့ သွားေသာလမ်း သည် မုိက်
ေသာလမ်း၊ ေချာ ေသာလမ်းြဖစ် ပါေစေသာ။ ထာဝရဘုရား
၏ တမန် သည်လည်း သူ တို့ ကုိ လိက်ု ပါေစေသာ။ 7အေကာင်း မ ှိဘဲ အကျွ ်ပ်ု အ
ဘို့ ေကျာကွ့င်း ကုိ ဝှက်ထား ကပါ ပီ။ အေကာင်း မ ှိဘဲ အကျွ ်ပ်ု အသက် ကုိသတ်
စရာဘို့
တင်ွး ကုိ တးူ ကပါ ပီ။ 8 ထုိ သို့ ေသာသူ သည် အမှတ်တမ့ဲပျက်စီး ြခင်းသို့ ေရာက်
ပါေစေသာ။ မိမိ
ဝှက်ထား ေသာေကျာကွ့င်း သည် မိမိ
ကုိ ေကျာမိ့ ပါေစေသာ။ မိမိ
တင်ွးထဲ သို့ မိမိကျ ပါ ေစေသာ။ 9 သို့ ြဖစ်လျှင် ၊ ငါ ၏ဝိညာ ် သည် ထာဝရဘုရား
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ကုိ အမီှြပ ၍ ဝမ်းေြမာက် ြခင်း ှ ိ လိမ့်မည်။ ကယ်တင် ေတာ်မူြခင်း အေကာင်းကုိ
လည်း အမီှြပ ၍ စိတ်ရွှင်လနး် ြမ းထူးြခင်း ှ ိလိမ့်မည်။ 10အကျွ ်ပ်ု အ ို း ှ ိသမျှ တို့
ကလည်း၊ အိုထာဝရဘုရား ၊ အစုိး တရြပ ေသာသူ၏ လက်မှ ဆင်းရဲ သားကုိ ှ တ်
ေတာ်မူ၍၊ လယူု
ဖျက်ဆီးတတ်ေသာသူ ၏လက်၌ ဆင်းရဲ ငတ်မွတ် လျက် ခံေနရေသာသူကုိ
ချမ်းသာေပး ေတာ် မူတတ်ေသာ ကုိယ်ေတာ် ှင့် အဘယ် သူတူ ပါ သနည်းဟု
ေလျှာက်ဆုိ ကမည်။ 11 မ မှနေ်သာသက်ေသ တို့သည်ေပါ် လာ၍၊ ငါမ သိ ေသာမှုြပစ်
တို့ ကုိ ငါ ့အေပါ်မှာတင် က၏။ 12 ငါ ြပ ေသာေကျးဇူး အတက်ွ သူတို့သည် ငါ ့အသက်
ကုိလယူု ြခင်းတည်းဟေူသာမေကာင်း ေသာအရာ ကုိ ဆပ် ေပး က၏။ 13 ငါ မူကား ၊
သူ တို့ ၌ အနာ
ေရာဂါစဲွေသာအခါ ၊ ေလျှာ်ေတ အဝတ်ကုိဝတ်ဆင် လျက် အစာ
ကုိေ ှာင်၍ ခိ းြခံ စွာကျင့် ေလ၏။ ကုိယ် ရင်ခွင် ကုိ မျက် ှာ ြပ လျက် ဆုေတာင်း
ေလ၏။ 14 သူတို့ ကုိ ငါ ၏မိတ်ေဆွ ၊ ငါ၏ညီအစ် ကုိက့ဲ သို့ သေဘာထား၍ ငါြပ ၏။
ကုိယ်အမိ ကုိေအာက်ေမ့ ၍၊ စိတ် မသာညည်းတာွးေသာသူက့ဲ သို့ ကမ်းတမ်းေသာ
အဝတ်ကုိဝတ်လျက် တမှုိင်မှုိင် ေနေလ၏။ 15 ငါ လဲ ေသာအခါ မူကား ၊ သူတို့သည်
ဝမ်းေြမာက် ၍ စည်းေဝး က၏။ ိုက်ပုတ် ေသာသူတို့သည် ငါ ့ တဘက် ၌စည်းေဝး
က၏။ သူတို့ ကုိလည်း ငါမ သိ ရ။ မ
ရပ် မေနဘဲ ငါကုိ့ ဆဲွြဖတ် က၏။ 16 ပဲွ ၌ကစားတတ်ေသာ လဆုိူး
တို့ ှင့်အတူ ငါ ့ ကုိ အံသွား ခဲ ကိတ် က၏။ 17 အိုထာဝရ ဘုရား၊ အဘယ် မျှကာလ
ပတ်လံးု ကည့် ှု ၍ ေနေတာ်မူမည်နည်း။ အကျွ ်ပ်ု အသက် ကုိ သူ
တို့ ြပ ေသာေဘးဥပဒ် မှ ၎င်း၊ အကျွ ်ပ်ု အချစ် ဆုံးကုိ ြခေသင့်္ တို့ မှ ၎င်း ကယ်လွှတ်
ေတာ်မူပါ။ 18 ေကျးဇူးေတာ် ကီးလှပါ၏ဟု မဟာ
ပရိသတ် အလယ် မှာ အကျွ ်ပ်ုဝနခံ် ပါမည်။ များစွာ ေသာလစုူ တင်ွ ကုိယ်ေတာ် ကုိ
ချးီမွမ်း ပါမည်။ 19 မဟတ်ု မမှနဘဲ် အကျွ ်ပ်ု ကုိ ရနဘ်က် ြပ ေသာသူတို့ သည် ေအာင်
ပဲွကုိ မ
ခံ ကပါေစ ှင့်။ အေကာင်း မ ှိဘဲ အကျွ ်ပ်ု ကုိ မုနး် ေသာသူတို့ လည်း မျက်စိ ေစွ
ြပ ြခင်းကုိ မြပ ကပါေစ ှင့်။ 20 အေကာင်း မူကား၊ သူတို့သည် အမှု ငိမ်းေစ ေသာ
စကားကုိ မ
ေြပာ ကပါ။ ငိမ်ဝပ် စွာေနေသာြပည် သား တို့တဘက် ၌ လျှ ိ ဝှက် ေသာအမှု များ
ကုိ ကံစည် ကပါ ၏။ 21အကျွ ်ပ်ု ကုိ ပစပ် ဟ ၍ ေအေ့ဟ ၊ ေအေ့ဟ ၊ ငါ တို့သည်
ကုိယ်မျက်စိ ှင့်ြမင် ရ ပီဟု ဆုိ ကပါ၏။ 22 အိထုာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ်သည် သိြမင်
ေတာ်မူ ၏။ အိဘုုရား
ှင်၊ တိတ်ဆိတ် စွာ ေနေတာ်မ မူပါ ှင့်။ အကျွ ်ပ်ု ှင့် ေဝး ေဝးေနေတာ်မ မူပါ
ှင့်။ 23 အကျွ ်ပ်ု ၏ဘုရား သခင်၊ အကျွ ်ပ်ု၏အ ှင် ၊ အကျွ ်ပ်ု ၌ေရာက် ေသာအမှု
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ကုိ စီရင် ေတာ်မူမည် အေကာင်း ကုိယ် ကုိ ှ ိးေဆာ် ၍ ထ ေတာ်မူပါ။ 24 အကျွ ်ပ်ု
၏ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ် သည် ေြဖာင့်မတ် ေတာ်မူြခင်း ှင့်အညီ ၊
အကျွ ်ပ်ု အမှုကုိ ဆုံးြဖတ် ေတာ်မူပါ။ သူတို့သည် အကျွ ်ပ်ု ကုိ ိင်ု၍ ဝမ်း မ ေြမာက်
ကပါေစ ှင့်။ 25 အဲ ၊ ငါ တို့အလိြုပည့်စုံ ပီဟု မ
ေအာက်ေမ့ ကပါေစ ှင့်။ ငါတို့သည် သူ့
ကုိ မျ ိ ပီဟ၊ု မ
ေြပာ ကပါေစ ှင့်။ 26အကျွ ်ပ်ု ၌ေဘး ေရာက်သည်အေကာင်းကုိ ဝမ်းေြမာက် ေသာ
သူအေပါင်း တို့သည် အ ှက်ကဲွ ၍ မျက် ှာ ပျက် ကပါေစေသာ။ အကျွ ်ပ်ု တဘက် ၌
ကုိယ်ကုိ ချးီေြမာက် တတ်ေသာသူတို့ အေပါ်မှာ အသေရ
ပျက်ြခင်း ှင့် ှက်ေကာက် ြခင်းသက်ေရာက် ပါေစေသာ။ 27အကျွ ်ပ်ု ၏ ဟတ်ုမှန်
ြခင်းဘက်၌ ေနေသာသူတို့ သည် ရွှင်လနး် စွာ သီချင်း ဆုိ၍ ဝမ်းေြမာက် ကပါေစ
ေသာ။ မိမိ
ကျွန် ၌ ချမ်းသာတိးုပွားြခင်းအေကာင်းကုိ ှစ်သက် ေတာ်မူေသာထာဝရဘုရား သည်
ဘုနး် ကီး ေတာ်မူ ေစသတည်းဟ၊ု သူတို့သည် အစ ် မြပတ် မက်ဆုိ ကပါ ေစေသာ။
28အကျွ ်ပ်ု သည်လည်း ၊ ကုိယ်ေတာ် ၏ ေြဖာင့်မတ် ေတာ်မူြခင်း အေကာင်းအရာကုိ
မက်ဆုိ ၍အစ ် မြပတ်ကုိယ်ေတာ် ကုိ ချးီမွမ်း ပါမည်။

36
1 ဘုရား သခင်ကုိ ေကာက်ရွ ံ ရေသာအေကာင်းသည် မ
တရားေသာသူ၏ မျက်စိ ၌ မ ထင်ဟ၊ု ထုိသူ
ြပ တတ်ေသာ ဒစု ိုက် ကုိ
ငါ ေထာက် ၍
သေဘာ ကျ၏။ 2 သူ ၏အြပစ် ကုိ ေတွ့ ေတာ်မမူ၊ ရံွ ှာ ေတာ်မမူဟု ကုိယ် မျက်စိ
ေ ှ ၌
ကုိယ် ေကာင်းေသာ အေယာင် ကုိ ေဆာင်တတ်၏။ 3 သူ ေြပာ ေသာစကား သည်
အဓမ္မ
စကား၊ လှည့်စား
ေသာစကားြဖစ်၏။ ေကာင်း ေသာအကျင့်ကုိ ကျင့်ေစ တတ်ေသာပညာ ကုိ
စွန ့် ေလ ပီ။ 4 အိပ်ရာ ေပါ် မှာ မေကာင်း ေသာအမှုကုိ ကံစည် တတ်၏။ မ
ေကာင်း ေသာ လမ်း သို့ အ မဲလိက်ု ၍၊ ဆုိးယုတ် ေသာအကျင့်ကုိ ရံွ ှာ ြခင်းမ ှိ။

5 အိထုာဝရဘုရား ၊ က ုဏာ ေတာ်သည် ေကာင်းကင်
သို့ ၎င်း၊ သစ္စာ
ေတာ်သည် မုိဃ်း တိမ်သို့ ၎င်း မီှပါ၏။ 6 ေြဖာင့်မတ် ေတာ်မူြခင်းတရားသည် ကီးမား
စွာ ေသာေတာင် ို း ှင့် တူ
ပါ၏။ တရား
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စီရင် ေတာ် မူ ချက် တို့သည် အလနွ် နက်နဲ ရာ ြဖစ် ကပါ၏။ အိုထာဝရဘုရား ၊
ကုိယ်ေတာ်သည် လူ
မျ ိ း ှင့်
တိ စ္ဆာန် မျ ိ းကုိ ေစာင့်မ ေတာ်မူ ၏။ 7 အိဘုုရား သခင်၊ က ုဏာ
ေတာ်သည် အလနွ် ြမတ် ိးု ဘွယ်ြဖစ်ပါ၏။ ထုိေကာင့် လူ သား တို့သည် အေတာင်
ေတာ်အရိပ် ကုိ
ခုိလှုံ လျက်ေနရကပါ၏။ 8 အိမ် ေတာ်၏ကယ်ဝ ြခင်း ှင့်
ေရာင့်ရဲ လျက် ေန၍ ၊ ကုိယ်ေတာ် ၏ချမ်းသာ ြမစ် ေရကုိ ေသာက် ေစ ြခ င်းငှါ
အခွင့်ေပးေတာ်မူ၏။ 9အေကာင်း မူကား၊ ကုိယ်ေတာ် ထံ မှာအသက်
စမ်းေရ တင်ွး ှိပါ၏။ အလင်း ေတာ်ထဲ မှာ အကျွ ်ပ်ုတို့ သည် အလင်း ကုိ ရ က
ပါ၏။ 10 ကုိယ်ေတာ် ကုိ သိ
ေသာသူတို့အား ၊ က ုဏာ
ေတာ်ကုိ၎င်း၊ သေဘာ
ေြဖာင့် ေသာသူတို့အား
ေြဖာင့်မတ် ေတာ်မူြခင်း တရားကုိ၎င်း တည် မဲတည်ေစေတာ်မူပါ။ 11 မာန ၏ေြခ
သည် အကျွ ်ပ်ု ကုိ မ
နင်း ပါေစ ှင့်။ မတရား
ေသာသူတို့သည် အကျွ ်ပ်ု ကုိ ေနရာ
မ ေရွ က ပါေစ ှင့်။ 12 ဒစု ိုက် ကုိ ြပ ေသာသူတို့သည် ထုိ
အရပ်၌ပင် လဲ
လျက်ေနရကပါ၏။ လဲှ ြခင်းကုိ ခံရေသာေကာင့်၊ တဖန် ထ ြခင်းငှါမ တတ် ိင်ု က
ပါ။

37
1လဆုိူး တို့အေကာင်းေကာင့်
စိတ် မ ပူ ှင့်။ မ
တရား သြဖင့် ြပ ေသာသူတို့ ကုိ မ
ြင စူ ှင့်။ 2အေကာင်း မူကား၊ သူတို့သည် မ
ကာမြမင့်မီှြမက်ပင် က့ဲသို့ ရိတ် ြခင်းကုိခံရ၍ ၊ စိမ်း ေသာပျ ိး ပင် ည ိး မ်ွး သက့ဲသို့

ြဖစ်ရလိမ့်မည်။ 3ထာဝရဘုရား ကုိ
ခုိလှုံ ၍ ၊ ေကာင်း ေသာအကျင့် ကုိ ကျင့် ေလာ။့ ြပည် ေတာ်၌ေန ၍ ၊ သစ္စာ တရား
ကုိ ကျက်စား ေလာ။့ 4ထာဝရဘုရား ၌
ေမွ့ေလျာ် ြခင်း ှ ိ ေလာ။့ သို့ ြပ လျှင် ၊ စိတ် ှလံးုအလို ြပည့်စုံရေသာအခွင့် ကုိေပး
ေတာ်မူ မည်။ 5 ကုိယ် အမှု အရာကုိ ထာဝရဘုရား
၌
အပ် ေလာ။့ ကုိယ်ေတာ် ကုိ
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ကုိးစား ေလာ။့ သို့ ြပ လျှင် စီရင် ေတာ်မူ မည်။ 6သင် ၏ေြဖာင့်မတ် ြခင်းအေကာင်း
ကုိ အလင်း
က့ဲ သို့ ၎င်း ၊ တရား သြဖင့်ြပ ြခင်းအရာကုိ မွနး်တည့် ေရာင်ြခည် က့ဲ
သို့ ၎င်း
ေဘာ်ြပ ေတာ်မူမည်။ 7ထာဝရဘုရား ေ ှ မှာ ငိမ်ဝပ် စွာေန၍ ၊ ကုိယ်ေတာ်
ကုိ ငံလ့င့် ေလာ။့ မိမိ
အမှု ၌ ေအာင် တတ်ေသာသူ၊ မ
ေကာင်းေသာအ ကံအစည်တို့ ကုိ
ပီး ေစေသာသူ ၏ အေကာင်းေကာင့်
စိတ် မ ပူ ှင့်။ 8အမျက် မ ထွက်ေစ ှင့်။ ေဒါသ စိတ်ကုိ စွန ့ပ်ယ် ေလာ။့ ြပစ်မှား ေစ
ြခင်းငှါ
တိက်ုတနွး်တတ်ေသာစိတ် မ ှိေစ ှင့်။ 9 ြပစ်မှား ေသာသူတို့သည် ပယ် ှင်း ြခင်းကုိ
ခံရက လိမ့်မည်။ ထာဝရဘုရား
ကုိ ေြမာ်လင့် ေသာသူတို့ မူကား ၊ ြပည် ေတာ်ကုိ အေမွ ခံရကလိမ့်မည်။ 10 ခဏ ကာ
ပီးမှ ၊ မတရား ေသာသူသည်မ ှိရ။ သူ
၏ေနရာ ကုိေစ့ေစ့ ှာ ၍ မ ေတွ့ရ။ 11 စိတ် ှမ့်ိချေသာသူတို့ မူကား ၊ ြပည် ေတာ်ကုိ
အေမွခံ ၍ ၊ များြပား ေသာ ငိမ် သက်ြခင်း၌
ေမွ့ေလျာ် က လိမ့်မည်။ 12 မတရား ေသာသူသည် ေြဖာင့်မတ် ေသာ သူတဘက် ၌
ကံစည် ၍
အံသွား ခဲ ကိတ် တတ်၏။ 13 သို့ ေသာ်လည်းသူ ၏
ေနရ့က်အချနိေ်ရာက် မည် ကုိ
ဘုရား ှင်သိြမင် ၍ ၊ သူ့ ကုိ ြပံ း ရယ်ေတာ်မူ၏။ 14 မတရား ေသာသူတို့သည် ဆင်းရဲ
ငတ်မွတ် ေသာသူတို့ ကုိ လဲှ ချြခင်းငှါ ၎င်း၊ ေြဖာင့်မတ် စွာကျင့် ေသာသူတို့ ကုိသတ်
ြခင်းငှါ ၎င်း၊ ထား
ကုိထုတ် လျက်၊ ေလး
ကုိ တင် လျက် ေနတတ်က၏။ 15 သို့ ေသာ်လည်း၊ သူ
တို့ထား သည် သူ
တို့ ှလံးု ထဲ သို့ ဝင် လိမ့်မည်။ သူ
တို့ေလး တို့သည်လည်း
ကျ ိး ကလိမ့်မည်။ 16 ေြဖာင့်မတ် ေသာသူ၌
နည်း ေသာဥစ္စာသည် မတရား
ေသာသူ ကီးတို့ ၌ ကယ်ဝ ေသာဥစ္စာထက်
သာ၍ ေကျးဇူး ှ ိ၏။ 17အေကာင်း မူကား၊ မတရား
ေသာ သူ၏လက် ံု း သည် ကျ ိး ရ လိမ့်မည်။ ေြဖာင့်မတ် ေသာ သူ ကုိ ကား ၊
ထာဝရဘုရား
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မစ ေတာ်မူ၏။ 18 ေြဖာင့်မတ် ေသာသူတို့၏ ေနရ့က် ကာလကုိ ထာဝရဘုရား
သိ မှတ်ေတာ်မူ၍ ၊ သူ တို့၏ အေမွ ဥစ္စာသည်အစ ် အ မဲတည် လိမ့်မည်။ 19 သူ
တို့သည် ခဲယ ်း ေသာကာလ ၌
မျက် ှာ မ ပျက်၊ အစာ
ေခါင်းပါးသည်ကာလ ၌
ဝ စွာစားရက၏။ 20 မတရား ေသာသူတို့ မူကား ၊ ပျက်စီး ြခင်းသို့ ေရာက်ရကမည်။
ထာဝရ
ဘုရား၏ ရနသူ် တို့သည် ကျက်စား ရာအရပ်၏အသေရ က့ဲ သို့ ဆုံး ၍ ၊ မီးခုိး ြဖစ်
လျက်
ကွယ်ေပျာက် ကလိမ့်မည်။ 21 မတရား ေသာသူသည် ေချးငှါး ၍
မ ဆပ် ဘဲ ေနတတ်၏။ ေြဖာင့်မတ် ေသာသူမူကား ၊ သနား ေသာစိတ် ှိ၍
ေပး တတ်၏။ 22 ေကာင်း ကီး ေပးေတာ်မူြခင်းကုိ ခံရေသာသူသည် ြပည် ေတာ်ကုိ
အေမွ ခံရလိမ့်မည်။ ကျနိ် ေတာ်မူြခင်း ကုိ ခံရေသာသူမူကား ၊ ပယ် ှင်း ြခင်းသို့ ေရာက်
ရ လိမ့်မည်။ 23 ေကာင်းေသာသူ၏ေြခရာ တို့ ကုိ ထာဝရဘုရား
သည် ပ့ဲြပင် ၍ ၊ သူ သွားရာလမ်း ကုိ ှစ်သက် ေတာ်မူ၏။ 24 ထုိသူသည် လဲ
ေသာ်လည်း ဆုံး ရာသို့ မ ေရာက်ရ။ အေကာင်း မူကား၊ ထာဝရဘုရား
သည် သူ
၏လက် ကုိ ကုိင် မေတာ်မူ၏။ 25 ေြဖာင့်မတ် ေသာသူသည် စွန ့ပ်စ် ြခင်းကုိခံရသည်
အေကာင်း၊ သူ
၏သား ေြမးတို့သည် ေတာင်း ၍ စား
ရသည်အေကာင်းကုိ ငါ သည် အသက် ပျ ိသည် ကာလမှစ၍ အို သည်တိင်ုေအာင်
မ ြမင် စဖူး။ 26 သူသည်အစ ် သနား ေသာစိတ် ှိသည် ှင့် ၊ သူတပါးတို့အား ေချး
ငှါး တတ်သည်ြဖစ်၍ ၊ သူ ၏သား ေြမး တို့သည် ေကာင်း ကီး မဂင်္လာကုိခံရ က၏။
27 ဒစု ိုက် ကုိလွှဲေ ှာင် ၍
သုစ ိုက် ကုိ ြပ ေလာ။့ သို့ ြပ လျှင် အစ ် အ မဲေန ရလိမ့်မည်။ 28 ထာဝရဘုရား
သည် တရား
ကုိ ှစ်သက် ေတာ်မူ ၏။ မိမိ
သန ့် ှ င်း သူတို့ ကုိလည်း
စွန ့် ေတာ်မ မူ။ သူတို့သည် ေစာင့် မေတာ်မူြခင်းကုိ
အစ ် အ မဲခံရကလိမ့်မည်။ မတရား
ေသာသူ၏ သား
ေြမးတို့ မူကား ၊ ပယ် ှင်း ြခင်းကုိခံရ ကလိမ့်မည်။ 29 ေြဖာင့်မတ် ေသာသူတို့သည်
ြပည် ေတာ်ကုိ
အေမွ ခံ၍
အစ ် အ မဲေန ရကလိမ့်မည်။ 30 ေြဖာင့်မတ် ေသာသူ၏ ှ တ် သည် ပညာ
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ကုိ မက်ဆုိ တတ်၏။ သူ
၏လျှာ သည်လည်း
တရား ေသာ စကားကုိ ေြပာ ဆုိတတ်၏။ 31ထာဝရဘုရား ၏ တရား
ေတာ်သည် သူ
၏ စိတ် ှလံးုထဲ မှာ တည်သည်ြဖစ်၍၊ သူ
သွား ေသာအခါ မ
ေချာ် မလဲရ။ 32 မတရား ေသာသူသည် ေြဖာင့်မတ် ေသာသူကုိ ေချာင်းေြမာင်း ၍
သတ် ြခင်းငှါ ှာ ကံ တတ်၏။ 33 သို့ ေသာ်လည်း၊ ထာဝရဘုရား
သည် ထုိသူ
၏ လက် ၌
ေြဖာင့်မတ် ေသာသူကုိ စွန ့ပ်စ် ေတာ်မူမည်မဟတ်ု။ အစစ် ခံရေသာအခါ
အြပစ် စီရင်ေတာ်မူမည်မဟတ်ု။ 34ထာဝရဘုရား ကုိ ေြမာ်လင့် ၍ ၊ လမ်း ေတာ်ကုိ
ေ ှာက်သွား ေလာ။့ ြပည် ေတာ်ကုိ
အေမွ ခံရေသာအခွင့် ှင့်
ချးီေြမာက် ေတာ်မူမည်။ မတရား
ေသာသူတို့ ဆုံး ှုံး ြခင်းကုိ သင်သည် ကည့်ြမင် ရလိမ့်မည်။ 35 မတရား ေသာသူ
သည် အစုိး
တရြပ ၍ ၊ ေပါက် ရင်း အရပ်မှာ ကီးပွားေသာ သစ်ပင် လနး်လနး် ှ ိသက့ဲသို့ ၊ ကုိယ်
ကုိကုိယ်ြပန ့ပွ်ါး ေစသည်ကုိ ငါြမင် ရေသာ်လည်း၊ 36 ေနာက် တဖနသူ်သည် ေရွ သွား ၍
ကွယ်ေပျာက်၏။ သူ့
ကုိလည်း
ငါ ှာ ၍ မ ေတွ့ ရ။ 37 စုံလင် ြခင်းတရားကုိေစာင့်ေ ှာက် ေလာ။့ ေြဖာင့်မတ်
ြခင်းတရားကုိ ကည့် ှု ဆင်ြခင်ေလာ။့ ထုိသို့ ြပ ေသာသူ သည် အဆုံး
၌
ငိမ်သက် ြခင်းကုိ ခံစားရလိမ့်မည်။ 38 ြပစ်မှား ေသာသူအေပါင်း တို့သည် ပျက်စီး

ြခင်းသို့ ေရာက်၍ ၊ မတရား ေသာသူတို့သည်အဆုံး ၌ပယ် ှင်း ြခင်းကုိခံရကလိမ့်မည်။
39 ေြဖာင့်မတ် ေသာသူတို့၏ ကယ်တင် ြခင်းအမှုကုိ ထာဝရဘုရား
စီရင်ေတာ်မူ၏။ ေဘး
ေရာက်သည်ကာလ ၌
သူ တို့ ခုိလှုံ ရာြဖစ်ေတာ်မူ၏။ 40ထာဝရဘုရား သည် သူ
တို့ ကုိ မစ
ကယ် တင်ေတာ်မူ မည်။ ယုံကည်ခုိလှုံ ေသာေကာင့် ၊ မတရား ေသာသူတို့ လက်မှ
ှ တ် ယူကယ် တင်ေတာ်မူမည်။

38
ေအာက်ေမ့ ေစြခင်းငှာ စပ်ဆုိေသာဆာလံ။
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1 အိထုာဝရဘုရား ၊ အမျက် ေတာ်ထွက်၍
အကျွ ်ပ်ု ကုိ အြပစ် တင်ေတာ်မ မူပါ ှင့်။ ြပင်းစွာ ေသာစိတ် ေတာ် ှိ၍
ဆုံးမ ေတာ်မမူပါ ှင့်။ 2 ြမား ေတာ်တို့သည် အကျွ ်ပ်ု ၌
စုေဝး ၍ ၊ လက် ေတာ်သည် အကျွ ်ပ်ု ကုိ
ှပ်ိ လျက် ှိပါ၏။ 3အမျက် ေတာ်ထွက်ေသာေကာင့် ၊ အကျွ ်ပ်ု
အသား သည် ကျနး်မာ ြခင်းမ ှိပါ။ ဒစု ိုက် အြပစ်ေကာင့်
အ ို း များထဲ မှာ သက်သာ ြခင်းမ ှိပါ။ 4 အကျွ ်ပ်ု ြပ မိေသာ ဒစု ိုက် တို့သည်
အကျွ ်ပ်ု
ေခါင်း ကုိ လွှမ်းမုိး ၍ ၊ ေလး ေသာဝန် က့ဲသို့ အကျွ ်ပ်ု မထမ်း ိင်ုေအာင် ေလး က
ပါ၏။ 5အကျွ ်ပ်ု မုိက် ေသာအမှုေကာင့်
အနာ တို့သည် နံ ေစာ်၍ ရိယွ့ဲလျက် ှိ ကပါ၏။ 6အကျွ ်ပ်ုသည် ြပင်းထန် စွာခံရ၍၊
အလနွ် ှမ့်ိချ လျက်၊ ကမ်းတမ်းေသာအဝတ်ကုိဝတ်လျက် တေနလံ့းု
သွား ရပါ၏။ 7အကျွ ်ပ်ု ခါး သည် ပူေလာင် ေသာအနာစဲွ ၍ ၊ အသား သည်လည်း
ကျနး်မာ ြခင်းမ ှိပါ။ 8 နုန် ဲ ့ြခင်း၊ ေကကဲွ ြခင်း ှ ိ၍ ၊ စိတ် ှလံးုလှုပ် ှား သြဖင့်
ေအာ်ဟစ် ရပါသည်။ 9 အိုဘုရား ှင်၊ အကျွ ်ပ်ု အလို ှ ိသမျှ သည် ေ ှ ေတာ်၌
ထင် ှားပါ၏။ အကျွ ်ပ်ု ညည်းတာွး ြခင်း ကုိလည်း
အကင်းမ့ဲ သိေတာ်မူ၏။ 10အကျွ ်ပ်ု ၏ ှလံးု တနုလ်ှုပ် ၍၊ ခွနအ်ား လည်း
ကုန် ပါ ပီ။ မျက်စိ အလင်း သည် ကွယ် ေပျာက်ပါ ပီ။ 11အကျွ ်ပ်ု ၏အေဆွ ခင်ပွနး်၊
အေပါင်း အေဘာ်တို့သည် အကျွ ်ပ်ု
အနာ ေရာဂါေကာင့် ၊ ေဝးေဝး ရပ်
လျက် ၊ ေပါင်းေဘာ် တို့သည်လည်း
ေ ှာင် လျက် ေနက ပါ၏။ 12အကျွ ်ပ်ု အသက် ကုိ ှာ ေသာသူတို့သည် ေကျာကွ့င်း
များကုိ ေထာင်ထားကပါ၏။ အကျွ ်ပ်ု ၌ အြပစ်
ြပ ြခင်းအခွင့်ကုိ ှာ ေသာသူတို့သည် တေနလံ့းု
မနာလို ေသာစကားကုိေြပာ ၍ ၊ မေကာင်းေသာပရိယာယ် ကုိ ကံစည် ကပါ၏။

13အကျွ ်ပ်ု မူကား ၊ နားပင်း ေသာသူက့ဲ သို့ မ
ကား။ ှ တ် ကုိ မ
ဖွင့် တတ်ေသာလူ က့ဲ သို့ ြဖစ်ပါ၏။ 14 နားမ ကား ၊ ြပန် ၍မ ြငင်း ိင်ုေသာ သူ
က့ဲ သို့ ြဖစ် ပါ၏။ 15အေကာင်း မူကား၊ အိထုာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ်
ကုိအကျွ ်ပ်ု ကုိးစား
ပါ၏။ အကျွ ်ပ်ု ၏ အ ှင်
ဘုရား သခင်၊ ကုိယ်ေတာ်သည် ြပန် ေြပာေတာ်မူမည်။ 16 သို့ မဟတ်ု ၊ သူတို့သည်
အကျွ ်ပ်ုအမှုမှာ ဝမ်းေြမာက်
ကပါလိမ့်မည်။ အကျွ ်ပ်ု သည် ေြခ ေချာ် ေသာအခါ
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အကျွ ်ပ်ု တဘက် ၌ ကုိယ် ကုိ ချးီေြမာက် ကပါ လိမ့်မည်ဟု ေလျှာက် ပါ ပီ။
17 အကျွ ်ပ်ု လဲ လု သည်ြဖစ်၍ ၊ ကုိယ် ဆင်းရဲ ြခင်းကုိ အစ ် ေအာက်ေမ့ လျက်
ေနရပါ၏။ 18 ကုိယ် အြပစ် ကုိေဘာ် ြပပါ၏။ ြပစ်မှား မိေသာေကာင့်
စိတ် ပူပနြ်ခင်း ှ ိပါ၏။ 19 အကျွ ်ပ်ု ၏ ရနသူ် တို့ကား ၊ ကျနး်မာ လျက် ၊ ခွနအ်ား
ကီးလျက် ှိ ကပါ၏။ အကျွ ်ပ်ု ကုိ မ
ဟတ်ုမှန်ဘဲ မုနး် ေသာသူတို့ကား၊ များြပား ကပါ၏။ 20 အကျွ ်ပ်ု သည် ေကျးဇူး
တရားကုိ ကိ းစား၍ ကျင့် ေသာေကာင့် ၊ ေကျးဇူး အတက်ွ
အြပစ် ြပ တတ်ေသာသူ တို့ သည်အကျွ ်ပ်ု ကုိ ရနဘ်က် ြပ ကပါ၏။ 21 အို
ထာဝရဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ု ကုိ စွန ့ပ်စ် ေတာ်မ မူ ပါ ှင့်။ အကျွ ်ပ်ု ၏ ဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ု
ှင့် ေဝးေဝးေန ေတာ် မ မူပါ ှင့်။ 22အကျွ ်ပ်ု ကုိ ကယ်တင် ေတာ်မူေသာဘုရား ှင်၊
အကျွ ်ပ်ု ကုိမစ ြခင်းငှါ အလျင်အြမန်ကလာ ေတာ်မူပါ။

39
1 ငါ သည်စကား ြဖင့် မျှ
မြပစ်မှား မည်အေကာင်း၊ ကုိယ် ကျင့် ကုိ သတိ
ြပ မည်။ မတရား
ေသာသူသည် ငါ ့ ေ ှ
မှာ ှ ိ စ ်၊ ငါ သည်ကုိယ် ှ တ် ကုိ
ချည်ေ ှာင် မည်ဟု ငါေြပာ ထား၏။ 2 စကား မေြပာဘဲအ လျက်ေန၏။ ေကာင်း
ေသာ အရာကုိ
ပင် မ
ေြပာ။ ထုိ
သို့ ေနစ ်၊ ငါ သည် စိတ် ညစ်ည းြခင်း ှ ိ ၏။ 3 ကုိယ် အထဲ မှာ
ှလံးု ပူေဆွး ြခင်း ှ ိ၏။ ငါ ညည်းတာွး စ ် ၊ မီး ေလာင် ေလ၏။ ထုိအခါငါ သည်
ှ တ် မက် ၏။ 4 အိထုာဝရဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ု သည် ကုိယ်ပျက်
တတ်ေသာ သေဘာကုိသိ
ရပါမည်အေကာင်း၊ အကျွ ်ပ်ု
၏လမ်း ဆုံးကုိ၎င်း၊ အကျွ ်ပ်ု ၏ အသက် အပုိင်း အြခားကုိ၎င်း သိ ေစေတာ်မူပါ။

5အကျွ ်ပ်ု အသက် တာကုိ တမုိက် မျှသာ ခန ့ထ်ား ေတာ်မူ ပီ။ အကျွ ်ပ်ု အရွယ် သည်
ေ ှ ေတာ်၌ ဘာမျှ မဟတ်ု သက့ဲသို့
ြဖစ်ပါ၏။ အကယ် စင်စစ်လမူည်သည် ကား၊ လူ
၏အထွဋ် သို့ ေရာက် ေသာ်လည်း၊ အနတ္တ သက် သက်ြဖစ်ပါ၏။ 6အကယ် စင်စစ်
လူ သည် အရိပ် ၌ သာ ကျင်လည် ပါ၏။ အကယ် စင်စစ်လတိူု့သည် အကျ ိး မ့ဲပင်ပနး်
ကပါ ၏။ ဥစ္စာ
ကုိဆည်းဖူးေသာ်လည်း အဘယ် သူရ အံသ့ည် ကုိ မ
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သိ ရပါ။ 7 ယခု မူကား ၊ အကျွ ်ပ်ုသည် အဘယ်သို့ ေြမာ်လင့် ရပါမည်နည်း။ အို
ထာဝရ
ဘုရား၊ ကုိယ်ေတာ် ၌
သာ ေြမာ်လင့် စရာအေကာင်း ှ ိပါ၏။ 8 ြပစ်မှားမိသမျှ ေသာအြပစ် တို့ မှ
အကျွ ်ပ်ု ကုိ လွှတ် ေတာ်မူပါ။ မုိက် ေသာသူတို့ ၏ က့ဲရဲ
ြခင်းကုိ ခံ
ေစေတာ်မ မူပါ ှင့်။ 9 ကုိယ်ေတာ် စီရင် ေတာ်မူရာ ြဖစ်ေသာေကာင့် ၊ အကျွ ်ပ်ုေြပာ
စရာမရ။ ှ တ် ကုိ မ
ဖွင့် ဘဲေနရပါ၏။ 10အကျွ ်ပ်ု ကုိ ဒဏ်ခတ် ေတာ်မမူပါ ှင့်ဦး။ လက် ေတာ်ေအာက်၌
ဆုံးမ
ြခင်းကုိခံ ရ၍
အား ကုနပ်ါ ပီ။ 11 ကုိယ်ေတာ်သည် လူ
တို့အြပစ် ေကာင့်
ဆုံးမ ၍
ဒဏ်ခတ် ေတာ်မူလျှင် ၊ ပုိးရွ ဖျက်တတ်သက့ဲသို့ ၊ လူ တို့၏ တင့်တယ် ြခင်းအသေရ
ကုိ ြပယ် ေပျာက်ေစေတာ်မူ၏။ အကယ် စင်စစ်လူ ခပ်သိမ်း တို့သည် အနတ္တ သက်သက်
ြဖစ်ကပါ၏။ 12 အိထုာဝရဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ု ဆုေတာင်းြခင်း ပဌနာ
ကုိ ကား ေတာ်မူပါ။ အကျွ ်ပ်ု ေအာ်ဟစ် ေသာ အသံကုိ နားေထာင် ေတာ်မူပါ။
အကျွ ်ပ်ု မျက်ရည် ကုိ ကည့် ၍ ေနေတာ်မ မူပါ ှင့်။ ဘုိးေဘး
အေပါင်း တို့သည် ြဖစ်ဘူးသက့ဲသို့ ၊ အကျွ ်ပ်ု သည် ေ ှ ေတာ်၌ ဧည့်သည် အာဂ ္တ
ြဖစ်၏။ 13အကျွ ်ပ်ု သည် ေရွ သွား ၍
မ ေပျာက် မီှတင်ွ
သက်သာ ရမည်အေကာင်း ၊ မျက် ှာ လွှဲေတာ်မူပါ။

40
1 ငါသည် ထာဝရဘုရား
ကုိ ေစ့ေစ့ေြမာ်လင့် သည် ကာလ၊ ငါ ့ ကုိ
မျက် ှာ ြပ ၍
ငါ ေအာ်ဟစ် ေသာအသံကုိ ကား ေတာ်မူ၏။ 2 ပျက်စီး ရာတင်ွး ှင့်
အလနွ် ဆုိးေသာရွှ ံ ထဲ ကငါ ့ ကုိ ဆယ် ှ တ် ပီးလျှင် ငါ ့ ေြခ တို့ ကုိ ေကျာက် ေပါ် မှာ
တင် ၍
ငါ ေြခ ရာတို့ ကုိ တည် ေစေတာ်မူ၏။ 3 ထုိသို့ ငါ တို့ ဘုရား သခင်ကုိ
ချးီမွမ်း ရာသီချင်း
သစ် ကုိ ငါ မက်ဆုိ ေစ ြခင်းငှါ အခွင့်ေပး ေတာ်မူ၏။ လမူျား
တို့သည် သိြမင် ၍
ေကာက်ရွ ံ ေသာစိတ် ှင့် ထာဝရဘုရား
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ကုိ
ကုိးစား ကလိမ့်မည်။ 4 မာန ေထာင်လွှားေသာသူ ှင့်
မိစ္ဆာတရား လမ်း သို့
လွှဲ သွားေသာသူတို့ ကုိမ
မီှ ဝဲ၊ ထာဝရဘုရား
ကုိ ကုိးစား
ေသာသူ သည် မဂင်္လာ ှိ၏။ 5အကျွ ်ပ်ု ၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ု တို့အဘို့
ြပ ေတာ်မူေသာအံဩ့ ဘွယ်အမှုတို့ ှင့်
ကံစည်ေတာ်မူေသာအ ကံ အစည်တို့သည် များ လှပါ၏။ ေ ှ ေတာ်၌ အစ ်အတိင်ုး

ေလျှာက် ၍ မ
ကုန် ိင်ုပါ။ အကျွ ်ပ်ုထုတ်ေဘာ် ကားေြပာမည်ဟဆုိုေသာ် ၊ ေရတက်ွ
၍
မကုန် ိင်ုေအာင် များ လှပါ၏။ 6 ကုိယ်ေတာ်သည် ယဇ် ှင့် ပူေဇာ် သက္ကာကုိ အလို
ေတာ် မ
ှိသည် ြဖစ်၍ ၊ အကျွ ်ပ်ု နား ကုိ ဖွင့် ေတာ်မူ ပီ။ မီး ှု ိ ရာယဇ် ှင့်
အြပစ် ေြဖရာယဇ်များကုိ ေတာင်း ေတာ် မ မူေသာအခါ၊ 7ကျမ်းစာ လိပ် ၌
အကျွ ်ပ်ု ကုိ အမှတ်ြပ ၍ ေရး
ထား သည် ှင့်အညီ ၊ အကျွ ်ပ်ုသည် သွား ပါမည်ဟု ဝနခံ် ပါ၏။ 8 အကျွ ်ပ်ု ၏
ဘုရား
သခင်၊ ကုိယ်ေတာ် ၏အလို ကုိ ေဆာင် ရာ၌
အကျွ ်ပ်ုသည် အား
ရဝမ်းေြမာက်ပါ၏။ ကုိယ်ေတာ် ၏တရား သည်လည်း
အကျွ ်ပ်ု ှလံးု ထဲ မှာ ှ ိပါ၏။ 9 ေြဖာင့်မတ် ြခင်းတရားကုိ ပရိသတ် ကီး အလယ်
မှာ အကျွ ်ပ်ု ေဟာ
ပါ ပီ။ အိထုာဝရဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ု သည် ကုိယ် ှ တ် ကုိပိတ် ၍ မ
ေနေကာင်းကုိ ကုိယ်ေတာ် သိ ေတာ်မူ ၏။ 10 ေြဖာင့်မတ် စွာ စီရင်ေတာ်မူြခင်းတရား
ကုိ အကျွ ်ပ်ု သည် ကုိယ် ှလံးု ထဲ မှာ ဝှက် ၍မ ထားပါ ှင့်။ သစ္စာ
ေစာင့်ေတာ်မူြခင်းတရား ှင့်
ကယ်တင် ေတာ်မူြခင်းတရားကုိ ေဟာေြပာ ပါ ပီ။ က ုဏာ
ေတာ် ှင့်
သစ္စာ ေတာ်ကုိ ပရိသတ် ကီး
အလယ်မှာ
မ ထိမ် မဝှက်ပါ။ 11 အိထုာဝရဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ု ၌ သနား
စုံမက်ေတာ်မူြခင်းစိတ်ကုိ မ
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ချ ပ်တည်း ပါ ှင့်။ က ုဏာ
ေတာ် ှင့်
သစ္စာ ေတာ်သည် အကျွ ်ပ်ု ကုိ အစ ် ေစာင့် မပါေစေသာ။ 12 အေကာင်း မူကား၊
အတိင်ုး မ သိများစွာေသာ ေဘး
ဥပဒ်တို့သည် အကျွ ်ပ်ု ကုိ
ဝုိင်း ကပါ ပီ။ အကျွ ်ပ်ုေမျှာ် ၍ မ
ကည့် ိင်ု ေအာင်ခံရေသာအြပစ် တို့သည် အကျွ ်ပ်ု
ကုိ မီှ ကပါ ပီ။ အကျွ ်ပ်ု ဆံပင် ထက် များြပား သည် ြဖစ်၍၊ အကျွ ်ပ်ု ှလံးု သည်
အားေလျာ့ ပါ ပီ။ 13 အိထုာဝရဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ု ကုိ ှ တ်ယူ ြခင်းငှါ
အလို ှ ိ ေတာ်မူပါ။ အိုထာဝရဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ု ကုိမစ ြခင်းငှါ အလျင် အြမန်ြပ
ေတာ်မူပါ။ 14အကျွ ်ပ်ု အသက် ကုိ သတ် ြခင်းငှါ ှာ ကံေသာ သူအေပါင်း တို့သည်
အ ှက်ကဲွ ၍
မျက် ှာ ပျက် ကပါေစ ေသာ။ အကျွ ်ပ်ု ၌ အ ္တရာယ် ြပ ချင်ေသာသူတို့သည် လှန်
ြခင်းကုိခံရ၍
ှက်ေကာက် ြခင်းသို့ ေရာက်ကပါေစ ေသာ။ 15အကျွ ်ပ်ု ကုိ
ေအေ့ဟ ၊ ေအေ့ဟ ဟုဆုိ ေသာသူတို့ သည် အ ှက်ကဲွ ြခင်းအားြဖင့် မှုိင် ေတွ ကပါ
ေစ ေသာ။ 16 ကုိယ်ေတာ် ကုိ ှာ ေသာ သူအေပါင်း တို့သည် ကုိယ်ေတာ် ၌
ဝမ်းေြမာက် ရွင်လနး် ကပါေစေသာ။ ကယ်တင် ေတာ်မူြခင်းေကျးဇူးကုိ ှစ်သက်
ေသာသူတို့ သည် ထာဝရဘုရား
ဘုနး် ကီး ေတာ်မူေစသတည်းဟု အစ ် မြပတ်ေြပာ ကပါေစေသာ။ 17 အကျွ ်ပ်ု
မူကား ၊ ဆင်းရဲ ငတ်မွတ် ေသာ်လည်း ၊ ထာဝရ ဘုရား သည် အကျွ ်ပ်ု ကုိ
ေအာက်ေမ့ ေတာ်မူ၏။ ကုိယ်ေတာ် သည် အကျွ ်ပ်ု ကုိ မစ
ေသာသူ၊ ကယ်တင် ေသာသူြဖစ်ေတာ်မူ၏။ အကျွ ်ပ်ု ၏ ဘုရား
သခင်၊ ဆုိင်းလင့် ေတာ်မ မူပါ ှင့်။

41
1ဆင်းရဲ ေသာသူကုိ
ေအာက်ေမ့ ေသာသူသည် မဂင်္လာ ှိ၏။ ခဲယ ်း ေသာကာလ ၌
ထုိသူ ကုိ ထာဝရဘုရား
ကယ် ှ တ် ေတာ်မူမည်။ 2ထာဝရဘုရား သည် ေစာင့်မ ၍
အသက် ချမ်းသာ ေပးေတာ်မူသြဖင့် ၊ ထုိသူသည် ြပည် ေတာ်၌
ေကာင်း ကီး မဂင်္လာကုိ ခံရလိမ့်မည်။ ထုိသူ
ကုိ ရနသူ် တို့ အလို
သို့
ကုိယ်ေတာ် သည် အပ် ေတာ်မ မူပါ။ 3 သူ သည်နာဖျား ၍ တံးုလံးု
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ေနေသာအခါ ၊ ထာဝရဘုရား
သည် ေထာက် ပင့်ေတာ်မူမည်။ နာ
၍ ေနစ ်ကာလ ကုိယ်ေတာ်သည် သူ
၏အိပ်ရာ ှိသမျှ ကုိ လှန် ြပန်ေတာ်မူ မည်။ 4 ငါ ေလျှာက်ဆုိ ရသည်ကား၊ အို
ထာဝရဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ု ကုိ သနား
ေတာ်ပါ။ အကျွ ်ပ်ုသည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ
ြပစ်မှား မိသည်ြဖစ်၍ ၊ အကျွ ်ပ်ု ၌ စိတ် ဝိညာ ်၏ အနာကုိေပျာက် ေစေတာ်မူပါဟု
ေလျှာက်ဆုိ၏။ 5 ငါ ့ ရနသူ် တို့က၊ သူ
သည်ေသ ၍
သူ၏နာမ သည် အဘယ် ကာလမှ တိမ်ြမ ပ် လိမ့်မည်နည်းဟု ငါ ့ ကုိ မနာလို ၍ ဆုိ
တတ်က၏။ 6 ငါကုိ့ ကည့် လာ ေသာသူသည် မုသာ
စကားကုိ ေြပာ တတ်၏။ သူ
၏ ှလံးု သည်လည်း မ
ေကာင်းေသာ အ ကံကုိ ဆည်းဖူး သည် ှင့် ၊ ထွက်သွား ေသာအခါ
ထုတ် ေဘာ်ေြပာ တတ်၏။ 7 ငါ ့ ကုိမုနး် ေသာ သူအေပါင်း တို့သည် ငါ ့ ကုိ ရနဘ်က်
ြပ ၍၊ တေယာက် ှင့် တေယာက်တိးု တိးုေြပာ လျက်၊ ငါ ၌ မ ေကာင်းေသာအ ကံကုိ
ကံစည် တတ်က၏။ 8 သူ ၌
အဓမ္မ အမှု အရာစဲွကပ် သည်ြဖစ်၍ ၊ တခါလဲ လျှင်
ေနာက် တဖနမ် ထ ရဟု ဆုိ က၏။ 9အကယ် စင်စစ်ငါယုံ ၍ ၊ ငါ ့ မုန ့် ကုိစား ေသာ
အေဆွခင်ပွနး် သည် ငါ ့ ကုိ ေြခ ှင့်ေကျာက်သတည်း။ 10 အိုထာဝရဘုရား ၊ သူ တို့
အြပစ်ကုိ
အကျွ ်ပ်ု ဆပ်ေပး ိင်ုမည် အေကာင်း ၊ အကျွ ်ပ်ု ကုိ သနား
၍ ထေြမာက် ေစေတာ်မူပါ။ 11အကျွ ်ပ်ု ၏ ရနသူ် သည် အကျွ ်ပ်ု အား
မ ိင်ု
ေကာင်း ကုိေထာက် ၍၊ ကုိယ်ေတာ်သည် အကျွ ်ပ်ု ကုိ
ြမတ် ိးု ေတာ်မူသည်ဟု သိ ရပါ၏။ 12 ကုိယ်ေတာ် သည် အကျွ ်ပ်ု ကုိ
အကျွ ်ပ်ု စုံလင် ြခင်းအရာ၌ မစ ၍ ၊ ကာလအစ ် အဆက် ေ ှ ေတာ်ထံ မှာေနရာ
ေပးေတာ်မူလတံ။့ 13ဣသေရလ အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင် တည်း ဟေူသာ ထာဝရဘုရား
သည် ကမ္ဘာ
အဆက်ဆက်မဂင်္လာ
ှိေတာ်မူေစသတည်း။ အာမင် ှင့်
အာမင်။

42
1သမင်
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ဒရယ်သည် ေရစီး
ေသာ ေချာင်း ကုိ ေတာင့် တသက့ဲသို့ ၊ အကျွ ်ပ်ု ဝိညာ ် သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ ေတာင့်
တပါသည်ဘုရား။ 2 ငါ ့ ဝိညာ ် သည် ဘုရား
သခင်တည်း ဟေူသာအသက် ှင်ေတာ်မူေသာဘုရား ကုိ ငတ် လှ၏။ အဘယ်
ကာလမှ ဘုရား
သခင့်ထံ ေတာ်သို့ ေရာက် ၍ မျက် ှာ ြပရအံ့ နည်း။ 3 သူတပါးတို့က၊ သင် ၏ဘုရား
သခင်သည် အဘယ် မှာ ှိသနည်းဟု ငါ ့ ကုိ အစ ် ေြပာ ဆုိ ကသြဖင့် ၊ ငါ ့ မျက်ရည်
သည် ေန ့
ည ့်မြပတ် ငါ စား စရာ ြဖစ် ရ၏။ 4 ထုိ အြခင်းအရာကုိ ငါေအာက်ေမ့ ၍ ေနစ ်
တင်ွ၊ ငါ ့ စိတ် ှလံးုသည် ေကကဲွ လျက် ှိ၏။ အေကာင်း မူကား၊ ငါသည်လစုူ များ ှင့်
ေပါင်းေဘာ်လျက်၊ ရွှင်လနး် ြခင်း အသံ ၊ ေထာမနာ ြပ ြခင်းအသံတို့ ကုိ ပိ င်ဆုိ၍၊
ဓမ္မပဲွ ခံ ေသာလစုူ
များ ှင့်အတူ ဘုရား သခင်၏ အိမ် ေတာ်သို့
ြဖည်းညင်း စွာ သွား လှေလ ပီ။ 5 အိငုါ ့ ဝိညာ ် ၊ သင်သည်အဘယ် ေကာင့်ည ိးငယ်
သနည်း။ ငါ ့အထဲ မှာအဘယ်ေကာင့်မ ငိမ်မဝပ် ှိသနည်း။ ဘုရား
သခင်ကုိ
ေြမာ်လင့် လျက်ေနေလာ။့ ငါ ကုိ့ ကယ်တင် ေတာ်မူေသာအ ှင်၊ ငါကုိးကွယ်ေသာ
ဘုရားသခင် ၏ ေကျးဇူးေတာ်ကုိ ငါချးီမွမ်း ေထာမနာြပ ရေလအံ့ သတည်း။ 6အကျွ ်ပ်ု
စိတ် ဝိညာ ်သည် အကျွ ်ပ်ု အထဲ မှာ ည ိးငယ် လျက် ှိပါ၏။ အေကာင်း မူကား၊ ေယာ်
ဒန် ြမစ် ကမ်း ၊ ေဟရမုန် ေတာင် ို း၊ မိဇရ
ကုနး် ေပါ် မှာ ကုိယ်ေတာ် ကုိ အကျွ ်ပ်ုေအာက်ေမ့ ပါ၏။ 7 ေရေဘွ ေတာ်များအသံ
ဗလံ ှင့်တကွ ဝဲ ဩဃတခုကုိ တခုဟစ် ေခါ်၍ လှုိင်း တံပုိး ေတာ်အေပါင်း တို့သည်
အကျွ ်ပ်ု ကုိ
လွှမ်းမုိး ကပါ ပီ။ 8 သို့ ေသာ်လည်း၊ ထာဝရဘုရား
သည် ေန ့
အခါ သနားြခင်းေကျးဇူး ေတာ်ကုိေပး
ချေတာ်မူ၏။ ည ့် အခါ ၌
လည်း
ဂုဏ်ေတာ်ကုိ သီချင်း ဆုိလျက်၊ ငါ ့၏အသက် သခင်
ကုိ ပဌနာ
ြပ လျက်
ငါ ေန၏။ 9အကျွ ်ပ်ု ကုိအဘယ် ေကာင့် ေမ့ေလျာ့ ေတာ်မူသနည်း။ ရနသူ် ည ်းဆဲ
ှပ်ိစက်ြခင်းကုိ
ခံရ၍၊ အကျွ ်ပ်ု သည် ကမ်းတမ်းေသာအဝတ်ကုိ ဝတ်လျက် အဘယ် ေကာင့် ေနရ
ပါသနည်းဟု ငါ ၏ေကျာက် ြဖစ်ေသာ ဘုရား
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သခင် ကုိ
ငါေလျှာက် ရ၏။ 10 ငါ ့ ရနသူ် တို့ က၊ သင် ၏ဘုရား သခင်သည် အဘယ် မှာ ှိ
သနည်းဟု ငါ ့ ကုိ အစ ် ေြပာ ဆုိ ကသြဖင့် ၊ ငါအ့ ို းတို့ ကုိ ချ ိ း၍က့ဲရဲ တတ် က၏။
11 အိငုါ ့ ဝိညာ ် ၊ သင်သည် အဘယ်ေကာင့် ည ိးငယ်
သနည်း။ ငါ ့အထဲ မှာ အဘယ်ေကာင့် မ ငိမ်မဝပ် ှိ သနည်း။ ဘုရား
သခင်ကုိ
ေြမာ်လင့် လျက်ေနေလာ။့ ငါ ့ ကုိကယ်တင် ေတာ်မူေသာအ ှင် ၊ ငါ ကုိးကွယ်ေသာ
ဘုရား
သခင်၏ေကျးဇူးေတာ်ကုိ ငါချးီမွမ်း ေထာမနာြပ ရ ေလအံသ့တည်း။

43
1 အိဘုုရား သခင်၊ အကျွ ်ပ်ု အမှု ၌ တရား
ဆုံးြဖတ်ေတာ်မူပါ။ က ုဏာ
မ ှိေသာ လမူျ ိ း တဘက် ကေန၍ အကျွ ်ပ်ုအမှုကုိ ေစာင့် ေတာ်မူပါ။ သစ္စာ
မ ှိ၊ မ
တရား ေသာသူ
၏လက်မှ
အကျွ ်ပ်ု ကုိ ကယ်လွှတ် ေတာ်မူပါ။ 2 ကုိယ်ေတာ်သည် အကျွ ်ပ်ု ခုိလှုံ ရာ ဘုရား
ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ အကျွ ်ပ်ု ကုိအဘယ်ေကာင့် စွန ့ပ်စ် ေတာ်မူသနည်း။ ရနသူ် ည ်းဆဲ
ှပ်ိစက် ြခင်း ကုိ ခံ ရ၍ ၊ အကျွ ်ပ်ု သည် ကမ်းတမ်း ေသာ အဝတ် ကုိ ဝတ်လျက်
အဘယ်ေကာင့်
ေန ရပါသနည်း။ 3အလင်း ေတာ် ှင့် သစ္စာ ေတာ်ကုိ ေစလွှတ် ေတာ်မူပါ။ သူ
တို့သည် လမ်းြပ ၍ သန ့် ှ င်း ေသာေတာင် ေတာ်သို့ ၎င်း၊ တဲ
ေတာ်သို့ ၎င်း
အကျွ ်ပ်ု ကုိ ပို့ ေဆာင် ပါေစေသာ။ 4 သို့ ြပ လျှင် ဘုရား သခင်၏ ယဇ် ပလ္လ င်သို့ ၎င်း၊
အကျွ ်ပ်ု
ဝမ်းေြမာက် ရွှင်လနး် ရာ ဘုရား
သခင်ထံ ေတာ် သို့ ၎င်း၊ အကျွ ်ပ်ုသည် ေရာက် လာ၍ ၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိ ေစာင်း တီး
လျက်
ချးီမွမ်း ေထာမနာြပ ပါမည်ဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ု ဘုရား။ 5 အိုငါ ့ ဝိညာ ် ၊ သင်သည်
အဘယ်ေကာင့် ည ိးငယ် သနည်း။ ငါ ့အထဲ မှာအဘယ်ေကာင့် မ ငိမ်မဝပ် ှိသနည်း။
ဘုရား
သခင်ကုိ
ေြမာ်လင့် လျက်ေနေလာ။့ ငါ ့ ကုိ ကယ်တင် ေတာ်မူေသာအ ှင် ၊ ငါ ကုိးကွယ်ေသာ
ဘုရား သခင်၏ေကျးဇူးေတာ်ကုိ ငါချးီမွမ်း ေထာမနာ ြပ ရေလအံ့ သတည်း။
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44
1 အိဘုုရား သခင်၊ ေ ှး လနွေ်လ ပီးေသာကာလ
တင်ွ ၊ ဘုိးေဘး တို့လက်ထက် ၌ ြပ ေတာ်မူေသာအမှု ကုိ သူတို့ ေြပာ ၍ ၊ အကျွ ်ပ်ု
တို့သည် ကုိယ်တိင်ုကား ရကပါ ပီ။ 2တပါး အမျ ိးသားတို့ ကုိ လက် ေတာ်ြဖင့် ှင်ထုတ်
၍ အကျွ ်ပ်ုတို့၏ ဘုိးေဘး
များကုိ ေနရာ
ချေတာ်မူ၏။ တပါး အမျ ိးသားတို့ ကုိ ှပ်ိစက် ၍
ဘုိးေဘး များကုိ ြပန ့ပွ်ါး ေစေတာ်မူ၏။ 3 သူ တို့သည် ကုိယ်ထား ြဖင့်
ထုိေြမ ကုိအစုိး ရက သည်မဟတ်ု ပါ။ ကုိယ် လက် ြဖင့်
ကုိယ် ကုိ
ကယ်တင် ကသည် မဟတ်ု ပါ။ ကုိယ်ေတာ်အလို ှ ိ ေသာေကာင့် လက်ျာ လက် ံု း
ေတာ် ှင့်
မျက် ှာ ေတာ်အလင်း အားြဖင့် သူတို့ ကုိ ကယ်တင် ေတာ်မူ၏။ 4 အိုဘုရား သခင်၊
ကုိယ်ေတာ် သည် အကျွ ်ပ်ု ၏ ှင် ဘုရင်ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ ယာကုပ် အမျ ိး၏ ကယ်တင်
ြခင်း အေကာင်းကုိ စီရင် ေတာ်မူပါ။ 5 ကုိယ်ေတာ် အားြဖင့် အကျွ ်ပ်ု တို့သည် ရနသူ်
များ ကုိ တနွး်ချ ကပါေစေသာ။ ရနဘ်က် ြပ ေသာသူတို့ ကုိ နာမေတာ် အားြဖင့် နင်း ရ
ေသာအခွင့် ှ ိ ကပါေစေသာ။ 6 ကုိယ် ၌ ပါေသာေလး ကုိ အကျွ ်ပ်ုသည် မ
ကုိးစား။ ကုိယ် ထား သည် အကျွ ်ပ်ု ကုိ မ
ကယ် ရပါ။ 7 ကုိယ်ေတာ်သာလျှင်
အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ ရနသူ် လက် မှ ကယ်လွှတ် ေတာ်မူ၏။ အကျွ ်ပ်ု တို့အား မုနး် ေသာ
သူများကုိလည်း
အ ှက်ကဲွ ေစေတာ်မူ၏။ 8အကျွ ်ပ်ုတို့သည် မ
ြခားမလပ်ဘုရား သခင်၌
ဝါကား ၍
နာမေတာ် ကုိ အစ ် အ မဲချးီမွမ်း ကပါ၏။ 9 သို့ ေသာ်လည်း ၊ ကုိယ်ေတာ်သည်
အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ စွန ့ပ်စ် ၍
အ ှက်ကဲွ ေစ ေတာ် မူ ပီး။ အကျွ ်ပ်ု တို့ ဗုိလ်ေြခ ှင့် အတူ က ေတာ်မ မူ ပါ။

10အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ ရနသူ် ေ ှ မှာြပန် ေြပး ေစ ေတာ်မူ၍ ၊ မုနး် ေသာသူတို့သည် အလိလိုု
လယူု ရက၏။ 11ဟင်းလျာ ြဖစ်ေသာသုိး များက့ဲ သို့အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ အပ် လိက်ု၍ ၊
တပါးအမျ ိးသား တို့တင်ွ
အရပ်ရပ်ကဲွြပား ေစ ေတာ်မူ၏။ 12 ကုိယ်ေတာ် ၏ လူ
များကုိအဘုိး မ ခံဘဲေရာင်း ၍ ၊ ေရာင်း ေသာအားြဖင့်
စီးပွါး ေတာ်ကုိ တိးုပွါး ေစေတာ်မူသည် မ ဟတ်ု။ 13အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ အိမ်နးီချင်း များ
က့ဲရဲ ရာ ပတ်ဝနး်ကျင် ၌ေနေသာသူများြပက်ယယ် ြပ ၍ ၊ အ ှက် ခဲွရာ ြဖစ်ေစြခင်းငှါ
စီရင် ေတာ်မူ၏။ 14တပါးအမျ ိးသား တို့သည် အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ ပုံ
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ခုိင်း ရေသာအခွင့်၊ လစုူ
တို့သည် ေခါင်း ညိတ် ရေသာအခွင့်ကုိေပး ေတာ်မူ၏။ 15 က့ဲရဲ ေသာသူ ှင့်
အသေရ ဖျက်ေသာသူ ၏ စကား
ေကာင့် ၎င်း၊ 16 ရနဘ်က် ြပ ေသာသူ ှင့်
လက်စားေချ ေသာသူ၏ မျက် ှာေကာင့်၎င်း၊ အကျွ ်ပ်ု သည် ကုိယ် အ ှက်
ကဲွြခင်းအေကာင်းကုိ အစ ် မျက်ေမှာက် ြပ ရပါ၏။ မျက် ှာ ှက် ြခင်းအားြဖင့် မွနး်
လျက်ေနရပါ၏။ 17 ထုိ မျှ ေလာက်ခံရ ေသာ်လည်း ၊ အကျွ ်ပ်ု တို့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ
မ
ေမ့ မေလျာ။့ သစ္စာ
ေတာ်ကုိ မ ဖျက် ကပါ။ 18 စိတ် ှလံးုသည် ေနာက် သို့ မ ဆုတ် ၊ တရားေတာ် လမ်း
မှ လွှဲ ၍
မသွား ကပါ။ 19 ကုိယ်ေတာ်မူကား ၊ ေြမေခွး ေနရာ အရပ်မှာ
အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ ချ ိ းဖ့ဲ ှပ်ိစက်၍ ၊ ေသြခင်း အရိပ် ှင့်
ဖုံးလွှမ်း ေတာ်မူ၏။ 20အကျွ ်ပ်ု တို့သည် ကုိယ်ဘုရား သခင်၏ နာမေတာ်
ကုိေမ့ေလျာ့ ၍ ၊ တပါး အမျ ိး၏ ဘုရား
ထံ သို့ လက် ကုိဆန ့် သည်မှန်လျှင်၊ 21 ှလံးု ၌ဝှက်ထား ေသာ အရာများကုိဘုရား
သခင် သိ
ေတာ်မူသည်ြဖစ်၍ ၊ ထုိ အမှုကုိမ စစ် ဘဲေနေတာ်မူမည် ေလာ။ 22 အကယ် စင်စစ်
ကုိယ်ေတာ် အတက်ွ
အကျွ ်ပ်ုတို့ သည် အစ ် မြပတ်အေသသတ် ြခင်းကုိခံရကပါ၏။ သတ် ဘို့ ရာထား
ေသာသုိး က့ဲသို့ အကျွ ်ပ်ုတို့ ကုိ သူတပါး မှတ် တတ်ကပါ၏။ 23 အိဘုုရား ှင်၊ ိးု
ေတာ်မူပါ။ အဘယ်ေကာင့် ကျနိး်စက် ေတာ်မူသနည်း။ ထ
ေတာ်မူပါ။ အကျွ ်ပ်ုတို့ ကုိ အစ ် စွန ့ပ်စ် ေတာ်မ မူပါ ှင့်။ 24အကျွ ်ပ်ု တို့ ခံရေသာ
ှမ့်ိချ ြခင်း ှင့်
ည ်းဆဲ ြခင်းကုိ မျက် ှာ ေတာ်လွှဲ ၍ အဘယ်ေကာင့် ေမ့ေလျာ့ ေတာ်မူသနည်း။

25 အကျွ ်ပ်ု တို့၏စိတ် ဝိညာ ်သည် ေြမ တိင်ုေအာင် ှမ့်ိချ ြခင်းကုိ ခံရ၍ ၊ ရင်ပတ်
လည်းေြမ ၌ ကပ် လျက် ှိပါ၏။ 26အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ
မစ ေသာဘုရား ၊ ထ ေတာ်မူပါ။ က ုဏာ
ေတာ် ှင့်အညီ ေရွး ှ တ် ေတာ်မူပါ။

45
1 ငါ ့ စိတ် ှလံးုသည် မဂင်္လာ စကား ှင့်ပွက် ထ လျက် ှိ၍၊ ငါ စီရင် ေသာအရာ ကုိ
ှင်ဘုရင် ေ ှ ေတာ်၌ မက်ဆုိ ေပအံ။့ ငါ ့လျှာ သည်လည်း လိမ္မာ
ကျွမ်းကျင်ေသာ စာေရး
၏ကညစ် ြဖစ်ရ၏။ 2 ကုိယ်ေတာ် သည် လမူျ ိ း ထက် အဆင်း လှပါ၏။ ှ တ်
ေတာ်သည် ေကျးဇူး စကား ှင့်
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ြပည့်စုံ ပါ၏။ ထုိေကာင့် ဘုရား သခင်သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ အစ ် အ မဲေကာင်း ကီး
ေပးေတာ်မူ၏။ 3တနခုိ်း ကီး ေသာအ ှင် ၊ ဘုနး် အသေရေတာ် ြဖစ်ေသာ ကုိယ်ေတာ်
၏ထား ကုိ ေပါင် ေတာ်၌
စည်း ေတာ်မူပါ။ 4သစ္စာ တရား ၊ းူည့ံ ြခင်းတရား၊ ေြဖာင့်မတ် ြခင်း တရားေကာင့်
၊ အသေရ ေတာ်ထင် ှားလျက် ၊ ေအာင်ြမင် ၍
စီး သွားေတာ်မူပါ။ လက်ျာ လက်ေတာ်လည်း ေကာက်မက်
ဘွယ်ေသာအရာကုိ ကုိယ်ေတာ် အားြပ ပါလိမ့်မည်။ 5 ှ င်ဘုရင် ၏ ရနသူ် တို့ ှလံးု
ထဲ မှာ ြမား ေတာ်တို့သည် ထက် သည်ြဖစ်၍၊ လူ
တို့သည် ေြခေတာ်ေအာက် ၌ လဲ က ပါ၏။ 6 အိဘုုရား သခင်၊ ကုိယ်ေတာ် ၏ပလ္လ င်
သည် နစိ္စ
ထာဝရပလ္လ င် ြဖစ်ပါ၏။ ကုိယ်ေတာ် ၏ ိင်ုငံ သည် တရား သြဖင့်စီရင်ေသာ ိင်ုငံြဖစ်
ပါ၏။ 7 ကုိယ်ေတာ်သည်ေြဖာင့်မတ် ြခင်းတရားကုိ ှစ်သက်
၍
မ တရားေသာအမှုကုိ မုနး် ေတာ်မူ၏။ ထုိေကာင့် ဘုရား သခင်၊ ကုိယ်ေတာ် ၏ဘုရား
သခင်သည် ကုိယ်ေတာ်
၏အေပါင်းေဘာ် တို့ထက် ၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိ ချးီေြမာက်၍၊ ဝမ်းြမာက် ြခင်းဆီ ှင့်ဘိ
သိတ် ေပးေတာ်မူ ပီ။ 8ဆင်စွယ် ဘုံ ဗိမာနထဲ်က
ထုတ်ေသာအဝတ်
တနဆ်ာေတာ် ှိသမျှ တို့သည်မုရန် ၊ အေကျာ် ၊ သစ် ကံပုိးအေမွှး ှင့်
ြပည့်စုံ၍ ှစ်သက် ေတာ် မူဘွယ် ြဖစ် ကပါ၏။ 9 အြပည် ြပည်ေသာ မင်း သမီး
တို့သည် ေမာင်းမ မိဿံအဝင် ြဖစ်၍၊ လက်ျာ ေတာ်ဘက် မှာ ဩဖိရ
ေရွှ
တနဆ်ာဆင်ေသာ ေြမာက် သားေတာ်ေနရာ ြဖစ်ပါ၏။ 10 ငါသ့မီး နားေထာင် ေလာ။့
ဆင်ြခင် ၍
နာ ယူ ေလာ။့ ကုိယ် အမျ ိးသား ချင်း ှင့်
ကုိယ် အဘ ၏အိမ် ကုိ ေမ့ေလျာ့ ေလာ။့ 11 သို့ ြပ လျှင် သင် လှ ေသာအဆင်းကုိ ှင်
ဘုရင်သည် ှစ် လိစုံုမက်ေတာ်မူမည်။ သူ
သည် သင် ၏အ ှင်
ြဖစ်ေသာေကာင့် သူ့ ကုိ ကုိးကွယ် ေလာ။့ 12တု ု မင်း သမီးမှစ၍ လစုူ တင်ွ ဥစ္စာ
ရတတ်ေသာသူတို့ သည်လည်း၊ လက်ေဆာင် ပဏ္ဏ ာပါ လျက် သင့် ကုိ ေဖျာင်းဖျ ရ
ကလိမ့်မည်။ 13 ှ င်ဘုရင် ၏သမီး ေတာ်သည် အတင်ွး ၌ ဂုဏ်
အသေရသက်သက် ှိ၏။ ေရွှ ြဖင့် ချယ်လှယ် ေသာအဝတ်တနဆ်ာကုိဆင်၏။ 14ဈာ
ှင့်ကာလျက်
ှင်ဘုရင် ထံသို့ ေဆာင် ခ့ဲရ၏။ ေနာက် လိက်ုေသာအေပါင်းအေဘာ် အပျ ိ ေတာ်

များကုိလည်း၊ ကုိယ်ေတာ် ထံ သို့ သွင်း ရလိမ့်မည်။ 15 ဝမ်းေြမာက် ရွှင်လနး် ေသာ
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အြခင်းအရာ ှင့်
ေဆာင် ခ့ဲ၍ ၊ ှင်ဘုရင် ၏နနး်ေတာ် သို့ ဝင် ရကလိမ့်မည်။ 16 ကုိယ်ေတာ် ၏အဘ
များ ကုိယ်စား သား များကုိ ရ
၍၊ ေြမ ကီး တြပင်လံးု တင်ွ မင်း အရာ ၌ခန ့ထ်ား ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 17အကျွ ်ပ်ုသည်
ကုိယ်ေတာ် ၏နာမ ကုိ လမူျ ိ း
အစ ်အဆက် ေအာက်ေမ့ ေကျာ်ေစာေစသြဖင့် ၊ လမူျ ိ း တို့ သည် ကမ္ဘာ
အဆက်ဆက် ကုိယ်ေတာ် ကုိ
ချးီမွမ်း ကလတံသ့တည်း။

46
1 ဘုရား သခင်သည် ငါ တို့ ခုိလှုံ ရာ ြဖစ်၍ ၊ ခွနအ်ား ကုိေပး ေတာ်မူ၏။ ေဘး
ေရာက် သည်ကာလ အထူး
သြဖင့်ကူမ ေတာ်မူေကာင်း ထင် ှားလျက် ှိ၏။ 2 ထုိေကာင့် ပထဝီေြမ ကီး သည်
ေရွ သွား၍
ေတာင် များတနုလ်ှုပ်လျက် သမုဒ္ဒရာ
သို့ ကျ ေသာ်လည်း၊ ငါ တို့သည် ေကာက်လန ့် ြခင်း မ ှိ။ 3 သမုဒ္ဒရာေရ သည်
ဟနုး်ဟနုး်ြမည် ၍ ေမွှေ ှာက် ပါ ေလေစ။ လှုိင်း တံပုိးထသြဖင့် ၊ ေတာင် များတနုလ်ှုပ်
ပါ ေလေစ။ 4 ြမစ် တြမစ် ှိေသး၏။ ထုိ
ြမစ် ေရသည်စီး၍ ဘုရား
သခင်၏ မိ တည်းဟေူသာအြမင့် ဆုံး ေသာဘုရား ကျနိး်ဝပ် ေတာ်မူရာ သန ့် ှ င်း
ေသာ မိ ေတာ်ကုိ ရွှင်လနး် ေစတတ်၏။ 5 ထုိ မိ သည် ဘုရား
သခင်ကျနိး်ဝပ် ေတာ်မူရာ ြဖစ်၍တနုလ်ှုပ် ြခင်း မ
ှိရာ။ မုိဃ်းေသာက် လင်းစ၌
ဘုရား သခင်ကူမ ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 6လမူျ ိး တို့သည် ဟနုး်ဟနုး်ြမည် က၏။ တိင်ုး
ိင်ုငံတို့သည် လှုပ် ှား က၏။ ဗျာဒိတ် သံ ကုိ လွှတ် ေတာ်မူ၍
ေြမ ကီး သည် အရည် ြဖစ်ေလ၏။ 7 ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင်ထာဝရဘုရား သည်
ငါ တို့ ှင့်အတူ ှိေတာ်မူ၏။ ယာကုပ် အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်သည် ငါ တို့ ခုိလှုံ ရာြဖစ်ေတာ်မူ၏။ 8ထာဝရဘုရား စီရင် ြပ ြပင်၍
ေြမ ကီး ေပါ် မှာ သုတ်သင် ပယ် ှင်းြခင်း အမှုေတာ်များကုိ လာ
၍ကည့် ှု ကေလာ။့ 9 ေလး ကုိချ ိ း လျက် ၊ လံှ ကုိအပုိင်းပုိင်းြဖတ် လျက်၊ ရထား
ကုိမီး ှု ိ လျက် ၊ ေြမ ကီး
စွနး် တိင်ုေအာင် စစ်မှု ကုိ ငိမ်း ေစေတာ်မူ၏။ 10 ငိမ်ဝပ် လျက် ေနကေလာ။့ ငါ ကား
ဘုရား သခင်ြဖစ်သည်ဟု သိ
မှတ်ကေလာ။့ လမူျ ိ း တို့တင်ွ
ငါသည် ဘုနး်ပွင့် မည်။ ေြမ ကီး ေပါ် မှာ ဘုနး်ပွင့် မည်။ 11 ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင်
ထာဝရဘုရား သည် ငါ တို့ ှင့်အတူ ှိေတာ်မူ၏။ ယာကုပ် ၏ ဘုရား
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သခင်သည် ငါ တို့ ခုိလှုံ ရာြဖစ်ေတာ်မူ၏။

47
1လူ များအေပါင်း တို့ ၊ လက်ခုပ် တီးကေလာ။့ ဘုရား
သခင် ထံသို့
ေအာင် သံ ကုိ လွှင့်၍ ေကးေကာ် ကေလာ။့ 2အေကာင်း မူကား၊ အြမင့်ဆုံး ေသာ
ထာဝရဘုရား
သည် ေကာက်မက် ဘွယ်ေသာဘုရား၊ ေြမ ကီး
တြပင်လံးု ကုိ
အစုိးရေသာမဟာ မင်း ကီး ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ 3လစုူ တို့ ကုိ ငါ တို့ေအာက် ၌၎င်း၊ လမူျ ိ း
တို့ ကုိ ငါ တို့ေြခ ေအာက် ၌၎င်း
ှမ့်ိချ ေတာ်မူ၏။ 4 ချစ် ေတာ်မူေသာယာကုပ် ၏ ဘုနး် ြဖစ်ေသာ ငါ တို့အေမွ ကုိ ငါ

တို့အဘို့
ေရွး ေပးေတာ်မူ၏။ 5 ေကးေကာ် ြခင်းအသံ ှင့်
ဘုရား သခင်တက် ေတာ်မူ၏။ တံပုိး
မှုတ်ြခင်းအသံ ှင့်
ထာဝရဘုရား တက်ေတာ်မူ၏။ 6 ဘုရား သခင်ကုိ ချးီမွမ်း ၍ သီချင်း ဆုိ ကေလာ။့
သီချင်း ဆုိ ကေလာ။့ ငါ တို့၏ ှင် ဘုရင်ကုိ
ချးီမွမ်း၍ သီချင်း ဆုိ ကေလာ။့ သီချင်းဆုိ ကေလာ။့ 7အေကာင်း မူကား၊ ဘုရား
သခင်သည် ေြမ ကီး
တြပင်လံးု ကုိအစုိးရေသာမင်း ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ ချးီမွမ်းြခင်း ေထာမနာ သီချင်း ကုိ ဆုိ
ကေလာ။့ 8 ဘုရား သခင်သည် လမူျ ိ း တို့တင်ွ
စုိးစံ ေတာ်မူ၏။ ဘုရား
သခင်သည် သန ့် ှ င်း ေသာ ပလ္လ င် ေတာ်ေပါ် မှာ ထုိင် ေတာ်မူ၏။ 9 လမူျ ိး တို့၏
အ ကီး အကဲတို့သည် အာြဗဟံ
ကုိးကွယ်ေသာ ဘုရား
သခင်၏လမူျ ိး ထံမှာစုေဝး လျက် ှိ က၏။ အေကာင်း မူကား၊ ေြမ ကီး တနခုိ်း များ
ကုိ ဘုရား
သခင် ပုိင်ေတာ်မူ၏။ အထူး
သြဖင့်ချးီေြမာက် ြခင်း ှ ိေတာ်မူ ၏။

48
1ထာဝရဘုရား သည် ကီးြမတ် ေတာ်မူ၏။ သန ့် ှ င်း ေသာ ေတာင် ေတာ်ေပါ်မှာ ငါ
တို့ ဘုရား သခင်၏ မိ ေတာ် တင်ွ
အထူး သြဖင့်ေထာမနာချးီမွမ်း ြခင်းကုိခံ ထုိက် ေတာ်မူ၏။ 2 ေြမ ကီး တြပင်လံးု
ရွှင်လနး် ရာ ဇိအနု် ေတာင်ထိပ် သည် အဆင်း လှ ေပ၏။ ေြမာက် မျက် ှာဘက် ၌
မဟာ
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မင်း ကီး ၏ မိ ေတာ်သည် တည်၏။ 3 ထုိ မိ ၏ ဘုံ
ဗိမာနတိ်ု့တင်ွ ဘုရား
သခင်၌
ခုိလှုံ
ရသည်ကုိ
သိ ရ၏။ 4 ှ င် ဘုရင်တို့သည် စည်းေဝး ၍
အတူ ေ ှာက်သွား က၏။ 5 ြမင် ေသာအခါ
မှုိင်ေတွ ၍ ထိတ်လန ့် လျက် ေြပး က၏။ 6 ထုိ အရပ်၌ သူ
တို့သည် ေကာက်လန ့် ြခင်းသို့ ေရာက် ၍ သားဘွား ေသာမိနး်မခံရသက့ဲသို့ ေဝဒနာ
ှိ က၏။ 7တာ ှု သေဘင်္ာ တို့ ကုိ ချ ိ းဖျက် ေသာ အေ ှ ေလ
ှင့် ေတွ့သက့ဲသို့ ြဖစ် က၏။ 8 ငါတို့သည် ကား ဘူးသည်အတိင်ုး ၊ ေကာင်းကင်

ဗုိလ်ေြခ အ ှင်ထာဝရဘုရား ၏ မိ ၊ ငါ တို့ ဘုရား သခင်၏ မိ ေတာ်၌ ေတွ့ ြမင်
ရက၏။ ဘုရား
သခင်သည် မိ ေတာ် ကုိ အစ ် အ မဲတည် ေစေတာ်မူမည်။ 9 အိုဘုရား သခင်၊
အကျွ ်ပ်ုတို့သည် ဗိမာန် ေတာ် ထဲမှာ
က ုဏာ ေတာ်ကုိ ေအာက်ေမ့ ကပါ၏။ 10 အိဘုုရား သခင်၊ နာမ
ေတာ်သည် ေြမ ကီး စွနး်
တိင်ုေအာင် ှ ံြပားသည်နည်းတူ ၊ ဂုဏ် အသေရေတာ် လည်း
ှ ံြပားလျက် ှိ၏။ လက်ျာ လက်ေတာ်သည် ေြဖာင့်မတ်
ြခင်းတရား ှင့် ြပည့်ဝ လျက် ှိပါ၏။ 11တရား စီရင်ေတာ်မူချက်များေကာင့်
ဇိအနု်
ေတာင် သည် ဝမ်းေြမာက် ၍၊ ယုဒ
အမျ ိးသမီး တို့သည် ရွှင်လနး် ကပါ၏။ 12သား ေြမးတို့အား
ကား ေြပာမည်အေကာင်း ဇိအနု် မိ ကုိပတ် ပတ်လည်၍
ြပအိးု တို့ ကုိ ေရတက်ွ ကေလာ။့ 13 ရင် တားတို့ ကုိ
မှတ် ၍ဘုံ ဗိမာနမ်ျားကုိလည်း ဆင်ြခင် ကေလာ။့ 14အေကာင်း မူကား၊ ထုိ
ဘုရား သခင်သည် ကာလ
အစ ်အ မဲငါ တို့၏ဘုရား ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ ေသ
သည် ကာလတိင်ုေအာင် ငါ တို့ ကုိ ပို့ ေဆာင် ေတာ်မူလတံ့ သတည်း။

49
1 လူ များအေပါင်း တို့ ၊ ကား ကေလာ။့ ခပ်သိမ်း ေသာေလာက သား၊ 2 အယုတ်
အြမတ်၊ ကယ်ဝ ေသာသူ၊ ဆင်းရဲ ေသာသူတို့ ၊ တညီ
တ ွတ်တည်းနားေထာင် ကေလာ။့ 3 ငါ ့ ှ တ် သည်ပညာ ကုိ မတ် ဆုိမည်။ ငါ ့ ှလံးု
သည် ဉာဏ် ှင့်ဆုိင်ေသာအရာကုိ ဆင်ြခင် မည်။ 4 ပုံ စကားသို့
ကုိယ် နား ကုိလှည့် လျက် နက်နဲ ေသာ အရာကုိ ေစာင်း တီး၍
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ဖွင့် ြပေပအံ။့ 5 ခဲယ ်း ဆုိးယုတ်ေသာကာလ
၌ ငါ ၏အရာကုိ လယူုချင်ေသာသူတို့၏ ဒစု ိုက်အမှုသည် ငါ ့ ကုိ ဝုိင်း ေသာ်လည်း၊
ငါသည် အဘယ်ေကာင့် ေ ကာက် ရမည်နည်း။ 6 ထုိသူ တို့သည် ကုိယ်ဥစ္စာ ကုိ ကုိးစား
၍ ၊ ကုိယ်
စည်းစိမ် များ ေသာေကာင့်ဝါ ကား ေသာ်လည်း၊ 7 မိမိညီအစ်ကုိကုိ အဘယ် သူမျှ
အလျှင်းမ ေရွး ိင်ု။ ေရွးရနအ်ဘုိး ကုိဘုရား သခင်၌
မ ေပး ိင်ု။ 8 သူ တို့အသက် ဝိညာ ်၏ ေရွး ရန် အဘုိး
ကီးလှေပ၏။ သို့ ြဖစ်၍ အစ ် ှုံး လျက် ေနရမည်။ 9 ေရွးလျှင် အစ ် အ မဲအသက်
ှင်ရာ၏။ ပုပ်စပ် ြခင်းသို့
မ ေရာက်ရာ။ 10ထင် ှား ေသာအရာဟမူူကား ၊ ပညာ ှိ ေသာသူတို့ သည် ေသ
တတ်က၏။ ထုိ
အတမုိူက် ေသာသူ ှင့်
တိ စ္ဆာန် သေဘာ ှိေသာသူတို့ သည် ပျက်စီး ြခင်း သို့ ေရာက်၍ ၊ မိမိ တို့ဥစ္စာ ကုိ သူ
တပါး တို့ ၌
ချန် ထားက၏။ 11 မိမိ တို့ အိမ် သည် ထာဝရ
ြဖစ်လိမ့်မည်။ မိမိ
တို့ ေနရာ
လည်း လမူျ ိ း အစ ်အဆက်တည်လိမ့်မည်။ မိမိ
တို့ နာမ
သည် ေြမ ေပါ် မှာ ေကျာ်ေစာ လိမ့်မည်ဟု သူ
တို့ စိတ် ထင် ှိ က၏။ 12 သို့ ရာတင်ွ လူ သည်ဂုဏ် အသေရ၌
မ တည် မေန တတ်။ ပျက်စီး ြခင်းသို့ ေရာက်တတ်ေသာ တိ စ္ဆာန် ှင့်
တူ ၏။ 13 ထုိသို့ ြပ မူ ြခင်းအရာသည် သူ
တို့၏ကုိးစား ရာ ြဖစ်၍ ၊ သူ တို့သားေြမးတို့သည် သူ
တို့စကား ကုိ ှစ်သက် တတ်က၏။ 14 ထုိသူ တို့ ကုိ သုိး
များက့ဲသို့ မရဏာ ိင်ုငံ၌ ချ ထား ၍
ေသမင်း စား လိမ့်မည်။ ကာလ
မကာမြမင့်မီှ ေြဖာင့်မတ်
ေသာသူတို့သည် အပ်ုစုိး ရကလိမ့်မည်။ သူ
တို့၏ ကုိယ် ခနဓ္ါသည် ေဖာက်ြပန် ဘို့ ရာြဖစ်၏။ မရဏာ
ိင်ုငံသည် သူ
တို့၏ ေနရာ ြဖစ်၏။ 15 ငါ ့ ကုိမူကား ၊ ဘုရား သခင်သိမ်းယူ ေတာ်မူေသာေကာင့် ၊
ငါ ၏ဝိညာ ် ကုိ မရဏာ
ိင်ုငံ၏ တနခုိ်း မှ
ေရွး ေတာ်မူမည်။ 16 သူတပါး သည် ဥစ္စာ



ဆာလံကျမ်း 49:17 1173 ဆာလံကျမ်း 50:6

ကယ်ဝ၍ ၊ အိမ် ၏ဂုဏ်
အသေရတိးုပွါး ေသာအခါ
သင်သည် မ
စုိးရိမ် ှင့်။ 17 ထုိသူ သည်ေသ ေသာအခါ ၊ အဘယ် ဥစ္စာမျှ မ
ပါ ရ။ သူ
၏ဂုဏ် အသေရသည် သူ့
ေနာက် သို့ မ
ဆင်းသက် ရ။ 18 ထုိသူ သည် အသက် ှင်စ ် အခါ၊ မိမိ
ဝိညာ ် ကုိ ေကာင်း ကီး ေပး တတ်၏။ မိမိ
အကျ ိး ကုိ ြပ စုေသာအခါ
သူတပါးတို့သည်ချးီမွမ်း တတ်က၏။ 19 သို့ ေသာ်လည်း၊ သူသည် သူ
၏ဘုိးေဘး အမျ ိး
ှ ိရာသို့
သွား ရလိမ့်မည်။ ကာလ
အစ ်အဆက် သူတို့သည်အလင်း ကုိ
မ ြမင် ရက။ 20 ဂုဏ် အသေရ ှင့် ြပည့်စုံလျက် ပညာ
သတိမ ှိ ေသာသူသည်ကား ၊ ပျက်စီး ြခင်းသို့ ေရာက်တတ်ေသာ တိ စ္ဆာန် ှင့် တူ
၏။

50
1 တနခုိ်း ကီး ေသာ ဘုရားသခင် တည်းဟေူသာထာဝရဘုရား သည် ဗျာဒိတ် ေပး
ေတာ်မူ၏။ ေန
ထွက် ရာမှ သည် ေနဝင် ရာတိင်ုေအာင်
ေြမ ကီး ကုိေခါ် ေတာ်မူ၏။ 2အသေရ တင့်တယ်ြခင်းြပည့်စုံ ရာ ဇိအနု် ေတာင် ေပါ်
မှာ ဘုရား
သခင်၏ေရာင်ြခည် ေတာ်သည် ထွနး်ပ၏။ 3 ငါ တို့၏ ဘုရား
သခင်ကလာ ေတာ်မူ၏။ တိတ်ဆိတ် စွာ ေနေတာ်မ မူ။ ေ ှ ေတာ်၌ မီး
ေလာင် လျက်
ပတ်ဝနး်ကျင် ၌ မုိဃ်းသက် မုနတိ်င်ုးြပင်းြပ လျက် ှိ၏။ 4 မိမိ လူ တို့ ကုိ စစ်ေကာ
စီရင်ြခင်းအလိငုှါ
အထက်
ေကာင်းကင် ကုိ ၎င်း၊ ေြမ ကီး ကုိ ၎င်း ေခါ် ေတာ်မူလျှက်၊ 5ယဇ် ပူေဇာ်ေသာအားြဖင့်
၊ ငါ ှင့်ပဋိညာ ်
ဖွ့ဲ ေသာ ငါ ၏သန ့် ှ င်း သူတို့ ကုိ ငါ ့ ထံသို့ စုေဝး ေစ ကဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။ 6 ဘုရား
သခင်သည် ကုိယ်ေတာ် တိင်ု တရား
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ဆုံးြဖတ်ေတာ်မူသည်ြဖစ်၍ ၊ ေြဖာင့်မတ် ေတာ်မူြခင်း အေကာင်းကုိ ေကာင်းကင်
တို့သည် ထင် ှားစွာ ြပ က လိမ့်မည်။ 7 ငါ ၏လူ များတို့ နားေထာင် က။ ငါေြပာ မည်။
အိဣုသေရလ
အမျ ိး၊ သင့် တဘက် ၌ငါသက်ေသ ခံမည်။ ငါသည်ဘုရား သခင် ြဖစ်၏။ သင်
၏ဘုရား သခင်ြဖစ်၏။ 8 မီး ှု ိ ေသာယဇ်မှစ၍ ယဇ် ပူေဇာ်ြခင်းအမျ ိးမျ ိ းအတက်ွ
ငါသည် သင် ၌အြပစ် မ တင်။ ထုိယဇ်တို့သည် ငါ ့ ေ ှ မှာ
အစ ် ှ ိ က၏။ 9သင့် အိမ် ထဲ က ာွး ကုိ၎င်း၊ သင့် ြခံ ထဲ က ဆိတ် ထီးကုိ၎င်းငါမ ခံ
မယူ။ 10 ေတာ တိ စ္ဆာန် ှ ိသမျှ တို့ ှင့် တေထာင် ေသာ ေတာင် ေပါ် မှာ ှ ိေသာ တိ စ္ဆာန်
တို့သည် ငါ ၏ ဥစ္စာ ြဖစ်က၏။ 11 ေတာင် ေပါ်မှာ ေနတတ်ေသာ ငှက် အေပါင်း တို့ ကုိ
ငါသိ ၏။ ေတာ
သားရဲ တို့သည် ငါ ၌ ှိ က၏။ 12 ငါသည် ငတ်မွတ် လျှင် သင့် ကုိ မ ေြပာ။ ေလာက
ဓါတ် ှင့်
ေလာကဥစ္စာသည် ငါ ၏ ဥစ္စာြဖစ်၏။ 13 ာွး သား ကုိငါစား မည်ေလာ။ ဆိတ် ေသွး
ကုိ ငါေသာက် မည်ေလာ။ 14 ေကျးဇူး ချးီမွမ်းြခင်း ယဇ်ကုိဘုရား သခင်အား
ပူေဇာ် ေလာ။့ သစ္စာ
ဂတိထားသည်အတိင်ုး ၊ အြမင့်ဆုံး ေသာအရာ၌
သစ္စာဝတ်ကုိေြဖ ေလာ။့ 15အမှု ေရာက်သည်ကာလ ၌
ငါ ့ ကုိပဌနာ ြပ ေလာ။့ ငါသည် ကယ်လွှတ် မည်။ သင် သည်လည်း
ငါ ့ ကုိချးီမွမ်း လိမ့်မည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။ 16 မတရား ေသာသူကုိ ကား ၊ သင် သည်
ငါ ၏အထုံးအဖွ့ဲ
တို့ ကုိ ကားေြပာ ၍
ငါ ၏ပဋိညာ ် တရားကုိ မက်ဆုိ ြခင်းငှါ အဘယ်သို့ ဆုိင်သနည်း။ 17 ဆုံးမ သွနသ်င်
ြခင်းကုိ သင် သည်မုနး် ၍
ငါ ့ စကား
ကုိ သင့် ေနာက် ၌ ပစ် ထားပါသည်တကား။ 18သင်သည် သူခုိး
ကုိြမင် လျှင် ၊ သူ ှင့် သေဘာ တူတတ်၏။ သူ့မယားကုိ ြပစ်မှား ေသာသူတို့ ှင့်
ဆက်ဆံတတ်၏။ 19သင် ၏ ှ တ် ကုိ ဒစု ိုက် ၌ အပ် ှံ ၍ ၊ သင် ၏လျှာ
ြဖင့် မုသာ
ကုိ စီရင် တတ်၏။ 20သင်သည်ထုိင် လျက် ၊ ကုိယ် ညီအစ်ကုိ ကုိ ဆန ့က်ျင် ဘက်
ြပ ၍ ေြပာ ဆုိတတ်၏။ ကုိယ် အမိ ၏သား ကုိ ဆဲေရး တတ်၏။ 21 ထုိ သို့ကျင့် ၍ ငါ
သည် တိတ်ဆိတ် စွာေနေသာေကာင့်၊ ငါ ့ ကုိ သင် ှင့်တူ သည်ဟု ထင် ေလ ပီတကား။
သင် ၏အြပစ် ကုိ ငါေဘာ်ြပ၍ ၊ သင့် မျက်ေမှာက် ၌
ခင်း ထားမည်။ 22 ဘုရား သခင်ကုိ ေမ့ေလျာ့ ေသာသူတို့ ၊ ဤ
အမှုကုိ ဆင်ြခင် ကေလာ။့ သို့ မဟတ်ု သင်တို့ ကုိကယ် ှ တ် ေသာ သူမ
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ှ ိ။ ငါသည် အပုိင်းပုိင်းဆဲွ ြဖတ်မည်။ 23 ေကျးဇူး ချးီမွမ်းြခင်းယဇ် ပူေဇာ်ေသာသူ
သည် ငါ ၏ဘုနး် ကုိ ထင် ှားေစေသာသူြဖစ်၏။ မိမိ
သွားေသာ လမ်း ကုိ ဆင်ြခင်ေသာသူအားလည်း၊ ကယ်တင် ေတာ်မူြခင်း ေကျးဇူးကုိ
ငါြပ မည်ဟု ဘုရား သခင်မိန ့ေ်တာ်မူ၏။

51
ဒါဝိဒ် သည် ဗာသေ ှဘ ှင့် မှားယွင်း ၍ ပေရာဖက် နာသန် ၏ဆုံးမ ြခင်းကုိခံ ပီးမှ
စပ်ဆုိေသာဆာလံ။

1 အို ဘုရား သခင်၊ ေကျးဇူး ြပ ချင် ေသာ ေစတနာ စိတ် ေတာ် ှိ သည်အတိင်ုး ၊
အကျွ ်ပ်ု ကုိသနား ေတာ်မူပါ။ စုံမက် ေတာ်မူြခင်း က ုဏာများ ြပားသည် ှင့်အညီ
၊ အကျွ ်ပ်ု လနွက်ျ း ြခင်း အြပစ်ကုိေြဖ ေတာ်မူပါ။ 2 ဒစု ိုက် အညစ်အေကးကုိ
အကုနအ်စင်ေဆးေကာ ၍ ၊ အကျွ ်ပ်ု ကုိ သန ့် ှ င်း ေစေတာ် မူပါ။ 3 အကျွ ်ပ်ု
လနွက်ျ း ပါ ပီဟု ဝနခ်ျလျက် ကုိယ်
အြပစ် ကုိ အစ ် မြပတ်ေအာက်ေမ့လျက်ေနပါ၏။ 4 ကုိယ်ေတာ် ကုိ ြပစ်မှားပါ ပီ။
ကုိယ်ေတာ် ကုိသာ ြပစ်မှား ၍
မျက်ေမှာက် ေတာ်၌ ပင် မ
တရားေသာအမှုကုိ ြပ ပါ ပီ။ သို့ ြဖစ်၍ မိန ့် ေတာ်မူချက်သည် ေြဖာင့် ပါ၏။ တရား
စီရင်ေတာ်မူချက်သည် အြပစ် လတ်ွပါ၏။ 5အကျွ ်ပ်ု သည် ေမွး စကပင် အြပစ် ပါ
လျက်
ှိ၏။ အမိ
ဝမ်းထဲမှာ
ပဋိသေ ္ဓ ယူစ ်ပင် အြပစ် စဲွ၏။ 6ဟတ်ုမှန် ေြဖာင့်မတ် ေသာ စိတ် ှလံးုကုိ
ှစ်သက် ေတာ်မူသည်ြဖစ်၍ ၊ အကျွ ်ပ်ု ၏ စိတ် ှလံးုထဲမှာ
ပညာ ကုိ သွနသ်င် ေတာ်မူပါ။ 7အကျွ ်ပ်ု ကုိ စင်ကယ် ေစြခင်းငှါ၊ ဟဿုုပ် ပင် ွန ့်
ှင့်
သန ့် ှ င်း ြခင်းမဂင်္လာကုိ ေပးေတာ်မူပါ။ အကျွ ်ပ်ု
ကုိ မုိဃ်းပွင့် ထက် သာ၍ြဖ ေစြခင်းငှါ ေဆးေကာ ေတာ်မူ ပါ။ 8 စိတ်သက်သာ
ဝမ်းေြမာက် ြခင်း ှ ိမည်အေကာင်းစကားကုိ အကျွ ်ပ်ု အား ကား ေစေတာ်မူပါ။ သို့ ြပ
လျှင်၊ ချ ိ းဖ့ဲ ေတာ်မူေသာအ ို း တို့သည် ရွှင်ြမ း ြခင်း ှ ိ ကပါလိမ့် မည်။ 9 အကျွ ်ပ်ု
လနွက်ျ း ြခင်း ဒစု ိုက်တို့ မှ
မျက် ှာ ေတာ်လွှဲ ၍ ၊ အကျွ ်ပ်ု
အြပစ် ှိသမျှ တို့ ကုိလည်းေြဖ ေတာ်မူ ပါ။ 10 အိုဘုရား သခင်၊ အကျွ ်ပ်ု အထဲ ၌
စင်ကယ် ေသာ ှလံးု ကုိ ဖနဆ်င်း ေတာ်မူပါ။ မဲြမံ တည်ကည်ေသာ သေဘာ
ကုိ အသစ် ြပ ြပင်ေတာ်မူပါ။ 11အကျွ ်ပ်ု ကုိ အထံ
ေတာ်ထဲ က
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ှင်ထုတ် ေတာ် မ
မူပါ ှင့်။ သန ့် ှ င်း ေသာဝိညာ ် ေတာ်ကုိ ု ပ်သိမ်း ေတာ် မ မူပါ ှင့်။ 12 ကယ်တင်
ေတာ်မူြခင်း ှင့် ယှ ်ေသာ ဝမ်းေြမာက် ြခင်း အခွင့်ကုိ
ြပန် ၍
ေပးသနားေတာ်မူပါ။ ကည်ညိ ေသာ ေစတနာ
စိတ် သေဘာသည် အကျွ ်ပ်ု ကုိေထာက် မပါ ေစေသာ။ 13အကျွ ်ပ်ုသည်လည်း မ
တရားေသာသူတို့အား တရားလမ်း ကုိ ြပသသွနသ်င် ပါမည်။ အြပစ် ှိေသာသူတို့
သည် ကုိယ်ေတာ် ထံ သို့ ြပန် ကပါလိမ့်မည်။ 14 အိဘုုရား သခင်၊ အကျွ ်ပ်ု ကုိ ကယ်တင်
ေတာ်မူ ေသာဘုရား ၊ လူ အသက်ကုိ သတ်ြခင်းအြပစ် ှင့်
အကျွ ်ပ်ု ကုိ ကင်းလတ်ွ ေစေတာ်မူပါ။ တရား
သြဖင့် စီရင်ေတာ်မူြခင်းကုိ အကျွ ်ပ်ု လျှာ သည် ရွှင်လနး်စွာ သီချင်း ဆုိပါမည်။

15 အိုထာဝရ ဘုရား၊ အကျွ ်ပ်ု ၏ ှ တ် ကုိ ဖွင့် ေတာ်မူ ပါ။ ဂုဏ်ေကျးဇူးေတာ်ကုိ
ချးီမွမ်း ၍
မက်ဆုိ ပါမည်။ 16ယဇ် ပူေဇာ်ြခင်းကုိ
အလို ေတာ်မ ှိ။ သို့ မဟတ်ု လျှင် ယဇ်ပူေဇာ်ပါမည်။ မီး ှု ိ ေသာ ယဇ်ပူေဇာ်ြခင်းကုိ
ပင် ှစ်သက် ေတာ်မ မူ။ 17 ဘုရား သခင် ှစ်သက်ေတာ်မူေသာယဇ် မူကား၊ ကျ ိးပ့ဲ ေသာ
စိတ် ေပတည်း။ အိဘုုရား
သခင်၊ ကုိယ်ေတာ်သည် ကျ ိးပ့ဲ ေကမွေသာ ှလံးု ကုိ ြငင်းပယ် ေတာ်မ မူ တတ်ပါ။

18 ေစတနာ စိတ်ေတာ် ှိ၍
ဇိအနု် ေတာင်ကုိ ေကျးဇူး ြပ ေတာ်မူပါ။ ေယ ု ှလင် မိ ို း ကုိ တည် ေစေတာ်မူပါ။

19 ထုိအခါ တရား သြဖင့် ပူေဇာ်ေသာယဇ် ၊ မီး ှု ိ ေသာယဇ်၊ တကုိယ် လံးုမီး ှု ိေသာ
ယဇ် ှင့်
ေမွ့ေလျာ် ေတာ်မူလိမ့်မည်။ ထုိအခါ
ယဇ် ပလ္လ င်ေတာ်ေပါ် မှာ ာွး လား တို့ ကုိ ယဇ် ပူေဇာ်ကပါလိမ့်မည်။

52
ဒါဝိဒ် သည် အဟိမလက် အိမ် သို့ ေရာက် ေကာင်းကုိ ဧဒံု
အမျ ိးသားေဒါဂ သည် ေရာလု
ထံသို့ လာ ၍ ေလျှာက် ေသာအခါ စပ်ဆုိေသာဆာလံ။

1အား ကီး ေသာ အချင်းလ၊ူ သင်သည်သူ့အကျ ိး
ကုိ ဖျက်ြခင်းအမှု၌
အဘယ်ေကာင့် ဝါ ကား သနည်း။ ဘုရား
သခင်၏ က ုဏာ



ဆာလံကျမ်း 52:2 1177 ဆာလံကျမ်း 53:4

ေတာ်သည် အစ ် မြပတ်တည်၏။ 2သင် ၏လျှာ သည် ထက် ေသာသင်တနုး် က့ဲသို့
လှည့်စား သြဖင့်၊ သူ့အကျ ိး ကုိ ဖျက်ြခင်းအမှု ကုိ ြပ စု တတ်၏။ 3သင်သည် သုစ ိုက်
ထက် ဒစု ိုက် ကုိ၎င်း၊ ေြဖာင့်မတ်
ေသာစကား
ထက် မုသာ စကားကုိ၎င်းသာ၍ ှစ်သက် တတ်၏။ 4 အိုလှည့်စား တတ်ေသာလျှာ ၊
သင်သည် ပျက်စီး ေသာ စကား
ှိသမျှ တို့ ကုိ ှစ်သက် တတ်၏။ 5အကယ် စင်စစ်ဘုရား သခင်သည် သင့် ကုိ
အစ ် အ မဲချ ိ းဖျက် ပယ် ှင်းလျက် ၊ သင် ၏ေနရာ ထဲက
ှင်ထုတ် ၍ ၊ အသက် ှင်ေသာသူတို့၏ ေနရာ
ထဲက
ှ တ် ပစ်ေတာ်မူမည်။ 6 ေြဖာင့်မတ် ေသာသူတို့ သည်ြမင် ၍
ေကာက်ရွ ံ ကလိမ့်မည်။ 7 ဘုရား သခင်ကုိမ ခုိလှုံ ၊ မိမိ ဥစ္စာ ကယ်ဝ ြခင်း၌
ကုိးစား ၍ ၊ မိမိ ဒစု ိုက် ၌ ခုိင်ခ့ံ ေသာသူကုိ ကည့် ပါဟ၍ူသူ ၌ ရယ် ကလိမ့်မည်။

8 ငါ မူကား ၊ ဘုရား သခင်၏အိမ် ေတာ်၌
စိမ်းလနး် ေသာသံလင်ွ ပင်က့ဲသို့ ြဖစ်၍၊ ဘုရား
သခင်၏ က ုဏာ
ေတာ်၌
ကာလ အစ ်အ မဲကုိးစား မည်။ 9 ကုိယ်ေတာ်စီရင် ေတာ်မူေသာေကာင့် ၊ အကျွ ်ပ်ု
သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ
ကာလ အစ ်အ မဲ ချးီမွမ်း ပါမည်။ ေကာင်းြမတ် ေတာ်မူေသာေကာင့် ၊ ကုိယ်ေတာ်
၏သန ့် ှ င်း သူတို့ေ ှ မှာ နာမေတာ် ကုိ ေြမာ်လင့် ပါမည်။

53
1 ဘုရား သခင်မ ှိဟု မုိက် ေသာသူသည် ထင် တတ် ၏။ ထုိသို့ ေသာသူတို့ သည်
ေဆွးေြမ ယုိယွင်း၍
စက်ဆုပ် ဘွယ်ေသာ ဒစု ိုက် ကုိ ြပ တတ်က၏။ ေကာင်း ေသာအမှု ကုိ ြပ ေသာသူ
တေယာက် မျှမ ှိ။ 2 နားလည် ေသာသူ၊ ဘုရား
သခင်ကုိ ှာ ေသာသူ တစုံတေယာက် ှိ သည် မ
ှိသည်ကုိ သိ
ြမင်ြခင်းငှါ ဘုရား သခင် သည် ေကာင်းကင် ေပါ်က
လူ သား တို့ ကုိ ငံု့ ၍ ကည့် ှု ေတာ်မူ၍၊ 3လူ အေပါင်း တို့သည် ဆုတ် သွား က ပီ။
တညီ
တ ွတ်တည်း ေဆွးေြမ ယုိယွင်းြခင်း ှ ိ က၏။ ေကာင်း
ေသာအကျင့်ကုိ ကျင့် ေသာသူမ ှိ။ တ
ေယာက်မျှ မ ှိ။ 4 မုန ့် ကုိစား သက့ဲသို့ ငါ ၏လူ တို့ ကုိ ကုိက်စား ၍၊ ဘုရား
သခင်ကုိ ပဌနာ
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မ ြပ ေသာ အဓမ္မ
လူ တို့သည် မ
သိ ဘဲေနရ ကသေလာ။့ 5 သို့ ြဖစ်၍ေကာက်လန ့် စရာမ ှိ ေသာ်လည်း၊ အလနွ်
ေကာက်လန ့် ကလိမ့်မည်။ အေကာင်း မူကား၊ သင့် ကုိဝနး်ရံ၍ တပ်ချ ေသာသူ၏
အ ို း
တို့ ကုိ ဘုရား
သခင်သည် ဖ ိုဖရဲကဲွြပား ေစေတာ်မူမည်။ သူ
တို့ ကုိ ဘုရား
သခင် ှုတ်ချ ေတာ်မူေသာေကာင့် ၊ သင်သည် သူတို့ ကုိ အ ှက် ခဲွရလိမ့်မည်။ 6ဣ
သေရလ အမျ ိးကုိ ကယ်တင် ြခင်း ေကျးဇူးေတာ်သည် ဇိအနု် ေတာင်ေပါ် မှာ ေပါ်ထွနး်
ပါေစေသာ။ သိမ်း သွားြခင်းကုိ ခံရေသာလမူျ ိ း ေတာ်ကုိ တဖန် ဘုရား
သခင် သည် ေဆာင် ခ့ဲေတာ်မူေသာအခါ ၊ ယာကုပ် သည် ဝမ်းေြမာက် ြခင်း၊ ဣသေရ
လ
သည်လည်း ရွှင်လနး် ြခင်း ှ ိလိမ့်မည်။

54
ဒါဝိဒ် သည် ကျွနေ်တာ် တို့တင်ွ
ပုနး်ေ ှာင် ၍ေနပါသည်မ ဟတ်ုေလာ ဟ၊ု ဇိဖ
သားတို့သည် ေ ှာလု ထံသို့ လာ ၍ ေလျှာက် ေသာအခါ စပ်ဆုိေသာဆာလံ။

1 အိဘုုရား သခင်၊ နာမ
ေတာ်အားြဖင့် အကျွ ်ပ်ု ကုိ ကယ်တင် ေတာ်မူပါ။ တနခုိ်း ေတာ်အားြဖင့် အကျွ ်ပ်ု
ဘက် ၌ တရား စီရင်ေတာ်မူပါ။ 2အကျွ ်ပ်ု ြပ ေသာပဌနာ ှင့် အကျွ ်ပ်ု မက်
ေသာစကား ကုိ
နားေထာင် နား ေညာင်းေတာ်မူပါဘုရား။ 3အေကာင်း မူကား၊ တကျွနး် တ ိင်ုငံသား
တို့သည် အကျွ ်ပ်ု ကုိ
ရနဘ်က် ြပ ၍ထကပါ ပီ။ ကမ်းတမ်း ေသာသူတို့ သည် အကျွ ်ပ်ု အသက် ကုိ ှာ
ကပါ၏။ ဘုရား
သခင်၏ မျက် ှာေတာ်ကုိ
မ ေထာက် ကပါ။ 4 ကည့် ှု ေလာ။့ ဘုရား
သခင်သည် ငါ ့ ကုိ
ကူမ
ေတာ်မူ၏။ ငါ ့အသက် ကုိေထာက်
ပင့်ေသာသူတို့တင်ွ
ထာဝရ ဘုရား ှိေတာ်မူ၏။ 5 ငါ ၏ရနသူ် တို့အား
မ ေကာင်းေသာအကျ ိးကုိ ဆပ် ေပးေတာ်မူမည်။ သစ္စာ
ေတာ် ှိသည်အတိင်ုး
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သူ တို့ ကုိ ပယ် ှင်း ေတာ်မူပါ။ 6အကျွ ်ပ်ုသည်လည်း၊ ေစတနာ
စိတ် ှင့်
ကုိယ်ေတာ် အား
ယဇ် ပူေဇာ်ပါမည်။ အိုထာဝရဘုရား ၊ နာမေတာ် ကုိ ချးီမွမ်း ပါမည်။ အေကာင်း
မူကား၊ ေကာင်းြမတ် ေတာ်မူ၏။ 7အကျွ ်ပ်ု ကုိ ခပ်သိမ်း ေသာ ဒကု္ခ
ထဲက
ကယ် ှ တ်
ေတာ်မူသြဖင့် ၊ အကျွ ်ပ်ု သည် ရနသူ် တို့ ကုိ ကုိယ်
မျက်စိ ှင့် ြမင် ၍အားရပါ၏။

55
1 အိုဘုရား သခင်၊ အကျွ ်ပ်ု ဆုေတာင်း ေသာ စကားကုိ နားေထာင် ေတာ်မူပါ။ အ
သနား
ေတာ်ခံေသာအခါ
ေ ှာင် ၍ေနေတာ်မ မူပါ ှင့်။ 2 ကည့် ှုနားေထာင် ေတာ်မူပါ။ ရနသူ် ၏စကား
သံေကာင့် ၎င်း၊ မတရား
ေသာည ်းဆဲ ြခင်းေကာင့် ၎င်း၊ အကျွ ်ပ်ုသည် ည ိးငယ် ေသာစိတ် ှင့်
ညည်းတာွး ြမည်တမ်း လျက်ေနရပါ၏။ 3 သူတို့သည် အကျွ ်ပ်ု အေပါ် ၌ အြပစ် ကုိ
သက်ေရာက် ေစ၍ ၊ ေဒါသ စိတ် ှင့် မုနး် ကပါ၏။ 4အကျွ ်ပ်ု ှလံးု သည် ကုိယ် အထဲ
မှာ တနုလ်ှုပ် ၍
ေသ ေဘးကုိ
ေကာက် အား ကီးပါ၏။ 5 ေကာက်ရွ ံ တနုလ်ှုပ် ြခင်းသို့ ေရာက် ၍
အလနွ်
ထိတ်လန ့ြ်ခင်း၌ မွနး် လျက် ှိရပါ၏။ 6 ငါ သည် ချ ိးငှက် က့ဲ သို့အေတာင် ကုိ
ရပါေစ ေသာ။ ထုိသို့ ရ
လျှင် အြခားသို့ ပျ ံ သွား၍ ၊ ငိမ်ဝပ် လျက် ေနလိမ့်မည်။ 7 ေဝး စွာသွား ၍ ေတာ
မှာ
ေနရာ ကျလိမ့်မည်။ 8 ြပင်းစွာ ေသာ မုိဃ်းသက်မုနတိ်င်ုး ှင့်
လတ်ွ ြခင်းငှါ ၊ အလျင် အြမနေ်ြပးလိမ့်မည်ဟု အကျွ ်ပ်ု စိတ် ှိပါ၏။ 9 အိုထာဝရ
ဘုရား၊ သူ
တို့စကား ကုိ ပေပျာက် ေအာင် ကဲွြပား ေစေတာ်မူပါ။ မိ ေတာ်တင်ွ
အ ိင်ု အထက်ြပ ြခင်း ှင့်
လယူု ြခင်းကုိ
အကျွ ်ပ်ု ြမင် ပါ ပီ။ 10 မိ ို း ေပါ် မှာ ေန ့
ည ့်မြပတ် သူတို့သည် လည်
ကပါ ပီ။ မိ ထဲ မှာ
ဆုိးညစ် ေသာအမှု ှင့်
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ေ ှာက်ယှက် ြခင်း အမှု ှ ိ ကပါ၏။ 11 အဓမ္မ တရားတို့သည် မိ အလယ် ၌ ှိ၍ ၊
ည ်းဆဲ ြခင်း ှင့်
လှည့်စား ြခင်းသည် လမ်း တို့ ၌ ေနရာ ကျကပါ၏။ 12 ငါ ့ ကုိ က့ဲရဲ
ေသာသူသည် ငါရ့နသူ် မ ဟတ်ု။ ဟတ်ု လျှင် သည်းခံ ိင်ု၏။ ငါ ့ ကုိရန် ဘက်ြပ
ေသာသူသည် ငါ ့ ကုိမုနး် ေသာသူမ ဟတ်ု။ ဟတ်ုလျှင် ထုိသူ
ကုိ ငါေ ှာင် ိင်ု၏။ 13 ထုိ သို့ ြပ ေသာသူ သည် သင် ြဖစ်၏။ ငါ ှင့် ဘက် ေသာ
သူ၊ ငါ ့ မိတ်ေဆွ ၊ ငါ အသိ အကျွမ်းြဖစ်၏။ 14 အချင်းချင်း သာယာ ေသာ ေဆွးေ းွ
တိင်ုပင်ြခင်း ကုိ
ြပ က ပီ။ ဘုရား
သခင်၏ အိမ် ေတာ်သို့ လူ
အစုအေဝး ှင့်အတူ သွား က ပီ။ 15 သူ တို့ ကုိ ေသမင်း ဘမ်းဆီး ပါေစ။ အသက် ှင်
လျက် မရဏာ
ိင်ုငံသို့ ဆင်းသက် ကပါေစ။ အေကာင်း မူကား၊ ဒစု ိုက် တို့သည် သူ
တို့ေနရာ တင်ွ
သူ တို့အထဲ ၌ ှိ က ၏။ 16 ငါ မူကား၊ ဘုရား
သခင်ကုိ
ပဌနာ ြပ ၍ ၊ ထာဝရဘုရား
သည် ကယ်တင် ေတာ်မူမည်။ 17ညဦး အချနိ၊် နနံက် အချနိ၊် မွနး်တည့် အချနိတိ်ု့ ၌
ငါသည် ညည်းတာွး ြမည်တမ်း၍ ၊ ငါ ၏အသံ ကုိ ကား ေတာ်မူ မည်။ 18 ငါ ့ ကုိ
စစ်တိက်ု ကစ ်တင်ွ ၊ ငါ ့အသက် ကုိ ေရွး ှ တ် ၍
ချမ်းသာ ေပးေတာ်မူမည်။ ငါ ့ဘက် ၌ ေနေသာသူ အများ ှ ိ က၏။ 19 ေ ှး ကာလ
မှစ၍ အ မဲစီရင် ေသာ ဘုရား
သခင် သည် နားေထာင် ၍
သူ တို့ ကုိ ှမ့်ိချ ေတာ်မူမည်။ သူ
တို့သည် ေြပာင်းလဲ ြခင်းမ ှိေသာေကာင့် ဘုရား သခင် ကုိ မ
ေကာက် မရွ ံ က။ 20 ထုိသို့ ေသာသူသည် မိတ်ေဆွ ြဖစ်ေသာသူ ကုိ ြပစ်မှား၍ သစ္စာ
ပျက် တတ်၏။ 21 သူ ၏စကား သည် ေထာပတ် ထက် ေချာ ေသာ်လည်း ၊ စစ်တိက်ု
မည်ဟအု ကံ ှိ၏။ သူ
၏စကား သည် ဆီ
ထက် ေြပာ့ ေသာ်လည်း ၊ ထုတ် ေသာ ထား ြဖစ်၏။ 22 ထမ်းရွက်ရေသာဝန် ကုိ
ထာဝရဘုရား
၌
ချ ထား ေလာ။့ သင့် ကုိ မစ
ေတာ်မူမည်။ ေြဖာင့်မတ် ေသာသူကုိ
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အစ ် အ မဲလှုပ် ှား ေစ ေတာ်မ မူရာ။ 23 အိုဘုရား သခင်၊ အြခားေသာသူ တို့ ကုိ
ဖျက်ဆီး ရာ တင်ွး ထဲ သို့ ချ ေတာ်မူမည်။ လူ
အသက်ကုိသတ်
ေသာသူ ှင့်
သစ္စာ ပျက်ေသာသူတို့သည် မိမိ
အသက် တာတဝက်
ခန ့မ်ျှ မ
ှင်ရက။ အကျွ ်ပ်ု မူကား ၊ ကုိယ်ေတာ် ၌
ခုိလှုံ ပါမည်။

56
ဒါဝိဒ် သည် ဂါသ မိ မှာ ဖိလိတ္တိ လူတို့လက် သို့ ေရာက်ေသာအခါ စပ်ဆုိေသာဆာ
လံ။

1 အိဘုုရား သခင်၊ အကျွ ်ပ်ု ကုိ သနား
ေတာ်မူပါ။ လူ
တို့သည် ကုိက်စား အံ့ ေသာ ေဒါသ ှင့်ေနတိ့င်ုး တိက်ု ၍ အကျွ ်ပ်ု ကုိ ှပ်ိစက် က
ပါ ၏။ 2 ရနသူ် တို့သည် ေနတိ့င်ုး ကုိက်စား အံ့ေသာ ေဒါသ ှိ၍ ြမင့် ေသာစိတ် ှင့်
အကျွ ်ပ်ု ကုိ တိက်ု ေသာသူ အများ ှ ိ ကပါ၏။ 3အကျွ ်ပ်ု သည် ေကာက်ရွ ံ ေသာအခါ
ကုိယ်ေတာ် ၌ ခုိလှုံ ပါမည်။ 4 ဘုရား သခင်ကုိ အမီှြပ ၍ ှ တ်ကပတ် ေတာ်၌ ဝါကား
ပါမည်။ ငါသည် ဘုရား
သခင်ကုိ ခုိလှုံ သည်ြဖစ်၍ ေကာက် စရာမ ှိ။ လူ
သည် ငါ ၌ အဘယ်သို့ ြပ ိင်ုသနည်း။ 5 သူတို့သည် ေနတိ့င်ုး ငါ ့စကား ကုိ အလွဲ ယူ
က၏။ ငါ ၌ မေကာင်း ေသာအ ကံကုိသာ ကံစည် က၏။ 6 ငါ ့အသက် ကုိ ေစာင့် စ ်
အခါစုေဝး ၍ ေချာင်းေြမာင်း လျက်၊ ငါ ေြခရာ တို့ ကုိ ကည့် မှတ်က၏။ 7 သူ တို့သည်
မ
တရားေသာအမှုအားြဖင့် လွှတ်ြခင်း သို့ ေရာက်ရပါမည်ေလာ။ အိဘုုရား
သခင်၊ ထုိလူ
များ တို့ ကုိ အမျက် ေတာ်ထွက်၍ လဲှ ေတာ်မူပါ။ 8အကျွ ်ပ်ု သည် အရပ်ရပ်လည် ရ
ေသာအြခင်း အရာတို့ ကုိ ကုိယ်ေတာ် မှတ် ၍ အကျွ ်ပ်ု မျက်ရည် တို့ ကုိ ဘူး
ေတာ်ထဲ မှာ ထည့် ေတာ်မူပါ။ စာရင်း ေတာ်၌ ှိပါသည် မဟတ်ု ေလာ။ 9 ဘုရား သခင်
သည် ငါ ့ဘက်မှာ ေနေတာ်မူေသာေကာင့် ၊ ငါေအာ်ဟစ် ေသာအခါ ရနသူ် တို့သည် လှန်
ြခင်း ကုိခံရ ကမည်ကုိ ငါသိ ၏။ 10 ဘုရား သခင်ကုိ အမီှြပ ၍ ှ တ်ကပတ် ေတာ်၌
ဝါကား မည်။ ထာဝရဘုရား
ကုိ အမီှြပ ၍ ှ တ်ကပတ် ေတာ်၌ ဝါကား မည်။ 11 ငါသည် ဘုရား
သခင်ကုိ ခုိလှုံ သည်ြဖစ်၍ ေကာက် စရာမ ှိ။ လူ
သည် ငါ ၌ အဘယ်သို့ ြပ ိင်ု သနည်း။ 12 အိုဘုရား သခင်၊ အကျွ ်ပ်ု သည် ေ ှ
ေတာ်၌ သစ္စာ
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ြပ ပါသည်ြဖစ်၍၊ သစ္စာ
ဝတ်ကုိ ေြဖလျက်ကုိယ်ေတာ် ကုိ ချးီမွမ်း ပါမည်။ 13 ကုိယ်ေတာ်သည် အကျွ ်ပ်ု
အသက် ကုိ ေသ
ြခင်း မှ ကယ်လွှတ် ေတာ်မူ ပီ။ အသက် ှင်ေသာသူတို့၏ အလင်း ထဲ မှာဘုရား သ
ခင့်ေ ှ ေတာ်၌ အကျွ ်ပ်ုကျင့်ေနပါမည် အေကာင်း၊ အကျွ ်ပ်ု ေြခ ကုိလည်း ထိမိ၍လဲ
ြခင်းမှ ကယ်လွှတ်ေတာ်မူမည်မဟတ်ု ေလာ။

57
ဒါဝိဒ် သည် ဥမင် ၌ ေ ှာလု ထံမှ ထွက်ေြပး ေသာအခါ စပ်ဆုိေသာဆာလံ။

1 အိဘုုရား သခင်၊ အကျွ ်ပ်ု ကုိ သနား
ေတာ်မူပါ။ သနား
ေတာ်မူပါ။ ေဘး
မ လနွ် မီှတိင်ုေအာင်အကျွ ်ပ်ု ၏ ဝိညာ ် သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ
ခုိလှုံ ပါ၏။ အေတာင် ေတာ် အရိပ် ၌
ခုိလှုံ ပါ၏။ 2 ငါသည်အြမင့်ဆုံး ေသာ ဘုရား
သခင်၊ ငါ ့အမှုကုိ
ပီးစီး ေစေတာ်မူေသာဘုရား သခင်ကုိ
ေအာ်ဟစ် မည်။ 3 ေကာင်းကင် က လက်ေတာ်ကုိ ဆန ့် ေတာ်မူမည်။ ငါ ့ ကုိ ကုိက်စား
အံေ့သာသူကုိ အ ှက်ခဲွ သြဖင့် ၊ ငါ ့ ကုိ ကယ်တင် ေတာ်မူမည်။ က ုဏာ
ေတာ် ှင့် သစ္စာ ေတာ်ကုိ ဘုရား
သခင်ေစလွှတ် ေတာ်မူမည်။ 4 ငါ ့ ဝိညာ ် သည် ြခေသင့်္ စုထဲ မှာ ေနရ၏။ ေဒါသ
မီးေလာင်လျက် ှိေသာလူ သား တို့တင်ွ ငါအိပ် ရ၏။ သူ
တို့ သွား တို့သည် လံှ ှင့် ြမား ြဖစ်က၏။ သူ
တို့လျှာ သည်လည်း
ထက် ေသာသနလ်ျှက် ြဖစ်၏။ 5 အိဘုုရား သခင်၊ ေကာင်းကင် ြမင့်သည်ထက်
ကုိယ်ေတာ် ကီး ြမင့်ေတာ်မူေစသတည်း။ ေြမ ကီး တြပင်လံးု ကုိ ဘုနး် ေတာ်လွှမ်းမုိး
ပါေစသတည်း။ 6 သူတို့သည် ငါ သွား ရာလမ်း၌
ေကျာကွ့င်း ကုိ ြပင်ဆင် က ပီ။ ငါ ့ ဝိညာ ် သည် ှမ့်ိချ လျက် ှိ၏။ ငါ ့ ေ ှ ၌ တင်ွး
ကုိ တးူ
က ပီးမှကုိယ် တးူေသာ တင်ွးထဲ သို့ ကုိယ်ကျ က ပီ။ 7 အိုဘုရား သခင်၊ အကျွ ်ပ်ု
ှလံးု သည် တည်ကည်
ပါ၏။ အကျွ ်ပ်ု ှလံးု သည် တည်ကည် ပါ၏။ သီချင်း
ဆုိပါမည်။ ချးီမွမ်း ေထာမနာြပ ပါမည်။ 8 အိငုါ ့ ဝိညာ ် ၊ ိးု ေလာ။့ တေယာ
ှင့် ေစာင်း တို့ ိးု
ကေလာ။့ ငါလည်း ေစာေစာ
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ိးု မည်။ 9 အိထုာဝရ ဘုရား၊ ပရိသတ် အလယ် ၌ ကုိယ်ေတာ်
ကုိ ချးီမွမ်း ပါမည်။ လမူျ ိ း တို့တင်ွ
ကုိယ်ေတာ် အား ေထာမနာသီချင်း ဆုိပါမည်။ 10အေကာင်း မူကား၊ က ုဏာ
ေတာ်သည် ေကာင်းကင်
သို့ ၎င်း၊ သစ္စာ
ေတာ်သည် မုိဃ်းတိမ် သို့ ၎င်း
မီှ ပါ၏။ 11 အိဘုုရား သခင်၊ ေကာင်းကင် ြမင့်သည်ထက်
ကုိယ်ေတာ် ကီး ြမင့်ေတာ်မူေစသတည်း။ ေြမ ကီး တြပင်လံးု ကုိ ဘုနး် ေတာ်လွှမ်းမုိး
ပါေစသတည်း။

58
1 အိလုူ သား တို့ ၊ အကယ် စင်စစ်သင်တို့သည် စကား
ေြဖာင့် ကသေလာ။ 2တရား သြဖင့်စီရင် ကသေလာ။ အကယ်စင်စစ်သင်တို့သည်
မ
တရားေသာ အ ကံ ကုိ
ကံစည် ၍ ေြမ ကီး
ေပါ် မှာ ကုိယ် လက် ှင့်ြပ ေသာည ်းဆဲ ြခင်းကုိ ချနိ် တတ် က၏။ 3 မတရား ေသာ
သူတို့ သည် အမိဝမ်း ထဲ မှစ၍ ို င်း ေသာသေဘာ ှိ က၏။ ေမွး ကတည်းက လမ်း လွှဲ၍
မုသာ
စကားကုိ ေြပာ တတ်က၏။ 4 သူ တို့အဆိပ် သည် ေ မ အဆိပ် ှင့် တူ ၏။ နားပင်း
ေသာ ေ မဆုိး သည် မိမိ
နား ကုိ ပိတ် ၍၊ 5 လိမ္မာ ေသာအလမ္ပာယ် မက်ဆုိေသာ မ ္တရား
စကား
ကုိ
နား မ ေထာင်ဘဲေနသက့ဲသို့ ြဖစ် က၏။ 6 အိဘုုရား သခင်၊ သူ
တို့ပစပ် ထဲမှာ
သွား များကုိ ချ ိ း ေတာ်မူပါ။ အို ထာဝရဘုရား ၊ ြခေသင့်္ တို့၏ အံ
သွားများ ကုိ ချ ိ း ေတာ်မူပါ။ 7 ထုိသူ တို့သည် စီး
ေသာေရ က့ဲ သို့ ကွယ်ေပျာက် က ပါေစေသာ။ ေလး
ကုိတင်ေသာအခါ ြမား တို့သည် ကျ ိး
သက့ဲသို့ ြဖစ်ကပါေစေသာ။ 8 ခ ု သည် သွား စ ်တင်ွေရွလျား သက့ဲသို့ ၎င်း၊ ပျက်
ေသာ ကုိယ်ဝနသ်ည် ေန
ေရာင်ကုိ မ
ြမင် ရသက့ဲသို့ ၎င်း ြဖစ်ကပါေစေသာ။ 9 ဆူး ပင် ှင့်ေမွးေသာ မီးပူမှနး်ကုိ အိးု
တို့သည် မ
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သိ မီှ၊ အသက် ှင်ေသာဆူးပင် ှင့် မီးေလာင်လျက် ှိေသာ ဆူးပင်တို့ ကုိ ေလေဘွ
တိက်ုသွားပါေစေသာ။ 10 ေြဖာင့်မတ် ေသာသူသည် ထုိသို့ ေသာဒဏ် ေပး ြခင်းကုိ ြမင်
၍
ဝမ်းေြမာက် ပါလိမ့်မည်။ 11 မတရား ေသာသူတို့၏ အေသွး ၌
မိမိ ေြခ တို့ ကုိ ေဆး
ပါလိမ့်မည်။ သူတပါး ကလည်း၊ ေြဖာင့်မတ် ေသာသူ သည် အကျ ိး ကုိဧကနအ်မှန်
ခံရ၏။ ေြမ ကီး ေပါ် မှာတရား စီရင်ေသာဘုရား သခင်သည်ဧကနအ်မှန် ှ ိ ေတာ်မူသည်
ဟဝုနခံ် ကပါလိမ့်မည်။

59
ေ ှာလု ေစလွှတ် ေသာသူတို့သည် ဒါဝိဒ် အသက်ကုိသတ် ြခင်းငှာ အိမ် ကုိ ေစာင့် က
ေသာအခါ
ဒါဝိဒ် စပ်ဆုိေသာဆာလံ။

1 အို အကျွ ်ပ်ု ၏ဘုရား ၊ ရနသူ် တို့လက်မှ
အကျွ ်ပ်ု
ကုိ ကယ် ှ တ် ေတာ်မူပါ။ အကျွ ်ပ်ု ကုိ ရနဘ်က် ြပ ေသာသူတို့ ၏ အေပါ် မှာ
အကျွ ်ပ်ု ကုိ ချးီေြမာက် ေတာ်မူပါ။ 2 ဒစု ိုက် ကုိ ြပ ေသာသူတို့အထဲက
အကျွ ်ပ်ု ကုိ ှ တ်ယူ ၍ ၊ အသက်ကုိသတ် လိေုသာသူ တို့ လက်မှ
ကယ်တင် ေတာ်မူပါ။ 3 သူတို့သည် အကျွ ်ပ်ု အသက် ကုိသတ် လို ၍
ေချာင်း ကည့် လျက် ေန ကပါ၏။ အား ကီး ေသာသူတို့ သည်အကျွ ်ပ်ု တဘက်
၌ စည်းေဝး ကပါ၏။ အို ထာဝရဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ု မှားယွင်း ေသာေကာင့်မဟတ်ု ပါ။
အကျွ ်ပ်ု
အြပစ် ေကာင့်မဟတ်ု ပါ။ 4အကျွ ်ပ်ု၌ အြပစ် မ ှိဘဲ သူတို့သည် ေြပး လာ၍
ြပင်ဆင် ကပါ၏။ အကျွ ်ပ်ု ကုိ ကူမ
ြခင်းငှါ ိးု ေတာ်မူပါ။ ကည့် ှု ေတာ်မူပါ။ 5ဣသေရလ အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်၊ ေကာင်းကင်ဘုံေြခအ ှင် ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ၊ သာသနာပ လူ
အေပါင်း တို့ ကုိ ဆုံးမ
ြခင်းငှါ ိးု ေတာ်မူပါ။ ဒစု ိုက် ၌
ကျင်လည်ေသာသူ တစုံ
တေယာက်ကုိမျှ သနား
ေတာ်မ မူပါ ှင့်။ 6 သူတို့သည် ညဦး
ယံ၌
ြပနလ်ာ ၍၊ ေခွး ဘာသာ အတိင်ုး
ြမည် လျက်
မိ ကုိလှည့်ပတ် ကပါေစေသာ။ 7 ထုိသူ တို့သည် ေစာ်ကား ေသာ စကားကုိ
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ေြပာ ၍ ၊ သူ တို့ ှ တ်ခမ်း တင်ွထား ပါလျက်အဘယ် သူကား လိမ့်မည် နည်းဟု ဆုိ
တတ်ကပါ၏။ 8 သို့ ရာတင်ွ ၊ အိထုာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ် သည် သူ
တို့ ကုိ ြပံ းရယ် ၍
သာသနာပလူ အေပါင်း တို့ ကုိ က့ဲရဲ ေတာ် မူမည်။ 9 အို အကျွ ်ပ်ုအစွမ်း သတ္တ ိ၊
ကုိယ်ေတာ် ကုိ
ေြမာ်လင့် ပါမည်။ ဘုရား
သခင်သည် အကျွ ်ပ်ု
ခုိလှုံ ရာြဖစ်ေတာ်မူ၏။ 10က ုဏာ အ ှင် ဘုရား
သခင်သည် အကျွ ်ပ်ု ကုိ ကူမြခင်းငှါ ကလာ ေတာ်မူမည်။ ရနသူ် တို့ ကုိ အကျွ ်ပ်ု
ကည့် ှု ၍ အားရေသာအခွင့် ှ ိေစေတာ်မူမည်။ 11အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ ကွယ်ကာ ေတာ်မူ
ေသာဘုရား ှင်၊ သူ
တို့ ကုိသတ်
ေတာ်မ မူပါ ှင့်။ သတ်လျှင် အကျွ ်ပ်ု ၏ လူ
တို့သည် သတိ
လစ်ကပါလိမ့်မည်။ တနခုိ်း ေတာ်အားြဖင့် အရပ်ရပ်ကဲွြပား ေစ၍
ှမ့်ိချ ေတာ်မူပါ။ 12 သူ တို့ေြပာမိ ေသာ စကား
တည်းဟေူသာသူ တို့ ှ တ် ၏အြပစ် ေကာင့်
မိမိ တို့မာန တင်ွ
ေကျာမိ့ ပါေစ ေသာ။ သူတို့ ကျနိဆဲ် ေသာ စကား ှင့်
မုသာ စကား ေကာင့်၊ 13အမျက် ေတာ်အားြဖင့် ေပျာက်ပျက် ေစေတာ်မူပါ။ အကုန်
အစင်ေပျာက်ပျက် ေစေတာ်မူပါ။ ဘုရား
သခင်သည် ယာကုပ် အမျ ိးမှစ၍ ေြမ ကီး စွနး် တိင်ုေအာင် အပ်ုစုိး ေတာ်မူေကာင်း
ကုိ သူ
တို့သည် သိ က ပါေစေသာ။ 14ညဦး ယံ၌
ြပနလ်ာ ၍ ၊ ေခွး ဘာသာအတိင်ုး
ြမည် လျက်
မိ ကုိ လှည့် ပတ်ကပါေစေသာ။ 15အစာ ကုိ
ှာလျက်
အရပ်ရပ် သို့ လည်၍မ ဝ ဘဲ တည ့်လံးု ေန ကပါေစေသာ။ 16 အကျွ ်ပ်ု မူကား ၊
တနခုိ်း ေတာ်ကုိ သီချင်း ဆုိပါမည်။ နနံက် ယံ၌
က ုဏာ ေတာ်ကုိ ရွှင်လနး်စွာ သီချင်း ဆုိပါမည်။ အေကာင်း မူကား၊ ေဘး
ေရာက်ေသာကာလ ၌
ကုိယ်ေတာ်သည် အကျွ ်ပ်ု ခုိလှုံ ရာ ၊ ေဘး လတ်ွရာ ြဖစ် ေတာ်မူ၏။ 17 အိအုကျွ ်ပ်ု
အစွမ်း သတ္တ ိ၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိ
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သီချင်း ဆုိပါမည်။ ဘုရား
သခင်သည် အကျွ ်ပ်ု ခုိလှုံ ရာ ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ အကျွ ်ပ်ု ၌ က ုဏာ
အ ှင် ဘုရား သခင်ြဖစ်ေတာ်မူ၏။

60
ဒါဝိဒ် သည် ေမေသာေပါတာမိ ှုရိလတိူု့ ှင့် ေဇာဘ ှု ှ ိလတိူု့ ကုိ စစ်တိက်ု ပီးမှ ယွာဘ
သည် ြပန် ၍ဧဒံု လတူစ်ေသာင်း ှစ်ေထာင်တို့ ကုိဆားချ ိင့် ၌ လပ်ု ကံ ေသာအခါ စပ်ဆုိ
ေသာဆာလံ။

1 အိဘုုရားသခင် ၊ ကုိယ်ေတာ်သည် အမျက် ထွက်သြဖင့်၊ အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ စွန ့ပ်စ် ၍
အရပ်ရပ်သို့ ကဲွြပား ေစေတာ်မူ ပီ။ တဖန် အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ
အသက် ှင်ေစေတာ်မူပါ။ 2 ေြမ ကီး ကုိ လှုပ်၍ ခဲွ ေတာ်မူ ပီ။ ကဲွအက် ရာတို့ ကုိ တဖန်
ေစ့စပ် ေစေတာ်မူပါ။ တနုလ်ှုပ် လျက် ှိပါေသး၏။ 3 ကုိယ်ေတာ် ၏လူ တို့ ကုိ ခက်ထန်
စွာ စီရင် ၍၊ မှုိင် ေတြွခင်း စပျစ်ရည် ကုိ တိက်ု ေတာ်မူ ပီ။ 4 ကုိယ်ေတာ် ကုိ ေကာက်ရွ ံ
ေသာသူတို့သည် သစ္စာ
တရားေကာင့်
ထူရေသာ အလံ
ကုိ ေပး သနားေတာ်မူ ပီ။ 5 ချစ် ေတာ်မူေသာသူတို့ သည် ချမ်းသာ ရမည်အေကာင်း
၊ အကျွ ်ပ်ု စကားကုိ နားေထာင် ၍ ၊ လက်ျာ လက် ံု းေတာ်အားြဖင့်ကယ်တင် ေတာ်မူ
ပါ။ 6သန ့် ှ င်း ြခင်းပါရမီေတာ်ကုိ တိင်ုတည် ၍
ဘုရား သခင်သည် ဗျာဒိတ်ထားေတာ်မူေသာေကာင့်၊ ငါသည် ဝမ်းေြမာက် မည်။ ေ ှ
ခင် မိ ကုိ ပုိင်းြခား မည်။ သုကုတ် လယ်ြပင် ကုိ တိင်ုးထွာ မည်။ 7 ဂိလဒ် ြပည်ကုိ
ငါ ပုိင်ရ၏။ မနာေ ှ ြပည်ကုိ လည်း
ငါ ပုိင်ရ၏။ ဧဖရိမ် ြပည်ကား၊ ငါ ့ ဦးေခါင်း ၏အစွမ်း
ြဖစ်ရ၏။ ယုဒ
ြပည်ကား၊ ငါ ၏ လွှတ်ေတာ် ြဖစ်ရ၏။ 8 ေမာဘ ြပည်ကား၊ ငါ ့ေရချ ိ း အိးု ြဖစ်ရ၏။
ဧဒံု
ြပည်ကား၊ ငါ ့ ေြခနင်း ရာ
ြဖစ်ရ၏။ ဖိလိတ္တိ
ြပည်အေပါ် မှာ ေအာင်သံ ှင့် ေ ကးေကာ် မည်။ 9အား ကီး ေသာ မိ ထဲသို့ ငါ ့ ကုိ
အဘယ် သူသွင်း ေပးမည်နည်း။ ဧဒံု
ြပည်သို့
ငါ ့ ကုိ အဘယ်သူ လမ်း ြပမည်နည်း။ 10 အို ဘုရား
သခင်၊ အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ စွန ့ပ်စ် ေတာ်မူေသာကုိယ်ေတာ် သည် ြပ ေတာ်မူမည်မဟတ်ု
ေလာ။ အိဘုုရား
သခင်၊ အကျွ ်ပ်ု တို့ ဗုိလ်ေြခ ှင့်အတူ က ေတာ်မမူေသာ ကုိယ်ေတာ်သည် ြပ ေတာ်
မူမည် မဟတ်ု ေလာ။ 11 ဒကု္ခ ှင့်
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ကင်းလတ်ွေစြခင်းငှါ
မစ ေတာ်မူပါ။ လူ
တို့သည် ကယ်တင် ြခင်းငှါ မတတ် ိင်ု ကပါ။ 12 ဘုရား သခင်အားြဖင့် ငါတို့သည်
ရဲရင့် စွာ ြပ ကမည်။ ငါ တို့၏ ရနသူ် များကုိ ကုိယ်ေတာ်တိင်ု နင်း ေတာ်မူမည်။

61
1 အို ဘုရား
သခင်၊ အကျွ ်ပ်ု ေအာ်ဟစ် ြခင်းကုိ နားေထာင် ၍ အကျွ ်ပ်ု ၏ ပဌနာ
စကားကုိ မှတ် ေတာ်မူပါ။ 2 စိတ် ှလံးုည ိးငယ် လျက်
ေြမ ကီး စွနး် မှ
ကုိယ်ေတာ် ကုိ
အကျွ ်ပ်ုေအာ်ဟစ် ပါ၏။ အကျွ ်ပ်ု အထက် ၌ ြမင့် ေသာ ေကျာက် သို့
အကျွ ်ပ်ု ကုိ ပို့ ေဆာင် ေတာ်မူပါ။ 3 ကုိယ်ေတာ် သည် အကျွ ်ပ်ု ခုိလှုံ ရာ ၊ ရနသူ် တို့
ေ ှ မှာ
ခုိင်ခ့ံ ေသာ ရဲတိက်ု ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ 4 တဲ ေတာ်၌
အစ ် ေန ပါမည်။ အေတာင် ေတာ်ဖုံးအပ်ု ရာ၌
ခုိလှုံ ပါမည်။ 5 အို ဘုရား
သခင်၊ အကျွ ်ပ်ု ြပ ေသာသစ္စာ ဂတိတို့ ကုိ
ကား ေတာ်မူ၏။ နာမေတာ် ကုိ ေကာက်ရွ ံ ေသာသူတို့ ၏အေမွ ကုိ အကျွ ်ပ်ုအားေပး

ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 6 ှ င်ဘုရင် ၏ အသက်ေနရ့က် ကာလ ကုိ
ှည် ေစေတာ်မူ၍၊ ှစ် စ ်မြပတ် နစိ္စ ထာဝရ တည်ပါေစေသာ။ 7 ဘုရား သခင်ေ ှ

ေတာ်၌ အန ္တ
ကာလပတ်လံးုေန ေတာ်မူေစသတည်း။ က ုဏာ
ှင့်
သစ္စာ ေတာ်သည် သူ့
ကုိ ေစာင့်မ ေစသတည်း။ 8 သို့ ြဖစ်၍ ေနရ့က် အစ ်အတိင်ုးသစ္စာဝတ် ကုိ ေြဖ ြခင်း
ငှါ ၊ နာမေတာ် ကုိ အစ ် အ မဲေထာမနာသီချင်း ဆုိပါေလအံသ့တည်း။

62
1အကယ် စင်စစ်ငါ ့ ဝိညာ ် သည် ဘုရား
သခင်ေ ှ မှာ ငိမ်ဝပ် စွာ ေနတတ်၏။ ငါ ့ ကုိ ကယ်တင် ြခင်း အေကာင်းသည် အထံ
ေတာ်က သက်ေရာက်ရ၏။ 2 အကယ် စင်စစ်ဘုရား သခင်သည် ငါ ၏ေကျာက် ၊ ငါ ့
ကုိ ကယ်တင် ြခင်းအေကာင်း ၊ ငါ ့ ခုိလှုံ ရာြဖစ်ေတာ်မူ ၍၊ ငါ၌ လှုပ် ှား ြခင်းများစွာ မ
ှိရာ။ 3သင်တို့သည် အဘယ် မျှကာလပတ်လံးု တေယာက်ေသာသူ ကုိ
တိက်ု ကမည်နည်း။ သူ့ကုိ တိမ်း ေသာ အပ်ု ို း ၊ လှုပ် ေသာ ထရံ
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က့ဲ သို့ မှတ်၍၊ သင် တို့ အေပါင်း သည် အဘယ်မျှကာလပတ်လံးု ဖိ ဖျက် ကမည်
နည်း။ 4 ထုိသူ ကုိ ြမင့် ေသာ အရပ်က
လဲှ ြခင်းငှါ ကံစည် လျက် ေနက၏။ မုသာ
ကုိ ှစ်သက် က၏။ ှ တ် ြဖင့် ကား၊ ေကာင်း ကီး ကုိေပး လျက်၊ ှလံးု ၌ ကား၊
ကျနိဆဲ် ြခင်းကုိ ြပ တတ်က၏။ 5အကယ် စင်စစ်ငါ ့ ဝိညာ ် သည် ဘုရား
သခင်ေ ှ မှာ ငိမ်ဝပ် စွာ ေနတတ်၏။ ငါ ေြမာ်လင့် ြခင်း အေကာင်း သည် အထံ
ေတာ်က သက်ေရာက်ရ၏။ 6 အကယ် စင်စစ်ဘုရား သခင်သည် ငါ ၏ေကျာက် ၊ ငါ ့
ကုိ ကယ်တင် ြခင်းအေကာင်း ၊ ငါ ခုိလှုံ ရာြဖစ်ေတာ်မူ ၍၊ ငါသည် လှုပ် ှား ြခင်းမ ှိ
ရာ။ 7 ငါ ့ ကုိ ကယ်တင် ြခင်းအေကာင်း၊ ငါ ၏ဘုနး်ပွင့် ြခင်းအေကာင်းကား ဘုရား
သခင်ေပတည်း။ ငါ ့ ကုိ အားေပး
ေသာေကျာက် ၊ ငါ ခုိလှုံ ရာကား ဘုရား သခင်ေပတည်း။ 8 အိလုူ များတို့ ၊ ဘုရား
သခင်၌
အစ ် မြပတ်ခုိလှုံ ကေလာ။့ ေ ှ ေတာ်၌ စိတ် ှလံးုကုိ ဖွင့် ြပကေလာ။့ ဘုရား
သခင်သည် ငါ တို့ ခုိလှုံ ရာြဖစ်ေတာ်မူ၏။ 9 အကယ် စင်စစ်ယုတ်ည့ံ ေသာသူ တို့
သည် အနတ္တ ၊ အသေရ ှိေသာသူတို့ သည် မုသာ
ြဖစ်က၏။ ချနိခွ်င် ှင့် ချနိစ်က်လျှင် ထုိသူ
အေပါင်း တို့သည် အနတ္တ
ထက် သာ၍ေပါ ့က၏။ 10ည ်းဆဲ ြခင်းကုိ
မ ကုိးစား က ှင့်။ အ ိင်ု အထက်လယူု၍
မ ဝါကား က ှင့်။ ဥစ္စာ
များ ြပားလျှင်
စိတ် စဲွလမ်းြခင်း မ
ှိ က ှင့်။ 11 ဘုရား သခင်သည် တ ကိမ်
ဗျာဒိတ် ေပးေတာ်မူ ပီ။ ှစ် ကိမ် ေြမာက် ငါ ကား ရေသာဗျာဒိတ် ေတာ်ဟူမူကား ၊
တနခုိ်း သည် ဘုရား
သခင်၌ ှိ၏။ 12 အို ထာဝရ
ဘုရား၊ ကုိယ်ေတာ် သည် က ုဏာ
ှင့် ြပည့်စုံေတာ်မူ၏။ ကုိယ်ေတာ် သည် လအူသီး
အသီးတို့ အား
သူ တို့အကျင့် ှင့်အေလျာက် အကျ ိးအြပစ်ကုိ ဆပ်ေပး ေတာ်မူ၏။

63
ဒါဝိဒ် သည်ယုဒ ေတာ ၌ ှိ ေသာအခါ စပ်ဆုိေသာဆာလံ။

1 အိဘုုရား သခင်၊ ကုိယ်ေတာ် သည် အကျွ ်ပ်ု ၏ ဘုရား
သခင်ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ ကုိယ်ေတာ် ကုိ ကိ းစား၍ ှာ ပါ၏။ ေရ
မ ှိေသွ့ေြခာက် ေသာ လင်ွြပင် ၌
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အကျွ ်ပ်ု ၏ဝိညာ ် သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ
ငတ် ပါ၏။ အကျွ ်ပ်ု ၏ ကုိယ်ခနဓ္ါ သည်လည်း ကုိယ်ေတာ် ကုိ
လမ်ွး ဆွတ်ပါ၏။ 2 ဘုနး် တနခုိ်း အာ ေုဘာ်ေတာ်ကုိ ြမင် ြခင်းငှါ ၊ သန ့် ှ င်း ရာဌာန
ေတာ်၌
ထုိ သို့ ကုိယ်ေတာ် ကုိ ဖူး ေမျှာ် ပါ ပီ။ 3 က ုဏာ ေတာ်သည် အသက် ထက်
သာ၍ေကာင်း ေသာေကာင့် ၊ အကျွ ်ပ်ု ၏ ှ တ် သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ ချးီမွမ်း ရပါ
မည်။ 4 ထုိ သို့ အသက် ှင်စ ်တင်ွ ကုိယ်ေတာ် ကုိ ေကာင်း ကီး ေပးပါမည်။ နာမေတာ်
ကုိ အမီှြပ လျက် လက် ကုိ ချ ီ ပါမည်။ 5 အိပ်ရာ ေပါ်မှာ ကုိယ်ေတာ် ကုိ ေအာက်ေမ့ ၍
၊ ည ့်ယံ တို့ ၌
ကုိယ်ေတာ် ကုိ
ဆင်ြခင် လျက် ေနေသာအခါ၊ ဆီဥ
ကုိ၎င်း၊ ဆူေသာအသားကုိ၎င်းစား၍ ဝသက့ဲသို့ ၊ အကျွ ်ပ်ု ၏ဝိညာ ် သည် ဝ
၍ ရွှင်လနး် ေသာ ှ တ်ခမ်း ှင့်
အကျွ ်ပ်ု ၏ ှ တ် သည် ကုိယ်ေတာ်ကုိ ချးီမွမ်း ပါမည်။ 6အကျွ ်ပ်ု ကုိ
မစ ေတာ်မူေသာေကာင့် ၊ အေတာင် ေတာ် အရိပ် ၌
ဝမ်းေြမာက် ပါမည်။ 7အကျွ ်ပ်ု ၏ဝိညာ ် သည် ကုိယ်ေတာ် ၌
မီှဝဲ ၍ ၊ လက်ျာ လက်ေတာ်သည် အကျွ ်ပ်ု ကုိ ေထာက်မ ေတာ်မူ၏။ 8 အကျွ ်ပ်ု
အသက် ကုိ ဖျက်ဆီး ြခင်းငှါ ှာ ေသာသူတို့ သည် ေြမ ကီး ေအာက် အရပ်သို့
ဆင်း ရကမည်။ ထား
ေဘး ြဖင့်
ဆုံး ၍၊ ေြမေခွး စား ရန် ြဖစ် ရကလိမ့်မည်။ 9 ှ င်ဘုရင် မူကား ၊ ဘုရား သခင်၌
ဝမ်းေြမာက် လိမ့်မည်။ 10 ဘုရား သခင်ကုိ တိင်ုတည်၍ ကျနိဆုိ် ေသာသူအေပါင်း
တို့သည် ဝါကား ကလိမ့်မည်။ 11 မုသာ စကားကုိ ေြပာ ေသာသူတို့၏ ှ တ် မူကား ပိတ်
လျက် ှိလိမ့်မည်။

64
1 အို ဘုရား
သခင်၊ အကျွ ်ပ်ု ဆုေတာင်း ေသာ စကား
သံကုိ နားေထာင် ၍ အကျွ ်ပ်ု အသက် ကုိ ရနသူ် ေဘး မှ
ကွယ်ကာ ေစာင့်မေတာ်မူပါ။ 2လဆုိူး တို့၏ တိင်ုပင် ရာမှ ၎င်း၊ ဒစု ိုက် ကုိ ြပ ေလ့
ှ ိေသာသူတို့ ၏ စုေဝး
ရာမှ ၎င်း၊ အကျွ ်ပ်ု ကုိ ကွယ်ကာ ေတာ်မူပါ။ 3 ထုိသူ တို့သည် မိမိ
တို့လျှာ ကုိ ထား
က့ဲ သို့ ေသွး တတ်က၏။ 4 စုံလင် ေသာသူကုိ မ
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ထင်မ ှားပစ် မည်အ ကံ ှင့် ၊ ခါး ေသာစကား တည်းဟေူသာမိမိ တို့ ြမား ကုိ ရွယ်
တတ်က၏။ မ
ေကာက် မရွ ံဘဲ ချက်ြခင်း ပစ် တတ်က၏။ 5 မေကာင်း ေသာအမှု မှာ တေယာက်
ကုိတေယာက် ှ ိးေဆာ် တတ်က၏။ ေကျာကွ့င်း တို့ ကုိ ေထာင် ထား ြခင်းငှါ တိင်ုပင် ၍၊
အဘယ်သူ ြမင် လိမ့်မည်နည်းဟု ဆုိ တတ်က၏။ 6 မ တရားေသာ အမှု တို့ ကုိ ကုိယ်အ
ဘို့ စစ်ေဆး ှာေဖွ တတ်က၏။ အကုနအ်စင် စစ်ေဆး ှာေဖွတတ်က၏။ အသီးအသီး
စိတ် ှလံးုထဲမှာ ကံစည် ေသာ အရာတို့သည် အလနွန်က်နဲ က၏။ 7 သူ တို့ ၌
ဘုရား သခင်ပစ် ေတာ်မူေသာြမား မှန၍်၊ သူ
တို့သည် အမှတ်တမ့ဲ နာ က လိမ့်မည်။ 8 သို့ ြဖစ်၍ မိမိ တို့ လျှာ သည် မိမိ
တို့ ကုိ တိက်ု ေစ၍၊ ြမင် ေသာသူ အေပါင်း တို့သည် ေြပး သွား ကလိမ့်မည်။ 9 လူ
အေပါင်း တို့သည်လည်း
ေကာက်ရွ ံ ၍ ၊ ဘုရား သခင်စီရင် ေတာ်မူေကာင်းကုိ နားလည် သြဖင့်
အမှု ေတာ်ကုိ ကား ေြပာကလိမ့်မည်။ 10 ေြဖာင့်မတ် ေသာသူသည် ထာဝရဘုရား
၌
ဝမ်းေြမာက် ၍
ခုိလှုံ လိမ့်မည်။ သေဘာ
ေြဖာင့် ေသာ သူအေပါင်း တို့သည် ဝါကား ကလိမ့်မည်။

65
1 အို ဘုရား
သခင်၊ ဇိအနု် မိ ၌
ကုိယ်ေတာ် ေ ှ မှာ ငိမ်ဝပ် စွာ ေန၍
ချးီမွမ်း ရပါ၏။ ကုိယ်ေတာ် အား လည်း သစ္စာ
ဝတ်ကုိ ေြဖ ရပါ၏။ 2 ပဌနာ စကားကုိ နားေထာင် ေတာ်မူေသာဘုရား၊ ကုိယ်ေတာ်
ထံ သို့လသူား အေပါင်း တို့သည် ချ ်းကပ် ရကလိမ့်မည်။ 3 မ တရားေသာအမှု သည်
အလနွမ်ျား၍ အကျွ ်ပ်ု သည် မ
တတ် ိင်ုပါ။ သို့ ေသာ်လည်း၊ အကျွ ်ပ်ု တို့ ြပစ်မှား ြခင်း အြပစ်များကုိ ကုိယ်ေတာ်
ေြဖ ှင်း ေတာ်မူမည်။ 4တနတိ်င်ုး ေတာ်အတင်ွး၌ ေန
၍၊ အထံေတာ်သို့ ချ ်းကပ် ေစြခင်းငှါ ၊ ကုိယ်ေတာ်ေရွးေကာက် ေတာ်မူေသာသူသည်
မဂင်္လာ ှိပါ၏။ သန ့် ှ င်း ေသာ ဗိမာန် ေတာ်တည်းဟေူသာအိမ် ေတာ်၌ ေကာင်း ေသာ
အရာတို့ ှင့်
အကျွ ်ပ်ုတို့သည် ဝ ေြပာ ကပါေစေသာ။ 5အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ ကယ်တင် ေတာ်မူေသာ
ဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ု တို့၏ ပဌနာကုိ နားေထာင်၍ အံဘွ့ယ် ေသာ အမှုတို့ ကုိ တရား
ေတာ် ှင့်အညီြပ ေတာ်မူ၏။ ကုိယ်ေတာ်သည် ေဝး
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စွာေသာ ေြမ ကီး စွနး် ှင့် ၊ ပင်လယ် စွနး်တို့ ၌ ေနေသာသူတို့၏ ကုိးစား ရာ ြဖစ်ေတာ်
မူ၏။ 6 ကုိယ်ေတာ်သည် တနခုိ်း ှင့် ြပည့်စုံ သြဖင့် ၊ အား ကီး ၍
ေတာင် များကုိ တည် ေစေတာ်မူ၏။ 7သမုဒ္ဒရာ ြမည် သံ၊ လှုိင်း တံပုိးဟနုး် သံ၊ လူ
တို့ ုနး် ရင်းခတ်သံများကုိလည်း
ငိမ်း ေစေတာ်မူ၏။ 8အေဝး ဆုံးေသာ အရပ်တို့ ၌ေန ေသာသူတို့ သည် ကုိယ်ေတာ်

၏ နမိိတ် များကုိ
ြမင်၍ ေကာက်ရွ ံ ကပါ ၏။ ေနထွက် ရာအရပ် ှင့်
ေနဝင် ရာအရပ်တို့ ကုိ ရွှင်လနး် ေစေတာ်မူ၏။ 9 ေြမ ကီး ကုိ အကည့် အ ှုကလာ၍
၊ မုိဃ်းကုိ များစွာရွာေစလျက်၊ ေရ ှင့် ြပည့်ေသာ ဘုရား
သခင်၏ ြမစ် အားြဖင့်အလနွ်ကယ်ဝေစေတာ်မူ၏။ ထုိ
သို့ ေြမကုိ ြပ ြပင် ပီးမှ၊ ေြမသား တို့အဘို့
စပါး ကုိ ြပ ြပင် ေတာ်မူ၏။ 10 ေြမ ို း တို့ ကုိ စုိစွတ် ေစ၍၊ လယ်ြပင်ကုိ တညီ
တည်း စီရင် ပီးမှ၊ မုိဃ်းရွာ ေသာအားြဖင့်
ေြပာ့ ေစ၍၊ ေပါက် ေသာ အပင်များကုိ ေကာင်း ကီး ေပးေတာ်မူ၏။ 11 ှစ် တို့ ကုိ
ေကျးဇူး ေတာ် ှင့် ပတ်ရစ် ေတာ်မူ၍ ၊ ေြခ ေတာ်ရာတို့သည် ဆီဥ
ယုိ တတ်ကပါ၏။ 12သာယာ ေသာ ေတာ
အရပ်တို့လည်း ယုိ
၍ ၊ ေတာင် တို့သည်လည်း ပီတိ
ခါးစည်း ှင့် စည်း လျက် ှိ ကပါ၏။ 13ကျက်စား ရာအရပ်တို့သည် သုိး
ဆိတ်စုတို့ ှင့်
ြပည့်စုံ လျက်၊ လယ်ြပင် တို့လည်း စပါး ပင် ှင့် လွှမ်းမုိး လျက် ှိ၍၊ ကျ းဧ ေသာ
အသံ ှင့်
သီချင်း ဆုိ ကပါ၏။

66
1 ေြမ ကီး သားအေပါင်း တို့ ၊ ဘုရား
သခင့်ေ ှ ေတာ်၌ ကျ းဧ ေသာအသံကုိ ြပ ၍၊ 2 နာမ ေတာ်၏ဂုဏ် ကုိ သီချင်း ဆုိ
ကေလာ။့ ချးီမွမ်း ြခင်း၏ ဂုဏ် အသေရကုိ ြပ ကေလာ။့ 3 ကုိယ်ေတာ် စီရင်ေသာ
အမှု တို့သည် အလနွအံ်ဩ့ ဘွယ် ြဖစ်ကပါ၏။ တနခုိ်း ေတာ် ကီး ေသာေကာင့် ၊ ရနသူ်
တို့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ
ေတာင်းပန် ကပါလိမ့်မည်။ 4 ေြမ ကီး သားအေပါင်း တို့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ
ကုိးကွယ် ၍ ၊ သီချင်း ဆုိ ကပါေစေသာ။ နာမ
ေတာ်အား
သီချင်း ဆုိ ကပါေစေသာဟု ဘုရား
သခင်အား
ေလျှာက် ထားကေလာ။့ 5 ဘုရား သခင်စီရင် ေတာ်မူေသာအမှုေတာ်ကုိ လာ
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၍
ကည့် ကေလာ။့ လူ
သား တို့တင်ွစီရင်ေတာ်မူေသာအမှု တို့သည် အံဩ့ ဘွယ် ြဖစ်က၏။ 6 ပင်လယ် ကုိ
ကုနး် ြဖစ် ေစေတာ်မူ၏။ သူတို့သည် ေရစီး
ရာအရပ်ကုိ ေြခ ြဖင့်
ေ ှာက် သွားကသည်ြဖစ်၍ ၊ ငါတို့သည် ဘုရား
သခင်၌
ဝမ်းေြမာက် က၏။ 7တနခုိ်း ေတာ်အားြဖင့် အစ ် အ မဲအပ်ုစုိး ေတာ်မူ၏။ မျက်စိ
ေတာ်သည် လူ
အမျ ိးမျ ိ းတို့ ကုိ ကည့် ှု သည် ြဖစ်၍ ၊ ြငင်းဆန် ေသာသူတို့သည် မ
ဝါကား ကေစ ှင့်။ 8အချင်းလစုူ တို့ ၊ ငါ တို့ ဘုရား
သခင်ကုိ ေကာင်း ကီး ေပးကေလာ။့ ဂုဏ်ေကျးဇူးေတာ်ကုိ ချးီမွမ်း ေသာ စကား
သံ ှင့် ေ ကးေကာ် ကေလာ။့ 9 ငါ တို့အသက် ကုိ မ
ေသ ေစမည်အေကာင်း ှင့် ၊ ေြခ ကုိလည်း မေချာ် ေစမည်အေကာင်း ေစာင့်မ ေတာ်
မူ၏။ 10 အိုဘုရား သခင်၊ ကုိယ်ေတာ်သည် အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ စုံစမ်း ေတာ်မူ ပီ။ ေငွ ကုိ
စစ်ေဆး သက့ဲသို့ အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ စစ်ေဆး ေတာ်မူ ပီ။ 11 ေကျာကွ့င်း ထဲမှာ
ေကျာမိ့ ေစ၍၊ ေကျာက် ကုနး်ေပါ် မှာ ေလးေသာ ဝန် ကုိ တင် ေတာ်မူ ပီ။ 12အကျွ ်ပ်ု
တို့ ေခါင်း ေပါ် မှာ သူတပါး ကုိ စီး
ေစေတာ်မူ ပီ။ မီး
၌ ၎င်း ၊ ေရ ၌ ၎င်း
သွား ရေသာ်လည်း၊ ေကျးဇူးေတာ်ေကာင့် ကယ်ဝ ြခင်းသို့
ေရာက် ကပါ၏။ 13 မီး ှု ိ ရေသာယဇ်ပါ လျက် အိမ် ေတာ်သို့ အကျွ ်ပ်ုသွား ပါမည်။

14ဆင်းရဲ ခံရစ ်အခါ ၊ အကျွ ်ပ်ု သည် ှ တ် ကုိ ဖွင့် ၍
မက်ဆုိ သည်အတိင်ုး ၊ သစ္စာ ဝတ်ကုိ ေြဖ ပါမည်။ 15 ဆူ ဖိ း ေသာ သုိး
တို့ ကုိ
နံသ့ာ ေပါင်း ှင့်တကွ မီး ှု ိ ရာယဇ် ြပ ၍ ပူေဇာ် ပါမည်။ ာွး ှင့်
ဆိတ် တို့ ကုိလည်း စီရင် ပါမည်။ 16 ဘုရား သခင်ကုိ ေကာက်ရွ ံ ေသာ သူအေပါင်း
တို့ ၊ လာ
၍
နားေထာင် ကေလာ။့ ငါ ့ ဝိညာ ် အဘို့
အဘယ်သို့ ေကျးဇူးြပ ေတာ်မူသည်ကုိ ငါကားေြပာ မည်။ 17 ငါ သည် ဘုရား
သခင်ကုိ ှ တ် ှင့် ေအာ်ဟစ် ၍ ၊ ဂုဏ်ေတာ်ကုိလည်း လျှာ ှင့် ချးီမွမ်း ရ ပီ။ 18 ငါ
သည် စိတ် ှလံးုထဲမှာ
ဒစု ိုက် ကုိ ငဲကွ့က် လျှင် ၊ ဘုရား ှင်သည် နားေထာင် ေတာ်မ မူ။ 19ယခု မူကား၊
ဘုရား
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သခင်သည် နားေထာင် ၍၊ ငါ မက်ဆုိေသာ ပဌနာ
စကား သံကုိ
မှတ် ေတာ်မူ ပီ။ 20 ငါ မက်ဆုိေသာ ပဌနာ
ကုိ ပယ် ေတာ်မ မူ။ ေကျးဇူး ေတာ်ကုိ ငါ မှ
ု ပ်သိမ်းေတာ်မမူေသာ ဘုရား
သခင်သည် မဂင်္လာ ှိေတာ်မူေစသတည်း။

67
1 ဘုရား သခင်သည်အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ သနားြခင်း က ုဏာစိတ်ေတာ် ှိသြဖင့် ၊ ေကာင်း
ကီး ေပး၍ မျက် ှာ ေတာ်၏အလင်း ကုိ လွှတ်ေတာ်မူပါေစေသာ။ 2 ထုိသို့ ေသာအားြဖင့်
ေြမ ကီး သားတို့သည် အမှု ေတာ်တို့ ကုိ
သိ ၍ ၊ ခပ်သိမ်း ေသာ လမူျ ိ း တို့သည် ကယ်တင် ေတာ်မူြခင်း ေကျးဇူးကုိခံ ရကပါ
ေစေသာ။ 3 အို ဘုရား
သခင်၊ လူ
များတို့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ ချးီမွမ်း ကပါေစေသာ။ လူ
များအေပါင်း တို့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ ချးီမွမ်း ကပါေစေသာ။ 4 လူ အမျ ိးမျ ိ း
တို့သည် ဝမ်းေြမာက် ၍
ရွှင်လနး် စွာ သီချင်းဆုိ ကပါေစေသာ။ အေကာင်း မူကား၊ ကုိယ်ေတာ်သည် လူ
တို့ ကုိ ေြဖာင့်မတ် စွာ တရား
စီရင်၍ ၊ ေြမ ကီး ေပါ် မှာ ှ ိေသာလမူျ ိ း တို့ ကုိ ချမ်းသာ ေပးေတာ်မူမည်။ 5 အို ဘုရား
သခင်၊ လူ
များတို့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ ချးီမွမ်း ကပါေစေသာ။ လူ
များအေပါင်း တို့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ ချးီမွမ်း ကပါေစေသာ။ 6 ေြမ သည် မိမိ
ဘ ာ ကုိ ေပး
၍၊ ဘုရား
သခင်တည်းဟေူသာငါ တို့၏ဘုရား သခင်သည် ငါ တို့ ကုိ ေကာင်း ကီး ေပးေတာ်
မူ၏။ 7 ဘုရား သခင်သည် ငါ တို့ ကုိ ေကာင်း ကီး ေပးေတာ်မူဦးမည်။ ေြမ ကီး စွနး်
အေပါင်း တို့သည်လည်း ၊ ဘုရား သခင်ကုိ ေကာက်ရွ ံ ကလိမ့်မည်။

68
1 ဘုရား သခင်ထ ေတာ်မူ၍၊ ရနသူ် တို့သည် အရပ်ရပ်သို့ ကဲွြပား ကပါေစေသာ။
ဘုရား
သခင်ကုိ မုနး် ေသာသူတို့ သည် အထံ
ေတာ်က
ေြပး ကပါေစေသာ။ 2 မီးခုိး လွှင့် သက့ဲသို့ သူတို့ ကုိ လွှင့် ေတာ်မူပါ။ ဘေယာင်း
သည် မီး
ေ ှ မှာ
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အရည် ြဖစ်သက့ဲသို့ ၊ မတရား ေသာသူတို့ သည် ဘုရား
သခင့် ေ ှ ေတာ် မှာ ပျက်စီး ကပါ ေစေသာ။ 3 ေြဖာင့်မတ် ေသာ သူ တို့ သည်
ဝမ်းေြမာက် ၍ ၊ ဘုရား သခင့်ေ ှ ေတာ်မှာ ရွှင်လနး် ေသာစိတ် ှင့်
အလနွ် ဝမ်းေြမာက် ဝမ်းသာကပါေစေသာ။ 4 ဘုရား သခင်အား
သီချင်း ဆုိ ကေလာ။့ နာမေတာ် ကုိ ေထာမနာသီချင်း ဆုိ ကေလာ။့ ေတာ
၌ စီး ၍
ကေတာ်မူေသာအ ှင်ဘို့ လမ်းကုိ ြပင်ကေလာ။့ ထုိအ ှင် ၏ နာမေတာ် ကား၊ ထာဝရ
ဘုရားတည်း။ ေ ှ ေတာ်၌ ရွှင်လနး် ကေလာ။့ 5 ဘုရား သခင်သည် သန ့် ှ င်း ေသာ
ဘုံ
ဗိမာနေ်တာ်၌
စံပယ်လျက်၊ မိဘ
မ ှိေသာသူတို့ ၏ အဘ
ြဖစ်၍ ၊ မုတ်ဆုိးမ တို့ဘက်မှာ တရား စီရင်ေတာ်မူ၏။ 6 ဘုရား သခင်သည် ေပါက်
ေဘာ် မ ှိေသာသူတို့ အား အိမ်ေထာင် ချြခင်းအခွင့် ကုိေပး ေတာ်မူ၍၊ ချ ပ် ထားေသာ
သူတို့ ကုိလည်း ကယ်ဝြခင်းထဲ သို့ သွင်း ေတာ်မူ၏။ ြငင်းဆန် ေသာသူတို့ မူကား ၊
ေသွ့ေြခာက် ေသာ အရပ်၌ ေန ရက၏။ 7 အို ဘုရား
သခင်၊ ကုိယ်ေတာ် ၏လစုူ ေ ှ မှာ က ၍ ၊ ေတာ ၌
ချ ီ ေတာ်မူေသာအခါ၊ 8 ဘုရား သခင်၏ မျက် ှာ ေတာ်ေကာင့် ၊ ေြမ ကီး
လှုပ် ၍
မုိဃ်းေကာင်းကင် သည် ယုိ
စီးေလ၏။ ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်မျက် ှာ ေတာ်ေကာင့်
သိနာ ေတာင်သည်လည်း တနုလ်ှုပ်၏။ 9 အိဘုုရား သခင်၊ ကုိယ်ေတာ် သည် မုိဃ်း ကုိ
များစွာ ရွာေစ၍၊ ပင်ပနး် ေသာအေမွ ေတာ်လတိူု့ ကုိ ေထာက်မ ေတာ်မူ၏။ 10 ကုိယ်ေတာ်
၏ အလံးု
အရင်းသည် ေနရာ
ကျရကပါ၏။ အိဘုုရား
သခင်၊ ဆင်းရဲ ေသာသူတို့ အဘို့
ေကျးဇူး ေတာ် အားြဖင့် ြပင်ဆင် ေတာ် မူ၏။ 11 ဘုရား ှင် အမိန ့် ေတာ် ှိ၍၊
ဝမ်းေြမာက် စရာ သိတင်းကုိ ကားေြပာ ေသာသူ တို့ သည် အတိင်ုးမသိများ က၏။
12 စစ်အဂင်္ ါဗုိလ်ေြခ သခင် ှင် ဘုရင်တို့သည် အလျင် အြမနေ်ြပးက၍ ၊ အိမ် ၌ ေနရစ်
ေသာ မိနး်မတို့သည် လက်ရဥစ္စာ ကုိ ေဝ မျှ က၏။ 13သင်တို့သည် ေတာင် ကား မှာ
ေနရာ
ကျလျက် ၊ ေငွ ှင့်
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မွနး်မံ ေသာ ချ ိ းငှက် အေတာင် က့ဲသို့ ၎င်း ၊ နီ ေသာ ေရွှ ှင့်
မွမ်းမံေသာ အေမွး က့ဲသို့ ၎င်း၊ ြဖစ် ကလိမ့်မည်။ 14 အန ္တ တနခုိ်း ှင့် ြပည့်စုံေတာ်မူ
ေသာဘုရားသည်၊ ှင်ဘုရင် တို့ ကုိ ကဲွြပား ေစေတာ်မူေသာအရပ် သည် ဇာလမုန် ေတာင်
ေပါ် မှာ မုိဃ်းပွင့် က့ဲသို့ ြဖစ်ေလ၏။ 15 ဘုရား သခင်၏ ေတာင် တည်းဟေူသာဗာ ှ န်
ေတာင် ၊ ြမင့် ေသာ ထိပ် များ ှင့် ြပည့်စုံေသာ ဗာ ှန် ေတာင် တို့ ၊ 16သင်တို့သည် ြမင့်
ေသာ ေတာင်ထိပ် များ ှင့် ြပည့်စုံေသာ်လည်း၊ ဘုရား
သခင်ကျနိး်ဝပ် ြခင်းငှါ အလို ှ ိ ေတာ်မူေသာေတာင် ၊ ထာဝရဘုရား သည် အစ ် အ
မဲေနရာ ချေတာ်မူေသာေတာင်ေတာ်ကုိ အဘယ် ေကာင့်ေစာင်း ေြမာင်း ကသနည်း။
17 ဘုရား သခင်၏ရထား ေတာ်တို့သည် အေထာင် အေသာင်း မက များ က၏။ ဘုရား
ှင်ပါ ေတာ်မူ၏။ သိနာ
ေတာင်လည်း သန ့် ှ င်း ရာဌာနေတာ်၌ ှိသတည်း။ 18 ကုိယ်ေတာ်သည် ြမင့် ေသာ
အရပ်သို့
တက် ကေတာ်မူသြဖင့်၊ များစွာေသာသူတို့ ကုိ ဘမ်း သွားေတာ်မူ၍၊ ထာဝရ
အ ှင် ဘုရား
သခင်သည် လူတို့တင်ွ ကျနိး်ဝပ် ေတာ်မူမည်အေကာင်း ၊ လူတို့အဘို့ မက၊ ပုနက်န်
ေသာ လူ
တို့အဘို့
ဆုလပ် များကုိ ခံရ ေတာ်မူ ပီ။ 19 ထာဝရ ဘုရားသည် အစ ် မဂင်္လာ ှိ ေတာ်မူ
ေစသတည်း။ ငါ တို့ ကုိ သူတပါး ည ်းဆဲ ေသာအခါ ၊ ဘုရား သခင်ကယ်တင် ေတာ်
မူ၏။ 20 ငါ တို့၏
ဘုရား သခင်သည် ကယ်တင် ိင်ုေသာ ဘုရား
ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ ဘုရား
ှင်ထာဝရဘုရား သည် ေသြခင်း သို့ ေရာက်ေသာ လမ်းကုိလည်း အစုိးပုိင်ေတာ်မူ၏။

21 ဘုရား သခင်သည် မိမိ
ရနသူ် တို့၏ ဦးေခါင်း ကုိ၎င်း၊ အြပစ် ြပ မဲြပ ေသာသူ တို့ ၏ ဦးေသျှာင် ကုိ၎င်း
ဧကန် အမှန် ှပ်ိစက် ေတာ်မူမည်။ 22 သူတို့ ကုိ ဗာ ှန် ြပည်က
ငါေဆာင်ခ့ဲဦးမည်။ နက်နဲ ေသာ ပင်လယ် ထဲ က ငါေဆာင် ခ့ဲဦးမည်။ 23 ထုိ သို့ ေသာ
အားြဖင့်
သင် သည် ရနသူ် တို့ အေသွး ကုိ
နင်း ၍၊ သင် ၏ေခွး တို့သည်လည်း လျက် က လိမ့်မည်ဟု ထာဝရဘုရား မိန ့ေ်တာ်
မူ၏။ 24 အို ဘုရား
သခင်၊ သန ့် ှ င်း ရာဌာနသို့
ကုိယ်ေတာ်က ေတာ်မူြခင်း၊ အကျွ ်ပ်ု ၏ ဘုရား
သခင်၊ အကျွ ်ပ်ု ၏ ှင် ဘုရင် က ေတာ်မူြခင်းကုိ ြမင် ရ ကပါ ပီ။ 25 ေ ှ ၌ကား၊
သီချင်း ဆုိေသာသူ၊ ေနာက် ၌ကား၊ ေစာင်းအမျ ိးမျ ိ းကုိ တီးေသာသူ၊ အလယ် ၌ ကား၊
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ပတ်သာကုိ တီး
ေသာ အပျ ိ တို့သည် လိက်ုသွား ကပါ၏။ 26 ဣသေရလ အမျ ိးသားတို့ ၊ ပရိသတ်
အစည်း အေဝးတို့ ၌
ထာဝရ အ ှင် ဘုရား
သခင်ကုိ ေကာင်း ကီး ေပးကေလာ။့ 27အစုိး ရေသာဗ◌င်္ယာမိန် ငယ် မှစ၍၊ မိမိ
အလံးု အရင်း ှင့်တကွယုဒ မင်း များ၊ ဇာဗုလုန် မင်း များ နဿလိ မင်း များ ပါ
က၏။ 28 အို ဘုရား
သခင်၊ တနခုိ်း ေတာ်ကုိ ြပ ေတာ်မူပါ။ အိဘုုရား
သခင်၊ အကျွ ်ပ်ု တို့ ၌
ြပ ေသာေကျးဇူးေတာ်ကုိ တည် ေစေတာ်မူပါ။ 29 ေယ ု ှလင် မိ ၌ ှိေသာဗိမာန်
ေတာ်အဘို့ ှ င် ဘုရင်တို့သည် ကုိယ်ေတာ် ထံ သို့လက်ေဆာင် များကုိ ေဆာင် ခ့ဲ ကပါ
ေစေသာ။ 30ကျ ေတာ သားရဲ ကုိ၎င်း၊ ာွး လားဥသဘအစု အေဝး ှင့် လမူျ ိ း တို့၏
ာွး ပျ ိတို့ ကုိ၎င်းဆုံးမ ေတာ်မူသြဖင့် ၊ အသီးအသီးတို့သည် ေငွ စ ှင့်
ကုိယ်ကုိ ှမ့်ိချ ကပါေစေသာ။ စစ် မှုကုိ ှစ်သက် ေသာ လမူျ ိ း တို့ ကုိ အရပ်ရပ်သို့
ကဲွြပား ေစေတာ်မူပါ။ 31 အဲဂုတ္တု ြပည်မှ
သံတမန် တို့သည် လာ
ကပါေစေသာ။ ကု ှ ြပည်သည် မိမိ
လက် တို့ ကုိ ဘုရား
သခင်ထံ
ေတာ်သို့ အလျင် အြမနဆ်န ့ရ်ပါေစေသာ။ 32 ေြမ ကီး ိင်ုငံ တို့ ၊ ဘုရား
သခင့်ေ ှ ေတာ်၌ သီချင်း ဆုိ ကေလာ။့ 33အစ အဦး၌ အထက်ေကာင်းကင် ဘဝဂ်
ကုိ
စီး ၍
ေနေတာ်မူေသာထာဝရ ဘုရားကုိ ေထာမနာသီချင်း
ဆုိ ကေလာ။့ အသံ
ေတာ်ကုိ လွှတ် ေတာ်မူ၍ ၊ အား ကီး ေသာ အသံ ြဖစ်၏။ 34 ဘုရား သခင်သည်တနခုိ်း
ကီးေတာ်မူသည်ဟု ဝနခံ် ကေလာ။့ ဣသေရလ
အမျ ိးကုိ
ဘုနး် ေတာ်လွှမ်းမုိးလျက် ၊ တနခုိ်း ေတာ်လည်း မုိဃ်းတိမ် တို့တင်ွ ထင် ှားလျက် ှိ
သတည်း။ 35 အို ဘုရား
သခင်၊ ကုိယ်ေတာ် သည် သန ့် ှ င်း ရာဌာနေတာ်ြပင်မှာ
ေကာက်ရွ ံ ဘွယ် ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်ကား၊ မိမိလူ
တို့အား
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အခွင့် တနခုိ်းကုိ ေပး
ေတာ်မူေသာဘုရား ေပတည်း။ ဘုရား
သခင်သည် မဂင်္လာ ှိေတာ်မူေစသတည်း။

69
1 အကျွ ်ပ်ု ကုိ ကယ် ယူေတာ်မူပါ ဘုရား ။ ေရ သည် အကျွ ်ပ်ုအသက် ဝိညာ ်
တိင်ုေအာင် ေရာက် ပါ ပီ။ 2 ေြခနင်း ရာမ ှိ။ နက် လှေသာ ရွှ ံ ထဲ မှာ ကျွ ံ ပါ ပီ။ လှုိင်း
တံပုိးလွှမ်းမုိး ရာ နက် ေသာ ေရ
ထဲ သို့ ေရာက် ပါ ပီ။ 3 ေအာ်ဟစ် ၍
ပင်ပနး် ပါ ပီ။ လည်ေချာင်း ေြခာက် ပါ ပီ။ အကျွ ်ပ်ု ၏ ဘုရား
သခင်ကုိ
အကျွ ်ပ်ု ေမျှာ် ကည့် ၍ မျက်စိပျက် ပါ ပီ။ 4အေကာင်း မ ှိဘဲ အကျွ ်ပ်ု ကုိ မုနး်
ေသာသူတို့သည် အကျွ ်ပ်ု ၏ဆံပင် ထက် များ ကပါ၏။ မဟတ်ု မမှန် ဘဲ အကျွ ်ပ်ု
ကုိ ရနဘ်က် ြပ ၍ ဖျက်ဆီး ေသာသူတို့ သည် ခွနအ်ား ကီးကပါ၏။ ထုိအခါ
အကျွ ်ပ်ု သည် မ
ယူ ေသာ
ဥစ္စာကုိပင်ြပန် ေပးရပါ၏။ 5 အိဘုုရား သခင်၊ အကျွ ်ပ်ု မုိက် ြခင်းအမှုကုိ
ကုိယ်ေတာ် သိ ေတာ်မူ၏။ အကျွ ်ပ်ု ၏အြပစ် တို့ ကုိ ေ ှ ေတာ်၌
ဝှက် ၍ မ ထားရပါ။ 6 ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ သခင်အ ှင်ထာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ်
ကုိ ေြမာ်လင့် ေသာသူတို့သည် အကျွ ်ပ်ု
အေကာင်းေကာင့်
စိတ် မ ပျက်ကပါေစ ှင့်။ ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိ ှာ ေသာသူတို့ သည် အကျွ ်ပ်ု အေကာင်းေကာင့်
ှက် ေကာက်ြခင်းသို့ မ ေရာက်ကပါေစ ှင့်။ 7 ကုိယ်ေတာ် အတက်ွ
အကျွ ်ပ်ုသည် က့ဲရဲ
ြခင်းကုိ ခံရ ပါ၏။ အကျွ ်ပ်ု မျက် ှာ သည် ှက် ြခင်း ှင့် ြပည့်စုံ ပါ၏။ 8 ကုိယ် ညီ
အစ် ကုိတို့တင်ွ ၊ လစိူမ်း ြဖစ် ခ့ဲပါ ပီ။ တမိ
တည်းေသာ ေပါက်ေဘာ် တို့တင်ွ ၊ တကျွနး် တ ိင်ုငံသား ြဖစ်ခ့ဲပါ ပီ။ 9 ကုိယ်ေတာ်
၏အိမ် ေတာ်၌ စဲွလမ်း ပူပနြ်ခင်းစိတ်သည် အကျွ ်ပ်ု ကုိ စား
ပါ၏။ ကုိယ်ေတာ် ကုိ က့ဲရဲ
ေသာသူတို့ ၏စကားသည် အကျွ ်ပ်ု အေပါ် သို့ ေရာက် ပါ၏။ 10 အကျွ ်ပ်ုသည်
ငိေု ကး ၍
စိတ် ှလံးုပါလျက် ၊ အစာ ေ ှာင်ေသာအကျင့် ေ ကာင့် ပင် က့ဲရဲ
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ြခင်းကုိ ခံရ ပါ၏။ 11 ေလျှာ်ေတ အဝတ် ကုိ ဝတ် ေသာအခါ ၊ သူ တို့သည် သေရာ်
တတ် ကပါ၏။ 12 ံု း၌ ထုိင် ေသာသူတို့သည် အကျွ ်ပ်ု တဘက်မှာ ေြပာ ဆုိ၍ ၊
ေသေသာက် က းတို့သည် အကျွ ်ပ်ုကုိ အေကာင်းြပ လျက် ေတးဘွ့ဲ ၍ ဆုိ တတ်က
ပါ၏။ 13 အိထုာဝရဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ု မူကား ၊ မဂင်္လာ အချနိ် ကာလ၌ ကုိယ်ေတာ် ကုိ
ဆုေတာင်း ပါ၏။ အိဘုုရား
သခင်၊ က ုဏာ
ေတာ် ကယ်ဝ သည် ှင့်အညီ ၊ ကယ်တင် ေတာ်မူြခင်း သစ္စာ
အတိင်ုး ၊ အကျွ ်ပ်ု
စကားကုိ နားေထာင် ေတာ်မူပါ။ 14အကျွ ်ပ်ု ကုိ ရွှ ံ ထဲ က ကယ် ှ တ် ေတာ်မူပါ။ နစ်
ေစေတာ်မ မူပါ ှင့်။ အကျွ ်ပ်ု ကုိ မုနး် ေသာသူတို့ လက်မှ ၎င်း၊ နက် ေသာ ေရ
ထဲ က၎င်း
လွှတ် ပါေစေသာ။ 15 ေရ ထ ၍ မ
လွှမ်း ပါေစ ှင့်။ နက်နဲ ရာ၌
မ ြမ ပ် ပါေစ ှင့်။ အကျွ ်ပ်ု အေပါ် မှာ တင်ွး ဝ မ ပိတ် ပါေစ ှင့်။ 16 အိထုာဝရဘုရား
၊ ေကျးဇူး ြပ ချင်ေသာ ေစတနာေတာ်သည် ေကာင်းမွန် ေသာေကာင့် ၊ အကျွ ်ပ်ု စကား
ကုိ နားေထာင် ေတာ် မူပါ။ စုံမက် ေတာ် မူ ြခင်း က ုဏာများ ြပားသည် ှင့်အညီ ၊
အကျွ ်ပ်ု ကုိ
မျက် ှာ ြပ ေတာ်မူပါ။ 17 ကုိယ်ေတာ် ၏ ကျွန် မှ
မျက် ှာ ေတာ်ကုိ လွှဲ ေတာ်မ မူပါ ှင့်။ ေဘး
ေရာက်ပါ ပီ။ အလျင် အြမနန်ားေထာင် ေတာ်မူပါ။ 18 အကျွ ်ပ်ု ၏အသက် ဝိညာ ်
သို့
ချ ်းကပ် ၍ ေရွး ေတာ်မူပါ။ ရနသူ် များ ှ ိေ ကာင်း ကုိေထာက် ၍ ချမ်းသာ ေပးေတာ်
မူပါ။ 19အကျွ ်ပ်ု ခံရေသာက့ဲရဲ ြခင်း၊ အ ှက် ကဲွြခင်း၊ အသေရ
ပျက်ြခင်းတို့ ကုိ ကုိယ်ေတာ် သည် သိ
ေတာ်မူ၏။ အကျွ ်ပ်ု ၏ ရနသူ် အေပါင်း တို့သည် ေ ှ ေတာ်၌ ထင် ှားလျက် ှိ က
ပါ၏။ 20 က့ဲရဲ ြခင်းအားြဖင့်အကျွ ်ပ်ု သည် စိတ် ပျက် ၍
အလနွ် ပူေဆွးြခင်း ှ ိပါ၏။ သနား
ေသာသူကုိ
ကည့် ၍
မ ြမင်။ သက်သာ ေစေသာသူကုိ
ှာ ၍
မ ေတွ့ရပါ။ 21အကျွ ်ပ်ု စားစရာ ဘို့ ေဆးခါး ကုိ
ေကျွး ကပါ၏။ ေရငတ် ေသာအခါ
ပုံးရည် ကုိ တိက်ု ကပါ၏။ 22 သူ တို့စားပဲွ သည် သူ
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တို့ေ ှ မှာ ေကျာကွ့င်း ေသာ် ၎င်း၊ ခံ
ထုိက်ေသာအြပစ်ေသာ် ၎င်း၊ ေထာင် ေချာက်ေသာ် ၎င်း ြဖစ် ပါေစ။ 23 သူ တို့သည်
မြမင် ိင်ုေအာင် မျက်စိ ကွယ် ပါေစ။ သူ
တို့ခါး သည်လည်း
အစ ် တနု် ပါေစ။ 24 သူ တို့အေပါ် မှာ အမျက် ေတာ်ကုိ သွနး်ေလာင်း ေတာ်မူ၍ ၊
အမျက် ေတာ်အ ှိန် သည် သူ
တို့ ကုိ မီှ ပါေစ။ 25 သူ တို့ေနရာ အရပ်သည် လဆိူတ်ညံ ရာအရပ် ြဖစ် ပါေစ။ သူ
တို့ အိမ် ၌ ေန ေသာသူ မ
ှိ ပါေစ ှင့်။ 26အေကာင်း မူကား၊ သူတို့သည် ဒဏ်ခတ် ေတာ်မူေသာသူ ကုိ ည ်းဆဲ

ကပါ၏။ နာ
ေစေတာ်မူေသာသူတို့ ကုိ ထပ်၍ နာ ေစကပါ၏။ 27 သူ တို့အြပစ် ၌
အြပစ် ကုိထပ်၍ ေပး ေတာ်မူပါ။ ကုသုိလ် ေတာ် ှင့် မ
ဆုိင် ကပါေစ ှင့်။ 28အသက် ှင်ေသာသူတို့စာရင်း ၌ သူတို့ နာမည်များကုိ ေချ၍ ၊
ေြဖာင့်မတ် ေသာသူတို့ ှင့်အတူ မ ေရး မမှတ်ပါေစ ှင့်။ 29အကျွ ်ပ်ု မူကား ၊ ဆင်းရဲ
ငိ ြငင် ပါ၏။ အိဘုုရား
သခင်၊ ကယ်တင် ေတာ်မူြခင်း ေကျးဇူးသည် အကျွ ်ပ်ု ကုိ ချးီြမင့် ပါေစေသာ။ 30 ငါ
သည် ဘုရား
သခင်၏ နာမေတာ် ကုိ ေထာမနာ
သီချင်းဆုိ မည်။ ေကျးဇူး ေတာ်ကုိ
ြပ၍
ဘုရား သခင်ကုိ ချးီမွမ်း မည်။ 31ထာဝရဘုရား သည် ချ ိ ှင့်၎င်း၊ ခွါ ှင့်၎င်း ြပည့်စုံ
ေသာ ာွး လားကုိ
ှစ်သက် သည်ထက် ၊ ထုိအကျင့်ကုိ သာ၍ ှစ်သက်ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 32 ှမ့်ိချ ေသာ

သူတို့ သည် ြမင် ၍ ဝမ်းေြမာက် ကလိမ့်မည်။ ဘုရား
သခင်ကုိ ှာ ေသာသူတို့ ၏ စိတ် ှလံးုသည် အား ြပည့်လိမ့်မည်။ 33ထာဝရဘုရား
သည် ဆင်းရဲ ေသာသူတို့၏စကားကုိ
နားေထာင် ေတာ်မူ၏။ အချ ပ် ခံရေသာမိမိ လူတို့ ကုိ မထီမ့ဲြမင် ြပ ေတာ်မ မူတတ်။

34 ေကာင်းကင် ၊ ေြမ ကီး ၊ သမုဒ္ဒရာ တို့ ှင့်တကွ အရပ်ရပ်၌ ကျင်လည်ေသာ သတ္တ ဝါ
အေပါင်း တို့သည် ဘုရား
သခင်ကုိ ချးီမွမ်း ကပါေစေသာ။ 35 ဘုရား သခင်သည် ဇိအနု် မိ ကုိ
ေစာင့် ၍ ၊ ယုဒ မိ တို့ ကုိ ြပ စုေတာ်မူသြဖင့် ၊ ထုိ သူတို့သည် ေန
၍
ပုိင် ရကလိမ့်မည်။ 36ကျွန် ေတာ်မျ ိ း၏သား ေြမးတို့သည် ထုိ မိ ကုိ အေမွ ခံရ၍ ၊
နာမေတာ် ကုိ ချစ် ေသာသူတို့သည် ေနရာ ကျရကလိမ့်မည်။
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70
ေအာက်ေမ့ ေစြခင်းငှာ စပ်ဆုိေသာဆာလံ။

1 အိဘုုရား သခင်၊ အကျွ ်ပ်ု ကုိ
ှ တ် ယူေတာ်မူပါ။ အိထုာဝရဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ု ကုိ မစ
ြခင်းငှါ အလျင် အြမန် ြပ ေတာ်မူပါ။ 2 အကျွ ်ပ်ု အသက် ကုိ သတ်ြခင်းငှါ ှာ ကံ
ေသာသူတို့သည် အ ှက်ကဲွ ၍
မျက် ှာ ပျက် ကပါေစေသာ။ အကျွ ်ပ်ု ၌ အ ္တရာယ် ြပ ချင်ေသာသူတို့သည် လှန်
ြခင်းကုိ ခံရ၍ ၊ ှက်ေကာက် ြခင်းသို့ ေရာက်က ပါေစေသာ။ 3အကျွ ်ပ်ုကုိ ေအေ့ဟ ၊
ေအေ့ဟ ဟု ဆုိ
ေသာသူတို့သည် အ ှက် ကဲွြခင်းအားြဖင့် ေနာက်သို့
လှန် ြခင်း ကုိ ခံရ ကပါေစေသာ။ 4 ကုိယ်ေတာ် ကုိ ှာ ေသာသူအေပါင်း တို့သည်
ကုိယ်ေတာ် ၌
ဝမ်းေြမာက် ရွှင်လနး် ကပါေစေသာ။ ကယ်တင် ေတာ်မူြခင်းေကျးဇူးကုိ ှစ်သက်
ေသာသူတို့သည်၊ ဘုရား
သခင်ဘုနး် ကီး ေတာ်မူေစသတည်း ဟု အစ ် မြပတ်ေြပာ ကပါေစေသာ။ 5အကျွ ်ပ်ု
မူကား ၊ ဆင်းရဲ ငတ်မွတ် ပါ၏။ အိဘုုရား
သခင်၊ အကျွ ်ပ်ု ှ ိရာသို့
အလျင် အြမန်ကေတာ်မူပါ။ ကုိယ်ေတာ် သည် အကျွ ်ပ်ု ကုိ မစ
ေသာသူ၊ ကယ်တင် ေသာသူြဖစ် ေတာ်မူ၏။ အို ထာဝရဘုရား ၊ ဆုိင်းလင့် ေတာ်မ မူ
ပါ ှင့်။

71
1 အိထုာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိ
အကျွ ်ပ်ုခုိလှုံ ပါ၏။ အ ှက် ကဲွြခင်း ှင့်
အစ ် ကင်းလတ်ွ ပါေစေသာ။ 2တရား ေတာ် ှင့်အညီ အကျွ ်ပ်ု ကုိ ှ တ်ယူ ၍
လွှတ် ေတာ်မူပါ။ နား
ေတာ်ကုိ အကျွ ်ပ်ု ဘက်သို့
လှည့် ၍
ကယ်တင် ေတာ်မူပါ။ 3အကျွ ်ပ်ု အစ ် ေရာက် ၍
ေနရာ ကျေသာ ေကျာက် ြဖစ် ေတာ်မူပါ။ အကျွ ်ပ်ု ကုိ
ကယ်တင် မည် အေကာင်း အမိန ့် ေတာ် ှိ၍ ၊ အကျွ ်ပ်ု ၏ ေကျာက် ၊ အကျွ ်ပ်ု ၏
ရဲတိက်ု ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ 4အကျွ ်ပ်ု ၏ဘုရား သခင်၊ ဆုိး
ေသာသူ ၏လက် မှ ၎င်း၊ မ
တရားေသာသူ ှင့်
ကမ်းတမ်း ေသာသူ ၏လက်
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မှ ၎င်း အကျွ ်ပ်ု ကုိ ကယ် ှ တ် ေတာ်မူပါ။ 5အ ှင် ထာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ် သည်
အကျွ ်ပ်ု ေြမာ်လင့် ရာြဖစ်ေတာ်မူ၏။ အကျွ ်ပ်ု ငယ် ေသာအရွယ် မှစ၍ အကျွ ်ပ်ု
ကုိးစား ရာ ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ 6အကျွ ်ပ်ုသည် ဘွား ကတည်း ကပင် ကုိယ်ေတာ် ကုိ
မီှဝဲ ပါ ပီ။ အမိ
ဝမ်း တင်ွးမှစ၍ ေကျးဇူးေတာ်ကုိခံရပါ ပီ။ ကုိယ်ေတာ် ကုိ
အစ ် ချးီမွမ်း ပါမည်။ 7အကျွ ်ပ်ုသည် များစွာ ေသာသူတို့ ၌
အံဘွ့ယ် ေသာ အရာက့ဲ
သို့ ြဖစ် ေသာ်လည်း ၊ ကုိယ်ေတာ် သည် အကျွ ်ပ်ု ၌ ခုိင်ခ့ံ ေသာ ခုိလှုံ ရာြဖစ်ေတာ်
မူ၏။ 8 ဂုဏ် အသေရေတာ် ှင့်
ယှ ်ေသာ ေထာမနာ
စကားကုိ အကျွ ်ပ်ု သည် ေနတိ့င်ုး အစ ် မက်ဆုိ ပါေစေသာ။ 9အကျွ ်ပ်ု ကုိ အို
ေသာအခါ
ပယ် ေတာ်မ မူပါ ှင့်။ အား
ေလျာ့ ေသာအခါ
စွန ့ပ်စ် ေတာ်မ မူပါ ှင့်။ 10 ရနသူ် တို့သည် အကျွ ်ပ်ု တဘက် ၌ ေြပာ ဆုိ ကပါ၏။
အကျွ ်ပ်ု အသက် ကုိ ေချာင်း ကည့်ေသာသူတို့ က၊ 11 ဘုရား သခင်သည် သူ့
ကုိ စွန ့ပ်စ် ေတာ်မူ၏။ လိက်ု ၍
ဘမ်း ကကုနအံ်။့ ကယ်လွှတ် ေသာ သူမ
ှိဟု တိင်ုပင်ေြပာ ဆုိကပါ၏။ 12 အိဘုုရား သခင်၊ အကျွ ်ပ်ု ှင့်
ေဝးေဝး ေနေတာ်မ မူပါ ှင့်။ အကျွ ်ပ်ု ၏ ဘုရား
သခင်၊ အကျွ ်ပ်ု ကုိ မစ
ြခင်းငှါ အလျင် အြမနြ်ပ ေတာ်မူပါ။ 13အကျွ ်ပ်ု အသက် ကုိ ရနဘ်က် ြပ ေသာသူ
တို့ သည် အ ှက်ကဲွ ၍ ဆုံး ှုံး ြခင်းသို့ ေရာက် ကပါေစေသာ။ အကျွ ်ပ်ု ၌ အြပစ် ြပ
ြခင်းအခွင့်ကုိ ှာ ေသာသူတို့သည် က့ဲရဲ
ြခင်း၊ အသေရ
ပျက်ြခင်း ှင့်
မွနး် က ပါေစေသာ။ 14အကျွ ်ပ်ု မူကား ၊ အစ ် ေြမာ်လင့် ၍
ကုိယ်ေတာ် ကုိ ချးီမွမ်း သမျှ ထက် သာ၍ချးီမွမ်းပါမည်။ 15 ေြဖာင့်မတ် ေတာ်မူြခင်း
ှင့် ကယ်တင် ေတာ်မူြခင်းေကျးဇူးကုိ အကျွ ်ပ်ုသည် ေနတိ့င်ုး အစ ် ွှန် ကား ပါ
မည်။ ေကျးဇူးေတာ်တို့ ကုိ ေရတက်ွ ၍
မ ကုန် ိင်ုပါ။ 16အ ှင် ထာဝရဘုရား ၏ ဘုနး် တနခုိ်းေတာ်များကုိ
အမီှြပ ၍
ကုိယ်ေတာ် ၏ ေြဖာင့်မတ် ြခင်းတရားကုိသာ ြပသ ပါမည်။ 17 အိုဘုရား သခင်၊
ကုိယ်ေတာ်သည် အကျွ ်ပ်ု ကုိ ငယ် ေသာအရွယ်မှစ၍ သွနသ်င် ေတာ်မူပါ ပီ။ ယခု
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တိင်ုေအာင် အံ့ဘွယ် ေသာ အမှုေတာ်တို့ ကုိ အကျွ ်ပ်ုြပ ပါ ပီ။ 18တဖနတံ်ု အိုဘုရား
သခင်၊ အကျွ ်ပ်ုအသက် ကီး ၍
ဆံပင် ြဖ သည်ကာလတိင်ုေအာင် ၊ ယခုလူ များတို့အား
ကုိယ်ေတာ် ၏ အစွမ်း သတ္တ ိကုိ၎င်း၊ ေနာက်ြဖစ် လတံေ့သာ သူအေပါင်း တို့အား
တနခုိ်း ေတာ်ကုိ၎င်း၊ အကျွ ်ပ်ုမ ြပ မီှတင်ွ၊ အကျွ ်ပ်ုကုိ စွန ့ပ်စ် ေတာ်မ မူပါ ှင့်။ 19 အို
ဘုရား သခင်၊ ေြဖာင့်မတ် ေတာ်မူြခင်းတရားသည် အလနွြ်မင့် ရာသို့
မီှသည်ြဖစ်၍ ၊ ကုိယ်ေတာ်သည် ကီးစွာ ေသာ အမှုတို့ ကုိ ြပ ေတာ်မူ၏။ အိဘုုရား
သခင်၊ ကုိယ်ေတာ် ှင့်အဘယ် သူတူ ပါသနည်း။ 20 ကီးမား ကမ်းတမ်းေသာ ေဘး
များ ကုိ အကျွ ်ပ်ု အားြပ ေတာ်မူ ပီ။ တဖန်
အသက် ကုိ ချမ်းသာေပး၍ ၊ ေြမ ကီး နက်နဲ ရာထဲက
တဖန် ထေြမာက် ေစေတာ်မူမည်။ 21အကျွ ်ပ်ု ကုိ စည်းစိမ် တိးုပွား ေစ၍ ၊ တဖန်
သက်သာ ေစေတာ်မူမည်။ 22 သို့ ြဖစ်၍ ၊ အကျွ ်ပ်ု ၏ဘုရား သခင်၊ ကုိယ်ေတာ် ှင့်
သစ္စာ
ေတာ်ကုိ တေယာ
ထုိး၍
ချးီမွမ်း ပါမည်။ ဣသေရလ
အမျ ိး၏ သန ့် ှ င်း ေတာ်မူေသာဘုရား၊ ေ ှ ေတာ်၌ ေစာင်း တီး၍
သီချင်း ဆုိပါမည်။ 23 ေ ှ ေတာ်၌ သီချင်း ဆုိေသာအခါ ၊ ရွှင်လနး် ေသာ ှ တ်
ှိ ပါလိမ့်မည်။ ေရွး ေတာ်မူေသာအကျွ ်ပ်ု ၏ ဝိညာ ် လည်း ရွှင်လနး်ပါလိမ့်မည်။

24အကျွ ်ပ်ု ၏လျှာ သည်လည်း
ေြဖာင့်မတ် ေတာ်မူြခင်းတရားကုိ အစ ် မက် ဆုိပါလိမ့်မည်။ အေကာင်း မူကား၊
အကျွ ်ပ်ု ၌ အြပစ် ြပ ြခင်း အခွင့်ကုိ ှာ ေသာသူတို့သည် မျက် ှာ ပျက်၍
အ ှက် ကဲွြခင်းသို့ ေရာက်ကပါ၏။

72
ေ ှာလမုန် ကုိရည်ေဆာင်၍စပ်ဆုိေသာဆာလံ။

1 အိဘုုရား သခင်၊ ကုိယ်ေတာ် ၏ တရား
ဆုံးြဖတ်ြခင်း ှင့်
ေြဖာင့်မတ် စွာ စီရင်ြခင်းအခွင့်ကုိ
မင်း သား ြဖစ်ေသာ ှင်ဘုရင် အား ေပး သနားေတာ်မူပါ။ 2 ထုိမင်းသည် ကုိယ်ေတာ်
၏ လူ
တို့ ကုိ
ေြဖာင့်မတ် စွာ စီရင် ၍ ၊ ကုိယ်ေတာ် ၏ဆင်းရဲသား တို့ ကုိ တရား ေပး ပါလိမ့်မည်။

3 ေတာင် ကီးေတာင် ငယ်တို့သည် တရား
ေတာ်အားြဖင့် ၊ ကုိယ်ေတာ်၏ လူ
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တို့အား
ချမ်းသာ ေပး က ပါလိမ့်မည်။ 4 ထုိမင်းသည် ကုိယ်ေတာ်၏ လူ
တို့တင်ွ ဆင်းရဲ သားတို့ ကုိ တရား
စီရင်လျက်၊ ငတ်မွတ် ေသာသူတို့၏ သားသမီး
များကုိ
ကယ်မ ၍ ၊ ည ်းဆဲ ေသာသူကုိလည်း ှပ်ိစက် ပါလိမ့်မည်။ 5 ေန ှင့် လ တည် သမျှ
ေသာကာလပတ်လံးု၊ လူ
အစ ်အဆက်အေပါင်းတို့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ ေကာက် ရံွ ကပါလိမ့်မည်။ 6 ထုိ
မင်း၏ သက်ေရာက်ြခင်းသည် ရိတ်ေသာ ြမက်ပင် ေပါ် မှာ ရွာ ေသာမုိဃ်း က့ဲသို့ ၎င်း၊
ေြမ ကုိ စုိ
ေစ ေသာ မုိဃ်း ေပါက်များက့ဲ သို့ ၎င်း ြဖစ်လိမ့်မည်။ 7လက်ထက် ေတာ်၌ လ
သည်ပေပျာက်ြခင်းသို့ မ
ေရာက်မီှတိင်ုေအာင် ၊ တရား ေသာသူသည် ပွင့်လနး် ၍
ချမ်းသာ များ ြပား လိမ့်မည်။ 8 ပင်လယ် တပါးမှ တပါး တိင်ုေအာင် ၎င်း ၊ ြမစ် မှ
သည် ေြမ စွနး် တိင်ုေအာင် ၎င်း
အစုိးရ ေတာ်မူ လိမ့်မည်။ 9 ေတာတင်ွး သားတို့သည် ေ ှ ေတာ်၌ ဦးချ ၍၊ ရနသူ်
တို့သည်လည်း
ေြမမှုန ့် ကုိ လျက် ကလိမ့်မည်။ 10တာ ှု
မင်း တို့ ှင့်
ပင်လယ် တဘက်၌ ေနေသာ မင်း တို့သည ◌အ်ခွနသွ်င်း ၍၊ ေ ှဘ မင်း ှင့်
ေသဘ မင်းတို့သည် လည်း လက်ေဆာင် ပဏ္ဏ ာများကုိ ဆက် က လိမ့်မည်။ 11 ထုိ
မျှမက ှင် ဘုရင်အေပါင်း တို့သည် ေ ှ ေတာ်၌ ြပပ်ဝပ် ၍ ၊ ခပ်သိမ်း ေသာ လမူျ ိ း
တို့သည် အမှုေတာ် ကုိ ထမ်း ကလိမ့်မည်။ 12 အေကာင်း မူကား၊ ငတ်မွတ် ေသာသူ
ေအာ်ဟစ် ေသာအခါ ၊ ထုိသူ ကုိ ၎င်း၊ ကုိးကွယ် ရာမ ှိ၍
ဆင်းရဲ ေသာသူကုိ ၎င်း ချမ်းသာ ေပးေတာ်မူ လိမ့်မည်။ 13ဆင်းရဲ ေသာသူ ှင့်
ငတ်မွတ် ေသာသူကုိ
သနား ၍ ၊ ငတ်မွတ် ေသာသူတို့ ၏ အသက် ကုိ ကယ်တင် ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 14 သူ
တို့အသက် ကုိ လှည့်စား ြခင်း ှင့် ည ်းဆဲ ြခင်း၏ လက်မှ
ေရွး ှ တ် ၍ ၊ သူ တို့အေသွး ကုိ ှေြမာ ေတာ်မူလိမ့် မည်။ 15အသက် ေတာ်တည်၍
လမူျားတို့သည် ေ ှဘ ေရွှ
ကုိ ဆက် ြခင်း၊ ကုိယ်ေတာ် အဘို့
အစ ် ေမတ္တ ာပို့ ြခင်း၊ ေနတိ့င်ုး ေထာမနာ ချးီမွမ်းြခင်း တို့ ကုိ ြပ က လိမ့်မည်။ 16 ြပည်
ေတာ်၌ များစွာ ေသာ စပါး ှ ိ၍ ၊ အသီးအ ှံ သည် ေလဗ နု်
ေတာက့ဲ သို့ ေတာင် ထိပ် ေပါ် မှာ လှုပ် ှား လိမ့်မည်။ မိ သူ မိ သားတို့သည်လည်း
၊ ေြမ ၏ြမက်ပင် က့ဲသို့ စည် ပင် ကလိမ့်မည်။ 17 နာမေတာ် သည် အစ ် အ မဲတည်
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လိမ့်မည်။ ေန
သည် တည်သမျှေသာကာလ ပတ်လံးု နာမ
ေတာ်တိးုပွား လိမ့်မည်။ ေကျးဇူး ေတာ်အားြဖင့် လမူျ ိ း အေပါင်း တို့သည် ေကာင်း
ကီး မဂင်္လာကုိခံရ က၏၊ မဂင်္လာ ှိေတာ်မူသည်ဟု ချးီမွမ်း ကလိမ့်မည်။ 18 အံ့ဘွယ်
ေသာ အမှုတို့ ကုိ တပါးတည်းသာ စီရင်
ေတာ်မူေသာထာဝရ အ ှင်ဘုရား သခင်၊ ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်သည် မဂင်္လာ ှိေတာ်မူေစသတည်း။ 19 ဘုနး် ကီး ေသာ နာမ
ေတာ်သည်လည်း
အစ ် အ မဲမဂင်္လာ ှိေတာ်မူေစသတည်း။ ေြမ ကီး တြပင်လံးု သည် ဘုနး် ေတာ် ှင့်
ြပည့်စုံ ပါေစသတည်း။ အာမင် ှင့် အာမင်။ 20 ေယ ှဲ ၏ သား
ဒါဝိဒ်
ဆုေတာင်း ေသာ ပဌနာ
စကား ပီး ၏။

73
1အကယ် စင်စစ်ဘုရား သခင်သည် ှလံးု သန ့် ှ င်း ေသာ သူတည်းဟေူသာဣသေရ
လ အမျ ိး၌
ေကျးဇူး ကီး ေတာ်မူ၏။ 2 ငါ မူကား ၊ ေြခ ေချာ် လု လျက် ၊ ေြခရာ လွဲ လု လျက်
ှိမိ ပီ။ 3အေကာင်း မူကား၊ မတရား
ေသာသူတို့၏ စည်းစိမ်
ကုိ ြမင် ေသာအခါ၊ မုိက် ေသာသူတို့ ကုိ ပင် ငါြင စူ မိ ပီ။ 4 ထုိသူ တို့သည် မေသ
မီှတိင်ုေအာင် နာကင်ြခင်း ေဝဒနာ
မ ှိ။ ခုိင်မာ ေသာအစွမ်း သတ္တ ိ ှ ိ က၏။ 5 သူ တို့သည် ေလာကဓံ
ဒကု္ခမ ှိ။ လူ
များက့ဲသို့အေ ှာင့် အ ှက်ကုိမ ခံရက။ 6 ထုိေကာင့်မာန ကုိ လည်ဆဲွ တနဆ်ာက့ဲသို့
ဆင်၍၊ ည ်းဆဲ ြခင်းအဝတ် ကုိလည်း ဝတ် တတ်က၏။ 7 ဆူဝ ေသာေကာင့် မျက် ှာ
ေမာ် လျက် ှိ က၏။ စိတ် ှလံးု ကံစည် ြခင်းအားြဖင့လ်နွက်ျ း တတ်က၏။ 8 ဆုိး ေသာ
ည ်းဆဲ ြခင်းကုိ ပင် ြပက်ယယ် ြပ ၍
ေြပာ
တတ် က၏။ ေထာင်လွှား ေသာ စကား ကုိလည်း သုံးတတ် က၏။ 9 သူ တို့ ှ တ်
သည် ေကာင်းကင် ှင့်
ဆန ့က်ျင် ဘက် ြပ ၍ ၊ လျှာ သည်လည်း ေြမ ကီး ကုိ
လှည့် လည်တတ်၏။ 10 ထုိေကာင့် ဘုရား သခင်၏ လူ
တို့သည် သူ
တို့ ထံသို့
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ြပန် သွား၍
များစွာ ေသာ ေရ
ကုိမျ ိ ရက၏။ 11 ဘုရား သခင်သည် အဘယ်သို့ သိ ေတာ်မူမည်နည်း။ အြမင့်ဆုံး
ေသာ ဘုရား၌
ဉာဏ် ှိ ပါလိမ့်မည်ေလာ ဟု ဆုိ တတ် က၏။ 12 ထုိ မတရား ေသာသူတို့ သည်
အစ ် ေကာင်းစား ၍
ဥစ္စာ ပွား များ က၏။ 13 အကယ် စင်စစ်ငါ ့ ှလံးု ကုိ ငါသန ့် ှ င်း ေစေသာ်လည်း
အကျ ိး မ ှိ။ အြပစ် ကင်းြခင်း ှင့်
ငါ ့လက် ကုိ ေဆးေကာ ေသာ်လည်း အကျ ိးမ ှိ။ 14 ေနတိ့င်ုး ေ ှာင့် ှက် ြခင်း ှင့်
နနံက် တိင်ုးဆုံးမ ြခင်းကုိ ငါ ခံရ၏။ 15 ထုိသို့ သေဘာကျမည်ဟု အကျွ ်ပ်ုဆုိ လျှင်
၊ ကုိယ်ေတာ် ၏ အမျ ိးသား တို့ ကုိ ြပစ်မှား ရာသို့ ေရာက်ပါ လိမ့်မည်။ 16 ထုိ အမှုကုိ
နားလည် ရ ေအာင် ဆင်ြခင် ေသာအခါ
အလနွ် ခက်သည်ဟု ထင် ပါ၏။ 17 ေနာက် မှဘုရား သခင်၏ သန ့် ှ င်း ရာ ဌာနထဲသို့
ဝင် ၍၊ သူ
တို့၏ အဆုံး
ကုိ
နားလည် ရပါ၏။ 18အကယ် စင်စစ်ကုိယ်ေတာ်သည် သူ
တို့ ကုိ ေချာ
ေသာအရပ်၌
ထား ေတာ်မူ ပီ။ ဖျက်ဆီး ရာအရပ်သို့
ချ ေတာ်မူ၏။ 19တခဏ ြခင်းတင်ွ
အကျ ိး နည်းကပါ ပီတကား။ ေဘး
ဥပဒ်များအားြဖင့် ှ င်း ှ င်း ပယ် ေပျာက်လျက် ှိ ကပါ ပီတကား။ 20 အိုထာဝရ
ဘုရား၊ လသူည် ိးု
ေသာအခါ
အိပ်မက်
ကုိမှတ်သက့ဲသို့ သူတို့ ကုိ ှ ိး ေတာ်မူေသာအခါ ၊ သူ တို့ အ ကံ အစည်ကုိ မထီမ့ဲြမင်
ြပ ေတာ်မူမည်။ 21 ထုိသို့ အကျွ ်ပ်ု သည် ှလံးု နာ လျက် ၊ ေကျာက်ကပ်
ေမွှေ ှာက် လျက် ှိ၍၊ 22 မုိက် ေသာသူ၊ ပညာမ့ဲ
ေသာသူြဖစ်ပါ၏။ ေ ှ
ေတာ်၌ တိ စ္ဆာန် က့ဲသို့ ြဖစ် ပါ၏။ 23 သို့ ေသာ်လည်း အကျွ ်ပ်ု သည် ကုိယ်ေတာ် ထံ
မှာ အစ ် ှ ိ၍၊ အကျွ ်ပ်ု ၏လက်ျာ လက် ကုိ ဆဲွကုိင် ေတာ်မူ၏။ 24 အကျွ ်ပ်ု ကုိ
ဉာဏ် ေပး၍ ပ့ဲြပင် ေတာ်မူမည်။ ေနာက် တဖန် ဘုနး် အသေရ၌ သိမ်းယူ ေတာ်မူမည်။
25 ကုိယ်ေတာ်မှတပါး၊ ေကာင်းကင် ဘုံမှာ
အကျွ ်ပ်ု
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၌
အဘယ် သူ ှိပါသနည်း။ ကုိယ်ေတာ် ကုိအလို ှ ိသည် ှင့်အမျှ
ေြမ ကီး ေပါ်မှာ
အကျွ ်ပ်ုသည် အဘယ်အလို ှ ိ ပါသနည်း။ 26အကျွ ်ပ်ု ၏အသား ှင့်
ှလံးု သည် ပျက် ကပါ ၏။ သို့ ေသာ်လည်း၊ ဘုရား
သခင်သည် အကျွ ်ပ်ု ှလံးု ၏ အစွမ်း သတ္တ ိ၊ အကျွ ်ပ်ု အစ ် အ မဲခံစားရာအဘို့
ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ 27အကယ် စင်စစ်ကုိယ်ေတာ် ှင့် ေဝးေဝး
ေနေသာသူတို့ သည် ပျက်စီး ြခင်းသို့ ေရာက်ရကပါ၏။ ကုိယ်ေတာ် ှင့်
ကွာ၍မှားယွင်း ေသာ သူအေပါင်း တို့ ကုိ ပယ် ှင်း ေတာ်မူ ၏။ 28အကျွ ်ပ်ု မူကား ၊
ဘုရား သခင့်ထံ ေတာ်သို့ ချ ်းကပ်
၍ အကျ ိး ှ ိ ပါ၏။ အမှု ေတာ် ှိသမျှ တို့ ကုိ ကား ေြပာ ြခင်းအလိုငှါ ၊ အ ှင်
ထာဝရဘုရား ၌
ခုိလှုံ လျက်ေနပါ၏။

74
1 အို ဘုရား
သခင်၊ အကျွ ်ပ်ုတို့ ကုိ အဘယ်ေကာင့်
အစ ် စွန ့ပ်စ် ေတာ်မူသနည်း။ ကုိယ်ေတာ် ထံမှာကျက်စား ေသာ သုိး
တို့ ကုိ အဘယ်ေကာင့်အမျက် ထွက်ေတာ်မူသနည်း။ 2 ေ ှးက အပုိင် ရေတာ်မူေသာ
လူ အစည်းအေဝးကုိ၎င်း၊ ေရွး ေတာ်မူေသာအေမွ ေတာ်အဘို့ ကုိ၎င်း၊ ကျနိး်ဝပ် ေတာ်မူ
ရာ ဇိအနု် ေတာင် ကုိ၎င်းေအာက်ေမ့ ေတာ်မူပါ။ 3သန ့် ှ င်း ရာဌာန၌
ရနသူ် သည် မ
တရားသြဖင့် ြပ ၍၊ အ မဲ
သုတ်သင် ပယ် ှင်းရာအရပ်သို့
က ေတာ်မူပါ။ 4 ကုိယ်ေတာ် ၏ လစူည်းေဝး ရာအရပ် ၌
ရနသူ် တို့ သည် ေအာ်ဟစ် ကပါ၏။ လက္ခဏာ
သက်ေသေတာ်အရာ ၌ သူ
တို့လက္ခဏာ သက်ေသတို့ ကုိ ထား ကပါ ပီ။ 5 လိမ္မာေသာသူသည်ထူထပ် ေသာ ေတာ
ကုိ
ပုဆိန် ှင့် ခုတ်သက့ဲသို့ ၊ 6ယခု တင်ွ ဗိမာနေ်တာ် တနဆ်ာ များကုိပုဆိန် ၊ သံတူ ှင့်
တ ပိ င်နက် ိုက် ချ ိ း ကပါ၏။ 7သန ့် ှ င်း ရာဌာနေတာ်ကုိ မီး
ှု ိ ကပါ၏။ နာမေတာ်
ကျနိး်ဝပ်ရာ တဲ
ေတာ်ကုိ ေြမ တိင်ုေအာင် ှုတ်ချ ကပါ၏။ 8ဤအမျ ိးသား အေပါင်းတို့ ကုိ အတူ
ဖျက်ဆီး ကကုနအံ်ဟ့ဆုို ၍၊ ေြမ တြပင်လံးု တင်ွ
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ဘုရား သခင်၏ တရားစရပ်
တို့ ကုိ မီး ှု ိ ကပါ၏။ 9အကျွ ်ပ်ု တို့သည် ကုိယ်လက္ခဏာ သက်ေသများ ကုိ မ
ြမင် ရပါ။ ပေရာဖက် သည် တဖန် မ ေပါ်မ ှိပါ။ အကျွ ်ပ်ု တို့တင်ွ
ကာလ အပုိင်းအြခားကုိ သိ
ေသာသူ မ ှိပါ။ 10 အို ဘုရား
သခင်၊ ရနသူ် သည် အဘယ် မျှကာလ
ပတ်လံးု က့ဲရဲ ပါလိမ့်မည်နည်း။ ရနဘ်က် ြပ ေသာသူသည် နာမေတာ် ကုိ အစ ်
မထီမ့ဲြမင် ြပ ရပါမည်ေလာ။ 11လက်ျာ လက် ေတာ်ကုိ
အဘယ်ေကာင့် ု ပ်သိမ်း ေတာ်မူသနည်း။ ရင်ခွင် ေတာ်ထဲက ထုတ် ၍ ဖျက်ဆီး ေတာ်
မူ ပါ။ 12အကယ် စင်စစ်ဘုရား သခင်သည် ေ ှး ကာလမှစ၍ ၊ ကယ်တင် ေတာ်မူြခင်း
ကုိ
ေြမ အလယ် ၌ ြပ ေသာငါ တို့၏ ှင် ဘုရင်ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ 13 ကုိယ်ေတာ် သည်
တနခုိ်း ေတာ်အားြဖင့် ပင်လယ် ကုိ ခဲွ ေတာ်မူ ပီ။ ေရ
ထဲမှာ
မိေကျာင်း တို့၏ ဦးေခါင်း တို့ ကုိ ချ ိ း ေတာ်မူ ပီ။ 14 လဝိသန် ၏ ဦးေခါင်း တို့ ကုိ
ှပ်ိစက် ၍ ေတာတင်ွး သားတို့ စားစရာ
ဘို့
အပ်ေပး ေတာ်မူ ပီ။ 15 စမ်းေရ ှင့် ေချာင်းေရ ကုိ ေပါက် ေစေတာ်မူ ပီ။ ေရ
မြပတ်ေသာ ြမစ် တို့ ကုိလည်း ခနး်ေြခာက် ေစေတာ်မူ ပီ။ 16 ေန ့ ှင့် ည ့် ကုိ
ပုိင်ေတာ်မူ၏။ ေန
မှစ၍ အလင်း
အိမ်တို့ ကုိ ဖနဆ်င်း ေတာ်မူ ပီ။ 17 ေြမ ကီး ၏ အကန ့် အကွက် ှိသမျှ တို့ ကုိ၎င်း၊ ေ ွ
ကာလ ှင့်
ေဆာင်း ကာလကုိ၎င်း စီရင် ေတာ်မူ ပီ။ 18 ရနသူ် တို့သည် ထာဝရဘုရား
ကုိက့ဲရဲ ၍ ၊ လမုိူက် တို့ သည် နာမေတာ် အား မထီမ့ဲြမင် ြပ ကသည်ကုိ ေအာက်ေမ့
ေတာ်မူပါ။ 19 ကုိယ်ေတာ် ၏ ချ ိးငှက် အသက် ကုိ သားရဲ
၌
အပ် ေတာ်မ မူပါ ှင့်။ ကုိယ်ေတာ် ၏ ဆင်းရဲသား တို့ အစည်းအေဝး ကုိ အစ ်
ေမ့ေလျာ့ ေတာ်မ မူပါ ှင့်။ 20 ပဋိညာ ် ေတာ်ကုိေထာက်
ေတာ်မူပါ။ အေကာင်း မူကား၊ ေြမ ကီး ေပါ်မှာ ေမှာင်မုိက် ေသာ အရပ်တို့သည် လယူု
ည ်းဆဲြခင်းေနရာ သက်သက်ြဖစ် ကပါ၏။ 21 ှပ်ိစက် ြခင်းကုိ ခံရေသာသူတို့သည်
စိတ်ပျက် ၍
မ သွား က ပါေစ ှင့်။ ဆင်းရဲ ငတ်မွတ် ေသာသူတို့သည် နာမေတာ် ကုိ ချးီမွမ်း က
ပါေစေသာ။ 22 အို ဘုရား
သခင်၊ ထ
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ေတာ်မူပါ။ ကုိယ် အမှု ကုိ စီရင် ဆုံးြဖတ်ေတာ်မူပါ။ မုိက် ေသာသူသည် ကုိယ်ေတာ်
အား
အစ ် က့ဲရဲ သည်ကုိ ေအာက်ေမ့ ေတာ်မူပါ။ 23 ကုိယ်ေတာ် ၏ရနသူ် တို့ အသံ
ကုိ ေမ့ေလျာ့ ေတာ် မ
မူပါ ှင့်။ ကုိယ်ေတာ် ကုိ ပုနက်န် ေသာသူတို့၏ ုနး်ရင်းခတ်ြခင်းအသံ သည် အစ ်
မြပတ်တိးု တက်လျက် ှိပါ၏။

75
1 အိဘုုရား သခင်၊ အကျွ ်ပ်ုတို့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ ချးီမွမ်း ကပါ၏။ နာမေတာ် နးီ
ေကာင်း ကုိ အံဘွ့ယ် ေသာ အမှုေတာ်တို့သည် သက်ေသခံ ကသည်ြဖစ်၍၊ ကုိယ်ေတာ်
ကုိ ချးီမွမ်း ကပါ၏။ 2 ချနိး်ချက် ေသာ အချနိက်ာလ ှင့်
ငါ ေတွ့ ကံ ေသာအခါ ေြဖာင့်မတ် စွာ တရား စီရင်မည်။ 3 ေြမ ကီး ှင့်
ေြမ ကီး သားအေပါင်း တို့သည် လှုပ် ှား ြခင်း ှ ိသည် ြဖစ်၍၊ ေြမ ကီးတည်ေသာ တိင်ု
တို့ ကုိ ငါေထာက် ခံရ၏။ 4 မုိက်ေသာအကျင့် ကုိ မ
ကျင့် က ှင့်ဟု မုိက်
ေသာသူတို့ အား
၎င်း၊ ဦးချ ိ ကုိ မ
ေြမာက် က ှင့်။ 5သင် တို့၏ ဦးချ ိ ကုိ မ
ချးီေြမာက် က ှင့်။ လည်ပင်း
ခုိင်မာ လျက်
မေြပာ က ှင့်ဟု မတရားေသာသူတို့ အား၎င်း ငါေြပာထား၏။ 6အေ ှ ၊ အေနာက်
၊ ေတာင် အရပ်တို့တင်ွ
အဘယ်အရပ်မျှ
ေကျးဇူး မ ြပ ိင်ု။ 7 ဘုရား သခင်သည် စီရင် ပုိင်ေတာ်မူ၏။ တ
ေယာက် ကုိ ှမ့်ိချ ၍ ၊ တ ေယာက်ကုိ ချးီေြမာက် ေတာ်မူ ၏။ 8 ထာဝရဘုရား
၏လက် ေတာ်၌
ဖလား ှိ၏။ နီ
ေသာစပျစ် ရည်ပါ၏။ ေဆး
မျ ိ း ှင့်ေရာလျက် ှိ၏။ ထုိ
စပျစ်ရည်ကုိ
ေလာင်း ေတာ်မူ၏။ အနည် အဖတ်ကုိလည်း
မတရား ေသာ ေြမ သားအေပါင်း တို့သည် ညစ် ၍ ေသာက် ရက၏။ 9 ငါ မူကား
အစ ် မြပတ်ချးီမွမ်း ၍ ၊ ယာကုပ် အမျ ိး ၏ ဘုရား
သခင်ကုိ
ေထာမနာသီချင်း ဆုိပါမည်။ 10 မတရား ေသာသူတို့၏ ဦးချ ိ အေပါင်း ကုိ ငါချ ိ း
မည်။ တရား
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ေသာသူတို့ ၏ဦးချ ိ တို့ မူကား၊ ချးီေြမာက် ြခင်းသို့ ေရာက်ရကလိမ့်မည်။

76
1 ယုဒ ြပည်မှာ ဘုရား
သခင်ကုိ သိ က၏။ ဣသေရလ
တိင်ုးမှာ နာမေတာ် သည် ကီးြမတ် ေလ၏။ 2 ေယ ု ှလင် မိ မှာ တဲ ေတာ် ှိ ၏။
ဇိအနု် ေတာင် မှာ ကျနိး်ဝပ် လျက် ေနေတာ်မူ၏။ 3 ထုိ အရပ်၌ ေလး ြမား၊ ဒိင်ုး လွှား၊
ထား
လက်နက်၊ စစ် အဂင်္ ါတို့ ကုိ ချ ိ း ဖျက်ေတာ်မူ ပီ။ 4သင် သည် သားရဲ
ေနေသာေတာင် တို့ထက် ဘုနး် သာ၍ ကီးြမတ်ေပ၏။ 5 ရဲရင့် ေသာသူတို့ သည် လယူု
ြခင်း ကုိ ခံရ၍
အိပ်ေပျာ် က ပီ။ အား ကီး ေသာ သူ
တစုံ တေယာက်မျှ မိမိ
လက် ကုိ မ
ေတွ့ ရ။ 6ယာကုပ် အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်၊ ကုိယ်ေတာ် ဆုံးမ ေတာ်မူေသာအားြဖင့် ၊ ရထား စီးေသာသူ ှင့် ြမင်း စီးေသာ
သူတို့ သည် ကီးစွာေသာ အိပ်ြခင်းြဖင့် အိပ်ေပျာ် ကပါ၏။ 7 ကုိယ်ေတာ် တပါးတည်း
သာလျှင် ေကာက်ရံွ ဘွယ်ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ အမျက် ထွက်ေတာ်မူေသာအခါ ၊ ေ ှ ေတာ်၌
အဘယ် သူရပ် ေန ိင်ုပါမည်နည်း။ 8 ဘုရား သခင်သည် ှမ့်ိချ လျက် ှိေသာေြမ ကီး
သား အေပါင်း တို့ ကုိ ကယ်တင် ၍၊ 9တရား ဆုံးြဖတ်ြခင်းငှါ ထ ေတာ်မူေသာအခါ ၊
တရား ဆုံးြဖတ်သံ ကုိ ေကာင်းကင် ထဲက လွှတ်ေတာ်မူသြဖင့်၊ ေြမ ကီး သည် ေကာက်
၍ တိတ်ဆိတ် စွာေနပါ၏။ 10 အကယ် စင်စစ်လူ တို့၏ ေဒါသ သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ
ချးီမွမ်း လိမ့်မည်။ ကင်း ေသာေဒါသ ကုိလည်း ခါးပနး်စည်း ေတာ်မူမည်။ 11သစ္စာ ဂတိ
ြပ ကေလာ။့ သင် တို့၏ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား အား သစ္စာဝတ်ကုိလည်း ေြဖ က
ေလာ။့ ကုိယ်ေတာ်၏ ပတ်လည် ၌ေနေသာသူအေပါင်း တို့သည် ေကာက်ရံွ ိုေသဘွယ်
ေသာ ဘုရားထံ
ေတာ်သို့ လက်ေဆာင် ကုိ ေဆာင် ခ့ဲ ကေစ။ 12 ထုိဘုရားသည် မင်း သားတို့၏ စိတ်
ကုိ ှမ့်ိချ ေတာ်မူ၏။ ေလာကီ
ှင် ဘုရင်တို့ ၌ ေကာက်ရံွ ဘွယ် ြဖစ်ေတာ်မူ၏။

77
1 ငါ သည် ဘုရား
သခင့်ထံသို့ အသံ ကုိ လွှင့်၍
ေအာ်ဟစ်
၏။ ဘုရား
သခင့်ထံသို့ အသံ ကုိလွှင့်၍
ဘုရားသခင်သည် ငါ ့ စကားကုိ
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နားေထာင် ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 2 ေဘး ေရာက်သည်ကာလ ၌ ငါ သည် ထာဝရ
ဘုရား ကုိ ှာ ရ၏။ ည ့် အချနိ၌် ပင်လက် ကုိ ဆန ့် လျက် ေနရ၏။ ငါ ့ ဝိညာ ် သည်
သက်သာ ြခင်းကုိ ြငင်းပယ် ၏။ 3 ဘုရား သခင်ကုိ ေအာက်ေမ့ ၍
စိတ်ပူပန် ြခင်း ှ ိ၏။ ဆင်ြခင် ၍
စိတ် ပျက် ြခင်းသို့ ေရာက်တတ်၏။ 4 မျက်စိ မိှတ် ၍ မေပျာ် ိင်ု။ လှုပ် ှား ြခင်း ှ ိ
ေသာေကာင့်
ှ တ် မ မက် ိင်ု။ 5လနွ် ေလ ပီးေသာ ေနရ့က် ကုိ၎င်း၊ ေ ှး ကာလ
ကုိ ၎င်းေအာက်ေမ့ ၏။ 6ည ့် အခါ၌ လည်း ငါသည် ကုိယ် သီချင်း ကုိ ဆင်ြခင် ၍
၊ ကုိယ် စိတ် ှလံးု ှင့်
ေဆွးေ းွ သြဖင့်၊ ငါ ့ ဝိညာ ်
သည် စစ်ေဆး ြခင်းကုိ ြပ ၏။ 7ထာဝရ ဘုရားသည် အစ ် စွန ့ပ်စ် ေတာ်မူမည် ေလာ
။ ေနာက် တဖန် ေကျးဇူး အလျှင်းမ ြပ ဘဲ ေနေတာ်မူ မည်ေလာ။ 8က ုဏာ ေတာ်သည်
အစ ် ကုန် ပီေလာ။ ဂတိ ေတာ် လည်း
ကာလ အစ ်အဆက်ပျက် လိမ့်မည်ေလာ။ 9 ဘုရား သခင်သည် သနား
ြခင်းငှါေမ့ေလျာ့ ေတာ်မူသေလာ။ အမျက် ထွက်သြဖင့်
စုံစမ်းြခင်းက ုဏာ ေတာ် ကုိ ချ ပ်တည်း ေတာ်မူသေလာ။ 10 ထုိသို့ ဆုိေသာ်ငါသည်
ကုိယ် မုိက် ေကာင်းကုိ ဝနခံ် ရ၏။ ဤ
အမှုကား၊ အြမင့်ဆုံး ေသာ ဘုရား၏ လက်ျာ လက်ေတာ် ှင့် ြပ ြပင်ေတာ်မူြခင်းေပ
တည်း။ 11ထာဝရ ဘုရား၏
အမှုေတာ်တို့ ကုိ ေအာက်ေမ့ ပါမည်။ ေ ှး ကာလ၌
ကုိယ်ေတာ် ြပ ဘူးေသာ အံဩ့
ဘွယ် တို့ ကုိ ေအာက်ေမ့ ပါမည်။ 12 ြပ ေတာ်မူသမျှ တို့ ကုိ ဆင်ြခင် ၍ စီရင် ေတာ်မူ
ေသာ အရာတို့ ကုိ
မက် ဆုိပါမည်။ 13 အိုဘုရား သခင်၊ ကုိယ်ေတာ် ၏ လမ်း သည် သန ့် ှ င်း ြခင်း ှင့်

ယှ ်ပါ၏။ ဘုရား
သခင်က့ဲသို့ အဘယ် မည်ေသာ ဘုရား
သည် ကီးြမတ် သနည်း။ 14 ကုိယ်ေတာ် သည် အံ့ဘွယ် ေသာ အမှုတို့ ကုိ ြပ တတ်
ေသာ ဘုရား
ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ လမူျ ိ း တို့တင်ွ
တနခုိ်း ေတာ်ကုိ ြပ ေတာ်မူ ပီ။ 15 ကုိယ်ေတာ် ၏ လူ
တည်းဟေူသာယာကုပ် ှင့်
ေယာသပ် ၏အမျ ိး ကုိ လက် ံု း ေတာ် ှင့်
ကယ် ှ တ် ေတာ်မူ ပီ။ 16 အို ဘုရား
သခင်၊ ေရ
တို့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ ြမင် ကပါ၏။ ေရ
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တို့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ ြမင် ၍ ေကာက်ရွ ံ
ကပါ၏။ ေရနက်နဲ ရာအရပ်တို့လည်း
လှုပ် ှား ကပါ၏။ 17 မုိဃ်းတိမ် တို့သည် ေရ
ကုိ သွနး်ေလာင်း ၍၊ မုိဃ်း
ေကာင်းကင်တို့လည်း
အသံ ဗလံြပ ကပါ၏။ ကုိယ်ေတာ် ၏ ြမား တို့သည် အရပ်ရပ်သို့ ေရာက် ကပါ၏။

18 ကုိယ်ေတာ် ၏ မုိဃ်း ကိ း သံ သည် ေလေဘွ ၌ ပါ၍၊ လျှပ်စစ် ြပက်သြဖင့်၊ ေလာက
ကုိ လင်း ေစပါ၏။ ေြမ ကီး
သည်လည်း
တနု် လှုပ် ပါ၏။ 19 ကုိယ်ေတာ် သည် သမုဒ္ဒရာ
၌
က ေတာ်မူ၍ ၊ လမ်း ခရီးေတာ်သည် ကျယ်ဝနး် ေသာ ေရ
တင်ွ ှိသြဖင့် ၊ ေြခ ေတာ်ရာတို့သည် မ
ထင် ှား ကပါ။ 20 ေမာေ ှ ှင့်
အာ ုန် တို့လက် ြဖင့်
ကုိယ်ေတာ် ၏ လူ
များတို့ ကုိ သုိးစု
က့ဲသို့ ပို့ ေဆာင် ေတာ်မူ၏။

78
1 ငါ ၏လူ များတို့ ၊ ငါ ့တရား ကုိ နာ
ကေလာ။့ ငါ မက် ေသာ စကား
ကုိ နားေထာင် ကေလာ။့ 2 ပုံ စကားကုိ ငါ မက် ဆုိ၍၊ ေ ှး ကာလ၏ နက်နဲ ေသာ
အရာများကုိ ေဘာ်ြပ ေပအံ။့ 3 ဘုိးေဘး တို့သည် ေြပာ ၍ ငါ တို့သည် ကား သိ ရ ေသာ
ထုိ အရာများကုိ၊ 4သား ေြမးတို့ မှ မ ဝှက် မထား။ ထာဝရဘုရား
၏ ဂုဏ် ေကျးဇူးေတာ် ှင့် တနခုိ်း ေတာ်ကုိ၎င်း၊ ြပ ေတာ်မူေသာ အံဩ့ ဘွယ်အမှု
တို့ ကုိ၎င်း ၊ ြဖစ် လတံေ့သာသူတို့အား ေဘာ် ြပကမည်။ 5အေကာင်း မူကား၊ ယာကုပ်
အမျ ိး၌ သက်ေသ တရားကုိစီရင် ၍ ၊ ဣသေရလ အမျ ိး၌ ပညတ် တရားကုိ ထား
ေတာ်မူ၏။ 6သေဘာ မ ေြဖာင့်၊ ဘုရားသခင် ၌ စိတ်ဝိညာ ် အ မဲမ ဆည်းကပ် ေသာ
အမျ ိး၊ 7 ြငင်းဆန် ၍ ပုနက်န် တတ်ေသာအမျ ိး တည်းဟေူသာ ဘုိးေဘး
တို့ က့ဲသို့ သား ေြမး တို့သည်မ ြဖစ် ၊ ဘုရားသခင် ၏အမှု ေတာ် တို့ ကုိ မ ေမ့။

8 ဘုရားသခင် ကုိ ယုံကည်ကုိးစား ၍၊ ပညတ်ေတာ် တို့ ကုိေစာင့် ေစြခင်းငှာ ထုိတရား
တို့ ကုိ ဘုိးေဘး
တို့သည်သား တို့ အား ြပသ ၍ ြဖစ် လတံ့ေသာအမျ ိး တည်းဟေူသာ၊ ဘွား ြမင်
လတံ့ ေသာသား တို့သည်သိနားလည် ၍၊ ေနာက်တဖန်ေြမး ြမစ် တို့ အား ြပသ က
မည်အေကာင်း ပညတ် ထားေတာ်မူ ပီ။ 9 ဧဖရိမ် အမျ ိးသား တို့သည် ေလး
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လက်နက် ကုိ စဲွကုိင် ေသာ်လည်း၊ စစ်တိက်ု ေသာအခါ ေနာက်သို့ လှည့် ကပါသည်
တကား။ 10 ဘုရား သခင်၏ သစ္စာ
ေတာ်ကုိ မ
ေစာင့်။ တရား ေတာ်လမ်း၌ သွား ြခင်းငှါ အလို မ ှိ က။ 11အမှုေတာ် တို့ ကုိ၎င်း ၊ ြပ
ေတာ်မူေသာအံဩ့ ဘွယ် တို့ ကုိ၎င်း ေမ့ေလျာ့ က၏။ 12 အဲဂုတ္တု ြပည် ၊ ေဇာန အရပ်
တင်ွ သူ
တို့အဘ များ မျက်ေမှာက် ၌ အံ့ဘွယ် ေသာ အမှုတို့ ကုိ ြပ ေတာ်မူ၏။ 13 ပင်လယ်
ကုိခဲွ ၍ သူ တို့ ကုိေ ှာက်သွား ေစေတာ်မူ ၏။ ေရ
များကုိ စုပုံ
၍ ထား ေတာ်မူ၏။ 14 ေန ့အချနိ၌်ကား၊ မုိဃ်းတိမ် ြဖင့် ၎င်း ၊ ည ့်အချနိ၌်ကားတ
ည ့်လံးု မီး အလင်း ြဖင့် ၎င်း သူ တို့ ကုိ လမ်းြပ ေတာ်မူ၏။ 15 ေတာ ၌ ေကျာက် တို့ ကုိ
ေဖါက် ၍ ၊ ပင်လယ် ေရ က့ဲသို့
များစွာ ေသာ ေရကုိ သူတို့အား တိက်ု ေတာ်မူ၏။ 16 ေကျာက် ထဲက စီး ေသာ ေရကုိ
ထွက် ေစ၍ ၊ ြမစ် ေရ က့ဲသို့ ေရများကုိ စီး ေစေတာ်မူ၏။ 17 ထုိသူတို့ မူကား ၊ အြမင့်
ဆုံး ေသာ ဘုရားကုိ ေတာ
၌ ပုနက်န် ေသာအားြဖင့် တိးု ၍ ြပစ်မှား က၏။ 18 မိမိ တို့အလို အေလျာက်အစာ
ကုိ ေတာင်း ၍ စိတ် ှလံးု ထဲမှာ ဘုရား သခင်ကုိ စုံစမ်း က၏။ 19 ဘုရား သခင်သည်
ေတာ
၌ စားပဲွ ကုိ ြပင်ဆင် ိင်ု သေလာ။ 20 ကည့် ကေလာ။့ ေကျာက် ကုိ ိုက် ေတာ်မူ
သြဖင့် ၊ ေရ ထွက်၍ ြမစ် ေရက့ဲသို့ စီး ေလ၏။ မုန ့် ကုိလည်း ေပး ိင်ု သေလာ။ မိမိ လူ
တို့အဘို့ အမဲ သားကုိြပင်ဆင် ိင်ုသေလာဟု ဘုရား
သခင်ကုိ ဆန ့က်ျင် ဘက်ြပ လျက် ေြပာ ဆုိက၏။ 21 ထုိစကားကုိ ထာဝရဘုရား
သည် ကား ၍ အမျက်ထွက် ေတာ်မူ၏။ ယာကုပ် အမျ ိး၌ မီး ေလာင် ၍ ၊ ဣသေရ
လ အမျ ိး၌ ေဒါသ မီးတက် ေလ၏။ 22အေကာင်း မူကား၊ အထက် မုိဃ်းတိမ် တို့ ကုိ
မှာ ထားလျက်၊ 23 ေကာင်းကင် တံခါး တို့ ကုိ ဖွင့် ၍ ၊ သူ တို့ စား
စရာ ဘို့ မနန္ ကုိ မုိဃ်း ရွာေစသြဖင့်၊ 24 ေကာင်းကင် ဆန် စပါးကုိေပး ေတာ်မူသည်
ြဖစ်၍ ၊ ထုိသူ အေပါင်းတို့သည် ကီးြမတ် ေသာသူတို့ ၏ အစာ
ကုိသုံး ေဆာင်၍၊ 25 ဝ ေြပာစွာ စား ကမည် အေကာင်း ြပ ေတာ်မူေသာ်လည်း၊ သူ
တို့သည် ဘုရား
သခင်ကုိ မ ယုံကည်။ ကယ်တင် ေတာ်မူြခင်း ေကျးဇူးကုိ မ ကုိးစား ဘဲ ေန က၏။

26 မုိဃ်းေကာင်းကင် ၌ အေ ှ ေလကုိ ပယ် ၍ ၊ အား ကီး ေသာေတာင် ေလကုိ ေဆာင်
ခ့ဲသြဖင့်၊ 27 သူ တို့အေပါ် သို့ အမဲသား
ကုိ ေြမမှုန ့် ှင့်အမျှ ပျ ံတက်ေသာငှက် တို့ ကုိ သမုဒ္ဒရာ
သဲလံးု ှင့်အမျှ ၊ မုိဃ်းရွာ ေစလျက်၊ 28 သူ တို့တပ် ချ၍ ၊ ေနရာ အရပ်ပတ်လည် ၌
ကျ ေစ ေတာ်မူ၏။ 29 ထုိသို့ သူ
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တို့ အလို
ှ ိသည်အတိင်ုး ေပး ေတာ်မူသြဖင့် ၊ သူတို့သည် ဝ
ေြပာစွာ စား ရက၏။ 30 သူတို့ တပ်မက်ေသာအစာကုိမေရာင့်ရဲမီှ စား ကစ ်တင်ွ၊

31 ဘုရား သခင်၏အမျက် ေတာ်သည် သက်ေရာက် သြဖင့် ၊ ကျနး်မာ ေသာသူတို့ ကုိ
ကွပ်မျက် ၍ ၊ ဣသေရလ လပူျ ိ တို့ ကုိ လဲှချ ေတာ်မူ၏။ 32 ထုိ အမှုအလံးုစုံ တို့ ှင့်
ဣသေရလလူတို့သည် ေတွ့ ကံ ရေသာ်လည်း ၊ အံ့ဘွယ် ေသာ အမှုေတာ်တို့ ေကာင့်
ယုံ ကည် ြခင်းမ ှိ။ ြပစ်မှား လျက် ေန ကေသး ၏။ 33 ထုိေကာင့် သူ တို့ ေနရ့က်
ကာလကုိ အချည်း ှးီ လနွ် ေစ၍ ၊ သူ တို့ ှစ် များကုိ ေဘး
ဥပဒ်တင်ွ ြမ ပ်ေတာ်မူ ၏။ 34 သူ တို့ ကုိ ကွပ်မျက် ေတာ်မူေသာအခါ ကုိယ်ေတာ် ကုိ
ှာ က၏။ ြပနလ်ာ ၍ ကုိယ်ေတာ်ကုိ လိက်ု ှာ က၏။ 35 ဘုရား သခင်သည် သူ
တို့၏ေကျာက် ၊ အြမင့်ဆုံး ေသာ ဘုရား
သည် သူ
တို့ ကုိ ကယ်တင် ေသာ အ ှင် ြဖစ် ေတာ် မူ သည် ကုိ ထုိအခါ သတိ ရက၏။

36 သို့ ေသာ်လည်း ၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိ ှ တ် ြဖင့် ေချာေ့မာ့ ၍ ၊ လျှာ ြဖင့် လည်း မုသာ
စကားကုိ ေလျှာက်ဆုိက၏။ 37 သူ တို့ စိတ် သေဘာမူကား ၊ ေ ှ ေတာ်၌ မ
ေြဖာင့် ၊ သစ္စာ ေတာ်ကုိ မ ေစာင့် ဘဲေန က၏။ 38 ကုိယ်ေတာ် မူကား ၊ က ုဏာ
စိတ် ှိ၍ သူတို့ ကုိ မ
ဖျက်ဆီး ဘဲ အြပစ် လွှတ် ေတာ်မူ၏။ ကိမ်ဖနမ်ျားစွာ စိတ် ေတာ်ေြပ ၍ ၊ အမျက်
ေတာ် ကုိ ှ ိးေဆာ် ေတာ်မ မူ။ 39 သူ တို့သည် အသား
ြဖစ်ေကာင်း ကုိ၎င်း ၊ စုေတ၍့ ေနာက် တဖန် မ
လာ တတ်ေသာ ဝိညာ ် ြဖစ်ေကာင်းကုိ၎င်း ေအာက်ေမ့ ေတာ်မူ၏။ 40 သူတို့သည်
ကုိယ်ေတာ် ကုိ ေတာ
၌ ပုနက်န် ၍ ၊ လူ ဆိတ်ညံရာအရပ် ၌
စိတ် ေတာ် နာ ဘွ ယ် ေသာ အေကာင်း ကုိ ကိမ်ဖနမ်ျားစွာ ြပ ကပါသည်တကား။

41 ဘုရား သခင်ကုိ အဖနဖ်န် စုံစမ်း ၍ ဣသေရလ အမျ ိး၌ သန ့် ှ င်း ေတာ်မူေသာ
ဘုရားကုိ ဆန ့က်ျင် ဘက် ြပ ကပါသည်တကား။ 42တနခုိ်း ေတာ်ကုိ၎င်း၊ ဒကု္ခ
ထဲက ကယ် လွှတ်ေတာ်မူေသာ ေနရ့က် ကာလကုိ၎င်း မ
ေအာက်ေမ့ က။ 43 အဲဂုတ္တု ြပည်၌ လက္ခဏာ သက်ေသေတာ်တို့ ကုိ၎င်း၊ ေဇာန
အရပ် ၌ အံဘွ့ယ် ေသာ အမှုတို့ ကုိ၎င်း ၊ ြပ ေတာ်မူ၏။ 44 ထုိြပည်သားတို့သည် ေရမ
ေသာက် ရမည် အေကာင်း၊ သူ
တို့ ြမစ် ေရ၊ စမ်း ေရများကုိ ေသွး ြဖစ် ေစေတာ်မူ၏။ 45 သူ တို့ ကုိ ကုိက်စား တတ်
ေသာယင်ရဲ တို့ ကုိ ၎င်း ၊ ဖျက်ဆီး တတ်ေသာ ဘား
တို့ ကုိ၎င်း ၊ ေစ လွှတ်ေတာ်မူ၏။ 46 သူ တို့၏ ေြမအသီး အ ှံကုိ ခါသိလကျ ိင်း တို့
အား၎င်း၊ သူ
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တို့လပ်ု ၍ ရေသာဥစ္စာကုိ အရာဘကျ ိင်း တို့ အား ၎င်း ေပး ေတာ်မူ၏။ 47 သူ တို့
စပျစ် ယ်ွပင်များကုိ မုိဃ်းသီး ြဖင့် ၎င်း၊ သူ
တို့ သဖနး် ပင်များကုိ ှင်းခဲ ြဖင့် ၎င်း ဖျက်ဆီး ေတာ်မူ၏။ 48 သူ တို့၏ သုိး
ာွးများကုိ မုိဃ်းသီး ၌ ၎င်း ၊ ြပ စု ေသာ တိ စ္ဆာန် များကုိ မီး
၌ ၎င်း အပ် ေတာ်မူ၏။ 49အမျက် ေတာ် အ ှိန် အားြဖင့် သူ တို့ ၌ ဆုိး
ေသာ တမန် တို့ ကုိ ေစလွှတ် ၍ လွှမ်းမုိး ြခင်း၊ ဒဏ်ခတ် ြခင်း၊ ေ ှာင့် ှက် ြခင်းအမှု
ကုိြဖစ် ေစေတာ်မူ၏။ 50အမျက် ေတာ်ဘို့ လမ်း ကုိြပင်ဆင် ေတာ်မူ၏။ သူ
တို့အသက် ကုိ မ
ှေြမာ ၊ ေသ ေစြခင်းငှါ ကာလနာ
သို့ အပ် ှံ သြဖင့်၊ 51 အဲဂုတ္တု ြပည်၌ သား ဦးအေပါင်း တို့ ကုိ၎င်း ၊ ဟာမ သားတို့
ေနရာ အရပ်၌ အထွဋ် အြမတ်များကုိ၎င်းဒဏ်ခတ် ေတာ်မူ၏။ 52 မိမိ လူ များကုိကား၊
သုိး
က့ဲသို့ ထွက် ေစ၍ ၊ ေတာ ၌ သူ တို့ ကုိ သုိးစု
က့ဲသို့ ေဆာင် ေတာ်မူ၏။ 53 ေဘး ှင့်ကင်းလတ်ွေအာင် ေဆာင် ေတာ်မူသြဖင့် ၊ သူ
တို့သည် မ
ေကာက် ရက။ ရနသူ် တို့ ကုိကား ပင်လယ် ေရသည် လွှမ်း ေလ၏။ 54သန ့် ှ င်း ေသာ
ြပည် ေတာ်စွနး်တိင်ုေအာင် ၎င်း ၊ လက်ျာ လက်ေတာ်အားြဖင့်အပုိင် ရေတာ်မူေသာဤ
ေတာင် သို့ ၎င်း၊ သူ
တို့ ကုိ ပို့ ေဆာင် ေတာ်မူ၏။ 55 သူ တို့ေ ှ မှာလည်း ၊ တပါး အမျ ိးသားတို့ ကုိ ှင်ထုတ်
ပီးလျှင် ၊ ဣသေရလ အမျ ိး အ ယ်ွ အသီးအသီးတို့ သည် အေမွ ခံရေသာေြမ ကုိ
တာထုိး၍ ပုိင်းြခား လျက် ေနရာ ချေတာ်မူ၏။ 56 သို့ ေသာ်လည်း ၊ သူ တို့သည် အြမင့်
ဆုံး ေသာ ဘုရား
ကုိ စုံစမ်း ၍ ပုနက်န် က၏။ သက်ေသ ခံေတာ်မူချက် များကုိ မ
ေစာင့် ဘဲ၊ 57 ဘုိးေဘး များက့ဲသို့ ေဖါက်ြပန် ၍ သစ္စာကုိဖျက် က၏။ လိမ် တတ်ေသာ
ေလ က့ဲသို့ လမ်းလွဲ က၏။ 58 သူ တို့သည် ြမင့် ေသာအရပ်များအားြဖင့် ၊ အမျက် ေတာ်
ကုိ ှ ိးေဆာ်၍ ၊ ု ပ်တု များအားြဖင့် လည်း စိတ်ေတာ်ကုိ ချ ပ်ချယ် ေ ှာင့် ှက် က၏။
59 ဘုရား သခင်သည် ကားသိ ေတာ်မူလျှင် ၊ အမျက် ေတာ်ထွက်၍၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသားတို့ ကုိ အလနွ် ရံွ ှာ သြဖင့်၊ 60 ှ ိ ေလာ တဲ ေတာ်တည်းဟေူသာ ၊ လူ တို့
တင်ွ ေနရာ ချေတာ်မူေသာအရပ် ကုိစွန ့် ေတာ်မူ၏။ 61တနခုိ်း ေတာ်ကုိ သိမ်း သွားေစြခ
င်းငှါ ၎င်း ၊ ဘုနး် ေတာ်ကုိ ရနသူ် တို့လက် သို့ ေရာက်ေစြခင်းငှါ ၎င်း စီရင် ေတာ်မူ၏။
62 မိမိ လူ တို့ ကုိလည်း ထား
ေဘး၌ အပ် ၍ ၊ အေမွ ေတာ်ကုိ အမျက် ထွက်ေတာ်မူ၏။ 63လပူျ ိ တို့သည် မီး
ေလာင် ြခင်းကုိခံရေသာ်လည်း ၊ အပျ ိ တို့သည် မ
ငိေု ကး ရက။ 64ယဇ် ပုေရာဟိတ်တို့သည် ထား
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ေဘးြဖင့် ဆုံး ေသာ်လည်း ၊ မုတ်ဆုိးမ တို့သည် ြမည်တမ်း ြခင်းကုိ မ ြပ ရ က။
65 ထုိအခါ ဘုရား ှင်သည် အိပ်ေပျာ် ပီးေသာသူ က့ဲသို့
၎င်း၊ စပျစ်ရည် ေကာင့် ငိမ် ပီးေသာသူရဲက့ဲသို့ ၎င်း ိးု ေတာ်မူ၏။ 66 ရနသူ် တို့ ကုိ
ဒဏ်ခတ် ၍ လှန် သြဖင့်၊ အစ ် အ မဲအ ှက်ကဲွ ေစ ေတာ်မူ၏။ 67 သို့ ရာတင်ွ ၊ ေယာ
သပ် ၏ တဲ
ေတာ်ကုိ ြငင်းပယ် ၍ ဧဖရိမ် အမျ ိး ကုိ ေရွး ေတာ်မ မူ။ 68 ယုဒ အမျ ိး ကုိ၎င်း၊ ချစ်
ေတာ်မူေသာ ဇိအနု် ေတာင် ကုိ၎င်း ေရွး ေတာ်မူ၏။ 69သန ့် ှ င်း ရာဌာနေတာ်ကုိ အထွ
ဋ် က့ဲသို့ တည်ေဆာက် ၍ ၊ ေြမ ကီး က့ဲသို့ အစ ် မဲေစ ေတာ်မူ၏။ 70ကျွနေ်တာ်မျ ိ း
ဒါဝိဒ် ကုိ သုိး ြခံ များထဲက ေရွး ယူ ေတာ်မူ၏။ 71သား ငယ် ှိေသာသုိး မတို့ ကုိ ထိနး်
ြခင်းအမှုမှ ှ တ် ၍ မိမိ
လူ တည်းဟေူသာယာကုပ် အမျ ိးသား၊ အေမွ ေတာ်တည်းဟေူသာဣသေရလ လူ
တို့ ကုိ ေကျွးေမွးေစ ြခင်းငှါ ခန ့ထ်ားေတာ်မူ၏။ 72 ထုိသူ သည် ေြဖာင့်ေသာသေဘာ ှိ
သည်အတိင်ုး ေကျွးေမွး ၍ ၊ လိမ္မာ ေသာလက် ှင့် ပို့ ေဆာင် ေလ၏။

79
1 အိဘုုရား သခင်၊ တပါးအမျ ိးသား တို့သည် အေမွ ေတာ်ထဲသို့
ဝင် ပီးလျှင်၊ သန ့် ှ င်း ေသာ ဗိမာန် ေတာ် ကုိ ညစ်ည း ေစ၍၊ ေယ ု ှလင် မိ ကုိ
ဖိ ဖျက် ကပါ ပီ။ 2 ကုိယ်ေတာ် ၏ ကျွန် အေသ ေကာင်တို့ ကုိ မုိဃ်း ေကာင်းကင်

ငှက် တို့အား ၎င်း၊ ကုိယ်ေတာ် ၏ သန ့် ှ င်း သူတို့ အသား
ကုိ ေတာ
သားရဲတို့အား ၎င်း ေကျွး ကပါ ပီ။ 3 သူ တို့အေသွး ကုိလည်း ေရ
က့ဲသို့ ေယ ု ှလင် မိ ပတ်လည် ၌ သွန် က၍ ၊ သ ဂ ဟ် ေသာ သူလည်းမ ှိပါ။

4အကျွ ်ပ်ု တို့သည် အိမ် နးီချင်းများ က့ဲရဲ
ရာ ၊ ပတ်ဝနး်ကျင် ၌
ေနေသာသူများ ြပက်ယယ် ြပ ၍
အ ှက်ခဲွ ရာ ြဖစ် ကပါ၏။ 5 အို ထာဝရဘုရား ၊ အမျက် ေတာ်သည် အလျှင်း မ
ငိမ်းဘဲ အဘယ်မျှကာလ ပတ်လံးုထွက်ပါမည်နည်း။ အဘယ် မျှကာလပတ်လံးု စိတ်
ေတာ်သည် မေြပ၊ မီး
က့ဲသို့ ေလာင် ပါမည်နည်း။ 6 ကုိယ်ေတာ် ကုိ
မ သိ ေသာတပါး အမျ ိးသား တို့ အေပါ် သို့ ၎င်း၊ နာမေတာ် ကုိ ပဌနာ
မြပ ေသာ တိင်ုး ိင်ုငံသားတို့အေပါ် သို့ ၎င်း၊ အမျက် ေတာ်ကုိ သွနး်ေလာင်း ေတာ်မူ
ပါ။ 7အေကာင်း မူကား၊ သူတို့သည် ယာကုပ် အမျ ိးကုိ ကုိက်စား ၍ ၊ သူ ၏ေနရာ ကုိ
လည်း သုတ်သင် ပယ် ှင်း က ပါ ပီ။ 8 ေ ှး ကြပစ်မှားမိေသာ အြပစ် များကုိ အကျွ ်ပ်ု
တို့ ၌
မှတ် ေတာ်မ မူပါ ှင့်။ အကျွ ်ပ်ုတို့သည် အလနွ်
ှမ့်ိချ လျက် ှိပါသည်ြဖစ်၍ ၊ က ုဏာ
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ေတာ်သည် အလျင် အြမနကူ်မ ပါေစေသာ။ 9ကယ်တင် ေတာ်မူေသာဘုရား ၊ နာမ
ေတာ် ၏ ဂုဏ် ကုိေထာက်
၍
အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ မစ
ေတာ်မူပါ။ နာမေတာ် အတက်ွ ေကာင့်၊ အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ ှ တ် ယူ၍
အြပစ် များကုိ ေြဖ ှင်း ေတာ်မူပါ။ 10 သူ တို့၏ ဘုရား
သခင်သည် အဘယ် မှာ ှိ သနည်းဟု တပါးအမျ ိးသား တို့သည် အဘယ်ေကာင့် ဆုိ
ရ ကပါမည်နည်း။ သွန် ပီးေသာ ကျွန် ေတာ်မျ ိ း၏ အေသွး ဘက်မှာ တရားစီရင်ေတာ်
မူေသာအေကာင်းသည် တပါးအမျ ိးသား တို့တင်ွ
အကျွ ်ပ်ု တို့ မျက်ေမှာက် ၌
ထင် ှား ပါေစေသာ။ 11အချ ပ် ခံရေသာသူ ၏ ညည်းတာွး သံကုိ နားေထာင်ေတာ်မူ
ပါ။ ေသ
ရေသာသူ တို့ ကုိ လက် ံု း ေတာ် တနခုိ်း ကီးသည် ှင့်အညီ ချမ်းသာ ေပးေတာ်မူပါ။

12အကျွ ်ပ်ု တို့ အိမ် နးီချင်းတို့သည် ကုိယ်ေတာ် အား
က့ဲရဲ ြခင်းအြပစ် ကုိ သူ
တို့ရင်ခွင် ထဲသို့
ခုနစ် ဆတိင်ုေအာင် ဆပ် ေပးေတာ်မူပါဘုရား။ 13 သို့ ြဖစ်၍ ၊ ကုိယ်ေတာ် ထံ ၌
ကျက်စား ေသာ သုိးစု
တည်းဟေူသာ ကုိယ်ေတာ် ၏လူ
အကျွ ်ပ်ု တို့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ
အစ ် မြပတ်ချးီမွမ်း ၍၊ ဂုဏ် ေကျးဇူးေတာ် ကုိ အစ ် အဆက် ြဖစ်လတံ့ေသာသူ
တို့အား
ေဘာ်ြပ ကပါမည်။

80
1 သုိးစု ကုိ ပို့ ေဆာင် သက့ဲသို့
ေယာသပ် အမျ ိးကုိ ပို့ ေဆာင်ေတာ်မူေသာ ဣသေရလ
သုိးထိနး် ကီး၊ နားေထာင်
ေတာ်မူပါ။ ေခ ုဗိမ် တင်ွ ကျနိး်ဝပ်
ေတာ်မူေသာ ဘုရား၊ ေရာင်ြခည် ေတာ်ကုိ လွှတ်ေတာ်မူပါ။ 2 ဧဖရိမ် အမျ ိး၊ ဗ◌င်္ယာ
မိန် အမျ ိး၊ မနာေ ှ အမျ ိးတို့ ေ ှ မှာ တနခုိ်း ေတာ်ကုိ ှ ိးေဆာ် ၍ ၊ အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ
ကယ်တင် ြခင်းငှါ က ေတာ်မူပါ။ 3 အို ဘုရား
သခင်၊ အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ ေြပာင်းလဲ ေစ၍ ၊ မျက် ှာ ေတာ် အလင်း ကုိြပေတာ်မူပါ။ သို့
ြပ လျှင် ၊ အကျွ ်ပ်ုတို့သည် ကယ်တင် ြခင်းသို့ ေရာက် ကပါလိမ့်မည်။ 4 ေကာင်းကင်
ဗုိလ်ေြခ အ ှင်ဘုရား သခင် ထာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ် ၏ လူ
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တို့ ြပ ေသာပဌနာ စကားကုိ
အဘယ် မျှကာလ ပတ်လံးုအမျက်ထွက် ေတာ်မူမည်နည်း။ 5 သူ တို့ ကုိ မျက်ရည် မုန ့်
ှင့်ေကျွး ၍ ၊ မျက်ရည် ကုိလည်း
ကယ်ဝ စွာ တိက်ု ေတာ်မူ၏။ 6 အနးီ အပါး၌ ေနေသာသူတို့သည် အကျွ ်ပ်ု တို့

အတက်ွ
ြငင်းခုံ ကပါ၏။ ရနသူ် တို့သည်လည်း
ဝါကား၍ အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ ြပက်ယယ် ြပ ကပါ၏။ 7 ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင်
ဘုရား
သခင်၊ အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ ေြပာင်းလဲ ေစ၍ ၊ မျက် ှာ ေတာ်အလင်း ကုိ ြပေတာ်မူပါ။
သို့ ြပ လျှင် အကျွ ်ပ်ုတို့သည် ကယ်တင် ြခင်းသို့ ေရာက် ကပါလိမ့်မည်။ 8 ကုိယ်ေတာ်
သည် စပျစ် ယ်ွပင်ကုိ အဲဂုတ္တု
ြပည် က
ေဆာင် ခ့ဲ၍၊ တပါး အမျ ိးသားတို့ ကုိ ှင်ထုတ် ပီးမှ
စုိက်ပျ ိ း ေတာ်မူ၏။ 9 သူ ၏ေနရာကုိြပ ြပင် ေတာ်မူသြဖင့် ၊ သူသည် အြမစ် ကျ ၍
တြပည် လံးုကုိ ှ ံြပား ပါ၏။ 10 သူ ၏အရိပ် သည် ေတာင် တို့ ကုိ၎င်း ၊ အခက်
အလက်တို့သည် အြမင့ဆုံ်း ေသာ အာရဇ် ပင်တို့ ကုိ၎င်းလွှမ်းမုိး ကပါ၏။ 11 သူ သည်
အခက် အလက်တို့ ကုိ ပင်လယ် တိင်ုေအာင်
၎င်း ၊ အ ွန ့် တို့ ကုိ ြမစ် ကီးတိင်ုေအာင် ၎င်း ြပန ့်ပွား ေစပါ၏။ 12ယခုမူကား၊ လမ်း
၌ ေ ှာက်သွား ေသာသူ အေပါင်း တို့သည် ဆွတ် ေစြခင်းငှါ၊ သူ
၏ြခံ ကုိ အဘယ် ေကာင့် ချ ိ းဖျက် ေတာ်မူသနည်း။ 13 ေတာ ဝက် သည် ထုိအပင်
ကုိ ကုိက်ခဲ ၍၊ ေတာ
သားရဲ သည်လည်း
စား ပါ၏။ 14 ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ဘုရား
သခင်၊ တဖန်
ကလာ ေတာ်မူမည်အေကာင်း ေတာင်းပနပ်ါ၏။ ေကာင်းကင်
က
ကည့် ှု ေတာ်မူပါ။ ထုိ
စပျစ် ယ်ွပင်ကုိ အကည့်အ ှု ကလာေတာ်မူပါ။ 15လက်ျာ လက်ေတာ် ှင့်
စုိက်ပျ ိ း ေသာအပင်၊ ကုိယ်ေတာ် အဘို့
ခုိင်မာ ေစေတာ်မူေသာ ပျ ိး ပင်ကုိ ကွယ်ကာေတာ်မူပါ။ 16 မီး ှု ိ ပါ ပီ။ ခုတ် လဲှပါ ပီ။
မျက် ှာ ေတာ်ြဖင့် ဆုံးမ
ြခင်းကုိ ခံရေသာသူတို့ သည် ပျက်စီး ြခင်းသို့ ေရာက် ရကပါ၏။ 17လက်ျာ လက်
ေတာ် ှင့်ဆုိင်ေသာလူ ၊ ကုိယ်ေတာ် အဘို့
ခုိင်မာ ေစေတာ်မူေသာ လူ
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သား ၏အေပါ် မှာ လက် ေတာ်ကုိ တင် ပါေစေသာ။ 18 သို့ ြပ လျှင် အကျွ ်ပ်ုတို့သည်
ကုိယ်ေတာ် ထံ မှ မ
ဆုတ် ရကပါ။ အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ အသက် ှင်ေစေတာ်မူပါ။ နာမေတာ် ကုိ ပဌနာ ြပ
ကပါမည်။ 19 ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ဘုရား
သခင် ထာဝရဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ ေြပာင်းလဲ
ေစ၍၊ မျက် ှာ ေတာ် အလင်း ကုိ ြပ ေတာ် မူ ပါ။ သို့ ြပ လျှင် အကျွ ်ပ်ု တို့သည်
ကယ်တင် ြခင်းသို့ ေရာက်ကပါလိမ့်မည်။

81
1 ငါ တို့ အစွမ်း သတ္တ ိတည်းဟေူသာ ဘုရား
သခင်အား ရွှင်လနး်စွာ သီချင်း ဆုိ ကေလာ။့ ယာကုပ် အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်အား ကျ းဧ ေသာအသံကုိ ြပ ကေလာ။့ 2တရိုယာ မျ ိးကုိေဆာင် က။ ပတ်သာ
ကုိ၎င်း၊ သာယာ
ေသာ ေစာင်း ှင့် တေယာ ကုိ၎င်း ယူ ခ့ဲ က။ 3လဆနး် ေန ့၊ လြပည့် ေန ့၊ ပဲွသဘင်
ေန ့၌ တံပုိး မှုတ်က။ 4 ထုိသို့ ဣသေရလ အမျ ိး၌ ထုံးဖွ့ဲ ၍၊ ယာကုပ် အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်သည် ဆုံးြဖတ် ေတာ်မူ၏။ 5 နား မ လည်ေသာ စကား
ကုိကား ရာအရပ်၊ အဲဂုတ္တု
ြပည် တဘက် ၌ ကသွား ေတာ် မူေသာအခါ ၊ ေယာသပ် အမျ ိး၌ ထုိသို့ ေသာ
သက်ေသခံ ချက်ကုိ စီရင် ေတာ်မူ၏။ 6 ငါသည်သူ ၏ ပခုံး
ကုိဝန် ှင့် လတ်ွ ေစ၏။ သူ
၏ လက် ကုိလည်း ကယ်တင်ြခင်းတို့ အထဲ
က ှ တ် ယူ၏။ 7သင်သည်ဒကု္ခ ကုိခံရေသာအခါ ၊ ငါကုိ့ေခါ် ၍ ငါသည်ချမ်းသာ
ေပး၏။ မ
ထင် ှားေသာ မုိဃ်း ကိ း ေနရာ ၌
ငါြပန် ေြပာ၏။ ေမရိဘ
ေရ နား မှာ သင့် ကုိ ငါစုံစမ်း ၏။ 8 ငါ ၏လစုူ ၊ နားေထာင် ေလာ။့ ငါမှာ ထားမည်။
အိဣုသေရလ
အမျ ိး၊ သင်သည် ငါ ့ စကားကုိ နားေထာင် ပါေစေသာ။ 9 သင် ၌ တပါး အမျ ိး၏
ဘုရား
မ ှိ ရ။ တကျွနး် တ ိင်ုငံဘုရား ကုိ မ ကုိးကွယ် ရ။ 10 ငါ သည်သင့် ကုိ အဲဂုတ္တု
ြပည် မှ ကယ် ှ တ်ေဆာင် ယူခ့ဲ ပီးေသာသင် ၏ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား ြဖစ်၏။
သင် ၏ ှ တ် ကုိ ကျယ်ကျယ်ဖွင့် ေလာ။့ ဝေြပာ စွာ ေကျွး မည်။ 11 ငါ ၏လူ များမူကား
၊ ငါ ့ စကား ကုိ နား
မ ေထာင်က။ ဣသေရလ
အမျ ိးသည် ငါ ့ ကုိ အလို မ ှိ ကပါတကား။ 12 ငါသည်လည်း ထုိသူ
တို့ ကုိ သူ
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တို့ ှလံးု ခုိင်မာ ြခင်း၌ အပ် ၍၊ သူတို့သည် မိမိ
တို့အလို သို့ လိက်ု က၏။ 13 ငါ ၏လစုူ သည် ငါ ့ စကားကုိ နားေထာင် ၍၊ ဣသေရ
လ
အမျ ိးသည် ငါ ့လမ်း ၌ လိက်ု ပါေစေသာ။ 14 လိက်ုလျှင် ငါသည်သူ တို့ရနသူ် များကုိ
အလျင် အြမန် ှပ်ိစက် ၍ ၊ ရနဘ်က် ြပ ေသာသူတို့ ကုိ ဒဏ်ခတ် မည်။ 15ထာဝရဘုရား
ကုိ မုနး် ေသာသူတို့သည် ေတာင်းပန် ြခင်းကုိ ြပ ၍၊ ငါ၏ လတိူု့သည်လည်း၊ အစ ် အ
မဲတည် ရေသာအခွင့် ှ ိ ကလိမ့်မည်။ 16 အေကာင်း ဆုံးေသာ ဆန် စပါး ှင့် ငါေကျွး
မည်။ ေကျာက် ထဲ က ထွက်ေသာပျားရည် ှင့် လည်း ဝေြပာ ေစမည်။

82
1 ဘုရား သခင်သည် ဘုရားတို့၏ ပရိသတ် ၌
ရပ် လျက် ေနေတာ်မူ၍၊ ဘုရား
တို့ အလယ် ၌
စီရင် ေတာ်မူ၏။ 2သင်တို့သည် မတရား
ေသာသူတို့ ၏ မျက် ှာ ကုိ ေထာက် ၍ ၊ အဘယ် မျှ ကာလ
ပတ်လံးု မ
တရားသြဖင့် စီရင် ကမည်နည်း။ 3ဆင်းရဲ ေသာ သူ ှင့်
မိဘ မ ှိေသာသူတို့ ကုိ ေစာင့် မကေလာ။့ ငိ ြငင် ေသာသူ ှင့်
ငတ်မွတ် ေသာသူတို့ ဘက်၌ တရား စီရင်ကေလာ။့ 4ဆင်းရဲ ေသာသူ ှင့်
ငတ်မွတ် ေသာသူတို့ ကုိ မတရား
ေသာသူ ၏လက် မှ
ကယ် ှ တ် ကေလာ။့ 5 သူတို့သည် မ
သိ ၊ နား မ လည်က။ ေမှာင်မုိက် ၌
ကျင်လည် က၏။ ေြမ ကီး တိက်ုြမစ် အေပါင်း တို့သည် လှုပ် ှား လျက် ှိ က၏။

6သင် တို့သည် ဘုရား
ြဖစ်က၏။ ှိသမျှ တို့သည် အြမင့်ဆုံး ေသာ ဘုရား၏သား
ြဖစ်က၏ဟငုါ ဆုိ သတည်း။ 7 သို့ ေသာ်လည်း၊ သင်တို့သည် လူ
က့ဲသို့ ေသ ၍ ၊ အြခား ေသာ မင်း က့ဲသို့ ဆုံး ှုံး ြခင်းသို့ ေရာက် ကလိမ့်မည်။ 8 အို
ဘုရား သခင်၊ ထ
၍ေြမ ကီး ကုိ တရားစီရင် ေတာ်မူပါ။ ကုိယ်ေတာ် သည် လမူျ ိ း အေပါင်း တို့ ကုိ အပုိင်
ရေတာ်မူ၏။

83
1 အိဘုုရား သခင်၊ တိတ်ဆိတ် စွာ ေနေတာ်မ မူပါ ှင့်။ အို ဘုရား
သခင်၊ အမိန ့ေ်တာ်မ ှိ ဘဲ ငိမ်ဝပ် စွာ ေနေတာ်မ မူပါ ှင့်။ 2 ကုိယ်ေတာ် ၏ရနသူ်
တို့သည် ုနး်ရင်းခတ် ြပ ကပါ၏။ ကုိယ်ေတာ် ကုိ မုနး် ေသာသူတို့သည် ထ ကပါ၏။
3 ကုိယ်ေတာ် ၏ လစုူ
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တဘက် ၌ ပရိယာယ် ကုိ ကံ ၍ ၊ ကုိယ်ေတာ်
ကွယ်ကာ ေတာ်မူေသာသူတို့ တဘက် ၌ တိင်ုပင် ကပါ၏။ 4ဣသေရလ ၏နာမ ကုိ
ေနာက် တဖန် ေအာက်ေမ့
စရာမ ှိေစြခင်းငှါ လာ
က၊ သူ
တို့အမျ ိး ကုိ ပယ် ြဖတ် ကကုနအံ်ဟ့ု ဆုိ ကပါ၏။ 5သေဘာ တညီ တ ွတ်တည်း
တိင်ုပင် ၍ ၊ ကုိယ်ေတာ်
တဘက် ၌ အချင်းချင်း သင်း ဖွ့ဲေသာ သူဟူမူကား။ 6 ဧဒံု ြပည်၌ ေန ေသာသူ၊ ဣ ှ
ေမလ အမျ ိးသား၊ ေမာဘ
ြပည်သား၊ ဟာဂရ ြပည်သား၊ 7 ေဂဗလ ြပည်သား၊ အမ္မုန် ြပည်သား၊ အာမလက်
ြပည်သား၊ တု ု
မိ သား ှင့်တကွ ဖိလိတ္တိ
အမျ ိးသားတို့ သည် သင်း ဖွ့ဲ ကပါ၏။ 8အာ ှုရိ အမျ ိးသားတို့သည်လည်း ၊ ဝုိင်း၍
ေလာတ
အမျ ိးသား တို့ဘက်သို့
ဝင် ကပါ၏။ 9 မိဒ န် အမျ ိးကုိ၎င်း၊ ခိ ှုန် ေချာင်း နား မှာ သိသရ
မင်း ှင့်
ယာဘိန် မင်းကုိ ၎င်းြပ သက့ဲသို့ သူ တို့ ကုိ
ြပ ေတာ်မူ ပါ။ 10 ထုိသူတို့သည် အ◌င်္ေဒါရ အရပ်၌
ဆုံး ှုံး ၍၊ ေြမ
ေပါ် မှာ ေနာက်ေချး က့ဲသို့ ြဖစ် ကပါ၏။ 11 ငါတို့သည် ဘုရား
သခင်၏အိမ် များကုိ ကုိယ် ဘို့
သိမ်းယူ ကကုနအံ်ဟ့ု ဆုိ
ေသာ ဩရဘ မင်း ှင့်
ေဇဘ မင်း က့ဲသို့ ၊ 12ဤသူ တို့၏မှူးမတ် များကုိ၎င်း ၊ ေဇဘဟ မင်း ှင့် ဇာလမုနန္
မင်းက့ဲသို့
ဤသူ တို့၏မင်းသား အေပါင်း ကုိ၎င်း ြဖစ် ေစေတာ်မူပါ။ 13အကျွ ်ပ်ု ၏ ဘုရား
သခင်၊ ေလေဘွ ၌ ပါသွား ေသာ အမှုိက် က့ဲသို့ ၎င်း၊ ေလတိက်ု ၍ လငွ့်ေသာ ဖွ့ဲက့ဲသို့
၎င်း သူ
တို့ ကုိ ြဖစ် ေစေတာ်မူပါ။ 14 ေတာ ကုိ မီး
ှု ိ သက့ဲသို့ ၎င်း ၊ ေတာင် ေပါ်မှာ မီး
ေလာင် သက့ဲသို့ ၎င်း၊ 15 ထုိနည်းတူ ၊ မုိဃ်းသက် မုနတိ်င်ုးေတာ် အားြဖင့် သူ တို့
ကုိည ်းဆဲ ၍ ၊ ြပင်း စွာ ေသာ ေလေတာ်အားြဖင့် ေချာက် လှန ့်ေတာ် မူပါ။ 16 အို
ထာဝရဘုရား ၊ သူ တို့မျက် ှာ ကုိ ှက် ေစေတာ်မူ ၍
သူတို့သည် နာမ
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ေတာ်ကုိ ှာ ကပါေစေသာ။ 17 စိတ်ပျက် ၍
အစ ် ပင်ပနး် ြခင်း ှ ိ ကပါေစေသာ။ အ ှက်ကဲွ ၍
ဆုံး ှုံး ြခင်း သို့ ေရာက် ကပါေစေသာ။ 18 ထာဝရဘုရား ဟ၍ူနာမ ေတာ် ှိ ေသာ
ကုိယ်ေတာ် တပါး တည်းသာလျှင်၊ ေြမ ကီး တြပင်လံးု အေပါ် မှာ အြမင့် ဆုံး ေသာ
ဘုရားြဖစ်ေတာ်မူေကာင်း ကုိ သိ ကပါ ေစေသာ။

84
1 ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ် ကျနိး်ဝပ် ေတာ်မူရာ အရပ်
ဌာနတို့သည် အလနွ် ှစ်သက် ဘွယ် ြဖစ်ပါသည်တကား၊ 2ထာဝရဘုရား ၏ တနတိ်င်ုး
ေတာ်တို့ ကုိ
အကျွ ်ပ်ု
၏ဝိညာ ် သည် တသ
၍
အားေလျာ့ လျက် ှိပါ၏။ အကျွ ်ပ်ု ှလံးု ှင့်
ကုိယ် ခနဓ္ါသည် အသက် ှင်ေတာ်မူေသာ ဘုရား
သခင်ကုိ
အလို ှ ိ၍ ေကးေကာ် ပါ၏။ 3 ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ု
၏ ှင် ဘုရင်၊ အကျွ ်ပ်ု ၏ ဘုရား
သခင်၊ အကယ် စင်စစ်ယဇ် ပလ္လ င်ေတာ်တို့ အနား
မှာ စာငှက် သည် ေနရာ အရပ်ကုိ၎င်း၊ ဇရက်သည်လည်း သားငယ်ေမွးစရာ အသုိက်
ကုိ ၎င်းေတွ့ ရပါ၏။ 4 အိမ် ေတာ်၌ ေန
ေသာသူတို့သည် မဂင်္လာ ှိ ပါ၏။ ကုိယ်ေတာ် ကုိ အစ ် ချးီမွမ်း ကပါလိမ့်မည်။

5 ကုိယ်ေတာ် ကုိ
အား ြပ ေသာသူ သည် မဂင်္လာ
ှိပါ၏။ ထုိသို့ ေသာသူ
တို့ သည် လမ်းခရီး ေတာ်တို့ ကုိ ှလံးု သွင်းတတ်ကပါ၏။ 6 သူတို့သည် ဗာကာ
လင်ွြပင် ၌
ေ ှာက်သွား စ ်၊ ထုိ
လင်ွြပင်ကုိ စမ်းေရ ထွက်ရာအရပ် ြဖစ် ေစကပါ၏။ အရင်
မုိဃ်းေရလည်း
မဂင်္လာ များ ှင့် လွှမ်း ေစပါ၏။ 7 သူတို့သည် အား
တိးုတက်၍
ခရီးသွား လျက်၊ ဇိအနု် မိ မှာ
ဘုရား သခင့်ထံ ေတာ်၌ မျက် ှာ ြပကပါ၏။ 8 ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ဘုရား
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သခင်ထာဝရဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ု ၏ပဌနာ စကား ကုိ မှတ် ေတာ် မူ ပါ။ ယာကုပ်
အမျ ိး၏ဘုရား သခင်၊ နားေထာင် ေတာ်မူပါ။ 9အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ ကွယ်ကာ ေတာ်မူေသာ
ဘုရား ၊ ကည့် ှု ေတာ်မူပါ။ အထံ
ေတာ်၌ ဘိသိတ် ခံေသာသူ၏ မျက် ှာ ကုိ ေထာက် ှု ေတာ်မူပါ။ 10တနတိ်င်ုး ေတာ်
တို့အတင်ွး၌ ေနေသာတရက်
သည် အြခားအရပ်၌ေနေသာအရက်တေထာင် ထက်
သာ၍ေကာင်း ပါ၏။ မ
တရားေသာသူ ၏ေနရာ
၌
ေန ရ ေသာ အခွင့်ထက် ၊ အကျွ ်ပ်ု ၏ ဘုရား
သခင့် အိမ် ေတာ် ၌
တံခါး ေစာင့်အရာကုိ အကျွ ်ပ်ုသာ၍ ှစ်သက် ပါ၏။ 11ထာဝရ အ ှင် ဘုရား
သခင်သည် ေန
လည်း
ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ အကွယ် အကာလည်း ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ ထာဝရဘုရား
သည် ေကျးဇူး ေတာ် ှင့်
ဘုနး် အသေရကုိ ေပး
ေတာ်မူ၏။ ေြဖာင့်မတ် စွာကျင့်
ေသာသူတို့အား
ေကာင်း ေသာအရာကုိ ြငင်း ေတာ်မ မူ။ 12 ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
၊ ကုိယ်ေတာ် ၌
ခုိလှုံ ေသာသူ သည် မဂင်္လာ ှိပါ၏။

85
1 အို ထာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ် သည် ြပည် ေတာ် ကုိ စိတ် ှင့် ေတွ့ေတာ်မူ၍၊
ဘမ်းဆီးသိမ်းသွားြခင်းကုိ ခံရေသာယာကုပ် အမျ ိးသားတို့ ကုိ ြပန် ပို့ ေစေတာ်မူ ပီ။
2 ကုိယ်ေတာ် ၏ လူ
တို့အြပစ် ကုိလွှတ် ၍၊ သူ
တို့၏ ဒစု ိုက် အေပါင်း ကုိလည်း ဖုံးအပ်ု ေတာ်မူ ပီ။ 3 စိတ် ေတာ် ှင်း ှ င်း ေြပ ၍၊
အမျက် ေတာ် အ ှိန် ကုိ ေလျာ့ေစ ေတာ်မူ ပီ။ 4 အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ ကယ်တင် ေတာ်မူ
ေသာ ဘုရား ၊ တဖန် အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ ေြပာင်းလဲ ေစ၍၊ ထွက်ဘူးေသာ အမျက် ေတာ်
ကုိ ငိမ်းေစ ေတာ်မူပါ။ 5အကျွ ်ပ်ု တို့ ၌ အစ ် အမျက် ထွက်ေတာ်မူမည် ေလာ ။ ကာလ
အစ ်အဆက် စိတ် ေတာ်မေြပဘဲ ေနေတာ်မူ မည်ေလာ။ 6 ကုိယ်ေတာ် ၏ လူ
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တို့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ အမီှြပ ၍ ဝမ်းေြမာက် ပါမည်အေကာင်း ၊ တဖနအ်ကျွ ်ပ်ု
တို့ ကုိ အသက် ှင်ေစေတာ်မူမည်မ ဟတ်ုေလာ။ 7 အိုထာဝရဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ု တို့အား
က ုဏာ
ေတာ်ကုိြပ ၍၊ ကယ်တင် ေတာ်မူြခင်းေကျးဇူးကုိ ြပ ေတာ်မူ ပါ။ 8 ထာဝရ အ ှင်
ဘုရား
သခင်သည် အဘယ်သို့ မိန ့် ေတာ်မူမည်ကုိ ငါနားေထာင် မည်။ အကယ် စင်စစ်မိမိ လူ
၊ မိမိ သန ့် ှ င်း သူတို့အား ငိမ်သက် ြခင်းအေကာင်းကုိ မိန ့် ေတာ်မူလိမ့်မည်။ သို့ ရာတင်ွ
၊ ေနာက်တဖန် မုိက် ေသာအကျင့် ကုိ
မ ကျင့် ကပါေစ ှင့်။ 9 ငါ တို့ ြပည် ၌ ဘုနး် ေတာ်ကျနိး်ဝပ် မည်အေကာင်း ၊ ကယ်တင်
ေတာ်မူြခင်း ေကျးဇူးသည်၊ ဘုရား
သခင်ကုိ ေကာက်ရွ ံ ေသာသူတို့ ၏အနးီ
သို့ ဧကန် အမှန် ေရာက် ေလ ပီ။ 10က ုဏာ ှင့် သစ္စာ ဆုံ မိ ပီ။ တရား
ှင့် ချမ်းသာ သည် တပါးကုိ တပါးနမ်း က ပီ။ 11သစ္စာ သည် ေြမ ကီး ထဲ က ေပါက်

လိမ့်မည်။ တရား
သည်လည်း ေကာင်းကင် ေပါ်က ငံု့ ကည့် လိမ့်မည်။ 12အကယ် စင်စစ်ထာဝရဘုရား
သည် ေကျးဇူး ြပ ေတာ်မူ၍ ၊ ငါ တို့ ေြမ သည် မိမိ
ဘ ာ ကုိ ေပး လိမ့်မည်။ 13တရား သည် ေ ှ ေတာ်၌သွား ၍ ေြခေတာ် ရာ တို့ ကုိ
ပ့ဲြပင် လိမ့်မည်။

86
1 အိထုာဝရဘုရား ၊ နား ေတာ်ကုိ လှည့်၍ အကျွ ်ပ်ု
စကားကုိ နားေထာင် ေတာ်မူပါ။ အကျွ ်ပ်ု သည် ဆင်းရဲ ငတ်မွတ် ပါ၏။ 2အကျွ ်ပ်ု
၏ ဘုရား
သခင်၊ သန ့် ှ င်း သူတို့အဝင် ြဖစ်ေသာ အကျွ ်ပ်ု ၏ ဝိညာ ် ကုိေစာင့်မ ၍၊ ကုိယ်ေတာ်
ကုိ
ကုိးစား ေသာ ကုိယ်ေတာ် ၏ကျွန် ကုိ ကယ်တင် ေတာ်မူပါ။ 3 အို ထာဝရ
ဘုရား၊ အကျွ ်ပ်ုသည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ
အစ ် ေအာ်ဟစ် ပါသည်ြဖစ်၍ ၊ ကယ် မသနားေတာ်မူပါ။ 4 အို ထာဝရ
ဘုရား၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိ
အကျွ ်ပ်ု
တသ ပါသည်ြဖစ်၍၊ ကုိယ်ေတာ် ၏ကျွန် သည် ဝမ်းေြမာက် မည်အေကာင်းြပ ေတာ်
မူပါ။ 5 အို ထာဝရ
ဘုရား၊ ကုိယ်ေတာ် သည် ေကာင်း
ေသာသေဘာ၊ သည်းခံ တတ်ေသာ သေဘာ ှင့် ြပည့်စုံ၍၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိ ပဌနာ
ြပ ေသာ သူအေပါင်း တို့အား
က ုဏာ ေတာ်ကယ်ဝ ပါ၏။ 6 အို ထာဝရဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ု ၏ ပဌနာ
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စကားကုိ နားေထာင် ေတာ်မူပါ။ အသနား
ေတာ်ခံေသာ စကား
သံကုိ
မှတ် ေတာ်မူပါ။ ေဘး
ေရာက်သည် ကာလ ၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိ ေခါ် ပါမည်။ 7 ကုိယ်ေတာ်လည်း ထူး ေတာ်မူ
တတ်ပါ၏။ 8 အို ထာဝရ
ဘုရား၊ ဘုရား
တို့တင်ွ
ကုိယ်ေတာ် ှင့်
တေူသာ ဘုရားမ
ှိပါ။ အမှု ေတာ် ှင့်
တေူသာ အမှုလည်း
မ ှိပါ။ 9 အို ထာဝရ
ဘုရား၊ ဖနဆ်င်း ေတာ်မူေသာလမူျ ိ း
အေပါင်း တို့သည် ချ ်းကပ် လျက်
ေ ှ ေတာ်၌ ြပပ်ဝပ် ၍ ၊ နာမ ေတာ်ကုိ
ချးီေြမာက် ကပါလိမ့်မည်။ 10 ကုိယ်ေတာ် သည် ကီးြမတ် ၍
အံဩ့ ဘွယ်တို့ ကုိ ြပ ေတာ်မူ၏။ ကုိယ်ေတာ် တပါး တည်းသာလျှင်
ဘုရား သခင် ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ 11 အို ထာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ် ၏လမ်း ကုိ အကျွ ်ပ်ု
အား ြပ ွှန် ေတာ်မူပါ။ ကုိယ်ေတာ် ၏ သမ္မာတရား
လမ်းသို့
လိက်ုသွား ပါမည်။ နာမ
ေတာ်ကုိ ေကာက်ရွ ံ
မည်အေကာင်း ၊ အကျွ ်ပ်ု ၏ ှလံးု ကုိ ေစ့စပ် ေစေတာ်မူပါ။ 12အကျွ ်ပ်ု ၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရ ဘုရား၊ အကျွ ်ပ်ု သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ စိတ် ှလံးုအကင်းမ့ဲ ချးီမွမ်း
၍ ၊ နာမ ေတာ်ကုိ အစ ် အ မဲချးီေြမာက် ပါမည်။ 13အကျွ ်ပ်ု ခံရ ေသာက ုဏာ ေတာ်
ကီး လှပါ၏။ အကျွ ်ပ်ု ၏ ဝိညာ ် ကုိ မရဏ
ိင်ုငံေအာက် အရပ်ထဲက
ကယ် ှ တ် ေတာ်မူ ပီ။ 14 အို ဘုရား
သခင်၊ မာန
ကီးေသာသူတို့ သည် အကျွ ်ပ်ု တဘက် ၌ ထ
က၍ ၊ ကမ်းတမ်း ေသာ လူ
အစု အေဝးတို့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ မျက်ေမှာက် မ ြပ ဘဲ၊ အကျွ ်ပ်ု အသက် ကုိ ှာ
ကပါ၏။ 15 အို ထာဝရ
ဘုရား၊ ကုိယ်ေတာ် သည် သနား



ဆာလံကျမ်း 86:16 1225 ဆာလံကျမ်း 88:1

စုံမက် တတ် ေသာ သေဘာ၊ ေကျးဇူး ြပ တတ် ေသာ သေဘာ၊ သည်းခံ တတ်ေသာ
သေဘာ၊ က ုဏာ
ှင့် သစ္စာ
ကယ်ဝေသာ သေဘာ ှင့်
ြပည့်စုံ ေသာဘုရား ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ 16အကျွ ်ပ်ု ကုိ
မျက် ှာ ြပ ၍
ကယ် မသနားေတာ်မူ ပါ။ ကုိယ်ေတာ် ၏ကျွန် အား
တနခုိ်း ေတာ် ကုိေပး ၍၊ ကုိယ်ေတာ် ၏ ကျွန် မသား ကုိ ကယ်တင် ေတာ် မူပါ။

17အကျွ ်ပ်ု အား ေကာင်း ေသာ နမိိတ် လက္ခဏာကုိ
ြပ ေတာ်မူပါ။ အကျွ ်ပ်ု ကုိ မုနး် ေသာသူတို့သည် ြမင် ၍
ှက်ေကာက် ကပါေစ။ အေကာင်း မူကား၊ အိုထာဝရ ဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ် သည်

အကျွ ်ပ်ု ကုိ မစ
၍ ချမ်းသာ ေပးေတာ်မူ၏။

87
1 ဘုံ ဗိမာန ◌်ေတာ်တိက်ုြမစ် သည် သန ့် ှ င်း ေသာ ေတာင် ို းေပါ် မှာ တည်လျက်
ှိ၏။ 2ထာဝရဘုရား သည် ယာကုပ် ၏ ေနရာ
အေပါင်း တို့ထက်
ဇိအနု် တံခါး တို့ ကုိ သာ၍ ှစ်သက် ေတာ်မူ၏။ 3 အိဘုုရား သခင်၏ မိ ေတာ်၊ သင်
သည် ဘုနး် အသေရ ကီးလိမ့်မည်ဟေူသာစကားကုိ ေြပာ ထားလျက် ှိ၏။ 4 ငါ ့ ကုိ
သိကျွမ်း ေသာသူတို့ တင်ွ ၊ ရာခပ် မိ ှင့်
ဗာဗုလနု် မိ ကုိ ငါမှတ် ထားမည်။ ဖိလိတ္တိ
ြပည်၊ တု ု
ြပည်၊ ကု ှ ြပည်တို့ ကုိလည်း
ကည့် ကေလာ။့ ဤ
မည်ေသာ ြပည်သားသည် မိ ေတာ်၌ ဘွားြမင် ေသာသူြဖစ်၏။ 5 ဇိအနု် မိ ကုိ
လည်း လူ
အမျ ိးမျ ိ းတို့သည်၊ ထုိ မိ ၌
ဘွားြမင် က ပီ။ အြမင့်ဆုံး ေသာဘုရားသည် ထုိ မိ ကုိ ကုိယ်ေတာ်တိင်ု မဲြမံ ေစ
ေတာ်မူ ပီဟု ေြပာ ဆုိကလိမ့်မည်။ 6ထာဝရဘုရား သည် လမူျ ိ း တို့ ကုိ စာရင်း ယူေတာ်
မူ ေသာအခါ ၊ ဤမည်ေသာ အမျ ိးသည် မိ ေတာ်၌ ဘွားြမင်ေသာအမျ ိးြဖစ်သည်ဟု
မှတ်ေတာ်မူမည်။ 7 သီချင်း သည် ှင့် ပဲွသဘင်ခံေသာသူ အစ ှိေသာ ငါ၏ေပျာ်ေမွ့ြခင်း
အေကာင်း ှ ိသမျှ တို့သည် သင် ၌ ှိ က သတည်း။

88
1အကျွ ်ပ်ု ကုိ ကယ်တင် ေတာ်မူေသာဘုရား သခင် ထာဝရဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ုသည်
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ေ ှ ေတာ်၌ ေန ့ည ့် မြပတ် ေအာ်ဟစ် ပါ၏။ 2အကျွ ်ပ်ု ြပ ေသာပဌနာ သည် အထံ
ေတာ်သို့ ဝင် ပါေစေသာ။ ေအာ်ဟစ် သံကုိ
နားေထာင် ေတာ်မူပါ။ 3အကျွ ်ပ်ု ၏ ဝိညာ ် သည် ဒကု္ခ ှင့် ြပည့် ၍ ၊ အသက် သည်
လည်း မရဏာ ိင်ုငံအနးီသို့ ေရာက် ပါ ပီ။ 4အကျွ ်ပ်ုသည် သခင်္ျ ိ င်းတင်ွး ထဲသို့ ဆင်း
ေသာသူတို့ ှင့်အတူ ေရတက်ွ ဝင်ြခင်းသို့ ေရာက်ပါ၏။ အား ကုန် ေသာ သူ က့ဲသို့ ြဖစ်
ပါ၏။ 5 အေသ ေကာင်တို့တင်ွ ပစ် ထားေသာသူ၊ ကွပ်မျက် ၍ သခင်္ျ ိ င်း တင်ွး၌ အိပ်
ေနေသာသူတည်းဟေူသာ ေအာက်ေမ့ ေတာ်မ မူ၊ လက် ေတာ်၏ မစြခင်း ှင့် ကွာေဝး
ေသာ သူက့ဲသို့ ြဖစ်ပါ၏။ 6အကျွ ်ပ်ု ကုိ အနက်ဆုံး ေသာတင်ွး ၊ ေမှာင်မုိက် ဖုံးလွှမ်း၍
အလနွန်က်နဲ ေသာ အရပ်၌ ချထား ေတာ်မူ ပီ။ 7အမျက် ေတာ်သည် အကျွ ်ပ်ု အေပါ်
၌ ဖိ လျက် ှိပါ၏။ လှုိင်း တံပုိးေတာ်အေပါင်း တို့ ှင့် ှပ်ိစက် ေတာ်မူ ၏။ 8အကျွ ်ပ်ု
၏ အသိအကျွမ်း များကုိ အေဝး သို့ ေရွ ေတာ်မူ ပီ။ သူ တို့အား အကျွ ်ပ်ု ကုိ ရွ ံ ှာ ဖွယ်
ြဖစ် ေစေတာ်မူ ပီ။ အကျွ ်ပ်ု သည် အချ ပ် ခံရ၍ ၊ ြပင်သို့ မ ထွက် ရပါ။ 9အကျွ ်ပ်ုခံရ
ေသာ ဒကု္ခ ေကာင့် အကျွ ်ပ်ု မျက်စိ သည် ပျက် ပါ၏။ အို ထာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ်
ကုိ အစ ် ေအာ်ဟစ် ပါ၏။ အထံ ေတာ်သို့ လက် ကုိဆန ့် ပါ၏။ 10 ေသ လျက်ေနေသာ
သူတို့အား အံ့ဘွယ် ေသာ အမှုတို့ ကုိ ြပ ေတာ်မူမည်ေလာ ။ သခင်္ျ ိ င်း သားတို့သည်ထ
၍ ကုိယ်ေတာ် ကုိ ချးီမွမ်း ကပါမည်ေလာ ။ 11က ုဏာ ေတာ်ကုိ သခင်္ျ ိ င်းတင်ွး ၌ ၎င်း၊
သစ္စာ ေတာ်ကုိ ပျက်စီးရာအရပ် ၌ ၎င်း ကားေြပာ ရ ကပါ မည်ေလာ ။ 12 အံ့ဘွယ်
ေသာ အမှုေတာ်တို့ ကုိ ေမှာင်မုိက် ေသာ အရပ်၌ ၎င်း၊ ေြဖာင့်မတ် ေတာ်မူြခင်းတရားကုိ
ေမ့ေလျာ့ ရာြပည် ၌ ၎င်း သိရ ကပါမည်ေလာ။ 13 အိုထာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိ
အကျွ ်ပ်ု ေအာ်ဟစ် ပါ၏။ နနံက် အချနိ၌် အကျွ ်ပ်ု ၏ ပဌနာ သည် ေ ှ ေတာ်သို့ ေရာက်
ပါ၏။ 14 အိုထာဝရဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ု ၏ ဝိညာ ် ကုိ အဘယ် ေကာင့်ပယ် ေတာ်မူ
သနည်း။ မျက် ှာ ေတာ်ကုိ အကျွ ်ပ်ု မှ အဘယ်ေကာင့လ်ွှဲ ေတာ်မူသနည်း။ 15အကျွ ်ပ်ု
သည် ဒကု္ခ ေဝဒနာကုိခံရ၍ ေသဆဲ ှိပါ၏။ စီရင် ေတာ်မူေသာေဘးများကုိ ငယ် ေသာ
အရွယ် က ပင် ခံရ ၍ ပင်ပနး် ပါ၏။ 16အမျက် ေတာ်သည် အကျွ ်ပ်ု ကုိ လွှမ်းမုိး ပါ၏။
စီရင် ေတာ်မူေသာေဘးတို့သည် အကျွ ်ပ်ု ၏ အသက်ကုိ ည ်းဆဲ သည်တိင်ုေအာင် ၊
17 ေရ က့ဲသို့ အစ ်မြပတ် ဝုိင်း ၍ တညီ တ ွတ်တည်း ဝနး်ရံ ကပါ၏။ 18 ချစ် ေသာ
သူ ှင့် အေဆွ ခင်ပွနး်ကုိ အကျွ ်ပ်ု ှင့် ေဝးေဝး ေရွှ ေတာ်မူ ပီ။ အသိအကျွမ်းတို့သည်
ေမှာင်မုိက် ထဲမှာ ှိ ကပါ၏။

89
1 အကျွ ်ပ်ုသည် ထာဝရဘုရား ၏ က ုဏာ ေတာ် ကုိ အစ ် အ မဲသီချင်း ဆုိပါ
မည်။ ကုိယ်ေတာ် ၏သစ္စာ ကုိ လမူျ ိ း အဆက်ဆက်တို့အား ေဟာေြပာ မက်ဆုိပါမည်။
2က ုဏာ ေတာ်သည် အစ ် အ မဲတည် ရပါ၏။ သစ္စာ ေတာ်ကုိ ေကာင်းကင် ၌ခုိင်ခ့ံ
မဲြမံေစေတာ်မူသည် ဟု အကျွ ်ပ်ုသေဘာကျပါ၏။ 3 ကုိယ်ေတာ်မိန ့ေ်တာ်မူသည်ကား၊
သင် ၏အမျ ိးအ ယ်ွ ကုိ အစ ် မြပတ်ငါ မဲြမံေစမည်။ 4သင် ၏ပလ္လ င် ကုိလည်း လမူျ ိ း
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အဆက်ဆက်တည်ေစမည်ဟု ငါ ေရွးေကာက် ေသာသူ ှင့် ငါသည် ပဋိညာ ် ဖွ့ဲ ၍ ၊ ငါ
၏ကျွန် ဒါဝိဒ် အား ကျနိဆုိ် ြခင်းကုိြပ ပီ။ 5 အို ထာဝရဘုရား ၊ ေကာင်းကင် သည် အံဘွ့
ယ် ေသာ အမှုေတာ်တို့ ကုိ၎င်း ၊ သန ့် ှ င်း ေသာသူတို့သည် စည်းေဝး လျက် သစ္စာ ေတာ်
ကုိ၎င်း ချးီမွမ်း ကပါေစေသာ။ 6အေကာင်း မူကား၊ ေကာင်းကင် တင်ွ ထာဝရဘုရား
ှင့် အဘယ် သူ ပိ င် ိင်ုသနည်း။ ဘုရား သခင်၏ သား တို့ တင်ွ ထာဝရဘုရား ှင့်
အဘယ်သူတူ သနည်း။ 7 ဘုရား သခင်သည် သန ့် ှ င်း သူတို့၏ ပရိသတ် တင်ွ အလနွ်
ေကာက်ရွ ံ ဘွယ်ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ အထံ ေတာ်၌ ပတ်လည် ေနေသာသူအေပါင်း တို့ထက်
ိုေသ ဘွယ် ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ 8 ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား
၊ ကုိယ်ေတာ် ှင့် အဘယ်သူ တူပါသနည်း။ ထာဝရ ဘုရား သည် ခွနအ်ား ကီးေတာ်
မူ၏။ သစ္စာ ေတာ်လည်း ကုိယ်ေတာ် ကုိ ပတ် ဝနး်လျက် ှိပါ၏။ 9သမုဒ္ဒရာ ဟနုး် ြခင်း
ကုိ အစုိးရ ေတာ်မူ၏။ လှုိင်း တံပုိးထ ေသာအခါ ငိမ်း ေစေတာ်မူ၏။ 10 ကုိယ်ေတာ်
သည် သူရဲ က့ဲသို့ ရာခပ် ကုိချ ိ းဖျက် ၍၊ အား ကီး ေသာ လက် ံု း ေတာ်ြဖင့် ရနသူ် တို့
ကုိ အရပ်ရပ်သို့ ကဲွြပား ေစေတာ်မူ၏။ 11 ေကာင်းကင် ှင့်ေြမ ကီး သည် ကုိယ်ေတာ်
၏ ဥစ္စာြဖစ်ပါ၏။ ေလာကဓါတ် ှင့် ေလာကဓါတ် တနဆ်ာ များကုိ တည် ေတာ်မူ ပီ။
12 ေြမာက် မျက် ှာ ှင့် ေတာင် မျက် ှာကုိလည်း ဖနဆ်င်း ေတာ်မူ ပီ။ တာေဗာ် ေတာင်
ှင့် ေဟရမုန် ေတာင်သည် နာမေတာ် ကုိ အမီှြပ ၍ ရွှင်လနး်စွာ သီချင်း ဆုိ ကပါ၏။

13 တနခုိ်း ှိ ေသာလက် ံု း ှင့် ြပည့်စုံေတာ်မူ၏။ လက် ေတာ်သည် အား ကီး ၍၊ လ
က်ျာ လက်ေတာ်သည် ြမင့် ပါ၏။ 14တရား သြဖင့် စီရင်ြခင်း၊ ေြဖာင့်မတ် စွာ ဆုံးြဖတ်
ြခင်းသည် ပလ္လ င် ေတာ်၏ တည် ရာြဖစ်ပါ၏။ က ုဏာ ှင့် သစ္စာ သည် မျက် ှာ ေတာ်
ေ ှ ၌ သွား ကပါ၏။ 15 အို ထာဝရဘုရား ၊ ှ ိးေဆာ် ေတာ်မူ ြခင်းအသံကုိ နားလည်
ေသာ လမူျ ိ း သည် မဂင်္လာ ှိပါ၏။ 16 သူတို့သည် မျက် ှာ ေတာ်အလင်း ၌ သွား လာ
ရကပါ၏။ နာမ ေတာ်၌ အစ ် ဝမ်းေြမာက် ၍ ေြဖာင့်မတ် ေတာ်မူြခင်းတရားအားြဖင့်
ချးီေြမာက် ြခင်းသို့ ေရာက်ရ ကပါ၏။ 17 ကုိယ်ေတာ် သည် သူ တို့အစွမ်း သတ္တ ိ၏ ဘုနး်
ြဖစ် ေတာ်မူ၏။ ေကျးဇူး ေတာ်အားြဖင့် လည်း အကျွ ်ပ်ု တို့၏ ဦးချ ိ သည် ချးီေြမာက်
လျက် ှိပါ၏။ 18ထာဝရဘုရား သည် အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ ကွယ်ကာ ေတာ်မူ၏။ ဣသေရ
လ အမျ ိး၏သန ့် ှ င်း ေသာ ဘုရား သည် အကျွ ်ပ်ု တို့၏ ှင်ဘုရင် ြဖစ်ေတာ်မူ၏။
19 တရံေရာအခါ ကုိယ်ေတာ် ၏ သန ့် ှ င်း သူတို့ ကုိ ဗျာဒိတ် ေတာ်အားြဖင့် မိန ့် မက်
ေတာ်မူသည်ကား၊ အား ကီး ေသာသူသည် ကူမ မည် အေကာင်း ငါခန ့ထ်ား ပီ။ လစုူ
ထဲ က ေရွးေကာက်ေသာသူ တေယာက်ကုိ ငါချးီေြမာက် ပီ။ 20 ငါ ၏ ကျွန် ဒါဝိဒ် ကုိ
ငါေတွ့ ၍၊ သန ့် ှ င်း ေသာ ဆီ ှင့် ဘိသိက် ေပး ပီ။ 21သူ့ ဘက် မှာ ငါ ့လက် သည် တည်
လိမ့်မည်။ ငါ ့လက် ံု း သည် သူ့ ကုိ မဲြမံ ခုိင်ခ့ံေစမည်။ 22 ရနသူ် သည် သူ ၏ ဥစ္စာကုိ
အ ိင်ုအထက်မ ယူ ရ။ မ တရားေသာသူ သည် မ ည ်းဆဲ ရ။ 23 သူ ၏ ရနသူ် တို့ ကုိ
သူ့ ေ ှ မှာ ငါ ှပ်ိစက် ၍ ၊ သူ့ ကုိမုနး် ေသာသူတို့ ကုိ ဒဏ်ခတ် မည်။ 24 ငါ ၏သစ္စာ ှင့်
က ုဏာ သည် သူ့ ဘက် မှာေန၍ ၊ ငါ ၏နာမ အားြဖင့် သူ ၏ ဦးချ ိ သည် ချးီေြမာက်
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လျက် ှိလိမ့်မည်။ 25 သူ ၏လက် ကုိလည်း ၊ ပင်လယ် ေပါ် မှာ၎င်း ၊ သူ ၏လက်ျာ
လက်ကုိ ြမစ် များေပါ် မှာ၎င်း ငါတင် ၍ ထားမည်။ 26 သူကလည်း၊ ကုိယ်ေတာ် သည်
အကျွ ်ပ်ု ၏အဘ ၊ အကျွ ်ပ်ု ၏ ဘုရား သခင်၊ အကျွ ်ပ်ု ကုိ ကယ်တင် ရာ ေကျာက်
ြဖစ်ေတာ်မူ၏ဟ၊ု ငါ ့ကုိ ေကးေကာ် လိမ့်မည်။ 27အကယ် စင်စစ်သူ့ ကုိ သားဦး အရာ၌
ခန ့ထ်ား ၍၊ ေလာကီ ှင် ဘုရင်တို့အေပါ် မှာ ချးီေြမာက် မည်။ 28 ငါ ၏ က ုဏာ ကုိ
သူ့ အဘို့ ငါသည် အစ ် ေစာင့် ၍ ၊ ငါ ၏ ပဋိညာ ် တရားသည် သူ ၌ မဲြမံ လိမ့်မည်။
29 သူ ၏ အမျ ိးအ ယ်ွ ကုိ အစ ် အ မဲတည် ေစမည်။ သူ ၏ပလ္လ င် သည် ေကာင်းကင်
ကာလ က့ဲသို့ နစိ္စ ထာဝရြဖစ်လိမ့်မည်။ 30 သူ ၏သား ေြမးတို့သည် ငါ ့ တရား ကုိ စွန ့်
ပယ် ၍ ၊ ငါ ၏စီရင် ချက်တို့ ကုိ မ ကျင့် ၊ 31 ငါ ၏အထုံးအဖွ့ဲ တို့ ကုိ ှုတ်ချ ၍ ၊ ငါ
၏ပညတ် တို့ ကုိ မ ေစာင့် ဘဲေနလျှင် ၊ 32 ငါသည် သူ တို့ ြပစ်မှား ေသာေကာင့်၊ ကိမ်လံးု
ှင့် ဆုံးမ ၍ ဒဏ်ချက် တို့ ှင့် ဒစု ိုက် အတိင်ုး အြပစ်ေပးမည်။ 33 သို့ ေသာ်လည်း ၊ ငါ
၏က ုဏာ ကုိသူ မှ ငါမ ှ တ် မပယ်။ ငါ ၏သစ္စာ ကုိလည်း မ ဖျက် ။ 34 ငါ ၏ပဋိညာ ်
တရားကုိလည်း မ ှုတ်ချ ။ ငါ မိန ့် မက်ေသာ စကား လည်း ေဖါက်ြပန် ြခင်းမ ှိရ။
35 ငါသည် ဒါဝိဒ် ကုိ မ လှည့်စား ဟု ငါ ၏သန ့် ှ င်း ြခင်း ပါရမီကုိ တိင်ုတည်၍ တခါ
ကျနိဆုိ် ပီ။ 36 သူ ၏အမျ ိးအ ယ်ွ သည် အစ ် အ မဲတည် ရမည်။ သူ ၏ပလ္လ င် သည်
လည်း ၊ ငါ ့ ေ ှ ၌ ေန က့ဲသို့ ြဖစ်ရမည်။ 37လ က့ဲသို့ ၎င်း၊ မုိဃ်း ေကာင်းကင်၌ သစ္စာ
ေစာင့်ေသာ သက်ေသ က့ဲသို့ ၎င်း ၊ အစ ် မဲြမံ ရမည်ဟု ကုိယ်ေတာ် သည် မိန ့်ေတာ်
မူပါ ပီ။ 38 သို့ ေသာ်လည်း ၊ ကုိယ်ေတာ် သည် ယခုစွန ့်ပယ် ၍ ရံွ ှာ ေတာ်မူ ပီ။ အထံ
ေတာ်၌ ဘိသိက် ခံေသာသူကုိ အမျက်ထွက် ေတာ်မူ ပီ။ 39 ကုိယ်ေတာ် ၏ ကျွန် ှင့်ဖွ့ဲ
ေသာ ပဋိညာ ် ကုိ ဖျက် ၍၊ သူ ၏သရဖူ ကုိ ေြမ တိင်ုေအာင် ှုတ်ချ ေတာ်မူ ပီ။ 40 သူ
၏ြခံ ှိသမျှ တို့ ကုိချ ိ း ၍၊ သူ ၏တိက်ု များကုိ ဖိ ဖျက် ေတာ်မူ ပီ။ 41လမ်း ၌ေ ှာက်
သွား ေသာ သူအေပါင်း တို့သည် သူ့ ကုိလယူု က၏။ အိမ်နးီချင်း တို့တင်ွ က့ဲရဲ ဘွ
ယ်ြဖစ် ပါ၏။ 42 သူ ၏ရနသူ် တို့ လက်ျာ လက်ကုိ ချးီြမင့် ၍၊ ရနဘ်က် ြပ ေသာသူ
အေပါင်း တို့ ကုိ ဝမ်းေြမာက် ေစ ေတာ်မူ၏။ 43 သူ ၏ထား သွားကုိလိပ် ေစ၍ ၊ သူ စစ်
တိက်ုရာတင်ွ ေထာက်မ ေတာ်မ မူပါ။ 44 သူ ၏ဘုနး် ကုိ ကွယ် ေစ၍ ၊ သူ ၏ရာဇပလ္လ င်
ကုိ ေြမ သို့ ှမ့်ိချ ေတာ်မူ ပီ။ 45 သူ ၏ပျ ိ ေသာအရွယ် ကုိ တို ေစ၍ အ ှက်ခဲွ ေတာ်မူ
ပီ။ 46 အို ထာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ်သည် အလျှင်း မ ထင် ှားဘဲ၊ အဘယ် မျှကာလ
ပတ်လံးုပုနး် ၍ ေနေတာ်မူ မည်နည်း။ အမျက် ေတာ်သည် အဘယ်မျှကာလ ပတ်လံးု
မီး က့ဲသို့ ေလာင် ရပါမည်နည်း။ 47အကျွ ်ပ်ု ၏ အသက်တာသည် အဘယ် မျှေလာက်
တို သည်ကုိ၎င်း၊ အဘယ် မျှေလာက်ပျက် တတ် ေစ ြခင်းငှါ၊ လသူား အေပါင်း တို့
ကုိ ဖနဆ်င်း ေတာ်မူသည် ကုိ၎င်း၊ ေအာက်ေမ့ ေတာ်မူပါ။ 48 ေသ ြခင်းသို့ မ ေရာက်၊
အသက် ှင်၍ မိမိ ဝိညာ ် ကုိ မရဏ ိင်ုငံတနခုိ်း မှ ကယ် ှ တ် ိင်ုေသာ သူကား အ
ဘယ် သူနည်း။ 49 အို ထာဝရ ဘုရား၊ သစ္စာ ေတာ် ှင့်တကွ ကုိယ်ေတာ် ၏ ကျွန်ဒါဝိ
ဒ် အား ကျနိဆုိ် ေတာ်မူေသာေ ှး က ုဏာ ေတာ်သည် အဘယ် မှာ ှိပါသနည်း။ 50 အို
ထာဝရ ဘုရား၊ ကုိယ်ေတာ် ၏ ကျွန် တို့သည် ခံရေသာက့ဲရဲ ြခင်းကုိ ေအာက်ေမ့ ေတာ်



ဆာလံကျမ်း 89:51 1229 ဆာလံကျမ်း 90:12

မူပါ။ များစွာ ေသာ လူ တို့၏ အမှုအလံးုစုံ ကုိ အကျွ ်ပ်ု သည် ကုိယ် ရင်ခွင် ၌ ေဆာင်
ရပါ၏။ 51အေကာင်း မူကား၊ အိုထာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ် ၏ ရနသူ် တို့သည် က့ဲရဲ
တတ်ကပါ၏။ အထံ ေတာ်၌ ဘိသိက် ခံေသာသူ၏ ေြခေတာ် ရာတို့ ကုိ က့ဲရဲ တတ်က
ပါ ၏။ 52ထာဝရဘုရား သည် ကမ္ဘာ အဆက်ဆက်မဂင်္လာ ှိေတာ်မူေစသတည်း။ အာ
မင် ှင့် အာမင် ။

90
ဘုရားသခင် ၏လူ ေမာေ ှ ြပ ေသာပဌာနာ။

1 အို ဘုရား ှင်၊ ကုိယ်ေတာ် သည် ကာလ
အစ ် အဆက် အကျွ ်ပ်ု တို့ ခုိလှုံ ရာ ြဖစ် ေတာ်မူ၏။ 2 ေတာင် များကုိ မ
ေဘာ်၊ ေြမ ကီး ှင့်
ေလာကဓါတ်
ကုိ ဖနဆ်င်းေတာ်မမူမီှ၊ ကုိယ်ေတာ်သည် ေ ှးကမ္ဘာ အဆက်ဆက်မှစ၍ ၊ ေနာက်ကမ္ဘာ
အဆက်ဆက်တိင်ုေအာင် ဘုရား သခင်ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ 3 လူ မျ ိ းကုိ ကား၊ ေကမွ ေစ
ေတာ်မူ၏။ အချင်း လသူား
တို့ ၊ ြပန် ကေလာ့ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 4 ေ ှ ေတာ်၌ အ ှစ် တ ေထာင်သည် လနွ် ပီး
ေသာ မေန ့
က့ဲသို့ ၎င်း၊ ည ့် ယံတယံ က့ဲသို့ ၎င်း ြဖစ်ပါ၏။ 5လူတို့ ကုိ လွှမ်းမုိး တိက်ုသွားေတာ်
မူ၏။ သူတို့သည် အိပ်ေပျာ် ြခင်း က့ဲသို့ ြဖစ် ကပါ၏။ လူသည်ြမက်ပင် က့ဲသို့ နနံက်
အချနိ၌် တိးုပွား တတ်ပါ၏။ 6 နနံက် အချနိ၌်ကား၊ ပွင့်လနး် ၍
တိးုပွား ပါ၏။ ညဦး
အချနိ၌်ကား၊ ရိတ် ၍ ည ိး မ်ွး ပါ၏။ 7အမျက် ေတာ်ထွက်ေသာအားြဖင့်
အကျွ ်ပ်ုတို့ သည် ပျက်စီး ြခင်းသို့ ေရာက်ကပါ၏။ စိတ် ေတာ်မေြပေသာေကာင့် ၊
စုိးရိမ် တနုလ်ှုပ်ြခင်း ှ ိ ကပါ၏။ 8 အကျွ ်ပ်ု တို့၏ ဒစု ိုက် များကုိ ေ ှ ေတာ်၌ ၎င်း၊
ဝှက်ထား ေသာအကျင့် များကုိ မျက် ှာ ေတာ်အလင်း
ထဲ၌ ၎င်း၊ လှန်ထား ေတာ် မူ၏။ 9 အကျွ ်ပ်ု တို့သည် အမျက် ေတာ် ကုိ ခံ ရ
ေသာေကာင့် ၊ ေနရ့က် ကာလေရွ သွား၍၊ ှစ် များတို့သည် စိတ်ထင်က့ဲသို့လနွ် တတ်
ကပါ၏။ 10အကျွ ်ပ်ု တို့၏ အသက် အရွယ်သည် အ ှစ် ခုနစ်
ဆယ် အတိင်ုးအ ှည် ှိပါ၏။ အား ကီး ၍
အ ှစ် ှစ် ဆယ် ြပည့်ေသာ်လည်း ၊ ဝါ ကားြခင်းသည် ပင်ပနး် ြခင်း ှင့်
ဝမ်းနည်း ြခင်း ြဖစ်ပါ၏။ ထုိ အသက်သည်လည်း ြမနြ်မန် လနွ်
၍ ၊ အကျွ ်ပ်ုတို့သည် စုေတ့ ကပါ၏။ 11 အမျက် ေတာ်အ ှိန် ကုိ အဘယ်သူ သိ
ပါ သနည်း။ အမျက်ထွက် ေတာ်မူြခင်းကုိ ေကာက်ရွ ံ သင့် သည်အတိင်ုး အဘယ်သူ
ေကာက်ရွ ံပါသနည်း။ 12အကျွ ်ပ်ုတို့သည် ပညာ
တရားကုိ ှလံးု သွင်း
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မိမည်အေကာင်း ၊ ကုိယ် ေနရ့က် ကာလကုိ ေရတက်ွ ိင်ုေစြခင်းငှါ သွနသ်င် ေတာ်မူ
ပါ။ 13 အို ထာဝရဘုရား ၊ ြပနလ်ာ ေတာ်မူပါ။ အဘယ် မျှေလာက် ကာရပါမည်နည်း။
ကုိယ်ေတာ် ၏ ကျွန် တို့ အတက်ွ
နာကင် ေသာစိတ် ှိေတာ်မူပါ။ 14အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ က ုဏာ
ေတာ် ှင့် အလျင်အြမန်ေရာင့်ရဲ ေစေတာ်မူပါ။ သို့ ြပ လျှင် တသက်လံးု ဝမ်းေြမာက်
ရွှင်လနး် ကပါလိမ့်မည်။ 15အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ ည ်းဆဲ ေတာ်မူေသာ ေနရ့က် ကာလ၊ ဒကု္ခ
ခံရခ့ဲ ပီးေသာ ှစ် ေပါင်းများသည်အတိင်ုး ၊ ဝမ်းေြမာက် ရေသာအခွင့်ကုိေပး သနား
ေတာ်မူပါ။ 16အမှု ေတာ်သည် ကုိယ်ေတာ် ၏ ကျွန် တို့အား ၎င်း၊ ဘုနး် ေတာ်သည် သား
ေြမးတို့အား ၎င်း ထင် ှား ပါေစေသာ။ 17အကျွ ်ပ်ု တို့၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရ ဘုရား၏ ေကျးဇူး ေတာ်သည် အကျွ ်ပ်ု အေပါ် သို့ ေရာက် ပါေစေသာ။
အကျွ ်ပ်ု တို့ ြပ ေသာအမှု တို့ ကုိလည်း ၊ အကျွ ်ပ်ု တို့ အဘို့
မဲြမံ ေစေတာ်မူပါ။
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1အြမင့်ဆုံး ေသာ ဘုရား၏ကွယ်ကာ ရာဌာန ေတာ်၌
ေန ေသာသူသည် အန ္တ
တနခုိ်း ှ င်၏ အရိပ် ကုိ
ခုိ ရလိမ့်မည်။ 2ထာဝရဘုရား သည် ငါ ခုိလှုံ ရာ၊ ငါ ၏ရဲတိက်ု ၊ ငါ ကုိးစား ေသာ
ဘုရား
သခင်ြဖစ်ေတာ်မူသည်ဟု
ငါေြပာဆုိ ၏။ 3အကယ် စင်စစ်မုဆုိး ၏ ေကျာကွ့င်း ှင့် ၎င်း၊ ေသ
တတ်ေသာအနာ ှင့်၎င်း ၊ သင့် ကုိ ကင်းလတ်ွ ေစေတာ်မူမည်။ 4 အေတာင် ေတာ်
အေမွး ှင့် ဖုံးအပ်ု ေတာ်မူ၍ ၊ အေတာင် ေတာ်ေအာက် ၌ သင် သည်လံြုခံ စွာ ေနရ
လိမ့်မည်။ သစ္စာ
ေတာ်သည် သင်၏ ဒိင်ုး လွှားြဖစ်လိမ့်မည်။ 5ည ့် အခါြဖစ်တတ်ေသာ ေဘး
ကုိ ၎င်း၊ ေန ့
အချနိ၌် ပစ် ေသာြမား ကုိ ၎င်း၊ 6 ေမှာင်မုိက် ထဲမှာ
လည်တတ်ေသာ ကာလနာ
ကုိ၎င်း၊ မွနး်တည့် အချနိ၌် ဖျက်ဆီး တတ်ေသာ ဥပဒ် ကုိ၎င်း၊ သင်သည်မ ေကာက်
ရ။ 7သင် ၏ အနား
မှာ လတူေထာင် ၊ သင် ၏လက်ျာ
ဘက်မှာ
လတူေသာင်း လဲ ေသာ်လည်း ၊ သင့် ကုိ
မ ထိ မခုိက်ရ။ 8သင်သည် ကုိယ် မျက်စိ ှင့်
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ကည့် ၍ ၊ မ တရား ေသာသူတို့ ၌ ေရာက်ရေသာအြပစ် ကုိြမင် ံုမျှသာ ှိ လိမ့်မည်။
9 ထာဝရဘုရား သည် ငါ ခုိလှုံ ရာြဖစ်ေတာ်မူ၏ဟု သင်သည်ဆုိ၍၊ အြမင့်ဆုံး ေသာ
ဘုရား၌ ေနရာ ကျေသာေကာင့်၊ 10သင် ၌
မေကာင်း ေသာ အနိ ာ ံု မ
ကပ် မေရာက်။ သင့် ေနရာ သို့
ေဘးဥပဒ် မ ချ ်း ရ။ 11 သွား ေလရာရာ၌
သင့် ကုိေစာင့်ေ ှာက် ေစြခင်းငှါ ၊ ေကာင်းကင် တမန်တို့အား သင့် အဘို့ မှာ ထား
ေတာ်မူ သည်ြဖစ်၍၊ 12သင် ၏ေြခ ကုိ ေကျာက် ှင့်
မ ထိ မခုိက်ေစြခင်းငှါ၊ သူတို့သည် သင့် ကုိ လက် ှင့် မစ ချပီင့် ကလိမ့်မည်။ 13သင်
သည် ြခေသင့်္ ှင့် ေ မဆုိး အေပါ် မှာ ေကျာ်
သွား၍၊ ြခေသင့်္ ပျ ိ ှင့် နဂါး တို့ ကုိ ေြခြဖင့်နင်း လိမ့်မည်။ 14 သူသည် ငါ ့ ကုိ ချစ်
ေသာေကာင့် ၊ သူ့ ကုိ ငါကယ် ှ တ် မည်။ ငါ ၏နာမ ကုိ သိ
ေသာေကာင့် ၊ သူ့ ကုိ ငါချးီေြမာက် မည်။ 15 သူသည် ငါ ့ ကုိေခါ် ေသာအခါ
ငါထူး မည်။ ဒကု္ခ
ခံရေသာအခါ သူ့
ဘက် မှာ ငါ ေန၍ ချမ်းသာ ေပးမည်။ သူ
၏ဘုနး် ကုိလည်း ထင် ှားေစမည်။ 16 ှည် ေသာအသက် ှင့် သူ့
ကုိေရာင့်ရဲ ေစ၍ ၊ ငါ ၏ ကယ်တင် ြခင်းေကျးဇူးကုိ သူ့
အား ြပ မည်။

92
ဥပုသ် ေန ့အဘို့ ဆာလံ သီချင်း။

1ထာဝရဘုရား ၏
ေကျးဇူး ေတာ်ကုိ
ချးီမွမ်း ၍၊ 2အြမင့်ဆုံး ေသာဘုရား၏ နာမ
ေတာ်ကုိ
ေထာမနာသီချင်း ဆုိြခင်းငှါ ၎င်း၊ 3 ေစာင်း ှင့်တကွ ကိ း ဆယ်ပင် ှိေသာတရိူယာ၊
တေယာ ၊ မိေကျာင်းတို့ ကုိ တီး၍၊ က ုဏာ
ေတာ် ှင့်
သစ္စာ ေတာ်ကုိ နနံက် အချနိ၊် ည
အချနိအ်စ ်အတိင်ုးြပ ြခင်းငှါ ၎င်း ေလျာက်ပတ်ေပ၏။ 4 အို ထာဝရဘုရား ၊ အမှု
ေတာ်များအားြဖင့်
အကျွ ်ပ်ု ကုိ ဝမ်းေြမာက် ေစေတာ်မူသည်ြဖစ်၍ ၊ လက်
ေတာ် ှင့် ြပ ြပင် ေတာ်မူသမျှတို့ေကာင့်
ရွှင်လနး်စွာ သီချင်း ဆုိပါမည်။ 5 အို ထာဝရဘုရား ၊ စီရင်ေတာ်မူေသာအမှု တို့သည်
ကီးမား ၍၊ အ ကံ အစည်ေတာ်လည်း အလနွ်
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နက် လှပါ၏။ 6 တိ စ္ဆာန်
သေဘာ ှိေသာ သူ
မ သိ ၊ မုိက် ေသာသူ နား
မ လည်ေသာ အမှုအရာဟမူူကား၊ 7 မ တရားေသာသူတို့ သည် ြမက်ပင် က့ဲသို့ ေပါက်
၍ ၊ အဓမ္မ အမှုကုိ ြပ ေသာသူတို့ သည် ပွင့်လနး် ကေသာအခါ ၊ ထာဝရ ပျက်စီး
ြခင်းသို့ ေရာက်ရေသာအေကာင်းေပတည်း။ 8 ကုိယ်ေတာ် မူကား ၊ အစ ်အ မဲ ကီးြမင့်
ေတာ်မူေသာ ထာဝရဘုရား ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ 9 အိုထာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ် ၏ ရနသူ်
တို့သည် ပျက်စီး ြခင်းသို့ ေရာက်၍ ၊ အဓမ္မ အမှု ကုိ ြပ ေသာသူ အေပါင်း တို့သည်
အရပ်ရပ်ကဲွြပား ကလိမ့်မည်။ 10 အကျွ ်ပ်ု ၏ ချ ိ ကုိကား၊ က့ံ ချ ိ က့ဲသို့ ချးီေြမာက်
၍ ၊ အကျွ ်ပ်ုကုိ အသစ် ေသာဆီ ှင့်
လိမ်း ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 11အကျွ ်ပ်ု ၏ ရနသူ်တို့ ကုိ အကျွ ်ပ်ု မျက်စိ ြမင် လျက် ၊
ရနဘ်က် ြပ ေသာလဆုိူးတို့အေကာင်းကုိ နား
ကား လျက်၊ အကျွ ်ပ်ုသည် အားရပါလိမ့်မည်။ 12 ေြဖာင့်မတ် ေသာသူသည် စွနပ်လွံ

ပင်က့ဲသို့ ပွင့်လနး် ၍ ေလဗ ုန် ေတာင်ေပါ် မှာ အာရဇ် ပင်က့ဲသို့ ကီးပွား လိမ့်မည်။
13ထာဝရဘုရား ၏ အိမ် ေတာ်၌
စုိက်ပျ ိ း ေသာသူတို့ သည် ငါ တို့ ဘုရား သခင်၏ တနတိ်င်ုး ေတာ်တင်ွ
ပွင့်လနး် ကလိမ့်မည်။ 14အသက် ကီး ေသာကာလတင်ွ ပင် ၊ အသီး ကုိသီး၍
ကယ်ဝ စိမ်းလနး် ကလိမ့်မည်။ 15 ထုိသို့ ေသာအားြဖင့် ငါ ၏ေကျာက် ၊ ထာဝရဘုရား
သည် ေြဖာင့်မတ် ေတာ်မူ၍ ၊ မ တရားေသာ အမှု ှင့်
ကင်းလတ်ွ ေတာ်မူသည်ဟု ထင် ှား လိမ့်သတည်း။

93
1ထာဝရဘုရား သည် စုိးစံ
၍၊ အာ ေုဘာ် ှင့် တနဆ်ာ ဆင်ေတာ်မူ၏။ ထာဝရဘုရား
သည် ထုိသို့ ဝတ်ဆင် ၍၊ ခွနအ်ား ကုိ ခါးပနး်စည်း ေတာ်မူ၏။ သို့
ြဖစ်၍၊ ေလာကဓါတ် သည် မ
လှုပ် မ ှား ိင်ုေအာင် တည် လျက် ှိ၏။ 2 ကုိယ်ေတာ် ၏ ပလ္လ င် သည် ေ ှ ဦးစွာ
မှစ၍ တည် ပါ၏။ ကုိယ်ေတာ် သည် ေ ှးကာလမှစ၍ အစ ် အ မဲြဖစ်ေတာ်မူ၏။ 3 အို
ထာဝရဘုရား ၊ ြမစ် တို့သည် ထ
ကပါ၏။ ြမစ် တို့သည် ဟနုး်သံ ကုိေပး
ကပါ၏။ ြမစ် တို့သည် လှုိင်း တံပုိးခတ် ကပါ၏။ 4 ေရ များ ဟနုး်သံ ှင့်တကွ

သမုဒ္ဒရာ
လှုိင်း တံပုိးတို့သည်အား ကီး သည်ထက် ၊ ထာဝရဘုရား သည် ြမင့်
ေသာ အရပ်၌ သာ၍တနခုိ်း ကီးေတာ် မူ၏။ 5 သက်ေသ ခံေတာ် မူချက်တို့သည်
အလနွ် မဲြမံ ကပါ ၏။ အိုထာဝရဘုရား ၊ သန ့် ှ င်း ြခင်းပါရမီသည် အစ ် အ မဲ အိမ်
ေတာ်၏အသေရ ြဖစ်ပါသတည်း။
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94
1အြပစ် ကုိေပး ပုိင်ေတာ်မူေသာ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ၊ အြပစ် ကုိေပး ပုိင်ေတာ်မူေသာ ဘုရား
သခင်၊ ေရာင်ြခည် ေတာ်ကုိ လွှတ်ေတာ်မူပါ။ 2 ေြမ ကီး သားတို့ ကုိ တရား
ဆုံးြဖတ်ေတာ်မူေသာအ ှင်၊ ထ
ေတာ်မူပါ။ မာန ကီး ေသာသူတို့ အား
အကျ ိး အြပစ် ကုိ ဆပ်ေပး ေတာ်မူပါ။ 3 အိုထာဝရဘုရား ၊ မ တရားေသာသူတို့
သည် အဘယ် မျှကာလ ပတ်လံးု ဝမ်းေြမာက် ကပါလိမ့်မည်နည်း။ 4အဓမ္မ အမှုကုိ ြပ
သမျှ ေသာသူတို့သည် ေစာ်ကား ၍၊ ကမ်းတမ်း ေသာ စကားကုိေြပာ လျက်၊ အဘယ်
မျှ ကာလ
ပတ်လံးု ဝါ ကား ကပါလိမ့်မည်နည်း။ 5 အိုထာဝရဘုရား ၊ သူတို့သည် ကုိယ်ေတာ်
၏ လူ
တို့ ကုိ ှပ်ိစက် ၍ ၊ အေမွ ေတာ်ကုိ ည ်းဆဲ ကပါ၏။ 6 မုတ်ဆုိးမ ှင့်
ဧည့်သည် ကုိ၎င်း၊ မိဘ
မ ှိေသာ သူငယ်ကုိ၎င်း သတ် ကပါ၏။ 7 သို့ ရာတင်ွ ၊ ထာဝရ ဘုရားသည် မ
မှတ်
တတ်ဟု ဆုိ ကပါ၏။ 8 တိ စ္ဆာန် သေဘာ ှိေသာသူ တို့ ၊ နားလည် ကေလာ။့ လမုိူက်
တို့ ၊ အဘယ် ကာလမှ ပညာ သတိကုိ ရကလိမ့်မည်နည်း။ 9 နား ကုိ စုိက် ထားေတာ်မူ
ေသာသူသည် မ
ကား ရ သေလာ ။ မျက်စိ ကုိ ဖနဆ်င်း ေတာ်မူေသာသူသည် မ
ြမင် ရသေလာ။ 10လူ အမျ ိးမျ ိ းတို့ ကုိ ဆုံးမ
ေတာ်မူေသာသူသည် အြပစ် မ ေပးရသေလာ။ လူ တို့အား ပညာ
အတတ်ကုိ သွနသ်င် ေတာ်မူေသာသူသည် ကုိယ်တိင်ုပညာအတတ် မ ှိသေလာ။ 11လူ
တို့၏အ ကံအစည် သည် အချည်း ှးီ ြဖစ် ေကာင်း ကုိ ထာဝရဘုရား
သိ ေတာ်မူ၏။ 12 အို ထာဝရ
ဘုရား၊ မတရား
ေသာသူတို့အဘို့
တင်ွး တးူ စ ်အခါ ၊ ဒကု္ခ ေနရ့က် ကာလ ှင့်
လတ်ွ ြခင်းချမ်းသာကုိ ေပးအံ့ေသာငှါ၊ 13 ကုိယ်ေတာ် ဆုံးမ ၍ ၊ တရား ေတာ်ကုိ
သွနသ်င် ေတာ်မူေသာ သူ သည် မဂင်္လာ ှိပါ၏။ 14ထာဝရဘုရား သည် မိမိ
လူ တို့ ကုိမ ပယ် ၊ အေမွ ေတာ်ကုိ စွန ့ပ်စ် ေတာ်မ မူ။ 15 တဖန် ေြဖာင့်မတ် ြခင်း
တရားဘက် ၌ စီရင်
ဆုံးြဖတ်ေတာ်မူ၍ ၊ သေဘာ ေြဖာင့် ေသာသူအေပါင်း တို့ သည် ေနာက် ေတာ်သို့ လိက်ု
ကပါလိမ့်မည်။ 16လဆုိူး တို့ ကုိ ဆီးတား၍
ငါ ့ဘက် မှာ အဘယ်သူ ထ မည်နည်း။ မ
တရားေသာသူတို့ ကုိ ဆီးတား
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၍ ၊ ငါ ့ဘက်
မှာ အဘယ်သူ ေန မည်နည်း။ 17ထာဝရဘုရား သည် ငါ ့ ကုိမစ ေတာ်မ မူလျှင်၊ ငါ ့
ဝိညာ ် သည် ဆိတ်ညံ ရာအရပ်၌ မ
ကာမြမင့် မီှေနရာ ကျရလိမ့်မည်။ 18 ငါ ့ ေြခ ေချာ် လျက် ှိသည်ဟု အကျွ ်ပ်ုဆုိ

ေသာအခါ ၊ အိုထာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ် ၏က ုဏာ သည် အကျွ ်ပ်ု ကုိေထာက်
မပါ၏။ 19အကျွ ်ပ်ု ၏ ှလံးု ထဲမှာ
စိတ် များြပား ေသာအခါ ၊ ကုိယ်ေတာ် သည် သက်သာ ေစေတာ်မူသြဖင့်၊ အကျွ ်ပ်ု
၏ ဝိညာ ် သည် ရွှင်လနး် ပါ၏။ 20 မ တရားေသာအ ကံကုိ မင်း ၏အခွင့် ှင့်
ြပ စု
တတ်ေသာ အဓမ္မ
ရာဇ ပလ္လ င်သည် ကုိယ်ေတာ် ှင့် မိဿဟာယ ဖွ့ဲရပါမည်ေလာ။ 21 ေြဖာင့်မတ် ေသာ
သူ၏အသက် ကုိ
သတ်ြခင်းငှါစုေဝး ကပါ၏။ အြပစ် မ ှိေသာသူကုိ ေသ
ေစြခင်းငှါ
စီရင် ကပါ၏။ 22 သို့ ေသာ်လည်း ၊ ထာဝရဘုရား သည် ငါ ၏ ရဲတိက်ု
ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ ငါ ၏ဘုရား သခင်သည် ငါ ခုိလှုံ ရာ ေကျာက် ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ 23 သူ
တို့၏အြပစ် ကုိ သူ
တို့အေပါ် သို့ ေရာက် ေစေတာ်မူမည်။ အဓမ္မ
အမှုကုိ
ြပ စ ်တင်ွပင် ပယ် ြဖတ်ေတာ်မူ မည်။ ငါ တို့၏ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား သည် သူ
တို့ ကုိ ပယ် ြဖတ်ေတာ်မူမည်။

95
1လာက။ ထာဝရဘုရား အား
ရွှင်လနး်စွာသီချင်း
ဆုိ ကကုနအံ်။့ ငါ တို့သည် ကယ်တင် ြခင်းသို့ ေရာက် ရာ ေကျာက် ကုိ ကျ းဧ ကကုန်
အံ။့ 2 ေကျးဇူး ေတာ်ကုိ ချးီမွမ်းလျက်
ေ ှ ေတာ်သို့ ဝင် ၍၊ ဆာလံသီချင်း ဆုိလျက်
ကျ းဧ ေသာအသံကုိ ြပ ကကုန် အံ။့ 3ထာဝရဘုရား သည် ကီးြမတ် ေသာဘုရား ၊
ဘုရား တကာ တို့ထက်
ကီးြမတ် ေသာ ဘုရင် ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ 4 ေြမ ကီး နက်နဲ ရာ အရပ်တို့သည် လက် ေတာ်

၌
ှိ က၏။ ေတာင် ထိပ် တို့ ကုိလည်း ပုိင်ေတာ်မူ၏။ 5 ပင်လယ် ကုိလည်း ဖနဆ်င်း ၍

ပုိင်ေတာ်မူ၏။ ကုနး် ကုိလည်း
လက် ေတာ် ှင့် ြပ ြပင် ေတာ်မူ၏။ 6လာက။ ြပပ်ဝပ် ၍



ဆာလံကျမ်း 95:7 1235 ဆာလံကျမ်း 96:8

ကုိးကွယ် ကကုနအံ်။့ ငါ တို့ ကုိ ဖနဆ်င်း ေတာ်မူေသာထာဝရ ဘုရား၏ ေ ှ ေတာ်၌
ဒူးေထာက် ကကုနအံ်။့ 7ထာဝရ ဘုရားသည် ငါ တို့၏ ဘုရား
ြဖစ်ေတာ်မူ ၏။ ငါ တို့သည်လည်း ၊ အထံ ေတာ်၌ ကျက်စား ေသာသူ ၊ လက် ေတာ်
ေအာက်၌ ေနေသာသုိးစု ြဖစ်က၏။ 8ယေန ့တင်ွ သင်တို့သည် ဗျာဒိတ်ေတာ် အသံ
ကုိ ကား လျက် ခုိင်မာ ေသာ စိတ် ှလံးုမ ှိ က ှင့်။ 9သင် တို့အဘ များသည် အ ှစ်
ေလးဆယ် ပတ်လံးုငါ ့ ကုိ အနည်းနည်းစုံစမ်း ၍၊ ငါ ၏အမှု တို့ ကုိ ြမင် ရေသာေတာ
တင်ွ ၊ ငါကုိ့ဆန ့က်ျင်ဘက်ြပ ၍၊ စုံစမ်း ရာကာလ ၌ ှိသက့ဲသို့ မ ှိေစ က ှင့်။ 10 ထုိ
လမူျ ိ း ကုိ
ငါရံွ သည်ြဖစ်၍ ၊ သူ တို့သည် စိတ်
သေဘာမှားယွင်း တတ်ေသာ လမူျ ိ း ြဖစ် က၏။ ငါ ၏ အေလ့
အလာတို့ ကုိ နား
မ လည်ကဟု ငါဆုိ ရ၏။ 11 ထုိေကာင့် သူတို့သည် ငါ ၏ချမ်းသာ ထဲ သို့ မ
ဝင် ရကဟု အမျက်ထွက် ၍
ငါကျနိဆုိ် ၏။

96
1ထာဝရဘုရား အား
အသစ် ေသာသီချင်း ကုိ ဆုိ
ကေလာ။့ ေြမ ကီး သားအေပါင်း တို့ ၊ ထာဝရဘုရား
အား
သီချင်း ဆုိ ကေလာ။့ 2ထာဝရဘုရား အား
သီချင်း ဆုိ၍၊ နာမ
ေတာ်ကုိ ေကာင်း ကီး ေပးကေလာ။့ ကယ်တင် ေတာ်မူြခင်း တရား ကုိ တ
ေနထ့က်တေန ့ ွှန် ကား ကေလာ။့ 3 ဘုနး် ေတာ်ကုိ တပါးအမျ ိးသား တို့ ၌ ၎င်း၊
အံ့ဘွယ် ေသာ အမှုေတာ်တို့ ကုိ ခပ်သိမ်း ေသာ လမူျ ိ း တို့ ၌ ၎င်း ေဘာ်ြပ ကေလာ။့
4ထာဝရဘုရား သည် ကီးြမတ် ၍
အလနွ် ချးီမွမ်း ဘွယ် ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ ဘုရား
တကာ တို့ထက်
ေကာက်ရွ ံ ဘွယ်ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ 5တပါး အမျ ိးသားတို့၏ ဘုရား
ှိသမျှ တို့သည် အချည်း ှးီ သက်သက်ြဖစ်က၏။ ထာဝရဘုရား
မူကား ၊ မုိဃ်းေကာင်းကင် ကုိ ဖနဆ်င်း ေတာ်မူ၏။ 6 ဘုနး် တနခုိ်းအာ ေုဘာ် သည်
ေ ှ ေတာ်၌ ှိ၏။ အစွမ်း သတ္တ ိ ှင့်
ဂုဏ် အသေရလည်း သန ့် ှ င်း ရာ ဌာန ေတာ်၌ ှိ၏။ 7လူ အမျ ိးမျ ိ းတို့ ၊ ထာဝရဘုရား
သည် ဘုနး်
တနခုိ်းအစွမ်း သတ္တ ိ ှ ိ ေတာ်မူသည်ဟု ဝနခံ် ကေလာ။့ ှိ ေတာ်မူသည်ဟု ဝနခံ် က
ေလာ။့ 8ထာဝရ ဘုရား၏ နာမ
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ေတာ်သည် ဘုနး် ကီး ေတာ်မူသည်ဟု ဝနခံ် ကေလာ။့ ပူေဇာ် သက္ကာကုိေဆာင် ခ့ဲ
လျက်
တနတိ်င်ုး ေတာ်သို့
ဝင် ကေလာ။့ 9သန ့် ှ င်း ေသာ တနဆ်ာ ကုိ ဆင်၍ ၊ ထာဝရဘုရား
ကုိ
ကုိးကွယ် ကေလာ။့ ေြမ ကီး သား အေပါင်း တို့ ၊ ေ ှ ေတာ်၌ ေကာက်ရံွ ြခင်း ှ ိ က
ေလာ။့ 10ထာဝရဘုရား
စုိးစံ ေတာ်မူသည်ဟု တပါး အမျ ိးသား တို့တင်ွ
ေဟာေြပာ ကေလာ။့ ေလာကဓါတ်
သည် မ
လှုပ် ှား ိင်ုေအာင် မဲြမံ စွာ တည်လိမ့်မည်။ လမူျား ကုိ
ေြဖာင့်မတ် စွာ တရားစီရင် ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 11 ေကာင်းကင် သည် ဝမ်းေြမာက် ြခင်း
ှ ိေစ။ ေြမ ကီး သည်လည်း
ရွှင်လနး် ြခင်း ှ ိေစ။ ပင်လယ် ှင့်
ပင်လယ် တနဆ်ာ သည် အသံ ဗလံကုိြပ ေစ။ 12လယ်ြပင် ှင့်
လယ်ြပင် ၌ ှိသမျှ သည်လည်း
ဝမ်းေြမာက် ေစ။ ထုိအခါ
ေတာ ၌ ှိသမျှ ေသာ အပင် တို့ သည် ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်တင်ွ ရွှင်လနး်စွာ သီချင်း ဆုိကလိမ့်မည်။ 13အေကာင်း မူကား၊ ကုိယ်ေတာ်
သည် ကလာ
ေတာ်မူ၏။ ေြမ ကီး သားတို့ ကုိ တရား
စီရင်ြခင်းငှါ ကလာ
ေတာ်မူ၏။ ေလာကသား
တို့ ကုိ ေြဖာင့်မတ် ြခင်းတရား ှင့် ၎င်း၊ လမူျား ကုိ သစ္စာ
ေတာ် ှင့် ၎င်း
စီရင် ဆုံးြဖတ်ေတာ်မူလတံ။့

97
1ထာဝရဘုရား သည် စုိးစံ
ေတာ်မူ၏။ ေြမ ကီး
သည် ဝမ်းေြမာက် ၍၊ ကျွနး် များတို့သည်လည်း ရွှင်လနး် ကေစ။ 2 မုိဃ်းတိမ် ှင့်
ေမှာင်မုိက် တို့သည် ထာဝရ
ဘုရား ၏ ပတ်ဝနး်ကျင် တို့ ၌ ှိ က၏။ တရား
သြဖင့် စီရင်ြခင်း၊ ေြဖာင့်မတ် စွာဆုံးြဖတ်ြခင်းသည် ပလ္လ င် ေတာ်၏တည်ရာ ြဖစ်၏။

3 မီး သည် ေ ှ ေတာ်၌သွား ၍ ၊ ရနသူ် တို့ ကုိ အလှည့်
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လှည့်ေလာင် ေလ၏။ 4လျှပ်စစ် ေတာ်သည် ေလာကဓါတ် ကုိ လင်း ေစ ၏။ ေြမ ကီး
သည် ြမင် ၍ တနုလ်ှုပ် ၏။ 5ထာဝရဘုရား ေ ှ ၊ ေြမ ကီး တြပင်လံးု ကုိ အစုိးရေတာ်
မူေသာအ ှင် ၏ေ ှ ေတာ်၌ ၊ ေတာင် တို့သည် ဘေယာင်း က့ဲသို့ အရည် ြဖစ် က၏။
6 ေြဖာင့်မတ် ေတာ်မူြခင်းအေကာင်းကုိ ေကာင်းကင်
တို့သည် ထင် ှား စွာြပ၍ ၊ လူများ အေပါင်း တို့သည် ဘုနး် ေတာ်ကုိ ြမင် ရက၏။

7 ု ပ်တု ဆင်းတကုို ဝတ်ြပ ေသာသူ၊ အချည်း ှးီ သက်သက်ေသာအရာ၌
ဝါကား ေသာသူ အေပါင်း တို့ သည် အ ှက် ကဲွြခင်း ှ ိ ကေစ။ ဘုရား
အေပါင်း တို့ ၊ ထာဝရ
ဘုရား ကုိ
ြပပ်ဝပ်ကုိးကွယ် ကေလာ။့ 8 အိုထာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ် သည် တရားစီရင် ေတာ်
မူချက်တို့အေကာင်း ေကာင့်၊ ဇိအနု် မိ သည်ကား ၍
ရွှင်လနး် ပါ၏။ ယုဒ
သတို့သမီး တို့လည်း
ဝမ်းေြမာက် ကပါ ၏။ 9 အိထုာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ် သည် ေြမ ကီး သား အေပါင်း
တို့ထက်
ကီး ြမင့်ေတာ်မူ၏။ ဘုရား
တကာ တို့ ထက်
အလနွ် ချးီေြမာက် ြခင်း ှ ိေတာ်မူ၏။ 10ထာဝရဘုရား ကုိ ချစ် ေသာသူတို့ ၊ မ
ေကာင်းေသာအမှုကုိ ရံွ ှာ ကေလာ။့ ကုိယ်ေတာ် ၏ သန ့် ှ င်း သူတို့ ၏ အသက်
ဝိညာ ်ကုိ ေစာင့်မ ေတာ်မူ၍၊ မ
တရားေသာသူတို့ ၏လက် မှ လည်း ကယ် ှ တ် ေတာ်မူ၏။ 11အလင်း သည် တရား
ေသာသူအဘို့ ၊ ဝမ်းေြမာက် ြခင်းသည် သေဘာ
ေြဖာင့် ေသာသူတို့ အဘို့
ပျ ိ း ကဲ လျက် ှိ၏။ 12 ေြဖာင့်မတ် ေသာသူတို့ ၊ ထာဝရဘုရား
ကုိ အမီှြပ
၍
ဝမ်းေြမာက် ကေလာ။့ သန ့် ှ င်း ေသာ နာမ
ေတာ်ကုိ ချးီမွမ်း ကေလာ။့

98
1ထာဝရဘုရား အား
အသစ် ေသာသီချင်း ကုိ ဆုိ
ကေလာ။့ အံဘွ့ယ် ေသာ အမှုတို့ ကုိ ြပ ေတာ်မူ ပီ။ လက်ျာ လက်ေတာ် ှင့်
သန ့် ှ င်း ေသာ လက် ံု း ေတာ်သည် ကုိယ်ေတာ် အဘို့
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ကယ်တင် ြခင်းအမှု ကုိ ြပ ေလ ပီ။ 2 ထာဝရဘုရား သည် ကယ်တင် ေတာ်မူ ြခင်း
ေကျးဇူးကုိ ထင် ှား ေစ၍၊ ေြဖာင့်မတ် ေတာ်မူြခင်း တရား ကုိလည်း တပါး အမျ ိးသား
တို့အား ေဘာ်ြပ ေတာ်မူ ပီ။ 3ဣသေရလ အမျ ိးသားတို့ ၌
က ုဏာ ေတာ် ှင့်
သစ္စာ ေတာ်ကုိ ေအာက်ေမ့ ေတာ်မူ ပီ။ ငါ တို့ ဘုရား သခင်၏ ကယ်တင် ေတာ်မူြခင်း
ေကျးဇူးကုိ ေြမ ကီး စွနး် အေပါင်း တို့သည် ြမင် ရက ပီ။ 4 ေြမ ကီး သားအေပါင်း တို့ ၊
ထာဝရဘုရား
အား
ေကးေကာ် ကေလာ။့ အသံ
ဗလံကုိ ြပ ၍
ရွှင်လနး်စွာ သီချင်း ဆုိလျက်
ချးီမွမ်း ကေလာ။့ 5 ေစာင်း တီး၍ ထာဝရဘုရား အား သီချင်း ဆုိ ကေလာ။့ ေစာင်း
တီး၍
တရိုယာ
သံ ကုိ ြပ ကေလာ။့ 6 တံပုိး ှခဲရာ ကုိမှုတ်၍ ၊ ှင်ဘုရင် တည်းဟေူသာထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ေကးေကာ် ကေလာ။့ 7ထာဝရဘုရားေ ှ ေတာ်၌၊ ပင်လယ် ှင့် ပင်လယ်
တနဆ်ာ သည် အသံ
ဗလံကုိ ြပ ေစ။ ေလာကဓါတ် ှင့်
ေလာကသား တို့သည် ထုိနည်းတ၊ူ 8 ြမစ် တို့သည် လက်ခုပ် တီး၍၊ ေတာင် ှိသမျှ
တို့ သည်လည်း ရွှင်လနး် ကေစ။ 9အေကာင်း မူကား၊ ေြမ ကီး သားတို့ ကုိ တရား
စီရင်ြခင်းငှါ ကလာ ေတာ်မူ၏။ ေလာကသား
တို့ ကုိ ေြဖာင့်မတ် စွာ စီရင်၍ ၊ လမူျား ကုိ ဟတ်ုမှန် ြခင်းတရား အတိင်ုး
စီရင် ဆုံးြဖတ်ေတာ်မူလတံ။့

99
1ထာဝရဘုရား သည် စုိးစံ
ေတာ်မူ၏။ လမူျား တို့ သည် တနုလ်ှုပ် ြခင်း ှ ိ ကေစ။ ေခ ုဗိမ် တင်ွ ကျနိး်ဝပ် ေတာ်
မူ၏။ ေြမ ကီး သည် လှုပ် ှား ြခင်း ှ ိေစ။ 2ထာဝရဘုရား သည် ဇိအနု် ေတာင်မှာ
ကီးြမတ် ေတာ်မူ၏။ လမူျား အေပါင်း တို့ထက်
ချးီေြမာက် ြခင်း ှ ိေတာ်မူ၏။ 3 ကီးြမတ် ၍
ေကာက်ရွ ံ ဘွယ်ေသာ နာမ
ေတာ်ကုိ ချးီမွမ်း ကေစ။ အေကာင်းမူကား၊ နာမ
ေတာ်သည် သန ့် ှ င်း ြခင်း ှ ိသတည်း။ 4 တရား ကုိ ှစ်သက် ေသာ ှင်ဘုရင် ၏
တနခုိ်း ေတာ်ကုိ ချးီမွမ်း ကေစ။ ကုိယ်ေတာ်သည် မှန် ေသာ စီရင်ြခင်း ကုိ တည် ေစ
ေတာ်မူ၏။ ယာကုပ် အမျ ိး၌
တရား
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သြဖင့်ြပ ၍ ၊ ေြဖာင့်မတ်စွာဆုံးြဖတ်ေတာ်မူ၏။ 5 ငါ ့ တို့ ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား
ကုိ ချးီေြမာက် ကေလာ။့ ေြခေတာ် တင်ရာ ခုံေအာက် ၌ ြပပ်ဝပ်ကုိးကွယ် ကေလာ။့
အေကာင်းမူကား ကုိယ်ေတာ် သည် သန ့် ှ င်း ေတာ်မူသတည်း။ 6ယဇ်ပုေရာဟိတ် ေမာ
ေ ှ ှင့်
အာ ုန် ၊ နာမ ေတာ်ကုိ ပဌနာ
ြပ ေသာသူ ှေမွလ ၊ ဤသူ တို့သည် ထာဝရဘုရား
ကုိ ပဌနာ
ြပ ၍ ၊ ကုိယ်ေတာ် သည် ထူး ေတာ်မူ၏။ 7 သူ တို့အား မုိဃ်းတိမ် တိင်ု ထဲ က မိန ့်
ေတာ်မူ၏။ သူတို့သည်လည်း၊ သက်ေသခံ ေတာ်မူချက်များကုိ၎င်း၊ စီရင် ထုံးဖွ့ဲေတာ်မူ
ချက်များကုိ၎င်း ေစာင့်ေ ှာက် က၏။ 8အကျွ ်ပ်ု တို့၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ် သည် သူ
တို့ ကုိ ထူး
ေတာ်မူ၏။ သူ
တို့အမှု
ေကာင့် အြပစ် ေပးေသာ်လည်း ၊ သူ တို့ ကုိ
သည်းခံ ေသာ ဘုရား
ြဖစ် ေတာ်မူ၏။ 9 ငါ တို့၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ကုိ ချးီေြမာက် ကေလာ။့ သန ့် ှ င်း ေသာ ေတာင် ေတာ်မှာ
ြပပ်ဝပ်ကုိးကွယ် ကေလာ။့ အေကာင်း မူကား၊ ငါ တို့၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား သည် သန ့် ှ င်း ေတာ်မူသတည်း။

100
1 ေြမ ကီး သားအေပါင်း တို့ ၊ ထာဝရဘုရား
အား
ေကးေကာ် ကေလာ။့ 2ထာဝရ ဘုရား၏ အမှုေတာ်ကုိ ဝမ်းေြမာက် စွာ ေဆာင်ရွက်
ကေလာ။့ ရွှင်လနး် စွာ သီချင်းဆုိလျက် ၊ အထံ ေတာ်သို့ ဝင် ကေလာ။့ 3ထာဝရဘုရား
သည် ဘုရား
သခင်ြဖစ်ေတာ်မူသည် ဟု
သိမှတ် ကေလာ။့ ထာဝရ
ဘုရားသည် ငါ တို့ ကုိ ဖနဆ်င်း ေတာ်မူ၍ ၊ ငါတို့၏အ ှင် ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ ငါ တို့ သည်
လည်း၊ ထာဝရ
ဘုရား၏ လူ
ြဖစ်က၏။ အထံ
ေတာ်၌ ကျက်စား ေသာ သုိးစု
လည်း ြဖစ်က၏။ 4 ေကျးဇူး ေတာ် ကီးပါသည်ဟု
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ဝနခံ်လျက်၊ တံခါး ေတာ်တို့ ကုိ၎င်း၊ ဂုဏ်ေတာ်ကုိချးီမွမ်း လျက် တန်တိင်ုး ေတာ်တို့
ကုိ၎င်းဝင် ကေလာ။့ ေကျးဇူးေတာ်ကုိချးီမွမ်း ၍
နာမ ေတာ်ကုိ ေကာင်း ကီး ေပးကေလာ။့ 5အေကာင်း မူကား၊ ထာဝရဘုရား
သည် ေကာင်းြမတ်
ေတာ်မူ၏။ က ုဏာ
ေတာ်သည် အစ ် အ မဲ ှိ၍ ၊ သစ္စာ ေတာ်သည် ကာလ အဆက်ဆက်တည်ေလ
သတည်း။

101
1 ငါသည် သနား
စုံမက်ြခင်း၊ တရား
သြဖင့် စီရင်ြခင်း ကုိ အေကာင်းြပ ၍
သီချင်း ဆုိပါမည်။ အို ထာဝရဘုရား ၊ ေ ှ ေတာ်၌ သီချင်း ဆုိပါမည်။ 2 စုံလင် ေသာ
တရား
အတိင်ုး
ပညာ သတိ ှင့် ကျင့်ပါမည်။ ကုိယ်ေတာ်သည် အကျွ ်ပ်ု ဆီ သို့ အဘယ်
ကာလမှ ကလာ ေတာ်မူမည်နည်း။ ကုိယ် အိမ် တင်ွ
သန ့် ှ င်း ေသာ စိတ် ှလံးု ှင့် ကျင့် ပါမည်။ 3အဓမ္မ အမှု အရာကုိ မျက်ေမှာက် မ ြပ
ပါ။ လမ်းလွှဲ
ေသာသူ ၏ အမှု ကုိ ရံွ ှာ သည်ြဖစ်၍၊ ငါ ၌
မ မီှ မကပ်ရ။ 4သေဘာ ေကာက် ေသာသူသည် ငါ ့ ထံ မှ ထွက်သွား
ရမည်။ မ
ေကာင်းေသာသူ ှင့် ငါမ ေပါင်းေဘာ်။ 5 မိမိ အိမ်နးီချင်း ၏ အသေရ
ကုိ တိတ်ဆိတ် စွာ ဖျက်ေသာသူကုိ ငါပယ်ြဖတ် မည်။ မျက် ှာ ေထာင်လွှား ၍
စိတ် ြမင့် ေသာသူကုိ သည်း မ ခံ။ 6သစ္စာ ှိ ေသာ ြပည်သားတို့ သည် ငါ ့ ထံ မှာေန
မည်အေကာင်း သူတို့ ကုိ ငါ ကည့် ှု မည်။ စုံလင် ေသာတရား ၌
ကျင်လည် ေသာသူသည် ငါ ၏ အမှု ကုိ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 7 လှည့်စား တတ်ေသာ
သူမူကား၊ ငါ ့ အိမ် ၌
မ ေန ရ။ မုသာ
စကားကုိ ေြပာ တတ်ေသာသူသည် လည်း၊ ငါ ့ မျက်ေမှာက် ၌
အခွင့် မ ှ ိရ။ 8 ဆုိး ေသာအမှုကုိ ြပ ေသာသူအေပါင်း တို့ ကုိ ထာဝရဘုရား
၏ မိ ေတာ်မှ
ပယ်ြဖတ် မည်အေကာင်း ၊ မ တရားေသာ ြပည်သား ှိသမျှ တို့ ကုိ ေစာေစာ
ဖျက်ဆီး ေလအံသ့တည်း။

102
ဆင်းရဲ ေသာသူသည် ည ိးငယ် ေသာစိတ် ှင့် ထာဝရဘုရား
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ေ ှ ေတာ်၌
ညည်းတာွး ြမည်တမ်း၍ြပ ေသာပဌနာ။

1 အိထုာဝရဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ု ၏ ပဌနာ
ကုိ နားေထာင် ေတာ်မူပါ။ အကျွ ်ပ်ု
ေအာ်ဟစ် ြခင်းအသံ သည် ေ ှ ေတာ်သို့
ေရာက် ပါေစေသာ။ 2 ေဘး ေရာက်သည်ကာလ ၌ မျက် ှာ ေတာ်ကုိ အကျွ ်ပ်ု မှ လွှဲ
ေတာ် မ
မူပါ ှင့်။ အကျွ ်ပ်ုေခါ် ေသာအခါ
နားေထာင် ေတာ်မူပါ။ အလျင် အြမနထူ်း ေတာ်မူပါ။ 3အေကာင်း မူကား၊ အကျွ ်ပ်ု
၏ ေနရ့က် ကာလ သည် မီးခုိး
က့ဲသို့ ကုန် တတ်ပါ၏။ အကျွ ်ပ်ု ၏ အ ို း
တို့ သည် မီး
ေချးက့ဲသို့ ကျွမ်း ကပါ၏။ 4အကျွ ်ပ်ု ၏ ှလံးု သည် ြမက်ပင် က့ဲသို့ အထိ
အခုိက်ခံရ၍ ၊ ည ိး မ်ွး လျက် ှိပါ၏။ အစာ
စား ြခင်း ကိစ္စကုိ
ပင် ေမ့ေလျာ့ တတ်ပါ၏။ 5 ကုိယ် ညည်းတာွး ြခင်း အသံ
ေကာင့် ၊ အကျွ ်ပ်ု ၏ အ ို း
တို့သည် အေရ
၌ ကပ် လျက် ှိ ကပါ၏။ 6အကျွ ်ပ်ုသည် လင်ွြပင် ၌ ေနေသာ ဝံပုိ က့ဲသို့ ၎င်း၊ ေတာ
၌ေနေသာဇိကွက် က့ဲသို့ ၎င်း ြဖစ် ပါ၏။ 7အကျွ ်ပ်ုသည် အိမ်မုိး ေပါ် မှာ တ
ေကာင်တည်း ေနရေသာ ငှက် က့ဲသို့ ြဖစ် ၍ ေစာင့် လျက်ေနရပါ၏။ 8 အကျွ ်ပ်ု
ရနသူ် တို့သည် တ
ေနလံ့းုက့ဲရဲ ကပါ၏။ အကျွ ်ပ်ု တဘက်၌ ေစာ်ကား ေသာသူတို့ သည် အကျွ ်ပ်ု ကုိ
ပုံခုိင်း၍ ကျနိဆုိ် တတ်ကပါ၏။ 9 စိတ် ေတာ်မေြပ၊ အမျက် ထွက်ေတာ်မူေသာေကာင့်
၊ အကျွ ်ပ်ုသည် ြပာ ကုိမုန ့် က့ဲသို့ စား ရပါ၏။ ေသာက် ေသာအခါလည်း ၊ မျက်ရည်
ေရာ ၍ေသာက်ရပါ၏။ 10 ကုိယ်ေတာ်သည် အကျွ ်ပ်ု ကုိချးီေြမာက် ပီးမှ
ေအာက်သို့ ချ ေတာ်မူ ပီ။ 11 အကျွ ်ပ်ု ၏ေနရ့က် တို့သည် ှည်လျား ေသာ အရိပ်
က့ဲသို့ ြဖစ်၍ ၊ ြမက်ပင် က့ဲသို့ အကျွ ်ပ်ုည ိး မ်ွး ပါ၏။ 12 အိထုာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ်
သည် နစိ္စ
ထာဝရ ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ နာမ
ေတာ်သည် ကာလ
အစ ်အဆက် တည် ပါ၏။ 13ထ ေတာ်မူပါ။ ဇိအနု် မိ ကုိ သနား
ေတာ်မူပါ။ ဇိအနု် မိ ကုိ ကယ် မသနားရေသာအချနိ် ၊ ချနိး်ချက် ေတာ်မူ ေသာအချနိ်
ေရာက် ပါ ပီ။ 14 ကုိယ်ေတာ် ၏ ကျွန် တို့သည် ထုိ မိ ၏ ေကျာက်ခဲ တို့ ကုိပင် ှစ်သက်
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၍ ၊ သူ ၏ေြမမှုန ့် ကုိပင် စုံမက် ကပါ၏။ 15တပါးအမျ ိးသား တို့သည် ထာဝရဘုရား
၏ နာမ
ေတာ်ကုိ၎င်း ၊ ေလာကီ ှင် ဘုရင်အေပါင်း တို့သည် ဘုနး် ေတာ်ကုိ၎င်း ေကာက်ရံွ က
ပါလိမ့်မည်။ 16ထာဝရဘုရား သည် ဇိအနု် မိ ကုိ တည်ေထာင် ၍၊ ဘုနး် ေတာ် ှင့်တကွ
ထင် ှား ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 17 ကုိးကွယ် ရာ မ့ဲ ေသာသူတို့ ဆုေတာင်းြခင်း အေကာင်း
ကုိ မထီမ့ဲြမင် မ ြပ ၊ သူ
တို့၏ ပဌနာ
ကုိ မှတ် ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 18 ထုိ အေကာင်းအရာကုိ ေနာက် ြဖစ်လတံ့ေသာ လမူျ ိ း
အဘို့
ေရးမှတ် ရမည်။ ြပ ြပင် ေတာ်မူလတံေ့သာ လူ
တို့သည် ထာဝရ
ဘုရားကုိ ချးီမွမ်း ကလိမ့်မည်။ 19 ချ ပ်ထား ေသာသူ၏ညည်းတာွး သံကုိ နားေထာင်
ြခင်းငှါ ၎င်း၊ ေသ
ရမည့် သူ
တို့ ကုိ လွှတ် ြခ င်းငှါ ၎င်း၊ 20 အတိင်ုး တိင်ုး အြပည် ြပည်ေသာ လမူျ ိ း တို့သည်
ထာဝရဘုရား
၏ဝတ် ကုိြပ လျက်စုေဝး ကေသာအခါ၊ 21 ဇိအနု် ေတာင်ေပါ် ၊ ေယ ု ှလင် မိ ၌ ၊
ထာဝရဘုရား ၏ နာမ
ေတာ် ှင့်
ဂုဏ် ေကျးဇူးေတာ်ကုိ ထင် ှား ေစြခင်းငှါ ၎င်း၊ 22သန ့် ှ င်း ရာ ဌာနေတာ်အထွဋ် က
ငံု့ ကည့်ေတာ်မူ၍၊ ေကာင်းကင် ေပါ်က
ထာဝရဘုရား
သည် ေြမ ကီး ကုိ
ှုမှတ် ေတာ်မူ၏။ 23လမ်း ခရီး၌
ငါ ၏အစွမ်း ကုိ ေလျာ့ ေစြခင်းငှါ၎င်း၊ ငါ ၏ေနရ့က် ကာလကုိ တို ေစြခင်းငှါ၎င်း
ြပ ေတာ်မူေသာအခါ၊ 24 ငါေလျှာက် ေသာ အချက်ဟမူူကား၊ အို အကျွ ်ပ်ု
၏ဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ု ကုိ အသက် ပျ ိ စ ် ပင် ပယ် ှင်း ေတာ် မ
မူပါ ှင့်။ ကုိယ်ေတာ် ၏ ှစ် တို့သည် ကာလအစ ် အဆက် မဲကပါ၏။ 25 ကုိယ်ေတာ်
သည် ေ ှ ဦးစွာ ၌ ေြမ ကီး ကုိ တည်
ေတာ်မူ ပီ။ မုိဃ်းေကာင်းကင် သည်လည်း
လက် ေတာ် ှင့် ဖနဆ်င်း ေသာအရာြဖစ်ပါ၏။ 26 ထုိ အရာတို့သည် ပျက်စီး ြခင်းသို့
ေရာက်ေသာ်လည်း ၊ ကုိယ်ေတာ် သည် အ မဲတည် ေတာ်မူ၏။ ထုိ
အရာ ှိသမျှ တို့သည် အဝတ် က့ဲသို့ ေဟာင်း မ်ွး ြခင်းသို့ ေရာက်၍ ၊ ကုိယ်ေတာ်
သည် ဝတ်လံု ကုိ လဲ သက့ဲသို့ လဲေတာ် မူသြဖင့်၊ ေြပာင်းလဲ ြခင်း ှ ိ ကေသာ်လည်း၊
27 ကုိယ်ေတာ် သည် ေြပာင်းလဲ ေတာ်မမူပါ။ အသက် ေတာ်လည်း
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မ ကုန် မဆုံးရပါ။ 28 ကုိယ်ေတာ် ကျွန် တို့၏သား ေြမးတို့သည် တည် ၍ ၊ အမျ ိး
အ ယ်ွ သည်လည်း ေ ှ ေတာ်၌ မဲြမံ ပါလိမ့်မည်။

103
1 အို ငါ ့ ဝိညာ ် ၊ ထာဝရဘုရား ကုိ ေကာင်း ကီး ေပး ေလာ။့ ငါ ၏ အထဲ
မှာ ှိသမျှ တို့ ၊ သန ့် ှ င်း ေသာ နာမ ေတာ်ကုိ ေကာင်း ကီးေပး ကေလာ။့ 2 အို ငါ ့
ဝိညာ ် ၊ ထာဝရဘုရား ကုိ ေကာင်း ကီး ေပးေလာ။့ ေကျးဇူး ေတာ်အေပါင်း ကုိ မ
ေမ့ေလျာ့ ှင့်။ 3သင် ၏အြပစ် အလံးုစုံ တို့ ကုိ ေြဖလွှတ် ၍၊ သင် ၏ အနာ
ေရာဂါ ှိသမျှ တို့ ကုိလည်း ေပျာက် ေစေတာ်မူ၏။ 4 သင် ၏အသက် ကုိ ဖျက်ဆီး
ြခင်းထဲက ေရွး ၍ ေကျးဇူးေတာ်၊ က ုဏာ
ေတာ်များ ှင့် သင် ၏ေခါင်း ကုိ ပတ်ရစ် ေတာ် မူ၏။ 5 သင့် ကုိ အသက် ကီးစ ်၊
ေကာင်း ေသာအရာ ှင့် ေရာင့်ရဲ ေစေတာ်မူသြဖင့်၊ သင် ၏အရွယ် သည် ေရွှလင်းတ
၏အရွယ်က့ဲသို့ ြပ ြပင် ြခင်း ှ ိ၏။ 6 ထာဝရဘုရား သည် ည ်းဆဲ ြခင်းကုိခံရသမျှ
ေသာသူတို့ အဘို့
တရား ေပး၍ စီရင် ဆုံးြဖတ်ေတာ်မူ၏။ 7ဘာသာ ဓေလေ့တာ်တို့ ကုိ ေမာေ ှ ၌ ၎င်း၊
စီရင် ေတာ်မူေသာအမှု အရာတို့ ကုိ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့ ၌ ၎င်း ြပ ေတာ်မူ ပီ။ 8ထာဝရဘုရား သည် သနား
တတ်ေသာသေဘာ၊ ေကျးဇူး ြပ တတ်ေသာသေဘာ၊ စိတ် ှည် ၍ ၊ က ုဏာ ကယ်ဝ
ေသာ သေဘာ ှိေတာ်မူ၏။ 9အစ ် မြပတ်အြပစ်တင် ေတာ်မူသည်မဟတ်ု။ အ ငိ း ကုိ
အ မဲ ထားေတာ်မူသည်မဟတ်ု။ 10 ငါ တို့ ြပစ်မှား ြခင်း ှင့် အေလျာက်ငါ တို့ ၌ ြပ ေတာ်
မ
မူတတ်။ ငါ တို့ ၌ ဒစု ိုက် ှ ိသည်အတိင်ုး အြပစ် ကုိေပး ေတာ်မ မူတတ်၊ 11 ေြမ ကီး
ေပါ် တင်ွ ေကာင်းကင် အြမင့် ှ ိသည် အတိင်ုး ၊ ထာဝရ ဘုရားကုိ ေကာက်ရံွ ေသာသူ
တို့ ၌
က ုဏာ ေတာ်သည် အား ကီး ေပ၏။ 12အေ ှ မျက် ှာစွနး်သည် အေနာက် မျက် ှာ
စွနး် ှင့် ေဝး သည်အတိင်ုး ၊ ငါ တို့အြပစ် များကုိ ငါ တို့ ှင့် ေဝး ေစ ေတာ်မူ၏။ 13အဘ
သည်သား တို့ ကုိ သနား
စုံမက်သည်နည်းတူ ၊ ထာဝရဘုရား သည် ေကာက်ရွ ံ ေသာသူတို့ ကုိ သနား စုံမက်
ေတာ်မူ၏။ 14အေကာင်း မူကား၊ ငါ တို့ ကုိယ် ခနဓ္ါကုိ သိ
ေတာ်မူ ၏။ ငါ တို့သည် ေြမမှုန ့် ြဖစ်ေကာင်း ကုိ ေအာက်ေမ့ ေတာ်မူ ၏။ 15လူ တို့၏
ေနရ့က် ကာလသည် ြမက်ပင် က့ဲသို့ ြဖစ်၏။ လသူည် လယ်ြပင် ၌ ှိေသာပနး်ပွင့် က့ဲသို့
ပွင့် တတ်၏။ 16 ေလသည်လနွ် သွားလျှင် အပွင့ေ်ပျာက် ၍ ၊ သူ ၏ေနရာ သည် ေနာက်
တဖန် သူ့
ကုိ မ သိ ရာ။ 17 ထာဝရဘုရား ၏က ုဏာ ေတာ် မူကား ၊ ေကာက်ရွ ံ ေသာသူ
တို့ အေပါ် သို့ ကာလ အစ ်အဆက် သက်ေရာက် တတ်၏။ 18 သစ္စာ ေတာ်ကုိေစာင့်
၍ ပညတ် ေတာ်တို့ ကုိ ကျင့် ြခင်းငှါ ၊ သတိြပ ေသာသူတို့၏ သား စ ်ေြမးဆက်
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တို့သည် ကုသလတရားေတာ် ှင့် ဆုိင်ရ က၏။ 19 ထာဝရဘုရား သည် ပလ္လ င် ေတာ်
ကုိ ေကာင်းကင် ဘုံ၌ တည် ေတာ်မူ၍ ၊ အာဏာ ေတာ်သည် ခပ်သိမ်း ေသာ အရပ်တို့
ကုိ ှ ံြပား၏။ 20တနခုိ်း ကီး၍ ှ တ်ကပတ် ေတာ်အသံ ကုိ နားေထာင် လျက် ၊ အမိန ့်
ေတာ်အတိင်ုး ေဆာင်ရွက် ေသာ ေကာင်းကင် တမနေ်တာ်တို့ ၊ ထာဝရဘုရား
ကုိ ေကာင်း ကီး ေပး ကေလာ။့ 21 အလို ေတာ်သို့ လိက်ု ေသာ အမှု ေတာ် ထမ်း၊
ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ ေတာ်အေပါင်း တို့ ၊ ထာဝရဘုရား
ကုိ ေကာင်း ကီး ေပးကေလာ။့ 22 ိင်ုငံ ေတာ်အရပ်ရပ် ၌ စီရင် ဖနဆ်င်းေတာ်မူသမျှ
တို့ ၊ ထာဝရဘုရား
ကုိ ေကာင်း ကီး ေပး ကေလာ။့ အို ငါ ့ ဝိညာ ် ၊ ထာဝရဘုရား ကုိ ေကာင်း ကီး ေပး
ေလာ။့

104
1 အို ငါ ့ ဝိညာ ် ၊ ထာဝရဘုရား ကုိ ေကာင်း ကီး ေပး ေလာ။့ အကျွ ်ပ်ု ၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ် သည် အလနွ် ကီးြမတ် ေတာ်မူ၏။ ဘုနး် တနခုိ်း
အာ ေုဘာ် ှင့်
တနဆ်ာ ဆင်ေတာ်မူ၏။ 2 အဝတ် ှင့် ြခံ သက့ဲသို့ ၊ အလင်း ှင့် ကုိယ်ေတာ်ကုိ ြခံ
ေတာ်မူထေသာ၊ မုိဃ်းေကာင်းကင် ကုိ မျက် ှာ ကက် က့ဲသို့ ကက် ေတာ်မူထေသာ၊ 3 ေန
ေတာ်မူရာအထက် ခနး်၊ အြမစ်ကုိေရ ၌
တည်
ေတာ်မူထေသာ၊ မုိဃ်းတိမ် ရထား ကုိ စီး၍၊ ေလ
အေတာင် တို့ ြဖင့်
က သွားေတာ်မူထေသာ၊ 4 မိမိ တမန် တို့ ကုိ ေလ
က့ဲသို့ ၎င်း၊ မိမိ
အေစအပါး တို့ ကုိ မီး
လျှ ံ က့ဲသို့ ၎င်း ြဖစ် ေစေတာ်မူထေသာ၊ 5 ေြမ ကီး အြမစ် ကုိ ကာလ
အစ ်အ မဲ မ
ေရွ မလှုပ် ေစ ြခ င်းငှါ၊ တည် ေတာ်မူေသာဘုရားေပတည်း။ 6 ကုိယ်ေတာ်သည်
ေြမ ကီး ကုိ အဝတ် ှင့် ဖုံး
သက့ဲသို့ ၊ ပင်လယ် ှင့် ဖုံးေတာ်မူ၍၊ ေရ
တို့သည် ေတာင် များ အေပါ် မှာ ရပ် ေနကပါ၏။ 7တဖန် ဆုံးမ
ေတာ်မူ၍ သူတို့သည် ေြပး ကပါ၏။ မုိဃ်းချ နး် ေတာ်မူသံ ကုိ ကား၍ ၊ အလျင် အ
ြမနြ်ပနသွ်ား ကပါ၏။ 8 ေတာင် တို့သည် တက် လျက်၊ ချ ိင့် တို့သည် ဆင်း
လျက်၊ သူ
တို့ ဘို့
ခဲွခန ့် ေတာ်မူေသာအရပ် သို့ ေရာက်ကပါ ၏။ 9 ေရတို့သည် ြပနလ်ာ ၍ ေြမ ကီး ကုိ
မ
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လွှမ်းမုိး ေစြခင်းငှါ ၊ မ ေကျာ် ရေသာနယ်စပ် ကုိပုိင်းြခား ေတာ်မူ၏။ 10ထာဝရဘုရား
သည် ချ ိင့် များထဲ သို့ စမ်း ေရကုိ လွှတ် ေတာ်မူ၍၊ ေရသည် ေတာင် တို့တင်ွ
စီး လျက်၊ 11 ေြမ တိ စ္ဆာန်
အေပါင်း တို့အား ေသာက် ရေသာအခွင့်ကုိေပး ၏။ ြမည်း ို င်းတို့သည် အငတ် ေြပ
ရက၏။ 12 ထုိ ေရအနား မှာ မုိဃ်း ေကာင်းကင်ငှက် တို့သည် ေနရာ
ကျ၍ ၊ သစ်ပင် အခက်အလက်တို့တင်ွ
ေကးေကာ် က၏။ 13အထက် ခနး်ေတာ်ထဲ က ေတာင် များကုိ ေရ
ေပး ေတာ်မူ၏။ စီရင် ြပ ြပင်ေတာ်မူြခင်းအကျ ိး ေကာင့် ၊ ေြမ ကီး သည် ေရာင့်ရဲ
လျက် ှိ၏။ 14 တိ စ္ဆာန် ဘို့
ြမက်ပင် ကုိ၎င်း ၊ လူ သုံးဘို့
စပါး ပင်ကုိ၎င်းေပါက် ေစေတာ်မူသြဖင့်၊ ေြမ ကီး ထဲ က မုန ့် ကုိ ထုတ် ေဘာ်ေတာ်
မူ၏။ 15 စပျစ် ရည်သည်လည်း
လူ တို့ ကုိ ရွှင်လနး် ေစ၏။ ဆီ
အားြဖင့်လည်း သူတို့မျက် ှာ ကုိ ေြပာင် ေစေတာ်မူ၏။ မုန ့် သည်လည်း ၊ သူ တို့ ှလံးု
ကုိ ေထာက်မ ၏။ 16 ထာဝရဘုရား ၏သစ်ပင် ၊ စုိက် ေတာ်မူေသာေလဗ ုန် အာရဇ်
ပင်တို့သည်လည်း ေရာင့်ရဲ လျက် ှိ က၏။ 17 ထုိအပင်တို့ ၌ ငှက် တို့သည် အသုိက် လပ်ု
တတ် က၏။ ထင်း ူ း ပင်တို့ ၌ ေတာငနး် တို့သည် ေနရာ ကျ တတ်က၏။ 18 ြမင့် ေသာ
ေတာင် တို့သည် ေတာဆိတ် များမီှခုိ ရာ၊ ေကျာက် တို့သည် ှာဖနယု်န် များ မီှခုိရာ ြဖစ်
က၏။ 19 ချနိး်ချက် ေသာအချနိဘိ်ု့ ၊ လ ကုိ ဖနး်ဆင်း ေတာ်မူ ပီ။ ေန
သည်လည်း၊ မိမိ
ဝင် ရေသာအချနိကုိ်သိ ၏။ 20 ကုိယ်ေတာ်သည် ေမှာင်မုိက် ကုိ စီရင် ေတာ်မူ၍
ည ့် ြဖစ် ပါ၏။ ထုိအချနိ၌် ေတာ
တိ စ္ဆာန် အေပါင်း တို့ သည် တာွး လျက် ထွက်တတ်ကပါ၏။ 21 ြခေသင့်္ ပျ ိတို့သည်
လယုက် ြခင်းအလိငုှါ
ေဟာက်
၍ ၊ ဘုရား သခင့်ထံမှာ အစာ ကုိ ှာ ကပါ၏။ 22 တဖန်ေန ထွက် ြပန်လျှင်၊ သူ
တို့သည် ဆုတ် သွား ၍
ေန မဲတင်ွး တို့ ၌
အိပ် ေနကပါ၏။ 23လူ သည်လည်း
လပ်ုေဆာင် ြပ မူြခင်းငှါ ညဦး တိင်ုေအာင်
ထွက်သွား ပါ၏။ 24 အို ထာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ် စီရင်
ြပ ြပင်ေတာ်မူ ေသာအရာတို့သည် အလနွမ်ျားြပား ပါ၏။ ှိ ှ ိသမျှ
တို့ ကုိ ပညာ
ေတာ်အားြဖင့် ဖနဆ်င်း ေတာ်မူ၏။ ေြမ ကီး
သည် ဘ ာ
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ေတာ် ှင့် ကယ်ဝ ပါ၏။ 25 မ ေရတက်ွ ိင်ုေအာင် တာွး တတ်ေသာ တိ စ္ဆာန် အစ ှိ
ေသာ တိ စ္ဆာနအ် ကီး အငယ် များတို့ေနရာ ကီးမား ကျယ်ဝနး်ေသာ သမုဒ္ဒရာ
လည်း ှိပါေသး၏။ 26 ထုိ အရပ်၌ သေဘင်္ာ တို့သည် သွား လာကပါ၏။ ထုိ အရပ်၌
ကွန ့် ြမ းေစြခင်းငှါဖနဆ်င်းေတာ်မူေသာငါး ကီးလဝိသနသ်ည်လည်း ှိပါ၏။ 27 ထုိသို့
ေသာ တိ စ္ဆာန် အေပါင်း တို့သည် အချနိတ်န်
လျှင် အစာ
ေကျွး ေတာ်မူေစြခင်းငှါ ၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိ ေြမာ်လင့် လျက် ေနကပါ၏။ 28 ကုိယ်ေတာ်
ချ ထားေတာ်မူသည်အတိင်ုး သူတို့ သည် သိမ်းယူ ကပါ၏။ လက် ေတာ်ကုိ ဖွင့် ေတာ်
မူေသာ အားြဖင့် ၊ သူတို့သည် ေကာင်း ေသာအရာ ှင့် ေရာင့်ရဲ က ပါ၏။ 29 မျက် ှာ
ေတာ်ကုိ လွှဲ ေတာ်မူလျှင်၊ သူတို့သည် ပင်ပနး် ကပါ၏။ သူ
တို့အသက် ကုိ ုပ်သိမ်း ေတာ်မူလျှင်၊ သူတို့သည် ေသ
၍
မိမိ တို့ေြမမှုန ့် ထဲ သို့ ြပန် သွားကပါ၏။ 30တဖနဝိ်ညာ ် ေတာ်ကုိ လွှတ် ၍ ၊ သူတို့ ကုိ
ဖနဆ်င်း ေတာ်မူသြဖင့်၊ ေြမ ကီး မျက် ှာ ကုိ အသစ် ြပ ြပင် ေတာ်မူ၏။ 31ထာဝရဘုရား
၏ဘုနး် ေတာ်သည် နစိ္စ
အ မဲ တည် ၏။ ထာဝရဘုရား
သည် မိမိ
အမှု ေတာ်တို့တင်ွ
ဝမ်းေြမာက် ေတာ်မူ၏။ 32 ေြမ ကီး ကုိ
ကည့် ှု ေတာ်မူ၍
သူသည် တနုလ်ှုပ် တတ်၏။ ေတာင် တို့ ကုိ တို့
ေတာ်မူ၍ ၊ သူတို့သည် မီးခုိး ထွက်တတ် ကပါ၏။ 33 ငါ သည် အသက် ှင်စ ် ၊
ထာဝရဘုရား ကုိ
သီချင်း ဆုိမည်။ ငါြဖစ်သည် ကာလ
ပတ်လံးု၊ ငါ ၏ ဘုရား
သခင် ကုိ
ေထာမနာသီချင်း ဆုိမည်။ 34 ငါ ဥဒါနး် ကျ းြခင်းအသံသည် ှစ်သက် ေတာ်မူဘွယ်
ြဖစ်၍၊ ထာဝရဘုရား
၌
ငါ ရွှင်လနး် လိမ့်မည်။ 35 ြပစ်မှား ေသာသူတို့ ကုိ ေြမ ကီး မှ
သုတ်သင် ပယ် ှင်း၍ ၊ မ တရားေသာသူတို့ သည် ေနာက် တဖန် မ
ြဖစ်ရက။ အိငုါ ့ ဝိညာ ် ၊ ထာဝရဘုရား ကုိ ေကာင်း ကီး ေပးေလာ။့ ဟာေလလယု။

105
1ထာဝရ ဘုရား၏ ဂုဏ်ေကျးဇူးေတာ်ကုိ
ချးီမွမ်း ကေလာ။့ နာမ
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ေတာ်ကုိ ပဌနာ
ြပ ကေလာ။့ အမှု ေတာ်တို့ ကုိ လူ
များတို့အား
ြပသ ကေလာ။့ 2ထာဝရ ဘုရားကုိ
သီချင်း ဆုိ ကေလာ။့ ဆာလံ သီချင်း ကုိ
ဆုိကေလာ။့ အံဘွ့ယ် ေသာ အမှုေတာ်အေပါင်း တို့ ကုိ ေဟာေြပာ ကေလာ။့ 3သန ့် ှ င်း
ေသာနာမ ေတာ်၌
ဝါကား
ဝမ်းေြမာက်ကေလာ။့ ထာဝရဘုရား
ကုိ ှာ ေသာသူတို့သည် စိတ် ှလံးုရွှင်လနး် ကေစ။ 4ထာဝရဘုရား ှင့်
တနခုိ်း ေတာ်ကုိ ှာ ကေလာ။့ မျက် ှာ ေတာ်ကုိ အစ ် မြပတ် ှာ ကေလာ။့ 5 စီရင်
ေတာ်မူေသာအံဩ့ ဘွယ်တို့ ကုိ၎င်း၊ ထူးဆနး် ေသာ အမှု ေတာ်တို့ ှင့်
ှ တ်ထွက် ပညတ် တို့ ကုိ၎င်း ေအာက်ေမ့ ကေလာ။့ 6ထာဝရ ဘုရား၏ကျွန် အာြဗ

ဟံ အမျ ိး ၊ ေရွးေကာက်
ေတာ်မူေသာယာကုပ် အ ွှယ် တို့ ၊ 7 ကုိယ်ေတာ် ြမတ် ထာဝရဘုရား
သည် ငါ တို့ ဘုရား
သခင်ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ ေြမ ကီး တြပင်လံးု ၌
တရား စီရင် ပုိင်ေတာ်မူ၏။ 8 ငါသည်သင် တို့အေမွခံ ရာဘို့ ခါနာန်
ြပည် ကုိ သင် ၌ ေပး မည်ဟု ငါတို့အမျ ိးသည် အေရ
အတက်ွအားြဖင့် မများ၊ 9 အလနွ်နည်း ၍ ထုိ ြပည် ၌ ဧည့်သည် ြဖစ် လျက်ေန
ေသာအခါ၊ 10 အာြဗဟံ ၌ ဂတိထား၍ ၊ ဣဇာက် ၌ ကျနိဆုိ် ေတာ်မူလျက်၊ 11 ယာ
ကုပ် ၌ မဲြမံ ေသာတရား ၊ ဣသေရလ ၌ နစိ္စ ထာဝရပဋိညာ ် ြဖစ်ေစြခင်းငှါ၊ 12လမူျ ိး
အဆက်တေထာင် တိင်ုေအာင် မိန ့် မက် ေတာ်မူေသာ ှ တ်ကပတ် တည်းဟေူသာ ဝနခံ်
ြခင်းတရားေတာ်ကုိ အစ ်အ မဲ ေအာက်ေမ့ ေတာ်မူ၏။ 13 သူတို့သည် တ မိ မှ တ မိ
သို့ ၎င်း၊ တ ိင်ုငံ မှ
တ ိင်ုငံ သို့ ၎င်း၊ လှည့်လည် ၍ သွားကေသာအခါ၊ 14 သူ တို့ ကုိ ည ်းဆဲ ေစြခင်းငှါ
အဘယ်သူ အားမျှ အခွင့်ေပး ေတာ်မ မူ။ သူ
တို့အတက်ွ လည်း ှင်ဘုရင် တို့ ကုိ ဆုံးမ
လျက်၊ 15 ငါ ့ ထံ၌ ဘိသိတ် ခံေသာသူတို့ ကုိ မ
ထိ မခုိက် ှင့်။ ငါ ၏ ပေရာဖက် တို့ ကုိ
အြပစ် မ ြပ ှင့်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။ 16တဖနတံ်ု ၊ ထုိြပည် ၌
မွတ်သိပ် ြခင်းေဘးကုိ ေခါ် ၍၊ အစာ
အာဟာရတည်းဟေူသာအေထာက် အပင့် ှ ိသမျှ ကုိ ချ ိ းဖျက် ေတာ်မူေသာအခါ၊

17ကျွန် ြဖစ်ေစ ဘို့ အေရာင်း ခံရေသာေယာသပ်
ကုိ သူ
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တို့ေ ှ မှာ ေစလွှတ် ေတာ်မူ၏။ 18သူ့ ကုိေြခ ချင်းခတ်၍ သံ
ှင့် ည ်းဆဲ က၏။ 19 သူ ၏စကား
မ ြပည့်စုံ မီှတိင်ုေအာင်၊ ထာဝရ
ဘုရား ၏ အမိန ့် ေတာ်အတိင်ုး စုံစမ်း ြခင်းကုိ ခံရ၏။ 20လူ တို့ ကုိ အစုိးရ
ေသာအ ှင်တည်းဟေူသာ ှင် ဘုရင်သည် ေစလွှတ် ၍
သူ့ ကုိ ှ တ် ပီးမှ
ချမ်းသာ ေပးေတာ်မူ၏။ 21 သူသည် မိမိ
အလို ှ ိ သည်အတိင်ုး
မင်း အရာ ှိ
တို့ ကုိ ချည်ေ ှာင် ၍၊ 22 မှူးေတာ်မတ်ေတာ်တို့ ကုိ ဆုံးမ
ပုိင် ေသာ အခွင့် ှင့် နနး်ေတာ် အပ်ု ၊ ိင်ုငံ ေတာ်အပ်ု အရာ၌ ထုိသူ
ကုိ ခန ့် ထားေတာ်မူ၏။ 23ဣသေရလ သည်လည်း အဲဂုတ္တု
ြပည်သို့ ေရာက်
လာ၍ ၊ ယာကုပ် သည် ဟာမ
အမျ ိးေနရာြပည် ၌
တည်းခုိ ၏။ 24 ဘုရားသခင်သည် မိမိ
လူ တို့ ကုိ အလနွ် များြပား ေစ၍ ၊ ရနသူ် တို့ထက်
အား ကီး ေစေတာ်မူ၏။ 25 မိမိ လူ တို့ ကုိ ရနသူ်တို့သည်မုနး် ၍၊ မိမိ
ကျွန် တို့ ကုိ ပရိယာယ် ြပ မည် အေကာင်း ၊ ထုိသူ တို့ စိတ် ှလံးုကုိ ေြပာင်းလဲ ေစ
ေတာ်မူ ၏။ 26တဖနမိ်မိ ကျွန်
ေမာေ ှ ှင့် ေရွးေကာက် ေတာ်မူေသာ အာ ုန် ကုိ ေစလွှတ် ေတာ်မူ၏။ 27 အဲဂုတ္တု
ြပည်သားတို့တင်ွ၊ လက္ခဏာ
သက်ေသ ေတာ်တို့ ကုိြပ ၍ ၊ ဟာမ အမျ ိးေနရာြပည် ၌
အံ့ဘွယ် ေသာ အမှုတို့ ကုိ ြပ က၏။ 28 ေမှာင်မုိက် ကုိေစလွှတ် ၍ ၊ မုိက်မဲ ေစေတာ်
မူ၏။ သူတို့သည် ှ တ်ကပတ် ေတာ်ကုိ ဆန ့က်ျင် ဘက်မ ြပ ရက။ 29 သူ တို့ ေရ များ
ကုိ အေသွး ြဖစ်ေစ ၍ ၊ ငါး များကုိ ေသ ေစေတာ်မူ၏။ 30 သူ တို့ ေြမ သည် များစွာ
ေသာ ဘား
တို့ ကုိ မင်း အိပ်ရာအခနး် တို့ ၌
ပင်ဘွား ေလ၏။ 31အမိန ့် ေတာ် ှိ၍
ယင်ရဲ ှင့်ြခင် တို့သည် တြပည်လံးု ကုိ
ှ ံြပား က၏။ 32 မုိဃ်းေရ အစား မုိဃ်းသီး ကုိ၎င်း၊ သူ
တို့ေြမ ေပါ်
မှာ မီးလျှ ံ ကုိ၎င်းေပး ေတာ်မူ၏။ 33 သူ တို့စပျစ် ယ်ွပင် ှင့်
သေဘင်္ာ သဖနး်ပင်တို့ ကုိ ထိခုိက် ၍ ၊ တြပည်လံးု ၌ ှိေသာသစ်ပင် များကုိ ချ ိ း ေတာ်
မူ ၏။ 34အမိန ့် ေတာ် ှိ၍ မ
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ေရတက်ွ ိင်ုေအာင်၊ အရာဘကျ ိင်း ှင့်
ယာလက်ကျ ိင်း တို့သည် လာ
၍၊ 35 သူ တို့ ြပည် မှာ
ဟင်းသီး ဟင်းရွက် ှိသမျှ တို့ ကုိ၎င်း ၊ ေြမဩဇာ အသီး အ ှံတို့ ကုိ၎င်း ကုိက်စား
က၏။ 36 သူ တို့အစွမ်း သတ္တ ိ အထွဋ် အြမတ်တည်းဟေူသာသူ တို့ ြပည် မှာ
သားဦး အေပါင်း တို့ ကုိ ဒဏ်ခတ် ေတာ်မူ၏။ 37 မိမိလတိူု့ ကုိ ေရွှ ေငွ ပါလျက်
ထုတ် ေဆာင်ေတာ်မူ ၍ ၊ သူ တို့အစုစု ၌
အားနည်း ေသာ သူတ ေယာက်မျှမ ှိ။ 38 အဲဂုတ္တု ြပည်သည် သူ
တို့ ကုိ ေကာက် ေသာေကာင့်၊ သူ
တို့သည် ထွက်သွား ေသာအခါ
တြပည်လံးုဝမ်းေြမာက် ၏။ 39 သူတို့အေပါ်မှာ မုိဃ်းတိမ် ကုိြဖန ့် မုိး ၍ ၊ ည ့် အခါ
လင်း စရာဘို့ မီး ကုိေပးေတာ်မူ၏။ 40 သူတို့သည် ေတာင်း ေသာအခါ
ငံးု များကုိ ေဆာင် ခ့ဲေတာ်မူ၍ ၊ သူ တို့ ကုိ ေကာင်းကင် မုန ့် ှင့် ေရာင့်ရဲ ေစေတာ်မူ၏။

41 ေကျာက် ကုိလည်း ဖွင့်လှစ် ေတာ်မူသြဖင့် ၊ ေရ
သည် ထွက် ၍ ေသွ့ ေြခာက်ေသာအရပ်၌
ြမစ် က့ဲသို့ စီးသွား ေလ၏။ 42အေကာင်း မူကား၊ မိမိ
ကျွန်
အာြဗဟံ ၌
ထားခ့ဲ ဘူးေသာ သန ့် ှ င်း ေသာ ဂတိေတာ် ကုိ ေအာက်ေမ့ ေတာ်မူ ၏။ 43 ေရွးေကာက်
ေတာ်မူေသာမိမိ လူ တို့ ကုိ ဝမ်းေြမာက်
ရွှင်လနး် ြခင်း ှင့်တကွ ထုတ် ေဆာင်ေတာ်မူ၏။ 44 သူတို့သည် အထုံးအဖွ့ဲ ေတာ်

တို့ အတိင်ုး ကျင့်၍၊ ပညတ် တရားေတာ်ကုိ ေစာင့်ေ ှာက် မည်အေကာင်း၊ 45 တပါး
အမျ ိးသား တို့၏ေြမ ကုိ ေပး
ေတာ်မူသြဖင့် ၊ သူတို့ သည် အြခားေသာလတိူု့၏ အလပ်ုထဲသို့ ဝင်စားရက၏။ ဟာ
ေလလယု။

106
1ထာဝရဘုရား သည် ေကာင်းြမတ် ေတာ်မူ၍၊ က ုဏာ
ေတာ် အစ ် အ မဲတည်ေသာေကာင့် ၊ ဂုဏ် ေကျးဇူးေတာ်ကုိ ချးီမွမ်း ကေလာ။့

2ထာဝရဘုရား ၏ တနခုိ်း ကီးြခင်း အရာေတာ် တို့ ကုိ အဘယ်သူ ေြပာ ိင်ုသနည်း။
ဂုဏ် ေကျးဇူးေတာ်ကုိ အဘယ်သူသည် အကုနအ်စင် ေဘာ်ြပ ိင်ုသနည်း။ 3 ခပ်သိမ်း
ေသာ အခါ တို့ ၌
တရား ကုိ ေစာင့်ေ ှာက်
၍၊ ေြဖာင့်မတ် စွာကျင့်
ေသာသူတို့သည် မဂင်္လာ ှိ က၏။ 4 အို ထာဝရဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ုသည် ေရွးေကာက်
ေတာ်မူေသာသူတို့၏ေကာင်းကျ ိး ကုိ
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ြမင် ေစ ြခ င်းငှါ ၎င်း၊ ကုိယ်ေတာ် ၏လမူျ ိး ဝမ်းေြမာက် ြခင်း၌ ဝမ်းေြမာက် ၍၊
ကုိယ်ေတာ် ၏အေမွ ြဖစ်ေသာသူတို့ ှင့်အတူ
ဝါကား ရွှင်လနး်ေစြခင်းငှါ ၎င်း၊ 5 ကုိယ်ေတာ် ၏လူ တို့ ခံရေသာေစတနာ ေတာ် ှင့်
တကွ၊ အကျွ ်ပ်ု ကုိေအာက်ေမ့ ေတာ်မူပါ။ အကျွ ်ပ်ု ကုိအကည့်အ ှု ကလာ၍
ကယ်တင် ေတာ်မူပါ။ 6အကျွ ်ပ်ု တို့သည် ဘုိးေဘး
တို့ ှင့်အတူ ြပစ်မှား ကပါ ပီ။ ဒစု ိုက် ကုိ ြပ ကပါ ပီ။ မ တရားေသာအမှုကုိ ြပ က
ပါ ပီ။ 7 အဲဂုတတ္ု ြပည်၌
ြပ ေတာ်မူေသာအံဩ့ဘွယ်တို့ ကုိ ဘုိးေဘး
တို့သည် နား
မ လည်က။ များစွာ ေသာ က ုဏာ
ေတာ်ကုိ မ
ေအာက်ေမ့ က။ ပင်လယ် နား ၊ ဧဒံု ပင်လယ် နား
မှာ ပုနက်န် ကပါ၏။ 8 သို့ ေသာ်လည်း ၊ မဟာတနခုိ်း ေတာ်ကုိ ထင် ှား ေစြခင်းငှါ ၊
နာမ ေတာ်၏အေကာင်း ေကာင့် သူ
တို့ ကုိ ကယ်တင် ေတာ်မူ၏။ 9 ဧဒံု ပင်လယ် ကုိ ဆုံးမ
ေတာ်မူ၍ ၊ ပင်လယ်ေရ သည် ခနး်ေြခာက် ေလ၏။ ေတာ
၌ ပို့ ေဆာင်သက့ဲသို့ နက်နဲ ရာအရပ်၌
သူ တို့ ကုိ ပို့ ေဆာင် ေတာ်မူ၏။ 10 မုနး် ေသာသူ၏လက် မှ
သူ တို့ ကုိ ကယ်တင် ၍ ၊ ရနသူ် ၏လက် မှ
ေရွး ှ တ် ေတာ်မူ၏။ 11 ရနသူ် တစုံ တေယာက်ကုိမျှ မ
ကျန် ရစ်ေစြခင်းငှါ၊ ေရ
သည် လွှမ်းမုိး ေလ၏။ 12 ထုိအခါ
စကား ေတာ်ကုိ ယုံ
၍
ဂုဏ် ေကျးဇူးေတာ်ကုိ သီချင်း ဆုိ က၏။ 13 သို့ ေသာ်လည်း၊ အမှုေတာ် ကုိ အလျင်
အြမနေ်မ့ေလျာ့ သည်ြဖစ်၍ ၊ အ ကံအစည် ေတာ်ကုိ မ
ဆုိင်း မလင့်ဘဲ၊ 14 ေတာ ၌ အလနွတ်ပ်မက် ၍ ၊ လူ ဆိတ်ညံရာအရပ် ၌
ဘုရား သခင်ကုိ စုံစမ်း က၏။ 15 သူ တို့ေတာင်း ေသာ ဆုကုိ ေပး
ေတာ်မူ၏။ သို့ ေသာ်လည်း ၊ သူ တို့ ၌
ပိန် ကံ ြခင်းကုိ သွင်း ေပး ေတာ်မူ၏။ 16 ထုိသူတို့သည်လည်း၊ တပ် ထဲ မှာ ေမာေ ှ
ကုိ ၎င်း၊ ထာဝရဘုရား
၏ သန ့် ှ င်း သူအာ ုန် ကုိ၎င်းြင စူ က၏။ 17 ေြမ ကီး သည် ကဲွ လျက်
ဒါသန် ကုိမျ ိ ၍ ၊ အဘိရံ ၏ အသင်း အဝင်ကုိ ဖုံးအပ်ုေလ၏။ 18 သူ တို့အသင်း
အဝင်ထဲမှာ
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မီး ှု ိ ၍ ၊ မ တရားေသာသူတို့ ကုိ ေလာင် ေလ၏။ 19 သူတို့သည် ေဟာရပ် ေတာင်
နား မှာ ာွးသငယ် ကုိ လပ်ု ၍ ၊ အရည် သွနး်ေသာ ုပ်တကုို
ြပပ်ဝပ်ကုိးကွယ် က၏။ 20 သူ တို့၏ဘုနး် ကုိလဲ ၍
ြမက် ကုိစား ေသာ ာွး ၏ ပုံ သဏ္ဍာနကုိ် ယူက၏။ 21 အဲဂုတ္တု ြပည်၌
ကီး ေသာ အမှုတို့ ကုိ၎င်း၊ 22ဟာမ အမျ ိးေနရာြပည် ၌
အံဘွ့ယ် ေသာအမှုတို့ ကုိ၎င်း၊ ဧဒံု
ပင်လယ် နား မှာ ေကာက်မက် ဘွယ်ေသာ အမှုတို့ ကုိ၎င်းြပ ၍၊ ကယ်တင် ေတာ်မူ
ေသာအ ှင်ဘုရား သခင်ကုိ ေမ့ေလျာ့ က၏။ 23 ထုိအခါ
ေရွးေကာက် ေတာ်မူေသာေမာေ ှ သည် အမျက် ေတာ်ကုိ လွှဲ ၍၊ ထုိသူတို့ ကုိ ဖျက်ဆီး
ေတာ်မမူေစြခင်းငှါ ၊ ဖျက်ဆီး ရာအရပ်၊ ေ ှ ေတာ်၌ မ
ရပ် လျှင်၊ သူ
တို့ ကုိ ဖျက်ဆီး မည်ဟု အ ကံ ှိေတာ်မူ၏။ 24 ထုိသူတို့သည်လည်း
စကား ေတာ်ကုိ မ
ယုံ ၊ သာယာ ေသာြပည် ကုိ
မထီမ့ဲြမင် ြပ က၏။ 25 မိမိ တို့ တဲ များ၌
ဆန ့က်ျင် ဘက်ြပ ၍ ၊ ထာဝရဘုရား
၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်ကုိ
နား မ ေထာင်ဘဲေနက၏။ 26 ထုိေကာင့် သူ တို့ ကုိ ေတာ
၌ လဲှ ြခင်းငှါ ၎င်း၊ 27 သူ တို့အမျ ိးအ ယ်ွ ကုိ တပါးအမျ ိးသား တို့တင်ွ
လဲှ ၍ ၊ အြပည်ြပည် အရပ်ရပ်သို့ ကဲွြပား ေစြခင်းငှါ ၎င်း၊ သူ တို့တဘက်၌ ကျနိဆုိ်
ေတာ်မူ၏။ 28 ထုိသူတို့သည် ဗာလေပဂုရ
ဘုရား၌
မီှဝဲ ၍
လေူသ ေ ှ မှာ ပူေဇာ်ေသာယဇ် ေကာင်ကုိ စား က၏။ 29 ထုိသို့ မိမိ တို့ အမှု များ
အားြဖင့် အမျက် ေတာ်ကုိ ှ ိးေဆာ်၍ ၊ ကာလနာ သည် သူ
တို့ ကုိ လယုက် ေလ၏။ 30 ထုိအခါ
ဖိနဟတ် သည် ထ
၍ တရား စီရင်သြဖင့် ၊ ကာလနာ သည် ငိမ်း ေလ၏။ 31 ထုိအမှုကုိ သူ၏ေြဖာင့်မတ်
ြခင်းက့ဲသို့ လမူျ ိ း
အဆက်ဆက်တည်ေသာ ကာလ
အစ ်မြပတ် မှတ် ရ သတည်း။ 32တဖန် ေမရိဘ
ေရ အနား မှာ အမျက် ေတာ်ကုိ ှ ိးေဆာ်ကသြဖင့် ၊ သူ တို့အတက်ွ ေကာင့် ေမာေ ှ
၌
အ မဂင်္လာြဖစ်ေလ၏။ 33 သူ ၏စိတ် ကုိ
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ချ ပ်ချယ် ေ ှာင့် ှက် ကသြဖင့် ၊ သူသည် အမှတ်တမ့ဲ မက်ဆုိ ၏။ 34ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည် အတိင်ုး မြပ ၊ တပါး အမျ ိးသားတို့ ကုိ မ
ဖျက်ဆီး ဘဲ ေနက၏။ 35 သူ တို့ ှင့် ေရာေ ှာ ၍
သူ တို့၏ ဘာသာ
ဓေလကုိ့ သင် က၏။ 36 သူ တို့၏ ုပ်တု များကုိ ဝတ်ြပ ၍
ေကျာကွ့င်း ၌
ေကျာမိ့ က၏။ 37 ကုိယ် သား သမီး တို့ ကုိ နတ်ဆုိး တို့အား
ယဇ် ပူေဇာ်က၏။ 38 ထုိသို့ အြပစ် မ ှိေသာသူတို့ ၏ အေသွး ၊ ခါနာန်
ု ပ်တု တို့ ေ ှ မှာ ယဇ် ပူေဇာ်ေသာ ကုိယ် သား သမီး တို့၏ အေသွး ကုိ သွန် က၍ ၊

ထုိေြမ သည် အေသွး ှင့်
ညစ်ည း ေလ၏။ 39 သူတို့သည် ကုိယ် အကျင့် အားြဖင့် ကုိယ်ကုိ ညစ်ည း ေစ၍ ၊
ကုိယ် အမှု တို့တင်ွ
မှားယွင်း က၏။ 40 ထုိေကာင့် ထာဝရဘုရား သည် မိမိ
လူ တို့ ကုိ အမျက် ေတာ်ထွက် ၍ ၊ မိမိ အေမွ ေတာ်ကုိ ရံွ ှာ ေတာ်မူ၏။ 41 သူ တို့ ကုိ
တပါးအမျ ိးသား တို့လက် သို့
အပ် ေတာ်မူသြဖင့် ၊ မုနး် ေသာသူတို့သည် အပ်ုစုိး ရက၏။ 42 ရနသူ် တို့သည်
ည ်းဆဲ ၍ ၊ သူ တို့သည် ရနသူ်တို့ ေအာက် မှာ ှမ့်ိချ ြခင်းကုိခံရ က၏။ 43 သူ တို့
ကုိ ကိမ်ဖန် များစွာ
ကယ် ှ တ် ေတာ်မူေသာ်လည်း ၊ ပုနက်န် ေသာ အ ကံ ကုိသာ ကံ၍ ၊ မိမိ တို့ဒစု ိုက်
အြပစ်ေကာင့်
ှပ်ိစက် ြခင်းကုိခံရ က၏။ 44တဖနသူ် တို့ ေအာ်ဟစ် ြခင်းကုိ ကား ေတာ်မူလျှင် ၊

သူ တို့ ၌ ဆင်းရဲ ဒကု္ခကုိ
ကည့် ှု သြဖင့်၊ 45 ဝနခံ် ြခင်းဂတိေတာ်ကုိ သူ
တို့အဘို့ ေအာက်ေမ့ ၍ ၊ က ုဏာ ေတာ် များြပား သည်အတိင်ုး
ေနာင်တ ရေတာ်မူ ၏။ 46 သူ တို့ ကုိ ချ ပ်ထား သိမ်းသွားေသာ သူအေပါင်း တို့သည်
သနား
ရကမည်အေကာင်း ြပ ေတာ်မူ၏။ 47အကျွ ်ပ်ု တို့၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ၊ သန ့် ှ င်း ေသာ နာမ
ေတာ်၏ ဂုဏ်ေကျးဇူးသည် ကီးလှပါ ၏ဟု အကျွ ်ပ်ုတို့သည် ဝနခံ် ၍၊ ကုိယ်ေတာ်
ကုိ ချးီမွမ်း ြခင်း၌
ဝါကား ဝမ်းေြမာက်မည်အေကာင်း ၊ အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ ကယ်တင် လျက် ၊ တပါး
အမျ ိးသား တို့အထဲ က ှ တ်ယူ၍ စုသိမ်း ေတာ်မူပါ။ 48ဣသေရလ အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား
သည် ကမ္ဘာ
အဆက်ဆက်မဂင်္လာ ှိေတာ်မူေစသတည်း။ လူ
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ခပ်သိမ်း တို့သည် အာမင် ဟု ဝနခံ် ကေစ။ ဟာေလလယု။

107
1ထာဝရဘုရား သည် ေကာင်းြမတ် ေတာ်မူ၍၊ က ုဏာ
ေတာ် အစ ် အ မဲတည်ေသာေကာင့် ၊ ဂုဏ် ေကျးဇူးေတာ်ကုိ ချးီမွမ်း ကေလာ။့ 2 -

3 ရနသူ် ၏လက် မှ
ထာဝရဘုရား ှ တ် ၍ အေ ှ အေနာက် ေတာင် ေြမာက် အရပ်ရပ် ထဲ က စုသိမ်း
ေသာ သူတည်းဟေူသာ၊ ေရွး ေတာ်မူေသာသူတို့ သည် ဝနခံ် ကေစ။ 4 သူတို့သည်
ေတာ
တင်ွ လူ ဆိတ်ညံရာအရပ်၌
လည် ၍၊ ေနစရာ
မိ သို့ ေရာက်ေသာလမ်း ကုိ မ
ေတွ့ က။ 5ဆာငတ် မွတ်သိပ် ၍
စိတ်ပျက် က၏။ 6ဆင်းရဲ ခံရေသာအခါ ၊ ထာဝရဘုရား ကုိ
ေအာ်ဟစ်
၍ ၊ ဆင်းရဲ ဒကု္ခထဲ က ဆယ် ှ တ်ေတာ်မူ၏။ 7 သူတို့ေနစရာ မိ သို့
ေရာက် ေစြခင်းငှါ ၊ ေြဖာင့်
ေသာလမ်း ြဖင့်
ပို့ ေဆာင် ေတာ်မူ၏။ 8လသူား တို့ ၌ ြပ ေတာ်မူေသာက ုဏာ ှင့်
အံဘွ့ယ် ေသာ အမှုေတာ်တို့ ကုိေထာက် ၍၊ ထာဝရဘုရား
၏
ဂုဏ်ေကျးဇူးေတာ်ကုိ ချးီမွမ်း ကေစ။ 9အေကာင်း မူကား၊ ေတာင့်တ ေသာ ဝိညာ ်
ကုိ ေရာင့်ရဲ ေစ၍၊ မွတ်သိပ် ေသာ ဝိညာ ် ကုိလည်း ၊ ေကာင်း
ေသာအရာ ှင့် ဝ ေစေတာ်မူ၏။ 10 - 11 ထုိသူတို့သည် ဘုရား
သခင်၏ အမိန ့် ေတာ်ကုိ ြငင်းဆန် ၍၊ အြမင့် ဆုံး ေသာ ဘုရား၏ အ ကံ ေတာ်ကုိ
မထီမ့ဲြမင် ြပ ေသာေကာင့် ၊ ေမှာင်မုိက် ၊ ေသမင်း အရိပ်၌ထုိင် လျက်၊ ဒကု္ခ
ှင့်၎င်း၊ သံ ကိ း ှင့်၎င်း ချည်ေ ှာင် လျက်ေနရ က၏။ 12 ဘုရားသခင်သည် အမှု

ေရာက်ေစ၍ ၊ သူ တို့ စိတ် ကုိ ှမ့်ိချ ေတာ်မူ၏။ သူတို့သည် လဲ
၍ ေထာက်မ ေသာ သူမ ှိဘဲ၊ 13ဆင်းရဲ ခံရေသာအခါ ၊ ထာဝရဘုရား ကုိ
ေအာ်ဟစ်
၍
ဆင်းရဲ ဒကု္ခထဲ က ကယ်တင် ေတာ်မူ၏။ 14 ေမှာင်မုိက် ှင့်
ေသမင်း အရိပ်ထဲ က ထုတ်
ေဆာင်၍
သူ တို့ချည်ေ ှာင်
ြခင်းကုိ ေြဖ ေတာ်မူ၏။ 15လသူား တို့ ၌
ြပ ေတာ်မူေသာက ုဏာ ှင့်
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အံဘွ့ယ် ေသာအမှုေတာ်တို့ ကုိေထာက်၍၊ ထာဝရ
ဘုရား၏ ဂုဏ်ေကျးဇူးကုိ ချးီမွမ်း ကေစ။ 16အေကာင်း မူကား၊ ေကးဝါ တံခါး တို့
ကုိ ချ ိ း ၍ ၊ သံ ကန ့လ်န ့် တို့ ကုိ အပုိင်းပုိင်းြဖတ် ေတာ်မူ၏။ 17 မုိက် ေသာသေဘာ ှိ
ေသာသူတို့ သည်လမ်း လွှဲ ၍ ၊ ဒစု ိုက် ကုိ ြပ ေသာေကာင့် ဆင်းရဲြခင်း ှင့် ေတွ့ ကံ ရ
က၏။ 18 စား စရာမျ ိ းကုိ ရံွ ၍ ေသြခင်း တံခါး ငါအ့နးီ သို့ ေရာက်က၏။ 19ဆင်းရဲ
ခံရေသာအခါ
ထာဝရဘုရား ကုိ
ေအာ်ဟစ်
၍ ၊ ဆင်းရဲ ဒကု္ခထဲ က ကယ်တင် ေတာ်မူ၏။ 20 ှ တ်ကပတ် ေတာ်ကုိလွှတ် သြဖင့်
၊ သူ တို့ အနာ ကုိ ငိမ်းေစ၍ ၊ ဖျက်ဆီး ြခင်းအရာများထဲ က ှ တ်ယူ ေတာ်မူ ၏။
21လသူား တို့ ၌
ြပ ေတာ်မူေသာက ုဏာ ှင့်
အံဘွ့ယ် ေသာအမှုေတာ်တို့ ကုိေထာက် ၍၊ ထာဝရဘုရား
၏
ဂုဏ်ေကျးဇူးေတာ်ကုိ ချးီမွမ်း ကေစ။ 22 ေကျးဇူး ေတာ် ဝနခံ်ရာယဇ် ကုိ ပူေဇာ် ၍ ၊
ရွှင်လနး်
ေသာ အသံ ှင့်တကွ အမှုေတာ် တို့ ကုိ ကား ေြပာ ကေစ။ 23 သေဘင်္ာ စီးလျက်
ပင်လယ် ကုိကူး ၍၊ ေရ
များ ေပါ်
မှာ လပ်ုေဆာင် ေသာသူတို့ သည်၊ 24 နက်နဲ ရာအရပ်၌
ထာဝရဘုရား ၏ အမှုေတာ် တို့ ှင့်၊ အံ့ဘွယ် ေသာ အမှုေတာ်တို့ ကုိ ြမင် ရက၏။

25အမိန ့် ေတာ် ှိ၍
ေလြပင်း မုနတိ်င်ုး တိက်ု သြဖင့် ၊ လှုိင်း တံပုိးတို့ ကုိ ထ ေစ၏။ 26 မုိဃ်း ေကာင်းကင်
တိင်ုေအာင်တက် လျက်၊ နက်နဲ ရာထဲသို့ ဆင်း လျက် ေတွ့ေသာေဘး ေကာင့် ၊ သူ
တို့သည် စိတ်ပျက် က၏။ 27တလည်လည် သွားလျက်
ယစ်မူး ေသာ သူက့ဲသို့
တိမ်းယိမ်း လျက်ေန၍
ဉာဏ် တိမ် ြမ ပ်ြခင်း ှ ိ က၏။ 28ဆင်းရဲ ခံရေသာအခါ
ထာဝရဘုရား ကုိ
ေအာ်ဟစ်
၍ ၊ ဆင်းရဲ ဒကု္ခထဲ က ထုတ် ေဆာင်ေတာ်မူ၏။ 29 ေလြပင်း ကုိ ေပျာက် ေစေတာ်
မူ၍ ၊ လှုိင်း တံပုိးများလည်း
ငိမ်ဝပ် က၏။ 30 ထုိသို့
ငိမ်ဝပ် ေသာေကာင့် သူတို့သည် ဝမ်းေြမာက် က၏။ အလို
ှ ိရာ သေဘင်္ာ ဆိပ်သို့
ပို့ ေဆာင် ေတာ်မူ၏။ 31လူ သားတို့ ၌
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ြပ ေတာ်မူ ေသာ က ုဏာ
ှင့်
အံဘွ့ယ် ေသာ အမှုေတာ တို့ ကုိ ေထာက် ၍၊ ထာဝရဘုရား
၏
ဂုဏ်ေကျးဇူးေတာ်ကုိ ချးီမွမ်း ကေစ။ 32လူ ပရိတ်သတ် ၏ အလယ် မှာ ထာဝရ
ဘုရားကုိ ချးီေြမာက် ၍
အသက် ကီး သူတို့၏ အစည်း အေဝး၌
ချးီမွမ်း ကေစ။ 33 ြမစ် တို့ ကုိ လင်ွြပင် ြဖစ် ေစြခင်းငှါ၎င်း၊ စမ်း ေရ ထွက်ရာ အရပ်
ကုိ လည်း ေသွ့ ေြခာက်ေစြခင်းငှါ ၎င်း ြပ ေတာ်မူ၏။ 34 ေြမ ေကာင်းေသာ ြပည် ကုိ
ြပည်သူ ြပည်သားတို့ ၏ အြပစ် ေကာင့်
ဆား ေြမြဖစ်ေစ ေတာ်မူ၏။ 35တဖနလ်င်ွြပင် ကုိ ေရ
ှင့်ြပည့် ေစြခင်းငှါ ၎င်း ၊ ေသွ့ေြခာက် ေသာ အရပ် ကုိလည်း စမ်းေရ ထွက်ေစ ြခင်း

ငှါ ၎င်း ြပ ေတာ်မူ၏။ 36 ထုိအရပ် ၌လည်း ၊ ငတ်မွတ် ေသာသူတို့ ကုိ ေနရာ
ချေတာ်မူ၍ ၊ သူတို့သည် မိမိေန
စရာဘို့ မိ ကုိ တည် က၏။ 37လယ် လပ်ု လျက် ၊ စပျစ် ဥယျာ ်ကုိလည်း
စုိက်ပျ ိ း လျက် ၊ ေြမ အသီးအ ှံတို့ ကုိ ြပ စု က၏။ 38 ေကာင်း ကီး ေပးေတာ်မူ၍ ၊
သူတို့သည် အလနွ်
ပွားများ က၏။ သူ
တို့ သုိး ာွးများကုိလည်း
ေလျာ့ ေစေတာ်မ မူ။ 39တဖန် သူတို့သည် ေလျာ့ ၍ ည ်းဆဲ ြခင်း၊ ငိ ြငင်
ြခင်း၊ စိတ် ပူပနြ်ခင်းအားြဖင့် ှမ့်ိချ လျက်ေနရက၏။ 40 မင်းသား တို့ ကုိ အ ှက်ခဲွ
၍ ၊ လမ်း မ ှိေသာ ေတာ
အရပ်၌
လည် ေစေတာ်မူ၏။ 41ဆင်းရဲ ေသာသူကုိလည်း
ဒကု္ခ မှ
ထေြမာက် ေစ ၍ ၊ သုိးစု က့ဲသို့ အိမ်ေထာင် ပွားများ ေစေတာ်မူ၏။ 42 ေြဖာင့်မတ်
ေသာသူတို့ သည် ြမင် ၍ ၊ ဝမ်းေြမာက် က၏။ ခပ်သိမ်း ေသာ ဒစု ိုက် သည်လည်း
မိမိ ှ တ် ကုိ ပိတ် ရ၏။ 43အကင် သူသည်ပညာ ှိ ၏။ ထုိသူသည် ဤ
အမှုအရာ တို့ ကုိ ဆင်ြခင် ၍ ၊ ထာဝရဘုရား ၏ က ုဏာ
ေကျးဇူးေတာ်ကုိ နားလည် လိမ့်မည်။

108
1 အိဘုုရား သခင်၊ အကျွ ်ပ်ု
ှလံးု သည် တည်ကည်
ပါ၏။ သီချင်း ဆုိပါမည်။ ဝိညာ ် ပါ လျက် ချးီမွမ်း ေထာမနာြပ ပါမည်။ 2တေယာ
ှင့်
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ေစာင်း တို့ ၊ ိးု
ကေလာ။့ ငါလည်း ေစာေစာ
ိးု မည်။ 3 အို ထာဝရဘုရား ၊ ပရိတ်သတ် အလယ် ၌ ကုိယ်ေတာ် ကုိ ချးီမွမ်း ပါ

မည်။ လမူျ ိ း တို့တင်ွ
ကုိယ်ေတာ် အား ေထာမနာသီချင်း ဆုိပါမည်။ 4အေကာင်း မူကား၊ က ုဏာ
ေတာ်သည် ေကာင်းကင်
သို့ ၎င်း၊ သစ္စာ
ေတာ်သည် မုိဃ်းတိမ် သို့ ၎င်း မီှပါ၏။ 5 အို ဘုရား
သခင်၊ ေကာင်းကင် ြမင့်သည်ထက်
ကုိယ်ေတာ် ကီးြမင့် ေတာ်မူေစသတည်း။ ေြမ ကီး တြပင်လံးု ကုိ ဘုနး် ေတာ်လွှမ်းမုိး
ပါေစသတည်း။ 6 ချစ် ေတာ်မူေသာသူတို့ သည် ချမ်းသာ ရမည် အေကာင်း ၊ အကျွ ်ပ်ု
စကားကုိ နားေထာင် ၍ ၊ လက်ျာ
လက် ံု းေတာ်အားြဖင့် ကယ်တင် ေတာ်မူပါ။ 7သန ့် ှ င်း ြခင်းပါရမီေတာ်ကုိ တိင်ုတည်
၍ ၊ ဘုရား သခင် သည် ဗျာဒိတ်ထားေတာ်မူေသာေကာင့်၊ ငါသည် ဝမ်းေြမာက် မည်။
ေ ှခင် မိ ကုိ ပုိင်းြခား မည်။ သုကုတ်
လယ်ြပင် ကုိ တိင်ုးထွာ မည်။ 8 ဂိလဒ် ြပည်ကုိ ငါ ပုိင်ရ၏။ မနာေ ှ ြပည်ကုိလည်း
ငါ ပုိင်ရ၏။ ဧဖရိမ် ြပည်ကား ငါ ့ ဦးေခါင်း ၏ အစွမ်း ြဖစ်ရ ၏။ ယုဒ
ြပည်ကား ငါ ၏လွှတ်ေတာ် ြဖစ်ရ၏။ 9 ေမာဘ ြပည်ကား ငါ ့ ေရချ ိ း အိးု
ြဖစ်ရ၏။ ဧဒံု
ြပည်ကား ငါ ့ ေြခနင်း ရာြဖစ်ရ၏။ ဖိလိတ္တိ
ြပည် အေပါ် မှာ ေအာင်သံ ှင့် ေ ကးေကာ် မည်။ 10အား ကီး ေသာ မိ ထဲသို့ ငါ ့ ကုိ
အဘယ်သူ သွင်း ေပးမည်နည်း။ ဧဒံု
ြပည်သို့
ငါ ့ ကုိ အဘယ် သူလမ်း ြပ မည်နည်း။ 11 အိုဘုရား သခင်၊ အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ စွန ့ပ်စ်
ေတာ်မူ ေသာကုိယ်ေတာ်သည် ြပ ေတာ်မူမည်မဟတ်ု ေလာ။ အိဘုုရား သခင်၊ အကျွ ်ပ်ု
တို့ ဗုိလ်ေြခ ှင့်အတူ က ေတာ် မ မူေသာ ကုိယ်ေတာ်သည် ြပ ေတာ်မူမည် မဟတ်ု
ေလာ။ 12 ဒကု္ခ ှင့် ကင်းလတ်ွေစြခင်းငှါ မစ
ေတာ်မူပါ။ လူ
တို့သည် ကယ်တင် ြခင်းငှါမ တတ် ိင်ု ကပါ။ 13 ဘုရား သခင်အားြဖင့် ငါတို့သည်
ရဲရင့် စွာ ြပ ကမည်။ ငါ တို့၏ ရနသူ် များကုိ ကုိယ်ေတာ်တိင်ု နင်း ေတာ်မူမည်။

109
1အကျွ ်ပ်ု
ချးီမွမ်း ေသာ ဘုရား
သခင်၊ တိတ်ဆိတ်
စွာေနေတာ်မ မူပါ ှင့်။ 2 မ တရားေသာသူ ှင့်
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သစ္စာ ပျက်ေသာသူတို့ သည် အကျွ ်ပ်ု တဘက် ၌ ှ တ် ကုိဖွင့် ၍ ၊ မုသား စကား ကုိ
ေြပာဆုိ ကပါ၏။ 3 မနာလို ေသာစိတ် ှင့် စကား
ေြပာလျက် ၊ အကျွ ်ပ်ု ကုိဝုိင်း ၍
အေကာင်း မ ှိဘဲ စစ်တိက်ု ကပါ၏။ 4အကျွ ်ပ်ု ၏ ေမတ္တ ာ
အတက်ွ
သူတို့သည် ရနဘ်က် ြပ ကပါ၏။ အကျွ ်ပ်ု မူကား
ပဌနာ ြပ လျက် ေနပါ၏။ 5အကျွ ်ပ်ု ြပ ေသာေကျးဇူး အတက်ွ
မေကာင်း ေသာအြပစ်ကုိ ၎င်း ၊ အကျွ ်ပ်ု ေမတ္တ ာ အတက်ွ
မုနး် ြခင်းကုိ၎င်း
ဆပ် ေပးကပါ၏။ 6 ထုိသို့ ေသာသူ
၏အေပါ် မှာ မ
တရားေသာသူကုိ ခန ့ထ်ား ေတာ်မူပါ။ သူ
၏လက်ျာ နား မှာ ရနသူ် ေန ပါေစ။ 7 သူ သည် တရား
စီရင်ြခင်းကုိခံ ရာတင်ွ ှုံး ပါေစ။ သူ
ြပ ေသာ ပဌနာ
သည် ြပစ်မှား ြခင်းြဖစ် ပါေစ။ 8 သူ ၏အသက် တို ပါ ေစ။ သူ
၏အရာ ကုိလည်း အြခား သူရ ပါေစ။ 9 သူ ၏သား တို့သည် ဘသားဆုိး ၊ မယား
လည်း
မုတ်ဆုိးမ ြဖစ် ပါေစ။ 10 သူ ၏သား တို့သည် အရပ်ရပ် လည်၍
သူ ေတာင်း စား ြဖစ်ကပါေစ။ ပျက်စီး ေသာ မိမိ
တို့ေနရာများမှ
ထွက် ၍ ၊ အစာကုိ ှာ ကပါေစ။ 11 သူ ၌ ှိသမျှ ကုိ
ေကး ှင် သိမ်းယူ ပါေစ။ သူ
လပ်ု ၍ရေသာဥစ္စာ
ကုိလည်း
တပါး အမျ ိးသားလယူု ပါေစ။ 12 သူ ၌ ေကျးဇူး ြပ ေသာသူ၊ သူ
၏ဘသားဆုိး တို့ ကုိ ကယ် မသနားေသာသူ တေယာက်မျှ မ
ှိ ေစ ှင့်။ 13 သူ ၏အ ွှယ် သည် ြပတ် ပါေစ။ လမူျ ိ း ဆင်းသက်၍ တဆက်တည်း

တင်ွ ၊ သူ တို့၏ နာမည် သည် ေကျ ေပျာက် ပါေစ။ 14သူ့ ဘုိးေဘး တို့၏ ဒစု ိုက် ကုိ
ထာဝရဘုရား
သည် သတိရ
ေတာ်မူပါေစ။ သူ့
အမိ ၏ အြပစ် သည် မ
ေြဖ ပါေစ ှင့်။ 15 ထုိဒစု ိုက်အြပစ်သည် ထာဝရဘုရား
ေ ှ မှာ အစ ်အ မဲ ထင် ှား၍၊ ေြမ ကီး ေပါ် မှာ ထုိသူ
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တို့ ကုိ ေအာက်ေမ့ စရာ အမှတ်မျှ မ ှိေစြခင်းငှါ၊ ပယ် ှင်း ေတာ်မူပါေစ။ 16အေကာင်း
မူကား၊ ထုိသူသည် ကယ်မ သနားြခင်းငှါ သတိ မ ှိ။ ဆင်းရဲငတ်မွတ် ၍
စိတ် ပျက် ေသာသူကုိ ေသ
ေစသည်တိင်ုေအာင် ည ်းဆဲ ပီ။ 17 သူသည် ကျနိဆဲ် ြခင်းကုိ ှစ်သက် သည် ှင့အ်ညီ
၊ သူ့ အေပါ်သို့ ေရာက် ပါေစ။ ေကာင်း ကီး မဂင်္လာကုိ
အလို မ ှိသည်အတိင်ုး
သူ ှင့် ေဝး ပါေစ။ 18အဝတ် ကုိ ဝတ်သက့ဲသို့ ကျနိဆဲ် ြခင်းကုိ ဝတ် ရပါ ေစ။ ေရ
က့ဲသို့ သူ ၏ဝမ်း ထဲ သို့ ၎င်း ၊ ဆီ က့ဲသို့ သူ ၏အ ို း
ထဲသို့ ၎င်း
ဝင် ပါေစ။ 19 သူ၏ကုိယ်ကုိြခံ ေသာ အဝတ် က့ဲသို့ ၎င်း၊ သူ
၏ ခါး၌ အစ ် စည်း ေသာ ခါးစည်း က့ဲသို့ ၎င်း
သူ ၌ ြဖစ် ပါေစ။ 20 ငါ ၏ဝိညာ ် တဘက် ၌ မ
ေကာင်းေသာစကားကုိ ေြပာ တတ်ေသာ ငါ ၏ရနသူ် တို့သည် ထုိသို့
ေသာ အကျ ိး
ကုိ ထာဝရဘုရား
ထံ ခံရကပါေစ။ 21 အိဘုုရား ှင် ထာဝရဘုရား ၊ နာမ ေတာ်အတက်ွ
ေကာင့် အကျွ ်ပ်ု အမှုကုိ
ေစာင့် ေတာ်မူပါ။ က ုဏာ
ေတာ် ေကာင်း သည်ြဖစ်၍ ၊ အကျွ ်ပ်ု ကုိ ကယ် ှ တ် ေတာ်မူပါ။ 22အကျွ ်ပ်ု သည်
ဆင်းရဲ ငတ်မွတ် ပါ၏။ အကျွ ်ပ်ု
အထဲ ၌
ှလံးု နာ လျက် ှိပါ၏။ 23 ှည်လျား ေသာ အရိပ် က့ဲသို့ အကျွ ်ပ်ုေရွ သွား
ပါ၏။ ကျ ိင်းေကာင် က့ဲသို့ လှုပ် ှား လျက် ှိ ပါ၏။ 24 အစာ မ စား ဘဲ ေန ရ
ေသာေကာင့် ၊ ဒူးဆစ် နု ့န် ဲ ့၍ အသား
လည်း
ေလျာ့ ပါ၏။ 25အကျွ ်ပ်ု သည်လည်း သူတပါး တို့
က့ဲရဲ စရာ အေကာင်းြဖစ် ၍၊ သူတို့သည် အကျွ ်ပ်ု ကုိ ြမင် ေသာအခါ ၊ ေခါင်း ညိ
တ် ြခင်းကုိ ြပ ကပါ၏။ 26အကျွ ်ပ်ု ၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ု ကုိ မစ
ေတာ်မူပါ။ က ုဏာ
ေတာ် ှိသည်အတိင်ုး
ကယ်တင် ေတာ်မူပါ။ 27 ထုိ အမှုသည် တနခုိ်း ေတာ်ေကာင့် ြဖစ်၍ ၊ ထာဝရဘုရား
တည်းဟေူသာကုိယ်ေတာ်စီရင် ေတာ်မူသည် ဟု ထုိ



ဆာလံကျမ်း 109:28 1259 ဆာလံကျမ်း 111:2

သူတို့သည် သိ ကပါေစေသာ။ 28 ထုိသူ တို့သည် ကျနိဆဲ် ေသာ်လည်း ၊ ကုိယ်ေတာ်
မူကား ေကာင်း ကီး ေပးေတာ်မူပါ။ သူတို့သည် ထ
ေသာအခါ
အ ှက် ကဲွ ကပါေစေသာ။ ကုိယ်ေတာ် ၏ ကျွန် မူကား ၊ ဝမ်းေြမာက် ပါေစေသာ။

29 အကျွ ်ပ်ု ၏ ရနသူ် တို့သည် ှက်ေကာက် ြခင်းအဝတ်ကုိဝတ် ၍ ၊ ေစာင် ှင့် ြခံ
သက့ဲသို့ ၊ မျက် ှာ ပျက်ြခင်း ှင့် ကုိယ် ကုိြခံ ကပါေစေသာ။ 30အကျွ ်ပ်ု သည် ှ တ်
မက်၍ ၊ ထာဝရ ဘုရား၏ ဂုဏ်ေကျးဇူးေတာ်ကုိ အလနွ် ချးီမွမ်း ပါမည်။ များစွာ ေသာ
သူတို့ အလယ် မှာ
ချးီမွမ်း ပါမည်။ 31အေကာင်း မူကား၊ ဆင်းရဲေသာသူ ၏ ဝိညာ ် ကုိ အြပစ် စီရင်
ေသာသူတို့ ၏လက်မှ
ကယ်တင် ြခင်းငှါ ၊ သူ ၏လက်ျာ ဘက်မှာ ရပ် ၍ ေနေတာ်မူတတ်၏။

110
1 ထာဝရဘုရား က၊ သင် ၏ရနသူ် တို့ ကုိ သင် ၏ ေြခ တင် ရာ ၊ ငါမ ချ ထားမီှ
တိင်ုေအာင်၊ ငါ ့လက်ျာ ဘက်၌
ထုိင် ေနေလာဟ့ု ငါ ၏သခင် အား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 2ထာဝရဘုရား သည် အ ှင် ၏ အာဏာ
ေတာ် လံှတံ ကုိ ဇိအနု် မိ မှ
လွှတ် ေတာ်မူမည်။ ကုိယ်ေတာ် သည် ရနသူ် တို့၏အလယ် ၌
အပ်ုစုိး ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 3တနခုိ်း ေတာ်ြပေသာ ေနရ့က် ကာလ၌၊ ကုိယ်ေတာ် ၏ လူ
တို့သည် သန ့် ှ င်း ေသာ တနဆ်ာ ကုိ ဆင်လျက်၊ ကည်ညိ ေသာ ေစတနာစိတ် ှိ၍၊
လပူျ ိ ေတာ် တို့သည် နနံက် ဝမ်း ထဲက ထွက်ေသာ ဆီး ှင်း က့ဲသို့ ြဖစ် ကပါလိမ့်မည်။
4 ထာဝရဘုရား က၊ သင် သည် ေမလခိေဇဒက် နည်းတူ ထာဝရ ယဇ် ပုေရာဟိတ်
ြဖစ်သည်ဟု ကျနိဆုိ် ၍ ၊ ေနာက်တဖနစိ်တ် ေြပာင်းလဲြခင်း ှ ိေတာ်မ မူ။ 5လက်ျာ ေတာ်
နား မှာ ှ ိေသာဘုရား ှင်သည် အမျက် ေတာ် အချနိ် ကာလ၌ ှင်ဘုရင် တို့ ကုိ ဒဏ်ခတ်
ေတာ်မူမည်။ 6 ငါ၏သခင်သည် တပါးအမျ ိးသား တို့တင်ွ
တရား စီရင် လျက်၊ အေသ
ေကာင်တို့ ကုိ အ ှ ံအြပား ြဖစ်ေစ၍၊ ကျယ် ေသာေြမ ၌
သူတို့ဦးေခါင်း ကုိ ှပ်ိစက် ေတာ်မူမည်။ 7လမ်း နား မှာ စီး
ေသာေရကုိ ေသာက် ၍ ၊ ေခါင်း
ေတာ်ကုိ ချးီြမင့် ေတာ်မူမည်။

111
1 ငါသည် ေြဖာင့်မတ် ေသာသူတို့ ၏ အစည်း
အေဝး၌ ၎င်း၊ ပရိသတ် ၌၎င်း ၊ ထာဝရ ဘုရား၏ ဂုဏ်ေတာ်ကုိ စိတ် ှလံးုအကင်းမ့ဲ
ချးီမွမ်း မည်။ 2ထာဝရဘုရား ၏ အမှုေတာ် တို့သည် ကီးြမတ် က၏။ ကည်ညိ ေသာ
သူ တို့ သည် ထုိ
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အမှုေတာ်တို့ ကုိ ှာေဖွ လိက်ုစစ်တတ် က၏။ 3 စီရင် ေတာ်မူေသာအရာသည် ဘုနး်
အသေရ ှင့်
ြပည့်စုံ ၍၊ ေြဖာင့်မတ် ေတာ်မူြခင်းတရားလည်း
အစ ် အ မဲတည် ၏။ 4 အံဘွ့ယ် ေသာ အမှုေတာ်တို့ ကုိ ေအာက်ေမ့ ဘို့ရာ စီရင် ေတာ်
မူ ပီ။ ထာဝရဘုရား
သည် ေကျးဇူးြပ တတ် ေသာ သေဘာ၊ သနား
စုံမက်တတ်ေသာ သေဘာ ှင့်
ြပည့်စုံ ေတာ်မူ၏။ 5 ေကာက်ရွ ံ ိုေသေသာသူတို့ ကုိ ေကျွးေမွး ေတာ်မူ ၏။ ပဋိညာ ်
တရားေတာ်ကုိ အစ ် ေအာက်ေမ့ ေတာ်မူ ၏။ 6အမှုေတာ် တို့ ၌ ှိေသာတနခုိ်း ကုိ မိမိ
လူ တို့အား
ြပ ၍၊ တပါးအမျ ိးသား တို့၏ အေမွ ကုိ
ေပး ေတာ်မူ၏။ 7လက် ေတာ် ှင့်ြပ ေသာအမှု တို့သည် သစ္စာ
ှင့် ၎င်း၊ တရား
ှင့်၎င်း ယှ ် က၏။ ပညတ် ေတာ် အလံးုစုံ
တို့သည် ေဖါ က် ြပန် ြခင်း သေဘာ ှင့် ကင်းလတ်ွ က၏။ 8 သစ္စာ ေစာင့် ြခင်း၊
ေြဖာင့်မတ် ြခင်း ှင့် ယှ ်ေသာေကာင့် ၊ အစ ် အ မဲတည် က၏။ 9 မိမိ လူ တို့ ၌ ေရွး
ေတာ်မူြခင်း ေကျးဇူးကုိ ြပ ေတာ်မူ ၏။ ပဋိညာ ် တရားေတာ်ကုိ အစ ် အ မဲထား ေတာ်
မူ ၏။ နာမ
ေတာ်သည် သန ့် ှ င်း ၏။ ေကာက်ရွ ံ ို ေသဘွယ် ြဖစ်၏။ 10 ထာဝရဘုရား ကုိ
ေကာက်ရံွ ေသာ သေဘာသည် ပညာ
၏ အချ ပ် အြခာြဖစ်၏။ ပညတ် ေတာ်တို့ ကုိ ေစာင့်ေ ှာက် သမျှ ေသာသူတို့ သည်
ေကာင်း ေသာဉာဏ်
ှိ က၏။ ဂုဏ် အသေရေတာ်သည် အစ ် အ မဲတည် သတည်း။

112
1ထာဝရဘုရား ကုိ ေကာက်ရွ ံ ၍၊ ပညတ် ေတာ်တို့ ၌
အလနွ် ေမွ့ေလျာ် ေသာသူသည် မဂင်္လာ ှိ၏။ 2 ထုိသူ ၏ သား
ေြမးတို့သည် ေြမ ေပါ် မှာ အား ကီး ကလိမ့်မည်။ ေြဖာင့်မတ် ေသာသူတို့ ၏အမျ ိး
အ ယ်ွ သည် မဂင်္လာ ှိတတ်၏။ 3 ထုိသူ ၏ အိမ် ၌
စည်းစိမ် ဥစ္စာ ကယ်ဝ ၍ ၊ သူ ၏ ေကာင်းကျ ိး သည် အစ ် အ မဲတည် တတ်၏။

4သေဘာေြဖာင့် ေသာသူတို့ အဘို့ ၊ ေမှာင်မုိက် ထဲ မှာ အလင်း
ေပါ်ထွနး် တတ်၏။ ထုိသို့ ေသာသူသည် ေကျးဇူး ြပ တတ်ေသာ သေဘာ ှင့်
သနား စုံမက်တတ် ေသာ သေဘာ ှိ၍ ၊ တရား သြဖင့် ြပ တတ်၏။ 5 က ုဏာ
စိတ် ှိ၍
ေချးငှါး တတ်ေသာသူ သည် ေကာင်းစား တတ်၏။ တရားဆုံးြဖတ်ရာ ကာလ၌
ေအာင် ြခင်းသို့ ေရာက်လိမ့်မည်။ 6အကယ် စင်စစ်လှုပ် ှား ြခင်း ှင့်အစ ်
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ကင်းလတ်ွ လိမ့်မည်။ ေြဖာင့်မတ် ေသာသူသည် အစ ် အ မဲေအာက်ေမ့ ဘို့ ရာ ြဖစ်
လိမ့်မည်။ 7 မ ေကာင်းေသာ သိတင်း ကုိမ ေကာက် ရ။ စိတ် ှလံးု သည် ထာဝရဘုရား
ကုိ ကုိးစား
သြဖင့်
တည်ကည် တတ်၏။ 8 သူ ၏စိတ် ှလံးုသည် မဲြမံ သည် ြဖစ်၍၊ ရနသူ် တို့ ၌
အားမ ရမီှတိင်ုေအာင်၊ ေကာက်ြခင်း ှင့် လတ်ွလိမ့်မည်။ 9 သူသည် စွန ့် ကဲ ပီ။
ဆင်းရဲ ေသာသူတို့ အား
ေပးကမ်း ပီ။ သူ
၏ ေြဖာင့်မတ် ြခင်းသည် အစ ် အ မဲတည်
တတ်၏။ သူ
၏ဦးချ ိ သည် ဂုဏ် အသေရ ှင့်
ချးီြမင့် ြခင်း ှ ိလိမ့်မည်။ 10 မ တရားေသာသူတို့သည် ြမင် ၍ ၊ နာ ကင် ေသာစိတ်
ှိ ကလိမ့်မည်။ အံသွား ခဲ ကိတ်၍
ပိနခ်ျ ံ း ကလိမ့်မည်။ မ
တရားေသာသူတို့၏ အလို
သည် ပျက်စီး ရလိမ့်မည်။

113
1ထာဝရဘုရား ၏ ကျွန် ေတာ်တို့ ၊ ထာဝရဘုရား
၏နာမေတာ် ကုိ ချးီမွမ်း ကေလာ။့ ချးီမွမ်း ကေလာ။့ 2ထာဝရဘုရား ၏ နာမေတာ်
သည် ယခု
မှစ၍ ၊ အစ ် အဆက် မဂင်္လာ ှိေစသတည်း။ 3 ေန ထွက် ရာမှ သည် ေန
ဝင် ရာ တိင်ုေအာင် ၊ ထာဝရဘုရား ၏နာမ ေတာ် သည် ချးီ မွ မ်း ဘွ ယ် ြဖစ်၏။

4ထာဝရဘုရား သည် လမူျ ိ း တကာ တို့ အေပါ် ၌၎င်း၊ ဘုနး် ေတာ်သည် ေကာင်းကင်
အေပါ် ၌၎င်း ြမင့် ေတာ်မူ၏။ 5 ကုိယ်ကုိ ချးီြမင့် ၍
ကျနိး်ဝပ် ေတာ်မူေသာ်လည်း၊ကုိယ်ကုိ ှမ့်ိချ ၍ 6 ေကာင်းကင် အရာ ှင့် ေြမ ကီး အရာ
တို့ ကုိ ကည့် ှု ေတာ်မူေသာ ငါ တို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ှင့် အဘယ်သူ တူ
သနည်း။ 7ဆင်းရဲ ေသာသူကုိ ေြမမှုန ့် ထဲ ကက လျက်၊ ငတ်မွတ် ေသာသူကုိ ေနာက်
ေချး ပုံထဲ က ချးီေြမာက် လျက်၊ 8 မင်းသား တို့တင်ွ ၎င်း၊ မိမိ
လူ တို့ ကုိ အပ်ုစုိး ေသာ မင်းတို့တင်ွ ၎င်း ေနရာ ေပးေတာ်မူ၏။ 9 ြမံ ေသာမိနး်မသည်
အိမ် ၌ေန ၍၊ ဝမ်းေြမာက် ေသာစိတ် ှင့် သားဘွား ရေသာအခွင့်ကုိေပး ေတာ်မူ၏။ ဟာ
ေလလယု။” ဟာေလလယု=ဘုရားသခင် ဘုနး် ကီး ပါေပ ၏

114
1ဣသေရလ အမျ ိး၊ ယာကုပ် အ ွှယ် သည် ို င်း ေသာလမူျ ိ း ေနရာ အဲဂုတ္တု
ြပည်က
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ထွက်သွား ေသာအခါ၊ 2 ယုဒ အမျ ိးသည် သန ့် ှ င်း ရာဌာနေတာ်ြဖစ် ၏။ ဣသေရလ
အမျ ိးသည် ိင်ုငံ ေတာ်ြဖစ်၏။ 3 ပင်လယ် သည် ြမင် ၍ ေြပး ေလ၏။ ေယာ်ဒန် ြမစ်
လည်း ေနာက် သို့
လှည့် ေလ၏။ 4 ေတာင် ကီးတို့သည် သုိး
က့ဲသို့ ၎င်း၊ ေတာင် ငယ်တို့သည် သုိးသငယ် က့ဲသို့ ၎င်း ခုန် က၏။ 5အချင်းပင်လယ်
၊ သင်ေြပး သည် အေကာင်း ၊ အချင်းေယာ်ဒန် ြမစ်၊ သင်သည် ေနာက် သို့ လှည့်
သည်အေကာင်း၊ 6အချင်းေတာင် ကီးတို့ ၊ သင်တို့သည် သုိး
က့ဲသို့ ခုန် ကသည်အေကာင်း၊ အချင်းေတာင် ငယ်တို့ ၊ သင် တို့သည် သုိးသငယ်
က့ဲသို့ ခုန်ကသည် အေကာင်း ကား အဘယ်သို့ နည်း။ 7 အိေုြမ ကီး ၊ အ ှင် ၏မျက် ှာ
ေတာ်ေ ှ ၊ ယာကုပ်
အမျ ိးကုိးကွယ်ေသာ ဘုရား
သခင်၏ မျက် ှာ ေတာ်ေ ှ မှာ တနုလ်ှုပ် လျက်ေနေလာ။့ 8 ဘုရားသခင်သည် ေကျာက်
ကုိ ေရ
ကန် ၊ မီး ေကျာက်ကုိ စမ်းေရ တင်ွးြဖစ်ေစ ေတာ်မူသတည်း။

115
1အကျွ ်ပ်ု တို့ ၌
ဘုနး်မ ှိေစဘဲ၊ အို ထာဝရဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ု တို့ ၌
ဘုနး်မ ှိေစဘဲ၊ ကုိယ်ေတာ် ၏နာမ ၌
က ုဏာ ေတာ် ှင့် သစ္စာ
ေတာ်ေကာင့်
ဘုနး် ှ ိ ပါေစ သတည်း။ 2 သူ တို့၏ ဘုရား
သခင်သည် အဘယ် မှာ ှိ သနည်းဟု တပါးအမျ ိးသား တို့သည် အဘယ်ေကာင့် ဆုိ
ရကမည်နည်း။ 3 ငါ တို့၏ ဘုရား
သခင်သည် ေကာင်းကင် ဘုံ၌
ှိေတာ်မူ၏။ အလိေုတာ် ှိသမျှ အတိင်ုး
ြပ ေတာ်မူ၏။ 4 သူ တို့၏ ုပ်တု များမူကား ေငွ လည်းြဖစ်၏။ ေရွှ လည်း ြဖစ်၏။
လူ
လက် ြဖင့် လပ်ု ေသာအရာေပတည်း။ 5 ထုိ ု ပ်တတိုု့ သည် ှ တ် ှိ၍ စကား
မ ေြပာတတ်။ မျက်စိ ှ ိ၍ မ
ြမင် တတ်။ 6 နား ှိ၍ မ ကား တတ်။ ှာေခါင်း ှ ိ၍ မ နမ်း တတ်။ 7လက် ှိ၍
မ ကုိင် တတ်။ ေြခ ှိ၍ မ သွား တတ်။ သူ
တို့လည်ေချာင်း ြဖင့်
အသံ မ ြပ တတ်ပါတကား။ 8လပ်ု ေသာသူတို့လည်း အတတူူ ပါတကား။ 9 အို ဣ
သေရလ
အမျ ိး၊ ထာဝရဘုရား
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ကုိ
ကုိးစား ေလာ။့ ထာဝရဘုရားသည် ဣသေရလအမျ ိးကုိ မစေသာသူ၊ ကွယ်ကာ ေသာ
သူြဖစ်ေတာ်မူ၏။ 10 အိအုာ ုန် အမျ ိး အ ယ်ွ၊ ထာဝရဘုရား
ကုိ ကုိးစား
ေလာ။့ ထာဝရဘုရားသည် အာ ုနအ်မျ ိ းအ ယ်ွကုိ မစ
ေသာသူ၊ ကွယ်ကာ ေသာသူြဖစ် ေတာ်မူ၏။ 11ထာဝရဘုရား ကုိ ေကာက်ရွ ံ ေသာ
သူတို့ ၊ ထုိဘုရားကုိ
ကုိးစား ကေလာ။့ ထာဝရဘုရား
သည် ထုိသို့ ေသာသူ
တို့ ကုိ မစ
ေသာသူ၊ ကွယ်ကာ ေသာသူ ြဖစ် ေတာ် မူ ၏။ 12 ထာဝရဘုရား သည် ငါ တို့ ကုိ
ေအာက်ေမ့ ေတာ်မူ ၏။ ေကာင်း ကီး ေပးေတာ်မူမည်။ ဣသေရလ
အမျ ိး ကုိ ေကာင်း ကီး ေပးေတာ်မူမည်။ အာ ုန် အမျ ိး အ ယ်ွကုိ ေကာင်း ကီး ေပး
ေတာ်မူမည်။ 13ထာဝရဘုရား ကုိ ေကာက်ရွ ံ ေသာသူ အ ကီး
အငယ် တို့ ကုိ ေကာင်း ကီး ေပးေတာ်မူမည်။ 14ထာဝရဘုရား သည် သင် တို့ ှင့်
သင် တို့သား ေြမးတို့ ၌
မဂင်္လာကုိ တိးုပွား ေစေတာ်မူမည်။ 15 သင် တို့သည် ေကာင်းကင် ှင့် ေြမ ကီး ကုိ
ဖနဆ်င်း
ေသာ ထာဝရဘုရား
ေကာင်း ကီး ေပးေတာ်မူေသာသူ ြဖစ်က၏။ 16 ေကာင်းကင် ကား၊ ထာဝရဘုရား
၏
ေကာင်းကင်
ြဖစ်၏။ ေြမ ကီး ကုိကား
လသူား တို့အား ေပး ေတာ်မူ ပီ။ 17 ေသလနွ် ေသာသူ၊ ငိမ်း ရာထဲသို့ ဆင်း ေသာသူ
ှိသမျှ တို့သည် ထာဝရ
ဘုရားကုိ မ
ချးီမွမ်း ရက။ 18 ငါ တို့ မူကား ၊ ထာဝရ ဘုရားကုိ ယခု
မှစ၍ အစ ်
အဆက် ေကာင်း ကီး ေပးကေလအံသ့တည်း။ ဟာေလလယု။

116
1ထာဝရဘုရား သည် ငါ ေတာင်းပန် ြခင်း အသံ
ကုိ ကား ၍၊ 2 ငါ ့ဘက်သို့
နား ေတာ်ကုိလှည့် ေတာ်မူေသာေကာင့် ၊ ငါ ှစ်သက် ၏။ ငါ အသက် ှည်သမျှ
ကာလ ပတ်လံးု၊ ထာဝရဘုရားကုိ ပဌနာ ြပ မည်။ 3 ေသြခင်း ကိ း တို့သည် ငါ ့ ကုိဝုိင်း
၍
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မရဏာ ိင်ုငံေဘး တို့သည် ငါ ့ ကုိ ဘမ်းမိ သြဖင့်၊ ဆင်းရဲ ဒကု္ခေဝဒနာ ှင့်
ငါေတွ့ ကံ ရ၏။ 4 ထုိအခါ
အို ထာဝရဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ု အသက် ကုိ ကယ် ှ တ် ေတာ် မူပါမည်အေကာင်း
ေတာင်းပနပ်ါ၏ဟု ထာဝရဘုရား
၏နာမေတာ် ကုိ ပဌနာ ြပ ၏။ 5ထာဝရဘုရား သည် ေကျးဇူး ြပ တတ်ေသာ သေဘာ၊
ေြဖာင့်မတ် ေသာ သေဘာ ှိေတာ်မူ၏။ ငါ တို့ ဘုရား
သခင်သည် က ုဏာ စိတ် ှိေတာ်မူ၏။ 6ထာဝရဘုရား သည် မ
လိမ္မာေသာသူတို့ ကုိ ေစာင့်မ ေတာ်မူ၏။ ငါသည် ှမ့်ိချ လျက် ှိေသာအခါ
ကယ်တင် ေတာ်မူ၏။ 7 အိငုါ ့ ဝိညာ ် ၊ သင် ၏ ငိမ်ဝပ် ရာသို့
ြပန် ေလာ။့ ထာဝရဘုရား
သည် သင် ၌ ေကျးဇူး ြပ ေတာ်မူ ပီ။ 8 ကုိယ်ေတာ်သည် အကျွ ်ပ်ု အသက် ကုိ ေသ
ြခင်း
မှ ၎င်း၊ အကျွ ်ပ်ု မျက်စိ ကုိ မျက်ရည် ကျြခင်းမှ ၎င်း၊ အကျွ ်ပ်ု ေြခ ကုိလည်း ထိ
မိ၍လဲ
ြခင်းမှ ၎င်း ကယ်လွှတ် ေတာ်မူ ပီ။ 9 သို့ ြဖစ်၍၊ အသက် ှင် ေသာသူတို့၏ ေနရာ
တင်ွ ၊ ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ ငါကျင့် ၍ ေနရ၏။ 10 ငါသည် အလနွ် ည ိးငယ်
ြခင်းကုိ ခံရ၏ဟု မက် ဆုိေသာ်လည်း ၊ ယုံ ကည် ေသာစိတ် ှိေသး၏။ 11လူ အေပါင်း
တို့သည် မုသာ
ကုိ သုံးတတ်က၏ဟု သတိလစ်လျက် ေြပာ မိ၏။ 12 ငါ ၌
ထာဝရဘုရား ြပ ေတာ်မူေသာေကျးဇူး အလံးုစုံ တို့ ကုိ အဘယ်သို့ ဆပ် ရမည်နည်း။

13ကယ်တင် ြခင်းခွက် ဖလားကုိ ကုိင် ယူ၍ ၊ ထာဝရဘုရား
၏ နာမေတာ် ကုိ ပဌနာ ြပ မည်။ 14ထာဝရဘုရား အား
သစ္စာ ဂတိထားသည် အတိင်ုး၊ ထာဝရ
ဘုရား၏ လူ
များေ ှ ၌
သစ္စာဝတ် ကုိ ေြဖမည်။ 15ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ မိမိ
သန ့် ှ င်း သူတို့၏
ေသ ြခင်းအရာသည် အဘုိး ကီးလှ၏။ 16 အို
ထာဝရဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ု သည် ကုိယ်ေတာ် ၏ ကျွန် မှန် ပါ၏။ ကုိယ်ေတာ် ၏ ကျွန်
မတင်ွ ြမင်ေသာသား
လည်း မှနပ်ါ၏။ အကျွ ်ပ်ု ၌ အချည် အေ ှာင်ကုိ
လွှတ် ေတာ်မူ ပီ။ 17 ေကျးဇူး ေတာ်ချးီမွမ်းရာ ယဇ် ကုိ ေ ှ ေတာ်၌ ပူေဇာ် ၍
ထာဝရဘုရား ၏ နာမ
ေတာ်ကုိ ပဌနာ ြပ မည်။ 18ထာဝရဘုရား အား
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သစ္စာ ဂတိထားသည် အတိင်ုး၊ 19 အိေုယ ု ှလင် မိ ၊ သင် ၏အလယ် မှာ
ထာဝရဘုရား
၏ အိမ် ေတာ်တနတိ်င်ုး အတင်ွးတင်ွ ၊ ထာဝရ ဘုရား ၏ လူ
များေ ှ ၌ သစ္စာဝတ် ကုိ ေြဖပါမည်။ ဟာေလလယု။

117
1လမူျ ိး အေပါင်း တို့ ၊ ထာဝရဘုရား
ကုိ ချးီမွမ်း ကေလာ။့ လူ
အ ွှယ်အေပါင်း တို့ ၊ အလနွခ်ျးီမွမ်း ကေလာ။့ 2အေကာင်း မူကား၊ ငါ တို့ ၌
က ုဏာ ေတာ် ကီးလှ ၏။ ထာဝရဘုရား
၏ သစ္စာ
ေတာ်သည် အစ ် အ မဲတည် ၏။ ဟာေလလယု။

118
1 ထာဝရဘုရား သည် ေကာင်းြမတ် ေတာ်မူ၍ ၊ က ုဏာ ေတာ် အစ ် အ မဲတည်
ေသာေကာင့် ၊ ဂုဏ်ေကျးဇူးေတာ်ကုိ ချးီမွမ်း ကေလာ။့ 2က ုဏာ ေတာ် အစ ် အ မဲ
တည်သည်ဟု ဣသေရလ
အမျ ိး ဝနခံ် ေစ။ 3က ုဏာ ေတာ် အစ ် အ မဲတည်သည်ဟု အာ ုန်
အ ွှယ်
ဝနခံ် ေစ။ 4က ုဏာ ေတာ် အစ ် အ မဲတည်သည်ဟု ထာဝရဘုရား
ကုိ ေကာက်ရွ ံ ေသာသူတို့ သည် ဝနခံ် ကေစ။ 5 ငါသည် ကျ ်းေြမာင်း ရာထဲက
ထာဝရ ဘုရားကုိ ေခါ် ၍၊ ထာဝရ
ဘုရားသည် ကျယ်ဝနး် ေသာ အရပ်ထဲသို့ သွင်း ေတာ်မူ၏။ 6ထာဝရဘုရား သည် ငါ ့
ဘက် မှာ ှိေတာ်မူသည် ြဖစ်၍ေကာက် စရာမ ှိ။ လူ
သည် ငါ ၌
အဘယ်သို့ ြပ ိင်ုသနည်း။ 7ထာဝရဘုရား သည် ငါ ့ဘက် ၌ မစ
ေတာ်မူသည် ြဖစ်၍ ၊ ငါ ့ ကုိ မုနး် ေသာသူတို့ ၌
ငါ ့အလို ြပည့်စုံလိမ့်မည်။ 8ထာဝရဘုရား ၌
ခုိလှုံ ြခင်းသည်၊ လူ
ကုိ ကုိးစား
ြခင်းထက်
သာ၍ေကာင်း ၏။ 9ထာဝရဘုရား ၌
ခုိလှုံ ြခင်းသည် မင်း ကုိ
ကုိးစား ြခင်းထက်
သာ၍ေကာင်း ၏။ 10 လမူျ ိး အေပါင်း တို့သည် ငါ ့ ကုိ ဝုိင်း က ေသာ်လည်း၊
ထာဝရဘုရား
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၏ နာမေတာ် အားြဖင့် သူ တို့ ကုိ ပယ် ြဖတ် ရ၏။ 11 ငါ ့ ကုိဝုိင်း က၏။ ဝုိင်း က
ေသာ်လည်း ၊ ထာဝရဘုရား
၏ နာမေတာ် အားြဖင့် သူ တို့ ကုိ ပယ် ြဖတ်ရ၏။ 12 ပျား များက့ဲသို့ ငါ ့ ကုိဝုိင်း ၍
အံု ကေသာ်လည်း၊ ဆူး
ပင်ကုိ ေလာင်ေသာ မီး
က့ဲသို့ ငိမ်း က၏။ ထာဝရဘုရား
၏ နာမေတာ် အားြဖင့် သူ တို့ ကုိ ပယ် ြဖတ်ရ၏။ 13 သင်သည် ငါ ့ ကုိလဲှ ြခင်းငှါ
ြပင်းထနစွ်ာ တနွး်
ေသာ်လည်း ၊ ထာဝရဘုရား သည် ငါ ့ ကုိမစ ေတာ်မူ၏။ 14ထာဝရ ဘုရားသည် ငါ
၏အစွမ်း သတ္တ ိ၊ ငါသီချင်း
ဆုိရာအေကာင်း ၊ ငါ ့ ကုိ
ကယ်တင် ြခင်းအေကာင်း ြဖစ် ေတာ်မူ၏။ 15 ေြဖာင့်မတ် ေသာသူတို့ ၏ ေနရာ
၌
ဝမ်းေြမာက် ြခင်းအသံ ှင့်
ကယ်တင် ြခင်းအသံ ှိ၏။ ထာဝရဘုရား
၏ လက်ျာ လက်ေတာ်သည် ကီး ေသာအမှုကုိြပ ၏။ 16ထာဝရဘုရား ၏ လက်ျာ
လက်ေတာ်သည် ချးီြမင့် လျက် ှိ၏။ ထာဝရဘုရား
၏ လက်ျာ လက်ေတာ် သည် ကီး ေသာအမှုကုိြပ ၏။ 17 ငါမ ေသ ရေသး။ အသက်
ှင် ၍
ထာဝရ ဘုရား ၏ အမှုေတာ် တို့ ကုိ ကား ေြပာရဦးမည်။ 18ထာဝရ ဘုရားသည် ငါ ့
ကုိကျပ်တည်းစွာ ဆုံးမ
ေသာ်လည်း ၊ ေသ ြခင်း၌
အပ် ေတာ်မ မူေသး။ 19 ေြဖာင့်မတ် ြခင်းတံခါး တို့ ကုိ ငါ ့ အား ဖွင့် က။ ငါဝင် ၍
ထာဝရ ဘုရား၏ဂုဏ်ေတာ်ကုိ ချးီမွမ်း ရမည်။ 20ဤ တံခါးသည် ထာဝရဘုရား
၏
တံခါး ြဖစ်၏။ ေြဖာင့်မတ် ေသာသူတို့ သည် ဝင် ရက၏။ 21 ကုိယ်ေတာ် ကုိ အကျွ ်ပ်ု
ချးီမွမ်း ပါမည်။ အေကာင်း မူကား၊ ကုိယ်ေတာ်သည် အကျွ ်ပ်ု ၏ စကား ကုိ နားေထာင်
၍ ၊ အကျွ ်ပ်ု ကုိ
ကယ်တင် ေတာ်မူ၏။ 22 တိက်ုကုိ တည်လပ်ု ေသာ သူများပယ် ထားေသာ ေကျာက်
သည် ေနာက်တဖန် တိက်ုေထာင့် အထွဋ် ဖျားသို့ ေရာက် ြပန၏်။ 23 ထုိ အမှုသည်
ထာဝရဘုရား
ြပ ေတာ်မူေသာအမှုြဖစ် ၏။ ငါ တို့ မျက်ေမှာက် ၌ လည်း အံဩ့ ဘွယ်ြဖစ်၏။ 24ဤ
ေနရ့က် သည် ထာဝရဘုရား
စီရင် ေတာ်မူေသာ ေနရ့က်ြဖစ်၍၊ ယေနဝ့မ်းေြမာက် ရွှင်လနး် ကကုန် အံ။့ 25 အို
ထာဝရဘုရား ၊ ကယ်တင် ေတာ်မူပါဟု
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ေတာင်းပနပ်ါ၏။ အို
ထာဝရဘုရား ၊ ေကာင်း ကီး မဂင်္လာ ကုိ ေပး ေတာ် မူ ပါ ဟု ေတာင်းပန် ပါ၏။

26ထာဝရဘုရား ၏အခွင့် ှင့်
ကလာ ေသာသူသည် မဂင်္လာ ှိေစသတည်း။ ထာဝရဘုရား
၏ အိမ် ေတာ် ထဲက
အကျွ ်ပ်ုတို့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ ေကာင်း ကီး ေပး ကပါ၏။ 27ထာဝရဘုရား သည်
ဘုရား
သခင်ြဖစ်၍ ၊ ငါ တို့ ၌
ေရာင်ြခည် ေတာ်ကုိ လွှတ်ေတာ်မူ၏။ ယဇ် တင်ရန် အေကာင်ကုိ ယဇ် ပလ္လ င်ဦးချ ိ ၌
ကိ း ှင့်
ချည် ကေလာ။့ 28 ကုိယ်ေတာ် သည် အကျွ ်ပ်ု ၏ ဘုရား
ြဖစ်ေတာ်မူ၍ ၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိ ချးီမွမ်း ပါမည်။ အကျွ ်ပ်ု ၏ဘုရား
ြဖစ် ေတာ် မူ၍၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိ ချးီေြမာက် ပါ မည်။ 29 ထာဝရဘုရား သည်
ေကာင်းြမတ် ေတာ်မူ၍ ၊ က ုဏာ ေတာ် အစ ် အ မဲတည်ေသာေကာင့် ၊ ဂုဏ် ေကျးဇူး
ေတာ်ကုိ
ချးီမွမ်း ကေလာ။့

119
1ထာဝရဘုရား ၏ တရား
လမ်း ၌
မ လွဲမတိမ်း၊ လိက်ုသွား ေသာသူတို့ သည် မဂင်္လာ ှိ က၏။ 2သက်ေသခံ ေတာ်မူ
ချက်တို့ ကုိ ေစာင့် ၍၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိ စိတ် ှလံးုအကင်းမ့ဲ ှာ ေသာသူတို့ သည် မဂင်္လာ
ှိ က၏။ 3 ထုိသူတို့သည် ဒစု ိုက် ကုိမ ြပ ၊ လမ်းခရီး ေတာ်၌
လိက်ုသွား တတ် က၏။ 4 အကျွ ်ပ်ုတို့သည် ကိ းစား၍ ကျင့် ဘို့ ရာ ၊ ကုိယ်ေတာ်
သည် ဩဝါဒ ေပး ေတာ်မူ ပီ။ 5 ကုိယ်ေတာ် ၏ အထုံးအဖွ့ဲ များကုိ ေစာင့် ိင်ုမည်
အေကာင်း ၊ အကျွ ်ပ်ု သည် လမ်း ေြဖာင့် ပါေစေသာ။ 6အကျွ ်ပ်ု သည် ပညတ် ေတာ်
အလံးုစုံ
တို့ ကုိ ေထာက်ထား ေသာအခါ ၊ ှက်ေကာက် ြခင်း ှင့် ကင်းလတ်ွ ရပါ၏။

7 ေြဖာင့်မတ် စွာ စီရင် ေတာ်မူချက်များကုိ အကျွ ်ပ်ု ေလက့ျက် ပီးမှ ၊ ဂုဏ်ေတာ်
ကုိ ေြဖာင့် ေသာ သေဘာ
ှင့်
ချးီမွမ်း ပါမည်။ 8 ကုိယ်ေတာ် ၏ အထုံးအဖွ့ဲ များကုိ ေစာင့် ပါမည်။ အကျွ ်ပ်ု ကုိ
ှ င်း ှ င်း စွန ့ပ်စ် ေတာ် မ မူပါ ှင့်။ 9လပူျ ိ သည် မိမိ
သွားေသာလမ်း ကုိ အဘယ်သို့ သန ့် ှ င်း ေစ ိင်ုပါမည်နည်းဟူမူကား၊ ှ တ်ကပတ်
ေတာ် အတိင်ုး
သတိ ြပ ရမည်။ 10အကျွ ်ပ်ု သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ စိတ် ှလံးုအကင်းမ့ဲ
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ှ ာ ပါ၏။ ပညတ် ေတာ်လမ်း မှ လွဲေစေတာ်မ မူပါ ှင့်။ 11 ကုိယ်ေတာ် ကုိ မ
ြပစ်မှား ဘဲ ေန ိင်ုမည် အေကာင်း ၊ ဗျာဒိတ် ေတာ်ကုိ ှလံးု ထဲ မှာ သုိထား ပါ ပီ။

12 အို ထာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ် သည် မဂင်္လာ ှိေတာ်မူ ၏။ အထုံးအဖွ့ဲ ေတာ်တို့ ကုိ
အကျွ ်ပ်ု ၌ သွနသ်င် ေတာ်မူပါ။ 13 စီရင် ေတာ်မူရာ ှ တ် ေတာ်ထွက် အလံးုစုံ
တို့ ကုိ အကျွ ်ပ်ု သည် ကုိယ် ှ တ် ှင့်
ေဟာေြပာ ပါ၏။ 14 ခပ်သိမ်း ေသာ စည်းစိမ် ဥစ္စာကုိ ရဘိသက့ဲသို့ ၊ သက်ေသခံ
ေတာ်မူရာလမ်း ၌
ဝမ်းေြမာက် ပါ၏။ 15 ေပးေတာ်မူေသာဩဝါဒ ကုိ
ဆင်ြခင် ၍
လမ်း ခရီး ေတာ်တို့ ကုိ ကည့် ှု ပါ၏။ 16အထုံးအဖွ့ဲ ေတာ်တို့ ၌
ေမွ့ေလျာ် ပါ၏။ ှ တ် ကပတ် ေတာ်ကုိ မ
မှတ်ဘဲမ ေနပါ။ 17 ကုိယ်ေတာ် ၏ ကျွန် သည် အသက် ှင် ၍ ၊ ှ တ်ကပတ် ေတာ်ကုိ
ေစာင့် ိင်ုပါမည်အေကာင်း ၊ ေကျးဇူး ြပ ေတာ်မူပါ။ 18တရား ေတာ်၌
အံဘွ့ယ် ေသာအရာတို့ ကုိ ြမင် ိင်ု ပါမည်အေကာင်း ၊ အကျွ ်ပ်ု ၏မျက်စိ တို့ ကုိ ဖွင့်
ေတာ်မူပါ။ 19 အကျွ ်ပ်ု သည် ေြမ ကီး ေပါ် မှာ ဧည့်သည် ြဖစ်ပါ ၏။ ပညတ် ေတာ်
တို့ ကုိ ဝှက်ထား ေတာ်မ မူပါ ှင့်။ 20 စီရင် ေတာ်မူချက်တို့ ကုိ အစ ် မြပတ်ေတာင့်တ
ေသာအားြဖင့် ၊ အကျွ ်ပ်ု ၏ စိတ် ှလံးုေကကဲွ လျက် ှိပါ၏။ 21 မာန ကီး ေသာသူ
ှင့် ပညတ် ေတာ်တို့ ကုိ လနွက်ျ း ၍၊ အကျနိ် ခံရေသာသူတို့ ကုိ ကုိယ်ေတာ်ဆုံးမ ေတာ်
မူ၏။ 22 အကျွ ်ပ်ုသည် သက်ေသခံ ေတာ်မူချက်တို့ ကုိ ေစာင့် ပါသည် ြဖစ်၍ ၊ က့ဲရဲ
ြခင်း၊ မထီမ့ဲြမင် ြပ ြခင်း ှင့်
ကင်းလတ်ွ ေစေတာ်မူပါ။ 23 မင်း တို့သည် အကျွ ်ပ်ု တဘက် ၌ ထုိင် ၍ ေြပာ က
ပါ၏။ ကုိယ်ေတာ် ၏ ကျွန် မူကား၊ အထုံးအဖွ့ဲ ေတာ်တို့ ကုိ
ဆင်ြခင် လျက်ေနပါ၏။ 24သက်ေသခံ ေတာ်မူချက်တို့သည် အကျွ ်ပ်ု
ေမွ့ေလျာ် ရာ၊ အကျွ ်ပ်ု တိင်ုပင် ရာ ြဖစ် ကပါ၏။ 25 အကျွ ်ပ်ု ၏ အသက် သည်
ေြမမှုန ့် ၌
မီှဝဲ လျက် ှိပါ၏။ ှ တ်ကပတ် ေတာ်အတိင်ုး
အသက် ှင် ေစေတာ် မူပါ။ 26 အကျွ ်ပ်ုသည် ကုိယ် အကျင့် တို့ ကုိေဘာ်ြပ ၍ ၊
ကုိယ်ေတာ်သည် နားေထာင် ေတာ်မူ ပီ။ အထုံးအဖွ့ဲ ေတာ် တို့ ကုိ အကျွ ်ပ်ု ၌ သွနသ်င်
ေတာ်မူပါ။ 27 ေပးေတာ်မူေသာဩဝါဒ လမ်း ကုိ အကျွ ်ပ်ု
နားလည် ေစေတာ် မူပါ။ သို့ ြပ လျှင် အံ့ ဘွ ယ် ေသာ အမှု ေတာ် တို့ ကုိ ဆင်ြခင်
ေအာက်ေမ့ပါမည်။ 28အကျွ ်ပ်ု
ဝမ်းနည်း ြခင်းအားြဖင့် စိတ် ှလံးုအရည် ယုိလျက် ှိ ပါ၏။ ှ တ်ကပတ် ေတာ်
အတိင်ုး
တည်ကည် ေစေတာ်မူပါ။ 29 မုသာ လမ်း ကုိ အကျွ ်ပ်ု ေ ှာင် ပါမည် အေကာင်း ၊
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ကယ်မ ၍တရား ေတာ်ကုိေပး သနားေတာ်မူ ပါ။ 30သစ္စာ လမ်း ကုိ အကျွ ်ပ်ုေရွး ပါ ပီ။
စီရင် ေတာ်မူချက်တို့ ကုိ အကျွ ်ပ်ုေ ှ မှာထား ပါ ပီ။ 31သက်ေသခံ ေတာ်မူချက်တို့ ၌
မီှဝဲ ပါ ပီ။ အို ထာဝရဘုရား ၊ အ ှက်ကဲွ ေစေတာ်မ မူပါ ှင့်။ 32အကျွ ်ပ်ု ဉာဏ် ကုိ
ပွင့် ေစေတာ်မူသည်ြဖစ်၍ ၊ ပညတ် ေတာ်လမ်း သို့ အလျင် အြမနလိ်က်ုပါမည်။ 33 အို
ထာဝရဘုရား ၊ အထုံးအဖွ့ဲ ေတာ်လမ်း ကုိ အကျွ ်ပ်ု အား သွနသ်င် ေတာ်မူပါ။ အဆုံး
တိင်ုေအာင်လိက်ု သွားပါမည်။ 34 ဉာဏ် ကုိေပး ေတာ်မူပါ။ တရား
ေတာ်ကုိ ေစာင့်
ပါမည်။ စိတ် ှလံးုအကင်းမ့ဲ ေစာင့် ပါမည်။ 35 ပညတ် ေတာ်လမ်း ၌
အကျွ ်ပ်ု ကုိ ပို့ ေဆာင် ေတာ်မူ ပါ။ ထုိ
လမ်း ကုိ
ှစ်သက် ပါ၏။ 36အကျွ ်ပ်ု စိတ် ှလံးုကုိ ေလာဘ
ဘက် သို့ မဟတ်ု ၊ သက်ေသခံ ေတာ်မူချက်တို့ ဘက်သို့
ဆဲွ ေတာ်မူပါ။ 37အနတ္တ ကုိ ပမာဏ
မြပ ေစြခင်းငှါ အကျွ ်ပ်ု
မျက်စိ ကုိ အြခားသို့
လွှဲ ေတာ်မူပါ။ လမ်းခရီး ေတာ်၌
အကျွ ်ပ်ု အသက် ှင် ေစေတာ်မူပါ။ 38 ကုိယ်ေတာ် ကုိ ေကာက်ရွ ံ ေသာ ကုိယ်ေတာ်
၏ ကျွန် ၌
ဗျာဒိတ် ေတာ်ကုိ တည် ေစေတာ်မူပါ။ 39အကျွ ်ပ်ု ေကာက် ေသာ
က့ဲရဲ ြခင်းကုိ ပယ်
ေပျာက်ေစေတာ်မူပါ။ စီရင် ေတာ်မူချက်တို့သည် ေကာင်းမွန် ကပါ၏။ 40 ေပးေတာ်
မူေသာဩဝါဒ များကုိ ေတာင့်တ ပါ၏။ ေြဖာင့်မတ် ြခင်းတရားေတာ်အားြဖင့် အကျွ ်ပ်ု
ကုိ အသက် ှင် ေစေတာ်မူပါ။ 41 အို ထာဝရဘုရား ၊ ဗျာဒိတ် ေတာ်အတိင်ုး
က ုဏာ ေတာ်တည်းဟေူသာကယ်တင် ေတာ်မူြခင်း ေကျးဇူးေတာ်သည် အကျွ ်ပ်ု ၌
ေရာက် ပါေစေသာ။ 42 ထုိသို့ အကျွ ်ပ်ုသည် ှ တ်ကပတ် ေတာ်ကုိ
ကုိးစား သည်ြဖစ်၍ ၊ က့ဲရဲ ေသာသူ ၏စကား
ကုိ ေချ စရာ အေကာင်း ှ ိရပါလိမ့်မည်။ 43 စီရင် ေတာ်မူချက်တို့ ကုိ
အကျွ ်ပ်ု ေြမာ်လင့် သည် ြဖစ်၍ ၊ အကျွ ်ပ်ု ၏ ှ တ် ထဲက သစ္စာ စကား ကုိ
အလျှင်း
ု ပ်သိမ်း ေတာ်မ မူပါ ှင့်။ 44 ကုိယ်ေတာ် ၏တရား ကုိ မ
ြခား မလပ် အစ ် အ မဲ ကျင့်ေစာင့် ပါ မည်။ 45 ေပး ေတာ် မူ ေသာဩဝါဒ များ
ကုိ အကျွ ်ပ်ု ှာေဖွ ေမးြမနး်သည်ြဖစ်၍ ၊ အဆီးအတား မ ှိ ဘဲ သွား လာရ ပါ၏။
46သက်ေသခံ ေတာ်မူချက်တို့ ကုိ
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မင်း များ ထံ မှာ ြပနေ်ြပာ ၍ ၊ ှက်ေကာက် ြခင်း ှင့် ကင်းလတ်ွ ပါ လိမ့်မည်။
47 အကျွ ်ပ်ုသည် ှစ်သက် ေသာ ပညတ် ေတာ်တို့ ၌ ေမွ့ေလျာ် ပါမည်။ 48 ှစ်သက်
ေသာ ပညတ် ေတာ် တို့အား
လက် တို့ ကုိ ချ ီ ၍ ၊ အထုံးအဖွ့ဲ ေတာ်တို့ ကုိ
ဆင်ြခင် ေအာက်ေမ့ပါမည်။ 49အကျွ ်ပ်ု
ေြမာ်လင့် စရာအေကာင်း ၊ ကုိယ်ေတာ် ၏ကျွန် ၌
ထားေတာ်မူေသာ ှ တ်ကပတ် ေတာ်ကုိ ေအာက်ေမ့ ေတာ်မူပါ။ 50 ဗျာဒိတ် ေတာ်
အားြဖင့် အကျွ ်ပ်ု အသက် ှင် သည် ြဖစ်၍၊ ဆင်းရဲ ကုိခံရစ ်တင်ွ ၊ ထုိ ှ တ်ကပတ်
ေတာ်သည် အကျွ ်ပ်ု သက်သာ စရာအေကာင်းြဖစ်ပါ၏။ 51 မာန ကီး ေသာသူတို့သည်
အကျွ ်ပ်ု ကုိ အလနွ်
က့ဲရဲ ေသာ်လည်း၊ ကုိယ်ေတာ် ၏ တရား
လမ်းကုိ
အကျွ ်ပ်ု မ
ေ ှာင် ပါ။ 52 အို ထာဝရဘုရား ၊ ေ ှး ကာလ၌
စီရင် ေတာ်မူချက်တို့ ကုိ အကျွ ်ပ်ု ေအာက်ေမ့ ၍ ၊ ကုိယ်ကုိကုိယ် ှစ်သိမ့် ေစပါ၏။

53တရား ေတာ်ကုိ စွန ့ပ်ယ် ေသာ အဓမ္မ
လတိူု့ ေကာင့် ၊ အကျွ ်ပ်ု ၌ ပူေလာင် ေသာစိတ် စဲွလနး် လျက် ှိပါ၏။ 54အကျွ ်ပ်ု
ဧည့်သည် ေနရာအိမ် တင်ွ
အထုံးအဖွ့ဲ ေတာ်တို့သည် အကျွ ်ပ်ု သီချင်း ဆုိရာအေကာင်း ြဖစ် ကပါ၏။ 55 အို
ထာဝရဘုရား ၊ ည ့် အချနိ၌်
နာမေတာ် ကုိ အကျွ ်ပ်ု ေအာက်ေမ့ ၍
တရား ေတာ်ကုိ ေစာင့် ပါ၏။ 56 ေပးေတာ်မူေသာဩဝါဒ များကုိ နားေထာင် ေသာ
အားြဖင့်
အား ရပါ၏။ 57 အို ထာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ်သည် အကျွ ်ပ်ု ၏ အဘို့
ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ ှ တ်ကပတ် စကားေတာ်တို့ ကုိ
နားေထာင် ပါ မည် ဟု အကျွ ်ပ်ု ေြပာ ထား ပါ ပီ။ 58 ေကျးဇူး ေတာ် ကုိ ခံ ရ ပါ
မည်အေကာင်း၊ ကုိယ်ေတာ်ကုိ စိတ် ှလံးုအကင်းမ့ဲ ေတာင်းပန် ပါ၏။ ဗျာဒိတ် ေတာ်
အတိင်ုး
အကျွ ်ပ်ု ကုိ သနား ေတာ်မူပါ။ 59 ကုိယ် လိက်ုရာလမ်း ကုိ ဆင်ြခင် ေသာအခါ ၊
သက်ေသခံ ေတာ်မူချက်တို့ သို့
လှည့် ၍လိက်ု ပါ၏။ 60 ပညတ် ေတာ်တို့ ကုိ ေစာင့် ြခင်းငှါ မ ဖင့် မ ွှဲ အလျင် အြမန်
ြပ ပါ၏။ 61မတရားေသာသူ အစည်း အေဝးတို့သည် အကျွ ်ပ်ု ကုိဝုိင်း ကေသာ်လည်း၊
အကျွ ်ပ်ုသည် တရား
ေတာ်ကုိ မ
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ေမ့ မေလျာ့ပါ။ 62 တရား သြဖင့် စီရင် ေတာ်မူချက်တို့ ကုိေထာက် ၍ ၊ ဂုဏ်ေတာ်
ကုိ ချးီမွမ်း ြခင်းငှါ ၊ သနး်ေခါင် အချနိ၌် အကျွ ်ပ်ု ထ တတ်ပါ၏။ 63 ကုိယ်ေတာ် ကုိ
ေကာက်ရွ ံ ေသာသူ၊ ေပးေတာ်မူေသာ ဩဝါဒ ကုိ နားေထာင် ေသာသူ ှိသမျှ တို့ ှင့်
အကျွ ်ပ်ု ေပါင်းေဘာ် တတ်ပါ၏။ 64 အိထုာဝရဘုရား ၊ ေြမ ကီး သည် က ုဏာ
ေတာ် ှင့ြ်ပည့်ဝ ပါ၏။ အထုံးအဖွ့ဲ ေတာ်တို့ ကုိ အကျွ ်ပ်ု ၌ သွနသ်င် ေတာ်မူပါ။ 65 အို
ထာဝရဘုရား ၊ ှ တ်ကပတ် ေတာ်အတိင်ုး
ကုိယ်ေတာ် ၏ကျွန် ၌
ေကျးဇူး ြပ ေတာ်မူ၏။ 66 ပညတ် ေတာ်တို့ ကုိ
အကျွ ်ပ်ု ယုံ ကည် သည် ြဖစ်၍ ၊ ေကာင်း ေသာ ဉာဏ် ှင့်
ပညာ ေတာ်အတတ်ကုိ သွင်း ေပးေတာ်မူပါ။ 67အကျွ ်ပ်ု သည် ဆင်းရဲ မ ခံမီှလမ်း
လွဲပါ၏။ ယခု
မူကား ၊ ဗျာဒိတ်
ေတာ်အတိင်ုး ကျင့်ေစာင့် ပါ၏။ 68 ကုိယ်ေတာ် သည် ေကာင်း ေသာသေဘာ၊ ေကျးဇူး
ြပ တတ်ေသာ သေဘာ ှိေတာ်မူ၏။ အထုံးအဖွ့ဲ ေတာ်တို့ ကုိ အကျွ ်ပ်ု ၌ သွနသ်င် ေတာ်
မူပါ။ 69 မာန ကီး ေသာသူတို့ သည် အကျွ ်ပ်ု တဘက် ၌
မုသာ စကားကုိ ကံစည်ေသာ်လည်း၊ ကုိယ်ေတာ်၏ ဥပေဒသ
များကုိ စိတ် ှလံးုအကင်းမ့ဲ ကျင့် ပါ၏။ 70 သူ တို့ ှလံးု
သည် ဆီဥ
က့ဲသို့ ခဲ လျက် ှိ၏။ အကျွ ်ပ်ု မူကား၊ ကုိယ်ေတာ် ၏တရား ၌ ေမွ့ေလျာ် ပါ၏။

71 အထုံးအဖွ့ဲ ေတာ်တို့ ကုိ သွနသ်င် ေစြခင်းငှါ ၊ အကျွ ်ပ်ု ဆင်းရဲ ခံရေသာ ေကျးဇူး
သည် ကီးပါ၏။ 72 ှ တ် ေတာ်ထွက် တရား
ေတာ်သည် ေရွှ ေငွ
အေထာင် အေသာင်းထက်မက ၊ အကျွ ်ပ်ု ၌ သာ၍ေကာင်း ပါ၏။ 73 ကုိယ်ေတာ် ၏
လက် တို့သည် အကျွ ်ပ်ု ကုိ ဖနဆ်င်း ၍ ၊ ပုံ သဏ္ဍာနကုိ်ေပးေတာ်မူ ပီ။ ပညတ် ေတာ်
တို့ ကုိ အကျွ ်ပ်ုသင် ိင်ုေသာ
ဉာဏ် ှင့် ြပည့်စုံေစေတာ်မူပါ။ 74 ှ တ်ကပတ် ေတာ်ကုိ
အကျွ ်ပ်ု ေြမာ်လင့် ေသာေကာင့် ၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိ ေကာက်ရွ ံ ေသာသူတို့သည်
အကျွ ်ပ်ု ကုိ ြမင် ၍
ဝမ်းေြမာက် ကပါ လိမ့်မည်။ 75 အို ထာဝရဘုရား ၊ စီရင် ေတာ် မူ ချက် တို့သည်
ဟတ်ုမှန် ေကာင်း ကုိ၎င်း ၊ သစ္စာ ေတာ် ှင့်အညီအကျွ ်ပ်ု
ကုိ ဆင်းရဲ ေစေတာ်မူေကာင်းကုိ၎င်းအကျွ ်ပ်ုသိ ပါ၏။ 76 ကုိယ်ေတာ် ၏ ကျွန် ၌
မိန ့် ေတာ်မူချက်အတိင်ုး ၊ က ုဏာ ေတာ်သည်အကျွ ်ပ်ု ကုိ ချမ်းသာ ေပးပါ ေစေသာ
ဟု ဆုေတာင်းပါ၏။ 77 ကုိယ်ေတာ် ၏ တရား
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သည် အကျွ ်ပ်ု ေမွ့ေလျာ် ရာ ြဖစ် ပါ၏။ ထုိ ေကာင့် အကျွ ်ပ်ုအသက် ှင် မည်
အေကာင်း ၊ သနား စုံမက်ေတာ်မူြခင်းသည် သက်ေရာက် ပါေစေသာ။ 78 မာန ကီး ေသာ
သူတို့ သည် ှက်ေကာက် က ပါေစေသာ။ အေကာင်း မ ှိဘဲ အကျွ ်ပ်ု ၌ မ
တရားသြဖင့် ြပ ကပါ ပီ။ အကျွ ်ပ်ု မူကား ကုိယ်ေတာ် ၏ ဥပေဒသ
များကုိ
ဆင်ြခင် ေအာက်ေမ့ပါမည်။ 79 ကုိယ်ေတာ် ကုိ ေကာက်ရွ ံ ေသာသူ၊ သက်ေသ ခံ
ေတာ်မူချက်တို့ ကုိ သိ
ေသာသူတို့သည် အကျွ ်ပ်ု ထံသို့ လှည့် ကပါေစေသာ။ 80 ှက်ေကာက် ြခင်း ှင့်
ကင်းလတ်ွ မည် အေကာင်း ၊ အကျွ ်ပ်ု ှလံးု သည် အထုံးအဖွ့ဲ ေတာ်တို့ ၌
စုံလင် ပါေစေသာ။ 81 အကျွ ်ပ်ု ၏ ဝိညာ ် သည် ကယ်တင် ေတာ်မူြခင်း ေကျးဇူး
ကုိ ေတာင့်တလျက် ှင့် ခွနအ်ား ေလျာ့ပါ၏။ သို့ ေသာ်လည်း၊ ှ တ်ကပတ် ေတာ် ကုိ
ေြမာ်လင့် ပါ၏။ 82အကျွ ်ပ်ု ကုိ အဘယ် ကာလမှ ချမ်းသာ ေပး ေတာ်မူပါမည်နည်း
ဟ၍ူ၊ အကျွ ်ပ်ု မျက်စိ တို့သည် ဗျာဒိတ် ေတာ်ကုိ ေြမာ်လင့်လျက်အား ကုန်ပါ၏။
83 မီးခုိး ၌ ှိေသာသားေရ ဘူးက့ဲသို့ အကျွ ်ပ်ုြဖစ် ပါ ၏။ သို့ ေသာ်လည်း၊ အထုံးအဖွ့ဲ
ေတာ်တို့ ကုိ မ
ေမ့ မေလျာပ့ါ။ 84 ကုိယ်ေတာ် ၏ ကျွန် ေနရေသာ ေနရ့က် ကာလ အဘယ် မျှေလာက်
ကာရပါမည်နည်း။ အကျွ ်ပ်ု ကုိ ည ်းဆဲ ေသာသူတို့အား ၊ အဘယ် ကာလမှ တရား
ဆုံးြဖတ် ေတာ်မူမည်နည်း။ 85 မာန ကီး ေသာသူ၊ ကုိယ်ေတာ် ၏ တရား
ကုိ လနွက်ျ းေသာသူတို့ သည် အကျွ ်ပ်ု အဘို့ တင်ွး များကုိ တးူ ကပါ ပီ။ 86အလံးုစုံ
ေသာ ပညတ် ေတာ်တို့သည် သစ္စာ
ှင့် ြပည့်စုံ ကပါ၏။ သူတပါးတို့သည် အေကာင်း မ ှိဘဲ အကျွ ်ပ်ု ကုိည ်းဆဲ က

သည် ြဖစ်၍၊ မစ ေတာ်မူပါ။ 87 သူတို့သည် အကျွ ်ပ်ု ကုိ ေြမ ကီး ေပါ် က သုတ်သင်
ပယ် ှင်းလု ပါ ပီ။ သို့ ေသာ်လည်း ၊ ကုိယ်ေတာ် ၏ ဥပေဒသ
များကုိ အကျွ ်ပ်ု မ စွန ့် ပါ။ 88က ုဏာ ေတာ် ှိသည်အတိင်ုး
အကျွ ်ပ်ု ကုိ အသက် ှင် ေစေတာ်မူပါ။ ှ တ် ေတာ်ထွက် ဗျာဒိတ် ေတာ် ကုိ ေစာင့်
ပါမည်။ 89 အိထုာဝရဘုရား ၊ ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည် ေကာင်းကင် ဘုံ၌
အစ ် အ မဲတည် ပါ၏။ 90သစ္စာ ေတာ်သည်လမူျ ိ း အဆက်ဆက် မဲြမံပါ၏။ ေြမ ကီး
ကုိ တည် ေစေတာ်မူသြဖင့် ၊ သူသည်အ မဲ ေနပါ၏။ 91 ခပ်သိမ်း ေသာအရာတို့သည်
ကုိယ်ေတာ် ၏ ကျွန် ြဖစ်၍ စီရင် ေတာ်မူသည် ှင့်အညီ ၊ ယေန ့တိင်ုေအာင်အ မဲ ေနက
ပါ၏။ 92အကျွ ်ပ်ု သည် ကုိယ်ေတာ် ၏ တရား
၌ေမွ့ေလျာ် ြခင်းမ ှိလျှင်၊ အထက်က ဆင်းရဲ ခံစ ်
ပျက်စီး ပါ ပီ။ 93 ကုိယ်ေတာ် ၏ ဥပေဒ
များကုိ အစ ် မ ေမ့ မေလျာ့ ိင်ုပါ။ အေကာင်း မူကား၊ ထုိ
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ဥပေဒသများအားြဖင့် ၊ အကျွ ်ပ်ု ကုိ အသက် ှင် ေစ ေတာ်မူ၏။ 94အကျွ ်ပ်ု သည်
ကုိယ်ေတာ် ၏ ကျွနြ်ဖစ်ပါ၏။ ကုိယ်ေတာ် ၏ ဥပေဒသ
များကုိ ှာေဖွ လိက်ုစစ်ေသာေကာင့်
အကျွ ်ပ်ု ကုိ ကယ်တင် ေတာ်မူပါ။ 95အကျွ ်ပ်ု ကုိ ဖျက်ဆီး ြခင်းငှါ ၊ မ တရားေသာ
သူတို့ သည် ေစာင့် လျက်ေနကပါ၏။ သို့ ေသာ်လည်း ၊ သက်ေသခံ ေတာ်မူချက်တို့ ကုိ
အကျွ ်ပ်ုဆင်ြခင် ေအာက်ေမ့ ပါမည်။ 96 ခပ်သိမ်း ေသာ စုံလင် ြခင်း၏
အဆုံး ကုိ အကျွ ်ပ်ု ြမင် ပါ ပီ။ ပညတ် တရားေတာ်မူကား၊ အလနွ် ကျယ်ဝနး် ပါ၏။

97 ကုိယ်ေတာ် ၏တရား ကုိ အကျွ ်ပ်ုသည် အလနွ် ှစ်သက် ပါ၏။ တေနလံ့းု
ဆင်ြခင် ေအာက်ေမ့လျက် ေနပါ၏။ 98 ပညတ် တရားေတာ်သည် အကျွ ်ပ်ု ၏ ရနသူ်
တို့ ထက် ၊ အကျွ ်ပ်ု ကုိသာ၍
ပညာ ှိေစပါ၏။ ပညတ် တရား ေတာ်သည် အကျွ ်ပ်ု ၌
အစ ် တည်ပါ၏။ 99 သက်ေသခံ ေတာ် မူ ချက် တို့ ကုိ အကျွ ်ပ်ု သည် ဆင်ြခင်
ေအာက်ေမ့ေသာေကာင့် ၊ အကျွ ်ပ်ု ၏ ဆရာ
အေပါင်း တို့ထက် သာ၍နားလည် ပါ၏။ 100 ကုိယ်ေတာ် ၏ ဥပေဒသ
များကုိ ေစာင့် ေသာေကာင့် ၊ အသက် ကီး သူတို့ထက် သာ၍ဉာဏ် ေကာင်း ပါ၏။

101 ှ တ်ကပတ် ေတာ်ကုိ ေစာင့် လိေုသာငှါ ၊ မေကာင်း ေသာလမ်း
ှိသမျှ တို့ ကုိ လွှဲ ေ ှာင်ပါ၏။ 102 ကုိယ်ေတာ် သည် သွနသ်င် ေတာ်မူေသာေကာင့် ၊

စီရင် ေတာ်မူချက်တို့ မှ
အကျွ ်ပ်ုလွှဲ ၍ မ သွားပါ။ 103 မိန ့် ေတာ်မူချက်တို့သည် အကျွ ်ပ်ု အာေခါင် ၌
အလနွ် ချ ိ ကပါ၏။ ခံတင်ွး ထဲမှာ
ပျားရည် ထက် သာ၍ချ ိ ကပါ၏။ 104 ကုိယ်ေတာ် ၏ ဥပေဒသ
များအားြဖင့် ၊ အကျွ ်ပ်ု သည် ဉာဏ် တိးုပွား ၍ ၊ မိစ္ဆာ လမ်း ှိသမျှ တို့ ကုိ မုနး်
ပါ၏။ 105 ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည် အကျွ ်ပ်ု ေြခ ေ ှ မှာ မီးခွက် ြဖစ်၍ ၊ အကျွ ်ပ်ု
လမ်း ခရီးကုိ လင်း ေစပါ၏။ 106 ေြဖာင့်မတ် စွာ စီရင်ေတာ်မူချက်တို့ ကုိ ေစာင့် ပါမည်
ဟု
အကျွ ်ပ်ုကျနိဆုိ် သည် အတိင်ုး ြပ ပါမည်။ 107 အို ထာဝရဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ု သည်
အလနွ်
ဆင်းရဲ ြခင်းကုိ ခံရပါ၏။ ှ တ်ကပတ် ေတာ်အတိင်ုး
အသက် ှင် ေစေတာ်မူပါ။ 108 အိထုာဝရဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ုသည် ေစတနာ
စိတ် ှိ၍၊ ကုိယ် ှ တ် ှင့်ဆက်ေသာ ပူေဇာ်သက္က ာတို့ ကုိ ှစ်သက် ေတာ်မူပါ၏။
စီရင် ေတာ်မူချက်တို့ ကုိလည်း ၊ အကျွ ်ပ်ု ၌ သွနသ်င် ေတာ်မူပါဟု ေတာင်းပန်ပါ၏။
109အကျွ ်ပ်ု အသက် သည် ကုိယ် လက် ၌
အစ ် ှ ိပါ ၏။ သို့ ေသာ်လည်း ၊ တရား ေတာ်ကုိ မ
ေမ့ မေလျာပ့ါ။ 110 မ တရားေသာသူတို့ သည် အကျွ ်ပ်ု ဘို့
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ေကျာကွ့င်း
ကုိ ေထာင် ထားကပါ၏။ သို့ ေသာ်လည်း ၊ ကုိယ်ေတာ် ၏ ဥပေဒသ
များမှ
လွှဲ ၍ မ သွားပါ။ 111သက်ေသခံ ေတာ်မူချက်တို့သည် အကျွ ်ပ်ု
ှလံးု
ရွှင်လနး် ရာ ြဖစ်၍ ၊ ကုိယ်အေမွ ဥစ္စာဘို့
အစ ် အ မဲခံယူပါ၏။ 112အထုံးအဖွ့ဲ ေတာ်တို့ ကုိ အဆုံး
တိင်ုေအာင် အစ ်
လိက်ု ြခင်းအလိငုှါ ၊ ကုိယ် စိတ် ှလံးု ကုိ တိက်ုတနွး် ပါ၏။ 113အကျွ ်ပ်ုသည် အဓမ္မ
လူတို့ ကုိ မုနး် ၍ ၊ ကုိယ်ေတာ် ၏တရား ကုိ ှစ်သက် ပါ၏။ 114 ကုိယ်ေတာ် သည်
အကျွ ်ပ်ု ၏ အကွယ် အကာ၊ အကျွ ်ပ်ု ၏ ဒိင်ုး လွှားြဖစ်ေတာ်မူ၏။ ှ တ်ကပတ် ေတာ်
ကုိ ေြမာ်လင့် လျက်ေနပါ၏။ 115 ဒစု ိုက် ကုိ ြပ ေသာသူတို့ ၊ ငါ ့ ထံ မှ ဖယ်သွား က။
ငါ သည် ဘုရား
သခင်၏ ပညတ် ေတာ်တို့ ကုိ ကျင့် ေစာင် မည်။ 116 အကျွ ်ပ်ုသည် အသက် ှင် ပါ
မည် အေကာင်း ၊ မိန ့် ေတာ်မူချက်အတိင်ုး
ေထာက်မ ေတာ်မူပါ။ အကျွ ်ပ်ု
ေြမာ်လင့် ြခင်းအေကာင်းမှ
မ ှက် မေကာက်ပါေစ ှင့်။ 117 အကျွ ်ပ်ုသည် ချမ်းသာ ရပါမည်အေကာင်းမစ
ေတာ်မူပါ။ အထုံးအဖွ့ဲ ေတာ်တို့ ကုိ အစ ် အ မဲေထာက် ှု ပါမည်။ 118အထုံးအဖွ့ဲ ေတာ်
တို့ မှ
လွှဲ သွားသမျှ ေသာသူတို့ ကုိ ပယ် ေတာ်မူ၏။ သူ
တို့ပရိယာယ် သည် မုသာ ြဖစ်ပါ၏။ 119 မ တရားေသာ ေြမသားအေပါင်း တို့ ကုိ ေချာ်
က့ဲသို့
မှတ်ေတာ်မူ၏။ ထုိေကာင့် သက်ေသ ခံေတာ်မူချက် တို့ ကုိ အကျွ ်ပ်ု ှစ်သက် ပါ၏။

120 ကုိယ်ေတာ် ကုိ ထိတ်လန ့် သြဖင့် ၊ အကျွ ်ပ်ု သည် ကက်သီး ေမွးညင်းထ၍ ၊ စီရင်
ေတာ်မူချက်တို့ မှ
ေကာက် ပါ၏။ 121အကျွ ်ပ်ုသည် တရား
ဆုံးြဖတ်ြခင်း၊ ေြဖာင့်မတ် စွာ စီရင်ြခင်းကုိ
ြပ ပါ ပီ။ ည ်းဆဲ ေသာသူတို့ လက်၌
အကျွ ်ပ်ု ကုိ ပစ် ထားေတာ်မ မူပါ ှင့်။ 122 ကုိယ်ေတာ် ၏ကျွန် အဘို့ အလိငုှါ အာမခံ
ေတာ်မူပါ။ မာန ကီး
ေသာသူတို့သည် အကျွ ်ပ်ု ကုိ မ
ှပ်ိစက် က ပါေစ ှင့်။ 123ကယ်တင် ေတာ်မူြခင်းေကျးဇူးကုိ၎င်း ၊ ေြဖာင့်မတ်
ြခင်းတရားေတာ် ှင့်ယှ ်ေသာ ဗျာဒိတ် ေတာ်ကုိ၎င်း၊ အကျွ ်ပ်ု မျက်စိ သည် ေမျှာ်၍
အား ကုန်ပါ ပီ။ 124 က ုဏာ ေတာ် ှိသည်အတိင်ုး ၊ ကုိယ်ေတာ် ၏ ကျွန် ၌ ြပ ၍ ၊
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အထုံးအဖွ့ဲ ေတာ်တို့ ကုိ သွနသ်င် ေတာ်မူပါ။ 125 အကျွ ်ပ်ု သည် ကုိယ်ေတာ် ၏ ကျွန်
ြဖစ်ပါ၏။ သက်ေသခံ ေတာ်မူချက်တို့ ကုိနားလည် ိင်ုေသာ
ဉာဏ် ကုိေပး သနားေတာ်မူပါ။ 126 အို ထာဝရ
ဘုရား၊ စီရင် ေတာ်မူချနိေ်ရာက်ပါ ပီ။ သူတပါးများတို့သည် တရား
ေတာ်ကုိ ပယ် ကပါ၏။ 127 အကျွ ်ပ်ုမူကား၊ ပညတ် ေတာ်တို့ ကုိ ေရွှ ထက်မက ၊
ေရွှစင် ထက်
သာ၍ ှစ်သက် ပါ၏။ 128 သို့ ြဖစ်လျှင် ၊ ကုိယ်ေတာ်၏ ဥပေဒသ
အလံးုစုံ တို့ သည် ေြဖာင့် ကသည်ဟထုင်မှတ်လျက်၊ မိစ္ဆာ
လမ်း ှိသမျှ တို့ ကုိ မုနး် ပါ၏။ 129သက်ေသခံ ေတာ်မူချက်တို့သည် အံဩ့
ဘွယ် ြဖစ်၍ ၊ အကျွ ်ပ်ု ဝိညာ ် သည် ေစာင့်ေ ှာက် တတ်ပါ၏။ 130 ှ တ်ကပတ်
ေတာ်ကုိ ဖွင့် ြပြခင်းသည် အလင်း ကုိေပး ၍၊ မ
လိမ္မာေသာသူတို့ ကုိ လိမ္မာ ေစတတ်ပါ၏။ 131 ပညတ် ေတာ်တို့ ကုိ အကျွ ်ပ်ု ေတာင့်တ
အား ကီးသြဖင့် ၊ ှ တ် ကုိ ဖွင့် ၍
ပနး် တိက်ုပါ၏။ 132 နာမေတာ် ကုိ ချစ် ေသာသူတို့ ၌
ြပ ေတာ်မူတတ် သည်အတိင်ုး ၊ အကျွ ်ပ်ု ကုိ ကည့် ှု ၍
ကယ် မသနား ေတာ်မူပါ။ 133 မိန ့် ေတာ်မူချက် အစ ်အတိင်ုး ၊ အကျွ ်ပ်ု ေြခ
လှမ်းတို့ ကုိ ေြဖာင့် ေစေတာ်မူပါ။ အကျွ ်ပ်ု ကုိ
အဘယ် မည် ေသာ ဒစု ိုက် မျှအစုိး မ ရပါေစ ှင့်။ 134လူ တို့၏ ည ်းဆဲ ြခင်းထဲက
အကျွ ်ပ်ု ကုိ ေရွး ှ တ် ေတာ်မူပါ။ ကုိယ်ေတာ် ၏ဥပေဒသ များကုိ ေစာင့် ပါမည်။

135 မျက် ှာ ေတာ်၏အလင်းကုိ ကုိယ်ေတာ် ၏ ကျွန်
အေပါ် မှာ ထွနး်လင်း ေစ၍ ၊ အထုံးအဖွ့ဲ ေတာ်တို့ ကုိ သွနသ်င် ေတာ်မူပါ။ 136 သူတ
ပါးများတို့သည် တရား
ေတာ်ကုိ မ
ေစာင့်
ေသာေကာင့် ၊ အကျွ ်ပ်ု မျက်စိ တို့ မှ မျက်ရည် သည် ြမစ် ေရ က့ဲသို့ စီး ပါ၏။ 137 အို
ထာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ် သည် ေြဖာင့်မတ် ေတာ်မူ၏။ စီရင် ေတာ်မူချက်တို့သည်
ေြဖာင့်မတ် ကပါ ၏။ 138ထား ေတာ်မူေသာသက်ေသခံ ေတာ်မူချက်တို့ သည်လည်း
တရား ှင့်ညီ၍ သစ္စာ မဲ ကပါ၏။ 139 ရနသူ် တို့သည် စကား
ေတာ်တို့ ကုိ ေမ့ေလျာ့ ေသာေကာင့် ၊ စဲွလနး် ပူပနြ်ခင်းစိတ်သည်အကျွ ်ပ်ု ကုိ ည ်းဆဲ
ပါ၏။ 140 ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည် အလနွ် စင်ကယ် သည် ြဖစ်၍ ၊ ကုိယ်ေတာ် ၏ကျွန်
သည် ှစ်သက် ပါ၏။ 141 အကျွ ်ပ်ု သည် ငယ် ေသာသူ၊ မထီမ့ဲြမင် ြပ ြခင်း ကုိ ခံရ
ေသာသူြဖစ် ပါ၏။ သို့ ေသာ်လည်း ၊ ကုိယ်ေတာ် ၏ ဥပေဒသ
များကုိ မ
ေမ့ မေလျာပ့ါ။ 142 ေြဖာင့်မတ် ေတာ်မူြခင်းသည် နစိ္စ
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ထာဝရ ေြဖာင့်မတ်
ြခင်း ြဖစ်ပါ၏။ ကုိယ်ေတာ် ၏တရား သည် သစ္စာ တရား ြဖစ်ပါ၏။ 143 ဆင်းရဲ
ည ိးငယ် ြခင်းသို့ ေရာက် ေသာ်လည်း ၊ ပညတ် ေတာ်တို့သည် အကျွ ်ပ်ု ေမွ့ေလျာ် ရာ
ြဖစ်ပါ၏။ 144သက်ေသခံ ေတာ်မူချက်တို့သည် အစ ် အ မဲေြဖာင့် ကပါ၏။ အကျွ ်ပ်ု
သည် အသက် ှင် ပါမည် အေကာင်း ၊ ဉာဏ် ကုိေပးသနားေတာ်မူပါ။ 145 အကျွ ်ပ်ု
သည် စိတ် ှလံးုအကင်းမ့ဲ ေအာ်ဟစ် ပါ၏။ အိထုာဝရဘုရား
နားေထာင် ေတာ်မူပါ။ အထုံးအဖွ့ဲ ေတာ်တို့ ကုိ ေစာင့် ပါမည်။ 146 ကုိယ်ေတာ် ကုိ
ေအာ်ဟစ် ပါ၏။ ကယ်တင် ေတာ်မူ ပါ။ သက်ေသခံ ေတာ်မူချက်တို့ ကုိ ေစာင့် ပါမည်။
147 မုိဃ်း မလင်းမီှ အကျွ ်ပ်ု ေအာ်ဟစ် တတ်ပါ၏။ ှ တ်ကပတ် ေတာ်ကုိ ေြမာ်လင့်
လျက်ေနပါ၏။ 148 ဗျာဒိတ် ေတာ်တို့ ကုိ
ဆင်ြခင် ေအာက်ေမ့လိုေသာငှါ ၊ ည ့်ယံ မလနွ်မီှ အကျွ ်ပ်ု ိးု တတ်ပါ၏။ 149 အို
ထာဝရဘုရား ၊ က ုဏာ ေတာ် ှိသည် အတိင်ုး
အကျွ ်ပ်ု စကား ကုိ နားေထာင် ေတာ်မူပါ။ စီရင်
ေတာ်မူချက် ှင့်အညီ အကျွ ်ပ်ု ကုိ အသက် ှင် ေစေတာ်မူပါ။ 150 မ ေကာင်းေသာ
အ ကံအစည်၌ ကျင်လည် ေသာသူ တို့ သည် အနးီ သို့ ချ ်း ကပါ၏။ သူ တို့သည်
ကုိယ်ေတာ် ၏တရား ှင့်
ေဝး ကပါ၏။ 151 အို ထာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ် သည် နးီ
ေတာ်မူ၏။ အလံးုစုံ
ေသာ ပညတ် ေတာ်တို့သည် သစ္စာ ြဖစ်ကပါ ၏။ 152သက်ေသခံ ေတာ်မူချက်တို့ ကုိ
အစ ် အ မဲထား
ေတာ်မူေကာင်း ကုိ၊ ေ ှ ဦးစွာ မှစ၍ အကျွ ်ပ်ုသိ ပါ၏။ 153 အကျွ ်ပ်ု ခံရ ေသာ
ဆင်းရဲြခင်းကုိ ကည့် ှု ၍ ၊ ကယ် ှ တ် ေတာ်မူပါ။ ကုိယ်ေတာ် ၏တရား ကုိ မ
ေမ့ မေလျာပ့ါ။ 154အကျွ ်ပ်ု
အမှု ကုိ ေစာင့် ၍
အကျွ ်ပ်ု ကုိေရွး ှ တ် ေတာ်မူပါ။ ဗျာဒိတ် ေတာ်အားြဖင့် အသက် ှင် ေစေတာ်မူပါ။

155 မ တရားေသာသူတို့သည် အထုံးအဖွ့ဲ ေတာ်တို့ ကုိ မ
ှာ ေသာေကာင့် ၊ ကယ်တင် ြခင်း ှင့်
ေဝး ကပါ၏။ 156 အိထုာဝရဘုရား ၊ သနား စုံမက်ေတာ်မူြခင်း သေဘာသည် ကယ်ဝ
ပါ၏။ စီရင် ေတာ်မူချက် ှင့အ်ညီ ၊ အကျွ ်ပ်ု ကုိ အသက် ှင် ေစေတာ်မူပါ။ 157အကျွ ်ပ်ု
ကုိ ည ်းဆဲ ေသာသူ ှင့်
ရနဘ်က် ြပ ေသာသူတို့ သည် များ ကပါ၏။ သို့ ေသာ်လည်း၊ အကျွ ်ပ်ု
သည် သက်ေသခံ ေတာ်မူချက်တို့ မှ
လွှဲ ၍မ သွားပါ။ 158သစ္စာ မ ှိေသာသူတို့ ကုိ အကျွ ်ပ်ုသည်ြမင် ၍
စိတ်နာ ပါ၏။ အေကာင်း မူကား၊ သူတို့သည် ဗျာဒိတ် ေတာ် စကားကုိ နား
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မ ေထာင်ဘဲ ေနကပါ၏။ 159 ကုိယ်ေတာ် ၏ ဥပဒသ
များကုိ အကျွ ်ပ်ု ှစ်သက် ေကာင်း ကုိ မှတ် ေတာ်မူပါ။ အိထုာဝရဘုရား ၊ က ုဏာ
ေတာ် ှိသည်အတိင်ုး ၊ အကျွ ်ပ်ု ကုိ အသက် ှင် ေစေတာ်မူပါ။ 160 ှ တ်ကပတ် ေတာ်
အလံးုစုံ တို့သည် ဟတ်ုမှန် ပါ ၏။ တရား
သြဖင့် စီရင် ေတာ်မူချက် ှိသမျှ တို့သည် အစ ် အ မဲတည် ကပါ၏။ 161 အစုိး ရ
ေသာသူတို့ သည် အေကာင်း မ ှိဘဲ အကျွ ်ပ်ု ကုိ ည ်းဆဲ ကေသာ်လည်း ၊ အကျွ ်ပ်ု
စိတ် ှလံးုသည် စကား
ေတာ်ကုိ
ေကာက်ရွ ံ ပါ၏။ 162လက် ရဥစ္စာများ ကုိ ေတွ့ သက့ဲသို့ ဗျာဒိတ် ေတာ် စကားေကာင့်
အကျွ ်ပ်ု ဝမ်းေြမာက် ပါ၏။ 163 မုသာ စကားကုိ ကား ပျင်းရံွ ှာ ပါ၏။ တရား
ေတာ်ကုိကား
ှစ်သက် ပါ၏။ 164 ေြဖာင့်မတ် စွာ စီရင် ေတာ်မူချက်များေကာင့်
ကုိယ်ေတာ် ကုိ တရက် လျှင် ခုနစ် ကိမ် ချးီမွမ်း တတ်ပါ၏။ 165 တရား ေတာ်ကုိ
ှစ်သက် ေသာသူတို့ ၌
ကီးစွာ ေသာ ငိမ်ဝပ် ြခင်း ှ ိပါ၏။ သူ
တို့ စိတ်ပျက် စရာအေကာင်းမ ှိပါ။ 166 အိုထာဝရဘုရား ၊ ကယ်တင် ေတာ်မူြခင်း
ေကျးဇူးကုိ
အကျွ ်ပ်ုေြမာ်လင့် ၍ ၊ ပညတ် ေတာ်တို့ ကုိ ကျင့် ပါ၏။ 167သက်ေသခံ ေတာ်မူချက်
တို့ ကုိ အကျွ ်ပ်ု ဝိညာ ်
သည် ေစာင့် ပါ၏။ အလနွ် ှစ်သက် ပါ၏။ 168 ကုိယ်ေတာ် ၏ ဥပေဒသ
တို့ ှင့်
သက်ေသခံ ေတာ်မူချက်တို့ ကုိ ေစာင့် ပါ၏။ အကျွ ်ပ်ု အကျင့် ှ ိသမျှ တို့သည် ေ ှ
ေတာ်၌ ှိ ကပါ၏။ 169 အို ထာဝရဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ု
ေအာ်ဟစ် သံသည် ေ ှ ေတာ်သို့ ေရာက် ပါေစေသာ။ ှ တ်ကပတ် ေတာ် အတိင်ုး
ဉာဏ် ကုိေပး သနားေတာ်မူပါ။ 170အသနား ခံေသာစကားသည် ေ ှ ေတာ်သို့ ေရာက်
ပါေစေသာ။ ဗျာဒိတ် ေတာ်အတိင်ုး
အကျွ ်ပ်ု ကုိ ကယ် ှ တ် ေတာ်မူပါ။ 171 အထုံးအဖွ့ဲ ေတာ်တို့ ကုိ သွနသ်င် ေတာ်မူ
ေသာအခါ ၊ အကျွ ်ပ်ု ၏ ှ တ် သည် ချးီမွမ်း ြခင်းကုိ မက်ဆုိ ပါမည်။ 172 အလံးုစုံ
ေသာ ပညတ် ေတာ်တို့သည် ေြဖာင့်မတ် ပါသည်ြဖစ်၍ ၊ အကျွ ်ပ်ု လျှာ သည် ဗျာဒိတ်
ေတာ်ကုိ သီချင်း ဆုိရပါမည်။ 173 ကုိယ်ေတာ် ၏ ဥပေဒသ
များကုိ ှစ်သက် ပါသည် ြဖစ်၍ ၊ လက် ေတာ်သည် အကျွ ်ပ်ု ကုိ မစ ပါေစ ေသာ။

174 အို ထာဝရဘုရား ၊ ကယ်တင် ေတာ်မူြခင်း ေကျးဇူးကုိ အကျွ ်ပ်ု ေတာင့်တ ပါ၏။
တရား
ေတာ်သည် လည်း
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အကျွ ်ပ်ု ေမွ့ေလျာ် ရာ ြဖစ်ပါ၏။ 175အကျွ ်ပ်ု သည် အသက် ှင် ၍ ၊ ကုိယ်ေတာ်
ကုိ ချးီမွမ်း ပါေစေသာ။ စီရင် ေတာ်မူချက်တို့သည် အကျွ ်ပ်ု ကုိ မစ ကပါေစေသာ။
176 ေပျာက် ေသာ သုိး
က့ဲသို့ အကျွ ်ပ်ုသည် လမ်းလွဲ ပါ ပီ။ ကုိယ်ေတာ် ၏ ကျွန် ကုိ ှာ ေတာ်မူပါ။ အကျွ ်ပ်ု
သည် ပညတ် ေတာ်တို့ ကုိ မ
ေမ့ မေလျာပ့ါ။

120
1အကျွ ်ပ်ု သည် ဆင်းရဲ ခံရေသာအခါ
ထာဝရဘုရား
ကုိ
ေအာ်ဟစ် ၍ ၊ ထာဝရဘုရားသည် နားေထာင် ေတာ် မူ၏။ 2 အိုထာဝရဘုရား ၊
အကျွ ်ပ်ု အသက် ကုိ သစ္စာ
မ ှိေသာ ှ တ် မှ ၎င်း၊ လှည့်စား တတ်ေသာ လျှာ မှ ၎င်း ကယ် ှ တ် ေတာ်မူပါ။ 3 အို
လှည့်စား တတ်ေသာလျှာ ၊ သင် သည်အဘယ်
ေကျးဇူး ှ ိ သနည်း။ အဘယ် အကျ ိး ကုိခံရသနည်း။ 4အား ကီး ေသာသူ ၏ ထက်
ေသာြမား က့ဲသို့ ၎င်း၊ ရသမ် သစ်သားမီးခဲ က့ဲသို့ ၎င်း ြဖစ်၏။ 5 ငါသည် ေမ ှက် ြပည်၌
တည်းခုိ ၍ ၊ ေကဒါ တဲ ၌
ေနရ သည် အရာမှာ အ မဂင်္လာ ှိ၏။ 6 ငိမ်သက် ြခင်းကုိ မုနး် ေသာသူတို့ ှင့်အတူ ၊
ငါ ့ ဝိညာ ် သည် ကာြမင့် စွာေန ရပါသည်တကား။ 7 ငါ သည် ငိမ်သက် ြခင်းဘက်မှာ
ေန၏။ ငါေြပာ လျှင်
မူကား ၊ သူ တို့သည် စစ်တိက်ု ြခင်းငှါ အလို ှ ိ က၏။

121
1 ငါ ့ ကုိမစ ြခင်း အေကာင်းသည် ေပါ်ထွက် ရေသာ ေတာင် ို းသို့
ငါ ေမျှာ် ကည့်၏။ 2 ေကာင်းကင် ှင့် ေြမ ကီး ကုိ ဖနဆ်င်း ေတာ်မူေသာထာဝရဘုရား
ထံ ေတာ်မှ၊ ငါ ့ ကုိ မစ ြခင်းအေကာင်းသည် ေပါ်ထွက်ရ၏။ 3သင် ၏ ေြခ ကုိ ေချာ်
ေစြခင်းငှါ အခွင့်ေပး ေတာ် မ
မူ။ သင့် ကုိ ေစာင့် ေသာသူသည် အိပ် ေတာ်မ မူ။ 4အကယ် စင်စစ်ဣသေရလအမျ ိး
ကုိ ေစာင့်
ေသာသူသည် ငိက်ုမျ ်း အိပ်ေပျာ် ြခင်း ှ ိေတာ်မ မူ။ 5ထာဝရဘုရား သည် သင့် ကုိ
ေစာင့် ေတာ်မူ၏။ ထာဝရဘုရား
သည် သင် ၏လက်ျာ ဘက်၌ ှိေသာသင်
ခုိလှုံရာ အရိပ် ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ 6 ေန ့အချနိ၌် ေန
အားြဖင့်၎င်း၊ ည ့် အချနိ၌် လ
အားြဖင့် ၎င်း
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အထိ အခုိက်မ ှိရာ။ 7ထာဝရဘုရား သည် မ
ေကာင်းေသာအမှုအရာ အလံးုစုံ
တို့ ကုိ ကွယ်ကာ ၍၊ သင် ၏အသက် ကုိ ေစာင့် ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 8 ထာဝရဘုရား
သည် သင် ၏ ထွက် ြခင်း ှင့်
ဝင် ြခင်းတို့ ကုိ ယခု
မှစ၍ အစ ် အြပတ် ေစာင့် ေတာ်မူလိမ့်မည်။

122
1 ငါတို့သည် ထာဝရဘုရား
၏ အိမ် ေတာ်သို့
သွား ကကုနအံ်ဟ့ု သူတပါးတို့သည် ေြပာက ေသာအခါ ၊ ငါသည် ဝမ်းေြမာက် ြခင်း
ှ ိ၏။ 2 အို ေယ ု ှလင် မိ ၊ သင် ၏တံခါး တို့အတင်ွး ၌ ငါ တို့သည်ရပ် ၍ ေန က
လိမ့်မည်။ 3 ေယ ု ှလင် မိ သည် ေစ့စပ် ေသာ မိ က့ဲသို့ တည် ၏။ 4အမျ ိး အ ွှယ်
တို့သည် ထုိ
မိ သို့တက် က၏။ ဣသေရလ
အမျ ိး ထုံးစံ
ှ ိသည်အတိင်ုး ၊ ထာဝရ ဘုရား၏ အမျ ိးအ ယ်ွ တို့သည် ထာဝရဘုရား
၏ နာမေတာ် ကုိ
ချးီမွမ်း ြခင်းငှါ တက်သွားက၏။ 5 ထုိ မိ ၌
တရား စီရင်ရာပလ္လ င် ၊ ဒါဝိဒ် မင်းမျ ိ း ၏
ရာဇပလ္လ င် တို့ သည်တည် က၏။ 6 ေယ ု ှ လင် မိ ငိမ်ဝပ် မည်အေကာင်း
ဆုေတာင်း
ကေလာ။့ ထုိ
မိ ကုိ ြမတ် ိးု စုံမက်ေသာသူတို့ သည် ချမ်းသာ ရကပါေစေသာ။ 7သင် ၏ မိ ို း

အတင်ွး ၌ ငိမ်ဝပ် ြခင်း၊ သင် ၏ဘုံ
ဗိမာနတိ်ု့ ၌
ချမ်းသာ ြခင်း ှ ိ ပါေစေသာ။ 8သင် ၌ ငိမ်ဝပ် ြခင်း ှ ိပါေစေသာဟု ငါ သည် ညီအစ်
ကုိအတက်ွ ၊ အေဆွ ခင်ပွနး်တို့အတက်ွ
ေြပာ ဆုိ ပါမည်။ 9 ငါ တို့ ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား ၏ အိမ် ေတာ် ကုိေထာက်
၍၊ သင် ၏ အကျ ိး ကုိ ှာ ပါမည်။

123
1 ေကာင်းကင် ဘုံ၌
ကျနိး်ဝပ် ေတာ်မူ ေသာဘုရား၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိ
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အကျွ ်ပ်ု ေမျှာ် ကည့် ပါ၏။ 2ကျွန် တို့သည် သခင် လက် ကုိ ၎င်း၊ ကျွန် မတို့သည်
သခင်မ လက် ကုိ ၎င်းေမျှာ် ကည့်သည်နည်းတူ ၊ အကျွ ်ပ်ု တို့ သည် ကယ်မ သနား
ေတာ်မူြခင်းေကျးဇူးကုိ မ
ခံမီှတိင်ုေအာင်၊ အကျွ ်ပ်ု တို့၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ကုိ ေမျှာ် ကည့်လျက်ေန ကပါ၏။ 3 အို ထာဝရဘုရား ၊ ကယ်
မသနားေတာ်မူပါ။ အကျွ ်ပ်ုတို့သည် အလနွ် အ ှက် ကဲွြခင်းကုိခံရ ပါသည် ြဖစ်၍ ၊
ကယ် မသနားေတာ်မူပါ။ 4 မထီမ့ဲြမင် ြပ ေသာသူတို့ ၏ က့ဲရဲ
ြခင်းကုိ၎င်း၊ မာန ကီး ေသာသူတို့ ၏
အ ှက်ခဲွ ြခင်းကုိ၎င်း၊ အကျွ ်ပ်ု တို့ ၏ ဝိညာ ် သည် အလနွ် ခံရ ပါ၏။

124
1ထာဝရဘုရား သည် ငါ တို့ဘက်မှာ ှိ ေတာ်မ မူလျှင်ဟေူသာစကား ှင့် ချ၍ီ၊ ဣ
သေရလ
အမျ ိးဆုိရ ေသာစကား ဟူမူကား၊ 2ထာဝရဘုရား သည် ငါ တို့ဘက် မှာ ှိ ေတာ်မ
မူလျှင်၊ လူ
တို့သည် ငါ တို့ရနဘ်က် ၌
ေနကေသာအခါ၊ 3အမျက် ထွက် ၍
ငါ တို့ ကုိ အသက် ှင့်တကွ မျ ိ က ပီတကား။ 4 ထုိအခါ
ငါ တို့ ကုိ ေရ
သည်၊ လွှမ်းမုိး ၍ စီး
ေသာ ေရသည် ငါ တို့အသက် ဝိညာ ်အေပါ် မှာ ေကျာ် သွား ပီ တကား။ 5 ေစာ်ကား
ေသာ ေရ
တို့သည် ငါ တို့အသက်
ဝိညာ ်အေပါ် မှာ ေကျာ်သွား က ပီတကား။ 6 သူ တို့ သွား ှင့်
ကုိက် ခဲရာဘို့ ငါ တို့ ကုိ အပ် ေတာ် မ
မူေသာ ထာဝရဘုရား
သည် မဂင်္လာ ှိေတာ်မူေစ သတည်း။ 7 ငှက် သည် မုဆုိး
တို့၏ ေကျာကွ့င်း ထဲက
လတ်ွ
သက့ဲသို့ ၊ ငါ တို့အသက် သည် လတ်ွလျက် ှိ၏။ ေကျာကွ့င်း ြပတ် ၍
ငါ တို့သည် လတ်ွ က ပီ။ 8 ေကာင်းကင် ှင့်
ေြမ ကီး ကုိ ဖနဆ်င်း ေတာ်မူ ေသာထာဝရဘုရား
၏ နာမ
ေတာ်အားြဖင့် ၊ ငါ တို့သည် မစ ြခင်းေကျးဇူးကုိခံရကသတည်း။

125
1ထာဝရဘုရား ကုိ
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ခုိလှုံ ေသာသူတို့ သည် မ
တနု်
မလှုပ်၊ အစ ်အ မဲ တည် ေသာ ဇိအနု် ေတာင် က့ဲသို့ ြဖစ်က ၏။ 2 ေတာင် ို းတို့သည်
ေယ ု ှလင် မိ ကုိ ဝနး်ရံ သက့ဲသို့ ၊ ထာဝရဘုရား သည် မိမိ
လူ တို့ ကုိ ယခု
မှစ၍ ၊ ကာလ အစ ်မြပတ်ဝနး်ရံ ေတာ်မူ၏။ 3 ေြဖာင့်မတ် ေသာသူတို့ သည် ဒစု ိုက်
ကုိ ြပ ေသာအခွင့် မ ှ ိေစြခင်းငှါ ၊ မ တရားေသာသူတို့၏ လံှတံ သည် ေြဖာင့်မတ်
ေသာသူတို့ ၏ အေမွခံ ရာအဘို့အေပါ် မှာ မ
တည် မေနရ။ 4 အိထုာဝရဘုရား ၊ ေကာင်း ေသာသူ၊ သေဘာေြဖာင့် ေသာသူတို့ အား
ေကျးဇူး ြပ ေတာ်မူပါ။ 5 ေကာက် ေသာလမ်းများသို့ လွှဲ သွားေသာသူတို့ ကုိကား ၊
ထာဝရဘုရား သည် မ
တရားသြဖင့်ြပ ေသာသူတို့ ှင့်အတူ ထုတ်သွား ေတာ်မူမည်။ ဣသေရလ
အမျ ိး ၌
ငိမ်ဝပ် ြခင်း ှ ိပါေစေသာ။

126
1ဘမ်း သွားချ ပ်ထားေသာ ဇိအနု် သားတို့ ကုိ ထာဝရဘုရား
ြပနလ်ာ ေစေတာ်မူေသာအခါ ၊ ငါတို့သည် အိပ်မက် ေသာသူက့ဲသို့ ြဖစ် က၏။

2 ထုိအခါ
ငါ တို့ ှ တ် သည် ရယ် ြခင်း ှင့်၎င်း၊ ငါ တို့ လျှာ သည် သီချင်း ဆုိြခင်း ှင့်၎င်း ြပည့်
ဝ ၏။ တပါးအမျ ိးသား
တို့ကလည်း၊ ထာဝရဘုရား
သည် သူတို့အဘို့
ကီး ေသာအမှုကုိ ြပ ေတာ်မူ ပီဟု ဆုိ က၏။ 3ထာဝရဘုရား သည် ငါ တို့အဘို့
ကီး ေသာအမှုကုိ ြပ ေတာ်မူ ပီ။ ငါတို့သည်လည်း ဝမ်းေြမာက် လျက် ေန က ၏။

4 အိထုာဝရဘုရား ၊ ဘမ်းသွားချ ပ်ထားြခင်းကုိ ခံရေသာ
အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ
ေတာင် မျက် ှာေချာင်း ေရက့ဲသို့ တဖနြ်ပနလ်ာ ေစေတာ်မူပါ။ 5 မျက်ရည် ကျလျက်
မျ ိ းေစ့ ကဲ ေသာသူတို့သည် ရွှင်လနး် လျက်
စပါး ရိတ် ကလိမ့်မည်။ 6 မျက်ရည် ကျလျက် ကဲ ရန် မျ ိ းေစ့ ကုိ ေဆာင် ၍ ထွက်
သွား ေသာသူသည်၊ ေကာက်လှုိင်း များကုိ ေဆာင်
လျက် ရွှင်လနး် ေသာစိတ် ှင့်
အမှနြ်ပနလ်ာ လိမ့်မည်။
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127
1ထာဝရဘုရား သည် အိမ် ကုိ ေဆာက် ေတာ်မ မူ လျှင် ၊ ေဆာက် ေသာသူတို့ သည်
အချည်း ှးီ လပ်ုေဆာင် က၏။ ထာဝရဘုရား
သည် မိ ကုိ ေစာင့် ေတာ်မ မူလျှင် ၊ ကင်း ေစာင့်တို့သည် အချည်း ှးီ ေစာင့် က၏။

2 ေစာေစာ ထလျက်၊ ည ့်နက်သည်တိင်ုေအာင်မအိပ်ဘဲေနလျက်၊ ပင်ပနး် စွာ အစာ
စား လျက်ေန ေသာ်လည်း အကျ ိး မ ှိ။ အိပ်ေပျာ် ရေသာအခွင့်ကုိ ချစ် ေတာ်မူေသာ
သူအား
အမှနေ်ပး ေတာ်မူ၏။ 3 ဘွား ြမင်ေသာ သား
သမီးတို့သည်ထာဝရဘုရား
ဆု ချ၍ ေပးသနားေတာ်မူေသာအေမွ ဥစ္စာြဖစ် က၏။ 4 အသက် ပျ ိစ ်၊ ဘွားြမင်
ေသာ သားသမီး
တို့ သည် သူရဲ
လက် ၌
ှိေသာြမား က့ဲသို့ ြဖစ် က၏။ 5 မိမိ ြမား ေတာင့်ကုိ သူ
တို့ ှင့် ြပည့် ေစေသာသူ သည် မဂင်္လာ ှိ၏။ သူတို့သည်
ှက်ေကာက်ြခင်းမ ှိ။ ရနသူ် တို့ ကုိ တံခါး ဝ၌
ဆီးတား ကလိမ့်မည်။

128
1ထာဝရဘုရား ကုိ ေကာက်ရွ ံ ၍၊ လမ်းခရီး ေတာ် သို့
လိက်ုသွား သမျှ ေသာသူတို့ သည် မဂင်္လာ ှိ က၏။ 2 ထုိသို့ ြပ လျှင် သင် သည် မိမိ
လက် ှင့် လပ်ုေဆာင်
၍ရေသာအစာကုိ စား
ရလိမ့်မည်။ မဂင်္လာ ှိ၍
ေကာင်းစား ရလိမ့်မည်။ 3သင် ၏မယား သည် သင့် အိမ် နား မှာ
များစွာ အသီးသီးေသာ စပျစ် ယ်ွပင်က့ဲသို့ ၎င်း၊ သားသမီး
တို့သည် သင့် စားပဲွ ပတ်လည် ၌
စုိက်ပျ ိ း ေသာ သံလင်ွ ပင် များက့ဲသို့ ၎င်း ြဖစ် ကလိမ့်မည်။ 4 ထာဝရဘုရား ကုိ
ေကာက်ရွ ံ ေသာသူသည် ထုိသို့
ေသာ မဂင်္လာ ှိရလိမ့်မည်။ 5ထာဝရဘုရား သည် ဇိအနု် ေတာင်ေပါ်က
ေကာင်း ကီး ေပးေတာ်မူ၍ ၊ ေယ ု ှလင် မိ ခံရေသာေကာင်းကျ ိး ကုိ
တသက်လံးု ြမင် ရလိမ့်မည်။ 6 မိမိ သား သမီးတို့ ၌
ဘွားြမင်ေသာ သားသမီး
တို့ ကုိလည်း
ြမင် ရလိမ့်မည်။ ဣသေရလ
အမျ ိး၌
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ငိမ်ဝပ် ြခင်း ှ ိပါေစေသာ။
129

1 ငယ် ေသာအရွယ်မှစ၍ ၊ ကိမ်ဖနမ်ျားစွာ ငါ ့ ကုိ သူတပါးတို့သည် ည ်းဆဲ က ပီ
ဟေူသာစကား ှင့်ချ၍ီ၊ ဣသေရလ
အမျ ိးဆုိ ရေသာ စကားဟမူူကား၊ 2 ငယ် ေသာအရွယ်မှစ၍ ၊ ကိမ်ဖနမ်ျားစွာ ငါ ့ ကုိ
သူတပါးတို့သည် ည ်းဆဲ က ပီ။ သို့ ေသာ်လည်း ငါ ့ ကုိ မ
ိင်ု က။ 3 ထွန် ေသာသူတို့ သည် ငါ ့ ေကျာ ေပါ် မှာ ထွန် ၍၊ ှည်ေသာ ထွန် ေကာင်း

တို့ ကုိ ြဖစ် ေစက၏။ 4ထာဝရဘုရား သည် ေြဖာင့်မတ် ေတာ်မူ၏။ မ
တရားေသာသူတို့ ၏ ကိ း တို့ ကုိ ြဖတ် ေတာ်မူ ပီ။ 5 ဇိအနု် မိ ကုိ မုနး် ေသာသူ
အေပါင်း တို့သည် ှက်ေကာက် ၍
လှန် ြခင်းကုိခံရကပါေစ။ 6 အိမ်မုိး ေပါ်မှာ ေပါက် ၍၊ အဘယ်သူမျှမ ှ တ်ဘဲ ည ိး မ်ွး
တတ် ေသာ ြမက်ပင် က့ဲသို့ ြဖစ် ကပါေစ။ 7 ထုိြမက်ပင်ကုိရိတ်
ေသာသူသည် လက်တဆုပ်မျှ မရ။ စည်း ေသာသူလည်း
လက် တေပွ့ မျှမ ရ။ 8လမ်း၌ ေ ှာက်သွား ေသာ သူတို့ ကလည်း၊ ထာဝရဘုရား
ေပးေတာ်မူေသာ မဂင်္လာ သက်ေရာက် ပါေစ ေသာ။ ထာဝရဘုရား
၏ နာမေတာ် ကုိ
အမီှြပ ၍၊ သင် တို့ ကုိ ေကာင်း ကီး ေပးက၏ဟု မ
ေြပာ မဆုိရက။

130
1 အိထုာဝရဘုရား ၊ နက်နဲ ရာထဲက
ကုိယ်ေတာ် ကုိ အကျွ ်ပ်ုေအာ်ဟစ် ပါ၏။ 2 အို ထာဝရ
ဘုရား၊ အကျွ ်ပ်ု ၏ စကား
သံကုိ
ကား ၍၊ အကျွ ်ပ်ု ဆုေတာင်း ပဌနာြပ သံ ကုိ
နားေညာင်း ေတာ်မူပါ။ 3 အို ဘုရား
ှင်ထာဝရ ဘုရား၊ ကုိယ်ေတာ်သည် ဒစု ိုက်အြပစ် များကုိ မှတ် ေတာ်မူလျှင်
အဘယ်သူ သည် ခံရပ် ိင်ုပါမည်နည်း။ 4 ကုိယ်ေတာ် ကုိ
ေကာက်ရွ ံ စရာအေကာင်း ှ ိေစြခင်းငှါ၊ အြပစ် လွှတ်ြခင်းအခွင့်ကုိ ပုိင်ေတာ်မူ၏။

5ထာဝရဘုရား ကုိ ငါေစာင့် လျက်ေန၏။ ငါ ့ ဝိညာ ်
သည် ေစာင့် လျက်ေန၏။ ှ တ်ကပတ် ေတာ်ကုိ
ငါေြမာ်လင့် ၏။ 6 နနံက် ကုိ ေြမာ်လင့် ေသာသူတို့ ထက်မက ၊ ငါ ့ ဝိညာ ် သည်
ဘုရား
ှင်ကုိ ေြမာ်လင့် လျက်ေန၏။ 7ဣသေရလ အမျ ိးသည် ထာဝရဘုရား
ကုိ
ေြမာ်လင့်
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ပါေစ။ အေကာင်း မူကား၊ ထာဝရဘုရား
၌
က ုဏာ
ှိ၏။ များစွာ ေသာ ေရွး ှ တ် ြခင်းေကျးဇူး ှ ိ၏။ 8ဣသေရလ အမျ ိးကုိ
ခပ်သိမ်း ေသာဒစု ိုက် အြပစ်တို့အထဲက
ေရွး ှ တ် ေတာ်မူလိမ့်မည်။

131
1 အိထုာဝရဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ု သည် စိတ် မ ြမင့် ပါ။ မျက် ှာ လည်း
မ ေမာ် ပါ။ ကုိယ် ှင့်မတန၊် ကီးြမင့် ေသာ အမှု တို့ ၌
မ ကျင်လည် ပါ။ 2အကယ် စင်စစ်အကျွ ်ပ်ု သည် အမိ
ို့ ှင့်
ကွာ ေသာ သူငယ်က့ဲသို့ ၊ ကုိယ် စိတ် ကုိ ေြဖ ၍
ငိမ်း ေစပါ ပီ။ အကျွ ်ပ်ု စိတ် ှလံးုသည် ို့
ကွာေသာ သူငယ်က့ဲသို့ ြဖစ်ပါ ၏။ 3ဣသေရလ အမျ ိးသည် ယခု
မှစ၍ ၊ ကာလ
အစ ်မြပတ်ထာဝရဘုရား ကုိ
ေြမာ်လင့် ပါေစ။

132
1 အိထုာဝရဘုရား ၊ ဒါဝိဒ် မင်းကုိ ၎င်း၊ သူ
ခံရ သမျှ
ေသာ ဆင်းရဲြခင်းကုိ၎င်းေအာက်ေမ့ ေတာ်မူပါ။ 2 - 3 - 4 - 5 ထုိမင်းက၊ ယာကုပ် အမျ ိး
ကုိးကွယ်ေသာ တနခုိ်း ှင် ထာဝရဘုရား
ကျနိး်ဝပ် ေတာ်မူရာအရပ် ကုိ အကျွ ်ပ်ု သည် မ
ေတွ့ မီှတိင်ုေအာင် ကုိယ် ေနရာ အိမ် သို့ မ ဝင် ၊ ကုိယ် အိပ်ရာ ေပါ် သို့ မ တက် ၊
ကုိယ် မျက်စိ အိပ် ရ မည့်အခွင့် ၊ မျက်ခမ်း မိှတ် ရမည့်အခွင့်ကုိ မ
ေပးပါဟ၊ု ယာကုပ် အမျ ိး ကုိးကွယ်ေသာ တနခုိ်း ှင်ထာဝရဘုရား ထံ
ကျနိဆုိ် ၍ အဓိ ာန် ြပ ၏။ 6 တဲေတာ်သည် ဧဖရိမ် ြပည်မှာ ှိေ ကာင်းကုိ ငါတို့သည်
ကား ရ ပီ။ ယာရိမ် ေတာ ၌
ေတွ့ က ပီ။ 7 ဘုံ ဗိမာနေ်တာ်သို့
ဝင် ၍၊ ေြခ ေတာ်တင်ရာ ခုံ
ေအာက် ၌ ြပပ်ဝပ် ကုိးကွယ်ကကုနအံ်။့ 8 အို ထာဝရဘုရား ၊ ကျနိး်ဝပ် ေတာ်မူရာသို့
ဘုနး်
ေတာ် ှင့်ယှ ်ေသာ ဓမ္မေသတ္တ ာ
ှင့်တကွ တက် ေတာ်မူပါ။ 9 ကုိယ်ေတာ် ၏ ယဇ် ပုေရာဟိတ်တို့သည် ေြဖာင့်မတ်
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ြခင်း တနဆ်ာ ကုိဆင်၍ ၊ ကုိယ်ေတာ် ၏သန ့် ှ င်း သူတို့သည် ရွှင်လနး် စွာ သီချင်းဆုိ
ကပါေစေသာ။ 10 ကုိယ်ေတာ် ၏ ကျွန် ဒါဝိဒ် မင်း၏ မျက် ှာ ကုိ ေထာက် သြဖင့် ၊
ကုိယ်ေတာ် ထံ၌ ဘိသိက်ခံ ေသာသူကုိ ြငင်းပယ် ေတာ်မ မူပါ ှင့်။ 11 ထာဝရဘုရား
သည် ဒါဝိဒ် အား
ဓိဋ္ဌာနက်ျနိဆုိ် ြခင်းကုိြပ ၍၊ သစ္စာ
ဖျက်ေတာ်မ မူေသာ စကားဟမူူကား၊ သင် ၏အမျ ိးအ ယ်ွ ကုိ
သင် ၏ ပလ္လ င် ေပါ် မှာ ငါတင် မည်။ 12သင် ၏သား တို့သည် ငါ ့ ပဋိညာ ် တရား
ကုိ၎င်း၊ ငါသွနသ်င် ေသာ
သက်ေသခံ ချက်ကုိ၎င်းေစာင့်ေ ှာက်
လျှင် ၊ သူ တို့၏သား များသည်လည်း သင် ၏ ပလ္လ င်
ေပါ် မှာ အစ ် အ မဲထုိင် ရကလိမ့်မည်ဟု ဗျာဒိတ်ထား ေတာ်မူ ပီ။ 13ထာဝရဘုရား
သည် ဇိအနု် မိ ကုိ
ေရွးေကာက် ၍ ၊ အ မဲေန ေတာ်မူရာဘို့
အလို ေတာ် ှိသည်အရာမှာ၊ 14ဤ မိ ကား ငါ အစ ် အ မဲ ကျနိး်ဝပ် ရာ မိ တည်း။
ငါအလို ှ ိ သည် ြဖစ်၍ ၊ ဤ မိ ၌ငါေန မည်။ 15 သူ ၏ အစာ
အာဟာရကုိ အထူးသြဖင့်ေကာင်း ကီး
ေပးမည်။ သူ
၌ဆင်းရဲသား တို့ ကုိ ဝ စွာေကျွးမည်။ 16 သူ ၏ ယဇ် ပုေရာဟိတ်တို့ ကုိ ကယ်တင်
ြခင်း တနဆ်ာ ကုိ ဆင်ေစသြဖင့် ၊ သူ ၌သန ့် ှ င်း သူတို့သည် ရွှင်လနး် ေသာ သီချင်းကုိ
ရွှင်လနး်စွာ ဆုိရကလိမ့်မည်။ 17 ထုိ မိ ၌ ဒါဝိဒ် ၏
ဦးချ ိ ကုိ ငါေပါက် ေစမည်။ ငါ ့ ထံ ၌ ဘိသိက် ခံ ေသာသူဘို့ မီးခွက် ကုိ ငါြပင်ဆင်
ပီ။ 18 ထုိအ ှင် ၏ ရနသူ် များကုိ ှက်ေကာက် ြခင်း ှင့် ငါဖုံးလွှမ်း မည်။ သူ
၏ဦးရစ် သရဖူသည် ဘုနး်ပွင့် လျက် ှိလိမ့်မည်ဟု ဗျာဒိတ်ေတာ် ှိ၏။

133
1 ညီအစ်ကုိ တို့သည် သေဘာ
တူလျက်ေပါင်းေဘာ် ကသည်အရာမှာ အလနွ်ေကာင်း ေပ၏။ အလနွ်တင့်တယ်
ေလျာက်ပတ်ေပ၏။ 2 အာ ံု ၏ ေခါင်း ေပါ် မှာ ေလာင်း လျက်၊ သူ၏ မုတ်ဆိတ် သို့
စီး ၍၊ လည်စွပ် တိင်ုေအာင် ကျေသာနံသ့ာ ဆီ
က့ဲသို့ ြဖစ်၏။ 3 ေဟရမုန် ေတာင် ှင့် ဇိအနု် ေတာင် ို းေပါ် သို့ ကျ ေသာ
ှင်း က့ဲသို့ ြဖစ်၏။ ထုိ
သို့ ေနကေသာ အရပ်၌၊ ထာဝရဘုရား
သည် အစ ် အ မဲအသက် ှင် ြခင်းအခွင့် တည်းဟေူသာေကာင်း ကီး မဂင်္လာကုိ စီရင်
ေတာ်မူ၏။
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134
1ထာဝရဘုရား ၏ အိမ် ေတာ်၌
ည ့်ယံ ေစာင့်
ေသာ ထာဝရဘုရား
၏ ကျွန် ေတာ်အေပါင်း တို့ ၊ ထာဝရဘုရား
ကုိ ေကာင်း ကီး ေပး ကေလာ။့ 2 သန ့် ှ င်း ရာ ဌာန ေတာ် သို့ လက် ကုိချ ီ ၍ ၊
ထာဝရဘုရား
ကုိ ေကာင်း ကီး ေပး ကေလာ။့ 3 ေကာင်းကင် ှင့်
ေြမ ကီး ကုိဖနဆ်င်း ေတာ်မူေသာ ထာဝရဘုရား
သည် ဇိအနု် ေတာင်ေပါ်က ၊ သင့် ကုိ ေကာင်း ကီး ေပး ေတာ်မူ ပါ ေစေသာ။

135
1ထာဝရဘုရား ၏ နာမေတာ် ကုိ ချးီမွမ်း ကေလာ။့ 2ထာဝရဘုရား ၏ အိမ် ေတာ်၊
ငါ တို့ ဘုရား
သခင် ၏ အိမ် ေတာ်တနတိ်င်ုး တင်ွ
အမှု ေစာင့်ေသာ ထာဝရဘုရား
၏ ကျွန် ေတာ်တို့ ၊ ချးီမွမ်း ြခင်းကုိြပ က ေလာ။့ 3ထာဝရဘုရား သည် ေကာင်းြမတ်
ေတာ်မူေသာေကာင့် ၊ ထာဝရ ဘုရားကုိ ချးီမွမ်း ကေလာ။့ နာမ
ေတာ်ကုိ
ေထာမနာသီချင်း ဆုိ ကေလာ။့ ထုိသို့
ေသာ အမှုသည် တင့်တယ် ေလျာက်ပတ်ေပ၏။ 4အေကာင်း မူကား၊ ထာဝရ
ဘုရားသည် ယာကုပ်
အမျ ိးကုိ ကုိယ်ေတာ် အဘို့ ၎င်း၊ ဣသေရလ
အမျ ိးကုိ ဘ ာ
ေတာ်ြဖစ် ေစြခင်းငှါ၎င်း ေရွးေကာက် ေတာ်မူ ပီ။ 5ထာဝရဘုရား သည် ကီး ေတာ်မူ
ေကာင်း ၊ ငါ တို့ ၏ဘုရား
ှင်သည် ဘုရား
တကာ တို့ထက်
ြမတ်ေတာ်မူ ေကာင်း ကုိ ငါ သိ ၏။ 6ထာဝရဘုရား သည် ေကာင်းကင် ၊ ေြမ ကီး ၊
သမုဒ္ဒရာ ၊ နက်နဲ ရာအရပ်ရပ်တို့ ၌ အလိုေတာ် ှိသမျှ တို့ ကုိ ြပ ေတာ်မူ၏။ 7 ေြမ ကီး
စွနး် မှ
မုိဃ်းတိမ် တို့ ကုိ တက် ေစေတာ်မူ ၏။ မုိဃ်း ှင့်တကွ လျှပ်စစ် ကုိ ဖနဆ်င်း ေတာ်
မူ၏။ ဘ ာ
ေတာ်တိက်ုထဲက
ေလ ကုိ ထုတ် ေတာ်မူ၏။ 8 အဲဂုတ္တု ြပည်၌ လူ
မှစ၍ တိ စ္ဆာန် တိင်ုေအာင် သားဦး ှိသမျှတို့ ကုိ ဒဏ်ခတ် ေတာ်မူ၏။ 9 အို အဲဂုတ္
တု
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ြပည်၊ သင် ၏ အထဲ မှာ ဖာေရာ
မင်းမှစ၍ ၊ သူ ၏ကျွန် အေပါင်း တို့၏အေပါ် သို့ လက္ခဏာ
သက်ေသ၊ အံဘွ့ယ် ေသာအမှုတို့ ကုိ ေစလွှတ် ေတာ်မူ၏။ 10အာေမာရိ ြပည်ကုိ အစုိး
ရေသာ ှိဟနု် မင်း၊ 11 ဗာ ှန် ြပည်ကုိ အစုိးရ
ေသာ ဩဃ
မင်း ှင့တ်ကွ ၊ ဘုနး် ကီး ေသာ ှင် ဘုရင်များကုိ ကွပ်မျက် ၍ ၊ များြပား ေသာ လမူျ ိ း
ှင့်တကွ ၊ ခါနာန် တိင်ုး ိင်ုငံအေပါင်း တို့ ကုိ လပ်ု ကံ သြဖင့်၊ 12 သူ တို့ေနရာ ေြမ ကုိလွှဲ
၍ ၊ မိမိ လူ
ဣသေရလ အမျ ိးအား
အေမွ ကုိ ေပးချေတာ်မူ၏။ 13 အိထုာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ် ၏ အမည် သည် နစိ္စ
ထာဝရြဖစ်ပါ၏။ အိထုာဝရဘုရား ၊ ဘွ့ဲ နာမေတာ်သည် ကာလ အစ ်အဆက် တည်
ပါ၏။1 14ထာဝရဘုရား သည် မိမိ
ကျွန် တို့၏ အတက်ွ
ေနာင်တ ရ၍ ၊ မိမိ လစုူ ဘက်မှ တရား စီရင်ေတာ်မူ၏။ 15သာသနာပလတိူု့ ကုိးကွယ်
ေသာ ုပ်တု တို့ကား ေငွ လည်းြဖစ်၏။ ေရွှ လည်းြဖစ်၏။ လူ
လက် ြဖင့် လပ်ု ေသာ အရာေပတည်း။ 16 ထုိ ု ပ်တတိုု့သည် ှ တ် ှိ၍ စကား
မ ေြပာတတ်။ မျက်စိ ှ ိ၍
မ ြမင် တတ်။ 17 နား ှိ၍
မ ကား တတ်။ သူ
တို့ပစပ် ၌ လည်း
ထွက် သက်ဝင်သက် မ
ှိ ပါတကား။ 18လပ်ု ေသာသူတို့ လည်း အတတူူ ၊ ကုိးစား ေသာ သူ
အေပါင်း တို့လည်း အတတူပူါ တကား။ 19 အိဣုသေရလ
အမျ ိး ၊ ထာဝရဘုရား ကုိ ေကာင်း ကီး ေပးေလာ။့ အိအုာ ုန်
အမျ ိးအ ယ်ွ ၊ ထာဝရဘုရား ကုိ ေကာင်း ကီး ေပးေလာ။့ 20 အိုေလဝိ အမျ ိးအ ယ်ွ
၊ ထာဝရဘုရား ကုိ ေကာင်း ကီး
ေပးေလာ။့ ထာဝရဘုရား
ကုိ ေကာက်ရွ ံ ေသာသူတို့ ၊ ထာဝရဘုရား
ကုိ ေကာင်း ကီး ေပး ကေလာ။့ 21 ေယ ု ှ လင် မိ မှာ ကျနိး်ဝပ် ေတာ် မူ ေသာ
ထာဝရဘုရား သည် ဇိအနု် ေတာင်ေပါ် မှာ မဂင်္လာ ှိ ေတာ်မူ ေစသတည်း။ ဟာေလ
လယု။

136
1 ထာဝရဘုရား သည် ေကာင်းြမတ် ေတာ်မူ၍ ၊ က ုဏာ ေတာ် အစ ် အ မဲတည်
ေသာေကာင့်
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ဂုဏ်ေကျးဇူးေတာ်ကုိ ချးီမွမ်း ကေလာ။့ 2 ဘုရား တို့၏အ ှင် ၊ ဘုရား သခင်၏
က ုဏာ
ေတာ် အစ ် အ မဲတည်ေသာေကာင့် ၊ ဂုဏ်ေကျးဇူးေတာ်ကုိ ချးီမွမ်း ကေလာ။့

3အ ှင် တို့၏သခင် ၊ ဘုရား ှင်၏ က ုဏာ
ေတာ် အစ ် အ မဲတည် ေသာေကာင့် ၊ ဂုဏ်ေကျးဇူးေတာ်ကုိ ချးီမွမ်း ကေလာ။့

4က ုဏာ ေတာ် အစ ် အ မဲတည်သည်ြဖစ်၍ ၊ အံဘွ့ယ် ေသာအမှုတို့ ကုိ တပါး တည်း
သာ ြပ ေတာ်မူထေသာ၊ 5က ုဏာ ေတာ်အစ ် အ မဲတည် သည်ြဖစ်၍ ၊ ပညာ တရား
အတိင်ုး
ေကာင်းကင် ကုိ ဖနဆ်င်း ေတာ်မူထေသာ၊ 6 က ုဏာ ေတာ်အစ ် အ မဲတည်သည်
ြဖစ်၍ ၊ ေရ ေပါ် မှာ ေြမ ကီး ကုိ ြဖန ့် ေတာ်မူထေသာ၊ 7က ုဏာ ေတာ်အစ ် အ မဲတည်
သည်ြဖစ်၍ ၊ အလင်း အိမ် ကီး တို့ ကုိ ဖနဆ်င်း ေတာ်မူထေသာ၊ 8က ုဏာ ေတာ်အစ ်
အ မဲတည်သည်ြဖစ်၍ ၊ ေန ့ကုိအပ်ုစုိး ရေသာေန ကုိ၎င်း ၊ 9က ုဏာ ေတာ်အစ ် အ မဲ
တည်သည်ြဖစ်၍ ၊ ည ့် ကုိ အပ်ုစုိး ရေသာလ ှင့် ကယ် များကုိ၎င်းဖနဆ်င်းေတာ်မူထ
ေသာ၊ 10က ုဏာ ေတာ်အစ ် အ မဲတည်သည်ြဖစ်၍ ၊ အဲဂုတ္တု ြပည်မှာ
သားဦး များကုိ ဒဏ်ခတ် ေတာ်မူထေသာ၊ 11က ုဏာ ေတာ်အစ ် အ မဲတည်သည်
ြဖစ်၍ ၊ အား ကီးေသာ လက်၊ ဆန ့ေ်သာ လက် ံု းေတာ်ကုိ လက်နက်ြပ ေတာ်မူထေသာ၊
12က ုဏာ ေတာ်အစ ် အ မဲတည်သည်ြဖစ်၍ ၊ ဣသေရလ အမျ ိးကုိ အဲဂုတ္တု
ြပည်သားတို့ အထဲ
က
ထုတ် ေဆာင်ေတာ်မူထေသာ၊ 13က ုဏာ ေတာ်အစ ် အ မဲတည်သည်ြဖစ်၍ ၊ ဧဒံု
ပင်လယ် ကုိ အပုိင်းပုိင်း ခဲွ ေတာ်မူထေသာ၊ 14က ုဏာ ေတာ်အစ ် အ မဲတည်သည်
ြဖစ်၍ ၊ ပင်လယ်အလယ် ၌
ဣသေရလ အမျ ိးကုိ ေ ှာက်သွား ေစေတာ်မူထေသာ၊ 15က ုဏာ ေတာ်အစ ် အ မဲ
တည်သည်ြဖစ်၍ ၊ ဖာေရာ မင်း ှင့် ဗုိလ်ေြခ များကုိ ဧဒံု
ပင်လယ် ထဲ၌ လဲှချ ေတာ်မူထေသာ၊ 16က ုဏာ ေတာ် အစ ် အ မဲတည် သည်ြဖစ်၍
၊ မိမိ လစုူ ကုိေတာ ၌
ပို့ ေဆာင် ေတာ်မူထေသာ၊ 17 က ုဏာ ေတာ် အစ ် အ မဲတည် သည်ြဖစ်၍ ၊ ကီး
ေသာဘုရင် တို့ ကုိ ဒဏ်ခတ် ေတာ်မူထေသာ၊ 18 - 19 - 20 က ုဏာ ေတာ်အစ ် အ မဲ
တည်သည်ြဖစ်၍ ၊ အာေမာရိ ြပည်ကုိ အစုိးရ
ေသာ ှိဟနု် မင်းကုိ ၎င်း၊ က ုဏာ
ေတာ်အစ ် အ မဲတည် သည်ြဖစ်၍ ၊ ဗာ ှန် ြပည် ကုိအစုိးရ
ေသာဩဃ မင်းကုိ ၎င်း၊ က ုဏာ
ေတာ် အစ ်
အ မဲတည်သည်ြဖစ်၍ ၊ ဘုနး် ကီး ေသာ ဘုရင် များကုိ၎င်း၊ လပ်ု ကံ ေတာ်မူထေသာ၊

21 က ုဏာ ေတာ် အစ ် အ မဲတည်သည်ြဖစ်၍ ၊ သူ တို့ ေနရာေြမ ကုိ လွှဲ ေတာ်မူထ
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ေသာ၊ 22က ုဏာ ေတာ်အစ ် အ မဲတည်သည်ြဖစ်၍ ၊ မိမိ ကျွန် ဣသေရလ အမျ ိး
အား
အေမွ ကုိ ေပးချေတာ်မူထေသာ၊ 23 က ုဏာ ေတာ်အစ ် အ မဲတည်သည်ြဖစ်၍ ၊
ှမ့်ိချ လျက်ေနေသာငါ တို့ ကုိေအာက်ေမ့ ေတာ်မူထေသာ၊ 24က ုဏာ ေတာ်အစ ် အ
မဲတည်သည်ြဖစ်၍ ၊ ငါ တို့ ကုိရနသူ် တို့ အထဲ
က ေရွး ှ တ် ေတာ် မူထေသာ၊ 25 က ုဏာ ေတာ်အစ ် အ မဲတည်သည် ြဖစ်၍
၊ ခပ်သိမ်း ေသာသတ္တ ဝါ တို့ ကုိ ေကျွးေမွး ေတာ် မူ ေသာ၊ 26 ေကာင်းကင် ဘုံ၏
အ ှင်ဘုရား သခင်၏ က ုဏာ
ေတာ်သည် အစ ် အ မဲတည်ေသာေကာင့် ၊ ဂုဏ် ေကျးဇူးေတာ်ကုိ ချးီမွမ်း ကေလာ။့

137
1 ဗာဗုလုန် ြမစ် တို့အနား မှာ ငါတို့သည်ထုိင် ၍ ၊ ဇိအနု် မိ ကုိ ေအာက်ေမ့ လျက်
ငိေု ကး က၏။ 2 ငါ တို့ ေစာင်း များကုိလည်း ထုိ အရပ်တင်ွ မုိဃ်းမခ ပင်တို့ ၌ ဆဲွထား
က၏။ 3အေကာင်း မူကား၊ ထုိ အရပ်၌ ငါ တို့ ကုိ ဘမ်း သွားချ ပ်ထားေသာ သူ ှင့် ၊
ငါ တို့ ကုိည ်းဆဲ ေသာသူတို့က၊ ဇိအနု် သီချင်း ကုိ ငါ တို့အား ဆုိ ကေလာဟ့၊ု သီချင်း
ဆုိသံ ကုိ၎င်း၊ ရွှင်လနး် ေသာ အသံကုိ၎င်း၊ ငါ တို့ ၌ ေတာင်း ကပါ သည်တကား။ 4တ
ကျွနး် တ ိင်ုငံ၌ ထာဝရဘုရား ၏ သီချင်း ကုိ အဘယ်သို့ ဆုိ ရပါမည်နည်း။ 5 အိုေယ
ု ှလင် မိ ၊ သင့် ကုိ ငါေမ့ လျှင် ငါ ့ လက်ျာ လက်သည် မိမိအတတ်ကုိေမ့ ပါေစ။

6သင့် ကုိငါမ ေအာက်ေမ့ ၊ အြမတ် ဆုံးေသာ ဝမ်းေြမာက် ြခင်းအေကာင်း ထက်၊ ေယ
ု ှလင် မိ ကုိ အြမတ် မ ထားလျှင် ၊ ငါ ့ လျှာ သည် အာေခါင် ၌ ထပ် ပါေစ။ 7 အို
ထာဝရဘုရား ၊ ေယ ု ှလင် မိ ၏ ေနရ့က်အချနိေ်ရာက်ေသာအခါ၊ မိ ို း ကုိ
အြမစ် တိင်ုေအာင် ှင်း လိက်ုက၊ ှင်း လိက်ုကဟု ဆုိ
ကေသာ ဧဒံု အမျ ိးသား တို့ ကုိ ေအာက်ေမ့ ေတာ်မူပါ။ 8 ဖျက်ဆီး တတ်ေသာ ဗာဗုလု

န် မင်းသမီး ၊ သင် သည် ငါ တို့ ၌ ြပ သည်အတိင်ုး ၊ သင် ၌ အြပစ် ကုိဆပ်ေပး ေသာ
သူ သည် မဂင်္လာ ှိ၏။ 9သင် ၏သူငယ် တို့ ကုိကုိင်ယူ ၍ ၊ ေကျာက် ေပါ် မှာ ေဆာင့်
ေသာသူသည် မဂင်္လာ ှိ၏။

138
1 အို ထာဝရ ဘုရား၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိ စိတ် ှလံးု အကင်းမ့ဲ အကျွ ်ပ်ုချးီမွမ်း ပါမည်။
အြခား တပါး ေသာ ဘုရား တို့ ေ ှ မှာ ကုိယ်ေတာ် ကုိ ေထာမနာသီချင်း ဆုိပါ မည်။
2သန ့် ှ င်း ေသာ ဗိမာန် ေတာ်သို့ မျက် ှာြပ လျက် ြပပ်ဝပ်ကုိးကွယ် ၍ ၊ က ုဏာ ေတာ်
ှင့် သစ္စာ ေတာ်ေကာင့် နာမ ေတာ်ကုိချးီမွမ်း ပါမည်။ အေကာင်း မူကား၊ ဂတိ ေတာ်
ကုိသိတင်း ေတာ် ှိသမျှ ထက် ချးီေြမာက် ေတာ်မူ ပီ။ 3 အကျွ ်ပ်ုေအာ်ဟစ် ေသာေန ့
တင်ွ နားေထာင် ေတာ်မူ၍ ၊ စိတ် ဝိညာ ်ထဲသို့ ခွနအ်ား ကုိ သွင်းသြဖင့်၊ အကျွ ်ပ်ု ကုိ
ခုိင်မာ ေစေတာ်မူ၏။ 4 အိုထာဝရဘုရား ၊ ေလာကီ ှင် ဘုရင်အေပါင်း တို့သည် ှ တ်
ေတာ်ထွက်စကား တို့ ကုိ ကား ရသည်ြဖစ်၍ ၊ ဂုဏ်ေတာ်ကုိ ချးီမွမ်း ကပါလိမ့်မည်။
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5ထာဝရဘုရား ၏ လမ်းခရီးေတာ်တို့ ၌ လိက်ု၍ သီချင်း ဆုိ ကပါလိမ့်မည်။ အေကာင်း
မူကား၊ ထာဝရဘုရား
သည် ဘုနး် ကီး ေတာ်မူ၏။ 6ထာဝရဘုရား သည် ြမင့်ြမတ် ေတာ်မူေသာ်လည်း ၊ စိတ်
ှမ့်ိချ ေသာသူတို့ ကုိ ကည့် ှု ေတာ်မူ၏။ စိတ်ြမင့် ေသာသူတို့ ကုိကား ၊ အေဝး က သိ
ေတာ်မူ၏။ 7 အကျွ ်ပ်ုသည် ဆင်းရဲ ဒကု္ခများ၌ ကျင်လည် ေသာ်လည်း ၊ ကုိယ်ေတာ်
သည် အကျွ ်ပ်ု ကုိ အသက် ှင် ေစေတာ်မူလိမ့်မည်။ လက် ေတာ်ကုိ ဆန ့် လျက် ၊
ရနသူ် တို့ ၏အမျက် ေဒါသကုိ ဆီးတား၍ ၊ လက်ျာ လက်ေတာ် အားြဖင့်အကျွ ်ပ်ု ကုိ
ကယ်တင် ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 8ထာဝရဘုရား သည် ငါ ၏အမှု ကုိ ပီးစီး ေစေတာ်မူမည်။
အိထုာဝရဘုရား ၊ က ုဏာ ေတာ်သည် အစ ် အ မဲတည် ပါသည်ြဖစ်၍၊ ကုိယ်ေတာ် ၏
လက် ှင့်ြပ စုေသာ အမှု တို့ ကုိ စွန ့ပ်စ် ေတာ်မ မူပါ ှင့်။

139
1 အိထုာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ်သည် အကျွ ်ပ်ု ကုိ စစ်ေကာ ၍
သိ ေတာ်မူ၏။ 2အကျွ ်ပ်ု ထုိင် ြခင်း၊ ထ
ြခင်းအရာတို့ ကုိ သိ
ေတာ်မူ ၏။ အကျွ ်ပ်ု
အ ကံ အစည်တို့ ကုိ အေဝး
က ပင် နားလည် ေတာ်မူ၏။ 3 အကျွ ်ပ်ု သွားေသာလမ်း ကုိ၎င်း ၊ အိပ်ရာကုိ၎င်း
စစ်ေဆး၍၊ အကျွ ်ပ်ု ကျင့် ေသာအကျင့် အလံးုစုံ
တို့ ကုိ ကျွမ်း ေတာ်မူ၏။ 4အကျွ ်ပ်ု သည် စကား
တခွနး် ကုိမျှ မ
မက်ေသာ်လည်း ၊ အိုထာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ်သည် အကင်းမ့ဲ သိ ေတာ်မူ၏။

5 ကုိယ်ေတာ်သည်အကျွ ်ပ်ု ကုိ ပတ်လည် ဝုိင်းထား ၍ ၊ အကျွ ်ပ်ု အေပါ် မှာ လက်
ေတာ်ကုိတင် ေတာ်မူ ပီ။ 6 ထုိသို့ ေသာ ဉာဏ် သည် အံဩ့
ဘွယ်ြဖစ်၍၊ အကျွ ်ပ်ု မတတ် ိင်ုပါ။ ြမင့်ြမတ် သည်ြဖစ်၍အကျွ ်ပ်ု မ
မီှ ိင်ု ပါ။ 7 ဝိညာ ် ေတာ် ှင့် လတ်ွြခင်းအလိငုှါ အဘယ်
အရပ်သို့ သွား ိင်ုပါမည်နည်း။ မျက် ှာ ေတာ် ှင့်
လတ်ွြခင်းအလိုငှါ အဘယ် အရပ်သို့ ေြပး ိင်ုပါမည်နည်း။ 8 ေကာင်းကင် သို့တက်
လျှင်
ကုိယ်ေတာ် ှိ ေတာ်မူ၏။ မရဏ
ိင်ုငံ၌ အိပ်ရာကုိခင်း လျှင်
ကုိယ်ေတာ် ှိ ေတာ်မူ ၏။ 9 နနံက် အေတာင် တို့ ကုိယူ ၍ သမုဒ္ဒရာ
စွနး် ၌
ေန လျှင်၊ 10 ထုိ အရပ်၌ ပင် ကုိယ်ေတာ် ၏လက် သည် အကျွ ်ပ်ု ကုိ ပို့ ေဆာင် လျက်
၊ လက်ျာ လက်ေတာ်သည် ကုိင် လျက် ှိပါလိမ့်မည်။ 11အကယ်၍ ေမှာင်မုိက် သည်ငါ ့
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ကုိဖုံးလွှမ်း မည်ဟု တဖန် ဆုိ လျှင်၊ ည ့် သည်လည်း
အကျွ ်ပ်ု ပတ်ဝနး်ကျင် ၌ အလင်း ြဖစ်ပါလိမ့်မည်။ 12 အကယ် စင်စစ်ေမှာင်မုိက်
သည် ေ ှ ေတာ်၌
အဘယ်အရာကုိမျှ မ
ဖုံး ိင်ုပါ။ ည ့် သည် ေန ့
က့ဲသို့ လင်း ပါ၏။ ေမှာင်မုိက် သေဘာ ှင့် အလင်း သေဘာသည် တူ ပါ၏။

13 ကုိယ်ေတာ်သည် အကျွ ်ပ်ု ၏ ေကျာက်ကပ် ကုိ ပင် ဖနဆ်င်း ၍၊ အမိ
ဝမ်း ထဲမှာ
အကျွ ်ပ်ု ကုိ ဖုံးအပ်ု ေတာ် မူ ပီ။ 14 အကျွ ်ပ်ုသည် ေကာက်မက် ဘွ ယ် ေသာ
လက္ခဏာ၊ ထူးဆနး် ေသာ လက္ခဏာတို့ ှင့် ြပည့်စုံသည် ြဖစ်၍၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိ ချးီမွမ်း
ပါမည်။ ြပ ြပင်ေတာ်မူေသာအမှု တို့သည် အံဩ့
ဘွယ်ြဖစ်ေကာင်း ကုိ အကျွ ်ပ်ု ၏ စိတ် ဝိညာ ်သည်အမှန် သိ ပါ၏။ 15 မ ထင် ှား
ေသာ အရပ်၌
အကျွ ်ပ်ုကုိဖနဆ်င်း ၍၊ ေြမ ကီး ေအာက် အရပ်၌
ေစ့စပ် စွာ ြပ ြပင်ေတာ်မူေသာအခါ ၊ အကျွ ်ပ်ု ၏ကုိယ် ခနဓ္ါသည် ေ ှ ေတာ်၌
ထင် ှား လျက် ှိပါ၏။ 16 မစုံလင်ေသးေသာ အကျွ ်ပ်ု ၏အလံးု အေထွးကုိလည်း
ကုိယ်ေတာ် သည်ကည့် ှု ၍ ြမင် ေတာ်မူ ပီ။ ထုိအရာ တို့ ကုိ ြပ ြပင် ၍
တစုံ တခုမျှ မ
ှိမီှကာလ တင်ွ၊ ကုိယ်ေတာ် ၏ စာရင်း ၌ အကုန် အစင်မှတ်သား လျက် ှိ ကပါ၏။

17 အိဘုုရား သခင်၊ အကျွ ်ပ်ု ၌
ကုိယ်ေတာ် ၏
အ ကံအစည်တို့သည် အလနွ် ထူးဆနး် ကပါ၏။ အလနွ်
များြပား ကပါ၏။ 18 ထုိ အ ကံအစည်ေတာ်တို့ ကုိ ေရတက်ွ လျှင်၊ သဲလံးု
ှင့်အမျှမက
သာ၍များြပား ကပါ၏။ အကျွ ်ပ်ုသည် ိးု
ေသာအခါ ကုိယ်ေတာ် ထံ၌
အစ ် ှ ိပါ၏။ 19 အိဘုုရား သခင်၊ ကုိယ်ေတာ်သည် မ
တရားေသာသူတို့ ကုိ ကွပ်မျက် ေတာ်မူပါေစေသာ။ လူ
အသက် ကုိသတ် တတ်ေသာသူတို့ ၊ ငါ ့ ထံ မှ ဖယ်သွား က။ 20 ထုိသူတို့သည်
ကုိယ်ေတာ် တဘက်၌ မနာလို ေသာစိတ် ှင့်ေြပာဆုိ ၍၊ ကုိယ်ေတာ် ၏ရနသူ် တို့သည် မ
တရားသြဖင့်
ဝါ ကား ကပါ၏။ 21 အိထုာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိ မုနး် ေသာသူတို့ ကုိ အကျွ ်ပ်ု
မုနး် ပါသည်မ ဟတ်ုေလာ။ အာဏာ ေတာ် ကုိ ဆနေ်သာသူတို့ ကုိ အကျွ ်ပ်ုရွ ံ ှာ ပါသည်
မဟတ်ု ေလာ။ 22 ထုိသူ တို့ ကုိ စိတ် ှလံးုအကင်းမ့ဲမုနး် ပါ၏။ ကုိယ်
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ရနသူ် က့ဲသို့ မှတ် ပါ၏။ 23 အိုဘုရား သခင်၊ အကျွ ်ပ်ု ကုိ စစ်ေကာ ၍ ၊ အကျွ ်ပ်ု
၏ ှလံးု ကုိ သိမှတ် ေတာ်မူပါ။ စုံစမ်း ၍
စိတ်
အထင်များကုိလည်း သိမှတ် ေတာ်မူပါ။ 24 ဆုိး ေသာလမ်း သို့ အကျွ ်ပ်ု လိက်ု သည်
မလိက်ု သည်ကုိ
ကည့် ှု ၍ ၊ ထာဝရ လမ်း ထဲသို့
ေသွးေဆာင် ေတာ်မူ ပါ။

140
1 အိထုာဝရဘုရား ၊ ဆုိး ေသာသူ ၏လက်မှ
အကျွ ်ပ်ု ကုိ ကယ် ှ တ် ေတာ်မူပါ။ ကမ်းတမ်း ေသာသူ
၏လက်မှ
အကျွ ်ပ်ု ကုိ ကွယ်ကာ ေစာင့်မေတာ်မူပါ။ 2 ထုိသူတို့သည် ှလံးု ထဲမှာ မ ေကာင်းေသာ
အ ကံ အစည် ှိ၍ ၊ စစ်မှု ကုိ အစ ် ှ ိးေဆာ် ကပါ၏။ 3 သူတို့သည်ေ မ က့ဲသို့ မိမိ တို့
လျှာ ကုိ ေသွး တတ် ကပါ၏။ သူ
တို့ ှ တ်ခမ်း အထဲ မှာ ေ မဆုိး အဆိပ် အေတာက် ှိ ပါ၏။ 4 အိုထာဝရဘုရား ၊ မ
တရားေသာသူ၏ လက် မှ
အကျွ ်ပ်ု ကုိကွယ်ကာ ေစာင့်မေတာ်မူပါ။ ကမ်းတမ်း ေသာသူ
၏လက်မှ ကွယ်ကာ ေစာင့်မေတာ်မူပါ။ သူတို့သည် အကျွ ်ပ်ု ကုိလဲှ ြခင်းငှါ ကံစည်
ကပါ၏။ 5 မာန ကီး ေသာသူတို့သည် အကျွ ်ပ်ု ဘို့
ေကျာကွ့င်း
ှင့် ကိ း ေသးများကုိ ဝှက်ထား ကပါ၏။ အကျွ ်ပ်ု
သွားရာလမ်း ၌
ကွန် ရွက်ကုိြဖန ့် ၍ ွှတ် များကုိ ထား ကပါ ၏။ 6 ကုိယ်ေတာ် သည်အကျွ ်ပ်ု ၏
ဘုရား
သခင်ြဖစ် ေတာ်မူ၏ဟု ထာဝရဘုရား
အား
ေလျှာက် ထား ပါ၏။ အိုထာဝရဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ု ဆုေတာင်း ေသာ စကား ကုိ
နားေထာင် ေတာ်မူပါ။ 7 အိုဘုရား ှင်ထာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ်သည် အကျွ ်ပ်ု ၏
ကယ်တင် ြခင်းအစွမ်း သတ္တ ိြဖစ်ေတာ်မူ၏။ စစ်တိက်ု ရေသာေန ့၌
အကျွ ်ပ်ု
၏ဦးေခါင်း ကုိ ဖုံးအပ်ု ေတာ်မူ၏။ 8 အိထုာဝရဘုရား ၊ မ တရားေသာသူ၏ အလို
ြပည့်စုံရေသာအခွင့်၊ သူ
၏အ ကံ ထေြမာက် ရေသာအခွင့်
ှ ိေစေတာ်မ မူပါ ှင့်။ 9 ထုိသို့ ေသာသူတို့သည် အကျွ ်ပ်ု ပတ်လည် ၌၊ မိမိတို့ဦးေခါင်း

ကုိ မချးီေြမာက်ရဘဲ၊ မိမိ
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တို့ မက်ဆုိ ေသာ မ
ေကာင်းကျ ိးသည် မိမိ
တို့ ကုိ လွှမ်းမုိး ပါေစေသာ။ 10 မီးခဲ တို့သည် ထုိသူ
တို့အေပါ် သို့ ကျ ေရာက်က ပါေစေသာ။ မီး
ထဲသို့ ၎င်း၊ နက် ေသာတင်ွးထဲသို့ ၎င်း ကျ က ပါေစေသာ။ တဖနမ် ထ ကပါေစ ှင့်။

11 က့ဲရဲ တတ်ေသာသူ သည် ေြမ ေပါ် မှာ ေနရာ
မ မဲ ပါေစ ှင့်။ ကမ်းတမ်း ေသာသူ ကုိလည်း ဖျက်ဆီး သည် တိင်ုေအာင် ေဘးဥပဒ်
သည် လိက်ု ပါေစေသာ။ 12ထာဝရဘုရား သည်ဆင်းရဲ ေသာသူ ၏အမှု ကုိ ေစာင့် ၍၊
ငတ်မွတ် ေသာသူဘက်၌ တရား
စီရင်ေတာ်မူမည် ဟု
ငါသိ ၏။ 13အကယ် စင်စစ်တရား ေသာသူတို့သည် နာမေတာ်
ကုိ
ချးီမွမ်း ကပါလိမ့်မည်။ သေဘာ
ေြဖာင့်ေသာသူတို့ သည် အထံ
ေတာ်၌ ေန ရကပါလိမ့်မည်။

141
1 အိထုာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိ အကျွ ်ပ်ု ေအာ်ဟစ် ပါ၏။ အလျင်အြမန်ကလာ
ေတာ်မူပါ။ ကုိယ်ေတာ်
ကုိ
ေအာ်ဟစ် ေသာအခါ ၊ အကျွ ်ပ်ု ၏ စကား
သံကုိ နားေထာင် ေတာ်မူပါ။ 2အကျွ ်ပ်ု ၏ ပဌနာ
သည်မီး ှု ိေသာ နံသ့ာေပါင်း က့ဲသို့ ၎င်း၊ လက် ကုိချ ီ ြခင်းသည် ညဦးယံ
ပူေဇာ် သ က္ကာ က့ဲသို့ ၎င်း၊ ေ ှ ေတာ်၌ြပင်ဆင် လျက် ှိပါေစ ေသာ။ 3 အို
ထာဝရဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ု ၏ ှ တ် ေ ှ မှာ ကင်း
ကုိ ထား
ေတာ်မူပါ။ အကျွ ်ပ်ု ၏ ှ တ်ခမ်း တံခါး ကုိ ေစာင့် ေတာ်မူပါ။ 4 ဒစု ိုက် ကုိြပ ေသာ
သူ တို့ ှင့်အတူ အကျွ ်ပ်ုပါ၍၊ မ
တရားေသာအမှု ၊ ဒစု ိုက်အမျ ိးမျ ိ း၌ ကျင်လည်ေစြခင်းငှါ၊ အကျွ ်ပ်ု ၏စိတ် ှလံးု
ကုိ မ
ေကာင်းေသာအမှု အရာသို့
ေသွးေဆာင် ေတာ်မ မူပါ ှင့်။ ထုိသူ
တို့၏ ခဲဘွယ် စားဘွယ်တို့ ကုိ အကျွ ်ပ်ုမ စား ပါေစ ှင့်။ 5 ေြဖာင့်မတ် ေသာသူသည်
အကျွ ်ပ်ု ကုိ ဒဏ်ခတ် ပါေစေသာ၊ ေကျးဇူး ှ ိပါလိမ့်မည်။ ဆုံးမ
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ပါ ေစေသာ၊ အကျွ ်ပ်ု ဦးေခါင်း ကုိ လိမ်း ေသာ ဆီ ြဖစ် ပါ လိမ့်မည်။ ထပ်၍ ြပ
ေသာ်လည်း အကျွ ်ပ်ု မ ြငင်း ပါ။ ယခု
မူကား၊ သူတပါး
ြပ ေသာအဓမ္မ အမှုတဘက် ၌ ဆုေတာင်း ရပါ၏။ 6 သူ တို့၏အကဲ အမှုးတို့သည်
ေကျာက် တင်ွး နားမှ
လတ်ွ ၍ ၊ အကျွ ်ပ်ု ၏စကား ကုိ ကား ရကပါ၏။ ထုိ
စကား လည်း ချ ိ ပါ၏။ 7 ေြမ ေပါ် မှာထင်းကုိခုတ် ၍ ခဲွ သက့ဲသို့ ၊ မရဏာ
ိင်ုငံတံခါး ဝမှာ
အကျွ ်ပ်ု တို့၏ အ ို း
များတို့သည် ကဲွြပား လျက် ှိ ကပါ၏။ 8 အိဘုုရား ှင်ထာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိ
အကျွ ်ပ်ု ေမျှာ် ကည့် ပါ၏။ ကုိယ်ေတာ်၌ခုိလှုံ ပါ၏။ အကျွ ်ပ်ု ၏အသက် ကုိ သွန်
ပစ် ေစေတာ်မ မူပါ ှင့်။ 9အကျွ ်ပ်ု ဘို့
ေထာင် ထားကေသာေကျာကွ့င်း မှ
၎င်း၊ ဒစု ိုက် ကုိ ြပ ေသာသူတို့၏ ွှတ် မှ၎င်း ၊ အကျွ ်ပ်ု ကုိ လတ်ွ ေစေတာ်မူပါ။

10 ထုိသို့အကျွ ်ပ်ု သည်လနွ် သွားေသာအခါ ၊ မ တရားေသာ သူအေပါင်း တို့သည် မိမိ
တို့ေကျာကွ့င်း ထဲသို့
ကျ ကပါေစေသာ။

142
1 ငါ သည် ထာဝရဘုရား
ထံသို့ အသံ ကုိလွှင့်၍ ေအာ်ဟစ် ၏။ ငါ ့အသံ ကုိ ထာဝရဘုရား
ထံသို့ လွှင့်၍ ဆုေတာင်း ပဋ္ဌနာြပ ၏။ 2 ေ ှ ေတာ်၌ ြမည်တမ်း ေသာ စကားကုိ
မက် ၍၊ ခံရေသာဆင်းရဲ ဒကု္ခကုိ ကား ေလျှာက်ရ၏။ 3 အကျွ ်ပ်ု သည် စိတ်ပျက်
လျက် ှိေသာအခါ ၊ အကျွ ်ပ်ု သွားေသာလမ်း ကုိ ကုိယ်ေတာ် သိ ေတာ်မူ၏။ အကျွ ်ပ်ု
သွား ေသာလမ်း ၌
ေကျာကွ့င်း ကုိ ဝှက်ထား က ပါ ပီ။ 4လက်ျာ ဘက်သို့ အကျွ ်ပ်ု ကည့် ှု ေသာအခါ
၊ အကျွ ်ပ်ု သိကျွမ်း ေသာသူမ ှိပါ။ ေြပး လတ်ွရာလမ်းလည်း ပိတ် ပါ၏။ အကျွ ်ပ်ု
အသက် ကုိ ှေြမာ ေသာသူမ ှိပါ။ 5 အိထုာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိ ေအာ်ဟစ် ပါ၏။
အသက် ှင် ေသာသူတို့၏ ေနရာ
၌ ကုိယ်ေတာ်သည် အကျွ ်ပ်ု ခုိလှုံရာ ၊ အကျွ ်ပ်ု ခံစားရာအဘို့ ြဖစ်ေတာ်မူ၏။

6အလနွ် ှမ့်ိချ လျက်ေနေသာအကျွ ်ပ်ု ၏ ေကးေကာ်
သံကုိ
နားေထာင် ေတာ်မူပါ။ အကျွ ်ပ်ု ကုိ ည ်းဆဲ ေသာသူတို့လက်မှ
ကယ် ှ တ် ေတာ်မူပါ။ သူတို့သည် အကျွ ်ပ်ု ထက် သာ၍ခွနအ်ား ကီးကပါ၏။ 7 နာမ
ေတာ် ကုိ အကျွ ်ပ်ုချးီမွမ်း ရမည်အေကာင်း ၊ အကျွ ်ပ်ု ကုိ ေထာင် ထဲက ှ တ်ေဆာင်



ဆာလံကျမ်း 143:1 1295 ဆာလံကျမ်း 143:11

ေတာ်မူပါ။ ထုိသို့ ေကျးဇူး ြပ ေတာ်မူေသာအခါ၊ ေြဖာင့်မတ် ေသာသူတို့သည် အကျွ ်ပ်ု
ကုိ
ဝနး်ရံ လျက်ေနရကပါလိမ့်မည်။

143
1 အိထုာဝရဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ု ၏ပဌနာ ကုိကား ၍၊ ဆုေတာင်း ေသာ စကားကုိ
နားေထာင် ေတာ်မူပါ။ သစ္စာ
ေစာင့် ြခင်း၊ ေြဖာင့်မတ် ြခင်း ှ ိေတာ်မူသည်အတိင်ုး
ြပနေ်ြပာ ေတာ်မူပါ။ 2 ကုိယ်ေတာ် ၏ကျွန် ှင့် တရား
ေတွ့ ေတာ်မ မူပါ ှင့်။ အသက် ှင် ေသာသူမည် သည်ကား၊ ေ ှ ေတာ်၌ အြပစ် ကင်း
စင်ရာသို့ မ ေရာက်ရပါ။ 3 ရနသူ် သည်အကျွ ်ပ်ု ၏ဝိညာ ် ကုိ ည ်းဆဲ ၍၊ အသက်
ကုိလည်း ေြမ တိင်ုေအာင် ှပ်ိ နင်း၍၊ ကာြမင့် စွာ ေသ
ေနေသာသူက့ဲသို့
အကျွ ်ပ်ု ကုိ ေမှာင်မုိက် ထဲမှာ
ေန ေစပါ၏။ 4အကျွ ်ပ်ု သည်စိတ်ပျက် လျက် ၊ ကုိယ် အထဲ ၌
ှလံးု ေကကဲွ လျက် ှိ ပါ၏။ 5 ေ ှး လနွ်ေလ ပီးေသာ ကာလကုိေအာက်ေမ့ ၍၊

အလံးုစုံ
ေသာ အမှု ေတာ်တို့ ကုိ၎င်း၊ လက် ေတာ် ှင့်ြပ ြပင်
ေသာ အရာများကုိ ၎င်းဆင်ြခင် ပါ၏။ 6 ကုိယ်ေတာ် ထံသို့ လက် တို့ ကုိ ဆန ့် ပါ၏။
ေသွ့ေြခာက် ေသာေြမ က့ဲသို့ အကျွ ်ပ်ု ၏ဝိညာ ် သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ ေတာင့်တပါ၏။
7 အိုထာဝရဘုရား ၊ အလျင် အြမန်နားေထာင် ေတာ်မူပါ။ အကျွ ်ပ်ု သည် စိတ် ပျက်
ပါ ပီ။ မျက် ှာ လွှဲ
ေတာ်မူသြဖင့် ၊ တင်ွး ထဲသို့ဆင်း ေသာသူက့ဲသို့ အကျွ ်ပ်ုကုိ ြဖစ်ေစေတာ်မ မူပါ ှင့်။

8က ုဏာ ေတာ်စကားသံကုိ
အလျင် အြမန်ကား
ေစေတာ်မူပါ။ ကုိယ်ေတာ် ၌ ကုိးစား ပါ၏။ ကုိယ်သွား ရမည် လမ်း ကုိ သိ ေစေတာ်
မူပါ။ ကုိယ်ေတာ် ကုိ
အကျွ ်ပ်ု တသ ပါ၏။ 9 အိထုာဝရဘုရား ၊ ရနသူ် တို့လက်မှ
အကျွ ်ပ်ု ကုိ ကယ် ှ တ် ေတာ်မူပါ။ ကုိယ်ေတာ် ကုိ ခုိလှုံ ပါ၏။ 10အလိေုတာ် သို့ လိက်ု
ေစမည်အေကာင်း သွနသ်င် ေတာ်မူပါ။ ကုိယ်ေတာ်သည် အကျွ ်ပ်ု ၏ဘုရား သခင်ြဖစ်
ေတာ်မူ၏။ ေကာင်းြမတ် ေသာဝိညာ ် ေတာ်သည် ေြဖာင့် ေသာလမ်း ၌
အကျွ ်ပ်ု ကုိေသွးေဆာင် ေတာ်မူပါေစေသာ။ 11 အိထုာဝရဘုရား ၊ နာမေတာ် အတက်ွ
ေကာင့်၊ အကျွ ်ပ်ု ကုိ အသက် ှင် ေစေတာ်မူပါ။ ေြဖာင့်မတ် ေတာ်မူသည် ှင့်အညီ ၊
အကျွ ်ပ်ု ၏ ဝိညာ ် ကုိဆင်းရဲ ဒကု္ခအထဲက
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ှ တ်ယူ ေတာ်မူပါ။ 12 က ုဏာ ေတာ် ှိသည်အတိင်ုး ၊ အကျွ ်ပ်ု ၏ ရနသူ် တို့ ကုိ
ပယ် ှင်း ၍ ၊ အကျွ ်ပ်ု ကုိ ည ်းဆဲ ေသာ သူအေပါင်း တို့ ကုိ ဖျက်ဆီး ေတာ်မူပါ။
အကျွ ်ပ်ု သည် ကုိယ်ေတာ် ၏ကျွန် ြဖစ်ပါ၏။

144
1 ငါ၏ေကျာက်တည်းဟေူသာထာဝရဘုရား သည် မဂင်္လာ ှိေတာ်မူေစသတည်း။ ငါ ့
လက်သည် စစ်တိက်ု ၍၊ လက်ေချာင်းတို့ လည်းစစ်မှု ကုိ ေလက့ျက်မည် အေကာင်း
သွနသ်င်ေတာ်မူ၏။ 2 ငါ ့ ကုိသနား ေသာသူ၊ ငါ ၏ မိ ို း ၊ ငါ ၏ရဲတိက်ု ၊ ငါ ့ ကုိ
ကယ်လွှတ် ေသာသခင်၊ ငါ ၏အကွယ် အကာြဖစ်ေတာ်မူ၏။ ထုိဘုရား
သခင်ကုိ
ငါကုိးစား ၏။ ငါ ၏ လမူျ ိ း ကုိ ငါ ့ေအာက် သို့ ှမ့်ိချ ေတာ်မူ၏။ 3 အိထုာဝရဘုရား ၊
လူ သည်အဘယ်သို့ ေသာသူြဖစ်၍ ၊ ကုိယ်ေတာ် သည် မှတ် ေတာ်မူရသနည်း။ လသူား
သည် အဘယ်သို့ ေသာသူ ြဖစ်၍ ၊ ပမာဏ ြပ ေတာ်မူရသနည်း။ 4လူ သည်အေငွ့ ှင့်
တပူါ၏။ သူ
၏ေန ရ့က် တို့သည် လနွသွ်ား တတ် ေသာ အရိပ် က့ဲသို့ ြဖစ် က ပါ၏။ 5 အို
ထာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ် ၏ မုိဃ်း
ေကာင်းကင်ကုိ ွှတ် ၍ ဆင်းသက် ေတာ်မူပါ။ ေတာင် တို့ ကုိတို့
ေတာ်မူပါ။ သူတို့သည် မီးခုိး ထွက်ကပါလိမ့်မည်။ 6လျှပ်စစ် ြပက်ေစ၍
ေလးြမား ေတာ်တို့ ကုိ ပစ်
သြဖင့် ၊ ရနသူ် တို့ ကုိ အရပ်ရပ်သို့ ကဲွြပား ေစ၍ ှပ်ိစက် ေတာ်မူပါ။ 7အထက် အရပ်
က
လက် ေတာ်ကုိဆန ့် ၍ အကျွ ်ပ်ု
ကုိ ှ တ် ေတာ်မူပါ။ တခဲနက် ေသာေရ ထဲက ၎င်း၊ တကျွနး်
တ ိင်ုငံသားတို့၏လက် ထဲက ၎င်း၊ ဆယ်ယူကယ်တင် ေတာ်မူပါ။ 8 သူ တို့၏ ှ တ်
သည် မုသာ
စကားကုိ ေြပာ တတ် ပါ၏။ သူ
တို့၏ လက်ျာ လက်သည်လည်း
လှည့်စား တတ် ေသာ လက် ြဖစ်ပါ၏။ 9 အိဘုုရား သခင်၊ ေ ှ ေတာ်၌ အသစ်
ေသာသီချင်း ကုိ ဆုိ
ပါမည်။ ကိ း ဆယ်ပင် ှိ ေသာတရိုယာ
ှင့်ေထာမနာသီချင်း ဆုိပါမည်။ 10 ေအာင်ြမင် ရေသာအခွင့်ကုိ ှ င် ဘုရင်တို့ အား

ေပး
ေတာ်မူ၏။ ကုိယ်ေတာ် ၏ ကျွန် ဒါဝိဒ် ကုိဆုိး ေသာ ထား
ေဘး ှင့်
ကင်းလတ်ွ ေစေတာ်မူ၏။ 11တကျွနး် တ ိင်ုငံသားတို့၏လက် မှ ၊ အကျွ ်ပ်ု ကုိ ှ တ်
ယူ ၍
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ကယ်တင် ေတာ်မူပါ။ သူ
တို့၏ ှ တ် သည် မုသာ
စကားကုိ ေြပာ တတ်ပါ၏။ သူ
တို့၏လက်ျာ လက်သည် လည်း
လှည့်စား တတ်ေသာ လက် ြဖစ်ပါ၏။ 12အကျွ ်ပ်ု တို့၏သား တို့သည် အရွယ် ပျ ိ
စ ်တင်ွ ၊ ကီးပွါး ေသာ ပျ ိ းပင် က့ဲသို့ ၎င်း၊ သမီး
တို့သည် ဘုံ
ဗိမာန် နည်းတူထု ေသာ တိက်ုေထာင့်ေကျာက်တိင်ု က့ဲသို့ ၎င်း ြဖစ် ကပါေစေသာ။

13အကျွ ်ပ်ု တို့၏ ဘ ာ
တိက်ုတို့သည် အစား
အေသာက်အသုံးအေဆာင်များ ှင့်ြပည့်စုံ ြခင်း၊ သုိး
တို့ သည် ြပင် အရပ်တို့ ၌
အေထာင်အေသာင်းေမွးဘွား ြခင်း၊ 14 ာွး တို့သည်လည်း
ကီးပွါး များြပားြခင်း ှ ိပါ ေစေသာ။ အ ိင်ု အထက်ဝင်ြခင်းမ ှိ။ သိမ်း သွားြခင်းမ
ှိ။ လမ်း တို့ ၌
ေကးေကာ်ြမည်တမ်း ြခင်းမ ှိပါေစ ှင့်။ 15 ထုိသို့ ေနေသာ လမူျ ိ း သည် မဂင်္လာ ှိ
ပါ၏။ ထာဝရဘုရား
သည် အကင် လမူျ ိ း၏ဘုရား သခင်ြဖစ်၏။ ထုိလမူျ ိ း သည် မဂင်္လာ ှိပါ၏။

145
1အကျွ ်ပ်ု၏ ှင်ဘုရင် ၊ အကျွ ်ပ်ု ၏ဘုရား သခင်၊ ကုိယ်ေတာ် ချးီေြမာက် ပါမည်။
ကမ္ဘာ
အဆက်ဆက်နာမေတာ် ကုိ ေကာင်း ကီး ေပးပါမည်။ 2 ကုိယ်ေတာ် ကုိ ေနတိ့င်ုး အစ ်
ေကာင်း ကီး ေပးပါမည်။ နာမ
ေတာ်ကုိ ကမ္ဘာ
အဆက်ဆက်ချးီမွမ်း ပါမည်။ 3ထာဝရဘုရား သည် ကီးြမတ် ၍
အလနွ် ချးီမွမ်း ဘွယ်ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ ကီးြမတ် ေတာ်မူြခင်းကုိ
စစ် ၍ မ ကုန် ိင်ု။ 4အမှုေတာ် တို့ ကုိ လမူျ ိ း အဆက်ဆက်တို့သည် ချးီမွမ်း ၍ ၊ တနခုိ်း
ေတာ်များကုိေဟာေြပာ ကပါလိမ့်မည်။ 5အကျွ ်ပ်ုသည်လည်း ဘုနး် တနခုိ်းအာ ေုဘာ်
ေတာ် ကုိ၎င်း၊ အံ့ ဘွ ယ် ေသာ အမှု ေတာ် တို့ ကုိ၎င်း မက် ဆုိ ပါမည်။ 6 သူတို့သည်
ေကာက်မက် ဘွယ်ေသာ အမှုေတာ်တို့ ၌ပါေသာတနခုိ်း ေတာ်ကုိ မက်ဆုိ ၍ ၊ အကျွ ်ပ်ု
သည်လည်း၊ ကီးြမတ် ေတာ်မူြခင်းအေကာင်း ကုိ ကားေြပာ ပါမည်။ 7 သူတို့သည်
အလနွ် ေကာင်းြမတ် ေတာ်မူြခင်းကုိ ေအာက်ေမ့ ဘို့ ရာ မက်ဆုိ ၍ ၊ ေြဖာင့်မတ် ေတာ်မူ
ြခင်း အရာကုိ ရွှင်လနး်စွာ သီချင်း ဆုိ ကပါလိမ့်မည်။ 8ထာဝရဘုရား သည် ေကျးဇူး
ြပ တတ်ေသာ သေဘာ၊ သနား
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စုံမက်တတ်ေသာသေဘာ ှင့် ြပည့်စုံ၍ ၊ ခ ္တီ ေတာ် ှင့် က ုဏာ ေတာ်သည် အလနွ်
ကယ်ဝပါ၏။ 9ထာဝရဘုရား သည် ခပ်သိမ်း ေသာသူတို့အား
ေကျးဇူး ြပ ချင်ေသာ သေဘာ ှိ၍ ၊ ဖနဆ်င်း ေတာ်မူသမျှ တို့ ကုိ သနား စုံမက်ေတာ်
မူ၏။ 10 အိုထာဝရဘုရား ၊ ဖနဆ်င်း ေတာ်မူသမျှတို့သည် ဂုဏ် ေတာ်တို့ ကုိ ြပ၍ ၊
ကုိယ်ေတာ် ၏ သန ့် ှ င်း သူတို့သည် ေကာင်း ကီး ေပးကပါ ၏။ 11 ိင်ုငံ ေတာ်၏ဘုနး်
ကုိ၎င်း၊ တနခုိ်း ေတာ်ကုိ၎င်း ေဟာေြပာ မက်ဆုိ သြဖင့်၊ 12တနခုိ်း ပါေသာအမှုေတာ်များ
ှင့်
ိင်ုငံ ေတာ်၏ ဘုနး် အသေရများကုိ လသူား
တို့အား
ေဘာ်ြပ ကပါ၏။ 13 ကုိယ်ေတာ် ၏ ိင်ုငံ သည် နစိ္စ
ထာဝရ ိင်ုငံ ြဖစ်၍ ၊ အာဏာ ေတာ် သည်ကာလ အစ ်အဆက် တည်ရပါ၏။
ထာဝရဘုရား
သည် လဲ
ေသာသူ ှိသမျှ တို့ ကုိ ေထာက်မ ေတာ်မူ၏။ 14 ှမ့်ိချ ေသာသူအေပါင်း တို့ ကုိ ကပင့်
ေတာ်မူ၏။ 15 ခပ်သိမ်း ေသာ သတ္တ ဝါတို့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ
ေမျှာ် ကည့် က၍ ၊ အချနိ် တနမှ်သူ တို့ ကုိ
ေကျွးေမွး ေတာ်မူ ၏။ 16လက် ေတာ်ကုိဖွင့် ၍ ၊ အသက် ှင် ေသာသတ္တ ဝါ အေပါင်း
တို့ ကုိ ေရာင့်ရဲ ေစေတာ်မူ၏။ 17 ထာဝရ ဘုရား၏ လမ်းခရီး ေတာ် ှိသမျှ တို့သည်
ေြဖာင့်မတ် ၍ ၊ ခပ်သိမ်း ေသာ အမှုေတာ် တို့သည် သန ့် ှ င်း ကပါ၏။ 18ထာဝရဘုရား
သည် ပဌနာ
ြပ ေသာသူအေပါင်း ၊ သစ္စာ ှင့်တကွ ပဌနာြပ ေသာ သူ
အေပါင်း တို့၏ အနးီ အပါး ှ ိေတာ်မူ၏။ 19 ေကာက်ရွ ံ ေသာသူတို့၏ အလို
ကုိ ြပည့်စုံ ေစ ေတာ်မူ၏။ ထုိသူ
တို့၏ေအာ်ဟစ် ြခင်းကုိ ကား ၍
ကယ်တင် ေတာ်မူ၏။ 20 ထာဝရဘုရား သည် ကည်ညိ ေသာသူအေပါင်း တို့ ကုိ
ေစာင့်မ ေတာ်မူ၏။ မ
တရားေသာသူအေပါင်း တို့ ကုိ ကား၊ ဖျက်ဆီး ေတာ်မူမည်။ 21 ထာဝရဘုရား ကုိ
ချးီမွမ်း လျက်ငါ မက်ဆုိမည်။ ခပ်သိမ်း ေသာ လူ
တို့သည် သန ့် ှ င်း ေသာ နာမေတာ် ကုိ ကမ္ဘာ
အဆက်ဆက်ေကာင်း ကီး ေပးကေစ။

146
1 အိုငါ ့ ဝိညာ ် ၊ ထာဝရဘုရား ကုိချးီမွမ်း ေလာ။့ 2 ငါ သည် အသက် ှင် စ ်အခါ ၊
ထာဝရဘုရား ကုိ ချးီမွမ်း မည်။ ငါ ြဖစ်စ ် ကာလ ပတ်လံးု၊ ငါ ၏ဘုရား သခင်ကုိ
ေထာမနာသီချင်း ဆုိမည်။ 3 မင်း များမှစ၍ မကယ်တင် ိင်ုေသာ လသူား
ကုိ မ
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ကုိးစား က ှင့်။ 4 သူ သည်အသက် ထွက် ၍ ေြမ သို့ ြပန် သွားတတ် ၏။ ထုိ
ေန ့ြခင်းတင်ွ၊ သူ
၏အ ကံ အစည်တို့သည် ပျက်စီး က၏။ 5ယာကုပ် အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်မစ ေတာ်မူေသာသူ၊ မိမိ
ဘုရား သခင် ထာဝရဘုရား
ကုိ
ေြမာ်လင့် ေသာသူသည် မဂင်္လာ ှိ၏။ 6 ထုိဘုရားသခင်သည် ေကာင်းကင် ၊ ေြမ ကီး
၊ သမုဒ္ဒရာ ှင့်တကွ အရပ်ရပ် ၌ ှိသမျှတို့ ကုိ ဖနဆ်င်း ေတာ်မူ၏။ သစ္စာ
ေတာ်ကုိ အစ ် အ မဲေစာင့် ေတာ်မူ၏။ 7ည ်းဆဲ ြခင်းကုိခံရေသာသူတို့ အား
တရား ြပ
ေတာ်မူ၏။ ငတ်မွတ် ေသာသူတို့ ကုိေကျွးေမွး ေတာ်မူ၏။ ထာဝရဘုရား
သည် ချ ပ်ထား ြခင်းကုိ ခံရေသာသူတို့ ကုိ လွှတ် ေတာ်မူ၏။ 8ထာဝရဘုရား သည်
မျက်စိ ကနး်ေသာသူတို့ ကုိ ြမင် ေစေတာ်မူ၏။ ထာဝရဘုရား
သည် ှမ့်ိချ ေသာသူတို့ ကုိ က ပင့်ေတာ်မူ၏။ ထာဝရဘုရား
သည် ေြဖာင့်မတ် ေသာသူတို့ ကုိ ချစ် ေတာ်မူ၏။ 9ထာဝရဘုရား သည် ဧည့်သည်
တို့ ကုိ ေစာင့်မ ေတာ်မူ၍ ၊ မုတ်ဆုိးမ ှင့်မိဘ မ ှိေသာသူတို့ ကုိ ေထာက်မေတာ်မူ၏။ မ
တရားေသာသူတို့၏ လမ်း ကုိကား ၊ ေကွ့ေကာက် ေစေတာ်မူ၏။ 10 အိုဇိအနု် မိ ၊
သင် ၏ဘုရား သခင် တည်း ဟေူသာ ထာဝရဘုရား
သည် ကာလ
အစ ်အ မဲ ကမ္ဘာ
အဆက်ဆက်စုိးစံ ေတာ်မူ လတံ့ သတည်း။ ဟာေလလယု။

147
1ထာဝရ ဘုရားကုိ ချးီမွမ်း ေကာင်း သည်ြဖစ်၍၊ ချးီမွမ်း ကေလာ။့ ငါ တို့၏ဘုရား
သခင်ကုိ ေထာမနာ
ြပ ြခင်းသည် သာယာ
ေလျာက်ပတ် သည် ြဖစ်၍၊ ေထာမနာ သီချင်းဆုိ ကေလာ။့ 2 ထာဝရဘုရား သည်
ေယ ု ှလင် မိ ကုိ တည်ေဆာက်
၍၊ အေဝး
သို့ ှင်လိက်ုေသာ ဣသေရလ
အမျ ိးသားတို့ ကုိ စုေဝး ေစေတာ်မူ၏။ 3 စိတ် ေကမွ ေသာသူတို့ ကုိ ှစ်သိမ့် ေစ၍ ၊
သူ တို့၏ အနာ
ကုိ
ကု ေတာ်မူ၏။ 4 ကယ် များကုိေရတက်ွ ၍ အသီးအသီး
တို့ ကုိ သမုတ် ေတာ်မူ၏။ 5 ငါ တို့၏ဘုရား ှင်သည် ကီးြမတ် ေတာ်မူ၏။ တနခုိ်း
ေတာ်လည်း
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ကီး ၏။ ဉာဏ် ေတာ်သည်အန ္တ ြဖစ်၏။ 6ထာဝရဘုရား သည် စိတ် ှမ့်ိချေသာသူ
တို့ ကုိ ကပင့် ၍၊ မ
တရားေသာသူတို့ ကုိကား၊ ေြမ ေပါ် မှာ လဲှ ေတာ်မူ၏။ 7 ဂုဏ်ေတာ်ကုိချးီမွမ်း လျက်
ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ သီချင်း ဆုိ ကေလာ။့ ေစာင်း တီး၍၊ ငါ တို့၏ ဘုရား
သခင်ကုိ
ေထာမနာ သီချင်းဆုိ ကေလာ။့ 8 ေကာင်းကင် ကုိ မုိဃ်းတိမ် များ ှင့်
ဖုံးလွှမ်း သြဖင့်၊ ေြမ ကီး ဘို့
မုိဃ်း ေရကုိြပင်ဆင် ၍၊ ေတာင် များေပါ်မှာ ြမက်ပင် ကုိေပါက် ေစေတာ်မူ၏။ 9 ြမည်
တတ်ေသာ ကျးီကနး် ကေလး မှစ၍ ၊ တိ စ္ဆာန် များတို့ ကုိ ေကျွးေမွး ေတာ်မူ၏။ 10 ြမင်း
၏ခွနအ်ား ှင့်လူ ၏လျင်ြမန် ြခင်းကုိ
အားရ ှစ်သက်ေတာ်မူြခင်းမ ှိ။ 11 ေကာက်ရွ ံ ေသာသူ ှင့် က ုဏာ
ေတာ်ကုိ
ေြမာ်လင့် ေသာသူတို့ ကုိ ထာဝရဘုရား
ှစ်သက် ေတာ်မူ ၏။ 12 အိေုယ ု ှလင် မိ ၊ ထာဝရဘုရား
ကုိ ချးီမွမ်း ေလာ။့ အို ဇိ အနု် မိ ၊ သင် ၏ဘုရား သခင် ကုိ ချးီမွမ်း ေလာ။့

13 အေကာင်း မူကား၊ သင် ၏တံခါး ကန ့လ်န ့် တို့ ကုိ ခုိင်မာ ေစ၍၊ သင် ၏ အထဲမှာ
သားသမီး
များကုိ ေကာင်း ကီး ေပးေတာ်မူ၏။ 14သင် ၏ြပည်စွနး် ြပည်နားမှာ အမှုအေရးကုိ
ငိမ်းေစ
၍၊ အေကာင်း ဆုံးေသာ စပါး ှင့် သင့် ကုိ ဝ စွာ ေကျွးေမွးေတာ်မူ၏။ 15 ေြမ ကီး
ေပါ် သို့ ဗျာဒိတ် ေတာ်ကုိ လွှတ် ေတာ်မူ၏။ ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည် အလျင် အြမနေ်ြပး
တတ်ပါ၏။ 16 မုိဃ်းပွင့် ကုိ သုိးေမွး က့ဲသို့ ချ ေတာ်မူ၏။ ှင်းခဲ ကုိလည်း ြပာ က့ဲသို့
ဆွတ်ြဖ ေတာ်မူ၏။ 17 မိမိ မုိဃ်းသီး ကုိ စား တ်ု စားေပါက်က့ဲသို့ လွှတ်
ေတာ်မူ၍၊ ချမ်း ေစေတာ်မူြခင်းကုိ
အဘယ်သူ ခံ ိင်ု သနည်း။ 18တဖန် ှ တ်ကပတ် ေတာ်ကုိလွှတ် ၍ ၊ ထုိ မုိဃ်းပွင့်အစ
ှိသည်တို့ ကုိ အရည် ကျ ိေတာ်မူ၏။ မိမိ
ေလ ကုိ လာ
ေစေတာ်မူသြဖင့်၊ ေရ
တို့သည် စီး က၏။ 19 ှ တ်ကပတ် အမိန ့ေ်တာ်ကုိ ယာကုပ် အမျ ိး၌ ၎င်း၊ စီရင် ထုံးဖွ့ဲ
ေတာ်မူချက်များကုိ ဣသေရလ
အမျ ိး၌ ၎င်း ေဘာ်ြပ ေတာ်မူ၏။ 20အြခားတပါးေသာ အမျ ိးသား တို့ ၌ ထုိသို့
ြပ ေတာ် မ
မူ။ စီရင် ေတာ်မူချက်များကုိ သူ
တို့မ သိ ရက။ ဟာေလလယု။
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148
1 ေကာင်းကင် ဘုံ၌
ထာဝရဘုရား ကုိ ချးီမွမ်း ကေလာ။့ ဘဝဂ် ေပါ် မှာ ချးီမွမ်း ကေလာ။့ 2 ေကာင်းကင်
တမနအ်ေပါင်း တို့ ၊ ထာဝရ
ဘုရား ကုိ ချးီမွမ်း ကေလာ။့ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အေပါင်း တို့ ချးီမွမ်း ကေလာ။့

3 ေန လ တို့ ၊ ထာဝရ
ဘုရားကုိချးီမွမ်း ကေလာ။့ ထွနး်လင်း ေသာ ကယ် အေပါင်း တို့ ၊ ချးီမွမ်း ကေလာ။့

4 ေကာင်းကင် အထပ်ထပ် ှင့်
ေကာင်းကင် ေပါ်
မှာ ေရ
များတို့ ၊ ချးီမွမ်း ကေလာ။့ 5 ထုိ အရာတို့ ကုိအမိန ့် ေတာ် ှိ၍ ၊ ဖနဆ်င်း ေတာ်မူ
ေသာေကာင့် ၊ ထာဝရဘုရား ၏နာမေတာ် ကုိ ချးီမွမ်း ကေစ။ 6 ထုိ အရာတို့ ကုိ ကာလ
အစ ်အဆက် အ မဲတည်
ေစေတာ်မူ၍ ၊ မ ပျက် ရေသာဓမ္မတာ ကုိ စီရင် ေတာ်မူ၏။ 7 ေြမ ကီး ၌ ှိေသာအရာ၊
ငါး ကီးများ၊ နက်နဲ ရာ အရပ် များ၊ 8 မီး ှင့် မုိဃ်းသီး ၊ မုိဃ်းပွင့် ှင့် အခုိး အေငွ့၊
အမိန ့်
ေတာ်ကုိ နားေထာင် ေသာ ေလြပင်း မုနတိ်င်ုး၊ 9 ေတာင် ကီးေတာင် ငယ် ှိသမျှ ၊
အသီး ကုိသီးေသာအပင် ၊ အာရဇ် ပင် ှိသမျှ၊ 10သားရဲ ှင့် သားယ ် အေပါင်း ၊ တာွး
တတ်ေသာ တိရိစ္ဆာန် ှင့်
ပျ ံ တတ်ေသာ ငှက် အစ ှိေသာ၊ 11 ေလာကီ ှင် ဘုရင်များ ှင့်
ြပည်သူ ြပည်သားအေပါင်း ၊ မင်း များ ှင့်
ေလာကီ တရားသူ ကီး အေပါင်း၊ 12လပူျ ိ ှင့် အပျ ိ များ၊ လအိူု
ှင့် လူ ကေလးများတို့ ၊ ထာဝရဘုရား
ကုိ ချးီမွမ်း ကေလာ။့ 13 နာမေတာ်တပါးတည်း သာလျှင် ြမတ်၍၊ ဘုနး် ေတာ်သည်
ေြမ ကီး
ှင့် ေကာင်းကင် အေပါ် ထက်၌ ှိေသာေကာင့်၊ ထာဝရ
ဘုရား၏ နာမေတာ် ကုိ ချးီမွမ်း ကေစ။ 14 မိမိ လစုူ တို့၏ဦးချ ိ ကုိ
ချးီြမင့် ေတာ်မူသြဖင့် ၊ အနးီ ေတာ်၌ ှိ ေသာလစုူ ၊ ဣသေရလ အမျ ိးသားတည်း
ဟေူသာ မိမိ သန ့် ှ င်း သူအေပါင်း တို့၏
ချးီမွမ်း ရာြဖစ် ေတာ်မူ၏။ ဟာေလလယု။

149
1ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ အသစ် ေသာသီချင်း
ကုိ ဆုိ
၍၊ သန ့် ှ င်း သူတို့ စည်းေဝး ရာ၌
ဂုဏ် ေတာ်ကုိ ချးီမွမ်း ကေလာ။့ 2ဣသေရလ အမျ ိးသည် မိမိ
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ကုိဖနဆ်င်း ေတာ်မူေသာဘုရားကုိအမီှြပ ၍ ဝမ်းေြမာက် ေစ။ ဇိအနု်
သား တို့သည် မိမိ
တို့ ှ င် ဘုရင်ကုိ အမီှြပ ၍ ရွှင်လနး် ကေစ။ 3 သူတို့သည် ကခုန် လျက်
နာမေတာ် ကုိ ချးီမွမ်း ကေစ။ ပတ်သာ ှင့် ေစာင်း ကုိ တီးလျက် ေထာမနာ သီချင်း
ဆုိ ကေစ။ 4အေကာင်း မူကား၊ ထာဝရဘုရား
သည် မိမိ
လစုူ
ကုိ
ှစ်သက် ေတာ်မူ၏။ စိတ် ှမ့်ိချေသာသူတို့ ကုိ ကယ်တင် ြခင်းအားြဖင့် အသေရ

တင့်တယ်ေစေတာ်မူ၏။ 5သန ့် ှ င်း သူတို့သည် ဘုနး် ကီး ၍
ဝမ်းေြမာက် ဝမ်းသာ ကေစ။ ကျနိး်ဝပ် ရာေပါ် မှာ ရွှင်လနး်စွာ သီချင်း ဆုိ ကေစ။

6တပါးအမျ ိးသား တို့အား
တရားအတိင်ုး အြပစ်
ေပး ၍၊ လစုူ
တို့အား ဒဏ်ခတ် ြခင်းငှါ၎င်း၊ 7 သူ တို့၏ ှင် ဘုရင်များကုိ
သံ ကိ း ှင့်
ချည်ေ ှာင် ၍၊ မှူးမတ် များ ကုိ သံ
ေြခချင်း ခတ်ြခင်းငှါ ၎င်း၊ 8ကျမ်းစာ ၌မှတ်သားေသာ အြပစ်
စီရင်ြခင်းကုိသူ တို့အား
ြပ ြခင်းငှါ ၎င်း၊ သန ့် ှ င်းသူတို့သည် ဘုရား
သခင်၏ဂုဏ် ေတာ်ကုိ ှ တ် ှင့် ချးီမွမ်း၍၊ သနလ်ျက် ကုိ လက် ှင့် ကုိင် ကေစ။

9ထာဝရ ဘုရား၏ သန ့် ှ င်း သူအေပါင်း တို့သည် ထုိသို့ ေသာ
ဘုနး် ှင့်ဆုိင် က၏။ ဟာေလလယု ။

150
1သန ့် ှ င်း ရာ ဌာနေတာ်၌
ဘုရား သခင်ကုိ ချးီမွမ်း ကေလာ။့ ဘုနး် ေတာ်ထင် ှားရာ ေကာင်းကင် မျက် ှာ ကက်
ေပါ် မှာ ချးီမွမ်း ကေလာ။့ 2 ထူးဆနး်ေသာ တနခုိ်း ေတာ်များေကာင့် ၊ ဘုရား သခင် ကုိ
ချးီမွမ်း ကေလာ။့ အလနွတ်ရာ ကီးြမတ် ေတာ်မူြခင်း ှ ိသည်အတိင်ုး
ချးီမွမ်း ကေလာ။့ 3 တံပုိး မှုတ် လျက် ဘုရား သခင်ကုိ ချးီမွမ်း ကေလာ။့ တေယာ
ှင့်
ေစာင်း ကုိတီးလျက်
ချးီမွမ်း ကေလာ။့ 4 ပတ်သာ တီးလျက် ၊ ကခုန် လျက် ှင့်ချးီမွမ်း ကေလာ။့ ကိ း
ှင့်ြပည့်စုံေသာ တရိုယာကုိတီးလျက် ၊ ှခဲရာ
ကုိ မှုတ်လျက် ချးီမွမ်း ကေလာ။့ 5အသံ ကျယ်ေသာသံလင်ွ ကုိ တီးလျက် ချးီမွမ်း
ကေလာ။့ အ ကီးဆုံး ေသာ လင်းကွင်း ကုိလည်း တီးလျက်
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ချးီမွမ်း ကေလာ။့ 6အသက် ှိေသာသူအေပါင်း တို့သည် ထာဝရ
ဘုရား ကုိ ချးီမွမ်း ကေစ။ ဟာေလလယု ။
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သုတ္တံကျမ်း။
1 ပညာတရား ၊ နည်း ဥပေဒသတရားကုိသိ ၍၊ ဉာဏ် ှင့ယှ် ်ေသာစကား ကုိနားလည်
မည်အေကာင်း ၊ 2 ပညာ သွနသ်င်ြခင်း၊ ေြဖာင့်မတ် စွာကျင့်ြခင်း၊ တရားသြဖင့် 3 စီရင်
ြခင်း၊ လျစ်လျ စွာဆုံးြဖတ်ြခင်းအမှုအရာ၌ေလက့ျက် မည်အေကာင်း၊ မုိက် ေသာသူ
သည်လိမ္မာ ၍၊ လပူျ ိ သည်ပညာသတိ ှင့် ြပည့်စုံမည်အေကာင်း၊ 4 ဒါဝိ ဒ် ၏သား
ေတာ်ြဖစ်ေသာ ဣသေရလ
ှင်ဘုရင် ေ ှာလမုန် စီရင်ေသာ သုတ္တံစကား ဟူမူကား၊ 5 ပညာ ှိ ေသာသူသည်

နားေထာင် သြဖင့် ၊ ပညာ အတတ်တိးုပွါး ရလိမ့်မည်။ 6 ဉာဏ်ေကာင်း ေသာသူသည်
သုတ္တံ
စကားအနက်အဓိပ္ပါယ်ကုိ၎င်း၊ ပညာ ှိ ေဟာေြပာ ၍ နက်နဲ ေသာစကားတို့ ကုိ၎င်း၊
နားလည် ေသာနဿိရည်းဆရာအြဖစ် သို့ ေရာက် ရ လိမ့်မည်။ 7 ထာဝရဘုရား ကုိ
ေကာက်ရွ ံ ေသာသေဘာသည် ပညာ
၏အချ ပ် အြခာြဖစ်၏။ လမုိူက် တို့သည် ပညာ
ှင့် ဥပေဒသ ကုိ မထီမ့ဲြမင် ြပ တတ်က၏။ 8 ငါ ့သား ၊ အဘ ၏နည်း ဥပေဒသကုိ

နားေထာင် ေလာ။့ အမိ
၏တရား ကုိလည်း မ
ပယ် ှင့်။ 9 ထုိနည်းဥပေဒသတရားတို့သည် သင် ၏ေခါင်း ၌
တင့်တယ် ေသာ ဦးရစ် ၊ သင် ၏လည်ပင်း ၌
ပတ်ရစ်ေသာ လည်ဆဲွ ြဖစ် ကလိမ့်မည်။ 10 ငါ ့ သား ၊ လဆုိူး တို့သည် သင့် ကုိ
ေသွးေဆာင် လျှင်
ဝန် မ ခံ ှင့်။ 11 သူတို့က ငါ တို့ ှင့်အတူ လိက်ု ေတာ။့ သူ့အသက်
ကုိ သတ် အံ့ ေသာ ငှါ ေစာင့် က စို့ ။ အချည်း ှးီ အြပစ် လတ်ွ ေသာ သူ တို့ ကုိ
ေချာင်းေြမာင်း ကစို့ ။ 12သခင်္ျ ိ င်းတင်ွး သို့ဆင်း ေသာသူတို့ က့ဲသို့
တကုိယ်လံးု ပါ လျက်၊ အသက် ှင် လျက် ှိေသာထုိသူ တို့ ကုိ မရဏာ
ိင်ုငံမျ ိသက့ဲသို့ မျ ိ ကစို့ ။ 13အဘုိး ထုိက်ေသာ ဘ ာ
အမျ ိးမျ ိ း ကုိေတွ့ ၍ လယူုေသာဥစ္စာ
ှင့် ငါ တို့ အိမ် ကုိြပည့် ေစ ကမည်။ 14 ငါတို့ ှင့် ေပါင်းေဘာ်ေတာ။့ ရေသာဥစ္စာကုိ

အညီအမျှ ပုိင် ကစို့ဟဆုိုေသာ်လည်း၊ 15 ငါ ့သား ၊ သူ တို့ ှင့်အတူ မ လိက်ု ှင့်။ သူ
တို့ သွားေသာလမ်း ကုိ
ေ ှာင် ေလာ။့ 16အေကာင်း မူကား၊ သူ
တို့ေြခ သည် ဒစု ိုက် ြပ ရာ
သို့ ေြပး ၍ ၊ လအူသက် ကုိ သတ် ြခင်းငှါ လျင်ြမန် ၏။ 17 အကယ် စင်စစ်ငှက်
မျက်ေမှာက် ၌ ပုိက်ကွန် ကုိ ြဖန ့် ထားလျှင် အ ကံ မေြမာက်ရာ။ 18လဆုိူး တို့သည် ကုိယ်
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အေသွး ကုိ သွနအံ့်ေသာငှါေစာင့်၍၊ ကုိယ် အသက် ကုိသတ် အံ့ေသာငှါေချာင်းေြမာင်း
တတ်က၏။ 19 မ တရားေသာစီးပွါးကုိ ှာ ေသာသူအေပါင်း တို့သည် ထုိသို့
ေသာ အကျ ိး ကုိခံရ၍၊ ထုိစီးပွါးသည် မိမိ
အ ှင် ၏အသက် ကုိသတ်တတ်၏။ 20ပညာသည်ြပင် မှာ ေကးေကာ် ၍၊ လမ်းခရီး
တို့ ၌
မိမိ စကား သံကုိ လွှင့် တတ်၏။ 21လူ စည်းေဝးရာ အဦး
၌ ၎င်း၊ မိ တံခါးဝ တို့ ၌ ၎င်း၊ မိ ထဲ ၌၎င်း ေခါ် ၍ မက်ဆုိ ေသာစကား ဟမူူကား၊

22 အိုလမုိူက် တို့ ၊ သင်တို့သည်မုိက် ေသာအကျင့်ကုိ ှစ်သက် လျက် ၊ က့ဲရဲ ေသာသူ
တို့သည် က့ဲရဲ
ြခင်း၌
ေမွ့ေလျာ်
လျက် ၊ မုိက်မဲ ေသာသူတို့သည် ပညာ
အတတ်ကုိ မုနး် လျက်၊ အဘယ် မျှကာလ ပတ်လံးုေနကလိမ့်မည်နည်း။ 23 ငါ ဆုံးမ
ေသာ စကားကုိ
နားေထာင် ၍ ေြပာင်းလဲ ကေလာ။့ ငါ ့ ဝိညာ ် ကုိ သင် တို့အေပါ် သို့ ငါသွနး်ေလာင်း
၍၊ ငါ ့ စကား ၏အနက်အဓိပ္ပါယ်ကုိ နားလည် ေစမည်။ 24 ငါသည်ေခါ် ၍
သင်တို့သည် ြငင်းပယ် ေသာေကာင့်
၎င်း၊ ငါ ့လက် ကုိဆန ့် ၍
အဘယ်သူ မျှမမှတ် ေသာေကာင့် ၎င်း၊ 25 ငါ သတိ ေပးြခင်း ှ ိသမျှ ကုိ သင်တို့သည်
ပယ် ၍ ၊ ငါ ဆုံးမ ေသာ စကားတခွနး်ကုိမျှ နာ
မ ခံဘဲေနေသာေကာင့် ၎င်း၊ 26သင် တို့သည် ေဘး
ဥပဒ် ှင့် ေတွ့ ကံ ေသာအခါ ငါရယ် မည်။ ေကာက်မက် ဖွယ်ေသာ အမှု ေရာက်
ေသာအခါ
ငါ ြပက်ယယ် ြပ မည်။ 27 သင် တို့ ေကာက်မက် ဘွယ်ေသာ အမှုသည်သုတ်သင်
ပယ် ှင်းြခင်းအမှုက့ဲသို့ ၎င်း၊ သင် တို့ ပျက်စီး ြခင်း အမှုသည် ေလြပင်း မုနတိ်င်ုးက့ဲသို့
၎င်း ေရာက် လာ၍ ၊ သင် တို့သည်ဆင်းရဲ ြခင်း၊ ပူပန် ြခင်း ှင့်
ေတွ့ ကံ ေသာအခါ ၊ 28 ထုိ အမှုေရာက်ေသာသူတို့သည် ငါ ့ ကုိေခါ် ေသာ်လည်း
ငါမ ထူး။ ငါ ့ ကုိ ကိ းစား၍
ှာ ေသာ်လည်း မ ေတွ့ ရက။ 29အေကာင်း မူကား၊ သူတို့သည် ပညာ
အတတ်ကုိမုနး် က၏။ ထာဝရဘုရား
ကုိ ေကာက်ရွ ံ ေသာ သေဘာကုိ အလို
မ ှိ က။ 30 ငါ သတိ ေပးြခင်းကုိ အလျှင်းနာ မ ခံ က။ ငါ ဆုံးမ ြခင်း ှ ိသမျှ ကုိ
မထီမ့ဲြမင် ြပ က၏။ 31 ထုိေကာင့် သူတို့သည် ကုိယ် ကျင့် ြခင်း၏ အကျ ိး
အြပစ်ကုိ စား ၍ ၊ ကုိယ် ကံေသာ အ ကံ တို့ ှင့်
ဝ ကလိမ့်မည်။ 32 ဉာဏ် တိမ်ေသာသူတို့သည် လမ်းလွဲ သြဖင့်
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အသက် ဆုံးတတ်က၏။ မုိက် ေသာသူတို့သည် သတိလစ်
ေသာအားြဖင့်
ပျက်စီး ြခင်းသို့ ေရာက်တတ်က၏။ 33 ငါ ့ စကားကုိ
နားေထာင် ေသာသူမူကား
လံြုခံ စွာ ေန
၍ ၊ ေဘး ကုိ မ
ေကာက်ဘဲ ငိမ်ဝပ် လိမ့်မည်။

2
1 ငါ ့သား ၊ သင်သည်ပညာ စကားကုိ
နားေထာင် ၍၊ 2 ေစတနာစိတ် ှင့်ဉာဏ် ကုိ
ှာေဖွ သည်တိင်ုေအာင်၊ ငါ ့ စကား ကုိ နာခံ
၍ ၊ ငါ ့ ပညတ် တို့ ကုိ ကုိယ် အထဲ ၌ သွင်း မိလျှင် ၎င်း၊ 3 သိပ္ပံ အတတ်ကုိ ေခါ် ၍ ၊
ဉာဏ် ေနာက်သို့ အသံ
ကုိလွှင့် လျှင် ၎င်း၊ 4 ေငွ ကုိ ှာတတ်သက့ဲသို့ ပညာ ကုိ ှာ ၍ ၊ ဝှက်ထားေသာဘ ာ
ကုိ စူးစမ်း တတ်သက့ဲသို့ ၊ ဉာဏ်ကုိ စူးစမ်းလျှင်၎င်း၊ 5 ထာဝရဘုရား ကုိ ေကာက်
ေသာသေဘာ ၌ ကျင်လည်၍ ၊ ဘုရား သခင်ကုိသိေသာ ဉာဏ် ှင့် ြပည့်စုံ လိမ့်မည်။
6အေကာင်း မူကား၊ ထာဝရဘုရား
သည်ပညာ ကုိ ေပး
ေတာ်မူတတ်၏။ နားလည် ိင်ုေသာ ဉာဏ် သည် ှ တ်ကပတ် ေတာ်အားြဖင့် သာြဖစ်
တတ်၏။ 7 ေြဖာင့်မတ် ေသာသူတို့အဘို့
ပညာ ရတနာကုိသုိထား ေတာ်မူ၏။ တရား
သြဖင့်ကျင့် ေသာသူတို့ ကုိ
ကွယ်ကာ ေတာ်မူ၏။ 8 မိမိ သန ့် ှ င်း သူတို့သည်တရားလမ်း ကုိ ေစာင့်ေ ှာက်
မည်အေကာင်း ၊ သူ တို့၏လမ်းခရီး ကုိ လံြုခံ ေစေတာ်မူ၏။ 9 ေကျးဇူးေတာ်ေကာင့်
သင်သည် ေြဖာင့်မတ် စွာကျင့် ြခင်း၊ တရား
သြဖင့စီ်ရင်ြခင်း၊ လျစ်လျ စွာ ဆုံးြဖတ်ြခင်းမှစ၍ ၊ ေကာင်း ေသာလမ်း ှိသမျှ တို့ ကုိ
သိ နားလည်လိမ့်မည်။ 10 ပညာ သည်သင် ၏ ှလံးု ထဲသို့ ဝင် ၍ ၊ သင် သည် သိကား
ြခင်း၌
ေမွ့ေလျာ် ေသာအခါ၊ 11သမ္မာ သတိသည် သင့် ကုိ
ထိနး်သိမ်း ၍၊ ဉာဏ် သည်လည်း ေစာင့်ေ ှာက် သြဖင့်၊ 12 ဆုိး ေသာလမ်း မှ
ကယ်တင် လိမ့်မည်။ ေကာက်
ေသာစကားကုိ ေြပာ တတ်ေသာသူ၊ 13 ေြဖာင့်မတ် ေသာလမ်း ကုိစွန ့် ၍၊ မုိက်မဲ ေသာ
လမ်း သို့ လိက်ု ေသာသူ၊ 14 ဒစု ိုက် ၌ ေမွ့ေလျာ် ၍ အဓမ္မ
လ၏ူ ေကာက်လိမ် ြခင်းကုိ
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အားရ ှစ်သက်ေသာသူ၊ 15 ေြဖာင့် ေသာလမ်းသို့ မလိက်ု၊ ေကာက် ေသာ လမ်း သို့
သာ လိက်ုေသာသူ တို့၏လက်မှ၎င်း၊ 16 အမျ ိး ပျက်ေသာမိနး်မ ၊ ှ တ် ှင့်ေချာေ့မာ့
တတ် ေသာ ြပည်တနဆ်ာ မိနး်မ၊ 17အသက် ငယ်စ ်ပ့ဲြပင်ေသာ ေကျးဇူး ှ င် ကုိစွန ့် ၍
၊ မိမိ ဘုရား သခင်၏ ပဋိညာ ် တရားကုိ ေမ့ေလျာ့ ေသာ မိနး်မလက်မှ ၎င်း၊ သင့် ကုိ
ကယ်တင် လိမ့်မည်။ 18 ထုိမိနး်မ ၏အိမ် သည် ေသ
ြခင်း ှင့်၎င်း၊ သူ
လိက်ုေသာ လမ်း တို့သည် သခင်္ျ ိ င်း သားေနရာ ှင့် ၎င်း စပ်ဆုိင်သြဖင့်၊ 19 သူ ၏အိမ်
သို့ ဝင် ေသာသူ တစုံ
တေယာက်မျှ မ
ြပန် ရ။ အသက် လမ်း ကုိ မ
မီှ ရ။ 20သင်သည် သူေတာ်ေကာင်း တို့၏ လမ်း သို့ ေ ှာက် ၍ ၊ ေြဖာင့်မတ် ေသာ
သူတို့ ၏ လမ်းခရီး ထဲက မ ထွက်ဘဲ အစ ်တစုိက်လိက်ုရမည်အေကာင်းတည်း။
21 ေြဖာင့်မတ် ေသာသူတို့သည်ြပည် ေတာ်၌ေန ၍ ၊ စုံလင် ေသာသူတို့ သည် ေနရာ
ကျကလိမ့်မည်။ 22အဓမ္မ လတိူု့ မူကား ၊ ြပည် ေတာ်မှ ပယ် ှင်း ြခင်း၊ လနွက်ျ း ေသာ
သူတို့ သည် ှ တ်ပစ် ြခင်းကုိခံရက လိမ့်မည်။

3
1 ငါ ့သား ၊ ငါ ေပးေသာတရား ကုိ မ
ေမ့ ှင့်။ ငါ ့ ပညတ် တို့ ကုိ သင် ၏ ှလံးု ေစာင့်ေ ှာက် ပါေစ။ 2အေကာင်း မူကား၊
ပညတ်တရားသည် အသက်တာ ှည် ေသာ ကာလ
ှစ်ေပါင်းများကုိ၎င်း၊ ငိမ်ဝပ် ြခင်းကုိ၎င်း တိးုပွါး ေစလိမ့်မည်။ 3က ုဏာ တရား ှင့်

သစ္စာ တရားကုိ သင် ှင့် မ
ကွာ ေစ ှင့်။ ထုိ
တရားတို့ ကုိ သင် ၏လည်ပင်း ၌ ဆဲွ ထား ေလာ။့ ှလံးု အင်း စာရင်း၌ ေရး သွင်း
ေလာ။့ 4 ထုိသို့ ြပ လျှင် ဘုရား
သခင်ေ ှ လူ တို့ေ ှ မှာ မျက် ှာ ရ၍ ၊ ေကျးဇူး ကုိခံရ လိမ့်မည်။ 5ထာဝရဘုရား ကုိ
စိတ် ှလံးုအကင်းမ့ဲ ကုိးစား ေလာ။့ ကုိယ် ဉာဏ် ကုိ အမီှ မ ြပ ှင့်။ 6 သွား ေလရာရာ၌
ထာဝရ ဘုရားကုိ မျက်ေမှာက် ြပ ေလာ။့ သို့ ြပ လျှင် ၊ သင် ၏လမ်းခရီး တို့ ကုိ ပ့ဲြပင်
ေတာ်မူ မည်။ 7 ငါသည်ပညာ ှိ၏ဟု ကုိယ် ကုိ မ ထင် ှင့်။ ထာဝရဘုရား
ကုိ ေကာက်ရွ ံ ၍ ဒစု ိုက် ကုိ ေ ှာင် ေလာ။့ 8 သို့ ြပ လျှင်၊ သင် ၏အေကာ တို့သည်
အားသန် ၍ ၊ အ ို း တို့သည် ြခင်ဆီ ှင့် ြပည့်စုံ ကလိမ့်မည်။ 9သင် သည်ကုိယ် ဥစ္စာ
ှင့် အဦး သီးေသာ အသီးအ ှံ ှ ိသမျှ ကုိ ထာဝရ
ဘုရားအား ပူေဇာ် ေလာ။့ 10 သို့ ြပ လျှင် ၊ သင် ၏စပါးကျ ီ တို့သည် ကယ်ဝ ၍၊
စပျစ်သီး နယ်ရာ တနဆ်ာတို့ ကုိ အသစ်ေသာ စပျစ်ရည် လျှ ံ လိမ့်မည်။ 11 ငါ ့ သား ၊
ထာဝရဘုရား ဆုံးမ ေတာ်မူြခင်းကုိ မ
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မှတ်ဘဲမေန ှင့်။ သင် ၏အြပစ် ကုိ စစ်ေဆးေတာ်မူေသာအခါ စိတ် မ ပျက်ေစ ှင့်။
12ထာဝရဘုရား သည် ချစ် ေတာ်မူေသာသူ ကုိ ဆုံးမ
ေတာ်မူတတ်၏။ ှစ်သက် ေတာ်မူေသာသား ကုိ ဒဏ်ခတ်ေတာ်မူတတ်၏။ 13 ဉာဏ်
ပညာကုိ ှာ ၍ရေသာသူ သည် မဂင်္လာ ှိ ၏။ 14အေကာင်း မူကား၊ ပညာ
ကုနသွ်ယ် ြခင်းသည် ေငွ ကုနသွ်ယ် ြခင်းထက် သာ၍ေကာင်း ၏။ ပညာကုနသွ်ယ်၍
ရေသာအြမတ် လည်း ေရွှစင် ထက် သာ၍ေကာင်း၏။ 15 ပညာသည် ပတ္တ ြမား ထက်
သာ၍အဘုိး ထုိက်ေပ၏။ ှစ်သက် ဘွယ်သမျှ ေသာအရာတို့သည် ထုိ
ရတနာကုိ မ
ပိ င် ိင်ု က။ 16 သူ ၏လက်ျာ လက်၌ အသက်တာ ှည် ေသာကာလ၊ လက်ဝဲ လက်၌

စည်းစိမ် ှင့် ဂုဏ် အသေရ ှိ၏။ 17 ပညာ လမ်း တို့သည် သာယာ
ေသာလမ်း ၊ ပညာ လမ်း ခရီး ှ ိသမျှ တို့သည် ငိမ်ဝပ် လျက် ှိ က၏။ 18 ပညာ ကုိ
ကုိင်ဆဲွ ေသာသူသည်အသက် ပင် ကုိ ရ ပီ။ လက် မလွှတ်ေသာသူသည် မဂင်္လာ ှိ၏။
19ထာဝရဘုရား သည် ပညာ
ေတာ်အားြဖင့် ေြမ ကီး ကုိတည် ၍၊ ဉာဏ် ေတာ်အားြဖင့် မုိ ဃ်းေကာင်းကင် ကုိ
ြပင်ဆင် ေတာ်မူ ပီ။ 20 သိပ္ပံ အတတ်ေတာ်အားြဖင့် နက်နဲ ေသာအရပ် အက်ကဲွ ၍ ၊
မုိဃ်းတိမ် မှလည်း ှင်း ရည်ကျ တတ်၏။ 21 ငါ ့သား ၊ ပညာ ရတနာ ှင့် သမ္မာ သတိ
ကုိ သင့် မျက်ေမှာက် မှ မ ကွာ ေစဘဲ၊ အစ ်ေစာင့်ေ ှာက် ေလာ။့ 22 သို့ ြပ လျှင် ၊ ထုိ
ရတနာတို့သည် သင် ၏ဝိညာ ် ၌ အသက် ၊ သင် ၏လည်ပင်း ၌ ဂုဏ် အသေရြဖစ်
လိမ့်မည်။ 23သင် သည်ခရီး သွားရာ၌ ေဘး
မ ှိ။ ေြခ မ တိက်ုမိ ဘဲ သွား လိမ့်မည်။ 24 အိပ် ေသာအခါ ေကာက် စရာမ ှိရ။
ေကာင်းမွန် စွာ အိပ်ေပျာ် ရလိမ့်မည်။ 25 လျင်ြမန် ေသာေဘး ှင့် လဆုိူး ေတွ့ တတ်
ေသာ ပျက်စီး ရာ ေဘးကုိ
ေကာက် စရာမ ှိရ။ 26အေကာင်း မူကား၊ ထာဝရဘုရား
သည် သင် ယုံကည် ကုိးစားရာ ြဖစ် ၍ ၊ သင် ၏ေြခ ကုိမ ေကျာမိ့ေစြခင်းငှါေစာင့်မ
ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 27 ေကျးဇူးကုိခံသင့်ေသာသူတို့ အား ေကျးဇူးြပ ရ ေသာ အခွင့် ှ ိလျှင်
မြပ ဘဲမေန ှင့်။ 28 အိမ်နးီချင်း ကုိေပးစရာ ှိ လျက် ပင်၊ သွား ေတာ။့ တဖန် လာ ဦး
ေတာ။့ နက်ြဖန် မှ ငါေပး မည်ဟု မ
ေြပာ ှင့်။ 29 စုိးရိမ် ြခင်းမ ှိဘဲ သင့် အနား မှာေန ေသာအိမ်နးီချင်း ၌ မ
ေကာင်းေသာ အ ကံကုိမ ကံ ှင့်။ 30သင် ၌ အြပစ် မ ြပ ေသာသူကုိ အေကာင်း မ
ှိဘဲ ရန် မ ေတွ့ ှင့်။ 31ည ်းဆဲ တတ်ေသာသူ ၏ စည်းစိမ်ကုိမ ေတာင့်တ ှင့်။ သူ
လိက်ုေသာ လမ်း တစုံတခု ကုိမျှ အလို
မ ှိ ှင့်။ 32အေကာင်း မူကား၊ ထာဝရဘုရား
သည် သေဘာ
ေကာက်ေသာသူတို့ ကုိ စက်ဆုပ် ရွ ံ ှာေတာ်မူ၏။ ေြဖာင့်မတ် ေသာသူတို့ မူကား ၊
ကုိယ်ေတာ် ှင့် မိဿဟာယ ဖွ့ဲရ ေသာအခွင့် ှ ိ က၏။ 33 မ တရားေသာသူ၏ ေနရာ
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သည်ထာဝရဘုရား ကျနိ် ေတာ်မူြခင်းကုိ ေတွ့တတ်၏။ တရား
ေသာသူ၏ ေနရာ
ကုိ ကား
ေကာင်း ကီး ေပးေတာ်မူ၏။ 34အကယ် စင်စစ်က့ဲရဲ တတ်ေသာသူတို့ ကုိ က့ဲရဲ
ေတာ်မူ၏။ စိတ် ှမ့်ိချေသာသူတို့ အား
ကား ၊ ေကျးဇူး ြပ ေတာ်မူ၏။ 35 ပညာ ှိေသာသူတို့သည် ဘုနး် အသေရကုိ အေမွ
ခံရ၍ ၊ မုိက် ေသာသူတို့ မူကား၊ အ ှက် ကဲွြခင်းကုိ ထမ်း သွားရကလိမ့်မည်။

4
1 ငါသ့ား တို့ ၊ အဘ
၏နည်း ဥပေဒသကုိ နားေထာင် ၍ ၊ ဉာဏ် သေဘာကုိ နားလည် ြခင်းငှါ ေစ့ေစ့မှတ်
ကေလာ။့ 2 ေကာင်း ေသာဩဝါဒ ကုိ ငါေပး ၏။ ငါ ့ ပညတ် တရားကုိ မ
ပယ် က ှင့်။ 3 ငါ မူကား ၊ အဘ ၏ရင် ှစ်၊ အမိ
ေ ှ မှာ းူည့ံ ၍ အချစ် ဆုံးေသာ သားြဖစ်၏။ 4 ငါ ့ အဘသွနသ်င် ၍ မက်ဆုိ ေလ
သည်ကား၊ ငါ ့ စကား ကုိ သင် ၏ ှလံးု ၌ သွင်းမိ ၍၊ ငါ ့ ပညတ် တို့ ကုိ ကျင့် ေစာင့်
သြဖင့် အသက် ှင် ေလာ။့ 5 ပညာ ကုိဆည်းဖူး ေလာ။့ ဉာဏ် ကုိ ဆည်းဖူး ေလာ။့ သတိ
မ လစ်ေစ ှင့်။ ငါ ၏ ှ တ်ထွက် စကား ကုိ မ လွှဲ မေ ှာင် ှင့်။ 6 ပညာ ကုိမ စွန ့် ှင့်။
သူသည်သင့် ကုိ ထိနး်သိမ်း လိမ့်မည်။ သူ့
ကုိချစ် ေလာ။့ သင့် ကုိ ေစာင့် မလိမ့်မည်။ 7 ပညာ သည် အြမတ် ဆုံးေသာအရာ
ြဖစ်၏။ ပညာ
ကုိဆည်းဖူး ေလာ။့ ဆည်းဖူးသမျှ ေသာဥစ္စာ တို့တင်ွ ဉာဏ် ကုိဆည်းဖူး ေလာ။့ 8သူ့
ကုိအြမတ် ထားေလာ။့ သူသည် သင့် ကုိ ချးီေြမာက် လိမ့်မည်။ သူ့
ကုိဘက်ယမ်း လျှင် ၊ ဂုဏ် အသေရကုိေပး လိမ့်မည်။ 9သင် ၏ေခါင်း ကုိ တင့်တယ်
ေသာဦးရစ် ှင့် ပတ်ရစ် ၍၊ ဘုနး် ကီး ေသာသရဖူ ကုိ အပ် ှံ လိမ့်မည်။ 10 ငါ ့ သား
၊ ငါ ့ စကား ကုိနားေထာင် နာယူ ေလာ။့ သို့ ြပ လျှင် ၊ သင့် အသက် ှစ် ေပါင်းများ
လိမ့်မည်။ 11 ပညာ လမ်း ကုိ ငါြပသ ၍၊ မှန် ေသာလမ်း ခရီးတို့ ၌ သင့် ကုိငါပို့ ေဆာင်
၏။ 12 ေ ှာက်သွား လျှင် ၊ ကျ ်းေြမာင်း ရာသို့ မ ေရာက်၊ ေြပး ေသာအခါ တိက်ုမိ၍မ
လဲ ရ။ 13 ဥပေဒသ ကုိ ကုိင်ဆဲွ ေလာ။့ မ
လွှတ် ှင့်။ ေစာင့် ထား ေလာ။့ အသက် ှင် ြခင်း၏အေကာင်း ြဖစ်၏။ 14အဓမ္မ လူ
တို့ လမ်း ထဲသို့ မ ဝင် ှင့်။ ဆုိးယုတ် ေသာသူတို့ ှင့်အတူ မ လိက်ု ှင့်။ 15 သူ တို့လမ်း
ကုိ က ်ေ ှာင် ေလာ။့ လိက်ုမ သွား ှင့်။ လွှဲ ၍ သွား ေလာ။့ 16 သူတို့သည်သူတပါး၌
အြပစ် မ ြပ ရလျှင် မ အိပ် တတ်။ တစုံတေယာက်ေသာ သူ
ကုိမ လဲ ေစလျှင် အိပ် ၍ မေပျာ်တတ်။ 17 ဒစု ိုက် ှင့် ဆုိင်ေသာမုန ့် ကုိစား ၍
ည ်းဆဲ ြခင်း ှင့်ဆုိင်ေသာ စပျစ်ရည် ကုိ ေသာက် တတ်က၏။ 18 ေြဖာင့်မတ် ေသာသူ
တို့၏လမ်း သည် တက် ေသာ အာ ုဏ် က့ဲသို့ ြဖစ်၍၊ ေနထွက် သည်တိင်ုေအာင် တိးုပွါး
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ထွနး်လင်း တတ်၏။ 19 မ တရားေသာသူတို့၏လမ်း မူကား၊ ေမှာင်မုိက် က့ဲသို့ ြဖစ်၍၊
သူတို့သည် လဲေသာအခါ၊ အဘယ် အရာကုိ တိက်ု မိသည်ဟု မ
သိ ရက။ 20 ငါ ့သား ၊ ငါ ့ စကား ကုိ နားေထာင် ေလာ။့ ငါ ေဟာေြပာ ချက်တို့ ကုိ နား
သွင်း ေလာ။့ 21သင့် မျက်ေမှာက် မှ မ ကွာ ေစ ှင့်။ ှလံးု တင်ွး ၌ ေစာင့် ထားေလာ။့
22အေကာင်း မူကား၊ ထုိ
တရားစကားကုိ ေတွ့ ရ ေသာသူ
တို့သည် အသက် ှင် ြခင်း၊ တ ကုိယ် လံးု ကျနး်မာ ြခင်းအေကာင်း ကုိ ေတွ့ ရ
ပီ။ 23 ှလံးု သည်အသက် ၏အေြခ အြမစ် ြဖစ်ေသာေကာင့် ၊ သင် ၏ ှလံးု ကုိ
အထူးသြဖင့်ေစာင့်ေ ှာက် ေလာ။့ 24 ေကာက် ေသာစကား တို့ ကုိ၎င်း ၊ ြငင်းဆန် တတ်
ေသာ ှ တ်ခမ်း တို့ ကုိ၎င်းေဝး စွာ ပယ်ေ ှာင် ေလာ။့ 25 သင် ၏မျက်စိ သည် ေ ှ ှု
ကည့် ၍ ၊ မျက်ခမ်း တို့ သည် တည့်တည့် အာ ံု ြပ ေစေလာ။့ 26သင် သွား ရာလမ်း ကုိ
စူးစမ်း ၍ ၊ သွား ေလရာရာ ၌ တည်ကည် ြခင်း ှ ိေစေလာ။့ 27လက်ျာ ဘက်၊ လက်ဝဲ
ဘက်သို့ မ
တိမ်း မလွှဲ ှင့်။ ဒစု ိုက် ြပ ရာ လမ်း ကုိေ ှာင် ေလာ။့

5
1 ငါ ့သား ၊ သင်သည် သမ္မာ
သတိ ှိ၍ ၊ သင့် ၏ ှ တ်ခမ်း သည် သိပ္ပံ
အတတ်ကုိ ေစာင့် မည်အေကာင်း၊ 2 ငါ ့ ပညာ ကုိ မှတ် ကျ ံး၍၊ ငါ ေပးေသာဉာဏ်
သို့ သင့် နား ကုိ လှည့် ေလာ။့ 3အေကာင်း မူကား၊ အမျ ိး ပျက်ေသာမိနး်မ၏ ှ တ်ခမ်း
သည် ပျားလပို့ က့ဲသို့ ယုိတတ် ၍ ၊ သူ ေြပာ ေသာစကား သည် ဆီ
ထက် ေချာ ေသာ်လည်း၊ 4 အဆုံး ၌ကား ၊ သူ သည်ဘင်းခါးရွက် က့ဲသို့ ခါး ၍၊
သနလ်ျက် ှင့်အမျှ ထက် ၏။ 5 သူ ၏ေြခ တို့သည် ေသ
ြခင်းသို့ဆင်း ၍၊ သူ
သွား ရာလမ်း သည် မရဏာ
ိင်ုငံသို့ ေရာက်တတ်၏။ 6သင်သည်အသက် လမ်း ကုိ မ
ဆင်ြခင် ရေအာင်၊ သူ့
ထုံးစံ ဓေလတိ့ု့သည် တေရွ ေရွ ေြပာင်းလဲသြဖင့်၊ သင်သည် နား
မ လည် ိင်ုရ။ 7 သို့ ြဖစ်၍ ငါသ့ား တို့ ၊ ငါ ့စကားကုိ နားေထာင် ကေလာ။့ ငါ ေဟာေြပာ
ချက်တို့ ကုိ မ ပယ် က ှင့်။ 8 ထုိသို့ ေသာမိနး်မ ကုိ ေဝး စွာေ ှာင်သွားေလာ။့ သူ့
ေနရာ တံခါးဝ သို့ မ ချ ်း ှင့်။ 9 သို့ မဟတ်ု သင်သည် ကုိယ် ဂုဏ် အသေရကုိ သူတ
ပါး ၌ ၎င်း၊ ကုိယ် အသက် ကုိ ကမ်းတမ်း ေသာသူတို့ ၌
၎င်း အပ် လိမ့်မည်။ 10တပါးအမျ ိးသား တို့သည် သင် ၏စည်းစိမ် ှင့် ြပည့်ဝ က
လိမ့်မည်။ သင် လပ်ု ၍ ရေသာဥစ္စာသည် တပါး အမျ ိးသားအိမ် သို့ ေရာက်လိမ့်မည်။
11 ေနာက်ဆုံး ၌ သင့် အသား ၊ သင့် ကုိယ် ကာယ ေဆွးေြမ ေသာအခါ၊ 12 ငါသည်
သွနသ်င် ြခင်းကုိ မုနး် ေလ ပီတကား။ ဆုံးမ
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ြခင်းကုိ စိတ် ှလံးုထဲမှာ မထီမ့ဲြမင် ြပ ေလ ပီ တကား။ 13 ငါ ့ဆရာ တို့၏ စကား
ကုိ နား မ ေထာင်ဘဲ၊ ငါ ့အား သွနသ်င် ေသာသူတို့ ၏စကားကုိ နား
မ ခံဘဲေနေလ ပီ တကား။ 14 စည်းေဝး ေသာ ပရိတ်သတ် များအလယ် ၌ ဒစု ိုက်
မျ ိ းကုိ ကုနစ်င် လုသည်တိင်ုေအာင် ငါြပ ေလ ပီ တကားဟု ြမည်တမ်း ရလိမ့်မည်။
15 ကုိယ် ဆုိင်ေသာ ေရ
အိးု ကုိ သုံး၍ ၊ ကုိယ် ေရတင်ွး ထဲက ထွက် ေသာ စမ်းေရကုိ ေသာက် ေလာ။့ 16သင်
၏ စမ်းေရ များြပား ၍၊ လမ်း များအနား မှာ စီးေသာ ြမစ် များ ြဖစ်ေစေလာ။့ 17တ
ပါး အမျ ိးသား ှင့် ေပါင်းဘက်၍ မ ဆုိင်ေစဘဲ၊ ကုိယ် တပါး တည်းသာ ဆုိင် ေစေလာ။့
18သင် ၏စမ်းေရ တင်ွး၌မဂင်္လာ ှိ ေစ၍ ၊ အသက် အရွယ် ပျ ိစ ် ကာလ၊ ေပါင်းေဘာ်
ေသာ မယား
ှင့်အတူေပျာ်ေမွ့ ေလာ။့ 19 သူသည်စုံမက် တတ်ေသာ သမင်မ ၊ ှစ်လိုဘွယ် ေသာ

ဒရယ်မ က့ဲသို့ ြဖစ်၍ ၊ သူ ၏သားြမတ် တို့သည် သင် ၏အလိဆု ္ဒ ကုိ အစ ်ေြပေစ၍၊
သူ့
ကုိချစ် ေသာစိတ် ှင့် အစ ် ယစ်မူး လျက်ေနေလာ။့ 20 ငါ ့သား ၊ သင်သည် အမျ ိး
ပျက်ေသာ မိနး်မ ှင့် အဘယ် ေကာင့်ယစ်မူး သနည်း။ ြပည်တနဆ်ာ မ၏ ရင်ပတ်
ကုိအဘယ်ေကာင့် ဘက်ယမ်း သနည်း။ 21 လူ သွားလာသမျှေသာ လမ်း တို့သည်
ထာဝရဘုရား
မျက်ေမှာက် ေတာ်၌ ှိ က၍ ၊ သွား လာသမျှ ေသာ အြခင်းအရာ တို့ ကုိ စူးစမ်း ေတာ်
မူ၏။ 22အဓမ္မ လသူည် မိမိ
ြပ ေသာ ဒစု ိုက်အြပစ် ြဖင့် ဘမ်းမိ ြခင်း၊ မိမိ
အြပစ် ကိ း တို့ ြဖင့် ချည်ေ ှာင် ြခင်းကုိ ခံရလိမ့်မည်။ 23 သူ သည် အလနွ် မုိက်
ေသာေကာင့် မှားယွင်း ၍ ၊ သွနသ်င် ြခင်းကုိ မ
ခံရဘဲေသ သွားရလိမ့်မည်။

6
1 ငါ ့ သား ၊ သင် သည် အေဆွ ခင်ပွနး်အတက်ွ အာမခံ မိေသာ် ၎င်း၊ သူတပါး ှင့်
လက်ဝါး ချင်း ိုက် မိ ေသာ်၎င်း၊ 2 ကုိယ် ှ တ်ထွက် စကား ြဖင့် ေကျာမိ့ ပီ။ ကုိယ်
ေြပာ ေသာစကား ေကာင့် အမှု ေရာက်ေလ ပီ။ 3 ငါ ့သား ၊ သင် သည် အေဆွ ခင်ပွနး်
လက် သို့ ေရာက် မိလျှင် ၊ ကုိယ်ကုိ ှ တ် အံ့ေသာငှါအဘယ်သို့ ြပ ရမည်နည်းဟူမူကား
၊ အေဆွ ခင်ပွနး်ထံသို့ သွား ၍ ၊ ကုိယ်ကုိ ှမ့်ိချ လျက် သူ့ကုိ ှ ိးေဆာ်ေလာ။့ 4 အိပ် မ
ေပျာ် ှင့်။ မျက်စိ မိှတ် ၍ မငိက်ု ှင့်။ 5 မုဆုိး လက် မှ သမင်ဒရယ် ကုိ၎င်း၊ ငှက် ကုိ၎င်း
ှ တ် ရသက့ဲသို့ ကုိယ်ကုိ ှ တ် ေလာ။့ 6 အချင်း လပူျင်း၊ ပရွက်ဆိတ် ထံသို့ သွား ၍၊
သူ
၏ အြပ အမူတို့ ကုိ ဆင်ြခင် သြဖင့် ပညာ ှိေစေလာ။့ 7 ပရွတ်ဆိတ် သည်ဆရာ မ
ှိ၊ ပ့ဲြပင် ေသာသူမ ှိ၊ မင်း မ ှိဘဲလျက် ၊ 8 ေ ွ ကာလ ှင့် စပါး ရိတ်ရာကာလ၌ မိမိ
စားစရာ အစာ ကုိ ှာေဖွသုိထား တတ်၏။ 9 အိုလပူျင်း ၊ သင် သည် အဘယ် မျှ
ကာလ ပတ်လံးုအိပ် လျက်ေနလိမ့်မည်နည်း။ အဘယ် ေသာအခါ ိးု လိမ့်မည်နည်း။
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10 ခဏ အိပ် လျက်၊ ခဏ
ေပျာ် လျက်၊ အိပ်ေပျာ် အံေ့သာငှါ ခဏ လက် ချင်းပုိက် လျက် ေနစ ်တင်ွ၊ 11ဆင်းရဲ
ြခင်းသည် ခရီးသွား ေသာ သူက့ဲသို့
၎င်း၊ ဥစ္စာ
ြပ နး်တီးြခင်းသည် သူရဲ
က့ဲသို့ ၎င်း ေရာက် လာ လိမ့်မည်။ 12 ဆုိးယုတ် ေသာ သူ
ှင့် မ တရား ေသာ သူ သည် ေကာက်လိမ် ေသာ စကား၌ ကျင်လည် တတ်၏။

13 မျက်ေတာင် ခတ် လျက် ၊ ေြခ ြဖင့် အမှတ် ေပးလျက် ၊ လက် ေချာင်းတို့ ြဖင့် သွနသ်င်
လျက် ြပ တတ်၏။ 14 ေကာက် ေသာစိတ် သေဘာ ှင့် ြပည့်စုံ၍၊ မ
ေကာင်းေသာ အ ကံကုိ အစ ် ကံစည် တတ်၏။ သူတပါးချင်းရနေ်တွ့ ေစြခင်းငှါ
ြပ တတ်၏။ 15 ထုိေကာင့် သူ သည် အမှတ်တမ့ဲ အမှု ေရာက် ၍၊ ကုိးကွယ် ရာမ ရဘဲ
ချက်ြခင်း ကျ ိးပ့ဲ ပျက်စီးရလိမ့်မည်။ 16ထာဝရဘုရား မုနး် ေတာ်မူေသာအရာ ေြခာက်
ပါးမက၊ စက်ဆုပ် ရွ ံ ှာေတာ်မူေသာအရာ ခုနစ် ပါး ဟူမူကား ၊ 17 ေထာင်လွှား ေသာ
မျက် ှာ တပါး၊ မုသာ
၌ ကျင်လည် ေသာ လျှာ တပါး၊ အြပစ် မ ှိေသာသူ၏ အသက် ကုိသတ် ေသာ လက်
တပါး၊ 18 မ ေကာင်းေသာ အ ကံ ကုိ ကံစည် ေသာ ှလံးု တပါး၊ အြပစ် ြပ ရာသို့
အလျင် အြမန်ေြပး တတ်ေသာ ေြခ တပါး၊ 19 မုသာ စကားကုိေြပာ ၍ မ မှနေ်သာ
သက်ေသ တပါး၊ အေပါင်း အေဘာ်ချင်း ရနေ်တွ့ ေစြခင်းငှါြပ တတ် ေသာ သူတပါး
တည်း။ 20 ငါ ့သား ၊ အဘ ၏ပညတ် စကားကုိ နားေထာင် ေလာ။့ အမိ
ေပးေသာ တရား
ကုိ မ
ပယ် ှင့်။ 21 ှလံးု ေပါ် မှာ အ မဲ ချည် ၍ လည်ပင်း ၌ ဆဲွ ထား ေလာ။့ 22သင် သည်
အြခားသို့ သွား ေသာအခါ ၊ ထုိပညတ် တရားသည် လမ်း ြပလိမ့်မည်။ အိပ် ေသာအခါ
သင့် ကုိ ေစာင့် လိမ့်မည်။ ိးု
ေသာအခါ သင် ှင့် ှ တ်ဆက် လိမ့်မည်။ 23အေကာင်း မူကား၊ ပညတ် ေတာ်သည်
မီးခွက် ြဖစ်၏။ တရား
ေတာ်သည် အလင်း ြဖစ်၏။ အြပစ်ကုိ ြပတတ်ေသာ ဩဝါဒ စကားသည် အသက်
လမ်း ြဖစ်၏။ 24 ဆုိး ေသာမိနး်မ ှင့် ၎င်း၊ အမျ ိး ပျက်ေသာ မိနး်မေချာေ့မာ့ တတ်
ေသာ ှ တ် ှင့်၎င်း လတ်ွေစြခင်းငှါ၊ သင့် ကုိ ေစာင့် ဘို့ ရာြဖစ်သတည်း။ 25 ထုိသို့ ေသာ
မိနး်မ သည် အဆင်း လှေသာ်လည်း ၊ တပ်မက် ေသာစိတ် မ ှိ ှင့်။ သူ
သည် မျက်ခမ်း တို့ ြဖင့် သင့် ကုိမ ေကျာမိ့ ေစ ှင့်။ 26အေကာင်း မူကား၊ ြပည်တနဆ်ာ
မကုိ မီှဝဲေသာ ေယာက်ျား သည် ဆင်းရဲ၍၊ မုန ့် တလံးုကုိသာ ရတတ်၏။ ေမျာက်မထား
ေသာ မိနး်မ သည်လည်း ြမတ် ေသာအသက် ကုိ ဘမ်း တတ်၏။ 27လူ သည်အဝတ် မ
ေလာင် ဘဲ မီး
ကုိ ပုိက် ဘက် ိင်ု သေလာ ။ 28 ေြခ မ ေလာင် ဘဲမီး ခဲေပါ် မှာ နင်း ိင်ုသေလာ။
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29သူ့ မယား ထံသို့ ဝင် ေသာသူသည် ထုိနည်းတူ ြဖစ်၏။ သူ့
မယား ကုိ ြပစ်မှား ေသာ သူမည်သည် ကား၊ အြပစ် ှင့် မ ကင်းမလတ်ွ ိင်ု ရာ၊

30 မွတ်သိပ် ေသာစိတ် ေြပ ေစြခင်းငှါ ၊ ခုိး ေသာသူ ပင် အြပစ် မလတ်ွရ။ 31 ေတွ့
မိလျှင် ခုနစ် ဆြပနေ်ပး ရမည်။ ကုိယ် အိမ် ၌ ှိသမျှ ေသာ ဥစ္စာ
တို့ ကုိ ေလျာ် ရမည်။ 32သူ့မယား ကုိြပစ်မှား ေသာသူသည် ဉာဏ် မ ှိ။ ထုိသို့
ြပ ေသာသူ သည် မိမိ
အသက် ကုိ ဖျက်ဆီး တတ်၏။ 33 နာကျင် စွာ ထိခုိက်ြခင်း ှင့် အသေရ ှုတ်ချြခင်း
ကုိခံရ
လိမ့်မည်။ သူ
၏အ ှက် ကဲွြခင်းသည် မ
ေြပ ိင်ု။ 34အေကာင်း မူကား၊ ေယာက်ျား သည် မယားကုိ မယုံ
ေသာစိတ် ှိ လျှင် ၊ ြပင်းထန် စွာ အမျက်ထွက် တတ်၏။ အြပစ် ေပးချနိ် ေရာက်
ေသာအခါ သနား
ြခင်းမ ှိတတ်။ 35 ေလျာ်ြပစ်ေငွ မည်မျှ ကုိ ပမာဏ
မ ြပ တတ်။ များစွာ ေသာ လက်ေဆာင် တို့ ကုိေပးေသာ်လည်း စိတ် မ ေြပတတ်။

7
1 ငါ ့သား ၊ ငါ ့ စကား ကုိ ေစ့ေစ့
နားေထာင်၍ ၊ ငါ ့ ပညတ် တို့ ကုိ သင် ၌ သုိထား ေလာ။့ 2 ငါ ့ ပညတ် တို့ ကုိ
ေစာင့်ေ ှာက် ၍ အသက် ှင် ေလာ။့ ငါ ေပးေသာတရား ကုိ ကုိယ် မျက် ဆန် က့ဲသို့
ေစာင့်ေလာ။့ 3သင် ၏လက် ေချာင်းတို့ ၌ ချည် ထား၍၊ သင် ၏ ှလံးု အင်း စာရင်း၌
ေရးမှတ် ေလာ။့ 4 ပညာ ကုိ ကုိယ် ှမ ဟ၍ူ၎င်း၊ ဉာဏ် ကုိ ကုိယ် ေပါက်ေဘာ် ဟ၍ူ၎င်း
ေခါ် ေလာ။့ 5 သို့ ြပ လျှင်သူတို့သည် အမျ ိး ပျက်ေသာမိနး်မ ၊ ှ တ် ှင့် ေချာေ့မာ့ တတ်
ေသာ ြပည်တနဆ်ာ မိနး်မလက်မှ သင့် ကုိ ကယ်တင် ကလိမ့်မည်။ 6 ငါ ့ အိမ် ြပတင်း
ရွက်ကားမှ ငါ ကည့် ၍ြမင်ရေသာအမှု ဟူမူကား၊ 7 ဉာဏ် တိမ်ေသာ အမျ ိးသားချင်း
စုကုိ ငါ ကည့် ှု စ ်တင်ွ၊ ဉာဏ် မ ှိေသာ လူ
ပျ ိ တေယာက်သည်၊ 8 ထုိသို့ ေသာ မိနး်မ ေနရာလမ်း ေထာင့် အနား သို့ ေ ှာက်သွား
သြဖင့် ၊ 9 မုိဃ်းချ ပ် ၍ ညဦး အချနိ် ၊ ည ့် နက် ေသာ အချနိ် ေရာက်ေသာအခါ ၊ ထုိ
မိနး်မ ေနရာ လမ်း သို့ လိက်ု ေလ၏။ 10 ြပည်တနဆ်ာ အဝတ်ကုိဝတ်၍ ၊ ဆနး်ြပားေသာ
မိနး်မ သည် ထုိသူ
ကုိ ကိ ဆုိ ၏။ 11 ထုိ မိနး်မ သည် ကျယ် ေသာအသံ ှင့် ခုိင်မာ ေသာ စိတ်
သေဘာ ှိ၏။ ကုိယ် အိမ် ၌ မ ေန ၊ လည် တတ်၏။ 12 ခဏ အိမ် ြပင်၊ ခဏ
လမ်း ထဲမှာေနလျက် ၊ လမ်း ေထာင့် အရပ်ရပ် ၌ ေချာင်းေြမာင်း ၍ကည့်တတ်၏။

13 ထုိ လပူျ ိကုိ ေတွ့ေသာအခါ၊ ရဲ
ေသာမျက် ှာ ှင့် ဘမ်း ဘက်နမ်း ှုပ် လျက်၊ 14 ငါ ၌ မိဿဟာယ ပူေဇာ် သက္ကာ
ှိ၏။ ယေန ့
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ငါ ့ ဂတိ ဝတ်ကုိ ငါေြဖ ပီ။ 15 ထုိေကာင့် သင့် ကုိ ကိ ဆုိ အံေ့သာငှါ ငါထွက် လာ ပီ။
သင့် မျက် ှာ ကုိ ကိ းစား ှာ ၍ ေတွ့ ပီ။ 16 ငါ ့ ခုတင် ကုိချယ် လှယ်ေသာ အိပ်ရာခင်း
ှင့်၎င်း၊ အဲဂုတ္တု
ပိတ်ေချာ ှင့်၎င်း ြပင်ဆင် ပီ။ 17 ငါ ့ ေမွ့ရာ ကုိ မုရန် ၊ အေကျာ် ၊ သစ် ကံပုိး ှင့် ထုံ
ပီ။ 18လာ ပါ၊ မုိဃ်းလင်း သည်တိင်ုေအာင် ကာမ ရာဂ စိတ်ကုိ ေြဖ ကကုနအံ်။့ ေမထုန်
ြပ ၍ ေမွ့ေလျာ်ကကုနအံ်။့ 19 ငါအ့ ှင် သည် အိမ် မှာ မ ှိ။ ေငွ အိတ် ကုိ ေဆာင် လျက်
ေဝး ေသာ အရပ် သို့ သွား ပီ။ 20 ပဲွ ေန ေ့ရာက်မှသာ ြပန် လာလိမ့်မည်ဟ၊ု 21 ချစ် ဘွယ်
ေသာ စကား ှင့် ထုိသူ ကုိ ေသွးေဆာင် ၍ ေချာေ့မာ့ တတ်ေသာ ှ တ်ခမ်း ှင့် ိင်ု သြဖင့်၊
22 ာွး သည်အေသခံ ရာသို့ လိက်ု သက့ဲသို့ ၎င်း ၊ သမင်ဒရယ်သည် မိမိ
အသည်း ၌ ြမား မ ထုိး မီှတိင်ုေအာင်၊ ဘမ်းမိရာထဲသို့ ဝင်သက့ဲသို့ ၎င်း၊ 23 ငှက်
သည် မိမိ
အသက် ဆုံးေစြခင်းငှါ ေထာင် မှနး်ကုိမ ရိပ်မိ ဘဲ၊ ေကျာကွ့င်း ထဲသို့ အလျင် အြမန်
ဝင်သက့ဲသို့ ၎င်း၊ လပူျ ိသည် ထုိမိနး်မ ေနာက် သို့ ချက်ြခင်း လိက်ုသွား တတ်၏။ 24 သို့
ြဖစ်၍ ငါသ့ား တို့ ၊ ငါ ့ စကားကုိ နားေထာင် ၍ ငါ ေဟာေြပာ ချက်တို့ ကုိ မှတ် ကျ ံး က
ေလာ။့ 25 ထုိသို့ ေသာ မိနး်မ ေနရာလမ်း ကုိ စိတ် မ ငဲကွ့က် ှင့်။ သူ
ကျင်လည်ေသာ လမ်း ခရီးသို့ လွှဲ ၍မ လိက်ု ှင့်။ 26 အေကာင်း မူကား၊ သူသည်
စစ်သူရဲ အများ တို့ ကုိ လဲှ ေလ ပီ။ ခွနအ်ား ကီးေသာ သူအများ တို့ ကုိသတ် ေလ ပီ။
27 သူ ၏အိမ် သည် ေသ
မင်း၏ဘုံ ဗိမာနသိ်ု့ ဆင်း ၍၊ မရဏာ
ိင်ုငံသို့ ေရာက်ေသာလမ်း ြဖစ်၏။

8
1 ဉာဏ် ပညာသည်ေခါ် ၍ မိမိ အသံ ကုိ လွှင့် သည် မ
ဟတ်ုေလာ။ 2 ြမင့် ေသာအရပ် ထိပ် ၌ ၎င်း၊ လမ်း ခရီးအနား ၌ ၎င်း ရပ် ေန၏။

3 ကီးေသာတံခါးဝ ၊ မိ တံခါး ၊ အိမ်တံခါး ဝမှာ ေကးေကာ် ၍၊ 4အချင်းလူ တို့ ၊ သင်
တို့အား ငါေခါ် ၏။ လူ
သားတို့ အား
အသံ ကုိ ငါ လွှင့်၏။ 5 ဉာဏ် တိမ်ေသာသူတို့ ၊ ပညာ
တရား ကုိ နားလည် ကေလာ။့ လမုိူက် တို့ ၊ ထုိးထွင်း ေသာ ဉာဏ် ှိ ကေလာ။့

6 နားေထာင် က။ ြမတ် ေသာစကားကုိ ငါေြပာ မည်။ မှန် ေသာတရားစကားကုိ ငါ
ှ တ် မက် မည်။ 7 ငါ ့ ှ တ်ထွက် စကား သည် သမ္မာ
တရား ှင့်သာ ဆုိင်၍ ၊ ငါ ့ ှ တ်ခမ်း တို့သည် ဒစု ိုက် ကုိ စက်ဆုပ် ရွ ံ ှာ၏။ 8 ငါ
ေဟာေြပာ သမျှ ေသာ စကား
တို့သည် ေြဖာင့်မတ် ၍ ၊ ေကာက် ေသာသေဘာ၊ ေဖာက်ြပန် ေသာသေဘာ ှင့် ကင်း
စင် က၏။ 9 နားလည် ေသာသူ၌ အလံးုစုံ ှ င်းလင်း ၍ ၊ ပညာ ကုိရ ေသာသူတို့ အား
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ဟတ်ုမှန် က၏။ 10 ေငွ အရင်၊ ငါ ့နည်း ကုိ၎င်း၊ ြမတ် ေသာေရွှ အရင် ၊ ပညာ အတတ်
ကုိ၎င်း ခံယူ ကေလာ။့ 11အေကာင်း မူကား၊ ပညာ
သည် ပတ္တ ြမား ထက် သာ၍ြမတ် ၏။ ှစ်သက် ဘွယ်သမျှ ေသာအရာတို့သည် ထုိ
ရတနာကုိ မ ပိ င် ိင်ု က။ 12 ငါ ့ ဉာဏ် ပညာသည် သမ္မာ
သတိ ှင့် ေပါင်း ၍၊ လိမ္မာ
ေသာ သိပ္ပံ အတတ်များကုိ ေဘာ် တတ်၏။ 13ထာဝရဘုရား ကုိ ေကာက်ရွ ံ ေသာ
သေဘာကား၊ ဒစု ိုက် ကုိမုနး် ေသာသေဘာတည်း။ မာန
ေထာင်လွှားြခင်း၊ ေစာ်ကား ြခင်း၊ မေကာင်း ေသာ လမ်း သို့ လိက်ုြခင်း၊ ေကာက် ေသာ
စကား ြဖင့်ေြပာဆုိြခင်းတို့ ကုိ ငါမုနး် ၏။ 14အကံ ေပး ိင်ုေသာ အခွင့် ှင့် ပညာ ရတနာ
သည် ငါ ၌ ှိ၏။ ငါ သည်ဉာဏ် ြဖစ်၍ အစွမ်း သတ္တ ိ ှင့်ြပည့်စုံ၏။ 15 ငါ ့အားြဖင့် ှ င်
ဘုရင်တို့သည် စုိးစံ
ရေသာအခွင့်၊ မင်း အရာ ှိတို့သည် ဆုံးြဖတ် ရေသာအခွင့် ှ ိ က ၏။ 16 ငါ ့ အားြဖင့်
မင်းသား ၊ မှူးမတ် ၊ တရားသူ ကီး အေပါင်း တို့သည် အစုိးရ ေသာအခွင့် ှ ိ က၏။ 17 ငါ ့
ကုိချစ် ေသာသူတို့ ကုိ ငါချစ် ၏။ ငါ ့ ကုိ ကိ းစား၍ ှာ ေသာသူတို့သည် ေတွ့ တတ်
က၏။ 18 ငါ ၌ စည်းစိမ် ှင့် ဂုဏ် အသေရ ှိ၏။ မဲ ေသာ စည်းစိမ် ှင့် ေြဖာင့်မတ် ြခင်း
ပါရမီ ှိ၏။ 19 ငါ ေပးေသာအကျ ိး သည် ေရွှ ထက်မက ၊ ေရွှစင် ထက် သာ၍ြမတ်၏။
ငါ ေကာင့် ရေသာအခွန် ဘ ာသည် ေငွ ေတာ်ထက် သာ၍ြမတ် ၏။ 20 ငါသည်
ေြဖာင့်မတ် ြခင်းလမ်း ၊ တရား သြဖင့် စီရင်ြခင်းလမ်း အလယ် ၌ ေ ှာက်သွား သည်
ြဖစ်၍၊ 21 ငါ ့ ကုိချစ် ေသာသူတို့ သည် အေမွ ခံရေသာအခွင့် ှင့် ၊ သူ တို့ဘ ာ တိက်ု
ြပည့်ဝ ေစေသာ အခွင့်ကုိ ငါေပးတတ်၏။ 22ထာဝရဘုရား သည် ေ ှး အမှု ေတာ်ကုိ မ
ြပ မီှ ထွက်က ေတာ်မူစ ကပင် ငါ ့ ကုိ ပုိင် ေတာ်မူ၏။ 23 ေြမ ကီး မ ြဖစ်မီှ၊ ေ ှ ဦးစွာ
ေသာကာလ၊ အန ္တ
ကာလမှစ၍ ငါသည် ဘိသိက် ခံ ပီ။ 24 နက်နဲ ေသာပင်လယ်မ ြဖစ်၊ ေရ
ှင့် ကယ်ဝ ေသာ စမ်းေရ တင်ွးမ ြဖစ်မီှ ငါကုိ့ြဖစ် ဘွားေစေတာ်မူ၏။ 25 ေတာင် ကီး

မ တည် ၊ ေတာင် ငယ်မြဖစ် မီှ၊ 26 ေြမ ကီး ှင့် လယ် ေတာများကုိ မ
ဖနဆ်င်း ၊ အဦးဆုံး ေသာ ေြမမှုန ့် ကုိမျှ မဖနဆ်င်းမီှ၊ ငါကုိ့ြဖစ်ဘွားေစ ေတာ်မူ၏။

27 မုိဃ်းေကာင်းကင် ကုိ ြပင် ေတာ်မူေသာအခါ ငါ ှ ိ ၏။ သမုဒ္ဒရာ
မျက် ှာ ကုိ ကန ့်ကွက် ေသာအမှု၊ 28အထက် မုိဃ်းတိမ် ကုိ တည် ေစေသာအမှု၊ နက်နဲ
ေသာအရပ်၌ စမ်းေရ ေပါက်တို့ ကုိ ခုိင်ခ့ံ ေစေသာအမှု၊ 29သမုဒ္ဒရာ ၌ ကန ့် ကွက်ေသာ
အပုိင်းအြခားကုိ ေရ
မ လွှမ်း ရမည်အေကာင်းစီရင် ေသာအမှု၊ ေြမ ကီး တိက်ုြမစ် တည်ေသာ အမှု တို့ ကုိ
ပီးစီး ေစေတာ်မူေသာအခါ ၊ 30 ငါသည်ေကျွးေမွးေတာ်မူေသာသားက့ဲသို့ ၊ အထံ
ေတာ်ပါးတင်ွ ေန
၍ ၊ အစ ် မြပတ်ေမွ့ေလျာ် ေတာ်မူရာ ြဖစ် ၏။ ေ ှ ေတာ်၌ အစ ် မြပတ် ကစား
လျက် ၊ 31 ဖနဆ်င်းေတာ်မူေသာေြမ ကီး တြပင်လံးု တင်ွ ရွှင်လနး် လျက် ၊ လူ သားတို့
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ှင့ေ်ပါင်းေဘာ်၍ ေပျာ်ပါး လျက် ေန၏။ 32 သို့ ြဖစ်၍ ငါသ့ား တို့ ၊ ငါ ့စကားကုိ နားေထာင်
ကေလာ။့ ငါ ၏လမ်း များကုိ ေစာင့်ေ ှာက် ေသာသူတို့သည် မဂင်္လာ ှိ က၏။ 33 ငါ
ဆုံးမ ြခင်းကုိ မ
ပယ် က ှင့်။ နားေထာင် ၍ ပညာ ှိ ကေလာ။့ 34 ငါ ့ စကားကုိ ကား ၍ ငါ ့ တံခါး နား
မှာ ေန ့
တိင်ုး ေစာင့် လျက် ၊ တံခါး တိင်ု နားမှာ ေြမာ်လင့် လျက် ေနေသာသူ သည် မဂင်္လာ
ှိ၏။ 35 ငါ ့ ကုိ ှာ ၍ ေတွ့ေသာသူသည်အသက် ကုိေတွ့ ၏။ ထာဝရဘုရား
၏ ေကျးဇူး ေတာ်ကုိလည်း ခံရ ၏။ 36 ငါ ့ ကုိြပစ်မှား ေသာ သူမူကား ၊ မိမိ အသက်
ဝိညာ ်ကုိြပစ်မှား ၏။ ငါ ့ ကုိမုနး် ေသာသူအေပါင်း တို့သည် ေသ
ြခင်းကုိချစ် က၏။

9
1 ဉာဏ်ပညာ သည်အိမ်တိင်ု ခုနစ် တိင်ုကုိခုတ် ၍၊ မိမိ
ေနရာအိမ် ကုိ ေဆာက် ေလ ပီ။ 2 သူ ၏အေကာင် များကုိသတ် ၍၊ စပျစ်ရည် ကုိ
ေဘာ် ပီးမှစားပဲွ ကုိ ခင်း ေလ ပီ။ 3ကျွန် မတို့ ကုိေစလွှတ် ၍၊ မိ တင်ွ အြမင့်ဆုံး ေသာ
အရပ်တို့ ၌
ေကးေကာ် ေလသည်ကား၊ 4 ဉာဏ် တိမ်ေသာသူ သည် ဤ
အရပ်သို့ ဝင် ေစ။ အိပုညာ
မ ှိေသာသူ၊ 5လာ ေလာ။့ ငါ ့ မုန ့် ကုိ စား ေလာ။့ ငါေဘာ် ေသာ စပျစ်ရည် ကုိ
ေသာက် ေလာ။့ 6 မုိက် ေသာသူကုိ ေ ှာင် ၍
အသက် ချမ်းသာရ ေလာ။့ ပညာ
လမ်း သို့ လိက်ု ေလာဟ့ဆုိုသတည်း။ 7 မထီမ့ဲြမင် ြပ ေသာသူကုိ ဆုံးမ
ေသာသူသည် အ ှက်ကဲွ ြခင်းကုိ၎င်း ၊ လဆုိူး ကုိ အြပစ် ြပေသာသူသည် က့ဲရဲ
ြခင်းကုိ၎င်းခံရ လိမ့်မည်။ 8 မထီမ့ဲြမင် ြပ ေသာသူကုိမ ဆုံးမ ှင့်။ သင့် ကုိ မုနး်
လိမ့်မည်။ ပညာ
ှိကုိ အြပစ် ြပေလာ။့ သူသည် သင့် ကုိ ချစ် လိမ့်မည်။ 9 ပညာ ှိေသာ သူကုိ
ဆုံးမ လျှင် ၊ သူသည် သာ၍ပညာ
ှိလိမ့်မည်။ ေြဖာင့်မတ် ေသာသူကုိ
သွနသ်င် လျှင် ၊ သူသည် သိပ္ပံ
အတတ်တိးုပွါး လိမ့်မည်။ 10ထာဝရဘုရား ကုိ ေကာက်ရွ ံ ေသာ သေဘာသည် ပညာ
၏မူလ အြမစ် ြဖစ်၏။ သန ့် ှ င်း ေတာ်မူေသာဘုရားကုိသိကျွမ်း ေသာ သေဘာသည်
ဉာဏ် ြဖစ်၏။ 11အေကာင်း မူကား၊ ငါ ့ ကုိအမီှြပ ၍၊ သင် ၏ ေနရ့က် ကာလ ှင့်
အသက် အပုိင်းအြခား ှစ် ေပါင်း ကာလ တိးုပွါး လိမ့်မည်။ 12 သင်သည်ပညာ ှိ
လျှင် ၊ ကုိယ်တိင်ု အကျ ိးကုိ ခံရလိမ့်မည်။ မထီမ့ဲြမင် ြပ လျှင်
ကုိယ်တိင်ု သာအြပစ် ကုိခံရလိမ့်မည်။ 13 မုိက် ေသာမိနး်မ သည် စကား
သံကျယ်၍ ဉာဏ်
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တိမ်သြဖင့်
အလျှင်း မ သိ တတ်။ 14 မိမိ အိမ် တံခါး နားတင်ွ
မိ ြမင့် ရာအရပ်
အေနအထုိင်ေပါ် မှာ ထုိင် လျက်၊ 15 လမ်း ၌ တည့်တည့် ခရီး သွားေသာသူတို့ ကုိ
ေခါ် ၍၊ 16 ဉာဏ် တိမ်ေသာသူ သည် ဤ
အရပ်သို့ ဝင် ေစ။ အိပုညာ
မ ှိေသာသူ၊ 17 ခုိး ေသာေရ သည် ချ ိ ၏။ တိတ်ဆိတ် စွာစား ေသာမုန ့် လည်း
မိန် သည်ဟု ဆုိ တတ်၏။ 18 ထုိ အရပ်၌ သခင်္ျ ိ င်း သား ှိ ေ ကာင်း၊ ထုိမိနး်မ ၏

ဧည့်သည်တို့သည် မရဏာ
ိင်ုငံအနက်ဆုံး ၌ ေန ေကာင်း ကုိ ထုိေယာက်ျားသည်မ သိ မမှတ်။

10
1 ေ ှာလမုန် မင်း၏ သုတ္တံ
စကားဟမူူကား၊ ပညာ
ှိ ေသာသား
သည် အဘ
ဝမ်းေြမာက် ြခင်းအေကာင်း၊ မုိက်
ေသာသား မူကား ၊ အမိ ဝမ်းနည်း ြခင်းအေကာင်းကုိ ြဖစ်ေစတတ်၏။ 2 မ တရား
ေသာဥစ္စာဘ ာ သည် အကျ ိး မ ှိ။ ေြဖာင့်မတ် ြခင်းပါရမီမူကား ၊ ေသ ြခင်းမှ
ကယ်တင် တတ် ၏။ 3 ေြဖာင့်မတ် ေသာ သူကုိငတ် ၍ ေသေစြခင်းငှါ၊ ထာဝရဘုရား
သည် အခွင့်ေပးေတာ်မ မူ။ မ
တရားေသာသူတို့ ၏ အဓမ္မ
အမှုကုိကား
ဖျက်ဆီး ေတာ်မူ၏။ 4 ပျင်းရိ ေသာသူသည် ဆင်းရဲ ြခင်း၊ လံု့လ
ဝိရိယ ှိေသာသူသည် ကယ်ဝ ြခင်းသို့ ေရာက်တတ်၏။ 5အသီး သီးေသာအချနိ၌်
သိမ်းယူ ေသာသူသည် ပညာ
ှိေသာသား
ြဖစ်၏။ စပါး ရိတ်ရာကာလ၌
အိပ်
တတ်ေသာသူမူကား၊ အ ှက် ခဲွတတ်ေသာသား ြဖစ်၏။ 6တရား ေသာသူ၏ေခါင်း
ေပါ် မှာ မဂင်္လာ
သက်ေရာက် တတ်၏။ မ
တရားေသာသူ၏ ှ တ် ကုိကား
ည ်းဆဲ ြခင်း အြပစ်သည် ပိတ် လိမ့်မည်။ 7တရား ေသာသူကုိ ေအာက်ေမ့ ေသာအခါ
ေကာင်း ကီး ေပးတတ်၏။ မ
တရားေသာသူ၏နာမ မူကား
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ပုပ်ပျက် တတ်၏။ 8 လိမ္မာ ေသာသူသည် ပညတ် တရားကုိခံ တတ်၏။ 9 ေြဖာင့်မတ်
ြခင်းလမ်းသို့
လိက်ု ေသာသူသည် အနင်း မှန် လိမ့်မည်။ ေကာက် ေသာလမ်း သို့ လိက်ုေသာ သူ
မူကား ၊ သေဘာထင် ှားလိမ့်မည်။ 10မျက်စိ မိှတ် ေသာသူသည် စိတ် ကုိပူေစတတ်၏။
စကား
များေသာ လမုိူက် မူကား ဆုံး ှုံး တတ်၏။ 11 ေြဖာင့်မတ် ေသာသူ၏ ှ တ် သည်
အသက် ေရတင်ွး
ြဖစ်၏။ မ
တရားေသာသူ၏ ှ တ် ကုိကား ၊ ည ်းဆဲ ြခင်း အြပစ်သည် ပိတ် လိမ့်မည်။ 12 မုနး်
ေသာစိတ်သည် ရနေ်တွ့ ရာသို့ တိက်ုတနွး် တတ်၏။ ချစ် ေသာစိတ် မူကား ၊ ခပ်သိမ်း
ေသာ အြပစ်
တို့ ကုိ ဖုံးအပ်ု တတ်၏။ 13 ဉာဏ် ေကာင်းေသာသူသည် ပညာ
စကား ကုိ
ေြပာ တတ်၏။ ဉာဏ် မ့ဲ ေသာသူ၏ေကျာ အဘို့ မူကား
ကိမ်လံးု ှ ိ၏။ 14 ပညာ ှိ ေသာသူတို့သည် ကားသိ ေသာအရာကုိ သိမ်း ထား

တတ်၏။ မုိက် ေသာသူ၏ ှ တ် မူကား ၊ အကျ ိးနည်း
ြခင်း ှင့်နးီစပ် ၏။ 15 ေငွ ရတတ်ေသာသူ၏ စည်းစိမ် သည် သူ
၏ခုိင်ခ့ံ ေသာ မိ ြဖစ်၏။ ဆင်းရဲသား တို့၏ဆင်းရဲ ြခင်းမူကား၊ သူ
တို့၏ အကျ ိးနည်း ေကာင်းြဖစ်၏။ 16 ေြဖာင့်မတ် ေသာသူ၏အလပ်ု အကုိင်သည်
အသက် ှင့်၎င်း၊ မ
တရားေသာသူ၏ အကျ ိး စီးပွါးသည် အြပစ် ှင့်၎င်း ယှ ်၏။ 17 နည်း ဥပေဒသကုိ
ေစာင့်ေ ှာက် ေသာသူသည် အသက် လမ်း သို့
လိက်ုတတ်၏။ ဆုံးမ
ြခင်းကုိ ြငင်းပယ် ေသာသူမူကား
လမ်းလွဲ တတ်၏။ 18အ ငိ း ဖွ့ဲေသာသေဘာကုိ မုသာ
ှ တ်ခမ်း ြဖင့် ဖုံး
ထားေသာသူ၊ သူ့အသေရ
ပျက်ေအာင် ေြပာတတ်ေသာသူ သည် မုိက် ေသာသေဘာ ှိ၏။ 19 စကား များ ေသာ
အားြဖင့်
အြပစ် ပါ တတ်၏။ မိမိ
ှ တ် ကုိ ချ ပ်တည်း ေသာ သူမူကား
ပညာ ှိ၏။ 20 ေြဖာင့်မတ် ေသာသူ၏လျှာ သည် ေငစွင် ှင့် တူ ၏။ ဆုိး
ေသာသူ ၏ ှလံးု မူကား အဘုိး မထုိက်။ 21 ေြဖာင့်မတ် ေသာသူ ၏ ှ တ်ခမ်း တို့သည်
လအူများ
ကုိ ေကျွး တတ်၏။ မုိက် ေသာသူတို့ မူကား ၊ ဉာဏ် မ
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ှ ိ ေသာေကာင့် ေသ ကလိမ့်မည်။ 22 ထာဝရဘုရား ၏ ေကာင်း ကီး မဂင်္လာသည်
စည်းစိမ် ကုိြဖစ်ေစတတ်၏။ ထုိ
စည်းစိမ် ှင့် လည်း၊ ဝမ်းနည်း
ြခင်းအေကာင်း ကုိ ေရာေ ှာ ေတာ်မ မူ။ 23 မုိက် ေသာသူသည် အြပစ် ြပ ရာ၌
ေပျာ်ေမွ့ တတ်၏။ ဉာဏ် ေကာင်းေသာသူ မူကား
ဆင်ြခင် တတ်၏။ 24 မ တရားေသာသူေကာက် တတ်ေသာ အမှုသည် သူ့
အေပါ်သို့ ေရာက် လိမ့်မည်။ ေြဖာင့်မတ် ေသာသူ ေတာင့်တ ေသာ အကျ ိးကုိကား ၊
ဘုရားသခင်ေပး ေတာ်မူမည်။ 25 မ တရားေသာသူသည် လနွ် သွားေသာ ေလေဘွ က့ဲသို့
ေပျာက် တတ်၏။ ေြဖာင့်မတ် ေသာသူမူကား ၊ မဲြမံ
ေသာ တိက်ုြမစ် ြဖစ်၏။ 26 ပုံးရည် သည်သွား ၌ ၎င်း ၊ မီးခုိး သည် မျက်စိ ၌
၎င်း ြဖစ်သက့ဲသို့ ၊ ပျင်းရိ ေသာသူသည် ေစလွှတ် ေသာသူ ၌
ြဖစ် ၏။ 27ထာဝရဘုရား ကုိေကာက်ရွ ံ ေသာ သေဘာသည် အသက် တာကုိ ှည်
ေစတတ်၏။ မ
တရားေသာသူ ၏ ှစ် ေပါင်းကာလမူကား
တို တတ်၏။ 28 ေြဖာင့်မတ် ေသာသူ၏ ေြမာ်လင့် ြခင်းသည် ဝမ်းေြမာက် စရာ
အေကာင်းြဖစ်၏။ ဆုိး
ေသာသူ၏ ေြမာ်လင့် ြခင်းမူကား
ေပျာက်ပျက် လိမ့်မည်။ 29ထာဝရဘုရား ၏ တရားလမ်း သည် ေြဖာင့်မတ် ေသာသူ
ခုိင်ခ့ံ ြခင်းအေကာင်း ြဖစ်၏။ မ
တရားသြဖင့် ကျင့် ေသာသူတို့ မူကား ၊ ပျက်စီး ြခင်းသို့ ေရာက်ရ က လိမ့်မည်။

30 ေြဖာင့်မတ် ေသာသူသည် အစ ် မြပတ်ေနရာမှ မ
ေရွ ရ။ မ
တရားေသာသူမူကား ၊ ေြမ ေပါ်မှာ အတည်
မ ကျရ။ 31 ေြဖာင့်မတ် ေသာသူ၏ ှ တ် မှပညာ စကား ထွက်
တတ်၏။ ေကာက်လိမ် ေသာ လျှာ မူကား ၊ အြဖတ် ခံရလိမ့်မည်။ 32 ေြဖာင့်မတ်
ေသာသူ၏ ှ တ်ခမ်း တို့သည် ှစ်သက် ဘွယ်ေသာ အရာကုိ သိကျွမ်း တတ်၏။ မ
တရား ေသာသူတို့ မူကား ၊ ဆန ့က်ျင် ေသာ စကား ကုိ ေြပာတတ် က၏။

11
1 မ မှနေ်သာချနိခွ်င် သည် ထာဝရဘုရား
စက်ဆုပ် ရံွ ှာေတာ်မူဘွယ်၊ မှန် ေသာအေလး မူကား ၊ ှစ်သက် ေတာ်မူဘွယ်ြဖစ်၏။

2 မာန ေထာင်လွှား ေသာအခါ
အ ှက် ကဲွြခင်း ြဖစ် တတ်၏။ စိတ် ှမ့်ိချေသာသူတို့ ၌ ကား
ပညာ ှိ၏။ 3 ေြဖာင့် ေသာသေဘာသည် ေြဖာင့်မတ် ေသာသူတို့ ကုိပ့ဲြပင် တတ်၏။
ေကာက် ေသာသေဘာမူကား ၊ လနွက်ျ း ေသာသူတို့ ကုိ ဖျက်ဆီး တတ်၏။ 4အမျက်
ေဒါသထွက်ေသာကာလ ၌ စည်းစိမ် ဥစ္စာသည် အကျ ိး မ ေပး ိင်ု။ ေြဖာင့်မတ် ြခင်း
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ပါရမီမူကား ၊ ေသ ြခင်းမှ ကယ်တင် တတ်၏။ 5 ေြဖာင့်မတ် ြခင်း ပါရမီသည်စုံလင်
ေသာသူတို့ ကုိ ပ့ဲြပင် တတ်၏။ မ
တရားေသာသူမူကား ၊ မိမိ မ တရားေသာ အမှုအားြဖင့် ဆုံး ှုံး တတ်၏။ 6 ေြဖာင့်မတ်
ေသာသူတို့ ၏ေြဖာင့်မတ် ေသာ သေဘာသည် သူ
တို့ ကုိကယ်တင် တတ်၏။ လနွက်ျ း ေသာသူတို့ မူကား ၊ မိမိတို့အဓမ္မ ၌
ေကျာမိ့ တတ်က၏။ 7 ဆုိး ေသာသူ သည် ေသ
ေသာအခါ
ေြမာ်လင့် ြခင်း ပျက် တတ်၏။ မတရားေသာသူ၏ေတာင့်တ ြခင်းလည်း
ပျက် တတ်၏။ 8 ေြဖာင့်မတ် ေသာသူသည် ဒကု္ခ
ထဲက
ထွက်ေြမာက်
၍ ၊ သူ့ ကုိယ်စား မ တရားေသာသူခံရ ၏။ 9အဓမ္မ လသူည် မိမိ ှ တ် ြဖင့်
မိမိ အိမ်နးီချင်း ကုိ ဖျက် တတ်၏။ တရား
ေသာသူမူကား ၊ ပညာ အတတ် အားြဖင့် အမှု လတ်ွတတ်၏။ 10 တရား ေသာသူ
သည် ေကာင်းစား ေသာအခါ
တ မိ လံးုဝမ်းေြမာက် ြခင်း ှ ိ၏။ မ
တရားေသာသူသည် ဆုံး ှုံး ေသာအခါ မူကား ၊ ေကးေကာ် ြခင်း ှ ိ၏။ 11 တရား
ေသာသူသည် ေကာင်း ကီး ေပးေသာ အားြဖင့် သူ၏ေနရာ မိ သည် ချးီေြမာက် ြခင်း
သို့ ၎င်း၊ မ
တရားေသာသူ ၏ ှ တ် ြဖင့်
ဖိ ဖျက် ြခင်းသို့ ၎င်း ေရာက် တတ်၏။ 12 ပညာမ့ဲ ေသာသူသည် မိမိ
အိမ်နးီချင်း ကုိ
မထီမ့ဲြမင် ြပ တတ်၏။ ဉာဏ် ေကာင်းေသာသူ မူကား ၊ တိတ်ဆိတ် စွာ ေနတတ်၏။

13လည် ၍စကားများစွာေြပာတတ်ေသာသူသည် လျှ ိ ဝှက် အပ်ေသာအရာကုိ ေဘာ်ြပ
တတ်၏။ သစ္စာ
ေစာင့်ေသာသူမူကား ၊ ဝှက်ထား တတ်၏။ 14အကံ ေပး ိင်ုေသာ ဉာဏ်မ ှိလျှင်
ြပည်သား တို့ သည် ှုံး တတ်၏။ အ ကံ ေပး ိင်ုေသာသူ အများ ှ ိလျှင် မူကား ၊
ေဘး လတ်ွတတ်၏။ 15အကျွမ်း မဝင်ေသာသူ၏ အမှု၌အာမခံ ေသာသူသည် အလနွ်
နာလိမ့်မည်။ လက်ဝါးချင်း ိုက် ေသာ အမှုကုိမုနး် ေသာသူမူကား ၊ စုိးရိမ် စရာမ ှိ။
16 ှစ်သက် ဘွယ်ေသာမိနး်မ သည် ဂုဏ် အသေရကုိ၎င်း ၊ ခွနအ်ား ကီးေသာ ေယာက်ျား
သည် စည်းစိမ် ကုိ၎င်း ရ တတ်၏။ 17သနား တတ်ေသာသူ သည် မိမိ
ကုိယ် ၌ ေကျးဇူး ြပ တတ်၏။ ကမ်းက တ် ေသာသူမူကား ၊ မိမိ ကုိယ် ကုိပင်
ေ ှာင့် ှက် တတ်၏။ 18 မ တရားေသာသူြပ ေသာ အမှု သည် အ မဲ
မတည်တတ်။ ေြဖာင့်မတ် ြခင်းတရားမျ ိ းေစ့ကုိ ကဲ ေသာ သူမူကား ၊ မဲြမံ ေသာ
အကျ ိး ကုိခံရလိမ့်မည်။ 19 ေြဖာင့်မတ် ြခင်း တရား သည် အသက် ှင် ြခင်း ှင့်
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ဆုိင်သက့ဲသို့ ၊ ဒစု ိုက် ကုိလိက်ု ှာေသာသူ သည်လည်း ၊ မိမိ ေသ ြခင်းတိင်ုေအာင်
လိက်ု ှာတတ်၏။ 20သေဘာ ေကာက် ေသာသူတို့ ကုိ ထာဝရဘုရား
သည် စက်ဆုပ် ရံွ ှာေတာ်မူ၏။ ေြဖာင့် ေသာလမ်းသို့ လိက်ုေသာသူတို့ ကုိကား ၊
ှစ်သက် ေတာ်မူ၏။ 21လဆုိူး တို့သည် အသင်း ဖွ့ဲေသာ်လည်း၊ အြပစ် ဒဏ် ှင့်မ လတ်ွ
ရက။ ေြဖာင့်မတ် ေသာသူတို့၏ အမျ ိးအ ွှယ် မူကား
လတ်ွ ရ၏။ 22သမ္မာ သတိမ ှိ၊ အဆင်း လှေသာ မိနး်မ သည် ဝက်မ ှာေခါင်း ဖျား၌
တပ်ေသာ ေရွှ တနဆ်ာ ှင့်တ၏ူ။ 23 ေြဖာင့်မတ် ေသာသူသည် ြမတ် ေသာအရာကုိ သာ
ေတာင့်တ တတ်၏။ မ
တရား ေသာသူေြမာ်လင့် ေသာ အရာ မူကား၊ ေဒါသ အမျက် ှင့် ဆုိင်သတည်း။

24 စွန ့် ကဲ ေသာ်လည်း ဥစ္စာ တိးုပွါးတတ်ေသာ သူ ှိ ၏။ အေထာက် မတနစု်သိမ်း ၍
ဆင်းရဲ ြခင်းသို့ ေရာက်တတ်ေသာ သူလည်း ှိ၏။ 25 စွန ့် ကဲ တတ်ေသာသူသည်
ကယ်ဝ လိမ့်မည်။ သူတပါးကုိ ေရ
ေလာင်းေသာသူသည် ကုိယ်တိင်ု ေရ ေလာင်းြခင်း အကျ ိး ကုိခံရလိမ့်မည်။ 26 စပါး
ကုိသုိထား ေသာသူသည် လူ
များကျနိဆဲ် ြခင်း ကုိခံရလိမ့်မည်။ ေရာင်း ချေသာသူ၏ေခါင်း ၌ မူကား ၊ ေကာင်း
ကီး မဂင်္လာ ှိလိမ့်မည်။ 27 ေကာင်း ေသာအရာကုိ ကိ းစား၍ ှာ ေသာသူသည် ေကျးဇူး
ကုိခံရ လိမ့်မည်။ သူ့အကျ ိးကုိဖျက်ြခင်းငှါ ှာ ကံေသာသူမူကား ၊ ကုိယ် အကျ ိးပျက်
ြခင်း ှ ိ လိမ့်မည်။ 28 မိမိ စည်းစိမ် ကုိ
ကုိးစား ေသာသူသည် ှုံး လိမ့်မည်။ ေြဖာင့်မတ် ေသာ သူမူကား ၊ သစ်ခက် က့ဲသို့
စိမ်းလနး် လိမ့်မည်။ 29 မိမိ အိမ် ကုိေ ှာင့် ှက် ေသာသူသည် ေလ
ကုိ အေမွ ခံရလိမ့်မည်။ မုိက် ေသာသူသည်လည်း ၊ လိမ္မာ ေသာ သူထံ
၌ ကျွန် ခံရလိမ့်မည်။ 30 ေြဖာင့်မတ် ေသာသူ သီးေသာ အသီး
သည် အသက် ပင် အသီးြဖစ်၏။ သူတပါးတို့၏ စိတ်ဝိညာ ် ကုိ ရ
ေသာသူသည်လည်း
ပညာ ှိ ြဖစ်၏။ 31 ေြဖာင့်မတ် ေသာသူေသာ်လည်း ေြမ ကီး ေပါ် မှာ အြပစ်ဒဏ်ကုိ
ခံရ
၏။ မ
တရားေသာသူ ှင့်
အြပစ်
ထင် ှားေသာသူကုိမူကား ၊ အဘယ် ဆုိဘွယ်ရာ ှိသနည်း။

12
1 နည်း ဥပေဒကုိ ခံ
ချင်ေသာသူသည် ပညာ
အတတ်ကုိ ှစ်သက် ၏။ ဆုံးမ
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ြခင်း ကုိ မုနး် ေသာ သူမူကား ၊ တိ စ္ဆာန် သေဘာ ှိ၏။ 2 သူေတာ် ေကာင်းသည်
ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌
မျက် ှာ ရ တတ်၏။ မ
ေကာင်းေသာအ ကံကုိ ကံစည်ေသာ သူမူကား ၊ အြပစ် စီရင်ေတာ်မူြခင်းကုိ ခံရ၏။

3လူ သည်ဒစု ိုက် အားြဖင့် မဲြမံ ြခင်းသို့ မ
ေရာက်ရာ။ ေြဖာင့်မတ် ေသာသူ၏အြမစ် မူကား
မ ေရွ ရာ။ 4 သီလ ှိေသာ မိနး်မ သည် မိမိ
လင် ၌ ဦးရစ် သရဖူ ြဖစ်၏။ အ ှက် ခဲွတတ်ေသာ မိနး်မမူကား ၊ လင် ၏အ ို း
တို့ ၌
ေဆွးေြမ ြခင်းက့ဲသို့ ြဖစ်၏။ 5 ေြဖာင့်မတ် ေသာသူ ၏အကံ သည် ေြဖာင့် ၏။ မ
တရားေသာသူ ေပးေသာ အ ကံ မူကား မုသာ ြဖစ်၏။ 6 မ တရားေသာသူ ၏စကား
သည် သူ့အသက် ကုိ သတ်ြခင်းငှါေစာင်းေြမာင်း တတ်၏။ ေြဖာင့်မတ် ေသာသူ
၏ ှ တ် မူကား ၊ သူတပါး တို့ ကုိ ကယ် ှ တ် တတ်၏။ 7 မ တရားေသာသူ ၏အိမ်သည်
ပိ လဲ ေပျာက်ပျက် ြခင်း၊ ေြဖာင့်မတ် ေသာသူ၏ အိမ် မူကား ၊ အ မဲ တည် ြခင်း ှ ိ
တတ်၏။ 8လူ သည်ဉာဏ် ပညာ ှိသည်အတိင်ုး
ချးီမွမ်း ြခင်း ကုိခံရ၏။ သေဘာ
ေကာက် ေသာ သူမူကား ၊ မထီမ့ဲြမင် ြပ ြခင်းကုိ
ခံရ ၏။ 9 စားစရာ မ ှိဘဲ ဝါ ကား ေသာသူထက် ၊ အသေရ မ ှိ၊ ကုိယ် အလပ်ု ကုိ
လပ်ုရေသာသူသည် သာ၍ေကာင်း ၏။ 10 ေြဖာင့်မတ် ေသာသူသည် မိမိ
တိ စ္ဆာန် အသက်
ကုိ ှေြမာ တတ်၏။ မ
တရားေသာသူမူကား ၊ က ုဏာ
အရာ၌ပင် ကမ်းက တ် တတ်၏။ 11 မိမိ လယ်ယာ ကုိ လပ်ု ေသာသူသည် ဝ
စွာစားရ ၏။ အချည်း ှးီ ေသာအမှုကုိ ေစာင့် ေသာသူမူကား ၊ ဉာဏ် ချ ိ တဲ့ ၏။ 12 မ
တရားေသာသူသည် လဆုိူး
သုံးတတ်ေသာ ေကျာကွ့င်း ကုိ အလို
ှ ိ၏။ ေြဖာင့်မတ် ေသာသူ ၏အြမစ်
မူကား ၊ အသီး ကုိသီးတတ်၏။ 13 စကား လနွက်ျ း ရာတင်ွ
ဆုိး ေသာေကျာကွ့င်း ှ ိ၏။ ေြဖာင့်မတ် ေသာသူမူကား ၊ အမှု ထဲက
ထေြမာက် တတ်၏။ 14လူ သည်မိမိ ှ တ်ခမ်း အသီး ကုိ
ဝ စွာစားရ၏။ မိမိ
လက် လပ်ု ရာ အကျ ိးအြပစ်ကုိလည်းခံရ ၏။ 15 မုိက် ေသာသူသည် မိမိ
ြပ ေသာအမှုကုိ မှန် သည် ဟု ထင် တတ်၏။ အ ကံ ေပးေသာစကားကုိ နားေထာင်
ေသာ သူမူကား
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ပညာ ှိ၏။ 16 မုိက် ေသာသူ၏ အမျက် ေဒါသသည် ချက်ြခင်း ထင် ှား တတ်၏။
ပညာ
သတိ ှိေသာသူမူကား ၊ ှက် စရာ အမှုကုိ ဖုံး တတ်၏။ 17 မှန် ေသာစကားကုိ ေြပာ
ေသာသူသည် ေြဖာင့်မတ်
ြခင်းတရား၊ မ
မှနေ်သာသက်ေသ ကုိ ခံ ေသာ သူ မူကား ၊ မု သာ တရား ကုိ ြပသ တတ်၏။

18သနလ်ျက် ှင့်ထုိး သက့ဲသို့ စကား ေြပာတတ် ေသာ လူတချ ိ ှ ိ ၏။ ပညာ ှိ တို့၏
လျှာ မူကား
အနာ ကုိ ပင် ေပျာက်ေစတတ်၏။ 19သစ္စာ ှ တ်ခမ်း သည် အစ ် အ မဲတည် ၏။
မုသာ
လျှာ မူကား
ခဏသာတည် ၏။ 20 မ ေကာင်းေသာအ ကံကုိ ကံ ေသာသူတို့၏ စိတ်
ထဲမှာ
လှည့်စား တတ်ေသာသေဘာ ှိ၏။ ရန် ေြပေစ ြခင်းငှါ
အ ကံ ေပးေသာသူတို့ ၌ကား ၊ ဝမ်းေြမာက် စရာ အေကာင်း ှ ိ၏။ 21 တရား ေသာ
သူ၌
အမဂင်္လာ မ ေရာက် ရာ။ မ
တရားေသာ သူမူကား ၊ အမဂင်္လာ ှင့်ြပည့်ဝ ရလိမ့်မည်။ 22 မုသာ သုံးေသာ ှ တ်ခမ်း
သည် ထာဝရဘုရား
စက်ဆုပ် ရံွ ှာေတာ်မူဘွယ်ြဖစ်၏။ သစ္စာ
တရားကုိ ေစာင့်ေ ှာက်
ေသာသူတို့ မူကား ၊ ှစ်သက် ေတာ်မူဘွယ် ြဖစ် က ၏။ 23 ပညာ သတိ ှိ ေသာသူ
သည် မိမိသိ
ေသာအရာ ကုိပင်ထိမ်ဝှက် တတ်၏။ မုိက် ေသာသူမူကား ၊ မိမိစိတ်
အလိအုေလျာက်မုိက် ေသာသေဘာကုိ ထင် ှား ြပတတ် ၏။ 24 လံု့လဝိရိယ ြပ ေသာ
သူသည် အစုိး
ရတတ်၏။ ပျင်းရိ ေသာသူမူကား ၊ အခွန် ေပး ရ၏။ 25 ဝမ်းနည်း ြခင်းအေကာင်း
သည် ည ိးငယ် ေစ တတ်၏။ ေကာင်း ေသာစကား မူကား ၊ ရွှင်လနး် ေစတတ် ၏။
26 ေြဖာင့်မတ် ေသာသူသည် အိမ်နးီချင်း ကုိ
လမ်း
ြပတတ်၏။ မ
တရားေသာသူလိက်ုေသာ လမ်း မူကား ၊ သူ့ ကုိပင် လှည့်စား တတ်၏။ 27 ပျင်းရိ
ေသာသူသည် မုဆုိး
လပ်ုေသာ်လည်း ၊ ဘမ်း ရေသာအေကာင်ကုိ ကင်၍မစားရ။ လံု့လ
ဝိရိယြပ ေသာသူ
၏ ဥစ္စာ
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မူကား၊ အဘုိး ထုိက်ေပ၏။ 28 ေြဖာင့်မတ် ြခင်းတရားလမ်း ၌
ေသ ေဘးမ ှိ၊ အသက် ချမ်းသာလမ်း ြဖစ်၏။

13
1 ပညာ ှိေသာသား သည် အဘ
၏ သွနသ်င်ြခင်း ကုိ နားေထာင်တတ်၏။ မထီမ့ဲြမင် ြပ ေသာသားမူကား ၊ အြပစ်တင်
ြခင်းကုိ နား
မ ေထာင်တတ်။ 2လူ သည် မိမိ ှ တ် ၏အသီး တည်းဟေူသာ ေကာင်း ေသာအရာ
ကုိ စား
ရ၏။ ြပစ်မှားတတ်ေသာ သူ မူကား ၊ ည ်းဆဲြခင်းအြပစ်၏အသီးကုိ စားရ၏။ 3 မိမိ
ှ တ် ကုိေစာင့် ေသာသူသည် မိမိ
အသက် ကုိ ေစာင့် ၏။ မိမိ
ှ တ် ကုိ ကျယ်ကျယ် ဖွင့်ေသာသူမူကား၊ ပျက်စီး ြခင်းသို့ ေရာက်တတ်၏။ 4 ပျင်းရိ

ေသာသူသည် အဘယ်အရာကုိမျှ ေတာင့်တ
၍
မ ရတတ်။ လံု့လဝိရိယ
ြပ ေသာသူမူကား ၊ မိမိအလို
ဆ ္ဒြပည့်စုံ ရ၏။ 5 ေြဖာင့်မတ် ေသာသူသည် မုသာ
စကား ကုိ မုနး်
တတ်၏။ မ
တရားေသာသူမူကား ၊ စက်ဆုပ် ဘွယ်ြဖစ်၍ ၊ အ ှက် ကဲွြခင်းသို့ ေရာက်တတ်၏။

6 ေြဖာင့်မတ် ြခင်းတရားသည် လမ်း မလွှဲေသာသူကုိ ေစာင့် တတ်၏။ ဒစု ိုက် တရား
မူကား ၊ အြပစ် ှိေသာသူကုိလဲှ တတ်၏။ 7အလနွ် ဆင်းရဲလျက် ှင့် ရတတ်ဟနေ်ဆာင်
ေသာ သူ ှိ ၏။ အလနွ် ရ တတ်လျက် ှင့် ဆင်းရဲ ဟနေ်ဆာင်ေသာသူလည်း ှိ၏။
8 စည်းစိမ် သည် ရတတ်ေသာသူ ၏အသက် ကုိ ေရွး ဘို့ ြဖစ်၏။ ဆင်းရဲ ေသာသူမူကား
၊ အြပစ်တင် ေသာ စကားကုိ မ
ကား ဘဲေန၏။ 9 ေြဖာင့်မတ် ေသာသူ ၏အလင်း သည် ရွှင်လနး် ၏။ မ
တရားေသာသူ ၏မီးခွက် မူကား ၊ ေသ ရလိမ့်မည်။ 10 မာန ေကာင့်သာ
ရနေ်တွ့ ြခင်းြဖစ် ၏။ သတိေပးေသာ စကားကုိ
နားခံ ေသာသူမူကား
ပညာ ှိ၏။ 11 လျှပ်ေပါ် ြခင်းအားြဖင့် ဥစ္စာ သည်ေလျာ့ တတ် ၏။ ကိ းစား
အားထုတ် ၍
ဆည်းဖူး ေသာသူ ၏ဥစ္စာမူကား ၊ ြပန ့်ပွား တတ်၏။ 12 ေြမာ်လင့် ေသာအရာသည်
ဖင့် ွ ဲ လျှင်၊ စိတ် ှလံးုကုိ ပူပန် ေစတတ်၏။ အလို
ြပည့်စုံ ေသာအခါမူကား
အသက် ပင် ြဖစ်၏။ 13 ှ တ်ကပတ် ေတာ်ကုိ
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မထီမ့ဲြမင် ြပ ေသာသူသည် ပျက်စီး လိမ့်မည်။ ပညတ် တရားေတာ်ကုိခန ့်ညား ေသာ
သူမူကား ၊ ချမ်းသာ ရလိမ့်မည်။ 14 ပညာ ှိ ေသာသူ၏တရား သည် အေသခံ
ရာ ေကျာကွ့င်း တို့ မှ ၊ လွှဲ ေ ှာင်ရာအသက် စမ်းေရ တင်ွးြဖစ်၏။ 15 ေကာင်း ေသာ
ဉာဏ် ှိေသာသူသည် မျက် ှာ ရ တတ်၏။ ြပစ်မှား ေသာသူတို့ လမ်း မူကား ၊ ခက်
ေသာ လမ်းြဖစ်၏။ 16သမ္မာ သတိ ှိေသာ သူအေပါင်း တို့သည် ပညာ
အတတ် ှင့် ြပ မူ တတ်က၏။ မုိက် ေသာသူမူကား ၊ မိမိမုိက်
ေသာ အြပစ်ကုိ ထင် ှား ေစတတ်၏။ 17 မ တရားေသာအေစခံ သည် မိမိေစာင့် ေသာ
အမှု ကုိ
ဖျက် တတ်၏။ သစ္စာ
ှ ိ ေသာ သံတမန် မူကား ၊ ကျနး်မာ ြခင်းအေကာင်း ြဖစ်၏။ 18 သွနသ်င် ြခင်း ကုိ

ြငင်းပယ် ေသာသူသည် ဆင်းရဲ ြခင်း ှင့် ှက်ေကာက် ြခင်းသို့ ေရာက်လိမ့်မည်။ ဆုံးမ
ေသာ စကား ကုိ နားေထာင် ေသာ သူ မူကား ၊ ဂုဏ် အသေရ ကုိ ရ လိမ့်မည်။

19အလိဆု ္ဒ ြပည့်စုံ ြခင်းအရာသည် ချ ိ မိန် ၏။ ဒစု ိုက် ကုိ
ေ ှာင် ေသာအရာမူကား ၊ မုိက် ေသာသူတို့ စက်ဆုပ် ေသာ အရာြဖစ်၏။ 20 ပညာ ှိ
တို့ ှင့် ေပါင်းေဘာ် ေသာသူသည် ပညာ
ှိတတ်၏။ လမုိူက် တို့ ှင့် ေပါင်းေဘာ် ေသာသူမူကား ၊ ပျက်စီး တတ်၏။ 21အြပစ်
ှိေသာသူတို့ ကုိ ေဘး
လိက်ု တတ်၏။ ေြဖာင့်မတ် ေသာသူတို့ မူကား ၊ ေကာင်း ေသာအကျ ိး ကုိ ခံ ရ
လိမ့်မည်။ 22 သူေတာ် ေကာင်းသည် သား
ေြမးတို့အဘို့ အေမွဥစ္စာကုိ
ချနထ်ားတတ်၏။ အြပစ် ှိေသာသူ ၏စည်းစိမ် မူကား ၊ ေြဖာင့်မတ် ေသာသူတို့ အ
ဘို့
သုိထား လျက် ှိ၏။ 23 ဆင်းရဲ သား လယ်လပ်ု ြခင်းအားြဖင့်စားစရာ ပွါးများ ၏။
သို့ ရာတင်ွ ၊ မ တရား ေသာ အမှုေကာင့်
ပျက်စီး ြခင်းသို့ ေရာက် တတ်၏။ 24 ကိမ်လံးု ကုိ မ
သုံးေသာသူသည် မိမိ
သား ကုိ မုနး် ရာသို့ ေရာက်၏။ သားကုိချစ် ေသာသူမူကား ၊ ငယ်
ေသာအရွယ်မှစ၍ဆုံးမ တတ်၏။ 25 ေြဖာင့်မတ် ေသာသူသည် ဝ
စွာစား ရေသာအခွင့် ှ ိ၏။ မ
တရားေသာ သူမူကား ၊ မွတ်သိပ် ြခင်းကုိခံရလိမ့်မည်။

14
1 ပညာ ှိ ေသာမိနး်မ သည် မိမိ
အိမ် ကုိ တည်ေဆာက်
တတ်၏။ မုိက် ေသာမိနး်မမူကား ၊ ကုိယ် လက် ှင့်
ဖိ ဖျက် တတ်၏။ 2 ေြဖာင့် ေသာလမ်းသို့ လိက်ု ေသာသူသည် ထာဝရဘုရား
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ကုိ ေကာက်ရွ ံ တတ်၏။ ေကာက်ေသာလမ်းသို့ လိက်ု ေသာသူမူကား ၊ မထီမ့ဲြမင် ြပ
တတ်၏။ 3 မုိက် ေသာသူ၏ ှ တ် ၌ မာန ကိမ်လံးု ှ ိ၏။ ပညာ ှိ
ေသာသူ၏ ှ တ်ခမ်း တို့သည် ကယ်တင် ေသာအမှုကုိ ြပ တတ်၏။ 4 ာွး ထီးမ ှိ
ေသာ တင်းကုပ် သည် စင်ကယ် ၏။ သို့ ေသာ်လည်း ၊ ာွး ခွနအ်ား ကုိသုံး၍ များ ေသာ
စီးပွား ကုိ ရတတ်၏။ 5သစ္စာ ှိေသာသက်ေသ သည်မုသာ မ သုံးတတ်။ သစ္စာ
ပျက်ေသာ သက်ေသ မူကား ၊ မုသာ ကုိသုံး တတ်၏။ 6 မထီမ့ဲြမင် ြပ ေသာသူသည်
ပညာ
ကုိ ှာ ၍
မ ေတွ့ရာ။ ဉာဏ် ှိေသာသူမူကား ၊ ပညာ အတတ်ကုိ
ရ လယ်ွ၏။ 7 မုိက် ေသာသူ ှင့်ေတွ့၍ သူ၏ ှ တ် ၌ ပညာ
အတတ်မ ှိသည်ကုိ သိြမင် လျှင် ၊ ထုိသူ ကုိ
ေ ှာင် သွား ေလာ။့ 8 ပညာ သတိ ှိေသာသူ ၏ပညာ
ကား၊ ကုိယ် သွား ရေသာလမ်း ကုိ သိ
ြခင်းတည်း။ မုိက် ေသာသူ၏ မုိက် ြခင်း မူကား ၊ ပရိယာယ် တည်း။ 9 မုိက် ေသာသူ
တို့သည် ဒစု ိုက် အြပစ်ကုိ မထီ
ေလးစားြပ က၏။ ေြဖာင့်မတ် ေသာသူတို့ မူကား ၊ တေယာက် ကုိတေယာက်ေကျးဇူး
ြပ က၏။ 10 စိတ် ှလံးုသည် မိမိ
ဒကု္ခ ကုိ သိ
၏။ စိတ် ှလံးု ရွှင်လနး် ြခင်း အေကာင်းကုိလည်း သူတပါး မ ဆုိင် တတ်။ 11 မ
တရားေသာသူ၏အိမ် သည် ပိ လဲတတ်၏။ ေြဖာင့်မတ် ေသာသူ ၏တဲ
မူကား ၊ ပွင့်လနး် တတ်၏။ 12 လူ ထင် သည်အတိင်ုး မှန် ေသာလက္ခဏာ ှိ
ေသာ်လည်း ၊ အဆုံး ၌ ေသ
ြခင်းသို့ ပို့ ေသာ လမ်း တမျ ိး ှ ိ၏။ 13လူသည် ရယ် စ ် အခါပင် ၊ ဝမ်းနည်း ေသာ
စိတ်
သေဘာ ှိ၏။ ထုိ
ရယ်ေမာရွှင်လနး် ြခင်းအဆုံး ၌လည်း
ည ိးငယ် ြခင်း ှ ိတတ်၏။ 14 စိတ် လံှးုေဖါက်ြပန် ေသာသူြဖစ်ေစ ၊ သူ ေတာ် ေကာင်း
ြဖစ်ေစ ၊ မိမိ အကျင့် တို့ ှင့်ဝ လိမ့်မည်။ 15 ဉာဏ် တိမ်ေသာသူသည် သူတပါး ေြပာ
သမျှ ကုိ ယုံ
တတ်၏။ ပညာ
သတိ ှိေသာသူမူကား ၊ မိမိ သွား ရာ လမ်းကုိ
ေစ့ေစ့ ကည့် ှုတတ်၏။ 16 ပညာ ှိ ေသာသူသည် ေကာက် ၍
ဒစု ိုက် ကုိ
ေ ှာင် တတ်၏။ မုိက် ေသာသူမူကား
မာန ကီး၍
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ရဲရင့် တတ်၏။ 17 စိတ်တို ေသာသူသည် မုိက် စွာေသာအမှုကုိ ြပ တတ်၏။ မ
ေကာင်းေသာအ ကံကုိ ကံေသာသူ ကုိလည်း
သူတပါးမုနး် လိမ့်မည်။ 18 ဉာဏ် တိမ်ေသာသူသည် မုိက် ြခင်းကုိ အေမွခံ တတ်၏။
ပညာ
သတိ ှိေသာသူမူကား ၊ သိပ္ပံ သရဖူ ကုိ ေဆာင်းတတ်၏။ 19လဆုိူး တို့သည် သူ
ေတာ်ေကာင်းေ ှ ၌၎င်း ၊ မ တရားေသာသူတို့သည် ေြဖာင့်မတ် ေသာသူ၏ အိမ်
တံခါးဝ ၌ ၎င်း ဦးချ တတ်က၏။ 20ဆင်းရဲ ေသာသူသည် မိမိ
အိမ်နးီချင်း မုနး် ြခင်း ကုိပင် ခံရမည်။ ေငွ ရတတ်ေသာသူ၌မူကား ၊ များစွာ ေသာ
အေဆွ ခင်ပွနး် ှ ိလိမ့်မည်။ 21 မိမိ အိမ်နးီချင်း ကုိ
မထီမ့ဲြမင် ြပ ေသာသူသည် အြပစ် ှိ၏။ ဆင်းရဲ ေသာ သူကုိသနား
ေသာသူမူကား ၊ မဂင်္လာ ှိ၏။ 22မ ေကာင်းေသာ အ ကံကုိ ကံ တတ်ေသာသူတို့ သည်
မှားယွင်း ကလိမ့်မည်။ ေကျးဇူး ြပ မည်ဟု ကံတတ် ေသာသူတို့ မူကား ၊ က ုဏာ
အကျ ိး ှင့် သစ္စာ အကျ ိးကုိခံရကလိမ့်မည်။ 23 ကိ းစား ၍ လပ်ုေလရာရာ ၌ေကျးဇူး
ှ ိ ၏။ စကား
များြခင်းအကျ ိးမူကား ၊ ဆင်းရဲ ြခင်းသက်သက် တည်း။ 24 ပညာ ှိ ေသာသူတို့၏
စည်းစိမ် ဥစ္စာသည် သူ
တို့ ဦးရစ် သရဖူြဖစ်၏။ မုိက် ေသာသူတို့၏ မုိက် ြခင်းမူကား၊ အမုိက် သက်သက်
ြဖစ်၏။ 25 မှန် ေသာသက်ေသ သည် သူ့အသက် ကုိ ကယ်တင်
တတ်၏။ မ
မှနေ်သာသက်ေသ မူကား ၊ မုသာ ကုိ သုံးတတ်၏။ 26ထာဝရဘုရား ကုိ ေကာက်ရွ ံ
ြခင်းသည် အား ကီး ေသာ ကုိးစား
ရာအခွင့်ကုိြဖစ်ေစတတ်၏။ သား
ေတာ်တို့ သည်လည်း ၊ ခုိလှုံ ရာအရပ် ကုိ ရ ကလိမ့်မည်။ 27 ထာဝရဘုရား ကုိ
ေကာက်ရွ ံ ေသာသေဘာသည် အေသခံ
ရာ ေကျာကွ့င်း တို့ မှ
လွှဲေ ှာင် ရာအသက်
စမ်းေရ တင်ွး ြဖစ်၏။ 28 ြပည်သား များြပား ရာ၌
ှင်ဘုရင် ၏ဘုနး် ေတာ် တည်၏။ ြပည်သား နည်းပါး ရာ၌ ကား ၊ မင်း အကျ ိးနည်း

ြခင်း ှ ိ၏။ 29 စိတ် ှည် ေသာသူသည် ပညာ
ကီး ၏။ စိတ်တို ေသာသူမူကား ၊ အထူးသြဖင့်မုိက် ေပ၏။ 30ကျနး်မာ ေသာ ှလံးု

သည် ကုိယ် အသက် ှင် ေစ ေသာအေကာင်း၊ ြင စူ ေသာ သေဘာမူကား ၊ အ ို း
ေဆွးေြမ ြခင်းအေကာင်း ြဖစ်၏။ 31 ဆင်းရဲသား တို့ ကုိ ည ်းဆဲ ေသာသူသည်
ဖနဆ်င်း
ေတာ်မူေသာဘုရားကုိက့ဲရဲ ၏။ ဘုရား
ကုိ ိုေသ
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ေသာသူမူကား ၊ ဆင်းရဲ ေသာသူတို့ ကုိ သနား တတ်၏။ 32 မ တရားေသာသူသည် မ
တရားသြဖင့် ြပ စ ်အခါ ၊ လဲှ ြခင်းကုိ ခံရ၏။ ေြဖာင့်မတ် ေသာသူမူကား ၊ ေသ
ေသာအခါ၌ ပင် ေြမာ်လင့် စရာ ှိ၏။ 33 ဉာဏ် ှိေသာသူ၏ ှလံးု ၌ ပညာ ကျနိး်ဝပ်
တတ် ၏။ မုိက် ေသာသူ တို့၏အထဲ ၌ ှိ ေသာအရာ မူကား ၊ ထင် ှား တတ်၏။
34 ေြဖာင့်မတ် ြခင်းတရားသည် ြပည်သား တို့ ကုိ ချးီေြမာက် တတ်၏။ ဒစု ိုက် အြပစ်
မူကား ၊ ြပည်သား များ တို့ ကုိ ှုတ်ချ တတ်၏။ 35 ပညာ ှိ ေသာ ကျွန် အား ှင် ဘုရင်
သည် ေကျးဇူး ြပ တတ်၏။ အ ှက် ခဲွတတ်ေသာ ကျွန်မူကား ၊ အမျက် ေတာ်ကုိခံရ
မည်။

15
1 ြဖည်းညင်း ေသာ စကား
သည် စိတ် ကုိ ေြဖ တတ် ၏။ ကမ်းတမ်း ေသာ စကား မူကား ၊ အမျက် ကုိ
ှ ိးေဆာ် တတ်၏။ 2 ပညာ ှိ ေသာသူ ၏လျှာ သည်ပညာ အတတ်ကုိ တင့်တယ် ေစ
တတ်၏။ မုိက် ေသာသူတို့၏ ှ တ် မူကား ၊ မုိက် ေသာအရာကုိ သွနး်ေလာင်း တတ်၏။
3ထာဝရဘုရား ၏မျက်စိ ေတာ်သည် ခပ်သိမ်း ေသာအရပ် ၌ ှိ၍၊ ေကာင်း မေကာင်း
ကုိ ကည့် ှု ေတာ်မူ၏။ 4 ြဖည်းညင်း ေသာလျှာ သည် အသက် ြဖစ်၏။ ကမ်းတမ်း
ေသာ လျှာ မူကား
စိတ် နာ ေစတတ်၏။ 5 မုိက် ေသာသူသည် အဘ
သွနသ်င် ြခင်းကုိ မထီမ့ဲြမင်
ြပ တတ်၏။ ဆုံးမ
ေသာ စကား ကုိ နားေထာင် ေသာ သူ မူကား ၊ သမ္မာ သတိ ှင့် ြပည့်စုံတတ်၏။

6 ေြဖာင့်မတ် ေသာသူ၏ အိမ် ၌များစွာ ေသာ စည်းစိမ် ှ ိ၏။ မ
တရားေသာ သူခံရေသာအခွန် မူကား ၊ များစွာေသာ ေ ှာင့် ှက် ြခင်း ှင့်ယှ ်၏။

7 ပညာ ှိ ေသာသူ ၏ ှ တ်ခမ်း တို့သည် ပညာ
အတတ်ကုိ စွန ့် ကဲ တတ်၏။ မုိက် ေသာသူ၏ ှလံးု မူကား
ပညာမ ှိ။ 8 မ တရားေသာသူ ပူေဇာ်ေသာယဇ် ကုိ ထာဝရဘုရား
စက်ဆုပ် ရွ ံ ှာေတာ်မူ၏။ သေဘာ
ေြဖာင့်ေသာသူ ဆုေတာင်းေသာ ပဌနာ
ကုိကား ၊ ှစ်သက် ေတာ်မူ၏။ 9 မ တရားေသာ သူလိက်ုေသာလမ်း ကုိ ထာဝရဘုရား
စက်ဆုပ် ရံွ ှာေတာ်မူ၏။ ေြဖာင့်မတ် ြခင်း တရား လမ်းသို့ လိက်ု ေသာသူကုိကား
ချစ် ေတာ်မူ၏။ 10လမ်း လွှဲ ေသာသူသည် ဆုံးမ
ေသာစကားကုိ နား
မခံလိ။ု သို့ ေသာ်လည်း၊ အြပစ်တင် ြခင်းကုိ မုနး် ေသာသူသည် ေသ ရမည်။ 11မရဏာ
ိင်ုငံ ှင့် အဗဒ္ဒနု် ိင်ုငံသည် ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ထင် ှား၏။ ထုိမျှမက၊ လူ
သားတို့၏ ှလံးု သည် သာ၍
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ထင် ှား ၏။ 12 မထီမ့ဲြမင် ြပ ေသာသူသည် အြပစ် ြပေသာသူ ကုိ
မ ချစ် တတ်။ ပညာ ှိ ထံသို့ မ ချ ်းကပ် တတ်။ 13 ရွှင်လနး်ေသာ စိတ် ှလံးုသည်
ချ ိ ေသာမျက် ှာ
ကုိ ြဖစ်ေစတတ်၏။ ည ိးငယ် ြခင်းအားြဖင့် ကား ၊ စိတ် ပျက် တတ်၏။ 14 ဉာဏ်
ေကာင်းေသာသူ၏ စိတ် ှလံးုသည် ပညာ
အတတ်ကုိ ှာ တတ်၏။ မုိက် ေသာသူတို့၏ ှ တ် မူကား ၊ မုိက် ြခင်းကုိ ကျက်စား
တတ်၏။ 15 ဆင်းရဲ ငိ ြငင်ေသာသူ၏ ေနရ့က် ှိသမျှ တို့သည် ဆုိးယုတ် က၏။
ရွှင်လနး် ေသာစိတ် ှလံးုမူကား ၊ အစ ်
အ မဲခံရေသာပဲွ ြဖစ်၏။ 16 ေ ှာင့် ှက် ြခင်း ှင့် ယှ ်၍
ကီးစွာ ေသာ စည်းစိမ်ထက် ထာဝရဘုရား
ကုိေကာက်ရွ ံ ြခင်း ှင့် ယှ ် ေသာဥစ္စာ
အနည်းငယ် သည် သာ၍
ေကာင်း ၏။ 17 ဆူ ေအာင်ေကျွးေသာ ာွး တေကာင်လံးုကုိ အချင်းချင်း အ ငိ း ထား
ေသာစိတ် ှင့် စားရသည်ထက်၊ ချစ် ြခင်းေမတ္တ ာပါေသာ ဟင်းရွက် တနပ်စာ သည်သာ၍
ေကာင်း ၏။ 18 မာန ကီးေသာသူ သည် ရန် ကုိ ှ ိးေဆာ် တတ်၏။ သည်းခံ ိင်ုေသာ
သူမူကား
ငိမ်း တတ်၏။ 19 ပျင်းရိ ေသာသူသွားရာ လမ်း ၌ ဆူး ပင်ဆီး ကာ လျက် ှိ၏။

ေြဖာင့်မတ် ေသာသူ သွား ရာလမ်းမူကား ၊ မို့ ေမာက်လျက် ှိ၏။ 20 ပညာ ှိ ေသာသား
သည်အဘ ဝမ်းေြမာက် ြခင်း အေကာင်းြဖစ်၏။ မုိက် ေသာသား မူကား ၊ မိမိ အမိ ကုိ
မထီမ့ဲြမင် ြပ တတ်၏။ 21 ဉာဏ် မ ှိေသာသူသည် မုိက် ြခင်း၌
ေပျာ်ေမွ့ တတ်၏။ ဉာဏ် ှိ ေသာသူ မူကား ၊ ေြဖာင့်မတ် ေသာအကျင့် ကုိ ကျင့်
တတ်၏။ 22 တိင်ုပင် ြခင်းမ ှိလျှင်
အ ကံ ပျက် တတ်၏။ တိင်ုပင်
ေသာ သူများ လျှင် မူကား ၊ အ ကံ တည်တတ်၏။ 23လူ သည်ြပနေ်ြပာ ေသာစကား
အားြဖင့် ဝမ်းေြမာက်
စရာအေကာင်း ှ ိ၏။ အချနိတ်န် ၍ ေြပာေသာ စကား
သည်လည်း
အလနွ် ေလျာက်ပတ် ေပ၏။ 24 ပညာ ှိ ေသာ သူလိက်ုရာ အသက် လမ်း သည်
ေအာက် အရပ်၊ မရဏာ
ိင်ုငံမှ
လွှဲေ ှာင် ၍၊ အထက် သို့ ပို့ ေဆာင်တတ်၏။ 25 မာန ေထာင်လွှားေသာသူ ၏အိမ် ကုိ
ထာဝရဘုရား
ဖျက်ဆီး ေတာ်မူမည်။ မုတ်ဆုိးမ ေနရာ
အရပ်ကုိ ကား ၊ တည် ေစေတာ်မူမည်။ 26 မ တရားေသာသူ၏ အကံအစည် တို့ ကုိ
ထာဝရဘုရား
စက်ဆုပ် ရံွ ှာေတာ်မူ၏။ စင်ကယ် ေသာသူ၏ စကား
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တို့ ကုိကား ၊ ှစ်သက် ေတာ်မူ၏။ 27 မ တရားေသာ စီးပွါးကုိ ှာ ေသာသူသည် မိမိ
အိမ်သား တို့ ကုိ ေ ှာင့် ှက် တတ်၏။ တံစုိး
ကုိ ရံွ ေသာသူမူကား အသက် ချမ်းသာရလိမ့်မည်။ 28 ေြဖာင့်မတ် ေသာသူသည်
အဘယ်သို့ ြပနေ်ြပာ ရမည်ကုိ စိတ် ှလံးုထဲမှာ ဆင်ြခင် တတ်၏။ မ
တရားေသာသူ ၏ ှ တ် မူကား ၊ မ ေကာင်းေသာအရာတို့ ကုိ သွနး်ေလာင်း တတ်၏။

29ထာဝရဘုရား သည် မ
တရားေသာသူတို့ ှင့်
ေဝး ေတာ်မူ၏။ ေြဖာင့်မတ် ေသာသူ၏ ပဌနာ
စကားကုိ ကား
နားေထာင် ေတာ်မူ၏။ 30 မျက်စိ အလင်း သည် ှလံးု ကုိ ရွှင်လနး် ေစတတ် ၏။
ေကာင်း ေသာ သိတင်း စကားသည်လည်း၊ အ ို း
တို့ ကုိ ြခင်ဆီ ှင့် ြပည့်ဝ ေစတတ်၏။ 31 အသက် ှင့်ယှ ်ေသာဆုံးမ ြခင်းစကားကုိ
နားေထာင်
ေသာသူသည် ပညာ ှိ တို့ ှင့်
ေပါင်းေဘာ် ရေသာအခွင့် ှ ိ၏။ 32 ဆုံးမ ြခင်းစကားကုိ ပယ် ေသာသူသည်မိမိ
အသက် ဝိညာ ်ကုိ မထီမ့ဲြမင် ြပ ရာသို့ ေရာက်၏။ နားေထာင်
ေသာ သူမူကား ၊ ဉာဏ် ကုိရ တတ်၏။ 33ထာဝရဘုရား ကုိေကာက်ရွ ံ ေသာ သေဘာ
သည် ပညာ
ကုိသွနသ်င် ြခင်းြဖစ်၏။ ဂုဏ် အသေရအရင်၌
ှမ့်ိချ ြခင်း၏ ေနရာ ှိ၏။

16
1 စိတ် ှလံးုအ ကံအစည် တို့သည် လူ
ှင့်ဆုိင် က၏။ လျှာ ှင့်ြပနေ်ြပာ ချက်ကုိကား ၊ ထာဝရ ဘုရားပုိင်ေတာ်မူ ၏။ 2လူ

သည် မိမိ
ကျင့် သမျှ ေသာအကျင့် တို့ ကုိ ှစ်သက် တတ်၏။ ထာဝရဘုရား
မူကား ၊ စိတ် သေဘာတို့ ကုိ ချနိ် ေတာ်မူ၏။ 3 ကုိယ် ြပ ေသာအမှု တို့ ကုိ ထာဝရဘုရား
၌
အပ်
ေလာ။့ သို့ ြပ လျှင် သင် ၏အ ကံအစည် တို့သည်တည် က လိမ့်မည်။ 4ထာဝရဘုရား
သည် ခပ်သိမ်း ေသာအရာတို့ ကုိ ကုိယ်ေတာ် အဘို့ ၊ မ တရားေသာသူတို့ ကုိလည်း
ေဘးဒဏ် ခံရေသာေန ့
အဘို့ဖနဆ်င်း ေတာ်မူ၏။ 5 မာန ကီးေသာသူအေပါင်း တို့ ကုိ ထာဝရဘုရား
စက်ဆုပ် ရံွ ှာေတာ်မူ၏။ သူတို့သည် အသင်း ဖွ့ဲေသာ်လည်း၊ အြပစ်ဒဏ် ှင့် မ လတ်ွ
ရက။ 6က ုဏာ တရား ှင့်
သစ္စာ တရားအားြဖင့် အြပစ် ေြပ တတ်၏။ ထာဝရဘုရား
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ကုိ ေကာက်ရွ ံ ေသာ သေဘာအားြဖင့် ဒစု ိုက် ကုိ
ေ ှာင် တတ်၏။ 7လူ ကျင့် ေသာအကျင့်တို့ ကုိ ထာဝရဘုရား
သည် ှစ်သက် ေသာအခါ ၊ ထုိသူ ၏ရနသူ် ကုိပင် သူ ှင့် သင့်တင့် ေစေတာ်မူ၏။

8 ေြဖာင့်မတ် ြခင်းပါရမီ ှင့်
ယှ ်ေသာဥစ္စာအနည်းငယ် သည်၊ မ
တရားသြဖင့် ရေသာဥစ္စာ
အများ ထက် သာ၍ေကာင်း ၏။ 9လူ သည် မိမိ
သွားရာလမ်း ကုိ စိတ် ထဲ မှာ ကံစည် ၏။ သို့ ေသာ်လည်း သူ ၏ေြခရာ တို့ ကုိ
ထာဝရဘုရား
စီရင် ေတာ်မူ၏။ 10 ှ င်ဘုရင် ၏ ှ တ်ခမ်း တို့ ၌
ဗျာဒိတ် ေတာ် ှိသည် ြဖစ်၍၊ တရား
ဆုံးြဖတ်ရာအမှု၌ ှ တ် ေတာ်သည် မ
မှား ေစ ှင့်။ 11 မှန် ေသာအေလး ှင့်
မှနေ်သာချနိခွ်င် သည် ထာဝရ
ဘုရား၏ဥစ္စာြဖစ်၏။ အေလး
အိတ်၌ပါသမျှ ေသာ အေလးတို့သည် စီရင် ေတာ်မူရာ ြဖစ် က၏။ 12 ှ င်ဘုရင် ြပ
ေသာဒစု ိုက် သည် စက်ဆုပ် ရံွ ှာဘွယ်ြဖစ်၏။ အေကာင်း မူကား၊ ရာဇပလ္လ င် သည်
ေြဖာင့်မတ်
ြခင်းအားြဖင့် သာ တည် တတ်၏။ 13 ေြဖာင့်မတ် ေသာ ှ တ်ခမ်း တို့သည် ှင်ဘုရင်
ှစ်သက် ရာြဖစ်၏။ မှနက်န် စွာေြပာ ေသာသူကုိ ှင်ဘုရင်ချစ် တတ်၏။ 14 ှ င်ဘုရင်
၏ အမျက် သည် ေသ
မင်းတမန် က့ဲသို့ ြဖစ်၏။ သို့ ေသာ်လည်း ၊ ပညာ ှိ ေသာသူ သည် အမျက် ေတာ်ကုိ
ေြဖတတ်၏။ 15 ှ င်ဘုရင် မျက် ှာ ပွင့်လနး် ေသာအားြဖင့်
အသက် ချမ်းသာရ၏။ ေကျးဇူး ေတာ်သည် ေနာက် ရွာ ေသာ မုိဃ်းတိမ်က့ဲသို့ ြဖစ်၏။

16 ေရွှ ကုိရတတ်ြခင်းထက်
ပညာ ကုိ ရ
တတ်ြခင်း သည် အလနွ် ေကာင်း ၏။ ေငွ ကုိအြမတ် မထား၊ ဉာဏ် ှင့် ြပည့်စုံြခင်း
ကုိ အြမတ် ထားစရာအလနွေ်ကာင်း၏။ 17 ေြဖာင့်မတ် ေသာ သူလိက်ုေသာလမ်း မူကား၊
ဒစု ိုက် ကုိ ေ ှာင် ြခင်းတည်း။ ထုိလမ်း မှ မလွှဲဘဲ အ မဲ လိက်ု ေသာသူသည် မိမိ
အသက် ဝိညာ ်ကုိ ေစာင့် တတ်၏။ 18 မာန သည်ပျက်စီး ြခင်းအရင် ၊ ေထာင်လွှား
ေသာ သေဘာ
သည် ှုတ်ချ ြခင်း အရင် ၌ ေနရာကျတတ်၏။ 19 စိတ် ှမ့်ိချေသာသူတို့ ှင့် ေပါင်း
ေဘာ်၍
စိတ်
ှမ့်ိချ ြခင်းသည်၊ မာန
ကီးေသာသူတို့ ှင့်
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ဆက်ဆံ၍ လယူု ေသာဥစ္စာ
ကုိ ေဝမျှ ြခင်းထက်
သာ၍ေကာင်း ၏။ 20 ပညာ ှင့်အမှုေစာင့်ေသာသူသည် အကျ ိး ကုိ ရ
လိမ့်မည်။ ထာဝရဘုရား
ကုိ ခုိလှုံ ေသာသူသည်လည်း
မဂင်္လာ ှိ၏။ 21 လိမ္မာ ေသာစိတ်
သေဘာ ှိေသာသူသည် ပညာ
သတိ ှိသည်ဟု ေကျာ်ေစာ ရာသို့ ေရာက်တတ်၏။ ချ ိ ေသာစကားကုိ ေြပာတတ်ေသာ
ှ တ် သတ္တ ိသည်လည်း
ပညာ အတတ်ကုိတိးုပွါး ေစတတ်၏။ 22 ဉာဏ် ပညာကုိရ ေသာသူသည် အသက်
စမ်းေရ တင်ွး ကုိရ၏။ မုိက် ေသာသူတို့၏ သွနသ်င် ြခင်းမူကား ၊ မုိက် ြခင်းြဖစ်၏။
23 ပညာ ှိေသာသူ ၏ ှလံးု သည် သူ
၏ ှ တ် ကုိ သွနသ်င်
၍ ၊ သူ ၏ ှ တ်ခမ်း တို့ ၌
ပညာ အတတ်ကုိ ထပ်ေလာင်း တတ်၏။ 24သာယာ ေသာစကား တို့သည် ပျားလပို့
က့ဲသို့ ြဖစ်၍၊ စိတ် ဝိညာ ်၌
ချ ိ မိန် လျက် ၊ ကုိယ်အ ို း ကုိ ကျနး်မာ ေစလျက် ှိ က၏။ 25လူ ထင် သည်အတိင်ုး
မှန် ေသာလက္ခဏာ ှိ ေသာ်လည်း ၊ အဆုံး ၌ ေသ
ြခင်းသို့ ပို့ ေသာလမ်း တမျ ိး ှ ိ၏။ 26အလပ်ု လပ်ုေသာသူသည်၊ မိမိ
ပစပ် ေတာင်း
ေသာေကာင့် ၊ မိမိ အဘို့
လပ်ု တတ်၏။ 27အဓမ္မ လူ သည် မ
ေကာင်းေသာ အမှုကုိ ကိ းစား ၍ ကံစည်တတ်၏။ သူ
၏ ှ တ်ခမ်း ၌
ေလာင် ေသာမီး က့ဲသို့ ှ ိ၏။ 28သေဘာ ေကာက်ေသာသူ သည် ရန် မျ ိ းေစ့ကုိ ကဲ
တတ်၏။ ကုနး် တိက်ုေသာသူသည် လည်း ၊ မိတ်ေဆွ တို့ ကုိ ကဲွြပား ေစတတ်၏။
29 ကမ်းက တ် ေသာသူ သည် အိမ်နးီချင်း ကုိ ေချာေ့မာ့ ၍ ၊ မ ေကာင်း ေသာလမ်း
ထဲသို့ ေသွးေဆာင် တတ်၏။ 30 ေကာက် ေသာအ ကံကုိ ကံစည် ြခင်းငှါ မျက်စိ မိှတ်
၍၊ ှ တ်ခမ်း တို့ ကုိ လှုပ် သြဖင့်၊ ဆုိးယုတ် ေသာအမှုကုိ ပီးစီး တတ်၏။ 31 ြဖ ေသာ
ဆံပင်သည် ေြဖာင့်မတ် ြခင်း တရား လမ်း ၌ တည် လျှင်၊ ဘုနး် ကီး ေသာသရဖူ ြဖစ်၏။
32 စိတ် ှည် ေသာသူသည် ခွနအ်ား ကီးေသာသူ ထက် ၎င်း၊ မိမိ
စိတ် ကုိ ချ ပ်တည်း ေသာသူသည် မိ ကုိ တိက်ု ယူေသာသူထက် ၎င်း
သာ၍ေကာင်း ၏။ 33 စာေရးတံ တို့ ကုိ အိတ် ထဲ၌ေလာင်း လျက် ှိရာ တင်ွ ၊ ခဲွေဝ
စီရင်ြခင်းအမှုကုိ ထာဝရဘုရား ပုိင်ေတာ်မူ၏။
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17
1တအိမ် လံးုြပည့် ေသာ ယဇ် ပူေဇာ်ပဲွကုိ ရနေ်တွ့ ေသာစိတ် ှင့်စားရသည်ထက်၊ ငိမ်
သက် ြခင်း ှင့် ယှ ် ေသာ မုန ့် တလပ်ုစာသည်သာ၍ ေကာင်း ၏။ 2 ပညာ ှိေသာကျွန်
သည် အ ှက်ခဲွ ေသာသား ကုိ အပ်ုစုိး ၍ ညီအစ်ကုိ တို့ ှင့်အတူ အေမွ ခံ တတ်၏။ 3 ေငွ
စစ်စရာဘို့ မုိက် ကုိ၎င်း ၊ ေရွှ စစ်စရာဘို့ မီးဖုိ ကုိ ၎င်း သုံးတတ်၏။ စိတ် ှလံးုကုိကား
၊ ထာဝရဘုရား စစ် ေတာ်မူ၏။ 4 မ တရားသြဖင့်ြပ ေသာသူသည် မုသာ စကား ကုိ ယုံ
တတ်၏။ မုသာ သုံးေသာသူသည်လည်း ဆုိးညစ် ေသာ စကား ကုိ နားေထာင် တတ်၏။
5ဆင်းရဲသား တို့ ကုိ မထီ ေလးစားြပ ေသာသူသည် ဖနဆ်င်း ေတာ်မူေသာဘုရားကုိက့ဲရဲ
၏။ သူတပါး၌ ေဘး ေရာက်လျှင် ဝမ်းေြမာက် တတ်ေသာသူသည် လည်း အြပစ်ဒဏ်
ှင့် မ လတ်ွရ။ 6 ေြမး တို့သည် အသက် ကီး ေသာသူ၏သရဖူ ြဖစ် ၏။သား တို့၏ဘုနး်
ကား အဘ တည်း။ 7 ြမတ် ေသာစကား သည် မုိက် ေသာသူ ှင့် မ ေတာ် မသင့်။ ထုိ
မျှမက ၊ မုသာ စကား သည် မင်း ှင့်မေတာ် မသင့်။ 8လက်ေဆာင် သည် ခံ ေသာသူ
အထင် အတိင်ုး ေကျာက်ြမတ် က့ဲသို့ ြဖစ်၍၊ မျက် ှာ ြပ ေလရာရာ ၌ ေအာင် တတ်၏။
9 သူတပါးြပစ်မှား ေသာ အမှုကုိဝှက် ထားေသာသူသည် ေမတ္တ ာ ကုိ ြပ စု ၏။ ကားေြပာ
ေသာသူမူကား ၊ မိတ်ေဆွ တို့ ကုိ ကဲွြပား ေစ၏။ 10 မုိက် ေသာသူသည် ဒဏ်ချက် တရာ
ကုိ အမှုထား သည်ထက်၊ ပညာ ှိ ေသာသူသည် ဆုံးမ
ေသာ စကား ကုိ သာ၍ အမှု ထားတတ်၏။ 11 ပုနက်န် ေသာသူသည် မ တရား
ေသာအမှုကုိသာ ြပ စု တတ်၏။ ထုိေကာင့် ကမ်းက တ် ေသာ တမန် ကုိ သူ့ ဆီ သို့
ေစလွှတ် ရ၏။ 12 မုိက် ေသာစိတ်ထဆဲ ှိေသာ လမုိူက် ှင့်မ ေတွ့ ပါေစ ှင့်။ သား ငယ်
ေပျာက်ေသာ ဝံ မ ှင့်သာ၍ေတွ့ပါေစေသာ။ 13 အကင်သူသည် ေကျးဇူး ကုိမသိ၊ မ
ေကာင်းေသာ အမှု ှင့် ဆပ် ၏။ ထုိသူ ၏အိမ် သည် မ ေကာင်းေသာ အမှု ှင့် မ ကင်း
မလတ်ွရ။ 14 ရနေ်တွ့ စ အမှုသည် ေရ ကနေ်ပါင် ေပါက်စက့ဲသို့ ြဖစ်ေသာေကာင့် ၊ ရန် မ
ေတွ့မီှေတွ့ စရာ အေကာင်းကုိ ေ ှာင် ေလာ။့ 15 မ တရားေသာသူတို့ ကုိ အြပစ် မှလွှတ်
ေသာ သူ ှင့် ၊ ေြဖာင့်မတ် ေသာသူတို့ ကုိ အြပစ် စီရင်ေသာ သူ ှစ် ေယာက်လံးုတို့ ကုိ
ထာဝရဘုရား
စက်ဆုပ် ရွ ံ ှာေတာ်မူ၏။ 16 မုိက် ေသာသူသည် ပညာ ကုိအလို မ ှိသည် ြဖစ်၍ ၊
ပညာ အဘုိးကုိ အဘယ် ေကာင့်သူ၌အပ်ရ သနည်း။ 17 အေဆွ ခင်ပွနး်သည် အခါ
ခပ်သိမ်း ချစ် တတ်၏။ ညီအစ်ကုိ သည် ဒကု္ခ ကာလအဘို့ ေမွး ဘွား လျက် ှိ၏။
18 ဉာဏ် မ့ဲ ေသာသူ သည် လက်ဝါး ချင်း ိုက် ၍၊ အေဆွ ခင်ပွနး်ေ ှ မှာ အာမခံ
တတ်၏။ 19 ရနေ်တွ့ ြခင်းကုိ ှစ်သက် ေသာသူ သည် လနွက်ျ း ြခင်းကုိလည်း ှစ်သက်
တတ်၏။ မိမိ တံခါး ကုိ ချးီြမင့် ေသာသူသည် ပျက်စီး ြခင်းကုိ ှာ တတ်၏။ 20သေဘာ
ေကာက် ေသာသူ သည်ေကာင်း ေသာ အကျ ိးကုိ မ ေတွ့ တတ်။ စကား လိမ် ေသာသူ
သည် ေဘး ဥပဒ် ှင့် ေတွ့ ကံ တတ်၏။ 21 မုိက် ေသာသူကုိ ြဖစ်ဘွား ေစေသာသူသည်
မိမိ ကုိ မိမိဝမ်းနည်း ေစတတ်၏။ မုိက် ေသာသူ၏အဘ ၌ ဝမ်းေြမာက် စရာအေကာင်း
မ ှိ။ 22 စိတ် ရွှင်လနး် ြခင်းသည် ကျနး်မာ ေစတတ်၏။ စိတ် ပျက် ြခင်းမူကား ၊ အ ို း
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တို့ ကုိေသွ့ေြခာက် ေစတတ်၏။ 23 မ တရားေသာသူသည် တရား လမ်း ကုိဖျက် ေသာ
အဘုိးတံစုိး ကုိ သူတပါး၏ ခါးပုိက် အိတ်ထဲက ှ ိက်ယူ တတ်၏။ 24 ဉာဏ် ှိေသာ
သူသည် ပညာ ကုိ မျက်ေမှာက် ြပ တတ်၏။ မုိက် ေသာသူ၏ မျက်စိ မူကား ၊ ေြမ ကီး
စွနး် တိင်ုေအာင်လှည့်၍ ကည့် ှုတတ်၏။ 25 မုိက် ေသာသူသည် အဘ ဝမ်းနည်း စရာ
အေကာင်း ၊ ေမွး ေသာ အမိစိတ်ညစ် စရာအေကာင်း ြဖစ်၏။ 26 ေြဖာင့်မတ် ေသာသူကုိ
အြပစ် ဒဏ်မ ေပးေကာင်း။ တရား သြဖင့် စီရင်ေသာ မင်း ကုိလည်း မထိခုိက် ေကာင်း။
27 သိပ္ပံ အတတ် ှင့်ြပည့်စုံ ေသာသူသည် စကား မ များတတ်။ ဉာဏ် ေကာင်းေသာသူ
သည်လည်း ၊ ဧ ေသာစိတ် ှိတတ်၏။ 28 မုိက် ေသာသူပင် တိတ်ဆိတ် စွာေနလျှင်
ပညာ ှိ ဟ၍ူ၎င်း၊ မိမိ ှ တ် ကုိမ ဖွင့်ဘဲ ေနေသာသူကုိ လည်း၊ ဉာဏ် ေကာင်းေသာသူ
ဟ၍ူ၎င်း သူတပါး ထင် တတ်၏။

18
1 သူတပါး များ ှင့် မေရာေ ှာေသာသူသည် မိမိ ေစတနာ အလို
ှ ိသည်အတိင်ုး ှာေဖွ ၍၊ ပညာ
ရတနာ အမျ ိးမျ ိ း ကုိ
စူးစမ်း ေမွှေ ှာက်တတ်၏။ 2 မုိက် ေသာသူမူကား ၊ မိမိ စိတ် သေဘာကုိ ြပ စရာ
အခွင့်မှတပါး ၊ အြခားေသာအေကာင်းေကာင့် ဉာဏ်
ပညာ၌
မ ေပျာ်ေမွ့ တတ်။ 3 မ တရားေသာသူလာ ေသာအခါ ၊ မထီမ့ဲြမင် ြပ ြခင်း ကုိ ခံရ၏။
ဂုဏ် အသေရပျက်ေသာအခါ ၊ က့ဲရဲ ြခင်း ကုိလည်း
ခံရ ၏။ 4 ှ တ်ထွက် ေသာစကား သည် နက် ေသာေရ က့ဲသို့ ၎င်း၊ ပညာ
စမ်းေရ တင်ွးသည် ေရစီး
ေသာြမစ် က့ဲသို့ ၎င်း ြဖစ်၏။ 5တရား ေတွ့ရာအမှု၌ ေြဖာင့်မတ် ေသာသူကုိ ှုံး ေစြခ
င်းငှါ ၊ မ တရားေသာသူ ၏မျက် ှာ ကုိ မ
ေထာက် ေကာင်း။ 6 မုိက် ေသာသူ၏ ှ တ်ခမ်း တို့သည် ရနေ်တွ့ တတ်၏။ သူ
၏ ှ တ် သည်လည်း
အြပစ် ဒဏ်ကုိ
ေတာင်း တတ်၏။ 7 မုိက် ေသာသူ၏ ှ တ် သည် ပျက်စီး ရာအေကာင်း၊ ှ တ်ခမ်း
တို့သည်လည်း
မိမိ အသက် ကုိ ေကျာမိ့ ရာ အေကာင်းြဖစ်၏။ 8 ကုနး် တိက်ုေသာသူ၏စကား သည်
မိန် ေသာ ခဲဘွယ်စားဘွယ်က့ဲသို့ ြဖစ်၍ ၊ ဝမ်း အတင်ွး သို့ ဝင် တတ်၏။ 9အလပ်ု လပ်ု
ေသာအခါ ပျင်းရိ ေသာသူသည်၊ မိမိ
ဥစ္စာကုိ
အချည်း ှးီ ကုနေ်စေသာ သူ ှင့်ညီအစ်ကုိ ေတာ်ေပ၏။ 10ထာဝရဘုရား ၏နာမေတာ်
သည် ခုိင်ခ့ံ ေသာ ရဲတိက်ု ြဖစ်၍၊ ေြဖာင့်မတ် ေသာသူတို့သည် ေြပး ဝင်သြဖင့် ၊ လံြုခံ
စွာေနရက၏။ 11 ေငွ ရတတ်ေသာသူက၊ ငါစ့ည်းစိမ် သည် ခုိင်ခ့ံ ေသာ မိ ြဖစ်၏။ ြမင့်
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ေသာ မိ ို း ှင့် တသူည်ဟု ထင် တတ် ၏။ 12 ပျက်စီး ြခင်းအရင် ၌လူ သည် စိတ် ြမင့်
ြခင်း၏ ေနရာ၊ ဂုဏ် အသေရအရင် ၌ ှမ့်ိချ ြခင်း၏ေနရာ ှိ၏။ 13အကျ ိး အေကာင်း
ကုိ မ
စစ်မီှ၊ အမှု စီရင် ေသာသူသည်မုိက် ေသာ အြပစ်၊ အ ှက် ကဲွရေသာအြပစ် ှိ၏။

14လူ ၏စိတ် ဝိညာ ်သည် မိမိ
နာ ြခင်းေဝဒနာကုိ ခံ ိင်ု ၏။ ေကကဲွ ေသာစိတ် ကုိကား ၊ အဘယ် သူသည်းခံ ိင်ု
သနည်း။ 15သမ္မာ သတိ ှိေသာသူ၏ စိတ် ှလံးုသည် ပညာ
အတတ်ကုိ သုိထား
တတ်၏။ ပညာ
ှိေသာသူ ၏နား
သည် လည်း ၊ ပညာ စကားကုိ ှာ တတ်၏။ 16လူ ၌ပါေသာ လက်ေဆာင် အားြဖင့် ၊
လမ်း ှင်းလင်း ၍ ၊ လူ ကီး ထံသို့ ဝင် ရေသာအခွင့် ှ ိတတ်၏။ 17 ကုိယ် အမှု ကုိ အဦး
ေစာင့်၍ေြပာေသာသူသည် ေြဖာင့်မတ် ရာသို့ ေရာက်ေသာ်လည်း၊ အိမ်နးီချင်း လာ ၍
စစ်ေကာ တတ်၏။ 18 စာေရးတံ ြပ ြခင်းအားြဖင့် အြငင်းအခုံ ငိမ်း ၍ ၊ အား ကီး
ေသာသူတို့ အမှု ကုိ ဆုံးြဖတ်တတ်၏။ 19အ ငိ း ထားေသာညီအစ်ကုိ သည် ခုိင်ခ့ံ ေသာ
မိ
ထက်
သာ၍ခက်၏။ ညီအစ်ကုိရန် ေတွ့ြခင်းအမှုသည် ရဲတိက်ု တံခါးကျင် က့ဲသို့ ြဖစ်၏။

20လူ သည်မိမိ ှ တ် ၏အသီး ှင့် ဝမ်း ြပည့် ရ၏။ မိမိ
ှ တ်ခမ်း တို့၏ စီးပွါး ှင့်ဝ ရ၏။ 21လျှာ သည်အသက်ေသ ြခင်း ှင့်
ှ င် ြခင်းကုိ
အစုိးရ ၏။ လျှာ ကုိ ှစ်သက် ေသာသူသည်လည်း ၊ လျှာ ၏အသီး ကုိ စား ရ၏။

22 မယား ကုိရ ေသာသူသည် ေကာင်း ေသာအရာကုိ ရ
၍ ၊ ထာဝရဘုရား ၏ ေကျးဇူး ေတာ်ကုိ ခံရ ၏။ 23ဆင်းရဲ ေသာသူသည် ေတာင်းပန်
တတ်၏။ ေငွ ရတတ် ေသာသူမူကား ၊ ကမ်းတမ်း စွာ ြပန် ေြပာတတ်၏။ 24အေပါင်း
အေဘာ်များေသာသူ သည် အကျ ိးနည်း
ှ ိတတ်၏။ မိတ်ေဆွ မူကား ၊ ညီအစ်ကုိ စဲွကပ် သည် ထက်
သာ၍စဲွကပ် တတ်၏။

19
1 ေကာက်လိမ် ေသာ စကား
ကုိသုံးတတ်ေသာ လမုိူက် ထက် ၊ ေြဖာင့်မတ် ြခင်းလမ်းသို့ လိက်ု ေသာ ဆင်းရဲ သူ
သည်သာ၍ေကာင်း ၏။ 2 စိတ် ဝိညာ ်သည် ပညာ
အတတ်မ ှိဘဲ မ
ေနေကာင်း ။ အလျင် အြမနသွ်ားေသာသူသည် လည်း
မှားယွင်း တတ်၏။ 3လူ သည် မုိက် ေသာသေဘာေကာင့်၊ လမ်းလွဲ ၍
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စိတ် ထဲမှာ ထာဝရဘုရား
ကုိ က့ဲရဲ ြပစ်တင်တတ်၏။ 4 စည်းစိမ် ှ ိလျှင် အေဆွ ခင်ပွနး်များ တတ်၏။ ဆင်းရဲ
ေသာသူမူကား ၊ မိမိ အိမ်နးီချင်း ှင့်မျှ မ ေပါင်းေဘာ် ရ။ 5 မ မှနေ်သာသက်ေသ သည်
အြပစ် မခံဘဲမေနရ။ မုသာ
ကုိ သုံး
ေသာသူသည်လည်း
ဒဏ် ှင့် မ လတ်ွ ရ။ 6 များ ေသာသူတို့သည် မင်း ကုိ ေဖျာင်းဖျ တတ် က ၏။
လက်ေဆာင် ေပးေသာ သူ
ကုိလည်း၊ လူတိင်ုး မိတ်ေဆွ ဖွ့ဲတတ်၏။ 7 ဆင်းရဲ ေသာသူ၏ ညီအစ်ကုိ ှိသမျှ
တို့သည် သူ့
ကုိ မုနး် တတ်က၏။ သူ
၏အေဆွ ခင်ပွနး်တို့သည် သူ့
ကုိ
သာ၍ ေဝး စွာေ ှာင်တတ် က၏။ လိက်ု ၍ေခါ်ေသာ်လည်း ကွယ်ေပျာက် က ပီ။

8 ပညာ ကုိရ ေသာသူသည် မိမိ
အသက် ဝိညာ ် ကုိ ချစ် ရာ ေရာက်၏။ ဉာဏ် ကုိ စဲွလမ်း ေသာသူသည်လည်း၊
ေကာင်းကျ ိး ကုိ ခံ တတ်၏။ 9 မ မှနေ်သာသက်ေသ သည် အြပစ် မခံဘဲမေနရ။ မု
သာ
ကုိသုံး ေသာသူသည် လည်း ၊ ပျက်စီး ြခင်းသို့ ေရာက် လိမ့်မည်။ 10 မုိက် ေသာသူ
သည် မ
ေပျာ်ေမွ့ သင့်။ ထုိမျှမက ၊ ကျွန် သည်မင်း တို့ ကုိ
အစုိး မရသင့်။ 11သမ္မာ သတိ ှိေသာသူ သည် မိမိ
အမျက် ေဒါသ ကုိ ချ ပ်တည်း တတ်၏။ သူတပါးြပစ်မှား ြခင်းကုိ
သည်းခံ ေသာသူသည်လည်း
ဘုနး် အသေရ ှိ၏။ 12 ှ င်ဘုရင် ၏အမျက် ေတာ်သည် ြခေသင့်္ ေဟာက်
သက့ဲသို့ ြဖစ်၏။ ေကျးဇူး ေတာ်မူကား ၊ ြမက် ေပါ် မှာ ကျေသာ ှင်းရည် က့ဲသို့
ြဖစ်၏။ 13 မုိက် ေသာ သား
သည် အဘ
ဆင်းရဲ စရာ အေကာင်း ြဖစ်၏။ ရနေ်တွ့ တတ်ေသာမယား သည်လည်း ၊ အစက်
စက်ကျေသာ မုိဃ်း ေပါက် ှင့်တ၏ူ။ 14 အိမ်
ှင့် စည်းစိမ် သည် မိဘ
အေမွ ဥစ္စာြဖစ်၏။ သမ္မာ
သတိ ှိေသာမယား မူကား ၊ ထာဝရဘုရား ေပးသနား ေတာ်မူရာ ြဖစ်၏။ 15 ပျင်းရိ
ေသာသေဘာသည်လနွက်ျ း စွာ အိပ်ေပျာ် ေစ၍ ၊ ပျင်းရိ ေသာသူသည်အငတ် ခံရ၏။
16 ပညတ် တရားကုိ ေစာင့် ေသာသူသည် မိမိ
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အသက် ဝိညာ ်ကုိ ေစာင့် ရာေရာက်၏။ မိမိ
သွားရာလမ်း
တို့ ကုိ မထီေလးစား
ြပ ေသာသူမူကား၊ အေသ ခံရ၏။ 17ဆင်းရဲ သားကုိ သနား
ေသာသူသည် ထာဝရ
ဘုရား အား ေချးငှါး ေသာသူြဖစ်၍ ၊ သူ ြပ ေသာအမှု ၏ အကျ ိးကုိဆပ် ေပးေတာ်
မူလိမ့်မည်။ 18 ေြမာ်လင့် စရာ ှိ စ ်အခါ ၊ ကုိယ် သား ကုိ ဆုံးမ
ေလာ။့ သူ့
ကုိအကျ ိး နည်းေအာင် သနား
ေသာစိတ်မ ှိ ေစ ှင့်။ 19 ေဒါသ အမျက် ကီး ေသာသူသည် အြပစ်ဒဏ် ကုိ ခံရ
လိမ့်မည်။ သူ့ကုိကယ် ှ တ် လျှင်
အဖနဖ်န် ကယ် ှ တ်ရမည်။ 20 ေနာက်ဆုံး ကာလ၌
ပညာ ှိ ြဖစ်လိေုသာငှါ ၊ ဆုံးမ ေသာ စကားကုိ နားေထာင် ၍
နည်းဥပေဒသ ကုိ ခံယူ ေလာ။့ 21လူ သည်အထူးထူး အြပားြပား ကံစည် တတ်၏။
သို့ ရာတင်ွ ၊ ထာဝရဘုရား ၏အ ကံ ေတာ်သည် တည် လိမ့်မည်။ 22လူ သည်ေစတနာ
ှိလျှင် ေကျးဇူး ြပ ရာ ေရာက်၏။ ဆင်းရဲ ေသာသူသည်လည်း ၊ မုသာ သုံးေသာ သူ
ထက် သာ၍ေကာင်း ၏။ 23 ထာဝရဘုရား ကုိ ေကာက်ရွ ံ ေသာသေဘာသည်
အသက် ှင် ြခင်း ှင့်ဆုိင်သည်ြဖစ်၍ ထုိသေဘာ ှိေသာသူသည် အလို
ဆ ္ဒြပည့်စုံလျက် ှိ၍၊ ေဘးဥပဒ် ှင့်ကင်းလတ်ွ လိမ့်မည်။ 24 ပျင်းရိ ေသာသူသည်
မိမိ လက် ကုိ အိးု
၌
သွင်း
ေသာ်လည်း တဖန် ှ တ် ၍ မိမိ
ပစပ် သို့
မ ခွ့ံလိ။ု 25 မထီမ့ဲြမင် ြပ ေသာသူကုိ ိုက် လျှင်
ဉာဏ် တိမ် ေသာသူသည် သတိ
ရလိမ့်မည်။ ဉာဏ် ေကာင်းေသာ သူကုိ
ဆုံးမ လျှင် ၊ သူသည် ပညာ
တရားကုိ နားလည် လိမ့်မည်။ 26အဘ ဥစ္စာ ကုိြဖ နး်၍ အမိ
ကုိ ှင်ထုတ် ေသာ သားသည် အ ှက်ခဲွ ေသာသား၊ က့ဲရဲ ြခင်းကုိခံေစေသာ သား
ြဖစ်၏။ 27 ငါ ့သား ၊ ပညာ တရားကုိ ပယ် ေစြခင်းငှါ ၊ သွနသ်င် ေသာသူ ၏စကား
ကုိ
နား မ ေထာင် ှင့်။ 28အဓမ္မ သက်ေသ သည် တရား
ကုိ မထီမ့ဲြမင် ြပ တတ်၏။ မ
တရားေသာသူသည် လည်း ၊ ဒစု ိုက် ကုိ စား



သုတ္တ ံကျမ်း။ 19:29 1338 သုတ္တ ံကျမ်း။ 20:13

၍ မျ ိ တတ်၏။ 29 မထီမ့ဲြမင် ြပ ေသာသူတို့အဘို့
အြပစ် စီရင်ြခင်း၊ မုိက် ေသာသူတို့ ၏ေကျာ အဘို့
ဒဏ် ေပးြခင်းသည် အသင့် ှ ိ၏။

20
1 စပျစ်ရည် သည် လှည့်စား တတ်၏။ ေသရည်
ေသရက်သည် ုနး်ရင်းခတ် ြပ ြခင်းအမှုကုိ ြဖစ်ေစတတ် ၏။ ထုိသို့
ေသာအားြဖင့်
မှားယွင်း ေသာသူသည် ပညာ
မ ှိ။ 2 ှ င်ဘုရင် ေကာက် ေစေသာ အမှုအရာသည် ြခေသင့်္ ေဟာက် ြခင်း ှင့် တ၏ူ။
အမျက်ေတာ်ကုိ ှ ိးေဆာ် ေသာသူသည် မိမိ
အသက် ကုိ ြပစ်မှား ၏။ 3 ရနေ်တွ့ ြခင်းကုိ
ငိမ်းေစ ေသာသူ သည် ဂုဏ် အသေရ ှိ၏။ မုိက် ေသာသူမူကား ၊ အမှု ှင့်ေရာေ ှာ

တတ်၏။ 4 ချမ်း ေသာေကာင့် ပျင်းရိ ေသာသူသည် လယ်
မ လပ်ုလိ။ု ထုိေကာင့် စပါး ရိတ်ေသာကာလ
၌သူတပါးကုိ ေတာင်း ေသာ်လည်း မ ရရာ။ 5လူ စိတ် ှလံးု၌
ပညာအ ကံ သည် နက် ေသာ ေရ
ှင့်တေူသာ်လည်း ၊ ဉာဏ် ေကာင်းေသာသူသည် ခပ်ယူ လိမ့်မည်။ 6လူ များ တို့သည်

မိမိ
တို့ ြပ ေသာေကျးဇူး ကုိ ကား ေြပာတတ်၏။ သစ္စာ
ှ ိ ေသာသူ
ကုိကား ၊ အဘယ် သူ ှာ၍ ေတွ့ ိင်ုသနည်း။ 7 ေြဖာင့်မတ် ေသာသူသည် မိမိ
ေြဖာင့်မတ် ြခင်း လမ်းသို့
လိက်ု ၍၊ သူ
၏သား စ ်ေြမးဆက်တို့သည် မဂင်္လာ ှိ က၏။ 8 တရား ပလ္လ င်ေပါ် မှာထုိင် ေသာ
ှင် ဘုရင်သည် မ
ေကာင်းေသာ အမှုအရာ ှိသမျှ တို့ ကုိ မျက်စိ ေတာ် ှင့်
ပယ် ှင်း တတ်၏။ 9 ငါသည် ကုိယ် စိတ် ှလံးု ကုိ စင်ကယ် ေစ ပီ။ အြပစ် ှင့်
ကင်းလတ်ွ ၏ဟု အဘယ် သူဆုိ ိင်ုသနည်း။ 10အေလး ချင်းမတေူသာအေလး၊ အဝင်
ချင်း မတေူသာ တင်းေတာင်း တို့ ကုိ ထာဝရဘုရား
စက်ဆုပ် ရံွ ှာေတာ်မူ၏။ 11 သူငယ် ေသာ်လည်း ၊ မိမိ ြပ ေသာအမှု သည် စင် သည်မ
စင်သည်၊ မှန် သည်မမှနသ်ည်ကုိ မိမိ
အြခင်း အရာအားြဖင့် ြပ ၍ ၊ မိမိသေဘာကုိ ထင် ှားေစ၏။ 12 ကား တတ်ေသာ နား
ကုိ၎င်း၊ ြမင် တတ်ေသာ မျက်စိ ကုိ၎င်း ၊ ထာဝရဘုရား
ဖနဆ်င်း ေတာ်မူ ပီ။ 13ဆင်းရဲ မည်ဟု စုိးရိမ်စရာ ှိသည်ြဖစ်၍ ၊ အိပ်
ြခင်းကုိမ တပ်မက် ှင့်။ ိးု
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တတ်လျှင် ဝ
စွာစား ရ၏။ 14 ဝယ် ေသာသူက၊ မ
ေကာင်းဘူး၊ မ
ေကာင်းဘူးဟု ဆုိ
တတ်၏။ ဝယ်၍သွား ပီး မှ ဝါ ကား တတ်၏။ 15 ေရွှ ှ ိ ၏။ ပတ္တ ြမား လည်း ှိ ၏။
ပညာ
အတတ် ှင့် ြပည့်စုံေသာ ှ တ် မူကား ၊ အလနွ် အဘုိး
ထုိက်ေသာ ရတနာ ြဖစ်၏။ 16 မ ကျွမ်းေသာသူအတက်ွ၊ အမျ ိး ပျက်ေသာ မိနး်မ
အတက်ွ ၊ အာမခံ တတ်ေသာသူ သည် အဝတ် အစ ှိေသာဥစ္စာ တစုံတခုကုိ ေပါင်
ထားေစ။ 17 လှည့်စား ၍ ရေသာအစာ
သည် ချ ိ မိန် ေသာ်လည်း ၊ စားေသာသူ
၏ ှ တ် သည် ေကျာက်စရစ် ှင့် ြပည့် လိမ့်မည်။ 18အကံ ှိေသာသူသည် သူတပါး
ှင့်တိင်ုပင် လျှင်၊ အ ကံ ထေြမာက် တတ်၏။ ေကာင်း ေသာ တိင်ုပင်ြခင်း ှ ိမှ သာ စစ်
မှု ကုိ ြပ ရမည်။ 19 လည် ၍စကားများေသာသူသည် လျှ ိ ဝှက် အပ် ေသာအရာကုိ
ေဘာ်ြပ တတ်၏။ သို့ ြဖစ်၍ ေချာေ့မာ့ တတ် ေသာသူ ှင့်
မ ေပါင်းေဘာ် ှင့်။ 20အကင်သူသည် မိဘ
ကုိ ကျနိဆဲ် ၏။ ထုိသူ
၏ မီးခွက် သည် ထူထပ် ေသာ ေမှာင်မုိက် ၌
ေသ လိမ့်မည်။ 21အေမွ ဥစ္စာကုိ အစအဦး
၌
အလျင် ရ ိင်ုေသာ်လည်း ၊ အဆုံး ၌ အမဂင်္လာ ြဖစ်လိမ့်မည်။ 22 ငါသည်ရနတံ်ု့ ြပ
မည်ဟု မ
ဆုိ ှင့်၊ ထာဝရဘုရား
ကုိ
ငံလ့င့် ေလာ။့ သို့ ြပ လျှင် ကယ်တင် ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 23 အေလး ချင်းမတေူသာ
အေလးတို့ ကုိ ထာဝရဘုရား
စက်ဆုပ် ရံွ ှာေတာ်မူ၏။ စ ်းလဲ ေသာချနိခွ်င်
လည်း
အြပစ် ှိ၏။ 24လူ သွား ရာလမ်းတို့ ကုိ ထာဝရဘုရား
စီရင်ေတာ်မူ ၏။ သို့ ြဖစ်၍ ၊ သူ သည် မိမိ
သွားရာလမ်း တို့ ကုိ အဘယ် သို့ နားလည် ိင်ုသနည်း။ 25 ဘုရား အမှု၌စကားလနွမိ်
ေသာသူ၊ သစ္စာ
ဂတိထား ပီးမှ ေမးြမနး် ေသာသူ သည် ေကျာကွ့င်း ှင့် ေတွ့မိ ပီ။ 26 ပညာ ှိေသာ
ှင် ဘုရင်သည် လဆုိူး
တို့ ကုိ ကဲွြပား ေစ၍ ၊ ဘီး ှင့်
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ဖိ တတ်၏။ 27လူ ၏စိတ် ဝိညာ ်သည် ကုိယ် အတင်ွး၌ ှိ ှ ိ
သမျှတို့ ကုိ စစ်ေဆး ေသာ ထာဝရဘုရား
၏ မီးခွက် ြဖစ်၏။ 28က ုဏာ တရား ှင့် သစ္စာ တရားသည် ှင် ဘုရင်ကုိ ေစာင့်မ
တတ်၏။ ရာဇ
ပလ္လ င်ေတာ်သည် က ုဏာ
တရားအားြဖင့် မဲြမံ တတ်၏။ 29လပူျ ိ ၏ဘုနး် ကား အစွမ်း သတ္တ ိ၊ လအိူု
၏ ဂုဏ်အသေရ ကား ြဖ ေသာ ဆံပင်ြဖစ်၏။ 30အနာ ကုိေမွှေ ှာက် ြခင်းအားြဖင့်
အဆုိး အညစ် ှင့် ကင်းစင် တတ်၏။ ဒဏ်ချက် ရာတို့သည်လည်း ၊ ကုိယ် အတင်ွး
အရပ်တို့ ၌ ထုိသို့ ေသာ ေကျးဇူးကုိ ြပ တတ်၏။

21
1 ှ င်ဘုရင် ၏ စိတ် ှလံးုသည် ေရ
ေချာင်း က့ဲသို့ ြဖစ်၍၊ ထာဝရဘုရား
၏ လက် ေတာ်၌ ှိသြဖင့်၊ အလို
ေတာ် ှိသည်အတိင်ုး
လှည့် ေစေတာ်မူ၏။ 2လူ တို့သည်မိမိ တို့ ကျင့် သမျှ ေသာအကျင့် တို့ ကုိ ှစ်သက်
တတ်၏။ ထာဝရဘုရား
မူကား ၊ စိတ် ှလံးုတို့ ကုိ ချနိ် ေတာ်မူ၏။ 3ယဇ် ပူေဇာ်ြခင်းကုိ ှစ်သက်သည်ထက်
ေြဖာင့်မတ်
စွာြပ ြခင်း၊ တရား
သြဖင့် စီရင်ြခင်းကုိ ထာဝရဘုရား
သည် သာ၍ ှစ်သက် ေတာ်မူ၏။ 4 ေထာင်လွှား ေသာမျက် ှာ ၊ မာန ကီးေသာ ှလံးု
၊ မ တရားေသာသူတို့၏အလင်း ေသာ်လည်း အြပစ် ပါ၏။ 5 လံု့လ ဝိရိယြပ ေသာ
သူ၏အကံ အစည်သည် ကယ်ဝ ြခင်း ှင့် ၎င်း၊ သမ္မာ
သတိမ ှိ ေသာသူ ၏အ ကံအစည် သည် ဆင်းရဲ ြခင်း ှင့် ၎င်း ဆုိင် ေပ၏။ 6 မု
သာ စကား အားြဖင့် ဘ ာ ကုိဆည်းဖူးြခင်း အမှု သည် ေသမင်း ေကျာကွ့င်း တို့တင်ွ
ေပျာက်လငွ့် ေသာ အနတ္တ ြဖစ်၏။ 7 မ တရားေသာသူတို့ သည် တရား
သြဖင့်မ စီရင် လိေုသာေကာင့်၊ မိမိည ်းဆဲ ြခင်းအြပစ်သည် မိမိ
ကုိ ဖျက်ဆီး လိမ့်မည်။ 8လမ်း လွှဲသွားေသာသူ သည် ကွာေဝး ရာသို့ ေရာက်တတ်၏။
စင်ကယ် ေသာ သူြပ ေသာအမှု မူကား
မှန် ေပ၏။ 9 ရနေ်တွ့ တတ်ေသာမိနး်မ ှင့်အတူလူ များေသာ အိမ် ၌ေန သည်ထက်
၊ အိမ်မုိး ေပါ် ေထာင့် ထဲမှာ ေနေသာ် သာ၍ေကာင်း ၏။ 10 မ တရားေသာသူ သည် မ
နာလို
ေသာစိတ် ှိ၏။ အိမ်နးီချင်း ၌ ေကျးဇူး ြပ ချင်ေသာ အလို
မ ှိ။ 11 မထီမ့ဲြမင် ြပ ေသာသူသည် အြပစ်ဒဏ် ကုိ ခံရေသာအခါ ၊ ဉာဏ်တိမ် ေသာ
သူသည်သတိ ရတတ်၏။ သတိ
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ရေသာသူသည်လည်း
သွနသ်င် ြခင်းကုိခံေသာအခါ ၊ ပညာ တိးုပွါး တတ်၏။ 12တရား ေသာသူသည် မ
တရားေသာသူ၏အိမ် ကုိ
ပညာစိတ် ှင့်
ဆင်ြခင်တတ်၏။ မ
တရားေသာသူတို့ မူကား၊ မိမိတို့ ြပ ေသာဒစု ိုက် အားြဖင့်ပျက်စီး ြခင်းသို့ ေရာက်
တတ်က၏။ 13ဆင်းရဲ ေသာသူ၏ေအာ်ဟစ် သံကုိ
မကားလိ၍ု၊ နား
ကုိ ပိတ် ေသာ သူသည် ကုိယ်တိင်ု ေအာ်ဟစ် ၍ ၊ အဘယ် သူ မျှ မ ကား ရ။

14 တိတ်ဆိတ် စွာ ေပးေသာလက်ေဆာင် သည် သူ့စိတ် ကုိ၎င်း ၊ ရင်ခွင် ၌ ချထားေသာ
လက်ေဆာင် ပဏ္ဏ ာ သည် ြပင်းစွာ ေသာ အမျက် ကုိ၎င်းေြဖ တတ်၏။ 15 ေြဖာင့်မတ်
ေသာသူသည် တရား
သြဖင့်စီရင် ၍ ဝမ်းေြမာက် တတ်၏။ အဓမ္မ
အမှုကုိြပ ေသာသူမူကား ၊ ပျက်စီး ြခင်းသို့ ေရာက်လိမ့်မည်။ 16 ဉာဏ် ပညာလမ်း မှ
လွှဲသွား ေသာသူ သည် သခင်္ျ ိ င်း သား အစုအေဝး
၌
ေနရာ ကျလိမ့်မည်။ 17ကာမ ဂုဏ်၌ ေမွ့ေလျာ်ေသာသူသည် ဆင်းရဲ ြခင်းသို့ ေရာက်
လိမ့်မည်။ စပျစ်ရည် ှင့် ဆီ ကုိ ကိ က် ေသာသူသည် လည်း ေငွ ကုိမ ရတတ်ရ။ 18 မ
တရားေသာသူသည် တရား
ေသာသူအဘို့ ၊ လနွက်ျ း ေသာသူသည် ေြဖာင့်မတ် ေသာသူအဘို့
ေရွး ရန် ြဖစ်၏။ 19 စိတ်တို ၍ ရနေ်တွ့ တတ်ေသာမိနး်မ ှင့် ေန
သည်ထက် ၊ ေတာ လင်ွြပင် ၌
ေနေသာ်သာ၍ေကာင်း ၏။ 20 ပညာ ှိ ေသာသူ၏အိမ် ၌
ှစ်သက်ဘွယ် ေသာ ဘ ာ
ှင့်
ဆီ ှ ိတတ်၏။ မုိက် ေသာသူ မူကား ၊ ကုန် ေစ တတ်၏။ 21 ေြဖာင့်မတ် ြခင်းတရား
ှင့် က ုဏာ တရားကုိ ှာ ေသာသူသည် အသက် ှင် ြခင်း၊ ေြဖာင့်မတ် ြခင်း၊ ဂုဏ်
အသေရထင် ှားြခင်းကုိ ေတွ့ တတ်၏။ 22 ပညာ ှိေသာသူသည် ခုိင်ခ့ံ ေသာ မိ ို း
ကုိ တက်
၍ ၊ မိ သားကုိးစား စရာခွနအ်ား ကုိ ှုတ်ချ တတ်၏။ 23 မိမိ ှ တ် ှင့် လျှာ ကုိ
ေစာင့် ေသာသူသည် မိမိ
စိတ် ဝိညာ ်ကုိ ဒကု္ခ
ှင့် လတ်ွေစြခင်းငှါ ေစာင့် ရာေရာက် ၏။ 24 ြပင်းစွာ ေသာ ေဒါသ အမျက်၌
ကျင်လည် ေသာသူကုိ၊ ေထာင်လွှား ေစာ်ကားေသာသူ၊ မထီမ့ဲြမင် ြပ ေသာသူဟ၍ူ
သမုတ်အပ်၏။ 25 ပျင်းရိ ေသာသူသည် အလပ်ု မလပ်ုချင်ေသာေကာင့် ၊ မိမိ တပ်မက်
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ေသာအားြဖင့် ေသတတ်၏။ 26တေနလံ့းု တပ်မက် အား ကီးတတ်၏။ ေြဖာင့်မတ် ေသာ
သူမူကား
မ ှေြမာ ဘဲစွန ့် ကဲ တတ်၏။ 27 မ တရားေသာ သူပူေဇာ်ေသာ ယဇ် သည် စက်ဆုပ်
ရွ ံ ှာဘွယ်ြဖစ်၏။ ထုိမျှမက ၊ မ တရားေသာစိတ် ှင့် ပူေဇာ် လျှင် သာ၍ြဖစ်၏။ 28 မ
မှနေ်သာ သက်ေသ သည် ပျက် တတ်၏။ ကုိယ်တိင်ုကား ေသာသူ မူကား ၊ တည်ကည်
စွာ ေြပာ တတ်၏။ 29 မ တရားေသာသူ သည် မိမိ
မျက် ှာ ကုိ
ခုိင်မာ ေစတတ်၏။ ေြဖာင့်မတ် ေသာသူမူကား ၊ မိမိ သွားရာလမ်း
ကုိ ြပင်ဆင် တတ်၏။ 30ထာဝရဘုရား တဘက် ၌
ဉာဏ် မ တည်၊ ပညာ
မ တည်၊ အ ကံ တစုံတခုမျှ မ တည် ိင်ု။ 31 စစ်တိက်ု ရာကာလ အဘို့ ြမင်း များကုိ
ြပင်ဆင် ေသာ်လည်း ၊ ထာဝရဘုရား ၏ေကျးဇူးေတာ်ေကာင့်
ချမ်းသာ ရပါ၏။

22
1 ေကာင်းေသာအသေရ ကုိ များစွာ ေသာ ဥစ္စာ
ထက် သာ၍ေရွး စရာေကာင်း၏။ သူတပါးစုံမက်ြခင်း ေကျးဇူး သည် ေရွှ ေငွ ထက်
သာ၍ေကာင်း ၏။ 2 ေငွ ရတတ်ေသာသူ ှင့်
ဆင်းရဲ ေသာသူတို့သည် ေတွ့ ကံ က၏။ ထုိသူ
အေပါင်း တို့ ကုိ ထာဝရဘုရား
ဖနဆ်င်း ေတာ်မူ၏။ 3သမ္မာ သတိ ှိေသာသူသည် အမှု ကုိေြမာ်ြမင် ၍
ပုနး် ေနတတ်၏။ ဉာဏ် တိမ်ေသာသူမူကား ၊ အစ ်အတိင်ုး သွား ၍
အမှု ှင့်ေတွ့တတ်၏။ 4 စိတ် ှမ့်ိချြခင်း၊ ထာဝရဘုရား
ကုိ ေကာက်ရွ ံ ြခင်း ေကျးဇူး ေကာင့် စည်းစိမ် ၊ ဂုဏ် အသေရ၊ အသက် ကုိ
ရတတ်၏။ 5သေဘာ ေကာက်ေသာလူ သွားရာလမ်း ၌ ၊ ဆူး
ပင်များ ှင့် ေကျာကွ့င်း များ ှ ိတတ်၏။ မိမိ
စိတ် ဝိညာ ်ကုိ ေစာင့်ေ ှာက် ေသာသူမူကားေဝး စွာ ေ ှာင်သွားလိမ့်မည်။ 6 သူငယ်
သွားရာလမ်း ဝ ၌
ဆုံးမ သွနသ်င်ေလာ။့ သို့ ြပ လျှင် သူသည်အို ေသာအခါ
ထုိ လမ်းမှ မ လွှဲ၊ လိက်ု သွားလိမ့်မည်။ 7 ေငွ ရတတ်ေသာသူသည် ဆင်းရဲ ေသာသူ
ကုိ
အစုိးရ ၏။ ေချးငှါးယူ ေသာသူသည် ေချးငှါး ေပးေသာသူ ၌
ကျွန် ြဖစ်၏။ 8 ဒစု ိုက် မျ ိ းေစ့ကုိ ကဲ ေသာသူသည် ဒကု္ခ
စပါးကုိရိတ်
ရမည်။ ေဒါသ စိတ် ှိ၍ ဒဏ် ေပး ိင်ုေသာ တနခုိ်းလည်း



သုတ္တ ံကျမ်း။ 22:9 1343 သုတ္တ ံကျမ်း။ 22:22

ေပျာက် လိမ့်မည်။ 9က ုဏာ မျက်စိ ှ ိေသာသူ သည် ဆင်းရဲ ေသာသူတို့ ကုိေကျွး
ေသာေကာင့် မဂင်္လာ ှိလိမ့်မည်။ 10 မထီမ့ဲြမင် ြပ ေသာသူကုိ ှင်ထုတ် ေလာ။့ သို့ ြပ
လျှင် ရနမ်ာန် လည်း ထွက်သွား လိမ့်မည်။ ရနေ်တွ့ ြခင်း ှင့်
က့ဲရဲ ြခင်းလည်း
ငိမ်း လိမ့်မည်။ 11 စိတ် ှလံးုြဖ စင် ြခင်းကုိ ှစ်သက် ေသာသူသည် ေလျာက်ပတ်

ေသာစကား ကုိ ေြပာတတ်၍၊ ှင် ဘုရင် ှင့် မိတ်ေဆွ ဖွ့ဲရလိမ့်မည်။ 12ထာဝရဘုရား
၏ မျက်စိ ေတာ်သည် ပညာ
အတတ်ကုိ ေစာင့် ၏။ ြပစ်မှား ေသာသူ၏စကား ကုိကား
ေချ ေတာ်မူ၏။ 13 ပျင်းရိ ေသာသူက၊ အိမ် ြပင်မှာြခေသင့်္ ှ ိ၏။ လမ်း
သို့
ထွက်လျှင် ငါေသ လိမ့်မည်ဟု ဆုိ တတ်၏။ 14အမျ ိး ပျက်ေသာ မိနး်မ၏ ှ တ် သည်
နက် ေသာ ေြမတင်ွး ြဖစ်၏။ ထာဝရဘုရား
စက်ဆုပ် ရံွ ှာေတာ်မူေသာသူသည် ထုိ
ေြမတင်ွးထဲသို့ ကျ လိမ့်မည်။ 15 မုိက် ေသာသေဘာသည် သူငယ် ၏ စိတ် ှလံးုထဲ
မှာ
ထုပ် ထားလျက် ှိ၏။ သို့ ေသာ်လည်း၊ ဆုံးမ
ေသာ ကိမ်လံးု သည် ထုိ
သေဘာကုိ
ေဝး စွာ ှင်တတ်၏။ 16 ကုိယ် စီးပွါး အဘို့
ဆင်းရဲသား တို့ ကုိ ည ်းဆဲ ေသာသူ ှင့်၊ ေငွ ရတတ်ေသာသူတို့ အား
ေပး
ေသာသူသည် ဆင်းရဲ ြခင်းသို့ အမှနေ်ရာက်လိမ့်မည်။ 17သင် ၏နား ကုိ ွှတ် ၍
ပညာ ှိ စကား ကုိ နားေထာင်
ေလာ။့ ငါ ့ ပညာ အတတ်ကုိ လည်း
စိတ် ှလံးု၌ စဲွလမ်း ေလာ။့ 18သင် ၏ ှလံးု ၌
သွင်းမိ ိင်ုလျှင်
သာယာ ေသာ အကျ ိး ှ ိလိမ့်မည်။ သင် ၏ ှ တ် ၌ လည်း အစ ် အသင့် ှ ိ လိမ့်မည်။

19သင် သည်ထာဝရဘုရား ၌
ခုိလှုံ မည်အေကာင်း ၊ သင့် ကုိယ်တိင်ုကုိယေန ့ငါသွနသ်င် ၏။ 20 - 21သင် သည်
သမ္မာ
တရားစကား စစ် ကုိသိ မည် အေကာင်း ှင့်၊ သင့် ထံသို့ ေစလွှတ် ေသာ သူတို့အား ၊
သမ္မာ
စကား ကုိ ြပန် ေြပာ ိင်ုမည်အေကာင်း သတိေပးလျက်၊ ပညာ
အတတ်ကုိ ြပသလျက် ၊ ထူးဆနး်ေသာ အရာတို့ ကုိ ငါေရး ၍ ေပးလိက်ုသည် မဟတ်ု
ေလာ။ 22ဆင်းရဲေသာသူ၏ဆင်းရဲကုိေထာက်၍၊ သူ၏ ဥစ္စာ
ကုိ မ
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လမုယူ ှင့်။ ဒကု္ခိတ
သတ္တ ဝါကုိ မိ တံခါးဝ၌
မ ည ်းဆဲ ှင့်။ 23အေကာင်း မူကား၊ ထာဝရဘုရား
သည် သူ
တို့ အမှု ကုိ ေစာင့် ေတာ်မူမည်။ သူတို့ဥစ္စာကုိ လယူု
ေသာသူ တို့ ၏ အသက် ကုိ လယူု ေတာ်မူမည်။ 24 စိတ်တို ေသာသူ ကုိ မိတ်ေဆွ မ
ဖွ့ဲ ှင့်။ အမျက်
ြပင်းထနေ်သာ သူ
ှင့်အတူ မ လိက်ု ှင့်။ 25 လိက်ုလျှင် သူ
၏ထုံးစံ ဓေလတိ့ု့ ကုိသင် ၍ ၊ ကုိယ်
အသက် ေကျာမိ့ ရာ ြဖစ် လိမ့်မည်။ 26လက်ဝါး ချင်း ိုက် ေသာလစုူ ှင့်
သူ့ေကး ကုိ အာမခံ
ေသာ လစုူထဲ
သို့ မ
ဝင် ှင့်။ 27သင် ၌ ေပး ရန် မ ှိလျှင် ၊ သင့် အိပ်ရာ ကုိ အဘယ်ေကာင့် ယူသွား ေစ
ချင်သနည်း။ 28 ဘုိးေဘး စုိက် ဘူးေသာ
ေြမမှတ်တိင်ု တို့ ကုိ မ
ေရွှ ှင့်။ 29 ေဆာင်ရွက်စရာအမှု ကုိ ကိ းစား ၍ ပီးစီးေစ တတ်ေသာသူ ှိ သေလာ။
ထုိသူသည် သာမည
လ၏ူ အမှု ကုိ မ
ေဆာင်ရွက် ၊ ှ င်ဘုရင် ၏ အမှု ေတာ်ကုိ ေဆာင်ရွက် ရ၏။

23
1 မင်း ှင့်အတူ ထုိင် ၍ စားေသာက် ေသာအခါ
သင့် ေ ှ မှာ အဘယ် သူ ှိသည်ကုိ ေစ့ေစ့ဆင်ြခင် ေလာ။့ 2 သင် သည် စား က း
တတ်ေသာသူ ြဖစ်လျှင် ၊ သင် ၏လည်ေချာင်း ကုိ
ထား ှင့် ရွယ် ေလာ။့ 3 ထုိမင်း ၏ခဲဘွယ် စားဘွယ်တို့ ကုိ
အလို မ ှိ ှင့်။ လှည့်စား တတ်ေသာ အစာ ြဖစ်၏။ 4 ေငွ ရတတ် ြခင်းငှါ မ ကိ းစား
ှင့်။ ကုိယ် ဉာဏ် ကုိ
အမီှ မြပ ှင့်။ 5 ေပျာက် တတ်ေသာအရာကုိ ေစ့ေစ့မျက်ေမှာက် ြပ သင့်သေလာ။
အကယ် စင်စစ်ေရွှလင်းတ သည် မုိဃ်း ေကာင်းကင်သို့ ပျတံတ်သက့ဲသို့ ၊ ထုိ အရာ
သည် အေတာင် တို့ ကုိ လပ်ု ၍ ပျ ံ သွားတတ်၏။ 6 မနာလို ေသာသူ၏ အစာ
ကုိမ စား ှင့်။ သူ
၏ ခဲဘွယ် စားဘွယ်ကုိ
အလို မ ှိ ှင့်။ 7 သူ သည် စိတ် ထင် သည်အတိင်ုး ြဖစ်၏။ စား
ေသာက်
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ေတာဟ့ု ဆုိ
ေသာ်လည်း ေစတနာစိတ် မ ှိ။ 8သင် သည် စား
ေသာအစာ ကုိ တဖနအ်န် ရ လိမ့်မည်။ သင် ချ ိ ေသာ စကား
လည်း ယုိယွင်း လိမ့်မည်။ 9 မုိက် ေသာသူကား ေအာင် စကားမ
ေြပာ ှင့်။ သင် ၏စကား ၌
ပါေသာပညာ ကုိ မထီမ့ဲြမင် ြပ လိမ့်မည်။ 10အရင် စုိက်ေသာ ေြမ မှတ်တိင်ုကုိမ ေရွှ
ှင့်။ မိဘ
မ ှိေသာသူတို့ ၏ လယ် ကုိ မ သိမ်း ှင့်။ 11အေကာင်း မူကား၊ ထုိသူ
တို့ ကုိ ေရွး ေတာ်မူေသာသူသည် တနခုိ်း ကီး၍၊ သင့် တဘက် ၌ သူ
တို့အမှု ကုိ ေစာင့် ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 12 ဆုံးမ ဩဝါဒ၌
စိတ် ှလံးုစဲွလမ်း ၍ ၊ ပညာ
အတတ် စကား
ကုိ
နားခံ ေလာ။့ 13 သူငယ် ကုိ
မ ဆုံးမဘဲမ ေန ှင့်။ ကိမ်လံးု ှင့် ို က်
ေသာ်လည်း သူသည် မ
ေသ။ 14 ကိမ်လံးု ှင့် ို က် ၍
သူ ၏အသက် ဝိညာ ်ကုိ မရဏာ
ိင်ုငံမှ
ကယ် ှ တ် ရမည်။ 15 ငါ ့သား ၊ သင့် ှလံးု ၌ပညာ ှိလျှင်
ငါ ့ ှလံးု ှင့်
ငါကုိ့ယ်တိင်ုသည် ဝမ်းေြမာက် လိမ့်မည်။ 16 သင့် ှ တ် သည် မှန် ေသာစကားကုိ
ေြပာ ေသာအခါ ၊ ငါ ့ ေကျာက်ကပ် ရွှင်လနး် လိမ့်မည်။ 17 အြပစ် ထင် ှားေသာသူတို့
ကုိ ြင စူ ေသာစိတ် မ
ှိေစ ှင့်။ တေနလံ့းု
ထာဝရဘုရား ကုိ ေကာက်ရွ ံ ေသာသေဘာ ှိ ေစေလာ။့ 18 အကယ် စင်စစ်အမှု
ဆုံးြဖတ်ချနိသ်ည် ေရာက်
လိမ့်မည်။ သင့် ေြမာ်လင့် ြခင်းအေကာင်းမ ပျက် ရာ။ 19 ငါ ့ သား ၊ ငါစ့ကားကုိ
နားေထာင် ၍
ပညာ ှိသြဖင့် ၊ ကုိယ် စိတ် ှလံးုကုိ လမ်းမ ၌ ပ့ဲြပင် ေလာ။့ 20 စပျစ်ရည် ေသာက်
က း ေသာသူ၊ အမဲသား
စားက း ေသာသူတို့ ကုိ အေပါင်းအေဘာ်မ လပ်ု ှင့်။ 21 ေသာက်က း ေသာသူ ှင့်
စား က း ေသာသူသည် ဆင်းရဲ ြခင်းသို့ ေရာက်လိမ့်မည်။ အိပ် က း ေသာ သေဘာ
သည် လူကုိအဝတ် စုတ် ှင့် ြခံ တတ်၏။ 22သင့် ကုိြဖစ်ဘွား ေစေသာအဘ ၏ စကား
ကုိ နားေထာင် ေလာ။့ အသက် ကီး ေသာ အမိ
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ကုိ မထီမ့ဲြမင် မ ြပ ှင့်။ 23သမ္မာ တရားကုိ ဝယ် ေလာ။့ မ
ေရာင်း ှင့်။ ပညာ
ကုိ၎င်း ၊ ဆုံးမ ဩဝါဒကုိ၎င်း ၊ ဉာဏ် သတ္တ ိကုိ၎င်း ထုိအတူ ြပ ေလာ။့ 24 ေြဖာင့်မတ်
ေသာသူ၏အဘ သည် အလနွဝ်မ်းေြမာက်
လိမ့်မည်။ ပညာ
ှိေသာ သားကုိ ြဖစ်ဘွား ေစေသာသူသည် ထုိ
သား၌
အားရဝမ်းေြမာက် လိမ့်မည်။ 25သင်၏မိဘ တို့သည်ဝမ်းေြမာက် ၍ ၊ သင့် ကုိ ေမွး
ဘွား ေသာသူသည် ရွှင်လနး် လိမ့်မည်။ 26 ငါ ့သား ၊ သင့် ှလံးု ကုိ ငါ ့အား ေပး ေလာ။့
သင့်
မျက်စိ တို့သည် ငါ သွားေသာလမ်း ကုိ ကည့်မှတ် ပါေစ။ 27 ြပည်တနဆ်ာမ သည်
နက် ေသာကျ ံး က့ဲသို့ ၎င်း၊ အမျ ိး ပျက်ေသာ မိနး်မသည် ကျ ်း ေသာ ေြမတင်ွး
က့ဲသို့ ၎င်း ြဖစ်၏။ 28 သူ သည် ထားြပ က့ဲသို့ ေချာင်း ကည့်တတ်၏။ လနွက်ျ း ေသာ
ေယာက်ျား များြပား ေစြခင်းငှါ ြပ တတ်၏။ 29 အဘယ်သူ သည် ဝမ်းနည်း ြခင်း ှ ိ
သနည်း။ အဘယ်သူ သည် ညည်းတာွး ြခင်း ှ ိသနည်း။ အဘယ်သူ သည် ရနေ်တွ့ ြခင်း
ှ ိသနည်း။ အဘယ်သူ သည် ြမည်တမ်း
ြခင်း ှ ိသနည်း။ အဘယ်သူ သည် အကျ ိး အေကာင်းမ ှိ၊ ထိခုိက် ၍ နာ ြခင်း ှ ိ
သနည်း။ အဘယ်သူ သည် မျက်စိ နီ ြခင်း ှ ိသနည်း ဟမူူကား၊ 30 စပျစ်ရည် ကုိ
ကာြမင့် စွာ ေသာက်လျက်ေန ေသာသူ၊ ေဆး
ှင့ေ်ရာေသာ စပျစ်ရည်ကုိ ှာ တတ်ေသာသူတို့ သည် ထုိသို့ ေသာ လက္ခဏာ ှိ က၏။

31ဖလား ၌ နီ လျက် ၊ အေရာင် ေတာက်လျက် ၊ အချ ိ အ မိနဝ်င် လျက် ှိေသာစပျစ်ရည်
ကုိ မ
ကည့် မ ှု ှင့်။ 32 ေနာက်ဆုံး ၌ ေ မ က့ဲသို့ ကုိက် တတ်၏။ ေ မဆုိး
က့ဲသို့ နာ ေစတတ်၏။ 33သင့် မျက်စိ တို့သည် အမျ ိး ပျက်ေသာမိနး်မတို့ ကုိ ကည့် ှု
၍ ၊ သင့် ှလံးု သည်လည်း ေကာက် ေသာ စကားကုိ မက်ဆုိ လိမ့်မည်။ 34 အကယ်
စင်စစ်သင်သည် ပင်လယ် အလယ် ၌
အိပ် ေသာသူ၊ သေဘင်္ာ ရွက်တိင်ုဖျား ေပါ် မှာ အိပ် ေသာ သူက့ဲသို့
ြဖစ် လိမ့်မည်။ 35 သူတို့သည် ငါ ့ ကုိ ိုက် က ပီ။ သို့ ေသာ်လည်းငါမ နာ။ ငါ ့ ကုိထုိး
ကေသာ်လည်းငါမ သိ။ အဘယ် အချနိ် မှ ငါ ိးု ရမည်နည်း။ တဖန် ငါ ှာ ဦးမည်ဟု
သင်ဆုိလိမ့် သတည်း။

24
1 မ တရားေသာသူ တို့ ကုိ
မ ြင စူ ှင့်။ သူ
တို့ ှင့်
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ေပါင်းေဘာ် ြခင်းငှါ အလို မ ှိ ှင့်။ 2 သူ တို့သည် ဖျက်ဆီး ြခင်းငှါ ှလံးု ကံစည်
တတ် ၏။ ှ တ် ှင့်လည်း
ေဘး ြပ မည်စကားကုိ ေြပာ တတ်၏။ 3 ဉာဏ် ပညာအားြဖင့် အိမ် ကုိတည်ေဆာက်
၍
ခုိင်ခ့ံ မဲြမံေစရ၏။ 4 ပညာ အတတ်အားြဖင့် အခနး် များတို့သည် အဘုိးထုိက်၍၊
ှစ်သက် ဘွယ်ေသာ ဥစ္စာ
အေပါင်း တို့ ှင့် ြပည့် ရက၏။ 5 ပညာ ှိ ေသာသူ သည် တနခုိ်း ှ ိ ၏။ ပညာ
အတတ် ှင့် ြပည့်စုံေသာသူ သည် ခွနအ်ား တိးုပွါး တတ်၏။ 6 ပညာ ှိ တို့ ှင့် တိင်ုပင်
ပီးမှစစ်မှု ကုိြပ ရ၏။ အ ကံ ေပး ိင်ုေသာ သူများစွာ ှ ိ လျှင် ၊ ေဘး လတ်ွတတ်၏။
7 ပညာ ြမင့် ေသာေကာင့် မုိက် ေသာသူမမီှ ိင်ု။ မိ တံခါးဝ ၌
စကား မ ေြပာ ဝ့ံ။ 8 မ ေကာင်းေသာအမှုကုိ ြပ ြခင်းငှါ
ကံစည် ေသာသူကုိ၊ ေဘး
ြပ ေသာသူဟ၍ူ မှည့် ရ၏။ 9 မုိက် ေသာအ ကံ အစည်၌ အြပစ် ပါ၏။ မထီမ့ဲြမင်
ြပ ေသာသူသည် လည်း ၊ လူ စက်ဆုပ် ရံွ ှာဘွယ်ြဖစ် ၏။ 10သင် သည် အမှု ေရာက်
ေသာကာလ ၌ စိတ်ပျက် လျှင် အားနည်း ၏။ 11သခင်္ျ ိ င်း သို့ ထုတ် ၍
အေသခံ လေုသာသူတို့ ကုိ သင်သည် ှ တ်အံေ့သာငှါ၊ အား
မထုတ်ဘဲေနလျက်၊ 12 ငါတိ့ု့ မ သိ ဟုဆုိ ေသာ်လည်း ၊ ှလံးု သေဘာကုိ ဆင်ြခင်
ေသာသူသည် မ
မှတ်၊ သင် ၏စိတ် ဝိညာ ်ကုိ ေစာင့် ေသာသူသည် မသိဘဲ၊ လအူသီးအသီးတို့အား
သူ
တို့အကျင့် ှင့် အေလျာက်၊ အကျ ိးအြပစ်ကုိ မဆပ် မေပးဘဲ ေနေတာ်မူမည်ေလာ။

13 ငါ ့သား ၊ ပျားရည် ေကာင်း ေသာေကာင့် စား
ေလာ။့ ချ ိ မိန် ေသာ ပျားလပို့ ကုိလည်း စားေလာ။့ 14 ထုိအတူ ၊ သင်ေတွ့ရေသာ
ပညာ တရားသည် စိတ် ဝိညာ ်၌
အရသာ ှင့် ြပည့်စုံ၍၊ သင် သည် ေြမာ်လင့် ြခင်းအေကာင်းမ ပျက်၊ ေကာင်း ေသာ
အကျ ိးကုိခံရ လိမ့်မည်။ 15 အိမု တရားေသာသူ၊ ေြဖာင့်မတ် ေသာသူ၏ အိမ်
ကုိ
ေချာင်း ၍ မ
ကည့် ှင့်။ သူ
၏ ငိမ်ဝပ် ရာအရပ်ကုိ မ
ဖျက် ှင့်။ 16 ေြဖာင့်မတ် ေသာသူသည် ခုနစ် ကိမ်လဲ ေသာ်လည်း
ထ ြပနလိ်မ့်မည်။ မ
တရားေသာသူမူကား ၊ လဲ ေသာအခါ
ဆုံး ှုံး လိမ့်မည်။ 17သင် ၏ရနသူ် လဲ ေသာအခါ
ဝမ်း မ ေြမာက် ှင့်။ ေြခ ထိခုိက်ေသာအခါ
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ရွှင်လနး် ေသာစိတ် မ ှိ ှင့်။ 18 ှ ိလျှင်
ထာဝရဘုရား သိြမင် သြဖင့် ၊ မ ှစ်သက်ဘဲ သူ
မှ
အမျက် ေတာ်ကုိ လွှဲ ေတာ်မူမည်။ 19 မ တရားေသာသူတို့ေကာင့်
စိတ် မ ပူ ှင့်။ အဓမ္မ
လတိူု့ ကုိ မ
ြင စူ ှင့်။ 20အေကာင်း မူကား၊ မ
တရားေသာသူသည် အကျ ိး ကုိမ ရ။ အဓမ္မ လ၏ူ မီးခွက် သည် ေသ လိမ့်မည်။

21 ငါ ့သား ၊ ထာဝရဘုရား ကုိ၎င်း၊ ှ င် ဘုရင်ကုိ၎င်း ၊ ေကာက်ရွ ံ ေလာ။့ မ
တည်ကည်ေသာသူတို့ ှင့်
မ ေရာေ ှာ မေပါင်းေဘာ် ှင့်။ 22 သူ တို့ေဘး သည် ချက်ြခင်း ေရာက် တတ်၏။ ထုိ
ှစ်ပါး တို့၏ အဆုံး
ကုိ အဘယ်သူ သိ သနည်း။ 23 ထုိမှတပါး ၊ ပညာ ှိ တို့ ှင့် ဆုိင်ေသာ အရာဟမူူကား
၊ တရား ေတွ့မှု စီရင်ရာတင်ွ
လမူျက် ှာ ကုိ မ
ေထာက် ေကာင်း။ 24သင် သည် ေြဖာင့်မတ် ၏ဟု မ
တရားေသာသူအား
ဆုိ ေသာသူကုိ လူ
အမျ ိးတို့သည် ကျနိဆဲ် ကလိမ့်မည်။ လူ
အ ွှယ်တို့သည် စက်ဆုပ် ရံွ ှာ ကလိမ့်မည်။ 25 ဆုံးမ ြပစ်တင်ေသာသူတို့ မူကား ၊ စိတ်
သာယာလျက် ၊ ေကာင်း ကီး မဂင်္လာကုိ ခံ လျက် ှိ က လိမ့်မည်။ 26 မှန် ေသာစကားကုိ
ြပန် ေြပာတတ်ေသာသူ၏ ှ တ် ကုိ လတိူင်ုးနမ်း လိမ့်မည်။ 27 ြပင် အရပ်မှာ
သင် ၏အလပ်ု ကုိြပင် ေလာ။့ လယ် ေတာ၌
ကုိယ်အဘို့ ြပင်ဆင် ေလာ။့ ေနာက်မှ သင် ၏ ေနရာအိမ် ကုိ ေဆာက် ေလာ။့ 28သင်
၏အိမ်နးီချင်း တဘက် ၌ အေကာင်း မ ှိဘဲ သက်ေသ မ ခံ ှင့်။ ကုိယ် ှ တ် ှင့်
သူတပါးကုိ မလှည့်စား ှင့်။ 29 သူသည် ငါ ၌ ြပ သည်အတိင်ုး
သူ ၌ ငါြပ မည်။ သူ့
အကျင့် ှင့်အေလျာက် အကျ ိးအြပစ်ကုိ ငါဆပ် ေပး မည်ဟု မ
ဆုိ ှင့်။ 30 ပျင်းရိ ေသာသူ ၏ လယ်ယာ အနား ှင့်၊ ဉာဏ် မ ှိ ေသာသူ
၏ စပျစ် ဥယျာ ်အနား မှာ ငါေ ှာက်သွား စ ်၊ 31 ဆူးပင် များြပား ၍၊ ေြမတြပင်
လံးု ၌ ဆူးေလ
ပင် အ ှ ံအြပားလွှမ်းမုိး လျက် ၊ ေကျာက် ို း ပိ လျက် ှိသည်ကုိ၊ 32 ငါ ြမင် ၍
ေစ့ေစ့ဆင်ြခင် ၏။ ကည့် ှု ၍ သွနသ်င် ြခင်းကုိ ခံရ၏။ 33 ခဏ အိပ် လျက်၊ ခဏ
ေပျာ် လျက်၊ အိပ်ေပျာ် ြခင်းငှါ ၊ ခဏ
လက်ချင်း ပုိက် လျက်ေနစ ်တင်ွ၊ 34ဆင်းရဲ ြခင်းသည် ခရီးသွား ေသာသူက့ဲသို့ ၎င်း၊
ဥစ္စာ
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ြပ နး်တီးြခင်းသည် သူရဲ
က့ဲသို့ ၎င်း
ေရာက် လာလိမ့်မည်။

25
1 ယုဒ ှင်ဘုရင် ေဟဇကိ လူ တို့ ကူးေရး ေသာ ေ ှာလမုန် မင်း၏ သုတ္တံ
စကားဟမူူကား၊ 2အမှု အေရးကုိ ဝှက်ထား ြခင်းသည် ဘုရား
သခင်၏ ဘုနး် ေတာ် ှင့် သင့်၏။ ှင်ဘုရင် မူကား၊ အမှု အေရးကုိ စစ်ေကာ ြခင်း
အားြဖင့်ဂုဏ် အသေရတည်၏။ 3 မုိဃ်းေကာင်းကင် သည် ြမင့် ၏။ ေြမ ကီး သည် နက်
၏။ ှင်ဘုရင် ှလံးု ကုိလည်း
စစ် ၍မ သိ ိင်ု။ 4 ေငွ ထဲက
ေချာ် ကုိထုတ်ပယ် လျှင်၊ ပနး်တိမ် သမား ှင့် ေတာ်သင့်ေသာဖလား ကုိ ရ လိမ့်မည်။

5 မ တရားေသာသူတို့ ကုိ ှ င်ဘုရင် ထံ ေတာ်မှ ပယ် ှား လျှင် ၊ အာဏာ ေတာ်သည်
တရား
အားြဖင့် တည် လိမ့်မည်။ 6 ှ င်ဘုရင် ထံ
ေတာ်၌ ကုိယ်ကုိမ ချးီေြမာက် ှင့်။ လူ ကီး ေနရာ ၌
မ ေန ှင့်။ 7 အေကာင်း မူကား၊ ဖူးြမင် ရေသာမင်း ေ ှ မှာ ှမ်ိ ြခင်းကုိခံရသည်
ထက် ၊ ဤ အရပ်သို့ တက် ပါဟေူသာစကား ကုိ သာ၍ကားေကာင်း ၏။ 8အလျင် အ
ြမနရ်န် မ ေတွ့ ှင့်။ အိမ်နးီချင်း သည် သင့် ကုိ အ ှက်ခဲွ ပီးမှ ၊ သင်သည် အဘယ် သို့
ြပ မည်နည်း။ 9သင် သည် အိမ်နးီချင်း ှင့်
ကုိယ် အမှု ကုိ ေဆွးေ ွှး
ေလာ။့ ဝှက်ထား အပ်ေသာအမှုအရာကုိ
သူတပါး အားထုတ်
၍မ ြပ ှင့်။ 10 သို့ မဟတ်ု ၊ သူသည် သင့် ကုိ အ ှက် ခဲွသြဖင့် ၊ သင် ၏ ဂုဏ်အသေရ
သည် အစ ် ဆုံးလိမ့်မည်။ 11 ေလျာက်ပတ် ေသာ စကား
သည် ေငွ အေြပာက်မှာ စီချယ် ေသာ ေရွှ ေ ှာက်ချ ိ သီး ှင့်တ၏ူ။ 12 နားေထာင်
တတ်ေသာသူကုိ ေလျာက်ပတ် စွာ ဆုံးမ
တတ်ေသာသူသည် ေရွှ နားေတာင်း က့ဲသို့ ၎င်း၊ ေရွှ စင်တနဆ်ာ က့ဲသို့ ၎င်း ြဖစ်၏။

13 စပါး ရိတ်ရာကာလ ၌
မုိဃ်းပွင့် ေ ကာင့် ချမ်း
သက့ဲသို့ ၊ သစ္စာ ေစာင့်ေသာ တမန် သည် ေစလွှတ် ေသာသူ ၌
ြဖစ်၍ ၊ သခင် စိတ် ကုိ ချမ်းဧ ေစတတ်၏။ 14 ေပး မည်ဟု
ဝါကား ၍
မ ေပးဘဲေနေသာသူ သည် မုိဃ်း ေရမ ပါေသာ တိမ် ှင့် ေလ က့ဲသို့ ြဖစ်၏။

15 ကာြမင့် စွာသည်းခံ လျှင်
မင်း ကုိေဖျာင်းဖျ ိင်ု၏။ ချ ိ ေသာစကား သည်လည်း
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အ ိုး ကျ ိး ေအာင်တတ် ိင်ု၏။ 16 ပျားရည် ကုိေတွ့ သေလာ။ ဝ
ံုသာစား ေတာ။့ အစား
က းလျှင်
ရင်ြပည့်၍ အန် ရလိမ့်မည်။ 17သင် ၏အိမ်နးီချင်း အိမ် ၌
ကာြမင့် စွာ မ
ေန ှင့်။ ေနလျှင် သူသည် သင့် ကုိ ငီးေငွ့ ၍
မုနး် လိမ့်မည်။ 18 အိမ်နးီချင်း တဘက် ၌ မ
မှနေ်သာသက်ေသ ကုိ ခံ
ေသာသူ သည် ဒတ်ု ၊ ထား ၊ သံချွန် ှင့်တ၏ူ။ 19အမှု ေရာက်ေသာကာလ
၌
သစ္စာ ပျက်တတ်ေသာသူကုိ ယုံ
လျှင်
သွား ကျ ိး ြခင်း၊ ေြခ ဆစ်ြပ တ် ြခင်းကုိ ခံရ၏။ 20 စိတ် ည ိးငယ် ေသာသူအား
သီချင်း ဆုိ ေသာသူသည် ေဆာင်း ကာလ ၌
အဝတ် ကုိ ချွတ် ေသာသူ၊ ယမ်း စိမ်းေပါ် မှာ ပုံးရည် ကုိ ေလာင်းေသာသူ ှင့်တ၏ူ။

21သင် ၏ရနသူ် သည်မွတ်သိပ် လျှင်
လပ်ုေကျွး ေလာ။့ ေရငတ် လျှင်
ေသာက်စရာဘို့ ေပး ေလာ။့ 22 ထုိသို့ ြပ လျှင် သူ
၏ေခါင်း ေပါ် ၌ မီးခဲ
ကုိ ပုံ
ထား ၍ ၊ ထာဝရဘုရား သည်လည်း၊ သင် ၌
ဆုချ ေတာ်မူမည်။ 23 ေြမာက် ေလ သည် မုိဃ်း ေရကုိ ေဆာင် တတ် သက့ဲသို့ ၊
ကုနး်တိက်ု ေသာလျှာ သည် ေဒါသ မျက် ှာ ကုိ ေဆာင်တတ်၏။ 24 ရနေ်တွ့ တတ်ေသာ
မိနး်မ ှင့် လူ
များေသာ အိမ် ၌
ေနသည်ထက် ၊ အိမ်မုိး ေပါ်
ေထာင့် ထဲမှာေန ေသာ် သာ၍ေကာင်း ၏။ 25 ေဝး ေသာြပည် မှ
ေရာက်လာေသာဝမ်းေြမာက် စရာ သိတင်း စကားသည် ေရငတ် ေသာသူ ၌
ချမ်းဧ ေသာေရ က့ဲသို့ ြဖစ်၏။ 26 ေြဖာင့်မတ် ေသာသူသည် မ
တရားေသာသူေ ှ
တင်ွ မှားယွင်း လျှင် ၊ ေနာက် ေသာေရကန် ၊ ပုပ် ေသာစမ်းေရ တင်ွး ှင့်တ၏ူ။

27 ပျားရည် ကုိ စား
က း လျှင် မ
ေကာင်း သက့ဲသို့ ၊ ကုိယ် ဂုဏ် သေရကုိ ှာ လျှင် ဂုဏ် အသေရမ ှိ။ 28 ကုိယ် စိတ်
ကုိ
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မ ချ ပ်တည်း ိင်ုေသာသူ သည် မိ ို း ပျ ိပျက် ၍ ဟင်းလင်း ှိေသာ မိ ှင့်တ၏ူ။
26

1 ေ ွ ကာလ၌
မုိဃ်းပွင့် က့ဲသို့ ၎င်း၊ စပါး ရိတ်ရာကာလ ၌
မုိဃ်း ေရက့ဲသို့ ၎င်း၊ မုိက် ေသာသူသည် ဂုဏ် အသေရကုိ မ ခံသင့်။ 2 စာငှက် သည်
အရပ်ရပ် လှည့်လည်၍ ၊ ဇရက် သည် လည်း ပျ ံ သွားသက့ဲသို့ ၊ ထုိနည်းတူ အေကာင်း
မ ှိေသာ ကျနိဆဲ် ြခင်းသည် မ
သင့်မေရာက် တတ်။ 3 ြမင်း ဘို့ ှင်တံ ၊ ြမင်း ဘို့ ဇက် ကိ း ၊ မုိက် ေသာသူ၏ ေကျာ
ဘို့
ကိမ်လံးု သည် သင့်ေပ၏။ 4 မုိက် ေသာသူ၏ သေဘာသို့ လိက်ု၍၊ သူ၏စကား ကုိ မ
ေချ ှင့်။ ထုိသို့
ေချလျှင် သူ
ှင့် တူ လိမ့်မည်။ 5 မုိက်ေသာသူ၏ သေဘာသို့ လိက်ု၍ သူ၏စကား ကုိ ေချေလာ။့

သို့ မဟတ်ု ၊ သူသည် ဝါကားေသာစိတ် ှိ လိမ့်မည်။ 6 မုိက် ေသာ သူတင်ွ မှာ လိက်ု
ေသာသူသည် ကုိယ်ေြခ ကုိ ြဖတ် ၍ အကျ ိးနည်း ှ ိ ၏။ 7 သုတ္တံ စကားကုိ
မုိက် ေသာသူ ေြပာ ြခင်းသည် ေြခဆွ့ံ ေသာသူ၏
ေြခ က ြခင်း က့ဲသို့ ြဖစ်၏။ 8 မုိက် ေသာသူကုိ
ချးီေြမာက် ြခင်းသည် ေကျာက် ပုံ ၌
ေကျာက်ြမတ် ကုိ ပစ် ထားြခင်းက့ဲသို့ ြဖစ်၏။ 9 ဆူး သည် ယစ်မူး ေသာသူ၏လက်
ကုိ
စူး သက့ဲသို့ ၊ သတ္တံ စကားသည် မုိက် ေသာသူ၏ ှ တ် ၌ ှိ၏။ 10 ကီး ေသာသူ
သည် ခပ်သိမ်း ေသာသူတို့ ကုိ တနုလ်ှုပ် ေစတတ်၏။ မုိက် ေသာသူ ှင့်
ြပစ်မှား တတ် ေသာသူတို့ ကုိ ေစ သုံးတတ်၏။ 11 ေခွး သည် မိမိ
အနဖ်တ် ကုိ ြပန် ၍စားတတ်သက့ဲသို့ ၊ မုိက် ေသာသူသည် မုိက် ေသာအကျင့်ကုိ
ြပန် ၍ ကျင့်တတ်၏။ 12 ငါသည် ပညာ
ှိ၏ဟု ထင် ေသာသူ ှိလျှင်၊ ထုိသူ
၌
ေြမာ်လင့်စရာအခွင့် ှ ိသည်ထက်၊ မုိက် ေသာသူ၌ သာ၍
ေြမာ်လင့် စရာအခွင့် ှ ိ၏။ 13 ပျင်းရိ ေသာသူက၊ အိမ် ြပင်မှာ ြခေသင့်္ ှ ိ၏။ လမ်း
တို့ ၌
ြခေသင့်္ ှ ိ၏ဟု ဆုိ တတ်၏။ 14 တံခါးရွက် သည် စေရွး ၌ လည် သက့ဲသို့ ပျင်းရိ
ေသာသူသည် အိပ်ရာ ေပါ် မှာ လည်တတ်၏။ 15 ပျင်းရိ ေသာသူသည် မိမိ
လက် ကုိ အိးု
၌ သွင်း
ေသာ်လည်း၊ တဖန် ှ တ် ၍
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မိမိ ပစပ် သို့
ခံွရလျှင် စိတ်ညစ် တတ်၏။ 16 ပျင်းရိ ေသာသူက၊ ငါသည် အကျ ိးအေကာင်းကုိ
ြပတတ်ေသာသူ ခုနစ် ေယာက်ထက် သာ၍ပညာ ှိသည် ဟု ကုိယ်ကုိထင်တတ်၏။
17လမ်း၌ေ ှာက်သွား ၍ မိမိ
မ ဆုိင်ေသာအမှု ကုိ
ေရာေ ှာ ေသာသူသည် ေခွး နားရွက် ကုိ ကုိင် ဆဲွေသာသူ ှင့် တ၏ူ။ 18 ငါ ကျစီား
ံုမျှသာ
ြပ သည်ဟုဆုိ လျက်၊ 19 မိမိ အိမ်နးီချင်း ကုိ လှည့်စား ေသာသူ သည် မီးစ ၊ ြမား ၊
ေသေဘး ကုိ ပစ် တတ်ေသာ အ ူး
ှင့် တ၏ူ။ 20ထင်း မ ှိလျှင်
မီး ေသ တတ်သက့ဲသို့ ကုနး်တိက်ု ေသာ သူမ
ှိလျှင်
ရန် ငိမ်း တတ်၏။ 21 မီးခဲ ချင်းြပ သက့ဲသို့ ၎င်း ၊ ထင်း သည် မီး
ကုိ ေမွး သက့ဲသို့
၎င်း၊ ရနေ်တွ့ တတ်ေသာသူ သည် ခုိက်ရန် မှုကုိ
ြပ စု တတ်၏။ 22 ကုနး်တိက်ု ေသာသူ ၏စကား
သည် မိန် ေသာ ခဲဘွယ် စားဘွယ်က့ဲသို့ ြဖစ်၍ ၊ ဝမ်း အတင်ွး သို့ ဝင် တတ်၏။ 23 ချစ်
အား ကီးေသာ ှ တ် ှင့် ၊ ဆုိးညစ် ေသာ စိတ် ှလံးု သည် ေချာ် မွမ်းမံ ေသာ အိးုြခမ်း
ှင့် တ၏ူ။ 24အ ငိ း ထားေသာသူသည် ှ တ် ြဖင့် လျှ ိ ဝှက် ၍ ၊ ကုိယ် ထဲမှာလှည့်စား
ေသာ သေဘာကုိဝှက်ထား တတ်၏။ 25 ထုိသို့ ေသာသူ ၏ စကား
သည် ချ ိ ေသာ်လည်း မ ယုံ ှင့်။ သူ
၏စိတ် ှလံးုထဲမှာ
စက်ဆုပ် ရံွ ှာဘွယ်ေသာ အရာခုနစ် ပါး ှ ိ၏။ 26အ ငိ း ထားြခင်းကုိ လှည့်စား ြခင်း
အားြဖင့် ဝှက်ထား
ေသာသူ ၏ ဒစု ိုက် အြပစ်သည် ပရိသတ် ေ ှ မှာ ထင် ှား လိမ့်မည်။ 27တင်ွး တးူ
ေသာသူသည် မိမိ
တင်ွးထဲသို့
ကျ လိမ့်မည်။ ေကျာက် ကုိ လိှမ့် ေသာသူအေပါ် သို့ ထုိ
ေကျာက် သည် ြပန် ၍လိမ့်လိမ့်မည်။ 28 မုသား ေြပာ တတ်ေသာသူသည် မိမိ
ည ်းဆဲ ေသာသူတို့ ကုိ မုနး် တတ်၏။ ေချာေ့မာ့ တတ်ေသာသူသည် လည်း
ဖျက်ဆီး တတ်၏။

27
1 နက်ြဖန် ေန ့ကုိ အမီှြပ ၍ မ
ဝါကား ှင့်။ တရက်
အတင်ွးတင်ွ အဘယ် သို့ ြဖစ်လိမ့်မည်ကုိ မ
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သိ ိင်ု။ 2 ကုိယ်တိင်ုကုိယ်ကုိမချးီမွမ်းဘဲ သူတပါး ချးီမွမ်း ပါေလေစ။ ကုိယ် ှ တ်
ှင့် ကုိယ်ကုိမ ချးီမွမ်းဘဲ၊ ကုိယ် ှင့် မ
ဆုိင်ေသာ သူတပါး
ချးီမွမ်း ပါေလေစ။ 3 ေကျာက် ှင့် သဲ သည်ေလး ၏။ မုိက် ေသာသူ၏ ေဒါသ သည်
ထုိ
ှစ်ပါး ထက်
သာ၍ေလး ၏။ 4 မာန သည်ကမ်းက တ် ေသာ သေဘာ ှိ၏။ ေဒါသသည် ြပင်းထန်
တတ်၏။ ြင စူ ေသာစိတ်ကုိ ကား၊ အဘယ်သူ ဆီး ၍ ခံ ိင်ုသနည်း။ 5ထင် ှား စွာဆုံးမ
ြပစ်တင်ြခင်းသည် တိတ်ဆိတ် စွာ ချစ် ြခင်းထက်
သာ၍ေကာင်း ၏။ 6အေဆွခင်ပွနး်သည် ဒဏ် ေပး ေသာအခါ သစ္စာေစာင့်
လျက်ေပး၏။ ရနသူ် မူကား ၊ နမ်း ေသာအခါ လှည့်စား တတ်၏။ 7 စား ၍ ဝေသာ
သူ
သည် ပျားလပို့ ကုိပင် ြငင်းပယ် လိမ့်မည်။ မွတ်သိပ် ေသာသူ မူကား ၊ ခါး ေသာအရာ
ကုိ ချ ိ သည်ဟု ထင်တတ်၏။ 8 မိမိ ေနရာ ကုိ စွန ့် ၍ လည်ေသာသူ သည် မိမိ
အသုိက် ကုိ
စွန ့် ၍လည်ေသာ ငှက် ှင့် တ၏ူ။ 9 နံသ့ာ ဆီ ှင့်
နံသ့ာ ရည်သည် ရွှင်လနး်ေစသက့ဲသို့ ၊ ကည်ညိ ေသာစိတ် ှင့် အ ကံ ေပးတတ်ေသာ
အေဆွ ခင်ပွနး်၏ ချစ်ဘွယ် ေသာ လက္ခဏာသည် ရွှင်လနး် ေစ တတ်၏။ 10 ကုိယ်
အေဆွ ခင်ပွနး် ှင့်
အဘ ၏ အေဆွ ခင်ပွနး်ကုိ မ
စွန ့် ှင့်။ အမှု ေရာက်ေသာကာလ ၌၊ ညီအစ်ကုိ အိမ် သို့ မ သွား ှင့်။ နးီ
ေသာအိမ်နးီချင်း သည် ေဝး
ေသာ ညီအစ်ကုိ ထက်
သာ၍ေကာင်း ၏။ 11 ငါ ့သား ၊ ပညာ ှိေလာ။့ က့ဲရဲ
ေသာသူ၏စကား ကုိ ငါ ေချ ိင်ုေအာင်၊ ငါ ့ စိတ် ကုိ ရွှင်လနး် ေစေလာ။့ 12 သမ္မာ
သတိ ှိ ေသာသူသည် အမှု ကုိေြမာ်ြမင် ၍၊ ပုနး်ေ ှာင် လျက်ေနတတ်၏။ ဉာဏ်တိမ်
ေသာသူမူကား၊ အစ ်အတိင်ုးသွား ၍ အမှု ှင့် ေတွ့တတ်၏။ 13 မကျွမ်း ေသာ သူ
အတက်ွ ၊ အမျ ိး ပျက်ေသာ မိနး်မအတက်ွ ၊ အာမခံ တတ်ေသာသူသည် အဝတ် အစ
ှိေသာဥစ္စာတစုံတခုကုိ ေပါင် ထားေစ။ 14 နနံက် ေစာေစာ ထ၍၊ မိမိ
အေဆွ ခင်ပွနး်ကုိ ကျယ် ေသာအသံ ှင့်
ေကာင်း ကီး ေပးေသာသူသည် ကျနိဆဲ် ြခင်းကုိ ြပ ရာေရာက်၏။ 15 ရနေ်တွ့ တတ်
ေသာ မယား
သည် မုိဃ်း သည်းစွာရွာေသာေန ့၌
အစက်စက် ကျေသာ မုိဃ်းေပါက် ှင့် တ၏ူ။ 16 ထုိမိနး်မ ကုိ သိမ်း ထားေသာသူသည်
ေလ
ကုိ သိမ်း ထားေသာသူ ှင့်တ၏ူ။ လက်ျာ လက်၌ လိမ်းေသာ နံသ့ာ
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ဆီကုိ ဝှက် ၍မထား ိင်ု။ 17 သံ ကုိ
သံ ြဖင့ထ်က် ေစသက့ဲသို့ ၊ လူ သည်အေဆွ ခင်ပွနး်၏ မျက် ှာ ကုိ ထက် ေစတတ်၏။

18သေဘင်္ာသဖနး် ပင်ကုိ ေစာင့် ေသာသူသည် သေဘင်္ာသဖနး်သီး ကုိ စား
ရ၏။ ထုိနည်းတူ ၊ သခင် အမှု ကုိ ေဆာင်ရွက် ေသာသူသည် ဂုဏ်အသေရ ကုိ
ရတတ်၏။ 19 ေရ ၌လူမျက် ှာ ချင်းတူသက့ဲသို့ ၊ လူ တေယာက် ှင့်တေယာက်စိတ်
သေဘာတူက၏။ 20 မရဏာ ိင်ုငံ ှင့်
အဗဒ္ဒနု် ိင်ုငံသည် အလို
မ ြပည့်စုံသက့ဲသို့ ၊ လူ
တို့မျက်စိ သည် အလို
မ ြပည့်စုံတတ်။ 21 ေငွ စစ်စရာဘို့
မုိက် ှ ိ၏။ ေရွှ စစ်စရာဘို့
မီးဖုိ ှ ိ၏။ လူ
ကုိစစ်စရာဘို့
သူတပါးချးီမွမ်း ြခင်း ှ ိ၏။ 22 မုိက် ေသာသူကုိ စပါး ှင့်အတူ ဆုံ ၌
ကျည်ေပွ့ ှင့်
ေထာင်း ေသာ်လည်း ၊ မုိက် ေသာသေဘာမ ထွက် တတ်။ 23သင် ၏ သုိးစု
အေကာင်း တို့ ကုိ သိ
ြခင်းငှါ ကိ းစား
ေလာ။့ ာွးစု တို့ ကုိလည်း ေစ့ေစ့ ကည့် ှုေလာ။့ 24 စည်းစိမ် သည် အ မဲ မ တည်
တတ်။ ှင် ဘုရင်၏ စည်းစိမ် ေသာ်လည်း ၊ လမူျ ိ း အစ ်အဆက် မတည် တတ်။
25 ြမက်ပင် ေပါက် တတ်၏။ ပျ ိး ပင်လည်း
ထင် ှား တတ်၏။ ေတာင် ယာအသီး ကုိလည်း
သိမ်း ရ၏။ 26 သုိးသငယ် တို့သည် သင် ဝတ် စရာဘို့ ၊ ဆိတ် တို့သည် လည်း
ေြမ အဘုိး ကုိေြဖစရာဘို့ ြပစ်၏။ 27သင် စားစရာ ဘို့ ၊ အိမ်သူ အိမ်သားစားစရာ
ဘို့ ၊ ကျွန် မိနး်မများကုိ
ေကျွး စရာဘို့ ဆိတ် ို့ ေလာက် လိမ့်မည်။

28
1 လိက်ု ေသာသူမ ှိေသာ်လည်း ၊ မ တရားေသာသူသည် ေြပး တတ်၏။ ေြဖာင့်မတ်
ေသာသူမူကား ၊ ြခေသင့်္ က့ဲသို့
ရဲရင့် တတ်၏။ 2 ြပည်သူ ြပည်သားအြပစ် ေကာင့် ၊ မင်း တို့သည် များြပား တတ်
က၏။ ဉာဏ် ပညာ ှင့်
ြပည့်စုံ ေသာသူအားြဖင့် ိင်ုငံ တည်တတ်၏။ 3 ဆင်းရဲ သားတို့ ကုိ ည ်းဆဲ ေသာ
ဆင်းရဲ သားသည် အဘယ်စားစရာ မျှ မ
ကင်းေစဘဲ၊ သုတ်သင် ပယ် ှင်း ေသာ မုိဃ်း ေရ ှင့်တ၏ူ။ 4တရား ကုိဖျက် ေသာ

သူသည် မ
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တရားေသာသူတို့ ကုိ ချးီမွမ်း တတ်၏။ တရား
ကုိ ေစာင့် ေသာသူမူကား ၊ သူ တို့ ှင့်
ဆန ့က်ျင် ဘက်ြပ တတ်၏။ 5အဓမ္မ လူ သည် တရား
စီရင်ြခင်းကုိ နား
မ လည်တတ်။ ထာဝရဘုရား
ကုိ ှာ ေသာသူမူကား ၊ ခပ်သိမ်း ေသာ စီရင်ြခင်းကုိ နားလည် တတ်၏။ 6 မ မှနေ်သာ
အမှုကုိ ြပ ေသာသူ သည် ေငွ ရတတ်ေသာ်လည်း ၊ ေြဖာင့်မတ် ြခင်းလမ်းသို့
လိက်ု ေသာ ဆင်းရဲ သားသည် သာ၍
ြမတ် ၏။ 7တရား ကုိေစာင့် ေသာသူသည် ပညာ
ှိေသာ သား
ြဖစ်၏။ စားက း ေသာသူတို့ ှင့် ေပါင်းေဘာ် ေသာသူ မူကား ၊ မိမိ အဘ ကုိ အ ှက်ခဲွ
တတ်၏။ 8အတိးု စား၍
မတရားေသာ အြမတ်အားြဖင့်ဥစ္စာ ကုိ ဆည်းဖူးေသာသူ သည် ဆင်းရဲသား တို့ ကုိ
သနား
ေသာသူအဘို့ သာ ဆည်းဖူး တတ်၏။ 9 တရား မနာ ၊ လွှဲ သွားေသာသူသည်
ဆုေတာင်း ေသာ်လည်း ၊ သူ ၏ပဌ နာ စကားသည် စက်ဆုပ် ရံွ ှာ ဘွ ယ် ြဖစ်၏။
10 ေြဖာင့်မတ် ေသာသူကုိ လမ်းလွှဲ၍၊ မ
ေကာင်းေသာ လမ်း ထဲသို့
ေသွးေဆာင် ေသာသူသည် မိမိ
တးူ ေသာ တင်ွးထဲသို့
မိမိ ကျ လိမ့်မည်။ သေဘာ
ေြဖာင့်ေသာသူမူကား ၊ ေကာင်း ေသာအရာတို့ ကုိ အေမွခံ ရလိမ့်မည်။ 11 ေငွ ရတတ်
ေသာသူ က၊ ငါသည်ပညာ ှိ၏ဟု ကုိယ် ကုိ ထင်တတ်၏။ ဉာဏ် ေကာင်းေသာ
ဆင်းရဲသား မူကား ၊ ထုိသူ ကုိ စစ်ေကာ တတ်၏။ 12 ေြဖာင့်မတ် ေသာသူတို့သည်
ဝမ်းေြမာက် ေသာအခါ
ဘုနး် ကီး တတ်၏။ မ
တရားေသာသူတို့သည် ချးီေြမာက် ြခင်းသို့ ေရာက်ေသာအခါ
လူ တို့သည် ပုနး်ေ ှာင် ၍ ေနတတ်က၏။ 13 မိမိ အြပစ် ကုိ ဝှက်ထား ေသာသူသည်
ချမ်းသာ မ ရ။ မိမိအြပစ်ကုိ ေဘာ်ြပ ဝနခ်ျ၍
စွန ့ပ်စ် ေသာ သူမူကား ၊ က ုဏာ ေတာ်ကုိခံရလိမ့်မည်။ 14အစ ် မြပတ်ေကာက်ရွ ံ
ေသာသူ သည် မဂင်္လာ ှိ ၏။ မိမိ
စိတ် ှလံးုကုိ ခုိင်မာ ေစေသာသူမူကား ၊ ေဘးဥပဒ်
ှင့် ေတွ့ လိမ့်မည်။ 15ဆင်းရဲ သားတို့ ကုိ
အပ်ုစုိး ေသာ အဓမ္မ
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မင်းသည် ေဟာက် ေသာြခေသင့်္ ၊ လှည့်လည် ေသာဝံ ှင့်တ၏ူ။ 16 ဉာဏ် မ ှိေသာ
မင်း သည် ြပင်း စွာည ်းဆဲ တတ် ၏။ ေလာဘ
ကုိ မုနး် ေသာမင်းမူကား၊ အသက်တာ ှည် လိမ့်မည်။ 17 လူ အသက် ကုိ ည ်းဆဲ
ေသာသူသည် သခင်္ျ ိ င်း တင်ွး သို့
ေြပး ပါေလေစ။ အဘယ်သူမျှမ ဆီးတား ေစ ှင့်။ 18 ေြဖာင့် ေသာလမ်းသို့ လိက်ု
ေသာသူသည်ေဘး
လတ်ွလိမ့်မည်။ ေကာက် ေသာလမ်းသို့ လိက်ုေသာသူမူကား ၊ ချက်ြခင်း လဲ လိမ့်မည်။

19လယ် လပ်ု ေသာသူသည် ဝ
စွာစားရ၏။ အချည်း ှးီ
ေသာအမှုကုိ ေစာင့် ေသာသူမူကား ၊ ဆင်းရဲ ြခင်း ှင့် ဝ လိမ့်မည်။ 20သစ္စာ ေစာင့်
ေသာသူ သည် ေကာင်း ကီး မဂင်္လာ ှင့် ကယ်ဝ လိမ့်မည်။ ေငွ ရတတ်ြခင်းငှါ အလျင်
အြမနြ်ပ ေသာသူမူကား ၊ အြပစ် ှင့်မ လတ်ွရ။ 21လမူျက် ှာ ကုိ မ
ေထာက် ေကာင်း။ သို့ ေသာ်လည်း ၊ လူ သည် မုန ့် တဖ့ဲ ကုိရြခင်းငှါ ဒစု ိုက် ကုိ ြပ
လိမ့်မည်။ 22 ေငွ ရတတ်ြခင်းငှါ အလျင်အြမန် ြပ ေသာ သူ
သည် မ
နာလိေုသာသေဘာ ှိတတ်၏။ ေနာက် တဖန် ဆင်းရဲ ြခင်းသို့
ေရာက် မည်ဟု မ
ေအာက်ေမ့ တတ်။ 23 ေချာေ့မာ့ေသာစကားကုိ ေြပာေသာသူသည် ေကျးဇူးကုိခံရ
သည်ထက်၊ ဆုံးမြပစ်တင်ေသာသူသည် ေနာက်တဖန် သာ၍ေကျးဇူးကုိခံရလိမ့်မည်။
24အြပစ် မ ှိဟဆုို လျက် ၊ မိဘ ဥစ္စာကုိ လယူု
ေသာသူသည် ဖျက်ဆီး ေသာသူ ၏
အေပါင်း အေဘာ်ြဖစ်၏။ 25 စိတ် ြမင့် ေသာသူသည် ခုိက်ရန် ကုိ ှ ိးေဆာ် တတ် ၏။
ထာဝရဘုရား
ကုိ
ခုိလှုံ ေသာသူမူကား ၊ ကယ်ဝ တတ် ၏။ 26 မိမိ စိတ် ှလံးုကုိ
ကုိးစား ေသာသူသည် လမုိူက်
ြဖစ်၏။ ပညာ
သတိ ှင့်
ကျင့် ေသာသူမူကား ၊ ေဘးလတ်ွ တတ်၏။ 27ဆင်းရဲ သားတို့အား
စွန ့် ကဲ ေသာသူသည်ကုိယ်တိင်ု မ
ဆင်းရဲ ရာ။ လွှဲေ ှာင် ေသာသူမူကား ၊ များစွာ ေသာ ကျနိဆဲ် ြခင်းကုိခံရ လိမ့်မည်။

28 မ တရားေသာသူတို့သည် ချးီေြမာက် ြခင်းသို့ ေရာက်ေသာအခါ ၊ လူ တို့သည်
ပုနး်ေ ှာင် ၍ ေနရ က၏။ ပျက်စီး ြခင်းသို့ ေရာက်ေသာအခါ ၊ ေြဖာင့်မတ် ေသာသူ
တို့ သည် ပွားများ တတ်က၏။
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29
1အထပ်ထပ်ဆုံးမ ြခင်းကုိခံ ေသာ်လည်း၊ မိမိ လည်ပင်း ကုိ ခုိင်မာ ေစေသာသူ သည်
ကုိးကွယ် ရာမ ရ၊ ုတ်တရက် ပျက်စီး လိမ့်မည်။ 2 ေြဖာင့်မတ် ေသာသူတို့သည် အခွင့်
ရေသာအခါ ၊ ြပည်သူ ြပည်သားတို့သည် ဝမ်းေြမာက် တတ်က၏။ မ
တရားေသာသူတို့သည် အပ်ုစုိး ေသာအခါ မူကား ၊ ြပည် သူ ြပည်သား တို့သည်
ဝမ်းနည်း တတ်က၏။ 3 ပညာ တရားကုိ ှစ်သက် ေသာသူ သည် မိမိ
အဘ ကုိ ဝမ်းေြမာက် ေစ၏။ ြပည်တနဆ်ာ တို့ ှင့် ေပါင်းေဘာ်
ေသာသူမူကား ၊ ဥစ္စာ ြပ နး်တီး တတ်၏။ 4တရား သြဖင့်
စီရင်ေသာ ှင် ဘုရင်သည် တိင်ုးြပည် ကုိ တည် ေစတတ်၏။ တံစုိး
စားေသာ ှင် ဘုရင်မူကား ၊ တိင်ုးြပည် ကုိ ေမှာက်လှန် တတ်၏။ 5 အိမ်နးီချင်း ကုိ
ေချာေ့မာ့ ေသာသူ သည် အိမ်နးီချင်း သွား ရာလမ်း၌
ကွနရွ်က် ကုိ ြဖန ့် ထား၏။ 6အဓမ္မ လူ ြပစ်မှား ရာ၌
ေကျာကွ့င်း ေထာင်လျက် ှိ၏။ ေြဖာင့်မတ် ေသာသူမူကား ၊ ရွှင်လနး် စွာ သီချင်း
ဆုိတတ်၏။ 7 ေြဖာင့်မတ် ေသာသူသည် ဆင်းရဲသား အမှု ကုိ ဆင်ြခင် တတ်၏။ မ
တရားေသာသူမူကား၊ ထုိအမှုကုိ ပမာဏ မြပ တတ်။ 8 မထီမ့ဲြမင် ြပ ေသာသူ တို့
သည် မိ ကုိ မီး ှု ိ တတ် ၏။ ပညာ ှိ ေသာသူတို့ မူကား ၊ ေဒါသအမျက် ကုိ လွှဲ တတ်
၏။ 9 ပညာ ှိ ေသာသူ သည် မုိက် ေသာသူ ှင့်
အမှု
ေတွ့လျှင် ၊ စိတ်ဆုိး သည်ြဖစ်ေစ ၊ ြပံ းရယ် သည်ြဖစ်ေစ ၊ အားရ စရာအေကာင်းမ
ှိ။ 10လူ အသက်ကုိသတ် တတ်ေသာသူတို့သည် စုံလင် ေသာသူကုိ မုနး် တတ်က၏။
ေြဖာင့်မတ် ေသာသူတို့ မူကား ၊ သူတပါး အသက် ကုိ ေစာင့်မ တတ် က၏။ 11 မုိက်
ေသာသူသည် မိမိ
ကံစည် သမျှ ကုိ ေဘာ်ြပ တတ်၏။ ပညာ
ှိေသာသူမူကား ၊ အဆင် မသင့်မီှ ထိမ်ဝှက် တတ်၏။ 12 မင်း သည်မုသာ စကား ကုိ
နားေထာင် လျှင်၊ ကျွန်
အေပါင်း တို့သည် လဆုိူး ြဖစ်ကလိမ့်မည်။ 13ဆင်းရဲ ေသာသူ ှင့်
ည ်းဆဲ ေသာသူ တို့သည် ေတွ့ ကံ က ပီ။ ထာဝရဘုရား
သည် ထုိ
ှစ်ဦး တို့အား အလင်း ကုိေပး သနားေတာ်မူ၏။ 14ဆင်းရဲသား တို့ ကုိ တရား
သြဖင့်
စီရင် ေသာ ှင်ဘုရင် ၏အာဏာ ေတာ်သည် အစ ်အ မဲ တည် တတ်၏။ 15 ကိမ်လံးု
ှင့် ို က် ြခင်း၊ ှ တ် ှင့် ဆုံးမ ြခင်းအားြဖင့် ပညာ တိးု ပွါး တတ်၏။ တတ် တိင်ုးေန
ေစေသာ သူငယ် သည် အမိ
ကုိ အ ှက်ခဲွ တတ်၏။ 16 မ တရားေသာသူတို့သည် များြပား ေသာအခါ ၊ လနွက်ျ း
ြခင်းအြပစ်တိးုပွား တတ်၏။ သို့ ရာတင်ွ ၊ သူ တို့ ပျက်စီး ြခင်းကုိ
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ေြဖာင့်မတ် ေသာသူတို့သည် ြမင် ရက၏။ 17သင် ၏သား ကုိ ဆုံးမ
ေလာ။့ သို့ ြပ လျှင် သူသည် သင့် ကုိ ချမ်းသာ ေပးမည်။ ထုိမျှ မက စိတ် ရွှင်လနး်
စရာ အခွင့်ကုိ ေပး မည်။ 18 ဗျာဒိတ် ေတာ်မ ှိလျှင် ၊ လူ တို့သည် အကျ ိးနည်း ြဖစ်
က၏။ တရား
ေတာ်ကုိ ေစာင့် ေသာသူမူကား
မဂင်္လာ ှိ ၏။ 19 စကား အားြဖင့် သာ ကျွန် ကုိ ဆုံးမ
၍ မ
ိင်ုရာ။ သူသည်နားလည် ေသာ်လည်း ၊ နား မ ေထာင်ဘဲ ေနလိမ့်မည်။ 20သတိ မ ှိ

ဘဲစကား များေသာ သူ ှိ လျှင်၊ ထုိသူ
၌ ေြမာ်လင့် စရာအခွင့် ှ ိသည်ထက်၊ မုိက် ေသာသူ၌ သာ၍ ေြမာ်လင့်စရာ အခွင့်
ှ ိ၏။ 21ကျွန် သည်ငယ် ေသာ အရွယ်မှစ၍ ေပျာ်ပါး ေအာင် ေကျွးေမွးြခင်းကုိခံရလျှင်
၊ ေနာက်ဆုံး ၌ သား
အရာ ကုိ ရ လိမ့်မည်။ 22 စိတ်ဆုိး တတ်ေသာသူ သည် ခုိက်ရန် မှု ကုိ ှ ိးေဆာ်
တတ်၏။ ြပင်းထန် ေသာသူ သည်လည်း ၊ အလနွအ်ကျ း များ တတ်၏။ 23 မိမိ မာန
သည် မိမိ
ကုိ ှမ့်ိချ လိမ့်မည်။ စိတ် ှမ့်ိချ ေသာသူမူကား ၊ ဂုဏ် အသေရကုိရ လိမ့်မည်။ 24 သူခုိး
ကုိ လက်ခံ ေသာသူသည် မိမိ
အသက် ကုိမုနး်
တတ်၏။ ကျနိဆုိ် ြခင်းကုိြပ ေသာ်လည်း ၊ အမှုကုိမ ေဘာ် မြပတတ်။ 25 လူ ကုိ
ေကာက်ရွ ံ ြခင်း သေဘာသည် ေကျာကွ့င်း ကုိ ေထာင် တတ်၏။ ထာဝရဘုရား
ကုိ
ခုိလှုံ ေသာ သူ မူကား လံြုခံ လိမ့်မည်။ 26 မင်း ြပ ေသာ ေကျးဇူး ကုိ များ ေသာ
သူတို့သည် ကိ းစား၍ ှာ တတ် က၏။ သို့ ရာတင်ွ ခပ်သိမ်းေသာသူတို့ ၏အမှု ကုိ
ထာဝရဘုရား
စီရင် ေတာ်မူ၏။ 27တရား ေသာသူသည် မ
တရားေသာသူ ကုိ၎င်း၊ မ
တရားေသာသူသည်တရား သြဖင့် ကျင့် ေသာသူကုိ၎င်း၊ စက်ဆုပ် ရံွ ှာတတ်၏။

30
1ယာေက သား အာဂုရ သည် ဣေသလ
ှင့်
ဥကလ ကုိ ဆုံးမေသာတရားစကား ဟမူူကား၊ 2အကယ် စင်စစ်ငါ သည် လူ
မဟတ်ု၊ တိ စ္ဆာန်
ြဖစ်၏။ လူ
ဉာဏ် ှင့် မ ြပည့်စုံ။ 3 ပညာ တရားကုိ မ
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သင် ၊ သန ့် ှ င်း ေသာ အရာတို့ ကုိ မေလက့ျက်။ 4 ေကာင်းကင် ဘုံသို့ အဘယ်သူ
တက် သနည်း။ အဘယ်သူ ဆင်း လာသနည်း။ အဘယ်သူ သည် ေလ
ကုိ မိမိ
လက် ှင့်
ဆုပ်ယူ သနည်း။ အဘယ်သူ သည် ေရ
ကုိ အဝတ် ှင့်
ထုပ် ထားသနည်း။ ေြမ ကီး စွနး် ှ ိသမျှ တို့ ကုိ အဘယ်သူ တည် ေစသနည်း။ ထုိသို့
ြပ ေသာသူ ၏ အမည်
ှင့် သူ ၏သား အမည် ကား အဘယ်သို့ နည်း။ သင်ေြပာ ိင်ုသေလာ။ 5 ဘုရား

သခင်၏ စကား
ေတာ် ှိသမျှ သည် စင်ကယ် ၏။ ခုိလှုံ ေသာသူအေပါင်းတို့ ၌
ဘုရား သခင်သည် အကွယ် အကာြဖစ်ေတာ်မူ၏။ 6 စကား ေတာ်၌
ထပ်၍ မ သွင်း ှင့်။ သို့ ြပ လျှင် အြပစ်တင် ေတာ်မူ၍ ၊ သင်သည် မုသာသုံးေသာသူ
ြဖစ် လိမ့်မည်။ 7 ကုိယ်ေတာ် ထံမှာ ဆု ှစ်ပါး ကုိ
အကျွ ်ပ်ုေတာင်း
ပါ၏။ အကျွ ်ပ်ုမ ေသ မီှတိင်ုေအာင်ြငင်း ေတာ်မ မူပါ ှင့်။ 8အကျွ ်ပ်ု မှ
အနတ္တ ှင့်
မုသာ ကုိပယ် ေတာ်မူပါ။ ဆင်းရဲ ြခင်း ှင့်
ေငွ ရတတ်ြခင်းကုိေပး
ေတာ်မ မူပါ ှင့်။ အသက်ေမွးေလာက်ေသာအစာ ကုိသာ ေပး ေတာ်မူပါ။ 9 သို့ မဟတ်ု
၊ အကျွ ်ပ်ုသည် ကယ်ဝ ၍ ၊ ထာဝရဘုရား
ကား၊ အဘယ်သူ နည်းဟဆုိုလျက်၊ ကုိယ်ေတာ်ကုိ ြငင်းပယ်မည်ဟု စုိးရိမ်စရာ ှိပါ၏။
သို့ မဟတ်ု ၊ ဆင်းရဲ ၍
သူ့ဥစ္စာကုိခုိး သြဖင့် ၊ အကျွ ်ပ်ု ၏ ဘုရား
သခင်နာမေတာ် ကုိ မုသာ
ှင့်ဆုိင်၍
မက်ဆုိ မည်ဟု စုိးရိမ်စရာ ှိပါ၏။ 10ကျွန် ၏ အကျ ိး ကုိဖျက်ြခင်းငှါ သူ ၏သခင်

ကုိ မ
ေြပာ ှင့်။ ေြပာလျှင် ကျွန်သည် သင့် ကုိကျနိဆဲ် ၍၊ သင်၌ အြပစ် ေရာက်မည်ဟု
စုိးရိမ်စရာ ှိ၏။ 11အဘ ကုိကျနိဆဲ် ၍
အမိ ကုိလည်း ေကာင်း ကီး မ ေပးတတ်ေသာလူတမျ ိး၊ 12 ငါသည် စင်ကယ် ၏ဟု
မိမိ
ကုိယ်ထင် ေသာ်လည်း ၊ မိမိ အညစ် အေကးမှ
မ ေဆးေကာ ေသးေသာ လတူမျ ိး၊ 13အလနွ် စိတ် ြမင့်၍ ေမာ်ကည့်တတ်ေသာ လူ
တမျ ိး၊ 14ဆင်းရဲ ေသာသူတို့ ကုိ ေြမ ကီး ေပါ်က ၎င်း၊ ငတ်မွတ် ေသာသူတို့ ကုိ လူ
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စုထဲက ၎င်း၊ ကုိက်စား ပယ် ှားစရာဘို့
သနလ်ျက် ှင့်တေူသာသွား ၊ ထား ှင့်တေူသာ အံ ှင့် ြပည့်စုံေသာ လူတမျ ိး ှ ိ၏။

15 ေမျှာ့ ေကာင်၌ ေပး ပါ ှင့်ေပး ပါဟေူသာသမီး ှစ်
ေကာင် ှိ၏။ အလို
ဆ ္ဒမ ေြပ ိင်ုေသာ အရာသုံး
ပါးမက၊ တန် ေတာဟ့ု မ
ဆုိ တတ်ေသာ အရာေလး ပါးဟူမူကား၊ 16သခင်္ျ ိ င်း တပါး၊ ြမံ ေသာမိနး်မဝမ်း တ
ပါး၊ ေရ
မ ဝ
ိင်ုေသာေြမ တပါး၊ တန် ေတာဟ့ု မ
ဆုိ တတ်ေသာ မီး တပါးတည်း။ 17အဘ ကုိ ကျစီား ေသာသူ၊ အမိ
စကားကုိနား မေထာင်၊ မထီမ့ဲြမင် ြပ ေသာသူ၏ မျက်စိ ကုိ ချ ိင့် ၌ကျင်လည်ေသာ
ကျးီအ တို့သည် ှ ိက် ကလိမ့်မည်။ ေရွှလင်းတ သငယ် တို့သည်လည်း
စား ကလိမ့်မည်။ 18 ငါ ့ ဉာဏ် မမီှ ိင်ုေသာ အရာသုံး
ပါးမက၊ ငါမသိ၊ နား
မ လည် ိင်ုေသာ အရာေလး
ပါးဟမူူကား၊ 19 ေလ ၌ ေရွှလင်းတ သွားရာလမ်း တပါး၊ ေကျာက်
ေပါ် မှာ ေ မ သွားရာလမ်း တပါး၊ ပင်လယ် အလယ် ၌
သေဘင်္ာ သွားရာလမ်း တပါး၊ အပျ ိမ ှင့်
ေယာက်ျား သွား ရာလမ်း တပါးတည်း။ 20 ေမျာက်မထား ေသာ မိနး်မ လမ်း လည်း
ထုိ
အတူ ြဖစ်၏။ အစာစား
ပီးမှ မိမိ ပစပ် ကုိသုတ် ၍ ၊ ဒစု ိုက် ကုိ ငါမ ြပ မိဟုဆုိ တတ်၏။ 21 ေြမ ကီး ကုိ

ေမွှေ ှာက် ေသာအရာသုံး ပါးမက၊ ေြမ ကီးမ ခံ ိင်ု ေသာ အရာေလး
ပါးဟမူူကား၊ 22 မင်း ြပ ေသာကျွန် တပါး၊ ဝ
စွာစားရေသာလမုိူက် တပါး၊ 23လက်ထပ် ေသာ မိနး်မဆုိး တပါး၊ သခင်မ ဥစ္စာ ကုိ
အေမွ ခံရေသာကျွနမ် တပါးတည်း။ 24 ေြမ ကီး ေပါ်မှာ ေသး
ပ်ုေသာ်လည်း ၊ အထူးသြဖင့် ပညာ
ှိေသာ အရာေလး ပါးဟမူူကား၊ 25 ခွနအ်ား မ ှိေသာအမျ ိး ြဖစ်ေသာ်လည်း ၊ ေ ွ
ကာလ၌
မိမိ စားစရာ ကုိ ြပင်ဆင် တတ်ေသာ ပရွက်ဆိတ် တပါး၊ 26 မ သနစွ်မ်းေသာ အမျ ိး
ြဖစ်ေသာ်လည်း ၊ ေကျာက်
တင်ွး၌
ေနရာ ချ တတ် ေသာ ှာ ဖန် ယုန်တ ပါး၊ 27 မင်း မ ှိ ေသာ်လည်း၊ တပ်ဖွ့ဲ ၍
အစ ်အတိင်ုးသွား တတ်ေသာကျ ိင်း တပါး၊ 28 လက် ြဖင့် ကုိင် ဆဲွ၍ ၊ နနး်ေတာ် ၌
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ပင် ေနတတ် ေသာ အိမ်ေြမာင် တပါးတည်း။ 29 ေကာင်း စွာသွား တတ်ေသာ အရာသုံး
ပါးမက၊ အသွား လှ ေသာ အရာေလး
ပါးဟမူူကား၊ 30 တိ စ္ဆာန် တကာတို့ထက် ခွနအ်ား ကီး ၍၊ အဘယ် သူကုိမျှ မ
ေ ှာင် တတ်ေသာ ြခေသင့်္ တပါး၊ 31 စစ်ြမင်းတပါး၊ ဆိတ်ထီး တပါး၊ အဘယ်သူမျှမ
ဆီးတား ိင်ုေသာ ှင်ဘုရင် တပါးတည်း။ 32သင်သည် ကုိယ်ကုိချးီေြမာက် ၍
မုိက်ေသာအမှု ကုိ ြပ မိေသာ် ၎င်း၊ မေကာင်းေသာ အ ကံကုိ ကံ မိ ေသာ် ၎င်း၊
သင်၏ ှ တ် ကုိ
လက် ှင့်ပိတ်ထားေလာ။့ 33အကယ် စင်စစ် ို့ ကုိေမွှ လျှင် ေထာပတ် ထွက်
တတ်၏။ ှာေခါင်း ကုိဆဲွလိမ် လျှင်
အေသွး ထွက် တတ်၏။ ထုိနည်းတူ ၊ ေဒါသ ကုိ ှ ိးေဆာ် လျှင် ခုိက်ရန် ထွက်
တတ်၏။

31
1 ေလေမွလ မင်း ကီး ၏ မယ်ေတာ် သည်သား ကုိ ဆုံးမ
သွနသ်င်ေသာ
တရား စကား ဟူမူကား၊ 2 ငါ ့သား အဘယ် သို့ နည်း။ ငါ ဘွား ေသာသား ၊ အဘယ်
သို့ နည်း။ ငါ ့၏သစ္စာ ဂတိ ှင့်ဆုိင်ေသာသား
အဘယ် သို့ နည်းဟု ေမးြမနး်ေသာ်၊ 3သင် ၏အစွမ်း သတ္တ ိကုိ မိနး်မ တို့အား မ ေပး
ှင့်။ ှ င်ဘုရင် တို့ ကုိဖျက်ဆီး တတ်ေသာအရာ၌
သင့် ၏အကျင့် အ ကံ အြပ အမူတို့ ကုိ မအပ် ှင့်။ 4 အိေုလေမွလ ၊ စပျစ်ရည် ေသာက်
ေသာအမှု ှင့်
ေသရည် ေသာက်ေသာအမှုသည် ှင်ဘုရင် ၊ မင်းသား တို့ ှင့်
မ ေတာ်မသင့်။ 5 သူတို့သည်ေသာက် လျက်
တရား ေတာ်ကုိ ေမ့ေလျာ့
၍ ၊ ဆင်းရဲသား အမှုကုိ မတရားသြဖင့် စီရင် ဆုံးြဖတ်မည်ဟု စုိးရိမ်စရာ ှိ၏။ 6 ဆုံး
လေုသာသူအား
ေသရည် ေသရက်ကုိ၎င်း၊ စိတ်ညစ် ေသာသူအား
စပျစ်ရည် ကုိ၎င်း ၊ ေပး ေလာ။့ 7 ထုိသူတို့သည် ေသာက် ၍
မိမိ ဒကု္ခ ဆင်းရဲကုိ မ
ေအာက်ေမ့ ဘဲ ေမ့ေလျာ့ ပါေစ။ 8 ကုိးကွယ် ရာမ ှိေသာ သူ
အေပါင်း တို့၏အမှု ကုိ ေစာင့် ြခင်းငှါ ၊ စကားအ ေသာသူတို့ဘက် မှာ ေန၍ေြပာ
ေလာ။့ 9 စကားေြပာ လျက်၊ တရား
သြဖင့်စီရင် လျက် ၊ ဆင်းရဲ ငတ်မွတ် ေသာသူတို့၏ အမှုကုိေစာင့် ေလာ။့ 10 သီလ
ှင့်ြပည့်စုံေသာ မိနး်မ ကုိအဘယ်သူ ေတွ့ ရ သနည်း။ ထုိသို့ ေသာမိနး်မ သည် ပတ္တ ြမား
ထက်
အဘုိး သာ၍ထုိက်ေပ၏။ 11 သူ ၏ခင်ပွနး် သည် သူ့
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ကုိ ယုံ ၍ ၊ ဆင်းရဲ ြခင်း ှင့် ကင်းလတ်ွ လိမ့်မည်။ 12 ထုိ မယားသည် မိမိ
ခင်ပွနး်အကျ ိး ကုိ မ
ဖျက် ၊ တသက်လံးု ြပ စု တတ်၏။ 13 သုိးေမွး ှင့် ဝါ ကုိ ှာ ၍ ၊ မိမိ လက် ှင့် အလို
အေလျာက်လပ်ု တတ်၏။ 14 ကုနသ်ည် သေဘင်္ာ က့ဲသို့ ြဖစ်၍ ၊ စားစရာ ကုိ ေဝး
ေသာအရပ်မှ
ေဆာင် ခ့ဲတတ်၏။ 15 မုိဃ်း မလင်းမီှထ လျက် ၊ အိမ်သူ အိမ်သားတို့အား
စားစရာ ကုိ၎င်း ၊ ကျွနမ် တို့အား
အငနး် အတာကုိ၎င်း
ေပး ေဝတတ်၏။ 16 ေကာင်းမွန်စွာ ဆင်ြခင် ၍၊ လယ်ကွက် ကုိဝယ် ယူ တတ်၏။
ကုိယ်တိင်ု လပ်ု၍ရေသာေငွ ှင့်
စပျစ် ဥယျာ ်ကုိ ြပ စု တတ်၏။ 17 မိမိ ခါး ကုိ ခွနအ်ား ှင့် စည်း ၍ ၊ မိမိ လက် တို့
ကုိသနြ်မန် ေစတတ်၏။ 18 မိမိ လပ်ု ေသာဥစ္စာေကာင်း သည်ကုိ
ရိပ်မိ ၍၊ သူ
၏မီးခွက်
သည် တညလံးု
မ ေသ တတ်။ 19 ချည်ြဖစ်တတ်ေသာ တနဆ်ာတို့ ကုိ ကုိယ် လက်
ှင့် ကုိင် ၍ လပ်ုေဆာင်တတ်၏။ 20ဆင်းရဲ ေသာသူတို့အား
လက် ကုိြဖန ့် ၍ ၊ ငတ်မွတ် ေသာသူတို့အား
လက် ံု း ကုိဆန ့် တတ်၏။ 21 မုိဃ်းပွင့် ကျေသာ်လည်း ၊ မိမိ အိမ်သူ အိမ်သားတို့
အတက်ွ မ စုိးရိမ်။ အိမ်သူ အိမ်သားအေပါင်း တို့သည် ကတ္တ ီပါနီ ကုိ ဝတ် က၏။
22 ကုိယ် အဖို့ ေစာင် တို့ ကုိ ရက် ၍၊ ပိတ်ေချာ ှင့်
ေမာင်း ေသာအထည် ကုိ ဝတ်တတ်၏။ 23 သူ ၏ခင်ပွနး် သည်လည်း မိ တံခါး တို့ ၌
ြပည် သားအသက် ကီး သူတို့ ှင့် ထုိင် ၍ ၊ ထင် ှား ေသာသူြဖစ် ရ၏။ 24 ေချာ ေသာ
အထည်အလိပ်ကုိ ရက် ၍ ေရာင်း တတ် ၏။ ခါးစည်း တို့ ကုိလည်း
ကုနသ်ည် ၌ ချ တတ်၏။ 25 သူ လပ်ုေသာအထည် အလိပ်သည် ခုိင်ခ့ံ ၍ ၊ လှ ေသာ
အဆင်း ှင့် ြပည့်စုံသြဖင့် ၊ သူသည်ေနာင် ကာလ ၌ ဝမ်းေြမာက် လိမ့်မည်။ 26 ပညာ
စကားကုိ
ေြပာ တတ်၍ ၊ ေမတ္တ ာ တရား
အားြဖင့် ှ တ် မတ် တတ်၏။ 27 အိမ်သူ အိမ်သား ြပ မူ သမျှတို့ ကုိ ကည့် ှု တတ်
၏။ ပျင်းရိ ြခင်းအစာ ကုိ မ
စား တတ်၊ 28 သူ ၏သားသမီး တို့သည်ထ ၍ ၊ အမိ ကုိ ေကာင်း ကီး
ေပးတတ်က၏။ သူ
၏ခင်ပွနး် ကလည်း၊ 29 လမူျ ိးသမီး အများ တို့သည် ေကာင်းမွန် စွာ ြပ က ပီ။
သို့ ရာတင်ွ ၊ သင် သည် ထုိသူ
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အေပါင်း တို့ ကုိ လနွကဲ် ပီ ဟု သူ့ကုိ ချးီမွမ်း တတ်၏။ 30ယ ်ေကျး ေသာအရာသည်
လှည့်စား ြခင်း ှင့် ယှ ်တတ်၏။ လှ ေသာအဆင်းသည်လည်း
အချည်း ှးီ ြဖစ် ၏။ ထာဝရဘုရား
ကုိ ေကာက်ရွ ံ ေသာ မိနး်မ မူကား၊ ချးီမွမ်း ြခင်းကုိခံရလိမ့်မည်။ 31 ထုိသို့ ေသာ မိနး်မ
ကျင့် ရာ အကျ ိး ကုိ ေပး ေလာ။့ သူ
ြပ ေသာအမှုသည် မိ တံခါး တို့ ၌
သူ ၏အသေရ ကုိ ထင် ှားေစသတည်း။
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ေဒသနာကျမ်း
1 ဒါဝိဒ် ၏သား ေတာ်၊ ဓမ္မေဒသနာဆရာ
ြဖစ်ေသာ ေယ ု ှလင် မင်း ကီး ၏စကား ဟူမူကား၊ 2 အနတ္တ သက်သက်၊ အနတ္တ
သက်သက်၊ ခပ်သိမ်း ေသာအရာတို့သည် အနတ္တ ြဖစ်က၏။ 3လသူည် ေန ေအာက် မှာ
ကိ းစား အားထုတ်သမျှ တို့ ၌
အဘယ် အကျ ိး ှ ိသနည်း။ 4 လူ တဆက်လနွ် သွား၏။ တဆက် ေပါ် လာ၏။
ေြမ ကီး မူကား
အစ ် အ မဲတည် ၏။ 5 ေန လည်းထွက် လျက်
ဝင် လျက် ၊ ထွက် ရာအရပ် သို့
တဖန် ေြပးလျက်၊ ေတာင် လမ်းသို့ လိက်ု ၍ ၊ တဖန် ေြမာက် လမ်းသို့
ြပန် လည်တတ်၏။ 6 ေလ သည်လည်း အစ ်လည် သွား၍၊ လည် ပီး ေသာအရပ် သို့
တဖနြ်ပန၍်လည် ြပနတ်တ်၏။ 7 ခပ်သိမ်း ေသာ ြမစ် တို့သည် ပင်လယ် ထဲသို့
ေရာက် က၏။ သို့ ေသာ်လည်း ၊ ပင်လယ် သည် မ
ြပည့်
တတ်။ ြမစ် ေရသည် စီး
ထွက်ရာအရပ် သို့
တဖနြ်ပန် သွား တတ်၏။ 8 ခပ်သိမ်း ေသာ အရာ တို့သည် လူ
မ ေြပာ ိင်ု
ေအာင် ပင်ပနး် ြခင်း ှင့် ယှ ် က၏။ မျက်စိ သည် ြမင် ၍
မ ကုန် တတ်။ နား
သည်လည်း
ကား ၍ မ ဝ တတ်။ 9 ြဖစ် ဘူးေသာ အရာ သည် ြဖစ် လတံ့ေသာအရာ ှင့်တ၏ူ။

ယခုြပ ေသာ အမှု သည် ြပ လတံေ့သာ အမှု ှင့်တ၏ူ။ ေန
ေအာက်မှာ အသစ် ေသာအမှုအရာမ ှိ။ 10 ကည့် ပါ။ အသစ် ြဖစ်၏ဟုဆုိ ရေသာ
အမှုအရာ တစုံတခု ှိ သေလာ။ ထုိ
အမှုအရာသည် ငါ တို့အရင် ၊ ေ ှး ကာလ၌
ြဖစ် ဘူး ပီ။ 11 ေ ှး ြဖစ်ဘူးေသာ အမှုအရာတို့ ကုိ ေမ့ေလျာ့ တတ်၏။ ေနာက် ြဖစ်
လတံ့ေသာအမှုအရာတို့ ကုိလည်း၊ ထုိအမှုအရာေနာက် ၌ ြဖစ် လတံ့ေသာသူတို့ သည်
ေမ့ေလျာ့ ကလိမ့်မည်။ 12 ငါ ဓမ္မေဒသနာဆရာ သည်၊ ေယ ု ှလင် မိ ၌
ဣသေရလ ှင်ဘုရင် ြဖစ် စ ်တင်ွ၊ 13 မုိဃ်း ေကာင်းကင်ေအာက် ၌ ြပ သမျှ တို့ ကုိ
ဉာဏ် ပညာ အားြဖင့် ၊ ှာေဖွ စစ်ေဆးြခင်းငှါ ှလံးု ထား ၏။ လူ
သား
တို့ ကျင်လည် ရာဘို့
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ထုိ ပင်ပနး် ေစေသာအမှု ကုိ ဘုရား
သခင် ေပး ေတာ်မူ ပီ။ 14 ေန ေအာက် မှာ ြပ ေလသမျှ ေသာ
အမှု အရာ တို့ ကုိ ငါြမင် ပီ။ အလံးုစုံ
တို့သည် အနတ္တ
အမှု၊ ေလ
ကုိ ကျက်စား ေသာ အမှု ြဖစ် က၏။ 15 ေကာက် ေသာအရာကုိ မ ေြဖာင့် ေစ ိင်ု။
ချ ိ တဲ့ ေသာအရာကုိ မ
ေရတက်ွ ရာ။ 16 ငါ သည် ကုိယ် စိတ် ှလံးုထဲမှာ
ေြပာဆုိ သည် ကား၊ ငါ သည်ငါ ့အရင် ၊ ေယ ု ှလင် မိ ၌
ြဖစ် ဘူးေသာသူ အေပါင်း တို့ထက်
ကီးြမင့် ၍ ပညာ ှိ ၏။ အကယ်စင်စစ်ငါ ့ စိတ် ှလံးုသည် ပညာ
အတတ်များကုိ အထူးသြဖင့် ေလက့ျက် ၏။ 17 ပညာ တရားကုိ၎င်း ၊ လျှပ်ေပါ် ြခင်း
ှင့်
မုိက်မဲ ြခင်းတို့ ကုိ၎င်းပုိင်းြခား ၍ သိ
အံေ့သာငှါ ငါ သည် ှလံးု
ထား ၏။ ထုိ
အမှုသည်လည်း ၊ ေလ ကုိ ကျက်စားေသာအမှု ြဖစ်သည်ကုိ ရိပ်မိ ၏။ 18အေကာင်း
မူကား၊ ပညာ များ လျှင် ၊ ငိ ြငင် စရာ အေကာင်းများ ၏။ သိပ္ပံ
အတတ် တိးုပွား ေသာသူသည် ဝမ်းနည်း ြခင်း တိးုပွား တတ်၏။

2
1တဖနင်ါ သည် ကုိယ် စိတ် ှလံးု ထဲမှာ
ေြပာ သည် ကား၊ လာ
ပါ။ ရွှင်လနး် ြခင်းအားြဖင့် သင့် ကုိငါစုံစမ်း မည်။ သို့ ြဖစ်၍ ၊ ကာမဂုဏ် ၌ ေပျာ်ေမွ့
ေလာဟ့ု ဆုိရာတင်ွ၊ ထုိ
အမှုအရာသည်လည်း
အနတ္တ ြဖစ်ေလ၏။ 2 ရယ်ေမာ ြခင်းကုိ
သင်သည် အ ူး
ြဖစ်၏ဟ၍ူ၎င်း၊ ရွှင်လနး် ြခင်းကုိ အဘယ်ေကာင့် ဤသို့ ြပ သနည်း ဟ၍ူ၎င်း ငါ
ဆုိရ ၏။ 3တဖနလ်ူ သား တို့သည် မုိဃ်း ေကာင်းကင်ေအာက် ၌၊ တသက်လံးု ြပ သင့်
ေသာအမှုေကာင်း ကုိ သိ
အံ့ေသာငှါ ၊ ပညာ တရားကုိ ေလက့ျက် လျက် ှင့်၊ စပျစ်ရည် အလို သို့ လိက်ု၍ ၊
မုိက် ေသာအကျင့်ဓေလ၌့
ကျင်လည် ြခင်းငှါ ၊ ငါ ကံစည် ၏။ 4 ကီးကျယ်ေသာအလပ်ုကုိ စီရင် ၍ အိမ် တို့ ကုိ
ေဆာက် ၏။ စပျစ် ဥယျ ်တို့ ကုိလည်း
စုိက် ၏။ 5 ဥယျာ ် အမျ ိးမျ ိ းကုိ ြပ စု ၍ ၊ ခပ်သိမ်း ေသာ အသီး
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မျ ိးကုိ သီးေသာအပင် တို့ ကုိလည်း
စုိက် ၏။ 6သစ်ပင် မျ ိ း ှင့် ြပည့်စုံေသာေတာ ကုိ ေရ
ေလာင်း စရာဘို့
ေရကန် တို့ ကုိလည်း
လပ်ု ၏။ 7 ကျွန် ေယာက်ျား၊ ကျွန် မိနး်မတို့ ကုိသိမ်းယူ ၍ ၊ ကျွန်သားေပါက် များ
လည်း ှိ က၏။ ငါ ့အရင် ၊ ေယ ု ှလင်
မိ ၌ ြဖစ် ဘူးေသာ သူ
အေပါင်း တို့ထက် ၊ ငါ သည်တိ စ္ဆာန်
အ ကီးအငယ်တို့ ှင့်
အလနွ် ရ တတ်၏။ 8 ေရွှ ေငွ ကုိ၎င်း ၊ ှ င်ဘုရင် ှင့်ဆုိင်ေသာဘ ာ ၊ ေကျးရွာတို့ ၌
ခဲွေသာအခွနကုိ်၎င်းငါဆည်းပူး ၏။ အ ငိမ့်
သမားေယာက်ျားမိနး်မတို့ ကုိ၎င်း ၊ လူ သား တို့ ေပျာ်ေမွ့ တတ်ေသာ ကင်လျှာမိနး်မ
ေမာင်းမမိဿံတို့ ကုိ၎င်းငါသိမ်းယူ ၏။ 9 ထုိသို့ ငါ ့အရင် ၊ ေယ ု ှလင် မိ ၌
ြဖစ် ဘူးေသာသူ
အေပါင်း တို့ထက် ၊ ငါသည် တိးုပွါး ၍
ကီးြမင့် ြခင်းသို့ ေရာက်၏။ ငါ ့ ပညာ လည်း
တည် လျက် ှိ၏။ 10 ငါ ့ မျက်စိ တပ်မက် လိခုျင်ေသာအရာ တစုံတခုကုိမျှ ငါမ ြငင်း
၊ ငါ ့ စိတ် ရွှင်လနး် စရာ တစုံတခု
ကုိမျှမ ပယ်။ ငါ ကိ းစား သမျှ တို့ ၌
ဝမ်းေြမာက် လျက် ှိ ၍ ၊ ကိ းစား ြခင်း အကျ ိး ကုိခံရ၏။ 11 ထုိအခါ ငါ စီရင် ြပ ြပင်
သမျှ ၊ ငါ ကိ းစား အားထုတ်သမျှတို့ ကုိငါ ကည့် ှု ၍ ၊ အလံးုစုံ တို့သည် အနတ္တ
အမှု၊ ေလ
ကုိကျက်စား ေသာ အမှုြဖစ်က၏။ေန ေအာက် မှာေကာင်း ေသာအကျ ိးတစုံတခုမျှမ
ှိ။ 12တဖန် ငါ လှည့် ၍
ပညာ တရားကုိ၎င်း ၊ လျှပ်ေပါ် ြခင်း ှင့်
မုိက်မဲ ြခင်းတရားတို့ ကုိ၎င်းဆင်ြခင် ၏။ ှင်ဘုရင် ေနာက် မှာ ြဖစ် ေသာသူ သည် အ
ဘယ် သို့ ြပ ိင်ုသနည်း။ ြပ ဘူး သည်အတိင်ုး သာ ြပ ိင်ု၏။ 13 သို့ ရာတင်ွ ၊ အလင်း
သည် ေမှာင်မုိက် ထက် ြမတ်
သက့ဲသို့ ၊ ပညာ သည် မုိက်မဲ ြခင်းထက် ြမတ် သည် ကုိ ငါ
သိြမင် ၏။ 14 ပညာ ှိ ေသာသူ၏ မျက်စိ တို့သည် သူ
၏ ဦးေခါင်း ၌ ှိ၏။ မုိက် ေသာသူမူကား ၊ ေမှာင်မုိက် ၌
ကျင်လည် တတ်၏။ သို့ ေသာ်လည်း ထုိသူ အေပါင်း တို့သည် တခု
တည်းေသာအမှု ှင့် ေတွ့ ကံ တတ်သည် ကုိ ငါရိပ်မိ ၏။ 15 သို့ ြဖစ်၍ ၊ မုိက် ေသာ
သူေတွ့ ကံ သက့ဲသို့ ၊ ငါ သည် ေတွ့ ကံ လျှင် ၊ အဘယ် ေကာင့်သူ့ထက်သာ၍ပညာ ှိ
သနည်းဟ၍ူ၎င်း၊ ဤ
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အမှုအရာသည်လည်း
အနတ္တ
ြဖစ်သည်ဟ၎ူင်း ငါ ေအာက်ေမ့ ၏။ 16ယခု ြဖစ်သမျှေသာ အမှုအရာတို့ ကုိ ေနာင်
ကာလ ၌
ေမ့ေလျာ့လိမ့်မည်ြဖစ်၍၊ မုိက် ေသာသူသည် အစ ် မ ေအာက်ေမ့သက့ဲသို့ ၊ ပညာ ှိ
ေသာသူကုိလည်း
အစ ်မ ေအာက်ေမ့ တတ်။ ပညာ ှိ ေသာသူသည် မုိက်
ေသာသူ ေသသက့ဲသို့
ေသ တတ်ပါသည်တကား။ 17 ထုိေကာင့် ၊ အသက် ှင် ြခင်းကုိ ငါ ငီးေငွ့ ၏။ ေန
ေအာက် မှာ ြပ ေသာ အမှု သည် ငါ ၌ ခက်ခဲ ၏။ အလံးုစုံ
တို့သည် အနတ္တ
အမှု၊ ေလ
ကုိကျက်စား ေသာအမှု ြဖစ်က ၏။ 18 ထုိမှတပါး ၊ ငါ သည်ေန ေအာက် မှာ ကိ းစား
အားထုတ်ေသာ အမှုအလံးုစုံ တို့ ကုိ ငါ ငီးေငွ့ ရေသာအေကာင်း ဟမူူကား၊ ထုိ
အမှုကုိငါ ့ ေနာက် မှြဖစ် လတံေ့သာသူ အဘို့
ငါချနထ်ား ရမည်။ 19 ထုိသူသည် ပညာ ှိ မည်ေလာ ၊ မုိက် မည်ေလာဟု အဘယ်သူ
ေြပာ ိင်ုသနည်း။ ထုိသူ
သည် ငါ ကိ းစား အားထုတ်သမျှ၊ ေန
ေအာက် မှာငါပ့ညာ ကုိ ထင် ှားြပေလ သမျှ ေသာ အမှု တို့ ကုိ အစုိးရ
လိမ့်မည်။ ထုိ
အမှုအရာသည် လည်း
အနတ္တ ြဖစ် ၏။ 20 ထုိေကာင့် ေန ေအာက် မှာ ငါ ကိ းစား အားထုတ်သမျှ တို့ ၌
ေြမာ်လင့် စရာမ ှိ။ စိတ်ပျက်ေအာင်တဖန် ငါ ကံစည် ၏။ 21 အေကာင်း မူကား၊
ပညာ ှိ လျက်
သိပ္ပံ အတတ် ှင့်
ြပည့်စုံလျက် ၊ အမှု ေအာင်လျက်
ကိ းစား အားထုတ်ေသာ သူ ြဖစ် ေသာ်လည်း ၊ မ ကိ းစား ၊ အားမထုတ်ေသာသူ

ဝင်စရာဘို့ ထုိအမှုကုိစွန ့် ထားရမည်။ ထုိ
အမှုအရာသည် လည်း
အနတ္တ အမှု၊ အလနွ် ဆုိး ေသာအမှု ြဖစ်၏။ 22 လူ သည်ေန ေအာက် မှာ ကိ းစား
အားထုတ်ေသာ အမှု
အလနွစိ်တ် စဲွလမ်း ေသာအမှု၊ အလံးုစုံ
တို့ ၌
အဘယ်
အကျ ိး ှ ိ သနည်း။ 23 သူ ၏ေနရ့က် အေပါင်း တို့သည် ဝမ်းနည်း ြခင်း၊ သူ
၏အလပ်ု အကုိင်လည်း
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ငိ ြငင် ြခင်းြဖစ်၏။ ည ့် အခါ၌
ပင်
သူ ၏စိတ် ှလံးုမ ငိမ် ရ။ ထုိ
အမှုအရာသည်လည်း
အနတ္တ ြဖစ်၏။ 24 စား ေသာက် ြခင်းငှါ ၎င်း၊ ကိ းစား အားထုတ်ရာ၌
စိတ် ှလံးုေပျာ်ေမွ့ ြခင်းငှါ၎င်း၊ လူ
၌ ေကာင်း ေသာအခွင့် မ
ှ ိ။ ဘုရား
သခင်၏ေကျးဇူးေတာ် ေကာင့် သာ ၊ ထုိသို့ ေသာ အခွင့်ကုိ ရ ိင်ုသည်ဟု ငါသိြမင်
၏။ 25 ဘုရား သခင်၏ အခွင့် မ ှ ိ ဘဲ အဘယ်သူ စား ရ သနည်း။ အဘယ်သူ ခံစား
ရသနည်း။ 26 ေ ှ ေတာ်၌ ေကာင်း ေသာသူ အား
ဉာဏ် ပညာ၊ သိပ္ပံ
အတတ် ှင့်
ဝမ်းေြမာက် ြခင်းအခွင့်ကုိေပး
ေတာ်မူ၏။ အြပစ် ှိေသာသူအား
ပင်ပနး်စွာ အလပ်ုလပ်ုရေသာအခွင့်ကုိ၎င်း၊ ဘုရား
သခင်၏ေ ှ ေတာ်၌ ေကာင်း ေသာသူအား
ေပး စရာဘို့ ၊ ဆည်ဖူး သုိထား ရေသာအခွင့် ကုိ၎င်း ေပး ေတာ်မူ၏။ ထုိ
အမှုအရာသည်လည်း
အနတ္တ အမှု၊ ေလ
ကုိကျက်စား ေသာ အမှုြဖစ်၏။

3
1 ခပ်သိမ်း ေသာ အမှုအရာတို့သည် မိမိတို့အချနိ်
ှ ိ၏။ မုိဃ်း ေကာင်းကင်ေအာက် ၌ ကံစည် သမျှ အသီးသီး
တို့ ကုိ ြပ ရေသာအချနိ် ှ ိ၏။ 2 ဘွား ချနိ် ှင့် ေသ ချနိ် လည်း ှိ၏။ စုိက်ပျ ိ း ရေသာ
အချနိ် ှင့်
စုိက်ပျ ိ း ေသာအရာကုိ ှ တ် ရေသာအချနိ် လည်း ှိ၏။ 3သတ် ရေသာအချနိ် ှင့်
အနာ ေပျာက်ေစရေသာ အချနိ် လည်း ှိ၏။ ဖိ ဖျက် ရေသာအချနိ် ှင့်
တည်ေဆာက်
ရေသာအချနိ် လည်း ှိ၏။ 4 ငို ရ ေသာအချနိ် ှင့်
ရယ် ရ ေသာအချနိ် လည်း ှိ၏။ ညည်းတာွး ရေသာအချနိ် ှင့်
ကခုန် ရေသာအချနိ် လည်း ှိ၏။ 5 ေကျာက် တို့ ကုိ ြဖန ့် ကဲ ရ ေသာအချနိ် ှင့်
စုသိမ်း ရေသာ အချနိ် လည်း ှိ၏။ ဘက်ယမ်း ရ ေသာအချနိ် ှင့် ၊ မဘက်ယမ်း ဘဲ
ခဲွခွါ ၍ ေနရ
ေသာအချနိ် လည်း ှိ၏။ 6ဆည်းဖူး ရ ေသာအချနိ် ှင့်
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ဥစ္စာေပျာက် ရ ေသာအချနိ် လည်း ှိ၏။ သုိထား
ရ ေသာအချနိ် ှင့်
ပစ် လိက်ု ရ
ေသာအချနိ် လည်း ှိ၏။ 7အဝတ်ကုိ ဆုတ် ရ ေသာအချနိ် ှင့်
ချ ပ် ရ ေသာအချနိ် လည်း ှိ၏။ တိတ်ဆိတ် စွာေနေသာ အချနိ် ှင့် ၊ စကားေြပာ ရ
ေသာ အချနိ် လည်း ှိ၏။ 8 ချစ် ရ ေသာအချနိ် ှင့်
မုနး် ရ ေသာအချနိ် လည်း ှိ၏။ စစ်တိက်ု ေသာအချနိ် ှင့်
စစ် ငိမ်း ရေသာအချနိ် လည်း ှိ၏။ 9 လပ်ုကုိင် ေသာသူသည် ကိ းစား အားထုတ်
ရာတင်ွ ၊ အဘယ် ေကျးဇူး ှ ိသနည်း။ 10လူ သား တို့ ကျင်လည် ရာဘို့
ဘုရား သခင်ေပး ေတာ်မူေသာပင်ပနး် ြခင်းအမှုကုိ ငါကည့် ြမင် ပီ။ 11 ခပ်သိမ်း ေသာ
အရာတို့ ကုိ မိမိ
တို့အချနိ် တနမှ်၊ ေလျာက်ပတ် စွာ ဖနဆ်င်း ေတာ်မူ ပီ။ လူ
စိတ် ှလံးုကုိ လည်း
အန ္တ ကာလ၌ စဲွလနး် ေစေတာ်မူ ပီ။ သို့ ရာတင်ွ ၊ ဘုရား သခင်စီရင် ေတာ်မူေသာ
အမှု ကုိ၊ အစ
မှ အဆုံး
တိင်ုေအာင် ၊ လူ သည် စစ် ၍မ ကုန် ိင်ု။ 12 ရွှင်လနး် ြခင်းအမှု ှင့်
အသက် ှင် စ ် တင်ွေကျးဇူး ြပ ြခင်း အမှု မှတပါး အြခားေသာ အမှုအရာတို့ ၌၊
အကျ ိး
ေကျးဇူးမ ှိသည်ကုိ ငါသိ ၏။ 13လူ တိင်ုး စား ေသာက် ြခင်းငှါ ၎င်း ၊ မိမိ ကိ းစား
အားထုတ်သမျှ ေသာအမှု၌
ေပျာ်ေမွ့ ြခင်းငှါ၎င်း၊ ဘုရား
သခင်၏ ေကျးဇူးေတာ် ေကာင့်သာ အခွင့် ှ ိ၏။ 14 ဘုရား သခင်ြပ ေတာ်မူသမျှ
ေသာ အမှုသည် နစိ္စ
ထာဝရြဖစ် သည်ကုိ ငါသိ ၏။ ထပ် ၍ မ ြပ ိင်ုရာ။ ှ တ် ၍
မ ယူ ိင်ုရာ။ လတိူု့သည် ေ ှ ေတာ်၌
ေကာက်ရွ ံ မည် အေကာင်း ၊ ဘုရား သခင်ြပ ေတာ်မူ၏။ 15 ြဖစ် ဘူးေသာအရာ
သည် ယခု
ြဖစ် ေသာအရာ ှင့်
တ၏ူ။ ြဖစ်လတံ့ေသာအရာသည်လည်း၊ ြဖစ်ဘူးေသာ အရာ ှင့်တ။ူ လနွ် ပီးေသာ
အရာတို့ ကုိလည်း
ဘုရား သခင်ေတာင်း ြပနေ်တာ်မူ၏။ 16 ထုိမှတပါး၊ ေန
ေအာက် မှာ တရား
စီရင်ရာအရပ်
၌ အဓမ္မ



ေဒသနာကျမ်း။ 3:17 1370 ေဒသနာကျမ်း။ 4:2

အမှု ှိ သည်ကုိ၎င်း၊ ေြဖာင့်မတ် ရာအရပ် ၌ ဒစု ိုက်
ှ ိ သည်ကုိ၎င်းငါြမင် ပီ။ 17 ဘုရား သခင်သည် ေြဖာင့်မတ် ေသာသူတို့၏အမှု ှင့်၊

မ
တရား ေသာသူတို့၏အမှု ကုိ စစ်ေကာ စီရင် ေတာ် မူ မည် ဟု ငါ ေအာက်ေမ့ ၏။
အေကာင်း မူကား၊ ခပ်သိမ်း ေသာအ ကံ ၊ ခပ်သိမ်းေသာ အမှုတို့ ကုိ စစ်ေကာစီရင်
ရေသာအချနိ် ှ ိ၏။ 18လူ သား တို့ေနရာကုိ ရည်မှတ်၍ ငါ ေအာက်ေမ့သည်ကား၊ လတိူု့
ကုိ ဘုရား
သခင်စုံစမ်း ေတာ်မူမည် အေကာင်း ှင့်၊ သူ
တို့သည် တိ စ္ဆာန် က့ဲသို့ ြဖစ်သည် ကုိ သူ
တို့ သိြမင် မည်အေကာင်း ၊ ေနရာကျသတည်း။ 19လူ သား ေတွ့ ကံ ေသာ အမှုကုိ
တိ စ္ဆာန်
ေတွ့ ကံ တတ်၏။ ထုိ
သူ ှစ်ဦးတို့သည် တပါး တည်းေသာအမှု ကုိ ေတွ့ ကံ လျက် ၊ တဦး ေသ သက့ဲသို့
တဦး ေသ တတ်၏။ အလံးုစုံ
တို့သည် အသက် တမျ ိး တည်း ှိ က၏။ သို့ ြဖစ်၍ ၊ လူ သည်တိ စ္ဆာန် ထက်
ထူးြမတ် ေသာ အေကာင်း မ ှိ။ အလံးုစုံ
တို့သည် အနတ္တ ြဖစ်က၏။ 20အလံးုစုံ တို့သည် တခု
တည်းေသာအရပ် သို့
ေရာက် တတ်က၏။ အလံးုစုံ
တို့သည် ေြမမှုန ့် ထဲက ြဖစ်
သည် ှင့်အညီ ၊ ေြမမှုန ့် ထဲသို့
ြပန် သွားတတ်က၏။ 21 သို့ ရာတင်ွ၊ အထက် သို့ တက် ေသာ လူ
သား ၏ ဝိညာ ် ကုိ၎င်း၊ ေအာက် အရပ်ေြမ သို့ ဆင်း တတ်ေသာ တိ စ္ဆာန် ၏ဝိညာ ်
ကုိ၎င်း ၊ အဘယ်သူ သည် ပုိင်းြခား၍ သိ သနည်း။ 22လူ သည်မိမိ ြပ မူ ရာ၌
ေပျာ်ေမွ့ ြခင်းအမှုထက်
သာ၍ ေကာင်း ေသာအမှုမ ှိသည်ကုိ ငါသိြမင် ၏။ ထုိအမှုသည်သူ ၏ အဘို့
ြဖစ်၏။ သူသည် မိမိ
ေနာက် မှာ အဘယ်သို့ ြဖစ် လတံသ့ည်ကုိ သိြမင် မည်အေကာင်း ၊ အဘယ် သူေဆာင်
ခ့ဲလိမ့်မည်နည်း။

4
1တဖနတံ်ု ၊ ေန ေအာက် မှာ ြပ သမျှ ေသာ ည ်းဆဲ ြခင်း တို့ ကုိ ငါ ထပ်၍ဆင်ြခင်
၏။ ည ်းဆဲ ြခင်းကုိ ခံရေသာသူတို့ သည် ငိေု ကး ေသာ်လည်း ၊ ချမ်းသာ ေပး ိင်ုေသာ
သူမ
ှိ။ ည ်းဆဲ တတ်ေသာသူတို့ သည် တနခုိ်း ှ ိသြဖင့်
ချမ်းသာ ေပး ိင်ုေသာသူမ ှိ။ 2 သို့ ြဖစ်၍ ၊ ေသ လနွ် ပီး ေသာ လူ
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ေသသည် အသက် ှင် ေသးေသာ လူ
ှင်ထက် သာ၍မဂင်္လာ ှိသည် ဟု ငါ ဆုိ ရ၏။ 3 သို့ ရာတင်ွ တခါမျှ မ
ြဖစ်ေသး ေသာသူ ၊ ေန
ေအာက် မှာ ြပ ေသာဒစု ိုက် ကုိမ ြမင် ေသးေသာသူသည် ထုိ
ှစ်ဦး ထက် သာ၍မဂင်္လာ ှိ ၏။ 4တဖန်
ကိ းစား အားထုတ်ြခင်းအမှု ှင့် ၊ ေကာင်းမွန်
စွာ ပီးစီးေသာအမှု အလံးုစုံ
တို့ ကုိ၎င်း၊ ထုိသို့
ေသာ အမှု တို့ေကာင့်
သူတပါး
ြင စူ ေကာင်းကုိ၎င်းငါဆင်ြခင် ၏။ ထုိ
အမှုအရာသည် အနတ္တ
အမှု၊ ေလ
ကုိ ကျက်စား ေသာအမှုြဖစ်၏။ 5 မုိက် ေသာသူသည် မိမိ
လက်ချင်း ပုိက် ထား၍ ၊ မိမိ
အသား ကုိ စား တတ်၏။ 6 ငိမ်သက်ြခင်း ှင့် ယှ ်လျက်၊ လက်တဆုပ် တည်းေသာ
ဥစ္စာသည် ပင်ပနး်စွာလပ်ုြခင်း၊ ေလ
ကုိ ကျက်စား ြခင်း ှင့် ယှ ် လျက်၊ လက် ှစ် ဘက်၌ ြပည့် ေသာ ဥစ္စာ ထက်
သာ၍ေကာင်း ၏။ 7တဖန် ငါ ထပ်၍ ၊ ေန ေအာက် မှာအနတ္တ အမှုကုိ ဆင်ြခင် ေသာ
အရာဟူမူကား၊ 8လူ သည်အေဘာ် အဘက်၊ သားသမီး ၊ ညီအစ်ကုိ မ ှိ၊ တေယာက်
တည်းြဖစ်ေသာ်လည်း၊ ကိ းစား အားထုတ်၍
မ ကုန် ိင်ု။ မိမိစည်းစိမ် ကုိြမင် ၍ မ
ေရာင့်ရဲ ိင်ု။ ငါ သည် ကုိယ်ကုိ ည ်းဆဲ ၍ ၊ အဘယ်သူ အဘို့
ကိ းစားအားထုတ်သနည်းဟု မေမးတတ်။ ဤ
အမှုအရာသည် လည်း
အနတ္တ အမှု၊ အလနွ် ပင်ပနး်ေစေသာအမှုြဖစ်၏။ 9လသူည်တေယာက် တည်းထက်
ှစ် ေယာက် သာ၍ေကာင်း ၏။ ကိ းစား အားထုတ်လျှင် ၊ ေကာင်း ေသာ အကျ ိး ကုိ
ရ တတ်၏။ 10တေယာက် လဲ လျှင်
တေယာက်ထူ လိမ့်မည်။ တေယာက် တည်းေသာသူ လဲ လျှင်မူကား
အကျ ိးနည်း ပီ။ ထူ
ေသာ သူမ ှိ။ 11လသူည် ှစ် ေယာက်အတအိူပ် လျှင်
ေ းွ တတ် ၏။ တေယာက် တည်းေသာသူမူကား၊ အဘယ် သို့ ေ းွ ိင်ု သနည်း။ 12လူ
တေယာက် သည် တေယာက်ကုိ ိင်ု လျှင်
ထုိ လကုိူ ှစ် ေယာက် ဆီးတား
ိင်ု၏။ သုံး
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လနွး်တင်ေသာ ကိ း သည်လည်း
အလယ်ွ တကူမ ြပတ် တတ်။ 13 ဆုံးမ ြခင်းကုိ မ ခံ ၊ အသက် ကီး ၍
မုိက် ေသာ ှင်ဘုရင်
ထက်၊ ပညာ
ှိေသာဆင်းရဲသား
သူငယ် သည် သာ၍
ြမတ် ၏။ 14 ထုိသို့ ေသာ သူငယ်သည် ေထာင် ထဲကထွက်၍၊ နနး်ေတာ် ေပါ် သို့ ေရာက်
တတ်၏။ ထုိသို့ ေသာ ှင် ဘုရင်မူကား ၊ အဘ အရိပ်အရာ ှင့် နနး်ထုိင်ေသာ်လည်း ၊
ဆင်းရဲ ြခင်းသို့ ေရာက် တတ်၏။ 15 ေန ေအာက် မှာ ကျင်လည် ေသာ သတ္တ ဝါ
အေပါင်း တို့သည် မင်းအရိပ်အရာကုိခံရေသာထုိဒတိုယ
သူ ဘက် ၌ ေန
တတ်ကသည်ကုိ ငါဆင်ြခင် ၏။ 16 ထုိမင်းအပ်ုစုိးေသာ သူ
အေပါင်း တို့ ကုိ ေရတက်ွ
၍ မကုန် ိင်ု။ ေနာက် လာေသာသူတို့သည်လည်း ၊ ထုိမင်း ကုိ အား
မ ရဘဲေနကလိမ့်မည်။ အကယ် စင်စစ်ထုိ အမှုအရာသည်လည်း
အနတ္တ အမှု၊ ေလ
ကုိ ကျက်စား ေသာအမှုြဖစ်၏။

5
1 ဘုရား သခင့်အိမ် ေတာ်သို့
သွား ေသာအခါ ၊ သင့် ေြခ တို့ ကုိ ေစာင့် ေလာ။့ လမုိူက် ြပ ေသာယဇ် ပူေဇာ်ြခင်း
အမှုထက် ၊ တရားနာြခင်းအမှုကုိသာ၍ ကိ းစားေလာ။့ လမုိူက် တို့သည် ကုိယ်အြပစ်
ကုိမ ဆင်ြခင် တတ် က။ 2သင် ၏ ှ တ် သည် သတိ
မ လစ်ေစ ှင့်။ ဘုရား
သခင့်ေ ှ ေတာ်၌ စကား
ေြပာြခင်းငှါ ၊ သင် ၏စိတ် ှလံးုမ လျင် မြမနေ်စ ှင့်။ ဘုရား
သခင်သည် ေကာင်းကင် ဘုံ၌
ှိေတာ်မူ၏။ သင် သည် ေြမ ကီး ေပါ် မှာ ှ ိ၏။ ထုိေကာင့် သင် ၏စကား မ များေစ
ှင့်။ 3အမှု များ ေသာအားြဖင့်
အိပ်မက် ြမင် တတ်သက့ဲသို့ ၊ စကား များ ေသာအားြဖင့်
မုိက် ေသာသူ ၏အသံ ကုိ ကားရ၏။ 4 ဘုရား သခင့်ထံ ေတာ်၌ သစ္စာဂတိ
ြပ မိလျှင် ၊ သစ္စာဝတ်ကုိ မ
ေြဖ ဘဲမေန ှင့်။ မုိက် ေသာသူတို့ ကုိ အားရ ှစ်သက် ေတာ်မ မူ။ သစ္စာဂတိ
ြပ သည်အတိင်ုး
ဝတ် ကုိ ေြဖေလာ။့ 5သစ္စာဂတိ ြပ ၍
ဝတ်ကုိမ ေြဖ ဘဲေနသည်ထက်၊ သစ္စာဂတိ
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အလျှင်းမ ြပ ဘဲေနေသာ်
သာ၍ ေကာင်း ၏။ 6သင် ၏ ှ တ် သည် သင် ၏ကုိယ်ခနဓ္ါ ၌ အြပစ်
မ ေရာက်ေစ ှင့်။ အကျွ ်ပ်ုမှား ပါ ပီဟ၊ု တမနေ်တာ် ေ ှ မှာ ေြပာ ရေသာ အေကာင်း
မ ှိေစ ှင့်။ ဘုရား
သခင်သည် သင် ၏စကား သံကုိ
အမျက် ေတာ်ထွက်၍၊ သင် ြပ စု ေသာအမှု ကုိ အဘယ်ေကာင့် ဖျက်ဆီး ေတာ်မူရ
မည်နည်း။ 7 အိပ်မက် များ ရာ၌ ၎င်း၊ စကား
များ ရာ၌၎င်း ၊ အချည်း ှးီ ေသာအေကာင်းအရာပါတတ်၏။ သင် မူကား ဘုရား
သခင်ကုိ ေကာက်ရွ ံ ေလာ။့ 8 ေကျးရွာ ၌
ဆင်းရဲသား တို့ ကုိ ည ်းဆဲ ြခင်း၊ တရား
လမ်း မှလွှဲ၍ ၊ မတရားသြဖင့် အ ိင်ုအထက်စီရင် ဆုံးြဖတ်ြခင်းအမှု ကုိ ြမင်လျှင်၊
ထုိသို့ ေသာအ ကံ ှိသည် ကုိ အံဩ့
ြခင်းမ ှိ ှင့်။ ကီးြမင့်ေသာသူတေယာက်ကုိ တေယာက် ကည့်မှတ်သက့ဲသို့ ၊ အ ကီး
ဆုံး၊ အြမင့်ဆုံးေသာသူသည် ကည့်မှတ်လျက် ှိေတာ်မူ၏။ 9 ေြမ ကီး ကြဖစ် ေသာ စီး
ပွါးသည်အလံးုစုံ တို့အဘို့
ြဖစ်၏။ ှင်ဘုရင် ေသာ်လည်း၊ လယ် ၏ ေကျးဇူး ကုိခံရ၏။ 10 ေငွ ကုိတပ်မက်
ေသာသူသည် ေငွ ှင့် အလိဆု ္ဒ
မ ေြပ ိင်ု။ စည်းစိမ် ကုိ တပ်မက် ေသာသူသည် စည်းစိမ် တိးုပွားေသာ်လည်း မ
ေရာင့်ရဲ ိင်ု။ ထုိ
အမှုအရာသည် လည်း
အနတ္တ ြဖစ်၏။ 11 ဥစ္စာ တိးုပွား ေသာအခါ
စား ရေသာသူတို့သည် လည်း တိးုပွား များြပားက၏။ ဥစ္စာ
ှင်သည် မျက်စိ ှင့် ကည့် ှု ြခင်း ေကျးဇူးမှတပါး
အဘယ် ေကျးဇူး ှ ိသနည်း။ 12အလပ်ုလပ်ု ေသာသူသည် များစွာ စား သည် ြဖစ်ေစ
၊ အနည်းငယ် စားသည်ြဖစ်ေစ ၊ အအိပ် မိန် တတ်၏။ ရတတ် ေသာသူ၏
စည်းစိမ် မူကား ၊ စည်းစိမ် ှ င်ကုိ
အအိပ်
ပျက် ေစတတ်၏။ 13 စည်းစိမ် ှ င်သည် ကုိယ် အကျ ိး ပျက်သည်တိင်ုေအာင် ၊
စည်းစိမ် ကုိသုိထား ြခင်းတည်းဟေူသာ၊ ေန
ေအာက် ၌ အလနွ် ဆုိးေသာအမှုအရာကုိ ငါြမင် ပီ။ 14 ထုိ စည်းစိမ် သည် မေကာင်း
ေသာအမှု အားြဖင့် ေပျာက်ပျက် တတ်၏။ စည်းစိမ် ှ င်ြမင် ေသာ သား
သည် လည်း
လက်ချည်း ေနရ၏။ 15 သို့ မဟတ်ု၊ စည်းစိမ် ှ င်သည် အမိ
ဝမ်း ထဲက
အလျှင်း မပါဘဲ ထွက် လာသက့ဲသို့ ၊ ထုိနည်းတူ ြပန် သွား
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ရမည်။ ကိ းစား အားထုတ်၍
ရ ေသာဥစ္စာ တစုံတခုကုိမျှ လက် ှင့် စဲွကုိင် လျက် ယူ
၍မ သွားရ။ 16 သူသည်လာ သက့ဲသို့ အလျှင်းမြခားနားဘဲ၊ သွား
ရေသာအမှုအရာသည် အလနွ် ဆုိးေသာအမှုအရာြဖစ်၏။ ေလ
ကုိ ရအံေ့သာငှါ
ကိ းစား အားထုတ်ေသာသူသည် အဘယ် ေကျးဇူး ှ ိသနည်း။ 17 သူ ၏ေနရ့က်

ကာလကုိ ေမှာင်မုိက် ၌
လနွ် ေစ တတ်၏။ များစွာ ေသာေ ှာင့် ှက် ြခင်း၊ ည ိးငယ် ြခင်း၊ အမျက် ထွက်ြခင်း
ကုိ ခံရ၏။ 18 ငါ သိ ြမင်ေသာအရာဟမူူကား ၊ စား ေသာက် ြခင်း အမှု၊ ေန
ေအာက် ၌ ဘုရား
သခင်ေပး ေတာ်မူေသာအသက် ှည်သမျှ ကာလ
ပတ်လံးု၊ ကိ းစား အားထုတ်၍
ရ ေသာအကျ ိး၌ ေပျာ်ေမွ့ ြခင်းအမှုကုိ ြပ ေကာင်း ၏။ ေလျာက်ပတ် ၏။ ထုိ
အမှုသည် လူ
၏အဘို့ ြဖစ်၏။ 19 ဘုရား သခင်ေပး သနားေတာ်မူေသာစည်းစိမ် ဥစ္စာ ကုိရေသာ
လတိူင်ုး မိမိ အဘို့ ကုိခံ ၍
ဝင်စား ြခင်းငှါ ၎င်း၊ ကိ းစား အားထုတ်ရာ၌
ေပျာ်ေမွ့ ြခင်းငှါ ၎င်း၊ ဘုရား
သခင့်ေကျးဇူးေတာ် ေကာင့်
အခွင့် ှ ိ၏။ 20လနွ် ေသာေနရ့က် ကာလကုိ များစွာ မ ေအာက်ေမ့
ရ။ စိတ် ှလံးုရွှင်လနး် ေသာအခွင့်ကုိ
ဘုရား သခင်ေပး သနားေတာ်မူ၏။

6
1လူ တို့တင်ွ
အေတွ့များ ၍ ၊ ေန ေအာက် ၌ ငါြမင် ရေသာ
အမှု ဆုိး ဟူ မူကား၊ 2 အလို ဆ ္ဒ ှ ိသမျှ ေြပေလာက်ေအာင် စည်းစိမ် ဥစ္စာ ဂုဏ်
အသေရကုိ ဘုရား
သခင်ေပး ေသာ်လည်း ၊ ခံစားရေသာအခွင့်ကုိေပး ေတာ်မမူေသာေကာင့်၊ ကုိယ်တိင်ု
မခံစားရ။ မ
ဆုိင်ေသာ သူတပါးဝင်၍ ခံစား
ရေသာအမှု သည် အနတ္တ
အမှု၊ ဆုိး ေသာအမှု ြဖစ်၏။ 3လူ သည် ှစ် ေပါင်းများစွာ အသက် ှည်၍ ၊ သား
တရာ ပင် ှိြငား ေသာ်လည်း၊ အလို
ဆ ္ဒမ ြပည့်စုံဘဲ၊ သ ဂ ဟ် ြခင်းကုိ မ
ခံရ ဘဲ ေသသွားလျှင်၊ ထုိသူ
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ထက်
ပျက် ေသာကုိယ်ဝနသ်ည်သာ၍ြမတ် ၏။ 4အေကာင်း မူကား၊ ပျက်ေသာ ကုိယ်ဝန်
သည် အချည်း ှးီ ေပါ် လာ၏။ ေမှာင်မုိက် ထဲ မှာ ထွက် သွား၏။ သူ့
အမည် ကား၊ ေမှာင်မုိက် ှင့် ဖုံးလွှမ်း လျက် ှိလိမ့်မည်။ 5 ေန ကုိလည်း မ ြမင် ရ။
အဘယ်အရာကုိမျှမ သိ ရ။ သို့ ေသာ်လည်း ၊ အရင်ဆုိေသာသူထက် သာ၍ချမ်းသာ
ရ၏။ 6အကယ်၍ အရင်ဆုိေသာသူသည် အ ှစ်
ှစ် ေထာင် အသက် ှင် ေသာ်လည်း ၊ အကျ ိး ေကျးဇူးမ ှိ။ အလံးုစုံ
တို့သည် တခု
တည်းေသာအရပ် သို့
သွား ရကသည် မ
ဟတ်ုေလာ။ 7 လူ ကိ းစား အားထုတ်သမျှ တို့ ၌ ဝမ်း ဘို့ သာ ကိ းစားအားထုတ်
ေသာ်လည်း၊ စား
ချင်ေသာစိတ် မ
ေြပ ိင်ု။ 8 ပညာ ှိ ေသာသူသည် မုိက် ေသာသူထက်
အဘယ် ေကျးဇူး ှ ိသနည်း။ အသက် ှင် ေသာသူများေ ှ
မှာ ကျင့် ကံ ြပ မူတတ်ေသာ ဆင်းရဲသား ၏ အကျ ိးေကျးဇူးကား အဘယ်သို့ နည်း။

9 ကုိယ်တိင်ုေတွ့ြမင် ြခင်း အကျ ိး သည် ေလာဘ
ြပန ့်ပွား ြခင်း အကျ ိးထက် သာ၍ ကီး၏။ ထုိ
အမှုအရာ သည် အနတ္တ
အမှု၊ ေလ
ကုိကျက်စား ေသာအမှုြဖစ်၏။ 10 ှ ိသမျှ ေသာ အြခင်းအရာများကုိ မှတ်သား ှင့်
ပီ။ လူ
၏အြခင်းအရာ သက်သက်ြဖစ်သည်ကုိ သိ
ရ၏။ လူ
သည် မိမိ
ထက်
တနခုိ်း ကီးေသာသူ ှင့်
မ ပိ င် ိင်ု ရာ။ 11အနတ္တ တိးုပွား စရာအေကာင်းများြပား သည် ြဖစ် ၍၊ လူ
သည် အဘယ် ေကျးဇူး ှ ိသနည်း။ 12အရိပ် က့ဲသို့ လနွ် တတ်ေသာ အနတ္တ
အသက်
ကာလ ပတ်လံးု၊ လူ
၌ ေကျးဇူး ြပ တတ်ေသာ အရာ
ကုိ အဘယ်သူ သိ ိင်ုသနည်း။ ေန
ေအာက် ၌ လူ
ေနာက် မှာ ြဖစ် လတံေ့သာ အမှု အရာတို့ ကုိလည်း၊ အဘယ်သူ ေြပာ ိင်ုသနည်း။
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7
1 ေကာင်း ေသာအသေရ သည် နံသ့ာ
ဆီထက် သာ၍ေကာင်း ၏။ ေသ
ရေသာေန ့သည်လည်း
ဘွားြမင် ေသာေန ့
ထက် သာ၍ေကာင်း၏။ 2 မသာ အိမ် သို့
သွား ြခင်းသည်၊ ပဲွခံ ရာအိမ် သို့
သွား ြခင်းထက် သာ၍ေကာင်း ၏။ အေကာင်း မူကား၊ လူ
ခပ်သိမ်း တို့သည် မသာအိမ်၌ လမ်း ဆုံးရ က၏။ အသက် ှင် လျက် ှိ ေသာသူတို့
လည်း၊ အသင့် ှလံးု
သွင်းမိ ကလိမ့်မည်။ 3 ြပံ း ရယ်ြခင်းထက်
ဝမ်းနည်း ြခင်းသည်သာ၍ေကာင်း ၏။ အေကာင်း မူကား၊ မျက် ှာ ည ိးငယ် ေသာ
အားြဖင့် ှလံးု သာ၍ေကာင်း တတ်၏။ 4 ပညာ ှိ ေသာသူတို့၏ ှလံးု သည် မသာ
အိမ် ၌
ှိ၏။ မုိက် ေသာသူတို့၏ ှလံးု မူကား ၊ ေပျာ်ေမွ့ ြခင်းြပ ရာ အိမ် ၌ ှိ၏။ 5လမုိူက်

သီချင်း ဆုိ ေသာစကား ကုိ နားေထာင် သည်ထက် ၊ ပညာ ှိ ဆုံးမ ေသာစကား ကုိ
နားေထာင် ေသာ် သာ၍ေကာင်း ၏။ 6အေကာင်း မူကား၊ မုိက် ေသာသူ၏ ရယ် ြခင်း
သည် အိးု
ေအာက် ၌ ဆူး
ပင်ကုိေလာင်ေသာအသံ ှင့်
တ၏ူ။ ထုိ
အမှုအရာသည်လည်း
အနတ္တ ြဖစ်၏။ 7အကယ် စင်စစ်၊ ည ်းဆဲ ြခင်းသည် ပညာ
ှိ ေသာသူကုိ ူ း
ေစတတ်၏။ တံစုိး
သည်လည်း
စိတ် ှလံးုကုိ ယုိယွင်း ေစတတ်၏။ 8အမှု ၏အဆုံး သည် အစ
ထက် သာ၍ေကာင်း ၏။ သည်းခံ တတ်ေသာ သေဘာ
ှိေသာသူသည် မာန
ကီး ေသာ သူထက် သာ၍ေကာင်း ၏။ 9အမျက် ထွက်သည်တိင်ုေအာင် စိတ် မ တို
ှင့်။ အမျက် သည် မုိက် ေသာသူ၏
စိတ် ှလံးု၌
ေနရာ ကျတတ် ၏။ 10 ေ ှး ကာလ သည် ယခုကာလထက်
အဘယ် ေကာင့်သာ၍ေကာင်း သနည်းဟမု ေမး ှင့်။ ထုိသို့ ေမး လျှင်၊ ပညာ
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တရားအတိင်ုး ေမး သည်မ ဟတ်ု။ 11 ပညာ သည် အေမွ ဥစ္စာက့ဲသို့ ေကာင်း ၍ ၊ ေန
ကုိ ြမင် ေသာသူတို့ အား
ေကျးဇူး ြပ တတ်၏။ 12အေကာင်း မူကား၊ ပညာ
သည် ကွယ်ကာ တတ် ၏။ ေငွ သည်လည်း
ကွယ်ကာ တတ်၏။ ပညာ
အတတ် သည် အဘယ်သို့ ြမတ် သနည်းဟမူူကား၊ ပညာ
အတတ်ကုိ ရ
ေသာသူသည် အသက် ကုိလည်း ရတတ်၏။ 13 ဘုရား သခင်၏ အမှု ေတာ် ကုိ
ဆင်ြခင် ေလာ။့ ေကာက် ေစေတာ်မူေသာအရာ ကုိအဘယ်သို့ ေြဖာင့် ေစ ိင်ု သနည်း။
14 ေကာင်းစား သည်ကာလ ၌
ဝမ်းေြမာက် ေလာ။့ ဆင်းရဲ ခံရသည်ကာလ ၌
ဆင်ြခင် ေလာ။့ လူ
သည် မိမိ
ေနာက် မှာ ြဖစ်လတ္တ ံ ေသာ အမှုအရာ ကုိ သိ မည်အေကာင်း၊ ဘုရား သခင်သည်
ေကာင်းစား ြခင်း ှင့် ဆင်းရဲ ြခင်းကုိလည်း အလှည့်လှည့်ေပးေတာ်မူ၏။ 15 ငါ သည်
အချည်း ှးီ ေနေသာကာလ
၌
ခပ်သိမ်း ေသာအရာတို့ ကုိ ေတွ့ ြမင် ပီ။ ေြဖာင့်မတ် ေသာသူသည်မိမိ ေြဖာင့်မတ်
ြခင်း၌
ဆုံး ှုံး ေကာင်းကုိ၎င်း ၊ အဓမ္မ လူ သည် မိမိ
အဓမ္မ အမှု၌
အသက် ှည် ေကာင်းကုိ၎င်းငါြမင် ၏။ 16လနွက်ျ း စွာ မ
ေြဖာင့်မတ် ှင့်။ လနွက်ျ း စွာ ပညာ
မ ှိ ှင့်။ အဘယ် ေကာင့်ကုိယ်အကျ ိး ကုိ ဖျက်ချင် သနည်း။ 17 လနွက်ျ း စွာမ
ဆုိးညစ် ှင့်။ မ
မုိက် ှင့်။ အချနိ်
မ ေရာက် မီှ အဘယ် ေကာင့်ေသ ချင်သနည်း။ 18ဤ စကားကုိ စဲွလနး် ေကာင်း ၏။
လက် မ လွှတ် ှင့်။ ဘုရား
သခင် ကုိ ေကာက်ရွ ံ ေသာ သူသည် ခပ်သိမ်း ေသာ အမှု ထဲက ထွက်ေြမာက်
လိမ့်မည်။ 19 မိ ထဲ မှာေန ေသာသူရဲတကျပ်ိ ထက်
ပညာ ှိ ေသာသူတေယာက်သည် ပညာ
အားြဖင့် သာ၍တနခုိ်း ကီး၏။ 20အြပစ် မ ပါဘဲ ေကာင်း ေသာအကျင့်ကုိ ကျင့်
ေသာသူ
ေတာ်ေကာင်းတစုံ တေယာက်မျှ ေြမ ကီး ေပါ် မှာ မ ှိ။ 21 သူတပါးေြပာသမျှ ေသာ
စကား
တို့ ကုိ မ
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မှတ် ှင့်။ သို့ ြပ လျှင်၊ ကုိယ် ကျွန် ကျနိဆဲ် ေသာစကားကုိ ကား လိမ့်မည်။ 22သင်
သည်ကုိယ်တိင်ု သူတပါး တို့ ကုိအဖနဖ်န် ကျနိဆဲ် ေကာင်း ကုိ၊ ကုိယ် စိတ် ှလံးု ထဲမှာ
သိ ၏။ 23ဤအမှုအရာအလံးုစုံ တို့ ကုိ ငါသည်ပညာ တရား အားြဖင့် စုံစမ်း ပီ။ ပညာ
ှင့်ငါြပည့်စုံမည်ဟဆုို ေသာ်လည်း ၊ ပညာ သည် ငါ ှင့် ေဝး ၏။ 24 ေဝး ေသာအရာ

၊ အလနွန်က်နဲ ေသာအရာကုိ အဘယ်သူ ှာ၍ ေတွ့ ိင်ုသနည်း။ 25 ပညာ တရား ှင့်
အကျ ိး အေကာင်းကုိ ှာေဖွ စစ်ေဆး ၍
သိ နားလည်ြခင်းငှါ ၎င်း ၊ မုိက် စွာကျင့်ြခင်း၏ အြပစ် ှင့်
ူ း ြခင်း၏အြပစ်ကုိ သိ
နားလည်ြခင်းငှါ ၎င်း၊ ငါ ှင့်ငါ ့ ှလံးု သည် ဝုိင်း ညီ၍ ကိ းစားေလ ပီ။ 26 ေကျာကွ့င်း
ှင့် ပုိက်ကွန် တို့ ကုိ ကံစည် ြပင်ဆင်၍ ကိ း ှင့်ချည်ေ ှာင် တတ်ေသာ မိနး်မ သည်၊
ေသ
ြခင်းထက်
သာ၍ခါး သည်ကုိ ငါ ေတွ့ ပီ။ ဘုရား
သခင်စိတ် ေတွ့ ေတာ်မူေသာသူသာလျှင်၊ ထုိမိနး်မ လက် ှင့်
လတ်ွ လိမ့်မည်။ အြပစ် ြပ တတ်ေသာသူကုိကား ၊ ဘမ်းမိ လိမ့်မည်။ 27 ဓမ္မေဒသနာ
ဆရာ
ဆုိ သည်ကား ၊ ငါ ှာ ၍
မ ေတွ့
ေသး
ေသာအရာ ကုိ ေတွ့ အံေ့သာငှါ၊ တခု
ေနာက်
တခု စစ်ေဆး ချင့်တက်ွေသာအခါ၊ 28 ေယာက်ျား တေထာင် တို့တင်ွ
တေယာက် ကုိ ငါေတွ့ ပီ။ မိနး်မ တေထာင်တို့တင်ွ
တေယာက်ကုိမျှ ငါမ ေတွ့။ 29 ငါေတွ့ ေသာအရာ တခု
တည်းဟမူူကား ၊ ဘုရား သခင် သည် လူ
ကုိေြဖာင့်မတ် ေအာင် ဖနဆ်င်း ေတာ်မူေသာ်လည်း ၊ လူ တို့သည် များ ြပားေသာ
အ ကံအစည် တို့ ကုိ ှာေဖွ ကံစည်က ပီ။

8
1 အဘယ်သူ သည် ပညာ ှိ ေသာသူ က့ဲသို့ ြဖစ်သနည်း။ နက်နဲ ေသာအနက် ကုိ
အဘယ်သူ နားလည် သနည်း။ ပညာသည် ပညာ ှိ ေသာသူ၏ မျက် ှာကုိ ထွနး်လင်း
ေစတတ်၏။ ထုိသူ
၏ မျက် ှာ သည် အထူးသြဖင့် ရဲရင့် ေသာအဆင်း ှိတတ်၏။ 2 ဘုရားသခင့် ေ ှ
ေတာ်၌ ြပ ေသာသစ္စာကုိ ေထာက် ၍၊ ှင်ဘုရင် အမိန ့် ေတာ်ကုိ ေစာင့် ေလာ။့ 3သမ္မာ
သတိလစ်၍
အထံ ေတာ်မှမ ထွက် ှင့်။ မ
ေကာင်းေသာအမှု ကုိ မဆဲွမကုိင် ှင့်။ အလိေုတာ် ှိသည် အတိင်ုး
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စီရင် ေတာ်မူမည်။ 4 ှ င်ဘုရင် အမိန ့် ေတာ်၌
တနခုိ်း ပါ၏။ ကုိယ်ေတာ် သည် အဘယ်သို့ ြပ သနည်းဟု အဘယ်သူ ဆုိ ရာ
သနည်း။ 5အမိန ့် ေတာ်ကုိေစာင့် ေသာသူသည် ရာဇဝတ် ှင့်
လတ်ွ လိမ့်မည်။ ပညာ ှိ ေသာသူ၏ စိတ် ှလံးု သည်လည်း ၊ ကာလ အချနိကုိ်၎င်း၊
စီရင် ရေသာအခွင့်ကုိ၎င်းသိြမင် တတ်၏။ 6လူ ကံစည် သမျှ အဘို့ ၊ ကာလ အချနိ် ှင့်
စီရင် ရေသာ အခွင့် ှ ိ ၏။ သို့ ေသာ်လည်း ၊ လူ သည် အလနွ် ဆင်းရဲ ြခင်းကုိ ခံရ၏။

7 ေနာက်ြဖစ် လတံေ့သာအရာ ကုိမ သိ။ အဘယ်သို့ ြဖစ် လတံသ့ည်ကုိ တစုံတေယာက်
မျှမေြပာ ိင်ုရာ။ 8 နဝိံညာ ် ကုိ အစုိးရ၍
ချ ပ် ထား ိင်ုေသာ လူ
တေယာက် မျှမ ှိ။ ေသ
ချနိ် ေရာက်ေသာအခါ တနခုိ်း မ ှိ။ ထုိ
စစ်မှု ထဲက
ထွက် စရာအခွင့်မ ှ ိ။ ဒစု ိုက်ကုိ ြပ ေသာ်လည်း၊ ဒစု ိုက် သည် ထုိအမှုထဲက မ
ကယ် မ ှ တ် ိင်ု။ 9ဤ အမှုအရာအလံးုစုံ တို့ ကုိ ငါေတွ့ြမင် ပီ။ ေန
ေအာက် မှာြပ ေလသမျှ တို့ ကုိ ဆင်ြခင် ပီ။ မိမိ
အကျ ိးပျက် ေအာင်
တေယာက် ကုိ တေယာက် အပ်ုစုိး ေသာအချနိ် လည်း ှိ၏။ 10 ထုိ မှတပါး၊ သန ့် ှ င်း
ရာအရပ် ဌာနေတာ်သို့
သွား
လာေသာအဓမ္မ လတိူု့သည် သဂ ဟ် ြခင်းခံရေကာင်းကုိ ၎င်း၊ အဓမ္မ
ြပ ဘူးေသာ မိ ၌
သူတို့ ကုိအဘယ်သူမျှ
မေအာက်ေမ့ ေကာင်းကုိ ၎င်းငါြမင် ပီ။ ထုိ
အမှုအရာသည်လည်း
အနတ္တ ြဖစ်၏။ 11အဓမ္မ အမှု ကုိ အလျင်အြမန် စစ်ေကာ ၍၊ ဒဏ်
မ ေပးေသာေကာင့် ၊ လူ သား တို့သည် အဓမ္မ
အမှုကုိ ြပ
ြခင်းငှါ ၊ ခုိင်မာ စွာ သေဘာ ထားက၏။ 12အဓမ္မ လသူည် အ ကိမ်တရာ တိင်ုေအာင်
အဓမ္မ
အမှုကုိြပ ၍ ၊ အသက် တာ ှည်ေသာ်လည်း ၊ ဘုရား သခင်ကုိ ေကာက်ရွ ံ ေသာသူ
တို့သည် ေ ှ ေတာ်၌
ေကာက်ရွ ံ ေသာေကာင့် ၊ ေကာင်း ေသာအကျ ိးကုိခံရ ကမည်ဟု ငါ အမှန် သိ ၏။

13အဓမ္မ လကူား၊ ဘုရား
သခင်ေ ှ ေတာ်၌
မ ေကာက် မရွ ေံသာေကာင့် ၊ ေကာင်း ေသာအကျ ိးကုိ မ
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ခံရ။ အရိပ် ှင့် တေူသာ မိမိ
အသက်လည်း မ ှည် ရ။ 14 ေြမ ကီး ေပါ် မှာ ြဖစ် တတ်ေသာ အနတ္တ
အမှု တပါးဟမူူကား၊ အဓမ္မ
လြူပ ေသာအမှု ေကာင့်
ခံ ထုိက် သည်အတိင်ုး ၊ ေြဖာင့်မတ် ေသာသူအချ ိ တို့သည် အြပစ်ကုိခံရ က၏။
ထုိနည်းတူ ၊ ေြဖာင့်မတ် ေသာသူ ြပ ေသာအမှု
ေကာင့်
ခံ ထုိက်သည်အတိင်ုး ၊ အဓမ္မ လအူချ ိ တို့သည် အကျ ိးကုိခံရ က၏။ ထုိ
အမှုအရာသည်လည်း
အနတ္တ ြဖစ် သည်ဟု ငါသ့ေဘာ ှိ၏။ 15 ထုိအခါ
ေပျာ်ေမွ့ ြခင်းအမှုကုိ ငါ ချးီမွမ်း ၏။ အေကာင်း မူကား၊ လူ
သည်ေန ေအာက် မှာ စား
ေသာက် ြခင်း၊ ေပျာ်ေမွ့ ြခင်းအမှု ထက်သာ၍ ေကာင်းေသာအမှု မ
ှိ။ ေန
ေအာက် မှာ ဘုရား
သခင်ေပး သနားေတာ်မူေသာအသက် ကာလ ၌၊ ကိ းစားအားထုတ်၍ ရေသာအကျ ိး
တို့တင်ွ၊ ထုိအကျ ိးကုိသာ အ မဲခံရ၏။ 16လအူချ ိ တို့သည် တေန ့
ှင့် တည ့်လံးု မ အိပ် ဘဲ ေနတတ်သည်ြဖစ်၍၊ ပညာ
တရားကုိ သိ
ြခင်းငှါ ၎င်း၊ ေြမ ကီး ေပါ်မှာြပ ေသာအမှု များကုိ ကည့် ှု ြခင်းငှါ ၎င်း ၊ ငါသည်
ကုိယ် ှလံးု ကုိ ှ ိးေဆာ် ၏။ 17 ဘုရား သခင်ြပ ေတာ်မူေသာအမှု အလံးုစုံ တို့ ကုိ ငါ
ကည့် ှု ေသာအခါ ၊ ေန ေအာက် မှာ ြပ ေသာအမှု များကုိ လူ
သည် စစ် ၍ မ ကုန် ိင်ု။။ ကိ းစား ၍
စစ် ေသာ်လည်း ၊ အကုနအ်စင်မ သိ ိင်ု။။ ထုိမျှ မက၊ ပညာ ှိ ေသာသူသည် ငါသိ
မည်ဟု ကံ ေသာ်လည်း ၊ အ ကံ မ ေြမာက် ိင်ုရာ။

9
1အထက်ဆုိခ့ဲ ပီးေသာ အမှု အရာအလံးုစုံ တို့ ကုိ ငါ သည် စုံစမ်း ြခင်းငှါ ဆင်ြခင် ရ
သည်ကား၊ ေြဖာင့်မတ် ေသာသူ ှင့်
ပညာ ှိ ေသာသူတို့သည် သူ
တို့ ြပ ေသာအမှု
များ ှင့်တကွ ၊ ဘုရား သခင်၏ လက် ေတာ်၌
ှိ က၏။ ချစ် ေတာ် မူ ေသာလက္ခဏာ ကုိ ထင် ှားသမျှ ေသာအမှု အရာအားြဖင့်

အဘယ်သူ မျှမ သိ ိင်ု။ 2 ခပ်သိမ်း ေသာသူတို့ သည် ခပ်သိမ်း ေသာအမှုအရာတို့ ှင့်
ဆက်ဆံ က၏။ တရား
ေသာသူ ှင့်
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မ တရား ေသာသူ၊ ေကာင်း ေသာသူ ှင့်
မေကာင်းေသာသူ၊ စင်ကယ် ေသာသူ ှင့်
မ စင်ကယ်ေသာသူ၊ ယဇ် ပူေဇာ်ေသာသူ ှင့်
ယဇ် မ ပူေဇာ်ေသာသူ၊ အြပစ် မ ှိေသာသူ ှင့်
အြပစ် ှိေသာသူ၊ ကျနိဆုိ် ေသာသူ ှင့်
ကျနိဆုိ် ြခင်းကုိ ေကာက်
ေသာသူတို့သည် တခု တည်းေသာအမှု ှင့် ေတွ့ ကံ ကတတ် ၏။ 3 ေန ေအာက် မှာ
ြပ သမျှ ေသာအမှု၌ ပါေသာဝမ်းနည်း
စရာဟမူူကား ၊ ခပ်သိမ်း ေသာသူတို့သည် တခု
တည်း ေသာအမှု ှင့် ေတွ့ ကံ ရ က၏။ အကယ် စင်စစ်လူ သား တို့ ၏ စိတ် ှလံးု
သည် ဒစု ိုက် သေဘာ ှင့်ြပည့် ၏။ အသက် ှင်
စ ်အခါ ၊ သူ တို့သည် ူး
ေသာစိတ် ကုိ စဲွလမ်း၍ ၊ ေနာက် တဖန် ေသ သွားတတ်က၏။ 4အသက် ှင် ေသာ
လစုူအေပါင်း ှင့်
ဆုိင် ေသး ေသာသူသည် ေြမာ်လင့် စရာ ှိ ၏။ အသက် ှင် ေသာေခွး
သည် ေသ
ေသာြခေသင့်္ ထက်
သာ၍ေကာင်းြမတ် ၏။ 5အသက် ှင် ေသာသူသည် မိမိေသ
ရမည်ကုိ သိ
၏။ ေသ
ေသာသူမူကား၊ အဘယ် အရာကုိမျှမ သိ။ အကျ ိး အြပစ်ကုိလည်း မ ခံရ။ သူ့
ကုိလည်း
ေမ့ေလျာ့ တတ် က၏။ 6 သူ ၏ချစ် ြခင်း၊ မုနး် ြခင်း၊ ြင စူ ြခင်းလည်း
ေပျာက်ပျက်
၏။ ေန
ေအာက် မှာ ြပ သမျှ ေသာအမှု၌
သူတပါး ှင့်
ေရာေ ှာ ၍ မ ဆုိင်ရ။ 7 သွား ေလာ။့ ဝမ်းေြမာက် ေသာစိတ် ှင့်
အစာစား
ေလာ။့ ရွှင်လနး် ေသာစိတ် ှင့်
စပျစ်ရည် ကုိ ေသာက်
ေလာ။့ သင် ြပ ေသာအမှု တို့ ကုိ ဘုရား
သခင်ဝနခံ် ေတာ်မူ၏။ 8သင့် အဝတ် လည်း ၊ အစ ် ြဖ စင် ပါေလေစ။ သင့် ေခါင်း
သည်လည်း နံသ့ာ
ဆီမ ခနး် မေြခာက်ေစ ှင့်။ 9 ေန ေအာက် မှာ ေပး
သနားေတာ်မူေသာအနတ္တ
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အသက် ကာလပတ်လံးု ၊ သင်ချစ် ေသာမယား ှင့်
ရွှင်လနး် စွာ အသက် ကာလကုိ လနွေ်စေလာ။့ ဤေရွကား၊ အသက် ှင် ၍
ေန ေအာက် မှာ ကိ းစား အားထုတ်ရာ၌
သင် ခံ ရ ေသာအကျ ိး ေပတည်း။ 10 ေဆာင်ရွက် စရာအမှု ှ ိ သမျှ ကုိ ကိ းစား
အားထုတ် ၍ ေဆာင်ရွက် ေလာ။့ အေကာင်း မူကား၊ သင် ယခု သွား ၍ ေရာက်ရလတံ့
ေသာအရပ်
တည်းဟေူသာ မရဏာ
ိင်ုငံလပ်ုေဆာင် ြခင်းမ ှိ။ ကံစည် ြခင်းမ ှိ။ သိပ္ပံ
အတတ် မ ှိ။ ပညာ မ ှိပါတကား။ 11တဖန်
ေန ေအာက် မှာ ှိေသာ အမှုအရာတို့ ကုိ ငါြပန် ၍ ကည့် ှု ေသာအခါ၊ လျင်ြမန် ေသာ
သူသည် ပိ င် ၍ ေြပးေသာ်လည်း မ ိင်ုတတ်။ ခွနအ်ား ကီးေသာသူသည် စစ်တိက်ု ၍
မ ေအာင်တတ်။ ပညာ ှိ ေသာသူသည် ဝစွာ မ
စား တတ်။ ဉာဏ် ေကာင်းေသာသူသည် စည်းစိမ် ကုိ မ
ရတတ်။ လိမ္မာ
ေသာသူသည် သူတပါးေ ှ ၌ မျက် ှာ မ ရတတ်။ ခပ်သိမ်း ေသာသူ တို့ ၌
ကာလ အချနိေ်စ့ြခင်း၊ အဆင်သင့် ြခင်း ှ ိသည်အတိင်ုး ြဖစ် တတ်သည်ကုိ ငါြမင်
၏။ 12လူ သည် မိမိ
ကာလ အချနိကုိ်မ သိ တတ်။ ေဘး
ြပ ရာ ပုိက်ကွန် အပ်ုမိ ေသာ ငါး က့ဲသို့ ၎င်း၊ ေကျာကွ့င်း ၌
ေကျာမိ့ ေသာ ငှက် က့ဲသို့ ၎င်း၊ လူ
သား တို့သည် ေဘး
ြပ ရာ ကာလ
ထဲသို့
အမှတ်တမ့ဲ ေရာက် ၍
ေကျာမိ့ တတ်က၏။ 13 ေန ေအာက် မှာ ငါေတွ့ြမင် ၍
ချးီမွမ်း ဘွယ်ေသာ ပညာ
ဟူမူကား၊ 14 မိ သား နည်း ေသာ မိ ငယ် တ မိ ှိ၏။ ကီး ေသာ ှင် ဘုရင်တပါး
သည်လာ ၍ ၊ ထုိ မိ ြပင် မှာ ကီးစွာ ေသာ တပ် တို့ ကုိ တည် ၍ ဝုိင်း ထား၏။ 15 ထုိ မိ
၌ ေန ေသာဆင်းရဲသား ပညာ ှိ
တေယာက်သည် မိမိ
ပညာ အားြဖင့် ထုိ မိ ကုိ ကယ်တင် ၏။ သို့ ေသာ်လည်း ၊ ထုိ ဆင်းရဲသား ကုိ
အဘယ်သူ မျှမ ေအာက်ေမ့။ 16 ထုိအခါ
ငါဆုိ သည်ကား၊ ပညာ
သည် ခွနအ်ား ထက်
သာ၍ေကာင်းြမတ် ၏။ သို့ ေသာ်လည်း ၊ ဆင်းရဲ ေသာသူ၏ ပညာ
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ကုိ မထီမ့ဲြမင် ြပ တတ်က၏။ သူ
၏စကား ကုိ နား
မ ေထာင်တတ်က။ 17အပ်ုစုိး ေသာသူသည် မုိက် ေသာသူတို့တင်ွ
ေကးေကာ်
ေသာအသံကုိ နားေထာင်ကသည်ထက် ၊ ငိမ်ဝပ် ရာ၌
ပညာ ှိ ေြပာေသာစကား ကုိ သာ၍နားေထာင် တတ် က၏။ 18 ပညာ သည် စစ်
လက်နက် ထက် သာ၍ေကာင်း ြမတ် ၏။ ဒစု ိုက် ကုိြပ ေသာသူသည်လည်း ၊ ေကာင်း
ေသာ အမှုအများ ကုိ ဖျက်ဆီး တတ်၏။

10
1အထုံသမားလပ်ု ေသာ နံသ့ာ
ဆီကုိ ေသ
ေသာ ယင်ေကာင် သည် နံ
ေစသက့ဲသို့ ၊ အနည်းငယ် ေသာအမုိက်
သည် ပညာ
ှင့်ဂုဏ် အသေရထင် ှား ေသာသူကုိ ထုိအတူ ြဖစ်ေစတတ်၏။ 2 ပညာ ှိ ေသာသူ၏
ှလံးု သည် မိမိ
လက်ျာ လက် ၌
ှိ၏။ မုိက် ေသာသူ၏ ှလံးု မူကား ၊ မိမိ လက်ဝဲ လက်၌ ှိ၏။ 3 မုိက် ေသာသူသည်

လမ်း ၌ သွား စ ်တင်ွပင် သတိ
လစ်
၍ ၊ ငါသည် လမုိူက် ြဖစ်၏ဟု ခပ်သိမ်း ေသာသူတို့အား
ေြပာ တတ်၏။ 4 မင်း သည် သင့် ကုိ စိတ်ဆုိး လျှင် ၊ ကုိယ် ေနသင့်ရာ အရပ် မှ မ
ေရွ ှင့်။ သည်းခံ ြခင်းသည် ကီး ေသာအြပစ် ကုိ ေြဖ တတ်၏။ 5 မင်း မှားယွင်း
ြခင်းအားြဖင့် ြဖစ် တတ်ေသာ ၊ ေန ေအာက် ၌ ငါြမင် ရေသာအမှု ဆုိးဟမူူကား၊ 6 မုိက်
ေသာသူတို့သည် ြမင့် ေသာအရပ်၊ သူေဌး
တို့ သည် နမ့်ိ ေသာအရပ်၌
ထုိင် ရေသာအမှု၊ 7ကျွန် တို့သည် ြမင်း ကုိစီး၍
မှူးမတ် တို့သည် ကျွန်
က့ဲသို့ ေြမ ေပါ် မှာ ေြခြဖင့်သွား ရေသာအမှုကုိ ငါြမင် ေလ ပီ။ 8တင်ွး ကုိ တးူ
ေသာသူသည် ထုိ
တင်ွးထဲသို့
ကျ လိမ့်မည်။ ြခံ ကုိဖျက် ေသာသူသည် ေ မ ကုိက် ြခင်းကုိခံရလိမ့်မည်။ 9 ေကျာက်
တို့ ကုိ ေရွှ ေသာသူသည် ဖိ
ြခင်းကုိခံရလိမ့်မည်။ ထင်း ခုတ် ေသာသူသည်လည်း ှန လိမ့်မည်။ 10 ပုဆိန် တံးု
ေသာအခါ မ
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ေသွး ဘဲေနလျှင် သာ၍အားထုတ် ရမည်။ ပညာ
သည် အမှုေဆာင် ရေသာအခွင့် ကုိေပး ၍
ေကျးဇူး ကီး၏။ 11 ေ မ သည် ြပ စား ြခင်းကုိမ ခံ။ ကုိက် မိလျှင်
အလမ္ပယ် သမား ေကျးဇူး မ ှိ။ 12 ပညာ ှိ ေသာသူ၏စကား သည် ေလျာက်ပတ်
၏။ မုိက် ေသာသူ၏ ှ တ် မူကား
သူ့ ကုိယ်ကုိမျ ိ တတ်၏။ 13 သူ ၏စကား အစ သည် မုိက် ြခင်း၊ အဆုံး
သည် အြပစ် ြပ တတ်ေသာ ူး ြခင်းြဖစ်၏။ 14 မုိက် ေသာသူသည် စကား
များ တတ်၏။ သို့ ေသာ်လည်းြဖစ် လတံေ့သာအရာ ကုိ လူ
သည်မ ေြပာ ိင်ုရာ။ လူ
ေနာက် ၌ အဘယ်သို့ ြဖစ်လတံ့သည်ကုိ အဘယ်သူေြပာ ိင်ုသနည်း။ 15 မိ သို့ သွား
ေသာလမ်းကုိ
မ သိ ေသာသူက့ဲသို့ မုိက် ေသာသူသည် ကိ းစား အားထုတ်ေသာ်လည်း ၊ သူတပါး
တို့ ကုိ ပင်ပနး် ေစတတ်၏။ 16 ငယ်သား အစုိးရ ၍
မှူးမတ် များအချနိမ့ဲ်နနံက် ေစာေစာစားေသာက် တတ်ေသာြပည် သည် အမဂင်္လာ
ှိ၏။ 17 မင်းသား အစုိးရ ၍ ၊ မှူးမတ် တို့သည် လနွက်ျ း စွာ မ
စားမေသာက်ဘဲ၊ အချနိတ်န် မှအားြဖည့် ြခင်းငှါ သာ၊ စားေသာက် တတ်ေသာ ြပည်
သည် မဂင်္လာ ှိ၏။ 18အလနွပ်ျင်းရိ ြခင်းအားြဖင့် အိမ်သည် ေဆွးေြမ တတ်၏။ လက်
ှင့်မ ြပ ြပင်ဘဲေနလျှင်
အိမ် မုိးယုိ တတ်၏။ 19 ေပျာ်ေမွ့ ြခင်းငှါ ပဲွ ကုိလပ်ု တတ်၏။ စပျစ်ရည် သည်လည်း
ရွှင်လနး် ေစတတ်၏။ ေငွ မူကား ၊ အရာရာ ၌ ိင်ု တတ်၏။ 20 ှ င် ဘုရင်ကုိ စိတ်

ြဖင့် မျှ
မ ကျနိဆဲ် ှင့်။ လူ ကီး
ကုိ အိပ် ခနး် ထဲ ၌မ ကျနိဆဲ် ှင့်။ မုိဃ်း ေကာင်းကင်၌ ကျင်လည်ေသာ ငှက် သည်
ထုိအသံ
ကုိ ေဆာင်သွား လိမ့်မည်။ ပျ ံ တတ် ေသာ အေကာင်သည် ထုိအမှု ကုိ ေဘာ်ြပ
လိမ့်မည်။

11
1သင် ၏အစာ ကုိ ေရ
ေပါ် မှာပစ် ချေလာ။့ ကာလ
ကာြမင့် မှ တဖနေ်တွ့ ေလဦးမည်။ 2လခုူနစ် ေယာက်မက၊ ှစ် ေယာက်တို့အား
ေဝမျှ
ေလာ။့ ေြမ ေပါ် မှာအဘယ် အမှု ေရာက် မည်ကုိ သင်မ သိ။ 3 မုိဃ်းတိမ် တို့သည်
မုိဃ်းေရ ှင့်ြပည့် ေသာအခါ
ေြမ ေပါ် မှာရွာ တတ်၏။ သစ်ပင် သည် ေတာင် ဘက်သို့
လဲ သည်ြဖစ်ေစ ၊ ေြမာက် ဘက်သို့ လဲသည်ြဖစ်ေစ၊ လဲ
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ေသာအရပ် ၌ ေနရာ ကျ၏။ 4 ေလ ကုိမှတ် တတ်ေသာသူသည်မျ ိးေစ့ကုိမ ကဲ။ မုိ
ဃ်းတိမ် တို့ ကုိ ပမာဏ
ြပ တတ်ေသာသူသည် လည်း စပါး ကုိမ ရိတ်ရာ။ 5 နဝိံညာ ် သွားရာလမ်း ကုိ၎င်း၊
ကုိယ်ဝနေ်ဆာင် ေသာ မိနး်မဝမ်း ၌ အ ို း တို့သည် အဘယ်သို့ တိးုပွား သည်ကုိ၎င်း မ
သိ ိင်ုသက့ဲသို့ ၊ အလံးုစုံ တို့ ကုိ ဖနဆ်င်း ေတာ်မူေသာဘုရား သခင်၏အမှုေတာ် တို့
ကုိ မ
သိ ိင်ု။ 6 နနံက် အချနိ၌်
မျ ိ းေစ့ ကုိ ကဲ ေလာ။့ ညဦး
အချနိ၌်
လည်း
မ ကဲ ဘဲမေန ှင့်။ အေကာင်း မူကား၊ အဘယ် အရာ သည် အကျ ိး ှ ိမည်ကုိ၎င်း၊
ှစ်ပါး စလံးုတို့သည် အညီအမျှ အကျ ိး ှ ိ မည်ကုိ၎င်းမ သိ ိင်ု။ 7 အကယ် စင်စစ်
အလင်း သည်ချ ိ ၏။ ေန
ေရာင်ြခည် ကုိြမင် ၍
ေပျာ် ပါးစရာ ှိ၏။ 8 သို့ ရာတင်ွ ၊ လူ သည်အသက်တာ ှည် ၍
အစ ်
ရွှင်လနး် ေသာ်လည်း ၊ ေမှာင်မုိက် ကာလ ကုိ ေအာက်ေမ့ ပါေစ။ ထုိကာလကာြမင့်

လိမ့်မည်။ ြဖစ် လတံ့သမျှ တို့သည် အနတ္တ သက်သက်ြဖစ် က၏။ 9 အချင်းလပူျ ိ ၊
အသက် ပျ ိေသာအခါ
ေပျာ်ေမွ့ ေလာ။့ အသက် ပျ ိစ ် ကာလတင်ွ စိတ် ရွှင်လနး် ြခင်း ှ ိေလာ။့ ကုိယ် အလို
ှ ိရာလမ်း ှင့် ၊ ကုိယ်ဉာဏ်ြပေသာ လမ်းသို့ လိက်ုေလာ။့ သို့ ရာတင်ွ ၊ ထုိအမှုအလံးုစုံတို့
ကုိ ဘုရား
သခင်စစ်ေကာ ၍ ၊ သင့် ကုိ အြပစ်ေပး ေတာ်မူမည် ဟု ေအာက်ေမ့ ေလာ။့ 10 သို့
ြဖစ်၍ ၊ စိတ် ည ိးငယ် ြခင်းအေကာင်း ှင့် ၊ ကုိယ်
ဆင်းရဲ ြခင်းအေကာင်း ကုိ ပယ် ှား ေလာ။့ အသက် ငယ် ြခင်းအရာ ှင့်
အရွယ် ပျ ိ ြခင်းအရာသည် အနတ္တ ြဖစ်၏။

12
1 ငါ ေန၍ မ
ေြပာ ိင်ုဟဆုိုရေသာ ကာလ
သည် မနးီ၊ ဆုိး
ေသာကာလ မ ေရာက် မီှ၊ ယခုအသက် ပျ ိစ ်အခါ ပင်၊ သင့် ကုိ ဖနဆ်င်း ေတာ်မူ
ေသာအ ှင်ကုိ ေအာက်ေမ့ ေလာ။့ 2 ေန ှင့် အလင်း ၊ လ ှင့် ကယ် တို့သည် ကွယ်၍
မုိဃ်း ရွာ ပီးမှ ၊ အထပ်ထပ်ရွာတတ်ေသာ ကာလမေရာက် မီှ ေအာက်ေမ့ေလာ။့ 3 ထုိ
ကာလ ၌
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အိမ် ေစာင့် တို့သည် တနုလ်ှုပ် ၍ ၊ ခုိင်ခ့ံ ေသာသူ တို့ သည် အားေလျာ့ ကလိမ့်မည်။
ဆန် ကိတ် ေသာသူတို့သည် နည်း ေသာေကာင့် ရပ် က လိမ့်မည်။ ြပတင်းေပါက် ြဖင့်
ကည့် ေသာသူတို့ သည် အလင်း ကွယ်ကလိမ့်မည်။ 4 ကိတ် သံ ေလျာ့ ေသာအခါ ၊

လမ်း နား မှာ တံခါးရွက် တို့သည် ေစ့
လျက် ှိ လိမ့်မည်။ ငှက် သံ ကုိ ကားေသာအခါ ၊ ေစာေစာထ လိမ့်မည်။ သီချင်း
သည်မ အေပါင်း တို့ သည် အသံ ေသး ကလိမ့်မည်။ 5 ထုိ ကာလ၌ ြမင့် ေသာအရာ
တို့ ကုိ ေကာက် က လိမ့်မည်။ လမ်း ၌ ေဘး ေတွ့မည်ဟု ထင်ကလိမ့်မည်။ ဗာတံ
ပင်ပွင့် လိမ့်မည်။ ကျ ိင်းေကာင် သည် မိမိ
၌မိမိ ေလးလိမ့်မည်။ အလို
ဆ ္ဒေလျာ့ လိမ့်မည်။ အေကာင်း မူကား၊ လူ
သည်ထာဝရ ေနရာ သို့
သွား ဆဲ ှိ၍ ၊ ငို ြခင်းသည် တို့သည် လမ်း တို့ ၌
လှည့်လည် က၏။ 6 ေငွ ကိ း ြပ တ် ြခင်း၊ ေရွှ ဖလား ကဲွ ြခင်း၊ စမ်းေရ တင်ွး ၌
ေရပုံး ေပါက် ြခင်း၊ ေရကျင်း နား မှာစက်ကျ ိးြခင်း အြခင်းအရာတို့သည် ြဖစ် က
လိမ့်မည်။ 7 ထုိကာလ၌ ေြမမှုန ့် သည် ေနရင်းေြမ သို့ ၎င်း၊ ဝိညာ ် သည် အရင်ေပး
ေတာ်မူေသာဘုရား သခင့ထံ်သို့ ၎င်း ြပန် သွားရလိမ့်မည်။ 8အနတ္တ သက်သက်၊ အလံးုစုံ
တို့သည် အနတ္တ
ြဖစ် ကသည်ဟု ဓမ္မေဒသနာဆရာ
ေဟာ ၏။ 9 ဓမ္မေဒသနာဆရာ သည် ပညာ ှိ သည်အတိင်ုး ၊ ပရိသတ် တို့အား ပညာ
အတတ်ကုိ သွနသ်င် ေလ့ ှ ိ၏။ လံု့လ
ဝိရိယြပ လျက်
များစွာ ေသာ သုတ္တံ
စကားတို့ ကုိ ှာေဖွ ၍စီရင်၏။ 10 ဓမ္မေဒသနာဆရာ သည် နားေထာင် ဘွယ်ေသာ
စကား
ကုိ ှာ ၍ ၊ ေရးထား ချက်စကားသည် ေြဖာင့်မတ် ေသာစကား၊ သမ္မာ
စကား ြဖစ်၏။ 11 ပညာ ှိ ေသာသူ၏စကား သည် တတ်ုချွန် ှင့်
၎င်း၊ တပါး တည်းေသာ သုိးထိနး် ကီးအပ်ေပး ေတာ်မူ၍ ၊ ပရိသတ် အပ်ုတို့ ိုက်
ထားေသာသံချွန် ှင့် ၎င်း တ၏ူ။ 12 တဖန်တံု ၊ ငါ ့ သား ၊ ထုိသို့ ေသာစကားအားြဖင့်
ဆုံးမ ြခင်းကုိခံ ေလာ။့ စာ
များ ကုိ စီရင် ၍ မကုန် ိင်ု။ စာ ကုိ ကိ းစား၍ ကည့် ှု ြခင်းအမှုသည်၊ ကုိယ် ကုိ
ေ ှာင့် ှက် ေသာအမှုြဖစ်၏။ 13အချ ပ်အြခာ စကား ဟမူူကား၊ ဘုရား
သခင်ကုိ ေကာက်ရွ ံ ၍ ၊ ပညတ် ေတာ်တို့ ကုိ ေစာင့်ေ ှာက် ေလာ။့ ဤ
ေရွကား၊ လူ
ှင့်ဆုိင်ေသာ အမှုအရာအလံးုအစုံ တို့ ကုိ ချ ပ်ြခာသတည်း။ 14 အေကာင်း မူကား၊

ဘုရား
သခင်သည် ခပ်သိမ်း ေသာ ဝှက်ထား ြခင်းမှစ၍ ၊ အလံးုစုံ ေသာအမှု ၊ ေကာင်း
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မေကာင်း ှ ိသမျှတို့ ကုိ စစ်ေကာ ၍၊ တရားသြဖင့် စီရင် ေတာ်မူလတံသ့တည်း။
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ေ ှ ာလမုနသီ်ချင်း။
1 သီချင်းတကာတို့တင်ွ အထွဋ်ြဖစ်ေသာ
ေ ှာလမုန် သီချင်း။ 2သခင် ှ တ်ဆက် ေသာ နမ်း ြခင်းြဖင့်
ကျွနမ် ကုိ နမ်း ပါေစ။ ကုိယ်ေတာ် ၏ေမတ္တ ာ သည် စပျစ်ရည် ထက်
သာ၍ေကာင်း ပါ၏။ 3 ကုိယ်ေတာ် ၌
ေမွှး ကိ င် ေသာ နံသ့ာ
ဆီက့ဲသို့ ၊ နာမ
ေတာ်သည် သွနး်ေလာင်း ေသာနံသ့ာ ဆီ ြဖစ်ပါ၏။ ထုိေကာင့် သတို့သမီး ကညာ
တို့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိချစ် ကပါ ၏။ 4 ကျွနမ် ကုိ ေသွးေဆာင် ေတာ်မူပါ။ ကျွနမ်
တို့ သည် ေနာက်ေတာ်သို့ ေြပး ၍ လိက်ုကပါမည်။ အ ှင်
မင်း ကီးသည် အိမ်ေတာ်အတင်ွး ခနး်ထဲသို့ ကျွနမ် ကုိ ေဆာင် ခ့ဲေတာ်မူ ပီ။ ကျွနမ်
တို့သည် ကုိယ်ေတာ် ေကာင့်
ဝမ်းေြမာက် ရွှင်လနး် ကမည်။ ေမတ္တ ာ
ေတာ် ကုိ စပျစ်ရည် ထက် သာ၍ချးီမွမ်း က မည်။ သတို့သမီး ကညာ တို့သည်
ကုိယ်ေတာ် ကုိမှနက်န် စွာ ချစ် ကပါ၏။ 5 အိုေယ ု ှလင် မိ သမီး တို့ ၊ ငါ သည်
ေကဒ တဲ
က့ဲသို့ မည်း ေသာအဆင်း ှိေသာ်လည်း ၊ ေ ှာလမုန် မင်း၏ ကုလားကာ
က့ဲသို့ တင့်တယ် ေသး၏။ 6 ငါ သည်ေန ပူကုိခံ ၍
မည်း ေသာအဆင်း ှိေသာေကာင့် ၊ ငါ ့ ကုိမ ကည့် ှု ကပါ ှင့်။ ငါ ့ မိခင် ၏သားသမီး
တို့ သည် ငါ ့ ကုိ
မနာလိေုသာစိတ် ှိ၍၊ စပျစ် ဥယျာ ်တို့ ကုိ ေစာင့် ေစက၏။ ကုိယ် ဥယျာ ် ကုိ မ
ေစာင့် ရပါ။ 7ကျွနမ် ှစ်သက် ှစ်လိရုာအ ှင်၊ ကုိယ်ေတာ်သည် သုိးများကုိအဘယ်မှာ
ထိနး်ေတာ်မူသည်ကုိ၎င်း၊ မွနး်တည့် ချနိ၌်
အဘယ်မှာအရပ်ခုိေစေတာ်မူသည်ကုိ၎င်းြပ ေတာ်မူပါ။ ကျွနမ်သည် အြခားတပါး
ေသာ သုိးထိနး်ေနာက်သို့ အဘယ်ေကာင့်လမ်းလွဲ၍လိက်ုရပါအံ့နည်း။ 8 မိနး်မ တကာ
တို့ထက်
အဆင်း လှေသာအစ်မ၊ သင် သည်မ သိ လျှင် ၊ သုိး များေြခရာ သို့ လိက်ု သွား၍
၊ သုိးထိနး် တဲ များအနား မှာ သင် ၏သုိးသငယ် တို့ ကုိ ေကျွးေမွး ပါေလာ။့ 9 ငါ ချစ်
ေသာ ှမ၊ သင့် ကုိဖာေရာ မင်းရထား ၌
ကေသာ ြမင်း ှင့်
ငါပုံ ြပမည်။ 10သင် ၏ပါးသွယ် ၌ မုတ်ပုတီးတနဆ်ာ ဆင်လျက် ၊ လည်ပင်း ၌ ပုလဲ
အသွယ်သွယ်ဆဲွလျက် ၊ သင်သည် တင့်တယ် လှ၏။ 11 ေငွ ှင့် အေြပာက် ချယ်
ေသာ ေရွှ ပုတီး အသွယ်သွယ်ကုိလည်း
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လပ်ု ၍ ေပးဦးမည်။ 12အ ှင် မင် ကီးသည် စားပဲွ ေတာ်နား မှာ ထုိင်ေနစ ် ၊ ငါ ထုံ
ေသာ နာဒဆီုေမွှး အနံ သ့ည် တပျ ံပျ ံ တလှုိင်လှုိင်ြဖစ်ေလ၏။ 13 ငါ ချစ် ရာသခင်သည်
ငါ ၌ မုရန် နံသ့ာပုံ ြဖစ်၍၊ ငါ ့ ရင်အံု ကား မှာ တည ့်လံးုအိပ် ရမည်။ 14 ငါ ချစ် ရာ
သခင်သည် အ◌င်္ေဂဒိ ဥယျာ ် မှ
ြဖစ် ေသာ ဟ◌င်္နာ ခက်ရွက်စည်းက့ဲသို့ ြဖစ်ပါ၏။ 15 ငါ ချစ် ေသာ ှမ၊ သင် သည်
အဆင်း လှေပ၏။ အလနွ်လှ ေပ၏။ ချ ိး မျက်စိ ှင့် ြပည့်စုံ၏။ 16 ငါ ချစ် ရာသခင်
သည် အဆင်းလှ ၍၊ ချစ် ဘွယ် ေသာ လက္ခဏာ ှင့် ြပည့်စုံေတာ်မူ၏။ ငါ တို့ အိပ်ရာခင်း
သည် စိမ်း ေသာ အဆင်း ှိ၏။ 17 ငါ တို့ ဗိမာန် တိင်ု တို့သည် အာရဇ် ပင်၊ အမုိး
သည် ထင် ူး ပင်ြဖင့် ပီးသတည်း။

2
1ကျွနမ်သည် ှာ ု န် အရပ် ှင်းဆီ ပွင့်၊ ကွင်းြပင် ၌ေပါက်ေသာ ှင်းပွင့် မျှသာြဖစ်
ပါ၏။ 2 ဆူး ေတာထဲမှာ
ှင်းပွင့် ထင်သက့ဲသို့ ၊ ငါ ချစ်
ေသာသတို့သမီးသည် လမူျ ိ းသမီး စုထဲမှာ ထင်ေပ၏။ 3 ေတာ ပင် စုထဲမှာ
ေ ှာက်ချ ိ ပင်က့ဲသို့ ငါ ချစ် ရာ သခင်သည် လမူျ ိ းသား စုထဲမှာ
ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ ငါသည် သူ
၏အရိပ် ဝယ်
ေပျာ်ေမွ့ ေနထုိင် ၍ ၊ မိန် စွာေသာ အသီး
ကုိ စား ရ၏။ 4 ပဲွခံ ရာအိမ် သို့
ငါ ့ ကုိေဆာင်သွား ၍ ၊ ေမတ္တ ာ ေတာ်အလံ ကုိ ငါ ့အေပါ် မှာ မုိးေတာ်မူ ပီ။ 5 ငါ သည်
ချစ်ြခင်း အားြဖင့် ကင်နာ သည်ြဖစ်၍ ၊ ငါ ့ ကုိစပျစ်သီးပျ ် ှင့်
အားြဖည့် ကပါ။ ေ ှာက်ချ ိ သီးကုိ ေကျွး၍ သက်သာ ေစကပါ။ 6သင်၏ လက်ဝဲ
လက်သည် ငါ ့ ေခါင်း ကုိေထာက်မလျက်၊ လက်ျာ လက်သည် ငါ ့ ကုိဘက် လျက်ေန
ေတာ်မူပါေစ။ 7 ေယ ု ှလင် မိ သမီး တို့ ၊ ငါချစ် ေသာ သတို့သမီးသည် အလိလိုု
မ ိးု မီှတိင်ုေအာင်၊ မ
လှုပ် မ ှ ိး မည် အေကာင်း ၊ ေတာ ၌ ကျင်လည် ေသာ သမင် ဒရယ် များ ကုိ
တိင်ုတည်၍ သင် တို့ ကုိ ငါမှာ ထား၏။ 8 ငါ ချစ် ရာသခင်၏စကား သံေပ။ ကည့်
ပါ။ ေတာင် ကီးေတာင် ငယ်တို့ ကုိ ခုနေ်ကျာ် လျက်ကလာ ၏။ 9 ငါ ချစ် ရာသခင်သည်
သမင် ဒရယ်
သငယ် ှင့်
တ၏ူ။ ကည့် ပါ။ အတ်ု ို း ြပင် မှာရပ် ေတာ်မူ၏။ ြပတင်းေပါက်
ဝတင်ွ ကည့် လျက် ၊ ြပတင်းရွက် ကား မှာ ကုိယ်ကုိ ြပလျက်ေနေတာ်မူ၏။ 10 ငါ
ချစ် ရာ သခင်သည် ေခါ် ၍ ေြပာ သည်ကား၊ ငါ ချစ် ေသာ ှမ၊ ငါ ၏မိနး်မလှ ၊ ထ ၍



ေ ှာလမုနသီ်ချင်း။ 2:11 1390 ေ ှာလမုနသီ်ချင်း။ 3:5

လာ ခ့ဲပါ။ 11 ေဆာင်း ကာလလနွ် ပီ။ မုိဃ်း လည်း ကည်လင် ပီ။ 12 ေြမ ကီး ေပါ် မှာ
ပနး် များ ပွင့် က ပီ။ ငှက်တို့ ြမည်တနွ် ချနိ် လည်း ေရာက် ေလ ပီ။ ငါ တို့ေြမ ၌
ချ ိ းငှက် တနွသံ် ကုိလည်း
ကား ရ၏။ 13သေဘင်္ာ သဖနး်ပင်သည် စိမ်း ေသာအသီးကုိ မှည့် ေစ၏။ စပျစ် ယ်ွ

ပင်လည်း
ပွင့် လျက်ေမွှး ကိ င် ၏။ ငါ ချစ် ေသာ ှမ၊ ငါ ၏မိနး်မလှ ၊ ထ၍လာ ခ့ဲပါ။ 14 ေတာင်
ေပါ်၌
ခုိလှုံ ရာေကျာက် ကား တင်ွ
ှိေသာငါ ၏ချ ိးငှက် ၊ သင် ၏မျက် ှာ ကုိြမင် ပါရေစ။ သင် ၏စကား
သံကုိ ကား ပါရေစ။ သင် ၏စကား သံသည် ချ ိ ၏။ သင် ၏ မျက် ှာ လည်း
လှ ၏။ 15 စပျစ် ယ်ွ ပင်တို့ ကုိ ဖျက် လတံေ့သာ ေြမေခွး များ ှင့်
ေြမေခွး ကေလး များကုိ ငါ တို့ ဘို့
ဘမ်း ကေလာ။့ ငါ တို့ စပျစ် ယ်ွ ပင်တို့သည် အပွင့် ပွင့်လျက် ှိ က၏။ 16 ငါ ချစ်
ရာသခင်ကုိငါ ဆုိင် ေပ၏။ ငါ ့ ကုိလည်း
သခင် ဆုိင် ေပ၏။ ှင်း ေတာ၌
ကျက်စား ေတာ်မူ၏။ 17 မုိဃ်း မေသာက်၊ ေမှာင်မုိက်အရိပ် မ ေြပး မီှ၊ ငါ
ချစ် ရာသခင်၊ ေဗသာ
ေတာင် ေပါ် မှာ သမင် ဒရယ်သငယ်
က့ဲသို့ တဖနြ်ပ ေတာ်မူပါ။

3
1 ငါ ့ ဝိညာ ် ချစ် ေသာသူ ကုိ ည ့် အခါ အိပ်ရာ ေပါ်
မှာ ငါ ှာ ၏။ ှာ ေသာ်လည်း မ ေတွ့။ 2 ငါထ မည်။ မိ လမ်းတို့တင်ွ
လည် မည်။ ငါ ့
ဝိညာ ် ချစ် ေသာသူ ကုိ လမ်းမ တို့တင်ွ ှာ မည်ဟဆုိုလျက် ှာ ေသာ်လည်း မ ေတွ့။

3 မိ ကုိလည် ေသာ ကင်း ေစာင့်တို့သည် ငါ ့ ကုိ ေတွ့ ကေသာ်၊ ငါ ့ ဝိညာ ် ချစ် ေသာ
သူ
ကုိြမင် ကသေလာဟု ငါေမး၏။ 4 သူ တို့ မှ
အနည်းငယ် လနွ် ြပနလ်ျှင် ၊ ငါ ဝိညာ ်
ချစ် ေသာသူ ကုိ ေတွ့ ၏။ ငါသည် သူ့
ကုိမ လွှတ်။ အ မဲကုိင် ၍
ငါ ့ ကုိဘွားြမင် ေသာ မိခင် ၏အိမ် ၌
အိပ်ရာအခနး် ထဲ သို့ ေဆာင် ခ့ဲ ၏။ 5 ေယ ု ှလင် မိ သမီး တို့ ၊ ငါချစ် ေသာ
သတို့သမီးသည် အလိလိုု
မ ိးု မီှတိင်ုေအာင်၊ မ
လှုပ်မ ှ ိး မည် အေကာင်း ၊ ေတာ ၌ ကျင်လည်ေသာသမင်
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ဒရယ် များကုိ တိင်ုတည်၍၊ သင် တို့ ကုိ ငါမှာ ထား၏။ 6 မုရန် ၊ ေလာဗန် အစ ှိေသာ
ကုနသ်ည်ေရာင်း တတ်ေသာနံသ့ာမှုန ့မ်ျ ိ းကုိ မီး ှု ိ၍၊ ထ
ေသာ မီးခုိး
တိင်ု
သဏ္ဍာန် ှ ိလျက်၊ ေတာ
ထဲ ကလာ ေသာ ထုိ
သူကား၊ အဘယ်သူ ြဖစ်ပါလိမ့်မည်နည်း။ ေ ှာလမုန် မင်း၏ယာ ်ပျ ံ ေတာ်ကုိ ကည့်
ကေလာ။့ သူရဲ
ေြခာက်ကျပ်ိ ၊ ဣသေရလ အမျ ိးသားသူရဲ အေချွအရံ ှိ က၏။ 7 ထုိသူ အေပါင်း
တို့သည် ထား
ကုိင် လျက်၊ စစ်မှု စစ်ေရး၌ ေလက့ျက် ေသာသူြဖစ် က၏။ 8ည ့် အခါ
စုိးရိမ် စရာ ှိေသာေကာင့် ၊ လတိူင်ုး မိမိ
ေပါင် ၌
မိမိ ထား ကုိေြမာင်ထားလျက် ှိ၏။ 9 ေလဗ နု် သစ်သား ြဖင့်
ေ ှာလမုန် မင်း ကီး
လပ်ု ေတာ်မူေသာယာ ် ပျေံတာ်ြဖစ်၏။ 10 ကွနး်စင်တိင်ု တို့ ကုိ ေငွ ြဖင့်၎င်း၊ ေအာက်
ပုိင်းကုိ ေရွှ ြဖင့်၎င်း၊ ထုိင် ရနဖုံ်ကုိ နေီမာင်း ေသာ ကမ္ပလာြဖင့်၎င်း၊ ပီး ေစေတာ်မူ၏။
အတင်ွး ကုိမူကား၊ ေယ ု ှလင် မိ သမီး
တို့သည် ေမတ္တ ာ
ှင့် ချယ်လှယ် က ပီ။ 11 ဇိအနု် သတို့သမီး တို့ ၊ လက်ထပ် မဂင်္လာေဆာင်ေသာေန ့၊
ှလံးု ေတာ်ရွှင်လနး် ေသာေန ့၌
မယ်ေတာ် တင်
ေသာ ဦးရစ် သရဖူကုိ ေဆာင်းေတာ်မူေသာေ ှာလမုန်
မင်း ကီး ကုိ သွား ၍ ဖူးြမင် ကေလာ။့

4
1သင် သည် အဆင်း လှေပ၏။ ငါ ချစ် ေသာ ှမ၊ အလနွလှ် ေပ၏။ ဗျာပါဆံ ကား
မှာ
ချ ိ း မျက်စိ ှင့် ြပည့်စုံ၏။ ဆံပင် သည်လည်း ဂိလဒ် ေတာင် ေပါ်မှ
ဆင်း လာေသာ ဆိတ် စု က့ဲသို့ ြဖစ်၏။ 2သင် ၏သွား တို့သည်လည်း
အေမွး ညပ်၍ ၊ ေရချ ိ း ရာမှ
တက် လာေသာသုိးစု က့ဲသို့ ြဖစ် က၏။ တ
ေကာင်မျှမ ေလျာ။့ အမွှာ သာ ဘွားတတ်က၏။ 3 ှ တ်ခမ်း သည်လည်း နီ
ေတးွေသာ ကိ း ှင့်တူ ၏။ စကား
သံလည်း
သာယာ ေပ၏။ နားပနး်ဆံကားမှာ ပါးတို့ သည် သလဲ
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သီး ှက် ှင့်တူ က၏။ 4လည်ပင်း သည်လည်း၊ သူရဲ
တို့သာသုံးေဆာင်တတ်ေသာ ဒိင်ုး လွှားတေထာင် ဆဲွ ထားေသာ လက်နက်စုံ ဘ ာ
တိက်ုတည်းဟေူသာ ဒါဝိဒ် မင်း၏ ရဲတိက်ု ှင့် တ၏ူ။ 5 ရင်သား ှစ် ဘက်တို့သည်
ှင်း ေတာ၌
ကျက်စား ေသာ ဒရယ် သငယ် အမွှာ ှင့် တူ က၏။ 6 မုိဃ်း မေသာက်၊ ေမှာင်မုိက်
အရိပ် မ ေြပး မီှ၊ ငါသည်မုရန်
ေတာင် ှင့်
ေလာဗန် ကုနး် သို့ သွား မည်။ 7 ငါ ချစ် ေသာ ှမ၊ သင် သည်အြပစ် တစုံတခုမျှမ ှိ။
တကုိယ်လံးု လှ ေပ၏။ 8 ငါ ှင့်အတူ ေလဗ နု် ေတာင်က
လာ ပါအပယ်။ ငါ ှင့်အတူ ေလဗ နု် ေတာင်က
လာ ပါ။ အာမန
ေတာင်ထိပ် ၊ ှ နိရ ေတာင်၊ ေဟရမုန် ေတာင်ထိပ် ၊ ြခေသင့်္ တင်ွး များ၊ ကျားသစ်
ေနရာ ေတာင် များအေပါ် က ကည့် ှုပါ။ 9 ငါ ့ ှမ ၊ ငါခ့င်ပွနး်၊ သင်သည် ငါ ့ ှလံးုကုိလု
ယူ ပီ။ သင် ၏ မျက်စိ တကည့် ၊ လည်ပင်း တလည့် ြဖင့်
ငါ ှလံးုကုိ လု ယူ ပီ။ 10 ငါ ့ ှမ ၊ ငါခ့င်ပွနး် ၊ သင် ၏ေမတ္တ ာ သည် အလနွ်
ချ ိေပ၏။ သင် ၏ေမတ္တ ာ သည် စပျစ်ရည် ထက်
အထူးသြဖင့် ေကာင်း ေပ၏။ သင်းထုံ ေသာနံသ့ာ ဆီသည် နံသ့ာမျ ိ း တကာ တို့ထက်
အထူးသြဖင့်ေမွှး ကိ င်ေပ၏။ 11 ငါခ့င်ပွနး် ၊ သင် ၏ ှ တ်ခမ်း သည် ပျားလပို့ က့ဲသို့ ယုိ
တတ်၏။ လျှာ ေအာက် မှာ ို့
ှင့် ပျားရည် ှိ၏။ အဝတ်
တနဆ်ာသည်လည်း
ေလဗ ုန် အေမွှး အ ကိ င်က့ဲသို့ ေမွှး ကိ င် လျက် ှိ၏။ 12 ငါ ့ ှမ ၊ ငါခ့င်ပွနး် သည်
ဝင်း ကာေသာဥယျာ ် ၊ ပိတ် ထားေသာ ေရကန် ၊ တံဆိပ် ခတ်ေသာ ေရတင်ွး ြဖစ်
ေပ၏။ 13သင် ၏ပျ ိးပင် တို့ကား၊ ချ ိ ေသာအသီး ကုိ သီးတတ် ေသာ သလဲ
ေတာ ၊ နာဒု ပင် ှင့်
ေရာေသာဟ◌င်္နာ ေတာ၊ 14 နာဒု ပင်၊ ကုရကုမ
ပင်၊ ကံ ပင်၊ သစ် ကံပုိး ပင်၊ ေလာဗန် ပင် မျ ိ း၊ မုရန် ပင်၊ အေကျာ် ပင်၊ အြမတ် ဆုံး
ေသာ နံသ့ာ ပင်မျ ိ းပါ က၏။ 15 ဥယျာ ် များကုိ ေရ
ေလာင်းစရာေရကန် ၊ စမ်းေရ တင်ွး၊ ေလဗ နု် ေတာင်က
စီး ထွက်ေသာ ြမစ်ေရလည်း ပါသတည်း။ 16 ေြမာက် ေလ၊ ိးု
ပါ။ ေတာင် ေလ၊ လာ
ပါ။ ငါ ့ ဥယျာ ် အေပါ်သို့ လာ
ကပါ။ ေမွှး ကိ င်ေသာအနံ ့သည် ပျ ံလှုိင် ပါေစ။ ငါ ချစ် ရာသခင်သည် ဥယျာ ်

ေတာ်သို့
ဝင် ၍ ၊ ချ ိ ေသာအသီး ကုိ စား ေတာ်မူပါေစ။
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5
1 ငါ ှမ ၊ ငါခ့င်ပွနး် ၊ ငါ ့ ဥယျာ ် ထဲ သို့ ငါဝင် လာ ပီ။ ငါ ့ မုရန် ှင့်
နံသ့ာမျ ိ း ကုိခံယူ ပီ။ ငါ ့ ပျားရည် ှင့်
ပျားလပို့ ကုိ စား
ရ ပီ။ ငါ ့ ို့ ှင့်
စပျစ်ရည် ကုိေသာက် ရ ပီ။ ငါအ့ေဆွ တို့ ၊ စား
ကေလာ။့ ငါမိ့တ်ေဆွ တို့ ၊ ေသာက် က။ ဝ စွာ ေသာက်ကေလာ။့ 2 ငါ သည် အိပ်ေပျာ်

စ ်၊ ှလံးု ိးု လျက် ှိ၏။ ငါ ချစ် ရာ သခင်၏စကား သံေပ။ ငါ ့ ှမ ၊ ငါ ချစ် ေသာ
အမိ၊ ငါ ့ချ ိ း ၊ ငါ ၏စုံလင် သူ၊ ငါ အား ဖွင့် ပါ။ ငါ ့ေခါင်း သည် ှင်း ှင့်၎င်း၊ ငါ ့ ဆံပင်
သည် ည ့် ၌ကျ တတ်ေသာ ှင်းစက်များ ှင့်၎င်း စုိ
ပီဟုဆုိလျက်၊ ေခါက် ၍ေနေတာ်မူ၏။ 3 ကျွနမ် သည် အဝတ် ကုိချွတ် ပါ ပီ။ အ

ဘယ် ေကာင့် ဝတ် ြပနရ်မည်နည်း။ ေြခ ကုိလည်းေဆး ပါ ပီ။ တဖနည်စ် ေအာင် အ
ဘယ် ေကာင့်ြပ ရပါမည်နည်း။ 4 ငါ ချစ် ရာသခင်သည် လက် ေတာ်ကုိတံခါးေပါက်
အထဲ သို့ သွင်း ေတာ်မူသည်ြဖစ်၍ ၊ သူ့ ကုိချစ်သနားေသာစိတ်
အား ကီး သြဖင့်၊ 5 ငါ ချစ် ရာသခင်အား
တံခါးကုိဖွင့် အံ့ေသာငှါ ထ ေသာအခါ ၊ ငါ ့ လက် မှမုရန် ဆီ၊ ငါ ့ လက်ေချာင်း တို့
မှ ပကတိမုရန် ဆီသည် တံခါး ကျင်တိက်ုေပါ် မှာ စက်စက် ကျေလ၏။ 6 ငါ ချစ် ရာ
သခင်အား ငါ ဖွင့် သည် ှိေသာ်၊ ငါ ချစ်
ရာ သခင်သည်ထွက် သွား ှင့် ပီ။ စကား
သံေတာ် ကုိ ေစ့ေစ့ နားေထာင်လျက်၊ သခင် ကုိ ငါ ှာ ေသာ်လည်း မ ေတွ့။ ေခါ်
ေသာ်လည်း ထူး ေတာ်မ မူ။ 7 မိ တင်ွ လည် ေသာ ကင်းေစာင့် တို့သည် ငါ ့ ကုိ ေတွ့
ေသာ်၊ နာကျင် စွာ ိုက် က၏။ မိ ို း ေစာင့် တို့သည် ငါ ့ မျက် ှာဖုံး ကုိ လု ယူ က၏။
8 အိေုယ ု ှလင် မိ သမီး တို့ ၊ သင် တို့သည် ငါ ချစ်
ရာ သခင်ကုိေတွ့ လျှင် ၊ သူ့ကုိငါ ချစ် ၍ နာ
ေနေကာင်း ကုိ ကား ေြပာကပါဟ၊ု ငါ မှာထားေတာင်းပနပ်ါ၏။ 9 မိနး်မ တကာ တို့
ထက် အဆင်း လှေသာအစ်မ၊ သင် ချစ် ရာသခင်သည် အြခားတပါးေသာ ချစ်ရာသခင်
ထက် အဘယ်သို့သာသနည်း။ အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ ထုိ
သို့ မှာ ထားေတာင်းပနရ်မည်အေကာင်း ၊ သင် ချစ် ရာသခင်သည် အြခားတပါးေသာ
ချစ် ရာသခင်ထက်
အဘယ်သို့ သာသနည်း။ 10 ငါ ချစ် ရာသခင်သည် ြဖ ေသာအဆင်း၊ နီ
ေသာ အဆင်း ှင့်
ြပည့်စုံ၍၊ လတူ
ေသာင်းတို့တင်ွ
အထွဋ် အြမတ်ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ 11 ဦးေခါင်း ေတာ်သည် ေရွှစင် ှင့်တ၏ူ။ ဆံပင်
ေတာ်သည် ထူထပ် ၍၊ ကျးီ အဆင်းက့ဲသို့ နက် ၏။ 12 မျက်စိ ေတာ်တို့သည် ို့
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၌ ချ ိး လျက် ြမစ် ေရ ေပါ်
မှာ ပံု့ ပံု့ ကကဝပ် ေသာ ချ ိး ှင့်တူ က၏။ 13 ပါး ေတာ်တို့သည် နံသ့ာ
ေတာ၊ ေမွှး ကိ င် ေသာ ပနး် ေတာက့ဲသို့ ၎င်း ှ တ်ခမ်း ေတာ်တို့သည် ပကတိမုရန်
ဆီယုိ ေသာ ှင်းပွင့် က့ဲသို့ ၎င်း ြဖစ် က၏။ 14လက် ေတာ်တို့သည် မျက်ရဲွ စီ ေသာ
လက်စွပ် က့ဲသို့ ၎င်း၊ ကုိယ် ေတာ်သည် နလီာ
ေကျာက်ြဖင့် စီချယ် ေသာ ဆင်စွယ် ြဖ က့ဲသို့ ၎င်း ြဖစ်၏။ 15 ေြခေထာက် ေတာ်
တို့သည် ေရွှစင် ဘိနပ် ေပါ် ၌ တည် ေသာ ေကျာက်ြဖ တိင်ု ှင့်တူ က၏။ မျက် ှာ
ေတာ် သည် ေလဗ ုန် ေတာင်က့ဲသို့ ြဖစ်၍၊ အာရဇ် ပင်က့ဲသို့ ထူးြမတ် ေပ၏။ 16 ှ တ်
ေတာ်သည် အလနွခ်ျ ိ ေပ၏။ တကုိယ်လံးု၌ ချစ်ဖွယ် ေသာ ဂုဏ်ေတာ်အေပါင်း တို့ ှင့်
ြပည့်စုံေတာ်မူ၏။ ေယ ု ှလင် မိ သမီး တို့ ၊ ဤ
သူသည် ငါ ချစ် ရာသခင်၊ ငါ ့ မိတ်ေဆွ ြဖစ်ေတာ်မူသတည်း။

6
1 မိနး်မ တကာတို့ ထက် အဆင်း လှေသာအစ်မ၊ သင် ချစ် ရာသခင်သည် အ
ဘယ် အရပ်သို့ က ေတာ်မူသနည်း။ အကျွ ်ပ်ုတို့သည် သင် ှင့်အတူ သူ့ ကုိ ှာ ရမည်
အေကာင်း ၊ သင် ချစ် ရာသခင်သည် အဘယ် အရပ်သို့ လွှဲ သွားေတာ်မူသည်ကုိ ေြပာ
ပါ။ 2 ငါ ချစ် ရာသခင်သည် ဥယျာ ် ေတာ်၌
သစ်သီးကုိ စား
၍ ၊ ှင်းပွင့် ကုိ ဆွတ်ယူ မည်ဟ၊ု ဥယျာ ် ေတာ်တင်ွ
နံသ့ာ ေတာ သို့
ဆင်း သွားေတာ်မူေပ၏။ 3 ငါ ချစ် ရာသခင်သည် ငါ ့ ကုိဆုိင် ေတာ်မူ၏။ ငါ သည်
လည်း
သခင် ကုိ ဆုိင် ေပ၏။ ှင်း ေတာ၌
ကျက်စား ေတာ်မူ၏။ 4 ငါ ချစ် ေသာ ှမ၊ သင် သည်တိရဇ မိ က့ဲသို့ လှ ၏။ ေယ
ု ှလင် မိ က့ဲသို့ တင့်တယ် ၏။ စစ် မျက် ှာက့ဲသို့ ေကာက်မက် ဘွယ်ြဖစ်၏။ 5သင်
၏မျက်စိ တို့ ကုိ ငါ မှ လွှဲ ပါ။ သူ
တို့သည် ငါ ့ ကုိ ေအာင် ပီ။ သင် ၏ဆံပင် သည်လည်း၊ ဂိလဒ် ေတာင်ေပါ်မှ
ဆင်း လာေသာဆိတ် စု က့ဲသို့ ြဖစ်၏။ 6သင် ၏သွား တို့သည်လည်း၊ ေရချ ိ း ရာမှ
တက်
လာေသာ သုိး စု က့ဲသို့ ြဖစ် က၏။ တေကာင်မျှ မေလျာ့ ၊ အမွှာ သာ ဘွားတတ်
က၏။ 7 နားပနး် ဆံကား မှာ
ပါးတို့သည် သလဲ
သီး ှက်
ှင့် တူ က၏။ 8 မိဖုရား ေြခာက် ကျပ်ိ၊ ေမာင်းမမိဿံ ှစ် ကျပ်ိ၊ အပျ ိ ေတာ်အတိင်ုး

မသိ ှိ က၏။ 9 ငါ ့ ချ ိ း ၊ ငါ ၏စုံလင် သူသည် ငါ၌တပါး တည်း ှိ၏။ ဘွားြမင် ေသာ
မိခင် ၌
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အချစ် ဆုံးေသာသမီး ြဖစ်၏။ လမူျ ိ း သမီး
တို့သည် သူ့
ကုိြမင် ၍
ေကာင်း ကီး ေပးက၏။ မိဖုရား
များ ှင့်
ေမာင်းမမိဿံ များတို့သည် ချးီမွမ်း က၏။ 10လ က့ဲသို့ တင့်တယ် လျက်၊ ေန
က့ဲသို့ ထွနး်လင်း လျက်၊ စစ် မျက် ှာက့ဲသို့ ေကာက်မက် ဘွယ်ြဖစ်လျက်၊ နနံက် က့ဲသို့
ေမျှာ် ှု ေသာ သတို့သမီးကား ၊ အဘယ်သူ နည်း။ 11 ချ ိင့် ထဲမှာ
သစ်သီး များကုိ ကည့် ှု ၍ ၊ စပျစ် ယ်ွ ပင် သနသ်ည် မသနသ်ည်ကုိ၎င်း၊ သလဲ
ပင်ပွင့် သည် မပွင့်သည်ကုိ၎င်းသိ ြခင်းငှါ ၊ ငါြပ စု ေသာ ဥယျာ ် သို့
ငါဆင်း သွား၏။ 12သတိ မ ရမီှ ငါ ့ ဝိညာ ် သည် အမိနဒိပ်ရထား ကုိ စီးသက့ဲသို့
ြဖစ်၏။ 13 အို ှုလမိတ် ၊ ြပန် လာပါ။ ြပန် လာပါ။ အကျွ ်ပ်ု တို့သည် သင့် ကုိ ှုြမင်
ရမည်အေကာင်း ၊ ြပန် လာပါ။ ြပန် လာပါ။ ှုလမိတ် ၌
အဘယ်သို့ ေသာအရာကုိ ေတွ့ြမင် ကလိမ့်မည်နည်း။ စစ်တပ် ှစ်တပ်က့ဲသို့ ေတွ့ြမင်
က ပါမည်။

7
1 အိမုင်းသမီး ၊ ေြခနင်း စီးလျက် ၊ သင် ၏ေြခ တို့ သည် အလနွ် တင့်တယ် ပါ၏။
သင် ၏ခါးဆစ် တို့သည် လိမ္မာ
ေသာသူ ြပ ြပင် ေသာေကျာက်ေကာင်းရတနာ က့ဲသို့ ြဖစ်ကပါ၏။ 2သင်၏ခါး သည်
အရည် ှင့်ြပည့် ေသာ ဖလား
လံးု
ြဖစ်ပါ၏။ ဝမ်း သည်လည်း ှင်းပနး် စီချယ် ေသာ စပါး ပုံ ြဖစ်ပါ၏။ 3 သင်
၏ရင်သား ှစ်ဘက် တို့သည် ဒရယ် သငယ်
အမွှာ ှင့် တူ ကပါ၏။ 4လည်ပင်း သည်ဆင်စွယ် ရဲတိက်ု
က့ဲသို့ ၎င်း၊ မျက်စိ တို့သည် ေဟ ှ ဘုန် မိ ၊ ဗာသရဗ္ဗိမ် တံခါး နား မှာ ှ ိ ေသာ
ေရကန် က့ဲသို့ ၎င်း၊ ှာေခါင်း သည် ဒမာသက် မိ သို့ မျက် ှာ ြပ ေသာ ေလဗ နု် ရဲတိက်ု
က့ဲသို့ ၎င်း ြဖစ်ပါ၏။ 5သင် ၏ဦေခါင်း သည် ကရေမလ
ေတာင် ှင့် တူ
၍၊ ဆံပင် သည်လည်း
နေီမာင်း ေသာ တနဆ်ာဆင်ပါ ၏။ မင်း ကီး သည် ကျစ် ေသာဆံပင် ှင့်
ေ ှာင်ဖွ့ဲ လျက် ှိေတာ်မူ၏။ 6 ငါချစ် ေသာ ှမ၊ ငါေပျာ်ေမွ့ ဘို့ ရာ သင်သည် အလနွ်
လှ ေပ၏။ အလနွ် ချစ် ဘွယ်ေသာ လက္ခဏာ ှင့် ြပည့်စုံေပ၏။ 7သင် ၏အရပ် သည်
စွနပ်လွံ ပင်က့ဲသို့ ြဖစ်၍၊ သင် ၏ရင်သား တို့လည်း
စွနပ်လွံသီး ပတ် ှင့်တူ က၏။ 8 စွနပ်လွံ ပင်ကုိ
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ငါတက် မည်၊ အကုိင်း အခက် တို့ ကုိ ကုိင် မည်ဟု ငါဆုိ ေသာ် ၊ တဖနသ်င် ၏ရင်သား
တို့ သည် စပျစ်သီး ပတ် က့ဲသို့ ၎င်း၊ သင် ှူ ေသာအသက်အနံ ့
သည် ေ ှာက်ချ ိသီး အနံက့ဲ့သို့ ၎င်း ၊ 9သင် ၏ ှ တ် သည်လည်း
အေကာင်းဆုံး ေသာ စပျစ်ရည် က့ဲသို့ ၎င်း ြဖစ်၏။ ထုိစပျစ်ရည်သည် ငါ ချစ် ရာ
သခင်အဘို့ ေြဖာင့် စွာ စီး တတ်ပါ၏။ အိပ်ေပျာ် ေသာသူတို့၏ ှ တ်ခမ်း သို့ အမှတ်တမ့ဲ
ေရာက် တတ်ပါ၏။ 10 ငါ ချစ် ရာသခင်သည် ငါ ့ ကုိဆုိင် ေတာ်မူ၏။ ငါ ့အလို သို့လည်း
လိက်ုေတာ်မူတတ်၏။ 11 ကလာ ေတာ်မူပါ၊ ငါ ချစ် ရာသခင်။ ကလာေတာ်မူ ပါ။ ေတာ
အရပ်သို့ ထွက်သွား ၍ ရွာ တို့ ၌
ည ့် ကုိလနွေ်စ ကကုနအံ်။့ 12 နနံက် ေစာေစာထ၍ စပျစ် ဥယျာ ်သို့ သွားကကုနအံ်။့
စပျစ် ယ်ွပင် သန်သည်မသန်သည်ကုိ၎င်း၊ အပွင့်များသည် မများသည်ကုိ၎င်း၊ သလဲ
ပင်ပွင့်သည် မပွင့်သည်ကုိ၎င်း၊ ကည့် ှု ကကုနအံ်။့ ထုိ
အရပ်၌ ကျွနမ် ၏ ေမတ္တ ာ
ကုိ ကုိယ်ေတာ် ၌
အပ်ေပး ပါမည်။ 13အ ု ေဆးပင်တို့သည် ေမွှး ကိ င် ကပါ၏။ ငါ တို့ တံခါး နား မှာ
ချ ိ ေသာအသီးမျ ိ း အသစ် အေဟာင်း တို့ ကုိ ကုိယ်ေတာ် ဘို့
ကျွနမ်သုိထား ပါ ပီ၊ ငါ ချစ် ရာသခင်။

8
1 ကုိယ်ေတာ် သည် ကျွနမ် ၏ မိခင် ို့ ကုိစို့ ေသာ ေမာင် ရင်းက့ဲသို့ ြဖစ် ေစချင်
ပါ၏။ သို့ ြဖစ်လျှင် ၊ ကျွနမ် သည် ြပင် မှာ ေတွ့ ၍ နမ်း ပါလိမ့်မည်။ သူတပါးမ က့ဲရဲ
ရ။ 2 ကုိယ်ေတာ် ကုိ လက်ဆဲွ ၍၊ မိခင် ၏အိပ်ခနး် ထဲသို့
ေဆာင် သွားပါလိမ့်မည်။ သူသည်လည်း ကျွနမ် ကုိ သွနသ်င် သြဖင့်၊ ကျွနမ်သည်
ေဆး ေရာေသာ စပျစ်ရည် ှင့်
ကျွနမ် သလဲ ရည်ကုိ ကုိယ်ေတာ် အား ေသာက် ေတာ်မူ ပါေစမည်။ 3သခင်၏လက်ဝဲ
လက်သည် ငါ ့ ေခါင်း ကုိေထာက်မ လျက်၊ လက်ျာ လက်သည် ငါ ့ ကုိဘက် လျက် ေန
ေတာ်မူပါေစ။ 4 ေယ ု ှလင် မိ သမီး တို့ ၊ ငါချစ် ေသာသတို့သမီးသည် အလိလိုု
မ ိးု မီှတိင်ုေအာင်၊ မ
လှုပ် မ ှ ိးမည် အေကာင်း၊ ေတာ၌ကျင်လည်ေသာ သမင်ဒရယ်များကုိ တိင်ုတည်၍
သင် တို့ ကုိ ငါမှ့ာ ထား၏။ 5 မိမိ ချစ် ရာသခင်၌ ေြမာင် ၍ေတာ ထဲ က လာ
ေသာထုိ သူကား၊ အဘယ်သူ ြဖစ်ပါလိမ့်မည်နည်း။ငါသည်ေ ှာက်ချ ိ ပင်ေအာက်
မှာ သင့် ကုိ ှ ိးေဆာ် ခ့ဲ ပီ။ထုိ အရပ်၌ သင် ၏မိခင် သည်သင့် ကုိေပးစား ခ့ဲ ပီ။ထုိ
အရပ်၌ သင့် ကုိဘွားြမင် ေသာသူသည်သင့်ကုိေပးစား ခ့ဲ ပီ။ 6ကျွနမ် ကုိ ကုိယ်ေတာ်
၏ ှလံးု ေပါ် မှာ တံဆိပ် ခတ်ေတာ်မူပါ။ လက် ံု း ေတာ်ေပါ် မှာ တံဆိပ် ခတ်ေတာ်မူ ပါ။
အေကာင်း မူကား၊ ေမတ္တ ာ
သည် ေသ
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ြခင်း ှင့်အမျှ တနခုိ်း ကီးပါ၏။ ခင်ပွနး်ကုိ မယုံေသာစိတ် သေဘာသည် မရဏ
ိင်ုငံ ှင့်အမျှ ခက်ထန် ပါ၏။ သူ
၏အ ှိန် သည် မီး
အ ှိန် ၊ လျှပ်စစ် အ ှိနြ်ဖစ်ပါ၏။ 7 သို့ ရာတင်ွ၊ ေရ
များ တို့သည် ေမတ္တ ာ
ကုိ မ
သတ်
ိင်ု။။ ြမစ် ေရတို့သည် မ
လွှမ်းမုိး ိင်ု။ လူ
သည် မိမိ
အိမ် ၌ ှိသမျှ ေသာ ပစ္စည်း ဥစ္စာတို့ ကုိ ေမတ္တ ာ
ဘို့ ေပး ချင်ေသာ်လည်း ၊ အလနွတ်ရာမထီမ့ဲြမင် ြပ ြခင်းကုိခံရလိမ့်မည်။ 8 ငါ တို့ ၌
ညီမ ငယ် တေယာက် ှိ၏။ သူ
သည် သားြမတ် မ ေပါ်ေသး။ ထုိ
ညီမ ကုိ ေတာင်း ေသာအခါ ၌ ၊ သူ့ အဘို့ အဘယ် သို့ ြပ ရပါမည်နည်း။ 9 သူ သည်
မိ ို း ြဖစ်လျှင် ၊ သူ့ အေပါ် မှာေငွ ြပအိးု ကုိ ေဆာက် မည်။ တံခါး ြဖစ်လျှင် အာရဇ်
ပျ ်ြပား ြဖင့်
ခုိင်ခ့ံ ေစမည်။ 10 ငါသည် မိ ို း ြဖစ်၏။ ငါ ့သားြမတ် တို့သည် ြပအိးု
က့ဲသို့ ြဖစ် က၏။ သို့ ြဖစ်၍ ၊ ေ ှ ေတာ်၌
မျက် ှာ ရေသာ ေကျးဇူး ှ ိ ၏။ 11 ဗာလဟာမုန် ြပည်၌
ေ ှာလမုန် မင်း၏ စပျစ်
ဥယျာ ်ေတာ်တဆူ ှိ ၏။ ဥယျာ ် ေစာင့် တို့ ၌
ငှါး သြဖင့်
သူ တို့ သည် အသီး
ကုိ စားရသည်အတက်ွ
ေငွ တေထာင် စီ ဆက် ရက၏။ 12 ငါ ပုိင်ေသာစပျစ် ဥယျာ ်သည် ငါ ့ ေ ှ မှာ ှ ိ၏။
အိေု ှာလမုန် ၊ ေငတွေထာင် ကုိ ကုိယ်ေတာ် အား ဆက်၍ အသီး
ေစာင့် ေသာသူတို့ သည် ှစ်ရာ ကုိယူရ က၏။ 13 ဥယျာ ် တို့ ၌ ေန ေသာသူ၊ သင်
၏စကား သံကုိ
သင်၏ အေပါင်း အေဘာ်တို့သည် နားေထာင် တတ်က၏။ ငါ သည်လည်း ကား ပါ
ရေစ။ 14အလျင် အြမန်ကလာေတာ်မူပါ၊ ငါ ချစ် ရာ သခင်။ နံသ့ာ
ေတာင် ေပါ် မှာ သမင် ဒရယ် သငယ် က့ဲသို့ ြပ ေတာ်မူပါ။



ေဟ ှာယအနာဂတ္တ ိကျမ်း။ 1:1 1398 ေဟ ှာယအနာဂတ္တ ိကျမ်း။ 1:9

ေဟ ှ ာယအနာဂတ္တ ိကျမ်း။
1 ယုဒ ှင်ဘုရင် ဩဇိ မင်း၊ ေယာသံ
မင်း၊ အာခတ်
မင်း၊ ေဟဇကိ
မင်းတို့ လက်ထက် ၌ ၊ အာမုတ် ၏သား
ေဟ ှာယ သည် ေယ ု ှလင် မိ မှစ၍ ၊ ယုဒ ြပည် ှင့်ဆုိင်
ေသာ ဗျာဒိတ် ေတာ်ကုိခံရ သည်မှာ၊
2ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ြဖစ်၍ ၊ အို ေကာင်းကင် ၊ ကား ေလာ။့ အိုေြမ ကီး ၊ နားေထာင်
ေလာ။့ မိန ့ေ်တာ်မူချက်ဟမူူကား၊ ငါ ေကျွးေမွးြပ စုေသာ သားသမီး
တို့သည် ငါ ့ ကုိ
ပုနက်န် က ပီ။ 3 ာွး ေသာ်လည်းမိမိ အ ှင် ကုိသိ ၏။ ြမည်း ေသာ်လည်း မိမိ သခင်
၏ ြမည်းေဇာင်း ကုိ သိ၏။ ဣသေရလ
အမျ ိးသားတို့ မူကား၊ ငါကုိ့မ သိ က။ ငါ ၏လမူျ ိ း မူကား၊ မ
ဆင်ြခင် တတ်ပါတကား။ 4 ဆုိးယုတ် ေသာအမျ ိး ၊ ဒစု ိုက် ဝနကုိ် ထမ်းရွက် ေသာ
လစုူ ၊ မတရား သြဖင့်ြပ ေသာအ ွှယ် ၊ ေဖာက်ြပန် ေသာ သားသမီး
ပါတကား။ ထာဝရဘုရား ကုိ စွန ့် က ပီ။ ဣသေရလ
အမျ ိး၏ သန ့် ှ င်း ေသာဘုရားကုိ မ ိုမေသြပ ၍ ပယ် က ပီ။ ေကျာ ခုိင်း၍ ခွာသွား
က ပီ။ 5 သူတို့ ကုိအဘယ်သို့ ဒဏ် ေပးရဦးမည်နည်း။ အဘယ်သို့ထပ်၍ဆုံးမရဦးမည်
နည်း။ ဦးေခါင်း သည် အနာ
သက်သက် ှိ၏။ ှလံးု သည်လည်း
ခွနအ်ား အလျှင်း မ ှိ။ 6 ေြခ ဘဝါး မှသည်
ဦးေခါင်း တိင်ုေအာင် ကျနး်မာ ြခင်းမ ှိ။ စုတ် ှ ေသာအနာ ၊ ထိခုိက်၍ေရာင်ေသာ
အနာ၊ ရိယဲွေသာ အနာ
သက်သက် ှိ၏။ ထုိအနာများကုိ မ ှပ်ိ
မ နယ်ရ။ အဝတ် ှင့်မ စည်း ရ။ ဘေယာင်းဆီ ှင့်
မ ေြပာ့ ေစရေသး။ 7သင် တို့ ြပည် သည် လူဆိတ်ညံ လျက် ှိ၏။ သင် တို့ မိ များ
ကုိ မီးေလာင် ပီ။ သင် တို့ေြမ ကုိလည်း တကျွနး်
တ ိင်ုငံသားတို့သည် သင် တို့ မျက်ေမှာက် ၌ စား က၏။ ရနသူ် ဖျက် ပီးသက့ဲသို့ ၊
လဆိူတ်ညံ လျက် ှိ၏။ 8 ဇိအနု် သတို့သမီး သည်လည်း ၊ စပျစ် ဥယျာ ်၌
တဲ က့ဲသို့ ၎င်း၊ သခွါး ေတာင်ယာ၌
လင့်စင် က့ဲသို့ ၎င်း၊ ရနသူ်ဝုိင်း ေသာ မိ က့ဲသို့ ၎င်း ကျနရ်စ် ေလ၏။ 9 ေကာင်းကင်
ဗုိလ်ေြခ အ ှင်ထာဝရ ဘုရားသည် ငါ တို့ ၌
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အနည်းငယ် မျှ ကင်း ေစေတာ်မ မူလျှင်၊ ငါတို့သည် ေသာဒံု
မိ က့ဲသို့ ြဖစ် ၍ေဂါေမာရ မိ ှင့် တူ က ပီ။ 10 ေသာဒံု မိ ကုိ အစုိးရေသာမင်း တို့ ၊

ထာဝရဘုရား
၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်ကုိ ကား ကေလာ။့ ေဂါေမာရ မိ သား တို့ ၊ ငါ တို့ ဘုရား
သခင်၏ တရား
ေတာ်ကုိ နားေထာင် ကေလာ။့ 11ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ သင် တို့ ပူေဇာ်ေသာ ယဇ် များကုိ ငါ သည်အဘယ်သို့ ဆုိင်
သနည်း။ မီး ှု ိ၍ ပူေဇာ် ေသာသုိး ေကာင်၊ ဆူ ဖိ းေအာင်ေကျွးေသာ တိ စ္ဆာန် တို့၏
ဆီဥ
ှင့် ငါဝ ပီ။ ာွး ှင့် သုိးသငယ် ၊ ဆိတ်
တို့၏အေသွး ကုိ ငါမ ှစ်သက်။ 12သင်တို့သည် ငါ ေ ှ မှာ မျက် ှာြပ ြခင်းငှါ လာ
က ေသာအခါ ၊ ငါ ့တနတိ်င်ုး ေတာ်ကုိ ေကျာ်နင်း ေသာသင် တို့ ၌
ထုိသို့ ေသာ ဝတ်ကုိ အဘယ်သူ ေတာင်း သနည်း။ 13အချည်း ှးီ ေသာ ပူေဇာ် သက္
ကာကုိ ေနာက်တဖန် မ ေဆာင် ခ့ဲ က ှင့်။ သင်တို့ မီး ှု ေိသာနံသ့ာ ေပါင်းကုိ ငါ ရံွ ှာ ၏။
လဆနး် ေန ့၊ ဥပုသ် ေန ့၊ ပရိသတ်စည်းေဝး ေသာေန ့ကုိလည်း
ရံွ ှာ၏။ အဓမ္မ
အမှု ှင့်ေရာေ ှာေသာ ဓမ္မစည်းေဝး ြခင်းတို့ ကုိ သည်းမ ခံ ိင်ု။ 14 ငါ ့ ဝိညာ ် သည်
သင် တို့လဆနး် ေနမ့ျား ှင့် ၊ သင် တို့ ပဲွ များကုိ မုနး် ၏။ ငါ ့ကုိ ေ ှာက် ှက် စရာြဖစ် ၏။
သည်းခံ ြခင်းအားြဖင့်ငါပင်ပနး် ၏။ 15သင် တို့သည်လက်ဝါး တို့ ကုိ ြဖန ့် ကေသာအခါ
၊ ငါသည်မျက်စိ ကုိလွှဲ မည်။ များ စွာေသာ ပဌနာ
ကုိ ြပ ကေသာအခါ ၊ ငါ သည်နား မ ေထာင်။ သင် တို့လက် တို့ သည် အေသွး ှင့်
ြပည့် က၏။ 16 ကုိယ်ကုိကုိယ်ေဆးေကာ ကေလာ။့ ကုိယ်ကုိ ကုိယ်စင်ကယ် ေစ က
ေလာ။့ သင် တို့ဒစု ိုက် များကုိ ငါ ့ မျက်ေမှာက် မှ
ပယ် ှား ကေလာ။့ မေကာင်း ေသာအကျင့် ကုိ ြဖတ် ကေလာ။့ 17 ေကာင်း ေသာ
အကျင့်ကုိ ကျင့်အံေ့သာငှါသင် ကေလာ။့ တရား
သြဖင့် ြပ ြခင်းငှါ ှာ ကံ ကေလာ။့ ေကာက်ေသာအရာကုိ ေြဖာင့်ေစကေလာ။့ မိဘ
မ ှိေသာသူတို့ အဘို့ တရား
သြဖင့် စီရင် ကေလာ။့ မုဆုိးမ
တို့၏အမှုကုိ ေစာင့် ကေလာ။့ 18ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ လာ
က။ တရားစီရင် ကကုနအံ်။့ သင် တို့အြပစ် သည် နီ
ေသာ အဆင်း ှိေသာ်လည်း ၊ မုိဃ်းပွင့် က့ဲသို့ ြဖ လိမ့်မည်။ ကတ္တ ီပါ နီ ှင့်အမျှ နီ
ေသာ်လည်း ၊ သုိးေမွး က့ဲသို့ ြဖစ် လိမ့်မည်။ 19သင်တို့သည် ကည်ညိ နားေထာင် လျှင်
၊ ေြမ အသီးအ ှံ ကုိ စားရ ကလိမ့်မည်။ 20 သို့ မဟတ်ု ၊ ြငင်းဆန် ပုနက်န် လျှင်
ထား
လက်နက်ြဖင့် ဆုံး
ရကလိမ့်မည်ဟ၊ု ထာဝရဘုရား
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၏ ှ တ်
ေတာ်ထွက်အမိန ့် ေတာ် ှိ၏။ 21သစ္စာ ှိေသာ မိ သည် အဘယ်သို့ ေမျာက်မထား
ြပနသ်နည်း။ အထက်က ေြဖာင့်မတ် စွာ စီရင်ြခင်း ှင့်ြပည့် ၏။ တရား
သည် သူ
၏အထဲ မှာ ေနရာ
ကျ၏။ ယခု
မူကား ၊ လအူသက်ကုိသတ် ေသာသူတို့သည် ေနရာ ကျက၏။ 22သင် ၏ ေငွ သည်
လည်းေချာ်
ြဖစ် ေလ ပီ။ သင် ၏ စပျစ်ရည် သည် ေရ
ှင့် ေရာ လျက် ှိ၏။ 23သင် ၏မင်း တို့သည် ပုနက်န် က ပီ။ သူခုိး
လက်ခံ ြဖစ်က ပီ။ ထုိမင်းအေပါင်း တို့သည် လက်ေဆာင် ကုိ အလို
ှ ိ က၏။ တံစုိး
ကုိစား က၏။ မိဘ
မ ှိေသာသူတို့ အဘို့ တရားမ
စီရင် က။ မုတ်ဆုိးမ အမှု ကုိ နား
မ ေထာင်က။ 24 ထုိေကာင့်၊ ဣသေရလ
အမျ ိး၌ တနခုိ်း ကီး
ေသာဘုရား၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ သခင်
အ ှင်ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ အဲ ၊ ငါ ့ တဘက် ၌ ေနေသာသူတို့ ကုိ ပယ် ှား ပီးမှငါချင်ရဲ
ေြပမည်။ ကုိယ်အဘို့ ကုိ ေစာင့်၍ ငါ ့ ရနသူ် တို့ ကုိ
အြပစ် ှင့် အေလျာက်စီရင် မည်။ 25သင့် ကုိ လည်း
ငါ ကုိင် ယူ ပီးလျှင် ၊ ေချာ် ှင့် ှ င်း ှ င်းကင်းစင် ေစ၍
သင် ၏ေကး ြဖ ှိသမျှ ကုိလည်း ပယ် ှား မည်။ 26သင် ၏ တရားသူ ကီး တို့ ှင့်
တိင်ုပင်မှူးမတ်တို့ ကုိ ေ ှ ဦး စွာခန ့ထ်ားသည် နည်းတူ ၊ တဖနင်ါခန ့ထ်ား ဦးမည်။ ထုိ
ေနာက်မှ၊ သင် ၏နာမကုိ တရား
ေသာ မိ ၊ သစ္စာ ေစာင့်ေသာ မိ ဟု သမုတ် ကလိမ့်မည်။ 27 ဇိအနု် မိ သည် တရား
အားြဖင့် ၎င်း၊ မိ သူ မိ သားတို့သည် ေြဖာင့်မတ် ေသာအားြဖင့် ၎င်း၊ ေရွး ှ တ် ြခင်း
ကုိခံ ရကလိမ့်မည်။ 28လနွက်ျ း ေသာသူ ှင့်
ြပစ်မှား ေသာသူတို့သည် ပျက်စီး ြခင်းသို့ အတူ
ေရာက်၍ ၊ ထာဝရဘုရား ကုိ စွန ့် ေသာသူတို့ သည် ဆုံး ှုံး ကလိမ့်မည်။ 29 သင်
တို့သည် တပ်မက် ဘူးေသာ
သပိတ် ပင်တို့ ေကာင့်
ှက် ကလိမ့်မည်။ သင်တို့သည် ေရွး ယူဘူးေသာ
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ဥယျာ ် တို့ ေကာင့် မျက် ှာပျက် ကလိမ့်မည်။ 30 အေကာင်း မူကား၊ အရွက် မ်ွး
ေသာ သပိတ် ပင် က့ဲသို့
၎င်း၊ ေရ
မ ှိ ေသာ ဥယျာ ် က့ဲသို့ ၎င်း ြဖစ် ကလိမ့်မည်။ 31 ခွနအ်ား ကီး ေသာသူသည်
ပုိက်ဆနေ်လျှာ်ြဖစ် လျက်၊ သူ
၏အမှု သည် မီးပွား ြဖစ်လျက်၊ ထုိ
ှစ် ပါးသည် အတူ
ေလာင် ကလိမ့်မည်။ ထုိမီးကုိအဘယ်သူမျှ မ
သတ် ရ။

2
1 ယုဒ ြပည် ှင့်
ေယ ု ှလင် မိ ကုိ ရည်ေဆာင် ၍၊ အာမုတ် ၏သား ေဟ ှာယ ခံ ရေသာ ဗျာဒိတ်
ေတာ်အချက် ဟမူူကား၊ 2 ေနာက်ဆုံး ေသာကာလ
၌
ထာဝရဘုရား ၏ အိမ် ေတာ်တည်ေသာေတာင် သည် ေတာင် ကီး ေတာင် ငယ် တို့၏
ထိပ်ေပါ် မှာ ချးီေြမာက် ၍ တည် လိမ့်မည်။ ခပ်သိမ်း ေသာလမူျ ိ း တို့သည် ထုိေတာင်
သို့
စည်းေဝး က လိမ့်မည်။ 3 များြပား ေသာ သူ တို့ ကလည်း ၊ လာ က ေလာ။့
ထာဝရဘုရား
၏ေတာင် ေတာ်၊ ယာကုပ် အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင့်အိမ် ေတာ်သို့
တက် သွား ကကုနအံ်။့ လမ်းခရီး ေတာ် တို့ ကုိ ြပသ သွနသ်င်ေတာ်မူ၍ ၊ ငါတို့သည်
ေြခ ေတာ်ရာသို့
လိက်ုသွား ကမည်ဟု ခရီးသွားလျက် ေြပာဆုိ ကလိမ့်မည်။ တရား
ေတာ်သည် ဇိအနု် ေတာင်မှ ၎င်း၊ ထာဝရဘုရား
၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည် ေယ ု ှ လင် မိ မှ ၎င်း၊ ေပါ် ထွက် လိမ့်မည်။

4ထာဝရဘုရားသည် လမူျ ိ း တို့တင်ွ
တရား စီရင်၍ ၊ များြပား ေသာသူ တို့ ကုိ ဆုံးမ
ေတာ်မူသြဖင့် သူ တို့ထား လက်နက်များကုိထွနသွ်ား ြဖစ်ေစြခင်းငှာ ၎င်း ၊ လံှ များ
ကုိ တံစ ် ြဖစ်ေစြခင်းငှါ ၎င်း ထုလပ်ု က လိမ့်မည်။ တြပည် ကုိ
တြပည် စစ် မ တိက်ု၊ စစ် အတတ်ကုိလည်း
ေနာက် တဖနမ် သင် ရက။ 5 အိယုာကုပ်
အမျ ိးသား တို့ ၊ လာ
ကေလာ။့ ထာဝရဘုရား
၏အလင်း ေတာ်၌
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ကျင်လည် ကကုနအံ်။့ 6အကယ် စင်စစ်ကုိယ်ေတာ်သည် ယာကုပ် အမျ ိးသား
တည်းဟေူသာကုိယ်ေတာ် ၏လူ တို့ ကုိ စွန ့ပ်စ် ေတာ်မူ ပီ။ အေကာင်း မူကား၊ သူ
တို့သည် အေ ှ ြပည်အတတ်
ှင့် ကယ်ဝ ၍၊ ဖိလိတ္တိ
လတိူု့ က့ဲသို့ အနာဂတ္တ ိ ဆရာ ြဖစ်က၏။ တပါး အမျ ိးသား ှင့်
အေပါင်း အေဘာ်ြပ က၏။ 7 သူ တို့ ြပည် သည် ေရွှ ေငွ ှင့် ကယ်ဝ ၍ ၊ ဥစ္စာ
ပစ္စည်း အတိင်ုး မသိများ၏။ သူ
တို့ ြပည် သည် ြမင်း ှင့် ကယ်ဝ ၍ ၊ ြမင်းရထား
အတိင်ုး မသိများ၏။ 8 သူ တို့ ြပည် သည် ုပ်တု ဆင်းတု ှင့် ကယ်ဝ ၍၊ မိမိ
လက် ှင့်လပ်ု ေသာအရာ၊ မိမိ
လက်ေချာင်း တို့ ှင့် ဖနဆ်င်း ေသာ အရာကုိ ပင် သူတို့သည် ဦးချ ကသည် တကား။

9 ထုိေကာင့် ၊ ယုတ်ေသာသူလည်း ဦး ှမ့်ိ ြခင်း၊ ြမတ်ေသာသူလည်း ှုတ်ချ ြခင်းကုိခံ
ရလိမ့်မည်။ သူ
တို့ အြပစ်ကုိလည်း ကုိယ်ေတာ်သည် လွှတ် ေတာ်မ မူရာ။ 10 ထာဝရဘုရား သည်
ေြမ ကီး ကုိ ေချာက်လှန ့်အံ့ ေသာငှါ ထေတာ်မူေသာထုိအခါ၊ ဘုရား ကုိေကာက် ြခင်း
အ ှိန၊် ဘုနး် တနခုိ်းအာ ေုဘာ် ေတာ်အ ှိနေ် ကာင့်၊ ေကျာက် ထဲသို့
ဝင် ေလာ။့ ေြမမှုန ့် ၌
ပုနး် ၍ေနေလာ။့ 11 ထုိ ကာလ ၌
လူ တို့၏ေမာ် ေသာ မျက် ှာ ကုိ ှမ့်ိ ရမည်။ လူ
တို့၏မာနကုိလည်း
ှုတ်ချ ရမည်။ ထာဝရဘုရား
တပါးတည်း သာချးီေြမာက် ြခင်းသို့ ေရာက်ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 12 ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ
အ ှင် ထာဝရဘုရား၏ ေနရ့က် ကာလသည် ကီး ြမင့်ေသာအရာ ှင့်
မုိေမာက် ေသာအရာ ှိသမျှ တို့ ကုိ ဆီးတား၍၊ သူတို့သည် ှမ့်ိချ ြခင်း ှ ိ က လိမ့်မည်။

13 ကီးြမင့် ေသာ ေလဗ နု် အာရဇ် ပင် ှိသမျှ ကုိ၎င်း ၊ ဗာ ှန် သပိတ် ပင် ှိသမျှ ကုိ၎င်း၊
14 ြမင့် ေသာေတာင် ှိသမျှ ကုိ၎င်း ၊ မုိေမာက် ေသာ ေတာင်ပို့ ှ ိသမျှ ကုိ၎င်း၊ 15 ြမင့်
ေသာ ရဲတိက်ု ှိသမျှ ကုိ၎င်း ၊ ခုိင်ခ့ံ ေသာ မိ ို း ှ ိသမျှ ကုိ၎င်း ၊ 16တာ ှု သေဘင်္ာ
အေပါင်း တို့ ကုိ၎င်း ၊ ှစ်သက် ဘွယ်ေသာ ူပါ ံု
အလံးုစုံ တို့ ကုိ၎င်းဆီးတားလိမ့်မည်။ 17 ထုိကာလ၌ လူ
တို့၏မာန ကုိ ှုတ်ချ ၍ ၊ လူ တို့၏ စိတ် ြမင့်ေသာ သေဘာ ကုိ ှမ့်ိ ရ မည်။
ထာဝရဘုရား
တပါး တည်းသာ ချးီေြမာက် ြခင်းသို့ ေရာက်ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 18 ု ပ်တု ဆင်းတု
တို့သည် ှင်း ှ င်း ကွယ်ေပျာက် က လိမ့်မည်။ 19 ထာဝရဘုရားသည် ေြမ ကီး ကုိ
ေချာက်
လှန ့အံ်ေ့သာငှါ
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ထ ေတာ်မူေသာအခါ ၊ ထုိဘုရားကုိေကာက်ြခင်းအ ှိန၊် ဘုနး် တနခုိ်းအာ ေုဘာ် ေတာ်
အ ှိနေ် ကာင့် လတိူု့သည် ေကျာက် တင်ွး ၊ ေြမ တင်ွး ထဲသို့
ဝင် ကလိမ့်မည်။ 20 ထုိကာလ ၌
လူ တို့သည် မိမိ
တို့ ကုိးကွယ် ဘို့
မိမိတို့ လပ်ု ဘူးေသာ
ေငွ ု ပ်တု ၊ ေရွှ ု ပ်တု တို့ ကုိ ေပွးများ၊ လင်း ို့ များ၌ ပစ် ထား ကလိမ့်မည်။

21ထာဝရဘုရားသည် ေြမ ကီး ကုိ ေချာက်လှန ့် အံေ့သာငှါ
ထ ေတာ်မူေသာအခါ ၊ ထုိဘုရား ကုိ ေကာက် ြခင်းအ ှိန၊် ဘုနး် တနခုိ်းအာ ေုဘာ်
ေတာ်အ ှိနေ် ကာင့် ေကျာက် တင်ွး ၊ ေချာက် ကားထဲသို့
ေြပး ဝင်ကလိမ့်မည်။ 22 ှာေခါင်း ှင့်အသက် ှူတတ်ေသာ
လူ သတ္တ ဝါကုိ မကုိးစားက ှင့်။ ထုိသို့ ေသာ သူ
ကုိအဘယ် သို့ ပမာဏ ြပ စရာ ှိသနည်း။

3
1 အေကာင်း မူကား၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ သခင် ၊ အ ှင်ထာဝရ ဘုရားသည် မုန ့်
အေထာက် အပင့် ှင့် ေရ
အေထာက် အပင့် ှ ိသမျှ မှစ၍၊ ခပ်သိမ်း ေသာ အေထာက် အပင့်တို့ ကုိ ေယ ု ှလင်
မိ ှင့်
ယုဒ ြပည်မှ
ပယ် ှား ေတာ်မူ၏။ 2 တနခုိ်း ကီးေသာသူ၊ စစ်တိက်ု ေသာသူ ၊ တရားသူ ကီး ၊ ပ
ေရာဖက် ၊ ေဗဒင် တတ်၊ အသက် ကီး သူ၊ 3 ေသွးေသာက် ကီး၊ အရာ ှိ၊ တိင်ုပင် မှူးမတ်၊
လက်
သတ္တ ိ ှ ိေသာသူ၊ ှ တ် သတ္တ ိ ှ ိေသာသူတို့ ကုိ ပယ် ှားေတာ်မူ၏။ 4 ထုိြပည် တင်ွ
သူငယ် တို့ ကုိ မင်း အရာ၌ ငါခန ့် ထား ၍
ို့ စို့ သူငယ် တို့သည် အပ်ုစုိး ကလိမ့်မည်။ 5 ြပည်သား တို့သည် တေယာက် ကုိတ

ေယာက်၊ အိမ်နးီချင်း တေယာက်ကုိတေယာက်ည ်းဆဲ ကလိမ့်မည်။ သူငယ် သည်
အသက် ကီး သူကုိ ၎င်း ၊ လူယုတ် သည် လူြမတ် ကုိ ၎င်းေစာ်ကား လိမ့်မည်။ 6 ထုိ
ေကာင့် ၊ လူ သည် ေပါက်ေဘာ် ချင်းညီအစ်ကုိ ကုိ
ကုိင် ဆဲွ၍၊ သင် ၌
အဝတ် ှိေသး၏။ လာပါ။ အကျွ ်ပ်ု တို့အေပါ်၌ မင်း ြပ ပါ။ အကျွ ်ပ်ု တို့ ပိ ပျက်
ရာကုိလည်း
ြပ ြပင် ပါဟဆုိုလျှင်၊ 7 သူကလည်း၊ ငါသည်ြပ ြပင် ိင်ုေသာ သူမ
ဟတ်ု။ ငါ ့ အိမ် ၌
မုန ့် လည်း မ ှိ။ အဝတ် လည်း မ ှိ။ငါ ့ ကုိ ြပည်သား
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တို့ အေပါ်မှာမင်း မ ြပ ေစ ှင့်ဟု အတည့်အလင်းေြပာ ဆုိလိမ့်မည်။ 8 ေယ ု ှလင်
မိ ပိ လဲ လျက်၊ ယုဒြပည် ဆုံး ှုံး လျက် ှိ၏။ အေကာင်း မူကား၊ သူ
တို့စကား ှင့်
သူ တို့အကျင့် တို့ သည် ထာဝရဘုရား
၏ အလိေုတာ် ှင့်မညီ၊ ဘုနး် ကီးေသာ မျက်စိ ေတာ်တို့ ကုိ ဆန ့က်ျင် ဘက်ြပ က၏။

9 သူ တို့မျက် ှာ အေနအထား သည် သူ
တို့တဘက် ၌ သက်ေသ ခံ၏။ မိမိ
ဒစု ိုက် ကုိမ ဝှက် ၊ ေသာဒံု မိ သားက့ဲသို့ ထင် ှားစွာ ြပ က၏။ သူ
တို့ ဝိညာ ် ၌
အမဂင်္လာ ှိ၏။ အေကာင်း မူကား၊ မေကာင်းကျ ိး ကုိ မိမိ
တို့ ၌
ဆပ်ေပး က ပီ။ 10 ေြဖာင့်မတ် ေသာသူသည် မဂင်္လာ ှိ၏ဟု ထုိသူ အား ေြပာ ေလာ။့
အေကာင်း မူကား၊ သူ
သည် မိမိအကျင့်
တို့၏အကျ ိး ကုိ ခံစား ရလိမ့်မည်။ 11 မတရား ေသာသူသည်အမဂင်္လာ ှိ၏။ မ
ေကာင်း ေသာ အမှု ှင့်ေတွ့လိမ့်မည်။ အေကာင်း မူကား၊ သူ
ကျင့် ေသာအကျင့်
တို့၏အြပစ် ကုိ သူ
၌ ဆပ် ေပးရလိမ့်မည်။ 12 ငါ ၏လူ များကုိကား၊ သူငယ် တို့သည် ည ်းဆဲ က ၏။
မိနး်မ တို့သည်လည်း
အပ်ုစုိး က၏။ ငါ ၏လူ များတို့ ၊ သင် တို့အား လမ်းြပ ေသာသူတို့သည် လမ်းလွဲ ေစ
က၏။ သင် တို့သွားေသာ လမ်း ခရီး ကုိလည်း
ဖျက် က၏။ 13ထာဝရဘုရား သည် မိမိအမှုကုိ ေစာင့် အံေ့သာငှါ ထ ေတာ်မူ၏။ မိမိ
လူ
တို့ ကုိ တရား
စီရင်မည်ဟု အားထုတ် ေတာ်မူ၏။ 14ထာဝရဘုရား သည် မိမိ
လူ တို့တင်ွ၊ အသက် ကီး သူတို့ ကုိ ၎င်း၊ မင်း တို့ ကုိ၎င်းတရား စီရင်ရာ၌
ဆီး ကိ ေတာ်မူမည်။ သင် တို့သည် ငါဥ့ယျာ ် ေတာ်ကုိစား က ပီ။ ဆင်းရဲ ေသာသူ
တို့၏ ဥစ္စာ
ကုိ လယူု၍၊ မိမိ
တို့ အိမ် ၌ သုိထား က ပီ။ 15 ငါ ၏လူ တို့ ကုိ အဘယ်ေကာင့် ှပ်ိစက် ကသနည်း။
ဆင်းရဲ သားတို့၏မျက် ှာ ကုိ အဘယ်ေကာင့် ကိတ် ကသနည်းဟု ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ
သခင်
အ ှင် ထာဝရ
ဘုရား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 16တဖန် ထာဝရဘုရား
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မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ဇိအနု် သတို့သမီး တို့သည် စိတ် ြမင့်၍ ၊ မိမိလည်ပင်း ကုိ ြပ
လျက်၊ မျက်စိ ေလာ်လည် လျက်၊ ေြခချင်း တနဆ်ာ ြမည် လျက်၊ စိတ်စိတ်လှမ်း သွား
တတ်ေသာေကာင့်၊ 17 ဘုရား ှင်သည် ဇိအနု် သတို့သမီး တို့ ကုိ ေခါင်းတံးုြဖစ်ေစေတာ်
မူမည်။ ထာဝရဘုရား
သည် သူ
တို့ မှ အဝတ် ကုိပယ် ၍ အ ှက်ခဲွေတာ်မူမည်။ 18 ထုိ ကာလ ၌
ဘုရား ှင်သည် သူတို့ ေြခချင်း ၊ ဈာဦးထုပ် ၊ လဆနး် ု ပ်လည်ဆဲွ၊ 19 နား သန်
သီး၊ လက်ေကာက် ၊ မျက် ှာဖုံး၊ 20 ေပါင်း သရဖူ၊ ေရွှ ေြခ ကိ း ၊ ခါးပနး်၊ ှာေခါင်း
ဘူး၊ 21လက်ဖွ့ဲ၊ လက်စွပ် ၊ ှာဆဲွ၊ 22 ေရွှ ဈာအကင်္ျ၊ီ တပက် ၊ ေခါင်း ြခံ ၊ လယ်ွအိတ်၊
23လယ်ွမှန် ၊ အတင်ွးအကင်္ျ ီ ၊ ဦးရစ် ၊ တင်းထိမ် တို့ ကုိ ပယ် ှင်း ေတာ်မူမည်။ 24 ေမွှး
ေသာ အနံအ့ရာ
၌ ပုပ်စပ် ေသာအနံ ့၊ ခါးစည်း အရာ ၌ ခါး ကိ း ၊ ကျစ်ေသာဆံပင် အရာ ၌ ေခါင်းထုံး
ြခင်း၊ ရင်စည်း တနဆ်ာအရာ ၌ေလျှာေတ ကိ း၊ လှ ေသာ အဆင်းအရာ၌
သံ ပူထုိးချက်ရာ ြဖစ် ရလိမ့်မည်။ 25သင် ၏ လူ
တို့သည် ထား
လက်နက်ြဖင့် ၎င်း၊ သင် ၏သူရဲ တို့သည် စစ်တိက်ု သြဖင့်၎င်း လဲ ၍ ဆုံး ှုံး က
လိမ့်မည်။ 26 သူ ၏တံခါး တို့သည် ငိေု ကး ြမည်တမ်း ၍ ၊ သူသည်လူ ဆိတ်ညံရာ ေြမ
ေပါ် မှာ ထုိင် ရလိမ့်မည်။

4
1 ထုိကာလ ၌
မိနး်မ ခုနစ် ေယာက်တို့သည် ေယာက်ျား
တ ေယာက်ကုိ ကုိင် ဆဲွလျက်၊ ကျွနမ်တို့သည် ကုိယ် မုန ့် ကုိ စား
ပါမည်။ ကုိယ် အဝတ် ကုိလည်း
ဝတ် ပါမည်။ ကျွနမ် တို့ ကုိ
ေမာင် ၏နာမ ြဖင့် သမုတ် ြခင်းသာ ှိေစ၍၊ ကျွနမ် တို့ ှက် ေကာက်ြခင်းကုိ ပယ်
ေဖျာက်ပါဟု ဆုိ ကလိမ့်မည်။ 2 ထုိ ကာလ ၌
ထာဝရဘုရား ၏အ ွန ့် သည် ဘုနး်
အသေရပွင့်လနး်လိမ့်မည်။ လတ်ွ ေသာဣသေရလ
အမျ ိးသားတို့ အဘို့ ၊ ေြမ အသီး အ ှံသည် ေကာင်းြမတ် ေလျာက်ပတ်လိမ့်မည်။

3ထာဝရဘုရား သည် တရားစီရင် ေသာဝိညာ ် ၊ မီးေလာင် ေသာဝိညာ ် ေတာ်အားြဖင့်
၊ ဇိအနု် သတို့သမီး တို့၏အညစ်အေကး ကုိ ေဆးေကာ ၍၊ ေယ ု ှလင် မိ ၏အေသွး
ကုိ မိ ထဲ က ပယ် ှား ေတာ်မူ ပီးလျှင်၊ 4 ဇိအနု် ေတာင်မှာကျန်ကင်း ၍၊ ေယ ု ှလင်
မိ ၌ ေနရစ် ေသာသူတည်းဟေူသာ အသက် စာရင်းဝင် သမျှ ေသာ ေယ ု ှလင် မိ
သားတို့သည် သန ့် ှ င်း ြခင်း ှ ိ ကလိမ့်မည်။ 5ထာဝရဘုရား သည်လည်း
ဇိအနု် ေတာင် မှာ ှိသမျှ ေသာအိမ် များ ှင့်
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စည်းေဝး ရာ ပရိသတ်များအေပါ် တင်ွ၊ ေန ့
အချနိ၌် မုိဃ်းတိမ် ှင့် မီးခုိး
ကုိ၎င်း၊ ည ့် အချနိ၌် မီးလျှ ံ အလင်း ကုိ၎င်းဖနဆ်င်း ေတာ်မူ၍၊ ြမတ် ေသာအရာ
အလံးုစုံ
တို့ ကုိ လွှမ်းမုိး ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 6 ေန ့အချနိ၌်လည်း ေနပူ
ကုိကွယ်ကာ ေသာတဲ ၊ မုိဃ်းသက် မုနတိ်င်ုး ေရာက်မှ
လံြုခံ ေသာ ခုိလှုံ ရာြဖစ် လိမ့်မည်။

5
1 ငါ ချစ် ရာသခင်၏ စပျစ် ဥယျာ ်ေတာ်ကုိ အေကာင်း ြပ ၍၊ ေမတ္တ ာသီချင်း ကုိ
ေ ှ ေတာ်၌ဆုိ ေပအံ။့ ေြမ ေကာင်းေသာ ေတာင် ေပါ် မှာ ငါ ချစ်ရာ သခင်၏ စပျစ်
ဥယျာ ်ေတာ်တဆူ ှိ ၏။ 2 ေြမကုိတးူ ၍
ေကျာက်ခဲတို့ ကုိ ှ င်းလင်း ေစ ပီးမှ ၊ အေကာင်းဆုံးေသာ စပျစ် ယ်ွပင်တို့ ကုိ စုိက်ပျ ိ း
ေတာ်မူ ၏။ ဥယျာ ် ထဲ မှာ မီှခုိရာတဲလင့် ကုိလည်း
ေဆာက် ၍ ၊ စပျစ်သီးနယ် ရာကျင်း ကုိလည်း
တးူ ေတာ်မူ၏။ ထုိအခါ
စပျစ်သီး ကုိ သီး
မည် ဟုေြမာ်လင့် သည် ှိေသာ်၊ ေဗာ ှ သီး ကုိ သီး ပါသည်တကား။ 3ယခု မှာ အို
ယုဒ
ြပည်သူ ၊ ေယ ု ှလင် မိ သား တို့ ၊ ငါ ှင့် ငါ ့ စပျစ် ဥယျာ ်အမှုကုိ စီရင် ကပါ
ေလာ။့ 4 ငါ ့ စပျစ် ဥယျာ ်၌
ငါေ့ကျးဇူးြပ ိင်ုလျက်၊ မ
ြပ
ေသးေသာ အရာတစုံတခု ှိသေလာ။ စပျစ်သီး ကုိ သီး
မည်ဟု ေြမာ်လင့် သည် ှိေသာ်၊ ေဗာ ှသီး ကုိ အဘယ်ေကာင့်
သီး သနည်း။ 5ယခု နားေထာင်က။ ငါ ့ စပျစ် ဥယျာ ်၌
ငါ ြပ
ရမည်အမှု ကုိ သင် တို့အား ငါေဘာ်ြပ မည်။ ေစာင်းရနး် ကုိ ငါပယ် ှင်း သြဖင့် ၊ သူ
တပါးတို့သည် စား
ကလိမ့်မည်။ အတ်ု ို း ကုိငါ ဖိ သြဖင့်၊ သူတပါးတို့သည် ေကျာ်နင်း က လိမ့်မည်။

6 ဥယျာ ် ကုိ ငါ ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီးမည်။ အဘယ်သူမျှ မ
ြပင်ဆင် ရ။ အဘယ်သူမျှမ တးူ မဆွရ။ ဆူးပင် အမျ ိးမျ ိ းေပါက် ကလိမ့်မည်။ ထုိ
ဥယျာ ် အေပါ် မှာလည်း
မုိဃ်း မရွာေစြခင်းငှါငါပညတ် မည်။ 7 ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
၏ စပျစ် ဥယျာ ်ကား၊ ဣသေရလ
အမျ ိး တည်း။ ှစ်သက် ေတာ်မူေသာပျ ိး ပင်ကား၊ ယုဒ
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လူ တည်း။ တရားစီရင် ြခင်းကုိ
ေြမာ်လင့် ေတာ် မူ သည် ှိ ေသာ်၊ အေသသတ် ြခင်း ကုိ၎င်း၊ ေြဖာင့်မတ် ြခင်း
အရာ၌လည်း ငိေု ကး ြခင်းကုိ၎င်းေတွ့ြမင် ေတာ်မူ၏။ 8 မိမိတို့သည် ေြမ ၏အလယ်
၌
တစုတည်းေနရာ
ကျ၍၊ လပ်ေသာအရပ်
မ ှိ ေစ ြခ င်း ငှါ ၊ အိမ် တေဆာင် ှင့် တေဆာင် ကုိ၎င်း၊ လယ် တကွက် ှင့်တ
ကွက်ကုိ၎င်း၊ ဆက် တတ်ေသာသူတို့သည် အမဂင်္လာ ှိ က၏။ 9 ငါ ၏နား အပါး ၌
ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့ေ်တာ်မူသည်ကား၊ အကယ်စင်စစ် ကီးကျယ် တင့်တယ်ေသာ အိမ် အများတို့သည်
ေန
ေသာသူ မ
ှိ။ လူဆိတ်ညံ ရာြဖစ် ကလိမ့်မည်။ 10 အေကာင်း မူကား၊ စပျစ် ဥယျာ ်တပယ်

သည် စပျစ်ရည်တဗတ် ကုိမျှသာ ြဖစ်ေစမည်။ မျ ိ းေစ့ ကုိလည်း
ကဲေသာအခါ၊ ဆယ်ဘို့တင်ွတဘို့ ကုိမျှသာ ရ ကလိမ့်မည်။ 11 ေသရည် ေသရက်

ကုိ ေသာက်အံ့ေသာငှါ၊ နနံက် ေစာေစာ ထ၍ စပျစ်ရည် ှင့် ယစ်မူးအံ့ေသာငှါ၊ ည ့် ကုိ
လည်း လနွ် ေစတတ်ေသာသူတို့ သည် အမဂင်္လာ ှိ က၏။ 12 သူ တို့၏ပဲွ ၌ေစာင်း ၊
တေယာ ၊ ပတ်သာ ၊ ပုေလွ ၊ စပျစ်ရည် ပါ တတ်၏။ ထာဝရဘုရား
၏ အမှု ေတာ်ကုိကား ၊ ပမာဏ မ ြပ က။ လက် ေတာ် ှင့် ြပ ြပင် ေတာ်မူရာကုိ မ
ရိပ်မိ က။ 13 ထုိေကာင့် ငါ ၏လူ တို့သည် ပညာ
မ ှိ၊ ဘမ်းဆီး သိမ်းသွားြခင်းကုိခံ ရက၏။ မှူးမတ် တို့သည် မွတ်သိပ် ၍
ေသက၏။ ဆင်းရဲသား တို့သည် ေရငတ် ၍ ပူေဆွးလျက် ှိ က၏။ 14 ထုိေကာင့်၊
မရဏာ
ိင်ုငံသည် မိမိ
ေလာဘ ကုိ ကျယ် ေစ၍
မိမိ ပစပ် ကုိအတိင်ုး အ ှည်မ ှိ ဘဲ ဖွင့်ဟ သြဖင့် ၊ သူတို့၏ ဂုဏ် အသေရအလံးု
အရင်း၊ အသံ
ဗလံြပ ြခင်း၊ ရွှင်လနး် ြခင်းတို့သည် ဆင်း ြမ ပ်ရက၏။ 15 ယုတ်ေသာသူလည်း ဦး
ှမ့်ိ ြခင်း၊ ြမတ်ေသာ သူလည်း ှုတ်ချ ြခင်းကုိခံရ၍၊ မာန
ကီးေသာသူတို့ ၏ မျက် ှာ လည်း ပျက် ရ၏။ 16 ေကာင်းကင် ဗုိလ်ေြခ အ ှင်

ထာဝရဘုရား သည် တရားစီရင် ြခင်းအားြဖင့် ချးီေြမာက် ြခင်း သို့ ေရာက် ေတာ် မူ
လိမ့်မည်။ သန ့် ှ င်း ေတာ်မူေသာဘုရား သခင်သည် ေြဖာင့်မတ် ြခင်းအားြဖင့် ၊ သန ့် ှ င်း
ြခင်း ှ ိေတာ်မူလိမ့်မည်။ 17 ထုိအခါ သုိး
သငယ်တို့သည် အလိအုေလျာက်ကျက်စား ရကလိမ့်မည်။ သူေဌး
သူကယ် ပုိင်း ဘူး၍၊ လူ ဆိတ်ညံ ရာအရပ်၌လည်း ဧည့်သည် တို့သည် စား ရက
လိမ့်မည်။ 18 ဒကု္ခ ကုိ ဒစု ိုက် ြဖင့်
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ဆဲွ ေသာသူ၊ လှည်း ကိ း ြဖင့် ဆဲွသက့ဲသို့ ၊ အြပစ် ကုိ ဆဲွငင်ေသာသူတို့ သည်
အမဂင်္လာ ှိ က၏။ 19 သူတို့ကလည်း၊ ဘုရား
သခင်၏အမှု ကုိ ငါတို့ သည် ြမင် ရမည်အေကာင်း ၊ အလျင် အြမန် ကိ းစားေတာ်မူ
ပါေစ။ ငါတို့သည် သိ
နားလည်ရမည်အေကာင်း ၊ ဣသေရလ
အမျ ိး၏သန ့် ှ င်း ေသာ ဘုရား၏အ ကံ ေတာ်သည်၊ အနးီသို့ ချ ်း ၍
ြပည့်စုံ ပါေစဟု ဆုိ တတ်က၏။ 20 မေကာင်း ကုိအေကာင်း ၊ အေကာင်း ကုိမေကာင်း
ဟု ေခါ် တတ်ေသာသူ၊ အလင်း အရာ၌ အမုိက် ၊ အမုိက်
အရာ၌
အလင်း ကုိ၎င်း၊ အချ ိ အရာ ၌ အခါး ၊ အခါး အရာ ၌
အချ ိ ကုိ၎င်း၊ အလွဲယူ တတ်ေသာသူတို့ သည် အမဂင်္လာ ှိ က၏။ 21 ငါသည် ပညာ
ှိသည်ဟု ကုိယ်ကုိထင်ေသာသူ၊ သမ္မာသတိ ှင့် ြပည့်စုံ သည်ဟု ထင်မှတ်ေသာသူ

တို့သည် အမဂင်္လာ ှိ က၏။ 22 စပျစ်ရည် ကုိ များစွာ ေသာက် ိင်ုေသာသူ၊ ေဆး ှင့်
ေရာ ေသာ ေသရည် ေသရက်ကုိ ေသာက်ြခင်း အမှု၌၊ အား ကီး ေသာသူ တို့ သည်
အမဂင်္လာ ှိ က၏။ 23 ထုိသူတို့သည် တံစုိး
ကုိစားြခင်းငှါ ၊ မတရား ေသာသူတို့ ကုိ အြပစ် မေပးဘဲလွှတ်၍၊ ေြဖာင့်မတ် ေသာသူ
တို့၏ ေြဖာင့်မတ် ြခင်းကုိ ဝနမ်ခံ၊ ပယ် ှား တတ်က၏။ 24 ထုိေကာင့်၊ မီး
လျှာ သည် ေကာက် ို း ကုိလျက် ၊ မီးလျှ ံ သည် ြမက် ေြခာက်ကုိ ကျွမ်းေစသည်
နည်းတူ ၊ သူ တို့၏အြမစ် သည် ေဆွးေြမ ေသာ သစ်သားက့ဲသို့ ြဖစ်၍၊ အပွင့် သည်
လည်း
ေြမမှုန ့် က့ဲသို့ လငွ့် တတ်လိမ့်မည်။ အေကာင်း မူကား၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင်
ထာဝရဘုရား
၏တရား ေတာ်ကုိ ပယ် က ပီ။ ဣသေရလ
အမျ ိး ၏သန ့် ှ င်း ေသာ ဘုရား၏ဗျာဒိတ် ေတာ်ကုိ မထီမ့ဲြမင် ြပ က ပီ။ 25 ထုိေကာင့်
၊ ထာဝရဘုရား သည် မိမိ
လူ တို့ ကုိ
အမျက် ေတာ်ထွက်လျက် ၊ သူတို့ ၌လက် ေတာ်ကုိဆန ့် ၍
ဒဏ်ခတ် ေတာ်မူသြဖင့် ၊ ေတာင် တို့သည်တနုလ်ှုပ် ၍ ၊ သူ တို့၏အေသ ေကာင်
တို့သည် လမ်း များ၌
မစင် က့ဲသို့ ြဖစ် က၏။ သို့ ေသာ်လည်းအမျက် ေတာ်သည် မ
ငိမ်း ၊ လက် ေတာ် သည် ဆန ့် လျက် ှိ ေသး၏။ 26 ေဝး ေသာအရပ်မှာ ေနေသာ

လမူျ ိ း တို့အဘို့
အလံ ကုိထူ ၍ ၊ ေြမ ကီး စွနး် သားတို့ ကုိ ှ ိးေဆာ် ေတာ်မူသြဖင့် ၊ သူတို့သည်
အလျင်အြမန် လာ ကလိမ့်မည်။ 27 သူ တို့တင်ွေမာ ေသာသူမ ှိ။ ထိမိ၍ လဲ
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ေသာသူ မ ှိ။ ငိက်ုမျည်း ေသာသူ၊ အိပ်ေပျာ် ေသာသူလည်းမ ှိ။ သူ တို့ ခါး စည်း မ
ေြပ။ ေြခနင်း ကိ း လည်း မ ကျွတ်။ 28 သူ တို့ ြမား တို့သည် ထက် က၏။ ေလး
တို့သည် လည်း
တင်း လျက် ှိ က၏။ ြမင်းခွာ တို့သည် မီးေကျာက် က့ဲသို့ ၎င်း၊ ရထား
ဘီး တို့သည်လည်း ၊ ေလေဘွ က့ဲသို့ ၎င်း ထင် က၏။ 29 သူ တို့ အသံဗလံ သည်
ြခေသင့်္ ေဟာက်သံ ှင့်တူ ၍၊ ြခေသင့်္ ပျ ိ က့ဲသို့ ေဟာက် ကလိမ့်မည်။ ေဟာက် လျက်
အေကာင်ကုိဘမ်း ၍
ေဆာင်သွား ကလိမ့်မည်။ အဘယ်သူ မျှ မကယ် မ ှ တ်ရ။ 30 ထုိကာလ ၌
သူတို့သည် သမုဒ္ဒရာ
အသံ ဗလံ က့ဲသို့
ဟနုး်ဟနုး် ြမည် ကလိမ့်မည်။ ထုိ ြပည် ကုိ ကည့် ှု လျှင် ၊ ေမှာင်မုိက် အတိ၊ ဒကု္ခ
ဆင်းရဲသက်သက် ှိ၍၊ မုိဃ်းေကာင်းကင် အလင်း သည် ကွယ်ေပျာက် လိမ့်သတည်း။

6
1ဩဇိ မင်း ကီး အနစိ္စ ေရာက်ေသာ ှစ် တင်ွ ၊ ထာဝရ ဘုရားသည် အလနွြ်မင့်ြမတ်
ေသာပလ္လ င် ေပါ် မှာ ထုိင် ေတာ်မူသည်ကုိ ငါြမင် ၏။ အဝတ် ေတာ်တနဆ်ာသည် ဗိမာန်
ေတာ်ကုိ ြဖည့် ေလ၏။ 2 ေကာင်းကင်တမန် သရပ် တို့သည် ပလ္လ င်ေတာ် တဘက်တ
ချက်၌ ရပ်ေနက၏။ သူတို့သည် အေတာင် ေြခာက် ခုစီ ှ ိ၍၊ အေတာင် ှစ် ခုြဖင့်
မျက် ှာ ကုိဖုံး
လျက်၊ အေတာင် ှစ် ခုြဖင့်
ေြခ တို့ ကုိ ဖုံး
လျက်၊ အေတာင် ှစ် ခုြဖင့်
ပျ ံတတ်က၏။ 3 သူတို့ကလည်း၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
သည် သန ့် ှ င်း ေတာ်မူ၏။ သန ့် ှ င်း ေတာ်မူ ၏။ သန ့် ှ င်း ေတာ်မူ၏။ ေြမ ကီး လံးု
သည် ဘုနး် ေတာ် ှင့် ြပည့် ေလ၏ဟု တပါးကုိတပါး ေကးေကာ် ၍ မက်ဆုိ က ၏။
4 ထုိသို့ ေသာ ေကးေကာ် သံ ေကာင့်၊ တံခါး တိင်ု တို့ သည် လှုပ် ှား ၍၊ မီးခုိး
ှင့် တအိမ် လံးုြပည့် ေလ၏။ 5 ငါကလည်း၊ ငါ ၌ အမဂင်္လာ ှိ၏။ ငါအကျ ိးနည်း

ပီ။ အေကာင်း မူကား၊ ငါ သည်ညစ်ည း ေသာ ှ တ်ခမ်း ှ ိ လျက် ၊ ညစ်ည း ေသာ
ှ တ်ခမ်း ှ ိေသာလမူျ ိ း တင်ွ ေန လျက်
ှင့်၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရ
ဘုရားတည်း ဟေူသာ ှင် ဘုရင်ကုိ၊ ကုိယ် မျက်စိ ှင့်ြမင် ေလ ပီတကားဟု ဆုိ ၏။

6 ထုိအခါ
ေကာင်းကင်တမန် သရပ် တပါး သည် ယဇ် ပလ္လ င်ေပါ် က
မီးညပ် ြဖင့် ယူ ေသာ မီးခဲ
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တခဲကုိ လက် ှင့်ကုိင် လျက်၊ ငါ ှ ိရာသို့ ပျ ံ လာ၍၊ 7 ငါ ့ ှ တ် ကုိတို့ ပီးလျှင် ၊ ဤ
မီးခဲသည် သင် ၏ ှ တ်ခမ်း ကုိ
ေတွ့ ပီ။ သင် ၏ဒစု ိုက် ကုိ သုတ်သင် ပီ။ သင် ၏အြပစ် လည်း
ေြပ ှင်း ပီဟု ဆုိ ၏။
8တဖန် ထာဝရဘုရား က၊ ငါသည်အဘယ်သူ ကုိ ေစလွှတ် ရမည်နည်း။ ငါ တို့အဘို့
အဘယ် သူသွား မည်နည်းဟေုမး
ေတာ်မူသံ ကုိ ငါကား လျှင် ၊ ငါက၊ အကျွ ်ပ်ု ှ ိ ပါ၏။ အကျွ ်ပ်ု ကုိ ေစလွှတ် ေတာ်
မူပါဟု ေလျှာက် ေလ၏။ 9ထာဝရဘုရားကလည်း၊ ထုိလမူျ ိ း ှ ိရာသို့
သွား ပီးလျှင် ၊ သင်တို့သည် ကား လျက်ပင်၊ အနက်ကုိ နား
မ လည် ဘဲ ကား ကလိမ့်မည်။ ြမင် လျက်ပင်အာ ံု မ ြပ ဘဲ ြမင် က လိမ့်မည်ဟု
ေြပာ ေလာ။့ 10 သူ တို့ မျက်စိ မြမင်၊ နားမ ကား၊ စိတ် ှလံးုမသိ၊ အကျင့်မေြပာင်းလဲ
၊ သူတို့အနာေရာဂါကုိ ငါမ ငိမ်းေစရ သည်တိင်ုေအာင်၊ သူတို့ စိတ် ှလံးုကုိ မုိက် ေစ
ေလာ။့ သူ
တို့ နား
ကုိလည်း
ထုိင်း ေစေလာ။့ သူ
တို့မျက်စိ ကုိလည်း ပိတ် ေလာဟ့ု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
11 အိုထာဝရဘုရား ၊ အဘယ်မျှကာလပတ်လံးု ကာပါလိမ့်မည်နည်းဟု ငါေမး
ေလျှာက်ြပန်လျှင်၊ မိ တို့ သည် မိ သား မ ှိ၊ အိမ် တို့သည် အိမ်သား မ ှိေအာင်
ဖျက်ဆီး ြခင်းသို့ ေရာက်သြဖင့်၊ တြပည်လံးုသည် လူ ဆိတ်ညံရာသက်သက်ြဖစ်သည်
တိင်ုေအာင် ၎င်း၊ 12ထာဝရဘုရား သည် လူ
တို့ ကုိေဝးေသာအရပ်သို့ ေြပာင်း ေစေတာ်မူ၍ ၊ ြပည် ထဲ မှာများ စွာေသာ စွန ့ပ်စ် ြခင်း
ှ ိသည်တိင်ုေအာင်၎င်း၊ ထုိကာလသည် ကာလိမ့်မည်။ 13 ထုိြပည်၌ ဆယ် ဘို့တင်ွတဘို့
ကင်းေသးေသာ်လည်း ၊ ထုိအကင်းသည် အထပ်ထပ် ဖျက်ဆီး ြခင်းကုိ ခံ ရ လိမ့်မည်။
သို့ ရာတင်ွ၊ ထင်း ူ း ပင် ှင့်
သပိတ် ပင်တို့ ကုိ ခုတ်လဲှ ၍၊ သစ်ငတ်ု သည် ကင်းသက့ဲသို့ ၊ သန ့် ှ င်း ေသာ အ ယ်ွ
သည် ထုိြပည်၌ အငတ်ု ြဖစ်လိမ့်မည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ ၏။

7
1 ယုဒ ှင်ဘုရင် ဩဇိ သား ြဖစ်ေသာ၊ ေယာသံ
၏ သား
အာခတ် မင်းလက်ထက် ၌ ၊ ှုရိ ှ င်ဘုရင် ေရဇိန် မင်း ှင့် ဣသေရလ
ှင်ဘုရင် ေရမလိ မင်း၏သား
ေပကာ မင်း တို့သည်၊ ေယ ု ှလင် မိ ကုိတိက်ု ြခင်းငှါ ချ ီလာက၏။ သို့
ေသာ်လည်း၊ အ ကံ မ ေြမာက် ိင်ု က။ 2 ှု ရိ ြပည်သည် ဧဖရိမ် ြပည်ကုိ အမီှြပ
သည်ဟု ဒါဝိဒ် မင်းမျ ိ း ကားေသာအခါ ၊ ေတာ ၌သစ်ပင် တို့သည် ေလ



ေဟ ှာယအနာဂတ္တ ိကျမ်း။ 7:3 1411 ေဟ ှာယအနာဂတ္တ ိကျမ်း။ 7:13

ေကာင့်
လှုပ် ှား သက့ဲသို့ ၊ မင်း ကီး ၏ ှလံးု ှင့်
ြပည်သား
တို့၏ ှလံးု သည် တနုလ်ှုပ် လျက် ှိ က၏။ 3 ထုိအခါ
ထာဝရဘုရား သည် ေဟ ှာယ ကုိ
မိန ့်
ေတာ်မူသည်ကား၊ သင်သည်သင် ၏သား
ှာယာ ှုပ် ှင့်
အတသွူား၍၊ ခဝါသည် ၏ လယ် နားမှာ ေ ှာက်ေသာ လမ်း ၊ အထက် ေရကန်
ပန် ဝ ၌ အာခတ် မင်းကုိ ကိ ဆုိ ၍ ေတွ့လျှင်၊ ဆင့် ဆုိရမည်မှာ၊ 4သတိြပ ၍ ငိမ်

သက် စွာေနေလာ။့ မီးခုိး
ထွက် ေသာ ဤထင်း စ ှစ် ခုတည်းဟေူသာ၊ ှုရိ မင်းေရဇိန် ှင့်
ေရမလိ ၏သား တို့သည် ြပင်း စွာအမျက် ထွက်ေသာ်လည်း၊ မ
စုိးရိမ် ှင့်၊ စိတ် မ ပျက် ှင့်။ 5 ှုရိ ြပည်၊ ဧဖရိမ် ြပည်၊ ေရမလိ
သား တို့က၊ ငါတို့သည် ယုဒ
ြပည်သို့ သွား ၍
ေ ှာက်ယှက် ကကုနအံ်။့ 6 တိက်ုယူ ၍ ြပည် အလယ် မှာ
တဗာလ ၏သား ကုိ
မင်း အရာ၌ခန ့် ထား ကကုန်အံ့ဟု သင့် တဘက်၌ မေကာင်းေသာအ ကံ ကုိ ကံ က
ေသာ်လည်း၊ 7 ဘုရား ှင် ထာဝရ
ဘုရားက၊ ထုိအ ကံမ တည် ရ။ ထုိသို့ မ
ြဖစ် ရ။ 8 ှုရိ ြပည်၏ေခါင်း ကား၊ ဒမာသက် မိ ။ ဒမာသက် မိ ၏ေခါင်း ကား၊ ေရ
ဇိန် မင်းြဖစ်ရ၏။ ဧဖရိမ် ြပည်၏ေခါင်း ကား၊ ှမာရိ မိ ။ ှမာရိ မိ ၏ေခါင်း ကား၊
ေရမလိ
သား ြဖစ်ရ၏။ 9 သို့ ေသာ်လည်း၊ ေြခာက်ဆယ် ငါး ှစ် အတင်ွး တင်ွ ၊ ဧဖရိမ် ြပည်
ကုိြပည်မြဖစ်ေစြခင်းငှါ၊ ချ ိ းဖ့ဲ လိမ့်မည်။ သင်တို့သည်မ ယုံ လျှင် ၊ မ တည် ရကဟု
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 10တဖန် ထာဝရဘုရား က၊ သင် ၏ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား ထံ မှာ
နမိိတ် လက္ခဏာကုိေတာင်းပန် ေလာ။့ 11 နက် ေသာအရပ်၌ြဖစ်ေစ ၊ ြမင့် ေသာအထက်
အရပ်၌ ြဖစ်ေစ၊ ေတာင်းပန် ေလာဟ့ု အာခတ် မင်းကုိ
မိန ့် ေတာ်မူလျှင်၊ 12အာခတ် မင်းက၊ ကျွ ်ပ်ုမ ေတာင်းပန် ပါ။ ထာဝရဘုရား
ကုိ မ
စုံစမ်း ပါဟု ြပနေ်ြပာ ၏။
13 ထုိအခါ
ေဟ ှာယက၊ အိဒုါဝိဒ် အမျ ိးသား တို့ ၊ နားေထာင် ကေလာ။့ သင် တို့သည် လူ
ကုိ ငီးေငွ့ ေစသည် သာမက ၊ ငါ ကုိးကွယ်ေသာ ဘုရား
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သခင်ကုိ ငီးေငွ့ ေစက မည်ေလာ။ 14 ထုိေကာင့်၊ ထာဝရ
ဘုရားသည် ကုိယ်ေတာ် တိင်ု နမိိတ် လက္ခဏာကုိ သင် တို့ အား ေပး ေတာ်မူမည်။
ကည့် ှု ေလာ။့ သတို့သမီးကညာ
သည် ပဋိသေ ္ဓ
စဲွယူ၍ ၊ သား
ေယာက်ျားကုိ ဘွားြမင် လတံ။့ ထုိသား
ကုိ ဧမာေ လွ အမည် ြဖင့် မှည့် ရလတံ။့ 15 ထုိသူသည် မေကာင်း ေသာအရာကုိ ပယ်
၍ ၊ ေကာင်း ေသာအရာကုိ
ေရွး ယူတတ်သည်တိင်ုေအာင်၊ ို့ ဓမ်း ှင့် ပျားရည် ကုိ စား ရလိမ့်မည်။ 16 ထုိသူငယ်
သည် မေကာင်း ေသာအရာကုိမပယ် ၊ ေကာင်း ေသာအရာကုိ မေရွး မ ယူတတ်မီှ၊ သင်
ေကာက်
ေသာ ှင်ဘုရင် ှစ်ဦး အစုိးရေသာြပည် သည် စွန ့ပ်စ် ေသာ အရပ်ြဖစ်လိမ့်မည်။ 17 ဧ
ဖရိမ် အမျ ိးသည် ယုဒ
အမျ ိး ှင့်
ကွာ သွားေသာေန ့မှစ၍ ၊ မ ြဖစ် ဘူးေသာ
ေနရ့က် ကာလကုိ ထာဝရဘုရား
သည် သင် ၏အေပါ် ၌၎င်း ၊ သင် ၏လူ များေပါ် ၌၎င်း ၊ သင် ၏အမျ ိး ရင်းအေပါ်
၌၎င်း ေရာက် ေစေတာ်မူမည်။ 18 ထုိ ကာလ ၌
အဲဂုတ္တု ြမစ်လက် ကားတို့ အနားမှာ
ှ ိေသာ ယင် ေကာင်ကုိ၎င်း၊ အာ ှုရိ ြပည် ၌ ှိေသာ ပျား
ေကာင်ကုိ၎င်း ှ ိးေဆာ် ေတာ်မူသြဖင့်၊ 19 သူတို့သည်လာ ၍
လဆိူတ်ညံ ေသာချ ိင့် များ၊ ေချာက် ကား၊ ေတာ
အံ၊ု ကျက်စား ရာများအေပါ် မှာ အကုန် အစင်နား ကလိမ့်မည်။ 20 ထုိကာလ တင်ွ
ြမစ် ကီးတဘက် ၌
ေနေသာသူ၊ အာ ှုရိ
ှ င်ဘုရင်
တည်းဟေူသာ ငှါး ေသာ သင်တနုး် ြဖင့်
ထာဝရ ဘုရားသည် ဆံပင် ှင့်
ေြခ ေမွး ကုိ ရိတ်
ေတာ်မူ မည်။ မုတ်ဆိတ် ကုိလည်း ပယ် ှင်း ေတာ်မူမည်။ 21 ထုိ ကာလ ၌
လူ သည် ာွးမကေလးတေကာင်၊ သုိးဆိတ် ှစ် ေကာင်ကုိေမွးစားလျှင်၊ 22 သူတို့ ၌များ
စွာ ေသာ ို့
ကုိရ သြဖင့်
ို့ ဓမ်း ကုိ စား
ရ၏။ ြပည် ၌
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ကျန် ကင်းသမျှေသာ သူတို့သည် ေထာပတ် ှင့်
ပျားရည် ကုိ သာစား ရကလိမ့်မည်။ 23 ထုိအခါ စပျစ် ယ်ွပင်တေထာင် ှိ ၍၊ ေငွ
တေထာင် အဘုိးထုိက်ေသာ
စပျစ် ဥယျာ ်တိင်ုး ၊ ဆူးပင် မျ ိ းသက်သက်ြဖစ် ရလိမ့်မည်။ 24 ေလး ှင့် ြမား ကုိ
ေဆာင်လျက် ထုိ
အရပ်သို့
သွား ကလိမ့်မည်။ ေြမ တြပင် လံးု၌ ဆူး
ပင်မျ ိ းသက်သက်ြဖစ် ရလိမ့်မည်။ 25 ေပါက်တးူ ှင့် တးူဆွ ရာ ေတာင် ယာ ှိသမျှ
တို့ သည်၊ ဆူး
ပင်မျ ိ းေကာင့် အဘယ်သူမျှမ ချည်း ဝ့ံသြဖင့်၊ ာွး လတ်ွ ၍ ကျက်စားရာ၊ သုိး
ဆိတ်တို့ ေကျာ်နင်း ရာ ြဖစ် ရက လိမ့်မည်ဟု ေဟာ ေလ၏။

8
1တဖန် ထာဝရဘုရား က၊ သင် သည် ကီး ေသာ ေကျာက်သင်ပုနး် ကုိယူ ပီးလျှင် ၊
အေသာ့လယုက် ြမနြ်မနဖ်ျက်ေလာ့ဟု ဆုိလိုေသာ၊ မေဟရ ှာလလဟာ ှဗတ် ဟေူသာ
အက္ခရာစာလံးုကုိ လူ
ဘာသာ အားြဖင့် ေရး ထားေလာဟ့ု ငါ ့အား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 2 ထုိအခါ
သက်ေသ ခံေစြခင်းအလိုငှါ ၊ ယုံ ေလာက် ေသာသက်ေသ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ဥရိယ
ှင့်
ေယဗရခိ ၏ သား
ဇာခိရိ တို့ ကုိ ငါေခါ် ထား၏။ 3 ထုိေနာက် မှငါသည် ပေရာဖက် ကေတာ်ကုိ ချ ်း
သြဖင့် ၊ သူသည် ပဋိသေ ္ဓ
စဲွယူ၍
သား ေယာက်ျားကုိ ဘွားြမင် ေလ၏။ ထာဝရဘုရား
ကလည်း ၊ ထုိသားကုိ မေဟရ ှာလလဟာ ှဗတ် ဟေူသာအမည် ြဖင့်မှည့် ေလာ။့

4အေကာင်း မူကား၊ ထုိသူငယ် သည် အမိ
အဘ
ဟမု ေခါ် တတ်မီှ၊ ဒမာသက် မိ ၏ စည်းစိမ် ၊ ှမာရိ မိ ၌ လယုက်
ေသာဥစ္စာကုိ အာ ှုရိ ှ င်ဘုရင် သည် သိမ်း သွား လိမ့်မည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 5 - 6တ
ဖန် ထာဝရဘုရား က၊ ဤ
လမူျ ိး သည် ြဖည်းညင်း
စွာ စီး ေသာ ှိ ေလာင် ေချာင်း ကုိ ြငင်းပယ် ၍၊ေရဇိန် ှင့် ေရမလိ သား တို့ ၌
ဝမ်းေြမာက် ကေသာေကာင့်၊ 7 ထာဝရ ဘုရားသည် အလံးုအရင်းပါ ေသာအာ ှု ရိ
ှ င်ဘုရင် တည်းဟေူသာ၊ ခွနအ်ားဗလ ကီး ၍များ ေသာ ြမစ် ေရ ှင့်သူ တို့ ကုိ
လွှမ်းမုိးေစေတာ်မူသြဖင့် ၊ ထုိြမစ် သည် မိမိ
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ေချာင်း များကုိ လွှမ်း ၍ ၊ မိမိကမ်း များကုိ လျှ ံလျက်၊ 8 ယုဒ ြပည်ကုိ
ချင်းနင်းလွှမ်းမုိး ြဖန ့သွ်ား၍၊ လည်ပင်း တိင်ုေအာင် မီှ လိမ့်မည်။ သူ
၏ အေတာင် တို့ ကုိလည်း
ြဖန ့် သြဖင့်၊ ကုိယ်ေတာ် ၏ေြမ တြပင်လံးု ကုိ အပ်ုမုိး လိမ့်မည်၊ အိဧုမာေ လွ ဟု မိန ့်
ေတာ်မူ၏။ 9အချင်းလူ များတို့ ၊ သင်းဖွ့ဲ ၍မှုိင်ေတွ ကေလာ။့ ေဝး
ေသာြပည် သားအေပါင်း တို့ ၊ နားေထာင် ကေလာ။့ ခါးစည်း ၍
မှုိင်ေတွ ကေလာ။့ ခါးစည်း ၍
မှုိင်ေတွ က ေလာ။့ 10 တိင်ုပင် ကေလာ။့ သင်တို့အ ကံ သည် ပျက် လိမ့်မည်။ စီရင်
ကေလာ။့ စီရင်သည်အတိင်ုး မ
တည် ရ။ အေကာင်း မူကား၊ ဘုရား
သခင်သည် ငါ တို့ဘက် ၌ ှိေတာ်မူ၏။ 11ဤလမူျ ိး ၏ ဘာသာ
ဓေလ့အတိင်ုး ၊ ငါမကျင့် ရမည် အေကာင်း ၊ ထာဝရဘုရား သည် တနခုိ်း ြပလျက်၊
ငါ ့ ကုိ သွနသ်င် ၍မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ 12သင်းဖွ့ဲ ြခင်းဟ၊ု ဤ
လမူျ ိး ဆုိ သမျှ အတိင်ုး၊ သင်တို့သည် သင်းဖွ့ဲ ြခင်းဟု မ
ဆုိ က ှင့်။ သူ
တို့ေကာက် တတ် ေသာအရာကုိ မ
ေကာက် က ှင့်။ မ
ထိတ်လန ့် က ှင့်။ 13 ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင်ထာဝရဘုရား ကုိ ိုေသ
ြခင်း ှ ိ ကေလာ။့ ထုိဘုရား ကုိသာ ေကာက်ရွ ံ ြခင်း၊ ထိတ်လန ့် ြခင်း ှ ိ ကေလာ။့

14 ထုိသို့ ြပ လျှင်၊ ထုိဘုရားသည် သင်တို့ ခုိလှုံ ရာ ြဖစ် ေတာ်မူလိမ့်မည်။ သို့ ရာတင်ွ ၊
ဣသေရလ လူ ှစ် မျ ိ းတို့ ထိမိ၍လဲ
စရာေကျာက် ၊ မှားယွင်း စရာေကျာက် ၊ ေယ ု ှလင်
မိ သား တို့ ၌
ေကျာကွ့င်း ှင့်
ေထာင်ေချာက် ြဖစ်ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 15 ထုိသူ အများ တို့သည် ထိမိ
၍ တိမ်းလဲ ကျ ိးပ့ဲ ြခင်း၊ ေကျာမိ့ ဘမ်းဆီး ြခင်းသို့ ေရာက် ကလိမ့်မည်။ 16 ဤ
သက်ေသခံ ချက်ကုိ ငါ ့တပည့် တို့တင်ွ
ထုပ်
ထား၍၊ ပညတ်တရားကုိ တံဆိပ် ခတ်ေလာဟ့ု မိန ့ေ်တာ်မူ ၏။ 17ယာကုပ် အမျ ိးသား
တို့တင်ွ
မျက် ှာ ေတာ်ကုိ ကွယ် ထားေတာ်မူေသာထာဝရဘုရား ကုိ ငါသည် ဆုိင်းငံ့ လျက်
ေြမာ်လင့် မည်။ 18 ငါ မှစ၍ ငါ ့အား ထာဝရဘုရား ေပး ေတာ်မူေသာ သူငယ် တို့သည်
ှိ က၏။ ဇိအနု် ေတာင် ေပါ် မှာ ကျနိး်ဝပ် ေတာ်မူေသာေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင်
ထာဝရဘုရား
ထံ ေတာ်က၊ ဣသေရလ
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အမျ ိး၌
ပုပ္ပ နမိိတ် ှင့် အံ့ဘွယ်ေသာ အရာြဖစ်ေစြခင်းငှါေပးေတာ်မူသတည်း။ 19 တိးုတိးု
ေြပာ၍
မ ္တနသ်ရဇ္ဈာယ် တတ်ေသာ နတ်
ဝင် ှင့်
စုနး် တို့ ၌
ဆည်းကပ် ကေလာဟ့ု သင်တို့အား ဆုိ
လျှင်မူကား၊ လူ
တို့သည် မိမိ
တို့ ဘုရား သခင်၌
မ ဆည်းကပ်အပ်သေလာ။ အသက် ှင် ေသာသူ ၏
အမှုမှာ အသက်ေသ ေသာသူ၌
ဆည်းကပ် အပ်သေလာ။ 20တရား ေတာ်ကုိ၎င်း၊ သက်ေသခံ
ေတာ်မူချက်ကုိ ၎င်း နားေထာင် ကကုန။် သူတို့ ေြပာ ေသာ စကားသည် ှ တ်ကပတ်
ေတာ် ှင့် မ
ညီ လျှင် ၊ သူ တို့ ၌
အာ ုဏ် မ တက် ေသး။ 21 ပင်ပနး် ြခင်း ှင့်
မွတ်သိပ် ြခင်းကုိခံလျက်
လနွ်
သွားရကလိမ့်မည်။ မွတ်သိပ် ေသာအခါ လည်း
ကုိယ်ကုိ ကုိယ်ေ ှာင့် ှက် ၍ ၊ မိမိ တို့ ှ င်ဘုရင် ှင့်
မိမိ တို့ ဘုရား
သခင်ကုိ
ကျနိဆဲ် ကလိမ့်မည်။ 22အထက် သို့ ေမျှာ် သည်ြဖစ်ေစ၊ ေြမ ကီး ကုိ
ကည့် သည်ြဖစ်ေစ ၊ ဒကု္ခ ဆင်းရဲ ှင့်
ေမှာင်မုိက် အတိ ှိပါ ၏။ ထူထပ်ေသာ ေမှာင်မုိက် ှင့်ေတွ့၍၊ အလင်း ကွယ်ေပျာက်
ရာသို့ ှင်ထုတ် ြခင်းကုိခံရကလိမ့်မည်။

9
1 သို့ ေသာ်လည်း၊ ဒကု္ခ
ဆင်းရဲြခင်းကုိ ခံရေသာ
ြပည်သည် ေနာက်မှေမှာင်မုိက် ှင့်ကင်းလတ်ွ လိမ့်မည်။ ဇာဗုလုန် ခ ို င် ှင့် နဿလိ
ခ ို င် ကုိ အထက် က
ှုတ်ချ ေတာ်မူေသာ်လည်း ၊ ေနာက်တဖနအိ်င်ု နားေ ှာက်ေသာ လမ်း ၊ ေယာ်ဒန် ြမစ်

တဘက် ၊ တပါးအမျ ိးသား ေနရာ ဂါလိလဲ ြပည်ကုိ ဂုဏ် အသေရ ှင့် ြပည့်စုံေစေတာ်
မူ၏။ 2 ေမှာင်မုိက် ထဲမှာ
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သွားလာ ေသာလူ များတို့သည် ကီး စွာေသာ အလင်း ကုိြမင် ရ၍၊ ေသမင်း ၏ ိင်ုငံ
အရိပ် တင်ွ
ှိေန ေသာသူ တို့ ၌
အလင်း
ေပါ်ထွနး် လျက် ှိ၏။ 3 ကုိယ်ေတာ်သည် အမျ ိးသား တို့ ကုိ များြပား ေစ၍၊ သူ
တို့၏
ဝမ်းေြမာက် ြခင်းကုိ တိးုပွား ေစေတာ်မူ၏။ စပါးကုိ စုသိမ်း ရာကာလ၌
ဝမ်းေြမာက် သက့ဲသို့ ၎င်း၊ လယူုေသာ ဥစ္စာ
ကုိ ေဝ
ေသာသူ ဝမ်းေြမာက် သက့ဲသို့ ၎င်း၊ ေ ှ ေတာ်၌ သူတို့သည် ဝမ်းေြမာက် ကပါ၏။

4အေကာင်း မူကား၊ မိဒ န် လက်ထက် ၌ ြပ ေတာ်မူသက့ဲသို့ ၊ ကုိယ်ေတာ်သည် သူ
တို့ထမ်း ရေသာထမ်းဘုိး ၊ ေကျာ ၌ခံရေသာတတ်ု ကုိ၎င်း၊ ည ်းဆဲ ေသာသူ၏ လံှတံ
ကုိ၎င်းချ ိ း ေတာ်မူ ပီ။ 5 စစ်တိက်ု ေသာသူရဲ၏ ေြခစွပ် ှင့် အေသွး လးူ ေသာ အဝတ်
တနဆ်ာ ှိသမျှ တို့သည် မီး ှု ိ ဘို့ မီးစာ ြဖစ် ရက လိမ့်မည်။ 6အေကာင်း မူကား၊ ငါ
တို့အဘို့
သူငယ် ကုိ ဘွားြမင်
၏။ ငါ တို့အား
သား ကုိသနား ေတာ်မူ၏။ ထုိသူသည် အပ်ုစုိးြခင်း အာဏာစက် ှိ လိမ့်မည်။ နာမ
ေတာ်မူကား အံဩ့
ဘွယ်၊ တိင်ုပင် ဘက်၊ တနခုိ်း ကီးေသာဘုရား သခင်၊ ထာဝရ
အဘ၊ ငိမ်သက် ြခင်းအ ှင် ဟု ေခါ်ေဝါ် သမုတ် ြခင်းကုိခံ ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 7 ဒါဝိဒ်
မင်း၏ ရာဇ
ပလ္လ င်ေပါ် မှာထုိင်၍၊ ိင်ုငံ ေတာ်ကုိ ေနာင်ကာလအစ ်မြပတ်၊ တရား
ေတာ်အတိင်ုး ေြဖာင့်မတ် စွာစီရင်၍အ မဲတည် ေစေတာ်မူမည်အေကာင်း ၊ အာဏာ
ေတာ် တိးုတက် ြခင်း ှင့်
ငိမ်သက် ေတာ်မူြခင်း သည် နစိ္စ
အ မဲ ှိလိမ့်မည်။ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
သည် အလို
ေတာ်အား ကီး၍၊ ထုိ
အမှုကုိ ပီးစီး ေစေတာ်မူလိမ့်မည်။ 8ထာဝရ ဘုရားသည် ဗျာဒိတ် ေတာ်ကုိ ယာကုပ်
အမျ ိးသို့ လွှတ် ၍ ၊ ဣသေရလအမျ ိးအေပါ် မှာ သက်ေရာက် ေစေတာ်မူ၏။ 9အတ်ု
ို း ပိ
ေသာ်လည်း ၊ ဆစ် ေသာေကျာက် ှင့် တည် ြပနမ်ည်။ 10သဖနး်ပင် များကုိ ခုတ်လဲှ
ေသာ်လည်း ၊ သူတို့ အရာ၌ အာရဇ် ပင်များကုိ စုိက် ထားမည်ဟု မာန
ကီးမားေထာင်လွှားေသာ ှမာရိ မိ သား မှစ၍ ဧဖရိမ် လူ
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အေပါင်း တို့သည် သိ ရ ကလိမ့်မည်။ 11 ထာဝရဘုရား သည်လည်း ၊ ထုိသူ တို့
တဘက် ၌ ေရဇိန် မင်း၏ရနသူ် တို့ ကုိ ချးီေြမာက် ၍ ၊ ဧဖရိမ်အမျ ိး၏ ရနသူ်တို့ ကုိ
ထေစေတာ်မူသြဖင့်၊ 12 ေ ှ ၌ကား ှုရိ လ၊ူ ေနာက် ၌ ကား ဖိလိတ္တိ
လတိူု့ သည် ပစပ် ဟ၍၊ ဣသေရလ
အမျ ိးကုိ ကုိက် စားက လိမ့်မည်။ သို့ ေသာ်လည်း၊ အမျက် ေတာ်သည် မ
ငိမ်း ၊ လက် ေတာ်သည် ဆန ့် လျက် ှိေသး ၏။ 13ဤလူ မျ ိ းသည် ဒဏ်ခတ် ေတာ်

မူေသာသူထံ သို့ မ
လှည့် မြပန၊် ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
ကုိ မ
ှာ မေဖွတတ်။ 14 ထုိေကာင့် ၊ ထာဝရဘုရား သည် ဣသေရလ
အမျ ိးမှ
ဦးေခါင်း ှင့် အ မီး ကုိ၎င်း၊ စွနပ်လွံ လက် ှင့်
ကုိင်း ပင်ကုိ၎င်းတေန ့ ြခင်းတင်ွ ခုတ် ြဖတ်ေတာ် မူလိမ့်မည်။ 15 ဦးေခါင်း ကား၊
အသက် ကီးသူ ှင့်
အသေရ ှိသူ တည်း။ အ မီး ကား၊ မုသာ
ကုိေဟာ ေြပာေသာ ပေရာဖက် တည်း။ 16ဤ လမူျ ိး ကုိ လမ်းြပ ေသာသူတို့သည်
လမ်းလွဲ ေစြခင်းငှါ ြပ က၏။ လိက်ုေသာသူတို့သည်လည်း ပျက်စီး ြခင်းသို့ ေရာက်
ကလိမ့်မည်။ 17 ထုိေကာင့် ၊ ထာဝရ ဘုရားသည် သူ
တို့တင်ွ ှိေသာလပူျ ိ တို့ ကုိ အားရ
ေတာ်မ မူ။ မိဘ
မ ှိေသာသူငယ် ှင့်
မုတ်ဆုိးမ တို့ ကုိ သနား
ေတာ်မ မူ။ ထုိသူ
အေပါင်း တို့ သည် အဓမ္မ
ြပ ေသာသူ၊ ဆုိးညစ် ေသာသူြဖစ်၍ ၊ မတရား
ေသာ စကားကုိေြပာ တတ်က၏။ သို့
ြဖစ်၍၊ အမျက် ေတာ် သည် မ
ငိမ်း ၊ လက် ေတာ်သည် ဆန ့် လျက် ှိေသး ၏။ 18အဓမ္မ သည် မီး
က့ဲသို့ ေလာင် တတ်၏။ ဆူးပင် အမျ ိးမျ ိ းကုိ ကျွမ်း ေစမည်။ ေတာအပ်ု ကုိ လည်း
မီး ှု ိ သြဖင့်၊ အပင်တို့သည် မီးခုိး
ှင့်တကွလငွ့် တက်ကလိမ့်မည်။ 19 ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
၏ အမျက် ေတာ်ေကာင့်၊ ေြမသည်မီးေလာင်၍၊ ေြမသားတို့ သည် မီးေမွးဘို့ ထင်း
ြဖစ်ကလိမ့်မည်။ ညီအစ်ကုိချင်း တေယာက်ကုိတေယာက် မ ှေြမာရ။ 20လက်ျာ ဘက်၌
ခုတ် ြဖတ်ေသာ်လည်း ၊ ငတ်မွတ် လိမ့်မည်။ လက်ဝဲ ဘက်၌
ကုိက် စားေသာ်လည်း မ ဝ ရ။ အိမ်နးီချင်းအသား ကုိ လူ
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တိင်ုးကုိက်စား ရလိမ့်မည်။ 21 မနာေ ှ အမျ ိးသည် ဧဖရိမ် အမျ ိးကုိ၎င်း ၊ ဧဖရိမ်
အမျ ိးသည် မနာေ ှ အမျ ိးကုိ၎င်းကုိက်စားကလိမ့်မည်။ ထုိ ှစ် မျ ိ းတို့သည် ယုဒ
အမျ ိးကုိ
တညီတ ွတ်တည်းရနြ်ပ ကလိမ့်မည်။ သို့ ေသာ်လည်း၊ အမျက် ေတာ်သည် မ
ငိမ်း ၊ လက် ေတာ်သည် ဆန ့် လျက် ှိေသး ၏။

10
1 ငတ်မွတ်ေသာသူတို့ ကုိ တရား ှုံးေစြခင်းငှါ၎င်း၊ 2 ငါ ၏လမူျ ိ း တင်ွ ဆင်းရဲ သား
တို့၏ အခွင့်
အရာကုိ ု ပ်သိမ်း ြခင်းငှါ ၎င်း၊ မုတ်ဆုိးမ တို့ ကုိ ည ်းဆဲ၍၊ မိဘ
မ ှိေသာသူတို့၏ ဥစ္စာကုိလယူု
ြခင်းငှါ၎င်း၊ မတရား
သြဖင့် စီရင် ေသာသူ၊ ကျပ်တည်း စွာေသာ မှတ်ချက် ကုိ မှတ်သား ေသာ စာေရး
တို့သည် အမဂင်္လာ ှိ က၏။ 3 ငါ ကည့် ှုစီရင် သည်ကာလ ၊ အေဝး က ေရာက်လတံ့
ေသာ ဖျက်ဆီး ြခင်းြဖစ်သည်ကာလ၌ ၊ သင်တို့သည် ချမ်းသာ ရအံေသာငှါ ၊ အဘယ်
သူထံ သို့ ေြပး ကလိမ့်မည်နည်း။ သင် တို့ စည်းစိမ် ဥစ္စာကုိ အဘယ်မှာ သုိ ထား က
လိမ့်မည်နည်း။ 4 ငါေ့ကျးဇူးကုိ မခံရေသာသူတို့သည်၊ ချ ပ်ထား လျက် ှိေသာသူတို့
ေအာက် မှာ ဦးချ ရကလိမ့်မည်။ အေသသတ် ြခင်းကုိ ခံရေသာသူတို့ ေအာက် မှာ လဲ
ရက လိမ့်မည်။ သို့ ေသာ်လည်း၊ အမျက် ေတာ်သည်မ ငိမ်း ၊ လက် ေတာ်သည်ဆန ့်
လျက် ှိေသး၏။ 5အာ ှုရိ လသူည်အမဂင်္လာ ှိ၏။ ငါ ့အမျက် ၏ လံှတံ ြဖစ်၏။ သူ
ကုိင် ေသာေတာင်ေဝး သည် ငါ ဒဏ် ေပး စရာဘို့ ြဖစ်၏။ 6အဓမ္မ
လမူျ ိ း ှ ိရာသို့
သူ့ ကုိငါေစလွှတ် မည်။ ငါ ့အမျက် ခံရာ လစုူ
ကုိ
လယူု ဖျက်ဆီး ၍၊ လမ်း ၌ ရွှ ံ ကုိက့ဲသို့ ေကျာ် နင်းေစြခင်းငှါ ၊ သူ့ ကုိငါမှာ ထားမည်။

7 သို့ ေသာ်လည်း၊ သူသည်အြခားေသာအ ကံ၊ အြခားေသာ အလို ှ ိ၏။ သူသည်ဖျက်ဆီး
၍ ၊ များစွာေသာလမူျ ိ း တို့ ကုိ ဖယ် ှင်း ြခင်းငှါ အလို ှ ိ၏။ 8 သူသည် အဘယ်သို့ ဆုိ
သနည်းဟမူူကား၊ ငါ ၏ မှုးမတ် တို့သည် မင်း ကီး ြဖစ်ကသည်မဟတ်ု ေလာ။ 9ကာလ
ေနာ မိ သည် ခါေခမိတ် မိ က့ဲသို့ ၎င်း၊ ဟာမတ် မိ သည် အာပဒ် မိ က့ဲသို့ ၎င်း၊ ှမာ
ရိ မိ သည် ဒမာသက် မိ က့ဲသို့ ၎င်း ြဖစ်သည် မဟတ်ု ေလာ။ 10 ှမာရိ ု ပ်တု ှင့်
ေယ ု ှလင် ု ပ်တုထက် သာ၍ြမတ် ေသာ ုပ်တု ဆင်းတု ကုိ ကုိးကွယ်ေသာ တိင်ုး
ိင်ုငံများကုိ
ငါ လု ယူသက့ဲသို့ ၎င်း၊ 11 ှမာရိ မိ ှင့်
သူ ၏ ုပ်တု တို့ ကုိ
ငါြပ သက့ဲသို့ ၎င်း၊ ေယ ု ှလင် မိ ှင့်
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သူ ၏ ုပ်တု တို့ ကုိ ငါြပ မည် မဟတ်ု ေလာ ဟုဆုိ တတ်၏။ 12 သို့ ေသာ်လည်း၊
ထာဝရ
ဘုရားသည် ဇိအနု်
ေတာင် ှင့်
ေယ ု ှလင် မိ ၌ အမှုေတာ် ကုိ လက်စသတ် ေတာ်မူ ပီးမှ ၊ အာ ှုရိ
ှ င်ဘုရင် ၏ မာန
ေထာင်လွှားြခင်း၊ ေမာ် ေသာ မျက် ှာ ှင့် ေစာ်ကား ြခင်းကုိ ငါကည့် ှု၍ စီရင် မည်။

13 ထုိမင်းက၊ ငါသည် ကုိယ် လက် ံု း သတ္တ ိ ှင့်
ကုိယ်
ဉာဏ် အားြဖင့် ငါတတ် ိင်ု၏။ ပညာ
သတ္တ ိ ှင့် ငါြပည့်စုံ၏။ လမူျ ိ း ေနရာ
အပုိင်းအြခားတို့ ကုိ ငါေရွှ ပီ။ သူ
တို့၏ ဘ ာ
ကုိ လယူု
ပီ။ ဘုရင် တို့ ကုိ သူရဲ
က့ဲသို့ ှမ့်ိချ ပီ။ 14 ငါ ့လက် သည် ငှက်သုိက် ကုိ ေတွ့သက့ဲသို့ ၊ လူ တို့၏ဥစ္စာ ပစ္စည်း
ကုိ ေတွ့ ပီ။ စွန ့ပ်စ် ေသာငှက်ဥ တို့ ကုိ သိမ်းယူ သက့ဲသို့ ၊ ေြမ ကီး တနဆ်ာ ှိသမျှ
တို့ ကုိငါ
သိမ်းယူ ပီ။ အဘယ်သူမျှအေတာင် ကုိမ လှုပ် ၊ ှ တ် သီးကုိမဖွင့် ၊ မြမည် မတနွ်
ဟုဆုိ သည် ြဖစ်၍၊ 15 ကိမ်လံးု သည် ကုိင် ေသာသူကုိလှုပ် သက့ဲသို့ ၎င်း၊ ေတာင်ေဝး
သည် မိမိသခင်ကုိချ ီ ကသက့ဲသို့ ၎င်း၊ ပုဆိန်
သည် ခုတ် ေသာသူကုိ ေစာ်ကား ရမည်ေလာ။ လွှ သည် တိက်ု ေသာသူကုိ
ရနြ်ပ ၍ ေထာင်လွှား ရမည်ေလာ။ 16 ထုိေကာင့်၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ သခင်အ ှင်
ထာဝရဘုရား သည် ထုိမင်း ၏ ဆူဝ
ေသာသူတို့ ၌ ပိန် ကျ ံ ြခင်းကုိ သွင်းေပးေတာ်မူမည်။ သူ
၏ ဘုနး် ေအာက် ၌ လည်း
မီး ေလာင် သက့ဲသို့ ေလာင် ေစ ြခ င်း ငှါ ှု ိ ေတာ် မူ မည်။ 17 ဣသေရ လ
အမျ ိး၏အလင်း သည် မီး
ြဖစ် ေတာ်မူ မည်။ သန ့် ှ င်း ေသာ ဘုရားသည် မီးလျှ ံ ြဖစ်ေတာ်မူမည်။ တေန ့
ြခင်းတင်ွ ၊ ထုိမင်း ၏ ဆူး
ပင်အမျ ိး မျ ိ း တို့ ကုိ မီး ှု ိ၍၊ ကျွမ်း ေစေတာ် မူမည်။ 18 ေတာ ၏ဘုနး် ကုိ၎င်း၊
အသီးအ ှံထွက်ေသာလယ် ၏ ဘုနး်ကုိ၎င်း၊ သူ၏ ကုိယ် ခ ္ဓာနံ ဝိညာ ် ှင့်တကွ ကုန်
ေစေတာ်မူသြဖင့်၊ ထုိမင်းသည် နာ
ေသာသူက့ဲသို့ အားေလျာ့ လိမ့်မည်။ 19 ကင်း ေသာ ေတာပင် တို့ ကုိ သူငယ် သည်
စာရင်း
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ယူ ိင်ုေအာင်၊ အနည်းငယ် မျှသာ ြဖစ် လိမ့်မည်။ 20 ထုိအခါမှစ၍၊ ေဘးလတ်ွ လျက်
ကင်း ေသာ ဣသေရလ
အမျ ိး ှင့်
ယာကုပ် အမျ ိးသား တို့သည်၊ မိမိ
တို့ ကုိ ည ်းဆဲ ေသာသူ၌
ေနာက် တဖနမ် ကုိးစား ဘဲ၊ ဣသေရလ
အမျ ိး၏ သန ့် ှ င်း ေသာအ ှင် ထာဝရဘုရား
၌
အမှနကုိ်းစား ကလိမ့်မည်။ 21 ကင်း ေသာသူတည်းဟေူသာ၊ ယာကုပ် အမျ ိး၌ ကင်း
ေသာသူတို့သည် တနခုိ်း ကီး ေတာ်မူေသာဘုရား
သခင့်ထံသို့ ြပန် လာ ကလိမ့်မည်။ 22 အိုဣသေရလ အမျ ိး ၊ သင်၏အမျ ိးသား
တို့သည် သမုဒ္ဒရာ
သဲလံးု ှင့် အမျှ များေသာ်လည်း ၊ ကင်း ေသာသူတို့ သာလျှင် ြပန် လာကလိမ့်မည်။
စီရင် ဆုံးြဖတ်ေသာ သုတ်သင်ပယ် ှင်း ြခင်းသည် တရား
သြဖင့် လွှမ်းမုိး ရ လိမ့်မည်။ 23 ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ ှင်
ထာဝရဘုရား သည် ေြမ တြပင်လံးု အလယ် ၌
စီရင် ဆုံးြဖတ်ေသာ၊ သုတ်သင် ပယ် ှားြခင်းကုိ ြပ ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 24 ထုိေကာင့်၊
ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ သခင် အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ဇိအနု် မိ ၌ေန ေသာငါ ၏လမူျ ိ း ၊ အာ ှုရိ မင်းေကာင့်
မ ေကာက် ှင့်။ သူ၏ ကိမ်လံးု ှင့်
သင့် ကုိ ိုက် မည်။ အဲဂုတ္တု
မင်း ြပ သည်နည်းတူ
သူ ၏လံှတံ ကုိ သင် ၏အေပါ် မှာမုိး လိမ့်မည်။ 25 သို့ ေသာ်လည်း၊ ခဏ
ကာ ပီးမှ သူ တို့သည်ပျက်စီး
ြခင်းသို့ ေရာက်ေသာအားြဖင့် ၊ ငါအ့မျက် သည် ငိမ်း ၍၊ ငါ ့ စိတ်လည်းေြပလိမ့်မည်။

26 ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင်ထာဝရဘုရား
သည် ဩရဘ
ေကျာက် နား မှာ မိဒ န် အမျ ိးသားတို့ ကုိ ဒဏ်ခတ် သက့ဲသို့ ၎င်း၊ ပင်လယ် ကုိလံှတံ
ေတာ် ှင့် မုိး
သက့ဲသို့ ၎င်း၊ ထုိမင်းအဘို့ ေဘးဥပဒ်ကုိ ြပင်ဆင်၍၊ အဲဂုတ္ထု
လက်ထက်၌က့ဲသို့ တဖန်
လံှတံ ေတာ်ကုိ ချ ီ ေတာ်မူမည်။ 27 ထုိ ကာလ ၌
သူ ၏ဝန် ကုိ သင် ၏ပခုံး ေပါ် က ၎င်း၊ သူ
၏ထမ်းဘုိး ကုိသင် ၏လည်ပင်း ေပါ် က ၎င်း ချ ရ၏။ ဆူဝ
ြခင်းေကျးဇူးေကာင့်
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ထမ်းဘုိး ပျက်စီး ရ၏။ 28အာရပ် မိ သို့
ေရာက် ေလ ပီ။ မိဂ ုန် မိ တိင်ုေအာင်
လနွ် သွား ပီ။ မိတ်မတ် မိ ၌
လှည်း များကုိ ချ ထား ပီ။ 29 ေတာင်ကားကုိ လနွ် က ပီ။ ေဂဗ
မိ ၌ စားခနး် ချ က ပီ။ ရာမ
မိ သည် ေကာက်လန ့် လျက် ှိ၏။ ေ ှာလု
ေနရာဂိဗာ မိ သည် ေြပး ၏။ 30 အိုဂလ္လိမ် မိ သမီး ၊ ေကးေကာ် ေလာ။့ အိုလဲ
ှ မိ ၊ နားေထာင် ေလာ။့ အာနသုတ် မိ သည် အမဂင်္လာ ှိ၏။ 31 မာဒေမန မိ သည်
ေြပာင်း သွား ပီ။ ေဂဗိပ် မိ သား တို့သည် လတ်ွေအာင်ေြပး က၏။ 32 ေနာဘ မိ ၌
တရက်ေန ပီးမှ၊ ဇိအနု် သတို့သမီး ၏ ေတာင် တည်းဟေူသာေယ ှု ှလင် ေတာင် ကုိ
ရွယ်၍၊ မိမိ
လက်
ကုိ လှုပ် လိမ့်မည်။ 33 ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ သခင် အ ှင် ထာဝရဘုရား
သည် ေကာက်မက် ဘွယ်ေသာ အြခင်းအရာ ှင့် သစ်ပင်အထွဋ်ကုိ ပယ် ှင်း ေတာ်မူ
မည်။ အရပ် ြမင့် ေသာ အခက်
တို့ ကုိ ခုတ်လဲှ ၍ ၊ ကီးမား ေသာ အခက်တို့ ကုိ ှမ့်ိချ ေတာ်မူမည်။ 34 ေတာ အပ်ုကုိ
ပုဆိန် ှင့်
ခုတ် ပယ်ေတာ်မူ၍ ၊ ေလဗ ုန် ေတာသည် တနခုိ်း ကီးေသာသူ ၏လက်အားြဖင့်လဲ
လျက်ေနလိမ့်သတည်း။

11
1 ေယ ှဲ အမျ ိးအငတ်ု ၌
အတက် ေပါက် လိမ့်မည်။ သူ
၏အြမစ် တို့တင်ွ
အ ွန ့် သည် အသီးသီး လိမ့်မည်။ 2ထာဝရဘုရား ၏ ဝိညာ ် ေတာ်တည်းဟေူသာ
ဉာဏ် ပညာ ကုိ ေပးေသာဝိညာ ် ၊ ကံစည် တတ်စွမ်း ိင်ု ေသာ သတ္တ ိ
ကုိေပးေသာဝိညာ ် ၊ ထာဝရဘုရား ကုိသိ ၍
ေကာက်ရွ ံ ေသာသေဘာကုိ ေပးေသာဝိညာ ် ေတာ်သည် ထုိသူ
အေပါ် မှာ ကျနိး်ဝပ် ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 3 ထုိသူသည် ထာဝရဘုရား
ကုိ ေကာက်ရွ ံ ြခင်း၌
ေမွ့ေလျာ် သည်ြဖစ်၍ ၊ မိမိ မျက်စိ ြမင် သည်အတိင်ုး
တရား မ စီရင်၊ မိမိ
နား ကား သည်အတိင်ုး မ ဆုံးြဖတ် ဘဲ၊ 4 ဆင်းရဲ သားတို့၏ အမှုကုိတရား ေတာ်
အတိင်ုး
စီရင် ၍ ၊ ှမ့်ိချ ေသာ ေြမ ကီး သားတို့ဘက် ၌ ေနလျက်၊ ေြဖာင့်မတ် စွာ
ဆုံးြဖတ် လိမ့်မည်။ ေြမ ကီး ကုိ ှ တ်ကပတ် ေတာ်လံှတံ ှင့်
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ဒဏ်ခတ် ၍ ၊ ဆုိး ေသာသူကုိ ှ တ်ခမ်း ထွက်သက် ှင့်
ကွပ်မျက် လိမ့်မည်။ 5တရား ှင့် သစ္စာ သည် သူ
၏ ခါးပနး် ခါးစည်း ြဖစ်လိမ့်မည်။ 6 ေတာေခွး သည် သုိးသငယ် ှင့်အတူ ေန
လိမ့်မည်။ ကျားသစ် သည် ဆိတ်သငယ် ှင့်အတူ အိပ် လိမ့်မည်။ ာွးသငယ် ၊ ြခေသင့်္
သငယ်၊ ဆူ
ေအာင်ေကျွးေသာ အေကာင်တို့သည် အတူ
သွားလာက၍ ၊ လသူူငယ် သည် သူ
တို့ ကုိ
ပို့ ေဆာင် လိမ့်မည်။ 7 ာွးမ ှင့် ဝံ မသည် အတကူျက်စား ၍၊ သူ
တို့ သား
ငယ်များသည် အတူ
အိပ် ကလိမ့်မည်။ ြခေသင့်္ သည် လည်း
ာွး က့ဲသို့ ြမက် ကုိစား လိမ့်မည်။ 8 ို့ စို့ သူငယ်သည်လည်း
ေ မဆုိး တင်ွး ေပါ် မှာ ကစား
လိမ့်မည်။ ို့ကွာေသာ သူငယ် သည်လည်း ၊ ေ မ
ေဟာက်တင်ွး ဝ၌
မိမိ လက် ကုိသွင်း လိမ့်မည်။ 9 ငါ ၏ သန ့် ှ င်း ေသာေတာင် တြပင်လံးု ၌
အချင်းချင်း ည ်းဆဲြခင်း၊ ဖျက်ဆီးြခင်းကုိ မြပ ရက။ အေကာင်းမူကား၊ ပင်လယ်
ေရသည် မိမိေနရာကုိ
လွှမ်းမုိး သက့ဲသို့ ၊ ေြမ ကီး သည် ထာဝရဘုရား
ကုိ သိကျွမ်း ြခင်းပညာ ှင့် ြပည့်စုံ လိမ့်မည်။ 10 ထုိ ကာလ ၌
ေယ ှဲ ၏အြမစ် သည် ေပါက်၍၊ လူ
များ အဘို့ ထူ
ေသာ အလံ
ြဖစ်လိမ့်မည်။ ထုိအလံ
၌
တပါးအမျ ိးသား တို့သည် ဆည်းကပ် ကလိမ့်မည်။ ကျနိး်ဝပ် ေတာ်မူရာအရပ်သည်
လည်း
ဘုနး် ကီး လိမ့်မည်။ 11 ထုိ ကာလ ၌
ထာဝရဘုရား သည် လက် ေတာ်ကုိ ဆန ့်၍၊ ကျန် ကင်းေသာ ကုိယ်ေတာ် ၏ လူ
တို့ ကုိအာ ှုရိ
ြပည်၊ အဲဂုတ္တု
ြပည်၊ ပါသ ု ြပည်၊ ကု ှ ြပည်၊ ဧလံ
ြပည်၊ ှ ိနာ ြပည်၊ ဟာမတ် ြပည်၊ ပင်လယ် တဘက်၌ ှိေသာြပည်
များတို့ မှ
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ကယ် ယူြခင်းငှါ
တဖန် ြပ ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 12တပါးအမျ ိးသား တို့အဘို့
အလံ ကုိထူ ေတာ်မူသြဖင့် ၊ ှင်ထုတ် ေသာဣသေရလ အမျ ိးသား ှင့် ၊ အရပ်ရပ်
ကဲွြပား ေသာယုဒ အမျ ိးသားတို့ ကုိ ေြမ ကီး ေလး
မျက် ှာ တို့ မှ
ေခါ်၍ စုေဝး ေစေတာ်မူလိမ့်မည်။ 13 ဧဖရိ မ် အမျ ိးသည် ြင စူ ေသာစိတ် ငိမ်း
လိမ့်မည်။ ရနြ်ပ တတ်ေသာ ယုဒ
အမျ ိးသားတို့သည်လည်း ၊ ရနေ်ြပ
ကလိမ့်မည်။ ဧဖရိမ် အမျ ိးသည် ယုဒ
အမျ ိးကုိ မ
ြင စူ ရ။ ယုဒ
အမျ ိးလည်း
ဧဖရိမ် အမျ ိးကုိ ရန် မ ြပ ရ။ 14 သူတို့သည် အေနာက် ဘက်၌
ဖိလိတ္တိ လူများကုိ လိက်ု ၍ တိက်ု ကလိမ့်မည်။ အေ ှ ြပည်သား တို့၏ ဥစ္စာကုိ
အတူ
လယူု ကလိမ့်မည်။ ဧဒံု
အမျ ိး ှင့်
ေမာဘ အမျ ိး ကုိလည်း လပ်ု ကံ ကလိမ့်မည်။ အမ္ မုန် အမျ ိးသား တို့ သည်
သူ တို့၏အပ်ုစုိးြခင်းကုိခံ ရ ကလိမ့်မည်။ 15 ထာဝရဘုရား သည်လည်း ၊ အဲဂုတ္တု
ပင်လယ် ၏ လျှာ ကုိေဖျာက်ဖျက် ေတာ်မူမည်။ ြပင်း စွာေသာေလ ေတာ် ှင့်တကွ
လက် ေတာ်ကုိြမစ်
ေပါ် မှာလှုပ် ၍ ၊ ေချာင်း ခုနစ်
သွယ်ြဖစ်ေစြခင်းငှါ ိုက်ခတ် ေတာ်မူသြဖင့် ၊ လတိူု့သည် ေြခနင်း စီးလျက်
ေကျာ် သွားကလိမ့်မည်။ 16ဣသေရလ အမျ ိးသားတို့သည် အဲဂုတ္တု
ြပည်
မှ ထွက် သွားေသာအခါ၌
ြဖစ်သက့ဲသို့ ၊ အာ ှုရိ ြပည်မှ
ကျန် ကင်းေသာ
ကုိယ်ေတာ် ၏လူ တို့ သွားရာလမ်း
ကီးြဖစ် ရလိမ့်မည်။

12
1 ထုိ ကာလ ၌
သင် မက်ဆုိ ရမည်ကား၊ အိုထာဝရ ဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ုသည် ဂုဏ်ေကျးဇူးေတာ်ကုိ
ချးီမွမ်း ပါမည်။ အကျွ ်ပ်ု ကုိ
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အမျက်ထွက် ေတာ်မူေသာ်လည်း ၊ တဖန် အမျက် ေတာ် ငိမ်း ၍ ၊ အကျွ ်ပ်ု ကုိ
ှစ်သိမ့် ေစေတာ်မူ၏။ 2 ဘုရား သခင်သည် ငါ ့ ကုိ ကယ်တင် ေသာ အ ှင် ြဖစ်ေတာ်
မူ၏။ ေကာက်လန ့် ေသာစိတ် မ
ှိဘဲ ရဲရင့် မည်။ ထာဝရဘုရား
သည် ငါ ချးီမွမ်း ရာ၊ ငါသီချင်း ဆုိရာ၊ ငါ ့ ကုိ
ကယ်တင် ေတာ်မူေသာအ ှင်ြဖစ် ေတာ်မူ၏။ 3သင် တို့သည် ဝမ်းေြမာက် ေသာစိတ်
ှင့် ကယ်တင်
ြခင်းစမ်းေရတင်ွး တို့ ၌
ေရ ခပ် ရကလိမ့်မည်။ 4 ထုိ ကာလ ၌ လည်း ထာဝရဘုရား
၏ ဂုဏ်ေတာ် ကုိ
ချးီမွမ်း ကေလာ။့ နာမ
ေတာ်ကုိ
ပဌနာ ြပ ကေလာ။့ အမှု ေတာ်တို့ ကုိ လူ
များတို့တင်ွ
ေဘာ်ြပ ေလာ။့ နာမ
ေတာ်သည် ြမင့်ြမတ် ေသာေကာင့် ချးီမွမ်း ကေလာ။့ 5ထာဝရဘုရား ကုိေထာမနာ
သီချင်းဆုိ ကေလာ။့ထူးဆနး် ေသာအမှုကုိြပ ေတာ်မူ ပီ။အမှု ေတာ်သည်ေြမ တြပင်
လံးု၌ ထင် ှား ပါေစ။ 6 အိုဇိအနု် သတို့သမီး၊ ေကးေကာ် ေလာ။့ဝမ်းေြမာက်သြဖင့်
ေအာ်ဟစ် ေလာ။့ အေကာင်း မူကား၊ဣသေရလ အမျ ိး၏သန ့် ှ င်း ေသာဘုရားသည်
သင် ၏အလယ် ၌ ဘုနး် ကီး ေတာ်မူ၏ဟု မက် ဆုိရလိမ့်မည်။

13
1 ဗာဗုလနု် မိ ကုိ ရည်ေဆာင်၍ အာမုတ် ၏သား
ေဟ ှာယ ခံရ ေသာ ဗျာဒိတ် ေတာ်အချက်ဟူမူကား၊ 2 ှ င်းလင်း ေသာ ေတာင် ေပါ်
မှာအလံ ကုိ ထူ
က။ ကျယ်ေသာအသံ ှင့် ေအာ်ဟစ် က။ လက် ကုိလှုပ် က။ သူတို့သည် မင်း တို့

ေနရာတံခါး များကုိ ဝင် ကေစ။ 3 ငါ သန ့် ှ င်း ေစေသာသူတို့ ကုိ
ငါ မှာ ထား ပီ။ ငါ ေပးေသာဘုနး် အာ ေုဘာ်ေကာင့် ဝမ်းေြမာက် ေသာသူ၊ ငါ ၏သူရဲ
တို့ ကုိ ငါအ့မျက် ေြပေစြခင်းငှါ
ငါေခါ် ပီ။ 4 ကီး စွာေသာ အလံးုအရင်း၏ အသံ
က့ဲသို့ ေတာင် တို့အေပါ် မှာ လူ
များ၏ အသံ
ဗလံ၊ စုေဝး
ေသာ တိင်ုး သူြပည်သားများတို့၏ အတ်ုအတ်ု ကျက်ကျက်ေသာ အသံ
ဗလံ ှိသည် ှင့်၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
သည် စစ်တိက်ု ြခင်းငှါ၊ အလံးု
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အရင်းကုိစီရင် ခင်းကျင်းေတာ်မူ၏။ 5ထာဝရဘုရား ှင့် အတတူကွ အမျက် ေတာ်
လက်နက် တို့သည် တြပည် လံးု ကုိ ဖျက်ဆီး ြခင်းငှါ ၊ ေဝး
ေသာြပည် ၊ ေကာင်းကင် စွနး် မှ
လာ က၏။ 6 ထာဝရဘုရား ၏ေန ့ ရက်သည်နးီ ေသာေကာင့်၊ ငိေု ကး ြမည်တမ်း
ကေလာ။့အန ္တ တနခုိ်း ှ င်စီရင်ေတာ်မူေသာေဘး အ ္တရာယ်က့ဲသို့ လာ လိမ့်မည်။ 7 ထုိ
ေကာင့် ၊ ှ ိသမျှ ေသာ လက် တို့သည် ကျ က လိမ့်မည်။ လူ
အေပါင်း တို့သည် စိတ် ပျက် ၍
ေကာက်လန ့် ြခင်းသို့ ေရာက် ကလိမ့်မည်။ 8 နာ ြခင်းေဝဒနာ အမျ ိးမျ ိ းကုိခံရ က
လိမ့်မည်။ သားဘွား ေသာ မိနး်မက့ဲသို့ ေဝဒနာ ကုိ ခံရလျက်၊ တေယာက် ကုိတေယာက်
ကည့် ှု ၍မှုိင်ေတသွြဖင့်၊ သူ
တို့ မျက် ှာ သည် မီးလျှ ံ အဆင်း ှိ လိမ့်မည်။ 9 ထုိြပည် ကုိ ဖျက်ဆီး ၍ ၊ အြပစ်
ကီးေသာ ြပည်သူြပည်သားတို့ ကုိ သုတ်သင် ဖယ် ှင်းြခင်းငှါ ၊ ထာဝရဘုရား
၏ ကမ်းက တ် ေသာေန ့ရက်သည် ြပင်းထန် ေသာ ေဒါသ
အမျက်ထွက်လျက်လာ လိမ့်မည်။ 10 မုိ ဃ်း ေကာင်းကင် ကယ် နက္ခတ် တို့သည်
အလင်း
ကုိမ ေပး။ ေန သည်လည်း ထွက် ေသာအခါ မုိက်
လျက်၊ လ
သည်လည်း
မထွနး် မ လင်းဘဲလျက် ှိလိမ့်မည်။ 11 ထုိေလာကီ ိင်ုငံ၏ အြပစ် ကုိ၎င်း ၊ မတရား
ေသာသူတို့ ၏ ဒစု ိုက် များကုိ၎င်းငါစစ်ေကာ မည်။ မာန
ကီး
ေသာသူတို့၏ ေထာင်လွှားြခင်းကုိ ငါ ှပ်ိစက် ၍၊ ကမ်းက တ်
ေသာသူတို့၏ ေစာ်ကား ြခင်းကုိ ငါ ှမ့်ိချ မည်။ 12လူ သည် ေရွှ စင်ထက်
အဘုိးထုိက်မည် အေကာင်း၊ ဆင်းရဲသား သည် ဩဖိရ
ေရွှ ေကျာက်ထက်
အဘုိးထုိက်မည်အေကာင်းငါ ြပ မည်။ 13 သို့ ြဖစ်၍ ၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင်
ထာဝရ
ဘုရား ၏ ေဒါသ အမျက်ေတာ်ြပင်း စွာထွက်ေသာ ေန ့
ရက် ၌ ၊ မုိဃ်းေကာင်းကင် ကုိ ငါလှုပ် ှား မည်။ ေြမ ကီး
လည်း
မိမိ ေနရာ မှ
ေရွ ရလိမ့်မည်။ 14 ြပည်သားတို့သည် ေကာက်၍ေြပးေသာဒရယ် မ၊ ထိနး်သိမ်း သူမ
ှိေသာ သုိး
များက့ဲသို့ ြဖစ် ၍၊ အသီးအသီး
မိမိ အမျ ိးသား ချင်းတို့ ကုိ
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မျက် ှာ ြပ ၍ ၊ အသီးအသီး မိမိ ြပည် သို့
ေြပး ကလိမ့်မည်။ 15 ေတွ့ မိသမျှ ေသာသူတို့ ကုိ လံှ ှင့်ထုိး ရ၏။ စုေဝး
လျက် ှိေသာသူအေပါင်း တို့လည်း ထား
ြဖင့်
ဆုံး က လိမ့်မည်။ 16 သူ တို့သားသမီး များကုိ သူ
တို့မျက်ေမှာက်၌
ေြမ ေပါ်မှာ ေဆာင့် ဖွပ်လိမ့်မည်။ သူ
တို့ အိမ် များကုိ လယုက်
၍ ၊ သူ တို့ မယား
များကုိ အဓမ္မ ြပ ကလိမ့်မည်။ 17 ကည့် ှု ေလာ။့ ေငွ ကုိ ပမာဏ
မ ြပ ၊ ေရွှ ကုိအလို မ ှိေသာ
ေမဒိ လမူျားကုိ သူ
တို့ တဘက် ၌ ငါ ှ ိးေဆာ် မည်။ 18 သူတို့သည် လပူျ ိ တို့ ကုိ ေလး
ှင့် ို က်ခတ် က လိမ့်မည်။ ကေလး
တို့ ကုိ
မ သနား က။ သူ
တို့မျက်စိ သည် သူငယ် တို့ ကုိ မ
ှေြမာ ရ။ 19 တိင်ုး ိင်ုငံတို့၏ အထွဋ် ၊ ခါလဒဲ
အမျ ိးသားတို့၏ ဘုနး် အသေရြဖစ်ေသာ ဗာဗုလနု် မိ သည် ဘုရား
သခင်ဖျက်ဆီး ေတာ်မူေသာေသာဒံု မိ ှင့်
ေဂါေမာရ မိ က့ဲသို့ ြဖစ် လိမ့်မည်။ 20 ထုိ မိ ၌ ကာလအစ ်၊ လမူျ ိ း အဆက်ဆက်
အဘယ်သူမျှမ ေန ရ။ ထုိ
မိ ၌ အာရပ် လသူည် တဲကုိမျှ မ
ေဆာက် ရ။ သုိးထိနး် တို့သည် သုိးြခံကုိမျှ မ
လပ်ု ရက။ 21 ေတာသားရဲ တို့သည် ထုိ
မိ ၌ အိပ် ကလိမ့်မည်။ အိမ် တို့သည် ြမည်တတ်ေသာ တိ စ္ဆာန် များ ှင့် အြပည့်
ှ ိ ကလိမ့်မည်။ ကုလားအပ်ု ငှက်တို့လည်း
ေနရာ ကျ၍ ၊ ေမျာက် တို့လည်း ကခုန် ကလိမ့်မည်။ 22 ေတာေခွး တို့သည်လည်း ၊
ဘုံ ဗိမာနမ်ျား၌ ၎င်း၊ ေြမေခွး တို့သည်လည်း ၊ ကက်သေရတိက်ုများ၌၎င်း၊ အူ
က၊ ြမည်ကလိမ့်မည်။ ထုိသို့ ေသာ ကာလ
နးီ လှ ပီ။ ထုိ မိ ၏ အသက်တာ မ ှည် ရ။

14
1အေကာင်း မူကား၊ ထာဝရဘုရား
သည် ယာကုပ် အမျ ိးကုိ သနား
၍
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ဣသေရလ အမျ ိးကုိ
တဖန် ေရွးေကာက် သြဖင့် ၊ သူ တို့ ကုိ ေနရင်းြပည် ၌ ေနရာ
ချေတာ်မူလိမ့်မည်။ တကျွနး်
တ ိင်ုငံသားတို့သည် သူ
တို့ ှင့်
ေပါင်းေဘာ် ၍
ယာကုပ် အမျ ိး ၌
ဆည်းကပ် က လိမ့်မည်။ 2တပါးအမျ ိးသား တို့သည် သူ
တို့ ကုိ ေနရင်း အရပ်
သို့
ပို့ ေဆာင် ကလိမ့်မည်။ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့ သည် တပါးအမျ ိးသား တို့ ကုိ ထာဝရဘုရား
၏ ြပည်
ေတာ်တင်ွ ၊ ကျွန် ှင့်
ကျွနမ် အရာ၌ ထား၍ ေစစား က လိမ့်မည်။ အထက်က သိမ်း သွားဘူးေသာသူတို့
ကုိ တဖန် သိမ်း ယူခ့ဲ ကလိမ့်မည်။ ည ်းဆဲ ဘူးေသာသူတို့ ကုိလည်း
အပ်ုစုိး ကလိမ့်မည်။ 3 ထုိအခါ
ထာဝရဘုရား သည် သင့် ကုိ
ငိ ြငင် ြခင်း၊ စုိးရိမ် ြခင်း၊ သူတပါး ေစစား၍ ဆင်းရဲ စွာ အေစ
ကျွန် ခံရြခင်းထဲက
ှ တ်၍၊ ချမ်းသာ ေပးေတာ်မူလျှင်၊ 4သင်သည် ဗာဗုလနု်
ှ င်ဘုရင် ကုိ
ရည်ေဆာင်၍ ၊ ပုံ စကားကုိ ဤ
သို့ မက် ဆုိလိမ့်မည်။ အစုိး
တရြပ ေသာသူသည် ဆုံး ေလ ပီတကား။ ေရွှ မိ ေတာ်သည် ဆုံးေလ ပီတကား။ 5လူ
သတ္တ ဝါတို့ ကုိ အမျက် ထွက်၍ ၊ အစ ်မြပတ် ိုက် ြခင်း၊ အတိင်ုးတိင်ုး
အြပည်ြပည်တို့ ကုိ မာန
စိတ် ှင့် အပ်ုစုိး၍၊ အစ ် မြပတ်ည ်းဆဲ ြခင်းကုိ ြပ ေသာအဓမ္မ
လတိူု့၏ေတာင်ေဝး ကုိ၎င်း၊ 6 ထုိသို့အစုိးရ ေသာသူတို့ ၏ ရာဇ
လံှတံကုိ၎င်း၊ ထာဝရဘုရား
ချ ိ း ေတာ်မူ ပီ။ 7 ေြမ တြပင်လံးု သည် ငိမ်ဝပ် ချမ်းသာ ြခင်း ှ ိ၏။ ရွှင်လနး်စွာ
သီချင်း ဆုိသံ ှင့် ေ ကးေကာ် က၏။ 8ထင်း ှုး ပင် ှင့် ေလဗ နု်
အာရဇ် ပင်တို့က၊ သင်တို့သည် လဲ
ပီးသည်ေနာက်၊ ငါ တို့ ကုိ ခုတ်လဲှ ေသာသူသည်မ တက် မလာရဟု သင့် ကုိ
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ရည်ေဆာင်၍ ဝမ်းေြမာက် က၏။ 9 သင် သည် ေရာက် လာေသာအခါ၊ ေအာက်
အရပ် မရဏာ
ိင်ုငံသည် ကိ ဆုိ အံေ့သာငှါ
လှုပ် ေလ၏။ သခင်္ျ ိ င်း သားများ ှင့် ေလာကီ
မင်း များအေပါင်း တို့ ကုိ သင့် အတက်ွ ေကာင့် ှ ိးေဆာ် ေလ၏။ အတိင်ုးတိင်ုး
အြပည်ြပည်ေသာ ှင်ဘုရင် အေပါင်း တို့ ကုိ ရာဇပလ္လ င်
တို့ မှ
ထ ေစ၏။ 10 ထုိသူ အေပါင်း တို့က၊ သင် သည်လည်း
ငါ တို့ က့ဲသို့ အားနည်း ပါသည်တကား။ ငါ ှင့် တူ ပါသည် တကား။ 11သင် ၏ ဘုနး်
အသေရ ှင့် သင် ၏ တရိုယာ
မျ ိး အသံ
ဗလံတို့ ကုိ မရဏ
ိင်ုငံတင်ွ ှုတ်ချ ေလ ပီတကား။ သင့် ေအာက် ၌ ပုိး
ေကာင်များကုိ ခင်း လျက် ၊ သင့် အေပါ်၌ တီ
ေကာင်များကုိ ြခံ လျက် ှိပါသည်တကားဟု သင့်ကုိ ှ တ်ဆက် ၍
ေြပာ ဆုိကလိမ့်မည်။ 12 အိနုနံက် သား ၊ မုိဃ်းေသာက် ကယ်၊ သင်သည် ေကာင်းကင်
က
ကျ ေလ ပီတကား။ အြပည် ြပည်တို့ ကုိ ှပ်ိစက်ေသာသင်သည်၊ ေြမ တိင်ုေအာင်
ခုတ်လဲှ ြခင်းကုိ ခံရေလ ပီတကား။ 13သင် ကလည်း ၊ ေကာင်းကင် ေပါ် သို့ ငါ တက်
မည်။ ဘုရား
သခင်၏ ကယ် တို့အေပါ် မှာ ငါ ့ပလ္လ င် ကုိ ငါချးီေြမာက် မည်။ ေြမာက် မျက် ှာဘက်၊
ဗျာဒိတ်ေတာ် ေတာင် ေပါ် မှာ ငါထုိင် မည်။ 14 မုိဃ်းတိမ် ထိပ် ေပါ် သို့ ငါတက် မည်။
အြမင့်ဆုံး ေသာဘုရားက့ဲသို့ ငါေန မည်ဟစိုတ် အ ကံ ှိ ေလ ပီ။ 15 သို့ ေသာ်လည်း၊ သင်
သည်မရဏာ ိင်ုငံ၊ သခင်္ျ ိ င်း တင်ွး ထဲသို့
ှမ့်ိချ ြခင်းကုိ ခံရေလ ပီ။ 16သင့် ကုိြမင် ေသာသူတို့သည် ေစ့ေစ့ကည့် ှု ၍ ဆင်ြခင်

ပီးလျှင်၊ ေြမ ကီး ကုိ တနုလ်ှုပ် ေစ၍၊ တိင်ုး ိင်ုငံများ ကုိ လှုပ် ေချာက်ေသာသူကား ဤ
သူေလာ။ 17 ေလာကီ ိင်ုငံကုိ ေတာ
က့ဲသို့ ြဖစ်ေစ၍၊ မိ များကုိ ဖျက်ဆီး ေသာသူ၊ အချ ပ်ခံရေသာသူတို့ ကုိ မိမိေနရာ
သို့ တဖနမ် လွှတ် ေသာသူကား ဤသူေလာ။ 18အြပည်ြပည် ေသာ ှင်ဘုရင် အေပါင်း
တို့သည် အသီးအသီး
မိမိ တို့ေစတီ ၌
ဘုနး် အသေရ ှင့်
အိပ် က၏။ 19သင့် ကုိမူကား ၊ ရံွ ှာ ဘွယ်ေသာ သစ်ခက် က့ဲသို့ သခင်္ျ ိ င်း ထဲ က
ထုတ်ပစ် ရ၏။ ကွပ်မျက် ေသာသူ၊ ထား
ြဖင့်ထုိး ေသာသူ၊ သခင်္ျ ိ င်းတင်ွး ၌ ေကျာက်စု ထဲသို့
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ချ ေသာသူများ ှင့် ဖုံးအပ်ု လျက်၊ ေြခြဖင့်ေကျာ်နင်း
ေသာအေသေကာင် ြဖစ်ေလ၏။ 20 သူတပါးတို့ ှင့်ေရာေ ှာ ၍ သဂ လ် ြခင်းကုိမ
ခံရ။ အေကာင်း မူကား၊ မိမိ
ြပည် ကုိ ဖျက်ဆီး ပီ။ မိမိ
အမျ ိးသား ချင်းတို့ ကုိသတ်
ေလ ပီ။ အဓမ္မ
ြပ ေသာသူတို့ ၏အ ယ်ွ
သည် ဂုဏ် အသေရအလျှင်းမ ှိရဟု ေြပာဆုိကလိမ့်မည်။ 21 သူ ၏ သား
ေြမးတို့သည်မ ထ ၊ ေြမ ကီး ကုိမပုိင် ၊ ေြမ တြပင်လံးုတင်ွ ရနသူ်များကုိ မ ှ ိးေဆာ်
ိင်ု မည် အေကာင်း၊ သူ
တို့အဘို့
ဘုိးေဘး တို့၏ အြပစ် ေကာင့် ကွပ်မျက်
ြခင်းကုိ ြပင် ကေလာ။့ 22 ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့်
ေတာ်မူသည်ကား၊ ငါသည်သူ တို့တဘက် ၌ ထ
၍
ဗာဗုလနု်
မိ ၏နာမ ှင့်
အကင်း အကျနကုိ်၎င်း ၊ သား ေြမးတို့ ကုိ၎င်းပယ် ြဖတ်မည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 23တဖနလ်ည်း၊ ငါသည် ထုိ မိ ကုိ ြဖ ေကာင်များေနရာ ၊ ေရ လွှမ်းမုိး
ရာအရပ်ြဖစ် ေစမည်။ ဖျက်ဆီး ြခင်း၏ တနြ်မက်စည်း ြဖင့် လှည်း မည်ဟု ေကာင်းကင်
ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 24 ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
သည် ကျနိဆုိ် ၍ မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ 25 ငါ ၏ ေြမ ေပါ် မှာ အာ ှုရိ မင်းကုိ ငါ
ှပ်ိစက် မည်။ ငါ ၏ ေတာင် ို းေပါ် မှာ ေြခြဖင့် ေကျာ်နင်း မည်ဟု ငါ ကံစည် သည်
အတိင်ုး ြဖစ် ၍၊ ငါစီရင် ချက်လည်း
တည် ရ လိမ့်မည်။ ထုိအခါ သူ
၏ ထမ်းဘုိး ကုိ သူ
တပါးအေပါ် က ေရွှ
၍၊ သူ
တို့ပခုံး ေပါ် မှာ တင်ေသာဝန် ကုိချ ရေသာ အခွင့် ှ ိ လိမ့်မည်။ 26 ေြမ တြပင်လံးု တင်ွ
ထုိသို့ ကံစည် ေတာ်မူ၏။ ခပ်သိမ်း ေသာ ြပည် တို့အေပါ် မှာ ထုိ
သို့လက် ေတာ်ကုိ ဆန ့် လျက် ှိ၏။ 27 ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
၏ အ ကံ ေတာ်ကုိ အဘယ်သူ ဖျက် လိမ့်မည်နည်း။ ဆန ့် ေတာ်မူ ေသာလက် ေတာ်
ကုိ အဘယ်သူ လှန် လိမ့်မည်နည်း။ 28အာခတ် မင်း ကီး အနစိ္စ ေရာက်ေသာ ှစ် တင်ွ
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ခံရ ေသာဗျာဒိတ် ေတာ် ဟူမူကား၊ 29 အိုဖိလိတ္တိ ြပည်လံးု ၊ သင့် ကုိ ိုက် ေသာ
ကိမ်လံးု ကျ ိး
သည်ကုိ ေထာက်၍၊ ဝမ်း မ ေြမာက် ှင့်။ ထုိေ မအမျ ိး ထဲကေ မ ဆုိးေပါက်လိမ့်မည်။
သူ
၏အ ွှယ် သည်လည်း ပျ ံ တတ် ေသာ မီးေ မ ြဖစ်လိမ့်မည်။ 30အတိင်ုးထက်အလနွ်
ဆင်းရဲ ေသာသူတို့သည် စား
ရကလိမ့်မည်။ ဆင်းရဲ ငိ ြငင်ေသာသူတို့သည် ေဘး
လတ်ွလျက်
အိပ် ရကလိမ့်မည်။ ငါသည်သင် ၏အြမစ် ကုိ ေသွ့ ေြခာက်ြခင်းအားြဖင့် သတ် ၍ ၊
သင် ၏ အကင်း ကုိလည်း ေ မဆုိးသည်ကွပ်မျက် လိမ့်မည်။ 31 အိတံုခါး ၊ ညည်းတာွး
ေလာ။့ အို မိ ၊ ငိေု ကး ြမည်တမ်း ေလာ။့ အိဖိုလိတ္တိ
ြပည်လံးု ၊ သင်သည်မှုိင်ေတွ လျက် ှိ ၏။ ေြမာက် မျက် ှာမှ
မီးခုိး ထွက် လာ၏။ ထုိအလံးုအရင်း ၌
တေယာက် တြခားစီေနေသာသူမ ှိ။ 32တြပည် တ ိင်ုငံမှ ေရာက်လာေသာသံတမန်
တို့ အား အဘယ်သို့ ြပနေ်ြပာ ရမည်နည်းဟူမူကား ၊ ထာဝရဘုရား သည် ဇိအနု် မိ ကုိ
တည်ေထာင် ေတာ်မူသည် ြဖစ်၍ ၊ ကုိယ်ေတာ် ၏ ဆင်းရဲသား တို့သည် ထုိ မိ ၌
ကုိးစား က၏။

15
1 ေမာဘ ြပည် ှင့် ဆုိင်ေသာ ဗျာဒိတ် ေတာ်ကား၊ လပ်ု ကံ ေသာ ည ့် အခါ ၊ ေမာဘ
ြပည်အာရ မိ သည် ပျက်စီး
၏။ လပ်ု ကံ ေသာ ည ့် အခါ ၊ ေမာဘြပည် ကိရ
မိ သည် ပျက်စီး ၏။ 2 ြပည်သားတို့သည် ဗက် မိ ၊ ဒိဘုန် မိ ၌ ြမင့်
ေသာအရပ်သို့ တက် ၍ ငိေုကး က၏။ ေမာဘ
ြပည်သူတို့ သည် ေနေဗာ
မိ ၊ ေမဒဘ
မိ ေပါ် မှာ ည ်းတာွး ြမည်တမ်းက၏။ သူ
တို့ေခါင်း ေပါ် မှာ ဆံပင်မ ှိ။ သူတို့ မုတ်ဆိတ် ကုိလည်း ရိတ် ပယ် ပီ။ 3လမ်း ခရီး
တို့တင်ွ
ေလျှာ်ေတ အဝတ်ကုိ ဝတ် က ၍၊ အိမ်မုိး ေပါ် ၌၎င်း၊ လမ်းမ ၌
၎င်း ှ ိသမျှ ေသာသူတို့ သည် ညည်းတာွး ြမည်တမ်း၍၊ အလနွ် မျက်ရည် ကျ က၏။

4 ေဟ ှဘုန် မိ ှင့်
ဧလာေလ မိ တို့လည်း
ငိေု ကး ၍၊ ငိသံု
သည် ယာဟတ် မိ တိင်ုေအာင် ကား ရ၏။ ေမာဘ
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သူရဲ တို့သည်လည်း၊ တနုလ်ှုပ် ေသာစိတ် ှလံးု ှင့် ငိေု ကး က၏။ 5 ငါ ့ ှလံးု သည်
လည်း၊ ေမာဘ
အဘို့
ငိေု ကး ၏။ ေြပးေသာသူတို့သည်၊ သုံး ှစ်အသက် ှိ ေသာ ာွးမ က့ဲသို့ ေဇာရ မိ
တိင်ုေအာင် လည် က၏။ လဟိုတ် ေတာင်ေပါ်သို့ မျက်ရည် ကျလျက်
တက် က၏။ ေဟာရနမ့်ိ မိ သို့ သွား ေသာ လမ်း ၌ လည်း ဆုံး ှုံး ြခင်းအသံ ကုိ
လွှင့် က၏။ 6အေကာင်း မူကား၊ နမိရိမ်
ေရကန် တို့သည် ဆိတ်ညံ ၍၊ ြမက်ပင် များ ေသွ့ ေြခာက်ခ့ဲ ပီ။ ပျ ိ း ပင်များ လည်း
ေသ
ခ့ဲ ပီ။ စိမ်း ေသာအပင် တပင်မျှမ ှိ။ 7 ထို့ ေကာင့် ၊ သူတို့သည် မိမိတို့ဆည်းဖူး ေသာ
ဥစ္စာ ၊ သုိထားေသာဘ ာ များကုိ မုိဃ်းမခ ပင် ချ ိင့် သို့
ယူ သွားကလိမ့်မည်။ 8 ငိေု ကး ေသာအသံသည် ေမာဘ
ြပည် ကုိ ှ ံြပား ေလ၏။ ည ်းတာွး ြမည်တမ်း ေသာ အသံသည် ဧဂလိမ်
မိ တိင်ုေအာင် ၎င်း ၊ ေဗရဧလိမ် မိ တိင်ုေအာင်၎င်း ေရာက်ေလ၏။ 9အေကာင်း

မူကား၊ မုဒိန် မိ ေရ တို့သည် အေသွး ှင့်ြပည့် က၏။ ဒိဇုန် မိ အေပါ် မှာ အြခား ေသာ
ေဘးများ ကုိ၎င်း၊ လတ်ွေအာင်ေြပး ေသာ ေမာဘ
ြပည်သား ှင့် ကျန် ကင်းေသာ ြပည် သားအေပါ် မှာ ြခေသင့်္ တို့ ကုိ၎င်း ငါေရာက် ေစ
မည်။

16
1 ေြမ ှင် ထံသို့ သုိးသငယ် ကုိေပး
လိက်ုကေလာ။့ ေသလ
မိ မှ ေတာ တေ ှာက်လံးု၊ ဇိအနု် သတို့သမီး ၏ ေတာင် သို့ ေပးလိက်ုကေလာ။့ 2 မိမိ

အသုိက် ကုိ စွန ့ပ်စ် ၍ လည် ရေသာငှက် က့ဲသို့ ၊ ေမာဘ သမီး တို့သည် အာ နု် ြမစ်ကူး
ရာကမ်းနားမှာ ှ ိ ကလိမ့်မည်။ 3အကံ ေပး ေလာ။့ တရား
သြဖင့် စီရင် ေလာ။့ မွနး်တည့် အလင်းထဲ ၌ ည ့် က့ဲသို့ သင် ၏အရိပ် ကုိ ြဖစ် ေစ
ေလာ။့ ှင်ထုတ် ေသာသူတို့ ကုိ ဝှက် ထားေလာ။့ ေြပး ေသာသူတို့ ကုိ မ
ြပ ှင့်။ 4 ေမာဘ ြပည်မှ ှင်ထုတ် ေသာသူတို့ သည် သင်
ှင့်အတူ ေန ကေစေလာ။့ ဖျက်ဆီး ေသာသူ၏ လက်မှ
လတ်ွ ေစြခင်းငှါ သူ
တို့ ကုိေစာင့်မေလာ။့ သင့်ကုိ ည ်းဆဲ ေသာသူမ ှိ။ ဖျက်ဆီး ေသာသူ ြပတ် ေလ၏။
ှပ်ိ နင်းေသာသူတို့ ကုိ ေြမ ေပါ်က ပယ် ှင်း ေလ ပီ။ 5ရာဇ ပလ္လ င်သည်လည်း ၊ က ုဏာ
၌ တည် လိမ့်မည်။ သစ္စာ ှင့်ြပည့်စုံ၍၊ ပလ္လ င် ေတာ်ေပါ် မှာ ထုိင် ေတာ်မူ ေသာသူသည်
ေြဖာင့်မတ် စွာ စစ်ေကာ ၍ ၊ တရား မှုကုိ အလျင် အြမနဆုံ်းြဖတ်ေတာ်မူလျက်၊ ဒါဝိဒ်
မင်း၏ တဲ
ေတာ်၌
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တရား စီရင်ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 6 ေမာဘ ၏ မာန
ကုိ ငါတို့သည်ကား သိက၏။ အလနွ် ကီး ေသာ မာန
ြဖစ်၏။ ေထာင်လွှား ေစာ်ကား ြခင်း၊ ေဒါသ အမျက်ထွက် ြခင်း ှ ိ၍၊ အချည်း ှးီ
သက်သက်ဝါကား ေသာ စကားကုိေြပာတတ်၏။ 7 ထို့ ေကာင့်၊ ေမာဘ
သည် မိမိအတက်ွ ညည်းတာွး ြမည်တမ်းရလိမ့်မည်။ ြပည်သား ှိ သမျှ တို့သည်
ညည်းတာွး
ြမည်တမ်းကလိမ့်မည်။ ကိရဟရက် မိ ပျက် သည်အတက်ွ
သင်တို့သည်ညည်းတာွး ကလိမ့်မည်။ ထုိ မိ သည် ဒဏ်ခတ်ြခင်းကုိ အလနွ်ခံရ၏။

8 ေဟ ှဘုန်
လယ်ြပင် တို့သည် ေသွ့ေြခာက် က ၏။ စိဗမာ
စပျစ် ယ်ွပင် အ ွန ့မ်ျားကုိလည်း တပါး အမျ ိးသား မင်း တို့သည် ချ ိ း က ပီ။ ထုိ
အ ွန ့် တို့သည် အထက်က ယာဇာ
မိ တိင်ုေအာင် ေရာက် ၍၊ ေတာ
၌လည်
တတ်က၏။ အလက် တို့သည် ှည်လျား ၍၊ ပင်လယ် ကုိလနွ် က၏။ 9 ထို့ ေကာင့်
၊ ယာဇာ မိ အတက်ွမျက်ရည် ကျသက့ဲသို့ ၊ စိဗမာ စပျစ် ယ်ွပင်အတက်ွ ငါသည်
မျက်ရည် ကျမည်။ အိေုဟ ှဘုန် မိ ှင့်
ဧလာေလ မိ ၊ ငါ သည် မျက်ရည် ကျလျက် သင့် ကုိေရေလာင်း မည်။ အေကာင်း
မူကား၊ သင် ၏သစ်သီး ှင့် စပါး ှံတို့သည် စစ်တိက်ုသံ ှင့် ေတွ့ ကံ က ပီ။ 10 ဝေြပာ
ေသာလယ်ြပင်ထဲမှာ
ဝမ်းေြမာက် ရွှင်လနး်
ြခင်း ြပတ် ေလ ပီ။ စပျစ် ဥယျာ ်၌
သီချင်း မ ဆုိရက။ မ
ေကးေကာ် ရက။ စပျစ်သီး နယ်ရာကျင်း၌
စပျစ်သီးကုိနင်း ေသာသူလည်း မ
နင်း ရ။ ေကးေကာ် ေသာ အသံ ကုိလည်းငါ ြပတ် ေစ ပီ။ 11 ထို့ ေကာင့် ၊ ငါ ့ ဝမ်း
သည် ေမာဘ
ြပည်အတက်ွ ၊ ငါ ့ အအူ သည် ကိရဟရက် မိ အတက်ွ ၊ ေစာင်း က့ဲသို့ ြမည် ရ
လိမ့်မည်။ 12 ထုိအခါ ေမာဘ
သည် မိမိြမင့် ေသာအရပ်၌ မိမိကုိ ပင်ပနး် ေစြခင်း၊ ပဌနာ
ြပ အံေ့သာငှါ
မိမိ သန ့် ှ င်း ရာ ဌာနသို့
ဝင် ြခင်းအရာသည် ထင် ှား ေသာ်လည်း ၊ အ ကံ မ ေြမာက် ိင်ုရာ။ 13 ထုိသို့
ထာဝရဘုရား သည် ေမာဘ
၏ အေကာင်း



ေဟ ှာယအနာဂတ္တ ိကျမ်း။ 16:14 1433 ေဟ ှာယအနာဂတ္တ ိကျမ်း။ 17:8

စကား ကုိ အထက်က မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 14ယခုတဖန် မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ အခစား
ေသာသူေရတက်ွ သည်အတိင်ုး၊ သုံး
ှစ် လနွမှ်၊ ေမာဘ
ြပည်၏ ဘုနး် အသေရသည် မိမိအလံးု
အရင်း ှင့်တကွ ှုတ်ချ ြခင်းသို့ ေရာက်ရမည်။ ကျန် ကင်းေသာသူတို့သည် အလနွ်
နည်း ၍၊ ခွနအ်ား ကုနရ်ကလိမ့်မည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။

17
1 ဒမာသက် မိ ှင့် ဆုိင်ေသာ ဗျာဒိတ် ေတာ်ကား၊ ကည့် ှု ေလာ။့ ဒမာသက် မိ
သည် မိ မြဖစ်ေအာင် ပျက်စီး
ရာပုံ ြဖစ် ရ၏။ 2အာေရာ် မိ များကုိ စွန ့ပ်စ် ေသာေကာင့်၊ သုိးစု
တို့သည်ပုိင်၍၊ အဘယ်သူမျှမ ေမာင်း ဘဲအိပ် ကလိမ့်မည်။ 3 ဧဖရိမ် ြပည်၌ မိ မ ှိ
ရ။ ဒမာသက် မိ ှင့် ကျန် ကင်းေသာ ှုရိ ြပည်၌ မင်း အာဏာမ ှိရ။ သူတို့သည် ဣ
သေရလ
အမျ ိးသား တို့၏ ဘုနး် အသေရက့ဲသို့ ြဖစ် ရက လိမ့်မည်ဟု ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ
အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 4 ထုိကာလ ၌
ယာကုပ်
အမျ ိး၏ ဘုနး် သည် ေလျာ့
၍ ၊ ဆူဝ ြခင်းလည်း ပိန ့် ကံ ြခင်းြဖစ်ရလိမ့်မည်။ 5 လူသည် စပါး ကုိသိမ်း ယူ၍
အသီး
အ ှမံျား ကုိလက် ှင့် ရိတ် သက့ဲသို့ ၎င်း၊ ေရဖိမ် ချ ိင့် ၌
အသီးအ ှံ တို့ ကုိသိမ်း ရိတ်သက့ဲသို့ ၎င်း၊ ထုိအမှု ြဖစ် ရလိမ့်မည်။ 6 သို့ ရာတင်ွ ၊
သံလင်ွ ပင်ကုိ လှုပ် ပီးမှအပင်ဖျား ၌
အသီး ှစ် လံးုသုံး လံးု၊ အသီး
ေကာင်းေသာ အခက် တို့ ၌
ေလး ငါး လံးု ှ ိတတ်သက့ဲသို့ ၊ ေကာက် သိမ်းစရာ အကင်း
ှိရလိမ့်မည်ဟု ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 7 ထုိ ကာလ ၌
လသူည်မိမိ ကုိ ဖနဆ်င်း ေတာ်မူေသာ အ ှင်ကုိ ရည်မှတ် ၍၊ ဣသေရလ
အမျ ိး၌ သန ့် ှ င်း ေတာ်မူေသာဘုရားကုိ ဖူး ေမျှာ်ရလိမ့်မည်။ 8 မိမိလက် ှင့် လပ်ု
ေသာ ယဇ် ပလ္လ င်တို့ ကုိ မ
မှတ် ရ။ မိမိ
လက်ေချာင်း ှင့် လပ်ု ေသာအရာတည်းဟေူသာ
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အာ ှရ ပင်တို့ ကုိ၎င်း ၊ ု ပ်ထု တို့ ကုိ၎င်းပမာဏ
မ ြပ ရ။ 9 ထုိ ကာလ ၌
သူ ၏ခုိင်ခ့ံ ေသာ မိ တို့သည် ဣသေရလ
အမျ ိးသား ေ ှ မှာစွန ့ပ်စ် ေသာ သစ်ေတာ အကျန်
အကင်း ှင့်သစ်ပင် အဖျားက့ဲသို့ ြဖစ်၍၊ ထုိြပည်သည် ဆိတ်ညံ လျက် ှိ ရလိမ့်မည်။

10သင့် ကုိ ကယ်တင် ေတာ်မူေသာဘုရား သခင်ကုိ သင်သည် ေမ့ေလျာ့ ၍ ၊ မိမိ ခုိလှုံ
ရာ ေကျာက် ကုိ မိမိမ
ေအာက်ေမ့ ေသာေကာင့်၊ သာယာ
ေသာ ပျ ိး ပင် တို့ ှင့်၊ တကျွနး်တ ိင်ုငံအ ွန ့် တို့ ကုိ စုိက်ပျ ိ း ၍၊ 11 ထုိပျ ိ း ပင်တို့ ကုိ
ကီးပွားေစြခင်းငှါ၎င်း၊ အလျင်အြမန် အပွင့်ပွင့် ေစြခင်းငှါ၎င်း ြပ ပီးမှ၊ သိမ်း ယူရာ
ကာလ
၌
အသီးအ ှသံည်ပျက်စီး ၍ ၊ သင်သည် မ
ေပျာက် ိင်ု ေသာ ဝမ်းနည်း ြခင်း ှ ိရလိမ့်မည်။ 12သမုဒ္ဒရာ ြမည် သံက့ဲသို့ ြမည် တတ်
ေသာလူ
များ အလံးု
အရင်းတို့ ၌၎င်း၊ အား ကီး ေသာ ေရ
တို့ သည်ဟနုး် သက့ဲသို့ ဟနုး် တတ်ေသာလမူျ ိ း တို့ ၌၎င်း အမဂင်္လာ ှိ၏။ 13အား ကီး
ေသာေရ တို့သည် ဟနုး် သက့ဲသို့ ၊ လမူျ ိ း တို့သည် ဟနုး် ကေသာ်လည်း၊ ဆုံးမ
ေတာ်မူေသာေကာင့် ၊ အေဝး သို့ ေြပး သွားကလိမ့်မည်။ ေတာင် ေပါ်မှာ ေလတိက်ု၍
လငွ့်ေသာ ဖဲွ က့ဲသို့ ၎င်း၊ ေလေဘွ ၌
ပါသွား ေသာ အမှုိက်က့ဲသို့ ၎င်း၊ သူတို့သည် ှင် ြခင်းကုိခံရ က လိမ့်မည်။ 14ညဦး
ယံ ၌ ေဘး
ေရာက် ၍ ၊ နနံက် ယံမတိင်ုမီှ ေပျာက် ှာ ကလိမ့်မည်။ ငါ တို့ ကုိ ည ်းဆဲ ေသာသူ
တို့သည် ထုိသို့ ေသာ အကျ ိး ၊ ငါ တို့ ကုိ လယူု
ဖျက်ဆီးေသာသူတို့ သည်၊ ထုိသို့
ေသာ အေမွ ဥစ္စာကုိ ခံရကလိမ့်မည်။

18
1 အဲသေယာပိ ြမစ် များအနား မှာ
အသံြမည်တတ် ေသာ
အေတာင် ှိ၍၊ 2 ပင်လယ် လမ်းြဖင့် ၎င်း၊ ေရ
ေပါ် ၌ဂမာ ေလှ ြဖင့်
၎င်း ၊ သံတမန် တို့ ကုိ လွှတ် တတ်ေသာြပည်၊ နားေထာင်ေလာ။့ ခုိင်မာြပင်းထနလ်ျက်
ေ ှ ဦးစွာမှစ၍ယခုတိင်ုေအာင်၊ ေကာက်မက် ဖွယ်ြဖစ်ထေသာ၊ ခွနအ်ား ကီး၍
ှမ်ိနင်း တတ်ထေသာ၊ ြမစ် ကဲွြပား ေသာ
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ေြမ ၌ေနေသာလမူျ ိ း ထံသို့ ၊ လျင်ြမန် ေသာတံမန် တို့ ၊ သွား ကေလာ။့ 3 ေလာကီ
ိင်ုငံ၌ ေန
ေသာေြမ ကီး သား
အေပါင်း တို့ ၊ ေတာင် ေပါ်မှာ အလံ
ကုိ ထူ
ေသာအခါ
ကည့်
ှု က ေလာ။့ တံပုိး
မှုတ် ေသာအခါ
နားေထာင် ကေလာ။့ 4 ထာဝရဘုရား သည် ငါ ့ အား မိန ့် ေတာ်မူသည် ကား ၊ ေန
အေရာင်ထဲမှာ
ကည်လင် ေသာ အ ှိန် က့ဲသို့ ၎င်း၊ အသီးအ ှကုိံ သိမ်း ယူရာ ပူ
ေသာကာလ၌
ှင်း ှင့် ြပည့်စုံေသာ မုိဃ်းတိမ် က့ဲသို့ ၎င်း၊ ငါသည်ကျနိး်ဝပ် ၍
ငါ ့
ေနရာ
အရပ်မှာ
ကည့် ှုမည်။ 5 စပျစ်သီး ကုိ သိမ်းယူ ရာ ကာလမတိင်ုမီှ အငံေုစ့စုံ၍၊ အပွင့် လည်း

လံးုေသာအသီး ြဖစ် စ ်အခါ၊ အ ွန ့် များကုိ တံစ ် ှင့် ြဖတ်၍ ၊ အခက် အလက်များ
ကုိ သုတ်သင် ပယ် ှင်းေတာ်မူမည်။ 6 သူတို့သည် ေတာင် ေပါ်မှာ ေနတတ်ေသာ ငှက်
များ၊ ေတာသားရဲ
များတို့၏ အဘို့
ြဖစ်၍၊ ငှက် တို့သည် ေ ွ
ကာလ၌၎င်း၊ သားရဲ
အေပါင်း တို့သည် ေဆာင်း ကာလ၌၎င်း၊ သူ
တို့အေပါ် မှာ ေနကလိမ့်မည်။ 7 ထုိ အခါ
ခုိင်မာြပင်းထနလ်ျက် ေ ှ ဦးစွာမှစ၍ယခုတိင်ုေအာင်ေကာက်မက် ဘွယ်ြဖစ်ထေသာ၊
ခွနအ်ား ကီး၍ ှမ်ိနင်း တတ်ထေသာ၊ ြမစ် များ ကဲွြပား
ေသာ
ေြမ ၌ေနေသာလမူျ ိ း သည်၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
၏ နာမ
ေတာ်တည် ရာဇိအနု် ေတာင် သို့ ၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
ဘို့
လက်ေဆာင်
ပဏ္ဏ ာကုိ ေဆာင် ခ့ဲ ကလိမ့် သတည်း။
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19
1 အဲဂုတ္တု ြပည် ှင့် ဆုိင်ေသာ ဗျာဒိတ် ေတာ်ကား၊ ကည့် ှု ေလာ။့ ထာဝရဘုရား
သည် လျင်ြမန် ေသာ မုိဃ်းတိမ်
ကုိ စီး ၍
အဲဂုတ္တု ြပည်သို့ က ေတာ်မူ၏။ ေ ှ ေတာ်၌
အဲဂုတ္တု ြပည်၏ ုပ်တု ဆင်းတုတို့သည် လှုပ် ှား ၍ ၊ အဲဂုတ္တု ြပည်၏ ှလံးု
သည် သူ
၏အထဲ မှာ
အရည်ကျ ိလျက် ှိလိမ့်မည်။ 2 အဲဂုတ္တု ြပည်သားတို့သည်အချင်းချင်းတ ေယာက်
ှင့် တေယာက် ရနြ်ပ ေစြခင်းငှါ ငါ ှ ိးေဆာ် သြဖင့် ၊ သူတို့သည် ညီအစ်ကုိ ချင်း တ
ေယာက် ှင့် တ ေယာက်၊ အိမ်နးီချင်း တေယာက် ှင့်တေယာက်၊ တ မိ
ှင့်
တ မိ ၊ တ ိင်ုငံ ှင့်
တ ိင်ုငံ စစ်တိက်ုကလိမ့်မည်။ 3 အဲဂုတ္တု ြပည်၏ စိတ် သည် သူ
၏အထဲ မှာ
ပျက်
လိမ့်မည်။ သူ
၏အ ကံ ကုိလည်း
ငါဖျက် မည်။ သူတို့သည် ုပ်တု တို့ ၌၎င်း ၊ ြပ စား ေသာသူတို့ ၌ ၎င်း ၊ နတ်ဝင် ှင့်
စုနး်
တို့ ၌၎င်း ဆည်းကပ် ကလိမ့်မည်။ 4 အဲဂုတ္တု ြပည်သားတို့ ကုိ ကမ်းက တ် ေသာ
သခင် တို့ လက် သို့
ငါ အပ် သြဖင့် ၊ ြပင်းထန် ေသာ ှင်ဘုရင် တ ပါး သည် အပ်ုစုိး လိမ့်မည်ဟု
ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ သခင်
အ ှင်ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 5 ထုိအခါပင်လယ် ေရ ြပတ်
လိမ့်မည်။ ြမစ် ေရ လည်း ေလျာ့ ၍
ခနး်ေြခာက် လိမ့်မည်။ 6 ေချာင်း ေရများလည်း
ပုပ် ကလိမ့်မည်။ အဲဂုတ္တု
ြမစ် လက်ကားတို့လည်း
ေရ ြပတ်၍ ခနး်ေြခာက်သြဖင့်၊ ကျ ပင် ှင့်
ကုိင်း ပင်တို့သည် ည ိး မ်ွး ကလိမ့်မည်။ 7 ြမစ် လက်ကားနား ှင့် ေချာင်း ဝ နား မှာ
ေပါက် ေသာ ြမက်ပင် အစ ှိေသာ၊ ြမစ် နားမှာ စုိက် သမျှ တို့သည် ည ိး မ်ွး ပျက်စီး ပ
ေပျာက်ကလိမ့်မည်။ 8 တံငါ တို့သည် ညည်းတာွး ကလိမ့်မည်။ ြမစ် ၌
ငါးမျှား ကုိ ချ သမျှ ေသာသူတို့သည် ြမည်တမ်း ၍
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ေရ ေပါ်
မှာ ပုိက်ကွန် ကုိ ြဖန ့် တတ်ေသာသူတို့ သည် စိတ်ပျက် ကလိမ့်မည်။ 9 ပုိက်ဆန် လပ်ု
ေသာသူ ှင့်
ဈာ မျ ိ းကုိ ရက် ေသာသူတို့ သည်လည်း
အကျ ိးနည်း ှ ိ ကလိမ့်မည်။ 10အမီှ တကဲတို့သည် ပျက် ၍၊ အခ
စား ေသာသူအေပါင်း တို့သည် ည ိးငယ် ေသာစိတ် ှိ ကလိမ့်မည်။ 11အကယ်စင်စစ်
ေဇာန မင်း တို့သည် အ ူး
ြဖစ် က၏။ ဖာေရာ
ဘုရင်၏ တိင်ုပင် မှူးမတ် တို့သည် မုိက်
ေသာအ ကံ ကုိေပး က၏။ ကျွနေ်တာ်သည် ပညာ ှိ အမျ ိ း ၊ ေ ှး ဘုရင် တို့ အ ွှယ်
ြဖစ်ပါသည်ဟု ဖာေရာ
ဘုရင်အား
အဘယ်ေကာင့် ေလျှာက် ကသနည်း။ 12 သူ တို့သည် အဘယ်မှာ ှိ ကသနည်း။ သင်
၏ ပညာ ှိ တို့သည် အဘယ်မှာ ှိ ကသနည်း။ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
သည်၊ အဲဂုတ္တု
ြပည် တဘက်
၌ အဘယ်သို့ ကံစည် ေတာ်မူသည်ကုိ ယခု
ေြပာ ကပါေစ။ ေဘာ်ြပ ကပါေစ။ 13 ေဇာန မင်း တို့သည် အ ူး
ြဖစ်က ပီ။ ေနာဗ
မင်း
တို့သည် မှားယွင်း က ပီ။ အဲဂုတ္တု
ြပည်၏ အမျ ိး အ ယ်ွများကုိအပ်ုေသာ အ ကီးအကဲ တို့ ကုိလည်း မှားယွင်း ေစ က
ပီ။ 14ထာဝရဘုရား သည် အဲဂုတ္တြုပည်၏ အလယ်၌ ယစ်မူး ေသာ သေဘာ
ကုိ ြပင်ဆင် ေတာ်မူသြဖင့် ၊ ယစ်မူး ေသာသူသည် မိမိ
အနဖ်တ် ၌
လဲ သက့ဲသို့ ၊ အဲဂုတ္တု ြပည် သားတို့သည် ြပ ေလသမျှ တို့ ၌
မှားယွင်း က ပီ။ 15 အဲဂုတ္တု ြပည်၏ ဦးေခါင်း ြဖစ်ေစ ၊ အ မီး ြဖစ်ေစ၊ စွနပ်လွံ
လက်ြဖစ်ေစ ၊ ကုိင်း ပင်ြဖစ်ေစ၊ ပီးစီး ိင်ုေသာ
အမှု အလျှင်းမ ှိရ။ 16 ထုိ ကာလ ၌
အဲဂုတ္တု
လတိူု့သည် မိနး်မ က့ဲသို့ ြဖစ် ၍ ၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
သည် သူ
တို့အေပါ်
မှာ လက် ေတာ်ကုိ လှုပ် ှား ေတာ်မူေသာေကာင့်၊ ေကာက်လန ့် တနုလ်ှုပ် ကလိမ့်မည်။

17 ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
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သည် အဲဂုတ္တု
ြပည် တဘက် ၌ ကံစည် ေတာ်မူေသာအ ကံ အစည်ေကာင့် ၊ ယုဒ ြပည် သည်လည်း
အဲဂုတ္တု ြပည်၌
ေကာက်မက် ဘွယ်ြဖစ်လိမ့်မည်။ ယုဒ
ြပည်ဟ၍ူေြပာ
ကာမျှ ှင့် လတိူင်ုး
ေကာက်ရွှ ံ ကလိမ့်မည်။ 18 ထုိ ကာလ ၌
အဲဂုတ္တု ြပည် တင်ွ ၊ မိ ငါး မိ တို့သည် ခါနာန် ဘာသာ စကားကုိ ေြပာ ၍ ၊
ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရ
ဘုရား၏ သစ္စာ
ေတာ်ကုိခံ ကလိမ့်မည်။ ထုိ မိ တို့တင်ွ၊ တ
မိ ကုိ သူရိယာ
မိ ဟ၍ူေခါ်ေဝါ် က လိမ့်မည်။ 19 ထုိ ကာလ ၌
အဲဂုတ္တု ြပည်
အလယ် တင်ွ ၊ ထာဝရဘုရား
ကုိ
ပူေဇာ်ရာယဇ် ပလ္လ င် ှ ိ လိမ့်မည်။ ြပည် စွနး် နား တင်ွ လည်း
ထာဝရဘုရား အဘို့
မှတ်တိင်ု ှ ိလိမ့်မည်။ 20 ထုိမှတ်တိင်ုသည် အဲဂုတ္တုြပည်တင်ွ နမိိတ် လက္ခဏာြဖစ်
လိမ့်မည်။ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင်ထာဝရဘုရား ၏ သက်ေသလည်း ြဖစ်လိမ့်မည်။
အေကာင်းမူကား၊ သူတို့သည် ည ်းဆဲ ြခင်းကုိ ခံရေသာေကာင့် ၊ ထာဝရဘုရား ကုိ
ေအာ်ဟစ် ကသည် ှိ ေသာ်၊ ကယ်တင် ေသာအ ှင်၊ အမှုေစာင့် သခင်ကုိ သူ
တို့ ှ ိရာသို့
ေစ လွှတ် ေတာ်မူ၍ ၊ ထုိသခင်သည် ကယ်တင် ေတာ်မူ၏။ 21 အဲဂုတ္တုြပည်တင်ွ
ထာဝရဘုရားကုိ သိရက သည်ြဖစ်၍၊ ထုိ
ကာလ ၌
အဲဂုတ္တု လတိူု့သည် ထာဝရဘုရား
ကုိ သိ
ေသာေကာင့်၊ ပူေဇာ် သက္ကာအလှု ဒါနကုိ ဆက်ကပ်၍
ဝတ်ြပ ကလိမ့်မည်။ ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ သစ္စာ
ဂတိထား ၍ ၊ ထားသည့်အတိင်ုး ြပ ကလိမ့်မည်။ 22ထာဝရဘုရား သည်လည်း
အဲဂုတ္တု ြပည်ကုိ ဒဏ်ခတ်
၍ ၊ ခတ် ပီး ေသာ ဒဏ်ရာ ကုိ ေပျာက် ေစ ေတာ် မူ မည်။ သူ တို့သည်လည်း၊
ထာဝရဘုရား
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ထံ ေတာ်သို့ ေြပာင်းလဲ က သည့်ကာလ၊ သူ
တို့ေတာင်းပနြ်ခင်းကုိ နားေထာင် ၍
ဒဏ်ရာကုိ ေပျာက် ေစေတာ်မူမည်။ 23 ထုိ ကာလ ၌
အဲဂုတ္တု ြပည်မှ သည် အာ ှုရိ ြပည် တိင်ုေအာင် ၊ လမ်း တင်ွ လိမ့်မည်။ အာ ှုရိ
လသူည် အဲဂုတ္တု
ြပည်သို့ ၎င်း၊ အဲဂုတ္တု
လသူည်၊ အာ ှုရိ ြပည်သို့ ၎င်း
သွားလာ ၍
အဲဂုတ္တု လူ ှင့်
အာ ှုရိ လတိူု့သည် တညီတ ွတ်တည်း ဝတ်ြပ ကလိမ့်မည်။ 24 ထုိ ကာလ ၌
ဣသေရလ အမျ ိးသည် အဲဂုတ္တု
အမျ ိး ှင့် ၎င်း ၊ အာ ှုရိ အမျ ိး ှင့်
၎င်း ေပါင်း၍၊ တတိယ
အမျ ိးတည်းဟေူသာေြမ ကီး အလယ် ၌
မဂင်္လာ ြပ ေသာ အမျ ိး ြဖစ် လိမ့်မည်။ 25 ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
ကလည်း၊ ငါ ၏ လူ
အဲဂုတ္တု အမျ ိး၊ ငါ ြပ ြပင် ေသာ အာ ှုရိ
အမျ ိး၊ ငါ ၏ အေမွ ဥစ္စာြဖစ်ေသာ ဣသေရလ
အမျ ိးသည် မဂင်္လာ ှိေစသတည်းဟု ေကာင်း ကီး ေပး ေတာ်မူလိမ့်မည်။

20
1အာ ှုရိ ှ င်ဘုရင် သာဂုန် ေစလွှတ် ေသာ ဗုိလ်
မင်းတာတနသ်ည် အာဇုတ် မိ သို့ စစ် ချ၍ီ ၊ ထုိ မိ ကုိ လပ်ု ကံ
ေသာ ှစ် တင်ွ၊ 2ထာဝရဘုရား က၊ သင်သည်သွား ၍
ခါးစည်း ေသာ ေလျှာ်ေတ အဝတ် ှင့် ေြခနင်း ကုိချွတ် ေလာ့ဟ၊ု အာမုတ် သား ေဟ
ှာယ ကုိ မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး၊ သူသည် ြပ ၍
အဝတ် ကုိ မဝတ်၊ ေြခနင်း ကုိမစီးဘဲ သွား လာလျက်ေန၏။ 3 ထာဝရဘုရား က
လည်း ၊ ငါ ့ကျွန် ေဟ ှာယ သည် အဲဂုတ္တု
ြပည် ှင့်
ကု ှ ြပည်၌ ပုပ္ပ
နမိိတ်၊ အံဘွ့ယ် ေသာ အရာကုိြပြခင်းငှါ၊ သုံး
ှစ် ပတ်လံးုအဝတ် ကုိမဝတ်၊ ေြခနင်း ကုိမစီးဘဲ သွား လာသက့ဲသို့ ၊ 4 ထုိနည်းတူ ၊

အဲဂုတ္တု လမူျားကုိ အ ှက် ခဲွြခင်း အလိငုှါ၊ အာ ှုရိ ှ င် ဘုရင်သည် အဲဂုတ္တု
လူ ှင့်
ကု ှ
လအူ ကီး အငယ် တို့အား အဝတ် ှင့်
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ေြခနင်းကုိ ချွတ်၍၊ တင်ပါး ကုိမျှ မ
ဖုံးေစဘဲ၊ ဘမ်းဆီး ချ ပ်ထားသိမ်း သွား လိမ့်မည်။ 5 အာဇုတ် မိ သားတို့သည်
ေကာက် ကလိမ့်မည်။ သူ
တို့ ကုိးစား
ေသာ ကု ှ ြပည်ကုိ၎င်း ၊ ဝါ ကား ေသာ အဲဂုတ္တု
ြပည်ကုိ၎င်း ှက် ကလိမ့်မည်။ 6 ထုိ ကမ်း နားမှာ ေန
ေသာသူများကလည်း ၊ ကည့် ပါ၊ အာ ှုရိ ှ င်ဘုရင် ၏ လက်မှ လတ်ွ ြခင်းငှါ ငါတို့
ေြမာ်လင့်ရာအရာ၊ ေြပး ၍ခုိလှုံ ရာအရာသည် ထုိသို့ ြဖစ်ပါသည် တကား။ ငါ တို့သည်
အဘယ် သို့လတ်ွ ိင်ုပါ မည်နည်းဟု ထုိ
အခါ ဆုိ ကလိမ့်မည်။

21
1 ေရ လွှမ်းမုိးေသာ ေတာ
ှင့်ဆုိင်ေသာ ဗျာဒိတ်
ေတာ်ကား၊ ေတာင် ေလမုနတိ်င်ုး တိက်ုသက့ဲသို့ ေကာက်မက်
ဘွယ်ေသာ ြပည် ၊ ေတာ ကီးမှ လာ ၏။ 2 ေကာက်မက် ဘွယ်ေသာ ူပါ ံု ကုိ ငါ
ြမင် ရ၏။ လယူု
တတ်ေသာသူသည် လယူု
၏။ ဖျက်ဆီး တတ်ေသာသူသည် ဖျက်ဆီး ၏။ ဧလံ
ြပည်သားတို့ ၊ တက် သွားကေလာ။့ ေမဒိ
ြပည်သားတို့ ၊ မိ ကုိဝုိင်း ထား ကေလာ။့ ထုိ မိ ေကာင့်၊ သူတပါးညည်းတာွး ြခင်း ှ ိ
သမျှ ကုိ ငါ ငိမ်း ေစ၏။ 3 ထို့ ေကာင့် ၊ ငါသည် ခါးနာလှ၏။ သားဘွား ေသာ မိနး်မခံ
ရသက့ဲသို့ ေဝဒနာကုိခံ ရ၏။ နားမကား ိင်ု ေအာင် ြပင်းထနစွ်ာခံရ ၏။ မျက်စိမြမင်
ိင်ုေအာင် မှုိင်ေတွ လျက် ှိ၏။ 4 ငါ ့ စိတ် ှလံးုသည် မူး
လျက် ှိ၏။ ေကာက်မက် ဘွယ်ေသာ အရာြဖင့် ငါ သည်ထိတ်လန ့် လျက် ှိ၏။ ငါ
ေပျာ်ေမွ့ ေသာည ့် ကုိေဘး ှင့် ြပည့်စုံ ေစေတာ်မူ၏။ 5 စားပဲွ ကုိြပင် ပီ။ ကင်းေစာင့်
ကုိ ထား
ပီ။ စား
ေသာက် လျက်ေနက၏။ အိမုင်း များတို့ ၊ ထ
က၊ လွှား ကုိ ဆီ ေလာင်းက။ 6အေကာင်း မူကား၊ ဘုရား
ှင်က၊ သင်သွား ၍ ကင်းေစာင့် ကုိထား ေလာ။့ ြမင် သည့်အတိင်ုး ေြပာ
ေစေလာ့ ဟု ငါ ့ အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 7ကင်းေစာင့်သည်လည်း၊ ှစ်စီးစီ ှစ်စီးစီ ချ ီ
လာ ေသာ ြမင်း တပ် တတပ်၊ ြမည်း တပ် တတပ်၊ ကုလားအပ်ု တပ် တတပ်ကုိ ြမင် ၍
၊ သတိ ှင့် ေစ့ေစ့ကည့် ှုနားေထာင် ပီးလျှင်၊ 8သခင် ၊ ကျွနေ်တာ် သည် ေနအ့ချနိ၌်
ကင်းေမျှာ်စင် ေပါ် မှာ အစ ် ရပ် ၍၊ တည ့် လံးု၌လည်း
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ကင်း ေစာင့် လျက်ေနပါ၏။ 9ယခု မှာ ှစ်စီးစီ ှစ်စီးစီ ချလီာ ေသာ ြမင်း စီးသူရဲ
တပ် ကုိ ြမင် ပါသည်ဟု ြခေသင့်္ က့ဲသို့ ေကးေကာ် ၏။ သူ ကလည်း၊ ဗာဗုလနု် မိ ပိ လဲ
ပီ၊ ပိ လဲ ပီ၊ သူ
၏ဘုရား ု ပ်တု ဆင်းတု ှ ိသမျှ တို့သည် ေြမ ေပါ် မှာ ကျ ိးပ့ဲ လျက် ှိ က ပါသည်ဟု
ထပ်၍ဆုိ ေလ၏။ 10 ငါ နင်း နယ်၍ ငါ ့ တလင်း ြပင်မှ ထွက်ေသာစပါး၊ ေကာင်းကင်
ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား ၊ ဣသေရလ အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင် မိန ့ေ်တာ်မူသည်ကုိ ငါကား ရသည် အတိင်ုး ၊ သင် တို့အား
ငါဆင့်ဆုိ သတည်း။ 11 ဒုမာ ြပည် ှင့်ဆုိင်ေသာ ဗျာဒိတ် ေတာ်ကား၊ အိုကင်းေစာင့် ၊
ည ့် အမှုကား အဘယ်သို့ နည်း။ အိုကင်းေစာင့် ၊ ည ့် အမှုကား အဘယ်သို့ နည်းဟု
စိရ
ေတာင် ေပါ်က
ငါ ့ ကုိ
ဟစ် ေခါ်ေလ၏။ 12ကင်းေစာင့် ကလည်း၊ နနံက် သည်လာ ၏။ ည ့်
လည်း လာ၏။ သင်တို့သည် ေမးြမနး် လိလုျှင်
ေမးြမနး် က။ ြပန် သွား က။ တဖန်
လာကဟု ဆုိ ေလ၏။ 13အာရပ် ြပည် ှင့် ဆုိင် ေသာ ဗျာဒိတ် ေတာ်ကား၊ ခရီးသွား
ေသာ ေဒဒန်
လစုူ တို့ ၊ သင်တို့သည် အာရပ် ေတာ
မှာ
ည ့်ကုိ လနွ် ေစရကမည်။ 14 ေတမ ြပည် သား တို့ ၊ ေရ
ငတ်ေသာသူ အဘို့
ေရ ကုိ ယူ
ခ့ဲ က၏။ ေြပး ေသာသူကုိ မုန ့် ှင့် ဆီး ၍ ကိ က၏။ 15 အေကာင်း မူကား၊ သူ
တို့သည် ထား
ေဘး မှ ၎င်း၊ ထုတ် ေသာထား ၊ တင် ေသာေလး ၊ အလနွ်ခက် ေသာ စစ်မှုမှ ၎င်း
ေြပး က၏။ 16ထာဝရ ဘုရားသည် ငါ ့အား
မိန ့် ေတာ်မူသည် ကား ၊ အခစား ေသာသူေရတက်ွသည်အတိင်ုး ၊ တ ှစ် တင်ွ ေကဒါ
မိ ၏ ဘုနး် အသေရ ှိသမျှ
ကွယ်ေပျာက် ၍၊ 17ကျန် ကင်းေသာ ေကဒါ အမျ ိးသား ၊ ေလး စဲွသူရဲ
တို့သည် အလနွ် နည်း ကလိမ့်မည်ဟ၊ု ဣသေရလ
အမျ ိး ၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။

22
1 ဗျာဒိတ် ူပါ ံုချ ိင့်
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ှင့် ဆုိင်ေသာ ဗျာဒိတ် ေတာ် ကား၊ သင့် တ မိ လံးု သည် အိမ်မုိး ေပါ် သို့ တက် ရ
မည် အေကာင်း ၊ အဘယ် အမှု ေရာက်သနည်း။ 2အထက်က အသံ
ဗလံများ ၍ အတ်ုအတ်ု ကျက်ကျက်ြပ တတ်ေသာ မိ ၊ ရွှင်လနး် ေသာ မိ ၊ သင်၏
လေူသ တို့သည် ထား
လက်နက်ေကာင့် ဆုံး
ကသည်မ ဟတ်ု။ စစ် တိက်ုရာမှာ ေသ
ကသည် မ ဟတ်ု။ 3သင် ၏ မင်း အေပါင်း တို့သည် အတူ
ေြပး က၏။ ေလး
သမားတို့ လက်၌ ချည်ေ ှာင် လျက် ှိ က၏။ ေတွ့ သမျှ
ေသာသင်
၏ လတိူု့သည် အေဝး
သို့
ေြပး ေသာ်လည်း၊ အတူ
ချည်ေ ှာင် လျက် ှိ က၏။ 4 ထုိေကာင့် ငါဆုိ သည်ကား၊ ငါ ့ ကုိမကည့် ပါ ှင့်။ ြပင်း
စွာငို ရမည်။ ငါ ့အမျ ိး သတို့သမီး ပျက်စီး သည်ြဖစ်၍၊ ငါ ့ စိတ် ေြပေစြခင်းငှါ
မ ကိ းစား ပါ ှင့်။ 5 ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ သခင် အ ှင်ထာဝရဘုရား
သည်၊ ဗျာဒိတ် ူပါ ံုချ ိင့် တင်ွ
စီရင်ေတာ်မူသြဖင့် ၊ ဒကု္ခခံ ရာကာလ ၊ ှပ်ိစက် ေ ှာင့် ှက် ရာကာလ၊ မိ ို း ကုိ ဖိ
၍
ေတာင် တို့ ကုိ
ေအာ်ဟစ် ရာကာလသည် ေရာက်ေလ ပီ။ 6 ဧလံ အမျ ိးသည် ြမားေတာင့် ကုိ ေဆာင်
လျက်၊ ရထား
စီးသူရဲ ၊ ြမင်း စီးသူရဲ တို့ ှင့်တကွ လာ၏။ ကိရ
အမျ ိးသည် ဒိင်ုး လွှားကုိ ထုတ် ေလ၏။ 7သင် ၏
အြမတ်ဆုံးေသာ ချ ိင့် တို့သည် ရထား
ှင့် ြပည့် က၏။ ြမင်း စီးသူရဲတို့သည် မိ တံခါး ေ ှ မှာ တပ် ချ က၏။ 8 ယုဒ

ြပည်ကုိ ဖွင့်လှစ် သည် ြဖစ်၍ ၊ သင်သည် ထုိ
အခါ
လက်နက် စုံ သုိထားရာ၊ ေတာ
နနး် ေတာ်သို့
ကည့် ှုလိမ့်မည်။ 9 ဒါဝိဒ် ၏ မိ
အ ပိ အပျက်များ သည်ကုိ
သင်၏ လတိူု့သည် မှတ် ရကလိမ့်မည်။ ေအာက် ေရကန် မှထွက် ေသာ ေရ
ကုိ စုေဝး ေစကလိမ့်မည်။ 10 ေယ ု ှလင် မိ ၌ ှိေသာအိမ် များကုိ ေရတက်ွ
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ကလိမ့်မည်။ မိ ို း ကုိ ြပ ြပင် လိုေသာငှါ ၊ အိမ် များကုိ ဖိ ဖျက် ကလိမ့်မည်။
11 ေရကန် ေဟာင်း မှထွက်ေသာ ေရ
စုေဝးရာကုိ လည်း၊ မိ ို း ှစ်ထပ်စပ်ကား တင်ွ လပ်ု ကလိမ့်မည်။ သို့ ရာတင်ွ ၊ ဤ
အမှု ကုိ စီရင် ေတာ်မူေသာသူကုိ သင်တို့သည် မ
ကည့် မမှတ် တတ်က။ ေ ှး က
ဖနဆ်င်း ေတာ်မူေသာသူကုိ ပမာဏ
မ ြပ တတ်က။ 12 ထုိ ကာလ ၌
ငိေုကး ြမည်တမ်း ြခင်း၊ ဆံပင် ကုိ ပယ်ြဖတ်ြခင်း၊ ေလျှာ်ေတ အဝတ်ကုိ ဝတ် စည်း
ြခင်း အလိငုှါ ၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ သခင်
အ ှင်ထာဝရဘုရား သည် ှ ိးေဆာ် တိက်ုတနွး်ေတာ် မူေသာ်လည်း၊ 13 ကည့် ပါ။
ဝမ်းေြမာက် ရွှင်လနး် ြခင်းအမှု၊ သုိး
ာွး
များကုိသတ် ြခင်း၊ အမဲသား
စား ြခင်း၊ စပျစ်ရည် ေသာက်
ြခင်း အမှုကုိ ြပ လျက်၊ ငါတို့သည် စား
ကကုနအံ်၊့ ေသာက်
ကကုန်အံ၊့ နက်ြဖန် ေသ ရ ကမည်ဟု ေြပာဆုိ ကသည် တကား။ 14 ေကာင်းကင်

ဗုိလ်ေြခ အ ှင်ထာဝရဘုရား သည် ငါ ့ နား ၌
ဗျာဒိတ်
ေပးေတာ်မူသည်ကား၊ အကယ် စင်စစ်သင် တို့ အြပစ် သည် သင်တို့ မေသ မချင်း
တိင်ုေအာင် မ ေြပ မ ှင်းရဟု ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ သခင်
အ ှင်ထာဝရ ဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 15 ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ သခင်
အ ှင်ထာဝရ ဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ဘ ာ
ေတာ်စုိး၊ နနး်ေတာ် အပ်ု ေ ှဗန အိမ်သို့
သွား ပီးလျှင်၊ 16 ြမင့် ေသာ အရပ်၌ ကုိယ် သခင်္ျ ိ င်း တင်ွးကုိ ထွင်း
၍၊ ကုိယ် ေနရာ ကုိ ေကျာက် ၌ ထုလပ်ု ေသာသူ၊ သင်သည် ဤ
အရပ်၌ သခင်္ျ ိ င်း တင်ွးကုိ ကုိယ် အဘို့ ထွင်း ေစြခင်းငှါ ၊ ဤ အရပ် ှင့် အဘယ်
သို့ ဆုိင်သနည်း။ 17 ထာဝရဘုရား သည် ြပင်းစွာ ေသာ ှင်ထုတ် ြခင်း ြဖင့် သင့် ကုိ
ှင်ထုတ် ေတာ်မူလိမ့်မည်။ သင့် ကုိ အမှန် ကုိင် ဘမ်း၍၊ 18တလိမ့်လိမ့် လိှမ့် လျက်၊
ေလာက်လွှဲစာက့ဲသို့ ကျယ် ေသာြပည် သို့
ပစ်လိက်ုေတာ်မူလိမ့်မည်။ သင်သည် ထုိ
ြပည်၌
ေသ ရလိမ့်မည်။ ထုိ
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ြပည်၌ လည်း
သင် ၏ ကက်သေရ ရထား တို့သည်၊ သင့် အ ှင် ၏ အမျ ိး အ ှက်ကဲွ စရာ ြဖစ်ရ
ကလိမ့်မည်။ 19 ငါသည်လည်း
သင် ၏ အရာ
ကုိ ှ တ် မည်။ သင်
၏ ေနရာ
မှ
သင့် ကုိချ မည်။ 20 ထုိ ကာလ ၌
ငါ ့ကျွန် ၊ ဟိလခိ ၏ သား
ဧလျာကိမ်
ကုိ
ငါေခါ် ၍၊ 21သင် ၏ဝတ်လံု ှင့် ဝတ်ဆင် ေစမည်။ သင် ၏ ခါးစည်း ှင့် ချးီေြမာက်
၍ ၊ သင် ၏ အစုိးရ
ေသာအခွင့်ကုိ အပ် ပီးလျှင် ၊ သူသည် ေယ ု ှလင် မိ သူ၊ ယုဒ
အမျ ိးသား တို့၏
အဘ ြဖစ် လိမ့်မည်။ 22 ဒါဝိဒ် မင်းမျ ိ း ၏ တံခါးေသာ့ ကုိသူ ၏ ပခုံး
ေပါ် မှာ ငါတင် ထားသြဖင့် ၊ သူသည် အဘယ် သူမျှမပိတ် ိင်ု ေအာင် ဖွင့် လိမ့်မည်။
အဘယ်သူမျှမ ဖွင့် ိင်ုေအာင် ပိတ် လိမ့်မည်။ 23 မဲ ေသာ အရပ် ၌
စဲွေသာတံစို့ က့ဲသို့သူ့ ကုိငါစဲွ ေစမည်။ သူသည် မိမိ
အဘ ၏ အိမ် ၌
ကက်သေရ ပလ္လ င်
ြဖစ် လိမ့်မည်။ 24 သူ ၏ အဘ
အိမ် ၌ ှိသမျှ ေသာ ဘုနး် အသေရ၊ အမျ ိး အ ယ်ွ၊ အြမတ်အယုတ် ၊ ခွက်ဖလား ှိ
သမျှ ၊ အင်တံု ၊ အိးု အမျ ိးမျ ိ း တို့ ကုိ သူ
၌ ဆဲွ ထားကလိမ့်မည်။ 25 ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင်ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ထုိ
ကာလ တင်ွ
မဲ ေသာအရပ် ၌
အရင်စဲွ ေသာတံစို့ သည် ေနရာမှေရွှ ၍ ၊ ခုတ် လဲှြခင်းကုိခံရလိမ့်မည်။ သူ
၌ ဆဲွထားေသာ
ဥစ္စာ သည်လည်း ၊ ခုတ် ပယ်ြခင်းကုိခံရလိမ့်မည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ ၏။

23
1တု ု မိ ှင့်ဆုိင်ေသာ ဗျာဒိတ် ေတာ်ကား၊ တာ ှု
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သေဘင်္ာ များတို့ ၊ ညည်းတာွး ြမည်တမ်းကေလာ။့ မိ သည် အိမ် မ ှိ၊ တည်းခုိ စရာ
မ ှိ သည် တိင်ုေအာင် ှင်း ှ င်းပျက်စီး ေလ ပီ။ ခိတ္တိမ် ြပည် မှ
သိတင်း ကား ရ၏။ 2 ပင်လယ် ကူး တတ်ေသာ ဇိဒုန် ကုနသ်ည် တို့သည် စည်ပင်
ေစေသာ၊ ပင်လယ် ကမ်းနားမှာ ေန
ေသာသူတို့ ၊ မှုိင်ေတွ ကေလာ။့ 3 များ ေသာေရ ကုိ အမီှြပ ေသာ ှိေဟာရ မျ ိးေစ့ ၊
ြမစ် ၏ အသီးအ ှံ ကုိ ထုိ မိ သည် အခွန် ရ၍၊ အတိင်ုးတိင်ုး
အြပည်ြပည်တို့၏ ေဈး
ြဖစ် ေလ ပီ။ 4 အိဇိုဒနု် မိ ၊ ှက် ေကာက်ြခင်း ှ ိေလာ။့ အေကာင်း မူကား၊ ပင်လယ်
တည်းဟေူသာပင်လယ် မိ ကီး
က၊ ငါသည် ကုိယ်ဝန် မ ေဆာင်၊ သား
မ ဘွား၊ လပူျ ိ
ှင့် အပျ ိမ တို့ ကုိ မ
ေမွးြမ ရဟု ေြပာ ဆုိ၏။ 5 အဲဂုတ္တု ြပည်သားတို့သည် တု ု
မိ သိတင်း ကုိ ကားေသာအခါ ၊ ထုိသိတင်း ေကာင့်
အလနွစိ်တ်ပူပန် ြခင်းသို့ ေရာက်ကလိမ့်မည်။ 6တာ ှု မိ သို့ ကူး
ကေလာ။့ ပင်လယ် နားမှာ ေန
ေသာသူတို့ ၊ ညည်းတာွး ြမည်တမ်းကေလာ။့ 7ဤ မိ သည် ေ ှး ကာလ ၌
တည်သြဖင့် သင် တို့ ရွှင်လနး် ေသာ မိ ေလာ။ ေဝး ေသာ အရပ်၌
တည်းခုိ ြခင်းငှါ ၊ မိမိ ေြခ တို့သည် မိမိ
ကုိေဆာင် သွားက၏။ 8တု ု မိ သည်
ရာဇသရဖူကုိ ေပး
တတ်ေသာ မိ ြဖစ်လျက်၊ သူ
၏ကုနသ်ည် တို့သည် မင်းသား ၊ ေဖာက်ကား ေရာင်း ဝယ်ေသာသူတို့ သည် ေြမ ကီး
မှုးမတ် ြဖစ်လျက်၊ ထုိ မိ တဘက်၌ အဘယ်သူ သည် ဤ အကံကုိ ကံစည်သနည်း။
9 ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
သည်၊ ှိသမျှ ေသာ ဘုနး် အသေရ၏ မာန
ကုိ အ ှက်ခဲွ ြခင်းငှါ
၎င်း၊ ေြမ ကီး
မှုးမတ် အေပါင်း တို့ ကုိ ှုတ်ချ ြခင်းငှါ ၎င်း ထုိသို့ ကံစည် ေတာ်မူ၏။ 10 အိတုာ ှု
မိ ၏သ္မီး ၊ ကမ်း ို း ပျက် ေလ ပီ။ ြမစ် က့ဲသို့ ကုိယ် ြပည် ကုိ ှ ံြပား ေလာ။့ 11 ရနသူ်
သည် ပင်လယ် ေပါ် မှာ လက် ကုိဆန ့် ၍၊ တိင်ုး ိင်ုငံတို့ ကုိ လှုပ် ှား ေလ၏။ ခါနာန်
ြပည်၌ ခုိင်ခ့ံ ေသာ အရပ်တို့ ကုိ ဖျက်ဆီး ေစြခင်းငှါ ၊ ထာဝရဘုရား
အမိန ့် ေတာ် ှိ၏။ 12ည ်းဆဲ ြခင်းကုိ ခံရေသာကညာ ၊ ဇိဒနု် မိ ၏သ္မီး ၊ သင်သည်
ေနာက်တဖန် ရွှင်လနး် ြခင်း မ
ှိရ။ ထ
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ေလာ။့ ခိတ္တိမ် ြပည်သို့ ကူး
သွားေလာ။့ ထုိ
အရပ်၌လည်း
ငိမ်သက် ြခင်း မ
ှိရဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 13အထက်က မ
ှိ ေသာ ခါလဒဲ အမျ ိးသား တို့ေနေသာ ြပည် ကုိ ကည့် ှု ေလာ။့ ထုိြပည်ကုိ အာ ှုရိ

မင်းသည် ေတာတင်ွးသား တို့ ေန
စရာဘို့
တည်ေထာင် ၏။ ထုိြပည် သားတို့သည် ြပအိးု တို့ ကုိ တည်ေဆာက်၍၊ တု ုအိမ် ေတာ်
များ ှင့် မိ ကုိလည်း ှင်း ှ င်းဖျက်ဆီး က၏။ 14တာ ှု သေဘင်္ာ များတို့ ၊ ညည်းတာွး
ြမည်တမ်းကေလာ။့ သင် တို့၏ မိ ကီးသည် ပျက် ကုန် ပီ။ 15 ထုိ ကာလ ၌
တု ု မိ ကုိ၊ မင်း ဆက်တ ဆက်အတိင်ုး အ ှည်၊ အ ှစ်
ခုနစ်ဆယ် ပတ်လံးု၊ အဘယ်သူမျှမ ေအာက်ေမ့ ရ။ အ ှစ် ခုနစ်ဆယ် လနွ် ေသာအခါ
၊ ြပည်တနဆ်ာ မိနး်မအားသီချင်း ဆုိသက့ဲသို့ ၊ တု ု မိ အား
သီချင်း ဆုိလိမ့်မည်။ 16အဘယ်သူမျှမ ေအာက်ေမ့ေသာ ြပည်တနဆ်ာ မိနး်မ၊ ေစာင်း
ကုိကုိင် ၍ မိ တင်ွလှည့်လည် ေလာ။့ သူတပါးတို့သည် သင့်ကုိ သတိရ
ေစြခင်းငှါ ၊ သာယာ ေသာ အသံ ှင့် တီး
၍၊ သီချင်း ကုိ များစွာဆုိ ေလာ။့ 17အ ှစ် ခုနစ်ဆယ် လနွ် ေသာအခါ ၊ ထာဝရဘုရား
သည် တု ု
မိ ကုိ အကည့်အ ှု ကလာေတာ်မူလိမ့်မည်။ သူ
သည်လည်း
တဖနအ်ြမတ် ရေသာဘာသာသို့ လိက်ုြပန်
၍ ၊ ေြမ ကီး မျက် ှာ ေပါ် မှာ ှ ိသမျှ ေသာ ေလာကီ
ိင်ုငံ တို့ ှင့် မတရားေသာ ေမထုန် ကုိြပ လိမ့်မည်။ 18 သို့ ရာတင်ွ ၊ သူ ၏ ကုနသွ်ယ်

ြခင်း၊ အြမတ် ရြခင်း အရာတို့သည် ထာဝရဘုရား
အဘို့
သန ့် ှ င်း လိမ့်မည်။ ဆည်းဖူး သုိထားြခင်းကုိ မ
ြပ ရ။ ကုနသွ်ယ် ေသာ ဥစ္စာ သည် ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ေန
ေသာသူတို့အဘို့
ြဖစ်၍သူတို့သည် ဝ
စွာစား ၍
ခုိင် ေသာအဝတ် ကုိ ဝတ် ကလိမ့်မည်။

24
1 ကည့် ှုေလာ။့ ထာဝရဘုရား
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သည် ြပည် ေတာ်ကုိ လတ်ွလပ်ေစ၍
ပယ် ှင်း ေမှာက်ထားသြဖင့် ၊ ြပည် သား တို့ ကုိ ကဲွြပား ေစေတာ်မူ၏။ 2 ထုိအခါ
ယဇ်ပုေရာဟိတ် သည် ဆင်းရဲသား က့ဲသို့ ၎င်း၊ သခင် သည် ကျွန် က့ဲသို့ ၎င်း၊ သခင်မ
သည် ကျွနမ် က့ဲသို့ ၎င်း၊ ေရာင်း ေသာသူသည် ဝယ် ေသာသူက့ဲသို့ ၎င်း၊ ေကး ှင် သည်
ေကးတင် ေသာသူက့ဲသို့ ၎င်း၊ အတိးု
စား ေသာသူသည် အတိးု
ေပးေသာသူက့ဲသို့ ၎င်း ြဖစ် ရ လိမ့်မည်။ 3တြပည် လံးု လတ်ွလပ် ၍
ှင်း ှ င်းပျက်စီး ရ လိမ့်မည်ဟူ ေသာအရာ ကုိ ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 4 ြပည် ေတာ်သည် ငိ ြငင်
ည ိးငယ် ြခင်း ှ ိ၏။ ေလာက
သည် အားေလျာ့ ၍ ည ိးငယ် ြခင်း ှ ိ၏။ ဘုနး် ကီး ေသာ ြပည် သား တို့သည်
အားေလျာ့ က၏။ 5 ြပည်သား တို့သည် တရား
ေတာ်ကုိ လနွက်ျ း ြခင်း၊ အမိန ့် ေတာ်ကုိ ေြပာင်းလဲ ြခင်း၊ ထာဝရ
သစ္စာ ေတာ်ကုိ ဖျက် ြခင်းအေကာင်းေကာင့် ၊ ြပည် ေတာ်သည် ညစ်ည း ြခင်း ှ ိ ၏။

6 ထုိေကာင့် ၊ ကျနိေ်တာ်မူေသာအကျနိ် သည် ြပည်
ေတာ်ကုိ လွှမ်းမုိး ပီ။ ြပည်သား တို့အေပါ်မှာ အြပစ် ေရာက်ေလ ပီ။ ထုိေကာင့် ၊ ြပည်
သား တို့သည် ပူေလာင် က သြဖင့်၊ ကျန်ကင်း ေသာသူ တို့သည် နည်း က၏။ 7သစ်
ေသာစပျစ်ရည် သည် ငိ ြငင် ေလ၏။ စပျစ် ယ်ွ ပင်သည်လည်း အားေလျာ့ ေလ၏။
စိတ် ရွှင်လနး် ေသာသူအေပါင်း တို့သည် ညည်းတာွး က၏။ 8သာယာေသာပတ်သာ
အသံ ငိမ်း ပီ။ ဝမ်းေြမာက်
ေသာသူ၏ အသံ
မ ှိ။ သာယာ ေသာေစာင်း သံ လည်း ငိမ်း ပီ။ 9 သီချင်း ဆုိလျက်
စပျစ်ရည် ကုိ မ
ေသာက် ရက။ ေသရည် ေသရက် ကုိ ေသာက် ေသာသူတို့သည် ပစပ်ခါး က
လိမ့်မည်။ 10 လတ်ွလပ် ေသာ မိ သည် ပိ ပျက်ေလ ပီ။ အဘယ်သူ မျှ မဝင်ေစြခ
င်းငှါ၊ အိမ် များကုိ ပိတ် ထားက ပီ။ 11 စပျစ်ရည် ြပတ်ေသာေကာင့် လမ်း ခရီးတို့ ၌
ြမည်တမ်း
ြခင်း ှ ိ၏။ ဝမ်းေြမာက် ြခင်းလည်း အကင်းမ့ဲကွယ် ပီ။ တြပည် လံးု၌ သာယာ
ေသာအသံ ငိမ်း ပီ။ 12 ဆိတ်ည့ံြခင်းသည် မိ ထဲမှာ ကျနရ်စ်၏၊ မိ တံခါး
ကုိလည်း
ိုက်ခတ် ၍ ဖိ ဖျက် က ပီ။ 13 ထုိသို့ ြပည် ေတာ်အလယ် ၊ ြပည်သား တို့တင်ွ
ြဖစ်ရေသာ်လည်းသံလင်ွ ပင်ကုိ လှုပ် ၍ အသီးကုိ ရသက့ဲသို့
၎င်း၊ စပျစ်သီးကုိ သိမ်းယူ ေသာေနာက်၊ အကင်းအကျနကုိ် ေကာက် ရသက့ဲသို့ ၎င်း
ြဖစ် လိမ့်မည်။ 14 ထုိသူတို့ သည် ေကးေကာ် ၍ ရွှင်လနး်စွာ သီချင်း
ဆုိ ကလိမ့်မည်။ ထာဝရဘုရား
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ကုိ ချးီမွမ်းေသာအသံ ှင့် ပင်လယ် တဘက်မှ
ြမည် ကလိမ့်မည်။ 15 သို့ ြဖစ်၍ ၊ အေ ှ မျက် ှာအရပ်တို့ ၌
ထာဝရဘုရား
ကုိ၎င်း၊ ပင်လယ်တဘက်တကျွနး် တ ိင်ုငံအရပ်တို့ ၌ ၊ ဣသေရလ အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်တည်းဟေူသာ၊ ထာဝရဘုရား
၏ နာမ
ေတာ်ကုိ၎င်းချးီမွမ်း ကေလာ။့ 16 သန ့် ှ င်း ေတာ်မူေသာသူသည် ဘုနး် ကီး ေတာ်မူ
ေစသတည်းဟု ေြမ ကီး စွနး် မှ
သီချင်း ဆုိသံကုိ ငါတို့သည် ကား ရ၏။ ငါမူကား ၊ အလနွ်ဆင်းရဲ ၏။ အလနွ်
ဆင်းရဲ ၏။ အမဂင်္လာ ှိ၏။ လယုက် ေသာသူတို့သည် လယုက် လျက် ေန က၏။
လယုက် ေသာသူတို့သည် ကမ်းတမ်း စွာ လယုက် က၏။ 17 အို ြပည် သား ၊ သင်
သည် ေကာက်လန ့် ဘွယ် ေသာအရာ ေြမတင်ွး ၊ ေကျာကွ့င်း ထဲသို့ ေရာက်ေလ ပီ။
18 ေကာက်လန ့် ဘွယ်ေသာ အရာ
မှ
ေြပး ေသာသူသည် ေြမတင်ွး ထဲသို့
ကျ လိမ့်မည်။ ေြမတင်ွး
မှ လတ်ွ ေသာသူသည် ေကျာကွ့င်း ၌
ေကျာမိ့ လိမ့်မည်။ ေကာင်းကင် ပန် ဝပွင့် လျက် ှိ၍ ၊ ေြမ ကီး အြမစ်
လည်း လှုပ် ှား ေလ၏။ 19 ြပည် ေတာ်သည် တြပည်လံးု ြပ တ် ေလ ပီ။ ြပည်
ေတာ်သည် အကုနအ်စင် ပိ ပျက်ေလ ပီ။ ြပည် ေတာ်သည် အလနွ်တပ်ုလှုပ် လျက်
ှိေလ၏။ 20 ြပည် ေတာ်သည် ယစ်မူး ေသာသူက့ဲသို့ တလးူ လည်လည် ှိ၏။ ပုခက်
က့ဲသို့ လှုပ် ှား ၏။ မိမိ
အြပစ် သည် မိမိ
အေပါ် မှာ ေလး
သြဖင့် ၊ ြပည်ေတာ်သည် လဲ
လိမ့်မည်။ ေနာက်တဖန်
မ ထ ရ။ 21 ထုိ ကာလ ၌
ထာဝရဘုရား သည်၊ ြမင့် ေသာအရပ်၌
ြမင့် ေသာအလံးု အရင်းကုိ ၎င်း ၊ ေြမ ေပါ် မှာေြမ ကီး
ှင် ဘုရင်တို့ ကုိ ၎င်း ကည့် ှုစစ်ေကာ ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 22 သူတို့သည် တင်ွး ထဲ မှာ

တစု
တည်းစုေဝး ၍
ချည်ေ ှာင် ြခင်း၊ ေထာင် ထဲ မှာ ချ ပ် ထားြခင်းကုိခံ လျက်
ေနရ ကလိမ့်မည်။ များ စွာေသာ ေနရ့က် ကာလလနွ် ပီးမှ ၊ စစ်ေကာ ြခင်းကုိခံ ရက
လိမ့်မည်။ 23လ သည်လည်း
မျက် ှာပျက် လိမ့်မည်။ ေန
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သည် လည်း
အ ှက် ကဲွလိမ့်မည်။ အေကာင်း မူကား၊ ေကာင်းကင် ဗုိလ်ေြခ အ ှင်ထာဝရဘုရား
သည်၊ ဇိအနု် ေတာင်
ေပါ် မှာ ေယ ု ှလင် မိ ၌
မင်းြပ ၍ ၊ အသက် ကီး သူတို့ ေ ှ တင်ွဘုနး် ကီး ေတာ်မူလတံ။့

25
1 အိထုာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ် သည် အကျွ ်ပ်ု ၏ ဘုရား
သခင်ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ ကုိယ်ေတာ် ကုိ ေြမာက်စား ပါမည်။ နာမ
ေတာ်ကုိ ချးီမွမ်း ပါမည်။ အံ့ဘွယ် ေသာ အမှုတို့ ကုိြပ ေတာ်မူ ပီ။ ေ ှး အ ကံ ေတာ်
တို့သည် မေရွ ၊ သစ္စာ ှင့် မဲြမံ ကပါ၏။ 2 မိ ကုိအမှုိက်ပုံ ၊ ခုိင်ခ့ံ ေသာ မိ ကုိ ဖိ ဖျက်
ရာြဖစ် ေစေတာ်မူ ပီ။ တကျွနး် တ ိင်ုငံသားတို့၏ ေနရာဘုံ
ဗိမာန် သည် မိ မြဖစ်၊ ေနာက် တဖန် မ
တည်မေဆာက်
ရမည် အေကာင်း စီရင် ေတာ်မူ ပီ။ 3 ထုိေကာင့် ၊ အား ကီး ေသာ လမူျ ိ း သည်
ကုိယ်ေတာ် ကုိ ချးီမွမ်း
ကပါလိမ့်မည်။ ေကာက်မက် ဘွယ်ေသာ လမူျ ိ း တို့၏ ေနရာ မိ သည် ကုိယ်ေတာ်

ကုိ ေကာက်ရွ ံ ပါလိမ့်မည်။ 4 ကုိယ်ေတာ်သည် ဆင်းရဲ ေသာသူတို့ ခုိလှုံ ရာ၊ ငတ်မွတ်
ေသာသူအမှု
ေရာက်သည်ကာလ၌
ခုိလှုံ ရာြဖစ် ေတာ်မူ၏။ ထရံ
ကုိ တိက်ု ေသာ မုိ ဃ်းသက် မုနတိ်င်ုး က့ဲသို့ ၊ ေကာက်မက် ဘွ ယ်ေသာသူတို့၏
ေဒါသအမျက်ထွက်ေသာအခါ၊ မုိဃ်းသက်မုနတိ်င်ုးလတ်ွရာ၊ ေန
ေရာင်ကွယ်ကာ ရာ ြဖစ် ေတာ်မူ၏။ 5 ေသွ့ ေြခာက်ေသာ အရပ်၌
ေနအ ှိန် ကုိက့ဲသို့ ၊ တကျွနး် တ ိင်ုငံတို့၏ အသံ
ဗလံကုိ ငိမ်း ေစေတာ် မူလိမ့်မည်။ ထူထပ်ေသာ မုိဃ်း တိမ်အားြဖင့် ေန အ ှိန်
ေပျာက်သက့ဲသို့ ၊ ေကာက်မက် ဘွယ်ေသာသူတို့၏ သီချင်း သံေပျာက် ရပါလိမ့်မည်။
6 ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
သည်၊ ခဲဘွယ်စားဘွယ်ပဲွ၊ ေဟာင်း ေသာစပျစ်ရည်ပဲွ တည်းဟေူသာ၊ ဆူ
ေသာခဲဘွယ်စားဘွယ်၊ ေကာင်းမွနစွ်ာစစ် ေသာ စပျစ်ရည် ေဟာင်းကုိ လူ
ခပ်သိမ်း တို့အဘို့
ဤ ေတာင် ေပါ်
မှာ စီရင် ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 7လူ ခပ်သိမ်း တို့ ကုိ ဖုံး
ေသာ မျက် ှာဖုံး ကုိ၎င်း၊ ခပ်သိမ်း ေသာ လမူျ ိ း တို့ ကုိ ဖုံးလွှမ်း ေသာ တင်းတိမ်
ကုိ၎င်း၊ ဤ
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ေတာင် ေပါ် မှာ ပယ် ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 8 ေသြခင်းကုိလည်း နစ်မွနး်ဆုံး ှုံးေစေတာ်
မူလိမ့်မည်။ အ ှင်ထာဝရဘုရားသည်လည်း၊ ခပ်သိမ်းေသာ မျက် ှာတို့ မှ မျက်ရည်ကုိ
သုတ်ေတာ်မူလိမ့်မည်။ ကုိယ်ေတာ် ၏လတိူု့သည် ခံရေသာက့ဲရဲ ြခင်းကုိလည်း၊ ေြမ ကီး
တြပင်လံးု၌ ပယ် ှင်းေတာ်မူလိမ့်မည်ဟ၊ု ထာဝရဘုရား အမိန ့ေ်တာ် ှိ၏။ 9 ထုိ ကာလ
၌
ကည့် ှုေလာ။့ ဤအ ှင်ကား၊ ငါတို့ ေြမာ်လင့်ေသာ၊ ငါ တို့၏ဘုရား သခင်တည်း။

ငါ တို့ ကုိ ကယ်တင်
ေတာ်မူလိမ့်မည်။ ဤ
အ ှင်ကား၊ ငါတို့ေြမာ်လင့် ေသာ ထာဝရ
ဘုရားတည်း။ ကယ်တင် ေတာ် မူ ြခင်း ေကျးဇူး ေကာင့် ၊ ငါ တို့သည် ဝမ်းေြမာက်
ရွှင်လနး်ကကုနအံ်ဟ့ဆုို ကလိမ့်မည်။ 10အေကာင်း မူကား၊ ထာဝရဘုရား
၏ လက် ေတာ် သည် ဤ
ေတာင် ေပါ် မှာ ငိမ်း လိမ့်မည်။ ေကာက် ို း သည် ေနာက်ေချး ရွှ ံပွက်၌
ှပ်ိ နင်းြခင်းကုိခံရသက့ဲသို့ ၊ ေမာဘ
ြပည်သည် မိမိ
၌
ှပ်ိ နင်းေတာ်မူြခင်းကုိခံရလိမ့်မည်။ 11 ေရကူး ေသာသူသည် ေရကူး
ြခင်းငှါ လက်ကုိ ဆန ့် သက့ဲသို့ ၊ ေမာဘ ြပည်အလယ် ၌ လက် ေတာ်ကုိ ဆန ့်
၍ ၊ ေမာဘ ၏မာန ှင့် လက် သတ္တ ိ ကုိ ချ ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 12သင် တို့၏ မိ ို း
ြပအိးု
အထွဋ် ကုိ ဖိ ၍၊ ေြမ တိင်ု
ေအာင် ှမ့်ိ သြဖင့်၊ ေြမမှုန ့် ထဲမှာ ချ ေတာ်မူလိမ့်မည်။

26
1 ထုိ ကာလ ၌
ယုဒ ြပည် မှာ
သီချင်း ဆုိ လတံေ့သာစကားဟမူူကား၊ ငါ တို့ ၌
ခုိင်ခ့ံ ေသာ မိ ှိ၏။ ကယ်တင် ြခင်း ေကျးဇူးကုိ ြပအိးု ၊ ရင်တား အရာ၌ စီရင်
ခန ့ထ်ားေတာ်မူလိမ့်မည်။ 2 တံခါး တို့ ကုိ ဖွင့် ကေလာ။့သစ္စာ ေစာင့် ၍ေြဖာင့်မတ် ေသာ
လမူျ ိ း ဝင် ပါေစ။ 3 စိတ် ှလံးုတည်ကည် ေသာသူသည် ကုိယ်ေတာ် ၌
ခုိလှုံ ေသာေကာင့် ၊ ငိမ်သက် ြခင်း သက်သက် ှိမည့် အေကာင်းေစာင့်ေ ှာက် ေတာ်
မူလိမ့်မည်။ 4ထာဝရဘုရား ၌
အစ ် အ မဲခုိလှုံ ကေလာ။့ ထာဝရ
ဘုရား သည် နစိ္စ
ထာဝရ ခုိလှုံ ရာြဖစ်ေတာ်မူ၏။ 5 ြမင့် ေသာအရပ်၌ ေန
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ေသာသူတို့ ကုိ ှုတ်ချ ေတာ်မူ ၏။ ြမင့်ြမတ် ေသာ မိ ကုိ ဖိ ၍၊ ေြမ တိင်ုေအာင် ှမ့်ိချ
လျက် ေြမမှုန ့် ထဲမှာ
ထား ေတာ်မူ၏။ 6 ေကျာ်နင်းြခင်းကုိခံရလိမ့်မည်။ ဆင်းရဲ ေသာသူ ှင့် ငတ်မွတ် ေသာ
သူတို့သည် ေကျာ် နင်း ကလိမ့်မည်။ 7 ေြဖာင့်မတ် ေသာသူသည် ေြဖာင့် ေသာလမ်း
၌ သွားတတ်၏။ အိုေြဖာင့်မတ် ေတာ်မူေသာဘုရား၊ ကုိယ်ေတာ် သည် ေြဖာင့်မတ်
ေသာသူ၏ လမ်း ခရီးကုိ ြပင်ဆင် ေတာ်မူ၏။ 8 အိုထာဝရဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ုတို့သည်
တရား
ေတာ် လမ်း ၌ သွားလျက်၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိ ေြမာ်လင့် ၍၊ ကုိယ်ေတာ် ၏အမည် ၊ ဘွ့ဲ
နာမေတာ်ကုိ စိတ် ှလံးု၌ တသ လျက် ှိပါ ၏။ 9ည ့် အခါ
အကျွ ်ပ်ု သည် စိတ် ှလံးု ှင့် ကုိယ်ေတာ်
ကုိ ေတာင့်တ ပါ၏။ နနံက်အခါ အကျွ ်ပ်ု သည် အတင်ွး ဝိညာ ် အားြဖင့်ကုိယ်ေတာ်
ကုိ ှာ ပါ၏။ ေြမ ေပါ်
မှာ အမှုကုိ စစ်ေကာ စီရင်ေတာ်မူေသာအခါ ၊ ေလာကီ သား
တို့သည် တရား
ကုိသင် က၏။ 10 မတရား ေသာသူသည် ေကျးဇူး ကုိခံရေသာ်လည်း၊ တရား
ကုိ မ
သင် တတ်ပါ။ တရား
ကျင့်ရာြပည် ၌ ပင် အဓမ္မ
ြပ ၍ ၊ ထာဝရဘုရား ၏ ဘုနး် ေတာ်ကုိ ပမာဏ
မ ြပ တတ်ပါ။ 11 အိထုာဝရဘုရား ၊ လက် ေတာ်ကုိချ ီေတာ်မူေသာ်လည်း၊ သူတို့သည်
မ
ြမင် မမှတ်ကပါ။ သို့ ေသာ်လည်း၊ ကုိယ်ေတာ်၏ လူ
တို့အဘို့ စိတ်အား ကီး ေတာ်မူေကာင်းကုိ၊ သူတို့သည် ြမင် ၍
အ ှက်ကဲွ ကပါလိမ့်မည်။ ကုိယ်ေတာ် ၏ ရနသူ် တို့ ကုိ မီး
ေလာင် ရပါလိမ့်မည်။ 12 အိထုာဝရ ဘုရား၊ ကုိယ်ေတာ်သည် အကျွ ်ပ်ု
တို့အား
ငိမ်သက် ြခင်းကုိေပး
ေတာ်မူလိမ့်မည်။ အေကာင်း
မူကား၊ အကျွ ်ပ်ု တို့၏ အမှု ှ ိသမျှ တို့ ကုိ အကျွ ်ပ်ု
တို့အဘို့
ြပ ေတာ်မူ၏။ 13အကျွ ်ပ်ု တို့၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ် မှတပါး
အြခားေသာသခင် တို့သည် အကျွ ်ပ်ု
တို့ ကုိ အစုိး
ရက ပီ။ ယခုမူကား၊ ကုိယ်ေတာ် အားြဖင့် သာ
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နာမ ေတာ်ကုိ ချးီမွမ်း ကပါမည်။ 14 ထုိသခင်တို့သည် ေသ
ကပါ ပီ။ တဖန် အသက် မ ှင်ရကပါ။ သခင်္ျ ိ င်းသားြဖစ်၍ထ ေြမာက်ြခင်းမ ှိရက

ပါ။ သူ
တို့ ကုိ ကည့် ှုဖျက်ဆီး ၍ ၊ သူ တို့၏အမှတ် မျှ မ ှိေစြခင်းငှါပယ် ှင်း ေတာ်မူ ပီ။

15 အိထုာဝရဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ုတို့အမျ ိး ကုိ
တိးု ပွါးေစေတာ်မူ ပီ။ အကျွ ်ပ်ုတို့ အမျ ိး ကုိတိးု ပွါးေစသြဖင့်၊ ဘုနး် ကီးေတာ်မူ၏။
ြပည် ေတာ်ကုိ ပတ်ဝနး်ကျင် ၌ ကျယ် ေစေတာ်မူ ပီ။ 16 အိုထာဝရဘုရား ၊ သူတို့သည်
ဆင်းရဲ ခံရေသာအခါ ၊ ကုိယ်ေတာ် ၌ ဆည်းကပ် ကပါ ပီ။ ဆုံးမ
ေတာ်မူေသာအခါ၊ ဆုေတာင်း ပဌနာ စကားကုိသွနး်ေလာင်း ကပါ ပီ။ 17 ကုိယ်ဝန်
ေဆာင်ေသာမိနး်မသည် သားဘွား ချနိ် နးီ
ေသာအခါ နာကျင် ၍၊ နာကျင်ြခင်းေဝဒနာ ေကာင့်
ေအာ်ဟစ် သက့ဲသို့ ၊ ထုိအတူ ၊ အိထုာဝရဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ု တို့သည် ေ ှ ေတာ်၌
ြဖစ် ကပါ ပီ။ 18အကျွ ်ပ်ုတို့သည် ကုိယ်ဝန် ေဆာင်၍ နာကျင် ြခင်း ေဝဒနာ
ကုိ ခံရေသာ်လည်း ၊ ေလ ကုိ ဘွား သက့ဲသို့ ြဖစ် ကပါ ပီတကား။ ြပည် သားတို့သည်
ကယ်တင် ြခင်းသို့ မ
ေရာက် က။ ေလာကီ
သား တို့သည် မ
လဲ ကပါ။ 19 ကုိယ်ေတာ် ၏လေူသ တို့သည် အသက် ှင် ကပါ လိမ့်မည်။ ငါ
၏အေသ ေကာင်တို့သည်လည်း ထ
ေြမာက်ကပါလိမ့်မည်။ ေြမမှုန ့် ၌ေန ေသာသူတို့ ၊ ိးု
၍ သီချင်း ဆုိ ကေလာ။့ အေကာင်း မူကား၊ ကုိယ်ေတာ် ၏ ှင်း သည် ြမက်ပင် တို့
ကုိ ေပါက်ေစေသာ ှင်း က့ဲသို့ ြဖစ်၍၊ ေြမ သည် လည်း
မိမိသခင်္ျ ိ င်း သားတို့ ကုိ ထုတ် ေဘာ်ရပါလိမ့်မည်။ 20 ငါ ၏လူ တို့ ၊ လာ
က။ အတင်ွးအခနး် ထဲသို့
ဝင် ၍ ၊ သင်တို့ ကုိ ကွယ်ကာေသာ တံခါး များကုိ ပိတ် ထား က။ အမျက် ကာလ
လနွ် သည်တိင်ုေအာင် ခဏ သာပုနး် ေ ှာင် ၍ ေန ကေလာ။့ 21 အေကာင်း မူကား၊
ထာဝရဘုရား
သည် ေြမ ကီး
သား တို့ ကုိ၊ သူတို့ ဒစု ိုက် ေကာင့် အြပစ် ေပးလိုေသာငှါ ၊ မိမိ အရပ် ဌာနထဲ က
ထွက် ေတာ်မူ၏။ ထုိအခါ ေြမ ကီး
သည် မိမိ
၌ ှိေသာအေသွး ကုိေဘာ် ြပရလိမ့်မည်။ မိမိ
၌ အေသခံ
ရေသာသူတို့ ကုိ ေနာက် တဖန် ဝှက် ၍မ ထားရ။
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27
1 ထုိ ကာလ ၌
ထာဝရဘုရား သည် ေြပးတက် ေသာ ေ မ လဝိသန်
ကုိ ၎င်း၊ လိမ် ေသာေ မ လဝိသန် ကုိ ၎င်း ခုိင်ခ့ံ ကီးမား ေသာ ထား
ေတာ် ှင့် ဒဏ် ေပး၍ ၊ ပင်လယ် ၌
ှိေသာ နဂါး ကုိလည်း သတ် ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 2 ထုိ ကာလ ၌
စပျစ် ဥယျာ ်ကုိ အေကာင်း ြပ ၍၊ ဤသို့ သီချင်း ဆုိ ကေလာ။့ 3 ငါ ထာဝရဘုရား
သည် ဥယျာ ်ေစာင့် ြဖစ်၏။ မ
ြခားမလပ်ေရ ေလာင်းမည်။ အဘယ်သူမျှမဖျက် ေစ ြခင်းငှါ ၊ ေန ့ ည ့် မြပတ်
ေစာင့်ေ ှာက် မည်။ 4 ငါ ့အမျက် ငိမ်း ပီ။ ဆူး
ပင်မျ ိ းကုိမူကား၊ စစ် ပဲွ၌
ငါ ေတွ့ပါေစေသာ။ ချက်ချင်းတိက်ု ၍ တ ပိ င်နက် မီး ှု ိ မည်။ 5 သို့ မဟတ်ု ငါ
၏အစွမ်း သတ္တ ိကုိ ကုိးစား
၍၊ ငါ ှင့်
မိဿဟာယ ဖွ့ဲ ကေစ။ ငါ ှင့်
မိဿဟာယ ဖွ့ဲ ကေစေသာ။ 6 ေနာင်ကာလ၌ ယာကုပ် သည် အြမစ် ကျလိမ့်မည်။
ဣသေရလ
သည် စိမ်း လနး်၍ အဖူး
အငံု ထွက်သြဖင့် ၊ ေလာကီ ိင်ုငံကုိ အသီး
ှင့် ြပည့် ေစလိမ့်မည်။ 7သူ့ ကုိည ်းဆဲ ေသာသူတို့ ကုိ ည ်းဆဲ ေတာ်မူသည် နည်းတူ

၊ သူ့ ကုိ ည ်းဆဲ ေတာ်မူသေလာ။ သူ့
ကုိသတ် ေသာသူတို့ သည် အေသသတ် ြခင်းကုိခံ ရ ကသည်နည်းတူ ၊ သူသည်
အေသသတ် ြခင်းကုိခံရသေလာ။ 8သူ့ ကုိ စွန ့ပ်စ် ၍ အေတာ်အတန် ဆုံးမ
ေတာ်မူ၏။ အေ ှ ေလလာေသာအခါ၊ ြပင်းစွာ ေသာေလြဖင့် တိက်ု သွားေတာ်မူ၏။

9 ထုိ သို့ယာကုပ် အမျ ိးသည် ယဇ် ပလ္လ င်ေကျာက် တို့ ကုိ ထုံး
ေကျာက် က့ဲသို့ ချ ိ းဖ့ဲ ၍၊ အာ ှရ ပင် ှင့်
ု ပ်တု တို့ ကုိ လဲှ ေသာအခါ ၊ မိမိ အြပစ် ေြပ ၍၊ အြပစ် ေြပ ှင်းြခင်း အကျ ိး
ေကျးဇူး ှ ိသမျှ ကုိ ခံရလိမ့်မည်။ 10 သို့ ေသာ်လည်း၊ ခုိင်ခ့ံ ေသာ မိ သည်၊ ဆိတ်ညံ
ေသာအရပ်၊ ေတာက့ဲသို့ စွန ့် ၍
ပစ် ထားေသာေနရာ ြဖစ် လိမ့်မည်။ ထုိ
အရပ်၌ ာွး သငယ်သည် ကျက်စား လျက် ၊ အိပ် လျက်ေန၍၊ အ ွန ့် များကုိ ကုိက်
စားလိမ့်မည်။ 11အခက် အလက်တို့သည် ေသွ့ ေြခာက်ေသာအခါ
ချ ိ း ြခင်းသို့ ေရာက်၍၊ မိနး်မ တို့သည် လာ
၍မီး ှု ိ က လိမ့်မည်။ အေကာင်း မူကား၊ ပညာ
မ့ဲေသာအမျ ိး ြဖစ်၏။ ထို့ ေကာင့် ၊ ဖနဆ်င်း ြပ ြပင်ေတာ်မူေသာသူသည် မ
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သနား ၊ ေကျးဇူး မ ြပ ဘဲ ေနေတာ်မူလိမ့်မည်။ 12 အိဣုသေရလ
အမျ ိးသား တို့ ၊ ထုိ
ကာလ ၌ လည်း ၊ ထာဝရဘုရား သည် ြမစ် ကီးမှစ၍ ၊ အဲဂုတ္တု ြမစ် တိင်ုေအာင်
သစ်သီးများကုိ သိမ်းယူေတာ်မူသြဖင့်၊ သင် တို့သည် တ
ေယာက်ေနာက် တ
ေယာက်၊ ေကာက် သိမ်းြခင်း ေကျးဇူးေတာ်ကုိခံရကလိမ့်မည်။ 13 ထုိ ကာလ ၌လည်း
၊ ကီး ေသာတံပုိး ကုိ
မှုတ် ရ လိမ့်မည်။ အာ ှုရိ ြပည် ၌ ေပျာက် ေသာသူ၊ အဲဂုတ္တု
ြပည် ၌
စွန ့ပ်စ် လျက်ေနေသာသူတို့သည်လာ ၍ ၊ ေယ ု ှလင် မိ တင်ွ ၊ သန ့် ှ င်း ေသာ
ေတာင် ေပါ် မှာ ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ဝတ်ြပ ၍ ကုိးကွယ် ကလိမ့်မည်။

28
1 စပျစ် ရည် ှင့် ယစ်မူးေသာသူတို့၏ ေနရာ ကယ်ဝ ေသာ ချ ိင့် ဦး တင်ွ ၊ ဧဖရိမ်
အမျ ိး ေသ
ေသာက်က းတို့၏ မာန
သရဖူ ှင့်၊ သူ
တို့ ၌ ည ိး မ်ွး တတ်ေသာ ဘုနး် အသေရ၏ ပနး် ပွင့်သည် အမဂင်္လာ ှိ၏။ 2ထာဝရ
ဘုရား၌
ခွနအ်ား တနခုိ်း ကီး ေသာသူသည်၊ မုိဃ်းသီး ပါလျက် ဖျက်ဆီး ေသာ မုိဃ်း သက်
မုနတိ်င်ုး
က့ဲသို့ ၎င်း၊ ြပင်း စွာထ၍ လွှမ်းမုိး ေသာ ေရ ကီးက့ဲသို့ ၎င်း၊ ေြမ တိင်ုေအာင် ြပင်းစွာ
ချ ပစ်လိမ့်မည်။ 3 ဧဖရိမ်အမျ ိး ေသေသာက်က းတို့၏ မာနသရဖူ သည်၊ ေကျာ်နင်း
ြခင်းကုိခံရလိမ့်မည်။ 4 ကယ်ဝ ေသာ ချ ိင့် ဦး တင်ွ ၊ သူ တို့ ၌ ည ိး မ်ွး တတ် ေသာ
ဘုနး် အသေရ ၏ ပနး် ပွင့်သည်၊ ေ ွ ကာလ မ
ေစ့မီှ အလျင် သီးေသာအသီး
က့ဲသို့ ြဖစ် လိမ့်မည်။ ထုိအသီးကုိ ြမင် ေသာသူသည် ြမင် လျက်၊ လက် ှင့် ကုိင် လျက်
ပင်စား တတ်၏။ 5 ထုိ ကာလ ၌ လည်း၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
သည်၊ ကျန် ကင်းေသာ မိမိ
လူ တို့ ၌
ဘုနး် ှ ိ ေသာသရဖူ ၊ အသေရ တင့်တယ်ေသာ ဦးရစ် ြဖစ် ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 6တရား
မှုကုိ စီရင်ေသာသူ တို့အား
တရား စီရင်ေသာ ဉာဏ် ကုိ၎င်း၊ ရနသူ်မျ ိ း တံခါး တိင်ုေအာင်စစ်မှု ကုိ လှန် ေသာသူ
တို့အား၊ ခွနအ်ား ဗလကုိ၎င်း ေပးေတာ်မူလိမ့်မည်။ 7 သို့ ေသာ်လည်း၊ ထုိ
သူတို့သည် စပျစ်ရည် ေကာင့်



ေဟ ှာယအနာဂတ္တ ိကျမ်း။ 28:8 1455 ေဟ ှာယအနာဂတ္တ ိကျမ်း။ 28:15

မှားယွင်း က ပီ။ ေသရည် ေသရက်ေကာင့်
လမ်း လွဲ က ပီ။ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ှင့်
ပေရာဖက် တို့သည် ေသရည် ေသရက် ေကာင့်
မှားယွင်း က ပီ။ စပျစ်ရည် ှင့်
မွှန် က ပီ။ ေသရည်
ေသရက်ေကာင့်
လမ်း လွဲ က ပီ။ ဗျာဒိတ် ခံသည် အရာ၌
မှားယွင်း လျက်၊ တရားစီရင် သည်အရာ၌ ထိမိ၍ လဲ လျက်ေနက၏။ 8 သူတို့စားပဲွ
ှ ိသမျှ တို့သည်၊ လတ်ွလပ် ရာမ ှိ သည်တိင်ုေအာင်၊ အနဖ်တ် ှင့်၎င်း၊ အညစ် အေကး
ှင့်၎င်း ြပည့် လျက် ှိ က၏။ 9 သူတို့က၊ အဘယ်သူ ကုိ ပညာ
သွနသ်င် ချင်သနည်း။ အဘယ်သူ ကုိ တရား
နားလည် ေစချင်သနည်း။ ငါတို့ သည် ို့
ှင့်
ကွာ စ ှိေသာသူ၊ အမိသားြမတ် ှင့်
အ ိင်ု ကွာ ရေသာသူြဖစ် ကသေလာ။ 10 ပညတ် တခုေပါ် မှာ တခု၊ တခုေပါ် မှာ
တခု၊ တနည်းေပါ်မှာ တနည်း၊ တနည်းေပါ်မှာ တနည်း၊ သည် ဘက်မှာ အနည်းငယ်၊ ဟို
ဘက် မှာ အနည်းငယ် ှိပါသည် တကားဟု ဆုိ က၏။ 11 အကယ်စင်စစ်၊ စကားမ ပီ
ေသာ ှ တ် ၊ ို င်း ေသာလျှာ ှင့် ဤ
လမူျ ိ း ကုိ မိန ့် ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 12ဤသို့ ြပ လျှင် ငိမ်ဝပ် လိမ့်မည်။ ပင်ပနး် ေသာသူ
တို့ သည် ငိမ်ဝပ် ကေစ။ ဤသို့ ြပ လျှင်သက်သာ လိမ့်မည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူေသာ်လည်း
၊ သူတို့သည်နား မ ေထာင်က။ 13 ထို့ ေကာင့် ၊ သူတို့သည် သွား ရာတင်ွ၊ လှန် ဆုတ် ၍
ကျ ိး ပ့ဲ ေကျာမိ့ ဘ မ်း ဆီး ြခင်း သို့ ေရာက် မည်အေကာင်း ၊ ထာဝရဘုရား ၏
ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည် သူတို့ ၌ ပညတ်
တခုေပါ် မှာတခု၊ တခုေပါ်မှာတခု၊ တနည်းေပါ်မှာ တနည်း၊ တနည်းေပါ်မှာ တနည်း၊
သည် ဘက်မှာ အနည်းငယ် ၊ ဟို ဘက်မှာ အနည်းငယ် ြဖစ်ရလိမ့်မည်။ 14 သို့ ြဖစ်၍၊
ဆဲေရး
တတ်ေသာ
ေယ ု ှလင် မိ သား
အ ကီး အကပ်တို့ ၊ ထာဝရဘုရား
၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ် ကုိ နားေထာင် ကေလာ။့ 15သင်တို့က၊ ငါတို့သည် ေသ
မင်း ှင့်
မိဿဟာယ ဖွ့ဲ က ပီ။ မရဏာ
ိင်ုငံ ှင့်
အကျွမ်းဝင်က ပီ။ လွှမ်းမုိး ေသာ ေဘး
သည် ချင်းနင်းေသာအခါ ၊ ငါ တို့ ှ ိရာသို့ မ
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ေရာက်ရ။ ငါတို့သည် မုသာ ကုိကုိးစား က၏။ လှည့်စားြခင်းေအာက် ၌ ပုနး်ကွယ်၍
ေန က၏ဟုဆုိတတ်ေသာေကာင့်၊ 16 အ ှင် ထာဝရ ဘုရားက၊ စုံစမ်း ေသာ အြမစ်
ေကျာက် တည်းဟေူသာ၊ မလှုပ် ိင်ုေအာင် မဲြမံေသာ တိက်ုေထာင့်အြမစ် ေကျာက် ြမတ်
ကုိ ဇိအနု် ေတာင်ေပါ် မှာ ငါ ချ ထား၏။ ထုိေကျာက်ကုိ အမီှြပ ေသာသူသည် ေြပး ရ
ေသာအေကာင်းမ ှိ။ 17တရား မှုကုိ ဆုံးြဖတ်ြခင်း၊ ေြဖာင့်မတ် စွာ စီရင်ြခင်း ကုိ မျ ်း
ကိ း ှင့်
မှနထု်ပ် အားြဖင့်ငါ ြပ မည်။ မုိဃ်းသီး
ရွာ၍ ကုိးစား
ရာ မုသာ
ကုိ ပယ် ှား လိမ့်မည်။ ပုနး် ကွယ် ရာအရပ်ကုိလည်း
ေရ လွှမ်းမုိး လိမ့်မည်။ 18သင် တို့သည် ေသ
မင်း ှင့် ဖွ့ဲေသာ မိဿဟာယ ပျက် လိမ့်မည်။ မရဏာ
ိင်ုငံ ှင့်
အကျွမ်းဝင် ြခင်းသည် အထ
မ ေြမာက်ရ။ လွှမ်းမုိး ေသာေဘး သည် ချင်းနင်း ေသာအခါ ၊ သင် တို့ ကုိလည်း
ေကျာ်နင်း လိမ့်မည်။ 19 ချင်းနင်းစ ်တင်ွပါ သွားလိမ့်မည်။ နနံက် အချနိ် ေရာက် မဲ
အစ ်အတိင်ုး၊ ေန ့
ည ့် မြပတ် ချင်း နင်းသည် ြဖစ်၍ ၊ သိတင်း ကား ကာမျှ အားြဖင့်ထိတ်လန ့် ြခင်း
အေကာင်း ှ ိ လိမ့်မည်။ 20 ခုတင် သည် ကုိယ်မဆန ့် ေလာက် ေအာင်တို ၏။ ေစာင်
သည်လည်း
မြခံ ေလာက်ေအာင်ငယ် ၏။ 21 ထာဝရဘုရား သည် အမှု ေတာ်တည်းဟေူသာ၊
ထူးြခား ေသာ အမှု ေတာ်ကုိ ြပ ြခင်းငှါ ၎င်း၊ အလပ်ု ေတာ် တည်းဟေူသာ၊ လပ်ု မဲ
မဟတ်ုေသာ အလပ်ု ေတာ်ကုိ လက်စ သတ်ြခင်းငှါ ၎င်း၊ ေပရဇိမ် ေတာင် ေပါ်မှာ ြပ
သက့ဲသို့ ထ
ေတာ်မူမည်။ ဂိေဗာင် ချ ိင့် ထဲမှာ
ှ ိသက့ဲသို့ အမျက် ထွက်ေတာ်မူမည်။ 22ယခု မှာ သင်တို့သည် သာ၍ြပင်းစွာ ေသာ

ဆုံးမ
ြခင်း ှင့် လတ်ွမည်အေကာင်း၊ ေနာက်တဖန် ဆဲေရး
ြခင်း ကုိ မ
ြပ က ှင့်။ ြပည် တြပည်လံးု ၌
အ ှ ံအြပားစီရင် ဆုံးြဖတ် ေသာ သုတ်သင် ပယ် ှင်းြခင်း ှ ိလိမ့်မည်ဟု ေကာင်းကင်
ဗုိလ်ေြခ သခင်
အ ှင်ထာဝရဘုရား ထံ ေတာ်၌
ငါ ကား ရ ပီ။ 23 ငါ ေြပာ သံကုိကား ၍
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မှတ် ကေလာ။့ ငါ ့ စကား ကုိ ေစ့ေစ့နားေထာင် နာယူ ကေလာ။့ 24လယ်လပ်ု ေသာ
သူသည် မျ ိးေစ့ကုိ ကဲ ြခင်းငှါ ၊ ေြမကုိဆွ လျက် ၊ ေြမစုိင် ကုိ ေချ လျက်အစ ်
လယ်ထွန် တတ်သေလာ။ 25လယ် မျက် ှာ ကုိ ညိ ပီးမှ စမုနန်က် မျ ိ းေစ့၊ ဇီယာ
မျ ိ းေစ့ကုိ ကဲ သည်မ ဟတ်ုေလာ။ ဂျ ံ စပါးမျ ိ းေစ့ကုိ အတနး် တနး်စုိက် ၍ ၊ မုေယာ
စပါး ှင့်
ေကာက် စပါးမျ ိ းေစ့အသီးအသီး တို့ ကုိ သူ
တို့အရပ် ၌ ကဲ သည်မဟတ်ုေလာ။ 26အေကာင်းမူကား၊ သူ
၏ဘုရား သခင်သည် စီရင်
တတ်ေသာ ဉာဏ် ကုိေပး ေတာ်မူ၏။ သူ့
ကုိလည်း သွနသ်င် ေတာ်မူ၏။ 27 စမုန် နက် မျ ိ းေစ့ကုိလည်း ပျ ်ြပား ှင့် မ
နယ်
တတ်။ ဇီယာ
ေစ့ေပါ် ၌လည်း လှည်း ဘီး ကုိ မလိှမ့် တတ်။ စမုနန်က် ေစ့ကုိ တတ်ု ှင့် ၎င်း ၊ ဇီယာ
ေစ့ကုိ ကိမ်လံးု ှင့်
၎င်း ိုက် တတ်၏။ 28 ဂျ ံ စပါးကုိကား နယ် တတ်၏။ သို့ ေသာ်လည်း၊ အစ ်
နယ် တတ်သည်မ ဟတ်ု။ လှည်း ဘီး ှင့်
ြမင်း တို့ ကုိ ှင်
ေသာ်လည်း ၊ စပါး ကုိ ညက် ေစတတ်သည်မဟတ်ု။ 29 ထုိ အမှုသည်လည်း ၊
ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
အ ကံေပးေတာ်မူေသာအမှုတည်း။ အ ကံ
ေပးေတာ်မူြခင်းသည် အံဩ့
ဘွယ်ြဖစ်၏။ ဉာဏ် ေတာ် သည်လည်း ထူးဆနး် ေပ၏။

29
1အေရလ မိ ၊ ဒါဝိဒ် မင်းေန ေသာအေရလ မိ
သည် အမဂင်္လာ ှိ၏။ တ ှစ် ေပါ် မှာ တ ှစ် ထပ်ကေလာ။့ ပဲွ တို့ ကုိ အလှည့် လှည့်
ခံ ကေလာ။့ 2 သို့ ရာတင်ွ၊ အေရလ
မိ ကုိ
ငါဆင်းရဲ ေစ၍ ၊ ထုိ မိ သည် ဝမ်းနည်း ြခင်း ှင့်
ညည်းတာွး ြခင်း ှ ိ ေသာ်လည်း ၊ အေရလ မိ က့ဲသို့ ငါ ့ ေ ှ မှာ ြဖစ် ရလိမ့်မည်။ 3 ငါ
သည် သင့် ပတ်ဝနး်ကျင် ၌
တပ်ချ မည်။ ေြမ ို း
ှင့် ဝုိင်း ထား၍ ၊ ေြမကတပ်ု များကုိလည်း တးူ လပ်ုမည်။ 4သင်သည် ှမ့်ိချ ြခင်း

ကုိခံ ၍
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ေြမ ထဲ က ေြပာ ရ လိမ့်မည်။ ေြမမှုန ့် ထဲ က ငယ်ေသာအသံ ှင့် မက် ရ လိမ့်မည်။
သင် ေြပာေသာအသံ သည် နတ် ဝင်သူေြပာသံက့ဲသို့ ေြမ ထဲက ထွက် ၍ ၊ သင် သည်
ေြမ မှုန ့ထဲ်က
အသံ ေသး ှင့် တိးုတိးု မက် ဆုိရလိမ့်မည်။ 5 သို့ ရာတင်ွ ၊ သင် ၏ ရနသူ် အလံးု
အရင်းသည် အဏြုမ က့ဲသို့ ၎င်း ၊ ေကာက်မက် ဘွယ်ေသာသူ အလံးု
အရင်း သည် လငွ့် သွားေသာ ဖဲွ က့ဲသို့ ၎င်း
ြဖစ် ၍၊ အလျင် တေဆာချက်ြခင်း အမှုေရာက် လိမ့်မည်။ 6 ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ
အ ှင်ထာဝရဘုရား သည်၊ မုိဃ်းချ နး် ြခင်း၊ ေြမ လှုပ်ြခင်း၊ အသံ
ဗလံြမည်ြခင်း ှင့် တကွ
မုိဃ်းသက်မုနတိ်င်ုး ၊ ေလာင် တတ်ေသာ မီးလျှ ံ အားြဖင့်အြပစ် ေပးေတာ်မူမည်။

7အြပည်ြပည် ကလာ၍၊ အေရလ
မိ ကုိ
စစ်တိက်ု ေသာ အလံးု
အရင်း၊ အေရလ
မိ ှင့် ရဲတိက်ု ကုိတိက်ု ၍
ည ်းဆဲ ေသာ သူအေပါင်း တို့သည်၊ အိပ်မက် တည်းဟေူသာည ့် ူပါ ံု က့ဲသို့ ြဖစ် ရ
ကလိမ့်မည်။ 8 မွတ်သိပ် ေသာသူသည် အိပ်မက် တင်ွ စား ရသည် ဟထုင် ေသာ်လည်း
၊ ိးု ေသာအခါ အမွတ် အသိပ်မေြပသက့ဲသို့ ၎င်း ၊ ေရ ငတ်သူသည် အိပ်မက်တင်ွ
ေသာက် ရသည် ဟထုင် ေသာ်လည်း ၊ ိးု ေသာအခါ မ်ွးနယ် လျက် ၊ ေတာင့်တလျက်
ှိသက့ဲသို့ ၎င်း၊ အြပည်ြပည် ကလာ၍၊ ဇိအနု်
ေတာင် ကုိ စစ်တိက်ု ေသာ အလံးု
အရင်းသည်ြဖစ် ရ လိမ့်မည်။ 9 ဖင့် ွှဲ ၍
မှုိင်ေတွ ကေလာ။့ ကာမဂုဏ်၌ ေပျာ်ေမွ့
၍
မွှန် လျက်ေနကေလာ။့ စပျစ်ရည် ကုိ မ
ေသာက်ဘဲ ယစ်မူး လျက်၊ ေသရည် ေသရက်ကုိ မ
ေသာက်ဘဲ တိမ်း ယိမ်းလျက် ှိ က၏။ 10အေကာင်း မူကား၊ ထာဝရဘုရား
သည် အိပ် ချင် ေသာသေဘာ
ကုိ သင် တို့ ၌
သွင်း သြဖင့် ၊ သင် တို့ မျက်စိ ကုိ ပိတ် ၍၊ သင် တို့၏ ပေရာဖက် များ၊ မင်း များ၊
ဗျာဒိတ် ခံသူများ တို့ ကုိ ဖုံးလွှမ်း ေတာ်မူ ပီ။ 11 ဗျာဒိတ် ေတာ် ှိသမျှ သည် တံဆိပ် ခတ်
ေသာစာ
က့ဲသို့ သင် တို့ ၌
ြဖစ် ၏။ ထုိ
စာသည် စာ
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တတ်ေသာသူအား
ေပး ၍၊ ဤ
စာ ကုိ ဘတ် ပါေလာဟ့ု ဆုိ
လျှင်၊ ထုိသူက၊ ဤစာ ကုိ ငါမ ဘတ် ိင်ု။။ တံဆိပ် ခတ်လျက် ှိ၏ဟု ြပနေ်ြပာ တတ်
၏။ 12 ထုိစာကုိ စာ
မ တတ် ေသာသူ အား ေပး ၍၊ ဤ
စာ ကုိဘတ် ပါေလာဟ့ု ဆုိ
လျှင်၊ ထုိသူက၊ ငါသည် စာ
မ တတ်
ဟြုပနေ်ြပာ တတ်၏။ 13ထာဝရဘုရား ကလည်း ၊ ဤ လမူျ ိး သည် ှ တ် ှင့်
ငါထံ့သို့ ချ ်းကပ် ၍ ၊ ှ တ်ခမ်း ှင့်
ငါ ့ ကုိ ိုေသ
က၏။ စိတ် ှလံးု မူကား
ငါ ှင့် ေဝး လှ၏။ လူ
တို့ စီရင် ေသာ ပညတ် တို့ ကုိ အမီှြပ ၍ ငါ ့ကုိေကာက်ရွ ံ က၏။ 14 ထုိေကာင့်၊ အံဩ့
ေကာက်မက်ဘွယ်ေသာအမှု ကုိ ဤ
လမူျ ိး တင်ွ တဖန်
ငါ ြပ ဦးမည်။ သူ
တို့တင်ွ ပညာ ှိ
တို့၏ ပညာ
သည် ပျက်စီး လိမ့်မည်။ ဉာဏ် ေကာင်းေသာသူတို့ ၏ ဉာဏ် လည်း
ကွယ် ေပျာက်လိမ့်မည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ ၏။ 15ထာဝရဘုရား
မသိေစြခင်းငှါ ၊ နက်နဲ ေသာအ ကံ ကုိ ကံ ၍ ၊ ေမှာင်မုိက် ထဲမှာ
အမှုကုိြပ လျက်၊ ငါ တို့ ကုိ အဘယ်သူ ြမင် သနည်း။ ငါ တို့ ကုိ အဘယ်သူ သိ သနည်း
ဟု ေြပာ ဆုိတတ်ေသာသူတို့သည် အမဂင်္လာ ှိ က၏။ 16သင် တို့သည် ေဖာက်ြပန် က
သည်တကား။ အိးုထိနး်
သမားကုိ၊ အိးု
ေြမက့ဲသို့ မှတ် ရမည်ေလာ။ လပ်ု အပ် ေသာအရာသည် လပ်ု တတ်ေသာသူကုိ
ရည်မှတ်၍၊ ဤသူ
သည် ငါ ့ ကုိမ လပ်ု ဟု ဆုိ
ရမည်ေလာ။ ဖနဆ်င်း အပ်ေသာ အရာသည် ဖနဆ်င်း တတ်ေသာသူကုိ
ရည်မှတ်၍၊ ဤသူ
၌ ပညာ
အတတ်မ ှိဟု ဆုိ ရမည်ေလာ။ 17 ေလဗ ုန် ေတာင်သည် ဝေြပာ ေသာလယ်ြပင်
က့ဲသို့ ၎င်း၊ ဝေြပာ ေသာလယ်ြပင်သည် ေတာ
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က့ဲသို့ ၎င်း ြဖစ် ရ ေသာအချနိန်းီ ပီ မ ဟတ်ုေလာ။ 18 ထုိ ကာလ ၌
နားပင်း ေသာသူတို့သည် ကျမ်း စကား
ကုိ ကား က လိမ့်မည်။ မျက်စိ ကနး်ေသာသူတို့သည် ေြမး ှက် ြခင်း၊ ေမှာင်မုိက်
ြခင်း ှင့် ကင်းလတ်ွ၍ ြမင် က လိမ့်မည်။ 19 စိတ် ှမ့်ိချ ေသာသူတို့ သည် ထာဝရဘုရား
ကုိ အမီှြပ ၍၊ ဝမ်းေြမာက် ြခင်း တိးု
ပွါး ကလိမ့်မည်။ လူ
တို့တင်ွ ဆင်းရဲ ေသာသူတို့သည် ဣသေရလ
အမျ ိး၏ သန ့် ှ င်း ေသာဘုရားကုိ အမီှြပ ၍ ရွှင်လနး် ကလိမ့်မည်။ 20အေကာင်း
မူကား၊ ေကာက်မက် ဘွယ်ေသာသူသည် ဆုံး ှုံး ရ၏။ ဆဲေရး
ေသာသူသည် ေပျာက် ကုန်ရ၏။ သူ့အြပစ် ကုိ ေချာင်းေြမာင်း ေသာသူ၊ 21 တရား
ေတွ့ ၍ ဆင်းရဲ သားကုိ အြပစ် ေရာက်ေစ ေသာသူ၊ မိ တံခါး ဝမှာ
အမှုသည်ကုိ ေကျာ့ မိေစြခင်းငှါြပ ေသာသူ၊ အြပစ် မ ှိေသာသူကုိ မတရား
သြဖင့်
ှုံး ေစ ေသာသူ အေပါင်းတို့ ကုိ သုတ်သင် ပယ် ှင်းရ၏။ 22 သို့ ြဖစ်၍အာြဗဟံ
အမျ ိးကုိ ေရွး ှ တ် ေတာ်မူေသာ
ထာဝရဘုရား သည်၊ ယာကုပ် အမျ ိး ကုိရည်မှတ် ၍ မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ယာ
ကုပ် အမျ ိးသည် ေနာက်တဖန် ှက် ေကာက်ြခင်း၊ မျက် ှာ ပျက် ြခင်း မ ှိရ။ 23 ထုိ
အမျ ိးသား တို့သည် ငါ စီရင် ေသာအမှု ကုိြမင်
လျှင် ၊ ငါ ့ နာမ ကုိ မိမိ
တို့တင်ွ
ိုေသ ကလိမ့်မည်။ ယာကုပ် အမျ ိး ၏ သန ့် ှ င်း ေသာဘုရားကုိ ိုေသ
၍ ၊ ဣသေရလ အမျ ိး ၏ ဘုရား
သခင်ကုိ ေကာက်ရွ ံ ကလိမ့်မည်။ 24 စိတ် သေဘာေဖာက်ြပန် ေသာသူတို့သည် ပညာ
သတိ ကုိ ရက၍၊ ဆန ့က်ျင် ဘက်ြပ ေသာ သူတို့ သည်လည်း ၊ ဆုံးမ ဩဝါဒစကား
ကုိ နာယူ ကလိမ့်မည်။

30
1ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ပုနက်န် ေသာ အမျ ိးသား တို့သည် အမဂင်္လာ ှိ က၏။ သူ
တို့သည် ငါ ့ ကုိ အမီှမ ြပ ဘဲ အချင်းချင်းတိင်ုပင် က၏။ ငါ ့ ဝိညာ ်
အခွင့မ် ှ ိဘဲ မိဿဟာယ ဖွ့ဲ ၍ အထပ်ထပ် အြပစ် ေရာက် က၏။ 2 ဖာေရာ ဘုရင်၏
ဘုနး် ကုိအမီှြပ ၍၊ အဲဂုတ္တု
အရိပ် ကုိ
ခုိလှုံ ြခင်းငှါ ၊ ငါ ့ ှ တ် ထွက်ကုိ အခွင့် မ ပနဘဲ်၊ အဲဂုတ္တု
ြပည်သို့
ေရာက် ေအာင် သွား က၏။ 3 သို့ ြဖစ်၍သင် တို့သည် ဖာေရာ
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ဘုရင်၏ ဘုနး် ကုိ အမီှြပ ေသာေကာင့် ှက်ေကာက် ကလိမ့်မည်။ အဲဂုတ္တု
အရိပ် ကုိ ခုိလှုံ ေသာေကာင့် မျက် ှာ ပျက်ကလိမ့်မည်။ 4 သူ တို့မင်း တို့သည် ေဇာန
မိ ၌
ှိ က ပီ။ သံတမန် တို့သည် ဟာနက် မိ သို့ ေရာက် က ပီ။ 5အသုံး မ ဝင်၊ အကူအညီ
မ ေပး၊ ေကျးဇူး မ ြပ ိင်ု ဘဲ ှက် ေကာက်ြခင်း၊ အသေရ
ပျက်ြခင်း အေကာင်းသာ ြဖစ်ေသာ လမူျ ိ း ကုိ သူတို့ ှ ိသမျှ သည် ှက် ေကာက်
က၏။ 6 ြခေသင့်္ မ၊ ြခေသင့်္ ပျ ိ ၊ ေ မဆုိး ၊ ပျ ံတတ်ေသာ မီး
ေ မ များသြဖင့်၊ အလနွခဲ်ယ ်း ၍
ဆင်းရဲ ေသာြပည် ကုိ ေ ှာက် လျက်၊ ေတာင် မျက် ှာသို့ သွားေသာ တိ စ္ဆာနတိ်ု့အေပါ်
မှာ တင်ေသာ ဝနမ်ျားကုိ ကည့် ှု ကေလာ။့ ြမည်း ပခုံး ေပါ်မှာ ဥစ္စာ
ပစ္စည်းများကုိ၎င်း ၊ ကုလားအပ်ု ၏ ဘို့
ေပါ် မှာ ဘ ာ
များကုိ၎င်း တင် ၍၊ ေကျးဇူး မ ြပ ိင်ုေသာ လမူျ ိ း ထံသို့ ေဆာင်သွား ကသည်
တကား။ 7 အဲဂုတ္တု ြပည်သည် အချည်း ှးီ သက်သက်၊ အကျ ိး မေပး ိင်ု။ ထုိေကာင့်၊
မ
လှုပ်ဘဲေနတတ်ေသာရာခပ် ဟု ငါ သမုတ် ေပ၏။ 8သင်သည်ယခု သွား ၍ သူ
တို့ေ ှ မှာသင်ပုနး် ၌
ေရး ထားရေသာအချက်၊ ေနာင် ကာလ
အစ ် အဆက် တည် ေစြခင်းငှါ၊ စာစီ ၍ မှတ်သားရေသာအချက်ဟူမူကား၊ 9ဤ
လမူျ ိး သည် ပုနက်န် တတ်၏။ ေဖာက်ြပန် ေသာအမျ ိးသား ၊ ထာဝရဘုရား ၏ တရား
ေတာ်ကုိ နာယူ
ြခင်းငှါအလို မ ှိေသာ အမျ ိးသား ြဖစ် က၏။ 10 သူတို့ကလည်း၊ ဗျာဒိတ် ေတာ်ကုိ
မ
ခံပါ ှင့် ဟု ဗျာဒိတ် ခံေသာသူတို့အား ၎င်း၊ မှန် ေသာစကားကုိ ငါ တို့ အား
မ ေဟာ ပါ ှင့်။ ေချာေ့မာ့ ေသာစကားကုိ ေြပာကပါ။ လှည့်စား ေသာစကား ကုိ ေဟာ
ကပါ။ 11လမ်း လွှဲ ကပါ။ မှနေ်သာလမ်း ကုိ
ေ ှာင် ကပါ။ ဣသေရလ
အမျ ိး၏ သန ့် ှ င်း ေသာဘုရားကုိ ငါ တို့ေ ှ မှာ
ကွယ် ထားကပါဟု ပေရာဖက် တို့အား ၎င်း ဆုိ တတ်က၏။ 12 သို့ ြဖစ်၍၊ ဣသေရ
လ
အမျ ိး၏ သန ့် ှ င်း ေသာ ဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ သင် တို့သည် ှ တ်ကပတ်
ေတာ်ကုိ ပယ် ၍ ၊ လိမ် ေကာက် ယုိယွင်းြခင်းကုိ သာ မီှဝဲ
ခုိလှုံ ေသာေကာင့်၊ 13သင် တို့အြပစ် သည် ပိ ကျ လေုသာ အတ်ု ို းပျက် က့ဲသို့
၎င်း၊ ြမင့် ေသာအတ်ုထရံ ၌
မညီမ ွတ်ထွက်ဝင်သ က့ဲသို့ ၎င်း ြဖစ်လိမ့်မည်။ ထုိ
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ထရံ သည် အလျင် တေဆာချက်ြခင်း ပိ ပျက် တတ်၏။ 14 ေြမအိးု ကဲွ သက့ဲသို့ ကဲွ
ရလိမ့်မည်။ ကဲွရာတင်ွ လည်း မီးဖုိ
ထဲက မီးခဲ ခံ စရာဘို့ ၊ ေရကန် ထဲက
ေရ ခပ် စရာ ဘို့
အိးုြခမ်း တခုမျှ မ
ှိ ေစြခင်းငှါ၊ ှေြမာ ြခင်း မ
ှိဘဲ ခဲွ ြခင်း ကုိခံ ရလိမ့်မည်။ 15ဣသေရလ အမျ ိး၏ သန ့် ှ င်း ေတာ်မူေသာဘုရား၊

အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ သင်တို့ သည် ေြပာင်းလဲ ၍
ငိမ်ဝပ် စွာ ေနလျှင်၊ ကယ်တင် ြခင်း သို့ ေရာက် ကလိမ့်မည်။ ငိမ်ဝပ် စွာေနြခင်း၊

ယုံ ကည် ြခင်း အားြဖင့် ခွနအ်ား အစွမ်းကုိ ရ
ကလိမ့်မည်။ သင် တို့သည် ထုိသို့ ေသာ အလို
မ ှိ က။ 16 ငါတို့သည် ထုိသို့ မ
ေန၊ ြမင်း စီး ၍ ေြပး မည်ဟု ဆုိ
ေသာေကာင့် ၊ သူတပါးတို့သည် သင်တို့ ကုိ ေြပး ေစမည်။ ငါတို့သည် လျင်ြမန် စွာ
စီး
သွားမည်ဟု ဆုိေသာေကာင့် ၊ သင် တို့ ကုိ လိက်ု ေသာသူတို့သည် လျင်ြမန် က
လိမ့်မည်။ 17သင်တို့သည် ေတာင် ထိပ် ေပါ် မှာ စုိက်ေသာမှတ်တိင်ု က့ဲသို့ ၎င်း ၊ ကုနး်
ေပါ်မှာထူေသာ အလံက့ဲသို့
၎င်း ြဖစ် ရသည်တိင်ုေအာင် ၊ တ ေယာက်ေသာသူသည် ခိမ်း လျှင်၊ တ
ေထာင် ေသာသူတို့သည် ေြပး ကလိမ့်မည်။ ငါး ေယာက် ခိမ်း လျှင်၊ တေသာင်းေြပး
ကလိမ့်မည်။ 18 သို့ ေသာ်လည်း၊ ထာဝရဘုရား
သည် သင် တို့ ၌ ေကျးဇူး ြပ လိေုသာငှါ
ေြမာ်လင့် ေတာ်မူမည်။ က ုဏာ
ြပ လိေုသာငှါ
ချးီေြမာက် ြခင်းကုိခံ ေတာ်မူမည်။ အေကာင်း မူကား၊ ထာဝရဘုရား
သည် တရား
ေသာ ဘုရား
သခင်ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ ကုိယ်ေတာ် ကုိ
ေြမာ်လင့် ေသာသူအေပါင်း တို့သည် မဂင်္လာ ှိ က၏။ 19 ေယ ု ှလင် မိ ၌ ေန ေသာ
ဇိအနု် အမျ ိး ၊ သင် သည် အစ ်ငိေု ကး ရမည် မဟတ်ု။ သင် ေအာ်ဟစ် သံ ကုိ
နားေထာင်၍ ကယ်မ သနားေတာ်မူလိမ့်မည်။ ထုိအသံကုိ ကား ေသာအခါ
ထူး ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 20ထာဝရဘုရား သည် သင့် အား ဒကု္ခ မုန ့် ကုိ ေကျွး
၍ ၊ ဆင်းရဲ ြခင်းေရ ကုိ တိက်ုေတာ်မူေသာ်လည်း ၊ သင် ၏ ဆရာ
တို့သည် ေနာက် တဖန် ပုနး်ေ ှာင် ၍ မ
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ေနရက။ ကုိယ် မျက်စိ ှင့် ကုိယ် ဆရာ တို့ ကုိ ြမင် ရလိမ့်မည်။ 21သင်သည် လက်ျာ
ဘက်၊ လက်ဝဲ ဘက်သို့လမ်းလွဲလျှင်၊ ဤမည်ေသာလမ်းသည် မှန၏်။ ဤ
လမ်း ၌သွား
ေလာဟ့ု သင့် ေနာက် ၌ ေြပာေသာစကား သံကုိ ကုိယ် နား
ှင့် ကား ရလိမ့်မည်။ 22 ထုလပ်ုေသာေငွ ု ပ်တု တနဆ်ာ ှင့်
သွနး်ေသာ ေရွှ ု ပ်တု တနဆ်ာ များကုိ မ ို
မေသြပ ၍၊ ညစ်ည းေသာ အဝတ် က့ဲသို့ ပစ် ပယ်လျက်၊ သွား ေတာ့ဟု ဆုိ ရ
လိမ့်မည်။ 23သင် သည် လယ် ၌ ကဲ ေသာ မျ ိးေစ့ ဘို့ မုိဃ်း ကုိ ရွာ ေစေတာ်မူလိမ့်မည်။
ေြမ အသီး အ ှမှံ ြဖစ်ေသာ မုန ့် ကုိ အလနွ်ကယ်ဝ စွာ ေပး
သနားေတာ်မူလိမ့်မည်။ ထုိအခါ သင် ၏သုိး ာွးတို့သည် ကျယ် ေသာ အရပ် ၌
ကျက်စား ရက လိမ့်မည်။ 24 စံေကာ ှင့်
ဆနခ်ါ ြဖင့်
သန ့် ှ င်း ေစ၍၊ ေကာင်းမွန်
စွာ ေရာေ ှာ ေသာစပါးကုိသာ ေြမ ၌လပ်ု ေသာ ာွး ှင့်
ြမည်း တို့သည်လည်း စား ရကလိမ့်မည်။ 25 များ စွာေသာ လတိူု့ ကုိသတ်
၍၊ ရဲတိက်ု တို့သည် ပိ လဲ ေသာအခါ ၊ ြမင့် ေသာေတာင် ှိသမျှ ှင့်
ထင် ှား ေသာ ကုနး် ှ ိသမျှ တို့အေပါ် မှာ ေရ
စီး ရာြမစ် ှင့် ေချာင်း များ ှ ိ ကလိမ့်မည်။ 26ထာဝရဘုရား သည် မိမိ
လူ တို့၏ ကျ ိး ပျက်ရာကုိ ြပ ြပင် ၍၊ သူ
တို့ ခံရေသာဒဏ်ချက် ရာကုိ ေပျာက်
ေစေတာ်မူေသာအခါ၊ လ
၏အလင်း သည် ေန
၏အလင်း
က့ဲသို့ ြဖစ် ၍ ၊ ေန
၏အလင်း သည်လည်း ပကတိ ထက် ခုနစ် ဆလင်း လိမ့်မည်။ 27 ကည့် ှု ေလာ။့
ထာဝရဘုရား
၏ နာမ
ေတာ်သည် ေဝး
ေသာအရပ်မှ
လာ ၏။ အမျက်ေတာ်ေလာင်၍ မီးလျှဟံနုး်ေလ၏။ ှ တ်ေတာ်သည် အမျက် ှင့်
ြပည့်၍၊ လျှာ ေတာ်သည် မီး ှု ိသက့ဲသို့ ြဖစ်ေလ၏။ 28 ထွက် သက်ေတာ်သည်လည်း၊
လမူျ ိ း တို့ ကုိ ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီး ြခင်းငှါ ၊ လွှမ်းမုိး ေသာေရ က့ဲသို့ လည်ပင်း ကုိ
မီှ လိမ့်မည်။ လမ်း လွဲေစေသာဇက် ကုိ သူ
တို့ ပစပ် ၌ ခွ့ံေတာ်မူလိမ့်မည်။ 29သင်တို့သည် ပဲွခံ ေသာေန ့ည ့် တင်ွ ြပ သက့ဲသို့
သီချင်း ဆုိရကလိမ့်မည်။ ဣသေရလ
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အမျ ိး၏ ေကျာက် ၊ ထာဝရဘုရား ၏ ေတာင် ေတာ်သို့
ပုေလွ မှုတ်လျက် သွား သက့ဲသို့ ဝမ်းေြမာက် ရကလိမ့်မည်။ 30ထာဝရဘုရား သည်
လည်း
ဘုနး် ကီး ေသာအသံ
ေတာ်ကုိ လွှတ် ေတာ်မူလိမ့်မည်။ လက် ံု း ေတာ် သက်ေရာက်
ြခင်း၊ ြပင်းစွာအမျက် ထွက်ြခင်း၊ မီးလျှ ံ ေလာင် ြခင်း၊ မုိဃ်းသီး ပါလျက်၊ မုိဃ်းသက်
မုနတိ်င်ုး များတို့ ကုိ ြပ ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 31 သို့ ြဖစ်၍၊ အာ ှုရိ လသူည် ထာဝရဘုရား
၏ အသံ
ေတာ်အားြဖင့် လဲှ ချ ြခင်း၊ လံှတံ ေတာ်အားြဖင့် ဒဏ်ခတ် ြခင်း ကုိ ခံရလိမ့်မည်။

32ထာဝရဘုရား စီရင် ၍၊ သူ
၏အေပါ် မှာ ေလးစွာ ချ ထားေတာ်မူေသာ လံှတံ သည် ေ ှာက် သွားရာရာ ၌ ေစာင်း
၊ ပတ်သာ တီးြခင်း ှင့်တကွ ြဖစ် လိမ့်မည်။ သူ့
ကုိ
ြပင်းစွာစစ် တိက်ု ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 33အေကာင်း မူကား၊ ေတာဖက် အရပ်သည် ေ ှး
ကာလ၌
စီရင် လျက် ှိ၏။ အကယ်စင်စစ် ှင်ဘုရင် အဘို့
ြပင်ဆင် လျက် ှိ၏။ နက်နဲ ကျယ်ဝနး် ေစြခင်းငှါဖနဆ်င်းေတာ်မူ ပီ။ မီး
ှု ိဘို့ ထင်း ပုံ ကီးလည်း ှိ၏။ ထာဝရဘုရား
၏ ထွက် သက်ေတာ်သည် အရည် ကျ ိေသာကန ့် က့ဲသို့ ၊ ထုိ ထင်းပုံ ကုိ
မီး ှု ိ ရလိမ့်မည်။

31
1 စစ်ကူ ေတာင်းအံေ့သာငှါ အဲဂုတ္တု
ြပည် သို့ သွား
၍၊ ြမင်း တို့ ကုိ အမီှြပ လျက်
များ စွာေသာ ရထား
တို့ ကုိ၎င်း၊ အား ကီး ေသာ ြမင်းစီး သူရဲတို့ ကုိ ၎င်း ခုိလှုံလျက်၊ ဣသေရလ
အမျ ိး၏ သန ့် ှ င်း ေသာ ဘုရားကုိ မ
ေြမာ်လင့် ၊ ထာဝရဘုရား
ကုိ မ
ှာ ဘဲ ေနေသာ သူတို့သည် အမဂင်္လာ ှိ က၏။ 2 ထုိဘုရားသည် ဉာဏ် ေတာ်ကျယ်၍

၊ သူတို့အေပါ် မှာ ေဘး
ကုိသက်ေရာက် ေစေတာ်မူမည်။ စကား
ေတာ်မ ပျက် ဘဲ၊ ဆုိး
ေသာလမူျ ိ း ကုိ၎င်း၊ မတရား
သြဖင့် ြပ ေသာသူတို့ဘက်မှာ ေန
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ေသာသူတို့ ကုိ၎င်းတဘက်၌ ထ ေတာ်မူမည်။ 3 အဲဂုတ္တု ြပည်သားတို့သည် ဘုရား
မ ြဖစ်၊ လူ
သက်သက်ြဖစ်က၏။ သူ
တို့ ြမင်း သည်လည်း
ဝိညာ ် မ ြဖစ်၊ အသား
သက်သက်ြဖစ်၏။ ထာဝရဘုရား
သည် လက်
ေတာ်ကုိ ဆန ့် ေတာ်မူေသာအခါ၊ မစ
တတ်ေသာသူသည် လဲ
လိမ့်မည်။ မစ
အပ်ေသာသူလည်း ဆုံး လိမ့်မည်။ အလံးုစုံ
တို့သည် အတူ
ပျက်စီး ြခင်းသို့ ေရာက်ကလိမ့်မည်။ 4ထာဝရဘုရား သည် ငါ ့အား မိန ့် ေတာ်မူသည်
ကား၊ ြခေသင့်္ ှင့်
ြခေသင့်္ သငယ်သည် လယူုရာ အေကာင် ေပါ် မှာေနေသာအခါ၊ သုိးထိနး် အလံးု
အရင်း၏ ဆီးတားေအာ်ဟစ် ြခင်းကုိ မ
ေကာက် ၊ သူ တို့ ြပ ေသာအသံ ဗလံအားြဖင့်
အ ှု ံး မ ခံသက့ဲသို့ ၊ ထုိနည်းတူ ၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင်ထာဝရဘုရား သည် မိမိ
ေတာင် တည်းဟေူသာဇိအနု်
ေတာင် ေတာ်ဘက် မှာ စစ်တိက်ု ြခင်းငှါ ဆင်းသက် ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 5 ငှက် သည်
သားငယ်ကုိ အပ်ု တတ်သက့ဲသို့ ၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
သည် ေယ ှု ှလင်
မိ ကုိ ကွယ်ကာ ေတာ်မူမည်။ ကွယ်ကာ ေစာင့်မ၍ အြပစ် မေပး၊ ကယ်တင် ေတာ်မူ

မည်။ 6 အိဣုသေရလ အမျ ိးသား တို့ ၊ သင်တို့သည် အလနွ်
လွှဲ ေ ှာင်ပယ်ထားေသာ ဘုရား
ထံ ေတာ်သို့ ြပန် လာ ကေလာ။့ 7အကယ်စင်စစ်လူ အေပါင်းတို့သည် မိမိ
လက်
ြဖင့် အသီးအသီးလပ်ု ေသာ ေငွ ု ပ်တု ၊ ေရွှ ု ပ်တု တည်း ဟေူသာ၊ ြပစ်မှား ရာအရာ
များကုိ ထုိ
ကာလ ၌
ပစ် လိက်ု ကလိမ့်မည်။ 8အာ ှုရိ လသူည်လည်း ၊ ကီးြမတ် ေသာသူ၏ ထား
မဟတ်ု ေသာ ထား
ြဖင့် ဆုံး လိမ့်မည်။ ယုတ် ေသာသူ၏ထား မဟတ်ု ေသာ ထားသည် သူ့
ကုိဖျက်ဆီး လိမ့်မည်။ သူသည် လည်း ထား
ေဘးမှ
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ေြပး ၍ ၊ သူရဲ တို့သည် ကျွန် ခံ ရက လိမ့်မည်။ 9 သူသည်လည်း
ေကာက်လန ့် သြဖင့် ၊ မိမိ ခုိင်ခ့ံ ေသာ မိ ကုိလနွ် သွား၍ ၊ သူ ၏ မှုးမတ် တို့သည်
နမိိတ် ကုိ ြမင်လျှင်
စိတ်ပျက် ကလိမ့်မည်ဟု ဇိအနု် ေတာင်ေပါ် မှာမီးလျှ ံ ၊ ေယ ှု ှင် မိ ၌
မီးဖုိ ှ ိေသာ ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသတည်း။

32
1 ကည့် ှု ေလာ။့ တရား
သြဖင့်
အပ်ုစုိး ေသာ ှင်ဘုရင်
တပါး ေပါ်ထွနး်ေတာ်မူလိမ့်မည်။ မင်းသားမှူးမတ် တို့ သည် တရား
သြဖင့်
စီရင် ကလိမ့်မည်။ 2 ထုိမင်းတို့သည် ေလ
လံု ၍
မုိဃ်းသက်မုနတိ်င်ုး ကွယ် ရာအရပ်က့ဲသို့ ၎င်း၊ ေသွ့ ေြခာက်ေသာေြမ၌
စီးေသာ ေချာင်း ေရ က့ဲသို့ ၎င်း၊ ေနပူ
ေသာ အရပ် ၌
ေကျာက် လံးု ကီး အရိပ်
က့ဲသို့ ၎င်း ြဖစ် ကလိမ့်မည်။ 3 မျက်စိ ြမင် ေသာသူတို့သည် ှင်းလင်းစွာ ြမင် က
လိမ့်မည်။ နား
ကား ေသာသူတို့လည်း
နားေထာင် က လိမ့်မည်။ 4သတိ မ ှိေသာသူ၏ စိတ် ှလံးု သည် ဆင်ြခင် ၍
ပညာ ှိလိမ့်မည်။ စကား
အေသာသူ၏လျှာ သည်လည်း
စကား ပီ ေအာင်ေြပာ တတ်လိမ့်မည်။ 5 ယုတ် ေသာသူကုိ
ေနာက် တဖနအ်ြမတ် ဟ၍ူ၎င်း၊ ေစး ှဲ ေသာသူကုိ လည်း ေနာက်တဖန် စွန ့် ကဲတတ်
ေသာ သူဟ၍ူ၎င်း မ
ေခါ် ရ။ 6အေကာင်း မူကား၊ ယုတ် ေသာသူသည် လျ ိ ဝှက်လျက်၊ ထာဝရဘုရား
ကုိ
ှ တ် ြဖင့ြ်ပစ်မှား လျက် ၊ မွတ်သိပ် ေသာသူကုိ သာ၍ဆင်းရဲ ေစြခင်းငှါ ၎င်း၊ ေရငတ်

ေသာသူကုိ ေရ
မ ေသာက်ေစြခင်းငှါ၎င်း၊ ယုတ် ေသာစကားကုိ ေြပာ
၍
မေကာင်း ေသာအ ကံ ကုိ ကံ ေလဦးမည်။ 7 ေစး ှဲ ေသာသူ သုံးေဆာင်ရာ တနဆ်ာ
သည် လည်း
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ဆုိး လှ၏။ ဆင်းရဲ ငတ်မွတ်ေသာသူ၏ အမှု သည် မှန် ေသာ်လည်း ၊ ထုိသို့ ေသာသူ
ကုိ မုသာ
စကား အားြဖင့် ဖျက်ဆီး ြခ င်းငှါ ၊ မေကာင်း ေသာအ ကံကုိသာ ကံ တတ်၏။

8 ေစတနာ ှိ ေသာသူမူကား ၊ ေစတနာ ှင့် ဆုိင် ေသာ အ ကံတို့ ကုိ ကံစည် တတ်၏။
ေစတနာ
ှင့်ဆုိင်ေသာအရာများအားြဖင့် တည် ရလိမ့်မည်။ 9 ငိမ်သက် စွာေနေသာမိနး်မ တို့

ထ က။ ငါ ေြပာ သံ
ကုိ ကား ကေလာ။့ သတိ
မ ှိေသာ သတို့သမီး
တို့ ၊ ငါ စကား ကုိ နားေထာင် ကေလာ။့ 10သတိ မ ှိေသာမိနး်မတို့ ၊ သင်တို့သည် တ
ှစ်လနွ် မှပူပန် ကလိမ့်မည်။ အေကာင်း မူကား၊ စပျစ်သီး ကုိ သိမ်း
ြခင်းအမှုြပတ် လိမ့်မည်။ စပါးအသီးအ ှကုိံ သိမ်းရာကာ လ မေရာက်ရ။ 11 ငိမ်သက်
စွာ ေနေသာမိနး်မတို့ ၊ တနုလ်ှုပ် ကေလာ။့ သတိ
မ ှိေသာသူတို့ ၊ ပူပန် ြခင်း ှ ိ ကေလာ။့ အဝတ် တနဆ်ာ ှိသမျှတို့ ကုိ ပယ် ချွတ် ပီးမှ၊
ခါး ၌ ေလျှာ်ေတအဝတ်ကုိ စည်း ကေလာ။့ 12 ရင်ပတ်ကုိခတ်ြခင်း၊ သာယာ
ေသာ လယ်ယာ ှင့် အသီးများ ေသာ စပျစ် ယ်ွပင်အတက်ွ
ညည်းတာွး ြခင်း ှ ိလိမ့်မည်။ 13 ငါ ့လူ တို့၏ေြမ ကုိ၎င်း၊ ဝမ်းေြမာက် ေသာ အိမ် ှင့်
ရွှင်လနး် ေသာ မိ ကုိ၎င်း၊ ဆူး
ပင်အမျ ိးမျ ိ းတို့သည် တက် ၍ လွှမ်းမုိး ကလိမ့်မည်။ 14 ဘုံ ဗိမာနတိ်ု့ ကုိ စွန ့ပ်စ် ၍
မိ ၏ အသံ
ဗလံ ငိမ်း
လိမ့်မည်။ ဩေဖလကုနး် ှင့်
ရဲတိက်ု တို့သည် အစ ် ေြမတင်ွး ှင့် ြပည်စုံ၍၊ ို င်းေသာြမည်း ေပျာ်ေမွ့ ရာ၊ သုိးစု
ကျက်စား ရာ ြဖစ် ကလိမ့်မည်။ 15 ဝိညာ ် ေတာ်သည် ေကာင်းကင် မှ
ငါ တို့အေပါ် သို့ သွနး်ေလာင်း ၍ ၊ ေတာ သည် အသီးအ ှံ များေသာ လယ်ြဖစ်၍၊
အသီးအ ှံ များေသာ လယ်သည် ေတာအပ်ု
က့ဲသို့ မှတ် ရေသာကာလမေရာက်မီှတိင်ုေအာင် ၊ ထုိသို့ ြဖစ် ကလိမ့်မည်။ 16 ထုိအခါ
ေတာ ၌ ကား၊ တရား
သြဖင့် စီရင်ြခင်းတည် ၍ ၊ အသီးအ ှံ များေသာ လယ်၌ ကား၊ ေြဖာင့်မတ် ြခင်းပါရမီ
သည် အ မဲေန ရလိမ့်မည်။ 17 ေြဖာင့်မတ် ြခင်း တရားသည်လည်း ၊ ငိမ်သက် ြခင်းကုိ
ြပ စု လိမ့်မည်။ ေြဖာင့်မတ် ြခင်း အကျ ိး မူကား၊ ထာဝရ
ငိမ်သက် ြခင်း ှင့်
လံြုခံ ြခင်းတည်း။ 18 ငါ ၏လူ တို့သည်လည်း ၊ ငိမ်သက် ေသာေနရာ ၊ လံြုခံ ေသာ
မိ ရွာ၊ ေဘးလတ်ွ ေသာ ချမ်းသာ ရာအရပ်တို့ ၌
ေန ရကလိမ့်မည်။ 19 သို့ ရာတင်ွ ၊ မုိဃ်းသီး ကျသြဖင့်
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ေတာအပ်ု ကုိ လဲှ
၍ ၊ မိ ကုိလည်း ေြမ ှင့် တညီတည်း ဖိ ဖျက် လိမ့်မည်။ 20 ေရ ှိရာအရပ်ရပ် တို့ ၌
မျ ိ းေစ့ကုိ ကဲ ၍၊ ာွး ေြခ ှင့် ြမည်း ေြခ တို့ ကုိ လွှတ် တတ်ေသာသင် တို့သည်
မဂင်္လာ ှိ က၏။

33
1 သူတပါး လယူု
ြခင်းကုိ မ
ခံဘဲလျက်၊ လယူု
တတ် ေသာသူ၊ သူတပါးဖျက်ဆီး ြခင်းကုိ မ
ခံဘဲလျက်၊ ဖျက်ဆီး တတ်ေသာသူ၊ သင် သည်အမဂင်္လာ ှိ၏။ သင် သည် မလု
မယူဘဲ ေနေသာအခါ လယူု ြခင်းကုိခံ ရမည်။ ဖျက်ဆီး၍ ေမာ
ေသာအခါ ပျက်စီး ြခင်းသို့ ေရာက်လိမ့်မည်။ 2 အိုထာဝရဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ
သနား
ေတာ် မူ ပါ။ အကျွ ်ပ်ု တို့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ ေြမာ်လင့် ကပါ၏။ နနံက် တိင်ုး
အကျွ ်ပ်ုတို့ ၌ ခွနအ်ား ကုိေပး
ေတာ်မူပါ။ အမှု ေရာက်ေသာအခါ ၊ အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ ကယ်တင် ေတာ်မူ ပါ။ 3အလံးု
အရင်း၏ အသံ
ေကာင့် ၊ လစုူ တို့သည် ေြပး က၏။ ထ
ေတာ်မူေသာအခါ ၊ လမူျ ိ း တို့သည် အရပ်ရပ် ကဲွြပား က၏။ 4 သူတပါးတို့သည်
သင် တို့၏ ဥစ္စာ
ကုိ ကျ ိင်းေကာင် သိမ်း ယူသက့ဲသို့ သိမ်း ယူကလိမ့်မည်။ ကျ ိင်းေကာင်
တို့သည် လးူ
လာေြပး သက့ဲသို့ ၊ သင်တို့၏ ဥစ္စာ
ေပါ် မှာ လးူလာေြပးကလိမ့်မည်။ 5ထာဝရဘုရား သည် ချးီေြမာက် ြခင်း ှ ိေတာ်မူ၏။
ြမင့် ေသာအရပ်၌ ေန
ေတာ်မူ၏။ ဇိအနု် မိ ကုိ တရား
သြဖင့် ဆုံးြဖတ်ြခင်း၊ ေြဖာင့်မတ် စွာ စီရင်ြခင်း ှင့် ြပည့် ေစ ေတာ်မူ၏။ 6 ဉာဏ် ှင့်
ပညာ သည် သင် ၏လက်ထက် ၌ တည်ကည် ြခင်း၊ မဲြမံ စွာ ကယ်တင် ြခင်းကုိ ြဖစ်
ေစလိမ့်မည်။ ထာဝရဘုရား
ကုိ ေကာက်ရွ ံြခင်းသေဘာ သည် လည်း သင် ၏ဘ ာ
ြဖစ် လိမ့်မည်။ 7 သူရဲ တို့သည် ြပင် ၌
ေအာ်ဟစ် က၏။ မိဿဟာယ စကားကုိ ေြပာေသာ တမန် ေတာ်တို့သည် ြပင်း စွာ
ငိေု ကး က၏။ 8လမ်း မတို့သည် ဆိတ်ညံ က၏။ လမ်း ခရီး၌ သွား
လာေသာသူမ ှိ။ ထုိမင်းသည် သစ္စာ ပျက် ေလ ပီ။ မိ များကုိလည်း ပယ် ေလ ပီ။
အဘယ်သူ၏ မျက် ှာကုိ မ
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မှတ် တတ်။ 9 ြပည် ေတာ်သည် ငိ ြငင် ၍ အားေလျာ့ ၏။ ေလဗ နု် ေတာသည် ှက်
ေကာက်၍ မ်ွးရိ ၏။ ှာ ုန် အရပ် သည် ေတာ
က့ဲသို့ ြဖစ် ၏။ ဗာ ှန် ေတာင် ှင့်
ကရေမလ ေတာင်သည် လှုပ် ှား ၏။ 10ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ယခု
ငါထ
မည်။ ယခု
ချးီေြမာက် ြခင်းသို့ ေရာက်မည်။ ကုိယ်ကုိ ကုိယ်ချးီေြမာက် မည်။ 11သင်တို့သည်ဖဲွ
ကုိ ကုိယ်ဝန် ေဆာင်၍၊ အမှုိက် ကုိ ဘွားြမင် ရလိမ့်မည်။ သင် တို့ စိတ် သေဘာသည်
မီး
ြဖစ်၍၊ သင် တို့ ကုိ ဖျက်ဆီး လိမ့်မည်။ 12လူ များတို့သည် ထုံး
ေကျာက်ကုိ ဖုတ် သက့ဲသို့ ၎င်း၊ ဆူး
ပင်များကုိ ခုတ် ၍ မီး
ှု ိ သက့ဲသို့ ၎င်း ြဖစ် ကလိမ့်မည်။ 13 ေဝး ေသာသူတို့ ၊ ငါြပ ေသာ အမှုကုိ မှတ် က

ေလာ။့ နးီ
ေသာသူတို့ ၊ ငါ ့ တနခုိ်း ကုိ ဝနခံ် ကေလာ။့ 14အြပစ် ှိေသာဇိအနု် မိ သားတို့သည်
ေကာက်
က၏။ အဓမ္မ
ြပ ေသာသူတို့သည် ထိတ်လန ့် က၏။ ငါ တို့ တင်ွ
အဘယ် သူသည် ေလာင် ေသာမီး ထဲမှာ ေန
ရမည်နည်း။ ငါ တို့တင်ွ
အဘယ် သူသည် ထာဝရ
မီး ေလာင်ြခင်း ကုိခံ လျက်ေန ရမည်နည်း။ 15တရား သြဖင့်ကျင့် ၍
ေြဖာင့်မတ် စွာ ေြပာ ထ ေသာ၊ ည ်းဆဲ ြခင်းအားြဖင့်ရေသာေငွ ကုိ ရံွ၍၊ တံစုိး
ကုိလည်း ြငင်းပယ် ထေသာ၊ လအူသက်သတ် ြခင်းအမှုကုိ နား
မ ခံ၊ အဓမ္မ
အမှုများကုိ မ
ကည့်မ ှုေသာသူသည် ြမင့်
ေသာအရပ်၌ ေန လိမ့်မည်။ 16 ခုိင်ခ့ံ ေသာ ေကျာက် မိ ၌ ခုိလှုံ လိမ့်မည်။ ထုိသူ
အား အစာ
ကုိ အစ ်ေပး ရလိမ့်မည်။ ေသာက်ေရ လည်း မြပတ် ရ။ 17သင်သည် ှင် ဘုရင်၏
တင့်တယ်ြခင်း အသေရ
ေတာ်ကုိ ကုိယ် မျက်စိ ှင့် ြမင် ရ၍၊ ေဝး
လှေသာြပည် ကုိလည်း ကည့် ြမင်ရလိမ့်မည်။ 18သင်သည် ေကာက်လန ့် ဘွယ်ေသာ
အြခင်းအရာကုိ ေအာက်ေမ့ ေသာအခါ၊ စာရင်း ယူေသာသူသည် အဘယ်မှာ ှိသနည်း။
အခွနခံ် ေသာသူသည် အဘယ်မှာ ှိသနည်း။ ြပအိးု တို့ ကုိ ေရတက်ွ ေသာသူသည် အ
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ဘယ် မှာ ှိသနည်း။ 19 ကမ်းတမ်း ေသာလမူျ ိ း ၊ နား မ ဝင် ိင်ုေအာင် နက်နဲ ေသာစကား
၊ နားမလည် ိင်ုေအာင် ခက်ခဲ ေသာစကား ကုိ ေြပာေသာ လမူျ ိ း ကုိ သင်သည်မ ေတွ့
မြမင်ရ။ 20 ငါ တို့ ပဲွခံ ရာ မိ ၊ ဇိအနု် မိ ကုိ ကည့် ှု ေလာ။့ တိင်ု
တခုမျှမ ေရွှ ၊ ကိ း တခုမျှ မ ြပတ် ၊ အလျှင်း မ
ပျက် ရေသာတဲ တည်းဟေူသာ၊ ငိမ်ဝပ် ေသာေနရာ ေယ ု ှလင် မိ ကုိ ကုိယ် မျက်စိ
ှင့် ြမင် ရလိမ့်မည်။ 21 ထုိ မိ တင်ွ ဘုနး် ကီး ေသာ ထာဝရဘုရား
သည် ငါ တို့ ၌
ကျယ် ေသာြမစ် များ ဆုံးရာအရပ်
ြဖစ်ေတာ်မူလိမ့်မည်။ ထုိအရပ် ၌
တက် ေသာရဲ ေလှ ၊ အား ကီး ေသာ သေဘင်္ာ တစင်းမျှ မ
ေ ှာက် မသွားရ။ 22အေကာင်း မူကား၊ ထာဝရဘုရား
သည် ငါ တို့၏ တရားသူ ကီး ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ ထာဝရဘုရား
သည် ငါ တို့၏ ပညတ် တရား ှင် ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ ထာဝရဘုရား
သည် ငါ တို့၏ ှင် ဘုရင်ြဖစ်၍၊ ငါ တို့ ကုိ ကယ်တင် ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 23သင် ၏
သေဘင်္ာရွက် ကိ း များ ြပ တ် လျက် ှိ၏။ ရွက်တိင်ု ကုိ ခုိင်ခ့ံ စွာမ ချည် ၊ ရွက် ကုိလည်း
မ
ြဖန ့် ိင်ု။ သို့
ြဖစ်၍၊ များစွာ ေသာဥစ္စာ ကုိ လယူု
ေဝငှ ရ၏။ ေြခဆွ့ံ
ေသာသူပင် လယူုရာ ဥစ္စာ
ကုိ လယူု ရ၏။ 24 မိ သားကလည်း၊ ငါနာ သည်ဟမု ဆုိ ရ။ ထုိ မိ ၌
ေန ေသာသူ တို့သည် အြပစ် ေြပ ှင်း ြခင်းသို့ ေရာက်ရက လိမ့်မည်။

34
1 အိလုမူျ ိ း တို့ ၊ သင်တို့သည် ကား ရ အံေ့သာငှါ ချ ်းကပ် ကေလာ။့ အို လစုူ
တို့ ၊ နားေထာင် ကေလာ။့ ေြမ ကီး ှင့်
ေြမ ကီး ၌ ပါသမျှ ေသာ အရာ၊ ေလာက
ဓါတ် ှင့်
ေလာက ဓါတ် တနဆ်ာ ခပ်သိမ်း တို့သည် ကား က ပါေစ။ 2 ထာဝရဘုရား ၏
အမျက် ေတာ်သည် လမူျ ိ း အေပါင်း
တို့ ၌
ထွက်၍ ၊ ြပင်းစွာေသာအမျက် ေတာ်သည် သူ
တို့ အလံးု
အရင်းအေပါ် မှာ သင့်ေရာက်ေလ၏။ သူ
တို့ ကုိ ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီး ၍၊ အေသ
သတ်ြခင်း၌
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အပ် လိက်ုေတာ်မူ ၏။ 3 သူ တို့တင်ွ အေသခံရေသာသူတို့ ကုိ ြပင်သို့ ပစ်
လိက်ုသြဖင့် ၊ အေသ ေကာင်တို့သည် နေံစာ် ၍ ၊ သူ တို့၏ အေသွး ြဖင့်
ေတာင် တို့သည် အရည် ြဖစ် ကလိမ့်မည်။ 4 ခပ်သိမ်း ေသာ ေကာင်းကင် တနဆ်ာ
တို့သည် ြပ တ် ၍ ၊ မုိဃ်းေကာင်းကင် သည်စာလိပ် က့ဲသို့ လိပ် လျက် ှိ လိမ့်မည်။
စပျစ် ယ်ွပင်မှ
အရွက် ကျ သက့ဲသို့ ၎င်း၊ သေဘင်္ာ သဖနး်ပင်မှ
အသီးကျ သက့ဲသို့ ၎င်း၊ ခပ်သိမ်း ေသာ ေကာင်းကင်တနဆ်ာ တို့သည် ကျ က
လိမ့်မည်။ 5အေကာင်း မူကား၊ ငါ ့ထား သည် မုိဃ်းေကာင်းကင်
၌
ေရာင့်ရဲ ပီးမှ၊ တဖန် ဧဒံု
ြပည် အေပါ်မှာ၎င်း၊ ငါ
ကျနိ် ေသာ လူ များ တို့ အေပါ် မှာ၎င်း၊ ဒဏ် ေပး ြခ င်း ငှါ ေရာက် လိမ့်မည်။

6ထာဝရဘုရား ၏
ထား ေတာ်သည် အေသွး ှင့် ဝ
ပီ။ ဆီဥ
ှင့်
ဆူ ပီ။ သုိးသငယ် ှင့်
ဆိတ် တို့၏
အေသွး ၊ သုိး ထီးတို့၏ ေကျာက်ကပ် ဆီဥ ှင့်
ဆူဝ ပီ။ ထာဝရဘုရား
သည် ေဗာဇရ
မိ ၌
ယဇ် ပဲွကုိ၎င်း၊ ဧဒံု
ြပည် ၌
ကီး စွာေသာ သတ် ြခင်းပဲွကုိ၎င်း ခံေတာ်မူ၏။ 7 က့ံ များ ှင့်
ာွးလား ဥသဘများတို့သည် လဲ
က သြဖင့်၊ သူ
တို့ေနရာေြမ သည် သူတို့အေသွး ှင့်
ယစ်မူး ၍၊ ေြမမှုန ့် သည်လည်း
ဆီဥ ှင့်
ဆူဝ လိမ့်မည်။ 8ထာဝရဘုရား
ဒဏ် ေပးေတာ်မူရာေန ့ ၊ ဇိအနု် မိ ၏ အမှု ကုိေစာင့်၍ အြပစ် ေပးေတာ်မူရာ ှစ်
ေရာက်ေလ ပီ။ 9 ထုိြပည် ၏ြမစ် ေရသည် ထင်း ူ း ေစး၊ ေြမမှုန ့်
လည်း ကန ့် ၊ တြပည် လံးုလည်း မီး
ေလာင်ေသာ အေစး
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ြဖစ် လိမ့်မည်။ 10 ေန ့ည ့် မြပတ် မီးမ
ငိမ်း ရ။ မီးခုိး
လည်း အစ ်
တက် လိမ့်မည်။ ထုိြပည်သည် လမူျ ိ း အစ ်အဆက် ဆိတ်ညံ
၍၊ ကာလအစ ် အ မဲ အဘယ်သူမျှမ ေ ှာက် မသွားရ။ 11 ဝံပုိ ငှက် ှင့်
ြဖ ေကာင်တို့သည် ထုိြပည် ကုိ အေမွ ခံ၍ ၊ ဣဗိတ် ငှက် ှင့်
ကျးီအ တို့သည်လည်း ေန
ကလိမ့်မည်။ ထုိေြမ အေပါ် မှာ လတ်ွလပ် ြခင်း မျ ်း ကိ းကုိ တနး်
၍ ၊ လဟာ
မှန် ထုပ်ကုိ စီရင်ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 12 မင်းအရာ၌ ချးီေြမာက်ရေသာမှူး ေတာ်မတ်
ေတာ် မ
ှိရ။ မင်း ို းြပတ် ရလိမ့်မည်။ 13 ဘုံ ဗိမာနတိ်ု့ ၌၎င်း၊ ရဲတိက်ု တို့ ၌ ၎င်း၊ ဆူး
ပင်အမျ ိးမျ ိ းေပါက်ကလိမ့်မည်။ ေြမေခွး ခုိ ရာ၊ ကုလားအတ်ု ငှက် ေနရာ
ြဖစ် ရလိမ့်မည်။ 14 ထုိအရပ်၌ ေတာသားရဲ
တို့သည် ေတာေခွး တို့ ှင့်
ေတွ့ ကံ ကလိမ့်မည်။ ေမျာက် တို့သည် အချင်းချင်း တေကာင်ကုိ တေကာင် ြမည်
ကလိမ့်မည်။ ထုိ
အရပ်၌ လိလိတ် ငှက်သည်လည်း
နား ၍ခုိလှုံရာကုိ ေတွ့ လိမ့်မည်။ 15 ခုနတ်တ်ေသာ ေ မသည်လည်း၊ ထုိ
အရပ်၌
အသုိက် လပ်ု၍ ဥ
လိမ့်မည်။ အဥေပါက် ပီးမှ ေ မသငယ်တို့ ကုိ စုသိမ်း၍ ကွယ်ကာ လိမ့်မည်။ လင်းတ
တို့သည်လည်း
ထုိ အရပ် ၌ စုေဝး
၍၊ အထီး အမများ ေပါင်း ကလိမ့်မည်။ 16ထာဝရဘုရား ၏ ကျမ်းစာ ကုိ ကည့် ှု
၍
ဘတ်
ကေလာ။့ ထုိ
တိ စ္ဆာနတ်ေကာင်မျှ မ
ေပါ် ဘဲမေနရ။ အမ တေကာင်မျှ မိမိအေဘာ် ကုိ မ
လို ရ။ ထာဝရဘုရား
၏ ှ တ် ေတာ်ထွက် အမိန ့် ေတာ် ှိ၏။ ဝိညာ ် ေတာ်သည်လည်း
သူ တို့ ကုိ စုေဝး ေစေတာ်မူ၏။ 17 သူ တို့ ကုိ
စာေရးတံ ြပ လျက် ၊ လက် ေတာ် ှင့် မျ ်း ကိ း ကုိ တနး်လျက် ၊ သူ တို့ေနရာကုိ ခဲွေဝ
ေတာ်မူ၏။ သူတို့ သည် ထုိြပည် ကုိ အ မဲ အေမွခံ ၍၊ အမျ ိးအ ယ်ွ အစ ် အဆက်ေန
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ရကလိမ့်မည်။
35

1 ေတာ ှင့်
လင်ွြပင် သည် ဝမ်းေြမာက် လိမ့်မည်။ ဆိတ်ညံ ေသာ အရပ်သည်လည်း
ရွှင်လနး် ၍ ၊ ှင်းပွင့် က့ဲသို့
အပွင့် ပွင့် လိမ့်မည်။ 2 အလနွ်ပွင့်လနး် ၍ ဝမ်းေြမာက် ြခင်း၊ သီချင်း ဆုိ ြခင်း ှင့်
တကွ ြမ းထူး လိမ့်မည်။ ေလဗ နု် ေတာင်၏ ဘုနး်
ှင့်၎င်း၊ ကရေမလ
ေတာင်၊ ှာ ုန် အရပ်တို့၏ တင့်တယ်ြခင်း အသေရ
ှင့်၎င်း ြပည့်စုံ လိမ့်မည်။ ထာဝရဘုရား
၏ ဘုနး် ေတာ်ကုိ၎င်း၊ ငါ တို့ ဘုရား သခင်၏ တနခုိ်း အာ ေုဘာ် ေတာ်ကုိ၎င်းြမင် ရ
ကလိမ့်မည်။ 3အား မ ှိေသာလက် တို့ ကုိ ခုိင်ခ့ံ ေစကေလာ။့ လှုပ် တတ်ေသာ ဒူး
တို့ ကုိ မဲြမံ ေစကေလာ။့ 4အား ယူကေလာ၊့ မ
စုိးရိမ် က ှင့်ဟု ေကာက်
တတ်ေသာသူတို့ အား
ဆုိ ကေလာ။့ အေကာင်းမူကား၊ သင် တို့၏ ဘုရား
သခင်သည် အြပစ် ေပးလျက်၊ ဒဏ် စီရင် လျက်က လာေတာ်မူလိမ့်မည်။ ဘုရား
သခင်သည် ကုိယ်ေတာ် တိင်ု က လာ၍ ၊ သင် တို့ ကုိ ကယ်တင် ေတာ်မူလိမ့်မည်။

5 ထုိအခါ မျက်စိ ကနး် ေသာသူတို့သည် မျက်စိပွင့်
လင်းကလိမ့်မည်။ နား
ပင်း ေသာသူတို့သည် နားပင်းြခင်း ှင့် လတ်ွ ကလိမ့်မည်။ 6 ေြခဆွ့ံ ေသာသူတို့သည်
ဒရယ် က့ဲသို့ ခုန် က လိမ့်မည်။ စကား
အ ေသာသူတို့သည် သီချင်း ဆုိ ကလိမ့်မည်။ အေကာင်း မူကား၊ ေတာ
၌ စမ်းေရ ထွက်၍ ၊ လင်ွြပင် ၌ ြမစ်
ေရစီး လိမ့်မည်။ 7 တံလျှပ် သည် ေရကန် ြဖစ် လိမ့်မည်။ ေသွ့ေြခာက် ေသာေြမသည်
စမ်း ေရတင်ွး ြဖစ်လိမ့်မည်။ ေြမေခွး အိပ်ရာ ေနရာ ၌
ကျ ပင် ှင့်
ဂမာပင် အစား ၊ ြမက်ပင် ေပါက်လိမ့်မည်။ 8 ထုိ အရပ်၌ လမ်းမ ကီး ှိ လိမ့်မည်။
ထုိလမ်းကုိ သန ့် ှ င်း ရာလမ်း ဟု သမုတ် ကလိမ့်မည်။ မစင် ကယ် ေသာသူသည် ထုိ
လမ်း ကုိ
မ ေ ှာက် မသွားရ။ သွား ေသာသူတို့ ှင့အ်တကုိူယ်ေတာ် တိင်ုခရီးသွားလျက် ှိေတာ်
မူသည် ြဖစ်၍၊ မုိက် ေသာသူေသာ်လည်းလမ်း မ လွဲ ရ။ 9 ထုိ လမ်း၌ ြခေသင့်္ မ ှိ ရ။
သားရဲ
တေကာင်မျှ မ
တက် မလာရ။ ှာ ၍ မ
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ေတွ့ရ။ ေရွး ှ တ် ေသာသူတို့သာ လျှင် ခရီးသွား ကလိမ့်မည်။ 10ထာဝရဘုရား
ကယ် လွှတ်ေတာ် မူေသာသူတို့ သည် ြပနလ်ာ ၍ ၊ သီချင်း ဆုိလျက် ၊ ထာဝရ
ဝမ်းေြမာက် ြခင်း သရဖူ
ကုိ ေဆာင်း လျက်၊ ဇိအနု် မိ သို့ ေရာက် က လိမ့်မည်။ ဝမ်းေြမာက် ရွှင်လနး် ြခင်း
အခွင့် ကုိ ရက၍၊ ဝမ်းနည်း
ြခင်း ှင့်
ညည်းတာွး ြခင်းသည် ေြပး သွားရ လိမ့်မည်။

36
1 ေဟဇကိ မင်း ကီး နနး်စံဆယ် ေလး ှစ် တင်ွ
အာ ှုရိ ှ င်ဘုရင်
သနာခရိပ် သည်၊ ယုဒ
ြပည်၌ခုိင်ခ့ံ ေသာ မိ
ှိသမျှ တို့ ကုိ
စစ်ချ ီ ၍
လပ်ု ကံ ပီးလျှင်၊ 2 ရာဗ ှာခ ကုိ ခန ့် ထား၍ များ စွာေသာ ဗုိလ်ေြခ ှင့်တကွ ၊ လာ
ခိ ှ မိ မှ
ေယ ု ှလင် မိ ၊ ေဟဇကိ
မင်း ကီး ထံသို့ ေစလွှတ်ေလ၏။ ထုိဗုိလ်ချ ပ်မင်းသည် ေရာက်၍၊ ခဝါသည် ၏လယ်
နားမှာ ေ ှာက်ေသာလမ်း ၊ အထက် ေရကန်
ပန် ဝ၌
ရပ် ေန၏။ 3 ထုိအခါ
ဟိလခိ သား ြဖစ်ေသာ နနး်ေတာ် အပ်ု
ဧလျာကိမ် ၊ စာေရး ေတာ် ကီးေ ှဗန ၊ အာသပ် သား အတင်ွးဝန်
ေယာအာ တို့သည် သူ့
ထံသို့ ထွက် ပီးလျှင်၊ 4 ရာဗ ှာခက၊ မဟာ
အ ှင်မင်း ကီး ၊ အာ ှုရိ ှ င် ဘုရင်သည် ေဟဇကိ
ကုိ မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ သင်ခုိလှုံ
သြဖင့် ခုိလှုံ ရာကား အဘယ်သို့ နည်း။ 5 စစ်တိက်ု ေလာက်ေအာင် ဉာဏ် သတ္တ ိ၊
အစွမ်း သတ္တ ိ ှင့် ငါြပည့်စုံသည်ဟု အချည်း ှးီေသာစကား ကုိ သင် ဆုိ
ပါသည်တကား။ ငါ ့ ကုိ
ပုနက်န် ြခင်းငှါ အဘယ် သူကုိ ကုိးစား သနည်း။ 6ကျ ိး ေသာ ကျ လံးု ေတာင်ေဝး
တည်းဟေူသာအဲဂုတ္တု
ြပည်ကုိ ကုိးစား
ပါသည်တကား။ ထုိကျ လံးုသည် မီှ
ေသာသူ၏ လက် ကုိေဖာက် ၍ လျှ ိသွားလိမ့်မည်။ ထုိသို့
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အဲဂုတ္တု မင်း ကီး ဖာေရာ ဘုရင်သည် မိမိ
၌ မီှ ေသာသူအေပါင်း တို့ ကုိြပ လိမ့်မည်။ 7သင်တို့က၊ ငါ တို့သည်
ငါ တို့၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ကုိ
ကုိးစားသည်ဟု ဆုိ
ြပနလ်ျှင် ၊ ေဟဇကိ
သည်ြမင့် ေသာအရပ်ဌာန ှင့်
ယဇ် ပလ္လ င်တို့ ကုိ ပယ် ၍၊ ဤ
မည်ေသာယဇ်ပလ္လ င် ေ ှ ၌သာ ကုိးကွယ် ရမည်ဟု ယုဒ
ြပည်သူ၊ ေယ ု ှလင် မိ သားတို့ ကုိ
မှာ ထားသြဖင့် ၊ သင်တို့ ြပစ်မှားေသာ
ဘုရား ြဖစ်သည်မ ဟတ်ုေလာ။ 8 သို့ ြဖစ်၍၊ ယခု
တင်ွငါ ့သခင် ၊ အာ ှုရိ ှ င်ဘုရင် ၌
အာမခံ တို့ ကုိ အပ်ပါေလာ။့ သင် ၌ ြမင်းစီး သူရဲ လံေုလာက် ေအာင် ှိလျှင် ၊ ြမင်း
ှစ်ေထာင် တို့ ကုိ ငါေပး မည်။ 9သင်သည် ငါ ့သခင် ၏ ကျွန် တို့တင်ွ အငယ်ဆုံး ေသာ
ဗုိလ် ကုိ အဘယ်သို့ လှန် ိင်ုမည်နည်း။ အဲဂုတ္တု
ြပည် မှ ရထား များ၊ ြမင်း စီး သူရဲ များ ကုိ ရ မည် ဟု ယုံ ပါသည် တကား။

10ထာဝရဘုရား ၏
အခွင့်မ ှ ိဘဲ၊ ဤ
ြပည် ကုိ ဖျက်ဆီး ြခင်းငှါငါလာ သေလာ။ ထုိ ြပည် ကုိသွား၍ ဖျက်ဆီး ေလာ့ဟု
ထာဝရဘုရား
သည် ငါ ့ အား မိန ့် ေတာ်မူ ပီ။ ဤအေကာင်း အရာများ ကုိ ြပနေ်ြပာ ကေလာ့ဟု
ေြပာဆုိ၏။ 11 ထုိအခါ ဧလျာကိမ် ၊ ေ ှ ဗန ၊ ေယာအာ တို့က၊ ှုရိ ဘာသာ စကား
အားြဖင့်ကျွနေ်တာ် တို့အား
အမိန ့် ှ ိပါ ေလာ။့ ထုိစကားကုိ ကျွနေ်တာ် တို့သည် နားလည် ပါ၏။ မိ ို း ေပါ် မှာ
ှ ိေသာ သူ တို့သည် ကား ရေအာင်၊ ယုဒ
ဘာသာစကားအားြဖင့်အမိန ့် မ ှ ိပါ ှင့်ဟု ရာဗ ှာခကုိ
ဆုိ ကလျှင်၊ 12 ရာဗ ှာခက၊ ငါ ့သခင် သည် သင် ၏သခင် ှင့်
သင့် အား သာ ဤ
စကား ကုိ ေြပာ ေစြခင်းငှါ
ငါ ့ ကုိေစလွှတ်
ေတာ်မူသေလာ။ မိ ို း ေပါ် မှာ ထုိင် လျက်၊ သင်တို့ ှင့်အတူ မိမိ
တို့မစင် ကုိစား ၍ ၊ မိမိ တို့ေရ ေဟာင်းကုိ ေသာက်
ရေသာသူတို့ ှ ိရာသို့
ေစလွှတ်ေတာ်မူသည် မဟတ်ုေလာ ဟု ဆုိ ပီးလျှင်၊ 13 ရာဗ ှာခ သည် ထ
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၍
ယုဒ ဘာသာ စကားအားြဖင့် ကျယ် ေသာအသံ ှင့်
ေ ကးေကာ် လျက်၊ မဟာ
အ ှင် မင်း ကီး အာ ှုရိ
ှ င်ဘုရင် ၏ အမိန ့် ေတာ်ကုိ နားေထာင် ကေလာ။့ 14 ှ င်ဘုရင် မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား

၊ ေဟဇကိ သည် သင် တို့ ကုိ
မ လှည့်စား ေစ ှင့်။ သူသည်သင်တို့ ကုိ ကယ် ယူ ြခင်းငှါ မ တတ် ိင်ု။ 15 ေဟဇကိ
က၊ ထာဝရဘုရား
သည် ငါ တို့ ကုိ ဧကန် အမှနက်ယ် ယူေတာ်မူမည်။ ဤ
မိ သည် အာ ှုရိ ှ င်ဘုရင် လက် သို့
မ ေရာက် ရဟု ဆုိ
သြဖင့်၊ ထာဝရဘုရားကုိ မ
ကုိးစား ေစ ှင့်။ 16 ေဟဇကိ စကားကုိ
နား မ ေထာင်က ှင့်။ အာ ှုရိ
ှ င်ဘုရင် မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ငါ ှင့်
မိဿဟာယ ဖွ့ဲ က။ ငါ ့ ထံသို့ ထွက် လာက။ 17သင်တို့ ြပည် ှင့် တေူသာြပည်တည်း
ဟေူသာ၊ ဆနစ်ပါးစပျစ်ရည် ှင့် ြပည့်စုံေသာြပည်၊ မုန ့် ှင့် စပျစ်ဥယျာ ်များေသာြပည်
သို့ ၊ သင်တို့ ကုိ ပို့ ြခင်းငှါငါမလာမီှတိင်ုေအာင်၊ သင်တို့သည် ကုိယ် စပျစ် ပင်၏အသီး၊
ကုိယ် သေဘင်္ာ သဖနး်ပင်၏ အသီးကုိ စား
၍ ၊ ကုိယ် ေရကန်
ကေရ ကုိ ေသာက် လျက် ေနက ဦးေလာ။့ 18 ေဟဇကိ က၊ ထာဝရဘုရား
သည် ငါ တို့ ကုိ ကယ်
ယူေတာ်မူမည်ဟု မ
ြဖားေယာင်း ေစ ှင့်။ အြပည်ြပည်
ေသာဘုရား တို့သည် မိမိ
တို့ ြပည် များကုိ အာ ှုရိ ှ င်ဘုရင် လက် မှ
ကယ် လွှတ်က ပီေလာ။ 19ဟာမတ် ြပည်၏ ဘုရား ၊ အာပဒ် ြပည်၏ဘုရား
တို့သည် အဘယ် မှာ ှိ ကသနည်း။ ေသဖရဝိမ် ြပည်၏ ဘုရားတို့သည် အဘယ်မှာ ှိ
ကသနည်း။ သူတို့သည် ှမာရိ ြပည်ကုိ ငါ ့လက် မှ
ကယ်လွှတ် က ပီေလာ။ 20 ထုိ အြပည် ြပည်ေသာ ဘုရား
တို့တင်ွ၊ အဘယ်
မည်ေသာ ဘုရားသည် မိမိ
ြပည် ကုိ ငါ ့လက် မှ ကယ်လွှတ် ဘူးသနည်း။ ထာဝရဘုရား
သည် ေယ ု ှလင် မိ ကုိ ငါ ့
လက် မှ
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အဘယ်သို့ ကယ်လွှတ် ိင်ုမည်နည်းဟု ဆုိ ေလ၏။ 21 ယုဒလူတို့လည်း၊ စကားတ
ခွနး်ကုိမျှမ ြပန် ဘဲ တိတ်ဆိတ် စွာ ေနက၏။ အေကာင်း မူကား၊ ြပန် မ ေြပာ
ှင့်ဟု ှ င်ဘုရင် အမိန ့် ေတာ် ှိသတည်း။ 22 ထုိအခါ
ဟိလခိ သား ြဖစ်ေသာ နနး်ေတာ် အပ်ု ဧလျာကိမ် ၊ စာေရး ေတာ် ကီး ေ ှဗန ၊ အာ
သပ် သား အတင်ွးဝန်
ေယာအာ တို့သည် မိမိတို့အဝတ် ကုိဆုတ် လျက် ၊ ေဟဇကိ
မင်းထံသို့လာ၍၊ ရာဗ ှာခ
စကား ကုိ ကား ေလျှာက် က၏။

37
1 ထုိစကားကုိ ေဟဇကိ
မင်း ကီး သည် ကား လျှင် ၊ မိမိ အဝတ် ကုိ ဆုတ် ၍
ေလျှာ်ေတ အဝတ်ကုိ ြခံ လျက်
ဗိမာန်
ေတာ်သို့ သွား ေလ၏။ 2 ေလျှာ်ေတ အဝတ်ကုိ
ဝတ် လျက် ှိေသာနနး်ေတာ်
အပ်ု ဧလျာကိမ် ၊ စာေရး ေတာ် ကီးေ ှဗန ၊ အသက် ကီး
ေသာ ယဇ် ပုေရာဟိတ်တို့ ကုိ၊ အာမုတ် သား ပေရာဖက် ေဟ ှာယ ထံ သို့ ေစလွှတ်
ေလ၏။ 3 ေဟဇကိ မင်းမှာ ထား ေသာ စကားဟမူူကား ၊ ယေန ့သည် ဒကု္ခ
ေန ့၊ ဆုံးမ ေသာေန ့၊ က့ဲရဲ
ြခင်းကုိ ခံရ ေသာေန ့ြဖစ်၏။ သား
ဘွား ချနိေ်ရာက်၍သားကုိ ဘွား ိင်ု ေအာင် ခွနအ်ား မ ှိ။ 4အသက် ှင်ေတာ်မူေသာ
ဘုရား သခင်ကုိ က့ဲရဲ
ေစြခင်းငှါ ၊ အာ ှုရိ ှ င်ဘုရင် ေစလွှတ် ေသာ
မိမိကျွန် ရာဗ ှာခ
စကား ကုိ သင် ၏ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား
ကား ေတာ်မူပါေစေသာ။ သင် ၏ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား
သည် ကုိယ်ေတာ်တိင်ု ကား ေသာ စကား ကုိ ေချ ေတာ်မူ ပါေစေသာ။ သင်သည်
လည်းကျန် ကင်းေသာ လူ
တို့အဘို့
ဆုေတာင်း ပဌနာြပ ပါဟု ေြပာေစြခင်းငှါ၊ 5 ေဟဇကိ မင်း
ေစလွှတ်ေသာ ကျွန် တို့သည် ေဟ ှာယ ထံ သို့ ေရာက် လာက၏။ 6 ေဟ ှာယ က
လည်း ၊ ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည် ကား ၊ အာ ှုရိ ှ င်ဘုရင် ၏ ကျွန် တို့သည် ငါ ့
ကုိ က့ဲရဲ
၍၊ သင်သည် ကား ရေသာ စကား ေကာင့်
မ ေကာက် ှင့်။ 7 ထုိမင်း ၌
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အြခားေသာစိတ်
သေဘာကုိ ငါ သွင်း
ေပးမည်။ သူသည် သိတင်း ကား ၍
မိမိ ြပည် သို့
ြပန် သွား လိမ့်မည်။ ထုိြပည် ၌
ထား ြဖင့်
ငါဆုံး ေစမည်ဟေူသာစကား ေတာ်ကုိ သင် တို့၏ သခင် အား
ြပန် ကားကေလာဟ့ု ေြပာ ဆုိ၏။ 8 ထုိအခါ
အာ ှုရိ ှ င် ဘုရင်သည် လာခိ ှ မိ မှ
ထွက်သွား
ေကာင်းကုိ
ရာဗ ှာခ ကား လျှင် ၊ ြပန် သွား၍
လိဗန
မိ ကုိ
ှင်ဘုရင်တိက်ု ေနသည်ကုိ ေတွ့ ေလ၏။ 9 ေနာက်တဖန် ကု ှ မင်း ကီး တိရက္က

သည် စစ် ချ၍ီ လာ ပီဟု သိတင်းကားေသာအခါ၊ ေဟဇကိ
မင်းထံသို့ တမန်
တို့ ကုိ ေစလွှတ် ြပန၍်၊ 10သင်တို့သည် ယုဒ
မင်း ကီး ေဟဇကိ ကုိ ေြပာ ရ ေသာ စကားဟမူူကား၊ သင် ကုိးစား ေသာ
ဘုရား သခင်က၊ ေယ ု ှလင် မိ သည် အာ ှုရိ ှ င်ဘုရင် လက် သို့
မ ေရာက် ရဟ၍ူ သင့် ကုိ မ
လှည့်စား ေစ ှင့်။ 11အာ ှုရိ ှ င် ဘုရင်တို့သည် ခပ်သိမ်း ေသာြပည် တို့ ကုိ
လပ်ု ကံ ၍
ှင်း ှ င်းဖျက်ဆီး ေကာင်းကုိ
သင် သည်ကား
ရ ပီ။ ကုိယ်တိင်ုလတ်ွ လိမ့်မည်ေလာ။ 12 ငါ ့ ဘုိးေဘး တို့သည် ဖျက်ဆီး ေသာ
အမျ ိးသား ၊ ေဂါဇန် အမျ ိးသား၊ ခါရန် အမျ ိးသား၊ ေရဇပ် အမျ ိးသား၊ ေတလသာ
မိ ၌
ှိေသာ ဧဒင် အမျ ိးသား တို့ ကုိ၊ သူ
တို့၏ ဘုရား
များတို့သည် ကယ် ယူက ပီေလာ။ 13ဟာမတ် မင်း ကီး ၊ အာပဒ် မင်း ကီး ှင့်
ေသဖရဝိမ် မိ ၊ ေဟန
မိ ၊ ဣဝါ မိ ကုိ စုိးစံေသာမင်း ကီး တို့သည် အဘယ်မှာ ှိ ကသနည်းဟု မှာ လိက်ု

ေလ၏။ 14 ထုိမှာစာ ကုိ ေဟဇကိ
မင်းသည် သံတမန် လက် မှ
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ခံယူ ၍
ကည့် ပီးလျှင် ၊ ဗိမာန် ေတာ်သို့ သွား ၍ ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌
ြဖန ့် ထားေလ၏။ 15 ထုိအခါ
ေဟဇကိ မင်းသည် ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌
ေလျှာက် ဆုိသည်ကား၊ 16 ေခ ုဗိမ် ေပါ်မှာထုိင် ေတာ်မူေသာ၊ ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင်ထာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ် သည် ဘုရား
သခင်ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ ကုိယ်ေတာ်တပါးတည်းသာလျှင်၊ ေြမ ကီးေပါ်မှာ ှ ိသမျှ
ေသာအတိင်ုးတိင်ုး အြပည်ြပည်တို့၏ဘုရားသခင်ြဖစ် ေတာ်မူ၏။ ကုိယ်ေတာ် သည်
ေကာင်းကင် ှင့်
ေြမ ကီး ကုိ ဖနဆ်င်း ေတာ်မူ၏။ 17 အိထုာဝရဘုရား ၊ နား ေတာ်ကုိ လှည့် ၍
နားေထာင်
ေတာ်မူပါ။ အိထုာဝရဘုရား ၊ မျက်စိ ေတာ်ကုိ ဖွင့်
၍ ကည့် ှု ေတာ်မူပါ။ သနာခရိပ် မင်းသည် အသက် ှင်ေတာ်မူေသာဘုရား သခင်
ကုိ က့ဲရဲ
၍၊ ေြပာေစ ေသာ
စကား
အလံးုစုံ တို့ ကုိ မှတ် ေတာ်မူပါ။ 18 အိထုာဝရဘုရား ၊ အကယ်စင်စစ်အာ ှုရိ ှ င် ဘုရင်
တို့သည် အတိင်ုးတိင်ုး အြပည်ြပည် တို့ ကုိ ဖျက်ဆီး ၍၊ 19 သူ တို့၏ ဘုရား
များကုိ မီး
ထဲသို့ ချ ပစ်ကပါ ပီ။ ထုိဘုရားတို့သည် ဘုရား
မဟတ်ု ၊ လူ လက် ြဖင့်လပ်ု ေသာ သစ်သား ှင့်
ေကျာက် ြဖစ်ေသာေကာင့် ၊ ပျက်စီး ြခင်းသို့ ေရာက် ကပါ ပီ။ 20 အိုအကျွ ်ပ်ု တို့
ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ်
ထာဝရဘုရား
တပါး သာ၊ ဘုရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မူ သည်ကုိ
ေြမ ကီး ေပါ်မှာ ှ ိသမျှ ေသာ တိင်ုး ိင်ုငံတို့သည် သိ
မည်အေကာင်း ၊ အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ ထုိမင်း လက် မှ
ယခု
ကယ် ယူေတာ်မူပါ၊ အကျွ ်ပ်ုေတာင်းပနပ်ါသည်ဟု ပဋ္ဌနာ ြပ ေလ၏။ 21 ထုိအခါ
အာမုတ် သား
ေဟ ှာယ သည် ေဟဇကိ
မင်းထံသို့ ေစလွှတ် ၍၊ ဣသေရလ
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အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ သင်သည် အာ ှုရိ
ှ င်ဘုရင် သနာခရိပ်
အေကာင်း ေကာင့်၊ ငါ ့ ေ ှ မှာ ပဌနာ
ြပ သည် ြဖစ်၍၊ 22 ထုိမင်း၏အမှုမှာ ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူေသာ
စကား ဟမူူကား ၊ ဇိအနု် သတို့သမီး ကညာ သည် သင့်
ကုိ
မထီမ့ဲြမင် ြပ ၍ ြပက်ယယ် ၏။ ေယ ု ှလင် သတို့သမီး သည် သင့် ေနာက် ၌ ေခါင်း
ညိတ် ၏။ 23သင်သည် အဘယ်သူ ကုိ
က့ဲရဲ ဆဲေရး သနည်း။ အဘယ်သူ ကုိ ေအာ်ဟစ် ၍
မျက် ှာ ေထာင်လွှား သနည်း။ ဣသေရလ
အမျ ိး၏ သန ့် ှ င်း ေသာဘုရားကုိ ပင် ြပ ပါ သည်တကား။ 24သင် သည် ကျွန် များ
အားြဖင့် ထာဝရ ဘုရားကုိ က့ဲရဲ
၍ ၊ ငါ သည် ရထား
များြပား သြဖင့် ေတာင် ထိပ် သို့ ၎င်း၊ ေလဗ နု် ေတာင်အထွဋ် သို့ ၎င်း တက် လာ ပီ။
အရပ် ြမင့် ေသာအာရဇ် ပင် ှင့် အေကာင်း ဆုံးေသာ ထင်း ူ း ပင် တို့ ကုိ ငါခုတ်လဲှ ပီ။
အြမင့် ဆုံးေသာအရပ်၊ အသီး
များ ေသာေတာ
ထဲသို့ ငါဝင် ပီ။ 25 ငါ သည် တင်ွး တးူ၍
ေရ ကုိေသာက် ရ ပီ။ ငါ၏ ေြခ ဘဝါး အားြဖင့် အဲဂုတ္တု ြမစ် လက်ကား ေရ ှိသမျှ
ကုိ ခနး်ေြခာက် ေစ ပီဟု သင်ဆုိ မိ ပီတကား။ 26 ငါသည်အထက်က ဤအမှုကုိ စီရင်
ေကာင်း ှင့်၊ ေ ှး ကာလ၌
ြပ ြပင် ေကာင်းကုိ သင်သည်မ ကား သေလာ။ ယခု
မှာလည်း
သင်သည် ခုိင်ခ့ံ ေသာ မိ တို့ ကုိ ဖျက်ဆီး
၍၊ ေကျာက် ပုံ ြဖစ် ေစေသာသူြဖစ် မည် အေကာင်း ငါစီရင် ခန ့ထ်ားေလ ပီ။ 27 ထုိ
ေကာင့်၊ မိ သား တို့သည် အား
နည်း က၏။ မှုိင်ေတွ ၍ စိတ်ပျက်လျက် ှိ က၏။ ေတာ
ြမက် ပင် ှင့်
စိမ်း
ေသာစပါးပင်က့ဲသို့ ၎င်း၊ အိမ်မုိး ေပါ်မှာ ေပါက်ေသာ ြမက်ပင် ှင့်၊ မ ကီး မီှ ည ိး မ်ွး
ေသာစပါးပင်က့ဲသို့ ၎င်း ြဖစ် က၏။ 28 သင် ၏ ေနထုိင် ြခင်း၊ ထွက် ဝင် ြခင်း၊ ငါ ၌
အမျက်
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ဟနုး်ြခင်းတို့ ကုိ ငါသိ ၏။ 29 ငါ ၌
သင် ၏အမျက် ဟနုး်ြခင်း၊ ေစာ်ကားြခင်းကုိ ငါ ကား ရေသာေကာင့်၊ သင့ကုိ် ှာ ှုတ်
တပ် ၍
ဇက် ခွ့ံ ပီးမှ ၊ သင်လာ ေသာ လမ်း ြဖင့်
ြပန် ေစမည်။ 30 သင်မှတ်ရေသာနမိိတ် လက္ခဏာဟူမူကား၊ ယခု ှစ် တင်ွ အလိလိုု
ကီး ရင့်ေသာ အသီးအ ှကုိံ၎င်း၊ ဒတိုယ
ှစ် တင်ွ ထုိအတူ ေပါက် ေသာအရာများကုိ၎င်းသင်တို့သည် စား
ရမည်။ တတိယ
ှစ် တင်ွ
မျ ိ းေစ့ကုိ ကဲ ၍
စပါးကုိရိတ်
ကေလာ။့ စပျစ် ဥယျာ ်ကုိလည်း
စုိက် ၍
အသီး ကုိ စား ကေလာ။့ 31 ေဘးလတ်ွ၍ ကျန် ကင်းေသာ ယုဒ
အမျ ိးသား တို့သည် တဖနေ်အာက် မှာ
အြမစ် စဲွ ၍ ၊ အထက် မှာ
အသီး သီး ကလိမ့်မည်။ 32ကျန်ကင်းေသာသူတို့သည် ေယ ု ှလင် မိ ထဲက
၎င်း၊ ေဘး
လတ်ွေသာသူတို့သည် ဇိအနု် ေတာင် ေပါ်က
၎င်း ေပါ် လာကလိမ့်မည်။ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင်ထာဝရဘုရား
သည် အလိေုတာ်အား ကီး ၍၊ ထုိ
အမှုကုိ စီရင် ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 33 သို့ ြဖစ်၍၊ ထာဝရဘုရား
သည် အာ ှုရိ
ှ င် ဘုရင်ကုိ ရည်မှတ် ၍ မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ သူသည် ဤ
မိ သို့
မဝင် ရ။ မိ ထဲသို့ ြမား ကုိ မ
ပစ် ရ။ မိ ေ ှ မှာ ဒိင်ုး လွှားကုိ မ
ြပ ရ။ မိ ြပင်မှာ ေြမ ို း ကုိ
မ ဖို့ ရ။ 34လာ ေသာ လမ်း ြဖင့်
ြပန် သွားရမည်။ ဤ
မိ ထဲသို့
မ ဝင် ရ။ 35 ငါသည် ကုိယ် မျက် ှာ ကုိ၎င်း၊ ငါက့ျွန် ဒါဝိဒ် ၏ မျက် ှာ ကုိ၎င်း
ေထာက်၍၊ ဤ
မိ ကုိ ကယ်တင် ြခင်းငှါ ေစာင့်မ မည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 36 ထုိအခါ
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ထာဝရဘုရား ၏ ေကာင်းကင်တမန်
သည် ထွက် ၍ ၊ အာ ှုရိ တပ် တင်ွ
လတူသိနး်
ှစ် ေသာင်း ငါး ေထာင် တို့ ကုိ ဒဏ်ခတ် ေလ၏။ နနံက် ေစာေစာထ ချနိ် ေရာက်

ေသာအခါ ၊ ထုိသူ အေပါင်း တို့သည် အေသ ေကာင် ြဖစ် က၏။ 37အာ ှုရိ ှ င်ဘုရင်
သနာခရိပ် သည်လည်း၊ ထုိအရပ် မှထွက် ၍
ြပန် သွား ပီးလျှင်၊ နေိနေဝ
မိ ၌
ေန ေလ ၏။ 38 ေနာက် တဖန် သူ
သည် မိမိ
ဘုရား
နသိ ုတ် ၏ ဗိမာန် ၌ ကုိးကွယ် စ ်တင်ွ၊ သား
ေတာ် အာြဒမ္ေမလက် ှင့်
ှေရဇာ သည် ခမည်းေတာ် ကုိ ထား
ှင့်
သတ် ပီးလျှင် ၊ အာရမနိ ြပည် သို့ ေြပး က၏။ သား
ေတာ် ဧသရဟဒ္ဒနု်
သည်လည်း ၊ ခမည်းေတာ် အရာ ၌ နနး် ထုိင်၏။

38
1 ထုိ ကာလ အခါ
ေဟဇကိ မင်းသည် ေသ
နာ စဲွ သြဖင့် ၊ အာမုတ် သား
ပေရာဖက် ေဟ ှာယ သည် လာ
၍ ၊ ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ကုိယ် အိမ် အမှုကုိ
စီရင် ေလာ။့ သင် သည် အသက် မ ှင်၊ ေသ
ရမည်ဟု အမိန ့် ေတာ်ကုိ ြပန် ေလ၏။ 2 ေဟဇကိ မင်းသည်လည်း
ထရံ သို့
မျက် ှာ လှည့်
၍ ၊ အို ထာဝရဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ုသည် ေ ှ ေတာ်၌ သစ္စာ
ေစာင့်
လျက်၊ 3 စုံလင် ေသာ စိတ် ှလံးု ှင့်
ကျင့်၍၊ ှစ်သက်ေတာ် မူသည်အတိင်ုး ြပ ေကာင်း ကုိ ေအာက်ေမ့ ေတာ် မူ ပါ၊
အကျွ ်ပ်ုေတာင်းပနပ်ါ၏ဟု အလနွ် ငိေု ကး လျက်၊ ထာဝရဘုရား
ကုိ
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ဆုေတာင်း ေလ၏။ 4တဖန်
ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည် ေဟ ှာယ သို့ ေရာက် ၍၊ 5သင်သည် ေဟ
ဇကိမင်း ထံသို့ သွား ပီးလျှင်၊ သင့် အဘ
ဒါဝိဒ် ၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ သည်ကား ၊ သင် ၏ ပဌနာ
စကားကုိ ငါကား ပီ။ သင် ၏ မျက်ရည် ကုိလည်း ငါြမင် ပီ။ သင် ၏ အသက် ၌
တဆယ်
ငါး ှစ် ကုိ ငါ ဆက် ၍ ေပးမည်။ 6သင် ှင့်
ဤ မိ ကုိ အာ ှုရိ ှ င်ဘုရင် လက် မှ
ငါ ကယ်လွှတ် မည်။ ဤ
မိ ကုိ
ငါ ကွယ်ကာ ေစာင့်မမည် အရာကုိ ေြပာ ေလာ့ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 7 ေဟ ှာယက၊
ထာဝရဘုရား အမိန ့် ေတာ် ှိသည် အတိင်ုး ြပ ေတာ်မူမည်ဟု ထာဝရဘုရား
သည် သင့် အား ေပး ေတာ်မူေသာ လက္ခဏာ သက်ေသဟူမူကား၊ 8 ကည့် ှု ေလာ။့
အာခတ် ၏ေနတိင်ုး နာရီေပါ် မှာ ေရွ ေသာ
အရိပ် ကုိ ဆယ်ချက်ြပန် ေစမည်ဟု ဆုိ၏။ ဆုိသည်အတိင်ုး
ဆယ် ချက်ေရွ ပီးေသာ
အရိပ်သည် ဆယ် ချက်ြပန် ေလ၏။ 9 ယုဒ မင်း ကီး ေဟဇကိ သည် အနာ
မှ
ထေြမာက် ၍ ေရးထားေသာ စာ ဟူမူကား၊ 10 ငါ သည် ငိမ်သက် စွာ ေနစ ်အခါ၊
မရဏာ
ိင်ုငံတံခါး သို့ ဝင် ရပါသည်တကား။ ငါ ၌ ကင်း ေသာ ှစ် များ ကုိ ငါ ှုံး ပီဟု ငါ

ဆုိ သတည်း။ 11အသက် ှင် ေသာသူတို့ ၏ ေနရာ
၌ ၊ ထာဝရဘုရား
ကုိ ငါမ ြမင် ရ။ ငိမ်း ရာအရပ်သား တို့ ှင့်
ေပါင်းေဘာ် ရသြဖင့်၊ ေနာက် တဖန် လူ
တို့ ကုိ မ
ြမင် ရ။ 12 သုိးထိနး် တဲ က့ဲသို့ ငါ ေနေသာအိမ် ကုိ ှ တ် ပယ် ၍၊ အြခားတပါးသို့
ေဆာင်သွား ပီ။ ရက်ကနး်သည် ြပသက့ဲသို့ ငါ ့အသက်သည် လိပ် လျက် ှိ၍၊ ရက်ကနး်
စင် မှ
ငါ ့ ကုိ ပယ် ြဖတ်ေတာ်မူလိမ့်မည်။ တေန ့ြခင်းတင်ွ ငါကုိ့ ဆုံး
ေစေတာ်မူလိမ့်မည်ဟု ငါဆုိ သတည်း။ 13 ငါ ့ အ ို း ှ ိသမျှတို့ ကုိ ချ ိ း ေတာ်မူသည်
ြဖစ်၍၊ ငါသည် ြခေသင့်္ ေဟာက်သက့ဲသို့ နနံက် တိင်ုေအာင် ြမည်ရ ၏။ တေန ့ြခင်းတင်ွ
ငါ ့ ကုိ ဆုံး ေစေတာ်မူလိမ့်မည်ဟု ငါဆုိသတည်း။ 14 ငါသည် တီတီတတ်ွ ှင့် ဇရက်
က့ဲသို့ ြမည်၍ ချ ိး က့ဲသို့
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ညည်း တနွရ်၏။ ငါ ့ မျက်စိ တို့သည် ေမျှာ် ကည့်၍ အား
ေလျာ့ က ပီ။ အိဘုုရား
ှင်၊ ည ်းဆဲြခင်းကုိ ခံရေသာအကျွ ်ပ်ု ဘက်၌ ေန ေတာ်မူပါ။ 15အဘယ်သို့ ငါေြပာ

ရမည်နည်း။ ငါ ့အား
ဂတိ
ေပးေတာ်မူ ပီ။ ဂတိေတာ်အတိင်ုးလည်း ြပ ေတာ်မူ ပီ။ ငါ ၌ ကျန်ကင်းေသာ ှစ် စ ်
ကာလပတ်လံးု ၊ ငါ သည် စိတ်
ဆင်းရဲ ြခင်းကုိ ေအာက်ေမ့၍၊ ြဖည်းြဖည်းသွား ပါမည်။ 16 အို ဘုရား
ှင်၊ ထုိသို့ ေသာအားြဖင့်
အသက် ှင်ရပါ၏။ ထုိအရာ
ှိသမျှ တို့ ၌
အကျွ ်ပ်ု ဝိညာ ် ၏ အသက်
တည်ရပါ၏။ ကုိယ်ေတာ်သည် အကျွ ်ပ်ု အနာ
ေရာဂါကုိ ငိမ်းေစ ၍ ၊ အကျွ ်ပ်ု အသက်ကုိ ှင် ေစေတာ်မူ၏။ 17 အကျွ ်ပ်ု ခံရ
ေသာေဝဒနာ သည် ငိမ်းပါ ပီ။ အကျွ ်ပ်ု ၏ ဝိညာ ် ကုိ သနား
၍၊ ဖျက်ဆီးရာ တင်ွး ထဲက
ှ တ်ယူေတာ်မူ ပီ။ အကျွ ်ပ်ု အြပစ် ှိသမျှ တို့ ကုိ ေနာက်
ေတာ်သို့ ပစ် လိက်ုေတာ်မူ ပီ။ 18အကယ်စင်စစ်မရဏာ ိင်ုငံသည် ဂုဏ်ေတာ်ကုိ မ
ချးီမွမ်း ရပါ။ ေသ
ေနေသာသူသည် ဂုဏ်ေတာ်ကုိ ေထာမနာသီချင်း မဆုိရပါ။ တင်ွး ထဲသို့ ဆင်း ေသာ
သူသည် သစ္စာ
ေတာ်ကုိ မ
ေြမာ်လင့် ရပါ။ 19အသက် ှင်ေသာသူ၊ အသက် ှင်ေသာ သူသာ လျှင်၊ ယေန ့
အကျွ ်ပ်ု ြပ သက့ဲသို့ ၊ ဂုဏ်ေတာ်ကုိ ချးီမွမ်း ရပါလိမ့်မည်။ အဘ
သည် သား
တို့အား
သစ္စာ ေတာ်ကုိ
ေဘာ်ြပ ရပါလိမ့်မည်။ 20ထာဝရဘုရား သည် ငါ ့ကုိ ကယ်တင် ေတာ်မူ ပီ။ ထုိေကာင့်၊
ငါတို့သည် တသက် လံးု ဗိမာန် ေတာ်၌
ေစာင်း
တီး ၍ သီချင်းဆုိကလိမ့်သတည်း။ 21 ေဟ ှာယကလည်း၊ သေဘင်္ာ သဖနး်သီးအလံးု
အေထွးကုိယူ၍ နယ် ပီးမှ ၊ အနာ ကုိ
အံု ကေလာ။့ ထုိသို့ ြပ လျှင် မင်း ကီးသည် သက်သာ ရလိမ့်မည်ဟု ဆုိ ေလ၏။

22 ေဟဇကိ မင်းကလည်း၊ ငါသည် ဗိမာန် ေတာ်သို့ တက် လိမ့်မည်ဆုိေသာ်၊ အဘယ်
လက္ခဏာ
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သက်ေသ ှိ သနည်းဟေုမး ၏။

39
1 ထုိ ကာလ အခါ
ဗာလဒန် သား ၊ ဗာဗုလနု် မင်း ကီး ေမေရာဒပ္ဗါလဒန် သည် ေဟဇကိမင်း နာ
၍ ၊ အနာ
ေပျာက်သည်ကုိ
ကား ေသာေကာင့် ၊ ေမတ္တ ာစာ ှင့်
လက်ေဆာင်
ပါလျက်၊ တမနတိ်ု့ ကုိ ေစလွှတ် ေလ၏။ 2 ေဟဇကိ မင်းသည် သူ
တို့ေရာက်ေသာေကာင့်ဝမ်းေြမာက် ၍ ၊ ေရွှတိက်ု မှစေသာေရွှ ၊ ေငွ ၊ နံသ့ာ မျ ိ း၊ အ
ဘုိးထုိက် ေသာ နံသ့ာ
ဆီ၊ လက်နက် တိက်ု ှင့်
ဘ ာ ေတာ်အလံးုစုံ တို့ ကုိ ြပ ေလ၏။ နနး်ေတာ် မှစ၍ ိင်ုငံ ေတာ်အရပ်ရပ် ၌
မ ြပ ေသာ အရာ
တစုံတခုမျှ မ
ှိ။ 3 ထုိအခါ
ပေရာဖက် ေဟ ှာယ သည် ေဟဇကိ
မင်း ကီး ထံ ေတာ်သို့ သွား ၍၊ ထုိသူတို့သည် အဘယ်သို့ ေြပာ ကပါသနည်း။ အဘယ်
ြပည်မှ
အထံေတာ်သို့
လာ ကပါသနည်းဟု ေမး
ေလျှာက်ေသာ်၊ ေဟဇကိ
မင်းက၊ ေဝး
ေသာအရပ် ၊ ဗာဗုလနု် ြပည်မှ
ေရာက် လာကသည်ဟု ြပနေ်ြပာ ၏။ 4 နနး်ေတာ် ၌
အဘယ် အရာကုိ ြမင် က ပီနည်းဟေုမး
ြပနလ်ျှင်၊ ေဟဇကိမင်း က၊ နနး်ေတာ် ၌
ှိသမျှ ကုိ
ြမင်ရက ပီ။ ဘ ာ
ေတာ်တင်ွ
ငါမြပ ေသာအရာ
တစုံတခုမျှ မ
ှိဟြုပနေ်ြပာ ၏။ 5 ထုိအခါ
ေဟ ှာယ က၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင်ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်ကုိ
နားေထာင် ေလာ။့ 6 နနး်ေတာ် ၌
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ှ ိသမျှ ကုိ ၎င်း၊ ယေန ့
တိင်ုေအာင် ဘုိးေဘး တို့သည် ဆည်းဖူး သမျှကုိ၎င်း၊ ဗာဗုလနု် မိ သို့ ယူသွား ရေသာ
ကာလ သည် ေရာက် လိမ့်မည်။ တစုံတခု
မျှ မ
ကျန် ကင်းရဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 7သင် ှင့် ွှယ်၍ရေသာသင် ၏ သား
ေြမးတို့ ကုိလည်း
ယူ သွား၍ ၊ သူတို့သည် ဗာဗုလနု် ှ င်ဘုရင် ၏ နနး်ေတာ် ၌ ၊ လပူျ ိ ေတာ်လပ်ု ရက
လိမ့်မည်ဟု ေဟဇကိ
မင်းအား
ေြပာဆုိ ေလ၏။ 8 ေဟဇကိ မင်းကလည်း ၊ သင်ြပန် ရေသာ ထာဝရဘုရား
၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ် ေကာင်း ပါ၏ဟ၍ူ၎င်း၊ အကယ် စင်စစ်ငါ ့လက်ထက် ၌
ငိမ်သက် ြခင်း ှင့် သစ္စာေစာင့် ြခင်း ှ ိ ရလိမ့်မည်ဟ၍ူ၎င်း၊ ေဟ ှာယ အား
ဆုိ ေလ ၏။

40
1သင် တို့၏ ဘုရား
သခင်မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ငါ ၏လူ တို့ ကုိ ှစ်သိမ့် ေစ ကေလာ။့ ှစ်သိမ့် ေစ က
ေလာ။့ 2 စစ်မှု ကုိ ထမ်းရေသာအချနိေ်စ့ ပီ။ သင်၏ အြပစ် လည်း ေြပ ှင်း ပီဟု ေယ
ု ှလင် မိ အား
ှစ်သိမ့်ေစေသာ စကားကုိ ေြပာ ၍
ေကးေကာ် ကေလာ။့ အေကာင်း မူကား၊ ထာဝရဘုရား
၏ လက် ေတာ်၌
မိမိ အြပစ်အတက်ွ ှစ်ဆ ခံ ရ ပီ။ 3 ေတာ ၌
ဟစ်ေကာ် ေသာသူ ၏အသံ
မှာ၊ ထာဝရဘုရား
ကေတာ်မူရာ လမ်း ကုိ ြပင် ကေလာ။့ ငါ တို့ ဘုရား
သခင် ၏ လမ်း ခရီးေတာ်ကုိ လင်ွြပင် ၌
ေြဖာင့် ေစ ကေလာ။့ 4 ချ ိင့်ဝှမ်း ရာ ှိသမျှ တို့ ကုိ ဖို့
ရမည်။ ေတာင် ကီး ေတာင် ငယ် ှိသမျှတို့ ကုိ ဖိ ရမည်။ ေကာက် ေသာ လမ်း များ
ကုိ ေြဖာင့် ေစရမည်။ ကမ်းတမ်း ေသာ လမ်းများကုိလည်း သုတ်သင်ြပင်ဆင်ရမည်။
5ထာဝရဘုရား ၏ ဘုနး် ေတာ်ေပါ်ထွနး် ၍ ၊ လူ
အေပါင်းတို့သည် အတူ
ြမင် ရကလတံဟ့ု ထာဝရဘုရား
၏ ှ တ် ေတာ်ထွက်အမိန ့် ေတာ် ှိ၏။ 6တဖန် ထုိအသံ
က၊ ဟစ်ေကာ် ေလာဟ့ု ဆုိ
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လျှင်
ငါက၊ အဘယ် အရာကုိ ဟစ်ေကာ် ရမည်နည်းဟေုမး
ေသာ်၊ လမူျ ိ း ှ ိသမျှ သည် ြမက်ပင် ြဖစ်၏။ လမူျ ိ း၏ ဘုနး် ှ ိသမျှ သည်လည်း
ေတာ
အပွင့် က့ဲသို့ ြဖစ်၏။ 7ထာဝရဘုရား ၏ ေလ
တိက်ု ေသာအခါ ၊ ြမက်ပင် သည် ည ိး မ်ွး ေသွ့ေြခာက်တတ်၏။ အပွင့် လည်း ေက
တတ်၏။ အကယ် စင်စစ်လူ တို့သည် ြမက်ပင် ြဖစ်က၏။ 8 ြမက်ပင် သည် ည ိး မ်ွး
ေသွ့ေြခာက်တတ်၏။ အပွင့် လည်း ေက တတ်၏။ ထာဝရဘုရား
၏ ှ တ်ကပတ် တရားမူကား ၊ ကာလစ ်အ မဲ တည် ၏ဟု ဆုိသတည်း။ 9 ဇိအနု်
ေတာင်သို့ ဝမ်းေြမာက်စရာ သိတင်း ကုိ ေဆာင်ခ့ဲေသာသူ၊ ြမင့် ေသာေတာင် ေပါ် သို့
တက် ေလာ။့ ေယ ု ှလင်
မိ သို့ ဝမ်းေြမာက် စရာ သိတင်းကုိ ေဆာင်ခ့ဲေသာသူ၊ ကျယ်ေသာအသံ ကုိ လွှင့်

ေလာ။့ မ
စုိးရိမ် ဘဲ အသံကုိ လွှင့် ေလာ။့ သင် တို့၏ ဘုရား
သခင်ကုိ ကည့် ှု ကဟု ယုဒ
မိ ရွာတို့အား
ေြပာ ေလာ။့ 10 ကည့် ှု ေလာ။့ အ ှင် ထာဝရဘုရား သည်၊ ကီး ေသာ တနခုိ်း ှင့်
ကလာ ၍ ၊ လက် ံု း ေတာ်အားြဖင့်အစုိးရ ေတာ်မူလိမ့်မည်။ မိမိ
ခံေတာ်မူထုိက်ေသာအခ
မိမိ ၌
ပါလျှက်၊ ဆုလပ် ေတာ်သည် ေ ှ ေတာ်၌ ှိ၏။ 11 မိမိ သုိးစု ကုိ သုိးထိနး် က့ဲသို့
ေကျွးေမွး ေတာ်မူ မည်။ သုိးသငယ် တို့ ကုိ ချ ီ ၍
ပုိက် ေပွ့ေတာ်မူမည်။ သားငယ် ှိ ေသာသုိးမတို့ ကုိလည်း ြဖည်းညင်းစွာ ပို့ ေဆာင်
ေတာ်မူမည်။ 12 ေရ များကုိ လက် ဆွနး်ြဖင့်
ြခင် ေသာသူ၊ မုိဃ်း ေကာင်းကင် ကုိ မိမိလက်ြဖင့်
ထွာ ေသာသူ၊ ေြမ မှုန ့ကုိ် တင်းေတာင်း ြဖင့်
ချင့် တက်ွေသာသူ၊ ေတာင် ကီးကုိ ချနိခွ်င် ြဖင့် ၎င်း၊ ေတာင် ငယ်ကုိ ကပ်ပယ် ြဖင့်၎င်း
ချနိ်
ေသာသူကား အဘယ်သူ နည်း။ 13ထာဝရဘုရား ၏ ဝိညာ ် ကုိ အဘယ်သူ စစ်ေကာ
သနည်း။ ထုိဘုရား
ှင့် တိင်ုပင် ၍၊ အဘယ်သူသည် အ ကံေပး သနည်း။ 14အဘယ်သူ ှင့် တိင်ုပင် ေတာ်

မူသနည်း။ ထုိဘုရား
ကုိ အဘယ်သူသွနသ်င် သနည်း။ ထုိဘုရားအား တရား
လမ်း ကုိ ြပ ေသာသူ၊ ပညာ
နည်း ကုိေပး ေသာသူ၊ ဉာဏ် လမ်း ကုိ ွှန် ေသာသူကား အဘယ်သူနည်း။ 15လူ
အမျ ိးမျ ိ းတို့သည် ေရပုံး
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မှ
ကျေသာ ေရစက်
က့ဲသို့ ြဖစ်၍ ၊ ချနိခွ်င် ၌ ြမ မှုန် က့ဲသို့ ထင်မှတ် စရာ ှိ၏။ ကျွနး် တို့သည်လည်း၊
လငွ့် တတ်ေသာ အဏြုမ က့ဲသို့ ြဖစ် က၏။ 16 ေလဗ နု် ေတာသည် မီး
ေမွးဘို့ မ ေလာက်။ ထုိေတာ ၌ ှိေသာတိ စ္ဆာန် တို့သည်လည်း၊ မီး ှု ိ ရာ ယဇ် ဘို့မ
ေလာက်။ 17 ခပ်သိမ်း ေသာ လူ
အမျ ိးမျ ိ းတို့သည် အဘယ်မျှ မဟတ်ုသက့ဲသို့ ေ ှ ေတာ်၌ ြဖစ် က၏။ အဘယ် မျှ
မဟတ်ု ေသာ အရာထက်သာ၍ငယ် သက့ဲသို့ ၎င်း၊ အနတ္တ
က့ဲသို့ ၎င်း မှတ် ေတာ်မူ၏။ 18 သို့ ြဖစ်၍၊ ဘုရား
သခင်ကုိ အဘယ်သို့ ပုံ ြပရအံ့ နည်း။ ဘုရား
သခင် ှင့်
အဘယ် မည်ေသာ ပုံ သဏ္ဍာန် တသူည်ဟု ဆုိရအံ့နည်း။ 19 ပနး်တ ်း သမားသည်
ုပ်တု ကုိ သွနး် ပီးမှ ၊ ပနး်ထိမ် သမားသည် ေရွှ ှင့် မွမ်းမံ ၍ ၊ ေငွ ကိ းကုိလည်း လပ်ု
တတ်၏။ 20အဘုိးထုိက်ေသာ အလှူ ကုိ မလှူ ိင်ုေသာသူသည်၊ မ
ေဆွးေြမ တတ်ေသာ သစ်သား ကုိ ေရွးေကာက် ပီးမှ၊ မဲြမံ ေသာ ုပ်တု ကုိ လပ်ု ေစ
ြခင်းငှါ ၊ လိမ္မာ ေသာ လက်သမား
ကုိ ှာ တတ်၏။ 21သင်တို့သည် မ
သိ ကသေလာ။ မ
ကား ကသေလာ။ ေ ှ ဦး စွာမှစ၍ သင်တို့ အား
မ ေဘာ် မြပသေလာ။ ေြမ ကီး တည် သည်အေကာင်းကုိ နား
မ လည်ကသေလာ။ 22 ေြမ ကီး စက် အေပါ် မှာ ထုိင် ၍ ၊ ေြမ ကီး သား
တို့ ကုိ ှေံကာင် က့ဲသို့ မှတ်ေတာ်မူထေသာ၊ မုိဃ်းေကာင်းကင်
ကုိ မျက် ှာ ကက် က့ဲသို့ ကက် ၍ ၊ ေန စရာ တဲ က့ဲသို့ ြဖန ့် ေတာ်မူထေသာ၊ 23 မင်း
တို့ ကုိ ှုတ်ချ ၍၊ ေြမ ကီး တရားသူ ကီး တို့ ကုိ အနတ္တ
က့ဲသို့ ြဖစ် ေစေတာ်မူေသာသူ ေပတည်း။ 24အကယ် စင်စစ်သူတို့ ကုိ မ
စုိက် မပျ ိ းရ။ အကယ်
စင်စစ်သူတို့၏မျ ိးေစ့ကုိ မ
ကဲ ရ။ အကယ် စင်စစ်သူ တို့ အပင် သည် ေြမ ၌
အြမစ်မ စဲွ ရ။ သူ
တို့အေပါ် မှာ မှုတ်
ေတာ်မူသြဖင့် ၊ သူတို့သည် ည ိး မ်ွး ေသွ့ေြခာက်၍ ၊ ေလ
ေဘွသည် သူ
တို့ ကုိ ဖဲွ က့ဲသို့ တိက်ု လွှင့်လိမ့်မည်။ 25 သို့ ြဖစ်၍၊ ငါ ့ ကုိ အဘယ်သို့ ပုံ ြပရအံ့နည်း။
ငါသည် အဘယ်သူ ှင့် တူ
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ရအံ့နည်းဟု သန ့် ှ င်း ေသာ ဘုရားေမး ေတာ်မူ၏။ 26 အထက်သို့ ေမျှာ် ကည့် က
ေလာ။့ ထုိ
အရာတို့ ကုိ အဘယ်သူ ဖနဆ်င်း သနည်း။ ထုိသူသည် သူ
တို့အလံးု
အရင်းကုိ အေရအတက်ွ အားြဖင့် ထုတ် ေဆာင်ေတာ်မူ၏။ အလံးုစုံ
တို့ ကုိ
နာမည် ြဖင့်
ေခါ် ေတာ်မူ၏။ ခွနအ်ား ကီး ၍
တနခုိ်း ှင့် ြပည့်စုံေတာ်မူေသာေကာင့်၊ တစုံတခု
မျှ မ ေပါ် ဘဲမေနရ။ 27 အိယုာကုပ် အမျ ိး၊ သင် သွားေသာ လမ်း ကုိ ထာဝရဘုရား
သိ ေတာ်မမူဟု အဘယ်ေကာင့်ေြပာ သနည်း။ အိဣုသေရလ
အမျ ိး၊ သင့် အမှု ကုိ သင် ၏ဘုရား သခင် မှတ် ေတာ်မမူဟ၊ု အဘယ်ေကာင့် ဆုိ
ရသနည်း။ 28ထာဝရဘုရား သည် အစ ် အ မဲတည် ေတာ်မူေသာ ဘုရား
သခင် ြဖစ်ေကာင်း ကုိ၎င်း၊ ေြမ ကီး စွနး် တိင်ုေအာင် ဖနဆ်င်း ေတာ် မူေသာအ ှင်
ြဖစ်ေကာင်းကုိ၎င်း၊ ေမာ
ေတာ်မူြခင်း၊ ပင်ပနး် ေတာ်မူြခင်းမ ှိ၊ စစ် ၍ မ
ကုန် ိင်ု ေသာ ဉာဏ် ှင့် ြပည့်စုံေတာ်မူေကာင်းကုိ၎င်း၊ သင်သည် မသိ မ ကားဘူး
သေလာ။ 29 ထုိဘုရားသည် ေမာ
ေသာသူတို့အား ၊ ခွနအ်ား ကုိေပး
ေတာ်မူ၏။ မ်ွးနယ် ေသာသူတို့ အား ၊ အစွမ်း သတ္တ ိ ှင့် ြပည့်စုံ ေသာ အခွင့်ကုိေပး
ေတာ်မူ၏။ 30လပူျ ိ တို့သည် ေမာ
၍
ပင်ပနး် ြခင်းသို့ ေရာက်က လိမ့်မည်။ လလုင် တို့သည်လည်း
ထိမိ ၍ လဲ ကလိမ့်မည်။ 31 ထာဝရဘုရား ကုိ ေြမာ်လင့် ေသာသူတို့ မူကား ၊ အား
ြပည့် ကလိမ့်မည်။ ေရွှလင်းတ က့ဲသို့ မိမိတို့ အေတာင် ကုိ အသစ်ြပ ြပင် ကလိမ့်မည်။
ေြပး ေသာ်လည်း မ ပင်ပနး် ၊ ခရီးသွား ေသာအခါ မ ေမာ ရက။

41
1တကျွနး် တ ိင်ုငံ အရပ်တို့ ၊ ငါ ့ ေ ှ မှာ ငိမ်ဝပ် စွာ ေနက။ လအူမျ ိးမျ ိ းတို့ ၊ အား
ြဖည့် က။ ချ ်းကပ် ၍
ေြပာ က။ တရား
ေတွ့ ကကုနအံ်။့ 2 ေြဖာင့်မတ် ြခင်းမဂင်္လာ လိက်ုတတ်ေသာသူကုိ အေ ှ ြပည်က ၊
အဘယ်သူ ေပါ် လာေစသနည်း။ လူ
အမျ ိးမျ ိ းတို့ ကုိ သူ
၌ အပ် ၍ ၊ ှင်ဘုရင် တို့ ကုိ အပ်ုစုိးေစြခင်းငှါ၊ အဘယ်သူစီရင်သနည်း။ ရနသူ်တို့ ကုိ
သူ
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၏ထား ေ ှ မှာ ေြမမှုန ့် က့ဲသို့ ၎င်း၊ သူ
၏ေလး ေ ှ မှာ လငွ့် ေသာဖဲွ က့ဲသို့ ၎င်း အဘယ်သူြဖစ် ေစသနည်း။ 3 ရနသူ် တို့ ကုိ
လိက်ု ရ၏။ မိမိ
ေြခ မ နင်း ဘူးေသာ လမ်း ြဖင့်၊ ေဘးမ ှိ ၊ လနွသွ်ား ရ၏။ 4 ထုိအမှုများကုိ စီရင်
ဖနဆ်င်းလျက်၊ ေ ှ ဦးစွာမှ
စ၍ လမူျ ိ း အစ ်အဆက်တို့ ကုိ ေခါ် ေသာသူသည် အဘယ် သူနည်းဟမူူကား၊ အဦး
ဆုံးေသာသူြဖစ် ၍၊ ေနာက်ဆုံး ေသာသူတို့ ှင့် ှ ိေသာငါ ထာဝရ ဘုရား ေပတည်း။

5တကျွနး် တ ိင်ုငံအရပ်တို့သည် ြမင် ၍
ေကာက်
က၏။ ေြမ ကီး စွနး် သားတို့သည် ထိတ်လန ့် ေသာစိတ် ှင့် ချ ်းကပ် ၍
စုေဝး က၏။ 6 အိမ်နးီချင်းတေယာက် ကုိ တေယာက်မစ ၍ ၊ ညီအစ်ကုိ ချင်း တ
ေယာက်ကုိတေယာက်၊ မ
စုိးရိမ် ှင့်ဟု ဆုိ က၏။ 7 ထုိသို့ ပနး်တ ်း သမားသည် ပနး်ထိမ် သမားကုိ ှ ိးေဆာ်
တတ်၏။ သံတူ
ှင့် ေချာ ေစေသာသူသည်၊ ေပ
ေပါ်မှာ ိုက် ေသာ သူကုိလည်း ှ ိးေဆာ်၍၊ ဂေဟ
ေကာင်း သည်ဟု ဆုိ
တတ်၏။ ုပ်တု ကုိ မ
လှုပ် ှား ေစြခင်းငှါသံချွန် ှင့်
ို က် ထားတတ်၏။ 8 ငါ ့ကျွန် ဣသေရလ ၊ ငါေရွးချယ် ေသာသူ
ယာကုပ် ၊ ငါ ့အေဆွ အာြဗဟံ ၏သား၊ 9 ေြမ ကီး အစွနး်အနား မှ
ငါလက်ဆဲွ ၍ ေခါ်ေသာသူ ၊ သင် သည် ငါ ့ကျွန် ြဖစ်၏ဟ၍ူ၎င်း၊ သင့် ကုိ ငါေရွးချယ်
ပီ၊ သင့် ကုိ မ
ပစ် မပယ်ဟ၍ူ၎င်း၊ ဂတိကုိ ခံရေသာသူ၊ 10 မ စုိးရိမ် ှင့်။ ငါ သည် သင့် ဘက် မှာ
ှိ၏။ မေကာက် ှင့်။ သင် ၏ဘုရား သခင်ငါ သည် သင့် ကုိ ခုိင်ခ့ံ ေစမည်။ သင့် ကုိ
ေစာင့်မ မည်။ ငါ ့သစ္စာ လက်ျာ လက်ြဖင့်
ေထာက် ပင့်မည်။ 11သင် ၌ အမျက် ထွက်ေသာသူတို့ သည် ှက်ေကာက် ြခင်း ှင့်
မျက် ှာပျက် ြခင်း ှ ိ ကလိမ့်မည်။ သင် ၌ ရနြ်ပ ေသာသူ တို့ သည်အဘယ်မျှ မဟတ်ု
သက့ဲသို့ ြဖစ် ၍၊ ှင်း ှ င်းပျက်စီး ြခင်းသို့ ေရာက် ကလိမ့်မည်။ 12သင် ှင့် ဆန ့က်ျင်
ဘက်ြပ ေသာသူ တို့ ကုိ သင် သည် ှာ ၍ မ
ေတွ့ ရ။ သင့် ကုိ စစ်တိက်ု ေသာသူ တို့ သည် အဘယ် မျှ မဟတ်ုသက့ဲသို့ ၎င်း၊
အနတ္တ
သက်သက်က့ဲသို့ ၎င်း ြဖစ် ကလိမ့်မည်။ 13အေကာင်း မူကား၊ သင် ၏ဘုရား သခင်
ထာဝရဘုရား
က၊ မ
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စုိးရိမ် ှင့်။ ငါ မစ မည်ဟု သင့် အား ဆုိ လျက်၊ သင် ၏လက်ျာ လက်ကုိ ကုိင် မည်။
14 အိုတီေကာင် ယာကုပ် ၊ အမျ ိး ငယ် ဣသေရလ ၊ မ စုိးရိမ် ှင့်။ ငါ သည် သင့် ကုိ
မစ
ေသာသူြဖစ် ၏။ သင့် ကုိ ေရွး ှ တ် ေသာသူသည်၊ ဣသေရလ
အမျ ိး၏ သန ့် ှ င်း ေသာ ဘုရားြဖစ်သည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 15 ငါ သည် သင့်ကုိ အသွား ှိ ေသာစပါးနယ်စရာ ယ ္တရား
စက် အသစ် ြဖစ် ေစမည်။ သင်သည် ေတာင် ကီး တို့ ကုိ နယ်၍
ညက် ေစမည်။ ေတာင် ငယ်တို့ ကုိ ဖဲွ က့ဲသို့ ြဖစ် ေစမည်။ 16 သူ တို့ ကုိ ေလှ့ ၍ ၊ ေလ
သည် သူ
တို့ ကုိ တိက်ု သွား လိမ့်မည်။ မုနတိ်င်ုး လွှင့် လိမ့်မည်။ သင် မူကား
ထာဝရဘုရား
၌
ဝမ်းေြမာက် လိမ့်မည်။ ဣသေရလ
အမျ ိး၏ သန ့် ှ င်း ေသာ ဘုရား၌
ဝါကား လိမ့်မည်။ 17ဆင်းရဲ ေသာသူ ှင့်
ငတ်မွတ် ေသာသူတို့ သည် ေရ
ကုိ ှာ ၍
မ ေတွ့၊ ေရငတ် ၍
လျှာ
ေသွ့ ေြခာက်ေသာအခါ၊ ငါ ထာဝရဘုရား သည် သူ
တို့ စကားကုိ နားေထာင် မည်။ ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်ြဖစ်ေသာ ငါသည် သူ
တို့ ကုိ မ
စွန ့။် 18 ြမင့် ေသာအရပ်တို့ ၌
ြမစ် ကုိ၎င်း၊ နမ့်ိ ေသာ အရပ်တို့ ၌
စမ်းေရ ကုိ၎င်း ငါေပါက် ေစမည်။ ေတာ
အရပ် ၌ ေရ
ကန် များကုိ၎င်း ၊ ေသွ့ ေြခာက်ေသာအရပ် ၌ စမ်းေရ တင်ွး များကုိ၎င်းငါ ြဖစ်ေစ
မည်။ 19 ေတာ ၌
အာရဇ် ပင်၊ အကာ ှ ပင်၊ မုရတု
ပင်၊ သံလင်ွ ပင် များကုိ၎င်း၊ လင်ွြပင် ၌
ထင်း ူ း ပင်၊ တေဒရ
ပင်၊ တာ ှုရ ပင်များကုိ၎င်းေရာေ ှာ လျက် စုိက် မည်။ 20 သို့ ြဖစ်၍၊ ထာဝရဘုရား
သည် ဤအမှုကုိ စီရင် ၍၊ ဣသေရလ
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အမျ ိး၏ သန ့် ှ င်း ေသာ ဘုရားဖနဆ်င်း ေတာ်မူေကာင်းကုိ ၊ ထုိသူအေပါင်းတို့သည်
သိ
ြမင် ၍ ၊ ဆင်ြခင် နားလည် ကလိမ့်မည်။ 21သင် တို့၏ အမှု ကုိ ေစာင့် ကေလာဟ့ု
ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ သင် တို့၏ခုိင်ခ့ံေသာ သက်ေသ များ ကုိ ထုတ် ြပ ကေလာ့ဟု ယာ
ကုပ် အမျ ိး၏ ှင်ဘုရင် မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 22 ထုတ် ေဘာ်၍
အနာဂတ္တ ိအရာတို့ ကုိ ငါ တို့အား
ြပ ကေစ။ အရင် ြဖစ် ဘူးေသာ
အရာတို့သည် အဘယ်သို့ ြဖစ်သည်ကုိ ငါ တို့ ဆင်ြခင် ၍ ၊ ထုိအရာ တို့၏ အဆုံး
ကုိ သိ
ရမည်အေကာင်း ေဘာ် ြပ ကေစ။ သို့ မဟတ်ု ၊ ြဖစ် လတံ့ ေသာအရာတို့ ကုိ ငါ တို့
အား ေဟာ ေြပာကေစ။ 23သင် တို့သည် ဘုရား
ြဖစ်သည်ကုိ
ငါတို့ သိ
ရမည် အေကာင်း ၊ ြဖစ် လတံ့ေသာ အရာတို့ ကုိ ြပ ကေလာ။့ အချင်းချင်းတ
ေယာက်ကုိတေယာက် ကည့် ှုေတွ့ြမင်မည်အေကာင်း၊ ေကာင်း ေသာအမှု၊ ဆုိး ေသာ
အမှု တ စုံတခု ကုိ ြပ ကေလာ။့ 24 သင် တို့သည် အဘယ် မျှမဟတ်ုေသာ အရာ
ထက်သာ၍ယုတ်မာ က၏။ သင် တို့အမှု လည်း ၊ အဘယ်မျှ မဟတ်ုေသာ အမှုထက်
သာ၍ယုတ်မာ ၏။ သင် တို့ ကုိ
ေရွး ယူေသာသူသည် ရွ ံ ှာ ဘွယ် ြဖစ်၏။ 25 ေြမာက် မျက် ှာ၌
လတူေယာက်ကုိ ငါေပါ်ထွနး် ေစ၍ ၊ သူသည် လာလိမ့်မည်။ ေန
ထွက် ရာမှ လာ ၍ ငါ ့ နာမ ကုိ
ပဌနာ ြပ လိမ့်မည်။ အိးုထိနး် သမားသည် အိးုေြမ ကုိ နင်း သက့ဲသို့ ၊ ထုိသူသည် မင်း
တို့ ကုိ အိးုေြမ အမှတ် ှင့် ေကျာ်နင်း လိမ့်မည်။ 26 ငါတို့သည် သိ
ရမည်အေကာင်း ၊ ေ ှ ဦး စွာမှစ၍ အဘယ်သူ သည် ေဟာ
ေြပာသနည်း။ မှန် ေပ၏ဟု ငါတို့ သည် ဆုိ
ရမည်အေကာင်း ၊ ေ ှးမဆွ က
အဘယ်သူသည် ေဟာေြပာသနည်း။ ေဘာ်ြပ ေသာ သူတေယာက်မျှမ ှိ။ ေဟာ
ေြပာေသာ သူတေယာက်မျှမ ှိ။ သင် တို့စကား ကုိ ကား ေသာသူတေယာက်မျှမ ှိ။

27ဤမည်ေသာအမှုတို့သည် ြဖစ်ကလိမ့်မည်ဟု ေ ှး ဦးစွာ ငါသည် ဇိအနု် မိ အား
ေြပာ၏။ ဝမ်းေြမာက်စရာ သိတင်း ကုိ ကားေြပာေသာ တမနကုိ်လည်း ၊ ေယ ု ှလင်
မိ သို့
ငါေစလွှတ် ၏။ 28 သူတို့ ကုိ ငါ ကည့် ှုေသာအခါ ၊ တစုံ တေယာက်မျှ မ
ှိ။ သူ
တို့တင်ွ
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သတိေပး ေသာ သူတေယာက်မျှမ ှိ။ ြပနေ်ြပာ ေစြခင်းငှါ
သူ တို့ ကုိ ငါေမးြမနး် ေသာ်လည်း၊ 29 သူ တို့သည် အကင်းမ့ဲအနတ္တ ြဖစ်က၏။ သူ
တို့ အမှု များလည်း၊ အဘယ်မျှမဟတ်ု။ သူတို့ သွနး်ေသာ ုပ်တု တို့လည်း အတ္တ မ ှိ၊
ေလ သက်သက်ြဖစ်က၏။

42
1 ငါေထာက်မ ေသာ ငါ ့ကျွန် ရင်း၊ ငါ ှစ်သက် ြမတ် ိးုရာ ငါ ေရွးချယ် ေသာသူ ကုိ
ကည့် ှု ေလာ။့ ထုိသူ
၏အေပါ် ၌ ငါ ့ ဝိညာ ် ကုိ ငါတည် ေစမည်။ သူသည် လူ
အမျ ိးမျ ိ းတို့ ကုိ
တရား ေပး လိမ့်မည်။ 2 ေအာ်ဟစ် ြခင်း၊ ေကးေကာ် ြခင်းကုိ မ
ြပ မူ၍ ၊ လမ်း ခရီး၌ သူ ၏အသံ ကုိ အဘယ်သူမျှမ ကား ေစရ။ 3 နင်းနယ် လျက်
ှိေသာကျ ပင် ကုိ မ
ချ ိ း။ အေတာက် ေသးေသာ မီးစာ
ကုိ မ
သတ်။ တရား သည် မဲြမံ
ြခင်းသို့ ေရာက်မည်အေကာင်းစီရင် လိမ့်မည်။ 4 ေြမ ကီး ေပါ် မှာ တရား
ေတာ်ကုိ မ
တည် ေစမီှတင်ွ အား
မ ေလျာ၊့ စိတ် လည်း မ ပျက်ရ။ သူ
၏တရား ကုိလည်း ၊ တကျွနး် တ ိင်ုငံသားတို့သည် ေြမာ်လင့် ကလိမ့်မည်။ 5 မုိဃ်း
ေကာင်းကင် ကုိ ဖနဆ်င်း ၍
ကက် ေတာ်မူထေသာ၊ ေြမ ကီး ှင့်
ေြမ ကီး ထဲက
ြဖစ်သမျှတို့ ကုိ ခင်းကျင်း ေတာ်မူထေသာ၊ ေြမ ကီး ေပါ် မှာ ှ ိေသာသူ တို့ အား
အသက် ကုိ၎င်း၊ ေြမ ကီး ကုိ ေကျာ် နင်းေသာသူတို့ အား
ဝိညာ ် ကုိ၎င်းေပး ေတာ်မူေသာဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ 6 ငါ
ထာဝရဘုရား သည် သင့် ကုိ တရား
သြဖင့် ေခါ် ထားသည်ြဖစ်၍၊ လက် ဆဲွ လျက် ေထာက်မ မည်။ 7 သင်သည် ကနး်
ေသာမျက်စိ တို့ ကုိဖွင့် စိမ့်ေသာငှါ ၎င်း၊ ချ ပ် ထားေသာသူတို့ ကုိ လွှတ် စိမ့်ေသာငှါ ၎င်း၊
ေမှာင်မုိက် ၌ေန ေသာသူတို့ ကုိ အမုိက်ေထာင် ထဲက ှ တ်ယူစိမ့်ေသာငှါ၎င်း၊ သင့်ကုိ လူ
များ ှင့်ပဋိညာ ်ဖွ့ဲစရာ ဘို့ ၊ လူ အမျ ိးမျ ိ းလင်းစရာ ဘို့ ခန ့် ထားမည်။ 8 ငါ သည်
ထာဝရဘုရား
ြဖစ်၏။ ထုိ
နာမသည် ငါ ့ နာမ ြဖစ်၏။ ငါ ့ ဘုနး် ကုိ အြခား ေသာသူအား
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၎င်း၊ ငါ ့
အသေရ ကုိ ုပ်တု ဆင်းတတိုု့အား ၎င်း ငါမ ေပး။ 9အရင် ေဟာေသာ အရာတို့သည်
ြဖစ် က ပီ။ အသစ် ေသာ အရာတို့ ကုိ ယခု ငါ ေဟာ ၏။ မ
ေပါ် လာမီှ သင် တို့အား
ငါြပ ှင့်၏။ 10 ပင်လယ် ကုိ ကူး
ေသာ သူမှစ၍၊ ပင်လယ် ၌ ှိသမျှ တို့ ှင့်တကွ၊ တကျွနး် တ ိင်ုငံအရပ်များ၊ ထုိ
အရပ်၌ ေန
ေသာသူများတို့ ၊ ထာဝရဘုရား
အား
အသစ် ေသာ သီချင်း ကုိဆုိ ကေလာ။့ ေြမ ကီး စွနး် တို့ မှ
ဂုဏ်ေတာ်ကုိ ချးီမွမ်း ကေလာ။့ 11 ေတာ ှင့်တကွ ေတာ၌ ှိေသာ မိ ရွာ၊ ေကဒါ
အရပ်သား တို့သည် ေကးေကာ် ကေစ။ ေကျာက် ၌ ေန
ေသာသူတို့ သည် သီချင်းဆုိ ကေစ။ ေတာင် ထိပ် ေပါ် က
ေကးေကာ် ကေစ။ 12ထာဝရဘုရား ကုိ
ချးီေြမာက် ၍ ၊ တကျွနး် တ ိင်ုငံအရပ်တို့ ၌
ဂုဏ် ေတာ်ကုိ ထင် ှား စွာ ချးီမွမ်း ကေစ။ 13ထာဝရဘုရား သည် သူရဲ
က့ဲသို့ ထွက် က၍၊ စစ် သူရဲ က့ဲသို့ ကုိယ်စိတ် ကုိ ကုိယ် ှ ိးေဆာ် ေတာ်မူလိမ့်မည်။
ေအာ်ဟစ် ေကးေကာ် ၍ ရနသူ် တို့ တစ်ဘက် ၌ အားထုတ် ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 14 ငါ
သည် ကာြမင့် စွာ
တိတ်ဆိတ် လျက်ေန ပီ။ ထုိသို့ ေန၍ ေအာင့် ရဦးမည်ေလာ။ သားဘွား ြခင်းေဝဒနာ
ကုိ ခံရေသာမိနး်မက့ဲသို့ ငါေအာ်ဟစ် မည်။ ပင့်သက် ှု၍ ချက်ြခင်းဖျက်ဆီး မည်။
15 ေတာင် ကီးေတာင် ငယ်များကုိ ေသွ့ ေြခာက်ေစမည်။ သူ
တို့အပင် ှိသမျှ တို့ ကုိလည်း
ည ိး မ်ွး ေစမည်။ ြမစ် များကုိ ကုနး် ြဖစ် ေစမည်။ ေရကန် များကုိ ခနး်ေြခာက် ေစ
မည်။ 16 မျက်စိကနး် ေသာသူတို့ ကုိ မိမိတို့မ
သိ ေသာ လမ်း ြဖင့်
ငါေဆာင် မည်။ မိမိတို့ မ
ကျွမ်း ေသာ ခရီး
၌
သွား ေစမည်။ သူ
တို့ေ ှ မှာ ေမှာင်မုိက် ကုိ လင်း ေစ မည်။ ေကာက်ေသာ လမ်း ကုိလည်း
ေြဖာင့် ေစမည်။ ထုိ
သို့ ေသာ ေကျးဇူး ကုိ ြပ မည်။ သူ
တို့ ကုိ မ
စွန ့ပ်စ်။ 17 ု ပ်တု ဆင်းတကုို



ေဟ ှာယအနာဂတ္တ ိကျမ်း။ 42:18 1495 ေဟ ှာယအနာဂတ္တ ိကျမ်း။ 42:25

ခုိလှုံ ၍၊ ကုိယ်ေတာ် သည် အကျွ ်ပ်ု တို့၏ ဘုရား
ြဖစ်ေတာ်မူ၏ဟု သွနး်ေသာ ုပ်တု တို့အား
ဆုိ ေသာသူတို့ သည် လှန် ြခင်းကုိ ခံရ၍၊ အလနွ် အ ှက်ကဲွ ြခင်းသို့ ေရာက် က
လိမ့်မည်။ 18 နားပင်း ေသာသူတို့ ၊ ကား ကေလာ။့ မျက်စိကနး် ေသာသူတို့ ၊ သင်တို့သည်
ြမင် ရအံေ့သာငှါ
ကည့် ှု ကေလာ။့ 19 ငါ ့ကျွန် မှတပါး
အဘယ်သူ ကနး် သနည်း။ ငါေစလွှတ် ေသာ တမန် က့ဲသို့ အဘယ်သူသည် နားပင်း
သနည်း။ ငါမိ့တ်ေဆွ က့ဲသို့ အဘယ်သူ ကနး် သနည်း။ ထာဝရဘုရား
၏ကျွန် က့ဲသို့ အဘယ်သူကနး် သနည်း။ 20သင်သည် များ စွာြမင် ေသာ်လည်း အာ ံု
မ ြပ တတ်။ နား
ပွင့် လျက် ှိေသာ်လည်း မ ကား တတ်။ 21ထာဝရဘုရား သည် မိမိ
ေြဖာင့်မတ် ြခင်းေကာင့်
အားရ ှစ်သက်သြဖင့်၊ တရား
ေတာ်ကုိ ချးီေြမာက် ၍
ဂုဏ် အသေရ ှင့် ြပည့်စုံေစေတာ်မူမည်။ 22ဤလမူျ ိး သည် လယူု
ဖျက်ဆီး ြခင်းကုိ ခံရေသာအမျ ိးြဖစ်၏။ ှိသမျှ တို့သည် တင်ွး ၌
အချ ပ် ခံရ၍၊ ေထာင်
ထဲမှာ
ပုနး် ကွယ်လျက်ေနက၏။ ဖျက်ဆီး ရာြဖစ် ေသာအခါ ၊ အဘယ်သူမျှမ ှ တ် မယူ။
လယူု
ရာြဖစ်ေသာအခါ ၊ ြပန် ေပးေလာဟ့ု အဘယ်သူမျှမ ဆုိ။ 23သင် တို့တင်ွ
အဘယ်သူ သည် ဤ
စကားကုိ နားေထာင် မည်နည်း။ ေနာင် ကာလဘို့
အဘယ်သူကား ၍
မှတ် မည်နည်း။ 24လယူု ရာြဖစ်ေစြခင်းငှါ
ယာကုပ် ကုိ၎င်း ၊ ထားြပ တို့ လက်သို့ ဣသေရလ
ကုိ၎င်း အဘယ်သူ အပ် သနည်း။ ငါတို့ ြပစ်မှား ေသာ
အ ှင်ထာဝရဘုရား
အပ်ေတာ်မူသည် မ
ဟတ်ုေလာ။ သူတို့သည် ေနာက် ေတာ်သို့ မ
လိက်ု ၊ တရား ေတာ်ကုိ
မ ကျင့် ဘဲ ေန က၏။ 25 ထို့ ေကာင့် ၊ ြပင်း စွာ ေသာ အမျက် ေတာ်ထွက် ြခင်း
ကမ်းတမ်း ေသာ စစ်တိက်ု ြခင်းကုိ သူ
တို့အေပါ် သို့ သွနး်ေလာင်း ေတာ်မူသြဖင့် ၊ သူတို့ပတ်လည် ၌
မီး ှု ိ ၏။ သို့ ေသာ်လည်း ၊ သူတို့သည် မ



ေဟ ှာယအနာဂတ္တ ိကျမ်း။ 43:1 1496 ေဟ ှာယအနာဂတ္တ ိကျမ်း။ 43:8

သိ က။ မီးေလာင် ေသာ်လည်း ၊ သတိ မ ထားဘဲ ေနက၏။

43
1ယခု မူကား ၊ ငါ ့ကျွန် ယာကုပ် ၊ ငါေရွးေကာက် ေသာသူ ဣသေရလ ၊ နားေထာင်
ေလာ။့ 2 သင့် ကုိ ဖနဆ်င်း ေတာ်မူေသာဘုရား၊ ဘွားစ ကပင် သင့် ကုိ ြပ ြပင် ၍၊
ေနာင်၌လည်း မစ
လတံေ့သာ ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ငါ ့ကျွန်
ယာကုပ် ၊ ငါေရွးေကာက် ေသာသူ
ေယ ှု ုန် ၊ မ စုိးရိမ် ှင့်။ 3အေကာင်း မူကား၊ ေရ
ငတ်ေသာ သူအေပါ် မှာ ေရ
ကုိ ငါသွနး်ေလာင်း ၍၊ ေသွ့ေြခာက်ေသာ ေြမ ကုိ ေရလွှမ်းမုိး ေစမည်။ သင် ၏အမျ ိး
အေပါ် မှာ ငါ ့ ဝိညာ ် ကုိ၎င်း၊ သင် ၏အ ွှယ် အေပါ် မှာ ငါ ့ေကာင်း ကီး မဂင်္လာကုိ ၎င်း
ငါသွနး်ေလာင်း မည်။ 4 သူတို့သည်လည်း
ေရ ေြမာင်း အနား မှာ မုိဃ်းမခ ပင်က့ဲသို့ ၊ ြမက်ပင် ထဲ တင်ွ
ေပါက် ကလိမ့်မည်။ 5တေယာက် က၊ ငါ သည် ထာဝရဘုရား
၏
လြူဖစ် သည်ဟု ဆုိ
လိမ့်မည်။ တေယာက် သည်လည်း ၊ ယာကုပ်
အမည် ြဖင့်
ကုိယ်ကုိကုိယ်မှည့် လိမ့်မည်။ တေယာက် သည် လည်း ၊ ထာဝရဘုရား ၏
လဟူ၍ူ မိမိ
လက် တင်ွ စာ
ထုိး လျက် ၊ ဣသေရလ အမည် သစ်ြဖင့်
ကုိယ်ကုိကုိယ်မှည့် လိမ့်မည်။ 6ဣသေရလ အမျ ိး၏ ှင် ဘုရင်ထာဝရဘုရား ၊ ဣ
သေရလ အမျ ိးကုိ ေရွး ှ တ် ေသာ၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင်ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ငါ သည် အဦး
ဆုံးေသာသူ၊ ေနာက် ဆုံးေသာသူြဖစ်၏။ ငါမှတပါး
အြခားေသာ ဘုရား
သခင်မ ှိ။ 7 ေ ှး လမူျ ိ း ကုိ ငါ ခန ့် ထားသည်မှစ၍ ၊ ငါ က့ဲသို့ အဘယ်သူ သည်
ဤအမှုတို့ ကုိ ငါ ့အဘို့
ေခါ် ၍
ထုတ် ေဘာ် စီရင် ိင်ုမည်နည်း။ ြဖစ် ဆဲေသာအမှု ှင့်
ြဖစ် လတံေ့သာ
အမှုတို့ ကုိ သူ
တို့အား ေဘာ် ြပကေစ။ 8 မ စုိးရိမ် က ှင့်။ မ
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ေကာက် က ှင့်။ အထက် က
ငါေဟာ ေြပာြပသသည်မ ဟတ်ုေလာ။ သင် တို့သည် ငါ ၏ သက်ေသ ြဖစ် က၏။
ငါ မှတပါး
အြခားေသာ ဘုရား
သခင် ှိ သေလာ။ ငါမှတပါး အြခားေသာ မူလအြမစ်မ ှိ။ တစုံတဦးကုိမျှငါမ သိ။

9 ု ပ်တု ဆင်းတကုို လပ်ု ေသာသူအေပါင်း တို့သည် အချည်း ှးီ သက်သက်ြဖစ်က၏။
သူ
တို့ ှေြမာ ေသာအရာ တို့သည် အကျ ိး ကုိ မ
ေပး ိင်ု က။ ငါတို့သည် မ
ြမင် တတ်၊ နား
မလည်တတ်ဟု ှက် စရာအေကာင်းကုိ ကုိယ်တိင်ု သက်ေသခံ က၏။ 10 ဘုရား ကုိ
လပ်ု ေသာသူ၊ အကျ ိး မ ေပး ိင်ုေသာ ုပ်တု ဆင်းတကုို သွနး် ေသာသူကား အဘယ်သူ
နည်း။ 11 ထုိသူ ၏အေပါင်း အေဘာ် ှိသမျှ တို့သည် ှက် ကလိမ့်မည်။ လပ်ု ေသာသူ
တို့သည် လူ
သက်သက် ြဖစ် က၏။ ှိသမျှ တို့သည် စုေဝး
၍ ထ
ကေစ။ တ ပိ င်နက် ထိတ်လန ့် ှက် ေကာက် ကလိမ့်မည်။ 12 ပနး်ပဲ သမားသည်

ပုဆိန် ကုိလပ်ု ြခင်းငှါမီးခဲ ၌
ဖုတ်၍ ၊ လက် ံု း အား ထုတ်လျက်
သံ တူ ှင့် ထု တတ်၏။ အကယ်၍ မွတ်သိပ် ေသာအခါ အား ေလျာ့ တတ်၏။ ေရ
မ ေသာက် ရေသာအခါ
ေမာ တတ်၏။ 13လက်သမား သည် မျ ်း ချ လျက် စူး
ှင့်
မှတ်သား ၍၊ လက်သမား တနဆ်ာ ှင့်
လပ်ု ပီးလျှင်၊ အိမ်၌ေနေစ ြခင်းငှါကွနပ်ါ ှင့်
ေရးသား ၍ ၊ လူ အသေရ ပါ ေအာင်
လူ ပုံ သ ာန် ှင့်အညီ ထု လပ်ုတတ်၏။ 14 ကုိယ် အဘို့ အလိုငှါ အာရဇ် ပင်တို့ ကုိ
ခုတ် ၍ ကုပ ု
ပင်၊ သပိတ် ပင်တို့ ကုိ ေရွး ယူသြဖင့် ၊ ေတာ ပင် အမျ ိးမျ ိ း တို့ ကုိ ဆည်းဖူး တတ်၏။
အာရဇ် ပင်ကုိစုိက် ၍
မုိဃ်းေရ လည်း ေမွး တတ်၏။ 15လူ သုံးရန်
ထင်းြဖစ် ၏။ လလူည်း ယူ
၍ မီးလှုံ တတ်၏။ တဖန်
မီးေမွှး ၍
မုန ့် ကုိ ေပါင်း တတ်၏။ တဖန်
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ဘုရား ကုိလပ်ု ၍
ကုိးကွယ် တတ်၏။ ုပ်တု ကုိ ထုလပ်ု ၍
ုပ်တု ေ ှ မှာ ြပပ်ဝပ် တတ်၏။ 16 ထုိသစ်သား တပုိင်း ှင့် မီးေမွး တတ်၏။ တပုိင်း
ှင့် အမဲသား
ကုိချက် ၍ စား
တတ်၏။ ဖုတ်ကင် ပီးမှဝ စွာ စား တတ်၏။ တဖန် မီးလှုံ ၍ အယ် ၊ ငါေ းွ ပီ။ မီး
ကုိ ေတွ့ ပီဟု ဆုိ တတ်၏။ 17ကျန် ေသာအပုိင်းကုိလည်း
ယူ၍ ုပ်တု တည်း ဟေူသာဘုရား
ကုိ လပ်ု တတ်၏။ ထုိ ုပ်တု ေ ှ မှာ ြပပ်ဝပ် ၍
ကုိးကွယ် တတ်၏။ ကုိယ်ေတာ် သည် အကျွ ်ပ်ု ၏ ဘုရား
ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ အကျွ ်ပ်ု ကုိ ကယ်တင် ေတာ်မူပါ ဟ၍ူဆုေတာင်း တတ်၏။ 18 ထုိသို့
ေသာသူသည်ပညာ မ ှိ။ ဉာဏ် မ ှိ။ မြမင်
ိင်ုေအာင် မျက်စိ ကုိ၎င်း၊ နား
မလည် ိင်ုေအာင် စိတ် ှလံးုကုိ၎င်းပိတ် ၏။ 19 ငါသည် တပုိင်း ှင့် မီး
ေမွး ပီး။ မုန ့် ကုိလည်း
ထုိမီးခဲ ေပါ် မှာ ဖုတ် ေလ ပီ။ အမဲသား
ကုိလည်း ကင် ၍
စား ေလ ပီ။ ကင်း ေသာ အပုိင်း ကုိ စက်ဆုပ် ရွ ံ ှာဘွယ် ြဖစ် ေစရမည်ေလာ။
သစ်သား ေ ှ မှာ ငါြပပ်ဝပ် ရမည် ေလာဟု စိတ် ှလံးုထဲမှာ ေအာက်ေမ့ ဆင်ြခင် ိင်ု
ေသာ ဉာဏ် ပညာ အလျှင်းမ ှိပါတကား။ 20 သူသည် မီးဖုိြပာ ကုိ ကျက်စား တတ်၏။
မုိက်
ေသာစိတ်
ှင့်လမ်းလွဲ ပီ။ ထို့ ေကာင့်၊ ကုိယ် ဝိညာ ် ကုိ ကုိယ်မ ချွတ် ိင်ု။ မိမိ
လက်ျာ လက်၌
မိစ္ဆာဒိဌိ ပါသေလာဟု မ
ေအာက်ေမ့ ိင်ုပါတကား။ 21 အိယုာကုပ် အမျ ိး၊ ဤ
အရာတို့ ကုိ ဆင်ြခင် ေလာ။့ အိဣုသေရလ
အမျ ိး၊ သင် သည် ငါ ့ကျွန် ြဖစ်၏။ သင့် ကုိ ငါဖနဆ်င်း သည်ြဖစ်၍၊ သင် သည် ငါ ့
ကျွန် ြဖစ် ၏။ အိဣုသေရလ
အမျ ိး၊ သင့်ကုိ ငါ မ ေမ့ မေလျာ။့ 22သင် ၏ဒစု ိုက် တို့ ကုိ တိမ် တိက်ုက့ဲသို့ ၎င်း၊
သင် ၏ အြပစ် တို့ ကုိ တိမ် လွှာက့ဲသို့ ၎င်း ငါေချ ပီ။ ငါ ့ ထံသို့ ြပနလ်ာ ေလာ။့ သင့်
ကုိငါ ေရွး ှ တ် ပီ။ 23 အိမုိုဃ်းေကာင်းကင် တို့ ၊ သီချင်းဆုိ ကေလာ။့ ထာဝရဘုရား
ြပ ေတာ်မူ ပီ။ ေြမ ကီး ေအာက် အရပ်တို့ ၊ ေကးေကာ် ကေလာ။့ ေတာင် များ၊ ေတာ
ှင့်တကွသစ်ပင် များတို့ ၊ ကျ းဧ ေသာအသံကုိေပး ကေလာ။့ ထာဝရဘုရား
သည် ယာကုပ် ကုိ ေရွး ှ တ် ေတာ်မူ ပီ။ ဣသေရလ
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အားြဖင့် ဘုနး် ထင် ှားေတာ်မူ ပီ။ 24သင့် ကုိ ေရွး ှ တ် ေတာ်မူ၍၊ ဘွားစကပင် သင့်
ကုိ ြပ ြပင် ေတာ်မူေသာထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ မုိဃ်းေကာင်းကင် ကုိ ငါ တပါး တည်း ကက် လျက်၊ ေြမ ကီး
ကုိ အ ေဘာ် မ ှိ ဘဲ ခင်း လျက်၊ ခပ်သိမ်း ေသာ အရာ တို့ ကုိ ဖနဆ်င်း ေသာ
ထာဝရဘုရား ြဖစ်၏။ 25 ငါ သည် မိစ္ဆာ
ဆရာတို့၏ ပုပ္ပ
နမိိတ်များကုိ ပယ် ေဖျာက်တတ်၏။ ေဗဒင် သမားတို့ ကုိ ူ းသွပ် ေစတတ်၏။ ပညာ ှိ
တို့ ကုိ လှန် ၍
သူ တို့၏ပညာ ကုိ မုိက် ေစတတ် ၏။ 26 ငါသည် ငါ ့ကျွန် ၏ စကား
ကုိ တည် ေစ၍ ၊ ငါ ့တမန် တို့ ေဟာ
ေြပာသည်အတိင်ုး ြပ တတ်၏။ ေယ ု ှလင်
မိ ကုိ သင်သည် လူ
ေနရာြဖစ်လိမ့်မည်ဟ၍ူ၎င်း၊ ယုဒ
မိ တို့ ကုိ သင်တို့သည် တည်ေဆာက် လျက် ှိ ကလိမ့်မည်။ ပိ ပျက်ရာများကုိ ငါ

ြပ ြပင် မည်ဟ၍ူ၎င်း ဆုိ ၏။ 27 ပင်လယ် ကုိလည်း ေရ
ကုနေ်စ။ သင် ၏ ြမစ်
အေပါင်းကုိ ငါခနး် ေြခာက်ေစမည်ဟ၍ူ၎င်း၊ 28 ကု ု မင်း ကုိလည်း၊ သင်သည် ငါ ့
သုိးထိနး် ြဖစ်၏။ ငါ ့အလို ှ ိသမျှ ကုိ ြပည့်စုံ ေစလျက် ၊ ေယ ု ှလင် မိ တည်ေဆာက်
ေစ၊ ဗိမာန် ေတာ်တိက်ုြမစ် ကျေစဟု စီရင် လိမ့်မည်ဟ၍ူ၎င်း ငါဆုိ ၏။

44
1ယခု မူကား ၊ ငါ ့ကျွန် ယာကုပ် ၊ ငါေရွးေကာက် ေသာသူ ဣသေရလ ၊ နားေထာင်
ေလာ။့ 2 သင့် ကုိ ဖနဆ်င်း ေတာ်မူေသာဘုရား၊ ဘွားစ ကပင် သင့် ကုိ ြပ ြပင် ၍၊
ေနာင်၌လည်း မစ
လတံေ့သာ ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ငါ ့ကျွန်
ယာကုပ် ၊ ငါေရွးေကာက် ေသာသူ
ေယ ှု ုန် ၊ မ စုိးရိမ် ှင့်။ 3အေကာင်း မူကား၊ ေရ
ငတ်ေသာ သူအေပါ် မှာ ေရ
ကုိ ငါသွနး်ေလာင်း ၍၊ ေသွ့ေြခာက်ေသာ ေြမ ကုိ ေရလွှမ်းမုိး ေစမည်။ သင် ၏အမျ ိး
အေပါ် မှာ ငါ ့ ဝိညာ ် ကုိ၎င်း၊ သင် ၏အ ွှယ် အေပါ် မှာ ငါ ့ေကာင်း ကီး မဂင်္လာကုိ ၎င်း
ငါသွနး်ေလာင်း မည်။ 4 သူတို့သည်လည်း
ေရ ေြမာင်း အနား မှာ မုိဃ်းမခ ပင်က့ဲသို့ ၊ ြမက်ပင် ထဲ တင်ွ
ေပါက် ကလိမ့်မည်။ 5တေယာက် က၊ ငါ သည် ထာဝရဘုရား
၏
လြူဖစ် သည်ဟု ဆုိ
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လိမ့်မည်။ တေယာက် သည်လည်း ၊ ယာကုပ်
အမည် ြဖင့်
ကုိယ်ကုိကုိယ်မှည့် လိမ့်မည်။ တေယာက် သည် လည်း ၊ ထာဝရဘုရား ၏
လဟူ၍ူ မိမိ
လက် တင်ွ စာ
ထုိး လျက် ၊ ဣသေရလ အမည် သစ်ြဖင့်
ကုိယ်ကုိကုိယ်မှည့် လိမ့်မည်။ 6ဣသေရလ အမျ ိး၏ ှင် ဘုရင်ထာဝရဘုရား ၊ ဣ
သေရလ အမျ ိးကုိ ေရွး ှ တ် ေသာ၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင်ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ငါ သည် အဦး
ဆုံးေသာသူ၊ ေနာက် ဆုံးေသာသူြဖစ်၏။ ငါမှတပါး
အြခားေသာ ဘုရား
သခင်မ ှိ။ 7 ေ ှး လမူျ ိ း ကုိ ငါ ခန ့် ထားသည်မှစ၍ ၊ ငါ က့ဲသို့ အဘယ်သူ သည်
ဤအမှုတို့ ကုိ ငါ ့အဘို့
ေခါ် ၍
ထုတ် ေဘာ် စီရင် ိင်ုမည်နည်း။ ြဖစ် ဆဲေသာအမှု ှင့်
ြဖစ် လတံေ့သာ
အမှုတို့ ကုိ သူ
တို့အား ေဘာ် ြပကေစ။ 8 မ စုိးရိမ် က ှင့်။ မ
ေကာက် က ှင့်။ အထက် က
ငါေဟာ ေြပာြပသသည်မ ဟတ်ုေလာ။ သင် တို့သည် ငါ ၏ သက်ေသ ြဖစ် က၏။
ငါ မှတပါး
အြခားေသာ ဘုရား
သခင် ှိ သေလာ။ ငါမှတပါး အြခားေသာ မူလအြမစ်မ ှိ။ တစုံတဦးကုိမျှငါမ သိ။

9 ု ပ်တု ဆင်းတကုို လပ်ု ေသာသူအေပါင်း တို့သည် အချည်း ှးီ သက်သက်ြဖစ်က၏။
သူ
တို့ ှေြမာ ေသာအရာ တို့သည် အကျ ိး ကုိ မ
ေပး ိင်ု က။ ငါတို့သည် မ
ြမင် တတ်၊ နား
မလည်တတ်ဟု ှက် စရာအေကာင်းကုိ ကုိယ်တိင်ု သက်ေသခံ က၏။ 10 ဘုရား ကုိ
လပ်ု ေသာသူ၊ အကျ ိး မ ေပး ိင်ုေသာ ုပ်တု ဆင်းတကုို သွနး် ေသာသူကား အဘယ်သူ
နည်း။ 11 ထုိသူ ၏အေပါင်း အေဘာ် ှိသမျှ တို့သည် ှက် ကလိမ့်မည်။ လပ်ု ေသာသူ
တို့သည် လူ
သက်သက် ြဖစ် က၏။ ှိသမျှ တို့သည် စုေဝး
၍ ထ
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ကေစ။ တ ပိ င်နက် ထိတ်လန ့် ှက် ေကာက် ကလိမ့်မည်။ 12 ပနး်ပဲ သမားသည်
ပုဆိန် ကုိလပ်ု ြခင်းငှါမီးခဲ ၌
ဖုတ်၍ ၊ လက် ံု း အား ထုတ်လျက်
သံ တူ ှင့် ထု တတ်၏။ အကယ်၍ မွတ်သိပ် ေသာအခါ အား ေလျာ့ တတ်၏။ ေရ
မ ေသာက် ရေသာအခါ
ေမာ တတ်၏။ 13လက်သမား သည် မျ ်း ချ လျက် စူး
ှင့်
မှတ်သား ၍၊ လက်သမား တနဆ်ာ ှင့်
လပ်ု ပီးလျှင်၊ အိမ်၌ေနေစ ြခင်းငှါကွနပ်ါ ှင့်
ေရးသား ၍ ၊ လူ အသေရ ပါ ေအာင်
လူ ပုံ သ ာန် ှင့်အညီ ထု လပ်ုတတ်၏။ 14 ကုိယ် အဘို့ အလိုငှါ အာရဇ် ပင်တို့ ကုိ
ခုတ် ၍ ကုပ ု
ပင်၊ သပိတ် ပင်တို့ ကုိ ေရွး ယူသြဖင့် ၊ ေတာ ပင် အမျ ိးမျ ိ း တို့ ကုိ ဆည်းဖူး တတ်၏။
အာရဇ် ပင်ကုိစုိက် ၍
မုိဃ်းေရ လည်း ေမွး တတ်၏။ 15လူ သုံးရန်
ထင်းြဖစ် ၏။ လလူည်း ယူ
၍ မီးလှုံ တတ်၏။ တဖန်
မီးေမွှး ၍
မုန ့် ကုိ ေပါင်း တတ်၏။ တဖန်
ဘုရား ကုိလပ်ု ၍
ကုိးကွယ် တတ်၏။ ုပ်တု ကုိ ထုလပ်ု ၍
ုပ်တု ေ ှ မှာ ြပပ်ဝပ် တတ်၏။ 16 ထုိသစ်သား တပုိင်း ှင့် မီးေမွး တတ်၏။ တပုိင်း
ှင့် အမဲသား
ကုိချက် ၍ စား
တတ်၏။ ဖုတ်ကင် ပီးမှဝ စွာ စား တတ်၏။ တဖန် မီးလှုံ ၍ အယ် ၊ ငါေ းွ ပီ။ မီး
ကုိ ေတွ့ ပီဟု ဆုိ တတ်၏။ 17ကျန် ေသာအပုိင်းကုိလည်း
ယူ၍ ုပ်တု တည်း ဟေူသာဘုရား
ကုိ လပ်ု တတ်၏။ ထုိ ုပ်တု ေ ှ မှာ ြပပ်ဝပ် ၍
ကုိးကွယ် တတ်၏။ ကုိယ်ေတာ် သည် အကျွ ်ပ်ု ၏ ဘုရား
ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ အကျွ ်ပ်ု ကုိ ကယ်တင် ေတာ်မူပါ ဟ၍ူဆုေတာင်း တတ်၏။ 18 ထုိသို့
ေသာသူသည်ပညာ မ ှိ။ ဉာဏ် မ ှိ။ မြမင်
ိင်ုေအာင် မျက်စိ ကုိ၎င်း၊ နား
မလည် ိင်ုေအာင် စိတ် ှလံးုကုိ၎င်းပိတ် ၏။ 19 ငါသည် တပုိင်း ှင့် မီး
ေမွး ပီး။ မုန ့် ကုိလည်း
ထုိမီးခဲ ေပါ် မှာ ဖုတ် ေလ ပီ။ အမဲသား
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ကုိလည်း ကင် ၍
စား ေလ ပီ။ ကင်း ေသာ အပုိင်း ကုိ စက်ဆုပ် ရွ ံ ှာဘွယ် ြဖစ် ေစရမည်ေလာ။
သစ်သား ေ ှ မှာ ငါြပပ်ဝပ် ရမည် ေလာဟု စိတ် ှလံးုထဲမှာ ေအာက်ေမ့ ဆင်ြခင် ိင်ု
ေသာ ဉာဏ် ပညာ အလျှင်းမ ှိပါတကား။ 20 သူသည် မီးဖုိြပာ ကုိ ကျက်စား တတ်၏။
မုိက်
ေသာစိတ်
ှင့်လမ်းလွဲ ပီ။ ထို့ ေကာင့်၊ ကုိယ် ဝိညာ ် ကုိ ကုိယ်မ ချွတ် ိင်ု။ မိမိ
လက်ျာ လက်၌
မိစ္ဆာဒိဌိ ပါသေလာဟု မ
ေအာက်ေမ့ ိင်ုပါတကား။ 21 အိယုာကုပ် အမျ ိး၊ ဤ
အရာတို့ ကုိ ဆင်ြခင် ေလာ။့ အိဣုသေရလ
အမျ ိး၊ သင် သည် ငါ ့ကျွန် ြဖစ်၏။ သင့် ကုိ ငါဖနဆ်င်း သည်ြဖစ်၍၊ သင် သည် ငါ ့
ကျွန် ြဖစ် ၏။ အိဣုသေရလ
အမျ ိး၊ သင့်ကုိ ငါ မ ေမ့ မေလျာ။့ 22သင် ၏ဒစု ိုက် တို့ ကုိ တိမ် တိက်ုက့ဲသို့ ၎င်း၊
သင် ၏ အြပစ် တို့ ကုိ တိမ် လွှာက့ဲသို့ ၎င်း ငါေချ ပီ။ ငါ ့ ထံသို့ ြပနလ်ာ ေလာ။့ သင့်
ကုိငါ ေရွး ှ တ် ပီ။ 23 အိမုိုဃ်းေကာင်းကင် တို့ ၊ သီချင်းဆုိ ကေလာ။့ ထာဝရဘုရား
ြပ ေတာ်မူ ပီ။ ေြမ ကီး ေအာက် အရပ်တို့ ၊ ေကးေကာ် ကေလာ။့ ေတာင် များ၊ ေတာ
ှင့်တကွသစ်ပင် များတို့ ၊ ကျ းဧ ေသာအသံကုိေပး ကေလာ။့ ထာဝရဘုရား
သည် ယာကုပ် ကုိ ေရွး ှ တ် ေတာ်မူ ပီ။ ဣသေရလ
အားြဖင့် ဘုနး် ထင် ှားေတာ်မူ ပီ။ 24သင့် ကုိ ေရွး ှ တ် ေတာ်မူ၍၊ ဘွားစကပင် သင့်
ကုိ ြပ ြပင် ေတာ်မူေသာထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ မုိဃ်းေကာင်းကင် ကုိ ငါ တပါး တည်း ကက် လျက်၊ ေြမ ကီး
ကုိ အ ေဘာ် မ ှိ ဘဲ ခင်း လျက်၊ ခပ်သိမ်း ေသာ အရာ တို့ ကုိ ဖနဆ်င်း ေသာ
ထာဝရဘုရား ြဖစ်၏။ 25 ငါ သည် မိစ္ဆာ
ဆရာတို့၏ ပုပ္ပ
နမိိတ်များကုိ ပယ် ေဖျာက်တတ်၏။ ေဗဒင် သမားတို့ ကုိ ူ းသွပ် ေစတတ်၏။ ပညာ ှိ
တို့ ကုိ လှန် ၍
သူ တို့၏ပညာ ကုိ မုိက် ေစတတ် ၏။ 26 ငါသည် ငါ ့ကျွန် ၏ စကား
ကုိ တည် ေစ၍ ၊ ငါ ့တမန် တို့ ေဟာ
ေြပာသည်အတိင်ုး ြပ တတ်၏။ ေယ ု ှလင်
မိ ကုိ သင်သည် လူ
ေနရာြဖစ်လိမ့်မည်ဟ၍ူ၎င်း၊ ယုဒ
မိ တို့ ကုိ သင်တို့သည် တည်ေဆာက် လျက် ှိ ကလိမ့်မည်။ ပိ ပျက်ရာများကုိ ငါ

ြပ ြပင် မည်ဟ၍ူ၎င်း ဆုိ ၏။ 27 ပင်လယ် ကုိလည်း ေရ
ကုနေ်စ။ သင် ၏ ြမစ်
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အေပါင်းကုိ ငါခနး် ေြခာက်ေစမည်ဟ၍ူ၎င်း၊ 28 ကု ု မင်း ကုိလည်း၊ သင်သည် ငါ ့
သုိးထိနး် ြဖစ်၏။ ငါ ့အလို ှ ိသမျှ ကုိ ြပည့်စုံ ေစလျက် ၊ ေယ ု ှလင် မိ တည်ေဆာက်
ေစ၊ ဗိမာန် ေတာ်တိက်ုြမစ် ကျေစဟု စီရင် လိမ့်မည်ဟ၍ူ၎င်း ငါဆုိ ၏။

45
1 အကင်သူ၏ေ ှ မှာ အြပည်ြပည် တို့ ကုိ ှမ့်ိချ ၍၊ ှင်ဘုရင် တို့ ကုိ တနဆ်ာ ချွတ်
လျက်၊ အတင်ွးတံခါး တို့ ကုိ မ
ပိတ် ရဘဲ၊ ှစ်ရွက် ှိေသာတံခါး တို့ ကုိ ဖွင့် ြခင်းငှါ ၊ အကင်သူ ၏ လက်ျာလက် ကုိ
ငါေထာက်မ ၏။ ထုိသူ
တည်းဟေူသာကု ုမင်း ၊ ထာဝရဘုရား
ေပးေတာ်မူ၍ ဘိသိက် ခံေသာမင်း အား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ 2သင့် ေ ှ မှာ ငါ သွား ၍
ြမင့် ေသာအရပ်ကုိ ညီ
ေစမည်။ ေကးဝါ တံခါး တို့ ကုိ ချ ိ း ၍ ၊ သံ ကန ့လ်န ့် တို့ ကုိ အပုိင်းပုိင်းြဖတ် မည်။

3 ေမှာင်မုိက် ၌ ှိေသာဘ ာ ၊ လံြုခံ စွာ ဝှက်ထားေသာ ဥစ္စာ
တို့ ကုိ သင့် အား
ငါေပး မည်။ သို့ ြဖစ်၍ ၊ ငါ သည် သင့် ကုိ နာမည် ြဖင့်
ေခါ် ေသာ ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်၊ ထာဝရ
ဘုရား ြဖစ်ေတာ်မူေကာင်းကုိ
သင်သိ ရလိမ့်မည်။ 4 ငါ ့ကျွန် ယာကုပ် ၊ ငါ ေရွးေကာက် ေသာသူ ဣသေရလ
အတက်ွ ၊ ငါသည် သင့် ကုိ
နာမည် ြဖင့်
ေခါ် ၏။ သင်သည် ငါ ့ ကုိ မ
သိ ေသာ်လည်း ၊ သင် ၌ နာမည်သစ်ကုိ ထပ်၍ေပး ၏။ 5 ငါ တပါးတည်းသာ
ထာဝရဘုရား
ြဖစ်၏။ ငါ မှတပါး
အြခား ေသာ ဘုရား
သခင်မ ှိ။ သင်သည် ငါ ့ ကုိ မ
သိ ေသာ်လည်း ၊ သင် ၏ခါးကုိ ငါစည်း ၏။ 6 သို့ ြဖစ်၍ငါ မှတပါး
အြခား ေသာ ဘုရားမ
ှိ၊ ငါ တပါးတည်းသာ ထာဝရဘုရား
ြဖစ်ေကာင်း ကုိ၊ ေန
ထွက် ရာအရပ်သား ှင့် အေနာက် မျက် ှာသားတို့ သည် သိ ရကလိမ့်မည်။ 7 ငါသည်
အလင်း ကုိလပ်ု ၏။ အမုိက် ကုိလည်း
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ဖနဆ်င်း ၏။ ငိမ်သက် ြခင်းကုိ ြဖစ် ေစ၏။ အမဂင်္လာ
ကုိလည်း
ဖနဆ်င်း ၏။ ခပ်သိမ်း ေသာ အမူအရာ
တို့ ကုိ ငါ ထာဝရဘုရား
ြပ ေတာ်မူ၏။ 8 မုိဃ်းေကာင်းကင် တို့ ၊ အထက် မှ ယုိ ကေလာ။့ မုိဃ်းတိမ် တို့သည်
တရား
မုိဃ်းရွာ ကေစ။ ေြမ ကီး သည် ပွင့် ၍
ကယ်တင် ြခင်းအသီးကုိ သီး
ေစ။ ေြဖာင့်မတ် ြခင်း တရားသည် တ ပိ င်နက် ေပါက် ေစ။ ထုိသို့ ငါ ထာဝရ ဘုရား
ဖနဆ်င်း ၏။ 9အကင်သူသည် မိမိကုိ ဖနဆ်င်း ေသာ သူ ှင့်
ဆန ့က်ျင် ဘက်ြပ ၏၊ ထုိသူ
သည် အမဂင်္လာ ှိ၏။ ေြမ အိးုြခမ်း တို့တင်ွ
အိးုြခမ်း ပါတကား။ အိးုေြမ က၊ သင်သည် အဘယ်သို့ ေသာ အရာကုိ လပ်ု သနည်း
ဟု အိးုထိနး် သမားကုိ
ဆုိ ရမည်ေလာ။ ငါကုိ့ လပ်ုေသာသူ ၌
လက် မ ှိ ဟု သင် လပ်ု ေသာ အရာကဆုိရမည်ေလာ။ 10 မိမိအဘ အား ၊ သင်သည်
အဘယ်သို့ ေသာ အရာကုိ ြဖစ်ဘွား ေစသနည်းဟ၍ူ၎င်း ၊ မိမိအမိ အား ၊ သင်သည်
အဘယ်သို့ ေသာ အရာကုိ ေမွးဘွား သနည်းဟ၍ူ ၎င်း ဆုိ
ေသာသူသည် အမဂင်္လာ ှိ၏။ 11 ဣသေရလ အမျ ိး၏ သန ့် ှ င်း ေသာဘုရား၊ ထုိ
အမျ ိး ကုိ ဖနဆ်င်း ေသာ ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည် ကား ၊ သင်တို့သည်ြဖစ် လတံေ့သာ အမှုတို့ ကုိ ငါ ့ ထံ၌ ေမးြမနး် က
ေလာ။့ ငါ ့ သား တို့အတက်ွ ၊ ငါ ့ ကုိယ်တိင်ုြပ ေသာအမှုအတက်ွေကာင့် ၊ ငါ ့ ကုိ စီရင်
ကေလာ။့ 12 ေြမ ကီး ကုိ ငါ လပ်ု ေလ ပီ။ ေြမ ကီး ေပါ် မှာ လူ
ကုိ လည်း
ဖနဆ်င်း ေလ ပီ။ မုိဃ်းေကာင်းကင် ကုိ ကုိယ် လက်
ှင့် ငါ ကက် ေလ ပီ။ မုိဃ်းေကာင်းကင် တနဆ်ာ အေပါင်း တို့ ကုိ ငါခန ့် ထားေလ ပီ။

13 ထုိသူ ကုိလည်း တရား
ေတာ်အတိင်ုး
ငါ ေပါ်ထွနး် ေစ၏။ သူ
သွားေသာ လမ်း ကုိ ငါေြဖာင့် ေစမည်။ သူ
သည် ငါ ၏ မိ ကုိ တည် ေဆာက်လိမ့်မည်။ သိမ်း သွား ချ ပ်ထားြခင်းကုိ ခံရေသာ
ငါ ၏ လတိူု့ ကုိ သူသည် အဘုိး
မ ခံ၊ ဆု
မ ယူဘဲ လွှတ် လိမ့်မည်ဟု ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 14တဖန် ထာဝရဘုရား
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မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ အဲဂုတ္တု ြပည်၌ ဆည်းဖူး ေသာဥစ္စာ၊ ကု ှ ြပည်သား၊ အရပ်
ြမင့် ေသာ ေသဘ
အမျ ိးသား ြပ စုေသာ ကုနသွ်ယ် ဥစ္စာ သည် သင့် ဘက် သို့ ေရာက် ၍ ၊ သင် ၏ ဥစ္စာ
ြဖစ် ရလိမ့်မည်။ ထုိသူတို့သည် သင့် ေနာက် သို့ လိက်ု ၍ သံ ကိ း ှင့်
ချည်ေ ှာင် လျက် လမ်း၌ ေ ှာက် သွားကလိမ့်မည်။ သင့် ေ ှ မှာြပပ်ဝပ် ၍၊ အကယ်
စင်စစ်ကုိယ်ေတာ် ၌
ဘုရား သခင် ှိ ေတာ်မူ၏။ ထုိဘုရားမှတပါး အြခား ေသာ ဘုရား
သခင်မည်မျှမ ှိပါဟ၍ူ ေတာင်းပန် ကလိမ့်မည်။ 15 အိဣုသေရလ အမျ ိး၏ဘုရား
သခင်၊ ကယ်တင် ေတာ် မူ ေသာဘုရား၊ အကယ် စင်စစ် ကုိယ်ေတာ် သည် ကုိယ် ကုိ
ထင် ှားစွာ ြပ ေတာ်မမူေသာ ဘုရား သခင်ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ 16 ု ပ်တု ကုိလပ်ု ေသာ
သူအေပါင်းတို့သည် ှက် ေကာက် ၍
မိနး်ေမာ ေတွေဝ ကလိမ့်မည်။ အ ှက် ကဲွ၍ တ ပိ င်နက် ဆုတ် သွား ကလိမ့်မည်။

17ဣသေရလ အမျ ိးမူကား၊ ထာဝရဘုရား
အားြဖင့် ထာဝရ ကယ်တင် ြခင်းသို့ ေရာက်၍၊ သင်တို့သည် ှက်
ေကာက်ြခင်း၊ မှုိင်ေတွ ြခင်း ှင့် ကမ္ဘာအဆက်ဆက် ကင်းလတ်ွ ကလိမ့်မည်။ 18 မုိ
ဃ်းေကာင်းကင် ကုိ ဖနဆ်င်း ေတာ်မူေသာထာဝရဘုရား ၊ ေြမ ကီး ကုိ ြပ ြပင် ဖနဆ်င်း
၍ အ မဲတည်
ေစေတာ်မူေသာအ ှင်၊ အချည်း ှးီ ဖနဆ်င်း သည်မ ဟတ်ု၊ သတ္တ ဝါေန စရာဘို့
ဖနဆ်င်း ေတာ်မူေသာဘုရားသခင်မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ငါ သည် ထာဝရဘုရား
ြဖစ်၏။ ငါမှတပါး အြခား ေသာ ဘုရားမ ှိ။ 19 ငါသည် တိတ်ဆိတ် စွာ
မ ေဟာ။ ေြမ ကီး ထဲမှာ
ေမှာင်မုိက် ေသာ အရပ် ၌မေဟာ။ သင်တို့သည် ေကျးဇူးမ ှိဘဲ ငါ ့ ကုိ ှာ ကေလာ့
ဟု ယာကုပ် အမျ ိး အား
ငါမေြပာ။ ငါ သည် ေြဖာင့်မတ် စွာ ေြပာ ၍ အတည့် အလင်းေဟာ တတ်ေသာ
ထာဝရဘုရား ြဖစ်၏။ 20သင်တို့သည် စည်းေဝး ၍
လာ ကေလာ။့ အတိင်ုး
တိင်ုးအြပည်ြပည်တို့ မှ ေဘးလတ်ွ ေသာသူတို့ ၊ စည်းေဝး ကေလာ။့ မိမိ
ထုလပ်ုေသာ သစ်သား ကုိ ေဆာင်ရွက် ေသာသူ၊ မ
ကယ်တင် ိင်ုေသာ ဘုရား
ကုိ
ပဌနာ ြပ ေသာသူတို့ သည် ပညာ
မ ှိ က။ 21 သိတင်းကား ေြပာကေလာ။့ လမူျားကုိ အနးီ
သို့ ေခါ်ခ့ဲ၍
တိင်ုပင် ကေစ။ ဤ
အမှုကုိ ေ ှး ကာလမှစ၍ အဘယ်သူ ေဘာ်ြပ သနည်း။ အထက် က
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အဘယ်သူေဟာ ေြပာသနည်း။ ငါ ထာဝရဘုရား
ေဟာေြပာသည် မ
ဟတ်ုေလာ။ ငါ မှတပါး
အြခား ေသာ ဘုရား
သခင်မ ှိ။ ငါသည် ေြဖာင့်မတ် ေသာ ဘုရား ၊ ကယ်တင် ေသာဘုရား ြဖစ်၏။ ငါ မှ
တပါး
အြခားေသာ ဘုရားမ ှိ။ 22 ေြမ ကီး စွနး် သား အေပါင်း တို့ ၊ ငါ ့ ကုိ
ေမျှာ် ကည့် ၍ ၊ ကယ်တင် ြခင်းေကျးဇူးကုိခံ ကေလာ။့ ငါ သည် ဘုရား
သခင် ြဖစ်၏။ ငါမှတပါး အြခား ေသာ ဘုရားမ ှိ။ 23 ငါ ့ ေ ှ ၌ လတိူင်ုး ဒူးေထာက်
ရမည်၊ လတိူင်ုး
မိမိ ှ တ် ှင့် သစ္စာခံ
ရမည်ဟု ကုိယ်ကုိကုိယ် တိင်ုတည် ၍
ငါကျနိဆုိ်ေသာ တရား
စကား သည် ငါ ့ ှ တ် မှ
ထွက် သည် ြဖစ်၍ ၊ မ ြပည့်စုံ ဘဲ မေနရ။ 24ထာဝရဘုရား အားြဖင့် သာ
ေြဖာင့်မတ် ြခင်း ှင့်
အစွမ်း သတ္တ ိကုိ ရပါသည်ဟု လတိူင်ုးေလျှာက် ရမည်။ ကုိယ်ေတာ် ကုိ
မနာလို ေသာ သူအေပါင်း တို့သည် အထံ
ေတာ်သို့
လာ ၍ ၊ ှက်ေကာက် ြခင်းသို့ ေရာက်ရ က လိမ့်မည်။ 25 ဣသေရလ အမျ ိးသား
အေပါင်း တို့သည် ထာဝရဘုရား
အားြဖင့် ေြဖာင့်မတ် ရာသို့ ေရာက်၍
ဝါကား က လိမ့်မည်။

46
1 ေဗလ သည် ကျ ပီ။ ေနေဗာ
သည် ကျ ိးပ့ဲ ပီ။ သူ
တို့ ု ပ်တု တို့သည် အေြခေလးေချာင်း ှ ိေသာသားတိ စ္ဆာန်
တို့ အေပါ် မှာ ှိ က၏။ သင် တို့ထမ်း ဘူးေသာ ဝနကုိ် တင်၍၊ ပင်ပနး် ေသာ တိ စ္ဆာန်
တို့သည် ထမ်း ရက၏။ 2 သူတို့သည် ကျ ိးပ့ဲလျက်၊ အတူ
လဲ လျက်ေန၍၊ မိမိ
တို့ ထမ်းရေသာဝန် ကုိ မ
ကယ်တင် ိင်ု ဘဲ၊ ကုိယ်တိင်ုသိမ်း သွားြခင်းကုိခံ ရ ကသည်တကား။ 3 အိုယာကုပ်
အမျ ိးသား တို့ ၊ ငါ ့ စကားကုိ
နားေထာင်
ကေလာ။့ ကျန် ကင်းေသာ ဣသေရလ
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အမျ ိးသား အေပါင်း တို့ ၊ ဘွား စ ကပင်သင်တို့ ကုိ ငါထမ်း ေလ ပီ။ အမိ ဝမ်း ထဲမှ
စ၍ ငါေဆာင်ရွက် ေလ ပီ။ 4သင်တို့အသက် ကီး၍ ဆံပင် ြဖ သည်တိင်ုေအာင် ၊ ငါ
သည် ထုိသို့ ေသာသူ
ြဖစ် ၍ ၊ သင်တို့ ကုိ ေဆာင်ရွက် မည်။ ငါ ြပ ခ့ဲ ပီးသည်အတိင်ုး ထမ်း ဦးမည်။
ေဆာင်ရွက်
၍
ကယ်တင် မည်။ 5သင်တို့သည် ငါ ့ ကုိ အဘယ် သူ ှင့်
ပုံြပ ကမည် နည်း။ အဘယ်သူ ှင့် တူ
ေစကမည်နည်း။ တူ
ေအာင် အဘယ်သူ ှင့် ခုိင်း ှ ိင်း ကမည်နည်း။ 6 ေရွှ ကုိ အိတ် ထဲက
များစွာထုတ် လျက် ၊ ေငွ ကုိ လည်း ချနိခွ်င် ှင့် ချနိ် လျက်၊ ပနး်တိန် သမားကုိ ငှါး
၍
ဘုရား ကုိ လပ်ု ေစ ပီးမှ၊ ြပပ်ဝပ် ကုိးကွယ် ကသည်တကား။ 7 ထုိ ဘုရားကုိ ပခုံး
ေပါ် မှာ ထမ်း ၍ ေဆာင် သွားသြဖင့်
သူ့ ေနရာ ၌ ထား
က၏။ သူသည်လည်း
မတ်တတ် ေန၏။ သူ
၏ေနရာ မှ
သူမ ေရွ ိင်ု။ သူ့
ကုိ
ေအာ်ဟစ် ေသာ်လည်း ၊ သူသည် မ
ထူး။ ဒကု္ခ ဆင်းရဲထဲက
မ ကယ် မ ှ တ် ိင်ု။ 8 အိေုဖာက်ြပန် ေသာသူတို့ ၊ ဤ
အမှုကုိ ေအာက်ေမ့
၍
ေယာက်ျားဂုဏ်ကုိ ြပ ကေလာ။့ သတိ ှင့် ဆင်ြခင်ကေလာ။့ 9 ေ ှး ကာလ၌
ြဖစ်ဘူးေသာ အမှု အရာတို့ ကုိ ေအာက်ေမ့ ကေလာ။့ ငါ သည် ဘုရား
သခင် ြဖစ်၏။ ငါ မှတပါး အြခား ေသာ ဘုရား
မ ှိ။ 10အဦး မှစ၍ အဆုံး တိင်ုေအာင်၎င်း၊ ေ ှး ကာလမှ
စ၍မ ြဖစ် ေသးေသာ အမှုအရာတို့ ကုိ၎င်းေဘာ်ြပ လျက် ၊ ငါ ့အ ကံ တည် လိမ့်မည်။
ငါ ့ အလို ှ ိသမျှ ကုိ ငါြပည့်စုံ ေစမည် ဟု ဆုိ လျက်၊ 11 ေဝး ေသာအရပ် ၊ အေ ှ
မျက် ှာမှ
ငါ၏လက်ေထာက် တည်းဟေူသာငှက်ရဲ ကုိ ေခါ် လျက်၊ ငါသည် ဘုရားသခင်ြဖစ်၏။
ငါ ှင့်တေူသာသူ မည်မျှမ ှိ။ ငါသည် ှ တ်ထွက် အတိင်ုး ြပ မည်။ ကံ သည်အတိင်ုး
စီရင် မည်။ 12 စိတ် ခုိင်မာ ၍ ေြဖာင့်မတ် ြခင်း တရား ှင့်
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ေဝး
ေသာသူတို့ ၊ ငါ ့ စကားကုိ
နားေထာင် ကေလာ။့ 13 ငါ ၏ေြဖာင့်မတ် ြခင်းတရားကုိ အနးီသို့ ငါေဆာင်
ခ့ဲမည်။ အေဝး
၌မ ေနရ။ ငါ ၏ကယ်တင် ြခင်း ေကျးဇူးလည်း
မ ဖင့် ွှဲ ရ။ ဇိအနု် ေတာင်ေပါ် မှာငါ၏ ကယ်တင် ြခင်း ေကျးဇူးကုိ၎င်း၊ ဣသေရလ
အမျ ိး၌
ငါ ့ ဘုနး် ကုိ၎င်းငါထား မည်။

47
1 အိဗုာဗုလနု် သတို့သမီး ကညာ ၊ ဆင်း ၍
ေြမမှုန ့်
၌ထုိင် ေလာ။့ အိုခါလဒဲ သတို့သမီး ၊ ရာဇ ပလ္လ င်မ ှိဘဲ ေြမ ေပါ် မှာ ထုိင် ေလာ။့
သင့် ကုိ
းူည့ံ သိမ်ေမွ့ ေသာသူ ဟ၍ူေနာက် တဖနမ် ေခါ် ရ။ 2 ကိတ်ဆုံ ကုိ ယူ
၍
စပါး ကုိ ကိတ် ေလာ။့ မျက် ှာဖုံး ကုိ ဖွင့် ေလာ။့ ှည်ေသာ အကင်္ျ ီ ကုိ ချွတ် ေလာ။့
ေပါင် အဝတ်ကုိပင့် ၍ ြမစ် ကုိ ကူး ေလာ။့ 3သင် သည် အဝတ်အချည်းစည်း ှိ၍ ၊
အ ှက်
ကဲွ ြခင်းကုိခံရမည်။ ငါသည် အြပစ်ဒဏ် ကုိေပး
မည်။ အဘယ်သူ ှင့်မျှ မိဿဟာယ မ ဖွ့ဲ။ 4 ငါ တို့ ကုိ ေရွး ှ တ် ေသာသူကား၊
ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ
အ ှင် ထာဝရဘုရား ၊ ဣသေရလ အမျ ိး၏ သန ့် ှ င်း ေသာ ဘုရားတည်းဟေူသာဘွ့ဲ
နာမ ှိေတာ်မူ၏။ 5 အိခုါလဒဲ သတို့သမီး ၊ တိတ်ဆိတ် စွာ ထုိင် ေလာ။့ မုိက် ရာသို့
သွား ေလာ။့ သင့်ကုိ ိင်ုငံ တို့၏ အ ှင် မ ဟ၍ူေနာက် တဖန် မ
ေခါ် ရ။ 6 ငါသည် ငါ ၏လူ တို့ ကုိ
အမျက်ထွက် ေသာေကာင့်၊ ငါ ၏ အေမွ ကုိ ှုတ်ချ ၍
သင့် လက် သို့
အပ် လိက်ု ၏။ သင်သည် သနား
ေသာစိတ် မ
ှိ။ အသက် ကီး သူတို့ အေပါ် မှာ ေလးေသာ ထမ်းဘုိး ကုိ တင် ေလ ပီ။ 7သင် က

လည်း၊ ငါသည် အ ှင်မ ၏အရာ၌ အစ ်အ မဲ
ေန မည်ဟု ထင် ေသာေကာင့်၊ ဤ
အမှုအရာတို့ ကုိ မ
ဆင်ြခင်။ သင် ၌
ေနာက်ဆုံး ြဖစ်လတံေ့သာ အမှုကုိ မ
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ေအာက်ေမ့။ 8 ထုိေကာင့် ၊ ကာမဂုဏ် ၌ ေပျာ်ေမွ့၍၊ ေသာက ကင်းလတ်ွလျက်ေန
ေသာသူ၊ ငါ ှ ိ၏။ ငါ မှတပါး
အဘယ်သူမျှမ ှိ။ ငါသည် မုတ်ဆုိးမ က့ဲသို့ ထုိင်၍ မ
ေန ရ။ သား
ဆုံး ြခင်းကုိ ငါမ ခံရဟု ေအာက်ေမ့ ေသာသူ၊ နားေထာင် ေလာ။့ 9သင်သည် ြပ စား
ေသာ အတတ် ှင့် နတ် ဝိဇ္ဇာ အတတ်များတို့ ကုိ အလနွ် ြပ စု ေသာ်လည်း ၊ တေန ့တ
ခဏြခင်း တင်ွ
သား ဆုံးြခင်း ှင့်
လင် ဆုံးြခင်းတည်းဟေူသာေဘး ှစ် ပါးတို့သည် သင် ၌
ေရာက် လိမ့်မည်။ သင် ၏ အေပါ်၌
အကုနအ်စင် သင့် ေရာက်လိမ့်မည်။ 10သင် သည် ကုိယ် ြပ ေသာအဓမ္မ အမှုကုိ
ကုိးစား ပီ။ ငါ ့ ကုိ အဘယ်သူမျှမ ြမင် ဟု ဆုိ
ပီ။ သင့် ဉာဏ် ှင့်
သင့် ပညာ အတတ်သည်၊ သင် ၏စိတ် ကုိ
ေမှာက်လှန် သည် ြဖစ်၍၊ သင်က ငါ ှိ၏၊ ငါ မှတပါး
အဘယ်သူမျှမ ှိဟု ေအာက်ေမ့ ပီ။ 11 ထို့ ေကာင့်၊ အဆုံး
မ ထင် ေသာ ေဘးဥပဒ် သည် သင် ၏အေပါ် မှာ ေရာက် လိမ့်မည်။ သင်သည် မ
ေြဖ ိင်ု
ေသာ အြပစ်ဒဏ် ှင့်၎င်း၊ မ
ေြမာ်လင့် ိင်ုေအာင် ချက်ြခင်း
ဖျက်ဆီး ြခင်း ှင့်၎င်း ေတွ့ ကံ ရလိမ့်မည်။ 12သင် သည် ငယ် ေသာ အရွယ်မှစ၍ ၊
ကိ းစား အားထုတ်ေသာ
နတ် ဝိဇ္ဇာအတတ် ှင့် ၊ ြပ စား ေသာ အတတ်အမျ ိးမျ ိ း တို့ ကုိ အမီှြပ ၍
တည် ေနေလာ။့ အကျ ိး
ကုိ ရေကာင်းလျှင်
ရ လိမ့်မည်။ ိင်ုေကာင်းလျှင်
ိင်ု လိမ့်မည်။ 13သင် သည် များြပား ေသာ တိင်ုပင် ြခင်းအားြဖင့် ပင်ပနး် လှ ပီ။ မုိ

ဃ်းေကာင်းကင် ကုိ ကည့် ှု ေသာသူ၊ ကယ် နက္ခတ်တို့ ကုိ
မှတ် ေသာသူ၊ သင် ၌ ြဖစ် လတံေ့သာ
အမှုကုိ၊ လ
၏အြခင်းအရာအားြဖင့် ေဟာ တတ်ေသာသူတို့ သည် ထ
၍
သင့် ကုိ ယခု
ကယ်တင် ကေစ။ 14 သူတို့သည် အမှုိက် က့ဲသို့ ြဖစ် ၍မီး ှု ိ ြခင်းကုိခံရကလိမ့်မည်။
မီး



ေဟ ှာယအနာဂတ္တ ိကျမ်း။ 47:15 1510 ေဟ ှာယအနာဂတ္တ ိကျမ်း။ 48:6

အ ှိန် မှ
မိမိ တို့ ကုိ မကယ် မ ှ တ်ရက။ ေ းွ စရာဘို့ မီး
တခဲမျှ၊ လှုံ စရာဘို့
မီး အလျှင်းမျှ မ ကျနရ်စ်ရ။ 15သင် ှင့် ဝုိင်းညီ၍ အမှုေဆာင်ရွက်ေသာသူ၊ သင် ငယ်
ေသာ အရွယ်မှစ၍ သင် ှင့် ေဖာက်ကား ေရာင်းဝယ်ေသာသူတို့သည် သင် ၌
ထုိသို့
ြဖစ် က၍၊ ကုိယ်စီ ကုိယ်စီမိမိေနရာ အရပ်သို့
လွှဲ သွားသြဖင့်၊ သင့် ကုိ ကယ်တင် ေသာသူတစုံတေယာက်မျှ မ ှိရ။

48
1 အို ယာကုပ် အမျ ိး ၊ ဣသေရလ ဟ၍ူ သမုတ် ြခင်း ကုိခံ ေသာသူ၊ ယုဒ
စမ်းေရ တင်ွးမှ
ထွက် စီးေသာသူ၊ ထာဝရဘုရား
၏ နာမ
ေတာ်အားြဖင့် ကျနိဆုိ် ေသာသူ၊ သစ္စာ
မ ှိ၊ တရား
ှင့် မ ညီဘဲ ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင် ကုိ
ချးီမွမ်း ေသာသူ၊ 2သန ့် ှ င်း ေသာ မိ ေတာ်အလိက်ု ၊ ကုိယ်ကုိကုိယ်သမုတ် ေသာ
သူ၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရ
ဘုရား တည်းဟေူသာဘွ့ဲ နာမ ှိေသာ ဣသေရလ
အမျ ိး ၏ ဘုရား
သခင်ကုိ မီှခုိ ေသာသူတို့ ၊ နားေထာင် ကေလာ။့ 3 ြဖစ်ဘူးေသာအရာတို့ ကုိ အထက်
က
သင်တို့အား ငါေဟာ ေလ ပီ။ ထုိအရာ
တို့သည် ငါ ့ ှ တ် မှ ထွက် ၍
ထင် ှား က ပီ။ ချက်ြခင်း ငါြပ ေသာေကာင့် ြဖစ် က ပီ။ 4သင် သည် ခုိင်မာ ေသာ
သေဘာ ၊ သံ ေချာင်း လည်ပင်း ၊ ေကးဝါ နဖူး ှင့် ြပည့်စုံသည်ကုိ
ငါ သိ ေသာေကာင့် ၊ 5အထက် က သင့် အား
ငါေဟာ ပီ။ အမှုမ ြဖစ် မီှငါေဘာ်ြပ ပီ။ သို့ ြဖစ်၍သင်က၊ ငါ ၏ ုပ်တု သည် ဤအမှု
ကုိ ြပ ပီ။ ငါ ထုေသာ ုပ်တု ၊ ငါ သွနး်ေသာ ုပ်တု သည် ဤအမှု ကုိ စီရင် ပီဟု
ေြပာ ရေသာ အခွင့်မ ှ ိ။ 6သင်သည် အရင်ကား ရ ပီ။ ဤအမှု အလံးုစုံ တို့ ကုိ ကည့် ှု
ေလာ။့ သူတပါးတို့အား မ
ကားမေြပာ ဘဲ ေနမည်ေလာ။ ယခု
မှစ၍ အသစ် ေသာအရာ၊ ဝှက်ထား ေသာအရာ၊ သင်မ သိ ေသးေသာ
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အရာ တို့ ကုိ ငါေဘာ်ြပ ၏။ 7 ထုိအရာတို့ ကုိ ယခု
ပင် ဖနဆ်င်း ၏။ အထက် က
ဖနဆ်င်းသည်မ ဟတ်ု။ ယေန ့
တိင်ုေအာင် သင်သည် မ
ကား စဖူး။ သို့
ြဖစ်၍သင်က၊ ငါသိ ှင့် ပီဟု ေြပာ ရေသာ အခွင့်မ ှ ိ။ 8အကယ် စင်စစ်သင်သည် မ
ကား မ သိ စဖူး။ သင် ၏ နား
သည် အထက် က
မ ပွင့်။ အေကာင်း မူကား၊ သင်သည် သစ္စာ
ပျက်လိမ့်မည်။ ဘွား စကပင်
သင့် ကုိ
သူပုန် ဟ၍ူသမုတ် ရလိမ့်မည်ကုိ ငါသိ ၏။ 9 သို့ ေသာ်လည်း၊ သင့် ကုိ ှ င်း ှ င်းမ
ပယ် မြဖတ် ြခင်းငှါ ၊ ငါသည် ကုိယ် နာမ အတက်ွ
ကုိယ် အမျက် ကုိ ချ ပ်တည်း
မည်။ ကုိယ် ဂုဏ် အသေရအတက်ွ သင် ၏အမှု၌
ငါသည်းခံ မည်။ 10 ငါသည် သင့် ကုိ စစ် ခ့ဲ ပီ။ သို့
ေသာ်လည်း၊ ေငွ ကုိ စစ်သက့ဲသို့ မ ဟတ်ု၊ ဒကု္ခ
မုိက် ၌
သင့် ကုိ စုံစမ်း ခ့ဲ ပီ။ 11 ကုိယ် အတက်ွ
ငါြပ ဦးမည်။ ငါန့ာမသည် ှုပ်ချ ြခင်းကုိ အဘယ်ေကာင့် ခံရမည်နည်း။ ငါ ့ ဂုဏ်
အသေရကုိ သူတပါး အား
ငါမ ေပး။ 12 အိယုာကုပ် ၊ ငါ ေခါ် ေသာ ဣသေရလ ၊ ငါ ့ စကား ကုိ
နားေထာင် ေလာ။့ ငါ သည် ဘုရား
ြဖစ်၏။ ငါ သည် အဦး
ဆုံးေသာသူ၊ ေနာက် ဆုံးေသာသူြဖစ် ၏။ 13အကယ်စင်စစ်ငါ ့လက် သည် ေြမ ကီး
ကုိ တည်
ေလ ပီ။ ငါ ့လက်ျာ လက်သည် မုိဃ်းေကာင်းကင် ကုိ ကက်
ေလ ပီ။ ငါ ေခါ် ၍ သူ
တို့သည် ချက်ြခင်း ေပါ် လာက၏။ 14 ှ ိသမျှ ေသာ သင် တို့ ၊ စည်းေဝး ၍
နားေထာင် ကေလာ။့ ဤ
အမှုအရာတို့ ကုိ သင် တို့တင်ွ
အဘယ်သူ သည် ေ ှးမဆွက ေဟာ
ှင့်သနည်း။ ထာဝရဘုရား
ချစ်
ေတာ်မူေသာသူသည် ဗာဗုလနု် မိ ၌
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အလို ေတာ်ကုိ ြပည့်စုံ ေစမည်။ သူ
၏ လက် သည်လည်း ၊ ခါလဒဲ လူတို့အေပါ်သို့ ေရာက်လိမ့်မည်။ 15 ငါ ့ ကုိယ်တိင်ု
အမိန ့် ေတာ် ှိ ပီ။ အကယ်စင်စစ်သူ့ ကုိ ငါေခါ် ပီ။ ငါေဆာင် ခ့ဲ ပီ။ သူ
သွားေသာလမ်း ၌ မဂင်္လာ ှိရလိမ့်မည်။ 16 ငါ ့ ထံသို့ ချ ်းကပ် ၍ ဤ
စကားကုိ နားေထာင် ကေလာ။့ ေ ှ ဦးစွာမှစ၍ တိတ်ဆိတ် စွာ
မ ေဟာ။ အမှု ြဖစ် စကာလ ၌
ငါ ှိ၏။ ယခု
တင်ွ အ ှင် ထာဝရဘုရား ှင့် ဝိညာ ် ေတာ်သည် ငါ ့ ကုိ ေစလွှတ် ေတာ်မူ၏။ 17သင့်
ကုိ ေရွး ှ တ် ေသာသူ၊ ဣသေရလ
အမျ ိး၏ သန ့် ှ င်း ေသာ အ ှင်ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ငါ သည် သင် ၏အကျ ိး ှင့်ယှ ်ေသာ အရာကုိ သွနသ်င် ၍၊
သင်သွား အပ်ေသာ လမ်း ြဖင့်
ပို့ ေဆာင် ေသာသင်
၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ြဖစ်၏။ 18သင်သည် ငါ ၏ပညတ် တို့ ကုိ
ေစာင့်ေ ှာက် ပါေစ ေသာ။ သို့ ြပ လျှင် ၊ သင် ၏ချမ်းသာ သည် ြမစ် က့ဲသို့ ၎င်း ၊
သင် ၏ေြဖာင့်မတ် ြခင်းပါရမီသည် သမုဒ္ဒရာ
လှုိင်း တံပုိးက့ဲသို့ ၎င်း ြဖစ် ရလိမ့်မည်။ 19သင် ၏ အမျ ိး အ ယ်ွသည် သဲ
လံးုက့ဲသို့ ၎င်း၊ သင် ၏သား ေြမးတို့သည်၊ သမုဒ္ဒရာ
ေကျာက်စရစ် က့ဲသို့ ၎င်း ြဖစ် ရကလိမ့်မည်။ သင် ၏နာမ သည် ငါ ့ ေ ှ မှာ မ
ြပတ် ၊ မ ပျက် မစီးရ။ 20 ဗာဗုလနု် မိ ထဲက
ထွက် ကေလာ။့ ရွှင်လနး် စွာ သီချင်းသံ ှင့်
ခါလဒဲ လတိူု့ေနရာမှ
ေြပး ကေလာ။့ ဤ
သိတင်းစကားကုိ ေြမ ကီး စွနး် တိင်ုေအာင် ြပနေ်ြပာ မက်ဆုိ ၍ အသံ
ကုိ လွှင့် ကေလာ။့ ထာဝရဘုရား
သည် မိမိ
ကျွန် ယာကုပ် ကုိ ေရွး ှ တ် ေတာ်မူ ပီဟေုြပာ ဆုိက ေလာ။့ 21 သူတို့သည် ေတာ
လမ်းြဖင့်
ေဆာင်သွား ေတာ်မူြခင်း ကုိခံ ေသာအခါ ေရမ
ငတ် က။ သူ
တို့အဘို့ ေကျာက်
ထဲက
ေရ ကုိ စီး
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ေစေတာ်မူ၏။ ေကျာက်ခဲ ကုိပင် ခဲွ ေတာ်မူသြဖင့် ၊ ေရ သည် စီး ထွက်ေလ၏။ 22 မ
တရား ေသာသူတို့ ၌
ချမ်းသာ မ ှိဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။

49
1 တကျွနး် တ ိင်ုငံအရပ်တို့ ၊ ငါ ့ စကားကုိ ကား ကေလာ။့ ေဝးစွာေသာ လမူျ ိ းတို့ ၊
ေစ့ေစ့နားေထာင် ကေလာ။့ ငါဘွားစကပင် ထာဝရဘုရားသည် ငါကုိ့ ေခါ်ေတာ်မူ၏။
အမိဝမ်းထဲမှစ၍ ငါ၏နာမကုိ မှတ်ေတာ်မူ၏။ 2 ငါ ့ ှ တ် ကုိ ထက် ေသာ ထား
က့ဲသို့ ြဖစ် ေစ၍ ၊ လက် ေတာ်အရိပ် ၌
ဖုံး ထားေတာ်မူ၏။ ငါ ့ ကုိလည်း
ဦးသစ်
ေသာ စည်းသွားြဖစ် ေစ၍၊ မိမိ
ြမား ေထာင့်ထဲမှာ
ဝှက် ထားေတာ်မူ၏။ 3 အိဣုသေရလ ၊ သင် သည် ငါ ၏ ကျွန် ြဖစ်၏။ သင့် အားြဖင့်
ငါဘု့နး် သည် ထင် ှားလိမ့်မည်ဟု ငါ ့အား
မိန ့် ေတာ် မူ ပီ။ 4 ငါ ကလည်း၊ အကျ ိး မ ှိ ဘဲ ငါလပ်ု ေဆာင်ရ ပီ။ အချည်း ှးီ
သက်သက်ငါ ့ ခွနအ်ား ကုန် ရ ပီ။ သို့ ေသာ်လည်း ၊ ငါ ့အမှု သည် ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ှိ၏။ ငါ ခံရေသာအခ လည်း ငါ၏ဘုရားသခင်လက်ေတာ်၌ ှိသည်ဟု
ဆုိ၏။ 5 ငါသည် ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌
အသေရထင် ှား ၍ ၊ ငါ ၏ဘုရား သခင်သည် ငါ ့ ကုိ ခုိင်ခ့ံ ေစ ေတာ် မူသည်
အေကာင်း ှင့်တကွ၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသည် အထံ
ေတာ်၌
စုေဝး ေစြခင်းကုိ မခံေသာ်လည်း၊ ငါသည် ယာကုပ် အမျ ိးကုိ အထံ
ေတာ်သို့
တ ဖန် ေဆာင် ခ့ဲ ရ ေသာကျွန် ြဖစ် ေစ မည်အေကာင်း၊ ငါ ့ ကုိ အမိ ဝမ်း ထဲ
မှစ၍ဖနဆ်င်း ေတာ်မူေသာထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည် ကား၊ 6 သင်သည် ယာကုပ် ၏ အမျ ိးအ ယ်ွ တို့ ကုိ ချးီေြမာက်
ြခင်း၊ ေဘးလတ်ွ ေသာ ဣသေရလ
သားတို့ ကုိ အရင်က့ဲသို့ ြဖစ်ေစြခင်းအလိငုှါသာ၊ ငါအ့မှုကုိ ေဆာင်ရွက် ေသာအမှုသည်
သာမညအမှုြဖစ်၏။ ထုိအမှုမက၊ သင်သည် ေြမ ကီးစွနး်တိင်ုေအာင်ငါ ၏
ကယ်တင်ြခင်းကုိ ြပ စိမ့်ေသာငှါ ၊ သင့် ကုိ တပါးအမျ ိးသား တို့ လင်း စရာဘို့
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ငါခန ့် ထားသည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 7ဣသေရလ အမျ ိးကုိ ေရွး ှ တ်ေတာ်မူ၍၊ ထုိ
အမျ ိး၏ သန ့် ှ င်း ေသာ ထာဝရဘုရား
သည်၊ အဘယ်သူမျှ မ ှစ်သက် ၊ တြပည် လံးု ရံွ ှာ ဘွယ်ြဖစ်၍၊ မင်း ထံ၌ ကျွန် ခံရ
ေသာသူအား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ သစ္စာ ှ ိေတာ်မူ ေသာ
ထာဝရဘုရား ၊ သင့် ကုိ ေရွးေကာက် ေတာ်မူေသာဣသေရလ အမျ ိး၏ သန ့် ှ င်း
ေသာ ဘုရား၏ ေကျးဇူးေတာ်ေကာင့် ၊ ှ င် ဘုရင်တို့သည် ြမင် ၍
ထ ကလိမ့်မည်။ မင်းသား တို့သည်လည်း
ကုိးကွယ် ကလိမ့်မည်။ 8ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ှစ်သက် ဘွယ်ေသာ အချနိ် ၌
သင် ၏စကားကုိ ငါနားေထာင် ပီ။ ကယ်တင် ရာကာလ ၌
သင့် ကုိ မစ
ပီ။ သင့် ကုိလည်း
ငါ ေစာင့်ေ ှာက် ၍ ၊ သင်သည် ြပည် ေတာ်ကုိ ြပ ြပင် လျက်၊ ဆိတ်ညံ ေသာ အေမွ
ခံရာအရပ်တို့ ကုိ အေမွ ေပးေစမည် အေကာင်း၊ 9 ထွက် ကေလာဟ့ု ချ ပ်ထား ေသာသူ
တို့ အား
၎င်း၊ ေပါ် လာကေလာဟ့ု ေမှာင်မုိက် ထဲမှာ
ေနေသာသူ တို့အား ၎င်း ေြပာ ေစမည်အေကာင်း ၊ လမူျ ိ းအား ပဋိညာ ်တရား ကုိ
ြပ စရာဘို့ သင့်ကုိ ခန ့ထ်ားမည်။ သို့ ြဖစ်၍၊ ထုိသူတို့ သည် လမ်း ခရီးတို့အနား မှာ စား
ရ၍ ၊ ြမင့် ေသာ အရပ်ရပ်တို့ ၌
ကျက်စား ရာကုိ ေတွ့ရကလိမ့်မည်။ 10 သူတို့သည် ေရစာကုိ မ
ငတ် မ မွတ် ရ။ အပူ
ကုိ လည်း မ
ခံ ရက။ ေန
ေရာင်ြခည်မထိရ။ အေကာင်း မူကား၊ သူ
တို့ ကုိ သနား
ေသာသူသည် သူ
တို့ ကုိ ပို့ ေဆာင် ၍ ၊ စမ်း
ေရ တင်ွးအနား သို့ လမ်းြပ လိမ့်မည်။ 11 ငါ ၏ေတာင် ှိသမျှ တို့ ကုိ သွားရာလမ်း
ြဖစ်ေစမည်။ ငါ ၏ေြမတနတ်ား များကုိလည်း
ငါဖို့ မည်။ 12 ကည့် ှုေလာ။့ ဤ
သူတို့သည် ေဝး
ေသာအရပ်မှ
လာ ကလိမ့်မည်။ ကည့် ှုေလာ။့ ထုိ
သူတို့သည် ေြမာက်
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မျက် ှာ ှင့် အေနာက် မျက် ှာမှ ၎င်း၊ ထုိ
သူတို့သည်လည်း ၊ သိနမ်ိ ြပည် မှ ၎င်း လာ ကလိမ့်မည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။ 13 အို မုိ
ဃ်းေကာင်းကင် တို့ ၊ သီချင်းဆုိ ကေလာ။့ အိုေြမ ကီး ၊ ဝမ်းေြမာက် ြခင်း ှ ိေလာ။့ အို
ေတာင် များတို့ ၊ ရွှင်လနး်စွာ သီချင်း ဆုိ ကေလာ။့ အေကာင်း မူကား၊ ထာဝရဘုရား
သည် မိမိ
လူ တို့ ကုိ ှစ်သိမ့် ေစေတာ်မူ၏။ ဆင်းရဲ ခံရေသာမိမိ လူတို့ ကုိ ကယ်မသနား ေတာ်
မူ၏။ 14 ဇိအနု် ကလည်း ၊ ထာဝရဘုရား သည် ငါ ့ ကုိ စွန ့ပ်စ်
ေတာ်မူ ပီ။ ဘုရား
ှင်သည် ငါ ့ ကုိ ေမ့ေလျာ့ ေတာ်မူ ပီဟု ဆုိ ေလေသာ်၊ 15 မိနး်မ သည် မိမိဘွား ေသာ

သား
ကုိ မသနား သည်တိင်ုေအာင်၊ မိမိ
ို့ စို့ သူငယ်ကုိ ေမ့ေလျာ့ ိင်ုသေလာ။ အကယ်၍ေမ့ေလျာ့ ေသာ်လည်း ၊ သင့် ကုိ ငါ

မ ေမ့ေလျာ။့ 16 ငါသည် ကုိယ်လက်ဝါး ၌
သင့် ကုိ စာထုိး
ပီ။ သင် ၏ မိ ို း သည် ငါ ့ ေ ှ မှာ အစ ် ှ ိ၏။ 17 သင် ၏သားသမီး တို့သည်

အလျင်အြမန် ြပ က လိမ့်မည်။ သင့် ကုိ လယူုဖျက်ဆီး ေသာသူတို့ သည် သင့် ထံမှ
ထွက်သွား ကလိမ့်မည်။ 18အရပ်ရပ် သို့ ေမျှာ် ကည့်ေလာ။့ ဤသူ
အေပါင်း တို့သည် စုေဝး
၍ သင့် ထံသို့ လာ က၏။ ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ငါ အသက်
ှင်သည်ြဖစ်၍၊ သင် သည် တင့်တယ်ေသာ အဝတ် ကုိ ဝတ် သက့ဲသို့ ၊ ဤသူ
အေပါင်း တို့ ကုိ ဝတ်လိမ့်မည်။ မဂင်္လာေဆာင်သတို့သမီး ြပ သည် နည်းတူ တနဆ်ာ
ဆင် လိမ့်မည်။ 19သင် ၌ သုတ်သင် ပယ် ှင်းေသာ အရပ်၊ ပျက်စီး ေသာ ြပည် သည်
ေန
သူများေသာေကာင့် ကျ ်း က လိမ့်မည်။ သင့် ကုိ ကုိက်စား ေသာသူတို့ သည်လည်း
ေဝး က လိမ့်မည်။ 20သင်၏သားများဆုံး ပီးမှ၊ တဖနရ်ြပန် ေသာ သား
တို့က၊ ေနရာ
မ ေလာက်ပါ။ ေန
စရာ အရပ်ကုိေပး
ပါ ဟု သင့် အား ေတာင်း ကေလဦးမည်။ 21သင်ကလည်း ၊ ဤ သူတို့ ကုိ ငါ ့အား
အဘယ်သူ ြဖစ်ဘွား ေစသနည်း။ ငါ သည် သား
ဆုံးေသာသူ၊ ဆိတ်ညံ လျက်ေနရေသာသူ၊ ှင်ထုတ် ြခင်းကုိခံ ရသြဖင့် ၊ အေဝးသို့
လည်ရေသာသူြဖစ်၍ ၊ ဤ သူတို့ ကုိ အဘယ်သူ ေမွးစား သနည်း။ ငါ သည် တေယာက်
တည်း ေန
ရသည်ြဖစ်၍၊ ဤ
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သူ တို့သည် အ ဘယ် မှာ ှိ က သနည်း ဟု ေအာက်ေမ့ လိမ့်မည်။ 22 အ ှင်
ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ကည့် ှုေလာ။့ ငါသည် အတိင်ုးတိင်ုးအြပည်ြပည်၌ေနေသာ
လမူျ ိ းတို့အား လက် ကုိ ချ ီ ၍ အလံ
ကုိ ထူ
သြဖင့် ၊ သူတို့သည် သင် ၏သားသမီး တို့ ကုိ လက် ှင့် ေပွ့လျက်၊ ပခုံး
ေပါ် မှာ ထမ်းလျက်ေဆာင် ခ့ဲ ကလိမ့်မည်။ 23 ှ င် ဘုရင်တို့သည် သင် ၏ ဘေထွး ၊
မိဖုရား တို့ သည် သင့် ကုိ ေမွးစား ေသာ အမိြဖစ် ကလိမ့်မည်။ သင့် ေ ှ မှာ ဦး ွှတ်
ြပပ်ဝပ် ၍၊ သင် ၏ေြခ ၌ ေြမမှုန ့် ကုိ လျက်
ကလိမ့်မည်။ ငါ သည် ထာဝရဘုရား
ြဖစ်ေကာင်း ကုိ ၎င်း၊ ငါ ့ ကုိ ေြမာ်လင့် ေသာသူတို့သည် ှက် ေကာက် ြခင်းမ ှိ
ေ ကာင်းကုိ ၎င်းသင်သိ လိမ့်မည်။ 24 လယူုရာ ဥစ္စာကုိ အား ကီး ေသာသူ ၏ လက်
မှ
ယူ ရမည်ေလာ။ တရား
ေသာ သူသိမ်း သွားေသာ လူတို့ ကုိ ှ တ် ရမည်ေလာ။ 25ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူ
သည်ကား ၊ အကယ် စင်စစ် အား ကီး ေသာသူ သိမ်း သွားေသာ လတိူု့ ကုိ ယူ
ရမည်။ ေကာက်မက် ဘွယ်ေသာသူ လယူုရာဥစ္စာ
ကုိ ှ တ် ရ လိမ့်မည်။ အေကာင်း မူကား၊ သင် ှင့်
ရနေ်တွ့ ေသာသူကုိ ငါ သည် ရနေ်တွ့ ၍ ၊ သင် ၏သား တို့ ကုိ ကယ်တင် မည်။ 26သင့်
ကုိ ည ်းဆဲ ေသာသူတို့ ကုိ သူ
တို့၏အသား
ှင့် ငါေကျွး မည်။ ချ ိေသာ စပျစ်ရည် ကုိ ေသာက်သက့ဲသို့ ၊ သူတို့သည် မိမိ
အေသွး ကုိဝစွာ ေသာက် ရ ကမည်။ သို့ ြဖစ်၍ ၊ ငါ ထာဝရဘုရား သည် သင့် ကုိ
ကယ်တင် ေသာ အ ှင်၊ သင့် ကုိ ေရွး ှ တ် ေသာသခင်၊ ယာကုပ် အမျ ိး၌ တနခုိ်း ကီး
ေသာ ဘုရားြဖစ်ေကာင်းကုိ
လူ အေပါင်း တို့ သည် သိ ရကလိမ့်မည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။

50
1ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ငါလွှတ် လိက်ုေသာ သင် တို့အမိ ၏ ြဖတ် စာ
သည် အဘယ်မှာ ှိသနည်း။ ငါ ၌ေကး ှိ၍ အဘယ် မည်ေသာ ေကး ှင် ထံ ၌ သင်
တို့ ကုိ ငါေရာင်း သနည်း။ သင် တို့သည် ကုိယ်ြပ ေသာ ဒစု ိုက် အတက်ွ
ကျွနခံ်ရက၏။ သင် တို့အြပစ်
ေကာင့် ၊ သင် တို့အမိ ကုိ ငါလွှတ် လိက်ု၏။ 2 ငါလာ ေသာအခါ
အဘယ်ေကာင့် လူ မ ှိသနည်း။ ငါေခါ် ေသာအခါ
အဘယ်ေကာင့်မ ထူး သနည်း။ ငါသည် မေရွး မ ှ တ် ိင်ုေအာင် လက် တို သေလာ။
ကယ်ချွတ်
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ိင်ုေသာ တနခုိ်း မ ှိသေလာ။ ကည့် ှု ေလာ။့ ငါ ဆုံးမ သြဖင့်
ပင်လယ် ေရသည် ခနး်ေြခာက် ၏။ ြမစ် တို့ ကုိ လင်ွြပင် ြဖစ် ေစ၏။ ေရ
မ ှိေသာေကာင့် ငါး တို့သည် နံ
က၏။ ေရငတ် ၍
ေသ က၏။ 3 ငါသည် မုိဃ်းေကာင်းကင် ကုိ နက် ေသာ အဝတ် ဝတ် ေစ၍ ၊
ေလျှာ်ေတ အဝတ် ှင့် ြခံ ၏။ 4 ငါသည် ပင်ပနး် ေသာသူအား မစ
ြခင်းငှါ စကားေြပာတတ်မည်အေကာင်း၊ အ ှင် ထာဝရဘုရား
သည် လတူတ်၏ ှ တ် သတ္တ ိကုိ ငါ ့အား ေပး ေတာ်မူ ပီ။ နနံက် အစ ်အတိင်ုးငါ ့ ကုိ
ှ ိး ေတာ်မူ၏။ စာ
သင်ေသာ သူက့ဲသို့
နားေထာင် ေစမည်အေကာင်း ငါန့ား ကုိ ှ ိးေဆာ် ေတာ်မူ၏။ 5အ ှင် ထာဝရဘုရား
သည် ငါ ့ နား ကုိ ဖွင့် ေတာ်မူ၍၊ ငါ လည်း
မ ြငင်း မဆန၊် ေနာက် သို့ မ ဆုတ်၊ 6 ို က် ေသာသူတို့ အား
ငါ ့ ေကျာ ကုိ၎င်း ၊ နားပနး်ဆံကုိ ှ တ် ေသာသူတို့အား ၊ ငါ ့ ပါး ကုိ၎င်းငါအပ် ၏။
အ ှက်ခဲွ ြခင်း ှင့်
တံေထွး ေထွးြခင်းမှ ငါသည် ကုိယ် မျက် ှာ ကုိမ လွှဲ။ 7အ ှင် ထာဝရဘုရား သည်
ငါ ့ ကုိ
ေစာင့်မ ေတာ်မူလိမ့်မည်။ ထို့ ေကာင့် ၊ ငါမ ှုံး ရသည်ြဖစ်၍ ၊ ကုိယ် မျက် ှာ ကုိ
မီးေကျာက် က့ဲသို့ ထား လျက်၊ ှက် ေကာက်ြခင်းသို့ မ
ေရာက်ရဟု
ငါသိ ၏။ 8 ငါ ့ ကုိ အြပစ်လွှတ် ေသာသူသည် အနးီ
မှာ ှ ိ၏။ အဘယ်သူ သည် ငါ ှင့် တရား ေတွ့မည်နည်း။ ပိ င် ၍ ေန ကကုန်အံ။့
အဘယ် သူသည် ငါ ှင့်ရနဘ်က် ြပ မည်နည်း။ ထုိသူသည် ချ ်းကပ် ေစ။ 9 ကည့် ှု
ေလာ။့ အ ှင် ထာဝရဘုရား သည် ငါ ့ ကုိ
ေစာင့်မ ေတာ်မူမည်။ အဘယ်သူ သည် ငါ ့ ကုိ တရား
ှုံးေစ မည်နည်း။ ထုိသို့ ေသာ သူ
အေပါင်း တို့သည် အဝတ် က့ဲသို့ ေဟာင်း မ်ွး ြခင်းသို့ ေရာက်ကလိမ့်မည်။ ပုိး
ကုိက်စား ြခင်း ကုိလည်း ခံရကလိမ့်မည်။ 10သင် တို့တင်ွ
အဘယ်သူ သည် ထာဝရဘုရား
ကုိ ေကာက်ရွ ံ သနည်း။ ထုိသူသည် ကုိယ်ေတာ် ကျွန် ၏ စကား
သံကုိ
နားေထာင် ပါေစ။ အဘယ်သူ သည် အလင်း
မ ှိဘဲ ေမှာင်မုိက် ၌သွား လာသနည်း။ ထုိသူ
သည် ထာဝရဘုရား
၏ နာမ
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ေတာ်ကုိ
ခုိလှုံ ၍ ၊ မိမိ ဘုရား သခင်ကုိ
အမီှြပ ပါေစ။ 11 မီး ကုိညိ ၍ မိမိတို့ ကုိ မီးပွား တို့ ှင့် ဝနး်ရံ ေစေသာ သူအေပါင်း
တို့ ၊ သင် တို့ မီး ၏အလင်း ၌ ၎င်း၊ သင်တို့ ြပ စု
ေသာ မီးစ
များ၌၎င်း သွား လာကေလာ။့ ငါ ့လက် ၌ ခံရေသာ အကျ ိးဟမူူကား၊ သင် တို့သည်
ဝမ်းနည်း လျက်
အိပ် ရကလိမ့်မည်။

51
1 ေြဖာင့်မတ် ြခင်းတရားသို့ လိက်ု၍ ထာဝရဘုရား
ကုိ ှာ ေသာသူတို့ ၊ ငါ ့ စကားကုိ
နားေထာင် ကေလာ။့ သင်တို့ ကုိ ခုတ် ယူရာ ေကျာက် ှင့် ၊ တးူ ယူရာ တင်ွး ဝကုိ
ကည့် ှု ကေလာ။့ 2သင် တို့၏အဘ
အာြဗဟံ ှင့် ၊ သင် တို့ ကုိ ဘွား
ေသာ သူစာရာ
တို့ ကုိ
ကည့် ှု ကေလာ။့ ငါသည် တ
ေယာက်တည်းေသာသူ အာြဗဟံ ကုိ ေခါ် ၍ ၊ ေကာင်း ကီး
ေပးသြဖင့်
များ ြပားေစ၏။ 3 ထုိသို့ ှင့်အညီ၊ ထာဝရဘုရား
သည် ဇိအနု် မိ ကုိ ချမ်းသာ ေပးေတာ်မူမည်။ သူ
၏ဆိတ်ညံ ရာအရပ် အလံးုစုံ
တို့ ကုိ ချမ်းသာေပးမည်။ သူ
၏ေတာ ကုိ ဧဒင် အရပ်က့ဲသို့
၎င်း ၊ သူ ၏လင်ွြပင် ကုိ ထာဝရဘုရား
၏ဥယျာ ် က့ဲသို့ ၎င်း ြဖစ် ေစေတာ်မူသြဖင့် ၊ ဇိအနု် မိ သည် ဝမ်းေြမာက် ရွှင်လနး်
ြခင်း၊ ေကျးဇူးေတာ်ကုိ ချးီမွမ်း ြခင်း၊ သီချင်း ဆုိြခင်း ှင့် ြပည့်စုံ လိမ့်မည်။ 4 ငါ
၏လမူျ ိ း ၊ ငါ ့လစုူ တို့ ၊ ငါ ့ စကားကုိ
နားေထာင် နာယူကေလာ။့ ငါ ့ ထံ မှ
တရား ထွက် ၍
ငါ စီရင် ချက်သည် လူ
များလင်း စရာဘို့ တည်ရလိမ့်မည်။ 5 ငါ ၏ေြဖာင့်မတ် ြခင်းတရားသည် အနးီ
မှာ ှ ိ၏။ ငါ ၏ကယ်တင် ြခင်းတရားသည် ထွက်သွား ပီ။ ငါ ့လက် ံု း သည် လူ
တို့တင်ွ တရား
မှုကုိ စီရင်လိမ့်မည်။ တကျွနး်
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တ ိင်ုငံသားတို့သည် ငါကုိ့ ေြမာ်လင့် ၍ ၊ ငါ ့ လက် ံု း ကုိ ကုိးစား ကလိမ့်မည်။ 6 မုိ
ဃ်း ေကာင်းကင်ကုိ
ေမျှာ် ၍ကည့်ကေလာ။့ ေြမ ကီး ကုိလည်း
ငံု့ ၍ ကည့် ကေလာ။့ မုိဃ်းေကာင်းကင် သည် မီးခုိး
က့ဲသို့ ကွယ်ေပျာက် ၍ ၊ ေြမ ကီး သည် အဝတ်
က့ဲသို့ ေဟာင်း မ်ွး လိမ့်မည်။ ေြမ ကီး သား တို့သည် ြခင်
ေကာင်က့ဲသို့ ေသ ကလိမ့်မည်။ ငါ ၏ ကယ်တင် ြခင်းတရား မူကား
အစ ် အ မဲတည် လိမ့်မည်။ ငါ ၏ ေြဖာင့်မတ် ြခင်း တရားလည်း
ပေပျာက် ြခင်း မ ှိ ိင်ုရာ။ 7 ေြဖာင့်မတ်ြခင်းတရားကုိသိ၍၊ ငါ ၏တရား ကုိ ှလံးု
သွင်းမိေသာသူတို့ ၊ ငါ ့ စကားကုိ
နားေထာင် ကေလာ။့ လူ
တို့သည် အြပစ် တင်မည်ဟု မ
စုိးရိမ် က ှင့်။ လူ
တို့ က့ဲရဲ ြခင်းကုိ မ
ေကာက် က ှင့်။ 8အေကာင်း မူကား၊ ပုိးရွ တို့သည် သုိးေမွှး အဝတ် ကုိ ကုိက်စား
သက့ဲသို့ ၊ ထုိသူတို့ ကုိ ကုိက်စား ဖျက်ဆီး က လိမ့်မည်။ ငါ ၏ေြဖာင့်မတ် ြခင်းတရား
မူကား
နစိ္စ ထာဝရ ြဖစ် ၍ ၊ ငါ ၏ ကယ်တင် ြခင်းတရားသည်လည်း ကမ္ဘာ အဆက်ဆက်
တည်လိမ့်သတည်း။ 9 အို ထာဝရဘုရား
၏ လက် ံု း ေတာ်၊ ိးု
ေတာ်မူပါ။ ိးု၍ ခွနအ်ားကုိ ယူေတာ်မူပါ။ ေ ှး ကာလ ှင့် လနွ် ဘူးေသာကာလ
၌က့ဲသို့
ိးုေတာ်မူပါ။ ရာခပ် ကုိ ဒဏ်ခတ်၍ နဂါး ကုိ နာ
ေစေသာသူကား၊ ကုိယ်ေတာ် ပင် မ ဟတ်ု ေလာ။ 10 ပင်လယ် ေရ၊ နက်နဲ ရာေရ တို့ ကုိ
ခနး်ေြခာက် ေစ ၍၊ ပင်လယ် နက်နဲ ရာ အရပ်တို့ ကုိ ေရွး ှ တ် ေသာ သူများ သွား စရာ
လမ်း ြဖစ်ေစေသာသူကား၊ ကုိယ်ေတာ် ပင် မ ဟတ်ုေလာ။ 11 သို့ ြဖစ်၍၊ ထာဝရဘုရား
ကယ် လွှတ်ေတာ်မူေသာသူတို့ သည် ြပနလ်ာ ၍
သီချင်းဆုိ လျက် ၊ ထာဝရ ဝမ်းေြမာက် ြခင်းသရဖူကုိ ေဆာင်းလျက် ၊ ဇိအနု် မိ သို့
ေရာက်
ကလိမ့်မည်။ ဝမ်းေြမာက် ရွှင်လနး် ြခင်းအခွင့်ကုိ ရ
က၍၊ ဝမ်းနည်း ြခင်း ှင့်
ညည်းတာွး ြခင်းသည် ေြပး သွားရ လိမ့်မည်။ 12 သင် တို့ ကုိ ှစ်သိမ့် ေစေသာ သူ
ကား၊ အြခားသူ မဟတ်ု၊ ငါ ့ ကုိယ်တိင်ုေပတည်း။ ေသ
ရေသာ လူ
ကုိ၎င်း၊ ြမက်ပင် က့ဲသို့ ြဖစ်လတံေ့သာ လူ
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သား ကုိ၎င်း၊ သင်သည် ေကာက်ရမည်အေကာင်း၊ အဘယ်သို့ ေသာ သေဘာ ှိ
သနည်း။ 13 မုိဃ်းေကာင်းကင် ကုိ ကက် ေတာ်မူထေသာ၊ ေြမ ကီး ကုိလည်း
တည် ေတာ်မူထေသာ၊ သင့် ကုိ ဖနဆ်င်း ေတာ်မူေသာထာဝရဘုရား ကုိ သင်သည်
ေမ့ေလျာ့ ၍၊ ည ်းဆဲေသာသူသည် ငါကုိ့ ဖျက်ဆီး လု ပီဟု စိတ်ထင် ှင့်၊ သူ
၏ေဒါသ အမျက်ကုိ အစ ် ေကာက် ရမည်အေကာင်း၊ အဘယ်သို့ ေသာ သေဘာ ှိ
သနည်း။ ယခုမှာ ည ်းဆဲ ေသာသူ ၏ေဒါသ အမျက်သည် အဘယ် မှာ ှိသနည်း။
14အချ ပ် ခံရေသာသူသည် ေထာင် ထဲမှာ
မ ေသ ၊ ေရ စာမ ြပတ် ၊ လျင်ြမန် စွာ ကယ် ှ တ် ြခင်းသို့ ေရာက်လိမ့်မည်။ 15 ငါ
သည် သမုဒ္ဒရာ
ကုိ ဆုံးမ၍ လှုိင်း တံပုိးကုိ ဟနုး် ေစေသာသင်
၏ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား ြဖစ်၏။ ထုိဘုရား
၏နာမ ေတာ်ကား၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရ ဘုရားေပတည်း။ 16 မုိဃ်း
ေကာင်းကင် ကုိ ေဆာက် ၍ ၊ ေြမ ကီး ကုိ တည် ေစြခင်းငှါ ၎င်း၊ သင် သည် ငါ ၏လမူျ ိ း
ြဖစ်၏ဟု ဇိအနု် မိ ကုိ
ေြပာ ေစြခင်းငှါ ၎င်း၊ ငါ ့ စကား ကုိ သင် ၏ ှ တ်
ထဲမှာ
ငါထား ပီ။ ငါ ့လက် ၏အရိပ် ှင့်
သင့် ကုိ ငါမုိး ပီ။ 17ထာဝရဘုရား ၏လက် ေတာ်၌
အမျက် ေတာ် ဖလား
ကုိ ေသာက် ေသာ
ေယ ု ှလင် မိ ၊ ိးု
ေလာ။့ ိးု
၍ ထ
ေလာ။့ သင်သည် တနုလ်ှုပ် ေစေသာဖလား ကုိ အကုန် ေသာက် ခ့ဲ ပီ။ အနည် အဖက်
ကုိလည်း ညစ် ခ့ဲ ပီ။ 18 ကုိယ်တိင်ုဘွားြမင် ေသာ သား
တို့တင်ွ၊ သင့်ကုိ လမ်းြပ ေသာ သူတေယာက် မျှမ ှိ။ ကုိယ်တိင်ုေမွးစား ေသာ သား
တို့တင်ွ၊ သင့်ကုိ လက် ဆဲွ ေသာ သူတေယာက်မျှမ ှိ။ 19အစာေခါင်းပါး ၍
လဆိူတ်ညံြခင်းေဘး၊ ထား
ြဖင့် ဖျက်ဆီး ြခင်းေဘးတည်းဟေူသာေဘး ှစ် ပါးတို့သည် သင် ၏အေပါ်မှာ ေရာက်
လာသည်ြဖစ်၍၊ သင့် အတက်ွ
အဘယ် သူငိေုကး ြမည်တမ်းသနည်း။ ငါသည် အဘယ်သို့ ချမ်းသာ ေပး ိင်ုသနည်း။

20သင် ၏သား တို့သည် မိနး်ေမာ ေတေွဝက၏။ ေကျာကွ့င်း ၌ ဘမ်းမိေသာ စုိင် က့ဲသို့
ခပ်သိမ်း ေသာ လမ်းဝ မှာ အိပ် ၍၊ ထာဝရဘုရား
၏ အမျက် ထွက်ေတာ်မူြခင်း၊ သင် ၏ဘုရား သခင်ဆုံးမ ေတာ်မူြခင်း ှင့် ဝ က၏။

21 သို့ ြဖစ်၍၊ ည ်းဆဲ ြခင်းကုိ ခံရေသာသူ၊ စပျစ်ရည်
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မှတပါး အြခားေသာ ယစ်မျ ိ း ှင့် ယစ်မူး ေသာသူ၊ နားေထာင်ေလာ။့ 22သင် ၏အ ှင်
၊ မိမိလတိူု့၏အမှုကုိ ေစာင့်ေတာ်မူေသာသင်
၏ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည် ကား ၊ ကည့် ှု ေလာ။့ တနုလ်ှုပ် ေစေသာ ဖလား ၊ ငါ ့အမျက်
ေတာ်ဖလား ၏ အနည် အဖတ်ကုိ သင် ၏လက် မှ
ငါ ု ပ် ၍၊ သင်သည် ေနာက် တဖနမ် ေသာက် ရ။ 23သင်သည် ခရီးသွား ေသာသူတို့
ေ ှ မှာ ကုိယ် ကုိ ေြမ တနတ်ားလပ်ု ၍ ၊ အလျားဝပ်ေစြခင်းငှါ ဝပ် လျက်ေန ေတာ။့ ငါ
ေကျာ်သွား မည်ဟဆုို ၍၊ သင့် ကုိ ည ်းဆဲ ေသာသူတို့ လက် ၌
ထုိဖလား ကုိ ငါထား မည်။

52
1 အို ဇိအနု် မိ ၊ ိးု
ေလာ။့ ိးု
၍ ခွနအ်ား ကုိ ယူ
ေလာ။့ အိုေယ ု ှလင် မိ တည်းဟေူသာ၊ သန ့် ှ င်း ေသာ မိ ၊ သင် ၏တင့်တယ်
ေသာ အဝတ် တနဆ်ာတို့ ကုိ ဝတ်ဆင်
ေလာ။့ အေကာင်း မူကား၊ ေနာက် တဖနအ်ေရဖျား လီှးြခင်းကုိ မခံေသာသူ ှင့်
ညစ်ည း ေသာသူတို့ သည် သင် ၏အထဲသို့
မ ဝင် ရက။ 2 အိေုယ ု ှလင် မိ ၊ ကုိယ်၌ ကပ်ေသာ ေြမမှုန ့် ကုိ ခါ လိက်ု၍၊ ြမင့်ေသာ
အရပ် ၌ ထုိင် ေလာ။့ အိခုျ ပ် ထား လျက် ှိေသာဇိအနု် သတို့သမီး ၊ သင် ၏လည် ကိ း
ကုိ ချွတ် ေလာ။့ 3ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ သင်တို့သည် ကုိယ်ဘုိး ေငွကုိ
မ
ရဘဲ ကျွနခံ်ရသည်ြဖစ်၍၊ ေငွ မ ေပးဘဲ ေရွး ြခင်းသို့ ေရာက် ကလိမ့်မည်။ 4အ ှင်
ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ငါ ၏လူ တို့သည် အထက် က
အဲဂုတ္တု ြပည်၌ တည်းခုိ အံ့ ေသာငှါ
သွား က၏။ ေနာက် မှ အာ ှု ရိ လူတို့သည် အေကာင်းမ ှိ ဘဲ ည ်းဆဲ က၏။

5ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ငါ ၏ လူ
တို့ ကုိ အေကာင်း မ ှိဘဲ ယူသွား ၍ ၊ အစုိးရ ေသာသူတို့ သည် ဝါကားလျက် ငါ ့
နာမ ကုိ ေန ့
တိင်ုး က့ဲရဲ ကသည် ြဖစ်၍၊ ငါ သည် အဘယ်သို့ ြပ ရမည်နည်း။ 6 သို့ ြဖစ်၍ ၊ ငါ
၏လူ တို့သည် ငါ ့ ကုိ သိ
ကလိမ့်မည်။ ဂတိထားေသာသူကား၊ ငါ ြဖစ်သည်ကုိ အချနိေ်ရာက်မှ သိကလိမ့်မည်။

အကယ်စင်စစ်ငါ ှ ိသည်ဟု ထာဝရဘုရား
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မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 7 ငိမ်သက် ြခင်း၏ ဝမ်းေြမာက် စရာ သိတင်းကုိ ကား ေြပာေသာသူ၊
ကယ်တင် ြခင်းေကာင်းကျ ိး ချမ်းသာ၏ ဝမ်းေြမာက်စရာ သိတင်းကုိ ကားေြပာေသာ
သူ၊ သင် ၏ ဘုရား
သခင်စုိးစံ ေတာ်မူ၏ဟု ဇိအနု် မိ အား
ေြပာ ေသာသူ ၏ ေြခ တို့သည် ေတာင် ေပါ် မှာ အလနွတ်င့်တယ် လှစွ တကား။ 8သင်
၏ကင်းေစာင့် တို့၏အသံ ကုိ နားေထာင်ကေလာ။့ သူတို့သည် အသံ
ကုိ လွှင့် ၍၊ ရွှင်လနး်ေသာ အသံ ှင့် တညီတ ွတ် တည်းေကးေကာ် က၏။
အေကာင်း မူကား၊ ထာဝရဘုရား
သည် ဇိအနု် မိ သို့ ြပန် လာေတာ်မူေကာင်းကုိ ကုိယ်တိင်ုြမင် ရက၏။ 9 ေယ ု ှ
လင် မိ ၌ ပိ ပျက် ရာအရပ်တို့ ၊ တညီတ ွတ် တည်း သီချင်းဆုိ သံ ှင့် ေ ကးေကာ်
ကေလာ။့ ထာဝရဘုရား
သည် မိမိ
လူ တို့ ကုိ ှစ်သိမ့် ေစ ေတာ် မူ ပီ။ ေယ ု ှ လင် မိ ကုိ ေရွး ှ တ် ေတာ် မူ ပီ။

10ထာဝရဘုရား သည် ခပ်သိမ်းေသာ လူ
အမျ ိးမျ ိ း တို့ ေ ှ မှာ၊ သန ့် ှ င်း ေသာလက် ံု း ေတာ်ကုိ ဖွင့ြ်ပ ေတာ်မူသြဖင့် ၊ ေြမ ကီး
စွနး် ှ ိသမျှ တို့သည် ငါ တို့ ဘုရား သခင်၏ ကယ်တင် ေတာ်မူြခင်းေကျးဇူးကုိ သိ ြမင်
ကလတံ။့ 11 ထွက် က။ ထွက် က။ ထုိ
အရပ်မှ
ထွက် သွားကေလာ။့ မစင်ကယ် ေသာအရာကုိ လက် ှင့်မျှ မ
တို့ က ှင့်။ ထုိအရပ်ထဲက
ထွက်သွား ကေလာ။့ ထာဝရဘုရား
၏ အေဆာက်အဦး တို့ ကုိ ေဆာင်ရွက် ေသာသူတို့ ၊ သန ့် ှ င်း ြခင်း ှ ိ ကေလာ။့ 12သင်
တို့သည် အလျင်အြမန် မ ထွက် ရက။ ေြပး
၍ မ
သွား ရက။ ထာဝရဘုရား
သည် သင် တို့ေ ှ ၌ က
ေတာ်မူမည်။ ေနာက်၌လည်း ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင် သည် သင် တို့အကွယ် အကာြဖစ်ေတာ်မူမည်။ 13 ကည့် ှုေလာ။့ ငါ ့ ကျွန်
သည် အမှုေဆာင်၍ ေအာင် လိမ့်မည်။ ချးီေြမာက် ချးီြမင့် ြခင်းသို့ ေရာက်၍ ၊ အထွဋ်
အြမတ်ြဖစ် လိမ့်မည်။ 14 သူသည် လူ
မဟတ်ုသက့ဲသို့ မျက် ှာပျက်ြခင်း၊ လူ
သားမဟတ်ုသက့ဲသို့ အဆင်း အသေရပျက် ြခင်း ှ ိသည် ကုိ၊ အများ ေသာသူတို့ သည်
အံဩ့ မိနး်ေမာကသည် ြဖစ်၍၊ 15 ထုိအတူ
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သူသည် အများ ေသာ လမူျ ိ း တို့ ကုိ သန ့် ှ င်း ေစလိမ့်မည်။ ေ ှ ေတာ်၌ ှင်ဘုရင်
တို့သည် မိမိ
တို့ ှ တ် ကုိ ပိတ် ၍ ေနရကလိမ့်မည်။ သူတပါးမ ြပ ဘူး ေသာ
အရာကုိ သူတို့သည် ြမင် ကလိမ့်မည်။ မ
ကား ဘူး ေသာ
အရာကုိလည်း နားလည် ကလိမ့်မည်။

53
1 ငါ တို့ ေဟာေြပာေသာ သိတင်း စကားကုိ
အဘယ်သူ ယုံ သနည်း။ ထာဝရဘုရား
၏ လက် ေတာ် သည် အဘယ် သူအား
ထင် ှား ေတာ် မူသနည်း။ 2 ထာဝရဘုရား၏ကျွန်သည် အ ွန ့် က့ဲသို့ ၎င်း၊ ေသွ့
ေြခာက်ေသာေြမ ၌ ေပါက် ေသာအတက် က့ဲသို့ ၎င်း၊ ေ ှ ေတာ်၌ ကီးပွား ၏။
ပမာဏြပ စရာ အဆင်း တင့်တယ်ြခင်းမ ှိ။ ချစ် လို ဘွယ်ေသာ မျက် ှာ လက္ခဏာ
ှင့် မ ြပည့်စုံ။ 3 မထီမ့ဲြမင် ြပ ြခင်းကုိခံ ၍ ၊ လူ တို့တင်ွ အယုတ် ဆုံး ေသာသူြဖစ် ၏
ငိ ြငင် ေသာသူ၊ နာက ်းြခင်းေဝဒနာ ှင့် ကျွမ်းဝင် ေသာသူြဖစ် ၏။ သူတပါးမျက် ှာ
လွှဲ ြခင်းကုိ ခံရေသာ သူက့ဲသို့
ြဖစ်၏။ မထီမ့ဲြမင် ြပ ြခင်းကုိခံ လျက် ှိ၍၊ ငါတို့သည် မ
ိုေသ က။ 4 သို့ ေသာ်လည်း၊ ထုိသူ
သည် ငါ တို့အနာ ေရာဂါေဝဒနာများကုိ ယူတင်ေဆာင်ရွက် ေလ၏။ ဒဏ်ခတ် ေတာ်
မူြခင်းကုိ၎င်း၊ ဘုရား
သခင်ဆုံးမ ၍ ှမ့်ိချေတာ်မူြခင်း ကုိ၎င်းခံရေသာသူြဖစ်သည်ဟု ငါ တို့သည် ထင်မှတ်
က ပီ။ 5 ထုိသူ သည် ငါ တို့ လနွက်ျ း ြခင်းအြပစ်များ ေကာင့် ၊ နာကျင်စွာ ထုိး
ြခင်း၊ ှပ်ိစက် ြခင်းကုိ ခံရေလ၏။ ငါ တို့၏ ငိမ်သက် ြခင်းချမ်းသာကုိြဖစ်ေစေသာ
ဆုံးမ
ြခင်းသည် သူ့
အေပါ် သို့ ေရာက်၍ ၊ သူ ခံရေသာဒဏ်ချက် အားြဖင့်
ငါ တို့သည်
အနာ ေပျာက်လျက် ှိ က၏။ 6 ငါ တို့ ှ ိသမျှ သည် သုိး
က့ဲသို့ လမ်းလွဲ လျက်၊ ကုိယ် လမ်း သို့ အသီးအသီး လိက်ုသွား ကသည်ြဖစ်၍ ၊
ထာဝရဘုရား သည် ခပ်သိမ်း ေသာ ငါ တို့၏အြပစ် များကုိ သူ့
အေပါ် ၌ တင် ေတာ်မူ၏။ 7 ထုိသူ သည် ည ်းဆဲ ြခင်း ှင့်
ှမ့်ိချ ြခင်းကုိခံ ၍ ှ တ် ကုိ မ
ဖွင့် ဘဲေန၏။ အေသသတ် ြခင်းငှါ ေဆာင်သွားေသာ သုိးသငယ် က့ဲသို့ သူ့ကုိ ေဆာင်
သွား၍ ၊ သုိး သည် အေမွးညပ် ေသာသူေ ှ မှာ မ
ြမည်ဘဲေနသက့ဲသို့ ၊ သူ သည် ှ တ် ကုိ မ
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ဖွင့် ဘဲ ေန၏။ 8 မတရားစွာ စီရင် ြခင်းအားြဖင့် သူ့ကုိ ထုတ် သွား က၏။ အသက်
ှင်ေသာသူတို့ ၏ ေနရာ
မှ
သူ့ကုိ သုတ်သင်
ပယ် ှင်းသည်ြဖစ်၍ ၊ သူ ၏အမျ ိး အ ယ်ွကုိ အဘယ်သူ ြပ ွှန် မည်နည်း။ ငါ
၏လမူျ ိ း အြပစ် ေကာင့်
ဒဏ်ခတ် ေတာ်မူြခင်းကုိခံေလ၏။ 9 ြပစ်မှား ြခင်းကုိ မ
ြပ ။ သူ ၏ ှ တ် ၌
မုသာ မ ှိ ေသာ်လည်း ၊ လဆုိူး တို့ ှင့်အတူ ေြမြမ ပ်ြခင်းငှါစီရင်
က၏။ သို့ ရာတင်ွ ေသ ပီးမှ
သူေဌး ၌ ှိ၏။ 10ထာဝရဘုရား သည် သူ့
ကုိ ှပ်ိစက် ြခင်းငှါအလို ေတာ် ှိ၍ နာ
ေစေတာ်မူ၏။ သူသည် အြပစ်ေြဖေသာ ယဇ် ကုိပူေဇာ် ပီးမှ ၊ အမျ ိး အ ယ်ွေတာ်ကုိ
ြမင် ရလိမ့်မည်။ အသက် ေတာ်လည်း ှည် လိမ့်မည်။ ထာဝရဘုရား
၏ အ ကံ ေတာ်သည်လည်း
သူ ၏လက် ၌
ြပည့်စုံ ြခင်းသို့ ေရာက်လိမ့်မည်။ 11 မိမိ စိတ် ဝိညာ ်ခံရေသာေဝဒနာ ၏အကျ ိးကုိ
မိမိြမင် ၍ အား
ရလိမ့်မည်။ ထုိေြဖာင့်မတ် ေသာ ငါ ၏ကျွန်
ကုိ သိကျွမ်း ြခင်းအားြဖင့် ၊ သူသည် အများ ေသာသူတို့ ကုိ ေြဖာင့်မတ် ရာ၌ တည်
ေစလိမ့်မည်။ သူ
တို့၏အြပစ် ကုိ ကုိယ်တိင်ု ေဆာင်ရွက် ရ၏။ 12 ထုိသို့ မိမိ
အသက် ကုိ ေသ
ြခင်း၌
သွနး် ၍၊ မတရား
ေသာသူတို့ ှင့်
ေရတက်ွဝင်ြခင်းသို့ ေရာက်သြဖင့် ၊ လမူျား တို့၏အြပစ် ကုိ ေဆာင်ရွက် ၍ ၊ မတရား
ေသာသူတို့ အဘို့ ေတာင်းပန် ေသာေကာင့် ၊ လူ ကီး တို့ ကုိ သူ
၏ အဘို့ ြဖစ်ေစြခင်းငှါ ငါခဲွ မည်။ အစွမ်းသတ္တ ိ ှ ိေသာသူတို့ ကုိ သူ၏လက်ရဥစ္စာ
က့ဲသို့ ၊ ကုိယ်တိင်ုေဝဖနရ်ေသာအခွင့် ှ ိလိမ့်မည်။

54
1သားမ ဘွား ေသာ အြမံ မ၊ ဝမ်းေြမာက်ေလာ။့ သားဘွား ြခင်းေဝဒနာကုိ မ
ခံေသးေသာ မိနး်မ၊ ေကးေကာ်
ေအာ်ဟစ်ေလာ။့ အေကာင်း မူကား၊ စွန ့် ထားေသာ မိနး်မသည် လင် ှိေသာမိနး်မ
ထက်သာ၍ များေသာ သား
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တို့ ကုိ ဘွားြမင် ပီဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 2သင် ၏တဲ ရာ ကုိ ကျယ် ေစေလာ။့ သင် ၏ေနရာ
မျက် ှာ ကက် ကုိ ကက် ဦးေလာ။့ ှေြမာ ေသာစိတ် မ
ှိ ှင့်။ ကိ း တို့ ကုိ ှည် ေစဦးေလာ။့ တိင်ု တို့ ကုိ မဲစွာ စုိက် ေလာ။့ 3 အေကာင်း

မူကား၊ သင်သည် လက်ျာ ဘက်၊ လက်ဝဲ ဘက်၌ တိးုပွား လိမ့်မည်။ သင် ၏အမျ ိး
အ ယ်ွသည် တပါး အမျ ိးသားတို့ ကုိ အေမွ ခံ၍ ၊ သူတို့၏ ဆိတ်ညံ ေသာ မိ တို့ ၌ ေန
ကလိမ့်မည်။ 4 မ စုိးရိမ် ှင့်။ ှက်ေကာက် ြခင်းသို့ မ ေရာက်ရ။ မျက် ှာ မ ပျက် ှင့်။
အ ှက်ကဲွ ြခင်းကုိ မ
ခံရ။ အသက်
ငယ်စ ်အခါ ခံရေသာ ှက်ေကာက် ြခင်းကုိ ေမ့ေလျာ့ လိမ့်မည်။ မုတ်ဆုိးမ ြဖစ်၍ ခံ
ရေသာက့ဲရဲ
ြခင်းကုိ ေနာက်
တဖန် မ
ေအာက်ေမ့ ရ။ 5အေကာင်း မူကား၊ သင့် ကုိ ဖနဆ်င်း ေသာ သူသည် သင် ၏လင်
ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ နာမ
ေတာ်ကား၊ ေကာင်းကင် ဗုိလ်ေြခ အ ှင်ထာဝရ ဘုရားတည်း။ သင့် ကုိ ေရွး ှ တ်
ေသာသူသည် ဣသေရလ
အမျ ိး၌ သန ့် ှ င်း ေသာ ဘုရား
ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ ေြမ ကီး တြပင်လံးု ကုိ အစုိးရေသာဘုရားဟ၍ူေခါ် ရက၏။ 6 စွန ့ပ်စ်
၍
စိတ် ငိ ြငင် ေသာ မိနး်မ ၊ ငယ် စ ်တင်ွမယား ြဖစ်၍ ၊ ေနာက်မှြငင်းပယ် ေသာ မိနး်မ
ကုိ တဖန် ေခါ်သက့ဲသို့ သင့် ကုိ ငါေခါ် မည်ဟု သင် ၏ဘုရား သခင်မိန ့် ေတာ်မူ၏။
7သင့်ကုိ ခဏ
သာ ငါစွန ့် သည် ြဖစ်၍ ၊ များ စွာေသာ က ုဏာ
ှင့်
တဖနသိ်မ်းဆည်း ဦးမည်။ 8 ြပင်းစွာေသာ အမျက် ထွက်၍ ခဏ
မျှ ငါမျက် ှာ လွှဲ ေသာ်လည်း ၊ ထာဝရ ေမတ္တ ာ ှင့်
သင့် ကုိ ကယ်မသနား
ဦးမည်ဟု သင့် ကုိ ေရွး ှ တ် ေသာ ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ ၏။ 9 ေနာဧ လက်ထက်၌
လွှမ်းမုိးေသာေရ ကုိ ငါသည် မှတ်၍၊ ထုိေရ
သည် ေြမ ကီး ကုိ
ေနာက် တဖနမ်လွှမ်းမုိးရ ဟု ကျနိဆုိ် ြခင်းကုိ ြပ သည်နည်းတူ ၊ သင့် ကုိ
အမျက်
မထွက်၊ မဆုံးမ
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ဟု ကျနိဆုိ် ြခင်းကုိ ြပ ပီ။ 10 ေတာင် ကီးတို့သည် ေရွ ၍ ၊ ေတာင် ငယ်တို့သည်
လှုပ် ှား ေသာ်လည်း ၊ ငါ ၏ေမတ္တ ာ သည် သင် မှ
မ ေရွ ရ။ ငါ ၏ ငိမ်သက် ြခင်း ပဋိညာ ် လည်း
မ လှုပ် ှား ရဟု သင် ၌ သနား
ြခင်းက ုဏာစိတ် ှိေတာ်မူေသာထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 11 အို ည ်းဆဲြခင်း ှင့် မုိဃ်း သက်မုနတိ်င်ုးတိက်ု ြခင်းကုိ ခံရ၍၊
သက်သာ မရ ိင်ုေသာသူ၊ သင် ၏ တိက်ု ကုိ ဟင်းသ ြပတားသရွတ် ှင့်
ငါေစ့စပ်မည်။ တိက်ုြမစ် ကုိ နလီာ
ြဖင့် ၎င်း၊ 12 ြပအိးုတို့ ကုိ ေကျာက်နြီဖင့်၎င်း၊ တံခါး တို့ ကုိ ပတ္တ ြမား
ြဖင့်၎င်း၊ ပတ်ဝနး်ကျင် တနဆ်ာများကုိ ေကျာက် ြမတ် အမျ ိးမျ ိ း ြဖင့်၎င်း ငါ ပီး ေစ
မည်။ 13သင် ၏သားသမီး အေပါင်း တို့သည် ထာဝရဘုရား
ဆုံးမ သွနသ်င်ေတာ်မူေသာသူြဖစ်၍ ၊ များ စွာေသာ စည်းစိမ်ချမ်းသာ ှင့် ြပည့်စုံ က
လိမ့်မည်။ 14သင်သည် ေြဖာင့်မတ် ြခင်းတရားအားြဖင့် တည်
လိမ့်မည်။ ည ်းဆဲ ြခင်း ှင့်
ေဝး သည်ြဖစ်၍ မ ေကာက် ရ။ ထိတ်လန ့် ြခင်းသည်လည်း
ေဝး၍၊ သင့် အနးီသို့ မ ေရာက် ရ။ 15 ငါ ၏ အခွင့်မ ှ ိဘဲ သင့်တဘက်၌ အဘယ်သူ
မျှေနရာ မကျရ။ ေနရာကျဘူးေသာသူတို့သည် သင့် ဘက် သို့ ဝင်စား ကလိမ့်မည်။
16 မီး ကုိမှုတ် ၍၊ မိမိ
အလပ်ု တည်းဟေူသာလက်နက် ကုိလပ်ု တတ်ေသာပနး်ပဲ ကုိ၎င်း ၊ ဖျက်ဆီး ေစြခင်း
ငှါ ဖျက်ဆီး ေသာသူကုိ၎င်း ငါ ဖနဆ်င်း ၏။ 17သင့် တစ်ဘက် ၌ လပ်ု ေသာလက်နက်
တစုံတခုမျှ အထမ
ေြမာက် ရ။ သင့် ကုိတရား
ေတွ့ေသာသူ မည်သည်ကား၊ အ ှုံးခံရလိမ့်မည်။ ထာဝရဘုရား
၏ ကျွန် တို့သည် ထုိသို့ ေသာ အေမွကုိ ခံရ၍၊ ငါ ့ ေကာင့်
ေြဖာင့်မတ် ရာသို့ ေရာက်ရကလိမ့်မည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။

55
1 အို ေရ ငတ်ေသာသူအေပါင်း တို့ ၊ ေရ
ှိရာသို့ လာ ကေလာ။့ ေငွ မ ှိေသာသူ တို့ ၊ လာ
က။ ဝယ် ၍
စား ေသာက်ကေလာ။့ ေငွ မ ပါ ဘဲ၊ အဘုိး
ကုိ မ ေပးဘဲလာ ၍ စပျစ်ရည် ှင့်
ို့ ကုိ ဝယ် ကေလာ။့ 2အစာ မ ဟတ်ုေသာအရာအဘို့ သင်တို့ ေငွ ကုိ၎င်း၊ အမွတ်မ

ေြပ ိင်ုေသာအရာအဘို့
သင်တို့ဥစ္စာ ကုိ၎င်း၊ အဘယ်ေကာင့် ကုန် ေစကသနည်း။ ငါ ့ စကားကုိ
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ေစ့ေစ့နားေထာင် လျက် ၊ ေကာင်း ေသာအစာကုိ စား
ကေလာ။့ သင် တို့၏ဝိညာ ် သည် ချ ိ ေသာအရာတို့ ၌
မိမိကုိမိမိ ေမွ့ေလျာ် ေစလိမ့်မည်။ 3 းူ ွတ်ေသာ နား
ှင့် ငါ ့ ထံသို့ လာ ကေလာ။့ နားေထာင် ကေလာ။့ သို့ ြပ လျှင် သင် တို့၏ ဝိညာ ်

သည် အသက် ှင်ရလိမ့်မည်။ ငါသည်လည်း ၊ သင် တို့ ှင့်
ထာဝရ
ပဋိညာ ် ြပ ၍၊ ဒါဝိဒ် ၌ မဲြမံ ေသာ ေကျးဇူးေတာ်ကုိ သင်တို့အားေပး မည်။ 4 ကည့်
ှုေလာ။့ ထုိသူ
ကုိ ဥပဇ္ဈာယ် ဆရာြဖစ်ေစ ြခင်းငှါ ၎င်း၊ စီရင် အပ်ုစုိးေသာ အ ှင် ြဖစ်ေစြခင်းငှါ၎င်း၊
လမူျ ိ း တို့အား ငါေပး ပီ။ 5 ကည့် ှုေလာ။့ သင်သည် မ
သိ ဘူးေသာ လမူျ ိ း ကုိ ေခါ် လိမ့်မည်။ သင့် ကုိ မ
သိ ဘူးေသာ လမူျ ိ း တို့သည်လည်း ၊ သင် ၏ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား ၊ ဣသေရ
လ အမျ ိး၏ သန ့် ှ င်း ေသာ ဘုရားေကာင့် ၊ သင့် ထံသို့ ေြပး လာ ကလိမ့်မည်။ ထုိ
ဘုရားသည် သင် ၏ဘုနး် ကုိ ပွင့်ေစေတာ်မူ၏။ 6 ေတွ့ ိင်ုသည် ကာလတင်ွ
ထာဝရဘုရား ကုိ ှာ ကေလာ။့ နးီ
ေတာ်မူသည်ကာလတင်ွ
ဆုေတာင်း ပဌနာြပ ကေလာ။့ 7 ဆုိး ေသာသူသည် မိမိ
လမ်း ကုိ၎င်း ၊ မတရား ေသာသူ သည် မိမိ
အ ကံ တို့ ကုိ၎င်းစွန ့ပ်စ် ၍ ၊ ထာဝရဘုရား
ထံ ေတာ်သို့ ေြပာင်းလဲ ပါေစ။ သို့ ြပ လျှင် သနား
ေတာ်မူလိမ့်မည်။ ငါ တို့ ဘုရား
သခင့်ထံ ေတာ်သို့ ေြပာင်းလဲပါေစ။ သို့ ြပ လျှင်အထူးသြဖင့်အြပစ်ကုိ လွှတ် ေတာ်မူ
လိမ့်မည်။ 8ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ငါ ၏ အ ကံအစည် သည် သင် တို့၏
အ ကံအစည် ှင့်မ တ။ူ ငါ ၏ အကျင့် သည်လည်း
သင် တို့၏ အကျင့် ှင့်မ တ။ူ 9 မုိဃ်းေကာင်းကင် သည် ေြမ ကီး ထက် သာ၍ြမင့်
သက့ဲသို့ ၊ ငါ ၏အကျင့် သည် သင် တို့၏အကျင့် ထက် ၎င်း ၊ ငါ ၏အ ကံအစည်
သည် သင် တို့၏ အ ကံအစည် ထက်၎င်း သာ၍
ြမင့် ၏။ 10 မုိဃ်းေရ ှင့်
မုိဃ်းပွင့် တို့သည် မုိဃ်းေကာင်းကင် မှ
ဆင်းသက် ၍
ေနာက်တဖနမ် ြပန် ၊ ေြမသည် မျ ိးေစ့ ကဲ
ေသာသူအား
မျ ိ းေစ့ ကုိ၎င်း၊ အစာစား
ေသာသူအား
အစာ ကုိ၎င်း ေပး
မည်အေကာင်း ၊ ေြမ ကုိ စုိ
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ေစသြဖင့်၊ အပင် ေပါက် ေစ၍ ၊ အသီးကုိ သီး
ေစသက့ဲသို့ ၊ 11 ထုိအတူ
ငါ ၏ ှ တ်ကပတ် စကား သည် ြဖစ် လိမ့်မည်။ အကျ ိး မ ှိဘဲ ငါ ့ ထံသို့ မ ြပန် ရ။
ငါအ့လို ကုိ ြပည့်စုံ ေစမည်။ ငါေစခုိင်း ေသာ အမှု ၌ ေအာင် လိမ့်မည်။ 12သင်တို့သည်
ဝမ်းေြမာက် ေသာစိတ် ှင့် ထွက် ၍ ၊ ချမ်းသာ စွာ
ပို့ ြခင်းကုိခံ ရကလိမ့်မည်။ ေတာင် ကီး ေတာင် ငယ်တို့သည် သင် တို့ေ ှ မှာ သီချင်း
ဆုိသံ ှင့် ေ ကးေကာ်
၍ ၊ ေတာ ၌ ှိသမျှ ေသာ အပင် တို့သည် လက်ခုပ် တီး ကလိမ့်မည်။ 13အမျ ိးမျ ိ း
ေသာ ဆူး
ပင်အရာ ၌ ထင်း ူ း ပင် ှင့်
မု ရတု ပင် တို့သည် ေပါက် ကလိမ့်မည်။ ထုိအမှုသည်ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌
ေအာက်ေမ့ဘို့ ရာ၊ မ
ေပျာက်
မပျက်ရေသာထာဝရ သက်ေသ ြဖစ် ရလိမ့်မည်။

56
1ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ တရား ကုိ ေစာင့် ၍
ေြဖာင့်မတ် စွာကျင့်
ကေလာ။့ ငါ ၏ကယ်တင် ြခင်း ေကျးဇူးေရာက် ချနိ် ှင့်၊ ငါ ၏ေြဖာင့်မတ် ြခင်းတရား

ထင် ှား ချနိေ်ရာက်လနုးီ ပီ။ 2 ထုိ သို့ ြပ ေသာသူ ၊ အ မဲစဲွလမ်း ေသာ လူ
သား
သည်၊ ဥပုသ် ေနကုိ့ မ
ှုတ်ချ ၊ ေစာင့်ေ ှာက် ၍ ဒစု ိုက် ကုိ မြပ မည်အေကာင်း၊ မိမိ
လက် ကုိ ချ ပ်တည်း လျှင် လည်း မဂင်္လာ ှိ၏။ 3ထာဝရဘုရား ၌
မီှဝဲ ေသာ တပါးအမျ ိးသား က၊ ထာဝရဘုရား
သည် ငါ ့ ကုိ မိမိ
လမူျ ိ း ှင့်
ှ င်း ှ င်းခဲွ ထား ေတာ်မူ ပီဟု မ
ဆုိ ေစ ှင့်။ မိနး်မလျှာ ကလည်း ၊ ငါ သည် ေသွ့ ေြခာက်ေသာ အပင် ြဖစ်သည်ဟု မ
ဆုိ ေစ ှင့်။ 4ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ငါ ၏ဥပုသ် ေန ့ကုိ ေစာင့် လျက်၊ ငါ ှစ်သက် ေသာအရာ ကုိ
ေရွး ယူ၍၊ ငါ ၏ပဋိညာ ် ကုိ
မီှဝဲ ေသာ မိနး်မလျှာ တို့အား၊ 5 သား သမီးတို့ ထက် ြမတ် ေသာအရာ၊ ြမတ်ေသာ
နာမ
ကုိ ငါ ့ အိမ် ၊ ငါတ့နတိ်င်ုး အတင်ွး ၌ ငါေပးမည်။ မ
ေပျာက် ိင်ုေသာ
ထာဝရ နာမ ကုိ သူ
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တို့အား
ငါေပး မည်။ 6ထာဝရဘုရားထံ၌ အမှု ေစာင့်ြခင်း၊ နာမ
ေတာ်ကုိ ချစ် ြခင်း၊ ကျွန် ေတာ်ရင်းြဖစ် ြခင်း အလိငုှါ ၊ ထာဝရဘုရား
၌ မီှဝဲ ေသာ တပါး အမျ ိးသားတို့ ကုိ၎င်း၊ ဥပုသ် ေနကုိ့ မ
ှုတ်ချ ၊ ေစာင့်ေ ှာက် ၍ ၊ ငါ ၏ပဋိညာ ် ကုိ
စဲွလမ်း ေသာ သူအေပါင်း တို့ ကုိ၎င်း၊ 7 ငါ ၏သန ့် ှ င်း ေသာ ေတာင် သို့
ငါေဆာင် ခ့ဲ၍ ၊ ငါ ၏ပဌနာ အိမ် ၌
ဝမ်းေြမာက် ေစမည်။ သူ
တို့ မီး ှု ိ ရာ ယဇ် ှင့် ယဇ် အမျ ိးမျ ိ းတို့ ကုိ ငါ ့ ယဇ်ပလ္လ င် ေပါ် မှာ လက်ခံ မည်။ ငါ ့
အိမ် ကုိ လူ
အမျ ိးမျ ိ း ဆုေတာင်း ရာ အိမ် ဟ၍ူေခါ်ေဝါ် ကလတံ။့ 8 အရပ်ရပ်၌ ကဲွြပား ေသာ
ဣသေရလ
အမျ ိးသားတို့ ကုိ စုေဝး
ေစေသာ အ ှင် ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည် ကား၊ စုေဝး
ပီးေသာ သူများမှတပါး အြခားေသာသူတို့ ကုိ ထုိအစုအေဝး၌ ငါစုေဝး ေစဦးမည်ဟု

မိန ့ေ်တာ်မူ ၏။ 9 အို လယ်ြပင် သား အေပါင်း ှင့် ေတာ
၌ လည် ေသာ သားရဲ
အေပါင်း တို့ ၊ ကုိက်စား ြခင်းငှါ လာ ကေလာ။့ 10 သူ ၏ကင်းေစာင့် တို့သည် မျက်စိ
ကနး် က၏။ ှိသမျှ တို့သည် မုိက်က၏။ အ
၍မ ေဟာင် ိင်ု ေသာ ေခွး၊ ေယာင်ယမ်း ေသာေခွး၊ အိပ် လျက်အိပ် ချင် အား ကီး
ေသာ ေခွး ြဖစ်က၏။ 11 စားချင် အား ကီး ၍ ဝမ်းမ ြပည့် ိင်ုေသာ ေခွး
လည်း
ြဖစ်က၏။ သုိးထိနး် တို့သည်လည်း
မ ကည့် မ ှု တတ်က။ ထုိသုိးထိနး် ှ ိသမျှ တို့သည် လမ်းလွှဲ၍ မိမိ
တို့ လမ်း သို့
လိက်ု က ပီ။ တေယာက်မျှမကင်း၊ တညီတ ွတ်တည်း ကုိယ် အကျ ိး စီးပွားကုိသာ
ှာ က၏။ 12လာ က။ စပျစ်ရည် ကုိ ယူ
ခ့ဲမည်။ ေသရည်
ေသရက်ကုိ ဝစွာေသာက် ကစို့ ။ ယေန ့
ြဖစ်သက့ဲသို့ နက်ြဖန် ေန ့ြဖစ် လိမ့်မည်။ ထုိမျှမက ၊ သာ၍ ကယ်ဝ လိမ့်မည်ဟု ဆုိ
တတ်က၏။

57
1 ေြဖာင့်မတ် ေသာသူသည် ဆုံး
၍
ေကျးဇူး ြပ တတ် ေသာသူ
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တို့ သည် ပယ် ှား ြခင်းကုိ ခံရေသာအခါ၊ ေြဖာင့်မတ် ေသာသူကုိ မေကာင်း ေသာ
အမှုအရာထဲက ုပ်သိမ်း ပီဟု အဘယ်သူ မျှမဆင်ြခင် ၊ အဘယ်သူမျှမေအာက်ေမ့
က။ 2 ထုိသို့ ေသာသူသည် ချမ်းသာ ထဲသို့ ဝင် ရ၏။ ေြဖာင့်မတ် စွာကျင့်
လျက်မိမိ အိပ်ရာ ေပါ် မှာ ငိမ် ရ၏။ 3 စုနး်မ သား ၊ ေမျာက်မထား ေသာ မိနး်မသား၊
ြပည်တနဆ်ာ မသားတို့ ၊ ချ ်းကပ် ကေလာ။့ 4သင်တို့သည် အဘယ်သူ ကုိ
ကျစီယ် ကသနည်း။ အဘယ်သူ အား ှ တ် ကုိဖွင့် ၍ လျှာ ကုိ ထုတ် ြပကသနည်း။
သင် တို့သည် ေဖာက်ြပန် ေသာအမျ ိး၊ သစ္စာ
ပျက်ေသာ အမျ ိး ြဖစ်ကသည်မ ဟတ်ုေလာ။ 5 စိမ်းေသာ သစ်ပင် ှိသမျှ
ေအာက် မှာ ု ပ်တု ဆင်းတ၌ု
တပ်မက် ေသာသူ၊ ချ ိင့် ထဲ ၊ ေကျာက် ေစာင်း
ေအာက်မှာ သူငယ် ကုိသတ် ေသာသူမဟတ်ုေလာ။ 6ချ ိင့် ထဲမှာ ေချာ ေသာေကျာက်ခဲ
တို့တင်ွ သင် ၏ တာ
ှိ၏။ ထုိ
သို့ ေသာ အရာတို့သည် သင် ၏အေမွ ြဖစ်၏။ ထုိ
သို့ ေသာ အရာေ ှ မှာ သွနး်ေလာင်း ရာ ပူေဇာ် သက္ကာ ှင့် ေဘာဇ ် ပူေဇာ်သက္က ာ
ကုိ ြပ တတ်၏။ ထုိ
အမှုတို့ ကုိ ငါ ှစ်သက် တတ်သေလာ။ 7 ြမင့် လှေသာ ေတာင် ကီးေပါ် မှာ သင်
၏ခုတင်
ကုိ ထား
ပီးလျှင် ၊ ထုိ အရပ်သို့ တက် ၍ယဇ်ပူေဇာ် တတ်၏။ 8သင်ေအာက်ေမ့စရာသက်ေသ

ကုိ တံခါး ှင့်
တိင်ု ေနာက် မှာထား
ပီး။ ငါ မှ တပါးအြခားသူတို့အား အဝတ်ကုိ ချွတ် ၍ ၊ အိပ်ရာေပါ်သို့ တက် ေလ ပီ။

မိမိ
ခုတင် ကုိ ကျယ် ေစ၍ သူ
တို့ ှင့်
ဝနခံ် ပီ။ သူ
တို့ ခုတင် ကုိလည်း တပ်မက် ၍၊ ေနရာအရပ်ကုိ ှာ ေလ ပီ။ 9 ဆီ ေမွှးပါ လျက်၊ ှင်
ဘုရင့် ထံသို့ သွား ပီ။ နံသ့ာ
မျ ိ းများကုိ သုံး
ပီ။ တမန် တို့ ကုိ ေဝး
ေသာ အရပ်သို့
ေစလွှတ် ၍ ၊ မရဏာ ိင်ုငံတိင်ုေအာင် မိမိကုိမိမိ ှမ့်ိချ ပီ။ 10 ေဝးစွာခရီး သွား၍
ပင်ပနး် ေသာ်လည်းစိတ်
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မ ပျက်။ ကိ းစား၍ အသက် လတ်ွ ေသာေကာင့် အားေလျာ့ ြခင်းမ ှိ။ 11သင်သည်
သစ္စာပျက် သည်တိင်ုေအာင် ၎င်း၊ ငါ ့
ကုိ ေမ့ေလျာ့ ၍ သတိ
မ ြပ ဘဲ ေနသည်တိင်ုေအာင်၎င်း၊ အဘယ်သူ ကုိ ေကာက်ရွ ံ သနည်း။ ငါသည် ေ ှး
ကာလမှ စ၍တိတ်ဆိတ် စွာေနေသာေကာင့် ၊ သင်သည် ငါ ့ ကုိ မ
ေကာက် ဘဲေနသည်မဟတ်ုေလာ။ 12သင် ၏ကုသုိလ် ှင့် ၊ သင် ြပ ေသာအမှု တို့ ကုိ
ငါ ေဘာ်ြပ မည်။ 13 ထုိသို့ ေသာ အမှုသည် အကျ ိး ကုိ မ
ေပး ိင်ု။ သင် သည် ေအာ်ဟစ် ေသာအခါ ၊ သင် ၏အလံးု အရင်းတို့ သည် ကယ် ှ တ်
ကေစ။ ေလ
သည် သူ
တို့ ကုိ တိက်ု သွားလိမ့်မည်။ ေလ
တမှုတ် ှင့် လငွ့် ကလိမ့်မည်။ ငါ ့ ကုိ
ကုိးစား ေသာ သူမူကား ၊ ြပည် ေတာ်ကုိ ပုိင် ၍ ၊ ငါ ၏သန ့် ှ င်း ေသာ ေတာင် ကုိ
အေမွ ခံရလိမ့်မည်။ 14 ထုိအခါ
ေြမကုိ ဖို့
က။ ေြမကုိ ဖို့
က။ လမ်း ကုိ ြပင် က။ ငါ ့ လူ တို့၏ လမ်း ခရီး၌ အဆီးအတားမ ှိေစ ှင့် ဟု ငါ

ေြပာဆုိရ၏။ 15အေကာင်း မူကား၊ သန ့် ှ င်း ြခင်းဟု နာမ
ှိေတာ် မူထေသာ၊ အန ္တ
ကာလတည်းဟေူသာဘုံဗိမာန၌် စံ
ေတာ်မူထေသာ၊ အထွဋ် အြမတ်ြဖစ်ေတာ်မူေသာဘုရားမိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ငါ
သည် ြမင့်ြမတ်သန ့် ှ င်း ေသာ အရပ် ၌ေန ၏။ စိတ် ှမ့်ိချ ေသာသူ ှင့်၊ ှလံးုေကကဲွ
ေသာသူတို့ ၏စိတ် ဝိညာ ်အသက် ှင်ေစ ြခင်းငှါ၊ ေကကဲွ
ှမ့်ိချ ေသာစိတ်
သေဘာ ှိေသာသူတို့ ၌လည်း ငါေန၏။ 16 ငါသည် အစ ် မြပတ်တရား ေတွ့မည်မ
ဟတ်ု။ အစ ် မြပတ်အမျက် ထွက်မည်မ ဟတ်ု။ ထုိသို့ဟတ်ုလျှင်၊ အသက် သည် ငါ ့
ေ ှ မှာ
ေပျာက် ၍ ၊ ငါ ဖနဆ်င်း ေသာ ဝိညာ ် သည် ပျက်စီးြခင်းသို့ ေရာက်လိမ့်မည်။ 17 သူ
၏ေလာဘ လနွက်ျ းြခင်း အြပစ် ေကာင့် ၊ ငါသည် အမျက် ထွက်၍
ဒဏ်ခတ် ေလ၏။ အမျက် ထွက်၍ မျက် ှာကုိ လွှဲ ေလ၏။ သူသည်လည်း မိမိ
အလို ှ ိရာ လမ်း
သို့
လွှဲ သွားေလ၏။ 18 သူ ၏အကျင့် ဓေလတိ့ု့ ကုိ ငါြမင် ပီ။ သူ့
ကုိ အနာ
ေပျာက်ေစ၍
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လမ်းြပ ဦးမည်။ သူ့
ကုိ ၎င်း ၊ သူ ှင့်အတူ စိတ် ည ိးငယ်ေသာသူတို့ ကုိ၎င်း၊ ချမ်းသာ ေပးဦးမည်။ 19 ငါ
သည် ှ တ်ခမ်း အသီး ကုိ ဖနဆ်င်း ၏။ ေဝး
ေသာသူ၌ ၎င်း၊ နးီ
ေသာသူ၌ ၎င်း
ငိမ်သက် ြခင်းြဖစ်ေစ၊ ငိမ်သက် ြခင်းြဖစ်ေစ၊ သူ
၏အနာ ကုိ ငါေပျာက်ေစမည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 20 မတရား ေသာသူတို့ မူကား ၊ မ ငိမ် ိင်ု ဘဲ လှုပ် ှား ၍၊ ရွှ ံ ှင့်
အမှုိက် ကုိ ပက် ေသာပင်လယ် ေရ ှင့် တူ က ၏။ 21 မတရား ေသာသူတို့ ၌
ငိမ်သက် ြခင်းမ ှိဟု ငါ ၏ဘုရား သခင်မိန ့် ေတာ်မူ၏။

58
1အသံ မ ေလျာ့ ဘဲ ေကးေကာ် ေလာ။့ တံပုိး
သံက့ဲသို့
အသံ ကုိလွှင့် ၍ ၊ ယာကုပ် အမျ ိးသား ြဖစ်ေသာ ငါ ၏ လူ
တို့အား ၊ သူ တို့ဒစု ိုက်အြပစ် ကုိ ေဘာ်ြပ ေလာ။့ 2 သူတို့သည် တရား
ကျင့် ေသာအမျ ိး၊ မိမိ
ဘုရား
သခင်၏ပညတ် တို့ ကုိ မ
စွန ့် ေသာအမျ ိး က့ဲသို့ ၊ ေန ့တိင်ုး ငါ ့ ကုိ ှာ ၍
ငါ ၏တရားလမ်း ၌ ေမွ့ေလျာ် ကသည်တကား။ ေြဖာင့်မတ် စွာ တရား
စီရင်ချက်တို့ ကုိ ငါ ့ ထံမှာအစ ် ေမးြမနး် ၍၊ ဘုရား
သခင့်ထံသို့ ချ ်းကပ် ရာ၌ ေမွ့ေလျာ် ကသည်တကား။ 3အကျွ ်ပ်ုတို့သည် အစာ
ေ ှာင်ြခင်း အကျင့်ကုိ ကျင့်ေသာအခါ၊ ကုိယ်ေတာ်သည် အဘယ်ေကာင့် ြမင်
ေတာ်မ မူသနည်း။ အကျွ ်ပ်ု တို့သည် ခိ းြခံ စွာကျင့် ေသာအခါ၊ ကုိယ်ေတာ်သည်
အဘယ်ေကာင့်သိမှတ် ေတာ်မ မူ သနည်းဟဆုိုေသာ်၊ သင် တို့သည် အစာ
ေ ှာင်ေသာေန ့၌
ကုိယ်တိင်ု ေပျာ်ေမွ့ ၍ ၊ ကျွန် တို့ ကုိပင်ပနး် စွာ လပ်ုေစက၏။ 4သင်တို့သည် ြငင်းခုံ
ရနေ်တွ့ လျက်၊ အဓမ္မ
လက် ဆုပ် ှင့်
ထုိး လျက်
အစာ ေ ှာင် က၏။ ြမင့် ေသာ အရပ်၌
မိမိ တို့ အသံ
ကုိ ကား ေစြခင်းငှါ ၊ ယခုကာလ အခါ အစာ
ေ ှာင် ကသည်မ ဟတ်ု။ 5 ငါ ှစ်သက် ေသာ အစာေ ှာင် ြခင်းသည် ထုိ
သို့
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ေသာ လက္ခဏာ ှိ သေလာ။ လူ
သည် တ
ရက်တင်ွ ခိ းြခံ စွာကျင့် ြခင်း၊ ကုိင်း ပင်က့ဲသို့ ဦးချ ြခင်း၊ အိပ်ရာဘို့ ေလျာ်ေတ ှင့်
ြပာ ကုိ ခင်း ြခင်း၊ လက္ခဏာ ှိလျှင်၊ အစာေ ှာင် ြခင်း ဟ၍ူ၎င်း ၊ ထာဝရဘုရား ှစ်သက်
ေတာ်မူေသာ ေန ့
ရက်ဟ၍ူ၎င်း မှည့် အပ်သေလာ။ 6 ငါ ှစ်သက် ေသာအစာေ ှာင် ြခင်းဟူမူကား ၊ မ
တရား ေသာ အချည် အေ ှာင်ကုိ ချွတ် ြခင်း၊ ေလးေသာ ဝန် ကုိချ ြခင်း၊ ည ်းဆဲ ခံရ
ေသာသူတို့ ကုိ လွှတ် ြခင်း၊ ထမ်းဘုိး ှ ိသမျှ ကုိ ချ ိ း ြခင်းမ ဟတ်ုေလာ။ 7 မွတ်သိပ်
ေသာသူကုိ
အစာ ေကျွး ြခင်း၊ ေနရာ
မ ှိ၊ ဆင်းရဲ ေသာသူတို့ ကုိ ကုိယ်အိမ် သို့ ေဆာင် ြခင်း၊ အဝတ်
မ ှိေသာ သူကုိြမင် လျှင် ၊ အဝတ် ကုိေပး ြခင်း၊ ကုိယ်
အသား ကုိ
မ ေ ှာင် ဘဲေနြခင်းမ ဟတ်ုေလာ။ 8 သို့ ြပ လျှင် သင် ၏အလင်း သည် မုိဃ်းေသာက်
ေသာ အလင်းက့ဲသို့ ေပါ်ထွနး် ၍ ၊ အလျင် အြမန်ကျနး်မာ ြခင်းသို့ ေရာက်လိမ့်မည်။
သင် ၏ေြဖာင့်မတ် ြခင်း ပါရမီ သည် သင့် ေ ှ ၌ သွား ၍ ၊ ထာဝရဘုရား ၏ဘုနး်
ေတာ် သည် ေနာက်၌ လံြုခံ ေစလိမ့်မည်။ 9 သို့ ြပ လျှင် ၊ ထာဝရဘုရား သည်၊ သင်ေခါ်
ေသာအခါ
ထူး ေတာ်မူလိမ့်မည်။ ေအာ်ဟစ် ေသာအခါ ၊ ငါ ှ ိ သည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူလိမ့်မည်။
သင်သည် သင် ၏အထဲ က
ထမ်းဘုိး ကုိ၎င်း၊ လက်ည ိး ထုိး ြခင်းကုိ၎င်း၊ က့ဲရဲ
ေသာ စကားကုိ၎င်းပယ် ှား ၍၊ 10 မွတ်သိပ် ေသာ သူ ှင့် ဆင်းရဲ ခံရေသာသူကုိ
သနားေသာစိတ် ှင့်ချမ်းသာ ေပးလျှင်၊ မ ှင်းလင်းေသာ အရာမှာ
သင်၏အလင်း သည် ေပါ်ထွနး် ၍၊ သင် ၏ ေမှာင်မုိက် သည် မွနး်တည့် အလင်းက့ဲသို့
ြဖစ်လိမ့်မည်။ 11ထာဝရဘုရား သည် သင့် ကုိ အစ ်
ပ့ဲြပင် ေတာ်မူ မည်။ အစာေခါင်းပါး သည် ကာလ၌
ဝ စွာ ေကျွး၍ ၊ သင် ၏အ ို း တို့ ကုိ ခုိင်ခ့ံ ေစေတာ်မူမည်။ သင်သည် ေရ
ေလာင်းေသာ ဥယျာ ် က့ဲသို့ ၎င်း၊ ေရ
မ ြပတ် ိင်ုေသာ စမ်း ေရ တင်ွးက့ဲသို့ ၎င်း ြဖစ် လိမ့်မည်။ 12သင် ၏အမျ ိးအ ယ်ွ
သည် ေ ှး ပိ ပျက် ရာတို့ ကုိ ြပ ြပင် ကလိမ့်မည်။ ေ ှးကာလ၌တည်ဘူးေသာ တိက်ု
ြမစ် များအေပါ်မှာ ထပ်ဆင့်၍ တည်ေဆာက် ကလိမ့်မည်။ သင် သည်လည်း ၊ ပိ ပျက်
ေသာ မိ ို း ကုိ ြပ ြပင် ေသာသူ၊ လေူန
ရာ လမ်း များကုိ ြပင်ဆင် ေသာ သူဟ၍ူ သမုတ် ြခင်း ကုိခံရလိမ့်မည်။ 13သင်သည်
ဥပုသ် ေနကုိ့ မ ှုတ်ချ။ ငါသန ့် ှ င်း ေသာေန ့
မှာ
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ကုိယ် အလို သို့ မလိက်ု ၊ ဥပုသ် ေနကုိ့ ေမွ့ေလျာ် ရာေန ့၊ ထာဝရဘုရား
အဘို့
သန ့် ှ င်း ေသာေန ့၊ ိုေသ
ဘွယ်ေသာေနဟ့၍ူေခါ် သြဖင့်
ကုိယ်အမှုကုိမြပ ၊ ကုိယ်
အလို သို့ မလိက်ု ၊ ကုိယ်စကား ကုိ မေြပာ ဘဲ ေန၍ ထုိ
ေနကုိ့ ိုေသ
လျှင်၊ 14သင်သည် ထာဝရဘုရား
၌
ေပျာ်ေမွ့ ရလိမ့်မည်။ ေြမ ကီး ေပါ် မှာ ြမင့် ေသာ အရပ်တို့ ကုိ ငါစီး ေစ၍ ၊ သင့်
အဘ ယာကုပ် ၏အေမွ ဥစ္စာ ှင့် ငါေကျွး မည်ဟု ထာဝရဘုရား
၏ ှ တ် ေတာ်ထွက်အမိန ့် ေတာ် ှိ၏။

59
1 ကည့် ှုေလာ။့ ထာဝရဘုရား
သည် မကယ် မတင် ိင်ုေအာင် လက် ေတာ်တို သည်မ ဟတ်ု။ မကား ိင်ုေအာင် နား
ေတာ်ထုိင်း သည်မ ဟတ်ု။ 2သင် တို့ဒစု ိုက် သည် သင် တို့ ကုိ ဘုရား
သခင် ှင့် ကွာ ေစ ပီ။ ကား ေတာ်မမူေစြခင်းငှါ၊ သင် တို့အြပစ် သည် မျက် ှာ ေတာ်
ကုိ လွှဲ ေစ ပီ။ 3သင် တို့လက် သည် အေသွး ှင့် ၎င်း၊ လက်ေချာင်း တို့သည် ဒစု ိုက်
ှင့် ၎င်း ညစ်ည း က၏။ သင် တို့သည် ှ တ်ခမ်း ှင့် လျှာ အားြဖင့မု်သာ စကား၊ အဓမ္မ
စကားကုိ ေြပာ တတ်က၏။ 4တရား ကုိ
အဘယ်သူ မျှမ ှာ ၊ သစ္စာ ကုိ
အဘယ်သူ မျှမေစာင့် ၊ အနတ္တ ကုိ ကုိးစား
၍
မုသာ စကားကုိ ေြပာ
တတ်က၏။ မ
ေကာင်းေသာအ ကံကုိ ပဋိသေ ္ဓ
ယူ၍ ၊ အဓမ္မ အမှုကုိ ဘွား က၏။ 5 သူတို့သည် ေ မဆုိး ၏ အဥ
တို့ ကုိ ဝပ်၍ ေပါက်
ေစက၏။ ပင့်ကူ အေြမး ကုိလည်း
ရက် က၏။ သူ
တို့ ဥ
များ ကုိ စား
ေသာသူသည် ေသ
တတ်၏။ အဥကုိ ခဲွ လျှင်
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ေ မဆုိး ေပါက် တတ်၏။ 6 သူ တို့ရက်ေသာ အေြမး ြဖင့် အဝတ် ကုိ မ
လပ်ု ရ။ ကုိယ် အကျင့် ှင့်
ကုိယ်ကုိမ ြခံ ရက။ သူ
တို့ ြပ ေသာအမှုသည် အဓမ္မ
အမှု ြဖစ်၏။ သူ
တို့လက် ၌
ကမ်းတမ်း ေသာ အမှု ှ ိ၏။ 7 သူ တို့ေြခ သည် အဓမ္မ
အမှုကုိ ြပ ြခင်းငှါ
ေြပး
တတ်၏။ အြပစ် မ ှိေသာသူ ၏အသက် ကုိ သတ် ြခင်းငှါ လျင်ြမန် ၏။ သူ
တို့အ ကံ သည် အဓမ္မ
အ ကံ ြဖစ်၍၊ သူ
တို့ သွားရာလမ်း ၌
ပျက်စီး ြခင်း ှင့်
ဒကု္ခ ဆင်းရဲြခင်း ှ ိ၏။ 8 ချမ်းသာ လမ်း ကုိ သူတို့မ
သိ က။ သူ
တို့ခရီး သွားရာတင်ွ
တရား မ ပါ။ မိမိ
တို့ သွားစရာဘို့
ေကာက် ေသာ လမ်း တို့ ကုိ ြပင်ဆင် က ပီ။ လိက်ု သွားေသာ သူမည်သည် ကား၊
ချမ်းသာ ကုိ မ
သိ ရ။ 9 ထို့ ေကာင့် ၊ ေြဖာင့်မတ် စွာ စီရင်ြခင်းသည် ငါ တို့ ှင့် ေဝး ၏။ တရား
သည်လည်း
ငါ တို့ ကုိမ မီှ။ အလင်း ကုိ ေြမာ်လင့် ေသာအခါ
ှင်းလင်း ြခင်းမ ှိ။ ေရာင်ြခည် ကုိ ေြမာ်လင့် ေသာ်လည်း ၊ ေမှာင်မုိက် ၌
သွား လာရက၏။ 10 မ ြမင် ိင်ုေသာ သူက့ဲသို့
နရံံ ကုိ စမ်းသပ် ရက၏။ မျက်စိ မ ှိေသာ သူက့ဲသို့
စမ်းသပ်ရက၏။ ည
အချနိ၌် ြဖစ်သက့ဲသို့ မွနး်တည့် အချနိ၌်
ထိမိ ၍ လဲ
က၏။ စည်းစိမ် ကုိ ခံစားလျက်၊ ေသ
ေသာသူက့ဲသို့ ြဖစ် က၏။ 11 ငါ တို့ ှ ိသမျှ သည် ဝံ
က့ဲသို့ ြမည်တမ်း ၍ ၊ ချ ိ း က့ဲသို့ ညည်းည က၏။ တရား
စီရင်ြခင်းကုိ ေြမာ်လင့် ၍
မ ရက။ ကယ်တင် ြခင်းေကျးဇူးကုိ ေြမာ်လင့်ေသာ်လည်း၊ ငါ တို့ ှင့်
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ေဝး လှ၏။ 12 ငါ တို့အြပစ် တို့သည် ေ ှ ေတာ်၌ များ ြပားက၏။ ဒစု ိုက် တို့သည်
ငါ တို့တစ်ဘက် ၌ သက်ေသ ခံက၏။ ကုိယ်
အြပစ် တို့သည် ကုိယ် ၌
စဲွကပ်လျက် ၊ ကုိယ် ြပ မိေသာ ဒစု ိုက် များကုိ ကုိယ်သိ က၏။ 13ထာဝရဘုရား ကုိ
ြပစ်မှား ြခင်း၊ ြငင်းပယ် ြခင်းကုိ ြပ ၍ ၊ ငါ တို့၏ဘုရား သခင်ကုိ စွန ့် က ပီ။ ည ်းဆဲ
ေသာ စကား၊ ပုနက်န် ေသာ စကားကုိ ေြပာ ြခင်း၊ မ
ဟတ်ုမမှန် ေသာစကား
ကုိ ေအာက်ေမ့ ၍ ၊ စိတ် ှလံးု ထဲက
မက်ဆုိ ြခင်းကုိ ြပ က ပီ။ 14 ေြဖာင့်မတ် စွာ စီရင်ြခင်းသည် ဆုတ် သွား ပီ။ တရား
သည် အေဝး
က ရပ် ၍
ေန၏။ သစ္စာ
သည် လမ်း ၌
လဲ ပီ။ ေြဖာင့် ေသာသေဘာ မ
ဝင် ိင်ု ရာ။ 15သစ္စာ သည် ပျက် ခ့ဲ ပီ။ ဒစု ိုက် ကုိ
ေ ှာင် ေသာသူသည် လယူု
ြခင်းကုိ ခံရ၏။ ထုိအမှုကုိ ထာဝရဘုရား
သည် ြမင် လျှင် ၊ တရား မ ှိေသာေကာင့် မုနး် ေတာ်မူ၏။ 16လတူ ေယာက်မျှမ ှိ
သည်ကုိ
ြမင် ေတာ်မူ၏။ ေတာင်းပန် ေသာသူတေယာက်မျှမ ှိသည်ကုိ
အံဩ့ ေတာ်မူ ၏။ ထုိေကာင့် ၊ မိမိ လက် ေတာ်သည် မိမိ
အဘို့
ကယ်တင် ြခင်းအမှုကုိြပ ၍ ၊ မိမိ ေြဖာင့်မတ် ြခင်းတရားသည် မိမိ
ကုိ ေထာက်ပင့် ၏။ 17 ေြဖာင့်မတ် ြခင်းတရားတည်းဟေူသာရင်ကျပ် ကုိ ဝတ်ဆင်
၍ ၊ ကယ်တင် ြခင်းတည်းဟေူသာသံခေမာက် လံးုကုိ ေဆာင်း ေတာ်မူ၏။ အြပစ် ေပး
ြခင်းအဝတ် ကုိ၎င်း ၊ စိတ် အား ကီးြခင်းဝတ်လံု ကုိ၎င်းယူတင်ဝတ်ေဆာင် ေတာ်မူ ၏။
18 သူတို့အကျင့် အတိင်ုး
အကျ ိးအြပစ်ကုိ ဆပ် ေပးေတာ်မူမည်။ ရနဘ်က် ြပ ေသာသူတို့ အား
အမျက် ေတာ် ကုိ၎င်း၊ ရနသူ် တို့ ခံထုိက်သည်အတိင်ုး အြပစ် ကုိ၎င်း၊ တကျွနး် တ
ိင်ုငံသားတို့အား
အကျ ိးအြပစ်ကုိ၎င်းဆပ်ေပး ေတာ်မူမည်။ 19 သို့ ြဖစ်၍၊ အေနာက် မျက် ှာသားတို့
ှင့်၊ ေန
ထွက်
ရာအရပ်သားတို့သည် ထာဝရဘုရား
၏ နာမ
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ေတာ် ှင့် ဘုနး် ေတာ်ကုိ ိုေသ
ကလိမ့်မည်။ ရနသူ် သည် ေရ
လွှမ်းမုိးသက့ဲသို့ ဝင် ေသာအခါ ၊ ထာဝရဘုရား ၏ ဝိညာ ် ေတာ် သည် ဆီးတား
ေတာ်မူမည်။ 20ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ေရွး ှ တ် ေသာသခင်သည် ဇိအနု် ေတာင်ေပါ် သို့ က၍ ၊ မ
တရား ေသာ အမှုမှလွှဲ ေသာ ယာကုပ် အမျ ိးသားတို့ ှ ိရာသို့
ေရာက် လတံ။့ 21 သူ တို့ ၌
ငါ ကုိယ်တိင်ုေပးေသာ ပဋိညာ ် တရား ဟမူူကား၊ သင် ၏အေပါ် မှာ ကျနိး်ဝပ်ေသာ
ငါ ၏ဝိညာ ်
ှင့် သင် ၏ ှ တ် ၌
ငါထား ေသာ
စကား သည်၊ ယခု
မှ စ၍ ကာလအစ ် အဆက် သင် ၏ ှ တ် ၊ သင့် အမျ ိ း အ ယ်ွ၏ ှ တ် ှင့် ၊ သင့်
အမျ ိ း အ ယ်ွ၏ အမျ ိး အ ယ်ွ၏ ှ တ် ထဲက
မ ထွက် မေပျာက်ရဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။

60
1သင်ထ ေလာ။့ လင်း ေလာ။့ သင် ၏အလင်း
ေရာက် လာ ပီ။ ထာဝရဘုရား
၏ဘုနး် ေတာ်သည် သင် ၏ အေပါ် မှာ ေပါ်ထွနး် လျက် ှိ၏။ 2 ကည့် ှု ေလာ။့
ေမှာင်မုိက် သည် ေြမ ကီး ကုိ ဖုံးလွှမ်း
လိမ့်မည်။ ထူထပ်ေသာ ေမှာင်မုိက် သည် လူ
များကုိ ဖုံးလွှမ်းလိမ့်မည်။ သို့
ေသာ်လည်း၊ သင် ၏အေပါ် မှာ ထာဝရဘုရား
သည် ေပါ် ထွနး်ေတာ်မူ၍ ၊ ဘုနး် ေတာ်သည် သင် ၏အေပါ် မှာ ထင် ှား လျက် ှိ
လိမ့်မည်။ 3တပါးအမျ ိးသား တို့သည် သင် ၏အလင်း သို့ ၎င်း ၊ ှ င်ဘုရင် တို့သည်
သင် ၌ ေပါ်ထွနး် ြခင်းအေရာင် သို့ ၎င်း လာ ကလိမ့်မည်။ 4အရပ်ရပ် သို့ ေမျှာ် ကည့်
ေလာ။့ ခပ်သိမ်း ေသာသူ တို့ သည် စုေဝး
၍ သင့် ထံသို့ လာ က၏။ သင် ၏ သား
သမီး
တို့သည် အေဝး
က လာ ၍ ၊ သင် ၏အနား မှာ
ေမွးစား ြခင်းကုိခံ ကလိမ့်မည်။ 5 ထုိအခါ
သင် သည် ေကာက်ရွ ံ ြခင်း ှင့်
ရွှင်လနး် ြခင်း ှ ိလိမ့်မည်။ ှလံးု တနုလ်ှုပ်၍
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ဝမ်းေြမာက်လိမ့်မည်။ အေကာင်းမူကား၊ သမုဒ္ဒရာ
၏ကယ်ဝ ြခင်းသည် သင့်
ဘက် သို့ ေြပာင်းလဲ ၍၊ တပါးအမျ ိးသား တို့၏ စည်းစိမ် သည် သင့် လက်သို့
ေရာက် လိမ့်မည်။ 6 ကုလားအပ်ု များ ှင့် မိဒ န် ြပည်၊ ဧဖာ
ြပည်မှ ြဖစ်ေသာ ကုလားအပ်ု မျ ိ းတို့သည် သင့်ကုိ ှ ံြပား က လိမ့်မည်။ ေ ှဘ ြပည်
သား အေပါင်း တို့သည် လာ
ကလိမ့်မည်။ ေရွှ ှင့် ေလာဗန် ကုိ ေဆာင် ခ့ဲ၍ ၊ ထာဝရဘုရား ၏ ဂုဏ်
ေကျးဇူးေတာ်တို့ ကုိ ဝမ်းေြမာက်စွာ ချးီမွမ်း ကလိမ့်မည်။ 7 ေကဒါ ြပည်၏ သုိးစု
အေပါင်း တို့သည် သင့် ထံမှာ စုေဝး ကလိမ့်မည်။ နဗာယုတ် ြပည်၏ ဆိတ် တို့သည်
သင်
၏အမှုကုိ ေဆာင်ရွက် ၍၊ ှစ်သက် ဘွယ်ေသာ လက္ခဏာ ှင့် ငါ ၏ယဇ်ပလ္လ င် ေပါ်
သို့ တက် ကလိမ့်မည်။ ငါ ့ ဘုနး်
ထင် ှားရာဗိမာန် ကုိ ငါသည် သာ၍ဘုနး်ပွင့် ေစမည်။ 8 မုိဃ်းတိမ် က့ဲသို့ ၎င်း၊ မိမိ
တို့ အိမ် သို့
ပျ ံ ေသာ ချ ိ း
များ က့ဲသို့ ၎င်း ပျ လံာ ေသာဤ သူတို့ ကား၊ အဘယ်သူ ြဖစ် ကလိမ့်မည် နည်း။

9အကယ် စင်စစ်သင် ၏ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား
၏ နာမ
ေတာ်ေကာင့်၎င်း၊ သင် ၏ဘုနး်ကုိပွင့် ေစ ေသာ၊ ဣသေရလ
အမျ ိး၏သန ့် ှ င်း ေသာ ဘုရားေကာင့်
၎င်း၊ သင် ၏သား တို့ ှင့်တကွသူ တို့ေရွှ ေငွ များကုိ အေဝး
မှ
ေဆာင် ခ့ဲြခင်းငှါ ၊ တကျွနး် တ ိင်ုငံသားတို့သည် ငါ ့ ကုိ
ေစာင့် ေန၍ ၊ တာ ှု သေဘင်္ာ တို့သည် အဦး ြပ ကလိမ့်မည်။ 10တပါးအမျ ိး တို့သည်
သင် ၏ မိ ို း ကုိ တည် က လိမ့်မည်။ ှင် ဘုရင်တို့သည်လည်း
သင့် ကုိ ြပ စု ကလိမ့်မည်။ အေကာင်း မူကား၊ ငါ သည် အမျက် ထွက်၍ သင့် ကုိ
ဒဏ်ခတ် ေသာ်လည်း ၊ ေစတနာ စိတ် ှင့်
သနား ဦးမည်။ 11တပါးအမျ ိးသား တို့၏ စည်းစိမ် ကုိ သင့် ထံသို့ ေဆာင် ခ့ဲ၍၊ သူ
တို့၏ ှင်ဘုရင် တို့ ကုိလည်း
ပို့သ မည် အေကာင်း၊ သင် ၏တံခါး တို့ ကုိ ေန ့
ည ့် မ ပိတ် ဘဲ အစ ်
ဖွင့် ထားရလိမ့်မည်။ 12အကင်ြပည် ှင့်
အကင် ိင်ုငံ သည် သင် ၏အမှုကုိ မ
ေဆာင် ၊ ထုိ ြပည် ှင့် ထုိ ိင်ုငံသည် ပျက်စီး ရ လိမ့်မည်။ ထုိသို့ ေသာ တိင်ုး ိင်ုငံ
တို့သည် သုတ်သင် ပယ် ှင်း ြခင်းကုိ အမှနခံ်ရ ကလိမ့်မည်။ 13 ငါ ၏သန ့် ှ င်း ရာဌာန
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ကုိ တင့်တယ် ေစြခင်းငှါ ၊ ေလဗ နု် ဘုနး် ှင့်တကွထင်း ူ း ပင်၊ တေဒရ
ပင်၊ တာ ှုရ ပင်တို့သည် သင့် ထံသို့ တညီတ ွတ် တည်းေရာက် လာ ကလိမ့်မည်။
ငါသည် ငါ ၏ေြခ တင်ရာအရပ် ကုိ ဘုနး်ပွင့် ေစမည်။ 14သင့် ကုိ ည ်းဆဲ ေသာသူတို့
၏သား
တို့သည် သင့် ထံသို့ လာ ၍
ဦးချ ကလိမ့်မည်။ သင့် ကုိ မထီမ့ဲြမင် ြပ ေသာသူအေပါင်း တို့သည် သင် ၏ေြခ
ရင်း၌
ဝပ် ေနက လိမ့်မည်။ ထာဝရဘုရား
၏ မိ ၊ ဣသေရလ အမျ ိး၏ သန ့် ှ င်း ေသာ ဘုရား၏ ဇိအနု် မိ ဟ၍ူ၊ သင့် ကုိ
သမုတ် ကလိမ့်မည်။ 15သင့်ကုိ အဘယ်သူမျှေ ှာက် ၍ မ
သွားရမည် အေကာင်း၊ သူတပါးတို့သည် သင့် ကုိ စွန ့ပ်စ် ရံွ ှာ က သည်အတက်ွ ၊
ငါသည် သင့် ကုိ ထာဝရ
အထွဋ် အြမတ်ြဖစ်
ေစမည်။ လမူျ ိ း အစ ်အဆက်ဝမ်းေြမာက် စရာအေကာင်းလည်း ြဖစ် ေစမည်။

16သင် သည် တပါးအမျ ိးသား တို့၏ ို့
ကုိ စို့
ရ လိမ့်မည်။ ှင်ဘုရင် တို့၏သားြမတ် ကုိလည်း
စို့ ရလိမ့်မည်။ ငါ ထာဝရဘုရား သည်၊ သင့် ကုိ ကယ်တင် ေသာသူ၊ ယာကုပ်
အမျ ိး၌ တနခုိ်း ကီးေသာဘုရားသည်၊ သင့် ကုိ ေရွး ှ တ်
ေသာသူြဖစ် ေကာင်းကုိ
သင်သည် သိ ရလိမ့်မည်။ 17 ေကးဝါ အရာ ၌ ေရွှ ကုိ၎င်း ၊ သံ အရာ ၌ ေငွ ကုိ ၎င်း၊
သစ်သား အရာ ၌ ေကးဝါ ကုိ၎င်း ၊ ေကျာက် အရာ ၌ သံ
ကုိ၎င်းငါေဆာင် ခ့ဲမည်။ သင် ၏ အရာ ှိ တို့ ကုိ ငိမ်သက်
ေသာသေဘာ၊ အခွနခံ် တို့ ကုိ ေြဖာင့်မတ် ေသာ သေဘာ ှင့် ြပည့်စုံ ေစမည်။ 18သင်
၏ြပည် ၌
အ ိင်ုအထက် ြပ ြခင်းအသံကုိ ေနာက်တဖန် မ
ကား ရ။ သင် ၏နယ် အတင်ွးတင်ွ
လယူု
ဖျက်ဆီးြခင်းမ ှိ ရ။ သင် ၏ မိ ို း ကုိ ကယ်တင် ြခင်းဟ၍ူ၎င်း၊ မိ တံခါး တို့ ကုိ
ချးီမွမ်း ြခင်းဟ၍ူ၎င်း သမုတ် ရ လိမ့်မည်။ 19 ေနာက်တဖန် ေန ့
အချနိ၌် သင်၏အလင်းသည် ေန
ေပးေသာ အလင်း မ ဟတ်ု ၊ ည ့်အချနိ၌်လည်း၊ လ
အေရာင် သည် သင့် ကုိ
မ လင်း ေစရ။ အေကာင်း မူကား၊ ထာဝရဘုရား
သည် သင် ၌
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ထာဝရ အလင်း ၊ သင် ၏ဘုရား သခင် သည် သင် ၏ဘုနး် အသေရြဖစ် ေတာ်မူ
လိမ့်မည်။ 20 ေနာက် တဖန် သင် ၏ေန သည်မ ဝင် ရ။ သင် ၏ လ
သည်လည်း
မ ဆုတ် ရ။ ထာဝရဘုရား
သည် သင် ၌
ထာဝရ အလင်း ြဖစ်ေတာ်မူ၍ ၊ စိတ်မသာညည်းတာွး ရာ ကာလ
ကုန် ေလ ပီ။ 21သင် ၏လူ အေပါင်း တို့သည် ေြဖာင့်မတ် ၍၊ ြပည်
ေတာ်ကုိ အစ ် အ မဲအေမွခံ သြဖင့်၊ ငါ ၏ဘုနး် ပွင့်ေစြခင်းငှါ ၊ ငါ ့ ကုိယ်တိင်ုစုိက် ၍
ြပ စုေသာ ပျ ိးပင် ြဖစ်ရက လိမ့်မည်။ 22 သူငယ် တေယာက်သည် လတူေထာင် ြဖစ် ရ
လိမ့်မည်။ အားနည်း ေသာ သူတေယာက်သည် အား ကီး ေသာ လမူျ ိ း ြဖစ်ရလိမ့်မည်။
ငါ ထာဝရဘုရား သည် အချနိ်
ေရာက်လျှင် ထုိအမှုကုိ ှ ိးေဆာ် မည်။

61
1 ထာဝရဘုရား ၏ ဝိညာ ် ေတာ်သည် ငါ ့ အေပါ် မှာ တည်ေတာ်မူ၏။ အေကာင်း
မူကား၊ ဆင်းရဲ သားတို့ အား ဝမ်းေြမာက်စရာ သိတင်းကုိ ကားေြပာ ေစြခင်းငှါ ၊ ငါ ့ ကုိ
ဘိသိက် ေပးေတာ်မူ ပီ။ ှလံးု ေကကဲွ ေသာသူတို့၏ အနာကုိ စည်း ေစြခင်းငှါ ၎င်း၊
ဘမ်း သွားချ ပ်ထားလျက် ှိေသာသူတို့ အား
လွှတ်ြခင်း အေကာင်း ှင့်၊ အကျ ်းခံ လျက် ှိေသာသူတို့ အား
ေထာင်တံခါးဖွင့် ြခင်း အေကာင်းကုိ ြပေစြခင်းငှါ၎င်း၊ 2ထာဝရဘုရား ၏မဂင်္လာ ှစ်
ှင့် ၊ ငါ တို့ ဘုရား သခင် အြပစ် ေပးေတာ်မူရာ ေန ့
ရက်ကာလကုိ ကား ေြပာေစြခင်းငှါ ၎င်း၊ စိတ်မသာညည်းတာွး ေသာသူတို့ အား
ှစ်သိမ့် ေစြခင်းငှါ ၎င်း၊ 3 စိတ်မသာညည်းတာွး ေသာ ဇိအနု် မိ သားတို့ အဘို့
စီရင် ၍၊ ြပာ အရာ ၌ ေပါင်း သရဖူ၊ ဝမ်းနည်း ြခင်း အရာ
၌ ဝမ်းေြမာက် ြခင်းဆီ ၊ ည ိးငယ် ေသာစိတ်
သေဘာအရာ ၌ ချးီမွမ်း ြခင်းအဝတ် တနဆ်ာကုိ သူ
တို့အား ေပး
ေစြခင်းငှါ ၎င်း၊ ငါ ့ ကုိ ေစလွှတ် ေတာ်မူ ပီ။ ထုိသူ
တို့သည် ေြဖာင့်မတ် ြခင်းသပိတ် ပင်၊ ဘုနး် အသေရေတာ်ဘို့
ထာဝရဘုရား စုိက်ပျ ိ း ေတာ်မူေသာအပင်ဟ၍ူသမုတ် ြခင်း ကုိ ခံ ရ ကလိမ့်မည်။

4 ေ ှး ပိ ပျက် ရာတို့ ကုိ ြပ ြပင် ကလိမ့်မည်။ ေ ှး
ကာလ၌ သုတ်သင် ပယ် ှင်းရာတို့ ကုိ တည်ေဆာက် က လိမ့်မည်။ ဆိတ်ညံေသာ
မိ ရာ၊ အစ ် အဆက် စွန ့ပ်စ် ရာအရပ် တို့ ကုိ ြပ စု ကလိမ့်မည်။ 5တပါးအမျ ိးသား
တို့သည် ရပ် လျက် ၊ သင် တို့ သုိးစု များကုိ ထိနး် ေကျာင်း ကလိမ့်မည်။ တကျွနး် တ
ိင်ုငံသား
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တို့သည် သင် တို့အဘို့ လယ် လပ်ု၍ ၊ စပျစ် ဥယျာ ် ကုိလည်း ြပ စု ကလိမ့်မည်။
6သင် တို့ မူကား၊ ထာဝရဘုရား
၏ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ဟ၍ူ၎င်း၊ ငါ တို့ ဘုရား သခင်၏ အမှု ေတာ်ထမ်း ဟ၍ူ၎င်း
သမုတ် ြခင်းကုိခံရကလိမ့်မည်။ တပါးအမျ ိးသား တို့ ၏ စည်းစိမ် ကုိ စား
၍ ၊ သူ တို့၏ ဘုနး် အသေရ၌
ဝါကား ဝမ်းေြမာက် ကလိမ့်မည်။ 7 သင် တို့အ ှက် ကဲွြခင်းအရာ ၌ ှစ်ဆ ေသာ
အကျ ိးကုိ ခံရ၍၊ အသေရပျက် ြခင်းအရာ၌လည်း ၊ သူ တို့ အဘို့
ကုိ ခံစားလျက် ဝမ်းေြမာက် ကလိမ့်မည်။ သူ
တို့ေြမ ၌
ှစ်ဆ ေသာအဘို့ ကုိ အေမွခံ ရ၍၊ ထာဝရ
ဝမ်းေြမာက် ြခင်း ှင့် ြပည့်စုံ ကလိမ့်မည်။ 8 အေကာင်း မူကား၊ ငါ ထာဝရဘုရား
သည် တရား
သြဖင့် စီရင်ြခင်းကုိ ှစ်သက် ၏။ လယူု
ြခင်းအမှု ှင့် အဓမ္မ
အမှုကုိ မုနး် ၏။ သစ္စာ
အတိင်ုး
သူ တို့အား အကျ ိး ကုိေပး
မည်။ သူ
တို့ ှင့်
ထာဝရ ပဋိညာ ် ကုိ ဖွ့ဲ မည်။ 9 သူ တို့အမျ ိး အ ယ်ွသား စ ်ေြမးဆက်တို့သည် တ
ပါးအမျ ိးသား ေနရာအရပ်ရပ်၌
ေကျာ်ေစာ ကလိမ့်မည်။ သူ
တို့သည် ထာဝရဘုရား
ေကာင်း ကီး ေပးေတာ်မူေသာ အမျ ိး အ ယ်ွြဖစ်က၏ဟု သူ
တို့ ကုိ ြမင် ေသာသူ အေပါင်း တို့သည် ဝနခံ် ကလိမ့်မည်။ 10ထာဝရဘုရား ေကာင့်
ငါသည် အလနွဝ်မ်းေြမာက်
၍၊ ငါ ၏ဘုရား သခင်ေကာင့်
ငါ ့ ဝိညာ ် သည် ရွှင်လနး်
မည်။ အေကာင်း မူကား၊ မဂင်္လာေဆာင်လလုင်
သည် ေပါင်း သရဖူ ကုိ ေဆာင်း သက့ဲသို့ ၎င်း ၊ မဂင်္လာေဆာင် သတို့သမီးသည်
တနဆ်ာ ဆင် သက့ဲသို့ ၎င်း၊ ကယ်တင် ြခင်းအဝတ် တနဆ်ာ ှင့် ငါ ့ ကုိ ဝတ်ဆင် ေစ၍၊
ေြဖာင့်မတ် ြခင်းဝတ်လံု ှင့် ြခံ ေတာ်မူ ပီ။ 11 ေြမ ကီး သည် အပင် ကုိ ေပါက် ေစ
သက့ဲသို့ ၎င်း ၊ လယ်ယာ သည်၊ မိမိ
၌စုိက်ေသာမျ ိးေစ့ ကုိ အေညာက် ထွက်ေစသက့ဲသို့ ၎င်း၊ ထုိအတူ ထာဝရဘုရား
သည် ခပ်သိမ်း ေသာ လမူျ ိ း ေ ှ မှာ၊ ေြဖာင့်မတ် ြခင်း ှင့်
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ချးီမွမ်း ြခင်းကုိ ေပါ်ထွနး် ေစေတာ်မူလိမ့်မည်။
62

1 ဇိအနု် မိ တည်းဟေူသာေယ ု ှလင် မိ ၏ ေြဖာင့်မတ် ြခင်းသည် ေရာင်ြခည် က့ဲသို့
၎င်း၊ သူ
၏ ကယ်တင်
ြခင်းသည် ထွနး်ေတာက် ေသာ ဆီမီးခွက် က့ဲသို့ ၎င်း မ
ထင် ှား မီှတိင်ုေအာင် ထုိ မိ အတက်ွ ငါသည် တိတ်ဆိတ်
ငိမ်သက်စွာ မ ေနရ။ 2တပါးအမျ ိးသား တို့သည် သင် ၏ေြဖာင့်မတ် ြခင်း ကုိ၎င်း

၊ ှ င်ဘုရင် အေပါင်း တို့သည် သင် ၏ ဘုနး် အသေရကုိ၎င်း ြမင် ရ ကလိမ့်မည်။
ထာဝရဘုရား
၏ ှ တ် ေတာ် ထွက်နာမ သစ် ြဖင့် သင့် ကုိ
ေခါ် ကလိမ့်မည်။ 3သင်သည် ထာဝရဘုရား
၏ လက် ေတာ်၌
တင့်တယ်
ေသာ ဦးရစ် ၊ သင် ၏ဘုရား သခင်ကုိင် ေတာ်မူေသာမင်း ေြမာက်သရဖူ
ြဖစ် လိမ့်မည်။ 4သင့် ကုိ ၊ စွန ့ပ်စ် ေသာသူဟ၍ူ၎င်း၊ သင် ၏ေြမ
ကုိ ၊ လဆိူတ်ညံ ေသာ ေြမဟ၍ူ၎င်း ေနာက်တဖန် မ
ေခါ်
ရ။ သင် သည် ငါ ှစ်သက် ေသာသူ၊ သင် ၏ ေြမ သည်လက်ထပ် ေသာေြမဟေူသာ
အမည် ကုိ ရလိမ့်မည်။ အေကာင်း မူကား၊ ထာဝရဘုရား
သည် သင့် ကုိ
ှစ်သက် ေတာ်မူ၏။ သင် ၏ေြမ ကုိလည်း
လက်ထပ် ရ လိမ့်မည်။ 5 လပူျ ိ သည် အပျ ိ ကညာ ှင့် လက်ထပ် သက့ဲသို့ ၊
သင် ၏သား တို့သည် သင် ှင့် လက်ထပ် ကလိမ့်မည်။ မဂင်္လာေဆာင် လလုင်သည်
မဂင်္လာေဆာင်သတို့သမီး ၌
ဝမ်းေြမာက် သက့ဲသို့ ၊ သင် ၏ဘုရား သခင်သည် သင် ၌
ဝမ်းေြမာက် ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 6 အိေုယ ု ှလင် မိ ၊ ေန ့
ည ့် မြပတ် တိတ်ဆိတ် စွာ မ
ေနရေသာ လေူစာင့် တို့ ကုိ သင် ၏ မိ ို း ေပါ် မှာ ငါထား ပီ။ ထာဝရဘုရား
ကုိ ေအာက်ေမ့ ေစေသာသူတို့ ၊ တိတ်ဆိတ်
စွာ မ ေနက ှင့်။ 7 ေယ ု ှလင် မိ ကုိ အ မဲတည်ေတာ်မမူ၊ ေြမ ကီး
ေပါ်မှာ ချးီမွမ်း စရာအေကာင်းြဖစ် ေစေတာ်မမူမီှတိင်ုေအာင် ၊ ဘုရား သခင်ကုိ
မ ငိမ် ေစက ှင့်။ 8ထာဝရဘုရား က၊ သင် ၏ ရနသူ် တို့ ကုိ သင် ၏ စပါး ှင့် ေနာက်
တဖန် ငါမ ေကျွး။ သင်သည် ကိ းစား ၍ လပ်ုေသာ
စပျစ်ရည် ကုိ တပါးအမျ ိးသား တို့သည် မ
ေသာက် ရက။ 9 စပါးကုိရိတ်
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ေသာသူတို့သည် ကုိယ်တိင်ု စား ၍ ၊ ထာဝရဘုရား ကုိ ချးီမွမ်း ကလိမ့်မည်။ စပျစ်သီး
ကုိ သိမ်း
ေသာသူတို့ သည် ငါ ၏ သန ့် ှ င်း ရာဌာနတနတိ်င်ုး အတင်ွး
၌ စပျစ်ရည်ကုိ ေသာက် ကလိမ့်မည်ဟု တနခုိ်း ကီးေသာ လက်ျာ လက် ံု း ေတာ်ကုိ
တိင်ုတည်၍ ကျနိဆုိ် ေတာ်မူ ပီ။ 10 မိ တံခါး မှ
ထွက် က။ ထွက် က။ လူ
များဘို့လမ်း
ကုိ ြပင် က။ ေြမဖို့ က။ ဖို့
က။ ေကျာက် များကုိ ပယ် ှင်း က။ လူ
များဘို့ အလံ ကုိ ထူ က။ 11 ေြမ ကီး စွနး် တိင်ုေအာင်ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူ
သည်ကား၊ သင့် ကုိ ကယ်တင် ေသာသူသည် လာ
၏။ မိမိ
ခံထုိက်ေသာ အခ
သည် မိမိ
၌ပါ လျက် ၊ ဆုလပ် ေတာ် သည် ေ ှ ေတာ်၌ ှိ၏ဟု ဇိအနု် သတို့သမီး ကုိ
ေြပာ ကေလာ။့ 12 သူ တို့သည် သန ့် ှ င်း ေသာသူ ၊ ထာဝရဘုရား
ေရွး ှ တ် ေတာ်မူေသာသူဟ၍ူ၎င်း ၊ သင် သည် သူတပါး မ
စွန ့ပ်စ် ၊ စည်ပင် ေသာ မိ ဟ၍ူ၎င်း သမုတ် ြခင်းကုိခံရလိမ့်မည်။

63
1တင့်တယ် ေသာ အဝတ် တနဆ်ာဆင်ြခင်း၊ ကီး ေသာတနခုိ်း ေကာင့် ဝါ ကားြခင်း
ှ ိ၍၊ ပနး်ဆုိး ေသာ အဝတ် ကုိဝတ်လျက်၊ ဧဒံု
ြပည်ေဗာဇရ မိ မှ လာ ေသာ ဤ
သူကား၊ အဘယ်သူ ြဖစ်ပါ လိမ့်မည်နည်း။ ေြဖာင့်မတ် ြခင်းတရား ကုိ ေဟာ ၍၊
ကယ်တင် ြခင်းငှာ
တနခုိ်း ကီး ေသာငါ ေပတည်း။ 2 ကုိယ်ေတာ် သည် အဘယ်ေကာင့်နီ ေသာအဝတ်
ကုိ
ဝတ်ေတာ်မူသနည်း။ အဝတ် ေတာ်သည် စပျစ်သီးကုိ နင်းနယ် ေသာသူ ၏အဝတ် ှင့်
အဘယ်ေကာင့် တူ ပါသနည်း။ 3 စပျစ်သီးကုိ ငါ တေယာက် တည်းနင်းနယ် ရ ပီ။ လူ
များအထဲ ကတေယာက် မျှမ ပါ။ သူ
တို့ ကုိ ငါ အမျက် ထွက်၍ ေကျာ် နင်း ပီ။ ြပင်းစွာအမျက် ထွက်၍ ှပ်ိနင်း ပီ။ သူ
တို့အေသွး သည် ငါ ့အဝတ် ေပါ် မှာ ဖျနး် လျက် ှိ ပီ။ ငါ ့
အဝတ် တနဆ်ာ ှိသမျှ ကုိ ငါ ဆုိး ပီ။ 4အြပစ် ေပးေသာ ေနရ့က် ကုိ ငါ ေအာက်ေမ့
ပီ။ ငါ ေရွး ှ တ် ေသာသူတို့ ၏ ှစ် သည် ေရာက် လာ ပီ။ 5 ငါကည့် ှု၍ မစ
ေသာ သူမ
ှိ။ မှုိင်ေတွ ေသာ်လည်း ေထာက် ပင့်ေသာသူမ ှိ။ ထုိေကာင့် ၊ ကုိယ် လက်
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သည် ကုိယ် အဘို့
ကယ်တင် ြခင်းကုိ ြပ ပီ။ ကုိယ် ေဒါသ
အမျက်သည် ကုိယ် ကုိေထာက် ပင့် ပီ။ 6လူ များကုိ အမျက် ထွက်၍
ေကျာ်နင်း ပီ။ ြပင်းစွာအမျက် ထွက်၍
ကျပ်ကျပ် ှပ်ိနင်း ပီ။ သူ
တို့ အေသွး ကုိ ေြမ ေပါ် မှာ သွန် ပီ။ 7 က ုဏာ ှင့် မဟာေမတ္တ ာ ေတာ်အတိင်ုး
ထာဝရဘုရားသည် ငါ တို့အား သနား
ေတာ်မူေသာအရာအလံးုစုံ ကုိ၎င်း၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့ ၌
ြပ ေတာ်မူေသာ မဟာေကျးဇူး ေတာ်ကုိ၎င်းေထာက်၍၊ ထာဝရဘုရား
၏ မဟာေမတ္တ ာ
ေတာ် ှင့်၊ ထာဝရဘုရား
၏ ဂုဏ် ေကျးဇူးေတာ်ကုိ ငါချးီမွမ်း မည်။ 8 အကယ် စင်စစ်သူ တို့သည် ငါ ၏လူ
ြဖစ်က၏။ သစ္စာ
မ ပျက်ေသာ သား
လည်း ြဖစ် က၏ဟု မိန ့် ေတာ်မူသြဖင့် ၊ သူ တို့ ကုိ ကယ် ှ တ် ေတာ်မူ၏။ 9 အမှု
ေရာက်ေလရာရာ ၌
သူတို့ ကုိ ည ်းဆဲေတာ်မမူ။ ေ ှ ေတာ်မှ ေစလွှတ်ေသာ ေကာင်းကင်တမန် သည်
ကယ်တင် လျက်၊ ေမတ္တ ာ
က ုဏာ ေတာ် ှိသည်အတိင်ုးေရွး ှ တ် ေတာ်မူ၏။ ေ ှး ကာလ ပတ်လံးု
သူ တို့ ကုိ ချ ီ ေဆာင် ေတာ်မူ၏။ 10 သူ တို့သည်လည်း
ပုနက်န် ၍ ၊ သန ့် ှ င်း ေသာ ဝိညာ ် ေတာ်ကုိ နာ
ေစက၏။ ထုိေကာင့် ၊ သူ တို့ ကုိ ရနဘ်က်
ြပ ၍ စစ်တိက်ု ေတာ်မူ၏။ 11 ထုိအခါ
ထာဝရ ဘုရား၏ လူ
တို့သည် ေ ှး ကာလ ၊ ေမာေ ှ ၏ကာလကုိ ေအာက်ေမ့ က၏။ မိမိ
လူ တို့ ကုိ သုိးထိနး် ှင့် တကွပင်လယ် ထဲက
ထုတ် ေဆာင်ေသာ ဘုရားသည် အဘယ်မှာ ှိေတာ်မူသနည်း။ မိမိ
လတိူု့အထဲ
၌
သန ့် ှ င်း ေသာ ဝိညာ ် ေတာ်ကုိ သွင်း လျက်၊ 12 ေမာေ ှ ၏လက်ျာ နား မှာ ဘုနး်
ကီးေသာ လက် ံု း ေတာ်ကုိ သွင်း ၍၊ အသေရ
ေတာ်ကုိ အစ ်
ထင် ှား ေစြခင်းငှါ ၊ သူ တို့ေ ှ မှာ
ေရ ကုိ ခဲွ သြဖင့်၊ 13လင်ွြပင် ၌
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ြမင်း ကုိ ှင်သက့ဲသို့ ၊ အဆီး အတားမ ှိဘဲ နက်နဲ ရာအရပ်၌
သူ တို့ ကုိ ေဆာင်သွား ေသာ ဘုရား သည် အဘယ်မှာ ှိေတာ်မူသနည်း။ 14 ချ ိင့် ထဲ
သို့ သုိး ာွး ဆင်း သွားသက့ဲသို့ ၊ ထာဝရဘုရား ၏ ဝိညာ ် ေတာ်သည် ငိမ်ဝပ် ရေသာ
အခွင့်ကုိေပး ေတာ်မူ၏။ ထုိသို့
အသေရ ေတာ်ကုိ ထင် ှား ေစြခင်းငှါ ၊ ကုိယ်ေတာ် ၏လူ တို့ ကုိ ေဆာင်သွား ေတာ်မူ
ပါ ပီ။ 15 ေကာင်းကင် ဘုံက
ငံု့ ကည့် ေတာ်မူပါ။ သန ့် ှ င်း ၍
ဘုနး် ကီးေသာေနရာ က
ကည့် ှု ေတာ်မူပါ။ စိတ် ေတာ် အား ကီး၍
တနခုိ်း ကုိ ြပေတာ်မူြခင်း၊ က ုဏာေတာ်လှုပ် ှား၍ အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ သနား
စုံမက်ေတာ်မူြခင်းသည် အဘယ် မှာ ှိပါသနည်း။ ချ ပ်တည်း ေတာ်မူသေလာ။ 16အာ
ြဗဟံ သည် အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိမ သိ ၊ ဣသေရလ သည် လက် မ ခံေသာ်လည်း ၊
အကယ်စင်စစ်ကုိယ်ေတာ် သည် အကျွ ်ပ်ု တို့အဘ ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ အိုထာဝရဘုရား၊
ကုိယ်ေတာ် သည် အကျွ ်ပ်ု တို့အဘ ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ ေ ှး ကာလမှ စ၍အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ
ေရွး ှ တ် ေသာ ဘုရားြဖစ်ေတာ်မူ၏။ 17 အိထုာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ် ၏လမ်း မှ
အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ အဘယ်ေကာင့် လွှဲ ေစေတာ်မူသနည်း။ ကုိယ်ေတာ်ကုိမေကာက်ရွ ံ
မည်အေကာင်း၊ အကျွ ်ပ်ု တို့၏ စိတ် ှလံးု ကုိအဘယ်ေကာင့် ခုိင်မာ ေစ ေတာ် မူ
သနည်း။ ကုိယ်ေတာ် ၏ ကျွန်တို့ အတက်ွ၊ အေမွ ေတာ်ြဖစ်ေသာအ ွှယ် တို့ အတက်ွ
ြပနလ်ာ ေတာ်မူပါ။ 18 ကုိယ်ေတာ် ၏ သန ့် ှ င်း သူ တို့သည် ခဏ
သာအစုိးရ ပီးမှ၊ ရနသူ် တို့သည် သန ့် ှ င်း ရာဌာနေတာ်ကုိ ေကျာ်နင်း ကသည်ြဖစ်၍၊

19အကျွ ်ပ်ုတို့သည် ကုိယ်ေတာ်မ အပ်ုစုိး ဘူးေသာ သူက့ဲသို့ ၎င်း၊ နာမ
ေတာ်ြဖင့် သမုတ် ြခင်းကုိမ ခံဘူးေသာ သူက့ဲသို့ ၎င်း ြဖစ် ကပါ၏။

64
1 ကုိယ်ေတာ်သည် မုိဃ်းေကာင်းကင် ကုိ ဖွင့်လှစ် ၍၊ ဆင်းသက် ေတာ်မူပါေစေသာ။
ေ ှ ေတာ်၌
ေတာင် တို့သည် လှုပ် ကပါေစေသာ။ 2 မီး သည်အမှုိက် ကုိ ေလာင် သက့ဲသို့ ၎င်း၊
ေရ
ကုိဆူ
ေစသက့ဲသို့ ၎င်း ြဖစ်ပါေစေသာ။ သို့ ြဖစ်လျှင်၊ ကုိယ်ေတာ် ၏ ရနသူ် တို့သည် နာမ
ေတာ်ကုိ သိ
၍၊ ေ ှ ေတာ်၌
လူ အမျ ိးမျ ိ းတို့သည် တနုလ်ှုပ် ကပါလိမ့်မည်။ 3အကျွ ်ပ်ုတို့ ေြမာ်လင့် သည်ထက်၊
အံဘွ့ယ် ေသာ အမှုတို့ ကုိ ြပ ေတာ်မူေသာအခါ ၊ ဆင်းသက် ေတာ်မူ၍ ေတာင် တို့သည်
ေ ှ ေတာ်၌
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လှုပ် ကပါ၏။ 4 ကုိယ်ေတာ် ကုိ ေြမာ်လင့် ေသာသူတို့အဘို့အလိငုှါ ေကျးဇူးြပ ေတာ်
မူေသာဘုရား၊ ကုိယ်ေတာ် မှတပါး
အြခားေသာ ဘုရား
သခင်ကုိ ကမ္ဘာဦး
မှစ၍ အဘယ်သူမျှမ ကား မ သိ ပါ။ နားြဖင့်မ ကား၊ မျက်စိ ြဖင့်မ ြမင် စဖူးပါ။

5 ဝမ်းေြမာက် ေသာစိတ် ှင့် ေြဖာင့်မတ် စွာကျင့်
ေသာသူ၊ တရား
ေတာ်လမ်းတို့ ၌
ကုိယ်ေတာ် ကုိ ေအာက်ေမ့
ေသာသူတို့ ှင့် ကုိယ်ေတာ်သည် မိဿဟာယဖွ့ဲေတာ်မူ ၏။ ထုိလမ်းတို့ မှ အကျွ ်ပ်ု
တို့သည် အစ ် လွှဲ တတ် ေသာေကာင့်အမျက် ထွက်ေတာ်မူ၏။ ကယ်တင် ြခင်းသို့
ေရာက်ရ ကပါ မည်ေလာ။ 6 အကျွ ်ပ်ု တို့ ှ ိသမျှ သည် စင်ကယ် ြခင်းမ ှိပါ။ ြပ ဘူး
သမျှ ေသာကုသုိလ် ေကာင်းမှုတို့သည် ညစ်ေသာ အဝတ် ှင့်တူ ကပါ၏။ အကျွ ်ပ်ု တို့
ှ ိသမျှ သည် သစ်ရွက် က့ဲသို့ ည ိး မ်ွး လျက် ှိ၍၊ ကုိယ် အြပစ် တို့သည် ေလ
က့ဲသို့ အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ တိက်ု သွားပါ ပီ။ 7 နာမ ေတာ်ကုိ ပဌနာ
ြပ ေသာသူ၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိ မီှဝဲ ြခင်းငှါ ကုိယ်ကုိကုိယ် ှ ိးေဆာ် ေသာ သူတေယာက်
မျှ မ ှိ ပါ။ အေကာင်း မူကား၊ မျက် ှာ ေတာ် ကုိလွှဲ ၍ အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ ဒစု ိုက်
အြပစ်အားြဖင့် ဆုံး ှုံး ေစေတာ်မူ ပီ။ 8 သို့ ရာတင်ွ အိုထာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ် သည်
အကျွ ်ပ်ု တို့ အဘ
ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ အကျွ ်ပ်ု တို့သည် အိးုေြမ ြဖစ်ပါ၏။ ကုိယ်ေတာ် သည် အကျွ ်ပ်ု
တို့၏ အိးုထိနး် ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ အကျွ ်ပ်ု တို့ ှ ိသမျှ သည် လက် ေတာ် ှင့် ဖနဆ်င်း
ေသာအရာ ြဖစ်ပါ၏။ 9 အိထုာဝရဘုရား ၊ ြပင်းစွာအမျက် ထွက်ေတာ် မ
မူပါ ှင့်။ ြပစ်မှားမိေသာ အြပစ် တို့ ကုိ အစ ် မြပတ်ေအာက်ေမ့ ေတာ်မ မူပါ ှင့်။
ကည့် ှု ေတာ် မူပါ။ အကျွ ်ပ်ု တို့ ှ ိသမျှ သည် ကုိယ်ေတာ် ၏ လူ ြဖစ် ကပါ၏။
10သန ့် ှ င်း ေသာ မိ ေတာ်တို့သည် ေတာ
ြဖစ် က ပါ ပီ။ ဇိအနု် ေတာင်လည်း ေတာ
ြဖစ် ပါ ပီ။ ေယ ု ှလင် မိ လည်းပျက်စီး ပါ ပီ။ 11 ကုိယ်ေတာ် ကုိ ဘုိးေဘး
တို့ချးီမွမ်း ရာအရပ် ၊ အကျွ ်ပ်ု တို့၏ သန ့် ှ င်း တင့်တယ် ေသာ ဗိမာန် ေတာ်ကုိ မီး
ေလာင် ပါ ပီ။ အကျွ ်ပ်ု တို့ ှစ်သက်
ဘွယ်ေသာအရာ ှိ သမျှ တို့ သည် သုတ်သင် ပယ် ှားလျက် ှိ ကပါ၏။ 12 အို
ထာဝရဘုရား ၊ ဤ အမှုတို့ ကုိ သည်းခံ ေတာ်မူမည် ေလာ၊ ေအာင့် လျက်ေန၍
အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ အလနွ်
ဆင်းရဲ ေစေတာ်မူမည်ေလာ။
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65
1 ငါကုိ့ မ ေမး မေလျှာက်ေသာသူတို့၏ စကားကုိ ငါနားေထာင် ပီ။ ငါ ့ ကုိမ ှာ ေသာ
သူတို့သည် ငါကုိ့ေတွ့ ရ က ပီ။ ငါ ့ ကုိ ကည့် ကေလာ။့ ကည့် ကေလာဟ့ု ငါ ့ နာမ ကုိ
ပဌနာ မ ြပ ေသာလမူျ ိ း အား
ငါေြပာ ဆုိ ပီ။ 2 မိမိ အလို အတိင်ုး
မ ေကာင်း ေသာလမ်း ကုိ လိက်ု ၍၊ ြငင်းဆန် တတ်ေသာ လမူျ ိ း ကုိ မျက် ှာြပ လျက်၊
တေန ့
လံးု
ငါသည် ကုိယ် လက် ဝါးကုိြဖန ့် ရ ပီ။ 3 ထုိလမူျ ိ း သည် ဥယျာ ် ၌
ယဇ်ပူေဇာ် ၍ ၊ အတ်ု ေပါ် မှာ ေလာဗနကုိ် မီး ှု ိ သြဖင့်၊ ငါ ့အမျက် ကုိ ှ ိးေဆာ်ြခင်း
ငှါ၊ ငါ ့ မျက်ေမှာက် ၌
အစ ် ြပ တတ်၏။ 4သခင်္ျ ိ င်း မှာ ေန ၍ ၊ သခင်္ျ ိ င်းတင်ွး၌ အိပ် တတ်၏။ ဝက် သား
ကုိ စား
၍၊ ရွ ံ ှာဘွယ် ေသာ အမဲသားြပ တ်ရည် ကုိ ေသာက်တတ်၏။ 5 သူတို့ကလည်း၊ သင်
သည် အသီးအြခားေနေလာ။့ ငါ ့ ထံသို့ မ ချ ်း ှင့်။ ငါသည်သင့် ထက်သာ၍သန ့် ှ င်း
သည်ဟု ဆုိ
တတ်၏။ ထုိ
သို့ ေသာသူတို့ သည် ငါ ့ ှာေခါင်း ၌
မီးခုိး က့ဲသို့ ၎င်း၊ အစ ် ေလာင် ေသာမီး က့ဲသို့ ၎င်း ြဖစ် က၏။ 6 ငါ ့ ေ ှ မှာ စာရင်း
မှတ် လျက် ှိသည်ြဖစ်၍၊ ငါသည် တိတ်ဆိတ် စွာမ ေန၊ အကျ ိးအြပစ်ကုိ ဆပ် ေပး
မည်။ 7သင် တို့၏ ဒစု ိုက် အြပစ်ကုိ၎င်း ၊ ေတာင် ေပါ် မှာ ေလာဗနကုိ် မီး ှု ိ ၍ ၊ ကုနး်
ေပါ် မှာ ငါ ့ ကုိက့ဲရဲ ေသာ သင် တို့ ဘုိးေဘး ၏ ဒစု ိုက် အြပစ်ကုိ၎င်း သင်တို့ရင်ခွင် ၌
ငါဆပ်ေပးမည်။ အကယ်စင်စစ်သူ တို့ ြပ ဘူးေသာအကျင့် တို့၏ အကျ ိး အြပစ်ကုိ
သူ
တို့ရင်ခွင် ၌
ငါြခင် ၍ ေပး
မည်ဟ၊ု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 8တဖနထ်ာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ စပျစ်သီး ပတ် ၌
စပျစ်ရည် ကုိ ေတွ့ ေသာအခါ
မ ဖျက် ှင့်၊ မဂင်္လာ ှိသည်ဟု ဆုိ
တတ်သက့ဲသို့ ၊ ထုိအတူ ၊ ငါ ့ကျွန် တို့၏ အကျ ိးအလိငုှါ
ငါြပ မည်။ အကုန် အစင်မ ဖျက်။ 9ယာကုပ် အမျ ိး ထဲက
မျ ိးေစ့ကုိ၎င်း၊ ယုဒ
အမျ ိး ထဲက ငါ ့ ေတာင် ကုိ အေမွခံ ရေသာသူ ကုိ၎င်း ငါ ထုတ်ေဘာ် မည်။ ငါ
ေရွးေကာက် ေသာသူ တို့ သည် ြပည်ေတာ်ကုိ အေမွခံ ၍ ၊ ငါ ၏ကျွန် တို့သည် ေန
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ရကလိမ့်မည်။ 10 ငါ ့ ကုိ ှာ ေသာ
ငါ ၏လူ တို့အဘို့ ၊ ှာ ုန် အရပ်သည် သုိး
ြခံ ြဖစ်လိမ့်မည်။ အာေခါ် ချ ိင့် သည်လည်း
ာွး များ အိပ် ရာအရပ်ြဖစ် လိမ့်မည်။ 11သင် တို့ မူကား ၊ ထာဝရဘုရား ကုိစွန ့ပ်စ်

ေသာသူ၊ ငါ ၏သန ့် ှ င်း ေသာ ေတာင် ကုိေမ့ေလျာ့ ေသာသူ၊ ဂါဒ
ဘုရားေ ှ မှာ စားပဲွ ကုိခင်း ၍ ၊ ေမနိ ဘုရားအား
သွနး်ေလာင်း ရာ ပူေဇာ် သက္ကာကုိ ြပင်ေသာသူြဖစ် က၏။ 12 သင် တို့ ကုိ ငါ
ေရတက်ွ ၍ ၊ ထား ၌အပ်မည်။ ှိသမျှ တို့သည် အေသသတ် ြခင်းကုိခံရေအာင် ဦးချ
ရက လိမ့်မည်။ အေကာင်း မူကား၊ သင်တို့သည် ငါေခါ် ေသာအခါ မ ထူး က။ ငါေြပာ
ေသာအခါ နား မ ေထာင်က။ ငါ ့
မျက်ေမှာက် ၌
မေကာင်း ေသာအကျင့် ကုိ ကျင့် က၏။ ငါမ ှစ်သက် ေသာ အရာကုိ ေရွး ယူက၏။

13 ထုိေကာင့်၊ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ငါ ၏ကျွန် တို့သည် စား
ကလိမ့်မည်။ သင် တို့ မူကား ၊ မွတ်သိပ် ကလိမ့်မည်။ ငါ ၏ကျွန် တို့သည် ေသာက်
ကလိမ့်မည်။ သင် တို့ မူကား ၊ ေရငတ် ကလိမ့်မည်။ ငါ ၏ကျွန်
တို့သည် ဝမ်းေြမာက် ကလိမ့်မည်။ သင် တို့ မူကား ၊ ှက် ေကာက် ကလိမ့်မည်။

14 ငါ ၏ကျွန် တို့သည် ရွှင်လနး် ေသာစိတ်
ှင့်
သီချင်း ဆုိ ကလိမ့်မည်။ သင် တို့ မူကား ၊ ဝမ်းနည်း ေသာစိတ်
ှင့်
ငိေု ကး ကလိမ့်မည်။ ေကကဲွ ေသာ ှလံးု ှင့်
ည ်းတာွး ြမည်တမ်း ကလိမ့်မည်။ 15သင်တို့သည် ကုိယ် နာမ ကုိ၊ ငါ ေရွးေကာက်
ေသာသူတို့ ၌
ကျနိဆဲ် ဘို့ ရာ ကျနရ်စ် ေစကလိမ့်မည်။ အ ှင်
ထာဝရဘုရား သည် သင် တို့ ကုိ ကွပ်မျက် ၍၊ ကုိယ်ေတာ် ၏ ကျွန် တို့ ကုိ
အြခား ေသာနာမ ြဖင့် မှည့် ေတာ်မူမည်။ 16 ေြမ ကီး ေပါ် မှာ မိမိကုိ မိမိေကာင်း ကီး
ေပးေသာသူသည်၊ သစ္စာ
ေစာင့်ေတာ်မူေသာဘုရား သခင်ကုိ အမီှြပ ၍ ေကာင်း ကီး ေပးလိမ့်မည်။ ေြမ ကီး
ေပါ် မှာ ကျနိဆုိ် ေသာသူသည်၊ သစ္စာ
ေစာင့် ေတာ် မူ ေသာဘုရား သခင် ကုိ တိင်ုတည်၍ ကျနိ် ဆုိ လိမ့်မည်။ အေကာင်း
မူကား၊ အရင် အမှု တို့ ကုိ ေမ့ေလျာ့ ရ၏။ ငါ ့ မျက်ေမှာက် ၌
ကွယ် ေပျာက် လျက် ှိ က၏။ 17 ကည့် ှု ေလာ။့ မုိဃ်း ေကာင်းကင်သစ် ှင့်
ေြမ ကီး သစ် ကုိ ငါ ဖနဆ်င်း မည်။ အရင် မုိဃ်းေကာင်းကင် ှင့်ေြမ ကီးကုိ မ
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ေအာက်ေမ့ ရ။ ှလံးု မ မှတ်မိ ရ။ 18 ငါ ဖနဆ်င်း လတံ့ေသာအရာေကာင့်၊ သင်
တို့သည် အစ ် အ မဲဝမ်းေြမာက် ရွှနလ်နး် ကလိမ့်မည်။ ေယ ု ှလင်
မိ ကုိ ဝမ်းေြမာက် စရာအေကာင်း၊ မိ သား တို့ ကုိ ရွှင်လနး် စရာအေကာင်းြဖစ်ေစ

ြခင်းငှါ ငါ ဖနဆ်င်း ၏။ 19 ငါသည်လည်း
ေယ ု ှလင် မိ ေကာင့်
ဝမ်းေြမာက် မည်။ ငါ ၏လူ တို့ေကာင့်
ရွှင်လနး် မည်။ ထုိ မိ ၌
ငိေု ကး သံ ှင့်
ေအာ်ဟစ် သံ ကုိ ေနာက် တဖနမ် ကား ရ။ 20 ထုိ မိ ၌
အသက်ငယ်ေသာသူငယ် မ ှိ ရ။ အသက်မ ြပည့်စုံ ေသာ
လအိူု လည်းမ ှိရ။ အသက် တရာ ှိလျက် ေသ
ေသာသူကုိ သူငယ်ဟ၍ူမှတ်ရ၏။ အြပစ် ှိေသာသူသည် အသက် တရာ ှိလျက်
ေသလျှင်၊ ကျနိ် ြခင်းကုိ ခံရေသာသူဟ၍ူမှတ်ရ၏။ 21 ထုိသူတို့သည် ကုိယ်ေဆာက်
ေသာအိမ် ၌ ေန
ကလိမ့်မည်။ ကုိယ်စုိက် ေသာ စပျစ် ဥယျာ ်အသီး ကုိ စား က လိမ့်မည်။ 22 သူ

တို့သည် အိမ်ကုိ ေဆာက် ၍
အြခား ေသာသူ ေန
ရမည်မ ဟတ်ု။ သူတို့သည် စပျစ်ဥယျာ ်ကုိစုိက် ၍
အြခား ေသာသူစား ရမည်မ ဟတ်ု။ ငါ ၏ လူ
တို့အသက် သည် သစ်ပင် ၏အသက် က့ဲသို့ ြဖစ်၍ ၊ သူ တို့သည် ကုိယ်ြပ စုေသာ
အရာကုိ ကာြမင့်စွာ သုံးေဆာင်ရ က လိမ့်မည်။ 23 ငါ ေရွးေကာက် ေသာသူတို့ သည်
အချည်း ှးီ မ လပ်ု မေဆာင်ရက။ အသက် တိေုသာ သားကုိမ
ဘွား
မြမင်ရက။ ကုိယ်တိင်ု မှစ၍ အမျ ိး အ ယ်ွတို့သည်၊ ထာဝရဘုရား
ေပးေတာ်မူေသာေကာင်း ကီး မဂင်္လာကုိ ခံရေသာသူ ြဖစ်ကလိမ့်မည်။ 24 ငါသည် သူ
တို့မေခါ် မီှ ကပင် ထူး
မည်။ ေလျှာက်
စ ်တင်ွ ပင် ငါ နားေထာင် မည်။ 25 ေတာေခွး ှင့်
သုိးသငယ် တို့သည် အတူကျက်စား ကလိမ့်မည်။ ြခေသင့်္ သည် ာွး က့ဲသို့ ြမက် ကုိ
စား လိမ့်မည်။ ေ မ မူကား ၊ ေြမမှုန ့် ကုိသာ စား
ရလိမ့်မည်။ ငါ ၏ သန ့် ှ င်း ေသာေတာင် တြပင် လံးု၌
အချင်းချင်းည ်းဆဲ ြခင်း၊ ဖျက်ဆီး ြခင်းကုိ မ
ြပ ရကဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ ၏။
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66
1 ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ေကာင်းကင် ဘုံသည် ငါ ့ ပလ္လ င် ြဖစ်၏။
ေြမ ကီး သည် ငါ ့ ေြခ တင် ရာခုံ
ြဖစ်၏။ အဘယ်သို့ ေသာ
ဗိမာန် ကုိ ငါ ့အဘို့
တည် ေဆာက် ကမည်နည်း။ အဘယ် အရပ်သည် ငါ ကျနိး်ဝပ် ရာအရပ် ြဖစ်မည်
နည်း။ 2ဤ အရာအလံးုစုံ တို့သည် ငါ ့ ကုိယ်တိင်ု ဖနဆ်င်း ေသာေကာင့် ြဖစ် က၏။
စိတ် ှမ့်ိချ ြခင်း၊ ှလံးု ေကကဲွ
ြခင်း၊ ငါ ့ စကား ေကာင့်
တနုလ်ှုပ် ြခင်း ှ ိေသာသူကုိသာငါကည့် ှု မည်။ 3တဖနမိ်န ့ေ်တာ်မူသည်ကား၊ ာွး ကုိ
သတ် ေသာသူသည် လူ
ကုိ သတ် ေသာသူ ှင့်တ၏ူ။ သုိးသငယ် ကုိ ယဇ် ပူေဇာ်ေသာသူသည် ေခွး လည်ပင်း
ကုိြဖတ် ေသာ သူ ှင့်တ၏ူ။ အလှူဒါနကုိ လှူဒါနး် ေသာသူသည် ဝက် ေသွး ကုိ လှူဒါနး်
ေသာသူ ှင့်တ၏ူ။ ေလာဗန် ကုိမီး ှု ိ ေသာသူသည် ုပ်တု ကုိေကာင်း ကီး ေပး ေသာ သူ
ှင့် တ ◌၏ူ။ အကယ်စင်စစ် ထုိသူ
တို့သည် မိမိ
အလို ှ ိရာ လမ်း ကုိေရွး က၏။ မိမိ
ဆုိးညစ် ေသာအမှုတို့ ၌
ေမွ့ေလျာ် က၏။ 4 ငါ သည်လည်း ၊ သူ တို့ ဘို့
ေဘးဥပဒ် များကုိေရွး မည်။ သူ
တို့ေကာက် ေသာအမှုကုိ ေရာက် ေစမည်။ အေကာင်း မူကား၊ ငါေခါ် ေသာအခါ
အဘယ်သူ မျှမထူး။ ငါေြပာ ေသာအခါ
သူတို့သည် နား
မ ေထာင်က။ ငါ ့
မျက်ေမှာက် ၌
မေကာင်း ေသာအကျင့် ကုိကျင့် ၍ ၊ ငါ မ ှစ်သက် ေသာ အရာ ကုိ ေရွးယူ က၏။

5ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ် စကားေတာ်ေကာင့် တနုလ်ှုပ် ေသာသူတို့ ၊ စကား
ေတာ်ကုိ နားေထာင် ကေလာ။့ သင် တို့ ကုိမုနး် ၍၊ ငါ ့ နာမ ေကာင့် ှင်ထုတ် ေသာ
ညီအစ်ကုိ တို့က၊ ငါတို့သည်သင် တို့၏ ဝမ်းေြမာက် ြခင်းကုိ ြမင် ရမည်အေကာင်း ၊
ထာဝရဘုရား သည် ဘုနး်ပွင့် ေတာ်မူေစ သတည်း ဟု ေြပာ တတ်ေသာ်လည်း ၊ ှက်
ေကာက်က လိမ့်မည်။ 6 မိ ၌
အတ်ုအတ်ု ကျက်ကျက်ေသာအသံ ၊ ဗိမာန် ေတာ်ထဲက
ထွက်ေသာအသံ ၊ ရနသူ် တို့အား
အကျ ိး အြပစ် ကုိေပး
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ေတာ်မူေသာထာဝရဘုရား ၏စကားသံ ေပတည်း။ 7 ဇိအနုသ်တို့သမီးသည် သားဘွား
ြခင်းေဝဒနာ ကုိ မ
ခံမီှသားကုိဘွား ၏။ ေဝဒနာ
ခံချနိမ် ေရာက် မီှ သား
ေယာက်ျားကုိြမင် ၏။ 8 ထုိ သို့ ေသာ အမှုကုိ အဘယ်သူ သည် ကား ဘူး သနည်း။
ထုိသို့ ေသာ
အမှုတို့ ကုိ အဘယ် သူသည် ြမင် ဘူး သနည်း။ တိင်ုး ိင်ုငံကုိ တ
ေန ့ြခင်းတင်ွ
ဘွား တတ်သေလာ။ ြပည်သူ ြပည်သားအေပါင်း တို့ ကုိ တ ပိ င်နက် ဘွား တတ်
သေလာ။ ဇိအနု် သတို့သမီးသည် သားဘွား ြခင်းေဝဒနာ ကုိ ခံ အ ◌ံဆဲ့ဆဲ တင်ွ၊ သား
များကုိ ဘွားြမင် ပါ သည် တကား။ 9သားဘွားမည်အေကာင်းကုိ ငါ သည်စီရင် ပီးမှ
၊ မ ဘွား ေစဘဲေနရမည်ေလာဟု ထာဝရဘုရား
ေမး ေတာ်မူ ၏။ ငါ သည် ပဋိသေ ္ဓ
ေပး ပီးမှ ၊ မဘွား ိင်ုေအာင် ချ ပ် ထားရမည်ေလာဟု သင် ၏ဘုရား သခင်ေမး ေတာ်
မူ ၏။ 10 ေယ ု ှလင် မိ ကုိ ချစ် ေသာသူအေပါင်း တို့ ၊ သူ
ှင့် အတူ ဝမ်းေြမာက် ရွှင်လနး် ကေလာ။့ ေယ ု ှလင်
မိ အတက်ွ
စိတ်မသာညည်းတာွး ေသာသူအေပါင်း တို့ ၊ သူ
ှင့် အတူ အလနွဝ်မ်းေြမာက် ကေလာ။့ 11 သို့ ြပ လျှင် ၊ သူ ၏ချမ်းသာ ြခင်းသားြမတ်

ကုိစို့ ၍
ဝ ကလိမ့်မည်။ သူ
၏စည်းစိမ် ကယ်ဝြခင်းအထဲက ထုတ်ယူ၍ ေမွ့ေလျာ် ကလိမ့်မည်။ 12ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ြမစ် က့ဲသို့ ချမ်းသာ ကုိ၎င်း ၊ စီး ေသာေရ က့ဲသို့ တပါး
အမျ ိးသား တို့၏ စည်းစိမ် ကုိ၎င်းေယ ု ှလင် မိ သို့
ငါ ေရာက် ေစမည်။ သင်တို့သည် သားြမတ်ကုိစို့ ၍ ခါး ၌ချ ီ ြခင်း၊ ဒူး
ေပါ် မှာ ြမ ြခင်းကုိ ခံစားရကလိမ့်မည်။ 13အမိ သည် သား
ငယ်ကုိ ှစ်သိမ့် ေစသက့ဲသို့ ၊ သင် တို့ ကုိ ငါ ှစ်သိမ့် ေစမည်။ ေယ ု ှလင် မိ ၌
ချမ်းသာ ရကလိမ့်မည်။ 14 ထုိသို့ ေတွ့ ြမင်သြဖင့် ၊ သင် တို့၏ ှလံးု သည် ရွှင်ြမ း
၍ ၊ အ ို း တို့ သည်စိမ်းလနး်ေသာ အပင် က့ဲသို့ သန် ကလိမ့်မည်။ ထာဝရဘုရား
၏ လက် ေတာ်သည်လည်း
ကျွန် ေတာ်တို့အား၎င်း၊ အမျက်ေတာ်သည် ရနသူ် တို့ အား၎င်း ထင် ှား လိမ့်မည်။

15 ကည့် ှု ေလာ။့ ထာဝရဘုရား
သည် ြပင်းစွာေသာ အ ှိန် အားြဖင့် အမျက် ေတာ်ကုိ၎င်း၊ မီးလျှ ံအားြဖင့် ဆုံးမ ေတာ်
မူြခင်းကုိ၎င်းထင် ှားစွာ ြပ ြခင်းငှါ ၊ ေလေဘွ က့ဲသို့ ေသာ ရထား
ေတာ်တို့ ကုိစီး၍ ၊ မီး က့ဲသို့ ကလာ ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 16ထာဝရဘုရား သည် မီး
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ှင့် ထား အားြဖင့် ၊ လူ သတ္တ ဝါအေပါင်း တို့ ကုိ အြပစ် ေပးေတာ်မူ၍၊ ထာဝရဘုရား
ကွပ်မျက် ေတာ်မူေသာသူတို့ သည် များ ကလိမ့်မည်။ 17တဖနမိ်န ့ေ်တာ်မူသည်ကား၊
ဝက် သား ၊ ကက်
သား၊ ရံွ ှာဘွယ် ေသာအရာကုိ စား
လျက်၊ ဥယျာ ် တို့တင်ွ အလယ် ၌ ှိေသာသူတ ေယာက်ေနာက် သို့ လိက်ု၍၊ မိမိတို့
ကုိ သန ့် ှ င်း စင်ကယ်ေစေသာသူတို့ သည် တ ပိ င်နက်
ပျက်စီး ြခင်းသို့ ေရာက်ကလိမ့်မည်။ သူ
တို့၏အကျင့်
ကုိ၎င်းအ ကံအစည် တို့ ကုိ၎င်းငါ သိ၏။ 18အချနိတ်နမှ် ဘာသာ
စကားြခားနားေသာ လူ
အမျ ိးမျ ိ းအေပါင်း တို့ ကုိ ငါစည်းေဝး ေစသြဖင့် ၊ သူတို့သည် လာ
၍
ငါ ၏ဘုနး် ကုိ ဖူးြမင် ကလိမ့်မည်။ 19 ထုိသူ တို့တင်ွ
အလံ ကုိ ငါထူ မည်။ ေဘးလတ်ွ
ေသာသူတို့ ကုိ တာ ှု ြပည် ၊ ဖုလ ြပည်၊ ေလး
လက်နက်ကုိ သုံး
တတ်ေသာ လဒု
ြပည်၊ တဗုလ
ြပည်၊ ယာဝန် ြပည်မှစ၍၊ ငါ ၏နာမ ကုိမ ကား ၊ ငါ ၏ဘုနး် ကုိမ ြမင် ၊ ေဝး စွာ
ေသာ
တကျွနး် တ ိင်ုငံအရပ်သို့ ေစလွှတ် သြဖင့် ၊ တပါး အမျ ိးသား တို့တင်ွ
ငါ ၏ဘုနး် ကုိ ေဟာ ေြပာကလိမ့်မည်။ 20ဣသေရလအမျ ိးသား တို့သည် စင်ကယ်
ေသာ ဖလား
စသည်တို့ ှင့် ၊ ပူေဇာ် သက္ကာကုိ ဗိမာန် ေတာ်သို့ ေဆာင် ခ့ဲသက့ဲသို့ ၊ ထုိသူတို့သည်
သင် တို့၏ ညီအစ်ကုိ အေပါင်း ကုိ ြမင်း ၊ ရထား ၊ ထမ်းစင် ၊ ြမည်း ၊ ကုလားအပ်ု ေပါ်
၌တင်၍၊ ထာဝရဘုရား
အား ပူေဇာ် ဘို့ ရာ၊ ခပ်သိမ်း ေသာအြပည် ြပည်တို့ မှ ငါ ၏ သန ့် ှ င်း ေသာေတာင် ၊
ေယ ု ှလင်
မိ သို့ ေဆာင် ခ့ဲ ကလိမ့်မည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 21 ထုိသူ အချ ိ တို့ ကုိ ငါေရွး ယူ၍၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အရာ ှင့် ေလဝိ
လအူရာ ၌ခန ့ထ်ားမည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 22 ငါ ဖနဆ်င်း ေသာ
ေကာင်းကင် သစ် ှင့်
ေြမ ကီး သစ် သည် ငါ ့ ေ ှ ၌ တည် သက့ဲသို့ ၊ သင် တို့၏အမျ ိး အ ယ်ွ ှင့်
သင် တို့၏ နာမ
သည်လည်း တည် ရလိမ့်မည်ဟု ထာဝရဘုရား
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မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 23လူ သတ္တ ဝါအေပါင်း တို့သည် ငါ ့ေ ှ မှာ ကုိးကွယ် ြခင်းငှါ လဆနး်
ေန ့ ှင့် ဥပုသ် ေနအ့စ ်အတိင်ုးလာ က လိမ့်မည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 24 ထုိသူတို့သည်၊ ငါ ့ ကုိ ြပစ်မှား ေသာသူ တို့၏ အေသ
ေကာင်များကုိ ထွက် ၍
ကည့် ှု ကလိမ့်မည်။ သူ
တို့၏ ပုိး
သည်မ ေသ ိင်ုရာ။ သူ
တို့၏မီး သည်လည်း မ ငိမ်း ိင်ုရာ။ လူ
သတ္တ ဝါအေပါင်း တို့ ၌
ရံွ ှာဘွယ် ြဖစ် ရက လိမ့်မည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။
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ေယရမိအနာဂတ္တ ိကျမ်း။
1 ယုဒ ှင်ဘုရင် အာမုန် သား ေယာ ှိ မင်းနနး်စံ ဆယ်သုံး ှစ် တင်ွ ၎င်း၊ ယုဒ
ှင်ဘုရင် ေယာ ှိ သား ေယာယကိမ် လက်ထက် ၌ ၎င်း ၊ 2 ယုဒ ှင်ဘုရင် ေယာ ှိ

သား ေဇဒကိ မင်းနနး်စံဆယ်တ ှစ် ေစ့ ၍ ပ မ
လ တင်ွ ၊ ေယ ု ှ လင် မိ သား တို့ ကုိ သိမ်း သွား ချ ပ်ထားသည်တိင်ု ေအာင်၊

3 ထာဝရဘုရား ၏ဗျာဒိတ် ေတာ်ကုိခံရ ေသာ ဗ◌င်္ယာမိန် ြပည် ၊ အာနသုတ် မိ ေန
ဟိလခိ သား ယဇ်ပုေရာဟိတ် ေယရမိ စကား မှာ၊ 4 ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ်
ေတာ်သည် ငါ ့ ဆီသို့
ေရာက် ၍
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ 5သင့်ကုိအမိဝမ်း ထဲ ၌ငါမဖနဆ်င်း မီှ သင့် ကုိ ငါသိ ပီ။ မ
ဘွား မီှကပင် သင့် ကုိ ငါသန ့် ှ င်း ေစ၍၊ လူ
အမျ ိးမျ ိ းတို့အဘို့ ၊ ပေရာဖက် အရာ၌ ခန ့် ထား ပီဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။ 6 ငါကလည်း၊
အို
အ ှင် ထာဝရဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ု သည် မ
ေဟာ မေြပာတတ်ပါ။ သူငယ် ြဖစ်ပါ၏ဟု ေလျှာက် လျှင် ၊ 7ထာဝရဘုရား ကလည်း
၊ အကျွ ်ပ်ု သည် သူငယ်
ြဖစ်ပါ၏ဟု မ
ေြပာ ှင့်။ အကင် သူ ှိရာသို့
သင့် ကုိ ငါ ေစလွှတ် ၏၊ ထုိသူ ှိရာသို့
သင်သွား ရမည်။ အကင် စကားကုိ ငါမှာ ထား၏၊ ထုိ
စကားကုိ သင် ဆင့်ဆုိ ရမည်။ 8 သူ တို့ ကုိမ ေကာက် ှင့်။ သင့် ကုိ ကယ် ှ တ် ြခင်း
ငှါ သင် ှင့် အတငူါ ှိသည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ ပီးမှ၊ 9လက် ေတာ်ကုိဆန ့် ၍
ငါ ့ ှ တ် ကုိတို့ ေတာ်မူလျက် ၊ သင် ၏ ှ တ် ၌
ငါ ့ စကား ကုိ ငါသွင်း ထား ပီ။ 10 ကည့် ှု ေလာ။့ သင်သည် ှ တ်ပယ် ဖိ ချ
ဖျက်ဆီး ေမှာက် လဲှရေသာအခွင့်၊ တည် ေဆာက်စုိက်ပျ ိ း ရေသာအခွင့် ှင့် သင့်ကုိ
လူ
အမျ ိးမျ ိ းတို့၏ တိင်ုး ိင်ုငံများ အေပါ် မှာ ယေန ့
ငါခန ့် ထား ပီဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 11တဖန် ထာဝရဘုရား
၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည် ငါ ့ ဆီသို့ ေရာက် ၍၊ ေယရမိ
၊ သင် သည်အဘယ် အရာကုိ ြမင် သနည်းဟေုမး
ေတာ်မူလျှင်
ငါ က၊ အကျွ ်ပ်ုသည် ဗာတံ
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ကုိင်း ကုိ ြမင် ပါ၏ဟု ေလျှာက် ေသာ် ၊ 12ထာဝရဘုရား က၊ သင်သည်မှနက်န် စွာ
ြမင် ပီ။ အေကာင်းမူကား၊ ငါ ့ စကား ကုိ ြပည့်စုံ ေစြခင်းငှါ ၊ ငါ ေစာင့်
ေနမည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 13တဖနထ်ာဝရ ဘုရား၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည် ဒတိုယ
အ ကိမ် ငါ ့ ဆီသို့ ေရာက် ၍ ၊ သင် သည် အဘယ်
အရာကုိ ြမင် သနည်းဟေုမး
ေတာ်မူလျှင် ငါက၊ အကျွ ်ပ်ု
သည် ဆူပွက် ေသာ အိးု
ကင်းကုိ ြမင် ပါ၏။ ေြမာက်
ဘက်သို့ မျက် ှာ ြပ လျက် ှိပါ၏ဟု ေလျှာက် လျှင်၊ 14ထာဝရဘုရား က၊ ေြမာက်
မျက် ှာဘက်က ေဘးဥပဒ် သည်၊ ဤြပည် သား တို့ အေပါ် သို့ ထွက်လာလိမ့်မည်။
15အေကာင်း မူကား၊ ေြမာက် တိင်ုး ိင်ုငံသား
အမျ ိးမျ ိ း အေပါင်းတို့ ကုိ ငါ ေခါ် ၍၊ သူတို့သည် လာ
ပီးလျှင် ၊ ေယ ု ှလင် မိ တံခါး ဝ များတို့ ၌၎င်း ၊ မိ ို း ပတ်ဝနး်ကျင် အရပ်ရပ်

တို့ ၌၎င်း ၊ ယုဒ
မိ ရွာအလံးုစုံ တို့ ၌ ၎င်း မိမိ
တို့ ရာဇပလ္လ င် များကုိ အသီးအသီး
တည် ထားကလိမ့်မည်။ 16 ြပည်သူြပည်သားတို့သည် ငါ ့ ကုိစွန ့် ေသာအြပစ်၊ အြခား
ေသာ ဘုရား
တို့အား
နံသ့ာေပါင်းကုိ မီး ှု ိ ေသာ အြပစ်၊ မိမိ
တို့လက် ြဖင့် လပ်ု ေသာ အရာကုိ
ကုိးကွယ် ေသာအြပစ် ှိသမျှ တို့ေကာင့် ၊ သူ
တို့ ကုိ ငါ စစ်ေကာ ၍၊ အြပစ် ှင့အ်ေလျာက်စီရင် မည်။ 17 သို့ ြဖစ်၍သင်သည် ခါးပနး်
ကုိ စည်း ၍ ထ ေလာ။့ ငါ မှာ ထားသမျှ ကုိ
သူ တို့အား
ေဟာ ေြပာေလာ။့ သူ
တို့ ေ ှ မှာ သင့် ကုိ ငါအ ှက်မခဲွရမည်အေကာင်းသူ တို့ ကုိ မ
ေကာက် ှင့်။ 18 ကည့် ှု ေလာ။့ ယုဒ
ှင်ဘုရင် ၊ မင်းသား ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ၊ ြပည်သူ ြပည်သားတည်းဟေူသာတ ိင်ုငံ

လံးု တစ်ဘက် ၌၊ ခုိင်ခ့ံ ေသာ မိ ၊ သံ
တိင်ု ၊ ေကးဝါ ထရံ အရာ၌ သင့် ကုိ ယေန ့
ငါခန ့် ထား၏။ 19 သူတို့သည် သင့် ကုိ စစ်တိက်ု ၍
မ ိင်ု ရက။ သင့် ကုိ ကယ် ှ တ် ြခင်းငှါ ၊ သင် ှင့် အတငူါ ှိသည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။
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2
1 တဖန် ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည်ငါ ့ ဆီသို့ ေရာက် ၍၊ သင်သည်
ေယ ု ှလင် မိ သို့ သွား ပီးလျှင် ၊ 2 ေအာ်ဟစ် ရမည်အရာဟမူူကား၊ ထာဝရဘုရား
က၊ လယ် မ လပ်ု ေသာ ေတာ
အရပ်၌
သင် သည် ငါ ့ ေနာက်
သို့ လိက်ု ေသာအခါ၊ အသက် အရွယ် ငုယ်၍ခံရေသာေကျးဇူး ကုိ၎င်း၊ ထိမ်းြမား
ေပးစားြခင်း ှင့် ယှ ် ေသာ ချစ် ြခင်း ေမတ္တ ာကုိ၎င်း ငါေအာက်ေမ့ ၏။ 3 ထုိအခါ ဣ
သေရလ
အမျ ိးသည် ထာဝရဘုရား
အဘို့
သန ့် ှ င်း ၏။ စီးပွားေတာ်အဘို့ အဦး
သီးေသာ အသီး
ြဖစ်၏။ သူ
တို့ ကုိ
လယူု ေသာသူအေပါင်း တို့သည် အြပစ် ှိ က၏။ ထုိသူတို့အေပါ်မှာ ေဘးဥပဒ်ေရာက်
ရသည် ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 4 အိယုာကုပ် အမျ ိး ှင့်
ဣသေရလ အမျ ိး အ ယ်ွ အေပါင်း တို့ ၊ ထာဝရဘုရား
၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်ကုိ နားေထာင် ကေလာ။့ 5ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ သင် တို့၏ဘုိးေဘး တို့သည် ငါ ့ ထံမှ ေဝး စွာထွက်သွား၍ ၊
အနတ္တ
လမ်း သို့ လိက်ု လျက်၊ အနတ္တ
သက်သက် ြဖစ် ရမည် အေကာင်း၊ ငါ ၌
အဘယ် မည်ေသာအြပစ် ကုိ ေတွ့ ကသနည်း။ 6 သူတို့က၊ ငါ တို့ ကုိ အဲဂုတ္တု
ြပည် မှ
ကယ် ှ တ် ၍၊ ေတာ
တေ ှာက် လံးု၊ လင်ွြပင် ၊ ေြမတင်ွး ှင့်ြပည့်စုံေသာ ြပည်၊ ေသွ့ေြခာက်၍
ေသမင်းအရိပ်
လွှမ်းမုိးေသာြပည် ၊ ခရီး
သွားေသာသူ၊ ေနရာ
ကျေသာသူ မ ှိေသာ ြပည်တေ ှာက်
လံးုသို့ ပို့ ေဆာင်ေသာ ထာဝရဘုရား
သည် အဘယ်မှာ
ှိေတာ်မူသနည်းဟု မ
ေမး က။ 7 ဝေြပာ ေသာ ြပည် ၏အသီးအ ှံ ဆီဥ ဆီကည်ကုိ စား
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ေစြခင်းငှါ
သင် တို့ ကုိ ငါေဆာင် သွင်း၍၊ သင်တို့သည် ဝင်စား ေသာအခါ ၊ ငါ ့ ြပည် ကုိ ညစ်ည း
ေစ၍ ၊ ငါ ၏အေမွ ကုိ ရံွ ှာ ဘွယ်ြဖစ် ေစကသည်တကား။ 8ယဇ် ပုေရာဟိတ်တို့က၊
ထာဝရဘုရား
သည် အဘယ်မှာ ှိေတာ်မူသနည်းဟု မ
ေမး က။ ကျမ်း တတ်တို့ သည် ငါ ့ ကုိမ သိ က။ သင်းအပ်ု တို့သည် ငါ ့ ကုိ
ြပစ်မှား က၏။ ပေရာဖက် တို့သည် ဗာလ
ကုိ အမီှြပ ၍ ေဟာေြပာ လျက် ၊ ေကျးဇူး မ့ဲ ေသာလမ်းသို့ လိက်ု က၏။ 9 ထုိေကာင့်
၊ သင် တို့ ှင့်
သင် တို့သား သမီးများကုိ ငါစစ်ေကာ မည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 10 ခိတ္တိမ် ကျွနး် တို့ သို့ ကူး ၍
ကည့် ှု ကေလာ။့ ေကဒါ ြပည်သို့ လကုိူ ေစလွှတ် ၍ ၊ ထုိ
သို့ ြဖစ် ဘူး ပီေလာဟု ေစ့ေစ့
ကည့် ှု ဆင်ြခင်ကေလာ။့ 11အြခားတပါးေသာ လမူျ ိ း ကုိးကွယ်ေသာ ဘုရား
သည် ဘုရား
မဟတ်ု ေသာ်လည်း ၊ ေြပာင်းလဲ ဘူး ပီေလာ။ ငါ ၏လမူျ ိ း သည် ေကျးဇူး မ ြပ ိင်ု
ေသာအရာဘို့
မိမိ တို့ ဘုနး် ကုိ ေြပာင်းလဲ က ပီတကား။ 12ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ အို မုိဃ်း ေကာင်းကင် တို့ ၊ ထုိ အမှုကုိ မိနး်ေမာ ေတွေဝ ၍၊
ကက်သီး ေမွးညင်း ထ သည် တိင်ုေအာင ◌်ထိတ်လန ့် လျက် ေန ကေလာ့ ။ 13 ငါ ၏
လူ
တို့သည် အသက် စမ်း ေရတင်ွး တည်း ဟေူသာ၊ ငါ ့ ကုိစွန ့ပ်ယ် ၍၊ ေရ
မ လံု ၊ ပ့ဲ
ပျက်ေသာေရကျင်း
တို့ ကုိ တးူ
ေသာအားြဖင့်
ဒစု ိုက် ှစ် ပါး ကုိ ြပ က ပီ။ 14 ဣသေရလ သည် ကျွန် ြဖစ်သေလာ ။ ကျွန်
သားေပါက် ြဖစ်သေလာ။ အဘယ်ေကာင့် လယူု ြခင်းကုိခံရ သနည်း။ 15 ြခေသင့်္ တို့သည်
သူ့
ကုိ ေဟာက် ၍ အသံ
ြမည် က ပီ ။ သူ
၏ြပည် ကုိ ဖျက်ဆီး က ပီ။ သူ
၏ မိ တို့သည် မီးေလာင် ေသာေကာင့်၊ အဘယ်သူမျှမ ေန ရ။ 16 ေနာဖ မိ သား ှင့်
တာပနက် မိ သားတို့သည် သင် ၏ဦးထိပ် ကုိ စား က ပီ။ 17သင့် ကုိပို့ ေဆာင် ေတာ်
မူေသာသင်
၏ဘုရား သခင် ထာဝရဘုရား
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ကုိ သင် သည်စွန ့် ေသာေကာင့်၊ ထုိ
သို့ ေသာ အြပစ်ေရာက် သည် မ ဟတ်ုေလာ။ 18ယခု မှာ
သင် သည် ှိေဟာရ ြမစ်ေရ ကုိ ေသာက်
အံေ့သာငှါ ၊ အဲဂုတ္တု
လမ်း သို့
အဘယ်ေကာင့် လိက်ု သနည်း။ ဥဖရတ်ြမစ် ေရ ကုိ ေသာက် အံေ့သာငှါ ၊ အာ ှုရိ
လမ်း သို့
အဘယ်ေကာင့် လိက်ုသနည်း။ 19သင် ၏ ဒစု ိုက် သည် သင့် ကုိဆုံးမ မည်။ သင်
၏ ေဖာက်ြပန် ြခင်းသည် သင့် ကုိ အြပစ် ေပးမည်။ သို့
ြဖစ်၍သင် ၏ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား ကုိ စွန ့ပ်စ် ေသာအမှု၊ ငါ ့ ကုိမ ေကာက် ဘဲ
ေနေသာအမှုသည်၊ မေကာင်း ေသာ အမှု၊ ခါး ေသာအမှုြဖစ်သည်ကုိ
သိြမင် ရမည်ဟု ေကာင်းကင် ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 20 ေ ှး ကာလ၌
သင် ထမ်းရေသာထမ်းဘုိး ၊ သင် ၌ ချည်ေသာ ေ ှာင်ဖွ့ဲ ြခင်းကုိ ငါချ ိ းချွတ် ၍
သင်က၊ အကျွ ်ပ်ုသည် မ
မှားယွင်း ဘဲ ေန
ပါမည်ဟု ဂတိ
ထား ေသာ်လည်း ၊ ြမင့် ေသာေတာင် ှိသမျှ
အေပါ် ၌၎င်း ၊ စိမ်း ေသာသစ်ပင် ှိသမျှ ေအာက် ၌၎င်း ၊ ကုိယ် ကုိချ၍ ြပည်တနဆ်ာ
လပ်ု ေလ၏။ 21အေကာင်းဆုံးေသာ စပျစ် ယ်ွပင်အမျ ိး စစ်
ြဖစ်ေသာ သင့် ကုိ ငါ စုိက်ပျ ိ း ေသာ်လည်း ၊ သင်သည် ငါ ့ ေ ှ
မှာ အဘယ် မျှေလာက်ေဖာက်ြပန် ၍၊ အမျ ိး မစစ်ေသာ စပျစ် ယ်ွပင်ြဖစ်ပါသည်
တကား။ 22သင်သည် ေပါက်ဆပ်ြပာ ှင့်
ေရချ ိ း ၍၊ ချက် ေသာ ဆပ်ြပာ အများကုိ သုံး
ေသာ်လည်း ၊ သင် ၏အြပစ်
သည် ငါ ့ ေ ှ မှာထင် ှား သည်ဟု အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 23သင်ကလည်း၊ ငါသည် ညစ်ည း ြခင်းမ ှိ၊ ဗာလ
ဘုရားတို့ ေနာက် သို့ မ လိက်ု ဟု အဘယ်သို့ ဆုိ ိင်ုသနည်း။ ချ ိင့် ၌
သင် လိက်ုေသာ လမ်း ကုိကည့် ှု ေလာ။့ သင်ြပ ေသာ
အမှုတို့ ကုိ ဝနခံ် ေလာ။့ လျင်ြမန် စွာ ေြပး၍ လှည့်လည်
တတ်ေသာ ကုလားအပ်ု မပါတကား။ 24 ေတာ ၌
လှည့်လည်၍ ကိေလသာ
ရာဂစိတ် ှင့် ေလ
ကုိ ှူ တတ်ေသာ ြမည်း ို င်းမပါတကား။ အချနိ် ေရာက် ေသာအခါ အဘယ်သူ
ဆီးတား ိင်ုသနည်း။ သူ့



ေယရမိအနာဂတ္တ ိကျမ်း 2:25 1559 ေယရမိအနာဂတ္တ ိကျမ်း 2:32

ကုိ ှာ အံ့ ေသာငှါ အဘယ်သူ မျှပင်ပနး် ြခင်းကုိ မ
ခံရ။ အချနိ် ေစ့ ေသာအခါ
သူ့ ကုိေတွ့ လိမ့်မည်။ 25သင် ၏ေြခ နင်းကုိ မ
ပျက်ေစ ှင့်။ ေရငတ် ြခင်း အေကာင်းကုိ မြပ ှင့ဟ်ဆုိုေသာ်လည်း ၊ သင်ကေြမာ်လင့်
စရာမ ှိ၊ အလျှင်းမ ှိ။ သူတပါး တို့ ကုိ ငါချစ် ၍ ၊ သူ
တို့ ေနာက် သို့ လိက်ု မည်ဟု ြပနေ်ြပာ ၏။ 26ဘမ်းမိ ေသာသူခုိး သည် ှက် သက့ဲသို့
၊ ဣသေရလ
အမျ ိး ၏ ှင်ဘုရင် ၊ မင်းသား ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ၊ ပေရာဖက် ှင့်တကွ အမျ ိးသား
များ တို့သည် ှက် က၏။ 27သစ် တံးုအား ၊ ကုိယ်ေတာ် သည် အကျွ ်ပ်ု အဘ
ြဖစ်ေတာ်မူ၏ဟ၍ူ၎င်း
၊ ေကျာက် အား လည်း၊ ကုိယ်ေတာ် သည် အကျွ ်ပ်ု
ကုိ ဘွားြမင် ေတာ်မူ ပီဟ၍ူ၎င်း ဆုိ
လျက် ၊ စင်စစ်ငါကုိ့ မျက် ှာ မ ြပ ၊ ေကျာခုိင်း ကေသာ်လည်း၊ အမှု
ေရာက်လျှင်မူကား ၊ ထ
ေတာ်မူပါ၊ အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ ကယ်မ ေတာ်မူပါဟု ေလျှာက် တတ်က၏။ 28 ကုိယ် အ
ဘို့
သင် လပ်ု ေသာ
ဘုရား တို့သည် အဘယ် မှာ ှိ ကသနည်း။ အမှု ေရာက်ေသာအခါ
သူတို့ သည် တတ် ိင်ုလျှင် ထ ၍ ကယ် ကပါေလေစ။ အိယုုဒ
ြပည်၊ သင် သည် မိ များ အေရအတက်ွ ှိသည်အတိင်ုး ၊ သင် ၏ဘုရား များ ှ ိ
ပါသည်တကား။ 29ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ သင်တို့သည် အဘယ် အကျ ိးအလိုငှါ ငါ ှင့် တရားေတွ့ က
မည် နည်း။ သင် တို့ ှ ိသမျှ သည် ငါ ့ ကုိ
ြပစ်မှား က ပီ။ 30 ငါသည်သင် တို့သား များကုိ အချည်း ှးီ ဒဏ်ေပး ပီ။ သူတို့သည်
ဆုံးမ
ြခင်းကုိ မ
ခံ က။ သင် တို့၏ ထား
သည် လယူုဖျက်ဆီး တတ်ေသာ ြခေသင့်္ က့ဲသို့ ၊ သင် တို့၏ ပေရာဖက် များ ကုိ
ဖျက်ဆီး ေလ ပီ။ 31ယခု ြဖစ် ေသာ အမျ ိးသား တို့ ၊ ထာဝရဘုရား
၏ အမိန ့် ေတာ်ကုိ ဆင်ြခင် ကေလာ။့ ငါသည် ဣသေရလ
အမျ ိး၌
ေတာ က့ဲသို့ ၎င်း ၊ ေမှာင်မုိက် ိင်ုငံ က့ဲသို့ ၎င်း ြဖစ် ဘူး သေလာ။ ငါ ၏လူ တို့က၊
ငါတို့သည် အရပ်ရပ်သို့ လည် မည်။ ကုိယ်ေတာ် ထံသို့ ေနာက် တဖန်မ ချ ်းကပ် ဟု
အဘယ်ေကာင့် ဆုိ ကသနည်း။ 32အပျ ိ မသည် မိမိ
၌ဆင်ေသာတနဆ်ာ ကုိ၎င်း ၊ မဂင်္လာေဆာင် သတို့သမီး
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သည် မိမိ
ခါးပနး် ကုိ၎င်းေမ့ေလျာ့ ိင်ုသေလာ။ သို့
ေသာ်လည်း၊ ငါ ၏လူ တို့သည် မ
ေရတက်ွ ိင်ုေအာင် များစွာေသာကာလ ပတ်လံးုငါ ့ ကုိ ေမ့ေလျာ့ က ပီ။ 33သင်သည်
ရည်းစား ကုိ ှာ ြခင်းငှါ သင် တို့ဘာသာ ဓေလတိ့ု့ ကုိ အဘယ်ေကာင့် ြပ ြပင် သနည်း။
သင်၏အသိအကျွမ်းတို့ ကုိ ေသွးေဆာင်ေလ ပီတကား။ 34 ထုိမှတပါး၊ အ ိင်ု အထက်
ြပ သည်ကုိ သင် မေတွ့ ။ အြပစ်မ ှိ ေသာ ဆင်းရဲသား တို့ ကုိ အေသ
သတ်၍၊ သွနး်ေသာ အေသွး သည် သင် ၏အဝတ် စွနး်၌ ထင် ှား ၏။ 35 ထုိ သို့ ေသာ
အြပစ်များ ှ ိ ေသာ်လည်း သင်က၊ ငါ၌အြပစ် မ ှိေသာေကာင့် ၊ ဘုရား
သခင်၏ အမျက်
ေတာ်သည် ငါ မှ လွှဲသွား လိမ့်မည် ဟု ဆုိ
ပါသည်တကား။ ငါ၌အြပစ် မ ှိဟုဆုိ ေသာေကာင့် ၊ သင့် ကုိ ငါ စစ်ေကာ စီရင်
မည်။ 36သင် သည် အရပ်ရပ်သို့ ေြပာင်းလဲ ြခင်းငှါ ၊ အဘယ်ေကာင့် ဤမျှ ေလာက်
လှည့်လည် သနည်း။ အာ ှုရိ ြပည်ကုိ ှက်ေကာက် သည်နည်းတူ ၊ အဲဂုတ္တု
ြပည် ကုိ ှက်ေကာက် လိမ့်မည်။ 37သင်သည် မိမိ
လက် ကုိ မိမိ
ေခါင်း ေပါ် မှာ တင်လျက်၊ ထုိြပည်မှ အမှနထွ်က်သွား ရလိမ့်မည်။ အေကာင်းမူကား၊
သင် ခုိလှုံ ေသာအရာတို့ ကုိ ထာဝရဘုရား
သည် ပယ် ေတာ်မူေသာေကာင့် ၊ ခုိလှုံ၍ အကျ ိး ကုိ မ ရ ိင်ုရာ။

3
1 ေယာက်ျား
စွန ့ပ်စ် ေသာ မိနး်မ သည် ထွက် သွား၍၊ အြခား ေသာသူ
၏မယားြဖစ် ပီးမှ၊ အရင်လင်သည် ထုိမိနး်မ ကုိ
ြပန် ၍ယူ သင့်သေလာ။ ထုိ
သို့ ြပ ေသာြပည်
သည် ညစ်ည း သည်မ ဟတ်ုေလာဟု ဆုိေလ့ ှ ိလျက် ှင့်၊ သင် သည်များစွာ ေသာ
ရည်းစား တို့ ၌မီှဝဲ၍ မှားယွင်း ေသာ်လည်း ၊ ငါ ့ ထံသို့ ြပန် လာပါဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ ၏။ 2 ြမင့် ေသာအရပ်များကုိ ေမျှာ် ကည့်၍ ၊ လင် မ ေန ဘူးေသာအရပ်
တစုံတခုကုိ ှာ ေလာ။့ အာရပ် လသူည် ေတာ
၌ ေစာင့်သက့ဲသို့ ၊ သင်သည် လမ်း တို့ ၌ ေစာင့် ေန၍၊ မတရားေသာေမထုန်
အားြဖင့် ၎င်း
၊ အဓမ္မ
အမှုအားြဖင့် ၎င်း ြပည် ကုိ ညစ်ည း ေစ ပီ။ 3 မုိဃ်း ေခါင် ၍
ေနာက် မုိဃ်းတိင်ုေအာင်မ ရွာ
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ေသာ်လည်း ၊ သင် သည် ြပည်တနဆ်ာ နဖူး ှ ိ၍၊ ှက် ြခင်း သေဘာကုိပယ် ှား ပီ။
4ယခု မှစ၍ သင်က၊ အကျွ ်ပ်ု အဘ ၊ ကုိယ်ေတာ် သည် အကျွ ်ပ်ု အသက်ငယ် စ ်၊
ေစာင့်မပါ ပီဟု ငါ ့အား
ေအာ်ဟစ် ပါေစေသာ။ 5 ဘုရားသခင်သည် အစ ် အမျက်ထွက် ေတာ်မူမည် ေလာ။
အဆုံး
တိင်ုေအာင် အြပစ်ကုိ မှတ် ေတာ်မူမည် ေလာဟု ဆုိပါေစေသာ။ ထုိသို့ ဆုိ
ေသာ်လည်း ၊ တတ် ိင်ုသမျှအတိင်ုး
အဓမ္မ အမှုကုိ ြပ ပါသည်တကား။ 6 ေယာ ှိ မင်း ကီး လက်ထက် ၊ ထာဝရဘုရား
သည် ငါ ့အား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ေဖာက်ြပန် ေသာ ဣသေရလ
အမျ ိးြပ ေသာ အမှုကုိသင်ြမင် ပီေလာ ။ ြမင့် ေသာ ေတာင် ှိသမျှ အေပါ် သို့တက်
၍ ၎င်း ၊ စိမ်း ေသာသစ် ပင် ှိသမျှ ေအာက် ၌ ၎င်း ြပည်တနဆ်ာ လပ်ုေလ ပီ။ 7 သူ
သည် ထုိ
အမှုအလံးုစုံ တို့ ကုိ ြပ ပီးမှ ၊ ငါ ့ ထံသို့ ြပန် လာပါဟု ငါေြပာ ေသာ်လည်း ၊ သူသည်
ြပန၍်မ လာ ။ ထုိအမှုကုိ သူ
၏ညီမ ၊ သစ္စာပျက် ေသာညီမ ယုဒ
သည် ကည့် ြမင်ေလ၏။ 8 ေဖာက်ြပန် ေသာ ဣသေရလ
သည် မတရား
ေသာေမထုန် ကုိ ြပ ၍၊ မှားယွင်းေသာ အြပစ်များေကာင့်၊ သူ
ှင့်ငါကွာ ၍
ြဖတ်စာ ကုိ အပ် ေသာ်လည်း ၊ သစ္စာပျက်
ေသာညီမ
ယုဒ သည်လည်း၊ မ
ေကာက် ဘဲသွား ၍ ၊ ြပည်တနဆ်ာ လပ်ုေကာင်း ကုိ ငါြမင် ရ၏။ 9 သူသည် မတရား
ေသာေမထုန် ကုိြပ ၍ အလနွ် ေလာ်လည် ေသာအားြဖင့်
ြပည် ကုိ ညစ်ည း ေစ၍ ၊ ေကျာက်
ှင့် ၎င်း
၊ သစ် တံးု ှင့် ၎င်း မှားယွင်း ေလ၏။ 10 ထုိ မျှ ေလာက်အြပစ် ှိေသာ်လည်း ၊ သစ္စာ
ပျက် ေသာ ညီမ
ယုဒ သည် ငါ ့ ထံသို့ စိတ် ှလံးုအကင်းမ့ဲ ြပန် ၍ မ
လာ။ ြပနလ်ာဟနေ်ဆာင် သည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 11တဖန် ထာဝရဘုရား သည် ငါ ့အား
မိန ့ေ်တာ်မူသည် ကား၊ သစ္စာ
ပျက်ေသာ ယုဒ
သည် ေဖာက်ြပန် ေသာ ဣသေရလ
ထက်
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အြပစ် ကီး၏။ 12သင် သည် သွား ၍ ေြမာက် မျက် ှာ သို့ ဟစ်ေကာ် ရမည် စကား
ဟမူူကား၊ အိေုဖာက်ြပန် ေသာ ဣသေရလ
၊ ြပန် လာပါဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ သင် ၌
ငါ သည် မျက်မုနး် ကိ း ြခင်းကုိမ ြပ ၊ က ုဏာ
စိတ်သေဘာ ှိ၏။ အစ ် အမျက် ထွက်တတ်သည်မ ဟတ်ုဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 13သင်သည် ငါ ့ စကား ကုိ နား
မ ေထာင်။ သင် ၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ကုိ
ြပစ်မှား ၍ ၊ စိမ်း ေသာ သစ်ပင် ှိသမျှ ေအာက် ၌ေတွ့ေသာ ဧည့်သည် တို့ ှင့်
မှားယွင်း ေသာ အြပစ် ှိေ ကာင်းကုိ ဝနခ်ျ ံုမျှသာ ြပ ေလာဟ့ု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 14 အိေုဖာက်ြပန် ေသာ သူငယ် တို့ ၊ ြပနလ်ာ ကေလာ့ ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ ငါသည် သင်တို့ ကုိ ရံွ ှာဘူးေသာ်လည်း၊ သင်တို့ မိ များထဲက
တ မိ လျှင် လူ တေယာက်၊ အမျ ိးသား ချင်း အစုစုထဲက
တစုလျှင် လူ ှစ် ေယာက်ကုိ ေရွးယူ ၍
ဇိအနု် မိ သို့ ပို့ ေဆာင် မည်။ 15 ငါ သည် ှစ်သက် ေသာသူတို့ ကုိ သင်းအပ်ု အရာ ၌
ခန ့် ထား၍ ၊ သူတို့သည် ဉာဏ် ပညာ ှင့် ြပည့်စုံလျက် သင် တို့ ကုိ အပ်ု ကလိမ့်မည်။
16 ထုိ ကာလ တင်ွ
သင်တို့သည် ြပည် ေတာ်၌
တိးုပွါး များြပား ေသာအခါ ၊ ထာဝရဘုရား
၏ ပဋိညာ ်
ေသတ္တ ာ
ေတာ်ဟ၍ူေနာက် တဖန် မ
ေြပာ မဆုိရ။ ထုိေသတ္တ ာေတာ် ကုိ စိတ် မ စဲွလမ်း ၊ မေအာက်ေမ့၊ မ
ြပ စု ရ။ ေနာက် တဖန် မ
လပ်ု ရဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 17 ထုိ အခါ
ေယ ု ှလင် မိ ကုိ
ထာဝရဘုရား ၏ ပလ္လ င် ဟ၍ူေခါ် ကလိမ့်မည်။ လမူျ ိ း အေပါင်း တို့သည် လည်း ၊
ထာဝရဘုရား
၏နာမ ေတာ်ကုိ အမီှြပ ၍၊ ထုိ
ပလ္လ င် သို့
စည်းေဝး ကလိမ့်မည်။ ေနာက် တဖန် မိမိ
တို့ ၌ ဆုိး
ေသာစိတ် ှလံးုခုိင်မာ ြခင်းသေဘာ သို့ လိက်ု ၍ မ ကျင့် ရက။ 18 ထုိ ကာလ ၌
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ယုဒ အမျ ိး သည် ဣသေရလ
အမျ ိး
ှင့်
ေပါင်းေဘာ် လျက် ၊ ေြမာက် မျက် ှာအရပ် က
တစု
တည်းလာ၍၊ သင် တို့ ဘုိးေဘး များ အေမွခံ ဘို့ ၊ ငါေပးဘူး ေသာ ြပည် သို့
ေရာက် ကလိမ့်မည်။ 19 ငါသည်သင့်ကုိ သားတို့တင်ွ အဘယ်သို့ ထား ရ အံ့နည်း။
သာယာ
ေသာြပည် ၊ တိင်ုး ိင်ုငံအေပါင်းတို့၏ အထွဋ်၊ ဘုနး် ကီးေသာ အေမွ ခံရာ ြပည်ကုိ
သင့် အား
အဘယ်သို့ ေပး ရအံန့ည်းဟု ငါ ေမး ေသာအခါ၊ သင်သည် ငါ ့ ကုိ
အကျွ ်ပ်ု အဘ ဟ၍ူ ေခါ် ရလိမ့်မည်။ ငါ ့ ထံမှ လွှဲ ၍ မ
သွားရဟု ငါြပနေ်ြပာ ၏။ 20 အိဣုသေရလ အမျ ိး ၊ မယား
သည် မိမိ
ခင်ပွနး် ၌
သစ္စာဖျက်သက့ဲသို့ ၊ အကယ် စင်စစ်သင်တို့သည်ငါ ၌
သစ္စာ ဖျက်က ပီဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 21ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့သည် ြမင့် ေသာအရပ်တို့ ၌
ငိေု ကး ၍ ေတာင်းပန် ေသာအသံ ကုိ ငါကား ရ ပီ။ အေကာင်း မူကား၊ သူ
တို့သည် လမ်း လွှဲ ၍၊ မိမိ
တို့ ဘုရား သခင် ထာဝရဘုရား
ကုိ ေမ့ေလျာ့ က ပီ။ 22 အိေုဖာက်ြပန် ေသာ သူငယ် ၊ သင်တို့ ြပနလ်ာ
ကေလာ။့ ေဖာက်ြပန် ရာများကုိ ငါြပ ြပင် မည်။ သူတို့ ကလည်း၊ အကျွ ်ပ်ု တို့သည်

ကုိယ်ေတာ် ထံသို့ လာ က ပါ၏။ ကုိယ်ေတာ် သည် အကျွ ်ပ်ု တို့၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရ ဘုရားြဖစ်ေတာ်မူ၏။ 23အကယ် စင်စစ် ကုနး် များ ှင့် ေတာင် ို း များ
တ ◌ို့သည် အချည်း ှးီ သက်သက်ြဖစ်က၏။ အကယ် စင်စစ် အကျွ ်ပ်ု တို့၏ ဘုရား
သခင် ထာဝရဘုရား
သည် ဣသေရလ
အမျ ိးကုိ ကယ်တင် ရာ အေကာင်း ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ 24 ှ က်ဘွယ် ေသာ အရာသည်
အကျွ ်ပ်ု တို့၏ ဘုိးေဘး
ဥစ္စာ တည်းဟေူသာသူ တို့ သုိး
ာွး ၊ သားသမီး
များကုိ အကျွ ်ပ်ု တို့ ငယ် ေသာအရွယ်ကပင်
စား ၍ ကုနပ်ါ ပီ။ 25အကျွ ်ပ်ု တို့သည် ှက် ေကာက်လျက် အိပ် ရက ၏။ အသေရ
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ပျက်ြခင်း၌ နစ်မွနး် က၏။ အေကာင်း မူကား၊ အကျွ ်ပ်ု တို့သည် ငယ် ေသာ အရွယ်
မှစ၍ ယခု
တိင်ုေအာင် ဘုိးေဘး ှင့်တကွ အကျွ ်ပ်ု တို့၏ ဘုရား
သခင် ထာဝရဘုရား
၏ စကား
ေတာ်ကုိ နား
မ ေထာင်။ အကျွ ်ပ်ု တို့၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ကုိ
ြပစ်မှား ပါ ပီဟု ဆုိ က၏။

4
1 အို ဣသေရလ
အမျ ိး၊ သင်သည် ြပန် လာလိလုျှင်
ငါ ့ ထံသို့ ြပန် လာပါ။ သင် ၏ရံွ ှာဘွယ် တို့ ကုိ ပယ် လိလုျှင်
ငါ ့ ထံမှ မ ေရွှ ရ။ 2သင်ကလည်း၊ ထာဝရဘုရား
အသက် ှင်ေတာ်မူသည် ဟု သစ္စာ
ေစာင့်ြခင်း၊ တရားစီရင် ြခင်း၊ ေြဖာင့်မတ် ြခင်းအားြဖင့် ကျနိဆုိ် လိမ့်မည်။ လူ
အမျ ိးမျ ိ းတို့သည် လည်း၊ ထုိဘုရား
သခင်အားြဖင့် မိမိတို့ ကုိ ေကာင်း ကီး ေပး၍ ၊ ထုိဘုရား
သခင်ကုိ အမီှြပ လျက် ဝါကား က လိမ့်မည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 3ထာဝရဘုရား သည် ယုဒ
ြပည်သူ ေယ ု ှလင် မိ သားတို့အား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ သင် တို့၏ လယ် ကုိ ထွန်ကေလာ။့ ဆူး
ပင်တို့တင်ွ
မျ ိ းေစ့ကုိ မ
ကဲ က ှင့်။ 4 အို ယုဒ
ြပည်သူ
ေယ ု ှလင် မိ သား တို့ ၊ ထာဝရဘုရား
အဘို့ အလိငုှါအေရဖျား လီှး မဂင်္လာကုိခံ၍ ၊ သင် တို့ ှလံးု
အေရဖျား ကုိ လီှး ဖယ် ကေလာ။့ သို့ မဟတ်ု ၊ သင် တို့၏ အကျင့် မ ေကာင်း
ေသာေကာင့် ၊ ငါ အမျက် သည်မီး က့ဲသို့ ထွက် ၍ ၊ အဘယ်သူ မျှမ ငိမ်း ိင်ု ေအာင်
ေလာင် လိမ့်မည်။ 5 ယုဒ ြပည်၌
တံပုိး မှုတ် ကေလာဟ့၊ု ေယ ု ှလင် မိ မှစ၍တြပည် လံးု ေကးေကာ် ၍ သိတင်း
ကား ကေလာ။့ စည်းေဝး ၍
ခုိင်ခ့ံ ေသာ မိ များ အတင်ွး သို့ ဝင် ကကုနအံ့် ဟအုရပ်ရပ်၌ အ ှ ံအြပားေကးေကာ်
ကေလာ။့ 6 ဇိအနု် ေတာင်ေပါ်မှာ အလံ



ေယရမိအနာဂတ္တ ိကျမ်း 4:7 1565 ေယရမိအနာဂတ္တ ိကျမ်း 4:12

ကုိ ထူ
ကေလာ။့ လတ်ွေအာင် ေြပး ကေလာ။့ ရပ် ၍ မ
ေန က ှင့်။ အေကာင်း မူကား၊ ကီးစွာ ေသာ ပျက်စီး ြခင်း ေဘးဥပဒ် ကုိ ေြမာက်
မျက် ှာမှ
ငါ သည် ေဆာင် ခ့ဲမည်။ 7 ြခေသင့်္ သည် မိမိ
ေနရာြခံ ထဲက
ထွက် လာ ပီ။ တိင်ုး ိင်ုငံတို့ ကုိ ဖျက်ဆီး ေသာသူသည် လမ်း၌လာ ဆဲ ှိ၏။ သင်
၏ြပည် ကုိ လဆိူတ်ညံ ရာအရပ် ြဖစ်ေစြခင်းငှါ ၊ သူသည် မိမိ
ေနရာ မှ
ထွက် လာသည်ြဖစ်၍၊ သင် ၏ မိ တို့ သည် လမူ
ေန ိင်ုေအာင် ပျက်စီး ြခင်းသို့ ေရာက်က လိမ့်မည်။ 8 ထုိ အေကာင်းေကာင့်
ေလျှာ်ေတ အဝတ်ကုိ ဝတ် စည်းလျက်၊ ငိေု ကး ြမည်တမ်း ၍ ေအာ်ဟစ် ကေလာ။့
အေကာင်း မူကား၊ ထာဝရဘုရား
၏ ြပင်းစွာ ေသာ အမျက် ေတာ်သည် ငါ တို့ မှ
လွှဲ ေ ှာင်၍ မ သွားေသး။ 9 ထုိအခါ
ှင်ဘုရင် ှင့် မှူးမတ် တို့သည် စိတ် ပျက် ကလိမ့်မည်။ ယဇ် ပုေရာဟိတ်တို့သည်

မိနး်ေမာ ေတွ ေဝလျက် ၊ ပ ေရာဖက် တို့သည် ထိတ်လန ့် လျက် ှိ က လိမ့်မည်ဟု
ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 10 ငါကလည်း၊ အို
အ ှင် ထာဝရဘုရား ၊ သနလ်ျက် သည် အသက်
ကုိထိ သည်တိင်ုေအာင် ခွင်းေသာ်လည်း၊ သင် တို့သည် ငိမ်သက် ြခင်း ှ ိ ကလိမ့်မည်
ဟု ကုိယ်ေတာ်သည် မိန ့ေ်တာ်မူေသာအားြဖင့်၊ ဤ
လူ များ ှင့်တကွ ေယ ု ှလင် မိ သားတို့ ကုိ အလနွ်လှည့်စား ေတာ်မူ ပီတကားဟု
ေလျှာက်ဆုိ ၏။ 11 ထုိ ကာလ ၌
ဤ လူ များ ှင့်
ေယ ု ှလင် မိ သား တို့ ကုိ
ရည်မှတ်၍ ဆုိ
ရမည်ကား၊ ပူ
ေသာေလ သည် ေတာ
၌ ြမင့် ေသာအရပ်က ငါ ၏လမူျ ိး
သတို့သမီး ထံသို့လာလိမ့်မည်။ အေမှာ်လငွ့် ေစြခင်း၊ သန ့် ှ င်း ေစြခင်းငှါ
လာ ေသာေလမဟတ်ု။ 12 ထုိ ေလထက် ြပင်း ေသာ ေလ
သည် ငါ ့အလိကုို ြပည့်စုံေစြခင်းငှါ လာ
လိမ့်မည်။ ယခု
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ပင် သူတို့ ကုိ ငါ ကုိယ်တိင်ုစစ်ေကာ စီရင် မည်။ 13 လာေသာမင်းသည် မုိဃ်းတိမ်
က့ဲသို့ လာ လိမ့်မည်။ သူ
၏ရထား တို့သည် ေလေဘွ က့ဲသို့ ြဖစ်က၏။ သူ၏ြမင်း တို့သည် ေရွှလင်းတ ထက်
သာ၍လျင်ြမန် က၏။ ငါ တို့သည် အမဂင်္လာ ှိ က၏။ ပျက်စီး ြခင်းသို့ ေရာက်
က ပီ။ 14 အို ေယ ု ှလင် မိ ၊ သင်သည် ကယ်တင် ြခင်းသို့ ေရာက်ြခင်းငှါ ၊ သင်
၏စိတ် ှလံးု ကုိ ဒစု ိုက် အြပစ် ှင့်
ကင်းစင် ေစေလာ။့ သင် ၏အဓမ္မ အ ကံ အစည်တို့သည် အဘယ်မျှ ကာလပတ်လံးု
သင်၏ အထဲ
၌တည် ေနရမည်နည်း။ 15 ဒန် ြပည်၌
အသံ ကုိ ကား ရ၏။ ဧဖရိမ် ေတာင်
ေပါ် မှာ ဒကု္ခ
သိတင်းကုိ ဟစ်ေကာ် က၏။ 16အြပည် ြပည်တို့ ၌
သိတင်းကား ကေလာ။့ ေယ ု ှလင်
မိ ကုိ
ရည်မှတ်၍ ေကးေကာ် ကေလာ။့ ကင်းေစာင့် တို့သည် ေဝး
ေသာြပည် က
လာ ၍ ၊ ယုဒ
မိ များ တစ်ဘက် ၌ ထူး ကလိမ့်မည်။ 17လယ် ကုိေစာင့် ေသာသူများက့ဲသို့ ၊ ထုိ

သူတို့သည် ယုဒ
ြပည်ကုိ ဝနး်ရံ က၏။ အေကာင်း မူကား၊ ထုိြပည် သည် ငါ ့ ကုိ ပုနက်န် ပီ။ 18သင်
လိက်ုေသာထုံးစံ ှင့်
သင် ကျင့်ေသာအကျင့်
တို့သည် သင့် အေပါ် မှာ ဤ
အမှုကုိ သက်ေရာက် ေစ ပီ။ သင်သည် ထုိသို့ ေသာ အမှု ှင့် ေတွ့၍ ခါး စပ်ေသာစိတ်၊
နာကည်း ေသာစိတ်
ှိရာ၏ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ ၏။ 19 ငါ ့အသည်း သည်နာ၏။ ငါ ့အသည်း သည်နာ၏။ ငါ ့ ှလံးု အေရ
ဖျား လည်းနာ ၏။ ငါ ့အထဲ ၌ ငါ ့ ှလံးု ပူေဆွး ၏။ ငါသည် တိတ်ဆိတ် စွာ မေန ိင်ု။
အေကာင်း မူကား၊ အိငုါ ့ ဝိညာ ် ၊ သင်သည် တံပုိး
မှုတ်သံ ှင့် စစ်တိက်ု သံ ကုိ ကား ရ၏။ 20 ပျက်စီး ပီ၊ ပျက်စီး ပီဟု အထပ်ထပ်
ဟစ်ေကာ်ရ၏။ တြပည် လံးု ပျက်စီး ပီ။ ငါ ၏တဲ တို့သည် ခဏ
ြခင်း တင်ွ ပျက်စီး က ပီ။ ငါ ၏ကုလားကာ တို့သည် ချက်ြခင်း ပျက်စီး က ပီ။ 21 ငါ
သည် အဘယ် မျှကာလပတ်လံးု အလံ
ကုိ ြမင် ရအံန့ည်း။ အဘယ်မျှကာလပတ်လံးု တံပုိး
သံ ကုိ ကား ရအံန့ည်း။ 22အကယ် စင်စစ်ငါ ၏လူ တို့သည် ထုိင်းမှုိင်း ၍ ငါ ့ ကုိ မ
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သိ က။ မုိက် ေသာသူငယ် ြဖစ်၍ ဉာဏ် မ ှိ က။ မေကာင်း ေသာ အမှုတို့ ၌
လိမ္မာ က၏။ ေကာင်း ေသာအမှု တို့ ကုိ မ
ြပ တတ်က။ 23 ငါသည်ေြမ ကီး ကုိကည့် ှု၍
လတ်ွလပ် လဟာ ြဖစ်၏။ မုိဃ်း ေကာင်းကင်ကုိ လည်း
ငါကည့် ှု၍ အလင်း
မ ှိ။ 24 ေတာင် တို့ ကုိလည်း ငါ ကည့် ှု၍ ၊ သူတို့ ှင့်တကွကုနး် ှ ိသမျှ တို့သည်
တနုလ်ှုပ် လျက်ေနက၏။ 25 ငါကည့် ှု၍
လူ မ ှိ။ မုိဃ်း ေကာင်းကင်ငှက်
အေပါင်း တို့သည် ေြပး က ပီ။ 26 ငါ ကည့် ှု ၍ ဝေြပာ ေသာ ြပည်သည် ေတာ
ြဖစ် ေလ ပီ။ မိ များတို့သည် ပိ ပျက် လျက် ှိ က၏။ ထာဝရဘုရား
ေ ှ ၊ ြပင်းစွာေသာ အမျက် ေတာ်ေ ှ ၌ ထုိသို့ ေသာ အြခင်းအရာတို့သည် ြဖစ်ရ
က၏။ 27ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ တြပည်
လံးု ပျက်စီး ရာ ြဖစ် လိမ့်မည်။ ပျက်စီး ြခင်းကုိ ငါမ ဆီးတား ။ 28 ထုိေကာင့် ၊
ေြမ ကီး သည် ညည်းတာွး လိမ့်မည်။ မုိဃ်း ေကာင်းကင်လည်း
နက် လိမ့်မည်။ ငါသည် ေြပာ ပီးမှ ေနာင်တ မ ှိ။ ကံ ပီးမှ အ ကံ မ ပျက်ရ။

29 ြမင်းစီး သူရဲ ှင့်
ေလး ကုိင်သူရဲတို့ ဟစ် ေသာ အသံ
ေကာင့် ၊ မိ သား အေပါင်း တို့သည် ေတာအပ်ု သို့
ေြပး သွားက၏။ ေကျာက် ေပါ် သို့ တက် က၏။ မိ ှိသမျှ တို့ ကုိ စွန ့ပ်စ် ၍
ေန ေသာသူတ ေယာက်မျှ မ ှိရ။ 30သင်သည် ပျက်စီး ြခင်းသို့ ေရာက် ေသာအခါ
အဘယ်သို့ ြပ လိမ့်မည်နည်း။ နီ
ေမာင်း ေသာ အဝတ်ကုိ ဝတ် ေသာ်၎င်း၊ ေရွှ တနဆ်ာ ကုိ ဆင် ေသာ်၎င်း၊ သင်
၏ မျက် ှာ စုတ်ပ့ဲ သည်တိင်ုေအာင်ေဆး သုတ်ေသာ်၎င်း၊ သင်၏တင့်တယ် ြခင်းကုိ
အချည်း ှးီ ြပ၏။ သင်၏ ရည်းစား တို့သည် သင့် ကုိ စွန ့် ၍၊ သင် ၏အသက် ကုိ
သတ်ြခင်းငှါ ှာ ကံ က၏။ 31အကယ် စင်စစ် သားဘွား ေသာ မိနး်မ ညည်းသံ ၊ သား
ဦးဘွား ေသာ မိနး်မ၏ ေဝဒနာခံရာ အသံ
က့ဲသို့ ၊ ဇိအနု် သတို့သမီး ေအာ်ဟစ်သံကုိ ငါ ကားရ၏။ ထုိသတို့သမီးက၊ အကျွ ်ပ်ု
သည်
အမဂင်္လာ ှိပါ၏။ လသူတ်
များေကာင့်၊ အကျွ ်ပ်ုစိတ်ပျက် ပါ၏ဟု မိမိ
လက် ဝါးကုိ ြဖန ့် ၍ ငိေု ကး လျက်ေန၏။

5
1 ေယ ု ှလင် မိ ကုိ အြပစ် မှ ငါလွှတ်မည် အေကာင်း၊ တရား
သြဖင့် ကျင့် ေသာ မိ သား၊ သစ္စာ
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ေစာင့် ေသာ မိ သား တစုံတေယာက်မျှ ှိ လျှင် ၊ ထုိသူ
ကုိ ေတွ့ အံေ့သာငှါ
၊ မိ လမ်း တို့ ၌
ေတာင်ေြမာက်ေြပး ၍၊ ကျယ် ေသာ အရပ်တို့ ၌
ှာေဖွ ကည့် ှု ကေလာ။့ 2 သူတို့က၊ ထာဝရဘုရား
အသက် ှင်ေတာ်မူသည် ဟဆုို
ေသာ်လည်း ၊ အကယ်စင်စစ်မဟတ်ု မမှနက်ျနိဆုိ် တတ်က၏။ 3 အို ထာဝရ
ဘုရား၊ ကုိယ်ေတာ်သည် သစ္စာ
တရားကုိ ေထာက် ှု ေတာ်မူသည် မဟတ်ု ေလာ။ ကုိယ်ေတာ်သည် ဒဏ်ခတ် ေတာ်မူ
ေသာ်လည်း သူ တို့သည် ည ိးငယ် ေသာစိတ်မ ှိ ကပါ။ ဖျက်ဆီး ေတာ်မူေသာ်လည်း၊
သူ
တို့သည် ဆုံးမ
ြခင်းကုိ ြငင်းပယ် ကပါ ပီ။ မိမိ
တို့ မျက် ှာ ကုိ ေကျာက် ထက် သာ၍မာ ေစ ကပါ ပီ။ ငါတို့သည် ြပန် ၍ မလာဟု
ြငင်းဆန် လျက်ေနကပါ ပီ။ 4 ငါ ကလည်း ၊ အကယ်စင်စစ်ဤသူ တို့သည် ဆင်းရဲ သား
ြဖစ်က၏။ ထာဝရဘုရား
၏ တရား
ေတာ်ကုိ၎င်း၊ မိမိ
တို့ ဘုရား
သခင်စီရင် ေတာ်မူရာကုိ၎င်း မ
သိ
ေသာေကာင့် မုိက် က၏။ 5လူ ကီး များထံသို့ ငါသွား ၍ ေြပာ မည်။ သူ
တို့သည် ထာဝရဘုရား
၏ တရား
ေတာ်ကုိ၎င်း၊ မိမိ
တို့ ဘုရား သခင်စီရင် ေတာ်မူရာကုိ၎င်း သိ
က၏ဟဆုိုေသာ်လည်း ၊ သူ
တို့ သည် ထမ်းဘုိး ေတာ်ကုိချ ိ း ၍၊ အေ ှာင် အဖွ့ဲ ေတာ်တို့ ကုိ ြဖတ် က ပီ။ 6 ထုိ
ေကာင့်၊ ေတာ
မှ လာေသာ ြခေသင့်္ သည် သူ
တို့ ကုိသတ်
လိမ့်မည်။ ညဦးယံ၌ လည်တတ်ေသာ ေတာေခွး သည် သူ
တို့ ကုိ ကုိက်စား လိမ့်မည်။ ကျားသစ် သည် သူ
တို့ မိ ကုိ ေစာင့် ၍၊ မိ ြပင်သို့ ထွက်သွား
ေသာသူ အေပါင်းတို့ ကုိ အပုိင်းပုိင်းကုိက်ြဖတ် လိမ့်မည်။ အေကာင်း မူကား ၊ သူ
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တို့ ြပစ်မှားေသာ အြပစ် များ ၍၊ အ ကိမ် ကိမ်အထပ်ထပ်ေဖာက်ြပန် က ပီ။ 7 ထုိ သို့
ေသာ အြပစ်မှ
သင့် ကုိ
အဘယ် သို့ ငါလွှတ်
ိင်ုသနည်း။ သင် ၏ သားသမီး
တို့သည် ငါ ့ ကုိစွန ့် ၍ ၊ ဘုရား
မ ဟတ်ုေသာသူတို့ ကုိ တိင်ုတည်လျက် ကျနိဆုိ် က ပီ။ ငါသည်ဝ စွာေကျွးေသာအခါ
သူ တို့သည် ြပည်တနဆ်ာ အိမ် ၌ စည်းေဝး ၍ မှားယွင်း က ပီ။ 8 ဝစွာစား ရေသာြမင်း
က့ဲသို့ ြဖစ်၍၊ အသီးအသီး
အိမ်နးီချင်းမယား တို့ ကုိ တပ် ေသာစိတ် ှင့် ဟီ က ပီ။ 9 ထုိ သို့ ေသာအြပစ်တို့ ကုိ ငါ
သည် မ
စစ်ေကာ ဘဲ ေနရမည်ေလာ။ ထုိ
သို့ ေသာအမျ ိး ကုိ
ဒဏ် ေပး၍၊ ငါ ့ စိတ်
ချင်ရဲမ ေြပဘဲ ေနရမည်ေလာဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ ၏။ 10 မိ ို း ေပါ် သို့တက် ၍
ဖျက်ဆီး ကေလာ။့ ပျက်စီး ြခင်းကုိ မ
စဲ ေစက ှင့်။ ေြခ လက်တို့ ကုိ ပယ် ှင်း ကေလာ။့ ထာဝရဘုရား
ဆုိင်ေတာ်မ မူ။ 11ဣသေရလ အမျ ိး ှင့်
ယုဒ အမျ ိး တို့သည် ငါ ့ ထံ ၌ ခံဘူးေသာ သစ္စာ
ကုိဖျက်က ပီဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ ၏။ 12 သူတို့က၊ ထာဝရဘုရား
မ ှိ။ ငါ တို့အေပါ် ၌ ေဘးဥပဒ် မ ေရာက် ရ။ ထား
ေဘး၊ မွတ်သိပ် ြခင်းေဘးကုိ ငါတို့သည် မ
ေတွ့ ရက။ 13 ပေရာဖက် တို့သည် ေလ
သက်သက် ြဖစ် က၏။ သူ
တို့ ၌
ှ တ်ကပတ် ေတာ်မ ှိ။ သူတို့ေဟာေြပာသည် အတိင်ုး
သူ တို့ ခံရ လိမ့်မည်ဟု ထာဝရဘုရား
ကုိ ြငင်းပယ် လျက် ဆုိ တတ်က၏။ 14 သို့ ြဖစ်၍၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ဘုရား
သခင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ သူတို့သည် ထုိသို့ ဆုိ
ေသာေကာင့် ၊ ငါ ့ စကား ကုိ သင် ၏ ှ တ် ၌
မီး က့ဲသို့ ၎င်း
၊ ဤ
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လမူျ ိး ကုိထင်း က့ဲသို့ ၎င်း ငါ ြဖစ် ေစ၍ သူ
တို့ ကုိ မီးေလာင် ရလိမ့်မည်။ 15ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ အို ဣသေရလ
အမျ ိး ၊ သင့်ကုိ တိက်ုေစဘို့လတူမျ ိးကုိ ေဝး
ေသာ အရပ်က ငါ ေဆာင် ခ့ဲမည်။ အား ကီး ေသာအမျ ိး ၊ ေ ှး
ကာလ၌
ြဖစ်ဘူးေသာအမျ ိး ၊ သူ
တို့စကား ကုိ သင်မ သိ
နား မ လည်ေသာ အမျ ိး ြဖစ်လိမ့်မည်။ 16 သူ တို့ ြမားေတာင့် သည် ဖွင့် ထားေသာ
သခင်္ျ ိ င်း
တင်ွးြဖစ်၏။ ထုိသူ
အေပါင်း တို့သည် ခွနအ်ား ကီးေသာ သူ ြဖစ် က၏။ 17 ထုိ သူ တို့သည် သင်
၏အသီးအ ှံ ှင့်
သင် ၏မုန ့်
ကုိ စား
ကလိမ့်မည်။ သင် ၏သား သမီး တို့ ကုိလည်း
စား က လိမ့်မည်။ သင် ၏သုိး ာွး တို့ ကုိလည်း စား
ကလိမ့်မည်။ သင် ၏စပျစ် ယ်ွပင် ှင့်
သေဘင်္ာသဖနး် ပင်တို့ ကုိလည်း စား
ကလိမ့်မည်။ သင် ခုိလှုံ ၍ ခုိင်ခ့ံ ေသာ မိ တို့ ကုိလည်း တိက်ု ၍လပ်ု ကံ ကလိမ့်မည်။

18 သို့ ရာတင်ွ ၊ ထုိ
ကာလ ၌
ငါသည် သင် ၏အမှုကုိ မ
ဆုံးြဖတ် ေသးဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 19 သူတို့ကလည်း၊ ငါ တို့ ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား
သည်၊ ငါ တို့ ၌
ဤ အမှုအလံးုစုံ တို့ ကုိ အဘယ်ေကာင့် စီရင် ေတာ်မူသနည်းဟေုမး
ကေသာအခါ ၊ သင်တို့သည် ငါ ့ ကုိစွန ့ပ်စ် ၍ ၊ ကုိယ် ပုိင်ေသာ ြပည် ၌
တကျွနး် တ ိင်ုငံဘုရား တို့၏ အမှုကုိေဆာင်ရွက် သက့ဲသို့ ၊ ကုိယ် မ ပုိင် ေသာ ြပည်
၌
တကျွနး် တ ိင်ုငံသားတို့၏ အမှုကုိေဆာင်ရွက် ရ ကလိမ့်မည်ဟ၊ု သင်သည်သူ တို့
အား
ဆင့်ဆုိ ရမည်။ 20ယာကုပ် အမျ ိးေနရာ
ယုဒ ြပည်၌
ေဟာ ေြပာေကးေကာ် ရမည်မှာ၊ 21 အို မျက်စိ ှ ိလျက် ှင့် မ
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ြမင် ၊ နား
ှ ိလျက် ှင့် မ
ကား ၊ ဉာဏ် မ့ဲ ေသာ လမုိူက် တို့ ၊ နားေထာင် ကေလာ။့ 22ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ပင်လယ် မ လနွ် ိင်ုေအာင် ဆီးတား
ဘို့ရာ သဲ ကုိထာဝရ
အပုိင်း
အြခားခန ့် ထားေသာ
ငါ ့ ကုိ သင်တို့သည် မ
ေကာက် က သေလာ။ ငါ ၏ေ ှ ေတာ်၌ မ
တနုလ်ှုပ် ကသေလာ။ ပင်လယ် လှုိင်း တံပုိးတို့သည် ထ
၍ မ ိင်ု ၊ ဟနုး် ၍မေကျာ်
မ လနွ် ိင်ုေသာ်လည်း၊ 23ဤလူ မျ ိ းသည် ြပစ်မှားပုနက်န် ေသာ သေဘာ
ှိ ၍ ၊ အစ ်ပုနက်န် တတ်က၏။ 24အချနိတ်နမှ် အရင်မုိဃ်း ှင့်
ေနာက်မုိဃ်း ကုိ ရွာ ေစ၍၊ အသီးအ ှံ သိမ်း မဲ သိမ်းရာ ကာလ
ကုိ ငါ တို့အဘို့
သုိ ထားေတာ်မူေသာငါ တို့၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား
ကုိ ယခု
ေကာက် ကကုနအံ်ဟ့၊ု သူ
တို့သည် စိတ် ှလံးုထဲ ၌မဆုိတတ်က။ 25သင် တို့ဒစု ိုက် သည် ထုိ
သို့ ေသာ အရာတို့ ကုိ လွှဲ ၍၊ သင် တို့အြပစ် သည် သင် တို့၏
မဂင်္လာ ကုိ ဆီးတား ေလ ပီ။ 26 ဝပ် လျက်ေနေသာမုဆုိး က့ဲသို့ ေချာင်းေြမာင်း ေသာ
လဆုိူး
တို့သည် ငါ ၏လူ တို့တင်ွ ှိ က၏။ လတိူု့ ကုိ ေထာင် ြခင်းငှါေထာင်ေချာက် ကုိ ထား
က ပီ။ 27 ငှက်ေထာင် အိမ်သည် ငှက် တို့ ှင့် ြပည့် သက့ဲသို့ ၊ သူ
တို့ အိမ် သည် လှည့်စားြခင်းပရိယာယ် ှင့်ြပည့် ၏။ ထုိသို့ သူတို့သည် အားတိးုပွါး ၍
ရတတ် ြခင်းသို့ ေရာက် က၏။ 28 ဝ လျက်၊ မျက် ှာေြပာင် လျက် ှိ က၏။ ဆုိး
ေသာ သူ တို့ ထက် သာ၍ဆုိး က၏။ တရားသြဖင့် မ စီရင် က။ မိဘ မ ှိ ေသာ
သူငယ်၏အမှု ကုိ ေစာင့် ၍ အ ိင်ု မ ေပးက။ ဆင်းရဲ ေသာ သူဘက်၌ တရား
သြဖင့် မ
စီရင် က။ 29 ထုိ သို့ ေသာ အြပစ်တို့ ကုိ ငါသည် မ
စစ်ေကာ ဘဲ ေနရမည်ေလာ။ ထုိ
သို့ ေသာ အမျ ိး ကုိ ဒဏ် ေပး၍၊ ငါ စိတ်
ချင်ရဲမ ေြပဘဲ ေနရမည်ေလာဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ ၏။ 30 အံဩ့ ရံွ ှာ ဘွယ်ေသာ အမှုကုိ ြပည် ေတာ်၌



ေယရမိအနာဂတ္တ ိကျမ်း 5:31 1572 ေယရမိအနာဂတ္တ ိကျမ်း 6:7

ြပ က၏။ 31 ပေရာဖက် တို့သည် မဟတ်ု မမှနေ်ဟာ ေြပာက ၏။ ယဇ် ပုေရာဟိတ်
တို့သည် ဝနခံ်၍ အစုိးရ
က၏။ ထုိ
သို့ ေသာအမှုကုိ ငါ ၏လူ တို့သည် ှစ်သက် က၏။ ထုိ
အမှုဆုံး ေသာအခါ
သင်တို့သည် အဘယ် သို့ ြပ ကလိမ့်မည်နည်း။

6
1 အိဗု◌င်္ယာမိန် အမျ ိးသား တို့ ၊ ေယ ု ှလင် မိ ထဲက
ထွက်၍ ၊ လတ်ွေအာင်ေြပး ကေလာ။့ ေတေကာ
ရွာ၌
တံပုိး မှုတ် ကေလာ။့ ေဗသက္ကရင် ရွာ၌
မီး ှုး ကုိ ေြမာက် ၍ ြပကေလာ။့ အေကာင်း မူကား၊ ေဘးဥပဒ် တည်းဟေူသာ ကီး
စွာေသာ ပျက်စီး ြခင်းအေကာင်းအရာသည် ေြမာက်
မျက် ှာက ေပါ် လာ၏။ 2အဆင်းလှ ၍
းူည့ံ သိမ်ေမွ့ေသာ သူတည်းဟေူသာ ဇိအနု် သတို့သမီး
ကုိ ငါဖျက်ဆီး မည်။ 3 သုိးထိနး် တို့သည် သုိးစု
များပါလျက် သူ့ ထံသို့ လာ ၍၊ သူ့တဘက်ပတ်လည် ၌ တဲ
ေဆာက် ၍၊ အသီးအသီး
မိမိ တို့ေနရာ မှာ ကျက်စား က လိမ့်မည်။ 4သူ့ ကုိ
စစ်တိက်ု ြခင်းငှါြပင် ကေလာ။့ ထ
က။ မွနး်တည့် အချနိ၌်
တက် သွားကကုနအံ်။့ ငါ တို့ ၌
ခက် လှ ၏။ မွနး်လွဲ ပီ။ မုိဃ်းချ ပ် ေလ ပီ။ 5ထ က။ ည ့် အခါ တက် သွား၍၊ သူ
၏ ဘုံ
ဗိမာန် တို့ ကုိ ဖျက်ဆီး ကကုန်အံ့ဟုဆုိ ကလိမ့်မည်။ 6 ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင်
ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ သစ်ပင် တို့ ကုိ ခုတ် လဲှကေလာ။့ ေယ ု ှလင် မိ တဘက် ၌
ေြမ ို း ကုိဖို့ ကေလာ။့ ဤ
မိ
သည် ဆုံးမ
စရာ ေကာင်းေသာ မိ ြဖစ်၏။ မိ ထဲ ၌ ည ်းဆဲ ြခင်း သက်သက် ှိ၏။

7 စမ်းေရေပါက်ဝမှ ေရ
သည် စီး
ထွက်သက့ဲသို့ ၊ ထုိ မိ သည် ဒစု ိုက် ကုိ ထွက် ေစတတ်၏။ မိ ထဲ ၌လယူု
ဖျက်ဆီး ြခင်းအသံကုိ ကား ရ၏။ အနာ
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များ ှင့်
ဒဏ်ချက် ရာ များကုိ အစ ် ငါ ြမင် ရ၏။ 8 အိေုယ ု ှလင် မိ ၊ ဆုံးမ
ြခင်းကုိခံ ေလာ။့ သို့ မဟတ်ု ၊ သင့် ကုိ ငါ ရံွ ှာ မည်။ သင့် ကုိပယ် ှင်း၍ လဆိူတ်ညံ
ရာအရပ် ြဖစ် ေစမည်။ 9 ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင်ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ စပျစ် ယ်ွ ပင်၌ အကျနအ်ကင်းကုိ လိက်ု၍ ဆွတ် သက့ဲသို့ ၊
ထုိသူတို့သည် ဣသေရလ
၌ကျန်ကင်း ေသာအရာကုိလိက်ု၍အကုနအ်စင်ဆွတ် က လိမ့်မည်။ စပျစ်သီး ဆွတ်
ေသာ သူက့ဲသို့
၊ သင် ၏လက် ကုိ ြခင်းေတာင်းထဲသို့ တဖနသွ်င်း ဦးေလာ။့ 10 သူတို့သည် နားေထာင်
မည်အေကာင်း၊ အဘယ်သူ ကုိ
ငါေြပာ ၍
သတိေပး ရမည်နည်း။ သူ
တို့ နား သည် အေရဖျား လီှးြခင်းမခံေသာ နားြဖစ်၍၊ သူတို့သည် နား
မ ေထာင် ိင်ု က။ ထာဝရဘုရား
၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည် သူ
တို့ က့ဲရဲ စရာြဖစ်၏။ ထုိ ှ တ်ကပတ် ေတာ် ကုိ မ
ှစ်သက် က။ 11 ထုိေကာင့်၊ ငါသည်ထာဝရဘုရား ၏ အမျက်
ေတာ် ှင့် ြပည့ဝ် ၏။ ေအာင့် ၍မ ေန ိင်ု။ လမ်း ၌ ှိေသာသူငယ် များ ှင့် စုေဝး ေသာ
လပူျ ိ များအေပါ် သို့ အမျက် ေတာ်ကုိ ငါသွနး်ေလာင်း မည်။ လင် မယား အစုံ ကုိ၎င်း၊
အသက် ကီးေသာသူ ှင့်
အို လနွး်ေသာသူကုိ၎င်း သိမ်း သွားမည်။ 12 သူ တို့ အိမ် ှင့်တကွလယ်ယာ ၊ မိနး်မ
တို့သည် သူတပါး လက်သို့
ေရာက် ကလိမ့်မည်။ အေကာင်းမူကား၊ ြပည်သူ ြပည်သားတို့ ကုိ ငါ ဒဏ်ခတ် မည်
ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 13အငယ်ဆုံး ေသာသူမှစ၍ အ ကီးဆုံး ေသာ သူအေပါင်း တို့သည်
မတရား
ေသာ စီးပွားကုိ ှာ က၏။ ပေရာဖက် မှစ၍ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ှိသမျှ တို့သည် မုသာ
ကုိ သုံး က၏။ 14 ချမ်းသာ မ ှိေသာအခါ
ချမ်းသာ ၊ ချမ်းသာ ဟု ေြပာ ဆုိလျက်၊ ငါ ၏လမူျ ိ း
သတို့သမီးအနာ ကုိ ေပါ ့ ေလျာ့ စွာ ကု က၏။ 15 သူတို့သည် ရံွ ှာ ဘွယ်ေသာ အမှု
ကုိြပ ပီးမှ ှက် ကသေလာ။ အလျှင်းမ ှက် က။ မျက် ှာ မ ပျက် တတ် က။ ထုိ
ေကာင့်၊ တေယာက်ေနာက်တေယာက်လဲ က လိမ့်မည်။ ငါစစ်ေကာ ေသာအခါ
ှမ့်ိချ ြခင်းသို့ ေရာက်က လိမ့်မည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 16ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ လမ်း နား မှာ ရပ် ၍
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ကည့် ှု ကေလာ။့ ေ ှး လမ်း ေဟာင်းတို့ ကုိ ှာေဖွလျက်၊ ေကာင်း ေသာလမ်း သည်
အဘယ် မှာ ှိသနည်းဟု ေမးြမနး် ၍၊ ထုိ
လမ်း သို့ လိက်ု ကေလာ။့ သို့ ြပ လျှင် ၊ စိတ် ှလံးု သက်သာ ကလိမ့်မည်။ သို့ ရာတင်ွ
၊ ငါတို့သည် မ
လိက်ု ဟု ြပနေ်ြပာ က၏။ 17 ငါကလည်း၊ တံပုိး
မှုတ်သံ ကုိ
နားေထာင် ကေလာ့ ဟု ဆုိလျက်၊ သင် တို့ အေပါ် ၌ကင်းေစာင့် တို့ ကုိ ခန ့် ထား
ေသာအခါ ၊ ငါတို့သည် နား
မ ေထာင်ဟု ြပနေ်ြပာ က ၏။ 18 သို့ ြဖစ်၍၊ အိုတပါးအမျ ိးသား တို့ ၊ နားေထာင်
ကေလာ့ ။ တပါးအမျ ိးသားတို့တင်ွ ှိေနေသာပရိသတ် တို့ ၊ သိမှတ် ကေလာ။့ 19 အို
ေြမ ကီး သားတို့ ၊ နားေထာင် ကေလာ။့ ဤ
လမူျ ိး သည် ငါ ့ စကား ကုိ
နား မ ေထာင်၊ ငါ ့
တရား ကုိလည်း
ြငင်းပယ် ေသာေကာင့်၊ သူ
တို့ အလို အေလျာက် ကံစည် ြခင်း အကျ ိး အြပစ်တည်းဟေူသာ၊ ကီး စွာ ေသာ
ေဘးဥပဒ် ကုိ၊ သူတို့အေပါ် သို့ ငါ သက်ေရာက် ေစမည်။ 20 ေ ှဘ ြပည်မှ
ေလာဗန် ကုိ၎င်း၊ ေဝး
ေသာြပည် မှ
ေမွှး ေသာ ကံ ကုိ၎င်း ၊ အဘယ် ေကာင့်ငါ ့ ထံသို့ ေဆာင်ခ့ဲ သနည်း။ သင် တို့ မီး ှု ိ
ရာ ယဇ်တို့ ကုိ ငါ အလို မ ှိ။ ပူေဇာ်ေသာယဇ် အမျ ိးမျ ိ းကုိ ငါမ ှစ်သက် ။ 21 ထုိ
အေကာင်းေကာင့် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ သည်ကား ၊ ထိမိ
၍ လဲစရာတို့ ကုိ ဤ
လမူျ ိး ေ ှ မှာ ငါ ထား မည်။ အဘ
ှင့် သား တို့သည် ထိမိ၍ လဲ
ကလိမ့်မည်။ အိမ်နးီချင်း ှင့်
အေဆွ ခင်ပွနး်တို့သည် အတူ ပျက်စီး ကလိမ့်မည်။ 22ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ လမူျ ိ း
တမျ ိးသည် ေြမာက် မျက် ှာ မှ
ေပါ် လာလိမ့်မည်။ ကီး စွာေသာ လမူျ ိ း ကုိေြမ ကီး စွနး် မှ
ငါ ှ ိးေဆာ် မည်။ 23 ေလး ှင့် လံှ တို့ ကုိ လက်စဲွ က၏။ ကမ်းက တ် ေသာ အမျ ိး
ြဖစ်၍ ၊ သနား
ြခင်းက ုဏာမ ှိ။ သူ
တို့ စကားသံ
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သည် သမုဒ္ဒရာ
ြမည်သံက့ဲသို့ ဟနုး် တတ်၏။ အိုဇိအနု် သတို့သမီး ၊ စစ်သူရဲ က့ဲသို့ တပ်ခင်းကျင်း
လျက် ြမင်း
စီး ၍၊ သင် ှိရာသို့
ချ ီလာကလိမ့်မည်။ 24 ထုိသိတင်း ကုိ ငါတို့သည် ကား ၍ လက် အားေလျာ့
က၏။ ဒကု္ခ
ဆင်းရဲကုိ၎င်း ၊ သားဘွား ေသာ မိနး်မခံရ သက့ဲသို့
ြပင်းစွာေသာ ေဝဒနာ
ကုိ ၎င်း ခံ ရက၏။ 25 ေတာ သို့ မ ထွက် က ှင့်။ လမ်း မှာ မ သွား က ှင့်။ ရနသူ် ၌
ထား ပါ၏။ အရပ်ရပ် ၌ ေဘး ှိ၏။ 26 အို ငါ ၏လမူျ ိ း သတို့သမီး ၊ ေလျှာ်ေတ
အဝတ်ကုိ ဝတ် စည်း၍
ြပာ ၌ လးူ လဲေလာ။့ တ
ေယာက်တည်း ေသာ သား ေသသည် ကုိ ငိေု ကး သက့ဲသို့ ၊ ငိေု ကး၍ ြပင်း စွာ
ြမည်တမ်း ေလာ။့ လယူုဖျက်ဆီး ေသာသူသည် ငါ တို့ ကုိ
ချက်ြခင်း တိက်ု လိမ့်မည်။ 27သင်သည် ငါ ၏ လမူျ ိး ကျင့်ေသာအကျင့်
ဓေလတိ့ု့ ကုိ စစ် ၍
သိ မည်အေကာင်း ၊ စစ်ေသာသူအရာ၌ ရဲတိက်ု က့ဲသို့သင့် ကုိ ငါခန ့် ထား၏။ 28 ထုိ
သူ အေပါင်း တို့သည် အလနွေ်ဖာက်ြပန် ေသာသူ ၊ ကုနး်တိက်ု တတ်ေသာသူြဖစ် က၏။
ေကးဝါ ှင့်
သံ သက်သက် ၊ ဖျက် တတ်ေသာ အရာသက်သက်ြဖစ် က ၏။ 29 ဖုိကုိမီး ေလာင်
ပီ။ ခဲ
လည်းကုန် ပီ။ စစ် ေသာသူသည် မှုတ် ၍ အကျ ိးကုိမရ။ ည့ံ
ေသာအရာကုိ မ
ထုတ် မပယ် ိင်ု။ 30 ထုိသူ တို့ ကုိ ပယ် ေသာ ေငွ ဟ၍ူ ေခါ် ရမည်။ ထာဝရဘုရား
သည် ပယ် ေတာ်မူ၏။

7
1ထာဝရဘုရား ၏ အထံ
ေတာ်က
ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည် ေယရမိ
သို့ ေရာက် လာ၍၊ သင်သည် ဗိမာန်
ေတာ် တံခါး ဝ၌
ရပ် လျက် ေကးေကာ် ရမည့်စကား ဟမူူကား ၊ 2ထာဝရဘုရား ကုိ
ကုိးကွယ် ြခင်းငှါ ၊ ဤ
တံခါး တို့ အတင်ွးသို့ ဝင် ေသာယုဒ အမျ ိးသားအေပါင်း တို့ ၊ ထာဝရဘုရား
၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်ကုိ နားေထာင် ကေလာ။့ 3ဣသေရလ အမျ ိး၏ ဘုရား
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သခင်၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ သင် တို့ဘာသာ
ဓေလ့ ှင့်
သင် တို့အကျင့် များတို့ ကုိ ြပ ြပင် ကေလာ။့ သို့ ြပ လျှင် သင် တို့ ကုိ ဤ
အရပ် ၌
ငါေန ေစမည်။ 4ဤသည်ကား၊ ထာဝရဘုရား
၏ ဗိမာန် ေတာ်၊ ထာဝရဘုရား
၏ ဗိမာန် ေတာ်၊ ထာဝရဘုရား
၏ ဗိမာန် ေတာ်ြဖစ်သတည်းဟု မုသာ
စကား ကုိ
ေြပာ ေသာသူတို့ ၌
မ မီှဝဲ က ှင့်။ 5သင် တို့ဘာသာ ဓေလ့ ှင့်
သင် တို့အကျင့် များ တို့ ကုိ စုံလင်စွာ ြပ ြပင် လျှင် ၎င်း ၊ အမှုသည်ချင်း တို့ ကုိ ေသချာ
စွာ တရား
သြဖင့် စီရင် လျှင် ၎င်း ၊ 6 ဧည့်သည် အာဂ ္တ ၊ မိဘ
မ ှိေသာသူငယ်၊ မုတ်ဆုိးမ ကုိ မ
ည ်းဆဲ ၊ အြပစ် မ ှိေသာသူ၏ အသက် ကုိဤ အရပ် ၌
မ သတ် ၊ ကုိယ် အကျ ိးကုိ ဖျက် ၍ အြခား တပါးေသာ ဘုရား
တို့ ကုိ မ
ချ ်းကပ် ဘဲ ေနလျှင်၎င်း ၊ 7သင် တို့ ဘုိးေဘး တို့အား ၊ ငါသည် အစ ် မြပတ်ေပး
ေသာ ြပည် တည်းဟေူသာဤ အရပ် ဌာန၌
သင် တို့ ကုိ ငါေန ေစမည်။ 8အကျ ိး မ ှိဘဲ မုသာ
စကား ကုိ ေြပာေသာသူတို့ ၌
သင် တို့သည် ခုိလှုံ က၏။ 9သင်တို့သည် သူ့ဥစ္စာကုိခုိး
လျက်၊ လအူသက်ကုိသတ်
လျက် ၊ သူ့မယားကုိြပစ်မှား လျက် ၊ မဟတ်ု မမှနဘဲ် ကျနိဆုိ် လျက် ၊ ဗာလ
ဘုရားေ ှ ၌ နံသ့ာ
ေပါင်းကုိ မီး ှု ိလျက် ၊ ကုိယ်မ သိ ဘူးေသာ
အြခား တပါးေသာ ဘုရား
တို့ ေနာက် သို့ လိက်ု လျက် ှင့်၊ 10 ငါ ၏နာမ ြဖင့် သမုတ် ေသာ
ဤ အိမ် ေတာ်၌ ၊ ငါ ့ ေ ှ မှာဝင် ၍
ရပ် လျက်၊ ဤ
ရံွ ှာ ဘွယ်ေသာ အမှု အလံးုစုံ
တို့ ကုိ ြပ ေသာေကာင့် ၊ အကျွ ်ပ်ုတို့သည် ကယ် ှ တ်
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ေတာ်မူြခင်း ေကျးဇူးေတာ်ကုိခံရပါ ပီဟု ေလျှာက် ရကမည် ေလာ။ 11 ငါ ၏နာမ ြဖင့်
သမုတ် ေသာ
ဤ အိမ် ေတာ်ကုိ၊ သင်တို့သည် ထားြပ တင်ွး က့ဲသို့ထင် ကသေလာ။ ဤအမှုကုိ ငါ ့
ကုိယ်တိင်ုြမင် ပီဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 12 ေ ှ ဦး စွာငါ ၏ နာမ
ကုိ ငါတည် ေစေသာအရပ် ၊ ှ ိေလာ ရွာ၌ ှိေသာ ငါ ့ အရပ် ဌာနသို့ သွား ၍ ၊ ငါ
၏အမျ ိး
ဣသေရလ လတိူု့၏ အြပစ် ေကာင့် ၊ ထုိ
အရပ်ကုိ
အဘယ် သို့ ငါြပ ဘူးသည်ကုိ ကည့် ှု ကေလာ။့ 13ယခု တင်ွ ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ သင် တို့သည် ဤ
အမှု အလံးုစုံ တို့ ကုိ ြပ ေသာေကာင့် ၎င်း ၊ ငါသည်ေစာေစာ ထ၍
အထပ်ထပ်ေြပာ ေသာ်လည်း ၊ သင်တို့သည် နား
မ ေထာင်၊ ငါေခါ် ၍
သင်တို့သည် မ
ထူး ေသာေကာင့်၎င်း ၊ 14 ှ ိ ေလာ ရွာကုိ ငါြပ သက့ဲသို့ ၊ ငါ ၏နာမ ြဖင့် သမုတ်
ေသာ ၊ သင် တို့ ခုိလှုံ ေသာ
ဤအိမ် ေတာ်၊ သင် တို့ ှင့်
ဘုိးေဘး တို့အား
ငါေပး ေသာ
အရပ် ဌာနကုိ
ငါြပ မည်။ 15သင် တို့ညီအစ်ကုိ ဧဖရိမ် အမျ ိးသား ှိသမျှ တို့ ကုိ ငါ ှင်ထုတ် သက့ဲသို့
၊ သင် တို့ ကုိ ငါ ့ ထံ မှ
ငါ ှင်ထုတ် မည်။ 16သင် သည်လည်း
ဤ လမူျ ိး အဘို့
ပဌနာ မ ြပ ှင့်။ သူ
တို့အဘို့
ေအာ်ဟစ် ြခင်း၊ ဆုေတာင်း ြခင်းကုိ မ
ြပ ှင့်။ ငါ ့ ကုိ မ ေသွးေဆာင် ှင့်။ သင် ၏ စကားကုိ ငါ နား မ ေထာင်။ 17 သူ
တို့သည် ယုဒ
မိ များ၊ ေယ ု ှလင် လမ်း များ တို့ ၌
ြပ ကေသာ အမှုကုိ မ
ြမင် သေလာ။ 18 ငါ ့ ကုိ ေ ှာင့် ှက် မည်အ ကံ ှင့်၊ ေကာင်းကင် မိဖုရား အဘို့
မုန ့် ြပားတို့ ကုိ လပ်ု ၍ ၊ အြခား တပါးေသာ ဘုရား
တို့ေ ှ မှာ သွနး်ေလာင်း ရာ ပူေဇာ် သက္ကာကုိြပ ြခင်းငှါ၊ သား
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တို့သည် ထင်း ေခွ က၏။ အဘ
တို့သည် မီး
ထည့်
က၏။ မိနး်မ တို့သည် မုန ့် နယ် က၏။ 19 ထုိသို့ ြပ ၍ ငါ ့ ကုိေ ှာင့် ှက် ကသေလာ။

မိမိ
တို့ မျက် ှာ ကုိ ဖျက် မည်အေကာင်း ၊ မိမိ
တို့ ကုိယ်ကုိသာ ေ ှာင့် ှက်
ကသည်မ ဟတ်ုေလာဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ ၏။ 20 သို့ ြဖစ်၍၊ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည် ကား
၊ ဤ
အရပ်
၌ ှိေသာလူ ၊ တိ စ္ဆာန် ၊ သစ်ပင် ၊ ေြမ
အသီးအ ှံ အေပါ် မှာ ငါ သည် ေဒါသ အမျက်
မီးကုိ သွနး်ေလာင်း ၍၊ ထုိမီးသည် မ
ငိမ်း ဘဲေလာင် လိမ့်မည်။ 21ဣသေရလ အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ သင် တို့ မီး ှု ိ ရာ ယဇ်များကုိ အြခားေသာ ယဇ် များ ှင့် အတူ
ထား၍ ၊ အမဲသား
ကုိစား ကေလာ။့ 22အေကာင်း မူကား၊ သင် တို့ ဘုိးေဘး များကုိ အဲဂုတ္တု
ြပည် မှ
ငါ ှ တ် ေဆာင်ေသာအခါ ၊ မီး ှု ိ ရာယဇ် အစ
ှိေသာယဇ် များအတက်ွ
သူ တို့ ကုိ ငါမှာ ထားသည် မ ဟတ်ု။ 23 ငါမှာ ထားေသာအရာ ဟူမူကား ၊ ငါ ့ စကား
ကုိ
နားေထာင် ကေလာ။့ သို့ ြပ လျှင် ၊ ငါသည်သင် တို့၏ ဘုရား
သခင် ြဖစ် မည်။ သင် တို့သည်လည်း ၊ ငါ ၏လမူျ ိ း ြဖစ် က လိမ့်မည်။ သင် တို့သည်
ကုိယ်အကျ ိး ကုိ ေစာင့်လိေုသာငှါ ၊ ငါစီရင်သမျှ ေသာ တရားလမ်း သို့
လိက်ု ရကမည်ဟု မှာ ထား၏။ 24 သို့ ရာတင်ွ ၊ သူတို့သည် နား
မ ေထာင်၊ နား
ကုိ မ
လှည့် ဘဲ ဆုိးညစ် ေသာ ှလံးု ခုိင်မာ သည် ှင့်အညီကျင့် ကံ ြပ မူ ၍
မျက် ှာ မ ြပ ၊ ေကျာ ခုိင်းလျက် ေနက၏။ 25သင် တို့အဘ များသည် အဲဂုတ္တု
ြပည် က
ထွက် သွား ေသာ
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ေန ့မှစ၍ ယေန ့တိင်ုေအာင် ၊ ငါသည် ေန ့
တိင်ုး ေစာေစာ
ထ၍ ၊ ငါ ၏ကျွန် ပေရာဖက် အေပါင်း တို့ ကုိ သင် တို့ ှ ိရာသို့
အထပ်ထပ်ေစလွှတ် ေသာ်လည်း ၊ 26သင်တို့သည် ငါ ့ စကားကုိ
နား မ ေထာင်၊ မ
နာ
မယူဘဲေန၍
မိမိ တို့ လည်ပင်း ကုိ ခုိင်မာ ေစသြဖင့်၊ အဘ
များထက် သာ၍ဆုိးသွမ်း က၏။ 27သင်သည် ဤ
စကား အလံးုစုံ ကုိ သူ
တို့အား
ေြပာ ေသာ်လည်း ၊ သူတို့သည် နား
မ ေထာင်က။ ေခါ် ေသာ်လည်း
မ ထူး က။ 28 သို့ ြဖစ်၍ သင်ကလည်း၊ ဤ
လမူျ ိး သည် မိမိ
တို့ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ၏စကား ေတာ်ကုိ
နား
မ ေထာင်၊ ဆုံးမ
၍ မ
ိင်ု ေသာအမျ ိး ြဖစ်၏။ သစ္စာစကား ကုိမေြပာ၊ သစ္စာ
ပျက် ေသာ အမျ ိးြဖစ်သည်ဟု သူ
တို့အား
ေြပာ ဆုိရမည်။ 29သင် ၏သစ္စာဆံပင် ကုိရိတ်
၍
ပစ် လိက်ုေလာ။့ ြမင့် ေသာအရပ်၌
ြမည်တမ်း ြခင်းကုိ ြပ ေလာ။့ အေကာင်း မူကား၊ ထာဝရဘုရား
သည် မိမိလမူျ ိ းကုိ ပယ် ေတာ်မူ ပီ။ အမျက် ေတာ်သင့်ေရာက်ေသာ အမျ ိး ကုိ စွန ့ပ်စ်
ေတာ်မူ ပီ။ 30ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ယုဒ
အမျ ိးသား တို့သည် ငါ ့ ေ ှ မှာဆုိး ေသာ အမှုကုိြပ က ပီ။ ငါ ၏နာမ ြဖင့် သမုတ်
ေသာ
အိမ် ေတာ်ကုိ ညစ်ည း ေစြခင်းငှါ ၊ ရံွ ှာဘွယ် ေသာအရာတို့ ကုိ သွင်း ထား က ပီ။

31 ငါမ မှာ ထား၊ ငါ အလျှင်းအလို မ ှိေသာ်လည်း ၊ သူ
တို့သား သမီး များကုိ မီး ှု ိ ြခင်းငှါ ဟိန ္ ံု သား၏ချ ိင့်၌
ှ ိေသာ ေတာဖက် ကုနး် တို့ ကုိ တည် က ပီ။ 32 သို့ ြဖစ်၍၊ ထာဝရဘုရား
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မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ထုိချ ိင့်ကုိ ေတာဖက် ချ ိင့်ဟ၍ူမ ေခါ် ၊ ဟိန ္ ံု
သား၏ ချ ိင့် ဟ၍ူမေခါ်၊ ကွပ်မျက် ရာ ချ ိင့် ဟ၍ူေခါ်ရေသာအချနိ် ကာလ ေရာက်
လိမ့်မည်။ ေတာဖက် ၌
ေြမ လတ်ွမ ှိသည် တိင်ုေအာင် သ ဂ ဟ် ကလိမ့်မည်။ 33ဤလမူျ ိး အေသ ေကာင်
တို့သည် မုိဃ်းေကာင်းကင်
ငှက် ှင့်
ေတာ သားရဲ စားစရာ ဘို့
ြဖစ် ကလိမ့်မည်။ ထုိတိ စ္ဆာန်တို့ ကုိ အဘယ်သူ မျှမေမာင်း ရ။ 34 ယုဒ မိ များ၊
ေယ ု ှလင် လမ်း များတို့ ၌
ဝမ်းေြမာက်
ေသာ အသံ ၊ ရွှင်လနး် ေသာ အသံ ၊ မဂင်္လာေဆာင်သတို့သား အသံ ှင့်
မဂင်္လာေဆာင်သတို့သမီး အသံ ကုိငါစဲ ေစမည်။ တြပည် လံးုသည် လူဆိတ်ညံ ရာ
အရပ်ြဖစ် လိမ့်မည် ဟမိုန ့ေ်တာ်မူ၏။

8
1ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ထုိ
ကာလ အခါ
ယုဒ
ှင်ဘုရင် တို့၏ အ ို း
၊ မှူးမတ် တို့၏အ ို း ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် တို့၏အ ို း ၊ ပေရာဖက် တို့၏အ ို း ၊ ေယ ု ှ
လင် မိ သား တို့၏ အ ို း
များကုိ သခင်္ျ ိ င်း
တင်ွးများ အထဲ
ကထုတ် ပစ်၍ ၊ 2 ထုိသူ တို့သည် ကည်ညိ ရာ၊ အမှုေဆာင် ရာ၊ လိက်ု သွားရာ၊
ှာေဖွ ရာ၊ ကုိးကွယ် ရာြဖစ်ေသာ
ေန ၊ လ
၊ ေကာင်းကင် တနဆ်ာ ေ ှ မှာ လှန် ထားကလိမ့်မည်။ ထုိ
အ ို းတို့ ကုိ မ
စု မပုံ၊ မ
သ ဂ ဟ် ရ။ ေြမ ေပါ် မှာ မစင် က့ဲသို့ ြဖစ် ရကလိမ့်မည်။ 3 ငါ ှင် လိက်ုရာအရပ်ရပ်
၌
ကျန် ကင်း၍၊ ဆုိးယုတ် ေသာ ဤ
အမျ ိးသား တို့သည် အသက် ကုိ
အလိမု ှိ။ ေသ
ြခင်း ကုိ အလို ှ ိ၍ ေရွးချယ် ရ က လိမ့်မည် ဟ၊ု ေကာင်းကင် ဗုိလ်ေြခ အ ှင်
ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 4တဖန် သင်သည် သူတို့အား ထာဝရဘုရား



ေယရမိအနာဂတ္တ ိကျမ်း 8:5 1581 ေယရမိအနာဂတ္တ ိကျမ်း 8:12

၏ အမိန ့် ေတာ်ကုိ ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ၊ လဲ
ေသာသူသည် ေနာက်တဖန် မ ထ ရသေလာ။ လွဲသွား ေသာသူသည် ေနာက် တဖန်
ြပန၍် မ
လာ ရသေလာ။ 5ဤလမူျ ိးတည်းဟေူသာေယ ု ှလင် မိ သား တို့သည် ထာဝရ
ေဖာက်ြပန် ြခင်းအားြဖင့်အဘယ်ေကာင့် ေဖာက်ြပန် ကသနည်း။ မုသာ
ကုိ စဲွလမ်း က၏။ ငါတို့သည် ြပန် ၍မလာဟု ခုိင်မာစွာ ဆုိ က၏။ 6 ငါ ေစ့ေစ့
နားေထာင် ေသာအခါ ၊ သူတို့သည် ေြဖာင့်မတ် စွာ မ
ေြပာ က။ ငါသည် အဘယ်သို့ ြပ မိ သနည်းဟု ကုိယ် အြပစ် ကုိ ြမင်၍ အဘယ်သူ
မျှေနာင်တ မရ။ စစ်တိက်ု ြခင်းငှာ ြမင်း ေြပး သက့ဲသို့ ၊ ထုိသူ
အေပါင်း တို့သည် လမ်းလွှဲ၍ တဟနုတ်ည်းေြပး တတ်က၏။ 7 မုိဃ်းေကာင်းကင် ၌
ကျင်လည်ေသာ ေတာငနး် ေသာ်လည်း ၊ မိမိ
အချနိ် ကုိ သိ
တတ်၏။ ဥချ ိး ၊ တီတီတတ်ွ ၊ ဇရက်ေသာ်လည်း၊ မိမိ
ြပနလ်ာ ချနိ် ကုိ မှတ် တတ်၏။ ငါ ၏လူ မူကား ၊ ထာဝရဘုရား
စီရင် ေတာ်မူြခင်း ကုိ နား
မ လည်တတ်။ 8 ငါ တို့သည် ပညာ ှိ ြဖစ်၏။ ထာဝရဘုရား
၏ တရား
သည် ငါ တို့ ၌ ှိ၏ဟု သင်တို့သည် အဘယ်သို့ ဆုိ ရလိမ့်မည်နည်း။ အကယ်စင်စစ်
စာေရး တို့၏ မုသာ
မှင်တံ သည် မုသာ
တရားကုိ လပ်ု ေလ ပီ။ 9 ပညာ ှိ တို့သည် အ ှက် ကဲွက၏။ ထိတ်လန ့် ၍
ေကျာကွ့င်း ထဲသို့ ဝင် က ပီ။ ထာဝရဘုရား
၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်ကုိ ပယ် က ပီ။ သူ
တို့ ၌
ပညာ မည် မျှ ှိသနည်း။ 10 ထုိအေကာင်းေကာင့်၊ သူ
တို့မယား များကုိ သူတပါး တို့ ၌
ငါအပ် မည်။ သူ
တို့လယ်ယာ များကုိ သူတပါးတို့အား
အပုိင် ေပးမည်။ အငယ်ဆုံး ေသာသူမှစ၍ အ ကီးဆုံး ေသာသူ အေပါင်း တို့သည် မ
တရားေသာ စီးပွား ကုိ ှာ က၏။ ပေရာဖက် မှ စ၍ ယဇ် ပုေရာဟိတ် ှိသမျှ တို့သည်
မုသာ
ကုိ သုံး က၏။ 11 ချမ်းသာ မ ှိ ေသာအခါ
ချမ်းသာ ၊ ချမ်းသာ ဟု ေြပာ ဆုိလျက်၊ ငါ ၏လမူျ ိ း
သတို့သမီး အနာ ကုိ ေပါေ့လျာ့ စွာကု က၏။ 12 သူတို့သည် ရံွ ှာဘွယ် ေသာအမှုကုိ
ြပ ပီးမှ ှက် က သေလာ။ အလျှင်းမ ှက် က။ မျက် ှာ မပျက်တတ်က။ ထုိေကာင့်၊
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တေယာက်ေနာက် တေယာက်လဲ ကလိမ့်မည်။ ငါစစ်ေကာ ေသာအခါ
ှမ့်ိချ ြခင်းကုိခံရကလိမ့်မည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 13 သူ တို့ ကုိ ငါ ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီး မည်။ စပျစ် ယ်ွ ပင် ၌
စပျစ်သီး မ ှိရ။ သေဘင်္ာ သဖနး်ပင်၌
သေဘင်္ာသဖနး်သီး မ ှိရ။ အရွက် လည်း
ည ိး မ်ွး ရမည်အေကာင်း၊ လွှမ်းမုိး ေသာသူ တို့ ကုိ
ငါေစလွှတ် မည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 14 ငါ တို့သည် အဘယ် ေကာင့် ထုိင် လျက်ေနက သနည်း။ စုေဝး
ကကုနအံ်၊့ ခုိင်ခ့ံ ေသာ မိ များအထဲ သို့ ဝင် ၍
တိတ်ဆိတ် စွာ ေနကကုနအံ်။့ ငါတို့သည် ထာဝရဘုရား
ကုိ
ြပစ်မှား ေသာေကာင့် ၊ ငါ တို့၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား သည် ငါ တို့ ကုိ တိတ်ဆိတ် စွာေနေစ၍ ၊ ေဆးခါး ှင့် ေရာေသာ
ေရ
ကုိတိက်ု ေတာ်မူ၏။ 15 ငါတို့သည် ချမ်းသာ ကုိ ေြမာ်လင့် ေသာ်လည်း ၊ ေကာင်း
ေသာအရာ မ
ေပါ်လာ။ သက်သာ ချနိ် ကုိ ေြမာ်လင့်ေသာ်လည်း ၊ ေဘး သက်သက်ြဖစ်၏။ 16သူ့
ြမင်း ှာေခါင်း ှုသံ ကုိ ဒန် ြပည်က
ကား ရ၏။ သူ့
ြမင်းရဲ ဟီ သံ ကုိကား၍ တြပည် လံးု တနုလ်ှုပ် ေလ၏။ သူတို့သည် ေရာက် လာ၍ ၊
ြပည် ှင့်
တကွြပည် ၌ ှိသမျှ ကုိ၎င်း ၊ မိ ှင့် တကွ မိ သား တို့ ကုိ၎င်းစား ၍မျ ိ က၏။

17 ကည့် ှု ေလာ။့ မနး် မှုတ်၍ မ
ိင်ုေသာ ေ မ ၊ ဆုိးေသာေ မ များကုိ သင် တို့ ှ ိ ရာသို့ ငါ ေစလွှတ် သြဖင့် ၊ သင် တို့

ကုိ ကုိက် ကလိမ့်မည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ ၏။ 18 ငါ ဝမ်းနည်း ြခင်း ေပျာက်မည်အေကာင်းအဘယ်သို့ နည်း။ ငါ
သည် စိတ် ပျက် လျက်ေနရ၏။ 19 ငါ၏ လမူျ ိ းသတို့သမီး ေအာ်ဟစ် သံ ကုိ ေဝး
ေသာ ြပည်က ကားရ၏။ ထာဝရဘုရား
သည် ဇိအနု် မိ ၌
ှိေတာ်မ မူသေလာ ။ မိမိ
ှင် ဘုရင်သည် မိ ထဲ၌ ှိ ေတာ်မ မူသေလာ။ တကျွနး်တ ိင်ုငံ ှင့် ဆုိင် ေသာ

အချည်း ှးီအရာ ၊ ု ပ်တဆုင်းတု အားြဖင့်
သူ တို့သည် ငါ ့ အမျက် ကုိ ှ ိးေဆာ် ြခင်း ငှာ အဘယ်ေကာင့် ြပ ကသနည်း။

20အသီးအ ှသိံမ်း ရာကာလလနွ် ပီ။ ေ ွ ကာလ ကုန် ပီ။ ငါ တို့သည် ကယ်တင် ြခင်း
သို့ မ ေရာက်က။ 21 ငါ ၏လမူျ ိ း သတို့သမီး သည် နာ
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ေသာေကာင့် ၊ ငါ လည်းနာ ရ၏။ ကမ်းတမ်း ေသာ အဝတ်ကုိ ဝတ်လျက်၊ မိနး်ေမာ
ေတေွဝလျက်ေနရ၏။ 22 ဂိလဒ် ြပည်၌
ဗာလဇံ ပင် အေစးမ
ှိသေလာ။ ထုိ
ြပည်၌ ေဆးသမား
မ ှိသေလာ။ ှိလျက်ပင် ငါ ၏လမူျ ိ း သတို့သမီး သည် အဘယ်ေကာင့် အနာမှမ
ထေြမာက် သနည်း။

9
1 ငါ ၏လမူျ ိ း
သတို့သမီး ှင့်ဆုိင်ေသာ အေသ
ေကာင်များအတက်ွ၊ ငါသည်ေန ့ည ့် မြပတ် ငို
ရမည် အေကာင်း၊ ငါ ့ ဦးေခါင်း သည် ေရ
သက်သက်၊ ငါ ့ မျက်စိ တို့ သည် မျက်ရည် ထွက်ေသာ စမ်း ြဖစ်ပါေစေသာ။ 2 ငါ
သည် ငါ ၏ လမူျ ိ း ကုိ စွန ့် ၍
ထွက်သွား ိင်ု ေအာင် ေတာ
၌
တဲ စားခနး် ှ ိပါေစေသာ။ အေကာင်း မူကား ၊ ထုိသူ
အေပါင်း တို့သည် သူ့
မယားကုိ ြပစ်မှားေသာသူ ၊ သစ္စာ
ပျက်ေသာ အစည်း အေဝးြဖစ်က၏။ 3 သူတို့သည် မိမိ
တို့လျှာ တည်းဟေူသာေလး ကုိ မုသာ
ှင့် တင် က၏။ သစ္စာ
တရားကုိ အမီှ မ ြပ ဘဲ ေြမ ကီး
ေပါ် မှာ လူ ကီး ြဖစ်က၏။ အကယ် စင်စစ်ဆုိး ေသာအမှုအေပါ် မှာ ဆုိး
ေသာအမှု ကုိ ထပ်၍ြပ က၏။ ငါ ့ ကုိလည်း
မ သိ မမှတ်ကဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 4လတိူင်ုးမိမိ အေပါင်း အေဘာ်ကုိ သတိြပ ေလာ။့ မိမိ ညီအစ်ကုိ ကုိ
မ
ယုံ က ှင့်။ ညီအစ်ကုိ တိင်ုး
မိမိ ညီအစ်ကုိအရာကုိ ဆက်ဆက်လယူုမည်။ အေပါင်း အေဘာ် ှိသမျှ တို့သည် သူ့
အသေရ
ကုိ ဖျက် မဲ ဖျက်က လိမ့်မည်။ 5အေပါင်း အေဘာ် ှိသမျှတို့သည် တေယာက်ကုိ တ
ေယာက် လှည့်စား ကလိမ့်မည်။ သစ္စာ
စကားကုိ မ
ေြပာ
ဘဲ မုသာ



ေယရမိအနာဂတ္တ ိကျမ်း 9:6 1584 ေယရမိအနာဂတ္တ ိကျမ်း 9:13

စကားကုိေြပာ ြခင်းငှါမိမိ တို့လျှာ ကုိ သွနသ်င် က ပီ။ မတရား
ေသာအမှုကုိ ြပ ေသာအားြဖင့် ကုိယ်ကုိ ကုိယ် ပင်ပနး် ေစက ပီ။ 6သင် ၏ ေန
ရာသည် မုသာ
အရပ် ၌ ှိ၏။ အရပ် သားတို့သည် မုသာ
ေကာင့်
ငါ ့ ကုိမ သိ လိဟုု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 7 သို့ ြဖစ်၍၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ငါ သည်သူ တို့ ကုိ အရည်ကျ ိ
၍ စုံစမ်း မည်။ သို့ မဟတ်ု၊ ငါ ၏လမူျ ိ း
သတို့သမီး ၌ အဘယ်သို့
ငါြပ ရမည်နည်း။ 8 သူ တို့လျှာ သည် ေသ
ေစတတ်ေသာြမား ြဖစ်၏။ ပရိယာယ် စကားကုိ ေြပာ တတ်၏။ အေပါင်း အေဘာ်
ချင်း တို့သည် ှ တ် ြဖင့် ေလာက ဝတ်စကားကုိေြပာ ၍၊ ှလံးု ြဖင့်
ေချာင်းေြမာင်း တတ်က၏။ 9 ထုိသို့ ေသာ အြပစ်တို့ ကုိ ငါမ စစ်ေကာ ဘဲေနရ မည်
ေလာ။ ထုိ
သို့ ေသာ အမျ ိး ကုိ
ဒဏ် ေပး၍၊ ငါ ့ စိတ်ချင်ရဲ မ ေြပဘဲ ေနရမည်ေလာဟု ထာဝရဘုရား မိန ့ေ်တာ်မူ၏။

10 ေတာင် များ၊ လင်ွြပင်များတို့အတက်ွ
ငါသည် ငိေုကး ြမည်တမ်း ြခင်းကုိ ြပ ရမည်။ ထုိအရပ်တို့ ၌ မီးေလာင် ေသာေကာင့်
၊ လသူည်မေ ှာက်
မသွားရ။ သုိး
ာွး ြမည်သံ ကုိ မ
ကား ရ။ မုိဃ်းေကာင်းကင် ငှက် ှင့်
သားရဲ တို့သည် ထွက် ေြပးရက ပီ။ 11 ငါသည် ေယ ု ှလင် မိ ကုိ အမှုိက် ပုံ၊ ေြမေခွး
ေနရာတင်ွး
ြဖစ် ေစမည်။ ယုဒ
မိ ရွာတို့ ကုိလည်း ၊ လူ ဆိတ်ညံ ရာအရပ်ြဖစ် ေစမည်။ 12ဤ အမှုကုိနားလည် ိင်ု

ေသာ
ပညာ ှိ ကား၊ အဘယ်သူ နည်း။ ထာဝရဘုရား
၏ ှ တ် ေတာ်ထွက် ကုိခံ၍၊ ဤအမှု၏အေကာင်း ကုိ ေြပာ ိင်ုေသာ သူ ကား၊ အ
ဘယ် သူနည်း။ အဘယ်သူမျှေ ှာက် ၍မသွား ိင်ုေအာင်၊ တြပည် လံးုသည် ေတာ
က့ဲသို့ မီးေလာင်၍၊ အဘယ်ေကာင့်
ပျက်စီး သနည်း။ 13ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ သူတို့သည် ငါ ့ စကား ကုိ
နား မ ေထာင်၊ သူ
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တို့ ၌
ငါေပး ေသာ တရား ကုိ မ
ကျင့် မေစာင့်ဘဲ စွန ့ပ်စ် ၍ ၊ 14 မိမိ တို့ စိတ် ှလံးုခုိင်မာ ြခင်းသို့ ၎င်း
၊ မိ ို း
ဘလာအတိင်ုး
ဗာလ ဘုရားတို့ ေနာက် သို့ ၎င်း လိက်ု ကေသာေကာင့် ၊ 15 ဣသေရလ အမျ ိး၏
ဘုရား
သခင်၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ သူ
တို့ ကုိ ေဒါန ှင့်
ငါ ေကျွး မည်။ ေဆးခါး ှင့်ေရာေသာ ေရ
ကုိ တိက်ု မည်။ 16 သူတို့မ သိ ၊ ဘုိးေဘး
မသိဘူးေသာ
လမူျ ိ း တို့တင်ွ
အရပ်ရပ်၌ ကဲွြပား ေစမည်။ ှင်း ှ င်းမ ဖျက်ဆီး မီှတိင်ုေအာင်၊ သူ
တို့ေနာက် သို့ ထား
ေဘးကုိ
ေစလွှတ် မည်။ 17 ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ဆင်ြခင် ကေလာ၊့ ငိြုခင်းသည် မတို့ ကုိေခါ် ၍ လာ
ကေစ။ လိမ္မာ
ေသာ မိနး်မတို့ ှ ိရာသို့ ေစလွှတ် ၍ လာကေစ။ 18 ငါ တို့သည် မျက်ရည် ကျ ၍ ၊
မျက်ခမ်း ထဲက ေတေွတွစီး ထွက်ေစြခင်းငှါ၊ ထုိမိနး်မတို့သည် အလျင် အြမန် ြပ ၍ ၊
ငါ တို့အတက်ွ
ငိေု ကး ြခင်းကုိ ြပ ကေစ။ 19 နားေထာင်က။ ဇိအနု် မိ ၌
ကား ရေသာငိေု ကး သံ ဟမူူကား၊ ငါတို့သည် အဘယ် မျှေလာက်လယူု
ဖျက်ဆီးြခင်းကုိခံရသည်တကား။ သူတပါးတို့သည် ငါ တို့ ေနရာ
များကုိ ဖိ ချ ေသာေကာင့် ၊ ငါတို့သည် ကုိယ်ြပည် ကုိ စွန ့် ၍ အလနွ် မိနး်ေမာ ေတွ
ေဝကသည်တကား။ 20 အိမိုနး်မ တို့ ၊ ထာဝရဘုရား
၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ် ကုိ နားေထာင် ၍ ၊ ှ တ် ေတာ်ထွက်ကုိ နာယူ
ကေလာ။့ သင် တို့၏ သမီး
တို့အား ငိေု ကး ြခင်းကုိ၎င်း ၊ အသီးအသီး
အေပါင်း အေဘာ်တို့ အား ြမည်တမ်း ြခင်းကုိ၎င်းသွနသ်င် ကေလာ။့ 21 ေသ မင်း
သည် ငါ တို့ ြပတင်းေပါက် သို့
တက် ၍၊ ငါ တို့ ဘုံ ဗိမာနထဲ်သို့ ဝင် သြဖင့် ၊ သူငယ် များကုိ လမ်း မှ ပယ် ှင်း ၍၊
လပူျ ိ များကုိ ပဲွ သဘင်ထဲက ဖျက်ဆီးေလ ပီ။ 22ထာဝရဘုရား
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မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ လူ
ေသ
ေကာင်တို့သည် လယ် ြပင် ၌
ေနာက်ေချး က့ဲသို့ ၎င်း ၊ သိမ်း
သူမ ှိ၊ ရိတ် ေသာသူေနာက် မှာ
ကျနရ်စ်ေသာ
ေကာက် လှုိင်းက့ဲသို့ ၎င်း ကျေန ကလိမ့်မည်ဟု ကား ေြပာေလာ။့ 23ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ပညာ ှိ
ေသာသူသည် မိမိ
ပညာ ၌ မ
ဝါကား ေစ ှင့်။ ခွနအ်ား ကီးေသာသူသည် မိမိ
ခွနအ်ား ၌ မ
ဝါကား ေစ ှင့်။ ဥစ္စာ
ရတတ်ေသာသူသည် မိမိ
ဥစ္စာ ၌
မ ဝါကား ေစ ှင့်။ 24 ဝါကား ေသာသူ မည်သည်ကား၊ ငါသည် ေြမ ကီး ေပါ် မှာ ချစ်
သနားြခင်း၊ တရား
သြဖင့် စီရင်ြခင်း၊ ေြဖာင့်မတ် ြခင်းကုိ ြပ ေသာထာဝရ ဘုရား
ြဖစ်ေကာင်း တည်းဟေူသာ၊ ငါ ့သေဘာကုိ သိ
နားလည် ြခင်း၌သာ
ဝါကား ေစ။ ငါသည် ထုိ
အရာတို့ ၌
ေမွ့ေလျာ် သည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 25 ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ အေရဖျား လီှး ြခင်းကုိခံ
ေသာသူ၊ အေရဖျားလီှးြခင်းကုိ မခံေသာသူ၊ 26 အဲဂုတ္တု လ၊ူ ယုဒ
လ၊ူ ဧဒံု
လ၊ူ အမ္မုန် အမျ ိးသား ၊ ေမာဘ
အမျ ိးသား၊ ပါးမုနး် ကုိရိတ်
တတ်ေသာ လမူျ ိ း၊ ေတာ
၌ ေန ေသာသူအေပါင်း တို့ ကုိ
ငါဆုံးမ ရေသာ
အချနိ် ကာလ ေရာက် လိမ့်မည်။ တပါးအမျ ိးသား အေပါင်း တို့သည် အေရဖျား လီှး
ြခင်းကုိ မခံေသာသူြဖစ်က၏။ ဣသေရလ
အမျ ိးသား အေပါင်း တို့သည်လည်း ၊ စိတ် ှလံးု အားြဖင့်အေရဖျား လီှးြခင်းကုိ မခံ
ေသာသူြဖစ်က၏။
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10
1 အို ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့ ၊ သင် တို့အား
ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူေသာ စကား ကုိ နားေထာင် ကေလာ။့ 2ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ သာသနာပ
လတိူု့၏ ဘာသာ
ဓေလ၌့
မ ကျင်လည် က ှင့်။ သာသနာပ
လတိူု့ ထိတ်လန ့် ေ ကာက်တတ်ေသာ မုိဃ်း ေကာင်းကင်နမိိတ် တို့ မှ
မ ထိတ်လန ့် မေကာက်က ှင့်။ 3လူ အမျ ိးမျ ိ းကျင့်ေသာအကျင့်
ဓေလတိ့ု့သည် အချည်း ှးီ ြဖစ် က၏။ အဘယ်သို့ နည်းဟမူူကား၊ သူတို့ သည် ေတာ
၌ သစ်ပင် ကုိ ခုတ်လဲှ ၍၊ ပုဆိန် ှင့် လပ်ုတတ် ေသာ လက်သမား ၏ လက် လပ်ု ရာ
ြဖစ်ေသာအရာကုိ၊ 4 ေရွှ ေငွ ှင့်
လှပစွာ ချယ်လှယ် ပီးလျှင်၊ မ
လှုပ် ှား ေစြခင်းငှါ
သံချွန် ကုိ တူ
ှင့် ို က် ထားက၏။ 5 သူသည် စွနပ်လွံ ပင်က့ဲသို့ ခုိင်မာ၍
စကား မ
ေြပာ တတ်။ မိမိအလိအုေလျာက်မ သွား ိင်ုေသာေကာင့်
၊ ထမ်း ၍သွား ရ၏။ ထုိ
အရာတို့ ကုိ မ
ေကာက် က ှင့် ။ အ ္တရာယ် ကုိမ ြပ ိင်ု။ ေကျးဇူး ကုိလည်း
မ ြပ ိင်ု။ 6 အိုထာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ် ှင့် အဘယ်သူ မျှမတူ ပါ။ ကုိယ်ေတာ်
သည် ကီးြမတ် ေတာ်မူ၏။ နာမ
ေတာ်သည်လည်း ၊ တနခုိ်း ေတာ်အားြဖင့် ကီးြမတ် ေတာ်မူ၏။ 7 အိုလူ အမျ ိးမျ ိ း
တို့၏ ဘုရင် ၊ ကုိယ်ေတာ်ကုိ ေကာက်သင့်သည် ြဖစ်၍၊ အဘယ်သူ သည် မ
ေကာက် ဘဲ ေနရပါမည်နည်း။ အမျ ိးမျ ိ းေသာ ပညာ ှိ အေပါင်း တို့ ၌ ၎င်း ၊ ခပ်သိမ်း
ေသာ တိင်ုး ိင်ုငံတို့ ၌ ၎င်း ကုိယ်ေတာ် ှင့်
တေူသာသူတစုံတေယာက်မျှ မ ှိပါ။ 8 သူတို့သည် တလံးုတဝ
တည်း တိ စ္ဆာန်သေဘာ ှင့် မုိက် ေသာ သေဘာ ှိ က၏။ သစ်သား ေသာ်လည်း
မုိက်ေသာအယူကုိ ဆုံးမ တတ်၏။ 9 ထု လပ်ုတတ်ေသာသူ၊ သွနး် တတ်ေသာသူ၏
လက် လပ်ုရာ ေငွ ြပားကုိ တာ ှု မိ မှ ၎င်း ၊ ေရွှ ကုိလည်း
ဥဖတ် မိ မှ၎င်း ေဆာင် ခ့ဲတတ်၏။ ြပာ ေသာအထည်၊ ေမာင်း ေသာအထည် ှင့်ြခံ
တတ်၏။ လိမ္မာ
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ေသာသူ လပ်ု ရာသက်သက် ြဖစ်သတည်း။ 10ထာဝရဘုရား မူကား ၊ မှန် ေသာဘုရား
၊ အသက် ှင်
ေသာဘုရား ၊ နစိ္စ
ထာဝရဘုရင် ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ အမျက်
ေတာ်ထွက်လျှင် ေြမ ကီး တနုလ်ှုပ် ရ၏။ လူ
အမျ ိးမျ ိ းတို့သည် အမျက် ေတာ်ကုိ မ
ခံ ိင်ု က။ 11သာသနာပ လူတို့အား ေြပာရေသာ စကားဟူမူကား၊ ေကာင်းကင် ှင့်
ေြမ ကီး ကုိ မ
ဖနဆ်င်း ေသာ ဘုရား
တို့သည် ဤ
ေကာင်းကင် ေအာက် ၊ဤေြမ ကီး ြပင်မှ ကွယ်ေပျာက် ကလိမ့်မည်။ 12ထာဝရဘုရား
သည် တနခုိ်း ေတာ်အားြဖင့် ေြမ ကီး ကုိ ဖနဆ်င်း ေတာ်မူ ပီ။ ပညာ
ေတာ်အားြဖင့် ေလာကဓါတ် ကုိ တည် ေတာ် မူ ပီ။ ဉာဏ် ေတာ်အားြဖင့် မုိ ဃ်း
ေကာင်းကင် ကုိ ကက် ေတာ်မူ ပီ။ 13အသံ ေတာ်ကုိ လွှတ် ေတာ်မူေသာအခါ ၊ မုိဃ်းေရ
အသံ ဗလံြဖစ်တတ်၏။ ေြမ ကီး စွနး် မှ
မုိဃ်းတိမ် ကုိ တက်
ေစေတာ်မူ၏။ မုိဃ်း ရွာသည် ှင့်
လျှပ်စစ် ြပက် ေစေတာ်မူ ၏။ ေလ
ကုိလည်း ၊ ဘ ာ
ေတာ်တိက်ုထဲက
ထုတ် ေတာ်မူ ၏။ 14လမူည်သည်ကား၊ မိမိဉာဏ်အားြဖင့်တိ စ္ဆာန်
က့ဲသို့ ြဖစ်၏။ ုပ်တု ကုိ သွနး် ေသာသူတိင်ုး
မိမိလပ်ုေသာ ုပ်တုအားြဖင့် ေမှာက်မှားလျက် ှိ၏။ အေကာင်းမူကား၊ သွနး်ေသာ
ုပ်တု သည် မုသာ
ြဖစ်၏။ သူ
၌ လည်း
ထွက် သက်ဝင်သက်မ ှိ။ 15 ထုိ သို့ ေသာအရာ တို့သည် အချည်း ှးီ သက်သက်ြဖစ်
က၏။ လှည့်စား ေသာအရာလည်းြဖစ်က၏။ စစ်ေကာ ြခင်းကုိခံရသည်ကာလ ၌
ကွယ် ေပျာက် က လိမ့်မည်။ 16ယာကုပ် အမျ ိး၏အဘို့ သည် ထုိသို့ ေသာအရာ ှင့်
တူ
ေတာ်မ မူ။ ခပ်သိမ်း ေသာအရာတို့ ကုိ ဖနဆ်င်း ေသာ ဘုရားြဖစ်ေတာ်မူ၏။ ဣသေရ
လ
အမျ ိးသည် အေမွ ခံေတာ်မူရာြဖစ်၏။ နာမ
ေတာ်သည် ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင်ထာဝရ ဘုရားေပတည်း။ 17 အိုရဲတိက်ု ၌ ေန
ေသာသူ၊ ေြမ ေပါ်မှာ ှ ိေသာသင်
၏ဥစ္စာ ပရိကံများကုိ စုသိမ်း ေလာ။့ 18ထာဝရဘုရား
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မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ယခုပင် ငါ သည်ေလာက်လွှစဲာကုိပစ်သက့ဲသို့ ၊ ြပည်သား များ
ကုိ ေလာက်လွှဲထဲကပစ် ၍၊ ရနသူ်တို့ လက်သို့ ေရာက် ေစ ြခင်းငှါ
ည ်းဆဲ မည်ဟု မိန ့်ေတာ် မူ၏။ 19 ငါ သည် ချ ိးဖျက် ြခင်း ကုိ ခံရေသာေကာင့်
အမဂင်္လာ ှိ၏။ ငါ ့အနာ
ြပင်းလှ၏။ သို့
ေသာ်လည်း၊ ငါေတွ့ေသာ ဤ
ဒကု္ခ ေဝဒနာကုိ ဆက်ဆက် ခံရ မည်ဟု ငါ ဆုိ ၏။ 20 ငါ ့ တဲ လည်းပျက် ၏။ ငါ ့
ကိ း ှ ိသမျှ တို့လည်း
ြပတ် က၏။ ငါ ့သား တို့လည်း ငါ ့ ထံမှထွက် သွား၍
ေပျာက်
က၏။ ေနာက်တဖနင်ါ ့ တဲ ကုိ ေဆာက် ရေသာသူ၊ ငါ ့ ကုလားကာ တို့ ကုိ ဆဲွကာ ရ

ေသာသူမ ှိ။ 21အေကာင်း မူကား၊ သုိးထိနး် တို့သည် တိ စ္ဆာန် သေဘာ
ှိ၍ ၊ ထာဝရဘုရား
ကုိ မ
ှာေဖွ ေသာေကာင့် အ ကံ မေြမာက်ရက။ သုိးစု
အေပါင်း တို့သည် အရပ်ရပ်သို့ ကဲွြပား ရက၏။ 22 အသံ ကုိ ကားရ၏။ အနးီသို့
လာ၏။ ယုဒ
မိ တို့ ကုိ ဖျက်ဆီး ၍၊ ေြမေခွး ေနရာ တင်ွး ြဖစ် ေစြခင်းငှါ ၊ ကီး ေသာ အသံ
ဗလံသည် ေြမာက် မျက် ှာ က လာ ၏။ 23 အိထုာဝရဘုရား ၊ လူ
သည် မိမိ
သွားရာလမ်း ကုိ အစုိးမ
ရ။ သွား စ ်အခါမိမိ ေြခရာ တို့ ကုိ မ
စီရင် တတ်သည် ကုိ အကျွ ်ပ်ုသိ ပါ၏။ 24 အို ထာဝရဘုရား
၊ အကျွ ်ပ်ု ကုိ ဆုံးမေတာ်မူလျှင် ၊ အကျ ိးနည်း ေစြခင်းငှါ အမျက် ထွက်ေတာ်မ မူ
ပါ ှင့်။ တရား
ေတာ်အတိင်ုး သာ
ဆုံးမ ေတာ်မူပါ။ 25 ကုိယ်ေတာ် ကုိမ သိ ေသာ
တပါးအမျ ိးသား တို့ အေပါ် သို့ ၎င်း ၊ နာမ
ေတာ်ကုိ ပဌနာ
မ ြပ ေသာ အမျ ိးအ ယ်ွ
တို့အေပါ် သို့ ၎င်း အမျက် ေတာ်ကုိ သွနး်ေလာင်း ေတာ်မူပါ။ အေကာင်း မူကား၊ သူ
တို့သည် ယာကုပ် အမျ ိး ကုိ အကုနအ်စင်ကုိက်စား ၍ ၊ သူ
၏ေနရာ ကုိ သုတ်သင်ပယ် ှင်း ကပါ ပီ။
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11
1 ေယရမိ သို့ ေရာက် လာေသာ ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်ဟမူူကား၊ 2ဤ
ပဋိညာ ် စကား ကုိ နားေထာင် ကေလာ။့ သင်သည် ယုဒ
ြပည်သူ ၊ ေယ ု ှလင် မိ သား တို့ အား ၊ 3 ဣသေရလ အမျ ိး၏ဘုရား သခင်
ထာဝရဘုရား
၏ အမိန ့် ေတာ်ကုိ ေဟာေြပာ ဆင့်ဆုိရမည်မှာ၊ 4ယေန ့ြဖစ်သည် ှင့်အညီ၊ ို့
ှင့် ပျားရည် စီး ေသာြပည် ကုိ ငါေပး
မည်ဟ၊ု သင် တို့၏ ဘုိးေဘး
များ၌
ငါကျနိဆုိ် ေသာ သစ္စာ
ဂတိကုိ ေစာင့် ရေသာအခွင့် ှ ိေစြခင်းငှါ၊ သင် တို့သည် ငါ ၏ လူ ြဖစ် ၍ ၊ ငါ သည်
လည်း သင် တို့၏
ဘုရား ြဖစ် မည် အေကာင်း ၊ ငါ ့စကား ကုိ နားေထာင် ၍ ၊ ငါမှာ ထား သမျှ အတိင်ုး
ကျင့် ကေလာဟ့၊ု 5 သံ မီးဖုိ တည်းဟေူသာအဲဂုတ္တု ြပည် မှ
သင် တို့၏ဘုိးေဘး များကုိ ှ တ် ေဆာင် ေသာအခါ
သူတို့ ၌ ငါထား ေသာ
ပဋိညာ ် တရားစကား
ကုိ နား
မ ေထာင်ေသာ သူ သည် ကျနိ် ေတာ်မူြခင်းကုိ ခံေစဟု မိန ့် ေတာ်မူလျှင်၊ ငါက၊ အို
ထာဝရဘုရား
၊ အာမင် ဟု ေလျှာက် ၏။ 6ထာဝရဘုရား ကလည်း ၊ သင်သည် ယုဒ
မိ များ ှင့်
ေယ ု ှလင်
မိ လမ်း များတို့ ၌
ဟစ်ေကာ် ရမည်စကား
ဟမူူကား၊ သင်တို့သည် ဤ
ပဋိညာ ် စကား ကုိ နားေထာင် ၍
ကျင့် ကေလာ။့ 7အေကာင်း မူကား၊ ငါ ့ စကား ကုိ
နားေထာင် ကေလာဟ့၊ု သင် တို့၏ ဘုိးေဘး
များကုိ အဲဂုတ္တု
ြပည် က
ငါ ှ တ် ေဆာင်ေသာေန ့မှစ၍ ယေန ့တိင်ုေအာင် ၊ ငါသည် ေစာေစာ
ထ၍
အထပ်ထပ်ဆုံးမ ေသာ်လည်း ၊ 8 သူတို့သည် နား
မ ေထာင်၊ နား
ကုိ မ
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လှည့် ဘဲ ဆုိးညစ် ေသာ မိမိ
တို့ စိတ် ှလံးု ခုိင်မာ ြခင်း ှ ိသည်အတိင်ုး၊ တေယာက်မျှ မ ကင်း၊ လိက်ု သွား က
ေသာေကာင့် ၊ ငါမှာ
ထား၍၊ သူတို့မ
ကျင့် ေသာ ဤ
ပဋိညာ ် စကား အလံးုစုံ တို့ ကုိ၊ သူ
တို့အေပါ် ၌ ငါသက်ေရာက် ေစမည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ ၏။
9တဖန် ထာဝရဘုရား သည် ငါ ့အား မိန ့် ေတာ်မူသည် ကား၊ ယုဒ
ြပည်သူ ၊ ေယ ု ှလင် မိ သား တို့သည် သင်းဖွ့ဲ က၏။ 10 ငါ ့ စကား ကုိ ြငင်းပယ်
ေသာ
ဘုိးေဘး တို့၏ ဒစု ိုက် များကုိ ြပ အံေ့သာငှါ
ြပန် သွား က ပီ။ အြခား တပါး ေသာ ဘုရား
တို့ ကုိ ဝတ်ြပ အံေ့သာငှါ
လိက်ု သွားက ပီ။ သူ
တို့၏ ဘုိးေဘး
များ ှင့်
ငါဖွ့ဲ ေသာ
ပဋိညာ ် တရားကုိ ဣသေရလ
အမျ ိး ှင့်
ယုဒ အမျ ိးသား တို့သည် ဖျက် က ပီ။ 11 သို့ ြဖစ်၍၊ ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ သူတို့မ
လတ်ွ
ိင်ု ေသာ ေဘး အ ္တရာယ်ကုိ သူ
တို့အေပါ် ၌ ငါ သက် ေရာက်ေစမည်။ သူတို့သည် ငါ ့ ကုိေအာ်ဟစ် ေသာ်လည်း
၊ ငါနား မ ေထာင်ဘဲေနမည်။ 12 ထုိအခါယုဒ မိ သူရွာသား ှင့်
ေယ ု ှလင်
မိ သား တို့သည် နံသ့ာေပါင်းကုိ မီး ှု ိ ၍၊ ပူေဇာ်ဘူးေသာ
ဘုရား များထံသို့ သွား၍ ေအာ်ဟစ် ေသာ်လည်း ၊ ေဘး
ေရာက်ရာကာလ ၌
ထုိဘုရားတို့သည် အလျှင်းချမ်းသာ မ ေပးဘဲေနကလိမ့်မည်။ 13 အိုယုဒ ြပည်၊ သင်
သည် မိ များ အေရအတက်ွ ှိသည်အတိင်ုး ၊ သင် ၏ဘုရား များ ှ ိ ပါသည်တကား။
ေယ ု ှလင် မိ လမ်း များ အေရအတက်ွ ှိသည်အတိင်ုး၊ ှက်ဘွယ် ေသာ ုပ်တအုဘို့
ယဇ် ပလ္လ င်များ၊ ဗာလ
ဘုရားေ ှ မှာ နံသ့ာေပါင်း ှု ိ ရာ ယဇ်ပလ္လ င် များကုိ တည် က ပီ။ 14 သို့ ြဖစ်၍သင်
သည်ဤ လမူျ ိး အဘို့
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ပဌနာ မ ြပ ှင့်။ သူ
တို့အဘို့
ေအာ်ဟစ် ြခင်း၊ ဆုေတာင်း ြခင်းကုိ မ
ြပ ှင့်။ ေဘး
ေရာက်သည်ကာလ ၊ သူ
တို့ ေအာ်ဟစ် ေသာ စကားကုိ ငါ နား မ ေထာင်။ 15 ငါ ချစ် ေသာအစ်မသည် များ
စွာေသာသူတို့ ှင့် မတရား
သြဖင့် ေပါင်းေဘာ် ၍ ၊ ဆုိးညစ်စ ်တင်ွ၊ ငါ ့ အိမ်
ှင့် အဘယ်သို့ ဆုိင် သနည်း။ သင်သည် သန ့် ှ င်း ေသာ အမဲသား
ကုိ မပူေဇာ်ရ။ ဒစု ိုက် ကုိ ြပ စ ် တင်ွပင်၊ ဝမ်းေြမာက် ပါသည်တကား၊ 16 စိမ်းလနး်
လှပ ၍ ေကာင်းေသာ အသီး
ကုိ သီးေသာသံလင်ွ ပင်ဟ၊ု သင့် ကုိ ထာဝရဘုရား
သမုတ်
ေတာ်မူ၏။ ကီး ေသာ အသံ
ဗလံ ှင့်
ထုိအပင် ကုိ မီး ှု ိ ေတာ်မူ၍ ၊ အခက် အလက်တို့သည် ကျွမ်း ေလာင် က၏။ 17ဣ
သေရလ အမျ ိး ှင့်
ယုဒ အမျ ိးသား တို့သည် ဗာလ
ဘုရားေ ှ မှာ နံသ့ာ
ေပါင်းကုိ မီး ှု ိ၍၊ ငါ ့အမျက် ကုိ ှ ိးေဆာ်ြခင်းငှါ မိမိ တို့အဘို့
မေကာင်း ေသာအမှုကုိ ြပ ေသာေကာင့် ၊ သင့် ကုိ စုိက် ေတာ်မူေသာေကာင်းကင်
ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
သည်၊ သင် ၌ အမှု ေရာက် မည် အေကာင်းမိန ့် ေတာ်မူ ပီ။ 18ထာဝရဘုရား သည် ငါ ့
အား ဗျာဒိတ် ေပးေတာ်မူေသာေကာင့် ငါသိ ရ၏။ သူ
တို့ ြပ ေသာအမှု များကုိ ကုိယ်ေတာ်သည် ြပ ေတာ်မူ ပီ။ 19 အေသသတ် ြခင်းငှါ
ေဆာင်သွား ေသာ သုိး
သငယ် ယ ် က့ဲသို့ ငါ ြဖစ်၏။ သူတို့က၊ သူ
၏နာမ ကုိ ှင်း ှ င်း ေပျာက်ေစြခင်းငှါ ၊ အသီး
အကင်း ှင့် တကွအပင် ကုိ ှင်း ှ င်းဖျက် ၍၊ အသက် ှင်ေသာသူတို့၏ ေနရာ
မှ
သူ့ ကုိပယ်ြဖတ် ကကုန်အံ့ဟ၊ု ငါ ့ တဘက် ၌ မေကာင်းေသာ အ ကံ ှင့် ကံစည်
ေကာင်းကုိ
ငါမ သိ ။ 20 ှလံးု ေကျာက်ကပ် ကုိ စစ်ေကာ ၍၊ တရား
သြဖင့် စီရင် ေတာ်မူေသာေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
၊ ကုိယ်ေတာ် သည် ထုိသူ
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တို့အား
အြပစ် ေပးေတာ်မူ ေကာင်းကုိ အကျွ ်ပ်ုြမင် လိပုါ၏။ အကျွ ်ပ်ု အမှု ကုိ ကုိယ်ေတာ်
အား
ကား ေလျှာက်ပါ ပီ။ 21ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ အာနသုတ်
မိ သား တို့က၊ သင်သည် ငါ တို့လက် ြဖင့်
မ ေသ ရမည်အေကာင်း ၊ ထာဝရဘုရား
၏ နာမ
ေတာ်အားြဖင့် ပ ေရာဖက် မ ြပ ှင့်ဟု ဆုိ လျက်၊ သင် ၏အသက် ကုိ ှာ က
ေသာေကာင့်၊ 22 ငါ သည်သူ တို့ ကုိ
စစ်ေကာ သြဖင့်၊ လပူျ ိ တို့သည် ထား
ြဖင့် ေသ ကလိမ့်မည်။ သား
သမီး တို့သည် ငတ်မွတ် ၍
ေသ ကလိမ့်မည်။ 23တစုံတေယာက်မျှ မ
ကင်း ရ။ ထုိသို့ စစ်ေကာ ရာ ကာလ
တည်းဟေူသာေဘး ဥပဒ်ကုိ အာနသုတ် မိ သား
တို့အေပါ် သို့ ငါသက်ေရာက် ေစမည်ဟ၊ု ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။

12
1 အို ထာဝရဘုရား
၊ အကျွ ်ပ်ုသည် ကုိယ်ေတာ် ှင့် တရားစကားကုိ ေဆွးေ းွ ေသာအခါ ၊ ကုိယ်ေတာ်
သည် တရား
ေတာ်မူ၏။ သို့ ေသာ် လည်း၊ စစ်ေကာ စီရင်ေတာ်မူြခင်း အေကာင်းကုိ ေမး
ေလျှာက်ပါမည်။ မတရား
ေသာသူတို့ သည် အဘယ်ေကာင့် အ ကံ ေြမာက် ရကပါ သနည်း။ အလနွသ်စ္စာပျက်
ေသာ သူအေပါင်း တို့သည် အဘယ်ေကာင့ခ်ျမ်းသာ ရကပါသနည်း။ 2 ကုိယ်ေတာ်သည်
သူ
တို့ ကုိ စုိက် ေတာ်မူသြဖင့် ၊ သူတို့သည် အြမစ် ကျ၍ ကီးပွါး လျက်
အသီး ကုိ သီး
ကပါ ၏။ ကုိယ်ေတာ် သည် သူ
တို့ ှ တ် ှင့်
နးီ ၍
ှလံးု ှင့်
ေဝး ေတာ်မူ၏။ 3 အို ထာဝရဘုရား
၊ ကုိယ်ေတာ် သည် အကျွ ်ပ်ု ကုိ သိြမင် ေတာ်မူ၏။ အကျွ ်ပ်ု သည် ကုိယ်ေတာ် ှင့်
သေဘာ တေူကာင်းကုိ စစ်ေကာ ေတာ်မူ ပီ။ သုိး
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တို့ ကုိ ထုတ်သက့ဲသို့ ၊ ထုိမတရားေသာသူ
တို့ ကုိ အေသ
သတ်ြခင်းငှါ ဆဲွ ထုတ် ေတာ်မူပါ။ သတ် ရေသာေန ့အဘို့
ြပင်ဆင် ေတာ်မူပါ။ 4 ြပည် သား များြပ ေသာဒစု ိုက် အြပစ်ေကာင့် ၊ ြပည်သည် အ
ဘယ် မျှကာလပတ်လံးု ြမည်တမ်း ရပါအံ့နည်း။ အရပ်ရပ် တို့ ၌ ှိေသာြမက်ပင် သည်
အဘယ်မျှ ကာလပတ်လံးု ည ိး မ်ွး ရပါအံ့နည်း။ ငါ တို့ ခံရေသာအကျ ိး အြပစ်ကုိ
ဘုရားသခင်မ သိ မြမင်ဟု ြပည်သားများ ဆုိ
ေသာေကာင့် ၊ သား
များ ှင့်
ငှက် များတို့သည် ေပျာက် ပျက် ကပါ ပီ။ 5သင်သည် ေြခသည် တို့ ှင့်
ပိ င်ေြပး ၍
ေမာ လျှင်
ြမင်း တို့ ှင့်
အဘယ်သို့ ပိ င် ိင်ုမည်နည်း။ စုိးရိမ်ြခင်းမ ှိ၊ ငိမ်ဝပ် စွာ ေနရေသာြပည် ၌
ေမာ လျှင် ၊ ေယာ်ဒန် ြမစ်၏ ဂုဏ် အသေရထဲမှာ
အဘယ် သို့ ြပ လိမ့်မည်နည်း။ 6သင် ၏ညီအစ်ကုိ ၊ အဘ
၏ အိမ်သူ အိမ်သားတို့ ပင်
သင့် ကုိ
သစ္စာဖျက် ၍၊ သင့် ေနာက်သို့ ေအာ်ဟစ် လျက် လိက်ုက၏။ သူ
တို့သည် ေကာင်း ေသာစကားကုိ ေြပာ
ေသာ်လည်း မ ယုံ ှင့်။ 7 ငါသည်ကုိယ် အိမ် ကုိစွန ့် ၍၊ ကုိယ် အေမွ ကုိ ပစ် ထား ပီ။
ငါ အလနွခ်ျစ် ေသာအစ်မကုိ သူ
၏ ရနသူ် လက် သို့ အပ် ှံ ပီ။ 8 ငါ ့အေမွ သည် ေတာ
၌
ေတွ့ေသာြခေသင့်္ က့ဲသို့ ငါ ့အား ြဖစ် ၍၊ ငါ ့ ကုိ
ေဟာက် ေသာေကာင့် ငါမုနး် ေလ၏။ 9 ငါ ့အေမွ သည် ဇေဘာ
သားရဲ က့ဲသို့ ငါ ့အား
ြဖစ်၏။ ပတ်လည် ၌ ှိေသာသားရဲ တို့သည် တိက်ု က၏။ လာက။ ေတာ
သားရဲ အေပါင်း တို့ ၊ စည်းေဝး က။ ကုိက်စား ြခင်းငှါ လာ ကေစ။ 10 များစွာ ေသာ
သုိးထိနး် တို့သည် ငါ ့ စပျစ် ဥယျာ ် ကုိ ဖျက်ဆီး က ပီ။ ငါ ရထုိက်ေသာအဘို့ ကုိ
ေကျာ်နင်း က ပီ။ ငါ ရထုိက်ေသာ ှစ်သက် ရာအဘို့ ကုိ လဆိူတ်ညံ ရာ ေတာ
ြဖစ် ေစက ပီ။ 11 သုတ်သင် ပယ် ှင်းေသာေကာင့် ၊ လဆိူတ်ညံ
လျက် ှိ၍၊ ငါ ့အား
ည ်းတာွး ေလ၏။ တြပည် လံးု ပျက်စီး ေသာ်လည်း၊ အဘယ် သူမျှပမာဏ မြပ
တတ်။ 12 ေတာ ၌
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ြမင့် ေသာ အရပ်အလံးုစုံ တို့ အေပါ် မှာ လယုက် ေသာသူတို့ သည် တက် က ပီ။
အကယ်စင်စစ်ြပည် စွနး် တဘက်မှ
တဘက် တိင်ုေအာင် ထာဝရဘုရား ၏
ထား ေတာ်သည် ဖျက်ဆီး သြဖင့်၊ အဘယ်သူ မျှချမ်းသာ မ ရ။ 13 သူတို့သည် ဂျ ံ
စပါးမျ ိ းေစ့ကုိ ကဲ ၍ ဆူး
ပင်ကုိသာ
ရိတ် ရက၏။ ပင်ပနး်စွာ ကိ းစား ေသာ်လည်းေကျးဇူး မ ှိ က။ ထာဝရဘုရား
၏ အမျက် ေတာ်အ ှိန် ေကာင့် ၊ မိမိ
တို့ ခံရေသာအကျ ိး ကုိေထာက် ၍ ှက် ကလိမ့်မည်။ 14ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ငါေပး သနား၍၊ ငါ ၏လူ
ဣသေရလအမျ ိးပုိင် ထုိက်ေသာ
အေမွ ကုိ
ထိခုိက် ေသာ၊ ငါ ၏အိမ်နးီချင်း ဆုိး အေပါင်း တို့ ကုိ၊ သူ
တို့ ြပည် ထဲက
ငါ ှ တ် မည်။ သူ
တို့အထဲ က လည်း ယုဒ
အမျ ိး ကုိ ငါ ှ တ်မည်။ 15 ှ တ် ပီးမှ တဖန် ငါသနား ၍ ၊ အသီးအသီး
တို့ ကုိ မိမိ
တို့ ပုိင်ထုိက် ေသာ ေြမ၊ မိမိ
တို့ေနရင်းြပည် သို့
ငါြပန် ပို့ မည်။ 16 ဗာလ ဘုရားကုိတိင်ုတည်၍ ကျနိဆုိ် ေစြခင်းငှါ ၊ သူတို့သည် ငါ
၏လမူျ ိ း ကုိ သွနသ်င် ဘူးသည်နည်းတူ ၊ ထာဝရဘုရား
အသက် ှင် ေတာ်မူသည်ဟ၊ု ငါ ၏နာမ ကုိ
တိင်ုတည်၍ ကျနိဆုိ် ြခင်းငှါ ၊ ငါ ့လမူျ ိ း ၏ ဘာသာ
ဓေလကုိ့ ကိ းစား၍ သင် လျှင် ၊ ငါ ၏လမူျ ိ း အထဲ ၌
သူတို့ ကုိ ငါတည် ေစမည်။ 17 သို့ မဟတ်ု ၊ နား
မ ေထာင်ဘဲေနလျှင် ၊ နား မေထာင်ေသာ လမူျ ိ း ကုိ ငါသည် ှင်း ှ င်း ှ တ် ပယ်
ဖျက်ဆီး
မည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။

13
1တဖန် ထာဝရဘုရား
က၊ သင်သည် ချည် ခါးပနး် ကုိ သွား ၍ ယူ ပီးလျှင် ခါး ၌ စည်း ေလာ။့ ေရ
ှင့် မ ေလျှာ် ရ ဟု ငါ ့အား မိန ့် ေတာ်မူေသာစကားေတာ်အတိင်ုး ၊ 2 ငါသည် ခါးပနး်

ကုိယူ ၍
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ခါး ၌ စည်း ေလ၏။ 3ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည် ဒတိုယ
အ ကိမ် ငါ ့ ဆီသို့ ေရာက် လျှင် ၊ 4သင် သည် ခါး ၌စည်းေသာ
ခါးပနး် ကုိ ယူ
ပီး လျှင်၊ ဥဖရတ် ြမစ်သို့
ထ သွား ၍ ၊ ေကျာက် တင်ွး ၌
ဝှက် ထားေလာဟ့၊ု 5 မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ ငါသည်သွား ၍
ဥဖရတ် ြမစ်နား မှာ ဝှက် ထား၏။ 6 ထုိ ေနာက်၊ ကာလ
အင်တန်ကာ ပီးမှ ၊ ထာဝရဘုရား
က၊ သင်သည် ထ
၍ ဥဖရတ် ြမစ်သို့
သွား ေလာ။့ ထုိ
ြမစ်နား မှာ ငါအ့မိန ့် ေတာ် ှင့် ဝှက် ထားခ့ဲ ပီးေသာ
ခါးပနး် ကုိထုတ် ေလာဟ့ု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 7 ငါသည်လည်း ဥဖရတ် ြမစ်နား သို့ သွား
ပီးလျှင် ၊ ဝှက် ထားရာအရပ်
၌ တးူ ၍
ခါးပနး် ကုိ ထုတ် ေသာအခါ၊ ခါးပနး် သည် ေဆွးေြမ ၍ အသုံး
မ ရြဖစ်၏။ 8ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည် ငါ ့ ဆီသို့
ေရာက် ၍
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ 9 ထုိနည်းတူ ၊ ယုဒ
ြပည်၏ ေထာင်လွှား ြခင်းကုိ ငါ ှုတ်ချ မည်။ ေယ ု ှလင် မိ ၏ ေထာင်လွှား ြခင်း
ကုိ အလနွ် ှုတ်ချမည်။ 10 ငါ ့ စကား ကုိ နား
မေထာင်၊ မိမိ
စိတ် ှလံးုခုိင်မာ ေသာ သေဘာအတိင်ုး ကျင့် ၍၊ အြခား တပါးေသာ ဘုရား
တို့ ကုိ ဝတ်ြပ ကုိးကွယ် ြခင်းငှါ လိက်ုသွား ေသာ ဤ
လူ ဆုိး
မျ ိ းသည်၊ အသုံး
မ ရေသာ
ဤ ခါးပနး် က့ဲသို့ ြဖစ် လိမ့်မည်။ 11 ခါးပနး် သည် လူ
၏ခါး ၌ မီှဝဲ သက့ဲသို့ ၊ ဣသေရလ
အမျ ိး ှ ိသမျှ တို့ ှင့်
ယုဒ အမျ ိး အေပါင်း တို့သည် ငါ ၏
လမူျ ိ း ၊ ဘွ့ဲ နာမ၊ ဘုနး် အသေရ ြဖစ် ေစြခင်းငှါ ၊ ငါ ၌ မီှဝဲ
ေစေသာ်လည်း ၊ သူတို့သည်နား မ ေထာင်ကဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 12တဖန် ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရား
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သခင်ထာဝရဘုရား က၊ သားေရ
ဘူး ှိသမျှ တို့သည် စပျစ်ရည် ှင့် ြပည့် ကလိမ့်မည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူေကာင်းကုိ ၊ သင်
သည် သူ
တို့အား ေြပာ ေလာ။့ သူတို့ကလည်း၊ သားေရ
ဘူး ှိသမျှ တို့ သည် စပျစ်ရည် ှင့် ြပည့် ကလိမ့်မည်အေကာင်း ကုိ၊ ငါတို့ မ သိ
သေလာဟု ြပနေ်ြပာ ကလျှင်၊ 13သင်ကလည်း၊ ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည် ကား
၊ ဒါဝိဒ် မင်း ကီး ၏ ရာဇပလ္လ င် ေပါ်မှာ ထုိင် ေသာ ှင်ဘုရင်မှစ၍ယဇ်ပုေရာဟိတ် ၊
ပေရာဖက် ၊ ေယ ု ှလင်
မိ သား ှိသမျှ တို့ ှင့် ြပည်သူ ြပည်သားအေပါင်း တို့ ကုိ ယစ်မူး ြခင်း ှင့်
ငါြပည့် ေစမည်။ 14 ညီအစ်ကုိချင်း၊ သား
အဘ ချင်းတို့ ကုိ ငါ ထိခုိက်
ေစမည်။ ငါသည် က ုဏာ
မ ှိ၊ မ
ှေြမာ ၊ မ
ကယ်မ ဘဲ၊ ထုိသူ
တို့ ကုိ ဖျက်ဆီး မည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 15သင်တို့သည် နားေထာင် နာယူ ကေလာ။့ ေထာင်လွှား
ေသာစိတ် မ
ှိ က ှင့်။ ထာဝရဘုရား
အမိန ့် ေတာ် ှိ၏။ 16 မုိဃ်းမချ ပ်မီှ၊ မုိက် ေသာေတာင် ေပါ် မှာ သင် တို့သည် ထိခုိက်
၍ မ
လဲမီှ၊ အလင်း ကုိ ေြမာ်လင့် ေသာအခါ ၊ ေသမင်းအရိပ် ၊ ထူထပ် ေသာ ေမှာင်မုိက်ကုိ
ြဖစ် ေစေတာ်မမူမီှ၊ သင် တို့၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ၏ ဂုဏ် ေတာ်ကုိ ချးီမွမ်း ကေလာ။့ 17သင်တို့သည် နား
မ ေထာင်ဘဲေနလျှင်
မူကား ၊ သင်တို့မာန ေကာင့် ၊ ငါ ့ စိတ် ဝိညာ ်သည် မ
ထင် ှားေသာ အရပ်၌
ငိေု ကး မည်။ ထာဝရဘုရား
၏ သုိးစု
ကုိ သိမ်း
သွားေသာေကာင့် ၊ ငါ ့ မျက်စိ လည်း အလနွ် ငို
၍ မျက်ရည် ကျ မည်။ 18 ကုိယ်ကုိကုိယ် ှမ့်ိချ ၍ ထုိင် ကေလာ။့ သင် တို့ ၌ ဘုနး် ကီး
ေသာ သရဖူ
သည် သင် တို့၏ ေခါင်း ေပါ်မှ ဆင်း ရလိမ့်မည်ဟ၊ု ှင်ဘုရင် ှင့်
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မိဖုရား တို့အား
ေြပာ ေလာ။့ 19 ေတာင် ဘက် မိ တို့ ကုိ ပိတ် ထား၍
အဘယ်သူ မျှ မဖွင့် ရ။ ယုဒ
ြပည်သူြပည်သားအေပါင်း တို့ ကုိ သိမ်းသွား က ပီ။ အကုန် အစင်သိမ်းသွား က ပီ။

20 ေြမာက် မျက် ှာက လာ ေသာသူတို့ ကုိ ေမျှာ် ၍
ကည့် ေလာ။့ သင့် အား
ငါေပး ေသာ သုိးစု
၊ လှ ေသာသုိးစု သည် အဘယ် မှာ ှိသနည်း။ 21သင် သည် ဆုံးမ
ေတာ်မူြခင်းကုိ ခံရေသာအခါ ၊ အဘယ်သို့ ေြပာ လိမ့်မည်နည်း။ သူ
တို့သည် သင့် ကုိ အစုိး
တရြပ ေစြခင်းငှါ၊ သင်သည် ကုိယ်တိင်ုအ ကံ ေပး ပီး။ သားဘွား ေသာ မိနး်မ ခံရ
ေသာေဝဒနာ ကုိ သင် ခံရ လိမ့်မည်မ ဟတ်ုေလာ။ 22သင်ကလည်း၊ အဘယ် အေကာင်း
ေကာင့် ဤ
အမှုေရာက် သနည်းဟစိုတ်
ထဲ၌ ေအာက်ေမ့ လျှင် ၊ သင် ၏အြပစ် များ ေသာေကာင့် ၊ သင့် အဝတ် ကုိ ချွတ်
ရ၏။ ေြခနင်း ကုိလည်းမ စီးရ။ 23 အဲသေယာပိ လသူည် မိမိ
အေရ ၏ အဆင်းကုိ၎င်း၊ ကျားသစ် သည် မိမိ
အကွက် အကျားတို့ ကုိ၎င်းေြပာင်းလဲ ိင်ုသေလာ။ ေြပာင်းလဲ ိင်ုလျှင်၊ ဒစု ိုက် ကုိ
ြပ ေလ့ ှ ိေသာသူတို့ သည်၊ သုစ ိုက် ကုိြပ ြခင်းငှါ တတ် ိင်ု ကလိမ့်မည်။ 24 ထုိေကာင့်
၊ ဖဲွ ကုိ ေလ
ြပင်းတိက်ု
လွှင့်သက့ဲသို့ ၊ ထုိသူ
တို့ ကုိ ငါလငွ့် ေစမည်။ 25သင်သည်ငါ ့ ကုိ ေမ့ေလျာ့ ၍ ၊ မုသာ
၌
မီှဝဲ
ဆည်းကပ်ေသာေကာင့် ၊ သင့် အဘို့ ငါတိင်ုးထွာ ၍ ေပး လတံ့ေသာ အငနး်အတာ
ကား ဤ သို့တည်း။ 26 ထုိသို့ ှင့်အညီသင် ှက် စရာအေကာင်းကုိ ထင် ှား ေစြခင်းငှါ
၊ သင် ၏ အဝတ် ကုိ ငါ ဖွင့်လှစ် ၍ ြပ မည်။ 27သင် ၏ ေမျာက်မထား ြခင်း၊ ဟီ
ြမည်ြခင်း၊ မတရား
ေသာေမထုန် ၏ညစ်ည း ြခင်း၊ ေတာင် ေပါ်၌၎င်း ၊ လယ်ြပင် ၌ ၎င်း ြပ ေသာ
စက်ဆုပ် ရံွ ှာဘွယ်တို့ ကုိ ငါ သိ
ြမင်၏။ အိေုယ ု ှလင် မိ ၊ သင် သည် အမဂင်္လာ ှိ၏။ သန ့် ှ င်း ြခင်းသို့ မ
ေရာက်ဘဲ အဘယ်မျှ ကာလ ပတ်လံးုေနလိမ့်မည်နည်းဟု ထာဝရဘုရား မိန ့်ေတာ်
မူ၏။
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14
1 မုိဃ်း ြပတ်ေသာအမှု ကုိ ရည်မှတ် ၍၊ ေယရမိ
သို့
ေရာက်ေသာ
ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်ဟူမူကား ၊ 2 ယုဒ ြပည်သည် ညည်းတာွး ၏။
မိ တံခါး တို့ ၌ ြမည်တမ်း ေသာ အသံ ှိ၏။ နက် ေသာအဝတ်ကုိ ေြမ
တိင်ုေအာင် ဝတ်၍ ၊ ေယ ု ှလင် မိ သားတို့၏ ငိေုကး ြခင်း အသံသည် တက်
ေလ၏။ 3 မှူးမတ် တို့သည် မိမိ
သူငယ် တို့ ကုိ ေရ
ခပ် ေစလွှတ် ၍၊ သူငယ်တို့သည် ေရကျင်း သို့ ေရာက် ေသာအခါ ၊ ေရ
ကုိမ ေတွ့ ။ အိးု
သက်သက်ကုိသာ ေဆာင်ခ့ဲလျက် ြပန် လာ က၏။ ဦးေခါင်း ကုိ ြခံ လျက် ှက်
ေကာက်မှုိင်ေတွ က၏။ 4 မုိဃ်း ြပတ် ၍
ေြမ အက်ကဲွ ေသာေကာင့် ၊ လယ် လပ်ု ေသာသူ
တို့ သည် ဦးေခါင်း ကုိြခံ လျက် ှက်ေကာက် က၏။ 5သမင်မ သည် လယ်ြပင် ၌
ေမွး ေသာအခါ
ြမက်
မ ှိ ေသာေကာင့် ၊ သားငယ်ကုိ စွန ့ပ်စ်၏။ 6 ြမည်း ို င်းတို့သည် ြမင့် ေသာအရပ်
ေပါ် မှာ ရပ် လျက် ေြမေခွး က့ဲသို့ ေလ ကုိ ှု က၏။ ြမက် မ ှိေသာေကာင့်
၊ သူ
တို့ မျက်စိ ပျက် ေလ၏။ 7 အိထုာဝရဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ု တို့၏ အြပစ် သည် အကျွ ်ပ်ု
တို့တဘက် ၌ သက်ေသခံ ေသာ်လည်း ၊ နာမ
ေတာ်ကုိေထာက်
၍စီရင် ေတာ်မူပါ။ အကျွ ်ပ်ု တို့သည် ကိမ်ဖန် များစွာေဖာက်ြပန် ပါ ပီ။ ကုိယ်ေတာ်
ကုိ
ြပစ်မှား ပါ ပီ။ 8 အို ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ေြမာ်လင့် စရာ အေကာင်း၊ အမှု ေရာက်ေသာကာလ
ကယ်တင် ေတာ်မူေသာ သခင်၊ ကုိယ်ေတာ်သည် အကျွ ်ပ်ုတို့ ြပည် ၌
ဧည့်သည် က့ဲသို့ ၎င်း
၊ တည ့်သာ အိပ် ြခင်းငှါဝင်ေသာ ခရီးသွား က့ဲသို့ ၎င်း ၊ အဘယ်ေကာင့် ြဖစ် ေတာ်
မူသနည်း။ 9 မိနး်ေမာ ေတေွဝေသာ သူ
က့ဲသို့ ၎င်း ၊ ကယ်တင် ြခင်းငှါ မ တတ် ိင်ုေသာ သူရဲ
က့ဲသို့ ၎င်း ၊ အဘယ်ေကာင့် ြဖစ် ေတာ်မူသနည်း။ အိထုာဝရဘုရား
၊ ကုိယ်ေတာ် သည် အကျွ ်ပ်ု တို့တင်ွ
ှိေတာ်မူ၏။ အကျွ ်ပ်ု တို့သည်
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နာမ ေတာ်ြဖင့် သမုတ် ေသာသူြဖစ်ပါ၏။ အကျွ ်ပ်ုတို့ ကုိ စွန ့ပ်စ်ေတာ်မမူပါ ှင့်။
10ဤလမူျ ိး ကုိ ရည်မှတ် ၍ ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ဤလတိူု့သည် လှည့်လည် ြခင်းငှါ အလနွ် အလို ှ ိ က၏။ မိမိ
တို့ေြခ ကုိ မ
ချ ပ်တည်း က။ ထုိေကာင့် ၊ ထာဝရဘုရား
ှစ်သက် ေတာ်မ မူ။ သူ
တို့ ြပ ေသာဒစု ိုက် ကုိ ေအာက်ေမ့ ၍ ၊ သူ
တို့အြပစ် များ ေကာင့် စစ်ေကာ ေတာ်မူမည်။ 11ထာဝရဘုရား သည် ငါ ့အား
မိန ့် ေတာ်မူသည် ကား
၊ ဤ
လမူျ ိး အဘို့
ေမတ္တ ာ ပို့ ၍ ဆု
မ ေတာင်း ှင့်။ 12 သူတို့သည် အစာေ ှာင် ြခင်းအကျင့်ကုိ ကျင့် ေသာအခါ ၊ သူ
တို့ ေအာ်ဟစ် သံကုိ
ငါ နား မ ေထာင်။ မီး ှု ိ ရာယဇ်ကုိေသာ်၎င်း၊ ပူေဇာ် သက္ကာကုိေသာ်၎င်း၊ ဆက်ကပ်
ေသာအခါ
ငါ လက် မ ခံ။ ထား
ေဘး၊ မွတ်သိပ် ြခင်းေဘး၊ ကာလနာ
ေဘးြဖင့် ၊ သူ
တို့ ကုိ ငါ ဆုံး ေစမည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူလျှင်၊ 13 ငါကလည်း ၊ အိုအ ှင် ထာဝရဘုရား ၊
ပေရာဖက် တို့က၊ သင်တို့သည် ထား
ေဘးကုိ မ
ေတွ့ ရက။ မွတ်သိပ် ြခင်းေဘးသည် သင် တို့ ှ ိရာသို့
မ ေရာက် ရ။ ဤ
အရပ် ၌
မဲ ေသာ ငိမ်သက် ြခင်းကုိ ငါေပး မည်ဟ၊ု ဤသူ
တို့ အား
ေဟာ ေြပာေကာင်းကုိ ငါေလျှာက် ေသာအခါ၊ 14 ထာဝရဘုရား က၊ ထုိပေရာဖက်
တို့သည် ငါ ၏ နာမ
ကုိအမီှြပ ၍ မုသာ
ကုိ ေဟာ
တတ်က၏။ သူ
တို့ ကုိ ငါမ ေစလွှတ် ၊ မ
မှာ ထား၊ ဗျာဒိတ် မ ေပး။ သူတို့ ေဟာေြပာ ချက်တို့သည် မျက်စိကုိ လှည့် ြခင်း၊ နတ်
ပူးြခင်း၊ အချည်း ှးီ



ေယရမိအနာဂတ္တ ိကျမ်း 14:15 1601 ေယရမိအနာဂတ္တ ိကျမ်း 14:20

ကံစည်ြခင်း၊ မိမိ
ဉာဏ် အတိင်ုး လှည့်စား ြခင်း သက်သက်ြဖစ်က၏။ 15ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ဤ
ြပည် ၌
ထား ေဘး၊ မွတ်သိပ် ြခင်း ေဘးမ
ှိ ရဟ၊ု ငါ မ ေစလွှတ် ဘဲ ၊ ငါ ့ နာမ ကုိ အမီှြပ ၍၊ ကုိယ်အလိအုေလျာက်ေဟာေြပာ

ေသာ ပေရာဖက် တို့သည် ထား
ေဘး၊ မွတ်သိပ် ြခင်း ေဘးြဖင့်
ဆုံး ရကလိမ့်မည်။ 16 သူတို့၏ တရားနာပရိသတ် တို့သည် ကုိယ်တိင်ုမှစ ၍၊ မယား
သား သမီး တို့ ှင့်တကွမွတ်သိပ် ြခင်းေဘး၊ ထား
ေဘးေကာင့် ၊ ေယ ု ှလင် မိ လမ်း ထဲသို့
ပစ် ချြခင်းကုိ ခံရ၍၊ အဘယ်သူမျှမ သ ဂ ဟ် ရ။ သူ
တို့၏အြပစ် ကုိ သူ
တို့ အေပါ် သို့ ငါသွနး်ေလာင်း မည်။ 17သင် သည်လည်း သူ
တို့အား
ေြပာ ရမည့်စကား
ဟမူူကား၊ ငါ သည် ေန ့
ည ့် မ ြပတ်
မျက်ရည် ကျ ရမည်။ ငါ ၏လမူျ ိ း သတို့သမီး သည် အလနွြ်ပင်းစွာ ေသာ ဒဏ်ချက်
ကုိ ခံရ
၍ အ ို းများကျ ိး ေလ ပီ။ 18 ငါသည် မိ ြပင်သို့ သွား ေသာအခါ ၊ သတ် ေသာ အေသ
ေကာင်များကုိ ေတွ့ ရ၏။ မိ ထဲသို့ ဝင် ေသာအခါ ၊ ငတ်မွတ် ၍ နာကျင် စွာခံရေသာ
သူများကုိလည်း ေတွ့ ရ ၏။ ပေရာဖက် ှင့်
ယဇ် ပုေရာဟိတ်တို့သည် အဘယ်အမှု ကုိမျှမ သိ ဘဲ အရပ်ရပ် လှည့်လည် က၏။

19 ကုိယ်ေတာ်သည် ယုဒ
ြပည်ကုိ အကုနအ်စင်ပယ် ေတာ်မူသေလာ။ ဇိအနု် မိ ကုိ စက်ဆုပ် ရံွ ှာေတာ် မူ
သေလာ။ ချမ်းသာ မ ရေအာင်
အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ အဘယ်ေကာင့် ဒဏ်ခတ် ေတာ်မူသနည်း။ အကျွ ်ပ်ုတို့ သည် ငိမ်
သက် ြခင်းကုိ
ေြမာ်လင့် ေသာ်လည်း ၊ ေကာင်းကျ ိး ကုိ မ
ရကပါ။ ချမ်းသာ ကုိ ေြမာ်လင့်ေသာ်လည်း၊ ေဘး
ှင့် သာ ေတွ့ ရကပါ၏။ 20 အို ထာဝရဘုရား
၊ အကျွ ်ပ်ု တို့သည် ကုိယ် ဒစု ိုက် များ ှင့် ဘုိးေဘး
တို့၏ အြပစ် များကုိ ဝနခ်ျ ပါ၏။ ကုိယ်ေတာ် ကုိ
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ြပစ်မှား ပါ ပီ။ 21 ကုိယ်ေတာ် ၏နာမ ေကာင့်၊ အကျွ ်ပ်ုတို့ ကုိ စက်ဆုပ် ရံွ ှာေတာ်မ
မူပါ ှင့်။ ဘုနး် ေတာ်ပလ္လ င် ၏ အသေရကုိ ှုတ်ချ ေတာ်မ မူပါ ှင့်။ ေအာက်ေမ့ ေတာ်မူ
ပါ။ အကျွ ်ပ်ု တို့ ှင့် ဖွ့ဲေသာ ပဋိညာ ် ေတာ်ကုိ ဖျက် ေတာ် မ မူပါ ှင့်။ 22သာသနာပ
လူတို့ ကုိးကွယ်ေသာ ုပ်တု ဆင်းတုတို့တင်ွ ၊ မုိဃ်းရွာ ေစ ိင်ုေသာ သူ ှိ ပါသေလာ။
မုိဃ်း သည် အလိလိုု ရွာ ိင်ုပါသေလာ။ အကျွ ်ပ်ု တို့ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ် သာလျှင် တတ် ိင်ုေတာ်မူသည် မ
ဟတ်ုေလာ။ သို့
ြဖစ်၍၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိ
ေြမာ်လင့် လျက်ေန ပါမည်။ ကုိယ်ေတာ် သည် အလံးုစုံ
တို့ ကုိ ဖနဆ်င်း ေသာ ဘုရားြဖစ်ေတာ်မူ၏။

15
1တဖန် ထာဝရဘုရား သည် ငါ ့ အား မိန ့် ေတာ်မူသည် ကား၊ ေမာေ ှ ှင့် ှ ေမွလ
သည် ငါ ့ ေ ှ မှာ ဆုေတာင်းေသာ်လည်း ၊ ဤ
လမူျ ိး ကုိ ငါ မ သနား ။ ငါ ့ ထံ မှ
ထွက်သွား ေစြခင်းငှါ ှင်ထုတ် ေလာ။့ 2အကျွ ်ပ်ုတို့သည် အဘယ် အရပ်သို့ ထွက်
သွား ရပါမည် နည်းဟု ေမးြမနး် လျှင် ၊ သင်ကလည်း၊ ေသ
တန် ေသာသူ
တို့ သည် ေသြခင်း သို့ ၎င်း
၊ ကွပ်မျက် တနေ်သာသူ တို့ သည် ကွပ်မျက် ြခင်းသို့ ၎င်း ၊ ငတ်မွတ် တနေ်သာသူ
တို့ သည် ငတ်မွတ် ြခင်းသို့ ၎င်း
၊ သိမ်း သွားချ ပ်ထားတန် ေသာသူ
တို့ သည် သိမ်း သွားချ ပ်ထားြခင်းသို့ ၎င်း ထွက်သွား ကဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူေကာင်းကုိ သူ
တို့ အား
ဆင့်ဆုိ ေလာ။့ 3 သူတို့ ကုိသတ်
ရေသာထား ၊ ဆဲွ ြဖတ်ရေသာေခွး ၊ ကုိက်စား ရေသာမုိဃ်းေကာင်းကင် ငှက် ှင့်
သားရဲ တည်း ဟေူသာရနသူ်ေလး မျ ိ း ကုိ သူ
တို့တဘက် ၌ ငါခန ့် ထား မည်။ 4 ယုဒ ှင်ဘုရင် ေဟဇကိ သား
မနာေ ှ မင်းသည် ေယ ု ှလင် မိ ၌
ြပ ေသာ အမှုေကာင့် ၊ ထုိသူ
တို့ ကုိ ေြမ ကီး
ေပါ်မှာ အတိင်ုးတိင်ုး အြပည်ြပည်တို့ ၌
အေ ှာင့်အ ှက် ကုိခံ ေစမည်။ 5 အို ေယ ု ှလင် မိ ၊ သင့် ကုိ
အဘယ် သူသနား
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လိမ့်မည်နည်း။ သင် ှင့်အတူအဘယ် သူညည်းတာွး လိမ့်မည် နည်း။ သင့် ကုိ
ကျနး်မာ၏ေလာဟု ေမး
အံေ့သာငှါ ၊ အဘယ် သူလမ်း လွှဲလိမ့်မည်နည်း။ 6ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ သင် သည် ငါ ့ ကုိ စွန ့ပ်စ် ၍ ဆုတ် သွား ပီ။ ထုိေကာင့် ၊ ငါ
သည် လက် ကုိ ဆန ့် ၍ သင့် ကုိ ဖျက်ဆီး မည်။ ငါသည် ေနာင်တရ ၍ ငီးေငွ့ ပီ။
7 ြပည် တံခါး ဝ၌
သူ တို့ ကုိ စံေကာ
ှင့် ငါေလှ့ မည်။ သူတို့သားသမီးများကုိ ငါ ှုံး ေစမည်။ ငါ ၏ လမူျ ိ း သည် မိမိ
လိက်ုသွားေသာ လမ်း မှ မ ြပန် လာေသာေကာင့်၊ သူတို့ ကုိ ငါဖျက်ဆီး မည်။ 8 သူ
တို့ မုတ်ဆုိးမ တို့သည် သမုဒ္ဒရာ
သဲလံးု ှင့် အမျှမက ၊ ငါ ့ ေ ှ မှာ များြပား ကလိမ့်မည်။ မွနး်တည့် အချနိ၌်
အမိ ကုိ တိက်ုဖျက် ေသာ လလုင် ကုိ ငါေခါ် ခ့ဲ၍၊ ေကာက်မက် ဘွယ်ေသာ လပ်ု ကံ
ြခင်းကုိ ချက်ြခင်း ြဖစ် ေစမည်။ 9 သားခုနစ် ေယာက်ကုိ ဘွားြမင် ေသာ မိနး်မသည်
အားေလျာ့ ၍ အသက် ချ ပ် ေလ၏။ ညအချနိ်
မေရာက်မီှ သူ
၏ေန ဝင် ေလ၏။ သူသည် ှက်ေကာက် မှုိင်ေတွ လျက်ေနရ၏။ ကျန် ကင်းေသာ
သူ တို့ ကုိလည်း ၊ ရနသူ် တို့ေ ှ မှာ၊ ထား
၌
ငါအပ် မည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 10 အို မိခင် ၊ ငါ ၌
အမဂင်္လာ ှိ၏။ မိခင်သည် တြပည် လံးု ရနေ်တွ့ ေသာသူ ၊ ြငင်းဆန် ေသာသူ ြဖစ်
ေသာ ငါ ့ ကုိ ဘွားြမင် ပါ ပီ။ ငါသည် သူတပါး ကုိအတိးု ှင့်မ ေချး ။ သူတပါးသည်
လည်း ငါ ့ ကုိ အတိးု ှင့်မ ေချး ။ သို့ ေသာ်လည်း ၊ လူ
ခပ်သိမ်း တို့သည် ငါ ့ ကုိကျနိဆဲ် တတ်က၏။ 11ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ အကယ်
စင်စစ်သင့် ကုိ ငါချမ်းသာ ေပးမည်။ အမှု ေရာက်ေသာကာလ
၊ ည ်းဆဲ ြခင်းကုိ ခံရေသာကာလ
၌ ၊ ရနသူ် သည် သင့် ထံမှာ ေတာင်းပန် မည်အေကာင်း၊ အကယ် စင်စစ်ငါစီရင်မည်။

12 သံ ချင်းတိက်ုေသာအခါ ေြမာက် ြပည်သံ ကုိ၎င်း၊ သံမဏိ
ကုိ၎င်း ချ ိ း ိင်ုသေလာ။ 13သင် ၏ြပည် တေ ှာက် လံးု၌
သင် ြပ ေသာအြပစ်
များေကာင့် ၊ သင် ၏ဥစ္စာ ဘ ာ ကုိ အဘုိး
မ ခံဘဲ လယူု
ေသာသူတို့ လက်သို့ ငါေပး မည်။ 14သင်မ သိ ေသာြပည် သို့
ရနသူ် ှင့်အတူ သင့် ကုိ ငါသွား ေစမည်။ သင် တို့ ကုိ ေလာင် ေသာမီး သည် ငါ ့
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အမျက် အားြဖင့် ှု ိ လျက် ှိ၏။ 15 အို ထာဝရဘုရား
၊ ကုိယ်ေတာ် သည် သိ
ေတာ်မူ ၏။ အကျွ ်ပ်ု ကုိ ေအာက်ေမ့ လျက်
အကည့်အ ှု ကလာ၍ ၊ အကျွ ်ပ်ု ကုိ ည ်းဆဲ ေသာသူတို့ ကုိ
တရားသြဖင့် ဒဏ်ေပး ေတာ် မူပါ။ သူတို့ ကုိသည်းခံ ၍၊ အကျွ ်ပ်ု ကုိ သုတ်သင်
ပယ် ှင်းေတာ်မ မူပါ ှင့်။ အကျွ ်ပ်ု သည် ကုိယ်ေတာ် အတက်ွ
က့ဲရဲ ြခင်း ခံရ
ေကာင်း ကုိ ေအာက်ေမ့ ေတာ်မူပါ။ 16 ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ုေတွ့ေသာ ှ တ်ကပတ် ေတာ် စကားကုိခံယူ
ပါ ပီ။ ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည် အကျွ ်ပ်ု
ဝမ်းေြမာက် ရွှင်လနး်စရာအေကာင်းြဖစ် ပါ၏။ နာမ
ေတာ် ြဖင့် အကျွ ်ပ်ု ကုိ ေခါ်ေဝါ် ပါ၏။ 17 ပဲွခံ ေသာသူအစည်းအေဝး ၌
အကျွ ်ပ်ုမ ထုိင် ပါ။ ေပျာ်ရွှင် ြခင်းအမှုကုိ မြပ ပါ။ လက် တင်ေတာ်မူေသာေကာင့်
၊ တေယာက် တည်း ထုိင် ပါ ပီ။ အကျွ ်ပ်ု ကုိ ေဒါသ
အမျက် ှင့်
ြပည့် ေစေတာ်မူ ပီ။ 18အကျွ ်ပ်ု ခံရေသာေဝဒနာ သည် အဘယ်ေကာင့်
မဲ ပါသနည်း။ မေပျာက် လိ၊ု မေပျာက် ိင်ုေသာ အနာ
ကုိ အဘယ်ေကာင့်ခံရပါသနည်း။ အကယ်စင်စစ်ကုိယ်ေတာ်သည် ေပျာက် တတ်၍၊
လှည့်စား ေသာေရ က့ဲသို့ အကျွ ်ပ်ု ၌
ြဖစ် ေတာ်မူပါ ပီတကား။ 19 ထုိေကာင့်၊ ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ သင်သည် ြပန် လာလျှင်၊ သင့် ကုိငါေဆာင် ခ့ဲ၍ ၊ သင်သည်
ငါ ၏အမှုကုိ ထမ်း ရလိမ့်မည်။ သင်သည် ြမတ် ေသာအရာ ှင့် ယုတ် ေသာအရာတို့ ကုိ
ပုိင်းြခားခဲွထားလျှင် ၊ ငါ ့ ှ တ်
က့ဲသို့ ြဖစ် ရလိမ့်မည်။ သူ
တို့သည် သင့် ထံသို့ ြပန် လာက လိမ့်မည်။ သင် သည် သူ
တို့ ှ ိရာသို့
ြပန် ၍ မ သွားရ။ 20 ငါသည်လည်း သင့် ကုိ ဤ
လမူျ ိး တဘက် ၌ ခုိင်ခ့ံ ေသာ ေကးဝါ မိ ို း ြဖစ် ေစမည်။ သူတို့သည် သင့် ကုိ
တိက်ု ၍ မ
ိင်ု ရက။ ငါ သည် သင့် ကုိ ှ တ်ယူ ကယ်တင်ြခင်းငှါ သင့် ဘက် ၌ေနမည်။ 21လူ

ဆုိးလက် မှ
သင့် ကုိ ငါ ှ တ် ၍ ၊ ေကာက်မက်ဘွယ် ေသာသူတို့ လက် မှ
ေရွးယူ မည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။



ေယရမိအနာဂတ္တ ိကျမ်း 16:1 1605 ေယရမိအနာဂတ္တ ိကျမ်း 16:7

16
1တဖန် ငါ ့ ဆီသို့ ေရာက် ေသာ ထာဝရဘုရား
၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်ဟမူူကား၊ 2သင် သည် ဤ
အရပ် ၌
စုံဘက် ြခင်းကုိ မ
ြပ ရ။ သား
သမီး ကုိ မ
ဘွား မြမင်ရ။ 3ဤ အရပ် ၌
ဘွားြမင် ေသာ သား
သမီး များကုိ၎င်း၊ သူ
တို့ မိဘ များကုိ၎င်း၊ ထာဝရဘုရား
ရည်မှတ်၍ မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ 4 ထုိသူတို့သည် ဆုိး
ေသာ ေသ
ြခင်းြဖင့် ေသ
ရက လိမ့်မည်။ သူတို့ ကုိြမည်တမ်း ၍
မ သဂ ဟ် ရ။ ေြမ ေပါ် မှာ
မစင် က့ဲသို့ ြဖစ် ကလိမ့်မည်။ သူတို့သည် ထား
ေဘး ှင့်
မွတ်သိပ် ြခင်းေဘးြဖင့်
ဆုံး ြခင်းသို့ ေရာက်၍ ၊ အေသ
ေကာင်တို့သည် မုိဃ်းေကာင်းကင် ငှက် ှင့်
ေတာ သားရဲ စားစရာ ဘို့ ြဖစ် ကလိမ့်မည်။ 5ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ မသာ
အိမ်
သို့ မ
ဝင် ှင့်။ ေသေသာသူတို့အတက်ွ ငိေု ကး ြမည်တမ်းြခင်းငှါ မ သွား ှင့်။ ငါ ၏ ငိမ်
သက် ြခင်းတည်းဟေူသာေမတ္တ ာ က ုဏာ ကုိ ဤ
လမူျ ိး မှ
ငါပယ် ှင်း ပီဟု မိန ့် ေတာ်မူ ၏။ 6 ြပည် သူြပည်သားအ ကီး အငယ် တို့သည် ေသ
ရ ကလိမ့်မည်။ သို့ ေသာ်လည်း၊ မ
သ ဂ ဟ် ရ။ သူ
တို့အတက်ွ
ြမည်တမ်း ြခင်းကုိမ ြပ ရ။ ကုိယ်ကုိ ကုိယ် ှန ြခင်း၊ ဆံပင်ရိတ် ြခင်းကုိလည်း မ ြပ
ရ။ 7 ေသ ေသာသူတို့အတက်ွ
စိတ်မသာည ်းတာွး ေသာသူတို့ ကုိ ှစ်သိမ့် ေစြခင်းငှါ ၊ မသာပဲွ ကုိ မ
လပ်ုရ။ မိဘ
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ေသေသာ်လည်း၊ ှစ်သိမ့် ေစေသာ ခွက် ဖလားကုိ မ
ေပး ရ။ 8 ထုိနည်းတူ ၊ စားေသာက်ပဲွခံ ရာ အိမ် သို့ မ ဝင် ှင့်။ သူ
တို့ ှင့်
ေပါင်းေဘာ် ၍ မစား
မေသာက် ှင့်။ 9ဣသေရလ အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ဤ
အရပ်၌ ဝမ်းေြမာက် ေသာအသံ ၊ ရွှင်လနး် ေသာအသံ ၊ မဂင်္လာေဆာင်သတို့သား
အသံ ၊ မဂင်္လာေဆာင်သတို့သမီး
အသံ ကုိ သင် တို့လက်ထက် ၊ သင် တို့မျက်ေမှာက် တင်ွ ငါ စဲ ေစမည်။ 10သင်သည်
ဤ
စကား အလံးုစုံ တို့ ကုိ ဤ
လမူျ ိး အား
ကားေြပာ ၍
သူတို့ကလည်း၊ ထာဝရဘုရား
သည် ဤ
မျှေလာက် ကီးစွာ ေသာ ေဘးဒဏ် ကုိ ငါ တို့အား
အဘယ် ေကာင့် စီရင် ေတာ်မူသနည်း။ ငါ တို့ ြပ ေသာဒစု ိုက် ကား၊ အဘယ်သို့
နည်း။ ငါ တို့ ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား ကုိ
ငါတို့ ြပစ်မှား ေသာ
အြပစ် ကား၊ အဘယ်သို့ နည်းဟေုမး
ကေသာအခါ ၊ 11သင်သည် ထာဝရဘုရား
၏ အမိန ့် ေတာ်ကုိ ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ၊ သင် တို့၏ ဘုိးေဘး
တို့သည် ငါ ့ ကုိစွန ့် ၍၊ အြခား တပါးေသာ ဘုရား
ေနာက် သို့ လိက်ု လျက်၊ ဝတ်ြပ ကုိးကွယ် သြဖင့် ငါ ့ ကုိစွန ့ပ်စ် ၍၊ ငါ ့တရား ကုိ မ
ေစာင့် ေသာေကာင့်၎င်း ၊ 12 ဘုိး ေဘး ကျင့် ေသာအကျင့် ထက် ၊ သင်တို့သည်
သာ၍ဆုိး
ေသာအကျင့်
ကုိ
ကျင့်သြဖင့် ၊ ငါ ့ စကားကုိ
နား
မ ေထာင်၊ မိမိ
တို့ ဆုိး ေသာစိတ် ှလံးု၊ ခုိင်မာ ေသာ သေဘာသို့
လိက်ု ေသာေကာင့်၎င်း ၊ 13သင် တို့ ှင့်
သင် တို့၏ ဘုိးေဘး



ေယရမိအနာဂတ္တ ိကျမ်း 16:14 1607 ေယရမိအနာဂတ္တ ိကျမ်း 16:19

မ သိ ေသာြပည် သို့
ဤ ြပည် ထဲက
သင် တို့ ကုိ ငါ ှင် လိက်ုမည်။ ထုိြပည်၌ သင် တို့သည် ငါ၏ေကျးဇူး ကုိမ ခံရ ။ အြခား
တပါးေသာ ဘုရား
တို့ ကုိ ေန ့
ည ့် မြပတ် ဝတ်ြပ ရကမည်။ 14 သို့ ြဖစ်၍၊ ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသားတို့ ကုိ အဲဂုတ္တု
ြပည် မှ
ှ တ် ေဆာင် ေသာ ထာဝရဘုရား
အသက် ှင်ေတာ်မူသည်ဟ၍ူမ ကျနိဆုိ် ဘဲ၊ 15ဣသေရလအမျ ိးသား တို့ ကုိ ေြမာက်
ြပည် မှစ၍ ၊ ှင်ထုတ် ဘူးေသာ ြပည် ှိသမျှ တို့ မှ
ှ တ် ေဆာင်ေသာ
ထာဝရဘုရား
အသက် ှင်ေတာ်မူသည်ဟ၍ူကျနိဆုိ်ရ ေသာ ကာလသည် ေနာက်တဖန် ေရာက်
လိမ့်မည်။ သူ
တို့ ဘုိးေဘး
တို့အား
ငါေပး ေသာ ြပည် သို့
သူ တို့ ကုိ တဖန် ငါေဆာင် ခ့ဲဦးမည်။ 16ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ငါ သည်
တံငါ အများ တို့ ကုိ ေစလွှတ် ၍ ၊ ဤလမူျ ိး ကုိမျှား ေစမည်။ ထုိေနာက် ၊ မုဆုိး
အများ တို့ ကုိ ေစလွှတ် ၍ ၊ ခပ်သိမ်း ေသာ ေတာင် ကီး ေတာင် ငယ်၊ ေချာက် ကား
တို့ ၌ ှာ ေစမည်။ 17 သူ တို့သွားသမျှ ေသာလမ်း တို့ ကုိ ငါ သည် ကည့် ှု လျက်ေန၏။
သူတို့သည် ငါ ့ မျက်ကွယ် ၌ သွားကသည် မ
ဟတ်ု။ သူ
တို့၏ ဒစု ိုက် ကုိ ငါ ့ ေ ှ မှာ
ဝှက် ၍ မ ထား ိင်ု။ 18 သူ တို့သည် ငါ ့ ြပည် ကုိ ညစ်ည း ေစ၍၊ ငါ အေမွ ခံ ေသာ
ေြမကုိ သူ
တို့သည် စက်ဆုပ် ရံွ ှာဘွယ်ေသာ အေသေကာင်တို့ ှင့် ြပည့်ေစေသာေကာင့်၊ သူ
တို့ ၌ ှစ် ဆ ေသာ အြပစ်ဒဏ်ကုိ ငါေပး မည်။ 19အကျွ ်ပ်ု
အစွမ်း သတ္တ ိ၊ အကျွ ်ပ်ု ရဲတိက်ု ၊ အမှု
ေရာက်ေသာေန ့၌
အကျွ ်ပ်ု ခုိလှုံ ရာ ြဖစ် ေတာ် မူ ေသာထာဝရဘုရား ၊ တ ပါး အမျ ိးသား တို့ က၊
အကယ်စင်စစ်အကျွ ်ပ်ု တို့ ဘုိးေဘး
တို့သည် မုသာ
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၊ အနတ္တ
၊ အချည်း ှးီေသာ အရာတို့ ကုိ အေမွခံ ကပါ ပီဟ၊ု ေြမ ကီး စွနး် မှ
ကုိယ်ေတာ်ထံသို့လာ ၍
ေလျှာက် ကပါလိမ့်မည်။ 20လသူည် ဘုရား
မ ဟတ်ုေသာ ဘုရား
တို့ ကုိ ကုိယ် အဘို့
လပ်ု ရမည်ေလာ။ 21 သို့ ြဖစ်၍၊ ငါ သည်ယခုတခါ သူ တို့ ကုိသတိ ေပး၍၊ ငါ ့ လက်
ှင့်
ငါ ့တနခုိ်း ကုိ ေဘာ်ြပေသာအားြဖင့်၊ ငါ ့ နာမ
သည်ထာဝရဘုရား ြဖစ်ေကာင်းကုိ
သိ ရကလိမ့်မည်။

17
1 ယုဒ အမျ ိး၏ အြပစ် သည် သံ
ကညစ် ၊ စိန် ချွန် ှင့် သူတို့ ှလံးု ြပား ၌၎င်း ၊ ယဇ်ပလ္လ င် ဦးချ ိ ၌ ၎င်း အက္ခရာ တင်
၍ မှတ်သားလျက် ှိ၏။ 2 သူငယ် တို့ပင်
ြမင့် ေသာေတာင် ေပါ် ၊ စိမ်း ေသာ သစ်ပင် နား မှာ ှ ိေသာ ယဇ်ပလ္လ င် များ၊ အာ ှရ
ပင် များကုိ ေအာက်ေမ့ တတ်က၏။ 3အချင်းငါ ၏ေတာင် ၊ လယ် ၌ ှိေသာသင်
၏ဥစ္စာ
ှင့်သုိထားသမျှ ေသာဥစ္စာ ကုိ၎င်း ၊ ြပည် တေ ှာက် လံးု ၌ သင် ြပစ်မှား ရာ၊ ြမင့်

ေသာအရပ်တို့ ကုိ၎င်း၊ လယူု
ေသာသူတို့ လက်သို့ ငါအပ် မည်။ 4သင့်ကုိယ်တိင်ုလည်း ငါေပး ေသာ အေမွ မှ
ေရွ
သွားရလိမ့်မည်။ သင်မ သိ ေသာ
ြပည် တင်ွ ၊ ရနသူ် လက်၌ သင့် ကုိ ငါကျွနခံ် ေစမည်။ အေကာင်းမူကား၊ အစ ်
ေလာင် ေသာငါ ၏ အမျက် မီး ကုိ သင်တို့သည် ေမွး က ပီ။ 5ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ လူ
ကုိ
ကုိးစား ၍
လသူတ္တ ဝါ ကုိ အမီှြပ သြဖင့် ၊ စိတ် ှလံးုထဲ၌ထာဝရဘုရား ထံ ေတာ်မှ ထွက် သွား
ေသာ သူ သည် ကျနိ် အပ်ေသာသူြဖစ်၏။ 6 ထုိသူသည် လင်ွြပင် ၌ ှိ ေသာသစ်ပင်
ေြခာက် က့ဲသို့
ြဖစ် ၍ ၊ ေကာင်းကျ ိး ေရာက် ေကာင်းကုိ မ
သိ ရ။ အဘယ်သူမျှမ ေန ေသာဆား ေြမ ၊ ေသွ့ ေြခာက်ေသာ လင်ွြပင် ၌ ေန ရ
လိမ့်မည်။ 7ထာဝရဘုရား ကုိ
ကုိးစား ေသာ သူ ၊ ထာဝရဘုရား
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ကုိ မိမိ
ကုိးစား ရာ အေကာင်းြဖစ် ေစ ေသာသူသည် ေကာင်း ကီး မဂင်္လာကုိ ခံအပ်ေသာသူ
ြဖစ် ၏။ 8 ထုိသူသည်ကား၊ ေရ
ှိေသာ အရပ်၌စုိက် ၍
ြမစ် နားမှာ အြမစ် ြဖာ သြဖင့် ၊ ပူ
ေသာအ ှိန် ေရာက်
ေကာင်း ကုိ မ
သိ ၊ အရွက် မည ိး မ်ွး ၊ မုိဃ်းေခါင် ေသာကာလ
၌
စုိးရိမ် စရာမ ှိဘဲ၊ အစ ် အ မဲအသီး ကုိ သီး
တတ် ေသာ အပင် ှင့်တူ ၏။ 9 စိတ် ှလံးုသည် ခပ်သိမ်း ေသာ အရာထက်
စ ်းလဲ တတ်၏။ အလနွယုိ်ယွင်း ေသာ သေဘာ ှိ၏။ စိတ် ှလံးုသေဘာကုိ အဘယ်
သူသိ ိင်ုသနည်း။ 10 ငါ ထာဝရဘုရား သည် လူ
အသီးအသီးတို့အား
မိမိ တို့အကျင့် အတိင်ုး ၊ မိမိတို့ ခံထုိက်ေသာ အကျ ိး အြပစ် ကုိေပး
ြခင်းငှါ ၊ ှလံးု ေကျာက်ကပ် တို့ ကုိ ေစ့ေစ့စစ်ေကာ တတ်၏။ 11 ေကာရ ငှက်သည်
မိမိမ
ဥ ေသာ
ဥကုိ ဝပ် သက့ဲသို့ ၊ မ
တရား သြဖင့်
ဥစ္စာ ဆည်းဖူး ေသာ သူသည် အသက်
ပျ ိ စ ် ကပင်၊ ဆင်းရဲ ြခင်းသို့ ေရာက်၍
အဆုံး ၌ ကား၊ လမုိူက် ြဖစ် လိမ့်မည်။ 12 ေ ှ ဦး စွာမှစ၍ ြမင့် ေသာ အရပ်၌ ဘုနး် ကီး
ေတာ်မူေသာရာဇ ပလ္လ င်သည် ငါ တို့သန ့် ှ င်း ရာ ဌာန ေတာ် အရပ်ြဖစ်၏။ 13 အိဣုသေရ
လ အမျ ိး၏ ေြမာ်လင့် စရာ အေကာင်းြဖစ်ေသာ ထာဝရဘုရား
၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိ စွန ့ပ်စ် ေသာ သူအေပါင်း တို့သည် အ ှက်ကဲွ ရကပါလိမ့်မည်။ ငါ ့
ထံမှ ထွက်သွား ေသာသူတို့ သည် ေြမ စာရင်း သို့
ဝင်ရ ကပါလိမ့်မည်။ အေကာင်း မူကား၊ အသက် စမ်း ေရ တင်ွး တည်းဟေူသာ
ထာဝရဘုရား ကုိ စွန ့ပ်စ် က သတည်း။ 14 အို ထာဝရဘုရား
၊ အကျွ ်ပ်ု ၏ အနာ
ကုိ ငိမ်း ေစေတာ်မူပါ။ သို့ ြပ လျှင် ၊ အကျွ ်ပ်ုသည် အနာ
ငိမ်းပါလိမ့်မည်။ အကျွ ်ပ်ု ကုိ ကယ်တင် ေတာ်မူပါ။ သို့ ြပ လျှင် ၊ အကျွ ်ပ်ုသည်

ကယ်တင် ြခင်းသို့ ေရာက်ပါလိမ့်မည်။ ကုိယ်ေတာ် သည် အကျွ ်ပ်ု
ချးီမွမ်း ရာ ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ 15ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည် အဘယ် မှာ
ှိသနည်း။ ယခု
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လာ ပါေစေတာဟ့ု ဤသူ
တို့ သည် အကျွ ်ပ်ု အား
ဆုိ တတ်ကပါ၏။ 16အကျွ ်ပ်ု သည် ေနာက် ေတာ်သို့ လိက်ုေသာ ဆရာ
၏အရာကုိ မ
ေ ှာင် ပါ။ အမဂင်္လာ ေန ့ကုိ မ
ေတာင့်တ ပါ။ အကျွ ်ပ်ု ေဟာ ေြပာချက်ကုိ ကုိယ်ေတာ် သိ ေတာ်မူ ၏။ ကုိယ်ေတာ်
မျက်ေမှာက် ၌
ှိ ပါ၏။ 17အကျွ ်ပ်ု ကုိ
ထိတ်လန ့် ေစ ေတာ်မ မူပါ ှင့်။ ေဘး
ေရာက်ေသာကာလ
၌
ကုိယ်ေတာ် သည် အကျွ ်ပ်ု ခုိလှုံ ရာ ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ 18အကျွ ်ပ်ု ကုိ ည ်းဆဲ ေသာ
သူတို့သည် အ ှက်ကဲွ ကပါေစေသာ။ အကျွ ်ပ်ု မူကား ၊ အ ှက် မ ကဲွပါေစ ှင့်။ သူ
တို့သည် စိတ်ပျက် ကပါေစေသာ။ အကျွ ်ပ်ု မူကား ၊ စိတ် မ ပျက်ပါေစ ှင့်။ သူ
တို့အေပါ် မှာ ေဘး
အ ္တရာယ် ကာလ
ကုိ ေရာက် ေစေတာ်မူပါ။ အထပ်ထပ် ဖျက်ဆီး ေတာ်မူ ပါ။ 19ထာဝရဘုရား သည်
ငါ ့အားမိန ့် ေတာ်မူသည် ကား
၊ ယုဒ
ှင်ဘုရင် ထွက်ဝင် ေသာ
အမျ ိးသား ချင်း မိ တံခါး မှစ၍၊ ခပ်သိမ်း ေသာ ေယ ု ှလင်
မိ တံခါးဝ ၌
သွား ၍ ရပ် လျက်၊ 20လူ များတို့အား
ေြပာ ဆုိရမည်မှာ၊ ဤ
တံခါး တို့ ြဖင့်
ထွက် ဝင်ေသာ ယုဒ
ှင် ဘုရင်များ ှင့်
ယုဒ ြပည်သူေယ ု ှလင်
မိ သား များအေပါင်း တို့ ၊ ထာဝရဘုရား
၏ ှ တ်ကပတ်
ေတာ်ကုိ နားေထာင် ကေလာ။့ 21ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ဥပုသ် ေန ့၌
ဝန် ကုိမ ထမ်းမရွက် ၊ ေယ ု ှလင် မိ တံခါး ြဖင့်
မေဆာင်
မသွင်းမည်အေကာင်း ၊ သတိ ြပ ကေလာ။့ 22 ဥပုသ် ေန ့၌
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သင် တို့အိမ် ထဲက
ဝန် ကုိ မထုတ်
မ ေဆာင် က ှင့်။ အဘယ် အလပ်ုကုိမျှမ လပ်ု က ှင့်။ သင် တို့ ဘုိးေဘး များကုိ ငါ
မှာ ထားသည်အတိင်ုး ၊ ဥပုသ် ေန ့ကုိ သန ့် ှ င်း ေစကေလာ။့ 23 ဘုိးေဘးတို့သည် နား
မ ေထာင်၊ နား
ကုိမ လှည့် ဘဲ ေနက၏။ နားမ
ကား ၊ ဆုံးမ
ြခင်းကုိ မ
ခံ မည်အေကာင်း၊ မိမိ
တို့လည်ပင်း ကုိ ခုိင်မာ ေစက၏။ 24ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ သင်တို့သည် ဥပုသ် ေန ့၌
ဤ မိ တံခါး ြဖင့်
ဝန် ကုိ မသွင်း မေဆာင်၊ အဘယ် အလပ်ု ကုိမျှမ လပ်ု ၊ ဥပုသ် ေန ့ ကုိ သန ့် ှ င်း
ေစသည် တိင်ုေအာင် ၊ ငါစ့ကားကုိ ေစ့ေစ့နားေထာင် လျှင် ၊ 25 ဒါဝိဒ် မင်း ကီး၏ ရာဇ
ပလ္လ င်ေပါ် မှာ ထုိင် ေသာ ရထား
စီး ၊ ြမင်း စီး ှ င်ဘုရင် ၊ မင်း သားမှစ၍သူတို့မှူးမတ် ၊ ယုဒ
ြပည်သူ ၊ ေယ ု ှလင် မိ သား တို့သည် ဤ
မိ တံခါး များ သို့
ဝင် လျက် ှိ ကလိမ့်မည်။ ဤ
မိ သည်လည်း
အစ ် အ မဲတည် လိမ့်မည်။ 26 မီး ှု ိ ရာယဇ်မှစ၍ အြခားေသာ ယဇ် များ၊ ပူေဇာ် သ
က္ကာများ၊ မီး ှု ိရာနံသ့ာ ေပါင်း၊ ချးီမွမ်း ရာ ယဇ်တို့ ကုိ ထာဝရဘုရား
၏ အိမ် ေတာ်သို့ ေဆာင် ခ့ဲေသာသူတို့ သည် ယုဒ
မိ များ၊ ေယ ု ှလင် မိ ပတ်ဝနး်ကျင် အရပ်များ၊ ဗ◌င်္ယာမိန် ြပည် ၊ ေြမညီ ခ ို င်၊

ေတာင် ို းခ ို င်၊ ေတာင် မျက် ှာခ ို င်မှ လာ ကလိမ့်မည်။ 27 သို့ မဟတ်ု၊ ဥပုသ် ေန ့၌
ဝန် ကုိ ထမ်းရွက် ၍၊ ေယ ု ှလင်
မိ တံခါး များသို့ မ ဝင် ၊ ဥပုသ် ေန ကုိ့ သန ့် ှ င်း ေစ သည်တိင်ုေအာင် ၊ သင်တို့သည်

ငါ ့ စကားကုိ နား
မ ေထာင်လျှင် ၊ ငါသည် ထုိ မိ တံခါး တို့ ကုိ
မီး ှု ိ ၍ ၊ ထုိမီးသည် မ
ငိမ်း မေသဘဲ ေယ ု ှလင် မိ ဘုံ ဗိမာနတိ်ု့ ကုိ ေလာင် ရ လိမ့်မည်။

18
1 ေယရမိ သို့ ေရာက်လာ ေသာ ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်ဟမူူကား၊ 2သင်
သည် ထ
၍ အိးုထိနး် သမားအိမ် သို့ သွား
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ေလာ။့ ထုိ
အရပ်၌
ငါ ့ စကား ကုိ ငါ ကား ေစမည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ 3 ငါသည်သွား ၍ ၊
အိးုထိနး် စက် ှင့်
လပ်ု လျက် ှိေသာ အိးုထိနး် သမားကုိေတွ့ ၏။ 4 အိးုေြမ ြဖင့်
လပ်ု ေသာ အိးု သည်၊ အိးုထိနး် သမား လက် ၌
ပျက်စီး ေသာေကာင့် ၊ သူသည်အလိအုေလျာက်အသစ်ြပ ြပင် ၍ ၊ အြခား ေသာအိးု
ကုိ လပ်ု ြပနေ်လ၏။ 5 ထုိအခါ ထာဝရဘုရား
၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ် သည် ငါ ့ ဆီသို့
ေရာက် လာ၍ ၊ ထာဝရဘုရားမိန ့် ေတာ်မူသည် ကား၊ 6 အို ဣသေရလ
အမျ ိး ၊ အိးုထိနး် သမားြပ သက့ဲသို့ သင် တို့ ကုိ ငါမ ြပ ိင်ု သေလာ။ အို ဣသေရ
လ
အမျ ိး ၊ အိးုေြမ သည် အိးုထိနး် သမားလက် ၌
ှိသက့ဲသို့ သင် တို့သည် ငါ ့ လက် ၌ ှိ က၏။ 7 အကင် တိင်ုး ိင်ုငံ ကုိ ှ တ်ပယ်

ဖိ ချ ဖျက်ဆီး ြခင်းငှါ
ငါအမိန ့် ေတာ် ှိ၏၊ 8 ငါအ့မိန ့ေ်တာ် ှင့် ဆုိင်ေသာ ထုိတိင်ုး ိင်ုငံသည် မိမိ
ဒစု ိုက် ကုိ စွန ့ပ်စ် လျှင်၊ ငါ ကံစည် ေသာ
ေဘးဒဏ် ကုိ ငါေနာင်တ ရမည်။ 9အကင်တိင်ုး ိင်ုငံ ကုိ တည်ေထာင် ြပ စု ြခင်းငှါ
ငါအမိန ့် ေတာ် ှိ၏၊ 10 ထုိတိင်ုး ိင်ုငံသည် ငါ ့ စကား ကုိ
နား မ ေထာင်၊ ငါ ့ မျက်ေမှာက် ၌
ဒစု ိုက် ကုိြပ လျှင် ၊ သူ
၏အကျ ိး အလိငုှါ ြပ စု မည်ဟေူသာ စကား၌ပါေသာေကျးဇူး ကုိ ငါေနာင်တ ရမည်။

11ယခု မှာ ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ သင် တို့အဘို့
ေဘးဒဏ် ကုိ ငါ ြပင်ဆင် ၏။ သင် တို့ ကုိ ဆန ့က်ျင်ဘက်ြပ ၍ ငါ ကံစည် ၏။ သို့
ြဖစ်၍၊ ဆုိး
ေသာ လမ်း မှ
အသီးအသီး ြပန် လာကေလာ။့ သင် တို့ လိက်ုေသာ လမ်း ှင့်
သင် တို့ကျင့်ေသာအကျင့်
ကုိ ေြဖာင့် ေစကေလာ့ ဟ၊ု ယုဒ
ြပည်သူ ၊ ေယ ု ှလင် မိ သား တို့အား
ဆင့်ဆုိ ေလာ။့ 12 သူတို့ကလည်း၊ ေြမာ်လင့် စရာမ ှိ။ ငါတို့သည် ကုိယ် အလို သို့
လိက်ုမည်။ ငါတို့ ၌ ဆုိး
ေသာ စိတ် ှလံးုခုိင်မာ ြခင်း ှ ိသည်အတိင်ုး၊ အသီးအသီး
ြပ မည်ဟု ဆုိ က ၏။ 13 သို့ ြဖစ်၍၊ ထာဝရဘုရား
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မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ထုိသို့
ေသာ
အမှုကုိ အဘယ် သူကား ဘူးသနည်းဟု သာသနာပ
လတိူု့တင်ွ
ေမး ကေလာ။့ ဣသေရလ
သတို့သမီး ကညာသည် အလနွ် စက်ဆုပ်ရံွ ှာ ဘွ ယ် ေသာ အမှု ကုိ ြပ ေလ ပီ။

14လင်ွြပင် ၌ ှိေသာေကျာက် ကုိ
မစွန ့် ၊ ေလဗ နု်
ေတာင်၏ မုိဃ်းပွင့် ကုိ အဘယ်သူစွန ့မ်ည်နည်း။ အြခား
တပါးေသာ အရပ်မှစီး လာ၍ ချမ်းဧ ေသာြမစ်ေရ သည် ခနး် ေြခာက်လိမ့်မည်ေလာ။

15 ငါ ၏လူ တို့သည် ငါ ့ ကုိေမ့ေလျာ့ ၍၊ အချည်း ှးီ ေသာ အရာေ ှ မှာ နံသ့ာ
ေပါင်းကုိ မီး ှု ိ က ပီ။ ေ ှး ကာလ မှစ၍လိက်ုဘူးေသာ လမ်း တို့ ၌ လဲ
တတ်ေသာေကာင့်၊ အြခားေသာလမ်း ၊ ေြမမ ဖို့ ေသာလမ်းသို့
လိက်ု က ပီ တကား။ 16 ထုိသို့ ြပ ၍ မိမိ
တို့ ြပည် ကုိ လဆိူတ်ညံ ရာအရပ်၊ အစ ် က့ဲရဲ သံ ကားရာအရပ်ြဖစ်ေစသြဖင့်၊ လမ်း၌
ေ ှာက်သွား ေသာ သူအေပါင်း တို့သည် အံဩ့
၍ ၊ မိမိ
တို့ ေခါင်း ကုိ ညိတ် ကလိမ့်မည်။ 17 ငါသည်အေ ှ ေလ က့ဲသို့ သူ တို့ ကုိ ရနသူ် ေ ှ
မှာ လငွ့် ေစမည်။ ေဘး
ေရာက်ေသာကာလ ၌
သူ တို့အား မျက် ှာ ကုိ မ
ြပ၊ ေကျာ ကုိြပ မည်။ 18 သူတို့ကလည်း လာ
က။ ေယရမိ
တဘက် ၌ ကံစည် ကကုနအံ်။့ ယဇ် ပုေရာဟိတ်သည် တရား
အမှု၌၎င်း ၊ ပညာ ှိ ေသာသူသည် အ ကံ ေပးြခင်းအမှု၌၎င်း ၊ ပေရာဖက် သည် ေဟာ
ေြပာြခင်းအမှု၌ ၎င်း အ ှုံး မခံရ။ လာ
က။ ေယရမိ
ကုိလျှာ ှင့် ို က် ကကုနအံ်။့ သူ
၏စကား ကုိ
နား မေထာင်ဘဲေနကကုနအံ်ဟ့ု ဆုိ က၏။ 19 အို ထာဝရဘုရား
၊ အကျွ ်ပ်ု ကုိ
ကည့် ှု ေတာ်မူ ပါ။ အကျွ ်ပ်ု ှင့် ရနေ်တွ့ ေသာသူတို့ ၏ စကား
ကုိ
မှတ် ေတာ်မူပါ။ 20 ေကျးဇူး ြပ ေသာအတက်ွ အြပစ် ေပး သင့်ပါမည် ေလာ။ သူ
တို့သည် အကျွ ်ပ်ု အသက် ဘို့
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တင်ွး ကုိတးူ က ပါ ပီ။ အကျွ ်ပ်ုသည် သူ
တို့ အကျ ိး အလိငုှါ
ေလျှာက် ၍၊ သူ
တို့ မှ
အမျက် ေတာ်ကုိ လွှဲ ြခင်းငှါ ၊ ေ ှ ေတာ်၌ ရပ် ေနေကာင်းကုိ ေအာက်ေမ့ ေတာ်မူပါ။

21 ထုိေကာင့်၊ သူတို့ ကုိ ထားေဘးသို့ ၎င်း ၊ သူ
တို့သားသမီး များကုိ မွတ်သိပ် ြခင်းသို့ ၎င်း အပ် ေတာ်မူပါ။ သူ
တို့ မိနး်မ တို့သည် သားများဆုံး၍ မုတ်ဆုိးမ ြဖစ် ကပါေစေသာ။ လူ
ကီးတို့သည် အေသသတ် ြခင်းကုိ ခံရ
၍၊ လပူျ ိ တို့ လည်း စစ်တိက်ု ပဲွ၌ ထား ြဖင့် ဆုံး ကပါေစေသာ။ 22 စစ်တိက်ုေသာ
ရနသူ် များကုိ သူ
တို့ ှ ိရာသို့
ချက်ြခင်း ေရာက် ေစေတာ်မူေသာအခါ ၊ သူ
တို့ အိမ်သား များ ေအာ်ဟစ် ကပါေစေသာ။ အေကာင်းမူကား၊ အကျွ ်ပ်ု ကုိ ေထာင်
ြခင်းငှါ တင်ွး ကုိတးူ ကပါ ပီ။ အကျွ ်ပ်ု သွား ရာလမ်း ၌ ေကျာကွ့င်း ကုိ ဝှက်ထား က
ပါ ပီ။ 23 အို ထာဝရဘုရား
၊ အကျွ ်ပ်ု အသက်ကုိ
သတ် ြခင်းငှါ ၊ သူ
တို့ ကံစည် သမျှ ကုိ ကုိယ်ေတာ် သိ ေတာ်မူ ၏။ သူ
တို့ ကုိ အြပစ် မှလွှတ် ေတာ်မ မူပါ ှင့်။ မျက်ေမှာက် ေတာ်၌
သူ တို့အြပစ် ကုိ ေချ ေတာ်မ မူပါ ှင့်။ ေ ှ ေတာ်၌ ဆုံး ှုံး ကပါ ေစေသာ။ အမျက်
ေတာ်ထွက် ေသာအခါ၊ သူ
တို့ ကုိ
စီရင် ေတာ်မူပါ။

19
1ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ သင်သည် အိးုထိနး် သမားထံသို့ သွား ၍
ေရဘူး ကုိယူ ပီးလျှင် ၊ အသက် ကီး
ေသာ လူ
၊ အသက် ကီး ေသာ ယဇ် ပုေရာဟိတ်အချ ိ တို့ ှင့်တကွ၊ 2ဟရသိတ် တံခါး ြပင်၊ ဟိ
န ္ ံု
သား၏ ချ ိင့်သို့ သွား ၍၊ ငါမိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ေကးေကာ် ရမည့်စကား ဟူ
မူကား၊ 3 အိယုုဒ ှင် ဘုရင်များ ှင့် ေယ ု ှလင် မိ သား
များတို့ ၊ ထာဝရဘုရား
၏ အမိန ့် ေတာ်ကုိ နားေထာင် ကေလာ့ ။ ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရား
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သခင်၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ သိတင်း ကား ေသာသူတိင်ုး
နား ခါး သည်တိင်ုေအာင်၊ ငါ သည် ဤ
အရပ် ၌
ေဘး ေရာက် ေစမည်။ 4 အေကာင်း မူကား၊ သူတို့သည် ငါ ့ ကုိ စွန ့ပ်စ် က ပီ ။
ကုိယ်တိင်ုမ သိ ၊ ဘုိးေဘးများမသိ ၊ ယုဒ
ှင် ဘုရင်များ မသိေသာ တကျွနး်တ ိင်ုငံဘုရား တို့ ေ ှ မှာ၊ ဤ
အရပ်၌
နံသ့ာေပါင်းကုိ မီး ှု ိ သြဖင့်၊ ဤ
အရပ် ကုိ တကျွနး် တ ိင်ုငံေြမြဖစ် ေစက ပီ။ အြပစ် မ ှိေသာသူတို့ ၏ အေသွး ှင့်
ဤ
အရပ် ကုိ ြပည့် ေစက ပီ။ 5 ငါမ စီရင် မ မှာ ထား၊ ငါ အလျှင်းအလို မ ှိေသာ ဝတ်
တည်းဟေူသာ၊ ဗာလ
ဘုရားေ ှ မှာ မိမိ
သား တို့ ကုိ မီး ှု ိ ၍၊ ပူေဇာ် ရာ ဝတ်ြပ ြခင်းငှါ ၊ ဗာလ
ဘုရားဘို့ ကုနး် တို့ ကုိ တည် လပ်ုက ပီ။ 6 သို့ ြဖစ်၍၊ ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ထုိ
အရပ် ကုိ ေတာဖက် အရပ်ဟ၍ူမ ေခါ် ၊ ဟိန ္ ံု
သား၏ ချ ိင့်ဟ၍ူမေခါ်၊ ကွပ်မျက် ရာ ချ ိင့် ဟ၍ူေခါ်ရေသာအချနိ် ကာလသည်
ေရာက် လိမ့်မည်။ 7 ယုဒြပည်သူ ေယ ု ှလင် မိ သားတို့ ကံစည်ေသာ အ ကံအစည်
ကုိ ဤ
အရပ် ၌
ငါဖျက် မည်။ ရနသူ် ၏ ထား
ြဖင့် ၎င်း ၊ သတ်ြခင်းငှါ ှာ ေသာသူ၏ လက် ြဖင့် ၎င်း ၊ သူ
တို့ ကုိ ငါဆုံး ေစမည်။ သူ
တို့အေသ ေကာင် များကုိလည်း
မုိဃ်းေကာင်းကင် ငှက် ှင့်
ေတာ သားရဲ စားစရာ ဘို့
ငါထား မည်။ 8ဤ မိ ကုိလည်း
လဆိူတ်ညံ ရာ၊ က့ဲရဲ
သံကုိ ကားရာအရပ်ြဖစ် ေစမည်။ လမ်း၌ေ ှာက် သွားသမျှ ေသာသူတို့ သည် ဤ မိ
ခံရေသာေဘး အလံးုစုံ တို့ ကုိ ြမင်ေသာအခါ ၊ အံဩ့
၍
က့ဲရဲ သံကုိ ြပ ကလိမ့်မည်။ 9သတ်ြခင်းငှါ ှာ ကံ ေသာရနသူ် များတို့သည် ဝုိင်း ၍
တပ်တည်သြဖင့်၊ ဤသူတို့သည် ကျ ်းကျပ် လျက် ေန၍၊ ကုိယ် သား သမီး အသား ကုိ
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ငါစား ေစမည်။ အချင်းချင်း
တေယာက်အသားကုိ တေယာက်စား ကလိမ့်မည်ဟု မက်ဆုိ ပီးမှ၊ 10သင် ှင့် အတူ
သွား ေသာသူတို့ေ ှ တင်ွ၊ ေရဘူး
ကုိခဲွ ေလာ။့ 11 ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင်ထာဝရဘုရား က၊ ေနာက် တဖနမ် ြပင် ိင်ု
ေအာင် ေရဘူး
ကုိ ခဲွ သက့ဲသို့ ၊ ဤ
လူ များေနေသာဤ မိ ကုိ ငါခဲွ မည်။ ေတာဖက် အရပ်၌
သဂ ဟ် ရာ ေြမ
မ ေလာက်ေအာင်
သ ဂ ဟ် ကလိမ့်မည်။ 12ဤ အရပ် ၌၎င်း ၊ ဤအရပ် သားတို့ ၌ ၎င်း ၊ ဤ
သို့ ငါြပ ၍ ဤ
မိ ကုိ ေတာဖက် အရပ်က့ဲသို့ ြဖစ် ေစမည်။ 13အကင်အိမ်မုိး အေပါ် မှာ ေကာင်းကင်

တနဆ်ာ ှိသမျှ တို့အား
နံသ့ာ ေပါင်းကုိ မီး ှု ိ၍ ၊ အြခား တပါးေသာ ဘုရား
များေ ှ ၌ သွနး်ေလာင်း ရာပူေဇာ်သက္က ာြပ ၏။ ထုိ
အိမ် ှိသမျှ တို့ ှင့်တကွေယ ု ှလင် မိ အိမ် များ၊ ယုဒ
ှင်ဘုရင် ၏ နနး်ေတာ် များတို့သည် ေတာဖက် အရပ် က့ဲသို့ မစင် ကယ် ြဖစ်ရ က

လိမ့်မည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူေကာင်းကုိ ဆင့်ဆုိ ေလာ့ဟု မှာထားေတာ်မူ၏။ 14 ထုိအခါ
ေဟာေြပာေစြခင်းငှါ၊ ထာဝရဘုရား
ေစလွှတ် ေတာ်မူရာ
ေတာဖက် အရပ်က ၊ ေယရမိ
သည် ြပနလ်ာ ၍
ဗိမာန် ေတာ်တနတိ်င်ုး ၌
ရပ် လျက် ၊ 15ဣသေရလ အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ဤ မိ သားတို့သည် ငါ ့ စကား ကုိ နား
မ ေထာင်ြခင်းငှါ၊ မိမိ
တို့ လည်ပင်း ကုိ ခုိင်မာ ေစေသာေကာင့် ၊ ငါ ခိမ်း သမျှေသာ ေဘးဒဏ် တို့ ကုိ၊ ဤ
မိ ရွာ ှိသမျှ တို့အေပါ် မှာ သက်ေရာက် ေစမည်ဟေူသာအမိန ့် ေတာ်ကုိ လူ
အေပါင်း တို့အား
ဆင့်ဆုိ ေလ၏။

20
1 ထုိ သို့ ေယရမိ ေဟာ ေြပာေကာင်းကုိ၊ ဗိမာန် ေတာ် မှူး ြဖစ်ေသာ ယဇ်ပုေရာဟိတ်
ဣေမရ သား ပါ ှုရ သည် ကား ေသာအခါ ၊ 2 ပေရာဖက် ေယရမိ ကုိ ိုက်ပုတ် ၍ ၊
ဗိမာန် ေတာ် နား
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မှာ ဗ◌င်္ယာမိန်
အထက် တံခါး ဝတင်ွ
ထိတ်ခတ် ၍ ထား၏။ 3 နက်ြဖန် ေန၌့
ပါ ှုရ သည် ေယရမိ
ကုိ ထိတ် မှ
လွှတ် ေသာအခါ ၊ ေယရမိ
က၊ ထာဝရဘုရား
သည် သင့် ကုိ ပါ ှုရ ဟ၍ူ မှည့် ေတာ်မ မူ။ မာေဂါ မိဿဘိတ် ဟ၍ူမှည့် ေတာ်မူ၏။

4ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ငါ သည် သင် ှင့် သင် ၏ အေဆွ ခင်ပွနး်တို့ ၌
၊ သင့် ကုိ ေကာက်မက် ဘွယ်ေသာ အရာြဖစ် ေစမည်။ သူတို့သည်လည်း ၊ သင့်
မျက်ေမှာက် ၌ ရနသူ် ၏ထား ြဖင့်
ဆုံး ကလိမ့်မည်။ ယုဒ
ြပည် တြပည်လံးု ကုိ ဗာဗုလနု် ှ င်ဘုရင် လက် သို့
ငါအပ်
သြဖင့် ၊ သူသည် ြပည်သား တို့ ကုိ ဗာဗုလနု် မိ သို့ သိမ်း သွား ၍
၊ ထား
ှင့် သတ် လိမ့်မည်။ 5ဤ မိ ၏ အစွမ်း သတ္တ ိ ှ ိ သမျှကုိ၎င်း
၊ လပ်ုေဆာင်၍ ရသမျှ ေသာ ဥစ္စာ
ကုိ၎င်း ၊ ဆည်းဖူးသမျှ ေသာရတနာ
ကုိ၎င်း ၊ ယုဒ
ှင်ဘုရင် ၏ ဘ ာ
ေတာ် အလံးုစုံ
တို့ ကုိ၎င်း၊ ရနသူ် လက် သို့
ငါအပ် သြဖင့် ၊ ရနသူ်တို့သည် လယုက် ၍
ဗာဗုလနု် မိ သို့
သိမ်း သွား ကလိမ့်မည်။ 6သင် ပါ ှုရ ှင့်
သင် ၏အိမ်သူ အိမ်သားအေပါင်း တို့ ကုိလည်း သိမ်း သွား ကလိမ့်မည်။ သင်သည်
ဗာဗုလနု်
မိ သို့ ေရာက် ရလိမ့်မည်။ သင်ေဟာေြပာ ေသာ မုသာ
စကားကုိ နားေထာင်ေသာ သင်
၏အေဆွ ခင်ပွနး်အေပါင်း တို့ ှင် တကွ၊ သင် သည် ထုိ
မိ ၌ ေသ
၍ သဂ ဟ်
ြခင်းကုိခံ ရလိမ့်မည်ဟု ပါ ှုရ အား ေြပာဆုိ ၏။ 7 အို ထာဝရဘုရား
၊ ကုိယ်ေတာ်သည် အကျွ ်ပ်ု ကုိ ေသွးေဆာင် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး အကျွ ်ပ်ုလိက်ုပါ
ပီ။ ကုိယ်ေတာ်သည် အကျွ ်ပ်ု ထက်အား ကီး ၍
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ိင်ု ေတာ်မူ ပီ။ အကျွ ်ပ်ုသည် က့ဲရဲ
ြခင်းကုိ ေန ့
တိင်ုး ခံရ ပါ၏။ လတိူင်ုး
ြပက်ြပယ် ြခင်းကုိ ြပ တတ်ကပါ၏။ 8အကျွ ်ပ်ုသည် ေဟာ
ေြပာေလရာရာ၌ အ ိင်ု အထက် ြပ ြခင်း၊ ည ်းဆဲ ြခင်းအမှုေကာင့် ေအာ်ဟစ် ၍
ေကးေကာ် ရပါ၏။ ထာဝရဘုရား
၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ် သည် အကျွ ်ပ်ု ၌
က့ဲရဲ ြခင်း၊ အစ ် ြပက်ြပယ် ြခင်းကုိခံ ေစရာအေကာင်း ြဖစ် ပါ၏။ 9 ထုိေကာင့်၊ ငါ
သည် ှ တ်ကပတ်ေတာ်ကုိ မ
ကား
မေြပာ၊ နာမ
ေတာ်ကုိ အမီှြပ ၍ မ
ေဟာ ဘဲေနမည်ဟု သေဘာ
ထားေသာ်လည်း ၊ ငါ ့အ ို း တို့ ၌
ချ ပ် ထား၍ ၊ ေလာင် ေသာမီး က့ဲသို့ ှ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ ့ ှလံးု ၌
ြဖစ် ေသာေကာင့်၊ အလနွ် ငီးေငွ့ သြဖင့်
ေအာင့် ၍မ ေန ိင်ု ၊ 10လမူျား
က့ဲရဲ ြပစ်တင်ြခင်းကုိ ကား ရ၏။ ခပ်သိမ်း
ေသာ အရပ်တို့ ၌
ေကာက်မက် ဘွယ်ေသာ အေကာင်း ှိ၏။ သူတပါးတို့က သိတင်းကုိ ကား ေြပာ က
ေလာ။့ ငါတို့သည် တဆင့် ကား ေြပာလိမ့်မည်ဟု ဆုိ က၏။ ငါ ၏အနားမှာ အစ ်ေန
ေသာငါ ၏မိတ်ေဆွ အေပါင်း တို့က၊ ငါတို့သည် သူ့
ကုိ ိင်ု ၍
အ ငိ း ထားေသာစိတ် ေြပေစ ြခ င်းငှါ၊ သူ့ ကုိ ေသွးေဆာင် ေကာင်း ေသွးေဆာင်
လိမ့်မည်ဟု ဆုိ က၏။ 11 သို့ ေသာ်လည်း၊ ထာဝရဘုရား
သည် အား ကီး ေသာ သူရဲ
က့ဲသို့ ငါ ့ဘက် ၌ ှိေတာ်မူ၏။ ထုိေကာင့် ၊ ငါ ့ ကုိည ်းဆဲ ေသာသူတို့ သည် မ
ိင်ု ဘဲ ထိမိ၍ လဲ
က လိမ့်မည်။ အ ကံ မ ေြမာက်ေသာေကာင့် အလနွ် ှက် က လိမ့်မည်။ မ
ေြပ မေပျာက် ိင်ုေသာ ထာဝရ
ှက် ေကာက်ြခင်း ှ ိ ကလိမ့်မည်။ 12 ေြဖာင့်မတ် ေသာသူတို့ ကုိ စုံစမ်း ၍၊ ှလံးု
ေကျာက်ကပ်သေဘာ ကုိ သိ
ြမင်ေတာ်မူေသာေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
၊ အကျွ ်ပ်ု ၏အမှု ကုိ ေ ှ ေတာ်၌
ဖွင့်ြပ ပါသည်ြဖစ်၍ ၊ သူ
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တို့ ၌
အြပစ်ဒဏ် စီရင်ေတာ်မူေကာင်းကုိ အကျွ ်ပ်ု ြမင် ရပါလိမ့်မည်။ 13 ထာဝရဘုရား
အား
သီချင်း ဆုိ ကေလာ။့ ထာဝရဘုရား
ကုိ ချးီမွမ်း ကေလာ။့ အေကာင်း မူကား၊ မတရား
သြဖင့် ြပ ေသာသူတို့ လက် မှ ၊ ဆင်းရဲ ေသာသူ ကုိ ကယ် ှ တ် ေတာ်မူသတည်း။

14 ငါဘွား ေသာ
ေန ့ရက်သည် အမဂင်္လာ ှိပါေစေသာ။ ငါ ့ ကုိ ငါ ့အမိ ဘွား ေသာ
ေန ့ရက်သည် ေကာင်း ကီး မဂင်္လာကုိ မ
ခံ ပါေစ ှင့်။ 15 ငါ ့အဘ ထံသို့ သွား၍၊ ကုိယ်ေတာ် သည် သား
ေယာက်ျားကုိ ရ
ပါ ပီဟု သိတင်းေြပာ လျက်၊ ငါအ့ဘ ကုိ အလနွ်ဝမ်းေြမာက် ေစေသာသူသည်
အမဂင်္လာ ှိပါ ေစေသာ။ 16ထာဝရဘုရား သည် ေနာင်တ မ ရ၊ ဖျက်ဆီး ေတာ်မူ ေသာ
မိ တို့ က့ဲသို့ ၊ ထုိ
သူ သည်ြဖစ် ပါေစေသာ။ နနံက် အချနိ၌်
ေကးေကာ် သံကုိ၎င်း ၊ မွနး်တည့် အချနိ် ၌
ေအာ်ဟစ်
သံကုိ၎င်း ကား ပါေစေသာ။ 17အေကာင်း မူကား၊ သူသည် ငါ ့ ကုိဘွား စကပင်
မ သတ် ဘဲ၊ ငါ ့ အမိ ၏ ဝမ်း သည်ငါ ၏ သခင်္ျ ိ င်း ြဖစ် ၍၊ ငါ ့ ကုိ အစ ် ကုိယ်ဝန်
ေဆာင်မည် အေကာင်း မြပ ဘဲ ေနပါ သည်တကား။ 18 ငါသည် ပူပန် ြခင်း၊ ဝမ်းနည်း
ြခင်းကုိခံရ မည် အေကာင်း ှင့်၊ ှက် ေကာက်ြခင်းအားြဖင့် ကုိယ် အသက်
ကုိ လနွ် ေစရမည်အေကာင်း ၊ အဘယ်ေကာင့် ငါကုိ့ ဘွားြမင် ရပါသနည်း။

21
1 ေဇဒကိ မင်း ကီး သည် ေမလခိ
သား
ပါ ှုရ ှင့်၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် မာေသယ သား
ေဇဖနိ တို့ ကုိ ေယရမိ
ထံသို့ ေစလွှတ် ၍၊ ဗာဗုလနု် ှ င်ဘုရင် ေနဗုခဒ်ေနဇာ သည် ငါ တို့ ကုိ စစ်တိက်ု သည်
ြဖစ်၍၊ သူ့ကုိငါ ့ တို့ ထံမှ ြပနသွ်ား ေစြခင်းငှါ ၊ ထာဝရဘုရား
သည် အံ့ဘွယ် ေသာအမှုတို့ ကုိြပ ေတာ်မူသမျှ အတိင်ုး ၊ 2 ငါ တို့ ၌တဖန်ြပ ေတာ်
မူမည်အေကာင်း၊ ငါ တို့အတက်ွ ထာဝရဘုရား ကုိေတာင်းပန် ပါေလာ့ဟုမိန ့် ေတာ်မူ
ေသာအခါ၊ ထာဝရဘုရား
၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည် ေယရမိ
သို့ ေရာက်လာ ၍၊ 3 ေယရမိ က၊ သင်တို့သည် ေဇဒကိ
မင်း ကီးအား
ြပနေ်ြပာ ရမည်မှာ၊ 4ဣသေရလ အမျ ိး၏ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား
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မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ သင်တို့၏ မိ ြပင် မှာ
တပ်စဲွ ၍ ေနေသာဗာဗုလနု် ှ င်ဘုရင် ၊ ခါလဒဲ အမျ ိးသားတို့ ကုိ စစ်တိက်ုလျက်၊ သင်
တို့ စဲွကုိင် ေသာ
လက်နက် များကုိ ငါ လွဲ ေစမည်။ ထုိသူ
တို့ ကုိ မိ ထဲ၌ ငါစည်းေဝး ေစမည်။ 5 ငါ ့ ကုိယ်တိင်ုလည်း
အလနွ်ြပင်းစွာထွက်ေသာ အမျက် အ ှိန်အား ကီး ၍ ၊ ဆန ့် ေသာလက် ၊ သနစွ်မ်း
ေသာ လက် ံု း ှင့်
သင် တို့ ကုိ
တိက်ု မည်။ 6ဤ မိ ၌ေန ေသာလူ သတ္တ ဝါတိ စ္ဆာန် တို့ ကုိ ငါသည် ဒဏ်ခတ် ၍ ၊
ြပင်း စွာေသာကာလနာ ြဖင့်
ေသ ရ ကလိမ့်မည်။ 7ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ထုိ
ေနာက်မှ နာ
ေဘး၊ ထား
ေဘး၊ မွတ်သိပ် ြခင်းေဘး ှင့်
လတ်ွ၍၊ ကျန် ကင်းေသာ မိ သားတည်းဟေူသာယုဒ ှင်ဘုရင် ေဇဒကိ မှစ၍ သူ
၏ကျွန် များ၊ သူ၏လူ
များတို့ ကုိ၊ ဗာဗုလနု်
ှ င်ဘုရင် ေနဗုခဒ်ေနဇာ အစ ှိေသာ ရနသူ် များ၊ သတ် ချင်ေသာ သူများလက် သို့
ငါအပ်၍၊ ထုိမင်းသည် သနားြခင်း က ုဏာမ ှိ၊ မ
စုံမက် ၊ မ
ှေြမာ ဘဲ၊ ထား
ှင့် ကွပ်မျက် လိမ့်မည်ဟု ဆင့်ဆုိေလ၏။ 8ထာဝရဘုရား ကလည်း၊ သင်သည် ဤ
လမူျ ိး တို့ အား
ဆင့် ဆုိရေသာ ထာဝရဘုရား၏ အမိန ့ေ်တာ်ဟမူူကား ၊ အသက် ှင် ရာလမ်း ၊ ေသ
ရာလမ်း တို့ ကုိ သင် တို့ ေ ှ မှာ ငါ ဖွင့် ထား၏။ 9ဤ မိ ထဲမှာ ေန ေသာသူသည်
ထား
ေဘး၊ မွတ်သိပ် ြခင်းေဘး၊ နာ
ြခင်းေဘးြဖင့်
ေသ လိမ့်မည်။ မိ ြပင်သို့ ထွက် ၍ ၊ မိ ြပင်မှာ တပ်စဲွ လျက်ေနေသာခါလဒဲ လူတို့
ဘက်သို့ ဝင်စား ေသာသူသည် အသက်
ချမ်းသာ၍ လယူုရေသာ ဥစ္စာ
က့ဲသို့ ကုိယ် အသက် ကုိ
ရ လိမ့်မည်။ 10ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ဤ
မိ ကုိ ေကျးဇူး မ ြပ ၊ အြပစ် ြပ ြခင်းငှါ ငါ သည် မျက် ှာ ထား
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သည်ြဖစ် ၍၊ ဤ မိ ကုိ ဗာဗုလနု် ှ င်ဘုရင် လက် သို့
ငါအပ်
သြဖင့် ၊ သူသည် မီး ှု ိ လိမ့်မည်။ 11 ယုဒ ှင်ဘုရင် အမျ ိး ကုိ
ရည်မှတ်၍၊ ထာဝရဘုရား
မိန ့ေ်တာ်မူေသာစကား ေတာ်ကုိ နားေထာင် ကေလာ။့ 12 အို ဒါဝိဒ် မင်း ကီးအမျ ိး ၊
ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ သည်ကား ၊ မဆုိင်းမလင့်၊ တရား
သြဖင့်
စီရင် ကေလာ။့ လယူု
ြခင်းခံရေသာသူကုိ ည ်းဆဲ ေသာသူ၏ လက် မှ
ကယ် ှ တ် ကေလာ။့ သို့ မဟတ်ု ၊ သင် တို့ ြပ ေသာဒစု ိုက်
အြပစ်ေကာင့် ၊ ငါ ့အမျက် သည် မီး
က့ဲသို့ ြဖစ်၍ ၊ အဘယ် သူမျှမသတ် ိင်ုေအာင်ေလာင် လိမ့်မည်။ 13ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ အိခုျ ိင့် ၌ ေန
ေသာသူ၊ အိုလင်ွြပင် ၌ ှိေသာေကျာက် ၊ သင့် တဘက် ၌ ငါ ေန၏။ သင်တို့က၊ ငါ
တို့ ကုိ
အဘယ်သူ စစ်တိက်ု ိင်ုမည်နည်း ။ ငါ တို့ ေနရာ
ထဲသို့
အဘယ်သူ ဝင် ိင်ုမည်နည်းဟု ဆုိ
တတ်ေသာ်လည်း ၊ 14သင် တို့အကျင့် ှင့် ထုိက်ေလျာက်ေအာင် အြပစ် ဒဏ် ကုိ ငါ
ေပးမည်။ သင်တို့ေတာ ကုိ ငါ ှု ိ ေသာ မီး
သည်၊ ပတ်လည် ၌ ှိသမျှ ေသာအရာတို့ ကုိ ေလာင် လိမ့်မည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။

22
1ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ သင်သည် ယုဒ
ှင်ဘုရင် ၏ နနး်ေတာ် သို့ သွား ၍
ဆင့် ဆုိရမည်မှာ၊ 2 ဒါဝိဒ် မင်း ကီး၏ ရာဇ
ပလ္လ င်ေပါ် မှာ ထုိင် ေသာ ယုဒ
ှင်ဘုရင် ၊ သင့် ကုိယ်တိင်ုမှစ၍ သင် ၏ကျွန် များ ှင့် ၊ ဤ
မိ တံခါး တို့ ြဖင့်
ဝင် ေသာသင်
၏လူ များတို့ ၊ ထာဝရဘုရား
၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်ကုိ နားေထာင် ကေလာ။့ 3ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား
၊ တရား
သြဖင့် စီရင် ၍
ေြဖာင့်မတ် စွာ ဆုံးြဖတ်ကေလာ။့ လယူု
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ြခင်းခံရေသာသူကုိ ည ်းဆဲ ေသာသူ ၏လက် မှ ကယ် ှ တ် ကေလာ။့ ဧည့်သည်
ြဖစ်ေသာသူ၊ မိဘ
မ ှိေသာသူ၊ မုတ်ဆုိးမ တို့ ကုိ မတရား
သြဖင့်မ ြပ ၊ မ
ည ်းဆဲ က ှင့်။ အြပစ် မ ှိေသာသူတို့ ကုိ ဤ
အရပ် ၌ မ ကွပ်မျက် က ှင့်။ 4အေကာင်း မူကား၊ သင်တို့သည် ဤ
ပညတ် ေတာ် အတိင်ုး အမှနြ်ပ လျှင် ၊ ဒါဝိဒ် မင်း ကီး၏ ရာဇပလ္လ င် ေပါ်
မှာ ထုိင် ေသာ ရထား
စီး ၊ ြမင်း စီး ှ င် ဘုရင်တို့သည် ကျွန်
များ၊ ိင်ုငံေတာ်သား များ ှင့်တကွ၊ ဤ
နနး်ေတာ် တံခါး များ ကုိ ထွက်ဝင် ရကလိမ့်မည်။ 5 သို့ မဟတ်ု ၊ သင်တို့သည် ဤ
အမိန ့် ေတာ်ကုိ နား
မ ေထာင်ဘဲေနလျှင် ၊ ဤ
နနး်ေတာ် သည် လဆိူတ်ညံ
ေသာ အရပ်ြဖစ်လိမ့်မည်ဟု
ငါထာဝရဘုရား သည် ကုိယ် ကုိ ကုိယ်တိင်ုတည် ၍ မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 6 ယုဒ ှင်ဘုရင်
၏ နနး်ေတာ် ကုိ ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ သင် သည်ငါ ၌
ဂိ လဒ် အရပ် က့ဲသို့ ၎င်း ၊ ေလ ဗ ု န် ေတာင်ထိပ် က့ဲသို့ ၎င်း ြဖစ် ေသာ်လည်း၊
အကယ်စင်စစ်ငါသည်သင့်ကုိ လမူ
ေန ေသာ မိ က့ဲသို့ ေတာ ြဖစ် ေစမည်။ 7သင့် ကုိ ဖျက်ဆီးေစြခင်းငှါ၊ ထား
ှင့်ပုဆိနပ်ါ
ေသာသူ တို့ ကုိ ငါြပင်ဆင် သြဖင့် ၊ သူတို့သည် သင် ၌ အြမတ် ဆုံးေသာ အာရဇ
ပင်တို့ ကုိ ခုတ်လဲှ ၍
မီး ထဲသို့
ချ လိက်ု ကလိမ့်မည်။ 8လူ အမျ ိးမျ ိ း တို့သည် ဤ
မိ အနားမှာ ေ ှာက် သွား လျက် ၊ ထာဝရဘုရား
သည် ဤ
မိ ကီး ကုိ အဘယ်ေကာင့်
ဤသို့ ြပ ေတာ်မူသနည်းဟ၊ု တေယာက် ကုိ တေယာက်ေမး ကသည် ှိေသာ် ၊ 9ဤ
မိ သားတို့သည် မိမိတို့ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား
၏ ပဋိညာ ် ကုိ စွန ့ပ်စ် ၍ ၊ အြခား တပါးေသာ ဘုရား
တို့ ကုိ
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ဝတ်ြပ ကုိးကွယ် ကေသာေကာင့် ၊ ဤသို့ ြပ ေတာ်မူသည်ဟု ြပနေ်ြပာ ကလိမ့်မည်။
10 ေသ ေသာသူအတက်ွ
ငိေုကး ြမည်တမ်း ြခင်းကုိ မ
ြပ က ှင့်။ အြခားတပါးသို့ သွား ေသာသူအတက်ွ
ငိေုကး ြခင်းကုိ ြပ ကေလာ။့ သူသည် ေနာက်တဖနြ်ပန၍်မ လာ ရ။ မိမိ
ေမွးဘွား ရာဌာန ကုိ မြမင် ရ။ 11 ခမည်းေတာ် ေယာ ှိ မင်း ကီးအရာ ၌စုိးစံ ၍ ဤ
ြပည် မှ
ထွက် သွားေသာ
ယုဒ ှင်ဘုရင် ေယာ ှိ မင်း ကီး၏ သား
ှလ္လံု ကုိ ရည်မှတ် ၍ ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည် ကား
၊ ထုိမင်းသည် ေနာက် တဖနဤ်ြပည်သို့ ြပန၍်မ လာ ရ။ 12 ရနသူ်တို့ သိမ်း သွားရာ
ြပည် ၌ ပင် ေသ
ရလိမ့်မည်။ ဤ
ြပည် ကုိ ေနာက် တဖနမ် ြမင် ရ။ 13 မ တရား ေသာ အမှုအားြဖင့် မိမိ အိမ် ကုိ၎င်း ၊
အဓမ္မ
ြပ ၍ အထက် ခနး်တို့ ကုိ၎င်းေဆာက် ေသာသူ၊ အိမ်နးီချင်း ကုိအခ မ ေပးဘဲ ေစစား
၍၊ အလပ်ုလပ်ုသည် အတက်ွ ဆုမချ ေသာ သူသည် အမဂင်္လာ ှိ၏။ 14 ကီး ေသာ
အိမ် ၊ ကျယ် ေသာအထက် ခနး်တို့ ကုိ ငါေဆာက် မည်ဟု ဆုိ
လျက် ၊ ြပတင်းေပါက် ကုိ ေဖါက် ၍ ၊ အာရဇ် သစ်သား ှင့်
မုိး ပီးမှ ၊ ဟင်းသြပတား ှင့်
ချယ်လှယ် ပီတကား။ 15ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ သင်သည် အာရဇ် သစ်သား၏ ဂုဏ်ကုိကုိးစားေသာေကာင့်
စုိးစံ ရမည်ေလာ။ သင် ၏ အဘ
သည်ဝစွာ စား
ေသာက် ရသည် မ
ဟတ်ုေလာ။ တရား
သြဖင့် စီရင် ဆုံးြဖတ်သည်မဟတ်ု ေလာ။ ထုိ
သို့ ြပ ၍ ေကာင်းစား ြခင်း ှ ိ၏။ 16 သူသည် ဆင်းရဲ ငတ်မွတ် ေသာသူတို့ အမှု ကုိ
ေစာင့် ၍
တရား သြဖင့် စီရင်၏။ ထုိသို့ ြပ ၍ ေကာင်းစားြခင်း ှ ိ၏။ ငါ ့ ကုိသိ ေသာ
အကျ ိးမ ဟတ်ုေလာ။ 17သင် ၏ မျက်စိ ှင့်
သင် ၏ ှလံးု မူကား ၊ ေလာဘ
လနွက်ျ းြခင်း၊ အြပစ် မ ှိေသာသူကုိ သတ် ြခင်း၊ ည ်းဆဲ ှပ်ိစက် ြခင်းမှတပါး ၊
အဘယ်အမှုကုိမျှ မ
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မှတ် တတ်။ 18 ထုိေကာင့်၊ ထာဝရဘုရား
သည် ယုဒ
ှင်ဘုရင်
ေယာ ှိ မင်း ကီး၏သား
ေယာယကိမ် ကုိ ရည်မှတ် ၍ မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ထုိမင်းေသေသာအခါ လူများ
တို့က၊ ဩ
ငါ ့အစ်ကုိ ၊ ဩ
ငါ ့ ှမ
ဟ၍ူမ ငိေု ကး ရက။ သူ
၏ အတက်ွ လည်း၊ ဩ
သခင် ၊ ဩ
အ ှင်မ၏ ဘုနး် ဟ၍ူမ ြမည်တမ်း ရက။ 19 ေယ ု ှလင် မိ ြပင် သို့
ဆဲွသွား ၍
ပစ် ထားသြဖင့်၊ ြမည်း ကုိ သ ဂ ဟ် သက့ဲသို့ ထုိမင်းကုိ သ ဂ ဟ် ရလိမ့်မည်။ 20 ေလ
ဗ နု် ေတာင်ေပါ်သို့ တက် ၍
ေကးေကာ် ေလာ။့ ဗာ ှန် ြပည်၌
ေအာ်ဟစ် ေလာ။့ အာဗရိမ် အရပ်မှာ
အသံ ကုိလွှင့်ေလာ။့ အေကာင်း မူကား၊ သင် ၏မိတ်ေဆွ အေပါင်း တို့သည် ပျက်စီး
ြခင်းသို့ ေရာက်က ပီ။ 21သင် သည် ေကာင်းစား ေသာအခါ
ငါသတိေပး ၏။ သင်က၊ ငါနား မ ေထာင်ဟု ြပနေ်ြပာ ၏။ ငယ် ေသာအရွယ်မှစ၍
ငါ ့ စကား ကုိ
နား မ ေထာင်ဘဲ ေန မဲ ှိ၏။ 22သင့် ကုိ ေကျွးေမွး ေသာ သူအေပါင်း တို့ ကုိ ေလ
သည် စား
လိမ့်မည်။ သင် ၏မိတ်ေဆွ တို့ ကုိ ရနသူ်တို့ သည် သိမ်း သွား ကလိမ့်မည်။ ထုိအခါ
သင်သည် ကုိယ် ြပ သမျှ ေသာဒစု ိုက် တို့ ေကာင့်
အမှန် ှက်ေကာက် ၍
စိတ်ပျက် ြခင်း ှ ိလိမ့်မည်။ 23အာရဇ် ပင်တို့ ၌
အသုိက် လပ်ုတတ်ေသာ ေလဗ ုန် ေတာင်သား ၊ သားဘွား ြခင်းေဝဒနာကုိ မိနး်မခံ
ရသက့ဲသို့ ၊ သင် သည်နာကျင် ြခင်းေဝဒနာ
ကုိခံရ ေသာအခါ
၊ အဘယ် မျှေလာက်သနား ဘွယ်ြဖစ်လိမ့်မည်တကား။ 24ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူ
သည်ကား၊ ယုဒ
ှင်ဘုရင် ေယာယကိမ် မင်း ကီး၏သား
ေခါနိ သည်၊ ငါ ့လက်ျာ
လက် ၌ ပါေသာတံဆိပ် လက်စွပ်မှန် ေသာ်လည်း ၊ ငါ အသက် ှင်သည်အတိင်ုး
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သင့် ကုိ ငါပယ် ပစ်မည်။ 25သင့် အသက် ကုိသတ်
ချင်ေသာသူ၊ သင် အလနွ် ေကာက် ေသာ
သူတည်းဟေူသာဗာဗုလနု် ှ င်ဘုရင် ေနဗုခဒ်ေနဇာ မင်းမှစ၍ ခါလဒဲ လတိူု့ လက် သို့
ငါအပ် မည်။ 26သင့် ကုိ၎င်း ၊ သင့် ကုိဘွား ြမင်ေသာ သင်
၏အမိ ကုိ၎င်း ၊ ေမွးဘွား ရာ ဌာနမ
ဟတ်ုေသာ ြပည်သို့ ငါ ှင်ထုတ် သြဖင့် ၊ ထုိ
ြပည်၌ သင်တို့သည် ေသ က လိမ့်မည်။ 27 ြပန် လို ေသာြပည် သို့
ေနာက်တဖနြ်ပန် ၍ မ လာရက။ 28ဤ မင်းသား ေခါနိ သည် ိုေသ
ဘွယ်မဟတ်ု၊ ကျ ိးပ့ဲ ေသာ ုပ်တု ြဖစ်သေလာ။ အဘယ်သူမျှမ ှစ်သက် ေသာ
တနဆ်ာ ြဖစ်သေလာ။ သူ
ှင့် တကွ သူ
၏သား ေြမး တို့ ကုိ ှင်ထုတ် ၍ ၊ သူတို့မ
သိ ဘူးေသာြပည် ၌
အဘယ်ေကာင့်
ချ ပစ်ရသနည်း။ 29 အိေုြမ ကီး ၊ ေြမ ကီး ၊ ေြမ ကီး ၊ ထာဝရဘုရား
၏ အမိန ့် ေတာ်ကုိ နားေထာင် ေလာ။့ 30ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ဤ
မင်း ကုိ သား
မ ှိေသာသူ ဟ၍ူ၎င်း ၊ တသက် လံးုမ ေကာင်းစား ေသာသူဟ၍ူ၎င်း ေရး
မှတ်ေလာ။့ သူ
၏သား ေြမးတစုံ
တေယာက်မျှ ဒါဝိဒ် မင်း ကီး၏ ရာဇပလ္လ င် ေပါ် မှာ ထုိင် ရ ေသာအခွင့် ှင့်၊ ယုဒ
ြပည်ကုိ
စုိးစံ ရေသာအခွင့်မ ှ ိရ။

23
1ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ငါ ့ ထံမှာကျက်စား ေသာ သုိး
တို့ ကုိ ဖျက်ဆီး ၍ ၊ အရပ်ရပ်သို့ ကဲွြပား
ေစေသာ သုိးထိနး် တို့သည် အမဂင်္လာ ှိ က၏။ 2 ထုိေကာင့်၊ ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ငါ ၏ လူ
တို့ ကုိ ေကျွးေမွး ရေသာသုိးထိနး် တို့အမှုမှာ သင်တို့သည် ငါ ၏ သုိးစု
ကုိ မ
ကည့် ှု ၊ မြပ စု၊ အရပ်ရပ်သို့ ကဲွြပား ေစ၍
ှင်ထုတ် ေသာေကာင့်၊ သင် တို့ ြပ ေသာဒစု ိုက် အြပစ်ကုိ သင် တို့အေပါ် မှာ ငါ

သက်ေရာက် ေစမည်ဟု ထာဝရဘုရား
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မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 3တဖနမိ်န ့ေ်တာ်မူသည်ကား၊ ငါ ၏သုိးစု ကုိ ငါ ှင်ထုတ် ေသာ
ြပည် ှိသမျှ တို့ ၌
ကျန် ကင်းေသာ သုိး တို့ ကုိ ငါစုေဝး ၍၊ ေနရင်းသုိးြခံ သို့
တဖနင်ါေဆာင် ခ့ဲ ဦးမည်။ သူတို့သည်လည်း ၊ သားဘွား ၍
များ ြပားက လိမ့်မည်။ 4 သူတို့ ကုိ ေကျွးေမွးေသာ သုိးထိနး် တို့ ကုိ သူ
တို့ အေပါ် မှာ ငါခန ့် ထားသြဖင့် ၊ သူတို့သည် ေနာက် တဖန် ေကာက် ြခင်း၊ ထိတ်လန ့်
ြခင်းမ ှိ ရက။ ဆုံးမ
ြခင်းကုိလည်း မ
ခံရကဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 5ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ သန ့် ှ င်း ေသာ အ ွန ့် ကုိ ဒါဝိဒ် အဘို့
ငါေပါက် ေစသည်အတိင်ုး ၊ ဉာဏ် ေကာင်းေသာ ှင်ဘုရင် တဦးသည် စုိးစံ
၍ ၊ ေြမ ကီး
ေပါ် မှာ တရား
သြဖင့် ေြဖာင့်မတ် စွာ စီရင် ရာ ကာလ
သည် ေရာက် လိမ့်မည်။ 6 ထုိမင်း လက်ထက် ၌
ယုဒ ြပည်သည် ကယ်တင် ြခင်းသို့ ေရာက်၍ ၊ ဣသေရလ
ြပည်လည်း ငိမ်ဝပ် စွာ
ေန ရ လိမ့်မည်။ ထုိ
မင်းသည် ေယေဟာဝါ ေဇဒက ု ဟေူသာ ဘွ့ဲ နာမ ှိ လိမ့်သတည်း။ 7 သို့ ြဖစ်၍၊
ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့ ကုိ အဲဂုတ္တု
ြပည် မှ
ှ တ် ေဆာင် ေသာ
ထာဝရဘုရား အသက် ှင် ေတာ်မူသည်ဟ၍ူမ ကျနိဆုိ် ဘဲ၊ 8ဣသေရလ အမျ ိးသား
အစ ် အဆက်တို့ ကုိ ေြမာက် ြပည် မှစ၍ ၊ ှင်ထုတ် ဘူးေသာ
ြပည် ှိသမျှ တို့ မှ
ပို့ ေဆာင် ေသာ
ထာဝရဘုရား
အသက် ှင်ေတာ်မူသည် ဟ၍ူကျနိဆုိ်ရေသာ ကာလသည် ေနာက်တဖန် ေရာက်
လိမ့်မည်။ သူ
တို့သည် ေနရင်းြပည် ၌
တဖန်
ေန ရက လိမ့်မည်။ 9 ပေရာဖက် များ ှင့် ဆုိင်ေသာ စကားဟမူူကား၊ ထာဝရဘုရား
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ေကာင့် ၎င်း
၊ သန ့် ှ င်း ေသာ စကား
ေတာ် ေကာင့် ၎င်း ငါ ့ စိတ် ပျက် လျက် ှိ၏။ ငါ ့ အ ို း ှ ိသမျှ တို့သည် လှုပ် ှား
က၏။ ယစ်မူး ေသာသူ ှင့်
စပျစ်ရည် ိင်ု ေသာ သူ
က့ဲသို့ ငါြဖစ် ၏။ 10အေကာင်း မူကား၊ မတရား
ေသာေမထုန် ၌မီှဝဲ ေသာသူတို့သည် တြပည် လံးု၌ အ ှ ံအြပား ှ ိ က၏။ ထုိသူတို့
ေကာင့်
တြပည် လံးုြမည်တမ်း ရ၏။ ေတာ
၌ ကျက်စား ရာအရပ်တို့သည် ေသွ့ ေြခာက် က၏။ ြပည်သားများလိက်ုေသာလမ်း
သည် မေြဖာင့် ၊ သူ
တို့အစွမ်း သတ္တ ိ သည် တရား
ဘက်၌ မ ေနတတ်။ 11 ပေရာဖက် ှင့် ယဇ်ပုေရာဟိတ် ှစ်ပါးတို့သည် ဘုရားကုိ
မ ိုမေသ
ြပ က ပီ။ ငါ ့ အိမ် ၌ ပင် သူ
တို့ ြပ ေသာအဓမ္မ အမှုကုိ ငါေတွ့ ပီဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 12 ထုိေကာင့်၊ သူ
တို့ သွားေသာလမ်း သည် ေမှာင်မုိက် ၌
ေချာ တတ်ေသာ လမ်းက့ဲသို့ ြဖစ်၍၊ သူတို့သည် တနွး် တိးုြခင်းကုိ ခံရ၍
လဲ ကလိမ့်မည်။ အေကာင်း မူကား၊ သူ
တို့သည် ဆုံးမ
ြခင်းကုိ ခံရေသာကာလ
၌ သူ
တို့အေပါ် မှာ ေဘးဥပဒ် ကုိ သင့် ေရာက် ေစမည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 13 ှမာရိ ြပည်သား ပေရာဖက် တို့ ၌ လည်း ၊ မုိက်
ေသာသေဘာကုိ ငါြမင် ပီ။ သူတို့သည် ဗာလ
ဘုရားကုိ မီှဝဲ ၍ ပေရာဖက် ြပ သြဖင့် ၊ ငါ ၏လူ
ဣသေရလ အမျ ိးသားတို့ ကုိ မှားယွင်း ေစက ပီ။ 14 ေယ ု ှလင် မိ သား ပေရာဖက်
တို့ ၌ လည်း ၊ စက်ဆုပ် ရံွ ှာဘွယ်ေသာသေဘာကုိ ငါြမင် ပီ။ သူတို့သည် မတရား
ေသာေမထုန် ၌မီှဝဲလျက် ၊ မုသာ
ကုိလည်း သုံး
လျက် ၊ အဓမ္မ
ြပ ေသာသူတို့ ကုိ အားေပး
တတ်သြဖင့်၊ အဘယ်သူမျှမိမိ ြပ ေသာ အဓမ္မ
အမှုကုိ မ
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စွန ့် ။ ထုိသူ
ှိ သမျှတို့သည် ငါ၌ ေသာဒံု
မိ သားက့ဲသို့ ၎င်း
၊ ေယ ု ှလင်
မိ သား တို့သည် ေဂါ ေမာ ရ မိ သား က့ဲသို့ ၎င်း ြဖစ် က၏။ 15 ထုိ ေကာင့်၊

ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
သည် ပေရာဖက် တို့အမှု ၌ မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ သူ
တို့ ကုိ ေဒါန ှင့် ငါ ေကျွး မည်။ ေဆးခါး ကုိလည်း ေသာက် ေစမည်။ ေယ ု ှလင်
မိ သား ပေရာဖက် တို့သည် မူလအြမစ်ြဖစ်၍၊ အဓမ္မ
အမှုသည် တြပည် လံးု ကုိ
ှ ံြပား ေလ ပီ။ 16 ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင်ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ပေရာဖက်ြပ ၍ သင် တို့အား
ေဟာ တတ်ေသာ ဆရာ
တို့၏ စကား
ကုိ
နား မ ေထာင်က ှင့်။ သူ
တို့သည် သင်တို့အား အချည်း ှးီေဟာ တတ် က၏။ ထာဝရဘုရား
၏ ှ တ် ေတာ်ထွက်သို့ မ လိက်ု၊ ကုိယ် အလို အေလျာက် ူပါ ံု ကုိ ြမင်သည်အတိင်ုး
ေဟာ ေြပာတတ်က၏။ 17ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်ကုိ မထီမ့ဲြမင် ြပ ေသာ
သူတို့ အား
၊ သင် တို့သည်
ငိမ်ဝပ် ြခင်း ှ ိ က လိမ့်မည်ဟု ေဟာ
တတ်က၏။ မိမိ
တို့ စိတ် ှလံးု ခုိင်မာ ြခင်း သေဘာသို့
လိက်ု ေသာသူတို့ အား၊ သင် တို့သည် ေဘးဥပဒ် ှင့် မ
ေတွ့ ရကဟု ေဟာ တတ်က၏။ 18 ထုိသူတို့တင်ွ အဘယ်သူ သည် ထာဝရဘုရား
ှင့် တိင်ုပင်ဘက် ြပ သနည်း။ အဘယ်သူသည် အမှုေတာ်ကုိ ကား ြမင် သနည်း။

အဘယ်သူ
သည် ှ တ်ကပတ် ေတာ်ကုိ နားေထာင် ၍ ကား သနည်း။ 19ထာဝရဘုရား ၏ ေလ
ေဘွ ေတာ်သည် ပူေသာ အ ှိန် ှင့်ထွက် ၏။ ြပင်းစွာေသာ ေလေဘွ ြဖစ်၍၊ မတရား
ေသာသူတို့ ေခါင်း ေပါ် မှာ ြပင်းစွာတိက်ု လိမ့်မည်။ 20ထာဝရဘုရား သည် လက်စ
သတ်၍ ၊ အ ကံအစည်
ေတာ်ကုိ ြပည့်စုံ ေစေတာ်မမူမီှ
အမျက် ေတာ် မ
ငိမ်း
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ရ။ ေနာက် ကာလ ၌
သင်တို့သည် ှင်းလင်းစွာ နားလည် ကလိမ့်မည်။ 21 ငါမ ေစလွှတ် ဘဲ ထုိပေရာဖက်
တို့သည် ေြပး က ပီ ။ ငါမ မှာ ထားဘဲ သူ
တို့သည် ကုိယ်အလိအုေလျာက်ေဟာ ေြပာက ပီ။ 22 ထုိသူတို့သည် ငါ ှင့်
တိင်ုပင်ဘက် ြပ လျှင် ၊ ငါ ့ စကား ကုိ ငါ၏ လမူျ ိ းအားဆင့်ဆုိ ၍ ၊ ငါ ၏လမူျ ိ း ကုိ
မတရား
ေသာ လမ်း မှ ၎င်း
၊ မေကာင်း ေသာအကျင့် ဓေလမှ့ ၎င်း လွသွဲား ေစက ပီ။ 23 ငါ သည်နးီ ေသာ အရပ်၌
သာ ဘုရား
ြဖစ် သေလာ။ ေဝး
ေသာ အရပ်၌ လည်း ဘုရား
ြဖစ်သည် မ
ဟတ်ုေလာဟု ထာဝရဘုရား
ေမး ေတာ်မူ၏။ 24 ငါ မ ြမင် ေစြခင်းငှါ
အဘယ်သူသည် မထင် ှား ေသာ အရပ်၌
ပုနး်ေ ှာင် ၍ ေန ိင်ုသနည်းဟု ထာဝရဘုရား
ေမး ေတာ်မူ၏။ ငါ သည် ေကာင်းကင် ေြမ ကီး ကုိ ှ ံြပား သည် မ
ဟတ်ုေလာဟု ထာဝရဘုရား
ေမး ေတာ်မူ ၏။ 25 ငါသည် အိပ်မက် ြမင် ပီ၊ အိပ်မက် ြမင် ပီဟ၊ု ငါ ့ နာမ ကုိ
အမီှြပ ၍၊ မုသာြဖင့် ေဟာေြပာ ေသာ ပေရာဖက် တို့၏ စကား
ကုိ ငါ ကား ပီ။ 26 ထုိပေရာဖက် တို့သည် အဘယ် မျှကာလပတ်လံးု ဤသို့ ကံစည်
ကလိမ့်မည်နည်း။ သူတို့သည် မုသာ
စကား ကုိ ေဟာ
ေြပာတတ်က၏။ ကုိယ် စိတ် ှလံးုလှည့်စား သည် အတိင်ုး ေဟာေြပာတတ်က၏။

27 ဘုိးေဘး တို့သည် ဗာလ
ေကာင့်
ငါ ့ နာမ ကုိ ေမ့ေလျာ့ သက့ဲသို့ ၊ သူတို့သည် အိမ်နးီချင်း တ ေယာက်ကုိ တေယာက်
ေြပာ တတ်ေသာ
အိပ်မက် များအားြဖင့် ငါ ၏ လမူျ ိ း သည် ငါ ့ နာမ ကုိ ေမ့ေလျာ့ ေစမည်ဟု အ ကံ
ှိ က သည်တကား။ 28 အိပ်မက် ြမင်ေသာ ပေရာဖက် သည် အိပ်မက် စကားကုိ ေြပာ
ပါေလေစ။ ငါ ၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်ကုိ ခံရေသာသူ
သည် ှ တ်ကပတ် စကားေတာ်ကုိ မှနက်န် စွာ ေဟာ
ေြပာပါေလေစ။ အဖျင်း သည်စပါး ှင့်
အဘယ် သို့ ဆုိင် သနည်းဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 29 ငါ ၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည် မီး
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က့ဲသို့ ၎င်း
၊ ေကျာက် ကုိ ထု
ေချေသာသံတူ က့ဲသို့ ၎င်း ြဖစ်သည်မဟတ်ု
ေလာဟု ထာဝရဘုရား
ေမး ေတာ်မူ၏။ 30 သို့ ြဖစ်၍၊ ငါ ့စကား ေတာ်ကုိ အိမ်နးီချင်း တေယာက်မှ တေယာက်
ခုိး ေသာ ပေရာဖက် တို့ ကုိ ငါ သည် ဆန ့က်ျင် ဘက်ြပ မည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 31 မိမိ တို့အလို အေလျာက်ေဟာ ေြပာလျက် ှင့် အမိန ့် ေတာ် ှိ သည်
ဟဆုိုေသာ ပေရာဖက် တို့ ကုိ ငါ သည် ဆန ့က်ျင် ဘက်ြပ မည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 32 မှား ေသာအိပ်မက် ကုိေဟာ ေြပာ၍၊ မုသာ
စကား ှင့်
အချည်း ှးီ စကားအားြဖင့် ငါ ၏လမူျ ိ း ကုိမှားယွင်း ေစေသာ ပေရာဖက်တို့ ကုိ ငါ
သည် ဆန ့က်ျင် ဘက်ြပ မည်။ သူ
တို့ ကုိ ငါ မ ေစလွှတ် ၊ မ
မှာ ထားေသာေကာင့် ၊ ဤ
လမူျ ိ း
သည် ေကျးဇူး မ ှိဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ် မူ၏။ 33 ဤ လမူျ ိး တင်ွ ဆင်းရဲသား ြဖစ် ေစ၊ ပေရာဖက် ြဖစ် ေစ ၊
ယဇ်ပုေရာဟိတ် ြဖစ်ေစ၊ တစုံတေယာက်က၊ ထာဝရဘုရား
၏ ဗျာဒိတ် ေတာ်အဘယ်သို့ နည်းဟု သင့် ကုိ ေမး
လျှင် ၊ ြပန် ေြပာ ရမည်မှာ၊ သင်တို့ ှင့်ဆုိင်ေသာ ဗျာဒိတ် ေတာ်ဟမူူကား၊ သင် တို့ ကုိ
ငါစွန ့ပ်စ် မည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 34ထာဝရဘုရား ၏ ဗျာဒိတ် ေတာ် ှိသည်ဟု ေြပာ ဆုိ ေသာ
ပေရာဖက် ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ၊ ြပည်သူ ြပည်သားကုိ၎င်း၊ ထုိသူ
၏ အိမ် သူအိမ်သားတို့ ကုိ၎င်း၊ ငါသည် ဒဏ်ေပး မည်။ 35သင်တို့က၊ ထာဝရဘုရား
သည် အဘယ် သို့ ြပနေ်ြပာ ေတာ်မူသနည်းဟ၍ူ၎င်း ၊ အဘယ်သို့ မိန ့် ေတာ်မူသနည်း
ဟ၍ူ၎င်း ၊ အိမ်နးီချင်း ၊ ညီအစ်ကုိ ချင်း တေယာက် ကုိ တေယာက် ေမးြမနး် ရမည်။
36ထာဝရဘုရား ၏ ဗျာဒိတ် ေတာ် ှိသည်ဟ၍ူေနာက် တဖန် မ
ဆုိ ရ။ လူ
တိင်ုးမိမိ စကား မှတပါး အြခား ေသာဗျာဒိတ် ေတာ်မ ှိရ။ အေကာင်းမူကား၊ သင်
တို့သည် အသက် ှင် ေတာ်မူေသာဘုရား ၊ ငါ တို့၏ ဘုရား
သခင်တည်းဟေူသာေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင်ထာဝရ ဘုရား ၏ စကား
ေတာ်ကုိ ဖျက် က ပီ။ 37ထာဝရဘုရား သည် သင့် အား အဘယ်သို့ ြပနေ်ြပာ ေတာ်
မူသနည်း။ ထာဝရဘုရား
သည် အဘယ်သို့ မိန ့် ေတာ်မူသနည်းဟု ပေရာဖက် ကုိ
ေမး ေလာ။့ 38သင်တို့က၊ ထာဝရဘုရား
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၏ ဗျာဒိတ် ေတာ်ဟု ဆုိ
ကသည်ြဖစ်၍ ၊ ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ထာဝရဘုရား
၏ ဗျာဒိတ် ေတာ် ှိ သည်ဟု မ
ဆုိ ရမည် အေကာင်း၊ ငါပညတ်
ေသာ်လည်း ၊ သင် တို့သည် ထာဝရဘုရား
၏ ဗျာဒိတ် ေတာ် ှိ သည်ဟေူသာစကား ကုိ သုံး
က ေသာေကာင့် ၊ 39 ငါသည် သင် တို့ ကုိ၎င်း၊ သင် တို့ ှင့် ဘုိးေဘး
တို့ အား
ငါေပး ေသာ
မိ ကုိ၎င်း၊ ငါ ့ ထံမှ အကုနအ်စင်ကျ ံး ၍ ပစ်လိက်ုမည်။ 40အစ ်အ မဲ မ ေမ့ေလျာ့
ိင်ုေသာ
ထာဝရ က့ဲရဲ ြခင်း ှင့်
အ ှက်ကဲွ ြခင်းကုိ သင် တို့အေပါ် မှာ သက်ေရာက် ေစမည်။

24
1 ထာဝရဘုရား ြပေတာ်မူေသာ ူပါ ံုဟူမူကား၊ ဗာဗုလုန် ှ င်ဘုရင် ေနဗုခဒ်ေနဇာ
သည် ယုဒ
ှင်ဘုရင် ေယာယကိမ် သား ေယခါနိ မင်းအစ ှိေသာ ယုဒ
မှူးမတ် များ၊ လက်သမား ၊ ပနး်ပဲ သမားများတို့ ကုိ ေယ ု ှလင် မိ မှ
ဗာဗုလနု် မိ သို့ သိမ်းသွား ေသာေနာက်၊ ထာဝရဘုရား
၏ ဗိမာန် ေတာ်ေ ှ ၌ ထား ေသာ သေဘင်္ာ သဖနး်သီးေတာင်း ှစ် လံးုသည် ထင် ှား
ေလ၏။ 2 ေတာင်း တလံးု ၌ကား၊ အဦး
မှည့်ေသာ သေဘင်္ာသဖနး်
သီး က့ဲသို့ အလနွ် ေကာင်း ေသာ သေဘင်္ာသဖနး် သီး ှင့် ြပည့်လျက် ှိ၏။ တ
လံးု၌ကား၊ မ
စား ိင်ု ေအာင် အလနွ် ည့ံ ေသာ သေဘင်္ာသဖနး် သီး ှင့် ြပည့် လျက် ှိ၏။

3ထာဝရဘုရား ကလည်း ၊ ေယရမိ
၊ သင် သည် အဘယ် အရာကုိ ြမင် သနည်းဟုေမး ေတာ်မူလျှင် ၊ အကျွ ်ပ်ုသည်
သေဘင်္ာသဖနး် သီး ကုိ ြမင်ပါ၏။ ေကာင်း ေသာ သေဘင်္ာ သဖနး်သီးသည် အလနွ်
ေကာင်း ပါ၏။ ည့ံ
ေသာ သ◌င်္ေဘသဖနး်သီးသည် မ
စား ိင်ုေအာင်
အလနွ် ည့ံ ပါသည်ဟု ြပနေ်လျှာက် ၏။ 4တဖန်
ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည် ငါ ့ ဆီသို့
ေရာက် လာ၍၊ ဣသေရလ
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အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ 5ဤ အရပ် မှ
ခါလဒဲ ြပည် သို့ ငါေစလွှတ် ၍ သိမ်းသွား ြခင်းကုိ ခံရေသာ
ယုဒ အမျ ိးသားတို့သည်၊ ဤ
ေကာင်း
ေသာ သေဘင်္ာ သဖနး်သီးက့ဲသို့ ြဖစ် ကသည်ဟု ငါဝနခံ် မည်။ 6 သူ တို့ ၌
ေကျးဇူး ြပ မည်ဟု ငါ ကံစည်၍၊ ဤ
ြပည်
သို့ တဖန် ေဆာင် ခ့ဲဦးမည်။ ေနာက် တဖန် မ
ဖိ မဖျက်ဘဲ တည်ေဆာက် မည်။ မ
ှ တ်
မပယ်ဘဲစုိက် ထားမည်။ 7 ငါ သည် ထာဝရဘုရား
ြဖစ်ေကာင်း ကုိ၊ သူတို့ သိ
ိင်ုေသာ စိတ် ှလံးုကုိ ငါေပး မည်။ သူတို့သည် ငါ ၏လူ
ြဖစ် က၍ ၊ ငါ သည်လည်း သူ
တို့၏
ဘုရား သခင်ြဖစ် လိမ့်မည် ။ ငါ ့ ထံသို့ စိတ် ှလံးုအကင်းမ့ဲ ှင့်
ြပန် လာကလိမ့်မည်။ 8 မ စား ိင်ုေအာင် အလနွည့ံ် ေသာ သေဘင်္ာ သဖနး် သီးက့ဲသို့
၊ ငါသည် ယုဒ
ှင်ဘုရင် ေဇဒကိ မှစ ၍၊ မှူး ေတာ်မတ်ေတာ်၊ ဤ
ြပည် ၌
ကျန် ကင်းေသာ ေယ ု ှလင်
မိ သား၊ အဲဂုတ္တု
ြပည် ၌ ေန ေသာအမျ ိးသားတို့ ကုိ ြဖစ် ေစမည်။ 9 သူတို့သည် ငါ ှင် ရာ အရပ်ရပ်
တို့ ၌
က့ဲရဲ ြခင်း၊ ပုံ
ခုိင်း ြခင်း၊ ဆဲေရး
ြခင်း၊ ကျနိ် ြခင်းတို့ ကုိခံ ရမည် အေကာင်း၊ ငါသည် ေြမ ေပါ်မှာ တိင်ုး ိင်ုငံ ှ ိသမျှ
တို့ ၌
ေ ှာင့် ှက် ည ်းဆဲြခင်းသို့ သူ
တို့ ကုိ အပ် လိက်ုမည်။ 10 သူ တို့ ှင့်
သူ တို့၏ ဘုိးေဘး
တို့အား
ငါေပး ေသာ
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ြပည် မှ ၊ သူ
တို့ ကုိ မ
ပယ် ှင်း မီှတိင်ုေအာင်ထား ေဘး၊ မွတ်သိပ် ြခင်းေဘး၊ ကာလနာ
ေဘးကုိ သူ
တို့ ှ ိရာ သို့ ငါေစလွှတ် မည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။

25
1 ယုဒ ှင်ဘုရင် ေယာ ှိ မင်း ကီးသား
ေယာယကိမ်
နနး်စံစတတု္ထ ှစ် ၊ ဗာဗုလနု် ှ င်ဘုရင် ေနဗုခဒ်ေနဇာ နနး်စံပဌမ ှစ် တင်ွ၊ ယုဒ
ြပည်သား အေပါင်း တို့ ကုိ ရည်မှတ်
၍၊ ေယရမိ
သို့
ေရာက် လာေသာ ှ တ်ကပတ် ေတာ်ကုိ၊ 2 ယုဒ ြပည်သူ ၊ ေယ ု ှလင် မိ သား
အေပါင်း တို့ အား
၊ ေယရမိ
ဆင့်ဆုိ ေဟာေြပာရသည်ကား ၊ 3 ယုဒ ှင်ဘုရင် အာမုန် သား
ေယာ ှိ နနး်စံဆယ်
သုံး ှစ် မှစ၍ ယခု တိင်ု ေအာင်၊ အ ှစ် ှစ်ဆယ် သုံး ှစ် ပတ်လံးု ထာဝရဘုရား
၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည် ငါ ့ ဆီသို့
ေရာက် လာသည်အတိင်ုး၊ ငါသည် ေစာ
ေစာထ၍ အမိန ့် ေတာ်ကုိ အထပ်ထပ်ဆင့် ဆုိေသာ်လည်း ၊ သင်တို့သည် နား
မ ေထာင်ဘဲ ေနက၏။ 4ထာဝရဘုရား သည်လည်း၊ ေစာေစာထ
၍
မိမိ ကျွန်
ပေရာဖက် အေပါင်း တို့ ကုိ၊ သင် တို့ ှ ိရာသို့
အထပ်ထပ်ေစလွှတ် ေတာ်မူေသာ်လည်း ၊ သင်တို့သည် နား
မ ေထာင်က။ အမိန ့ေ်တာ်ကုိ ကား ြခင်းငှါ နား ကုိ မ
လှည့် ဘဲ ေနက၏။ 5 ထုိပေရာဖက်တို့က၊ သင်တို့အသီးအသီး လိက်ု ေသာလမ်း ဆုိး
ှင့်
အကျင့် ဆုိး များကုိ ပယ် ှား၍၊ သင် တို့ ှင့်
ဘုိးေဘး တို့အား
ထာဝရဘုရား သည် အ မဲ ေပး ေတာ်မူ ေသာ
ြပည် ၌
ေန ကေလာ။့ 6အြခား တပါးေသာ ဘုရား
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ေနာက် သို့ လိက်ု ၍
ဝတ် မ ြပ ၊ မကုိးကွယ် က ှင့်။ ကုိယ် လက် ှင့် လပ်ု ေသာ အရာများအားြဖင့် ၊ ငါ
၏အမျက် ကုိ မ
ထွက်ေစက ှင့်။ ငါသည်လည်း ၊ သင် တို့ ကုိ
မ ည ်းဆဲ ဟု ဆင့် ဆုိ က၏။ 7ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ် မူ သည်ကား၊ ထုိသို့ ဆင့်ဆုိ က ေသာ်လည်း၊ သင် တို့သည်
ကုိယ်၌အကျ ိးနည်း ြဖစ်ေစြခင်းငှါ ၊ ကုိယ် လက် ှင့် လပ်ု ေသာ အရာများအားြဖင့်
၊ ငါ ၏အမျက် ကုိ ထွက်ေစေသာ အခွင့် ှ ိမည် အေကာင်း ၊ ငါ ့ စကားကုိ
နား မ ေထာင်ဘဲေနက ပီ။ 8 ထုိေကာင့်၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ သင်တို့သည် ငါ ့ စကား ကုိ နား
မ ေထာင်ေသာေကာင့် ၊ 9ဤ ြပည် ှင့်
ြပည် သား များကုိ၎င်း၊ ပတ်ဝနး်ကျင် ၌ ှိေသာလအူမျ ိးမျ ိ း တို့ ကုိ၎င်းစစ်တိက်ုေစြခ
င်းငှါ၊ ငါ ၏ ကျွန် ဗာဗုလနု်
ှ င်ဘုရင် ေနဗုခဒ်ေနဇာ အစ ှိေသာ ေြမာက် ြပည်သား အမျ ိးမျ ိ း အေပါင်းတို့ ကုိ ငါ

မှာ လိက်ု၍
ေဆာင် ခ့ဲ ပီးလျှင်၊ ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီး ၍ ၊ ဤ
ြပည်သား တို့ ကုိ အံဩ့
ဘွယ်ရာ၊ က့ဲရဲ
သံကုိကားရာ၊ အစ ် အ မဲလဆိူတ်ညံ ရာ ြဖစ် ေစမည်။ 10ဤသူတို့တင်ွ ဝမ်းေြမာက်
ေသာ အသံ
၊ ရွှင်လနး် ေသာအသံ ၊ မဂင်္လာေဆာင်သတို့သား ၏အသံ ၊ သတို့သမီး
၏အသံ ၊ ကိတ်ဆုံ သံ ှင့်
မီးခွက် အလင်း ကုိ ငါကွယ် ေပျာက်ေစမည်။ 11ဤ ြပည် တေ ှာက် လံးုသည် လူ
ဆိတ်ညံ ရာ၊ အံဩ့ဘွယ် ရာ ြဖစ် လိမ့်မည်။ ဤ
လမူျ ိး တို့သည် အ ှစ်
ခုနစ်ဆယ် ပတ်လံးုဗာ ဗုလု န် ှ င်ဘုရင် ၏ အမှု ကုိ ေဆာင်ရွက် ရ ကလိမ့်မည်။

12ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ အ ှစ်
ခုနစ်ဆယ် ေစ့ ေသာအခါ ၊ ဗာဗုလနု် ှ င်ဘုရင် ှင့်
သူ၏ ိင်ုငံ တည်းဟေူသာခါလဒဲ တိင်ုး ိင်ုငံ၏ အြပစ်
ေကာင့်၊ ငါသည် သူတို့ ကုိ ဒဏ် ေပး၍ ၊ ထုိ ိင်ုငံ ကုိ အစ ် အ မဲ လဆိူတ်ညံ ရာအရပ်
ြဖစ် ေစမည်။ 13 ငါ ခိမ်း ေသာ စကား များတည်းဟေူသာ ေယရမိ
သည် ခပ်သိမ်း ေသာ တိင်ုး ိင်ုငံတို့တဘက်၌ ေဟာေြပာ ၍၊ ဤ
စာ ၌ ေရး ထားေသာ စကား ှိသမျှ တို့ ကုိ ခါလဒဲ တိင်ုး ိင်ုငံအေပါ် မှာ ငါသက်ေရာက်
ေစမည်။ 14 များစွာ ေသာ လမူျ ိ း တို့ ှင့်
ကီး ေသာ ှင် ဘုရင်တို့သည် ခါလဒဲြပည်သားတို့ ကုိ ေစစား
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ကလိမ့်မည်။ သူ
တို့ ကျင့်ေသာအကျင့်
၊ သူတို့ ကုိယ်တိင်ုြပ ေသာအမှု ှင့် အေလျာက် ၊ အကျ ိးအြပစ်ကုိ ငါဆပ် ေပးမည်။

15ဣသေရလ အမျ ိး၏ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား
ကလည်း ၊ အမျက် ေတာ်စပျစ်ရည် ဖလား ကုိ ငါ ့လက် မှ
ခံယူ ေလာ။့ ငါ သည်သင့် ကုိ ေစလွှတ် ေသာ လမူျ ိ း အေပါင်း တို့ ကုိ ေသာက် ေစ
ေလာ။့ 16 သူ တို့အလယ် သို့ ငါ ေစလွှတ် ေသာ ထား
ေကာင့်
သူတို့သည် ေသာက် ၍
ယစ်မူး တိမ်းယိမ်း ြခင်းသို့ ေရာက် ကလိမ့်မည်ဟု ငါ ့အား
မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ 17 ငါသည် ထာဝရဘုရား
၏ လက် ေတာ်မှ
ထုိ ဖလား
ကုိခံယူ ၍ ၊ ထာဝရဘုရား
သည် ငါ ့ ကုိ ေစလွှတ်
ေတာ်မူေသာ လမူျ ိ း အေပါင်း တို့ ကုိ ေသာက် ေစ၏။ 18 ထုိလမူျ ိ းများဟူမူကား၊
ယေန ့
ှ ိသည်အတိင်ုး လဆိူတ်ညံ ရာ၊ အံဩ့ဘွယ်ရာ၊ က့ဲရဲ
သံကုိကားရာ၊ ကျနိဆဲ် ရာြဖစ် ေစြခင်းငှါ ၊ ေသာက်ရေသာေယ ု ှလင် မိ သူ၊ ယုဒ
ြပည် သား၊ ယုဒ ှင် ဘုရင်များ၊ မှူးမတ် များ၊ 19 အဲဂုတ္တု ြပည်ကုိ အစုိးရ
ေသာဖာေရာ ဘုရင် အစ ှိေသာသူ ၏ ကျွန် ၊ မှူးမတ် ၊ ြပည်သူ ြပည်သား၊ သူတို့ ှင့်
ေရာေ ှာေသာ တပါးအမျ ိးသား
ှိသမျှ ၊ 20 ဥဇ မင်းအေပါင်း ၊ ဖိလိတ္တိ
မင်း အေပါင်း ၊ အာ ှ ေကလုန် ြပည်သား၊ ဂါဇ ြပည်သား၊ ဧ က န် ြပည်သား၊
ကျန်ကင်း ေသာ အာဇုတ် ြပည်သား၊ 21 ဧဒံု ြပည်သား၊ ေမာဘ
ြပည်သား၊ အမ္မုန်
ြပည်သား ၊ 22တု ု မင်း အေပါင်း ၊ ဇိဒနု် မင်း အေပါင်း ၊ ပင်လယ် တဘက် ၌
အစုိးရေသာမင်း များ၊ 23 ေဒဓန် ြပည်သား၊ ေတမ
ြပည်သား၊ ဗုဇ
ြပည်သား၊ ပါးမုနး် ကုိရိတ်
တတ်ေသာ ြပည်သား ှိသမျှ ၊ 24အာရပ် မင်း အေပါင်း ၊ ေတာ
၌ ေန ၍ အမျ ိး မစစ် ေသာ လူများကုိ အစုိးရေသာမင်း အေပါင်း ၊ 25 ဇိမရိ မင်း
အေပါင်း ၊ ဧလံ
မင်း အေပါင်း ၊ ေမဒိ
မင်း
အေပါင်း ၊ 26တပါး ှင့်တပါးနးီ သည်ြဖစ်ေစ၊ ေဝး
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သည်ြဖစ်ေစ၊ ေြမာက် ြပည်မင်း ှ ိသမျှ တို့ ှင့်၊ ေြမ ကီး တြပင်လံးု ၌
ှိသမျှ ေသာ ေလာကီ
ိင်ုငံ အေပါင်း ပါ ကသတည်း။ ေနာက်ဆုံး ၌ ေ ှ ှက် ှ င်ဘုရင် ေသာက် ရမည်။

27သင် တို့အလယ် သို့ ငါ ေစလွှတ် ေသာ
ထား
ေကာင့် ေသာက် ၍
ယစ်မူး က။ ေအာအ့န် က၊ လဲ
က၊ ေနာက်တဖန် မ
ထ က ှင့်ဟု ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင် ၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူေကာင်းကုိ
သူ တို့အား
ဆင့်ဆုိ ေလာ။့ 28 သူတို့သည် ေသာက် ြခ င်း ငှါ ထုိ ဖလား ကုိ သင် ၏ လက် မှ
မခံ၊ ြငင်းပယ် လျှင်လည်း၊ စင်စစ်ေသာက် ရ ကမည် ဟ၊ု ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင်
ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူေကာင်းကုိ
သူ တို့အား
ြပနေ်ြပာ ေလာ။့ 29အေကာင်း မူကား၊ ငါ ၏နာမ ြဖင့် သမုတ် ေသာ
မိ ကုိ ငါ သည် အြပစ်ေပးစ ြပ လျှင်၊ သင်တို့သည် ဒဏ်
အလျှင်းမခံဘဲ ေနရကမည်ေလာ။ ဒဏ် မခံဘဲမေနရက။ ငါ သည် ေြမ ကီး သား ှိ
သမျှ တို့အဘို့
ထား ကုိ မှာ လိက်ု မည်ဟု ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင်ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 30 ထုိေကာင့် ၊ သင် သည် ပေရာဖက် ြပ လျက် သူ
တို့ အား
ေဟာ ေြပာရေသာစကား များဟမူူကား၊ ထာဝရဘုရား
သည် ြမင့် ေသာ အရပ် က ေကးေကာ် ေတာ်မူ မည်။ သန ့် ှ င်း ေသာ ဘုံဗိမာန် ေတာ်
က
အသံ ကုိ လွှင့်
ေတာ်မူမည်။ ကျနိး်ဝပ်ေတာ်မူရာအရပ် ဌာန တဘက် ၌ ြပင်းစွာေကးေကာ် ေတာ်
မူမည်။ စပျစ်သီးကုိ နင်းနယ် ေသာသူများ ေအာ်ဟစ် သက့ဲသို့ ၊ ေြမ ကီး သား များ
တဘက် ၌ ေအာ်ဟစ် ေတာ်မူမည်။ 31 ေြမ ကီး စွနး် တိင်ုေအာင် အသံ ှ ံြပား လိမ့်မည်။
ထာဝရဘုရား
သည် လူ
အမျ ိးမျ ိ းတို့ ှင့် တရား
ေတွ့စရာ အေကာင်း ှ ိ၍၊ ခပ်သိမ်း ေသာ သတ္တ ဝါ တို့ ကုိ
အမှုလပ်ု
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ေတာ်မူမည်။ ဆုိး
ေသာသူတို့ ကုိ ထား
ှင့်ကွပ်မျက်ေစြခင်းငှါ
အပ် ေတာ်မူမည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ ၏။ 32 ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ေဘး
သည် တြပည် မှ တြပည် သို့
ကူး သွားလိမ့်မည်။ ေြမ ကီး အစွနး် အနားတို့ မှ
ြပင်းစွာ ေသာ ေလေဘွ သည် ထ လိမ့်မည်။ 33 ထုိအခါ
ထာဝရဘုရား
ကွပ်မျက် ေတာ်မူြခင်းကုိ ခံရေသာသူတို့ သည် ေြမ ကီး တဘက် မှ တဘက်
တိင်ုေအာင် ှ ံြပား ကလိမ့်မည်။ သူတို့ ကုိ မ
ြမည်တမ်း ရ။ မ
စု မပုံရ။ မ
သ ဂ ဟ် ရ။ ေြမ ေပါ် မှာ
မစင် က့ဲသို့ ြဖစ် က လိမ့်မည်။ 34 အို သုိးထိနး် တို့ ၊ ငိေု ကး ေအာ်ဟစ် ကေလာ။့ အို
သုိး
ကီး သုိးြမတ်တို့ ၊ ြပာ၌လးူလည်းလျက်ေနကေလာ။့ သင် တို့ ကုိသတ်
ရေသာအချနိ် ေရာက် ေလ ပီ။ အရပ်ရပ်သို့ ငါေမာင်းသြဖင့်၊ သင်တို့သည် အဘုိး
ထုိက်ေသာ တနဆ်ာ ကျ သက့ဲသို့ ြဖစ်ရကလိမ့်မည်။ 35 သုိးထိနး် တို့သည် ေြပးစရာ
လမ်းမ ှိ။ သုိး
ကီး
သုိးြမတ်တို့သည် လတ်ွ ရာလမ်းကုိ ှာ၍ မေတွ့ရ က။ 36 သုိးထိနး် များ ငိေု ကး သံ
ှင့် သုိး
ကီး
သုိးြမတ်များ ြမည်သံ ကုိကားရ၏။ အေကာင်း မူကား၊ ထာဝရဘုရား
သည် သူ
တို့ကျက်စား ရာအရပ်ကုိ ဖျက်ဆီး ေတာ်မူ၏။ 37ထာဝရဘုရား
သည်ြပင်းစွာ အမျက် ထွက်ေတာ်မူေသာ အားြဖင့် ငိမ်ဝပ် စွာ ေနရာ
အရပ်တို့ သည်လည်း
ပယ် ှင်း ဖျက်ဆီးြခင်းကုိခံရက၏။ 38 ြခေသင့်္ ဘာသာဓေလ၊့ ေနေတာ်မူရာြခံ ကုိ စွန ့်
ထွက်ေတာ်မူ ပီ။ ည ်းဆဲ ေသာသူ ၏ြပင်းထနြ်ခင်း၊ ြပင်းစွာ
အမျက် ထွက်ြခင်းအားြဖင့် ၊ သူ
တို့ ြပည် သည် လဆိူတ်ညံ
ရာအရပ် ြဖစ်ရ၏။
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26
1 ယုဒ ှင်ဘုရင် ေယာ ှိ သား
ေယာယကိမ် နနး်
ထုိင်စ က
၊ ထာဝရဘုရား
၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်ေရာက် လာ ၍၊ 2ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ဗိမာန်
ေတာ်၌ ကုိးကွယ် အံ့ေသာငှါ ေရာက် လာေသာယုဒ မိ သူရွာသားအေပါင်း တို့အား
ဆင့်ဆုိ ေစြခင်းငှါ ၊ ငါသည်သင် ၌ မှာ ထားသမျှ ေသာစကား တို့ ကုိ ဗိမာန် ေတာ် တန်
တိင်ုး ထဲမှာ ရပ် လျက်၊ သူ
တို့အား ြပနေ်ြပာ ေလာ။့ တခွနး် ကုိမျှ မ
ထိမ် မဝှက် ှင့်။ 3 သူတို့သည် နားေထာင် ၍ ၊ အသီးအသီး
မိမိ တို့ အဓမ္မ
လမ်း မှ
လွှဲေ ှာင် ေကာင်း
လွှဲေ ှာင် ကလိမ့်မည်။ ငါ သည်လည်း သူ
တို့ ြပ ေသာဒစု ိုက် ေကာင့်
အြပစ် ေပး
မည်ဟု ကံစည် ြခင်းကုိ ေနာင်တရ မည်။ 4 သို့ ြဖစ်၍၊ သင်သည် ဆင့်ဆုိရမည်မှာ၊
ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ သင်တို့သည် ငါ ့ စကားကုိ
နား မ ေထာင်၊ သင် တို့ ၌
ငါထား ေသာ
ပညတ် တရားလမ်း သို့
မလိက်ု ၊ 5 ငါ သည် ေစာေစာ
ထ၍
သင် တို့ ှ ိရာသို့
အထပ်ထပ် ေစလွှတ် ေသာ
ငါ ၏ကျွန်
ပေရာဖက် တို့၏ စကား
ကုိ နား
မေထာင်ဘဲေနသက့ဲသို့ ၊ ယခုလည်း နား
မ ေထာင်ဘဲ ေနလျှင် ၊ 6ဤ အိမ် ကုိ ှိေလာ ရွာက့ဲသို့ ငါြဖစ် ေစမည်။ ဤ
မိ ကုိလည်း ၊ ေြမ ေပါ်မှာ လူ
အမျ ိးမျ ိ း ကျနိဆဲ် ေသာ မိ ြဖစ် ေစမည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။ 7 ထုိ စကား ကုိ ဗိမာန်
ေတာ်၌
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ေယရမိ
ေဟာေြပာ သည်ကုိ ယဇ် ပုေရာဟိတ်များ၊ ပေရာဖက် များ၊ လူ
များ အေပါင်း တို့သည် ကား က၏။ 8လူ များအေပါင်း တို့အား
ဆင့်ဆုိ ေစြခင်းငှါ ၊ ထာဝရဘုရား
မှာ ထားေတာ်မူသမျှ ေသာ
စကားေတာ်ကုိ အကုနအ်စင်ေဟာ ေြပာ ပီး မှ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ၊ ပေရာဖက် ၊ လူ
များအေပါင်း တို့သည် ေယရမိ
ကုိ ဘမ်းဆီး ၍၊ သင်သည် အေသသတ်ြခင်းကုိ အမှနခံ်ရမည်။ 9ဤအိမ် ေတာ်သည်
ှိေလာ ရွာက့ဲသို့ ြဖစ် လိမ့်မည် ။ ဤ
မိ သည် လမူ
ှိ ၊ ဆိတ်ညံ ရာအရပ်ြဖစ်လိမ့်မည်ဟု သင်သည် ထာဝရဘုရား
၏နာမ ေတာ်ကုိ အမီှ ြပ ၍ အဘယ်ေကာင့် ေဟာ သနည်းဟေုြပာ ဆုိလျက် ၊ လူ
များ အေပါင်း တို့သည် ဗိမာန် ေတာ်တင်ွ
ေယရမိ တဘက် ၌ စုေဝး က၏။ 10 ယုဒ မှူးမတ် တို့သည် ထုိ
အမှု ကုိ ကားသိ ေသာအခါ ၊ နနး်ေတာ် မှ
ဗိမာန် ေတာ်သို့လာ ၍ ၊ ဗိမာန် ေတာ် တံခါး သစ် အတင်ွး၌
ထုိင် က၏။ 11ယဇ်ပုေရာဟိတ် ှင့်
ပေရာဖက် တို့က၊ ဤ
သူ သည် အေသ
ခံထုိက် ေပ၏။ သင်တို့သည် ကုိယ် နား ှင့်
ကား သည်အတိင်ုး ၊ ဤ
မိ ကုိ ဆန ့က်ျင် ဘက်ြပ ၍ ေဟာ
ေြပာပါ ပီတကားဟု မှူးမတ် အစ ှိ ေသာ လူ
များ အေပါင်း တို့အား
ေြပာ ဆုိက၏။ 12 ေယရမိ ကလည်း ၊ သင်တို့ ကား သမျှ အတိင်ုး၊ ဤ
အိမ် ေတာ် ှင့်
ဤ မိ ေတာ်ကုိ ဆန ့က်ျင် ဘက်ြပ ၍ ေဟာ
ေြပာေစြခင်းငှါ ၊ ထာဝရဘုရား
သည် ငါ ့ ကုိ ေစလွှတ် ေတာ်မူ ပီ။ 13 ယခု မှာသင် တို့၏ ကျင့် ကံ ြပ မူ ြခင်းတို့ ကုိ
ေြပာင်းလဲ ကေလာ။့ သင် တို့၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ၏ စကား
ေတာ်ကုိ နားေထာင် ကေလာ။့ သို့ ြပ လျှင် ၊ ထာဝရဘုရား
သည် သင် တို့ ၌
ေဘးဥပဒ် ေရာက်ေစမည်ဟု ခိမ်း ေတာ်မူေသာ်လည်း၊ တဖန် ေနာင်တရ ေတာ်မူ
လိမ့်မည်။ 14 ငါ မူကား၊ သင် တို့လက် ၌ ှိပါ၏။ သင် တို့ စိတ် ၌
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ေြဖာင့်မတ် ေလျာက်ပတ် သည်ဟု ထင်သည်အတိင်ုး ၊ ငါ ့ ကုိ
ြပ ကေလာ။့ 15 သို့ ရာတင်ွ ၊ ငါ ့ ကုိသတ်
လျှင် အြပစ် မ ှိေသာအေသွး ကုိ သင် တို့သည် ကုိယ် အေပါ် သို့ ၎င်း
၊ ဤ
မိ ှင့်
မိ သား တို့အေပါ် သို့ ၎င်း စင်စစ်ေရာက် ေစလိမ့်မည်ဟု ဧကန်အမှန် သိမှတ် က

ေလာ။့ ဤ
စကား
အလံးုစုံ တို့ ကုိ သင် တို့အား
ကား ေြပာမည်အေကာင်း၊ ထာဝရဘုရား
သည် ငါ ့ ကုိ စင်စစ် ေစလွှတ် ေတာ်မူ ပီဟု မှူးမတ် အစ
ှိေသာလူ များအေပါင်း တို့အား
ေြပာ ဆုိေလ၏။ 16 ထုိအခါ မှူးမတ် အစ ှိေသာ လူ
များအေပါင်း တို့ က၊ ဤ
သူ သည်
အေသခံ ထုိက်သည်မ ဟတ်ု။ ငါ တို့ ဘုရား သခင် ထာဝရဘုရား
၏ နာမ
ေတာ်ကုိ အမီှြပ ၍၊ ငါ တို့ အား
ေဟာ ေြပာေလ ပီဟု ယဇ်ပုေရာဟိတ် ှင့်
ပေရာဖက် တို့အား
ေြပာ ဆုိက၏။ 17 ြပည် သား အသက် ကီး သူ အချ ိ ကလည်း ၊ ယုဒ
ှင်ဘုရင် ေဟဇကိ လက်ထက် ၊ ေမာရ ှ ရွာသားမိက္ခါ သည် ပေရာဖက် ြပ လျက်၊

ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင်ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ 18 ဇိအနု် ေတာင်သည်
လယ် က့ဲသို့ ထွန် ြခင်းကုိခံရလိမ့်မည်။ ေယ ု ှလင် မိ သည်လည်း၊ ေြမပုံ များြဖစ်
လိမ့်မည်။ ဗိမာန် ေတာ်ေတာင် သည်လည်း၊ ေတာ
ေတာင် က့ဲသို့ ြဖစ် လိမ့်မည်ဟု ယုဒ
ြပည်သား အေပါင်း တို့အား
ေဟာေြပာ ၏။ 19 ထုိအခါ ယုဒြပည်သားအေပါင်းတို့ ှင့်တကွ၊ ယုဒ
ှင်ဘုရင် ေဟဇကိ သည် ထုိပေရာဖက် ကုိသတ်
သေလာ။ ထုိမင်းသည် ထာဝရဘုရား
ကုိ ေကာက်ရံွ သည် မ
ဟတ်ုေလာ။ ေ ှ ေတာ်၌ ေတာင်းပန် သည် မဟတ်ုေလာ။ ထာဝရဘုရား
သည် သူ
တို့ ၌
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ေဘးဥပဒ် ကုိ ေရာက် ေစမည် ဟု ခိမ်း ေတာ်မူေသာ်လည်း၊ တဖန် ေနာင်တရ ေတာ်မူ
သည် မဟတ်ုေလာ။ ငါ တို့ မူကား၊ ကုိယ်အကျ ိး ကုိ ဖျက်ဆီး ြခင်းငှါြပ ကသည်တကား
ဟု စည်းေဝး ေသာသူ
အေပါင်း တို့အား
ေြပာ ဆုိက၏။ 20 ကိရယတ် ယာရိမ် မိ ေန၊ ေ ှမာယ ၏သား
ဥရိယ သည်လည်း၊ ထာဝရဘုရား
၏ နာမ
ေတာ်ကုိ
အမီှြပ ၍၊ ထုိ
မိ ှင့်
ထုိြပည် တဘက် ၌ ပေရာဖက် ြပ ၍၊ ေယရမိ
ေဟာေြပာေသာစကား ှင့် တညီတည်းေဟာေြပာ ၏။ 21 ေယာယကိမ်
မင်း ကီး ှင့်
မင်း များ၊ မှူးမတ် များ အေပါင်း တို့သည် ထုိပေရာဖက် ၏ စကား
ကုိ ကား ေသာအခါ
၊ သူ့
ကုိသတ်
အံေ့သာငှါမင်း ကီး သည် ှာ ကံ ၏။ ထုိသိတင်းကုိကား လျှင် ၊ ဥရိယ
သည်ေကာက် ၍ ၊ အဲဂုတ္တု
ြပည်သို့ ေြပး သွားေလ၏။ 22 ေယာယကိမ် မင်း ကီး သည် အာခေဗာ် သား
ဧလနာသန် ှင့်တကွ လူ အချ ိ တို့ ကုိ အဲဂုတ္တု
ြပည်သို့
ေစလွှတ် ၍ ၊ 23 ထုိသူတို့သည် ဥရိယ
ကုိ အဲဂုတ္တု
ြပည်မှ
ေယာယကိမ်
မင်း ထံသို့ ပို့ ေဆာင် သြဖင့် ၊ မင်း ကီးသည် ဥရိယ
ကုိ ထား
ှင့်
သတ် ၍ ၊ အေသ
ေကာင်ကုိ ဆင်းရဲသား တို့၏ သခင်္ျ ိ င်း ၌
ပစ် ထားေလ၏။ 24 သို့ ေသာ်လည်း၊ ှာဖန် သား အဟိကံ သည် ေယရမိ
ကုိ မစေသာေကာင့်၊ အေသခံ
ေစြခင်းငှါ
လူ များ တို့ လက် သို့ မ အပ် ရ။



ေယရမိအနာဂတ္တ ိကျမ်း 27:1 1642 ေယရမိအနာဂတ္တ ိကျမ်း 27:7

27
1 ယုဒ ှင်ဘုရင် ေယာ ှိ သား
ေဇဒကိ မင်းနနး် ထုိင် စ
က ၊ ထာဝရဘုရား
၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည် ေယရမိ
သို့
ေရာက် လာ၍၊ 2ထာဝရဘုရား သည် ငါ ့အား မိန ့် ေတာ်မူသည် ကား
၊ ကိ း ှင့် ထမ်းဘုိး
များကုိလပ်ု ၍ ၊ သင် ၏လည်ပင်း ၌
တပ် ေလာ။့ 3 ယုဒ ှင်ဘုရင် ေဇဒကိ ထံ ၊ ေယ ု ှလင် မိ သို့ ေရာက် လာေသာ
သံတမန် တို့တင်ွ၊ ထုိ
ကိ း ှင့် ထမ်းဘုိးတို့ ကုိ ဧဒံု
မင်း ၊ ေမာဘ
မင်း ၊ အမ္မုန် မင်း ၊ တု ု
မင်း ၊ ဇိဒနု် မင်း
သို့
ေပး လိက်ုေလာ။့ 4 ထုိသံတမန်တို့အားလည်း၊ သင်တို့သည် သင် တို့အ ှင် များတို့
အား
ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ၊ ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ 5 ငါသည် မဟာ
တနခုိ်း ှင့် လက် ံု း ကုိ ဆန ့် လျက်
ေြမ ကီး ကုိ၎င်း၊ ေြမ ကီး ေပါ် မှာ ှ ိေသာ
လူ ှင့်
တိ စ္ဆာန် တို့ ကုိ၎င်းဖနဆ်င်း သည်ြဖစ်၍၊ ငါသည် ေပးလို
ေသာသူ တို့အား ေပး ၏။ 6ယခု မှာ ဤ
ြပည် ှိသမျှ တို့ ကုိ ငါ ့ကျွန် ဗာဗုလနု်
ှ င်ဘုရင် ၊ ေနဗုခဒ်ေနဇာ လက် သို့
ငါ အပ်ေပး ပီ။ သူ
ေစစား ဘို့ ရာ ေတာ တိ စ္ဆာန် များကုိလည်း
ငါေပး ပီ။ 7 သူ ၏ ိင်ုငံ ဆုံးချနိ် မ ေရာက် မီှတိင်ုေအာင်၊ ဤ ြပည် သားအေပါင်း
တို့သည် သူ၏အမှု ှင့် သူ
၏သား ေြမး
အမှုကုိ ေဆာင်ရွက် ရကမည်။ ထုိအချနိေ်ရာက်မှ၊ များစွာ ေသာ လမူျ ိ း တို့ ှင့်
ကီး ေသာ ှင် ဘုရင်တို့သည် သူ့



ေယရမိအနာဂတ္တ ိကျမ်း 27:8 1643 ေယရမိအနာဂတ္တ ိကျမ်း 27:13

ကုိ ေစစား ကလိမ့်မည်။ 8ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ဗာဗုလနု်
ှ င်ဘုရင် ေနဗုခဒ်ေနဇာ ၏ အေစ
ကုိမ ခံ၊ သူ၏ထမ်းဘုိး ကုိ မ
ထမ်း လိေုသာ တိင်ုး ိင်ုငံ ှ ိသမျှကုိ၊ သူ
၏လက် ၌
ဆုံး ှုံး ေစြခင်းငှါ၊ ထား
ေဘး၊ မွတ်သိပ် ြခင်းေဘး၊ ကာလနာ
ေဘးြဖင့် ငါအြပစ် ေပးမည်။ 9 သို့ ြဖစ်၍၊ သင် တို့သည် ဗာဗုလနု်
ှ င်ဘုရင် ၏ အေစ
ကုိ မ
ခံရဟ၊ု သင် တို့အား ေြပာ တတ်ေသာ
ပေရာဖက် ၊ အနာဂတ် ဆရာ၊ အိပ်မက် ြမင်ေသာဆရာ၊ နတ် ဝိဇ္ဇာ ဆရာ၊ ြပ စား
တတ်ေသာ ဆရာတို့၏ စကားကုိ
နား
မ ေထာင်က ှင့်။ 10 ထုိသူတို့သည် သင်တို့ ကုိ သင် တို့ ြပည် မှ
အေဝးသို့ ေရွှ သွားေစြခင်းငှါ ၊ သင် တို့ ကုိ ငါ ှင်ထုတ် ၍
ဆုံး ှုံး ေစြခင်းငှါ၎င်း မုသာ
စကားကုိ ေဟာ ေြပာတတ်က၏။ 11 ဗာဗုလနု် ှ င်ဘုရင် ၏ ထမ်းဘုိး ထမ်း ၍ ၊ သူ
၏ အေစ
ကုိခံေသာ လမူျ ိ းတို့အား၊ မိမိ
တို့ ြပည် ၌ ေန ရေသာ အခွင့်ကုိ ငါေပးသြဖင့် ၊ သူတို့သည် မိမိတို့ေြမ၌ လပ်ု ၍
ေန ရကလိမ့်မည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 12 ထုိ စကား ေတာ် ှိသမျှ ကုိ ငါြပန၍် ယုဒ
ှင်ဘုရင် ေဇဒကိ အား
ေလျှာက် ဆုိသည်ကား၊ ဗာဗုလနု်
ှ င်ဘုရင် ၏ ထမ်းဘုိး ကုိထမ်း ၍ ၊ သူ
ှင့်
သူ ၏လူ များ အေစ
ကုိ ခံလျက်၊ အသက် ချမ်းသာပါေလာ။့ 13 ဗာဗုလနု် ှ င်ဘုရင် ၏ အေစ
ကုိမ ခံေသာ
လမူျ ိ း
ကုိ
ထာဝရဘုရား
ရည်မှတ်၍ မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ ကုိယ်ေတာ် ှင့်
ကုိယ်ေတာ် ၏ လူ
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တို့သည် ထား
ေဘး၊ မွတ်သိပ် ြခင်းေဘး၊ ကာလနာ
ေဘးြဖင့်
အဘယ်ေကာင့် ေသ ရပါမည်နည်း။ 14သင်တို့သည် ဗာဗုလနု်
ှ င်ဘုရင် ၏ အေစ
ကုိ မ
ခံရဟ၊ု သင် တို့အား
ေဟာေြပာ ေသာပေရာဖက် တို့၏ စကား
ကုိ
နား မ ေထာင်က ှင့်။ သူ
တို့သည် မုသာ
စကားကုိ ေဟာ ေြပာတတ်က၏။ 15ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ သင်တို့ ှင့် သင် တို့အား
ေဟာ ေြပာေသာ ပေရာဖက် တို့ ကုိ ငါ ှင်ထုတ် ၍
ဆုံး ှုံး ေစြခင်းငှါ၊ ငါမ ေစလွှတ် ဘဲ သူ
တို့သည် ငါ ့ နာမ ကုိ အမီှြပ ၍ မုသာ
စကားကုိ ေဟာ ေြပာတတ်က ၏။ 16ယဇ်ပုေရာဟိတ် တို့ ှင့်
လူ အေပါင်း တို့အား
လည်း ၊ ထာဝရဘုရား
၏ အမိန ့် ေတာ်ကုိ ငါြပနေ်ြပာ သည် ကား
၊ ကာလ
မ ကာမြမင့်မီှ၊ ဗိမာန်
ေတာ် တနဆ်ာ တို့ ကုိ ဗာဗုလနု် မိ မှ
တဖန် ေဆာင် ခ့ဲလိမ့်မည်ဟု သင် တို့အား
ေဟာေြပာ ေသာ ပေရာဖက် တို့၏ စကား
ကုိ
နား မ ေထာင်က ှင့်။ သူ
တို့သည် မုသာ
စကားကုိ ေဟာ ေြပာတတ် က၏။ 17 သူ တို့၏စကားကုိ
နား မ ေထာင်က ှင့်။ ဗာဗုလနု်
ှ င်ဘုရင် ၏ အေစ
ကုိခံ၍ ၊ အသက် ချမ်းသာကေလာ။့ ဤ
မိ သည် အဘယ်ေကာင့် ပျက်စီး ြခင်းသို့ ေရာက် ရ မည်နည်း။ 18 သူ တို့သည်

ထာဝရဘုရား
၏ ဗျာဒိတ် ေတာ်ကုိခံ
၍၊ ပေရာဖက် မှန် လျှင် ၊ ဗိမာန် ေတာ်၌ ၎င်း
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၊ နနး်ေတာ် ၌ ၎င်း ၊ ေယ ု ှလင် မိ ၌ ၎င်း ကျန် ကင်းေသးေသာ တနဆ်ာ တို့ ကုိ ဗာ
ဗုလနု် မိ သို့
ယူ၍မ သွား ရမည်အေကာင်း၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရ
ဘုရားအား ေတာင်းပန် ကေလာ။့ 19 ဗာဗုလနု်
ှ င်ဘုရင် ေနဗုခဒ်ေနဇာ သည် ယုဒ
ှင်ဘုရင် ေယာယကိမ် သား
ေယေခါနိ အစ ှိေသာ ယုဒ
ြပည် ေယ ု ှလင် မိ မှူး ေတာ်မတ်ေတာ်အေပါင်း တို့ ကုိ၊ 20 ေယ ု ှလင် မိ မှ
ဗာဗုလနု် မိ သို့
သိမ်း သွားေသာအခါ
၊ ထုိ ှ င်ဘုရင်သည် မ
သိမ်း မယူ၊ 21 ဗိမာန် ေတာ်၌၎င်း ၊ နနး်ေတာ် ၌၎င်း ၊ ေယ ု ှလင် မိ ၌ ၎င်း ကျန်
ကင်းေသး ေသာတိင်ု ၊ ေရကန် ၊ ေရကန်အေြခအြမစ် များ၊ ကျန်ကင်း ေသးေသာ
တနဆ်ာ များတို့ ကုိ ရည်မှတ် ၍၊ ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ 22 ထုိတနဆ်ာ တို့ ကုိ ဗာဗုလနု် မိ သို့
ယူသွား ရ လိမ့်မည်။ ငါ အကည့်အ ှု မ ကလာမီှတိင်ုေအာင်၊ ထုိ
မိ ၌
ှိ ေနရကလိမ့်မည်။ ငါကလာေသာအခါ ၊ ထုိတနဆ်ာတို့ ကုိ ငါေဆာင် ခ့ဲ၍ ၊ ဤ
အရပ် ၌ ြပနထ်ား မည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။

28
1 ထုိ ှစ်တည်းဟေူသာယုဒ ှင်ဘုရင် ေဇဒကိ
နနး်စံစတတု္ထ ှစ် ၊ ပ မ
လ တင်ွ ၊ ဂိေဗာင် မိ ေန၊ အာဇုရ
သား ဟာနနိ က၊ 2ဣသေရလ အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ဗာဗုလနု် ှ င်ဘုရင် ၏ ထမ်းဘုိး ကုိ ငါချ ိ း မည်။ 3 ဗာဗုလနု်
ှ င်ဘုရင် ေနဗုခဒ်ေနဇာ သည် ဤ
အရပ် မှ
ဗာဗုလုန် မိ သို့ ယူသွားေသာဗိမာန် ေတာ် တနဆ်ာ အလံးုစုံ တို့ ကုိ ှစ် ှစ်အတင်ွး
တင်ွ၊ ဤ
အရပ် သို့
ငါ ေဆာင် ခ့ဲဦးမည်။ 4 ဗာဗုလနု် မိ သို့
သိမ်း သွားေသာ ယုဒ
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ြပည်သား အေပါင်း တို့ ှင့်တကွ၊ ယုဒ
ှင်ဘုရင် ေယာယကိမ် သား
ေယေခါနိ မင်းကုိလည်း ၊ ဤ
အရပ်
သို့ ငါ ေဆာင် ခ့ဲဦးမည်။ ဗာ ဗုလုန် ှ င်ဘုရင် ၏ ထမ်း ဘုိး ကုိ ငါချ ိ း မည်ဟု
ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူေကာင်းကုိ၊ ဗိမာန် ေတာ်၌
ယဇ် ပုေရာဟိတ်များ၊ လူ
များအေပါင်း တို့ ေ ှ မှာ ငါအ့ား ေြပာဆုိ၏။ 5 ထုိအခါ
ပေရာဖက် ေယရမိ သည် ဗိမာန် ေတာ်၌
ရပ် ေနေသာယဇ် ပုေရာဟိတ်များ ှင့်
လူ များအေပါင်း တို့ ေ ှ မှာ၊ ပေရာဖက် ဟာနနိ အား
ြပနေ်ြပာ သည်ကား၊ 6အာမင် ၊ ထာဝရဘုရား
ြပ ေတာ်မူပါေစေသာ။ ဗိမာန် ေတာ်တနဆ်ာ များ ှင့်တကွ ၊ ဤ
အရပ် မှ ဗာဗုလနု်
မိ သို့ သိမ်း သွားေသာ သူများအေပါင်း တို့ ကုိ၊ ထာဝရဘုရား
သည် တဖနေ်ဆာင် ခ့ဲ၍၊ သင်ေဟာေြပာ ေသာ
စကား မှန် ေကာင်း ကုိ ြပ ေတာ်မူပါေစေသာ။ 7 သို့ ရာတင်ွ ၊ သင် ှင့် တကွလူ
အေပါင်း တို့အား
ငါ ယခု ေဟာေြပာ ေသာ စကား
ကုိ နားေထာင် ေလာ။့ 8 ငါ တို့မြဖစ်မီှ ေ ှး ကာလ၌ ြဖစ်ဘူးေသာ ပေရာဖက် တို့သည်၊
များြပား ေသာ ြပည် ၊ အား ကီး ေသာ တိင်ုး
ိင်ုငံတို့ ကုိ ရည်မှတ်၍၊ စစ်တိက်ု မည်အေကာင်း ၊ ေဘး
ေရာက်မည်အေကာင်း ၊ ကာလနာ
ေပါ်မည်အေကာင်း တို့ ကုိ ေဟာ ေြပာတတ် က၏။ 9 ငိမ်ဝပ် မည်အေကာင်း ကုိ
ေဟာေြပာ ေသာ
ပေရာဖက် ှိလျှင်၊ သူ
၏ စကား
ြပည့်စုံ ေသာအခါ
စင်စစ်ထာဝရဘုရား
ေစလွှတ် ေတာ်မူေသာ ပေရာဖက် ြဖစ် ေကာင်း ထင် ှား လိမ့်မည်ဟု ေြပာဆုိ၏။

10 ထုိအခါ
ပေရာဖက် ဟာနနိ သည် ပေရာဖက် ေယရမိ လည်ပင်း မှ
ထမ်းဘုိး ကုိ ယူ
၍ ချ ိး လျက် ၊ 11ထာဝရဘုရား
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မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ထုိသို့
လူ အမျ ိးမျ ိ း တို့၏ လည်ပင်း ေပါ် မှာ
ဗာဗုလနု်
ှ င်ဘုရင် ေနဗုခဒ်ေနဇာ တင်ေသာထမ်းဘုိး ကုိ ှစ် ှစ်အတင်ွးတင်ွ
ငါချ ိ း ပယ်မည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူေကာင်းကုိ၊ လူ
အေပါင်း တို့ေ ှ မှာ ေြပာဆုိ ၏။ ထုိ
အခါ ပေရာဖက် ေယရမိ သည် ထွက် သွားေလ၏။ 12 ပေရာဖက် ဟာနနိ သည် ပ
ေရာဖက် ေယရမိ ၏ လည်ပင်း မှ
ထမ်းဘုိး ကုိ ချ ိ း ပယ်ေသာေနာက် ၊ တဖန် ထာဝရဘုရား
၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည် ေယရမိ
သို့ ေရာက် လာသည်ကား၊ 13သင်သွား ၍
ထာဝရဘုရား ၏ အမိန ့် ေတာ်ကုိ ဟာနနိ
အား
ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ၊ သင်ချ ိ း ေသာ သစ်သား ထမ်းဘုိး အစား ၊ သံ
ထမ်းဘုိး ကုိ လပ်ု ရမည်။ 14ဣသေရလ အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ဤ
လမူျ ိး ှ ိသမျှ တို့သည် ဗာဗုလနု် ှ င်ဘုရင် ေနဗုခဒ်ေနဇာ ၏ အေစ
ကုိခံေစြခင်းငှါ ၊ သူတို့လည်ပင်း ေပါ် မှာ သံ
ထမ်းဘုိး ကုိ ငါတင် ပီ။ ထုိသူတို့သည် ထုိမင်း ၏ အေစ
ကုိခံ ရကမည်။ ေတာ
တိ စ္ဆာန် များကုိလည်း ၊ သူ
၌
ငါအပ်ေပး ပီဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။ 15 ပေရာဖက်ေယရမိ ကလည်း ၊ ဟာနန၊ိ နားေထာင်
ေလာ။့ ထာဝရဘုရား
သည် သင့် ကုိ ေစလွှတ် ေတာ်မ မူ။ ဤ
လမူျ ိး သည် မုသာ
၌
ခုိလှုံမည်အေကာင်းကုိ သင် ြပ တတ်၏။ 16 ထုိေကာင့်၊ ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ သင်သည်ထာဝရဘုရား
ကုိ
ပုနက်န် ေစြခင်းငှါ သွနသ်င် ေသာေကာင့်
၊ သင့် ကုိ ေြမြပင် မှ
ငါ ပယ် ှင်း မည်။ ယခု ှစ် တင်ွ သင် သည် ေသ
ရမည်ဟု ပေရာဖက်ဟာနနိ အား
ေြပာဆုိ ၏။ 17 ထုိသို့ ှင့်အညီပေရာဖက် ဟာနနိ သည် ထုိ
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ှစ်
တင်ွ ၊ သတ္တ မ
လ ၌
ေသ ေလ၏။

29
1 ှ င်ဘုရင် ေယေခါနိ ှင့်တကွ
မိဖုရား အစ ှိေသာမိနး်မစုိး များ၊ ယုဒ
ြပည် ေယ ု ှ လင် မိ မှူး ေတာ်မတ်ေတာ်များ၊ လက်သမား ၊ ပနး်ပဲသမား များ
တို့သည် ေယ ု ှလင် မိ မှ
သွား ေသာေနာက် ၊ 2 ယုဒ ှင်ဘုရင် ေဇဒကိ သည် ဗာဗုလုန် ှ င်ဘုရင် ေနဗုခဒ်ေန
ဇာ ထံ ၊ ဗာဗုလုန် မိ သို့ ေစလွှတ် ေသာ ှာဖန် သား ဧလာသာ ှင့် ဟိလခိ သား ေဂမ
ရိ တင်ွ၊ ပေရာဖက် ေယရမိ သည်စာေရး၍ 3 ေယ ု ှလင် မိ မှ ဗာဗုလုန် မိ သို့ ေနဗု
ခဒ်ေနဇာ သိမ်းသွား ြခင်းကုိခံရေသာ အသက် ကီး သူ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ၊ ပေရာဖက် ၊
ဆင်းရဲသားကျန်ကင်းသမျှတို့ေနရာသို့ ေယ ု ှလင် မိ မှ ေပးလိက်ု ေသာ စာဟမူူကား၊
4ဣသေရလ အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
သည် ေယ ု ှလင် မိ မှ
ဗာဗုလနု် မိ သို့
သိမ်း သွားေစေတာ်မူေသာ သူအေပါင်း တို့ အား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ 5 အိမ် တို့ ကုိေဆာက် ၍
ေနရာချ ကေလာ။့ 6 ဥယျာ ် တို့ ကုိ စုိက်ပျ ိ း ၍
အသီး ကုိ စား
ကေလာ။့ သင်တို့သည် ထုိ
ြပည်၌ ေခါင်းပါး ြခင်းမ ှိ၊ တိးုပွား များြပားမည်အေကာင်း၊ မယား
ှင့်ေန ၍
သား သမီး ကုိ ဘွားြမင် ကေလာ။့ သား
သမီး တို့ ကုိလည်း၊ အချင်းချင်းတေယာက်ကုိတေယာက်ေပးစား ၍၊ တဖန် သား သမီး
ကုိ ဘွားြမင် ေစကေလာ။့ 7 ငါသည် သင် တို့ ကုိ သိမ်း သွားေစေသာ မိ သည်လည်း ၊
ငိမ်သက် ြခင်း ှ ိမည်အေကာင်းကုိ ြပ စု ၍၊ ထုိ
မိ အဘို့ အလိငုှာ၊ ထာဝရဘုရား
အား
ေမတ္တ ာ ပို့ ကေလာ။့ ထုိ မိ ၏ ငိမ်သက် ြခင်းအားြဖင့် ၊ သင် တို့သည်လည်း ငိမ်သက်
ြခင်း ှ ိ ကလိမ့်မည်။ 8ဣသေရလ အမျ ိး၏ဘုရား သခင်၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင်
ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ သင် တို့တင်ွ ှိ ေသာ ပေရာဖက် ဆရာ၊ အနာဂတ် ဆရာ
တို့သည် သင် တို့ ကုိ
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မ လှည့်စား ကေစ ှင့်။ သင် တို့ ြမင်
ေစေသာ
အိပ်မက် တို့ ကုိ လည်း
မ ယုံ မမှတ်က ှင့်။ 9တဖနမိ်န ့ေ်တာ်မူသည်ကား၊ ထုိဆရာ
တို့သည် ငါေစလွှတ် ေသာသူမဟတ်ု ဘဲ၊ ငါ ့ နာမ ကုိ အမီှြပ ၍ မုသာ
စကား ကုိ ေဟာ ေြပာတတ်က၏။ 10တဖနမိ်န ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ဗာဗုလုန် မိ ၌
အ ှစ် ခုနစ်ဆယ် ေစ့ ေသာအခါ၊ သင် တို့ ကုိ ငါအကည့်အ ှု က လာမည်။ ငါ ထား
ေသာ ဂတိ
ေကာင်း ကုိတည် ေစ၍၊ သင် တို့ ကုိ ဤ
ြပည် သို့ ငါပို့ ေဆာင် ဦးမည်။ 11တဖနမိ်န ့် ေတာ်မူ သည်ကား၊ ငါ သည် သင် တို့ ကုိ
အကျ ိးနည်း ေစြခင်းငှာ
ကံစည် ေသာ အ ကံ မဟတ်ု ဘဲ၊ သင် တို့သည် ေြမာ်လင့် ေသာ အကျ ိး ကုိ ရ

မည်အေကာင်း ၊ ငိမ်ဝပ် ေစြခင်းငှာသာ၊ သင် တို့အဘို့
ကံစည် ေသာ
အ ကံ တို့ ကုိ ငါ သိ ၏။ 12တဖန် မိန ့ေ်တာ်မူ သည်ကား၊ သင်တို့သည် ငါ ့ ကုိေခါ် ၍
သွား လာကလိမ့်မည်။ ဆုေတာင်း ေသာအခါ သင် တို့စကားကုိ
ငါနားေထာင် မည်။ 13 ငါ ့ ကုိ ှာ ေသာအခါ စိတ် ှလံးု အကင်းမ့ဲ ှင့် ှ ာ လျှင်
ေတွ့ ကလိမ့်မည်။ 14 ငါသည်လည်း၊ သင် တို့ အေတွ့ ကုိခံ မည်။ အထက်က ငါ
ှင်ထုတ်၍ သင် တို့ ခံရေသာသိမ်းသွား ြခင်း အမှုကုိ ငါသည် ေြဖ ှင်းြခင်းငှာ၊ တိင်ုး
ိင်ုငံအရပ်ရပ် တို့ မှ
သင် တို့ ကုိ ငါစုသိမ်း ပီးလျှင် ၊ အထက်က ငါ ှင်ထုတ် ၍ သင် တို့ ှုံး ေသာ ြပည် သို့
တဖနင်ါေဆာင် ခ့ဲဦးမည်ဟထုာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 15 ဒါဝိဒ် ၏ ရာဇ
ပလ္လ င်ေပါ် မှာထုိင် ေသာ ှင်ဘုရင် မှစ၍ ၊ ဤ
မိ ၌
ေန ေသာသူ အေပါင်း တည်းဟေူသာ၊ သင် တို့ ှင့်အတူ သိမ်း သွားြခင်းကုိ မ
ခံရေသာ
သင် တို့ညီအစ်ကုိ များကုိရည်မှတ်၍၊ 16 ေကာင်းကင် ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ သူ
တို့အေပါ် မှာထား ေဘး၊ မွတ်သိပ် ြခင်း ေဘး၊ ကာလနာ
ေဘးတို့ ကုိ ငါ ေစလွှတ် မည်။ မ
စား ိင်ုေအာင် အလနွည့ံ် ေသာ သေဘင်္ာ သဖနး်သီးက့ဲသို့ ငါြဖစ် ေစမည်။ 17 သူတို့ ကုိ
ထား
ေဘး၊ မွတ်သိပ် ြခင်းေဘး၊ ကာလနာ
ေဘးြဖင့်
ငါည ်းဆဲ မည်။ ငါ ှင် ရာအရပ်ရပ် တို့ ၌ လူ
အမျ ိးမျ ိ း တို့တင်ွ ၊ သူတို့သည် ကျနိဆဲ် ရာ၊ အံဩ့ဘွယ်ရာ ၊ က့ဲရဲ
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သံကုိကားရာ၊ အသေရ
ှုတ်ချရာြဖစ်မည် အေကာင်း ၊ ေြမ ေပါ်မှာ တိင်ုး ိင်ုငံ ှ ိသမျှ တို့၏ ေ ှာင့် ှက် ြခင်း

သို့
သူ တို့ ကုိ ငါအပ် မည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 18အေကာင်းမူကား၊ ငါသည် ေစာေစာထ
၍ ၊ အထပ်ထပ်မှာထားေစလွှတ် ေသာ
ငါ ၏ကျွန် ပေရာဖက် တို့၏ စကား
ကုိ
သူတို့သည် နား
မ ေထာင်ကဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 19 ထို့ ေကာင့် သိမ်းသွားြခင်း ကုိ ခံရ၍၊ ေယ ု ှလင် မိ မှ
ဗာဗုလနု် မိ သို့
ငါေစလွှတ် ေသာ သူအေပါင်း တို့ ၊ ထာဝရဘုရား
၏ စကား
ကုိ နားေထာင် ကေလာ့ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။ 20ထာဝရဘုရား သည် ငါတို့အဘို့ ပေရာ
ဖက်များ ကုိ ဗာဗုလုန် မိ ၌ ေပါ်ထွနး်ေစေတာ်မူ ပီဟု သင်တို့ ဆုိ ကသည်ြဖစ်၍၊ 21ဣ
သေရလ အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင်ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ငါ ၏နာမ ကုိ အမီှြပ ၍ သင် တို့အား
မုသာစကား ကုိ ေဟာ
ေြပာေသာ၊ ေကာလာယ
သား
အာဟပ် ှင့်
မာေသယ သား
ေဇဒကိ တို့ ကုိ ဗာဗုလနု် ှ င်ဘုရင် ေနဗုခဒ်ေနဇာ လက် သို့
ငါ အပ် ၍၊ ထုိမင်းသည် သူ
တို့ ကုိ သင် တို့မျက်ေမှာက် ၌
သတ် လိမ့်မည်။ 22 ဗာဗုလနု် မိ သို့
သိမ်း သွားြခင်းကုိ ခံရေသာယုဒ
အမျ ိးသားအေပါင်း တို့က၊ ဗာဗုလနု် ှ င် ဘုရင်သည် မီး ှု ိ ေသာ ေဇဒကိ ှင့်
အာဟပ် က့ဲသို့ ၊ ထာဝရဘုရား
သည် သင့် ကုိ ြဖစ် ေစေတာ်မူပါေစဟု ထုိသူ
တို့ ကုိ ပုံေဆာင် ၍
ကျနိဆဲ် ကလိမ့်မည်။ 23အေကာင်း မူကား၊ သူတို့သည် ဣသေရလ အမျ ိး၌ အဓမ္မ
အမှုကုိ ြပ က ပီ။ သူ့
မယား တို့ ကုိ ြပစ်မှား က ပီ။ ငါမ မှာ ထားဘဲ၊ ငါ ၏နာမ ကုိ အမီှ ြပ ၍ မုသာ
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စကား ကုိ ေဟာ
ေြပာက ပီ။ ငါ သိ သည်အတိင်ုး သက်ေသ ြဖစ်သည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။
24 နေဟလံ ရွာသား ေ ှမာယ ကုိ လည်း
ေြပာ ရမည်မှာ
25ဣသေရလ အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင်ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ သင် သည် ငါ ၏နာမ ကုိ အမီှြပ ၍၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် မာေသ
ယ သား
ေဇဖနိ အစ ှိေသာ ယဇ် ပုေရာဟိတ်များတို့ ှင့်
ေယ ု ှလင် မိ သား
ှိသမျှ တို့ ကုိ စာ
ေပး လိက်ု၍၊ 26သင်သည် ဗိမာန် ေတာ်၌ လူ
ေစာင့်ကုိ ခန ့ထ်ားသြဖင့်၊ ပေရာဖက် လပ်ုေသာ အ ူး
ှ ိသမျှ ကုိ ေထာင် ထဲမှာ ေလှာင်၍
ထိတ်ခတ် ေစြခင်းငှာ၊ ထာဝရဘုရား
သည် ယဇ်ပုေရာဟိတ် ေယာယဒ ၏ကုိယ်စား သင့် ကုိ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အရာ၌ ခန ့်
ထားေတာ်မူ၏။ 27 သို့ ြဖစ်၍၊ သင် တို့တင်ွ
ပေရာဖက် လပ်ုေသာ အာနသုတ် ရွာသား ေယရမိ
ကုိ အဘယ်ေကာင့် မ ဆုံးမ သနည်း။ 28 သူကလည်း၊ ဤအမှု ကာ လိမ့်မည်။ အိမ်
တို့ ကုိ ေဆာက် ၍
ေနရာ ချကေလာ။့ ဥယျာ ် တို့ ကုိ စုိက်ပျ ိ း ၍
အသီး ကုိ စား
ကေလာဟ့၊ု ဗာဗုလနု် မိ ၌ေနေသာငါ တို့ ကုိ
မှာ လိက်ုပါ ပီတကားဟ၊ု 29 ေ ှမာယ ေပးလိက်ု ေသာစာ
ကုိ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ေဇဖနိ သည် ပေရာဖက် ေယရမိ ေ ှ မှာ
ဘတ် ေလ၏။ 30 ထုိအခါ
နေဟလံ ရွာသား ေ ှမာယ ကုိ ရည်မှတ် ၍၊ ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ငါ မ ေစလွှတ် ဘဲ ေ ှမာယ သည် သင် တို့အား
ပေရာဖက် ြပ ၍
မုသာ ၌
ခုိလှုံ ေစေသာေကာင့် ၊ ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊
31 နေဟလံ ရွာသား ေ ှမာယ ှင့်
သူ ၏အမျ ိး ကုိ
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ငါ သည် ဒဏ်ေပး မည်။ ဤ
အမျ ိးသား တို့တင်ွ ၊ သူ၏လူ တေယာက် မျှ ေန
ရေသာအခွင့် မ
ှ ိ ရ။

32ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ သူသည် ထာဝရဘုရား
ကုိ ပုနက်န် ေစြခင်းငှာသွနသ်င် ေသာေကာင့် ၊ ငါ ၏လမူျ ိ း ၌
ငါ ြပ လတံေ့သာ ေကျးဇူး ကုိ
သူသည် မ
ြမင် ရဟ၊ု သိမ်းသွား ြခင်းကုိ ခံရေသာသူအေပါင်း တို့ ကုိ စာေပး
လိက်ုရမည်အေကာင်းထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည် ေယရမိ
သို့
ေရာက် လာ၍ မှာ ထားေတာ်မူ၏။

30
1ထာဝရဘုရား ၏
ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည် ေယရမိ
သို့
ေရာက် လာ၍၊ 2ဣသေရလ အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ သင့် အား
ငါေြပာ သမျှ ေသာ စကား
တို့ ကုိ ေရး ထားေလာ။့ 3ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊
ယခု သိမ်း သွားြခင်းကုိ ခံရေသာငါ ၏ လူ
ဣသေရလ အမျ ိး ှင့်
ယုဒ အမျ ိးသားတို့ ကုိ ငါေဆာင် ခ့ဲရေသာ အချနိ် ကာလသည် ေရာက် လိမ့်မည်။ သူ
တို့ ဘုိးေဘး တို့အား
ငါေပး
ေသာ ြပည် သို့
ငါြပန် လာေစသြဖင့် ၊ သူတို့သည် ပုိင် ရကလိမ့်မည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 4ဣသေရလ
အမျ ိး ှင့်
ယုဒ အမျ ိးကုိ ရည်မှတ် ၍ ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူေသာ စကား ဟူမူကား ၊ 5 ငါသည် ထိတ်လန ့် ြခင်းစကား သံကုိ ကား
ရ၏။ ငိမ်သက် ြခင်းမ ှိ ။ ေကာက်ရံွ ဘွယ်ေသာအေကာင်းသာ ှိ၏။ 6 ေယာက်ျား
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သည် သားဘွား တတ်သေလာဟုေမးြမနး် ကည့် ှု ကေလာ။့ မိနး်မသည် သားဘွား
ြခင်း ေဝဒနာကုိခံရေသာအခါ၊ မိမိ
ခါး ၌
လက် တင်သက့ဲသို့ ေယာက်ျား တိင်ုး ြပ ၍ ၊ ခပ်သိမ်း ေသာသူတို့ သည် မျက် ှာ ပျက်
လျက် ှိ ကသည်ကုိ အဘယ်ေကာင့် ငါ ြမင်ရသနည်း။ 7အလို ေလး၊ ထုိ
ေန ့ရက်ကား ခုိင်း ှ ိင်း စရာမ ှိ ။ ကီး ေသာေနရ့က်ြဖစ်၏။ ယာကုပ် အမျ ိး၌
အမှု ေရာက် ေသာ ေနရ့က် ြဖစ်၏။ သို့ ရာတင်ွ ၊ သူ
တို့သည် ကယ်တင် ြခင်း သို့ ေရာက် ကလိမ့်မည်။ 8 ေကာင်းကင် ဗုိလ်ေြခ အ ှင်
ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ထုိ
ေန ့ရက်၌
သူ တို့ထမ်းရေသာထမ်းဘုိး ကုိ သူ
တို့လည်ပင်း မှ
ငါချ ိ း ပယ်မည်။ သူ
တို့ ကုိ ချည်ေ ှာင် ေသာ ကိ းများကုိ ငါြဖတ် မည်။ တပါး အမျ ိးသား တို့သည် ေနာက်
တဖနသူ် တို့ ကုိ
မ ေစစား ရက။ 9 သူတို့သည် မိမိ
တို့ ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား ၏ အမှုကုိ၎င်း ၊ သူ
တို့အဘို့
ငါေပါ်ထွနး် ေစလတံေ့သာ
ှင်ဘုရင် ဒါဝိဒ် ၏အမှုကုိ၎င်း ေဆာင်ရွက် ရကမည်။ 10 သို့ ြဖစ်၍၊ ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ အိငုါ ့ကျွန်
ယာကုပ် ၊ မ
ေကာက် ှင့်။ အို ဣသေရလ
အမျ ိး၊ စိတ် မ ပျက် ှင့်။ သင့် ကုိ ေဝး
ေသာအရပ်မှ ၎င်း ၊ သင် ၏ အမျ ိးသား တို့ ကုိ သိမ်းသွားရာ ြပည် မှ ၎င်း ၊ ငါ ှ တ်
ယူေဆာင်ခ့ဲသြဖင့် ၊ ယာကုပ် အမျ ိးသည် ြပနလ်ာ ၍ ၊ ေချာက်လှန ့် ေသာသူမ ှိ ၊ ငိမ်ဝပ်
ချမ်းသာ စွာ ေနရလိမ့်မည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 11တဖနမိ်န ့ေ်တာ်မူသည်ကား၊ သင့် ကုိ
ကယ်တင် ြခင်းငှါ သင် ှင့် အတငူါ ှိ၏။ ငါသည်သင့် ကုိ ငါကဲွြပား
ေစေသာ
တိင်ုး ိင်ုငံ ှ ိသမျှ တို့ ကုိ ဆုံး
ေစေသာ်လည်း ၊ သင့် ကုိမ ဆုံး ေစ။ သို့ ရာတင်ွ ၊ အြပစ် ကုိ ှင်း ှ င်းမလွှတ်ဘဲ၊
အေတာ်အတန် ဆုံးမ မည်။ 12ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ သင့် အနာ
သည် ေပျာက် ခဲ၏။ သင် ခံရေသာေဝဒနာ သည် ြပင်း လှ ၏။ 13သင့်အနာကုိ စည်း
အံေ့သာငှါ အဘယ်သူမျှသင့် အမှု ကုိ မ
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ေစာင့် ။ အနာ
ေပျာက်ေစ ိင်ုေသာ ေဆး
ကုိ အဘယ်သူမျှမ ကု။ 14သင် ၏မိတ်ေဆွ ှိသမျှ တို့သည် သင့် ကုိ ေမ့ေလျာ့ ၍ မ
ေမး မ ှာဘဲေနက၏။သင့် အြပစ် သည် ကီး ၍၊ သင်ြပ ေသာဒစု ိုက် သည် များြပား
ေသာေကာင့် ၊ ရနသူ် ေပးတတ်ေသာ အနာ
ှင့်သင့် ကုိ ငါနာ ေစ ပီ။ ကမ်းတမ်း ေသာသူ ေပးတတ်ေသာ ဒဏ် ကုိ ငါေပး ပီ။

15သင် သည် အနာ
ကုိခံရသည်ြဖစ်၍၊ အဘယ်ေကာင့်
ငိေု ကး သနည်း။ သင် ၏အြပစ် ကီး ေသာေကာင့် ၊ သင် ခံရေသာေဝဒနာ သည်
ေပျာက် ခဲ၏။ သင် ြပ ေသာဒစု ိုက် များြပား ေသာေကာင့်၊ ဤ
သို့ ငါဆုံးမ ရ၏။ 16 သို့ ရာတင်ွ၊ သင့် ကုိ ကုိက်စား ေသာသူအေပါင်း တို့သည် ကုိက်
စားြခင်း၊ သင် ၏ရနသူ် အေပါင်း တို့သည် သိမ်း သွားြခင်း၊ သင့် ကုိ လယူု
ဖျက်ဆီး ေသာ သူအေပါင်း တို့ သည် လယူု
ဖျက်ဆီး ြခင်းကုိခံရ ကမည်။ 17ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ သူတပါးတို့ က၊ သင် သည် စွန ့ပ်စ် ြခင်း ကုိ ခံရေသာသူ
ဟ၍ူ၎င်း ၊ အဘယ်သူမျှမ ကည့် ှု မြပ စုေသာ ဇိအနု် မိ ဟ၍ူ၎င်း ေခါ် ေသာ်လည်း၊
သင် ၏အနာ ေရာဂါများကုိ ငါေပျာက်
ေစ၍၊ ကျနး်မာ ပကတိ ြဖစ်ေစမည်။ 18ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ သိမ်း သွား ြခင်းကုိခံရေသာယာကုပ် အမျ ိးသားတို့၏ တဲ
များကုိ ငါ ေဆာင် ခ့ဲဦးမည်။ သူ
တို့ အိမ် များကုိ သနား
ဦးမည်။ မိ သည်လည်း ၊ မိမိ
ကုနး် ေပါ် မှာ တဖန် တည် လျက် ှိ လိမ့်မည်။ နနး်ေတာ် ၌လည်း ၊ ေ ှးထုံးစံ အတိင်ုး
ေန ကလိမ့်မည်။ 19 ထုိသူ တို့အထဲ က ေကျးဇူးကုိ ချးီမွမ်း ြခင်းအသံ၊ ရွှင်ြမ း ေသာ
သူတို့ ၏ အသံ
သည် ထွက် လိမ့်မည်။ ငါသည် သူ
တို့ ကုိ မ
နည်း ေစဘဲ များြပား ေစမည်။ ှမ့်ိချ ြခင်းသို့ မ
ေရာက်၊ ချးီေြမာက် ြခင်း သို့ ေရာက်ေစမည်အေကာင်း စီရင်မည်။ 20 အမျ ိးသား
တို့သည် အရင် က့ဲသို့ ြဖစ် ၍၊ ပရိသတ်
တို့သည် ငါ ့ ေ ှ မှာ တည် ကလိမ့်မည်။ ည ်းဆဲ ေသာ သူအေပါင်း တို့ ကုိ
ငါသည် အြပစ် ေပးမည်။ 21 သူ တို့၏ မင်း သည် သူ
တို့အမျ ိးြဖစ် လိမ့်မည်။ သူ
တို့အထဲက
ေပါ်ထွနး် ေသာသူသည်သူ တို့ ကုိ အပ်ုစုိး ရ လိမ့်မည်။ ငါေသွးေဆာင် ၍
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သူတို့သည် ငါ ့ ထံသို့ ချ ်းကပ် ကလိမ့်မည်။ ငါ ့ ထံသို့ ချ ်းကပ် လို ေသာငှါ ၊
အဘယ်သူ သည် မိမိစိတ် ကုိ တနး်ေစသနည်း။ 22 ထုိအခါ သင်တို့သည် ငါ ၏ လူ
ြဖစ် ၍ ၊ ငါ သည် လည်း သင် တို့၏
ဘုရား သခင်ြဖစ် မည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 23ထာဝရဘုရား ၏ ေလေဘွ ေတာ်သည် ပူေသာ အ ှိန် ှင့် ထွက် ၏။
ြပင်းစွာေသာ ေလေဘွြဖစ်၍၊ မတရား
ေသာ သူ တို့ ေခါင်း ေပါ် မှာ ြပင်း စွာ တိက်ု လိမ့်မည် ။ 24 ထာဝရဘုရား သည်
လက်စသတ် ၍ ၊ အ ကံအစည်
ေတာ်ကုိ ြပည့်စုံ ေစေတာ်မ မူမီှ၊ ြပင်းစွာ ေသာ အမျက် ေတာ်မ ငိမ်း ရ။ ေနာင် ကာလ
၌
သင်တို့သည် နားလည် ကလိမ့်မည်။

31
1ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ထုိ
ကာလ
၌
ငါသည် ဣသေရလ
အေဆွ အမျ ိးအေပါင်း တို့၏ ဘုရား
သခင်ြဖစ် ၍ ၊ သူတို့သည် ငါ ၏ လူ ြဖစ် ကလိမ့်မည်။ 2တဖန် မိန ့ေ်တာ်မူသည်ကား၊
ထား
ေဘး ှင့်လတ်ွ
ေသာသူ တို့ သည် ေတာ
၌ ေကျးဇူး ကုိခံရ က ပီ။ ငါသည် ကသွား ၍ ဣသေရလ
အမျ ိးကုိ ချမ်းသာ ေပးမည်။ 3ထာဝရဘုရား သည် အေဝးက ထင် ှား ၍ မိန ့ေ်တာ်မူ
သည်ကား၊ အကယ် စင်စစ်ထာဝရ ေမတ္တ ာ ှင့် သင့် ကုိငါချစ် ၏။ ထုိေကာင့် ၊ က ုဏာ
ေကျးဇူးကုိ သင် ၌ကာြမင့်စွာြပ ၏။ 4 အို ဣသေရလ
သတို့သမီး ကညာ၊ သင့် ကုိတဖန်
ငါတည်ေဆာက် ေသာေကာင့် ၊ သင်သည် တည်ေဆာက် ြခင်းသို့ ေရာက်လိမ့်မည်။
သင်သည် တဖန်
ပတ်သာ ှင့် တနဆ်ာ ဆင်လျက် ၊ ရွှင်ြမ း ြခင်းကုိ ြပ ေသာသူတို့ ှင့် အတကူ
ခုနလ်ျက်သွား လိမ့်မည်။ 5 ှမာရိ ေတာင် ေပါ် မှာ စပျစ် ဥယျာ ်ကုိ တဖန်
စုိက် လိမ့်မည်။ ဥယျာ ် လပ်ု ေသာ သူ တို့သည် စုိက်ပျ ိ း ၍ ၊ အသီး ကုိ ကုိယ်
အလိအုေလျာက်စား ရကလိမ့်မည်။ 6 ဧဖရိမ် ေတာင် ေပါ် မှာ ကင်းေစာင့် တို့က၊ ထ
က ေလာ။့ ငါ တို့ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ှိေတာ်မူရာ ဇိအနု် ေတာင်သို့ သွား ကကုနအံ့်ဟု ေကးေကာ် ရ
ေသာအချနိ် ကာလသည် ေရာက် လိမ့်မည်။ 7ထာဝရဘုရား
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မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ယာကုပ်
အမျ ိးအား၊ ရွှင်လနး် စွာ သီချင်း ဆုိ ကေလာ။့ လမူျ ိ း တို့၏ အထွဋ် ၌ ေကးေကာ်
ကေလာ။့ အို ထာဝရဘုရား
၊ ကုိယ်ေတာ် ၏ လမူျ ိး တည်းဟေူသာ၊ ကျန် ကင်းေသာ ဣသေရလ
အမျ ိးသားကုိ ကယ်တင် ေတာ်မူ ပီဟု မက် ဆုိလျက် သိတင်း ကားလိက်ု၍ ချးီမွမ်း
ကေလာ။့ 8 သူ တို့ ကုိ ေြမာက် ြပည် မှ
ငါ ေဆာင် ခ့ဲ၍၊ ေြမ ကီး
စွနး် မှ
စုသိမ်း မည်။ မျက်စိ ကနး်ေသာသူ၊ ေြခဆွ့ံ ေသာသူ၊ ကုိယ်ဝန် ေဆာင်ေသာမိနး်မ၊
သားဘွား ြခင်းေဝဒနာကုိ ခံရေသာမိနး်မများလည်းပါ လျက်၊ ကီး စွာေသာ အစည်း
အေဝးတို့သည် ြပန် လာကလိမ့်မည်။ 9 ငိေု ကး လျက်
လာ ကလိမ့်မည်။ ဆုေတာင်း ပဌနာြပ လျက် ှိေသာထုိသူ တို့ ကုိ ငါပို့ ေဆာင် မည်။
ြမစ် နား မှာ ေ ှာက်ေသာလမ်း၊ ထိမိ
၍ မလဲရေသာ လမ်း ေြဖာင့် တို့ ၌
ငါေသွးေဆာင် မည်။ အေကာင်း မူကား၊ ငါသည် ဣသေရလ
အမျ ိး၏
အဘ ြဖစ် ၏။ ဧဖရိ မ် အမျ ိး သည် ငါ ၏ သားဦး ြဖစ်၏။ 10 အိုလမူျ ိ း တို့ ၊
ထာဝရဘုရား
၏ အမိန ့် ေတာ်ကုိ နားေထာင် ကေလာ။့ ေဝး
ေသာအရပ် ရပ်တို့ ၌
ေကးေကာ် ၍၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသားတို့ ကုိ အရပ်ရပ်သို့ ကဲွြပား
ေစေသာသူသည် တဖနစု်သိမ်း ပီးလျှင် ၊ သုိးထိနး် သည် မိမိ
သုိး စု ကုိ ေစာင့် တတ် သက့ဲသို့ ေစာင့် ေတာ် မူ မည် ဟု ကား ေြပာ က ေလာ။့

11အေကာင်း မူကား၊ ထာဝရဘုရား
သည် ယာကုပ်
အမျ ိးကုိ ေရွး ှ တ် ေတာ်မူ ပီ။ သူ့
ထက် အား ကီး ေသာသူ ၏လက် မှ
ကယ်လွှတ် ေတာ်မူ ပီ။ 12 ထုိေကာင့် အမျ ိ းသားတို့သည် လာ
၍ ၊ ဇိအနု်
ေတာင်ထိပ် ၌
သီချင်းဆုိ ကလိမ့်မည်။ ထာဝရဘုရား
ြပ ေတာ်မူြခင်း ေကျးဇူး တည်းဟေူသာဆန် စပါး၊ စပျစ်ရည်
၊ ဆီ
၊ သုိး
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သငယ် ၊ ာွး သငယ်တို့ ကုိ ရအံေ့သာငှါ စည်းေဝးကလိမ့်မည်။ သူ
တို့ စိတ် ဝိညာ ်သည် ေရ
ေလာင်းေသာ ဥယျာ ် က့ဲသို့ ြဖစ်၍ ၊ ေနာက် တဖန် ည ိးငယ် ြခင်းမ ှိရ။ 13 ထုိအခါ
သမီး ကညာသည် က
ခုနလ်ျက် ၊ လပူျ ိ ၊ လအိူု
တို့ ှင့်တကွေပျာ်ေမွ့ လိမ့်မည်။ သူ
တို့ညည်းတာွး ြခင်း အရာ၌ ဝမ်းေြမာက် ြခင်းကုိ ငါြဖစ် ေစမည်။ သူ
တို့သည် ဝမ်းနည်း ြခင်း ကုိ ခံ ရ ေသာ ေနာက်၊ စိတ် သက်သာ၍ ရွှင်လနး်
မည်အေကာင်းကုိ ငါြပ မည်။ 14 ယဇ် ပုေရာဟိတ်တို့ ကုိလည်း ဆူ ဖိ းေသာ အမဲသား
ှင့်ဝစွာ ေကျွး မည်။ ငါ ၏လူ တို့သည်လည်း
ငါ ့ ေကျးဇူး ှင့် ဝေြပာ ကလိမ့်မည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 15ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ရာမ
အရပ် ၌
သည်း စွာေသာ ညည်းတာွး ငိေု ကး ြခင်းအသံ ကုိ ကား ရ ၍၊ ရာေခလ
သည် မိမိ
သား တို့မ ှိေသာေကာင့် ၊ ငို
၍ စိတ် မေြပ ိင်ု။ 16ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ သင် သည် ငိေုကးသံ ကုိ ချ ပ် ေလာ၊့ မျက်ရည် မကျေစ ှင့်။
သင်သည် ကုိယ် ကျင့်ေသာအကျင့်
၏
အကျ ိး ကုိခံရ လိမ့်မည်။ သင်၏ သားတို့သည် ရနသူ် ြပည် မှ
ြပန် လာ ကလိမ့်မည်။ 17သင် ၏အဆုံး ၌ ေြမာ်လင့် စရာအေကာင်း ှ ိ ၏။ သင်၏
သား
တို့သည် ေနရင်းြပည် သို့ ြပန် လာကလိမ့်မည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 18 ဧဖရိမ် က၊ ကုိယ်ေတာ်သည် အကျွ ်ပ်ု ကုိ ဆုံးမ
ေတာ်မူ ပီ။ အကျွ ်ပ်ုသည် ို င်း ေသာ ာွးလား က့ဲသို့ ဆုံးမ ြခင်းကုိခံရပါ ပီ။ အကျွ ်ပ်ု
ကုိ ေသွးေဆာင် ေတာ် မူ ပါ။ သို့ ြပ လျှင် ၊ အကျွ ်ပ်ုသည် ြပန် လာပါမည်။ အို
ထာဝရဘုရား
၊ ကုိယ်ေတာ် သည် အကျွ ်ပ်ု ၏ ဘုရား သခင် ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ 19 ြပနလ်ာေသာေနာက်
၊ အကျွ ်ပ်ုသည် အမှန်
ေနာင်တရ ပါ၏။ ဆုံးမေတာ်မူြခင်းကုိ ခံရေသာေနာက်၊ အကျွ ်ပ်ုသည် ကုိယ်ေပါင်
ကုိ ိုက် ပါ၏။ အသက် ငယ်စ ် ြပ မိေသာ အြပစ်ေကာင့်
အသေရပျက် ြခင်းကုိ ခံရသြဖင့် ၊ ှက်ေကာက်၍ မှုိင်ေတွလျက် ှိပါ၏ဟု ကုိယ်ကုိ
အြပစ်တင်၍ ြမည်တမ်းေသာစကားကုိ ငါသည် ဆက်ဆက်ကားရ ပီ။ 20 ဧဖရိမ် သည်
ငါ ၏ ချစ် သား ြဖစ်သေလာ ။ ချစ်ဘွယ် ေသာ သူငယ် ြဖစ်သေလာ။ သူ
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၏အေကာင်းကုိ
ငါ ေြပာ ေလ ရာရာ၌
ငါသည် အလနွတ်ရာ ေအာက်ေမ့ လျက်ေန၏။ ထုိေကာင့် ၊ ငါ သည် သူ့
အတက်ွ
စိတ် ကင်နာ ြခင်း ှ ိ၏။ အကယ်စင်စစ်သူ့ ကုိငါကယ်မ သနားမည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 21လမ်း၌မှတ်တိင်ု တို့ ကုိစုိက် ေလာ။့ အလံတိင်ု တို့ ကုိ ထူ
ေလာ။့ လိက်ုသွား ေသာလမ်းမ ကုိ စိတ် စဲွလမ်းေလာ။့ အိဣုသေရလ
သတို့သမီး ကညာ၊ ြပန် လာေလာ။့ သင် ၏ ေနရာ ဤ
မိ များသို့ ြပနလ်ာ ေလာ။့ 22 အိေုဖာက်ြပန် ေသာ သတို့သမီး
၊ သင်သည် အဘယ် မျှကာလပတ်လံးုလှည့်လည် ၍ ေနလိမ့်မည်နည်း။ ထာဝရဘုရား
သည် ေြမ ကီး ေပါ် မှာ ထူးဆနး် ေသာအမှုကုိ စီရင် ေတာ်မူ၍၊ မိနး်မ သည် ေယာက်ျား
ကုိ ပတ်ဝုိင်း လိမ့်မည်။ 23ဣသေရလ အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ သိမ်း
သွားြခင်းကုိ ခံရေသာသူ
တို့ ကုိ ငါ ေဆာင် ခ့ဲြပနေ်သာအခါ ၊ ယုဒ
ြပည် ၏ မိ ရွာတို့ ၌
ေနေသာသူတို့က၊ အို ေြဖာင့်မတ် ြခင်းေနရာအရပ်၊ အိသုန ့် ှ င်း ြခင်း ေနရာ
ေတာင် ၊ ထာဝရဘုရား
သည် သင့် ကုိ ေကာင်း ကီး ေပးေတာ်မူေစသတည်း ဟေူသာစကား
ကုိ တဖန် သုံး ကလိမ့်မည်။ 24 ထုိအရပ် ၌
ယုဒ ြပည်သူ၊ ယုဒ
မိ ရွာသား အေပါင်း တို့သည်၊ လယ်လပ်ု ေသာသူ ှင့်
သုိး ထိနး်ေသာ သူများပါလျက် ၊ အတူ
ေန ရကလိမ့်မည်။ 25 ငတ်မွတ် ေသာ သူ
အေပါင်းတို့ ကုိ ငါေကျွးေမွး မည်။ ည ိးငယ် ေသာ သူ
အေပါင်း တို့ ကုိ ငါသက်သာ ေစမည် ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။ 26 ထုိေနာက်၊ ငါသည် ိးု
၍ ကည့် ှု ေသာအခါ ၊ အိပ်ေပျာ် ြခင်းအားြဖင့်အားရ လျက် ှိ၏။ 27ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ငါသည် ဣသေရလ
ြပည် ၊ ယုဒ
ြပည် ၌ လူ
မျ ိ းေစ့ ှင့် တိ စ္ဆာန်
မျ ိ းေစ့ ကုိ ကဲ ရေသာ အချနိ် ကာလေရာက် လိမ့်မည်။ 28 ငါသည် သူ
တို့ ကုိ
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ှ တ်ပယ် ဖိ ချ ေမှာက်လှန် ဖျက်ဆီး ည ်းဆဲ ြခင်းအမှုကုိ ြပ ဘူးသည်နည်းတူ ၊ တ
ဖန် တည်ေဆာက် စုိက်ပျ ိ း ြခင်းအမှုကုိ ြပ ဦးမည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ ၏။ 29 ထုိ ကာလ ၌
အဘ သည် ချ ်ေသာစပျစ် သီးကုိ စား
ေသာေကာင့် ၊ သား
သည် သွား ကျနိး် ြခင်းကုိ ခံရ၏ ဟု မ
ဆုိ ရက။ 30လတိူင်ုး
မိမိ အြပစ် ေကာင့်
မိမိေသ ရမည်။ ချ ်ေသာစပျစ် သီးကုိ စား
ေသာသူတိင်ုး သွား ကျနိး် ြခင်းကုိခံရမည်။ 31ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊
ငါသည် ဤလမူျ ိး ၏ဘုိးေဘး တို့ ကုိလက်ဆဲွ ၍ အဲဂုတ္တု
ြပည် မှ ေဆာင်သွား ေသာအခါ၊ သူတို့ ၌ငါေပးေသာပဋိညာ ်တရား ှင့် ြခားနားေသာ
ပဋိညာ ်တရား သစ် ကုိ ဣသေရလ
အမျ ိးသား ၊ ယုဒ
အမျ ိးသား တို့ ၌ ငါေပး ေသာအချနိ် ကာလေရာက် လိမ့်မည်။ 32 အရင်ငါ ေပးဘူး
ေသာပဋိညာ ်တရား ကုိ သူတို့သည်ဖျက် ၍၊ ငါ သည်လည်း သူတို့ ကုိရံွ ှာ၏။ 33 ေနာက်
ကာလ အခါ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့ ၌
ငါေပး အံေ့သာ
ပဋိညာ ် တရားဟမူူကား ၊ ငါထာဝရ ဘုရားသည် ငါ ၏ပညတ် တရားကုိ သူ
တို့အတင်ွး ထဲ သို့ သွင်း မည်။ သူ
တို့ ှလံးု ေပါ် မှာ ေရး
ထားမည်။ ငါသည် သူ
တို့၏ ဘုရား
ြဖစ် မည်။ သူ
တို့သည်လည်း
ငါ ၏ လူ
ြဖစ် ကလိမ့်မည်။ 34 ထုိသူတို့က၊ ထာဝရဘုရား
ကုိ သိ
ေလာ့ဟ၊ု အမျ ိးသား ချင်း၊ ညီအစ်ကုိ အချင်းချင်းတေယာက်ကုိ တေယာက်ဆုံးမ
ဩဝါဒမေပးရက။ အေကာင်း မူကား၊ အငယ်ဆုံး ေသာ သူမှစ၍ အ ကီးဆုံး ေသာသူ
တိင်ုေအာင် ၊ ထုိသူ
အေပါင်း တို့သည် ငါ ့ ကုိသိ ကလိမ့်မည်။ ထုိအခါ ငါသည် သူ
တို့အြပစ် များကုိ
သည်းခံ မည်။ သူ
တို့ ြပ ေသာဒစု ိုက် များကုိ
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မ ေအာက်ေမ့ ဘဲေနမည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 35 ေန ့အချနိ၌် လင်း စရာဘို့ ေန ကုိခန ့် ထား၍၊ ည ့်
အချနိ၌် လင်း စရာဘို့
လ ှင့် ကယ် တို့ ကုိ စီရင် ေတာ်မူထေသာ၊ သမုဒ္ဒရာ
ကုိဆုံးမ ၍ လှုိင်း တံပုိးကုိ ဟနုး် ေစေတာ်မူထေသာ၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင်
ထာဝရဘုရား
ဟေူသာ ဘွ့ဲ နာမ ှိေတာ်မူေသာထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ သည်ကား ၊ 36 ထုိ တရား တို့သည် ငါ ့ ေ ှ မှာ ကွယ်ေပျာက် လျှင် ၊ ဣ
သေရလ
အမျ ိး သည် ငါ ့ ေ ှ မှာ အမျ ိး တိမ်ြမ ပ် ၍ အစ ် ကွယ်ေပျာက်လိမ့်မည်ဟု မိန ့်
ေတာ်မူ၏။ 37တဖနထ်ာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ အထက် မုိဃ်းေကာင်းကင် ကုိ တိင်ုးထွာ ိင်ုလျှင် ၎င်း ၊
ေြမ ကီး ေအာက် ဆုံးအြမစ် တို့ ကုိလိက်ု၍ စစ် ိင်ုလျှင်၎င်း
၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသား အေပါင်း တို့ ကုိ သူတို့ ြပ မိသမျှ ေသာ
အြပစ်တို့ေကာင့်
ငါ စွန ့ပ်စ် မည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 38တဖနထ်ာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ဟာ
နေနလ
ရဲတိက်ု မှစ၍ မိ ေထာင့် တံခါး တိင်ုေအာင်၊ မိ ေတာ်ကုိ ထာဝရဘုရား
အဘို့
တည်ေထာင် ရေသာအချနိ် ကာလသည် ေရာက် လိမ့်မည်။ 39 ဂါရက် ေတာင် ကုိ
လနွ၍် မျ ်း ကိ း ှင့်တနး်ချ လိမ့်မည်။ ေဂါသ ေတာင်ကုိလည်း
ဝုိင်း မိလိမ့်မည်။ 40အေ ှ ဘက်ြမင်း တံခါး ှ ိေသာ မိ ေထာင့် တိင်ုေအာင်
၊ အေသ
ေကာင်များ၊ ြပာ များစွန ့ပ်စ်ရာ ချ ိင့်
တေ ှာက် လံးု ှင့်၊ ေက ြဒ န် ေချာင်း အတင်ွးတင်ွ ၊ လယ်ြပင် ှိ သမျှ တို့သည်
ထာဝရဘုရား
အဘို့
သန ့် ှ င်း က လိမ့်မည်။ ေနာက် တဖန် ှ တ်ပယ် ဖိ ချ ြခင်း အလျှင်း မ ှိရဟု မိန ့်
ေတာ်မူ၏။

32
1 ေနဗုခဒ်ေနဇာ နနး်စံတဆယ် ှစ် ှစ် ၊ ယုဒ
ှင်ဘုရင် ေဇဒကိ
နနး်စံဆယ် ှစ် တင်ွ ၊ ထာဝရဘုရား
ထံ ေတာ်မှ
ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည် ေယရမိ
သို့



ေယရမိအနာဂတ္တ ိကျမ်း 32:2 1661 ေယရမိအနာဂတ္တ ိကျမ်း 32:9

ေရာက် လာ၏။ 2 ထုိအခါ
ဗာဗုလနု်
ှ င်ဘုရင် ၏ စစ်သူရဲ တို့သည် ေယ ု ှလင် မိ ကုိ
ဝုိင်း ထားက ပီ။ ပေရာဖက် ေယရမိ
သည် ယုဒ
ှင်ဘုရင် ၏ နနး်ေတာ် ေထာင် ဝင်း ထဲမှာ
အချ ပ် ခံလျက်ေန ရ၏။ 3အေကာင်းမူကား၊ ယုဒ
ှင်ဘုရင် ေဇဒကိ သည် ေခါ်၍၊ ထာဝရဘုရား
က၊ ဤ
မိ ကုိ ဗာဗုလနု် ှ င်ဘုရင် လက် သို့
ငါ အပ် ၍ ၊ သူသည် သိမ်း ယူလိမ့်မည်။ 4 ယုဒ ှင်ဘုရင် ေဇဒကိ သည် ခါလဒဲ လူ
တို့ လက် ှင့် မ လတ်ွ ၊ ဗာဗုလနု်
ှ င်ဘုရင် လက် သို့
ဆက်ဆက် ေရာက် လိမ့်မည်။ မျက် ှာချင်းဆုိင်၍ စကားေြပာ လျက် ၊ တေယာက်ကုိ
တေယာက်ကည့် ှုလျက် ေတွ့ ရလိမ့်မည်။ 5 ေဇဒကိ ကုိလည်း
ဗာဗုလနု် မိ သို့ ေဆာင်သွား လိမ့်မည်။ ငါ အကည့် အ ှုမ လာမီှတိင်ုေအာင်၊ ထုိ
မိ ၌ ေန
ရလိမ့်မည်။ သင်တို့သည် ခါလဒဲ လတိူု့ ကုိ စစ်တိက်ု ၍
မ ိင်ု ရကဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူေကာင်းကုိ၊ သင် သည် အဘယ်ေကာင့်ပေရာဖက်ြပ ၍ ေဟာသနည်းဟု
ဆုိ၍ ေထာင်ထဲမှာ ေလှာင်ထားသတည်း။ 6 ထုိအခါ ေယရမိ က၊ ငါ ့ ဆီသို့ ေရာက် လာ
ေသာထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်ဟမူူကား၊ 7သင် ၏ဘ ေထွး ှလ္လံု သား
ဟာနေမလ သည် သင့် ထံ သို့လာ ၍၊ အာနသုတ် မိ မှာ ှ ိေသာ
ကျွ ်ပ်ု လယ် ကုိ သင် သည် ေရွး ပုိင်ေသာေကာင့် ၊ ဝယ် ပါဟု ေြပာဆုိ လိမ့်မည်
အေကာင်းကုိ ထာဝရဘုရား မိန ့ေ်တာ်မူသည် ှင့်အညီ ၊ 8 ငါ ့ဘေထွး သား ဟာနေမလ
သည် ငါ ှိရာေထာင်ဝင်းထဲသို့
လာ ၍ ၊ ဗ◌င်္ယာမိန် ခ ို င် ၊ အာနသုတ် မိ ၌
ှိေသာ ကျွ ်ပ်ု လယ် ကုိ ဝယ် ပါေလာ။့ သင် သည် အေမွခံ ပုိင်ေသာ အခွင့် ှင့်
ေရွး ပုိင်ေသာ အခွင့် ှ ိသည် ြဖစ်၍၊ ကုိယ် အဘို့
ဝယ် ပါဟု ငါ ့အား ေြပာဆုိ ၏။ ထုိအခါ ထာဝရ
ဘုရား စီရင်ေတာ်မူေသာအမှု ြဖစ်ေကာင်း ကုိ ငါသိ ေသာေကာင့် ၊ 9အာနသုတ် မိ ၌
ှိေသာ ငါ ့ဘေထွး သား
ဟာနေမလ ၏လယ် ကုိ ငါဝယ် ၍
လယ်ဘုိးေငွ
တဆယ်
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ခုနစ် ကျပ် ကုိ ချနိ် ေပးေလ၏။ 10 စာချ ပ်ကုိလည်း
စီရင် ၍
တံဆိပ် ခတ် ပီးမှ ၊ သက်ေသ တို့ ကုိေခါ် ၍
ေငွ ကုိ ချနိခွ်င် ှင့် ချနိ် ေပး၏။ 11 ဓမ္မသတ် ထုံးစံအတိင်ုး တံဆိပ် ခတ်ေသာ စာချ ပ်
တေစာင် ှင့်
ဖွင့် ထားေသာလက်ခံ တေစာင်ကုိ ယူ
၍ ၊ 12ဘေထွး သား ဟာနေမလ
အစ ှိေသာ၊ စာချ ပ် ၌
အမည်ပါ ေသာသက်ေသ များ၊ ေထာင် ဝင်း ထဲ မှာ ထုိင် ေနေသာ ယုဒ
လမူျားအေပါင်း တို့ေ ှ တင်ွ၊ မာေသယ
သား
ြဖစ်ေသာ ေနရိ
၏သား ဗာ ုတ် ၌ အပ် လျက်၊ 13ဣသေရလ အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ 14 တံဆိပ် ခတ်ေသာ ဤ
စာချ ပ် တေစာင် ှင့်
ဖွင့် ထားေသာ ဤ
လက်ခံ တေစာင်ကုိ ယူ၍၊ ကာလ
ကာြမင့် စွာ တည် ေနေစြခင်းငှါ
ေြမ အိးု ၌ ထား ေလာ။့ 15ဣသေရလ အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ဤ
ြပည် ၌ အိမ် ၊ လယ် ယာ၊ စပျစ် ဥယျာ ်တို့ ကုိ ပုိင် ရက ေလဦး
မည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူေကာင်းကုိ
ြပနေ်ြပာသြဖင့်၊ ထုိသူ
တို့ေ ှ မှာ ဗာ ုတ် ကုိမှာ ထားေလ၏။ 16 ထုိသို့ ေနရိ သား
ဗာ ုတ် ၌
စာချ ပ် ကုိ အပ် ပီးမှ ၊ ထာဝရဘုရား
အား
ငါဆုေတာင်း ေသာ ပဌနာ စကား ဟမူူကား၊ 17 အို အ ှင် ထာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ်
သည် မဟာ
တနခုိ်း ှင့်
လက် ံု း ေတာ်ကုိဆန ့် ၍၊ ေကာင်းကင် ှင့်
ေြမ ကီး ကုိ ဖနဆ်င်း ေတာ်မူ ပီ။ ကုိယ်ေတာ် မ တတ် ိင်ု ေသာ အရာ
တစုံတခု မျှ မ ှိပါ။ 18 ကုိယ်ေတာ်သည် လအူေထာင် အေသာင်းတို့အား
က ုဏာ ေကျးဇူးြပ လျက်၊ အဘ
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တို့၏အြပစ် ကုိ ေနာက်
ြဖစ်ေသာသား တို့၏ ေခါင်း ေပါ် သို့ သက်ေရာက် ေစေတာ်မူ ၏။ အလနွ် ကီးြမတ်
ေသာဘုရား ၊ မဟာတနခုိ်း ေတာ် ှင့် ြပည့်စုံေသာ ဘုရားြဖစ်၍၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ
အ ှင် ထာဝရဘုရား
ဟေူသာဘွ့ဲ နာမ ှိေတာ်မူ၏။
19 ထူးဆနး် ေသာ အ ကံ ကုိ ကံ၍ ၊ ထူးဆနး် ေသာ အမှု ကုိ စီရင်ေတာ်မူလျက်၊ လူ
အသီး အသီးတို့ ကျင့် ကံ ြပ မူ သည် အတိင်ုး အကျ ိးအြပစ်ကုိေပး
ြခင်းငှါ ၊ လူ
သား
များ သွားလာေသာလမ်း အလံးုစုံ တို့ ကုိ အစ ် ကည့် ှု လျက်ေနေတာ်မူ၏။ 20 အဲဂု
တ္တု ြပည် ၊ ဣသေရလ
ြပည်အစ ှိေသာ လူ
အမျ ိးမျ ိ းတို့ ၌
နမိိတ် လက္ခဏာအံဘွ့ယ် ေသာ အမှုတို့ ကုိ ယေန ့
တိင်ုေအာင် ြပ ေတာ်မူသြဖင့် ၊ ယခု
က့ဲသို့ အစ ်
ေကျာ်ေစာေသာ သိတင်း ှိ ေတာ်မူ၏။ 21 နမိိတ် လက္ခဏာ အံ့ဘွယ် ေသာအမှုတို့ ကုိ
ြပလျက်၊ အား ကီး ေသာ လက် ၊ ဆန ့် ေတာ်မူေသာလက် ံု း ၊ အလနွ် ေကာက်မက် ဘွ
ယ်ေသာ အြခင်းအရာ ှင့် တကွ၊ ကုိယ်ေတာ် ၏ ဣသေရလလူ
တို့ ကုိ အဲဂုတ္တု
ြပည် မှ
ှ တ် ေဆာင်ေတာ်မူ၍၊ 22 ငါေပး မည်ဟု ဘုိးေဘး
တို့အား
ကျနိဆုိ် ေတာ်မူေသာ ြပည် တည်းဟေူသာ၊ ို့
ှင့် ပျားရည် စီးေသာ ဤ
ြပည်
ကုိေပး သနားေတာ်မူသြဖင့်၊ 23 သူတို့သည် ဝင် ၍ သိမ်းယူ ကေသာ်လည်း ၊ အမိန ့်
ေတာ်ကုိ
နား မေထာင်၊ တရား
ေတာ်လမ်းသို့ မ လိက်ု ၊ မှာ ထားေတာ်မူေသာ အကျင့်
တစုံတခုကုိမျှ မ
ကျင့် ဘဲ ေနေသာေကာင့် ၊ ယခုခံရသမျှေသာ ေဘးဥပဒ် တို့ ကုိ သူ
တို့အေပါ်သို့ ေရာက် ေစေတာ်မူ ပီ။ 24 ြပအိးု ေြမ ို းတို့ ကုိ ကည့် ှုေတာ်မူပါ။ မိ ေတာ်
ကုိ တိက်ု ယူြခင်းငှါ
ေရာက် ကပါ ပီ။ ထား
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ေဘး၊ မွတ်သိပ် ြခင်း ေဘး၊ ကာလနာ
ေဘးတို့ ြဖင့် တိက်ု ေသာ ခါလဒဲ လတိူု့ လက် သို့
မိ ေတာ်ကုိ အပ် ေတာ်မူ ပီ။ မိန ့် ေတာ်မူေသာ စကား ြပည့်စုံ ေကာင်း ကုိလည်း

ကုိယ်ေတာ် တိင်ု ြမင် ေတာ်မူ၏။ 25 ထုိ မိ ေတာ်သည် ခါလဒဲ လတိူု့လက် သို့
ေရာက် ေသာ်လည်း၊ အိအု ှင်
ထာဝရဘုရား ၊ ထုိလယ် ကုိ ေငွ ှင့် ဝယ် ၍ ၊ သက်ေသ တို့ ကုိ ေခါ် ထား
ရမည်အေကာင်းမိန ့် ေတာ်မူပါ ပီတကားဟု ေလျှာက်ေလ ၏။

26 ထုိအခါ ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ် သည် ေယရမိ
သို့
ေရာက် လာသည်ကား၊ 27 ငါ
ထာဝရဘုရား သည် ခပ်သိမ်း ေသာ သတ္တ ဝါ
တို့ ကုိ အစုိးရေသာဘုရား
သခင်ြဖစ်၏။ ငါ မ တတ် ိင်ု ေသာ အရာ
တစုံတခု ှိလိမ့်မည်ေလာ။ 28 သို့ ြဖစ်၍၊ ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ဤ
မိ ကုိ ခါလဒဲ လူတို့ လက် သို့ ၎င်း ၊ ဗာဗုလုန် ှ င်ဘုရင် ေနဗုခဒ်ေနဇာ လက် သို့

၎င်း
ငါ အပ် ၍၊ သူသည် သိမ်းယူ လိမ့်မည်။ 29ဤ မိ ကုိ
တိက်ု ေသာ ခါလဒဲ လတိူု့သည်ဝင် ၍
မီး ှု ိ ကလိမ့်မည်။ ငါ ့အမျက် ကုိ ှ ိးေဆာ်ြခင်းငှါ ဗာလ
ဘုရားအဘို့
အိမ်မုိး ေပါ် မှာ နံသ့ာေပါင်းကုိမီး ှုိ ၍ ၊ အြခား
တပါးေသာ ဘုရား
တို့အဘို့
သွနး်ေလာင်း ရာပူေဇာ်
သက္ကာ ကုိြပ ရာ အိမ် များ ှင့် တကွ၊ တ မိ လံးုကုိ မီးေလာင် ေစ က လိမ့်မည်။

30အေကာင်း မူကား၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့ ှင့်
ယုဒ အမျ ိးသား တို့သည်၊ ငယ် ေသာ အရွယ်မှစ၍ ငါ ့ ေ ှ
မှာ ဒစု ိုက် ကုိသာ ြပ က ပီ။ မိမိ
တို့ ြပ ေလရာရာ၌ ငါ ့ အမျက် ကုိ ှ ိးေဆာ်ြခင်းငှါ သာ ြပ က ပီ။ 31 ဣသေရလ
အမျ ိး ှင့် ယုဒ အမျ ိး ၏ ှင်ဘုရင် ၊ မှူးမတ် ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ၊ ပေရာဖက် ၊ ယုဒ
ြပည်သူ
ေယ ု ှလင် မိ သား တို့သည် ငါ ့အမျက် ကုိ ှ ိးေဆာ်ြခင်းငှါ
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ြပ ေလသမျှ ေသာဒစု ိုက် ေကာင့် ၊ 32ဤ မိ ကုိ ငါ ့ထံမှ ငါပယ် ှား မည်အေကာင်း
၊ မိ တည် ေသာ ေန ့မှစ၍
ယေန ့တိင်ုေအာင် ၊ ငါ ့အမျက် ထွက်၍၊ အမျက် အ ှိနအ်ား ကီး ေစေသာ မိ ြဖစ်၏။

33 သူတို့သည် ငါ ့ ကုိ မျက် ှာ မ ြပ ဘဲ ေကျာခုိင်း က ပီ။ ငါသည် ေစာေစာထ
၍
အထပ်ထပ်ဆုံးမ သွနသ်င် ေသာ်လည်း
၊ ငါ၏ဩဝါဒ ကုိ ခံ
လိေုသာငှါ
နား မ ေထာင်က။ 34 ငါ ၏နာမ ြဖင့် သမုတ် ေသာ
ဗိမာန် ကုိ ညစ်ည း ေစြခင်းငှါ ၊ စက်ဆုပ် ရံွ ှာဘွယ်ေသာ အရာတို့ ကုိ သွင်း ထားက
ပီတကား၊ 35 သူ တို့သား သမီး တို့ ကုိ ေမာလပ်ု ဘုရားအား
ပူေဇာ် ြခင်းငှါ ၊ ဟိန ္ ံု
သား၏ချ ိင့်၌ ှ ိေသာ ဗာလ ဘုရား၏ ကုနး် တို့ ကုိ တည် လပ်ုက ပီ။ ယုဒ
အမျ ိးအေပါ်သို့ အြပစ်
ေရာက်ေစြခင်းငှါ ၊ ထုိ
မျှေလာက် စက်ဆုပ် ရံွ ှာဘွယ် ေသာအမှုကုိ ငါမ မှာ ထား၊ ငါ အလျှင်းအလို မ ှိဘဲ
ြပ က ပီ ဟု ထာဝရဘုရား မိန ့ေ်တာ်မူ၏။

36 သို့ ရာတင်ွ ၊ ထား
ေဘး၊ မွတ်သိပ် ြခင်းေဘး၊ ကာလနာ
ေဘး အားြဖင့် ဗာဗုလနု် ှ င်ဘုရင် လက် သို့
ေရာက် မည်ဟု သင် တို့ ဆုိ တတ်ေသာ ဤ
မိ ကုိ ရည်မှတ် ၍၊ ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ 37 ငါ သည် အမျက် ဟနုး်ဟနုး်ထွက်၍ ၊ အမျက်
အ ှိနအ်ား ကီး သည် ှင့်၊ သူ
တို့ ကုိ ှင်ထုတ် ရာ
တိင်ုး ြပည် ှိသမျှ တို့ မှ ၊ တဖနစု်သိမ်း ၍
ဤ အရပ် သို့ ေဆာင် ခ့ဲ ပီးလျှင်
၊ ငိမ်ဝပ် စွာ ေန ေစမည်။ 38 သူတို့သည် ငါ ၏ လူ ြဖစ် ကလိမ့်မည်။ ငါ သည် လည်း
သူ တို့၏
ဘုရား သခင်ြဖစ် မည်။ 39 ကုိယ် အကျ ိး အလိငုှါ ၎င်း ၊ ေနာက် ြဖစ်လတံေ့သာ သား
သမီးတို့၏ အကျ ိးအလိငုှါ ၎င်း ၊ ငါ ့ ကုိအစ ်
ေကာက်ရွ ံ ေစြခင်းငှါ
တညီတ ွတ်တည်းကျင့် ကံ ိင်ုေသာ သေဘာ
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ကုိ ငါေပး မည်။ 40 သူ တို့ ကုိ မ
စွန ့ပ်စ် ဘဲ အစ ်ေကျးဇူး ြပ ြခင်းငှါ ၊ သူ
တို့ ၌
ထာဝရ ပဋိညာ ် ကုိ ငါထား မည်။ သူတို့သည်လည်း ငါ ့ ထံ မှ
မ ထွက်မသွား မည်အေကာင်း၊ ငါ ့ ကုိေကာက်ရွ ံ ေသာ သေဘာ
ှင့် ြပည့်စုံ ေစမည်။ 41 သူ တို့အား ေကျးဇူး ြပ ြခင်း အမှု၌ ငါသည် အားရ
ဝမ်းေြမာက်၍ ၊ ငါ ့ စိတ် ှလံးု ှင့်
နဝိံညာ ် အကင်းမ့ဲ ပါ လျက်၊ သူ
တို့ ကုိ ဤ
ြပည် ၌
ဆက်ဆက်ေနရာ ချမည်။ 42ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ဤ
လမူျ ိး
အေပါ် မှာ ကီး စွာေသာ ဤ
ေဘးဥပဒ် အေပါင်း ကုိ ေရာက် ေစသည် နည်းတူ ၊ ငါ ဂတိ ထားေသာ
ေကာင်းကျ ိး အေပါင်း ကုိလည်း ငါ ေရာက် ေစမည်။ 43 လူ မ ှိ ၊ တိ စ္ဆာန် မ ှိ
ဆိတ်ညံ ပီ၊ ခါလဒဲ
လတိူု့ လက် သို့
ေရာက် ေလ ပီဟု သင် တို့ ဆုိ တတ်ေသာ
ဤ ြပည် ၌ ၊ ေနာက်တဖန် လယ်ယာ တို့ ကုိ ေရာင်းဝယ် ကလိမ့်မည်။ 44 ဗ◌င်္ယာမိန်
ြပည် ၌ ၎င်း ၊ ေယ ု ှလင် မိ ပတ်ဝနး်ကျင် အရပ်တို့ ၌ ၎င်း
၊ ယုဒ
ြပည်တင်ွ ှိေသာ မိ တို့ ၌ ၎င်း
၊ ေတာင် ေပါ် မိ ၊ ချ ိင့် ထဲ မိ ၊ ေတာင် ဘက် မိ တို့ ၌ ၎င်း
၊ လူတို့သည် လယ်ယာ တို့ ကုိ ေငွ ှင့်ဝယ် ြခင်း၊ စာချ ပ် ကုိ စီရင် ြခင်း၊ တံဆိပ်
ခတ်ြခင်း၊ သက်ေသ တို့ ကုိေခါ် ထားြခင်း အမှုများကုိ ြပ မဲြပ ကလိမ့်မည်။ အေကာင်း
မူကား၊ သိမ်းသွား ြခင်းကုိ ခံရေသာသူ
တို့ ကုိ တဖန် ငါေဆာင် ခ့ဲဦးမည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။

33
1 ေယရမိ သည် ေထာင် ဝင်း ထဲမှာ
အချ ပ်ခံ လျက် ေနရေသာအခါ ၊ ထာဝရဘုရား
၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည် ဒတိုယ
အ ကိမ် ေရာက် လာ၍ ၊ 2ဤအမှု ကုိ ြပ ေသာဘုရား၊ ဤအမှု ကုိ ဖနဆ်င်း စီရင်
ေသာ ဘုရား



ေယရမိအနာဂတ္တ ိကျမ်း 33:3 1667 ေယရမိအနာဂတ္တ ိကျမ်း 33:10

၊ ေယေဟာဝါ အမည် ှိေသာထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ 3 ငါ ့ ကုိ ေခါ် ေလာ။့ ငါထူး မည်။ ကီး ေသာအရာ၊ သင်မ သိ
ိင်ုေအာင် နက်နဲ ေသာ အရာတို့ ကုိ ငါြပ မည်။ 4 ြပအိးု ေြမ ို းြဖင့်၎င်း ၊ ထား
ြဖင့်၎င်း ပိ ပျက် ေသာ ဤ
မိ ၏အိမ် များ၊ ယုဒ
ှင်ဘုရင် ၏ ဘုံ
ဗိမာနမ်ျားကုိ ရည်မှတ် ၍၊ ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ 5 ခါလဒဲ လူတို့သည် စစ်တိက်ု ြခင်းငှါ လာ က၏။ ငါ သည်
ြပင်းစွာအမျက် ထွက်၍ ကွပ်မျက် ေသာ သူ တို့ ၏ အေသ
ေကာင်များ ှင့် ထုိ
အိမ်များကုိ ြပည့် ေစြခင်းငှါ
လာက၏။ ထုိသူ
တို့၏ ဒစု ိုက် များေကာင့် ၊ ဤ
မိ မှ
ငါ သည် မျက် ှာ ကုိလွှဲ ပီ။ 6 သို့ ရာတင်ွ၊ ငါ သည် ဤ မိ ၏ အနာကုိ ေဆးအံု ၍
ေပျာက် ေစမည်။ မိ သားတို့သည်ကျနး်မာ မည် အေကာင်း ၊ မဲ ေသာစည်းစိမ်ချမ်းသာ
ှင့် ြပည့်စုံ မည် အေကာင်းကုိ ငါြပ မည်။ 7 သိမ်းသွား ြခင်းကုိခံရေသာယုဒ အမျ ိး ှင့်
ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့ ကုိ တဖနင်ါေဆာင် ခ့ဲ၍
အရင်
က့ဲသို့ တည်ေဆာက် မည်။ 8 သူတို့သည် ငါ ့ ကုိ ြပစ်မှား သမျှ ေသာ အြပစ် တို့ ကုိ ငါ
ေြဖ ှင်း မည်။ ငါ ့ ကုိ ြပစ်မှား ၍
ငါ၏တရားကုိ လနွက်ျ း သမျှ ေသာအြပစ် တို့ ကုိ ငါလွှတ် မည်။ 9ဤ မိ သည် ငါ
ဝမ်းေြမာက်စရာအေကာင်း၊ ေြမေပါ်မှ ခပ်သိမ်း ေသာလမူျ ိ း တို့တင်ွ
ချးီမွမ်း စရာ အေကာင်း၊ ဂုဏ် အသေရ ေတာ် ေကျာ်ေစာ စရာ အေကာင်း ြဖစ်
လိမ့်မည်။ ဤ မိ သားတို့အား ငါ ြပ သမျှ ေသာ
ေကျးဇူး ကုိ လအူမျ ိးမျ ိ းတို့သည် ကား သိကလိမ့်မည်။ ဤ မိ ၌
ငါ ြပ စု သမျှေသာ
စည်းစိမ် ချမ်းသာ ကုိေထာက်၍ ေကာက်ရံွ တနုလ်ှုပ် ကလိမ့်မည်။ 10ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ လူ
မ ှိ၊ တိ စ္ဆာန် မ ှိ၊ ဆိတ်ညံ ပီဟု သင် တို့ ဆုိ တတ်ေသာ
ဤ အရပ် ၌ ၎င်း ၊ လူ
မ ှိ၊ တိ စ္ဆာန် မ ှိ၊ ေန
ေသာသူမ ှိ၊ ဆိတ်ညံေသာယုဒ မိ များ၊ ေယ ု ှလင်



ေယရမိအနာဂတ္တ ိကျမ်း 33:11 1668 ေယရမိအနာဂတ္တ ိကျမ်း 33:16

လမ်း များတို့ ၌ ၎င်း ၊ 11 ေနာက်တဖနဝ်မ်းေြမာက် ေသာ အသံ
၊ ရွှင်လနး် ေသာ အသံ
၊ မဂင်္လာေဆာင်သတို့သား အသံ ၊ မဂင်္လာေဆာင် သတို့သမီး
အသံ ၊ ထာဝရဘုရား
သည် ေကာင်းြမတ် ေတာ်မူ၍
က ုဏာ ေတာ်သည် အစ ် အ မဲတည်ေသာေကာင့်
၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
ကုိ ချးီမွမ်း ကေလာဟ့ဆုို ေသာသူတို့ ၏အသံ
၊ ချးီမွမ်း ရာ ပူေဇာ်သက္က ာကုိ ဗိမာန် ေတာ်သို့ ေဆာင် ခ့ဲေသာသူတို့ ၏ အသံကုိ ကား
ရကလိမ့်မည်။ အေကာင်း မူကား၊ သိမ်း
သွားြခင်းကုိ ခံရေသာြပည် သားတို့ ကုိ ငါေဆာင် ခ့ဲ၍၊ အရင် က့ဲသို့ ေနေစမည်ဟု မိန ့်
ေတာ်မူ၏။

12 ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့်
ေတာ်မူသည်ကား ၊ လူ
မ ှိ၊ တိ စ္ဆာန် မ ှိ၊ ဆိတ်ညံ ေသာ ဤ
အရပ် တင်ွ ၊ မိ ရွာ ှ ိသမျှ တို့ ၌
သုိးစု ကုိ ထိနး်ေသာ သုိးထိနး် ေနရာ ှိ ေလဦး မည်။ 13 ေတာင် ေပါ် မိ ၊ ချ ိင့် ထဲ မိ
၊ ေတာင် ဘက် မိ ၊ ဗ◌င်္ယာမိန် ြပည် ၊ ေယ ု ှလင် မိ ပတ်ဝနး်ကျင် အရပ်၊ ယုဒ
မိ များတို့ ၌ ၊ သုိးစု
ကုိေရတက်ွ ေသာသူ ၏ လက်
ေအာက် မှာ၊ သုိးစုတို့သည် တဖန် ေ ှာက်သွား ကလိမ့်မည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
14တဖန် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ဣသေရလ
အမျ ိး ှင့်
ယုဒ အမျ ိးသား တို့ ၌
ငါထား ေသာ
ဂတိ အတိင်ုး ေကျးဇူး ြပ ရေသာ အချနိက်ာလသည် ေရာက် လိမ့်မည်။ 15 ထုိ ကာလ
အခါ
သန ့် ှ င်း ေသာ အ ွန ့် ကုိ ဒါဝိဒ်
အဘို့ ငါ ေပါက် ေစ၍ ၊ သူသည် ေြမ ကီး ေပါ် မှာ တရား
သြဖင့်
ေြဖာင့်မတ် စွာ စီရင် လိမ့်မည်။ 16 ထုိ ကာလ ၌
ယုဒ ြပည်သည် ကယ်တင် ြခင်းသို့ ေရာက်၍ ၊ ေယ ု ှလင် မိ သည်လည်း ငိမ်ဝပ်
ြခင်း ှ ိ
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လိမ့်မည်။ ထုိ မိ သည် ေယေဟာဝါ ေဇဒက ု ဟေူသာ ဘွ့ဲ နာမ ှိ လိမ့်သတည်း။
17ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ဣသေရလ
နနး်ေတာ် ေပါ် မှာ ထုိင် ရေသာဒါဝိဒ် မင်း ို း မင်းစ ်သည် အလျှင်း မြပတ် ရ။ 18 ငါ ့
ေ ှ မှာ
မီး ှု ိ ရာ ယဇ်ကုိပူေဇာ် လျက် ၊ ေဘာဇ ်
ပူေဇာ်သက္က ာကုိ မီး ှု ိ လျက် ၊ ယဇ် ပူေဇာ်ရာဝတ်ကုိ အစ ် ြပ ရေသာ ေလဝိ
သားယဇ် ပုေရာဟိတ် ို းလည်း အလျှင်း မြပတ် ရဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။ 19တဖန်
ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည် ေယရမိ
သို့
ေရာက် ၍၊ 20ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ငါထား ေသာေန ့
ပဋိညာ ် ှင့်
ည ့် ပဋိညာ ် တရားကုိ သင်တို့သည် ဖျက် ၍၊ ေန ့
ည ့် အပုိင်း အြခား မ
ှိ ေစြခင်းငှါ တတ် ိင်ု လျှင်၊ 21 ငါ ၏ကျွန်
ဒါဝိဒ် ၌
ငါ ထားေသာ ပဋိညာ ်
ပျက် ၍၊ ဒါဝိဒ် ၏ ရာဇပလ္လ င် ေပါ် မှာစုိးစံ ရေသာဒါဝိဒ် မင်း ို း သည် ြပတ်လိမ့်မည်။
ငါ ၏အမှုထမ်း
ေလဝိ သား ယဇ် ပုေရာဟိတ် ို းလည်း ြပတ်လိမ့်မည်။ 22 မုိဃ်းေကာင်းကင် တနဆ်ာ
တို့ ကုိ မ
ေရတက်ွ ိင်ု၊ သမုဒ္ဒရာ
သဲ လံးုတို့ ကုိ ေတာင်းတင်း ှင့်
မ ြခင် ိင်ုေအာင် များြပားသက့ဲသို့ ၊ ငါ ့ကျွန် ဒါဝိဒ် ၏အမျ ိး ကုိ၎င်း ၊ ငါ ၏အမှုထမ်း
ေလဝိ သားတို့ ကုိ၎င်းငါများ ြပားေစမည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ ၏။
23တဖန်
ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည် ေယရမိ
သို့
ေရာက် လာသည်ကား၊ 24ထာဝရဘုရား
ေရွးေကာက် ေသာ
လမူျ ိ း ှစ် မျ ိ း ကုိ တဖန် ပယ် ေတာ်မူ ပီဟု ဤ
လူ တို့ေြပာ တတ်ေသာ
စကား ကုိ သင်သည်ဆင်ြခင် ပီေလာ။ ထုိသို့ သူတို့သည် ငါ ၏လမူျ ိ း ကုိ လမူျ ိ း
က့ဲသို့ မ မှတ် ၊ မထီမ့ဲြမင် ြပ က ပီ။ 25ထာဝရဘုရား
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မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ေန ့
ှင့် ည ့်
အဘို့ ငါ ၏ပဋိညာ ် မ ှိ လျှင် ၎င်း ၊ မုိဃ်းေကာင်းကင် ှင့်
ေြမ ကီး တရား တို့ ကုိ ငါမ စီရင် လျှင်၎င်း ၊ 26အာြဗဟံ ၊ ဣဇာက် ၊ ယာကုပ် အမျ ိး
ကုိ အပ်ုစုိး ရေသာမင်းအရာ၌၊ ယာကုပ် အမျ ိး ှင့်
ငါ ့ကျွန် ဒါဝိဒ် ၏ အမျ ိးသား စ ် ေြမးဆက်ထဲက
ငါေရွး ၍ မခန ့ထ်ားဘဲ စွန ့ပ်စ် မည်။ သို့ မဟတ်ုသိမ်း သွားြခင်းကုိခံရေသာထုိသူ တို့
ကုိ တဖနင်ါေဆာင် ခ့ဲ၍
ကယ်မ သနားမည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ ၏။

34
1 ဗာဗုလနု်
ှ င်ဘုရင် ေနဗုခဒ်ေနဇာ မင်း ကီးသည် ဗုိလ်ေြခ အေပါင်း ၊ အစုိးရ
ေတာ်မူသမျှ ေသာ တိင်ုး ိင်ုငံသား၊ လမူျ ိ း အသီးအသီး အေပါင်းတို့ ှင့်တကွ၊ ေယ
ု ှလင် မိ ကုိ၎င်း၊ ထုိ
မိ ှင့်ဆုိင်သမျှ ေသာ မိ ရွာ တို့ ကုိ၎င်းတိက်ု ေသာအခါ၊ ထာဝရဘုရား
၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည် ေယရမိ
သို့ ေရာက် ၍၊ 2ဣသေရလ အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ သင်သည် ယုဒ
ှင်ဘုရင် ေဇဒကိ ကုိ
သွား ၍ ေြပာ ရမည်မှာ၊ ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ဤ
မိ ကုိ ဗာဗုလနု်
ှ င်ဘုရင် လက်
သို့
ငါ အပ် ၍ ၊ သူသည် မီး ှု ိ လိမ့်မည်။ 3သင် သည် ထုိမင်း လက် ှင့် မ လတ်ွ ရ။
စင်စစ်သင့်ကုိဘမ်းဆီး ၍
ထုိမင်း လက် သို့
အပ် ကလိမ့်မည်။ သင် သည် ဗာဗုလနု် ှ င်ဘုရင် ကုိ မျက် ှာ ချင်းဆုိင်၍
တေယာက် ှင့်တေယာက် စကားေြပာ ရလိမ့်မည်။ ဗာဗုလနု် မိ သို့လည်း
သွား ရလိမ့်မည်။ 4 သို့ ရာတင်ွ၊ ယုဒ
ှင်ဘုရင် ေဇဒကိ မင်း ကီး၊ ထာဝရဘုရား
၏ စကား
ေတာ်ကုိ နားေထာင် ေလာ။့ မင်း ကီး ကုိ ရည်မှတ် ၍ ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည် ကား
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၊ သင်သည် ထား
ြဖင့် အေသ မ ခံရ။ 5 ငိမ်ဝပ် စွာ ေသ ၍
သင့် ေ ှ မှာ စုိးစံ
ေသာ ဘုိး
ေတာ်ေဘးေတာ်တို့အဘို့ ြပ ဘူးသည်နည်းတ၊ူ သင့်
အဘို့
နံသ့ာေပါင်းကုိ မီး ှု ိ လျက် ၊ ဩ
သခင် ဟ၍ူငိေု ကး ြမည်တမ်းကလိမ့်မည်၊ ငါ ေြပာ ထား ပီဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 6 ဗာဗုလနု်
ှ င်ဘုရင် ၏ ဗုိလ်ေြခ တို့သည် ေယ ု ှလင်
မိ ကုိ ၎င်း၊ 7 ယုဒြပည်၌ ခုိင်ခ့ံ ၍ ကျန်ကင်း ေသာ မိ ၊ လာခိ ှ
မိ ၊ အေဇကာ
မိ တည်းဟေူသာယုဒ ြပည် ၌ ကျန် ကင်း ေသာ မိ တို့ ကုိ၎င်းတိက်ု ေသာအခါ ၊ ပ

ေရာဖက် ေယရမိ
သည် ထုိ
စကား အလံးုစုံ တို့ ကုိ ယုဒ
ှင်ဘုရင်
ေဇဒကိ အား ဆင့်ဆုိ ေလ၏။ 8 ေယ ု ှလင် မိ သား အေပါင်း တို့သည် အသီးအသီး
ေစစားေသာ ယုဒ
ညီအစ်ကုိ ချင်း၊ 9အေစခံရေသာေဟ ဗဲ အမျ ိးကျွနေ်ယာက်ျား
မိနး်မ တို့ ကုိ ေနာက်တဖန် မ
ေစစားဘဲလွှတ် ေစြခင်းငှါ ၊ ေဇဒကိ
မင်း ကီး သည်လွှတ်ြခင်း တရားကုိ စီရင် မည်ဟု ဝနခံ် ပီးသည်ေနာက် ၊ ထာဝရဘုရား
၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ် သည် ေယရမိ
သို့ ေရာက် လာ၏။ 10 အေကာင်းမူကား၊ ဝနခံ် ေသာမှူးမတ် ၊ ဆင်းရဲသား အေပါင်း
တို့သည် အသီးအသီး
ေစစား ေသာ ကျွန်
ေယာက်ျား မိနး်မ တို့ ကုိ ေနာက် တဖန် မ
ေစစား ဘဲ လွှတ် ရမည်ဟု ကားေသာအခါ၊ နားေထာင် ၍
လွှတ် လိက်ုက၏။ 11 ေနာက် တဖန် ေြပာင်းလဲ ၍
ယခင်လွှတ် ပီးေသာ
ကျွန် ေယာက်ျား မိနး်မ တို့ ကုိ ေခါ် ြပန၍်
အေစ ကျွနခံ်ေစက ၏။ 12 ထုိေကာင့် ၊ ထာဝရဘုရား
၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ် သည် ေယရမိ
သို့
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ေရာက် ၍၊ 13ဣသေရလ အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ သင် တို့ ဘုိးေဘး များကုိ ကျွနခံ် ေနရာ
အဲဂုတ္တု ြပည် မှ
ငါ ှ တ်ေဆာင် ေသာအခါ ၊ 14သင်တို့သည် အသီးအသီးဝယ်ေသာ ညီအစ်ကုိ ချင်း
ေဟ ဗဲ အမျ ိးသားတို့ ကုိ ခုနစ် ှစ် ေစ့ လျှင်
လွှတ် ရမည် ။ ေြခာက် ှစ် ပတ်လံးုသင် တို့ ၌
အေစကျွနခံ် ပီးမှ ၊ လတ်ွ ေသာ အခွင့် ကုိေပးရမည်ဟု ပညတ်ေသာ်လည်း ၊ သင်
တို့ ဘုိးေဘး များတို့သည် ငါ ့ စကားကုိ နား
မ ေထာင်၊ နား
ကုိ ပိတ် လျက်ေနက၏။ 15သင်တို့သည် ယခုမှာေြပာင်းလဲ ၍၊ အသီးအသီး
အိမ်နးီချင်း တို့ အား
လတ်ွ ရေသာအခွင့်ကုိ ထင် ှား စွာ စီရင်သြဖင့်၊ ငါ ့ ေ ှ ၌ တရား
ေသာ အမှုကုိ ြပ လျက်၊ ငါ ့ နာမ ြဖင့် သမုတ် ေသာ
ဗိမာန် ေတာ်၌
ငါ ့ ေ ှ မှာ ဝနခံ်ြခင်း ပဋိညာ ် ကုိြပ ကေသာ်လည်း ၊ 16တဖန် ေြပာင်းလဲ ၍
ငါ ၏နာမ ကုိ ှုတ်ချ လျက် ၊ အသီးအသီး
ှင်း ှ င်းလွှတ် ဘူးေသာ
ကျွန် ေယာက်ျား မိနး်မ တို့ ကုိ ေခါ် ြပန၍် အေစကျွနခံ်ေစက ပီတကား။ 17 ထုိေကာင့်၊
ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ သင် တို့သည် အသီးအသီး
ညီအစ်ကုိ ချင်း၊ အိမ်နးီချင်း တို့ အား
လတ်ွ ရေသာအခွင့်ကုိ ထင် ှား စွာ မစီရင်၊ ငါ ့ စကား ကုိ
နား မ ေထာင်ေသာေကာင့်၊ ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည် ကား၊ ငါ သည် သင် တို့အဘို့ ၊ ထား
ေဘး၊ ကာလနာ
ေဘး၊ မွတ်သိပ် ြခင်းေဘးတို့အား
လတ်ွ ေသာအခွင့်ကုိ ထင် ှား စွာ စီရင်၍၊ အတိင်ုးတိင်ုး အြပည်ြပည်တို့ ၌ အေ ှာင့်
အ ှက်ခံ ေစမည်။ 18 ာွးသငယ် ကုိ ထက်ြခမ်းခဲွ ၍ ၊ အလယ် သို့ ေ ှာက် သွားလျက်၊
ငါ ့ ေ ှ မှာြပ ေသာ
ဝနခံ်ြခင်းပဋိညာ ်
စကား အတိင်ုးမ ကျင့် ၊ ငါ ၏ပဋိညာ ် ကုိ ဖျက် ေသာ သူ တည်းဟေူသာ၊ 19 ယုဒ
မင်း ၊ ေယ ု ှလင် မင်း ၊ မှူးမတ် ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အစ ှိေသာ၊ ာွးသငယ် ထက် ြခမ်း
အလယ် သို့ ေ ှာက်သွား ေသာ ြပည်သူ ြပည်သားအေပါင်း တို့ ကုိ၊ 20 သူ တို့ရနသူ် များ
လက် သို့ ၎င်း ၊ သတ် ချင်ေသာသူများလက် သို့ ၎င်း ငါအပ် မည်။ သူ
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တို့အေသ ေကာင် များတို့သည် မုိဃ်းေကာင်းကင် ငှက် ှင့်
ေတာ သားရဲ များ စားစရာ ဘို့ ြဖစ် ကလိမ့်မည်။ 21 ယုဒ ှင်ဘုရင် ေဇဒကိ မှစ၍ မှူး
ေတာ်မတ်ေတာ် တို့ ကုိ သူ
တို့ရနသူ် များလက် သို့ ၎င်း ၊ သတ် ချင်ေသာလမူျား လက် သို့ ၎င်း
၊ ယခုလွှဲ သွားေသာဗာဗုလနု် ှ င်ဘုရင် ၏ ဗုိလ်ေြခ များလက် သို့ ၎င်း ငါအပ် မည်။

22 ငါ သည် အမိန ့် ေတာ်ေပး၍ သူ
တို့ ကုိ ဤ
မိ သို့
ြပန် လာေစမည်။ သူတို့သည် တိက်ု ယူ ၍ မီး ှု ိ ကလိမ့်မည်။ ငါသည်လည်း၊ ယုဒ
မိ ရွာတို့ ကုိ လဆိူတ်ညံ ရာအရပ် ြဖစ် ေစမည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။

35
1 ယုဒ ှင်ဘုရင် ေယာ ှိ သား
ေယာယကိမ် မင်း လက်ထက် ၊ ထာဝရဘုရား
၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည် ေယရမိ
သို့
ေရာက် လာသည်ကား ၊ 2သင်သည်ေရခပ် အမျ ိးသားတို့ အိမ် သို့ သွား ၍ ၊ သူ
တို့ ှင့် ှ တ်ဆက် ပီးမှ၊ ဗိမာန် ေတာ် အခနး် တ ခနး်ထဲသို့
ေခါ် သွင်း၍
စပျစ်ရည် ကုိတိက်ု ေပးေလာဟ့ု မိန ့် ေတာ်မူသည် အတိင်ုး ၊ 3 ငါသည် ဟာဗဇိညာ
သား ြဖစ်ေသာ ေယရမိ
၏ သား
ယာဇညာ မှစ၍ ၊ သူ
၏ညီအစ်ကုိ တို့ ှင့်
သား များ အေပါင်း ၊ ေရခပ် အမျ ိးသားအေပါင်း တို့ ကုိ ေခါ် ၍ ၊ 4 ဗိမာန် ေတာ်
အတင်ွး၊ တံခါးေစာင့် ှလ္လံု သား
မာေသယ၏အခနး် အေပါ် ၊ မှူး ေတာ်မတ်ေတာ် စည်းေဝး ရာ အခနး် နား မှာ ဘုရား
သခင်၏လူ
ဣဂဒါလိ သား
ဟာနန် ၏သား တို့ ေနေသာ
အခနး် ထဲသို့
ေဆာင် သွား ပီးလျှင်၊ 5 ထုိေရခပ်
အမျ ိးသား တို့ေ ှ ၌ စပျစ်ရည် ှင့် ြပည့် ေသာအိးု များ ှင့်
ခွက် ဖလားတို့ ကုိထည့် ၍ ၊ စပျစ်ရည် ကုိ ေသာက် ကပါဟု သူ
တို့အား
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ဆုိ ၏။ 6 သူတို့ကလည်း ၊ အကျွ ်ပ်ုတို့သည် စပျစ်ရည် ကုိ မ
ေသာက် ပါ။ အေကာင်း မူကား၊ အကျွ ်ပ်ု တို့အမျ ိး၏ အဘ
ေရခပ် ၏ သား
ေယာနဒပ် က၊ သင်တို့ မှစ၍ သား စ ် ေြမးဆက်တို့သည် စပျစ်ရည် ကုိ မ
ေသာက် ရက။ 7 အိမ် ကုိလည်း
မ ေဆာက် ရ၊ မျ ိ းေစ့ ကုိလည်း မ
ကဲ ရ၊ စပျစ် ဥယျာ ်ကုိလည်း မ စုိက် ရ၊ မ
ှိ ေစရ က။ သင် တို့သည် ဧည့်သည် ြဖစ်လျက်ေနေသာ ြပည် ၌ အသက် တာ ှည်

မည်အေကာင်း ၊ တသက် လံးု တဲ ှင့် သာ ေန
ရကမည်ဟု အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ မှာ ထားပါ ပီ။ 8 ထုိေကာင့် ၊ အကျွ ်ပ်ု တို့သည် မယား
သား သမီး ှင့်တကွတသက်လံးု စပျစ်ရည် ကုိမ ေသာက် ။ 9 ေန စရာဘို့ အိမ် ကုိ
လည်း မ
ေဆာက် ။ စပျစ်
ဥယျာ ်မ ှိ။ လယ်ယာ မ ှိ၊ မျ ိ းေစ့ မ ှိ ။ 10 တဲ ှင့် သာ
ေန ၍
အကျွ ်ပ်ု တို့အမျ ိး၏ အဘ
ေရခပ်သား ေယာနဒပ်
မှာ ထားသမျှ ေသာ စကားကုိ နားေထာင် လျက် ၊ အဘေယာနဒပ်မှာထား သမျှ
အတိင်ုး
ြပ ကပါ ပီ။ 11 ဗာဗုလနု် ှ င်ဘုရင် ေနဗုခဒ်ေနဇာ သည် ဤ ြပည် သို့
လာ ေသာအခါ ၊ အကျွ ်ပ်ုတို့က၊ လာ
က။ ေယ ု ှလင်
မိ သို့ သွား ကကုနအံ်။့ ခါလဒဲ စစ်သူရဲ တို့ ှင့်
ှုရိ စစ်သူရဲ တို့ ကုိ ေကာက်စရာ ှိသည်ဟု အချင်းချင်းေြပာဆုိ၍၊ ယခုေယ ှု ှလင်

မိ ၌
ေန ကပါသည်ဟု ဆုိ က၏။ 12 ထုိအခါ
ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ် သည် ေယရမိ
သို့
ေရာက် လာ၍၊ 13 ဣသေရလ အမျ ိး၏ဘုရား သခင်၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင်
ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ သင်သည်ယုဒ ြပည်သူ ၊ ေယ ှု ှလင် မိ သား တို့ ှ ိရာသို့
သွား ၍ ၊ သင်တို့သည် ငါ ့ စကား ကုိ
နားေထာင် အံေ့သာငှါ ဆုံးမ ြခင်းကုိ မ
ခံ ကသေလာဟု ထာဝရဘုရား
ေမး ေတာ်မူ ၏။ 14 စပျစ်ရည် ကုိ မ
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ေသာက် ရဟ၊ု ေရခပ် သား ေယာနဒပ် သည် မိမိ
သား တို့ ၌ ထား
ေသာ ပညတ် စကားအတိင်ုး၊ သူတို့သည် ကျင့် ၍ ယေန ့
တိင်ု ေအာင်စပျစ်ရည် ကုိ မ
ေသာက်ဘဲေနလျက်၊ အဘ
၏ပညတ် စကားကုိ နားေထာင်
က၏။ ငါ သည် ေစာေစာ
ထ၍
သင် တို့ ကုိ
အထပ်ထပ် ေြပာ ေသာ်လည်း ၊ သင်တို့သည် ငါ ့ စကားကုိ
နား
မ ေထာင်က။ 15 ငါ ၏ကျွန် ပေရာဖက် အေပါင်း တို့ ကုိလည်း ၊ ငါသည်ေစာေစာ ထ၍
သင်တို့ ှ ိရာသို့ အထပ်ထပ်ေစလွှတ် လျက်၊ သင်တို့အသီးအသီး လိက်ုေသာ အဓမ္မ
လမ်း ကုိ ေ ှာင် ကေလာ။့ သင် တို့အကျင့် ကုိ ြပ ြပင် ကေလာ့ ။ အြခား တပါးေသာ
ဘုရား
ေနာက် သို့ မ လိက်ု ၊ ဝတ် မြပ က ှင့်။ ဤစကားကုိ နားေထာင်လျှင်၊ သင် တို့ ှင့် သင်
တို့၏ဘုိးေဘး တို့အား ငါေပး ေသာ ြပည် ၌
ေန ရက လိမ့်မည်ဟု မှာ လိက်ုေသာ်လည်း ၊ သင်တို့သည် နား
ကုိပိတ်
လျက်၊ ငါ ့ စကားကုိ နား
မ ေထာင်ဘဲ ေနက ပီ။ 16 ေရခပ် သား ြဖစ်ေသာ ေယာနဒပ် ၏ သား
ေြမးတို့ သည် မိမိ
တို့ အဘ
မှာ ထားေသာ
စကား အတိင်ုး ကျင့် က၍၊ ဤ
လမူျ ိး သည် ငါ ့ စကားကုိ
နား မ ေထာင်ေသာေကာင့်၊ 17 ဣသေရလ အမျ ိး၏ဘုရား သခင်၊ ေကာင်းကင်
ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည် ကား
၊ ငါသည် ခိမ်း သမျှ ေသာ ေဘးဥပဒ် တို့ ကုိ ယုဒ
ြပည်သူ၊ ေယ ှု ှလင် မိ သား
အေပါင်း တို့အေပါ် သို့ ေရာက် ေစမည်။ အေကာင်း မူကား၊ ငါေြပာ ေသာ်လည်း ၊
သူတို့သည် နား
မ ေထာင် က။ ေခါ် ေသာ်လည်း မ ထူး ကဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။ 18 ေရခပ် အမျ ိးသား
တို့အား လည်း ၊ ေယရမိ
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ဆင့်ဆုိ ေသာ၊ ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
၏ အမိန ့် ေတာ်ဟူမူကား ၊ သင်တို့သည် သင် တို့အဘ ေယာနဒပ် ၏ ပညတ် စကား
ကုိ
နားေထာင် ၍၊ သူ
စီရင် ထုံးဖွ့ဲသမျှ အတိင်ုး ကျင့် ေစာင့် ေသာေကာင့်၊ 19 ေရခပ် ေယာနဒပ် အမျ ိး ၌
ငါ ့အမှုထမ်း တို့သည် အစ ် ှ ိ ကလိမ့်မည်ဟု ဣသေရလ
အမျ ိး၏ဘုရား သခင်၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။

36
1 ယုဒ ှင်ဘုရင် ေယာ ှိ သား
ေယာယကိမ် မင်း နနး်စံေလး ှစ် တင်ွ ၊ ထာဝရဘုရား
၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ် သည် ေယရမိ
သို့
ေရာက် လာသည်ကား၊ 2သင် သည် စာလိပ် ကုိယူ ပီးလျှင် ၊ ေယာ ှိ မင်း လက်ထက်
၌
သင့် အား
ငါေြပာ ေသာေန ့
မှစ၍ ယေန ့တိင်ုေအာင် ဣသေရလ ြပည်၊ ယုဒ
ြပည်အစ ှိေသာခပ်သိမ်း ေသာ တိင်ုး ြပည်တို့ ကုိ ငါ ခိမ်း သမျှ ေသာ စကား
အတိင်ုး ေရး ထားေလာ။့ 3 ယုဒ အမျ ိး တို့ ၌ ြပ မည်ဟု ငါ ကံစည် သမျှ ေသာ
ေဘးဥပဒ် တို့ ကုိ သူတို့သည် ကားေသာအခါ၊ သူ
တို့ ဒစု ိုက် အြပစ် ကုိ ငါလွှတ် မည်အေကာင်း၊ အသီး အသီး လိက်ုဘူး ေသာ အဓမ္မ
လမ်း တို့ ကုိ ေ ှာင်ေကာင်း ေ ှာင် က လိမ့်မည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 4 ထုိအခါေယရမိ
သည် ေနရိ
သား
ဗာ ုတ် ကုိ ေခါ် ပီးလျှင် ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသမျှ ေသာ
စကား
ေတာ်တို့ ကုိ ြပနေ်ြပာ သည်အတိင်ုး ၊ ဗာ ုတ် သည် စာလိပ်
၌
ေရး ထားေလ၏။ 5 ေယရမိ ကလည်း ၊ ငါ သည် အချ ပ်ခံ လျက် ေနရ ေသာေကာင့်၊
ဗိမာန် ေတာ်သို့
မ သွား ိင်ု ။ 6သင် သွား ေလာ။့ ငါ ြပနေ်ြပာ သည်အတိင်ုး ၊ သင်သည် စာလိပ် ၌
ေရး
ထားေသာ
ထာဝရဘုရား ၏ စကား
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ေတာ်တို့ ကုိ၊ အစာေ ှာင် ေသာေန ့တင်ွ ၊ ဗိမာန်
ေတာ်၌ ှိေသာသူ တို့ အားဘတ် ေလာ။့ အ မိ မိ အရွာရွာ က
လာ ေသာ ယုဒ
လတိူု့အားလည်း
ဘတ် ေလာ။့ 7 သူတို့သည် အသီးအသီး
လိက်ုဘူးေသာ အဓမ္မ
လမ်း
ကုိ ေ ှာင် လျက်၊ ထာဝရဘုရား
အားြပပ်ဝပ်၍ ဆုေတာင်းေကာင်းဆုေတာင်း ကလိမ့်မည်။ ဤ
လမူျ ိး ၌
ထာဝရဘုရား
ခိမ်း ေတာ်မူေသာ အမျက် ေဒါသ သည် အလနွ် ြပင်းထနေ်ပ၏ဟု ဗာ ုတ် အား မှာ

ထားေလ၏။ 8 ထုိသို့ ပေရာဖက် ေယရမိ
မှာ ထားသမျှ အတိင်ုး ၊ ေနရိ
သား ဗာ ုတ် သည်ြပ ၍၊ ထာဝရဘုရား
၏ စကား
ေတာ်ပါေသာစာ ကုိဗိမာန် ေတာ်၌ ဘတ် ေလ၏။ 9 ယုဒ ှင်ဘုရင် ေယာ ှိ သား ေယာ
ယကိမ် မင်း နနး်စံငါး ှစ် ၊ နဝမ
လ တင်ွ
ေယ ု ှလင် မိ သား အေပါင်း တို့ ှင့် ၊ ယုဒ
မိ ရွာမှ
ေယ ု ှလင် မိ သို့
ေရာက် လာေသာသူ အေပါင်း တို့သည် ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ အစာေ ှာင်
ရာအချနိကုိ် ေကာ်ြငာ က၏။ 10 ထုိအခါ ဗာ ုတ် သည် ဗိမာန် ေတာ်တံခါး သစ် နား
မှာ၊ အထက် တနတိ်င်ုးအတင်ွး၊ စာေရး
ေတာ် ှာဖန် သား
ေဂမရိ ၏အခနး် ၌၊ ေယရမိ
စီရင်ေသာစာ ကုိ လူ
အေပါင်း တို့ ေ ှ မှာ ဘတ် ေလ၏။ 11 ထုိစာ ၌ ပါသမျှ ေသာ ထာဝရဘုရား
၏ စကား
ေတာ်တို့ ကုိ ှာဖန် သား ြဖစ်ေသာ ေဂမရိ
၏သား မိက္ခါယ
သည်ကား လျှင် ၊ 12 နနး်ေတာ် အတင်ွး၊ စာေရး
ေတာ်အခနး် သို့ သွား ၍ ၊ စာေရး
ေတာ် ဧလိ ှမာ ၊ ေ ှမာယ သား ေဒလာယ ၊ အာခေဗာ် သား ဧလနာသန် ၊ ှာဖန် သား
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ေဂမရိ ၊ ဟာနနိ
သား ေဇဒကိ အစ ှိ ေသာ မှူး ေတာ်မတ်ေတာ် အေပါင်း တို့သည် ထုိင် လျက် ှိ က၏။

13 ထုိအခါဗာ ုတ် သည် လူ
များတို့အား ဘတ်
ေသာ စာ
ထဲက
မိက္ခါယ ကား သမျှ ေသာ စကားတို့ ကုိ ြပနေ်ြပာ ေလ၏။ 14 ထုိမင်း အေပါင်း
တို့သည်လည်း ၊ ကု ှိ ၊ ေ ှလမိ ၊ နာသနိ
တို့ မှ ဆင်းသက် ေသာ ေယဟဒို
ကုိ ဗာ ုတ် ထံသို့ ေစလွှတ် လျက်၊ သင်သည် လူ
များတို့အား ဘတ် ေသာ
စာလိပ် ကုိ သင့် လက် ှင့်ကုိင် ၍
လာ ခ့ဲဟေုခါ် က၏။ ေနရိ
သား ဗာ ုတ် သည်လည်း၊ စာလိပ် ကုိကုိင် ၍ လာ ၏။ 15 သူ တို့ကလည်း
ထုိင် ေလာ။့ ငါ တို့အား
ဘတ် ေလာ့ ဟဆုိုသည်အတိင်ုး ၊ ဗာ ုတ် သည် သူ
တို့ေ ှ မှာ ဘတ် ေလ ၏။ 16 ထုိစကား အလံးုစုံ တို့ ကုိ မင်း များတို့သည် ကား
လျှင် ၊ အချင်းချင်း ေကာက်ရွ ံ ေသာစိတ် ှိ၍ ၊ ငါတို့သည် ဤ
စကား အလံးုစုံ တို့ ကုိ ှ င်ဘုရင် အား
ဆက်ဆက်ကား ေလျှာက်ရမည်ဟု ဗာ ုတ် ကုိ
ဆုိ က၏။ 17တဖန် သင်သည် ဤ
စကား အလံးုစုံ တို့ ကုိ သူ့
ှ တ် မက် သည် အတိင်ုး
အဘယ်သို့ ေရး ထားသနည်းဟု ေမးြမနး် လျှင်၊ 18 ဗာ ုတ် က၊ သူသည်ဤ စကား
အလံးုစုံ တို့ ကုိ ှ တ် မက် ၍ ၊ အကျွ ်ပ်ု သည် မှင် ှင့် ေရး ထားပါ၏ဟု ြပနေ်ြပာ
ေသာ် ၊ 19 မင်း များတို့က၊ သင် သွား ေလာ။့ ေယရမိ
ှင့်
အတူ ပုနး်ေ ှာင် ၍ ေနေလာ။့ အဘယ်မှာ ေနသည်ကုိ တစုံ
တေယာက်မျှ မ
သိ ေစ ှင့်ဟဗုာ ုတ်
အား မှာ ခ့ဲ၍ ၊ 20 စာလိပ် ကုိစာေရး ေတာ်ဧလိ ှမာ ၏ အခနး် ၌
ထား ပီးမှ နနး်ေတာ်အတင်ွး၊ ှ င်ဘုရင် ထံသို့ ဝင်၍၊ ထုိအမှု
ကုိ အကုန် အစင်ေလျှာက် က၍။ 21 ှ င် ဘုရင်သည် ထုိစာလိပ် ကုိယူ ေချဟ၊ု ေယ
ဟဒို
ကုိေစလွှတ် သြဖင့် ၊ ေယဟဒို
သည် စာေရး
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ေတာ်ဧလိ ှမာ
၏ အခနး် ထဲက ယူ ၍ ၊ ှင်ဘုရင် အစ ှိေသာ အထံ
ေတာ်၌
ရပ် ေနေသာမှူးမတ် အေပါင်းတို့ေ ှ မှာ
ဘတ် ေလ၏။ 22 ထုိ အခါနဝမ လ ြဖစ်၍၊ ှင် ဘုရင်သည် ေဆာင်း
ကာလ၌
စံေပျာ်ရာနနး် အခနး်တင်ွထုိင် ၍ ၊ ေ ှ ေတာ်၌
မီးမယ်ဖျ း ေပါ်မှာ မီး ခဲပုံ ှ ိ၏။ 23 ေယဟဒို သည် သုံး
ေလး ခဏ်း ေလာက် ဘတ် မိ လျှင် ၊ ှ င်ဘုရင်သည် စာေရး
၏ထား ှင့် လီှး ၍
မီးမယ်ဖျ း ေပါ် မှာ ှ ိေသာ
မီး ထဲသို့ စာလိပ်ကုိ ချ ပစ်လျှင်၊ အကုန် အစင် ကျွမ်း ေလာင်ေလ၏။ 24 ှ င်ဘုရင်
မှစ၍ ၊ ထုိ
စကား အလံးုစုံ တို့ ကုိ ကား
ေသာ ှင် ဘုရင်၏ ကျွန် တေယာက်မျှမ ေကာက် ၊ မိမိ
အဝတ် ကုိလည်း မ
ဆုတ် က။ 25 ှ င် ဘုရင်သည် စာလိပ် ကုိမီး မ ှု ေိစြခင်းငှါ ၊ ဧလနာသန် ၊ ေဒလာယ
၊ ေဂမရိ
တို့သည် ေတာင်းပန် ေသာ်လည်း
၊ ှင်ဘုရင်သည် သူ
တို့စကားကုိ
နား မ ေထာင်။ 26တဖန် ှ င် ဘုရင်သည် စာေရး
ဗာ ုတ် ှင့်
ပေရာဖက် ေယရမိ ကုိ ဘမ်းဆီး ေစြခင်းငှါ ၊ သား
ေတာ်ေယရေမလ ၊ အာဇေရလ
သား စရာယ ၊ အာဗေဒလ
သား ေ ှလမိ
တို့ ကုိ ေစလွှတ် ေလ၏။ သို့ ရာတင်ွ ၊ ထာဝရဘုရား
သည် ထုိသူ
ှစ်ေယာက်တို့ ကုိ ဝှက် ထားေတာ်မူ၏။ 27 ေယရမိ ှ တ် မက်သည်အတိင်ုး ဗာ ုတ်

ေရး ထားေသာ
ထုိစာလိပ် ကုိ ှင်ဘုရင် မီး ှု ိ ေသာေနာက် ၊ ထာဝရဘုရား
၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည် ေယရမိ
သို့ ေရာက် လာသည် ကား၊ 28သင် သည်အြခား ေသာ စာလိပ် ကုိယူ ၍၊ ယုဒ
ှင်ဘုရင် ေယာယကိမ် မီး ှု ိ ေသာ
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အရင် စာလိပ် ၌
ပါ သမျှ
ေသာ
စကား ရင်း အတိင်ုး ေရး ထားေလာ။့ 29သင်သည် ယုဒ
ှင်ဘုရင် ေယာယကိမ် အား
ေြပာ ဆုိရမည်မှာ၊ ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ဗာဗုလနု်
ှ င် ဘုရင်သည် ဆက်ဆက်လာ ၍
ဤ ြပည် ကုိ ဖျက်ဆီး လိမ့်မည်။ လူ
ှင့် တိ စ္ဆာန် အေပါင်းတို့ ကုိ သုတ်သင်
ပယ် ှင်းလိမ့်မည်ဟေူသာစကား ကုိ
အဘယ်ေကာင့် ေရး ထားသနည်းဟု သင်သည်ဆုိ ၍
စာလိပ် ကုိမီး ှု ိ ပီ။ 30 ထုိေကာင့်၊ ထာဝရဘုရား
သည် ယုဒ
ှင်ဘုရင် ေယာယကိမ် ကုိ ရည်မှတ် ၍ မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ သူ၏အမျ ိးအ ယ်ွ

သည် ဒါဝိဒ် ၏ရာဇ ပလ္လ င်ေပါ် မှာ မ
ထုိင် ရ။ သူ
၏အေသ ေကာင်ကုိ ေန ့
အချနိ၌် ေနပူ ထဲသို့ ၎င်း
၊ ည ့် အချနိ၌် ှင်းခဲ ထဲသို့ ၎င်း ပစ် လိက်ု ကလိမ့်မည်။ 31 သူ မှစ၍ သူ ၏သား
ေြမးတို့ ကုိ ၎င်း၊ သူ
၏ ကျွန် တို့ ကုိ၎င်း၊ အြပစ် ှင့်အေလျာက်ငါစီရင် မည်။ သူ
တို့ ှင့် ေယ ှု ှလင် မိ သူ ယုဒ ြပည်သား တို့သည် နား
မ ေထာင်၊ သူ
တို့အေပါ် သို့ ငါ ခိမ်း သမျှ ေသာ ေဘးဥပဒ် တို့ ကုိ ေရာက် ေစမည်ဟုမိန ့ေ်တာ်မူ၏။

32 ထုိအခါ ေယရမိ သည်အြခား ေသာ စာလိပ် ကုိ ယူ
၍ ၊ ေနရိ
သား စာေရး
ဗာ ုတ် အား ေပး သြဖင့် ၊ ယုဒ
ှင်ဘုရင် ေယာယကိမ် မီး ှု ိ ေသာ စာ ၌ ပါသမျှ ေသာ စကား
တို့ ကုိ ေယရမိ
သည် ှ တ် မက်၍၊ ဗာ ုတ်သည်ေရး ထား ၏။ အလား
တေူသာ စကား
အများ ကုိလည်းထပ်၍သွင်း ရ၏။

37
1 ဗာဗုလနု် ှ င်ဘုရင် ေနဗုခဒ်ေနဇာ သည် ယုဒ
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ှ င်ဘုရင်အရာ၌ ခန ့ထ်ားေသာ ေယာယကိမ် သား ေခါနိ
အရာ ၌၊ ေယာ ှိ မင်း ကီး၏ သား
ေဇဒကိ မင်း ကီး သည် နနး်ထုိင် ေလ၏။ 2ထာဝရဘုရား သည် ေယရမိ
အားြဖင့် မိန ့် ေတာ်မူ ေသာ
စကား ေတာ်တို့ ကုိ၊ ထုိမင်း ကီး အစ ှိ ေသာ ကျွန် များ၊ ြပည်သူ ြပည်သားများ
တို့သည် နား
မ ေထာင်ဘဲ ေနက၏။ 3တရံေရာအခါေဇဒကိ မင်း ကီး သည်၊ ေ ှလမိ
သား ေယဟကုလ ှင့် ယဇ်ပုေရာဟိတ် မာေသယ သား
ေဇဖနိ တို့ ကုိ ပေရာဖက် ေယရမိ ထံ သို့ ေစလွှတ် ၍ ၊ ငါ တို့ အဘို့
ငါ တို့ ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား
အား ဆုေတာင်း ပါေလာဟ့ု မှာ လိက်ု၏။ 4 ထုိ အခါ ေယရမိ
သည် ေထာင် ထဲသို့ မ
ေရာက် ေသး။ လူ
များ တို့ ှင့် ေပါင်းေဘာ် လျက် ေနေသး၏။ 5 ေယ ု ှလင် မိ ကုိ
ဝုိင်း ေသာ ခါလဒဲ လတိူု့သည်၊ အဲဂုတ္တု
ြပည်မှ
ဖာေရာ ဘုရင်၏ ဗုိလ်ေြခ များစစ်ချ ီ ၍ လာေကာင်းကုိ ကား လျှင် ၊ ထုိ
မိ မှ
ထွက်သွား က ပီ။ 6 ထုိအခါ
ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည် ပေရာဖက် ေယရမိ သို့
ေရာက် ၍၊ 7ဣသေရလ အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ငါ ့ ကုိေမး ေလျှာက် ေစြခင်းငှါ ၊ သင့်ကုိမှာ လိက်ုေသာ ယုဒ
ှင်ဘုရင် အား
ဤသို့ ြပနေ်ြပာ ေလာ။့ သင် တို့ ကုိ စစ်ကူ ြခင်းငှါ လာ ေသာ ဖာေရာ
ဘုရင်၏ ဗုိလ်ေြခ တို့သည်သူ တို့ေနရင်း အဲဂုတ္တု
ြပည် သို့
ြပန် သွား က လိမ့်မည်။ 8 ခါလဒဲ လတိူု့သည် လာ
ြပန၍် ၊ ဤ
မိ ကုိ
တိက်ု ယူ
ပီးလျှင် မီး ှု ိ ကလိမ့်မည်။ 9ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ အကယ်စင်စစ်

ခါလဒဲ လတိူု့သည် ငါ တို့ ထံ မှ
ထွက်သွား ကလိမ့်မည်ဟု ဆုိ၍ ကုိယ် ကုိကုိယ်မ လှည့်စား က ှင့်။ သူတို့သည်
ထွက်၍ မ
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သွား ရက။ 10 ထုိမျှမက၊ သင် တို့ ကုိ စစ် တိက်ုေသာ ခါလဒဲ
စစ်သူရဲ အေပါင်း တို့ ကုိ သင်တို့သည်လပ်ု ကံ သြဖင့် ၊ သူ
တို့ တင်ွ ဒဏ်ချက်ထိ ေသာ သူ
သက်သက်ကျန်ကင်း ေသာ်လည်း ၊ သူတို့သည် အသီးအသီးမိမိ
တို့ တဲ ၌ ထ ၍ ၊ ဤ
မိ ကုိ မီး ှု ိ ရ ကလိမ့်မည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။ 11 ခါလဒဲ စစ်သူရဲ တို့သည် ဖာေရာ
ဘုရင်၏ဗုိလ်ေြခ တို့ ကုိ ေကာက်ရွ ံ၍၊ ေယ ု ှလင် မိ မှ
ဆုတ် သွားကေသာအခါ ၊ 12 ေယရမိ သည်မိမိအမျ ိး ၌
မိမိအေမွဥစ္စာကုိ ခံ
အံေ့သာငှါ
၊ ဗ◌င်္ယာမိန် ြပည် သို့ သွား မည်ဟု အ ကံ ှိ၍ ေယ ု ှလင်
မိ မှ
ထွက်သွား ေလ၏။ 13 ဗ◌င်္ယာမိန် တံခါးဝ သို့
ေရာက်ေသာအခါ၊ ဟာနနိ
သား ြဖစ်ေသာ ေ ှလမိ ၏ သား
ကင်း မှူး ဣရိယ က၊ သင် သည်ခါလဒဲ
လတိူု့ဘက်သို့
ကူး သွားပါသည် တကား ဟဆုို
လျက်၊ ပေရာဖက် ေယရမိ ကုိဘမ်းဆီး ေလ၏။ 14 ေယရမိ
ကလည်း ၊ မဟတ်ု ပါ။ ခါလဒဲ လတိူု့ ဘက်သို့
ငါ မ ကူး မသွားပါဟဆုိုေသာ်လည်း ၊ ဣရိယ
သည် နား
မ ေထာင်ဘဲ၊ ေယရမိ
ကုိ ယူ
၍
မင်း များထံသို့ ပို့ ေဆာင် ေလ၏။ 15 မင်း များတို့သည် အမျက် ထွက်၍
ေယရမိ ကုိ
ိုက် ပီးမှ ၊ စာေရး
ေတာ်ေယာနသန် ၏အိမ် ၌ ေလှာင် ထား က၏။ ထုိအိမ် ကုိ ေလှာင် အိမ် လပ်ု ှင့်
သတည်း။ 16 ေယရမိ သည် အိမ် ေအာက်ေြမတင်ွး ၊ ေလှာင်
အိမ်ထဲသို့ ေရာက် ၍ ၊ ေနရ့က် များ စွာေန ရေသာေနာက် ၊ 17 ေဇဒကိ မင်း ကီး သည်
လကုိူေစလွှတ် ၍
ေယရမိ
ကုိ ှ တ် ပီးမှ ၊ ထာဝရဘုရား
၏
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ှ တ်ကပတ် ေတာ် ှိ သေလာဟု နနး်ေတာ် ၌
တိတ်ဆိတ် စွာ
ေမးြမနး် လျှင် ၊ ေယရမိ
က၊ ှ တ်ကပတ်ေတာ် ှိ ပါ၏။ ကုိယ်ေတာ်သည် ဗာဗုလနု်
ှ င်ဘုရင် လက် သို့ ေရာက် ပါလိမ့်မည်ဟု ြပနေ်လျှာက် ၏။ 18တဖန် ေယရမိ က၊

အကျွ ်ပ်ုသည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ
ြပစ်မှား သေလာ ။ ကုိယ်ေတာ် ၏ကျွန် တို့ ကုိ
ြပစ်မှားသေလာ။ ဤ
လမူျ ိး ကုိ
ြပစ်မှားသေလာ။ အဘယ်မည် ေသာအြပစ်ေကာင့် အကျွ ်ပ်ု ကုိ ေလှာင် ထား က
သနည်း။ 19 ဗာဗုလနု် ှ င် ဘုရင်သည် သင် တို့ ှင့် ဤ
ြပည် ကုိ မ
တိက်ု မလာရဟု ေဟာေြပာ ေသာ သင် တို့၏ ပေရာဖက် တို့သည် ယခုအဘယ် မှာ
ှိ ကသနည်း။ 20 သို့ ြဖစ်၍၊ အကျွ ်ပ်ု သခင် အ ှင်မင်း ကီး ၊ နားေထာင် ေတာ်မူပါ။
အကျွ ်ပ်ု ေတာင်းပန် ေသာစကားကုိ နားခံ
ေတာ်မူပါ။ အကျွ ်ပ်ုကုိ ေသ
ေစြခင်းငှါ ၊ စာေရး
ေတာ်ေယာနသန် အိမ် သို့ ြပန် ေစေတာ်မ မူပါ ှင့်ဟု ေဇဒကိ
မင်း ကီး ကုိ
ေလျှာက်ဆုိ ၏။ 21 ထုိအခါ
ေဇဒကိ မင်း ကီး အမိန ့် ေတာ် ှိ၍ ၊ ေယရမိ
ကုိ ေထာင် ဝင်း ၌
ထား က၏။ မိ တင်ွ
မုန ့် မ ကုန် မီှ တိင်ုေအာင်၊ မုန ့် သည် တနး်မှ မုန ့် တလံးုကုိ ေန ့
တိင်ုး အစ ်ေပး ရ၏။ ထုိသို့
ေယရမိ သည် ေထာင် ဝင်း ထဲမှာ
ေန ေလ၏။

38
1ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ 2ဤ မိ
ထဲမှာ ေန ေသာသူသည် ထား
ေဘး၊ မွတ်သိပ် ြခင်းေဘး၊ ကာလနာ
ေဘးတို့ ှင့်ေသ လိမ့်မည်။ခါလဒဲ လူတို့ဘက်သို့ ထွက်သွား ေသာသူသည် အသက်
ချမ်းသာ၍ ၊ လက်ရဥစ္စာ က့ဲသို့ ကုိယ် အသက် ကုိရ လိမ့်မည်ဟ၍ူ၎င်း၊ ဤ
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မိ ကုိ ဗာဗုလနု် ှ င်ဘုရင် ၏ဗုိလ်ေြခ လက် သို့ ဆက်ဆက်အပ် ၍၊ သူသည်သိမ်းယူ
လိမ့်မည်ဟ၍ူ၎င်း၊ ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏ဟ၊ု 3 ေယရမိ သည် လူ
အေပါင်း တို့အား ေဟာေြပာ တတ်ေသာ စကား များကုိ မဿန် သား ေ ှဖတိ ၊ ပါ ှု
ရ သား ေဂဒလိ ၊ ေ ှလမိ သား ေယဟကုလ ၊ မာလခိ
သား ပါ ှုရ တို့သည်ကား ေသာအခါ၊ 4 ထုိမှူး မတ်တို့သည် ှင်ဘုရင် ထံသို့ ဝင်၍၊
ဤ
သူ သည် ဤ
သို့ ေသာ စကား
ကုိ ေြပာ သြဖင့် ၊ မိ ထဲမှာ
ကျန် ကင်းေသးေသာစစ်သူရဲ အစ ှိေသာ လူ
အေပါင်း တို့၏ လက် ကုိအားေလျာ့ ေစတတ်ပါ၏။ သူ
သည် ဤ
လမူျ ိး
၏
အကျ ိး ကုိ မ ြပ စု တတ်၊ ဖျက်ဆီး တတ်ပါ၏။ ထုိေကာင့် ၊ သူ့ ကုိကွပ်မျက် ပါ
မည်အေကာင်းအခွင့်ေတာင်းပနပ်ါ၏ ဟု ေလျှာက် လျှင်၊ 5 ေဇဒကိ မင်း ကီး က၊ သူ
သည် သင် တို့လက် ၌
ှိ၏။ ှင် ဘုရင်သည် သင်တို့အလို ကုိ မ
ဆီးတား ိင်ုဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 6 ထုိအခါ
ေယရမိ ကုိ ယူ
၍၊ ေထာင် ဝင်း ထဲမှာ
ှိေသာ သား ေတာ် မာလခိ
၏ေြမတင်ွး ၌
ကိ း ှင့် ေလျှာခ့ျ က၏။ ထုိေြမတင်ွး ၌ ေရ မ ှိ ၊ ရွှ ံ သာ ှိ၍ ၊ ေယရမိ
သည်ရွှ ံ ၌
ကျွ ံလျက်ေန၏။ 7 ထုိသို့ ေယရမိ ကုိ ေြမတင်ွး ၌
ချ ထားေကာင်း ကုိ နနး်ေတာ် အရာ ှိ ြဖစ်ေသာသူ၊ ကု ှ အမျ ိးသားဧဗဒေမလက်
သည် ကား သိေသာအခါ၊ ှင်ဘုရင် သည် ဗ◌င်္ယာမိန် တံခါးဝ ၌
ထုိင် ေနေတာ်မူစ ်တင်ွ၊ 8 ထုိသူ သည် နနး်ေတာ် ထဲက ထွက် ၍
အထံ ေတာ်သို့ သွား ပီးလျှင်၊ 9အကျွ ်ပ်ု သခင် အ ှင်မင်း ကီး ၊ ထုိ
သူ တို့သည် ပေရာဖက် ေယရမိ ကုိ
ြပ ေလသမျှ တို့ ၌ မှား ကပါ ပီ။ ေြမတင်ွး ၌ ချ ထား ကပါ ပီ။ မိ ၌ မုန ့် ကုန်
ေသာေကာင့် ၊ ထုိတင်ွး ၌ ငတ်မွတ် ၍
ေသ ပါလိမ့်မည်ဟေုလျှာက် ေသာ်၊ 10 ှ င် ဘုရင်က၊ ပေရာဖက် ေယရမိ
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မ ေသ မီှ ဤ
အရပ်မှ
လူ သုံးဆယ် ကုိ ေခါ် သွား၍၊ ေြမတင်ွး ထဲက
ှ တ်ယူ ေလာ့ဟ၊ု ကု ှ အမျ ိးသားဧဗဒေမလက် ကုိ အမိန ့် ေတာ် ှိ၏။ 11 ဧဗဒေမ

လက် သည်လည်း လူ
တို့ ကုိ ေခါ် ၍
နနး်ေတာ် အတင်ွး ဘ ာတိက်ု ေအာက် သို့ ဝင် ပီးလျှင် ၊ ေဟာင်း မ်ွး ေသာ အဝတ်
စုတ်များကုိ ယူ
ပီးမှ၊ ေယရမိ
ှိရာ
ေြမတင်ွး ၌
ကိ း ှင့် ေလျှာခ့ျ ေလ၏။ 12 ထုိအခါ ကု ှ
အမျ ိးသားဧဗဒေမလက် က၊ ေဟာင်း မ်ွး ေသာ ဤအဝတ် စုတ်တို့ ှင့်သင် ၏ လက်
က တီးကား၌ ကိ း ကုိခုခံပါေလာဟ့ဆုိုသည်အတိင်ုး
ေယရမိ
ြပ ေလ၏။ 13 ထုိသို့ ေယရမိ ကုိေြမတင်ွး ထဲက ကိ း ှင့်
ဆဲွတင်
က၏။ ထုိ
ေနာက်ေယရမိ သည် ေထာင် ဝင်း ထဲမှာ
ေန ေလ ၏။ 14တဖန် ေဇဒကိ မင်း ကီး သည် လကုိူ ေစလွှတ် ၍ ၊ ဗိမာန် ေတာ်၌
တတိယ အတင်ွး ခနး်ထဲသို့
ေယရမိ ကုိ ေခါ် ပီးလျှင်၊ သင် ၌ တစုံတခု
ကုိ ငါ ေမးြမနး် မည်။ အဘယ် အရာကုိမျှ မ
ထိမ် မဝှက် ှင့်ဟဆုို ေသာ်၊ 15 ေယရမိ က၊ အကျွ ်ပ်ုေလျှာက် လျှင် ၊ အကျွ ်ပ်ု ကုိ မ
သတ် ဘဲအမှန်ေနေတာ်မူမည်ေလာ။ အကျွ ်ပ်ုသည် အ ကံ ေပးလျှင် ၊ အကျွ ်ပ်ု
စကားကုိ
နားေထာင် ေတာ်မူမည် ေလာဟု ေဇဒကိ
ကုိ
ေမး ေလျှာက်ေလ၏။ 16 ေဇဒကိ မင်း ကီး ကလည်း၊ ငါ တို့ ကုိ
အသက် ှင်ေသာ သတ္တ ဝါြဖစ်ေစြခင်းငှါ ဖနဆ်င်း ေသာ
ထာဝရဘုရား
အသက် ှင်ေတာ်မူသည်အတိင်ုး၊ သင့် ကုိငါမ သတ် ။ သင့် အသက် ကုိ ှာ ေသာ
ထုိ လူ တို့လက် သို့
သင့် ကုိငါ မ
အပ် ဟု ေယရမိ
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အား တိတ်ဆိတ် စွာ
ကျနိဆုိ် ေလ၏။ 17 ေယရမိ ကလည်း ၊ ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင် ၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင်ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ကုိယ်ေတာ်သည်ဗာဗုလနု်
ှ င်ဘုရင်
၏မှူးမတ် တို့ ထံ သို့အမှနထွ်က်သွား လျှင်
အသက် ချမ်းသာ ရေတာ်မူမည်။ ဤ
မိ သည်လည်း
မီး ှု ိ ြခင်း ှင့်လတ်ွ လိမ့်မည်။ ကုိယ်ေတာ် ှင့်တကွေဆွ ေတာ် မျ ိ းေတာ်တို့သည်
အသက် ချမ်းသာရ ကလိမ့်မည်။ 18 သို့ မဟတ်ု ၊ ကုိယ်ေတာ်သည် ဗာဗုလုန် ှ င်ဘုရင်
၏ မှူးမတ် တို့ ထံသို့ မ ထွက် မသွားလျှင် ၊ ဤ
မိ ကုိ ခါလဒဲ
လူတို့လက် သို့ အပ် ၍ ၊ သူတို့သည် မီး ှု ိ ကလိမ့်မည်။ ကုိယ်ေတာ် သည်လည်း ၊
သူ
တို့လက် ှင့် မ လတ်ွ ရဟု ေဇဒကိ
ကုိ
ေလျှာက်ဆုိ ၏။ 19 ေဇဒကိ မင်း ကီး ကလည်း ၊ ခါလဒဲ လတိူု့ဘက်သို့
ကူး သွားေသာ
ယုဒ လတိူု့ ကုိ ငါ ေကာက် ၏။ ငါ ့ ကုိသူ တို့ လက် သို့ အပ် ၍ ၊ ငါ သည် က့ဲရဲ ြခင်း
ကုိခံရမည်စုိးရိမ်သည် ဟဆုို
လျှင် ၊ 20 ေယရမိ က၊ ကုိယ်ေတာ်ကုိမအပ်ရ။ အကျွ ်ပ်ု
ဆင့်ဆုိ ေသာ
ထာဝရဘုရား ၏အမိန ့် ေတာ်ကုိ
နားေထာင် ေတာ်မူပါ။ ထုိသို့ ြပ လျှင် ချမ်းသာ ရ၍
အသက် ှင်ေတာ်မူ မည်။ 21 သို့ မဟတ်ု ၊ ကုိယ်ေတာ် က၊ ငါမထွက်မသွားဟု ြငင်း
လျှင် ၊ အကျွ ်ပ်ု အား ထာဝရဘုရား
ြပ ေတာ်မူေသာ အရာ ဟမူူကား၊ 22 နနး်ေတာ် ၌
ကျန် ကင်းသမျှ ေသာ မိနး်မ တို့ ကုိ ဗာဗုလုန် ှ င်ဘုရင် ၏မှူးမတ် တို့ ထံသို့ ထုတ်
ေဆာင် က လိမ့်မည်။ ထုိမိနး်မ တို့ ကလည်း ၊ ကုိယ်ေတာ် ၏အေဆွ ခင်ပွနး်တို့သည်
ေသွးေဆာင် ၍
ိင်ု က ပီ။ ေြခ ေတာ်သည် ရွှ ံ ၌
ကျွ ံ ၍၊ သူတို့သည် ဆုတ် သွား က ပီဟု ကုိယ်ေတာ်အား ဆုိ ကလိမ့်မည်။ 23 ထုိသို့
ကုိယ်ေတာ် ၏ မယား
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ှင့် သားသမီး ှိ သမျှ တို့ ကုိ ခါလ ဒဲ လူ တို့ ထံသို့ ထုတ် ေဆာင် ကလိမ့်မည်။
ကုိယ်ေတာ် လည်း
သူ တို့လက် ှင့် မ လတ်ွ ဘဲ၊ ဗာဗုလနု်
ှ င်ဘုရင် လက် သို့ ေရာက် ၍ ၊ ဤ
မိ ကုိ မီး ှု ိ ေစေတာ်မူမည်ဟု ေလျှာက် ၏။ 24 ေဇဒကိ ကလည်း ၊ ဤ
စကား ကုိ အဘယ်သူ မျှမ ကား မသိေစ ှင့်။ သို့ ြပ လျှင် ၊ သင်သည်မ ေသ ရ။ 25 ငါ
သည် သင် ှင့် စကား ေြပာေကာင်း ကုိ မှူးမတ် တို့သည် ကား ၍
သင် ှိရာသို့ လာ လျက် ၊ သင်သည် ှင်ဘုရင် အား
အဘယ်သို့ ေလျှာက် သည်ကုိ၎င်း ၊ ှ င်ဘုရင် သည် သင့် အား အဘယ် သို့ မိန ့် ေတာ်
မူသည်ကုိ၎င်း ၊ ငါ တို့အား
ကား ေြပာပါေလာ။့ မ
ထိမ် မဝှက်ပါ ှင့် ဟဆုို
လျှင် ၊ 26သင်ကလည်း ၊ ငါကုိ့ေသ ေစြခင်းငှါ ၊ ေယာနသန်
အိမ် သို့ ြပန် ေစေတာ် မ
မူမည်အေကာင်း၊ ှ င်ဘုရင် ထံ၌ ငါ အသနား ေတာ်ခံ ပီဟု သူ
တို့အား
ြပနေ်ြပာ ေလာဟ့၊ု ေယရမိ
အား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 27 ထုိအခါ မှူး မတ်အေပါင်း တို့သည် ေယရမိ
ှိရာသို့
လာ ၍
ေမး စစ်က၏။ သူသည်လည်း၊ ှင်ဘုရင် မှာ ထား သမျှ အတိင်ုး
ြပနေ်ြပာ ပီးမှ ၊ သူတို့သည် မ
ေမးမစစ်ဘဲ ေနက၏။ ထုိ
အမှု ကုိအဘယ်သူမျှ မ
ရိပ်မိ က။ 28 ေယ ု ှလင် မိ ကုိ တိက်ု ၍ရေသာ ေန ့
တိင်ုေအာင်
၊ ေယရမိ
သည်ေထာင် ဝင်း ထဲမှာ ေန ရ၏။ ေယ ု ှလင်
မိ သည် ရနသူ်လက်သို့ ေရာက် ေသာအခါ၊ ေထာင်ဝင်းထဲမှာ ှိ ေသး၏။

39
1 ယုဒ ှင်ဘုရင် ေဇဒကိ မင်း ကီးနနး်စံကုိး ှစ်
ဒသမ လ တင်ွ ၊ ဗာဗုလုန် ှ င်ဘုရင် ေနဗုခဒ်ေနဇာ သည် ဗုိလ်ေြခ အေပါင်း တို့ ှင့်
တကွလာ ၍ ေယ ု ှလင် မိ ကုိ
ဝုိင်း ထားက၏။ 2 ေဇဒကိ မင်း ကီးနနး်စံဆယ် တ ှစ် ၊ စတတု္ထ
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လ
ကုိး ရက်ေန၌့
မိ ကုိ ဖိ ေဖါက်၍ ၊ 3 ေရွှထားဝနေ်နရဂါလ ှေရဇာ ၊ မိနး်မစုိး အပ်ုစာသခိမ် ၊ မာဂု
ပညာ ှိအပ်ုေနရဂါလ ှေရဇာ တည်းဟေူသာဗာဗုလုန် ှ င်ဘုရင် ၏မှူးမတ် အစ ှိ
ေသာ မှူးေတာ် မတ်ေတာ်အေပါင်း တို့သည် မိ ထဲသို့ ဝင်၍၊ အလယ် ချက် တံခါးဝ ၌
ထုိင် က၏။ 4 ယုဒ ှင်ဘုရင် ေဇဒကိ မင်း ှင့်
စစ်သူရဲ အေပါင်း တို့သည် ထုိလူ
များကုိ ြမင် လျှင် ၊ ည ့် အခါေြပး ၍ ဥယျာ ်
ေတာ်လမ်း ကုိ လိက်ုလျက်၊ မိ ို း ှစ်ထပ်စပ်ကား တံခါး ြဖင့်
ထွက် ပီးမှလင်ွြပင် သို့ သွား က၏။ 5 ခါလဒဲ စစ်သူရဲ တို့သည် လိက်ု လျက် ၊ ေယရိ
ေခါ လင်ွြပင် ၌ ေဇဒကိ
မင်းကုိမီှ ၍
ဘမ်းဆီး ပီးမှ ၊ ဗာဗုလနု်
ှ င်ဘုရင် ေနဗုခဒ်ေနဇာ ှိရာ ဟာမတ် ြပည် ရိဗလ မိ သို့
ေဆာင်သွား က၏။ ဗာဗုလုန် ှ င်ဘုရင်သည် ေဇဒကိ မင်း၏ အမှု ကုိ စစ်ေကာ
စီရင်၍ ၊ 6 ရိဗလ မိ မှာ
ေဇဒကိ သား တို့ ကုိ အဘ
မျက်ေမှာက်
၌
သတ် ေလ၏။ ယုဒ
မှူးမတ် အေပါင်း ကုိလည်း
သတ် ေလ၏။ 7 ေဇဒကိ မျက်စိ ကုိလည်း
ေဖာက် ပီးမှ ၊ သူ့
ကုိေကးဝါ ကိ း ှင့်
ချည်ေ ှာင် ေလ၏။ 8 ခါလဒဲ လတိူု့သည်လည်း ၊ နနး်ေတာ် ှင့်
ဆင်းရဲသား အိမ် တို့ ကုိ မီး ှု ိ ၍ ၊ မိ ို း ကုိ ဖိ ဖျက် က၏။ 9 ထုိ အခါ ကုိယ်ရံ ေတာ်
မှူး ေနဗုဇာရဒန် သည် မိ ထဲမှာ ကျန် ကင်းေသာသူ ၊ ခါလဒဲ လဘူက် သို့ ကူး
သွား ှင့်ေသာ သူ၊ ကျန် ကင်းသမျှေသာသူ တို့ ကုိဗာဗုလုန် မိ သို့ သိမ်း သွား
ေလ၏။ 10 သို့ ရာတင်ွ ၊ ဥစ္စာအလျှင်းမ ှိေသာ
ဆင်းရဲသား အချ ိ တို့ ကုိ ယုဒ
ြပည် ၌ ထား ခ့ဲ၍ ၊ စပျစ် ဥယျာ ် ှင့်
လယ်ယာ တို့ ကုိေပး ေလ၏။ 11 ဗာဗုလနု် ှ င်ဘုရင် ေနဗုခဒ်ေနဇာ သည် ေယရမိ
အမှု၌၊ ကုိယ်ရံေတာ် မှူးေနဗုဇာရဒန် ကုိ မှာ ထား ှင့် သည်ကား၊ 12 ေယရမိ ကုိယူ ၍
ေကာင်းမွနစွ်ာ ကည့် ှု ေလာ။့ မ
ည ်းဆဲ ှင့်။ သူေြပာ သည်အတိင်ုး
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သူ့ ကုိြပ ေလာ့ဟု မှာ ထားေတာ်မူသည် ှင့်အညီ၊ 13 ကုိယ်ရံေတာ် မှူးေနဗုဇာရဒန် ၊
မိနး်မစုိး အပ်ု ေနဗု ှာဇဗန် ၊ မာဂု
ပညာ ှိအပ်ုေနရဂါလ ှေရဇာ အစ ှိ ေသာဗာဗုလုန် ှ င်ဘုရင် ၏မှူးမတ် အေပါင်း
တို့သည် လကုိူေစလွှတ် ၍ ၊ 14 ေယရမိ ကုိေထာင် ဝင်း ထဲက
ှ တ်ယူ ပီး လျှင်၊ သူ၏ေနရာ
သို့
ပို့ ေဆာင် ေစြခင်းငှါ ၊ ှာဖန် သား ြဖစ်ေသာ အဟိကံ
၏သား ေဂဒလိ ၌
အပ် က၏။ သို့
ြဖစ်၍၊ ေယရမိ သည် ြပည်သား များ ှင့် အတေူန ရေလ၏။ 15 ေယရမိ သည်ေထာင်
ဝင်း ထဲမှာ
အချ ပ် ခံရေသာအခါ
၊ ထာဝရဘုရား
၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်ေရာက် ၍၊ 16သင်သည် ကု ှ အမျ ိးသားဧဗဒေမလက် ကုိ
ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ၊ ဣသေရလ
အမျ ိး၏ဘုရား သခင်၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင်ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ သည်ကား ၊ ဤ
မိ ၏အကျ ိး ကုိမြပ စု၊ ဖျက်ဆီးြခင်းငှါငါစ့ကားကုိ ငါတည်ေစမည်။ ကာလ
အချနိေ်ရာက်လျှင်၊ သင့် ေ ှ ၌ ငါ ့ စကား ြပည့်စုံ လိမ့်မည်။ 17 သို့ ေသာ်လည်း၊ ထုိ
ကာလ ၌ သင့် ကုိ ငါကယ် ှ တ် မည်။ သင်ေကာက် ေသာ သူ တို့ လက် သို့
သင်မ ေရာက် ရ။ 18 ငါသည် သင့် ကုိ စင်စစ် ကယ် ှ တ် မည်။ သင်သည် ထား
ြဖင့်
မ ဆုံး ရ။ လက် ရဥစ္စာက့ဲသို့ ကုိယ်
အသက် ကုိ ရ
လိမ့်မည်။ အေကာင်းမူကား၊ သင်သည် ငါ ့ ကုိ ကုိးစား ေသာေကာင့်
တည်းဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။

40
1 ကုိယ်ရံေတာ် မှူး ေနဗုဇာရဒန် သည် ေယရမိ
ကုိ တဖန် သိမ်းသွား၍ ရာမ
မိ ၌
လွှတ် ေသာေနာက် ၊ ထာဝရဘုရား
ထံ ေတာ်မှ ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည် ေရာက်
လာသည်အရာမှာ၊ ဗာဗုလနု် မိ သို့
သိမ်းသွား ြခင်းကုိ ခံရေသာယုဒ
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ြပည်သူ၊ ေယ ု ှလင် မိ သားအေပါင်း တို့ ှင့်အတ၊ူ ေယရမိ
သည်သံ ကိ း ှင့်
ချည်ေ ှာင် ြခင်းကုိ ခံရေသာအခါ၊ 2 ကုိယ်ရံေတာ် မှူးသည် သူ့
ကုိေခါ် ၍ ၊ သင် ၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား
သည် ဤ
ြပည် ၌ ေရာက်ေသာ အမှု ကုိ ခိမ်း ေတာ်မူ ှင့် ပီ။ 3 ခိမ်း ေတာ်မူသည်အတိင်ုး လည်း၊
အမှုကုိ ေရာက်
ေစ၍
စီရင် ေတာ်မူ ပီ။ သင်တို့သည် အမိန ့် ေတာ်ကုိ
နား မေထာင်၊ ထာဝရဘုရား
ကုိ
ြပစ်မှား ေသာေကာင့် ၊ ဤ
အမှု သည် သင် တို့အေပါ် သို့ ေရာက် ေလ ပီ။ 4ယခု မှာ သင့် လက် ၌
ချည်ေ ှာင်လျက် ှိေသာသံ ကိ း ကုိ ငါချွတ် မည်။ ငါ ှင့် အတူ ဗာဗုလနု် မိ သို့ လိက်ု
လာ ြခင်းငှါ အလို ှ ိလျှင်
လိက်ု လာပါ။ ငါသည် ေကာင်းမွနစွ်ာ ကည့် ှု မည်။ ငါ ှင့် အတူ ဗာဗုလုန် မိ သို့
လိက်ု ြခင်းငှါ အလို မ ှိလျှင်
မ လိက်ု ှင့်။ တြပည် လံးု သည် သင့် ေ ှ မှာ ှ ိ ၏။ အကင်အရပ်သို့ သွားေကာင်း
သည်ဟု စိတ်ထင်လျှင်၊ ထုိ
အရပ်တည်းဟေူသာစိတ်
ေရာက်ရာအရပ် သို့
သွား ပါေလာဟ့ဆုို၏။ 5 ေယရမိသည်ကုိယ်ရံေတာ်မှူးထံမှ မထွက်မီှ၊ ကုိယ်ရံေတာ်မှူး
က၊ ဗာဗုလနု် ှ င် ဘုရင်သည် ယုဒ
ြပည်နယ် တင်ွ ၊ မိ အပ်ုအရာ၌ခန ့ထ်ားေတာ်မူေသာ ှာဖန် ၏သား ြဖစ်ေသာ အဟိကံ
၏သား ေဂဒလိ ထံ
သို့ ြပန၍်၊ ြပည်သား များ ှင့အ်တူ ေန ပါေလာ။့ သို့ မဟတ်ု ၊ စိတ် ှိသည်အတိင်ုး သွား
ပါေလာဟ့ဆုိုလျက်၊ စားစရိတ်
ှင့် လက်ေဆာင် ကုိေပး
၍ လွှတ် လိက်ုေလ၏။ 6 ထုိအခါ
ေယရမိ သည် အဟိကံ
သား ေဂဒလိ ှိရာ မိဇပါ မိ သို့
သွား ၍ ၊ ြပည် ၌ ကျန်ကင်း ေသးေသာသူ တို့ ှင့် အတူ ေန ေလ၏။ 7 ဗာဗုလနု် ှ င်
ဘုရင်သည် အဟိကံ
သား
ေဂဒလိ
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ကုိြပည် အပ်ု အရာ၌ ခန ့် ထား၍ ၊ ဗာဗုလနု် မိ သို့
သိမ်းယူ ရာ၌မ ပါေသာ
ေယာက်ျား မိနး်မ သူငယ် ဆင်းရဲသား အချ ိ တို့ ကုိ သူ
၌ အပ် ေကာင်း ကုိ၊ ေတာ
မှာ ှိေသာ
တပ်မှူး တို့ ှင့် စစ်သူရဲ များတို့သည် ကား သိ ကေသာအခါ ၊ 8 နာသနိ သား ဣ ှ
ေမလ ၊ ကာရာ
သား ေယာဟနန်
ှင့် ေယာနသန် ၊ တာ မုက် သား စရာယ ၊ ေနေတာဖတ် အမျ ိး၊ ဧဖဲ
၏သား များ၊ မာခသိ
အမျ ိးသားေယဇနိ တို့ သည် မိမိ
လူ များ ှင့်တကွေဂဒလိ ှိရာမိဇပါ မိ သို့ လာ ၍ ၊ 9 ှ ာဖန် ၏သား ြဖစ်ေသာ အဟိ
ကံ
၏သား
ေဂဒလိ က၊ ခါလဒဲ မင်း၏အမှု ကုိ ေဆာင်ရွက်ရမည် အခွင့်ကုိ မ
စုိးရိမ် က ှင့်။ ဤြပည် ၌ ေန ၍
ဗာဗုလနု်
ှ င်ဘုရင် အမှုကုိ ေဆာင်ရွက် ကေလာ။့ သို့ ြပ လျှင် ၊ ချမ်းသာ ရကလိမ့်မည်။ 10 ငါ

မူကား၊ လာ
လတံေ့သာ
ခါလဒဲ လူတို့ စကားကုိ နားေထာင် ြခင်းငှါ မိဇပါ မိ မှာ ေန မည်။ သင် တို့ မူကား ၊
စပျစ်ရည် ကုိ၎င်း ၊ ေ ွ ကာလအသီးကုိ၎င်း ၊ ဆီ
ကုိ၎င်း သိမ်း ၍ အိးု ၌ သုိထား ကေလာ။့ ယခု ဝင် ြပနေ်သာ မိ ရွာ တို့ ၌
ေန ကေလာဟ့၍ူ၊ ထုိသူ
တို့အား
သစ္စာ ြပ ေလ၏။ 11 ဗာဗုလနု် ှ င် ဘုရင်သည် ယုဒ
ြပည်၌
လအူချ ိ တို့ ကုိ ကျန် ကင်းေစ၍ ၊ ှာဖန် ၏သား ြဖစ်ေသာ အဟိကံ
၏ သား
ေဂဒလိ ကုိမင်း အရာ၌ ခန ့် ထားေကာင်းကုိ၊ ေမာဘ
ြပည်၊ အမ္မုန် ြပည်၊ ဧဒံု
ြပည်အစ ှိေသာ အတိင်ုးတိင်ုး
အြပည် ြပည် တို့ ၌ ှိ ေသာ ယုဒ လအူေပါင်း တို့သည် ကား သိ ကေသာအခါ ၊

12 ှင်ထုတ် ရာြပည် အရပ်ရပ် တို့ မှ
ြပန် လာ၍ ၊ ယုဒ
ြပည် ၊ ေဂဒလိ
ှိရာ မိဇပါ မိ သို့ ေရာက် သြဖင့် ၊ များ စွာေသာ စပျစ်ရည် ှင့်
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ေ ွ ကာလအသီးကုိ သိမ်းယူ က၏။ 13 ထုိ ေနာက်မှ၊ ကာရာ
သား ေယာဟနန် သည် ေတာ
၌ ှိေသာ တပ်မှူး များ ှင့်တကွ၊ ေဂဒလိ
ှိရာမိဇပါ မိ သို့
လာ ၍ ၊ 14 ကုိယ်ေတာ် ကုိ သတ် ေစြခင်းငှါ ၊ အမ္မုန် ှ င်ဘုရင် ဗာလိတ် သည် နာ
သနိ
သား ဣ ှေမလ ကုိ ေစလွှတ်
ေကာင်း ကုိ အမှနသိ် ပါ၏ေလာဟု ေမး
ေလျှာက်ေသာ်လည်း
၊ ထုိစကားကုိ အဟိကံ
သား ေဂဒလိ သည်မ ယုံ ။ 15 ထုိအခါ
ကာရာ သား ေယာဟနန် ကလည်း၊ အကျွ ်ပ်ုသွား ၍ နာသနိ သား
ဣ ှေမလ ကုိသတ် ရေသာအခွင့်ကုိေပး ပါေလာ။့ အဘယ် သူမျှမ သိ ရ။ သူသည်
ကုိယ်ေတာ် ကုိသတ် ၍ ၊ ကုိယ်ေတာ် ထံ ၌ စုေဝး
ေသာယုဒ လူ အေပါင်း တို့သည် အရပ်ရပ်သို့ ကဲွြပား သြဖင့် ၊ ယုဒ
ြပည်၌ ကျန်ကင်း ေသာသူတို့ သည် အဘယ်ေကာင့် ပျက်စီး ရ ကပါမည်နည်းဟ၊ု
မိဇပါ မိ ၌
ေဂဒလိ ကုိ
တိတ်ဆိတ် စွာ
ေလျှာက် ေသာ်လည်း၊ 16အဟိကံ သား ေဂဒလိ က၊ သင်သည်ထုိ သို့ မ ြပ ရ။ ဣ ှ
ေမလ ၌ မ
မှနေ်သာစကားကုိြပနေ်ြပာ ပီဟ၊ု ကာရာ
သား ေယာဟနန် အား
ြပနေ်ြပာ ေလ၏။

41
1သတ္တ မ လ တင်ွ
ေဆွ ေတာ်မျ ိ းေတာ်ြဖစ်ေသာ မင်းသား ဧလိ ှမာ
သား နာသနိ ၏သား
ဣ ှေမလ သည်၊ လူ
တကျပ်ိ ှင့် တကွ၊ အဟိကံ
သား ေဂဒလိ
ှိရာ
မိဇပါ မိ သို့
လာ၍၊ ထုိ
မိ ၌ တစု တည်းစားေသာက် က၏။ 2 ထုိအခါ နာသနိ သား
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ဣ ှေမလ ှင့်
ထုိလူ
တကျပ်ိ တို့သည် ထ
၍ ၊ ဗာဗုလနု် ှ င်ဘုရင် အခွင့် ှင့် ြပည်
အပ်ု လပ်ုေသာ
ှာဖန် ၏သား ြဖစ်ေသာ အဟိကံ
၏သား
ေဂဒလိ ကုိထား ှင့် ခုတ် ၍
သတ် က၏။ 3ဣ ှေမလ သည်လည်း ၊ မိဇပါ မိ တင်ွ
ေဂဒလိ
ထံ ၌ ှိ ေသာ ယုဒ လအူေပါင်း တို့ ကုိ၎င်း၊ ေတွ့ သမျှေသာ ခါလဒဲ
စစ်သူရဲ တို့ ကုိ၎င်းသတ် ေလ၏။ 4 ေဂဒလိ ကုိသတ် ၍ ၊ ှစ် ရက် လနွ် ေသာ်လည်း၊
ထုိအမှုကုိ အဘယ်သူ မျှမ သိ ေသးသြဖင့် ၊ 5 ေ ှခင် မိ ၊ ှ ိေလာ မိ ၊ ှမာရိ မိ မှ
ထွက် လာေသာလူ ှစ်ကျပ်ိ တို့သည် မိမိတို့ မုတ်ဆိတ် ကုိရိတ်
ပီးလျှင် ၊ အဝတ် စုတ်ကုိဝတ်၍
ှန ေသာ ကုိယ် ှိလျက် ၊ ပူေဇာ် သက္ကာ ှင့် နံသ့ာ ေပါင်းကုိ ဗိမာန် ေတာ်သို့ ေဆာင်

ခ့ဲလျက် ေရာက်လာက၏။ 6 ထုိသူ တို့ ကုိ ကိ ဆုိ အံေ့သာငှါ ၊ နာသနိ
သား
ဣ ှေမလ သည် ငိေုကး လျက်၊ မိဇပါ မိ မှ ထွက် ၍
ေတွ့ ေသာအခါ ၊ အဟိကံ
သား ေဂဒလိ ထံ
သို့လာ ကေလာ့ ဟု ေခါ် ေလ၏။ 7 မိ ထဲ သို့ ေရာက် ပီးလျှင် ၊ နာသနိ
သား ဣ ှေမလ ှင့် သူ
၏လူ များတို့သည် ထုိသူ
တို့ ကုိသတ် ၍၊ ေြမတင်ွး
ထဲ သို့ ပစ်ချ က၏။ 8 ထုိသူ တို့တင်ွ ပါေသာလူ တကျပ်ိ တို့က၊ အကျွ ်ပ်ု
တို့ ကုိ မ
သတ် ပါ ှင့်။ အကျွ ်ပ်ု တို့ သုိထားေသာ ဥစ္စာ
တည်း ဟေူသာဂျ ံ ၊ မုေယာ
၊ ဆီ
၊ ပျားရည် သည်ေတာ ၌ ှိ ပါ၏ဟ၊ု ဣ ှေမလ အား ေြပာ ဆုိေသာေကာင့် ၊ ထုိသူ
တို့ ကုိသူ တို့ ညီအစ်ကုိ များ ှင့်အတမူ သတ် ဘဲေန၏။ 9ဣ ှေမလ သည် ေဂဒလိ
ှင့်အတူ သတ် ေသာ သူ
အေသေကာင် များကုိ ပစ်ချ ေသာ တင်ွး သည်အြခားတင်ွး မဟတ်ု၊ အာသ
မင်း ကီး သည် ဣသေရလ
ှင်ဘုရင် ဗာ ှာ
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ကုိ ေကာက်၍တးူေသာ တင်ွးြဖစ်သတည်း။ ထုိတင်ွးကုိ နာသနိ
သား
ဣ ှေမလ သည် အေသ
ေကာင်များ ှင့် ြပည့် ေစ၏။ 10 ထုိအခါ အဟိကံ သား
ေဂဒလိ ၌ ကုိယ်ရံေတာ် မှူး ေနဗုဇာရဒန်
အပ် ေသာ မင်း သမီး များအစ ှိေသာ၊ မိဇပါ
မိ ၌
ကျန်ကင်း သမျှ ေသာ သူ တို့ ကုိ နာသနိ
သား
ဣ ှ ေမလ သည် သိမ်းယူ ၍ ၊ အမ္မုန် အမျ ိးသား တို့ ထံသို့ ထွက်သွား ေလ၏။

11 ထုိသို့ နာသနိ သား
ဣ ှေမလ ြပ ေသာ
အမှုဆုိး အလံးုစုံ တို့ ကုိ၊ ကာရာ
သား ေယာဟနန် ှင့်
သူ့ ထံ ၌ ှိသမျှ
ေသာ
တပ်မှူး တို့သည်ကား လျှင် ၊ 12လူ အေပါင်း တို့ ကုိ ေခါ် ၍ ၊ နာသနိ
သား
ဣ ှေမလ ကုိ တိက်ု ြခင်းငှါ ထွက်သွား သြဖင့် ၊ ဂိေဗာင် ကန် နား
မှာေတွ့ ေလ၏။ 13ဣ ှေမလ ၌ ပါေသာ သူ
အေပါင်း တို့သည် ကာရာ
သား
ေယာဟနန် ှင့် သူ ၌ ပါေသာ တပ်မှူး အေပါင်း တို့ ကုိ ြမင် ေသာအခါ ၊ ဝမ်းေြမာက်
ြခင်းသို့ ေရာက် က၏။ 14 ထုိအခါ မိဇပါ မိ မှ
ဣ ှေမလ သိမ်း သွားေသာ
လူ အေပါင်း တို့သည် သူ့ထံမှထွက် ၍ ၊ ကာရာ
သား
ေယာဟနန် ထံသို့ ကူး သွား က၏။ 15 နာသနိ သား
ဣ ှေမလ သည် လူ
ှစ် ေယာက် ှင့်တကွ
၊ ေယာဟနန် လက်မှ
လတ်ွ ေြပး၍ ၊ အမ္မုန် အမျ ိးသား တို့ ထံသို့ သွား ေလ၏။ 16 ထုိသို့ အဟိကံ သား
ေဂဒလိ ကုိ သတ် ပီးသည် ေနာက် ၊ ကာရာ
သား ေယာဟနန် ှင့်
သူ့ ထံ၌ ှိေသာ တပ်မှူး အေပါင်း တို့သည် နာသနိ
သား
ဣ ှေမလ လက်မှ
၎င်း ၊ မိဇပါ မိ မှ ၎င်း ှ တ် ၍ ကျန် ကင်းေသာ သူ
တည်း ဟေူသာ
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၊ အား ကီး ေသာ စစ်သူရဲ များ၊ မိနး်မ များ၊ သူငယ်
များ၊ မိနး်မစုိး များ အေပါင်း တို့ ကုိ ဂိေဗာင် မိ မှ
ေဆာင် ခ့ဲ ြပန၍်၊ 17 ခါလဒဲလတိူု့ေကာင့် အဲဂုတ္တု
ြပည်သို့ ေြပာင်းမည် အ ကံ ှိလျက်၊ ဗက်လင် မိ ှင့်နးီ ေသာ
ခိမဟံ ရွာသို့ သွား ၍
ေန က၏။ 18အေကာင်း မူကား၊ ြပည် အပ်ုအရာ၌
ဗာဗုလနု်
ှ င်ဘုရင် ခန ့် ထားေသာ
အဟိကံ သား ေဂဒလိ ကုိ နာသနိ
သား
ဣ ှေမလ သတ် ေသာေကာင့် ၊ ခါလဒဲ လတိူု့ ကုိ ေကာက် က၏။

42
1 ထုိအခါ ကာရာ သား
ေယာဟနန် ၊ ေဟာ ှဲ သား
ေယဇနိ
အစ ှိေသာ တပ်မှူး ှ ိသမျှ တို့ ှင့် လူ အ ကီး
အငယ် အေပါင်း တို့သည် ပေရာဖက် ေယရမိ ထံသို့ ချ ်းကပ် ၍ ၊ 2 အကျွ ်ပ်ု
တို့သည်အထက်ကများ ေသာ်လည်း၊ ယခုကုိယ်ေတာ် ြမင် သည်အတိင်ုး
အနည်းငယ် သာကျန်ကင်း ပါသည်ြဖစ်၍ ၊ အကျွ ်ပ်ုတို့အသနား ေတာ်ခံေသာစကား
ကုိမ ပယ်ပါ ှင့်။ 3အကျွ ်ပ်ုတို့ သွား ရေသာ လမ်း ှင့်
ြပ ရေသာ အမှု ကုိ ကုိယ်ေတာ် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား သည် အကျွ ်ပ်ု တို့
အား ြပ ေတာ်မူမည်အေကာင်း ၊ ကျန်ကင်း သမျှ ေသာသူ၊ အကျွ ်ပ်ု တို့အဘို့
ကုိယ်ေတာ် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ထံ ေတာ်၌ ဆုေတာင်း ပါ ေလာ့ ဟု
ေတာင်းပန် က၏။ 4 ပေရာဖက် ေယရမိ ကလည်း ၊ ငါ ကား ၏။ သင် တို့ ေြပာ သည်
အတိင်ုး ၊ သင် တို့၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား အား
ဆုေတာင်း မည်။ ထာဝရဘုရား
သည် သင် တို့အား
မိန ့် ေတာ်မူသမျှ
တို့ ကုိ ြပနေ်ြပာ မည်။ အဘယ် အရာကုိမျှ မ
ထိမ် မဝှက်ဟု ေြပာဆုိ ၏။ 5 သူ တို့ကလည်း ၊ ကုိယ်ေတာ် ၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား သည် ကုိယ်ေတာ်အားြဖင့်အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ မှာ ထားေတာ်မူသမျှ
အတိင်ုး ၊ အကျွ ်ပ်ုတို့သည် ြပ ပါမည်ဟ၊ု ထာဝရဘုရား
သည်အကျွ ်ပ်ု တို့ ၌
မှနက်န် ၍
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သစ္စာေစာင့် ေသာ သက်ေသ ြဖစ် ေတာ်မူေစသတည်း။ 6အကျွ ်ပ်ု တို့သည် အကျွ ်ပ်ု
တို့၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ၏ အမိန ့် ေတာ်ကုိ
နားေထာင် ေသာအခါ
ချမ်းသာ ရပါ မည်အေကာင်း ၊ အကျွ ်ပ်ု တို့သည်။ ကုိယ်ေတာ် ကုိ ေစလွှတ် ရာ
အကျွ ်ပ်ုတို့၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ၏ အမိန ့် ေတာ်သည်ေကာင်း သည်ြဖစ်ေစ ၊ မေကာင်း သည်ြဖစ်
ေစ ၊ နားေထာင် ပါမည်ဟု ေယရမိ
အား
ေြပာဆုိ က၏။ 7 ထုိေနာက် ဆယ် ရက် ကာ ေသာအခါ ၊ ထာဝရဘုရား
၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည် ေယရမိ
သို့ ေရာက် လျှင် ၊ 8 ေယရမိသည် ကာရာ
သား
ေယာဟနန် မှစ၍ ၊ သူ
၌ ပါသမျှ ေသာ
တပ်မှူး တို့ ှင့်
လူ အ ကီး ၊ အငယ်
အေပါင်း တို့ ကုိ ေခါ် ၍ ၊ 9သင်တို့သည် ငါ ့ ကုိ ေစလွှတ် ၍ အသနား
ေတာ် ခံေသာ
ဣသေရလ အမျ ိး၏ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ 10အကယ်စင်စစ်သင်တို့သည် ဤ
ြပည် ၌ ေန လျှင် ၊ ငါသည်သင် တို့ ကုိ မ
ဖိ မဖျက်၊ တည်ေဆာက် မည်။ သင် တို့ ကုိမ
ှ တ် ၊ စုိက်ပျ ိ း မည်။ ငါသည် သင် တို့ ၌
ေရာက် ေစ ေသာ
ေဘးဒဏ် ေကာင့်
ေနာင်တ ရ၏။ 11သင် တို့ေကာက် တတ်ေသာ
ဗာဗုလနု် ှ င်ဘုရင် ကုိ မ
ေကာက် က ှင့်။ ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည် ကား၊ ထုိ ှ င် ဘုရင်ကုိ မ
ေကာက် က ှင့်။ ငါ သည် သင် တို့ ကုိ ကယ်တင် ၍၊ ထုိမင်း လက် မှ ှ တ်ယူ ြခင်း
ငှါ
သင် တို့ဘက် ၌ ှိ၏။ 12သင် တို့ ကုိ
ငါကယ်မ သနားေသာအားြဖင့် ၊ ထုိ ှ င်ဘုရင်သည် သင် တို့ ကုိ သနား
၍ ၊ ေနရင်းြပည် သို့
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ြပန် ေစရလိမ့်မည်။ 13 သို့ မဟတ်ု ၊ သင် တို့က၊ ငါတို့သည်ဤ ြပည် ၌ မ ေန ၊ ငါ တို့
ဘုရား သခင် ထာဝရဘုရား
၏ အမိန ့် ေတာ်ကုိ
နား မ ေထာင်ဘဲ၊ 14 စစ်မှု ကုိမ ေတွ့ မြမင်၊ တံပုိး
မှုတ်သံ ကုိ မ
ကား ၊ မ
ငတ် မမွတ်ရာ အရပ်၊ အဲဂုတ္တု
ြပည် သို့ သွား ၍
ေန မည်ဟု ဆုိ လျှင်၊ 15ကျန် ကင်းေသာ ယုဒ
အမျ ိးသားတို့ ၊ ထာဝရဘုရား
၏အမိန ့် ေတာ်ကုိ ကား ကေလာ။့ ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ သင် တို့သည် အဲဂုတ္တု
ြပည်သို့ သွား ြခင်းငှါ ကျပ်ကျပ်မျက် ှာ ြပ လျက် ၊ ထုိ
ြပည်သို့ အမှနသွ်ား ၍ တည်းခုိ လျှင် ၊ 16သင် တို့ေကာက် ေသာ ထား
ေဘးသည် အဲဂုတ္တု
ြပည် ၌
သင် တို့ ကုိ မီှ လိမ့်မည်။ သင် တို့ေကာက် ေသာ
မွတ်သိပ် ြခင်းေဘးသည်လည်း ၊ အဲဂုတ္တု
ြပည်၌ သင် တို့ ကုိ ကျပ်ကျပ်လိက်ု ၍ ၊ ထုိ
ြပည်၌သင်တို့သည် ေသ ကလိမ့်မည်။ 17 အဲဂုတ္တု ြပည်သို့ သွား ၍ တည်းခုိ ြခင်း
ငှါ မျက် ှာ ြပ ေသာ သူ အေပါင်း တို့သည် ထား
ေဘး၊ မွတ်သိပ် ြခင်း ေဘး၊ ကာလနာ
ေဘးတို့ ြဖင့်
ေသ ကလိမ့်မည်။ သူ
တို့ အေပါ် သို့ ငါ ေရာက် ေစေသာ ေဘးဒဏ် ှင့်
တေယာက်မျှ မလတ်ွ ရ။ ကျန်ကင်း ေသာသူ တေယာက်မျှမ ှိ ရ။ 18ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ေယ ု ှလင်
မိ သား တို့အေပါ် သို့ ငါ ့ အမျက် အ ှိန်ကုိ ငါ သွနး်ေလာင်း သည်နည်းတူ ၊ သင်

တို့သည် အဲဂုတ္တု
ြပည်သို့ ဝင် ေသာအခါ ၊ သင် တို့ အေပါ် သို့ သွနး်ေလာင်း သြဖင့် ၊ သင်တို့သည်
ဆဲေရး
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ြခင်း၊ အံဩ့
ြခင်း၊ ကျနိ် ြခင်း၊ က့ဲရဲ
ြခင်းကုိခံဘို့ ရာြဖစ် ကလိမ့်မည်။ ဤ
အရပ် ကုိ ေနာက်
တဖနမ် ြမင် ရ။ 19ကျန်ကင်း ေသာယုဒ အမျ ိးသားတို့ ၊ အဲဂုတ္တု
ြပည်သို့ မ
သွား က ှင့်ဟု သင် တို့အား
ထာဝရဘုရား
အမိန ့် ေတာ် ှိ၏။ ငါသည်သင် တို့ ကုိ
ယေန ့ သက်ေသခံ ေကာင်း ကုိ သိမှတ် ကေလာ။့ 20 အကယ်စင်စစ်သင်တို့ က၊
အကျွ ်ပ်ု တို့၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား အား
အကျွ ်ပ်ု တို့အဘို့
ဆုေတာင်း ပါေလာ။့ အကျွ ်ပ်ု တို့၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသမျှ တို့ ကုိ ကား ေြပာပါေလာ။့ အကျွ ်ပ်ုတို့သည် နားေထာင် ပါမည် ဟု
ဆုိ
၍၊ ငါ ့ ကုိ သင် တို့၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ထံေတာ်သို့ ေစလွှတ် ေသာအခါ ၊ ကုိယ် စိတ် ကုိ ကုိယ် လှည့်စား
က ပီ။ 21 ငါသည်သင် တို့အား
ယေန ့ ကား ေြပာ၏။ သင်တို့ မူကား ၊ သင် တို့ ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား ၏ အမိန ့်
ေတာ် ကုိ
၎င်း ၊ ငါ ့အားြဖင့်မှာ လိက်ုေတာ်မူသမျှ တို့ ကုိ ၎င်း နား မေထာင်ဘဲေနက၏။ 22 ထုိ
ေကာင့် သင်တို့သည် သွား ၍ တည်းခုိ ချင်
ေသာ
အရပ် ၌
ထား ေဘး၊ မွတ်သိပ် ြခင်းေဘး၊ ကာလနာ
ေဘးတို့ ြဖင့်
ေသ ကလိမ့်မည်အေကာင်း ကုိ အမှန်သိ မှတ် ကေလာ့ဟု ေယရမိသည် ြပနေ်ြပာ
ေလ၏။

43
1 ထုိလူ များတို့၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား သည် ေယရမိ
အားြဖင့် မှာ ေတာ်မူသမျှ ေသာ
အမိန ့် ေတာ်တို့ ကုိ၊ ေယရမိ
သည် လူ



ေယရမိအနာဂတ္တ ိကျမ်း 43:2 1699 ေယရမိအနာဂတ္တ ိကျမ်း 43:8

အေပါင်း တို့ အား
အကုန် အစင်ကား ေြပာသည် ှိ ေသာ် ၊ 2 ေဟာ ှဲ သား အာဇရိ ှင့်
ကာရာ သား
ေယာဟနန် အစ ှိေသာ၊ မာန
ေထာင်လွှားေသာ သူ
အေပါင်း တို့က၊ သင် သည် မုသာ
စကားကုိေြပာ ၏။ အဲဂုတ္တု
ြပည်သို့ သွား ၍ မ
တည်းခုိ ရဟု ငါ တို့၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား သည် သင့် အားြဖင့်မှာ ထားေတာ်မ မူ။ 3 ခါလဒဲ လူတို့သည် ငါ
တို့ ကုိ သတ် ၍ ဗာဗုလနု်
မိ သို့ သိမ်းသွား ေစမည်အေကာင်း ၊ သူတို့လက် သို့
ငါ တို့ ကုိအပ် လိေုသာငှါ ၊ ေနရိ
သား ဗာ ုတ်
သည်သင့် ကုိ ှ ိးေဆာ် တိက်ုတနွး်၏ဟု ဆုိ က ပီးလျှင်၊ 4ကာရာ သား ေယာဟနန်
အစ ှိေသာ တပ်မှူး များ ှင့်
လူ များအေပါင်း တို့သည်၊ ယုဒ
ြပည် ၌ ေန ရမည် ဟေူသာထာဝရဘုရား
၏ အမိန ့် ေတာ်ကုိ
နား မ ေထာင်ဘဲ၊ 5အတိင်ုးတိင်ုးအြပည်ြပည် သို့ ှင်ထုတ် ြခင်းကုိခံရ ပီးမှ ယုဒ
ြပည် ၌
ေန အံေ့သာငှါ ၊ 6 ြပန် လာေသာယုဒ အမျ ိးသားအကျန် အကင်း၊ ေယာက်ျား ၊ မိနး်မ
၊ သူငယ် ၊ မင်း သမီး အစ ှိေသာ ကုိယ်ရံေတာ် မှူးေနဗုဇာရဒန် သည် ှာဖန် ၏သား
ြဖစ်ေသာ အဟိကံ
၏သား ေဂဒလိ ၌ အပ် ေသာ လူ
အေပါင်း တို့ ကုိ၎င်း၊ ပေရာဖက် ေယရမိ ၊ ေနရိ
သား ဗာ ုတ် ကုိ၎င်း၊ ကာရာ
သား ေယာဟနန် ှင့်
တပ်မှူး အေပါင်း တို့သည်ယူ ၍၊ 7ထာဝရဘုရား ၏အမိန ့် ေတာ်ကုိ
နား မ ေထာင်ဘဲ၊ အဲဂုတ္တု
ြပည် သို့ သွား ၍တာပနက် မိ သို့
ေရာက် က၏။ 8တာပနက် မိ ၌
ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည် ေယရမိ
သို့
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ေရာက် ေတာ်မူသည်ကား၊ 9သင် သည် ကီး ေသာ ေကျာက် တို့ ကုိ ကုိင် ယူ ၍ ၊ တာ
ပနက် မိ ၌
ဖာေရာ ဘုရင်၏အိမ် ေတာ်ဝ နား မှာ
ှ ိေသာ အတ်ုဖုိ ေြမ ၌ ၊ ယုဒ
လူ များေ ှ တင်ွ
ြမ ပ် ထားေလာ။့ 10 သူ တို့အား လည်း ၊ ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင် ၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင်ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ သည်ကား ၊ ငါ သည်လကုိူေစလွှတ် ၍ ၊ ငါ ၏ကျွန် ဗာဗုလနု်
ှ င်ဘုရင် ေနဗုခဒ်ေနဇာ ကုိေဆာင် ခ့ဲ ပီးလျှင် ၊ ငါြမ ပ်
ထားေသာ ဤ ေကျာက် တို့အေပါ် မှာ ၊ သူ
၏ရာဇ ပလ္လ င်ကုိ ငါတည် မည်။ သူသည်လည်း ၊ မိမိ
တဲ ေတာ်ကုိ ဤေကျာက်
တို့အေပါ် မှာ ြဖန ့် လိမ့်မည်။ 11 ထုိမင်းသည် ေရာက် လာေသာအခါ၊ အဲဂုတ္တု
ြပည် ကုိလပ်ု ကံ ၍၊ ေသတနေ်သာသူ တို့ ကုိ ေသြခင်း သို့ ၎င်း ၊ သိမ်းသွားချ ပ်ထား
တန်ေသာသူ တို့ ကုိ သိမ်းသွားချ ပ်ထားြခင်း သို့ ၎င်း၊ ကွပ်မျက်တန်ေသာသူ တို့ ကုိ
ကွပ်မျက်ြခင်း သို့ ၎င်း အပ်လိမ့်မည်။ 12 အဲဂုတ္တု ဘုရား အိမ် တို့ ကုိ ငါမီး ှု ိ မည်။
သူသည် လည်း၊ ထုိဘုရား
တို့ ကုိမီး ှု ိ ၍
သိမ်း သွားချ ပ်ထားလိမ့်မည် ။ သုိးထိနး် သည် မိမိ
အဝတ် ကုိ
ဝတ် သက့ဲသို့ ၊ ထုိမင်း သည် အဲဂုတ္တု
ြပည် ကုိဝတ် ၍
ငိမ်ဝပ် စွာ
ထွက် သွားလိမ့်မည်။ 13 အဲဂုတ္တု ြပည် ဗက်ေ ှမက် မိ ၌၊ ု ပ်တု ဆင်းတုများကုိ
ချ ိ း ဖျက်၍ ၊ အဲဂုတ္တု
ဘုရား အိမ် များကုိ မီး
ှု ိ လိမ့်မည်ဟု ထာဝရဘုရားမိန ့ေ်တာ်မူ၏။

44
1 အဲဂုတ္တု
ြပည် ၊ မိဂေဒါလ မိ ၊ တာပနက် မိ ၊ ေနာဖ
မိ ၊ ပါသ ု အရပ် ၌ ေန ေသာယုဒ လအူေပါင်း တို့ ကုိ ရည်မှတ် ၍ ေယရမိ
သို့ ေရာက် လာေသာ ှ တ်ကပတ် ေတာ်အားြဖင့်၊ 2 ဣသေရလ အမျ ိး၏ဘုရား
သခင်၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ေယ ု ှလင်
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မိ အစ ှိေသာ ယုဒ
မိ ရွာ အရပ်ရပ် တို့အေပါ် သို့ ငါေရာက် ေစေသာ ေဘးဒဏ် ကုိ သင် တို့သည် ြမင်
က ပီ။ 3 ကည့် ှု ကေလာ။့ ယေန ့
မှာ ထုိ မိ ရွာတို့သည်၊ ေန
ေသာသူမ ှိ၊ လဆိူတ်ညံ ေသာအရပ်ြဖစ်က၏။ အေကာင်းမူကား၊ အရင်ေနေသာသူ
တို့သည် ကုိယ်တိင်ုမ သိ ၊ ဘုိးေဘး
တို့မသိ၊ အြခား တပါးေသာ ဘုရား
တို့အား
နံသ့ာေပါင်းကုိ မီး ှု ိ ၍ဝတ်ြပ သြဖင့်၊ ငါ ၏အမျက် ေတာ်ကုိ ှ ိးေဆာ်ြခင်းငှါ ြပ
ကေသာဒစု ိုက် ေကာင့် ဤအမှု ေရာက်သတည်း။ 4 ငါ ၏ကျွန် ပေရာဖက် အေပါင်း
တို့ ကုိ ငါသည် ေစာေစာ
ထ၍ သင် တို့ ှ ိရာသို့
အထပ်ထပ်ေစလွှတ် လျက်၊ ငါမုနး် ေသာ အမှု၊ ဤ
စက်ဆုပ် ရံွ ှာဘွယ်ေသာအမှု ကုိ မ
ြပ ပါ ှင့်ဟု ေြပာ ေသာ်လည်း ၊ 5 သူတို့သည်အြခား တပါးေသာ ဘုရား
အား နံသ့ာေပါင်း ကုိ မီးမ
ှု ိ၊ ဒစု ိုက် ကုိ ေ ှာင် မည်အေကာင်း နားေထာင် ြခင်းကုိ မ
ြပ ၊ မ
နာ မယူဘဲ ေန က၏။ 6 ထုိေကာင့် ၊ ငါ ၏အမျက် အ ှိန် ကုိ ငါသွနး်ေလာင်း ၍ ၊
ယုဒ
မိ များ ေယ ု ှလင် လမ်း များတို့ ၌
အမျက်မီး ှု ိသြဖင့် ၊ သူတို့သည်ယေန ့ ၌ ြဖစ် သက့ဲသို့ သုတ်သင် ပယ် ှင်း ရာ
အရပ်ြဖစ် က၏။ 7ယခု မှာဣသေရလ အမျ ိး၏ ဘုရားသခင် ၊ ေကာင်းကင် ဗုိလ်ေြခ
အ ှင်ဘုရားသခင် ၊ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ သင် တို့သည် ကုိယ်ကုိကုိယ်
ပယ်ြဖတ် လိေုသာငှါ ၎င်း၊ ေြမ ကီး ေပါ်မှာ လူ
အမျ ိးမျ ိ း တို့တင်ွ
က့ဲရဲ ကျနိဆဲ်ရာ ြဖစ် လိေုသာငှါ ၎င်း၊ 8 သွား ၍ေန ေသာအဲဂုတ္တု ြပည် ၌
အြခားတပါး ေသာဘုရား တို့အား
နံသ့ာေပါင်းကုိမီး ှု ိ လျက်၊ ကုိယ်တိင်ု ြပ ေသာအမှု ှင့်
ငါ ၏အမျက် ကုိ ှ ိးေဆာ်သြဖင့်၊ သင် တို့တင်ွ တေယာက်မျှမ ကင်း ၊ ယုဒ
အမျ ိး ေယာက်ျား မိနး်မ ၊ သူငယ် ို့ စို့ ကေလး အေပါင်း တို့ ကုိ ပယ် ြဖတ်
မည်အေကာင်း၊ ကီးစွာ ေသာဒစု ိုက် ကုိ ကုိယ် စိတ်ဝိညာ ် တဘက် ၌ အဘယ်ေကာင့်
ြပ ကသနည်း။ 9 ယုဒ ြပည် ၌ ၎င်း ၊ ေယ ု ှလင် လမ်း တို့ ၌ ၎င်း ၊ သင် တို့ ဘုိးေဘး
များ ြပ ေသာဒစု ိုက် ၊ ယုဒ
ှင် ဘုရင်များ ြပ ေသာဒစု ိုက် ၊ မိဖုရား
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များြပ ေသာဒစု ိုက် ၊ သင် တို့ ကုိယ်တိင်ုြပ ေသာဒစု ိုက် ၊ သင် တို့ မယား များြပ
ေသာဒစု ိုက် တို့ ကုိ ေမ့ေလျာ့ က ပီေလာ။ 10 ယေန ့ တိင်ုေအာင် သူတို့သည် ှမ့်ိချ
ေသာစိတ် မ
ှိ၊ ေကာက်ရွ ံ ေသာစိတ်မ ှိ၊ ငါ ၏တရား လမ်း သို့
မ လိက်ု ၊ သင် တို့ မှစ၍သင် တို့ ဘုိးေဘး တို့ေ ှ မှာ ငါထား ေသာ
ပညတ် များကုိ မေစာင့်ေ ှာက်က။ 11 သို့ ြဖစ်၍ ၊ ဣသေရလ
အမျ ိး၏ဘုရားသခင် ၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ
အ ှင်ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ သင် တို့ ကုိ အြပစ် ြပ ၍
ယုဒ အမျ ိးသားအေပါင်း တို့ ကုိ ပယ်ြဖတ် ြခင်းငှါ ငါ သည် မျက် ှာ ထား မည်။ 12 အဲ
ဂုတ္တု ြပည် သို့ သွား ၍ တည်းခုိ ြခင်းငှါ မျက် ှာ ြပ ေသာ ယုဒ အမျ ိးသားအကျန်
အကင်း တို့ ကုိ ငါသည် ယူ
၍၊ သူတို့သည်ထုိြပည် ၌
ေသေက ပျက်စီး ကလိမ့်မည်။ ထား
ေဘး၊ မွတ်သိပ် ြခင်းေဘးြဖင့် ပျက်စီး ြခင်းသို့ ၎င်း ၊ အငယ်ဆုံး ေသာ သူမှစ၍အ ကီး
ဆုံး ေသာ သူတိင်ုေအာင် ထား ေဘး၊ မွတ်သိပ် ြခင်းေဘးြဖင့်
ေသေက ပျက်စီးြခင်းသို့ ၎င်း ေရာက်၍၊ ဆဲေရး
ြခင်း၊ အံဩ့
ြခင်း၊ ကျနိ် ြခင်း၊ က့ဲရဲ
ြခင်းကုိခံဘို့ ရာြဖစ် ကလိမ့်မည်။ 13 ေယ ု ှလင် မိ သားတို့ ကုိ ထား
ေဘး၊ မွတ်သိပ် ြခင်းေဘး၊ ကာလနာ
ေဘးတို့ ြဖင့်
ငါသည် ဒဏ်ေပး သည် နည်းတူ ၊ အဲဂုတ္တု
ြပည် ၌ ေန ေသာသူတို့ ကုိ
ငါသည် ဒဏ်ေပး သြဖင့် ၊ 14 အဲဂုတ္တု ြပည် သို့
သွား ၍ တည်းခုိ ေသာ ယုဒ
အမျ ိးသားအကျနအ်ကင်း တို့သည် ယုဒ
ြပည် သို့ ြပန် ၍ ေနချင်ေသာ်လည်း၊ တေယာက်မျှေဘး ှင့်မ လတ်ွရ၊ တေယာက်မျှမ
ကျန်ကင်းရက။ ေဘးလတ်ွ ေသာ သူသာ
လျှင် ြပနရ်ကလိမ့်မည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။ 15 ထုိအခါ
မိမိ မယား တို့သည် အြခား တပါးေသာ ဘုရား
အား
နံသ့ာေပါင်း ှင့်မီး ှု ိေ ကာင်း ကုိ သိ
ေသာ လူ
များ၊ အနား၌ရပ်ေန ေသာမိနး်မ များ၊ ကီးစွာ ေသာ အလံးုအရင်း တည်းဟေူသာ၊ အဲ
ဂုတ္တု
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ြပည် ပါသ ု အရပ်၌
ေန ေသာသူအေပါင်း တို့သည် ေယရမိ
ကုိ ြပနေ်ြပာ ကသည်ကား၊ 16သင်သည်ထာဝရဘုရား ၏ နာမ
ေတာ်ကုိ အမီှြပ ၍၊ ငါ တို့အား
ေဟာေြပာ ေသာ စကား ကုိ ငါ တို့သည် နား
မ ေထာင်။ 17 ငါ တို့ မှစ၍ငါ တို့ ဘုိးေဘး ၊ ှင်ဘုရင် ၊ မှူးမတ် တို့သည် ယုဒ
မိ များ၊ ေယ ု ှလင် လမ်း များ၌
ြပ ဘူး သက့ဲသို့
၊ ေကာင်းကင် မိဖုရား အဘို့
နံသ့ာေပါင်းကုိ မီး ှု ိ ၍၊ သွနး်ေလာင်း ရာ ပူေဇာ်သက္က ာကုိြပ ြခင်းငှါ၊ ကုိယ်
အလိအုေလျာက် စီရင်သည်အတိင်ုး ဆက်ဆက် ြပ မည်။ အထက်က ဝစွာ စားရ
က၏။ ေဘး
ှင့်လတ်ွ၍ ချမ်းသာ စွာ ေန ရက၏။ 18 ေကာင်းကင် မိဖုရား အဘို့ နံသ့ာ ေပါင်းကုိ

မီးမ
ှု ိ၊ သွနး်ေလာင်း ရာပူေဇာ်သက္က ာကုိ မြပ ဘဲေနြပနေ်သာအခါ ၊ အလနွဆ်င်းရဲ ြခင်း၊

ထား
ေဘး၊ မွတ်သိပ် ြခင်း ေဘးြဖင့်
ပျက်စီး ြခင်းသို့ ေရာက်က ပီ။ 19 ေကာင်းကင် မိဖုရား အဘို့
နံသ့ာေပါင်းကုိမီး ှု ိ ၍ ၊ သွနး်ေလာင်း ရာပူေဇာ်သက္က ာကုိ ြပ ေသာအခါ ၊ ငါ တို့၏
ေယာက်ျား မ ပါဘဲ မုန ့် ြပား တို့ ကုိ လပ်ု ၍၊ သွနး်ေလာင်း ရာ ပူေဇာ်သက္က ာြပ လျက်
ကုိးကွယ် သေလာဟြုပနေ်ြပာ က၏။

20 ထုိသို့ ြပနေ်ြပာေသာ ေယာက်ျား မိနး်မ အေပါင်း တို့အား
ေယရမိ ြပနေ်ြပာ သည်ကား၊ 21သင်တို့ မှစ၍ သင် တို့ ဘုိးေဘး ၊ ှင်ဘုရင် ၊ မှူးမတ်
၊ ြပည်သူြပည်သား တို့သည် ယုဒ
မိ များ၊ ေယ ု ှလင် လမ်း များ၌
မီး ှု ိ ေသာ နံသ့ာေပါင်း ကုိ ထာဝရဘုရား
သည် မေအာက်ေမ့ ၊ ှလံးု မ သွင်းဘဲေနေတာ်မူသေလာ ။ 22သင် တို့ ြပ ေသာဒစု ိုက်
၊ စက်ဆုပ် ရံွ ှာဘွယ် ေသာအမှုတို့ ကုိ ထာဝရဘုရား
သည် သည်းခံ ေတာ်မ မူ ိင်ု ေသာေကာင့်၊ သင် တို့ ြပည် သည်၊ ယေန ့
ြဖစ်သည်အတိင်ုး၊ ေန
ေသာသူမ ှိ၊ လဆိူတ်ညံ ရာ၊ အံဩ့ဘွယ် ရာ၊ ကျနိဆဲ် ရာ ြဖစ် ေလ ပီတကား။ 23သင်
တို့သည် နံသ့ာေပါင်း ကုိ မီး ှု ိ၍
ထာဝရဘုရား
ကုိ ြပစ်မှား ေသာေကာင့် ၎င်း ၊ ထာဝရဘုရား
၏ အမိန ့် ေတာ်ကုိ
နား မ ေထာင်၊ ထုံးဖွ့ဲ ချက်၊ သက်ေသခံ ချက်ပညတ် တရားေတာ်လမ်းသို့
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မ လိက်ု ေသာေကာင့်၎င်း ၊ ဤ
ေဘး သည် ယေန ့
၌ ှိသည်အတိင်ုး ၊ သင် တို့ ၌ ေရာက် ေလ ပီတကားဟု ေြပာဆုိ ၏။ 24တဖန် မိနး်မ
အေပါင်း တို့ ှင့်
လူ ခပ်သိမ်း တို့အား
ေယရမိ ေဟာေြပာ သည်ကား၊ အဲဂုတ္တု
ြပည် ၌ ှိေသာ ယုဒ
လအူေပါင်း တို့ ၊ ထာဝရဘုရား
၏ အမိန ့် ေတာ်ကုိ နားေထာင် ကေလာ။့ 25 ဣသေရလ အမျ ိး၏ ဘုရားသခင် ၊
ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ သင် တို့ ှင့် သင် တို့ မယား တို့က၊ ငါတို့သည် ေကာင်းကင်
မိဖုရား အဘို့
နံသ့ာေပါင်းကုိ မီး ှု ိ ၍
သွနး်ေလာင်း ရာပူေဇာ်သက္က ာြပ ြခင်းငှါ
သစ္စာ ဂတိထားသည် ှင့်အညီ ဆက်ဆက်ြပ မည်ဟု ှ တ်
ှင့် ေြပာ၍ လက် ှင့်
ြပ သည်အတိင်ုး၊ သင်တို့သည် ကုိယ် ထားေသာ သစ္စာ
ဂတိ ကုိ ဆက်ဆက်ေစာင့် ၍၊ သစ္စာ
ဂတိထားသည်အတိင်ုး ြပ ကလိမ့်မည်။ 26 သို့ ြဖစ်၍ အဲဂုတ္တု ြပည် ၌
ေန ေသာယုဒ လူ အေပါင်း တို့ ၊ ထာဝရဘုရား
၏ အမိန ့် ေတာ်ကုိ နားေထာင် ကေလာ။့ ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ အ ှင်
ထာဝရဘုရား
အသက် ှင်ေတာ်မူသည်ဟ၍ူအဲဂုတ္တု ြပည်
တေ ှာက်လံးု တင်ွ ၊ ယုဒ
လူ တေယာက်မျှ ငါ ၏ နာမ
ကုိ မ မက် မ ဆုိရမည်အေကာင်း၊ ငါသည် ကုိယ် မဟာ နာမ ကုိ တိင်ုတည်၍ ကျနိဆုိ်
၏။ 27 သူ တို့ ကုိ
ေကျးဇူး ြပ ြခင်းငှါ မ ဟတ်ု၊ အြပစ် ြပ ြခင်းငှါ ငါ ေစာင့် သည် ြဖစ်၍ ၊ အဲဂုတ္တု
ြပည် ၌ ှိေသာ ယုဒ လူ အေပါင်း တို့သည် ဆုံး ှုံး ြခင်းသို့ မ
ေရာက်မီှ တိင်ုေအာင်ထား ေဘး၊ မွတ်သိပ် ြခင်းေဘး ှင့်
ပျက်စီး ကလိမ့်မည်။ 28 သို့ ရာတင်ွ ၊ ထား
ေဘး ှင့်လတ်ွ ၍၊ အဲဂုတ္တု
ြပည် မှ
ယုဒ ြပည် သို့ ြပန် ရေသာသူတို့သည် နည်း ကလိမ့်မည်။ ငါ ့ စကားတည်မည်၊ သူ
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တို့စကားတည် မည်ကုိ၊ အဲဂုတ္တု
ြပည် ၌ တည်းခုိ ြခင်းငှါ သွား ေသာ ယုဒ
လအူကျနအ်ကင်း တို့သည် သိ ကလိမ့်မည်။ 29ဤ အရပ် ၌
သင် တို့ ကုိငါ ဆုံးမ ၍၊ သင်တို့ ၌ အြပစ် ေရာက်ေစြခင်းငှါငါ ့စကား သည် ဆက်ဆက်
တည် လိမ့်မည်ဟု သင်တို့ သိ မည်အေကာင်း၊ ငါေပးေသာ နမိိတ် လက္ခဏာဟူမူကား ၊
30 ယုဒ ှင်ဘုရင်ေဇဒကိ မင်းအသက် ၏ ရနသူ် တည်းဟေူသာဗာဗုလနု်
ှ င်ဘုရင် ေနဗုခဒ်ေနဇာ မင်း၏လက် သို့ ေဇဒကိ
မင်း ကုိငါအပ် သည်နည်းတူ ၊ အဲဂုတ္တု
ှင်ဘုရင် ဖာေရာ ေဟာဖရာ အသက်ကုိ ှာ ေသာရနသူ် လက် သို့
ထုိမင်းကုိငါအပ် သည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။

45
1 ယုဒ ှင်ဘုရင် ေယာ ှိ သား
ေယာယကိမ်
လက်ထက်၊ ေနရိ
သား ဗာ ုတ် သည်၊ ေယရမိ
မက်ဆုိ သည် အတိင်ုး၊ စကား
ေတာ်များကုိ စာ
၌
ေရးထား ေသာေနာက် ၊ ပေရာဖက် ေယရမိ သည် ဗာ ုတ်အားဆင့်ဆုိ ရေသာ
ှ တ်ကပတ် ေတာ်ဟူ မူကား၊ 2 အိုဗာ ုတ် ၊ သင် က၊ ငါ သည်အမဂင်္လာ ှိ၏။

ထာဝရဘုရား
သည် ငါ ဝမ်းနည်း စရာ အေကာင်းတပါး အေပါ် မှာတပါး ကုိ ထပ်ဆင့် ေတာ် မူ
ေသာေကာင့် ၊ ငါသည် သက်သာ မ ရ ။ 3ညည်းတာွး ၍ စိတ်ပျက် ပါ ပီဟု ဆုိ
သည်ြဖစ်၍၊ သင်သည်ဆင့်ဆုိရမည်မှာ၊ ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည် ကား၊ 4 ငါေဆာက် ေသာအရာ ကုိ ငါ ဖိ ဖျက် မည်။ ငါ စုိက် ေသာ
အရာ
တည်းဟေူသာဤ ြပည် ကုိ အကင်းမ့ဲ ငါ ှ တ်ပစ် မည်။ 5သင် သည် ကီးစွာ ေသာ
အရာတို့ ကုိ ကုိယ် အဘို့
ှာ သေလာ။ မ
ှာ ှင့်။ အေကာင်း မူကား၊ ငါ သည် ခပ်သိမ်း ေသာ သတ္တ ဝါ တို့အေပါ် သို့ ေဘး
ေရာက် ေစမည်။ သို့ ရာတင်ွ ၊ သင်ေရာက် ေလရာအရပ် တို့ ၌၊ သင် ၏ အသက် ကုိ
လက်ရ ဥစ္စာက့ဲသို့ သင့် အား ငါေပး မည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။
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46
1တပါး အမျ ိးကုိရည်မှတ် ၍ ပေရာဖက် ေယရမိ သို့
ေရာက်လာ ေသာ ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ် တည်းဟေူသာ၊ 2 ယုဒ
ှင်ဘုရင် ေယာ ှိ သား ေယာယကိမ် မင်း နနး်စံေလး ှစ် တင်ွ ၊ ကာေခမိတ် အရပ်၊
ဥဖရတ် ြမစ် နား ၌ တပ်ချ၍၊ ဗာဗုလနု် ှ င်ဘုရင် ေနဗုခဒ်ေနဇာ လပ်ု ကံ ေသာ
အဲဂုတ္တု ှင်ဘုရင်
ဖာေရာ ေနေခါ် ၏ စစ်သူရဲ ၊ အဲဂုတ္တု ြပည်သားတို့ ကုိ ရည်မှတ်ေသာ ှ တ်ကပတ်
ေတာ်ဟူမူကား၊ 3 ဒိင်ုး လွှား တို့ ကုိ ြပင်ဆင် ၍ ၊ စစ်တိက်ု ြခင်းငှါ ချ ်းကပ် ကေလာ။့
4 ြမင်းစီး သူရဲများတို့ ၊ ြမင်း ကုိ က ကိ း တနဆ်ာဆင်၍ စီး ပီးလျှင် ၊ သံ
ခေမာက်လံးုကုိ ေဆာင်းလျက် ထွက် ကေလာ။့ လံှ တို့ ကုိပွတ် ကေလာ။့ သံချပ်
အကင်္ျ တိီု့ ကုိ ဝတ် ကေလာ။့ 5 သူ တို့သည်ေကာက်ရွ ံ ၍ ဆုတ် သွား ကသည်ကုိ
အဘယ်ေကာင့် ငါြမင် ရသနည်း။ အား ကီး ေသာသူတို့ သည် ှုံး သြဖင့်
ြပန် ၍မ ကည့်ဝ့ံ။ အလျင်အြမနေ်ြပး က ၏။ ပတ်လည် အရပ်၌
ေဘး ှိသည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 6လျင်ြမန် ေသာသူကုိ မ
ေြပး ေစ ှင့်။ အား ကီး ေသာ သူကုိမ
လတ်ွ ေစ ှင့်။ ဥဖရတ် ြမစ် နား ၊ ေြမာက်
မျက် ှာ၌
ထိမိ ၍ လဲ ကလိမ့်မည်။ 7 နလိ ြမစ်ထ သက့ဲသို့ ၎င်း ၊ ြမစ် ေရ စီးသက့ဲသို့ ၎င်း
တက်လာ ေသာဤ သူကား အဘယ်သူ နည်း။ 8 အဲဂုတ္တု ြပည်သည် နလိ
ြမစ်ထ သက့ဲသို့ ၎င်း ၊ ြမစ် ေရ စီးသက့ဲသို့ ၎င်း တက်လာ လျက်၊ ငါသည် ထ
၍ ေြမ ကီး ကုိ လွှမ်းမုိး မည်။ မိ ှင့်တကွ မိ သား တို့ ကုိ ဖျက်ဆီး မည်ဟု ေြပာဆုိ
၏။ 9 ြမင်း များတို့ ၊ တက် ကေလာ။့ ရထား
များတို့ ၊ ဟနုး်ဟနုး် ြမည်ကေလာ။့ သူရဲ
များတည်းဟေူသာ၊ ဒိင်ုး လွှားကုိ ကုိင် တတ်ေသာ ကု ှ အမျ ိး၊ ဖုတ
အမျ ိးသား၊ ေလး
ကုိကုိင် ၍ ပစ် တတ်ေသာလဒို အမျ ိးသားတို့သည် ထွက်သွား ကေစ။ 10 ေကာင်းကင်
ဗုိလ်ေြခ အ ှင်ထာဝရဘုရား ၏ ရနသူ် တို့ ကုိ ဒဏ် ေပးရေသာေန ့ ၊ အမျက်ေတာ်ကုိ
ေြဖရေသာေန ့ရက်ြဖစ်သည် ှင့်အညီ ၊ ထား
ေတာ်သည် ကုိက်စား ၍ဝ လိမ့်မည်။ သူ
တို့အေသွး ှင့်
ယစ်မူး လိမ့်မည်။ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
အဘို့ ၊ ေြမာက် မျက် ှာ၌ ဥဖရတ် ြမစ် နား မှာ ယဇ် ပူေဇာ်စရာ အေကာင်း ှ ိ၏။

11 အိအဲုဂုတ္တု သတို့သမီး ကညာ ၊ ဂိလဒ် ြပည်သို့ သွား ၍ဗာလစံေစး ကုိ ယူ
ေလာ။့ သင်သည်များစွာ ေသာ ေဆး
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ကုိအချည်း ှးီ သုံးတတ်၏။ သင် ၏အနာ
မ ေပျာက် ိင်ုရာ။ 12သင် သည် အ ှက်ကဲွ ေကာင်းကုိ လမူျ ိ း တို့သည် ကား က ပီ။
သင်
ြမည်တမ်း ေသာ အသံသည်ေြမ တြပင်လံးု၌ ှ ံြပား ပီ။ သူရဲချင်း တေယာက် ှင့် တ
ေယာက်ထိခုိက် ၍၊ ှစ် ေယာက်တို့သည်လဲ က ပီဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။ 13 အဲဂုတ္တု ြပည်
ကုိလပ်ု ကံ ြခင်းငှါ ဗာဗုလနု်
ှ င်ဘုရင် ေနဗုခဒ်ေနဇာ လာ မည်အေကာင်းေကာင့်၊ ထာဝရဘုရား
သည် ပေရာဖက် ေယရမိ အား
မိန ့် ေတာ်မူေသာ
စကား ဟမူူကား၊ 14သင့် ပတ်လည် ၌ေနေသာသူတို့ ကုိ ထား
ေတာ် သည် ကုိက်စား ပီ။ ကုိယ် ကုိြပင်ဆင် ၍ မဲြမံစွာ ေန
ေလာ့ ဟု အဲဂုတ္တု
ြပည်၌ ေကးေကာ် ကေလာ။့ မိဂေဒါလ မိ ၌
သိတင်းကား ကေလာ။့ ေနာဖ
မိ ၊ တာ ပနက် မိ ၌ လည်း ကားေြပာ က ေလာ။့ 15 သင် ၏သူရဲ သည်

အဘယ်ေကာင့် ှုံး သနည်း။ ထာဝရဘုရား
တနွး်ချ ေတာ်မူေသာေကာင့် ၊ သူသည် မ
ရပ် မေန ိင်ုရာ။ 16လမူျားတို့သည် ထိမိ
၍တေယာက် အေပါ် မှာ တေယာက်လဲ ေစြခင်းငှါြပ ေတာ်မူသည်ြဖစ်၍ ၊ သူတို့က၊
ထ
ကကုနအံ်။့ ည ်းဆဲ တတ်ေသာ ထား
ေကာင့်
ကုိယ်
အမျ ိး ၊ ကုိယ် ေနရင်း ြပည် သို့ ြပန် ကကုနအံ်ဟ့ု ေြပာဆုိ က၏။ 17 ေရာက် ပီးမှအဲ
ဂုတ္တု
ှင်ဘုရင် ဖာေရာ မင်းသည် ဆုံး ှုံး ပီ။ စည်းေဝး ရေသာအချနိကုိ် လနွ် ေစ ပီဟု ဟစ်

က၏။ 18 ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
ဟု ဘွ့ဲ နာမ ှိေသာ ှင်ဘုရင် မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ငါ သည် အသက် ှင်သည်ြဖစ်၍၊
ေတာင် တို့တင်ွ
တာေဗာ် ေတာင် က့ဲသို့
၎င်း ၊ ပင်လယ် နား မှာကရေမလ ေတာင်က့ဲသို့ ၎င်း ထုိမင်းသည် လာ လိမ့်မည်။

19 ေနရာ ကျေသာ အဲဂုတ္တု
သတို့သမီး ၊ ေနရာ
ေြပာင်းစရာဘို့ ကုိယ်အသုံး အေဆာင်များကုိ ြပင် ေလာ။့ အေကာင်း မူကား၊ ေနာဖ
မိ သည် ေန



ေယရမိအနာဂတ္တ ိကျမ်း 46:20 1708 ေယရမိအနာဂတ္တ ိကျမ်း 47:1

ေသာသူမ ှိ ေအာင် သုတ်သင် ဖျက်ဆီးြခင်းကုိခံရမည်။ 20 အဲဂုတ္တု ြပည်သည်
အဆင်း လှေသာ ာွးမ ြဖစ်၏။ သို့ ရာတင်ွ၊ ေြမာက် မျက် ှာဘက်က ေ ှာင့် ှက် ြခင်း
အေကာင်းေပါ်လာ ၏။ 21 သူငှါး တို့သည် သူ
၏အလယ် ၌
ဆူ ေအာင် ေကျွးေသာ ာွး က့ဲသို့ ြဖစ်ေသာ်လည်း ၊ ပျက်စီး ြခင်းေန ့၊ ဆုံးမ
ြခင်းကုိခံရေသာအချနိ် ေရာက် ေသာေကာင့် ၊ သူတို့ သည် မ
ရပ် မေန၊ ေကျာကုိလှည့် ၍ တညီတ ွတ် တည်းေြပး သွားက၏။ 22သစ် ခုတ် ေသာ
သူက့ဲသို့ ပုဆိန် ပါလျက်၊ လူ
အလံးုအရင်း ှင့်တကွချလီာ ကေသာအခါ၊ သူ
၏စကားသံ သည် ေ မ ြမည်သံက့ဲသို့ ြဖစ်လိမ့်မည်။ 23 ထုိေတာသည် အလနွ် ှုပ်
ေသာ်လည်း ၊ သူ တို့ သည် ကျ ိင်းေကာင် ထက်မက မ ေရတက်ွ ိင်ု ေအာင် များ
ေသာေကာင့်ခုတ်လဲှ ကလိမ့်မည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 24 အဲဂုတ္တု သတို့သမီး သည် မိနး်ေမာ ေတေွဝလျက် ှိ၏။ ေြမာက်
မျက် ှာြပည်သား တို့ လက် သို့ ေရာက် ေလ ပီ။ 25ဣသေရလ အမျ ိး၏ဘုရားသခင်
ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ေနာ
မိ ၌ ှိေသာအမ္မုန် ဘုရား ှင့် ဖာေရာ
ဘုရင်မှစ၍အဲဂုတ္တု ြပည်သားဘုရား များ၊ ှ င် ဘုရင်များတည်းဟေူသာ၊ ဖာေရာ
ဘုရင်အစ ှိေသာ၊ ထုိဘုရင်ကုိ ကုိးစား
ေသာသူတို့ ကုိ ငါ ဆုံးမ မည်။ 26 သူ တို့အသက် ကုိ ှာ ေသာသူတည်းဟေူသာဗာဗု
လနု် ှ င်ဘုရင် ေနဗုခဒ်ေနဇာ မင်း ှင့် သူ ၏ ကျွန် တို့ လက် သို့
သူ တို့ ကုိ ငါအပ် မည်။ ထုိေနာက် မှတဖန် အဲဂုတ္တု ြပည်သည်အရင် က့ဲသို့ စည်ပင်
လိမ့်မည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 27 အိငုါ ့ကျွန် ယာကုပ် ၊ မ
ေကာက် ှင့်။ အို ဣသေရလ
အမျ ိး၊ စိတ် မ ပျက် ှင့်။ သင့်ကုိေဝး ေသာအရပ်မှ ၎င်း ၊ သင် ၏အမျ ိးသား တို့ ကုိ
သိမ်းသွား ရာ ြပည် မှ ၎င်း ငါ ှ တ်ယူ ေဆာင်ခ့ဲသြဖင့်၊ ယာကုပ် အမျ ိးသည်ြပနလ်ာ
၍၊ ေချာက်လှန ့် ေသာသူမ ှိ၊ ငိမ်ဝပ် ချမ်းသာ စွာ ေနရ လိမ့်မည်။ 28 ငါ ့ကျွန် ယာကုပ်
မ ေကာက် ှင့်။ သင် ှင့်အတူ ငါ ှ ိ၏။ သင့် ကုိ ငါ ှင်ထုတ် ေသာ
တိင်ုး ိင်ုငံ ှ ိသမျှ တို့ ကုိ ငါသည်ဆုံး ေစေသာ်လည်း ၊ သင့် ကုိ မ
ဆုံး ေစ။ သို့ ရာတင်ွ၊ ှ င်း ှ င်းအြပစ် မ လွှတ် ဘဲ အေတာ်အတန် ဆုံးမ မည်ဟု
ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။

47
1 ဖာေရာ ဘုရင်သည် ဂါဇ မိ ကုိ မ
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လပ်ု ကံ မီှ၊ ဖိလိတ္တိ
အမျ ိးသားတို့ ကုိ ရည်မှတ်၍၊ ပေရာဖက် ေယရမိ သို့ ေရာက်လာ ေသာ ှ တ်ကပတ်
ေတာ်အားြဖင့်၊ 2ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ေြမာက်
မျက် ှာဘက်က ေရ
သည်ထ ၍ လွှမ်းမုိး ေသာပင်လယ် ြဖစ် လျက် ၊ တြပည်လံးု ှင့် ၊ ြပည်၌ ပါသမျှ
ကုိ၎င်း ၊ မိ ှင့်
မိ ၌ ေန ေသာသူတို့ ကုိ၎င်းလွှမ်းမုိး ၍၊ သူတို့သည် ေအာ်ဟစ် ကလိမ့်မည်။ ြပည်သူ

ြပည်သားတို့သည် ြမည်တမ်း က လိမ့်မည်။ 3 ရနသူ် စီးေသာ ြမင်းခွါ သံ ၊ စုိင်းေသာ
ရထား
ဘီး များ ြမည်သံ ေကာင့် ၊ အဘ
တို့သည် လက် အားေလျာ့ ၍ သား
တို့ ကုိြပန် မ ကည့်က။ 4အေကာင်း မူကား၊ ဖိလိတ္တိ
အမျ ိးသားတို့ ကုိ ဖျက်ဆီး ရေသာေန ့၊ တု ု
မိ ၊ ဇိဒနု် မိ ကုိ စစ်ကူ ိင်ုေသာသူ အကျန် အကင်း ှိသမျှ ကုိ ပယ်ြဖတ် ရေသာေန ့

သည် ေရာက် ၍၊ ထာဝရဘုရား
သည် ဖိလိတ္တိ
အမျ ိးသား ှင့် ကျန်ကင်း ေသာ ကတ္ေတာရ
ြပည်သားတို့ ကုိ သုတ်သင် ပယ် ှင်းေတာ်မူမည်။ 5 ဂါဇ မိ သည်ဆံပင် ရိတ်ြခင်းကုိ
ခံရ၏။ အာ ှေကလုန် မိ ှင့် ကျန်ကင်း ေသာချ ိင့် အရပ်သည်ပျက်စီး ပီ။ အဘယ်
မျှ ကာလပတ်လံးုကုိယ်အသားကုိ ခုတ်ြဖတ် ရ မည်နည်း။ 6 အို ထာဝရဘုရား ၏ ထား
ေတာ်၊ သင်သည် အဘယ်မျှ ကာလပတ်လံးုမ ငိမ် ဘဲေနမည်နည်း။ ကုိယ်
အိမ် ၌ ဝင် ၍ေနေလာ။့ ေနရာကျ ၍
ငိမ်ဝပ် စွာေနေလာ။့ 7အာ ှေကလနု် မိ ှင့်
ပင်လယ် ကမ်း အမှု၌
ထာဝရဘုရား
မှာထား ေတာ်မူေသာေကာင့်၊ အဘယ်သို့
ငိမ်ဝပ် စွာေန ိင်ုသနည်း။ ထုိအမှုကုိ ေဆာင်ရွက်ေစြခင်းငှါခန ့ထ်ား ေတာ်မူ၏။

48
1ဣသေရလ အမျ ိး၏ ဘုရားသခင် ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
သည် ေမာဘ
ြပည်ကုိ ရည်မှတ်၍ မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ေနေဗာ
မိ သည် အမဂင်္လာ ှိ၏။ ပျက်စီး ြခင်းသို့ ေရာက်ေလ၏။ ကိရယသိမ် မိ သည်
ှုံး၍လယူု ြခင်းကုိ ခံရ၏။ မိသဂပ် မိ သည်လည်း ှုံး၍ စိတ်ပျက် ေလ၏။ 2 ေမာဘ
ြပည်သည် ေနာက် တဖန် ေဟ ှဘုန်
မိ ၌
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မ ဝါကား ရ။ ရနသူ်တို့က၊ ေမာဘြပည်ကုိ ြပည်မြဖစ် ေစြခင်းငှါပယ် ှား ကကုနအံ့်
ဟ၊ု ရနြ်ပ မည့်အ ကံ ှင့် ကံစည် က၏။ အိမုာဒေမန
မိ ၊ သင်သည်လည်း ပျက်စီး
ရမည်။ ထား
ေဘးသည် သင့် ကုိလိက်ု လိမ့်မည်။ 3 ေဟာရနမ်ိ မိ ၌လည်း ည ်းဆဲ ြခင်း ှင့်
ြပင်းစွာ ေသာ ပျက်စီး ြခင်း ှ ိ၍၊ ေအာ်ဟစ် ေသာအသံ ကုိကားရ၏။ 4 ေမာဘ ြပည်
သည်ပျက်စီး ြခင်းသို့ ေရာက်၍၊ သူငယ် တို့သည် ြမည်တမ်း ေသာအသံကုိြပ က၏။
5 ငိေု ကး ေသာအသံသည် လုဟိတ် ေတာင်ေပါ်သို့ တက် ရ၏။ ေဟာရနမ်ိ မိ သို့ဆင်း
ရာအရပ်၌ လည်း၊ ဆုံး ှုံး ြခင်းအသံကုိရနသူ် တို့သည် ကား ရက၏။ 6အသက် လတ်ွ
အံ့ေသာငှါေြပး ကေလာ။့ လင်ွြပင် ၌ ှိ ေသာသစ်ပင် ေြခာက်က့ဲသို့ ြဖစ် ကေလာ။့
7သင်သည်မိမိ ဆည်းဖူးေသာ ဘ ာ
ဥစ္စာကုိ ကုိးစား
ေသာေကာင့် ၊ သူတပါးလက် သို့ ေရာက်ရလိမ့်မည်။ ေခမု ှ ဘုရားကုိလည်း သူ
၏ မင်း၊ သူ
၏ယဇ် ပုေရာဟိတ်တို့ ှင့်တကွသိမ်းသွား ကလိမ့်မည်။ 8လယူု ေသာသူသည် မိ
များအစ ်အတိင်ုးေရာက်လာ ၍ မိ တ မိ မျှမ လတ်ွ ရ။ ချ ိင့် ှင့်တကွ လင်ွြပင် သည်
လည်း၊ ပျက်စီး ြခင်းသို့ ေရာက်ရလိမ့်မည်။ ထုိသို့ ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ ပီ။ 9 ေမာဘ ြပည်သည် လတ်ွရာသို့ ေြပး ရေအာင် ငှက်ေတာင် တို့ ကုိေပး
ေလာ။့ မိ တို့သည် ေန ေသာ သူမ ှိ၊ လူ ဆိတ်ညံ ရာ ြဖစ် က လိမ့်မည်။

10 ထာဝရဘုရား ၏ အမှု ေတာ်ကုိ ကိ းစား ၍ မေဆာင်ေသာသူသည် ကျနိဆဲ် ြခင်း
ကုိခံေစ။ လအူသက် ကုိ မသတ်ဘဲမိမိ ထား ကုိ သိမ်း ု ပ် ေသာသူသည် ကျနိဆဲ် ြခင်း
ကုိခံေစ။ 11 ေမာဘ သည်အိးု တလံးုမှ
တလံးုသို့ မ ေြပာင်း ၊ တကျွနး်တ ိင်ုငံသို့ ယူသွား ြခင်းကုိမ ခံ၊ ငယ် ေသာ အရွယ်မှ
စ၍ ငိမ် လျက် ၊ မိမိ
အဖတ် အနည်ေပါ် ၌ ေနရာ
ကျလျက် ှိေသာေကာင့်၊ မိမိ
အရသာ သည် တည် ေန၏။ ေမွှး ေသာအနံလ့ည်း
မ ပျက် ။ 12 သို့ ရာတင်ွ ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ေစာင်း၍ထားတတ်ေသာ
သူတို့ ကုိ သူ့
ထံသို့ ငါေစလွှတ် ရေသာ
အချနိ် ေရာက် လိမ့်မည်။ သူတို့သည် ေမာဘကုိ ေစာင်း၍ ထား ပီးလျှင်၊ သူ
၏အိးု တို့ ကုိသွန် ၍
ေရဘူး တို့ ကုိ ခဲွ ကလိမ့်မည်။ 13ဣသေရလ အမျ ိး သည် မိမိ
တို့ ခုိလှုံ ေသာ ေဗသလ
ဘုရားေကာင့်
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ှက် ရသက့ဲသို့ ၊ ေမာဘ
အမျ ိး သည်လည်း
ေခမု ှ ဘုရားေကာင့်
ှက် ရလိမ့်မည်။ 14 ငါ တို့သည်အား ကီး ေသာသူ၊ စစ်တိက်ု ြခင်းငှါတတ်စွမ်း ိင်ု

ေသာသူြဖစ် က၏ဟ၊ု သင်တို့သည် အဘယ်သို့ ေြပာဆုိ ကလိမ့်မည်နည်း။ 15 ေမာဘ
ြပည်သည် ပျက်စီး ပီ။ မိ တို့သည် ကျွမ်းေလာင်
က ပီ။ သူ
ေရွးချယ် ေသာလလုင် တို့သည် ကွပ်မျက် ြခင်းကုိခံအံ့ေသာငှါ ဆင်းသွား က ပီဟ၊ု
ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင်ထာဝရဘုရား ဟ၍ူဘွ့ဲ နာမ ှိေသာ ှင်ဘုရင် မိန ့် ေတာ်မူ၏။
16 ေမာဘ ကုိ လပ်ု ကံရေသာအချနိန်းီ ပီ။ သူ
ခံရေသာ ေဘး
သည် အလျင်အြမန် လာ၏။ 17သူ့ ပတ်လည် ၌ေနေသာသူအေပါင်း တို့ ၊ သူ့
အတက်ွ ြမည်တမ်း ကေလာ။့ သူ၏နာမ
ကုိ သိ
ေသာ သူအေပါင်း တို့ ၊ တနခုိ်း ကီးေသာလံှတံ ၊ အသေရ
တင့်တယ်ေသာတံဖျာ သည် ကျ ိး ေလ ပီတကားဟု ေြပာဆုိ က ေလာ။့ 18 ဒိဘုန်
မိ ၌ေန ေသာသတို့သမီး ၊ သင်ခံစားရေသာ စည်းစိမ် မှ
ဆင်း ၍အငတ် ခံလျက်ထုိင် ေလာ။့ ေမာဘ
ကုိ လယူု
ေသာသူသည် သင် ှိရာ သို့လာ ၍၊ သင် ၏ရဲတိက်ု တို့ ကုိ ဖျက်ဆီး လိမ့်မည်။ 19 အို
အာေရာ် မိ သား ၊ လမ်း နား မှာရပ် ၍
ကည့် ှု ေလာ။့ အဘယ် အမှု ှ ိ သနည်းဟ၊ု ေြပး ေသာေယာက်ျား ှင့်
အသက်လတ်ွ ေသာ မိနး်မကုိေမးြမနး် ေလာ။့ 20 ေမာဘ သည်စိတ်ပျက် ေလ၏။
ပိ လဲ လျက် ှိ၏။ ငိေု ကး ြမည်တမ်း ကေလာ။့ ေမာဘ
သည် ပျက်စီး ေကာင်း
ကုိ အာ နု် မိ ၌
ကားေြပာ ကေလာ။့ 21လင်ွြပင် ှင့်တကွေဟာလနု် မိ ၊ ယဟာဇ
မိ ၊ ေမဖတ် မိ ၊ 22 ဒိဘုန် မိ ၊ ေနေဗာ
မိ ၊ ဗက်ဒိဗလသိမ် မိ ၊ 23 ကိရယသိမ် မိ ၊ ဗက်ဂမုလ မိ ၊ ဗက်ေမာင် မိ ၊ 24 ေက
ုတ် မိ ၊ ေဗာဇရ
မိ မှစ၍၊ ေမာဘ
ြပည် ၌ ှိေသာ မိ
အနးီ အေဝး ှိသမျှ တို့သည် အြပစ်ဒဏ် ကုိ ခံရက ၏။ 25 ေမာဘ ၏ဦးချ ိ သည်
ြပတ် ေလ ပီ။ သူ
၏လက် ံု း သည် ကျ ိး ေလ ပီဟု ထာဝရဘုရား
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မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 26 ေမာဘ သည် ထာဝရဘုရား
တဘက် ၌ ဝါကား
ေသာေကာင့် သူ့ ကုိယစ်မူး ေစကေလာ။့ သူသည် မိမိ
အနဖ်တ် ၌
လးူလည်း ၍ က့ဲရဲ
ြခင်းကုိ ခံရ ၏။ 27သင်သည်ဣသေရလ ကုိ က့ဲရဲ
ပီမ ဟတ်ုေလာ။ သို့ ရာတင်ွ၊ သူသည်သူခုိး တို့ ှင့် ေပါင်းေဘာ်သည်ကုိ ေတွ့ဘူး

သေလာ။ သူ
၏အေကာင်း ကုိေြပာေလရာရာ၌ သင်သည်ေခါင်းကုိညိတ် ပါသည်တကား။ 28 ေမာ
ဘ ြပည်၌ေန ေသာသူတို့ ၊ မိ တို့ ကုိစွန ့် ၍
ေကျာက် ကား ၌ ေန
ကေလာ။့ ေြမတင်ွး ဝ နား မှာ အသုိက်
လပ်ုတတ်ေသာ ချ ိးငှက် က့ဲသို့ ြပ ကေလာ။့ 29 ေမာဘ၏မာန ကုိငါတို့သည် ကားသိ
က၏။ အလနွ် ကီး ေသာ မာန
ြဖစ်၏။ မာန
ကီး ြခင်း၊ ေထာင်လွှား ေစာ်ကား ြခင်း၊ စိတ် ှလံးု ြမင့် ြခင်း ှ ိ ေသာ်လည်း၊ 30 သူ

၏ေဒါသ အမျက်ထွက်ြခင်းကုိ ငါ သိ သည် ြဖစ်၍၊ သူသည် အချည်း ှးီသက်သက်
ဝါကား ေသာ စကားကုိ ေြပာလျက် ှင့်၊ မိမိအလိမု
ြပည့်စုံ ရာဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 31 ထုိေကာင့် ၊ ေမာဘ
အတက်ွ ငါသည် ညည်းတာွး ြမည်တမ်းမည်။ ေမာဘ
ြပည်တြပည်လံးု အတက်ွ
ငိေု ကး မည်။ ကိရဟရက် မိ သား တို့အတက်ွ
ညည်းတာွး ြခင်း ှ ိရမည်။ 32 အိစိုဗမာ စပျစ် ယ်ွ ပင်၊ ယာဇာ
မိ အတက်ွ မျက်ရည် ကျသည်ထက် ၊ သင့် အတက်ွ
ငါသည် မျက်ရည် ကျမည်။ သင် ၏အ ွန ့် တို့သည် ပင်လယ် ကုိလနွ် ၍၊ ယာဇာ
ပင်လယ် တိင်ုေအာင် ေရာက် က၏။ ဖျက်ဆီး ေသာသူသည် သင် ၏သစ်သီး ှင့်
စပျစ်သီး တို့ ကုိ လယူု၏။ 33 ဝေြပာ ေသာလယ်ြပင် ှင့်
ေမာဘ ြပည် ထဲမှာ ဝမ်းေြမာက် ရွှင်လနး် ြခင်း ြပတ် ေလ ပီ။ စပျစ်သီး နယ်ရာ
ကျင်း၌စပျစ်ရည် ကုိ ငါြပတ် ေစ ပီ။ ေကးေကာ် သံကုိြပ ၍ စပျစ်သီးကုိမ နင်း ရ။
ေကးေကာ် ေသာ အသံလည်း ေကးေကာ် ေသာအသံမ ဟတ်ုရ။ 34 ေဟ ှဘုန် မိ
ငိေု ကး သံမှစ၍ ဧလာေလ မိ ၊ ယာဟတ် မိ တိင်ုေအာင် ၎င်း ၊ ေဇာရ
မိ မှစ၍ ေဟာရနမ်ိ
မိ တိင်ုေအာင် ၎င်း သုံး ှစ်အသက် ှိေသာ ာွးမြမည်သံက့ဲသို့အသံ ကုိ လွှင့် က၏။

အေကာင်း မူကား၊ နမိရိမ်
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ေရကန် တို့သည်လည်း ဆိတ်ညံ လျက် ှိ က၏။ 35 ေမာဘ ြပည်၌ ြမင့် ေသာ အရပ်
ေပါ်မှာ ပူေဇာ် ေသာသူ၊ မိမိ
ဘုရား တို့အား နံသ့ာ
ေပါင်းကုိ မီး ှု ိေသာသူတို့ ကုိ ငါြပတ် ေစမည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 36 ထုိေကာင့် ၊ ငါ ့ ှလံးု သည် ေမာဘ
ြပည်အတက်ွ
ပုေလွ က့ဲသို့ ြမည် ရလိမ့်မည်။ ငါ ့ ှလံးု သည် ကိရဟရက်
မိ သား တို့အတက်ွ
ပုေလွ က့ဲသို့ ြမည် ရလိမ့်မည်။ သူတို့ ဆည်းဖူး ေသာ ဘ ာ
ဥစ္စာပျက်စီး ပီ။ 37လတိူင်ုးဆံပင် တိလုျက် ၊ မုတ်ဆိတ် ကုိရိတ် လျက်၊ လက် ၌ ှန
လျက်၊ ခါး ၌ ေလျှာ်ေတ အဝတ်ကုိ ဝတ်လျက် ှိရ၏။ 38အသုံး မရေသာ အိးု
ကုိခဲွတတ်သက့ဲသို့ ၊ ေမာဘ
ြပည်ကုိ ငါခဲွ ေသာေကာင့် ၊ ေမာဘ
ြပည်အိမ်မုိး များ အေပါ် ၌၎င်း ၊ လမ်း များ၌ ၎င်း ညည်းတာွး ြမည်တမ်းြခင်း ှ ံြပား
ရမည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 39 သူတို့ကလည်း၊ ေမာဘ
ြပည် ပိ ပျက် ေလ ပီ တကား၊ ှက် ၍ဆုတ် သွား ေလ ပီတကားဟု ညည်းတာွး
ြမည်တမ်းကလိမ့်မည်။ ေမာဘ
သည် အ ှက်ကဲွ၍ က့ဲရဲ
ြခင်း ကုိ ခံ ရလျက်၊ ပတ်လည် ၌ေန ေသာ သူအေပါင်း တို့၏ ေကာက်လန ့် စရာ
အေကာင်း ြဖစ် ရ လိမ့်မည်။ 40 ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ် မူသည်ကား၊ ရနသူ်သည်
ေရွှလင်းတ ပျတံတ်သက့ဲသို့ ပျ ံလာ၍ ၊ အေတာင် တို့ ှင့် ေမာဘ
ြပည်ကုိ အပ်ုမုိး လိမ့်မည်။ 41 မိ တို့ ကုိလပ်ု ကံ ၍
ရဲတိက်ု တို့ ကုိ တိက်ုယူ ေသာေကာင့်
၊ ထုိ
ေန ့ ၌ ေမာဘ အမျ ိးသူရဲ တို့ စိတ် ှလံးုသည်၊ သားဘွားြခင်းေဝဒနာ ကုိခံရေသာ
မိနး်မ ၏စိတ် ှလံးုက့ဲသို့ ြဖစ် ရလိမ့်မည်။ 42 ေမာဘ သည် ထာဝရဘုရား
တဘက်၌ ဝါကား
ေသာေကာင့် ၊ ေနာက်တဖန် ြပည် မြဖစ် ိင်ုေအာင် ပျက်စီး ရလိမ့်မည်။ 43 အိုေမာ
ဘ အမျ ိးသား၊ သင်သည် ေကာက်လန ့် ဘွယ်ေသာအရာ၊ ေြမတင်ွး ၊ ေကျာကွ့င်း ထဲသို့
ေရာက် ေလ ပီ။ 44 ေကာက်လန ့် ဘွယ်ေသာအရာမှ
ေြပး ေသာသူသည် ေြမတင်ွး ထဲသို့
ကျ လိမ့်မည်။ ေြမတင်ွး မှ
လတ်ွ ေသာသူသည် ေကျာကွ့င်း ၌ ေကျာမိ့ လိမ့်မည်။ ဆုံးမ
ြခင်းကုိခံရေသာ ှစ် ကာလကုိ ေမာဘ
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ြပည်သို့
ငါေရာက်
ေစမည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 45 ေြပး ေသာသူတို့သည်အားကုန် ေသာေကာင့်၊ ေဟ ှဘုန် မိ အရိပ်
ကုိ ခုိ
ကေသာ်လည်း၊ ှ ိဟနု် ဘုရင် ေနရာေဟ ှဘုန် မိ မှ
မီးလျှ ံ ထွက် သြဖင့် ၊ မာန
ေထာင်လွှား ေသာသူ
တို့၏ အထွဋ် မှစ၍ေမာဘ ြပည်စွနး်
တိင်ုေအာင်ေလာင် လိမ့်မည်။ 46 အိုေမာဘ ြပည်၊ သင် သည်အမဂင်္လာ ှိ၏။ အိုေခ
မု ှ တပည့် တို့ ၊ သင်တို့သည် အကျ ိးနည်း က ပီ။ သင် တို့၏ သား
သမီး များကုိ သိမ်းသွား က ပီ။ 47 သို့ ရာတင်ွ ၊ သိမ်းသွား ြခင်းကုိခံရေသာေမာဘ
အမျ ိးသားတို့ ကုိ ေနာင် ကာလ၌ ငါေဆာင် ခ့ဲဦးမည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ ဤေရွကား ၊ ေမာဘ
ခံရေသာ အြပစ်တရား ေပတည်း။

49
1အမ္မုန် အမျ ိးသား တို့ ကုိ ရည်မှတ် ၍ ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ဣသေရလ
၌
သား မ ှိ သေလာ
။ အေမွခံ မ ှိသေလာ။ မိလကုံ
ဘုရားသည် ဂဒ် ြပည်ကုိ အဘယ်ေကာင့် သိမ်းယူ သနည်း။ သူ့
တပည့်
တို့သည် ဂဒ် မိ တို့ ၌အဘယ်ေကာင့်ေန ကသနည်း။ 2 ထုိေကာင့် ၊ ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ အမ္မုန် အမျ ိးသား တို့ ေနရာရဗ္ဗာ
မိ ၌
စစ်တိက်ု ြခင်းအသံ
ကုိ ငါကား ေစေသာအချနိ်
ေရာက် လိမ့်မည်။ ထုိ မိ သည် ပျက်စီး ရာပုံ ြဖစ် ၍၊ သူ
၏သမီး တို့သည် လည်း မီး ှု ိ ြခင်း ကုိ ခံ ရ က လိမ့်မည်။ ထုိအခါ ဣသေရလ
အမျ ိး၏ေနရာကုိ၊ သိမ်းယူ ေသာသူတို့ ၏ ေနရာကုိ၊ ဣသေရလ
သည် တဖနသိ်မ်းယူ ရလိမ့်မည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 3 အို ေဟ ှဘုန် မိ ၊ ညည်းတာွး ြမည်တမ်းေလာ။့ အာဣ
မိ ပျက်စီး ပီ။ အိရုဗ္ဗာ
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မိ သမီး တို့ ၊ ငိေု ကး ကေလာ။့ ေလျှာ်ေတ အဝတ်ကုိဝတ် ၍ ြမည်တမ်း လျက် ၊ ြခံ
နား မှာ ေတာင်ေြမာက်ေြပး ကေလာ။့ အေကာင်း မူကား၊ မိလကုံ
ဘုရားသည်သူ ၏ယဇ် ပုေရာဟိတ်၊ သူ
၏မင်း များ ှင့်တကွ သိမ်းသွား ြခင်းကုိခံရ၏။ 4 ငါ ့ ထံသို့ အဘယ် ရနသူ်ေရာက်
လိမ့်မည်နည်းဟု ေအာက်ေမ့လျက်၊ မိမိ
စည်းစိမ် ၌
ကုိးစား လျက် ေဖာက်ြပန်
ေသာသတို့သမီး ၊ သင်သည် ချ ိင့် တို့ ၌ အဘယ်ေကာင့် ဝါ ကား သနည်း။ သင်
၏ချ ိင့် သည် အေသွး စီး ရာ ြဖစ်လိမ့်မည် ။ 5 ေကာင်းကင် ဗုိလ်ေြခ သခင် အ ှင်
ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ သင့် ပတ်လည် ၌ေနေသာသူအေပါင်း တို့ေကာင့် ေ ကာက်လန ့်
ေသာ အေကာင်းကုိ သင် ၌ ငါ ြဖစ် ေစမည်။ သင်တို့အသီးအသီး ှိသမျှသည် ှင်ထုတ်
ြခင်းကုိ အတည့်အလင်းခံရကမည်။ ကဲွြပား
ေသာသူတို့ ကုိ စုေဝး
ေစေသာ သူလည်းမ ှိ ရ။ 6 သို့ ေသာ်လည်း ၊ သိမ်းသွား ြခင်းကုိခံရေသာအမ္မုန်
အမျ ိးသား တို့ ကုိ ေနာက် တဖနင်ါေဆာင် ခ့ဲဦးမည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 7 ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
သည် ဧဒံု
ြပည်ကုိ ရည်မှတ် ၍ မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ေတမန်
ြပည်၌ ပညာ ကုန် သေလာ။ ပညာ
သတိ ှိေသာသူတို့သည် အ ကံ မေပး ိင်ုသေလာ။ သူ
တို့ဉာဏ် သည် ဆုံး သေလာ။ 8 အိေုဒဒန် မိ သူ မိ သားတို့ ၊ ဆုတ် ၍ ေြပးသွား က
ေလာ့ ။ နက်နဲ ေသာအရပ်၌ ေန
ကေလာ။့ ဧေသာ
ေတွ့ရေသာ ေဘး
၊ ဆုံးမ
ြခင်းကုိခံရေသာအချနိ် ကုိ ငါေရာက် ေစမည်။ 9 စပျစ်သီးကုိဆွတ် ေသာသူတို့သည်
သင် ှိရာသို့ လာ လျှင် ၊ သူတပါးလိက်ု၍ ဆွတ် စရာဘို့ ကျန်ကင်း ေစကလိမ့်မည်မ
ဟတ်ုေလာ။ ည ့် အခါ သူခုိး လာလျှင် ၊ စိတ်ေြပေလာက်ေအာင်သာ လယူု ကလိမ့်မည်
မဟတ်ုေလာ။ 10 ဧေသာ ၏အဝတ်ကုိ ငါ ချွတ် မည်။ သူသည် ပုနး် ၍မ ေန ိင်ု ေအာင်
သူ
ကွယ် ေသာေနရာအရပ်တို့ ကုိ ငါလှန် မည်။ သူ
၏အမျ ိးအ ယ်ွ ၊ ညီအစ်ကုိ ၊ အိမ်နးီချင်း တို့သည် ပျက်စီး ၍၊ သူ့
ကုိယ်တိင်ုလည်း ေပျာက် ရလိမ့်မည်။ 11သင် ၌မိဘ မ ှိေသာသူငယ်တို့ ကုိ ထား
ခ့ဲ ေလာ။့ ငါ ေစာင့်မ မည်။ သင် ၏ မုတ် ဆုိး မ တို့သည် ငါ ့ ကုိ ခုိလှုံ ကေစ။

12ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ခွက် ဖလား ကုိ မ
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ေသာက် ထုိက် ေသာသူ တို့ သည် အကယ်၍ေသာက်
ကသည် မှနလ်ျှင်၊ သင်သည်အြပစ် ကုိ မခံဘဲ ှင်း ှ င်းလတ်ွ ရမည်ေလာ။ မ
လတ်ွ ဘဲမေနရ။ စင်စစ် ေသာက် ရမည်။ 13 ေဗာဇရ ြပည်သည်အံဩ့ ရာ၊ က့ဲရဲ
ရာ၊ လဆိူတ်ညံ ရာ၊ ကျနိဆဲ် ရာြဖစ် ရလိမ့်မည်။ သူ
၏ မိ အလံးုစုံ တို့သည်လည်း၊ အစ ် သုတ်သင် ပယ် ှင်းရာြဖစ် ရက လိမ့်မည်ဟ၊ု
ငါသည်ကုိယ် ကုိ တိင်ုတည်၍ကျနိဆုိ် ပီဟ၊ု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 14ထာဝရဘုရား
ေကးေကာ် ေတာ်မူသံကုိ ငါကား
၏။ သင်တို့သည် စည်းေဝး ၍၊ ဧဒံုြပည်ကုိ တိက်ု ြခင်းငှါစစ်ချ ီ ၍လာ ကေလာ့ဟု
တပါးအမျ ိးသား
တို့ ထံသို့ သံတမန် ကုိ ေစလွှတ် ေတာ်မူ ပီ။ 15တပါးအမျ ိးသား တို့တင်ွ
သင် သည် ယုတ်မာ မည်အေကာင်း ှင့်၊ လူ
တို့တင်ွ
အသေရ ှုတ်ချြခင်းကုိခံရမည်အေကာင်းငါြပ မည်။ 16 ေကျာက် ကား တို့ ၌
ေန ၍ေတာင် ထိပ် ကုိ ခုိလှုံ
ေသာသူ ြဖစ် ေသာေကာင့်၊ သင် ၏ေကာက်မက် ဘွယ်ေသာ အြခင်းအရာ၊ သင်
၏မာန သည် သင့် ကုိလှည့်စား ပီ။ သင်သည် ေရွှလင်းတ က့ဲသို့ ြမင့် ေသာအရပ်၌
အသုိက် ကုိ လပ်ုေသာ်လည်း ၊ ထုိ
အရပ်မှ
သင့် ကုိ ငါ ှမ့်ိချ မည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 17 ဧဒံု ြပည်သည် အံဩ့
ရာြဖစ် ၍၊ ေ ှာက်သွား ေသာ သူတိင်ုး အံဩ့ ကလိမ့်မည်။ သူ
ခံရေသာေဘးဥပဒ် အေပါင်း တို့ ေကာင့်
က့ဲရဲ သံကုိ ြပ ကလိမ့်မည်။ 18 ေသာဒံု မိ ှင့် ေဂါေမာရ မိ မှစ၍နးီစပ် ေသာ မိ
တို့၏ ပျက်စီး ြခင်းက့ဲသို့ ြဖစ်၍၊ ဧဒံြုပည်၌ အဘယ်သူမျှမ ေန ရ။ လူ
သား တစုံတေယာက်မျှ ေနရာ
မ ကျရဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 19 ြခေသင့်္ သည် ေယာ်ဒန် ြမစ်၏ ဂုဏ် အသေရမှ
တက် သက့ဲသို့ ၊ ရနသူ်သည် ေကျာက် ှင့်ြပည့်စုံေသာ ေနရာ
သို့ တက်ေသာအခါ၊ ေနေသာသူသည် ချက်ြခင်းေြပး မည်အေကာင်းကုိ ငါြပ မည်။
ေရွးချယ် ေသာ သူကုိလည်း၊ ဧဒံြုပည်အေပါ် မှာ ငါခန ့ထ်ား မည်။ ငါ ှင့်
အဘယ်သူ တူသနည်း။ ငါ ့ အချနိကုိ် အဘယ်သူ ချနိး်ချက် မည်နည်း။ အဘယ်မည်
ေသာ
သုိးထိနး် သည် ငါ ့ ေ ှ မှာ ရပ် ိင်ုသနည်း။ 20 သို့ ြဖစ်၍ ၊ ထာဝရဘုရား
သည် ဧဒံု
ြပည်တဘက်
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၌ ကံစည် ေတာ်မူေသာ အ ကံ ၊ ေတမန် ြပည်သား တို့ တဘက် ၌ ကံစည် ေတာ်မူ
ေသာ အ ကံအစည် တို့ ကုိ နားေထာင် ကေလာ။့ အကယ် စင်စစ်ရနသူ်သည်၊ အား
မ ှိ ေသာထုိသုိး
တို့ ကုိ လယုက် လိမ့်မည်။ အကယ် စင်စစ်သူ တို့ ှ ိရာသို့လာ၍၊ ကျက်စား ရာအရပ်
တို့ ကုိ ဖျက်ဆီး လိမ့်မည်။ 21 သူ တို့ ပိ လဲ ေသာ အသံ
ေကာင့်
ေြမ ကီး လှုပ် ှား ၏။ သူတို့ေအာ်ဟစ် ေသာ အသံ
ကုိ ဧဒံု
ပင်လယ် တိင်ုေအာင်
ကား ရ၏။ 22 ရနသူ်သည် တက် ၍ ေရွလင်းတ က့ဲသို့ ပျ ံလျက် ၊ ေဗာဇရ
မိ ကုိ အေတာင် တို့ ှင့် ြဖန ့မုိ်း လိမ့်မည်။ ထုိ
ေန ့၌
ဧဒံု ြပည်သားသူရဲ တို့၏ စိတ် ှလံးုသည်၊ သားဘွားြခင်း ေဝဒနာ
ကုိခံရေသာမိနး်မ ၏စိတ် ှလံးုက့ဲသို့ ြဖစ် လိမ့်မည်။ 23 ဒမာသက် မိ ကုိ ရည်မှတ်
ေသာ စကားဟမူူကား ၊ ဟာမတ် မိ ှင့် အာပဒ် မိ တို့သည် မေကာင်း ေသာ သိတင်း ကုိ
ကား ေသာေကာင့် ၊ အ ှက်ကဲွ ၍စိတ်ပျက် လျက် ှိ က၏။ ပင်လယ် တိင်ုေအာင်စုိးရိမ်
စရာ ှိေသာေကာင့် ၊ ငိမ်ဝပ် ြခင်းသို့ မ ေရာက် ိင်ု ။ 24 ဒမာသက် မိ သည် အားေလျာ့
ပီ။ ေြပး အံေ့သာငှါ ကုိယ်ကုိလှည့် ပီ။ တနုလ်ှုပ် လျက်ေန၏။ ဒကု္ခ
ဆင်းရဲကုိ၎င်း၊ သားဘွား ေသာမိနး်မခံရသက့ဲသို့ ၊ ြပင်းစွာေသာ ေဝဒနာ
ကုိ၎င်း ခံရ ၏။ 25 အသေရ ှိ ေသာ မိ ၊ ငါ ဝမ်းေြမာက် စရာ မိ သည်
အဘယ်ေကာင့် မ ကျန်ကင်း ရသနည်း။ 26 သို့ ြဖစ်၍ ၊ ထုိ မိ သားလလုင် တို့သည်
လမ်းမ တို့ ၌
လဲ ၍၊ ထုိ
ေန ့တင်ွ
စစ်သူရဲ အေပါင်း တို့သည် ဆုံး ှုံး က လိမ့်မည်။ 27 ငါသည်လည်း၊ ဒမာသက် မိ ို း
ကုိ မီး
ှု ိ ၍ ၊ ဗ◌င်္ဟာဒဒ် ၏ နနး်ေတာ် တို့ ကုိ ေလာင် ေစမည်ဟ၊ု ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင်

ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 28 ဗာဗုလနု် ှ င်ဘုရင် ေနဗုခဒ်ေနဇာ လပ်ု ကံ ေသာ
ေကဒါ ြပည် ှင့်
ဟာေဇာ် ိင်ုငံ တို့ ကုိ ရည်မှတ် ၍ ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ထ
ကေလာ။့ ေကဒါ ြပည်သို့
သွား ၍၊ အေ ှ မျက် ှာအရပ်သား တို့ ကုိ လယူု ကေလာ။့ 29 သူ တို့ တဲ များ ှင့် သုိး
စု များကုိ၎င်း၊ ကုလားကာ
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များ၊ အသုံးအေဆာင် များ၊ ကုလားအပ်ု များကုိ၎င်းသိမ်း ၍ ယူသွား ရကမည်။ သူတို့
ပတ်လည် ၌ ေကာက်လန ့် စရာ အေကာင်းကုိ ေကးေကာ် ရကမည်။ 30ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ဟာေဇာ် ြပည်သား တို့ ၊ ေဝးစွာ ေြပးသွား ကေလာ။့ နက်နဲ ေသာ
အရပ်တို့ ၌ ေန
ကေလာ။့ ဗာဗုလုန် ှ င်ဘုရင် ေနဗုခဒ်ေနဇာ သည် သင် တို့ ကုိရည်ေဆာင်၍ စီရင်

မည်ဟု သင် တို့တဘက် ၌ ကံစည် ေသာအ ကံအစည် ှိ၏။ 31ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်
မူသည်ကား၊ ထ
ကေလာ။့ ငိမ်ဝပ် စွာေန ၍ စုိးရိမ် စရာမ ှိေသာလမူျ ိ း ၊ မိ တံခါး ှင့်ကန ့လ်န ့က်ျင်

ကုိ မ
သုံးတတ်၊ အေပါင်းအေဘာ်မ ှိ၊ တြခားစီ ေန တတ်ေသာလမူျ ိ းေနရာသို့
သွား ကေလာ။့ 32 သူ တို့ကုလားအပ်ု အစ ှိေသာ တိ စ္ဆာန် အေပါင်း တို့သည် လယူု
ရာြဖစ် ကလိမ့်မည်။ ပါးမုနး် ကုိရိတ် တတ် ေသာ လမူျ ိ းကုိအရပ်ရပ် သို့
ငါကဲွြပား ေစမည်။ အရပ်ရပ် တို့ မှ
သူ တို့ ၌ ေဘးဥပဒ် ကုိငါေရာက် ေစမည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 33ဟာေဇာ် ြပည်သည် ေြမေခွး ေနရာ ၊ လဆိူတ်ညံ ရာ အစ ် ြဖစ် ၍
၊ အဘယ်သူမျှမ ေန ရ။ လူ
သား တစုံတေယာက် မျှေနရာ
မ ကျရ။ 34 ယုဒ ှင်ဘုရင် ေဇဒကိ မင်းနနး်စံ စ က၊ ဧလံ
ြပည် ကုိ ရည်မှတ် ေသာ ထာဝရဘုရား
၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ် သည် ပေရာဖက် ေယရမိ သို့
ေရာက်လာ ၍၊ 35 ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ဧလံ
၏ေလး တည်းဟေူသာသူ
၏ အစွမ်း သတ္တ ိအထွဋ် အြမတ်ကုိ ငါ ချ ိ း မည်။ 36အရပ်ေလး မျက် ှာတို့က ေလ
ေလး မျ ိးကုိ ဧလံ
ြပည်သို့ ငါေဆာင်ခ့ဲ မည်။ ထုိ
ေလ တို့ေ ှ မှာ ြပည်သားများကုိ ငါလွှင့် မည်။ ထုိသို့ ှင်ထုတ် ေသာ ဧလံ
ြပည်သားမ ေရာက် ေသာ
တိင်ုး ိင်ုငံတခုမျှမ ှိ ရ။ 37 ဧလံ ြပည်သားတို့ ကုိ ရနသူ် တို့ေ ှ မှာ၎င်း ၊ သူ
တို့ အသက် ကုိ ှာ ေသာ လတိူု့ေ ှ မှာ၎င်း ၊ ငါေကာက်လန ့် ေစ၍၊ ြပင်းစွာ ေသာ ငါ
၏အမျက် တည်းဟေူသာေဘးဥပဒ် ကုိသူ တို့အေပါ် သို့ ေရာက် ေစမည်။ သူ
တို့ ကုိ မ
ဖျက်ဆီး မီှတိင်ုေအာင်သူ တို့ေနာက် သို့ ထား
ကုိ လွှတ်လိက်ု မည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 38 ဧလံ ြပည်၌
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ငါ ၏ပလ္လ င် ကုိ တည် ထား၍ ၊ ှင်ဘုရင် ှင့်
မင်းသား တို့ ကုိ သုတ်သင်ပယ် ှင်း မည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 39 သို့ ရာတင်ွ ၊ သိမ်းသွား ြခင်းကုိခံရေသာဧလံ
အမျ ိးသားတို့ ကုိ ေနာင် ကာလ၌
ငါေဆာင်ခ့ဲ ဦးမည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။

50
1ထာဝရဘုရား သည် ဗာဗုလနု် မိ ှင့်ခါလဒဲ ြပည်
ကုိ ရည်မှတ် ၍၊ ပေရာဖက် ေယရမိ အားြဖင့် မိန ့် ေတာ်မူ ေသာ
စကား ဟမူူကား၊ 2လမူျ ိး တို့တင်ွ
သိတင်းကားေြပာ ကေလာ။့ ဝှက် ၍ မ
ထားဘဲအလံ ကုိ ထူ
၍ ေကာ်ြငာ ကေလာ။့ ကားေြပာ ရေသာစကားဟူမူကား၊ ဗာဗုလုန် မိ ကုိ တိက်ုယူ
က ပီ။ ေဗလ
ဘုရားသည် အ ှက်ကဲွ ပီ။ ေမေရာဒပ် ဘုရားသည် ကျ ိး ပီ။ ဗာဗုလနု် ု ပ်တု ဆင်းတု
တို့သည် အ ှက်ကဲွ ၍ကျ ိးပ့ဲ လျက် ှိ က၏။ 3လူ တမျ ိးသည် ေြမာက် မျက် ှာမှ လာ
၍ ဗာဗုလနု် ြပည် ကုိ သုတ်သင် ပယ် ှင်းလိမ့်မည်။ ေန
ေသာသူမ ှိ ရ။ လူ
ှင့် တိ စ္ဆာန် တို့သည် အကုနအ်စင်ထွက်သွား ကလိမ့်မည်။ 4ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်

မူသည်ကား၊ ထုိ
ကာလ
အခါ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့သည် ယုဒ
အမျ ိးသား တို့ ှင့် ေပါင်းဘက်၍လာ ကလိမ့်မည်။ မျက်ရည် ကျလျက် ၊ ခရီးသွား
လျက် ၊ သူ
တို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ကုိ သွား ၍ ှာ ကလိမ့်မည်။ 5 ဇိအနု် မိ သို့
မျက် ှာ ြပ ၍ လမ်း ကုိ ှာ ကလိမ့်မည်။ အစ ် မ ေမ့ေလျာ့ ရေသာပဋိညာ ် အားြဖင့်
ထာဝရဘုရား ထံ ေတာ်သို့ ချ ်းကပ် ၍
မိဿဟာယ ဖွ့ဲ ကလိမ့်မည်။ 6 ငါ ၏လူ တို့သည် ေပျာက် ေသာသုိး ြဖစ် က ပီ။
သုိးထိနး် တို့သည် ေတာင် များေပါ်မှာလမ်းလွဲ ေစက ပီ။ သူတို့သည်ေတာင် တလံးုမှ တ
လံးုသို့
လမ်းလွဲ သွား ၍၊ ငိမ်ဝပ် ေသာအရပ်ကုိေမ့ေလျာ့ က ပီ။ 7 သူ တို့ ကုိ ေတွ့ ကံ သမျှ
ေသာသူတို့သည် ကုိက်စား က ပီ။ ရနသူ် တို့က၊ သူတို့သည်တရား ေသာ ငိမ်ဝပ် ရာ၊
ဘုိးေဘး
တို့ ခုိလှုံ ရာ ထာဝရဘုရား
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ကုိ ြပစ်မှား ေသာေကာင့် ၊ ငါတို့သည်ကုိက်စားေသာ်လည်းမ လနွက်ျ း ဟု ေြပာဆုိ
က ပီ။ 8 ဗာဗုလနု် မိ ထဲ က ေြပး ကေလာ။့ ခါလဒဲ ြပည် မှ
ထွက်သွား ကေလာ။့ သုိးစု
ေ ှ ၌ သုိးထီး
က့ဲသို့ ြပ ကေလာ။့ 9 အေကာင်း မူကား၊ ေြမာက် မျက် ှာအရပ် ၌ ကီးစွာ ေသာ
တိင်ုး ိင်ုငံသားအစုအေဝး ကုိ ငါ ှ ိးေဆာ် ၍၊ ဗာဗုလနု် မိ သို့
ေဆာင်ခ့ဲ မည်။ သူတို့သည် မိ တဘက် ၌ တပ်ခင်းကျင်း ၍ တိက်ုယူ ကလိမ့်မည်။
သူ
တို့ ပစ်ေသာ ြမား တို့သည် လိမ္မာေသာ စစ်သူရဲ ၏ ြမားက့ဲသို့ ြဖစ်၍မ မှနဘဲ်မေနရ။

10 ခါလဒဲ ြပည်သည် လယူု
ရာြဖစ် ၍၊ လယူု
ေသာသူတို့ သည် ဝ
ကလိမ့်မည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 11 ငါ ့ အေမွ ကုိ ဖျက်ဆီး ေသာသူတို့ ၊ သင်တို့သည် ဝမ်းေြမာက်
ရွှင်လနး် က ပီ။ ကျက်စား ေသာ ာွးမ က့ဲသို့ ခုန် က ပီ။ ြမင်းထီး က့ဲသို့ ဟီ က ပီ။
12 ထုိေကာင့်၊ သင် တို့အမိ သည် မိနး်ေမာ ေတေွဝလိမ့်မည်။ သင် တို့ ကုိေမွးဘွား ေသာ
သူသည် အ ှက်ကဲွ လိမ့်မည်။ ြပည် တကာတို့တင်ွ အယုတ်ဆုံး ေသာ ြပည်၊ သုတ်သင်
ေသာအရပ်၊ ေသွ့ေြခာက် ေသာ လင်ွြပင် ြဖစ်ရလိမ့်မည်။ 13ထာဝရဘုရား ၏ အမျက်
ေတာ်ေကာင့်
ေနာက် တဖနလ်မူ ေန ရ။ ဆိတ်ညံ ေသာအရပ် သက်သက်ြဖစ် ရ လိမ့်မည်။ ဗာဗုလု
န် မိ နား မှာ ေ ှာက်သွား ေသာ သူတိင်ုး
အံဩ့ ၍ ၊ သူ
ခံရေသာေဘးဥပဒ် ကုိေထာက်
လျက်၊ က့ဲရဲ သံကုိြပ ကလိမ့်မည်။ 14 ဗာဗုလုန် မိ ပတ်လည် ၌ တပ်ခင်းကျင်း က
ေလာ့ ။ သူသည် ထာဝရဘုရား
ကုိ
ြပစ်မှား ေသာေကာင့် ၊ ေလး
သမားအေပါင်း တို့ ၊ ြမား ကုိ မ ှေြမာ ဘဲ ပစ် ကေလာ။့ 15 မိ ပတ်လည် ၌
ေကးေကာ် ကေလာ။့ သူသည် ဝနခ်ျ ပီ။ မိ ို း ှင့် ြပအိးု တို့သည် ပိ လဲ က ပီ။
ထာဝရဘုရား
၏အမျက် ေတာ်ေြပြခင်း အမှုြဖစ်၍ ၊ သူ့ကုိအြပစ်
ှင့်အေလျာက်စီရင်ကေလာ။့ သူသည်ြပ ဘူးသည် အတိင်ုး သူ ၌
ြပ ကေလာ။့ 16 ဗာဗုလုန် မိ ၌ မျ ိ းေစ့ ကဲ ေသာ သူ ှင့် စပါး ရိတ် ေသာသူတို့ ကုိ
ပယ်ြဖတ် ကေလာ။့ ည ်းဆဲ တတ်ေသာ ထား
ကုိေကာက်ေသာေကာင့် ၊ အသီးအသီး
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တို့သည် မိမိ
တို့လမူျ ိ း ေနရာသို့
ြပနသွ်ား ၍ ၊ မိမိ
တို့ ြပည် သို့ ေြပး ကလိမ့်မည်။ 17ဣသေရလ သည်အရပ်ရပ်သို့ လငွ့်ေြပး ရေသာ
သုိး ြဖစ်၏။ ြခေသင့်္ တို့သည် ေ ှာင့် ှက် က ပီ။ အာ ှုရိ
ှ င် ဘုရင်သည် ေ ှးဦးစွာ ကုိက်စား ပီ။ ေနာက်မှ ဗာဗုလနု်
ှ င်ဘုရင် ေနဗုခဒ်ေနဇာ သည် သူ
၏အ ို း တို့ ကုိ ချ ိ းဖ့ဲ ပီ။ 18 ထုိေကာင့် ၊ ဣသေရလ
အမျ ိး၏ဘုရားသခင် ၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ
အ ှင်ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည် ကား၊ ငါ သည်အာ ှုရိ ှ င်ဘုရင် ကုိ
ဒဏ် ေပးသည် နည်းတူ ၊ ဗာဗုလနု် ှ င်ဘုရင် ှင့်
သူ ၏ ိင်ုငံ ကုိ
ဒဏ် ေပး မည်။ 19ဣသေရလ ကုိသူ ၏ေနရင်း အရပ်သို့
ငါေဆာင်ခ့ဲ ဦးမည်။ သူသည် ကရေမလ
ေတာင် ှင့် ဗာ ှန် ေတာင် ေပါ်မှာ ကျက်စား ၍ ၊ ဧဖရိမ်
ေတာင် ှင့် ဂိလဒ် ေတာင်ေပါ် မှာ ဝ လိမ့်မည်။ 20 ထုိ ကာလ အခါ
ဣသေရလ အြပစ် ကုိ စစ်ေကာ ေသာ်လည်း အြပစ်မ ေပါ်ရာ။ ယုဒ
ဒစု ိုက် တို့ ကုိ ှာ၍ မ
ေတွ့ ရာ။ ငါချနထ်ား ေသာ သူတို့ ၏ အြပစ်ကုိ ငါေြဖ ှင်း
မည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 21 ပုနက်နတ်တ်ေသာြပည်၊ ဆုံးမအပ်ေသာ ြပည်သားတို့ ှ ိရာသို့ စစ်ချ ီ
ကေလာ။့ သုတ်သင် ပယ် ှင်း၍
သူ တို့အမျ ိးအ ယ်ွကုိအကုနအ်စင်ဖျက်ဆီး ကေလာ။့ ငါမှာထား သမျှ အတိင်ုး
ြပ ကေလာဟ့ု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 22 ထုိြပည် ၌ စစ်တိက်ု ြခင်းအသံ ၊ ကီးစွာ ေသာ ဖျက်ဆီး ြခင်း
အသံကုိ ကားရ၏။ 23 ေြမ တြပင်လံးုကုိ ိုက် ှက်ေသာသံတူ သည် ကျ ိးြပတ် ေလ ပီ
တကား၊ ဗာဗုလနု် မိ သည် လမူျ ိ း တို့တင်ွ
အံဩ့ ရာြဖစ် ေလ ပီတကား။ 24 အို ဗာဗုလုန် မိ ၊ သင် အဘို့ ေကျာကွ့င်း ကုိ ငါ
ေထာင်ထားသြဖင့် ၊ သင်သည် သတိလစ် ၍ေကျာမိ့ ပီ။ ထာဝရဘုရား
၏ အာဏာေတာ်ကုိ
ဆန် ေသာေကာင့် ၊ ရနသူ်ေတွ့ ၍
တိက်ုယူ ပီ။ 25 ထာဝရဘုရား သည် လက်နက်စုံ တိက်ု ေတာ်ကုိ ဖွင့် ၍ ၊ အမျက်
ေတာ်လက်နက် တို့ ကုိ ထုတ် ေတာ်မူ ပီ။ ဤအမှုကား၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ သခင်အ ှင်
ထာဝရဘုရား



ေယရမိအနာဂတ္တ ိကျမ်း 50:26 1722 ေယရမိအနာဂတ္တ ိကျမ်း 50:33

သည် ခါလဒဲ ြပည် ၌
ြပ ေတာ်မူေသာအမှု ေပတည်း။ 26 မိ တဘက် မှတဘက်တိင်ုေအာင်တိက်ု ကေလာ့
။ စပါးကျ ီ တို့ ကုိ ဖွင့် ၍၊ စပါး ပုံများက့ဲသို့ ပုံထား လျက်၊ အလျှင်းမ ကင်း ေစြခင်းငှါ
ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီး ကေလာ။့ 27 သူ ၏ ာွး ဥသဘ ှိသမျှ တို့ ကုိသတ်
ကေလာ။့ သတ် ရာအရပ်သို့
ဆင်းသွား ေစကေလာ။့ သူ
တို့သည် အမဂင်္လာ ှိ က၏။ အကယ် စင်စစ်သူ တို့အချနိ် ၊ ဆုံးမ
ြခင်းကုိ ခံရေသာအချနိ် ေရာက် ေလ ပီ။ 28 ငါ တို့ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ၏
အမျက် ေတာ် ေြပြခင်း၊ ဗိမာန် ေတာ်ကုိ ဖျက်ဆီးေသာအြပစ် ှင့် အေလျာက်ဒဏ် ေပး
ြခင်းသိတင်းကုိ ဇိအနု် မိ ၌ ကားေြပာ အံေ့သာငှါ ၊ ဗာဗုလနု် ြပည် မှ
ေြပး လတ်ွ ေသာသူတို့၏ အသံ ကုိ ကားရ၏။ 29 ေလး သမားတို့ ကုိ ဗာဗုလနု် မိ သို့
ေခါ် ကေလာ။့ ပစ် တတ်ေသာ သူအေပါင်း တို့ ၊ မိ ပတ်ဝနး်ကျင် ၌ တပ်ချ ကေလာ။့
မိ သူ မိ သားတေယာက်ကုိမျှ မ
လတ်ွ ေစ ှင့်။ ထုိ မိ ကျင့်ေသာအကျင့် ှင့်အေလျာက်အြပစ်ေပး ကေလာ့ ။ သူြပ
ဘူးသမျှ အတိင်ုး
သူ၌ြပ က ေလာ။့ သူသည်ဣသေရလ အမျ ိး၏သန ့် ှ င်း ေတာ် မူ ေသာ ဘုရား၊
ထာဝရဘုရား
တဘက်၌ ဝါကား ပီတကား။ 30 ထုိေကာင့် ၊ မိ သားလလုင် တို့သည် လမ်းမ တို့ ၌
လဲ ေန၍၊ ထုိ
ေန ့တင်ွ
စစ်သူရဲ အေပါင်း တို့သည် ဆုံး ှုံး က လိမ့်မည်ဟ၊ု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 31 ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ သခင်အ ှင်
ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ အိမုာန
ကီးေသာသူ၊ သင့် တဘက် ၌ ငါ ေန၏။ အကယ် စင်စစ်သင် ၏အချနိ် ၊ ဆုံးမ
ြခင်းကုိခံရေသာ အချနိ် ေရာက် ေလ ပီ။ 32 မာန ကီးေသာသူသည် ထိမိ
၍
လဲ ပီးမှ အဘယ်သူမျှမ က ရ။ ငါသည်လည်း သူ့
ေနရာ မိ တို့ ကုိ မီး
ှု ိ ၍၊ သူ့
ပတ်လည် ၌ေန ေသာ သူ အေပါင်း တို့ ကုိ ေလာင် လိမ့်မည် ဟု မိန ့် ေတာ် မူ၏။

33 ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့ ှင့်တကွယုဒ အမျ ိးသား တို့သည် ည ်းဆဲ ြခင်းကုိခံရက ပီ။ သူ
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တို့ ကုိသိမ်းသွား ေသာသူ ှိသမျှ တို့သည် ချ ပ်ထား ပီးလျှင် ၊ ငါတို့သည် မလွှတ် ဟု
ြငင်းပယ် လျက်ေနက ပီ။ 34 သို့ ရာတင်ွ၊ သူ
တို့ ကုိ ေရွး ှ တ် ေသာ သခင် သည် အား ကီး ၏။ ေကာင်းကင် ဗုိလ်ေြခ အ ှင်
ထာဝရဘုရား
တည်းဟေူသာဘွ့ဲ နာမ ှိ ေတာ်မူ၏။ ထုိသခင်သည်သူ တို့ အမှု ကုိ ကျပ်တည်းစွာ
ေစာင့် ၍၊ ြပည် ေတာ်ကုိ ငိမ်ဝပ် ေစလျက်၊ ဗာဗုလုန် မိ သူ မိ သားတို့ ကုိ ေ ှာင့် ှက်
လျက် ြပ ေတာ်မူမည်။ 35ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ထား
ေဘး သည် ခါလဒဲ ြပည်သူ၊ ဗာဗုလုန် မိ သားတို့ ှင့်တကွ မင်း များ၊ ပညာ ှိ များ
အေပါ် သို့ သင့်ေရာက်လိမ့်မည်။ 36ထား ေဘးသည် မိစ္ဆာ
ဆရာတို့အေပါ် သို့ ေရာက် ၍၊ သူတို့သည် အ ူး
ြဖစ်ကလိမ့်မည်။ ထား
ေဘးသည် ထုိ မိ သားစစ်သူရဲ တို့ အေပါ် သို့ ေရာက်၍၊ သူတို့သည် စိတ်ပျက် က
လိမ့်မည်။ 37ထား ေဘးသည်ြမင်း များ၊ ရထား
များ၊ မိ ထဲမှာ
ေနေသာ လူ အမျ ိးမျ ိ း ှ ိသမျှ တို့အေပါ် သို့ ေရာက်၍၊ သူတို့သည် မိနး်မ က့ဲသို့ ြဖစ်
ကလိမ့်မည်။ ထား
ေဘးသည် မိ ဘ ာ အေပါ် သို့ ေရာက်၍၊ ရနသူ် တို့သည်လယူု ကလိမ့်မည်။

38 ခနး်ေြခာက် ြခင်းေဘးသည် မိ ၏ ေရ
တို့ အေပါ် သို့ ေရာက်၍
ခနး်ေြခာက် ကလိမ့်မည်။ အေကာင်း မူကား၊ ထုိြပည် သည် ုပ်တု တို့ ှင့် အြပည့်
ှိ၏။ ြပည်သားတို့သည် ဆင်းတု တို့ ကုိ အမီှြပ ၍ ဝါကား က၏။ 39 ထုိေကာင့် ၊
ေတာသားရဲ
တို့သည် ေတာေခွး တို့ ှင့်တကွ ထုိ မိ ၌ ေန
ကလိမ့်မည်။ ကုလားအပ်ု ငှက်တို့ သည်လည်း ေနရာ
ကျကလိမ့်မည်။ ေနာက် တဖန် အဘယ်သူမျှမ ေန ရ။ ကာလ
အစ ်အဆက်လူေနရာ မ ြဖစ်ရ။ 40 ေသာဒံု မိ ှင့် ေဂါေမာရ မိ မှစ၍နးီစပ် ေသာ
မိ များကုိ ဘုရားသခင် ဖျက်ဆီး ေတာ်မူသြဖင့် လူဆိတ်ညံ သက့ဲသို့ ၊ ဗာဗုလုန် မိ ၌
အဘယ်သူမျှမ ေန ရ၊ လူ
သား တစုံတေယာက် မျှေနရာ မ ကျရဟ၊ု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ ၏။ 41 ကည့် ှု ေလာ။့ လမူျ ိ း တမျ ိးသည် ေြမာက် မျက် ှာမှ
လာ ၏။ ကီးစွာ ေသာ လမူျ ိ း ှင့် များစွာ ေသာ ှင် ဘုရင်တို့ သည် ေြမ ကီး စွနး်
တို့ မှ
ေပါ်လာ က၏။ 42 ေလး ှင့် လံှ တို့ ကုိ လက်စဲွ က၏။ ကမ်းက တ် ေသာ အမျ ိး
ြဖစ်၍သနား ြခင်းက ုဏာမ ှိ။ သူ
တို့စကားသံ သည် သမုဒ္ဒရာ
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ြမည်သံက့ဲသို့ ဟနုး် တတ်၏။ အိဗုာဗုလနု် သတို့သမီး ၊ စစ်သူရဲ က့ဲသို့ တပ်ခင်းကျင်း
လျက်ြမင်း
စီး ၍၊ သင် ှိရာသို့ ချလီာကလိမ့်မည်။ 43 သူ တို့၏သိတင်း ကုိ ဗာဗုလနု် ှ င် ဘုရင်
သည် ကား ၍ လက် အားေလျာ့ ၏။ ဒကု္ခ
ဆင်းရဲ ကုိ၎င်း ၊ သားဘွား ေသာမိနး်မခံရသက့ဲသို့ ြပင်း စွာေသာ ေဝဒနာ ကုိ၎င်း
ခံရ၏။ 44 ြခေသင့်္ သည် ေယာ်ဒန် ြမစ်၏ ဂုဏ် အသေရမှ
တက် သက့ဲသို့ ၊ ရနသူ်သည် ေကျာက် ှင့်ြပည့်စုံေသာ ေနရာ
သို့ တက်ေသာအခါ၊ ေနေသာသူသည် ချက်ြခင်းေြပး မည်အေကာင်းကုိ ငါြပ မည်။
ေရွးချယ် ေသာသူကုိ လည်းဗာဗုလနု် မိ အေပါ် မှာ ငါခန ့ထ်ား မည်။ ငါ ှင့်
အဘယ်သူ တသူနည်း။ ငါ ့အချနိကုိ် အဘယ်သူ ချနိး်ချက် မည်နည်း။ အဘယ် မည်
ေသာ သုိးထိနး် သည် ငါ ့ ေ ှ မှာ ရပ် ိင်ုသနည်း။ 45 သို့ ြဖစ်၍ ၊ ထာဝရဘုရား
သည် ဗာဗုလနု် မိ တဘက် ၌ ကံစည် ေတာ်မူေသာ အ ကံ ၊ ခါလဒဲ ြပည် တဘက်
၌ ကံစည် ေတာ်မူေသာ အ ကံအစည် တို့ ကုိ နားေထာင် ကေလာ့ ။ အကယ် စင်စစ်
ရနသူ်သည် အား
မ ှိေသာ ထုိသုိး
တို့ ကုိ လယုက် လိမ့်မည်။ အကယ် စင်စစ်သူတို့ ှ ိရာသို့ လာ၍၊ ကျက်စား ရာအရပ်
ကုိ ဖျက်ဆီး လိမ့်မည်။ 46 ဗာဗုလနု် မိ ကုိတိက်ုယူ ေသာ အသံ
ေကာင့်
ေြမ ကီး လှုပ် ှား ၏။ ေအာ်ဟစ် ေသာအသံကုိ လူ
အမျ ိးမျ ိ းတို့သည် ကားရ က၏။

51
1ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ဗာဗုလနု်
မိ တဘက် ၌၎င်း ၊ ငါ၏ရနသူ်တို့ ှင့် ေပါင်းေဘာ် ေသာသူတို့ တဘက် ၌၎င်း ၊

ဖျက်ဆီး တတ်ေသာ ေလ
ကုိ ငါ ထ ေစမည် ။ 2 စံေကာ ှင့်ြပာတတ်ေသာသူတို့ ကုိ ဗာဗုလနု် မိ သို့
ငါေစလွှတ် သြဖင့် ၊ သူတို့သည် တြပည်လံးု ကုိြပာ ၍
ှင်းလင်း ကလိမ့်မည်။ အမှု ေရာက်ေသာကာလ ၊ သူတို့ သည် မိ ပတ်ဝနး်ကျင် တို့ ၌
ရနဘ်က်ြပ လျက်ေန က လိမ့်မည်။ 3 ေလး ကုိကုိင်ေသာသူ၊ သံချပ် အကင်္ျကုိီဝတ်
ေသာသူတို့ ကုိ ေလးတင် ၍ ပစ်ကေလာ။့ မိ သားလလုင် တို့ ကုိ
မ ှေြမာ ဘဲ၊ မိ သားအလံးုအရင်း ှိသမျှ တို့ ကုိ ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီး ကေလာ။့ 4 ထုိသို့
သူရဲ တို့သည် ခါလဒဲ ြပည် တင်ွ ၊ လမ်းမ တို့ ၌
လဲ ၍ အထုိး ခံရကလိမ့်မည်။ 5ဣသေရလအမျ ိး ှင့် ယုဒ အမျ ိးေနရာ ြပည် သည်၊
ဣသေရလ
အမျ ိး၏သန ့် ှ င်း ေတာ်မူေသာဘုရားကုိ ြပစ်မှား ေသာ အြပစ် ှင့်ြပည့် ေသာ်လည်း၊
သူ
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တို့ ဘုရားသခင် ၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင်ထာဝရဘုရား
သည် ထုိအမျ ိးတို့ ကုိ စွန ့ပ်စ် ေတာ်မ မူ။ 6 ဗာဗုလနု် မိ ထဲ က
ထွက်ေြပး ၍ ၊ အသီးအသီး
ကုိယ် အသက် ကုိ ကယ် ှ တ် ကေလာ။့ မိ သားတို့၏အြပစ်
ှင့်ေရာ၍ ဆုံး ှုံး ြခင်းကုိ မ
ခံက ှင့်။ ဤအချနိက်ား၊ ထာဝရဘုရား
၏အမျက် ေတာ်ကုိ ေြဖချနိ် ြဖစ်၍၊ အကျ ိး
အြပစ် ှင့်အေလျာက်စီရင် ေတာ်မူမည်။ 7 ဗာဗုလနု် မိ သည်၊ ထာဝရဘုရား
ကုိင် ေတာ် မူ၍ ေြမ ကီး တ ြပင် လံးု ကုိ ယစ်မူး ေစေသာေရွှ ဖလား ြဖစ်၏။ ထုိ
ဖလား၌ပါေသာစပျစ်ရည် ကုိ လူ
အမျ ိးမျ ိ းတို့သည် ေသာက် ၍အ ူး ြဖစ်က၏။ 8 ဗာဗုလနု် မိ သည် ချက်ြခင်း ပိ လဲ
၍
ပျက်စီး ပီ။ သူ
၏အတက်ွ
ငိေုကး ြမည်တမ်းကေလာ။့ သူ
၏အနာ
ေပျာက် ိင်ုလျှင် ၊ ေပျာက်ေစြခင်းငှါဗာလစံေစး ကုိ ယူ ကေလာ။့ 9 ငါတို့သည် ဗာဗု
လနု် မိ ၏အနာကုိ ေပျာက် ေစြခင်းငှါြပ ေသာ်လည်း၊ အနာမ
ေပျာက် ိင်ု။ သူ့
ကုိ စွန ့ပ်စ် ၍၊ အသီးအသီး
ငါတို့ ေနရင်းြပည် သို့
သွား ကကုနအံ်။့ သူ
ခံရ ေသာအြပစ်သည် ေကာင်းကင် တိင်ုေအာင် ေရာက် ၍၊ မုိဃ်းတိမ် ကုိ ထိ လျက်
ှိ၏။ 10ထာဝရဘုရား သည် ငါ တို့ေြဖာင့်မတ် ေကာင်းကုိ ေဘာ်ြပ ေတာ်မူ ပီ။ လာ
ကေလာ။့ ငါ တို့ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား အမှု ေတာ်ကုိ ဇိအနု် မိ ၌
ကားေြပာ က ကုန်အံ။့ 11 ြမား တို့ ကုိ ပွတ် ကေလာ။့ ဒိင်ုး လွှားတို့ ကုိ ကုိင်စဲွ က

ေလာ။့ ထာဝရဘုရား
သည် ေမဒိ
ှင်ဘုရင် တို့ ကုိ ှ ိးေဆာ် ေတာ်မူ ပီ။ ဗာဗုလနု် မိ ကုိ
ဖျက်ဆီး မည် အ ကံ
ှိေတာ်မူ၏။ အေကာင်း မူကား၊ ထာဝရဘုရား
၏ အမျက်
ေတာ်ကုိေြဖြခင်း၊ ဗိမာန် ေတာ်ကုိဖျက်ဆီးေသာအြပစ် ှင့် အေလျာက်ဒဏ်ေပး ြခင်း
အမှုြဖစ်သတည်း။ 12 ဗာဗုလနု် မိ ို း ေ ှ မှာ အလံ
ကုိထူ ကေလာ။့ များစွာေသာ လေူစာင့် တို့ ကုိ ထား



ေယရမိအနာဂတ္တ ိကျမ်း 51:13 1726 ေယရမိအနာဂတ္တ ိကျမ်း 51:22

၍ကင်းထုိး က ေလာ။့ ေချာင်းေြမာင်း ေသာ တပ်သား တို့ ကုိ ြပင် က ေလာ။့
ထာဝရဘုရား
သည် ဗာဗုလနု် မိ သား တို့ ကုိ ခိမ်း သည်အတိင်ုး
ကံစည် ၍ လက်စသတ် ေတာ်မူမည်။ 13 များစွာ ေသာ ေရ
အနား မှာေန ၍ စည်းစိမ် ကီး
ေသာသူ၊ သင် ၏ဆုံး ှုံး ချနိ၊် သင် ၏ေလာဘ
အလိပုျက်ချနိ်
ေရာက် ေလ ပီ။ 14 ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
သည် ကုိယ် ကုိတိင်ုတည် ၍ ကျနိဆုိ်ေတာ်မူသည်ကား၊ သင့် ကုိ ကျ ိ င်းေကာင် များ
ှင့်ြပည့်ေစသက့ဲသို့ လူ များ ှင့်ြပည့်
ေစမည်။ သူတို့သည်သင့် တဘက် ၌ ေကးေကာ် သံကုိ လွှင့် ကလိမ့်မည်။ 15တနခုိ်း
ေတာ်အားြဖင့် ေြမ ကီး ကုိ ဖနဆ်င်း ေတာ်မူ ပီ။ ပညာ
ေတာ်အားြဖင့် ေလာကဓါတ် ကုိ တည် ေတာ် မူ ပီ။ ဉာဏ် ေတာ်အားြဖင့် မုိ ဃ်း
ေကာင်းကင် ကုိ ကက် ေတာ်မူ ပီ။ 16 အသံ ေတာ်ကုိ လွှတ် ေတာ်မူေသာအခါ ၊ မုိဃ်း
ေရ အသံဗလံ ြဖစ်တတ်၏။ ေြမ ကီး စွနး် မှ မုိဃ်းတိမ် ကုိ တက် ေစေတာ်မူ၏။ မုိဃ်း
ရွာသည် ှင့် လျှပ်စစ် ြပက်ေစ ေတာ်မူ၏။ ေလ
ကုိလည်း
ဘ ာ ေတာ် တိက်ုထဲက ထုတ် ေတာ်မူ၏။ 17လူ မည်သည်ကား၊ မိမိဉာဏ် အားြဖင့်
တိ စ္ဆာန်
က့ဲသို့ ြဖစ်၏။ ုပ်တု ကုိ သွနး် ေသာ သူ
တိင်ုးမိမိလပ်ုေသာ ုပ်တုအားြဖင့်ေမှာက်မှား လျက် ှိ၏။ အေကာင်း မူကား၊ သွနး်
ေသာ ုပ်တု သည် မုသာ
ြဖစ်၏။ သူ
၌ လည်း ထွက်သက် ဝင်သက်မ ှိ။ 18 ထုိသို့ ေသာ အရာ
တို့သည် အချည်း ှးီ သက်သက် ြဖစ် က၏။ လှည့်စား ေသာအရာလည်း ြဖစ် က၏။
စစ်ေကာ ြခင်းကုိခံရသည်ကာလ
ကွယ်ေပျာက် က လိမ့်မည်။ 19ယာကုပ် အမျ ိး၏ အဘို့
ြဖစ်ေသာဘုရားသည် ထုိသို့
ေသာအရာ ှင့်တူ ေတာ်မ မူ။ ခပ်သိမ်း ေသာအရာ တို့ ကုိ ဖနဆ်င်း ေသာဘုရားြဖစ်
ေတာ်မူ၏။ ဣသေရလအမျ ိး သည် အေမွခံ ေတာ်မူရာြဖစ်၏။ နာမ
ေတာ်သည် ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား ေပတည်း။ 20 အိုသံတူ ကီး၊
သင် သည် ငါ စစ်တိက်ု စရာ လက်နက် ြဖစ်၏။ သင့် ကုိ ငါကုိင်၍ အတိင်ုးတိင်ုး အြပည်
ြပည်တို့ ကုိ ချ ိ းဖ့ဲ ပီ။ 21သင့် ကုိကုိင်၍ ြမင်း ှင့် ြမင်းစီး သူရဲကုိ၎င်း ၊ ရထား
ှင့် ရထားစီး သူရဲကုိ၎င်း ငါချ ိ းဖ့ဲ ပီ။ 22သင့် ကုိကုိင်၍ ေယာက်ျား ှင့် မိနး်မ တို့

ကုိ၎င်း၊ အသက် ကီး သူ ှင့် အသက်ငယ် သူတို့ ကုိ၎င်း၊ လပူျ ိ ှင့်
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အပျ ိမ တို့ ကုိ၎င်းငါချ ိ းဖ့ဲ ပီ။ 23သင့် ကုိကုိင်၍ သုိးထိနး် ှင့် သုိးစု ကုိ၎င်း ၊ လယ်လပ်ု
ေသာ သူ ှင့်
ာွးယှ ် ကုိ၎င်း၊ ဗုိလ် များ ှင့်
မင်း များကုိ၎င်းငါချ ိ းဖ့ဲ ပီ။ 24 သို့ ရာတင်ွ ၊ ဗာဗုလုန် မိ သူ၊ ခါလဒဲ ြပည်သား
အေပါင်း တို့သည် ဇိအနု် မိ ၌ ြပ ေလသမျှ ေသာ ဒစု ိုက်
ှ ိသည်အတိင်ုး၊ ငါသည် သင် တို့မျက်ေမှာက် ၌
သူ တို့အား အြပစ်ေပး မည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ် မူ၏။ 25 ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ် မူသည်ကား၊ ဖျက်ဆီး တတ် ေသာ
သေဘာ ှိ၍၊ ေြမ ကီး တြပင်လံးု ကုိ ဖျက်ဆီး တတ်ေသာေတာင် ကီး၊ သင့် တဘက် ၌
ငါ ေန၏။ သင့်
အေပါ် မှာ ငါ ၏လက် ကုိဆန ့် လျက်၊ ေကျာက် တို့ မှ
သင့် ကုိ လိှမ့်ချ ၍၊ မီး
ှင့်ကျွမ်းေလာင်ေသာ ေတာင် ြဖစ် ေစမည်။ 26 တိက်ုေထာင့် အထွဋ်ေကျာက် ၊ တိက်ု

ြမစ် ေကျာက်
တစုံတခုကုိမျှ သင် ၏အထဲက မ ှ တ် မယူရ၊ အစ ်မြပတ် ပျက်စီး လျက်ေန ရ
လိမ့်မည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ ၏။ 27 ထုိြပည် ၌ အလံ ကုိထူ ကေလာ။့ အြပည်ြပည် တို့ ၌
တံပုိး ကုိမှုတ် ၍၊ လူ
အမျ ိးမျ ိ းတို့ ကုိသူ ၏ တဘက် ၌ြပင်ဆင် ကေလာ။့ အာရရတ် ြပည်၊ မိနန္ိ
ြပည်၊ အာ ှေကနတ် ြပည်
တို့ ကုိ သူ
၏တဘက် ၌ စည်းေဝး ေစကေလာ။့ ဗုိလ်ချ ပ် မင်းကုိခန ့ထ်ား ၍၊ အေမွးကမ်း ေသာ
ကျ ိင်းေကာင် က့ဲသို့ ြမင်း စီးသူရဲတို့ ကုိ စစ်ချ ီ ေစကေလာ။့ 28လမူျ ိး များတို့ ှင့်တကွ၊
ေမဒိ
ှင်ဘုရင် မှစ၍ဗုိလ် များ၊ မင်း များ၊ ေမဒိ ိင်ုငံ သားအေပါင်း တို့ ကုိ သူ
၏ တဘက် ၌ ြပင်ဆင် ကေလာ။့ 29 ဗာဗုလနုြ်ပည် သည်တနုလ်ှုပ် ၍
လးူလိမ့် မည်။ ထုိြပည်သည်ေန သူမ ှိ၊ သုတ်သင် ပယ် ှင်းရာ ြဖစ်ေစြခင်းငှါ ၊
ထာဝရဘုရား
ကံစည် ေတာ် မူေသာအ ကံအစည် ှိသမျှသည် ြပည့်စုံရလိမ့်မည်။ 30 ဗာ ဗုလုန်

စစ်သူရဲ တို့သည် စစ် မ ပိ င်ဘဲရဲတိက်ု
များ၌ ေန က၏။ အား
ေလျာ့ ၍မိနး်မ က့ဲသို့ ြဖစ် က၏။ မိ သားေနရာ တို့ ကုိမီး ှု ိ၍၊ တံခါးကျင် တို့ ကုိ
ချ ိ းဖ့ဲ က၏။ 31 ရနသူ်တို့သည် မိ ေတာ်ကုိ တဘက်တချက် တိက်ု ဝင်က ပီဟ၍ူ၎င်း
၊ လမ်းဝ ကုိ ပိတ်ထား ၍ ေရကန်
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နား မှာမီး ှု ိ ေ ကာင်း ှင့်၊ စစ်သူရဲ တို့သည် ေကာက်လန ့် လျက် ှိ က ပီဟ၍ူ၎င်း ၊
32 ဗာဗုလနု် ှ င်ဘုရင် အား
ကားေလျှာက် အံ့ေသာငှါ ၊ မင်း လလုင်ချင်းတေယာက်ကုိ တေယာက်၊ ေစလွှတ် သူ

ချင်းတေယာက်ကုိ တေယာက်ေတွ့ ကံ လျက် ေြပးလာ က၏။ 33ဣသေရလ အမျ ိး၏
ဘုရားသခင် ၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ဗာဗုလုန် သတို့သမီး သည် စပါးနယ် ရေသာေကာက်နယ်
တလင်းက့ဲသို့ ြဖစ်၏။ စပါး ရိတ်ရာအချနိ် နးီ ပီ။ 34 ဗာဗုလနု် ှ င်ဘုရင် ေနဗုခဒ်ေနဇာ
သည် ငါ တို့ ကုိ ကုိက်စား ၍ ှပ်ိစက် ပါ ပီ။ ငါ တို့ ကုိ ဟင်းလင်း ေသာအိးု ြဖစ် ေစပါ
ပီ။ နဂါး မျ ိတတ်သက့ဲသို့ ငါ တို့ ကုိ မျ ိ ၍၊ ငါ တို့ ေပျာ်ေမွ့ စရာအရာ တို့ ှင့် မိမိ ဝမ်း
ကုိ ြပည့် ေစ ပါ ပီ။ ငါ တို့ ကုိ ှင်ထုတ် ပါ ပီ။ 35 ဇိအနု် မိ သမီးက၊ ငါ၏ကုိယ် ှင့်ငါ
၏အသား ၌ ြပ ေသာအဓမ္မ အမှုသည် ဗာဗုလုန် မိ အေပါ် သို့ ေရာက်ပါေစဟ၍ူ၎င်း ၊
ေယ ု ှလင် မိ ကလည်း၊ ငါ ၏အေသွး သည် ခါလဒဲ ြပည်သား တို့အေပါ် သို့ ေရာက်
ပါေစဟ၍ူ၎င်း ဆုိ ရ၏။ 36 သို့ ြဖစ်၍ ၊ ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ သင် ၏အမှု ကုိ ငါ ေစာင့် မည်။ သင် ခံရေသာအြပစ် ကုိ ြပန်
ေပး မည်။ သူ
၏ပင်လယ် ကုိ၎င်း၊ သူ
၏စမ်းေရ တင်ွးတို့ ကုိ၎င်းငါခနး်ေြခာက် ေစမည်။ 37 ဗာဗုလုန် မိ သည် အမှုိက်ပုံ ၊
ေြမေခွး ေနရာ တင်ွး၊ အံဩ့ဘွယ် ရာ၊ က့ဲရဲ
သံြပ ရာ၊ လဆိူတ်ညံ ရာအရပ် ြဖစ် လိမ့်မည်။ 38ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊
မိ သားတို့ သည်ြခေသင့်္ က့ဲသို့ ေဟာက် ေသာအသံ၊ ြခေသင့်္ သငယ် က့ဲသို့ ြမည် ေသာ
အသံကုိတညီတည်း ြပ ကလိမ့်မည်။ 39 သူတို့သည်ေပျာ်ေမွ့ ကမည်အေကာင်း ှင့်၊
ေနာက်တဖန်မ ိးု ဘဲ၊ အစ ်မြပတ် အိပ်ေပျာ် မည် အေကာင်း၊ သူတို့သည် ရွှင်လနး်
အား ကီးေသာအခါ၊ ေသာက်စရာဘို့ ငါတိက်ု၍ ယစ်မူး ေစမည်။ 40အေသသတ် ြခင်း
ငှါ ဆဲွ၍ချေသာ သုိးသငယ် ကုိ က့ဲသို့
၎င်း ၊ သုိးထီး
၊ ဆိတ်ထီး ကုိက့ဲသို့ ၎င်း ငါ ဆဲွ၍ချမည်။ 41 ေ ှ ှက် မိ ကုိတိက်ု ၍ ရေလ ပီတကား။
ေြမ
တြပင်လံးု ၌ ေကျာ်ေစာ ေသာ မိ ကုိလယူု ေလ ပီတကား။ ဗာဗုလနု် မိ သည် အြပည်
ြပည် တို့တင်ွ
အံဩ့ ရာြဖစ် ေလ ပီ တကား။ 42 ပင်လယ် သည် ဗာဗုလုန် ြပည်အေပါ် သို့ တက်
၍၊ များစွာေသာ လှုိင်း တံပုိးတို့သည် လွှမ်းမုိး က ပီ။ 43 မိ များတို့သည် သုတ်သင်
ပယ် ှင်းရာအရပ်၊ ေသွ့ေြခာက် ေသာ လင်ွြပင် ြဖစ် က ပီ။ အဘယ်သူမျှမ ေန ရ။ လူ
သား တစုံ တေယာက်မျှ ထုိလမ်းကုိမ ေ ှာက် ရ။ 44 ဗာဗုလနု် မိ ၌
ေဗလ ဘုရားကုိ လည်း ငါသည်
ဒဏ်ေပးမည်။ သူ
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မျ ိ ေသာအရာတို့ ကုိ တဖနအ်န် ေစမည်။ လူ
အမျ ိးမျ ိ းတို့သည် ေနာက် တဖန်သူ့ ထံမှာ မ စည်းေဝး ရက။ မိ ို း လည်း ပိ လဲ
လျက် ှိရလိမ့်မည်။ 45 ငါ ၏လူ တို့ ၊ ဗာဗုလနု် မိ ထဲက ထွက် ကေလာ။့ ထာဝရဘုရား
၏ ြပင်းစွာ ေသာအမျက် ေတာ်မှ ၊ အသီးအသီး
ကုိယ် အသက် ကုိ ကယ် ှ တ် ကေလာ။့ 46 ထုိြပည် ၌ ကား ရေသာသိတင်း ေကာင့်
စိတ်
မ ပျက် ၊ ေကာက်လန ့် ြခင်းမ ှိ က ှင့်။ တ ှစ် ထက် တ ှစ်
သိတင်း ကားရလိမ့်မည်။ မင်းချင်း တေယာက်ကုိ တေယာက်လယူု ၍ည ်းဆဲြခင်း
အမှု ှ ိရလိမ့်မည်။ 47 ထုိေနာက်မှဗာဗုလုန် မိ ၌ ထုလပ်ုေသာ ုပ်တု ဆင်းတုတို့ ကုိ ငါ
သည် ဒဏ်ေပး သြဖင့် ၊ တြပည်လံးု မိနး်ေမာ ေတေွဝ၍ ၊ သူရဲ
အေပါင်း တို့သည် မိ ထဲမှာ
လဲ လျက်ေသကေသာ အချနိ် ေရာက် လိမ့်မည်။ 48 ထုိသို့ ေြမာက် မျက် ှာအရပ်က
လယူု ေသာသူတို့ သည် ဗာဗုလနု် မိ သို့ ေရာက်လာ ေသာအခါ၊ မုိဃ်း ေြမ မှစ၍အရပ်
ရပ် ၌ ှိသမျှတို့သည် ရွှင်လနး် ေသာ အသံကုိ ြပ က လိမ့်မည်ဟ၊ု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 49 ဗာဗုလနု် မိ ေကာင့် ဣသေရလ
အမျ ိးသူရဲ တို့ သည် လဲ
၍ေသသက့ဲသို့ ၊ ဗာဗုလုန် မိ ထဲမှာ ြပည်သား သူရဲ အေပါင်း တို့သည် လဲ ၍ေသက
လိမ့်မည်။ 50ထား ေဘး ှင့် လတ်ွ ေသာသူတို့ ၊ သွား ကေလာ။့ ရပ် ၍မ ေနက ှင့်။ ေဝး
ေသာအရပ်၌
ထာဝရဘုရား ကုိ ေအာက်ေမ့ ၍ ၊ ေယ ု ှလင် မိ ကုိလည်း စိတ် စဲွလမ်းကေလာ့ ။

51 ငါတို့သည်က့ဲရဲ ေသာအသံကုိ ကား ေသာေကာင့်
အ ှက်ကဲွ လျက်၊ မျက် ှာ ပျက် လျက်ေနရ ကပါ၏။ တပါးအမျ ိးသား တို့သည်
ဗိမာန် ေတာ်တင်ွ၊ သန ့် ှ င်း ရာအရပ် ဌာနေတာ်တို့၏ အထဲသို့
ဝင် ကပါ ပီ။ 52 သို့ ြဖစ်၍ ၊ ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ဗာဗုလုန်ြပည်ကုိးကွယ်ေသာ ုပ်တု ဆင်းတုတို့ ကုိ ငါသည်
ဒဏ်ေပး ၍၊ တြပည်လံးု ၌ ဒဏ်ချက် ထိေသာသူတို့သည် ညည်းတာွး ကေသာ အချနိ်
ေရာက် လိမ့်မည်။ 53 ဗာဗုလနု် မိ သည် မုိဃ်း ေကာင်းကင်သို့တက် ၍ ၊ မိ ို း အထွဋ်
ကုိ ခုိင်ခ့ံ စွာ တည်ေသာ်လည်း၊ ငါ ေစလွှတ်၍ လယူု
ေသာသူတို့ သည် သူ
ှိရာသို့
ေရာက် ကလိမ့်မည်ဟ၊ု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 54 ဗာဗုလနု် မိ မှာ
ငိေု ကး သံ ကုိ၎င်း ၊ ခါလဒဲ ြပည် မှာ ြပင်းစွာ ေသာ ပျက်စီး သံကုိ၎င်း ကားရ၏။

55အေကာင်းမူကား ၊ ထာဝရဘုရား
သည် ဗာဗုလနု်
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မိ ကုိ ဖျက်ဆီး ၍ ၊ သူြပ တတ်ေသာအသံ ကီး ကုိ ငိမ်း ေစ ေတာ်မူ၏။ သူ
၏လှုိင်း တံပုိးတို့သည် အား ကီး ေသာ ေရ
က့ဲသို့ ဟနုဟ်နုး်ြမည် သြဖင့်၊ ကီးစွာေသာအသံဗလံ ကုိ ြပ တတ်က၏။ 56 ဗာဗုလနု်
မိ ကုိ
တိက်ုဖျက် လယူုေသာသူသည် ေရာက် လျှင် ၊ မိ သားစစ်သူရဲ တို့သည် ရနသူ်တို့
လက် သို့ ေရာက်၍၊ သူ
တို့ စဲွကုိင်ေသာ ေလး
ှိ သမျှ တို့သည် ကျ ိး က ၏။ အကျ ိး အြပစ် ကုိ ေပး တတ် ေသာ ဘုရားသခင်

ထာဝရဘုရား
သည် ဆက်ဆက်ေပး ေတာ်မူ ပီ။ 57 ဗာဗုလုန် မင်းသား ၊ တိင်ုပင် မှူးမတ်၊ စစ်ကဲ ၊
မင်း
အရာ ှိ၊ ခွနအ်ား ကီး ေသာသူတို့ ကုိ ငါယစ်မူး ေစသြဖင့် ၊ သူတို့သည်ေနာက် တဖနမ်
ိးု ဘဲ အစ ်မြပတ် အိပ်ေပျာ် ကလိမ့်မည်ဟ၊ု ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင်ထာဝရဘုရား
ဟ၍ူဘွ့ဲ နာမ ှိ ေသာ ှင်ဘုရင် မိန ့် ေတာ် မူ၏။ 58 ေကာင်းကင် ဗုိလ်ေြခ အ ှင်
ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ဒု
ကီးေသာ ဗာဗုလနု် မိ ို း တို့ ကုိ အကုနအ်စင် ဖိ ဖျက် ၍ ၊ ြမင့် ေသာ မိ တံခါး
တို့ ကုိလည်း မီး
ှု ိ ကလိမ့်မည်။ လူ
အမျ ိးမျ ိ းတို့သည် အချည်း ှးီ လပ်ုေဆာင်
၍ ၊ မီး
၌ပင်ပနး် ြခင်းကုိခံရက ပီ။ 59 ဗာဗုလနု် မိ အေပါ်မှာ ေရာက် လတံေ့သာ ၊ ေဘးဥပဒ်
အေပါင်း တည်းဟေူသာ၊ ဗာဗုလနု် မိ ကုိ ရည်မှတ် ၍ ေရးထား
ေသာဤ စကား အလံးုစုံ တို့ ကုိ ပေရာဖက်ေယရမိ သည် ေရး
ကူး၍ ၊ 60 ယုဒ ှင်ဘုရင် ေဇဒကိ နနး်စံ ေလး ှစ် တင်ွ ၊ ှ င်ဘုရင် ှင့်အတူ ဗာဗုလနု်
မိ သို့ လိက်ုသွား ေသာ၊ မာေသယ
၏သား ြဖစ်ေသာေနရိ ၏ သား
အတင်ွးဝန် စရာယ
ကုိမှာထား ေသာ
စကား ဟမူူကား၊ 61သင် သည် ဗာဗုလနု် မိ သို့ ေရာက် ေသာအခါ ၊ ဤ
စကား အလံးုစုံ တို့ ကုိ ကည့် ှု ၍ ဘတ် ရမည်။ 62 ထုိအခါ သင်က၊ အိထုာဝရဘုရား၊
ကုိယ်ေတာ်သည် ဤ
အရပ် ၌
လူ မ ှိ ၊ တိ စ္ဆာန် မ ှိ၊ အစ ်မြပတ် ဆိတ်ညံ ရာအရပ်ြဖစ် ေစ၍၊ သုတ်သင် ပယ် ှင်း
မည် အေကာင်းကုိ ခိမ်းေတာ်မူ ပီဟု ေလျှာက်ဆုိ ရမည်။ 63ဤ စာ ကုိ အကုနအ်စင်
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ဘတ် ပီး လျှင် ၊ စာေပါ်မှာေကျာက် ကုိ ချည် ထား၍ ၊ ဥဖရတ် ြမစ်အလယ် မှာ ချပစ်
လျက်၊ 64 ဗာဗုလနု် မိ သည် ဤသို့ နစ် ရလိမ့်မည်။ ငါ
ေရာက် ေစေသာ ေဘးဥပဒ် ထဲကေနာက်တဖန် မ
ထေြမာက် ရ။ မိ သူ မိ သားတို့သည် အားကုန် လျက် ေနရက လိမ့်မည်ဟ၊ု မက်ဆုိ
ရမည်အေကာင်းကုိ၊ ေယရမိသည် မှာထားေလ၏။ ဤေရွကား ၊ ေယရမိ
စကား ေပတည်း။

52
1 ေဇဒကိ မင်းသည် အသက် ှစ်ဆယ် တ ှစ် ှ ိေသာ်၊ နနး်ထုိင် ၍
ေယ ု ှလင် မိ ၌
တဆယ် တ ှစ်
စုိးစံ ေလ၏။ မယ်ေတာ် ကား၊ လိဗန
မိ သူေယရမိ သမီး
ဟာမုတလ ြဖစ်သတည်း။ 2 ထုိမင်းသည်ေယာယကိမ် မင်းြပ သမျှ အတိင်ုး ၊
ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ဒစု ိုက် ကုိြပ ၏။ 3ထာဝရဘုရား သည် ယုဒ
ြပည်သူ၊ ေယ ု ှလင်
မိ သားတို့ ကုိ အထံ
ေတာ်မှ
မ ှင်ထုတ် မီှတိင်ုေအာင်အမျက်ထွက် ေတာ်မူ၍၊ ေဇဒကိ
မင်းသည် ဗာဗုလနု်
ှ င်ဘုရင် ကုိ ပုနက်န် ေလ၏။ 4 ေဇဒကိမင်းနနး်စံ ကုိး ှစ် ၊ ဒသမ
လ ဆယ် ရက် ေနတ့င်ွ ၊ ဗာဗုလုန် ှ င်ဘုရင် ေနဗုခဒ်ေနဇာ သည် ဗုိလ်ေြခ အေပါင်း
တို့ ှင့်တကွေယ ု ှလင် မိ သို့ စစ်ချ ီသြဖင့် ၊ မိ ပတ်လည် ၌ တပ်ချ ၍
ေြမကတပ်ု တို့ ကုိ တးူလပ်ု ပီးမှ ၊ 5 ေဇဒကိ မင်း နနး်စံတဆယ် တ ှစ် တိင်ုေအာင်
မိ ကုိဝုိင်း ထားေလ၏။ 6 ထုိ ှစ်၊ စတတု္ထ
လ
ကုိး ရက်ေနတ့င်ွ ၊ မိ ထဲမှာ
အလနွအ်စာအာဟာရ ေခါင်းပါးသြဖင့် ၊ မိ သူ မိ သားတို့ သည် စားစရာ
မ ှိ ေသာအခါ ၊ 7 ခါလဒဲ လူတို့သည် မိ ို းကုိ ဖိ ေဖါက်၍ ၊ မိ ကုိလည်း ဝုိင်း
ေနေသာေကာင့်၊ မိ သားစစ်သူရဲ အေပါင်း တို့သည် ည ့် အခါေြပး ၍၊ မိ ို း ှစ်ထပ်
စပ်ကား ၊ ဥယျာ ်
ေတာ်နား
တံခါးဝ ြဖင့် ထွက် ပီးမှ လင်ွြပင် သို့ သွား က၏။ 8ခါလဒဲ စစ်သူရဲ တို့သည် ှင်ဘုရင်
ေဇဒကိ ကုိ လိက်ု ၍၊ ေယရိေခါ လင်ွြပင် ၌ မီှ သြဖင့်
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ေဇဒကိ မင်း၏ စစ်သူရဲ အေပါင်း တို့သည် လငွ့် ေြပး က၏။ 9 ရနသူ် တို့သည်
ှင်ဘုရင် ကုိ ဘမ်းဆီး ၍ ၊ ဗာဗုလနု် ှ င်ဘုရင် ှိရာ ဟာမတ် ြပည် ရိဗလ မိ သို့
ေဆာင်သွား
က၏။ ဗာဗုလုန် ှ င်ဘုရင်သည် ေဇဒကိ၏အမှုကုိ စစ်ေကာ စီရင်၍၊ 10 ေဇဒကိ

မင်း၏သား တို့ ကုိ အဘမျက်ေမှာက် ၌ သတ် ေလ၏။ ရိဗလ
မိ မှာ
ယုဒ မှူးမတ် အေပါင်း တို့ ကုိလည်း
သတ် ေလ၏။ 11 ေဇဒကိ မျက်စိ ကုိလည်း ေဖါက် ပီးမှ ၊ သူ့
ကုိ ေကးဝါ ကိ း ှင့် ချည်ေ ှာင် ၍
ဗာဗုလနု် မိ သို့
ယူသွား
သြဖင့် ၊ ေသ
သည်တိင်ုေအာင် ေထာင် ထဲမှာ ေလှာင်ထား ေလ၏။ 12 ဗာဗုလုန် ှ င်ဘုရင် ေနဗုခဒ်
ေနဇာ နနး်စံတဆယ် ကုိး ှစ် ၊ ပ မ
လ ဆယ် ရက်ေနတ့င်ွ ၊ အမှု ေတာ်ထမ်းကုိယ်ရံေတာ်မှူး ေနဗုဇာရဒန် သည် ေယ ု ှ
လင် မိ သို့
လာ ၍၊ 13 ဗိမာန် ေတာ်၊ နနး် ေတာ်၊ မင်း အိမ် ၊ ဆင်းရဲသားအိမ် ှ ိသမျှ တို့ ကုိ မီး
ှု ိ ေလ၏။ 14 ကုိယ်ရံေတာ်မှူး ၌ ပါေသာခါလဒဲ
စစ်သူရဲ အေပါင်း တို့သည် ေယ ု ှ လင် မိ ို း ှ ိ သမျှ တို့ ကုိ ဖိ ဖျက် က၏။

15 ထုိအခါ
ကုိယ်ရံေတာ်မှူး ေနဗုဇာရဒန် သည် မိ ထဲမှာ
ကျန်ကင်း ေသာဆင်းရဲသား ၊ ဗာဗုလုန် ှ င်ဘုရင် ဘက်သို့ ကူး သွား ှင့်ေသာ မိ
သား၊ ကင်း သမျှေသာသူတို့ ကုိ သိမ်း သွားေလ၏။ 16 သို့ ရာတင်ွ ၊ စပျစ် ဥယျာ ်ကုိ
ြပ စု၍
လယ် လပ်ုေစြခင်းငှါ၊ ဆင်းရဲသား အချ ိ တို့ ကုိ ထား ခ့ဲေလ၏။ 17 ဗိမာန် ေတာ်၌
ေကးဝါ တိင်ု တို့ ကုိ၎င်း ၊ ေကးဝါ ေရကန် ကုိ၎င်း၊ ေရချ ိ းအင်တံု အေြခအြမစ်တို့
ကုိ၎င်း၊ ခါလဒဲ လတိူု့သည်ချ ိးဖ့ဲ ၍ ၊ ေကးဝါ ှိသမျှ ကုိ ဗာဗုလနု်
မိ သို့
ယူသွား က၏။ 18 အိးုကင်း ၊ တးူရွင်းြပား ၊ မီးညပ် ၊ အိးု
၊ ဇွနး် မှစ၍အမှု ေတာ်ထမ်းစရာ၊ ေကးဝါ တနဆ်ာ ှိသမျှ တို့ ကုိလည်း ယူ သွား
က၏။ 19 ေရွှတနဆ်ာ၊ ေငတွနဆ်ာတည်းဟေူသာအင်တံု ၊ လင်ပနး် ၊ အိးု
၊ အိးုကင်း ၊ မီးခုံ
၊ ဇွနး် ၊ ဖလား
များကုိ၊ ေရွှ ြဖစ်ေစ ၊ ေငွ ြဖစ်ေစ၊ ကုိယ်ရံေတာ်မှူး သည် ယူ သွား ေလ၏။ 20 ဗိမာန်
ေတာ်၌ ေ ှာလမုန် မင်း ကီး လပ်ု ေသာ
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တိင်ု ှစ် တိင်ု၊ ေရကန် တ ခု၊ ေရကနခံ်စရာအေြခအြမစ် ေကးဝါ ာွး တဆယ် ှစ်
ခု၌ပါေသာေကးဝါ သည် အချနိ်
အားြဖင့်အတိင်ုးမသိ များ၏။ 21 တိင်ု အြမင့် ကား၊ တဆယ် ှစ် ေတာင် ှိ၏။
လံးုပတ် မူကား ၊ တဆယ် ှစ် ေတာင် ှည်ေသာ ကိ းတပတ် ှိ၏။ ေခါင်းပွ ြဖစ်၍ဒု
ေလး သစ် ှိ၏။ 22 ေကးဝါ တိင်ု ထိပ်လည်း
ှိ၏။ တိင်ု ထိပ်အြမင့်
ကား၊ ငါး ေတာင် ှိ၍ ထိပ် ပတ်လည် ေကးဝါ ကွနရွ်က် ၊ ေကးဝါသလဲသီး တို့ ှင့်
ြပည့်စုံ၏။ အြခား ေသာ တိင်ု သည် လည်း၊ ထုိအတူ
ြဖစ်၍ သလဲသီး တို့ ှင့်ြပည့်စုံ၏။ 23 တိင်ုတမျက် ှာ၌ သလဲသီး
ကုိးဆယ် ေြခာက် လံးု စီ ှ ိ ၍၊ ကွနရွ်က် တဘက် ၌ သလဲသီး
ေပါင်း တရာ ှိသတည်း။ 24 ကုိယ်ရံေတာ်မှူး ေနဗုဇာရဒနသ်ည် ယဇ်ပုေရာဟိတ် မင်း
စရာယ ၊ ဒတိုယ
ယဇ်ပုေရာဟိတ် ေဇဖနိ ၊ ဗိမာန် ေတာ်တံခါးမှူး သုံး ေယာက်တို့ ကုိ ဘမ်းဆီး ေလ၏။

25 စစ်သူရဲ တို့ ကုိ အပ်ု ေသာဗုိလ် တ ေယာက်၊ မိ ထဲ၌
ေတွ့ မိေသာ
တိင်ုပင် မှူးမတ်ခု ှစ် ေယာက်၊ ြပည်သူ ြပည်သားများကုိ ှ ိးေဆာ် ေသာ တပ် စာေရး
ကီး တေယာက်၊ မိ ထဲ ၌ ေတွ့ မိေသာ ြပည်သား ေြခာက်ဆယ် တို့ ကုိ မိ ထဲက ေခါ်
သွား၍၊ 26 ဗာဗုလနု် ှ င်ဘုရင် ှိရာ ရိဗလ
မိ သို့ ေဆာင် ခ့ဲ ပီးလျှင် ၊ 27 ဗာဗုလနု် ှ င်ဘုရင် သည် ဟာမတ် ြပည် ရိဗလ မိ ၌
ထုိသူ တို့ ကုိ ဒဏ်ေပး ၍ ကွပ်မျက် ေလ၏။ ထုိသို့
ယုဒ အမျ ိးသည် မိမိ
ြပည် မှ သိမ်း သွားြခင်းကုိခံရသတည်း။ 28 ေနဗုခဒ်ေနဇာ မင်းသိမ်း သွားေသာ
လူ ဟမူူကား၊ နနး်စံခုနစ် ှစ် တင်ွ ၊ ယုဒ
အမျ ိးသားသုံး ေထာင် ှစ်ဆယ် သုံး ေယာက်တို့ ကုိ သိမ်းသွားေလ၏။ 29တဆယ်
ှစ် ှစ် တင်ွ ၊ လူ ှစ် ရာ သုံးဆယ် ှစ် ေယာက်တို့ ကုိ ေယ ု ှလင် မိ မှ သိမ်းသွား
ေလ၏။ 30 ှစ်ဆယ် သုံး ှစ် တင်ွ ။ ကုိယ်ရံေတာ်မှူး ေနဗုဇာရဒန် သည် ယုဒ
အမျ ိးသားခု ှစ် ရာ ေလးဆယ် ငါး ေယာက်တို့ ကုိ သိမ်း သွား၏။ လူ
အေပါင်း ကား၊ ေလး
ေထာင် ေြခာက် ရာ ှိသတည်း။ 31 ယုဒ ှင်ဘုရင် ေယေခါနိ သည် အချ ပ် ခံရေသာ
သက္က ရာဇ် သုံးဆယ် ခုနစ် ှစ်၊ ဒါွဒသမ လ ှစ်ဆယ် ငါး
ရက်ေနတ့င်ွ ၊ ဗာဗုလနု် ှ င်ဘုရင် ဧဝိလမေရာဒက် နနး်စံ စက ယုဒ
ှင်ဘုရင် ေယေခါနိ ကုိ ေထာင် ထဲက ှ တ်
၍ ချမ်းသာ ေပး ေလ၏။ 32 ေကာင်းမွန် စွာ ှ တ်ဆက် ၍ သူ ၏ပလ္လ င် ကုိ ဗာဗုလနု်
မိ မှ အထံ
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ေတာ်၌ ှိေသာမင်း ကီး များထုိင်ရာပလ္လ င် တို့ ထက် ချးီြမင့် ေလ၏။ 33 ေယေခါနမိင်း
သည် ေထာင် ထဲမှာဝတ်ေသာ အဝတ် ကုိလဲ ၍ ၊ အသက် ှည်သမျှ ကာလ ပတ်လံးု
အစ ်မြပတ်
အထံ ေတာ်၌ စားေသာက် ရ၏။ 34 မ ေသ မီှတိင်ုေအာင်အသက် ှည်သမျှ
ေန ့ရက်အစ ်မြပတ် သူ စားစရာ ဘို့ ၊ ဗာဗုလနု် ှ င်ဘုရင် ေပး သနား ေတာ်မူ၏။
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ေယရမိြမညတ်မ်းစကား။
1 စည်ပင် ခ့ဲေသာ မိ သည် လူ
ဆိတ်ညံလျက် ထုိင် ေလသည်တကား၊ လမူျ ိ း တို့တင်ွ
ကီးြမတ် ဘူးေသာ သတို့သမီးသည် မုတ်ဆုိးမ က့ဲသို့ ြဖစ် ၏။ အြပည်ြပည် တို့၏

သခင်မ သည် အခွန် ေပး ရ၏။ 2ည ့် အခါ ြပင်းစွာ ငိေု ကး၍ ၊ သူ
၏ပါး သည် မျက်ရည် ှင့် စုိစွတ်ေလ၏။ ရည်းစား အေပါင်း တို့တင်ွ
ှစ်သိမ့် ေစေသာသူ တေယာက် မျှမ ှိ။ အေဆွ ခင်ပွနး်အေပါင်း တို့သည် သစ္စာ
ပျက်၍
ရနသူ် ြဖစ် က ပီ။ 3 ယုဒ သတို့သမီးသည် ည ်းဆဲ ြခင်း၊ ကမ်းတမ်း စွာ ေစစား
ြခင်းကုိ ခံရေသာေကာင့် ေြပာင်း သွား ပီ။ သာသနာပ
လူ တို့ အထဲ မှာ ေန လျက် ချမ်းသာ မ ရ။ လိက်ု ေသာ သူအေပါင်း တို့သည်
ကျ ်းေြမာင်း ရာ၌
မီှ က၏။ 4အဘယ်သူမျှပဲွ သဘင်သို့ မ
လာ ေသာေကာင့် ၊ ဇိအနု် လမ်း တို့သည် ညည်းတာွး က၏။ သူ
၏ မိ တံခါး ှ ိသမျှ တို့သည် လူ
ဆိတ်ညံလျက် ှိ က၏။ သူ
၏ယဇ် ပုေရာဟိတ်တို့သည်လည်း ညည်းတာွး က၏။ သူ
၏သမီး ကညာ တို့သည်လည်း
နာကည်း ေသာစိတ် ှိ၍၊ သူ
သည် ကုိယ်တိင်ုည ိးငယ် လျက် ေန ရ၏။ 5 သူ ြပစ်မှား ေသာ အြပစ် များြပား
ေသာေကာင့်
ထာဝရဘုရား သည် ဒဏ်ခတ် ေတာ်မူသြဖင့်၊ သူ
ှင့် ဆန ့က်ျင် ဘက်ြပ ေသာသူတို့ သည် အစုိးရ
၍ ၊ သူ
၏ရနသူ် တို့ သည်ေကာင်းစား က ပီ။ သူ
၏သားသမီး တို့ ကုိလည်း ရနသူ် သိမ်း သွား ပီ။ 6 ဇိအနု် သတို့သမီး ၏ ဂုဏ် အသေရ
သည်အကင်းမ့ဲ
ကွယ် ေပျာက်၏။ သူ
၏မင်းသား တို့သည် ကျက်စား ရာ ကုိ ှာ၍ မ
ေတွ့ ေသာ သမင် ဒရယ်က့ဲသို့ ြဖစ် ၍ ၊ လိက်ု ေသာသူ ေ ှ မှာ အား
မ ှိဘဲ ေြပး သွားက ပီ။ 7 ေယ ု ှလင် မိ သည် ဆင်းရဲ ငိ ြငင်ြခင်းကုိခံ ရစ ် တင်ွ၊
အရင် ခံစားဘူးေသာ စည်းစိမ် ကုိ ေအာက်ေမ့ ၏။ သူ
၏လူ တို့သည် ရနသူ် လက် သို့
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ေရာက် ၍ မစ
ေသာ သူ
မ ှိေသာအခါ ၊ ဆန ့က်ျင် ဘက်ြပ ေသာသူတို့သည် သူ
၏အမှုကုိြမင် ၍ ၊ သူ
၏ဆုံး ြခင်းကုိ က့ဲရဲ က၏။ 8 ေယ ု ှလင် မိ ြပစ်မှား ေသာအြပစ် သည် အလနွ်
များေသာေကာင့်၊ ရွ ံ ှာ ဘွယ် ြဖစ် ေလ၏။ သူ့
ကုိ ိုေသ
ဘူးေသာသူ အေပါင်း တို့သည် သူ
၌အချည်းစည်း ှိ ြခင်းကုိ ြမင် ေသာေကာင့် မထီမ့ဲြမင် ြပ က၏။ သူ
သည် လည်း
ညည်းတာွး ၍
ေနာက် သို့ ြပန် သွားေလ၏။ 9 သူ ၌မ စင်ကယ်ေသာ လက္ခဏာထင် ှားေသာ်လည်း ၊
ေနာက်ခံရေသာအြပစ်ကုိ မ
ေအာက်ေမ့ ။ ထုိေကာင့်၊ မျက် ှာ ေပးေသာသူမ ှိဘဲ အံဩ့ဘွယ် ေသာ အြခင်းအရာ
ှင့် ှမ့်ိချြခင်းသို့ ေရာက်ေလ၏။ အိထုာဝရ ဘုရား
၊ အကျွ ်ပ်ု ဆင်းရဲ ြခင်းကုိ ကည့် ှု ေတာ်မူပါ။ 10 ရနသူ် သည် ကုိယ်ကုိချးီေြမာက်
ပါ ပီ။ ပရိသတ်
ေတာ်ထဲသို့
မ ဝင် ရဟြုမစ်တား ေတာ်မူေသာ
သာသနာပ လတိူု့သည် သူ
၏သန ့် ှ င်း ရာဌာနေတာ်ထဲသို့ ဝင် ေကာင်း ကုိ သူြမင် ရပါ၏။ 11 သူ ၏လူ အေပါင်း
တို့သည် ညည်းတာွး လျက်၊ မုန ့် ကုိ ှာ လျက် ေနက၏။ ေသ
ေဘး ှင့်လတ်ွြခင်းငှါ မိမိ စည်းစိမ် ကုိ စားစရာ
ဘို့
စွန ့် ရ၏။ အိထုာဝရဘုရား
၊ အကျွ ်ပ်ု သည် ှုတ်ချ ြခင်းကုိ ခံရေသာေကာင့် ကည့် ှု ဆင်ြခင်ေတာ်မူပါ။ 12 အို
ခရီး သွား ေသာသူ အေပါင်း တို့ ၊ ကည့် ှု ဆင်ြခင်ကေလာ။့ ထာဝရဘုရား
သည် ြပင်းစွာ အမျက်
ေတာ် ထွက်ေသာေန ့
၌ ငါ ့ ကုိ ည ်းဆဲ ၍ ၊ ြဖစ် ေစေတာ်မူေသာ
ဒကု္ခ ှင့် တေူသာ ဒကု္ခ
ှ ိ သေလာ ။ 13အထက် မှ မီး ကုိ ငါ ့အ ို း ထဲသို့ လွှတ် လိက်ု၍
ေကေမွေစေတာ်မူ ပီ။ ငါ ့ ေြခ ကုိ ေကျာမိ့ ေစြခင်းငှါ ေကျာကွ့င်း ေထာင် ၍ ငါ ့ ကုိ
ြပန် ေစေတာ်မူ ပီ။ တေနလံ့းု
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ည ိးငယ် ြခင်းအေကာင်း၊ စိတ်ပျက် ြခင်းအေကာင်းကုိ ငါ ၌ြဖစ် ေစေတာ်မူ၏။ 14 ငါ
ြပစ်မှားေသာ အြပစ် ထမ်းဘုိး ကုိ လက် ေတာ် ှင့်
ငါ ့လည်ပင်း ေပါ် ၌တပ်၍ချည်ေ ှာင် ပီးမှ၊ ထာဝရ
ဘုရား သည် ငါ ့ ကုိအား ေလျာ့ ေစ၍၊ ငါမ ဆီးတား ိင်ု ေသာ သူ့တို့လက် သို့
ေရာက် ေစေတာ်မူ ပီ။ 15ထာဝရ ဘုရားသည် ငါ ၏သူရဲ အေပါင်း တို့ ကုိ ငါ ့အလယ်
၌ ေကျာ် နင်းေတာ်မူ ပီ။ ငါ ၏လပူျ ိ တို့ ကုိ ှပ်ိစက် ြခင်းငှါ လူ အလံးုအရင်းကုိ ေခါ်
ေတာ်မူ ပီ။ ထာဝရ
ဘုရား သည် ယုဒ
သတို့သမီး ကညာ ကုိ
စပျစ်သီး နယ်ရာကျင်း ၌
နင်းနယ် ေတာ်မူ ပီ။ 16 ထုိ အေကာင်းေကာင့်
ငါ သည်ငို ရ၏။ မျက်ရည် ကျ လျက် ှိ၏။ ငါ ့ အသက် ကုိ ေထာက်မ ၍ ငါ ့ ကုိ
ှစ်သိမ့် ေစေသာသူသည် ငါ ှင့် ေဝး ပါ၏။ ရနသူ် ိင်ု ေသာေကာင့် ငါ ့ သားသမီး
တို့သည် ေပျာက်ပျက် က ပီ။ 17 ဇိအနု် သတို့သမီးသည် မိမိ
လက်ဝါး တို့ ကုိ
ြဖန ့်
ေသာ်လည်း၊ ှစ်သိမ့် ေစေသာသူ မ ှိ။ ထာဝရဘုရား
သည် ယာကုပ် ပတ်လည် ၌ ရနသူ် တို့ ကုိ ခန ့ထ်ား ေတာ်မူ ပီ။ ေယ ု ှလင် မိ သည်
သူ
တို့တင်ွ
ရွ ံ ှာ ဘွယ် ြဖစ် ေလ၏။ 18ထာဝရဘုရား သည် တရား
သြဖင့်စီရင် ေတာ်မူ ၏။ ငါသည် ပညတ်ေတာ်ကုိ လနွက်ျ း မိ ပီ။ လမူျ ိ း
ခပ်သိမ်း တို့ ၊ နားေထာင် ၍
ငါ ၏ဒကု္ခ ကုိ ဆင်ြခင် ကပါ ေလာ။့ ငါ ၏လပူျ ိ ှင့်
အပျ ိ တို့ ကုိ သိမ်းသွား က ပီ။ 19 ငါ သည် ရည်းစား တို့ ကုိေခါ် ၍
သူ တို့သည် သစ္စာ
မ ှိ က။ ငါ ၏ယဇ် ပုေရာဟိတ်တို့ ှင့်
ငါ ၏အသက် ကီး သူတို့သည် ကုိယ် အသက် ေမွး ဘို့ စားစရာ
ကုိ ှာ စ ် ပင် မိ ထဲ၌ အသက် ချ ပ် က ပီ။ 20 အိုထာဝရဘုရား ၊ ကည့် ှု ေတာ်မူ
ပါ။ အကျွ ်ပ်ု
ပင်ပနး် ပါ၏။ ဝမ်း ၌ဆူလှုိင် ြခင်း ှ ိပါ၏။ ှလံးု ေမှာက်
လျက် ှိပါ၏။ အကျွ ်ပ်ု သည် အလနွ် ြပစ်မှားပါ ပီ။ ြပင် မှာ ထား
ေဘး ှင့်ေတွ့ရပါ ပီ။ အတင်ွး ၌ လည်း
ေသမင်း ေနသက့ဲသို့ ှ ိပါ၏။ 21အကျွ ်ပ်ု ညည်းတာွး သံကုိ ကား ေသာ သူတို့တင်ွ၊
ှစ်သိမ့် ေစေသာသူတေယာက်မျှမ ှိပါ။ အကျွ ်ပ်ု ၌ ေရာက်ေသာအမှု ကုိ အကျွ ်ပ်ု ၏
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ရနသူ် အေပါင်း တို့သည် ကား ကပါ ပီ။ ကုိယ်ေတာ် ြပ ေတာ်မူသည်ကုိ ဝမ်းေြမာက်
ကပါ၏။ ကုိယ်ေတာ်ချနိး်ချက် ေသာ ေနရ့က် ကုိေရာက် ေစ ေတာ်မူေသာအခါ ၊ သူ
တို့သည် အကျွ ်ပ်ု က့ဲသို့ ပင် ြဖစ် က ပါေစေသာ။ 22 သူ တို့၏ဒစု ိုက် အလံးုစုံ တို့ ကုိ
စစ်ေကာ ေတာ်မူ ပါ။ အကျွ ်ပ်ု ြပစ်မှားမိသမျှ ေသာ အြပစ် တို့ ေကာင့် ၊ အကျွ ်ပ်ု ၌
ြပ ေတာ်မူသက့ဲသို့ သူ တို့ ၌ ြပ ေတာ်မူပါ။ အကျွ ်ပ်ု သည် ညည်းတာွး ြခင်းများြပား
၍
စိတ် ပျက် လျက် ှိပါ၏။

2
1ထာဝရ ဘုရားသည် ဇိအနု် သတို့သမီး ကုိ အမျက်
ေတာ် မုိဃ်းတိမ် ြဖင့် ဖုံးလွှမ်းေတာ်မူ ပီ။ ဣသေရလ
အမျ ိး ၏ ဂုဏ် အသေရကုိ ေကာင်းကင် မှ ေြမ ကီး တိင်ုေအာင်ချ ေတာ်မူ ပီ။ အမျက်
ေတာ်ထွက်ချနိ် ၌
ေြခ ေတာ်တင် ရာခုံ
ကုိ မ
ေအာက်ေမ့ ဘဲေနေတာ်မူပါ ပီတကား။ 2ထာဝရ ဘုရားသည် သနား
ြခင်းမ ှိဘဲ၊ ယာကုပ်
အမျ ိး၏ေနရာ
အရပ် ှိသမျှ တို့ ကုိ မျ ိ ေတာ်မူ ပီ။ အမျက်
ေတာ်ထွက်သြဖင့်
ယုဒ သတို့သမီး ၏ရဲတိက်ု တို့ ကုိ ေြမ တိင်ုေအာင် ဖိ ဖျက် ၍ ၊ ိင်ုငံ ေတာ် ှင့်
မင်းသား တို့ ကုိ ှုတ်ချ ေတာ်မူ ပီ။ 3 ြပင်းစွာ အမျက် ေတာ်ထွက်၍ ၊ ဣသေရလ
၏ ဦးချ ိ ှ ိသမျှ တို့ ကုိ ြဖတ် ေတာ်မူ ပီ။ ရနသူ် ေ ှ မှာ လက် ံု း ေတာ်ကုိ ု ပ်သိမ်း
ေတာ်မူ ပီ။ အရပ်ရပ် ေလာင် ေသာ မီး
ေတာက်က့ဲသို့ ယာကုပ် အမျ ိးကုိ
ေလာင် ေစေတာ်မူ ပီ။ 4 ရနသူ် က့ဲသို့ ေလး ကုိတင် လျက်၊ ရနဘ်က် ြပ ေသာသူက့ဲသို့
လက်ျာ လက်ကုိ ချ ီ ကလျက်၊ တင့်တယ် ြခင်း အသေရ ှိေသာ သူအေပါင်း တို့ ကုိသတ်
ေတာ်မူ ပီ။ ဇိအနု်
သတို့သမီး ၏ေနရာ တဲ
ေပါ် မှာမီး က့ဲသို့ ေသာ အမျက်
ေတာ်ကုိ သွနး်ေလာင်း ေတာ်မူ၏။ 5ထာဝရ ဘုရားသည် ရနဘ်က် ြပ ၍ ၊ ဣသေရ
လ
အမျ ိးကုိ၎င်း၊ ဘုံ
ဗိမာနအ်ေပါင်း တို့ ကုိ၎င်းမျ ိ ေတာ်မူ ပီ။ ရဲတိက်ု တို့ ကုိ ဖိ ဖျက် ေတာ်မူ ပီ။ ယုဒ
သတို့သမီး ငိေု ကး ြမည်တမ်းေသာအေကာင်း တို့ ကုိ များြပား ေစေတာ်မူ ပီ။ 6 ဝင်း
ေတာ်ကုိ ေတာင်ယာ ြခံက့ဲသို့ အမှတ်ြပ ၍
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ချ ိးဖျက် ေတာ်မူ ပီ။ မိမိ
ပဲွသဘင် ေတာ်ကုိ ဖျက်ဆီး ေတာ်မူ ပီ။ ဇိအနု် မိ ၌ ခံ ေသာ ဓမ္မပဲွေန ့၊ ဥပုသ် ေနတိ့ု့
ကုိ ထာဝရဘုရား
ေမ့ ေစေတာ်မူ ပီ။ အမျက် ေတာ်အ ှိန် ြပင်း၍
ှင်ဘုရင် ှင့် ယဇ် ပုေရာဟိတ်ကုိ မ ှုမမှတ်ြပ ေတာ်မူ ပီ။ 7ထာဝရ ဘုရားသည် မိမိ
ယဇ် ပလ္လ င်ေတာ်ကုိ ပယ် ေတာ်မူ ပီ။ မိမိ
သန ့် ှ င်း ရာဌာနေတာ်ကုိ စက်ဆုပ် ေတာ်မူ ပီ။ ဘုံ
ဗိမာနေ်တာ်ကုိ ရနသူ် လက် သို့
အပ် ေတာ်မူသြဖင့်၊ ပဲွ သဘင်ခံေသာေန ့၌
အသံြပ သက့ဲသို့ ၊ ရနသူ်တို့ သည်ထာဝရဘုရား ၏ အိမ် ေတာ်၌ အသံ ြပ က ပီ။

8ထာဝရဘုရား သည် ဇိအနု် သတို့သမီး ၏ မိ ို း ကုိ ဖိ ဖျက် မည်ဟု အ ကံ ေတာ် ှိ
သည်အတိင်ုး ၊ ကိ း ကုိတနး် ၍ အစ ်မြပတ် ဖိ ဖျက် ေတာ်မူသြဖင့် ၊ အတင်ွး မိ ို း
ှင့်
ြပင် မိ ို း တို့သည် အတူ
ညည်းတာွး ၍ ငိေု ကးြမည်တမ်းရမည် အေကာင်းြပ ေတာ်မူ ပီ။ 9 မိ တံခါးရွက်
တို့သည် ေြမ ၌ ြမ ပ် လျက် ှိ က၏။ ကန ့လ်န ့က်ျင် တို့ ကုိ ချ ိ းဖ့ဲ ေတာ်မူ ပီ။ ှင်ဘုရင်
ှင့်
မင်းသား တို့သည် သာသနာပ
လတိူု့တင်ွ
ေနရက၏။ တရား
ေတာ်မ ှိ။ ပေရာဖက် တို့သည် ထာဝရဘုရား
၏ ဗျာဒိတ် ေတာ်ကုိ မ
ခံ မရက။ 10 ဇိအနု် သတို့သမီး ၏ အသက် ကီး သူတို့သည် ေြမမှုန ့် ကုိမိမိ တို့ ေခါင်း
ေပါ် မှာပစ်တင် လျက်၊ ေလျှာ်ေတ အဝတ်ကုိ ဝတ်စည်း လျက်၊ ေြမ ေပါ် မှာထုိင် ၍
တိတ်ဆိတ် စွာ ေနက၏။ ေယ ု ှလင် မိ သူကညာတို့သည် ေခါင်း
ကုိငိက်ုဆုိက် ွှတ်လျက်ေနက၏။ 11 ငါ ၏လမူျ ိ း သတို့သမီး ပျက်စီး ေသာေကာင့်
၊ ငါ သည် မျက်ရည် ကျ၍ မျက်စိ ပျက် ေလ ပီ။ ဝမ်း ၌ဆူလှုိက်
ြခင်း ှ ိ၍ အသည်း လည်းေြမ ေပါ် မှာ သွနး် လျက် ှိ၏။ အေကာင်း မူကား၊ သူငယ်
ှင့် ို့ စို့ ကေလးတို့သည် မိ လမ်း ၌ အား ပျက်လျက်ေန က၏။ 12 သူတို့ကလည်း၊
ဆန် စပါး ှင့် စပျစ်ရည် သည် အဘယ် မှာ ှိသနည်းဟ၊ု ရနသူ် ည ်းဆဲေသာ သူက့ဲသို့
မိ လမ်း ၌ အားပျက် လျက် ၊ အမိ
ရင်ခွင် ၌
မိမိ အသက် ကုိ သွနး် လျက်၊ အမိ
ကုိ
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ေမး တတ် ကသည်တကား။ 13 အိုေယ ု ှလင် သတို့သမီး ၊ သင်၏အမှု၌ အဘယ်
သက်ေသကုိ ငါြပရမည်နည်း။ အိဇိုအနု် သတို့သမီး
ကညာ ၊ သင့် ကုိ ှစ်သိမ့် ေစြခင်းငှါ ၊ သင် ှင့် အဘယ်
သူကုိ ငါခုိင်း ှ ိင်း ရမည်နည်း။ သင် ၏ ပိ ပျက် ရာသည် သမုဒ္ဒရာ
က့ဲသို့
ကျယ် ေသာေကာင့် အဘယ်သူ ြပ ြပင် ိင်ု သနည်း။ 14သင် ၏ပေရာဖက် တို့သည်
အချည်း ှးီ ေသာ အရာ၊ မုိက် ေသာအရာတို့ ကုိ သင် အဘို့ ြမင် က ပီ။ သိမ်းသွား
ချ ပ်ထားေသာ အမှုကုိေြပ ေစြခင်းငှါ ၊ သင် ၏ အြပစ် ကုိ မ ေဘာ် မြပဘဲ မှား ေသာ
ူပါ ံု ၊ လမ်း လွဲစရာ အရာကုိ သင့် အဘို့ ြမင် က ပီ။ 15လမ်း ၌ ေ ှာက် သွားသမျှ
ေသာသူတို့က၊ ဂုဏ်သေရအထွဋ်၊ ေြမ
တြပင်လံးု ရွှင်လနး် ရာဘွ့ဲ ှ ိေသာ မိ ကား ဤ မိ ေလာ ဟ၊ု ေယ ု ှလင် သတို့သမီး
ကုိ လက်ခုပ် တီး လျက် ၊ က့ဲရဲ
သံကုိြပ လျက်၊ ေခါင်း ကုိ ညိတ် လျက်
ေမး တတ်က၏။ 16သင် ၏ရနသူ် အေပါင်း တို့သည် သင့် တဘက် ၌ ှ တ် ကုိ ဖွင့်
က၏။ ငါတို့သည် သူ့
ကုိမျ ိ ပီ။ အကယ် စင်စစ်ဤ သည်ေန ့ကား ၊ ငါတို့ ေြမာ်လင့် ခ့ဲ ပီးေသာေန ့ြဖစ်၏။
ငါတို့ေတွ့ြမင် ရ ပီဟု က့ဲရဲ
သံကုိ ြပ လျက် ၊ အံသွား ကုိ ခဲ ကိတ် လျက် ဆုိ က၏။ 17 ထာဝရဘုရား သည်
ကံစည် ေသာအမှု ကုိ ြပ ေတာ်မူ ပီ။ ေ ှး ကာလ ၌
မိန ့် ေတာ်မူေသာစကား
ေတာ်ကုိ ြပည့်စုံ ေစေတာ်မူ ပီ။ မ
ှေြမာ ဘဲ ဖိ ဖျက် ေတာ်မူ ပီ။ ရနသူ် သည် သင် ၏အေပါ် မှာဝမ်းေြမာက် ရေသာ

အခွင့်ကုိေပး ၍
၊ ရနသူ် ၏ဦးချ ိ ကုိ ချးီြမင့် ေတာ်မူ ပီ။ 18 သူ တို့သည်စိတ် ှလံးုထဲက ထာဝရ
ဘုရားကုိ
ေအာ်ဟစ် က၏။ အိဇိုအနု် သတို့သမီး ၏ မိ ို း ၊ သင်၏ မျက်ရည် သည် ြမစ် ေရစီး
သက့ဲသို့ ေန ့ည ့်မြပတ်စီး ေစေလာ့ ။ ကုိယ်ကုိကုိယ် မ ငိမ်း ေစ ှင့်။ သင် ၏မျက်ဆန်
ကုိလည်း မ
ငိမ်း ေစ ှင့်။ 19ညဦးယံ အချနိ၌်
ထ ၍ေအာ်ဟစ် ေလာ။့ ထာဝရ
ဘုရား ၏မျက် ှာ ေတာ်ေ ှ မှာ သင် ၏ ှလံးု ကုိ ေရ
က့ဲသို့ သွနး်ေလာင်း ေလာ။့ ငတ်မွတ် ၍
ခပ်သိမ်း ေသာ လမ်း ဝ မှာ
အားပျက် လျက်ေနေသာသင်
၏သူငယ် တို့ ကုိ အသက်
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ချမ်းသာေစြခင်းငှါ ၊ အထံ
ေတာ်သို့
သင် ၏လက် ကုိ ချ ီဆန ့ေ်လာ။့ 20 အိထုာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ်သည် အဘယ်သူ ၌
ဤသို့ စီရင် ေတာ်မူသည်ကုိ ကည့် ှု ဆင်ြခင် ေတာ်မူပါ။ မိနး်မ သည် မိမိ
ရင်ေသွး ၊ မိမိချပုိီက် ေသာ သား
ကုိ စား
ရပါမည် ေလာ။ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ှင့်
ပေရာဖက် သည် ထာဝရ
ဘုရား ၏ သန ့် ှ င်း ရာဌာနေတာ်၌
အေသ သတ်ြခင်းကုိခံရပါမည်ေလာ။ 21လူ အ ကီးအငယ် တို့သည် လမ်း ၌ေြမ ေပါ်
မှာ တံးုလံးု
ေနရကပါ၏။ အကျွ ်ပ်ု ၏လပူျ ိ ှင့် အပျ ိ တို့သည် ထား
ြဖင့် ေသ ရကပါ ပီ။ ကုိယ်ေတာ် သည် အမျက် ေတာ် ထွက်ေသာေန ့၌၊ သူတို့ ကုိ မ
သနား ဘဲကွပ်မျက် ေတာ်မူ ပီ။ 22 ပဲွ သဘင်ေန ့၌
လတိူု့ ကုိ ေခါ်ဘိတ်သက့ဲသို့ ၊ အကျွ ်ပ်ု ပတ်လည် ၌
ေကာက်မက် ဘွယ်ေသာ အရာတို့ ကုိ ေခါ် ဘိတ်ေတာ်မူ ပီ။ ထာဝရဘုရား
အမျက် ေတာ် ထွက် ေသာေန ့
၌ အဘယ်သူမျှမ လတ်ွ ၊ မကျန်ကင်း ရပါ။ အကျွ ်ပ်ုချပုိီက် ေကျွးေမွးေသာသူ တို့
ကုိ အကျွ ်ပ်ု ၏ ရနသူ် သည် ဖျက်ဆီး ပါ ပီ။

3
1 ငါ သည် ဘုရား
သခင်၏ အမျက် ေတာ် ကိမ်လံးု ေအာက်၌
ဆင်းရဲ ြခင်းကုိ ခံရ ေသာသူြဖစ်၏။ 2 ငါ ့ ကုိေသွးေဆာင် ၍
အလင်း သို့ မ ပို့ ၊ ေမှာင်မုိက် ထဲသို့ ပို့ ေဆာင် ေတာ်မူ၏။ 3အကယ် စင်စစ်ငါ ့ ကုိ
တေနလံ့းု အထပ်ထပ် ဒဏ်ခတ် ေတာ်မူ၏။ 4 ငါ ့အေရ ှင့် အသား ကုိ ေဆွးရိ ေစ၍
ငါ ့အ ို း
တို့ ကုိလည်း ချ ိ း ေတာ်မူ၏။ 5 ငါ ့ တဘက် ၌ တပ် တည်၍ ခါး ေသာအရာ၊ ပင်ပနး်
စရာအေကာင်းတို့ ှင့်
ဝုိင်း ေတာ်မူ၏။ 6 ေသလနွေ်သာသူတို့ ကုိ ြပ တတ်သက့ဲသို့ ၊ ငါ ့ကုိ မုိက် ေသာအရပ်၌
ထား ေတာ်မူ၏။ 7 ငါမ ထွက် ိင်ုေအာင် ဝင်း ခတ်၍ ၊ ေလးေသာ သံ ကိ း ှင့်
ချည်ေ ှာင် ေတာ်မူ၏။ 8 ထုိမျှမက ငါသည် ေကးေကာ် ေအာ်ဟစ် ၍
ဆုေတာင်း ေသာ်လည်း ြငင်းပယ် ေတာ်မူ၏။ 9 ငါ သွားရာလမ်း ကုိ ေကျာက် ထရံ
ှင့် ပိတ် ၍၊ ေကာက် ေသာလမ်းြဖင့် သွားေစေတာ်မူ၏။ 10 ငါ ့ ကုိ ေချာင်းေြမာင်း ေသာ
ဝက်ဝံ က့ဲသို့ ၎င်း ၊ မ
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ထင် ှားေသာ အရပ်၌ ေနေသာြခေသင့်္ က့ဲသို့ ၎င်း ြဖစ် ေတာ်မူ၏။ 11 ငါ ့ ကုိလမ်း လွဲ
ေစ ပီးလျှင် အပုိင်းပုိင်း ြဖတ်၍ ဖျက်ဆီး ေတာ်မူ၏။ 12 ေလး ေတာ်ကုိတင် ၍
ပစ်စရာစက် အရာ၌
ငါ ့ ကုိ ထား ေတာ်မူ၏။ 13 ြမား ေတာ်တို့ ကုိလည်း၊ ငါ ့ ေကျာက်ကပ် ကုိ
ခွင်း ေစေတာ်မူ၏။ 14 ငါသည်ငါ ၏လူ တို့တင်ွ က့ဲရဲ
စရာအေကာင်း ှင့် တေနလံ့းု
သီချင်း ဆုိစရာအေကာင်းြဖစ် ပါသည်တကား။ 15 ခါး ေသာေဆး ှင့် ငါ ့ ကုိြဖည့် ၍၊
ေဒါန ှင့်ယစ်မူး ေစေတာ်မူ၏။ 16 ေကျာက်စရစ် ကုိေကျွး၍
ငါ ့ သွား တို့ ကုိ ချ ိ း ေတာ်မူ ၏။ မီးဖုိြပာ ှင့်
ဖုံး ေတာ်မူ၏။ 17 ငါ ၏ဝိညာ ် ကုိ ချမ်းသာ ှင့် ေဝး စွာ ေရွ ေတာ်မူေသာေကာင့် ၊
ငါသည် မဂင်္လာ အေကာင်းကုိ ေမ့ေလျာ့ ၏။ 18 သို့ ြဖစ်၍ ၊ ငါ သည် ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌
အစွမ်း သတ္တ ိ ှင့်
ေြမာ်လင့် စရာအေကာင်းပျက် ေလ ပီဟု ဆုိ ရ၏။ 19 အကျွ ်ပ်ု ခံရေသာဆင်းရဲ
ငိ ြငင် ြခင်းကုိ၎င်း ၊ ေဒါန ှင့်
သည်းေြခ အရည်ကုိ၎င်းေအာက်ေမ့ ေတာ်မူပါ။ 20 ဧကန်အမှန်ေအာက်ေမ့ ေတာ်မူ
လိမ့်မည်။ 21 ထုိသို့ အကျွ ်ပ်ု ၏ စိတ် ှလံးုသည် ဆင်ြခင် ၍ သတိရေသာအခါ
ေြမာ်လင့် စရာအခွင့် ှ ိပါ၏။ 22ထာဝရဘုရား သည် သနား
ေတာ်မူ၍
က ုဏာ
ေတာ်သည် မ
ကုန် ေသာေကာင့် ငါတို့သည် ဆုံး ှုံး ြခင်းသို့ မ ေရာက်ဘဲေနက၏။ 23 နနံက် တိင်ုး
က ုဏာေတာ်အသစ် ကုိခံရက၏။ သစ္စာ
ေတာ်သည် ကီးြမတ် ပါ၏။ 24 ငါ ့ ဝိညာ ် ၏ သေဘာဟမူူကား၊ ထာဝရဘုရား
သည် ငါ ၏အဘို့
ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ ထုိေကာင့် ၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိ ငါေြမာ်လင့် ပါ၏။ 25 ကုိယ်ေတာ် ကုိ
ေြမာ်လင့် ေသာသူ ှင့်
ကုိယ်ေတာ် ကုိ ှာ ေသာသူ၏ စိတ် ဝိညာ ်အား
ထာဝရဘုရား သည် ေကျးဇူး ြပ ေတာ်မူ၏။ 26ကယ်တင် ေတာ်မူမည်ဟု ေြမာ်လင့်
လျက်၊ ငိမ်ဝပ် စွာ ေစာင့် ၍
ေနေကာင်း ၏။ 27လူ သည်အသက် ပျ ိစ ် အခါ ထမ်းဘုိး ကုိ ထမ်း
ေကာင်း ၏။ 28ထမ်းဘုိး ကုိ
တင် ေတာ်မူေသာေကာင့် တေယာက် တည်းထုိင် ၍
ငိမ်ဝပ် စွာေနေစ။ 29 ေြမာ်လင့် စရာအခွင့် ှ ိေကာင်း ှ ိ လိမ့်မည်ဟု ထင်လျက်၊ မိမိ
ှ တ် ကုိ ေြမမှုန ့် ၌ ကပ် ေစ။ 30 ို က် ေသာသူအား
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မိမိ ပါး ကုိေပး ၍၊ က့ဲရဲ
ြပစ်တင်ြခင်း ှင့် ြပည့်ဝ ေစ။ 31အေကာင်း မူကား၊ ထာဝရ
ဘုရားသည် အစ ်
စွန ့ပ်စ် ေတာ်မ မူတတ်။ 32 ဝမ်းနည်း ေစေတာ်မူေသာ်လည်း ၊ က ုဏာ
ေတာ် များြပား သည် ှင့်အညီ သနား ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 33ဆင်းရဲေစချင်ေသာစိတ်
ှင့် လူ သား တို့ ကုိ ည ်းဆဲ ၍ ဝမ်းနည်း ေစေတာ်မူသည်မ ဟတ်ု။ 34 ချ ပ် ထားေသာ

ြပည် သားအေပါင်း တို့ ကုိ ေြခ ှင့် နင်း ကိတ်ြခင်းအမှု၊ 35လူ ခံထုိက်ေသာတရား ကုိ
အြမင့်ဆုံး ေသာ ဘုရား မျက်ေမှာက် ၌
ဖျက် ြခင်းအမှု၊ 36 သူတပါး ကုိမ တရားသြဖင့်
ှုံး ေစြခင်းအမှုတို့ ကုိ ထာဝရ
ဘုရား ှစ်သက်
ေတာ်မ မူ။ 37ထာဝရ ဘုရားမှာ ထားေတာ်မ မူဘဲ၊ အဘယ်သူ သည် ေြပာ ၍ တစုံ
တခုကုိ ြဖစ် ေစ ိင်ုသနည်း။ 38အြမင့်ဆုံး ေသာ ဘုရား၏ ှ တ် ထွက် ှိသည် အတိင်ုး
မဂင်္လာ ှင့်
အမဂင်္လာ ြဖစ် တတ်သည် မ ဟတ်ု ေလာ။ 39အသက် ှင် ေသာလူ သတ္တ ဝါသည် အ
ဘယ် ေကာင့် ြမည်တမ်း ရမည်နည်း။ မိမိ
ဒစု ိုက် အြပစ်ေကာင့် ြမည်တမ်းရမည်ေလာ။ 40 ငါ တို့သည်ကုိယ်လိက်ုေသာလမ်း
တို့ ကုိ စစ်ေကာ စုံစမ်း၍ ၊ ထာဝရဘုရား
ထံ ေတာ်သို့ ြပန် သွားကကုနအံ်။့ 41 ေကာင်းကင် ဘုံ၌ ှိေတာ်မူေသာဘုရား သခင့်ထံ
ေတာ်သို့ ှလံးု ှင့် လက် တို့ ကုိ ချ ီက ကကုနအံ်။့ 42အကျွ ်ပ်ု တို့သည် ြပစ်မှား ပုနက်န်
မိပါ ပီ။ ကုိယ်ေတာ် သည် အြပစ် လွှတ်ေတာ်မ မူပါ။ 43အမျက် ေတာ်ထွက်၍
မျက် ှာ လွှဲေတာ်မူ၏။ တဖန် အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိလိက်ု ၍ က ုဏာ
မ ှိဘဲ ကွပ်မျက် ေတာ်မူ၏။ 44အကျွ ်ပ်ုတို့ ပဌနာ
စကားသည် အထံ
ေတာ်သို့
မေပါက် ိင်ုေအာင်၊ မုိဃ်းတိမ် ြဖင့် ကုိယ်ကုိ ကွယ်ကာ ေတာ်မူ၏။ 45အကျွ ်ပ်ု တို့
ကုိလမူျ ိ း တို့တင်ွ
လှည်းပစ်ေသာ တနြ်မက်ေချး အမှုိက် က့ဲသို့ ၎င်း
၊ ရံွစရာ အရာက့ဲသို့ ၎င်း ြဖစ် ေစေတာ်မူ၏။ 46 ရနသူ် အေပါင်း တို့သည် အကျွ ်ပ်ု တို့
တဘက် ၌ ှ တ် ကုိဖွင့် ကပါ၏။ 47အကျွ ်ပ်ု တို့သည် ေကာက်လန ့် ဘွယ်ေသာ အရာ
ထဲသို့ ၎င်း ၊ တင်ွး ထဲသို့ ၎င်း
၊ သုတ်သင် ပယ် ှင်းဖျက်ဆီး ြခင်းထဲသို့ ၎င်း
ေရာက် ကပါ ပီ။ 48 ငါ ၏လမူျ ိ း သတို့သမီး ပျက်စီး ေသာေကာင့် ၊ ငါ ့မျက်စိ သည်
ြမစ် ေရ ြဖစ်၍ စီး လျက် ှိ၏။ 49ထာဝရဘုရား သည် ေကာင်းကင် က ငံု့ ကည့် ၍
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ှုမှတ် ေတာ်မ မူမီှတိင်ုေအာင်၊ 50 ငါ ့ မျက်ရည် သည်ကျ ၍ အစ ်မြပတ်ယုိစီးလျက်
ှိ၏။ 51 ငါ ၏ မိ သမီး အေပါင်း တို့အတက်ွ ေကာင့်၊ ငါ မျက်စိ သည် ငါ ့ ှလံးု ကုိ
ပူ ေစတတ်၏။ 52အေကာင်း မ ှိဘဲ ငါ ့ ကုိရန် ြပ ေသာသူတို့သည် ငှက် ကုိလိက်ု ၍
ှာသက့ဲသို့ ငါ ့ ကုိလိက်ု ၍ ှာ က၏။ 53 ေြမတင်ွး ၌
ငါ ့အသက် ကုိ ြဖတ် ၍
ငါ ့အေပါ် မှာ ေကျာက် ကုိ တင် ထားက၏။ 54 ငါ ့ ေခါင်း ကုိ ေရ
လွှမ်းမုိး သည်ြဖစ်၍ ၊ ငါသည် ဆုံး ှုံး ပီဟု ဆုိ ရ၏။ 55 အိထုာဝရဘုရား ၊ နက် ေသာ
ေြမတင်ွး ထဲက
အကျွ ်ပ်ုသည် ကုိယ်ေတာ် ၏နာမ ကုိ ေခါ် ပါ၏။ 56အကျွ ်ပ်ု ေခါ်သံ ကုိ ကား ေတာ်
မူသည်ြဖစ်၍၊ အကျွ ်ပ်ု ညည်းတာွးေအာ်ဟစ် ေသာအခါ
နား ေတာ်ကုိ လွှဲ ေတာ်မ မူပါ ှင့်။ 57အကျွ ်ပ်ုသည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ ဟစ်ေခါ် ေသာအခါ
၊ ကုိယ်ေတာ်သည် ချ ်းကပ် ေတာ်မူ၍၊ မ
ေကာက် ှင့် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ ပီ။ 58 အိထုာဝရ ဘုရား၊ ကုိယ်ေတာ် သည် အကျွ ်ပ်ု
အသက် ှင့် ဆုိင်ေသာအမှု ကုိေစာင့် ၍ ေရွး ှ တ် ေတာ်မူ ပီ။ 59 အိုထာဝရဘုရား ၊
ကုိယ်ေတာ်သည် အကျွ ်ပ်ု
ခံရေသာည ်းဆဲ ြခင်းကုိ ြမင် ေတာ်မူ ပီ။ အကျွ ်ပ်ု အဘို့ တရား
စီရင် ေတာ်မူပါ။ 60 သူ တို့သည် အကျွ ်ပ်ု ကုိ
ရန် ငိ း ဖွ့ဲသမျှ ှင့် မေကာင်းေသာ အ ကံ ှိသမျှ ကုိ ကုိယ်ေတာ်ြမင် ေတာ်မူ ပီ။ 61 အို
ထာဝရဘုရား ၊ သူ
တို့ က့ဲရဲ ေသာအေကာင်း ှင့် မေကာင်းေသာအ ကံ ှိသမျှ ကုိ၎င်း ၊ 62 အကျွ ်ပ်ု
တဘက်၌ ထ
ေသာသူတို့၏ အြပစ်တင် ြခင်း၊ အကျွ ်ပ်ု တဘက် ၌ တေနလံ့းု
ကံစည် ြခင်းကုိ၎င်းကုိယ်ေတာ်ကား ေတာ်မူ ပီ။ 63 သူ တို့ ထုိင် ြခင်း၊ ထ
ြခင်းကုိ ကည့် ှု ေတာ်မူပါ။ အကျွ ်ပ်ု သည် သူ
တို့သီချင်း ဆုိစရာအေကာင်း ြဖစ်ပါ၏။ 64 အိထုာဝရဘုရား ၊ သူ
တို့ကျင့်ေသာအကျင့်
ှင့်
အေလျာက်အကျ ိးအြပစ် ကုိ ဆပ် ေပးေတာ်မူပါ။ 65 သူ တို့ စိတ် ှလံးုကုိခုိင်မာ ေစ၍
ကျနိ် ေတာ်မူပါ။ 66အမျက် ေတာ်ထွက်၍
သူ တို့ ကုိ ည ်းဆဲ သြဖင့် ၊ ထာဝရဘုရား
၏ မုိဃ်း ေကာင်းကင်ေအာက် မှ
သုတ်သင် ပယ် ှင်းေတာ်မူပါ။

4
1 ေရွှ သည် အလနွ် သမ်းညိ သည်တကား။ အေကာင်း ဆုံးေသာ ေရွှ သည် အလွန်
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ေဖါက်ြပန် သည် တကား။ သန ့် ှ င်း ေသာ ေကျာက် တို့သည် ခပ်သိမ်း ေသာ လမ်း ဝ
တို့ ၌
ဖ ိုဖရဲ ကဲွြပားလျက် ှိ က၏။ 2အြမတ် ဆုံးေသာ ေရွှ ှင့်အမျှ အလနွ် အဘုိးထုိက်
ေသာ ဇိအနု် မိ သား တို့ ကုိ၊ အိးုထိနး် သမား လပ်ု ေသာေြမ အိးု က့ဲသို့ မှတ် တတ်သည်
တကား။ 3 ေြမေခွး မတို့ပင်
မိမိ တို့သား ငယ်တို့အား ို့
သီးကုိေပး
၍ ို့ တိက်ုတတ်၏။ ငါ ၏လမူျ ိ း သတို့သမီး မူကား၊ ေတာ
၌ ေနေသာကုလားအပ်ု ငှက်က့ဲသို့ ကမ်းက တ် ေသာ သေဘာ ှိ၏။ 4 ို့ စို့ ကေလး
သည် ို့ ငတ် ေသာေကာင့် ၊ လျှာ သည် အာေခါင် ၌
ကပ် လျက် ှိ၏။ သူငယ် တို့သည် မုန ့် ကုိ ေတာင်း ၍ အဘယ် သူမျှ မ ေပး။

5 ေကာင်းမွန် စွာ စား
တတ်ေသာသူတို့ သည် ကုိးကွယ် ရာမ ှိ၊ လမ်း ၌
ေနက၏။ နေီမာင်း ေသာ အိပ်ရာေပါ် မှာ ေပျာ်ေမွ့ ဘူးေသာသူတို့ သည် ေနာက်ေချး
ပုံကုိ ဘက် ရက၏။ 6အဘယ်သူမျှအား မ ထုတ်ဘဲချက်ြခင်း ပျက်စီး ြခင်းသို့ ေရာက်
ေသာ၊ ေသာဒံု
မိ ခံရေသာအြပစ် ဒဏ် ထက် ၊ ငါ ၏လမူျ ိ း သတို့သမီး ခံရေသာအြပစ် ဒဏ်သည်

သာ၍ ကီး ေပ၏။ 7 သူ ၏မှူးမတ် တို့သည် မုိဃ်းပွင့် ထက် သန ့် ှ င်း ၍၊ ို့
ရည်ထက် လည်း ြဖ က၏။ သူတို့အသား
သည် ေကျာက် နထီက် နီ ၏။ ေသွးေကာ လည်း နလီာ ှင့်တ၏ူ။ 8ယခုမူကား၊ သူ
တို့အဆင်း သည်ေမှာင်မုိက် ထက်
မည်း သည်ြဖစ်၍လမ်း ၌ မ ထင် ှား ။ သူ
တို့အေရ သည် အ ို း
၌ ကပ် ၍ ထင်း က့ဲသို့ ေသွ့ေြခာက် ေလ၏။ 9ထား ြဖင့်ေသ ေသာသူသည်၊ ငတ်မွတ်
၍ ေသ
ေသာသူထက်
သာ၍မဂင်္လာ ှိ၏။ ငတ်မွတ်၍ ေသေသာသူ
သည် အသီးအ ှံ ြပတ် ြခင်းအားြဖင့် ထုိး
ေဖါက်၍ ပိန် ကံ ရ၏။ 10 စိတ် ကင်နာတတ်ေသာ မိနး်မ တို့သည် မိမိ
တို့ သား
ကုိပင်ြပ တ် ရက၏။ ငါ ၏လမူျ ိး သတို့သမီး သည် ပျက်စီး ေသာကာလ ၌
မိမိ တို့သားကုိပင် စား ရက၏။ 11ထာဝရဘုရား သည် အမျက် ေတာ်ကုိ စုံလင် ေစ
ေတာ်မူ ပီ။ ြပင်းစွာ ေသာ အမျက် ေတာ်အ ှိနကုိ် လွှတ် ေတာ်မူ ပီ။ ဇိအနု် မိ ကုိ
မီး ှု ိ ၍
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မိ ို း အြမစ် တိင်ုေအာင်ေလာင် ေစေတာ်မူ ပီ။ 12 ရန် ြပ ေသာသူ ှင့် စစ်တိက်ု ေသာ
သူသည် ေယ ု ှလင်
မိ တံခါး အတင်ွးသို့
ဝင် ိင်ုသည်ဟ၊ု ေလာကီ
ှင်ဘုရင် ှင့် ေလာကီ သတ္တ ဝါ
တစုံ တေယာက်မျှမ ယုံ က။ 13 ေယ ု ှလင် မိ အလယ် ၌
ေြဖာင့်မတ် ေသာသူတို့ ကုိသတ်
တတ်ေသာ မိ သားပေရာဖက် တို့၏ ဒစု ိုက် များ ှင့်၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် တို့၏ အြပစ်
များေကာင့်
ဤအမှုသည် ေရာက် ေလ ပီ။ 14 ထုိသူတို့သည်အ ူးက့ဲသို့ လမ်း ၌ လှည့်လည် ၍၊
လအူေသွး ှင့်
လးူ ေသာေကာင့်၊ သူ
တို့အဝတ် ကုိ
အဘယ်သူမျှ မ
ထိ ဝ့ံ ။ 15 သွား က။ မ
စင်ကယ်ေသာသူတို့ ၊ သွား က၊ သွား က။ မ
ထိ က ှင့်ဟု သူတပါးတို့သည်ဟစ် တတ်က၏။ အေဝး
သို့ ေြပး၍
အရပ်ရပ်သို့ လှည့်လည် ရေသာအခါ သာသနာပ
လတိူု့က ၊ သူတို့သည် မ
တည်း မေန ရဟု ဆုိ တတ်က၏။ 16ထာဝရဘုရား သည် အမျက်ေတာ်ထွက်၍ သူ
တို့ ကုိ ကဲွြပား ေစေတာ်မူ ပီ။ သူ
တို့အမှု ကုိ ကည့် ှု ေတာ်မ မူ။ သူတပါးတို့သည်လည်း၊ ယဇ် ပုေရာဟိတ်တို့ ကုိ မ
ိုေသ ၊ အသက် ကီး သူတို့ ကုိ အား
မ နာဘဲေနက၏။ 17 ငါ တို့သည် ှိစ ်တင်ွ မစ မည့်သူကုိ ေြမာ်လင့်၍ မ
ြမင်ရက။ မ
ကယ်တင် ိင်ုေသာလမူျ ိ း ကုိ ကင်းစင် ေပါ်
မှာ အကျ ိး မ ှိဘဲ ေစာင့် က ပီ။ 18 ငါ တို့သည် လမ်း ၌ မသွား ရမည်အေကာင်း ငါ
တို့ေြခရာ ကုိ လိက်ု ှာ က၏။ ငါ တို့သည် ဆုံး
ချနိန်းီ ပီ။ အသက် ှင်ရေသာကာလ
ေစ့ ပီ။ ဆုံး
ချနိေ်ရာက် ေလ ပီ။ 19 ငါ တို့ ကုိလိက်ု ၍ ှာေသာသူတို့သည် မုိဃ်း
ေကာင်းကင်ေရွှလင်းတ ထက် သာ၍လျင်ြမန် က၏။ ေတာင် ို းေပါ် မှာလိက်ု ှာ
က၏။ ေတာ
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၌ လည်း ေချာင်းေြမာင်း က၏။ 20 ငါ တို့ ထွက်သက် ဝင်သက် တည်းဟေူသာ၊
ထာဝရဘုရား
သည် ေပးေတာ်မူ၍ ဘိသိတ် ခံေသာအ ှင်ကုိ သူ
တို့သည် ေြမတင်ွး ၌
ဘမ်းမိ က ပီ။ ထုိအ ှင် ၏
ဘုနး်ေတာ်ကုိခုိလှုံ၍ ၊ ငါတို့သည်သာသနာပ
လတိူု့တင်ွ
အသက် ချမ်းသာရလိမ့်မည်ဟု အထက်ကဆုိ တတ်က၏။ 21 ဥဇ ြပည် ၌
ေန ေသာဧဒံု သတို့သမီး ၊ ဝမ်းေြမာက် ရွှင်လနး် ေလာ။့ ဖလား
ေတာ်သည် သင် ှိရာသို့
ကူး သွား လိမ့်မည်။ သင်သည်ယစ်မူး ၍
အဝတ် အချည်းစည်း ှိရလိမ့်မည်။ 22 အိုဇိအနု် သတို့သမီး ၊ သင် ခံထုိက်သမျှေသာ
အြပစ် ဒဏ်ကုန် ပီ။ သင် သည် ေနာက် တဖန် သိမ်း သွား ြခင်းကုိ မ ခံရ။ အိဧုဒံု
သတို့သမီး ၊ သင် ြပ ေသာဒစု ိုက် ကုိ စစ်ေကာ ၍သင် ၏အြပစ် ကုိ ေဘာ်ြပ ေတာ်
မူမည်။

5
1 အိုထာဝရဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ု တို့ ၌ ေရာက် ေသာ အမှု ကုိေအာက်ေမ့ ေတာ်မူပါ။
အကျွ ်ပ်ု တို့ ခံရေသာက့ဲရဲ ြခင်းကုိ ကည့် ှု ၍
ဆင်ြခင် ေတာ်မူပါ။ 2အကျွ ်ပ်ု တို့ အေမွ ခံရာေြမသည် တပါး
အမျ ိးသားလက်သို့ ၎င်း ၊ ေနရာအိမ် တို့သည်လည်း တကျွနး်တ ိင်ုငံသား တို့လက်
သို့ ၎င်း ေရာက် ပါ ပီ။ 3အကျွ ်ပ်ုတို့သည် မိ
ဘမ ှိေသာ သူငယ်ြဖစ် ကပါ ၏။ အဘ
ဆုံး ပါ ပီ။ အမိ
သည်မုတ်ဆုိးမ က့ဲသို့ ေနရပါ၏။ 4 ေငွ ေပးမှ ေရ ကုိ ေသာက် ရပါ၏။ ထင်း ကုိ
လည်း ဝယ် ရပါ၏။ 5ထမ်းဘုိးကုိအစ ်ထမ်းရပါ၏။ မ
ရပ် မေနဘဲ လပ်ုကုိင် ရပါ၏။ 6 စားစရာ ကုိရ ြခင်းငှါ အဲဂုတ္တု ြပည်သား၊ အာ ှုရိ
ြပည်သားတို့ ၌ ကျွန် ခံရပါ၏။ 7 ဘုိးေဘး တို့သည်ြပစ်မှား ၍ ေသ ပီးမှ၊ အကျွ ်ပ်ု
တို့သည် သူ
တို့ အြပစ် များကုိခံ ရပါ၏။ 8သူ့ကျွန် တို့သည် အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ အပ်ုစုိး ကပါ၏။
သူ
တို့လက် မှ အဘယ်သူမျှမကယ်မ ှ တ်ပါ။ 9 ေတာ ၌ထား ေဘး ှင့် ေတွ့၍ အေသခံ
လျက်
စားစရာ ကုိ ှာရ ကပါ၏။ 10 မွတ်သိပ် ြခင်းအ ှိန် ေကာင့်
အကျွ ်ပ်ု တို့၏ အေရ
သည် မီးဖုိ



ေယရမိြမည်တမ်းစကား 5:11 1748 ေယရမိြမည်တမ်းစကား 5:22

က့ဲသို့ မည်း ပါ၏။ 11 ဇိအနု် မိ ၌ မိနး်မ များကုိ၎င်း၊ ယုဒ
မိ ရွာတို့ ၌
မိနး်မပျ ိ များကုိ၎င်း အဓမ္မ ြပ ကပါ၏။ 12 မှူးမတ် တို့ ကုိ လက် ြဖင့်
ဆဲွ ထားကပါ၏။ အသက် ကီး သူတို့ ကုိလည်း
မ ိုေသ ကပါ။ 13လပူျ ိ တို့သည် ကိတ်ဆုံ ကုိ ထမ်း ရကပါ၏။ သူငယ် တို့သည်
လည်း
ထင်း ေအာက်မှာ လဲ ရ ကပါ၏။ 14 အသက် ကီး သူတို့သည် မိ တံခါးဝ ၌ ၎င်း ၊
လပူျ ိ
တို့သည် ပဲွ သဘင်၌ ၎င်း ကွယ်ေပျာက် ကပါ၏။ 15 အကျွ ်ပ်ု တို့သည် ှလံးု
ရွှင်လနး် ြခင်းြပတ် ၍၊ က
ြခင်းအရာ၌ ညည်းတာွး ြခင်း ှ ိ ကပါ၏။ 16အကျွ ်ပ်ု တို့ ေဆာင်း ေသာ သရဖူ
သည်ကျ ပါ ပီ။ အကျွ ်ပ်ုတို့သည် ြပစ်မှား ေသာေကာင့် အမဂင်္လာ ှိ ကပါ၏။ 17 ထုိ
ေကာင့် အကျွ ်ပ်ု တို့သည်စိတ် ပျက် က ပါ ပီ။ ထုိ
အြပစ်ေကာင့်
မျက်စိ တို့သည်လည်း မဲွ ကပါ၏။ 18လဆိူတ်ညံ လျက် ှိေသာဇိအနု် ေတာင် ေပါ်မှာ
ေြမေခွး တို့သည် သွား လာကပါ၏။ 19 အိထုာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ် သည် နစိ္စ
အ မဲတည်
ေတာ်မူ၏။ ပလ္လ င် ေတာ်သည်လည်း ထာဝရ ပလ္လ င် ြဖစ်ပါ၏။ 20 ကုိယ်ေတာ်သည် အ
ဘယ် ေကာင့်အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ အစ ် မြပတ်ေမ့ေလျာ့ ေတာ်မူသနည်း။ အဘယ်ေကာင့်
ကာလ ကာြမင့် စွာ စွန ့ပ်စ် ေတာ်မူသနည်း။ 21 အိထုာဝရဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိအထံ
ေတာ်သို့
လှည့် ေစေတာ်မူပါ။ သို့ ြပ လျှင် ၊ အကျွ ်ပ်ုတို့သည်ြပန် ၍ လာကပါမည်။ ေ ှး ကာလ
က့ဲသို့ အကျွ ်ပ်ု တို့ကာလ ကုိ အသစ် ြပ ြပင်ေတာ်မူပါ။ 22အကယ်၍ ကုိယ်ေတာ်သည်
အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ ှ င်း ှ င်းပယ် ေတာ်မူမည်ေလာ။ ြပင်းစွာ အမျက်ထွက် ေတာ်မူ မည်
ေလာ။
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ေယဇေကျလအနာဂတ္တ ိကျမ်း။
1သက္က ရာဇ် သုံး ဆယ်ြပည့်၊ ေယေခါနိ မင်း ကီး နနး်ကျ ပ မ ှစ် ၊ စတတု္ထ
လ ငါး ရက်ေန၌့
2 ငါ သည် သိမ်း သွားေသာသူတို့ တင်ွ
ေခဗာ ြမစ် နား မှာ ှ ိ ေနစ ်၊မုိဃ်း ေကာင်းကင်ပွင့် ၍ဘုရားသခင် ၏ဗျာဒိတ် ူပါ ံု
တို့ ကုိြမင် ရ၏။ 3 ထုိအခါခါလဒဲ ြပည် ၊ ေခဗာ
ြမစ် နား မှာ ထာဝရဘုရား
၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည် ယဇ်ပုေရာဟိတ် ဗုဇိ သား ေယဇေကျလ အမည် ှိေသာ
ငါဆီသို့ ေရာက် ၍ ၊ ထာဝရဘုရား
၏လက် ေတာ်သည် ငါအ့ေပါ် မှာ တင်လျက် ှိ ၏။ 4 ငါ ကည့် ှု ၍ ၊ ြပင်းစွာ ေသာ
ေလ၊ ကီးစွာ ေသာ မုိဃ်းတိမ် ၊ ထွနး်လင်း ေသာ မီးစက် သည် ေြမာက် မျက် ှာမှ
ေပါ်လာ ၏။ မီးစက် ထဲက
ဟ ှေမလ ေရွှေရာင်ထွက် ေလ၏။ 5 ထုိမီးစက်ထဲမှာ
သတ္တ ဝါ ေလး ပါးတို့သည် ထင် ှား က၏။ ထုိသတ္တ ဝါ တို့၏ အဆင်း သဏ္ဍာနဟ်ူ
မူကား ၊ လူ
၏ပုံသဏ္ဍန် ကုိေဆာင်၍၊ 6 မျက် ှာ ေလး ခုစီ ၊ အေတာင် လည်း
ေလး ခုစီ ှ ိ က၏။ 7 ေြခေထာက် သည် ေြဖာင့် ေသာ ေြခေထာက် ြဖစ်၏။ ေြခဘ
ဝါး သည် ာွးသငယ် ၏ ေြခဖဝါး က့ဲသို့ ြဖစ်၍ဦးသစ် ေသာ ေကးဝါ က့ဲသို့ ေတာက်
ေလ၏။ ကုိယ်ေလး မျက် ှာအေတာင် ေအာက် ၌
လူ လက် ှိ၏။ 8 ထုိေလး ပါးတို့သည် မျက် ှာ တို့ ှင့်၎င်း
၊ အေတာင် တို့ ှင့်၎င်း ြပည့်စုံ က၏။ 9အေတာင် ချင်းတခု ှင့်တခု စပ် လျက် ှိ၍၊
ထုိသတ္တ ဝါတို့ သွား ေသာအခါ တပါးမျှ မ
လည် ဘဲ တည့်တည့် သွား တတ် က၏။ 10 မျက် ှာ အဆင်း သဏ္ဍာန်ဟူမူကား ၊
သတ္တ ဝါ ေလး
ပါးတို့သည် လက်ျာ ဘက်၌
လူ မျက် ှာ ၊ ြခေသင့်္
မျက် ှာ ှင့်၎င်း ၊ လက်ဝဲ ဘက်၌ ာွး မျက် ှာ ၊ ေရွှလင်းတ မျက် ှာ ှင့်၎င်း ြပည့်စုံ
က၏။ 11အေတာင် များတို့သည် အထက် သို့ ြပန ့် ၍၊ အေတာင် ှစ် ခုချင်း စပ် လျက်၊
ှစ် ခုြဖင့်
ကုိယ် ကုိဖုံး လျက် ှိ က၏။ 12 ထုိသတ္တ ဝါတို့သည် ဝိညာ ် ေတာ်သွား ခွင့် ှ ိသည်
အတိင်ုး
သွား က၏။ သွားေသာအခါတပါးမျှ မ
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လည် ဘဲ တည့်တည့် သွား တတ် က၏။ 13 ထုိသတ္တ ဝါ တို့၏ အဆင်း အေရာင်
သည်ကား ၊ ေတာက် ေသာ မီး
ခဲ အေရာင် ၊ မီးခွက် အေရာင် ှင့် တ၏ူ။ မီး
သည်ေတာက် လျက်
သတ္တ ဝါ တို့တင်ွ
အ ှ ံအြပားလှည့်လည် ၍
မီး ထဲက
လျှပ်စစ် ြပက် ေလ၏။ 14သတ္တ ဝါ တို့သည်လည်း
လျှပ်စစ် ယ်ွက့ဲသို့ အေရာင် ေတာက်၍၊ ေြပး လျက်
ြပန် လာလျက် ှိ က၏။ 15 ထုိသတ္တ ဝါ တို့ ကုိ ငါ ့ကည့် ှု စ ် ၊ သူတို့အနား
မှာ ေလး
ပုိင်း ှ ိေသာရထားဘီး တခု စီ ထင် ှား ၏။ 16 ထုိ ရထားဘီး တို့၏ အဆင်း အေရာင်
သည်ကား ၊ ေကျာက်မျက်ရဲွ အဆင်း အေရာင် ှင့် တ၏ူ။ ထုိ
ေလး ခုတို့ သည် အဆင်း အေရာင်တညီ တည်း ှိ က၏။ ပုံ
သဏ္ဍာနမူ်ကား
၊ ဘီး
တခုအထဲ ၌
ဘီး တခုတပ်သက့ဲသို့ ြဖစ် ၏။ 17 သွား ေသာအခါ
ဘီး ေလး မျက် ှာ တို့သည် တညီတည်းြဖစ်၍မ လည် ဘဲသွား တတ်က၏။ 18 ဘီး
ဝနး် တို့သည်လည်း
ြမင့် ၍
ေကာက်မက် ဘွယ် ြဖစ်က၏။ ထုိ
ေလး ပါးတို့သည်မျက်စိ ှင့် ြပည့် က၏။ 19သတ္တ ဝါ တို့သည် သွား ေသာအခါ ၊ ဘီး
တို့သည် လည်း
ထက် ကပ်ပါ က၏။ 20သတ္တ ဝါ တို့သည် ေြမ ကီး ှင့် ကွာ၍ တက် ေသာအခါ
၊ ဘီး
တို့သည်လည်း
တက် က၏။ ဝိညာ ် ေတာ် သွား ခွင့် ှ ိသည်အတိင်ုး ၊ သူတို့သည်လည်း သွား က၏။
ဘီး
တို့သည်လည်း
သူ တို့ ှင့် ထက်ကပ်တက် ၍ လိက်ု က ၏။ သတ္တ ဝါ တို့၏ ဝိညာ ် သည်ဘီး တို့ ၌
ှိ ၏။ 21 သူ တို့ သွား ေသာအခါ ဘီးတို့သည်သွား က၏။ သူ
တို့ရပ် ေသာအခါ
ဘီးတို့သည်ရပ် က၏။ သူတို့သည် ေြမ ကီး ှင့်ကွာ၍ တက် ေသာအခါ ၊ ဘီး
တို့သည်လည်း သူတို့ ှင့်ထက်ကပ်တက်၍လိက်ု က၏။ အေကာင်း မူကား၊ သတ္တ ဝါ
တို့၏ဝိညာ ် သည် ဘီး
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တို့ ၌ ှိ၏။ 22 ထုိသတ္တ ဝါ တို့၏ ေခါင်း များအေပါ် မှာ မုိဃ်း
မျက် ှာ ကက်၏ အဆင်းအေရာင်သည် ှိ၍၊ ေကာက်မက် ဘွ ယ် ေသာ ေကျာက်
သလင်းမျက် ှာ ကက်က့ဲသို့ ြဖစ်၏။ 23 မုိဃ်း မျက် ှာ ကက်ေအာက် မှာ သူ
တို့အေတာင် များသည် တခုသို့တခုတည့်တည့် ြပန ့် လျက် ှိ၍ ၊ ြပင်ဘက် ၌လည်း
ကုိယ် ကုိ ဖုံး စရာဘို့ အေတာင် ှစ် ခုစီ ှ ိ၏။ 24 သူ တို့ သွား ေသာအခါ
သမုဒ္ဒရာေရ သံ က့ဲသို့ ၎င်း
၊ အန ္တ
တနခုိ်း ှ င်၏အသံ ေတာ်က့ဲသို့ ၎င်း ၊ အေတာင် တို့ ြမည်ေသာအသံ ကုိ ငါ ကား ၏။
စကားသံသည်လည်း လူ
အလံးုအရင်း၏ စကား
သံ က့ဲသို့ ြဖစ်၏။ ရပ် ေသာအခါ
အေတာင် တို့ ကုိ ချ လျက်ေနက၏။ 25 ရပ် ၍ အေတာင် တို့ ကုိ ချ ေသာအခါ၊ သူ
တို့၏ ေခါင်း များအေပါ် မှာ မုိဃ်း မျက် ှာ ကက်ထဲက
စကား သံ သည် ထွက် ၏။ 26 သူ တို့၏ေခါင်း များအထက် ၊ မုိဃ်း မျက် ှာ ကက်
အေပါ် ၌ လည်း
နလီာ ေကျာက် က့ဲသို့ အဆင်း အေရာင် ှိေသာရာဇ ပလ္လ င်သ ာန် ေပါ်၏။ ပလ္လ င် သ
ဏ္ဍာန်
အေပါ် ၌လည်း
လူ ပုံသ ာန် က့ဲသို့ ေပါ် ၏။ 27 ပလ္လ င်အတင်ွး၌၎င်း ၊ ပတ်လည် ၌ ၎င်း ၊ ခါး
သဏ္ဍာန် မှ သည် အထက် ပုိင်း၌
ဟ ှေမလ ေရွှအေရာင် ှင့်
မီး အေရာင် က့ဲသို့
ထင် ှား ၏။ ေအာက် ပုိင်း၌
မီး
အေရာင် က့ဲသို့ ထင် ှား ၍
ပတ်လည် ၌
ထွနး်ေတာက် ေလ၏။ 28 ထုိသို့ ထွနး်ေတာက် ေသာ အေရာင် သည် မုိဃ်းရွာ
ေသာေန ့တင်ွ ၊ မုိဃ်းတိမ် ၌ ေပါ်ေသာ
သက်တံ့ ၏ အေရာင် က့ဲသို့ ြဖစ် ၏။ ဤ
ေရွကား၊ ထာဝရဘုရား
၏ ဘုနး် ေတာ်သ ာန် အဆင်းအေရာင်ြဖစ်သတည်း။

2
1 ထုိဗျာဒိတ် ူပါ ံု ကုိ ငါသည် ြမင်ေသာအခါ ြပပ်ဝပ်လျက်ေန၏။ တဦးေသာသူက
လည်း၊ အချင်း လသူား
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၊ မတ်တတ် ေနေလာ။့ သင့် အားငါ ေြပာ မည်ဟု ငါ ့ အား ဆုိ သံကုိငါ ကား ၏။
2 ထုိသို့ ဆုိ ေသာအခါ
ဝိညာ ် ေတာ်သည် ငါ ့အထဲ
သို့ ဝင် ၍
မတ်တတ် ေနေစသြဖင့်၊ ငါ ှင့်ေြပာေသာသူ၏ စကားကုိငါကားသည်ကား၊ 3အချင်း
လသူား ၊ ငါ ့ ကုိ ပုနက်န် တတ်ေသာ အမျ ိး
တည်းဟေူသာ ၊ ယေန ့
တိင်ုေအာင် ဘုိးေဘး တို့ ှင့်တကွ ငါ ့ ကုိအစ ်ပုနက်န် ၍၊ ြပစ်မှား ေသာ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့ ှ ိရာသို့
သင့် ကုိ ငါ ေစလွှတ် မည်။ 4 ရဲ ေသာမျက် ှာ ှင့် ခုိင်မာ ေသာ ှလံးု ှ ိေသာအမျ ိးသား
တို့ ှ ိရာသို့
သင့် ကုိ ငါ ေစလွှတ် ၍ ၊ သင် က၊ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ဟု သူ
တို့အား
ေြပာ ရမည်။ 5 သူ တို့သည် ပုနက်န် တတ်ေသာ အမျ ိး ြဖစ်၍ ၊ နားေထာင်
သည်ြဖစ်ေစ ၊ နား
မေထာင်သည်ြဖစ်ေစ ၊ မိမိ
တို့တင်ွ
ပေရာဖက် ှိ သည်ကုိ
သိ ရကမည်။ 6အချင်းလသူား ၊ သင် သည် ဆူး
ပင်အမျ ိးမျ ိ း ှင့် ေတွ့၍ ၊ ကင်း မီးေကာက် တို့တင်ွ
ေန ရေသာ်လည်း
သူ တို့ ကုိမ ေကာက် ှင့်။ သူ
တို့စကား ကုိလည်း
မ ေကာက် ှင့်။ သူ
တို့သည်ပုနက်န် တတ်ေသာ အမျ ိး ြဖစ်၍ ၊ သူ
တို့ စကား
ကုိမ ေကာက် ှင့်။ သူ
တို့မျက် ှာရည်ေကာင့်
စိတ် မ ပျက် ှင့်။ 7 သူ တို့သည် အလနွ်ပုနက်န် တတ်ေသာ သေဘာ ှိသည်ြဖစ်၍ ၊
နားေထာင် သည်ြဖစ်ေစ ၊ နား
မေထာင်သည် ြဖစ်ေစ ၊ ငါ ့ စကား ကုိသူ တို့အား
ေဟာေြပာ ရမည်။ 8အချင်းလသူား ၊ ငါ ေြပာ ေသာစကားကုိ နားေထာင်
ေလာ။့ ထုိပုနက်န် တတ်ေသာ အမျ ိး က့ဲသို့ ပုနက်န် ေသာ သေဘာမ
ှိ ှင့်။ သင့် ပစပ် ကုိ ဖွင့် ၍
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ငါ ေပး ေသာ အရာ
ကုိစား ေလာဟ့ု မိန ့် ေတာ်မူလျှင် ၊ 9 ငါကည့် ၍
စာလိပ် ပါေသာလက် သည် ငါ ့ ဆီ သို့ ဆန ့် လျက် ှိ၏။ 10 ထုိစာလိပ်ကုိ ငါ ့ ေ ှ မှာ
ဖွင့်ြဖန ့် ေသာအခါ၊ တဘက်တချက် ၌ အက္ခရာတင် ၍
ငိေုကးြမည်တမ်းြခင်းအချက် ၊ စိတ်မသာညည်းတာွးြခင်းအချက် ၊ အမဂင်္လာအချက်
များပါသတည်း။

3
1တဖန် ၊ အချင်းလသူား ၊ သင်ေတွ့ ေသာအရာ ကုိ စား
ေလာ။့ ဤ
စာလိပ် ကုိစား ပီးလျှင်၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့ ှ ိရာသို့
သွား ၍ ေဟာေြပာ
ေလာဟ့ု မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ 2 ငါ သည်ပစပ် ကုိဖွင့် စ ်
ထုိ စာလိပ် ကုိ ခွ့ံ ေတာ်မူလျက် ၊ 3အချင်းလသူား ၊ ငါ ေပး ေသာ
ဤ စာလိပ် ကုိ စား
၍
ဝမ်း ြပည့် ေစေလာဟ့ု မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ ငါသည် စား
၍ ပစပ် ၌ ပျားရည် က့ဲသို့ ချ ိ ၏။ 4တဖန် ၊ အချင်းလသူား ၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့ ှ ိရာသို့ သွား ၍
ငါ ့ စကား ကုိ ေဟာေြပာ ေလာ။့ 5သင် မသိမကျွမ်း၊ နားလည်ခဲေသာ စကားကုိ ေြပာ
တတ်ေသာ လမူျ ိ း ှ ိရာသို့
သင့်ကုိ ငါေစလွှတ်သည် မဟတ်ု။ ဣသေရလ
အမျ ိး ှ ိရာသို့
ေစလွှတ် ၏။ 6သင်မ သိ မကျွမ်း၊ နားလည် ခဲေသာစကား၊ အလျှင်း နား မလည် ိင်ု
ေသာ စကား
ကုိ ေြပာတတ်ေသာ လူ
အမျ ိးမျ ိ း တို့ ှ ိရာသို့ ေစလွှတ်သည်မဟတ်ု။ အကယ်၍ ထုိသို့ ေသာသူ တို့ ှ ိရာသို့
ေစလွှတ် လျှင်၊ သင့် စကားကုိ
နားေထာင် ကလိမ့်မည်။ 7ဣသေရလ အမျ ိး တို့ မူကား ၊ သင့် စကားကုိ
နား မ ေထာင်က။ ငါ ့ စကားကုိ ပင် နား
မ ေထာင်က။ ဣသေရလ
အမျ ိးသား အေပါင်း တို့သည် ခုိင်မာ ေသာ နဖူး
ှင့် ခုိင်မာ ေသာ ှလံးု ှ ိ က၏။ 8 သို့ ရာတင်ွ၊ သူ
တို့မျက် ှာ တဘက် ၌ သင် ၏ မျက် ှာ ကုိ၎င်း ၊ သူ



ေယဇေကျလအနာဂတ္တ ိကျမ်း 3:9 1754 ေယဇေကျလအနာဂတ္တ ိကျမ်း 3:18

တို့ နဖူး တဘက် ၌ သင် ၏နဖူး ကုိ၎င်းငါခုိင်ခ့ံ ေစ ပီ။ 9သင် ၏နဖူး ကုိ ေကျာက်
ထက် မက၊ စိန် ထက် သာ၍ခုိင်မာ ေစ ပီ။ သူ
တို့သည် ပုနက်န် တတ်ေသာ အမျ ိး ြဖစ်၍ ၊ သင်သည်မ ေကာက် ှင့်။ သူ
တို့မျက် ှာရည်ေကာင့်
စိတ် မ ပျက် ှင့်ဟု မိန ့်ေတာ်မူ၏။ 10 တဖန် ၊ အချင်းလသူား ၊ သင့် အား ငါေြပာ
လတံ့ သမျှ ေသာ စကား တို့ ကုိ နားေထာင် ၍
ှလံးု သွင်း ေလာ။့ 11 သိမ်းသွား ြခင်းကုိ ခံရေသာသင်
၏အမျ ိးသား ချင်းတို့ ှ ိရာသို့ သွား ၍ ၊ အ ှင် ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည် ဟ၊ု
သူတို့ နားေထာင် သည်ြဖစ်ေစ ၊ နား
မေထာင်သည်ြဖစ်ေစ ၊ ေဟာေြပာေလာဟ့ု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။ 12 ထုိအခါ
ဝိညာ ် ေတာ်သည် ငါ ့ ကုိချ ီ ၍ ၊ ထာဝရဘုရား
ကျနိး်ဝပ် ေတာ်မူရာ အရပ်မှ
ဘုနး် ေတာ်သည် မဂင်္လာ ှိေစသတည်းဟ၊ု ငါ ့ ေနာက် ၌ ကီးစွာ ေသာ လှုပ် ှား ြခင်း
အသံ ကုိ ငါ ကား ၏။ 13တခု ှင့်တခုစပ်လျက် ှိေသာသတ္တ ဝါ တို့၏ အေတာင် များ
ြမည်သံ ကုိ၎င်း ၊ သူ
တို့အနား မှာ ဘီး
များ ြမည် သံ ကုိ၎င်း၊ ကီး စွာ ေသာ လှုပ် ှား ြခင်းအသံ ကုိ၎င်း ငါ ကားရ၏။

14 ဝိညာ ် ေတာ်သည် ငါ ့ ကုိချသွီား ေတာ်မူ၍ ၊ ငါ သည်ခါး ေသာစိတ်၊ ပူပန် ေသာ
စိတ် ှင့်လိက်ု ရ၏။ ထာဝရဘုရား
၏လက် ေတာ်သည် ငါ ့အေပါ် မှာ ေလးလံ
စွာ တင် လျက် ှိ၏။ 15 သိမ်းသွား ြခင်းကုိခံရ၍ ၊ ေခဗာ
ြမစ် နား ၊ ေတလဗိဗ
ရွာမှာ ေနရာ
ကျေသာသူတို့ ှ ိရာသို့
ငါေရာက် ၍ ၊ သူ
တို့ေနရာ အရပ်၌ ခုနစ် ရက် ပတ်လံးုမိနး်ေမာေတေွဝလျက်ေန၏။ 16 ခုနစ် ရက် လနွ်
မှ
ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည် ငါ ့ ဆီသို့
ေရာက် လာ၍ ၊ 17အချင်းလသူား ၊ သင့် ကုိဣသေရလ အမျ ိး တင်ွ
ကင်း ေစာင့်အရာ၌ ငါခန ့ထ်ား ေသာေကာင့် ၊ ငါ သတိ
ေပးေသာစကား ကုိ နားေထာင် ၍
သူ တို့အား ဆင့်ဆုိေလာ။့ 18သင်သည် အမှနေ်သ လိမ့်မည်ဟ၊ု လဆုိူး
အား
ငါ ေြပာ လျက် ှင့်
သင်သည်သတိ မ ေပး၊ လဆုိူး
၏ အသက်



ေယဇေကျလအနာဂတ္တ ိကျမ်း 3:19 1755 ေယဇေကျလအနာဂတ္တ ိကျမ်း 3:22

ကုိ ချမ်းသာေစြခင်းငှါ ၊ လဆုိူး
အား သတိ
ေပးေသာစကား ကုိ
မ ေြပာ ဘဲေနလျှင် ထုိ
လဆုိူး သည် မိမိ
အြပစ် ၌ ေသ
လိမ့်မည်။ သူ
၏အသက် ကုိကား ၊ သင် ၌ ငါေတာင်း မည်။ 19 သို့ မဟတ်ု ၊ သင် သည် လဆုိူး
ကုိ သတိ
ေပးလျက်
ှင့်သူ သည် မိမိ
ြပ ေသာ ဒစု ိုက် ကုိ ၎င်း ၊ မိမိ
လိက်ုေသာ အဓမ္မ
လမ်း ကုိ ၎င်းမ ေ ှာင် ဘဲေနလျှင် ၊ မိမိ
အြပစ် ၌ ေသ
လိမ့်မည်။ သင် မူကား ၊ ကုိယ် အသက်
ဝိညာ ်ကုိ ကယ် ှ တ် ေလ ပီ။ 20တဖနတံ်ု ၊ ေြဖာင့်မတ် ေသာသူသည်ေဖါက်ြပန် ၍
ဒစု ိုက် ကုိြပ
လျှင် ၎င်း ၊ ထိမိ
၍ လဲစရာအေကာင်းကုိ သူ့
ေ ှ မှာငါထား လျှင် ၎င်း သူ
သည် ေသ
လိမ့်မည်။ သင်သည်သတိ မ ေပးေသာေကာင့် ၊ သူသည်မိမိ အြပစ် ၌ ေသ
လိမ့်မည်။ သူကျင့် ဘူးေသာ
တရား ကုိ ပမာဏ
မ ြပ ရ။ သူ
၏ အသက် ကုိကား ၊ သင် ၌ ငါေတာင်း မည်။ 21 သို့ မဟတ်ု ၊ ေြဖာင့်မတ် ေသာသူ
သည် ဒစု ိုက် ကုိ မ
ြပ မည်အေကာင်း ၊ သင် သည်သတိ ေပး၍
သူ သည် ဒစု ိုက် ကုိ မ
ြပ ဘဲေနလျှင် ၊ သတိ
ေပးေသာေကျးဇူးေကာင့်
စင်စစ်အသက် ချမ်းသာလိမ့်မည်။ သင် သည် လည်း ၊ ကုိယ် အသက် ဝိညာ ် ကုိ
ကယ် ှ တ် ေလ ပီဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။ 22တဖန်
ထာဝရဘုရား ၏လက် ေတာ်သည် ငါ ့
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အေပါ် မှာ တင် ပီးလျှင် ၊ သင်ထ ၍
လင်ွြပင် သို့
သွား ေလာ။့ ထုိ
အရပ်၌ ငါေြပာ မည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူသည် အတိင်ုး ၊ 23 ငါသည် ထ
၍ လင်ွြပင် သို့ သွား ၏။ ေရာက်ေသာအခါ ေခဗာ
ြမစ် နား မှာ ငါြမင် ဘူးေသာ
ထာဝရဘုရား ၏ ဘုနး် ေတာ်သည် ရပ် ေတာ်မူ၍ ၊ ငါသည် ြပပ်ဝပ်လျက် ေန၏။

24 ဝိညာ ် ေတာ်သည် ငါ ့အထဲ သို့ ဝင် ၍
မတ်တတ် ေနေစလျက် ၊ သင်သွား ေလာ။့ ကုိယ် အိမ် ၌
ပုနး်ေ ှာင် ၍ ေနေလာ။့ 25အချင်းလသူား ၊ သင် သည် ကိ း ှင့် ချည်ေ ှာင် ြခင်းကုိခံ
၍
သူ တို့တင်ွ
မ ထွက် ရ။ 26သင် သည် သူ
တို့ ကုိ မ
ဆုံးမ ဘဲေန ေစြခင်းငှါ ၊ စကား
အလျက် သင့်
လျှာ ကုိအာေခါင် ၌
ကပ် ေစမည်။ အေကာင်း မူကား၊ သူ
တို့သည်ပုနက်န် တတ်ေသာအမျ ိး ြဖစ် က၏။ 27 သို့ ရာတင်ွ ၊ သင့် အားငါ ေြပာ
ေသာအခါ
သင့် ှ တ်
ကုိ ငါဖွင့် မည်။ သင်က၊ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏ ဟု သူ
တို့အား
ေဟာေြပာ ရမည်။ နားေထာင် ေသာသူသည် နားေထာင် ေစ၊ နား
မေထာင်ေသာသူသည် နား
မေထာင်ဘဲေနေစ။ သူ
တို့သည်ပုနက်န် တတ်ေသာ အမျ ိး ြဖစ်ကသည် ဟမိုန ့ေ်တာ်မူ၏။

4
1တဖနတံ်ု ၊ အချင်းလသူား ၊ အတ်ု ြပားကုိယူ ၍
သင့် ေ ှ မှာထား
ပီးလျှင် ၊ ေယ ု ှလင် မိ ပုံကုိ ေရး ေလာ။့ 2 မိ ကုိ ဝုိင်း ၍ မိ ြပင် ၌ တပ် တည်

ေလာ။့ ေြမ ို း
ကုိလည်း ဖို့ ေလာ။့ တပ် သားတို့ ကုိလည်း ခင်းကျင်း ေလာ။့ မိ ပတ်လည် တင်ွ
ဝက်ခွ တိင်ုတို့ ၌



ေယဇေကျလအနာဂတ္တ ိကျမ်း 4:3 1757 ေယဇေကျလအနာဂတ္တ ိကျမ်း 4:11

တံးုတို့ ကုိလည်း ဆဲွ ထားေလာ။့ 3 ထုိမှတပါး ၊ သံ
ြပား ကုိယူ ၍ ၊ သင် ှင့် မိ စပ် ကား မှာ သံ
ို း ြဖစ်ေစြခင်းငှါ ေထာင် ပီးလျှင် ၊ မိ တဘက် ၌ သင် ၏မျက် ှာ ကုိထား ေလာ။့

ထုိသို့ ဝုိင်း ထားသြဖင့် ၊ ထုိ မိ သည်ဝုိင်း ထားြခင်းကုိခံရမည်။ ဤ
သည်ကား ဣသေရလ
အမျ ိး အား
နမိိတ် လက္ခဏာြဖစ် လိမ့်မည်။ 4 ထုိမှတပါး ၊ သင် သည် လက်ဝဲ နေံစာင်း ြဖင့် အိပ်
၍ ၊ ဣသေရလ
အမျ ိး ၏အြပစ် ကုိ ထုိနေံစာင်း၌ တင် ထား ေလာ။့ ထုိသို့
အိပ် ရေသာ ေနရ့က် အေရအတက်ွ အတိင်ုး
သူ တို့ အြပစ် ကုိ ခံ ရ မည်။ 5 အေကာင်း မူကား၊ အရက် သုံး ရာ ကုိး ဆယ်
အေရအတက်ွ အတိင်ုး ၊ သူ
တို့အြပစ် ှင့်ယှ ်ေသာ ှစ် ေပါင်းကုိသင် ၏အေပါ် ၌ ငါ တင် ထား ပီ။ ထုိသို့
ဣသေရလ အမျ ိး ၏ အြပစ် ကုိ သင်သည် ခံရ မည်။ 6 ထုိ ေနရ့က်ေစ့ ပီးမှ ၊ တဖန်
လက်ျာ နေံစာင်း ြဖင့်
အိပ် ၍၊ အရက် ေလးဆယ် ပတ်လံးုယုဒ အမျ ိး ၏ အြပစ် ကုိခံ
ဦးေလာ။့ ှစ် အစား ၌ ရက် ကုိ ငါထား ပီ။ 7သင်သည် ေယ ု ှလင် မိ ကုိ
ဝုိင်း ထားသည် အမှုမှာ၊ မျက် ှာ ထား ၍
လက် ံု း ကုိဆန ့် လျက် ၊ မိ တဘက်
၌ ပေရာဖက် ြပ ရမည်။ 8 ငါသည် သင့် ကုိ ချည်ေ ှာင် ၍
ဝုိင်း ထားြခင်းအမှုကုိ ြပ ရေသာ ကာလ
မ ေစ့ မီှ၊ သင် သည် တဘက် မှ
တဘက် သို့
မ ေစာင်း ရ။ 9 ထုိ မှတပါး၊ ဂျ ံ ဆန၊် မုေယာ
ဆန၊် ပဲ
ဆန် ှစ်မျ ိ း ှင့် ေြပာင်းဆန၊် ေကာက် ဆနတိ်ု့ ကုိ ယူ၍ အိးု
တလံးု ၌
ေရာေ ှာ လျက်ထားရမည်။ နေံစာင်း တဘက်ြဖင့်
အိပ် ရေသာ ေနရ့က်
သုံးရာ ကုိးဆယ်ပတ်လံးု၊ ထုိ
ေရာေ ှာေသာဆနကုိ် မုန ့် လပ်ု ၍
စား ရမည်။ 10 ထုိ မုန ့် ကုိ တေန ့
တေနလ့ျှင် အကျပ် ှစ်ဆယ် စီ ချနိ် ၍
စား ရမည်။ 11 ေရ ကုိလည်း တေန ့တေနလ့ျှင်
တဗတ် စီြခင် ၍
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ေသာက် ရမည်။ 12 မုေယာ မုန ့် ြပား ကုိ စားသက့ဲသို့ စားအံေ့သာငှါ၊ လူ
များေ ှ တင်ွ လူ
၏မစင် ှင့် ဖုတ် ရမည်။ 13 ထုိသို့
ငါ ှင်ထုတ် ရာအရပ် ၊ တပါးအမျ ိးသား တို့ ေနရာ
၌ ၊ ဣသေရလ
အမျ ိး တို့သည် ညစ်ည း ေသာမုန ့် ကုိ စား
ရကမည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 14 ငါကလည်း၊ အိအု ှင် ထာဝရဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ု
သည် ညစ်ည း ြခင်းသို့ မ
ေရာက်ပါေသး။ အလိလိုု ေသ
ေသာအေကာင်၊ သားရဲ
ကုိက်၍ ေသေသာအေကာင်၊ ရွ ံ ှာဘွယ် ေသာအေကာင်၏ အသား
ကုိ ငယ် ေသာ အသက်အရွယ်မှစ၍ ယခု တိင်ုေအာင် အကျွ ်ပ်ု သည် မ
စား ပါဟု ေလျှာက် လျှင် ၊ 15လူ ၏မစင် အရာ ၌ ာွး ေချး ကုိ ငါေပး ၏။ ာွးေချး
ှင့်သင့် မုန ့် ကုိ ဖုတ် ရမည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 16တဖနတံ်ု ၊ အချင်းလသူား ၊ ေယ ု ှ
လင် မိ ၌
မုန ့် အေထာက် အပင့်ကုိ ငါ ချ ိ း မည်။ မိ သားတို့သည် မုန ့် ကုိချနိ် လျက် ၊ စုိးရိမ်
ေသာစိတ် ှင့် စား ရကမည်။ ေရ
ကုိလည်း
ြခင် လျက် ၊ မိနး်ေမာ ေတေွဝြခင်း ှင့်
ေသာက် ရကမည်။ 17 မုန ့် ှင့် ေရ ေခါင်းပါး သြဖင့် ၊ မိ သားတို့သည် တညီတ ွတ်
တည်းမိနး်ေမာ ေတေွဝ၍ ၊ မိမိ
တို့အြပစ်
ေကာင့်
ပိန် ကံ ြခင်းသို့ ေရာက်ရကမည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။

5
1တဖနတံ်ု ၊ အချင်းလသူား ၊ ထက် ေသာထား
တည်းဟေူသာ၊ ဆတ္တ ာသည် ၏သင်တနုး် ကုိယူ ၍ ၊ ကုိယ် ဆံပင် ှင့် မုတ်ဆိတ် ကုိ
ရိတ်
ပီးမှ ၊ ချနိခွ်င် ှင့် ချနိ၍်
အစုစုခဲွ ထားေလာ။့ 2 မိ ကုိ ဝုိင်း ထားရာ ကာလ
ေစ့ ေသာအခါ ၊ ဆံပင် ှင့် မုတ်ဆိတ်သုံးစု တစုကုိ မိ ထဲမှာ
မီး ှု ိ ေလာ။့ တစု
ကုိထား ှင့် ခုတ် ြဖတ်ေလာ။့ တစု
ကုိ ေလ
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တိက်ုရာ၌
လွှင့် ေလာ။့ ငါသည်လည်း ထုိ
အစုေနာက် သို့ ထား
ကုိလွှတ် လိက်ုမည်။ 3အနည်းငယ် ကုိလည်း ယူ ၍
ကုိယ် အဝတ် ှင့်
ထုပ် ေလာ။့ 4 ထုိအနည်းငယ်အချ ိ ကုိလည်း ယူ
ြပန် ၍
မီး ှု ိ ေလာ။့ ထုိမီး
သည် ဣသေရလ
အမျ ိး ကုိ ှ ံြပား လိမ့်မည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။ 5တဖန် အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည် ကား
၊ ဤပုံသည် ေယ ု ှလင် မိ ြဖစ်၏။ ပတ်လည် ၌ ှိေသာတိင်ုး ြပည်များတို့အလယ်
မှာ
ထုိ မိ ကုိ ငါထား ၍ ၊ 6 ပတ်လည် ၌ ှိ ေသာ တိင်ုး သူ ြပည်သား တို့သည် ငါ
၏စီရင် ထုံးဖွ့ဲချက်ပညတ် တရားကုိ လနွက်ျ းသည်ထက်၊ ထုိ မိ သားတို့သည်သာ၍မ
တရားသြဖင့် လနွက်ျ း က ပီ။ ထုိ
ပညတ်တရားေတာ်လမ်းသို့
မ လိက်ု ဘဲ ြငင်းပယ် က ပီ။ 7 သို့ ြဖစ်၍ ၊ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည် ကား
၊ သင် တို့သည် ပတ်လည် ၌ ှိ ေသာ တိင်ုးသူ ြပည်သားတို့ ဆန ့က်ျင်သည်ထက်၊
သာ၍ဆန ့က်ျင် ေသာေကာင့်၎င်း ၊ ငါ ၏စီရင် ချက်လမ်းသို့ မ လိက်ု ၊ ငါ ၏ပညတ်
တရား ကုိမ
ေစာင့်ေ ှာက် ၊ ပတ်လည် ၌ ှိ ေသာ တိင်ုးသူ ြပည်သားတို့၏ထုံးစံ ဓေလ့သို့ လိက်ု
ေသာေကာင့်၎င်း ၊ 8 ငါ သည်ကုိယ်တိင်ု သင့် တဘက် ၌ ေန
၍ ၊ တပါး အမျ ိးသား တို့ ေ ှ မှာ သင် ၌ အြပစ် ဒဏ်ကုိစီရင်မည်။ 9သင် ြပ ဘူး
သမျှ ေသာရွ ံ ှာဘွယ် အမှုတို့ ေကာင့် ၊ ငါမ စီရင် စဖူး၊ မ
စီရင် လတံေ့သာ အြပစ် ဒဏ်ကုိ သင် ၌
စီရင် မည်။ 10သင် ၏အလယ် ၌
အဘ တို့သည် သား
တို့ ကုိ စား
ကလိမ့်မည်။ သား
တို့သည်လည်း
အဘ တို့ ကုိစား က လိမ့်မည်။ သင် ၌ အြပစ်ဒဏ် ကုိ စီရင် ၍ ၊ ကျန်ကင်း သမျှ ကုိ
အရပ်ရပ် တို့က လာေသာေလ ေ ှ မှာ ငါလွှင့် မည်။ 11 ထုိေကာင့် ၊ အ ှင် ထာဝရဘုရား
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မိန ့် ေတာ်မူသည် ကား၊ ငါ အသက် ှင်သည်အတိင်ုး ၊ စက်ဆုပ် ရံွ ှာဘွယ်ေသာ
အမှုအရာအေပါင်း တို့ ှင့်
ငါ ၏သန ့် ှ င်း ရာ ဌာနကုိ သင်သည်ညစ်ည း ေစေသာေကာင့် ၊ ငါ သည် လည်း
သင့် ကုိမ ှေြမာ ၊ မ
စုံမက် ဘဲမျက် ှာ လွှဲမည်။ 12သင် ၏သုံးစု တို့တင်ွ ၊ တစုသည်နာ ေဘးြဖင့် ေသ
၍ ၊ သင် ၏အလယ် ၌ မွတ်သိပ် ြခင်းေဘးြဖင့်
ဆုံး ရ လိမ့်မည်။ တစု
သည်သင့် ပတ်လည် ၌ ထား
ေဘးြဖင့် လဲ ၍ ေသရလိမ့်မည်။ တစု
ကုိအရပ်ရပ် တို့က
လာေသာေလ ေ ှ မှာငါလွှင့် ၍ ၊ သူ့
ေနာက် သို့ ထား
ကုိ လွှတ် လိက်ု မည်။ 13 ထုိသို့ ငါအမျက်အလို
ြပည့်စုံလိမ့်မည်။ ငါ ့ ေဒါသ
အ ှိန် ကုိ သူ
တို့အေပါ် မှာ တည်ေစ ပီးမှ၊ ငါ ့ စိတ် ေြပ
လိမ့်မည်။ သူ
တို့ ၌
ငါေ့ဒါသ စိတ်အလို
ကုိြပည့်စုံေစေသာအခါ ၊ ငါ ထာဝရဘုရား သည် စိတ် အား ကီး၍
မိန ့် ေတာ်မူေကာင်း ကုိ သူတို့ သိရ ကလိမ့်မည်။ 14 ထုိမှတပါး ၊ အနားမှာေ ှာက်သွား
သမျှ ေသာသူတို့ ေ ှ တင်ွ သင့် ကုိလဆိူတ်ညံ ရာ၊ ပတ်လည် ၌ေနေသာ လူ အမျ ိးမျ ိ း
တို့၏ က့ဲရဲ
ရာ
ြဖစ် ေစမည်။ 15 ေဒါသအမျက်အ ှိနအ်ားြဖင့်သင် ၌ ြပင်းစွာ ေသာ အြပစ် ဒဏ်ကုိ
ငါ စီရင် ေသာအခါ ၊ ပတ်လည် ၌ ေနေသာ
လူ အမျ ိမျ ိ းတို့တင်ွ
သင်သည် က့ဲရဲ
ြပစ်တင်ရာ၊ သတိရရာ၊ အံဩ့ဘွယ်ရာြဖစ် လိမ့်မည်။ ထုိသို့ ငါ ထာဝရ ဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 16သင် တို့ ကုိ ဖျက်ဆီး ြခင်းငှါ မွတ်သိပ် ြခင်း ေဘးတည်းဟေူသာ
ြမား ဆုိးတို့ ကုိ ငါလွှတ် လိက်ုေသာအခါ
၌၎င်း ၊ သင် တို့တင်ွ မွတ်သိပ် ြခင်းေဘးကုိ တိးုပွါး ေစ၍ ၊ မုန ့် အေထာက် အပင့်ကုိ
ငါချ ိ း ေသာအခါ ၌၎င်း ၊ 17သင် တို့ ကုိ လယုက် ှပ်ိစက်ရေသာမွတ်သိပ် ြခင်း ေဘး၊
သားရဲ
ေဘးကုိ ငါလွှတ် လိက်ု၍ ၊ ထား
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ေဘးကုိလည်း
ေရာက် ေစသြဖင့် ၊ နာ
ေဘး၊ အေသ
သတ်ြခင်းေဘးတို့ သည် လွှမ်းမုိး ေသာအခါ၌၎င်း ထုိသို့ ြဖစ်လိမ့်မည်။ ထုိသို့ ငါ
ထာဝရဘုရား သည် မိန ့် ေတာ်မူ၏။

6
1တဖန် ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည် ငါ ့ ဆီသို့ ေရာက် လာ၍၊ 2အချင်း
လသူား ၊ သင် သည် ဣသေရလ
ေတာင်
တို့ ကုိ မျက် ှာ ြပ ၍ ၊ သူ
တို့တဘက် ၌ ပေရာဖက် ြပ ေလာ။့ 3 အိဣုသေရလ ေတာင် တို့ ၊ အ ှင် ထာဝရဘုရား
၏ အမိန ့် ေတာ်ကုိ နားေထာင် ကေလာ။့ အ ှင် ထာဝရဘုရား
သည် ေတာင် ကီး၊ ေတာင် ငယ်၊ ြမစ် ၊ ချ ိင့် တို့အား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ငါ သည်ကုိယ်တိင်ု သင် တို့အေပါ် သို့ ထား
ကုိေရာက် ေစ၍ ၊ ြမင့် ေသာအရပ်တို့ ကုိ ဖိ ဖျက် မည်။ 4သင် တို့ယဇ် ပလ္လ င်တို့သည်
လူဆိတ်ညံ လိမ့်မည်။ ေန ုပ်တု တို့သည် ကျ ိးပ့ဲ လိမ့်မည်။ ု ပ်တု ဆင်းတုတို့ ေ ှ မှာ
သင် တို့၏သူရဲ များကုိ ငါလဲှ ချမည်။ 5 ု ပ်တု ဆင်းတတိုု့ေ ှ မှာ ဣသေရလ
အမျ ိးသား အေသ ေကာင်များကုိ ချထား ၍ ၊ ယဇ် ပလ္လ င်တို့ ပတ်လည် ၌ သင် တို့
အ ို း များကုိ ငါြဖန ့် ကဲ မည်။ 6သင် တို့ေနရာ အရပ်ရပ် ၌
ှိေသာ မိ တို့သည် ပိ ပျက် ၍ ၊ ြမင့် ေသာ အရပ်တို့သည် လူ
ဆိတ်ညံလျက်၊ ယဇ် ပလ္လ င်တို့သည်သုတ်သင် ပယ် ှင်းလျက် ၊ ု ပ်တု ဆင်းတအုမျ ိး
မျ ိ း တို့သည် ခုတ်လဲှ ချ ိ းဖ့ဲ ြခင်း ကုိ ခံရလျက် ၊ သင် တို့ လပ်ု ေသာ အရာတို့သည်
ေပျာက်ပျက် လျက် ှိ ကလိမ့်မည်။ 7သင် တို့အလယ် ၌ သူရဲ တို့သည် လဲ
၍ ေသကလိမ့်မည်။ ငါ သည် ထာဝရဘုရား
ြဖစ်ေကာင်း ကုိ သိ ရက လိမ့်မည်။ 8 သို့ ေသာ်လည်း ၊ သင် တို့သည် အြပည်ြပည်
သို့
ကဲွြပား ကေသာအခါ ၊ လူ
အမျ ိးမျ ိ းတို့၏ထား ှင့် လတ်ွ
ေသာ သူအချ ိ ှ ိ ေစြခင်းငှါ အကျန် အကင်းကုိ ငါထား မည်။ 9 ငါ ့ ကုိစွန ့် ပစ်၍
မှားယွင်း တတ်ေသာ ှလံးု ကုိ၎င်း၊ ု ပ်တု ဆင်းတတိုု့ ှင့်
မှားယွင်းလိုသြဖင့်လိက်ု၍ ကည့် ေသာ မျက်စိ တို့ ကုိ၎င်းငါပယ်ဖျက် ေသာအခါ ၊
လတ်ွ ေသာသူတို့သည်သိမ်းသွား ြခင်းကုိခံရာအြပည်ြပည် တို့ ၌
ငါ ့ ကုိေအာက်ေမ့ ကလိမ့်မည်။ ြပ မိသမျှ ေသာစက်ဆုပ် ရွ ံ ှာဘွယ်အမှုတို့ ေကာင့်
ကုိယ်ကုိကုိယ်ရွ ံ ှာ က လိမ့်မည်။ 10 ထုိသို့ ေသာအြပစ် ဒဏ်ကုိ
ငါေပး မည်ဟ၊ု ငါ
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ထာဝရဘုရား သည် အချည်း ှးီ မိန ့် ေတာ်မူသည် မ
ဟတ်ု ေကာင်း ကုိ သိ ရကလိမ့်မည်။ 11အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ဣသေရလ
အမျ ိး
ြပ မိသမျှ ေသာ
ရွ ံ ှာဘွယ်အမှုဆုိး တို့ ေကာင့် ၊ အမဂင်္လာ ှိပါသည်တကားဟုဆုိလျက်၊ လက်ခုပ်
တီးေလာ။့ ေြခ ှင့် ေဆာင့်ေလာ။့ အေကာင်း မူကား ၊ သူတို့သည်ထား ေဘး၊ မွတ်သိပ်
ြခင်းေဘး၊ နာ
ေဘး တို့ ြဖင့် လဲ ၍ ေသကလိမ့်မည်။ 12 ေဝး ေသာသူသည် နာ
ေဘးြဖင့် ေသ လျက် ၊ နးီ
ေသာသူသည် ထား
ေဘးြဖင့် ဆုံး လျက် ၊ ထုိေဘးမှ လတ်ွ၍ ကျန်ကင်း ေသာသူသည်လည်း
မွတ်သိပ် ြခင်း ေဘးြဖင့်
ေသ လျက် ၊ သူ
တို့ ၌
ငါ ၏ ေဒါသအ ှိန် ြပည့်စုံ လိမ့်မည်။ 13 ု ပ်တု ဆင်းတအုေပါင်း တို့အား
နံသ့ာေပါင်း ကုိ ပူေဇာ် ရာအရပ် ၊ ယဇ် ပလ္လ င်များပတ်လည် ၊ ြမင့် ေသာကုနး် ၊
ေတာင်ထိပ် ှိသမျှ တို့အေပါ် ၊ စိမ်း ေသာသစ်ပင်၊ အရိပ် ေကာင်းေသာ သပိတ်ပင် ှိ
သမျှတို့ေအာက်၌၊ ု ပ်တု ဆင်းတတိုု့တင်ွ သူရဲတို့သည်လဲ၍ ေသလျက် ှိ ကေသာအခါ
၊ ငါ သည် ထာဝရဘုရား
ြဖစ်ေကာင်း ကုိ သိ ရက လိမ့်မည်။ 14 သူ တို့အေပါ် မှာ ငါ သည်လက် ကုိဆန ့် ၍ ၊
ဒိဗလတ် မိ ှင့်
ဆုိင်ေသာ လင်ွြပင် ထက်၊ သူ
တို့ ေန ေလရာရာ ြပည် ကုိသာ၍ လူဆိတ်ညံ ရာ၊ အံ့ဩဘွယ် ရာြဖစ် ေစ ေသာအခါ
၊ ငါ သည် ထာဝရဘုရား
ြဖစ်ေကာင်း ကုိ သိ ရက လိမ့်မည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။

7
1 ေနာက် တဖန် ထာဝရဘုရား
၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ် သည် ငါ ့ ဆီသို့
ေရာက် လာ၍၊ 2အချင်းလသူား ၊ အ ှင် ထာဝရဘုရား သည် ဣသေရလ
ြပည်သား တို့ ကုိ ရည်မှတ်၍ မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ြပည် ေလး ေထာင့် တို့သည် ဆုံး
ြခင်းသို့
ေရာက် က၏။ 3သင် သည် ဆုံး
ြခင်းသို့ ေရာက်၍
သင့် အေပါ် သို့ ငါ ၏အမျက် ကုိ ငါလွှတ် လိက်ုမည်။ သင် ၏အကျင့် ှင့်
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အေလျာက်ငါစီရင် မည်။ သင် ြပ မိသမျှ ေသာ ရွ ံ ှာဘွယ် အမှုတို့၏ အကျ ိးအြပစ်
ကုိ ဆပ် ေပးမည်။ 4 ငါသည်
ှေြမာစုံမက်ြခင်းမ ှိဘဲ သင့် အကျင့်
တို့၏ အကျ ိးအြပစ်ကုိ ဆပ် ေပးမည်။ သင် ြပ မိေသာ ရွ ံ ှာဘွယ် အမှုတို့သည် သင်
၏အလယ် ၌
တည် ကလိမ့်မည်။ ငါ သည်ထာဝရဘုရား ြဖစ်ေကာင်း ကုိသင်သိ ရလိမ့်မည်။

5အ ှင် ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ေဘး
တခု ေနာက်တခု ေရာက် လာ၏။ 6 ဆုံး ြခင်းေဘးေရာက် လာ၏။ ဆုံး
ြခင်းေဘး ေရာက် လာ၏။ သင့် ကုိ ေစာင့် လျက် ေရာက် လာ၏။ 7 အိုြပည် ေတာ်
သား၊ သင်သည် အလှည့် ခံရေသာအချနိ်ေရာက်လာ၏။ အချနိ် ေစ့ ပီ။ ရွှင်လနး်စွာ
ေကးေကာ် ြခင်းမ ှိရဘဲ၊ ုနး်ရင်းခတ်ြခင်း အမှုကုိြပ ရေသာေန ့နးီ ပီ။ 8 ငါသည် မ
ကာမြမင့်မီှသင် ၏ အေပါ် သို့ ငါ ၏
ေဒါသအ ှိနကုိ် သွနး်ေလာင်း မည်။ သင်၌ ငါ ့အမျက်
အလိကုို ြပည့်စုံ ေစမည်။ သင် ၏အကျင့် အတိင်ုး
စီရင်
မည်။ သင် ြပ မိသမျှ ေသာ ရွ ံ ှာဘွယ် အမှုတို့၏အကျ ိး အြပစ်ကုိဆပ် ေပးမည်။

9 ှေြမာ စုံမက်ြခင်းမ ှိဘဲ၊ သင့် အကျင့် တို့၏ အကျ ိးအြပစ်ကုိ ဆပ် ေပးမည်။ သင်
ြပ မိေသာရွ ံ ှာဘွယ် အမှုတို့သည် သင် ၏အလယ် ၌
တည် ကလိမ့်မည်။ ငါ
ထာဝရဘုရား သည် ဒဏ် ေပးေကာင်း ကုိ သိ ရက လိမ့်မည်။ 10 ေနရ့က် ေရာက်
လာ၏။ ေရာက် လာ၏။ အလှည့်
ခံရချနိေ်စ့ ပီ။ တံဖျာ ပွင့် ပီ။ မာန
ကီးပွား ပီ။ 11ည ်းဆဲ ြခင်းအြမစ်မှ
အြပစ် တံဖျာ ေပါက် ေလ ပီ။ သူ
တို့အစည်း အေဝး၊ သူ
တို့ပရိသတ် တစုံတေယာက်မျှ မ
ကျန်ကင်းရ။ သူ
တို့အဘို့
ငိေု ကး ြမည်တမ်းြခင်းကုိ မ ြပ ရ။ 12အချနိ် ေစ့ ပီ။ ေနရ့က် နးီ ပီ။ ဝယ် ေသာသူ
သည် ဝမ်း မ ေြမာက်ေစ ှင့်။ ေရာင်း ေသာသူသည် စိတ်မသာ၊ မ
ညည်းတာွး ေစ ှင့်။ အေကာင်း မူကား၊ ထုိလူ
အစုအေဝးအေပါင်း တို့အေပါ် မှာ အမျက် ေတာ်သည် တည်လျက် ှိ၏။ 13 ေရာင်း
ေသာသူသည် အသက်လတ်ွလျက် ှိေသာ်လည်း၊ ေရာင်း ေသာ ေြမသို့ ြပန် ၍ မ
လာရ။ ထုိ
လူ အစုအေဝးအေပါင်း တို့ ှင့်ဆုိင် ေသာ ဗျာဒိတ် ူပါ ံု သည် မြပည့်စုံဘဲမေနရ။ မ
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တရားစွာကျင့်ေသာအားြဖင့်
အဘယ်သူမျှမ တည် ိင်ုရ။ 14 စစ် ခင်းကျင်းေစြခင်းငှါတံပုိး ကုိ
မှုတ် ကေသာ်လည်း
၊ အဘယ်သူမျှ စစ်ချ ီ ၍ မသွား ။ အေကာင်း မူကား၊ ငါ ့အမျက် သည် ထုိ
လူ အစုအေဝးအေပါင်း တို့အေပါ် မှာ တည်လျက် ှိ၏။ 15 ြပင် ၌
ကား ထား ှိ၏။ အတင်ွး ၌ ကားနာ ြခင်း၊ မွတ်သိပ် ြခင်း ှ ိ၏။ လယ်ြပင် တင်ွ ှိ
ေသာ သူ သည် ထား
ြဖင့်
ေသ လိမ့်မည်။ မိ ထဲ တင်ွ ှိေသာသူ သည် လည်း နာ
ြခင်း၊ မွတ်သိပ် ြခင်း အားြဖင့် ဆုံး လိမ့်မည်။ 16 သို့ ရာတင်ွ လတ်ွ ေသာသူတို့သည်
လတ်ွ ေသာအခါ ၊ အသီးအသီး
မိမိ တို့အြပစ် ေကာင့်
စိတ် မသာ ညည်းတာွးလျက် ၊ ချ ိင့် သားချ ိ း က့ဲသို့ ေတာင် ေပါ် မှာ ှ ိ က လိမ့်မည်။

17 ထုိသူ ှိသမျှ တို့သည် လက် အားေလျာ့ ၍ ၊ ဒူး
သည်လည်း အရည် ြဖစ် လိမ့်မည်။ 18 သူတို့သည်လည်း ေလျှာ်ေတ အဝတ်ကုိ ဝတ်
စည်းလျက် ၊ ြပင်းစွာေသာ ထိတ်လန ့် ြခင်း ှင့် ကုိယ် ကုိ ြခံ လျက်၊ တေယာက်မျှမ
ကင်း၊ မျက် ှာ ှက်ေကာက် လျက် ၊ ဆံပင် ြဖတ်လျက် ှိ ကလိမ့်မည်။ 19 သူ တို့ ေငွ
ကုိ လမ်း သို့ ပစ် ၍ ၊ ေရွှ ကုိညစ်ည း ေသာ အရာက့ဲသို့
မှတ်ကလိမ့်မည်။ ထာဝရဘုရား
အမျက်ထွက် ေတာ်မူေသာကာလ
၌၊ သူ
တို့ ေရွှ ေငွ သည် သူ
တို့ ကုိ ကယ်တင် ြခင်းငှါ မ တတ် ိင်ု ။ သူ
တို့အလို ဆ ္ဒကုိ မ
ေြဖ
ိင်ု။ ဝ
စွာမ ေကျွး ိင်ု။ အေကာင်းမူကား၊ ထုိေရွှေငသွည် သူ
တို့ ထိ မိ ၍မှားယွင်း ြခင်းအေကာင်း ြဖစ် သတည်း။ 20 သူ တို့ ၌ တင့်တယ် ေသာ
တနဆ်ာ အားြဖင့်သူတို့ မာန
ကုိ တိးုပွါးေစ၍၊ သူ
တို့ ၌ စက်ဆုပ် ဘွယ်ေသာ ုပ်တု ဆင်းတုတို့ ကုိ၎င်း ၊ ရွ ံ ှာဘွယ် ေသာ အရာတို့
ကုိ၎င်းလပ်ု ကေသာေကာင့် ၊ ထုိတနဆ်ာကုိ ညစ်ည း ေသာအရာ ြဖစ်ေစ ြခင်းငှါငါ
စီရင် မည်။ 21တပါး အမျ ိးသားတည်းဟေူသာအဓမ္မ လတိူု့ သည် လယူု
ဖျက်ဆီးေစြခင်းငှါ သူတို့ လက် သို့ ငါအပ် သြဖင့် ၊ သူတို့သည် ညစ်ည း ေစ က
လိမ့်မည်။ 22 ငါ လည်း မျက် ှာ လွှဲ သည်ြဖစ်၍ ၊ သူတို့သည် ငါ ၏ သန ့် ှ င်းရာဌာနကုိ
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ညစ်ည းေစကလိမ့်မည်။ ထားြပ တို့သည် ဝင် ၍
ညစ်ည း ေစကလိမ့်မည်။ 23 သံ ကိ း ကုိလပ်ု ေလာ။့ အေကာင်း မူကား၊ ြပည်
သည် လအူသက် ကုိ သတ်ြခင်းအြပစ် ှင့်ြပည့် ၏။ မိ သည်လည်း
ညင်းဆဲ ှပ်ိစက်ြခင်း ှင့် ြပည့် ၏။ 24 ထုိေကာင့် ၊ ကမ်းက တ် ေသာ လမူျ ိ း တို့ ကုိ
ငါေဆာင် ခ့ဲ၍ ၊ သူ
တို့သည် အိမ် များကုိ သိမ်းယူ ကလိမ့် မည်။ ခွနအ်ား ကီး ေသာသူတို့၏ မာန
ကုိ ငါ ငိမ်း
ေစမည်။ သူ
တို့သန ့် ှ င်း ေသာအရပ်တို့သည် ညစ်ည း ြခင်း ှ ိ ကလိမ့်မည်။ 25 ပျက်စီး ြခင်းေဘး
လာ ၏။ သူတို့သည် ငိမ်ဝပ် ြခင်း ကုိ ှာ ၍ မ ေတွ့ရ က။ 26 ေဘး တခုေနာက်တခု၊
သိတင်း တခုေနာက်တခု ေပါ် လာလိမ့်မည်။ ပေရာဖက် ထံမှာ ဗျာဒိတ် ူပါ ံု ကုိ ှာ
ေသာ်လည်း မရက။ ယဇ် ပုေရာဟိတ်တို့သည် တရား
ေဟာ ေသာအခွင့်၊ အသက် ကီး ေသာသူတို့ သည် အ ကံ
ေပးေသာအခွင့်ကုိ မ
ရဘဲေန ကလိမ့်မည်။ 27 ှ င် ဘုရင်သည် ညည်းတာွး ြမည်တမ်းလိမ့်မည်။ မင်းသား
သည် မှုိင်ေတွ ြခင်းအဝတ် ကုိ ဝတ်ရ လိမ့်မည်။ ြပည်သူ ြပည်သားတို့၏ လက် တို့သည်
တနုလ်ှုပ် ကလိမ့်မည်။ သူ
တို့ကျင့် ကသည်အတိင်ုး
သူ တို့ ၌ ငါြပ
မည်။ သူ
တို့ စီရင် ကသည်အတိင်ုး
ငါြပန် ၍ စီရင်မည်။ ငါ သည်ထာဝရဘုရား
ြဖစ်ေကာင်း ကုိ သိ ရကလိမ့်မည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။

8
1သက္က ရာဇ် ေြခာက် ခု၊ ဆဌမ
လ ၊ ငါး ရက်ေနတ့င်ွ ၊ ငါ သည်ကုိယ်
အိမ် ၌ ထုိင် ၍ ၊ ယုဒ
အမျ ိးအသက် ကီး သူတို့ သည် ငါ ေ ှ မှာ ထုိင် ကစ ်၊ အ ှင် ထာဝရဘုရား ၏
လက် ေတာ်သည် ငါ ့အေပါ် သို့ သက်ေရာက် ေလ၏။ 2 ထုိအခါ
ငါကည့် ှု ၍ ၊ မီး
အေရာင် က့ဲသို့ ေသာ ပုံ သဏ္ဍာနသ်ည် ထင် ှား ၏။ ခါး သဏ္ဍာန် မှ သည်ေအာက်
ပုိင်း၌
မီး အေရာင်က့ဲသို့ ၎င်း ၊ အထက် ပုိင်း၌
ဟ ှေမလ ေရွှအေရာင်က့ဲသို့ ၎င်း ထင် ှား ၏။ 3လက် သဏ္ဍာန် ကုိဆန ့် ၍
ငါ ၏ဆံပင် တစုကုိ
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ကုိင် လျက် ၊ ဝိညာ ် ေတာ်သည် ငါ ့ ကုိေြမ ှင့် မုိဃ်း ေကာင်းကင် ကား မှာ ချ ီက
၍ ၊ အမျက် ေတာ်ကုိ ှ ိးေဆာ်ေသာ ုပ်တု ပလ္လ င် ှ ိရာ
ေယ ု ှလင် မိ ေြမာက် မျက် ှာ အတင်ွး
တံခါးဝ သို့ ၊ ဘုရားသခင် ၏ဗျာဒိတ် ေတာ် ူပါ ံုအားြဖင့် ငါ ့ ကုိေဆာင်သွား ၏။

4လင်ွြပင် ၌
အရင်ငါြမင် ဘူးေသာ
ဗျာဒိတ် ူပါ ံု က့ဲသို့
၊ ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရားသခင် ဘုနး် ေတာ်သည် ထင် ှား ၏။ 5 အချင်းလသူား ၊ ေြမာက်
လမ်း သို့
ေမျှာ် ကည့် ေလာဟ့ု မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ ေြမာက် လမ်း သို့
ငါေမျှာ် ကည့်၍ ၊ ေြမာက် မျက် ှာ၊ ယဇ် ပလ္လ င်တံခါးဝ ၌
အမျက် ေတာ်ကုိ ှ ိးေဆာ်ေသာ ုပ်တု ှ ိ၏။ 6တဖနတံ်ု ၊ အချင်းလသူား ၊ ငါ သည်
ငါ ၏ သန ့် ှ င်း ရာဌာန ှင့်
ေဝး စွာသွားေစြခင်းငှါ သူ တို့ ြပ က ေသာအမှု ၊ ဤ
အရပ်၌ ဣသေရလ
အမျ ိး ြပ ေသာ၊ အလနွ်
စက်ဆုပ် ရွ ံ ှာဘွယ်ေသာ အမှုတို့ ကုိ ြမင် ပီေလာ ။ တဖန်
လှည့် ၍သွားဦးေလာ။့ သာ၍
ကီး ေသာ ရံွ ှာဘွယ် အမှု တို့ ကုိ ြမင် လိမ့်မည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူလျက်၊ 7 တန်တိင်ုး

တံခါးဝ သို့
ငါ ့ ကုိေဆာင်သွား ၍
ငါ ကည့် ှု ေသာအခါ ၊ တနတိ်င်ုး ို း၌
အေပါက် ကုိ ြမင် ေလ ၏။ 8တဖနတံ်ု အချင်းလသူား ၊ တနတိ်င်ုး ို းကုိ
တးူ ေလာ့ဟု မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ ငါသည်တးူ ပီးမှ တံခါးဝ ကုိ ြမင် ေလ၏။

9 ဝင် ေလာ။့ ဤ
အရပ်၌ ြပ ကေသာ
စက်ဆုပ် ရွ ံ ှာဘွယ်အမှုဆုိး တို့ ကုိ ကည့် ှု ေလာဟ့ု မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ 10 ငါ
သည် ဝင် ၍ ကည့် ှု ေသာအခါ ၊ တနတိ်င်ုး ို း အတင်ွးပတ်လည်၌၊ တာွး တတ်ေသာ
အေကာင်မှစ၍ ရွ ံ ှာဘွယ် ေသာ တိ စ္ဆာန် အမျ ိးမျ ိ း ှင့် ၊ ဣသေရလ
အမျ ိး ကုိးကွယ်ေသာ ုပ်တဆုင်းတု ှ ိသမျှတို့၏ ပုံသ ာန်သည် ေရးထားလျက်
ှိ၏။ 11 သူ တို့ေ ှ မှာ ဣသေရလ
အမျ ိး အသက် ကီး သူ
ခု ှစ် ကျပ်ိတို့ ှင့်တကွ ၊ ယာဇညာ
သား ှာဖန် သည် သူ
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တို့ အလယ် ၌ ရပ် ၍ ၊ ထုိသူအေပါင်းတို့သည် အသီးအသီး
လင်ပနး် ကုိ ကုိင်လျက်၊ နံသ့ာေပါင်းကုိ မီး ှု ိ ကသြဖင့်၊ မီးခုိးသည် ထူထပ်စွာတက်
ေလ၏။ 12တဖနတံ်ု ၊ အချင်းလသူား ၊ ဣသေရလ
အမျ ိး
အသက် ကီး သူ အသီးအသီး
တို့သည် ေမှာင်မုိက် ထဲမှာ
ပုံေရးေသာ အခနး်တို့ ၌ ြပ ေသာအမှုကုိြမင် ပီေလာ။ သူတို့က၊ ထာဝရဘုရားမြမင်။
ထာဝရဘုရား
သည် ေြမ ကီး ကုိ စွန ့ပ်စ်ေလ ပီဟု ဆုိ က၏။ 13တဖန် လှည့် ၍ သွားဦးေလာ။့ သူ
တို့ ြပ ေသာအမှုတို့ တင်ွ သာ၍ ကီးစွာ ေသာ စက်ဆုပ် ရွ ံ ှာဘွယ်အမှုတို့ ကုိ ြမင်
လိမ့်မည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူလျက် ၊ 14 ဗိမာန် ေတာ်ေြမာက် တံခါးဝ သို့
ေဆာင်သွား ၍ ၊ ထုိ
အရပ်၌
မိနး်မ တို့သည် တမ္မုဇနတ် အဘို့ ငိေု ကး လျက် ထုိင် က၏။ 15အချင်းလသူား ၊
ထုိ
အမှုကုိြမင် ပီေလာ ။ တဖန်
လှည့် ၍သွားဦးေလာ။့ ထုိမျှမက သာ၍ ကီးစွာေသာ စက်ဆုပ် ရွ ံ ှာဘွယ်အမှုတို့ ကုိ
ြမင် လိမ့်မည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူလျက်၊ 16ထာဝရဘုရား ၏အိမ် ေတာ်အတင်ွး တနတိ်င်ုး ထဲ
သို့
ေဆာင်သွား ၍ ၊ ဗိမာန် ေတာ်တံခါး ၊ ဗိမာန် ေတာ်ဦး ှင့်
ယဇ် ပလ္လ င် ကား မှာ၊ လူ
ှစ်ကျပ်ိ ငါး ေယာက်တို့သည် ဗိမာန် ေတာ်ကုိ
ေကျာခုိင်း လျက် ၊ အေ ှ သို့ မျက် ှာ ြပ လျက် ၊ အေ ှ မျက် ှာ၌
ေန ကုိ
ကုိးကွယ် က၏။ 17တဖနတံ်ု ၊ အချင်းလသူား ၊ ထုိအမှုကုိ ြမင် ပီ ေလာ
။ ယုဒ
အမျ ိး သည် ဤ
အရပ်၌ စက်ဆုပ် ရွ ံ ှာဘွယ်အမှုတို့ ကုိ ြပ ေသာအြပစ်ေပါ ့ သေလာ ။ သူတို့သည်
အဓမ္မ မှုြဖင့် တြပည်လံးု ကုိ ြပည့် ေစ၍ ငါ၏အမျက်ကုိ အထပ်ထပ် ှ ိးေဆာ် က ပီ။
သစ်ခက် ကုိလည်း မိမိ
တို့ ှာေခါင်းဝ ၌
ကပ် ၍ကုိင်က၏။ 18 ထုိေကာင့် ၊ ငါ သည် ှေြမာ စုံမက်ြခင်းမ ှိဘဲ ငါ ၏အမျက်
ကုိ လွှတ် လိက်ုမည်။ သူတို့သည် ကျယ် ေသာ အသံ
ှင့်ေအာ်ဟစ်၍ ေတာင်းေလျှာက်ေသာ်လည်း၊ ငါသည် နား
မ ေထာင်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။
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9
1 ဖျက်ဆီး ေသာ လက်နက် ကုိ အသီးအသီး
ကုိင်
လျက် ၊ ဤ မိ ခံရေသာဒဏ်တို့ ကုိ အနးီသို့ ေဆာင် ခ့ဲ ကေလာ့ ဟု ကျယ် ေသာအသံ
ှင့် ေခါ် ေတာ်မူသည်ကုိ ငါ ကား ၏။ 2 ထုိအခါ
လူ ေြခာက် ေယာက်တို့သည် အသီးအသီး
ကွပ်မျက် စရာ လက်နက် ကုိ ကုိင် လျက် ၊ တေယာက် သည်လည်း ၊ ပိတ် အဝတ်ကုိ
ဝတ် ၍
နံ ပါး၌
မှင်အိးု ပါလျက်၊ ေြမာက် မျက် ှာ ဘက် အထက် တံခါး လမ်း ြဖင့်
ဝင် ၍ ၊ ေကးဝါ ပလ္လ င် အနား မှာရပ် ေနက၏။ 3ဣသေရလ အမျ ိး၏ဘုရားသခင်
ဘုနး် ေတာ် သည် ကျနိး်ဝပ်ရာ ေခ ုဗိမ် မှ အိမ် ေတာ်တံခါး ခုံသို့ တက် ၍၊ ပိတ် အဝတ်
ကုိဝတ် လျက်၊ နပံါး ၌
မှင်အိးု ပါေသာသူ ကုိ ေခါ် ၍ ၊ 4ထာဝရဘုရား က၊ ေယ ု ှလင် မိ အလယ် ၌
ေ ှာက်သွား ေလာ။့ မိ ထဲ၌ ြပ သမျှ ေသာ စက်ဆုပ် ရွ ံ ှာဘွယ်အမှုတို့ ေကာင့် ၊
ညည်းတာွး ငိေု ကး ေသာသူ တို့၏ နဖူး
ကုိ ထုိး မှတ်ေလာဟ့၍ူ၎င်း ၊ 5အြခားေသာသူတို့ အားလည်း၊ ထုိသူ
ေနာက်
မိ ထဲ၌ ေ ှာက်သွား ၍
ဒဏ်ခတ် ကေလာ။့ ှေြမာ စုံမက်ြခင်းမ ှိ က ှင့်။ 6အသက် ကီး ေသာသူ၊ အသက်
ငယ်ေသာသူ၊ အပျ ိ မ ၊ သူငယ် ၊ မိနး်မ တို့ ကုိ ှ င်း ှ င်းသတ် ကေလာ။့ သို့ ရာတင်ွ ၊
အမှတ်ပါေသာသူကုိ မချ ်းကပ်က ှင့်။ ငါ၏ သန ့် ှ င်းရာဌာန၌ အဦးြပ ကေလာဟ့ု မိန ့်
ေတာ်မူသည် ကုိ ငါကား၏။ သူတို့သည်လည်း၊ အိမ်ေတာ်ေ ှ မှာ ှ ိေသာ အသက် ကီးသူ
တို့ ကုိ ေ ှ ဦးစွာသတ်က၏။ 7တဖနတံ်ု ၊ အိမ် ေတာ်ကုိညစ်ည း ေစ၍ ၊ ကွပ်မျက်ေသာ
သူအေသ
ေကာင်တို့ ှင့် တန်တိင်ုး များကုိ ြပည့် ေစ ပီးမှ၊ ထွက်သွား ကေလာ့ဟု မိန ့် ေတာ်မူ
သည် အတိင်ုး ၊ သူတို့သည်ထွက် ၍
မိ ထဲ၌ ကွပ်မျက် က၏။ 8 ထုိသို့ သူ တို့သည် ကွပ်မျက် ကေသာအခါ ၊ ငါ
ေနရစ် စ ်တင်ွြပပ်ဝပ် ၍ ၊ အိအု ှင် ထာဝရဘုရား ၊ ေယ ု ှလင်
မိ အေပါ် သို့ အမျက် ေတာ်ကုိ သွနး်ေလာင်း ၍ ၊ ကျန်ကင်း သမျှ ေသာဣသေရ

လ အမျ ိး ကုိ ဖျက်ဆီး ေတာ် မူ မည် ေလာ ဟု ေကးေကာ် ၍ ေလျှာက် ေလ၏။
9ထာဝရဘုရားကလည်း၊ ဣသေရလ
အမျ ိး ှင့်
ယုဒ
အမျ ိး၏အြပစ် သည် အလနွ် တရာ ကီး ၏။ တြပည်လံးု သည် လူ
အသက်ကုိသတ်ြခင်းအြပစ် ှင့်ြပည့် ၏။ မိ သည်လည်း
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ေဖာက်ြပန် ြခင်း အြပစ် ှင့်ြပည့် ၏။ သူတို့က၊ ထာဝရဘုရား
သည် ေြမ ကီး ကုိ စွန ့ပ်စ် ေလ ပီ။ ထာဝရဘုရား
မြမင် ဟု
ဆုိ က၏။ 10 ထုိေကာင့် ၊ ငါ သည် ှေြမာ စုံမက်ြခင်းမ ှိဘဲ၊ သူ
တို့အကျင့် တို့၏ အကျ ိးအြပစ်ကုိ သူ
တို့ ေခါင်း ေပါ် သို့ သက်ေရာက် ေစမည်ဟု ငါအ့ား မိန ့ေ်တာ်မူ၏။ 11 ပိတ် အဝတ်ကုိ
ဝတ် ၍ နပံါး ၌
မှင်အိးု ပါေသာသူ ကလည်း၊ ကုိယ်ေတာ် မှာ ထားေတာ်မူသည်အတိင်ုး
အကျွ ်ပ်ုြပ ပါ ပီဟု ြပနေ်လျှာက် ေလ၏။

10
1တဖန်
ငါ ကည့် ှု ၍ ၊ ေခ ုဗိမ် ၏ေခါင်း တို့ အထက် မုိဃ်း မျက် ှာ ကက်၌ နလီာ ေကျာက်
က့ဲသို့ ၊ ရာဇ
ပလ္လ င် ၏ သ ာန် အေရာင် သည် ထင် ှား ၏။ 2 ပိတ် အဝတ်ကုိဝတ် ေသာသူ အား
လည်း ၊ ရထား ဘီး
တို့အကား မှာ ေခ ုဗိမ် ေအာက် သို့ ဝင် ေလာ။့ ေခ ုဗိမ်
အကား မှာ ှိေသာ မီးခဲ
တို့ ကုိ လက် ှစ်ဘက် ှင့်
ကျ ံ း ပီးလျှင် ၊ မိ အေပါ် မှာ ြဖန ့် ကဲ ေလာဟ့ု မိန ့ေ်တာ်မူသည် အတိင်ုး၊ ထုိသူသည်
ငါ ့ မျက်ေမှာက် ၌ သွား ၏။ 3 ဝင် ေသာအခါ
ေခ ုဗိမ် တို့သည် အိမ် ေတာ် လက်ျာ ဘက်မှာ ရပ် ၍ ၊ အတင်ွး တနတိ်င်ုး သည် မုိ
ဃ်းတိမ် ှင့် ြပည့် ၏။ 4ထာဝရဘုရား ၏ ဘုနး် ေတာ်သည် ေခ ုဗိမ်
အေပါ် က
အိမ် ေတာ်တံခါး ခုံအထက်သို့
တက် ေရွှ ၍ ၊ အိမ် ေတာ်သည် မုိဃ်းတိမ် ှင့် ြပည့် ၏။ တန်တိင်ုး သည် လည်း ၊
ထာဝရဘုရား
၏ ဘုနး် ေတာ်အေရာင် ှင့်ြပည့် ၏။ 5အန ္တ တနခုိ်း ှ င်ဘုရားသခင် မိန ့် မက်ေတာ်
မူေသာ
အသံ က့ဲသို့ ေခ ုဗိမ် အေတာင် တို့၏ အသံ
ကုိ ကား ရ၏။ 6 ပိတ် အဝတ်ကုိဝတ် ေသာသူ အားလည်း၊ ရထား ဘီး
အကား ထဲက
မီး ကုိယူ ေလာဟ့ု မိန ့် ေတာ်မူေသာအခါ ၊ ထုိသူသည်ဝင် ၍
ဘီး တို့အနား ၌ ရပ် ေန၏။ 7 ေခ ုဗိမ် တပါးသည် ေခ ုဗိမ် စုထဲက
လက် ကုိ ဆန ့် ၍ ၊ ေခ ုဗိမ် အကား မှာ ှိေသာ
မီး ကုိယူ ပီးလျှင် ၊ ပိတ် အဝတ်ကုိ ဝတ် ေသာသူလက် ၌
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ထည့် ၏။ ထုိသူလည်း
ခံယူ ၍ ထွက်သွား ၏။ 8 ေခ ုဗိမ် အေတာင် ေအာက် ၌ လူ
လက် ကုိလည်း
ငါြမင် ၏။ 9 ငါကည့် ှု ၍ ၊ ေခ ုဗိမ် တို့အနား မှာ ရထားဘီး
တခု စီ ှိ၏။ ဘီး
တို့သည် ေကျာက် မျက်ရဲွ၏ အဆင်း
အေရာင် ှိ၏။ 10 ဘီး ေလး ခုတို့သည်ပုံသ ာန် တညီ တည်း ှိ၍၊ ဘီး
တခုထဲ ၌
ဘီး တခုတပ်သက့ဲသို့ ှ ိ က၏။ 11 သွား ေသာအခါ
ဘီး ေလး မျက် ှာ တညီတည်း ေန၍၊ မ
လှည့် ဘဲ သွား တတ်က၏။ ေခါင်း မျက် ှာ ြပ ေသာ
ဘက် သို့ လိက်ု ၍
မ လှည့် ဘဲ သွား က၏။ 12 ဘီး ေလး ခု ှင့်တကွေခ ုဗိမ်ေလးပါးတို့သည် ေကျာ ၊
လက် ၊ အေတာင် မှစ၍ တကုိယ်လံးု ၌ မျက်စိ ှင့်ြပည့် က၏။ 13 ထုိ ဘီး တို့ ကုိ စကာ
ဟေူသာအမည်ြဖင့်
သမုတ်
သည်ကုိ ငါ ကား ၏။ 14 ေခ ုဗိမ် တို့သည် မျက် ှာ ေလး ခုစီ ှ ိ၍၊ ပဌမ
မျက် ှာ သည်ေခ ုဗိမ်မျက် ှာ ၊ ဒတိုယ
မျက် ှာ သည် လူ
မျက် ှာ ၊ တတိယ
မျက် ှာသည် ြခေသင့်္ မျက် ှာ ၊ စတတု္ထ
မျက် ှာသည် ေရွှလင်းတ မျက် ှာ ြဖစ်၏။ 15 ထုိေခ ုဗိမ် တို့သည် ချ ီက လျက် ှိ
က၏။ ဤ
သည်ကား၊ ေခဗာ
ြမစ် နား မှာ ငါြမင် ဘူးေသာ
သတ္တ ဝါ ေပတည်း။ 16 ေခ ုဗိမ် တို့သည် သွား ေသာအခါ
ဘီး တို့သည် ထက်ကပ်လိက်ု က၏။ ေခ ုဗိမ် တို့သည် ေြမ ကီး မှ
တက် အံေ့သာငှါ အေတာင် တို့ ကုိ ြဖန ့် ေသာအခါ ၊ ဘီး
တို့ သည် မ
ကွာ ဘဲလိက်ုက၏။ 17 သူ တို့ရပ် ေသာအခါ
ဘီးတို့သည်ရပ် က၏။ သူ
တို့သည် ေြမ ကီး ှင့် ကွာ ၍
တက် ေသာအခါ ၊ ဘီးတို့သည်လည်း ထက်ကပ်လိက်ု၍ တက် က၏။ အေကာင်း
မူကား၊ သတ္တ ဝါ ၏ ဝိညာ ် သည် ဘီးတို့ ၌ ှိ၏။ 18 ထုိအခါ
ထာဝရဘုရား ၏ ဘုနး် ေတာ်သည် အိမ် ေတာ်တံခါး ခုံမှ
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ေရွှ ၍ ေခ ုဗိမ် အေပါ် မှာ တည် ေလ ၏။ 19 ထုိေခ ုဗိမ် တို့သည် ငါ ့မျက်ေမှာက် ၌
အေတာင် တို့ ကုိ ြဖန ့် ပီးလျှင် ၊ ေြမ ကီး ှင့် ကွာ၍
တက် က၏။ ြပင်သို့ ထွက် ေသာအခါ
ဘီး တို့သည် လိက်ုက၏။ ထာဝရဘုရား
၏ အိမ် ေတာ်ေ ှ တံခါးဝမှာ ရပ် ၍ ၊ ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရားသခင် ဘုနး် ေတာ်သည် သူ
တို့အေပါ် မှာ တည်လျက် ှိ၏။ 20ဤသည်ကား၊ ေခဗာ
ြမစ် နား မှာ ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရားသခင့် ေအာက် ၌ ငါြမင် ဘူးေသာ
သတ္တ ဝါ
ေပတည်း။ ေခ ုဗိမ် ြဖစ်သည်ကုိ လည်း
ငါသိ ၏။ 21 သူ တို့သည် မျက် ှာ ေလး ခုစီ ၊ အေတာင် ေလး လံးု စီ
ှ ိ၍၊ အေတာင် ေအာက် ၌ လူ
လက် သ ာန် ှ ိ၏။ 22 မျက် ှာ ပုံ ကား ၊ ေခဗာ
ြမစ် နား မှာ ငါြမင် ဘူး ေသာ
မျက် ှာ ှင့်တ၏ူ။ ကုိယ် အဆင်း အေရာင်လည်း
တ၏ူ။ ထုိ
သူေလးပါးတို့သည် တည့်တည့် သွား တတ်က၏။

11
1 ထုိေနာက် ဝိညာ ် ေတာ်သည် ငါ ့ ကုိချ ီ ၍ ၊ အေ ှ ဘက်သို့
မျက် ှာ ြပ ေသာ ထာဝရဘုရား
၏ အိမ် ေတာ် အေ ှ တံခါး သို့
ေဆာင်သွား ၍ ၊ တံခါးဝ ၌
လူ ှစ်ကျပ်ိ ငါး ေယာက် ှိ၏။ သူ
တို့တင်ွ မင်း ြပ ေသာသူ၊ အာဇုရ
သား
ယာဇညာ ၊ ေဗနာယ
သား ေပလတိ တို့ ကုိ ငါြမင် ၏။ 2 ဗျာဒိတ် ေတာ်အသံကား ၊ အချင်းလသူား ၊ ဤ
သူတို့သည် မ
ေကာင်းေသာအ ကံကုိ ကံစည် ၍ ၊ ဤ
မိ ၌
မ တရားေသာ တိင်ုပင် ြခင်းကုိ ြပ ေသာသူြဖစ် က၏။ 3 သူတို့က၊ အမှုမ ေရာက်
ေသး။ အိမ် ေဆာက် ကကုနအံ်။့ ဤ
မိ သည် အိးုကင်း ၊ ငါ တို့သည် အမဲသား
ြဖစ်သည်ဟု ဆုိ တတ်က၏။ 4 သို့ ြဖစ်၍ အိလုသူား ၊ သူ
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တို့တဘက် ၌ ပေရာဖက် ြပ ၍ ေဟာေြပာေလာဟ့ု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။ 5 ထုိအခါ
ထာဝရဘုရား ၏ ဝိညာ ် ေတာ်သည် ငါ ့ အေပါ် သို့ သက်ေရာက် ၍ ၊ သင်သည်
ေဟာေြပာ ေလာ။့ ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ အိဣုသေရလ
အမျ ိး ၊ သင်တို့သည် ဤသို့ ေြပာဆုိ က ပီ။ သင် တို့ ကံစည် သမျှတို့ ကုိ ငါ သိ ၏။

6သင် တို့သည် ဤ
မိ ၌ သူရဲ တို့ ကုိ များြပား ေစ၍ ၊ မိ လမ်း တို့ ကုိ သူရဲ
များ ှင့်ြပည့် ေစက ပီ။ 7 ထုိေကာင့် အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည် ကား
၊ သင် တို့ထား ေသာ
သူရဲ တို့သည် အမဲသား
ြဖစ်၏။ ဤ
မိ သည် အိးုကင်း ြဖစ်၏။ သို့ ေသာ်လည်း ၊ သင် တို့ ကုိ မိ ထဲ က
ငါထုတ် မည်။ 8သင်တို့သည် ထား
ကုိ ေကာက် သည်ြဖစ်၍ ၊ ငါ သည် ထုိထား
ကုိ သင် တို့အေပါ် သို့ ေရာက် ေစမည်ဟု အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 9 ငါသည် သင် တို့ ကုိ မိ ထဲ က
ထုတ် ပီးလျှင် ၊ တ
ကျွနး်တ ိင်ုငံသား တို့၏လက် သို့ အပ် ၍
အြပစ် ဒဏ်ကုိ စီရင် မည်။ 10သင်တို့သည် ထား
ြဖင့် ဆုံး ှုံး က၍ ၊ ဣသေရလ
ြပည်စွနး် မှာ ငါ စစ်ေကာ စီရင်သြဖင့် ၊ ငါ သည် ထာဝရဘုရား
ြဖစ်ေကာင်း ကုိ သင်တို့ သိရ ကလိမ့်မည်။ 11ဤ မိ သည် သင် တို့၏ အိးု
ကင်းမ ြဖစ် ရ၊ သင် တို့သည်လည်း ၊ အိးု
ကင်း၌
အမဲသား မြဖစ် ရက။ ဣသေရလ
ြပည်စွနး် မှာ
ငါစစ်ေကာ စီရင်သြဖင့် ၊ ငါ သည် ထာဝရဘုရား
ြဖစ်ေကာင်း ကုိ သင်တို့ သိရ ကလိမ့်မည်။ 12 အေကာင်း မူကား၊ သင်တို့သည် ငါ
၏တရား
လမ်းသို့ မ လိက်ု ၊ ငါ ့ စီရင် ချက်တို့ ကုိ မ
ေစာင့် ၊ သင် တို့ပတ်လည် ၌ေနေသာ လမူျ ိ း တို့၏ ထုံးစံ
ဓေလ့တို့ ကုိ လိက်ု က ပီဟု မိန ့်ေတာ်မူ၏။ 13 ထုိဗျာဒိတ်ေတာ်စကားကုိ ငါ သည်
ဆင့်ဆုိ ၍ ေဟာေြပာ စ ်တင်ွ ၊ ေဗနာယ
သား ေပလတိ သည် ေသ
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၏။ ငါသည်လည်း ြပပ်ဝပ် ၍ ၊ အိအု ှင်
ထာဝရဘုရား ၊ ကျန်ကင်း ေသာ ဣသေရလ
အမျ ိးသားတို့ ကုိ ဆုံး ှုံး ေစေတာ်မူမည်ေလာဟု ကျယ် ေသာအသံ ှင့်
ေ ကးေကာ် ၏။ 14တဖန် ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည် ငါ ့ဆီသို့ ေရာက်
လာ၍၊ 15အချင်းလသူား ၊ ေယ ု ှလင် မိ သူ မိ သားတို့က၊ ထာဝရဘုရား
ထံ ေတာ်မှ ေဝး
စွာထွက်သွားကေလာ။့ ဤ
ြပည် ကုိငါ တို့အား
အပုိင် ေပး ေတာ်မူ ပီဟု သင် ၏ ညီအစ်ကုိ ၊ သင် ၏အမျ ိးသား ချင်း၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသား အေပါင်း တို့အား ဆုိ တတ်က၏။ 16 ထုိေကာင့် ၊ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည် ကား
၊ သင်၏အမျ ိးသားချင်း တို့ ကုိ တပါးအမျ ိးသားတို့ ေနရာေဝးေသာအရပ်သို့ ငါ
ေြပာင်းေစ၍၊ အတိင်ုးတိင်ုး အြပည်ြပည်တို့ ၌
ြဖန ့် ကဲ ေသာ်လည်း ၊ သူတို့ ေရာက်
ေသာ ြပည် တို့ ၌
ငါသည်သူ တို့အဘို့
သန ့် ှ င်း ရာဌာနက့ဲသို့ ခဏ
ြဖစ် လိမ့်မည်။ 17အ ှင် ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ သူ
တို့ ကုိ
ြဖန ့် ကဲ ေသာ လူ
အမျ ိးမျ ိ းေနရာအတိင်ုးတိင်ုး အြပည်ြပည်တို့ မှ
ငါသိမ်းယူ ၍ ၊ စုေဝး
ပီးလျှင် ၊ ဣသေရလ
ြပည် ကုိေပး မည်။ 18 သူတို့သည် ထုိ
ြပည်သို့ ေရာက် ၍ ၊ စက်ဆုပ်ရံွ ှာဘွယ် ေသာ အမှုအရာ ှိသမျှ တို့ ကုိ ပယ် ှား က
လိမ့်မည်။ 19 ငါသည်လည်း၊ ညီ ွတ် ေသာ စိတ် ှလံးု ှင့်
အသစ် ေသာသေဘာ ကုိ သွင်း ေပးမည်။ သူတို့ ကုိယ်ခနဓ္ါ ထဲက
ေကျာက် ှလံးု ကုိ ှ တ် ၍ ၊ အသား
ှလံးု ကုိေပး
ေသာေကာင့် ၊ 20 သူတို့သည် ငါ စီရင်ထုံးဖွ့ဲ ေသာ ပညတ်တရား လမ်းသို့ လိက်ု၍
ေစာင့်ေ ှာက် သြဖင့် ၊ ငါ ၏ လူ ြဖစ် က လိမ့်မည်။ ငါ သည်လည်း
သူ တို့၏
ဘုရားသခင် ြဖစ် မည်။ 21 သို့ မဟတ်ုလျှင်၊ စက်ဆုပ်ရွ ံ ှာဘွယ်ေသာ အမူ အရာတို့၏
အလိသိုု့ စိတ် ှလံးုအားြဖင့် လိက်ုေသာသူတို့ ၏ အြပစ်ကုိ၊ သူ
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တို့၏ေခါင်း ေပါ် သို့ ငါေရာက် ေစမည် ဟု အ ှင် ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူ၏။
22 ထုိအခါ
ေခ ုဗိမ် တို့သည် အေတာင် တို့ ကုိ ြဖန ့် ၍ ၊ ဘီး
တို့သည်လည်း
လိက်ုက၏။ ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရားသခင့် ဘုနး် ေတာ်သည်လည်း
သူ တို့အေပါ် ၌ ှိေတာ်မူ၏။ 23ထာဝရဘုရား ၏ ဘုနး် ေတာ်သည် မိ ထဲက
တက် ၍ ၊ မိ အေ ှ မှာ ှ ိေသာ ေတာင် ေပါ် ၌ ရပ် ေတာ်မူ၏။ 24 ဝိညာ ် ေတာ်သည်
လည်း ၊ ဘုရားသခင် ၏ ဗျာဒိတ် ူပါ ံုအားြဖင့် ငါ ့ ကုိချ ီ ၍
သိမ်းသွား ေသာသူတို့ ေန
ရာ၊ ခါလဒဲ ြပည်သို့
ေဆာင်သွား ေတာ်မူ၏။ ငါြမင် ခ့ဲ ပီး ေသာ
ဗျာဒိတ် ူပါ ံုသည်လည်း ငါ ှင့်ကွာ၍ တက်သွား၏။ 25ထာဝရဘုရား ြပ ေတာ်မူခ့ဲ
ပီးေသာ
အမှု အရာ ှိသမျှ တို့ ကုိ ငါ သည်သိမ်းသွား ြခင်းကုိခံရေသာသူတို့ အား
ကားေြပာ ေလ၏။

12
1တဖန် ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည် ငါ ့ ဆီသို့ ေရာက် လာ၍၊ 2အချင်း
လသူား ၊ သင် သည်ပုနက်န် တတ်ေသာ အမျ ိး ထဲမှာ ေန ၏။ သူ
တို့သည် ြမင် ရေသာမျက်စိ ှ ိ ေသာ်လည်း မ ြမင် တတ်။ ကား ရေသာနား ှိ
ေသာ်လည်း
မ ကား တတ်။ ပုနက်န် တတ်ေသာ အမျ ိး ြဖစ်က၏။ 3 သို့ ြဖစ်၍ ၊ အချင်းလသူား ၊
အြခားသို့ ေြပာင်း
သွားြခင်းငှါ ဥစ္စာ ပရိကံများကုိ ြပင်ဆင် ၍ ၊ ေန ့
အချနိ၌် သူ
တို့မျက်ေမှာက် တင်ွ ေြပာင်း သွားေလာ။့ သူ
တို့မျက်ေမှာက်
တင်ွ အြခား တပါး သို့ ေနရာ ေြပာင်း ေလာ။့ ပုနက်န် တတ် ေသာ အမျ ိး ြဖစ်
ေသာ်လည်း ၊ သတိရ ေကာင်းရ က လိမ့်မည်။ 4 ေနရာေြပာင်းစရာဘို့ ြပင်ဆင်ေသာ
ဥစ္စာ
ပရိကံ များက့ဲသို့ ၊ သင် ၏
ဥစ္စာပရိကံများကုိ ေန ့
အချနိ၌် သူ
တို့ မျက်ေမှာက် တင်ွ ထုတ် ရမည်။ သိမ်းသွားြခင်းကုိ ခံရေသာသူက့ဲသို့
၊ ည
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အချနိ၌်
သူ တို့ မျက်ေမှာက် တင်ွ ထွက်သွား ရမည်။ 5 သူ တို့ မျက်ေမှာက် ၌ အတ်ု ို း ကုိတးူ
ေဖာက် ၍ ၊ ဥစ္စာ
ပရိကံများကုိ ထုတ် သွားေလာ။့ 6ညဦးယံ အချနိ၌်
သူ တို့မျက်ေမှာက် တင်ွ ပခုံး
ေပါ် မှာထမ်း ၍ ထုတ် ရမည်။ ေြမ ကုိမ ြမင် ရေအာင် မျက် ှာ ကုိ ဖုံး ရမည်။
အေကာင်း မူကား၊ သင့် ကုိ ဣသေရလ
အမျ ိး အား
နမိိတ် လက္ခဏာြဖစ်ေစြခင်းငှါ ငါခန ့ထ်ား ပီဟု မိန ့ေ်တာ်မူသည်အတိင်ုး၊ 7 ငါသည်
သိမ်းသွားြခင်းကုိ ခံရေသာသူ၏ ဥစ္စာပရိကံများက့ဲသို့ ၊ ငါ ၏ ဥစ္စာပရိကံများကုိ ေန ့
အချနိ၌် ထုတ် ၍ ၊ ည
အချနိ၌် အတ်ု ို း ကုိ ကုိယ်လက် ှင့်
တးူေဖာ် ပီးမှ၊ ညဦးယံ
အချနိ၌် သူ တို့မျက်ေမှာက် တင်ွ ပခုံး
ေပါ် မှာ ထမ်း သွား၏။ 8 နနံက် အချနိ၌်
ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည် ငါ ့ ဆီသို့ ေရာက် လာ၍ ၊ 9အချင်းလသူား
၊ ပုနက်န် တတ်ေသာ ဣသေရလ
အမျ ိး က၊ သင် သည်အဘယ် သို့ ြပ သနည်းဟု သင့် အား
ေမး သည် ှိေသာ်၊ 10အ ှင် ထာဝရ ဘုရား၏ အမိန ့် ေတာ်ကုိ ဆင့်ဆုိ ရ မည်။ ဤ
ဗျာဒိတ်ေတာ်သည် ေယ ု ှလင် မိ ကုိ
အစုိးရ ေသာ မင်း မှစ၍၊ ထုိ မိ ၌ ှိေသာဣသေရလအမျ ိးသား အေပါင်း တို့ ှင့် ဆုိင်
ေပ၏။ 11 ငါ သည်သင် တို့၏ နမိိတ် လက္ခဏာြဖစ်၏။ ငါြပ
သက့ဲသို့ သင်တို့သည် ြပ ရ ကလိမ့်မည်။ ေနရာေြပာင်း၍ သိမ်းသွားြခင်းကုိခံရ က
လိမ့်မည်။ 12သင်တို့၏ မင်း သည်လည်း ၊ မိမိ
ပခုံး ၌ ထမ်း ၍ ညဦးယံ
အချနိ၌်
ထုတ် သွားရလိမ့်မည်။ ထုတ် သွားစရာဘို့
အတ်ု ို း ကုိ တးူေဖာ် ရလိမ့်မည်။ ေြမ ကုိမ ြမင် ရေအာင် မျက် ှာ ကုိဖုံး ရလိမ့်မည်။

13 ထုိမင်း ကုိလည်း
ငါ ၏ပုိက်ကွန် ှင့် အပ်ု ၍ ၊ ငါ ၏ ေကျာကွ့င်း ၌
ေကျာမိ့ ေစသည်။ ခါလဒဲ ြပည် ဗာဗုလနု် မိ သို့
ေဆာင်သွား မည်။ ထုိ
မိ ၌ ေသ
ရေသာ်လည်း မိ ကုိ မ
ြမင် ရ။ 14သူ့ ကုိမစ ြခင်းငှါဝုိင်း ေသာသူ တို့ ှင့်
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တပ်သား အေပါင်း တို့ ကုိ အရပ်ရပ် သို့ ြဖန ့် ကဲ မည်။ သူ
တို့ေနာက် ၌ လည်း
ထား ကုိ လွှတ် လိက်ုမည်။ 15လူ အမျ ိးမျ ိ းတို့တင်ွ
ကဲွြပား ေစ၍ ၊ အတိင်ုးတိင်ုး အြပည်ြပည်သို့
ြဖန ့် ကဲ ေသာအခါ ၊ ငါ သည် ထာဝရဘုရား
ြဖစ်ေကာင်း ကုိ သူတို့ သိရ ကလိမ့်မည်။ 16 သို့ ရာတင်ွ ၊ ထား
ေဘး၊ မွတ်သိပ် ြခင်းေဘး၊ ကာလနာ
ေဘးတို့ ှင့်
လတ်ွ၍၊ ငါကျန်ကင်း ေစေသာ သူ
အချ ိ တို့သည် မိမိ
တို့ ြပ ဘူးေသာ စက်ဆုပ် ရွ ံ ှာဘွယ်အမှု ှ ိသမျှ တို့ ကုိ၊ ေနာက်ေရာက်ေသာ တပါး
အမျ ိးသားေနရာြပည်တို့ ၌
ေဘာ်ြပ ကလိမ့်မည်။ ငါ သည်ထာဝရဘုရား
ြဖစ်ေကာင်း ကုိ သူတို့ သိရ ကလိမ့်မည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ ၏။ 17တဖနထ်ာဝရဘုရား ၏
ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည် ငါ ့ ဆီသို့
ေရာက် လာ၍ ၊ 18အချင်းလသူား ၊ တနုလ်ှုပ် လျက် အစာ ကုိ စား
ေလာ။့ တနုလ်ှုပ် လျက် ၊ သတိ
ြပ လျက်
ေရ ကုိေသာက် ေလာ။့ 19အ ှင် ထာဝရဘုရား သည် ဣသေရလ
ြပည် ၊ ေယ ု ှလင် မိ သား တို့ ကုိ ရည်မှတ်၍ မိန ့်ေတာ်မူေသာစကားကုိ ဆင့်ဆုိရ
မည်မှာ၊ သူတို့သည် သတိြပ လျက် အစာကုိ စား
ရကမည်။ မိနး်ေမာ ေတေွဝလျက် ေရ ကုိ ေသာက် ရကမည်။ ထုိသို့
ေသာအားြဖင့်၊ ြပည်သူ ြပည်သားအေပါင်း တို့ ြပ ေသာအဓမ္မအမှုေကာင့်၊ ဣသေရ
လြပည် သည် မိမိ ြပည့်စုံြခင်း ှင့် ကင်းလတ်ွရလိမ့်မည်။ 20လူေန ေသာ မိ တို့သည်
လည်း
ပျက်စီး ၍ ၊ တြပည်လံးု ဆိတ်ညံ လျက် ှိ ရလိမ့်မည်။ ငါ သည် ထာဝရဘုရား
ြဖစ်ေကာင်း ကုိ သင်တို့ သိရ ကလိမ့်မည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ ၏။ 21တဖနထ်ာဝရဘုရား
၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည် ငါ ့ ဆီသို့
ေရာက် လာ၍ ၊ 22 အချင်းလသူား ၊ ေနရ့က်ကာလေရွ လျက် ှိ၍၊ ခပ်သိမ်းေသာ
ဗျာဒိတ် ူပါ ံုလည်း ပျက်က ပီဟ၊ု ဣသေရလ
ြပည် ၌
သုံး တတ်ေသာ စကားပုံ
ကား
အဘယ် သို့ နည်း။ 23 သို့ ြဖစ်၍ ၊ အ ှင် ထာဝရ ဘုရား၏ အမိန ့် ေတာ်ကုိ ဆင့်ဆုိ ရ
မည်မှာ၊ ထုိ
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စကားပုံ ကုိ ငါေပျာက် ေစမည်။ ေနာက် တဖန် ဣသေရလ
အမျ ိး၌
မသုံးရက။ ေနရ့က်ကာလနးီ ပီ။ ခပ်သိမ်း ေသာ ဗျာဒိတ် ူပါ ံုလည်း
ြပည့်စုံ ကလိမ့်မည်ဟု ေြပာေလာ။့ 24 ေနာက် တဖန် ဣသေရလ
အမျ ိး ၌
အချည်း ှးီ ေသာ ူပါ ံု မ ှ ိ ရ။ ေချာေ့မာ့ စွာ ပေရာဖက် ြပ ြခင်းလည်း မ ှိရ။ 25 ငါ
သည် ထာဝရဘုရား
ြဖစ်၏။ ငါေြပာ လျှင် ၊ ေြပာ သည်အတိင်ုး
ြပည့်စုံ လိမ့်မည်။ ြပည့်စုံ ချနိလ်ည်း မ
ေရွ ရ။ အချင်းပုနက်န် တတ်ေသာအမျ ိး ၊ သင် တို့လက်ထက် ၌
ငါေြပာ မည်။ ေြပာ သည်အတိင်ုးလည်း
ြပည့်စုံ ေစမည်ဟု အ ှင် ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 26တဖန် ထာဝရဘုရား ၏
ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည် ငါ ့ ဆီသို့
ေရာက် လာ၍၊ 27အချင်းလသူား ၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့က၊ သူ
ြမင် ေသာ
ဗျာဒိတ် ူပါ ံုသည် ေဝးေသး၏။ ေဝး
ေသး ေသာကာလ
ကုိ ရည်မှတ်၍
ေဟာတတ်သည်ဟု ေြပာဆုိ က၏။ 28 သို့ ြဖစ်၍ အ ှင် ထာဝရဘုရား ၏အမိန ့် ေတာ်
ကုိ ဆင့်ဆုိရမည်မှာ၊ ငါ ၏စကား ြပည့်စုံချနိမ် ေရွှ ရ။ ငါေြပာ သည်အတိင်ုး လည်း
ြပည့်စုံ ေစမည်ဟု အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။

13
1တဖန် ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည် ငါ ့ ဆီသို့
ေရာက် လာ၍၊ 2အချင်းလသူား ၊ ကုိယ်အလိအုေလျာက်ပေရာဖက် ြပ ၍ ေဟာေြပာ
တတ်ေသာ ဣသေရလ
အမျ ိး ပေရာဖက် တို့တဘက် ၌ ေဟာေြပာ ေလာ။့ ထာဝရဘုရား
၏ အမိန ့် ေတာ်ကုိနားေထာင် ကဟု သူ
တို့အား ေြပာ ေလာ။့ 3အ ှင် ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ အဘယ်အရာကုိ
မျှ မ
ြမင် ဘဲ၊ ကုိယ် စိတ် အလိသိုု့
လိက်ု
တတ်ေသာ
ပေရာဖက် မုိက် တို့သည် အမဂင်္လာ ှိ က၏။ 4 အိဣုသေရလ အမျ ိး၊ သင် ၏ပေရာ
ဖက် တို့သည် ေတာ
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၌ ေန ေသာေြမေခွး ှင့် တူ က၏။ 5ဣသေရလ အမျ ိး သည် ထာဝရဘုရား
၏ ေန ့
ေရာက်မှစစ်တိက်ု ၍
ခံ ိင်ုမည်အေကာင်း ၊ သူတို့သည် မိ ို း ပျက်
အေပါ် သို့တက် ၍၊ ြပ ြပင် ြခင်းအမှုကုိ မ ြပ ဘဲ ေနက၏။ 6အချည်း ှးီ ေသာအရာ
ကုိ ြမင် က ပီ။ ထာဝရဘုရား
ေစလွှတ် ေတာ်မ မူဘဲ၊ ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည် ဟဆုို
လျက်၊ လှည့်စား ၍ ပေရာဖက် ြပ က ပီ။ ကုိယ်စကား
ြပည့်စုံ မည်ဟု သူတပါးယုံေစြခင်းငှါြပ က ပီ။ 7 ငါ မ ေြပာ ဘဲ ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ဟု သင်တို့ ဆုိ လျက် ၊ အချည်း ှးီ ေသာ အရာကုိြမင် က ပီ မ
ဟတ်ုေလာ ။ လှည့်စား ၍
ပေရာဖက် ြပ က ပီ မဟတ်ု ေလာ။ 8 ထုိေကာင့် အ ှင် ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူ
သည် ကား
၊ သင် တို့သည် အချည်း ှးီ ေသာ စကားကုိ ေြပာ ၍
မုသာ ူပါ ံု ကုိြမင် ေသာေကာင့် ငါ သည် သင် တို့တဘက် ၌ ေန၏။ 9အချည်း ှးီ
ေသာ အရာကုိြမင် ၍
မုသာ စကားကုိ ေဟာေြပာ တတ်ေသာ ပေရာဖက် တို့ ကုိ ငါ ဆီးတားသြဖင့်၊ သူ
တို့သည် ငါ ၏ပရိသတ် စည်းေဝး ရာသို့
မ ဝင် ရက။ ဣသေရလ
အမျ ိး ၏ စာရင်း ၌
သူတို့အမည် ကုိ မ
သွင်းရ။ ဣသေရလ
ြပည် ၌ ေနရာ မ ချရ။ ငါ သည် ထာဝရဘုရား
ြဖစ်ေကာင်း ကုိ သင်တို့ သိရ ကလိမ့်မည်။ 10 ငိမ်သက် ြခင်းမ ှိေသာ်လည်း ၊ ငိမ်
သက် ြခင်း ှ ိသည်ဟု သင်တို့ ဆုိ လျက် ၊ ငါ ၏လူ တို့ ကုိ လှည့်စား ေသာေကာင့်
၎င်း ၊ တေယာက်ကား အတ်ု ို း ကုိတည် လျက် ၊ တေယာက်ကားအဂင်္ေတ ှင့်မွမ်းမံ
လျက်ြပ ေသာေကာင့်၎င်း ၊ 11 ထုိအတ်ု ို းသည် ပိ လဲ မည်ဟု အဂင်္ေတ ှင့်မွမ်းမံ ေသာ
သူတို့အား
ေြပာ ေလာ။့ မုိဃ်းေရ လွှမ်းမုိး လိမ့်မည်။ ကီးစွာေသာ မုိဃ်းသီး ကျ လိမ့်မည်။ မုိ
ဃ်းသက် မုနတိ်င်ုးတိက်ုဖျက် လိမ့်မည်။ 12 ထုိအတ်ု ို း သည် ပိ လဲ ပီးမှ ၊ သင်တို့ မွမ်းမံ
ေသာ
အဂင်္ေတ သည် အဘယ် မှာ ှိသနည်းဟု သင် တို့အား
သူတပါးေမး လိမ့်မည်မ ဟတ်ုေလာ ။ 13 ထုိေကာင့် ၊ အ ှင် ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်
မူသည် ကား
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၊ ငါ သည် အမျက် ထွက်၍ ၊ သင်တို့အတ်ု ို းကုိ မုိဃ်းသက် မုနတိ်င်ုးအားြဖင့်တိက်ု၍
ဖျက် မည်။ ငါ ၏ ေဒါသ အ ှိနေ် ကာင့်
မုိဃ်းေရ လွှမ်းမုိး ၍ ၊ ကီးစွာေသာ မုိဃ်းသီး ှင့် ဆုံး ေစမည်။ 14 ထုိသို့သင်တို့သည်
အဂင်္ေတ ှင့်
မွမ်းမံ ေသာ
အတ်ု ို း ကုိ ေြမ တိင်ုေအာင် ငါ ဖိ ချ ၍
အြမစ် ကုိလှန် သြဖင့် ၊ အတ်ု ို းသည်လဲ ၍
ဖိမိလျက်၊ သင်တို့သည် အသက် ဆုံးက လိမ့်မည်။ ငါ သည် ထာဝရဘုရား
ြဖစ်ေကာင်း ကုိ ထုိအခါ
သိရ ကလိမ့်မည်။ 15 ထုိသို့ အတ်ု ို း ၌ ၎င်း
၊ အဂင်္ေတ ှင့်
မွမ်းမံ ေသာသူတို့ ၌
၎င်း ၊ ငါ သည်ကုိယ်အမျက် ကုိ ေြဖ မည်။ အတ်ု ို း မ ှိဟ၍ူ၎င်း ၊ အဂင်္ေတ ှင့်
မွမ်းမံေသာသူတည်းဟေူသာ၊ 16 ငိမ်သက် ြခင်းမ ှိေသာအခါ
ေယ ု ှလင် မိ အဘို့
ငိမ်သက် ြခင်း ူပါ ံု ကုိ ြမင် ၍
ေဟာေြပာ ေသာ ဣသေရလ
ပေရာဖက် များမ ှိ ကဟ၍ူ၎င်း ၊ သူတို့အား ငါေြပာမည်ဟု အ ှင် ထာဝရဘုရား မိန ့်
ေတာ်မူ၏။ 17 ထုိမှတပါး၊ အချင်းလသူား ၊ ကုိယ် အလို
အေလျာက်ပေရာဖက် ြပ ေသာသင် ၏ အမျ ိးသမီး တို့ တဘက် ၌ မျက် ှာ ြပ ၍၊

18အ ှင် ထာဝရဘုရား ၏ အမိန ့် ေတာ်ကုိ ေဟာေြပာ ဆင့်ဆုိရမည်မှာ၊ အသက် ဝိညာ ်
တို့ ကုိ ဘမ်း ြခင်းငှါ ခပ်သိမ်း ေသာသူတို့ ၏နပံါး၌ ေခါင်းအံးု ကုိထည့် ၍ ၊ လအူ
ကီးအငယ်တို့ ေခါင်း ေပါ် မှာ ဦးထုပ် တို့ ကုိ တင်ထား ေသာမိနး်မတို့သည် အမဂင်္လာ ှိ
က၏။ ငါ ့လူ တို့၏ အသက် ဝိညာ ်ကုိ ဘမ်း ၍ ၊ ကုိယ်အသက် ဝိညာ ်ကုိ
ေသ ြခင်းမှ ကယ်ချွတ်ကလိမ့်မည်ေလာ။ 19 မုေယာ ဆနတ်လက် ဆွနး် ှင့် မုန ့် တဖ့ဲ
ကုိ ရ အံေ့သာငှါ ၊ ငါ ၏လူ တို့တင်ွ
ငါ ့ ကုိ ှုတ်ချ ကလိမ့်မည်ေလာ။ မုသာ
စကားကုိ နားေထာင် တတ်ေသာ ငါ ၏လူ တို့အား
မုသာ စကားကုိ ေြပာေသာအားြဖင့် ၊ မ
ေသ အပ်ေသာသူ တို့ ၏ အသက် ကုိသတ် ၍ ၊ မ
ှင် အပ်ေသာသူ တို့ ကုိ အသက် ချမ်းသာ ေပးကလိမ့်မည်ေလာ။ 20 ထုိေကာင့် အ ှင်

ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည် ကား
၊ သင် တို့သည် အသက် ဝိညာ ်တို့ ကုိ ရေအာင် ဘမ်း လျက် ၊ သုံးတတ်ေသာေခါင်းအံးု
တို့ ကုိ ငါ သည် ရနဘ်က် ြပ ၍ သင် တို့နပံါး မှ ဆဲွ ှ တ် ပီးလျှင် ၊ သင် တို့ရေအာင် ဘ
မ်း ေသာ အသက် ဝိညာ ်တို့ ကုိ ငါလွှတ် လိက်ုမည်။ 21သင် တို့ဦးထုပ် တို့ ကုိလည်း
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ငါဆုတ် ၍ ၊ ငါ ၏ လူ
တို့ ကုိ သင် တို့လက် မှ
ကယ် ှ တ် မည်။ ေနာက် တဖန် သူတို့သည် အဘမ်း ခံ၍၊ သင် တို့လက် သို့
မ ေရာက် ရက။ ငါ သည် ထာဝရဘုရား
ြဖစ်ေကာင်း ကုိ သင်တို့ သိရ က လိမ့်မည်။ 22 ငါ မ ည ိးငယ် ေစေသာ လေူကာင်း
တို့ ကုိ သင်တို့သည် မုသာ
စကားအားြဖင့် ည ိးငယ် ေစေသာေကာင့် ၎င်း ၊ လဆုိူး
တို့သည် ဆုိး
ေသာလမ်း ကုိ မ
ေ ှာင် ေစြခင်းငှါအသက် ချမ်းသာေပး၍၊ သူတို့ ကုိ ခုိင်မာ ေစေသာေကာင့် ၎င်း ၊

23 ေနာက် တဖနသ်င်တို့သည် အချည်း ှးီ ေသာ အရာကုိမ
ြမင် ရက။ ပေရာဖက် ြပ ၍ မ ေဟာ ရက။ ငါ ၏ လူ
တို့ ကုိသင် တို့လက် မှ ငါကယ် ှ တ် မည်။ ငါ သည် ထာဝရဘုရား
ြဖစ်ေကာင်း ကုိ သင်တို့ သိရ ကလိမ့်မည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ ၏။

14
1ဣသေရလ အမျ ိးအသက် ကီး သူ
အချ ိ တို့သည် လာ
၍
ငါ ့ ေ ှ မှာ ထုိင် က၏။ 2ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည် ငါ ့ ဆီသို့
ေရာက် လာ၍ ၊ 3အချင်းလသူား ၊ ဤ
လူ တို့သည် ကုိယ် စိတ် ှလံးု၌
ကုိယ် ု ပ်တု များကုိ တည်ေထာင် ၍ ၊ ကုိယ် မျက် ှာ ေ ှ မှာ ကုိယ် ဒစု ိုက် သစ်တံးု
ကုိ ထား
က ပီ။ သူ
တို့ ေမးေလျှာက် ြခင်းကုိ ငါခံရ မည်ေလာ ။ 4 ထုိေကာင့် ၊ အ ှင် ထာဝရ ဘုရား၏
အမိန ့် ေတာ် ကုိ သူ
တို့အား
ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ၊ အကင်ဣသေရလ အမျ ိးသား သည် ကုိယ် စိတ် ှလံးု ၌
ကုိယ် ု ပ်တု တို့ ကုိ တည်ေထာင်
၍ ၊ ကုိယ် မျက် ှာ ေ ှ မှာ ကုိယ် ဒစု ိုက် သစ်တံးု ကုိ ထား
လျက်
ပေရာဖက် ထံသို့ ေရာက် လာ၏၊ ထုိသူ
၌ ုပ်တု များြပား သည် ှင့်အညီ ငါြပနေ်ြပာ မည်။ 5 ထုိသို့ ေသာအားြဖင့်၊ ဣသေရ
လ
အမျ ိး ကုိ သူ
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တို့ စိတ် သေဘာ ှိသည် ှင့်အညီငါဘမ်း မည်။ ထုိ
သူအေပါင်း တို့သည် မိမိ
တို့ ု ပ်တု များေကာင့်
ငါ ှင့် ကွာေဝး က ပီ။ 6 ထုိေကာင့် ၊ အ ှင် ထာဝရဘုရား ၏အမိန ့် ေတာ် ကုိ ဣ
သေရလ
အမျ ိး အား
ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ၊ ေနာင်တ ရ၍
ုပ်တု တို့ ကုိ က ်ေ ှာင် ကေလာ။့ သင် တို့ ြပ သမျှ ေသာ စက်ဆုပ် ရံွ ှာဘွယ်အမှု

တို့ မှ
မျက် ှာ လွှဲ ကေလာ။့ 7 ငါ ှင့် ကွာ ပီးလျှင် ၊ ကုိယ် စိတ် ှလံးု ၌
ကုိယ်
ု ပ်တု များကုိ တည်ေထာင် ၍ ၊ ကုိယ် မျက် ှာ ေ ှ မှာ ကုိယ်
ဒစု ိုက် သစ်တံးု ကုိ ထား
လျက်ပင်၊ ငါ ့အလိကုို
ေမးြမနး် ြခင်းငှါ ၊ ပေရာဖက် ထံသို့ လာ ေသာ ဣသေရလ အမျ ိးသား ြဖစ်ေစ ၊ ဣ
သေရလ
အမျ ိး၌ တည်း ေနေသာ တပါး
အမျ ိးသား ြဖစ်ေစ၊ ငါ ထာဝရဘုရား သည် ကုိယ်
အလိအုေလျာက်ြပနေ်ြပာ သြဖင့် ၊ 8 ထုိသူ တဘက် ၌ငါ သည်မျက် ှာ ထား ၍
သူ့ ကုိ နမိိတ် ြဖစ် ေစမည်။ စကားပုံ
လည်း ြဖစ်ေစမည်။ ထုိသူကုိ ငါ ၏လူ တို့အထဲ မှ
ပယ် ှား မည်။ ငါ သည် ထာဝရဘုရား
ြဖစ်ေကာင်း ကုိ သင်တို့သိရ ကလိမ့်မည်။ 9 ပေရာဖက် သည်ေဟာေြပာ ၍ မှားယွင်း
လျှင် ၊ ထုိ
ပေရာဖက် ကုိ ငါ ထာဝရဘုရား မှားယွင်း ေစ၏။ ထုိသူ
ကုိငါ သည် ဒဏ်ခတ် ၍ ၊ ငါ ၏လူ ဣသေရလ အမျ ိးထဲမှ
ပယ် ှား မည်။ 10 သူတို့သည်လည်း အြပစ် ှင့် အေလျာက်ဒဏ်ခံရ ကမည်။ ပေရာ
ဖက် ခံရ ေသာဒဏ် သည် ပေရာဖက်ကုိ ဆည်းကပ် ေသာသူခံရေသာဒဏ် ှင့်တူရ
လိမ့်မည်။ 11 ထုိသို့ ြဖစ်လျှင်၊ ေနာက် တဖန် ဣသေရလ
အမျ ိး
သည် ငါ ့ ကုိ မစွန ့ပ်စ်၊ လမ်း မ လွှဲ၊ မှားယွင်းြခင်း အြပစ်
ှိသမျှ တို့ ှင့်
ေနာက် တဖနမ် ညစ်ည း ဘဲ၊ ငါ ၏လူ ြဖစ် ရက လိမ့်မည်။ ငါ သည်လည်း
သူ တို့၏ဘုရားသခင် ြဖစ် မည်ဟု အ ှင် ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 12 တဖန်
ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည် ငါ ့ ဆီသို့ ေရာက် လာ၍၊ 13အချင်းလသူား ၊
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ြပည် သားတို့သည် အထပ်ထပ် လနွက်ျ း၍
ငါ ့ ကုိ
ြပစ်မှား ေသာေကာင့် ၊ ငါ သည်လက် ကုိ ဆန ့် ၍ မုန ့် အေထာက် အပင့ကုိ် ချ ိ း သြဖင့်
၊ အစာ
အာဟာရ ကုိ ေခါင်းပါးေစ၍၊ ထုိြပည်မှ လူ
ှင့် တိ စ္ဆာန် တို့ ကုိ ပယ် ြဖတ်လျှင် ၊ 14 ေနာဧ ၊ ဒံေယလ
၊ ေယာဘ
၊ ဤ
သုံး ေယာက် ှိ ေသာ်လည်း
၊ ကုိယ် ေြဖာင့်မတ် ြခင်းအားြဖင့် ကုိယ် အသက်
ဝိညာ ်ကုိသာ ကယ် ှ တ် ရေသာအခွင့် ှ ိ ကလိမ့်မည်ဟု အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 15သားရဲ တို့သည် ြပည် ၌ ေပါ် လာ၍
ဖျက်ဆီး ေသာေကာင့်
၊ အဘယ်သူ မျှမေန ိင်ုသြဖင့်
လူဆိတ်ညံ လျှင် ၊ 16 ထုိ သူ သုံး ေယာက် ှိ ေသာ်လည်း၊ ငါ ၏အသက် ှင် သည်
အတိင်ုး ကုိယ်သားသမီး ကုိ မ
ကယ် ှ တ် ရ။ ကုိယ်တိင်ု သာချမ်းသာ ရက၍ ၊ ြပည် သည် လဆိူတ်ညံ လျက် ှိ ရ
လိမ့်မည်။ 17 သို့ မဟတ်ု ၊ အိထုား
၊ ထုိ
ြပည် ကုိလပ်ု ကံေလာဟ့ု ငါဆုိ လျက် ၊ ထား
ေဘးကုိ ေရာက် ေစေသာေကာင့်၊ လူ
ှင့်
တိ စ္ဆာန် တို့ ကုိ ပယ်ြဖတ် လျှင် ၊ 18 ထုိ သူ သုံး ေယာက် ှိေသာ်လည်း ၊ ငါ အသက်
ှင် သည်အတိင်ုး ကုိယ်သားသမီး ကုိမ ကယ် မ ှ တ်ရ၊ ကုိယ်တိင်ု သာချမ်းသာ ရက
လိမ့်မည်။ 19 သို့ မဟတ်ု ၊ ထုိ
ြပည် ၌
ကာလနာ ကုိ ငါေစလွှတ်
ေသာေကာင့် ၊ လူ
ှင့်
တိ စ္ဆာန် ၏ အသက် ကုိ သတ်ြဖတ် ပယ် ှင်း ြခ င်း ငှါ ငါ ၏ ေဒါသအ ှိန် ကုိ
သွနး်ေလာင်း လျှင်၊ 20 ေနာဧ ၊ ဒံေယလ
၊ ေယာဘ
တို့ ှ ိေသာ်လည်း ၊ ငါ
အသက် ှင် သည် အတိင်ုးကုိယ်သားသမီး ကုိ မ
ကယ် မ ှ တ်၊ ကုိယ် ေြဖာင့်မတ် ြခင်း အားြဖင့် ကုိယ် အသက် ဝိညာ ် ကုိသာ
ကယ် ှ တ် ရကလိမ့်မည်ဟု အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 21 ထုိေကာင့် ၊ အ ှင် ထာဝရဘုရား
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မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ေယ ု ှလင် မိ ၌
လူ ှင့် တိ စ္ဆာန် တို့ ကုိ ပယ်ြဖတ် ြခင်းငှါ ထား ေဘး၊ မွတ်သိပ် ြခင်းေဘး၊ ဖျက်ဆီး
တတ်ေသာသားရဲေဘး၊ ကာလနာေဘးတည်းဟေူသာ၊ အလနွ်ဆုိးေသာ ေဘးေလးပါး
တို့ ကုိ ငါေစလွှတ်ေသာအခါ ။ ထုိမျှမက လွှတ်ခဲလိမ့်မည်မဟတ်ုေလာ။ 22 သို့ ရာတင်ွ ၊
လတ်ွ ၍ ထွက်ေြမာက် ရေသာအကျန် အကင်းသားသမီး
အချ ိ ှ ိ ကလိမ့်မည်။ သူ
တို့ သည် သင် တို့ ှ ိရာသို့ ထွက် လာ၍ ၊ ကျင့် ကံ ြပ မူေသာ အမှုအရာ တို့ ကုိ သင်တို့
သိ ကလိမ့်မည်။ ေယ ု ှလင် မိ ၌
ငါေရာက် ေစသမျှေသာ အမှုများေကာင့် စိတ်ပူပန်ြခင်းမ ှိ၊ သက်သာ ြခင်း ှ ိ က
လိမ့်မည်။ 23 သူ တို့ ကျင့် ကံ ြပ မူေသာ အမှု အရာတို့ ကုိ သင်တို့သည် ြမင် ေသာအခါ
သက်သာ ရကလိမ့်မည်။ ေယ ု ှလင်
မိ ကုိ
ငါြပ ေလသမျှ တို့ ၌၊ အေကာင်း မ ှိဘဲ မ
ြပ သည် ကုိသိ ကလိမ့်မည်ဟု အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။

15
1တဖန်
ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည် ငါ ့ ဆီသို့
ေရာက် လာ၍၊ 2အချင်းလသူား ၊ သစ်ေတာ ၌
သစ်ခက် သာမညြဖစ် ေသာ စပျစ် ယ်ွသား သည် အြခားေသာသစ်သား ထက်
ြမတ်ေသာအရာ တစုံ
တခု ှိ သေလာ ။ 3တစုံ တခုကုိ လပ်ု အံေ့သာငှါ စပျစ် ယ်ွသား ကုိ ယူ
တတ်သေလာ ။ တစုံတခု
ကုိ
ဆဲွထား စရာ တံစို့ ကုိ စပျစ် ယ်ွသားြဖင့် လပ်ုတတ်သေလာ။ 4ထင်း ဘို့ မီး ထဲသို့
ချ တတ်၏။ မီး
သည်လည်း
အရင်း အဖျားအလယ် ကုိ ေလာင် တတ်၏။ အသုံး
ဝင် တတ်သေလာ ။ 5 မီး မေလာင်မီှအသုံး မ ဝင်လျှင်၊ မီး
ေလာင် ၍
ကျွမ်း ပီးမှအသုံးမဝင်ဟု သာ၍ဆုိဘွယ် ှိသည် မဟတ်ု ေလာ။ 6ဤ အမှု၌ အ ှင်
ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည် ကား
၊ ေတာ
သစ်ပင် တင်ွ
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မီး ေမွးစရာ ထင်း ဘို့ ငါ အပ် ေသာ
စပျစ် ယ်ွသား က့ဲသို့ ၊ ေယ ု ှလင် မိ သားတို့ ကုိ ငါအပ် မည်။ 7 သူ တို့တဘက်
၌ ငါ သည် မျက် ှာ ကုိထား မည်။ သူ
တို့သည် မီး
တပုံမှ ထွက် ၍
တပုံ ၌ေလာင် လိမ့်မည်။ သူ
တို့တဘက် ၌ ငါ သည် မျက် ှာ ကုိ ထား
ေသာအခါ ၊ ငါ သည်ထာဝရဘုရား ြဖစ်ေကာင်း ကုိ သင်တို့သိရ က လိမ့်မည်။ 8 သူ
တို့သည် ငါကုိ့ အထပ်ထပ် ြပစ်မှားေသာေကာင့်
၊ ငါသည်သူတို့ ြပည်ကုိ လဆိူတ်ညံ ရာအရပ်
ြဖစ် ေစမည်ဟု အ ှင် ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူ၏။

16
1တဖန် ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည် ငါ ့ ဆီသို့
ေရာက် လာ၍၊ 2အချင်းလသူား ၊ ေယ ု ှလင် မိ သည် မိမိ
၌ စက်ဆုပ် ရံွ ှာ ဘွ ယ် ေသာ အမှုအရာ တို့ ကုိ သိ မည်အေကာင်း ြပ ေလာ။့

3ထာဝရဘုရား သည် ေယ ု ှလင် မိ အား
မိန ့်
ေတာ်မူေသာစကား ကုိသင်ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ၊ သင် ၏မူလ ၊ သင် ၏ေမွးဘွား ရာဌာန
သည် ခါနာန် ြပည် ၌ ှိ၏။ သင် ၏ အဘ
သည် အာေမာရိ
လ၊ူ သင် ၏အမိ သည် ဟိတ္တိ အမျ ိး ြဖစ်၏။ 4သင့် ကုိ ဘွား ြခင်းအေကာင်းအရာ
ဟမူူကား ၊ ဘွား ေသာေန ၌့ ချက် ကိ း ကုိမ ြဖတ် ၊ သန ့် ှ င်း ေစြခင်းငှါ ေရ မချ ိ း၊ ဆား
ှင့်မလးူ၊ အဝတ် ှင့် မပတ်ရစ်၊ 5က ုဏာ စိတ် ှင့်ထုိသို့ ြပ စု ြခင်းငှါ သင့် ကုိြမင်

၍ အဘယ်သူမျှမ သနား ၊ ဘွား ေသာေန ၌့သင် သည် ကုိယ် ကုိရံွ ှာ ရသည်တိင်ုေအာင်
လယ်ြပင် ၌
ပစ် ထားြခင်းကုိ ခံရ၏။ 6 ငါသည် ေ ှာက်သွား ၍
အေသွး ှင့် လးူ လျက် ှိ ေသာသင့်
ကုိ ြမင် ေသာအခါ
အသက် ှင် ေလာဟ့ု သင် သည် အေသွး ၌ ှိစ ် ငါဆုိ ၏။ 7 ြမက်ပင် က့ဲသို့ ငါ ကီး
ပွါး ေစသြဖင့် ၊ သင်သည် အစ ်အတိင်ုး ကီး ၍
လှ ေသာ အဆင်း ှင့်ြပည့်စုံ ၏။ ရင်သား ထ ၍
ကုိယ် ၌လည်းအေမွး ေပါက် ၏။ အရင်က အဝတ် မ ှိ၊ အချည်းစည်း ေနရ၏။ 8တ
ဖန် ငါသည်ေ ှာက်သွား ၍
သင့် ကုိြမင် ေသာအခါ
၊ သင် ၌ချစ်လိဘွုယ် ေသာ အချနိ် အရွယ် ှိေသာေကာင့်
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၊ ငါသည်ကုိယ် အဝတ် စွနး်ကုိ ြဖန ့် ၍ ၊ သင် ၌ အချည်းစည်း ှိြခင်းကုိ ဖုံးအပ်ု ၏။
ကျနိဆုိ် ြခင်းကုိလည်း ြပ ၍ ၊ သင် ှင့် ပဋိညာ ် ဖွ့ဲသြဖင့် ၊ သင်သည် ငါ ၏ခင်ပွနး်ြဖစ်
ေလ၏။ 9 ထုိအခါ
သင့် ကုိ ေရချ ိ း ၍ ၊ သင် ၌လးူေသာ အေသွး ှိသမျှကုိ ငါေဆးေကာ ၏။ ဆီ
ှင့် လိမ်း ၏။ 10 ချယ်လှယ် ေသာ အဝတ်ကုိဝတ် ေစ၏။ တဟာ ှ
သားေရေြခနင်း ကုိ စီးေစ၏။ ဖဲ
၊ ပိတ်ေချာ ှင့် ြခံ ေစ၏။ 11လက်ေကာက် ှင့် လည်ဆဲွ အစ ှိေသာ တနဆ်ာ မျ ိ း
ကုိ ဆင် ေစ၏။ 12 နား ေတာင်း၊ ှာဆဲွ ၊ လှ ေသာ ေပါင်း ကုိလည်း
ဆင် ေစ၏။ 13 ထုိသို့
သင် သည် ေရွှ ေငွ ှင့်တကွ ၊ ဖဲ
၊ ပိတ်ေချာ ၊ ချယ်လှယ် ေသာ အဝတ်တနဆ်ာတို့ ကုိဆင် လျက်၊ မုန ့်ညက် ၊ ပျားရည်
၊ ဆီ
ကုိစား လျက် ၊ အလနွ် တရာ လှ ေသာအဆင်း ှင့်ြပည့်စုံ၍ ၊ မိဖုရား
အရာကုိခံရ ၏။ 14 ငါသည် ကုိယ် အသေရ ကုိ သင် ၌
အပ်ေပး ေသာေကာင့်
၊ သင် သည် လှ ေသာအဆင်း ှင့် စုံလင် ၍ ၊ အတိင်ုးတိင်ုး အြပည်ြပည်၌ ေကျာ်ေစာ
ေလ၏။ 15 သို့ ရာတင်ွ ၊ သင် သည်ကုိယ်လှ ေသာ အဆင်းကုိ
ကုိးစား ၍ ၊ ဂုဏ် အသေရေကျာ်ေစာေသာေကာင့် ၊ ြပည်တနဆ်ာ လပ်ု၍၊ ခရီးသွား
ေသာသူအေပါင်း တို့ ှင့်
မ တရားေသာေမထုနကုိ် အ ှ ံအြပား ြပ သြဖင့် ၊ ေယာက်ျား တိင်ုးအခွင့် ရ၏။ 16သင်
၏အဝတ် ကုိ လည်း ယူ
၍ ၊ ြမင့် ေသာအရပ် တို့ ကုိထူးြခားေသာ အဆင်းအေရာင် ှင့်ဆင်ြပင်၍၊ တခါမျှမ
ြဖစ် စဖူး၊ ေနာက်၌လည်းမ ြဖစ် လတံေ့သာအမှု၊ မ
တရားေသာေမထုနကုိ် ထုိအရပ် ၌ ြပ ေလ ပီ။ 17 ငါေပး ေသာ
ေရွှ ေငွ တနဆ်ာ ြမတ် တို့ ကုိလည်း
ယူ ၍ ၊ ေယာက်ျား ု ပ်တု တို့ ကုိ လပ်ု ပီးလျှင် ၊ သူ
တို့ ှင့်
မှားယွင်း ေလ ပီတကား။ 18 ချယ်လှယ် ေသာအဝတ် ကုိလည်း
ယူ ၍ ၊ ထုိ
ု ပ်တတိုု့ ကုိ ြခံ ပီးလျှင် ၊ ငါ ့ ဆီ ှင့် ငါ ့ နံသ့ာေပါင်း ကုိ သူ
တို့ ေ ှ မှာ တင် ထားေလ ပီ။ 19 ငါေပး ေသာ ေဘာဇ ် ၊ သင့် ကုိငါေကျွး ေသာ
မုန ့်ညက် ၊ ဆီ
၊ ပျားရည် ကုိလည်း
သူ တို့ေ ှ မှာ ေမွှး ကိ င် စရာဘို့
တင် ထားေလ ပီတကား။ 20 ထုိမှတပါး၊ သင်ဘွား ေသာ ငါ ၏ သားသမီး
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တို့ ကုိ ယူ
၍ ၊ ထုိ
ု ပ်တတိုု့အား
ေကျွးေမွး ြခင်းငှါ ယဇ် ပူေဇာ်ေလ ပီ။ 21သင် သည် မ
တရားေသာေမထုန် ကုိြပ ၍
စိတ်
မ ေြပေသာေကာင့်ငါ ၏သားသမီး တို့ ကုိသတ်
၍ ုပ်တု တို့ အား
မီးြဖင့်ပူေဇာ် ရမည်ေလာ။ 22သင် ြပ ေသာစက်ဆုပ် ရွ ံ ှာဘွယ်အမှု၊ မ
တရား ေသာေမထုန် အမှုအေပါင်း တို့ ကုိြပ စ ်တင်ွ၊ အရွယ် ငယ် ေသာအခါ
အဝတ် မ ှိ၊ အချည်းစည်း ှိ ေ ကာင်း၊ ကုိယ်
အေသွး ၌
လးူလဲ လျက်ေနေကာင်းကုိ မ
ေအာက်ေမ့ ပါ တကား။ 23 သင် သည် အမဂင်္လာ ှိ၏။ အမဂင်္လာ ှိ၏။ ဒစု ိုက်
အေပါင်း ကုိ ြပ ပီးမှ ၊ 24 ကုိယ် ေနဘို့
ကုဋီ တိက်ုကုိတည် ၍
လမ်း ှိ
တိင်ုးြမင့် ေသာ အရပ်ကုိ လပ်ု ေလ၏။ 25သင် သည် ြမင့် ေသာအရပ်ကုိ လမ်း ဦး
တိင်ုး
လပ်ု ၍ ၊ ကုိယ် လှ ေသာ အဆင်းကုိရွ ံ ှာဘွယ် ြဖစ်သည် တိင်ုေအာင်ြပ လျက်၊
ခရီးသွား ေသာသူအေပါင်း တို့အား
ေပါင် တို့ ကုိ ခွါ ဖွင့်၍ ၊ မ
တရားေသာေမထုနအ်မှုတို့ ကုိ များြပား ေစ၏။ 26 ဆူ ဖိ း ေသာသင် ၏အိမ်နးီချင်း အဲ
ဂုတ္တု လူ တို့ ှင့်
မှားယွင်း ၍ ၊ ငါ ့အမျက် ကုိ ှ ိးေဆာ်လျက် ၊ မ
တရားေသာေမထုန် အမှုတို့ ကုိ များြပား ေစ၏။ 27 ထုိေကာင့် ၊ ငါ သည် လက် ကုိ
ဆန ့် လျက်သင် ၏ ရိက္ခါကုိ ြဖတ် ၍ ၊ သင့် ကုိမုနး် ေသာသူ၊ သင့် ဆုိးညစ် ေသာ အမှု
များေကာင့်
ှက် တတ်ေသာ ဖိလိတ္တိ
အမျ ိးသမီး တို့ လက်သို့အပ် ရ၏။ 28သင် သည်ကိေလသာစိတ် မ ေြပေသာေကာင့်
၊ အာ ှုရိ လူ တို့ ှင့် လည်း
မှားယွင်း ေလ၏။ ထုိသို့ မှားယွင်း ေသာ်လည်း စိတ် မ ေြပ ိင်ု။ 29 ထုိမှတပါး ၊ ခါနာန်
ြပည် မှ သည် ခါလဒဲ ြပည် တိင်ုေအာင် ၊ မ
တရားေသာေမထုနအ်မှုတို့ ကုိ များြပား ေစေသာ်လည်း စိတ် မ ေြပ ိင်ု။ 30အစုိးတရ
ြပ ၍ သီလ
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ပျက်ေသာ မိနး်မ ြပ တတ် သမျှ ေသာဤ အမှုတို့ ကုိ သင် သည်ြပ မိလျက် ၊ သင့်
စိတ် ှလံးု သည် အလနွ် မုိက် ပါသည်တကား။ 31သင် ၏ ကုဋီတိက်ုကုိ ခပ်သိမ်း ေသာ
လမ်း ၌
တည် ၍ ၊ လမ်း ှိ တိင်ုးြမင့် ေသာ အရပ်ကုိလပ်ု သြဖင့် ၊ အခ
ကုိြငင်း ေသာေကာင့် ြပည်တနဆ်ာ ှင့် မ
တူ ။ 32 ကုိယ် မ ဆုိင် ေသာ ေယာက်ျား ကုိ ကုိယ် လင် ၏ ကုိယ်စား လက်ခံ
၍ေမျာက်မထား ေသာ မိနး်မ ှင့် တ၏ူ။ 33 ြပည်တနဆ်ာ မိနး်မ ှိ သမျှ တို့သည်
လက်ေဆာင် ကုိခံယူ တတ်က၏။ သင် မူကား ၊ သင် ၏ရည်းစား အေပါင်း တို့အား
လက်ေဆာင် ကုိေပး
တတ်၏။ အရပ်ရပ် တို့က
လာ ၍ မ တရားေသာေမထုန် ကုိြပ ေစြခင်းငှါ ၊ သူတပါး
တို့ ကုိ ငှါး တတ်၏။ 34 သို့ ြဖစ်၍ ၊ သင် သည် အြခားေသာ ြပည်တနဆ်ာ တို့ ှင့်
ြခားနား စွာ ြပ တတ်၏။ သင်ြပ သက့ဲသို့အဘယ်သူမျှမတရားေသာေမထုန် ကုိ မြပ
တတ်။ သင်သည် အခကုိ မခံ၊ သူတပါးတို့အားေပးေသာေကာင့်အြခားေသာ မိနး်မတို့
ှင့် ြခားနား ၏။ 35 သို့ ြဖစ်၍ ၊ အိြုပည်တနဆ်ာ မိနး်မ၊ ထာဝရဘုရား
၏အမိန ့် ေတာ်ကုိ နားေထာင် ေလာ။့ 36အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ သင်
၏ရည်းစား များ စက်ဆုပ် ရွ ံ ှာဘွယ်ေသာ ုပ်တု အေပါင်း တို့ ှင့်
မှားယွင်း ြခင်းအားြဖင့် ၎င်း
၊ သူ
တို့အား ေပး ေသာ
သားသမီး
တို့၏ အေသွး အားြဖင့်၎င်း
သင်သည် ကုိယ် ှက်ေကာက် ြခင်း၊ အဝတ် အချည်းစည်း ှိ ြခင်း ကုိ ထင် ှား စွာ
ေဘာ်ြပေသာေကာင့်၊ 37သင့် ကုိချစ် ေသာရည်းစား ှိသမျှ တို့ ှင့်
သင်ချစ်
ေသာသူ ၊ မုနး် ေသာသူ
အေပါင်း တို့ ကုိငါ စုေဝး မည်။ သင့် တဘက် ပတ်လည် ၌
စုေဝး ေစ၍ ၊ သင် ၌အဝတ်
အချည်းစည်း ှိြခင်းကုိ ငါြပ သြဖင့် ၊ ထုိ
သူအေပါင်း တို့သည် သင် ၌ အဝတ် အချည်းစည်း ှိသမျှ ကုိ ြမင် ရ ကလိမ့်မည်။

38 ေမျာက်မထား ေသာမိနး်မ ှင့် ၊ လအူသက်ကုိသတ်
ေသာ မိနး်မတို့ ကုိ စီရင် သက့ဲသို့သင့် ကုိငါစီရင် ၍ ၊ ြပင်းစွာ ေသာ ေဒါသအမျက်
အေသွး ကုိ ငါတိက်ု မည်။ 39သင့် ကုိ သူ
တို့လက် သို့
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ငါအပ် သြဖင့် ၊ သူတို့သည် သင် ၏
ကုဋီတိက်ုကုိ ဖျက် ၍ ၊ သင် ၏ြမင့် ေသာ အရပ်တို့ ကုိ ဖိ ချ ကလိမ့်မည်။ သင့်
အဝတ် တို့ ကုိချွတ် ၍
လှ ေသာ တနဆ်ာ တို့ ကုိ လယူု
ပီးလျှင် ၊ သင့် ကုိ အဝတ် မေပး၊ အချည်းစည်း ှိေစြခင်းငှါပစ် ထား ကလိမ့်မည်။

40လူ အလံးုအရင်းကုိ လည်း ေခါ် သြဖင့် ၊ သူတို့ သည် ခဲ
ှင့် ပစ် ၍ ၊ ထား
ှင့် ခုတ် ကလိမ့်မည်။ 41သင့် အိမ် တို့ ကုိလည်း
မီး ှု ိ ၍ များစွာ ေသာ မိနး်မ တို့ ေ ှ မှာ သင့် ကုိ အြပစ်ဒဏ် ေပး ကသြဖင့်၊ သင်
သည် ေနာက်တဖနြ်ပည်တနဆ်ာ မလပ်ုဘဲေနေစြခင်းငှါ ငါြပ မည်။ ေနာက်တဖန် သင်
သည်သူတပါးတို့ ကုိ မငှါးရ။ 42 ထုိသို့
ငါ ့ ေဒါသ စိတ်ကုိ
ငါေြဖ မည်။ သင့် ကုိမယုံ။ အလနွ် ပူပနေ်သာစိတ် ငိမ်း ၍ ၊ ငါသည်အမျက် မ ထွက်
ဘဲ ငိမ်သက် စွာ ေနမည်။ 43သင် သည် အသက် ငယ်ေသာ ကာလ
ကုိ မ
ေအာက်ေမ့ ၊ အရာရာ
၌
ငါ ့ စိတ်ကုိ
ေ ှာင့် ှက် ေသာေကာင့်
၊ သင့် အြပစ် ကုိ သင့်ေခါင်း ေပါ် သို့ ငါသက်ေရာက် ေစမည်။ စက်ဆုပ် ရွ ံ ှာဘွယ်
ေသာ အမှု ှ ိသမျှ တို့အေပါ် မှာ ဆုိးညစ် ေသာအ ကံကုိထပ် ၍ ထုိ
အ ကံအတိင်ုး မ ြပ ရ။ 44 စကားပုံ ကုိသုံးတတ်ေသာ သူအေပါင်း တို့က၊ အမိ
က့ဲသို့ သမီး ြဖစ်၏ဟု သင့် ကုိရည်မှတ် ၍ စကားပုံ ကုိ ေြပာ ကလိမ့်မည်။ 45သင်
သည်လင် ှင့် သားသမီး ကုိရံွ ှာ ေသာ မိနး်မ သမီး ြဖစ်၏။ လင် ှင့် သားသမီး ကုိ
ရံွ ှာ ေသာ
မိနး်မ ၏ ညီမ
လည်း ြဖစ်၏။ သင့် အမိ သည် ဟိတ္တိ
အမျ ိး၊ သင့် အဘ သည် အာေမာရိ လြူဖစ်၏။ 46သင့် အစ်မ သည် မိမိ
သမီး တို့ ှင့်တကွ သင့်
လက်ဝဲ ဘက် ၌ေန ေသာ ှမာရိ မိ ြဖစ်၏။ သင့် ထက်
အသက် ငယ်ေသာသင်
၏ ညီမ
သည် မိမိ
သမီး တို့ ှင့်တကွ သင့် လက်ျာ ဘက် ၌ေန ေသာေသာဒံု မိ ြဖစ်၏။ 47 သို့ ရာတင်ွ၊
သင်သည် သူ
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တို့ ထုံးစံ ကုိ မ လိက်ု ၊ သူ
တို့ ြပ ေသာရံွ ှာဘွယ် အမှုမျှသာြပ သည်မဟတ်ု၊ ထုိအမှု ကုိ သာမညအမှုဟ၍ူ
ထင်မှတ်သြဖင့်၊ သင် သည် အရာရာ
၌ သူ တို့ထက် သာ၍ဆုိးညစ် ေပ၏။ 48 ငါ အသက် ှင် သည်အတိင်ုး၊ သင် သည်
ကုိယ့်
သမီး တို့ ှင့်တကွ ြပ သက့ဲသို့ ၊ ညီမ
ေသာဒံု ှင့် သူ ၏သမီး တို့ သည် မ
ြပ က။ 49သင့် ညီမ ေသာဒံု ၏ အြပစ် ဟမူူကား ၊ သူ
ှင့်
သူ့ သမီး တို့သည် မာန
ကီးြခင်း၊ ဝ
စွာစားေသာက်ြခင်း၊ ငိမ်ဝပ် စွာေကာင်းစားြခင်း ှ ိ ၍ ၊ ဆင်းရဲ ငတ်မွတ် ေသာသူတို့
ကုိ မ
ေထာက်ပ့ံ ဘဲ ေနက၏။ 50 မာန ေထာင်လွှား၍
ငါ ့ေ ှ မှာ စက်ဆုပ် ရွ ံ ှာဘွယ်ေသာ အမှုတို့ ကုိြပ က၏။ ထုိေကာင့် ၊ သင်ြမင် သည်
အတိင်ုး သူ တို့ ကုိ ငါပယ် ှင်း ပီ။ 51 ှမာရိ သည်လည်း ၊ သင် ြပ မိေသာ ဒစု ိုက်
တဝက် ကုိမျှ မ ြပ မိ။ သင်မူကား၊ ညီအစ်မ တို့၏အြပစ်ကုိ မထင် ှားေစသည်
တိင်ုေအာင်၊ စက်ဆုပ် ရံွ ှာဘွယ်ေသာ အမှုတို့ ကုိ သူ
တို့ ထက် မက များြပား စွာ ြပ ေလ ပီ တကား။ 52 သင် သည် ညီအစ်မ တို့ ကုိ
အြပစ်တင်၍ စီရင်
လျက်ပင်၊ သူ
တို့ ြပ သည်ထက် စက်ဆုပ် ရွ ံ ှာ ဘွ ယ် ေသာ အမှု တို့ ကုိသာ၍ြပ ေသာေကာင့်၊
အ ှက်ကဲွ ြခင်းကုိခံ ေလာ။့ သူတို့သည် သင့် ထက် သာ၍အြပစ်နည်း က၏။ သင်
မူကား ၊ ညီအစ်မ တို့၏အြပစ် ကုိ မထင် ှားေစသည် တိင်ုေအာင်ြပ ေသာေကာင့်
စိတ်ပျက် ၍ အ ှက်ကဲွ ြခင်းကုိ ခံ ေလာ။့ 53 သိမ်းသွား ြခင်းကုိခံရေသာေသာဒံု ှင့် သူ
၏ သမီး
များ၊ ှမာရိ ှင့်
သူ ၏သမီး များကုိ တဖနင်ါေဆာင်ခ့ဲေသာအခါ ၊ သိမ်းသွား ြခင်းကုိ ခံရေသာသင်
၏လူ
တို့ ကုိ သူ
တို့ ှင့်အတူ ငါေဆာင် ခ့ဲမည်။ 54 သို့ ြဖစ်၍ ၊ သင် သည် သူ
တို့ ကုိ ှစ်သိမ့် ေစ၍ ၊ ြပ ေလသမျှ တို့ေကာင့်
စိတ်ပျက် လျက်
အ ှက်ကဲွ ြခင်းကုိခံရ လိမ့်မည်။ 55သင် ၏ညီအစ်မ ေသာဒံု ှင့်
သူ ၏သမီး များ၊ ှမာရိ ှင့်
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သူ ၏သမီး များတို့သည် အရင် ေနရာသို့
ြပန် ေရာက်ေသာအခါ ၊ သင် သည်လည်း
သင် ၏ သမီး
တို့ ှင့်တကွ အရင် ေနရာသို့ ြပန် ေရာက်ရလိမ့်မည်။ 56 ှုရိ သမီး များ ှင့်
သူ တို့ပတ်လည် ၌ ေနေသာသူအေပါင်း တို့သည် သင့် ကုိက့ဲရဲ ၍၊ သင့်ပတ်လည် ၌
ေနေသာဖိလိတ္တိ သမီး များတို့သည် မထီမ့ဲြမင် ြပ ကသြဖင့် ၊ 57 သင် ြပ ေသာ
ဒစု ိုက် အြပစ်မ ထင် ှား မီှ သင် သည်မာန
ေထာင်လွှားစ ် ကာလတင်ွ၊ သင့် ညီမ ေသာဒံု ၏နာမ ကုိ အလျှင်း ှ တ် မ မက်။

58ယခုမူကား၊ သင် သည် ကုိယ် ဆုိးညစ် ေသာအမှု ှင့်
စက်ဆုပ် ရွ ံ ှာဘွယ်ေသာ အမှုတို့၏ အြပစ်ကုိခံရ မည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 59အ ှင် ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ သင်သည် ဝနခံ်ြခင်း
ပဋိညာ ် ကုိ ဖျက် လိေုသာငှါ ၊ သစ္စာ
ဂတိကုိ မ
ိုမေသြပ သည် ှင့အ်ညီ သင် ၌ငါြပ မည်။ 60 သို့ ေသာ်လည်း ၊ ငါ သည်သင့် အသက်

ငယ်စ ်၊ ဖွ့ဲေသာပဋိညာ ် ကုိ ေအာက်ေမ့ ၍ ၊ တဖန် ထာဝရ
ပဋိညာ ် ကုိ သင် ှင့် ဖွ့ဲ ဦးမည်။ 61သင် သည် ဝနခံ်ြခင်းပဋိညာ ် ကုိ
မ ေစာင့်ရ ေသာ်လည်း ၊ ပဋိညာ ်အားြဖင့်သင် ၏ညီအစ်မ တို့ ကုိ သင် ၏သမီး ြဖစ်
ဘို့ ရာငါေပး ၍ ၊ သင် သည် ထုိသူတို့ ကုိ လက်ခံ ေသာအခါ ၊ သင် ြပ မိေသာအမှုများ
ကုိ ေအာက်ေမ့ ၍
ှက်ေကာက် ရလိမ့်မည်။ 62 ထုိအခါ ငါ ၏ ပဋိညာ ် ကုိသင် ှင့် ငါ ဖွ့ဲ မည်။ ငါ

သည် ထာဝရဘုရား
ြဖစ်ေကာင်း ကုိ သင်သိ ရလိမ့်မည်။ 63သင်ြပ ဘူးသမျှ ေသာ အမှုတို့ ကုိ ငါ မမှတ်။
စိတ်ေြပ ေသာအခါ
သင်သည် ေအာက်ေမ့ ၍
ှက်ေကာက် ြခင်း ှင့်
မျက် ှာ ပျက်ြခင်းေကာင့် ၊ ှ တ် ကုိ မ
ဖွင့် ဘဲေန ရလိမ့်မည်ဟု အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ ၏။

17
1တဖန် ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည် ငါ ့ ဆီသို့
ေရာက် လာ၍၊ 2အချင်းလသူား ၊ သင်သည်ဣသေရလ အမျ ိး အား
စကားထာ ဝှက်၍ ပုံ
ေြပာလျက် ၊ 3 ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ် မူ ေသာ စကား ကုိ ဆင့်ဆုိ ရ မည် မှာ ၊
ထူးြခားေသာ အဆင်း အေရာင်၊ များြပားေသာ အေမွး ှင့်ြပည့်စုံ ၍၊ ှည်လျား ကီးမား
ေသာ အေတာင် ှိေသာေရွှလင်းတ ကီး သည် ေလဗ နု် ေတာင် သို့
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လာ ၍၊ အာရဇ် ပင်၏အဖျား ကုိကုိင် လျက် ၊ 4အြမင့်ဆုံး ေသာ အ ွန ့် တို့ ကုိ ချ ိ း
ဆိတ်၍
ကုနသွ်ယ် ရာြပည် သို့
ချေီဆာင် ပီးလျှင်၊ ကုနသ်ည် မိ ၌
စုိက် ေလ၏။ 5 မျ ိးေစ့ ကုိ လည်း ယူ ၍ ေရ
များ ရာလယ်ကွက် ၌
ပျ ိး လျက် ၊ မုိဃ်းမခ ပင်က့ဲသို့ထား ေလ၏။ 6အရပ် နမ့်ိ လျက် ှည်လျား စွာ ယ်ွ
ေသာ စပျစ်
ယ်ွပင်ေပါက် ၍ ၊ မိမိ
အခက် အလက်တို့ ကုိ ေရွှ လင်းတ ှိရာ သို့
ွှတ် လျက် ၊ သူ့
ေအာက် သို့ အြမစ် ထုိး သြဖင့် ၊ အကုိင်း
အခက်
အလက်အ ွန ့တိ်ု့ ှင့်
ြပည့်စုံ ေသာ စပျစ် ယ်ွပင် ြဖစ် ေလ၏။ 7အေမွး ထူထပ် ၍
ကီးစွာ ေသာ အေတာင် ှိေသာေရွှလင်းတ ကီး တေကာင် ှိ ၏။ စပျစ် ပင်သည်မိမိ

စုိက် ရာ ေချာင်းေြမာင်း နား မှာ ထုိေရွှလင်းတ၏ေကျးဇူးေကာင့်၊ ေရ
ကုိရအံေ့သာငှါ သူ ှိရာသို့ အြမစ် သွယ်ဝုိက် ၍
အကုိင်း
လည်း ထုိး ေလ၏။ 8အခက် အလက် ှင့် ြပည့်စုံ ၍
အသီး ကုိသီး သြဖင့် ၊ သနြ်မန် ေသာ စပျစ် ယ်ွပင်ြဖစ် ေစြခင်းငှါ
ေရ များ ရာအရပ် ၊ ေြမေကာင်း ေသာလယ်ကွက် ၌
ထုိ အပင်ကုိ စုိက် ေလ ပီ။ 9 သို့ ြဖစ်၍၊ အ ှင် ထာဝရ ဘုရား၏အမိန ့် ေတာ်ကုိ ဆင့်ဆုိ
ရမည်မှာ၊ ထုိအပင်သည် ေကာင်းစားရမည်ေလာ။ ည ိး မ်ွး ေစြခင်းငှါအြမစ် ကုိ ှ တ်
၍
အသီး ကုိဆွတ် ရမည် မ
ဟတ်ုေလာ ။ ေပါက် ေလသမျှေသာ အရွက် တို့သည် ည ိး မ်ွး ရကလိမ့်မည်။ အြမစ်
ှင့တ်ကွ သုတ်သင်ပယ် ှင်းြခင်း အမှုကုိ ပီးေစြခင်းငှါ ကီး ေသာတနခုိ်း ၊ များြပား ေသာ
အလံးု
အရင်းကုိ အလိမု ှိ။ 10 စုိက် လျက် ှိ၍
ေကာင်းစား ရမည်ေလာ ။ အေ ှ ေလတိက်ု ေသာအခါ
အကုနအ်စင် ည ိး မ်ွးရမည် မ
ဟတ်ုေလာ ။ ကီးပွါး ေသာ လယ်ကွက် ၌
ည ိး မ်ွး ရ လိမ့်မည်ဟု မိန ့်ေတာ် မူ၏။ 11 တဖန် ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ်
ေတာ်သည် ငါ ့ ဆီသို့ ေရာက် လာ၍၊ 12 ပုနက်န် တတ်ေသာ အမျ ိး အား
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သင်ေြပာ ရမည်မှာ၊ ဤ
စကားအဘယ်သို့ ဆုိလို သည်ကုိ နားလည် က သေလာ
။ ဗာဗုလုန် ှ င် ဘုရင်သည် ေယ ု ှလင် မိ သို့ ေရာက် ၍ ၊ ေယ ု ှလင် ှင်ဘုရင်
ှင့် မှူး ေတာ် မတ်ေတာ် တို့ ကုိ ဗာဗုလုန် မိ သို့ သိမ်းသွား ပီ။ 13 ေဆွ ေတာ်မျ ိ းေတာ်
ထဲက
တေယာက်ကုိယူ ၍
ပဋိညာ ် ဖွ့ဲ လျက်
သစ္စာ တိက်ု ေလ ပီ။ 14 ထုိ ိင်ုငံ သည် ယုတ်ည့ံ ၍ ေနာက်တဖနမ် ထ မက ဘဲ၊ သစ္စာ
ေတာ်ကုိ ေစာင့် ေသာအားြဖင့် သာ တည် ေစြခင်းငှါ ၊ အား ကီးေသာ ိင်ုငံသားတို့ ကုိ
လည်း သိမ်းသွား ပီ။ 15 သို့ ရာတင်ွ ၊ ြမင်း များ၊ လူ
များ တို့ ကုိ ေတာင်းြခင်းငှါ သံတမန် ကုိ အဲဂုတ္တု
ြပည်သို့ ေစလတ်ွ ၍
ပုနက်န် ေလ ပီ။ ထုိသို့
ြပ ေသာသူသည် ေကာင်းစား ရမည်ေလာ ။ ေဘး
လတ်ွရမည်ေလာ ။ သစ္စာ
ဖျက် ပီး မှလတ်ွ ရမည်ေလာ။ 16 အ ှင် ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ငါ
အသက် ှင် သည်အတိင်ုး၊ အကယ် စင်စစ် ှင် ဘုရင်အရာ၌ ခန ့ထ်ားေသာ ှင်ဘုရင်
၏သစ္စာ ကုိ မ
ို မေသြပ ၍ ပဋိညာ ် ကုိဖျက် ေသာေကာင့် ၊ ထုိ ှ င် ဘုရင်ေနရာ ဗာဗုလုန် မိ

အလယ် ၌ ေသ ရလိမ့်မည်။ 17 ဖာေရာ ဘုရင်သည်လည်း
လူ များ တို့ ကုိ သတ်
ြခင်းငှါ ၊ အား ကီး ေသာ ဗုိလ် ပါအလံးုအရင်းများ ှင့်အတူ
ေြမ ို း တို့ ကုိဖို့ ၍
ရဲတိက်ု တို့ ကုိ ေဆာက် ေသာ်လည်း ၊ သူ့အဘို့ စစ်တိက်ု ၍ မ ိင်ုရာ။ 18 အေကာင်း
မူကား၊ ေယ ု ှလင် မင်းသည် လက် ချင်း ိုက် ပီးမှ၊ သစ္စာ
ေတာ်ကုိမ ိုမေသြပ ၍
ပဋိညာ ် ကုိဖျက် လျက် ၊ ဤ
အမှုအလံးုစုံ တို့ ကုိ ြပ ေသာေကာင့်
ေဘးမှမ လတ်ွ ရ။ 19 ထုိေကာင့် ၊ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည် ကား
၊ ငါ အသက် ှင်သည်အတိင်ုး
အကယ်စင်စစ်ငါ ၏သစ္စာ ကုိ မ
ို မေသြပ ၍ ငါ ၏ပဋိညာ ် ကုိ ဖျက် ေသာ အြပစ် ကုိ သူ၏ေခါင်းေပါ်သို့ ငါ

သက်ေရာက်ေစမည်။ 20 ငါ သည် ပုိက်ကွန် ှင့် အပ်ု ၍ ၊ ငါ ၏ေကျာကွ့င်း ှင့်
ေကျာ့ ပီးလျှင် ၊ ဗာဗုလနု် မိ သို့ ေဆာင် သွားမည်။ ငါ ့ ကုိ
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ြပစ်မှား ေသာအြပစ် ေကာင့်
ထုိ မိ ၌
ငါစစ်ေကာ စီရင် မည်။ 21သူ့ ထံမှေြပး ေသာ သူများ ှင့် သူရဲ များအေပါင်း တို့သည်
ထား
ြဖင့်
ဆုံး ြခင်းသို့ ေရာက်၍ ၊ ကျန်ကင်း ေသာသူတို့ သည် အရပ်ရပ် သို့
ကဲွြပား ကလိမ့်မည်။ ငါ ထာဝရ ဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည် ကုိ သင်တို့သိရ ကလိမ့်မည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။ 22တဖန်
အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည် ကား
၊ ြမင့် ေသာ အာရဇ် ပင်၌
အြမင့်ဆုံး ေသာ အ ွန ့်
ကုိ ငါ ယူ ၍ စုိက် မည်။ အ ွန ့ဖ်ျားတို့တင်ွ ု
ေသာ အ ွန ့ကုိ်ဆိတ် ၍ ၊ ြမင့်ြမတ် ေသာ ေတာင် ေပါ် မှာ ငါ စုိက်ပျ ိ း မည်။ 23အြမင့်
ဆုံး ေသာ ဣသေရလ
ေတာင် ေပါ် မှာ ငါ စုိက်ပျ ိ း ပီးမှ ၊ အခက် အလက် ှင့်ြပည့်စုံ ၍
အသီး ကုိ သီး
သြဖင့် ၊ ေကာင်းမွန် ေသာ စပျစ် ယ်ွပင်ြဖစ် လိမ့်မည်။ ထုိအပင်ေအာက်၌၎င်း ၊
အခက် အလက်အရိပ် ၌ ၎င်း ၊ ငှက် မျ ိ းအေပါင်း တို့သည် ေနရာ ကျ ကလိမ့်မည်။
24 ငါ ထာဝရဘုရား သည်ြမင့် ေသာ အပင် ကုိ ှမ့်ိ ၍ ၊ နမ့်ိ ေသာအပင် ကုိချးီေြမာက်
ေကာင်း၊ စိမ်းလနး် ေသာ အပင် ကုိ ေသွ့ေြခာက် ေစ၍ ၊ ေသွ့ ေြခာက်ေသာအပင် ကုိ
စိမ်းလနး် ေစေကာင်းများကုိ၊ ေတာ
သစ်ပင် ှိသမျှ တို့သည် သိရ
ကလိမ့်မည်။ ငါ ထာဝရဘုရား သည် စကား
ေတာ် ှိသည်အတိင်ုး
ြပ မည်ဟမိုန ့ေ်တာ်မူ၏။

18
1တဖန် ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည် ငါ ့ ဆီသို့ ေရာက်လာ ၍၊ 2အဘ
တို့သည် ချ ် ေသာစပျစ်သီးကုိ စား
၍
သား တို့သည် သွား ကျနိး် လျက် ှိ က၏ဟ၊ု သင် တို့သည် ဣသေရလ
ြပည် ကုိရည်မှတ် ၍ စကားပုံ
ကုိ သုံး
ေသာအခါ အဘယ်သို့ ဆုိလို သနည်း။ 3အ ှင် ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊
ငါ
အသက် ှင် သည်အတိင်ုး ေနာက် တဖနဣ်သေရလ ြပည် ၌
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ထုိ စကားပုံ ကုိသုံး ရေသာအေကာင်းမ ှိ ရ။ 4 ဝိညာ ် အေပါင်း တို့ ကုိ ငါ ပုိင် ၏။
အဘ
၏ဝိညာ ်
ကုိ ငါပုိင်သက့ဲသို့
သား ၏ဝိညာ ် ကုိလည်း
ငါ ပုိင် ၏။ ြပစ်မှား ေသာ ဝိညာ ် သည် အသက်ေသ ရမည်။ 5လူ မည်သည်ကား ၊
သေဘာ
ေြဖာင့်၍ တရား
ေသာအမှု၊ ဟတ်ုမှန် ေသာ အမှုကုိြပ လျှင် ၎င်း ၊ 6 ေတာင် ေပါ်မှာ မ စား ၊ ဣသေရ
လ
အမျ ိး
ကုိးကွယ်ေသာ ုပ်တု တို့ ကုိ မ
ဖူး မေမျှာ်၊ သူ့
မယား ကုိ မ
ြပစ်မှား ၊ ဥတု
ေရာက်ေသာ မိနး်မ ကုိ မ
ချ ်းကပ် ၊ 7အဘယ်သူ ကုိမျှ မ
ည ်းဆဲ ၊ ေကး စားေပါင် ထား ေသာ ဥစ္စာကုိ ြပန် ၍မေပးဘဲမေန၊ သူ့ဥစ္စာ
ကုိ အ ိင်ုအထက် မ လုမယူ၊ ငတ်မွတ် ေသာသူကုိ ေကျွးေမွး ၍ ၊ အဝတ် မ ှိေသာ
သူကုိ အဝတ် ှင့်ဖုံးလွှမ်း လျှင်၎င်း ၊ 8အတိးု စား၍ ေငကုိွမ ေချး ၊ အဓမ္မ
အမှုကုိ လက် မ ခံ၊ သူတပါးအမှုကုိ တရား
သြဖင့် စီရင် ြခင်း၊ 9 ငါ စီရင် ထုံးဖွ့ဲသည် အတိင်ုးကျင့် ၍
သစ္စာေစာင့် ြခင်းကုိြပ လျှင်၎င်း ၊ ထုိသူ
သည် ေြဖာင့်မတ် ေသာသူြဖစ် ၏။ အကယ်စင်စစ်အသက် ှင် ရလိမ့်မည်ဟု အ ှင်
ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 10 သို့ ရာတင်ွ၊ ထုိသူ၏သား
သည် ထားြပ တိက်ု ေသာသူ၊ လအူသက် ကုိသတ်ေသာသူ၊ အရင်ဆုိ ခ့ဲ ပီးေသာ
ဒစု ိုက်တစုံတခု ကုိ ြပ ေသာသူ၊ 11အရင်ဆုိခ့ဲ ပီးေသာ သုစ ိုက်ကုိမ ြပ ၊ ေတာင်
ေပါ်မှာ စား ြခင်း၊ သူ့
မယား ကုိြပစ်မှား ြခင်း၊ 12ဆင်းရဲ ငတ်မွတ် ေသာသူကုိ ည ်းဆဲ ြခင်း၊ သူ့ဥစ္စာ
ကုိ အ ိင်ုအထက်လယူုြခင်း၊ ေပါင် ထားေသာ ဥစ္စာကုိ ြပန် ၍မ ေပးဘဲေနြခင်း၊ ု ပ်တု
ကုိ ဖူးေမျှာ် ြခင်း၊ ရွ ံ ှာဘွယ် ေသာ အမှုကုိြပ ြခင်း၊ 13အတိးု စား၍ေငေွချး ြခင်းကုိြပ
ေသာသူြဖစ် လျှင်၊ အသက် ှင် ရမည်ေလာ။ အသက် မ ှင်ရ။ ထုိ
ရွ ံ ှာဘွယ် ေသာ အမှုများကုိြပ ေသာေကာင့်၊ စင်စစ်အေသ သတ်ြခင်းကုိခံရမည်။
ေသထုိက်ေသာအြပစ် ှိ ၏။ 14 သို့ ရာတင်ွ ၊ ထုိသူ၏သား
သည် အဘ
ြပသမျှ ေသာ ဒစု ိုက် တို့ ကုိ ြမင် ၍ဆင်ြခင်သြဖင့် ၊ ထုိသို့
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ေသာ အမှုတို့ ကုိမ ြပ ၊ 15 ေတာင် ေပါ်မှာ မ စား ၊ ဣသေရလ
အမျ ိး ကုိးကွယ်ေသာ ုပ်တု တို့ ကုိ မ
ဖူး မေမျှာ်၊ သူ့
မယား ကုိမ ြပစ်မှား ၊ 16အဘယ်သူ ကုိမျှ မ
ည ်းဆဲ ၊ ေပါင် ထားေသာ ဥစ္စာကုိမ
သိမ်း ၊ သူ့ဥစ္စာ
ကုိ အ ိင်ုအထက် မ လမုယူ၊ ငတ်မွတ် ေသာသူကုိ
ေကျွးေမွး ြခင်း၊ အဝတ် မ ှိေသာ သူကုိအဝတ် ှင့်ဖုံးလွှမ်း ြခင်း၊ 17ဆင်းရဲ ေသာ သူ
ကုိချမ်းသာ ေပးြခင်း၊ အတိးု
မ စား ဘဲေငေွချးြခင်းကုိ ြပ ၍ငါ စီရင် ထုံးဖွ့ဲချက်တို့ ကုိ ေစာင့်ေ ှာက် လျှင်၊ ထုိသူ
သည်အဘ ၏ အြပစ် ေကာင့်
အေသ ခံရမည်မ ဟတ်ု။ စင်စစ်အသက် ှင် ရလိမ့်မည်။ 18 အဘ မူကား၊ မိမိ
ညီအစ်ကုိ ကုိအထပ်ထပ်ည ်းဆဲ လျက်၊ သူ့ဥစ္စာကုိ အ ိင်ုအထက် လယူုလျက် ၊ မိမိ
အမျ ိးသား ချင်းတို့တင်ွ
မေကာင်း ေသာ အမှု ကုိ ြပ ေသာအြပစ်ေကာင့် ၊ အေသ သတ်ြခင်းကုိ ခံရမည်။

19သင်တို့ကလည်း ၊ အဘယ်သို့ နည်း။ သား
သည် အဘ
၏ အြပစ် ကုိ မ
ခံရ သေလာဟု ေမး
ကေသာ်၊ သား
သည် တရား
ေသာအမှု၊ ဟတ်ုမှန် ေသာအမှုကုိြပ ၍၊ ငါ စီရင် ထုံးဖွ့ဲသမျှ အတိင်ုး ကျင့် ေစာင့်
လျှင်၊ စင်စစ်အသက် ှင် ရလိမ့်မည်။ 20 ြပစ်မှား ေသာသူသည် အေသ
ခံရမည်။ သား
သည် အဘ
၏အြပစ် ကုိမ ခံရ ။ အဘ
သည် သား
၏အြပစ်
ကုိ မ
ခံရ ။ တရား
ေသာသူသည် တရား
စွာြပ ြခင်းအကျ ိး ကုိ၎င်း၊ မတရား
ေသာသူသည် မတရား
စွာြပ ြခင်း အြပစ်ကုိ၎င်းခံရ လိမ့်မည်။ 21 သို့ ရာတင်ွ ၊ မတရား
ေသာသူသည် မိမိ
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ြပ မိသမျှ ေသာ ဒစု ိုက် တို့ ကုိ က ်ေ ှာင် လျက်၊ ငါ စီရင် ထုံးဖွ့ဲသမျှ တို့ ကုိ
ေစာင့်ေ ှာက် ၍ ၊ တရား
ေသာအမှု၊ ဟတ်ုမှန် ေသာ အမှုတို့ ကုိြပ လျှင်၊ ေသ
ြခင်း ှင့်လတ်ွ ၍ စင်စစ်အသက် ှင် ရလိမ့်မည်။ 22 ြပ မိသမျှ ေသာ ဒစု ိုက် အြပစ်
တို့ ကုိ သူ
တဘက်
၌ မ
မှတ် ရ။ ြပ မိေသာေြဖာင့်မတ် ြခင်းအမှုေကာင့်
အသက် ှင် ရလိမ့်မည်။ 23 မတရား ေသာသူသည်မိမိ အကျင့်
တို့ ကုိေ ှာင် ၍ အသက် မ ှင်၊ အေသခံ
ြခင်းအမှု၌ ငါသည်အနည်းငယ်ေသာ ေပျာ်ေမွ့ ြခင်း ှ ိသေလာ။ 24 သို့ ရာတင်ွ ၊ တရား
ေသာသူသည်ေဖာက်ြပန် ၍ ၊ အဓမ္မ
အမှုကုိ၎င်း ၊ မတရား
ေသာသူြပ သမျှ ေသာ စက်ဆုပ် ရွ ံ ှာဘွယ်အမှုတို့ ကုိ၎င်းြပ လျှင် ၊ အသက် ှင် ရ
မည်ေလာ။ အရင်ြပ သမျှ ေသာ ေြဖာင့်မတ် ြခင်းအမှုတို့ ကုိ မ
မှတ် ၊ သူသည် လနွက်ျ း ေသာအမှု၊ ြပစ်မှား ေသာ အြပစ် ေကာင့်
အေသ သတ်ြခင်းကုိခံရလိမ့်မည်။ 25 သို့ ေသာ်လည်း သင်တို့က၊ ထာဝရ
ဘုရား စီရင်ချက် မ ေြဖာင့် ဟု ဆုိ
ကသည်တကား။ အိဣုသေရလ
အမျ ိး ၊ ငါ စီရင်ချက် သည် ေြဖာင့် ၍၊ သင် တို့ စီရင်ချက် ေကာက် သည် မ ဟတ်ု
ေလာ။ 26တရား ေသာသူသည်တရား ေသာအမှုကုိပယ် ၍
အဓမ္မ အမှုကုိ ြပ လျှင် ၊ ထုိအမှု ေကာင့်
ေသ ရမည်။ ြပ မိေသာ အဓမ္မ
အမှုေကာင့်
အေသ သတ်ြခင်းကုိခံရမည်။ 27 ထုိအတ၊ူ မတရား
ေသာသူသည် မိမိြပ မိေသာ အဓမ္မ
အမှုကုိ ေ ှာင် ၍၊ တရား
ေသာအမှု၊ ဟတ်ုမှန် ေသာ အမှုကုိြပ လျှင်၊ မိမိ
အသက် ကုိ ကယ် ှ တ် ရလိမ့်မည်။ 28 ြပ မိသမျှ ေသာ အဓမ္မ
အမှုတို့ ကုိ ဆင်ြခင် ၍
ေ ှာင် ေသာေကာင့် ၊ ေသ
ြခင်း ှင့်လတ်ွ ၍ စင်စစ်အသက် ှင် ရလိမ့်မည်။ 29 သို့ ေသာ်လည်း ဣသေရလ အမျ ိး
က၊ ထာဝရ
ဘုရား စီရင်ချက် မ ေြဖာင့် ဟု ဆုိ
ကသည်တကား။ အိဣုသေရလ
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အမျ ိး ၊ ငါ စီရင်ချက် သည် ေြဖာင့် ၍၊ သင် တို့ စီရင်ချက် ေကာက် သည် မ ဟတ်ု
ေလာ။ 30 သို့ ြဖစ်၍ ၊ အိဣုသေရလ
အမျ ိး ၊ သင် တို့အသီးအသီး
ကျင့် ကသည်အတိင်ုး
အကျ ိးအြပစ်ကုိငါစီရင် မည်။ သင်တို့သည် အဓမ္မ
အမှု ှ ိသမျှ တို့ ကုိ စွန ့ပ်စ် ၍ ေြပာင်းလဲ ကေလာ။့ ေြပာင်းလဲကေလာ။့ ဒစု ိုက် အြပစ်
ေကာင့် ထိမိ
၍ ဆုံးြခင်းသို့ မ ေရာက် က ှင့်။ 31သင် တို့သည် ြပ သမျှ ေသာ လနွက်ျ း ြခင်းအမှု
တို့ ကုိ စွန ့ပ်စ် ၍ အသစ် ေသာ ှလံးု ၊ အသစ် ေသာစိတ်
သေဘာကုိ ြပင်ဆင် ကေလာ။့ အိဣုသေရလ
အမျ ိး ၊ သင်တို့သည် အဘယ်ေကာင့် အေသ သတ်ြခင်းကုိခံလိုသနည်း။ 32အေသ
ခံရေသာသူ ၏ အေသခံ
ြခင်းအမှု၌
ငါသည် ေပျာ်ေမွ့ ြခင်းမ ှိ။ ထုိေကာင့် ၊ ေြပာင်းလဲ ၍
အသက် ှင် ကေလာဟ့ု အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ ၏။

19
1 ထုိမှတပါး ၊ ဣသေရလ
မင်းသား တို့အတက်ွ
ငိေု ကး ြမည်တမ်းလျက်ေြပာ ရမည် မှာ၊ 2 သင် ၏အမိ ကားအဘယ်သူ နည်း။
ြခေသင့်္မ ြဖစ် ၏။ ြခေသင့်္ တို့တင်ွ
အိပ် လျက်ေန၍၊ ြခေသင့်္ ပျ ိတို့တင်ွ
မိမိ သား တို့ ကုိ ေကျွးေမွး ၏။ 3 ေကျွးေမွး ေသာသား တေကာင် သည် ြခေသင့်္ ပျ ိ
ြဖစ် ၍၊ ေတာ
တိ စ္ဆာနတိ်ု့ ကုိဘမ်းဆီး ြခင်းငှါ ၊ သင်၏ လူ
တို့ ကုိလည်း ကုိက်စား တတ်၏။ 4လမူျ ိး တို့သည် ကား ၍ ေြမတင်ွး ၌
ထုိြခေသင့်္ပျ ိ ကုိ ဘမ်း ပီးလျှင် ၊ သံ ကိ း ှင့် ချည်ေ ှာင်၍ အဲဂုတ္တု
ြပည် သို့
ယူ သွား က၏။ 5သားဆုံး ှုံး ေကာင်း ကုိ အမိသည် ြမင် ၍ စိတ်ပျက် ေသာအခါ၊
သား
တေကာင် ကုိ ယူ
ြပန၍် ြခေသင့်္ ပျ ိ ြဖစ်ေစြခင်းငှါြပ သြဖင့်၊ 6 သူသည်လည်း ၊ ြခေသင့်္ တို့ ှင့်ေပါင်း
ေဘာ် ၍ ြခေသင့်္ ပျ ိ ြဖစ် လျက်၊ ေတာ
တိ စ္ဆာန်တို့ ကုိ ဘမ်းဆီး ြခင်းငှါ ၊ သင်၏လူ တို့ ကုိလည်း ကုိက်စား ၏။ 7 သူ တို့
မုဆုိး
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များကုိသိ ၍ ၊ သူ
တို့ မိ များကုိ သုတ်သင် ပယ် ှင်းေလ၏။ ေဟာက် ေသာအသံ ေကာင့် ြပည် ှင့်
ြပည်
၌ ှိသမျှ တို့သည် ဆိတ်ညံ လျက် ှိ က၏။ 8 ထုိအခါ
လမူျ ိ း တို့သည် ေကျးလက် အရပ်ရပ် တို့ က
တိက်ု လာ၍ ပုိက်ကွန် ှင့်ဝုိင်း ပီးလျှင် ၊ ေြမတင်ွး ၌
ဘမ်း က၏။ 9 သံ ကိ း ှင့်
ချည်ေ ှာင်လျက်ဗာဗုလနု်
ှ င်ဘုရင် ထံသို့ ေဆာင်သွား ၍၊ သူ
၏အသံ သည် ဣသေရလ
ေတာင်
ေပါ်မှာ ေနာက်တဖန် မ ြမည် ေစြခင်းငှါ ေ ှာင်အိမ် ၌
ေလှာင် ထားက၏။ 10သင် ၏အမိ သည် သင် ှင့်တလူျက်၊ ေရ
နား မှာ စုိက်ေသာ စပျစ် ယ်ွပင်က့ဲသို့ ြဖစ်၏။ ေရ
များ ေသာေကာင့်
အခက်အလက် ှင့် ြပည့်စုံ၍၊ များစွာ ေသာအသီး ကုိ သီး တတ်၏။ 11 မင်း တို့
အသုံးအေဆာင်ရာဇလံှတံ ဘို့
ခုိင်ခ့ံ ေသာ တံဖျာ တို့ ှင့် ြပည့်စုံ ၏။ ထူထပ် ၍များြပား ေသာ အခက်အလက် တို့
ှင့် အရပ် ြမင့်၍ ထင် ှား ေလ၏။ 12 သို့ ရာတင်ွ ၊ ေဒါသ အ ှိနအ်ားြဖင့် ှ တ် ၍ ေြမ
ေပါ်မှာ လဲှချ ေလ ပီ။ အေ ှ ေလ သည် တိက်ု၍အသီး
ကုိ ပိတ်ေြခာက် ေစ၏။ ခုိင်ခ့ံ ေသာတံဖျာ တို့သည် ကျ ိး ၍
ေသွ့ေြခာက် သြဖင့်၊ မီး
ေလာင် ြခင်းကုိခံရက ပီ။ 13ယခု မူကား
ေရမ ှိ၊ ေသွ့ေြခာက် ေသာလင်ွြပင် အရပ်၌
စုိက် လျက် ှိ၏။ 14အခက်အလက် တံဖျာတခု ထဲက
မီး ထွက် ၍ အသီး
ကုိ ကျွမ်းေလာင် ပီ။ အစုိးရ
ေသာရာဇလံှတံ ဘို့
ခုိင်ခ့ံ ေသာတံဖျာ တစုံတခု မျှမကျန်ကင်း ။ ဤေရွကား ၊ ငိေု ကး ြမည်တမ်းြခင်း
အေကာင်းြဖစ်၏။ ငိေု ကး ြမည်တမ်းစရာ အေကာင်း လည်း ြဖစ် လိမ့်မည်။

20
1သက္က ရာဇ်
ခုနစ် ခု၊ ပ မ
လ ဆယ် ရက်ေနတ့င်ွ ၊ ဣသေရလ
အမျ ိး အသက် ကီး သူတို့သည် ထာဝရဘုရား
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ကုိ ေမးေလျှာက် ြခင်းငှါ လာ ၍ ငါ ့ ေ ှ မှာ ထုိင် ေန က၏။ 2 ထာဝရဘုရား ၏
ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည် ငါ ့ ဆီသို့
ေရာက်လာ ၍ ၊ 3အချင်းလသူား ၊ အ ှင် ထာဝရဘုရား ၏ အမိန ့် ေတာ်ကုိ ဣသေရ
လ
အမျ ိး အသက် ကီး သူတို့အား ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ၊ သင် တို့သည် ငါ ့ ထံ၌ေမးေလျှာက်
ြခင်းငှါ လာ ကသေလာ။ ငါ အသက် ှင် သည်အတိင်ုး သင် တို့ ေမးေလျှာက် ြခင်းကုိ
ငါမ ခံ။ 4အချင်းလသူား ၊ သင်သည်သူ တို့ ကုိ စစ်ေကာ ေလာ။့ စစ်ေကာ ေလာ။့ သူ
တို့ ဘုိး ေဘး ြပ ဘူး ေသာ စက်ဆုပ် ရံွ ှာ ဘွ ယ် အမှု ကုိ ေဘာ်ြပ ၍၊ 5 အ ှင်
ထာဝရဘုရား ၏ အမိန ့ေ်တာ်ကုိဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ၊ ဣသေရလ
အမျ ိး ငါ ေရွးေကာက် ၍၊ အဲဂုတတ္ု
ြပည် ၌
သူ တို့အား
ထင် ှား လျက်၊ ငါ သည်သင် တို့၏ ဘုရားသခင်
ထာဝရဘုရား ြဖစ်သည်ဟ၊ု ယာကုပ် အမျ ိးသား
တို့ အား
ကျနိဆုိ် သည်ကာလ၊ 6 သူ တို့ ကုိ အဲဂုတ္တု
ြပည် မှ
ငါ ှ တ် ပီးလျှင်၊ ြပည်
တကာ တို့၏ အထွဋ် ြဖစ်၍၊ ို့
ှင့် ပျားရည် စီး ေသာြပည်၊ သူ
တို့အဘို့
ငါ ကည့် ှု ေသာ ြပည် သို့
ေဆာင်သွားြခင်းငှါကျနိဆုိ် ေသာအခါ၊ 7သင်တို့အသီးအသီး ဖူးေမျှာ်ေသာ စက်ဆုပ်
ရံွ ှာဘွယ်အရာတို့ ကုိ စွန ့ပ်စ် ကေလာ။့ အဲဂုတ္တု
ု ပ်တု တို့ ှင့် ကုိယ်ကုိကုိယ်မ ညစ်ည း ေစက ှင့်။ ငါ သည်သင် တို့၏ ဘုရားသခင်

ထာဝရဘုရား ြဖစ်၏ဟု ငါဆုိ ေသာ်လည်း၊ 8 သူတို့သည် နား
မ ေထာင်၊ ငါ ့ ကုိပုနက်န် က၏။ အသီးသီး
ဖူးြမင်ေသာ စက်ဆုပ် ရံွ ှာဘွယ်အရာတို့ ကုိ၎င်း၊ အဲဂုတ္တု
ု ပ်တု ကုိ၎င်း ၊ မ
စွန ့ပ်စ် ဘဲေနက ၏။ ထုိေကာင့် ၊ သူ
တို့ ၌
ငါ ့ ေဒါသ စိတ်ေြပ မည်အေကာင်း၊ အဲဂုတ္တု
ြပည်
ထဲမှာ
သူ တို့အေပါ်သို့ ငါ ့အမျက် ှိနကုိ် သွနး်ေလာင်း မည် ဟု ငါအ ကံ ှိ၏။ 9 သို့ ရာတင်ွ
၊ သူ
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တို့ေနေသာတပါးအမျ ိးသား တို့ ေ ှ မှာ ၊ ငါ၏နာမအသေရ ကုိ မ
ပျက်ေစြခင်းငှါ ၊ ငါသည် နာမ
ေတာ်အတက်ွ စီရင် ၍၊ တပါး အမျ ိးသားတို့ေ ှ မှာ ထင် ှား လျက်၊ သူ
တို့ ကုိ အဲဂုတ္တု
ြပည် မှ
ှ တ်ေဆာင် ေလ ၏။ 10 အဲဂုတ္တု ြပည် မှ
ှ တ်ေဆာင် ၍
ေတာ သို့
ေရာက်
ေသာအခါ ၊ 11 ကျင့် ေသာသူ ၌ အသက် ှင် စရာအေကာင်းြဖစ်ေသာ ငါ ၏စီရင်
ထုံးဖွ့ဲချက်တို့ ကုိ ငါေဘာ်ြပ ၏။ 12 ထုိမှတပါး ၊ ငါ ထာဝရဘုရား သည် သူ
တို့ ကုိ သန ့် ှ င်း ေစသည်ဟု သူတို့သည် သိ
မည်အေကာင်း ၊ ငါ ှင့်
သူ တို့စပ် ကား မှာ လက္ခဏာ
သက်ေသြဖစ် ေစြခင်းငှါ ၊ ငါ ၏ ဥပုသ် ေနတိ့ု့ ကုိ ငါခန ့ထ်ား ၏။ 13 သို့ ရာတင်ွ ၊ ဣ
သေရလ
အမျ ိး သည် ေတာ
၌ ငါ ့ ကုိ ပုနက်န် က၏။ ကျင့် ေသာသူ၌ အသက် ှင် စရာ အေကာင်းြဖစ်ေသာ ငါ
၏စီရင် ထုံးဖွ့ဲချက်ကုိ မ
ေစာင့်ေ ှာက်
၊ မထီမ့ဲြမင်ြပ ၍ ငါ ၏ဥပုသ် ေနတိ့ု့ ကုိ အလနွ် ှုတ်ချ က၏။ ထုိအခါ
သူ တို့ဖျက်ဆီး ြခင်းငှါ ၊ ေတာ
၌ သူ တို့ အေပါ် သို့ ငါ ့ အမျက် အ ှိန် ကုိ သွနး်ေလာင်း မည်ဟု အ ကံ ှိ၏။

14 သို့ ရာတင်ွ ၊ ငါ ှ တ်ေဆာင် ြခင်းေကျးဇူးကုိ ြမင် ေသာ တပါးအမျ ိးသား တို့ ေ ှ
မှာ ငါ၏နာမအသေရ ကုိ မ
ပျက်ေစြခင်းငှါ၊ ငါသည် နာမ
ေတာ်အတက်ွ
စီရင် ေလ၏။ 15တဖန် ၊ ြပည် တကာ တို့၏ အထွဋ် ြဖစ်၍ ို့ ှင့်
ပျားရည် စီး ေသာ ြပည်၊ သူ
တို့အားငါေပး ေသာြပည် သို့
မ ပို့ ေဆာင် ြခင်းငှါ ၊ ေတာ
၌
ငါ ကျနိဆုိ် ၏။ 16အေကာင်းမူကား ၊ သူတို့သည် ုပ်တု များကုိ ငဲကွ့က် ေသာေကာင့်
၊ ငါ ၏စီရင် ထုံးဖွ့ဲချက်တို့ ကုိ မ
ေစာင့်ေ ှာက်
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၊ မထီမ့ဲြမင်ြပ ၍ ငါ ၏ဥပုသ် ေနတိ့ု့ ကုိ ှုတ်ချ က၏။ 17 သို့ ေသာ်လည်း ၊ ငါသည်
သူ တို့ ကုိ
ှေြမာ ေသာေကာင့် မဖျက်ဆီး ၊ ေတာ
၌ ဆုံး ှုံး ေစြခင်းငှါမ ြပ ။ 18သား ေြမးတို့အား လည်း၊ သင် တို့၏ ဘုိးေဘး
စီရင် ထုံးဖွ့ဲချက်တို့ ကုိ မ
ေစာင့်ေ ှာက် က ှင့်။ သူ
တို့၏ ုပ်တု များအားြဖင့် ကုိယ် ကုိ မ ညစ်ည း ေစ က ှင့်။ 19 ငါ သည် သင်
တို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား
ြဖစ်၏။ ငါ ၏စီရင် ထုံးဖွ့ဲချက်တို့ ကုိ ေစာင့်ေ ှာက် ၍
ကျင့် ကံ ကေလာ။့ 20 ငါ ၏ဥပုသ် ေနတိ့ု့ ကုိလည်း
သန ့် ှ င်း ေစ ကေလာ။့ ငါ သည် သင် တို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ြဖစ်သည်
ဟ၊ု သင်တို့သည်သိ မည်အေကာင်း၊ ထုိဥပုသ်ေနတိ့ု့ ကုိ ငါ ှင့် သင် တို့ စပ်ကား မှာ
လက္ခဏာ
သက်ေသြဖစ် ေစ ကေလာဟ့ု ငါဆုိ ၏။ 21 သို့ ေသာ်လည်း ၊ သူတို့၏သား
ေြမးတို့သည် ငါ ့ ကုိ ပုနက်န် က၏။ ကျင့် ေသာသူ၌ အသက် ှင် စရာ အေကာင်း
ြဖစ်ေသာ၊ ငါ ၏စီရင် ထုံးဖွ့ဲချက်တို့ ကုိ မ
ေစာင့်ေ ှာက်
၊ မ
ကျင့် ကံ ဘဲေန၍၊ ငါ ၏ဥပုသ် ေနတိ့ု့ ကုိ ှုတ်ချ က၏။ ထုိအခါ
ငါသည်သူ တို့ ၌
ေဒါသ စိတ်ကုိ ေြပ ေစြခင်းငှါ၊ ေတာ
ထဲမှာ ငါ ၏ အမျက် အ ှိနကုိ် သူ
တို့အေပါ်သို့ သွနး်ေလာင်း မည်ဟု အ ကံ ှိ၏။ 22 သို့ ရာတင်ွ ၊ ငါ ှ တ်ေဆာင် ြခင်း
ေကျးဇူးကုိ သိြမင်ေသာ တပါးအမျ ိးသား တို့ေ ှ မှာ ငါ၏နာမ အသေရ
ကုိ မ
ပျက်ေစြခင်းငှါ၊ ငါသည်နာမ ေတာ်အတက်ွ ြပ ၍ သည်းခံ လျက်ေန၏။ 23တဖန်
ငါ သည် သူ
တို့ ကုိ အတိင်ုးတိင်ုး အြပည်ြပည်အရပ်ရပ် တို့ သို့ ကဲွြပား ေစြခင်းငှါ ေတာ ၌
ကျနိဆုိ် ၏။ 24အေကာင်းမူကား ၊ သူတို့သည် ဘုိးေဘး
တို့ ကုိးကွယ်ေသာ ုပ်တု များကုိ ငဲကွ့က်ေသာေကာင့်၊ ငါ ၏ စီရင် ထုံးဖွ့ဲချက်တို့ ကုိ
မ
ေစာင့်ေ ှာက် ၊ မထီမ့ဲြမင်ြပ ၍
ငါ ၏ ဥပုသ် ေနတိ့ု့ ကုိ ှုတ်ချ က၏။ 25 ထုိေကာင့် ၊ မေကာင်း ေသာစီရင် ချက်၊
အသက်
မ ှင်ရေသာထုံးဖွ့ဲ ချက်တို့ ကုိ ငါ ေပး ၏။ 26 ငါ သည် ထာဝရဘုရား
ြဖစ်သည်ကုိ သူတို့သည် သိ
မည်အေကာင်း၊ သူ
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တို့ ကုိဖျက်ဆီး ြခင်းငှါ ၊ သူတို့သည် သားဦး
အေပါင်း တို့ ကုိ မီးြဖင့် ပူေဇာ်ရာတင်ွ၊ သူ
တို့ ပူေဇာ်သက္က ာ များအားြဖင့် ငါညစ်ည း ေစ၏။ 27 သို့ ြဖစ်၍ ၊ အချင်းလသူား ၊
အ ှင် ထာဝရဘုရား
၏ အမိန ့ေ်တာ်ကုိ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့အား
ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ၊ သင် တို့၏ဘုိးေဘး တို့သည် ငါ ့ ကုိအထပ်ထပ်ြပစ်မှား ၍ ှုတ်ချ
ကသည်တကား။ 28 သူ တို့အား ေပး
ြခင်းငှါ ငါကျနိဆုိ် ေသာ ြပည် သို့
ေဆာင် သွင်းေသာအခါ ၊ သူတို့သည်ြမင့် ေသာေတာင် ၊ ထူထပ် ေသာ သစ်ပင် ှိသမျှ
တို့ ကုိ ကည့် ှု ၍၊ ထုိ
အရပ်တို့ ၌ ယဇ် ပူေဇာ် ြခင်း၊ ငါအ့မျက် ကုိ ှ ိးေဆာ်ေသာ အလှူ ဒါန ကုိတင် ြခင်း၊
နံသ့ာေပါင်း ကုိ မီး ှု ိ ြခင်း၊ အရည် ပူေဇာ်သက္က ာသွနး်ေလာင်း ြခင်းတို့ ကုိ ြပ က၏။
29 ငါကလည်း၊ သင် တို့ သွား တတ်ေသာ ြမင့်ရာ အရပ် ကား၊ အဘယ်သို့ နည်းဟေုမး
ေသာ်လည်း ၊ ယေန ့
တိင်ုေအာင် ြမင့်ရာအရပ်ဟု ဆုိလိေုသာ ဗာမာ
အမည်
ြဖင့် သမုတ် က၏။ 30 သို့ ြဖစ်၍ ၊ သင်သည် အ ှင် ထာဝရဘုရား ၏ အမိန ့ေ်တာ်ကုိ
ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့အား
ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ၊ အိဣုသေရလအမျ ိး၊ သင် တို့သည် ဘုိးေဘး
တို့ ထုံးစံ
အတိင်ုး
ညစ်ည း လျက်၊ သူ
တို့ ြပ ေသာစက်ဆုပ် ရံွ ှာဘွယ်အမှုတို့ ကုိြပ ၍ မှားယွင်း လျက်၊ 31 ပူေဇာ်သက္က ာ ြပ
သြဖင့်၎င်း ၊ ကုိယ် သား တို့ ကုိ မီး
ြဖင့်
ပူေဇာ် သြဖင့်၎င်း ၊ ယေန ့
တိင်ုေအာင် ု ပ်တု အေပါင်း တို့ ှင့်
ညစ်ည း လျက် ှိ ကစ ်တင်ွ၊ ငါ သည် သင် တို့ ေမးေလျှာက် ြခင်းကုိခံရမည်ေလာ။
ငါ အသက် ှင် သည်အတိင်ုး သင် တို့ ေမးေလျှာက် ြခင်းကုိ ငါမ ခံ။ 32 ငါတို့သည် တ
ပါးအမျ ိးသား က့ဲသို့ ၎င်း ၊ သစ်သား ဘုရား၊ ေကျာက် ဘုရားကုိဝတ်ြပ ေသာြပည်သူ
ြပည်သားများက့ဲသို့ ၎င်း ြဖစ် မည်ဟ၊ု သင် တို့ ကံစည် သည်အတိင်ုး အ ကံ မ ေြမာက်
ရ။ 33အ ှင် ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ငါ
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အသက် ှင် သည်အတိင်ုး အကယ်စင်စစ် အား ကီး ေသာ လက် ၊ ဆန ့် ေသာလက် ံု း
၊ သွနး်ေလာင်း ေသာေဒါသ အ ှိန် အားြဖင့် သင် တို့ ကုိ
ငါအပ်ုစုိး မည်။ 34 သင်တို့ ကဲွြပား လျက်ေနေသာ အတိင်ုးတိင်ုး အြပည်ြပည်တို့ မှ ၊
သင်တို့အား ကီး ေသာလက် ၊ ဆန ့် ေသာ လက် ံု း ၊ သွနး်ေလာင်း ေသာေဒါသ အ ှိန် ှင့်
ငါေဆာင် ခ့ဲ၍ စုေဝး ေစမည်။ 35လူ အမျ ိးမျ ိ း ှင့်ဆုိင်ေသာေတာ သို့
ေဆာင်
ခ့ဲ၍၊ ကုိယ်တိင်ုကုိယ်ကပ် တရား ေတွ့မည်။ 36 အဲဂုတ္တု ြပည် ှင့်ဆုိင်ေသာ ေတာ
၌ သင် တို့၏ ဘုိးေဘး
များ ှင့်တရား ေတွ့သက့ဲသို့
သင် တို့ ှင့်
တရား ေတွ့မည်။ 37 ှင်တံ ေအာက်မှာ ေ ှာက်သွား ေစ၍ ၊ ပဋိညာ ်
အချည်အေ ှာင် ကုိခံ ေစမည်။ 38 ငါ ့ ကုိ ပုနက်န် ၍
ြပစ်မှား ေသာသူတို့ ကုိ သင် တို့ ထဲက
ှ တ်ပယ် မည်။ သူ
တို့သည် တည်း ေနေသာြပည် မှ
ထွက်သွား ရေသာ်လည်း ၊ ဣသေရလ
ြပည် သို့ မ
ဝင် ကရ။ ငါ သည်ထာဝရဘုရား ြဖစ်ေကာင်း ကုိ သင်တို့ သိ ရက လိမ့်မည်။ 39 အို
ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့ ၊ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ သွား ကေလာ။့ အသီးအသီး
မိမိ တို့ ု ပ်တု များကုိ ဝတ်ြပ ကေလာ။့ သို့ ရာတင်ွ ၊ အကယ်စင်စစ် ေနာက်တဖန်
ငါ ့ စကားကုိ နား မ ေထာင် ေသာ်လည်း၊ ငါ ၏သန ့် ှ င်း ေသာနာမ ေတာ်ကုိ သင် တို့
ပူေဇာ်သက္က ာ များ ှင့်
ု ပ်တု များအားြဖင့် မ ှုတ်ချ ဘဲေနရ ကလိမ့်မည်။ 40 အေကာင်းမူကား ၊ ငါ

၏သန ့် ှ င်း ေသာေတာင် ၊ အြမင့်ဆုံး ေသာ ဣသေရလ
ေတာင် ေပါ်မှာ ဣသေရလအမျ ိးသား ၊ ြပည်သူ ြပည်သားအေပါင်း တို့သည် ငါ ့အား
ဝတ်ြပ ရကလိမ့်မည်။ ငါသည်လည်း လက်ခံ ၍၊ ထုိ
အရပ် ၌ သင် တို့ ြပ ေသာပူေဇာ်သက္က ာ များ၊ အဦး
သီးေသာ အသီးတင်ွေရွး၍ဆက်ရေသာအသီးအ ှံ များ ှင့်တကွ ၊ သင် တို့သန ့် ှ င်း
ေသာအရာ ှိသမျှ တို့ ကုိ ငါေတာင်း မည်။ 41သင်တို့သည် ကဲွြပား လျက်ေနေသာအတိင်ုး
တိင်ုး အြပည်ြပည်တို့ မှ
ငါေဆာင် ခ့ဲ၍ စုေဝး
ေသာအခါ ၊ သင်တို့ ၌ပါေသာနံသ့ာေပါင်း အေမွှးအ ကိ င် ှင့်တကွ၊ သင် တို့ ကုိ ငါ
သည်လက်ခံ ၍၊ သင် တို့အားြဖင့် တပါးအမျ ိးသား
တို့ေ ှ မှာ ဂုဏ် အသေရထင် ှားြခင်း ှ ိလိမ့်မည်။ 42သင် တို့၏ ဘုိးေဘး
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တို့အား ေပး ြခင်းငှါ ၊ ကျနိဆုိ် ေသာ ဣသေရလ
ြပည် သို့
သင် တို့ ကုိ ေဆာင် သွင်းေသာအခါ
၊ ငါ သည် ထာဝရဘုရား
ြဖစ်ေကာင်း ကုိ သင်တို့ သိ ရကလိမ့်မည်။ 43သင်တို့ညစ်ည း ေသာ
ကျင့် ကံ ြပ မူရာအမှု ှ ိသမျှ တို့ ကုိ ထုိ
ြပည်၌ ေအာက်ေမ့ ၍ ၊ ြပ မိသမျှ ေသာ
ဒစု ိုက် တို့ ေကာင့်
ကုိယ်ကုိကုိယ် ရံွ ှာ ကလိမ့်မည်။ 44 အိဣုသေရလအမျ ိးသား တို့ ၊ သင် တို့၏ဒစု ိုက်
များ၊ သင် တို့ ဆုိးညစ် ေသာအကျင့် များ ှင့်အညီ ၊ ငါသည် သင်တို့ ကုိမစီရင်။ ကုိယ်
နာမ ေတာ်ကုိေထာက်၍ စီရင်
ေသာအခါ
ထာဝရဘုရား ြဖစ်ေကာင်း ကုိ သင်တို့သိ က ရလိမ့်မည်ဟု အ ှင် ထာဝရဘုရား မိန ့်
ေတာ်မူ၏။ 45တဖန် ထာဝရဘုရား
၏ ှ တ်ကပတ်ေတာ် သည် ငါ ့ ဆီသို့
ေရာက်လာ ၍၊ 46 အချင်းလသူား ၊ ေတာင်ဘက် သို့ မျက် ှာ ြပ လျက်၊ ေတာင်
မျက် ှာတဘက်၌ မက်ဆုိ ၍၊ ေတာင် ြပည်
၌ ှိေသာေတာ တဘက်၌ ေဟာေြပာ ေလာ။့ 47အ ှင် ထာဝရဘုရား ၏ အမိန ့် ေတာ်
ကုိ ေတာင်
ြပည်၌ ှိေသာေတာ အား ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ၊ ငါ သည် သင် ၌
မီး ကုိညိ မည်။ သင်၌ စိမ်းလနး် ေသာအပင် ၊ ေသွ့ေြခာက် ေသာအပင် ှိသမျှ
ေလာင် လိမ့်မည်။ ေတာက် ေသာ မီးလျှ ံ သည်မ ငိမ်း ရ။ ေတာင် ဘက်မှ သည်
ေြမာက် ဘက် သို့ တိင်ုေအာင် ေြမတ ြပင် လံးု ေလာင် လိမ့်မည်။ 48 ထုိ မီး ကုိ ငါ
ထာဝရဘုရား ညိ ေကာင်း ကုိ၊ သတ္တ ဝါ
အေပါင်း တို့သည် သိ
ရကလိမ့်မည်။ ထုိမီးသည် မ
ငိမ်း ရဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 49 ငါကလည်း၊ အို
အ ှင် ထာဝရဘုရား ၊ သူ
တို့က၊ ဤသူ
သည်ပုံပမာ ကုိသာေဆာင်၍ ေဟာေြပာတတ်သည် မ
ဟတ်ုေလာဟ၊ု အကျွ ်ပ်ု ကုိ ရည်မှတ်၍ဆုိ တတ်ကပါ သည်ဟု ေလျှာက် ေလ၏။

21
1တဖန် ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ်ေတာ် သည် ငါ ့ ဆီသို့ ေရာက်လာ ၍၊ 2အချင်း
လသူား ၊ ေယ ု ှလင် မိ ကုိ မျက် ှာ ြပ လျက်၊ သန ့် ှ င်း ေသာ အရပ်ဌာနတို့တဘက်
၌ မက်ဆုိ ၍
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ဣသေရလ ြပည် တဘက် ၌ ေဟာေြပာ ေလာ။့ 3အ ှင်ထာဝရဘုရား ၏ အမိန ့် ေတာ်
ကုိ ဣသေရလ
ြပည် အား
ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ၊ ငါ သည် သင့် ကုိ ရနဘ်က်ြပ လျက်၊ ငါ ့ထား ကုိထားအိမ် မှ
ထုတ် ၍ ၊ သင်၌ တရား
ေသာသူ၊ မတရား
ေသာသူတို့ ကုိ ပယ်ြဖတ် မည်။ 4 ထုိသို့သင် ၌ တရား
ေသာသူ၊ မတရား
ေသာသူတို့ ကုိ ပယ်ြဖတ် စရာအေကာင်း ှ ိေသာေကာင့် ၊ ငါ ့ထား
သည် ေတာင် ဘက်မှ သည် ေြမာက် ဘက်သို့ တိင်ုေအာင်၊ ခပ်သိမ်း ေသာသတ္တ ဝါ တို့
ကုိ ရနဘ်က်ြပ ၍ မိမိ
အိမ် မှ
ထွက် ရလိမ့်မည်။ 5 ငါ ထာဝရဘုရား သည် ငါ ့ထား ကုိ သူ့
အိမ် မှ
ထုတ် ေကာင်း ကုိ၊ သတ္တ ဝါ အေပါင်း တို့ သိ
ရကလိမ့်မည်။ ထုိထားသည် ေနာက် တဖနအိ်မ်သို့ မ
ြပန် ရ။ 6 သို့ ြဖစ်၍ ၊ အချင်းလသူား ၊ ညည်းတာွး သံကုိ ြပ ေလာ။့ ခါး ကျ ိး လျက်၊
ှလံးု ေကကဲွလျက်၊ သူ
တို့ေ ှ မှာ ညည်းတာွး သံကုိ ြပ ေလာ။့ 7 သူတို့ကလည်း၊ အဘယ်ေကာင့် ညည်းတာွး
သနည်းဟု သင့် ကုိေမး ေသာအခါ ၊ သင်က၊ ငါသည် သိတင်း စကားေကာင့်
ညည်းတာွး၏။ အမှု နးီ ပီ၊ ။ လူ အေပါင်း တို့သည် ေကာက် အား ကီး၍ လက်
အားေလျာ့ ကလိမ့်မည်။ စိတ်ပျက် ၍ ဒူး
သည်လည်း အရည်
ြဖစ် လိမ့်မည်။ အမှုလာ ၍ ေရာက် မည်အေကာင်းကုိ၊ အ ှင် ထာဝရဘုရား
ဗျာဒိတ် ေပးေတာ်မူေကာင်းကုိ ြပနေ်ြပာ ေလာဟ့ု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။ 8တဖန်
ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ်ေတာ် သည် ငါ ့ ဆီသို့ ေရာက်လာ ၍၊ 9အချင်းလသူား
၊ ပေရာဖက်ြပ ၍ အ ှင်ထာဝရ ဘုရား ၏ အမိန ့် ေတာ်ကုိ ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ၊ ထား
ေတာ်ကုိ ထက် စွာ ေသွးေလ ပီ။ ေြပာင်လက် စွာ ပွတ်ေလ ပီ။ 10ထက်၍အထူးသြဖင့်
လပ်ု ကံ ေစြခင်းငှါေသွး
ေလ ပီ။ ေြပာင်၍ အေရာင် ေတာက်ေစြခင်းငှါလည်း ပွတ်
ေလ ပီ။ ငါ ့ သား ၏ ရာဇလံှတံ ေကာင့် ရွှင်လနး် ြခင်း ကုိ ြပ ရမည်ေလာ။ ထုိ
ထားသည် သစ်သား ှိသမျှ ကုိ မထီမ့ဲြမင်ြပ တတ်၏။ 11 သုံး စရာဘို့ ပွတ် ေစြခ
င်းငှါ အပ် ထား ပီ။ လပ်ု ကံ
ေသာသူ၌
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အပ် ြခင်းငှါ ထက် စွာလည်း ေသွးေလ ပီ။ ေြပာင်လက် စွာပွတ်ေလ ပီ။ 12 အချင်း
လသူား ၊ ငိေု ကး ေအာ်ဟစ် ေလာ။့ အေကာင်းမူကား ၊ ငါ ၏ လူ
တို့ ၌ေရာက် လိမ့်မည်။ ဣသေရလ
မင်းသား အေပါင်း တို့ ၌ လည်း ေရာက်လိမ့်မည်။ သူတို့ ှင့်တကွငါ ၏လူ တို့ ကုိ ထား
၌ အပ် ေလ၏။ ထုိေကာင့် ၊ သင်၏ေပါင် ကုိ ိုက် ေလာ။့ 13 စုံစမ်း ြခင်းအမှုြဖစ်၏။
ထားေတာ်သည် လံှတံကုိ
မ ိုမေသ ြပ လျှင်
အဘယ်သို့ နည်း။ လံှတံဆုံး လိမ့်မည်ဟု အ ှင် ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 14 သို့
ြဖစ်၍ ၊ အချင်းလသူား ၊ ပေရာဖက်ြပ ၍
လက်ခုပ်တီး ေလာ။့ ထား
ေတာ်သည် ှစ် ေခါက်၊ သုံး
ေခါက် ေရာက်ရ၏။ သူရဲ
ထား ၊ အား ကီး ေသာ သူရဲ
ထား ြဖစ်၏။ သူ
တို့ ကုိဝနး်ရံ ေသာ ထားြဖစ်၏။ 15 သူတို့ စိတ်ပျက် ၍
အထူးသြဖင့်ဆုံး ှုံး ေစြခင်းငှါ၊ ထား
ေဘး ကုိ မိ တံခါး ှ ိသမျှ တို့ ၌
ငါေရာက် ေစ ပီ။ ထားေြပာင် လျက် ှိ၏။ လပ်ု ကံ စရာဘို့
ပွတ် ထားလျက် ှိ၏။ 16 စုေဝး ေလာ။့ လက်ျာ ဘက်သို့ ခုတ် ေလာ။့ ြပင်ဦးေလာ။့
လက်ဝဲ ဘက် အစ ှိေသာသင်
၏အသွားမျက် ှာ ြပ သမျှဘက်သို့ ခုတ်ေလာ။့ 17 ငါ သည်လည်း
လက် ချင်း ိုက် ၍ ၊ ငါ ေဒါသ အ ှိန် ကုိ ငိမ်း ေစမည်။ ထုိသို့ ငါ ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ ပီ။ 18တဖန်
ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ်ေတာ် သည် ငါ ့ဆီသို့ ေရာက်လာ ၍၊ 19အချင်းလသူား
၊ ဗာဗုလနု် ှ င်ဘုရင် ၏ ထား
သွားရာလမ်း ှစ် လမ်းကုိ မှတ်သား ေလာ။့ လမ်း ှစ် လမ်း တို့သည် ြပည် တ ြပည်
ထဲက
ထွက် ရမည်။ မိ သို့ သွားေသာ လမ်း ခွ ၌
အရပ်တခုကုိ ေရွး ေလာ။့ 20အမ္မုန် ြပည်၌ ရဗ္ဗတ် မိ သို့ ၎င်း ၊ ယုဒ
ြပည်၌ ခုိင်ခ့ံ ေသာ ေယ ု ှလင် မိ သို့ ၎င်း ၊ ထား
ေရာက် ရာလမ်း ကုိ မှတ်သား ေလာ။့ 21 ဗာဗုလနု် ှ င်ဘုရင် သည် ေဗဒင် တက်ွြခင်း
ငှါ လမ်း ှစ် လမ်းဆုံ မိရာလမ်း ခွ ၌
ရပ် ၏။ ြမား တို့ ကုိ ေရာေ ှာ ၏။ ေတရပ် ုပ်တု တို့ ကုိ ေမးြမနး် ၏။ အသည်း ကုိ
ကည့် ှု ၏။ 22 ဝက်ခွတိင်ု ၌ တံးုတို့ ကုိ ဆဲွထား ေစြခင်းငှါ ၎င်း ၊ လပ်ု ကံ ြခင်းအမှုကုိ
မှာထား ေစြခင်းငှါ ၎င်း ၊ ေကးေကာ် ေအာ်ဟစ်ေစြခင်းငှါ ၎င်း ၊ မိ တံခါး တဘက်
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တချက် ဝက်ခွတိင်ု ၌ တံးုတို့ ကုိဆဲွ ထားေစြခင်းငှါ ၎င်း၊ ေြမ ို း ကုိဖို့ ေစြခင်းငှါ ၎င်း ၊
ရဲတိက်ု ကုိ ေဆာက် ေစြခင်းငှါ ၎င်း ၊ လက်ျာ ဘက်၌
ေယ ု ှလင်
မိ အဘို့ ေဗဒင် တက်ွ၍ ေနရာ ကျ၏။ 23 သို့ ရာတင်ွ ၊ ှ င်ဘုရင်ထံ၌ သစ္စာခံ
ေသာသူတို့ သည် ထုိေဗဒင်တက်ွြခင်းကုိ အချည်း ှးီ ေသာ ေဗဒင်
တက်ွြခင်းက့ဲသို့ မှတ် ကလိမ့်မည်။ ှင်ဘုရင်မူကား ၊ သူတို့ ကုိ ဘမ်းမိ လိေုသာငှါ ၊
သူတို့ ြပစ်မှားေသာ အြပစ် ကုိ ေအာက်ေမ့ လိမ့်မည်။ 24 သို့ ြဖစ်၍ ၊ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည် ကား၊ သင် တို့ ြပ ေလသမျှ တို့ ၌
အြပစ် ထင် ှား သည် တိင်ုေအာင်၊ သင် တို့သည် မိမိ
တို့ဒစု ိုက်
အြပစ်ကုိ သူတပါးေအာက်ေမ့ ေစ၍၊ မိမိ
တို့ လနွက်ျ း ြခင်း အမှုများ ကုိ ေဘာ်ြပ လျက်၊ မိမိ
တို့ ကုိ သူတပါး ေအာက်ေမ့ ေစေသာေကာင့်
၊ ထုိ ှ င်ဘုရင်လက် သို့
ေရာက် ရကလိမ့်မည်။ 25အချင်းဆုိးယုတ် ေသာ အဓမ္မ
ဣသေရလ မင်းသား ၊ အဓမ္မ
အမှုေကာင့်ဆုံး ှုံး ရေသာကာလ
ေရာက် ေသာအခါ ၊ သင်၏အချနိ် ကာလသည် ေရာက် လိမ့်မည်။ 26 ဦးရစ် ေတာ်ကုိ
ပယ် ၍ ရာဇသရဖူ
ကုိ ချွတ် ေလာ။့ ေနာက်တဖန် မ
ှိရ။ နမ့်ိ ေသာသူကုိချးီေြမာက် ရမည်။ ြမင့် ေသာသူကုိ ှမ့်ိချ ရမည်။ 27 ိင်ုငံကုိ

ဆုံးေစြခင်းငှါ၊ အစုိးပုိင်ေသာသူ မ
ေရာက် မီှတိင်ုေအာင်၎င်း ငါေမှာက်လှန် မည်။ ေမှာက်လှန် မည်။ ေမှာက်လှန် မည်။
အစုိးပုိင်ေသာသူ ၌ ငါအပ်
မည်ဟု အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 28အချင်းလသူား ၊ အ ှင် ထာဝရဘုရား သည် အမ္မုန် အမျ ိးသား
တို့ ကုိ၎င်း၊ 29 သူ တို့ က့ဲရဲ ြခင်းကုိ၎င်းရည်မှတ် ၍မိန ့် ေတာ်မူေသာ စကားကုိ ပေရာဖက်
ြပ ၍
ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ၊ အဓမ္မ အမှုေကာင့် ဆုံး ှုံးရေသာကာလ ေရာက်၍ အြပစ်ဒဏ်ခံရ
ေသာအခါ၊ အေသ
သတ်ြခင်းကုိ ခံရေသာအဓမ္မ
လတိူု့၏ လည်ပင်း ေပါ်မှာ ၊ သင့် ကုိေနရာ ကျေစြခင်းငှါ ၊ သင့် အဘို့
အချည်း ှးီ ေသာအရာကုိကည့်ြမင် ၍၊ မုသာ
စကားကုိေဟာေြပာ စ ်တင်ွ၊ ထား
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ေတာ်သည် လပ်ု ကံ ဘို့ ရာ ထုတ် လျက် ှိ၏။ ဖျက်ဆီး ဘို့ ရာအေရာင် ေတာက်
သည်တိင်ုေအာင်ေြပာင် စွာပွတ်ေလ ပီ။ 30 သင့်ထားကုိ အိမ် သို့ ြပန် ေစေလာ။့ သင့်
ကုိ ငါ ဖနဆ်င်း ေသာ အရပ် ၊ ေမွးဘွား ရာဌာန ၌
သင့် ကုိ ငါစီရင် မည်။ 31 သင့် အေပါ်သို့ ငါ ့ အမျက် ကုိ ငါသွနး်ေလာင်း မည်။ ငါ ့
ေဒါသ မီး ြဖင့်
သင့် ကုိ
မှုတ် မည်။ ကမ်းတမ်းေသာ သေဘာ ှိ၍ ဖျက်ဆီး တတ်ေသာ လူ
တို့လက် သို့ အပ် မည်။ 32သင်သည်မီး ေမွးဘို့ ထင်း ြဖစ် ရလိမ့်မည်။ သင့်
အေသွး သည် ြပည် အလယ် ၌
ှိ ရလိမ့်မည်။ ေနာက်တဖနအ်ဘယ်သူမျှမ ေအာက်ေမ့ ရဟု ငါ ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။

22
1တဖန်
ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ်ေတာ် သည် ငါ ့ ဆီသို့ ေရာက်လာ ၍၊ 2အချင်းလသူား
၊ လအူသက် ကုိသတ် တတ်ေသာ မိ ကုိ သင်သည် စစ်ေကာ ေလာ။့ စစ်ေကာ ေလာ။့
သူ
၌ ြပ သမျှ ေသာ စက်ဆုပ် ရံွ ှာဘွယ်အမှုတို့ ကုိြပ ေလာ။့ 3အ ှင် ထာဝရဘုရား ၏
အမိန ့် ေတာ်ကုိ ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ၊ မိမိ
အချနိ် ေရာက် ေစြခင်းငှါ ၊ မိမိ
အလယ် ၌
လအူသက် ကုိသတ်၍ ၊ မိမိကုိညစ်ည း ေစဘို့ မိမိတဘက်၌ ုပ်တု တို့ ကုိလပ်ု တတ်
ေသာ မိ ၊ 4သင်သည် လအူသက် ကုိသတ် ေသာအားြဖင့်
အြပစ် ေရာက်၏။ လပ်ု ေသာ ုပ်တု အားြဖင့် ညစ်ည း ြခင်း ှ ိ၏။ သင် ၏ေနရ့က်
ကာလအချနိ် ကုိ ကုိယ်တိင်ုေရာက် ေစ ပီ။ ထုိေကာင့်၊ ငါသည် သင့်ကုိ အတိင်ုးတိင်ုး
အြပည်ြပည် တို့တင်ွ က့ဲရဲ
ရာ၊ ပျက်ေချာ် ရာြဖစ် ေစမည်။ 5 အိုအသေရ ပျက်၍ ေ ှာင့် ှက် ြခင်းကုိ ခံရေသာ
သင် ကုိ ၊ အေဝး
အနးီ ၌ေနေသာသူတို့ သည် ပျက်ေချာ် ကလိမ့်မည်။ 6ဣသေရလ မင်းသား တို့သည်
အသီးအသီး
အခွင့်
တနခုိ်း ှ ိသည်အတိင်ုး ၊ သင့် အလယ် ၌ လအူသက် ကုိသတ် တတ် က၏။ 7 သင့်
အလယ် ၌
မိဘ တို့ ကုိမထီမ့ဲြမင်ြပ က၏။ တပါး
အမျ ိးသားတို့ ကုိ အ ိင်ုအထက်ြပ က၏။ မိဘ
မ ှိေသာသူ ှင့်
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မုတ် ဆုိးမ တို့ ကုိ ည ်းဆဲ က၏။ 8 သင်သည် ငါ ၏ သန ့် ှ င်းေသာအရာတို့ ကုိ
မထီမ့ဲြမင်ြပ ပီ။ ငါ ၏ ဥပုသ် ေနတိ့ု့ ကုိ ှုတ်ချ ပီ။ 9 သင့် အလယ် ၌ လအူသက်
ကုိသတ် လိ၍ု ကုနး်တိက်ု ေသာသူ၊ ေတာင် ေပါ်မှာ စား ေသာသူ၊ အဓမ္မ
အမှုကုိြပ ေသာသူ ှိ က၏။ 10သင့် အလယ် ၌ အဘ
၏မယားကုိ ြပစ်မှား က၏။ ဥတု
ေရာက်ေသာ မိနး်မ ှင့်မှားယွင်း က၏။ 11သင့်အလယ်၌ အချ ိ တို့သည် အိမ်နးီချင်း
မယား
ကုိ ြပစ်မှား က၏။ အချ ိ တို့သည် မိမိ
ေချွးမ ှင့် ဆုိးညစ် ေသာအဓမ္မ အမှုကုိ ြပ က၏။ အချ ိ တို့သည် မိမိ
ှမ ၊ မိမိ
အဘ ၏သမီး ကုိ ှုတ်ချ က၏။ 12သင့် အလယ် ၌လည်း လအူသက် သတ်ခ ကုိ
ခံ
က ၏။ အတိးု
စား၍ ေငကုိွေချး က၏။ အိမ်နးီချင်း ၏ ဥစ္စာကုိ လယူု
က၏။ ငါ ့ ကုိလည်း
ေမ့ေလျာ့ က၏။ 13 သို့ ြဖစ်၍ ၊ သင်ဆည်းဖူး ေသာဥစ္စာ ၊ သင့် အလယ်
၌ သွနး်ေသာ အေသွး ေကာင့်
ငါလက်ခုပ်တီး ၏။ 14သင့် ကုိငါ စီရင် ေသာအခါ ၊ သင် ၏ ှလံးု သည် ခုိင်ခ့ံ ိင်ု
သေလာ။ သင် ၏လက် သည်လည်း အား ကီး ိင်ု သေလာ။ ငါ ထာဝရဘုရား သည်
အမိန ့် ေတာ် ှိသည် အတိင်ုး
ြပ မည်။ 15သင့် ကုိလည်း
အတိင်ုး တိင်ုး အြပည် ြပည် တို့ တင်ွ၊ အရပ် ရပ် သို့ ကဲွြပား ေစ မည်။ သင်
၏အညစ်အေကး ကုိလည်း
ပယ် ှင်း မည်။ 16လူ အမျ ိးမျ ိ းတို့ေ ှ မှာ ၊ သင်သည် ကုိယ်တိင်ုအသေရ ှုတ်ချြခင်း
ကုိ ခံရ၍
၊ ငါ သည် ထာဝရဘုရား
ြဖစ်ေကာင်း ကုိသိ ရလိမ့်မည်ဟု အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 17တဖန်
ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ်ေတာ် သည် ငါ ့ ဆီသို့
ေရာက်လာ ၍၊ 18အချင်းလသူား ၊ ဣသေရလ
အမျ ိး သည် ငါ ့ ေ ှ မှာ ေချာ် ြဖစ် ေလ ပီ။ ထုိသူအေပါင်းတို့သည် မုိက် ထဲ၌ ထည့်
ေသာ ေကးနီ ၊ ေကးြဖ ၊ သံ
၊ ခဲ
က့ဲသို့ ေငွ ှင့် ကွာေသာ ေချာ် ြဖစ် က၏။ 19 ထုိေကာင့် အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည် ကား၊ သင် တို့အေပါင်း သည် ေချာ် ြဖစ် ေသာေကာင့် ၊ ေယ ု ှလင်
မိ ထဲ၌ ငါ စုေဝး ေစမည်။ 20 ေငွ ၊ ေကးနီ ၊ ေကးြဖ ၊ သံ
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၊ ခဲ
တို့ ကုိ မီး
မှုတ် ၍ အရည်ကျ ိ ြခင်းငှါမုိက် ထဲ၌ စုထား သက့ဲသို့ ၊ ထုိအတူ
ငါသည် ြပင်းစွာအမျက် ထွက်လျက်၊ သင် တို့ ကုိ ထုိ မိ ထဲ၌စုထား ၍အရည်ကျ ိ
မည်။ 21အကယ်စင်စစ်စုထား ပီးမှ ငါ ့အမျက် မီး ကုိ မှုတ် ၍ ၊ သင်တို့သည် မိ ထဲမှာ
အရည်ကျ ိ ြခင်းကုိခံရက လိမ့်မည်။ 22 ေငွ ကုိမုိက် ထဲ၌ အရည်ကျ ိ သက့ဲသို့ ၊ သင်
တို့သည် မိ ထဲမှာ
အရည်ကျ ိ ြခင်းကုိခံရသြဖင့် ၊ ငါ ထာဝရဘုရား
သည် သင် တို့အေပါ်သို့ ၊ ငါ ၏ေဒါသ အ ှိနကုိ် သွနး်ေလာင်း
သည်ကုိ
သိ ရကလိမ့်မည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။ 23တဖန်
အ ှင်ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ်ေတာ် သည် ငါ ့ ဆီသို့
ေရာက်လာ ၍၊ 24အချင်းလသူား ၊ သင်ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ၊ အမျက် ထွက် ေသာေန ့
၌
မုိဃ်း မ ရွာ၊ သင်သည် မုိဃ်း ေရကုိ မ
ခံရေသာြပည် ြဖစ်၏။ 25 ထုိြပည် အလယ် ၌
ပေရာဖက် တို့သည် သင်းဖွ့ဲ ြခင်းကုိ ြပ က ပီ။ ေဟာက် ၍အေကာင် ကုိ ကုိက်ြဖတ်
ေသာ ြခေသင့်္ က့ဲသို့ လူ တို့ ကုိ ကုိက်စား က၏။ ဘ ာ
များ ှင့်
အဘုိး ထုိက်ေသာ ဥစ္စာများကုိ လယူု
က၏။ ြပည် အလယ်
၌
မုတ်ဆုိးမ တို့ ကုိ များြပား ေစက၏။ 26ယဇ်ပုေရာဟိတ် တို့သည်လည်း ငါ ၏တရား
ကုိ ဖျက် ၍ ၊ ငါ ၏သန ့် ှ င်း ရာဌာနကုိလည်း ညစ်ည း ေစ က ၏။ သန ့် ှ င်း ေသာ
အရာ၊ မ
သန ့် ှ င်းေသာအရာတို့ ကုိ မ
ပုိင်းြခား ၊ စင်ကယ် ေသာအရာ၊ မ
စင်ကယ်ေသာအရာ တို့ ကုိ ေရာေ ှာ က၏။ ငါ ၏ ဥပုသ်ေနတိ့ု့ မှလည်း မျက် ှာလွှဲ
က၏။ သူ
တို့ အလယ် ၌
ငါသည် ှုတ်ချ ြခင်းကုိ ခံရ၏။ 27 မင်း တို့သည်လည်း အေကာင် ကုိ ကုိက်ြဖတ် ေသာ
ေတာေခွး က့ဲသို့ ြပည် အလယ် ၌ ြဖစ်၍၊ မတရား
ေသာ စီးပွားကုိ ှာ လိေုသာငှါ လအူသက် ကုိသတ်
၍၊ သူတပါး တို့ ကုိ သုတ်သင် ပယ် ှင်းတတ် က၏။ 28 ပေရာဖက် တို့ကလည်း ၊
အ ှင် ထာဝရဘုရား
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မိန ့် ေတာ်မူသည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မ မူဘဲ၊ အချည်း ှးီ ေသာအရာကုိ ြမင် ၍၊ မုသား
စကားကုိ ေဟာေြပာ လျက်၊ သူ
တို့ ကုိ အဂင်္ေတ ှင့်မွမ်းမံ က၏။ 29 ြပည်သူ ြပည်သားတို့သည်လည်း ည ်းဆဲ ြခင်း၊
ထားြပ တိက်ုြခင်း၊ ဆင်းရဲ ငတ်မွတ် ေသာသူတို့ ကုိ ှပ်ိစက် ြခင်း၊ တပါး အမျ ိးသားတို့
အား မတရား
သြဖင့် ည ်းဆဲ ြခင်း ကုိ ြပ က၏။ 30 ထုိြပည် ကုိ ငါမ ဖျက်ဆီး ေစြခင်းငှါ ကွယ်ကာ
ေသာသူ၊ မိ ို း ပျက် ေပါ်မှာ ရပ် ၍ ဆီးတား
ေသာသူ တေယာက်ကုိမျှ ငါ ှာ ၍မ ေတွ့ ။ 31 ထုိေကာင့် ၊ ငါ ့ အမျက် ကုိ ငါ
သွနး်ေလာင်း လျက်၊ ငါ ့ ေဒါသ မီး ြဖင့်
သူ တို့ ကုိ ှု ိ ၍၊ သူတို့အြပစ်ကုိ သူ
တို့ ေခါင်း ေပါ်သို့ ေရာက် ေစမည်ဟု အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။

23
1တဖန်
ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ်ေတာ် သည် ငါ ့ ဆီသို့ ေရာက်လာ ၍၊ 2အချင်းလသူား
၊ အမိ
မ ကဲွြပားေသာ ညီအစ်မ ှစ်
ေယာက် ှိ ၏။ 3 သူ တို့သည် အသက် ငယ်စ ်အခါ၊ အဲဂုတ္တု
ြပည်၌
မတရား ေသာေမထုန် ကုိ ြပ က၏။ ထုိ
ြပည်၌ သူ
တို့၏ သားြမတ် ကုိ ပွတ်နယ် ၍ အပျ ိမ အသေရ ကုိ ှုတ်ချ က၏။ 4အစ်မ ကား
အေဟာလ
၊ ညီမ
ကား အေဟာလိဗ
အမည် ှိ၏။ ထုိသူ ှစ်ေယာက်တို့သည် ငါ ၏ခင်ပွနး်ြဖစ် ၍သား သမီး တို့ ကုိ ဘွား
ြမင် က၏။ အေဟာလ
အမည်သည် ှမာရိ ဟ၍ူ၎င်း ၊ အေဟာလိဗ
အမည်သည် ေယ ု ှလင် ဟ၍ူ၎င်း ဆုိလိသုတည်း။ 5အေဟာလသည် ငါ ၏ခင်ပွနး်
ြဖစ်စ ်အခါ၊ မတရား ေသာေမထုန် ကုိြပ ၏။ 6 မိမိ ရည်းစား တည်းဟေူသာ၊ ြပာ ေသာ
အဝတ် ကုိ ဝတ်ေသာမိမိအိမ်နးီချင်း အာ ှုရိ အမျ ိးသားဗုိလ်မင်း ၊ ဝနမ်င်း ၊ ချစ် ဘွယ်
ေသာလပူျ ိ ၊ ြမင်းစီး သူရဲတို့ ကုိ တပ်မက် ၏။ 7 ထုိအာ ှုရိ လေူကာင်း လြူမတ်အေပါင်း
တို့ ှင့် မတရား
ေသာေမထုန်ကုိြပ ၏။ တပ်မက် ေသာ သူအေပါင်း တို့၏ ုပ်တု များ ှင့် ကုိယ်ကုိ
ညစ်ည း ေစ၏။ 8အသက် ငယ်စ ်အခါ အဲဂုတ္တု
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ြပည်၌
သူ ှင့် သင့်ေန ၍၊ အပျ ိ မ အသေရ ကုိ ှုတ်ချသြဖင့်၊ အထပ်ထပ်မတရားေသာ
ေမထုန် ကုိြပ ကသည် ှင့်အညီ၊ အဲဂုတ္တု ေမထုနကုိ်လည်း မ
စွန ့ပ်စ် ၊ မီှဝဲလျက်ေန၏။ 9 ထုိေကာင့် ၊ သူတပ်မက် ေသာ ရည်းစား၊ အာ ှုရိ
လူ တို့ ၌
သူ့ ကုိငါ အပ် ၍၊ 10 သူတို့သည် အဝတ်ကုိ ချွတ် က၏။ သူ
၏ သား
သမီး တို့ ကုိ သိမ်း သွား၍ ၊ သူ့
ကုိထား ှင့်
ကွပ်မျက် က ၏။ ထုိသို့အြပစ် စီရင်ြခင်းကုိ ခံရေသာအားြဖင့်၊ မိနး်မ တကာတို့တင်ွ
ေကျာ်ေစာ ေသာမိနး်မြဖစ် ေလ၏။ 11 ထုိအမှုကုိ ညီမ
အေဟာလိဗ သည် ြမင် ေသာအခါ
၊ အစ်မ ထက် သာ၍တပ်မက် ေသာစိတ် ှိသည် ှင့်၊ အစ်မ ထက် သာ၍မတရား
ေသာေမထုနကုိ် ြပ ၏။ 12တင့်တယ် ေသာ အဝတ် ကုိဝတ်ေသာ မိမိအိမ်နးီချင်း အာ ှု
ရိ အမျ ိးသား ဗုိလ်မင်း ၊ ဝနမ်င်း ၊ ချစ် ဘွယ် ေသာလပူျ ိ ၊ ြမင်းစီး သူရဲတို့ ကုိ တပ်မက်
၏။ 13 ထုိအခါ
သူသည် ညစ်ည း ေကာင်း ှင့်၊ အစ်မလိက်ု ေသာလမ်း သို့
လိက်ုေကာင်း ကုိ ငါသိြမင် ၏။ 14 အထူးသြဖင့်မတရား ေသာေမထုန်ကုိ ြပ ေသာ
အေကာင်းအရာဟူမူကား၊ ခါးစည်း ကုိစည်း လျက်၊ ထူးဆနး်ေသာ ပုဆုိးေခါင်းေပါင်း
ကုိ ေပါင်းလျက်၊ ေမွးဘွား ရာဌာန
ခါလဒဲ ြပည် ဗာဗုလုန် မိ သား က့ဲသို့ ၊ မင်း ၏အသွင် ကုိေဆာင်လျက်၊ 15 အတ်ု
ထရံ၌ ဟင်းသြပတား ှင့်ေရး ေသာ ခါလဒဲ
လ၏ူ ုပ်ပုံ တို့ ကုိ ြမင် ေသာအခါ ၊ 16တပ်မက် ေသာစိတ် ှိ၍ ၊ ခါလဒဲ ြပည်သို့
တမန် ကုိ ေစလွှတ် ေလ၏။ 17 ဗာဗုလနု် မိ သား တို့သည် သူ ှင့်သံဝါသြပ ရာခုတင်
သို့ လာ ၍ ၊ မတရား
ေသာေမထုနကုိ် ြပ ေသာ အားြဖင့် ညစ်ည း ေစက၏။ သူသည်လည်း ထုိသူ
တို့ ကုိ ရံွ ှာ သည် တိင်ုေအာင်ညစ်ည း ြခင်းကုိခံေလ၏။ 18 ထုိသို့ မတရား
ေသာေမထုနကုိ်ြပ ြခင်း၊ အဝတ်
အချည်းစည်း ှိြခင်းကုိ ထင် ှား ေဘာ်ြပ ေသာေကာင့် ၊ ငါသည် သူ့
အစ်မ ကုိရံွ ှာ သက့ဲသို့ ၊ သူ့
ကုိလည်းရံွ ှာ ၏။ 19အသက်ငယ် စ ်အခါအဲဂုတ္တု ြပည် ၌
မှားယွင်း ေသာကာလ ကုိ ေအာက်ေမ့ သြဖင့်၊ မှားယွင်း ြခင်းကုိ အထပ်ထပ် ြပ ၏။

20 ြမည်း အဂင်္ ါ ှင့်တေူသာ အဂင်္ ါ ၊ ြမင်း သုတ်ရည် ှင့် တေူသာသုတ်ရည် ှိေသာထုိ
ရည်းစား တို့ ကုိပင် တပ်မက် ေလသည်တကား။ 21 သို့ ြဖစ်၍ ၊ အိုအေဟာလိဗ၊ အဲဂုတ္
တု
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လတိူု့သည် သင့် အသေရ ကုိ ှုတ်ချ ၍၊ အပျ ိမ သားြမတ် တို့ ကုိ ပွတ်နယ်ကသြဖင့်၊
သင် အသက်ငယ် စ ်အခါသင်ြပ ေသာအဓမ္မ အမှု ကုိ အထပ်ထပ် ြပ ေသာေကာင့်၊
22အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ သင် ရံွ ှာ ေသာ
ရည်းစား တို့ ကုိ ငါ ထ ေစ ပီးလျှင်၊ အရပ်ရပ် တို့က လာ ၍ တိက်ုေစမည်။ 23အာ ှုရိ
လူ များ ှင့်တကွအ ကီးအကဲ၊ သူေဌးသူကယ်၊ ထင် ှားေသာသူြဖစ်ေသာ ဗာဗုလုန် လူ
၊ ခါလဒဲ
လူများတည်းဟေူသာ၊ ချစ် ဘွယ်ေသာ လပူျ ိ ၊ ဗုိလ်မင်း ၊ ဝနမ်င်း ၊ မှူး ကီးမတ် ကီး
၊ ြမင်းစီး သူရဲအေပါင်း တို့သည်၊ 24 စစ်တိက်ု လက်နက် ှင့် လှည်း ရထားပါလျက်၊ လူ
အလံးုအရင်း ှင့်တကွလာ ၍ ဒိင်ုး ၊ လွှား ၊ သံခေမာက်လံးု တို့ ကုိ သင့် ပတ်လည် ၌
ခင်းကျင်း ကလိမ့်မည်။ တရား
စီရင် ေသာ အခွင့်ကုိသူ တို့ ၌ ငါ အပ်ေပး၍၊ သူတို့သည် မိမိ
ထုံးစံ အတိင်ုး
စီရင် ကလိမ့်မည်။ 25 သူတို့သည် သင့် ကုိ မ
ယုံမည်အေကာင်း၊ ငါြပ ၍သင့် ကုိ ကမ်းတမ်း စွာ စီရင် ကလိမ့်မည်။ သင့် ှာေခါင်း
၊ နားရွက် တို့ ကုိ ြဖတ် ၍ အကျနအ်ကင်း ကုိထား ှင့် စ ်း ကလိမ့်မည်။ သင် ၏သား
သမီး တို့ ကုိ သိမ်း သွား ၍၊ ကျန်ကင်း ေသာသူတို့ ကုိ မီး
ှု ိ က လိမ့်မည်။ 26သင့် အဝတ် ကုိလည်း ချွတ် ၍ ၊ တင့်တယ် ေသာ တနဆ်ာ တို့

ကုိ သိမ်းယူ ကလိမ့်မည်။ 27 ထုိသို့သင်သည် ေနာက် တဖန် ေမျှာ် မ ကည့်၊ အဲဂုတ္တု
ြပည်ကုိ မ
ေအာက်ေမ့ ေစြခင်းငှါ၊ သင် ြပ ေသာအဓမ္မ အမှု ှင့်
အဲ ဂုတ္တု ြပည် မှ ပါေသာအဓမ္မ ေမထုန်ကုိ ငါ ငိမ်း ေစမည်။ 28 တဖန် အ ှင်
ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည် ကား၊ သင်မုနး် ေသာသူ၊ သင် ရံွ ှာ ေသာသူတို့ လက် သို့
သင့် ကုိငါ အပ် သြဖင့် ၊ 29 သူတို့သည် မုနး် သည်အတိင်ုးြပ လျက်၊ သင်
ကိ းစား ၍ ဆည်းပူးသမျှေသာဥစ္စာတို့ ကုိသိမ်းယူ ၍၊ သင့် ကုိယ်၌ အဝတ် မ ှိ၊

အချည်းစည်း ှိ ရစ် ေစကလိမ့်မည်။ သင် မှားယွင်း ၍ အချည်းစည်း ှိြခင်း၊ အဓမ္မ
အမှုကုိ ြပ ြခင်း၊ မတရား
ေသာေမထုန်သို့ လိက်ု ြခင်းအရာသည် ထင် ှား ရလိမ့်မည်။ 30 သင် သည်တပါး
အမျ ိးသား တို့ ှင့် မှားယွင်း ၍၊ သူ
တို့ ု ပ်တု များ ှင့် ညစ်ည း ေသာေကာင့် ၊ ထုိသို့
ငါစီရင် မည်။ 31သင်သည် အစ်မ လိက်ုေသာ လမ်း ကုိလိက်ု ေသာေကာင့် ၊ သူ
ေသာက်ေသာ ခွက် ကုိ သင့် လက် ၌
ငါထား မည်။ 32အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ သင့်
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အစ်မ ေသာက်ေသာခွက် ၊ ကျယ် ၍ေစာက် ေသာခွက်ကုိ သင်ေသာက် ရမည်။ ထုိ
ခွက်၌ များစွာ ဝင် သည်ြဖစ်၍၊ သင်သည်က့ဲရဲ ြခင်း ှင့် ပျက်ေချာ် ြခင်းကုိခံရ မည်။
33သင့် အစ်မ ှမာရိ
ေသာက်ေသာခွက် ၊ မှုိင်ေတွ ေစေသာ ခွက် ကုိ ေသာက်၍၊ ယစ်မူး ြခင်း၊ ည ိးငယ်
ြခင်း ှင့် ဝ ရလိမ့်မည်။ 34 ထုိခွက် ကုိ ေသာက် ၍စုတ် ပီးမှ ခွက်ြခမ်း ကုိ ကုိက်ခဲ ၍
၊ ကုိယ် သားြမတ် တို့ ကုိ ဆဲွြဖတ် ရလိမ့်မည်။ ငါ ေြပာ ပီဟု အ ှင် ထာဝရဘုရား မိန ့်
ေတာ်မူ၏။ 35 သို့ ြဖစ်၍ ၊ သင်သည် ငါ ့ ကုိ ေမ့ေလျာ့ ၍ ၊ သင့်
ေကျာ ေနာက်သို့ ငါ ့ ကုိပစ် လိက်ုေသာေကာင့် ၊ သင် သည် အဓမ္မ
အမှု ှင့် မတရား ေသာေမထုန် အမှု၏ အြပစ်ကုိခံ
ေလာဟ့ု အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 36တဖန် ထာဝရဘုရား သည် ငါ ့အား မိန ့် ေတာ်မူသည် ကား၊ အချင်း
လသူား ၊ သင်သည်အေဟာလ ှင့်
အေဟာလိဗ တို့ ကုိ စစ်ေကာ ေလာ။့ အကယ်စင်စစ်သူ တို့ ြပ ေသာစက်ဆုပ် ရံွ ှာဘွ
ယ်အမှုတို့ ကုိ ေဘာ်ြပ ရမည်။ 37အေကာင်းမူကား ၊ သူတို့သည် ေမျာက်မထား က ပီ။
လအူသက် ကုိသတ် ေသာအြပစ် ှိ က၏။ ုပ်တု တို့ ှင့် ပင် ေမျာက်မထား က ပီ။ ငါ ့
အဘို့
ဘွားြမင် ေသာသား
တို့ ကုိပင်
ု ပ်တစုားစရာ ဘို့
မီး ြဖင့်ပူေဇာ် က ပီ။ 38 ထုိမှတပါး ၊ ငါ ၌ ြပ ေသာအမှုဟမူူကား၊ ထုိေန ့ြခင်း တင်ွ ငါ
၏ သန ့် ှ င်း ရာဌာနကုိ ညစ်ည း ေစ၍ ၊ ငါ ၏ဥပုသ် ေနတိ့ု့ ကုိ ှုတ်ချ က ပီ။ 39 ကုိယ်
သားသမီး တို့ ကုိ ု ပ်တု ေ ှ တင်ွ သတ် ပီးမှ ၊ ထုိေန ့ြခင်း တင်ွ ငါ ၏ သန ့် ှ င်း ရာဌာန
ကုိ ညစ်ည း ေစြခင်းငှါ လာ က၏။ ထုိသို့
ငါ ့ အိမ် ေတာ်အလယ် ၌
ြပ က ပီတကား။ 40 ထုိမှတပါး ၊ သင်သည်တမန် တို့ ကုိ ေစလွှတ် ၍ ၊ ေဝး
ေသာအရပ်မှ
ေယာက်ျား တို့ ကုိေခါ်၍ သူတို့သည် လာ
က၏။ သူတို့အဘို့ သင် သည် ေရချ ိးြခင်း၊ မျက်စိ ၌ ေဆး
ထုိးြခင်း၊ တနဆ်ာဆင် ြခင်းကုိ ြပ ပီးလျှင်၊ 41အသေရ ှိေသာ ခုတင် ေပါ်၌ ထုိင် ၍
၊ ငါ ့ နံသ့ာေပါင်း ှင့်
ငါ ့ဆီ ကုိ တင် ေသာစားပဲွ ကုိ ခုတင် ေ ှ မှာ ခင်း ေလ၏။ 42 ေပျာ်ေမွ့ လျက် ေနေသာ
လူ
အလံးုအရင်းြမည်သံ ကုိလည်း
ကားရ၏။ အြခားေသာသူအများ တို့ ှင့်အတူ ေတာ
က လာ ၍ ၊ လက် ၌ လက်ေကာက် ၊ ေခါင်း ၌
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တင့်တယ် ေသာ သရဖူ
ကုိ ေဆာင်းေသာ ေသေသာက်က း တို့လည်း ပါက၏။ 43 ငါကလည်း၊ ထုိသူတို့သည်
ဤမိနး်မ ှင့်ပင် အကယ်၍မတရား ေသာေမထုန် ကုိ ြပ ကလိမ့်မည်ေလာဟ၊ု အို
သည်တိင်ု ေအာင် ြပည်တနဆ်ာ လပ်ု ေသာ ထုိ မိနး်မ ကုိ ရည်မှတ်၍ ဆုိ ေသာ်၊

44 ြပည်တနဆ်ာ မိနး်မ ှိရာသို့ ေယာက်ျား ဝင် တတ် သက့ဲသို့
၊ သူတို့သည် ထုိအဓမ္မ
မိနး်မ အေဟာလ ှင့် အေဟာလိဗ ှိရာသို့
ဝင် က၏။ 45 သို့ ြဖစ်၍ ၊ ေမျာက်မထား ေသာမိနး်မ၊ လအူသတ်
ကုိသတ်ေသာ အြပစ် ှိေသာမိနး်မြဖစ်ေသာေကာင့် ၊ ေမျာက်မထား ေသာမိနး်မ၊ လူ
အသက်ကုိသတ်ေသာ မိနး်မကုိ စီရင် သက့ဲသို့ ၊ ေြဖာင့်မတ် ေသာသူ တို့သည် စီရင်
က လိမ့်မည်။ 46အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ထုိမိနး်မတို့ ှ ိရာသို့ လူ
အလံးုအရင်းကုိငါချ ီ ေစ၍ ၊ လယုက်
သိမ်း သွားေစြခင်းငှါ အခွင့်ေပး မည်။ 47 ထုိအလံးုအရင်း သည် မိနး်မ တို့ ကုိခဲ ှင့်
ပစ်၍ ၊ ထား
ှင့် ခုတ် ကလိမ့်မည်။ သား
သမီး တို့ ကုိသတ် ၍
အိမ်
တို့ ကုိလည်း မီး
ှု ိ ကလိမ့်မည်။ 48 ထုိသို့အြခားေသာ မိနး်မ ှိသမျှ တို့သည် သင် တို့ က့ဲသို့ အဓမ္မ

အမှုကုိမ ြပ ဘဲ သတိရ
ေစြခင်းငှါ၊ သင်တို့အဓမ္မ အမှုကုိ တြပည်လံးု ၌
ငါ ပယ် ှင်း မည်။ 49 လအူ လံးုအရင်းသည် သင် တို့ အဓမ္မ အမှု၏ အြပစ် ှင့်
အေလျာက်စီရင် ၍ ၊ သင်တို့သည် ုပ်တု များ ှင့် ဆုိင်ေသာ အြပစ် ကုိခံရ လျက်၊
ငါ သည် အ ှင် ထာဝရဘုရား
ြဖစ်ေကာင်း ကုိ သိ ရကလိမ့်မည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။

24
1သက္က ရာဇ် ကုိး ခု၊ ဒသမ
လ ဆယ် ရက်ေနတ့င်ွ ၊ တဖန် ထာဝရဘုရား
၏ ှ တ်ကပတ်ေတာ် သည် ငါ ့ ဆီသို့
ေရာက်လာ ၍၊ 2အချင်းလသူား ၊ ဤ
မည်ေသာေန ့၊ ယခု
ေနရ့က်ကုိမှတ် ေလာ။့ ယခု
ေန၌့
ဗာဗုလနု် ှ င်ဘုရင် သည် ေယ ု ှလင်
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မိ ကုိ
ဝုိင်း ထားစြပ ၏။ 3 ပုနက်န် တတ်ေသာ အမျ ိး အား လည်း ပုံ
စကား တည်းဟေူသာ၊ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူေသာစကားကုိ ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ၊ အိးုကင်း ကုိ မီးဖုိ၌ တင် ထား၍
ေရ ကုိေလာင်း ေလာ။့ 4အမဲသားတစ် များ၊ ေကာင်း ေသာအတစ် တို့ ကုိ စုထား
၍၊ ေပါင် ၊ ပခုံး
၊ အစ ှိေသာ အေကာင်းဆုံး ေသာ အ ို း
တို့ ကုိ အိးုကင်း၌အြပည့် ထည့်ေလာ။့ 5 သုိး အေကာင်းဆုံး တို့ ကုိ ယူ
ပီးလျှင် ၊ အ ို း
အချ ိ တို့ ကုိ အိးုကင်း ေအာက်မှာ ပုံ ၍၊ အိးုကင်း ထဲမှာ
အ ို း တို့ ကုိ ကျက် ေစြခင်းငှါ ကျပ်ကျပ် ဆူေစေလာ။့ 6ဤအမှု၌ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည် ကား၊ လအူသက် ကုိသတ်တတ်ေသာ မိ ၊ သံေချးတက် ၍ ှိေသး
ေသာအိးုကင်း သည် အမဂင်္လာ ှိ၏။ သားတစ် တို့ ကုိ တခုေနာက်တခုထုတ် ေလာ။့
စာေရးတံ
မ ြပ ှင့်။ 7အေကာင်းမူကား ၊ ထုိ မိ သတ်ေသာသူ ၏ အေသွး သည် မိ အလယ်
၌
ှိ၏။ ထုိအေသွးကုိေြမမှုန ့် ှင့် ဖုံး
ြခင်းငှါ ေြမ ေပါ်မှာ သွနး် သည်မ ဟတ်ု၊ ှင်းလင်း ေသာ ေကျာက် ေပါ်မှာ တင် ထား
ပီ။ 8 ငါသည်လည်း အြပစ်ဒဏ် ေပးမည်အေကာင်း ၊ ေဒါသ အမျက်ထွက် ေစြခင်းငှါ ၊
ထုိအေသွး ကုိမ ဖုံး ဘဲ ှင်းလင်း ေသာေကျာက် ေပါ်မှာ တင် ထား ပီ။ 9ဤအမှု၌ အ ှင်
ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည် ကား၊ လအူသက်
ကုိသတ်တတ်ေသာ မိ သည် အမဂင်္လာ ှိ၏။ ကီးစွာ ေသာ မီးပုံ
ကုိ ငါ စီရင်မည်။ 10ထင်း များကုိ ပုံ
ထား၍မီး ှု ိ ေလာ။့ အမဲသား
ေလျာ၍့ မိနစွ်ာေသာ စားဘွယ်ြဖစ် ေစေလာ။့ အ ို း
တို့ ကုိလည်း ကျွမ်း ေစ။ 11 ထုိေနာက် ၊ အဘယ်အရာ မျှမပါဘဲ မီးခဲ
ေပါ်မှာ တင် ထားေလာ။့ ေကးနီ ပူ ၍
မီး ေတာက်ေစ။ အိးုကင်း ၌ ပါေသာအညစ်အေကး ကုိ အရည်ကျ ိ ၍ သံေချး ကုန်
ေစ။ 12 ကိ းစား၍ ပင်ပနး် ေသာ်လည်း ၊ များစွာ ေသာ သံေချး မ ထွက် တတ်။ မီး
အားြဖင့် မကုနတ်တ်။ 13သင် ၏အညစ်အေကး ၌ အဓမ္မ
အမှုပါ၏။ ငါေဆးေကာ ၍
သင်သည်ေဆးေကာ ြခင်းကုိ မ
ခံေသာေကာင့်



ေယဇေကျလအနာဂတ္တ ိကျမ်း 24:14 1817 ေယဇေကျလအနာဂတ္တ ိကျမ်း 24:23

၊ ငါ ၏အမျက် အ ှိန်သည် သင့် အေပါ်သို့ မ ေရာက် မချင်း တိင်ုေအာင်၊ သင်
၏အညစ်အေကး ကုိ မ
ေဆးေကာ ရ။ 14 ငါ ထာဝရဘုရား ေြပာ ပီ။ ေြပာသည်အတိင်ုး ငါြပ ၍ြပည့်စုံေစ
မည်။ ေနာက် သို့ မ ဆုတ်၊ မ
ှေြမာ ၊ ေနာင်တ မ ရ၊ သင် ကျင့် ကံ ြပ မူ သမျှ အတိင်ုး ၊ ငါစီရင် မည် ဟု အ ှင်

ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 15တဖန်
ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ်ေတာ် သည် ငါ ့ဆီသို့ ေရာက်လာ ၍၊ 16အချင်းလသူား
၊ သင် ကည့် ှု လိုဘွယ်ေသာ သူကုိငါ သည် ဒဏ်ခတ် ၍ ပယ် ှား မည်။ သို့ ရာတင်ွ ၊
သင်သည် ငိေုကး ြမည်တမ်း ြခင်းကုိ မ
ြပ ရ။ မျက်ရည် မ ကျ ရ။ 17 တိးုတိးု ညည်းတာွး ေလာ။့ ေသ
ေသာသူအတက်ွ ြမည်တမ်း ြခင်းကုိ မ
ြပ ှင့်။ ေခါင်းေပါင်း ေပါင်း ၍ ေြခနင်း
ကုိစီး ေလာ။့ ှ တ် ကုိမ ဖုံး ှင့်။ ဆင်းရဲ ေသာသူ၏ အစာ
ကုိ မ
စား ှင့်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 18 ထုိသို့ ငါသည် နနံက် အချနိ၌်
လူ များတို့အား
ကားေြပာ ၏။ ညဦး
အချနိ၌်
ငါ ့ ခင်ပွနး် သည် ေသ
၏။ မှာထား ေတာ်မူသည်အတိင်ုး
နက်ြဖနန်နံက် မှငါြပ ၏။ 19လူ များတို့ကလည်း ဤသို့
သင် ြပ ေသာအမှုသည် ငါ တို့ ှင့်အဘယ်သို့ ဆုိင်သနည်း။ ငါ တို့အား မ ေြပာ
သေလာ ဟငုါ ့အား ေမး ကေသာ် ၊ 20 ငါက၊ ထာဝရဘုရား
၏ ှ တ်ကပတ်ေတာ် သည် ငါ ့ ဆီသို့ ေရာက်လာ ၍၊ 21 အ ှင် ထာဝရဘုရား ၏
အမိန ့် ေတာ်ကုိ ဣသေရလ
အမျ ိး အား ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ၊ ငါ ၏သန ့် ှ င်း ရာ ဌာန၊ သင် တို့အစွမ်းသတ္တ ိ အထွဋ်
အြမတ် ၊ သင် တို့ ကည့် ှု လိဘွုယ်ေသာအရာ၊ အလနွ် ှေြမာ ေသာ အရာကုိ ငါ ှုတ်ချ
မည်။ သင် တို့ ဘွားြမင်ေသာသား သမီး တို့သည် ထား
ြဖင့် ဆုံး ကလိမ့်မည်။ 22 ထုိအခါ
သင်တို့သည် ငါြပ သက့ဲသို့ ြပ က ရလိမ့်မည်။ ှ တ် ကုိမ ဖုံး ၊ ဆင်းရဲ ေသာသူ
တို့၏ အစာ
ကုိ မ
စား ရက။ 23 ေခါင်းေပါင်း ေပါင်း၍ ေြခနင်း ကုိ စီးရက လိမ့်မည်။ ငိေု ကး ြမည်တမ်း
ြခင်းကုိမ ြပ ရက။ ကုိယ် အြပစ်
ေကာင့်
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ပိန် ကံ ၍
တေယာက် ကုိတေယာက်ညည်းတာွး ရ ကလိမ့်မည်။ 24 ထုိသို့ ေယဇေကျလ သည်
သင် တို့အား
ပုပ္ပနမိိတ် ြဖစ် ရ၏။ သူြပ သမျှ အတိင်ုး
သင်တို့သည်၊ အမှုေရာက်
ေသာအခါ
ြပ ၍ ၊ ငါ သည် ထာဝရဘုရား
ြဖစ်ေကာင်း သိ ရကလိမ့်မည်။ 25အချင်းလသူား ၊ သင်၏အမှုမူကား၊ သူ
တို့ အစွမ်းသတ္တ ိ ၊ ဝါ ကား စရာဘုနး် ၊ ကည့် ှု လိုဘွယ်ေသာ အရာ၊ စိတ် စဲွလမ်း
ေသာအရာကုိ၎င်း
၊ သား
သမီး တို့ ကုိ၎င်းငါ ပယ် ှား ေသာအခါ ၊ 26လတ်ွ ေသာသူ တစုံတေယာက်သည် သင်
ှိရာသို့ ေရာက်လာ ၍ ကားေြပာ လိမ့်မည်။ 27 ထုိအခါ လတ်ွ ေသာသူ ှင့် ေတွ့သြဖင့်
သင် ၏ ှ တ် ပွင့် လိမ့်မည် ။ စကား
မေြပာဘဲေနချနိလ်နွ် ၍ ေဟာေြပာ ရလိမ့်မည်။ ထုိသို့သင်သည် သူ
တို့အား
ပုပ္ပနမိိတ် ြဖစ် ၍ ၊ ငါ သည်ထာဝရဘုရား ြဖစ်ေကာင်း ကုိ သူတို့ သိ ရကလိမ့်မည်
ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။

25
1တဖန် ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ်ေတာ် သည် ငါ ့ ဆီသို့ ေရာက်လာ ၍၊ 2အချင်း
လသူား ၊ သင်သည် အမ္မုန် အမျ ိးသား တို့ တဘက် ၌မျက် ှာ ထား ၍
ပေရာဖက်ြပ လျက်၊ 3ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ၊ အ ှင် ထာဝရဘုရား ၏ အမိန ့်
ေတာ်ကုိ နားေထာင် ကေလာ။့ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ှုတ်ချ လျက် ှိ ေသာငါ ၏ သန ့် ှ င်း ရာဌာနကုိ၎င်း ၊ လူ
ဆိတ်ညံ ြခင်းသို့ ေရာက်ေသာ ဣသေရလ
ြပည် ကုိ၎င်း၊ သိမ်း သွားြခင်းကုိ ခံရ ေသာ ယုဒ အမျ ိး ကုိ ၎င်း ၊ ေအေ့ဟ
ဟု သင် ဆုိ မိေသာေကာင့် ၊ 4သင့် ကုိအေ ှ ြပည်သားတို့အား
ငါ အပုိင်
ေပး မည်။ သူတို့သည် သင် ၏အထဲ၌ ဘုံဗိမာန် တို့ ကုိ တည်ေဆာက်၍ ေနရာကျ က
လိမ့်မည်။ သင် ၏အသီးအ ှံ
ကုိစား ၍
သင် ၏ ို့ ကုိ ေသာက် ကလိမ့်မည်။ 5 ရဗ္ဗာ မိ ကုိ ကုလားအပ်ု တင်းကုပ် ၊ အမ္မုန်
ြပည်ကုိ သုိး
ကျက်စား ရာ ငါြဖစ် ေစမည်။ ငါ သည်ထာဝရဘုရား
ြဖစ်ေကာင်း ကုိ သင်တို့ သိ ရကလိမ့်မည်။ 6သင်သည် ဣသေရလ
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ြပည် ကုိ
မနာလို ေသာစိတ်
အား ကီး လျက် လက်ခုပ်တီး ြခင်း၊ ေြခ ှင့်ေဆာင့် ြခင်း ကုိ ဝမ်းေြမာက် စွာ ြပ
ေသာေကာင့် ၊ 7 ငါ သည် သင့် ကုိ တိက်ု ၍၊ လူ
အမျ ိးမျ ိ းလယူု ဘို့ရာ အပ် မည်။ လူ
ေနရာအတိင်ုးတိင်ုး အြပည်ြပည်ထဲက
သင့် ကုိ သုတ်သင် ပယ် ှင်း မည်။ ငါ သည်ထာဝရဘုရား
ြဖစ်ေကာင်း ကုိ သင်သိ ရလိမ့်မည်ဟု အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 8တဖနေ်မာဘ ြပည် ှင့်
စိရ မိ က၊ ယုဒ
အမျ ိး
သည် တပါးအမျ ိးသား အေပါင်း တို့ ှင့်
တသူည်ဟု ဆုိ
ေသာေကာင့် ၊ 9အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ေမာဘ
နပံါး ၊ ြပည်စွနး် နားမှာ ိင်ုငံ ၏ဘုနး် ြဖစ်ေသာ ဗက်ေယ ှိမုတ် မိ ၊ ဗာလေမာင် မိ ၊
ကိရယသိမ် မိ တို့ ကုိ ငါ လှန် ထားမည်။ 10 ထုိ မိ တို့ ကုိ အမ္မုန် အမျ ိးသား တို့ ှင့်
တကွ အေ ှ ြပည်သားတို့အား
အပုိင် ေပး မည်။ အမ္မုန် ြပည်သား တို့ ကုိ တိင်ုး ိင်ုငံစုတင်ွ မ မှတ် ရ။ 11 ေမာဘ
ြပည်ကုိ လည်း
ငါသည် အြပစ်ဒဏ် စီရင်
၍ ၊ ငါ သည် ထာဝရဘုရား
ြဖစ်ေကာင်း ကုိ သူတို့ သိ
ကရလိမ့်မည်ဟု အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 12တဖနဧ်ဒံု ြပည်သည် ချင်ရဲေြပ ေစြခင်းငှါ၊ ယုဒ
အမျ ိး တဘက် ၌ေန၍ အလနွ်ြပစ်မှား သြဖင့် ၊ အြပစ်ဒဏ် စီရင်ေသာေကာင့် ၊

13အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ဧဒံု
ြပည်ကုိ ငါတိက်ု ၍
လူ ှင့် တိ စ္ဆာန် တို့ ကုိ ပယ်ြဖတ် မည်။ ေတမန် မိ မှစ၍ လူဆိတ်ညံ ေစမည်။ ေဒ
ဒန် မိ တိင်ုေအာင်
ထား ြဖင့်
ဆုံး ရကလိမ့်မည်။ 14 ငါ ၏လူ ဣသေရလ
အမျ ိးသားများအားြဖင့် ၊ ဧဒံု
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ြပည်ကုိငါ ၏ ချင်ရဲေြပေစြခင်းငှါဒဏ် ေပး မည်။ သူတို့သည် ငါ၏အမျက် အ ှိန်
အား ကီးသည့်အတိင်ုး
ဧဒံု ြပည် ကုိ ြပ ကလိမ့်မည်။ ငါ ေပးေသာ အြပစ်ဒဏ် ကုိ သိ
ရ ကလိမ့်မည်ဟု အ ှင် ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 15တဖန် ဖိလိတ္တိ
လတိူု့သည် အ ငိ းထား ၍ မနာလို
ေသာစိတ် အား ကီးသည် ှင့် ေဒါသအလိုကုိြပည့်စုံစွာ ြပ ၍၊ ှင်း ှ င်း ဖျက်ဆီး ြခင်း
ငှါအြပစ်ဒဏ် ေပးေသာေကာင့် ၊ 16အ ှင် ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ဖိလိတ္
တိ
လတိူု့ ကုိ ငါ တိက်ု ၍ ေခရသိ
လူတို့ ကုိ ပယ်ြဖတ် မည်။ ပင်လယ် ကမ်းနား ၌ ကျန်ကင်း ေသာသူတို့ ကုိ ဖျက်ဆီး
မည်။ 17 ြပင်းစွာ ေသာ ဆုံးမ
ြခင်း ှင့်တကွ ကီးစွာေသာ အြပစ်ဒဏ် ကုိေပး
မည်။ ထုိသို့ ငါ ၏ချင်ရဲေြပ ေစြခင်းငှါဒဏ်ေပးေသာအခါ ၊ ငါ သည် ထာဝရဘုရား
ြဖစ်ေကာင်း ကုိ သူတို့ သိ
ရကလိမ့်မည်ဟု အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။

26
1သက္က ရာဇ် ဆယ် တ ခု၊ ပဌမ
တရက်ေနတ့င်ွ ၊ ထာဝရဘုရား
၏ ှ တ်ကပတ်ေတာ် သည် ငါ ့ ဆီသို့
ေရာက်လာ ၍ ၊ 2အချင်းလသူား ၊ တု ု
မိ က၊ ေအေ့ဟ
၊ တိင်ုး ိင်ုငံတို့၏ တံခါး ြဖစ်ေသာ ေယ ု ှလင် မိ သည် ပျက်စီး သည် ြဖစ်၍ ၊ ငါ ့
လက်သို့
ေရာက် လိမ့်မည်။ ထုိ မိ ဆိတ်ညံ ေသာေကာင့် ငါစည်ပင် လိမ့်မည်ဟု ေယ ု ှလင်
မိ တဘက်၌ ဆုိ မိေသာေကာင့်၊ 3အ ှင် ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ အိတုု ု
မိ ၊ သင့် တဘက် ၌ငါ ေန၏။ သမုဒ္ဒရာ
လှုိင်းတံပုိး တက် သက့ဲသို့ ၊ လူ
အမျ ိးမျ ိ း တို့သည် သင့် ကုိ တက်၍ တိက်ု ေစမည်။ 4 သူတို့သည် တု ု
မိ ို း ကုိဖျက် ၍ ြပအိးု တို့ ကုိ ဖိ ချ ကလိမ့်မည်။ ေြမမှုန ့် ကုိ ငါြခစ် ခွာ၍ ှင်းလင်း

ေသာေကျာက်
က့ဲသို့ ြဖစ် ေစမည်။ 5 ပင်လယ် အလယ် ၌
ပုိက်ကွန် လှနး် ရာအရပ် ြဖစ် လိမ့်မည်။ ငါ ေြပာ ပီဟု အ ှင် ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်
မူ ၏။ လမူျ ိ း လယူု ရာြဖစ် ရလိမ့်မည်။ 6လယ်ြပင် ၌ ှိေသာသမီး တို့သည် ထား
ြဖင့်
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ေသ ၍ ၊ ငါ သည် ထာဝရဘုရား
ြဖစ်ေကာင်း ကုိ သိ ရက လိမ့်မည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။ 7တဖန် အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည် ကား၊ ဘုရင် တို့၏ဘုရင် တည်းဟေူသာေြမာက် မျက် ှာ ှ င်ဘုရင်
ေနဗုခဒ်ေနဇာ ကုိ၊ ြမင်း ရထား ၊ ြမင်းစီး သူရဲ၊ လူ
များအလံးုအရင်း ှင့်တကွ တု ု မိ သို့
ငါ ေဆာင် ခ့ဲ မည်။ 8 သူသည်လယ်ြပင် ၌ ှိေသာသင်
၏သားသမီး တို့ ကုိ ထား
ှင့် သတ် လိမ့်မည်။ သင့် တဘက်၌ ရဲတိက်ု ကုိတည် ၍
ေြမ ို း ကုိဖို့ ပီးလျှင် ၊ ဒိင်ုး လွှားတို့ ကုိ ချ ီကာလိမ့်မည်။ 9သင် ၏ မိ ို း တဘက် တ
ချက်၊ ဝက်ခွတိင်ု ၌ တံးု
တို့ ကုိ ဆဲွ ထား၍ သင် ၏ရဲတိက်ု တို့ ကုိ တးူရွင်း ှင့်
ဖိ ချ လိမ့်မည်။ 10 ြမင်း များ ေသာေကာင့် ေြမမှုန ့် သည် သင့် ကုိ ဖုံးလွှမ်း လိမ့်မည်။

တိက်ုဖျက် ေသာ မိ ထဲသို့ ဝင် တတ် သက့ဲသို့
သင် ၏ မိ တံခါး သို့
ဝင် ေသာအခါ ၊ လှည်းရထား မျ ိ းြမည်သံ၊ ြမင်းစီး သူရဲတို့ အသံ
ေကာင့်
သင် ၏ မိ ို း လှုပ် ှား လိမ့်မည်။ 11 ြမင်း ခွာ တို့ ြဖင့်
သင် ၏လမ်း ှိသမျှ တို့ ကုိ နင်း
လျက်၊ သင် ၏လူ တို့ ကုိ ထား
ှင့် သတ် ၍ ၊ သင် ခုိလှုံ စရာ ု ပ်တု ဆင်းတုတို့သည် ေြမ တိင်ုေအာင် ပိ လဲ က

လိမ့်မည်။ 12သင် ၏ဥစ္စာ ကုိ လယူု
၍ သင် ၏ကုန် များကုိလည်း သိမ်းယူ ကလိမ့်မည်။ သင် ၏အတ်ု ထရံတို့ ကုိ ဖိ ၍
ဘုံဗိမာန် တို့ ကုိ ဖျက် ပီးလျှင် ၊ သင် ၏ ေကျာက် ၊ သစ်သား ၊ ေြမ တို့ ကုိ ေရ
ထဲမှာ
ချပစ် ကလိမ့်မည်။ 13သင် ဆုိေသာသီချင်း သံ ကုိ ငါ ငိမ်း ေစ၍ ၊ သင် တီး ေသာ
ေစာင်း သံ ကုိ ေနာက် တဖန် အဘယ်သူမျှမ ကား ရ။ 14 သင်သည် ှင်းလင်း ေသာ
ေကျာက် က့ဲသို့ ပုိက်ကွန် လှနး် ရာအရပ် ြဖစ် ရလိမ့်မည်။ ေနာက် တဖန် မ
တည် ြပနရ်။ ငါ ထာဝရဘုရား ေြပာ ပီဟု အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 15တု ု မိ ကုိ
ရည်မှတ်၍ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ သင့် အလယ် ၌
ကီးစွာေသာ လပ်ု ကံ ြခင်း အမှုြဖစ်၍၊ ထိခုိက် ေသာသူတို့ သည် ေအာ်ဟစ် ေသာအခါ

၊ သင် ပိ လဲ ြခင်း အသံ
ေကာင့်



ေယဇေကျလအနာဂတ္တ ိကျမ်း 26:16 1822 ေယဇေကျလအနာဂတ္တ ိကျမ်း 27:2

တကျွနး် တ ိင်ုငံအရပ်တို့သည် တနုလ်ှုပ် ကလိမ့်မည်။ 16 သမုဒ္ဒရာ မင်း အေပါင်း
တို့သည် ရာဇ
ပလ္လ င်ေပါ်က ဆင်း ၍ ၊ အကင်္ျ ီ ေတာ်ကုိ၎င်း ၊ ချယ်လှယ် ေသာ အဝတ်
ေတာ်ကုိ၎င်းချွတ်ပယ် ပီးမှ၊ တနုလ်ှုပ် ြခင်းအဝတ် ကုိ ဝတ်လျက်၊ ေြမ ေပါ်၌ ထုိင်
လျက်
ခဏခဏ တနုလ်ှုပ် ၍ ၊ သင် ၏အမှုေကာင့်
မိနး်ေမာ ေတွ ေဝ က လိမ့်မည်။ 17 သူ တို့ ကလည်း၊ အို ေကျာ်ေစာ ေသာ မိ ၊
ပင်လယ်သား ေန ၍ ပင်လယ် ၌
အား ကီး ေသာ
မိ ၊ ပင်လယ်သား အေပါင်း တို့ ိုေသ
ဘွယ်ေသာ
မိ သား ှင့် ြပည့်စုံေသာ မိ ၊ သင်သည် အလနွ် ပျက်စီး ေလ ပီတကားဟု သင့် အား
ဆုိ လျက် ၊ သင့် အတက်ွ
ြမည်တမ်း ကလိမ့်မည်။ 18သင် ပိ လဲ ေသာေန တ့င်ွ တကျွနး် တ ိင်ုငံအရပ် တို့သည်
တနုလ်ှုပ် ၍ ၊ သင် ကွယ်ေပျာက် ေသာေကာင့် ပင်လယ် ၌ ှိေသာ ကျွနး် များတို့သည်
ထိတ်လန ့် က လိမ့်မည်။ 19အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ လမူ
ေန ေသာ မိ က့ဲသို့ ငါသည် သင့် ကုိဆိတ်ညံ ေစလျက်၊ ပင်လယ် ကုိသင့် အေပါ်သို့
ေဆာင် ခ့ဲ၍၊ လှုိင်းတံပုိး တို့သည် သင့် ကုိလွှမ်းမုိး ေသာအခါ ၊ 20 ေ ှး လူ ေဟာင်းတို့
ေနရာေြမတင်ွး ထဲသို့
ဆင်း
ေသာသူတို့ ှင့်အတူ သင့် ကုိငါ ှမ့်ိချ ၍၊ သင်၌လမူ ေန ေစြခင်းငှါ ေြမတင်ွး ထဲသို့
ဆင်း ေသာသူတို့ ှင့်အတူ ၊ ေ ှး
ကာလမှစ၍ဆိတ်ညံ ရာအရပ်၊ ေြမ ေအာက် အရပ်တို့ ၌
ငါချထား မည်။ ထုိအခါ
အသက် ှင် ေသာသူတို့၏ ေနရာ
၌
ငါဘု့နး် ကုိ ငါဖွင့် မည်။ 21 သင် မူကား၊ ေကာက်မက် ဘွယ်ေသာ အရာြဖစ် ၍၊
ေနာက် တဖန် အဘယ်သူမျှ ှာ ၍ မေတွ့ ိင်ုေအာင်၊ ေပျာက် ကုနရ်ာသို့ ေရာက်လိမ့်မည်
ဟု အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။

27
1တဖန်
ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ်ေတာ် သည် ငါ ့ ဆီသို့
ေရာက်လာ ၍၊ 2အချင်းလသူား ၊ တု ု
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မိ အတက်ွ ြမည်တမ်း ြခင်း ကုိြပ ၍၊ တု ု
မိ အား
ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ၊ 3 အိပုင်လယ် ဝ ၌
တည် ေသာ မိ ၊ များစွာ ေသာ ကျွနး်သူ ကျွနး်သားတို့အဘို့ ကုနသွ်ယ် တတ်ေသာ မိ ၊
သင့် ကုိ အ ှင် ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ အိတုု ု
မိ ၊ သင် က၊ ငါ ၏တင့်တယ် ြခင်းစုံလင် ပီဟု ဆုိ တတ်၏။ 4သင် ၏နပံါး တို့သည်

ပင်လယ် ထဲမှာ
ှိ၏။ သင် ၏ဗိသုကာ တို့သည် သင့် ကုိစုံလင် စွာ တင့်တယ် ေစြခင်းငှါြပ က ပီ။

5သင်၏ပျ ်ြပား ှ ိသမျှ တို့ ကုိ ေစနရိ
ထင်း ူ း သစ်သားြဖင့် လပ်ု ၍၊ ရွက်တိင်ု ဘို့ ေလဗ ုန် အာရဇ် ပင် တို့ ကုိ ယူ က ပီ။

6 ဗာ ှန် သပိတ် သစ်သားြဖင့် တက် တို့ ကုိ၎င်း၊ ခိတ္တိမ် ကျွနး် တို့ မှ
ယူခ့ဲ၍ ဆင်စွယ် ှင့် စီချယ် ေသာ တာ ှုရ သစ်သားြဖင့် ကန ့် တို့ ကုိ၎င်းလပ်ု က ပီ။

7 အဲဂုတ္တု ြပည်၌
ချယ်လှယ် ေသာ ပိတ်ေချာရွက် တို့ ကုိ ြဖန ့် ၍၊ ဧလိ ှ ကျွနး် တို့ မှ ယူခ့ဲေသာ အထည်
ြပာ ၊ အထည်ေမာင်း ြဖင့် လပ်ုေသာမျက် ှာ ကက် ှင့် ြပည့်စုံ၏။ 8 ဇိဒနု် မိ သား ၊ အာ
ဝဒ် မိ သားတို့သည် သေဘင်္ာသား ြဖစ် ၍၊ တု ု
ပညာ ှိ တို့သည်လမ်းြပ မာလိနြ်ဖစ် က၏။ 9 ေဂဗလ လူ ကီး ၊ ပညာ ှိ တို့သည် သင့်
ကုိ ြပ ြပင်
လျက်လိက်ု က၏။ ပင်လယ်ကူး တတ်ေသာ သေဘင်္ာ ှိသမျှ ၊ သေဘင်္ာသား တို့ ှင့်
တကွသင် ှင့် ေဖာက်ကား ေရာင်းဝယ်ြခင်းငှါပါ က၏။ 10 ေပရသိ လ၊ူ လဒု
လ၊ူ ဖုတ
လူတို့သည် သင် ၏ တပ်သား ၊ စစ်သူရဲ လပ်ု က၏။ ဒိင်ုး ၊ လွှား၊ သံခေမာက်လံးု
တို့ ကုိ ြပင်ဆင် ၍၊ သင်၏ဂုဏ် အသေရကုိ ထင် ှား ေစက၏။ 11အာဝဒ် အမျ ိးသား
တို့သည် သင်၏တပ်သား တို့ ှင့်တကွ မိ ို း ပတ်လည် ၌
စီးက၏။ ဂမ္မဒိမ် လတိူု့သည် ြပအိးု တို့ ကုိေစာင့်၍၊ မိ ို း ပတ်လည် ၌
ြမားေတာင့် တို့ ကုိ ြပင်ဆင်သြဖင့်၊ သင် ၏တင့်တယ် ြခင်း ကုိ စုံလင် ေစ က ၏။

12သင် ၌ကုနသွ်ယ် ရန် ဥစ္စာ
များ ေသာေကာင့် ၊ တာ ှု မိ သည်ေငွ ၊ သံ
၊ သံြဖ ၊ ခဲ
တို့ ကုိ သင့်ဝုိင်းသို့ ယူခ့ဲ၍ သင် ှင့်ကုနသွ်ယ် ြခင်းကုိ ြပ ေလ၏။ 13ယာဝန် မိ ၊ တု
ဗလ
မိ ၊ ေမ ှက် မိ တို့သည် သင် ှင့်ကုနသွ်ယ် ၍၊ လူ
ကျွနတိ်ု့ ှင့် ေ ကးနီ ဖလား တို့ ကုိ သင့် ေဈး ၌ ေရာင်း က၏။ 14 ေတာဂါမ အမျ ိးသား
တို့သည်ြမင်း ၊ ြမင်းစီး သူ၊ လား
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တို့ ကုိ သင့် ဝုိင်း ၌ သွင်း က၏။ 15 ေဒဒန် မိ သား တို့သည်လည်း သင် ှင့်ကုနသွ်ယ်
က၏။ များစွာ ေသာ တကျွနး် တ ိင်ုငံအရပ်သားတို့သည် သင် လပ်ု ေသာ ဥစ္စာ
ကုိဝယ်၍၊ ဦးချ ိ ၊ ဆင်စွယ် ၊ သစ်သားနက် ကုိ ြပနေ်ပး က၏။ 16သင် လပ်ုေသာ
ဥစ္စာ
များ ေသာေကာင့် ှုရိ ြပည်သည် သင် ှင့်ကုနသွ်ယ် ၍၊ နပက်ေကျာက် ၊ ြပာ ေသာ
အထည်၊ ချယ်လှယ် ေသာအဝတ်၊ ပိတ်ေချာ ၊ သ ္တာ
၊ ေကျာက်နီ တို့ ကုိ သင့် ဝုိင်း ၌ သွင်း က၏။ 17 ယုဒ ြပည် ှင့် ဣသေရလ ြပည် သည်
သင် ှင့်ကုနသွ်ယ်
၍၊ ဂျ ံ စပါး၊ မုရနေ်စး၊ ပနက်ေစး ၊ ဗာလစံေစး
၊ ဆီ
၊ ပျားရည် တို့ ကုိ သင့် ေဈး ၌ သွင်း က၏။ 18 ဒမာသက် မိ သည် သင် လပ်ုေသာ
ဥစ္စာ
များ၊ စည်းစိမ် များြပား ေသာေကာင့် ၊ ေဟလဗုန် စပျစ်ရည် ၊ ြဖ ေသာသုိးေမွး ကုိ
ဖယ်လှယ် လျက် ေဖါက်ကားတတ်၏။ 19 ေဝဒန် မိ ှင့် ယာဝန် ြပည် ဥဇာလ
မိ သည် လည်း သံ
ေြပာင် ကုိ သင့် ဝုိင်း သို့ ယူ ခ့ဲ၍၊ သင့် ေဈး ၌ သစ် ကံပုိး ှင့်
ကံ လည်း ှိ ၏။ 20 ေဒဒန် မိ သည် ြမင်းစီး သူရဲ သုံးစရာေချာ ေသာ အထည် မျ ိး

ကုိ ေရာင်း၍သင် ှင့်ကုနသွ်ယ် ၏။ 21အာရပ် ြပည် ှင့်
ေကဒါ မင်း
အေပါင်း တို့သည် သင် လပ်ုေသာ ဥစ္စာကုိရြခင်းငှါသုိးသငယ် ၊ သုိးထီး
၊ ဆိတ် များတို့ ှင့် ဖယ်လှယ် ၍ ကုနသွ်ယ်က၏။ 22 ေ ှဘ ကုနသ်ည် ၊ ရာဂမ
ကုနသ်ည်တို့သည် သင် ှင့် ကုနသွ်ယ် ၍ အြမတ်ဆုံး ေသာ နံသ့ာမျ ိ း ၊ အဘုိး ကီး
ေသာ ေကျာက် မျ ိ း၊ ေရွှ မျ ိ းကုိသင့် ဝုိင်း ၌ သွင်း က၏။ 23 ခါရန် မိ သား၊ ကနေ္န
မိ သား၊ ဧဒင် မိ သား၊ ေ ှဘ ကုနသ်ည် ၊ အာ ှုရိ ကုနသ်ည်၊ ခိလမဒ် ကုနသ်ည်တို့

လည်း၊ သင် ှင့်ကုနသွ်ယ် ၍၊ 24 ထူးဆနး် ေသာ ဥစ္စာ၊ ြပာ ေသာအထည် ၊ ချယ်လှယ်
ေသာအထည်၊ အဘုိးထုိက် ေသာ အဝတ် တနဆ်ာပါ၍၊ ကိ း ှင့်ပတ်ရစ် ေသာ အာရဇ်
ေသတ္တ ာတို့ ကုိ သင် ၏ ကုန် ထဲသို့ သွင်း က၏။ 25တာ ှု သေဘင်္ာ တို့သည် သင် ၏ကုန်
ကုိ ေဆာင် လျက်သွား လာသြဖင့် ၊ သင်သည် ပင်လယ် အလယ် ၌
ကယ်ဝ ၍
အလနွ် ဘုနး် ကီး ေလ၏။ 26ယခုမူကား၊ သင် ၏တက်ခတ်သား တို့သည် သင့် ကုိ
ကီးစွာ ေသာ ေရ
ထဲသို့ ေဆာင်သွား ၍၊ အေ ှ ေလ
သည်လည်း ပင်လယ် အလယ် ၌
ချ ိး ေလ ပီ ။ 27သင် သည် လဲပျက် ေသာအခါ
သင် ၏ဥစ္စာ ၊ ဝုိင်း ၊ ကုန် ၊ သေဘင်္ာသား ၊ လမ်းြပ မာလိန၊် ြပ ြပင် သူ၊ ကုနသ်ည် ၊
စစ်သူရဲ အလံးုအရင်း ပါသမျှ တို့သည် ပင်လယ် အလယ် ၌
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ကျ ရ က လိမ့်မည်။ 28 သင် ၏လမ်းြပ မာလိန် တို့ ေအာ်ဟစ် သံ ေကာင့် ၊
ပတ်ဝနး်ကျင် အရပ်တို့သည် လှုပ် ှား ကလိမ့်မည်။ 29 တက်ခတ် ေသာ သူအေပါင်း
တို့သည် သေဘင်္ာ မှ
ဆင်း ၍၊ သေဘင်္ာသား များ ှင့် ပင်လယ် လမ်းြပ မာလိန် အေပါင်း တို့သည် ကုနး်
ေပါ်မှာ ရပ် လျက်၊ 30သင့် အဘို့ ေအာ်ဟစ် ၍ ြပင်းစွာ ငိေု ကး က လိမ့်မည်။ ေြမမှုန ့်
ကုိ မိမိ
တို့ ေခါင်း ေပါ်မှာ ပစ်တင် ၍ြပာ ၌
လးူ ကလိမ့်မည်။ 31 ဆံပင် ကုိလည်း ြဖတ်၍ေလျှာ်ေတ အဝတ်ကုိ ဝတ်စည်း လျက်၊
ည ိးငယ် ေသာစိတ် ှင့်
သင့် အဘို့ ြပင်းစွာ ငိေု ကး ြမည်တမ်း ရသည်ကား၊ 32 ပင်လယ် အလယ် ၌
ဆုံး ေသာ မိ တည်းဟေူသာတု ု မိ ှင့် အဘယ် မိ တူ သနည်း။ 33 သင် ၏ဥစ္စာ
တို့သည် ပင်လယ် လမ်းြဖင့်
ထွက်သွား
ေသာအခါ ၊ လမူျ ိ း များ တို့ ကုိ ေရာင့်ရဲ ေစ၍၊ များြပား ေသာဥစ္စာ ၊ ကုနစ်လယ် တို့
ြဖင့် ေလာကီ
ှင်ဘုရင် တို့ ကုိ ကယ်ဝ ေစတတ်၏။ 34ယခု မူကား၊ သင်သည် ပင်လယ် ၌၎င်း ၊

သင့်
ကုနသွ်ယ် ရန် ဥစ္စာတို့သည် လှုိင်းတံပုိး အလယ် ၌ ၎င်း ကျ ိးပ့ဲ ၍ ၊ သင် ှင့်ပါ ေသာ
သူအေပါင်း တို့သည် ဆုံး ှုံး က ပီ။ 35ကျွနး်သူ ကျွနး်သားအေပါင်း တို့သည် သင့် အမှု
ေကာင့်
မိနး်ေမာ ေတွေဝ၍၊ ှင်ဘုရင် တို့သည် မျက် ှာ ပျက် လျက် ကက်သီး ေမွးညင်းထ
က၏။ 36အမျ ိးမျ ိ းေသာကုနသ်ည် တို့သည် သင့် အား
က့ဲရဲ သံကုိ ြပ က၏။ သင်သည် ေကာက်မက် ဘွယ်ြဖစ်
ေလ ပီတကား။ ေနာက် တဖနမ်ေပါ်လာ ရပါတကားဟု ငိေု ကး ြမည်တမ်း ကလိမ့်မည်
ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။

28
1တဖန် ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ်ေတာ် သည် ငါ ့ ဆီသို့ ေရာက်လာ ၍၊ 2အချင်း
လသူား ၊ အ ှင် ထာဝရဘုရား ၏ အမိန ့်
ေတာ်ကုိ တု ု
ှ င်ဘုရင် အား
ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ၊ သင်သည် ကုိယ်ကုိ ဘုရားသခင် က့ဲသို့ ထင်မှတ် ေသာ်လည်း
ဘုရားသခင်
မ ဟတ်ု၊ လူ
သက်သက်ြဖစ်လျက် ှင့် ငါ သည် ဘုရား
ြဖစ်၏၊ ပင်လယ် အလယ် ၌
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ဘုရား ပလ္လ င် ေပါ်မှာငါထုိင်
သည်ဟု ဝါကား ေသာစိတ် ှင့် ဆုိ သည်ြဖစ်၍၊ 3သင် သည် ဒံေယလ
ထက်သာ၍ပညာ ှိ ပါသည် တကား။ သင် မ သိရေအာင် သူတပါးဝှက်ထား ိင်ုေသာ
အရာ တစုံတခု
မျှမ ှိ။ 4 ကုိယ် ဉာဏ်ပညာ အားြဖင့် ဥစ္စာ ရ တတ်၏။ ေရွှ ေငွ ကုိ ဆည်းပူး ပီ။

5 ထူးဆနး် ေသာ ပညာ
ှင့် ကုနစ်လယ် များအားြဖင့်
စည်းစိမ် ကီး ၍၊ ထုိစည်းစိမ် ေကာင့်
စိတ် ဝါကား ပီ။ 6 သို့ ြဖစ်၍ ၊ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ သင် သည် ကုိယ်ကုိ ဘုရားသခင် က့ဲသို့ ထင်မှတ် ေသာေကာင့်
၊ 7 ေကာက်မက် ဘွယ်ေသာ တကျွနး် တ ိင်ုငံသား တို့ ကုိ သင် ှိရာသို့
ငါ ပို့ ေဆာင် သြဖင့် ၊ သူတို့သည် သင် ၏ ပညာ
ဂုဏ် ကုိ
ထား ှင့်ခုတ်၍၊ သင် ၏တင့်တယ် ြခင်း အသေရကုိ ှုတ်ချ ကလိမ့်မည်။ 8သင့် ကုိ
ေြမတင်ွး ထဲသို့ ှမ့်ိချ ၍ ၊ ပင်လယ် အလယ်
၌
ဆုံး ှုံးေသာသူက့ဲသို့သင့်အသက် သည် ဆုံး ှုံးရ လိမ့်မည်။ 9သင့် အသက် ကုိသတ်
ေသာသူတို့ လက် တင်ွ ၊ သင်သည် ဘုရားသခင် မ ဟတ်ု၊ လူ
သက်သက်ြဖစ်လျက် ှင့်၊ ငါ သည် ဘုရား
ြဖစ်သည်ဟု သင့် အသက် ကုိသတ် ေသာသူတို့ ေ ှ မှာ အမှန်ေြပာ လိမ့်မည်ေလာ။

10အေရဖျားလီှး ြခင်းမခံေသာ လေူသ
သက့ဲသို့ ၊ သင်သည် တကျွနး် တ ိင်ုငံသားတို့ လက် ြဖင့် ေသ ရမည်။ ငါ ေြပာ ပီ
ဟု အ ှင် ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 11တဖန် ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ်ေတာ်
သည် ငါ ့ ဆီသို့ ေရာက်လာ ၍၊ 12အချင်းလသူား ၊ တု ု
ှ င်ဘုရင် အတက်ွ
ြမည်တမ်း ေသာ စကားကုိ မက်၍၊ အ ှင် ထာဝရဘုရား ၏ အမိန ့် ေတာ်ကုိ ဆင့်ဆုိ
ရမည်မှာ၊ သင် သည် ထူးဆနး် ေသာ တံဆိပ် ြဖစ်၏။ ပညာ
ှင့်ြပည့်စုံ ၍
တင့်တယ် ြခင်းအသေရလည်းစုံလင် လျက် ှိ၏။ 13 ဧဒင်
အရပ်၊ ဘုရားသခင် ၏ ဥယျာ ် ေတာ်၌
ေန ပီ။ သင်၏ေခါင်းေပါ်မှာေကျာက်နီ ၊ ဥဿဖရား ၊ စိန် ၊ မျက်ရဲွ ၊ ေကာင် ၊ နဂါးသွ့ဲ
၊ နလီာ
၊ ြမ ၊ ပတ္တ ြမား
အစ ှိေသာ ေကျာက် ြမတ် အမျ ိးမျ ိ း တို့ ကုိ ေဆာင် ေလ၏။ ေရွှ ြဖင့် လပ်ု ေသာ
ပတ်သာ ၊ ပုေလွ တို့သည်လည်း၊ သင် ဘွား ေသာေန ့
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၌ ပင် သင့် အဘို့
ြပင်ဆင် လျက် ှိ က၏။ 14သင် သည် ြဖန ့် ၍ လွှမ်းမုိး ေသာ ေခ ုဗိမ်
ြဖစ်လျက်၊ ငါအ့ခွင့် ှင့် ဘုရားသခင် ၏ သန ့် ှ င်း ေသာ ေတာင် ေပါ်မှာ ေနရာ ကျ၍
မီး
ေတာက်ေသာ ေကျာက် တို့ တင်ွ
သွား လာရ၏။ 15 ဘွား ေသာေန ့မှစ၍ သင့် အြပစ် ထင် ှား ေသာေန ့တိင်ုေအာင် ၊
ြပ ေလရာရာ၌
စုံလင် လျက် ှိ၏။ 16 သို့ ရာတင်ွ၊ ကုနသွ်ယ် ြခင်း များြပား ေသာအားြဖင့် ၊ အဓမ္မ
အမှုတို့ ှင့်ြပည့်စုံ ၍
ြပစ်မှား ေသာအြပစ် ေရာက်ေလ ပီ။ ထုိေကာင့် ၊ ဆုိးယုတ်ေသာ သူက့ဲသို့ ၊ သင့်ကုိ
ဘုရားသခင် ၏ ေတာင် ေတာ်ေပါ်က ငါ ှင်ထုတ် မည်။ အိလုွှမ်းမုိး ေသာ ေခ ုဗိမ် ၊ မီး
ေတာက်ေသာ ေကျာက် တို့အထဲ က
သင့် ကုိငါ ပယ် ှင်း မည်။ 17သင် သည် ကုိယ်၌ တင့်တယ် ြခင်းအသေရေကာင့် ၊
ဝါ ကား ေသာစိတ်
ှိလျက် ဂုဏ်ထွနး်ေတာက် ေသာေကာင့် ၊ သင် ၏ပညာ သည် ေဖါက်ြပန် လျက် ှိ

ေလ ပီ ။ ငါသည်သင့် ကုိ ေြမ တိင်ုေအာင် ှမ့်ိချ မည်။ ှင်ဘုရင် တို့သည် သင့် ကုိ
ကည့် ှု ၍ ဝမ်းေြမာက်ေစြခင်းငှါ ၊ သူတို့ ေ ှ မှာ သင့်ကုိ ငါချထားမည်။ 18သင့် အြပစ်
သည်များြပား ၍ ကုနသွ်ယ် ြခင်း အဓမ္မ
အားြဖင့် ၊ သန ့် ှ င်း ရာဌာနတို့ ကုိ ညစ်ည း ေစေသာေကာင့်
၊ သင့်ကုိမီး ှု ိဘို့ သင့် အလယ် ၌
မီး ကုိငါညိ မည်။ သင့် ကုိြမင် ေသာ သူအေပါင်း တို့ ေ ှ မှာ ၊ သင်၏ ြပာ ကုိ ေြမ
ေပါ်သို့ ငါချထား မည်။ 19သင့် ကုိသိ ေသာလူ
အမျ ိးမျ ိ း တို့သည် သင် ၏ အမှုေကာင့်
မိနး်ေမာ ေတွေဝကလိမ့်မည်။ သင်သည် ေကာက်မက် ဘွယ်ြဖစ် လိမ့်မည်။ ေနာက်
တဖန် မေပါ်လာရ ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။ 20တဖန် ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ်ေတာ် သည်
ငါ ့ ဆီသို့ ေရာက်လာ ၍၊ 21 အချင်းလသူား ၊ သင်သည် ဇိဒုန် မိ တဘက် ၌ မျက် ှာ
ထား ၍
ပေရာဖက်ြပ လျက်၊ 22အ ှင်
ထာဝရဘုရား ၏ အမိန ့် ေတာ်ကုိ ဆင့်ဆုိ ရမည် မှာ၊ အိုဇိဒုန် မိ ၊ သင့်တဘက်၌ ငါ
ေန၏။ သင့် အလယ် ၌
ငါဘု့နး် တနခုိ်းသည် ထင် ှားလိမ့်မည်။ သင့်ကုိငါ သည် အြပစ်ဒဏ် ေပး၍
ိုေသ ြခင်းကုိခံရေသာအခါ၊ ငါ သည် ထာဝရဘုရား
ြဖစ်ေကာင်း ကုိ လမူျားသိ ရကလိမ့်မည်။ 23သင့်အေပါ်သို့ ကာလနာ
ေဘးကုိ၎င်း၊ သင်၏ လမ်း တို့ ၌
ထား ေဘးကုိ၎င်း ငါေစလွှတ် ၍၊ ပတ်လည် ၌
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တိက်ုေသာ ထား
ြဖင့်သူရဲတို့သည် သင့်အလယ် ၌
လဲ ၍ ေသ
ကေသာအခါ၊ ငါ သည် ထာဝရဘုရား
ြဖစ်ေကာင်း ကုိ သိ ရကလိမ့်မည်။ 24 ထုိအခါ
ဣသေရလ အမျ ိး ၏ ပတ်လည် ၌ေန၍၊ မထီမ့ဲြမင်ြပ ေသာသူတို့ တင်ွ စူး
တတ်ေသာ ဆူးပင် ၊ ေ ှာက် ှက် တတ်ေသာေြငာင့်
တစုံတခု မျှ မကျန်ကင်းရ။ ငါ သည် ထာဝရ
ဘုရား ြဖစ်ေကာင်း ကုိ သိ ရ က လိမ့်မည်ဟု မိန ့် ေတာ် မူ၏။ 25 တဖန် အ ှင်
ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့သည် ကဲွြပား လျက်ေနေသာလူ
အမျ ိးမျ ိ းထဲက
ငါ ေခါ်၍စုေဝး ေသာအခါ ၊ သူ
တို့အားြဖင့် လမူျ ိ း များေ ှ ၌ ိုေသ ြခင်းကုိငါခံ၍၊ ငါ ့ကျွန် ယာကုပ် အား
ငါအရင်ေပး ေသာ ြပည် ၌ သူတို့သည် ေန ကလိမ့်မည်။ 26 ထုိြပည် ၌
စုိးရိမ် စရာမ ှိ။ အိမ် ေဆာက် ြခင်း၊ စပျစ် ဥယျာ ်စုိက်
ြခင်းအမှုကုိြပ ၍ ေန
ကလိမ့်မည်။ သူ
တို့ ပတ်လည် ၌ ေန၍မထီမ့ဲြမင်ြပ ေသာသူအေပါင်း တို့ ကုိ ငါ သည် အြပစ်ဒဏ်
စီရင် ေသာေနာက် သူတို့သည် စုိးရိမ် စရာမ ှိဘဲေန ၍၊ ငါ သည် သူ
တို့၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား
ြဖစ်ေကာင်း ကုိ သိ ရကလိမ့်မည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။

29
1သက္က ရာဇ် ဆယ် ခု၊ ဒသမ
လ တဆယ် တရက်ေန ့တင်ွ ၊ ထာဝရဘုရား
၏ ှ တ်ကပတ်ေတာ် သည် ငါ ့ ဆီသို့
ေရာက်လာ ၍၊ 2အချင်းလသူား ၊ သင်သည် အဲဂုတ္တု
ှင်ဘုရင် ဖါေရာ မင်းတဘက် ၌မျက် ှာ ထား ၍ ၊ သူ
ှင့်
အဲဂုတ္တု ြပည် တြပည်လံးု တဘက် ၌ပေရာဖက်ြပ လျက်၊ 3အ ှင် ထာဝရဘုရား
၏ အမိန ့် ေတာ်ကုိ ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ၊ အိအဲုဂုတ္တု
ှ င်ဘုရင် ဖာေရာ မင်း၊ ကုိယ် ြမစ် များ အလယ် ၌ ေန လျက်၊ ငါ ့ ြမစ် ကုိ ငါ ပုိင်၏။

ငါ ့အဘို့ ငါ
ဖနဆ်င်း ပီဟု ဆုိ
တတ်ေသာမိေကျာင်း ကီး ၊ သင့် တဘက်
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၌ ငါ ေန၏။ 4သင့် ပါး ို း ကုိ သံချတ်ိ ှင့်ချတ်ိ ၍၊ သင့် ြမစ် ၌ေနေသာ ငါး တို့ ကုိ
သင့် အေကး တို့ ၌
ငါကပ် ေစမည်။ သင့် ြမစ်
များ အလယ် ထဲက သင့် ကုိ ငါ ှ တ် ၍ ၊ ြမစ် ၌ ှိသမျှ ေသာ ငါး တို့သည် သင့်
အေကး တို့ ၌
ကပ် ကလိမ့်မည်။ 5သင် ှင့်
သင့် ြမစ် ၌ ှိသမျှ ေသာ ငါး တို့ ကုိေတာ ၌
ငါပစ်ထား မည်။ လင်ွြပင် ၌ကျ ၍ ေနာက်တဖနစု်ေဝး ြခင်း ကုိ မ
ြပ ရ။ ေတာ
သားရဲ များ၊ မုိဃ်း ေကာင်းကင်ငှက် များ စားစရာ
ဘို့ သင့် ကုိငါအပ် ၏။ 6 ငါ သည်ထာဝရဘုရား ြဖစ်ေကာင်း ကုိ အဲဂုတ္တု
ြပည်သားအေပါင်း တို့သည် သိ
ရကလိမ့်မည်။ အေကာင်းမူကား ၊ သင်သည် ဣသေရလ
အမျ ိး ၌
ကျ ေတာင်ေဝး ြဖစ် ေလ ပီ။ 7သင့် ကုိလက် ှင့်
ကုိင် ေသာအခါ
သင်သည်
အကုိင်မခံ။ သူ
တို့ ပခုံး
ဆစ်ကုိ ြဖ တ် ေလ၏။ သင် ှင့် ကုိယ်ကုိေထာက် ေသာအခါ
သင်သည် ကျ ိး ၍
သူ တို့ခါး ကုိ နာ ေစ၏။ 8 သို့ ြဖစ်၍ ၊ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည် ကား၊ ငါ သည် သင့် အေပါ်သို့ ထား ကုိေဆာင် ခ့ဲ၍
လူ ှင့်
တိ စ္ဆာန် တို့ ကုိ ပယ်ြဖတ် သြဖင့် ၊ 9 အဲဂုတ္တု ြပည် သည် လူဆိတ်ညံ လျက်၊
ပျက်စီး လျက် ှိ ေသာအခါ ၊ ငါ သည် ထာဝရဘုရား
ြဖစ်ေကာင်း ကုိ သိ
ရလိမ့်မည်။ သင်က၊ ငါြ့မစ် ကုိငါ
ပုိင်၏။ ငါ ဖနဆ်င်း ပီ ဟု ဆုိ
မိေသာေကာင့် ၊ 10သင် ှင့် သင့် ြမစ် တဘက် ၌ ငါ ေန၏။ အဲဂုတ္တု
ြပည် ကုိ မိဂေဒါလ မှစ၍ သုေဏ မိ တိင်ုေအာင်၎င်း ၊ အဲသေယာပိ
ြပည်စွနး် တိင်ုေအာင် ၎င်း ၊ ထား ှင့် ဖျက်ဆီး ၍ ဆိတ်ညံ ေစမည်။ 11အ ှစ် ေလး
ဆယ် ပတ်လံးုလူ ေ ှာက် ၍မ သွားရ။ တိ စ္ဆာန် လည်း ေ ှာက် ၍မ သွားရ။ အဘယ်သူ
မျှမ ေန ရ။ 12 ပျက်စီး ေသာြပည် တို့တင်ွ
အဲဂုတ္တု ြပည် ကုိ ငါဖျက်ဆီး မည်။ လဆိူတ်ညံ ေသာ မိ တို့တင်ွ
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အ ှစ် ေလးဆယ် ပတ်လံးုအဲဂုတ္တု မိ တို့သည် ပျက်စီး လျက် ှိ ကလိမ့်မည်။ အဲ
ဂုတ္တု
လတိူု့ ကုိ အတိင်ုးတိင်ုး အြပည်ြပည် တို့ သို့ ငါကဲွြပား
ြပန ့လ်ငွ့် ေစမည်။ 13 သို့ ရာတင်ွ၊ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည် ကား၊ အ ှစ် ေလးဆယ် ေစ့ ေသာအခါ၊ ကဲွြပား လျက် ေနရေသာ
လမူျ ိ း တို့ မှ
အဲဂုတ္တု လူတို့ ကုိ ငါေခါ်၍ စုေဝး ေစမည်။ 14 သိမ်း သွားြခင်းတို့ မရေသာ အဲဂုတ္
တု
လတိူု့ ကုိ ငါတဖန် ေဆာင်ခ့ဲ၍
သူ တို့ေနရင်း ြပည် ၊ ပါသ ု ြပည် သို့
ြပန် ေစမည်။ ထုိ
ြပည်၌ ယုတ် ေသာ ိင်ုငံ ြဖစ် ရလိမ့်မည်။ 15တပါး ေသာ လမူျ ိ းတို့ ကုိ ေနာက် တဖန်
အစုိး မ ရ။ ိင်ုငံ တကာတို့တင်ွ အယုတ်ဆုံး ြဖစ် ရလိမ့်မည်။ တပါး
ေသာ လမူျ ိ းတို့ ကုိ ေနာက်တဖန် အစုိး
မ ရေစြခင်းငှါငါ ှုတ်ချ မည်။ 16ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့သည် ထုိြပည်သားတို့ ကုိ
ေြမာ်လင့်၍၊ မိမိတို့အြပစ် ကုိ ငါေအာက်ေမ့ ေစသြဖင့်၊ ေနာက် တဖန် ထုိြပည်သည် သူ
တို့ ခုိလှုံ ရာမ ြဖစ် ရာ။ ငါ သည် ထာဝရဘုရား
ြဖစ်ေကာင်း ကုိ သိ ရကလိမ့်မည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။ 17သက္က ရာဇ်
ှစ်ဆယ် ခုနစ် ခု၊ ပဌမ
လ
တရက် ေန ့တင်ွ ၊ ထာဝရဘုရား
၏ ှ တ်ကပတ်ေတာ် သည် ငါ ့ ဆီသို့
ေရာက်လာ ၍၊ 18အချင်းလသူား ၊ ဗာဗုလနု် ှ င်ဘုရင် ေနဗုခဒ်ေနဇာ သည်၊ သူ
၏စစ်သူရဲ တို့ ကုိ တု ု
မိ တဘက် ၌ များစွာ ေသာ အမှု ကုိေဆာင်ရွက် ေစ ပီ။ စစ်သူရဲတိင်ုး ေခါင်းတံးု ပီ။

ပခုံး
လည်းပွနး် ပီ။ သို့ ရာတင်ွ ၊ ှ င်ဘုရင် ှင့်
စစ်သူရဲ တို့သည် တု ု
မိ တဘက်၌ အမှု ေဆာင်ရွက်ခ ကုိ ထုိ မိ တင်ွ မ
ခံရ က။ 19 သို့ ြဖစ်၍ ၊ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည် ကား၊ အဲဂုတ္တု
ြပည် ကုိ ဗာဗုလနု်
ှ င်ဘုရင် ေနဗုခဒ်ေနဇာ အား
ငါ ေပး မည်။ ထုိမင်းသည် ြပည်သားအလံးုအရင်း ကုိ၎င်း၊ လက်ရ ဥစ္စာအမျ ိးမျ ိ း
ကုိ၎င်း သိမ်းယူ ပီးလျှင် ၊ မိမိ
စစ်သူရဲ တို့ အခ
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ဘို့ ေဝငှ လိမ့်မည်။ 20 ငါ ့အမှုကုိ ေဆာင်ရွက် ေသာေကာင့် ၊ တု ု
မိ တဘက် ၌ အမှု ေဆာင်ရွက်ခ ဘို့ အဲဂုတ္တု
ြပည် ကုိ ငါေပး ပီ။ 21 ထုိ ကာလ ၌
ဣသေရလ အမျ ိး ၏ ချ ိ ကုိငါေပါက် ေစ၍ ၊ သူ
တို့အထဲ မှာ
သင်ေဟာေြပာ ရေသာ အခွင့်ကုိ ငါေပး မည်။ ငါ သည် ထာဝရဘုရား
ြဖစ်ေကာင်း ကုိ သူတို့ သိ ရကလိမ့်မည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။

30
1တဖန် ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ်ေတာ် သည် ငါ ့ ဆီသို့
ေရာက်လာ ၍၊ 2 အချင်းလသူား ၊ သင်သည် ပ ေရာ ဖက် ြပ လျက် ၊ အ ှင်
ထာဝရဘုရား ၏အမိန ့် ေတာ်ကုိ ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ၊ ေရာက်ရေသာေန ့သည် အမဂင်္လာ
ှိသည်ဟု ေအာ်ဟစ် ကေလာ။့ 3 ထုိေန ့နးီ ပီ။ ထာဝရဘုရား
၏ေန ့၊ မုိဃ်းအံု့ ေသာေန ့
၊ တပါး အမျ ိးသားဘို့ ချနိး်ချက်ေသာ အချနိ် နးီ ပီ။ 4ထား ေဘးသည် အဲဂုတ္တု
ြပည်သို့
ေရာက် သြဖင့် ၊ သူရဲ
တို့သည် လဲ
၍ေသကေသာအခါ ၊ အဲသေယာပိ
ြပည် သည် ပူပန် လိမ့်မည်။ အလံးုအရင်း ကုိ ပယ် ှား ၍
မူလ
အြမစ်ကုိ ဖိ ဖျက် ကလိမ့်မည်။ 5 အဲသေယာပိ ြပည်သား၊ ဖုတ
ြပည်သား၊ လဒု
ြပည်သား၊ အမျ ိး မစစ်ေသာ လူ ှိသမျှ ၊ ခုဘ
အမျ ိးသား၊ မိဿဟာယ ဖွ့ဲေသာ ြပည်သား တို့သည်၊ အဲဂုတ္တု
ြပည်သားတို့ ှင့်တကွ ထား ြဖင့်
လဲ ၍ေသကလိမ့်မည်။ 6 အဲဂုတ္တု ြပည်ကုိ ေထာက်မ ေသာသူတို့သည် လဲ
၍ေသကသြဖင့် ၊ အဲဂုတ္တု
အစွမ်းသတ္တ ိ ၏
ဂုဏ်အသေရသည် ဆုံး
လိမ့်မည်။ မိဂေဒါလ မိ မှစ၍ သုေဏ မိ တိင်ုေအာင်အဲဂုတ္တုြပည်သားတို့သည်
ထား
ြဖင့် လဲ ၍ ေသကလိမ့်မည်ဟု အ ှင် ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 7 ပျက်စီး ေသာ
ြပည် တို့တင်ွ
ပျက်စီး လျက် ှိ က၍ ၊ လဆိူတ်ညံ ေသာ မိ တို့တင်ွ
အဲဂုတ္တု မိ တို့သည် ပါဝင် က လိမ့်မည်။ 8 ငါသည် အဲဂုတ္တု
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ြပည်၌
မီးညိ ၍ ထုိြပည်ကုိ မစ
သမျှ ေသာသူတို့ သည် ပျက်စီး ကေသာအခါ ၊ ငါ သည် ထာဝရဘုရား
ြဖစ်ေကာင်း ကုိ သိ ရကလိမ့်မည်။ 9 ထုိအခါစုိးရိမ် ြခင်းမ ှိေသာ အဲသေယာပိ
ြပည်သားတို့ ကုိ ေကာက် ေစြခင်းငှါ၊ ငါေစလွှတ်ေသာ တမန် တို့ သည် သေဘင်္ာ စီး၍
သွား ကသြဖင့်၊ အဲဂုတ္တု
ြပည်၏ အချနိ် ၌
သူတို့သည်လည်း အလနွဆ်င်းရဲ ြခင်းသို့ ေရာက် ရက လိမ့်မည်။ ထုိအချနိလ်ည်းနးီ
ပီဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။ 10အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ဗာဗုလနု် ှ င်ဘုရင် ေနဗုခဒ်ေနဇာ အားြဖင့် အဲဂုတတ္ု ြပည် ၏
အလံးုအရင်း ကုိ ငါြဖတ် မည်။ 11 ထုိ ှ င်ဘုရင် ှင့်တကွ သူ ၏လူ များ၊ ေကာက်မက်
ဘွယ်ေသာ လမူျ ိ း များတို့သည် အဲဂုတ္တြုပည် ကုိ ဖျက်ဆီး ြခင်းငှါ လာ ၍ ၊ ထား
ကုိင် လျက် တြပည်လံးု ကုိ သူရဲ
တို့ ှင့် ြပည့် ေစကလိမ့်မည်။ 12 ြမစ် တို့ ကုိ ငါခနး်ေြခာက် ေစ၍ ၊ အဓမ္မ
လတိူု့အား
ြပည် ကုိ ေရာင်း လိက်ုမည်။ တကျွနး် တ ိင်ုငံသားတို့ လက် ြဖင့်
ြပည် ှင့်တကွ ြပည် ၌ ပါသမျှ ကုိ ငါဖျက်ဆီး မည်။ ငါ ထာဝရဘုရား
ေြပာ ပီ။ 13အ ှင် ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ု ပ်တု တို့ ကုိ ငါဖျက်ဆီး ၍
၊ ေနာဖ
ြပည်၌
ဆင်းတု တို့ ကုိလည်း ပယ်ြဖတ် မည်။ ေနာက် တဖန် အဲဂုတ္တု
မင်း မျ ိ းမ ှိ ရ။ အဲဂုတ္တု
ြပည် သည် ေကာက်ရွ ံ မည်အေကာင်းကုိ ငါြပ မည်။ 14 ပါသ ု ြပည်ကုိ ငါဖျက်
မည်။ ေဇာန
မိ ကုိလည်း
မီး ှု ိမည်။ ေနာ
မိ ကုိလည်း
အြပစ်ဒဏ် စီရင် မည်။ 15 အဲဂုတ္တု ြပည်၏ အစွမ်းသတ္တ ိ ြဖစ်ေသာ သိန် မိ အေပါ်
သို့ ငါသည် အမျက် ကုိ သွနး်ေလာင်း ၍ ၊ ေနာ
မိ သားအလံးုအရင်း ကုိ ပယ်ြဖတ် မည်။ 16 အဲဂုတ္တု ြပည်၌
မီးညိ ၍ သိန် မိ သည် တနုလ်ှုပ် ြခင်း၊ ေနာ
မိ ို းသည် ပိ ေပါက်ြခင်း၊ ေနာဖ
မိ သည် ေန ့
အချနိ၌်ပင် စစ်တိက်ု ြခင်းကုိခံရ လိမ့်မည်။ 17အာဝင် မိ ၊ ဖိေဗသက် မိ သားလလုင်
တို့သည် ထား



ေယဇေကျလအနာဂတ္တ ိကျမ်း 30:18 1833 ေယဇေကျလအနာဂတ္တ ိကျမ်း 30:26

ြဖင့် လဲ ၍
ေသ ကသြဖင့်၊ မိနး်မတို့သည် သိမ်း သွား ြခင်းကုိခံရ ကလိမ့်မည်။ 18 တာပနက်
မိ ၌
အဲဂုတ္တု လံှတံ တို့ ကုိ ငါ ချ ိ း ၍ ၊ သူ့
အစွမ်းသတ္တ ိ ၏ ဂုဏ် အသေရဆုံး ေသာအခါ
ေန အ့ချနိ် ၌ အလင်းကွယ် လိမ့်မည်။ မုိဃ်းအံု ၍ မိ သမီး တို့သည် သိမ်း သွားြခင်း
ကုိခံရ ကလိမ့်မည်။ 19 ထုိသို့ အဲဂုတ္တု ြပည်၌
ငါသည် အြပစ်ဒဏ် စီရင် ၍ ၊ ထာဝရဘုရား
ြဖစ်ေကာင်း ကုိ သူတို့သိ ရကလိမ့်မည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။ 20သက္က ရာဇ် တဆယ် တခု
၊ ပဌမ
လ
ခုနစ် ရက်ေန ့တင်ွ ၊ ထာဝရဘုရား
၏ ှ တ်ကပတ်ေတာ် သည် ငါ ့ ဆီသို့ ေရာက်လာ ၍၊ 21အချင်းလသူား ၊ အဲဂုတ္တု
ှ င်ဘုရင် ဖာေရာ မင်း၏ လက် ံု း ကုိ ငါချ ိ း ပီ။ ေဆးကု
၍မ ထုပ် ရ။ ထား
ကုိင်
ေစ ဘို့ ပကတိခွနအ်ား ှ ိ ေစ ြခ င်းငှါအဝတ် ှင့် မစည်းရ။ 22 ဤ အမှု၌ အ ှင်
ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည် ကား၊ ငါ သည် အဲဂုတ္တု
ှင်ဘုရင် ဖာေရာ မင်းတဘက် ၌ ေနသြဖင့် ၊ သူ
၏လက် ံု း တည်းဟေူသာ၊ ခုိင်မာ ေသာ လက် ံု း ှင့် အရင်ချ ိ း ေသာလက် ံု းကုိ ငါ
ချ ိ း ၍ ထား ကုိ သူ့
လက် မှ
ကျ ေစမည်။ 23 အဲဂုတ္တု လူတို့ ကုိ အတိင်ုးတိင်ုး အြပည်ြပည် တို့ တင်ွ ကဲွြပား ြပန ့်
လငွ့် ေစမည်။ 24 ဗာဗုလနု် ှ င်ဘုရင် ကုိ ငါခုိင်မာ ေစ၍ ၊ ငါ ့ထား ကုိ သူ့
လက် ၌
အပ် မည်။ ဖာေရာ
မင်း၏ လက် ံု း တို့ ကုိ ငါချ ိ း သြဖင့် ၊ သူသည် အေသ
သတ်ြခင်းကုိ ခံရေသာသူ ေအာ်ဟစ် သက့ဲသို့ ၊ ဗာဗုလုန် ှ င်ဘုရင်ေ ှ မှာ ေအာ်ဟစ်
ရလိမ့်မည်။ 25 ဗာဗုလနု် ှ င်ဘုရင် ၏ လက် ံု း တို့ ကုိ ငါခုိင်မာ ေစမည် ။ ဖာေရာ
ဘုရင်၏ လက် မူကား ၊ ေအာက်သို့ကျ လိမ့်မည်။ ငါ ့ ထား ကုိ ဗာဗုလုန် ှ င်ဘုရင်
လက် ၌
ငါ အပ် ၍၊ သူသည် အဲဂုတ္တ
ြပည် ကုိ ထုိထား ှင့်ခုတ် ေသာအခါ ၊ ငါ သည် ထာဝရဘုရား
ြဖစ်ေကာင်း ကုိ သူတို့ သိ ရကလိမ့်မည်။ 26 ထုိသို့ အဲဂုတ္တု
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လူတို့ ကုိ အတိင်ုးတိင်ုး အြပည်ြပည် တို့ ၌ ငါကဲွြပား ြပန ့်လငွ့် ေစမည်။ ငါ သည်
ထာဝရဘုရား
ြဖစ်ေကာင်း ကုိ သူတို့ သိ ရကလိမ့်မည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။

31
1သက္က ရာဇ်
တဆယ် တခု ၊ တတိယ
လ တ ရက်ေန ့တင်ွ ၊ ထာဝရဘုရား
၏ ှ တ်ကပတ်ေတာ် သည် ငါ ့ ဆီသို့ ေရာက်လာ ၍၊ 2 အချင်းလသူား ၊ သင်သည်
အဲဂုတ္တု
ှင်ဘုရင် ဖာေရာ မင်း ှင့်
သူ ၏အလံးုအရင်း အား
ေဟာေြပာ ရမည် မှာ၊ သင်သည် ဘုနး် တနခုိ်း ကီး၍ အဘယ်သူ ှင့် တသူနည်း။ 3အာ
ှုရိ လသူည် အဆင်းလှ ၍
လွှမ်းမုိး ေသာ အကုိင်း ၊ ြမင့် ေသာအရပ် ၊ ထူထပ် ေသာအခက်အလက်တို့ ှင့် ြပည့်စုံ
ေသာ ထိပ်ဖျား ှ ိ ေသာေလဗ ုန် အာရဇ် ပင်ြဖစ်၏။ 4 ြမစ်ေရ ၏ေကျးဇူးေကာင့်
ကီးမား ြခင်း၊ နက်နဲ ေသာေရ၏ေကျးဇူးေကာင့် အရပ် ြမင့ြ်ခင်း ှ ိ၏။ သူစုိက် ရာ အရပ်
ရပ် တို့ ၌ ေရ
စီး ၍ ၊ ခပ်သိမ်း ေသာ ေတာ
ပင်
ှိရာသို့
ြမစ် ေရသည် ှ ံြပား ေလ၏။ 5 ထုိသို့ ေသာအားြဖင့် ေတာ
သစ်ပင် တကာ တို့ ထက်
အရပ် ြမင့်ေလ၏။ တိးုပွားေသာအခါ ေရ
များ ေသာေကာင့်
အကုိင်းအခက် များြပား ၍၊ အလက် တို့သည် ှည်လျား က၏။ 6 မုိဃ်း ေကာင်းကင်
ငှက် အေပါင်း တို့သည် အကုိင်းအခက် တို့ ၌
အသုိက် လပ်ုက၏။ ေတာ
တိ စ္ဆာန် အေပါင်း တို့သည် အကုိင်းအခက် တို့ ေအာက်၌ သာ ဘွား က၏။ ထုိအပင်
၏ အရိပ် ၌ ကီးမား ေသာ လမူျ ိ း အေပါင်း တို့ သည် ေန က၏။ 7 ထုိသို့ ေရ
များ ေသာအရပ်၌ အြမစ် စဲွ ေသာေကာင့်
၊ ကီးြမင့် ၍ အခက်အလက် ှည်လျား သြဖင့် လှ ေသာအဆင်း ှင့် ြပည့်စုံ၏။

8 ဘုရားသခင် ၏ ဥယျာ ် ေတာ်၌
အာရဇ် ပင်တို့ သည် ထုိအပင် ကုိ မ
ကွယ် ိင်ု။ ထင်း ူ း ပင် ှင့်
အာရမုန်
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ပင်တို့သည် ထုိသို့ ေသာ အကုိင်းအခက် ှင့်မ ြပည့်စုံ က။ ဘုရားသခင် ၏ ဥယျာ ်
ေတာ်၌
သစ်ပင် တပင် မျှ ထုိအပင်
က့ဲသို့ အဆင်း မ လှ။ 9 ဧဒင် အရပ်၊ ဘုရားသခင် ၏ဥယျာ ်
ေတာ်၌
ှိသမျှ ေသာ သစ်ပင် တို့သည် ထုိအပင် ကုိ ြင စူ
သည်တိင်ုေအာင်၊ အခက်အလက် များြပား ေသာအားြဖင့်
သူ၏အဆင်းကုိ ငါလှ ေစ ၏။ 10တဖနအ် ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ် မူသည် ကား၊ ထုိအာရ ဇ် ပင်သည် အရပ် ြမင့် လျက်၊ ထူထပ် ေသာ
အခက်အလက်တို့ ှင့် ြပည့်စုံေသာ မိမိ
ထိပ်ဖျား ကုိ ချးီေြမာက် လျက်၊ စိတ် လည်း ြမင့် ၍ ဝါကား လျက် ှိေသာေကာင့် ၊

11လမူျ ိး တို့တင်ွ တနခုိ်း ကီး၍ သူ့
ကုိကျပ်တည်း စွာ စီရင်ေသာသူ ၏လက် သို့
ငါအပ် ေလ ပီ။ သူ
ြပ ေသာ အဓမ္မ
အမှုေကာင့်
ှင်ထုတ် ေလ ပီ။ 12 ေကာက်မက် ဘွယ်ေသာ တကျွနး် တ ိင်ုငံသား တို့သည် သူ့
ကုိ ခုတ်လဲှ ၍
ပစ်ထား က ပီ။ အကုိင်းအခက် တို့သည် ေတာင် ေပါ် ှင့်
ချ ိင့် ထဲမှာ ကျ ၍ တြပည်လံးု ြမစ် နားမှာ ကျ ိးပ့ဲ လျက်ေန က၏။ ေြမ ကီး သား
အေပါင်း တို့သည် သူ့
အရိပ် ထဲက ထွက် ၍
သူ့ ကုိစွန ့် သွား က၏။ 13 မုိဃ်း ေကာင်းကင်ငှက် ှင့်
ေတာ တိ စ္ဆာန်
အေပါင်း တို့သည် ကျ ိးပ့ဲ ေသာ အကုိင်းအခက် တို့ အေပါ် မှာ ေန ရက၏။

14အေကာင်းမူကား၊ ေရ
နားမှာ ှ ိသမျှ ေသာ သစ်ပင်
တို့တင်ွ တပင်မျှအရပ် ြမင့်ေသာေကာင့် မ ဝါကား ။ ထူထပ် ေသာ အခက်အလက်
တို့တင်ွ
မိမိ ထိပ်ဖျား ကုိ မ
ချးီေြမာက် မည်အေကာင်း၊ ေရ
ကုိေသာက် သမျှ ေသာအပင်တပင်မျှအရပ် ြမင့်လျက် မ
ပိ င် ဝ့ံမည်အေကာင်းတည်း။ ထုိအပင် အေပါင်း တို့သည် ေြမတင်ွး ထဲသို့
ဆင်း
တတ်ေသာလသူား တို့ ှင့်အတေူသ ြခင်းသို့ ၎င်း ၊ ေြမ
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ေအာက် အရပ်သို့ ၎င်း ေရာက်ေစြခင်းငှါငါအပ် ေလ ပီ။ 15အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ သူသည် မရဏာ
ိင်ုငံထဲသို့
ဆင်း သွားေသာေန ့၌
နက်နဲ ေသာအရပ်ကုိ သူ့
အဘို့ မသာ အဝတ် ှင့် ငါဖုံးလွှမ်း ၏။ လှုိင်း တံပုိးတို့ ကုိ ငါကန ့်ကွက် ၍
ကီးစွား ေသာ ေရ
ကုိ ချ ပ်ထား ၏။ ေလဗ နု် ေတာင်ကုိ သူ့
အဘို့
မသာ အဝတ် ကုိ ဝတ်ေစ၍ ၊ ေတာ
သစ်ပင် အေပါင်း တို့သည် စိတ်ပျက် က၏။ 16 ေြမတင်ွး ထဲသို့ ဆင်း သွားေသာသူ
တို့ ှင့်အတူ သူ့ ကုိ မရဏာ
ိင်ုငံထဲသို့
ငါ ှမ့်ိချ ေသာအခါ ၊ ှမ့်ိချ သံ
အားြဖင့် လူ အမျ ိးမျ ိ းတို့ ကုိ ငါတနုလ်ှုပ် ေစ၏။ ဧဒင်
သစ်ပင် ှိသမျှ တို့ ှင့် အေကာင်းဆုံး ။ အြမတ်ဆုံး ေသာ ေလဗ ုန် သစ်ပင်မှစ၍၊
ေရ
ကုိေသာက် သမျှ ေသာသစ်ပင်တို့သည် ေြမ ေအာက် အရပ်တို့ ၌
သက်သာ ြခင်းသို့ ေရာက် က၏။ 17 ထုိသူ ှင့်တကွ သူ့ လက် ံု း ြဖစ်၍၊ လမူျ ိ း တို့
တင်ွ
သူ့ အရိပ် ကုိ ခုိ
ေသာသူတို့သည် ထား
ြဖင့် အေသ
ခံရေသာသူတို့ ေနရာ၊ မရဏာ
ိင်ုငံထဲသို့
လိက်ု သွားက၏။ 18သင်သည် ဘုနး် တနခုိ်းအာ ေုဘာ် အားြဖင့် အဘယ်မည် ေသာ
ဧဒင် သစ်ပင် ှင့်
တသူနည်း။ သင် သည် ဧဒင် သစ်ပင် တို့ ှင့်အတူ ေြမ ေအာက် အရပ်သို့
ှမ့်ိချ ြခင်းကုိခံရမည်။ အေရဖျား လီှးြခင်းကုိ မခံေသာလ၊ူ ထား
ြဖင့်အေသ ခံရေသာသူတို့ ှင့်အတူ လဲ ၍ေနရမည်။ ထုိသို့
ဖာေရာ ဘုရင် ှင့်
သူ့ အလံးုအရင်း ှိသမျှ တို့သည် ြဖစ်ရကမည်ဟု အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။

32
1သက္က ရာဇ်
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တဆယ် ှစ် ခု၊ ဒါွဒသမ လ တ ရက်ေန ့တင်ွ ၊ ထာဝရဘုရား
၏ ှ တ်ကပတ်ေတာ် သည် ငါ ့ ဆီသို့ ေရာက်လာ ၍၊ 2အချင်းလသူား ၊ သင်သည်အဲ
ဂုတ္တု ှင်ဘုရင် ဖာေရာ မင်းအတက်ွ
ြမည်တမ်း ြခင်းကုိြပ ၍ ေြပာဆုိ ရမည်မှာ၊ သင်သည်လမူျ ိ း တို့တင်ွ ြခေသင့်္ပျ ိ က့ဲသို့
ြဖစ်၏။ အိင်ု ၌
ေနေသာမိေကျာင်း က့ဲသို့ လည်းြဖစ်၍၊ ြမစ် တို့ ကုိ ကူး
သွားလျက် ၊ ေြခ ြဖင့် ေရ ကုိလှုပ် ှား လျက် ြမစ် ေရကုိ ေနာက် ေစ၏။ 3 အ ှင်
ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ လမူျ ိ း များ စုေဝး လျက်၊ ငါသည် ပုိက်ကွန် ှင့်သင့် ကုိ
အပ်ုမိ ၍၊ သူတို့သည် ပုိက်ကွန် ှင့်တကွသင့် ကုိ ဆဲွယူ ကလိမ့်မည်။ 4 ငါသည် သင့်
ကုိကုနး် ေပါ်မှာ တင် ၍ လင်ွြပင် ၌
ပစ် ထားမည်။ မုိဃ်း ေကာင်းကင်ငှက် အေပါင်း တို့ ကုိ သင့်
အေပါ်မှာ နား ေစမည်။ ေြမ သားအေပါင်း တို့ ကုိ ဝ စွာ ေကျွးမည်။ 5သင့် အသား ကုိ
ေတာင် တို့အေပါ်၌ ငါခင်း မည်။ ချ ိင့် တို့ ကုိ သင့် ကုိယ် ှင့် ြပည့် ေစမည်။ 6သင် မှ ယုိ
ေသာ အေသွး ြဖင့် ေြမ ကုိေတာင်ထိပ် တိင်ုေအာင် စုိ ေစမည်။ ြမစ် တို့သည် သင့်
အေသွး ှင့် ြပည့် ကလိမ့်မည်။ 7သင့် ကုိ ငါဆုံး ေစေသာအခါ
မုိဃ်းေကာင်းကင် ကုိ ငါဖုံးလွှမ်း ၍
ကယ် တို့ ကုိ မုိက် ေစမည်။ ေန
ကုိ မုိဃ်းအံု့ ေစ၍ လ
သည်လည်း
အလင်း ကုိ မ
ေပး ရ။ 8သင့်အထက်၊ မုိဃ်း ေကာင်းကင်၌
ထွနး်လင်း ေသာ အလင်း အိမ် အလံးုစုံ
တို့ ကုိ မုိက် ေစ၍၊ သင့် ြပည် ကုိ ေမှာင်မုိက်
ှင့် ဖုံးလွှမ်း မည်။ 9သင်မ သိ ဘူးေသာ အတိင်ုးတိင်ုး အြပည်ြပည် တို့ တင်ွ သင်

ပျက်စီး ြခင်းအေကာင်းကုိ ငါ ကား ေစေသာအခါ ၊ လမူျ ိ း များ တို့ ကုိ စိတ် ပူပန် ေစ
မည်။ 10အကယ်စင်စစ်သင့် အမှုေကာင့်
လမူျ ိ း များ
တို့ ကုိ ငါမိနး်ေမာ ေတေွဝေစမည်။ ငါသည် ှင်ဘုရင် တို့ ေ ှ မှာထား
ှင့်ရွယ် ေသာအခါ ၊ သူတို့သည် သင့် အမှု ေကာင့်
အလနွထိ်တ်လန ့် ကလိမ့်မည်။ သင် ဆုံး ှုံး ေသာေန ့
၌ သူတို့သည် အသီးအသီး
မိမိ တို့အသက် ေကာင့်
ခဏခဏ
စုိးရိမ် တနုလ်ှုပ် ကလိမ့်မည်ဟု အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 11အ ှင် ထာဝရဘုရား
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မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ဗာဗုလနု် ှ င်ဘုရင် ၏ ထား
သည် သင့် အေပါ်သို့ ေရာက် လိမ့်မည်။ 12 ခွနအ်ား ကီးေသာသူ၊ ေကာက်မက် ဘွယ်
ေသာ လမူျ ိ း
အေပါင်း တို့ ြဖင့် သင် ၏အလံးုအရင်း ကုိ ငါလဲ
ေစမည်။ သူတို့သည် အဲဂုတ္တု
မာန ကုိ ှမ့်ိချ ၍၊ ြပည်သားအလံးုအရင်း ှိသမျှ ကုိ ဖျက်ဆီး ကလိမ့်မည်။ 13 များ
စွာ ေသာ ေရ
အနားမှာ ကျက်စားသမျှ ေသာတိ စ္ဆာန် တို့ ကုိလည်း ငါပယ် ှင်း မည်။ ေနာက် တဖန်
လူ
ေြခ ှင့် တိ စ္ဆာန် ေြခ သည် ထုိေရကုိ မ
ေနာက် ေစရ။ 14 ထုိေရ ကုိ ငါကည် ေစ၍
ြမစ် ေရသည် ဆီ
က့ဲသို့ စီး ေစမည်ဟု အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 15 ငါ သည် အဲဂုတ္တု
ြပည် ၌ ဥစ္စာ
ှ ိသမျှကုိ ကုန် ေစြခင်းငှါသုတ်သင် ပယ် ှင်း၍၊ ြပည်သူ ြပည်သားအေပါင်း တို့ ကုိ

ဒဏ်ခတ် ေသာအခါ ၊ ငါ သည် ထာဝရဘုရား
ြဖစ်ေကာင်း ကုိ သိ ရကလိမ့်မည်။ 16ဤ ေရွကား၊ အဲဂုတ္တု
ြပည်အတက်ွ ြပ ရေသာ ြမည်တမ်း ြခင်းတည်း။ အမျ ိးမျ ိ း ေသာ သတို့သမီး
တို့ သည်လည်း ြမည်တမ်း ၍၊ အဲဂုတ္တု
ြပည် ှင့်
ြပည်သားအလံးုအရင်း ှိသမျှ တို့အတက်ွ
ြမည်တမ်း ကလိမ့်မည်ဟု အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 17သက္က ရာဇ်
တဆယ် ှစ် ၊ ပဌမလတဆယ် ငါး ရက် ေနတ့င်ွ ၊ ထာဝရဘုရား
၏ ှ တ်ကပတ်ေတာ် သည် ငါ ့ ဆီသို့ ေရာက်လာ ၍၊ 18အချင်းလသူား ၊ အဲဂုတ္တု
ြပည်သားအလံးုအရင်း အတက်ွ
ြမည်တမ်း ြခင်း ကုိ ြပ ေလာ။့ ေြမတင်ွး ထဲသို့ ဆင်း သွားေသာသူတို့ ေနရာ ေြမ
ေအာက် အရပ်သို့ တိင်ုေအာင်
၊ ေကျာ်ေစာ ေသာလမူျ ိ း သတို့သမီး တို့ ှင့်တကွ ှမ့်ိချ လျက် မက်ဆုိရမည်မှာ၊

19သင်သည် သူတပါး ထက် သာ၍လှ သေလာ။ အေရဖျား လီှးြခင်းကုိ မခံေသာ လတိူု့
ှင့်အတူ ဆင်းသက် ၍
ေနရာ ကျေလာ။့ 20ထား ေဘး၌ အပ် သည်ြဖစ်၍၊ ထား
ြဖင့်ေသ ေသာသူတို့ ှင့်အတူ လဲ ၍ေသရေသာေကာင့်၊ သူ
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ကုိယ်တိင်ုမှစ၍သူ ၏ လအူလံးုအရင်း ှိသမျှ တို့ ကုိ ဆဲွ ကေလာ။့ 21 ခွနအ်ား အ ကီး
ဆုံးေသာ သူရဲ
တို့သည် မရဏာ
ိင်ုငံထဲက
သူ ှင့် သူ
၏အြခံအရံ တို့ ကုိ ှ တ်ဆက် က လိမ့်မည်။ သူတို့သည်လည်း ဆင်း သွား က ပီ။
ထား
ှင့ေ်သ ၍၊ အေရဖျား လီှးြခင်းမခံေသာ အြဖစ်၌လဲ ေနလျက် ှိ က၏။ 22 ထုိ အရပ်၌

အာ ှုရ ှင့်သူ ၏ လူ
အလံးုအရင်းအေပါင်း လည်း ှိ က၏။ သူတို့သည် ထား
ြဖင့် ေသ ၍ လဲ
ေနလျက်၊ ပတ်လည် အရပ်ရပ်တို့ ၌ သူ
တို့သခင်္ျ ိ င်း များ ှ ိ က၏။ 23 ထုိသခင်္ျ ိ င်း တို့သည် ဥမင် အတင်ွး
အနားမှာ စီ လျက်၊ မင်းသခင်္ျ ိ င်း ၌ ပတ်လည် ြခံရံလျက် ှိ က၏။ အသက် ှင် ေသာ
သူတို့ ၏ေနရာ
၌
သူတပါးကုိ ေကာက်
ေစတတ်ေသာသူ ြဖစ်ေသာ်လည်း၊ ထုိသူ
ှိသမျှ တို့သည် ထား
ြဖင့် ေသ ၍လဲ ေနက၏။ 24 ထုိ အရပ်၌ ဧလံ
ှင့်သူ ၏ သခင်္ျ ိ င်း ပတ်လည် ၌ သူ
၏လူ အလံးုအရင်း ှိသမျှ တို့သည် ထား
ြဖင့် ေသ ၍ လဲ
လျက် ှိ က၏။ အသက် ှင် ေသာသူတို့ ၏ေနရာ
၌
သူတပါး ကုိ ေကာက် ေစတတ်ေသာ်လည်း၊ အေရဖျား လီှး ြခင်း ကုိ မ ခံ ေသာ
လြူဖစ်၍ေြမ ေအာက် အရပ်သို့
ဆင်း
သွားရသြဖင့်၊ ေြမတင်ွး ထဲသို့ ဆင်း သွားေသာသူတို့ ှင့်အတူ ၊ အ ှက်ကဲွ လျက် ေသ
ေသာသူတို့ ှင့်အတေူနရာကျ က၏။ 25 မိမိ အလံးုအရင်း ှင့်
အိပ် ၍သူ တို့ သခင်္ျ ိ င်း တင်ွး တို့သည် ပတ်လည် ၌ ှိ က၏။ ထုိသူ
ှိသမျှ တို့သည် အေရဖျား လီှးြခင်းကုိ မခံေသာလြူဖစ်၍ထား ြဖင့် ေသ
က ၏။ အသက် ှင် ေသာသူတို့၏ ေနရာ
၌ သူတပါးကုိ ေကာက် ေစတတ်ေသာ်လည်း ၊ ေြမတင်ွး ထဲသို့
ဆင်း သွား ေသာသူတို့ ှင့်အတူ အ ှက်ကဲွ သြဖင့် ၊ ေသ
ေသာသူတို့ ှင့်အတူ ေနရာ ကျက၏။ 26 ထုိ အရပ်၌ မိမိ
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အလံးုအရင်း ှိသမျှ တို့ ှင့်အတူ ေမ ှက် လည်း ှိ၏။ တဗုလ
လည်း ှိ၏။ သခင်္ျ ိ င်း တင်ွး တို့သည် ပတ်လည် ၌ ှိ က၏။ အသက် ှင် ေသာသူတို့၏
ေနရာ
၌
သူတပါးကုိေကာက် ေစတတ်ေသာ်လည်း ၊ ထုိသူ
ှိသမျှ တို့သည် အေရဖျား လီှးြခင်းကုိ မခံေသာသူြဖစ်၍ ထား
ြဖင့် ေသ လျက်ေနက၏။ 27 သူတို့သည် ေ ှးကာလ၌ လဲ
၍ေသေသာ၊ အေရဖျား လီှးြခင်းကုိ မခံေသာ လူ ကီး တို့ ှင့်အတူ အိပ် ၍ ေနရ က
လိမ့်မည်မ ဟတ်ုေလာ။ ထုိလူ ကီးတို့သည် အသက် ှင် ေသာသူတို့၏ ေနရာ
၌
လူ ကီး တို့ ကုိ ေကာက်
ေစတတ်ေသာ်လည်း ၊ စစ်တိက်ု လက်နက် ပါလျက် မရဏာ
ိင်ုငံထဲသို့ဆင်း သွား၍ ၊ မိမိ
ထား ကုိ မိမိ
ေခါင်း ေအာက်မှာ ထား
လျက်၊ မိမိ
တို့အ ို း ေပါ်မှာ မိမိ တို့ အြပစ် တည် လျက် ှိ က၏။ 28သင် သည်လည်း၊ အေရ
ဖျား လီှးြခင်းကုိမခံေသာ လတိူု့အလယ် ၌
ကျ ိးပျက် ၍ ၊ ထား
ြဖင့်ေသ ေသာသူတို့ ှင့်အတူ
လဲ လျက်ေနရလိမ့်မည်။ 29 ထုိ အရပ်၌ ဧဒံု
လည်း ှိ၏။ ဧဒံု
ှ င်ဘုရင် ှင့်
မှူး ေတာ် မတ်ေတာ်တို့သည် မိမိ
တို့တနခုိ်း ပါလျက်၊ ထား
ြဖင့်ေသ ေသာသူတို့ ှင့်အတူ ေနရာ ကျ၍၊ အေရဖျား လီှးြခင်းကုိ မခံေသာလ၊ူ ေြမ
တင်ွး ထဲသို့ ဆင်း သွားေသာသူတို့ ှင့်အတူ အိပ် ရက၏။ 30 ထုိ အရပ်၌ ေြမာက် ြပည်
မင်း ၊ ဇိဒုန် မင်းအေပါင်း တို့သည် ှိ က၏။ ကုိယ်တနခုိ်း ကုိ ှက် လျက်၊ ထိတ်လန ့်
လျက် ေသ
ေသာသူတို့ ှင့်အတူ ဆင်း သွားက ပီ။ ထား
ြဖင့် ေသ
ေသာသူတို့ ှင့်အတူ အေရဖျား လီှးြခင်းကုိ မခံေသာ လြူဖစ်၍ အိပ် က၏။ ေြမတင်ွး
ထဲသို့ ဆင်းသက် ေသာသူတို့ ှင့်အတူအ ှက်ကဲွ လျက် ေန က၏။ 31 ဖါေရာ ဘုရင်
သည် ထုိလူ
များကုိြမင် ၍ ၊ ထား
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ြဖင့် ေသ
ေသာ မိမိ
လအူလံးုအရင်း ှိသမျှတို့ေကာင့် ပူပန် ေသာစိတ် ေလျာ၍့၊ ဖာေရာ
ဘုရင် ှင့်
မိမိ ဗုိလ်ေြခ အေပါင်း တို့သည် သက်သာ ကလိမ့်မည်ဟု အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 32အသက် ှင် ေသာသူတို့ ၏ေနရာ
၌
သူသည် သူတပါးတို့ ကုိ ေကာက် ေစေသာအခွင့်ကုိ ငါေပးေသာ်လည်း
၊ ဖာေရာ
ဘုရင် ှင့်
သူ ၏လူ အလံးုအရင်း ှိသမျှ တို့ သည် ထား
ြဖင့် ေသ
ေသာသူတို့ ှင့်အတူ ၊အေရဖျား လီှးြခင်းကုိမခံေသာလတိူု့အလယ် ၌
လဲ ၍ ေနကလိမ့်မည်ဟု အ ှင် ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူ၏။

33
1တဖန် ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ်ေတာ် သည် ငါ ့ ဆီသို့ ေရာက်လာ ၍၊ 2အချင်း
လသူား ၊ သင် ၏ အမျ ိးသား ချင်းတို့ အား
ေဟာေြပာ ၍
ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ၊ ငါသည် တစုံတခုေသာြပည် သို့
ထား ေဘးေရာက် ေစေသာအခါ ၊ ြပည်သား တို့သည် ြပည်သားတေယာက် ကုိ ယူ
၍ ကင်းေစာင့် ထား ပီးမှ ၊ 3 ထုိသူသည် ထား
ေဘးေရာက် သည်ကုိ ြမင် လျက် တံပုိး
မှုတ် ၍
သတိေပး ေသာ်လည်း ၊ 4တစုံတေယာက်ေသာသူသည် တံပုိး
မှုတ်သံ ကုိ ကား လျက် ှင့် အမှု မ ထား၊ ထား
ေဘးေရာက် ၍ သူ၏ အသက် ဆုံးလျှင်၊ ထုိသူသည် ကုိယ်အသက်ဆုံးေသာ အြပစ်
ကုိ ကုိယ်တိင်ုခံရ မည်။ 5 တံပုိး မှုတ်သံ ကုိ ကား ၍ အမှု မ ထားေသာေကာင့် ၊ ကုိယ်
အသက်
ဆုံးေသာအြပစ်ကုိ ကုိယ်တိင်ုခံရ မည်။ အမှု ထားေသာသူမူကား၊ ကုိယ် အသက် ကုိ
ကယ်တင် လိမ့်မည်။ 6 သို့ မဟတ်ု ကင်းေစာင့် ထားေသာသူသည် ထား
ေဘး ေရာက် ေကာင်းကုိြမင် လျက် တံပုိး
မ မှုတ် ၊ ြပည်သား တို့ အား သတိ
မ ေပးေသာေကာင့် ထား ေဘးေရာက် ၍ တစုံတေယာက်ေသာသူ အသက် ဆုံး လျှင်၊
ထုိသူသည် မိမိ
အြပစ် ေကာင့်
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အသက် ဆုံးေသာ်လည်း ၊ သူ
၏အသက်
ကုိ ကင်းေစာင့် ေသာသူ၌ ငါေတာင်း မည်။ 7 ထုိအတူ ၊ အချင်းလသူား ၊ သင့် ကုိဣ
သေရလ
အမျ ိး ၌ ကင်းေစာင့် ေစြခင်းငှါငါခန ့ထ်ား ေသာေကာင့် ၊ သင်သည်ငါ ၏ ှ တ် ထွက်
စကား ကုိ နားခံ
၍ သူ
တို့ ကုိ သတိေပး ရမည်။ 8 ငါ သည် လဆုိူး
အား ၊ အိလုဆုိူး
၊ အကယ်စင်စစ်သင်သည် အေသ
ခံရမည်ဟဆုို ေသာအခါ
ဆုိး ေသာသူကုိ သူ
၏လမ်း မှ
လွှဲေစြခင်းငှါသင်သည် သတိ
မ ေပးလျှင် ၊ ထုိ
လဆုိူး သည် မိမိ
အြပစ် ေကာင့်
အသက် ဆုံးလိမ့်မည်။ သို့ ရာတင်ွ ၊ သူ
၏အသက် ကုိသင် ၌
ငါေတာင်း မည်။ 9 သို့ မဟတ်ု ၊ လဆုိူး
ကုိသူ ၏ လမ်း မှ လွှဲ ေစြခင်းငှါ သင် သည် သတိေပး
၍
သူသည်မ လွှဲ ဘဲေနလျှင်၊ မိမိ
အြပစ် ေကာင့်
အသက် ဆုံးေသာ်လည်း ၊ သင် သည် ကုိယ်
အသက် ကုိ ကယ်တင် ပီ။ 10 သို့ ြဖစ်၍ ၊ အချင်းလသူား ၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့အား
ေဟာေြပာ ရမည်မှာ၊ ငါ တို့သည် ကုိယ်ြပ မိေသာ ဒစု ိုက် အြပစ် ကုိခံရသြဖင့်
အားေလျာ့ သည်ြဖစ်၍ ၊ အဘယ်သို့ အသက် ှင် ိင်ုပါမည်နည်းဟု သင်တို့ ဆုိ က
ေသာ်၊ 11အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ငါ အသက် ှင် သည်အတိင်ုး၊ ဆုိး
ေသာသူသည် အေသခံ
ြခင်းအမှုကုိ ငါ ှစ်သက် သည်မ ဟတ်ု။ ဆုိး
ေသာသူသည် မိမိ
ဆုိးေသာ လမ်း မှ လွှဲ ၍
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အသက် ှင် ြခင်းအမှုကုိသာ
ငါ ှစ်သက်၏။ အိဣုသေရလ
အမျ ိးသား တို့ ၊ သင် တို့ လိက်ု ေသာလမ်း ဆုိး မှ
လွှဲ ကေလာ။့ လွှဲ ကေလာ။့ အဘယ်ေကာင့် အေသခံ လို ကသနည်း။ 12 သို့ ြဖစ်၍ ၊
အချင်းလသူား ၊ သင် ၏အမျ ိးသား ချင်းတို့အား
ေဟာေြပာ ရမည်မှာ၊ ေြဖာင့်မတ် ေသာသူသည် ေဖါက်ြပန် လျှင်၊ အရင်ေြဖာင့်မတ်
ြခင်း အမှုသည် သူ့
ကုိ ကယ်တင် ရမည်မ ဟတ်ု။ ဆုိး
ေသာသူသည် ဆုိး
ေသာအမှုကုိေ ှာင် လျှင်၊ အရင်ဆုိး ေသာအမှုေကာင့် ပျက်စီး ြခင်းသို့ ေရာက်ရမည်
မ ဟတ်ု။ ေြဖာင့်မတ် ေသာသူသည် ြပစ်မှား ေသာေန ့၌
အသက် ှင် ရေသာအခွင့်
မ ှ ိ ရ။ 13 ေြဖာင့်မတ် ေသာသူသည် စင်စစ်အသက် ှင် ရ လိမ့်မည်ဟု ငါ ဆုိ
ေသာ်လည်း ၊ သူ
သည် မိမိ
ေြဖာင့်မတ် ြခင်းကုိ ကုိးစား
၍
ဒစု ိုက် ကုိြပ မိလျှင်၊ အရင်ေြဖာင့်မတ် ြခင်း အမှုတစုံတခု ကုိမျှ မေအာက်ေမ့ ရ။
ြပ မိေသာ
ဒစု ိုက် ေကာင့်
အေသ ခံရလိမ့်မည်။ 14တဖန် ဆုိး ေသာသူအား
သင်သည် စင်စစ်အေသ ခံရလိမ့်မည်ဟု ငါ ဆုိ ေသာ်လည်း ၊ ထုိသူသည် မိမိ
ဒစု ိုက် ကုိ ေ ှာင် ၍ ၊ တရား
ေသာအမှု၊ ေြဖာင့်မတ် ေသာအမှုကုိ ြပ လျက်၊ 15 ေပါင် ထားေသာဥစ္စာကုိ မ
သုိထား၊ လယူု
ေသာ ဥစ္စာကုိ ြပန် ေပးလျက်၊ အဓမ္မ
အမှုကုိ မ
ြပ ဘဲအသက် ှင် ရာပညတ် တရားလမ်းသို့ လိက်ု လျှင်၊ အေသ
မ ခံရဘဲ စင်စစ်အသက် ှင် ရလိမ့်မည်။ 16 ြပ မိေသာ
ဒစု ိုက် အြပစ်တစုံတခု ကုိမျှ သူ
၌
မတင် ။ တရား
ေသာအမှု၊ ေြဖာင့်မတ် ေသာအမှုကုိ ြပ ေသာေကာင့်စင်စစ်အသက် ှင် ရလိမ့်မည်။

17 သို့ ေသာ်လည်း ၊ သင် ၏အမျ ိးသား ချင်းတို့က၊ ထာဝရ
ဘုရား စီရင်ချက် မ ေြဖာင့် ဟု ဆုိ
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ကသည်ြဖစ်၍ ၊ သူ
တို့ စီရင်ချက် မ ေြဖာင့် ပါတကား။ 18 ေြဖာင့်မတ် ေသာသူသည် မိမိ
ေြဖာင့်မတ် ြခင်းကုိ စွန ့် ၍
ဒစု ိုက် ကုိြပ မိလျှင် ၊ ထုိဒစု ိုက် အြပစ်ေကာင့်
အေသ ခံရလိမ့်မည်။ 19 ဆုိး ေသာသူမူကား၊ မိမိ
ဒစု ိုက် ကုိေ ှာင် ၍
တရား ေသာအမှု၊ ေြဖာင့်မတ် ေသာအမှုကုိ ြပ မိလျှင်၊ ထုိအမှု ေကာင့်
အသက် ှင် ရလိမ့်မည်။ 20 သို့ ေသာ်လည်း ၊ သင်တို့က၊ ထာဝရ
ဘုရား စီရင်ချက် မ ေြဖာင့် ဟု ဆုိ
ကသည်တကား။ အိဣုသေရလ
အမျ ိးသား တို့ ၊ သင် တို့အသီးသီး ြပ ကသည်အတိင်ုး
ငါစီရင် မည်ဟမိုန ့ေ်တာ်မူ၏။ 21 သိမ်း သွားရာ သက္က ရာဇ် တဆယ် ှစ် ခု၊ ဒသမ
လ
ငါး ရက်ေနတ့င်ွ ၊ ေယ ု ှလင် မိ မှ
ေြပး ၍လတ်ွေသာ သူတေယာက်သည် ငါ ့ ထံသို့ ေရာက်လာ ၍၊ မိ ကုိလပ်ု ကံ ပီ
ဟု သိတင်း ကားေြပာ၏။ 22 ထုိသူမ ေရာက် မီှ ညဦး
မှစ၍သူေရာက်ေသာ နနံက် အချနိတိ်င်ုေအာင် ၊ ထာဝရဘုရား
သည် လက် ေတာ် ကုိ ငါ ့အေပါ်၌ တင် ၍
ငါ ့ ှ တ် ကုိဖွင့် ေတာ်မူသြဖင့် ၊ ငါသည် စကား မေြပာဘဲေနရေသာ အချနိလ်နွ၍်
ေဟာေြပာရ၏။ 23 ထုိအခါ
ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ်ေတာ် သည် ငါ ့ ဆီသို့
ေရာက်လာ ၍၊ 24အချင်းလသူား ၊ ပျက်စီး ေသာ ဣသေရလ
ြပည် ၌
ေန ေသးေသာသူတို့ က၊ အာြဗဟံ သည် လတူဦးတည်း ြဖစ်ေသာ်လည်း ဤြပည် ကုိ
အေမွ ခံရ၏။ ငါ တို့ မူကား
အများ ြဖစ်က၏။ ငါ တို့အေမွခံ စရာဘို့ ေပး
ေတာ်မူ ပီဟု ဆုိ ကေသာ်၊ 25သင်သည်အ ှင်
ထာဝရဘုရား ၏အမိန ့် ေတာ်ကုိ ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ၊ သင်တို့သည် အေသွး ှင့်တကွ
အမဲသားကုိ စား
လျက် ၊ ု ပ်တု တို့ ကုိ ဖူးေြမာ် လျက်၊ လအူသက် ကုိလည်း သတ်လျက် ှင့်ပင်၊ ဤ
ြပည် ကုိ ပုိင် ရ ကမည်ေလာ။ 26ထား ကုိ ခုိလှုံ လျက်၊ စက်ဆုပ် ဘွယ်ေသာ အမှုကုိ
ြပ လျက် ၊ အိမ်နးီချင်း မယား ကုိ ြပစ်မှား လျက် ှင့်ပင်၊ ဤြပည် ကုိ ပုိင် ရ ကမည်
ေလာ။ 27တဖနအ် ှင် ထာဝရဘုရား ၏ အမိန ့် ေတာ်ကုိ ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ၊ ငါ အသက်
ှင် သည်အတိင်ုး၊ ပျက်စီး ေသာ အရပ်၌ ေနေသာ သူတို့ သည် ထား
ြဖင့်
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လဲ ၍ ေသရ ကလိမ့်မည်။ လင်ွြပင် ၌ ှိေသာသူတို့ ကုိ ငါသည်သားရဲ ၌ အပ် ၍
ကုိက်စား ေစမည်။ ရဲတိက်ု ဥမင် ၌ ှိေသာ သူတို့ သည် ကာလနာ
ှင့် ေသ ရကလိမ့်မည်။ 28တြပည်လံးု ကုိ ငါသုတ်သင် ပယ် ှင်းသြဖင့် ၊ သူ့
အစွမ်းသတ္တ ိ ၏ ဂုဏ် အသေရကုန် ၍၊ အဘယ်သူ မျှမေ ှာက် မသွားရေအာင်၊ ဣ
သေရလ
ေတာင် တို့သည် လဆိူတ်ညံ လျက် ှိရကလိမ့်မည်။ 29 ြပည်သားတို့သည် ြပ မိေသာ
စက်ဆုပ် ဘွယ် အမှုအလံးုစုံ တို့ေကာင့် ၊ ထုိြပည် ကုိ ငါ သုတ်သင် ပယ် ှင်းေသာအခါ ၊
ငါ သည်ထာဝရဘုရား ြဖစ်ေကာင်း ကုိ သူတို့သိ ရကလိမ့်မည်။ 30 ထုိမှတပါး ၊ အချင်း
လသူား ၊ သင် ၏အမျ ိးသား ချင်းတို့က၊ ငါတို့ သွား ကကုနအံ်။့ ထာဝရဘုရား
သည် အဘယ်သို့ ဗျာဒိတ် ေပးေတာ်မူသည်ကုိ ကား ကကုနအံ်ဟ့၊ု ထရံ
နား ၊ အိမ် တံခါး နားမှာ သင့် ကုိရည်မှတ် ၍ တေယာက် ကုိတေယာက်ေြပာ တတ်
က၏။ 31 ငါ၏လူ က့ဲသို့ သင့် ထံသို့ လာ ၍ ၊ ငါ ၏လူ က့ဲသို့သင့် ေ ှ မှာ ထုိင် လျက်
၊ သင် ၏စကား ကုိကား ေသာ်လည်း ၊ နား
မ ေထာင်ဘဲေနက၏။ အလနွခ်ျစ်ဘွယ် ေသာ လက္ခဏာကုိ ှ တ် ှင့် ြပ ေသာ်လည်း၊
စိတ် ှလံးု မူကား ေလာကီ
ဥစ္စာကုိစဲွလမ်း လျက် ှိ၏။ 32သင် ၏စကား သည်၊ ေကာင်းမွန် စွာတီး ၍ သာယာ
ေသာအသံ ှင့် ြပည့်စုံေသာသူဆုိေသာ၊ ှစ်သက် ဘွယ်ေသာ သီချင်း က့ဲသို့ သူ တို့ ၌
ြဖစ်၍ ၊ သူတို့သည် ကား ရ ေသာ်လည်း နား မ ေထာင်တတ်က။ 33 သို့ ရာတင်ွ ၊ အမှု
ေရာက် လိမ့်မည်။ အမှုေရာက်
ေသာအခါ
သူ တို့တင်ွ
ပေရာဖက် ှိ ဘူးသည်ကုိ
သူတို့ သိ ရကလိမ့်မည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။

34
1တဖန် ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ်ေတာ် သည် ငါ ့ ဆီသို့ ေရာက်လာ ၍၊ 2အချင်း
လသူား ၊ သင်သည် ဣသေရလ
အမျ ိး သုိးထိနး် တို့တဘက် ၌ ပေရာဖက်ြပ ၍ ေဟာေြပာ လျက်၊ သုိးထိနး် တို့အား
အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူေသာစကားကုိဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ၊ ကုိယ် ကုိသာ ေကျွးေမွး ေသာ ဣသေရ
လ
အမျ ိး သုိးထိနး် တို့သည် အမဂင်္လာ ှိ က၏။ သုိးထိနး် သည် သုိး
တို့ ကုိမ ေကျွးေမွး ရသေလာ ။ 3သင်တို့သည် သုိး ို့
ကုိ စား
က၏။ သုိးေမွး ကုိ ဝတ် က၏။ ဆူ ဖိ း ေသာ သုိး တို့ ကုိလည်း သတ် က၏။

သို့ ရာတင်ွ၊ သုိး
တို့ ကုိ မ
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ေကျွးေမွး ပါတကား။ 4အားနည်း ေသာသုိးကုိမ
မစ က၊ နာ
ေသာ သုိးတို့ ကုိေဆး
မ ကုက၊ အ ို းကျ ိး ေသာသုိးကုိ အဝတ် ှင့် မ
စည်းက၊ သူတပါး ှင် ေသာ သုိးကုိလိက်ု
၍မ ေဆာင်ခ့ဲ က၊ ေပျာက် ေသာသုိးကုိ မ
ှာ က၊ အ ိင်ုအထက် ြပ ၍
ကမ်းတမ်း စွာ စီရင် က ပီ။ 5 ထိနး် ေသာသူမ ှိေသာေကာင့် သုိးတို့သည် ကဲွြပား
က၏။ ကဲွြပား လျက်ေနေသာအခါ
ခပ်သိမ်း ေသာ ေတာ
သားရဲစားစရာ ြဖစ် က၏။ 6 ငါ ့ သုိး တို့သည် ေတာင် များ၊ ြမင့် ေသာကုနး် များ
အေပါ်မှာ လဲ ၍
ေြမ တြပင်လံးု တင်ွ
အရပ်ရပ်သို့ ကဲွြပား
ြပန ့လ်ငွ့်လျက်ေန၍၊ အဘယ်သူ မျှမလိက်ု မ ှာ က။ 7 သို့ ြဖစ်၍ ၊ အချင်းသုိးထိနး်
တို့ ၊ ထာဝရဘုရား
၏ အမိန ့် ေတာ်ကုိ နားေထာင် ကေလာ။့ 8အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ငါ
အသက် ှင် သည်အတိင်ုး၊ သုိးထိနး် မ ှိ၊ အဘယ်သုိးထိနး် မျှ ငါ ့ သုိး တို့ ကုိမ ှာ ၊
သုိးထိနး် တို့သည် ငါ ့ သုိး တို့ ကုိ မ
ေကျွးေမွး ၊ ကုိယ် ကုိသာေကျွးေမွး သြဖင့် ၊ ငါ ့ သုိး တို့သည် လယူု
ရာ၊ ခပ်သိမ်း ေသာေတာ သားရဲ စားစရာ ြဖစ် ေသာေကာင့် ၊ 9အချင်း သုိးထိနး် တို့ ၊
ထာဝရဘုရား
၏ အမိန ့် ေတာ်ကုိနားေထာင် ကေလာ။့ 10အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ငါ သည်သုိးထိနး် တို့ တဘက်၌ ေန၏။ ငါ ့ သုိး များကုိ သူ
တို့ ၌ ငါေတာင်း ၍
သုိးထိနး် အရာကုိ ှ တ် မည်။ သုိးထိနး် တို့သည် ေနာက် တဖနကုိ်ယ် ကုိမ ေကျွးေမွး
ရက။ ငါ ့ သုိး များကုိ သူ
တို့ပစပ် မှ
ငါ ှ တ် ၍
ေနာက်တဖန် မ
ကုိက် မစားရက။ 11အ ှင် ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ငါ သည် ကုိယ်တိင်ု
လိက်ု ၍
ငါ ့ သုိး တို့ ကုိ ှာ မည်။ 12 ကဲွြပား လျက် ှိေသာမိမိ သုိး တို့တင်ွ
သုိးထိနး် ေရာက် ေသာအခါ
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ကိ းစား၍ ှာ သက့ဲသို့ ၊ ငါသည်လည်း ငါ ့ သုိး တို့ ကုိ ကိ းစား၍ ှာ မည်။ မုိဃ်းအံု့
၍ မုိက် ေသာေန ့
၌
သူတို့ ကဲွြပား ေသာ အရပ်ရပ် တို့က
ငါ ှ တ်ေဆာင် မည်။ 13အတိင်ုးတိင်ုး အြပည်ြပည် တို့က
ေခါ် ခ့ဲ၍
စုေဝး ေစ ပီးလျှင် ၊ သူ
တို့ ေနရင်းြပည် သို့
ပို့ ေဆာင် မည်။ ဣသေရလ
ေတာင် တို့အေပါ် ၊ ြမစ် တို့အနား
အစ ှိေသာ ေနစရာ
အရပ်ရပ် တို့ ၌
ေကျွးေမွး မည်။ 14 ေကာင်း ေသာကျက်စား ရာအရပ်၌
ေကျွးေမွး မည်။ ြမင့် ေသာ ဣသေရလ
ေတာင် တို့အေပါ်မှာ သူ တို့ ြခံ ှ ိ လိမ့်မည်။ သူတို့သည်ဣသေရလ ေတာင် တို့အေပါ်
မှာ ေကာင်း ေသာြခံ ၌ အိပ် ၍ ၊ ကယ်ဝ ေသာကျက်စား ရာ၌ ကျက်စား ကလိမ့်မည်။
15 ငါ သည် ငါ ့ သုိး များကုိ ေကျွးေမွး မည်။ အိပ်ရာ ကုိလည်း ငါေပးမည်။ 16 ေပျာက်
ေသာသုိးကုိ ငါ ှာ မည်။ သူတပါး ှင်
ေသာ သုိးကုိလိက်ု ၍ ေဆာင်ခ့ဲမည်။ အ ို းကျ ိး ေသာ သုိးကုိအဝတ် ှင့်စည်းမည်။
အားနည်း ေသာ သုိးကုိမစ
မည်။ ဆူ ဖိ း ၍ အား ှိေသာသုိးကုိကား၊ တရား
အတိင်ုး
ေကျွးေမွး ၍ ကွပ်မျက် မည်ဟု အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 17အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ အိငုါ ့ သုိး တို့ ၊ တိ စ္ဆာနအ်မျ ိ းမျ ိ းတို့ ကုိ၎င်း၊ သုိး
ထီး ှင့်
ဆိတ် ထီးတို့ ကုိ၎င်းငါ ပုိင်းြခား မည်။ 18 သင်တို့သည် ေကာင်း ေသာကျက်စား ရာ
အရပ်၌ စား
သည်သာမက၊ ကျန် ေသာ ြမက်ပင် ကုိနင်း ေသာ အမှုသည်သာမည အမှုြဖစ်သည်
ဟု ထင်မှတ်ကသေလာ ။ ကည် ေသာ ေရ
ကုိ ေသာက် သည်သာမက၊ ကျန် ေသာ ေရကုိေြခ ှင့်
ေနာက် ေစေသာအမှုသည် သာမညအမှုြဖစ် သည်ဟု ထင်မှတ် ကသေလာ။ 19သင်
တို့နင်း ေသာြမက်ပင်ကုိ၎င်း၊ ေြခ ှင့်ေနာက်
ေစေသာ ေရကုိ၎င်း ၊ ငါ ့ သုိး တို့သည် စား
ေသာက် ရကမည်ေလာ။ 20 သို့ ြဖစ်၍ ၊ ထုိသူ
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တို့အား
အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ဆူ ဖိ း ေသာ တိ စ္ဆာန် တို့ ှင့်
ပိန် ကံ ေသာတိ စ္ဆာန် တို့ ကုိ ငါ သည် ကုိယ်တိင်ု ပုိင်းြခား မည်။ 21 သင်တို့သည်
အားနည်း ေသာသုိးတို့ ကုိ အရပ်ရပ် သို့
ကဲွြပား ေစြခင်းငှါနပံါး ှင့် ၎င်း ၊ ပခုံး
ှင့်၎င်း တိးု
၍
ချ ိ ှင့် ေခွ့ ေသာေကာင့် ၊ 22 ငါသည် ငါ ့ သုိး တို့ ကုိ ကယ်တင် သြဖင့် ၊ သူတို့ သည်
ေနာက် တဖန် လယူု
ရာမ ြဖစ် ရက။ တိ စ္ဆာန်
အမျ ိးမျ ိ းတို့ ကုိလည်း ငါပုိင်းြခား မည်။ 23 သုိးထိနး် တဦး ကုိလည်း
ငါခန ့ထ်ား ၍
သူသည် ေကျွးေမွး လိမ့်မည်။ ငါ ၏ကျွန် ဒါဝိဒ် သည် သူ
တို့ ကုိ ေကျွးေမွး ၍
သုိးထိနး် လပ်ု ရလိမ့်မည်။ 24 ငါ ထာဝရဘုရား သည် သူ
တို့၏ဘုရားသခင် ြဖစ် မည်။ ငါ ၏ကျွန် ဒါဝိဒ် သည်လည်း သူ
တို့၏မင်း ြဖစ်ရ လိမ့်မည်။ ငါ ထာဝရဘုရား ေြပာ ပီ။ 25 သူ တို့ ှင့် ငိမ်သက် ြခင်း
ပဋိညာ ် ကုိ ငါဖွ့ဲ ၍ ၊ ဆုိး
ေသာသားရဲ တို့ ကုိ ထုိြပည် ၌ ပယ်ြဖတ် မည်။ သူတို့သည် လင်ွြပင် ၌
ငိမ်ဝပ် စွာေန ၍
ေတာ ၌ အိပ်ေပျာ် ကလိမ့်မည်။ 26 သူ တို့ ကုိ၎င်း၊ ငါ ၏ေတာင် ေတာ်ပတ်လည် ၌
ှိေသာအရပ်တို့ ကုိ၎င်းငါေကာင်း ကီး ေပး ၍ ၊ အချနိတ်န် လျှင် မုိဃ်း ကုိရွာေစသြဖင့်၊
ေကာင်း ကီး မုိး ေရ ကျ ရ လိမ့်မည်။ 27 ေတာ သစ်ပင် သည် အသီး
ကုိ သီး
လိမ့်မည်။ ေြမ သည်လည်း
အသီးအ ှံ ကုိေပး လိမ့်မည်။ ြပည်သား တို့သည် ငိမ်ဝပ် စွာေန ရကလိမ့်မည်။ သူ
တို့ထမ်းေသာ ထမ်းပုိး ကိ း ကုိ ငါ ြဖတ် ၍၊ အ ိင်ုအထက် ေစခုိင်းေသာသူတို့ လက်
မှ ကယ် ှ တ် ေသာအခါ ၊ ငါ သည်ထာဝရဘုရား
ြဖစ်ေကာင်း ကုိ သိ ရကလိမ့်မည်။ 28 ေနာက် တဖနတ်ပါး အမျ ိးသား တို့သည် မလု
မ ယူရ က။ ြပည် သားရဲ တို့သည်လည်း ကုိက် ၍မ စားရ က။ အဘယ်သူ မျှမ
ေကာက် ေစဘဲ၊ သူတို့သည် ငိမ်ဝပ် စွာ ေန ရကလိမ့်မည်။ 29အသေရ ှိေသာ ဥယျာ ်
ကုိလည်း သူ
တို့အဘို့
ငါြပ စု မည်။ ေနာက် တဖနြ်ပည် ၌



ေယဇေကျလအနာဂတ္တ ိကျမ်း 34:30 1849 ေယဇေကျလအနာဂတ္တ ိကျမ်း 35:9

အစာ အဟာရ ေခါင်းပါး ၍၊ သူတို့သည်မွတ်သိပ်ြခင်းကုိ မ
ခံရ က။ တပါး အမျ ိးသား တို့၏က့ဲရဲ ြခင်းကုိလည်း
မ ခံရ က။ 30 သူ တို့၏ဘုရားသခင် ငါ ထာဝရဘုရား သည် သူ
တို့ ှင့်အတူ ှိေ ကာင်းကုိ၎င်း ၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တည်းဟေူသာသူ တို့သည် ငါ ၏လူ ြဖစ်ေကာင်း ကုိ၎င်းသိ ရကလိမ့်မည်
ဟု အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 31 ငါ ၏ကျက်စား ရာအရပ်၌ ှိေသာငါ ့ သုိး တို့ ၊ သင် တို့သည်လူ ြဖစ်
က၏။ ငါ သည်လည်း သင် တို့၏ ဘုရားသခင်
ြဖစ်သည်ဟု အ ှင် ထာဝရဘုရား မိန ့ေ်တာ်မူ၏။

35
1တဖန် ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ်ေတာ် သည် ငါ ့ ဆီသို့ ေရာက်လာ ၍၊ 2အချင်း
လသူား ၊ သင်သည် စိရ
ေတာင် တဘက် ၌ မျက် ှာ ထား ၍
ပေရာဖက်ြပ လျက်၊ အ ှင် ထာဝရဘုရား
၏ အမိန ့် ေတာ်ကုိ ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ၊ 3 အိုစိရ ေတာင် ၊ သင့် တဘက် ၌ငါ ေန၏။
သင့် ကုိ
ငါတိက်ု ၍
သုတ်သင် ပယ် ှင်းမည်။ 4သင် ၏ မိ တို့ ကုိ ငါဖျက်ဆီး သြဖင့်
သင် သည် လဆိူတ်ညံ လျက် ှိ၍ ၊ ငါ သည် ထာဝရဘုရား
ြဖစ်ေကာင်း
ကုိ သိ ရလိမ့်မည်။ 5သင် သည် အစ ် ရန် ငိ း ဖွ့ဲ ၍
ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့ ၌ အမှု ေရာက်ေသာကာလ ၊ အြပစ် ေကာင့် ခံရေသာ
ကာလ
အဆုံး ၌ ၊ သူတို့အသက်ကုိ ထား
ှင့် သတ် ေသာေကာင့် ၊ 6အ ှင် ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ငါ အသက်
ှင် သည်အတိင်ုး၊ အသက် သတ်ြခင်းအမှုကုိ သင် ၌ငါြပ ၍ ၊ ထုိအမှု သည်သင့် ကုိ
လိက်ု မည်။ အသက်
သတ်ြခင်းအမှုကုိ သင်မ မုနး် ေသာေကာင့် ၊ ထုိအမှု သည် သင့် ကုိလိက်ု ရလိမ့်မည်။

7 ထုိသို့ စိရ ေတာင် ကုိ ငါသုတ်သင် ပယ် ှင်းသြဖင့်
ထွက်သွား ေသာသူ၊ ြပနလ်ာ ေသာသူတို့ ကုိ ပယ်ြဖတ် မည်။ 8သင်၏ေတာင် တို့ ကုိ
လည်း သင်၏သူရဲ အေသေကာင်တို့ ှင့် ငါြပည့် ေစမည်။ သင့် ေနရာကုနး် ၊ ချ ိင့် ၊ ြမစ်
နား၌ထား ြဖင့် အေသ
ခံရေသာသူတို့ သည် ှိ က လိမ့်မည်။ 9 သင့် ကုိအစ ်မြပတ် သုတ်သင် ပယ် ှင်း
သြဖင့် ၊ သင် ၏ မိ တို့ ၌ အဘယ်သူမျှမ ေန ရ။ ငါ သည်ထာဝရဘုရား
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ြဖစ်ေကာင်း ကုိ သင်သိ ရလိမ့်မည်။ 10သင်က၊ဤတိင်ုး ြပည် ှစ် ြပည်ကုိငါတို့သည်
သိမ်း၍ပုိင် မည်ဟု ထုိ
ြပည်၌ ထာဝရဘုရား
ှိ လျက် ှင့် ဆုိ
မိေသာေကာင့် ၊ 11အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ငါ အသက် ှင် သည်အတိင်ုး၊ သင်သည်သူ တို့ ကုိ ရန် ငိ း ဖွ့ဲ ၍
ေဒါသ စိတ်၊ ြင စူ ေသာစိတ် တိက်ုတနွး်သည် ှင့်အညီ သင်၌ ငါြပ မည်။ သင့် ကုိ
စီရင် ေသာအခါ
သူ တို့တင်ွ
ငါထင် ှား လိမ့်မည်။ 12သင်က၊ ဣသေရလ
ေတာင် တို့သည် ပျက်စီး ၍ ငါ တို့စားစရာ ဘို့ ြဖစ် က၏ဟု က့ဲရဲ
၍ေြပာဆုိ ေသာ စကားအလံးုစုံ
တို့ ကုိ ငါ ထာဝရဘုရား ကား ေကာင်း ကုိ သင်သိ ရလိမ့်မည်။ 13 ထုိသို့ သင်သည်
ငါ ့တဘက် ၌ဝါကား ၍ ေြပာမိ ေသာစကား
အလံးုစုံတို့ ကုိ ငါ ကား ပီဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။ 14အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ တြပည်လံးု ရွှင်လနး် ေသာအခါ
သင့် ကုိငါဖျက်ဆီး မည်။ 15ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့ အေမွ ေြမ ပျက်စီး သည်ကုိ
သင် သည် ဝမ်းေြမာက် ေသာေကာင့် ၊ ထုိအတူ
သင် ၌ ငါြပ မည်။ အိစိုရ
ေတာင် ၊ သင် ှင့် တကွ ဧ ဒံု ြပည် သည် အကုနအ်စင် ပျက်စီး ၍ ၊ ငါ သည်
ထာဝရဘုရား
ြဖစ်ေကာင်း ကုိ သိ ရကလိမ့်မည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။

36
1တဖန် အချင်းလသူား ၊ ဣသေရလ
ေတာင် တို့ အား
ပေရာဖက်ြပ ၍
ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ၊ အိဣုသေရလ
ေတာင် တို့ ၊ ထာဝရဘုရား
၏အမိန ့် ေတာ်ကုိ နားေထာင် ကေလာ။့ 2အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ရနသူ် က၊ ေအေ့ဟ
၊ ထာဝရ
ေတာင် တို့သည်ငါ တို့လက်သို့ ေရာက် က ပီဟု သင် တို့တဘက် ၌ ဆုိ
မိေသာေကာင့် ၊ 3 ပေရာဖက်ြပ ၍
အ ှင် ထာဝရဘုရား ၏ အမိန ့်
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ေတာ် ကုိဆင့်ဆုိ ရမည် မှာ၊ သင် တို့သည်ကျန်ကင်း ေသာ တပါးအမျ ိးသား တို့
သိမ်းယူ ရာြဖစ် ရသည်တိင်ုေအာင် ၊ သင် တို့ ကုိသုတ်သင် ပယ် ှင်း၍
ပတ်လည် ကုိက်စား ေသာေကာင့်
၎င်း
၊ သင်တို့သည် လမူျားေြပာဆုိ ရာ၊ က့ဲရဲ
ရာ ြဖစ်ေသာေကာင့် ၎င်း ၊ 4 အိဣုသေရလ ေတာင် တို့ ၊ အ ှင် ထာဝရဘုရား
၏ အမိန ့် ေတာ်ကုိ နားေထာင် ကေလာ။့ အ ှင် ထာဝရဘုရား သည် ေတာင် ကီး၊
ေတာင်
ငယ်၊ ြမစ် ေရစီးရာ၊ ချ ိင့် ရာ၊ သုတ်သင် ေသာလင်ွြပင် မှစ၍၊ ပတ်လည် ၌ေနေသာတ
ပါးအမျ ိးသား အကျနအ်ကင်း တို့သည် လယူု
က့ဲရဲ ၍၊ မိ သားစွန ့် သွားေသာ မိ တို့အား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ 5အကယ်စင်စစ်
ငါ ့ ြပည် ကုိလယူုစရာဘို့ ပစ်ထား ြခင်းငှါအလနွဝ်မ်းေြမာက် ေသာစိတ် ၊ အ ငိ း ထား
ေသာစိတ်
ှိ၍၊ ကုိယ်တိင်ုလယူု စရာဘို့ စီရင် ေသာ
ဧဒံု အမျ ိးသား အေပါင်း တို့ ှင့်
ကျန်ကင်း ေသာ တပါးအမျ ိးသား တို့တဘက် ၌ ငါသည် ေဒါသ မီး ထွက်၍ ေြပာ
ထား ပီ။ 6 သို့ ြဖစ်၍ ၊ ဣသေရလ
ြပည် ကုိ ရည်မှတ် ၍
ပေရာဖက်ြပ လျက်၊ ေတာင် ကီး၊ ေတာင် ငယ်၊ ြမစ် ေရစီး ရာ၊ ချ ိင့် ရာတို့အား
အ ှင် ထာဝရဘုရား ၏ အမိန ့် ေတာ် ကုိ ဆင့်ဆုိ ရမည် မှာ၊ သင်တို့သည်တပါး
အမျ ိးသား တို့ က့ဲရဲ ြခင်းကုိခံရ ေသာေကာင့် ၊ ငါသည် ေဒါသ အမျက် ထွက်၍ ေြပာ
ပီ။ 7အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ အကယ်စင်စစ် သင် တို့ပတ်လည် ၌ေနေသာတပါးအမျ ိးသား
တို့သည် ကုိယ် အ ှက်ကဲွ ြခင်းကုိခံရ ကလိမ့်မည်ဟု ငါ ကျနိဆုိ် ပီ။ 8 အိဣုသေရလ
ေတာင် တို့ ၊ သင် တို့ မူကား ၊ အပင်
ေပါက် ၍
ငါ ၏လူ ဣသေရလ အမျ ိးသားတို့အဘို့
အသီး ကုိသီး
ရကလိမ့်မည်။ သူတို့ ြပနလ်ာ ချနိန်းီ ပီ။ 9 ငါ သည်သင် တို့ဘက်၌ ေန၍
သင် တို့ ှ ိရာသို့
ြပနလ်ာ သြဖင့် ၊ သင်တို့အေပါ်မှာလယ်လပ်ု ၍
မျ ိးေစ့ ကဲ ကလိမ့်မည်။ 10 သင် တို့ အေပါ်မှာ လူ များတည်းဟေူသာဣသေရလ
အမျ ိးသား အေပါင်း တို့ ကုိ ငါြပန ့ပွ်ါး ေစသြဖင့် ၊ သူတို့သည် မိ များ၌ေန ၍
ပျက်စီး ေသာ အရပ်များ ကုိ ြပ ြပင် ကလိမ့်မည်။ 11 သင် တို့ အေပါ် မှာ လူ ှင့်
တိ စ္ဆာန် တို့ ကုိ ငါ များြပား ေစသြဖင့် ၊ သူတို့သည်ပွားများ ၍ သား



ေယဇေကျလအနာဂတ္တ ိကျမ်း 36:12 1852 ေယဇေကျလအနာဂတ္တ ိကျမ်း 36:19

ေြမးအစ ်အဆက် ှိ ကလိမ့်မည်။ ေနရင်း အရပ်တို့ ၌ ငါေနရာ ချ၍ ၊ အရင် ြပ
သက့ဲသို့ ငါေကျးဇူး ြပ မည်။ ငါ သည် ထာဝရဘုရား
ြဖစ်ေကာင်း ကုိ သင်တို့သိ ရကလိမ့်မည်။ 12သင် တို့အေပါ်မှာ လူ များတည်းဟေူသာ
ငါ ၏ လူ
ဣသေရလ အမျ ိးသားတို့သည် သွား လာမည် အေကာင်းငါြပ မည်။ သူတို့သည်
သင် တို့ ကုိ သိမ်းယူ ၍
အေမွ ခံရ သြဖင့် ၊ ေနာက် တဖန် သင်တို့ေကာင့် သား
မ ဆုံး ှုံးရက။ 13အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ အချင်းြပည်၊ သင် သည် လူ
တို့ ကုိ ကုိက်စား တတ်၏။ ကုိယ်
အမျ ိးသား တို့ ကုိ လယူု
ဖျက်ဆီးတတ်၏ဟု သူတပါး ဆုိ
ေသာေကာင့် ၊ 14 ေနာက် တဖနသ်င်သည် လူ
တို့ ကုိ မ
ကုိက် မစားရ။ ကုိယ် အမျ ိးသား တို့ ၌ လယူု
ဖျက်ဆီးြခင်းကုိ မ
ြပ ရဟု အ ှင်
ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ် မူ၏။ 15 ေနာက် တဖန် အတိင်ုးတိင်ုး အြပည် ြပည် က့ဲရဲ
အြပစ်တင် ေသာ စကားကုိမ
ကား ရ။ ေနာက် တဖန် ကုိယ်
အမျ ိးသား တို့ ၌ လယူု
ဖျက်ဆီးြခင်းကုိ မ
ြပ ရဟု အ ှင်
ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 16တဖန် ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ်ေတာ် သည် ငါ ့
ဆီသို့
ေရာက်လာ ၍၊ 17အချင်းလသူား ၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့သည် ကုိယ် ြပည် ၌ ေန ေသာအခါ ၊ အလိအုေလျာက်ကျင့် ကံ ြပ မူ
ေသာအားြဖင့်
ထုိြပည် ကုိ ညစ်ည း ေစက၏။ သူ
တို့ အကျင့် ဓေလသ့ည် ငါ ့ ေ ှ မှာ ဥတု ေရာက်ေသာ မိနး်မ၏ အညစ်အေကး က့ဲသို့
ြဖစ် ၏။ 18 ထုိြပည် ၌
လအူသက် ကုိသတ်ေသာအြပစ်၊ ု ပ်တု တို့ ှင့်
ညစ်ည း ေစေသာ အြပစ်ေကာင့် ၊ ငါသည် ေဒါသ အမျက်ကုိ သွနး်ေလာင်း ပီ။

19အတိင်ုးတိင်ုး အြပည်ြပည် သို့ ငါကဲွြပား ြပန ့လ်ငွ့် ေစ ပီ။ သူ
တို့ကျင့် ကံ
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ြပ မူ သည်အတိင်ုး
ငါစီရင် ပီ။ 20 သို့ ရာတင်ွ တကျွနး် တ ိင်ုငံသို့ ေရာက် ေသာအခါ
ဤ သူတို့သည် ထာဝရဘုရား
၏ လူ
ြဖစ်က၏။ ကုိယ် ြပည်
မှ
ထွက်သွား ရက၏ဟု သူတပါးေြပာဆုိ သြဖင့်၊ ငါ ၏နာမ
ြမတ် ကုိ ှုတ်ချ ေသာေကာင့် ၊ 21ဣသေရလ အမျ ိးသား ေရာက် ရာ တကျွနး်
တ ိင်ုငံအရပ်ရပ်တို့ ၌ ှုတ်ချ ေသာ
ငါ ၏နာမ ြမတ် ကုိ ငါ ှေြမာ ၏။ 22 သို့ ြဖစ်၍ ၊ အ ှင် ထာဝရဘုရား ၏ အမိန ့် ေတာ်
ကုိ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့အား
ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ၊ အိဣုသေရလ
အမျ ိး ၊ သင် တို့ ကုိေထာက်၍ ဤအမှုကုိ ငါ ြပ သည် မ
ဟတ်ု။ သင်တို့ေရာက် သမျှေသာ အရပ်တို့ ၌ လူ
အမျ ိးမျ ိ းတို့ ေ ှ မှာ ှုတ်ချ ေသာ
ငါ ၏နာမ ြမတ် ကုိသာ ေထာက်၍ြပ ၏။ 23တပါးအမျ ိးသား တို့ အလယ် ၌သင်တို့
ှုတ်ချ ေသာ ငါ ၏မဟာ နာမ ေတာ်ကုိ ငါချးီေြမာက် မည်။ သူ
တို့ မျက်ေမှာက် ၌ သင် တို့အားြဖင့် ငါ သည် ချးီေြမာက် ရာသို့ ေရာက်ေသာအခါ ၊
ငါ သည်ထာဝရဘုရား
ြဖစ်ေကာင်း ကုိ သူတို့ သိ
ရကလိမ့်မည်ဟု အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 24အေကာင်းမူကား ၊ သင် တို့ ကုိ အတိင်ုးတိင်ုး အြပည်ြပည် တို့က
ငါေခါ် ခ့ဲ၍
စုေဝး ေစ ပီးလျှင် ၊ သင် တို့ ေနရင်းြပည် သို့ ပို့ ေဆာင် မည်။ 25 သင် တို့အေပါ်မှာ
သန ့် ှ င်း ေသာ ေရ
ကုိ ြဖနး်
သြဖင့် ၊ သင် တို့ ကုိ ခပ်သိမ်း ေသာ အညစ်အေကး မှစ၍ ခပ်သိမ်း ေသာ ုပ်တု တို့
ှင့် ကင်းစင် ေစမည်။ 26 စိတ် ှလံးု သစ် ကုိ ငါေပး မည်။ သေဘာ
သစ် ကုိ သွင်း ထားမည်။ သင် တို့ ကုိယ်ခနဓ္ါ ထဲက ေကျာက် ှလံးု ကုိ ှ တ် ၍
အသား ှလံးု ကုိေပး မည်။ 27 ငါ ့ ဝိညာ ် ကုိလည်း
သင် တို့အထဲ သို့
သွင်း ေပး သြဖင့် ၊ သင်တို့သည် ငါ ၏တရား လမ်းသို့ လိက်ု ၍ ၊ ငါ စီရင်
ေတာ်မူချက်တို့ ကုိ ေစာင့်ေ ှာက် ကလိမ့်မည်။ 28 ဘုိးေဘး တို့အား
ငါေပး ေသာ ြပည် ၌
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သင်တို့သည် ေန
ရ၍ ငါ ၏လူ ြဖစ် ကလိမ့်မည်။ ငါ သည်လည်း
သင် တို့၏ဘုရားသခင် ြဖစ် မည်။ 29သင် တို့ ကုိ အညစ်အေကး ှိသမျှ တို့ ှင့် ငါ
ကင်းလတ်ွ ေစမည်။ အစာ
ေခါင်းပါးြခင်းေဘးကုိ ပယ် ှား ြခင်းငှါ၊ ဆန် စပါးကုိ မှာ လိက်ု၍
များြပား ေစမည်။ 30သင်တို့သည် မွတ်သိပ် ၍ တပါးအမျ ိးသား တို့ က့ဲရဲ
ြခင်း ှင့် လတ်ွ ေစမည်အေကာင်း ၊ သစ်ပင် အသီး ှင့်
ေြမ အသီးအ ှံ ကုိ ငါများြပား ေစမည်။ 31 ထုိအခါ
သင်တို့သည် ကုိယ် ကျင့်ဘူးေသာအကျင့်
ဆုိး ှင့်
မ ေကာင်း ေသာ အမှု တို့ ကုိ ေအာက်ေမ့ ၍၊ ကုိယ် ဒစု ိုက် အြပစ်၊ စက်ဆုပ် ရံွ ှာဘွ
ယ်ေသာ အမှုတို့ေကာင့်
ကုိယ်ကုိကုိယ် ရံွ ှာ ကလိမ့်မည်။ 32သင် တို့ ကုိေထာက်၍ ဤအမှုကုိ ငါ ြပ သည် မ
ဟတ်ုဟု သိမှတ် ကေလာ။့ အိဣုသေရလ
အမျ ိး ၊ ကုိယ် ြပ မိေသာအမှုေကာင့်
ှက်ေကာက် လျက် ၊ မိနေ်မာ ေတေွဝလျက်ေနကေလာဟ့ု အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 33အ ှင် ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ သင် တို့ဒစု ိုက်
အြပစ် ှိသမျှ တို့ ကုိ ငါ ှ င်းလင်း ေသာအခါ ၊ မိ များ၌လေူန ေစ၍
ပျက်စီး ေသာ အရပ်တို့သည် ြပ ြပင် ြခင်း ှ ိ ကလိမ့်မည်။ 34 ေ ှာက်သွား ေသာ သူ
အေပါင်း တို့၏ မျက်ေမှာက်
၌ စွန ့ပ်စ် ဘူးေသာ
ေြမ တင်ွ တဖန် လယ်လပ်ု က လိမ့်မည်။ 35 ထုိအခါ
သူတပါးတို့က၊ အရင်စွန ့ပ်စ် ေသာ ဤ
ေြမ သည် ဧဒင် ဥယျာ ် က့ဲသို့ ြဖစ် ေလ ပီ။ သုတ်သင် ပယ် ှင်း ပျက်စီး ေသာ မိ
တို့သည်လည်း ခုိင်ခ့ံ ၍ မိ သား တို့ ှင့် ြပည့်စုံ က ပီဟု ေြပာ ကလိမ့်မည်။ 36 ထုိအခါ
ပျက်စီး ေသာ အရပ်တို့ ကုိ ငါ ထာဝရ ဘုရား
ြပ ြပင် ေကာင်း ကုိ၎င်း၊ စွန ့ပ်စ် ေသာေြမတင်ွ လယ် လပ်ု ေကာင်းကုိ၎င်း၊ သင် တို့
ပတ်လည် ၌ေနရစ် ေသာ
တပါးအမျ ိးသား တို့သည် သိ
ရကလိမ့်မည်။ ငါ ထာဝရဘုရား သည် မိန ့် မက် သည်အတိင်ုး
ြပ မည်။ 37အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ဣသေရလ
အမျ ိး အဘို့
ဤ အမှုကုိ ငါြပ ရမည်အေကာင်း ၊ သူတို့သည် ငါကုိ့ေတာင်းပန် ရကမည်။ သုိး
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များြပားသက့ဲသို့ ထုိအမျ ိးသားချင်းတို့ ကုိ များြပား ေစမည်။ 38 ပျက်စီး ေသာ မိ
တို့သည် သန ့် ှ င်း ေသာ သုိးစု
တည်းဟေူသာ၊ ဓမ္မ
ပဲွခံချနိတ်င်ွ
ေယ ု ှလင် သုိးစု က့ဲသို့ ေသာ လူ
စုတို့ ှင့် ြပည့်စုံ ၍ ၊ ငါ သည် ထာဝရဘုရား
ြဖစ်ေကာင်း ကုိ သိ ရကလိမ့်မည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။

37
1တဖနထ်ာဝရဘုရား ၏ လက် ေတာ်သည် ငါ ့
အေပါ်မှာ ှိ ၍
ဝိညာ ် ေတာ်အားြဖင့် ငါ ့ ကုိြပင်သို့ ေဆာင် သွား လျက်၊ အ ို း
တို့ ှင့် ြပည့် ေသာချ ိင့် အလယ် ၌
ထား ပီးလျှင် ၊ 2 ထုိအ ို းတို့ ပတ်လည် ၌ ေ ှာက်သွား ေစေတာ်မူ ၏။ ထုိချ ိင့်
မျက် ှာြပင် ၌
များစွာ ေသာအ ို းတို့သည် ှိ၍
အလနွ် ေသွ့ေြခာက် က၏။ 3ထာဝရဘုရားကလည်း၊ အချင်းလသူား ၊ ဤ
အ ို း တို့သည် အသက် ှင် ိင်ုသေလာဟု ေမး ေတာ် မူလျှင် ၊ ငါက၊ အိုအ ှင်
ထာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ် သိ ေတာ်မူသည် ဟု ေလျှာက် ေလ၏။ 4 ထာဝရဘုရား
ကလည်း၊ ဤ
အ ို း တို့အေပါ်မှာ ပေရာဖက်ြပ ၍
ေဟာေြပာ ရမည်မှာ၊ အိေုသွ့ေြခာက် ေသာ အ ို း
တို့ ၊ ထာဝရဘုရား
၏အမိန ့် ေတာ်ကုိနားေထာင် ကေလာ။့ 5ဤ ေသွ့ေြခာက်ေသာ အ ို း
တို့အား
အ ှင်
ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ငါ သည် သင် တို့အထဲသို့ အသက် ကုိသွင်း ၍
သင်တို့သည် အသက် ှင် ရကမည် ။ 6သင် တို့အေပါ်မှာ အေကာ တို့ ကုိ ငါတင် ၍
အသား ကုိ တက် ေစမည်။ အေရ
ှင့် ဖုံးလွှမ်း ၍ ၊ အသက်
ကုိ သွင်း သြဖင့်
သင်တို့သည် အသက် ှင် ၍ ၊ ငါ သည် ထာဝရဘုရား
ြဖစ်ေကာင်း ကုိ သိ ရကလိမ့်မည်ဟ၊ု 7 မှာထား ေတာ်မူသည်အတိင်ုး
ငါသည် ပေရာဖက်ြပ ၏။ ပေရာဖက်ြပ စ ်တင်ွ အသံ ြမည်၏။ လှုပ် ှား ြခင်းလည်း
ှိ၏။ အ ို း
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တို့သည် တခုအနးီသို့ တခု ချ ်း က ၏။ 8 ငါ ကည့် ှု စ ်တင်ွ အေကာ တို့သည်
ေပါ်လာ ၍
အသား လည်း တက် ၏။ အေရ
လည်းဖုံးလွှမ်း ၏။ သို့ ရာတင်ွ ၊ အသက် မ ှိေသး။ 9ထာဝရဘုရားကလည်း၊ အချင်း
လသူား ၊ ေလ
အား
ပေရာဖက်ြပ ေလာ။့ အ ှင် ထာဝရဘုရား ၏ အမိန ့်
ေတာ်ကုိ ေလ
အား ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ၊ အိေုလ
၊ အရပ် ေလးမျက် ှာတို့ မှ လာ
၍၊ ဤ
အေသေကာင် တို့သည် အသက် ှင် မည်အေကာင်း သူတို့ အေပါ်မှာမှုတ် ေလာ့ဟ၊ု

10 မှာထား ေတာ်မူသည်အတိင်ုး
ငါသည် ပေရာဖက်ြပ ၍ ၊ ေလ
သည် သူ
တို့အထဲသို့ ဝင် သြဖင့်
သူတို့သည် အသက် ှင် ၍ ၊ အလနွ် များ ေသာ ဗုိလ်ေြခ ြဖစ်လျက် မတ်တတ် ေန
က၏။ 11ထာဝရဘုရားကလည်း၊ အချင်းလသူား ၊ ဤ
အ ို း တို့သည် ဣသေရလ
အမျ ိး အေပါင်း ြဖစ် က၏။ ငါ တို့အ ို း များသည် ေသွ့ေြခာက် က၏။ ေြမာ်လင့်
စရာ မ
ှိ။ ငါတို့သည် ဆုံး ှုံး က ပီဟု သူ
တို့ ဆုိ တတ်က၏။ 12 သို့ ြဖစ်၍ ၊ ပေရာဖက်ြပ လျက် အ ှင် ထာဝရဘုရား
၏ အမိန ့် ေတာ်ကုိ သူ
တို့အား
ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ၊ အချင်းငါ ၏လူ တို့ ၊ သင် တို့သခင်္ျ ိ င်း တင်ွးများကုိ ငါ ဖွင့် ၍
သင် တို့ ကုိ ထုတ် ပီးလျှင် ဣသေရလ ြပည် သို့
ပို့ ေဆာင် မည်။ 13အချင်းငါ ၏လူ တို့ ၊ သင် တို့သခင်္ျ ိ င်း တင်ွးများကုိ ငါ ဖွင့် ၍ သင်
တို့ ကုိ ထုတ် ပီးလျှင် ၊ 14အသက် ှင် ေစြခင်းငှါငါသည် ကုိယ် အသက် ကုိ သွင်း ေပး၍
၊ သင် တို့ ကုိ ေနရင်းြပည် ၌
ေနရာ ချေသာအခါ ၊ ငါ သည် ထာဝရဘုရား
ြဖစ်ေကာင်း ကုိ သင်တို့သိ ရကလိမ့်မည်။ ငါထာဝရဘုရားေြပာ သည်အတိင်ုး ြပည့်စုံ
ေကာင်း ကုိလည်း သိရကလိမ့်မည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 15တဖန် ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ်ေတာ် သည် ငါ ့ ဆီသို့
ေရာက်လာ ၍ ၊ 16အချင်းလသူား ၊ တတ်ု တ ေချာင်းကုိယူ ၍ ၊ ယုဒ
အမျ ိး ှင့်
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သူ ၏အေပါင်းအေဘာ် ဣသေရလ အမျ ိးသား အဘို့
ဟု ေရးမှတ် ေလာ။့ တဖန်
တတ်ု တ ေချာင်းကုိယူ ၍ ၊ ေယာသပ် အမျ ိး ှင့်သူ ၏ အေပါင်းအေဘာ် ဣသေရ
လ အမျ ိးသား များအဘို့ ၊ ဧဖရိမ် တတ်ု ေပတည်းဟု ေရးမှတ် ေလာ။့ 17 ထုိတတ်ု ှစ်
ေချာင်းကုိ တ
ေချာင်းတည်းြဖစ် ေစြခင်းငှါ ပူး ထား၍၊ ထုိတေချာင်းတည်းေသာ တတ်ုကုိ လက် စဲွ
ေလာ။့ 18သင် ၏အမျ ိးသား ချင်းတို့က၊ ထုိသို့
ြပ ေသာ်၊ အဘယ်သို့ ဆုိလိသုည်ကုိ ငါ တို့အား မ ေြပာ သင့်သေလာ ဟုေမး လျှင် ၊

19အ ှင် ထာဝရဘုရား ၏ အမိန ့် ေတာ်ကုိသူ တို့ အား
ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ၊ ဧဖရိမ် ကုိင် ေသာ ေယာသပ် ၏ တတ်ု ှင့် ၊ သူ
၏အေပါင်းအေဘာ် ဣသေရလ အမျ ိးအ ယ်ွ တို့ ကုိငါ ယူ ၍
ယုဒ တတ်ု ှင့်အတပူူး ထား ပီးလျှင် ၊ တ
ေချာင်းတည်းြဖစ်ေသာ တတ်ု ကုိငါ လက် စဲွမည်ဟု ဆင့်ဆုိလျက်၊ 20သင်ေရးမှတ်
ေသာ
ထုိတတ်ု ကုိသူ တို့မျက်ေမှာက် ၌ လက် စဲွလျက် ေန ေလာ။့ 21အ ှင် ထာဝရ ဘုရား၏
အမိန ့် ေတာ်ကုိလည်း ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့ေရာက် ေသာ တပါး အမျ ိးသား ေနရာအရပ်ရပ် တို့ မှ
သူ တို့ ကုိငါ ေခါ် ခ့ဲ၍
စုေဝး ေစ ပီးလျှင် ၊ သူ
တို့ ကုိ ေနရင်းြပည် သို့
ပို့ ေဆာင် မည်။ 22 ထုိြပည်တင်ွ ဣသေရလ
ေတာင် တို့အေပါ်၌ လူ တ မျ ိးတည်းြဖစ်ေစ ၍၊ ှင်ဘုရင် တ ပါးတည်းသာလျှင်ထုိ
သူ အေပါင်း တို့ ကုိ စုိးစံ
ရလိမ့်မည်။ ေနာင် တဖန် သူတို့ သည် လူ
ှစ် မျ ိ းမ ြဖစ် ရ။ ှစ် တိင်ုး ှစ်ြပည်ကဲွြပား လျက် မ ှိရ။ 23 ေနာက် တဖန် သူ
တို့ ု ပ်တု များ၊ စက်ဆုပ် ရံွ ှာဘွယ်ေသာ အမှုများ၊ လနွက်ျ း ြခင်းအမှုများ ှင့် ကုိယ်
ကုိမ ညစ်ည း ေစရက။ သူတို့ ြပစ်မှား
ေလရာရာ
အရပ် တို့ မှ
ငါကယ် ှ တ် ၍
သန ့် ှ င်း ေစမည်။ သူတို့သည် ငါ ၏ လူ
ြဖစ် ကလိမ့်မည်။ ငါ သည်လည်း
သူ တို့၏ဘုရားသခင် ြဖစ် မည်။ 24 ငါ ၏ကျွန် ဒါဝိဒ် သည် သူ
တို့၏ ှင်ဘုရင် ြဖစ်၍ ၊ ထုိသူ
အေပါင်း တို့သည် သုိးထိနး် တဦးတည်း ှိ ကလိမ့်မည်။ ငါ စီရင် ထုံးဖွ့ဲချက် တရား
လမ်းသို့
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လိက်ု ၍ ေစာင့်ေ ှာက် ကလိမ့်မည်။ 25 ငါ ၏ကျွန် ယာကုပ် အား
ငါေပး ၍၊ သင် တို့ ဘုိးေဘး များေန ဘူးေသာ ြပည် ၌ သူ တို့ ှင့် သား ေြမး
အစ ်အဆက် တို့သည် ေန
ကလိမ့်မည်။ ငါ ၏ကျွန် ဒါဝိဒ် သည် လည်း
သူ တို့ ကုိ အစ ်အ မဲ စုိးစံလိမ့်မည်။ 26 ထုိမှတပါး ၊ သူ
တို့ ှင့် မိဿဟာယ ပဋိညာ ် ကုိ ငါဖွ့ဲ ၍၊ ထုိပဋိညာ ်သည် နစိ္စ
ထာဝရပဋိညာ ် ြဖစ် လိမ့်မည် ။ သူ
တို့ ကုိေနရာချ ၍
များြပား ေစမည်။ ငါ ၏ သန ့် ှ င်း ရာဌာနကုိ သူ
တို့အလယ် ၌
အစ ်အ မဲ ထား မည်။ 27 ငါ ၏ဗိမာန် ေတာ်သည်လည်း
သူ တို့ ၌ ှိ ၍ ၊ ငါသည် သူ
တို့၏ ဘုရားသခင် ြဖစ် မည်။ သူ
တို့သည်လည်း
ငါ ၏လူ ြဖစ် ကလိမ့်မည်။ 28 ထုိသို့ ငါ ၏ သန ့် ှ င်း ရာဌာနသည် သူ
တို့အလယ်
၌ အစ ်အ မဲ တည် ေသာအခါ ၊ ငါ ထာဝရဘုရား သည် ဣသေရလ
အမျ ိးကုိ သန ့် ှ င်း ေစသည်ဟု တပါး အမျ ိးသား တို့သည် သိ ရကလိမ့်မည်ဟု မိန ့်
ေတာ်မူ၏။

38
1တဖန် ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ်ေတာ် သည် ငါ ့ ဆီသို့ ေရာက်လာ ၍၊ 2အချင်း
လသူား ၊ ေရာ ှ ြပည်၊ ေမ ှက် ြပည်၊ တဗုလ
ြပည်ကုိ အစုိးရ
ေသာမာေဂါဂ ြပည်သား ေဂါဂ မင်းတဘက် ၌ မျက် ှာ ထား ၍ ပေရာဖက်ြပ လျက်၊

3အ ှင် ထာဝရဘုရား ၏ အမိန ့် ေတာ်ကုိ ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ၊ ေရာ ှ၊ ေမ ှက် ၊ တဗုလ
ြပည်တို့ ကုိ အစုိးရေသာအိေုဂါဂ မင်း၊ သင့် တဘက် ၌ ငါ ေန၏။ 4သင့် ကုိ ငါြပနလ်ာ
ေစမည်။ သင့် ပါး ို း ကုိ သံချတ်ိ ှင့ခ်ျတ်ိ ပီးလျှင် ၊ သင် မှစ၍ထူးဆနး်ေသာ လက်နက်
စုံ အမျ ိးမျ ိ း ကုိ ေဆာင်ေသာသူ၊ ဒိင်ုး လွှား ပါ၍ ထား
ကုိ လက်စဲွ ေသာလူ အလံးုအရင်းများ ှင့် ြမင်း ၊ ြမင်းစီး သူရဲ ဗုိလ်ေြခ အေပါင်း
တို့ ကုိ ငါေဆာင် ခ့ဲမည်။ 5 အသီးအသီး ဒိင်ုး လွှားကုိင်၍ သံခေမာက်လံးု ကုိ ေဆာင်း
ေသာေပရသိ ြပည်သား၊ ကု ှ ြပည်သား၊ ဖုတ ြပည်သား၊ 6 ေဂါမာ ှင့်သူ ၏တပ် များ၊
ေြမာက် ြပည်သားေတာဂါမ အမျ ိး ှင့် သူ
၏တပ် များအလံးုအရင်း အေပါင်း တို့သည် သင် ှင့်အတူ လိက်ုလာ ကလိမ့်မည်။

7သင် သည် မိမိ
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၌
စုေဝး ေသာလူ အလံးုအရင်းများ ှင့်တကွကုိယ် ကုိြပင်ဆင် ေလာ။့ ြပင်ဆင် လျက်
ေနေလာ။့ သူ
တို့ ကုိ
ေစာင့် လျက်ေနေလာ။့ 8 ကာြမင့် စွာ ကာလ
လနွ် ပီးမှသင်သည် အပ်ုချ ပ်ရေသာအခွင့် ှ ိလိမ့်မည်။ ထား
ေဘး ှင့်လတ်ွ ၍ လူ
အမျ ိးမျ ိ း ထဲက
ှ တ် ေသာြပည်သား၊ ကာြမင့် စွာ ဆိတ်ညံ လျက်ေနေသာ ဣသေရလ ေတာင် တို့

အေပါ်သို့ ၊ တဖနေ်ဆာင်ခ့ဲေသာ ြပည်သား တို့ ှ ိရာသို့
ေနာင် ကာလ ၌
သင်သည်စစ်ချ ီ ၍လာ လိမ့်မည်။ ထုိြပည်သားတို့သည် လူ
အမျ ိးမျ ိ းထဲက
ှ တ်ေဆာင် ေသာသူြဖစ်၍၊ တြပည်လံးု ငိမ်ဝပ် လျက် ှိေန ေသာအခါ ၊ 9သင်သည်မုိ

ဃ်းသက် မုနတိ်င်ုးက့ဲသို့ တက် လာ၍၊ သင် ၌ ပါေသာသမျှေသာတပ်သား အလံးုအရင်း
ှင့်တကွ ၊ ထုိြပည် ကုိ မုိဃ်းအံု့ သက့ဲသို့ ြဖစ် လိမ့်မည်။ 10အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ထုိအခါ
သင်သည် အရာရာတို့ ကုိ ေအာက်ေမ့ ၍
မေကာင်း ေသာ အ ကံ ကုိ ကံစည် လျက်၊ 11 ရွာ ဇနပုဒ်များေသာြပည် ၊ မိ ို း မ ှိ၊
တံခါးကျင် ှင့် တံခါး မ ှိ၊ စုိးရိမ် စရာအေကာင်းအလျှင်း မ ှိ၊ ငိမ်ဝပ် ေသာြပည်သား
တို့ ှ ိရာသို့ ငါချသွီား ၍ ၊ 12 သူတို့ ဥစ္စာ ကုိ လယုက် သိမ်းယူမည်။ အရင် ဆိတ်ညံ ၍
ယခုလေူန
ေသာအရပ်တို့ ကုိ၎င်း၊ လူ
အမျ ိးမျ ိ းထဲက
စုေဝး သြဖင့် တိ စ္ဆာန် များ ှင့်
ဥစ္စာ များကုိရ တတ်၍၊ ြပည် အလယ် ၌ ေန ေသာသူတို့ ကုိ၎င်းတိက်ုမည်ဟု ကံစည်
လိမ့်မည်။ 13 ေ ှဘ ြပည်သား၊ ေဒဒန် ြပည်သား၊ တာ ှု
ကုနသ်ည် များ၊ ြခေသင့်္ ပျ ိအေပါင်း တို့ကကုိယ်ေတာ် သည်သူ့ဥစ္စာ ကုိလယူု ြခင်းငှါ
လာ သေလာ ။ သူ့ ဥစ္စာကုိ ေဝငှ၍ေရွှ ေငွ ကုိ၎င်း တိ စ္ဆာန် များ ှင့် ဥစ္စာ များကုိ၎င်း
သိမ်း သွားလျက်၊ များစွာလယုက် ဖျက်ဆီးြခင်းငှါ အေပါင်းအသင်း ကုိ စုေဝး
ေစ ပီ ေလာဟု ေမးြမနး် ကလိမ့်မည်။ 14 သို့ ြဖစ်၍ ၊ အချင်းလသူား ၊ ပေရာဖက်ြပ
၍ အ ှင် ထာဝရဘုရား ၏ အမိန ့် ေတာ်ကုိ ေဂါဂ အား ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ၊ ငါ ၏လူ
ဣသေရလ အမျ ိးသားတို့သည် ငိမ်ဝပ် စွာေန ေသာအခါ
သင်သည်သိ ၍၊ 15 ြမင်း စီး ေသာသူ အလံးုအရင်း အေပါင်း ၊ အား ကီး ေသာစစ်သူရဲ
အေပါင်းတို့ ှင့်တကွေြမာက် မျက် ှာမှ
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ချ ီလာမည်။ 16 ြပည် ကုိ မုိဃ်းအံု့ သက့ဲသို့ ငါ ၏လူ ဣသေရလ
အမျ ိးသားတို့ ကုိ တက် ၍တိက်ုလာမည်။ ေနာင် ကာလ တင်ွ
ငါ ၏ြပည် တဘက် ၌ သင့် ကုိ ငါေဆာင် ခ့ဲမည်မဟတ်ုေလာ။ အေကာင်းမူကား၊ အို
ေဂါဂ ၊ လအူမျ ိးမျ ိ းတို့ မျက်ေမှာက် ၌ သင့် အားြဖင့် ငါ သည်ချးီေြမာက် ရာသို့ ေရာက်
ေသာအခါ ၊ သူတို့သည် ငါ ့ ကုိသိ ရကမည်အေကာင်း တည်း။ 17အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ငါသည် စစ်ချ ီ ေစမည် ဟ၊ု လနွေ်လ ပီးေသာေ ှး ကာလ ၌
ပေရာဖက်ြပ ေသာငါ ၏ ကျွန် ဣသေရလ ပေရာဖက် တို့ အား ငါသည်ဗျာဒိတ် ေပး
ေသာအခါ၊ သင့် ကုိရည်မှတ်သည်မဟတ်ုေလာ ။ 18အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ထုိ
ကာလ တင်ွ ေဂါဂ သည် ဣသေရလ
ြပည် ကုိ တိက်ုလာ
ေသာကာလ အခါ၊ ငါ သည်ေဒါသ အ ှိန် ထ
၍ အမျက် ထွက် လိမ့်မည် ။ 19အကယ်စင်စစ် ထုိအခါ ဣသေရလ
ြပည် ၌ ကီးစွာ ေသာ လှုပ် ှား ြခင်းြဖစ် လိမ့်မည်ဟု ငါ ၏ေဒါသ မီး ေလာင်
လျက် ငါေြပာ ပီ။ 20 ပင်လယ် ငါး ၊ မုိဃ်း ေကာင်းကင်ငှက် ၊ ေတာ
တိ စ္ဆာန် ှင့်
ေြမ ၌ တာွး တတ်ေသာတိ စ္ဆာန် ၊ ေြမ ေပါ်မှာ ှ ိ ေသာ လူ အေပါင်း တို့သည် ငါ ့
ေ ှ မှာ တနုလ်ှုပ် က လိမ့်မည်။ ေတာင် တို့သည် ပိ လျက် ၊ အေစာက် ြမင့်ေသာ အရပ်
တို့သည် လဲ
လျက် ၊ အလံးုစုံ
ေသာအတ်ု ို း ြပ တ် လျက် ှိ ကလိမ့်မည်။ 21အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ငါ ့ ေတာင် များ အရပ်ရပ် တို့တင်ွ
သူ့ တဘက် ၌ထား ကုိ ငါမှာလိက်ု သြဖင့် ၊ လအူေပါင်းတို့သည် တေယာက်ကုိ တ
ေယာက်ထား ှင့် ခုတ် ကလိမ့်မည်။ 22 ငါသည်ကာလနာ ေဘး၊ အေသ
သတ်ြခင်းေဘး အားြဖင့် သူ့ ကုိ ဒဏ် ေပးမည်။ သူ
ှင့် သူ၌ပါေသာတပ် များ၊ အလံးုအရင်း များအေပါ်မှာ လွှမ်းမုိး ေသာမုိဃ်း ေရ၊ ကီး
ေသာမုိဃ်းသီး၊ ကန ့် ှင့်ေရာေသာမီး မုိဃ်း ကုိ ရွာေစမည်။ 23 ထုိသို့ ငါသည် ကုိယ်
ကုိချးီေြမာက် ၍
ိုေသ ဘွယ် ေသာ ဂုဏ်လက္ခဏာတို့ ကုိြပလျက်၊ များစွာ ေသာလမူျ ိ း တို့ ေ ှ မှာ

ထင် ှား ေသာအခါ ၊ ငါ သည်ထာဝရဘုရား
ြဖစ်ေကာင်း ကုိ သူတို့ သိ ရကလိမ့်မည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။

39
1 သို့ ြဖစ်၍ ၊ အချင်းလသူား ၊ ေဂါဂ တဘက် ၌ပေရာဖက်ြပ ၍
အ ှင် ထာဝရဘုရား ၏ အမိန ့် ေတာ်ကုိ ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ၊ ေရာ ှ၊ ေမ ှက် ၊ တဗုလ
ြပည်တို့ ကုိ အစုိးရ
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ေသာအိေုဂါဂ မင်း ၊ ငါ သည်သင့် တဘက် ၌ ေန၏။ 2သင့် ကုိ ငါလှည့် ၍
ေသွးေဆာင် မည်။ ေြမာက်
မျက် ှာ မှ
ချ ီလာ၍
ဣသေရလ ေတာင် တို့အေပါ်သို့ ေရာက် ေစမည်။ 3 ထုိအခါ
သင့် လက်ဝဲ လက် မှ
ေလး ကုိ၎င်း ၊ လက်ျာ လက် မှ
ြမား တို့ ကုိ၎င်း ငါ ိုက် ၍ကျ ေစမည်။ 4သင် ှင့် သင် ၌ပါေသာတပ်သား အေပါင်း
တို့ သည် ဣသေရလ
ေတာင် တို့အေပါ်မှာ လဲ ၍ ေသကလိမ့်မည်။ သင့ကုိ် အမျ ိးမျ ိ း ေသာ ငှက်ရဲ ၊ သားရဲ
တို့ ကုိက်စား စရာဘို့
ငါအပ် မည်။ 5သင်သည် လင်ွြပင် ၌
လဲ ၍ေသလိမ့်မည်။ ငါ ေြပာ ပီဟု အ ှင် ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 6 မာေဂါဂ
ြပည် ှင့်
ပင်လယ် ကမ်းနားမှာ ငိမ်ဝပ် စွာေန ေသာသူတို့ အေပါ်သို့ မီး ကုိငါလွှတ် လိက်ု၍ ၊
ငါ သည်ထာဝရဘုရား ြဖစ်ေကာင်း ကုိ သိ ရကလိမ့်မည်။ 7 ထုိသို့ ငါ ၏ နာမ
ြမတ် ကုိငါ ၏ လူ
ဣသေရလ
အမျ ိးသားတို့တင်ွ
ထင် ှား ေစမည်။ ေနာက် တဖနသူ်တို့ သည် ငါ ၏နာမ ြမတ် ကုိမ ှုတ်ချ ရက။ ငါ
သည်ဣသေရလ အမျ ိး၏ သန ့် ှ င်း ေသာဘုရား၊ ထာဝရဘုရား
ြဖစ်ေကာင်း
ကုိ တပါးအမျ ိးသား တို့ သိ ရ ကလိမ့်မည်ဟု မိန ့် ေတာ် မူ၏။ 8 တဖန် အ ှင်
ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည် ကား၊ အမှုေရာက် ေလ ပီ။ ြပည့်စုံ ေလ ပီ။ ယခု
ေနရ့က်သည် ငါမိန ့် မက် ှင့် ပီးေသာ
ေန ့ရက်ြဖစ်၏။ 9ဣသေရလ မိ တို့ ၌ ေန
ေသာသူတို့သည် ထွက်သွား
၍ ၊ စစ်တိက်ု လက်နက်၊ ဒိင်ုး ၊ လွှား ၊ ေလး
၊ ြမား ၊ တတ်ု ၊ လံှ များကုိ ခုနစ် ှစ် ပတ်လံးုမီး ှု ိ ကလိမ့်မည်။ 10 ထုိကာလတင်ွ
ဥယျာ ် ၌ ထင်း မ ေခွ၊ ေတာ
၌
ထင်းမ ခုတ် မလဲှ၊ စစ်တိက်ု လက်နက်တို့ ှင့် မီးေမွှး က လိမ့်မည်။ ဖျက်ဆီး ေသာ
သူတို့ ကုိ ဖျက်ဆီး ကလိမ့်မည်။ လယူု
ေသာသူတို့၏ ဥစ္စာကုိလည်းလယူု ကလိမ့်မည်ဟု အ ှင် ထာဝရဘုရား
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မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 11 ထုိ ကာလ တင်ွ
ဣသေရလ ြပည်၊ အိင်ု အေ ှ ၊ ခရီးသွား ရာချ ိင့် ၌
ထင် ှားေသာ သခင်္ျ ိ င်း ကုိေဂါဂ အား
ငါေပး မည်။ ခရီသွား ေသာသူတို့ သည် ှာေခါင်းကုိ ပိတ် ရက လိမ့်မည်။ ထုိ
အရပ်၌ ေဂါဂ
ှင့် သူ ၏လူ
အလံးုအရင်း ှိသမျှ ကုိေြမ၌ ြမ ပ် ၍၊ ထုိချ ိင့်သည် ဟာမုန် ေဂါဂ ချ ိင့်အမည် ြဖင့်
တင်ွလိမ့်မည်။ 12ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့သည် ြပည် ကုိ သန ့် ှ င်း ေစြခင်းငှါ ခုနစ်
ှစ် ပတ်လံးုေြမ ၌ြမ ပ် က လိမ့်မည်။ 13 ြပည်သား အေပါင်း တို့သည် ဝုိင်း၍ေြမ၌ြမ ပ်
သြဖင့် ၊ ငါ ၏ဘုနး် ပွင့်ေသာ ထုိေန ့
ရက်၌ သူ တို့သည် လည်း ေကျာ်ေစာ ြခင်း သို့ ေရာက် က လိမ့်မည် ဟု အ ှင်
ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 14အရပ်ရပ် လှည့်လည် ၍ အြခားေသာခရီးသည်တို့ ှင့် ဝုိင်းလျက်၊
ေြမ ေပါ်၌ ကင်း ေသးေသာ အေသေကာင်တို့ ကုိ ြမ ပ် ၍၊ ထုိြပည် ကုိ သန ့် ှ င်း ေစ
ြခင်းငှါ အစ ် အမှုေစာင့်ေသာသူတို့ ကုိေရွးေကာက်၍ ခန ့ထ်ား ရ ကလိမ့်မည်။ ထုိသူ
တို့သည် ခုနစ် လ မက ှာေဖွ ကစ ်တင်ွ၊ 15 လှည့်လည် ၍ ခရီးသွားေသာသူတို့သည်
အေသေကာင် ၏ အ ို း
ကုိေတွ့ြမင် လျှင် ၊ ေြမ ၌ြမ ပ်ေသာသူတို့ သည် ဟာမုန် ေဂါဂချ ိင့်၌
မ ြမ ပ် မီှတိင်ုေအာင်၊ အ ို း
၏အနား မှာမှတ်တိင်ု ကုိ စုိက် ရ ကမည်။ 16 ထုိအရပ်၌ တည်ေသာ မိ သည်လည်း
ဟာမုန်
မိ ဟ၍ူတင်ွ သြဖင့် ၊ ထုိသို့ ြပည် ေတာ်ကုိ သန ့် ှ င်း ေစ က လိမ့်မည်။ 17 အချင်း

လသူား ၊ အ ှင် ထာဝရဘုရား ၏ အမိန ့်
ေတာ်ကုိ ငှက် အမျ ိးမျ ိ း တို့ ှင့်
ေြမ တိ စ္ဆာန် ခပ်သိမ်း တို့အား
ဆင့်ဆုိရမည်မှာ၊ စည်းေဝး ၍ လာ ကေလာ။့ ဣသေရလ
ေတာင် တို့အေပါ်၌ သင် တို့အဘို့
ငါစီရင်ေသာ ယဇ် ပဲွ ကီး
သို့ အရပ်ရပ် တို့က
စည်းေဝး ၍၊ အသား
အေသွး ကုိ ေသာက် စား ြခင်းငှါလာ ကေလာ။့ 18 သင်တို့သည် အား ကီး ေသာသူ
တို့၏ အသား
၊ ေလာကီ
မင်း တို့၏အေသွး ၊ ဗာ ှန် ြပည်၌ ဆူ
ေအာင်ေကျွး ေသာ သုိးထီး
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၊ ဆိတ်ထီး ၊ ာွးလားဥဿဘ တို့၏ အသား အေသွးကုိ ေသာက် စား ရကလိမ့်မည်။
19သင် တို့အဘို့
ငါစီရင် ေသာ ယဇ် ပဲွ၌
ဆီဥ ကုိဝ စွာ စား
ရကလိမ့်မည်။ အေသွး ှင့ယ်စ်မူး သည်တိင်ုေအာင် ေသာက် ရကလိမ့်မည်။ 20 ထုိသို့
စားပဲွ ၌ ြမင်း ၊ ြမင်းစီး သူရဲ၊ ခွနအ်ား ကီးေသာသူ၊ စစ်တိက်ု ေသာသူ အမျ ိးမျ ိ း တို့ ကုိ
ဝ
စွာစားရက လိမ့်မည်ဟု အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 21 ငါ ့ ဘုနး် ကုိလည်း တပါးအမျ ိးသား တို့တင်ွ
ငါထင် ှား ေစ၍ ၊ ငါစီရင် ေသာ တရားမှု ှင့် ၊ သူ
တို့ ၌
ငါတင် ေသာ လက် ကုိ တပါးအမျ ိးသား အေပါင်း တို့သည် ြမင် ရကလိမ့်မည်။ 22 ငါ
သည်သူ တို့၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား
ြဖစ်ေကာင်း ကုိ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့သည် ထုိ
ေန ့မှစ၍ သိ ရကလိမ့်မည်။ 23ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့သည် မိမိ
အမျ ိးတို့ အြပစ် ေကာင့်
သိမ်း သွားြခင်းခံရေကာင်း ကုိ တပါး အမျ ိးသား တို့သည် သိ
ရကလိမ့်မည်။ ငါ ့ ကုိြပစ်မှား ေသာေကာင့်
၊ ငါသည် မျက် ှာ လွှဲ ၍
ရနသူ် တို့လက် သို့
အပ်
သြဖင့် ၊ ထုိသူ
အေပါင်း တို့သည် ထား
ြဖင့်
လဲ ၍ ေသရ က ပီ။ 24 သူ တို့ညစ်ည း ေသာအမှု၊ လနွက်ျ း ြခင်းအမှုတို့ အတိင်ုး
ငါသည် ြပ ၍
မျက် ှာ ကုိလွှဲ ပီ။ 25ဤ အမှုတင်ွ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည် ကား၊ သိမ်း သွားြခင်းကုိ ခံရေသာယာကုပ်
အမျ ိးကုိ ငါတဖနေ်ဆာင် ခ့ဲ၍ ၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသား အေပါင်း တို့ ကုိ ကယ်မ သနားသြဖင့် ၊ ငါ ၏နာမ ြမတ် အဘို့
အလိငုှါ စိတ် အား ကီးမည်။ 26 သူ တို့ ကုိ လူ
အမျ ိးမျ ိ းထဲက
ငါ ေခါ် ခ့ဲ၍၊ 27 ရနသူ် ေနရာြပည် တို့ မှ
စုေဝး ေစလျက် ၊ သူ
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တို့ အားြဖင့် များ စွာ ေသာ လမူျ ိ း တို့ ေ ှ မှာ ငါသည်ချးီေြမာက် ြခင်းသို့ ေရာက်
ေသာအခါ၊ သူတို့သည် ေကာက် ေစေသာ သူမ
ှိ၊ ငိမ်ဝပ် စွာေန ကစ ်တင်ွ ခံရဘူးေသာအ ှက်ကဲွ ြခင်း ှင့် ၊ ငါ ့အား ြပစ်မှား ြခင်း

အြပစ် များကုိ ေအာက်ေမ့ က ရလိမ့်မည်။ 28 ငါသည်သူ တို့ ကုိ တပါးအမျ ိးသား တို့၏
သိမ်း
သွားြခင်းကုိ ခံေစေသာေကာင့်၎င်း ၊ ေနာက်တဖန် ေနရင်းြပည် ၌ စုေဝး
ေစ၍ ေနရာချေသာေကာင့်၎င်း ၊ သူ
တို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ြဖစ်ေကာင်း ကုိ သိ ရက လိမ့်မည်။ 29 ငါသည်
ကုိယ် ဝိညာ ် ကုိ ဣသေရလ
အမျ ိးသား အေပါ်သို့ သွနး်ေလာင်း ေသာအခါ၊ သူ
တို့တင်ွ
တေယာက် ကုိမျှ ေနာက် တဖန်ငါမစွန ့ပ်စ် ၊ ငါ ့ မျက် ှာ ကုိလည်း မ လွှဲ ဟု အ ှင်
ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။

40
1 ငါတို့သည် သိမ်း သွားြခင်းကုိခံရာသက္က ရာဇ်
ှစ်ဆယ် ငါး ခု၊ ပဌမ
လ ဆယ် ရက်ေန ့၊ မိ ေတာ်ကုိ လပ်ု ကံ ၍၊ တဆယ် ေလး ှစ် ေစ့ေသာေန ့တင်ွ ၊
ထာဝရဘုရား
၏ လက် ေတာ်သည် ငါ ့အေပါ်မှာ ှိ ၍
ထုိ မိ သို့ ေဆာင် သွားေတာ်မူ၏။ 2 ဘုရားသခင် ၏ ဗျာဒိတ် ူပါ ံုအားြဖင့် ငါ ့ ကုိ
ဣသေရလ
ြပည် သို့
ေဆာင် သွား၍ ၊ အလနွ် ြမင့် ေသာ ေတာင် ေပါ်မှာ တင် ထားေတာ်မူ၏။ ထုိေတာင်
အနားမှာ ေတာင် ဘက်၌ မိ ပုံသ ာန် ှ ိ၏။ 3 ထုိ အရပ်သို့
ငါ ့ ကုိေဆာင် သွားေတာ်မူေသာအခါ ၊ ေကးဝါ က့ဲသို့ အဆင်းအေရာင် ှိေသာလူ တ
ဦးသည် တိင်ုး စရာကျ လံးု ှင့် ချည် ကိ း ကုိ ကုိင်လျက် မိ တံခါးဝ မှာ
ရပ် ေန၏။ 4 ထုိသူက၊ အချင်းလသူား ၊ ေစ့ေစ့ကည့် ှု ေလာ။့ ေစ့ေစ့နားေထာင်
ေလာ။့ ငါ ြပ လတံသ့မျှ တို့ ကုိ ှလံးု သွင်း
ေလာ။့ သင့် အား ငါြပ အံေ့သာငှါ သင့်ကုိဤ အရပ်သို့ ေဆာင် ခ့ဲေတာ်မူ ပီ၊ ြမင် သမျှ
တို့ ကုိလည်းဣသေရလ အမျ ိး အား ြပ ရမည်ဟဆုို ၏။ 5 အိမ် ေတာ်ြပင် ပတ်လည် ၌
တနတိ်င်ုး ှ ိ၏။ ထုိသူသည် သံေတာင်အားြဖင့်အ ှည်ေြခာက် ေတာင်
ှိေသာကျ လံးု ကုိ ကုိင် လျက်၊ ထုိတနတိ်င်ုး ကုိတိင်ုး ၍ အထု
ကျ တြပန၊် အြမင့် လည်း ကျ တြပန် ှ ိ၏။ 6 ထုိေနာက် ၊ အေ ှ တံခါး သို့ သွား ၍
ေလှကား ကုိ တက် ပီးမှ ၊ တံခါး ထုပ် ှင့်
တံခါး ခုံကုိတိင်ုး ၍ အနံ
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ကျ တြပနစီ် ှ ိ၏။ 7အခနး်ငယ် တို့သည် တခနး် ှင့်တခနး် ငါး
ေတာင် ကွာလျက် အလျား ကျ တြပန၊် အနံ
လည်း ကျ တြပနစီ် ှ ိ က၏။ 8အတင်ွးတံခါးခုံလည်း အနကံျ တြပန် ှ ိ၏။ 9 တံခါး
မုတ် ကုိလည်း တိင်ုး ၍အလျား ှစ် ေတာင်
ှိ၏။ မုတ်တိင်ု အြမင့် ှစ် ေတာင် စီ ှ ိ၏။ တံခါး မုတ် သည် တံခါးအတင်ွး ဘက်၌
ှိသတည်း။ 10အေ ှ တံခါး တဘက်တချက်၌ အခနး်ငယ် သုံး ခနး်စီ ှ ိ၍၊ အလျား အနံ
တညီတည်း ၊ တဖက်တချက်၌ တိင်ု အြမင့်လည်း တညီတည်း ှိ က၏။ 11 တံခါး ဝ
ကုိလည်းတိင်ုး ၍ အနံ
ဆယ် ေတာင် ၊ အြမင့် တဆယ် သုံး ေတာင် ှိ၏။ 12အခနး်ငယ် တို့ေ ှ မှာ တဘက်
တချက်၌ ကမ်းြပင် အနတံ ေတာင် ှိ၏။ တဘက်တချက်၌ ှိေသာအခနး်ငယ် တို့သည်
အလျားအနံေြခာက် ေတာင် စီ ှ ိ၏။ 13 ထုိ ေနာက် ၊ အခနး်ငယ် အမုိး စွနး်တခု မှ
သည် တခုတိင်ုေအာင် တိင်ုး ၍အကျယ် ှစ်ဆယ် ငါး ေတာင် ှိ၏။ တံခါးတို့ သည်
မျက် ှာချင်းဆုိင် က၏။ 14 တံခါး ပတ်လည် တနတိ်င်ုး အတင်ွး၊ ေထာင့် တိင်ု အထိ
၊ အေတာင် ေြခာက်ဆယ် ကျယ်ေအာင် တိင်ု များကုိ ထား ေလ၏။ 15 ြပင်တံခါးဝ
မှ သည် အတင်ွးတံခါး မုတ်ဝ တိင်ုေအာင် အေတာင် ငါးဆယ် ှိ၏။ 16 အခနး် များ၊
တံခါး အတင်ွး ပတ်လည် တိင်ု များ၊ တံခါးမုတ် များ အတင်ွး ဘက် ၌ ကျ ်းေသာ
ြပတင်းေပါက် များ ှ ိ၏။ တိင်ု များ၌ စွနပ်လနွ် ပင်ပုံထုလျက် ှိ၏။ 17 ထုိေနာက် ၊ ငါ ့
ကုိြပင် တနတိ်င်ုး ထဲသို့
သွင်း ၍
အခနး် များကုိ ငါြမင်၏။ ေကျာက် ခင်းလည်း ှိ ၏။ ေကျာက် ခင်းအေပါ်မှာ အခနး်
သုံးဆယ် ှိ၏။ 18 တံခါး များအစ ်အတိင်ုးလိက်ု၍၊ တံခါး အနားမှာ ှ ိေသာေကျာက်
ခင်းသည် ေအာက် ေကျာက် ခင်းြဖစ်၏။ 19 ထုိေနာက် ၊ ေအာက် တံခါး ဦး မှ သည်
အတင်ွး
တနတိ်င်ုး ြပင် ဘက် ဦး
တိင်ုေအာင် တိင်ုး ၍၊ အေ ှ မျက် ှာ၌ အေတာင် တရာ ကွာ ၏။ 20တဖန် ေြမာက်
မျက် ှာသို့ ေခါ်သွား၍၊ ြပင်
တနတိ်င်ုး ေြမာက် ဘက်သို့ မျက် ှာ ြပ ေသာတံခါး အြမင့် ှင့်
အနံ ကုိတိင်ုး ေလ၏။ 21အခနး် တို့သည် တဘက်တချက်၌ သုံး
ခနး်စီ ှ ိ၏။ တိင်ု များ၊ မုတ် များတို့သည် အရင် တံခါး က့ဲသို့ ြဖစ် ၍၊ အလျား
အေတာင် ငါးဆယ် ၊ အနံ
ှစ်ဆယ် ငါး ေတာင် ှိ၏။ 22 ြပတင်းေပါက် ၊ မုတ် ၊ စွနပ်လွံ ပင်များတို့သည် အေ ှ

တံခါး က့ဲသို့ ြဖစ် က၏။ ေလှကား ခုနစ် ထစ်ြဖင့်
တံခါး သို့ တက် ရ၏။ မုတ် တို့သည် ေလှကား ှင့် တတနး် တည်း ှိ က၏။ 23အေ ှ
ဘက်၌ ှိသက့ဲသို့ ေြမာက် တံခါး မျက် ှာချင်းဆုိင် အတင်ွး
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တနတိ်င်ုး တံခါးဝ ှိ၏။ တံခါးဝ တခု ှင့် တခု အေတာင် တရာ ကွာ၏။ 24 ထုိေနာက်
၊ ေတာင် မျက် ှာသို့ ေခါ်သွား ၍
ေတာင် တံခါး ကုိ ငါြမင် ၏။ တိင်ု များ၊ မုတ် များကုိတိင်ုး ၍ အရင်ပမာဏ ှင့်တ
ညီတည်း ှိ က၏။ 25 အရင်ြပတင်းေပါက် က့ဲသို့ ြပတင်းေပါက် များ၊ မုတ် များ ှ ိ၍၊
အလျား အေတာင် ငါးဆယ် ၊ အနံ
ှစ်ဆယ် ငါး
ေတာင် ှိ၏။ 26 ေလှကား
ခုနစ် ထစ်ြဖင့် တံခါးသို့ တက် ရ၏။ မုတ် တို့သည် ေလှကား ှင့် တတနး်တည်း ှိ
က၏။ တဘက်တချက်တိင်ု များ၌
စွနပ်လွံ ပင်ပုံ ထုလျက် ှိ၏။ 27 ေတာင် မျက် ှာ၌ အတင်ွး တနတိ်င်ုး တံခါးဝ ှိ၏။
ထုိမျက် ှာ၌ တံခါးဝ တခုမှ သည် တခုတိင်ုေအာင် တိင်ုး ၍ အေတာင် တရာ ကွာ၏။
28တဖန် အတင်ွး တနတိ်င်ုး ထဲသို့ ေတာင်
တံခါး ြဖင့်
သွင်း ၍၊ အရင်
ပမာဏ ှင့်အညီ ထုိတံခါး ကုိတိင်ုး ေလ၏။ 29 အခနး်ငယ် များ၊ တိင်ု များ၊ မုတ်
များတို့သည် အရင် ပမာဏ ှင့်တညီတည်း ှိ က၏။ တံခါးဝပတ်လည် ၌၎င်း ၊ မုတ်
များ၌၎င်း ြပတင်းေပါက် ှိ၍၊ အလျား အေတာင် ငါးဆယ် ၊ အနံ
ှစ်ဆယ် ငါး ေတာင် ှိ၏။ 30 ပတ်လည် ၌ ှိေသာမုတ် တို့သည်လည်း အလျား
အေတာင် ှစ်ဆယ် ငါး ေတာင် ၊ အနံ
ငါး ေတာင် ှိ၏။ 31 မုတ် တို့သည် ြပင် တနတိ်င်ုး သို့ မျက် ှာြပ ၍ ၊ တိင်ု
များအေပါ်မှာ စွနပ်လွံ ပင်ပုံ ထုလျက် ှိ၏။ ေလှကား
ှစ် ထစ်ြဖင့်တက် ရ၏။ 32အေ ှ ဘက်၌လည်း အတင်ွး တနတိ်င်ုး ထဲသို့
သွင်း ၍ ၊ ထုိတံခါးကုိ အရင် ပမာဏ ှင့်အညီ တိင်ုး ေလ၏။ 33 အခနး်ငယ် များ၊
တိင်ု များ၊ မုတ် များတို့သည် အရင်ပမာဏ ှင့် တညီတည်း ှိ က၏။ တံခါးဝပတ်လည်
၌၎င်း ၊ မုတ် များ၌ ၎င်း ြပတင်းေပါက် ှိ၍၊ အလျား
အေတာင် ငါးဆယ် ၊ အနံ
ှစ်ဆယ် ငါး ေတာင် ှိ၏။ 34 မုတ် တို့သည် ြပင် တနတိ်င်ုး သို့ မျက် ှာြပ ၍၊ တဘက်

တချက်တိင်ု များေပါ်မှာ စွနပ်လွံ ပင် ပုံထုလျက် ှိ၏။ ေလှကား ှစ် ထစ်ြဖင့် တက်
ရ၏။ 35တဖန်
ေြမာက် တံခါး သို့
ေခါ် သွား၍
အရင်
ပမာဏ ှင့်အညီ တိင်ုး ေလ၏။ 36အခနး်ငယ် များ၊ တိင်ု များ၊ မုတ် များ၊ ပတ်လည်
၌ ြပတင်းေပါက် များတို့ ှင့် ြပည့်စုံ၍၊ အလျား အေတာင် ငါးဆယ် ၊ အနံ
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ှစ်ဆယ် ငါး ေတာင် ှိ၏။ 37 မုတ် တို့သည် ြပင် တနတိ်င်ုး သို့ မျက် ှာြပ ၍၊ တဘက်
တချက်တိင်ု များအေပါ်မှာ စွနပ်လွံ ပင်ပုံ ထုလျက် ှိ၏။ ေလှကား ှစ် ထစ်ြဖင့်တက်
ရ၏။ 38 မီး ှု ိ ေသာ ယဇ်ေကာင်ကုိေရ ှင့် ေဆးေကာ စရာအခနး် များ၊ အခနး် ဝင်ဝ
များတို့သည် ထုိ
တံခါး မုတ် ၌ ှိ က၏။ 39 မီး ှု ိ ရာယဇ်၊ အြပစ် ေြဖရာယဇ်၊ ဒစု ိုက် ေြဖရာ ယဇ်
ေကာင်ကုိသတ် စရာဘို့ ၊ တံခါး မုတ် အတင်ွး
တဘက် တချက်၌ စားပဲွ ှစ် ခုစီ ှ ိ က၏။ 40 ေြမာက် တံခါး ဝ သို့
တက် ရာတံခါးမုတ်၊ ြပင်
အနား တဘက်တချက်၌လည်း စားပဲွ ှစ် ခုစီ ှ ိသည်ြဖစ်၍၊ 41 တံခါးဝ တဘက်တ
ချက်၌ ယဇ်ေကာင်ကုိသတ်
စရာစားပဲွ ေလး ခုစီ၊ ေပါင်း ှ စ် ခု ှ ိ က၏။ 42 မီး ှု ိ ရာယဇ်ဘို့
စားပဲွ ေလး ခုတို့သည် ဆစ် ေသာ ေကျာက် ြဖင့် ပီး၍၊ အလျား တေတာင် တထွာ၊
အနံ
တေတာင် တထွာ၊ အြမင့် တ ေတာင် ှိ၏။ ထုိ စားပဲွ ေပါ်မှာ မီး ှု ိ ရာယဇ်ေကာင်ကုိ
သတ်
စရာတနဆ်ာ များကုိ တင် ထားရက၏။ 43 စားပဲွ အေပါ် ပတ်လည် ၌ အကျယ်လက်
တ ဝါး ှိေသာအနားပတ် တပ် လျက် ှိ၍၊ ပူေဇာ် စရာယဇ်သား ကုိ တင်ထားရ က၏။
44အတင်ွး တံခါး ြပင် မှာ
အတင်ွး တနတိ်င်ုး ၌ အခနး် ှစ်ခုကုိ ငါြမင်၏။ တခနး်ကား၊ ေြမာက် တံခါး အနား
မှာ
ှ ိ၍ ေတာင် ဘက်သို့ မျက် ှာြပ ၏။ တခနး်ကား၊ ေတာင် တံခါး အနား မှာ ှ ိ၍

ေြမာက် ဘက်သို့ မျက် ှာြပ ၏။ 45 ေတာင် ဘက်သို့ မျက် ှာြပ ေသာ ဤ
အခနး် ကား၊ အိမ် ေတာ် အမှု ကုိ ေဆာင် ေသာ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ေန စရာ ဘို့ ၊

46 ေြမာက် ဘက်သို့ မျက် ှာြပ ေသာ ဤအခနး် ကား၊ ယဇ်ပလ္လ င် အမှု ကုိ ေဆာင် ေသာ
ယဇ်ပုေရာဟိတ် ေနစရာ ဘို့
ြဖစ်၏။ ထုိသူတို့ကား၊ ထာဝရဘုရား
ထံ ေတာ်သို့ ချ ်းကပ် ၍ အမှုေတာ်ကုိ ေဆာင် ေစြခင်းငှါ ၊ ေလဝိ
သား
တို့တင်ွ ေရွးေကာက်ေသာဇာဒတ်ု သား ေပတည်းဟု ငါအ့ား ေြပာဆုိ၏။ 47 ထုိအခါ
တနတိ်င်ုး ကုိတိင်ုး ၍ အလျား အေတာင် တရာ ၊ အနံ
အေတာင် တရာ
စတရုနး် ှ ိ၏။ ယဇ်ပလ္လ င် သည် အိမ် ေတာ်ေ ှ မှာ တည်၏။ 48 အိမ် ေတာ်ဦး သို့ ေခါ်
၍
တံခါးဝ ှစ်ဘက်ကုိ တိင်ုး လျှင်၊ အကျယ်ငါး ေတာင် စီ ှ ိ၏။ တံခါးရွက် ှစ်ဘက်၊
အနံ
သုံး ေတာင် စီ ှ ိ၏။ 49 အိမ်ေတာ်ဦး အလျား ကား အေတာင် ှစ်ဆယ် ၊ အနံ
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ကားတဆယ် တ ေတာင် ှိ၏။ ေလှကား ဆယ်ထစ်ြဖင့် တက် ရ၏။ အိမ်ေတာ်ဦး
အနား ၊ တဘက်တချက်၌ တိင်ု တ လံးုစီတည်လျက် ှိ၏။

41
1 ထုိေနာက်မှ ဗိမာန် ေတာ်သို့ ေခါ် ၍
တံခါး တိင်ု တို့ ကုိ တိင်ုး လျှင်၊ ှစ်ဘက်၌ တံခါးတိင်ုထု သည် ဗိမာန်
ေတာ်ထု ှင့်အမျှေြခာက် ေတာင် ှိ၏။ 2 ဗိမာန်ေတာ်တံခါးဝ အကျယ် ကား ဆယ်
ေတာင်
ှိ၏။ တံခါးဝ တဘက် ှင့်တဘက်လည်း ငါး ေတာင် စီ ကျယ်၏။ ဗိမာန်ေတာ်ကုိ

တိင်ုး ၍၊ အလျား ကား အေတာင် ေလးဆယ် ၊ အနံ
ကားအေတာင် ှစ်ဆယ် ှိ၏။ 3 ထုိေနာက် ၊ အထဲ
သို့ ဝင် ၍
အရာရာတို့ ကုိ တိင်ုး
လျှင်၊ တံခါး တိင်ု
ှစ် ေတာင် ၊ တံခါးဝ ေြခာက် ေတာင် ၊ တံခါးဝ တဘက်တချက် ခုနစ် ေတာင် စီ
ှ ိ၏။ 4 ထုိအခနး်သည် ဗိမာန် ေတာ်အနံ ှင့်တညီတည်းြဖစ်လျက်၊ အလျား အေတာင်
ှစ်ဆယ် ၊ အနံ
လည်း အေတာင် ှစ်ဆယ် ှိသည်ကုိ တိင်ုး ၍၊ ဤ
အခနး်ကား အလနွ် သန ့် ှ င်းရာဌာနြဖစ်သည်ဟု ငါ ့ အား ေြပာဆုိ ၏။ 5 ထုိေနာက် ၊
အိမ် ေတာ်ထရံ ကုိတိင်ုး ၍
အထု ေြခာက် ေတာင် ှိ၏။ အိမ် ေတာ်ပတ်လည် ထရံ အခနး်တို့ သည် အနံ
ေလး ေတာင် စီ ှ ိ၏။ 6ထရံ အခနး်တို့သည် အစ ်အတိင်ုးသုံးဆယ် ၊ အဆင့သုံ်း ဆင့်
ေပါင်းသုံးဆယ်သုံးလီ ှိ က၏။ ထုိအခနး် တို့သည် အိမ် ေတာ်ထရံ ထဲသို့
မ ဝင် ဘဲထရံေအာက်ပုိင်း ထွက်ေသာေြခအေပါ်မှာ မီှ ေန က၏။ 7 ထရံအခနး်
ေအာက်ဆင့်မှသည် ဒတိုယအဆင့် သို့ ၎င်း ၊ ဒတိုယ အဆင့်မှ သည် တတိယ အဆင့်သို့
၎င်း တက်သည်အတိင်ုး၊ အိမ်ေတာ် ထရံ ပတ်လည် တေ ှာက်လံးု ဆက်ကာ ဆက်ကာ
ဆုတ်၍၊ အခနး်ေနရာသည် အစ ်အတိင်ုး ကျယ်လျက် အဆင့်ဆင့် တက်၏။ 8 အိမ်
ေတာ်အထက် ပုိင်း ပတ်လည် ၌ အြမင့်ဆုံး ေသာ ထရံ
အခနး်တို့သည် ေြခာက် ေတာင် ှည်ေသာ ကျ တြပန် မျှ ကျယ် က၏။ 9ထရံ အခနး်
ြပင် ဘက်၌ ကာေသာ ထရံ
သည် အထု
ငါး ေတာင် ှိ၏။ ကျန်ကင်း ေသာအရပ်သည် ထရံ အခနး်တို့ ှင့် ဆုိင်၏။ 10 အိမ်
ေတာ်ပတ်လည် ၌ ထရံအခနး်တို့သည် အိမ်ေတာ်တနတိ်င်ုးအခနး် တို့ ှင့် အေတာင် ှစ်
ဆယ် ကွာလျက် ှိ က၏။ 11 ထရံ အခနး်တို့သည် ကျန်ကင်း ေသာအရပ်သို့ ဖွင့်၍
ေြမာက် ဘက်သို့ ၎င်း ၊ ေတာင် ဘက်သို့ ၎င်း မျက် ှာြပ က၏။ ကျန်ကင်း ေသာ အရပ်
သည် ပတ်လည် ၌ အနံ
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ငါး ေတာင် ှိ၏။ 12လတ်ွလပ် ေသာ အရပ်ကုိပိတ်၍ အေနာက် ဘက်၌ ှိေသာတန်
တိင်ုးသည် အလျား အေတာင် ခုနစ်ဆယ် ှိ၍၊ အိမ် ေတာ်ပတ်လည် တန်တိင်ုး သည်
လည်း
အထု ငါး ေတာင် ၊ အလျား အေတာင် ကုိးဆယ် ှိ၏။ 13 ထုိသို့ အိမ် ေတာ်ကုိတိင်ုး
၍ လတ်ွလပ် ေသာအရပ်၊ အိမ် ေတာ်ထရံ ၊ တနတိ်င်ုးပါလျက်အလျား
အေတာင် တရာ ှိ၏။ 14အေ ှ မျက် ှာ၌ လတ်ွလပ် ေသာအရပ်ပါလျက်၊ အိမ် ေတာ်
ဦး အတိင်ုးအ ှည် လည်း အေတာင် တရာ ှိ၏။ 15လတ်ွလပ် ေသာအရပ်၌ ကာေသာ
ေ ှ တနတိ်င်ုး ှင့် ေနာက် တနတိ်င်ုးကုိတိင်ုး ၍၊ တဘက်တချက်၌ ှိေသာထရံ အခနး်
ပါလျက် အလျားအေတာင် တရာ ှိ၏။ 16 အတင်ွး ဗိမာန် ှင့် တန်တိင်ုး မုတ် များ၊
တံခါးခုံ များ၊ ကျ ်း ေသာ ြပတင်းေပါက် များ၊ တံခါးခုံ ှ ိသမျှ တဘက်တချက်သုံး
ဆင့် ှ ိေသာထရံ အခနး်နရံံများတို့ သည် ေြမ မှြပတင်းေပါက် တိင်ုေအာင် ပျ ်ြပား ှင့်
ဖုံးအပ်ု
လျက် ှိ၏။ ြပတင်းေပါက် တို့သည်လည်း
ကွယ်ကာ လျက် ှိ က၏။ 17 တံခါးေပါက် ှိသမျှအထက် ၊ အတင်ွး ဗိမာန် ြပင်
ဘက်၊ အိမ်ေတာ်အတင်ွး ြပင် ထရံ ပတ်လည် ၌ ေခ ုဗိမ် ှင့်
စွနပ်လွံ ပင်ပုံထု ၍၊ 18 ေခ ုဗိမ် ှစ်ခု ကားမှာ စွနပ်လွံ ပင်တခုစီ ှိ၏။ ေခ ုဗိမ် တခု၌
မျက် ှာ ှစ် ခု စီ ပါလျက်၊ 19 စွနပ်လွံ ပင် ှစ် ခု ကားမှာ တဘက်၌လူ မျက် ှာ ၊
တဘက်၌ ြခေသင့်္ မျက် ှာ ကုိ ြပ က၏။ 20 ထုိသို့ အိမ် ေတာ်ပတ်လည် ၊ ေြမ မှ သည်
တံခါးေပါက် အထက် တိင်ုေအာင် ဗိမာန် ေတာ်ထရံ ၌ ေခ ုဗိမ်
ှင့်
စွနပ်လွံ ပင် အ ုပ်ထု လျက် ှိ၏။ 21 ဗိမာန် ေတာ်တိင်ု တို့သည် ေလးေထာင့် ြဖစ်
က၏။သန ့် ှ င်း ရာဌာန ှင့မ်ျက် ှာ ချင်းတူ က၏။ 22သစ်သား ယဇ်ပလ္လ င် သည်အြမင့်
သုံး ေတာင် ၊ အလျား ှစ် ေတာင် ၊ အနံ ှစ်ေတာင် ှိ၏။ ပလ္လ င်ေထာင့် ၊ ဘိနပ်၊ နရံံ
တို့သည်သစ်သား ြဖင့် ပီး က၏။ ဤ
စားပဲွ ကား၊ ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်မှာတင်ေသာ စားပဲွေပတည်းဟု ငါ ့အား ေြပာဆုိ ၏။ 23 ဗိမာန် ေတာ် ှင့်
သန ့် ှ င်း ရာဌာန၌
တံခါးေပါက် တေပါက်စီ ှိ၍၊ 24 တံခါး တို့သည်လည်း
တပ် ေသာ တံခါးရွက် ှစ် ရွက်စီ ှ ိ၏။ 25 ဗိမာန် ေတာ်ထရံ ၌ ထု သက့ဲသို့ တံခါးရွက်
တို့ ၌
ေခ ုဗိမ် ှင့်
စွနပ်လွံ ပင်ပုံ ထု
လျက် ှိ၏။ မုတ်ဦး အထက် မှာ
ထုပ် တင်လျက် ှိ၏။ 26 မုတ် နရံံ ၊ အိမ် ေတာ်အခနး် ထရံတို့သည် ထုပ် များ၊ ကျ ်း
ေသာ ြပတင်းေပါက် များ၊ စွနပ်လွံ ပင်များ ှင့် ြပည့်စုံ က၏။
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42
1 ထုိေနာက်မှ ေြမာက် လမ်း ြဖင့် ြပင် တနတိ်င်ုး ထဲသို့
ေခါ်သွား ၍၊ အိမ် ေတာ်ေြမာက် ဘက်၊ လတ်ွလပ် ေသာ အရပ်ေ ှ မှာ ှ ိေသာ အခနး်
များကုိ ြပေလ၏။ 2 ထုိအခနး်တို့သည် ေြမာက် တံခါး အထိ၊ အလျား
အေတာင် တရာ ၊ အနံ
အေတာင် ငါးဆယ် ှိ က၏။ 3 အေတာင် ှစ်ဆယ် ှိေသာအတင်ွး တန်တိင်ုး ေ ှ ၊
ြပင် တနတိ်င်ုး ေကျာက် ခင်းေ ှ တင်ွတဘက် တချက်၌ နရံံ
အခနး်သုံး ဆင့် ှ ိ၏။ 4 ထုိအခနး် များေ ှ မှာ တ ေတာင် ကျယ်ေသာ လမ်း ှင့်တကွ
အတင်ွး ဘက်သို့ ဝင်၍၊ အနံ
ဆယ် ေတာင်
ှိ ေသာစ◌င်္ ကံ ှိ၏။ အခနး်တံခါးတို့ သည် ေြမာက် ဘက်သို့ မျက် ှာြပ က၏။

5အထက် ခနး် တို့သည် ကျ ်း က၏။ သူတို့၏ ကမ်းြပင်သည် ေအာက် ခနး်ကမ်းြပင်၊
အလယ် ခနး် ကမ်းြပင် ှင့မ်ညီ၊ အထဲသို့ဝင်လျက် ှိ က၏။ 6အေကာင်းမူကား ၊ အခနး်
သုံး ဆင့် ှ ိေသာ်လည်း ၊ ထုိအခနး်တို့သည် အြခားတနတိ်င်ုး က့ဲသို့ တိင်ု မ ှိ၊ သို့ ြဖစ်၍
၊ ေအာက် ခနး် ှင့်
အလယ် ခနး်ထက် သာ၍ကျ ်း က၏။ 7 ထုိအခနး် များတဘက် တချက်၊ ြပင် တန်
တိင်ုး ဘက်မှာ အခနး် များေ ှ ၌ ကာေသာ နရံံ
သည် အလျား
အေတာင် ငါးဆယ် ှိ၏။ 8 ြပင် တန်တိင်ုး ှင့် ဆုိင်ေသာအခနး် တို့သည် အလျား
အေတာင် ငါးဆယ် ှိ က၏။ ဗိမာန် ေတာ်ေ ှ မှာ အလျားသည် အေတာင် တရာ ှိ၏။
9 ြပင် တနတိ်င်ုး မှ လာ ၍၊ ထုိအခနး် များ ေြခရင်း
အေ ှ ဘက်၌
ဝင် ရာလမ်း ှိ၏။ 10 အိမ်ေတာ်ေတာင်ဘက်၊ လတ်ွလပ် ေသာအရပ် ကုိ ကာေသာတန်
တိင်ုး နရံံ ၌ လည်း အခနး် များ ှ ိ က၏။ 11 ထုိအခနး်စုေ ှ မှာ ှ ိေသာစ◌င်္ ကံ မှစ၍အခနး်
အလျား အနံ ၊ ထွက် ရာဝင်ရာ တံခါး ှ ိသမျှ တို့ သည် ေြမာက် အခနး် စု ှင့် ပုံသ ာန်
တူ က၏။ 12 ေတာင် ခနး် တံခါးတို့ သည်လည်း ေြမာက်ခနး် တံခါးတို့ ှင့် တသူည်
ြဖစ်၍၊ တနတိ်င်ုး တဘက်တချက်၊ အေ ှ သို့ မျက် ှာြပ ေသာ စ◌င်္ ကံ ဦး ၌
ဝင်ရာတံခါးဝ ှိ၏။ 13 တိင်ုးေသာသူကလည်း၊ လတ်ွလပ် ေသာအရပ် ေ ှ မှာ ေြမာက်
ခနး် ှင့် ေတာင် ခနး် တို့သည် သန ့် ှ င်း ေသာအခနး် ၊ ထာဝရဘုရား
ထံ ေတာ်သို့ ချ ်းကပ် ေသာ ယဇ်ပုေရာဟိတ် တို့သည် အလနွ် သန ့် ှ င်းေသာအရာ
များ ကုိ စား
ရေသာအခနး်ြဖစ်က၏။ ထုိအရပ်သည် သန ့် ှ င်းေသာေကာင့်အလနွ်
သန ့် ှ င်းေသာအရာ၊ ေဘာဇ ် ပူေဇာ်သက္က ာ၊ အြပစ် ေြဖရာယဇ်၊ ဒစု ိုက် ေြဖရာယဇ်
တို့ ကုိ ထား
ရာအရပ် ြဖစ်၏။ 14ယဇ်ပုေရာဟိတ် တို့သည် ဝင် ေသာအခါ
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အမှု ေတာ် ေဆာင် အဝတ် ကုိဝတ်လျက်၊ သန ့် ှ င်း ေသာအရပ်မှ
ြပင် တနတိ်င်ုး သို့ မ ထွက် ရ။ ထုိအဝတ်သန ့် ှ င်း ေသာေကာင့် ချွတ်ထား ၍ အြခား
ေသာ အဝတ် ကုိ ဝတ် ပီးမှ ၊ လူ
များ ှ ိရာသို့
ထွက်သွား ရ ကမည်ဟု ငါ ့ အား ေြပာဆုိ ၏။ 15အတင်ွး ဗိမာန် ေတာ်ကုိ တိင်ုး ပီး
သည်ေနာက် ၊ အေ ှ တံခါး ြပင်သို့ ေခါ်သွား ၍ ၊ 16 တိင်ုး စရာကျ လံးု ှင့်အေ ှ
မျက် ှာကုိ တိင်ုး လျှင် ကျ လံးုအြပန် ငါး ရာ ှိ၏။ 17 ေြမာက် မျက် ှာကုိတိင်ုး လျှင်
လည်း ကျ လံးု
အြပနင်ါး ရာ ှိ၏။ 18 ေတာင် မျက် ှာကုိတိင်ုး လျှင်လည်း ကျ လံးု
အြပနင်ါး ရာ ှိ၏။ 19 19အေနာက် မျက် ှာကုိတိင်ုး လျှင်လည်း ကျ လံးု
အြပနင်ါး ရာ ှိ၏။ 20 ေလး မျက် ှာကုိတိင်ုး ၍ ပတ်လည် ၌ ှိေသာတနတိ်င်ုး သည်
သန ့် ှ င်း ေသာအရပ်၊ မ
သန ့် ှ င်းေသာ အရပ်တို့ ကုိ ပုိင်းြခား လျက်၊ အလျား အြပနင်ါး ရာ ၊ အနံ
လည်း
အြပနင်ါး ရာ ှိ၏။

43
1 ထုိေနာက်မှ အေ ှ ဘက်သို့ မျက် ှာြပ ေသာ တံခါးဝ သို့
တဖနေ်ခါ်သွား ၏။ 2ဣသေရလ အမျ ိး၏ ဘုရားသခင် ဘုနး် ေတာ် သည် အေ ှ
မျက် ှာမှ လာ ၍ ၊ အသံသည်
သမုဒ္ဒရာ
သက့ဲသို့ ြဖစ်၏။ ေရာင်ြခည် ေတာ်အားြဖင့် ေြမ တြပင်လံးုလင်း ၏။ 3 ငါြမင် ေသာ
ူပါ ံု သည် မိ ေတာ်ကုိဖျက်ဆီး ြခင်းငှါ
လာ ေသာအခါ ၊ ငါြမင် ေသာ
ူပါ ံု ှင့် တ၏ူ။ ထင် ှားေသာအရာတို့သည် ေခဗာ
ြမစ် နားမှာ ငါြမင် ဘူးေသာ
အရာများက့ဲသို့ ြဖစ်၍ ၊ ငါသည် ြပပ်ဝပ် လျက်ေန၏။ 4 ထာဝရဘုရား ၏ ဘုနး်
ေတာ်သည် အေ ှ ဘက် သို့ မျက် ှာ ြပ ေသာ တံခါး လမ်း ြဖင့် အိမ် ေတာ်ထဲသို့
ဝင် ေတာ်မူ၏။ 5 ထုိအခါ
ဝိညာ ် ေတာ်သည် ငါ ့ ကုိချ ီလျက် အတင်ွး
တနတိ်င်ုး ထဲသို့
ေဆာင်သွား ၍ ၊ ထာဝရဘုရား
၏ ဘုနး် ေတာ်သည် တအိမ်လံးု ကုိ ြဖည့် ေတာ်မူ၏။ 6အရင်လူ သည် ငါ ့အနား မှာ
ရပ် ေနလျက်၊ အိမ် ေတာ်ထဲက
ငါ ့အား
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မိန ့် ေတာ်မူေသာအသံကုိ ငါ ကား သည်ကား၊ 7 အချင်းလသူား ၊ ဤအရပ်သည် ငါ ့
ပလ္လ င် တည်ရာအရပ်
၊ ငါ ့ ေြခဘဝါး နင်း မဲအရပ် ၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့တင်ွ
အစ ်အ မဲ ငါေ့န ရာအရပ်
ြဖစ်၏။ ဣသေရလ
ှင်ဘုရင် များ ှင့် အမျ ိ းသား များတို့သည် မှားယွင်း ြခင်းအားြဖင့်
၎င်း ၊ ှ င်ဘုရင် ၏အေသေကာင် အားြဖင့် ၎င်း ၊ ြမင့် ရာအရပ် တို့ ၌ငါ ၏နာမ ေတာ်
ြမတ် ကုိ ေနာက် တဖန် မ
ှုတ်ချ ရက။ 8 သူ တို့ တံခါးခုံ ကုိလည်း ငါ ့ တံခါးခုံ အနား မှာ၎င်း ၊ သူ
တို့ တိင်ု ကုိလည်း
ငါ ့ တိင်ု အနား မှာ၎င်း တည် စုိက်လျက်၊ ငါ ှင့် သူ တို့စပ် ကား မှာ နရံံ
တခုတည်းသာ ှိလျက်၊ သူတို့ ြပ မိေသာ
စက်ဆုပ် ရံွ ှာဘွယ်အမှုတို့ ြဖင့် ၊ ငါ ၏နာမ ေတာ်ြမတ် ကုိ ှုတ်ချ ေသာေကာင့် ၊ ငါ
သည်အမျက်ထွက် ၍ သူ
တို့ ကုိ ဖျက်ဆီး ပီ။ 9ယခု မူကား၊ သူ
တို့ မှားယွင်း ြခင်းအမှုများ ှင့်
ှ င်ဘုရင် ၏အေသေကာင် များကုိ ငါ မှ ေဝး စွာ ပယ် ှား ကေစ။ ငါသည်လည်း
သူ တို့တင်ွ
အစ ်အ မဲ ေန မည်။ 10အချင်းလသူား ၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့သည် ကုိယ် ဒစု ိုက် အြပစ်ေကာင့်
ှက်ေကာက် ေစြခင်းငှါ အိမ် ေတာ်ကုိြပ ေလာ။့ အိမ်ေတာ်ပုံ ကုိ သူတို့ တိင်ုး က ေစ

ေလာ။့ 11 သူတို့သည် ကုိယ်ြပ မိေသာအမှုများေကာင့်
အမှန် ှက်ေကာက် လျှင် ၊ အိမ် ပုံသ ာန် ှင့် ထွက် ရာ ဝင် ရာတံခါးဝများ၊ ကျင့်
ရသမျှေသာ ထုံးစံ
များ၊ စီရင်
ထုံးဖွ့ဲချက်တရား
အလံးုစုံ တို့ ကုိြပ ေလာ။့ သူတို့သည် ထုံးစံ
များ ှင့်
စီရင် ထုံးဖွ့ဲချက်အလံးုစုံ တို့ ကုိ ကျင့် ေစာင့် ေစြခင်းငှါ သူ တို့ေ ှ မှာ ေရးထား ေလာ။့

12 ေတာင် ထိပ် ေပါ်မှာ တည်ေသာ အိမ် ေတာ်၏ တရား
ဟူမူကား၊ အိမ်ေတာ်နယ်နမိိတ် ှိသမျှ တို့သည် အလနွ် သန ့် ှ င်းရ ကမည်။ ဤေရွ
ကား ၊ အိမ် ေတာ်၏ တရား ေပတည်း။ 13ယဇ်ပလ္လ င် အတိင်ုး အ ှည်ကား၊ သံေတာင်
ြဖင့်
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တိင်ုးလျှင်၊ ဘိနပ် အြမင့်တေတာင် ၊ အကျယ် တေတာင် ၊ ပတ်လည် အနားပတ်
အကျယ်တထွာ ှိ၍၊ ယဇ်ပလ္လ င် ြပင်ဘက်၌ တည်ရ၏။ 14 ေအာက် အထစ် သည် ေြမ
ှင့် ှစ် ေတာင် ကွာ၍ အကျယ် တ ေတာင် ှိရမည်။ ငယ် ေသာအထစ် ှင့် ကီး
ေသာအထစ် သည် ေလး
ေတာင် ကွာ၍ အကျယ် တေတာင် ှိရမည်။ 15ယဇ်ပလ္လ င် အြမင့်သည်လည်း
ေလး ေတာင် ှိရမည်။ ဦးချ ိ ေလး ေချာင်းလည်း တက် ရမည်။ 16ယဇ်ပလ္လ င် သည်
စတရုနး် ြဖစ်၍၊ အလျား
တဆယ် ှစ် ေတာင်၊ အနံ
လည်း တဆယ် ှစ် ေတာင် ှိ ရမည်။ 17 ေအာက်အထစ် သည်လည်း စတရုနး်
ြဖစ်၍အလျား
တဆယ် ေလး ေတာင်၊ အနံ
လည်းတဆယ် ေလး
ေတာင် ှိရမည်။ အနား
ပတ်သည် လည်း အကျယ် တထွာ ှိ ရမည်။ ဘိနပ် သည်ယဇ်ပလ္လ င်ပတ်လည်၌
တေတာင် ထွက်၍၊ တက် ရာလမ်းသည် အေ ှ သို့ မျက် ှာြပ ရမည်။ 18တဖန် အချင်း
လသူား ၊ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည် အတိင်ုး၊ မီး ှု ိ ရာယဇ်ကုိပူေဇာ် ၍
အေသွး ကုိြဖနး်
ဘို့ ရာ ၊ ယဇ်ပလ္လ င် ကုိတည် ေသာေန ့၌
ကျင့်ရေသာတရား ဟူမူကား၊ 19 အမှုေတာ်ကုိေဆာင် ၍ ငါ ့ ထံသို့ ချ ်းကပ် ေသာ
ေလဝိ
အမျ ိး၊ ဇာဒတ်ု သား ယဇ်ပုေရာဟိတ် တို့အား
အြပစ်
ေြဖရာယဇ်ဘို့ ၊ ပျ ိ ေသာ ာွးထီး တေကာင်ကုိ အပ် ရမည်။ 20 ာွးအေသွး အချ ိ ကုိ
ယူ ၍
ယဇ်ပလ္လ င်ဦးချ ိ ေလး ေချာင်း၊ အထစ် ေလး ေထာင့် ၊ အနားပတ် ကုိလးူ ေသာ
အားြဖင့်သန ့် ှ င်း စင် ကယ်ေစရမည်။ 21အြပစ် ေြဖရာ ယဇ်ဘို့ ာွး ေကာင်ကုိ ယူ
၍
သန ့် ှ င်း ရာဌာနြပင် ၊ ဗိမာန် ေတာ်အတင်ွးတင်ွ ခန ့ထ်ား ေသာ အရပ်၌ မီး ှု ိ ရမည်။

22 ဒတိုယ ေန ့၌ လည်း အြပစ် မ ှိေသာ ဆိတ် သငယ် ကုိ ယူ၍၊ အြပစ် ေြဖရာ ယဇ်
ဘို့ ပူေဇာ် ရမည်။ ယဇ်ပလ္လ င် ကုိ ာွး အေသွး ှင့်သန ့် ှ င်း ေစသက့ဲသို့ ဆိတ်အေသွး ှင့်
သန ့် ှ င်း ေစရမည်။ 23 ထုိသို့ယဇ်ပလ္လ င်ကုိ သန ့် ှ င်း ေစ ပီး သည်ေနာက် ၊ အြပစ် မ ှိ၊
ပျ ိ ေသာ ာွးထီး ှင့်
အြပစ် မ ှိ ေသာ ဆိတ်ထီး ကုိ ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ပူေဇာ် ရ မည်။

24ယဇ်ပုေရာဟိတ် တို့သည် ဆား
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ကုိတင် လျက်၊ ထုိယဇ်ေကာင် တို့ ကုိ ထာဝရဘုရား
အဘို့
မီး ှု ိ၍ ပူေဇာ် ရ ကမည်။ 25 ခုနစ် ရက် ပတ်လံးုတေန ့တေနလ့ျှင်၊ ဆိတ် တေကာင်
ကုိ အြပစ် ေြဖရာယဇ်ြပ ၍ ပူေဇာ် ရမည်။ အြပစ်
မ ှိ၊ ပျ ိ ေသာ ာွးထီး တေကာင် ှင့်
သုိးထီး တေကာင်ကုိလည်း ပူေဇာ် ရမည်။ 26 ခုနစ် ရက် ပတ်လံးုယဇ်ပလ္လ င် ကုိ
သန ့် ှ င်း စင်ကယ် ေစ၍၊ ကုိယ်ကုိလည်း ယဇ်ပုေရာဟိတ်အရာ၌ ခန ့ထ်ား ရ ကမည်။
27 ခုနစ်ရက် ေစ့ ေသာေနာက် အ မ ေန ့၌ ၎င်း ၊ ထုိ
ေနမှ့စ၍၎င်း ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် တို့သည် ယဇ်ပလ္လ င် ေပါ်မှာ သင် တို့ မီး ှု ိ ရာယဇ်များ
ှင့်
မိဿဟာယ ယဇ်များ ကုိ ပူေဇာ် ရကမည်။ ငါသည်လည်း ၊ သင် တို့ ကုိလက်ခံ မည်
ဟု အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။

44
1 ထုိေနာက် ၊ သန ့် ှ င်း ရာအရပ်အေ ှ သို့ မျက် ှာြပ ေသာြပင် တံခါး သို့ ေဆာင်
သွား၍ ၊ ထုိတံခါးသည် ပိတ် လျက် ှိ၏။ 2ထာဝရဘုရား ကလည်း ၊ ဤ
တံခါး ကုိမ ဖွင့် ဘဲ ပိတ် ထားလျက် ှိရမည်။ လူ
များမ ဝင် ရက။ အေကာင်းမူကား ၊ ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား
ဝင် ေတာ်မူေသာေကာင့် ပိတ် ထားလျက် ှိရမည်။ 3 မင်းသား အဘို့ ြဖစ်၏။ မင်းသား
သည် ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ စားေသာက် ၍ထုိတံခါးဝ မှာ ထုိင် ရ လိမ့်မည်၊ မင်းသားသည် ထုိတံခါး
မုတ်ြဖင့် ထွက် ဝင်
ရလိမ့်မည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 4 ထုိအခါ
အိမ် ေတာ်ေ ှ ၊ ေြမာက် တံခါး လမ်း ြဖင့် ငါ ့ ကုိေဆာင်သွား ၍ ၊ ထာဝရဘုရား
၏ဘုနး် ေတာ်သည် ထာဝရဘုရား
၏အိမ် ေတာ်ကုိ ြဖည့် ေတာ်မူသြဖင့် ၊ ငါသည် ြပပ်ဝပ် လျက်ေန၏။ 5ထာဝရဘုရား
ကလည်း၊ အချင်းလသူား ၊ ေစ့ေစ့ကည့် ှု ၍ မှတ် ေလာ။့ ထာဝရဘုရား
၏ အိမ် ေတာ်အဘို့ ငါစီရင် ထုံးဖွ့ဲချက် ပညတ် တရား ှိသမျှ တို့ ကုိ နားေထာင် ေလာ။့
အိမ် ေတာ်ဝင် ရာတံခါးဝ ှင့် သန ့် ှ င်း ရာဌာနမှ ထွက် ရာတံခါးဝ ှိသမျှ တို့ ကုိ ေစ့ေစ့
မှတ် ေလာ။့ 6 ပုနက်န် တတ်ေသာသူ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့ အား
အ ှင် ထာဝရဘုရား ၏ အမိန ့် ေတာ်ကုိ ဆင့်ဆုိ ရမည် မှာ၊ အိဣုသေရလ
အမျ ိးသား တို့ ၊ 7သင်တို့သည် ငါ ့ ေဘာဇ ် တည်းဟေူသာဆီဥ ှင့်
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အေသွး ကုိ ပူေဇာ် ေသာအခါ ၊ ငါ ့ ဗိမာန် ကုိညစ်ည း ေစြခင်းငှါ ၊ အေရဖျား လီှး
ြခင်းကုိ မခံေသာစိတ် ှင့်
အေရဖျား လီှးြခင်းကုိ မခံ ေသာကုိယ် ှိေသာတပါး အမျ ိးသားတို့ ကုိ ငါ ၏သန ့် ှ င်း
ရာဌာနထဲသို့
သွင်း ၍ေနရာ ချသြဖင့် ၊ စက်ဆုပ် ရံွ ှာဘွယ်ေသာ အမှုများကုိ ြပ မိသည်ြဖစ်၍၊
ေရာင့်ရဲ ေသာစိတ် ှိ ကေလာ။့ စက်ဆုပ် ရံွ ှာဘွယ်ေသာအမှုများ အားြဖင့် ငါ ့ ပဋိညာ ်
ကုိ ဖျက် က ပီ။ 8 ငါ ၏သန ့် ှ င်း ရာဌာနကုိ မ
ေစာင့် ။ ထုိဌာန၌ ေစာင့် ေသာသူတို့ ကုိ ကုိယ်အလိအုေလျာက်ခန ့ထ်ား က ပီ။ 9အ ှင်
ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့တင်ွ ေန၍၊ အေရဖျား လီှးြခင်းကုိ မခံေသာစိတ် ှင့်
အေရဖျား လီှးြခင်းကုိမခံေသာ ကုိယ် ှိ ေသာတပါး အမျ ိးသားသည် ငါ ၏သန ့် ှ င်း
ရာဌာနထဲသို့
မ ဝင် ရ။ 10ဣသေရလ အမျ ိးသားတို့သည် ငါ ့ ထံမှ ထွက်၍ လမ်းလွှဲ ပီးလျှင်၊ မိမိ
တို့ ု ပ်တု များေနာက်သို့ လိက်ု သွား ေသာအခါ၊ ငါ ့ ထံမှ ထွက်၍လမ်းလွှဲ ေသာ ေလ
ဝိ
သားတို့ သည်လည်း ကုိယ် အြပစ် ကုိခံရ ကမည်။ 11 သို့ ရာတင်ွ ၊ ငါ ၏သန ့် ှ င်း
ရာဌာန ှင့်ဆုိင်ေသာ အမှု ေစာင့်ြဖစ်၍၊ ဗိမာန် ေတာ်၌တံခါး တို့ ကုိ ေစာင့် လျက် ၊ အမှု
ေတာ်ကုိ ေဆာင်ရွက်လျက်ေနရကမည်။ မီး ှု ိ ရာယဇ် ှင့်
လူ များပူေဇာ်ေသာ ယဇ်ေကာင် တို့ ကုိသတ်
၍၊ လူများ ကုိယ်စားအမှု ေတာ်ကုိ ေဆာင်ရွက်ရ ကမည်။ 12 သူတို့သည် ုပ်တု တို့
ေ ှ မှာ လမူျားအမှု ကုိ ေဆာင်ရွက်သြဖင့် ၊ ဣသေရလ
အမျ ိး ထိမိ ၍ ဒစု ိုက်
အြပစ်ထဲသို့ လဲစရာအေကာင်းြဖစ်ဘူးေသာေကာင့် ၊ သူ
တို့ တဘက် ၌ငါ ကျနိဆုိ် ၍၊ သူ တို့သည် ကုိယ် အြပစ် ကုိ ခံရ က မည် ။

13ယဇ်ပုေရာဟိတ် လပ်ု၍ ငါ ့ ထံသို့ မ ချ ်းကပ် ရက။ အလနွ် သန ့် ှ င်းေသာ ငါဌ့ာန၌
သန ့် ှ င်း ေသာအရာတို့ ကုိ မချ ်းကပ် ရက။ ကုိယ် အ ှက်ကဲွ ြခင်း၊ ကုိယ်ြပ မိေသာ
စက်ဆုပ် ရံွ ှာဘွယ်အမှုတို့ ကုိခံရ ကမည်။ 14 အိမ် ေတာ်ကုိေစာင့် ၍၊ အိမ်ေတာ်၌
ခပ်သိမ်း ေသာအမှု တို့ ကုိ ေဆာင်ရွက် ေစြခင်းငှါ ငါခန ့ထ်ား မည်။ 15 ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့သည် ငါ ့ ထံမှ ထွက်၍ လမ်းလွဲ ေသာအခါ ၊ ငါ ၏သန ့် ှ င်း ရာဌာနကုိ
ေစာင့်ေနေသာ ေလဝိ
အမျ ိးြဖစ်ေသာ ဇာဒတ်ု သား ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် တို့သည် ငါ ့ အမှု ကုိေဆာင်ြခင်းငှါ
ငါ ့ ထံသို့ ချ ်းကပ် ရက၏။ ငါ ့အား ဆီဥ ှင့် အေသွး ကုိ ပူေဇာ် ြခင်းငှါ အေ ှ မှာရပ်
ရကမည်ဟု အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 16 ထုိသူ တို့သည် ငါ ၏သန ့် ှ င်း ရာဌာနထဲသို့ ဝင် ၍
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ငါ ့ အမှု ကုိေဆာင်ြခင်းငှါ ၊ ငါ ့ စားပဲွ အနားသို့ ချ ်းကပ် ၍ ငါ ့ အမှု ေစာင့်ြဖစ်ရ က
မည်။ 17 သူတို့သည် အတင်ွး တနတိ်င်ုး တံခါး အတင်ွး သို့ ဝင် ေသာအခါ ၊ ပိတ် အဝတ်
ကုိသာ ဝတ် ရကမည်။ အတင်ွး
တနတိ်င်ုး တံခါး အတင်ွး၌ အမှု ေတာ်ကုိေဆာင်ရွက်စ ် ၊ သုိးေမွး အဝတ်ကုိ မ
ဝတ် ရက။ 18 ေခါင်း ေပါ်မှာ ပိတ် ဦးထုပ် ကုိ ေဆာင်း ၍ ၊ ခါး ၌ ပိတ် ေပါင်းဘီ ကုိ
ဝတ် ရကမည်။ ေချွးထွက် ေစေသာ အဝတ်ကုိ မ
ဝတ် ရက။ 19လူ များ ှ ိရာ ြပင် တနတိ်င်ုး သို့
ထွက်သွား ေသာအခါ
၊ အမှုေတာ်ကုိ ေဆာင် စ ်တင်ွဝတ်ေသာအဝတ် ကုိ ချွတ် ၍ ၊ သန ့် ှ င်း ေသာအခနး်
တို့ ၌
ထား ပီးလျှင် ၊ အြခား
ေသာအဝတ် ကုိဝတ် ရကမည်။ အရင်အဝတ် ကုိဝတ်လျက် လူ
များတို့ ကုိ မ
သန ့် ှ င်း ေစရက။ 20 မိမိ တို့ ဆံပင် ကုိလည်း
မ ရိတ် ရ၊ မ
ှည် ေစြခင်းငှါြဖတ် ရမည်။ 21ယဇ်ပုေရာဟိတ် သည် အတင်ွး တနတိ်င်ုး ထဲသို့
ဝင် ေသာအခါ
စပျစ်ရည် ကုိမ ေသာက် ရ။ 22 မုတ်ဆုိးမ ှင့် မစုံဘက်ရ။ လင်ကွာ ေသာမိနး်မ ှင့် မ
စုံဘက် ရ။ ဣသေရလ
အမျ ိး
အပျ ိကညာ ှင့် ေသာ်၎င်း၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ၏မယား ြဖစ် ဘူးေသာ
မုတ်ဆုိးမ ှင့်ေသာ်၎င်းစုံဘက် ရမည်။ 23 ငါ ၏လူ တို့သည် သန ့် ှ င်း ေသာအရာ၊ မ
သန ့် ှ င်းေသာအရာတို့ ကုိ၎င်း၊ စင်ကယ် ေသာအရာ၊ မ
စင်ကယ် ေသာ အရာ တို့ ကုိ၎င်း ပုိင်းြခား ၍သိ ေစ ြခ င်း ငှါ သွနသ်င် ရ က မည်။

24တရားေတွ့ မှုကုိစီရင်လျှင်၊ ငါ ၏ဓမ္မသတ်
အတိင်ုး
စီရင် ရကမည်။ ငါ ၏ဓမ္မပဲွ တို့ ကုိ ေဆာင်ရွက်လျှင်၊ ငါ စီရင် ထုံးဖွ့ဲချက်တို့ ကုိ၎င်း ၊
ငါ ၏ဥပုသ် ေနတိ့ု့ ကုိ၎င်းေစာင့်ေ ှာက် ရ ကမည်။ 25 အေသေကာင် ကုိချ ်း ၍ ကုိယ်
ကုိမ ညစ်ည း ေစရ။ သို့ ရာတင်ွ ၊ ကုိယ်မိ ဘ ၊ သား
သမီး ၊ ညီအစ်ကုိ ၊ လင် မ ေန ေသာ ှမ အတက်ွ
ကုိယ်ကုိ ညစ်ည း ေစရေသာ အခွင့် ှ ိ၏။ 26သန ့် ှ င်း ြခင်းကုိြပ ပီးမှ ခုနစ် ရက် ေန
ရမည်။ 27သန ့် ှ င်း ရာဌာန၌
အမှုေတာ်ကုိေဆာင် ြခင်းငှါ အတင်ွး တန်တိင်ုး သန ့် ှ င်း ရာဌာနထဲသို့ ဝင် ေသာေန ့
တင်ွ ၊ အြပစ် ေြဖရာယဇ်ကုိ ပူေဇာ် ရမည်ဟု အ ှင် ထာဝရဘုရား
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မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 28 ထုိအရာသည် ယဇ်ပုေရာဟိတ် တို့၏ အေမွ ဥစ္စာ ြဖစ် ရမည်။ ငါ
သည်သူ တို့အေမွ ဥစ္စာြဖစ်၏။ ဣသေရလ
ြပည်၌
သူ တို့အား အေမွ ေြမကုိ မ
ေပး ရ။ ငါ သည်သူ တို့၏ အေမွ ေြမြဖစ်၏။ 29 ပူေဇာ် ေသာမုန ့်ညက် ှင့် အြပစ် ေြဖ
ရာယဇ်၊ ဒစု ိုက် ေြဖရာယဇ်ကုိ စား
ရကမည်။ ဣသေရလ
အမျ ိးသားကျနိဆုိ် ၍ ပူေဇာ်သမျှ တို့ ကုိလည်း
သိမ်းယူ ရ ကမည်။ 30 အဦး သီး ေသာအသီးအမျ ိး မျ ိ း ှင့် ၊ ချးီေြမာက် ရာ
ပူေဇာ်သက္က ာ အလံးုစုံ တို့ ကုိ ယဇ်ပုေရာဟိတ် သည် သိမ်းယူ ရမည်။ သူသည်သင့် အိမ်
၌
ေကာင်း ကီး မဂင်္လာကုိ သက်ေရာက်
ေစြခင်းငှါ ၊ အဦး
နယ်ေသာ မုန ့စိ်မ်း ကုိ သူ
၌
လှူ ရမည်။ 31 ငှက် ြဖစ်ေစ ၊ သား
ြဖစ်ေစ၊ အလိလိုု
ေသေသာ အေကာင်၊ သားရဲ
ကုိက်၍ ေသေသာအေကာင်ကုိ ယဇ်ပုေရာဟိတ် မ စား ရ။

45
1သင်တို့သည် ေြမ ကုိ အေမွခံ ြခင်းငှါစာေရးတံချ ၍ ပုိင်းြခားေသာအခါ ၊ သန ့် ှ င်း
ေသာေြမ တကွက်ကုိ ထာဝရဘုရား
အား
ပူေဇာ် ရ ကမည်။ ထုိအကွက်သည် အလျား ကျ လံးုအြပန် ှစ်ေသာင်း ငါးေထာင်၊
အနံ
တေသာင်း ှ ိရမည်။ နယ်နမိိတ် ှိသမျှ သည်လည်း သန ့် ှ င်း ရမည်။ 2 ထုိေြမကွက်
အလယ်၌ အလျားအေတာင်ငါး ရာ ၊ အနံလည်း အေတာင်ငါး ရာ ှိ ေသာ စတရုနး်
အကွက် သည် သန ့် ှ င်း ရာဌာနဘို့
ြဖစ် ရမည်။ ထုိအကွက် ပတ်လည် ၌ သန ့် ှ င်းေသာ နယ် လည်းအေတာင် ငါးဆယ်
ှိရမည်။ 3 ထုိသို့အလျား ှစ်ေသာင်း ငါးေထာင်၊ အနံ
တေသာင်း ကုိတိင်ုး ပီးမှ အလနွ် သန ့် ှ င်းေသာအရပ် ှင့် သန ့် ှ င်း ေသာဌာနတည်ရာ
ြဖစ် ရမည်။ 4 ထုိသန ့် ှ င်း ေသာေြမ သည် ထာဝရဘုရား
၏ အမှုေတာ်ကုိ ေဆာင် ြခင်းငှါ အထံေတာ်သို့ ချ ်းကပ် ၍၊ သန ့် ှ င်း ရာဌာန၏ အမှု
ေစာင့်၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် တို့အဘို့
ြဖစ်ရမည်။ သူ
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တို့ အိမ် ေဆာက်စရာ ှင့် သန ့် ှ င်း ရာဌာနတည်စရာဘို့
သန ့် ှ င်း ေသာ ေြမြဖစ် ရမည်။ 5အလျား ှစ်ေသာင်း ငါးေထာင်၊ အနံ
တေသာင်း ှ ိေသာအကွက်သည် အိမ် ေတာ်အမှု ေစာင့်ေလဝိ လတိူု့ ေနရာအခနး် ှစ်
ဆယ် တည်ေဆာက်စရာဘို့ ြဖစ် ရမည်။ 6 မိ ေတာ် ှင့်ဆုိင်ေသာေြမသည် သန ့် ှ င်း
ေသာ အရပ်တဘက်တချက် ၌ အလျားတေသာင်း ငါးေထာင်၊ အနံ
ငါး ေထာင် ှိ၍၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသား အေပါင်း တို့ အဘို့
ြဖစ် ရမည်။ 7သန ့် ှ င်း ေသာေြမကွက် ှင့် မိ ေတာ် နယ်နမိိတ်အေနာက် ဘက်တ
ေ ှာက်လံးုတပုိင်း၊ အေ ှ ဘက် တေ ှာက်လံးုတပုိင်းသည် မင်းသား အဘို့ ြဖစ်ရမည်။
8 ငါ ၏မင်းသား တို့သည် ေနာက် တဖန် ငါ ၏လူ တို့ ကုိ မ
ည ်းဆဲ မည်အေကာင်း၊ ထုိေြမသည် ဣသေရလ
ြပည်၌
မင်းသားပုိင် ေသာ ေြမ ြဖစ် ရမည်။ ကင်းေသာ ေြမ ကုိ ဣသေရလ
အမျ ိးအ ယ်ွ အသီးအသီးတို့အား ေပးေဝ ရမည်။ 9အ ှင် ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်
မူသည်ကား၊ အိဣုသေရလ
မင်းသား တို့ ၊ ေရာင့်ရဲ ေသာစိတ် ှိ ကေလာ။့ အ ိင်ုအထက်ြပ ြခင်း၊ လယူု
ြခင်းအမှုတို့ ကုိ ပယ် ှား ၍ ၊ တရား
ေသာအမှု ၊ ဟတ်ုမှန် ေသာ အမှုတို့ ကုိ ြပ ကေလာ။့ ေနာက်တဖနင်ါ ၏ လူ
တို့ ကုိ မ
ည ်းဆဲ မ ှပ်ိစက်က ှင့်ဟု အ ှင် ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 10 မှန် ေသာချနိခွ်င်
၊ မှန် ေသာဧဖါ ၊ မှန် ေသာ ဗတ် တို့ ကုိ သုံး ရကမည်။ 11 ဧဖါ ှင့် ဗတ် သည် အညီအမျှ
ှိ ရမည်။ ှစ်ပါးသည် ေဟာမဲ
ကုိ အမီှြပ ၍၊ ဧဖါ သည်တေဟာမဲ တင်ွ ဆယ်စုတစု ၊ ဗတ် သည်လည်း တေဟာမဲ
တင်ွ ဆယ်စုတစု ှိ ရမည်။ 12 ေဂရာ ှစ်ဆယ် ကုိတကျပ် ၊ အကျပ် ေြခာက်ဆယ်
ကုိ တမာေန
ှိ ရမည်။ 13 ချးီေြမာက် ရာ ပူေဇာ်သက္က ာြပ ေသာအခါ၊ ဂျ ံ ဆနြ်ဖစ်ေစ၊ မုေယာ
ဆနြ်ဖစ်ေစ၊ တေဟာမဲတင်ွတဩမဲ ကုိ ပူေဇာ် ရမည်။ 14 ဆီ ှင့်ဆုိင်ေသာ ပညတ် ဟူ
မူကား၊ တ
ေကာရတင်ွ ဗတ် ဆယ်စုတစု ကုိ ပူေဇာ်ရမည်။ တေဟာမဲ
သည် ဆယ် ဗတ် ြဖစ်ေသာေကာင့် တေကာရသည်ဆယ် ဗတ် ြဖစ်သတည်း။ 15 သူ
တို့အြပစ် ကုိ ေြဖြခင်းငှါ ဣသေရလ ကျက်စား ရာ၊ ေရများေသာ အရပ်၌ ှိေသာသုိး
ှစ်ရာ တင်ွ သုိးသငယ် တေကာင် ကုိ ေဘာ်ဇ ် ပူေဇာ်သက္က ာ ှင့်တကွ မီး ှု ိ ရာယဇ်၊
မိဿဟာယ ယဇ်တို့ ကုိပူေဇာ်ရကမည်ဟု အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ် မူ၏။ 16 ထုိချးီေြမာက် ရာပူေဇာ်သက္က ာ ကုိ ြပည်သူ ြပည်သားအေပါင်း
တို့သည် ဣသေရလ
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မင်းသား အား ဆက် ရကမည်။ 17 မင်းသားသည်လည်းပဲွသဘင် ေန ့၊ လဆနး် ေန ့၊
ဥပုသ် ေန ့၊ ဣသေရလ
အမျ ိး
ပရိသတ် စည်းေဝးေသာ ေနရ့က်အစ ်အတိင်ုးမီး ှု ိ ရာယဇ်၊ ေဘာဇ ် ပူေဇာ်သက္က ာ၊
သွနး်ေလာင်း ရာ ပူေဇာ်သက္က ာတို့ ကုိ ပူေဇာ် ရမည်။ ဣသေရလ
အမျ ိး ၏အြပစ် ကုိ ေြဖြခင်းငှါ အြပစ် ေြဖရာ ယဇ်၊ ေဘာဇ ် ပူေဇာ်သက္က ာ၊ မီး ှု ိ
ရာယဇ်၊ မိဿဟာယ ယဇ်ကုိလည်း ပူေဇာ် ရမည်။ 18အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ပဌမ
လ တ ရက်ေနတ့င်ွ ၊ အြပစ် မပါ၊ အသက်ပျ ိ ေသာ ာွးထီး တေကာင်ကုိယူ ၍
သန ့် ှ င်း ရာဌာနကုိ စင်ကယ် ေစရမည်။ 19ယဇ်ပုေရာဟိတ် သည် အြပစ် ေြဖရာ ယဇ်
ေကာင်အေသွး အချ ိ ကုိ ယူ
၍
အိမ် ေတာ်တိင်ု ၌ ၎င်း ၊ ယဇ်ပလ္လ င် ေအာက်ထစ် ေလး ေထာင့် ၌ ၎င်း ၊ အတင်ွး တန်
တိင်ုး တံခါး တိင်ု ၌ ၎င်း ထည့် ရမည်။ 20 ထုိမှတပါး ၊ မှားယွင်း ေသာသူ ှင့် မုိက် ေသာ
သူ အတက်ွ ခု ှစ် ရက်ေနတ့င်ွ၊ ထုိနည်းတူ ပူေဇာ် ၍၊ အိမ် ေတာ်အတက်ွ အြပစ် ေြဖရာ
မဂင်္လာကုိ ြပ ရမည်။ 21 ပဌမ လ တဆယ် ေလး ရက် ေနတ့င်ွ ၊ ပသခါ ပဲွ ကုိ ခံ
ရမည်။ ခုနစ် ရက် ပတ်လံးုပဲွခံစ ်တင်ွတေဆးမ့ဲ မုန ့ကုိ်သာ စား ရမည်။ 22 ထုိ ေန ့၌
မင်းသား သည် ကုိယ် ဘို့ ၎င်း ၊ ြပည်သူ ြပည်သားအေပါင်း တို့ ဘို့ ၎င်း၊ ာွးထီး တ
ေကာင်ကုိ အြပစ်
ေြဖရာ ယဇ်ပူေဇာ် ရမည်။ 23 ပဲွ ေနခု့နစ် ရက် ပတ်လံးုထာဝရဘုရား အား
မီး ှု ိ ရာယဇ်ကုိ ာွးထီး ခုနစ် ေကာင်၊ အြပစ် မပါေသာ သုိးထီး
ခုနစ် ေကာင်ကုိ၎င်း၊ အြပစ် ေြဖရာ ယဇ်ဘို့ ဆိတ်သငယ် တေကာင်ကုိ၎င်းေန ့ တိင်ုး
ပူေဇာ် ရမည်။ 24 ာွး ြဖစ်ေစ၊ သုိး
ြဖစ်ေစ၊ တေကာင်တေကာင် ှင့် ပါရေသာ ေဘာဇ ် ပူေဇာ်သက္က ာဘို့ မုန ့်ညက်တဧဖါ
၊ ဆီ
တဟိန် ကုိ ြပင်ဆင် ရမည်။ 25သတ္တ မ လ တဆယ် ငါး ရက် ေနတ့င်ွ ၊ ပဲွ ခံ၍ ယခင်
အြပစ် ေြဖရာ ယဇ်၊ မီး ှု ိ ရာယဇ်၊ ေဘာဇ ် ပူေဇာ်သက္က ာ၊ ဆီ
ပူေဇာ်သက္က ာြပ သည်အတိင်ုး ခုနစ် ရက် ပတ်လံးုြပ ရမည်။

46
1အ ှင် ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူ သည်ကား၊ အေ ှ သို့ မျက် ှာြပ ေသာ အတင်ွး
တနတိ်င်ုး တံခါး ကုိ အလပ်ု လပ်ုေသာေန ေ့ြခာက် ရက်ပတ်လံးုပိတ် ထား ရမည်။ ဥပုသ်
ေန ့ ှင့်
လဆနး် ေန ့၌
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ဖွင့် ထားရမည်။ 2 မင်းသား သည် ထုိတံခါး မုတ် ြဖင့် ဝင် ၍ တံခါး တိင်ု အနား မှာ
ရပ် ေနရမည်။ ယဇ်ပုေရာဟိတ် တို့သည် မင်းသားမီး ှု ိ ရာ ယဇ်၊ မိဿဟာယ ယဇ်တို့
ကုိ ပူေဇာ်၍၊ သူသည်တံခါးခုံ ၌
ဦး ွတ် ချ ပီးမှ ြပင်သို့ ထွက်သွား ရမည်။ သို့ ရာတင်ွ ၊ ညဦးယံ
မ ေရာက်မီှ ထုိတံခါး ကုိ မ
ပိတ် ရ။ 3 ထုိနည်းတူ ၊ ဥပုသ် ေန ့ ှင့်
လဆနး် ေန၌့
ြပည်သူ ြပည်သားတို့သည် ထုိ
တံခါးဝ နားမှာ ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်တင်ွ ဦး ွတ် ချရကမည်။ 4 ဥပုသ် ေန ့၌
မင်းသား သည် မီး ှု ိ ရာယဇ်ဘို့ အြပစ် မပါေသာ သုိးသငယ် ေြခာက် ေကာင်၊ အြပစ်
မပါေသာ သုိးထီး
တေကာင်ကုိ ထာဝရဘုရား
ထံ ေတာ်သို့ ေဆာင် ခ့ဲရမည်။ 5 ေဘာဇ ် ပူေဇာ်သက္က ာဘို့ သုိးထီး
တေကာင် ှင့် မုန ့်ညက်တဧဖါ ၊ ဆီ
တဟိန် ကုိ၎င်း၊ သုိးသငယ် ှင့် အလို ှ ိသမျှကုိ၎င်း ပူေဇာ်ရမည်။ 6လဆနး် ေန ့၌
အြပစ် မပါေသာ ာွးထီး တေကာင်၊ သုိးသငယ် ေြခာက် ေကာင်၊ သုိးထီး
တေကာင်ကုိ ပူေဇာ် ရမည်။ 7 ေဘာဇ ် ပူေဇာ်သက္က ာဘို့ ာွး တေကာင် ှင့်
မုန ့်ညက်တဧဖါ ၊ သုိး
တေကာင် ှင့် တဧဖါ ၊ သုိးသငယ် ှင့် အလို ှ ိသမျှကုိ၎င်း ၊ မုန ့်ညက်တဧဖါ ှင့် ဆီ
တဟိန် ကုိ၎င်း ပူေဇာ် ရမည်။ 8 မင်းသား ဝင် ေသာအခါ
အေ ှ တံခါး မုတ် ြဖင့် ဝင် ရမည်။ ထုိတံခါးမုတ် ြဖင့် လည်း
ထွက် ရမည်။ 9 ြပည်သူ ြပည်သားတို့သည် ဓမ္မပဲွ ခံချနိက်ာလ၌ ၊ ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်သို့ ဝင် ေသာအခါ ၊ ဦး ွတ် ချြခင်းငှါ
ေြမာက် တံခါး ြဖင့် ဝင် ေသာသူသည် ေတာင် တံခါး ြဖင့် ထွက် ရမည်။ ေတာင် တံခါး
ြဖင့် ဝင် ေသာသူသည် ေြမာက်
တံခါး ြဖင့် ထွက် ရမည်။ ဝင် ေသာတံခါး ြဖင့် မ
ထွက် ရ။ ဝင်ေသာ တံခါးတဘက်တချက် ၌ ှိေသာတံခါးြဖင့် ထွက် ရမည်။ 10 ြပည်
သား တို့တင်ွ
မင်းသား ြဖစ်ေသာသူသည် သူ
တို့ ဝင် ေသာအခါ
ဝင် ရမည်။ သူ
တို့ ထွက် ေသာအခါ
ထွက် ရမည်။ 11 ပဲွ ခံ၍ ပရိသတ် စည်းေဝးရာ ကာလ၌
ေဘာဇ ်
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ပူေဇာ်သက္က ာဘို့ ၊ ာွး တေကာင် ှင့်
မုန ့်ညက်တဧဖါ ၊ သုိး
တေကာင် ှင့်
တဧဖါ ၊ သုိးသငယ် ှင့် အလို ှ ိသမျှကုိ၎င်း ၊ မုန ့်ညက်တဧဖါ ှင့် ဆီ
တဟိန် ကုိ၎င်းပူေဇာ် ရမည်။ 12 မင်းသား သည် အလိလိုု
ြပ ေသာ မီး ှု ိ ရာယဇ်၊ မိဿဟာယ ယဇ်ကုိ မိမိအလိအုေလျာက် ထာဝရဘုရား
အား
ပူေဇာ်သက္က ာြပ ေသာအခါ ၊ အေ ှ သို့ မျက် ှာြပ ေသာ တံခါး ကုိဖွင့် ရမည်။ သူ
သည်ဥပုသ် ေန ့၌ မီး ှု ိ ရာ ယဇ်၊ မိဿဟာယ ယဇ်ကုိ ပူေဇာ် သက့ဲသို့ ပူေဇာ် ရမည်။
ပူေဇာ် ပီးမှ ထွက်သွား ၍
တံခါး ကုိ ပိတ် ထားရမည်။ 13 ေန ့တိင်ုးအစ ်၊ ထာဝရဘုရား
အား
မီး ှု ိ ရာယဇ် ဘို့ အြပစ် မပါ၊ အခါမလည် ေသာ သုိးသငယ် တေကာင်ကုိ နနံက်
အချနိ၌်
ပူေဇာ် ရမည်။ 14 နနံက် တိင်ုးအစ ်၊ ထုိသုိးသငယ် ှင့်အတူ ေဘာဇ ် ပူေဇာ်သက္က ာ
ဘို့ မုန ့်ညက်တဧဖါ တင်ွ ေြခာက်စုတစု ကုိ၎င်း ၊ မုန ့်ညက် ှင့်ေရာရေသာ ဆီ
ေလး ေလာဃ ကုိ၎င်းပူေဇာ် ရမည်။ ဤေရွှ ကား၊ ထာဝရဘုရား
အား
အစ ်အ မဲ ြပ ရေသာ ေဘာဇ ် ပူေဇာ်သက္က ာတရား ေပတည်း ။ 15 ထုိသို့ မီး ှု ိ ရာယဇ်
ကုိ နနံက် တိင်ုး အစ ်မြပတ် ပူေဇာ်စရာဘို့ သုိးသငယ် ကုိ၎င်း၊ ေဘာဇ ် ပူေဇာ်သက္က ာ
ှင့်
ဆီ ကုိ၎င်း ြပင်ဆင် ရမည်။ 16အ ှင် ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ မင်းသား
သည် မိမိ
သား ၌ လက်ေဆာင် တစုံတခု ကုိ ေပး
လျှင် ၊ ထုိလက်ေဆာင်သည် အေမွ ဥစ္စာြဖစ်၍၊ သား
ေတာ်သည် အေမွခံ လျက် သိမ်းယူ ရမည်။ 17 မိမိ ကျွန် ၌ အေမွ ဥစ္စာလက်ေဆာင်
တစုံတခုကုိ ေပး
လျှင် မူကား ၊ လတ်ွ ရာ ှစ် သက္က ရာဇ်တိင်ု ံုမျှသာထုိကျွနသ်ည် ပုိင် ရမည်။ ေနာက်မှ
မင်းသား လက်သို့
ြပနေ်ရာက် ရမည်။ သား
မူကား ၊ အစ ်အ မဲအေမွ ခံရ မည် ။ 18 ထုိမှတပါး ၊ မင်းသား သည်ြပည်သား အေမွ
ေြမကုိ အ ိင်ုအထက် ယူ ၍ ေြမ ှင်ကုိမ ှင်ထုတ်ရ။ မိမိပုိင်ေသာ ေြမထဲကမိမိသားတို့
အား အေမွေပးရမည်။ ငါ၏လူတို့ သည် မိမိတို့ ပုိင်ေသာ အေမွေြမ၌ မေနရဘဲ အရပ်
ရပ်သို့ ကဲွြပားေစြခင်းငှါမြပ ရ။ 19 ထုိေနာက်မှ တံခါး အနား ၌ ှိေသာဝင်ဝ ြဖင့်
ငါ ့ ကုိ ေဆာင်သွား ၍၊ ေြမာက် သို့ မျက် ှာြပ ေသာ ယဇ်ပုေရာဟိတ် သန ့် ှ င်း ေသာ
အခနး် များ ထဲသို့
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သွင်းသြဖင့်၊ အေနာက် ဘက်၌ ှိေသာအရပ် တခုကုိ ငါြမင် ၏။ 20ဤအရပ် ကား၊
ယဇ်ပုေရာဟိတ် တို့သည် ဒစု ိုက်
ေြဖရာယဇ်၊ အြပစ် ေြဖရာယဇ်ကုိြပ တ် ၍၊ ေဘာ်ဇ ် ပူေဇာ်သက္က ာကုိ ဖုတ် ရေသာ
အရပ် ြဖစ်၏။ လူ
များကုိ သန ့် ှ င်း ေစြခင်းငှါ ၊ ထုိအရာတို့ ကုိ ြပင် တနတိ်င်ုး ထဲသို့
မထုတ်
ရကဟု ငါ ့အား ေြပာဆုိ ၏။ 21တဖန် ြပင် တနတိ်င်ုး ထဲသို့
ငါ ့ ကုိေခါ် သွင်း၍
တနတိ်င်ုး ေထာင့်
ေလး ေထာင့်တို့ ကုိ ေ ှာက်သွား ေစသြဖင့် ၊ ထုိေလးေထာင့် တို့ ၌
တန်တိင်ုး ငယ် တခုစီ ှိသည်ကုိ ငါြမင် ၏။ 22 ထုိတန်တိင်ုး ငယ်တို့သည် အလျား
အေတာင်ေလးဆယ် ၊ အနံ
အေတာင်သုံးဆယ် ှိ၍၊ အတိင်ုး အ ှည် တညီတ ွတ် တည်းြဖစ်က၏။ 23 ထုိေလး
ေထာင့်တို့အတင်ွး
ပတ်လည် ၌ ချက်ြပ တ် စရာဘို့ အစ ်အတိင်ုးခုံေလာက် တနး်များ ှ ိ က၏။ 24ဤ
အရပ်တို့ကား အိမ် ေတာ်အမှု ေစာင့်တို့သည် လူ
များပူေဇာ်ေသာ ယဇ်ေကာင် တို့ ကုိ ြပ တ် ရေသာအရပ်
ြဖစ်ကသည်ဟု ငါ ့အား
ေြပာဆုိ ၏။

47
1 ထုိေနာက်မှ အိမ် ေတာ်တံခါး သို့
တဖနင်ါ ့ ကုိ ေဆာင် ခ့ဲ၍ ၊ တံခါးခုံ ေအာက်မှာ အေ ှ ဘက်သို့ ထွက် ေသာ ေရ
ကုိငါြမင် ၏။ အိမ် ေတာ်ဦး သည် အေ ှ သို့ မျက် ှာြပ ၍၊ ေရ
သည်အိမ် ေတာ်တံခါးခုံလက်ျာ ေအာက် ၊ ယဇ်ပလ္လ င် ေတာ် ေတာင် ဘက်မှ
စီး သွားေလ၏။ 2တဖန်
ေြမာက် တံခါး လမ်း ြဖင့် ငါ ့ ကုိထုတ် ၍
ြပင် ၌ဝုိင်း သွားလျက်၊ အေ ှ သို့ မျက် ှာြပ ေသာ ြပင် တံခါး လမ်းဝသို့
ေရာက်ေသာအခါ၊ လက်ျာ ဘက် မှ စီး ေသာ ေရ
ကုိ ငါြမင် ၏။ 3 ကိ း ကုိကုိင် ေသာသူသည် အေ ှ သို့ သွား ပီးလျှင် ၊ အေတာင် တ
ေထာင် ေစ့ေအာင်တိင်ုး ၍
ငါ ့ ကုိ ေရ
ကူး ေစ၏။ ေရ
သည် ဖမျက် သို့ မီှေလ၏။ 4တဖန် အေတာင်တေထာင် ေစ့ေအာင်တိင်ုး ၍
ေရး ကူး ေစြပနလ်ျှင်၊ ေရ
သည် ဒူး
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ကုိမီှေလ၏။ တဖန်
အေတာင်တေထာင် ေစ့ေအာင်တိင်ုး ၍
ကူး ေစြပနလ်ျှင်၊ ေရ
သည်ခါး ကုိမီှေလ၏။ 5တဖန်
အေတာင်တေထာင် ေစ့ေအာင် တိင်ုး ေသာအခါ မ
ကူး ိင်ု ေသာ ြမစ် ြဖစ်ေလ၏။ ေရ
ထ
ေသာေကာင့် နင်း၍မ ကူး ိင်ု၊ ေြခေထာက်၍ မမီှပဲ ကူး
ရေသာြမစ် ြဖစ်၏။ 6 ထုိသူက၊ အချင်းလသူား ၊ ဤအရာကုိ ြမင် သည် မ
ဟတ်ုေလာဟု ေြပာ ပီးမှ ၊ တဖန် ငါ ့ ကုိေခါ် သွား၍
ြမစ် နား သို့ ြပန် ေစ၏။ 7 ြပန် စ ်အခါ ြမစ် နား ှစ်ဘက်၌ များစွာ ေသာ အပင် တို့
ကုိ ငါ ြမင် ၏။ 8 ထုိသူကလည်း၊ ဤ
ေရ သည် အေ ှ သို့ စီး ၍
ေတာ ကုိ ေ ှာက် ပီးမှ ၊ အိင်ု ထဲသို့ ဝင် တတ်ေသာ အားြဖင့် အိင်ုေရ သည် ချ ိ
လိမ့်မည်။ 9အသက် ှင် ၍လှုပ် ှား တတ်ေသာ သတ္တ ဝါ
အမျ ိးမျ ိ း တို့သည် ထုိ
ြမစ် ေရေရာက် သမျှ ေသာ အရပ်တို့ ၌ အသက် ှင် ၍ ၊ အလနွ် များစွာ ေသာ ငါး တို့
လည်း ှိ က လိမ့်မည်။ ထုိ
ြမစ်ေရ သည် ချ ိ ေသာေကာင့် ၊ ေရာက် သမျှ ေသာ
အရပ်တို့ ၌ သတ္တ ဝါအမျ ိးမျ ိ းတို့သည် အသက် ှင် ကလိမ့်မည်။ 10 အိင်ုနားမှာတံငါ
တို့သည် ရပ် ၍၊ အ◌င်္ေဂဒိ ရွာမှစ၍ ဧေနဂလိမ် ရွာတိင်ုေအာင် ပုိက်ကွန် ြဖန ့် ချရာ အရပ်
ြဖစ် လိမ့်မည်။ ငါး အမျ ိးမျ ိ း တို့သည် မဟာ
ပင်လယ် ငါး က့ဲသို့ အလနွ် များြပား ကလိမ့်မည်။ 11 ရွှ ံပွက် ေရ ှင့်
ရွှ ံအိင်ု ေရမူကား
မ ချ ိ ရ၊ အစ ် ငန် ရလိမ့်မည်။ 12 ြမစ် ကမ်းနား ှစ်ဘက်၌ စားစရာ
ေကာင်းေသာ အပင် အမျ ိးမျ ိ း ေပါက် ကလိမ့်မည်။ အရွက် လည်း မ
ည ိး မ မ်ွး ရ၊ အသီး
လည်းမ ပျက် ရ။ လ
တိင်ုးအစ ် ေုသာ အသီးကုိ သီး
လိမ့်မည်။ အေကာင်းမူကား ၊ သန ့် ှ င်း ရာ ဌာနထဲက
ထွက် သတည်း။ အသီး
သည် စားစရာ
ဘို့ ြဖစ်
၏။ အရွက် သည်လည်း အနာ
ေရာဂါ ငိမ်းစရာဘို့ ြဖစ်သည်ဟု ငါ ့အား ေြပာဆုိ ၏။ 13အ ှင် ထာဝရဘုရား
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မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး၊ ဣသေရလ
အမျ ိး
တဆယ် ှစ် မျ ိ းအေမွ ခံရေသာ ေြမ
အပုိင်းအြခားမူကား၊ ေယာသပ် သည် ေြမ အပုိင်းအြခား ှစ်ခုကုိ ယူရမည်။ 14 ဘုိး
ေဘး တို့အား
ငါကျနိဆုိ် သည်အတိင်ုး ငါေပး
ရေသာထုိ ေြမ သည် သင် တို့အေမွ ြဖစ်၍၊ သင်တို့သည် အချင်းချင်း အေမွ ခံရက
မည်။ 15 ေြမ ေြမာက် ဘက် အပုိင်းအြခား သည် မဟာ
ပင်လယ် တဘက်တချက်၊ ေဟသလုန် လမ်း ၊ ေဇဒဒ် လမ်းသို့ လိက်ုလျက်၊ 16ဟာ
မတ် မိ ှင့် ေဗေရာသာ
မိ ကုိ၎င်း၊ ဒမာသက် နယ် ှင့် ဟာမတ် နယ် စပ်ကား မှာ သိဗရိမ်
မိ ကုိ၎င်း၊ ေဟာရန် မိ အနား မှာ ၊ ဟာဇာဟတ္တိကုန် မိ ကုိ၎င်းဝုိင်း၍၊ 17တဖန်

ပင်လယ် ှင့်ကွာ ပီးမှဒမာသက် နယ်
အနား၌ ဟာဇေရနန် မိ ၊ ေြမာက် ဘက်၌
ဇိြဖ န် မိ ၊ ဟာမတ် မိ ပါရမည်။ ဤေရွ ကား၊ ေြမာက် ဘက် အပုိင်းအြခား ြဖစ်
သတည်း။ 18 အေ ှ ဘက် အပုိင်းအြခားသည် ေဟာရန် မိ ၊ ဒမာသက် မိ ၊ ဂိလဒ်
ြပည်၊ ေယာ်ဒန် ြမစ်နား ဣသေရလ
ြပည်နယ် ကုိေ ှာက်၍၊ အေ ှ ပင်လယ် ၌
ဆုံးရမည်။ ဤေရွကား၊ အေ ှ ဘက် အပုိင်းအြခားြဖစ်သတည်း။ 19 ေတာင် ဘက်
အပုိင်းအြခားသည် တာမာ
မိ မှစ၍ ကာေဒ ှ မိ ၊ ေမရိဘ
ေရ တိင်ုေအာင် ၎င်း ၊ မဟာ
ပင်လယ် ထဲသို့
ဝင် ေသာ ြမစ် တိင်ုေအာင်၎င်း ၊ ေ ှာက် သွား ရ မည်။ ဤေရွ ကား၊ ေတာင် ဘက်
အပုိင်းအြခားြဖစ်သတည်း ။ 20အေနာက် ဘက် ၌ မဟာ
ပင်လယ်သည် ေတာင် ဘက်မှစ၍၊ ဟာမတ် မိ တဘက်တချက် တိင်ုေအာင် ပုိင်းြခား
လျက် ှိရမည်။ ဤေရွကား ၊ အေနာက် ဘက် အပုိင်းအြခားြဖစ်သတည်း။ 21 ထုိ ေြမ
ကုိဣသေရလ အမျ ိး
အသီးအသီးတို့အား ေဝ ရမည်။ 22အမျ ိးသားချင်းအေမွခံဘို့ ၎င်း ၊ သင် တို့တင်ွ ေန
၍ သားသမီး
ဘွားြမင် ေသာ
တပါး အမျ ိးသားချင်း အေမွခံ ဘို့ ၎င်း စာေရးတံချ ၍ ေြမကုိ ေဝရမည်။ ထုိတပါး
အမျ ိးသားတို့ ကုိ ြပည် ၌ဘွားြမင်ေသာ ဣသေရလ
အမျ ိးသား က့ဲသို့ မှတ်ရမည်။ သူတို့သည် ဣသေရလ
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အမျ ိးသား တို့ ှင့်အတူ ေြမကုိအေမွ ခံရ ကလိမ့်မည်။ 23တပါး အမျ ိးသားေန ေလ
ရာရာ ခ ို င် ၌
သူ့ အေမွခံ စရာေြမကုိ ေပး
ရမည်ဟု အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ ၏။

48
1ဣသေရလအမျ ိးခ ို င်စု အမည် ကား၊ ေြမာက်
ဘက်၌ ေဟသလနု် လမ်း ှင့် ဟာမတ် လမ်းနား ၊ ဟာဇေရနန် မိ ပါလျက် ဒမာသက်
မိ နယ် ေြမာက် ၊ ဟာမတ်
မိ နယ်တိင်ုေအာင် ၎င်း ၊ အေ ှ ဘက် မှသည် ပင်လယ် တိင်ုေအာင်၎င်း ဒန် ခ ို င် ှ ိ

ရမည်။ 2 ဒန် ခ ို င် အနား ၊ အေ ှ ဘက် မှ သည် အေနာက် ဘက် တိင်ုေအာင် အာ ှာ
ခ ို င် ှ ိရမည်။ 3အာ ှာ ခ ို င် အနား ၊ အေ ှ ဘက် မှ သည် အေနာက် ဘက် တိင်ုေအာင်
နဿလိ ခ ို င် ှ ိရမည်။ 4 နဿလိ ခ ို င် အနား ၊ အေ ှ ဘက် မှ သည် အေနာက် ဘက်
တိင်ုေအာင် မနာေ ှ ခ ို င် ှ ိ ရမည်။ 5 မနာေ ှ ခ ို င် အနား ၊ အေ ှ ဘက် မှ သည်
အေနာက် ဘက် တိင်ုေအာင် ဧဖရိမ် ခ ို င် ှ ိရမည်။ 6 ဧဖရိမ် ခ ို င် အနား ၊ အေ ှ ဘက်
မှ သည် အေနာက် ဘက် တိင်ုေအာင် ုဗင် ခ ို င် ှ ိရမည်။ 7 ုဗင် ခ ို င် အနား ၊ အေ ှ
ဘက် မှ သည် အေနာက် ဘက် တိင်ုေအာင် ယုဒ ခ ို င် ှ ိရမည်။ 8 ယုဒ ခ ို င် အနား ၊
အေ ှ ဘက် မှ သည် အေနာက် ဘက် တိင်ုေအာင် သင်တို့ ပူေဇာ် ရေသာ ေြမကွက် ှိ
ရမည်။ ထုိေြမအနံ ကား၊ ကျ လံးုအြပန် ှစ်ေသာင်း ငါးေထာင်၊ အလျား ကား၊ အေ ှ
ဘက် မှ သည် အေနာက် ဘက် တိင်ုေအာင်
ခ ို င်အလျား ှင့်ညီရမည်။ ထုိေြမ အတင်ွး ၌
သန ့် ှ င်း ရာဌာန ှိ ရမည်။ 9ထာဝရဘုရား အား
ပူေဇာ် ရေသာ ေြမကွက်
မူကား၊ အလျား ှစ်ေသာင်း ငါးေထာင်၊ အနံ
တေသာင်း ှ ိရမည်။ 10 ထုိသန ့် ှ င်း ေသာ ပူေဇာ်သက္က ာ သည် ယဇ်ပုေရာဟိတ် ဘို့
ြဖစ် ၍၊ ေြမာက် ဘက်၌ ှစ်ေသာင်း ငါးေထာင်၊ အေနာက် ဘက်၌ အနံ တေသာင်း ၊
အေ ှ ဘက်၌
အနံ
တေသာင်း ၊ ေတာင် ဘက်၌
အလျား ှစ်ေသာင်း ငါးေထာင်ကျယ်၍ ၊ ထာဝရဘုရား
၏သန ့် ှ င်း ရာဌာနသည် ထုိအကွက် အလယ် ၌
ှိ ရမည်။ 11ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့သည် လမ်းလွှဲ ေသာအခါ
ေလဝိ လက့ဲူသို့ လမ်း မ လွှဲ။ ငါ ့အမှု ကုိ အစ ်ေဆာင်
၍ သန ့် ှ င်း ေသာ ဇာဒတ်ု သား ယဇ်ပုေရာဟိတ် တို့အဘို့ ြဖစ်ရမည်။ 12 ေလဝိ လူ
ေနရာ ေြမ အနား မှာ ထုိသို့ ပူေဇာ် ေသာ ေြမ သည် ယဇ်ပုေရာဟိတ် တို့အဘို့
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အလနွ် သန ့် ှ င်းေသာ ေြမြဖစ် ရမည်။ 13ယဇ်ပုေရာဟိတ် ေြမ အနား မှာ ေလဝိ
လေူနရာ ေြမကွက်သည် အလျား ှစ်ေသာင်း ငါးေထာင်၊ အနံ
တေသာင်း ှ ိရမည်။ 14 ထုိေြမ သည် ထာဝရဘုရား
အဘို့
သန ့် ှ င်း ေသာေကာင့် ၊ ေလဝိလတိူု့သည် ေြမကုိ မ
ေရာင်း ရ။ အဦး
သီးေသာ အသီးကုိ အြခားေသာ ဥစ္စာ ှင့်မ ဖယ်လှယ် ရ။ အဘုိး ှင့်မေရာင်းရ။ 15 ှစ်
ေသာင်း ငါးေထာင်အနား မှာ ကင်း ေသး ေသာ ေြမငါး ေထာင် သည် လေူနရာ
မိ ှင့်
မိ နယ် တည် စရာဘို့ ြဖစ်၍၊ ထုိေြမ အလယ် ၌
မိ တည် ရမည်။ 16 မိ အတိင်ုး အ ှည်ကား၊ ေြမာက် ဘက် ၌ ေလး
ေထာင်
ငါး ရာ ၊ ေတာင် ဘက် ၌ေလး ေထာင် ငါး ရာ ၊ အေ ှ ဘက် ၌
ေလး ေထာင် ငါး ရာ ၊ အေနာက် ဘက် ၌ ေလး
ေထာင်
ငါး ရာ ှိရမည်။ 17 မိ နယ် ကား၊ ေြမာက် ဘက်၌ ှစ်ရာ ငါးဆယ် ၊ ေတာင် ဘက်၌
ှစ်ရာ ငါးဆယ် ၊ အေ ှ ဘက်၌
ှစ်ရာ ငါးဆယ် ၊ အေနာက် ဘက်၌
ှစ်ရာ ငါးဆယ် ှိ ရမည်။ 18သန ့် ှ င်း ေသာ ေြမ အနား မှာ အလျား ၌ ကင်း
ေသးေသာ အေ ှ ဘက်၌
တေသာင်း ၊ အေနာက် ဘက်၌
တေသာင်း ကျယ်ေသာ ေြမ၌ြဖစ်ေသာ အသီးအ ှံ သည်၊ မိ အမှု ကုိ ေစာင့်ေသာသူ
တို့ စားစရာ
ဘို့
ြဖစ် ရမည်။ 19 မိ အမှု ေစာင့်တို့ ကုိ ဣသေရလ
အမျ ိး အေပါင်း ထဲက
ေရွးေကာက် ရမည်။ 20 ပူေဇာ်ေသာ ေြမကွက် ေပါင်း ကား၊ အလျား ှစ်ေသာင်း ငါး
ေထာင်၊ အနံ ှစ်ေသာင်း ငါးေထာင်ကျယ်၍၊ မိ နယ် ပါလျက် သန ့် ှ င်း ေသာ ထုိစတရုနး်
ေြမ ကုိ ပူေဇာ် ရမည်။ 21 ထုိသန ့် ှ င်း ေသာ ပူေဇာ်သက္က ာ ေြမ ှင့် မိ နယ် ှစ်ဘက်၌
ကင်း ၍၊ အေ ှ ဘက်၌ ှစ်ေသာင်း ငါးေထာင်၊ အေနာက် ဘက်၌ ှစ်ေသာင်း ငါး
ေထာင်ကျယ်ေသာ ေြမစွနး် ှစ်ကွက်တို့သည် မင်းသား အဘို့
ြဖစ်ရမည်။ သန ့် ှ င်း ေသာ ပူေဇာ်သက္က ာ ေြမ ှင့် အိမ် ေတာ်၏ သန ့် ှ င်း ရာဌာနသည်
ထုိ ှစ်ကွက်စပ်ကား မှာ
ေနရာ ကျရမည်။ 22 ထုိသို့ စပ်ကားမှာကျေသာ ေလဝိ
လေူနရာ
အပုိင်းအြခား၊ မိ နယ် အပုိင်းအြခား ၊ ြပင်ဘက် ှစ်ဘက်၊ ယုဒ
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ခ ို င် ၊ ဗ◌င်္ယာမိန် ခ ို င် စပ် ကား မှာ ကျေသာေြမ ှိသမျှ သည် မင်းသား အဘို့ ြဖစ်
ရမည်။ 23 ကင်း ေသာ ဣသေရလခ ို င် ဟူမူကား၊ အေ ှ ဘက် မှ သည် အေနာက်
ဘက် တိင်ုေအာင် ဗ◌င်္ယာမိန် ခ ို င် ှ ိရမည်။ 24 ဗ◌င်္ယာမိန် ခ ို င် အနား ၊ အေ ှ ဘက်
မှ သည် အေနာက် ဘက် တိင်ုေအာင် ှိေမာင် ခ ို င် ှ ိရမည်။ 25 ှ ိေမာင် ခ ို င် အနား ၊
အေ ှ ဘက် မှ သည် အေနာက် ဘက် တိင်ုေအာင် ဣသခါ ခ ို င် ှ ိရမည်။ 26ဣသခါ
ခ ို င် အနား ၊ အေ ှ ဘက် မှ သည် အေနာက် ဘက် တိင်ုေအာင် ဇာဗုလုန် ခ ို င် ှ ိရ
မည်။ 27 ဇာဗုလနု် ခ ို င် အနား ၊ အေ ှ ဘက် မှ သည် အေနာက် ဘက် တိင်ုေအာင် ဂဒ်
ခ ို င် ှ ိရမည်။ 28 ဂဒ် ခ ို င် ေတာင် ဘက် အပုိင်းအြခား သည် တာမာ
မိ မှစ၍ ကာေဒ ှ မိ ၊ ေမရိဘ
ေရ
တိင်ုေအာင်၎င်း ၊ မဟာ
ပင်လယ် ထဲသို့ ဝင်ေသာ ြမစ် တိင်ုေအာင်၎င်း ေ ှာက်သွား ရမည်။ 29ဤေရွကား ၊
ဣသေရလ
အမျ ိးအ ယ်ွ တို့ အေမွခံ စရာဘို့ စာေရးတံချ ၍ ေဝရေသာေြမ ၊ ဤေရွကား ၊ သူ
တို့ ပုိင်းြခား ၍ ေနရေသာ ခ ို င်အသီးအသီးြဖစ်သတည်းဟု အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 30 မိ မှထွက် ရာတံခါးများဟမူူကား၊ မိ ေြမာက်
ဘက် ၌
ေလး ေထာင် ငါး ရာ ကျယ်၍၊ 31 မိ တံခါး တို့သည် ဣသေရလ
အမျ ိးအ ယ်ွ တို့ အမည် ကုိ ေဆာင်လျက်၊ ေြမာက် ဘက်၌
ုဗင် တံခါး ၊ ယုဒ
တံခါး ၊ ေလဝိ
တံခါး တည်းဟေူသာတံခါး သုံး ေပါက် ှိရမည်။ 32 မိ အေ ှ ဘက် ၌
ေလး ေထာင် ငါး ရာ ကျယ်၍၊ ေယာသပ် တံခါး ၊ ဗ◌င်္ယာမိန် တံခါး ၊ ဒန် တံခါး တည်း
ဟေူသာတံခါး သုံး ေပါက် ှိရမည်။ 33 မိ ေတာင် ဘက် ၌ ေလး
ေထာင် ငါး ရာ ကျယ်၍၊ ှိေမာင် တံခါး ၊ ဣသခါ တံခါး ၊ ဇာဗုလုန် တံခါး တည်း
ဟေူသာတံခါး သုံး ေပါက် ှိရမည်။ 34 မိ အေနာက် ဘက် ၌
ေလး ေထာင် ငါး ရာ ကျယ်၍၊ ဂဒ် တံခါး ၊ အာ ှာ တံခါး ၊ နဿလိ တံခါး တည်း
ဟေူသာတံခါး သုံး ေပါက် ှိ ရမည်။ 35 ထုိသို့ မိ ပတ်လည် အတိင်ုးအ ှည်ကား၊ တ
ေသာင်း ှစ်ေထာင် ှိ ရလိမ့်မည်။ တည်ေသာေန ့ မှစ၍ ထုိ မိ ကုိ ေယေဟာဝါ ှ မ္မ
အမည် ြဖင့် ေခါ်တင်ွရလိမ့် သတည်း။
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ဒံေယလအနာဂတ္တ ိကျမ်း။
1 ယုဒ ှင်ဘုရင် ေယာယကိမ် နနး်စံ သုံး ှစ် တင်ွ ၊ ဗာဗုလနု် ှ င်ဘုရင် ေနဗုခဒ်ေနဇာ
သည် ေယ ု ှလင် မိ သို့ ချလီာ၍ ဝနး်ရံ ေလ၏။ 2ထာဝရ ဘုရားသည် ယုဒ
ှင်ဘုရင်
ေယာယကိမ်
မှစ၍ ဗိမာန် ေတာ်တနဆ်ာ အချ ိ တို့ ကုိ ေနဗုခဒ်ေနဇာလက် သို့
အပ် ှံ ေတာ်မူ၍ ၊ ထုိတနဆ်ာ များကုိ ေနဗုခဒ်ေနဇာမင်းသည် ှိနာ ြပည် ၌ ှိေသာမိမိ
ဘုရား ၏ေကျာင်း
သို့ ယူ
သွား ပီးလျှင် ၊ ေရွှ တိက်ု၌ သွင်း ထားေတာ်မူ၏။ 3 ထုိအခါ ှင် ဘုရင်သည် မိနး်မစုိး
အပ်ု အာ ှေပနတ် ကုိ ေခါ်ေတာ်မူ၍၊ 4 မေကာင်း ေသာ လက္ခဏာကင်း လျက်၊ လှ ေသာ
အဆင်း သ ာန် ှင့်ြပည့်စုံ၍ ၊ ေကာင်း ေသာဉာဏ် ှင့်တကွ
အထူးထူး အြပားြပားေသာ အတတ် ပညာများကုိ ေလက့ျက် ၍ ၊ နနး်ေတာ် ၌
အမှု ထမ်းြခင်းငှါ တတ်စွမ်း ိင်ုေသာ လပူျ ိ တို့ ကုိ ဣသေရလ
မင်း မျ ိ း မင်းသား ထဲက
ေရွးေကာက်၍၊ ခါလဒဲ ဘာသာ အတတ်ကုိ သင် ေစဟု အမိန ့် ေတာ် ှိ၏။ 5 ပဲွေတာ်မှ
ကင်းေသာအစာ ှင့် ေသာက် ေတာ်မူေသာ စပျစ်ရည် ကုိ ေန ့
တိင်ုးေပး၍ သုံး
ှစ် ေကျွးေမွး ပီးမှ၊ အမှု ေတာ်ထမ်းရမည်အေကာင်းစီရင် ေတာ်မူ၏။ 6 ထုိသူ တို့

တင်ွ
ယုဒ အမျ ိးသား ဒံေယလ ၊ ဟာနနိ
၊ မိေ ှလ ၊ အာဇရိ
တို့သည် ပါ က၏။ 7 မိနး်မစုိး အပ်ုသည် ထုိသူ
တို့ ကုိ
အမည် နာမလဲ၍၊ ဒံေယလ
ကုိ
ေဗလတ ှာဇာ ၊ ဟာနနိ
ကုိ ှာဒရက် ၊ မိေ ှလ ကုိ ေမ ှက် ၊ အာဇရိ
ကုိ
အေဗဒေနေဂါ ဟ၊ု အသီးအသီးအမည်အသစ်ကုိေပး ၏။ 8 ဒံေယလ မူကား ၊ ပဲွေတာ်
မှကင်းေသာအစာ ှင့်
ေသာက် ေတာ်မူေသာစပျစ်ရည် ကုိ မေသာက်မစားဘဲ၊ ညစ်ည းြခင်းကုိ ေ ှာင်မည်
ဟု အ ကံ ှိ၍၊ မိမိကုိ မ
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ညစ်ည း ေစမည်အေကာင်း ၊ မိနး်မစုိး အပ်ုကုိ အခွင့် ေတာင်း၏။ 9 ဘုရား သခင်
ြပ ြပင်ေတာ်မူေသာအားြဖင့် ၊ မိနး်မစုိး အပ်ုသည် ဒံေယလ
ကုိ အလနွ်ချစ် သနားေသာ်လည်း ၊ 10 ငါ ့ သခင် ကည့် ှုေစြခင်းငှါ မိနး်မစုိး အပ်ု
ခန ့ထ်ား ေသာ
စားေတာ်ကဲကုိ ငါ ေကာက် ၏။ သင် တို့အစား
အေသာက် ကုိ စီရင်ေတာ်မူ ပီ။ သင် တို့မျက် ှာ သည် အရွယ် တူ
လပူျ ိ တို့၏ မျက် ှာ ေလာက် အဆင်း မလှ သည် ကုိ ြမင် ေတာ် မူလျှင် ၊ သင်
တို့ အတက်ွ ငါ သည် ရာဇဝတ်သင့်၍ အသက်မလတ်ွရဟု ဒံေယလကုိ ေြပာဆုိ၏။
11 ထုိအခါ
ဒံေယလ ၊ ဟာနနိ
၊ မိေ ှလ ၊ အာဇရိ
တို့ ကုိ ကည့် ှုေစြခင်းငှါ မိနး်မစုိး အပ်ုခန ့ထ်ား ေသာ
စားေတာ်ကဲ ကုိ
ဒံေယလ က၊ 12အကျွ ်ပ်ု တို့ စား
ေသာက် စရာဘို့ ဟင်းသီး ဟင်းရွက် ှင့်
ေရ ကုိသာ ဆယ် ရက် ပတ်လံးုေပးစမ်းပါ။ 13 ထုိေနာက် ၊ အကျွ ်ပ်ု တို့ မျက် ှာ ှင့်၊
ပဲွေတာ်မှ ကင်းေသာ အစာ
ကုိ စား
ေသာလပူျ ိ တို့၏မျက် ှာကုိ သခင် ေ ှ ၌ စစ်ေတာ်မူပါေစ။ ကုိယ်ေတာ်တိင်ုြမင် ပီး
မှ ၊ အကျွ ်ပ်ုတို့ ကုိ စီရင် ေတာ်မူပါဟေုြပာ လျှင်၊ 14 စားေတာ်ကဲသည် ဝနခံ် ၍
ဆယ် ရက် စုံစမ်း ေလ၏။ 15ဆယ် ရက် ေစ့ လျှင်
သူ တို့မျက် ှာသည်၊ ပဲွေတာ်မှ ကင်းေသာအစာ ကုိ စား
ေသာ လပူျ ိ အေပါင်း တို့၏ မျက် ှာထက်
အဆင်း လှ၍
ဖွ့ံဝ လျက် ှိ၏။ 16 ထုိအခါ စားေတာ်ကဲ သည် သူ
တို့အစာ ကုိ၎င်း
၊ သူ
တို့ ေသာက် ဘို့ စပျစ်ရည် ကုိ၎င်း ု ပ်သိမ်း ၍၊ ဟင်းသီး ဟင်းရွက် ှင့်သာ ေကျွးေမွး
၏။ 17 ဘုရား သခင်သည် ထုိ
လလုင် ေလး ေယာက်တို့ အား အထူးထူး
ေသာ သိပ္ပံ
အတတ်ပညာတို့ ကုိ သိ
ေစြခင်းငှါ၊ ထုိးထွင်း၍ နားလည် ိင်ုေသာ ဉာဏ် သတ္တ ိကုိ ေပး
သနားေတာ်မူ၏။ ဒံေယလ
သည်လည်း
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ဗျာဒိတ် ူပါ ံု ှင့်
အိပ်မက် ကုိနားလည် ိင်ုေသာ ဉာဏ်ပညာ ှင့်ြပည့်စုံ၏။ 18 နနး်ေတာ်သို့ သွင်း ေစြခ
င်းငှါ ချနိး်ချက် ေတာ်မူေသာ
အချနိ် ေရာက် ေသာ်၊ မိနး်မစုိး အပ်ုသည် လလုင်များ တို့ ကုိ ေခါ်၍ နနး်ေတာ်သို့ သွင်း
ေလ၏။ 19 ှ င် ဘုရင်သည် ထုိလလုင် တို့ ှင့်
ေဆွးေ းွ ေမးြမနး်ေတာ်မူ ပီးလျှင် ၊ ဒံေယလ
၊ ဟာနနိ
၊ မိေ ှလ ၊ အာဇရိ
တို့ ှင့် တူ
ေသာသူတေယာက်မျှမ ှိ ေသာေကာင့် ၊ သူတို့သည် အထံ
ေတာ်၌ ခစား ရေသာအခွင့်အရာကုိ ရက၏။ 20 ှ င်ဘုရင် ေမး ေတာ်မူသမျှ ေသာ
အတတ် ပညာ ကုိ ထုိလလုင်တို့သည် ိင်ုငံ ေတာ်၌ ှိသမျှ ေသာ
မာဂု
ပညာ ှိ၊ ေဗဒင် တတ်များထက် သာ၍ဆယ် ဆ တတ် ကသည် ကုိ ေတွ့ြမင် ေတာ်
မူ၏။ 21 ဒံေယလ သည် ကု ု
မင်း ကီး နနး်စံပဌမ ှစ် တိင်ုေအာင် ှိ ေနသတည်း။

2
1 ေနဗုခဒ်ေနဇာ မင်းသည် နနး်စံ ှစ် ှစ် တင်ွ ၊ အိပ်မက် ကုိ ြမင် ေတာ်မူ၍
ထိတ်လန ့် ြခင်း စိတ် ှိေသာေကာင့်
၊ စက်ေတာ် မေခါ် ိင်ုသည်ြဖစ်၍၊ 2 အိပ်မက် ေတာ်ကုိ ြပနေ်ြပာ ေစြခင်းငှါ မာဂု
ပညာ ှိ၊ ေဗဒင် တတ်၊ သူြပ ဆရာ၊ ခါလဒဲ ဆရာတို့ ကုိ
ေခါ် ေချဟု အမိန ့် ေတာ် ှိသည်အတိင်ုး ၊ သူတို့သည် အထံ
ေတာ်သို့ ေရာက် လာ ကသည် ှိ ေသာ် ၊ 3 ှ င်ဘုရင် က၊ ငါသည် အိပ်မက် ကုိြမင်
ပီ။ ထုိအိပ်မက် ကုိမသိ ၊ နားမလည်သည်ြဖစ်၍စိတ် မအီမသာ ှိသည်ဟု မိန ့် ေတာ်
မူ၏။ 4 ခါလဒဲ ပညာ ှိတို့ကလည်း ၊ အ ှင် မင်း ကီး၊ အသက် ေတာ်အစ ် အ မဲ ှင်ပါ
ေစ။ အကျွ ်ပ်ုတို့အား အိပ်မက် ေတာ်ကုိ မိန ့် ေတာ်မူပါ။ အကျွ ်ပ်ုတို့သည် အနက် ကုိ
ေဘာ်ြပ ပါမည်ဟ၊ု ှုရိ ဘာသာြဖင့် ေလျှာက် က၏။ 5 ှ င် ဘုရင်ကလည်း၊ ငါအမိန ့်
ေတာ် ှိ ပီ။ ထုိအိပ်မက် ှင့် အနက် ကုိ သင်တို့မ ေဘာ် မြပလျှင် ၊ သင်တို့ ကုိ အပုိင်းပုိင်း
စ ်း မည်။ သင် တို့အိမ် များကုိလည်း ေနာက်ေချးပုံ ြဖစ် ေစမည်။ 6 အိပ်မက် ှင့်အနက်
ကုိ ေဘာ်ြပ လျှင် ၊ ဆုလပ်
သပ်ပကာ၊ ဂုဏ် အသေရများကုိ ငါေပးမည်။ သို့ ြဖစ်၍ ၊ အိပ်မက် ှင့်အနက် ကုိ ငါ ့
အားေဘာ်ြပ ကဟ၊ု ခါလဒဲ ပညာ ှိတို့ ကုိ မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 7 ထုိသူတို့က၊ အ ှင် မင်း ကီး၊
ြမင်မက် ေတာ်မူချက် ကုိ အမိန ့် ှ ိေတာ်မူပါ။ အကျွ ်ပ်ုတို့သည် အနက် ကုိ ေဘာ်ြပ ပါ
မည်ဟု တဖန် ေလျှာက် ကြပနလ်ျှင်၊ 8 ှ င် ဘုရင်က၊ ငါအ့မိန ့ေ်တာ် ှိ ပီးေသာေကာင့် ၊
သင် တို့သည် ေနရ့က် အချနိက်ာလကာေစြခင်းငှါ ေရွှ ချင် သည်ကုိ ငါ အမှန် သိ ၏။
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9 အိပ်မက် ကုိ ငါ ့ အားမ ေဘာ် မြပလျှင် ၊ သင်တို့သည် အ ကံတခု တည်းသာ ှိသည်
ြဖစ်၍၊ ကာလ
ေြပာင်းလဲ သည်တိင်ုေအာင် ၊ ငါ ့ ေ ှ ၌ ေလျှာက် စရာဘို့
ေကာက်ကျစ် လိမ် လစ်ေသာစကား ကုိ ြပင်ဆင် ှင့် က ပီ။ အိပ်မက် ကုိ ြပနေ်ြပာ
က။ ထုိသို့ ေြပာလျှင်၊ အိပ်မက်အနက် ကုိ ေဘာ်ြပ ိင်ုသည်ကုိ
ငါသိ မည်ဟု ြပန၍် မိန ့ေ်တာ်မူ၏။ 10 ခါလဒဲ ဆရာတို့ကလည်း၊ အ ှင် မင်း ကီး၏
အမှု
အရာကုိ ေြဖ ိင်ု မည်သူ ၊ ေြမ ကီး ေပါ် မှာ တေယာက်မျှ မ
ှိ ပါ။ အဘယ်မည်ေသာ ှင် ဘုရင်သည် ဘုနး် တနခုိ်း ကီးေသာ်လည်း၊ မာဂု
ပညာ ှိ၊ ေဗဒင် တတ်၊ ခါလဒဲ
ဆရာတို့ ကုိ ဤသို့
ေမးြမနး် ေလ့မ ှိပါ။ 11 အ ှင် မင်း ကီးေမးြမနး် ေတာ်မူေသာ အရာ သည် ခက်ခဲ
ေသာ အရာြဖစ်ပါ၏။ လူ
ပကတိ ှင့် မ
ဆက်ဆံ ေသာ ဘုရား
မှတပါး
အဘယ်သူမျှအ ှင် မင်း ကီးေ ှ ေတာ်၌ မထုတ် မ ေဘာ် ိင်ုပါဟု တဖန်ြပန်ကား
ေလျှာက်ထားက၏။ 12 ထုိစကားကုိ ကားေတာ်မူလျှင် ြပင်းစွာ အမျက်
ေတာ်ထွက်၍၊ ဗာဗုလနု် မိ ၌ ှိသမျှ ေသာ ပညာ ှိ တို့ ကုိ
ပယ် ှင်း ေစဟအုမိန ့် ေတာ် ှိ၏။ 13 ထုိအမိန ့် ေတာ်ဆင့် ၍ ဒံေယလ
ှင့်
သူ ၏ အေပါင်း အေဘာ်တို့ ကုိ သတ် ြခင်းငှါ ှာ ကေသာ်၊ 14 ဒံေယလ က၊ ှင်
ဘုရင်၏အမိန ့် ေတာ်သည် အဘယ်ေကာင့် ဤမျှေလာက်လျင်ြမန် သနည်းဟ၊ု 15 ဗာဗု
လနု် ပညာ ှိ တို့ ကုိ
ပယ် ှင်း ြခင်းငှါ ထွက်သွား
ေသာ
ကုိယ်ရံေတာ် မှူးအာ ုတ် ကုိ
သတိ ပညာ ှင့် ေမးြမနး်၍၊ အာ ုတ် သည် ထုိအေကာင်း ကုိ ကား ေြပာလျှင် ၊ 16 ဒံ
ေယလ သည် နနး်ေတာ်သို့ ဝင် ၍
အိပ်မက် ေတာ်ကုိ ေြဖရေသာ ေန ့
ရက်အချနိကုိ်ေပး ေတာ်မူမည် အေကာင်း အသနား ေတာ်ခံ ပီးမှ၊ 17 မိမိ အိမ် သို့ ြပန်
သွား၍ ၊ ထုိအေကာင်း ကုိ မိမိ
အေပါင်း အေဘာ်ဟာနနိ ၊ မိေ ှလ ၊ အာဇရိ
တို့အား
ကား ေြပာ၍၊ 18 ငါတို့သည် အြခား ေသာဗာဗုလနု် ပညာ ှိ တို့ ှင့်အတူ
မ ေသ မေပျာက်ေစြခင်းငှါ ၊ ဤ
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နက်နဲ ေသာအရာ၌
က ုဏာ ေကျးဇူးေတာ်ကုိခံရမည်အေကာင်း၊ ေကာင်းကင်ဘုံ ှင် ဘုရားသခင် ကုိ
ဆုေတာင်း ကကုန်အံ့ဟု ေြပာဆုိ၏။ 19 ည ့် အခါ ဗျာဒိတ် ေတာ်အားြဖင့် ထုိနက်နဲ
ေသာ အရာကုိ ဒံေယလ
အား
ဘုရားသခင်ေဘာ်ြပ ေတာ်မူ၏။ 20 ထုိအခါ
ဒံေယလ သည် ေကာင်းကင် ဘုံ ှင် ဘုရား
သခင်၏ ေကျးဇူး ေတာ်ကုိ ချးီမွမ်းလျက်၊ ဘုရား
သခင် ၏ နာမ
ေတာ်သည် ထာဝရ
မဂင်္လာ ှိ ပါေစသတည်း။ ပညာ
ှင့်၎င်း ၊ အစွမ်း သတ္တ ိ ှင့်၎င်း ြပည့်စုံေတာ်မူ၏။ 21ကာလ အချနိ် ဥတု
များကုိ ေြပာင်းလဲ ေစေတာ်မူ ၏။ ှင် ဘုရင်တို့ ကုိလည်း ှမ့်ိချ ချးီေြမာက် ေတာ်
မူ၏။ ပညာ ှိ တို့အား ပညာ ကုိ ေပး
ေတာ် မူ၏။ ဉာဏ် ှိ ေသာ သူ တို့ သည် ေကျးဇူး ေတာ်အားြဖင့် သာ၊ ထုိးထွင်း၍
နားလည် တတ် က၏။ 22 နက်နဲ ခက်ခဲေသာ အရာတို့ ကုိ ထင် ှား စွာ ြပေတာ်မူ၏။
ေမှာင်မုိက် ၌ ှိသမျှတို့ ကုိ သိြမင် ၍
အလင်း
၏တည် ရာြဖစ်ေတာ်မူ၏။ 23အကျွ ်ပ်ု
ဘုိးေဘး တို့၏ ဘုရား
သခင်၊ အကျွ ်ပ်ု
အား
ပညာ အစွမ်း သတ္တ ိကုိ ေပး
သနား၍ ၊ အကျွ ်ပ်ုတို့ ဆုေတာင်း သည်အတိင်ုး၊ ှ င် ဘုရင်၏ အိပ်မက် ကုိ ဖွင့်ြပ
ေတာ်မူ ေသာေကျးဇူး ေတာ်ကုိ ချးီမွမ်းေထာမနာ
ြပ ပါ၏ဟု ဒံေယလ
မက်ဆုိ ပီးမှ၊ 24 ဗာဗုလနု် ပညာ ှိ တို့ ကုိ
ပယ် ှင်း ေစြခင်းငှါ ၊ ှ င် ဘုရင်ခန ့် ထားေတာ်မူေသာ အာ ုတ် ထံ သို့ သွား ၍ ၊ ဗာဗု
လနု်
ပညာ ှိ တို့ ကုိ
မ လပ်ု ကံ ပါ ှင့်။ အကျွ ်ပ်ု ကုိ အထံ
ေတာ် သို့ ေခါ် သွင်း ပါ။ အကျွ ်ပ်ုသည် အိပ်မက်ေတာ် ှင့် အနက် ကုိ ေဘာ်ြပ ၍
ေလျှာက်ပါမည်ဟဆုို ၏။ 25 ထုိအခါ အာ ုတ်သည် ဒံေယလကုိ အလျင် တေဆာအထံ
ေတာ်သို့ ေခါ်သွင်း ပီးလျှင်၊ အိပ်မက်ေတာ် ှင့်အနက်ကုိ အ ှင်မင်း ကီးအား ေဘာ်ြပ ိင်ု
ေသာ သူတေယာက်ကုိ ယုဒအမျ ိး လက်ရလူတို့တင်ွ အကျွ ်ပ်ု ေတွ့ပါ ပီဟု ေလျှာက်
ေလ၏။ 26 ှ င် ဘုရင်ကလည်း၊ ငါြမင် မက်ေသာ
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အိပ်မက် ကုိ ြပနေ်ြပာ၍ အနက် ကုိ ေဘာ်ြပ ိင်ု သေလာဟ၊ု ေဗလတ ှာဇာ အမည်
ှိေသာဒံေယလ ကုိ
ေမး ေတာ်မူလျှင်၊ 27 ဒံေယလ က၊ အ ှင် မင်း ကီးေမးြမနး် ေတာ်မူေသာ အရာကုိ
ပညာ ှိ ၊ ေဗဒင် တတ်၊ မာဂု
ဆရာ၊ အနာဂတ္တ ိ
ဆရာတို့သည် အ ှင် မင်း ကီးအား
ေဘာ် ြခင်းငှါ မ တတ် ိင်ု ကပါ။ 28 နက်နဲ ေသာ အရာတို့ ကုိ ဖွင့်ြပ ၍၊ ေနာင် ကာလ
၌
ြဖစ် လတံေ့သာ
အရာတို့ ကုိ ေနဗုခဒ်ေနဇာ မင်း ကီး အား
ကား ေြပာေတာ်မူေသာဘုရား သခင်တဆူသည် ေကာင်းကင်
ဘုံမှာ
ှိ ေတာ်မူ၏။ 29 အ ှင် မင်း ကီး၊ ေနာင်၌ ြဖစ်လတံ့ေသာ အရာတို့ ကုိ ကုိယ်ေတာ်

သည် စက်ေတာ်ေခါ်၍ ေြမာ်လင့်ေတာ်မူ ၏။ နက်နဲ ေသာအရာကုိဖွင့် ြပ ေတာ်မူေသာ
ဘုရား သည် ေနာင်ကာလ၌ ြဖစ် လတံေ့သာ
အရာတို့ ကုိ ကုိယ်ေတာ် အားြပ ေတာ်မူ၏။ 30ဤ နက်နဲ ေသာအရာကုိကား၊ အြခား
ေသာ သတ္တ ဝါ အေပါင်း တို့ထက်
အကျွ ်ပ်ု သာ၍ပညာ ှိ ေသာေကာင့်
၊ အကျွ ်ပ်ု အား
ဘုရားသခင်ဖွင့်ြပ ေတာ်မူသည် မ
ဟတ်ုပါ။ ကုိယ်ေတာ်သည် စိတ် ှလံးုေတာ်၏ အထင် ကုိ နားလည် မည်အေကာင်း၊
ထုိ
အနက် ကုိ အကျွ ်ပ်ုြပန်ကား ေလျှာက်ထားစိမ့်ေသာငှါသာ ဘုရားသခင်ဖွင့်ြပေတာ်
မူ ၏။ 31 အ ှင် မင်း ကီး၊ စက်ေတာ်ေခါ်၍ ြမင်မက်ေတာ် မူ ေသာ ူပါ ံု ဟူ မူကား၊
ကုိယ်ေတာ်သည် ကည့် ှု ၍ ု ပ်တု ကီးကုိ ြမင် ေတာ်မူ၏။ ထူးြမတ် ေသာ အေရာင်
အဝါ ှင့် ြပည်စုံ၍ ၊ ကီး ြမင့်ေသာ ထုိ
ု ပ်တု သည် ေကာက်မက် ဘွယ်ေသာ ပုံသ ာန် ကုိေဆာင်လျက် ကုိယ်ေတာ် ေ ှ ၌

တည် ှိ ၏။ 32 သူ ၏ ဦးေခါင်း သည် ေရွှ စင် ြဖစ်၏။ ရင်ပတ် ှင့်
လက် ှစ်ဘက်သည် ေငွ ြဖစ်၏။ 33 ဝမ်း ှင့် ေပါင် ှစ်ဘက်သည် ေကးဝါ ြဖစ်၏။
ေြခသလံးု ှစ်ဘက်သည် သံ
ြဖစ်၏။ ေြခဘဝါး ှင့် ဖမုိး သည် သံ တပုိင်းသရွတ်တပုိင်းြဖစ်၏။ 34 ကုိယ်ေတာ်
သည် ကည့် ှု ေတာ်မူစ ် ၊ လက် ြဖင့်
မ ထု မလပ်ုဘဲ အလိလိုြုဖစ်ေသာ ေကျာက် တလံးုသည် သံ
ှင့် သရွတ် ြဖစ်ေသာ ုပ်တု ၏ေြခ ကုိ ထိခုိက်၍ ချ ိးဖ့ဲ သည် ှိေသာ်၊ 35 သံ ၊ သရွတ်

၊ ေကးဝါ ၊ ေငွ ၊ ေရွှ တို့သည် ကျ ိးပ့ဲ ေကမွလျက်၊ ေ ွ ကာလ၌
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ေကာက်နယ် တလင်း အမုန ့်
က့ဲသို့ ြဖစ် သြဖင့်၊ ေလ
တိက်ု လွှင့်၍
သူ တို့ေနရာ မ ှိ ၊ ေပျာက်ေလ၏။ ုပ်တု ကုိ
ထိခုိက် ေသာ ေကျာက် မူကား၊ တိးုပွားသြဖင့် ေတာင် ကီး ြဖစ်၍၊ ေြမ ကီး တြပင်
လံးု ကုိ ဖုံးလွှမ်း သည်ဟု ြမင်မက်ေတာ်မူ၏။ 36ယခုတင်ွ အိပ်မက် ေတာ်၏အနက် ကုိ
ေဘာ်ြပ၍ နားေတာ်ေလျှာက် ပါမည်။ 37အ ှင် မင်း ကီး၊ ကုိယ်ေတာ် သည် ဘုရင် တို့၏
ဘုရင် ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ ေကာင်းကင် ဘုံ ှင် ဘုရား
သခင်သည် ိင်ုငံ ှင့် တကွတနခုိ်း အာ ေုဘာ်အစွမ်း သတ္တ ိ ဘုနး် အသေရ ကုိ
ကုိယ်ေတာ် အား ေပး ေတာ်မူ ပီ။ 38လူ ေနရာ
ှိသမျှ တို့ ှင့် ေြမ ကီး သား တိ စ္ဆာန် ၊ မုိဃ်း ေကာင်းကင်ငှက် များတို့ ကုိ ကုိယ်ေတာ်

လက် ၌
အပ် ေပး ၍၊ ကုိယ်ေတာ် သည် အလံးုစုံ
တို့ ကုိ အပ်ုစုိး ရေသာအခွင့် ှ ိ ေတာ်မူ၏။ ကုိယ်ေတာ် သည် ုပ်တ၏ု ေရွှ ဦးေခါင်း
ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ 39 ကုိယ်ေတာ် ေနာက် ၌ ကုိယ်ေတာ်၏ ိင်ုငံ ေလာက်မြမတ်ေသာ ိင်ုငံ
တခုသည် တည်ေထာင် လိမ့်မည် ။ ထုိေနာက်၊ ေြမ ကီး တြပင်လံးု ကုိ အပ်ုစုိး ေသာ
ေကးဝါ ိင်ုငံတည်းဟေူသာတတိယ ိင်ုငံတည်ေထာင်လိမ့်မည်။ 40 စတတု္ထ ိင်ုငံ
သည် သံ
က့ဲသို့ ခုိင်မာ ေသာ ိင်ုငံြဖစ် လိမ့်မည်။ သံ
သည် အြခားေသာအရာ ှိသမျှ တို့ ကုိ ချ ိ းဖ့ဲ ၍
ိင်ု သက့ဲသို့ ၊ စတတု္ထ ိင်ုငံသည် ချ ိ းဖ့ဲ ှပ်ိစက် ြခင်း ကုိ ြပ လိမ့်မည်။ 41 ု ပ်တ၏ုေြခ
ှင့်
ေြခေချာင်း တို့သည် သရွတ်
တပုိင်း သံ
တပုိင်း ှ ိသည်ကုိ ြမင် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ အချင်းချင်းကဲွြပား ေသာ ိင်ုငံ ြဖစ်
လိမ့်မည်။ သို့ ေသာ်လည်းဖုတ်ေသာသရွတ် ှင့်
သံ ေရာေ ှာ သည်ကုိ ြမင်
ေတာ်မူသည်ြဖစ်၍ ၊ သံ
သည်ခုိင်မာ ြခင်း သတ္တ ိ ှ ိ လိမ့်မည်။ 42 ေြခေချာင်း တို့သည် သံ
တပုိင်းသရွတ် တပုိင်း ြဖစ်သည် ှင့်အညီ၊ ထုိ ိင်ုငံ သည် ခုိင်မာ ြခင်း ှင့်၎င်း
၊ ကျ ိးပ့ဲ ြခင်း ှင့်၎င်း ဆက်ဆံ လိမ့်မည်။ 43 ဖုတ်ေသာသရွတ် ှင့်
သံ ေရာေ ှာ သည်ကုိ ြမင်
ေတာ်မူသည် ှင့်
ေလျာ်စွာ၊ ိင်ုငံသားတို့သည် အြခား ေသာ လမူျ ိ း သား တို့ ှင့် ေပါင်းေဘာ် က
လိမ့်မည်။ သို့ ေသာ်လည်း၊ သရွတ် ှင့် သံ မ ေရာေ ှာ ိင်ုသက့ဲသို့ ၊ သူ တို့သည်
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အချင်းချင်းေပါင်းေဘာ် ၍ မ သင့် ိင်ု က။ 44လက် ှင့် မ ထုမလပ်ုဘဲ ေကျာက် တလံးု
သည် ေတာင် ေပါ်က အလိလိုပ့ဲုကွာ ၍၊ သံ
၊ ေကးဝါ ၊ သရွတ် ၊ ေငွ ၊ ေရွှ တို့ ကုိချ ိ းဖ့ဲ သည် ကုိြမင် ေတာ်မူသည်အေကာင်းအရာ
မှာ ၊ ပျက်စီး ြခင်းသို့ မ ေရာက် ိင်ုေသာ ိင်ုငံ တခုကုိ ထုိ
မင်း ကီး များလက်ထက် ၌
ေကာင်းကင်ဘုံ ှင်ဘုရားသခင် သည်တည်ေထာင် ေစေတာ်မူမည်။ 45 ထုိ ိင်ုငံ သည်
အြခား ေသာလမူျ ိ း လက်သို့ မ ေရာက် ရဘဲ၊ အထက် ဆုိခ့ဲ ပီးေသာ ိင်ုငံ ှ ိသမျှ တို့ ကုိ
ချ ိ းဖ့ဲ ဖျက်ဆီး ၍ အစ ်အ မဲ တည် လိမ့်မည်။ ထုိသို့
ေနာင် ၌ြဖစ်လတံ့ ေသာ အရာ တို့ ကုိ ကီးြမတ် ေတာ်မူေသာဘုရားသခင် သည် အ ှင်
မင်း ကီးအား ကားေြပာ ေတာ်မူ၏။ အိပ်မက် ေတာ်ေရွ ေလျာ့ ြခင်းမ ှိ။ အနက် သည်
လည်း မှန် ပါ၏ဟု ဒံေယလသည် အထံေတာ်၌ေလျှာက်ထား၏။ 46 ထုိအခါ
ေနဗုခဒ်ေနဇာ မင်း ကီး သည် ြပပ်ဝပ် ၍ ဒံေယလ
ကုိ
ှိခုိး ကုိးကွယ် ပီးလျှင်၊ ပူေဇာ် သက္ကာြပ ြခင်းငှါ၎င်း
၊ နံသ့ာမျ ိ း ကုိ မီး ှု ိ၍ ဆပ်ကပ် ြခင်းငှါ ၎င်း စီရင် ေတာ်မူလျက်၊ 47 ကုိယ်ေတာ်သည်
ဤနက်နဲ ေသာအရာကုိ ဖွင့်ြပ ိင်ုသည်ြဖစ်၍၊ အကယ် စင်စစ်ကုိယ်ေတာ် ၏ ဘုရား
သခင်သည် ဘုရား
တို့၏ဘုရား ၊ ဘုရင် တို့၏ အ ှင် ၊ နက်နဲ ေသာ အရာကုိဖွင့် ြပ ေတာ်မူေသာသခင်
ြဖစ် ေတာ်မူ၏ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၍၊ 48 ဒံေယလ ကုိ
ချးီေြမာက် လျက်၊ များစွာ ေသာ ဆုလပ် သပ်ပကာတို့ ကုိေပး ၍၊ ဗာဗုလနု် ိင်ုငံ တင်ွ
ဝန် ကီး အရာ၌၎င်း
၊ ဗာဗုလနု် ပညာ ှိ တို့ ကုိ အပ်ုစုိး ေသာ ဝန် အရာ၌၎င်း ခန ့ထ်ားေတာ်မူ၏။ 49 ထုိအခါ
ဒံေယလ သည် သံေတာ်ဦး တင်ေသာေကာင့် ၊ မင်း ကီး သည် ှာဒရက် ၊ ေမ ှက် ၊
အေဗဒေနေဂါ တို့ ကုိ ဗာဗုလနု် ိင်ုငံ တင်ွ ဝနအ်ရာ၌ ခန ့် ထားေတာ်မူ ၏။ ဒံေယလ
သည် နနး် ေတာ်ဦး၌ ေနရေလ၏။

3
1တရံေရာအခါေနဗုခဒ်ေနဇာ မင်း ကီး သည် အြမင့်
အေတာင် ေြခာက် ဆယ်၊ အနံ
ေြခာက် ေတာင်
ှိေသာေရွှ ု ပ်တု ကုိ လပ်ု ပီးမှ၊ ဗာဗုလနု်
ေကျးလက် ဒရု လင်ွြပင် ၌
တည် ထားေတာ်မူ၍၊ 2 ေစာ်ဘွား ၊ မိ ဝန် ၊ စစ်ကဲ ၊ တရားသူ ကီး ၊ အခွန် ေတာ်ဝန၊်
တိင်ုပင် မှူးမတ်၊ မိ စာေရး၊ ိင်ုငံ ေတာ် အရာ ှိ အေပါင်း တို့သည် မင်း ကီး တည် ထား
ေတာ်မူေသာ ုပ်တု ကုိ သာဓု
အ ေုမာဒနာေခါ်ေသာပဲွသို့
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စုေဝး ေစြခင်းငှါ အမိန ့ေ်တာ် ှိ၍၊ 3 ေစာ်ဘွား ၊ မိ ဝန် ၊ စစ်ကဲ ၊ တရားသူ ကီး ၊ အခွန်
ေတာ်ဝန၊် တိင်ုပင် မှူးမတ်၊ မိ စာေရး၊ ိင်ုငံ ေတာ် အရာ ှိ အေပါင်း တို့သည် စုေဝး
ေရာက်လာ၍၊ တည် ထား ေတာ်မူေသာ ုပ်တု ေ ှ မှာ ရပ် ေနက၏။ 4 ထုိအခါ
သံေတာ်ဆင့် တေယာက်က၊ အသီးသီးအြခားြခားေသာ ဘာသာ
စကားကုိ ေြပာေသာ လူ အမျ ိးမျ ိ းတို့ ၊ 5 တံပုိး ၊ ခရာ၊ ေစာင်း ၊ ပုေလွ ၊ တေယာ၊
ပတ်သာအစ ှိေသာ တရိုယာ
မျ ိး တီးမှုတ်ြခင်းအသံ ကုိ ကား ေသာအခါ
၊ ေနဗုခဒ်ေနဇာ မင်း ကီး တည် ထားေတာ်မူေသာ ေရွှ ု ပ်တု ကုိ
ြပပ်ဝပ် ကုိးကွယ် ရကမည်။ 6 မ ြပပ်ဝပ် မကုိးကွယ် ဘဲေနေသာ သူ
မည်သည်ကုိ မီး
ေလာင် လျက် ှိေသာမီးဖုိ ထဲသို့
ချက်ြခင်းချ ပစ်ေစဟု အမိန ့် ေတာ်ြမတ် ှိသည်ဟု ဟစ်ေကာ် ၏။ 7 ထုိေကာင့် ၊ လူ
အေပါင်း တို့သည် တံပုိး
၊ ခရာ၊ ေစာင်း ၊ ပုေလွ ၊ တေယာ၊ ပတ်သာအစ ှိေသာ တရိူယာ
မျ ိး
တီးမှုတ်ြခင်း အသံ
ကုိ ကား ေသာအခါ ၊ အသီးသီးအြခားြခားေသာ ဘာသာ
စကားကုိေြပာေသာ လူ
အမျ ိးမျ ိ းအေပါင်း တို့သည် ြပပ်ဝပ် ၍ ၊ ေနဗုခဒ်ေနဇာ မင်း ကီး တည် ထားေသာ
ေရွှ ု ပ်တု ကုိ
ကုိးကွယ် က၏။ 8 ထုိအခါ၊ ခါလဒဲ လူ အချ ိ တို့သည် ေနဗုခဒ်ေနဇာမင်း ကီးထံ ေတာ်
သို့ ချ ်းကပ် လျက်၊ 9အ ှင် မင်း ကီး၊ အသက် ေတာ်အစ ်အ မဲ ှင်ပါေစ ။ 10 တံပုိး ၊
ခရာ၊ ေစာင်း ၊ ပုေလွ ၊ တေယာ၊ ပတ်သာအစ ှိေသာ တရိုယာ
မျ ိး တီးမှုတ်ြခင်းအသံ ကုိ ကား ေသာ သူ
ှိသမျှ တို့သည် ေရွှ ု ပ်တု ကုိ
ြပပ်ဝပ် ကုိးကွယ် ရကမည်။ 11 မ ြပပ်ဝပ် မကုိးကွယ် ဘဲ ေနေသာ
သူ မည်သည်ကုိ မီး
ေလာင် လျက် ှိ ေသာမီးဖုိ ထဲသို့ ချ ပစ်ေစဟု အမိန ့် ေတာ်ြမတ် ှိ ပါ၏။ 12 အ ှင်
မင်း ကီး၊ ကုိယ်ေတာ်သည် ဗာဗုလုန် ိင်ုငံ တင်ွ ဝနအ်ရာ၌ ခန ့ထ်ား ေတာ်မူေသာ ယုဒ
လူ
ှာဒရက် ၊ ေမ ှက် ၊ အေဗဒေနေဂါ အမည် ှိ ေသာသူ တို့ သည် အာဏာေတာ်ကုိ

ပမာဏ
မ ြပ ပါ။ ကုိယ်ေတာ် ၏ ဘုရား
တို့ ကုိ
ဝတ် မ ြပ ပါ။ တည် ထားေတာ်မူေသာ ေရွှ ု ပ်တု ကုိ လည်း မ
ကုိးကွယ် ပါဟ၊ု ယုဒလတိူု့ ကုိ အြပစ်တင် ၍ ေလျှာက်ထားက၏။ 13 ထုိအခါ
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ေနဗုခဒ်ေနဇာ မင်း ကီးသည် ြပင်းစွာ အမျက်ထွက်၍၊ ှာဒရက် ၊ ေမ ှက် ၊ အေဗဒ
ေနေဂါ တို့ ကုိ ေခါ်ေချဟမိုန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး၊ သူ
တို့သည် အထံ
ေတာ်သို့ ေရာက် လျှင်၊ 14ဟယ်၊ ှာဒရက် ၊ ေမ ှက် ၊ အေဗဒေနေဂါ တို့ ၊ ငါ ၏ဘုရား
တို့ ကုိ
ဝတ် မ ြပ ေလာ။ ငါတည် ထားေသာ
ေရွှ ု ပ်တု ကုိ
မ ကုိးကွယ် ေလာ။ 15ယခု တင်ွ တံပုိး
၊ ခရာ၊ ေစာင်း ၊ ပုေလွ ၊ တေယာ၊ ပတ်သာအစ ှိေသာ တရိုယာ
မျ ိး တီးမှုတ်ြခင်း အသံ
ကုိ ကား ေသာအခါ ၊ ငါလပ်ု ေသာ
ေရွှ ု ပ်တု ကုိ
ြပပ်ဝပ် ကုိးကွယ်အံေ့သာငှါအသင့် ေနက။ သို့ မဟတ်ုလျှင်၊ မီး
ေလာင် လျက် ှိေသာမီးဖုိ ထဲသို့
ချက်ြခင်းချ ပစ်မည်။ ငါ ၏လက် မှ
ကယ် လွှတ် ိင်ုေသာ
ဘုရား ကား၊ အဘယ်
ဘုရား ှိသနည်းဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 16 ှ ာဒရက် ၊ ေမ ှက် ၊ အေဗဒေနေဂါ တို့က
လည်း၊ အ ှင် မင်း ကီးေနဗုခဒ်ေနဇာ ၊ အကျွ ်ပ်ု တို့သည် ဤ
အမှု၌
ြပန် ေလျှာက်ရမည်အေကာင်းမ ှိပါ။ 17အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိးကွယ် ေသာ
ဘုရား သခင်သည်မီး ေလာင် လျက် ှိေသာမီးဖုိ ထဲက အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ
ကယ်လွှတ် ိင်ု ေတာ် မူ၏။ ကုိယ်ေတာ် ၏ လက် မှ လည်း ကယ် လွှတ်ေတာ် မူ
လိမ့်မည်။ 18 ထုိသို့ကယ်လွှတ်ေတာ်မမူေသာ်လည်းအ ှင်
မင်း ကီး၊ ကုိယ်ေတာ် ၏ဘုရား တို့ ကုိ
အကျွ ်ပ်ုတို့သည် ဝတ်မြပ ပါ။ တည် ထားေတာ်မူေသာ ေရွှ ု ပ်တု ကုိ လည်း မ
ကုိးကွယ် ပါဟု ြပန် ေလျှာက်က၏။ 19 ထုိအခါ
ေနဗုခဒ်ေနဇာ မင်း ကီးသည် ြပင်းစွာအမျက် ထွက်သြဖင့်၊ ှာဒရက် ၊ ေမ ှက် ၊ အ
ေဗဒေနေဂါ တို့ ကုိ ကည့် ှု၍ မျက် ှာ ေတာ်ပျက် လျက်၊ မီးဖုိ
ကုိ
အရင်ထက် ခုနစ် ဆတိးု၍ ပူ
ေစြခင်းငှါ ၎င်း ၊ 20 ခွနအ်ား ကီးေသာ စစ် သူရဲတို့သည် ှာဒရက် ၊ ေမ ှက် ၊ အေဗဒ
ေနေဂါ တို့ ကုိ
တပ်ုေ ှာင်၍၊ မီး
ေလာင်
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လျက် ှိေသာမီးဖုိ ထဲသို့
ချ ပစ်ေစြခင်းငှါ ၎င်း အမိန ့် ေတာ် ှိသည်အတိင်ုး၊ 21 ထုိ သူသုံးေယာက်တို့ ကုိ ေပါင်း
ဘီ ၊ အကင်္ျ ီ ၊ ဝတ်လံု အစ ှိသည် တို့ ှင့်တကွတပ်ု ေ ှာင်၍၊ မီး
ေလာင် လျက် ှိေသာမီးဖုိ ထဲသို့
ချ ပစ်ကေသာအခါ ၊ 22 ှ င် ဘုရင်၏ အမိန ့် ေတာ်ကျပ်တည်း ၍
မီးဖုိ သည် အလနွ် ပူ ေသာေကာင့် ၊ ှာဒရက် ၊ ေမ ှက် ၊ အေဗဒေနေဂါ တို့ ကုိ ဆဲွချ
ေသာ သူ တို့ သည် မီး
လျှ ံ အ ှိန်ေ ကာင့် ေသ က၏။ 23 ထုိ သူသုံး ေယာက်တို့ မူကား၊ တပ်ု ေ ှာင်လျက်
ြပင်းစွာေလာင် ေသာ မီးဖုိ
ထဲသို့
ကျေရာက် ေလ၏။ 24 ထုိအခါ
ေနဗုခဒ်ေနဇာ မင်း ကီး သည် အံဩ့မိနး်ေမာ၍ အလျင် တေဆာထ ပီးလျှင်၊ လူ
သုံး ေယာက် တို့ ကုိ တပ်ု ေ ှာင်၍ မီးထဲသို့ ချ ပစ်သည် မ
ဟတ်ုေလာဟု တိင်ုပင် မှူးမတ်တို့အား
ေမး ေတာ် မူ၏။ မှူးမတ်တို့ ကလည်း ၊ မှန်ပါ၏ဘုရားဟု ြပန် ေလျှာက် ကလျှင်၊

25 ှ င်ဘုရင်က၊ လူ
ေလး ေယာက်တို့သည် မ
တပ်ု မေ ှာင်ဘဲ မီး
ထဲ၌ သွား လာ၍ ေဘးဥပဒ် ှင့် ကင်းလတ်ွ သည်ကုိ ငါ ြမင် သည်တကား။ စတတု္ထ
သူသည်ဘုရား သား
၏ အဆင်း သ ာန် ှ ိ သည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၍၊ 26 မီး ေလာင် လျက် ှိေသာမီးဖုိဝ နား
သို့ ချ ်းကပ် ပီးလျှင်၊ အြမင့် ဆုံးေသာ ဘုရား
သခင်၏ကျွန် ၊ ှာဒရက် ၊ ေမ ှက် ၊ အေဗဒေနေဂါ တို့ ၊ ထွက် ၍လာကေလာဟ့ု မိန ့်
ေတာ်မူသည်အတိင်ုး၊ သူတို့သည် မီး
ထဲက
ထွက် လာက ၏။ 27 ေစာ်ဘွား ၊ မိ ဝန် ၊ စစ်ကဲ၊ အတင်ွးဝန် တို့သည် ဝုိင်း ၍မီး မ
ေလာင် ိင်ုေသာ ထုိ
သူတို့ ကုိ
ကည့် ှု က၏။ သူ
တို့ဆံြခည် တပင်မျှ မ
မိ က် ၊ ဝတ်လံု လည်း ြခားနား ြခင်း မ
ှိ၊ မီးေလာင်ေသာအနံ ့လည်းကင်းလတ်ွ ၏။ 28 ေနဗုခဒ်ေနဇာ မင်း ကီးကလည်း၊ ှာ

ဒရက် ၊ ေမ ှက် ၊ အေဗဒေနေဂါ တို့၏ ဘုရား
သခင်သည် မဂင်္လာ
ှိေတာ်မူေစသတည်း။ မိမိ
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တို့ ဘုရား မှတပါး
အြခား ေသာ ဘုရား
ကုိ ဝတ်ြပ ကုိးကွယ်ြခင်း ှင့် ကင်းလတ်ွ မည်အေကာင်း၊ ဘုရားသခင်ကုိ ယုံကည်
ကုိးစား၍ မင်း ကီး အမိန ့် ေတာ်ကုိ ဆန် လျက်၊ မိမိ
တို့ ကုိယ် ကုိပင် အပ် ှံ ေသာ ကျွန် ေတာ်ရင်း တို့ ှ ိ ရာသို့ ၊ ထုိဘုရားသခင်သည်
ေကာင်းကင် တမနကုိ် ေစလွှတ် ၍
ကယ်တင် ေတာ်မူ ပီ။ 29 ထုိေကာင့်၊ အရပ်ရပ်တို့ ၌ ေန၍အသီးသီးအြခားြခားေသာ
ဘာသာ
စကားကုိ ေြပာေသာ လူ
အမျ ိးမျ ိ း တို့တင်ွ တစုံတေယာက်ေသာသူသည်၊ ှာဒရက် ၊ ေမ ှက် ၊ အေဗဒေနေဂါ
တို့၏ ဘုရား
သခင်အား ြပစ်မှားေသာ စကား
ကုိ ေြပာလျှင်၊ ထုိသူကုိ အပုိင်းပုိင်း စ ်း ေစ။ သူ
၏အိမ် ကုိလည်း ေနာက်ေချးပုံ ြဖစ်ေစဟု ငါ အမိန ့် ေတာ် ှိ၏။ အေကာင်း မူကား၊
ထုိမျှေလာက် ေသာ ကယ်တင် ြခင်းကုိ ထုိဘုရားသခင်မှတပါး အဘယ်ဘုရား မျှ မ
ြပ ိင်ု ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ ပီးမှ၊ 30 ဗာဗုလနု် ိင်ုငံ တင်ွ
ှာဒရက် ၊ ေမ ှက် ၊ အေဗဒေနေဂါ တို့ ကုိ ချးီေြမာက် ေတာ်မူ၏။

4
1 ငါ ေနဗုခဒ်ေနဇာ မင်း ကီး ကားမှာလိက်ုသည်။ ေြမ ကီး တြပင်လံးု ၌
အရပ်ရပ်ေန ၍ အသီးသီးအြခားြခားေသာ ဘာသာ
စကားကုိ ေြပာေသာလမူျ ိ း တကာတို့ ၊ သင် တို့ ၌ ငိမ်ဝပ် ချမ်းသာ ြခင်းများြပား
ေစေသာ။ 2 ြမင့်ြမတ် ေတာ်မူေသာဘုရား သခင်သည် ငါ ၌ ြပ ေတာ်မူေသာ နမိိတ်
လက္ခဏာ၊ အံ့ဘွယ် ေသာအမှုတို့ ကုိ ြပ ြခင်းငှါ ငါ အလို ှ ိ၏။ 3 နမိိတ် လက္ခဏာ
ေတာ်သည် အလနွ် ကီးေပ၏။ အံဘွ့ယ် ေသာ အမှုေတာ်လည်း တနခုိ်း ှင့ြ်ပည်စုံေပ၏။
ဘုရားသခင်၏ ိင်ုငံ ေတာ်သည် ထာဝရ
ိင်ုငံ ြဖစ်၏။ အာဏာစက် ေတာ်လည်း ကမ္ဘာ အဆက်ဆက်တည်ေတာ်မူ ၏။ 4 ငါ

ေနဗုခဒ်ေနဇာ သည် နနး်ေတာ် ၌
ငိမ်ဝပ် စွာ ေန၍ စည်းစိမ် ကီးစ ်အခါ၊ 5 ေကာက်မက်ဘွယ်ေသာ အိပ်မက် ကုိ ြမင်

၍ ၊ သာလနွ် ေပါ် မှာ အိပ်လျက် စိတ်ထဲ၌အာ ံု ြပ ေသာ ူပါ ံု
အားြဖင့်တနုလ်ှုပ် ြခင်းသို့ ငါ ေရာက်ေလ၏။ 6 ထုိေကာင့်၊ အိပ်မက် အနက် ကုိ ငါ ့
အားေဘာ်ြပ ေစြခင်းငှါ၊ ဗာဗုလနု် ပညာ ှိ အေပါင်း တို့ ကုိ
အထံ ေတာ်သို့ သွင်း ေစဟု ငါအမိန ့် ေတာ် ှိသည်အတိင်ုး၊ 7 မာဂု ပညာ ှိ၊ ေဗဒင်
တတ်၊ ခါလဒဲ ဆရာ၊ အနာဂတ္တ ိ
ဆရာတို့သည် ဝင် ကလျှင်၊ ငါ ြမင်မက်ေသာ အိပ်မက် ကုိ သူ
တို့အား ြပေြပာ ေသာ်လည်း၊ သူတို့သည် အနက် ကုိ မ
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ေဘာ် မြပ ိင်ု က။ 8 ေနာက်မှငါ ကုိးကွယ်ေသာဘုရား ၏ နာမ
အားြဖင့်ေဗလတ ှာဇာ ဟေုခါ်သမုတ်၍၊ သန ့် ှ င်း ေသာ ဘုရား
သခင်၏ ဝိညာ ် ေတာ် ှင့် ြပည့်စုံေသာ ဒံေယလ
သည် ငါ ့ ထံသို့ ဝင်လာလျှင်၊ 9အချင်းမာဂု ဆရာချ ပ်
ေဗလတ ှာဇာ ၊ သင်
သည် သန ့် ှ င်း ေသာ ဘုရား
သခင်၏ ဝိညာ ် ေတာ် ှင့် ြပည့်စုံသည်ကုိ၎င်း၊ နက်နဲ ေသာအရာ ှိသမျှ တို့ ကုိ ဖွင့်ြပ
ိင်ုသည်ကုိ၎င်းငါ သိ ၏။ သို့ ြဖစ်၍၊ ငါြမင်မက် ေသာ
အိပ်မက် ၏ အနက် ကုိေဘာ်ြပ ေလာ။့ 10 ငါအိပ်ေပျာ်စ ်တင်ွြမင်မက်သည်ကား၊ ငါ
ကည့် ှု ၍ ေြမ ကီး အလယ်
၌
အရပ်ြမင့် လှေသာ သစ်ပင် တပင် ှိ၏။ 11 ထုိအပင် သည် ကီးပွား ၍
ခုိင်မာ ြခင်းသို့ ေရာက်၏။ မုိဃ်း ေကာင်းကင်သို့ ထိ ၍
ေြမ ကီး စွနး်
တိင်ုေအာင် ထင် ှား၏။ 12 အရွက် လည်းလှ ၏။ သတ္တ ဝါ အေပါင်း တို့ စား၍ ဝ
ေလာက်ေသာ အသီး
ှင့်ြပည့်စုံ၏။ ေြမ တိ စ္ဆာန် တို့သည် ထုိသစ်ပင်အရိပ် ၌ ခုိ က၏။ အခက် အလက်

တို့ ၌
ေကာင်းကင်
ငှက် တို့သည် နားေန က၏။ 13 အိပ်ေပျာ်၍ ြမင်မက် စ ်၊ တဖနင်ါကည့် ှု ြပန် လျှင်၊
သစ်ပင်ေစာင့် တည်းဟေူသာသန ့် ှ င်း သူတေယာက်သည် ေကာင်းကင် မှ
ဆင်းလာ ၍၊ 14သစ်ပင် ကုိလဲှ ေလာ။့ အခက် တို့ ကုိ ခုတ် ေလာ။့ အသီး
အရွက် တို့ ကုိ လှုပ် ေချွေလာ။့ တိ စ္ဆာန် တို့သည် သစ်ပင်ေအာက် က ထွက်၍၊ ငှက်
တို့သည်လည်း အကုိင်း
အခက်ထဲက
သွား ကေစ။ 15 သို့ ေသာ်လည်း ၊ ေြမ ၌ စဲွေသာ အြမစ် ှင့်တကွသစ်ငတ်ု ကုိ ခင်း
ထား၍၊ သံ
ကိ း ၊ ေကးဝါ ကိ း ှင့် ချည်ေ ှာင်သက့ဲသို့ ု ေသာြမက်ပင်ထဲ၌ ှိေစေလာ။့ ခုနစ်
ှစ်ပတ်လံးု မုိဃ်းစွတ် ြခင်းကုိခံ၍၊ တိ စ္ဆာန် တို့ ှင့်အတူ ဆက်ဆံလျက် ြမက်ပင်ကုိ
စားေစေလာ။့ 16 လစိူတ်သေဘာေပျာက်၍ တိ စ္ဆာန်စိတ် သေဘာ ှင့် ြပည့်စုံေစေလာ။့
17အေကာင်းမူကား၊ အြမင့်ဆုံး ေသာဘုရားသည် ေလာကီ ိင်ုငံ ကုိ
အပ်ုစုိး ေတာ်မူသည်ကုိ၎င်း၊ ေပးလို
ေသာသူတို့ အားေပး ေတာ် မူသည်ကုိ၎င်း၊ ယုတ်မာေသာသူတို့ ကုိ ချးီေြမာက်၍
ိင်ုငံကုိ အပ်ေပးေတာ်မူသည်ကုိ၎င်းသတ္တ ဝါတို့ သိနားလည်ရေသာအခွင့် ှ ိေစြခင်းငှါ၊
သစ်ပင်ေစာင့်တို့သည် ဤသို့ စီရင် က ပီ။ သန ့် ှ င်းသူတို့ သည် အမိန ့ေ်တာ်ကုိေပး က ပီ
ဟု ဟစ်ေကာ်ေလ၏။ 18 ထုိသို့
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ငါ ေနဗုခဒ်ေနဇာ မင်း ကီး သည် ြမင်မက် ရ ပီ။ ယခုတင်ွ အချင်းေဗလတ ှာဇာ ၊ ငါ
ြမင်ေသာ အိပ်မက်အနက် ကုိေဘာ်ြပ ေလာ။့ ငါ ့ ိင်ုငံ တင်ွ ပညာ ှိ
အေပါင်း တို့သည် အနက် ကုိ ငါ ့အား
မ ေဘာ် မြပ ိင်ု ေသာ်လည်း ၊ သင် သည် သန ့် ှ င်း ေသာ ဘုရား
သခင်၏ ဝိညာ ်
ှင့်ြပည့်စုံ၍ ေဘာ်ြပ ိင်ု သည်ဟု ငါသည် ကုိယ်ြမင်ေသာ အိပ်မက် ကုိ ဒံေယလအား

ြပနေ်ြပာ၏။ 19 ထုိအခါ
ေဗလတ ှာဇာ
အမည် ှိေသာ ဒံေယလ သည် တ
နာရီ ေလာက် မိနး်ေမာ ေတွေဝ၍ စိတ် ပူပနလ်ျက် ေန၏။ ှင် ဘုရင်က၊ အချင်းေဗ
လတ ှာဇာ ၊ အိပ်မက် အနက်
အဓိပ္ပါယ်ေကာင့် ပူပန် ေသာစိတ်မ ှိပါ ှင့်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ ေဗလတ ှာဇာ က
လည်း၊ အ ှင် ေစာ၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိ မုနး် ေသာ ရနသူ် တို့အေပါ်၌ အိပ်မက်အနက် ေရာက်
ပါေစေသာ။ 20 ြမင်မက် ေတာ်မူစ ်တင်ွ ကီးပွား ၍
ခုိင်မာ ထေသာ၊ မုိဃ်း ေကာင်းကင် သို့
ထိ ၍
ေြမ ကီး တြပင်လံးု ၌ ထင် ှားထေသာ၊ 21 အရွက် လှ လျက်၊ သတ္တ ဝါ အေပါင်းတို့
စား၍ ဝေလာက်ေသာ အသီး
ှင့် ြပည့်စုံထေသာ၊ ေြမ တိ စ္ဆာန်
တို့သည် ေအာက် ၌ေနကသြဖင့်၊ အခက် အလက်တို့ ၌ ေကာင်းကင် ငှက် များ မီှခုိ နား
ေနရာြဖစ်ေသာ သစ်ပင် သည်၊ 22အ ှင် မင်း ကီး၊ ကုိယ်ေတာ် ပင် ြဖစ်ပါ၏။ ကုိယ်ေတာ်
သည် ကီးပွား ၍
ခွနအ်ား ှင့်ြပည့်စုံေတာ်မူ၏။ ဘုနး် စည်းစိမ်ေတာ် ကီး ြမင့်၍ မုိဃ်း
ေကာင်းကင်သို့ ထိ ၏။ အာဏာစက် ေတာ်လည်း၊ ေြမ ကီး စွနး် တိင်ုေအာင် ေရာက်
ေတာ်မူ၏။ 23သစ်ပင်ေစာင့် ၊ သန ့် ှ င်း သူတေယာက်သည် ေကာင်းကင် မှ
ဆင်းလာ ၍ ၊ သစ်ပင် ကုိ ခုတ်လဲှ ဖျက်ဆီး ေလာ။့ သို့ ေသာ်လည်း ၊ ေြမ ၌ စဲွေသာ
အြမစ် ှင့်တကွသစ်ငတ်ု ကုိ ခင်း ထား၍
သံ ကိ း ၊ ေကးဝါ ကိ း ှင့် ချည်ေ ှာင်သက့ဲသို့ ု ေသာြမက်ပင်ထဲ၌ ှိေစေလာ။့ ခုနစ်
ှစ်ပတ်လံးုမုိဃ်း စွတ်ြခင်းကုိခံ ၍
၊ ေြမ တိ စ္ဆာန် တို့ ှင့် ဆက်ဆံေစဟုဆုိသည်မှာ၊ 24 အြမင့်ဆုံး ေသာ ဘုရားသခင်
စီရင် ေတာ်မူ၍၊ အ ှင် မင်း ကီး အေပါ် ၌ ေရာက် ရေသာ ြမင်မက်ေတာ်မူချက်၏အနက်
ဟမူူကား ၊ 25 ကုိယ်ေတာ် ကုိ
လစုူ ထဲက
ှင်ထုတ် ၍ ၊ ေြမ
တိ စ္ဆာန် တို့ ှင့်အတူ ေနရာ ချကလိမ့်မည်။ အြမင့်ဆုံး ေသာဘုရားသည် ေလာကီ
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ိင်ုငံ ကုိ
အပ်ုစုိး ၍၊ ေပးလို
ေသာ သူ တို့ အား
ေပး
ေတာ်မူသည်ကုိ ကုိယ်ေတာ်မသိ
မ မှတ်မီှကာလ၊ ခုနစ် ှစ်ပတ်လံးု ာွး က့ဲသို့ ြမက် ကုိစား ၍ ၊ မုိဃ်း စွတ်ြခင်းကုိခံ
လျက်ေနရမည်။ 26သစ်ြမစ် ၊ သစ်ငတ်ု ကုိ ခင်း ထားေစြခင်းငှါ စီရင်
ကသည်အရာမှာ၊ ေကာင်းကင် ဘုံသည် အပ်ုစုိး ေကာင်း
ကုိ ကုိယ်ေတာ်သိ ပီးေသာ ေနာက်၊ ိင်ုငံ ေတာ်သည် လက်ေတာ်မှ မေရွ ဘဲ တည်
လိမ့်မည်။ 27 သို့ ြဖစ်၍ ၊ အ ှင် မင်း ကီး၊ အကျွ ်ပ်ု စကား ကုိ နာယူ
ေတာ်မူပါ။ တရား
ေသာ အမှုကုိြပ ြခင်း၊ ဆင်းရဲ ေသာသူတို့ ကုိ သနား
ြခင်းအားြဖင့် ဒစု ိုက် အြပစ်တို့ ကုိ ပယ် ြဖတ်ေတာ်မူပါ။ ထုိသို့ ြပ လျှင်၊ ချမ်းသာ
ရေကာင်း ရေတာ်မူလိမ့်မည်ဟု ဒံေယလေလျှာက်ထား၏။ 28 ထုိအမှုအရာအလံးုစုံ
တို့သည် ေနဗုခဒ်ေနဇာ မင်း ကီး အေပါ် သို့ ေရာက် သည်အေကာင်းကား၊ 29တဆယ်
ှစ် လ လနွ် ပီးေသာ်၊ ဗာဗုလုန် နနး်ေတာ် ေပါ် မှာ စ◌င်္ ကံ သွားလျက်၊ 30ဤ မိ ကား၊
ငါ ့ ိင်ုငံတည်ရာ၊ ငါ ့ ေရွှဘုနး် ေတာ်ကုိ ချးီေြမာက် ရာဘို့ ၊ ငါ ့တနခုိ်း အာ ေုဘာ်အားြဖင့်
ငါ တည်
လပ်ုေသာ
ဗာဗုလနု် မိ ကီး
မ ဟတ်ုေလာဟု မက်ဆုိ ၏။ 31 ထုိစကား ကုိ မက်ဆုိစ ် ပင်၊ ေကာင်းကင် မှ
သက်ေရာက် ေသာ အသံ
ဟမူူကား၊ အိေုနဗုခဒ်ေနဇာ မင်း ကီး ၊ နားေထာင်ေလာ။့ ိင်ုငံ ေတာ်သည် သင့် လက်
မှ
ေရွ သွား ပီ။ 32သင့် ကုိ
လစုူ ထဲက ှင်ထုတ် ၍ ၊ ေြမ တိ စ္ဆာန် တို့ ှင့်အတူ ေနရာ ချ ကလိမ့်မည်။ အြမင့်
ဆုံး ေသာဘုရား သည် ေလာကီ
ိင်ုငံ ကုိ အပ်ုစုိး ၍၊ ေပးလို
ေသာ သူ တို့အား ေပး
ေတာ်မူသည်ကုိ မင်း ကီးမသိ မ မှတ်မီှကာလ ၊ ခုနစ် ှစ် ပတ်လံးု ာွး က့ဲသို့ ြမက် ကုိ
စား လျက်ေနရမည်ဟု အသံ ြဖစ်ေလ၏။ 33 ထုိစကား ှင့်အညီေနဗုခဒ်ေနဇာ ၌ ချက်
ြခင်းြဖစ်၍၊ လစုူ
ထဲက
ှင်ထုတ် ကလျှင်၊ သူသည် ာွး က့ဲသို့ ြမက် ကုိစား ၍ မုိဃ်း စွတ်ြခင်းကုိခံ သြဖင့်၊

ကုိယ်အေမွး သည် ေရွှလင်းတ အေတာင်က့ဲသို့ ၎င်း ၊ လက်သည်း ေြခသည်းတို့သည်
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ငှက် ေြခသည်းက့ဲသို့ ၎င်း ြဖစ်၏။ 34ကာလ အချနိေ်စ့ ေသာအခါ၊ ငါ ေနဗုခဒ်ေနဇာ
သည် ေကာင်းကင် သို့
ေမျှာ် ကည့်၍ သတိရြပနလ်ျှင်၊ အြမင့်ဆုံး ေသာဘုရားကုိ
ေကာင်း ကီး ေပး၍ ၊ ထာဝရ
အသက် ှင်ေတာ်မူေသာဘုရားကုိ
ချးီမွမ်း ေထာမနာ ြပ ၏။ အာဏာ
ေတာ်သည် ထာဝရ
အာဏာ ြဖစ်၏။ ိင်ုငံ ေတာ်သည် ကမ္ဘာ အဆက်ဆက်တည်၏။ 35 ေြမ ကီး သား
အေပါင်း တို့သည် ေ ှ ေတာ်၌ အဘယ်မျှ မဟတ်ုသက့ဲသို့ ြဖစ် က၏။ ေကာင်းကင်
ဗုိလ်ေြခ တို့ ၌ ၎င်း ၊ ေြမ ကီး သားတို့ ၌၎င်း အလို
ေတာ် ှိသည်အတိင်ုး
စီရင် ြပ ြပင်ေတာ်မူ၏။ လက် ေတာ်ကုိ
အဘယ်သူ မျှမ ဆီးတား ိင်ု။ အဘယ်သို့ ြပ သနည်းဟု ကုိယ်ေတာ် ကုိ
ဆုိ ိင်ုေသာသူ မ ှိ ။ 36 ထုိအခါ ငါစိ့တ်ပကတိြဖစ်ြပန၍်၊ ငါ ့ ိင်ုငံ ၏ အသေရ
ဘို့
ယမန် က့ဲသို့ တင့်တယ် ြခင်း အေရာင် အဆင်း ှင့် ြပည့်စုံ၍၊ တိင်ုပင် ေသာ
မှူးေတာ်မတ်ေတာ်တို့သည် ညီလာခံဝင် ကလျှင်၊ ငါ ၏အာဏာတည် မဲတည်၏။ ငါ ့
ဘုနး် အာ ေုဘာ်လည်း ယခင် ထက် တိးုပွါး၏။ 37ယခု တင်ွ ငါ ေနဗုခဒ်ေနဇာ သည်
ေကာင်းကင် ဘုံ၏ အ ှင် ဘုရားသခင်ကုိ ချးီမွမ်း ေထာပနာြပ ၏။ စီရင် ဖနဆ်င်း ေတာ်
မူသမျှ ေသာ အရာတို့သည် သစ္စာ
ှင့် ြပည့်စုံ၍ တရား ှင့် ညီေလျာ် က၏။ မာန
ေထာင်လွှား ေသာသူတို့ ကုိ ှမ်ိချ ြခင်းငှါ
တတ် ိင်ု ေတာ်မူ၏ဟု အမိန ့ေ်တာ်ကုိ အရပ်ရပ်သို့ ြပန ့ေ်စေတာ်မူ၏။

5
1 တရံေရာအခါေဗလ ှာဇာ မင်း ကီး သည် မှူးမတ် တေထာင် ကုိ ေခါ် ပီးလျှင် ကီး
စွာေသာ ပဲွ ကုိ လပ်ု ၍ ၊ မှူးမတ်တေထာင် ှင့်တကွစပျစ်ရည် ကုိ ေသာက် ေတာ်မူ၏။
2 စပျစ်ရည် ကုိ ြမည်းစမ်းေသာအခါ၊ ေယ ု ှလင်
မိ ဗိမာန် ေတာ် ထဲက
ခမည်းေတာ် ေနဗုခဒ်ေနဇာ သိမ်းယူ ေဆာင်ခ့ဲေသာ
ေရွှ ဖလား ၊ ေငွ ဖလားတို့ ှင့် ကုိယ်ေတာ်တိင်ုမှစ၍မင်းသား ၊ မိဖုရား
၊ ေမာင်းမမိဿံ တို့သည် ေသာက် ရမည်အေကာင်း၊ ထုိဖလားတို့ ကုိ ယူ
ခ့ဲရမည်ဟု အမိန ့် ေတာ် ှိသည်အတိင်ုး၊ 3 ေယ ု ှလင် မိ ၌ ှိေသာ ဘုရား သခင်၏
ဗိမာန်
ေတာ်တိက်ုထဲက
သိမ်းယူ ေဆာင်ခ့ဲေသာ
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ေရွှ ဖလား တို့ ကုိ ယူ
ခ့ဲ၍၊ မင်း ကီး ၊ မင်းသား ၊ မိဖုရား
၊ ေမာင်းမမိဿံ တို့သည် ထုိဖလားတို့ ှင့် ေသာက် က၏။ 4 စပျစ်ရည် ကုိေသာက် ၍
၊ ေရွ ဘုရား ၊ ေငွ ဘုရား၊ ေကးဝါ ဘုရား၊ သံ
ဘုရား၊ သစ်သား ဘုရား၊ ေကျာက်
ဘုရားတို့ ကုိ
ချးီမွမ်း က၏။ 5 ထုိအချနိ် နာရီတင်ွ
လူ ၏လက်ဖျားသည် ေပါ် လာ၍ မီးခုံအထက်၊ နနး်ေတာ် အတ်ုထရံ
အဂင်္ေတ ၌
အက္ခရာ တင်၍ ေရးထား၏။ ထုိသို့ ေရး
ေသာ လက်ဖျားကုိ ှင် ဘုရင် ြမင် ေတာ်မူလျှင်၊ 6 မျက် ှာ ေတာ်ည ိးငယ်၍ စိတ်
ပူပန် ြခင်းသို့ ေရာက်သြဖင့်၊ ခါး ဆစ် ြပ တ်မတတ်ြဖစ်၍ဒူး ြခင်းထိခုိက် သည် ှိေသာ်၊
7 ေဗဒင် တတ်၊ ခါလဒဲ ဆရာ၊ အနာဂတ္တ ိ
ဆရာ တို့ ကုိ
ေခါ် ေချဟု ဟစ်ေကာ် ပီးလျှင်၊ ထုိ
စာ ကုိ ဘတ် ၍
အနက်
ကုိ ေဘာ်ြပ ိင်ုေသာ သူ သည်အဝတ်နီ ကုိဝတ်ဆင် ၍
လည်ပင်း ၌
ေရွှ စလယ်ွ ဆဲွလျက်၊ ိင်ုငံ ေတာ်တင်ွ
တတိယ
မင်း ြဖစ်ေစဟု ဗာဗုလနု် ပညာ ှိ တို့အား
အမိန ့် ေတာ် ှိ၍ ၊ 8 ပညာ ှိ
ဆရာေတာ်အေပါင်း တို့သည် လာ
ေရာက်ကေသာ်လည်း၊ ထုိစာ
ကုိ မ
ဘက် ိင်ု က။ အနက်
အဓိပ္ပါယ်ကုိ ှင် ဘုရင်အား
မေဟာ မေြပာ ိင်ုေသာေကာင့် ၊ 9 ေဗလ ှာဇာ မင်း ကီး သည် အလနွ် စိတ် ပူပန်
ြခင်း၊ မျက် ှာ ေတာ်ည ိးငယ်ြခင်း ှ ိ၍၊ မှူး ေတာ်မတ်ေတာ်တို့ သည် မှုိင် လျက်ေနက၏။
10 ထုိအခါ မယ်ေတာ် မိဖုရားသည် ှင် ဘုရင်၏ စကား
၊ မှူးမတ် တို့၏ စကားကုိ ကားသိလျှင်၊ ပဲွ ေတာ်သို့
ဝင် ၍၊ အ ှင် မင်း ကီး၊ အသက် ေတာ် အစ ်အ မဲ ှင်ပါေစ။ စိတ် ေတာ်ပူပန် ြခင်းမ
ှိပါ ှင့်။ မျက် ှာ ည ိးငယ်ေတာ် မ မူပါ ှင့်။ 11သန ့် ှ င်း ေသာ ဘုရား
သခင်၏ ဝိညာ ် ေတာ် ှင့် ြပည့်စုံေသာ သူတေယာက်သည် ိင်ုငံ ေတာ်တင်ွ
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ှ ိ ပါ၏။ ခမည်းေတာ် ဘုရားလက်ထက် ေတာ်၌ ၊ ထုိသူတင်ွ ဘုရား
ပညာ
ှင့် တေူသာ ပညာ
ဉာဏ် သတ္တ ိ ထင် ှားလျက် ှိ ပါ၏။ ထုိသူကုိ ခမည်းေတာ် ဘုရား ေနဗုခဒ်ေနဇာ
မင်း ကီး သည် မာဂု
ပညာ ှိ၊ ေဗဒင် တတ်၊ ခါလဒဲ ဆရာ၊ အနာဂတ္တ ိ
ဆရာတို့အေပါ်တင်ွ ဆရာ
အပ်ုအရာ၌ ခန ့် ထားေတာ်မူ ၏။ 12အေကာင်း မူကား၊ အိပ်မက် အနက် ကုိ ဘတ်
ြခင်း၊ နက်နဲ ခက်ခဲေသာအရာကုိဖွင့် ြပ ြခင်း၊ ပုစ္ဆာအေမးကုိ ေြဖ ြခင်းငှါတတ်စွမ်း ိင်ု
ေသာဉာဏ် ပညာ ှင့်တကွ၊ ထူးဆနး် ေသာစိတ် ဝိညာ ်သည် ဒံေယလ
အမည် ှိေသာထုိသူတင်ွ
ထင် ှား လျက် ှိ ပါ၏။ ေဗလတ ှာဇာ ဟေူသာ ဘွ့ဲ နာမ ကုိလည်း ှင် ဘုရင်ေပး
သနား ေတာ်မူ၏။ ထုိဒံေယလ
ကုိ ေခါ် ေတာ်မူလျှင်၊ အနက် ကုိ ေဟာေြပာ ပါလိမ့်မည်ဟု ေလျှာက် ေသာ်၊ 13 ဒံေယ
လ ကုိ အထံ
ေတာ်သို့ ေခါ် သွင်းေလ၏။ ှင် ဘုရင်က၊ ငါ ့ ခမည်းေတာ် ဘုရားသည် ယုဒ
ြပည်က
သိမ်းယူ ေတာ်မူခ့ဲ၍၊ ယုဒ
လစုူ၌ ပါေသာ ဒံေယလ မှနသ်ေလာ။ 14သင် သည် ဘုရား
သခင်၏ ဝိညာ ် ှင့်၎င်း ၊ ထူးဆနး် ေသာ ပညာ
ဉာဏ် သတ္တ ိ ှင့်၎င်း ြပည့်စုံသည်ဟု သင် ၏ သိတင်းကုိ ငါ ကား ၏။ 15 ထုိ စာ ကုိ
ဘတ် ၍
အနက် ကုိ ငါ ့ အား ေဘာ်ြပ ေစြခင်းငှါ ေဗဒင် တတ်ပညာ ှိ တို့ ကုိ ငါ ့ ထံသို့ သွင်း
ေသာ်လည်း ၊ သူတို့သည်အနက် ကုိ မ
ေဘာ် မြပ ိင်ု က။ 16သင်သည် အနက် များကုိ ေဘာ်ြပ ၍
ပုစ္ဆာ
အေမးတို့ ကုိ ေြဖ ိင်ု သည်ဟု ငါ ကား ပီးအတိင်ုး၊ ထုိစာ
ကုိဘတ် ၍
အနက် ကုိငါ ့အား ေဘာ်ြပ ိင်ု လျှင် ၊ အဝတ်နီ ကုိဝတ်ဆင် ၍
လည်ပင်း ၌
ေရွှ စလယ်ွ ဆဲွလျက်၊ ိင်ုငံ ေတာ်တင်ွ
တတိယ မင်း ြဖစ်ရလိမ့်မည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ ၏။ 17 ဒံေယလ ကလည်း၊ ဆု
ေတာ်လပ်ေတာ်ကုိ ကုိယ်ေတာ် ၌ ှိ ေစေတာ်မူပါ။ ေပးလိုေသာအရာများကုိ အြခား
သူအား
ေပး သနားေတာ်မူပါ။ သို့ ေသာ်လည်း ၊ ေ ှ ေတာ်၌ ထုိစာ
ကုိ ဘတ် ၍
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အနက် ကုိေဘာ်ြပ ပါမည်။ 18အ ှင် မင်း ကီး၊ အြမင့်ဆုံး ေသာ ဘုရား
သခင်သည် ခမည်းေတာ် ေနဗုခဒ်ေနဇာ မင်း ကီး၌
ိင်ုငံ ေတာ် ှင့်တကွေရွှ ဘုနး် ေတာ်ြမတ်၊ ဂုဏ် အသေရေတာ်ကုိေပး သနားေတာ်

မူ၏။ 19 ေပး သနားေတာ်မူေသာ ထုိေရွှဘုနး် ေတာ်ြမတ် ေကာင့် ၊ အရပ်ရပ်တို့ ၌ ေန၍
အသီးသီးအြခားြခားေသာ ဘာသာ
စကားကုိ ေြပာေသာ လမူျ ိ း တကာ တို့သည် ေ ှ ေတာ်၌
ေကာက်ရွ ံ တနုလ်ှုပ် လျက် ေနက၏။ သတ်လို
ေသာ သူတို့ ကုိသတ်
ေတာ်မူ၏။ အသက် ှင်ေစလို ေသာ သူတို့ ကုိ ှ င် ေစေတာ်မူ၏။ ချးီေြမာက်လို ေသာ
သူတို့ ကုိ ချးီေြမာက် ေတာ်မူ၏။ ှမ့်ိချလို ေသာ သူတို့ ကုိ ှမ့်ိချ ေတာ်မူ၏။ 20 မာန် မာန
စိတ် ှင့်
ေထာင်လွှားေစာ်ကားြခင်း ှ ိေသာအခါ ၊ ဘုနး် တနခုိ်းကွယ်ေပျာက် ၍
နနး် ေတာ်မှ
ကျ ၏။ 21လူ သား စုထဲက
ှင်ထုတ် ြခင်းကုိခံ၍
တိ စ္ဆာန်
သေဘာ ှင့် ြပည့်စုံ၏။ အြမင့်ဆုံး ေသာ ဘုရား
သခင်သည် ေလာကီ
ိင်ုငံ ကုိ အပ်ုစုိး ၍၊ အလို
ေတာ် ှိေသာ သူ တို့အား
အပ် ေတာ်မူသည်ကုိ မ
သိမှတ် မီှတိင်ုေအာင်၊ ြမည်း ို င်း တို့ ှင့်
ေပါင်းေဘာ်လျက်၊ ာွး က့ဲသို့ ြမက် ကုိစား လျက်၊ မုိဃ်း စွတ်ြခင်းကုိခံ ၍ေနရ၏။

22အ ှင်သားေတာ် ေဗလ ှာဇာ ၊ ကုိယ်ေတာ်သည် ထုိ
အမှုအလံးုစုံ တို့ ကုိ သိ
ေသာ်လည်း ၊ စိတ် ှလံးုကုိ မ
ှမ့်ိချ ဘဲ၊ 23 ေကာင်းကင် ဘုံ၏အ ှင် ကုိ ဆန ့က်ျင်ဘက်ြပ ၍၊ ဗိမာန် ေတာ်၏ ဖလား
တို့ ကုိ
ေ ှ ေတာ်သို့ ယူ
ခ့ဲေစ၍ ၊ ကုိယ်ေတာ်တိင်ုမှစေသာမှူး ေတာ် မတ်ေတာ်၊ မိဖုရား
၊ ေမာင်းမမိဿံ တို့သည် ထုိဖလားတို့ ှင့စ်ပျစ်ရည် ကုိ ေသာက် က ပီတကား။ မျက်စိ
မ ြမင် ၊ နားမ
ကား ၊ အဘယ် အရာကုိမျှ မ
သိ ေသာ ေငွ ဘုရား၊ ေရွှ ဘုရား၊ ေကးဝါ ဘုရား၊ သံ
ဘုရား၊ သစ်သား ဘုရား၊ ေကျာက် ဘုရား တို့ ကုိ
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ချးီမွမ်း ၍၊ ကုိယ်ေတာ် ၏ အသက် သခင်တည်းဟေူသာကုိယ်ေတာ်၏ အမှု အလံးုစုံ
တို့ ကုိစီရင်ပုိင်ေတာ်မူေသာဘုရား သခင်ကုိ
မ ချးီမွမ်း ဘဲ ေနပါ ပီတကား။ 24 ထုိေကာင့်၊ လက်ဖျားကုိေစလွှတ် ၍ ထုိ
စာ ကုိ ေရး ေစေတာ်မူ၏။ 25 စာ ချက်ဟမူူကား၊ ေမေန
ေမေန ၊ ေတကလ
၊ ေဖရက် ဟု အက္ခရာ တင် လျက် ှိ၏။ 26 ေမေန ၏ အနက် အဓိပ္ပါယ်ကား၊
ကုိယ်ေတာ် ၏ ိင်ုငံ ကုိ ဘုရား
သခင်ေရတက်ွ ၍
ဆုံး ေစေတာ်မူ၏။ 27 ေတကလ ၏ အနက်အဓိပ္ပါယ်ကား၊ ကုိယ်ေတာ်ကုိ ချနိခွ်င် ှင့်
ချနိ် ၍ေလျာ့ ေကာင်းကုိ ေတွ့ြမင် ေတာ်မူ ၏။ 28 ေဖရက် ၏ အနက်အဓိပ္ပါယ်ကား၊
ိင်ုငံ ေတာ်ကုိ ခဲွေဝ ၍
ေမဒိ လ၊ူ ေပရသိ
လတိူု့အား
အပ် ေပးေတာ် မူ၏ဟု ဆုိလိုသတည်းဟု ဒံ ေယလသည် အထံေတာ်၌ ြပန်ကား
ေလျှာက်ထား၏။ 29 ထုိအခါ
ေဗလ ှာဇာ
မင်း ကီးမိန ့် ေတာ်မူသည် အတိင်ုး၊ ဒံေယလ
ကုိ
အဝတ်နီ ဝတ်ဆင် ေစ၍
လည်ပင်း ၌
ေရွှ
စလယ်ွ ဆဲွ ပီးမှ၊ ိင်ုငံ ေတာ်တင်ွ
တတိယ မင်း ြဖစ် သည်ဟု မိ ကုိလည်၍ဟစ်ေကာ် က၏။ 30 ထုိည ့် ၌ပင် ခါလဒဲ
ှင် ဘုရင် ေဗလ ှာဇာ
မင်းသည် အသက် ဆုံး၍၊ 31 ေမဒိ အမျ ိး ဒါရိ မင်းသည် အသက်ေြခာက် ဆယ် ှစ်
ှစ် တင်ွ ိင်ုငံ ေတာ်ကုိ သိမ်းယူ ေတာ်မူ၏။

6
1 ဒါရိ မင်း ကီးသည် ိင်ုငံ ေတာ် အမှုအေရးအလံးုစုံ တို့ ကုိ
စီရင်ရေသာ မိ ဝန် တရာ ှစ် ဆယ်တို့ ကုိ ၎င်း၊ 2အကျ ိး ေတာ်ကုိ မ
ယုတ်မေလျာ့ေစြခင်းငှါ၊ ထုိ မိ ဝန် အေပါင်းတို့ ကုိ အပ်ုချ ပ်စစ်ေကာရေသာ ဝန် ကီး
သုံး ပါးကုိ၎င်းအလိေုတာ် ှိသည်အတိင်ုး ခန ့ထ်ားေတာ်မူ၏။ ထုိဝန် ကီးသုံးပါးတင်ွဒံေယ
လ သည် ဝန် ကီးအရာကုိ ရသည်သာမက၊ 3 ထူးဆနး် ေသာ ဉာဏ် ှင့်ြပည့်စုံ၍ မိ ဝန်
တကာ၊ ဝန် ကီး တကာတို့ထက်
လနွကဲ်ေသာေကာင့်၊ ိင်ုငံ ေတာ် တ
ိင်ုငံလံးုကုိ
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သူ ၌
အပ် ှင်း မည် ဟု ှင် ဘုရင်သည် အ ကံ ှိေတာ်မူ၏။ 4 ထုိအခါ
ဝန် ကီး ှင့် မိ ဝန် တို့သည် ဒံေယလ
၌
အြပစ်တင်ခွင့် ကုိ ှာ၍၊ ိင်ုငံ ေတာ်အမှုအေရးများကုိ စစ်ေကာ က၏။ ဒံေယလ
သည် သစ္စာ
ှင့် ြပည့်စုံ၍ အြပစ် တစုံတခုမျှမ ှိေသာေကာင့်၊ အြပစ်တင်ခွင့် ကုိ ှာ ၍မ ေတွ့က

သည် ှိေသာ်၊ 5 ဘုရား သခင်၏ ဘာသာမှုမှတပါးအြခားေသာ အမှုတင်ွ ဒံေယလ
၌
အြပစ်တင်ခွင့် ကုိငါတို့ မ
ေတွ့ ိင်ု ကဟု တိင်ုပင်ေြပာဆုိ ပီးမှ၊ 6အထံေတာ်သို့
လာေရာက်စည်းေဝး က၍ ၊ အ ှင်
မင်း ကီးဒါရိ ၊ အသက် ေတာ် အစ ် အ မဲ ှင်ပါေစ။ 7 ကုိယ်ေတာ် ြမတ်မှတပါး
အြခား ေသာ လူ
ကုိ ြဖစ်ေစ၊ ဘုရား
ကုိ ြဖစ်ေစ၊ အရက် သုံး ဆယ်အတင်ွး တင်ွ ဆုေတာင်း ေသာ သူမည်သည်ကုိ ြခေသင့်္
ေလှာင် ေသာ တင်ွး ထဲသို့
ချ ပစ်ရမည်ဟမု ေဖါက်ြပန် ိင်ုေသာ အမိန ့် ေတာ် ြမတ်ကုိ
ထုတ် ေစြခင်းငှါ ိင်ုငံ ေတာ်ဝန် ကီး ၊ မိ ဝန် ၊ ေစာ်ဘွား ၊ တိင်ုပင် မှူးမတ်၊ စစ်ကဲ
အေပါင်း တို့သည် အညီအ ွတ် တိင်ုပင် ကပါ ပီ။ 8 သို့ ြဖစ်၍၊ အ ှင် မင်း ကီး၊ အမိန ့်
ှ ိေတာ်မူပါ။ မ
ေြပာင်းလဲ တတ်ေသာ
ေမဒိ ၊ ေပရသိ
ဓမ္မသတ် အတိင်ုး
အမိန ့ေ်တာ်တည် ေစြခင်းငှါ၊ တံဆိပ် ခတ်ေတာ်မူပါဟု ေလျှာက်ထား ကလျှင်၊ 9 ဒါ
ရိ မင်း ကီး သည် အမိန ့် ေတာ်ကုိေပး၍ တံဆိပ် ခတ်ေတာ်မူ၏။ 10အမိန ့် ေတာ်ထုတ်၍
တံဆိပ် ခတ်ေကာင်းကုိ ဒံေယလ
သည် ကား သိေသာ်လည်း၊ မိမိ
အိမ် သို့ သွား ၍
ေယ ု ှလင် မိ သို့
မျက် ှာြပ ရာ အထက်ခနး် ြပတင်းေပါက်
ပွင့် လျက်ပင်၊ အထက် ြပ ေလ့ ှိ သည်အတိင်ုး ၊ တေန ့
သုံး ကိမ် ဒူး ေထာက်လျက် ဘုရား
သခင်ကုိ ဆုေတာင်း ၍
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ဂုဏ် ေကျးဇူးေတာ်ကုိ ချးီမွမ်းေလ၏။ 11 ထုိသို့ ဘုရား သခင်ကုိ ဆုေတာင်း ပဌနာြပ
လျက် ေနသည်ကုိ မှူးမတ်အရာ ှိတို့သည် စည်းေဝး ၍
ေတွ့ြမင် ကလျှင်၊ 12အထံ ေတာ်သို့ ဝင် ၍ ၊ အ ှင် မင်း ကီး၊ ကုိယ်ေတာ် ြမတ်မှတ
ပါး
အြခား ေသာလူ ကုိြဖစ်ေစ၊ ဘုရား
ကုိ ြဖစ်ေစ၊ အရက် သုံး ဆယ်အတင်ွး တင်ွ ဆုေတာင်း ေသာ
သူမည်သည်ကုိ ြခေသင့်္ ေလှာင် ေသာတင်ွးထဲသို့
ချ ပစ်ေစဟု အမိန ့် ေတာ်ကုိ တံဆိပ် ခတ်ေတာ်မူလျက် ှိပါသည်မ ဟတ်ု ေလာဟု
အမိန ့်
ေတာ်အေကာင်း ကုိ ေမးေလျှာက်က၏။ ှင် ဘုရင်ကလည်း၊ မ
ေြပာင်းလဲ တတ်ေသာ ေမဒိ
၊ ေပရသိ
ဓမ္မသတ် အတိင်ုး
မှန် ေပသည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 13 မှူးမတ်အရာ ှိတို့ကလည်း၊ အ ှင် မင်း ကီး၊ ယုဒ
ြပည်က သိမ်းယူ ခ့ဲ ေသာ ယုဒလမူျ ိ းဒံေယလ သည် အာဏာေတာ်ကုိ ပမာဏ
မ ြပ ၊ တံဆိပ် ခတ်ေတာ်မူေသာ အမိန ့် ေတာ်ကုိ
ဆန ့က်ျင်လျက်၊ တေန ့
သုံး ကိမ် တိင်ုေအာင်ဆုေတာင်း ၍ ေနပါသည်ဟု ေလျှာက်ထား က၏။ 14 ထုိစကား
ကုိ ကား လျှင် ၊ ှ င် ဘုရင်သည် အလနွ်
ေနာင်တ ရ၍
ဒံေယလ ကုိ လွှတ် ြခင်းငှါ စိတ် အား ကီးသြဖင့်၊ လွှတ် ရေသာအခွင့်ကုိ
ေန ဝင် သည်တိင်ုေအာင် ကိ းစား ၍ ှာေတာ်မူ၏။ 15တဖနမ်ှူးမတ်အရာ ှိတို့သည်
အထံ
ေတာ်သို့ စည်းေဝး ၍ ၊ အ ှင် မင်း ကီး၊ တခါထုတ် ပီးေသာ
အမိန ့်
ေတာ်မ ပျက် ိင်ုရာဟု ေမဒိ
၊ ေပရသိ
ဓမ္မသတ် ၌ ပါေကာင်းကုိ သတိ
ထားေတာ်မူပါဟု ေလျှာက် ကြပန် လျှင်၊ 16တဖန် ှ င် ဘုရင်မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး၊
ဒံေယလ
ကုိ ေခါ် ၍
ြခေသင့်္ တင်ွး ထဲသို့ ချ ပစ်က၏။ ှင် ဘုရင်ကလည်း၊ သင် မ ြပတ်ကုိးကွယ် ေသာ
ဘုရား သခင် သည် သင့် ကုိကယ်လွှတ် ပါေစဟု ဒံေယလ
ကုိ
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 17 ေကျာက် ြပားကုိလည်း ယူ
ခ့ဲ၍
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တင်ွး ဝ ကုိ ပိတ် ပီးလျှင်၊ ဒံေယလ
အမှု၌ စီရင်ချက်ကုိ မ
တိးု မေလျာေ့စြခင်းငှါ၊ ှ င် ဘုရင်တံဆိပ် ှင့်
မှူးမတ် တို့ တံဆိပ် ကုိ ခတ်ေတာ်မူ၏။ 18 ထုိေနာက် ၊ ှင် ဘုရင်သည် နနး်ေတာ် သို့
ြပန် ၍
တည ့်လံးု စား
ေတာ်မေခါ်၊ အ ငိမ့် တနဆ်ာကုိ အထံ
ေတာ် သို့ မ
သွင်း ေစဘဲ စက်ေတာ်ေခါ်၍ မေပျာ် ိင်ု။ 19 နနံက် ေစာေစာထ ၍
ြခေသင့်္ တင်ွး သို့
အလျင်အြမန်
သွား ေတာ်မူ၏။ 20 ေရာက်လျှင်၊ ငိေု ကး ေသာ အသံ
ှင့် ဒံေယလ
ကုိ
ေခါ်၍၊ အသက် ှင်ေတာ်မူေသာဘုရား သခင်၏ ကျွန် ဒံေယလ ၊ သင် မ ြပတ်
ကုိးကွယ် ေသာ
ဘုရား သခင်သည် သင့် ကုိ ြခေသင့်္ ေဘးမှ
ကယ်လွှတ် ိင်ု သေလာဟေုမး ေတာ်မူ၏။ 21 ဒံေယလ က၊ အ ှင် မင်း ကီး၊ အသက်
ေတာ် အစ ် အ မဲ ှင်ပါေစ။ 22အကျွ ်ပ်ု ၏ ဘုရား
သခင်သည် ေကာင်းကင် တမနကုိ် ေစလွှတ် ၍
ြခေသင့်္ ှ တ် ကုိ ပိတ် ထားေတာ်မူသြဖင့်၊ အကျွ ်ပ်ု သည် ြခေသင့်္ေဘး ှင့် လတ်ွပါ၏။
အေကာင်း မူကား၊ ဘုရားသခင့်ေ ှ ၌ အကျွ ်ပ်ု သည် အြပစ် ကင်းပါ၏။ ကုိယ်ေတာ်
ြမတ်ကုိလည်း အလျှင်း မြပစ်မှားပါဟု ြပန် ေလျှာက်ေလ၏။ 23 ထုိအခါ
ှင် ဘုရင်သည် အလနွ် ဝမ်းေြမာက် ၍ ၊ ဒံေယလ
ကုိ
တင်ွး ထဲက
ထုတ် ယူေစဟု အမိန ့် ေတာ် ှိသည် အတိင်ုး ဒံေယလ
ကုိ တင်ွး ထဲက
ထုတ် ယူ၍ ၊ ဘုရား
သခင်ကုိ ယုံကည် ေသာေကာင့် သူ ၌ ထိခုိက်
ေသာအနာတခုမျှ မ
ှိ ။ 24 ထုိေနာက်၊ ဒံေယလ
၌ အြပစ်တင် ေသာ သူတို့ ကုိ ှ င် ဘုရင်၏ အမိန ့ေ်တာ် ှင့် ေခါ် ၍၊ သား
မယား ှင့်တကွြခေသင့်္ တင်ွး ထဲသို့
ချ ပစ်ကလျှင်၊ ေြမ သို့ မ ေရာက် မီှ
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ြခေသင့်္ တို့သည် ိင်ု၍သူ တို့ အ ို း
ှ ိသမျှ တို့ ကုိ ချ ိ းဖ့ဲ က၏။ 25 ထုိအခါ
ေြမ ကီး တြပင်လံးု တင်ွ
အရပ်ရပ်တို့ ၌ ေန
၍၊ အသီးသီးအြခားြခားေသာ ဘာသာ
စကားကုိ ေြပာေသာ လမူျ ိ း တကာ တို့ ှ ိရာသို့
အမိန ့ေ်တာ်စာ ှင့် ေစလွှတ်ေတာ်မူ၏။ စာချက်ဟမူူကား၊ သင် တို့ ၌ ငိမ်ဝပ် ချမ်းသာ
ြခင်းများြပား ေစေသာ။ 26 ငါအစုိးရေသာတ ိင်ုငံလံးုတင်ွ
ှိေနေသာ သင်တို့သည် ဒံေယလ
၏ ဘုရား
သခင်ကုိ ေကာက်ရံွ ိုေသ ကကုန်ဟု ငါအမိန ့် ေတာ် ှိ၏။ အေကာင်း မူကား၊ ထုိ
ဘုရား
သခင်သည် အသက် ှင်ေတာ်မူေသာဘုရား၊ နစိ္စ
ထာဝရတည် ေတာ်မူေသာဘုရားြဖစ်ေတာ်မူ၏။ ိင်ုငံ ေတာ်သည် ပျက်စီး ြခင်းသို့ မ
ေရာက် ိင်ု။ အာဏာစက် ေတာ်လည်း အစ ်အဆက်တည်လိမ့်မည်။ 27မစကယ်တင်
ြခင်း ေကျးဇူးကုိ ြပ ေတာ်မူ၏။ ေကာင်းကင် ေြမ ကီး ၌
နမိိတ် လက္ခဏာ၊ အံဩ့ဘွယ် တို့ ကုိ ြဖစ်ေစေတာ်မူ၏။ ဒံေယလ
ကုိ ြခေသင့်္ လက် မှ
ကယ်လွှတ် ေတာ် မူေသာ ဘုရားသခင်သည် ထုိသို့ ေသာ ဘုရား ြဖစ် ေတာ် မူ၏ဟု
အမိန ့ေ်တာ် ှိ၏။ 28 ထုိသို့ ဒံေယလ သည်ဒါရိ မင်း ကီးလက်ထက်၌ ၎င်း ၊ ေပရသိ
အမျ ိးကု ု မင်း ကီးလက်ထက်၌ ၎င်း ေကာင်းစား လျက်ေန၏။

7
1 ဗာဗုလနု်
ှ င် ဘုရင်ေဗလ ှာဇာ နနး်စံပဌမ
ှစ် တင်ွ ၊ ဒံေယလ
သည် အိပ်မက် ကုိ ြမင် ၍
အိပ်ေပျာ်စ ်၊ စိတ်ထဲ၌အာ ံု ြပ ပီးမှြမင်မက် ေသာ အရာတို့ ကုိ ေရး
ထားေသာ အချက် ကား၊ 2 ငါ ဒံေယလ
သည် ည ့် အခါ အာ ံု
ြပ ၍၊ မုိဃ်း
ေကာင်းကင်ေလး မျက် ှာ၌ ေလ
တို့သည် မဟာသမုဒ္ဒရာ
ေပါ်မှာ အချင်းချင်းတိက်ု ကလျှင်၊ 3သ ာနခ်ျင်းမ တေူသာ သားရဲ
ေလး ေကာင်တို့ သည် သမုဒ္ဒရာ
ထဲက
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ထွက် လာက၏။ ပဌမ
သားရဲသည် ြခေသင့်္ ှင့် တ၏ူ။ ေရွှလင်းတ အေတာင် လည်း ှိ၏။ 4 ငါ ကည့် ှု ၍
ေနစ ်၊ သူ၏အေတာင် ကုိ ှ တ် က၏။ ေြမ မှ
ကုိယ်ကုိချ ီ ကလျက် လူ
က့ဲသို့ ေြခ ြဖင့် မတ်တပ် ရပ်၍ ၊ လူ
စိတ် သေဘာကုိလည်း ရ
၏။ ဒတိုယ
သားရဲ သည် ဝံ
ှင့် တ၏ူ။ 5တဘက် ၌
ကုိယ်ကုိကုိယ်ချ ီ က၏။ ပစပ် ၌
နံ ို း သုံး ေချာင်းကုိ ကုိက်လျက် ှိ၏။ သင်ထ ေလာ။့ အသား
များကုိ ကုိက်စား ေလာဟ့ု သူ့အား
ေြပာ က၏။ 6တဖနင်ါကည့် ှု ြပန၍်၊ ကျားသစ် ှင့် တေူသာ သားရဲတေကာင်သည်
ထင် ှား၏။ ေကျာ ေပါ် မှာ ငှက်
အေတာင် ေလး ခု ှိ၏။ ေခါင်း ေလး လံးု ှင့်ြပည့်စုံ၏။ အပ်ုစုိး ရေသာအခွင့်လည်း
ှိ၏။ 7 ထုိည ့် အခါ၊ တဖနင်ါသည် အာ ံု
ြပ စ ်၊ ကီးစွာ ေသာ ခွနအ်ား ှင့်ြပည့်စုံ၍ အလနွေ်ကာက်မက် ဘွယ် ေသာ စတတု္ထ
သားရဲ သည် ထင် ှား၏။ ကီး စွာေသာ သံ
သွား လည်း ှိ၏။ ကုိက်စား ချ ိ းဖ့ဲ ၍
ကင်း ေသာ အရာကုိ ေြခ ြဖင့် နင်း ေချ၏။ သူသည်အရင် သားရဲ ှ ိသမျှ တို့ထက်
ထူးြခား ၏။ ချ ိ ဆယ် ေချာင်းလည်း ှိ၏။ 8 ထုိချ ိ တို့ ကုိ ငါ ကည့် ှုစ ်၊ ချ ိ များ
အလယ် ၌ ချ ိ ငယ် တေချာင်းသည် ေပါက် ြပန၏်။ ထုိချ ိငယ်ေ ှ မှာ အရင် ချ ိ သုံး
ေချာင်းကုိ အြမစ် ှင့်တကွ ှ တ်ေလ၏။ ထုိ
ချ ိ ငယ်သည် လူ
မျက်စိ က့ဲသို့ ေသာ မျက်စိ ှင့်၎င်း ၊ ကီး စွာေသာ စကားကုိ ေြပာ တတ်ေသာ ှ တ်
ှင့်၎င်း ြပည့်စုံ၏။ 9 ထုိအခါ ငါကည့် ှု စ ် ၊ ရာဇ
ပလ္လ င်များကုိ တည် ထားလျက် ှိ၍ ၊ အသက် ကီးေသာ သူတဦးသည် ထုိင် ေတာ်
မူ၏။ အဝတ် ေတာ်သည် မုိဃ်းပွင့် က့ဲသို့ ြဖ ၏။ ဆံပင် ေတာ်သည် ြဖ ေသာ သုိးေမွှး
ှင့် တ၏ူ။ ပလ္လ င်
ေတာ်သည် မီး
လျှ ံ ြဖစ်၏။ ပလ္လ င်ေတာ်ေအာက်၌ မီး
စက်လှည်းဘီး ှ ိ၏။ 10 မျက် ှာေတာ်မှ
မီး ေရာင်ြခည်ထွက် ေလ၏။ အတိင်ုးမသိများစွာေသာသူတို့ သည် အမှု ေတာ်ကုိ
ေဆာင်ရွက်၍ ၊ ကုေဋသေခင်္ျမက ေ ှ ေတာ်၌ ခစား
၍ ေနက၏။ တရား
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စီရင်ြခင်းငှါြပင်ဆင်၍ စာေစာင် များ ကုိဖွင့် ထားက၏။ 11 ထုိအခါ
ချ ိ ငယ်ေြပာ ေသာ စကား
ကီး
အသံ
ေကာင့်
ငါ ကည့် ှု ၍ ေနစ ်၊ ထုိသားရဲ
အသက်ကုိသတ်
ပီးလျှင်သူ၏ ကုိယ် ကုိမီး ှု ိ၍ ဖျက်ဆီး က၏။ 12အြခား ေသာ သားရဲ
မူကား၊ အစုိးရ
ေသာအခွင့် တနခုိ်း ှုံး ေသာ်လည်း၊ ချနိး်ချက်ေသာ ကာလ
ပတ်လံးု အသက် ှင်ရက၏။ 13 ထုိည ့် အခါ ငါသည် အာ ံု
ြပ ၍၊ လူ
သား ှင့်
တေူသာသူတဦးသည် မုိဃ်းတိမ် ကုိစီးလျက်၊ အသက် ကီးေသာသူ ၏အထံ
ေတာ်သို့ ေရာက် လာ၏။ ထုိသူကုိ အထံ ေတာ်ပါးသို့ သွင်း က၏။ 14 အရပ်ရပ်
တို့ ၌ေန၍ အသီးသီးအြခားြခားေသာ ဘာသာ
စကားကုိ ေြပာေသာလမူျ ိ း တကာ တို့ ကုိ အပ်ုစုိးေစြခင်းငှာ၊ ထုိသူသည် ိင်ုငံ ှင့်
တကွ အာဏာစက် တနခုိ်းကုိရ ၏။ အာဏာစက် ေတာ် သည် ကမ္ဘာ
အဆက်ဆက်တည်၏။ ိင်ုငံ ေတာ်သည် ပျက်စီး ြခင်းသို့ မ ေရာက် ိင်ုရာ။ 15 ငါ ဒံ
ေယလ သည် ကုိယ်ခနဓ္ါ တနုလ်ှုပ် ၍ ၊ ထုိ ူပါ ံု
ေ ကာင့် စိတ် ပူပနြ်ခင်း ှ ိလျှင် 16အနား၌ ရပ် ေနေသာသူတေယာက် ထံသို့ သွား ၍
ယခုြမင်သမျှ ကား၊ အဘယ်သို့ ဆုိလိသုနည်းဟေုမးြမနး် ေသာ်၊ 17 ထုိသူက၊ ဤ
သားရဲ ေလး ေကာင်တို့သည် ေြမ ကီး
ေပါ်မှာ ေပါ် လတံ့ေသာ ိင်ုငံ ေလး ပါးြဖစ်၏။ 18 သို့ ေသာ်လည်း၊ အြမင့်ဆုံး ေသာ
ဘုရား၏ သန ့် ှ င်း
သူတို့သည် ိင်ုငံ ကုိသိမ်းယူ၍ ကမ္ဘာ
အဆက်ဆက်စံစား ကလတံဟ့ု အနက် အဓိပ္ပါယ်ကုိ ကား ေြပာ၏။ 19 ထုိအခါ
အြခားေသာ သားရဲထက်ထူးြခား ၍ အလနွ် ေကာက်မက် ဘွယ်ြဖစ်လျက်၊ သံ
သွား ှင့်၎င်း ၊ ေကးဝါ လက်သည်း ေြခသည်း ှင့်၎င်း ြပည့်စုံသြဖင့်၊ ကုိက်စား ချ ိ းဖ့ဲ
၍ ကင်း သမျှကုိ ေြခ ြဖင့်နင်း ေချတတ်ေသာ
စတတု္ထ သားရဲ ကား၊ အဘယ်သို့ ဆုိလိသုည်ကုိ၎င်း၊ 20 သူ၏ေခါင်း ၌ ှိ ေသာ ချ ိ
ဆယ် ေချာင်းကား၊ အဘယ်သို့ ဆုိလိသုည်ကုိ၎င်း၊ ေနာက်ေပါက်၍ အရင်ချ ိ
သုံး ေချာင်းကုိ ှ တ်၍၊ ကီး စွာေသာ စကားကုိ ေြပာ တတ် ေသာ ှ တ်
ှင့်
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မျက်စိ ှ ိသြဖင့်၊ မိမိအေဘာ် တို့ ထက် သာ၍ရဲရင့်ေသာ မျက် ှာအဆင်း ှိေသာချ ိ
တေချာင်းကား၊ အဘယ်သို့ ဆုိလို သည်ကုိ၎င်းသိြခင်းငှါငါအလို ှ ိ၏။ 21 ငါ ကည့် ှု
စ ်တင်ွ အသက် ကီး ေသာသူသည်ေရာက်လာ လျှင်၊ အြမင့်ဆုံး ေသာဘုရား၏သန ့် ှ င်း
ေသာသူတို့အား စီရင် ရေသာအခွင့်ကုိေပး ၍၊ 22 ထုိသူတို့သည် ိင်ုငံ ကုိသိမ်းယူ ဝင်စား
ေသာအချနိ် ေရာက်သည့် တိင်ုေအာင်
ထုိ ချ ိ သည် သန ့် ှ င်း သူတို့ ကုိ စစ် တိက်ု ၍ ိင်ု ေလ၏။ 23 ထုိသူကလည်း စတတု္ထ
သားရဲ သည် ေြမ ကီး ေပါ်
မှာ အြခားေသာ ိင်ုငံ ှ ိသမျှ တို့ထက်
ထူးြခား ေသာ
စတတု္ထ ိင်ုငံ ြဖစ်၏။ ထုိ ိင်ုငံသည် ေြမ ကီး ှိသမျှ ကုိ ကုိက်စား ချ ိ းဖ့ဲ နင်းေချ
လိမ့်မည်။ 24 ထုိ ိင်ုငံ ၌ ေပါက်ေသာ ချ ိ ဆယ် ေချာင်းသည် ေပါ် လတံ့ေသာ မင်း ကီး
ဆယ် ပါးြဖစ်၏။ သူ
တို့ေနာက်
အြခား ေသာ မင်း ကီးေပါ် လာလိမ့်မည်။ အရင် မင်း ကီးထက်
ထူးြခား ၍
သုံး ပါးတို့ ကုိ ှမ့်ိချ လိမ့်မည်။ 25 အြမင့်ဆုံး ေသာ ဘုရားကုိ ဆန ့က်ျင် ဘက်ြပ ၍၊
ကီးစွာေသာ စကား
ကုိ ေြပာ လိမ့်မည်။ အြမင့်ဆုံး ေသာ ဘုရား၏သန ့် ှ င်း သူတို့ ကုိ
ည ်းဆဲ ှပ်ိစက်လိမ့်မည်။ ကာလ
အချနိ် ှင့် ပညတ် တရားတို့ ကုိ ေြပာင်းလဲ ေစြခင်းငှါ ကံစည် လိမ့်မည်။ တကာလ
၊ ှစ်ကာလ ၊ ကာလ
တဝက်
ပတ်လံးုသူသည် အခွင့်ရ လိမ့်မည်။ 26 ထုိေနာက်မှတရား စီရင်ြခင်းြဖစ်လိမ့်မည်။
ထုိအခါသူ၏တနခုိ်း အာဏာကုိ ှ တ် ၍ ှင်း ှ င်းဖျက်ဆီး ကလိမ့်မည်။ 27 ေကာင်းကင်
ေအာက် ၌ ိင်ုငံ ှင့်တကွအာဏာစက်
ဘုနး် တနခုိ်း ှ ိသမျှကုိ အြမင့ဆုံ်း ေသာ ဘုရား၏ သန ့် ှ င်း ေသာ အမျ ိးသား တို့သည်
ရ
ကလိမ့်မည်။ ထုိ ဘုရားသခင်၏ ိင်ုငံ ေတာ်သည် ထာဝရ
ိင်ုငံ ြဖစ်၏။ မင်း ကီး အေပါင်း တို့သည် တိးုဝင်၍ ကျွန် ခံရကလိမ့်မည်။ 28ဤေရွ

ကား ၊ အနက်အဓိပ္ပါယ်ေပတည်းဟု ဆုိေလ၏။ ငါ ဒံေယလ သည် စိတ် ပူပန် ြခင်းသို့
ေရာက်၍
မျက် ှာ ည ိးငယ်ြခင်း ှ ိ၏။ သို့ ေသာ်လည်း၊ ြမင်ရေသာအာ ံုများကုိ စိတ် ှလံးုထဲ၌
သုိထား ၏။

8
1 ေဗလ ှာဇာ မင်း ကီး နနး်စံ သုံး ှစ် တင်ွ ၊ ငါ
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ဒံေယလ သည် ယခင်
ဗျာဒိတ် ေတာ် ကုိ ြမင် ပီးသည်ေနာက် ၊ တဖန် ဗျာဒိတ် ူပါ ံု ကုိ ြမင် ရ ေသာ
အေကာင်းအရာဟမူူကား၊ 2 ဧလံ ြပည် ၊ ှု ှန် မိ ေတာ်၌
ဥလဲ ြမစ် နား မှာ ငါ ှ ိ
စ ်၊ ူပါ ံု ထင် ှား ၍ ၊ 3 ငါေမျှာ် ကည့်ေသာ၊ ှည်လျား ေသာ ချ ိ
ှစ်ေချာင်း ှ ိေသာသုိး တေကာင် သည် ြမစ် တဘက် ၌ ရပ် ေန ၏။ ထုိချ ိ ှစ်ေချာင်း

သည်မညီ၊ တေချာင်းသာ၍ ှည်၏။ သာ၍ ှည်ေသာချ ိသည် ေနာက် ေပါက် သတည်း။
4 ထုိသုိး သည် အေနာက် ၊ ေတာင် ၊ ေြမာက် ၊ သုံး မျက် ှာသို့
တိးုေခွ့ ေသာေကာင့်အဘယ် တိ စ္ဆာန် မျှ မ
ခံ ိင်ု ၊ အဘယ်သူ မျှသူ့ လက် မှမကယ် မလွှတ် ိင်ုသည် ြဖစ်၍မိမိအလို ှ ိသည့်
အတိင်ုး
ြပ သြဖင့် ကီးမား ြခင်းသို့ ေရာက်ေလ၏။ 5 ထုိအမှု ကုိ ငါ ဆင်ြခင် လျက်ေန
ေသာအခါ ၊ မျက်စိ ှစ်လံးု ကား ၌ ထူးဆနး် ေသာ ချ ိ တေချာင်း ှ ိေသာဆိတ်
တေကာင်သည် အေနာက် မျက် ှာ က လာ ၍၊ ေြမ ကုိ
မ နင်း ဘဲ ေြမ ကီး တြပင်လံးု ကုိ ေကျာ်ေလ၏။ 6 ချ ိ ှစ်ေချာင်း ှင့်ြမစ် တဘက် ၌
ထင် ှားေသာ သုိး
ှ ိရာ သို့ ြပင်း စွာေသာ အဟနု် ှင့်ေြပး ၍ ၊ 7အနားသို့ ေရာက် ေသာအခါ၊ ြပင်းစွာ

အမျက်ထွက် သြဖင့် သုိး
ကုိ
ခတ် ၍
သုိးချ ိ ှစ် ေချာင်းကုိ ချ ိ းဖ့ဲ ၏။ သုိး
သည်ခံ ိင်ု ေသာ တနခုိ်း မ ှိ သည်ြဖစ်၍ ၊ ဆိတ်သည် သူ့
ကုိေြမ ၌
လဲှ ၍ နင်း ေလ၏။ သူ့
လက် မှ
အဘယ်သူမျှသုိး ကုိ
မ ကယ် မလွှတ် ိင်ု။ 8 သို့ ြဖစ်၍ ၊ ထုိဆိတ် သည် အလနွ် ကီးမား ြခင်းသို့ ေရာက်
ေလ၏။ ခွနအ်ား ကီးေသာအခါ
ချ ိ ကီး ကျ ိးပ့ဲ ၏။ ထုိချ ိအရာ၌ ထူးဆနး် ေသာ ချ ိေလး ေချာင်းေပါက် ၍၊ မုိဃ်း
ေကာင်းကင်ေလး မျက် ှာသို့ မျက် ှာြပ က၏။ 9 ထုိချ ိ ေလးေချာင်းတင်ွ တေချာင်း
ထဲက
အြခား
ေသာချ ိတက် တေချာင်းေပါက် ြပန၍် ေတာင် မျက် ှာသို့ ၎င်း
၊ အေ ှ မျက် ှာသို့ ၎င်း ၊ သာယာ
ေသာ ြပည်သို့ ၎င်း
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မျက် ှာြပ ၍၊ အလနွ် ကီးမား ြခင်း သို့ ေရာက် ေလ၏။ 10 ေကာင်းကင် ဗုိလ်ေြခ
တိင်ုေအာင် ကီးမား ၍ ၊ ထုိဗုိလ်ေြခ အချ ိ တို့ ှင့်
ကယ် အချ ိ တို့ ကုိ ေြမ သို့ ချ ၍
နင်း ေလ၏။ 11 ထုိမျှမက၊ ဗုိလ်ေြခ သခင် တိင်ုေအာင် ေထာင်လွှား
ြခင်းကုိ ြပ လျက် ၊ ေနရ့က်အစ ် ြပ ေသာဝတ်ကုိပယ်၍၊ သန ့် ှ င်း ရာဌာနေတာ်
ကုိ ှုတ်ချ ေလ၏။ 12 အြပစ် များေသာေကာင့် ေနရ့က်အစ ် ြပ ေသာဝတ် ှင့်တကွ
ဗုိလ်ေြခ ကုိလည်း
ထုိချ ိသည်ရ၍ သမ္မာ
တရား ကုိ ေြမ သို့ ှမ့်ိချ ၏။ ထုိသို့
ြပ ၍
ေအာင်ြမင် ြခင်းသို့ ေရာက်ေလ၏။ 13 ထုိအခါ
သန ့် ှ င်း သူတပါး ၏ စကားေြပာ သံကုိ ငါ ကား ၏။ သန ့် ှ င်း သူတပါး က၊ ယခင်
ေြပာ ေသာသူကုိ
ဟစ်၍၊ သန ့် ှ င်း ရာဌာန ှင့်
ဗုိလ်ေြခ ကုိနင်း ြခင်း အလိငုှာ ေနရ့က်အစ ် ြပ ေသာဝတ်ကုိ ပယ်ြခင်း ှင့်၎င်း
၊ ဖျက်ဆီး တတ်ေသာ လနွက်ျ း ြခင်း ှင့်၎င်း စပ်ဆုိင်ေသာ ဗျာဒိတ် ူပါ ံုသည်အ
ဘယ် မျှ ကာလပတ်လံးု တည်လိမ့်မည် နည်းဟုေမးြမနး် လျှင် ၊ 14 ယခင်ေြပာေသာ
သူက ရက်ေပါင်း ှစ် ေထာင်သုံး ရာ တိင်ုတိင်ု တည် လိမ့်မည်။ ထုိေနာက်၊ သန ့် ှ င်း ရာ
ဌာနကုိ တဖန် ေဆးေကာ သုတ်သင်က လိမ့်မည်ဟြုပန၍် ေြပာဆုိ ၏။ 15 ငါ ဒံေယလ
သည် ထုိ ူပါ ံု ကုိ ြမင် ၍
အနက် ကုိ ှာေဖွ ေသာအခါ ၊ လူ
သ ာန် ှ ိေသာသူတဦးသည် ငါ ့ ေ ှ တင်ွ
ရပ် ေန၏။ 16အြခားေသာ သူက၊ အိဂုါေြဗလ ၊ ထုိ
သူသည် ယခု ြမင်ေသာ ဗျာဒိတ် ူပါ ံု ကုိ နားလည် ေစြခင်းငှါအနက်ကုိ ြပနေ်ြပာ
ေလာဟ့၊ု ဥလဲ
ြမစ်နားကား မှာ လူ
အသံ ှင့်ဟစ် ၍
ေြပာဆုိ သည်ကုိ ငါ ကား ၏။ 17 ထုိသူသည် ငါ ရပ် ေနရာအပါး သို့လာ လျှင် ၊ ငါ
သည် ေကာက်ရွ ံ ၍
ြပပ်ဝပ် လျက်ေန၏။ ထုိသူက၊ အချင်းလူ သား ၊ နားလည် ေလာ။့ ဤဗျာဒိတ်
ူပါ ံုသည် အမှုကုန်
ရေသာကာလ ှင့်ဆုိင်သည်ဟု ငါ ့အား
ေြပာဆုိ ၏။ 18 ထုိသို့
ဆုိ ေသာအခါ
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ငါသည် ေြမ ေပါ်မှာြပပ်ဝပ်၍ မိနး်ေမာေတွေဝလျက်ေန၏။ ထုိသူသည်ငါ ့ ကုိ လက်
ှင့် တို့
၍ ယခင်ေနရာ ၌ မတ်တတ် ေနေစ ပီးလျှင် ၊ 19 ေဒါသ အမျက်ေတာ်အဆုံး ၌
ြဖစ် လတံေ့သာ အရာ
ကုိငါ ကား
ေြပာဦးမည်။ ချနိး်ချက် ေသာအချနိ၌်
လက်စသတ် လိမ့်မည်။ 20 ချ ိ ှစ်ေချာင်း ှင့် ေပါ် လာေသာ သုိး သည် ေမဒိ
ှင်ဘုရင် ၊ ေပရသိ ှင်ဘုရင်ြဖစ်၏။ 21အေမွးကမ်း ေသာ ဆိတ် သည် ေဟလသ
ှင်ဘုရင် ြဖစ်၏။ မျက်စိ ှစ်လံးု ကား ၌ ှိေသာ ချ ိ ကီး သည် ပဌမ
မင်း ြဖစ်၏။ 22 ထုိချ ိကျ ိးပ့ဲ ၍ ၊ သူ့
အရာ ၌ ချ ိေလး ေချာင်းေပါက်
သည်မှာ၊ အရင် ိင်ုငံ တင်ွ
ိင်ုငံ ေလး ပါး တည်ေထာင် လိမ့်မည်။ အရင် ိင်ုငံ၏တနခုိ်း ှင့် မ ြပည့်စုံ က။ 23 ထုိ
ိင်ုငံ တို့၏
အဆုံးစွနေ်သာကာလ၌
လနွက်ျ း ေသာသူတို့ ၏ အြပစ် ြပည့်စုံ ေသာအခါ ၊ ရဲရင့် ေသာ မျက် ှာ ှ ိ၍
ပရိယာယ် တို့ ကုိ နားလည် ေသာ မင်း ကီး တပါး ေပါ် လာလိမ့်မည်။ 24 ထုိမင်း ကီး
သည် ကုိယ် တနခုိ်း မ ှိဘဲလျက် တနခုိ်း ကီး လိမ့်မည်။ အထူးသြဖင့်ဖျက်ဆီး ၍
တိးုပွားေအာင်ြမင် လိမ့်မည်။ စွမ်းအား ကီးေသာ လစုူ၊ သန ့် ှ င်း ေသာ လစုူ
ကုိ ပင် ဖျက်ဆီး လိမ့်မည်။ 25 သူသည်လိမ္မာ စွာြပ သြဖင့်၊ မုသာ
လည်း
ေအာင်ြမင်
လိမ့်မည်။ စိတ်ေထာင်လွှား ြခင်း ှင့်တကွမိဿဟာယဖွ့ဲေသာအားြဖင့် လူများ တို့ ကုိ
ဖျက်ဆီး ၍ ၊ သခင် တို့၏သခင်
ကုိ ဆန ့က်ျင်ဘက် ြပ လိမ့်မည်။ သို့ ေသာ်လည်း ၊ လလူက်
ြဖင့် ဒဏ်မ ခတ်ဘဲ ကျ ိးပ့ဲ ပျက်စီးြခင်းသို့ ေရာက်လိမ့်မည်။ 26ညဦး ှင့်
နနံက် ကုိ ေဘာ်ြပေသာ ဗျာဒိတ်
ူပါ ံု စကားမှန် သည် ြဖစ်၍ ၊ ထုိစကားကုိ တံဆိပ်ခတ် ထား ေလာ။့ တာ ှည် ေသာ

ကာလ တိင်ုတိင်ုတည် လိမ့်မည်ဟု ဆုိ၏။ 27 ထုိအခါ
ငါ ဒံေယလ သည် ေမာ
၍
နာ လျက် ေန၏။ တဖန်
အနာမှထေြမာက် ၍ ဘုရင် ၏အမှု ေတာ်ကုိ ေဆာင်ရွက် ၏။ ြမင် ပီးေသာ ဗျာဒိတ်
ူပါ ံု ကုိ ငါအံဩ့ ေသာ်လည်း ထုိအမှုကုိ အဘယ်သူမျှမ ရိပ်မိ က။
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9
1 ေယ ု ှလင် မိ ပျက်စီး ၍ အ ှစ် ခုနစ် ဆယ် လနွ် ေစမည်ဟ၊ု 2ထာဝရဘုရား ၏
ဗျာဒိတ် ေတာ်ကုိ ပေရာဖက် ေယရမိ
ခံဘူးသည်ြဖစ်၍၊ ခါလာဒဲ ိင်ုငံ ကုိ
အစုိးရ ေသာ ေမဒိ အမျ ိး ၊ အာေရွှ ု သား ဒါရိ နနး်စံပဌမ ှစ် တင်ွ ၊ ငါ
ဒံေယလ သည် ထုိ ှစ် ေပါင်းအေရအတက်ွ ကုိ ကျမ်းစာ အားြဖင့် သိ ရေသာေကာင့်
၊ 3အစာ ကုိေ ှာင်လျက်၊ ေလျှာ်ေတ အဝတ်ကုိ ဝတ် လျက်၊ ြပာ ှင့်လးူလျက်၊ အ ှင်
ဘုရား သခင့ထံ် ေတာ်သို့ ချ ်းကပ်၍ ဆုေတာင်း ပဌနာြပ ၏။ 4 ထုိသို့ အြပစ်ကုိ ေဘာ်ြပ
ေတာင်းပန၍်
ငါ
ကုိးကွယ်ေသာ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ထံ
ငါြပ ေသာပဌနာ ဟမူူကား ၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိချစ် ၍
ပညတ် ေတာ်တို့ ကုိ ေစာင့် ေသာသူတို့ အား
သစ္စာေတာ်မပျက်၊ က ုဏာ
တရားကုိေစာင့် ေတာ်မူထေသာ၊ အလနွ် ကီးြမတ်၍
ေကာက်ရွ ံ ဘွယ်ြဖစ်ေတာ်မူေသာအ ှင် ဘုရား သခင်၊ 5 အကျွ ်ပ်ုတို့သည် ြပစ်မှား
မိပါ ပီ။ ဒစု ိုက် ကုိ ြပ မိ ပါ ပီ။ မ
တရားသြဖင့် ကျင့်မိပါ ပီ။ ပုနက်န် မိပါ ပီ။ စီရင်
ထုံးဖွ့ဲေတာ်မူေသာတရား လမ်းမှ
လွှဲ မိပါ ပီ။ 6အကျွ ်ပ်ု တို့၏ ှင် ဘုရင်၊ မင်းသား အသက် ကီးသူမှစ၍ြပည်သူ ြပည်
သားအေပါင်း တို့အား
ကုိယ်ေတာ် ၏အခွင့် ှင့် ေဟာေြပာ ေသာ
ကုိယ်ေတာ် ၏ ကျွန် ၊ ပေရာဖက် တို့၏စကားများကုိ အကျွ ်ပ်ုတို့သည် နား
မ ေထာင်ဘဲေနကပါ ပီ။ 7 အိဘုုရား ှင်၊ ကုိယ်ေတာ် သည် တရား
ှင့် ဆုိင် ေတာ်မူ၏။ ကုိယ်ေတာ်ကုိ ြပစ်မှားေသာအြပစ် ေကာင့်
ှင်ထုတ် ေတာ်မူ၍၊ နးီ
ေသာြပည်၊ ေဝး
ေသာြပည်၊ အရပ်ရပ်
တို့ ၌ ေနရေသာ ယုဒ
ြပည်သူ ၊ ေယ ု ှလင် မိ သား မှစ၍ဣသေရလလအူေပါင်း တည်းဟေူသာအကျွ ်ပ်ု
တို့ သည် ယေန ့
၌ ှိသည်အတိင်ုး ၊ မျက် ှာ ပျက် ြခင်း ှင့် ဆုိင် ကပါ၏။ 8 အိဘုုရား ှင်၊ ကုိယ်ေတာ်
ကုိ
ြပစ်မှား ေသာေကာင့်
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၊ အကျွ ်ပ်ု တို့၏ ှင် ဘုရင်၊ မင်းသား ၊ အသက် ကီးသူ မှစ၍အကျွ ်ပ်ု တို့သည်
မျက် ှာပျက် ြခင်း ှင့် ဆုိင် ကပါ ၏။ 9အကျွ ်ပ်ုတို့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ
ပုနက်န် ေသာ်လည်း
၊ အကျွ ်ပ်ု တို့အ ှင် ဘုရား သခင်သည် က ုဏာ
ကုိ ြပြခင်း၊ အြပစ် ကုိ ေြဖ ှင်း ြခင်းအခွင့် ှင့် ဆုိင်ေတာ်မူ၏။ 10 အကျွ ်ပ်ု တို့၏
ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား သည် ကျွန် ေတာ်ရင်း၊ ပေရာဖက် တို့ ြဖင့်
အကျွ ်ပ်ု တို့ ၌
ထား ေတာ်မူ ေသာ
ပညတ် တရားေတာ်လမ်းသို့
လိက်ု ြခင်းငှါ ၊ ဗျာဒိတ် ေတာ်အသံ ကုိ အကျွ ်ပ်ုတို့သည်နား မ ေထာင်ဘဲ ေနက ပါ
ပီ။ 11အကယ်စင်စစ်ဣသေရလ အမျ ိးသားအေပါင်း တို့ သည် ဗျာဒိတ်ေတာ်အသံ ကုိ
နား မ ေထာင်၊ လွှဲ သွား၍ ပညတ် တရားေတာ်ကုိ လနွက်ျ း ကပါ ပီ။ သို့ ြဖစ်၍ ၊
ကုိယ်ေတာ် ကုိ
ြပစ်မှား ေသာ အြပစ်ေကာင့် ၊ ကျနိဆုိ် ေတာ်မူ ြခင်းတည်းဟေူသာ၊ ဘုရား
သခင်၏ ကျွန် ေမာေ ှ ၏ ပညတ္တိ
ကျမ်း၌
မှတ်သား ေသာ
အကျနိ် ကုိ အကျွ ်ပ်ု တို့ အေပါ် သို့ သွနး်ေလာင်း ေတာ်မူ၏။ 12အကျွ ်ပ်ု တို့တဘက်
၊ အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ အပ်ု ေသာ
တရားသူ ကီး တို့ တဘက် ၌ မိန ့် ေတာ်မူေသာ စကား ေတာ် ကုိ တည် ေစ၍ ၊ အကျွ ်ပ်ု
တို့အေပါ် မှာ ကီးစွာ ေသာ ေဘးဥပဒ်
ကုိ ေရာက် ေစေတာ်မူ ပီ။ အေကာင်းမူကား၊ ေယ ု ှလင်
မိ ၌ ေဘးေရာက်သက့ဲသို့ ေကာင်းကင် ေအာက်
တင်ွ အဘယ်အရပ်၌မျှ မ ေရာက်စဖူးပါ။ 13 ေမာေ ှ ၏ ပညတ္တိ
ကျမ်းစာ၌
မှတ်သား သည် အတိင်ုး ၊ ဤ
ေဘးဥပဒ် ှိသမျှ သည် အကျွ ်ပ်ု တို့အေပါ် မှာ ေရာက် ပါ ပီ။ အကျွ ်ပ်ု တို့သည်
ဒစု ိုက် များကုိေ ှာင်၍ သမ္မာ
တရားေတာ်ကုိ နားလည် ြခင်းအလိငုှါ ၊ အကျွ ်ပ်ု တို့ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ထံ ေတာ်၌ မ
ေတာင်းပန် ဘဲ ေနကပါ ပီတကား။ 14 ထို့ ေကာင့် ၊ ထာဝရဘုရား
သည် ေဘးဥပဒ် ကုိ ေစာင့်၍၊ အကျွ ်ပ်ု တို့အေပါ် သို့ ေရာက် ေစေတာ်မူ ပီ။ အကျွ ်ပ်ု
တို့၏ ဘုရား
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သခင်ထာဝရဘုရား သည် ြပ ေတာ်မူသမျှ တို့ ၌
ေြဖာင့်မတ် ေတာ်မူ၏။ အကျွ ်ပ်ုတို့ သည် ဗျာဒိတ်ေတာ်အသံ ကုိ
နား မ ေထာင်ဘဲ ေနကပါ ပီ တကား။ 15တနခုိ်း ကီးေသာလက် ေတာ်ြဖင့်
ကုိယ်ေတာ် ၏ လူ
တို့ ကုိ အဲဂုတ္တု
ြပည် မှ
ှ တ်ေဆာင် ၍ ၊ ယေန ့
၌ ှိသည် အတိင်ုး
အသေရေတာ် ကုိ ထင် ှား ေစေတာ် မူေသာအကျွ ်ပ်ု တို့၏ အ ှင် ဘုရား သခင်၊
အကျွ ်ပ်ု တို့သည် ြပစ်မှား မိ ပါ ပီ။ မ တရားသြဖင့် ြပ မိ ပါ ပီ။ 16 အို ဘုရား ှင်၊
ေြဖာင့်မတ် ေတာ်မူြခင်း တရား ေတာ် ှိသမျှ တို့ ှင့်အညီ ၊ သန ့် ှ င်း ေသာ ေတာင် ေတာ်
တည်းဟေူသာကုိယ်ေတာ် ၏ ေယ ု ှလင် မိ မှ
ြပင်းစွာေသာ ေဒါသ အမျက် ေတာ်ကုိ လွှဲ ေတာ်မူပါဟု အကျွ ်ပ်ု ေတာင်းပနပ်ါ၏။
အေကာင်း မူကား၊ အကျွ ်ပ်ု တို့ အြပစ်
များမှစ၍ဘုိးေဘး တို့၏ အြပစ် များေကာင့် ၊ ေယ ု ှလင်
မိ ှင့်
ကုိယ်ေတာ် ၏လစုူ သည် ပတ်ဝနး်ကျင် ၌ ှိေသာသူတို့ တင်ွ က့ဲရဲ စရာအေကာင်း
ြဖစ်ပါ၏။ 17ယခု မူကား ၊ အကျွ ်ပ်ု တို့ ဘုရား သခင်၊ ကုိယ်ေတာ်
၏ ကျွန် ြပ ေသာပဌနာ စကားကုိ
နားေထာင် ေတာ်မူ ပါ။ ဆိတ်ညံ လျက် ှိေသာသန ့် ှ င်း ရာဌာနေတာ်ကုိ ဘုရား
ှင်၏ အကျ ိး ေတာ်ေကာင့်၊ မျက် ှာ ေတာ် ေရာင်ြခည်ကုိ ထွနး်လင်း ေစေတာ်မူပါ။

18အကျွ ်ပ်ု ၏ဘုရား သခင်၊ နား
ေတာ်ကုိလှည့် ၍
နားေထာင် ေတာ်မူပါ။ မျက်စိ ေတာ်ကုိဖွင့် ၍
အကျွ ်ပ်ု တို့ ပျက်စီး ရာများကုိ၎င်း၊ နာမ
ေတာ်ြဖင့် သမုတ် ေသာ မိ ကုိ၎င်း ကည့် ှု ေတာ်မူပါ။ အကျွ ်ပ်ု တို့သည် ကုိယ်
ကုသုိလ် ကုိ အမီှ မ ြပ ၊ မဟာ
က ုဏာ ေတာ်ကုိသာ အမီှ ြပ ၍ ပဌနာ
စကားကုိ ေ ှ ေတာ်၌ ဆက်ကပ်ပါ၏။ 19 အိုဘုရား ှင်၊ နားေထာင် ေတာ်မူပါ။ အို
ဘုရား
ှင်၊ အြပစ်ကုိလွှတ် ေတာ်မူပါ။ အိဘုုရား
ှင်၊ နားေထာင် ၍ ြပ ေတာ်မူပါ။ အကျွ ်ပ်ု ၏ဘုရား သခင်၊ ကုိယ်ေတာ် အတက်ွ
ဖင့် ွှဲ ေတာ်မ မူပါ ှင့်။ ကုိယ်ေတာ် ၏ မိ ၊ ကုိယ်ေတာ် ၏ လစုူ
သည် နာမ
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ေတာ်ြဖင့် သမုတ် ြခင်း ှ ိပါသည်ဟု ဆုေတာင်းပဌနာြပ ၏။ 20 ထုိသို့ ဆုေတာင်း ပဌ
နာြပ ၍၊ ကုိယ် အြပစ် ကုိ၎င်း ၊ အမျ ိးသား ချင်း ဣသေရလ
လတိူု့၏ အြပစ် ကုိ၎င်းေဘာ်ြပ ေတာင်းပန၍် ၊ ငါ ကုိးကွယ်ေသာ ဘုရား
သခင်၏ သန ့် ှ င်း ေသာ ေတာင် ေတာ်အဘို့
ငါ ြပ ေသာ ပဌနာ စကားကုိ၊ ငါ ၏ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ ဆက်ကပ်
လျက်ေန၍၊ 21 ဆုေတာင်း ေသာ အမှုမ ပီးမီှ မက်ဆုိ စ ် တင်ွ၊ ယခင် ဗျာဒိတ်
ူပါ ံု၌
ထင် ှား ေသာ သူ၊ ဂါေဗလ သည် လျင်ြမနစွ်ာ ပျ ံ ၍လာ သြဖင့်၊ ညဦးယံ
ပူေဇာ် ချနိ် ၌ ှ ိရာသို့ ေရာက်၍၊ 22 ှ တ်ဆက်လျက်၊ အချင်းဒံေယလ ၊ ငါသည် သင်
၌ ဉာဏ် ပညာတိးုပွားေစမည်အေကာင်းထွက် လာ ပီ။ 23သင် သည် ဆုေတာင်း စ
ြပ ေသာအခါ
အမိန ့် ေတာ် ှိသည်ြဖစ်၍၊ သင့်အားကားေြပာ ြခင်းငှါ ငါ ေရာက်
လာ ပီ။ သင် သည် အလနွ် ချစ်အပ်ေသာသူြဖစ်၏။ ထုိေကာင့် ၊ ဗျာဒိတ် ေတာ်
အချက်ကုိ ဆင်ြခင် ၍
နားလည် ရေသာအခွင့် ှ ိ၏။ 24လနွက်ျ း ြခင်းအမှုကုိ ဆီးတား
၍
အြပစ် ကုိ တံဆိပ်ခတ်ေစြခင်းငှါ ၎င်း ၊ ဒစု ိုက် အြပစ်ကုိ ေြဖ ှင်း ၍
ထာဝရ ကုသုိလ်ကုိ သွင်း ေစြခင်းငှါ ၎င်း ၊ ဗျာဒိတ် ူပါ ံု ှင့်
အနာဂတ္တ ိ ဗျာဒိတ်ေတာ်တို့ ကုိ တံဆိပ် ခတ်၍ ၊ အလနွ် သန ့် ှ င်း ေသာ အရပ်ဌာနကုိ
လိမ်း ေစြခင်းငှါ ၎င်း ၊ သိတင်း
ခုနစ် ဆယ်ကုိ သင် ၏ အမျ ိးသား ချင်းအဘို့ ှင့်
သင် ၏ သန ့် ှ င်း ေသာ မိ အဘို့
ဆုံးြဖတ် ြခင်း ှ ိ၏။ 25 ထုိေကာင့် ၊ ေယ ု ှလင် မိ ကုိတဖန် တည်ေထာင် ြပ စုေစြခ
င်းငှါ ၊ အမိန ့် ေတာ် ှိသည် ေနမှ့စ၍ ခရစ်ေတာ်သခင်၏ လက်ထက်တိင်ုေအာင် ၊ ခုနစ်
သိတင်း ှင့်
ေြခာက် ဆယ် ှစ် သိတင်း ကာလိမ့်မည်ဟု သိမှတ် နားလည် ေလာ။့ အေ ှာင့် အ ှက်
ခံရေသာကာလ
၌
မိ လမ်း ကုိ တဖန် တည်ေထာင် ြပ စုရမည်ဟု စီရင် ဆုံးြဖတ်ြခင်း ှ ိ၏။ 26 ထုိသိ

တင်းေြခာက် ဆယ် ှစ် သိတင်း လနွ် ပီးမှ၊ ခရစ်ေတာ်သည် အခွင့်မ ရဘဲအေသ သတ်
ြခင်းကုိခံရလိမ့်မည်။ ထုိေနာက်မှလာေသာ သခင် ၏ လူ
တို့သည် မိ ေတာ်ကုိ၎င်း ၊ သန ့် ှ င်း ရာဌာနကုိ၎င်း ဖိ ဖျက် က လိမ့်မည်။ ေရ
လွှမ်းမုိးေသာ အားြဖင့် ဆုံး ှုံးြခင်းြဖစ်လိမ့်မည်။ အဆုံး
တိင်ုေအာင် စစ်တိက်ု ြခင်း၊ ပျက်စီး ရာ ှင့်ဆုိင်ေသာ စီရင် ဆုံးြဖတ်ြခင်း ှ ိလိမ့်မည်။

27တ သိတင်း တင်ွ လအူများ တို့ ှင့်
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ပဋိညာ ်
ဖွ့ဲြခင်း ှ ိ၍၊ ထုိသိတင်း တဝက် တင်ွ ယဇ် ပူေဇာ်ြခင်း ှင့်
ဆက်ကပ် ြခင်းကုိ ပေပျာက် ေစလိမ့်မည်။ ရွ ံ ှာ ဘွယ်ေသာအရာ၏ အထွဋ်ေပါ် သို့
ဖျက်ဆီး ေသာသူသည် ေရာက်၍၊ စီရင် ဆုံးြဖတ်ေသာ သုတ်သင်ပယ် ှင်းြခင်း သည်
ပျက်စီး အပ်ေသာသူတို့ ကုိ မလွှမ်းမုိးမီှတိင်ုေအာင် ထုိသို့ ြဖစ်လိမ့်မည်ဟု ကားေြပာ၏။

10
1 ေပရသိ
ှင်ဘုရင် ကု ု နနး်စံသုံး ှစ် တင်ွ ၊ ေဗလတ ှာဇာ အမည် ြဖင့် သမုတ် ေသာ ဒံေယ

လ သည် ဗျာဒိတ်
ေတာ်ကုိခံရ ၏။ ထုိဗျာဒိတ် ေတာ်စကား မှန် ေပ၏။ ကီးစွာ ေသာ စစ်တိက်ု ြခင်း ှင့်
ဆုိင်ေပ၏။ သူသည် ထုိစကား
ကုိ နားလည် ၏။ ြမင်ရေသာ ူပါ ံု သေဘာကုိလည်း ရိပ်မိ၏။ 2 ထုိ ကာလ ၌
ငါ ဒံေယလ သည် အရက် ှစ်ဆယ် တရက် တိင်ုတိင်ု ခိ းြခံစွာကျင့် လျက်ေန၏။

3အရက် ှစ်ဆယ် တရက်မ ေစ့ မီှ မိန် ေသာ မုန ့် ကုိမ စား ။ အမဲသား
ှင့်
စပျစ်ရည် ကုိမ ြမည်း ။ ဆီ
လိမ်းြခင်းကုိလည်း အလျှင်းမြပ ။ 4 ပဌမ လ ှစ် ဆယ် ေလး
ရက် ေန၌့ ငါ သည် ဟိဒေကလ
ြမစ် ကီး အနားမှာ ှ ိ စ ်၊ 5 ေမျှာ် ကည့်၍ ပိတ်ေချာ ှင့်
ဥဖတ်
ေရွှစင်
ခါးပနး် ကုိ ဝတ် စည်းလျက် ှိ ေသာလူ တဦး ကုိ ြမင် ၏။ 6 သူ ၏ ကုိယ် သည်
ေကျာက် မျက်ရဲွက့ဲသို့ ြဖစ်၏။ သူ့
မျက် ှာ သည်လည်း
လျှပ်စစ် က့ဲသို့ ထင်၏။ သူ့
မျက်စိ သည်လည်း
မီးခွက် က့ဲသို့ ြဖစ်၏။ သူ့
လက် ေြခ တို့သည် ဦးသစ်ေသာ ေကးဝါ အေရာင်အဆင်း ှိ၏။ သူ့
စကား သံ သည် များစွာ ေသာ လစုူအသံ
ှင့် တ၏ူ။ 7 ထုိဗျာဒိတ် ူပါ ံု ကုိ ငါ ဒံေယလ တေယာက် တည်း ြမင် ရ၏။ ငါ ှင့်

အတူ ပါေသာလူ တို့သည် မ
ြမင် ရက။ သူတို့သည် အလနွ် ေကာက်ရွ ံ တနုလ်ှုပ်ြခင်းသို့ ေရာက် သြဖင့် ပုနး်ေ ှာင်
၍ ေနြခင်းငှါ ေြပး က၏။ 8 ငါ မူကား၊ တေယာက် တည်းေနရစ် ၍
ထုိ ကီးစွာ ေသာ ူပါ ံု ကုိ ြမင် ရလျှင် ၊ ခွနအ်ား ေလျာ၍့ မျက် ှာ ပျက် လျက်၊
ကုိယ်၌ အစွမ်း သတ္တ ိအလျှင်းမ ှိ ြဖစ်ေလ၏။ 9 သို့ ရာတင်ွ ၊ ထုိသူ
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၏ စကား
သံ ကုိ ငါကား ၏။ ကား ေသာအခါ
ေြမ ေပါ် မှာြပပ်ဝပ် ၍ မိနး်ေမာ ေတေွဝလျက်ေန၏။ 10 ထုိအခါ လက် တဘက်သည်
ငါ ့ ကုိ
က ၍ ၊ ငါ သည် ဒူး
ှင့်
လက်ဝါး ြဖင့်
ေထာက် လျက်ေနရ၏။ 11 သူကလည်း၊ အလနွ် ချစ်အပ်ေသာသူ၊ ဒံေယလ
၊ ငါစ့ကား ကုိ
နားလည် အံေ့သာငှါမတ်တတ် ေနေလာ။့ သင် ှိရာသို့
ငါကုိ့ေစလွှတ် ေတာ်မူ၍
ယခု ငါလာ ပီဟု ဆုိလျှင်၊ ငါသည်တနုလ်ှုပ် မတ်တတ် ေန၏။ 12 ထုိအခါ သူကလည်း၊
အချင်းဒံေယလ ၊ မ
ေကာက်
ှင့်။ သင် သည် နားလည် ြခင်းငှါ ၎င်း
၊ သင် ၏ ဘုရား
ေ ှ မှာ ကုိယ်ကုိကုိယ်ဆုံးမ ြခင်းငှါ ၎င်း ၊ စိတ် ြပဌာနး် ေသာ
ပဌမ
ေန ့မှစ၍ သင် ၏ စကား
ကုိကား ေတာ်မူ ပီ။ ထုိစကား
ေကာင့် လည်း
ငါ ေရာက် လာ ပီ။ 13 ေပရသိ ိင်ုငံ ကုိ အစုိးရေသာမင်း မူကား ၊ အရက်
ှစ် ဆယ်တရက် ပတ်လံးုငါ ့ ကုိ ဆီးတား၏။ ေနာက်တခါ အြမတ်ဆုံးေသာ မင်း စု

ထဲက မိက္ေခလ
သည် ငါ ့ ကုိ အကူ
လာ ၍၊ ငါသည်လည်း ထုိအရပ်၌ ေပရသိ
မင်း ကီး တို့ ထံမှာ ဆုိင်းလင့် ၍ ေနရ၏။ 14ယခုမူကား ၊ ေနာင် ကာလ တင်ွ
သင် ၏ အမျ ိးသား ချင်းတို့ ၌ ြဖစ် လတံေ့သာ
အမှုအရာတို့ ကုိ သင် သည် နားလည် ေစြခင်းငှါ ငါေရာက် လာ ပီ။ ဤဗျာဒိတ်
ူပါ ံုသည် တာ ှည်ေသာကာလ ှင့် ဆုိင်ေပ၏ဟု ငါ ့အား
ေြပာဆုိ ၏။ 15 ထုိသို့
ေြပာဆုိ ပီးမှ ၊ ငါသည် ဦး ွတ်ြပပ်ဝပ်၍ စကား မေြပာ ိင်ုပဲေန၏။ 16 ထုိအခါ
လူ သား ၏ သ ာန် ှ ိေသာသူတဦးသည် ငါ ့ ှ တ် ကုိ
လက် ှင့်တို့ လျှင် ၊ ငါသည် ှ တ် ကုိ ဖွင့် ၍
ေြပာ ရေသာအခွင့်ကုိ ရ ပီးလျှင် ၊ အကျွ ်ပ်ု ၏သခင် ၊ ဗျာဒိတ် ူပါ ံုေ ကာင့်
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အကျွ ်ပ်ုသည် ြပင်းစွာေသာ ေဝဒနာ
ကုိ ခံရ၍၊ ကုိယ်၌
ခွနအ်ား အလျှင်းမ ှိပါ။ 17 ကုိယ်ေတာ် ကျွန် သည် ကုိယ်ေတာ် အ ှင် ှင့်
အဘယ်သို့ စကားေြပာ ိင်ု ပါအံန့ည်း။ ယခုပင် အကျွ ်ပ်ု
ကုိယ်၌
ခွနအ်ား အလျှင်းမ ှိပါ။ အကျွ ်ပ်ု အသက် လည်း
ကုနပ်ါ ပီဟု ငါ ့ ေ ှ မှာ
ရပ် ေနေသာသူအား
ငါေလျှာက် ၏။ 18 ေနာက် တဖန် လူ
သ ာန် ှ ိေသာသူသည် လာ၍ ငါ ့ ကုိ လက် ှင့်တို့ လျက် အားေပး
ပီးလျှင် ၊ 19အလနွ် ချစ်အပ်ေသာသူ၊ မ
ေကာက် ှင့်။ ငိမ်သက်
ြခင်း ှ ိပါေစ။ အား ှိ ေလာ။့ ခွနအ်ား ှင့်ြပည့်စုံေလာ့ ဟု ဆုိ၏။ ထုိသို့ ဆုိ ပီးမှခွနအ်ား
ကုိ ငါရ၍၊ အကျွ ်ပ်ု၏ သခင်၊ မိန ့်ေတာ်မူပါ။ အကျွ ်ပ်ုကုိ ခွနအ်ားေပးေတာ်မူ ပီ ဟု
ေလျှာက်၏။ 20 ထုိသူကလည်း၊ ငါသည် သင် ှိရာသို့
လာ ရေသာ အေကာင်းကုိ နားလည် သေလာ။ ေပရသိ
မင်း ကုိ စစ်တိက်ု အံေ့သာငှါ ယခု
ငါြပန် သွားရမည်။ ငါ သွား ပီး သည်ေနာက်၊ တဖန်
ေဟလသ မင်း သည် ေပါ်လာ လိမ့်မည်။ 21 သို့ ရာတင်ွ သမ္မာ ကျမ်းစာ၌
မှတ်သား ေသာ အမှုအရာကုိ ငါြပ ဦးမည်။ ဤ
အမှုတို့တင်ွ သင် တို့၏ မင်း မိက္ေခလ
မှတပါး
ငါ ့ဘက်မှာ ေနေသာသူမ ှိ။

11
1 ငါ သည်လည်း
ေမဒိ အမျ ိး ဒါရိ မင်း ကီးနနး်စံပဌမ ှစ် တင်ွ
သူ့ကုိ ှ ိးေဆာ် ၍ ခုိင်ခ့ံ မဲြမံေစြခင်းငှါ ကိ းစား အားထုတ်ေလ၏။ 2ယခု မူကား ၊
မှန် ေသာအရာကုိငါြပ မည်။ ေပရသိ
ိင်ုငံကုိ အစုိးရေသာ ှင်ဘုရင် သုံး ပါးေပါ်
ေလဦးမည်။ စတတု္ထ
ှ င်ဘုရင်မူကား ၊ ထုိသူ ှိသမျှ တို့ထက်
ေငွ ရတတ်လိမ့်မည်။ ထုိသို့
ရတတ်၍ အား
ကီးေသာေကာင့် ၊ ေဟလသ
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ိင်ုငံ ကုိ ရနဘ်က်ြပ ေစြခင်းငှါ၊ ခပ်သိမ်း ေသာသူတို့ ကုိ ှ ိးေဆာ် လိမ့်မည်။ 3 ထုိအခါ
တနခုိ်း ကီးေသာ ှင်ဘုရင် တပါးလည်း ေပါ် လာလိမ့်မည်။ အာဏာ
ေတာ် ကီး လျက် အစုိးရ
၍
မိမိ အလို ှ ိသည်အတိင်ုး
ြပ လိမ့်မည်။ 4 ထုိသူသည် ေပါ် လာ ပီးမှ ိင်ုငံ ေတာ်ကျ ိးပ့ဲ ၍ ၊ သူတပါးတို့သည်
မုိဃ်း ေကာင်းကင်ေလး မျက် ှာတို့ ၌
ခဲွေဝ ကလိမ့်မည်။ သို့ ရာတင်ွ ၊ အစုိးရေသာသူတို့ သည် အမျ ိးအ ယ်ွေတာ်မဟတ်ု၊
အာဏာေတာ် ှင့် အစုိးမရ၊ ိင်ုငံ ေတာ်ကုိ ှ တ်ပစ် ၍ အမျ ိးအ ယ်ွေတာ်မှတပါး
အြခား ေသာသူတို့ သည် ရကလိမ့်မည်။ 5 ထုိအခါ
ေတာင် ှင် ဘုရင်သည် တနခုိ်း ကီးလိမ့်မည် ။ မင်း စုထဲ၌မင်းတပါးသည် ထုိသူ
ထက် တနခုိ်း ကီး၍
အာဏာ တည်လိမ့်မည်။ သူ
၏အာဏာ လည်း အလနွ် ကျယ်လိမ့်မည်။ 6ကာလ လနွ် ေသာအခါ
သူတို့သည် အေဆွ ဖွ့ဲ က လိမ့်မည်။ အသင့်အတင့် ြဖစ်ေစြခင်းငှါ ေတာင် ှင်ဘုရင်
၏ သမီး
သည် ေြမာက် ှင်ဘုရင် ထံသို့ ေရာက် လိမ့်မည်။ သို့ ေသာ်လည်း ၊ ထုိမင်းသမီး၏
အာဏာ
သည် မ
တည် ရ။ ထုိမင်း ှင့်တကွ အမျ ိးအ ယ်ွ ေတာ် သည်လည်း မတည်ရ။ မင်းသမီး
ကုိ၎င်း၊ ေဆာင် ခ့ဲေသာသူတို့ ကုိ၎င်း၊ သူ
၏သား ကုိ၎င်း ၊ ထုိကာလ
၌
သူ့ ကုိ ေထာက်ပင့် ေသာ သူများ ကုိ၎င်း ဆုံး ှုံး ြခင်း သို့ အပ် ရ လိမ့်မည်။ 7 ထုိ
မင်းသမီး၏ အေဆွအမျ ိး ြဖစ်ေသာသူ တေယာက်သည် အဘ၏ အရိပ်အရာ ကုိရသ
ြဖင့် စစ်ချ၍ီ လာ
လိမ့်မည်။ ေြမာက် ှင်ဘုရင် ၏ မိ ေတာ်သို့
ေရာက်
လျှင် ၊ မိ သားတို့ ကုိ တိက်ု ၍ ိင်ုလိမ့်မည်။ 8 သူ တို့၏ဘုရား များ၊ သွနး် ေသာ
ုပ်တမုျား၊ အဘုိး
ထုိက်ေသာေငွ ဖလား ၊ ေရွှ ဖလားများကုိ အဲဂုတ္တု
ြပည်သို့
သိမ်း သွားလိမ့်မည်။ သူသည်လည်း ေြမာက် ှင်ဘုရင် ထက် အသက် ှည်လိမ့်မည်။

9တဖန် ေြမာက် ှင်ဘုရင်သည် ေတာင် ှင်ဘုရင် ၏ ိင်ုငံ သို့
ဝင် ေသာ်လည်း မိမိ ြပည် သို့
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ြပန် သွားရ လိမ့်မည်။ 10သား ေတာ်တို့သည် ထြပန၍် များစွာ ေသာ အလံးုအရင်း
ကုိ စုေဝး
ကလိမ့်မည်။ သားတေယာက်လည်း ဆက်ဆက်လာ၍ လွှမ်းမုိး ချင်းနင်း လိမ့်မည်။

တဖန်
ြပန် လာ၍ သူ
၏ မိ တိင်ုေအာင် လပ်ု ကံ လိမ့်မည်။ 11 ေတာင် ှင် ဘုရင်သည် အမျက် ထွက်သြဖင့်
၊ ေြမာက် ှင်ဘုရင် ကုိ
ဆီး ကိ ၍
တိက်ု လိမ့်မည်။ ေြမာက် ှင်ဘုရင် သည် များစွာ ေသာ စစ်သည်ဗုိလ်ေြခအလံးုအရင်း
တို့ ကုိ စီရင် ေသာ်လည်း ၊ ေတာင် ှင်ဘုရင်သည် ထုိအလံးုအရင်း တို့ ကုိ သိမ်းယူ
လိမ့်မည်။ 12 ထုိအလံးုအရင်း တို့ ကုိ ပယ် ှင်း ပီးမှ မာန စိတ် ေပါက်လျက်၊ အေထာင်
ေသာင်းမကများစွာေသာ လတိူု့ ကုိ လပ်ု ကံ ေသာ်လည်း ၊ မိမိအာဏာကုိ မ
တည် ေစရ။ 13 အေကာင်း မူကား၊ ေြမာက် ှင် ဘုရင်သည် တဖန် ေပါ်လာ၍၊ အ
ရင် ထက် များစွာ ေသာအလံးုအရင်း တို့ ကုိ စီရင် ပီးမှကာလ အတန်အရာလနွ် လျှင်၊
စစ်အဂင်္ ါများ၊ စည်းစိမ် များ ှင့် ဆက်ဆက်လာ လိမ့်မည်။ 14 ထုိ ကာလ ၌
ေတာင် ှင်ဘုရင် ကုိ ရနဘ်က် ြပ ေသာ သူ တို့သည် များ က လိမ့်မည်။ သင်
၏အမျ ိးသား ချင်း ြဖစ်ေသာ သူပုန် တို့သည် ဗျာဒိတ် ူပါ ံု ကုိ ြပည့်စုံေစ ြခင်းငှါ
ထ ၍ ၊ ပျက်စီး ြခင်းသို့ ေရာက်ကလိမ့်မည်။ 15 ေြမာက် ှင် ဘုရင်သည် လာ
၍
မိ ို း ကုိ တည် ပီးလျှင်ခုိင်ခ့ံ ေသာ မိ တို့ ကုိ လပ်ု ကံ လိမ့်မည်။ ေတာင်
ှင်ဘုရင်၏ လက်နက်များ၊ ေရွးချယ် ေသာလမူျားတို့သည် ဆီးတား
ြခင်းငှါ ခွနအ်ား မ ှိေသာေကာင့် မ ဆီးတား ရက ။ 16 တိက်ုလာ ေသာသူသည် မိမိ
အလို အေလျာက် ြပ ၍ ၊ သူ့
ေ ှ မှာ အဘယ်သူမျှမ ရပ် မေန ိင်ုဘဲ၊ သာယာ
ေသာ ြပည် ကုိနင်း ပီးမှစုံလင် ေစလိမ့်မည်။ 17 ေြဖာင့်မတ် ေသာသူတို့ သည် လိက်ု
လျက် ထုိမင်း သည် မိမိ
ိင်ုငံ ၏ အလံးုအရင်း ှိသမျှ တို့ ှင့်တကွ ဝင်စား ြခင်းငှါ ကိ းစားအားထုတ်၍၊ မိနး်မ

ငယ် အားြဖင့်ဖျက်ဆီး ြခင်းငှါ ေပးစား လိမ့်မည်။ သို့ ေသာ်လည်း သူသည် အ ကံ မ
ေြမာက်၊ အကျ ိးမ ှိရ။ 18တဖန် ကျွနး်စု သို့
မျက် ှာ လှည့် ၍
ကျွနး်အများ
တို့ ကုိ လပ်ု ကံ လိမ့်မည်။ သို့ ရာတင်ွ ၊ ဗုိလ်မင်း တပါးသည် မိမိ
ခံရေသာအသေရ ဖျက်ြခင်းကုိ မိမိမှလွှဲ ပယ်၍၊ ထုိ အသေရပျက် ြခင်းကုိ တိက်ုလာ
ေသာမင်းအေပါ် သို့ ြပန် ေရာက်ေစလိမ့်မည်။ 19 ထုိမင်းသည်လည်း မိမိ
ေနရာ မိ ေတာ်သို့
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ြပန်
သွား ပီးလျှင် ၊ ထိမိ
၍
လဲ သြဖင့်
ကွယ်ေပျာက် လိမ့်မည်။ 20 ထုိမင်းအရာ ၌လည်း
ိင်ုငံ ေတာ်၏ ဘုနး် စည်းစိမ် ကုိ ှုတ်ချ လျက်၊ ေငေွတာ်ခဲွေသာသူသည် ေပါ်လာ၍

ခဏ ှိ ပီးမှ၊ ေဒါသ အမျက်မ ထွက်၊ စစ် မတိက်ုဘဲ ဆုံး ှုံး ြခင်းသို့ ေရာက်လိမ့်မည်။
21 ထုိသူအရာ ၌ လည်း
မင်းစည်းစိမ် ကုိခံထုိက်ေသာ သူမဟတ်ု၊ ယုတ်မာ ေသာသူ ေပါ်လာလိမ့်မည်။ သူ
သည် အ ိင်ုအထက် မြပ ေချာေ့မာ့ ြခင်းအားြဖင့် ိင်ုငံ ကုိ ရ လိမ့်မည်။ 22 လွှမ်းမုိး
ေသာ လက်နက် တို့သည် သူ့
ေ ှ မှာ ြမ ပ် ၍
ဆုံး ှုံး လိမ့်မည်။ မိဿ ဟာ ယ ခံ ေသာ မင်း လည်း ဆုံး ှုံး လိမ့်မည်။

23အေကာင်းမူကား၊ မိဿဟာယ ြပ ေသာမင်းသည် သစ္စာ
ပျက်သြဖင့်၊ တက် လာ၍
လူ အနည်းငယ် မျှ ပါေသာ်လည်း တနခုိ်း ကီးလိမ့်မည်။ 24အသီးအ ှံ များေသာြပည်
ကုိ အ ိင်ုအထက် မြပ ဘဲ ဝင် လိမ့်မည်။ လယူု
ေသာ ပစ္စည်းဥစ္စာ စည်းစိမ် များကုိ စွန ့် ကဲ၍၊ မိမိ
ဘုိးေဘး မ ြပ ဘူးေသာ အမှုကုိြပ လိမ့်မည်။ ခုိင်ခ့ံ ေသာ မိ ြပတို့ ကုိ
ရြခင်းငှါတာ ှည် စွာ ကံစည် လိမ့်မည်။ 25 ကီးစွာေသာ အလံးု
အရင်း ှင့်တကွ ေတာင် ှင်ဘုရင်
ကုိ
ဆန ့က်ျင်ဘက်ြပ ၍၊ မိမိ
အစွမ်း သတ္တ ိ ကုိ ှ ိးေဆာ် လိမ့်မည်။ ေတာင် ှင်ဘုရင် သည်လည်း ၊ အား ကီး ၍
များစွာ ေသာ အလံးုအရင်း ှင့်တကွ စစ် တိက်ုြခင်းငှါ ှ ိးေဆာ် ေသာ်လည်းမ ခံ မရပ်
ိင်ု။ အေကာင်း မူကား၊ သူ
တဘက် ၌ မေကာင်းေသာအ ကံ ကုိ ကံစည် က လိမ့်မည်။ 26 ထုိသူေကျွးေမွးြခင်း
ကုိ ခံရေသာသူတို့ သည် လည်း၊ ထုိသူ
၏ အကျ ိးကုိဖျက်ဆီး ေသာအားြဖင့်၊ သူ
၏ တပ် ြမ ပ် ၍ ၊ စစ်သူရဲများတို့သည် အသက် ဆုံး ကလိမ့်မည်။ 27 ထုိ ှ င် ဘုရင်
ှစ် ပါးတို့သည် မေကာင်း ေသာ အ ကံကုိ ကံ၍၊ တခု
ေသာစားပဲွ ၌
မုသာ စကားကုိ ေြပာ ကလိမ့်မည်။ သို့ ေသာ်လည်း ၊ အ ကံ မ ေြမာက်ရ။ ချနိး်ချက်
ေသာ အချနိက်ာလ ၌
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အဆုံး ြဖစ်ရလိမ့်မည်။ 28တဖန် ေြမာက် ှင်ဘုရင်သည် များစွာ ေသာ စည်းစိမ် ဥစ္စာ
ပါ လျက် မိမိ
ြပည် သို့ ြပန် ၍သွားစ ်တင်ွ၊ သန ့် ှ င်း ေသာ ပဋိညာ ် တရားကုိ
မနာလိေုသာစိတ် ှိသည်အတိင်ုး ြပ ပီးမှ မိမိ ြပည် သို့
ြပန် သွားလိမ့်မည်။ 29 ချနိး်ချက် ေသာ အချနိ၌် လည်း ေတာင် မျက် ှာသို့
တဖနြ်ပန် လာဦးမည်။ သို့ ေသာ်လည်း ၊ အရင် ြဖစ်သက့ဲသို့ မ ဟတ်ု
။ ေနာက် ြဖစ်သက့ဲသို့ လည်းမဟတ်ု။ 30 အေကာင်းမူကား၊ ခိ တ္ တိမ် သေဘင်္ာ
တို့သည် ထုိသူ
ကုိ
ဆီးတားကလိမ့်မည်။ ထုိေကာင့် ၊ စိတ်နာ လျက်
ြပန်
သွား၍
သန ့် ှ င်း ေသာ ပဋိညာ ် တရားကုိ
အမျက် ထွက်သည်အတိင်ုးြပ ပီးမှြပန် သွားစ ်တင်ွ၊ သန ့် ှ င်း ေသာ ပဋိညာ ် တရား
ကုိ စွန ့ပ်စ် ေသာသူတို့ ှင့် အေဆွဖွ့ဲလိမ့်မည် ။ 31 ထုိမင်းေနာက်မှစစ်လက်နက် တို့သည်
ေပါ် လာ သြဖင့် ၊ တနခုိ်း ကီးေသာ သန ့် ှ င်း ရာဌာနေတာ်ကုိ ညစ်ည း
ေစ၍၊ ေနရ့က်အစ ် ြပ ေသာဝတ်ကုိ ပယ် ှင်း က လိမ့်မည်။ ဖျက်ဆီး တတ်ေသာရွ ံ
ှာ ဘွယ်အရာကုိလည်း တည် ထားကလိမ့်မည်။ 32 ပဋိညာ ် တရားကုိ ြပစ်မှား ေသာ
သူတို့ သည် ေချာေ့မာ့ ရာသို့ လိက်ု၍ ယုိယွင်း ကလိမ့်မည်။ မိမိ
တို့ ဘုရား
သခင်ကုိ သိ
ေသာသူတို့ မူကား ၊ ကီးစွာ ေသာအား ှင့်
ြပ ကလိမ့်မည်။ 33လစုူ ထဲမှာ ပညာ
ှိေသာသူတို့ သည် အများ
ေသာသူတို့ ကုိ
သွနသ်င် ကလိမ့်မည်။ ထား
ှင့်ကွယ်မျက်ြခင်း၊ မီး
ှု ိြခင်း၊ သိမ်း သွားချ ပ်ထားြခင်း၊ လယုက် ြခင်း အားြဖင့် အင်တနက်ာလ ပတ်လံးု

လဲ ကလိမ့်မည်။ 34 လဲ ကေသာအခါ
အနည်းငယ် ေသာ မစ
ြခင်း ကုိ တ ဖန် ခံ ရ က လိမ့်မည်။ လအူ များ တို့သည် ေချာေ့မာ့ ရာ သို့
လိက်ု၍ဆည်းကပ် ကလိမ့်မည်။ 35အမှုဆုံး ရသည် ကာလ
တိင်ုေအာင် ၊ ပညာ
ှိေသာသူအချ ိ တို့သည်လည်း စုံစမ်း ြခင်းကုိခံ၍၊ သန ့် ှ င်း ြဖ စင် ရမည် အေကာင်း

လဲ ကလိမ့်မည်။ ထုိအမှုသည် ချနိး်ချက် ေသာ ကာလတိင်ုေအာင် ြဖစ်ရသတည်း။
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36 ှ င် ဘုရင်တပါးသည် မိမိ
အလို အေလျာက် ြပ ၍ ၊ ဘုရား
အေပါင်း တို့ထက်
ကုိယ်ကုိကုိယ်ချးီပင့် ေြမာက်စား လျက် ၊ ဘုရား
တို့၏ဘုရား ကုိ
ဆန ့က်ျင်ဘက်ြပ ၍ အံ့ဘွယ် ေသာစကားကုိ ေြပာ လိမ့်မည်။ ေဒါသ အမျက်ေစ့
စုံသည် ကာလတိင်ုေအာင် ေကာင်းစား လိမ့်မည်။ စီရင် ဆုံးြဖတ်သမျှ အတိင်ုးြဖစ် ရ
လိမ့်မည်။ 37 ထုိမင်းသည် ဘုိးေဘး
တို့ ကုိးကွယ်ေသာ ဘုရား
ကုိ၎င်း၊ မိနး်မ ၌ တပ်မက်ေသာအလို ကုိ၎င်း ၊ တပါးေသာ ဘုရား
များကုိ၎င်းပမာဏ မ ြပ ။ သူ
တကာတို့ထက်
ကုိယ်ကုိကုိယ်ချးီေြမာက် လိမ့်မည်။ 38 ထုိဘုရားအရာ ၌ ရဲတိက်ု တို့၏ဘုရား ှင့်၊
ဘုိးေဘး
တို့မ သိ ေသာ ဘုရား ကုိ ချးီေြမာက် ၍ ၊ ေရွှ ၊ ေငွ ၊ ေကျာက် ြမတ် ၊ ှစ်သက် ဘွ
ယ်ေသာ တနဆ်ာများကုိ ပူေဇာ် လိမ့်မည်။ 39 ခုိင်ခ့ံ ေသာ ရဲတိက်ု များကုိ ၎င်း၊ မိမိဝနခံ်
ေသာတပါး အမျ ိးသားဘုရား ကုိ၎င်းြပ စု ၍၊ ဂုဏ် အသေရတိးုပွား ေစလိမ့်မည်။ လူ
များ တို့အေပါ် မှာအပ်ုစုိး ရေသာအခွင့်ကုိေပး၍ ၊ စီးပွား ြဖစ်ြခင်းအလိငုှါေြမ ကုိ ေဝဖန်
လိမ့်မည် ။ 40အမှုကုန် ရသည်ကာလ ၌
ေတာင် ှင် ဘုရင်သည် ထုိမင်းကုိ
တိက်ု လိမ့်မည်။ ေြမာက် ှင်ဘုရင် သည်လည်း
ရထား များ၊ ြမင်းစီး သူရဲများ၊ သေဘင်္ာ များတို့ ှင့်တကွ ေလေဘွ က့ဲသို့ တိက်ုလာ
လျက်၊ ထုိြပည် တို့ ကုိ
ဝင် ၍
ချင်းနင်း လွှမ်းမုိးလိမ့်မည်။ 41သာယာ ေသာြပည် ကုိလည်းဝင် ၍ အများ ေသာသူ
တို့ သည် ဆုံး ှုံး ကလိမ့်မည်။ သို့ ရာတင်ွ ၊ သူ
၏ လက် မှ
လတ်ွ ေသာ သူဟမူူကား
၊ ဧဒံု
ြပည်သား၊ ေမာဘ
ြပည်သား၊ အမ္မုန် အမျ ိးသား အ ကီး တို့သည် လတ်ွကလိမ့်မည်။ 42 ထုိမင်းသည်
အြပည်ြပည် တို့ ကုိ
ေအာင်ြမင်ရ လိမ့်မည်။ အဲဂုတ္တု
ြပည် လည်း
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မ လတ်ွ ရ။ 43 ထုိြပည်မှာ ှိေသာ ေရွှ ဘ ာ ၊ ေငွ ဘ ာ၊ အဘုိးထုိက် ေသာ ဥစ္စာ
များကုိ
အပုိင် ရလိမ့်မည်။ လိဗု
ြပည်သား ှင့်
ကု ှ ြပည်သားတို့သည် သူ့ ေနာက်သို့ လိက်ုရ ကလိမ့်မည်။ 44 သို့ ရာတင်ွ သူသည်
အေ ှ မျက် ှာ၊ ေြမာက် မျက် ှာအရပ်မှ
သိတင်း ကုိကား၍ စိတ်ပူပန် သြဖင့်၊ လအူများ
တို့ ကုိ ဖျက်ဆီး သုတ်သင် ပယ် ှင်းြခင်းငှါ ၊ ကီးစွာ ေသာ ေဒါသ အမျက် ှင့်
ထွက်သွား လိမ့်မည်။ 45 ပင်လယ် ကား မှာ ဘုနး် ကီး၍ သန ့် ှ င်း ေသာ ေတာင် ေပါ်၌
စံရာ တဲ
ေတာ်ကုိ တည်ေဆာက် ပီးလျှင်၊ အဘယ်သူမျှမစ ြခင်းငှါမ တတ် ိင်ု၍ ဆုံး ှုံးြခင်းသို့
ေရာက် လိမ့်မည်။

12
1 ထုိ ကာလ ၌
သင့် အမျ ိးသား ချင်းတို့၏အမှုကုိ ေစာင့် ေသာ အ ှင် ကီး မိက္ေခလ သည် ေပါ်
လာလိမ့်မည်။ လမူျ ိ း တစုံတမျ ိးမျှြဖစ် သည်ကာလမှစ၍ထုိ ကာလ တိင်ုေအာင် ၊ မ
ြဖစ် စဖူးေသာ
ဆင်းရဲ ဒကု္ခကပ်ကာလ သည် ေရာက် လိမ့်မည်။ ထုိ
ကာလ အခါ စာေစာင် ၌
စာရင်း ဝင်သမျှ ေသာသင်
၏အမျ ိးသား ချင်းတို့သည် ကယ်လွှတ် ြခင်းသို့ ေရာက် ကလိမ့်မည်။ 2 ထုိကာလ
အခါ ေြမ မှုန ့် ၌ အိပ်ေပျာ် ေသာ သူများ တို့သည် ိးု
ကလိမ့်မည်။ အချ ိ တို့ကား၊ ထာဝရ
အသက် ှင်ြခင်း ှင့်၎င်း
၊ အချ ိ တို့ကား၊ ှက် ေကာက်ြခင်း၊ ထာဝရ
အသေရ ပျက် ြခင်း ှင့်၎င်း ိးု ကလိမ့်မည်။ 3 ပညာ ှိ ေသာသူတို့ သည်လည်း၊
ေကာင်းကင် မျက် ှာ ကက်၏ အေရာင် အဝါက့ဲသို့ ၎င်း
၊ လအူများ တို့ ကုိ ေြဖာင့်မတ် ြခင်းတရားလမ်းထဲသို့ သွင်းေသာသူတို့ သည်လည်း၊
ကယ် များက့ဲသို့ ၎င်း အစ ် အ မဲထွနး်လင်း ကလိမ့်မည်။ 4 သင် ဒံေယလ မူကား ၊
အမှုကုန် ရသည် ကာလ
တိင်ုေအာင် ၊ ဤစကား
ေတာ်တို့ ကုိ ပိတ် ၍
စာေစာင် ကုိ တံဆိပ် ခတ်ထားေလာ။့ အများ ေသာသူတို့ သည် ထုိစာကုိ ကည့်၍ ှု
ေသာအားြဖင့် ပညာ
တိးုပွား လိမ့်မည်ဟု ေြပာဆုိ ၏။ 5 ထုိအခါ
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ငါ ဒံေယလ သည် ကည့် ှု လျှင် ၊ အြခား ေသာသူ ှစ် ပါးတို့သည် ြမစ် ကမ်း တို့ ၌
တဘက် တပါး
စီရပ် ေနက၏။ 6တပါးကလည်း၊ အံဘွ့ယ် ေသာ ဤအမှုအရာတို့သည် မ
ကုနစ်င် မီှ အဘယ် မျှေလာက် ကာလိမ့်မည်နည်းဟု ပိတ်ေချာ ကုိဝတ် လျက်၊ ြမစ်
ေရ ေပါ် မှာ ှ ိေသာ လူ
ကုိ ေမးြမနး် ၏။ 7 ပိတ်ေချာ ကုိဝတ် လျက် ြမစ် ေရ ေပါ် မှာ ှ ိေသာ
လူ ကလည်း၊ တကာလ၊ ှစ်ကာလ၊ ကာလတဝက် ပတ်လံးုြဖစ်လိမ့်မည်။ သန ့် ှ င်း
ေသာသူ တို့ ၏ အစွမ်း သတ္တ ိကုိ အရပ်ရပ်သို့ ြဖန ့် လွှင့်ြခင်းအမှု ပီး ေသာအခါ ၊ ထုိ
အမှု အရာ အလံးုစုံ
တို့သည် ကုနစ်င် ကလိမ့်မည်ဟု လက် ှစ်ဘက်ကုိ ေကာင်းကင် သို့ ချ ီလျှက် ၊ ကမ္ဘာ
အဆက်ဆက်အသက် ှင်ေတာ်မူေသာဘုရားကုိ တိင်ုတည် ၍ ကျနိဆုိ်သည် ကုိ ငါ
ကား ၏။ 8 ထုိစကားကုိ ငါ ကား ၍
နား မ လည်ေသာေကာင့် ၊ သခင် ဘုရား၊ ဤ
အမှုအရာတို့သည် အဘယ် သို့ ကုနစ်င် ပါမည်နည်းဟု ေမးေလျှာက် လျှင် ၊ 9 ထုိသူ
က ဒံေယလ
၊ သင်သွား ေလာ။့ ထုိစကား
သည် အမှုကုန် ရသည်ကာလ တိင်ုေအာင် ပိတ် ၍
တံဆိပ် ခတ်ထားလျက် ှိ၏။ 10လအူများ တို့သည်သန ့် ှ င်း ြဖ စင် ြခင်းသို့ ေရာက်၍
စုံစမ်း ြခင်းကုိခံရကလိမ့်မည်။ မ
တရားေသာသူတို့ သည် မ
တရားသြဖင့် ြပ ၍ တေယာက် မျှ နား
မ လည်ရ။ ပညာ
ှိေသာသူတို့ မူကား
၊ နားလည် က လိမ့်မည်။ 11 ေနရ့က်အစ ် ြပ ေသာဝတ်ကုိ ပယ် ှင်း ၍၊ ဖျက်ဆီး
တတ်ေသာ ရွ ံ ှာ ဘွယ်အရာသည် ေပါ်လာ ပီးမှ ၊ အရက် တေထာင် ှစ် ရာကုိး ဆယ်
ကာလိမ့်မည်။ 12အရက် တ ေထာင်သုံး ရာ သုံး ဆယ်ငါး ရက်တိင်ုေအာင်
ငံလ့င့် ၍
မီှ ေသာသူသည် မဂင်္လာ ှိ၏။ 13သင် မူကား ၊ အဆုံး
မြဖစ်မီှတိင်ုေအာင် သွား
ေလာ။့ ငိမ်ဝပ် စွာ ေနရလိမ့်မည်။ ေနရ့က် ကာလ ကုနစ်င် ပီးမှ၊ ကုိယ် အရိပ် အရာ
ကုိခံ၍ ေပါ် ရလိမ့်မည်ဟဆုို၏။
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ေဟာေ ှအနာဂတ္တ ိကျမ်း
1 ယုဒ ှင်ဘုရင် ဩဇိ မင်း၊ ေယာသံ
မင်း၊ အာခတ်
မင်း၊ ေဟဇကိ
မင်း၊ ဣသေရလ
ှင်ဘုရင် ေယာ ှ သား
ေယေရာေဗာင် မင်းတို့လက်ထက် ၊ ေဗရိ
၏ သား
ေဟာေ ှ သို့
ေရာက် လာေသာ ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ် အစအဦးဟူမူကား၊ 2 သင်
သွား ၍ ြပည်တနဆ်ာ မိနး်မ ှင့်တကွ သူဘွားြမင်ေသာ သားသမီး
တို့ ကုိ သိမ်းပုိက် ေလာ။့ အေကာင်း မူကား၊ ြပည်သား တို့သည် ထာဝရဘုရား
ကုိစွန ့ပ်စ် ၍ အထပ်ထပ်မှားယွင်း က ပီဟု ေဟာေ ှ အား
မှာ ထားေတာ်မူသည် အတိင်ုး ၊ 3 ေဟာေ ှသည်သွား ၍
ဒိဗလိမ် သမီး ေဂါမာ ကုိ သိမ်းပုိက် သြဖင့် ၊ သူသည် ပဋိသေ ္ဓ
ယူ၍
ေဟာေ ှ ၌
သား ေယာက်ျားကုိ ဘွားြမင် ေလ၏။ 4ထာဝရဘုရား ကလည်း ၊ ထုိ
သားကုိ
ေယဇေရလ
အမည် ြဖင့် မှည့် ေလာ။့ အေကာင်း မူကား၊ ခဏကာ ပီးမှ ေယဇေရလ အသက် ကုိ
သတ်ေသာအြပစ်ေကာင့်၊ ေယဟု
အမျ ိး ကုိ
ငါသည် ဒဏ်ေပး ၍
ဣသေရလ အမျ ိး ၏ ိင်ုငံ ကုိ ဆုံး ေစမည်။ 5ဣသေရလ ေလး ကုိ ေယဇေရလ
ချ ိင့် ၌
ငါချ ိ း
ေသာေန ့
ြခင်းတင်ွ
ထုိ အမှုြပည့်စုံ လိမ့်မည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ ၏။ 6တဖန် ပဋိသေ ္ဓ ယူ၍
သမီး ကုိဘွားြမင် ေလ၏။ ထုိ
သမီးကုိ ေလာ ုဟာမာ
အမည် ြဖင့် မှည့် ေလာ။့ အေကာင်း မူကား၊ ငါသည် ဣသေရလ
အမျ ိး ကုိ ေနာက်
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တဖန် မ
သနား မစုံမက်ဘဲ ဧကနအ်မှနပ်ယ် ှင်း မည်။ 7 ယုဒ အမျ ိး ကုိကား ၊ သနား
စုံမက်ဦးမည်။ သို့ ရာတင်ွ ၊ ေလး
၊ ထား
၊ စစ်တိက်ု လက်နက်၊ ြမင်း ၊ ြမင်း စီးသူရဲ အားြဖင့် မ ကယ်တင် ၊ သူ
တို့၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား
အားြဖင့် ကယ်တင် မည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 8 ေလာ ုဟာမာ ကုိ ို့
ခွါေသာအခါ ၊ အမိသည် ပဋိသေ ္ဓ
ယူြပန၍်
သား ေယာက်ျားကုိ ဘွားြမင် ေလ၏။ 9 ထုိ သားကုိေလာအမ္မိ အမည် ြဖင့် မှည့်
ေလာ။့ အေကာင်း မူကား၊ သင် တို့သည် ငါ ၏လူ မ ဟတ်ု။ ငါ သည် လည်း
သင် တို့၏ ဘုရားသခင်မ ဟတ်ု ။ 10 သို့ ရာတင်ွ ၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့သည် မ
ြခင် ိင်ု၊ မ
ေရတက်ွ ိင်ုေသာ သမုဒ္ဒရာ
သဲလံးု ှင့်အမျှ များ ကလိမ့်မည်။ သင် တို့သည် ငါ ၏ လူ
မ ဟတ်ုဟု ထုိသူ
တို့အား
ေြပာဆုိ ရာ အရပ် ၌ ပင်လျှင်၊ သူ
တို့သည်
အသက် ှင် ေတာ်မူေသာဘုရား သခင်၏သား ဟု ေခါ်ေဝါ် ြခင်းကုိခံရ ကလိမ့်မည်။

11 ထုိအခါ ယုဒ
အမျ ိးသား တို့ ှင့်
ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့သည် စုေဝး
ေပါင်းေဘာ်၍ ၊ မင်း တဦးတည်း ကုိ ချးီေြမာက် သြဖင့်
ထုိြပည် ထဲက
ထွက်လာ က လိမ့်မည်။ ေယဇေရလ
ေန ့သည် ကီးြမတ် ေသာေန ့ြဖစ်ရလိမ့်မည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။

2
1သင် တို့ညီအစ်ကုိ များကုိ
ငါ ၏လူ ဟ၍ူ၎င်း ၊ သင် တို့ ှမ များကုိ သနား
စုံမက်အပ်ေသာသမီးဟ၍ူ၎င်း တဖနေ်ခါ် ကေလာ။့ 2သင် တို့အမိ ှင့်
ေဆွးေ ွှး ကေလာ။့ သူ
သည် ငါ ့ မယား မ ဟတ်ု၊ ငါ သည်လည်း
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သူ့ လင် မ ဟတ်ုေကာင်း ကုိ ေဆွးေ ွှး ကေလာ။့ ြပည်တနဆ်ာ မျက် ှာကုိ ပယ် ၍
မှားယွင်း ြခင်းအမှုကုိ ေ ှာင်ေစ။ 3 မ ေ ှာင်လျှင် သူ၏အဝတ် ှိသမျှကုိ ငါချွတ် ၍ ၊
သူ
ဘွား ေသာေန ့၌ အဝတ်မ ှိသက့ဲသို့ အဝတ် မပါ၊ ြပင်၌ ထုတ် ထားမည်။ လင်ွြပင်
က့ဲသို့ သုတ်သင် မည်။ ေသွ့ေြခာက် ေသာ ေြမ က့ဲသို့ ြဖစ်ေစ လျက်
ေရ အငတ်ထား၍
ေသ ေစမည်။ 4 သူ ၏သားသမီး တို့သည် သူ
ေမျာက်မထား ၍ ရေသာသားသမီး
ြဖစ်ေသာေကာင့် သူတို့ ကုိ ငါမ သနား မစုံမက်ဘဲ ေနမည်။ 5 သူ တို့ အမိ သည်
ြပည်တနဆ်ာ ြဖစ်၏။ သူ
တို့ ကုိ ပဋိသေ ္ဓ
ယူ ေသာသူသည် ှက်ဘွယ် ေသာအမှုကုိြပ ပီ။ သူကလည်း၊ ငါ ့ မုန ့် ၊ ငါ ့ ေရ ၊ ငါ ့
သုိးေမွှး ၊ ငါ ့ ပုိက်ဆန် ၊ ငါ ့ ဆီ ၊ ငါ ေသာက် ေသာအရည်တို့ ကုိေပး
တတ်ေသာ ငါ ့ ရည်းစား များ ေနာက် သို့ ငါလိက်ု မည်ဟဆုို ပီ။ 6 သို့ ြဖစ်၍ ၊ သူ့
ကုိဆူး ေစာင်ရနး် ှင့်
ကာ ထားမည်။ ထွက် စရာမ ှိေစြခင်းငှါ သူ့
ပတ်လည် ၌ ေကျာက် ို း ကုိလည်း
တည် မည်။ 7 သူ သည် ရည်းစား တို့ ကုိ လိက်ု ေသာ်လည်း မ မီှ ၊ ှာ ေသာ်လည်း မ
ေတွ့ ဘဲ ေနရေသာအခါ၊ လင် ေဟာင်းထံသို့
ငါြပန် သွားမည်။ ယခု
ေနရာထက်
အရင် ေနရာသာ၍ ေကာင်း သည်ဟု ဆုိ လိမ့်မည်။ 8ဆန် စပါး၊ စပျစ်ရည် ၊ ဆီ
တို့ ကုိ ငါ ေပး သနား သည်ဟ၍ူ၎င်း ၊ ဗာလ
ဘုရားအား
ပူေဇာ် ေသာေရွှ ှင့်
ေငွ ကုိ သူ
၌
ငါများြပား ေစသည်ဟ၍ူ၎င်း သူသည် မ
ေအာက်ေမ့ ပါတကား။ 9 သို့ ြဖစ်၍ ၊ စပါးရိတ် ရာကာလ ၌
ငါ ့ စပါး ကုိ၎င်း၊ စပျစ်ရည်လပ်ုကာ ကာလ၌ ငါ ့ စပျစ်ရည် ကုိ၎င်း ၊ သူ
၏
ကုိယ်ကုိဖုံးလွှမ်း ေစရာ
ငါ ့ သုိးေမွှး ှင့်
ပုိက်ဆန် ကုိ၎င်းငါသိမ်းယူ မည်။ 10ယခုပင်
သူ ၏ ရည်းစား များေ ှ ၌ သူ့
အဝတ် ကုိ ငါလှစ်လှန၍် အ ှက် ခဲွမည်။ ငါ ့လက် မှ
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အဘယ်သူ မျှသူ့ ကုိမ ှ တ် ရ။ 11 သူ ရွှင်လနး် စရာအေကာင်း ှ ိသမျှ ှင့်
ပဲွခံ ြခင်း၊ လဆနး် ေန ့၊ ဥပုသ် ေနေ့စာင့်ြခင်း၊ ပရိသတ် စည်းေဝးြခင်း အလံးုစုံ
တို့ ကုိ ငါြပတ် ေစမည်။ 12ဤသည်ကား၊ ငါ ့ ရည်းစား ေပး ေသာ ဆု
လက်ေဆာင်ြဖစ်သည်ဟု သူဆုိ
ရာ စပျစ် ဥယျာ ်၊ သေဘင်္ာ သဖနး် ဥယျာ ်တို့ ကုိ ငါသုတ်သင် ပယ် ှင်း၍ ၊ လင်ွြပင်
ြဖစ်ေစ သြဖင့်
ေတာ သားရဲ တို့သည် ကုိက်စား ကလိမ့်မည်။ 13 ဗာလဘုရားတို့အားနံသ့ာေပါင်းကုိ
မီး ှု ိ ၍
ှာေခါင်း ဆဲွ ှင့်
လည်ဆဲွ တနဆ်ာ ကုိ ဆင်လျက် ရည်စား များ ေနာက် သို့ လိက်ု သြဖင့် ၊ ငါ ့ ကုိ
ေမ့ေလျာ့ ၍
ဗာလ ဘုရား တို့ လက်ထက် ၌
ြပ မိေသာအြပစ် ှင့်အေလျာက်ငါစီရင်
မည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 14 သို့ ရာတင်ွ ၊ သူ့
ကုိ တဖနင်ါ ြဖားေယာင်း မည်။ ေတာ
လမ်းြဖင့်
ပို့ ေဆာင် ေသာ်လည်း ၊ ှစ်သိမ့် ေစေသာ စကားကုိေြပာ မည်။ 15 ေတာ တဘက်၌
စပျစ် ဥယျာ ်တို့ ကုိ၎င်း၊ အာေခါ် ချ ိင့် ၌ ေြမာ်လင့် ရာတံခါး ကုိ၎င်းငါေပး မည်။ သူ
သည် အသက် ငယ် စ ်ကာလ ၊ အဲဂုတ္တု
ြပည် မှ
ထွက် လာေသာအခါ ၊ သီချင်းဆုိသက့ဲသို့ ၊ ေတာ
တဘက်သို့
ေရာက်ေသာအခါ သီချင်း ဆုိရလိမ့်မည်။ 16ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ထုိ
ကာလ
၌
သင်သည်ငါ ့ ကုိ သခင် ဟ၍ူမ ေခါ် ရ၊ ခင်ပွနး် ဟ၍ူေခါ် ရမည်။ 17အြခားတပါးေသာ
သခင်တို့၏ ဘွ့ဲနာမ များကုိ သူ
၏ ှ တ် မှ
ငါပယ် ၍ ၊ ထုိ
ဘွ့ဲနာမ များကုိ ေနာက်
တဖန် မ
မှတ်မိ မ မက်ဆုိရ။ 18 ထုိကာလ ၌ ငါသည်သူ တို့အတက်ွ ၊ ေတာ
သားရဲ ၊ မုိဃ်း ေကာင်းကင်ငှက် ၊ ေြမ ေပါ်မှာ တာွး တတ်ေသာ တိ စ္ဆာနမ်ျား ှင့်
မိဿဟာယ ဖွ့ဲ ၍ ၊ ေလး
၊ ထား
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၊ စစ်တိက်ု လက်နက်တို့ ကုိ ေြမ ေပါ်က
ပယ် ှား သြဖင့်
သူ တို့သည် စုိးရိမ် ြခင်းမ ှိဘဲ အိပ် ရကလိမ့်မည်။ 19 ငါသည် ကုိယ် အဘို့ သင့် ကုိ
အစ ်အ မဲ သိမ်းယူ မည်။ ေြဖာင့်မတ် ြခင်း၊ တရားသြဖင့်
စီရင် ြခင်း၊ ချစ်
သနား စုံမက်ြခင်း ှင့်အညီ ကုိယ် အဘို့ သင့် ကုိ သိမ်းယူ မည်။ 20သစ္စာ ေစာင့်ြခင်း
ှင့်အညီ သိမ်းယူ ၍ ၊ သင်သည် ထာဝရဘုရား
ကုိ သိ ရလိမ့်မည်။ 21ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ထုိကာလ
၌
ငါသည် နားေထာင် မည်။ မုိဃ်း ေကာင်းကင်စကားကုိ
နားေထာင် ၍ ၊ သူ
သည် ေြမ ကီး စကားကုိ
နားေထာင် မည်။ 22 ေြမ ကီး သည်လည်း
ဆန် စပါး၊ စပျစ်ရည် ၊ ဆီ
တို့ ၏ စကားကုိ နားေထာင် ၍ ၊ သူ
တို့သည်လည်း
ေယဇေရလ စကားကုိ
နားေထာင် ကလိမ့်မည်။ 23 ထုိသတို့သမီးကုိမျ ိ းေစ့က့ဲသို့ ေြမ ၌
ကုိယ် အဘို့
ငါ ကဲ မည်။ မ
သနား မစုံမက်အပ်ေသာ သတို့သမီးကုိ ငါသနား စုံမက်မည်။ ငါ၏ လူ
မဟတ်ုေသာ သူကုိလည်း၊ သင်သည်ငါ ၏လူ ြဖစ်သည်ဟု ငါဆုိ မည်။ သူ
ကလည်း
ကုိယ်ေတာ် သည် အကျွ ်ပ်ု ၏ ဘုရား
သခင်ြဖစ်ေတာ်မူ သည်ဟ၊ု ေလျှာက် လိမ့်မည်ဟမိုန ့ေ်တာ်မူ၏။

3
1တဖန် ထာဝရဘုရား
က၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့သည် အြခား တပါးေသာ ဘုရား
တို့ ကုိ ဖူးေြမာ် ၍ ၊ စပျစ်သီး
ပျ ် ကုိ အလို ှ ိ ေသာ်လည်း ထာဝရဘုရား
ချစ် ေတာ်မူသည် နည်းတူ ၊ မိမိခင်ပွနး် ၏ ချစ် ြခင်းကုိခံ လျက်
ေမျာက်မထား ေသာ မိနး်မကုိ သွား ၍
ချစ် ဦးေလာဟ့ု ငါ ့အား
မှာ ထားေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ 2 ထုိမိနး်မကုိ ေငွ တဆယ် ငါး ကျပ်၊ မုေယာ
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ဆန် တေဟာမဲ
ခဲွ ှင့် ငါ ေရွး ပီးမှ ၊ 3သင်သည်ငါ ့အဘို့
ေနရ့က် များစွာ ေစာင့်၍ ေန
ရမည်။ ြပည်တနဆ်ာ မ လပ်ုရ။ အြခားေသာ ေယာက်ျား ှင့်
မ ေပါင်းေဘာ် ရ။ သို့ ြပ လျှင် ၊ သင့် အဘို့
ငါ ေစာင့်၍ ေနမည်ဟု ေြပာ ထား၏။ 4အေကာင်း မူကား၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့ သည် ေနရ့က် များစွာ ှင်ဘုရင် မ ှိ၊ မင်းသား မ ှိ၊ ယဇ်
ပူေဇာ်ြခင်းမ ှိ၊ ဆင်းတု မ ှိ၊ သင်တိင်ုး မ ှိ၊ ေတရပ် ုပ်တု မ ှိဘဲေနရ ကလိမ့်မည်။

5 ထုိေနာက်မှ ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့သည် ြပန် လာ၍ ၊ သူ
တို့ ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား ကုိ၎င်း ၊ သူ
တို့ ှ င်ဘုရင် ဒါဝိဒ် ကုိ၎င်း ှာ ၍ ၊ ေနာင် ကာလ ၌
ေကျးဇူး ေတာ်ကုိခံ အံေ့သာငှါ ၊ ထာဝရဘုရား
ထံ ေတာ်သို့ တနုလ်ှုပ် လျက် ေြပးကလိမ့်မည်။

4
1 အိဣုသေရလ အမျ ိးသား တို့ ၊ ထာဝရဘုရား
၏ အမိန ့် ေတာ်ကုိ နားေထာင် ကေလာ။့ ထာဝရဘုရား
သည် ြပည်သူ ြပည်သားတို့ ှင့်
တရား ေတွ့မှု ှ ိေတာ်မူ၏။ အေကာင်း မူကား၊ သူတို့သည် သစ္စာ
မ ှိ၊ က ုဏာ
မ ှိ၊ ဘုရား
သခင်ကုိ မ
သိ က။ 2ကျနိဆဲ် ြခင်း၊ မုသာ
စကားကုိ ေြပာြခင်း၊ လအူသက် ကုိ သတ် ြခင်း၊ သူ့ဥစ္စာကုိခုိး
ြခင်း၊ သူ့
မယားကုိ ြပစ်မှား ြခင်းတို့ ၌ အဆီး အတားမ ှိ။ လအူသက်ကုိသတ် ေသာအြပစ်
အထပ်ထပ် ှိ က၏။ 3 ထုိေကာင့် ၊ ြပည် သည် ငိ ြငင် လိမ့်မည်။ ြပည်သား
အေပါင်း တို့ ှင့်တကွ ၊ ေတာ
သားရဲ ၊ မုိဃ်း ေကာင်းကင်ငှက် တို့သည် အားေလျာ့ ကလိမ့်မည်။ ပင်လယ် ငါး တို့
သည်လည်း
ကုန် ကလိမ့်မည်။ 4 သို့ ရာတင်ွ ၊ အဘယ် သူမျှမ ဆီးတား ေစ ှင့်။ အဘယ် သူမျှမ
ဆုံးမ ေစ ှင့်။ အေကာင်း မူကား၊ သင် ၏ အမျ ိးသား ချင်းတို့သည် ယဇ်ပုေရာဟိတ်
ှင့် ဆန ့က်ျင်ဘက် ြပ ေသာသူက့ဲသို့ ြဖစ် က၏။ 5 ထုိေကာင့် ၊ ေန ့
အချနိ၌် သင်သည်လဲ ရလိမ့်မည်။ ည ့် အချနိ၌် သင် ှင့်အတူ ပေရာဖက် သည်
လည်း
လဲ ရ လိမ့်မည်။ သင့် အမိ ကုိလည်း
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ငါဖျက်ဆီး မည်။ 6 ငါ ့လူ တို့သည် ပညာ
နည်း ေသာေကာင့် ဆုံး ှုံး က၏။ သင်သည် ပညာ
ကုိပယ် ေသာေကာင့် ၊ ငါ ့ယဇ်
ပုေရာဟိတ်အြဖစ်သို့ မေရာက်ေစြခင်းငှါ
သင့် ကုိ ငါပယ် မည်။ သင် ၏ ဘုရား
သခင့်တရား ကုိ သင်ေမ့ေလျာ့ ေသာေကာင့် ၊ သင် ၏ သားသမီး
တို့ ကုိ ငါေ့မ့ေလျာ့ မည်။ 7 သူ တို့သည် ဘုနး်တိးုပွား သည်အတိင်ုး
ငါ ့ ကုိ
ြပစ်မှား က ပီ။ သို့ ြဖစ်၍ ၊ သူ
တို့၏ ဘုနး် ကုိ ငါအ ှက်ကဲွ ေစမည်။ 8 ငါ ့လူ တို့၏ အြပစ် ေြဖရာ ယဇ်တို့ ကုိ စား
လျက် ှင့် ပင်၊ ထုိ
အြပစ် ကုိ စိတ် စဲွလမ်းတတ်က၏။ 9 ထုိေကာင့် ၊ လူ
တို့ ၌ ြဖစ်သက့ဲသို့ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ၌
ြဖစ် လိမ့်မည်။ သူ
တို့အကျင့် များကုိ ငါစစ်ေကာ ၍ ၊ အသီးအသီး
ြပ မူ သမျှအတိင်ုးအကျ ိး အြပစ်ကုိေပးမည်။ 10 သူတို့သည် စား
၍ မ ဝ ရက။ မ
တရားေသာေမထုန် ကုိြပ ၍
သားသမီး ကုိ မ ဘွားြမင်ရက။ 11အေကာင်း မူကား စိတ် ှလံးုကုိ ယစ်မူး ေစတတ်
ေသာ ကာမ
ဂုဏ်၌ ေပျာ်ေမွ့ြခင်း၊ စပျစ်ရည် ှင့်
ေသရည်
ေသရက်ကုိ ေသာက် ြခင်း၌ မီှဝဲှေသာေကာင့် ၊ ထာဝရဘုရား
ကုိ စွန ့ပ်စ် က ပီ။ 12 ငါ ့လူ တို့သည် သစ်သား ှင့် တိင်ုပင် တတ်က၏။ သူ
တို့၏ေတာင်ေဝး သည် အ ကံ ေပးတတ်၏။ ကိေလသာ
စိတ် အား ကီးေသာေကာင့် ၊ သူတို့သည် လမ်းလွှဲ ၍
မိမိ တို့ ဘုရား
သခင့်ထံမှာ မေန၊ မှားယွင်း တတ်က၏။ 13 ေတာင် ထိပ် ေပါ် ၊ ကုနး်
ေပါ် မှာ၎င်း ၊ အရိပ် ေကာင်း ေသာသပိတ် ပင်မျ ိ း၊ လိဗေနာ
ပင် ေအာက် မှာ၎င်း
၊ ယဇ် ပူေဇာ်၍ နံသ့ာေပါင်းကုိ မီး ှု ိ တတ်က၏။ ထုိေကာင့် ၊ သင် တို့သမီး တို့သည်
ေယာက်ျား
ှင့် မှားယွင်း၍ ၊ ေချွးမ တို့သည် ေမျာက်မထား တတ် က၏။ 14 သင် တို့ သမီး

တို့သည် ေယာက်ျား ှင့် မှားယွင်း၍ ၊ ေချွးမ တို့သည် ေမျာက်မထား ေသာ်လည်း
ငါမ စစ်ေကာ ၊ အေကာင်း မူကား၊ ေယာက်ျား တို့သည် ကုိယ့် မယား ကုိ စွန ့ပ်စ်၍
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ြပည်တနဆ်ာတို့ ှင့် ေပါင်း ေဘာ်တက် က၏။ မိနး်မ ရွှင် တို့ ှင့်အတူယဇ်ပူေဇာ်တတ်
က၏။ သို့ ြဖစ်၍၊ပညာမ ှိ ေသာသူတို့ သည် ဆုံး ှုံး ကလိမ့်မည်။ 15 အိုဣသေရလ
အမျ ိး၊ သင် သည် ြပည်တနဆ်ာ လပ်ုေသာ်လည်း ၊ ယုဒ
အမျ ိးကုိ မ
မှားယွင်း ပါေစ ှင့်။ ဂိလဂါလ မိ သို့ မ
ချ ်းကပ် က ှင့်။ ေဗသဝင် မိ သို့ မ
သွား က ှင့်။ ထာဝရဘုရား
အသက် ှင် ေတာ်မူသည် အတိင်ုးဟ၍ူမ ကျနိဆုိ် က ှင့်။ 16ဣသေရလ အမျ ိးသည်
ုနး် တတ်ေသာ ာွး မပျ ိက့ဲသို့ ဆန ့က်ျင် ဘက်ြပ တတ်၏။ ယခုမှာထာဝရဘုရား
သည် ကျယ် ေသာအရပ်၌
သုိးသငယ် ကုိထိနး် သက့ဲသို့ ၊ ဣသေရလ အမျ ိးကုိ ြပ ေတာ်မူမည်။ 17 ဧဖရိမ် သည်
ုပ်တု တို့ ၌စဲွကပ် လျက် ှိ၏။ သူ့
ကုိ တတ် တိင်ုး ှ ိ ေစေလာ။့ 18 သူ တို့ စားေသာက် ပဲွခံချနိ်လနွ် ပီ။ မင်း လပ်ုေသာ
သူတို့သည် အထပ်ထပ်မတရား ေသာေမထုန် ကုိ ြပ က ပီ။ ှ က်ဘွယ် ေသာအမှုကုိ
တပ်မက် က ပီ။ 19 ေလ သည် မိမိ
အေတာင် တို့ ှင့် တိက်ု ၍ ပါသွားမည်။ သူ
တို့သည် မိမိ
တို့ ပူေဇာ်ေသာယဇ် များေကာင့်
ှက် ကလိမ့်မည်။

5
1 အို ယဇ်ပုေရာဟိတ် တို့ ၊ ကား ကေလာ။့ အိဣုသေရလ
အမျ ိးသား တို့ ၊ နားေထာင် ကေလာ။့ အို နနး်ေတာ် သားတို့ ၊ မှတ်မိ ကေလာ။့ သင်
တို့သည် စစ်ေကာ စီရင်ြခင်းကုိခံရ ကမည်။ အေကာင်း မူကား၊ သင်တို့သည် မိဇပါ
ေတာင်ေပါ် မှာေကျာကွ့င်း ၊ တာေဗာ် ေတာင်ေပါ် မှာေထာင် ေသာ ပုိက် ြဖစ် က ပီ။
2ယဇ်ေကာင် တို့ ကုိသတ် ေသာအားြဖင့်
မိမိတို့အြပစ် ကုိ များြပားေစက၏။ ထုိေကာင့် ၊ ငါ သည် ထုိသူ
အေပါင်း တို့ ၌
အြပစ် ဒဏ်ေပးမည်။ 3 ဧဖရိမ် ကုိ ငါ သိ ၏။ ဣသေရလ
သည်လည်း ငါ ့ ေ ှ မှ
ပုနး်ေ ှာင် ၍ မ
ေန ိင်ု။ ယခု
ပင် အိဧုဖရိမ် ၊ သင်သည်မှားယွင်း ၍ ဣသေရလ
သည် ညစ်ည း ြခင်း ှ ိ၏။ 4 သူ တို့သည်ြပ မဲြပ ေသာေကာင့်၊ သူ
တို့၏ဘုရား သခင့်ထံ ေတာ်သို့ ြပန် ၍ မ
လာ ိင်ု က။ မှားယွင်းေသာ သေဘာစဲွလမ်းသည်ြဖစ်၍၊ ထာဝရဘုရား
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ကုိမ သိ က။ 5ဣသေရလ အမျ ိး၏ မာန
သည်သူ့ မျက်ေမှာက် ၌
ှမ့်ိချ ြခင်းသို့ ေရာက်သြဖင့် ၊ ဣသေရလ
ှင့်
ဧဖရိမ် သည် မိမိ
တို့ အြပစ် ၌ လဲ ၍ ၊ သူ
တို့ ှင့်အတူ ယုဒ
အမျ ိးသည်လည်း လဲ လိမ့်မည်။ 6 သုိးစု ာွးစု ပါ လျက် ၊ ထာဝရဘုရား
ကုိ ှာ ြခင်းငှါ သွား ကေသာ်လည်း မ ေတွ့ ရက။ သူ
တို့ ှင့်
ကွာ ေတာ်မူ ပီ။ 7 သူတို့သည်ထာဝရဘုရား ထံေတာ်၌
ခံေသာသစ္စာ ကုိ ဖျက် က ပီ။ အေကာင်း မူကား၊ တပါး အမျ ိးသားတို့ ကုိ ဘွားြမင်
က ပီ။ လဆနး် ေနေ့ရာက်မှ သူ
တို့ ှင့် သူ တို့ဥစ္စာ သည်ပျက်စီး လိမ့်မည်။ 8 ဂိဗာ မိ ၌
ှဲ ခရာကုိ၎င်း ၊ ရာမ
မိ ၌
တံပုိး ကုိ၎င်းမှုတ် ကေလာ။့ ေဗသဝင် မိ ၌ ေကးေကာ် ကေလာ။့ အိုဗ◌င်္ယာမိန်
အမျ ိး၊ ေနာက် သို့ ကည့်ကေလာ။့ 9ဣသေရလ အမျ ိးအ ယ်ွ တို့ ကုိ ဆုံးမ
သတိေပး ေသာေန ့
၌ ဧဖရိမ် သည် ပျက်စီး ရ လိမ့်မည်။ ဆက်ဆက်ြဖစ်လတံ့ေသာ အမှုကုိ ငါေဘာ်ြပ
၏။ 10 ယုဒ မင်း တို့သည် ေြမ မှတ်တိင်ုတို့ ကုိ ေရွှ ေသာ သူက့ဲသို့
ြဖစ် က၏။ ငါသည်သူ တို့အေပါ် သို့ ငါ ့အမျက် ကုိ ေရ
က့ဲသို့ သွနး်ေလာင်း မည်။ 11 ဧဖရိမ် သည် ည ်းဆဲ ြခင်းကုိ ခံရ၏။ တရား စီရင် ြခင်း
ှင့်ေတွ့၍ ဆုံး ှုံးရ၏။ အေကာင်း မူကား၊ အမိန ့် ေတာ်အတိင်ုး
ကျင့် ေလ ပီ။ 12 ထုိေကာင့် ၊ ငါ သည် ဧဖရိမ် ၌
ကုိက်တတ်ေသာ ပုိး
ေကာင်၊ ယုဒ
အမျ ိး ၌
စား တတ်ေသာ အနာက့ဲသို့ ြဖစ်မည်။ 13 ဧဖရိမ် သည် မိမိ
အေပါက် တို့ ကုိ၎င်း ၊ ယုဒ
သည် မိမိ
အနာ ကုိ၎င်း ြမင် ေသာအခါ ၊ ဧဖရိမ် သည် အာ ှုရိ မင်းထံသို့ သွား ၍ ၊ ယုဒသည်
ှင်ဘုရင် ယာရက် ထံသို့ ေစလွှတ် ေသာ်လည်း ၊ ထုိမင်းတို့သည် သင် တို့အေပါက်ကုိ
မ ဖါ ိင်ု ၊ အနာ
ကုိလည်း မ
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ေပျာက် ေစ ိင်ု က။ 14အေကာင်း မူကား၊ ငါ သည် ဧဖရိမ် ၌
ြခေသင့်္ က့ဲသို့ ၎င်း ၊ ယုဒ
အမျ ိး ၌
ြခေသင့်္ ပျ ိ က့ဲသို့ ၎င်း ြဖစ်မည်။ ငါ သည် ကုိယ်တိင်ုကုိက် ြဖတ်၍
သွား မည်။ ချသွီား ၍
အဘယ် သူမျှမ ှ တ်ရ။ 15 သူတို့သည် ကုိယ်အြပစ်ကုိ ဝနမ်ချ။ ငါ ့ မျက် ှာ ကုိ မ
ှာ မီှတိင်ုေအာင်၊ ငါ သည် ကုိယ်ေနရာ သို့
ြပန် သွား၍
ေနမည်။ အမှု ေရာက်ေသာအခါ ၊ သူ
တို့သည် ငါ ့ ကုိ ကိ းစား၍ ှာ ကလိမ့်မည်။

6
1လာ က။ ထာဝရဘုရား
ထံ ေတာ်သို့ ြပန် ကကုနအံ်။့ ကုိယ်ေတာ် သည် ကုိက်ြဖတ် ေသာ်လည်း ပကတိ
ြဖစ်ေစေတာ်မူမည်။ ဒဏ်ခတ် ေသာ်လည်း အနာကုိ စည်း ေတာ်မူမည်။ 2 ှစ် ရက်လနွ်
ပီးမှ ငါ တို့ ကုိ အသက် ှင် ေစ၍၊ သုံး
ရက်ေြမာက်ေသာေန ့၌
ထေြမာက် ေစေတာ်မူသြဖင့် ၊ အထံ
ေတာ်၌
ငါတို့သည် အသက် ှင် ကလိမ့်မည်။ 3 ပညာ ကုိလည်း ရကလိမ့်မည်။ ထာဝရဘုရား
ကုိ သိ
ြခင်းငှါ လိက်ု ှာ ကလိမ့်မည်။ ထွက် ေတာ်မူချနိသ်ည် နနံက် က့ဲသို့ ြဖစ် လိမ့်မည်။
ရွာေသာမုိဃ်း ှင့် ေြမ အေပါ်သို့ ရွာ ေသာ ေနာက် မုိဃ်းက့ဲသို့
သက်ေရာက် ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 4 အိဧုဖရိမ် ၊ သင် ၌
အဘယ် သို့ ငါြပ ရမည်နည်း။ အိယုုဒ
၊ သင် ၌
အဘယ် သို့ ငါြပ ရမည်နည်း။ သင် တို့ ကည်ညိ ေသာစိတ် သည် နနံက် မုိဃ်းတိမ်
က့ဲသို့ ၎င်း
၊ ေစာေစာ
ေပျာက် တတ်ေသာ ှင်း က့ဲသို့ ၎င်း ြဖစ်၏။ 5 ထုိေကာင့် သူတို့ ကုိ ပေရာဖက် များ
အားြဖင့် ငါသည် အပုိင်းပုိင်းခုတ်ြဖတ် ရ ပီ။ ငါ ့ ှ တ်ထွက် စကား
အားြဖင့် သတ် ရ ပီ။ ငါစီ့ရင် ချက်တို့သည်လည်း
ထွနး်လင်းေသာ အလင်း က့ဲသို့ ြဖစ် က ပီ။ 6 ယဇ် ပူေဇာ်ြခင်း အကျင့်ထက် သနား
ြခင်းက ုဏာ အကျင့်ကုိ၎င်း၊ မီး ှု ိ ရာယဇ်ပူေဇာ်ြခင်းထက်
ဘုရား သခင် ှင့် ကျွမ်းဝင် ြခင်းကုိ၎င်းငါ ှစ်သက် ၏။ 7 သူ တို့သည် အာဒံ
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က့ဲသို့ ပဋိညာ ် ကုိ လနွက်ျ း က ပီ။ ေနရင်း အရပ်၌ ငါ ့သစ္စာ ကုိ ဖျက် က ပီ။ 8 ဂိ
လဒ် မိ သည် အဓမ္မ
ြပ ေသာသူတို့ ေနရာ ြဖစ်၍၊ လအူေသွး ှင့်
စွနး် ေသာ ေြခရာများ၏။ 9ထားြပ အလံးုအရင်းသည် ခရီးသွားေသာသူ ကုိ ေချာင်း
၍ ကည့်သက့ဲသို့ ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အေပါင်း အသင်းသည် ေ ှခင် မိ သို့ သွားေသာ
လမ်း ၌ ပင် အသက် ကုိသတ် တတ် က၏။ 10 အကယ်စင်စစ်အဓမ္မအမှုကုိ ြပ တတ်
က၏။ ေကာက်မက် ဘွယ်ေသာအမှုကုိ ဣသေရလ
အမျ ိး ၌
ငါြမင် ပီ။ ထုိ
အမျ ိး၌ ဧဖရိမ် သည် မှားယွင်း တတ်၏။ ဣသေရလ
သည် ညစ်ည း ြခင်း ှ ိ၏။ 11 ထုိ မှတပါး၊ အိယုုဒ
အမျ ိး၊ သိမ်း သွားေသာ ငါ ၏လူ တို့ ကုိ ငါ ေဆာင်ခ့ဲ ြပနေ်သာအခါ ၊ စပါး
ရိတ်ရာကာလသည် သင့် အဖို့
ခန ့ထ်ား လျက် ှိ၏။

7
1ဣသေရလ ၏ အနာ ကုိ ေပျာက်ေစြခင်းငှါ ငါ ြပ ေသာအခါ ၊ ဧဖရိမ် ၏အြပစ်
ှင့်
ှမာရိ ြပ ေသာ အဓမ္မ
အမှုသည် ထင် ှား ြပန၏်။ သူတို့သည် သစ္စာ
ပျက်က ပီ။ အထဲသို့ သူခုိး
ဝင် တတ်၏။ ြပင် ၌ လည်း
ထားြပ အလံးုအရင်းတို့သည် တိက်ု တတ်က၏။ 2 သူ တို့ ြပ သမျှ ေသာ အဓမ္မ
အမှုကုိ ငါမှတ်မိ သည် ဟု မိမိ
တို့ စိတ် ှလံးု ထဲမှာ
မ ေအာက်ေမ့ က။ ယခုပင် ထုိ
အမှု တို့သည် သူ
တို့ ကုိ ဝုိင်း က ပီ။ ငါ ့ မျက်ေမှာက် တင်ွ ှိ က၏။ 3 ဆုိးညစ် ေသာ အမှုအားြဖင့် ှ င်
ဘုရင်ကုိ၎င်း၊ မုသာ
စကားအားြဖင့် မင်း များကုိ၎င်းဝမ်းေြမာက် ေစက ၏။ 4 ထုိသူ အေပါင်း တို့သည် မ
တရားေသာေမထုန် ြဖင့် မှားယွင်းေသာသူြဖစ်၍၊ မီး
ထည့်ေသာ မုန ့သ်ည် ၏ မီးဖုိ
ှင့် တူ က၏။ မုန ့စိ်မ်း ကုိနယ် ပီးမှ မ ေဖါင်း က မီှတိင်ုေအာင်၊ မီး
ကုိမေဆာ် ဘဲ ငိမ်ဝပ် စွာ ေနရ၏။ 5 ငါ တို့ ှ င်ဘုရင် ၏ ှစ်စ ်ပဲွေန ့၌ မင်း တို့သည်
စပျစ်ရည် အ ှိန် ှင့် ယစ်မူး ၍ ှင်ဘုရင်သည် မထီမ့ဲြမင် ြပ ေသာသူတို့ ကုိ လက်ခံ
တတ်၏။ 6အကယ် စင်စစ်သူ တို့သည် ေချာင်း ၍ ကည့် လျက် ေနကစ ် မိမိ
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တို့ ှလံးု ကုိမီးဖုိ က့ဲသို့ ြပင်ဆင် က ပီ။ သူ
တို့ မုန ့သ်ည် တည ့်လံးု အိပ် ေသာ်လည်း၊ နနံက် အချနိ၌် ေတာက် ေသာ မီး
က့ဲသို့ ေလာင် လျက် ှိ၏။ 7 ထုိသူ အေပါင်း တို့သည် မီးဖုိ
က့ဲသို့ ပူ က၏။ မိမိ
တို့ တရားသူ ကီး များကုိ ေလာင် က ပီ။ သူ
တို့ ှ င် ဘုရင်အေပါင်း တို့သည် လဲ
က ပီ။ ငါ ့ ကုိ ဟစ်ေခါ် ေသာ သူတေယာက် မျှမ ှိ။ 8 ဧဖရိမ် သည်တပါး
အမျ ိးသားတို့ ှင့်
ေပါင်းေဘာ်ေရာေ ှာ လျက် ှိ၏။ တမျက် ှာသာဖုတ်၍ မ
လှန် ေသာ မုန ့် ြပား ြဖစ် ၏။ 9 သူ မ သိ မမှတ်ဘဲ တကျွနး် တ ိင်ုငံသားတို့သည် သူ
၏ ခွနအ်ား ကုိ စား
က ပီ။ ကုိယ်မ သိ မမှတ်ဘဲ ေခါင်း
ေပါ် မှာ ြဖ ေသာဆံပင်အ ှ ံအြပား ှ ိ ပီ။ 10ဣသေရလ အမျ ိး၏ မာန
သည် သူ့
မျက်ေမှာက် ၌
ှမ့်ိချ ြခင်းသို့ ေရာက်ေသာ်လည်း ၊ အမျ ိးသားတို့သည် ကုိယ်
ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား ထံ ေတာ်သို့ မ
ြပန် မလာ က။ အမှု ေရာက်ေသာ်လည်း ဘုရား ကုိ မ
ှာ က။ 11 ဧဖရိမ် သည် ဉာဏ် မ ှိ၊ မုိက် ေသာ ချ ိး ှင့် တ၏ူ။ အဲဂုတ္တု
ြပည်ကုိ ဟစ်ေခါ် တတ်၏။ အာ ှုရိ ြပည်သို့ ေြပး တတ်၏။ 12 သွား ေလရာရာတင်ွ
ငါ ့ ပုိက် ှင့်သူ တို့ ကုိ
ငါအပ်ုမိ မည်။ မုိဃ်း ေကာင်းကင်ငှက် ကုိက့ဲသို့ ေြမသို့ ှမ့်ိချ မည်။ သူ
တို့စည်းေဝး ရာ၌
ကား သည်အတိင်ုး ငါဆုံးမ မည်။ 13 သူတို့သည် ငါ ့ထံ မှ ထွက်၍ လည်ေသာေကာင့်

အမဂင်္လာ ှိ က၏။ ငါ ့ ကုိ ြပစ်မှား ေသာေကာင့် ဖျက်ဆီး ဘို့ ရာ ြဖစ်က၏။ သူ
တို့ ကုိ ငါေရွး ှ တ် ေသာ်လည်း ၊ ငါ ့တဘက် ၌ မုသာ
စကားကုိ ေြပာ က၏။ 14 သူတို့သည် အိပ်ရာ ေပါ် မှာ ြမည်တမ်း ေသာ်လည်း
၊ ေစတနာစိတ် ှင့် ငါကုိ့ မ
ေအာ်ဟစ် က။ ဆန် စပါး၊ စပျစ်ရည် ကုိ ရြခင်းငှါစည်းေဝး၍ ငါ ့ ကုိ ပုနက်န်က၏။

15 ငါ သည် ဆုံးမ
ေသာ်၎င်း ၊ သူ
တို့ ကုိ ခုိင်ခ့ံ ေစေသာ်၎င်း၊ ငါ ့တဘက် ၌ မ
ေကာင်းေသာ အ ကံကုိ ကံစည် က၏။ 16အကျ ိးနည်း ှ ိ က၏။ လိမ် တတ်ေသာေလး
က့ဲသို့ ြဖစ် က၏။ မင်း တို့သည် ေစာ်ကား ေသာေကာင့် ထား ြဖင့်
ေသ ၍၊ အဲဂုတ္တု
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ြပည်သား တို့၏ က့ဲရဲ ြခင်းကုိခံရက လိမ့်မည်။

8
1 တံပုိး မှုတ် ေလာ။့ ရနသူ်သည် ေရွှလင်းတ က့ဲသို့ ထာဝရဘုရား ၏အိမ် ေတာ်သို့
လာလိမ့်မည်။ အေကာင်း မူကား၊ သူတို့သည် ငါ ့ ပဋိညာ ် ကုိ ဖျက် ၍
ငါ ့တရား ကုိ လနွက်ျ း က ပီ။ 2 သို့ ရာတင်ွ၊ သူတို့က၊ အကျွ ်ပ်ု တို့၏ ဘုရား
သခင်၊ အကျွ ်ပ်ုတို့သည် ဣသေရလ
အမျ ိးြဖစ်၍ကုိယ်ေတာ် ကုိ သိ
ကပါ၏ဟု ငါ ့အား
ေကးေကာ် ကသည်တကား။ 3 ဣသေရလ အမျ ိးသည် ေကာင်း ေသာအရာကုိ
စွန ့ပ်စ် ေသာေကာင့်၊ ရနသူ် ည ်းဆဲ ြခင်းကုိခံရလိမ့်မည်။ 4 သူ တို့သည် ငါ ၏အခွင့်မ
ှ ိဘဲ ကုိယ်အလို အေလျာက် ှင်ဘုရင်တို့ ကုိ ချးီေြမာက် က ပီ။ ငါမ သိရ ဘဲ မင်းတို့ ကုိ
ခန ့ထ်ား က ပီ။ ကုိယ်အကျ ိးနည်း ေစြခင်းငှါ ၊ ကုိယ် ေရွှ ေငွ ှင့် ကုိယ် အဘို့
ု ပ်တု များကုိလပ်ု က ပီ။ 5 အို ှမာရိ ၊ သင် ၏ ာွးသငယ် ကုိ စွန ့ပ်စ် ေလာ။့ ကုိးကွယ်

ေသာ သူများကုိ ငါ အမျက် ထွက် ၏။ သူတို့သည် အဘယ်မျှ ကာလ ပတ်လံးုသန ့် ှ င်း
ြခင်းတရားကုိ မ
မီှ ိင်ု ဘဲ ေနရကလိမ့်မည်နည်း။ 6 ထုိ ာွးသငယ်သည် ဣသေရလ
အမျ ိး ကံစည်၍ ြဖစ်၏။ ဆရာသမား
လပ်ု ေသာေကာင့် ဘုရား မ ဟတ်ု။ အကယ် စင်စစ် ှ မာ ရိ ာွးသငယ် သည်
အပုိင်းပုိင်း ကျ ိးပ့ဲရလိမ့်မည်။ 7 ေလ မျ ိးေစ့ကုိ ကဲ ၍
ေလေဘွ စပါး ကုိရိတ်
ရက လိမ့်မည်။ စပါးပင် မ
ှိရ။ အ ှံ ထဲက
မုန ့်ညက် မ ထွက် ရ။ ထွက် ေသာ်လည်း တကျွနး် တ ိင်ုငံသားတို့သည် စား က
လိမ့်မည်။ 8ဣသေရလ အမျ ိးသည် တိမ်ြမ ပ် ေလ ပီ။ အဘယ် သူမျှ မ ှစ်သက် ေသာ
တနဆ်ာ က့ဲသို့ တပါးအမျ ိးသား တို့ တင်ွ
ှိ ရလိမ့်မည်။ 9အာ ှုရိ ြပည်သို့ အလိလိုုသွား ေလ ပီတကား။ ဧဖရိမ် သည် ကုိယ်

အဘို့ တေကာင် တည်းေနေသာြမည်း ို င်း က့ဲသို့ ြဖစ်၍၊ ရည်းစား တို့အား ဆုချ ေလ ပီ။
10တပါးအမျ ိးသား တို့အား
ဆုချ ေသာ်လည်း ၊ ချက်ြခင်း
လူ များကုိ ငါစုေဝး ေစမည်။ မကာမြမင့်မီှ ှ င်ဘုရင် ှင့်
မင်း များတင်ေသာ ဝန် ကုိ ပင်ပနး် စွာ ထမ်းရက လိမ့်မည်။ 11 ဧဖရိမ် သည် များစွာ
ေသာ ယဇ် ပလ္လ င်တို့ ကုိ အြပစ်အဘို့ လပ်ု ေသာေကာင့် ၊ ယဇ် ပလ္လ င်တို့ ကုိ သူ
၏ အြပစ် ဟ၍ူ မှတ် ရလိမ့်မည်။ 12 ငါ ့တရား ၏ ထူးဆနး် ေသာအရာတို့ ကုိ သူ့
အဘို့
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ငါေရး ထား ပီ။ သို့ ေသာ်လည်း၊ ို င်း ေသာ အရာဟ၍ူ
သူသည် မှတ် ေလ ပီတကား။ 13 ငါ ှင့်ဆုိင်ေသာ ပူေဇာ်သက္က ာတို့ ကုိ ယဇ်ပူေဇာ်ေသာ
သူတို့ သည် ပူေဇာ်၍
ကုိယ်တိင်ုစား က၏။ ထာဝရဘုရား
သည် သူ
တို့ ကုိ လက်ခံ ေတာ်မ မူ။ သူ
တို့အြပစ် များ ကုိ ချက်ြခင်း ေအာက်ေမ့ ၍ စစ်ေကာ ေတာ်မူေသာ အားြဖင့် ၊ သူ
တို့သည် အဲဂုတ္တု
ြပည်သို့ ြပန် သွားရက လိမ့်မည်။ 14ဣသေရလ သည် သူ့
ကုိ ဖနဆ်င်း ေတာ်မူေသာသခင်ကုိေမ့ေလျာ့ ၍
ဘုံ ဗိမာနမ်ျားကုိ တည်ေဆာက် တတ် ၏။ ယုဒ
သည်လည်း
ခုိင်ခ့ံ ေသာ မိ တို့ ကုိ များြပား ေစ တတ်၏။ သို့ ရာတင်ွ ၊ ငါသည် ထုိ
မိ များတို့ ကုိ မီး
ှု ိ၍
ဘုံ ဗိမာနမ်ျားတို့ ကုိ မီးေလာင် ရလိမ့်မည်။

9
1 အိဣုသေရလအမျ ိး၊ တပါး အမျ ိးသားက့ဲသို့ ဝမ်းေြမာက် ရွှင်ြမ း ေသာစိတ် ှိ၍မ
ခုန် ှင့်။ ကုိယ် ဘုရား သခင် ၌
မ ဆည်းကပ်၊ အြခားေသာ ဘုရား ှင့် မှားယွင်း ပီ။ ေကာက်နယ်တလင်း ှိသမျှ တို့ ၌
မှားယွင်း ခကုိ ှစ်သက် တတ်၏။ 2 ေကာက်နယ် တလင်းအားြဖင့် အသက်မေမွးရ။
စပျစ်သီး နယ်ရာ ကျင်းအားြဖင့်လည်း အသက် မ ေမွးရ။ စပျစ်ရည် သစ်လည်း
သူ တို့ ေြမာ်လင့်သည်အတိင်ုး မထွက် ရ။ 3 ဧဖရိမ် အမျ ိးတို့သည် ထာဝရဘုရား
၏ ေြမ
ေတာ်၌
မ ေန ရဘဲ အဲဂုတ္တု
ြပည်သို့ ြပန် သွား၍ ၊ အာ ှုရိ
ြပည်၌
မ စင်ကယ်ေသာအစာကုိ စား ရကမည်။ 4 စပျစ်ရည် သွနး်ေလာင်း ရာ ပူေဇာ်သက္က ာ
ကုိ ထာဝရဘုရား
အား
မ ြပ ရက။ ပူေဇာ်ေသာ ယဇ် တို့ ကုိ ှစ်သက် ေတာ်မ မူရ။ ထုိယဇ်အသားသည် မသာ
လိက်ု၍ ငိေုကးြမည်တမ်းေသာသူတို့ ၏အစာက့ဲသို့ ြဖစ်၍၊ စား
ေသာသူအေပါင်း တို့သည် ညစ်ည း ြခင်းသို့ ေရာက်က လိမ့်မည်။ သူ
တို့အစာ ကုိ ကုိယ်တိင်ု စားကေစ။ ထာဝရဘုရား
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၏အိမ် ေတာ်ထဲသို့ မ
သွင်း ေစ ှင့်။ 5 ဓမ္မ ပဲွေန ့၊ ထာဝရဘုရား
အဘို့ ေဆာင်ေသာ ပဲွ ေန ့
တို့ ၌ သင်တို့သည် အဘယ် သို့ ြပ ကလိမ့်မည်နည်း။ 6 ပျက်စီး ရာထဲက
သူတို့သည် ထွက်သွား က ပီ။ အဲဂုတ္တု
ြပည်၌စု ၍ မင်ဖိ မိ ၌ သ ဂ ဟ် ကလိမ့်မည်။ ေငွ
တနဆ်ာ ဆင်ေသာ ေနရာဘုံ
ဗိမာနမ်ျားကုိ
ဆူး အမျ ိးမျ ိ းတို့သည် လွှမ်းမုိး ကလိမ့်မည်။ 7 စစ်ေကာ ရေသာ အချနိ် ေရာက် ေလ
ပီ။ အြပစ်
ေပးရေသာအချနိ် ေရာက် ေလ ပီ။ ဣသေရလ
အမျ ိး သိ
ရလိမ့်မည်။ ပေရာဖက် သည် အမုိက် ြဖစ်၏။ ဝိညာ ် ဆု ေကျးဇူးကုိခံ ေသာသူ
သည် အ ူး
ြဖစ်၏။ သင် ၌ အြပစ်
ကီး သည်အတိင်ုး
ကီးစွာ ေသာ ဖျက်ဆီး ြခင်းကုိ ခံရ၏။ 8 ဧဖရိမ် ကင်း ေစာင့်သည် မိမိ
ဘုရား
ဘက် မှာ ေန၏။ ပေရာဖက် သည် ြပ ေလသမျှတို့ ၌
မုဆုိး ေကျာကွ့င်း ြဖစ်၏။ သူ
၏ဘုရား အိမ် တင်ွ
ေဘး ြပ ေသာသူြဖစ် ၏။ 9 ဂိဗာ မိ လက်ထက် က့ဲသို့ သူတို့သည် ကုိယ်ကုိအလနွ်
ညစ်ည း ေစက ပီ။ သူ
တို့အြပစ် ကုိ ေအာက်ေမ့ ၍ ဒစု ိုက် များကုိ စစ်ေကာ ေတာ်မူမည်။ 10 ေတာ ၌
စပျစ်သီး က့ဲသို့ ဣသေရလ အမျ ိးကုိ ငါ ေတွ့ ၏။ သီး
စေသာ သေဘင်္ာ သဖနး်ပင်၌
အဦးဆုံးမှည့် ေသာ သေဘင်္ာသဖနး်သီးက့ဲသို့သင် တို့ ဘုိးေဘး များကုိ ငါြမင် ၏။ သူ
တို့သည် ကုိယ်အလိအုေလျာက် ဗာလေပဂုရ
ဘုရားထံသို့ သွား ၍ ၊ ထုိ ှက်ဘွယ် ေသာ အရာအဘို့
ကုိယ်ကုိအပ် ှံ သြဖင့်
တပ်မက် သည်အတိင်ုး
စက်ဆုပ် ရံွ ှာဘွယ်ေသာ အမှုတို့ ကုိ ြပ က၏။ 11 ဧဖရိမ် ၏ဘုနး် သည် ငှက် က့ဲသို့
ပျ ံ သွားလိမ့်မည်။ သားဘွား ြခင်း၊ ကုိယ်ဝန် ေဆာင်ြခင်း၊ ပဋိသေ ္ဓ ယူြခင်း မ ှိ ရ။
12သားသမီး တို့ ကုိ ေကျွးေမွး ေသာ်လည်း ၊ တေယာက် ကုိမျှ မကျန်ေစြခင်းငှါငါလု
ယူမည်။ အကယ်၍
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သူ တို့ ကုိ ငါ စွန ့ပ်စ် ေသာအခါ
အမဂင်္လာ ှိ ကလိမ့်မည်။ 13 ဧဖရိမ် သည် တု ု
မိ က့ဲသို့ ငိမ်ဝပ် ရာအရပ်၌
တည် ဟန် ှ ိေသာ်လည်း ၊ မိမိ
သား သမီးတို့ ကုိ လသူတ် လက် သို့
အပ် ရလိမ့်မည်။ 14 အိထုာဝရဘုရား ၊ ေပး
သနားေတာ်မူပါ။ အဘယ် သို့ ေပး
ေတာ်မူရမည်နည်း။ ကုိယ်ဝန် မေဆာင်ေသာ ဝမ်း ၊ ို့
မထွက်ေသာ သားြမတ် ကုိေပး ေတာ်မူပါ။ 15 ဂိလဂါလ မိ ၌
သူ တို့ ြပ သမျှ ေသာ ဒစု ိုက် ှ ိ၍၊ ထုိ
အရပ်၌ သူ
တို့ ကုိ ငါမုနး် ၏။ သူ
တို့ ဒစု ိုက် အြပစ် ေကာင့်
ငါ ့ အိမ် မှ
ငါ ှင်ထုတ် မည်။ ေနာက် တဖန် သူ
တို့ ကုိ မ
ချစ် ။ သူ
တို့ မင်း အေပါင်း တို့သည် ပုနက်န် တတ်ေသာသူြဖစ် က၏။ 16 ဧဖရိမ် သည် အထိ
အခုိက်ခံရေသာေကာင့်၊ အြမစ် ေသွ့ေြခာက် လျက် ှိ၍ အသီး
ကုိ မ
သီး ိင်ုရာ။ သားဘွား ေသာ်လည်း ၊ အချစ် ဆုံးေသာ သားတို့ ကုိ ငါသတ် မည်။ 17 ငါ ့
ဘုရား သခင်၏ စကားေတာ်ကုိ နား
မ ေထာင်ေသာေကာင့် စွန ့ပ်စ် ေတာ်မူ၍ ၊ သူတို့သည် တပါးအမျ ိးသား
တို့တင်ွ
အရပ်ရပ်သို့ လှည့်လည် ရ ကမည်။

10
1ဣသေရလ သည် အသီး
များစွာ သီးေသာ စပျစ် ယ်ွ ပင်ြဖစ်၏။ ကုိယ် အလိအုေလျာက်သီး တတ်၏။ အသီး
တိးုပွား သည်အတိင်ုး
အမျ ိးသားတို့သည် ယဇ်ပလ္လ င် တို့ ကုိ များြပား ေစက၏။ သူ
တို့ ြပည် ေကာင်း သည်အတိင်ုး
ေကာင်းေသာ ုပ်တု ဆင်းတတိုု့ ကုိ လပ်ု ကသည်တကား။ 2 သူ တို့ ၌ စိတ် ှစ်ခွ ှ ိ၏။
ချက်ြခင်း အြပစ်ဒဏ် ကုိခံရကမည်။ သူ
တို့ ယဇ်ပလ္လ င် တို့ ကုိ ကုိယ်ေတာ် တိင်ု ဖိ ချ
၍၊ ု ပ်တု ဆင်းတတိုု့ ကုိလည်း ဖျက်ဆီး ေတာ်မူမည်။ 3 ငါ တို့သည် ထာဝရဘုရား
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ကုိ မ
ေကာက်ရွ ံ ေသာေကာင့်
ှ င်ဘုရင် မ ှိ။ ှ င်ဘုရင် ှိေသာ်လည်း ၊ ငါ တို့အဘို့
အဘယ်သို့ ြပ ိင်ုမည်နည်းဟု ချက်ြခင်းဆုိ ရကမည်။ 4 သူတို့ ကျနိဆုိ် ေသာ စကား
သည် စကားသက်သက် ြဖစ်၍၊ မိဿဟာယ ဖွ့ဲ ေသာအခါ မုသာ
စကား ကုိသာ ေြပာ တတ်က၏။ တရား
စီရင်ြခင်းအမှုသည်လယ်ကနဆ်ည် ို း ေပါ် မှာ ဘင်းခါး ပင်က့ဲသို့ ေပါက် ရ လိမ့်မည်။

5 ှမာရိ မိ သားတို့သည် ေဗသဝင် ာွးသငယ် အဘို့
ေကာက် ကလိမ့်မည်။ ထုိ ာွးသငယ်၏ ဘုနး်အတက်ွ သူ
၏တကာ တို့သည် ငိေု ကး ြမည်တမ်း၍ ၊ ယဇ် ပုေရာဟိတ်တို့သည် တနုလ်ှုပ် က
လိမ့်မည်။ အေကာင်းမူကား ၊ ရနသူ်တို့သည် ထုိဘုနး်ကုိ လယူု၍၊ 6 ာွးသငယ် ှင့်
အတူ အာ ှုရိ ြပည်သို့
ယူသွား ပီးလျှင် ၊ ှ င်ဘုရင် ယာရက် အား ဆက် ရ ကလိမ့်မည်။ ဧဖရိမ် သည်
အသေရ
ပျက်၍
ဣသေရလ သည် မိမိ
အ ကံ
အစည်အားြဖင့် ှက်ေကာက် ရလိမ့်မည်။ 7 ှ မာရိ သည် ပျက် ရ၏။ ှမာရိ ှင်
ဘုရင်သည် ေရြမ ပ် သက်သက်ြဖစ်၏။ 8 ဣသေရလ ြပစ်မှား ရာ အာဝင် မိ ကုနး်
တို့သည် ပိ ကျ ၍ ၊ ဆူး
ပင်အမျ ိးမျ ိ းတို့သည် သူ
တို့ ယဇ် ပလ္လ င်များကုိ
လွှမ်းမုိး ကလိမ့်မည်။ မိ သားတို့ကလည်း၊ အိုေတာင် များ တို့ ၊ ငါ တို့ ကုိ ဖုံးအပ်ု
ကပါ။ အိုကုနး် များတို့ ၊ ငါ တို့အေပါ် ၌ ကျ ကပါဟု ေခါ် ကလိမ့်မည်။ 9 ဂိဗာ မိ
လက်ထက် ၌
အြပစ် ကီးသည်ထက် ဣသေရလ
သည် အြပစ်သာ၍ ကီး၏။ ထုိ
မိ ၌ ရပ် ေနက ၏။ ဂိဗာ
မိ ၌
အဓမ္မ လူ တို့ ကုိ စစ်တိက်ု ေသာအခါ မ
ှုံး က။ 10 ငါ သည် ကုိယ် အလိအုေလျာက်သူ တို့ ကုိ ဆုံးမ
မည်။ သူ
တို့ အြပစ် ှစ် ပါးေကာင့်
ချည် ထားလျက် ှိေသာအခါ
၊ သူ
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တို့တဘက် ၌ လမူျားစည်းေဝး ရကလိမ့်မည်။ 11 ဧဖရိမ် သည် ယ ် ၍ စပါးကုိ နင်း
ချင်ေသာ ာွးမ ပျ ိ ြဖစ်ေသာ်လည်း၊ ငါ သည် ထမ်းဘုိးကုိ ထမ်း ေစ သြဖင့် ၊ ဧဖရိမ်
သည် ကြခင်းကုိခံ ၍၊ ယုဒ
သည် ထွန် လျက်၊ ယာကုပ် သည်လည်း
ေြမစုိင်ကုိ ခဲွ လျက် ှိရလိမ့်မည်။ 12 ကုိယ် အဘို့
ေြဖာင့်မတ် ြခင်းမျ ိ းေစ့ကုိ
ကဲ ၍၊ က ုဏာ
ေတာ် အသီးအ ှံ ကုိ ရိတ်
ကေလာ။့ မလပ်ုေသး ေသာ လယ် ကုိ ထွန် ကေလာ။့ ထာဝရဘုရား
သည် က လာ ၍
၊ သင် တို့အေပါ် သို့ ေြဖာင့်မတ် ြခင်း မုိဃ်းကုိ ရွာ ေစေတာ် မ
မူမီှတိင်ုေအာင်၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိ
ှာ ရေသာအချနိ် ေရာက်ေလ ပီ။ 13 သင်တို့သည် ဒစု ိုက် မျ ိ းေစ့ ကုိ ကဲ လိ၍ု

လယ်ထွန်
ေသာေကာင့်၊ အြပစ် စပါးကုိရိတ်
ရက၏။ မုသာ
အသီးအ ှံ ကုိ စား
ရက၏။ အေကာင်း မူကား၊ ကုိယ် ကံစည်
ြပ မူြခင်းကုိ၎င်း၊ ကုိယ် ၌
များစွာ ေသာ သူရဲ
တို့ ကုိ၎င်းကုိးစား တတ်၏။ 14 ထုိေကာင့် ၊ သင် ၏လူ တို့သည် ုနး်ရင်းခတ် က
လိမ့်မည်။ ှာလမန် မင်းသည် ေဗသာေဗလ
မိ ကုိ စစ်တိက်ု
ေသာအခါ
ဖျက်ဆီး သက့ဲသို့ ၊ သင် ၏ရဲတိက်ု ှိသမျှ တို့ သည် ပျက်စီး ရကလိမ့်မည်။ အမိ
သည် သား
တို့ ှင့်အတူ
ေြမေပါ်မှာ ေဆာင့်ဖွပ် ြခင်းကုိခံရလိမ့်မည်။ 15 ထုိသို့
ေဗသလ သည် သင် တို့ဒစု ိုက် အြပစ်များ ေကာင့်
သင် တို့ ၌
ြပ လိမ့်မည်။ နနံက် အချနိသ်ည် လနွတ်တ်သက့ဲသို့ ၊ ဣသေရလ
ှင် ဘုရင်သည် ှင်း ှ င်းကွယ်ေပျာက် ရလိမ့်မည်။

11
1ဣသေရလ သည် အသက် ငယ်ေသာအခါ
ငါသည် ချစ် ၍
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ငါ ့သား ကုိ အဲဂုတ္တု
ြပည်မှ
ေခါ် ခ့ဲ ပီ။ 2 သူ တို့ ကုိ ေခါ် ေသာသူတို့ ထံမှ ထွက်သွား က၏။ ဗာလ
ဘုရားတို့အား
ယဇ် ပူေဇာ်၍
ုပ်တု ဆင်းတတိုု့အား
နံသ့ာေပါင်းကုိ မီး ှု ိ က၏။ 3 ငါ သည် သွား တတ်ေသာ အတတ်ကုိ ဧဖရိမ်
အား
လက် ဆဲွ ၍
သွနသ်င်၏။ သို့ ေသာ်လည်း ၊ ငါေစာင့်မ ြခင်း ေကျးဇူးကုိ
သူသည် မ
သိ ဘဲ ေန၏။ 4လူ ကုိ ဆဲွတတ်ေသာ ကိ း တည်းဟေူသာ ေမတ္တ ာ
ကိ း ှင့်
ငါဆဲွငင် ၏။ ပါး ို း အနား သို့ ထမ်းဘုိး ကုိ ေရွှ ၍
ြဖည်းညင်းစွာ ေကျွး ၏။ 5အထံေတာ်သို့ မြပနမ်လာဟု သူသည် ြငင်း
ေသာေကာင့် ၊ အဲဂုတ္တု
ြပည် သို့
ြပန် ၍မ သွားရ။ အာ ှုရိ
မင်းသည် သူ တို့ ကုိ အပ်ုစုိးရလိမ့်မည်။ 6ထား ေဘးသည် သူ့
ေနရာ မိ တို့ အေပါ် သို့ ေရာက် ၍
မင်း တို့ ကုိ ဖျက်ဆီး လိမ့်မည်။ သူ
တို့ ကံစည် ြခင်း အားြဖင့် ပင် သုတ်သင် ပယ် ှင်းလိမ့်မည်။ 7 ငါ ၏လူ တို့သည် ငါ ့
ထံမှလွှဲ မဲ လွှဲ က၏။ အြမင့်ဆုံး
ေသာ ဘုရားထံသို့
ေခါ် ေသာ်လည်း ၊ ထုိ
ဘုရားကုိ အဘယ်သူမျှမ ချးီေြမာက် လိ။ု 8 အိဧုဖရိမ် ၊ ငါသည် သင့် ကုိ အဘယ် သို့
စွန ့် ိင်ု မည်နည်း။ အိဣုသေရလ
၊ သင့် ကုိ အဘယ်သို့ အပ် ှံ ိင်ု မည်နည်း။ သင့်ကုိ အာဒမာ
မိ က့ဲသို့ အဘယ်သို့ ြဖစ်ေစ ိင်ုမည်နည်း။ ေဇဘုိင် မိ အရာ၌
အဘယ်သို့ခန ့ထ်ား ိင်ု မည်နည်း။ ငါ သည် ှလံးု ေြပာင်းလဲ ၍ အလနွ် ကင်နာေသာ
စိတ် ှိ၏။ 9 ြပင်းစွာ အမျက် ထွက်သည်အတိင်ုး မ
ြပ လိ။ု ဧဖရိမ် ကုိ အထပ်ထပ်မ ဖျက်ဆီး လိ။ု ငါ သည် လူ
မ ဟတ်ု၊ ဘုရား
သခင်ြဖစ်၏။ မိ ထဲမှာေနေသာ မိ သားမဟတ်ု ေသာ်လည်း၊ သင် တို့တင်ွ ေန၍
သန ့် ှ င်း ေသာ ဘုရား ြဖစ်၏။ 10 သူတို့သည် ထာဝရဘုရား
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၏ေနာက် ေတာ်သို့ လိက်ု ကလိမ့်မည်။ ြခေသင့်္ က့ဲသို့ ေဟာက် ေတာ်မူမည်။ ေဟာက်
ေတာ်မူေသာအခါ
သားသမီး တို့သည် အေနာက် မျက် ှာမှ အလျင် အြမန် ေြပးကလိမ့်မည်။ 11 စာငှက်
က့ဲသို့ အဲဂုတ္တု ြပည်မှ ၎င်း
၊ ချ ိ း က့ဲသို့ အာ ှုရိ ြပည် မှ ၎င်း အလျင် အြမနေ်ြပးက၍၊ သူ
တို့ ကုိ ေနရင်း
အရပ်၌
ငါေနရာ ချမည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 12 ဧဖရိမ် သည် မုသာ
စကား ှင့် ၎င်း ၊ ဣသေရလ
သည် လှည့်စား ြခင်း ှင့် ၎င်း ငါ ့ ကုိ ေ ှာင့် ှက် တတ်၏။ ယုဒ
သည်လည်း
ဘုရား သခင့်ထံ ၊ သန ့် ှ င်း ၍
သစ္စာ ေစာင့်ေတာ်မူေသာဘုရားသခင့်ထံမှလွှဲ၍ လှည့်လည် တတ်၏။

12
1 ဧဖရိမ် သည် ေလ
ကုိ ကျက်စား တတ်၏။ အေ ှ ေလကုိ လိက်ု တတ်၏။ ေန ့
တိင်ုး မုသာ စကား ှင့်
ပျက်စီး ြခင်းအေကာင်းတို့ ကုိ များြပား ေစတတ်၏။ အာ ှုရိ လတိူု့ ှင့်
မိဿဟာယ ဖွ့ဲလျက် ှင့်ပင်၊ အဲဂုတ္တု
ြပည်သို့
ဆီ ကုိ ယူ သွားတတ်၏။ 2ထာဝရဘုရား သည် ယုဒ
အမျ ိး ှင့် လည်း
တရား
ေတွ့မှု ှ ိေတာ်မူ၏။ ယာကုပ် ၏အကျင့် တို့ ကုိ
စစ်ေကာ ၍ သူ
ြပ မူ သည် ှင့်အညီ အြပစ် ေပးေတာ်မူမည်။ 3ယာကုပ်သည် အမိဝမ်း ၌
အစ်ကုိ ၏ ဖေ ှာင့် ကုိ ကုိင်၏။ ခွနအ်ား ကီး၍
ဘုရား သခင် ှင့်
ပိ င် ေလ၏။ 4 ေကာင်းကင် တမန် ှင့် ပိ င် ၍
ိင်ု ေလ၏။ ငို
၍
ေတာင်းပန် ှင့် ပီ။ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင်ဘုရား သခင် ထာဝရဘုရား
ကုိ ေဗသလ
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မိ မှာ ဖူးေတွ့ ၍ ၊ ငါတို့ အဘို့ ဗျာဒိတ်ေတာ်ကုိခံ ေလ၏။ 5ထာဝရဘုရား တည်း
ဟေူသာနာမ သည်ထုိဘုရားသခင်၏ ဘွ့ဲနာမေတာ်ြဖစ်၏။ 6 သို့ ြဖစ်၍ ၊ သင် ၏ဘုရား
သခင့်ထံ ေတာ်သို့ ြပနလ်ာ ေလာ။့ က ုဏာ
တရား၊ ေြဖာင့်မတ်ြခင်းတရား ကုိ ေစာင့်ေ ှာက် ၍ ၊ သင် ၏ဘုရား သခင်ကုိ အစ ်
မြပတ်ေြမာ်လင့် ေလာ။့ 7 သူသည် ကုနသ်ည် ြဖစ်၏။ စ ်းလဲ ေသာ ချနိခွ်င် ကုိ ကုိင်
တတ်၏။ သူတပါးကုိ ည ်းဆဲ ြခင်းငှါ အလို ှ ိ ၏။ 8 သို့ ရာတင်ွ ၊ ဧဖရိမ် က၊ ငါသည်
ရတတ် ၏။ ဘ ာ
ကုိ သုိထား
ပီ။ ကိ းစား သမျှတို့ ၌
အြပစ် ပါေသာ လနွက်ျ း ြခင်းကုိ ှာ၍ မ
ေတွ့ ရာဟု ဆုိ လိမ့်မည်။ 9 ငါ ထာဝရဘုရား သည် သင့် ကုိ အဲဂုတ္တု
ြပည် မှ
ကယ် ှ တ်ေသာသင်
၏ဘုရား သခင်ြဖစ်၏။ ဓမ္မပဲွ ခံစ ်တင်ွ
ေနတတ်သက့ဲသို့ တဖန် တဲ တို့ ၌
ေန ေစမည်။ 10 ငါသည် ပေရာဖက် တို့ ၌
ဗျာဒိတ် ေပး ပီ။ များစွာ ေသာ ူပါ ံု တို့ ကုိ ြပ ပီ။ ပေရာဖက် များအားြဖင့် ပုံပမာ တို့
ကုိ ထား ပီ။ 11 ဂိလဒ် ြပည်၌ အြပစ် ှိ၏။ ြပည်သူြပည်သားတို့ သည် အကျ ိးနည်း ှ ိ
က ပီ။ ဂိလဂါလ မိ ၌
ာွး တို့ ကုိ ယဇ်
ပူေဇာ်၍ ၊ ယဇ် ပလ္လ င်တို့သည် ထွနေ်ကာင်း တင်ွ
ေြမ အပုံပုံ ှ ိသက့ဲသို့ များက၏။ 12ယာကုပ် သည် ှုရိ ြပည် သို့ ေြပး ၏။ ဣသေရ
လ
သည် မယား
ကုိရြခင်းငှါ အေစ ကျွနခံ်၍
သုိးစုကုိ ထိနး် ရေလ၏။ 13 ထာဝရဘုရား သည် ပေရာဖက် အားြဖင့် ဣသေရလ
အမျ ိးကုိ အဲဂုတ္တု
ြပည်မှ
ကယ် ှ တ် ၍ ၊ ပေရာဖက် အားြဖင့် လည်း
ေစာင့်မ ေတာ်မူ၏။ 14 ဧဖရိမ် သည် အမျက် ေတာ်ကုိ အလနွ် ှ ိးေဆာ်ေလ ပီ။ ထုိ
ေကာင့်၊ လအူသက်ကုိသတ်
ေသာ အြပစ် သည် သူ
၌ ေရာက် လိမ့်မည်။ သူ
က့ဲရဲ ြခင်း အြပစ်ကုိ သူ
၏သခင် သည် ြပန် ေပးလိမ့်မည်။
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13
1 ဧဖရိမ် သည် ှ တ် မက် ေသာအခါ
သူတပါး ေကာက်လန ့် တတ်၏။ သူ
သည် ဣသေရလ
အမျ ိး၌
ြမင့်ြမတ်
၏။ ေနာက် တဖန် ဗာလ
ဘုရားအားြဖင့် ြပစ်မှား ေသာေကာင့် ေသ ၏။ 2ယခု မှာ အထပ်ထပ်ြပစ်မှား ၍
ကုိယ် ဉာဏ် ပညာ အားြဖင့် အရည် သွနး်ေသာ ေငွ ု ပ်တု ၊ ဆရာသမား
လပ်ု တတ်ေသာ ုပ်တု ဆင်းတမုျားကုိ ကုိယ့် အဘို့
လပ်ု က ၏။ လပ်ု ပီးမှယဇ် ပူေဇာ်ေသာသူသည် ာွးသငယ် ကုိ နမ်း ေစဟု ဆုိ တတ်
က၏။ 3 ထုိေကာင့် ၊ သူတို့သည် နနံက် မုိဃ်းတိမ် က့ဲသို့ ၎င်း ၊ ေစာေစာ
ကွယ်ေပျာက် တတ်ေသာ ှင်း က့ဲသို့ ၎င်း
၊ ေကာက်နယ် တလင်းမှ
ေလေဘွ တိက်ုသွားေသာ ဖဲွ က့ဲသို့ ၎င်း ၊ မီးဖုိ
ထဲက ထွက်ေသာ မီးခုိး
က့ဲသို့ ၎င်း
ြဖစ် ရက လိမ့်မည်။ 4 သို့ ရာတင်ွ ၊ ငါ ထာဝရဘုရား သည် သင့်ကုိ အဲဂုတ္တု
ြပည် မှ
ကယ် ှ တ်ေသာသင်
၏ဘုရား သခင်ြဖစ်၏။ ငါ မှတပါး အြခားေသာ ဘုရား
သခင်ကုိ သင်မ သိ
ပီ။ ငါ မှတပါး ကယ်တင် ိင်ုေသာ သခင်မ ှိ။ 5 အလနွ် ေသွ့ေြခာက်ေသာ အရပ်

တည်းဟေူသာ ေတာ ၌ ပင် သင့် ကုိ ငါ သိ ပီ။ ကျက်စား ရာအရပ်၌
ဝေြပာ စွာ စားရက၏။ 6 ဝ ေသာအခါ
ဝါကား ေသာစိတ်
ှိ၍ ငါ ့ ကုိ ေမ့ေလျာ့ က၏။ 7 ထုိေကာင့် ၊ သူ
တို့ ၌
ငါသည် ြခေသင့်္ က့ဲသို့ ြဖစ်
မည်။ လမ်း နားမှာ ေချာင်းေသာ ကျားသစ် က့ဲသို့ သူတို့ ကုိ ေချာင်းေြမာင်း မည်။

8သား ေပျာက်ေသာ ဝံ
မက့ဲသို့ သူ တို့ ကုိ ငါဆီး ကိ ၍၊ သူ
တို့ ှလံးု ၌ ဖုံးေသာ အေြမးကုိ ဆုတ်ဖ့ဲ မည်။ ြခေသင့်္
မင်းက့ဲသို့ ေတွ့ေသာအရပ်၌ပင် ငါကုိက်စား မည်။ ေတာ
သားရဲ ြဖစ်၍အပုိင်းပုိင်းဆဲွြဖတ် မည်။ 9 အို ဣသေရလ
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၊ သင့် ကုိ ကယ်တင် ိင်ုေသာ အ ှင် ငါ ့ကုိ သင် သည်ဆန ့က်ျင် ဘက်ြပ ေသာေကာင့်
အကျ ိးနည်း ှ ိ၏။ 10သင် ၏ ှင် ဘုရင်သည် အဘယ် မှာ ှိသနည်း။ သင့် ေနရာ မိ
ှိသမျှ တို့ ၌
ကယ်တင် ပါေစေသာ။ သင် ၏ တရားသူ ကီး တို့သည် အဘယ်မှာ ှိ ကသနည်း။

11 ှ င်ဘုရင် ှင့်
မင်း များကုိေပး
ပါဟု သင် ေတာင်း ေသာေကာင့် ၊ ငါ အမျက် ထွက်၍
ှင် ဘုရင်ကုိေပး
ပီ။ တဖနြ်ပင်းစွာအမျက်ထွက် ၍
ှင်ဘုရင်ကုိ ပယ် ှား ပီ။ 12 ဧဖရိမ် ြပ ေသာဒစု ိုက် ကုိ ငါထုပ် ထား၍ သူ
၏ အြပစ် ကုိ သုိမီှး ပီ။ 13 သူ သည် သားဘွား ေသာ မိနး်မက့ဲသို့ ေဝဒနာ ကုိ ခံရ
ချနိန်းီ ပီ။ မုိက် ေသာအမျ ိးသား ြဖစ်၏။ သားဘွား ရာ ဝမ်းဝ၌
ကာြမင့် စွာေနပါသည်တကား။ 14 သူ တို့ ကုိ မရဏာ
ိင်ုငံတနခုိ်း မှ
ငါကယ်လွှတ် မည်။ ေသ
မင်းလက်မှ လည်း ေရွး မည်။ အိေုသမင်း ၊ သင့်
ကုိ ကာလနာ
စဲွေစမည်။ အိမုရဏာ
ိင်ုငံ၊ သင် ၌ ဖျက်ဆီး ေသာေဘးကုိ ေရာက်ေစမည်။ ေနာင်တ ရမည်အေကာင်းကုိ

ပမာဏ
မ ြပ ။ 15 မိမိ ညီအစ်ကုိ တို့တင်ွ
အသီး များစွာသီးတတ် ေသာ်လည်း ၊ အေ ှ ေလလာ လိမ့်မည်။ ထာဝရဘုရား
၏ ေလ
သည် ေတာ
မှ လာ ၍
သူ ၏စမ်းေရ တင်ွးကုိ ခနး်ေြခာက် ေစသြဖင့်
ေရ ြပတ် လိမ့်မည်။ ဘ ာ
တိက်ု၌ ှိသမျှ
ေသာ တနဆ်ာ အေကာင်း အြမတ်တို့ ကုိ ရနသူ်လယူု လိမ့်မည်။ 16 ှ မာရိ မိ သည်
မိမိ
ဘုရား သခင်ကုိ
ပုနက်န် ေသာေကာင့် ပျက်စီး လိမ့်မည်။ မိ သားတို့သည် ထား
ြဖင့်
လဲ ၍ ေသကလိမ့်မည်။ သူငယ် တို့သည် ေြမေပါ်မှာေဆာင့ဖွ်ပ် ြခင်းကုိ၎င်း ၊ ကုိယ်ဝန်
ေဆာင်ေသာမိနး်မတို့ သည် ဝမ်းခဲွ ြခင်းကုိ၎င်းခံရကလိမ့်မည်။
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14
1 အိုဣသေရလ ၊ သင် သည် ကုိယ်ြပ ေသာဒစု ိုက်အြပစ် အားြဖင့် အကျ ိးနည်း ှ ိ
ေသာေကာင့် သင် ၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ထံ ေတာ်သို့ ြပန် ေလာ။့ 2 ပဌနာစကား ကုိ ြပင်ဆင် ၍
ထာဝရဘုရား ထံ ေတာ်သို့ ြပန် လျက် ၊ အကျွ ်ပ်ုတို့ ၌ ှိသမျှ ေသာအြပစ် တို့ ကုိ
ပယ် ှင်းေတာ်မူပါ။ ေကျးဇူး ြပ ၍
လက်ခံ ေတာ်မူပါ။ အကျွ ်ပ်ုတို့သည် ကုိယ် ှ တ်ခမ်း တည်းဟေူသာ
ာွး သငယ် တို့ ကုိ ပူေဇာ် ပါမည်။ 3အာ ှုရိ မင်းသည် အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ မ
ကယ်တင် ရ။ အကျွ ်ပ်ုတို့သည် ြမင်းစီး သူရဲမ လပ်ုပါ။ ကုိယ် လက် ြဖင့် လပ်ု ေသာ
အရာတို့အား ၊ ကုိယ်ေတာ်တို့သည် အကျွ ်ပ်ု တို့၏ ဘုရား
သခင်ြဖစ်ပါ၏ဟု ေနာက် တဖန် မ
ဆုိ ပါ။ အေကာင်း
မူကား၊ မိဘ
မ ှိ ေသာသူတို့သည် ကုိယ်ေတာ် ထံ၌ က ုဏာ ေကျးဇူး ကုိ ခံ တတ် ကပါ၏ဟု
ေလျှာက်ကေလာ။့ 4 ငါ သည် အမျက် ေြပ ေသာေကာင့် သူ တို့ေဖာက်ြပန်
ြခင်းကုိ ြပ ြပင် မည်။ ကုိယ် အလို အေလျာက်စုံမက် မည်။ 5 ငါသည် ှင်း က့ဲသို့ ဣ
သေရလ အေပါ် မှာ ေန
မည်။ သူသည် ှင်းပွင့် က့ဲသို့ ပွင့် လိမ့်မည်။ ေလဗ နု်
ေတာက့ဲသို့ အြမစ် စဲွ လိမ့်မည်။ 6 အ ွှန ့် တို့သည် ြပန ့်ပွါး ၍ ၊ သံလင်ွ ပင်က့ဲသို့
အသေရ တင့်တယ် လိမ့်မည်။ ေလဗ ုန် ေတာက့ဲသို့ ေမွှး ကိ င် လိမ့်မည်။ 7 ထုိအပင်
၏ အရိပ် ေအာက်၌ ေန ေသာသူတို့သည် အသစ် ြပ ြပင်ြခင်း ှ ိ၍ စပါး ကုိြပ စု က
လိမ့်မည်။ စပျစ် ယ်ွ ပင်က့ဲသို့ တိးုပွါး ၍
ေလဗ နု် စပျစ်ရည် က့ဲသို့ ေကျာ်ေစာ ကလိမ့်မည်။ 8 ငါ သည် ေနာက် တဖန် ု ပ်တု
ဆင်းတတိုု့ ှင့်
အဘယ်သို့ ဆုိင်ရသနည်းဟု ဧဖရိမ် သည် ေြပာလိမ့်မည်။ သူ၏စကားကုိလည်း ငါ
နားေထာင် ၍
သူ့ ကုိ ကည့် ှု မည်။ စိမ်း ေသာထင်း ှုး ပင်က့ဲသို့ ြဖစ်၍၊ သင် သည် ငါ ့ ေကျးဇူး
ေကာင့်
အသီး ှင့်ြပည့်စုံ လိမ့်မည်။ 9အဘယ်သူ သည်ပညာ ှိ သနည်း။ ထုိသူသည် ဤ
အရာတို့ ကုိ နားလည် လိမ့်မည်။ အဘယ်သူသည် ဉာဏ် ေကာင်းသနည်း။ ထုိသူသည်
ဤ
အရာတို့ ကုိ သိ
ရလိမ့်မည်။ ထာဝရဘုရား
၏လမ်း ေတာ်တို့သည် ေြဖာင့် က၏။ ေြဖာင့်မတ် ေသာသူတို့ သည် လိက်ု က
လိမ့်မည်။ အဓမ္မ
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လတိူု့ မူကား ၊ ထုိ
လမ်းတို့ ၌
ထိမိ၍ လဲ ကလိမ့်မည်။
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ေယာလအနာဂတ္တ ိကျမ်း။
1 ေပေသွလ ၏ သား
ေယာလ သို့
ေရာက် လာေသာ
ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ် ဟူမူကား၊ 2 အသက် ကီး ေသာသူတို့ ၊ ကား
ကေလာ။့ ြပည်သူ ြပည်သား အေပါင်း တို့ ၊ နားေထာင် ကေလာ။့ ဤသို့
ေသာ အမှုသည် သင် တို့လက်ထက် ၌
ြဖစ် ဘူးသေလာ။ ဘုိးေဘး
တို့ လက်ထက်
၌ ြဖစ်ဘူးသေလာ။ 3 ကုိယ် သား တို့အား
ေြပာကေလာ။့ သူတို့သည် သူ
တို့သား
တို့အား ေြပာ ကေစ။ သူ
တို့သား တို့သည်လည်း
ဆက် ွှယ် ေသာ အြခား သူတို့အား ေြပာကေစ။ 4 ဂါဇံ ကျ ိင်း ခင်း ထားေသာ အရာ
ကုိအရာဘကျ ိင်း စား ၏။ အရာဘကျ ိင်း ခင်း ထားေသာ အရာကုိ ယာလက်ကျ ိင်း
စား ၏။ ယာလက်ကျ ိင်း ခင်း ထားေသာ အရာကုိ ခါသိလ ကျ ိင်း
စား ၏။ 5 ေသ ေသာက်က း တို့ ၊ ိးု
၍
ငိေု ကး ကေလာ။့ စပျစ်ရည် ကုိ ေသာက် က း ေသာသူတို့ ၊ သင်တို့ ေသာက်ရန်
ချ ိေသာ စပျစ်ရည်
ြပတ် ေသာေကာင့် ငိေု ကး ြမည်တမ်းကေလာ့ ။ 6အေကာင်း မူကား၊ အား ကီး ၍
မ ေရတက်ွ ိင်ုေအာင် များြပားေသာ အမျ ိး သည် ငါ ့ ြပည် ေပါ် သို့ တက် လာ ပီ။ ထုိ
အမျ ိး ၏ သွား သည် ြခေသင့်္ သွား က့ဲသို့ ၎င်း
၊ အံသွားသည်လည်း ြခေသင့်္ မအံသွား က့ဲသို့ ၎င်း ြဖစ်၏။ 7 ငါ ့ စပျစ် ယ်ွပင်ကုိ
ဖျက်ဆီး ၍
ငါ ့သေဘင်္ာသဖနး်
ပင်ကုိ ကျ ိးပ့ဲ ေစ ပီ။ သုတ်သင် ပယ် ှင်း၍
ပစ် လိက်ု ေလ ပီ။ အခက် အလက်တို့သည် ြဖ က၏။ 8အသက်ငယ် စ ်လက်ထပ်
ေသာ ခင်ပွနး် အတက်ွ
ေလျှာ်ေတ
အဝတ်ကုိ ဝတ် ေသာ သတို့သမီး
က့ဲသို့
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ငိေု ကး ြမည်တမ်း ေလာ။့ 9 ေဘာဇ ် ပူေဇာ်သက္က ာ ှင့်
သွနး်ေလာင်း ရာ ပူေဇာ်သက္က ာသည် ထာဝရဘုရား
၏အိမ် ေတာ်၌
ြပတ် ၏။ ထာဝရဘုရား
၏အမှု ေတာ်ေစာင့် ယဇ် ပုေရာဟိတ်တို့ သည် ငိေု ကး ြမည်တမ်း က၏။ 10 လယ်
သည် ပျက် ၏။ ေြမ သည် ည ိးငယ် ၏။ စပါး လည်း ပျက် ၏။ ချ ိေသာ စပျစ်ရည်
ကုန် ပီ။ ဆီ
လည်း ေလျာ့ ပီ။ 11 လယ်လပ်ုေသာသူတို့ ၊ လယ်၌ ရိတ်ရေသာ အသီးအ ှံ ပျက်
ေသာေကာင့်၊ ဂျ ံစပါး ှင့် မုေယာစပါး အတက်ွ ှက်ေကာက်ြခင်း ှ ိ ကေလာ။့ ဥယျာ ်
ကုိ ြပ စု ေသာသူတို့ ၊ ြမည်တမ်း ကေလာ။့ 12 စပျစ် ယ်ွပင်သည် ည ိး မ်ွး ၏။
သေဘင်္ာသဖနး်
ပင်လည်း
ေသွ့ေြခာက် ၏။ သလဲ
ပင်၊ စွနပ်လွံ ပင်၊ ေ ှာက်ချ ိ ပင် မှစ၍ ေတာ
သစ်ပင် ှိသမျှ တို့သည် ည ိး မ်ွး က၏။ အကယ် စင်စစ် လူ
သား တို့ ၌
ဝမ်းေြမာက် စရာ အေကာင်းသည် ေသွ့ေြခာက် ၏။ 13 အို ယဇ်ပုေရာဟိတ် တို့ ၊
ေလျှာ်ေတအဝတ်ကုိ ဝတ် ၍
ငိေုကး ကေလာ။့ ယဇ် ပလ္လ င်ေတာ် အမှု ေစာင့တိ်ု့ ၊ ြမည်တမ်း ကေလာ။့ ငါ ၏ဘုရား
သခင့်အမှု ေတာ်ေစာင့်တို့ ၊ လာ
က။ ေလျှာ်ေတ အဝတ်ကုိ ဝတ်လျက် တည ့်လံးုအိပ်
ကေလာ။့ အေကာင်း မူကား၊ ေဘာဇ ် ပူေဇာ်သက္က ာ၊ သွနး်ေလာင်း
ရာ ပူေဇာ်သက္က ာကုိ သင် တို့ ဘုရား သခင်၏ အိမ်
ေတာ်၌
မ ဆက်ကပ်ဘဲ ေနကပါ ပီတကား။ 14အစာေ ှာင် ရေသာအချနိကုိ် ခန ့် ထားကေလာ့
။ ခိ းြခံစွာကျင့် ရေသာအချနိ်ကုိ ေကာ်ြငာ ကေလာ။့ အသက် ကီး သူမှစ၍ြပည်သူ
ြပည်သားအေပါင်း တို့ ကုိ သင် တို့ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား ၏ အိမ် ေတာ်၌ စည်းေဝး
၍ ထာဝရဘုရား
အား
ဟစ်ေကာ် ကေလာ။့ 15 ထုိေန ့ရက်ေကာင့်
အ မဂင်္လာ ှိ၏။ ထာဝရဘုရား
၏ ေန ့
ရက်နးီ ပီ။ အန ္တ
တနခုိ်း ှ င် ဖျက်ဆီး ြခင်း ေဘးက့ဲသို့
ေရာက် လာလိမ့်မည်။ 16 ငါတို့စားစရာ သည် ငါ တို့မျက်ေမှာက် ၌ ြပတ်
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သည်မ ဟတ်ုေလာ။ ငါ တို့ ဘုရား
သခင်၏ အိမ် ေတာ်၌
ဝမ်းေြမာက် ရွှင်လနး် ြခင်းအေကာင်းလည်း ြပတ်သည် မဟတ်ုေလာ။ 17 မျ ိးေစ့
တို့သည် ေြမစုိင် ေအာက် မှာ ပုပ် က၏။ စပါး ြပတ်
ေသာေကာင့်
စပါးကျ ီ တို့သည် ပျက် က၏။ ဘ ာ
တိက်ု တို့သည် ပိ က၏။ 18 တိ စ္ဆာန် တို့သည် အလနွြ်မည်တမ်း က၏။ ာွး စု
တို့သည် ကျက်စား ရာအရပ်မ ှိေသာေကာင့် ပင်ပနး် က ၏။ သုိး
စု တို့သည်လည်း
ေသ က၏။ 19 အိထုာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိ
အကျွ ်ပ်ု ဟစ်ေကာ် ပါ၏။ ေတာ
၌ ကျက်စား ရာအရပ်တို့ ကုိ မီး
ှု ိ ပါ ပီ။ ေတာ
သစ်ပင် ှိသမျှ တို့ ကုိ မီးလျှ ံ ေလာင် ပါ ပီ။ 20 ေတာ သားရဲ တို့သည်လည်း
ကုိယ်ေတာ် ကုိ
ဟစ်ေကာ်
ကပါ၏။ ြမစ် ေရ ခနး်ေြခာက် ပါ ပီ။ ေတာ
၌ ကျက်စား
ရာအရပ်တို့ ကုိလည်း
မီး ေလာင် ပါ ပီ။

2
1 ဇိအနု် ေတာင်ေပါ် မှာ တံပုိး
ကုိ မှုတ် ကေလာ။့ သန ့် ှ င်း ေသာ ငါ ့ ေတာင် ေပါ် မှာ သတိေပးေသာ အသံ
ကုိ ြပ ကေလာ။့ ြပည်သူ ြပည်သားအေပါင်း တို့သည် တနုလ်ှုပ် ကေစ။ အေကာင်း
မူကား၊ ထာဝရဘုရား
၏ ေန ့
ရက်သည် လာ
၍ နးီ ပီ။ 2 မုိက်မဲ ေသာေန ့၊ မုိဃ်း အံု့ ၍
ေမှာင်မုိက် ထူထပ် ေသာေန ့
ြဖစ်၏။ ေနအာ ုန် သည် ေတာင် ထိပ်တို့ ကုိ
ှ ံြပား
သက့ဲသို့ ၊ အများ
ြဖစ်၍အား ကီး ေသာ အမျ ိး သည် လာ၏။ ေ ှး ကာလ ၌
ထုိသို့
မ ြဖစ် စဖူး။ ေနာင် ကာလ အစ ်အဆက်၌လည်း မ
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ြဖစ် ရ လတံ။့ 3 သူ တို့ေ ှ မှာ
မီး ေလာင် ၏။ ေနာက် ၌လည်း
မီးလျှ ံ ေတာက် ၏။ ေ ှ တင်ွ ှိေသာြပည် သည် ဧဒင်
ဥယျာ ် က့ဲသို့ ြဖစ်၏။ ေနာက် ၌ကား၊ သုတ်သင် ပယ် ှင်းေသာ လင်ွြပင် ြဖစ်၏။
အကယ် စင်စစ်သူ တို့လက်မှ
အဘယ်အရာမျှ မ
လတ်ွ ရ။ 4 သူ တို့သည် အဆင်း အားြဖင့်ြမင်း ှင့်တူ ၍ ၊ ြမင်းစီး သူရဲက့ဲသို့ ေြပး
ကလိမ့်မည်။ 5 ရထား ြမည်သံ က့ဲသို့ ၎င်း ၊ အမှုိက် ကုိ ေလာင် ေသာ မီး
ြမည်သံ က့ဲသို့ ၎င်း အသံြမည်၍ ေတာင် ထိပ် တို့အေပါ် မှာ ခုန် ကလိမ့်မည်။ စစ်တိက်ု
ြခင်းငှါခင်းကျင်း ၍ အား ကီး ေသာ လူ
အလံးုအရင်းက့ဲသို့ ြဖစ် ကလိမ့်မည်။ 6 သူ တို့ေ ှ မှာ
လူ တို့သည် အလနွပ်င်ပနး် ေသာစိတ် ှိ၍၊ ခပ်သိမ်း ေသာသူတို့ သည် မျက် ှာ မည်း
က လိမ့်မည်။ 7 သူတို့သည် သူရဲ
က့ဲသို့ ေြပး ၍ စစ်သူရဲ က့ဲသို့ မိ ို း ကုိ တက် ကလိမ့်မည်။ လမ်း မ လွှဲ ဘဲ
အသီးအသီး
မိမိ တို့လမ်း သို့
တည့်တည့်လိက်ု ကလိမ့်မည်။ 8တဦး ကုိတဦးမ တိက်ု ဘဲ မိမိ
လမ်း သို့
မိမိလိက်ု
ကလိမ့်မည်။ ထားသွား ကုိ ထိ
ေသာ်လည်း ှန ြခင်းကုိ မ ခံရက။ 9 မိ ထဲမှာတလည်လည် ေြပး လျက်၊ မိ ို း ကုိ
ေကျာ် လျက်၊ အိမ် ေပါ် သို့ တက် လျက်၊ သူခုိး
က့ဲသို့ ြပတင်းေပါက်
ထဲသို့ ဝင် လျက် ှိ ကလိမ့်မည်။ 10 သူ တို့ေ ှ မှာ
ေြမ ကီး လှုပ် လိမ့်မည်။ မုိဃ်း ေကာင်းကင် လည်း တနုခုိ်က် လိမ့်မည်။ ေန
ှင့် လ
သည် မုိက် ၍ ၊ ကယ် တို့သည် မ ထွနး်လင်းဘဲေန ကလိမ့်မည်။ 11 ထာဝရဘုရား
သည်လည်း
မိမိ တပ် ေတာ်ေ ှ မှာ
အသံ ကုိ လွှင့် ေတာ်မူမည်။ တပ် ေတာ်သည် အလနွ် ကီးမား ၏။ စကား
ေတာ်အတိင်ုး စီရင် ေသာသူသည် တနခုိ်း ကီး ေတာ်မူ၏။ ထာဝရဘုရား
၏ေန ့ရက်သည် ကီး ၍
အလနွ်
ေကာက်မက် ဘွယ်ေသာ ေနရ့က်ြဖစ်၏။ အဘယ်သူ ခံ ိင်ု သနည်း။ 12 သို့ ြဖစ်၍ ၊
ထာဝရဘုရား
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မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ယခု
တင်ွ အစာေ ှာင် ြခင်း၊ ငိေု ကး ြမည်တမ်း ြခင်း ှင့်တကွ
စိတ် ှလံးု အကင်းမ့ဲ ငါ ့ ထံ သို့ ြပန် လာကေလာ။့ 13အဝတ် ကုိ မ
ဆုတ်ဘဲ ှလံးု ကုိ ဆုတ် လျက် ၊ သင် တို့၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ထံ ေတာ်သို့ ြပန် လာကေလာ။့ ချစ် သနားြခင်းေမတ္တ ာ က ုဏာ
ှင့် ြပည့်စုံ၍ စိတ် ှည် ေသာ သေဘာ၊ အလနွ် ေကျးဇူး ြပ ချင်ေသာ သေဘာ၊ အြပစ်
ေပး ြခင်းကုိ ေနာင်တရ တတ်ေသာ သေဘာ ှိေတာ်မူ၏။ 14သင်တို့သည် သင် တို့၏
ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား
အား
ေဘာဇ ် ပူေဇာ်သက္က ာ ှင့်
သွနး်ေလာင်း ရာ ပူေဇာ်သက္က ာကုိ ဆက်ကပ်ရန် ြဖစ်ေစြခင်းငှါ၊ ဘုရားသခင် သည်
တဖန်
ြပနလ်ာ၍
ေနာင်တရ ပီးလျှင် ၊ ေကာင်း ကီး မဂင်္လာကုိ ထား
ရစ်ေစေတာ်မူမည်မမူမည်ကုိ အဘယ်သူ
သိ ိင်ု သနည်း။ 15 ဇိအနု် ေတာင်ေပါ် မှာ တံပုိး
ကုိ မှုတ် ကေလာ။့ အစာေ ှာင် ရေသာအချနိကုိ် ခန ့် ထား၍ ခိ းြခံ စွာကျင့် ရေသာ
အချနိ်ကုိ ေကာ်ြငာ ကေလာ။့ 16 လူ များတို့ ကုိ ေခါ် ၍ စုေဝးေသာ ပရိသတ် တို့ ကုိ
သန ့် ှ င်း ေစ ကေလာ။့ အသက် ကီး ေသာသူတို့ ကုိ၎င်း၊ ငယ် ေသာသူ ှင့် ို့ စို့ ေသာသူ
တို့ ကုိ၎င်းစုေဝး ေစကေလာ။့ မဂင်္လာေဆာင် လလုင်သည် မိမိ
အခနး် ထဲက ၎င်း ၊ မဂင်္လာေဆာင်
သတို့သမီးသည် မိမိ
ကွယ်၍ေနေသာ ကုလားကာ
တင်ွးက ၎င်း ထွက် ေစ။ 17 ထာဝရဘုရား ၏ အမှု ေတာ်ေစာင့်၊ ယဇ် ပုေရာဟိတ်
တို့သည် အိမ်ေတာ်ဦး ှင့်
ယဇ် ပလ္လ င်စပ်ကား မှာ ငိေု ကး လျက် ၊ အိထုာဝရဘုရား
၊ ကုိယ်ေတာ် ၏လူ များကုိ သနား
ေတာ်မူပါ။ တပါးအမျ ိးသားတို့သည် အစုိးရ၍ အေမွ ေတာ်လတိူု့ ကုိ က့ဲရဲ
ေစြခင်းငှါ အပ် ှံ ေတာ်မ မူပါ ှင့်။ သူ
တို့ ဘုရား
သခင်ကား၊ အဘယ်မှာ ှိသနည်းဟု တပါးအမျ ိးသားတို့သည် အဘယ်ေကာင့် ဆုိ
ရကပါ သနည်းဟု ေလျှာက် ကေစ။ 18 သို့ ြပ လျှင်၊ ထာဝရဘုရား
သည် ြပည် ေတာ်ကုိ
မစချင်ေသာစိတ် အား ကီး၍
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မိမိ လူ တို့ ကုိ ကယ်မ သနား ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 19အကယ်စင်စစ်ထာဝရဘုရား သည်
ထူး
ေတာ်မူလျက် ၊ ငါ သည် ဆန် စပါး၊ စပျစ်ရည် ၊ ဆီ
ကုိ ေပး
လိက်ု၍
သင်တို့သည် ဝ
ကလိမ့်မည်။ ေနာက် တဖန် တပါးအမျ ိးသား
က့ဲရဲ ရာြဖစ်ေစြခင်းငှါ
ငါမ ြပ ။ 20 ေြမာက် မျက် ှာတပ်သားတို့ ကုိ သင် တို့ေနရာ မှ
ငါပယ် ှားမည်။ အဘယ်သူ မျှမ ှိ၊ ေသွ့ေြခာက် ေသာ အရပ် သို့
ှင် ထုတ်မည်။ အေ ှ ပင်လယ် ကုိ
မျက် ှာ ြပ လျက် ၊ အေနာက် ပင်လယ် ကုိ
ေကျာခုိင်း လျက်
ချ ီ သွားလိမ့်မည် ။ ပုပ်စပ်နေံစာ်ေသာ အနံ ့
ထွက် လိမ့်မည်။ ထာဝရဘုရား သည် ကီး ေသာ အမှုတို့ ကုိ ြပ ေတာ်မူမည်ဟု မိန ့်
ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 21 အိြုပည် ေတာ်၊ မ
စုိးရိမ် ှင့်။ ဝမ်းေြမာက် ရွှင်လနး်ြခင်း ှ ိေလာ။့ ထာဝရဘုရား
သည် ကီး ေသာအမှုတို့ ကုိ ြပ ေတာ်မူမည်။ 22 အိေုတာ
သားရဲ တို့ ၊ မ
စုိးရိမ် က ှင့်။ ေတာ
ြမက်ပင် ေပါက် လျက်၊ သစ်ပင် တို့သည် အသီး
ကုိ သီး
လျက်၊ သေဘင်္ာ သဖနး်ပင် ှင့်
စပျစ် ယ်ွပင်တို့လည်း အား
ထုတ် လျက် ှိ က၏။ 23 အိဇိုအနု် မိ သား တို့ ၊ ဝမ်းေြမာက် ၍
သင် တို့၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ကုိ အမီှြပ လျက်
ရွှင်လနး် ကေလာ။့ အေကာင်း မူကား၊ ဓမ္မ
ဆရာကုိ ေပး
ေတာ်မူ၍ အစ
အဦး၌ လည်း
အရင် မုိဃ်း ှင့် ေနာက်မုိဃ်း ကုိ သင် တို့အေပါ် မှာ ရွာ ေစေတာ်မူမည်။ 24 ေကာက်
နယ် တလင်းတို့သည် စပါး ှင့် ြပည့် ၍ ၊ အသီး
နယ်ရာ ကျင်းတို့ ၌လည်း စပျစ်ရည် ှင့် ဆီ
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လျှ ံ က လိမ့်မည်။ 25အရာဘကျ ိင်း ၊ ယာလက်ကျ ိင်း ၊ ခါသိလကျ ိင်း ၊ ဂါဇံ ကျ ိင်း
တည်းဟေူသာငါေစလွှတ် ေသာ ငါ ၏ မဟာ
ဗုိလ်ေြခတို့ ကုိက်စား ေသာ ှစ် ေပါင်းကာလကုိ
ငါြပန် ေပး မည်။ 26သင် တို့သည် ဝ
စွာ စား
ရကလိမ့်မည်။ အံဩ့
ဘွယ်ေသာအမှုတို့ ကုိ
သင် တို့ ၌
ြပ ေသာ သင် တို့၏ဘုရား သခင် ထာဝရဘုရား
၏နာမေတာ် ကုိ ချးီမွမ်း ကလိမ့်မည်။ ေနာက် တဖန် ငါ ၏လူ တို့သည်လည်း ှက်
ေကာက်ြခင်းမ ှိရက။ 27 ငါ သည် ဣသေရလ
အမျ ိး၏အလယ် ၌ ှိ ေ ကာင်း ကုိ၎င်း ၊ အြခား ေသာ ဘုရားမ
ှိ၊ ငါ ထာဝရဘုရား
သည် သင် တို့၏ဘုရား သခင်ြဖစ်ေကာင်း ကုိ၎င်းသင်တို့ သိ ရကလိမ့်မည်။ ေနာက်
တဖနင်ါ ၏လူ တို့သည် ှက်ေကာက် ြခင်းမ ှိရက။ 28 ထုိေနာက်မှ လမူျ ိ း တကာ တို့
အေပါ် သို့ ငါ ၏ ဝိညာ ် ေတာ်ကုိ ငါသွနး်ေလာင်း မည်။ သင် တို့၏ သား
သမီး တို့သည် ပေရာဖက် ဉာဏ် ှင့် ေဟာေြပာရက လိမ့်မည်။ အသက် ကီး ေသာသူ
တို့သည် နမိိတ်အိပ်မက် တို့ ကုိ ြမင်မက် ရကလိမ့်မည်။ အသက် ငယ်ေသာသူတို့ သည်
လည်း
ဗျာဒိတ် ူပါ ံုတို့ ကုိ ြမင် ရကလိမ့်မည်။ 29 ငါ၏အမှု ကုိ ေဆာင်ရွက်ေသာ ေယာက်ျား
မိနး်မ တို့အေပါ် သို့ ငါ ၏ဝိညာ ် ေတာ်ကုိ ငါသွနး်ေလာင်း ၍၊ သူတို့သည် ပေရာဖက်
ဉာဏ် ှင့် ေဟာေြပာရကလိမ့်မည်။ 30 မုိဃ်းေကာင်းကင် ၌ ၎င်း
၊ ေြမ ကီး ေပါ်၌ ၎င်း
၊ အံဘွ့ယ် ေသာအရာတည်းဟေူသာေသွး ၊ မီးလျှ ံ ၊ မီးခုိး
တိင်ု
တို့ ကုိ ငါြပ မည်။ 31ထာဝရ ဘုရား၏ ေကာက်မက် ဘွယ်ေသာေန ့
ကီး မတိင်ုမီှ၊ ေန
သည်ေမှာင်မုိက် အတိ ြဖစ် လိမ့်မည်။ လ
သည်လည်း
ေသွး ြဖစ် လိမ့်မည်။ 32 ထုိအခါ
ထာဝရဘုရား ကုိ ပဌနာ
ြပ ေသာသူ
ှိသမျှ တို့သည် ကယ်တင် ေတာ်မူြခင်းသို့ ေရာက်ရ က လတံ။့ အေကာင်း မူကား၊

ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည် အတိင်ုး
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ဇိအနု် ေတာင် ၊ ေယ ု ှလင် မိ ၌ ၊ ထာဝရဘုရား
ေခါ် ေတာ်မူေသာသူ
အကျန် အကင်းတို့အဘို့ ကယ်တင် ြခင်းအခွင့် ှ ိ ရလတံ။့

3
1 ထုိေန ့ရက်ကာလ ၌
အထက်က သိမ်း သွားြခင်း ကုိ ခံရေသာယုဒ
ြပည်သူ၊ ေယ ု ှလင် မိ သားတို့ ကုိ ငါေဆာင် ခ့ဲြပန်ေသာအခါ ၊ 2 ခပ်သိမ်း ေသာ
လမူျ ိ း တကာတို့ ကုိ ငါသည် စုေဝး
ေစ၍
ေယာ ှဖတ် ချ ိင့် သို့
ေခါ် ခ့ဲမည်။ သူတို့သည် ငါ ့ ြပည်
ကုိ ေဝဖန် ၍
အတိင်ုးတိင်ုး အြပည်ြပည်တို့တင်ွ
ကဲွြပား ေစ ေသာ ငါ ၏အေမွ လူ ဣသေရလ
အမျ ိးဘက် မှာ ငါသည် တရား စီရင်မည်။ 3 သူတို့သည် ငါ ၏လူ တို့အဘို့
စာေရးတံ ချ က ပီ။ လူ
ကေလးကုိ ြပည်တနဆ်ာ ှင့် ၎င်း ၊ မိနး်မ ကေလးကုိ မိမိေသာက် စရာ စပျစ်ရည် ှင့်
၎င်း ဖယ်လှယ် က ပီ တကား။ 4 အိတုု ု မိ ၊ ဇိဒနု် မိ ၊ ပါေလတ္တိန ြပည် ှင့်
နးီစပ်ေသာ အရပ် ှိသမျှ တို့ ၊ သင်တို့သည် ငါ ှင့်
အဘယ်သို့ ဆုိင် ကသနည်း။ ငါ ့ ကုိ
ရန် တံု့ ြပ ကမည်ေလာ။ ငါ ့ ကုိ
ရန် တံု့ ြပ ကလျှင် ၊ ထုိရနကုိ် သင် တို့ ေခါင်း ေပါ် သို့ အလျင် အြမနင်ါြပန် ေရာက်
ေစမည်။ 5သင်တို့သည် ငါ ့ ေရွှ ေငွ ကုိ ယူ
၍ ၊ ငါ ှစ်သက် ဘွယ်ေသာ ဥစ္စာ
ြမတ်တို့ ကုိ သင် တို့ ဘုံ ဗိမာနထဲ် သို့ သွင်း ေသာေကာင့် ၎င်း ၊ 6 ယုဒ ြပည်သူ ၊ ေယ
ု ှလင် မိ သား တို့ ကုိ ေနရင်း ြပည် မှ
အေဝး သို့ ေြပာင်းေစလိေုသာငှါ ၊ ေဟလသ
အမျ ိးသား တို့အား
ေရာင်း လိက်ုေသာေကာင့်၎င်း ၊ 7သင်တို့ေရာင်း လိက်ုရာအရပ် မှ
ငါ သည် ထေြမာက်
၍ ၊ သင် တို့ရန် တံု့ ြပ ြခင်းကုိ သင် တို့ေခါင်း ေပါ် သို့ ြပန် ေရာက်ေစမည်။ 8သင် တို့
သား သမီး များကုိလည်း
ယုဒ အမျ ိးသား တို့ ၌
ငါေရာင်း ၍ ၊ သူ
တို့သည် တဖနေ်ဝး ေသာ အမျ ိး၊ ေ ှဘ ြပည် သားတို့ ၌
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ေရာင်း လိက်ုကလိမ့်မည်။ ထုိသို့
ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူ ပီ။ 9ဤ အမှုကုိ တပါးအမျ ိးသား တို့အား ကား ေြပာ
ကေလာ။့ စစ်တိက်ု ြခင်းငှာြပင်ဆင် ၍ စစ် သူရဲတို့ ကုိ ှ ိးေဆာ် ကေလာ။့ စစ် သူရဲ
အေပါင်း တို့သည် ချ ်းကပ် ၍ တက် လာကေစ။ 10 သံထွနသွ်ား များကုိ ထား
ြဖစ်ေစ ြခင်းငှာ၎င်း ၊ တံစ ် များကုိ လံှ ြဖစ်ေစ ြခင်းငှာ၎င်း ထု
လပ်ုကေလာ။့ အားနည်း ေသာသူက၊ ငါ အား ကီးသည်ဟု ေြပာဆုိ ေစ။ 11 ပတ်လည်
၌ ေနေသာတပါးအမျ ိးသား အေပါင်း တို့ ၊ စုေဝး
၍
လာ ကေလာ။့ သင်းဖွ့ဲ ကေလာ။့ စုေဝးရာအရပ်
၌
သင်တို့သူရဲ များကုိ ထာဝရဘုရား
ှမ့်ိချ ေတာ်မူမည် ။ 12တပါးအမျ ိးသား တို့သည် ထ
၍
ေယာ ှဖတ် ချ ိင့်
သို့
တက် လာကေစ။ ပတ်လည် ၌ ေနေသာတပါး အမျ ိးသား အေပါင်းတို့ ကုိ စစ်ေကာ
စီရင်ြခင်းငှာ ထုိ အရပ်၌
ငါ ထုိင် မည်။ 13 ရိတ် စရာ စပါး မှည့် ေသာေကာင့် တံစ ် ကုိ လွှတ် ကေလာ။့
စပျစ်သီး နယ်ရာတနဆ်ာြပည့် ၍၊ စပျစ်ရည်
ကျင်းတို့သည် လျှ ံ ေသာေကာင့် လာ က။ ဆင်းကေလာ့ ။ အေကာင်း မူကား၊ သူ
တို့ ြပ ေသာဒစု ိုက် အြပစ် သည် ကီး လှ၏။ 14 ကွပ်မျက် ရာချ ိင့် ၌
လူ များစည်းေဝးလျက် ှိ က၏။ ကွပ်မျက် ရာချ ိင့် ၌
ထာဝရဘုရား
၏ ေနရ့က် သည် ေရာက်လနုးီ ပီ။ 15 ေန ှင့် လ သည် မုိက် လိမ့်မည်။ ကယ် တို့သည်
လည်း
မ ထွနး်လင်း ဘဲေနကလိမ့် မည်။ 16ထာဝရဘုရား သည်လည်း
ဇိအနု် ေတာင်ေပါ်က
ေကးေကာ် ၍ ၊ ေယ ှု ှလင် မိ ထဲက
အသံ ကုိလွှင့် ေတာ်မူသြဖင့် ၊ မုိဃ်းေကာင်းကင် ှင့်
ေြမ ကီး သည် တနုလ်ှုပ် လိမ့်မည် ။ သို့ ရာတင်ွ ၊ ထာဝရဘုရား
သည် မိမိ
လူ တို့၏ ခုိလှုံ ရာ ၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့၏ အစွမ်း သတ္တ ိြဖစ်ေတာ်မူလိမ့် မည်။ 17 ငါ သည်လည်း
ငါ ၏သန ့် ှ င်း ေသာ ဇိအနု် ေတာင်
ေပါ် မှာေန ေသာ သင် တို့၏ ဘုရား
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သခင်ထာဝရဘုရား
ြဖစ်ေကာင်း ကုိ သင်တို့ သိ ရကလိမ့်မည်။ ေယ ု ှလင် မိ သည်လည်း
သန ့် ှ င်း လိမ့်မည် ။ ေနာက် တဖန် ထုိ မိ ကုိ
တပါး အမျ ိးသားမ နင်း ရ။ 18 ထုိ ကာလ ၌
ချ ိေသာ စပျစ်ရည် သည် ေတာင် တို့ မှ ယုိ
လိမ့်မည်။ ို့
ရည်သည် ကုနး် တို့ မှ ထွက် လိမ့်မည်။ ယုဒ
ြမစ် ှိသမျှ တို့သည် ေရစီး
ကလိမ့်မည်။ ထာဝရဘုရား
၏ အိမ် ေတာ်ထဲက
စမ်းေရ ထွက် ၍
ှိတ္တိမ် ချ ိင့် ကုိ စုိ ေစလိမ့်မည်။ 19 ယုဒ ြပည် ၌
အြပစ် မ ှိေသာသူ တို့ ကုိသတ်
၍ ယုဒ
အမျ ိးသား တို့ ကုိ ည ်းဆဲ ေသာေကာင့် ၊ အဲဂုတ္တု
ြပည် သည်လဆိူတ်ညံ လျက်
ှိ လိမ့်မည်။ ဧဒံု
ြပည်သည်လည်း
လဆိူတ်ညံ ေသာ ေတာ
ြဖစ် လိမ့်မည်။ 20 ယုဒ ြပည်မူကား ၊ ထာဝရ
ြပည်၊ ေယ ု ှလင် မိ မူကား ၊ ကာလ
အစ ်အဆက်တည်ေသာ မိ ြဖစ်လိမ့်မည်။ 21 ထုိ မိ သားတို့သည် အေသ
သတ်ြခင်းကုိ ခံရေသာ အြပစ်ေကာင့်၊ ငါသည် မ ေပး ေသးေသာ ဒဏ်ကုိ တဖနေ်ပး
ဦ ◌းမည်။ ထာဝရဘုရား
သည် ဇိအနု် ေတာင်ေပါ် မှာ ကျနိး်ဝပ် ေတာ်မူသတည်း။
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အာမုတ်အနာဂတ္တ ိကျမ်း။
1 ယုဒ ှင်ဘုရင် ဩဇိ မင်း၊ ဣသေရလ
ှင်ဘုရင် ေယာ ှ ၏သား
ေယေရာေဗာင် မင်းတို့လက်ထက် ၊ ေြမ ကီး မ
လှုပ် မီှ ှစ် ှစ် အထက်က၊ သုိးထိနး် စုအဝင်ြဖစ်ေသာ ေတေကာ
ရွာသားအာမုတ် သည် ဣသေရလ
ြပည်အတက်ွ
ခံရ ေသာဗျာဒိတ်ေတာ်စကား ဟူမူကား၊ 2ထာဝရဘုရား သည် ဇိအနု် ေတာင်ေပါ်က
ေကးေကာ် ၍ ၊ ေယ ု ှလင် မိ ထဲက အသံ ကုိ လွှင့် ေတာ်မူေသာေကာင့်
၊ သုိးထိနး် ေနရာ တို့သည် ည ိးငယ် ၍ ၊ ကရေမလ
ေတာင်ထိပ် သည် မ်ွးရိ လိမ့်မည်။ 3ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ဒမာသက် မိ သည် ဂိလဒ် ြပည်ကုိ စပါးနယ်ရာ သံ ယ ္တရား
စက်တို့ ှင့်
ကိတ်နယ်ေသာအြပစ် သုံး ပါးမက ၊ အြပစ်ေလး ပါးေကာင့်
ငါသည် ဒဏ် မ ေပးဘဲမေန။ 4ဟာေဇလ မင်းမျ ိ း အေပါ် သို့ မီး
ကုိလွှတ် ၍ ၊ ဗ◌င်္ဟာဒဒ် မင်း၏ဘုံ ဗိမာန်တို့ ကုိ ေလာင် ေစမည်။ 5 ဒမာသက် မိ
တံခါးကန ့လ်န ့က်ျင် တို့ ကုိချ ိ း မည်။ အာဝင်ချ ိင့် သား တို့ ကုိ၎င်း၊ ေဗေသဒင် မိ ၌
မင်း ြပ ေသာသူတို့ ကုိ၎င်း ပယ်ြဖတ် မည်။ ှုရိ ြပည်သား တို့သည် ကိရ
မိ သို့
သိမ်း သွားြခင်းကုိခံရကမည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 6တဖနထ်ာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ဂါဇ မိ သည် ချ ပ်ထား ေသာသူ အေပါင်း တို့ ကုိ ဧဒံု
မင်း၌
အပ် ြခင်းငှါ သိမ်း သွားေသာအြပစ် သုံး ပါးမက ၊ အြပစ်ေလး ပါးေကာင့်
ငါသည် ဒဏ် မ ေပးဘဲမေန။ 7 ဂါဇ မိ ို း အေပါ် သို့ မီး
ကုိလွှတ် ၍
ဘုံ ဗိမာနတိ်ု့ ကုိ ေလာင် ေစမည်။ 8အာဇုတ် မိ သား တို့ ကုိ ၎င်း ၊ အာ ှေကလနု် မိ ၌
မင်း ြပ ေသာသူတို့ ကုိ၎င်း ပယ်ြဖတ် မည်။ ဧက န် မိ ကုိလည်း
တိက်ု ၍
ကျန်ကင်း ေသာ ဖိလိတ္တိ
လတိူု့သည် ပျက်စီး ကလိမ့်မည်ဟု အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 9တဖန် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ တု ု
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မိ သည် ညီအစ်ကုိ ချင်းဖွ့ဲေသာမိဿဟာယ ကုိ မ
ေစာင့် ၊ ချ ပ် ထားေသာ သူ
အေပါင်း တို့ ကုိ ဧဒံု
မင်း၌ အပ် ေသာအြပစ် သုံး ပါးမက ၊ အြပစ်ေလး ပါးေကာင့်
ငါသည် ဒဏ်
မ ေပးဘဲမေန။ 10တု ု မိ ို း အေပါ် သို့ မီး
ကုိလွှတ် ၍
ဘုံ ဗိမာနတိ်ု့ ကုိ ေလာင် ေစမည်။ 11တဖန် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ဧဒံု
ြပည်သည် သနား
ေသာစိတ်ကုိချ ပ်တည်း ၍ ၊ ညီအစ်ကုိ ကုိ ထား
ှင့် လိက်ု ေသာအြပစ်၊ ေဒါသ စိတ် ှင့် အစ ်အ မဲ ဆဲွြဖတ် ၍
အစ ်အ မဲ အ ငိ း ထား ေသာ အြပစ် သုံး ပါးမက ၊ အြပစ်ေလး ပါးေကာင့်
ငါသည်ဒဏ် မ ေပးဘဲမေန။ 12 ေတမန် မိ အေပါ် သို့ မီး
ကုိလွှတ် ၍ ၊ ေဗာဇရ
မိ ၏ ဘုံ
ဗိမာနတိ်ု့ ကုိ ေလာင် ေစမည်။ 13တဖန် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ အမ္မုန် ြပည်သား တို့သည် မိမိ
တို့ ေနရာ ကုိ ကျယ် ေစြခင်းငှါ ၊ ကုိယ်ဝန် ေဆာင်ေသာ ဂိလဒ် ြပည်သူမိနး်မတို့၏
ဝမ်းကုိခဲွ ေသာအြပစ် သုံး ပါးမက ၊ အြပစ်ေလး ပါးေကာင့်
ငါသည် ဒဏ် မ ေပးဘဲမေန။ 14 ရဗ္ဗာ မိ ို း ကုိ
မီး ှု ိ ၍
ဘုံ ဗိမာနတိ်ု့ ကုိ ေလာင် ေစမည်။ စစ်တိက်ု ေသာေန ့၌
ေအာ်ဟစ် ြခင်း၊ မုိဃ်းသက်မုနတိ်င်ုး ေရာက်ေသာေန ့၌ လငွ့်သွားြခင်း ှ ိ လိမ့်မည်။

15 သူ တို့ ှ င်ဘုရင် ကုိယ်တိင်ုမှစ၍ ၊ မှူး ေတာ်မတ်ေတာ်များတို့သည် သိမ်း သွားြခင်းကုိ
ခံရ ကလိမ့်မည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။

2
1တဖန် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ေမာဘ
ြပည်သည် ဧဒံု
ှ င်ဘုရင် ၏ အ ို း
တို့ ကုိ ထုံး
ြဖစ် ေစြခင်းငှါမီး ှင့် ဖုတ်ေသာအြပစ် သုံး ပါးမက ၊ အြပစ်ေလး ပါးေကာင့်
ငါသည်ဒဏ် မ ေပးဘဲမေန။ 2 ေမာဘ ြပည်အေပါ် သို့ မီး
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ကုိလွှတ် ၍ ၊ ေက ုတ် မိ ၏ဘုံ ဗိမာနတိ်ု့ ကုိ ေလာင် ေစမည်။ ကီးေသာ အသံ
ဗလံ ြပ ြခင်း၊ ေအာ်ဟစ် ြခင်း၊ တံပုိး
မှုတ်ြခင်း ှင့်တကွ ေမာဘ ြပည်သည် ဆုံး ှုံး ရလိမ့်မည်။ 3 ေမာဘ ြပည်အလယ် ၌
တရားသူ ကီး ကုိ ငါပယ်ြဖတ် ၍ ၊ သူ
ှင့်တကွ မှူးမတ် အေပါင်း တို့ ကုိ ကွပ်မျက် မည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 4တဖန် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ယုဒ
အမျ ိးသည် ထာဝရဘုရား
စီရင် ေတာ်မူချက်တို့ ကုိ မ
ေစာင့် ၊ ပညတ် တရားေတာ်ကုိ စွန ့ပ်စ် ၍ ၊ ဘုိးေဘး
တို့ လိက်ု ဘူးေသာ မိစ္ဆာဒိဌိ
အားြဖင့် မှားယွင်း ေသာ အြပစ် သုံး ပါးမက ၊ အြပစ်ေလး ပါးေကာင့်
ငါသည်ဒဏ် မ ေပးဘဲမေန။ 5 ယုဒ ြပည်အေပါ် သို့ မီး
ကုိလွှတ် ၍ ၊ ေယ ု ှလင် မိ ၏ ဘုံ
ဗိမာနတိ်ု့ ကုိ ေလာင် ေစမည်။ 6တဖန် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသည် ေြဖာင့်မတ် ေသာသူကုိ ေငွ ှင့် ၎င်း ၊ ဆင်းရဲ ေသာသူကုိ ေြခနင်း တရံ
ှင့် ၎င်း ေရာင်း ေသာအြပစ် ၊ 7ဆင်းရဲ ေသာသူတို့ ၏ေခါင်း ကုိ
ေြမမှုန ့် ှင့် ဖုံးလွှမ်းေစြခင်းငှါအလနွ်အလို ကီး၍၊ ှမ့်ိချ ေသာသူကုိ မတရားသြဖင့်
စီရင်ေသာအြပစ်၊ ငါ ၏နာမ ြမတ် ကုိ ှုတ်ချ ြခင်းငှါ အဘ ှင့် သား သည် တဦးတည်း
ေသာမိနး်မ ကုိ ေပါင်းေဘာ်ေသာအြပစ်၊ 8 ေပါင် ထားေသာအဝတ် ကုိ ခပ်သိမ်း ေသာ
ယဇ် ပလ္လ င်တို့အနား ၌ ခင်း ၍အိပ်ေသာအြပစ်၊ ေလျာ်ြပစ်ေငွကုိ ဝယ်ေသာစပျစ်ရည်
ကုိ သူတို့ ဘုရား၏အိမ်၌ ေသာက်ေသာအြပစ်သုံးပါးမက၊ အြပစ်ေလးပါးေကာင့် ငါ
သည် ဒဏ်မေပးဘဲမေန။ 9အာရဇ် ပင်အရပ် ှင့်အမျှ ြမင့် ၍
သပိတ် ပင်က့ဲသို့ ခုိင်မာ ေသာအာေမာရိ အမျ ိးကုိ သင်တို့ ေ ှ မှာ ငါ ပယ် ှား ၍၊
အထက် ၌
သူ ၏အသီး ကုိ၎င်း ၊ ေအာက် ၌
သူ ၏အြမစ် ကုိ၎င်းငါ ဖျက်ဆီး ပီ။ 10သင် တို့ ကုိ အဲဂုတ္တု
ြပည် မှ ှ တ်ယူ ၍
အာေမာရိ ြပည် ကုိ ဝင်စား ေစြခင်းငှါ ၊ အ ှစ် ေလးဆယ် ပတ်လံးုေတာ ၌
ပို့ ေဆာင် ပီ။ 11သင် တို့သား အချ ိ ကုိ
ပေရာဖက် အရာ၊ လလုင် အချ ိ ကုိ
နာဇရိ လအူရာ ၌ ငါခန ့ထ်ား ပီ။ အိဣုသေရလ
အမျ ိးသား တို့ ၊ ဤ
စကားမှန် သည် မဟတ်ု ေလာဟု ထာဝရဘုရား
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ေမး ေတာ်မူ၏။ 12သင်တို့ မူကား ၊ နာဇရီ
လေူသာက် ဘို့ စပျစ်ရည် ကုိေပးက ပီ။ ပေရာဖက် တို့ ကုိလည်း ၊ ပေရာဖက် ြပ ၍ မ
ေဟာ က ှင့်ဟု ြမစ်တား က ပီ။ 13 ထုိေကာင့်၊ လှည်း သည် အြပည့် တင်ေသာ
ေကာက်လှုိင်း ၏ဖိစီး ြခင်းကုိခံရသက့ဲသို့ ၊ သင် တို့၏ေနရာ အရပ်ကုိ ငါ ဖိစီး မည်။
14အေြပး ေကာင်းေသာသူသည် ေြပး ေသာအခွင့်ကုိ မရ။ ခွနအ်ား ကီးေသာသူသည်
မိမိ
ခွနအ်ား ကုိ ထုတ် ရ ေသာအခွင့်မ ှ ိရ။ သူရဲ
သည် ကုိယ်ကုိ မ ကယ်လွှတ် ရ။ 15 ေလး ကုိကုိင် ေသာသူသည်မ ရပ် ရ။ လျင်ြမန်
ေသာေြခ သည် သူရဲသည် ကုိယ်ကုိ မ ကယ်လွှတ် ရ။ ြမင်းစီး သူရဲသည်လည်း
ကုိယ်ကုိ မ ကယ်လွှတ် ရ။ 16 ရဲရင့် ေသာ သူရဲ
သည် ထုိေန ့
၌
အဝတ် မပါဘဲ ေြပး သွားရလိမ့်မည်ဟု
ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူ၏။

3
1 အိဣုသေရလ အမျ ိးသား တို့ ၊ အဲဂုတ္တု
ြပည် မှ
ငါ ှ တ်ေဆာင် ေသာ
အမျ ိးသား အေပါင်း တို့ ၊ သင် တို့ ကုိ
ရည်မှတ်၍ ငါထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူေသာစကား ကုိ နားေထာင် ကေလာ။့ 2 ေြမ ကီး ေပါ်မှာေနေသာအမျ ိးသား
အေပါင်း တို့တင်ွ
သင် တို့တမျ ိး တည်းကုိသာ ငါလက်ခံ ေသာေကာင့် ၊ သင် တို့အြပစ် ှိသမျှ တို့ ကုိ
ငါစစ်ေကာ မည်။ 3လူ ှစ် ဦးသည် သေဘာ
မ တူလျှင် ၊ ေပါင်းေဘာ် ၍ ခရီးသွား ိင်ုသေလာ ။ 4 ြခေသင့်္ သည် ဘမ်းစရာ မ ှိ
လျှင် ၊ ေတာ
၌ ေဟာက် လိမ့်မည်ေလာ ။ ြခေသင့်္ပျ ိ သည် အဘယ်အရာကုိမျှမ ဘမ်းမိ လျှင် ၊
တင်ွး ထဲက
အသံ ြပ လိမ့်မည်ေလာ ။ 5 ေြမ ေပါ်မှာ ေကျာကွ့င်း ှင့်မ ေထာင် လျှင် ၊ ငှက် ကုိ
ေကျာမိ့ လိမ့်မည်ေလာ ။ ေထာင် ထားေသာ ေကျာကွ့င်း ၌
အဘယ်အရာကုိမျှ မရမီှေထာင်ထားရာအရပ်မှ ှ တ်သွား လိမ့်မည်ေလာ ။ 6 မိ ထဲ
မှာ
တံပုိး မှုတ် လျှင် ၊ မိ သား တို့သည် မ
ေကာက် မလန ့ဘဲ်ေနကလိမ့်မည်ေလာ။ ထာဝရဘုရား
စီရင် ေတာ်မ မူဘဲ ေဘး
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တစုံတခုသည် မိ ထဲမှာ
ေရာက် လိမ့်မည်ေလာ။ 7အကယ် စင်စစ်အ ှင် ထာဝရဘုရား သည် မိမိ
ကျွန် ပေရာဖက် တို့အား
မေဘာ် မြပဘဲ အဘယ်အမှုကုိမျှ စီရင် ေတာ်မ မူ။ 8 ြခေသင့်္ ေဟာက် ေသာအခါ၊ အ
ဘယ် သူမျှမ ေကာက် မလန ့ဘဲ် ေနလိမ့်မည်နည်း။ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူေသာအခါ၊ အဘယ် သူသည် ပေရာဖက် မ ြပ ဘဲေနလိမ့်မည်နည်း။ 9အာ
ဇုတ် မိ ဘုံ
ဗိမာနတိ်ု့ ှင့်
အဲဂုတ္တု ြပည် ဘုံ ဗိမာနတိ်ု့တင်ွ
သိတင်း ကားေြပာ ရမည်မှာ ၊ ှမာရိ ေတာင် တို့ အေပါ် မှာစုေဝး ၍ ၊ ှမာရိ မိ ထဲ
မှာ
ုနး်ရင်းခတ် ြခင်းအမှုကုိ၎င်း ၊ မိ ထဲမှာ
ည ်းဆဲ ခံရေသာသူတို့ ကုိ၎င်း ကည့် ှု ကေလာ။့ 10 မိ သားတို့သည် တရား
ေသာအမှုကုိ မ
ြပ တတ်၊ အ ိင်ုအထက် ြပ ၍
လယူု ေသာဥစ္စာကုိ ဘုံ
ဗိမာနတိ်ု့ ၌
သုိထား တတ်ကသည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 11 ထုိေကာင့် ၊ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ရနသူ် တို့သည် ှမာရိြပည် ကုိဝုိင်း ပီးလျှင် ၊ သင် ၏အစွမ်း
သတ္တ ိကုိ ှမ့်ိချ ၍ ၊ ဗိမာန် တို့ ကုိ ဖိ ဖျက် ကလိမ့်မည်။ 12ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူ
သည်ကား ၊ သုိးထိနး် သည် ြခေသင့်္ ှ တ် ထဲက
ေြခ ှစ်ခု ၊ သို့ မဟတ်ု ၊ နားရွက် တပုိင်း ကုိ ှ တ်ယူ သက့ဲသို့ ှမာရိ မိ ၌
ခုတင် ေထာင့် ၊ ဒမာသက် ေမွ့ရာ ဖုံေပါ်မှာ ထုိင် ေသာ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့ ကုိ ှ တ်ယူ ရလိမ့်မည်။ 13 ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ ကုိ အစုိးပုိင်ေသာ
ဘုရား
သခင်၊ အ ှင် ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူေသာစကားကုိ သင်တို့သည် နားေထာင် ၍
ယာကုပ် အမျ ိးသား တို့အား
ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ၊ 14 အကယ် စင်စစ်ဣသေရလ အမျ ိး၏ အြပစ် တို့ ကုိ စစ်ေကာ
ေသာေန ့၌ ၊ ေဗသလ
ယဇ် ပလ္လ င်တို့ ကုိ ငါစစ်ေကာ လျက် ၊ ယဇ် ပလ္လ င်ဦးချ ိ တို့ ကုိြဖတ် ၍
ေြမ ေပါ် သို့ ချ မည်။ 15 ေဆာင်း ကာလ၌
စံေသာနနး်ေတာ် ှင့် ေ ွ ကာလ၌စံေသာ နနး်ေတာ် တို့ ကုိ ငါထိခုိက် ၍ ၊ ဆင်စွယ် ြဖင့်
ပီးေသာ အိမ် တို့ ကုိဖျက်ဆီး မည်။ ဘုံ
ဗိမာနတိ်ု့သည်လည်း
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ဆုံး ကလိမ့်မည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။

4
1ဆင်းရဲ ေသာသူတို့ ကုိ ည ်းဆဲ လျက်၊ ငတ်မွတ် ေသာသူတို့ ကုိ ှပ်ိစက် လျက်၊ မိမိ
သခင် တို့အား
ငါတို့ ေသာက် ဘို့ ယူခ့ဲ ကဟုဆုိ တတ်လျက်၊ ှမာရိ ေတာင် ေပါ်မှာ ေနေသာဗာ ှန်
ာွး တို့ ၊ ဤ
စကား ေတာ်ကုိနားေထာင် ကေလာ။့ 2အ ှင် ထာဝရဘုရား သည် မိမိ
သန ့် ှ င်း ြခင်း ပါရမီေတာ်ကုိ
တိင်ုတည်၍ ကျနိဆုိ် ေတာ်မူသည် အတိင်ုး ၊ သင် တို့ ကုိ ငါးမျှား ှင့် ၎င်း ၊ သင် တို့
သားေြမး တို့ ကုိပုိက်ကွန် ှင့် ၎င်း ဘမ်းဆီး ယူသွားရေသာကာလ
ေရာက် လိမ့်မည်။ 3သင်တို့သည် အသီးအသီး
ကုိယ်စီေတွ့ေသာ အေပါက် ြဖင့် ထွက် ၍
ရဲတိက်ု ထဲသို့
ချ ြခင်းကုိခံရကမည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 4 ေဗသလ မိ သို့ သွား ၍
ြပစ်မှား ကေလာ။့ ဂိလဂါလ မိ သို့လည်း သွား၍ များစွာ ေသာြပစ်မှား ြခင်းကုိ
ြပ ကေလာ။့ နနံက် တိင်ုးပူေဇာ်ေသာယဇ် ကုိ၎င်း၊ သုံး
ှစ်တခါ ဥစ္စာဆယ်ဘို့ တဘို့ ကုိ၎င်းေဆာင် ခ့ဲ ကေလာ။့ 5 လယူု ေသာဥစ္စာထဲက

ေကျးဇူး ချးီမွမ်းရာ ပူေဇာ်သက္က ာကုိ မီး ှု ိ ကေလာ။့ အလိလိုု
ြပ ေသာ ပူေဇာ်သက္က ာ များကုိလည်း ကားေြပာ ၍ေကာ်ြငာေစကေလာ။့ အိဣုသေရ
လ
အမျ ိးသား တို့ ၊ ထုိသို့
ြပ ရာတင်ွ သင်တို့သည် ေမွ့ေလျာ် တတ်ကသည်ဟု အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 6 ငါ သည်လည်း ၊ သင် တို့ မိ ရွာ ှ ိသမျှ တို့ ၌
သွား တို့၏ စင်ကယ် ြခင်းကုိ၎င်း ၊ သင် တို့ေနရာ အရပ် ှိသမျှ တို့ ၌
အစာ ေခါင်းပါး ြခင်းကုိ၎င်း ေပး ေသာ်လည်း ၊ သင် တို့သည် ငါ ့ ထံသို့ ြပန် ၍ မ
လာကဟထုာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 7 စပါးရိတ်ရာကာလမေရာက်မီှ သုံး
လ အထက်က၊ မုိဃ်းမရွာေစြခင်းငှါမုိဃ်း ကုိငါ ဆီးတား ပီ။ မိ တ မိ ေပါ်မှာ ရွာ
ေစြခင်းငှါ၎င်း ၊ တ မိ ေပါ်မှာမရွာေစြခင်းငှါ၎င်း ြပ လျက်၊ ေြမတကွက်သည် မုိဃ်းေရ
ကုိခံရ၍ တကွက်သည် မခံရ၊ ေသွ့ေြခာက် လျက် ေနရ၏။ 8 ထုိသို့ မိ ှစ် မိ သုံး မိ
သားတို့သည် ေရ
ေသာက် ြခင်းငှါ မိ တ မိ သို့ သွား ရ၍
မ ဝ ရက။ သို့ ေသာ်လည်း ၊ သင်တို့သည် ငါ ့ထံသို့ ြပန် ၍မ လာကဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 9 ေလထိ၍အပင်ေသြခင်း၊ အရည်ယုိ၍ ေသြခင်းေဘး ြဖင့်
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ငါသည်ဒဏ်ခတ် ေလ ပီ။ သင် တို့ ၌ များြပား ေသာလယ်ယာ ၊ စပျစ် ဥယျာ ်၊
သေဘင်္ာ သဖနး်ပင်၊ သံလင်ွ ပင် တို့ ကုိ ကျ ိ င်းေကာင် တို့သည် ကုိက် စား က ပီ။
သို့ ေသာ်လည်း ၊ ငါ ့ ထံသို့ ြပန် ၍မ လာကဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 10 အဲဂုတ္တု ြပည်ခံရ ေသာကာလနာ ေဘးကုိ သင် တို့ ှ ိရာ သို့ ငါ
ေစလွှတ် ေလ ပီ။ လလုင် တို့ ကုိ ထား
ြဖင့်
ကွပ်မျက် ေစ ပီ။ ြမင်း တို့ ကုိသိမ်း သွားေစ ပီ။ သင် တို့ တပ် ၌ ပုပ်စပ်ေသာအနံ ့
ကုိ သင် တို့ ှာေခါင်း ၌ လှုိင် ေစ ပီ။ သို့ ေသာ်လည်း ၊ ငါ ့ ထံသို့ ြပန် ၍မ လာ ကဟု
ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 11 ဘုရား သခင်သည် ေသာဒံု
မိ ှင့်
ေဂါေမာရ မိ ကုိ ေမှာက်လှန် သက့ဲသို့ ၊ သင် တို့အချ ိ ကုိ ငါေမှာက်လှန် ၍
သင်တို့သည် မီး
ထဲက ှ တ် ေသာထင်းစ က့ဲသို့ ြဖစ် က ပီ။ သို့ ေသာ်လည်း ၊ ငါ ့ ထံသို့ ြပန် ၍မ လာ
ကဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 12 သို့ ြဖစ်၍ ၊ အိဣုသေရလ
အမျ ိး၊ အထက်က ြပသက့ဲသို့သင် တို့ ၌ ငါြပ ဦးမည်။ ထုိသို့
ြပ မည်ြဖစ်ေသာေကာင့်
၊ အိဣုသေရလ
အမျ ိး၊ သင် ၏ဘုရား သခင် ှင့် ေတွ့ ြခင်းငှါ ကုိယ်ကုိ ြပင်ဆင် ေလာ။့ 13 ေတာင် တို့
ကုိ လပ်ု ၍ ေလ ကုိဖနဆ်င်း ထေသာ၊ လူ
စိတ် အ ကံအစည်ကုိ လူ
အား ေဘာ်ြပ ထေသာ၊ နနံက် အလင်းကုိ အမုိက် ြဖစ်ေစ ထေသာ၊ ြမင့် ေသာေြမ
အရပ်တို့ ကုိ
နင်း ေသာသူသည် ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင်
ထာဝရဘုရား တည်းဟေူသာဘွ့ဲနာမ ှိေတာ်မူ၏။

5
1 အိဣုသေရလ အမျ ိး ၊ ယခုသင် တို့ ၌
ငါ မက်ဆုိ ၍
ြမည်တမ်း ေသာစကား ကုိ နားေထာင် ကေလာ။့ 2 ဣသေရလ သတို့သမီး ကညာ
သည်လဲ ပီ။ ေနာက် တဖနမ် ထ ရ။ မိမိ
ေြမ ေပါ်မှာ တံးုလံးု ေန၏။ ချ ီက
ေသာသူမ ှိ။ 3အ ှင် ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ဣသေရလ
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အမျ ိး ၏ အမှုကုိထမ်းေစဘို့ လူတေထာင်ကုိေပး ိင်ုေသာ မိ သည် လူတရာ၊ တရာ
ကုိ ေပး ိင်ုေသာ မိ သည် တကျပ်ိ ကုိသာေပး ိင်ုလိမ့်မည်။ 4ထာဝရဘုရား သည် ဣ
သေရလ
အမျ ိး အား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ငါ ့ ကုိ ှာ ကေလာ။့ ှာလျှင် အသက် ချမ်းသာရကလိမ့်မည်။

5 ေဗသလ မိ ကုိ မ
ှာ က ှင့်။ ဂိလဂါလ မိ သို့ မ ဝင် က ှင့်။ ေဗရေ ှဘ မိ သို့ မ
သွား က ှင့်။ အေကာင်း မူကား၊ ဂိလဂါလ မိ သည် ဆက်ဆက်သိမ်းသွား ြခင်းကုိ
ခံရလိမ့်မည်။ ေဗသလ
မိ သည်လည်း ၊ အကျ ိးနည်း ှ ိ ရလိမ့်မည်။ 6ထာဝရဘုရား ကုိ ှာ ကေလာ။့ ှာ

လျှင် အသက် ချမ်းသာရကလိမ့်မည်။ သို့ မဟတ်ု လျှင်၊ ေယာသပ် အမျ ိး
အေပါ်မှာ မီး
က့ဲသို့ တက်၍၊ အဘယ်သူမျှမ ငိမ်း ိင်ုေအာင် ဣသေရလအမျ ိးကုိ ေလာင် ေစေတာ်
မူမည်။ 7တရား သြဖင့် စီရင်ြခင်းကုိ
ေဒါန ြဖစ် ေစ၍
ေြဖာင့်မတ် ြခင်းတရားကုိ ေြမ သို့
ချ က ပီးေသာသူတို့ ၊ 8 ခိမ ကယ်စု ှင့်
ခသိလ ကယ်ကုိ ဖနဆ်င်း ထေသာ၊ ေသမင်း အရိပ်ကုိ နနံက် အလင်း ြဖစ် ေစြခင်း
ငှါ ၎င်း ၊ ေန ့
အလင်းကုိ ည ့် အမုိက် ြဖစ်ေစြခင်းငှါ၎င်း စီရင်ထေသာ၊ ပင်လယ် ေရ ကုိေခါ် ၍
ေြမ ေပါ် မှာသွနး်ေလာင်း ထေသာ၊ ထာဝရဘုရား
တည်းဟေူသာဘွ့ဲ နာမ ှိထေသာ၊ 9 ခွနအ်ား ကီးေသာသူတို့ ကုိ၎င်း၊ ရဲတိက်ု တို့ ကုိ
၎င်းဖျက်ဆီး ေတာ်မူေသာဘုရားကုိ ှာ ကေလာ။့ 10 မိ တံခါး ဝတင်ွ
ဆုံးမ တတ်ေသာသူကုိ မုနး် ၍
ေြဖာင့်မတ် စွာ ေြပာ တတ် ေသာ သူ ကုိ ရွ ံ ှာ က ပီတကား။ 11 သင် တို့သည်
ဆင်းရဲသား ကုိ ှပ်ိစက် ၍ ဂျ ံစပါး ကုိ ေတာင်းခံ တတ်ေသာေကာင့် ၊ ဆစ် ေသာ
ေကျာက် ှင့် တိက်ု ကုိတည် ေသာ်လည်း ထုိ တိက်ု၌
မ ေန ရက။ ှစ်သက် ဘွယ်ေသာ စပျစ် ဥယျာ ်ကုိစုိက် ေသာ်လည်း ၊ စပျစ်ရည် ကုိ
မ
ေသာက် ရက။ 12သင် တို့အထပ်ထပ် လနွက်ျ းေသာ ဒစု ိုက် ၊ အလနွ် ေလးေသာ
အြပစ် တို့ ကုိ ငါသိ ၏။ ေြဖာင့်မတ် ေသာသူကုိ ေ ှာင့် ှက် တတ်က၏။ တံစုိး
စား တတ်က၏။ ဆင်းရဲသား ကုိ တံခါးဝ တင်ွ
မ တရားသြဖင့် စီရင်တတ် က၏။ 13 ထုိသို့ ေသာကာလသည် ဆုိးယုတ် ေသာကာလ
ြဖစ်ေသာေကာင့် ၊ ပညာ ှိ ေသာသူသည် တိတ်ဆိတ် စွာ ေနလိမ့်မည်။ 14 အသက်
ချမ်းသာေစြခင်းငှါ
ဒစု ိုက် ကုိေ ှာင် ၍
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သုစ ိုက် ကုိ ှာ ကေလာ။့ ထုိသို့
ြပ လျှင်၊ သင်တို့ ဆုိ တတ် သည်အတိင်ုး ၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား သည် သင် တို့ ှင့်အတူ ှိ ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 15 ဒစု ိုက် ကုိ မုနး်
၍
သုစ ိုက် ကုိ ချစ် ကေလာ။့ မိ တံခါးဝ တင်ွ
တရား ကုိ တည် ေစကေလာ။့ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင်ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား
သည် ကျန်ကင်း ေသာေယာသပ် အမျ ိး ကုိ သနားေကာင်းသနား ေတာ်မူလိမ့်မည်။
16 ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ဘုရား သခင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ခပ်သိမ်း ေသာလမ်း တို့ ၌
ြမည်တမ်း ြခင်း ှ ိ၍
သွား လာေသာသူတို့က၊ အလိေုလး
၊ အလိေုလး
ဟု ဆုိ
ကလိမ့်မည်။ လယ်လပ်ု ေသာသူသည် ညည်းတာွး ေစ ြခင်းငှါ၎င်း
၊ ြမည်တမ်း တတ်ေသာသူသည် ငိေုကး ြမည်တမ်းေစ ြခင်းငှါ၎င်း ေခါ် ကလိမ့်မည်။

17 ခပ်သိမ်း ေသာစပျစ် ဥယျာ ်တို့ ၌ လည်း
ြမည်တမ်း ြခင်း ှ ိလိမ့်မည်။ အေကာင်း မူကား၊ ငါသည် သင် တို့အလယ် ၌
ေ ှာက်သွား မည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 18ထာဝရဘုရား ၏ေနရ့က် ကုိ ေတာင့်တ ေသာသူတို့သည် အမဂင်္လာ
ှိ က၏။ သင်တို့သည် အဘယ်
အကျ ိး ှ ိ ကလိမ့်မည်နည်း။ ထာဝရဘုရား
၏ ေနရ့က် သည် သင် တို့ ၌
လင်း သည်မ ဟတ်ု၊ အမုိက် ြဖစ်လိမ့်မည်။ 19လူ သည် ြခေသင့်္ ှ ိ ရာမှေြပး ၍
ဝံ ကုိေတွ့ သက့ဲသို့ ၎င်း
၊ အိမ် ထဲသို့ ဝင် ၍
ထရံ ကုိ မီှ စ ် ေ မ ကုိက် သက့ဲသို့ ၎င်း ြဖစ်လိမ့်မည်။ 20ထာဝရဘုရား ၏ ေနရ့က်
သည်မ လင်း ဘဲ မုိက် လိမ့်မည်။ ထွနး်လင်း ြခင်း အလျှင်း မ ှိ၊ အမုိက် သက်သက် ြဖစ်
လိမ့်မည်။ 21သင် တို့ ေစာင့်ေသာပဲွ ေနတိ့ု့ ကုိ ငါမုနး် ၏။ စက်ဆုပ် ရံွ ှာ၏။ ခိ းြခံ စွာ
ကျင့်ေသာ ေနရ့က်တို့ ၌
ငါမ ေမွ့ေလျာ် ။ 22 မီး ှု ိရာယဇ် ှင့်
ေဘာဇ ် ပူေဇာ်သက္က ာတို့ ကုိ ဆက်ကပ် ေသာ်လည်း ငါ လက်မ ခံ။ ဆူဝ
ေသာ တိ စ္ဆာန် တို့ ကုိ မိဿဟာယ ယဇ်ပူေဇာ်ေသာ်လည်း ငါသည် ပမာဏ
မ ြပ ။ 23သင် တို့သီချင်း ဆုိသံ ကုိ ပယ် ှား ကေလာ။့ တေယာ
ထုိးသံ ကုိ ငါ နား ငီးလှ၏။ 24တရား သြဖင့် စီရင်ြခင်းကုိ ေရ
က့ဲသို့ ၎င်း ၊ ေြဖာင့်မတ် ြခင်းကုိ မ
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ြပတ်စီးေသာ ြမစ် ေရက့ဲသို့ ၎င်း
စီး ေစ ကေလာ။့ 25 အိဣုသေရလ အမျ ိး ၊ သင်တို့သည် ယဇ် ှင့်
ပူေဇာ် သက္ကာများကုိ ေတာ
၌
အ ှစ် ေလးဆယ် ပတ်လံးုငါ ့အား
ပူေဇာ် ကသေလာ။ 26သင်တို့ဘုရား ေမာလပ်ု၏တဲ ှင့် သင်တို့ ဘုရား ခိအနု၏်ကယ်
တည်းဟေူသာကုိယ်အဘို့ လပ်ုေသာ ပုံတို့ ကုိ ေဆာင်ရွက်က ပီတကား။ 27 ထုိေကာင့် ၊
သင် တို့ ကုိ ဒမာသက် မိ တဘက် သို့ သိမ်း သွားေစ ြခင်းငှါ ငါစီရင်မည်ဟ၊ု ေကာင်းကင်
ဗုိလ်ေြခ အ ှင်ဘုရား သခင်ဟ၍ူဘွ့ဲ နာမ ှိေသာ ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။

6
1 ဇိအနု် မိ ၌
ငိမ်ဝပ် စွာေနေသာသူ၊ ှမာရိ ေတာင် ေပါ် မှာ စုိးရိမ် ြခင်း ှင့် ကင်းလတ်ွလျက်ေန

ေသာသူ၊ လမူျ ိ း တို့တင်ွ အထွဋ် အြမတ်ဟ၍ူေခါ်ေဝါ်ေသာသူ၊ ဣသေရလ
အမျ ိး
ဆည်းကပ် ေသာသူတို့သည် အမဂင်္လာ ှိ က၏။ 2ကာလေန မိ သို့ သွား ၍
ကည့် ှု ကေလာ။့ ထုိ
မိ မှ ဟာမတ် ကီး မိ သို့ ၎င်း
၊ ဖိလိတ္တိ
လတိူု့ေနေသာဂါသ မိ သို့ ၎င်း သွား ကေလာ။့ ထုိ ိင်ုငံ တို့သည် ဤ
ိင်ုငံတို့ထက် သာ၍ေကာင်း သေလာ ။ သူ
တို့ နယ် အပုိင်းအြခားသည် သင် တို့ နယ် အပုိင်းအြခားထက် သာ၍ကျယ် သေလာ။

3 ဆုိးယုတ် ေသာ ေနရ့က် ကုိ ေရွှ ၍ ၊ မ
တရားသြဖင့် စီရင်ရာပလ္လ င် ကုိ အနးီ မှာတည်ေစြခင်း၊ 4 ဆင်စွယ် ခုတင် ေပါ် မှာ
အိပ် ၍
ေမွ့ရာ ေပါ် မှာေလျာင်း ြခင်း၊ သုိးစု
ထဲက
သုိးသငယ် တို့ ကုိ၎င်း ၊ ာွးတင်းကုပ်
ထဲက
ာွးသငယ် တို့ ကုိ၎င်း ယူ၍စား ြခင်း၊ 5တေယာ ထုိး သံ ှင့် ပိ င်လျက် သီချင်း ဆုိြခင်း၊

တီးမှုတ် ရာတရိုယာမျ ိးအသစ်ကုိ ဒါဝိဒ် မင်း ှာ၍ လပ်ုသက့ဲသို့ လပ်ုြခင်း၊ 6 စပျစ်ရည်
ကုိ ဖလား
ှင့် ေသာက် ၍ ၊ အဘုိးထုိက် ေသာ နံသ့ာဆီ
ှင့် လိမ်း ြခင်းတို့ ကုိြပ ၍၊ ေယာသပ် အမျ ိး ဆင်းရဲ ခံရသည်ကုိ
စိတ် မ ကင်နာဘဲေနေသာ၊ 7 ထုိ သူတို့သည် အဦးဆုံး
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သိမ်းသွား ြခင်းကုိ ခံရေသာသူတို့ ှင့အ်တူ ပါ သွားကလိမ့်မည်။ ေလျာင်း ၍ ေနေသာ
သူတို့၏ ပဲွ သည်လည်း
ကွယ်ေပျာက် ရလိမ့်မည်။ 8 ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ အ ှင် ထာဝရဘုရား သည် ကုိယ် ကုိတိင်ုတည်၍ကျနိဆုိ် ေတာ်
မူသည်အတိင်ုး၊ ယာကုပ် ၏မာန ကုိ ငါ ရံွ ှာ ၍
သူ ၏ဘုံ ဗိမာနတိ်ု့ ကုိမုနး်
ေသာေကာင့် ၊ မိ ေတာ် ှင့်
မိ ၌ ှိသမျှ ကုိ ငါစွန ့ပ်စ် မည်။ 9 အိမ် တ ေဆာင်တင်ွ
လူ တကျပ်ိ
ကျန်ကင်း ေသာ်လည်း ေသ ကလိမ့်မည်။ 10 ေပါက်ေဘာ် ေတာ်၍
မီး ြဖင့် သ ဂ ဟ်ရေသာ သူသည် အိမ် ထဲက အေသ ေကာင်ကုိထုတ် ၍ ချ ီ သွား
ေသာအခါ၊ အိမ် အတင်ွး တင်ွ ှိေသာသူ ကုိ
ေခါ် ၍ ၊ သင် ၌
တစုံတေယာက် ကျန်ကင်းေသးသေလာ ဟုေမးေသာ်၊ မကျန်ကင်းဟု ြပနေ်ြပာ
လိမ့်မည်။ ထမ်းသွားေသာသူကလည်း၊ တိတ်ဆိတ် စွာေနေလာ။့ ထာဝရဘုရား
၏ နာမ
ေတာ်ကုိ
ချးီမွမ်း ရေသာအခွင့်မ ှ ိဟု ေြပာဆုိ လိမ့်မည်။ 11အေကာင်း မူကား၊ ထာဝရဘုရား
အမိန ့် ေတာ် ှိသြဖင့် ၊ အိမ် ကီး ကုိ ဖိ ၍
အိမ် ငယ် ကုိလည်း ကဲွ ေစေတာ်မူလိမ့်မည်။ 12 ြမင်း သည် ေကျာက် ေပါ် မှာ ေြပး
တတ်သေလာ ။ လသူည် ေကျာက်ေပါ်မှာ ာွး ှင့်
ထွန် တတ်သေလာ။ သင်တို့သည် တရား
သြဖင့် စီရင်ြခင်းကုိ ခါး စွာေသာ သစ်ရွက် ြဖစ်ေစ ြခင်းငှါ၎င်း ၊ ေြဖာင့်မတ် ြခင်းကုိ
ေဒါန ရွက် ြဖစ်ေစ ြခင်းငှါ၎င်း ြပ ကသည်တကား။ 13အချည်း ှးီေသာအရာ၌ ဝါကား
ဝမ်းေြမာက် ၍၊ ငါတို့သည် ကုိယ် အစွမ်း သတ္တ ိအားြဖင့် အာဏာ ကုိ သိမ်းယူ ပီမ ဟတ်ု
ေလာ ဟု ဆုိ တတ်ကသည်တကား။ 14အကယ် စင်စစ်၊ အိဣုသေရလ
အမျ ိး ၊ သင် တို့တဘက် ၌ လတူမျ ိးကုိ ငါ ထ ေစ၍၊ ထုိ
လမူျ ိ း သည် ဟာမတ်
မိ လမ်းဝ မှစ၍ ေတာ ၌ ှိေသာြမစ် တိင်ုေအာင် သင် တို့ ကုိ ည ်းဆဲ လိမ့်မည်ဟ၊ု

ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။
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7
1တဖန် အ ှင် ထာဝရဘုရား သည် ငါ ့အား ြပ ေတာ်မူေသာ ူပါ ံုဟမူူကား၊ ှ င်ဘုရင်
ဆုိင်ေသာ ြမက်ပင် ကုိရိတ်
ပီးမှ ၊ ေနာက် ြမက်ပင် ေပါက် စ ကာလ၌
ကျ ိင်းေကာင် တို့ ကုိ ဖနဆ်င်း ေတာ်မူ၏။ 2 ထုိကျ ိင်းေကာင်တို့သည် တြပည်လံးု ၌ ှိ
ေသာြမက်ပင် ကုိစား ၍
ကုန် ပီး မှငါက၊ အိုအ ှင် ထာဝရဘုရား ၊ အြပစ် မှ လတ်ွေတာ် မူပါ။ ယာကုပ်
သည် ငယ် ေသာေကာင့် ၊ အဘယ်သို့ ထ ရပါလိမ့်မည်နည်းဟု ေလျှာက် ေသာ် ၊
3ထာဝရဘုရား သည် ေနာင်တရ ၍၊ ဤသို့
မ ြဖစ် ရဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 4တဖန် အ ှင် ထာဝရဘုရား သည် ငါ ့ အားြပ ေတာ်မူ
ေသာ ူပါ ံုဟမူူကား ၊ မီး
ြဖင့်
ဒဏ်ေပး ြခင်းငှါ မီးကုိ ေခါ် ေတာ်မူ၍၊ မဟာ
သမုဒ္ဒရာ ကုိ မီးေလာင် ေလ၏။ ကုနး် ကုိလည်း
ေလာင် ေလ၏။ 5 ငါကလည်း၊ အိုအ ှင် ထာဝရဘုရား ၊ ဆုိင်း ေတာ်မူပါ။ ယာကုပ်
သည် ငယ် ေသာေကာင့် အဘယ်သို့ ထ ရ ပါလိမ့်မည်နည်းဟု ေလျှာက် ေသာ် ၊ 6အ ှင်
ထာဝရဘုရား သည် ေနာင်တရ ၍၊ ဤသို့
မ ြဖစ် ရဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 7တဖန် ြပ ေတာ်မူေသာ ူပါ ံုဟူမူကား၊ ချနိ် ကိ း ချ၍
လပ်ုေသာ ေကျာက် ို း ေပါ်မှာ ထာဝရ
ဘုရားသည် ရပ် လျက်၊ လက် ေတာ်၌
ချနိ် ကိ း ကုိ ကုိင်လျက်၊ 8အာမုတ် ၊ သင် သည် အဘယ် အရာကုိ ြမင် သနည်းဟု
ေမး
ေတာ်မူလျှင် ၊ ချနိ် ကိ း ကုိ ြမင် ပါသည်ဟု ေလျှာက် ေသာ် ၊ ဘုရား
ှင်က၊ ငါ ၏လူ ဣသေရလ အမျ ိး အလယ် ၌
ချနိ် ကိ း ကုိ ငါ ချ မည်။ ေနာက် တဖန် သူ
တို့ ကုိ
သည်း မ ခံ။ 9ဣဇာက် ၏ြမင့်ရာ အရပ်တို့သည် လဆိူတ်ညံလျက် ၊ ဣသေရလ
၏ သန ့် ှ င်း ရာအရပ်တို့သည် သုတ်သင် ပယ် ှင်းလျက် ှိ ကလိမ့်မည်။ ေယေရာေဗာ
င် မင်းမျ ိ း ကုိလည်း ထား
ှင့် ငါတိက်ု မည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။ 10 ထုိအခါ
ေဗသလ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အာမဇိ သည် ဣသေရလ
ှင်ဘုရင် ေယေရာေဗာင် ထံသို့ ေစလွှတ် ၍၊ အာမုတ် သည် ဣသေရလ
အမျ ိး အလယ် တင်ွ
ကုိယ်ေတာ် တဘက် ၌ မေကာင်း ေသာအ ကံကုိ ကံစည်ပါ ပီ။ သူ
၏ စကား
အလံးုစုံ တို့ ကုိ ြပည် ေတာ်သည် မ
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ခံ ိင်ု ပါ။ 11 ေယေရာေဗာင် သည် ထား
ြဖင့်
ေသ ရလိမ့်မည်။ ဣသေရလ
အမျ ိးသားတို့သည် ေနရင်းြပည် မှ
ဆက်ဆက် ှင် သွားြခင်းကုိခံရကလိမ့်မည်ဟ၊ု အာမုတ် ဆုိ တတ်ပါသည်ဟု ေလျှာက်
ေလ၏။ 12အာမုတ် ကုိ လည်း ေခါ် ၍၊ အိပုေရာဖက် ၊ ယုဒ
ြပည် သို့
ေြပး သွားေလာ။့ ထုိ
ြပည်မှာ ပေရာဖက် ြပ ၍
အသက် ေမွးေလာ။့ 13 ေနာက် တဖနေ်ဗသလ မိ တဘက် ၌ ပေရာဖက် မ ြပ ှင့်။
ှ င်ဘုရင် ၏ သန ့် ှ င်း ရာဌာနေတာ် ြဖစ်၏။ နနး်ေတာ် တည်ရာ မိ လည်း ြဖစ်၏ဟု ဆုိ
လျှင်၊ 14အာမုတ် က၊ ငါ သည် ပေရာဖက် မ ဟတ်ု၊ ပေရာဖက် ၏သား လည်း မ ဟတ်ု
ဘဲ၊ ာွး ေကျာင်းေသာသူ၊ သဖနး်
သီးကုိ ဆွတ် ေသာသူြဖစ်စ ်အခါ၊ 15ထာဝရဘုရား သည် ာွး ေကျာင်း ရာမှ
ငါ ့ ကုိ ှ တ်ယူ ၍၊ သင်သွား ေလာ။့ ငါ ၏လူ ဣသေရလ အမျ ိးတင်ွ
ပေရာဖက် ြပ ေလာဟ့ု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 16 သို့ ြဖစ်၍ ၊ ထာဝရဘုရား
၏အမိန ့် ေတာ်ကုိ နားေထာင် ေလာ။့ ဣသေရလ
အမျ ိးတဘက် ၌ ပေရာဖက် မ ြပ ှင့်၊ ဣဇာက် အမျ ိး တဘက် ၌ မ
မက် ှင့်ဟု သင် ဆုိ ေသာ်၊ 17ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ သင် ၏ မယား
သည် ြပည်တနဆ်ာ ြဖစ်လိမ့်မည်။ သင် ၏သား သမီး တို့သည် ထား
ြဖင့် ေသ ကလိမ့်မည်။ သူတပါးတို့သည် သင် ၏ေြမ ကုိ ကိ းတနး် ချ၍ ေဝဖန် က
လိမ့်မည်။ သင်သည် ညစ်ည း ေသာ ြပည် ၌
ေသ ရလိမ့်မည်။ ဣသေရလ
အမျ ိးသည် ေနရင်းြပည် မှ
ဆက်ဆက် ှင် သွားြခင်းကုိ ခံရကလိမ့်မည်ဟ၊ု အာမဇိအား ဆင့်ဆုိေလ၏။

8
1 တဖန် အ ှင် ထာဝရဘုရား သည် ငါ ့ အား ြပ ေတာ်မူေသာ ူပါ ံုဟူမူကား ၊ ေ ွ
ကာလအသီးပါေသာေတာင်း သည် ထင် ှား ၏။ 2အာမုတ် ၊ သင် သည် အဘယ် အရာ
ကုိ ြမင် သနည်းဟေုမး ေတာ်မူလျှင် ၊ ေ ွ ကာလအသီးပါေသာေတာင်း ကုိ ြမင်ပါသည်
ဟု ငါေလျှာက် ေသာ်၊ ထာဝရဘုရား
က၊ ေနာက်ဆုံး ကာလသည် ငါ ၏လူ ဣသေရလ
အမျ ိး၌ ေရာက် ေလ ပီ။ ေနာက် တဖန် သူ
တို့ ကုိ
သည်း မ ခံ။ 3 ထုိကာလ ၌
နနး် စ ်ကေြခသည် တို့သည် ြမည်တမ်း ကလိမ့်မည်။ အရပ်ရပ် တို့ ၌
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များစွာ ေသာ အေသေကာင် ှိ၍၊ လူတို့သည် တိတ်ဆိတ် စွာ ပစ်ချ ကလိမ့်မည်ဟု
အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 4 ငါတို့သည် စပါး ကုိ ေရာင်း အံေ့သာငှါလဆနး်
ေနလ့နွ် ပါေစ၊ ဂျ ံ ကုိ ေရာင်း အံ့ေသာငှါ ဥပုသ် ေနလ့နွပ်ါေစဟု ဆုိ လျက်၊ 5 ဧဖာ
ေလးကုိ ငယ် ေစြခင်းငှါ ၎င်း
၊ ကျပ်ေလး ကုိ ကီး ေစြခင်းငှာ ၎င်း လပ်ု၍၊ စ ်းလဲ ေသာ ချနိခွ်င် ကုိ သုံးလျက်
ဆင်းရဲ ေသာသူကုိ ေငွ ှင့် ၎င်း ၊ ငတ်မွတ် ေသာသူကုိ ေြခနင်း တရံ ှင့် ၎င်း ဝယ် ၍၊
6 ည့ံ ေသာ ဂျ ံ ဆနကုိ် ေရာင်း လျက်၊ ငတ်မွတ် ေသာသူတို့ ကုိ ှပ်ိနင်း ၍
ဆင်းရဲ ေသာ ြပည်သား တို့ ကုိ ြဖတ် ြခင်းငှါ အလနွအ်လို ကီးေသာသူတို့ ၊ ဤ
စကားကုိ နားေထာင် ကေလာ။့ 7ထာဝရဘုရား သည် ယာကုပ် ၏ဘုနး် ကုိ
တိင်ုတည်၍ ကျနိဆုိ် ေတာ်မူသည်ကား၊ အကယ်စင်စစ်သူ တို့ ကျင့် ကံ ြပ မူသမျှ တို့
ကုိ ငါသည် အစ ် မြပတ်မ ေမ့ေလျာ့ ။ 8 ထုိ အြပစ်ေကာင့်
ေြမ တနုလ်ှုပ် လိမ့်မည်မ ဟတ်ုေလာ ။ ေြမသား အေပါင်း တို့သည် ညည်းတာွး က
လိမ့်မည် မဟတ်ုေလာ။ ြမစ် က့ဲသို့ တြပည်လံးု ထ ပီးလျှင် ၊ တဖန်
အဲဂုတ္တု ြမစ် ၌ ြမ ပ်သက့ဲသို့ ပါသွား၍ ြမ ပ် လိမ့်မည်မဟတ်ု ေလာ။ 9 အ ှင်
ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ထုိကာလ
အခါ
မွနး်တည့် အချနိ၌်
ငါသည် ေန
ကုိဝင် ေစမည်။ ကည်လင် ေသာေန ့၌
ေြမ ကီး ကုိ မုိက် ေစမည်။ 10 သင် တို့ ပဲွ ခံြခင်းကုိ ညည်းတာွး ြခင်းြဖစ်ေစ မည်။
သီချင်း ဆုိြခင်း ှ ိသမျှ ကုိ ငိေု ကး ြခင်းြဖစ်ေစမည်။ လအူေပါင်းတို့သည် ေလျှာ်ေတ
အဝတ် ှင့်
ခါး ကုိစည်းေစြခင်းငှါ၎င်း ၊ ဆံပင် ကုိရိတ် ေစြခင်းငှါ ၎င်း ငါစီရင် မည်။ တေယာက်
တည်းေသာသား ေသသည်အတက်ွ ြမည်တမ်း ြခင်းက့ဲသို့ ၎င်း ၊ အဆုံး
၌ ခါး စွာေသာေန ့က့ဲသို့ ၎င်း ငါြဖစ်ေစ မည်။ 11အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ မွတ်သိပ် ြခင်းေဘးကုိ တြပည်လံးု ၌
ငါြဖစ် ေစေသာကာလ
ေရာက် လိမ့်မည်။ အစာ
ေခါင်းပါး၍ မွတ်သိပ် ြခင်းေဘးမ ဟတ်ု၊ ေရ
ငတ် ြခင်းေဘးလည်း မ ဟတ်ု၊ ထာဝရဘုရား
၏ အမိန ့် ေတာ်ကုိ မ
ကား ရေသာမွတ်သိပ်ြခင်းေဘးြဖစ်လိမ့်မည်။ 12လတိူု့သည် ထာဝရဘုရား
၏ အမိန ့် ေတာ်ကုိ ှာ လျက်၊ ပင်လယ် တပါးမှ သည် ပင်လယ် တပါးတိင်ုေအာင်
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လှည့်လည် ၍ ၊ ေတာင် ေြမာက်
ေြပး သွားေသာ်လည်း မ ေတွ့ ရက။ 13 ထုိကာလ ၌
အဆင်း လှေသာ သတို့သမီး
ကညာများ ှင့်
လလုင် များတို့သည် ေရငတ် ၍
ေမာ ကလိမ့်မည်။ 14 ှမာရိ အြပစ် ကုိ တိင်ုတည်၍ ကျနိဆုိ် ေသာသူ၊ အိုဒန် ၊ သင်
၏ဘုရား အသက် ှင်ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ဟ၍ူ၎င်း ၊ ေဗရေ ှဘ ဘာသာ အသက်
တည်သည်အတိင်ုးဟ၍ူ၎င်း ဆုိ
ေသာသူတို့သည်၊ ေနာက် တဖန် မ
ထ ိင်ု ေအာင်လဲ ၍ ေနရကလိမ့်မည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။

9
1တဖန် ငါ ကည့် ှု ၍ ဘုရား
ှင်သည် ယဇ် ပလ္လ င်ေပါ် မှာ ရပ် လျက် မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ှ ိသမျှ ေသာသူ တို့

၏ ေခါင်း ေပါ် သို့ တံခါး တိင်ုလှုပ် ၍
ပိ ကျေစြခင်းငှါ တံခါး ထုပ်ကုိ ိုက် ေလာ။့ သူတို့သားေြမးများကုိလည်း ထား
ှင့်
ငါကွပ်မျက် မည်။ ေြပး ေသာသူသည် မ
လတ်ွ ရ။ လတ်ွ ေသာသူသည်လည်း
ချမ်းသာ ကုိ မ ေတွ့ရ။ 2 မရဏာ ိင်ုငံတိင်ုေအာင် တင်ွး တးူေသာ်လည်း ငါ ှ တ်ယူ
မည်။ မုိဃ်း ေကာင်းကင်သို့ တက် ေသာ်လည်း ငါချ မည်။ 3ကရေမလ ေတာင်ထိပ် ၌
ပုနး်ေ ှာင် ေသာ်လည်း ၊ ငါ ှာ ၍ထုတ်မည်။ ငါ ှင့်လတ်ွအံေ့သာငှါသမုဒ္ဒရာ ေအာက်
၌
ပုနး်ေ ှာင် ေသာ်လည်း ၊ ငါသည် နဂါး ကုိ မှာ လိက်ု၍
ကုိက် ေစမည်။ 4 ရနသူ် တို့သည် သိမ်းသွား ေသာ်လည်း ၊ အြခား ေသာအရပ်၌
ငါသည် ထား
ကုိ မှာ လိက်ု၍
သတ် ေစမည်။ ေကျးဇူး မ ြပ ၊ အြပစ် ြပ ြခင်းငှါ သာ ငါ ကည့် ှု မည်။ 5 ေကာင်းကင်
ဗုိလ်ေြခ အ ှင်ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား သည် ေြမ ကုိ ထိ ေတာ်မူလျှင် ၊ ေြမသည်
အရည် ြဖစ်၍ ေြမသား အေပါင်း တို့သည် ညည်းတာွး ကလိမ့်မည်။ ြမစ် က့ဲသို့ တြပည်
လံးု ထ ပီးလျှင် ၊ တဖန်
အဲ ဂု တ္တု ြမစ် ၌ ြမ ပ်သက့ဲသို့ ြမ ပ် လိမ့်မည်။ 6 အထက်အခနး် ေတာ် တို့ ကုိ
ေကာင်းကင် ၌ ေဆာက် ၍ ၊ ေအာက်တိက်ုေတာ်ကုိ ေြမ ကီး ေပါ် မှာ တည် ေတာ်မူ၏။
သမုဒ္ဒရာ
ေရ ကုိေခါ် ၍ ေြမ ကီး ြပင် ၌
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သွနး်ေလာင်း ေတာ် မူ၏။ ေကာင်းကင် ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား
တည်းဟေူသာ ဘွ့ဲနာမ ှိေတာ်မူ ၏။ 7 အို ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့ ၊ သင် တို့သည် ငါ ၌
ကု ှ အမျ ိးသား က့ဲသို့ ြဖစ် ကသည်မ ဟတ်ုေလာ ။ ဣသေရလ
အမျ ိးကုိ အဲဂုတတ္ု
ြပည် မှ
ငါ ှ တ်ေဆာင် သက့ဲသို့ ၊ ဖိလိတ္တိ
လတိူု့ ကုိ ကတ္ေတာရ
ြပည်မှ ၎င်း
၊ ှုရိ လတိူု့ ကုိ ကိရ
ြပည်မှ ၎င်း ငါ ှ တ်ေဆာင် ပီ မ
ဟတ်ုေလာ ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 8အ ှင် ထာဝရဘုရား သည် အြပစ် ှိေသာတိင်ုး ိင်ုငံကုိ
ကည့် ှု လျက် ၊ ထုိ
တိင်ုး ိင်ုငံကုိ ေြမ ကီး ြပင် မှ
ငါသုတ်သင် ပယ် ှင်းမည်။ သို့ ေသာ်လည်း ၊ ယာကုပ် အမျ ိး ကုိ ှ င်း ှ င်းမ ဖျက်ဆီး
ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 9တဖန် ငါ အမိန ့် ေတာ် ှိသြဖင့်
ဆနကုိ် ဆနခ်ါ ှင့် ချ သက့ဲသို့ ၊ ဣသေရလ
အမျ ိး ကုိ ခပ်သိမ်း ေသာ အမျ ိး တို့တင်ွ
ဆနခ်ါ ှင့်ငါချ မည်။ ဆန် တေစ့မျှ ေြမ သို့ မ ကျ ရ။ 10 ေဘးဥပဒ် သည် ငါ တို့ ကုိ မ
မီှ ိင်ု၊ မဆီးတား
ိင်ုဟု ဆုိ
လျက်၊ အြပစ် များေသာ ငါ ၏လူ အေပါင်း တို့သည် ထား
ြဖင့်
ေသ ရ ကလိမ့်မည်။ 11 ကျန်ကင်းရစ် ေသာဧဒံု အမျ ိးသားမှစ၍ ငါ ၏နာမ ြဖင့်
သမုတ် ေသာ တပါးအမျ ိးသား အေပါင်း တို့ ကုိသိမ်းယူ ေစြခင်းငှါ ၊ လဲ
လျက် ှိေသာဒါဝိဒ် ၏တဲ ကုိထုိ ကာလ ၌
ငါေဆာက်တည် ြပန်မည်။ အက်ကဲွရာ များကုိေစ့စပ် မည်။ 12 ပိ ပျက်ရာ များကုိ
လည်း ြပ ြပင် ပီးလျှင် ၊ ထုိတဲ
ကုိေ ှး ကာလ ၌ ှိသက့ဲသို့ မတ်ေစ ြပနမ်ည်ဟ၊ု ဤ
အမှုအရာကုိစီရင် ေတာ်မူေသာထာဝရဘုရား ၏ဗျာဒိတ် ေတာ် ှိ၏။ 13ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ လယ်ထွန် ေသာသူသည် စပါးရိတ် ေသာသူကုိ၎င်း ၊ စပျစ်သီး
နယ်
ေသာသူသည် မျ ိးေစ့ ကဲ ေသာသူကုိ၎င်း မီှ လျက်၊ ေတာင် တို့ မှ ချ ိေသာစပျစ်ရည်
ယုိ ၍ ၊ ကုနး် ှ ိသမျှ တို့လည်း
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အရည် ြဖစ်ရေသာကာလေရာက်လိမ့်မည်။ 14 သိမ်းသွား ြခင်းကုိ ခံရေသာငါ ၏လူ
ဣသေရလ အမျ ိးသားတို့ ကုိ တဖန် ငါေဆာင် ခ့ဲသြဖင့် ၊ သူတို့သည် ပျက်စီး ေသာ
မိ များကုိ ြပ ြပင် ၍ ေနကလိမ့်မည်။ စပျစ် ဥယျာ ်များကုိ စုိက် ၍
စပျစ်ရည်ကုိ ေသာက် ကလိမ့်မည်။ လယ်ယာ များကုိ ြပ စု ၍
အသီး တို့ ကုိ စား ကလိမ့်မည်။ 15 သူ တို့ေနရင်းအရပ် ၌
ငါစုိက် ထားမည်။ ငါ ေပး
ေသာ ြပည် မှ
ေနာက် တဖန် အဘယ်သူမျှမ ှ တ် ရဟ၊ု သင် ၏ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား မိန ့်
ေတာ်မူ၏။
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ဩဗဒိဗျာဒိတ် ူ ပါ ံု
1အ ှင် ထာဝရဘုရား သည် ဧဒံု
ြပည်ကုိ ရည်မှတ် ၍ မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ထာဝရဘုရား
ေကးေကာ် ေတာ်မူ သံကုိ ငါတို့သည် ကား က၏။ သင်တို့ထ ၍
ဧဒံု ြပည်ကုိ
တိက်ု ြခင်းငှါ စစ်ချ ီ ကေလာ့ဟ၊ု တပါးအမျ ိးသား တို့ ထံ သို့ သံတမန် ကုိ ေစလွှတ်
ေတာ်မူ ပီ။ 2သင့် ကုိ တပါးအမျ ိးသား တို့တင်ွ
ယုတ်မာ ေစြခင်းငှါ ငါစီရင် သြဖင့်၊ သင် ၏အသေရသည် အလနွ် ှုတ်ချ ြခင်း ှ ိ
လိမ့်မည်။ 3 ေကျာက် ကား တို့ ၌ ေန ၍ ြမင့် ေသာအရပ်ကုိ ခုိလှုံ လျက်၊ ငါ ့ ကုိ ေြမ သို့
အဘယ်သူ ှမ့်ိချ ိင်ုသနည်းဟု ေအာက်ေမ့ ေသာ သူြဖစ် ေသာေကာင့်၊ သင် ၏မာန
သည် သင့် ကုိ လှည့်စား ပီ။ 4သင်သည် ေရွှလင်းတ က့ဲသို့ ကုိယ်ကုိ ချးီေြမာက် ၍ ၊
ကယ် တို့တင်ွ
အသုိက် ကုိ လပ်ု ေသာ်လည်း ၊ ထုိ
အရပ်မှ
သင့် ကုိ ငါ ှမ့်ိချ မည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 5ည ့် အခါ သူခုိး
ထားြပ တို့သည် သင် ှိရာသို့
လာ
လျှင် ၊ စိတ်ေြပေလာက်ေအာင်သာ ခုိး
ယူကလိမ့်မည်မ ဟတ်ုေလာ။ စပျစ်သီး ကုိ ဆွတ်ေသာသူတို့သည် လာ
လျှင် ၊ သူတပါး လိက်ု၍ ဆွတ် စရာဘို့ ကင်း ေစကလိမ့်မည်မ ဟတ်ုေလာ။ 6သင်
သည် အလနွပ်ျက်စီး ပီတကား။ ဧေသာ
သည် အလနွ် အစစ်ခံရ ပီတကား။ သူ
ဝှက် ထားေသာ ဥစ္စာ ကုိ အလနွ် ှာေဖွ ကသည်တကား။ 7သင် ှင့်မိဿဟာယ ဖွ့ဲ
ေသာ သူ
အေပါင်း တို့ သည် ြပည် စွနး်သို့
ှင် က ပီ။ အေဆွ လပ်ုေသာသူ တို့ သည် သင့် ကုိ လှည့်စား ၍ ိင်ု က ပီ။ သင် ှင့်

အတစူားေသာက် ေသာ သူတို့သည် သင့် ေအာက် ၌ ေကျာကွ့င်း ကုိ ေထာင်
ထားက ပီ။ သင် ၏
ဉာဏ် ပညာ ကုန် ပီ။ 8ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ထုိ
ကာလ
၌
ဧဒံု ြပည်မှ
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ပညာ ှိ တို့ ကုိ၎င်း ၊ ဧေသာ
၏ေတာင် မှ
ဉာဏ်
ေကာင်းေသာ သူတို့ ကုိ၎င်းငါပယ် ှား မည်။ 9 အိေုတမန် မိ ၊ ဧေသာ
၏ေတာင် မှ
ခပ်သိမ်း ေသာသူတို့ ကုိ ပယ်ြဖတ် မည်အေကာင်း ၊ သင် ၏ သူရဲ
တို့သည် ေကာက် ကလိမ့်မည်။ 10သင် သည် ညီ
ယာကုပ် ကုိ အေသသတ်ြခင်း၊ အ ိင်ု အထက် ြပ ြခင်းအြပစ်ေကာင့်
ကုိယ်တိင်ု အ ှက်ကဲွ ၍ ၊ အကုနအ်စင်
ပယ်ြဖတ် ြခင်းကုိခံရလိမ့်မည်။ 11သင် သည် တဘက် ၌ ေန ေသာေန ့၊ တကျွနး် တ
ိင်ုငံသား တို့သည် သူ
၏အမှုထမ်း များကုိ သိမ်း သွားေသာေန ့
၊ တပါး
အမျ ိးသားတို့သည် သူ
၏ မိ တံခါး ထဲသို့ ဝင် ၍
ေယ ု ှလင် မိ ကုိ
စာေရးတံ ချ ေသာေန၌့ သင် သည် လက်ခံေသာသူြဖစ်၏။ 12သင် ၏ညီ သည် တ
ပါး အမျ ိးသားြဖစ်ေသာေန ့၌
သူ၏အမှုကုိ သင်မ ကည့် သင့်။ ယုဒ
အမျ ိးသား တို့သည် ပျက်စီး ေသာေန ့၌
မ ဝါကား သင့်။ ဒကု္ခ
ခံရေသာေန ့၌
ေစာ်ကား ေသာစကား ကုိ မ ေြပာသင့်။ 13 ငါ ၏လူ တို့သည် ေဘး
ဥပဒ်ကုိ ခံရေသာေန ့
၌
သူတို့ ေနရာတံခါး
အတင်ွးသို့
မ ဝင် သင့်။ ေဘး
ဥပဒ်ကုိ ခံရေသာ ေန ့
၌
သူ တို့၏ဆင်းရဲ ဒကု္ခကုိ
မ ကည့် မ ှုသင့်။ ေဘး
ဥပဒ် ကုိ ခံရေသာေန ့
၌
သူ တို့ဥစ္စာ ကုိ



ဩဗဒိဗျာဒိတ် ူပါ ံု 14 1986 ဩဗဒိဗျာဒိတ် ူပါ ံု 20

မ လု မယူသင့်။ 14လတ်ွ ေသာသူတို့ ကုိ ဆီးတား
ြခင်းငှါ ြဖတ်လမ်း ၌
မ ရပ် မေန သင့်။ အမှု ေရာက်ေသာေန ့၌
ကျန် ကင်းေသာသူတို့ ကုိ မ
အပ် သင့်။ 15အေကာင်း မူကား၊ ထာဝရဘုရား
၏ေန ့ရက်သည် ခပ်သိမ်း
ေသာလမူျ ိ း တို့ ှင့် နးီ
ပီ။ သင်ြပ သည်အတိင်ုး
သင် ၌
သူတပါး ြပ လိမ့်မည်။ သင် ြပ ေသာအမှု သည် သင့် ေခါင်း
ေပါ် သို့ ေရာက် ရလိမ့်မည်။ 16 ယုဒအမျ ိးသားတို့သည် သန ့် ှ င်း ေသာ ငါ ့ ေတာင်
ေပါ် မှာ စားေသာက် သက့ဲသို့ ၊ ပတ်လည်၌ေနေသာလမူျ ိ း
အေပါင်း တို့သည် စားေသာက် ရကလိမ့်မည်။ စားေသာက် ၍
မျ ိ သြဖင့်
မ ှ ိ ဘူးေသာသူက့ဲသို့ ြဖစ် ရကလိမ့်မည်။ 17 ဇိအနု် ေတာင် ေပါ် မှာ ေဘးလတ်ွ ေသာ
သူအချ ိ ှ ိ ကလိမ့်မည်။ သန ့် ှ င်း ေသာအရပ်ြဖစ် လိမ့်မည်။ ယာကုပ်
အမျ ိး သည် မိမိ
ပုိင် ထုိက်ေသာေြမကုိ ပုိင် ရလိမ့်မည်။ 18ယာကုပ် အမျ ိး သည် မီး
၊ ေယာသပ် အမျ ိး သည် မီးလျှ ံ ၊ ဧေသာ
အမျ ိး သည် အမှုိက် ြဖစ် လျက်
မီးညိ ၍
ေလာင် သြဖင့် ၊ ဧေသာ
အမျ ိးသား မ ကျန် ကင်းရ။ ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ ပီ။ 19 ေတာင် မျက် ှာသားတို့သည် ဧေသာ
၏ေတာင်
ကုိ၎င်း ၊ ေြမညီ ေသာအရပ်သားတို့သည် ဖိလိတ္တိ
ြပည်ကုိ၎င်း ၊ ဧဖရိမ် လယ်ြပင် ှင့်
ှ မာရိ လယ်ြပင် ကုိ၎င်း ၊ ဗ◌င်္ယာမိန် အမျ ိးသည် ဂိလဒ် ြပည်ကုိ၎င်း သိမ်းယူ က

လိမ့်မည်။ 20 သိမ်း သွားြခင်းကုိ ခံရ၍၊ ခါနနိ လတိူု့တင်ွ ှိေသာ
ဣသေရလ
အမျ ိး
အလံးုအရင်း သည် ဇရတ္တ
မိ တိင်ုေအာင် ၎င်း
၊ သိမ်း သွားြခင်းကုိ ခံရ၍ ေသဖရဒ် ြပည်၌ ှိေသာ
ေယ ု ှလင်
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မိ သားတို့သည် ေတာင် မျက် ှာ မိ ရွာတို့ ကုိ ၎င်း သိမ်းယူ ကလိမ့်မည်။ 21 ဧေသာ
၏ေတာင် ကုိ တရား
စီရင်ြခင်းငှါ ကယ်တင်
ေသာသူတို့သည် ဇိအနု် ေတာင် ေပါ် သို့ တက် က လိမ့်မည်။ တိင်ုး ိင်ုငံသည်လည်း
ထာဝရဘုရား ၏ ိင်ုငံေတာ် ြဖစ် လိမ့်သတည်း။
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ေယာနဝတ္ထ ။
1အမိတ္တဲ ၏သား
ေယာန သို့ ေရာက် လာေသာထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်ဟမူူကား၊ 2သင်ထ
၍ နေိနေဝ
မိ ကီး သို့
သွား ပီးလျှင် ၊ ခိမ်းေချာက် ေသာစကား ှင့် ေ ကးေကာ် ေလာ။့ ထုိ မိ ြပ ေသာ
ဒစု ိုက် အြပစ်သည် ငါ ့ ေ ှ သို့
တက် လာ ပီဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 3 သို့ ေသာ်လည်း ၊ ေယာန
သည် ထာဝရဘုရား
ထံ
ေတာ်မှ
တာ ှု မိ သို့ ေြပး မည့် အ ကံ ှိသည် ှင့် ထ
လျက်
ယုပ္ေပ မိ သို့ သွား ၍ ေရာက်သြဖင့် ၊ တာ ှု မိ သို့ သွား ေသာ သေဘင်္ာ ကုိ ေတွ့ ကံ
၍
သေဘင်္ာ ခ ကုိ ေပး
ပီးလျှင် ၊ ထာဝရဘုရား
ထံ ေတာ်မှ
သေဘင်္ာသား တို့ ှင့်အတူ
တာ ှု မိ သို့
လိက်ု ြခင်းငှါ သေဘင်္ာ ကုိ
စီး ေလ၏။ 4ထာဝရဘုရား သည်လည်း
ြပင်းစွာ ေသာေလ ကုိ ပင်လယ် ေပါ် သို့ ေစလွှတ် ေတာ်မူသြဖင့် ၊ ပင်လယ် ၌
ကီးစွာ
ေသာ မုိဃ်းသက်မုနတိ်င်ုး ြဖစ် ၍ ၊ သေဘင်္ာ သည် ပျက်
လေုသာလက္ခဏာ ှိ၏။ 5 ထုိအခါ
သေဘင်္ာသား တို့သည် ေကာက်ရွ ံ ၍
အသီးအသီး မိမိ တို့ ဘုရား ကုိ
ေအာ်ဟစ် က၏။ သေဘင်္ာ
ေပါ ့ ေစြခင်းငှါ ဝန် များကုိလည်း ပင်လယ် ထဲ သို့ ပစ်ချ က ၏။ ေယာန
မူကား ၊ သေဘင်္ာ ဝမ်း ထဲ သို့ ဆင်း ၍
အိပ်ေပျာ် လျက်ေန၏။ 6သေဘင်္ာ သူ ကီးသည် လာ
၍ ၊ အိအိုပ်ေပျာ် ေသာသူ ၊ အဘယ်သို့ နည်း။ ထ
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ေလာ။့ သင် ၏ဘုရား ကုိ ဆုေတာင်း ေလာ။့ ငါတို့အသက် လတ်ွေစြခင်းငှါထုိဘုရား
သည် ငါ တို့ ကုိ ေအာက်ေမ့ ေကာင်း ေအာက်ေမ့လိမ့်မည်ဟု ဆုိ ၏။ 7 ေနာက် တဖန်
သူတို့က၊ လာ
က။ အဘယ်သူ ၏ အြပစ် ေကာင့် ဤ
အမှုေရာက်သည်ကုိ ငါတို့ သိ ရမည်အေကာင်း
စာေရးတံ ချ ကကုနအံ်ဟ့ု တိင်ုပင် ၍ ၊ စာေရးတံ
ချ လျှင်
ေယာန ၌
စာေရးတံ ကျ ၏။ 8တဖန်
သူတို့က၊ အဘယ်အြပစ် ေကာင့် ဤ
အမှု ေရာက်သည် ကုိ ေြပာ ပါေလာ။့ သင် ေဆာင်ရွက်ေသာအမှု
ကား၊ အဘယ်
အမှုနည်း။ သင်သည် အဘယ် အရပ်က
လာ သနည်း။ အဘယ်
ြပည် ၊ အဘယ် အမျ ိးသား ြဖစ်သနည်း ဟု ေမးြမနး် ကေသာ်၊ 9 ငါ သည် ေဟ ဗဲ
အမျ ိးသားြဖစ်၏။ ေရ
ေြမ ကုိ ဖနဆ်င်း ေတာ်မူ ေသာေကာင်းကင် ဘုံ၏အ ှင်ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား
ကုိ ကုိးကွယ် ေသာသူြဖစ်၏ဟု ဆုိ
လျှင် ၊ 10 ထုိသူတို့သည် အလနွ် ေကာက်ရွ ံ ၍ ၊ သင်သည် အဘယ်ေကာင့် ဤ သို့
ြပ သနည်းဟေုမး
က၏။ ေယာန
သည် ထာဝရဘုရား
ထံ ေတာ်မှ
မိမိ ေြပး ေကာင်းကုိ ေဘာ်ြပ
ေသာေကာင့် သူတို့ သိ က၏။ 11 ထုိအခါ
ပင်လယ် ၌ လှုိင်းတံပုိးသည် တိးု
၍ ထ
ေသာေကာင့်
သူတို့က၊ ငါ တို့ ၌
လှုိင်းတံပုိး ငိမ်း ေစြခင်းငှါ သင့် ကုိ
အဘယ်သို့
ြပ ရပါမည်နည်းဟေုမး
ကေသာ် ၊ 12 ငါ ့ ကုိချ ီ ၍
ပင်လယ် ထဲ သို့ ချ ပစ်ကေလာ။့ သို့ ြပ လျှင် ၊ လှုိင်းတံပုိးသည် သင် တို့ ၌
ငိမ်း လိမ့်မည်။ ဤ
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ြပင်းစွာ ေသာ မုိဃ်းသက်မုနတိ်င်ုး သည် ငါ ့ ေကာင့် သာ
သင် တို့ အေပါ် သို့ ေရာက် သည် ကုိ ငါ သိ ၏ဟု ြပနေ်ြပာ ေသာ်လည်း ၊

13 သေဘင်္ာသား တို့သည် ကမ်း သို့ ေရာက် အံ့ေသာငှါ ပင်ပနး်စွာ တက် ခတ် က၏။
သို့ ရာတင်ွ ၊ သူ
တို့တဘက် ၌ လှုိင်းတံပုိးတိးု ၍
ထ ေသာေကာင့် ၊ သူတို့သည် မ
တတ် ိင်ု ေသာအခါ ၊ 14 အို
ထာဝရဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ုတို့သည် ေတာင်းပန်
ပါ၏။ ဤ
သူ ၏အသက် ေကာင့်
အကျွ ်ပ်ုတို့သည် အကျ ိး နည်း မ
ြဖစ်ပါေစ ှင့်။ အြပစ် မ ှိေသာသူ၏အသက် သတ်
ေသာအြပစ်ကုိ အကျွ ်ပ်ု တို့ ၌
တင် ေတာ်မ မူပါ ှင့်။ အိထုာဝရဘုရား
၊ ကုိယ်ေတာ်သည် အလို
ှ ိေတာ်မူသည် အတိင်ုး
ြပ ေတာ်မူ၏ဟု ထာဝရဘုရား
အား
ေကးေကာ်
ေတာင်းပန် ပီးမှ ၊ 15 ေယာန ကုိချ ီ ၍
ပင်လယ် ထဲ သို့ ချ ပစ်က၏။ ထုိအခါ
ပင်လယ် လှုိင်းတံပုိးသည် ငိမ်း ေလ၏။ 16သေဘင်္ာသား တို့သည်လည်း
ထာဝရဘုရား ကုိ အလနွ် ေကာက်ရွ ံ သြဖင့်
ယဇ် ပူေဇာ် ၍
သစ္စာ ဂတိထားက ၏။ 17 ေယာန ကုိ မျ ိ ေစြခင်းငှါ ငါး ကီး ကုိ ထာဝရဘုရား
ခန ့် ထားေတာ်မူသည် ှင့်အညီ ၊ ေယာန
သည် ငါး ၏ဝမ်း ထဲမှာ
သုံး ရက် ပတ်လံးုေန ရ၏။

2
1 ငါး ၏ဝမ်း ထဲမှာေနစ ်တင်ွ၊ ေယာန
သည် မိမိ
ဘုရား သခင် ထာဝရဘုရား
ကုိ
ဆုေတာင်း ေသာစကားဟမူူကား ၊ 2 ငါသည် ဒကု္ခ
ဆင်းရဲကုိ ခံရေသာေကာင့်၊ ထာဝရဘုရား
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ကုိ
ဟစ် ေခါ်၍
ငါ ့ စကားကုိ ကား ေတာ်မူ၏။ မရဏာ
ိင်ုငံ၏ ဝမ်း ထဲက
ဟစ် ေခါ်ေသာ စကား
သံကုိ နားေထာင် ေတာ်မူ၏။ 3 ကုိယ်ေတာ်သည် အကျွ ်ပ်ု ကုိ နက်နဲ ေသာအရပ်၊
သမုဒ္ဒရာ
အလယ် ချက်ထဲ သို့ ချ ပစ်ေတာ်မူသြဖင့် ၊ ပင်လယ် ေရသည် ဝုိင်း ၍
လှုိင်း တံပုိး ေတာ် ှိသမျှ
တို့သည် လွှမ်း မွနး် ကပါ၏။ 4 ထုိသို့ မျက်ေမှာက် ေတာ်မှ
ှင်ထုတ် ြခင်းကုိ ခံရေသာ်လည်း ၊ သန ့် ှ င်း ေသာဗိမာန် ေတာ်ကုိ မျက်ေမှာက် ြပ မဲ

ြပ ပါမည်ဟု ေအာက်ေမ့လျက်ေန၏။ 5 ေရ တို့သည် အကျွ ်ပ်ုအသက်ကုိ ေသေစြခင်း
ငှါ ဝုိင်း သြဖင့်၊ အကျွ ်ပ်ုသည် ပင်လယ် အလယ်၌ အချ ပ် ခံရပါ၏။ ပင်လယ်ြမက်ပင်
သည် အကျွ ်ပ်ု ေခါင်း ကုိ ေပါင်းစည်း လျက် ှိပါ၏။ 6 ေတာင် ေြခရင်း အြမစ်သို့
အကျွ ်ပ်ုဆင်း ၍၊ ေြမ
ကန ့လ်န ့က်ျင် အတင်ွး၌ အစ ် အ မဲပိတ်ထားေသာ်လည်း ၊ အကျွ ်ပ်ု ၏ဘုရား သခင်
ထာဝရဘုရား ၊ ကုိယ်ေတာ်သည် အကျွ ်ပ်ု အသက် ကုိ ပျက်စီး ရာမှ
ကယ်ဆယ် ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 7အကျွ ်ပ်ု သည် စိတ်ပျက် ေသာအခါ
ထာဝရဘုရား
ကုိ ေအာက်ေမ့ ၍ ၊ အကျွ ်ပ်ု ၏ပဌနာ သည် သန ့် ှ င်း ေသာ ဗိမာန် ေတာ်၌
ကုိယ်ေတာ် ထံ သို့ ဝင် ပါ၏။ 8 မုသာ အနတ္တ ကုိ မီှဝဲ ေသာသူတို့သည် မိမိ
တို့ က ုဏာ
ခံရာအေကာင်းကုိ စွန ့ပ်စ် ကပါ၏။ 9အကျွ ်ပ်ု မူကား ၊ ေကျးဇူး ေတာ်ကုိ ချးီမွမ်း
ေသာ စကား
ှင့်
ကုိယ်ေတာ် အား
ယဇ် ပူေဇာ်ပါမည်။ သစ္စာ
ဂတိ ထားသည်အတိင်ုး
သစ္စာဝတ် ကုိ ြပ ပါမည်။ ထာဝရဘုရား
၏ ေကျးဇူးေတာ်ေကာင့်
ချမ်းသာ ရပါသည်ဟု ဆုေတာင်းေလ၏။ 10 ထုိအခါ
ငါး ကီးသည် ထာဝရဘုရား
၏ အမိန ့်
ေတာ်ကုိခံ ၍
ေယာန ကုိ ကုနး် ေပါ် သို့ အန် ေလ၏။
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3
1 ေနာက် တဖန် ထာဝရဘုရား
၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ် သည် ေယာန
သို့ ေရာက် လာသည်ကား၊ 2သင်ထ ၍ နေိနေဝ
မိ ကီး သို့
သွား ေလာ။့ ငါ မှာ
ထားသည်အတိင်ုး ေကးေကာ် ေလာဟ့ု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 3 ထုိအခါ
ထာဝရဘုရား ၏ အမိန ့် ေတာ်အတိင်ုး
ေယာန သည် ထ
၍
နေိနေဝ မိ သို့
သွား ၏။ နေိနေဝ
မိ သည် အလနွ် ကီး ေသာ မိ ၊ သုံး
ရက် ခရီး ကျယ်ဝနး်ေသာ မိ ြဖစ် သတည်း။ 4 ေယာန သည် မိ ထဲ သို့ ဝင် ၍ တ
ေန ့ခရီး သွား လျက် ၊ အရက် ေလးဆယ် လနွေ်သာ်၊ နေိနေဝ
မိ သည် ပျက်စီး
ြခင်းသို့ ေရာက်လိမ့်မည်ဟု ေကးေကာ် ေလ၏။ 5 နေိနေဝ မိ သား တို့သည် ဘုရား
သခင်၏ အမိန ့် ေတာ်ကုိ ယုံ
၍ ၊ လူ ကီး လငူယ် အေပါင်းတို့သည် အစာေ ှာင်
ရာအချနိကုိ် ေကာ်ြငာ ၍
ေလျှာ်ေတ အဝတ်ကုိ ဝတ် က၏။ 6 နိေနေဝ မင်း ကီး သည် ထုိသိတင်း ကုိ ကား
ေသာအခါ
နနး်ေတာ် မှ ဆင်း ၍
မင်းေြမာက် တနဆ်ာကုိ ချွတ် ပီးမှ
၊ ေလျှာ်ေတ အဝတ်ကုိ ဝတ် ၍
ြပာ ထဲ ၌ ထုိင် ေတာ်မူ၏။ 7လူ သတ္တ ဝါ တိ စ္ဆာန် သုိး ာွး တို့သည် အလျှင်းမ
ြမည်ေစ ှင့်။ အစာကုိ မ
စား ၊ ေရ
ကုိ မ
ေသာက် ေစ ှင့်။ 8လူ သတ္တ ဝါတိ စ္ဆာန် တို့သည် ေလျှာ်ေတ အဝတ် ကုိ ဝတ် ကေစ။
ကိ းစား ၍ ဘုရား
သခင်ကုိ
ဆုေတာင်း ကေစ ။ အသီးအသီး
တို့သည် မိမိ
တို့ လိက်ုေသာ အဓမ္မ
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လမ်း ၊ မိမိတို့ ြပ ေသာအဓမ္မ အမှုကုိ ေ ှာင် ကေစ။ 9 ငါတို့သည် ပျက်စီး ြခင်း ှင့်
ကင်းလတ်ွ မည်အေကာင်း
၊ ဘုရား
သခင်သည် ေြပာင်းလဲ ၍
ေနာင်တရ သြဖင့် ၊ ြပင်းစွာ
ေသာအမျက် ေတာ်ကုိ ငိမ်းေစေတာ်မူမည် မမူ မည်ကုိ အဘယ်သူ ေြပာ ိင်ုသနည်း
ဟု မင်း ကီး အာဏာ ၊ မှူးမတ် အာဏာ ှင့်
နေိနေဝ တ မိ လံးုတင်ွ
သိတင်း ကားေြပာ
၍ ေကာ်ြငာ ေစေတာ်မူ၏။ 10 မိ သားတို့သည် မိမိ
တို့ လိက်ုေသာ အဓမ္မ
လမ်း
ကုိ
လွှဲေ ှာင် ၍၊ ကျင့်ေသာအကျင့် များကုိ ဘုရား
သခင်သည် ြမင် လျှင် ၊ အရင် ခိမ်း ေသာ ေဘးဒဏ် ကုိ မ
ေပး ဘဲေန ေတာ်မူ၏။

4
1 ေယာန သည် အလနွ် စိတ်ညစ် ၍
အမျက်ထွက် သြဖင့် ၊ အို
ထာဝရဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ုေတာင်းပန်ပါ၏။ အကျွ ်ပ်ု သည် ကုိယ် ြပည် ၌ ှိ စ ် ၊
ဤသို့
ေြပာ ပါ ပီ မ
ဟတ်ု ေလာ။ ထုိေကာင့် ၊ ကုိယ်ေတာ်ထံမှ တာ ှု မိ သို့
ကိ းစား၍ ေြပး ပါ၏။ 2 ကုိယ်ေတာ် သည် သနား
စုံမက်တတ်ေသာ ဘုရား
ြဖစ်၍ စိတ် ှည် ေသာသေဘာ၊ ေကျးဇူး ြပ ချင်ေသာ သေဘာ၊ အြပစ်ဒဏ် ေပးမည့်
အမှုကုိ
ေနာင်တရ
တတ်ေသာ သေဘာ ှိ ေတာ် မူေကာင်း ကုိ အကျွ ်ပ်ု သိ ပါ၏။ 3 သို့ ြဖစ်၍ ၊ အို
ထာဝရဘုရား
၊ အကျွ ်ပ်ု အသက် ကုိ ှ တ်ယူ ေတာ်မူပါ။ အကျွ ်ပ်ု အသက် ှင်ြခင်းထက်
ေသ ြခင်း သည် သာ၍ေကာင်း ပါသည်ဟု ေတာင်း ေလျှာက်ေလ၏။ 4ထာဝရဘုရား
ကလည်း ၊ သင် သည် အမျက် ထွက် ေကာင်း သေလာဟေုမး ေတာ်မူ၏။ 5 ေယာန သည်
မိ ၌
အဘယ်သို့ ြဖစ် မည်ကုိ
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သိြမင်
ြခင်းငှါ၊ မိ ြပင်သို့ ထွက် ၍
မိ အေ ှ မျက် ှာ၌
တဲ မုိးကုိ လပ်ု ပီးလျှင် ၊ အမုိးအရိပ် တင်ွ
ထုိင် ၍ေန၏။ 6အ ှင် ထာဝရဘုရား သည်လည်း
ကက်ဆူ ပင်ကုိ ြပင်ဆင် ပီးလျှင် ၊ ေယာန၏စိတ်ကုိ ေြပ ေစြခင်းငှါ သူ့
ေခါင်း ေပါ်မှာ လွှမ်း၍ မုိးေစေတာ်မူ၏။ ထုိအပင် ေကာင့်
ေယာန သည် အလနွ် အားရဝမ်းေြမာက် ၏။ 7 နက်ြဖန် မုိဃ်းလင်း ေသာအခါ
ဘုရား သခင်ခန ့် ထား ေတာ်မူေသာပုိး ေကာင်သည် ကက်ဆူ ပင်ကုိ ကုိက် ၍
ည ိး မ်ွး ေစ၏။ 8 ေန ထွက် ေသာအခါ ဘုရား သခင်သည် အလနွ် ပူ ေသာအေ ှ
ေလ ကုိ ြပင်ဆင် ေတာ်မူ၍ ၊ ေယာန
၏ ေခါင်း ကုိ
ေန ထိခုိက် သြဖင့်
သူသည် ေမာ
၍
ေသ ချင်ေသာ စိတ် ှိ လျက် ၊ ငါ ့အသက်ေသ ြခင်းသည် ှင် ြခင်းထက်
သာ၍ေကာင်း သည်ဟု ြမည်တမ်း ေလ၏။ 9 ဘုရား သခင်ကလည်း ၊ သင်သည်
ကက်ဆူ ပင် အတက်ွ
အမျက် ထွက်ေကာင်း သေလာဟေုမး ေတာ်မူလျှင်
၊ ေယာနက၊ အကျွ ်ပ်ု သည် အသက်ေသ သည် တိင်ုေအာင်
အမျက် ထွက်ေကာင်း ပါသည်ဟု ေလျှာက် ဆုိ၏။ 10ထာဝရဘုရား ကလည်း ၊ သင်
သည် ပင်ပနး်စွာ မ
လပ်ု ၊ ကီးပွား ေစြခင်းငှါလည်း
မ ြပ စု၊ တည ့် ြခင်းတင်ွ ေပါက် ၍
တည ့် ြခင်းတင်ွ ေသ
ေသာ
ကက်ဆူ ပင်ကုိ
ှေြမာ သည်တကား။ 11 ငါ သည် များစွာ ေသာ တိ စ္ဆာန် တို့ ကုိမဆုိ၊ ကုိယ် လက်ျာ

လက် ှင့်
လက်ဝဲ လက်ကုိမျှ ပုိင်းြခား၍ မ
သိ
ေသာ သူ
တသိနး် ှစ်ေသာင်းမက ၊ လူ
များ ေသာ
နေိနေဝ မိ ကီး ကုိ ငါ ှေြမာ သင့်သည်မ ဟတ်ုေလာဟု မိန ့် ေတာ်မူ ၏။
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မိက္ခာအနာဂတ္တ ိကျမ်း။
1 ယုဒ ှင်ဘုရင် ေယာသံ မင်း၊ အာခတ် မင်း၊ ေဟဇကိ
မင်းတို့လက်ထက် ၌
ေမာရ ှ ရွာသားမိက္ခါ သည် ှမာရိ
မိ ှင့်
ေယ ု ှလင် မိ အဘို့
ခံရ ေသာ ထာဝရဘုရား ၏ ဗျာဒိတ် ေတာ်ဟမူူကား ၊ 2 အိလုူ များအေပါင်း တို့ ၊ ကား
ကေလာ။့ အို ြပည်
ှင့်
ြပည်သားအေပါင်းတို့ ၊ နားေထာင် ကေလာ။့ အ ှင်
ထာဝရဘုရား တည်းဟေူသာသန ့် ှ င်း ေသာ ဗိမာန် ေတာ် ထဲက
ဘုရား ှင်သည် သင် တို့တဘက် ၌ သက်ေသခံ ေတာ်မူမည်။ 3ထာဝရဘုရား သည်
ကျနိး်ဝပ်ေတာ်မူရာ အရပ်
ဌာနေတာ်ထဲက
ထွက် ကဆင်းသက် ၍ ၊ ြမင့် ေသာ ေြမ
အရပ်တို့ ကုိ နင်း ေတာ်မူမည်။ 4 မီး ေ ှ မှာ
ဘေယာင်း က့ဲသို့ ၎င်း ၊ ေချာက် ကီးမှ
ဆင်း ေသာ ေရ
က့ဲသို့ ၎င်း ေ ှ ေတာ်၌ ေတာင် တို့သည် အရည် ြဖစ်၍ ၊ ချ ိင့် တို့သည်လည်း အက်ကဲွ
ကလိမ့်မည်။ 5 ထုိ အမှုသည် ယာကုပ် လနွက်ျ း ၍
ဣသေရလ အမျ ိး
ြပစ်မှား ေသာေကာင့် ေရာက်သတည်း။ ယာကုပ်
လနွက်ျ း ရာကား အဘယ်သို့ နည်း။ ှမာရိ မိ မ ဟတ်ု ေလာ။ ယုဒ
၏ြမင့် ရာအရပ်ကား အဘယ်မှာ ှိသနည်း။ ေယ ု ှလင် မိ ၌ ှိသည်မ ဟတ်ုေလာ။

6 ထုိေကာင့် ၊ ှ မာရိ မိ ကုိ လယ်ြပင် ၌ ေြမပုံ က့ဲသို့ ၎င်း ၊ စပျစ် ဥယျာ ် စုိက် ရာ
အရပ်က့ဲသို့ ၎င်း ငါြဖစ် ေစမည် ။ မိ ို း ေကျာက် တို့ ကုိ ချ ိင့် ထဲ သို့ သွန် ပစ်၍ ၊
မိ ို း အြမစ် ကုိ လှန် ြပမည်။ 7 ခပ်သိမ်း ေသာ ုပ်တု ဆင်းတုတို့ ကုိ ချ ိ းဖ့ဲ မည်။ သူ
ငှါးလပ်ု၍ ရသမျှ ေသာအခ တို့ ကုိ မီး ှု ိ မည်။ မှားေသာ ဘုရား
ှိသမျှ တို့ ကုိ သုတ်သင် ပယ် ှင်းမည်။ ြပည်တနဆ်ာ လပ်ု၍ ဥစ္စာ
ကုိ ဆည်းဖူး သည်ြဖစ်၍၊ ထုိဥစ္စာ
သည် ြပည်တနဆ်ာ လက်သို့ တဖနေ်ရာက် ရဦးမည်။ 8 ထုိ အမှုေကာင့်
ငါသည် ငိေု ကး ြမည်တမ်း မည်။ အဝတ်ကုိချွတ် ၍



မိက္ခာအနာဂတ္တ ိကျမ်း။ 1:9 1996 မိက္ခာအနာဂတ္တ ိကျမ်း။ 2:1

အချည်းစည်း လည်သွား မည်။ ေြမေခွး က့ဲသို့ အူ လျက် ၊ ကုလားအပ်ု ငှက်က့ဲသို့
ြမည် လျက်ေနမည်။ 9 သူ ခံရေသာဒဏ်နာ မ ေပျာက် ိင်ု။ ယုဒ
ြပည်တိင်ုေအာင်
ကူး သြဖင့်၊ ငါ ၏အမျ ိးသား ေနရာ ေယ ု ှလင် မိ တံခါး
သို့
ေရာက် ေလ ပီ။ 10 ဂါသ မိ ၌
သိတင်းမ ေြပာ က ှင့်။ အလျှင်းမ ငိေု ကး က ှင့်။ ေဗေသာဖရာ
မိ မှာ
ေြမမှုန ့် ၌ လးူ လဲလျက် ေန ကေလာ။့ 11 အို ှ ဖိရ မိ သမီး ၊ အဝတ်ကုိ ချွတ် ၍
အ ှက်ကဲွ လျက် သွား ေလာ။့ ဇာနန် မိ သမီး သည် ငိေုကး ြခင်းကုိ ြပ လျက် မ
ထွက် ရ။ ေဗသေဇလ မိ သည် သင်တို့တည်းခုိရေသာ အခွင့်ကုိ မေပးရ။ 12 မာ
ုတ် မိ သမီး သည်လည်း ေကာင်း ေသာအရာ ကုိ ေတာင့်တ၍ နာကျင် လျက် ှိ၏။
အေကာင်း မူကား၊ ထာဝရဘုရား
ထံေတာ်မှ
ေဘးဒဏ် သည် ေယ ု ှလင် မိ တံခါး သို့
ေရာက် ေလ ပီ။ 13 အိလုာခိ ှ မိ သမီး ၊ လျင်ြမနေ်သာ ြမင်း ကုိ ရထား
၌ က ေလာ။့ သင် သည် ဣသေရလ
၏ လနွက်ျ း ြခင်း ကုိ လက်ခံ ၍၊ ဇိအနု် သတို့သမီး အား
အြပစ် လမ်းကုိ ြပသတည်း။ 14 ထုိေကာင့် သင်သည် ဂါသ ြပည် ေမာရ ှက် မိ သို့
လက်ေဆာင် ကုိေပး
လိက်ုရမည်။ အာခဇိပ် မိ သား တို့ သည် ဣသေရလ
ှင် ဘုရင်တို့ ကုိ
လှည့်စား ကလိမ့်မည်။ 15 အိမုေရ ှ မိ သမီး ၊ သင် ၏ဥစ္စာကုိ
အေမွ ခံေသာသူကုိ ငါေခါ် ခ့ဲမည်။ သူသည် ဣသေရလ
ဘုနး် ၊ အဒလံု
မိ သို့
ေရာက် လိမ့်မည်။ 16 ချစ် ဘွယ်ေသာသင်
၏သားသမီး တို့သည် သိမ်း
သွားြခင်းကုိ ခံရေသာေကာင့် ၊ သူတို့အတက်ွ
သင်သည် ေခါင်းေြပာင်ေအာင် ဆံပင်ကုိရိတ်
၍ေနေလာ။့ ေရွှလင်းတ က့ဲသို့ ကျယ်စွာ ေသာ ေခါင်းေြပာင် ြခင်းကုိ ြပ ေလာ။့

2
1 ဒစု ိုက် ကုိ ြပ ြခင်းငှါ အိပ်ရာ ေပါ် မှာ မေကာင်း ေသာ အ ကံကုိ ကံ ၍ ၊ မုိဃ်းလင်း
ေသာအခါ
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အခွင့်ရသည် အတိင်ုး ြပ တတ်ေသာသူတို့ သည် အ မဂင်္လာ ှိ က၏။ 2 သူတ
ပါး၏အိမ် ှင့်
လယ်ယာ တို့ ကုိ တပ်မက် ၍
အ ိင်ုအထက် သိမ်းယူလျက် ၊ လူ
ှင့် သူ ၏အိမ် ကုိ၎င်း၊ လူ ကီး ှင့် သူ ၏အေမွ ဥစ္စာကုိ၎င်း
လယုက် ၍
ည ်းဆဲ တတ်က၏။ 3 သို့ ြဖစ်၍ ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ သင် တို့လည်ပင်း မ လတ်ွ ၊ ေခါင်း မ က ိင်ုေသာ ေဘးဒဏ်
ကုိ ထုိသို့
ေသာ အိမ်ေထာင် တဘက် ၌ ငါ ကံစည် ၏။ ဆုိး
ေသာကာလ ြဖစ်လိမ့်မည်။ 4 ထုိ ကာလ တင်ွ
သင် တို့တဘက် ၌ ပုံ
စကားကုိ သုံး
၍ ၊ အလနွြ်ပင်းစွာြမည်တမ်း ရေသာစကားဟမူူကား၊ ငါတို့သည် ှင်း ှ င်းပျက်စီး က
ပီ။ ငါ ့အမျ ိးသား ခံစားရေသာ အဘို့
ကုိလဲ ၍ ငါ ့လက်မှ
ု ပ် ေတာ်မူ ပီတကား။ ငါ တို့ လယ်ကွက် များကုိ ု ပ်သိမ်း၍၊ သူတပါး တို့အား
ေဝဖန် ေတာ်မူ ပီ။ 5 ထုိေကာင့် ၊ ထာဝရဘုရား
၏ပရိသတ် ေတာ်တင်ွ ၊ သင် တို့ ခံစားရေသာအဘို့ ကုိ ကိ း တနး် ှင့်
တိင်ုးထွာ ေသာသူ မ
ှိ ရ။ 6 ပေရာဖက်ြပ ေသာသူတို့ ၊ ပေရာဖက် မ ြပ က ှင့်။ သူတို့သည် ှက်ေကာက်

မည်အေကာင်း
ပေရာဖက် မ ြပ ရက။ 7ထာဝရဘုရား ၏ ဝိညာ ် ေတာ်သည် ဆီးတား
ြခင်းကုိ ခံရသေလာ။ ဤ
အမှုတို့ ကုိ ြပ ေတာ်မူ သေလာဟု ဣသေရလ
အမျ ိးသား
ေမး လျှင်၊ ေြဖာင့်မတ် စွာကျင့်
ေသာသူသည် ငါ ့စကား အားြဖင့် အကျ ိး ကုိ ရသည်မဟတ်ု ေလာ။ 8 ေ ှးကာလ၌ပင်
ငါ ၏လူ တို့သည် ရနဘ်က် ြပ ၍ ထ
က၏။ စစ်တိက်ု ရာမှ ြပန် ၍ ေဘးကုိမေကာက် ဘဲ၊ ေ ှာက်သွား
ေသာ သူတို့၏ ြပင်အဝတ် ှင့် အတင်ွးအဝတ်
ကုိ လယူု တတ်က၏။ 9 ငါ ့လူ တို့၏မယား များကုိ သူ
တို့သာယာ ေသာ ေနရာ
ထဲက
ှင်ထုတ် ၍၊ သူ



မိက္ခာအနာဂတ္တ ိကျမ်း။ 2:10 1998 မိက္ခာအနာဂတ္တ ိကျမ်း။ 3:3

တို့သား များမှ
ငါ ၏ဘုနး် ကုိ အစ ် ှ တ်ယူ က ပီ။ 10ထ ၍
သွား ကေလာ။့ ဤ
ြပည်သည် သင်တို့ ငိမ်ဝပ်
ရာအရပ်မ ဟတ်ု။ ဤအရပ်သည် ညစ်ည း ေသာေကာင့်
ကီးစွာေသာ ပျက်စီးြခင်း ှင့် ပျက်စီး ရလိမ့်မည်။ 11 ကုိယ် အလိသိုု့ လိက်ု ၍
မုသား စကားကုိ သုံး ေသာ သူက၊ ငါသည် ပေရာဖက်ြပ ၍ စပျစ်ရည် တရား ှင့်
ေသရည် ေသရက်တရားကုိ ေဟာေြပာ မည်ဟဆုိုလျှင် ၊ ထုိသူသည် ဤ
လူ တို့၏ပေရာဖက် ြဖစ် ရလိမ့်မည်။ 12 အိုယာကုပ် ၊ ငါသည် သင် ၏အမျ ိးသား
အေပါင်း
တို့ ကုိ ၎င်း၊ ကျန် ကင်းေသာ ဣသေရလ
အမျ ိးသားအေပါင်း တို့ ကုိ၎င်း ဆက်ဆက်စုေဝး ေစမည်။ သုိးြခံ ၌ သုိး
များက့ဲသို့ ၎င်း ၊ ကျက်စား ရာအရပ်ထဲ မှာ
သုိးစု က့ဲသို့ ၎င်း သူ
တို့ ကုိ ငါစု ၍ ထား
မည်။ လူများေသာေကာင့်အသံ ကီး လိမ့်မည်။ 13အ ိင်ု အထက်ဖွင့်ေသာသူသည်
သူ
တို့ေ ှ မှာ
သွား ၏။ သူတို့သည်လည်း အ ိင်ု အထက်ဖွင့်၍ တံခါးဝ ြဖင့်
ေ ှာက်သွား က၏။ သူ
တို့ ှ င် ဘုရင်သည် သူ
တို့ေ ှ
မှာ သွား ၍
ထာဝရဘုရား သည် လမ်းြပ ေတာ်မူ၏။

3
1 ငါဆုိ သည်ကား၊ အိယုာကုပ် အမျ ိးမင်း ၊ ဣသေရလ
အမျ ိး သူ ကီး တို့ ၊ နားေထာင် ကပါေလာ။့ သင် တို့သည် တရား
သြဖင့် စီရင်ြခင်းအမှုကုိ နားလည် အပ်သည် မ ဟတ်ုေလာ။ 2 သုစ ိုက် ကုိ မုနး် ၍
ဒစု ိုက် ကုိ ှစ်သက် လျက်၊ သူတပါး အေရ
ကုိ၎င်း
၊ အ ို း
၌
ကပ်ေသာ အသား
ကုိ၎င်းဆဲွ ယူလျက် ၊ 3 ငါ ့လူ တို့၏အသား ကုိ စား
လျက် ၊ အေရ
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ကုိ ခွာ
လျက် ၊ အ ို း
တို့ ကုိ ချ ိ း လျက် ၊ ဟင်းအိးု ၌ ချက်ေသာ သားတစ်၊ အိးုကင်း ၌
ြပ တ်ေသာ အမဲသား
ကုိ ြပ သက့ဲသို့ အ ို းအသားကုိ စ ်း လျက် ှင့်ပင်၊ 4သင်တို့သည် ထာဝရဘုရား
ကုိ
ေအာ်ဟစ် က ေသာ်လည်း
နားေထာင် ေတာ်မ မူ။ ဒစု ိုက် ကုိ ြပ ကသည် ှင့်အညီ ၊ ထုိ
ကာလ ၌
မျက် ှာ ေတာ်ကုိ လွှဲ ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 5 ငါ ၏လူ တို့ ကုိ မှားယွင်း ေစလျက် ဝ
စွာ စားရ ေသာအခါ၊ ငိမ်ဝပ် ြခင်းအေကာင်း ှ ိသည်ဟု ေကးေကာ် လျက် ၊ မ
လပ်ုေကျွး ေသာသူကုိကား၊ စစ်တိက်ု ြခင်းငှါြပင်ဆင်
လျက် ၊ ပေရာဖက် ြပ ေသာသူတို့ ၊ 6သင်တို့သည် ူပါ ံု ကုိ မ
ြမင် ိင်ုမည်အေကာင်း၊ ည ့် အချနိ် ေရာက်လိမ့်မည်။ အနာဂတ်ကုိ မ
ေဟာ ိင်ု မည်အေကာင်း၊ ေမှာင်မုိက် ြဖစ်လိမ့်မည်။ ပေရာဖက် တို့ ၌
ေန ဝင် လိမ့်မည်။ ေန ့
အချနိ၌် ပင် ေမှာင်မုိက် ဖုံးလွှမ်းလိမ့်မည် ။ 7 ထုိအခါ
ပေရာဖက် တို့သည် ှက်ေကာက် က လိမ့်မည်။ အနာဂတ်ကုိ ေဟာ
ေသာသူတို့သည် စိတ်ပျက် ကလိမ့်မည်။ ဘုရား
သခင်ထူး ေတာ်မ မူေသာေကာင့် ၊ ထုိသူ
အေပါင်း တို့ သည် မိမိတို့ ှ တ် ကုိ
ဖုံး ထားကလိမ့်မည် ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 8 ငါ မူကား ၊ ယာကုပ် အမျ ိး လနွက်ျ း ြခင်း၊ ဣသေရလ
အမျ ိးြပစ်မှား ြခင်းကုိ သူတို့အား ေဘာ်ြပ ိင်ုမည် အေကာင်း ၊ ထာဝရဘုရား
၏ ဝိညာ ် ေတာ်အားြဖင့် အ ှိန် တနခုိ်း၊ ဉာဏ် သတ္တ ိ၊ အစွမ်း သတ္တ ိ ှင့်
ြပည့်စုံ ၏။ 9 ေြဖာင့်မတ်စွာ စီရင် ြခင်းကုိ ရံွ ှာ ၍
ခပ်သိမ်း ေသာတရား ကုိ ဖျက် လျက်၊ 10လအူသက်ကုိ သတ် ြခင်းအမှုြဖင့်
ဇိအနု် မိ ကုိ၎င်း ၊ အဓမ္မ
အမှုြဖင့်
ေယ ု ှလင် မိ ကုိ၎င်း ြပ စု ေသာ ယာကုပ် အမျ ိး မင်း ၊ ဣသေရလ
အမျ ိး
သူ ကီး တို့ ၊ နားေထာင် ကပါေလာ။့ 11 မင်း တို့သည် လက်ေဆာင် ကုိ ရြခင်းငှါသာ
တရားမှုကုိ စီရင် တတ်က၏။ ယဇ် ပုေရာဟိတ်တို့သည် အခ
ကုိ ရြခင်းငှါသာ သင် ေပးတတ် က၏။ ပေရာဖက် တို့ သည် ေငွ ကုိ ရြခင်းငှါသာ
အနာဂတ်ကုိ ေဟာ
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တတ်က၏။ သို့ ေသာ်လည်း ၊ ထာဝရဘုရား
ကုိ
ခုိလှုံ လျက်၊ ထာဝရဘုရား
သည် ငါ တို့တင်ွ
ှိေတာ်မူသည်မ ဟတ်ုေလာ၊ ေဘး
ဥပဒ် မ
ေရာက် ိင်ုဟု ဆုိ တတ်ကသည်တကား။ 12 ထုိေကာင့် ၊ သင် တို့အတက်ွ
ဇိအနု် ေတာင်သည် လယ် က့ဲသို့ ထွန် ြခင်းကုိခံရလိမ့်မည်။ ေယ ု ှလင် မိ သည်
လည်း
ေြမပုံ များြဖစ် လိမ့်မည်။ ဗိမာန် ေတာ်ေတာင်
သည်လည်း ၊ ေတာ
ေတာင် က့ဲသို့ ြဖစ်လိမ့်မည်။

4
1 ေနာက်ဆုံး ေသာကာလ
၌
ထာဝရဘုရား ၏ အိမ် ေတာ် တည်ေသာ ေတာင် သည် ေတာင် ကီး ေတာင်ငယ်တို့၏
ထိပ် ေပါ် မှာ ချးီေြမာက် ၍
တည် လိမ့်မည်။ ခပ်သိမ်းေသာ လစုူ
တို့သည် ထုိေတာင် သို့
စည်းေဝး က လိမ့်မည်။ 2 များြပား ေသာ လမူျ ိ း တို့ကလည်း ၊ လာ
ကေလာ။့ ထာဝရဘုရား
၏ေတာင် ေတာ်၊ ယာကုပ် အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင့်အိမ် ေတာ်သို့
တက် သွား ကကုနအံ်။့ လမ်း ခရီးေတာ် တို့ ကုိ ြပသ သွနသ်င်ေတာ်မူ၍ ၊ ငါတို့သည်
ေြခ ေတာ်ရာသို့
လိက်ုသွား ကမည်ဟ၊ု ခရီးသွား လျက်
ေြပာဆုိ ကလိမ့်မည်။ တရား
ေတာ်သည် ဇိအနု် ေတာင်မှ ၎င်း
၊ ထာဝရဘုရား
၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည် ေယ ု ှ လင် မိ မှ ၎င်း ေပါ်ထွက် လိမ့်မည်။

3ထာဝရဘုရားသည် များြပား ေသာ လူ
တို့တင်ွ
တရား စီရင်၍ ၊ ေဝး
စွာ ေနလျက် အား ကီး ေသာ လမူျ ိ း
တို့ ကုိ
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ဆုံးမ ေတာ်မူ သြဖင့် ၊ သူ
တို့ ထား
လက်နက်များကုိ ထွနသွ်ား ြဖစ် ေစြခင်းငှါ ၎င်း ၊ လံှ များကုိ တံစ ်း ြဖစ် ေစြခင်း
ငှါ၎င်း ထုလပ်ု က လိမ့်မည်။ တြပည် ကုိတြပည်စစ်မ တိက်ု ၊ စစ် အတတ်ကုိ လည်း
ေနာက် တဖန် မ
သင် ရက။ 4 လူ အေပါင်းတို့သည် ကုိယ် ပုိင်ေသာ စပျစ် ပင်၊ ကုိယ် ပုိင်ေသာ
သေဘင်္ာသဖနး် ပင်ေအာက် မှာ ထုိင် က လိမ့်မည်။ ေကာက် ေစေသာ သူတေယာက် မျှ
မ ှိရ။ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင်ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ် ေတာ် ထွက်အမိန ့် ေတာ် ှိ၏။
5လမူျ ိး အေပါင်း တို့သည် ကုိယ် ဆုိင်ေသာ ဘုရား
၏နာမ ကုိ
ခုိလှုံလျက် ကျင့် ေနတတ်က၏။ ငါ တို့ မူကား ၊ ကုိယ် ဆုိင်ေသာ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ၏ နာမ
ေတာ်ကုိ
ကာလ အစ ် အ မဲ ခုိလှုံလျက် ကျင့် ေန ကမည်။ 6 ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ် မူ
သည်ကား၊ ထုိ
ကာလ ၌
ေြခ ဆွ့ံ ေသာသူကုိ ငါေခါ် မည်။ ှင်ထုတ် ြခင်းကုိ ခံရေသာ သူ ၊ ငါည ်းဆဲ ဘူး
ေသာသူ တို့ ကုိ ငါစုေဝး ေစမည်။ 7 ေြခ ဆွ့ံေသာသူကုိ ငါကျန် ကင်းေစမည်။ အေဝးသို့
ှင်ထုတ် ြခင်းကုိ ခံရေသာသူသည် ကီးမား ေသာ လမူျ ိ း ြဖစ်ေစြခင်းငှါငါစီရင် မည်။
ထာဝရဘုရား
သည် ဇိအနု် ေတာင် ေပါ် မှာ သူ
တို့ ကုိ ယခု
မှစ၍ အစ ်
အ မဲအပ်ုချ ပ် စုိးစံေတာ်မူလိမ့်မည်။ 8 အိုဧဒါလင့်စင် ၊ ဇိအနု် သတို့သမီး ေနရာကုနး်
၊ သင်သည် အစုိးရလိမ့်မည်။ အရင် တည်ေသာ အာဏာ
တည် ြပန် လိမ့်မည်။ ိင်ုငံ ေတာ်သည် ေယ ု ှလင် သတို့သမီး
လက်သို့
တဖန် ေရာက် လိမ့်မည်။ 9ယခု မှာ သင်သည် အဘယ်ေကာင့် ကျယ် ေသာ အသံ ှင့်
ေအာ်ဟစ် သနည်း။ သင် ၌
ှင်ဘုရင် တေယာက် မျှ မ ှိသေလာ။ အ ကံ ေပးေသာ မှူးမတ်ေပျာက်ပျက် သေလာ။

သားဘွား ေသာမိနး်မက့ဲသို့ သင် သည် ေဝဒနာ
ကုိခံရ ပါသည်တကား။ 10 အိဇိုအနု် သတို့သမီး ၊ သားဘွားေသာ မိနး်မက့ဲသို့ ေဝဒနာ
ကုိ ခံ၍၊ သားကုိဘွားအံေ့သာငှါအားထုတ်ေလာ။့ ယခု
ပင် သင်သည် မိ ထဲက ထွက် ၍
လယ်ြပင် ၌
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ေန ရ မည်။ ဗာဗုလနု် မိ တိင်ုေအာင် သွား ရမည်။ ထုိ
မိ ၌ လတ်ွ
လိမ့်မည်။ ထုိ
မိ ၌ ထာဝရဘုရား
သည် သင့် ကုိ ရနသူ် တို့ လက် မှ
ေရွး ှ တ် ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 11ယခု မှာ
လမူျ ိ း များ တို့က၊ ဇိအနု် မိ သည် ညစ်ည း
ပါေစ။ သူ၌ ငါ တို့အလို
ြပည့်စုံပါေစဟ၊ု သင့် တဘက်
၌ စုေဝး
လျက် ဆုိ က၏။ 12 သို့ ရာတင်ွ ၊ ထာဝရဘုရား
၏စိတ် ေတာ်ကုိ မ
သိ ၊ အ ကံအစည် ေတာ်ကုိ နား
မ လည်က။ ေကာက်လှုိင်း တို့ ကုိ ေကာက်နယ် တလင်း၌
စုထားသကဲသို့ ၊ ထုိသူ
တို့ ကုိ စု ထားေတာ်မူ၏။ 13 အို ဇိအနု် သတို့သမီး ၊ ထ
၍
နယ် ေလာ။့ သင့်
ဦးချ ိ ကုိ သံ
ြဖင့်၎င်း ၊ သင့် ခွာ တို့ ကုိ ေကးဝါ ြဖင့်၎င်း ငါ ပီး
ေစမည်။ သင်သည် လမူျ ိ း များ တို့ ကုိ ညက်ညက်ေချ ရမည်။ သူ
တို့တင်ွရသမျှေသာ စည်းစိမ် ဥစ္စာကုိယူ ၍ ၊ ေြမ တြပင်လံးု ကုိ အစုိးပုိင်ေတာ်မူေသာ
အ ှင် ထာဝရဘုရား အား
ပူေဇာ် ရမည်။

5
1ယခု မူကား၊ အိဗုိုလ်ေြခ သတို့သမီး ၊ စည်းေဝး ၍ ခင်းကျင်း ေလာ။့ ငါ တို့ ကုိ
ဝုိင်း ထားက ပီ။ ဣသေရလ
မင်း ၏ ပါး ကုိ
ကိမ်လံးု ှင့်
ို က် က ပီတကား။ 2 အိဗုက်လင် ဧဖရတ် မိ ၊ အစုိးရေသာယုဒ
မိ တို့ တင်ွ
သင် သည် မိ ငယ် မိ ယုတ်ြဖစ် ေသာ်လည်း ၊ ဣသေရလ
အမျ ိးကုိ
အပ်ုစုိး ရေသာသခင်သည် ငါ ့အဘို့
သင် ၏ အထဲ
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မှာ ေပါ်ထွနး် လတံ။့ ထုိသခင်သည် ေ ှး ကပ် ကမ္ဘာ မှစ၍ ေပါ်ထွနး် ေသာ သခင်
ြဖစ်၏။ 3 သို့ ြဖစ်၍ ၊ သားဘွား ြခင်းေဝဒနာကုိ ခံရေသာမိနး်မသည် မ
ဘွား မီှတိင်ုေအာင်၎င်း
၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့ ှင့် တကွ ကျန် ကင်း ေသာ ညီအစ်ကုိ တို့သည် မေြပာင်းလဲ မီှ
တိင်ုေအာင်၎င်း ၊ သူ
တို့ ကုိ စွန ့ပ်စ် ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 4 ထုိသခင်သည် ရပ် ၍
ထာဝရဘုရား ၏အစွမ်း
သတ္တ ိ ှင့် ၎င်း ၊ မိမိ
ဘုရား သခင် ထာဝရဘုရား
၏နာမ ေတာ် တနခုိ်း
အာ ေုဘာ် ှင့် ၎င်း ၊ မိမိသုိးစုကုိ ေကျွးေမွး လိမ့်မည်။ သူတို့သည်လည်း
တည် ကလိမ့်မည်။ အေကာင်း မူကား၊ ထုိသခင်သည် ေြမ ကီး စွနး် တိင်ုေအာင်
အစုိးရ ၍ ၊ ရန် ငိမ်း ြခင်း အေကာင်းြဖစ် ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 5 အာ ှုရိ လူသည် ငါ
တို့ ြပည် သို့ လာ ၍ ၊ ငါ တို့ ဘုံ
ဗိမာနမ်ျားကုိ
နင်း ေသာအခါ ၊ သုိးထိနး် ခုနစ် ပါး ှင့်
လူ ကီး
ှစ် ပါးတို့သည် ငါတို့တင်ွ ေပါ်ထွနး် ၍ ၊ 6ထား လက်နက်ြဖင့်
အာ ှုရိ ြပည် ကုိ၎င်း၊ မိ
တံခါးဝ အတင်ွး
၌ နမ်ိေရာဓ ိင်ုငံ ကုိ၎င်းသုတ်သင် ပယ် ှင်း ေသာအားြဖင့်၊ ငါ တို့ ြပည် သို့
လာ ၍ ၊ ငါ တို့ နယ် အတင်ွး တင်ွ
နင်း ေသာ အာ ှုရိ လ၏ူလက်မှ
ငါတို့ ကုိ ကယ်လွှတ် လိမ့်မည်။ 7ကျန် ကင်းေသာ ယာကုပ် အမျ ိးသားတို့သည် တ
ပါး အမျ ိးသားအများ တို့တင်ွ
ေန၍၊ ထာဝရဘုရား
ေပးေတာ်မူေသာ ှင်း က့ဲသို့ ၎င်း ၊ လူ
ကုိ
မ ငံလ့င့် ၊ လသူား
တို့ ၏
အလို သို့ မ လိက်ုေသာ မုိဃ်း ေရက့ဲသို့ ၎င်း ြဖစ် က လိမ့်မည်။ 8ကျန် ကင်းေသာ
ယာကုပ် အမျ ိးသားတို့သည် တပါး အမျ ိးသားအများ တို့တင်ွ
ေန၍၊ ေတာ
သားရဲ တို့တင်ွ
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ြခေသင့်္ က့ဲသို့ ၎င်း ၊ သုိး
စု တို့တင်ွ
ြခေသင့်္ ပျ ိ က့ဲသို့ ၎င်း ြဖစ် က လိမ့်မည်။ ြခေသင့်္ဝင် ေသာအခါ
အဘယ်သူ မျှမကယ် ှ တ် ိင်ုေအာင် နင်း ၍
ကုိက်စား တတ်၏။ 9သင် ၏ရနဘ်က် ၌ ေနေသာသူတို့ ကုိ
သင် တိက်ု
၍ ၊ ရနသူ် အေပါင်း တို့သည် ဆုံး ှုံး ကလိမ့်မည်။ 10 ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူ
သည်ကား၊ ထုိ
ကာလ ၌
သင် ၏ြမင်း တို့ ကုိ သင့် အလယ် က
ငါပယ် ှင်း ၍ ၊ သင် ၏ ရထား
တို့ ကုိလည်း ဖျက်ဆီး မည်။ 11သင် ၏ြပည် ၌ မိ ို း တို့ ကုိ ငါပယ် ှင်း ၍ ၊ သင် ၏
ရဲတိက်ု ှိသမျှ တို့ ကုိ ဖိ ဖျက် မည်။ 12သင် ၏နယ် ၌
စုနး် လပ်ုေသာသူတို့ ကုိ ငါပယ် ှင်း ၍ ၊ သင် ၌
ေဗဒင် ေဟာေသာသူမ ှိ ရ။ 13 ထုလပ်ု ေသာ ုပ်တု ဆင်းတတိုု့ ကုိ သင့် အလယ်
က
ငါပယ် ှင်း ၍ ၊ ကုိယ် လက် ှင့်လပ်ု ေသာ အရာကုိ
ေနာက် တဖနသ်င်မ ကုိးကွယ် ရ။ 14အာ ှရ ပင်တို့ ကုိလည်း
သင့် အလယ် ၌
ငါ ှ တ် ၍ ၊ သင် ၏ မိ တို့ ကုိလည်း ငါဖျက်ဆီး မည်။ 15 ငါစ့ကားကုိ နား
မ ေထာင်ေသာ
တပါးအမျ ိးသား
တို့ ကုိ
ြပင်းစွာအမျက် ထွက်၍ အြပစ်ဒဏ်ကုိ ငါစီရင် မည်။

6
1ထာဝရဘုရား ၏အမိန ့် ေတာ်ကုိ နားေထာင် ကေလာ့ ။ ထ
၍ ေတာင် ကီးတို့ေ ှ မှာ တရား
ေတွ့သြဖင့် ၊ ေတာင် ငယ်တို့ သည် သင့် စကား ကုိ ကား ကေစ။ 2 အိုေတာင် တို့ ၊
ခုိင်ခ့ံ ေသာေြမ အြမစ် တို့ ၊ ထာဝရဘုရား
၏တရား ေတွ့မှုကုိ နားေထာင် ကေလာ။့ ထာဝရဘုရား
သည် မိမိ
လမူျ ိ း ှင့်
တရား ေတွ့စရာ ှိ၏။ ဣသေရလ
အမျ ိး ှင့်
ေဆွးေ းွ ြငင်းခုံေတာ်မူမည်။ 3 အို ငါ ၏လမူျ ိ း ၊ သင့် ကုိ
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အဘယ်သို့ ငါ ြပ ဘူး သနည်း။ အဘယ်သို့ ည ်းဆဲ ဘူးသနည်း။ ငါ ့ တဘက် ၌
သက်ေသခံ ေလာ။့ 4သင့် ကုိ အဲဂုတ္တု
ြပည် မှ
ငါေဆာင် ခ့ဲ ပီ။ ကျွန် ခံ ေနရာ
အရပ်မှ
ေရွး ှ တ် ပီ။ သင့် ေ ှ မှာ
ေမာေ ှ ၊ အာ ုန် ၊ မိရိအံ
တို့ ကုိ ငါေစလွှတ် ေလ ပီ။ 5 အို ငါ ၏လမူျ ိ း ၊ ှ ိတတိ္မ် မိ ှင့် ဂိလဂါလ မိ စပ်ကား
မှာ ေမာဘ
မင်း ကီး ဗာလက် ကံစည် ေသာ အ ကံ ကုိ၎င်း ၊ ေဗာရ
သား
ဗာလမ် ြပနေ်ြပာ ေသာစကားကုိ၎င်းေအာက်ေမ့ ေလာ။့ ထုိသို့ ေအာက်ေမ့မိလျှင်၊
ထာဝရဘုရား
၏ ေြဖာင့်မတ် ေတာ်မူြခင်းကုိ နားလည် လိမ့်မည်။ 6 ငါသည် ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်သို့ အဘယ်
ပူေဇာ် သက္ကာပါ လျက် ချ ်းကပ် ၍၊ အြမင့်ဆုံး ေသာ ဘုရား
သခင့်ေ ှ ေတာ်၌ ကုိးကွယ် ရမည်နည်း။ မီး ှု ိ ရာယဇ် ှင့်
အခါလည် ေသာ ာွး သငယ် တို့ ကုိ ေဆာင် လျက် ချ ်းကပ် ရ မည် ေလာ။

7ထာဝရဘုရား သည် သုိး
ထီးတေထာင် ၊ ဆီ
ြမစ်
တေသာင်း ကုိ
အားရ ှစ်သက်ေတာ်မူမည်ေလာ။ ငါ ့လနွက်ျ း
ြခင်းအတက်ွ ငါ ၏သားဦး ကုိ၎င်း၊ ငါ ့စိတ် ဝိညာ ်၏ အြပစ် အတက်ွ ငါ ၏ ရင်ေသွး
ကုိ၎င်းပူေဇာ် ရမည်ေလာ၊ 8အချင်းလူ ၊ ေကာင်း ေသာလမ်းကုိ ြပ ေတာ်မူ ပီ။ တရား
သြဖင့် ြပ ြခင်း၊ က ုဏာ
ကုိ ှစ်သက် ြခင်း၊ သင် ၏ ဘုရား
သခင့်ေ ှ ေတာ်၌ ှမ့်ိချ ေသာစိတ် ှင့် ကျင့် ေနြခင်း မှတပါး
အဘယ် ပူေဇာ်သက္က ာကုိ ထာဝရဘုရား
ေတာင်း ေတာ်မူသနည်း။ 9ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည် မိ ကုိ
ဟစ်ေခါ် ေတာ်မူ၏။ ပညာ ှိ ေသာသူသည် နာမ
ေတာ်ကုိ ေကာက်ရွ ံ ရ၏။ ဆုံးမ
ြခင်းကုိ၎င်း ၊ စီရင် ေသာသူသည် အဘယ်သူ ြဖစ်သည်ကုိ၎င်းနားေထာင် ကေလာ။့

10 မတရား ေသာသူတို့ ၏အိမ် ၌ မတရား
သြဖင့် ဆည်းဖူးေသာ ဥစ္စာ
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ှင့် ၊ ရံွ ှာ ဘွယ်ေသာ တင်းေတာင်း ငယ် ှိ ေသး သေလာ။ 11 မတရား ေသာ ချနိခွ်င်
ှင့်
စ ်းလဲ ေသာ အေလး
အိတ် ှိေသာ မိ ကုိသန ့် ှ င်း ေသာ မိ ဟ၍ူငါမှတ်ရမည် ေလာ။ 12 မိ သားသူေဌး
တို့သည် အ ိင်ုအထက် ြပ ၍ ရ
တတ်က၏။ ဆင်းရဲသားတို့သည်လည်း မုသာ
ကုိ သုံး
တတ်က၏။ သူ
တို့ ှ တ် ၌
ှိေသာလျှာ သည် မုသာ ြဖစ်၏။ 13 သို့ ြဖစ်၍ ၊ သင် ၏အြပစ် ေကာင့်
သင့် ကုိငါ
သုတ်သင်
ပယ် ှင်း ြခင်းအလိငုှါ နာကျင် စွာ ဒဏ်ခတ်မည်။ 14သင် သည် စား
ေသာ်လည်း မ ဝ ရ။ မွတ်သိပ် ြခင်း ကုိခံရမည်။ သင်သည် ချ ီ ေသာ်လည်း ယူ ၍ မ
သွားရ။ ယူ
သွားေသာ
အရာကုိလည်း
ထား ေဘးသို့
ငါအပ် မည်။ 15 မျ ိးေစ့ကုိ ကဲ ေသာ်လည်း ၊ စပါးကုိ မ
ရိတ် ရ။ သံလင်ွ သီးကုိ နယ် ေသာ်လည်း ၊ ဆီ
ှင့်ကုိယ်ကုိမ လိမ်း ရ။ စပျစ်သီး ကုိ နယ်ေသာ်လည်း ၊ စပျစ်ရည် ကုိ မ
ေသာက် ရ။ 16အေကာင်း မူကား၊ သင်သည် ဩမရိ
မင်း၏ စီရင် ထုံးဖွ့ဲချက်တို့ ကုိ၎င်း ၊ အာဟပ် မင်းမျ ိ း
ကျင့်ေသာအကျင့်
ှ ိသမျှ ကုိ၎င်း ကျင့်ေစာင့် ၍ ၊ သူ
တို့၏ တိက်ုတနွး် ရာသို့
လိက်ု တတ်၏။ သို့ ြဖစ်၍ ၊ သင့် ကုိ
ငါ
သုတ်သင် ပယ် ှင်း၍
မိ သားတို့ ကုိ ဆဲေရး
ရာြဖစ်ေစသြဖင့်၊ သင် သည် ငါ ၏လူ တို့ က့ဲရဲ ြခင်းကုိခံရ မည်။

7
1 ငါ သည် အ
မဂင်္လာ ှိ၏။ ေ ွ ကာလ၌ ဆွတ် ေသာ သေဘင်္ာသဖနး်သီး က့ဲသို့ ၎င်း ၊ လိက်ု၍
ေကာက် ေသာ စပျစ်သီး အကျနအ်ကင်းက့ဲသို့ ၎င်း ငါြဖစ် ၏။ စား
စရာဘို့
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စပျစ်သီး ပတ် မ ှိ။ အဦး
မှည့်ေသာ သေဘင်္ာသဖနး်သီး ကုိ ငါ ေတာင့်တ ရ၏။ 2 ေကာင်း ေသာ ြပည်သား
အေပါင်းတို့သည် ကွယ်ေပျာက်
က ပီ။ ေြဖာင့်မတ် ေသာ သူတေယာက် မျှမ ှိ။ ခပ်သိမ်း ေသာ သူ
တို့ သည် လအူသက်ကုိ သတ် ြခင်းငှါ ေချာင်း ၍ ကည့်တတ် က၏။ အချင်းချင်း
တေယာက် ကုိ တေယာက် ေကျာကွ့င်း ှင့်ဘမ်း တတ်က၏။ 3 ဒစု ိုက် ကုိ
ကိ းစား၍ြပ ြခင်းငှါ
အသင့် ှ ိ က၏။ မင်း သည် လက်ေဆာင်ကုိ ေတာင်း တတ်၏။ တရားသူ ကီး သည်
တံစုိး
ကုိ စားတတ်၏။ သူတပါးထက် ကီး ေသာ သူသည် မတရားေသာ ေလာဘ
ကုိ ထင် ှား ေစတတ်၏။ ထုိသို့အမှု ကုိ ှုပ် ေစြခင်းငှါြပ တတ်က၏။ 4အေကာင်း
ဆုံးေသာသူ သည် ဆူး
ပင်က့ဲသို့ ြဖစ် ၏။ အေြဖာင့် ဆုံးေသာသူသည် ဆူး
ြခံထက်
ခက်လှ၏။ သင် ၏ကင်းေစာင့် တို့သည် သတိေပးေသာေန ့
၊ သင် စစ်ေကာ ြခင်းကုိ ခံရေသာေနရ့က်သည် ေရာက် လာ ပီ။ ှပ်ိစက်
ေ ှာင့် ှက်ရာကာလြဖစ် ၏။ 5အေဆွ ခင်ပွနး်ကုိ
မ ယုံ ှင့်။ လမ်းြပ ေသာသူကုိ
အမီှ မ ြပ ှင့်။ သင့် ရင်ခွင် ၌ အိပ် ေသာ မယားကုိ မယုံမူ၍၊ သင့် ှ တ် တံခါး ကုိ
ပိတ် ထားေလာ။့ 6အေကာင်း မူကား၊ သား
သည် အဘ
၏အသေရ ကုိ ဖျက်လိမ့်မည်။ သမီး
သည် အမိ
ကုိ ၎င်း ၊ ေချွးမ သည် ေယာက္ခမ
ကုိ ၎င်း ရနဘ်က်ြပ လိမ့်မည်။ ကုိယ် အိမ်သူ
အိမ်သား တို့သည်လည်း ကုိယ် ရနသူ် ြဖစ်ကလိမ့်မည်။ 7 ငါ မူကား ၊ ထာဝရဘုရား
ကုိ
ေြမာ်လင့် မည်။ ငါ ့ ကုိ ကယ်တင် ေတာ်မူေသာဘုရား သခင်ကုိ
ငါခုိလှုံ မည်။ ငါ ၏ဘုရား သခင်သည် ငါ ့စကားကုိ နားေထာင် ေတာ်မူ မည်။ 8အချင်း
ရနသူ် ၊ ငါ ့အေပါ် မှာ ဝါကား ဝမ်းေြမာက်ြခင်း မ
ှိ ှင့်။ ငါလဲ ေသာ်လည်း ထ ဦးမည်။ ေမှာင်မုိက် ၌
ထုိင် ရေသာ်လည်း ၊ ထာဝရဘုရား
သည် ငါ ၏ အလင်း ြဖစ် ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 9 ငါသည် ထာဝရဘုရား
ကုိ ြပစ်မှား ေသာေကာင့် ၊ အမျက် ေတာ်ကုိ ခံရ
၏။ ငါ ့အမှု ကုိ စစ်ေကာ ၍
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တရား ဆုံးြဖတ်
ေတာ်မ မူမီှတိင်ုေအာင်ငါခံရ၏။ ငါ ့ ကုိ အလင်း ထဲ သို့ ထုတ် ၍ ေနရာေပးေတာ်
မူေသာအားြဖင့် ေြဖာင့်မတ် ြခင်း ပါရမီေတာ်ကုိ ငါြမင် ရလိမ့်မည်။ 10သင် ၏ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ကား၊ အဘယ်မှာ ှိသနည်းဟေုမး
ေသာ ငါ ့ ရနသူ် သည် ထုိအမှု ကုိ ြမင် ၍
ှက်ေကာက် လိမ့်မည်။ သူ
၌ ငါစိ့တ်ေြပလိမ့်မည်။ သူသည် လမ်း မှာ ရွ ံ က့ဲသို့ ေကျာ်နင်း ြခင်းကုိ
ခံရ လိမ့်မည်။ 11သင် ၏ မိ ို း တည် ေသာကာလ သည် ေရာက်လိမ့်မည် ။ အမိန ့်
ေတာ်အ ှိန် ကုနလိ်မ့်မည်။ 12 ထုိ ကာလ ၌ အာ ှုရိ ြပည် ှင့်
အဲဂုတ္တု မိ များမှ ၎င်း
၊ အဲဂုတ္တု
ြပည် ှင့်
ြမစ် ကီးစပ်ကားအရပ်မှ၎င်း
၊ ပင်လယ်
ကမ်းနားအရပ်ရပ်၊ ေတာင် ေြခရင်းအရပ်ရပ်တို့ မှ ၎င်း ၊ သင့် ထံ သို့လာ ကလိမ့်မည်။

13 ထုိသို့ မြဖစ်မီှ ြပည်သူ ြပည်သားြပ မိေသာ ဒစု ိုက် အြပစ်ေကာင့်
ြပည် ေတာ်သည် လူဆိတ်ညံ လျက် ှိ ရလိမ့်မည်။ 14 ကုိယ်ေတာ် ၏လူ တည်း
ဟေူသာအေပါင်းအေဘာ်မ ှိဘဲ၊ ေတာ
တင်ွ
ကရေမလေတာင်ေပါ်မှာ ေန
ရ ေသာ အေမွ ေတာ်သုိးစု ကုိ သုိးထိနး် ှင်တံ ှင့်
ထိနး် ေတာ်မူ ပါ။ ေ ှး ကာလ ၌ ှိသက့ဲသို့ ၊ ဗာ ှန် ြပည် ှင့်
ဂိလဒ် ြပည် ၌
ကျက်စား ေသာ အခွင့်ကုိေပး ေတာ်မူပါ။ 15သင် သည် အဲဂုတ္တု
ြပည် မှ
ထွက် ေသာေန ့၌ ြမင် သည်အတိင်ုး ၊ တဖနအံ်ဩ့ ဘွယ်ေသာ အမှုတို့ ကုိ ငါြပ မည်။

16လူ အမျ ိးမျ ိ းတို့သည် ငါ၏လတိူု့ ၌ ှိသမျှ ေသာ တနခုိ်း ကုိြမင် ၍
မိနး်ေမာ ေတေွဝလျက်၊ မိမိ
တို့ ှ တ် ကုိ
လက် ှင့်ပိတ် ၍ နားပင်း ကလိမ့်မည်။ 17 ေ မ က့ဲသို့ ေြမမှုန ့် ကုိလျက် ၍၊ တီ
က့ဲသို့ တင်ွး
ထဲက
တနုလ်ှုပ်
လျက် ထွက်ကလိမ့်မည်။ ငါ တို့ ဘုရား သခင် ထာဝရ ဘုရား



မိက္ခာအနာဂတ္တ ိကျမ်း။ 7:18 2009 မိက္ခာအနာဂတ္တ ိကျမ်း။ 7:20

ကုိ ၎င်း ၊ သင့် ကုိ ၎င်း ေကာက်ရွ ံ ကလိမ့်မည်။ 18အြပစ် မှလွှတ် ေတာ်မူထေသာ၊
ကျန် ကင်းေသာ အေမွ ေတာ် လတိူု့၏ လနွက်ျ း ြခင်းများကုိ သည်းခံ ေတာ်မူထေသာ၊
က ုဏာ
၌ ေမွ့ေလျာ် ေသာေကာင့် အစ ်
အမျက် ထွက် ေတာ် မ
မူေသာ ကုိယ်ေတာ် က့ဲသို့ အဘယ်
ဘုရား ှိပါသနည်း။ 19 ကုိယ်ေတာ်သည် အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ တဖန် သနား ၍၊ အကျွ ်ပ်ု
တို့၏ ဒစု ိုက် ှ ိသမျှတို့ ကုိ ေကျာ်နင်း ေတာ်မူလိမ့်မည်။ အကျွ ်ပ်ု တို့၏ အြပစ် အလံးုစုံ
တို့ ကုိ နက်နဲ ေသာ ပင်လယ် ထဲ သို့ ချ ပစ်ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 20 ေ ှး ကာလ မှစ၍ဘုိး
ေဘး တို့အား
ကျနိဆုိ် ေတာ်မူ သည်အတိင်ုး ၊ ယာကုပ် ၌
သစ္စာ ေစာင့်ြခင်း၊ အာြဗဟံ
အား
က ုဏာ ေကျးဇူးြပ ြခင်းကုိ စီရင် ေတာ်မူလိမ့်မည်။
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နာဟုံအနာဂတ္တ ိကျမ်း
1 ဧလေကာ ှ ရွာသား နာဟံု
ခံရ၍၊ နေိနေဝ
မိ ှင့် ဆုိင်ေသာ ဗျာဒိတ် ေတာ်အချက်ဟမူူကား၊ 2အြပစ် ှိသည်ဟု ထာဝရဘုရား
သည် ယုံ
လယ်ွ၍
ဒဏ် ေပးေသာ ဘုရား
ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ ထာဝရဘုရား
သည် ဒဏ် ေပး၍
အမျက် ြပင်းထနေ်တာ်မူ၏။ ထာဝရဘုရား
သည် ရနဘ်က် ြပ ေသာသူတို့ ကုိ
ဒဏ် ေပး၍ ၊ ရနသူ် တို့ ကုိ
အ ငိ း ထားေတာ်မူ၏။ 3ထာဝရဘုရား သည် စိတ် ှည်ေတာ်မူ၏။ တနခုိ်း လည်း
ကီး ေတာ်မူ၏။ သို့ ရာတင်ွ ၊ အြပစ်တည်ေသာ သူတို့ ကုိ အြပစ် မှ လွှတ်ေတာ်မ မူ။

ထာဝရဘုရား
သည် ေလေဘွ ၌ ၎င်း
၊ မုိဃ်းသက် မုနတိ်င်ုး၌ ၎င်း က ေတာ်မူ၍ ၊ မုိဃ်း တိမ် တို့သည် စက် ေတာ်ေအာက်၌
ေြမမှုန ့် က့ဲသို့ ြဖစ် က၏။ 4 ပင်လယ် ကုိ ဆုံးမ
၍
ခနး်ေြခာက် ေစေတာ်မူ၏။ ခပ်သိမ်း ေသာ ြမစ် ေရကုိလည်း
ကုန် ေစေတာ်မူ၏။ ဗာ ှန်
ေတာင် ှင့်
ကရေမလ ေတာင်တို့သည် ည ိး မ်ွး က၏။ ေလဗ နု် အပွင့် လည်း
ည ိး မ်ွး ၏။ 5 ကုိယ်ေတာ် ေကာင့်
ေတာင် တို့သည် တနုလ်ှုပ် လျက် ၊ ကုနး် တို့သည် အရည် ကျ ိလျက် ၊ ေ ှ ေတာ်၌
ေြမ ကီး
ှင့်
ေလာကဓါတ် မှစ၍ ေလာက သားအေပါင်း တို့သည် ေရွ လျက် ှိ က၏။ 6အမျက်
ေတာ်ေ ှ မှာ
အဘယ်သူ ရပ် ိင်ုသနည်း။ အမျက် ေတာ်အ ှိန် ကုိ အဘယ်သူ ဆီးတား ိင်ုသနည်း။
မီး
ေလာင်သက့ဲသို့ အမျက် ထွက် ၍ ၊ ေကျာက် တို့ ကုိ ဖိ ချ ေတာ်မူ၏။ 7ထာဝရဘုရား
သည် ေကာင်း ေတာ်မူ၏။ အမှု
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ေရာက်ေသာအခါ ရဲတိက်ု ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ ခုိလှုံ ေသာသူတို့ ကုိ သိ မှတ်ေတာ်မူ၏။
8 ရနသူ် ေနရာ ကုိ လွှမ်းမုိး ေသာ ြမစ် ေရ ှင့် ဆုံး ှုံး ေစေတာ်မူသြဖင့် ၊ ရနသူ် တို့ ကုိ
ေမှာင်မုိက် လိက်ု လိမ့်မည်။ 9ထာဝရဘုရား တဘက် ၌ အဘယ်သို့ ကံစည် ကသနည်း
။ အ ပီး ဆုံး ှုံးေစေတာ်မူမည်။ တဖန်
ှပ်ိ နင်းစရာ အေကာင်းမ ှိ ရ။ 10 သူတို့သည် ဆူး
ပင်က့ဲသို့အချင်းချင်းညိတယ်ွ
လျက် ၊ စပျစ်ရည် ှင့် ယစ်မူး သက့ဲသို့ ြဖစ်လျက်၊ ေသွ့ေြခာက် ေသာအမှုိက် က့ဲသို့
မီး ေလာင်ြခင်းကုိခံရက လိမ့်မည်။ 11ထာဝရဘုရား တဘက် ၌ မ
ေကာင်းေသာ အ ကံ
ကုိ ကံစည် ေသာ အဓမ္မ တိင်ုပင် အမတ် သည် သင့် အထဲ က ေပါ် လာ ပီ။

12ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ သူတို့သည် စုံလင် ၍
အေရအတက်ွအားြဖင့်များြပား ေသာ်လည်း ၊ ဆုံး ှုံး ၍
ကွယ်ေပျာက် ရကလိမ့်မည်။ သင့် ကုိ ငါည ်းဆဲ ဘူးေသာ်လည်း ေနာက် တဖန် မ
ည ်းဆဲ ။ 13ယခု မှာ သင် ၌
သူ တင်ေသာ ထမ်းဘုိး ကုိ ငါချ ိ း
ပယ်၍ ၊ ချည်ေ ှာင် ေသာ ကိ း တို့ ကုိလည်း ြဖတ် မည်။ 14 သင် ၏အမှု ၌
ထာဝရဘုရား
စီရင် ေတာ်မူသည် ကား၊ သင် ၏အမျ ိး မ ဆက် မ ွှယ်ရ။ ထုေသာ ုပ်တု ှင့်
သွနး် ေသာ ုပ်တတိုု့ ကုိ သင် ၏ဘုရား ေကျာင်း မှ
ငါပယ်
ှင်းမည်။ သင်သည် ယုတ်မာ ေသာေကာင့် သင် ၏သခင်္ျ ိ င်း ကုိ ငါလပ်ု မည်။ 15 ငိမ်

သက် ြခင်း၏ ဝမ်းေြမာက် စရာသိတင်း စကားကုိ ကား ေြပာေသာသူ ၏ေြခ တို့ ကုိ
ေတာင် ေပါ် မှာ ကည့် ကေလာ။့ အိယုုဒ
အမျ ိး၊ သင် ၏ ဓမ္မပဲွကုိ ခံ
ေလာ။့ သစ္စာ
ဂတိထားသည်အတိင်ုး သစ္စာဝတ်ကုိ ေြဖ ေလာ။့ အဓမ္မ
လသူည် ှင်း ှ င်း ပယ် ြဖတ်ြခင်းကုိ ခံရေသာေကာင့် ၊ ေနာက် တဖနသ်င့် ကုိ
မ ေကျာ် မနင်းရ။

2
1 ဖျက်ဆီး ေသာသူသည် သင့် ေ ှ သို့
ေရာက် လာ ပီ။ သင်၏ရဲတိက်ု ကုိ သတိ
ြပ ေလာ။့ လမ်း ကုိ ေစာင့်
ေလာ။့ ကုိယ်ခါး ကုိ ခုိင်ခ့ံ ေစေလာ။့ ကျပ်ကျပ် အား
ယူ ေလာ။့ 2အေကာင်း မူကား၊ ထာဝရဘုရား
သည် ဣသေရလ
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၏ဘုနး် က့ဲသို့ ယာကုပ် ၏ဘုနး် ကုိ ြပ ြပင် ေတာ်မူ၏။ သုတ်သင် ေသာသူတို့ သည်
ယာကုပ် အမျ ိးကုိ သုတ်သင် ၍ ၊ သူ
၏အခက် အလက်တို့ ကုိ ပယ် ှင်း က ပီ။ 3 သူရဲ တို့သည် နီ
ေသာ ဒိင်ုး လွှားကုိ ေဆာင်၍၊ နီ
ေသာ အဝတ်ကုိဝတ်က၏။ ခင်းကျင်း ေသာေန ့၌
ရထား
တို့သည် သံ
လက်နက် ှင့် ေတာက်ပ ၍ ၊ လံှတံ တို့သည် အလနွ် လှုပ် ှား က၏။ 4 ရထား တို့သည်
လမ်း ၌
ဟနုး်ဟနုး် ြမည်၍၊ လမ်းမ တို့ ၌
ေတာင်ေြမာက်ေြပး က၏။ မီး ူ း
အဆင်း
အေရာင် ှိ၍၊ လျှပ်စစ် က့ဲသို့ ေြပး က၏။ 5 စစ်သူရဲ တို့ ကုိ ှ ိးေဆာ် ေတာ်မူ၏။ သူ
တို့သည် ချ ီ သွားစ ် သူတပါးကုိ တနွး် ချ က၏။ မိ ို း သို့ အလျင်အြမန်
သွား၍
ြပအိးု တို့ ကုိ ြပင်ဆင် က၏။ 6 ြမစ် တံခါး ပွင့် လျှင် ၊ နနး်ေတာ် သည် ကွယ်ေပျာက်
၏။ နေိနေဝသတို့သမီးကုိ အဝတ် ချွတ်၍ ထုတ် ရ၏။ 7အပျ ိ ေတာ်တို့သည် ချ ိ း က့ဲသို့
ကူ ၍ ရင်ပတ် ကုိ
တီး လျက် လိက်ု ရက၏။ 8 ေ ှးကာလ မှစ၍ နိေနေဝ မိ သည် ေရကန် က့ဲသို့
ြဖစ်၏။ ယခုမူကား၊ ေရ
တို့သည် စီး
ထွက် က၏။ ရပ် က။ ရပ် ကဟုဟစ်ေသာ်လည်း အဘယ်သူ မျှြပန် ၍ မ ကည့်။

9 ေငွ ကုိ လယူု
က။ ေရွှ ကုိလည်း လယူု
က။ ှစ်သက်
ဘွယ်ေသာ တနဆ်ာ များကုိ ေရွှတိက်ု ေတာ်ထဲက
ထုတ်၍ မ
ကုန် ိင်ု။ 10 မိ ေတာ်သည် ဟင်းလင်း ေနရ၏။ ဥစ္စာ
မ ှိ၊ လဆိူတ်ညံလျက် ြဖစ်၏။ မိ သားအေပါင်းတို့သည် စိတ် ပျက်
လျက် ၊ ဒူး
ချင်းထိခုိက် လျက် ၊ အလနွ်ခါး ကုိက် လျက် ၊ မျက် ှာ မည်း လျက် ှိ က၏။

11 ြခေသင့်္ ေနရာအရပ်၊ ြခေသင့်္ ပျ ိ စား
ရာအရပ်၊ ြခေသင့်္ ၊ ြခေသင့်္ မ၊ ြခေသင့်္ ကေလး တို့သည် အဘယ်သူမျှမ ေကာက် ေစ
ဘဲ၊ ကျင်လည် ရာအရပ်သည် အဘယ်မှာ ှိသနည်း။ 12 ြခေသင့်္ သည် သား
ငယ်များတို့ ကုိက် ြဖတ်လျက် ၊ ြခေသင့်္ မတို့ လည်ပင်းကုိ ညစ် လျက် ၊ လယူု
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ဖျက်ဆီးေသာ အေကာင်များကုိ ေဆာင်ခ့ဲ၍ မိမိ
မီှခုိ ရာတင်ွး တို့ ကုိ ြပည့် ေစတတ်၏။ 13 ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့်
ေတာ်မူသည်ကား၊ သင့် တဘက် ၌ ငါ ေန၏။ သင် ၏ရထား
တို့ ကုိ မီးခုိး
ထဲမှာ
မီး ှု ိ မည်။ သင် ၏ြခေသင့်္ ပျ ိတို့ ကုိ ထား
ြဖင့် ဖျက်ဆီး မည်။ သင် လယူုေသာ ဥစ္စာ
ကုိ ေြမ ကီး မှ
ပယ် ှင်း မည်။ သင် ၏သံတမန် တို့ စကား
သံကုိ ေနာက်
တဖန် အဘယ်သူမျှမ ကား ရ။

3
1လအူသက်ကုိသတ် တတ်ေသာ မိ ၌အမဂင်္လာ
ြဖစ်ေစေသာ၊ လှည့်စား ြခင်း၊ အ ိင်ု အထက်ြပ ြခင်း ှင့် ြပည့်ဝ ၏။ ဘမ်းမိ ေသာ
အရာကုိ မ
လွှတ် တတ်။ 2 ှင်တံ ှင့် ို က်သံ ၊ လှည်းဘီး လိမ့် သံ ၊ ြမင်း ခုန် သံ၊ ရထား
ေြပး သံကုိ ကားရ၏။ 3 ြမင်းစီးသူရဲ သည် မီး
ေတာက်ေသာ ထား
၊ လျှပ်စစ်
ြပက်ေသာ လံှ ကုိချ ီလျက် ၊ တိက်ုေသာသူရဲအများ ှင့် ေသ
ေသာသူအပုံ ပုံ ှ ိ က၏။ အေသ
ေကာင်တို့ ကုိ ေရတက်ွ
၍ မကုန် ိင်ု။ လူ
ေသေကာင်များကုိ ထိမိ၍ လဲ တတ်က ၏။ 4အဆင်း လှ ၍ ြပ စား တတ်လျက်၊ မ
တရား
ေသာေမထုန် အမှု ှင့်
စုနး်မ အတတ်အားြဖင့် ၊ လူ
အမျ ိးမျ ိ းအ ွှယ် ွှယ်တို့ ကုိ ကုနသွ်ယ် လပ်ုတတ်ေသာ ြပည်တနဆ်ာ မိနး်မသည် မ
တရား
ေသာ ေမထုန် ကုိ ြပ ဖန် များြပား ေသာေကာင့် ၊ 5 ေကာင်းကင် ဗုိလ်ေြခ အ ှင်
ထာဝရဘုရား
မိန ့်
ေတာ်မူသည်ကား၊ သင့် တဘက် ၌ ငါ ေန၏။ သင့် အဝတ်
ကုိ သင် ၏မျက် ှာ ေပါ် မှာ လှန် ၍
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အတိင်ုးတိင်ုးအြပည် ြပည် ေ ှ မှာ သင် ၌ အချည်းစည်း ှိ ြခင်း၊ အ ှက် ကဲွြခင်းကုိ
ငါြပ မည်။ 6သင် ၌
မစင် ကုိပစ် ၍
ညစ်ည း ေစ ပီးမှ ၊ သူတပါး တို့ ကည့် စရာထား မည်။ 7သင့် ကုိ ြမင် သမျှ ေသာ
သူတို့ က၊ နေိနေဝ
မိ ပျက်စီး ပီ။ အဘယ်သူ ြမည်တမ်း မည်နည်းဟုဆုိ လျက် ၊ သင့် ထံမှ ေြပး က

လိမ့်မည်။ ှစ်သိမ့် ေစေသာသူတို့ ကုိ သင့် အဘို့
အဘယ်မှာ ငါ ှာ ၍ ရ ိင်ုသနည်း။ 8သင်သည် ြမစ် ကားမှာ
တည် ေသာ ေနာမုန် မိ ထက် ကီးြမတ် သေလာ။ ထုိ မိ ကုိ
ေရ ဝုိင်း လျက်၊ ပင်လယ် သည် မိ ကျ ံး ြဖစ်၏။ မိ ို း လည်း ပင်လယ် ှင့် စပ်
သတည်း။ 9 အဲသေယာပိ ြပည် ှင့်
အဲဂုတ္တု ြပည်သည် သူ
၏ လက်နက် ြဖစ်၏။ ေရတက်ွ ၍ မကုန် ိင်ု။ ဖုတ
ြပည် ှင့်
လိဗု ြပည်လည်း သူ
၏လက်နက် အဝင်
ြဖစ် ၏။ 10 သို့ ေသာ်လည်း ၊ ထုိ မိ ကုိ ရနသူ်တို့သည် တိက်ု၍ သိမ်း သွားက ပီ။ မိ
သားငယ် တို့ ကုိ လမ်း ဦး ှိသမျှ တို့ ၌
ချ ိ းဖ့ဲ လျက် ၊ ဂုဏ် အသေရ ှိေသာ မိ သားတို့ ကုိ စာေရးတံ
ချ လျက် ၊ အား ကီး ေသာ မိ သားအေပါင်း တို့ ကုိ သံ ကိ း ြဖင့်
ချည်ေ ှာင် လျက် ြပ က ပီ။ 11သင် သည်လည်း
မိနး်ေမာ ေတေွဝလျက် ပုနး်ေ ှာင်
၍ ေနရလိမ့်မည်။ ရနသူ် ၏လက် ှင့်
လတ်ွေအာင် ခုိင်ခ့ံ ေသာအရပ်ကုိ ှာ ရလိမ့်မည်။ 12သင် ၏ရဲတိက်ု ှိသမျှ တို့သည်
ေ ှ ဦးစွာ မှည့် ေသာ အသီးကုိ သီးေသာ သေဘင်္ာသဖနး် ပင် ှင့် တူ က လိမ့်မည်။ လှုပ်
လျှင်
စား ချင်ေသာသူ၏ ပါးစပ် ထဲ သို့ ကျ လိမ့်မည်။ 13သင်၏လူ တို့သည် သင့် အလယ်
၌
မိနး်မ က့ဲသို့ ြဖစ်၍၊ ြပည် တံခါး တို့သည် ရနသူ် တို့အား
ကျယ်ကျယ်ပွင့်
လျက်၊ ကန ့လ်န ့က်ျင် တို့သည် မီး
ေလာင် လိမ့်မည်။ 14 ရနသူ်ဝုိင်း ထားေသာ ကာလဘို့
ေရ ကုိ ခပ် ထား ေလာ။့ ရဲတိက်ု တို့ ကုိ ခုိင်ခ့ံ ေစေလာ။့ ရွ ံ ထဲ သို့ ဝင် ၍
အတ်ု ေြမကုိ
နင်း နယ်ေလာ။့ အတ်ုဖုိ ကုိ ြပင်ဆင် ေလာ။့ 15 ထုိအရပ်၌ပင် သင့် ကုိ မီး
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ေလာင် လိမ့်မည်။ ထား
ှင့်ခုတ် ြဖတ်လိမ့်မည်။ ယာလက်ကျ ိင်း ကုိက်စားသက့ဲသို့ ကုိက်စား လိမ့်မည်။ ယာ

လက်ကျ ိင်း ှင့် အရာဘကျ ိင်း
ေကာင်တို့သည် များ သက့ဲသို့ သင်၏လူတို့ ကုိ များြပားေစြခင်းငှါ ကိ းစားေလာ။့

16 မုိဃ်းေကာင်းကင် ကယ် များသည်ထက် ၊ သင် ၏ ကုနသ်ည် တို့ ကုိ များြပား ေစ
ေသာ်လည်း၊ ယာလက်ကျ ိင်း
တို့သည် ှ ံြပား ၍
ပျ ံ သွားတတ်က၏။ 17သင် ၏မင်းသား တို့သည် အရာဘကျ ိင်း က့ဲသို့ ၎င်း
၊ ဗုိလ် တို့သည် ေဂါဘကျ ိင်း က့ဲသို့ ၎င်း ြဖစ်၍၊ ချမ်း ေသာအခါ ေစာင်ရနး် နား မှာ
ဝပ် တတ်က၏။ ေန
ထွက် ေသာအခါ ပျ ံ သွား၍
အဘယ် အရပ် သို့ ေရာက်သည်ကုိ မ
သိ ရ။ 18 အိုအာ ှုရိ ှ င်ဘုရင် ၊ သင် ၏သုိးထိနး် တို့သည် အိပ်ေပျာ် လျက်၊ သင်
၏မှူးမတ် တို့သည် ကျနိး်ဝပ် လျက်၊ သင် ၏လူ အေပါင်းတို့သည် ေတာင် ို း ေပါ် မှာ
အရပ်ရပ်သို့ ကဲွြပား လျက် ှိ၍၊ အဘယ်သူ မျှမစုေဝး ေစ။ သင် ၏ အနာ
မ ေပျာက် ိင်ု။ ြပင်းစွာခံရ ၏။ 19သင် ၏သိတင်း ကုိ ကား သမျှ ေသာသူတို့ သည်
သင့် အေပါ် မှာ လက် ခုပ်တီး
ကလိမ့်မည်။ အေကာင်း မူကား၊ သင် ြပ ေသာအဓမ္မ အမှု ကုိ မ
ခံ ဘဲလတ်ွေသာ သူကား အဘယ်သူ နည်း။
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ဟဗက္ကုတ်အနာဂတ္တ ိကျမ်း
1 ပေရာ ဖက် ဟဗက္ ကုတ် ခံရ ေသာ ဗျာဒိတ် ေတာ် အချက်ဟူ မူကား၊ 2 အို
ထာဝရဘုရား
၊ ကုိယ်ေတာ်သည် ကား ေတာ် မ
မူဘဲ၊ အဘယ် မျှကာလ ပတ်လံးုအကျွ ်ပ်ုေအာ်ဟစ် ရပါ မည်နည်း။ ကယ်တင် ေတာ်
မ မူဘဲ အကျွ ်ပ်ုသည် အဓမ္မ
အမှုကုိ ခံ၍၊ ေ ှ ေတာ်၌
အဘယ်မျှကာလပတ်လံးု ေအာ်ဟစ် ရပါမည်နည်း။ 3 မတရား ေသာအမှုကုိ အကျွ ်ပ်ု
အား အဘယ်ေကာင့်
ြပ ေတာ်မူသနည်း။ အဓမ္မ
အမှုကုိ အဘယ်ေကာင့် ြမင် ေစေတာ်မူသနည်း။ လယူု
ြခင်း၊ အ ိင်ု အထက်ြပ ြခင်း အမှုသည် အကျွ ်ပ်ု ေ ှ မှာ
အဘယ်ေကာင့် ှ ိရပါသနည်း။ ြငင်းခုံ ြခင်း၊ ရနေ်တွ့ ြခင်းကုိလည်း အဘယ်ေကာင့်
လခူျင်းြပ ရပါသနည်း။ 4 သို့ ြဖစ်၍ တရား ေလျာ့ ပါ၏။ တရား
သြဖင့် စီရင် ဆုံးြဖတ်ြခင်းမ ှိ ပါ။ မ
တရားေသာသူတို့ သည် ေြဖာင့်မတ်
ေသာသူတို့ ကုိ ဝုိင်း ေသာေကာင့် ၊ မ
တရားသြဖင့် စီရင် ဆုံးြဖတ်ကပါ၏။ 5သစ္စာပျက်ေသာသူတို့ ၊ ကည့် ှု ဆင်ြခင် ၍
အလနွ် မှုိင်ေတွ က ေလာ။့ အေကာင်း မူကား၊ သင် တို့ အား သူတပါး ြပ ွှန်
ေသာ်လည်း သင်တို့မ ယုံ ေသာ အမှုကုိ သင် တို့လက်ထက် ကာလ၌
ငါြပ ၏။ 6 ြပင်းထန် လျင်ြမန် ေသာ ခါလဒဲ အမျ ိး ကုိ ငါ ှ ိးေဆာ် ၏။ ကုိယ် မ
ပုိင်ေသာ ေနရာ
အရပ်တို့ ကုိ သိမ်း ယူ ြခင်းငှါ ေြမ တြပင်လံးု ၌
ချ ီ သွား က လိမ့်မည်။ 7 အလနွ် ေကာက်မက် ဘွ ယ် ေသာ သူ ြဖစ်၍ကုိယ်
အလိအုေလျာက်တရား စီရင်ဆုံးြဖတ်က၏။ 8 သူ တို့၏ ြမင်း သည် ကျားသစ် ထက်
လျင်ြမန် ၏။ ည ့် ၌ လည်ေသာ ေတာေခွး ထက်
ကမ်းတမ်း ၏။ ြမင်းစီးသူရဲ တို့သည် အေဝး
က လာ၍
ခုန် ကလိမ့်မည်။ အေကာင်ကုိ ကုိက်စား ြခင်းငှါ လျင်ြမန် ေသာ ေရွှလင်းတ က့ဲသို့
ပျ ံ
လာ ကလိမ့်မည်။ 9 ထုိသူ အေပါင်း တို့သည် ည ်းဆဲ ြခင်းငှါ လာ က ၏။ ေ ှ သို့
သာ မျက် ှာ ြပ ေသာ အလံးု
အရင်းြဖစ်၍၊ ဘမ်းမိ
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ေသာသူတို့ ကုိ သဲ
လံးု ှင့်အမျှ စုေဝး ေစကလိမ့်မည်။ 10 ှ င်ဘုရင် တို့ ကုိ အား
မနာ၊ မင်း များတို့ ကုိ ြပက်ယယ်ြပ ကလိမ့်မည်။ ရဲတိက်ု ှိသမျှ တို့ ကုိ က့ဲရဲ
လျက် ၊ ေြမမှုန ့်
ကုိ ပုံ
ထား၍
တိက်ု ယူကလိမ့်မည်။ 11 ထုိေနာက် ၊ သူတို့သည် သေဘာေြပာင်းလဲလျက် လနွက်ျ း
၍ အြပစ်ခံရကလိမ့်မည်။ မိမိ
တို့ တနခုိ်း သည် မိမိ
တို့ ဘုရား ြဖစ်ေလသည်တကား။ 12 အို ထာဝရဘုရား
၊ အကျွ ်ပ်ု ၏ဘုရား သခင်၊ သန ့် ှ င်း ေတာ်မူေသာဘုရား၊ ကုိယ်ေတာ် သည် နစိ္စ
ထာဝရ တည်ေတာ်မူသည်မ ဟတ်ုေလာ။ သို့ဟတ်ုလျှင်၊ အကျွ ်ပ်ု တို့သည် ေသ
ြခင်း ှင့် ကင်းလတ်ွ ကပါမည်။ အိထုာဝရ ဘုရား
၊ အကျွ ်ပ်ုတို့ ကုိ စစ်ေကာ ေစြခင်းငှါ သူ တို့ ကုိ ခန ့် ထားေတာ်မူ ပီ။ အိေုကျာက် ထရံ၊
ဆုံးမ
ေစြခင်းငှါ သူ တို့ ကုိ ေနရာ ချေတာ်မူ ပီ။ 13 ကုိယ်ေတာ်သည် ဒစု ိုက် ကုိ ကည့် ှု
ေတာ်မမူ။ သန ့် ှ င်း ေသာ မျက်စိ ှ ိေတာ်မူ၏။ အဓမ္မ
အမှုကုိ ကည့် ှု ၍ ေနေတာ်မ မူတတ် ပါ။ သို့ ြဖစ်၍ ၊ သစ္စာ
ပျက်ေသာသူတို့ ကုိ အဘယ်ေကာင့် ကည့် ှု ၍ ေနေတာ်မူသနည်း။ အဓမ္မ
လသူည် မိမိ
ထက် ေြဖာင့်မတ် ေသာသူကုိ ကုိက်စား ေသာအခါ
၊ အဘယ်ေကာင့်တိတ်ဆိတ် စွာ ေနေတာ်မူသနည်း။ 14လူ သတ္တ ဝါတို့ ကုိလည်း
ပင်လယ် ငါး က့ဲသို့ ၎င်း ၊ မင်း မ ှိေသာ ပုိး
ေကာင်က့ဲသို့ ၎င်း အဘယ်ေကာင့်ြဖစ် ေစေတာ်မူသနည်း။ 15 ရနသူ်သည် ထုိသူ
အေပါင်း တို့ ကုိ ငါးမျှား ှင့်
မျှား
လျက်၊ ကွန် ှင့် အပ်ု လျက် ၊ ပုိက် ှင့် ေလှာင် လျက် ဝမ်းေြမာက်
ရွှင်လနး် တတ်၏။ 16 မိမိ ကွန် အား
ယဇ် ပူေဇာ်၍ ၊ မိမိ
ပုိက် အား
နံသ့ာေပါင်းကုိ မီး ှု ိ တတ်၏။ အေကာင်း မူကား၊ ထုိ
တနဆ်ာအားြဖင့် ဥစ္စာ ရတတ်၍
ဝ စွာစားရ၏။ 17 သို့ ြဖစ်၍ ၊ သူ
သည် ပုိက်ကွန် ထဲက ငါးတို့ ကုိ သွနး်ေလာင်း
ရပါမည်ေလာ။ လူ
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အမျ ိးမျ ိ းတို့ ကုိ မ
ှေြမာ ဘဲ အစ ် လပ်ု ကံ ရပါမည်ေလာ။

2
1 ငါသည် ငါ ့လင့်စင် ေပါ် မှာ ရပ် လျက် ၊ ရဲတိက်ု ၌
အ မဲေန လျက် ၊ ငါ ့အား
အဘယ်သို့ မိန ့် ေတာ်မူမည်ကုိ၎င်း၊ အြပစ် တင်လျှင် အဘယ်သို့ ြပန် ေလျှာက်ရမည်
ကုိ၎င်းငါေစာင့် ၍ ေနစ ် တင်ွ၊ 2 ထာဝရဘုရား ကလည်း၊ ဘတ်ေသာသူသည် ေြပး
လျက် ဘတ် ိင်ုေအာင်၊ ဗျာဒိတ်
ူပါ ံု ကုိ သင်ပုနး် ေပါ် မှာ အက္ခရာ
တင်၍
ေရးမှတ် ေလာ။့ 3 ထုိ ူပါ ံု သည် ချနိး်ချက် ေသာ အချနိ် ှင့်ဆုိင်၍ အမှုကုန် ရေသာ
ကာလကုိ ဆုိလို
၏။ မုသာ
ှင့် ကင်းလတ်ွ ၏။ ဆုိင်း ေသာ်လည်း ေြမာ်လင့် ေလာ။့ ေနာက် မ ကျဘဲ ဧကနအ်မှန်

ေရာက် လိမ့်မည်။ 4 စိတ် ြမင့်ေသာသူသည် သေဘာ
မ ေြဖာင့်။ ေြဖာင့်မတ် ေသာ သူမူကား
၊ မိမိ
ယုံ ကည် ြခင်းအားြဖင့် အသက် ှင်လိမ့်မည်။ 5 ထုိမှတပါး၊ စပျစ်ရည် ှင့်ေပျာ်ေမွ့
ေသာသူသည် သစ္စာ
ပျက်တတ်၏။ မာန
ေထာင်လွှားေသာသူ သည် ကုိယ် ေနရာ
၌မ ေန ိင်ုဘဲ၊ မိမိ
ေလာဘ ကုိ မရဏာ
ိင်ုငံက့ဲသို့
ကျယ် ေစလျက် ၊ ေသမင်း က့ဲသို့ မ ေြပ ိင်ုေသာစိတ် ှိ လျက် ၊ တိင်ုး သူ ိင်ုငံသား
အမျ ိးမျ ိ းအေပါင်း တို့ ကုိ မိမိ
ထံ
သို့ ဆဲွငင် ၍
စုေဝး ေစ၏။ 6 ထုိ သူအေပါင်း တို့သည် သူ
တဘက် ၌ ပုံ
စကား ှင့် က့ဲရဲ
ေသာ နမိိတ် စကားကုိ သုံးေဆာင် လျက် ၊ ကုိယ် မ ပုိင် ေသာ ဥစ္စာကုိ ဆည်းဖူး ေသာ
သူသည် အ
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မဂင်္လာ ှိ၏။ အဘယ် မျှကာလ ပတ်လံးုကုိယ် အေပါ် မှာ ေကး များကုိ တင် ေစ
ပါလိမ့်မည်နည်းဟု မက်ဆုိ ကမည်မဟတ်ုေလာ။ 7သင့် ကုိ ကုိက် ေသာသူတို့ သည်
ချက်ြခင်း ထ က မည်မ ဟတ်ုေလာ။ ေ ှာင့် ှက် ေသာသူတို့ သည် ိးု
ကမည် မဟတ်ုေလာ။ သင်သည် သူ
တို့လယူု ရာြဖစ် လိမ့်မည်။ 8သင် သည် များ စွာေသာလမူျ ိ း တို့ ကုိ လု
ယူေသာေကာင့်
၊ ကျန် ကင်းေသာ လမူျ ိ း အေပါင်း တို့သည် သင့် ကုိ လု
ယူကလိမ့်မည်။ လူ
အသက်ကုိသတ် ေသာအြပစ် ၊ ြပည်သူ မိ သားအေပါင်း တို့ ကုိ ည ်းဆဲ ေသာအြပစ်
ေကာင့် ြပ ကလိမ့်မည်။ 9 မိမိ အသုိက် ကုိ ြမင့် ေသာ အရပ်၌ တင် ၍ ေဘးဒဏ်
လက် မှ
မိမိလတ်ွ ေစြခင်းငှါ ၊ မ
ေကာင်းေသာ အဓမ္မ
စီးပွားကုိ မိမိ
အမျ ိး အဘို့
ှာ ေသာသူသည် အ မဂင်္လာ ှိ၏။ 10သင်သည် လူ
များ တို့ ကုိ လပ်ု ကံ ေသာအားြဖင့်
ကုိယ် အမျ ိး ကုိ အ ှက်ကဲွ ေစြခင်းငှါ ကံစည် ၍၊ ကုိယ်
အသက် ကုိ ြပစ်မှား ပီ။ 11အကယ် စင်စစ်ေကျာက် တလံးုသည် ေကျာက် ထရံ
ထဲက
ဟစ် ေခါ်၍ ၊ ထုပ် တေချာင်းသည် သစ်သား စုထဲက ထူး ေလ၏။ 12လအူသက်ကုိ
သတ် ေသာအြပစ် ှင့်
ရွာ ကုိ တည် ေသာသူ၊ အဓမ္မ
အမှု ှင့်
မိ ကုိ ခုိင်ခ့ံ ေစေသာ သူသည် အ မဂင်္လာ ှိ၏။ 13လူ များတို့သည် မီး
ထဲမှာ လပ်ုေဆာင် ၍၊ အမျ ိး မျ ိ း တို့သည် အချည်း ှးီ ေသာ အမှု၌ ပင်ပနး် ေစြခင်း
ငှါ ၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား စီရင်ေတာ်မူ ပီ။ 14 အေကာင်း မူကား၊
ပင်လယ် ေရ သည် မိမိေနရာ ကုိ လွှမ်းမုိး သက့ဲသို့ ၊ ေြမ ကီး သည် ထာဝရဘုရား
၏ ဘုနး်
ေတာ်ကုိ သိကျွမ်း ြခင်းပညာ ှင့် ြပည့်စုံ လိမ့်မည်။ 15 မိမိ အိမ်နးီချင်း ၌
အဝတ် အချည်းစည်း ှိ ြခင်းကုိ ြမင် လို ၍၊ သူ့ ကုိ ယစ်မူး ေစြခင်းငှါေသရည် ေသ
ရက်ကုိ ေလာင်း ၍ ေသာက် ေစေသာသူသည် အ မဂင်္လာ ှိ၏။ 16သင် သည် အသေရ
ပျက်၍ အ ှက်ကဲွ ြခင်း ှင့် ဝ
လိမ့်မည်။ ကုိယ်တိင်ုေသာက် ၍ အဝတ်ချွတ် ြခင်းကုိ ခံရလိမ့်မည်။ ထာဝရဘုရား
၏ လက်ျာ လက်ေတာ်၌ ှိေသာဖလား သည် သင့် ဆီသို့
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ေရာက် ၍ ၊ ရံွ ှာ ဘွယ်ေသာ ေအာအ့နြ်ခင်းသည် သင့် အသေရ ကုိ လွှမ်းမုိးလိမ့်မည်။
17 ေလဗ ုန် ေတာင်ကုိ အ ိင်ု အထက်ြပ ေသာအြပစ်၊ တိ စ္ဆာန် များကုိ ေကာက်မက်
ဘွယ်ေသာ အြခင်း အရာ ှင့် ဖျက်ဆီး ေသာ အြပစ်သည် သင့် ကုိ လွှမ်းမုိး လိမ့်မည်။
လူ
အသက်ကုိသတ် ေသာအြပစ် ၊ ြပည်သူ မိ သားအေပါင်း တို့ ကုိ ည ်းဆဲ ေသာ
အြပစ် ှိ၏။ 18 ထုလပ်ုေသာ ုပ်တု သည် အဘယ် အကျ ိး ကုိေပး ၍၊ လက်သမား
သည် ထုလပ်ု ရသနည်း။ သွနး်ေသာ ုပ်တု ှင့်မိစ္ဆာ ဆရာသည် အဘယ်အကျ ိးကုိေပး
၍၊ လပ်ု
ေသာသူသည် မိမိ
အလပ်ု ကုိ မီှခုိ လျက်၊ စကားအ
ေသာ ုပ်တု တို့ ကုိ လပ်ု ရသနည်း။ 19သစ်သား အား ၊ ိးု
ေတာ်မူပါဟ၍ူ၎င်း ၊ စကား အ
ေသာေကျာက် အား ၊ ထ
ေတာ်မူပါဟ၍ူ၎င်း ဆုိ
ေသာသူသည် အ
မဂင်္လာ ှိ၏။ ထုိ
အရာသည် သွနသ်င် လိမ့်မည် ေလာ။ ေရွှ ေငွ ှင့် မွမ်းမံ လျက် ှိ၏။ အတင်ွး ၌
အသက် အလျှင်း မ ှိပါတကား။ 20ထာဝရဘုရား မူကား ၊ သန ့် ှ င်း ေသာ ဗိမာန်
ေတာ်၌ ှိေတာ်မူ၏။ ေြမ ကီး သားအေပါင်း တို့ ၊ ေ ှ ေတာ်၌
ငိမ်ဝပ် စွာ ေနကေလာ။့

3
1 ပေရာဖက် ဟဗက္ကုတ် ၏ ပဌနာ စကားတည်းဟေူသာ ှိေဂျာ တ်ု သီချင်း၊ 2 အို
ထာဝရဘုရား
၊ အကျွ ်ပ်ုသည် ကုိယ်ေတာ် ၏ ဗျာဒိတ် ေတာ်သံကုိ ကား ၍ ေကာက်ရွ ံ ပါ ပီ။ အို
ထာဝရ ဘုရား
၊ ယခု ှစ် များအတင်ွး တင်ွ
အမှု ေတာ်ကုိ ြပ ြပင်
ေတာ်မူပါ။ ယခု ှစ် များအတင်ွး တင်ွ
ထင် ှား ေစ ေတာ် မူ ပါ ။ အမျက်ထွက် ေတာ် မူ ေသာ်လည်းက ုဏာ တရား ကုိ
ေအာက်ေမ့ ေတာ်မူပါ။ 3 ဘုရား သခင်သည် ေတမန် မိ မှ ၎င်း ၊ သန ့် ှ င်း ေသာ ဘုရား
သည် ပါရန် ေတာင် မှ ၎င်း က ေတာ်မူ၏။ ဘုနး် ေတာ်သည် မုိဃ်းေကာင်းကင် ကုိ
ဖုံးအပ်ု လျက် ၊ ေြမ ကီး
သည် ဂုဏ် အသေရေတာ် ှင့် ြပည့်စုံ လျက် ှိ၏။ 4အဆင်း အေရာင်ေတာ်သည် ေန
ေရာင်က့ဲသို့ ြဖစ်၏။ လက် ေတာ်မှ
ေရာင်ြခည် သည် ထွက် ၍ ၊ ဘုနး်



ဟဗက္က တ်အနာဂတ္တ ိကျမ်း 3:5 2021 ဟဗက္က တ်အနာဂတ္တ ိကျမ်း 3:13

အာ ေုဘာ်ေတာ်ကုိ ကွယ်ကာ ေလ၏။ 5 ေ ှ ေတာ်၌
ကာလနာ ေဘးသည် သွား ၍ ၊ ပူေလာင်
ြခင်းေဘးသည် ေြခ ေတာ်ကုိ
ြခံရံ လျက် ှိ၏။ 6 ရပ် ၍
ေြမ ကီး ကုိ တိင်ုး ေတာ်မူ၏။ ကည့် ှု ၍
လမူျ ိ း တို့ ကုိ တနုလ်ှုပ် ေစေတာ်မူ၏။ အစ ် အ မဲတည် ေသာ ေတာင် တို့သည် ကျ ိးပ့ဲ
၍၊ ထာဝရ
ကုနး် ို း တို့သည် ွတ် က၏။ ထာဝရ
လမ်း တို့ ကုိ ကေတာ်မူ၏။ 7 ကု ှန် ြပည်၌ တဲ
တို့သည် ဆင်းရဲ ခံြခင်း၊ မိဒ န်
ြပည် ၌ ကုလားကာ
တို့သည် လှုပ် ှား ြခင်းကုိ ငါြမင် ၏။ 8 အို ထာဝရဘုရား
၊ ကုိယ်ေတာ်သည် ကယ်တင် ရာ ြမင်း ရထား ေတာ်ကုိ စီး
ေတာ်မူမည်အေကာင်း ၊ ြမစ် တို့ ကုိ
အမျက်ထွက် ေတာ်မူသေလာ။ ြမစ် များတဘက် ၌ စိတ်
ထေတာ်မူသေလာ။ ပင်လယ် ကုိ
ရန် ငိ း ဖွ့ဲေတာ်မူသေလာ။ 9 ကုိယ်ေတာ်သည် အမျ ိး အ ယ်ွေတာ်တို့ ၌ ထား ေတာ်မူ
ေသာသစ္စာ ဂတိ ှိသည်အတိင်ုး၊ ေလး
လက်နက်ေတာ်ကုိ ထုတ် ြပေတာ်မူ၏။ ေြမ ကီး ၌ ြမစ် တို့ ကုိ ေပါက် ေစ ေတာ်မူ၏။

10 ေတာင် တို့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ ြမင် ၍ တနုလ်ှုပ် ကပါ၏။ လျှ ံ ေသာ ေရ
သည် လွှမ်းမုိး ပါ၏။ ပင်လယ် သည် ေအာ်ဟစ် ၍ လက် ကုိ ချ ီ ပါ၏။ 11 ေန ှင့်လ
သည် မိမိတို့ေနရာ
၌ ရပ် ၍ ေနပါ၏။ သူတို့ အလင်း ၌
ြမား ေတာ်တို့သည် သွား ၍၊ သူတို့ေရာင်ြခည်
၌
လံှ ေတာ်သည်လည်း လျှပ်စစ် ြပက်ပါ၏။ 12အမျက် ေတာ်ထွက်လျက် တြပည်လံးု
ချ ီ သွား၍၊ ေဒါသ စိတ် ှင့်
လူ အမျ ိးမျ ိ းတို့ ကုိ နင်း နယ်ေတာ်မူ၏။ 13 ကုိယ်ေတာ် ၏လူ တို့ ကုိ ကယ်တင် ြခင်း၊
ကုိယ်ေတာ်
ေပးေတာ်မူ၍ ဘိသိက် ခံေသာသူတို့ ကုိ ကယ်တင် ြခင်းအလိငုှါ
ထွက်
ကေတာ်မူ၏။ အဓမ္မ
လ၏ူအိမ် ၌
ဦးေခါင်း ကုိ ှပ်ိစက် ၍၊ မူလ
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အြမစ်ကုိ လည်ပင်း တိင်ုေအာင် ပယ် ှင်း ေတာ်မူ၏။ 14 ဗုိလ် မင်းတို့၏ ဦးေခါင်း ကုိ
ြမား ေတာ်တို့ ှင့်
ထုတ်ချင်းခပ် ထုိးေတာ်မူ၏။ ထုိသူတို့သည် အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ လငွ့် ေစြခင်းငှါ ေလြပင်း
မုနတိ်င်ုးက့ဲသို့ တိက်ု ကပါ၏။ ဆင်းရဲသား တို့ ကုိ အမှတ်တမ့ဲ ကုိက်စား မည့်အ ကံ ှိ
သက့ဲသို့ ဝမ်းေြမာက် ကပါ၏။ 15 ကုိယ်ေတာ် သည် ြမင်း ေတာ်များကုိ စီး၍၊ ေရ
ဟနုး်ဟနုး် ြမည်ေသာ ပင်လယ် အလယ်သို့
ချ ီ သွားေတာ်မူ ၏။ 16 ဗျာဒိတ်ေတာ်သံ ကုိ
ငါကား ေသာအခါ
ရင် ၌ လှုပ် ှား ြခင်း၊ ေမးခုိင် ြခင်း၊ အ ို း
ေဆွးေြမ ြခင်း၊ တကုိယ်လံးု တနုလ်ှုပ် ြခင်း ှ ိ၏။ အေကာင်းမူကား၊ အမှု ေရာက်
ေသာေန ့
၊ လပ်ု ကံေသာသူသည် ငါ၏လမူျ ိ း ကုိ
တိက်ု လာ
ေသာေနတိ့င်ုေအာင်ငါသည် ေနရစ် ရမည်။ 17သေဘင်္ာသဖနး် ပင် မ
ပွင့် ရ၊ စပျစ် ပင်မ သီး ရ၊ သံလင်ွ ပင်၏ေကျးဇူး ကုိ ေြမာ်လင့်၍မ ခံရ၊ လယ် တို့သည်
အသီးအ ှံ ကုိ မ
ေပး ရ၊ သုိးြခံ ၌
သုိး ကုန် ၍
တင်းကုပ် ၌
ာွး မ ှိရ။ 18 သို့ ေသာ်လည်း ၊ ထာဝရဘုရား
၌
ငါဝမ်းေြမာက် ၍၊ ငါ ့ ကုိ ကယ်တင် ေတာ်မူေသာဘုရား သခင်ကုိ အမီှြပ လျက်
ရွှင်လနး် မည်။ 19 အ ှင် ထာဝရဘုရား သည် ငါ ၏အစွမ်း သတ္တ ိ ြဖစ် ေတာ်မူ၏။ ငါ ့
ေြခ ကုိ သမင်ေြခ က့ဲသို့ ြဖစ် ေစ၍ ၊ ငါ ၏ြမင့်
ရာအရပ် ေပါ် မှာ ငါ ့ ကုိ ေနရာ ချေတာ်မူမည်။
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ေဇဖနအိနာဂတ္တ ိကျမ်း
1 ယုဒ ှင်ဘုရင် အာမုန် သား
ေယာ ှိ မင်းလက်ထက်
၊ ဟိဇကိ
၊ အာမရိ
၊ ေဂဒလိ
တို့ မှ ဆင်းသက်ေသာ ကု ှိ ၏သား
ေဇဖနိ သို့
ေရာက် လာေသာ ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်ဟမူူကား၊ 2 ြပည် တြပည်လံးု
၌
ှိေလသမျှ တို့ ကုိ အကုနအ်စင် ငါသုတ်သင်ပယ် ှင်း မည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 3လူ ှင့် တိ စ္ဆာန် တို့ ကုိ ပယ် ှင်း မည်။ မုိဃ်း ေကာင်းကင် ငှက် ှင့်
ပင်လယ် ငါး တို့ ကုိ၎င်း၊ အဓမ္မ
လူတို့ ှင့်တကွ ြပစ်မှား စရာအေကာင်းတို့ ကုိ၎င်းငါပယ် ှင်းမည်။ ေြမ တြပင်လံးု ၌
ှိေသာလူ သတ္တ ဝါတို့ ကုိလည်း ငါ ပယ် ှင်း မည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 4 ယုဒ ြပည်သူ၊ ေယ ု ှလင် မိ သားအေပါင်း တို့ ကုိ ငါတိက်ု ၍ ၊
ဤ
အရပ် ၌
ကျန် ကင်းေသာ ဗာလ
ဘုရား၏ တပည့်တို့ ှင့်
ယဇ် ပုေရာဟိတ်အမျ ိးမျ ိ းတို့ ကုိ၎င်း ၊ 5 ေကာင်းကင် တနဆ်ာ များကုိ အိမ်မုိး ေပါ်
မှာ ကုိးကွယ် ေသာသူ၊ ထာဝရဘုရား
ှင့်
မာ လ ခံ ဘုရား ကုိ တိင်ုတည် လျက် ကျနိဆုိ် ကုိးကွယ် ေသာ သူ တို့ ကုိ၎င်း ၊

6ထာဝရဘုရား ၏ေနာက် ေတာ်သို့ မလိက်ု၊ ဆုတ်
သွားေသာသူ၊ ထာဝရဘုရား
ကုိ မ
ှာေဖွ ၊ မ
ေမးြမနး် ေသာသူတို့ ကုိ၎င်း ငါပယ် ှင်း မည်။ 7အ ှင် ထာဝရဘုရား ၏ေ ှ ေတာ်၌
ငိမ်ဝပ် စွာ ေနကေလာ။့ ထာဝရဘုရား
၏ေန ့နးီ ပီ။ ထာဝရဘုရား
သည် မိမိယဇ် ပဲွေတာ်ကုိ ြပင်ဆင် ၍၊ ပဲွဝင် ေသာသူတို့ ကုိ သန ့် ှ င်းေစေတာ်မူ ပီ။

8ထာဝရဘုရား ပဲွခံေတာ်မူေသာေန ့
၌
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မင်း များ၊ ေဆွ ေတာ် မျ ိ းေတာ်များ ှင့်
ထူးြခားစွာ ဝတ် ေသာသူများ အေပါင်း တို့ ကုိ ငါစစ်ေကာ မည်။ 9 သူတပါး၏အိမ်
တံခါးခုံ ကုိ ေကျာ် ၍ အ ိင်ုအထက်
ြပ ြခင်း၊ လှည့်စား ြခင်းအားြဖင့်ရေသာဥစ္စာ ှင့် မိမိ
သခင် ၏ အိမ် ကုိ ြပည့် ေစေသာသူအေပါင်း တို့ ကုိလည်း ထုိ
ေန ့၌
ငါစစ်ေကာ မည်။ 10ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ထုိ
ေန ့၌
ငါး တံခါးဝ မှာ
ေအာ်ဟစ် သံ ကုိ၎င်း ၊ ဒတိုယ
မိ ၌
ငိေု ကး ြမည်တမ်းသံကုိ၎င်း ၊ ေတာင် ို း ၌
ြပင်း စွာချ ိ းဖျက် သံ ကုိ၎င်း ကားရ၏။ 11 မတ္ေတ ှ အရပ် သားတို့ ၊ ငိေု ကး
ြမည်တမ်း ကေလာ့ ။ ကုနသ်ည် အေပါင်း တို့သည် ြပတ် က ပီ။ ေငွ ကုိ ေဆာင် ေသာ
သူအေပါင်း တို့သည် ဆုံး က ပီ။ 12 ထုိ ကာလ ၌
ငါသည် မီးခွက် ကုိ ကုိင်၍ ေယ ု ှလင်
မိ ကုိ စစ်ေကာမည်။ ထာဝရဘုရား
သည် ေကျးဇူး ကုိလည်း မ
ြပ ၊ အြပစ် ကုိလည်း
မ ေပးဟု ေအာက်ေမ့ လျက်၊ မိမိ
တို့အနည် အဖတ်ေပါ် ၌ ေနရာ
ကျေသာသူ တို့ ကုိ
ငါစစ်ေကာ မည်။ 13 ထုိသူ တို့၏ဥစ္စာ ကုိ သူတပါးလယူု ၍ ၊ သူ
တို့၏ ေနရာ
သည် လဆိူတ်ညံ လျက် ှိ လိမ့်မည်။ အိမ် ကုိ ေဆာက် ေသာ်လည်း
မ ေန ရက။ စပျစ် ဥယျာ ်ကုိ စုိက်
ေသာ်လည်း စပျစ်ရည် ကုိ မ
ေသာက် ရက။ 14ထာဝရဘုရား ၏ေန ့ ကီး နးီ ပီ။ နးီ
ပီ။ အလျင်အြမန်
လာ၏။ ထာဝရဘုရား
၏ ေန ့
သိတင်း သည် နား၌ ခါး ၏။ ထုိေန၌့ သူရဲ
သည် ေအာ်ဟစ် လိမ့်မည်။ 15 ထုိ ေန ့သည် အမျက် ထွက်ေသာေန ့၊ ဆင်းရဲ ပူပန်
ြခင်းကုိ ခံရေသာေန ့
၊ သုတ်သင် ပယ် ှင်းဖျက်ဆီး ရာေန ့၊ အလင်း ကွယ်၍
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ေမှာင်မုိက် ေသာေန ့၊ မုိဃ်းအံု့ ၍
ထူထပ် ေသာေမှာင်မုိက် ဖုံးလွှမ်းေသာေန ့၊ 16 ခုိင်ခ့ံ ေသာ မိ ၊ ြမင့် ေသာရဲတိက်ု တို့
တဘက် ၌ တံပုိး
မှုတ်၍
ေကးေကာ် ရာေန ့ြဖစ်၏။ 17 သူတို့သည် ထာဝရဘုရား
ကုိ
ြပစ်မှား ေသာေကာင့်
၊ သူ
တို့ ကုိ
ငါည ်းဆဲ သြဖင့်
မျက်စိ မြမင်ေသာ သူက့ဲသို့
သွား ကလိမ့်မည်။ သူ
တို့အေသွး ကုိ ေြမမှုန ့် က့ဲသို့ သွနး် ၍
အသား ကုိလည်း မစင် က့ဲသို့ မှတ်ကလိမ့်မည်။ 18ထာဝရဘုရား
အမျက် ထွက်ေတာ်မူေသာေန ့
၌
သူ တို့ေရွှ ေငွ သည် သူ
တို့ ကုိ မ
ကယ်တင် ိင်ု ရာ။ ေဒါသ
အမျက်ေတာ်မီး သည် တြပည်လံးု ကုိ ေလာင် လိမ့်မည်။ ြပည်သူ ြပည်သားအေပါင်း
တို့ ကုိ အလျင်အြမန် စီရင် ၍ အကုနအ်စင် သုတ်သင်ပယ် ှင်းေတာ်မူလိမ့်မည်။

2
1 အ ှက် မ ှိ ေသာ အမျ ိးသား တို့ ၊ ကုိယ်ကုိ စစ်ေကာ ကေလာ။့ 2 အမိန ့် ေတာ်
အတိင်ုး မစီရင် ၊ သင်တို့အချနိ် သည် ဖဲွ က့ဲသို့ မလနွ် ၊ ထာဝရဘုရား
၏ြပင်းစွာ ေသာ အမျက်
ေတာ်သည် သင် တို့အေပါ် သို့ မ ေရာက် ၊ ထာဝရဘုရား
၏ အမျက် ေတာ်ေန ့သည် သင် တို့အေပါ် သို့ မ
ေရာက် မီ ကုိယ် ကုိ စစ်ေကာကေလာ။့ 3တရား ေတာ်အတိင်ုး ကျင့် ၍ စိတ် ှမ့်ိချ
ေသာ ြပည် သူြပည်သားအေပါင်း တို့ ၊ ထာဝရဘုရား
ကုိ ှာ က ေလာ။့ ေြဖာင့်မတ် ြခင်း ှင့် စိတ် ှမ့်ိချ ြခင်း ကုိလည်း ှာ ကေလာ။့
ထာဝရဘုရား
အမျက် ထွက်ေတာ်မူေသာေန ့၌
သင်တို့သည် ပုနး်ေ ှာင် ရာကုိ ေတွ့ေကာင်းေတွ့ က လိမ့်မည်။ 4အကယ် စင်စစ်ဂါဇ
မိ သည် စွန ့ပ်စ် ရာ၊ အာ ှေကလနု် မိ သည် သုတ်သင် ပယ် ှင်းရာ ြဖစ် လိမ့်မည်။ အာ
ဇုတ် မိ သားတို့ ကုိ မွနး်တည့် အချနိ၌်
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ှင်ထုတ် ၍ ၊ ဧက န် မိ ကုိလည်း ဖိ ဖျက် ကလိမ့်မည်။ 5 အို
ပင်လယ် ကမ်းနား မှာ ေန
ေသာေခရသိ
အမျ ိးသား တို့ ၊ သင် တို့တဘက် ၌ ထာဝရဘုရား
၏ ှ တ်ကပတ်
ေတာ် ှိ၏။ အို ဖိလိတ္တိ
လေူနရာ
ခါနာန် ြပည်၊ သင် ၌
အဘယ်သူ မျှမေန ေစြခင်းငှါငါသုတ်သင် မည်။ 6 ပင်လယ် ကမ်းနား အရပ်သည်
ကျက်စား ရာ၊ သုိးထိနး် မီှခုိ ရာ၊ သုိး
ြခံ လပ်ုစရာဘို့ ြဖစ် လိမ့်မည်။ 7 ပင်လယ်ကမ်း သည်လည်း
ကျန် ကင်းေသာ ယုဒ
အမျ ိးသား တို့အဘို့ ြဖစ် ၍၊ သူတို့သည် ထုိအရပ် ၌
ကျက်စား ကလိမ့်မည်။ ည
အချနိ၌် လည်း အာ ှေကလနု် မိ ရာအိမ် တို့ ၌
အိပ် ကလိမ့်မည်။ သူ
တို့၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား သည် သူ
တို့ ကုိ အကည့် အ ှုကလာ၍ ၊ သိမ်း
သွားြခင်းေဘးကုိ ပယ် ှင်း ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 8 ေမာဘ အမျ ိးသား ှင့်
အမ္မုန် အမျ ိးသား တို့သည် ငါ ၏လမူျ ိ း ကုိ က့ဲရဲ
အြပစ်တင်၍ ၊ ငါ၏လူေနရာ တဘက် ၌ ဝါကား ေသာ စကားကုိ ငါ ကား ပီ။ 9 သို့
ြဖစ်၍ ၊ ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရား
သခင်၊ ေကာင်းကင် ဗုိလ်ေြခ အ ှင်ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည် ကား၊ ေမာဘ
ြပည် ှင့် အမ္မုန် ြပည် သည်၊ ေသာဒံု
မိ ှင့် ေဂါေမာရ မိ က့ဲသို့
ဆူး ပင်ေပါက်ေသာအရပ် ၊ ဆား
ချက်ဘို့ ေြမတးူရာအရပ် ၊ အစ ်
အ မဲပျက်စီး ရာအရပ် ြဖစ် ၍ ၊ ကျန် ကင်းေသာ ငါ ၏လူ ၊ ငါ ၏အမျ ိးသား တို့သည်
လယူု
သိမ်းစား ကလိမ့်မည်။ 10 ထုိသူတို့သည် မာန ကီး ေသာသူြဖစ် ၍၊ က့ဲရဲ
လျက် ၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင်ထာဝရဘုရား ၏ လမူျ ိ း
တဘက် ၌ ဝါကား ေသာေကာင့် ထုိသို့ ေသာ အြပစ် ကုိ ခံ ရ က လိမ့်မည်။

11ထာဝရဘုရား သည် သူ
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တို့တဘက် ၌ ေကာက်မက်
ဘွယ်ြဖစ်၍၊ ေလာကီ
ဘုရား ှိသမျှ တို့ ကုိ အငတ် ထား ေတာ်မူလိမ့်မည်။ တပါးအမျ ိးသား ေနရာ ကျွနး်
ှ ိသမျှ တို့ သည် အသီး
အသီးမိမိ တို့အရပ် ၌
ှိခုိး ကလိမ့်မည်။ 12 အို ကု ှ ြပည်သားတို့ ၊ သင် တို့သည်လည်း
ငါ ့ထား
ြဖင့် အေသ ခံရကလိမ့်မည်။ 13 ေြမာက် မျက် ှာကုိ လည်း
တိက်ု ၍
အာ ှုရိ ြပည် ကုိ ဖျက်ဆီး ေတာ်မူမည်။ နေိနေဝ
မိ ကုိ လူဆိတ်ညံ ရာအရပ် ၊ လင်ွြပင် က့ဲသို့ ေသွ့ေြခာက် ေသာ အရပ်ြဖစ် ေစေတာ်

မူမည်။ 14 မိ အလယ် ၌
သုိး စုများ ှင့်
တပါး အမျ ိး သားရဲ
အေပါင်း
တို့ သည် အိပ် ကလိမ့်မည်။ ဝံပုိ
ှင့် ြဖ တို့သည် တံခါး ထုပ်၌
ေနရာ ကျ၍ ြပတင်းေပါက် ၌
ြမည် က လိမ့်မည်။ တံခါး ခုံ တို့သည် လူ ဆိတ်ညံ လျက်၊ အာရ ဇ် သစ်သား၌
အေြပာက်
ပယ် ှင်း လျက် ှိလိမ့်မည်။ 15 ထုိ မိ က၊ ငါ ှ ိ၏။ ငါမှတပါး အဘယ် သူမျှမ ှိ ဟု
ဆုိ
လျက်၊ ေသာက
ှင့် ကင်းလတ်ွ၍ ဝမ်းေြမာက် လျက် ေနဘူးေသာ မိ ြဖစ်ပါသည်တကား။ ယခုမှာ

သုတ်သင် ပယ် ှင်းရာ၊ သားရဲ
အိပ် ရာအရပ်ြဖစ် ပါသည်တကား။ ေ ှာက် သွားေသာ သူအေပါင်း တို့သည် က့ဲရဲ
သံ ကုိ ြပ ၍ လက် ဖျားခါ ကလိမ့်မည်။

3
1ဆန ့က်ျင် ဘက်ြပ ၍
ညစ်ည း လျက် ည ်းဆဲ တတ်ေသာ မိ သည် အ မဂင်္လာ ှိ၏။ 2 ှ တ်ကပတ်ေတာ်
အသံ ကုိ
နား မ ေထာင်၊ ဆုံးမ
ေတာ်မူြခင်း ကုိမ
ခံ ၊ ထာဝရဘုရား
ကုိ
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မ ခုိလှုံ ၊ မိမိ
ဘုရား
သခင့်ထံ ေတာ်သို့ မ
ချ ်းကပ် ၊ 3 မိ အလယ် ၌
မင်း များတို့သည် ေဟာက် ေသာ ြခေသင့်္ ြဖစ် က၏။ တရားသူ ကီး တို့သည် နနံက်
တိင်ုေအာင် အဘယ်အရာကုိမျှမ ချန် မထား၊ ည ့် ၌ လှည့်လည်တတ် ေသာေတာေခွး
ြဖစ်က၏။ 4 ပေရာဖက် တို့သည် လျှပ်ေပါ် ေသာသူ၊ သစ္စာ
ပျက်ေသာသူ ြဖစ်က၏။ ယဇ် ပုေရာဟိတ်တို့သည် သန ့် ှ င်း
ရာဌာနေတာ်ကုိ ညစ်ည း ေစ၍ တရား
ေတာ်ကုိလည်း ှုတ်ချ က၏။ 5 သို့ ေသာ်လည်း၊ ထာဝရဘုရား
သည် မိ အလယ်
၌
တရားသြဖင့် ြပ ေတာ်မူ၏။ မ
တရားေသာ အမှုကုိ ြပ ေတာ်မ မူ။ နနံက် အစ ်အတိင်ုးမိမိ ေြဖာင့်မတ် ေကာင်း ကုိ
မချွတ်မယွင်း ေဘာ်ြပ ေတာ်မူ၏။ သို့ ေသာ်လည်း ၊အဓမ္မ လတိူု့သည် ှက်ေကာက် ြခင်း
မ ှိ က။ 6လူ အမျ ိးမျ ိ းတို့ ကုိ ငါပယ် ြဖတ်၍ သူ
တို့ ရဲတိက်ု
များကုိ ဖျက်ဆီး ေလ ပီ။ လမ်း တို့ ၌ အဘယ်သူ မျှမသွား
မလာေစြခင်းငှါ လဆိူတ်ညံ ေစ ပီ။ မိ တို့ ကုိလည်း လူ
တစုံတေယာက်မျှ မေန
ေစြခင်းငှါ ဖျက်ဆီး ေလ ပီ။ 7 ထုိအခါ ငါက၊ အကယ်စင်စစ်ဤမျှေလာက်ငါဆုံးမ
ပီးမှ သင်သည် ကုိယ် ေနရာ ကုိ မ
ပယ် ှင်း ေစ ြခင်းငှါ၊ ငါ ့ ကုိ
ေကာက်ရွ ံ ၍ နည်းခံ လိမ့်မည်ဟု ဆုိ
ေသာ်လည်း၊ သူတို့သည် ကိ းစား ၍ မှားယွင်း ေသာအကျင့် ကုိသာ ကျင့် က၏။

8 သို့ ေသာ်လည်း၊ ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည် ကား၊ ဘမ်းဆီး လယုက်ြခင်းငှါ ငါ မထ မီှတိင်ုေအာင်ငါ ့ ကုိ
ငံလ့င့် ကေလာ။့ တိင်ုး ိင်ုငံြပည်သား အမျ ိးမျ ိ းတို့ ကုိ စုေဝး
ေစ၍၊ ငါ ့အမျက် ၊ ငါ ့ ေဒါသ အ ှိန် ကုိ အကုနအ်စင် သွနး်ေလာင်း
မည်ဟု ငါ အ ကံ ှိ၏။ ငါ ့ ေဒါသ မီး သည် ေြမ
တြပင် လံးု ကုိ ေလာင် ရလိမ့်မည်။ 9 အကယ် စင်စစ်လမူျ ိ း အေပါင်း တို့သည်
ထာဝရဘုရား
၏အမှုေတာ်ကုိ တညီတ ွတ် တည်းေဆာင်ရွက် မည် အေကာင်း၊ နာမ
ေတာ်ကုိ
ပဌနာ ြပ ေစြခင်းငှါ သန ့် ှ င်း
ေသာ ဘာသာ
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စကားကုိ သူ
တို့အား
ငါြပန် ေပးမည်။ 10 ကု ှ ြပည်၏ြမစ် တို့တဘက် ၊ အရပ်ရပ်၌ ကဲွြပား
လျက်ေနေသာငါ ၏လမူျ ိ းသတို့သမီး ၊ ငါ ့ ကုိ ေတာင်းပန် ေသာသူတို့ သည် ငါ ့ အ
ဘို့ ပူေဇာ် သက္ကာကုိ ေဆာင် ခ့ဲ က လိမ့်မည်။ 11 ငါ ့ ကုိ
ြပစ်မှား ေသာအြပစ် များေကာင့်
ထုိအခါ
သင်သည် အ ှက်ကဲွ ြခင်းကုိ မ
ခံရ။ သင် ၏ ဂုဏ်အသေရေကာင့် ဝါ ကား ေသာသူတို့ ကုိ သင့် အလယ် ၌
ငါပယ် ှား မည်။ သင်သည်လည်း
ငါ ၏သန ့် ှ င်း ေသာ ေတာင် ကုိ အမီှြပ ၍ ေနာက် တဖန်မာန မ ေထာင်လွှားရ။

12 ှမ့်ိချ ဆင်းရဲ ေသာ အမျ ိး ကုိ သင့် အလယ် ၌
ငါချန် ထားမည်။ ထုိသူတို့သည် ထာဝရဘုရား
၏ နာမ
ေတာ် ကုိ
ခုိလှုံ ကလိမ့်မည်။ 13ကျန် ကင်းေသာ ဣသေရလ
အမျ ိးသားတို့သည် မ
တရားေသာအမှုကုိ မ
ြပ ရက။ မုသာ
မ ေြပာ ရက။ သူ
တို့ ှ တ် ၌
လှည့်စား တတ်ေသာ လျှာ မ ှိ ရ။ အဘယ်သူမျှမ ေကာက် ေစဘဲ စားေသာက်
လျက် ၊ အိပ် လျက်ေနရက လိမ့်မည်။ 14 အိုဇိအနု် သတို့သမီး ၊ သီချင်းဆုိ ေလာ။့ အို
ဣသေရလ
အမျ ိး၊ ေကးေကာ် ေလာ။့ အို ေယ ု ှ လင် သတို့သမီး ၊ စိတ် ှလံးု အကင်းမ့ဲ
ဝမ်းေြမာက် ရွှင်လနး်ေလာ။့ 15ထာဝရဘုရား သည် သင် ၏အြပစ် ဒဏ်တို့ ကုိ ပေပျာက်
ေစ၍၊ သင် ၏ရနသူ် တို့ ကုိ ပယ် ှား ေတာ်မူ ပီ။ ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ှင် ဘုရင်ထာဝရဘုရား သည် သင့်
အလယ် ၌
ှိေတာ်မူ၏။ သင်သည် ေနာက် တဖနေ်ဘးဥပဒ်
ှင့်မ ေတွ့ မ ကံ ရ။ 16 မ စုိးရိမ် ှင့်ဟ၊ု ေယ ု ှလင် မိ အား ၎င်း ၊ လက်
အား မ
ေလျှာ့ ေစ ှင့်ဟ၊ု ဇိအနု် ေတာင်အား၎င်း ထုိအခါ ဆုိ ရ၏။ 17သင် ၏ဘုရား သခင်
ထာဝရဘုရား သည် သင့်
အလယ် ၌ ှိ၍၊ တနခုိ်း ကီးေသာဘုရားသည် သင့်ကုိ ကယ်တင် ေတာ်မူ လိမ့်မည်။
သင် ၌
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အားရ ၍
ဝမ်းေြမာက် ေတာ်မူလိမ့်မည်။ ချစ်ြခင်း ေမတ္တ ာ၌
ကျနိး်ဝပ် ၍၊ သီချင်း ဆုိ
ြခင်း ှင့်တကွ သင် ၌
ဝမ်းေြမာက် ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 18 က့ဲရဲ ြခင်းဝန် ကုိ သင် ထမ်း ရာအေကာင်းတည်း
ဟေူသာ၊ သင် ှင့် ေဝး၍ ဓမ္မ
ပဲွကုိ မခံရဘဲ ည ိးငယ် လျက် ှိေသာသူတို့ ကုိ ငါစုေဝး ေစမည်။ 19သင့် ကုိ ည ်းဆဲ
ေသာသူအေပါင်း တို့ ကုိ ထုိအခါ
ငါ စီရင် မည်။ နာ
ေသာသူကုိ ချမ်းသာ ေပးမည်။ ှင်ထုတ် ြခင်းကုိခံရေသာ သူကုိ သင်း ဖွ့ဲေစမည်။
အ ှက်ကဲွ ြခင်းကုိခံရရာ ြပည် အရပ် ရပ် တို့ ၌
ချးီမွမ်း ြခင်းဂုဏ် အသေရကုိ ေပး မည်။ 20 ထုိ ကာလ ၌
သင် တို့ ကုိ တဖန် ငါေဆာင် ခ့ဲ၍
စုေဝး ေစသြဖင့် ၊ သိမ်း သွားြခင်းကုိ ခံရေသာသူတို့ ကုိ သင် တို့ မျက်ေမှာက် ၌
တဖန် ေဆာင် ခ့ဲြပနေ်သာအခါ ၊ ေြမ ကီး သား အမျ ိးမျ ိ း တို့တင်ွ
ချးီမွမ်း ြခင်းဂုဏ် အသေရကုိ သင် တို့အား ေပး
မည်ဟ၊ု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။
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ဟဂ္ဂဲအနာဂတ္တ ိကျမ်း
1 ဒါရိ မင်း ကီး နနး်စံ ှစ် ှစ် ၊ ဆဌမ
လ တ ရက် ေန ့တင်ွ ၊ ပေရာဖက် ဟဂ္ဂဲ အားြဖင့် ယုဒ မိ ဝန် ၊ ှာလေသလ သား
ေဇ ုဗေဗလ ှင့်
ယဇ်ပုေရာဟိတ် မင်း
ေယာဇဒက်
သား
ေယာ ှု ဆီသို့
ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ် ေရာက် လာ၍၊ 2 ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင်
ထာဝရဘုရား
မိန ့်
ေတာ်မူသည်ကား၊ အချနိ် မ ေရာက် ေသး၊ ထာဝရဘုရား
၏ အိမ် ေတာ်ကုိ တည်ေဆာက် ရေသာအချနိ် မေရာက်ေသး ဟ၊ု ဤ
လူ များ ေြပာဆုိ ကသည်မှာ၊ 3 ပေရာဖက် ဟဂ္ ဂဲ အားြဖင့် ထာဝရဘုရား ၏
ှ တ်ကပတ်
ေတာ်ေရာက် လာသည်ကား၊ 4အချင်းလူတို့ ၊ သင် တို့သည် အမုိး ှစ်ထပ် ှင့် ြပည့်စုံ
ေသာ အိမ် ၌
ေန ချနိ် ှ ိလျက်ပင်၊ အိမ် ေတာ်ပျက် လျက် ေနရမည်ေလာ။ 5ယခု မှာ ေကာင်းကင်
ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ကုိယ်ကျင့်ေသာအကျင့်
တို့ ကုိ ဆင်ြခင် ကေလာ။့ 6သင်တို့သည် များစွာ ေသာ မျ ိးေစ့ ကုိ ကဲေသာ်လည်း
အသီးအ ှနံည်းပါး ရ ၏။ စား
ရေသာ်လည်း ဝ စွာ မ
စားရက။ ေသာက် ရေသာ်လည်း ဝစွာ မ
ေသာက် ရက။ အဝတ်ကုိ ဝတ် ရေသာ်လည်း ေ းွ စွာ မ
ဝတ်ရက။ အလပ်ု လပ်ု၍ အခ
ကုိ ခံရေသာ်လည်းမ လံုေသာ အိတ် ထဲမှာ သုိထားရ က၏။ 7 ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ
အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့်
ေတာ်မူသည်ကား၊ ကုိယ် အကျင့် တို့ ကုိ ဆင်ြခင် ကေလာ။့ 8 ေတာင် ေပါ်သို့ တက်
သွား၍
သစ်သား ကုိ ေဆာင် ခ့ဲ ပီးလျှင် အိမ် ေတာ်ကုိ ေဆာက် ကေလာ။့ ငါသည် လည်း
အားရ ၍
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ငါ၏ဘုနး် သည် ထင် ှားလိမ့်မည်ဟ၊ု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 9သင်တို့သည် များစွာ ရမည်ဟု ေြမာ်လင့် ေသာ်လည်း
ရေသာဥစ္စာေခါင်းပါး ရ၏။ အိမ် သို့ ေရာက် ေသာအခါ
ငါမှုတ် လိက်ု၏။ အဘယ်ေကာင့် နည်းဟ၊ု ေကာင်းကင် ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
ေမး ေတာ်မူ၏။ ငါ ့ အိမ်
သည် ပျက် လျက် ှိေသာေကာင့် ၎င်း ၊ သင် တို့သည် အသီးအသီး
မိမိ တို့ အိမ် သို့
ေြပး ေသာေကာင့်၎င်း ြဖစ်သတည်း။ 10 ထုိေကာင့် သင် တို့အေပါ် မှာ မုိဃ်း ေခါင်
သြဖင့် ှင်း မကျရ။ ေြမ သည်လည်း
အသီးအ ှံ ကုိ မ ေပးရ။ 11 ေြမ ေပါ် ၌၎င်း ၊ ေတာင် ေပါ် ၌၎င်း ၊ ဆန် စပါး၊ ချ ိေသာ
စပျစ်ရည် ၊ ဆီ
အေပါ် ၌၎င်း ၊ ေြမ ထဲကထွက် သမျှ
အေပါ် ၌၎င်း ၊ လူ
သတ္တ ဝါတိ စ္ဆာန် အေပါ် ၌၎င်း ၊ လပ်ုေဆာင်
သမျှ အေပါ် ၌၎င်း ၊ ေသွ့ေြခာက် ြခင်းေဘးကုိ ငါမှာ လိက်ုေလ ပီဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။

12 ထုိအခါ
ှာလေသလ သား
ေဇ ုဗေဗလ ှင့်
ယဇ်ပုေရာဟိတ် မင်း
ေယာဇဒက် သား
ေယာ ှု မှစ၍ ကျန်
ကင်းေသာ သူ
အေပါင်း တို့သည် မိမိ
တို့ ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား ၏အမိန ့် ေတာ်ကုိ၎င်း ၊ မိမိ
တို့ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား ေစခုိင်း ေတာ်မူေသာပေရာဖက် ဟဂ္ဂဲ စကား ကုိ၎င်း နားေထာင်
သြဖင့် ၊ ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌
ေကာက်ရွ ံ က၏။ 13 ထုိအခါ
ထာဝရဘုရား မှာ ထားေတာ်မူသည် အတိင်ုး
ထာဝရဘုရား ၏ တမန် ဟဂ္ဂဲ က၊ ငါ သည် သင် တို့ ှင့်အတူ ှိ၏ဟ၊ု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူေကာင်းကုိ လူ
များတို့အား
ဆင့်ဆုိ ေလ၏။ 14ထာဝရဘုရား သည်လည်း၊ ယုဒ
မိ ဝန် ၊ ှာလေသလ သား
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ေဇ ုဗေဗလ ှင့်
ယဇ်ပုေရာဟိတ် မင်း
ေယာဇဒက် သား
ေယာ ှု မှစ၍ကျန် ကင်းေသာ သူ
အေပါင်း တို့ ကုိ ှ ိးေဆာ် ေတာ်မူေသာအားြဖင့် ၊ 15 ဒါရိ မင်း ကီး နနး်စံ ှစ် ှစ် ၊
ဆဌမ
လ ှစ်ဆယ် ေလး ရက်ေန ့တင်ွ ၊ သူတို့သည် လာ
၍
မိမိ တို့ ဘုရား သခင်၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
၏အိမ် ေတာ်၌
အလပ်ု လပ်ု က၏။

2
1သတ္တ မ လ ှစ်ဆယ် တ ရက်ေနတ့င်ွ ၊ ပေရာဖက် ဟဂ္ဂဲ အားြဖင့် ထာဝရဘုရား
၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ် ေရာက် လာ၍၊ 2သင်သည် ယုဒ
မိ ဝန် ၊ ှာလေသလ သား
ေဇ ုဗေဗလ ှင့်
ယဇ်ပုေရာဟိတ် မင်း ေယာဇဒက် သား
ေယာ ှု
မှစ၍ကျန် ကင်းေသာသူ တို့အား
ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ၊ 3ဤ အိမ် ေတာ်သည် ေ ှး ဘုနး် ှင့် ြပည့်စုံသည်ကုိ ြမင် ဘူး၍
သင် တို့တင်ွ
ကျန် ကင်းေသာ သူ
ကား အဘယ်သူ နည်း။ ယခု
အဘယ် အရာကုိ ြမင် သနည်း။ ှ ိင်းယှ ်လျှင် သင် တို့မျက်ေမှာက် ၌
အဘယ် မျှမဟတ်ုသက့ဲသို့ ြဖစ်သည်မ ဟတ်ုေလာ။ 4 သို့ ေသာ်လည်း ၊ အိုေဇ ုဗေဗ
လ
၊ အား
ယူေလာ့ ဟ၊ု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ အို ယဇ်ပုေရာဟိတ် မင်း
ေယာဇဒက် သား ေယာ ှု ၊ အား
ယူေလာ။့ အိြုပည် သူ ြပည် သားအေပါင်း တို့ ၊ အား
ယူကေလာဟ့၊ု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 5 အဲဂုတ္တု ြပည်မှ
ထွက် ေသာအခါ
သင် တို့ ှင့်
ငါဖွ့ဲ
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ေသာ ပဋိညာ ် စကား ှင့်အညီ ငါ သည် သင် တို့ ှင့်အတူ ှိ၏။ ငါ ၏ဝိညာ ်
ေတာ်သည် သင် တို့တင်ွ
ေနရာ ကျ၏။ မ
စုိးရိမ် က ှင့်ဟ၊ု ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 6 ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့်
ေတာ်မူသည်ကား၊ ကာလမကာမြမင့် မီှေကာင်းကင် ၊ ေြမ ကီး ၊ ပင်လယ် ၊ ကုနး် တို့
ကုိ တဖန်
ငါ လှုပ် ဦးမည်။ 7လမူျ ိး အေပါင်း တို့ ကုိလည်း
ငါလှုပ် ဦးမည်။ လမူျ ိ း
အေပါင်း တို့ ှစ်သက် ဘွယ်ေသာအရာသည် ေရာက် ၍ ၊ ဤ
အိမ် ကုိ ဘုနး် ှင့် ငါြပည့်စုံ ေစမည်ဟ၊ု ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ
အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 8 ေရွှ ှင့် ေငွ ကုိ ငါ ပုိင် သည်ဟ၊ု ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ
အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 9 ေနာက် တည်ေသာ ဤ
အိမ် ေတာ်သည် အရင်
အိမ်ေတာ်ထက်
ဘုနး် သာ၍ ကီး လိမ့်မည် ဟ၊ု ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ ဤ
အရပ် ၌
လည်း
ငိမ်သက် ြခင်းကုိ ငါေပး မည်ဟ၊ု ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ
အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 10 ဒါရိ မင်း ကီးနနး်စံ ှစ် ှစ် ၊ နဝမ
လ ှစ်ဆယ်
ေလး ရက်ေန ့တင်ွ ၊ ထာဝရဘုရား
၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ် သည် ပေရာဖက်
ဟဂ္ဂဲ အားြဖင့်ေရာက် လာလျက်၊ 11 ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
က၊ သင်သည် တရား
အမှုကုိ ယဇ်ပုေရာဟိတ် ၌ ေမးြမနး် ရမည် မှာ၊ 12လူ သည် သန ့် ှ င်း ေသာ အမဲသား
ကုိ မိမိ
အဝတ်
ှင့် ထုတ် ၍ ေဆာင် ခ့ဲလျက် ၊ မုန ့် ၊ ဟင်း ၊ စပျစ်ရည် ၊ ဆီ
အစ ှိေသာ စားစရာ
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တစုံတခု ကုိ ထုိအဝတ် ှင့် ထိ လျှင် ၊ ထုိစားစရာသည် သန ့် ှ င်း လိမ့်မည်ေလာဟု
ေမးြမနး် ေသာ် ၊ ယဇ် ပုေရာဟိတ်တို့က၊ ထုိစားစရာသည် မ
သန ့် ှ င်းဟု ြပနေ်ြပာ က၏။ 13ဟဂ္ဂဲ ကလည်း ၊ အေသ
ေကာင်အားြဖင့် မ
စင်ကယ်ေသာ သူသည် ထုိ
အရာတစုံတခု ကုိထိ လျှင်
ညစ်ည း ြခင်း ှ ိလိမ့်မည်ေလာဟု ေမးြမနး် ေသာ် ၊ ယဇ် ပုေရာဟိတ်တို့က၊ ညစ်ည း
ြခင်း ှ ိလိမ့်မည်ဟု ြပနေ်ြပာ က၏။ 14ဟဂ္ဂဲ ကလည်း ၊ ဤ
လမူျ ိး ၊ ဤ
ြပည်သား တို့သည် ငါ ့ မျက်ေမှာက် ၌
ထုိအတြူဖစ်က၏။ သူ
တို့လပ်ုေဆာင်
သမျှ သည် လည်း
ထုိအတူ ြဖစ်၏။ ငါထံ့မှာပူေဇာ် ေသာ အရာသည်လည်း
ညစ်ည း ၏ဟ၊ု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ ၏။ 15ထာဝရဘုရား ၏ဗိမာန် ေတာ်၌
ေကျာက် တခု ေပါ် မှာ တခုကုိ မ
တင် မီှ၊ ယခု
ေန ့ မှစ၍ အထက် အမှုကုိ ြပန် ကည့်ဆင်ြခင် ကပါေလာ။့ 16 ထုိကာလတင်ွ ဆန်
အတင်း ှစ်ဆယ် ထွက်ရေသာ စပါး ပုံသို့
လလူာ ေသာအခါ
တဆယ် ကုိသာ ရ
၏။ စပျစ်ရည် အိးုငါးဆယ် ကုိ ယူ
ြခင်းငှါ
စပျစ်သီး နယ်ရာကျင်း သို့
လာ ေသာအခါ ှစ်ဆယ် ကုိသာ ရ ၏။ 17သင် တို့လပ်ုေဆာင် သမျှ တို့တင်ွ ေလ
ထိ၍ အပင်ေသေဘး၊ အရည်ယုိ၍ ေသေဘးြဖင့် ငါသည် ဒဏ်ခတ်
ခ့ဲ ပီ။ သို့ ေသာ်လည်း ၊ သင် တို့သည် ငါ ့ ထံ သို့ ြပန၍် မလာကဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 18ထာဝရဘုရား ၏ဗိမာန် ေတာ်တိက်ုြမစ် ကျ၍၊ နဝမ
လ ှစ်ဆယ် ေလး ရက်ေန ့၊ ယခု
ေန ့မှစ၍ ေ ှ သို့ ေမျှာ် ကည့် ဆင်ြခင် ကပါေလာ။့ ဆင်ြခင် ရမည် အေကာင်းအရာ
ဟမူူကား၊ 19 စပါး ကျ၌ီ
စပါး ှ ိသေလာ။ မ ှိ။ စပျစ် ပင်၊ သေဘင်္ာသဖနး် ပင်၊ သလဲ
ပင်၊ သံလင်ွ ပင် တို့သည် အသီး
ကုိ မ
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သီးကေသး။ သို့ ေသာ်လည်း၊ ယေန ့
မှစ၍ သင်တို့ ကုိ ငါေကာင်း ကီး ေပးမည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။ 20 ထုိလ ှစ်ဆယ် ေလး
ရက်ေနတ့င်ွ ၊ ထာဝရဘုရား
၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည် ဟဂ္ဂဲ
သို့
တဖန် ေရာက် လာ၍၊ 21သင်သည် ယုဒ
မိ ဝန် ၊ ေဇ ုဗေဗလ
ကုိ ဆင့် ဆုိရမည်မှာ၊ ငါ သည် ေကာင်းကင် ှင့် ေြမ ကီး ကုိ လှုပ် မည်။ 22 တိင်ုး
ိင်ုငံတို့၏ ရာဇ
ပလ္လ င်များကုိ ေမှာက်လှန် ၍ ၊ အမျ ိးမျ ိ း ေသာ တိင်ုး ိင်ုငံတနခုိ်း ကုိ ဖျက်ဆီး မည်။
ရထား
ှင့်
ရထား စီး သူရဲတို့ ကုိလည်း
ေမှာက်လှန် မည်။ ြမင်း ှင့်
ြမင်း စီး သူရဲ တို့သည် တေယာက် ကုိ တေယာက် ခုတ် ၍ လဲ ကလိမ့်မည်။

23 ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့်
ေတာ်မူသည်ကား၊ အို ှာလေသလ သား ၊ ငါ ့ကျွန် ေဇ ုဗေဗလ
၊ ထုိအခါ သင့် ကုိငါယူ ၍
တံဆိပ် လက်စွပ်က့ဲသို့ ခန ့် ထားမည်ဟ၊ု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ သင့် ကုိ ငါေရွးချယ်
ပီဟ၊ု ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။
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ဇာခရိအနာဂတ္တ ိကျမ်း
1 ဒါရိ မင်း ကီးနနး်စံ ှစ် ှစ် ၊ အ မ
လ တင်ွ ၊ ဣေဒါ သား
ဗာရခိ ၏သား
ပေရာဖက် ဇာခရိ သို့
ေရာက် လာေသာ ထာဝရဘုရား
၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်ဟူ မူကား၊ 2 ထာဝရဘုရား သည် သင် တို့ ဘုိးေဘး များ ကုိ
အလနွအ်မျက် ထွက်ေတာ်မူ ပီ။ 3 သို့ ေသာ်လည်း ၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရ
ဘုရား၏အမိန ့် ေတာ်ကုိ သူ
တို့အား
ဆင့်ဆုိ ရမည် မှာ၊ ငါ ့ ထံသို့ ြပန် ၍လာ ကေလာ့ဟ၊ု ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင်
ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ် မူ၏။ ငါသည်လည်း သင် တို့ ှ ိ ရာ သို့ ြပန် လာ မည်ဟ၊ု
ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင်ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 4 ေ ှး ပေရာဖက် တို့က၊ သင်
တို့မ ေကာင်းေသာ လမ်း ၊ မ
ေကာင်းေသာအကျင့်
များကုိ ယခု
က ်ေ ှာင် ကေလာဟ့၊ု ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကုိ
ဆင့်ဆုိ လျက်
ေကးေကာ် ေသာ်လည်း နားမ ကား ၊ ငါ ့ စကားကုိ လည်း
နား မ ေထာင်ေသာ သင် တို့ ဘုိးေဘး များက့ဲသို့ မ ြပ က ှင့်ဟ၊ု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ ၏။ 5 ဘုိးေဘး တို့သည် အဘယ် မှာ ှိ ကသနည်း။ ပေရာဖက် တို့သည်
အစ ်အ မဲ အသက် ှင်
တတ်က သေလာ ။ 6 ငါ ၏ ကျွန် ပေရာဖက် တို့ ၌
ငါမှာ ထားေသာ ငါ ၏ ပညတ် စကား တို့သည် သင် တို့ ဘုိးေဘး များကုိ မီှ က ပီ မ
ဟတ်ုေလာ ။ သူတို့သည် သတိရ
၍
ငါ တို့ကျင့် ကံ ြပ မူ သည် ှင့် အေလျာက်၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ဘုရားသခင်
ထာဝရဘုရား
သည် ငါ တို့ ၌
စီရင် မည်ဟု အ ကံ
ှိေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ စီရင် ေတာ်မူ ပီဟု ေြပာဆုိကသည် မဟတ်ုေလာဟု မိန ့် ေတာ်

မူ၏။ 7 ဒါရိ မင်း ကီးနနး်စံ ှစ် ှစ် ၊ ဧကာ
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ဒသမလ တည်းဟေူသာ ေ ှဗတ် လ ှစ် ဆယ်ေလး ရက်ေန ့တင်ွ၊ ထာဝရဘုရား
၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည် ဣေဒါ သား ြဖစ်ေသာ ဗာရခိ
၏သား
ပေရာဖက် ဇာခရိ သို့
ေရာက် လာ၍၊ 8ည ့် အခါြမင် ရေသာ ူပါ ံုဟမူူကား ၊ ြမင်း နီ ကုိ
စီး ေသာ လူ
တဦးသည် ထင် ှား ၍
ချ ိင့် တင်ွ ှ ိေသာမုရတု
ေတာ၌
ရပ် ၏။ သူ့
ေနာက် မှာနီ ေသာြမင်း ၊ ညိ
ေသာ ြမင်း၊ ြဖ ေသာြမင်းတို့သည် ှိ က၏။ 9 ငါကလည်း ၊ အိသုခင် ၊ ထုိ
သူတို့ကား အဘယ် သူနည်းဟေုမး
ေသာ်၊ ငါ ှင့် ေြပာဆုိ ေသာ ေကာင်းကင် တမန် က၊ ထုိ
သူ တို့ကား အဘယ် သူြဖစ်သည်ကုိ ငါ ြပ မည်ဟု ဆုိ
ပီးမှ ၊ 10 မုရတု ေတာ၌
ရပ် ေသာ လူ
က၊ ထုိ
သူတို့သည် ေြမ ကီး အရပ်ရပ် တို့ ကုိ လှည့်လည်၍ သွား ေစြခင်းငှါ ၊ ထာဝရဘုရား
ေစလွှတ် ေတာ်မူေသာသူြဖစ်ကသည်ဟု ြပနေ်ြပာ ၏။ 11 ထုိသူတို့ကလည်း၊ အကျွ ်ပ်ု
တို့သည် ေြမ ကီး
အရပ်ရပ် တို့ ကုိ လှည့်လည်၍ သွား ပါ ပီ။ ေြမ ကီး
တေ ှာက်လံးု သည်အမှုမ ှိ၊ ငိမ်ဝပ် လျက် ှိပါ၏ဟ၊ု မုရတု
ေတာ၌ ရပ် ေသာ ထာဝရဘုရား
၏ ေကာင်းကင်
တမနအ်ား
ြပနေ်လျှာက် က၏။ 12တဖန်
ထာဝရဘုရား ၏ ေကာင်းကင် တမနက်၊ အို ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင်ထာဝရဘုရား
၊ ကုိယ်ေတာ်သည် အ ှစ် ခုနစ် ဆယ်ပတ်လံးုအမျက်ထွက် ေတာ်မူေသာေယ ု ှလင် မိ
ှင့်
ယုဒ မိ များကုိ
အဘယ် မျှကာလ ပတ်လံးုမ သနား ဘဲ ေနေတာ်မူမည်နည်းဟု ေမးေလျှာက် ေသာ် ၊

13ထာဝရဘုရား သည် ငါ ှင့် ေြပာဆုိ ေသာ ေကာင်းကင်
တမနအ်ား
ေကာင်း ေသာစကား ၊ ှစ်သိမ့် ေစေသာ စကား
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ြပနေ်ြပာ ေတာ်မူ၏။ 14 ငါ ှင့်
ေြပာဆုိ ေသာ ေကာင်းကင် တမနက်လည်း ၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရ
ဘုရား၏ အမိန ့် ေတာ်ကုိ
ဆင့်ဆုိ ၍
ေကးေကာ် ရမည်မှာ၊ ငါသည် ေယ ု ှလင် မိ ှင့်
ဇိအနု် ေတာင်အဘို့
အလနွ်ကင်နာ ေသာစိတ်အား ကီး၏။ 15 ငိမ်ဝပ် စွာေနေသာတပါး အမျ ိးသားတို့ ကုိ
အလနွ် အမျက် ထွက်၏။ အေကာင်း မူကား၊ ငါ သည် ေယ ု ှလင် မိ ကုိ အနည်းငယ်
အမျက် ထွက်ေသာအခါ
သူတို့သည် ဝုိင်း ၍
ည ်းဆဲ က ပီ။ 16 ထုိေကာင့် ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ေကျးဇူး ြပ ချင်
ေသာစိတ် ှင့်
ေယ ု ှလင် မိ သို့
ငါြပန် လာ ပီ။ ဤ
မိ တင်ွ
ငါ ့ အိမ် ကုိ တည်ေဆာက် ရမည်။ မိ ရွာကုိ လည်း
တိင်ုးထွာ ရမည်ဟ၊ု ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 17တဖန်
ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရ
ဘုရား ၏အမိန ့် ေတာ်ကုိ ဆင့်ဆုိ ၍
ေကးေကာ် ရမည်မှာ၊ ငါ ၏ မိ ရွာတို့သည် အရပ်ရပ် ၌ ှ ံြပား၍ စည်ပင် က
လိမ့်မည်။ ထာဝရဘုရား
သည် ဇိအနု် ေတာင်သားတို့ ကုိ ှစ်သိမ့်
ေစဦးမည်။ ေယ ု ှလင် မိ သားတို့ ကုိ
ေရွးေကာက် ၍
ြပ စု ဦးမည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 18တဖန်
ငါေမျှာ် ကည့် ၍
ဦးချ ိ ေလး ေချာင်းကုိ ြမင် ၏။ 19 ငါ ှင့်
ေြပာဆုိ ေသာ ေကာင်းကင် တမနအ်ား
လည်း ၊ ထုိ
ဦးချ ိတို့ကား အဘယ်သို့ နည်းဟု ေမးြမနး် ေသာ် ၊ ထုိ
ဦးချ ိတို့သည် ယုဒ
ြပည်၊ ဣသေရလ
ြပည်၊ ေယ ု ှလင်
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မိ တို့ ကုိ အရပ် ရပ် သို့ ကဲွြပား ေစေသာ ဦးချ ိ ြဖစ်သည် ဟု ြပနေ်ြပာ ၏။
20ထာဝရဘုရား သည်လည်း
လက်သမား ေလး ဦးတို့ ကုိ ြပ ေတာ်မူ၏။ 21 ငါကလည်း၊ ဤ
သူတို့သည် အဘယ် အမှုကုိ ြပ ြခင်းငှါ
လာ ပါသနည်းဟု ေမးေလျှာက် ေသာ် ၊ ေကာင်းကင် တမနက်၊ ထုိ
ဦးချ ိ တို့သည် အဘယ်သူမျှေမျှာ် ၍ မ
ကည့်ဝ့ံေအာင်၊ ယုဒ
ြပည်သားတို့ ကုိ ကဲွြပား ေစေသာ ဦးချ ိ ြဖစ် က၏။ ဤလက်သမားတို့သည် ယုဒ
ြပည်သား တို့ ကုိ ကဲွြပား ေစြခင်းငှာ တိက်ုလာေသာထုိဦးချ ိ တို့ ကုိ ခိမ်းေမာင်း ၍၊
တပါး အမျ ိး၏ ဦးချ ိ တို့ ကုိ ှုတ်ချ ေသာသူ ြဖစ် ကသည်ဟု ြပနေ်ြပာ ၏။

2
1တဖန်
ငါ ေမျှာ် ကည့် ၍ ၊ တိင်ုး စရာ ကိ း ကုိ ကုိင်
ေသာ လူ
တဦးကုိ ြမင် လျှင် ၊ 2အဘယ် အရပ်သို့ သွား မည်နည်းဟု ထုိသူအားေမးေသာ်၊ ေယ
ု ှလင် မိ အလျား အနံ ကုိ သိ
လို ၍ မိ ကုိ တိင်ုး ြခင်းငှါ သွားသည်ဟု ြပနေ်ြပာ ၏။ 3 ငါ ှင့် ေြပာဆုိ ေသာ
ေကာင်းကင် တမန်သည် ထွက်သွား ေသာ် ၊ အြခား ေသာ ေကာင်းကင် တမန်သည်
ကိ ဆုိ လျက် ၊ 4သင်သည် ေြပး ၍ ထုိ
လလုင် ကုိ ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ၊ ေယ ု ှလင် မိ သား လူ
သတ္တ ဝါတိ စ္ဆာန် တို့သည် အလနွ်
များေသာေကာင့် ရွာ တို့ ၌
ေန ရကလိမ့်မည်။ 5ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ငါ သည် မိ ကုိ
ကာ ေသာမီး မိ ို း ြဖစ် မည်။ မိ အလယ် ၌ လည်း
ငါသည် မိ ၏ဘုနး် အသေရြဖစ် မည်။ 6အချင်း တို့ ၊ အချင်း တို့ ၊ ေြမာက် မျက် ှာ
အရပ် မှ
ေြပး လာကေလာဟ့၊ု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ မုိဃ်း
ေကာင်းကင်ေအာက်ေလး မျက် ှာတို့ ၌
သင် တို့ ကုိ ငါ ှ ံြပား ေစ ပီဟ၊ု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 7 ဗာဗုလနု် မိ သမီး ထံမှာေန ေသာအချင်းဇိအနု်
သတို့သမီး၊ အလတ်ွ ေြပးေလာ။့ 8 ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့်
ေတာ်မူသည်ကား ၊ သင် တို့ ကုိ ဖျက်ဆီး ေသာလမူျ ိ း တို့ ှ ိရာသို့
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ဘုနး် ထင် ှား ပီးမှ ငါ ့ ကုိ ေစလွှတ် ေတာ်မူ၏။ သင် တို့ ကုိ
ထိ ေသာသူသည် မျက် ဆန် ေတာ်ကုိ
ထိ ေသာသူြဖစ်၏။ 9 သူ တို့ ကုိ ငါ တိက်ု ၍
သူ တို့၏ ကျွန် များသည် လယူု
ဖျက်ဆီးကလိမ့်မည် ။ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
သည် ငါ ့ ကုိ ေစလွှတ် ေတာ်မူသည်ကုိ သင်တို့ သိ ရ ကလိမ့်မည်။ 10 အို ဇိအနု်
သတို့သမီး ၊ သီချင်း ဆုိ၍
ရွှင်လနး် ေလာ။့ ငါ လာ ၍
သင့် အလယ် ၌ ေန မည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 11 ထုိကာလ ၌
လမူျ ိ း အများ တို့သည် ထာဝရဘုရား
ဘက်သို့
ဝင်စား ၍
ငါ ၏ လူ ြဖစ် ကလိမ့်မည်။ သင့် အလယ်
၌
ငါေန မည်။ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
သည် ငါ ့ ကုိ သင့် ဆီ သို့ ေစလွှတ် ေတာ် မူ သည် ကုိ သင် သိ ရ လိမ့်မည်။

12ထာဝရဘုရား သည် သန ့် ှ င်း ေသာ ြပည် ၌
မိမိ
အဘို့
ယုဒ ြပည်ကုိ အေမွခံ ၍
တဖန်
ေယ ု ှလင် မိ ကုိ
ေရွးချယ် ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 13 အိလုူ သတ္တ ဝါအေပါင်း တို့ ၊ ထာဝရဘုရား
ေ ှ
ေတာ်၌ ငိမ်ဝပ် စွာေနကေလာ။့ သန ့် ှ င်း ေသာ ကျနိး်ဝပ် ရာဌာနေတာ်၌
ထ ေတာ်မူ ပီ။

3
1ယဇ် ပုေရာဟိတ်မင်း ေယာ ှု သည် ထာဝရဘုရား
၏ ေကာင်းကင် တမနေ် ှ ၌ ရပ် ေနသည်ကုိ၎င်း၊ စာတန် သည် ရနဘ်က် ြပ ၍
သူ ၏လက်ျာ ဘက်၌
ရပ် ေနသည် ကုိ၎င်းငါ ့ အားြပ ေတာ်မူ၏။ 2ထာဝရဘုရား ၏ ေကာင်းကင်တမနက်
လည်း၊ အိစုာတန် ၊ ထာဝရဘုရား
သည် သင့် ကုိ
ဆုံးမ ေတာ်မူပါေစေသာ။ ေယ ု ှလင် မိ ကုိ
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ေရွးချယ် ပီးေသာ ထာဝရဘုရား
သည် သင့် ကုိ ဆုံးမ ေတာ်မူပါေစေသာ။ ဤ
သူသည် မီး
ထဲ က ှ တ် ေသာ ထင်းစ ြဖစ်သည်မ ဟတ်ုေလာ ဟု စာတန်
အား
ဆုိ ၏။ 3 ေယာ ှု သည် ညစ်ည း ေသာ အဝတ် ကုိ ဝတ် လျက်၊ ေကာင်းကင်
တမန်ေ ှ မှာ ရပ် ေနသည်ြဖစ်၍ ၊ 4 ေကာင်းကင်တမန်က၊ ညစ်ည း ေသာ အဝတ်
ကုိ ချွတ်ပယ် ကေလာဟ့ု မိမိ
ေ ှ မှာ ရပ် ေနေသာအြခားသူတို့ အား
ဆုိ ၏။ ေယာ ှုအားလည်း၊ သင့် အြပစ် ကုိ ငါေြဖ ှင်း
ပီ။ တင့်တယ် ေသာ အဝတ်ကုိ ဝတ် ေစမည်ဟု ဆုိ ၏။ 5 ငါကလည်း၊ စင်ကယ်

ေသာ ေပါင်း ကုိ သူ
၏ ေခါင်း ေပါ် မှာ တင် ကေစဟု ဆုိ
သည်အတိင်ုး ၊ စင်ကယ် ေသာေပါင်း ကုိ သူ
၏ေခါင်း ေပါ် မှာ တင် ၍
အဝတ် ကုိ ဝတ် ေစက၏။ ထာဝရဘုရား
၏ ေကာင်းကင်တမန် သည် လည်း အနားမှာ ရပ် ေန၏။ 6တဖန်
ထာဝရဘုရား ၏ ေကာင်းကင်တမန်
သည် ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရ
ဘုရား၏ အမိန ့်
ေတာ်ကုိ ဆင့်ဆုိ ၍
ေယာ ှု အား
ပညတ် ထားသည်ကား ၊ 7သင်သည် ငါ ့လမ်း သို့ လိက်ု ၍
ငါ ့ ပညတ် တရားကုိ ေစာင့်ေ ှာက် လျှင် ၊ ငါ ့ အိမ် ကုိ စီရင် ရေသာအခွင့်၊ ငါ ့
တနတိ်င်ုး တို့ ကုိ ေစာင့် ရေသာအခွင့် ှ ိလိမ့်မည်။ ေ ှ ေတာ် ၌
ရပ် ေနေသာသူအချ ိ တို့ ကုိ၊ သင့် အား
လမ်းြပရေသာသူြဖစ်မည်အေကာင်းငါခန ့ထ်ား မည်။ 8 အို ယဇ် ပုေရာဟိတ်မင်းေယာ
ှု ၊ သင့် ေ ှ မှာေန ေသာ သင့် အေပါင်း အေဘာ်တို့ ှင့်တကွ
နားေထာင် ေလာ။့ သူ
တို့သည် နမိိတ် လက္ခဏာ ှင့်ယှ ်ေသာ သူ ြဖစ် က၏။ ငါ ၏ကျွန် တည်းဟေူသာ
အ ွန ့် ကုိ ငါ ေပါ်ထွနး် ေစမည်။ 9 ေယာ ှု ေ ှ မှာ ငါထား ေသာ
ေကျာက် ကုိ ကည့် ှု
ေလာ။့ ထုိေကျာက် တခု ကုိ
မျက်စိ ခုနစ် လံးု ကည့် ှု လျက် ှိလိမ့်မည်။ ထုိ
ေကျာက် ကုိလည်း
ငါ ထု လပ်ုမည်။ တ
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ေန ့ြခင်းတင်ွ ဤ
ြပည် ၏အြပစ် ကုိ ငါပယ် ှင်း မည်ဟု ေကာင်းကင် ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 10 ထုိ ေန၌့
သင်တို့သည် မိမိ
တို့ အိမ်နးီချင်း တေယာက် ကုိတေယာက်စပျစ် ပင်ေအာက် ၊ သေဘင်္ာ သဖနး်ပင်
ေအာက် သို့
ေခါ် ဘိတ်ကလိမ့်မည်ဟု ေကာင်းကင် ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။

4
1 ငါ ှင့် ေြပာဆုိ ေသာ ေကာင်းကင် တမနသ်ည် ြပန် လာ၍ ၊ အိပ်ေပျာ် ေသာသူ ကုိ
ှ ိး သက့ဲသို့ ငါ ့ ကုိ ှ ိး လျက် ၊ 2သင် သည် အဘယ် အရာကုိ ြမင် သနည်းဟေုမး
လျှင် ၊ ငါက၊ အကျွ ်ပ်ုသည် ကည့် ှု ၍
ေရွှ အတိ ပီးေသာ ဆီမီးခုံ
ကုိ ြမင် ပါ၏။ မီးခုံ
တိင်ုအဖျား ၌
ဆီအိးု တလံးု၊ မီးခွက် ခုနစ် လံးု၊ ဆီအိးု ှင့် မီးခွက် ခုနစ် လံးု ဆက်ေသာ ပနတံ် ခုနစ်
တံ ှိပါ၏။ 3 ဆီအိးု လက်ျာ ဘက်၌
သံလင်ွပင်တ ပင်၊ လက်ဝဲ ဘက်၌
တ ပင်၊ မီးခုံ
ကုိ လွှမ်းမုိး ေသာ သံလင်ွ ပင် ှစ် ပင် ှ ိပါသည်ဟဆုို ပီးမှ ၊ 4 ငါ ှင့် ေြပာဆုိ ေသာ
ေကာင်းကင် တမနအ်ား ၊ အကျွ ်ပ်ု သခင် ၊ ဤ
အရာတို့ကား အဘယ် အရာြဖစ်သနည်း ဟေုမး
ေသာ် ၊ 5 ငါ ှင့် ေြပာဆုိ ေသာ ေကာင်းကင် တမနက်၊ ဤ
အရာတို့ကား၊ အဘယ် အရာြဖစ်သည်ကုိ နား
မ လည် သေလာ
ဟုေမး လျှင် ၊ အကျွ ်ပ်ု နားမ လည်ပါသခင် ဟု ေလျှာက် ၏။ 6 ေကာင်းကင်တမန်
ကလည်း၊ ေဇ ုဗေဗလ
သို့
ေရာက်လာေသာထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်ဟမူူကား
၊ ဤအမှုသည် ဗုိလ်ေြခ အားြဖင့် မ ဟတ်ု၊ အာဏာ တနခုိ်း အားြဖင့် မ ဟတ်ု၊ ငါ ့
ဝိညာ ် အားြဖင့် ြဖစ်လိမ့်မည်ဟု ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင်ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ ၏။ 7 အို ေတာင် ကီး ၊ သင် သည် အဘယ် သို့ နည်း။ ေဇ ုဗေဗလ
ေ ှ မှာ ညီ
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ေသာအရပ် ြဖစ် ရလိမ့်မည်။ လူများ တို့က၊ ေကျးဇူး ေတာ် ှိပါေစေသာ။ ေကျးဇူး
ေတာ် ှိပါ ေစေသာဟု ေကးေကာ် လျက်၊ ထုိ
မင်းသည် တိက်ုေထာင့် အထွဋ် ေကျာက် ကုိ တင်ထားရလိမ့်မည်။ 8တဖန်
ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည် ငါ ့ ဆီ သို့ ေရာက် လာသည်ကား၊ 9 ေဇ ုဗ
ေဗလ သည် ဤ
အိမ် ေတာ်အြမစ် ကုိ ချထား ပီ။ သူ
သည်လည်း
လက်စသတ် ရလိမ့်မည်။ ေကာင်းကင် ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
သည် ငါ ့ ကုိ သင် တို့ ှ ိရာသို့
ေစလွှတ် ေတာ်မူသည်ကုိ သင်တို့သိ ရကလိမ့်မည်။ 10အမှု ငယ်ြပ ေသာ ေနရ့က် ကုိ
အဘယ်သူ သည် မထီမ့ဲြမင် ြပ ရသနည်း။ ချနိ် ကိ း သည် ေဇ ုဗေဗလ
လက်
၌
ှိသည်ကုိ ထုိခုနစ်ပါးတို့သည် ြမင်၍ ဝမ်းေြမာက် က လိမ့်မည်။ ထုိ
ခုနစ် ပါးတို့ကား၊ ေြမ ကီး တြပင်လံးု တင်ွ
ေတာင်ေြမာက်ေြပး တတ်ေသာ၊ ထာဝရဘုရား
၏မျက်စိ ေတာ်များြဖစ်သတည်းဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။ 11 ငါကလည်း၊ မီးခုံ
လက်ျာ ဘက်၊ လက်ဝဲ ဘက်၌
ှိေသာထုိသံလင်ွ ပင် ှစ် ပင်ကား အဘယ် သို့ နည်းဟ၍ူ၎င်း ၊ 12 ဆီညစ်ရာေရွှ စက်
ှစ် ခုအားြဖင့်၊ မိမိ
တို့ ဆီကုိ သွနး်ေလာင်း ေသာ ထုိ
သံလင်ွ ကုိင်း ှစ် ကုိင်းကား အဘယ် သို့ နည်းဟ၍ူ၎င်း ေမးေလျှာက် ေသာ် ၊

13 ေကာင်းကင်တမနက်၊ ထုိ
အကုိင်းတို့ ကုိ နား
မ လည်သေလာ ဟေုမး လျှင် ၊ အကျွ ်ပ်ု နားမ လည်ပါသခင်
ဟု ေလျှာက် ၏။ 14 ေကာင်းကင်တမနက်လည်း၊ ထုိ
အကုိင်းတို့သည် ေြမ ကီး တြပင်လံးု ကုိ အစုိးပုိင်ေတာ်မူေသာအ ှင် ၏ ေ ှ ေတာ်၌
ရပ် ေနေသာဘိသိက် ခံသူ ှစ် ပါးြဖစ်သည်ဟု ဆုိ ၏။

5
1တဖန်
ငါေမျှာ် ကည့်၍ ၊ ပျဝဲံ လျက် ှိေသာစာေစာင်
ကုိ ြမင် ၏။ 2 ေကာင်းကင်တမနက်လည်း၊ သင် သည် အဘယ်
အရာကုိ ြမင် သနည်းဟေုမး
လျှင် ၊ ပျဝဲံ လျက် ှိေသာစာေစာင် ကုိ ြမင် ပါ၏။ အလျား အေတာင် ှစ်ဆယ် ၊ အနံ
အေတာင် တဆယ် ှိပါသည်ဟု ေလျှာက် ၏။ 3 ေကာင်းကင်တမနက်လည်း၊ ထုိ
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စာေစာင်သည် တြပည်လံးု ကုိ
ှ ံြပား ေသာ ကျနိ် ြခင်းြဖစ်၏။ ခုိး
တတ်ေသာသူ ှိသမျှ တို့သည်၊ ထုိ
စာေစာင်တဘက် ၌ ပါသည်အတိင်ုး
ပယ်ြဖတ် ြခင်းကုိခံရကမည်။ အကျနိ် ရဲေသာသူ ှိသမျှ တို့ သည်၊ ထုိ
စာေစာင်တဘက် ၌ ပါသည်အတိင်ုး
ပယ်ြဖတ် ြခင်းကုိခံရကမည်။ 4 ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့်
ေတာ်မူသည်ကား၊ ထုိ
စာေစာင်ကုိ ငါထုတ်ေဘာ် မည်။ ခုိး
တတ်ေသာသူ ၏အိမ် ထဲ သို့ ၎င်း ၊ ငါ ့ နာမ ကုိ
တိင်ုတည် ၍
မ မှနေ်သာကျနိဆုိ်ြခင်းကုိ ြပ ေသာသူ၏ အိမ် ထဲသို့ ၎င်း ဝင် ၍
ေနရာ ကျသြဖင့် ၊ သစ်သား များ၊ ေကျာက် များ ှင့်တကွ
ထုိ အိမ် ကုိစား လိမ့်မည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။ 5တဖန်
ငါ ှင့် ေြပာဆုိ ေသာ ေကာင်းကင် တမန် သည် ထွက် ၍ ၊ ယခု
ထွက် လာေသာအရာ ကုိ ေမျှာ် ကည့် ေလာဟ့ု ငါ ့အား ဆုိ လျှင် ၊ 6 ထုိ အရာကား အ
ဘယ် အရာနည်းဟု ငါေမး
ေသာ် ၊ ထုိ
အရာသည် ထွက်သွား ေသာ ဧဖာ
ြဖစ်သည်ဟ၍ူ၎င်း ၊ ထုိအရာသည် တြပည်လံးု ၌
သူ တို့၏အ ကံ အစည်ြဖစ် သည်ဟ၍ူ၎င်း ဆုိ ၏။ 7 ခဲ အခွက် တဆယ်ကုိလည်း
အထက်သို့ ချေီြမာက် ၍
မိနး်မ တေယာက် သည် ဧဖာ
ထဲ ၌
ထုိင် သည်ကုိ ငါြမင် ၏။ 8 ေကာင်းကင်တမနက်လည်း၊ ထုိ
မိနး်မသည် ဒစု ိုက် အြပစ်ြဖစ်၏ဟဆုို လျက် ၊ သူ့
ကုိ ဧဖာ
ထဲ ကုိ ချ ထား ၍
ဧဖာ အဝ ေပါ် မှာ ခဲြပား ကုိ တင် ေလ၏။ 9တဖန်
ငါ ေမျှာ် ကည့် ၍ ၊ ေတာငနး် ၏အေတာင် က့ဲသို့ ၊ အေတာင် ှိေသာမိနး်မ ှစ် ေယာက်
တို့သည်၊ အေတာင် တို့ ၌
ဝိညာ ် ပါ လျက် ထွက် လာ၍ ၊ ထုိဧဖာ
ကုိ ေြမ ကီး ှင့်
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မုိဃ်း ေကာင်းကင်စပ်ကား သို့ ချသွီား က၏။ 10 ထုိဧဖာ ကုိ အဘယ် သို့ ချသွီား က
သနည်းဟု ငါ ှင့်
ေြပာဆုိ ေသာ ေကာင်းကင် တမနအ်ား
ငါေမး ေသာ် ၊ 11 ှ ိနာ ြပည် ၌
ဧဖာ အဘို့
အိမ် ေဆာက် ြခင်းငှါ ချသွီား က၏။ ထုိ
ြပည် ၌
သူ၏ခုံေပါ်မှာ တင် ထား၍
ေနရာ ချကလိမ့်မည်ဟု ဆုိ ၏။

6
1တဖန်
ငါ ေမျှာ် ကည့် ၍ ၊ ေကးဝါ ြဖင့် ပီးေသာ ေတာင် ှစ် လံးု ကား မှ
ရထား ေလး စီးထွက် လာ၏။ 2 ပဌမ ရထား ၌
ြမင်း နီ ၊ ဒတိုယ
ရထား ၌
ြမင်း နက် ၊ 3တတိယ ရထား ၌ ြမင်း ြဖ ၊ စတတု္ထ
ရထား ၌
ခွနအ်ား ကီးေသာ ြမင်း ကျားတို့သည် ကလျက် ှိ က၏။ 4အကျွ ်ပ်ု သခင် ၊ ထုိ
ရထားတို့ကား အဘယ် သို့ နည်းဟု ငါ ှင့် ေြပာဆုိ ေသာ ေကာင်းကင် တမနအ်ား
ငါေမး ေသာ် ၊ 5 ေကာင်းကင် တမနက်၊ ထုိ
ရထားတို့သည်၊ ေြမ ကီး တြပင်လံးု ကုိ အစုိးပုိင်ေတာ်မူေသာအ ှင် ၏ေ ှ
ေတာ်၌ ရပ် ေနရာမှ
ထွက်သွား ေသာ မုိဃ်း ေကာင်းကင်ေလ
ေလး ပါးြဖစ်၏။ 6ကေသာ ြမင်း နက် တို့သည် ေြမာက် ြပည် သို့
သွား
က၏။ ြမင်းြဖ တို့သည် ြမင်းနက် ေနာက် သို့
လိက်ု က၏။ ြမင်းကျား တို့သည် ေတာင် ြပည် သို့
သွား က၏ဟု ဆုိ ၏။ 7 ခွနအ်ား ကီးေသာ ြမင်းတို့သည် ထွက် ၍ ၊ ေြမ ကီး
ေပါ် မှာ ေတာင်ေြမာက်သို့ လှည့်လည် ြခင်းငှါ အားထုတ်
က၏။ ေကာင်းကင်တမနက်လည်း၊ သွား ၍ ေြမ ကီး
ေပါ် မှာ ေတာင်ေြမာက်သို့ လှည့်လည် ကေလာ့ဟုဆုိ သည် အတိင်ုး ၊ သူတို့သည်
ေြမ ကီး ေပါ် မှာ ေတာင်ေြမာက်သို့ လှည့်လည် က၏။ 8 ေကာင်းကင်တမနသ်ည်လည်း
ငါ ့ ကုိ ေခါ် ၍ ၊ ကည့် ေလာ။့ ေြမာက် ြပည် သို့
သွား ေသာ ြမင်းတို့သည် ငါ ့အမျက် ကုိ ေြမာက် ြပည် ၌
တည် ေစက ပီဟု ဆုိ ၏။ 9တဖန်
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ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည် ငါ ့ ဆီသို့
ေရာက် လာသည်ကား၊ 10အရင်သိမ်းသွား ြခင်းကုိ
ခံ ရ၍
ယခု ဗာဗုလနု်
မိ မှ
ြပန် လာေသာေဟလဒဲ အမျ ိး၊ ေတာဘိယ
အမျ ိး၊ ေယဒါယ အမျ ိးအချ ိ တို့ ကုိ ေခါ် ၍ ၊ တေန ့
ြခင်းတင်ွ
ေဇဖနိ ၏သား ေယာ ှိ အိမ် သို့ သွား ပီး ေသာ်၊ 11 ေရွှ ေငွ တို့ ကုိ ယူ
၍
သရဖူ ကုိ လပ်ု ပီးလျှင် ေယာဇဒက် သား
ယဇ်ပုေရာဟိတ် မင်း ေယာ ှု ၏ ေခါင်း ေပါ် မှာ တင် ေလာ။့ 12 ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ
အ ှင်ထာဝရ ဘုရား၏ အမိန ့် ေတာ်ကုိ ထုိသူ
အား
ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ၊ အ ွန ့် အမည်
ှိေသာသူ ကုိ ကည့် ှု ေလာ။့ မိမိ
ေဒသ အရပ်၌
ေပါက် ၍
ထာဝရဘုရား ၏ဗိမာန် ေတာ်ကုိ တည်ေဆာက် လိမ့်မည်။ 13ထာဝရဘုရား ၏ဗိမာန်
ေတာ်ကုိ တည်ေဆာက် ပီးလျှင် ၊ ဘုနး် ကီး၍
မိမိ ရာဇပလ္လ င် ေပါ် မှာ ထုိင် လျက်
စုိးစံ လိမ့်မည်။ ရာဇပလ္လ င် ေတာ် ေပါ် မှာ ယဇ်ပုေရာဟိတ် လည်း
ြဖစ်၍၊ ထုိ
ှစ် ပါးတို့သည် မိဿဟာယ ပဋိညာ ် ကုိ ဖွ့ဲ က လိမ့်မည်။ 14 ထုိသရဖူ သည်ေဟ

လင် ၊ ေတာဘိယ
၊ ေယဒါယ ၊ ေဇဖနိ
၏သား
ဟင် တို့အဘို့ ၊ ထာဝရဘုရား
၏ ဗိမာန်
ေတာ်၌
သက်ေသ ြဖစ်ရမည်။ 15 ေဝး ေသာသူတို့ သည်လည်း လာ ၍
ထာဝရဘုရား ၏ ဗိမာန် ေတာ်၌
တည်ေဆာက် ကလိမ့်မည်။ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
သည် ငါ ့ ကုိ သင် တို့ ှ ိရာသို့
ေစလွှတ်
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ေတာ်မူသည်ကုိ သင်တို့ သိ ရ ကလိမ့်မည်။ သင်တို့သည် သင် တို့၏ဘုရား သခင်
ထာဝရဘုရား ၏အမိန ့် ေတာ်ကုိ
ေစ့ေစ့နားေထာင် လျှင် ၊ ဤသို့ ြဖစ် ရလိမ့်မည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ ၏။

7
1 ဒါရိ မင်း ကီး နနး်စံေလး ှစ် ၊ ခိသလု
မည် ေသာ နဝမ
လ ေလး ရက်ေနတ့င်ွ ၊ 2ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌ ဆုေတာင်း ြခင်းငှါ ၎င်း ၊ 3 ှစ်
ေပါင်းများစွာ ြပ သက့ဲသို့ ပ မ လ တင်ွ
ငိေု ကး ၍
ခိ းြခံစွာကျင့် ရပါမည်ေလာဟု ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင်ထာဝရဘုရား ၏ အိမ်

ေတာ်၌ ှိေသာယဇ် ပုေရာဟိတ် ှင့်
ပေရာဖက် တို့အား
ေမးေလျှာက် ြခင်းငှါ ၎င်း ၊ ှေရဇာ ၊ ေရဂ◌င်္ေမလက် ှင့်
သူ တို့လူ များကုိ ဘုရားသခင်၏အိမ်ေတာ်သို့ ေစလွှတ်ကေသာအခါ၊ 4 ေကာင်းကင်
ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည် ငါဇာခရိ သို့
ေရာက် လာ၍ ၊ 5ယဇ်ပုေရာဟိတ် တို့ ှင့်
ြပည်သူ ြပည်သားအေပါင်း တို့အား
သင်ဆင့်ဆုိ ရမည်မှာ၊ အ ှစ် ခုနစ် ဆယ် ပတ်လံးုသင်တို့သည် ပ မ
လ ှင့်
သတ္တ မ လတင်ွ
အစာေ ှာင်
၍
ငိေု ကး ြမည်တမ်းေသာအခါ ၊ အကယ် စင်စစ်ငါ ့အလို ှ ိသည်အတိင်ုး ငါ ့အားအစာ
ေ ှာင် ကသေလာ ။ 6 စား ေသာက် ေသာအခါ ၌လည်း
ကုိယ် အလို အေလျာက်စား ေသာက် ကသည်မ ဟတ်ုေလာ ။ 7 ေယ ု ှလင် မိ မ
ပျက်၊ စည်ပင်၍ ပတ်လည် ၌ ှိေသာ မိ ရွာ၊ ေတာင် မျက် ှာအရပ် ှင့်
ေြမညီ ေသာ အရပ်၌ လမူျားေသးေသာအခါ၊ ေ ှး ပေရာဖက် တို့ ြဖင့်
ထာဝရဘုရား ေကးေကာ် ေတာ်မူေသာ အမိန ့် ေတာ် ြပည့်စုံ ပီမ ဟတ်ုေလာ ဟု မိန ့်
ေတာ်မူ၏။ 8 ထုိအခါ
ထာဝရဘုရား ၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ် သည် ဇာခရိ
သို့
ေရာက် လာသည်ကား၊ 9တရား အမှုကုိ တရား
သြဖင့် စီရင် ကေလာ။့ သနားြခင်းက ုဏာ စိတ် ှင့်
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တေယာက် ကုိ တေယာက်ေကျးဇူး ြပ ကေလာ။့ 10 မိဘ မ ှိေသာသူ၊ မုတ်ဆုိးမ ၊
တကျွနး် တ ိင်ုငံသား၊ ဆင်းရဲသား ကုိ မ
ည ်းဆဲ က ှင့်။ တေယာက် ကုိ တေယာက်မ ေကာင်းေသာအ ကံကုိ မ
ကံ က ှင့်ဟု ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူေသာ်လည်း ၊ 11 သူတို့သည်
နားမေထာင်ဘဲလတ်ွ ေအာင် ုနး် က ၏။ မကား ေစြခင်းငှါ နား
ကုိ ပိတ် က၏။ 12တရား စကားကုိ၎င်း ၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
၏ဝိညာ ် ေတာ်သည် ေ ှး ပေရာဖက် တို့ ြဖင့်
ထား ေတာ်မူေသာစကား ကုိ၎င်းသူတို့သည် မကား ေစ ြခင်းငှါ၊ မိမိ
တို့ ှလံးု ကုိ စိန် ေကျာက်က့ဲသို့ မာေစက၏။ ထုိေကာင့် ၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင်
ထာဝရဘုရား
သည် အလနွ် အမျက် ထွက်ေတာ်မူ၏။ 13 ငါဟစ်ေခါ် ၍
သူတို့သည် နား
မ ေထာင်သက့ဲသို့ ၊ တဖန်
သူတို့သည် ဟစ်ေခါ် ၍
ငါလည်း နား
မ ေထာင်ဘဲ ေန ပီဟု ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင်ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 14 သူတို့မ သိ ေသာ လမူျ ိ း အေပါင်း တို့တင်ွ
ေလေဘွ တိက်ု၍ ငါလွှင့် ပီ။ ထုိေကာင့် ၊ သူ
တို့ ြပည် သည် လူ ဆိတ်ညံ လျက် ှိ၍ အဘယ်သူမျှမသွား မလာ ။ သာယာ
ေသာ ြပည် သည် သုတ်သင် ပယ် ှင်းရာြဖစ်ေလ ပီတကားဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။

8
1တဖန်
ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည် ငါဆီ့သို့ ေရာက် လာ၍၊ 2 ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင်
ထာဝရဘုရား
မိန ့်
ေတာ်မူသည်ကား ၊ ငါသည် ဇိအနု် ေတာင်အဘို့
အလနွ်
စိတ် အား ကီး ပီ။ အလနွ် အမျက် ထွက်၍
သူ့ အဘို့
စိတ် အား ကီး ပီ။ 3 ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခအ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့်
ေတာ်မူသည်ကား ၊ ဇိအနု် ေတာင်သို့
ငါြပန် လာ ပီ။ ေယ ု ှလင်
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မိ ထဲမှာ
ေန မည်။ ေယ ု ှလင် မိ ကုိ သမ္မာ
မိ ဟ၍ူ၎င်း ၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင်ထာဝရဘုရား ၏ ေတာင်
ေတာ်ကုိ သန ့် ှ င်း ေသာေတာင် ဟ၍ူ၎င်း သမုတ် က လိမ့်မည်။ 4 ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ
အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့်
ေတာ်မူသည်ကား ၊ အို
ေသာ ေယာက်ျားမိနး်မ၊ အသက် ကီး၍ ေတာင်ေဝး ကုိင် ေသာသူ အေပါင်း တို့သည်
ေယ ု ှလင်
မိ လမ်း တို့ ၌
ေန ကေလဦးမည်။ 5 မိ လမ်း တို့သည်လည်း
ကစား ေသာ သူငယ်
ေယာက်ျားမိနး်မ တို့ ှင့် အြပည့် ှိ ကလိမ့်မည်။ 6တဖန် မိန ့ေ်တာ်မူသည်ကား၊ ထုိ
အမှုသည် ယခု ကာလ
တင်ွ
ကျန်ကင်း ေသာ ဤ
လူ တို့ မျက်ေမှာက် ၌
အံဩ့ဘွယ် ြဖစ်ေသာ်လည်း ၊ ငါမ့ျက်ေမှာက် ၌
အံဩ့ဘွယ် ြဖစ်ရာသေလာဟု ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင်ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 7 ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့်
ေတာ်မူသည်ကား ၊ ငါ ၏လူ တို့ ကုိ အေ ှ ြပည် မှ ၎င်း ၊ အေနာက် ြပည် မှ ၎င်း ငါ
ကယ်တင် ၍ ၊ 8 ေဆာင် ခ့ဲသြဖင့်
သူ တို့သည် ေယ ု ှလင် မိ ထဲမှာ
ေန ရကလိမ့်မည်။ သစ္စာ
တရား ှင့်
ေြဖာင့်မတ် ြခင်း တရားအားြဖင့် ၊ သူတို့သည် ငါ ၏ လူ ြဖစ် ၍
ငါ သည်လည်း
သူ တို့၏ဘုရား သခင်ြဖစ် လိမ့်မည်။ 9 ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့်
ေတာ်မူသည်ကား ၊ ဗိမာန် ေတာ်ကုိ တည်ေဆာက် ြခင်းငှါ ၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင်
ထာဝရဘုရား
၏ အိမ် ေတာ် တိက်ုြမစ် ကုိ ချေသာကာလ ၌ ှိေသာပေရာဖက် တို့ ေဟာေြပာ
ေသာ ဤ
စကား ကုိ ယခု
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ကာလ၌ ကား ေသာသူတို့ ၊ သင် တို့လက် ကုိ အား ကီး ေစကေလာ။့ 10 ထုိ ကာလ
အထက် ၌ လူ
ခံရေသာအကျ ိး
မ ှိ ။ တိ စ္ဆာန် ခံရေသာအကျ ိး မ ှိ။ ထွက် ဝင် ေသာ သူတို့ သည် ရနသူ် ှိ
ေသာေကာင့် ချမ်းသာ မ ရက။ ငါသည် လူ
အေပါင်း တို့ ကုိ တေယာက် ှင့်တေယာက် ရနဘ်က် ြဖစ်ေစ ၏။ 11 ယခု မူကား ၊
ကျန်ကင်း ေသာ ဤ
လူ တို့ ၌
ငါ သည် အရင် က့ဲသို့ မ ြပ ဟု ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 12 မျ ိးေစ့ ကုိ ငိမ်ဝပ် စွာ ကဲ ရလိမ့်မည်။ စပျစ် ပင် သည် အသီး
ကုိ၎င်း ၊ ေြမ သည် မိမိ
စီးပွား ကုိ၎င်း၊ မုိဃ်းေကာင်းကင် သည် ှင်း ရည်ကုိ၎င်း ၊ ေပး
ရ လိမ့်မည်။ ကျန်ကင်း ေသာ ဤ
လူ တို့သည် ဤ
အရာအလံးုစုံ တို့ ကုိ ရ တတ်ေစြခင်းငှါ ငါြပ မည်။ 13 အိယုုဒ အမျ ိး ှင့်
ဣသေရလ အမျ ိး တို့ ၊ သင်တို့သည် တပါး အမျ ိးတို့တင်ွ
ကျနိဆဲ် ရာြဖစ် ဘူးသက့ဲသို့ ၊ ေကာင်း ကီး ခံရာြဖစ် ေစြခင်းငှါငါကယ်တင် မည်။ မ
စုိးရိမ် ဘဲ လက် အား ကီး ကေလာ။့ 14 ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့်
ေတာ်မူသည်ကား ၊ သင် တို့၏ ဘုိးေဘး
တို့သည် ငါ ့အမျက်
ကုိ ှ ိးေဆာ်ကေသာအခါအြပစ် ြပ မည်ဟု ငါသည် ေနာင်တ မ ရဘဲ ကံ သက့ဲသို့ ၊

15တဖန်
ယခု ကာလ ၌
ေယ ု ှလင် မိ ှင့် ယုဒ
အမျ ိး ကုိ
ေကျးဇူး ြပ မည်ဟု ငါ ကံ ြပန် ၏။ မ
စုိးရိမ် က ှင့်ဟု ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 16သင်တို့ကျင့် ရမည်အကျင့် ဟူမူကား ၊ သင် တို့ ှ ိသမျှသည် တ
ေယာက် ှင့်တေယာက်မှန် ေသာ စကားကုိ ေြပာ ကေလာ။့ မိ တံခါးဝ မှာ
ေြဖာင့်မတ် စွာ စီရင်၍ ၊ တရား
ေတွ့သည့်အမှုကုိ ငိမ်း ေစြခင်းငှါဆုံးြဖတ် ကေလာ့ ။ 17တေယာက် ကုိတေယာက်
အဘယ်သူမျှမ ေကာင်းေသာအ ကံကုိ မ
ကံ က ှင့်။ မ
မှနေ်သာ ကျနိဆုိ် ြခင်းကုိ မ
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ှစ်သက် က ှင့်။ ထုိသို့
ေသာ အမှု ှ ိသမျှ တို့ ကုိ ငါမုနး် သည်ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 18တဖန်
ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည် ငါ ့ ဆီသို့
ေရာက် လာ၍၊ 19 ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့်
ေတာ်မူသည်ကား ၊ စတတု္ထ
လတင်ွ အစာေ ှာင် ြခင်း၊ ပ မ
လတင်ွ အစာေ ှာင် ြခင်း၊ သတ္တ မ
လတင်ွ အစာေ ှာင် ြခင်း၊ ဒသမ
လတင်ွ အစာေ ှာင် ြခင်းတို့သည် ယုဒ
အမျ ိး
ဝမ်းေြမာက် ရွှင်လနး် ၍
ပဲွ လပ်ုရာ ကာလြဖစ် ကလိမ့်မည်။ ေြဖာင့်မတ် ြခင်းတရား၊ ငိမ်ဝပ် ြခင်းတရားကုိ
ှစ်သက် ကေလာ။့ 20 ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့်
ေတာ်မူသည်ကား ၊ များစွာ ေသာ မိ သူရွာသား၊ လူ
အမျ ိးမျ ိ းတို့သည် လာ ကလိမ့်မည်။ 21 မိ တ မိ ၌ေန ေသာသူသည် အြခား မိ တ
မိ ၌
ေနေသာသူတို့ ဆီသို့
သွား ၍ ၊ ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌
ဆုေတာင်း ြခင်းငှါ ၎င်း ၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
ကုိ ှာ ြခင်းငှါ ၎င်း ဧကန် အမှန် သွား ကကုနအံ်။့ ငါလည်း သွား မည်ဟု ေခါ် က
လိမ့်မည်။ 22 ကီး ေသာ တိင်ုး ိင်ုငံသား၊ လူ
အမျ ိးမျ ိ း တို့သည် ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
ကုိ ေယ ု ှလင်
မိ ၌ ှာ ၍ ၊ ထာဝရဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌
ဆုေတာင်း ြခင်းငှါ လာ ကလိမ့်မည်။ 23 ထုိကာလ ၌
ဘာသာ အသီး အသီးကုိ ေြပာ တတ် ေသာ လူ
အမျ ိးမျ ိ းတို့တင်ွ တကျပ်ိ ေသာ လူ
တို့သည်။ ယုဒ
လြူဖစ်ေသာသူ
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၏အဝတ်စွနး် ကုိ
ကုိင် လျက် ၊ ဘုရား
သခင်သည် သင် ှင့်အတူ ှိေတာ်မူသည်ဟု အကျွ ်ပ်ုတို့သည် ကားသိ ၍ ၊ သင် တို့
ှင့်အတူ လိက်ု ပါမည်ဟု ဆုိ
ကလိမ့်မည်ဟု ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင်ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။

9
1ထာဝရဘုရား ၏ဗျာဒိတ်
ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည် ဟာဒရက် ြပည် ှင့်
ဒမာသက် မိ ၌
သင့် ေရာက်ေပ၏။ ထာဝရဘုရား
သည် လမူျ ိ းကုိ၎င်း၊ ဣသေရလ
အမျ ိး
အ ယ်ွအေပါင်း တို့ ကုိ၎င်းကည့် ှု လျက် ှိေတာ်မူ၏။ 2 ထုိြပည် ှင့် နးီစပ် ေသာ ဟာ
မတ် ြပည်၌ ၎င်း ၊ တု ု
မိ သည် လိမ္မာ
ေသာေကာင့် ထုိ မိ ှင့်
ဇိဒနု် မိ ၌၎င်း သင့်ေရာက်ေပ၏။ 3တု ု မိ သည် မိမိ
အဘို့
ရဲတိက်ု ကုိ တည်ေဆာက် ၍ ၊ ေငွ ကုိ ေြမမှုန ့် က့ဲသို့ ၎င်း
၊ ေရွှစင် ကုိလမ်း ၌ ှိေသာရွ ံ
က့ဲသို့ ၎င်း စုပုံ
ေသာ်လည်း ၊ 4ထာဝရ ဘုရားသည် သူတပါး လက်သို့ သူ့
ကုိအပ် ၍
၊ သူ့
ခွနအ်ား ကုိ ပင်လယ် ထဲသို့
ချ ေတာ်မူသြဖင့် ၊ မိ
သည် မီး
ြဖင့်
ကျွမ်းေလာင် လိမ့်မည်။ 5 ထုိအမှုကုိ အာ ှေကလနု် မိ သည် ြမင် ၍
ေကာက် လိမ့်မည်။ ဂါဇ မိ သည် ြမင်၍
အလနွ် တနုလ်ှုပ် လိမ့်မည်။ ဧက န် မိ လည်း
ေြမာ်လင့် ၍ အ ှက်ကဲွ ေသာေကာင့်
ထုိအတြူဖစ်လိမ့်မည်။ ဂါဇ မင်း ကီး သည် ဆုံး
လိမ့်မည် ။ အာ ှေကလနု် မိ သည်လည်း
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အစုိး မ ရ။ 6အာဇုတ် မိ ၌
တကျွနး် တ ိင်ုငံသားတို့သည် ေန
ကလိမ့်မည်။ ဖိလိတ္တိ
အမျ ိး၏ မာန
ကုိလည်း
ငါချ ိ းဖ့ဲ မည်။ 7 သူ စားေသာ အေသွး ကုိ သူ
၏ပါးစပ် ထဲမှ ၎င်း
၊ သူ
ကုိက်ေသာ ရွ ံ ှာဘွယ် တို့ ကုိ သူ
၏သွား ကား မှ ၎င်း
ငါ ှ တ်ပယ် မည်။ ကျန်ကင်းေသာသူသည်လည်း ငါ တို့ ဘုရား
သခင်အဘို့
ကျန်ကင်း ၍ ၊ ယုဒ
ြပည်၌
မင်း က့ဲသို့ ေနလိမ့်မည်။ ဧက န် မိ သားလည်း
ေယဗုသိ လူက့ဲသို့ ြဖစ် လိမ့်မည်။ 8 အဘယ်ရနသူ် မျှ မထွက် မဝင်ေစြခင်းငှါ၊ ငါ ့
အိမ်
ေတာ်ပတ်လည်၌
တပ်ချ မည်။ ည ်းဆဲ ေသာသူသည် ငါ ့လတိူု့ ကုိ ေနာက် တဖန် မ
ှပ်ိနင်း ရ။ အေကာင်း မူကား၊ ငါ သည် ယခု
ကုိယ်တိင်ု ကည့် ၍
ြမင် ပီ။ 9 အိုဇိအနု် သတို့သမီး ၊ အလနွ် ဝမ်းေြမာက် ေလာ။့ အိုေယ ု ှလင် မိ
သတို့သမီး ၊ ေကးေကာ် ကေလာ။့ တရား
သြဖင့် စီရင်၍
ကယ်တင် ြခင်းသို့ ေရာက်ေသာ သခင် ၊ သင် ၏အ ှင် မင်း ကီးသည် ြမည်းမ ှင့်
ြမည်း
ကေလး ကုိ စီး
၍ းူည့ံ
သိမ်ေမွ့ေသာစိတ် ှင့်
သင် ှိရာသို့
က လာေတာ်မူသည်ကုိ ကည့် ှု ေလာ။့ 10 ငါသည် ဧဖရိမ် ြပည်၌
ရထား ကုိ၎င်း၊ ေယ ု ှလင်
မိ ၌
ြမင်း ကုိ၎င်း ပယ်ြဖတ် မည်။ စစ် ေလး ကုိလည်း
ပယ်ြဖတ် မည်။ တပါးအမျ ိးသား တို့သည် စစ် ငိမ်း မည် အေကာင်း ကုိ ထုိ
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အ ှင်သည် မိန ့် ေတာ်မူမည်။ အာဏာ
ေတာ်လည်း
ပင်လယ် တပါးမှ သည် ပင်လယ် တပါးတိင်ုေအာင်
၎င်း ၊ ြမစ် မှ သည် ေြမ ကီး စွနး် တိင်ုေအာင် ၎င်း တည်လိမ့်မည်။ 11သင် ၏အမှု
မူကား ၊ ချ ပ်ထား လျက် ှိေသာသင်
၏လတိူု့ ကုိ၊ ေရ
မ ှိေသာ ေြမတင်ွး ထဲက ၊ သင် ှင့် ဖွ့ဲေသာ ပဋိညာ ် အေသွး ေကာင့်
ငါကယ်လွှတ် မည်။ 12အချ ပ် ခံ၍
ေြမာ်လင့် ေသာသူတို့ ၊ ရဲတိက်ု သို့
ြပနလ်ာ ကေလာ။့ ငါသည် ှစ်ဆ ေသာ ေကျးဇူး ကုိ ြပ ဦးမည်ဟု ယေန ့
ပင် ေြပာ ထား၏။ 13 ယုဒ ေလးကုိ ငါ တင် ၍ ၊ ဧဖရိမ် ေလး ကုိ ဆဲွငင် လျက်၊ ဇိ
အနု် သား တို့ ကုိ ေဟလသ
သား တို့တဘက် ၌ ှ ိးေဆာ်
၍ ၊ သင့် ကုိ သူရဲ
၏ထား က့ဲသို့ ြဖစ် ေစမည်။ 14ထာဝရဘုရား သည် သူ
တို့အေပါ် မှာ ထင် ှား ေတာ်မူ၍ ၊ ြမား ေတာ်သည် လျှပ်စစ်ြပက် သက့ဲသို့ ေြပး
လိမ့်မည်။ အ ှင် ထာဝရဘုရား သခင်သည် တံပုိး
မှုတ် ၍ ၊ ေတာင် ေလေဘွ တို့ ှင့်
က သွားေတာ်မူလိမ့်မည်။ 15 ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
သည် သူ
တို့ ကုိ ကွယ်ကာ ေတာ်မူသြဖင့် ၊ သူတို့သည် ကုိက်စား ၍
လက် လွှဲေကျာက် တို့ ကုိ ေကျာ်နင်း ကလိမ့်မည်။ ေသာက် ပီးလျှင်
၊ စပျစ်ရည် ှင့် ဝသက့ဲသို့
ေကးေကာ် ကလိမ့်မည်။ အင်တံု က့ဲသို့ ၎င်း
၊ ယဇ် ပလ္လ င်ေထာင့် က့ဲသို့ ၎င်း ြပည့်ဝ က လိမ့်မည်။ 16 ထုိ ေန၌့
သူ တို့၏ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား
သည် မိမိ
လူ တို့ ကုိ သုိးစု
က့ဲသို့ ကယ်တင် ေတာ်မူလိမ့်မည်။ သူ
တို့သည် ေြမ ေတာ်၌
ထင် ှား ေသာ သရဖူ
မျက်မွန် က့ဲသို့ ြဖစ် ကလိမ့်မည်။ 17 ေကျးဇူး ေတာ်သည် အလနွ် ကီးစွတကား။ ဂုဏ်
အသေရေတာ်လည်း
အလနွ် ကီးစွတကား။ ဆန် စပါးသည် လလုင် တို့ ကုိ၎င်း၊ စပျစ်ရည် သစ်သည် အပျ ိ
မ တို့ ကုိ၎င်း တိးုပွား များြပားေစလိမ့်မည်။
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10
1 ေနာက် မုိဃ်းရွာရာကာလ တင်ွ
မုိဃ်း ရွာေစမည် အေကာင်း၊ ထာဝရဘုရား
ထံ ေတာ်၌ ဆုေတာင်း ကေလာ။့ ထာဝရဘုရား
သည် လျှပ်စစ် ကုိြပင်ဆင် ၍
များစွာမုိဃ်း ရွာ ေစသြဖင့်၊ ခပ်သိမ်း ေသာလတိူု့အဘို့
လယ်ြပင် ၌
အပင် ေပါက်ေစေတာ်မူမည်။ 2 ေတရပ် ုပ်တု တို့သည် အနတ္တ
စကားကုိ ေြပာ က၏။ ပေရာဖက် လပ်ုေသာသူတို့ သည် မုသာ
ူပါ ံု ကုိြမင် ၍ ၊ မ
မှနေ်သာ အိပ်မက် ကုိ ေဟာေြပာ က၏။ အချည်း ှးီ ှစ်သိမ့် ေစက၏။ ထုိေကာင့်
၊ သုိးစု
က့ဲသို့ လည်
သွား၍ သုိးထိနး် မ ှိေသာေကာင့် ဆင်းရဲ ခံရ က၏။ 3 သုိးထိနး် တို့ ကုိ ငါ အမျက်
ထွက် ၍ ၊ ဆိတ်ထီး တို့ ကုိ စစ်ေကာ သြဖင့် ၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
သည် မိမိ
သုိးစု ယုဒ အမျ ိး ကုိ အကည့်အ ှု ကလာ ၍
၊ ဘုနး် ေတာ်ကုိ ေဆာင်ေသာ စစ်တိက်ု ြမင်း က့ဲသို့ ြဖစ် ေစေတာ်မူမည်။ 4 ထုိအမျ ိး
ထဲက
တိက်ုေထာင့် အြမစ်ေကျာက်၊ တံစို့
၊ စစ်တိက်ု ေလး ၊ မင်း ြဖစ်ေသာ လအူေပါင်း တို့သည် ထွက် ကလိမ့်မည်။ 5 သူ
တို့သည် စစ်တိက်ု ရာတင်ွ
လမ်း ၌ ှိေသာရွှ ံ
ကုိနင်း ေသာ စစ် သူရဲက့ဲသို့ ြဖစ် ကလိမ့်မည်။ ထာဝရ
ဘုရား ၏ ေကျးဇူးေတာ်ကုိ ခံရေသာေကာင့် ၊ စစ်တိက်ု ၍
ြမင်း စီး သူရဲတို့ ကုိ အ ှက် ခဲွ ကလိမ့်မည်။ 6 ယုဒ အမျ ိး ကုိလည်း
ငါခုိင်ခ့ံ ေစမည်။ ေယာသပ်
အမျ ိး ကုိလည်း
ငါကယ်တင် မည်။ သူ
တို့ ကုိ သနား
စုံမက်ေသာေကာင့် ေနရာ ချမည်။ သူ
တို့သည် ှင်ထုတ် ြခင်းကုိ မ
ခံဘူးသက့ဲသို့ ြဖစ် ကလိမ့်မည်။ ငါ သည် သူ
တို့၏ဘုရား သခင် ထာဝရဘုရား
ြဖစ်၍ သူ တို့စကားကုိ နားေထာင် မည်။ 7 ဧဖရိမ် အမျ ိးသားတို့သည် သူရဲ
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က့ဲသို့ ြဖစ် ၍ ၊ စပျစ်ရည် ှင့်ဝသက့ဲသို့ ဝမ်းေြမာက် ကလိမ့်မည်။ သား
ေြမးတို့သည် ြမင် လျက်
ဝမ်းေြမာက် ၍ ၊ ထာဝရဘုရား
ကုိ အမီှြပ လျက် ရွှင်လနး် ကလိမ့်မည်။ 8 သူ တို့ ကုိ ငါ ှ ိးေဆာ် ၍
စုေဝး ေစမည်။ သူ
တို့သည် ငါ၏ေရွး ှ တ် ြခင်းကုိ ခံရေသာအားြဖင့်၊ အရင်များြပား သက့ဲသို့ တဖန်
များြပား ကလိမ့်မည်။ 9 သူ တို့ ကုိ တပါး အမျ ိးသားတို့တင်ွ
မျ ိ းေစ့က့ဲသို့ ငါ ကဲ သြဖင့် ၊ ေဝး
ေသာြပည်၌
ငါ ့ ကုိေအာက်ေမ့ ၍ ၊ သားေြမး တို့ ှင့်တကွ အသက် ှင် လျက်
ြပန် လာကလိမ့်မည်။ 10 သူ တို့ ကုိ အဲဂုတ္တု
ြပည် မှ
တဖန်
ငါေဆာင် ခ့ဲဦးမည်။ အာ ှုရိ ြပည်မှ
ေခါ်၍ စုေဝး
ေစမည်။ ဂိလဒ် ြပည်
ှင့်
ေလဗ နု် ြပည်သို့
တဖန် ငါေဆာင် ခ့ဲသြဖင့် ၊ သူတို့ ေနစရာဘို့ ေြမမေလာက် ိင်ု။ 11 ပင်လယ် အလယ်
၌ ေ ှာက်သွား ၍
ည ်းဆဲ လျက် ၊ ပင်လယ် တံပုိးများကုိ
ဒဏ်ခတ် ေတာ်မူမည်။ ြမစ် ၌ နက်နဲ ေသာအရပ် ှိသမျှ တို့လည်း
ခနး်ေြခာက် က လိမ့်မည်။ အာ ှုရိ ြပည်၏မာန ကုိ ှမ့်ိချ ၍ ၊ အဲဂုတ္တု
မင်း၏ အာဏာ
သည်လည်း
ကွယ်ေပျာက် လိမ့်မည်။ 12 သူ တို့ ကုိ ထာဝရဘုရား
အားြဖင့် ငါခုိင်ခ့ံ ေစမည်။ နာမ
ေတာ်ကုိ
အမီှြပ လျက်
လှည့်လည်၍ သွား ကလိမ့်မည် ဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။

11
1 အို ေလဗ နု် ေတာင်၊ သင် ၏ အာရဇ် ပင်တို့ ကုိ မီး
ေလာင် ေစြခင်းငှါ
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သင် ၏တံခါး တို့ ကုိ ဖွင့် ေလာ။့ 2 အိုထင်း ူ း ပင်၊ အာရဇ် ပင်လဲ ေသာေကာင့်
ြမည်တမ်း
ေလာ။့ ြမတ် ေသာအပင်တို့သည် ပျက်စီး က ပီ။ အို ဗာ ှ န် သပိတ် ပင်တို့ ၊ ခုိင်ခ့ံ
ေသာေတာ ကုိ ခုတ်လဲှ ေသာေကာင့်
ြမည်တမ်း ကေလာ။့ 3 သုိးထိနး် တို့သည် မိမိ
တို့ အသေရ
ပျက် ေသာေကာင့်
၊ ြမည်တမ်း ေသာအသံ ကုိ ြပ က၏။ ေယာ် ဒန် ြမစ် ၏ဂုဏ် အသေရပျက်
ေသာေကာင့် ၊ ြခေသင့်္ ပျ ိေဟာက်
ေသာအသံ ကုိ ကားရ၏။ 4 ငါ ၏ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူသည် ကား
၊ သတ် ဘို့ရာထားေသာ ဤသုိးစု
ကုိ ေကျွးေမွး ေလာ။့ 5 ပုိင် ေသာသူ တို့သည် သတ် ၍
ကုိယ်အြပစ် ှိသည် ကုိ မ
သိက။ ေရာင်း စားေသာသူ တို့ကလည်း ၊ ငါရ တတ် သည်ြဖစ်၍ ထာဝရဘုရား သည်
မဂင်္လာ ှိေတာ်မူေစသတည်းဟု ဆုိ
က၏။ သုိးထိနး် တို့သည်လည်း
သနား ြခင်းက ုဏာမ ှိ က။ 6ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ငါသည် ြပည်သူ ြပည်သားတို့ ကုိ ေနာက် တဖနမ် သနား ၊ မ
ှေြမာဘဲ၊ လူ
အသီးအသီး တို့ ကုိ အိမ်နးီချင်း လက် သို့ ၎င်း ၊ ှ င်ဘုရင် လက် သို့ ၎င်း
အပ် သြဖင့် ၊ သူတို့သည် တြပည်လံးု ကုိ ှပ်ိစက်
ကလိမ့်မည်။ သူ
တို့လက် မှ
ငါမ ကယ်လွှတ် ဘဲ ေနမည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။ 7 ထုိသို့
သတ် ဘို့ရာထားေသာ သုိးစု
တည်းဟေူသာ၊ ဆင်းရဲ ေသာသုိး တို့ ကုိ ငါေကျွးေမွး ရ၏။ သုိးထိနး်ေတာင်ေဝး ှစ်
စင်းကုိယူ ၍ ၊ တစင်း ကုိ
ေကျးဇူး ဟ၍ူ၎င်း ၊ တစင်းကုိ အေ ှာင် အဖွ့ဲဟ၍ူ၎င်း ေခါ်ေဝါ် လျက်၊ သုိးစု
ကုိ ေကျွးေမွး ၏။ 8 သုိးထိနး် သုံး ေယာက်ကုိလည်း
တ လ တင်ွ
ငါပယ်ြဖတ် ၏။ သူ
တို့ေကာင့်
ငါ ့ စိတ် ငီးေငွ့ ၏။ သူ
တို့သည်လည်း
ငါ ့ ကုိ
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ရံွ ှာ က၏။ 9 ေနာက် တဖန် သင် တို့ ကုိ ငါမ ေကျွး ။ ေသ
ေသာ အေကာင်သည် ေသ
ပါေလေစ။ အသတ် ခံရေသာအေကာင်သည် ခံရ
ပါေလေစ။ ကျန်ကင်း ေသာအေကာင်တို့သည် တေကာင် ကုိတေကာင်စား ပါေလေစ
ဟု ငါဆုိ
လျက် ၊ 10 ခပ်သိမ်း ေသာလမူျ ိ း တို့ ှင့်
အရင် ဖွ့ဲေသာ ပဋိညာ ် ကုိ ဖျက် လို ၍၊ ေကျးဇူး အမည် ှိေသာငါ ၏ ေတာင်ေဝး
ကုိ ယူ
၍
ချ ိး ၏။ 11 ထုိ ပဋိညာ ်သည် ထုိ
ေန၌့ ပျက် ေသာေကာင့် ၊ ငါ ့ ကုိအမီှြပ ေသာ သုိး
ဆင်းရဲ တို့သည် ထာဝရဘုရား
၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်ကုိ နားလည် က၏။ 12တဖန်
ငါက၊ ငါရထုိက် ေသာ အခကုိ ေပးအံေ့သာငှါ ၊ သင်တို့သည် အလို ှ ိလျှင် ေပး
ကေလာ။့ အလို
မ ှိလျှင် မ
ေပး က ှင့်ဟဆုိုေသာ်၊ သူတို့သည် ငါ ့အား အခ
ေပးအံ့ေသာငှါေငွ သုံး ဆယ်ကုိ ချနိ် က၏။ 13ထာဝရဘုရား ကလည်း ၊ ထုိေငွကုိ
အိးုထိနး် သမားေ ှ မှာ ပစ်ချ ေလာ။့ ငါ ့ ကုိ
အဘုိးြပတ်၍ ေငွများလှ သည်တကားဟု မိန ့ေ်တာ်မူသည်အတိင်ုး၊ ထုိေငွ သုံးဆယ်
ကုိ ငါယူ ၍
ထာဝရဘုရား ၏ဗိမာန် ေတာ်၌
အိးုထိနး် သမားေ ှ မှာ ပစ်ချ ၏။ 14 ထုိအခါ
ယုဒ အမျ ိး ှင့်
ဣသေရလ အမျ ိးဖွ့ဲ ေသာ မိဿဟာယ ကုိ ဖျက် လို ၍၊ အေ ှာင် အဖွ့ဲအမည် ှိေသာ
အြခား ေတာင်ေဝး ကုိ ငါချ ိ း ၏။ 15တဖန်
ထာဝရဘုရား က၊ မုိက် ေသာ သုိးထိနး် ၏ တနဆ်ာ တို့ ကုိ သိမ်းယူ ေလာ။့

16အေကာင်း မူကား၊ ဤြပည် ၌
သုိးထိနး် တဦးကုိ ငါ ေပါ်ထွနး် ေစမည်။ သူသည် အသတ် ခံရေသာအေကာင်ကုိ မ
ကည့် မ ှု၊ လမ်းလွဲေသာအေကာင် ကုိ မ
ှာ ၊ နာ
ေသာ အေကာင်ကုိ အနာ
ေပျာက်ေစြခင်းငှါမ ြပ ၊ ရပ် ေနေသာအေကာင်ကုိ မ
မစ ၊ ဆူ
ေသာအေကာင် တို့ ကုိ စား
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လိမ့်မည်။ သူ
တို့ ခွာ ကုိလည်း
ချ ိ းဖ့ဲ လိမ့်မည်။ 17 သုိးစု ကုိ စွန ့ပ်စ် ေသာ အချည်း ှးီ သုိးထိနး် သည် အမဂင်္လာ ှိ
ေစသတည်း။ သူ
၏လက် ံု း ှင့် လက်ျာ မျက်စိ ၌
ထား ေဘးေရာက်လိမ့်မည်။ လက် ံု း သည် အကုနအ်စင် ေြခာက်ကပ်လိမ့်မည်။ လ
က်ျာ မျက်စိ သည် အကုနအ်စင် မုိက်လိမ့်မည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။

12
1ထာဝရဘုရား ၏ ဗျာဒိတ် ှ တ်ကပတ် ေတာ် တည်းဟေူသာ၊ မုိဃ်းေကာင်းကင် ကုိ
ကက် ၍ ေြမ ကီး
တိက်ုြမစ် ကုိ ချေတာ်မူထေသာ၊ လူ
အထဲ ၌
လူ ၏ဝိညာ ်
ကုိ ဖနဆ်င်း ေတာ်မူေသာထာဝရဘုရား သည် ဣသေရလ
အမျ ိးကုိ
ရည်မှတ်၍ မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ 2 ငါ သည် ေယ ု ှလင် မိ ကုိ ပတ်လည် ၌ ှိေသာ
လမူျ ိ း အေပါင်း တို့အား တနုလ်ှုပ် ေစေသာ ဖလား
ြဖစ်ေစမည် ။ ေယ ု ှလင် မိ ကုိ ဝုိင်း ထားကစ ်တင်ွယုဒ ြပည်ကုိလည်း
ထုိအတူ ြဖစ် ေစမည်။ 3 ထုိကာလ အခါ၌ လည်း
ထုိ မိ ကုိ လမူျ ိ း အေပါင်း တို့အား
ေလး ေသာ ေကျာက် ြဖစ် ေစမည်။ ထုိ
ေကျာက်ကုိ ချ ီ ေသာ သူအေပါင်း တို့သည် ကျ ိးပ့ဲ ေကမွကလိမ့်မည်။ ေလာကီ
သားအမျ ိးမျ ိ း တို့သည် ေယ ု ှလင် မိ တဘက် ၌ စုေဝး လျက် ှိ ကလိမ့်မည်။

4ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ထုိကာလ
၌ ှိသမျှ ေသာ ြမင်း တို့ ကုိ မိနး်ေမာ ေတွေဝေစြခင်းငှါ ၎င်း ၊ ြမင်းစီး သူရဲအေပါင်း
တို့ ကုိ အ ူး
ြဖစ်ေစြခင်းငှါ ၎င်း ငါသည် ဒဏ်ခတ် မည်။ ယုဒ
အမျ ိး ကုိ ငါ ကည့် ှု ၍ ၊ တပါး
အမျ ိးသားတို့ ၌ ှိသမျှ ေသာ ြမင်း တို့ ကုိ မျက်စိ ကနး် ေစြခင်းငှါ ဒဏ်ခတ် မည်။

5 ယုဒ မင်း တို့ကလည်း ၊ ေယ ု ှလင် မိ သား တို့၏ ဘုရား
သခင်၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
အားြဖင့် သူ တို့သည် ငါ ့ ခွနအ်ား ြဖစ်က၏ဟစိုတ်
ထဲမှာ
ဆုိ ကလိမ့်မည်။ 6 ထုိကာလ ၌
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ငါသည် ယုဒ
မင်း တို့ ကုိ ထင်း ပုံတင်ွ
မီး ဖုိ က့ဲသို့ ၎င်း ၊ ေကာက်လှုိင်း တင်ွ
မီး စ က့ဲသို့ ၎င်း
ြဖစ်ေစသြဖင့်၊ လက်ျာ ဘက်၊ လက်ဝဲ ဘက်၊ ပတ်လည် ၌ ှိေသာလမူျ ိ း အေပါင်း တို့
ကုိ မီးေလာင် လိမ့်မည်။ ေယ ု ှလင် မိ သည်လည်း
မိ ရာေဟာင်း၌
တည် မဲ တည်လိမ့်မည်။ 7ထာဝရဘုရား သည် ယုဒ
တဲ တို့ ကုိ ေ ှ ဦးစွာ ကယ်တင် ေတာ်မူမည်။ ထို့ ေကာင့် ဒါဝိဒ် မင်းမျ ိ း ၏ဘုနး်
ှင့်ေယ ု ှလင် မိ သား တို့၏ဘုနး် သည် ယုဒ
ြပည်တဘက်
၌ မ
ဝါကား ရ။ 8 ထုိကာလ ၌
ထာဝရဘုရား သည် ေယ ု ှလင် မိ
သားတို့ ကုိ ကွယ်ကာ ေစာင့်မေတာ်မူသြဖင့်၊ အားနည်း ေသာသူသည် ထုိကာလ
၌
ဒါဝိဒ် မင်းက့ဲသို့ ၎င်း ၊ ဒါဝိဒ် မင်း မျ ိ း သည် ဘုရား
သခင်က့ဲသို့ ၎င်း
၊ သူ
တို့ေ ှ မှာ ထာဝရဘုရား
၏ ေကာင်းကင် တမနက့ဲ်သို့ ၎င်း ြဖစ် လိမ့်မည်။ 9 ထုိကာလ ၌
ေယ ု ှလင် မိ ကုိ
တိက်ုလာ ေသာလမူျ ိ း အေပါင်း တို့ ကုိ ဖျက်ဆီး ြခင်းငှါ ငါသည် အားထုတ် မည်။

10 ေကျးဇူး ေတာ်ကုိခံ ေသာသေဘာ
၊ ဆုေတာင်း ပဌနာြပ ေသာသေဘာကုိ ဒါဝိဒ် မင်းမျ ိ း ၊ ေယ ု ှလင် မိ
သားတို့အေပါ် သို့ ငါသွနး်ေလာင်း သြဖင့် ၊ သူ
တို့သည် မိမိတို့ ထုိးေဖာက် ေသာ ငါ ့ ကုိ
ှုြမင် ရကလိမ့်မည်။ တေယာက် တည်းေသာ သားအတက်ွ
အဘသည် ငိေုကး ြမည်တမ်းသက့ဲသို့ ၊ ထုိသူ
အတက်ွ
ငိေု ကး ြမည်တမ်းရက လိမ့်မည်။ သားဦး
အတက်ွ
အဘသည် နာက ်း ရက လိမ့်မည်။ 11 ေမဂိဒ္ေဒါ ချ ိင့် တင်ွ
ဟာဒ ဒိမ္မုန် မိ မှာ ငိေု ကး ြမည်တမ်း သက့ဲသို့
၊ ထုိကာလ



ဇာခရိအနာဂတ္တ ိကျမ်း 12:12 2062 ဇာခရိအနာဂတ္တ ိကျမ်း 13:4

၌
ေယ ု ှလင် မိ မှာ
ကီး စွာ ေသာ ငိေု ကး ြမည်တမ်း ြခင်း ှ ိ လိမ့်မည်။ 12 တြပည်လံးု အမျ ိးအ ယ်ွ

အသီးအသီးတမျ ိး
တြခားစီ ငိေု ကး ြမည်တမ်းကလိမ့်မည်။ ဒါဝိဒ် မင်း၏ အေဆွအမျ ိး တြခား ၊ သူ
တို့ မိနး်မ များတြခား၊ နာသန် ၏ အေဆွအမျ ိး တြခား၊ သူ
တို့ မိနး်မ များတြခား၊ 13 ေလဝိ ၏အေဆွအမျ ိး တြခား၊ သူ
တို့ မိနး်မ များ တြခား၊ ှ ိမိ ၏အေဆွအမျ ိး တြခား၊ သူ
တို့ မိနး်မ များတြခား၊ 14 ကျန်ကင်း ေသာ အေဆွအမျ ိး အေပါင်း တို့သည် တမျ ိး
တြခားစီ၊ သူ
တို့ မိနး်မ များ တစုတြခားစီငိေု ကးြမည်တမ်း ကလိမ့်မည်။

13
1 ထုိကာလ ၌
ဒါဝိဒ် မင်းမျ ိ း ှင့်
ေယ ု ှလင် မိ
သားတို့၏ ဒစု ိုက် အြပစ်အညစ် အေကးကုိ ေဆးေကာစရာဘို့ စမ်းေရ တင်ွးသည်
ပွင့် လျက် ှိ လိမ့်မည်။ 2 ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင်ထာဝရဘုရား မိန ့်
ေတာ်မူသည်ကား ၊ ြပည် ေတာ်တင်ွ
ှိေသာ ုပ်တု တို့၏ နာမ
များကုိ ေနာက် တဖနအ်ဘယ်သူမျှမ မှတ်မိ ေစြခင်းငှါ၊ ထုိကာလ
၌
ငါသုတ်သင် ပယ် ှင်းမည်။ ပေရာဖက် လပ်ု ေသာသူတို့ ကုိ၎င်း ၊ ညစ်ည း ေသာ
ဝိညာ ် ကုိ၎င်း ြပည်
ေတာ်မှ
ှင်ထုတ် မည်။ 3လူ တစုံတေယာက်သည် ပေရာဖက် ြပ ေသးလျှင် ၊ ဘွားြမင် ေသာ

မိဘ
တို့က၊ သင်သည် ထာဝရဘုရား
၏ နာမ
ကုိ အမီှြပ ၍ မုသာ
စကားကုိ ေဟာေြပာ ေသာေကာင့် အေသခံ ရမည်ဟုဆုိ လျက် ၊ ပေရာဖက် ြပ စ ်
ပင် ကုိယ်မိဘ တို့ သည် သူ့
ကုိ ထုတ်ချင်းခပ်ထုိး ကလိမ့်မည်။ 4 ထုိကာလ ၌
ပေရာဖက် သည် ေဟာေြပာ ေသာအခါ
မိမိ ြမင်ေသာ ူပါ ံု ေ ကာင့်
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ှက် လိမ့်မည်။ သူတပါး ကုိ လှည့်စား မည့်အ ကံ ှင့် ကမ်းတမ်း ေသာ အဝတ် ကုိ
လည်း မ ဝတ် ရ။ 5 အကျွ ်ပ်ု သည် ပေရာဖက် မ ဟတ်ု၊ လယ် လပ်ု ေသာသူ ြဖစ်
ပါ၏။ ငယ် ေသာအရွယ်မှစ၍ သူတပါး ၌
ကျွန် ခံရပါ ပီဟု ဝနခံ် လိမ့်မည်။ 6 သူတပါးကလည်း၊ သင့် လက် ၌
ေပါ်ေသာ ဒဏ်ရာ ကား
အဘယ်သို့ နည်းဟေုမး လျှင် ၊ ဤဒဏ်ရာကား၊ အကျွ ်ပ်ု ၏ အေဆွခင်ပွနး် အိမ် ၌
ခံရ
ေသာ ဒဏ်ရာ ြဖစ် ပါသည်ဟု ြပနေ်ြပာ လိမ့်မည်။ 7 ေကာင်းကင် ဗုိလ်ေြခ အ ှင်
ထာဝရဘုရား
မိန ့်
ေတာ်မူသည်ကား၊ အိထုား
၊ ငါ ၏သုိးထိနး် တဘက် ၊ ငါ ၏ အေပါင်း အေဘာ်ြဖစ်ေသာသူ တဘက် ၌ ိးု
ေလာ။့ သုိးထိနး်
ကုိ ိုက် သတ်ေလာ။့ သို့ ြပ လျှင်၊ သုိး
တို့သည် ကဲွလငွ့် ရက လိမ့်မည်။ သုိးသငယ် တို့အေပါ် ၌လည်း
ငါသည် ငါ ့
လက် ကုိ တင် ဦးမည်။ 8ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ တြပည်လံးု သုံး စုတင်ွ
ှစ် စု ကုိ ပယ်ြဖတ် ၍ အေသခံ
ရသြဖင့်၊ တစုသာ ကျန်ကင်း ရလိမ့်မည်။ 9 ထုိတစုကုိ မီး
အလယ်သို့
ငါေ ှာက်သွား ေစမည်။ ေငွ ကုိချွတ် သက့ဲသို့ ချွတ် မည်။ ေရွှ ကုိ စုံစမ်း သက့ဲသို့
စုံစမ်း မည်။ သူတို့သည် ငါ ့ နာမ ကုိ ပဌနာြပ ၍
ငါနားေထာင် မည်။ သူ
တို့ ကုိ ငါ ၏လမူျ ိ း ဟ၍ူငါေခါ်ေဝါ် မည်။ သူ
တို့ကလည်း ၊ ထာဝရဘုရား
သည် ငါ တို့၏ဘုရား သခင်ြဖစ်ေတာ်မူ၏ဟု ဝနခံ် ကလိမ့်မည်။

14
1ထာဝရဘုရား ၏ ေနရ့က် သည် ေရာက် ေသာအခါ
၊ သူတပါးတို့သည် သင် ၏ဥစ္စာ ကုိ လယူု၍ သင့်
အလယ် ၌
ေဝဖန် ကလိမ့်မည်။ 2 ေယ ု ှလင် မိ ကုိ တိက်ု ေစြခင်းငှါ ၊ လမူျ ိ း
အေပါင်း တို့ ကုိ ငါစုေဝး ေစမည်။ မိ ကုိ တိက်ု ယူ ပီးလျှင် ၊ အိမ် တို့ ကုိ လယုက် ၍
မိနး်မ တို့ ကုိ အဓမ္မ
ြပ ကလိမ့်မည်။ မိ သားတဝက် ကုိ သိမ်း သွား၍
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တဝက် သာ မိ ၌ ကျန်ကင်းလိမ့်မည်။ 3ထာဝရဘုရား သည်လည်း
စစ်တိက်ု ရာကာလ ၌ တိက်ု သက့ဲသို့ ၊ ထုိ
လမူျ ိ း တို့ ကုိ တိက်ု သွားေတာ်မူမည်။ 4 ထုိေနရ့က် ၌
ေြခ ေတာ်သည် ေယ ု ှလင် မိ အေ ှ ၊ သံလင်ွ ေတာင် ေပါ် မှာရပ် ၍ ၊ သံလင်ွ
ေတာင် သည် အေ ှ ဘက်မှ
အေနာက် ဘက်တိင်ုေအာင် အလယ်၌ ကဲွ
သြဖင့် ၊ အလနွ် ကီး ေသာ ချ ိင့် ြဖစ်လိမ့်မည်။ ေတာင်
တဝက် သည် ေြမာက် ဘက်သို့ ၎င်း
၊ တဝက် သည် ေတာင်
ဘက်သို့ ၎င်း ေရွှ ရလိမ့်မည်။ 5သင် တို့သည် ငါ ့ ေတာင် ကားချ ိင့် လမ်းြဖင့် ေြပး
ကလိမ့်မည်။ ထုိချ ိင့် သည် အာဇလ
မိ တိင်ုေအာင် မီှ လိမ့်မည်။ ယုဒ
ှင်ဘုရင် ဩဇိ မင်းလက်ထက် ၊ ေြမ ကီးလှုပ် ၍ သင်တို့သည် ေြပး သက့ဲသို့ တဖန်

ေြပး ကလိမ့်မည်။ ငါ ၏ ဘုရား
သခင်ထာဝရဘုရား
ကလာ ေတာ်မူ၍ ၊ မိမိ
သန ့် ှ င်း သူအေပါင်း တို့သည် ပါ ကလိမ့်မည်။ 6 ထုိေနရ့က် ၌
အလင်း မ ှိ ၊ ြမတ် ေသာအရာတို့ သည် ယုတ်ေလျာ့ လိမ့်မည်။ 7 ေန ့မ ဟတ်ု၊ ည ့်
မ ဟတ်ု၊ ထာဝရဘုရား
သိ ေတာ်မူေသာ ေနရ့က် တရက် ြဖစ် ၍ ၊ ညဦးယံ
အချနိ် ေရာက် မှ
လင်း လိမ့်မည်။ 8 ထုိေနရ့က် ၌
အသက် ေရ သည် ေယ ု ှလင် မိ မှ
ထွက် ၍ ၊ ေ ွ ကာလြဖစ်ေစ ၊ ေဆာင်း ကာလြဖစ်ေစ ၊ အေ ှ ပင်လယ် သို့ တဝက်
၊ အေနာက် ပင်လယ် သို့
တဝက် စီး သွား လိမ့်မည်။ 9ထာဝရဘုရား သည် တြပည်လံးု တင်ွ
ှင်ဘုရင် ြဖစ် ေတာ်မူမည်။ ထုိေနရ့က် ၌
ထာဝရဘုရား တပါး တည်း၊ နာမေတာ် တပါး တည်းြဖစ် ေတာ်မူမည်။ 10 ေဂဘ မိ
မှ သည် ေယ ု ှလင် မိ ေတာင် ဘက်၊ ရိမ္မုန် မိ တိင်ုေအာင် တြပည်လံးု ကုိ ချ ိင့်
က့ဲသို့ တညီတည်း ြဖစ်ေစေတာ်မူမည်။ မိ သည်လည်း ဗ◌င်္ယာမိန် တံခါး မှ
သည် အရင် တံခါး ရာ၊ မိ ေထာင့် တံခါး တိင်ုေအာင် ၎င်း ၊ ဟာနေနလ
ရဲတိက်ု မှ သည် စပျစ်သီးနယ်ရာ တနဆ်ာေတာ်တိင်ုေအာင်၎င်း ချးီေြမာက်ြခင်းကုိ
ခံ၍၊ မိ ေဟာင်း ရာ၌ တဖနတ်ည်ရလိမ့်မည်။ 11 ေနာက် တဖန် ေယ ု ှလင် မိ သည်
ကျနိ် ြခင်းေဘးကုိမ ခံ ၊ မိ သား တို့သည် ေနရာ
ကျ၍
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စုိးရိမ် စရာမ ှိ ဘဲေန ကလိမ့်မည်။ 12 ေယ ု ှလင် မိ ကုိ
တိက်ု လာေသာလမူျ ိ း
အေပါင်း တို့ ၌ ထာဝရဘုရား
ေပးေတာ်မူေသာေဘးဒဏ် ဟူမူကား ၊ ေြခ ြဖင့် ရပ် လျက်ပင်သူ တို့အသား ေလျာ့
ပျက် လိမ့်မည်။ မျက်အိမ် ၌
မျက်လံးု ေလျာ့ ပျက်လိမ့်မည်။ လျှာ
သည်လည်း
ခံတင်ွး ၌
ေလျာ့ ပျက်လိမ့်မည်။ 13 ထုိ ေနရ့က် ၌
ထာဝရဘုရား ၏ တနခုိ်းေတာ် ေကာင့် သူ
တို့သည် အလနွ် ုနး်ရင်းခတ် မျှြပ ၍ ၊ တေယာက် ကုိတေယာက်လက် ချင်း ိုက်
ေသာ်လည်း ၊ တေယာက် ကုိတေယာက်တိက်ု ၍ သတ်ကလိမ့်မည်။ 14 ယုဒ အမျ ိးသား
တို့လည်း
ေယ ု ှလင် မိ ၌
တိက်ု
ကလိမ့်မည်။ ပတ်လည် ၌ေနေသာတပါးအမျ ိးသား အေပါင်း တို့၏ဥစ္စာ စည်းစိမ်

တည်းဟေူသာ ၊ များစွာ ေသာ ေရွှ ေငွ အဝတ် တနဆ်ာစုပုံ လျက် ှိ ကလိမ့်မည်။ 15 ြမင်း
၊ လား
၊ ကုလားအပ်ု ၊ ြမည်း မှစ၍ ရနသူ်တပ်
တင်ွ ှိသမျှ ေသာ တိ စ္ဆာန် တို့ ၌ေပးေသာ ေဘးဒဏ် သည်၊ အထက်ဆုိခ့ဲ ပီးေသာ
ေဘးဒဏ် ှင့် တလိူမ့်မည်။ 16 ေယ ု ှလင် မိ ကုိ
တိက်ုလာ ေသာလမူျ ိ း
အေပါင်း တို့တင်ွ
ကျန်ကင်း သမျှ ေသာသူတို့ သည်၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
တည်းဟေူသာ ှင်ဘုရင် ကုိ
ကုိးကွယ် ၍ ၊ သေကေန
ပဲွ ခံ အံ့ေသာငှါ မိ ေတာ်သို့ ှစ် တိင်ုးအစ ်တက် လာကလိမ့်မည်။ 17 ေကာင်းကင်
ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
ဟေူသာ ှင်ဘုရင် ကုိ
ကုိးကွယ် အံေ့သာငှါ ၊ မိ ေတာ်သို့ တက်
၍ မ
လာေသာေြမ ကီး သား အေဆွအမျ ိး ှ ိသမျှအေပါ် သို့ မုိဃ်း မ ရွာရ။ 18 အဲဂုတ္တု
ြပည်သား အေဆွအမျ ိး သည် မ
တက်
မလာလျှင် ၊ မုိဃ်း မ ရွာဘဲေန သြဖင့် ၊ သေကေန
ပဲွ ကုိ ခံ
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အံေ့သာငှါ
တက် ၍ မ
လာေသာလမူျ ိ း တို့ ၌ ၊ ထာဝရဘုရား
ေပး ေတာ်မူေသာေဘးဒဏ် သည် ထုိသူ တို့ ကုိလည်း ထိလိမ့်မည်။ 19ဤ ေရွကား၊
သေကေန
ပဲွ ကုိ ခံ
အံေ့သာငှါ တက်
၍ မ
လာေသာ အဲဂုတ္တု
အမျ ိးသား၊ တပါးအမျ ိးသား အေပါင်း တို့ ခံရ
ေသာအြပစ် ေပတည်း။ 20 ထုိ ေနရ့က်ကာလ တင်ွ
ထာဝရဘုရား အား
သန ့် ှ င်း
ြခင်းဟ၊ု ြမင်း ၌ဆဲွ ေသာ ဆည်းလည်း အေပါ် မှာ ပင် အက္ခရာတင် ရ လိမ့်မည်။
ထာဝရဘုရား
၏အိမ် ေတာ်၌
အိးု တို့သည် ယဇ် ပလ္လ င်ေ ှ မှာ ှ ိေသာ ဖလား
က့ဲသို့ ြဖစ် ကလိမ့်မည်။ 21 ထုိမျှမက ၊ ေယ ု ှလင် မိ မှစ၍ ယုဒ ြပည်၌
ှိသမျှ ေသာ အိးု
တို့သည် ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
အား
သန ့် ှ င်း ကလိမ့်မည်။ ယဇ်ပူေဇာ် ေသာသူအေပါင်း တို့သည်လာ ၍ ၊ ထုိ
အိးုတို့ ကုိ ယူ
ပီးလျှင် ချက်ြပ တ် ကလိမ့်မည်။ ထုိ
ေန ့မှစ၍ ေနာက် တဖန် ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
၏အိမ် ေတာ်၌
ခါနနိ လမူ ှိ ရ။
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မာလခိအနာဂတ္တ ိကျမ်း
1ထာဝရဘုရား သည် မာလခိ
လက် တင်ွ
ဣသေရလ
အမျ ိးသို့
ေပးလိက်ုေတာ်မူေသာဗျာဒိတ် ှ တ်ကပတ် ေတာ်တည်းဟေူသာ၊ 2ထာဝရဘုရား မိန ့်
ေတာ်မူေသာစကားဟူမူကား၊ သင် တို့ ကုိ ငါချစ် ေလ ပီ။ အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ အဘယ်သို့
ချစ်
ေတာ်မူသနည်းဟု သင်တို့ေမး ကလျှင် ၊ ဧေသာ
သည် ယာကုပ် ၏အစ်ကုိ ြဖစ်သည်မ ဟတ်ုေလာ။ သို့ ေသာ်လည်း ယာကုပ် ကုိ ငါချစ်
၏။ 3 ဧေသာ ကုိ ငါမုနး် ၍
သူ ေနေသာေတာင် တို့ ကုိ လင်ွြပင် ြဖစ် ေစ ပီ။ သူ့
အေမွခံ ရာေြမကုိ ေြမေခွး တို့ ၌
အပ်ေလ ပီဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 4 ဧဒံု အမျ ိးသားတို့က၊ ငါတို့သည် ပျက်စီး ေသာ်လည်း
၊ ပျက်စီး ေသာအရပ်တို့ ကုိ တဖန် တည်ေဆာက် ဦးမည်ဟုဆုိ ရာတင်ွ၊ ေကာင်းကင်
ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ သူ
တို့သည် တည်ေဆာက် ေသာ်လည်း ငါ ဖိ ဖျက် မည်။ သူ
တို့ ကုိ ဒစု ိုက် ြပည်သား ၊ ထာဝရဘုရား
အစ ် အမျက် ထွက်ေတာ်မူေသာလမူျ ိ း ဟ၍ူသမုတ် ကလိမ့်မည်။ 5 ထုိအမှုကုိ သင်
တို့သည် ြမင် ေသာအခါ၊ ထာဝရဘုရား
သည် ဣသေရလ
ြပည် ၏ြပင်မှာ
ဘုနး်တနခုိ်း ကီး ေတာ်မူသည်ဟု ဆုိ ကလိမ့်မည်။ 6သား သည် အဘ
ကုိ ိုေသ
တတ်၏။ ကျွန် သည် သခင် ကုိ ေကာက်ရွ ံတတ်၏။ ငါ သည် အဘ
မှနလ်ျှင် ၊ ငါ ့ ကုိ အဘယ်သူ ိုေသ သနည်း။ သခင် မှနလ်ျှင် ၊ အဘယ်သူ
ေကာက်ရွ ံ သနည်းဟု ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
သည် နာမ
ေတာ်ကုိ မထီမ့ဲြမင် ြပ ေသာ ယဇ်ပုေရာဟိတ် တို့အား
ေမး ေတာ်မူ၏။ အကျွ ်ပ်ုတို့သည် နာမ
ေတာ်ကုိ အဘယ်သို့ မထီမ့ဲြမင် ြပ ပါသနည်းဟု သင်တို့ ေမး
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ရာတင်ွ ၊ 7ညစ်ည း ေသာအစာ ကုိ ငါ ့ယဇ် ပလ္လ င်သို့
ေဆာင်
ခ့ဲ ကသည်တကား။ အကျွ ်ပ်ုတို့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ အဘယ်သို့ ှုတ်ချ ပါသနည်း
ဟေုမး ရာတင်ွ ၊ ထာဝရဘုရား
၏စားပဲွ သည် ယုတ်မာ ၏ဟဆုိုေသာေကာင့င်ါကုိ့ ှုတ်ချက ပီ။ 8 မျက်စိ ကနး်ေသာ
အေကာင်ကုိ ယဇ် ပူေဇာ်လျှင်
အြပစ် ှိသည် မဟတ်ုေလာ။ ေြခ ဆွ့ံေသာအေကာင် ှင့် နာ
ေသာ အေကာင်ကုိ ယဇ် ပူေဇာ်လျှင်
အြပစ် ှိသည် မ
ဟတ်ုေလာ။ မိ ဝန် မင်းအား
ဆက် ပါေလာ။့ မင်း၏စိတ်
ှင့် ေတွ့လိမ့်မည်ေလာ။ သင့် မျက် ှာ ကုိ ေထာက်လိမ့်မည် ေလာ
ဟု ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 9ယခု မှာ ဘုရား
သခင်သည် ငါ တို့ ကုိ ကယ်မသနားေတာ်မူမည်အေကာင်း ၊ ထာဝရဘုရားေ ှ ေတာ်၌
ဆုေတာင်း ကပါေလာ။့ သင် တို့လက်ခံေသာေကာင့်ဤသို့ ြပ တတ် က၏။ သင် တို့
မျက် ှာ ကုိ ေထာက်ရမည်ေလာဟု ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 10သင် တို့တင်ွ
အဘယ်သူ သည် ငါတံ့ခါး တို့ ကုိ ပိတ်
လိမ့်မည်နည်း။ သင်တို့သည် ငါ ့ယဇ် ပလ္လ င်ေပါ်မှာ မီး
ကုိ အချည်း ှးီ မ ညိရက။ သင် တို့ ကုိ ငါ အလို မ ှိ၊ သင် တို့ ြပ ေသာပူေဇာ် သက္
ကာကုိ ငါ လက်မ ခံဟု ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 11 ေန ထွက် ရာအရပ်မှ သည် ေနဝင် ရာအရပ်တိင်ုေအာင်
တပါးအမျ ိးသား တို့တင်ွ
ငါ ၏နာမ ေတာ်သည် ကီးြမတ်
ရလိမ့်မည်။ ခပ်သိမ်း ေသာ အရပ် တို့ ၌
နံသ့ာ ေပါင်း ကုိ ငါ ၏နာမ ေတာ်အား
မီး ှု ိ၍ ၊ သန ့် ှ င်း ေသာ ပူေဇာ် သက္ကာကုိ ဆက်ကပ် ရ ကလိမ့်မည်။ ငါ ၏နာမ
ေတာ်သည် တပါးအမျ ိးသား တို့တင်ွ
ကီးြမတ် ရလိမ့်မည်ဟု ေကာင်းကင် ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 12သင် တို့က၊ ထာဝရ
ဘုရား၏ စားပဲွ ေတာ်သည် ညစ်ည း ၏။ တင်ထားေသာ ေဘာဇ ်ပူေဇာ်သက္က ာသည်
ယုတ်မာ ၏ဟဆုို ေသာေကာင့် စားပဲွ ေတာ်ကုိ ှုတ်ချ က ပီ။ 13တဖနသ်င်တို့က၊ အမှု
ေတာ်ကုိ ေဆာင်ရွက်၍ ပင်ပနး် စွတကားဟဆုို လျက် ၊ က့ဲရဲ
သံကုိ ြပ တတ်ကသည် ဟု ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
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မိန ့် ေတာ်မူ၏။ လု
ယူေသာအေကာင်၊ ေြခ ဆွ့ံေသာအေကာင်၊ နာ
ေသာအေကာင်ကုိ ေဆာင် ခ့ဲ က ပီ။ ထုိသို့ ေသာ ပူေဇာ် သက္ကာကုိ ေဆာင် ခ့ဲ က ပီ
တကား။ သင် တို့လက် မှ
ငါခံရ မည် ေလာဟု ထာဝရဘုရား
ေမး ေတာ်မူ၏။ 14သစ္စာ ဂတိထား ပီးမှ မိမိ သုိး စု၌
အထီး ှိ လျက်ပင် လှည့်စား ၍ ၊ ထာဝရ
ဘုရားအား
ချ ိ တဲ့ ေသာ အေကာင်ကုိ ယဇ် ပူေဇာ်ေသာသူသည် အမဂင်္လာ ှိ ေစသတည်း။ ငါ
သည် ကီးြမတ် ေသာ ှင်ဘုရင် ြဖစ်၏။ ငါ ၏ နာမ
ေတာ်သည် လူ
အမျ ိးမျ ိ းတို့တင်ွ
ေကာက်မက် ဖွယ်ြဖစ် ရမည်ဟု ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။

2
1 အို ယဇ်ပုေရာဟိတ် တို့ ၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခအ ှင် ထာဝရဘုရားသည် သင် တို့
အား မိန ့ေ်တာ်မူေသာပညတ် စကားဟမူူကား၊ 2 ငါ ၏နာမ ေတာ်ကုိ
ချးီမွမ်း လိေုသာငှါ
သင်တို့သည် နား
မ ေထာင်၊ ှလံးု မ သွင်း ဘဲေနလျှင် ၊ ကျနိ် ြခင်းေဘးကုိ သင် တို့အေပါ် သို့ ငါလွှတ်
လိက်ုမည်။ သင် တို့၏ မဂင်္လာ ကုိ အမဂင်္လာ ြဖစ်ေစမည်။ ထုိမျှမက ၊ ှလံးု မ သွင်း
ဘဲေနေသာေကာင့် ယခုပင် အမဂင်္လာ ြဖစ်ေစ ပီ။ 3သင်တို့မျ ိ းေစ့ ကုိ ငါ ဖျက် မည်။
တိ စ္ဆာနေ်ချး
တည်းဟေူသာသင် တို့ဓမ္မပဲွ ၏တိ စ္ဆာနေ်ချး ကုိ သင် တို့မျက် ှာ ေပါ် ၌ ငါ ကဲ မည်။
သူတပါးတို့သည် သင် တို့ ကုိ ထုိတိ စ္ဆာန်ေချး ှင့်အတူ ယူ သွား ကလိမ့်မည်။ 4 ငါ
၏ပဋိညာ ် ကုိ ေလဝိ
အမျ ိး၌
တည် ေစြခင်းငှါ ၊ ဤ
ပညတ် စကားကုိ သင် တို့ ဆီသို့
ငါေပး လိက်ုေကာင်း ကုိ သင်တို့ သိ ရ ကလိမ့်မည်ဟု ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင်
ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 5 ငါဖွ့ဲေသာ အသက် ပဋိညာ ် ၊ ငိမ်ဝပ် ြခင်း ပဋိညာ ်သည် ထုိအမျ ိး
၌
ှိ ၏။ ငါ ့ ကုိ ေကာက်ရွ ံ ၍
ငါ ၏နာမ ေတာ်ေ ှ ၌
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ထိတ်လန ့် ေသာေကာင့်ငါဖွ့ဲ ၍ ေပး ၏။ 6 ထုိအမျ ိးသည် သစ္စာ
တရား စကားကုိ ေြပာ တတ် ၏။ သူ့
ှ တ် ၌
အြပစ် ကုိ ှာ ၍မ ေတွ့။ ငိမ်ဝပ် ြခင်းတရား၊ ေြဖာင့်မတ် ြခင်းတရားအတိင်ုး ငါ ှင့်
အတူ သွား လာ၍ ၊ များစွာ ေသာသူတို့ ကုိ ဒစု ိုက် အြပစ်မှ လွှဲေ ှာင် ေစတတ် ၏။
7ယဇ်ပုေရာဟိတ် ၏ ှ တ်ခမ်း သည် ပညာ
ကုိ ေစာင့် ရမည်။ သူ
၏ ှ တ် ၌
လတိူု့သည် တရား
ေတာ်ကုိ ှာ ရကမည်။ အေကာင်း မူကား၊ သူ
သည် ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
ေစလွှတ်ေတာ်မူေသာတမန် ြဖစ်၏။ 8 သင် တို့ မူကား ၊ လမ်း လွှဲ က ပီ။ လူများ
တို့သည် တရား
ေတာ်ကုိ ထိမိ၍ လဲ
ေစြခင်းငှါြပ က ပီ။ ေလဝိ
အမျ ိး ှင့် ဖွ့ဲ ေသာ ပဋိညာ ် ကုိ ဖျက် က ပီ ဟု ေကာင်းကင် ဗုိလ်ေြခ အ ှင်
ထာဝရဘုရား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 9 သို့ ြဖစ်၍ ၊ သင် တို့သည် ငါ ့လမ်း တို့ ကုိ မ
လိက်ု ၊ တရား
အမှုတင်ွ
လမူျက် ှာ ကုိ ေထာက် ေသာေကာင့် ၊ လူ
ခပ်သိမ်း တို့သည် သင် တို့ ကုိ မထီမ့ဲြမင် ြပ ၍
ှုတ်ချ ေစြခင်းငှါငါ စီရင် မည်။ 10 ခပ်သိမ်း ေသာ ငါ တို့ ၌
တပါး တည်းေသာ အဘ
ှိသည်မ ဟတ်ုေလာ။ တပါး တည်းေသာ ဘုရား
သခင်သည် ငါ တို့ ကုိ ဖနဆ်င်း ေတာ်မူသည်မ ဟတ်ုေလာ။ ဘုိးေဘး
တို့ ှင့် ဖွ့ဲေတာ်မူေသာပဋိညာ ် ကုိ ှုတ်ချ ၍၊ ငါတို့ သည် အဘယ်ေကာင့် တေယာက်
ကုိတေယာက်သစ္စာ ဖျက်ကသနည်း။ 11 ယုဒ အမျ ိးသည် သစ္စာ
ပျက်၏။ ဣသေရလ
ြပည်သူ၊ ေယ ု ှလင် မိ သားတို့သည် ရွ ံ ှာ ဘွယ်ေသာ အမှုကုိ ြပ က၏။ ယုဒ
အမျ ိးသည် ထာဝရဘုရား
ချစ် ေတာ်မူေသာ သန ့် ှ င်း ြခင်းတရားေတာ်ကုိ ှုတ်ချ ၍ ၊ တပါး အမျ ိးဘုရား
၏သမီး ှင့် လက်ထပ် ပါသည်တကား။ 12 ထုိသို့ ြပ ေသာဆရာ ှင့်တပည့်ကုိ၎င်း၊
ေကာင်းကင် ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
ထံ ေတာ်သို့ ပူေဇာ် သက္ကာကုိ ေဆာင် ခ့ဲေသာသူကုိ၎င်း ၊ ယာကုပ် တဲ တို့ မှ
ပယ် ြဖတ်ေတာ်မူမည်။ 13တဖန်
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သင်တို့ ြပ ေသာအမှုဟမူူကား၊ ထာဝရဘုရား
၏ ယဇ် ပလ္လ င်ကုိ မျက်ရည် ကျြခင်း၊ ငိေု ကး ြမည်တမ်း
ြခင်း ှင့် ဖုံးအပ်ု က ပီ။ ထုိေကာင့် ၊ ပူေဇာ် သက္ကာကုိ မှတ် ေတာ်မ မူ။ သင် တို့
လက် မှ
ှစ်သက် ေသာစိတ် ှင့် ခံ ေတာ်မမူ။ 14အဘယ်ေကာင့် နည်းဟု သင်တို့ ေမး လျှင်၊

သင့်
အသက်ပျ ိ စ ်အခါ လက်ထပ်၍ေနာက်တဖန် သစ္စာ
မေစာင့်၊ ြပစ်မှားေသာ မယား
တဘက် ှင့်
သင့် တဘက်
၌ ထာဝရဘုရား
သည် သက်ေသ ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ ထုိမယား သည် သက်ေသြဖစ်ေတာ်မူ၏။ ထုိမယား
သည်သင်၏အေဆွ ခင်ပွနး်၊ သင် ဖွ့ဲေသာ ပဋိညာ ် ှင့ဆုိ်င်ေသာ မယား ြဖစ်သတည်း။
15တဦး တည်းေသာ်လည်း၊ ကုိယ်ေတာ် ၌
ဝိညာ ်
ေတာ် အကျန် အကင်း ှိ၏။ အဘယ်ေကာင့် တဦး တည်း ကုိသာ ဖနဆ်င်း ေတာ်မူ
သနည်းဟမူူကား၊ ဘုရား
သခင် ှင့် ထုိက်တနေ်သာအမျ ိး ကုိ ှာ ၍ ထုိသို့ ဖနဆ်င်းေတာ်မူ၏။ သို့ ြဖစ်၍ ၊ ကုိယ်
စိတ် သေဘာကုိ ချ ပ်တည်း ကေလာ။့ အသက်ပျ ိ စ ်အခါ လက်ထပ်ေသာ မယား
ကုိ သစ္စာ
ဖျက် ၍ မ ြပစ်မှား က ှင့်။ 16 မယားကုိစွန ့် ြခင်းအမှု၊ မိမိ
ခင်ပွနး် ၌
ြပစ်မှားေသာအြပစ် ကုိ ဖုံးအပ်ု ြခင်းအမှုကုိ ငါမုနး် သည်ဟ၊ု ဣသေရလ
အမျ ိး၏ဘုရား သခင်၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ ထုိေကာင့် ၊ ကုိယ် စိတ်
သေဘာကုိ
ချ ပ်တည်း ကေလာ။့ သစ္စာ
ကုိ မ ပျက်က ှင့်။ 17သင် တို့သည် ထာဝရဘုရား
၏ နားေတာ် ငီး သည်တိင်ုေအာင်စကား များ က၏။ နားေတာ် ငီးသည် တိင်ုေအာင်
အဘယ်သို့ ြပ မိသနည်းဟေုမး
ေသာ် ၊ ဒစု ိုက် ကုိြပ ေသာသူတိင်ုး
ထာဝရဘုရား ေ ှ ေတာ်၌
ေကာင်း ၏။ ထုိသို့ ေသာသူတို့ ကုိ ှစ်သက် ေတာ်မူ၏ဟ၍ူ၎င်း ၊ စစ်ေကာ စီရင်ေတာ်
မူေသာဘုရား သခင်ကား၊ အဘယ်မှာ ှိသနည်းဟ၍ူ၎င်း ဆုိတတ်ကသည်တကား။
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3
1 ကည့် ှု ေလာ။့ ငါ သွားရာလမ်း ကုိ ြပင် ရေသာငါ ၏တမန် ကုိ ငါ ေစလွှတ် မည်။
သင် တို့ ှာ ေသာ သခင် ၊ သင် တို့ေတာင့်တ ေသာ
ပဋိညာ ် တမန် ေတာ်သည် မိမိ
ဗိမာန် ေတာ်သို့
ချက်ချင်း လာ လိမ့်မည်။ ကည့် ှု ေလာ။့ ထုိသခင်လာ လိမ့်မည်ဟု ေကာင်းကင်
ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 2လာ ေတာ်မူေသာ ေန ့
ရက်ကုိ အဘယ်သူ သည် မ
တိမ်းမေ ှာင်ဘဲ ေနလိမ့်မည်နည်း။ ေပါ်ထွနး် ေတာ်မူ ေသာအခါ
အဘယ်သူ သည် ခံရ
လိမ့်မည်နည်း။ ထုိ
သခင် သည် ေငွ စစ်ေသာသူ၏မီး ၊ ခဝါသည်
သုံးေသာ ဆပ်ြပာ
က့ဲသို့ ြဖစ်ေတာ်မူမည်။ 3 ေငွ ကုိ ချွတ် ၍
သန ့် ှ င်း ေစေသာသူက့ဲသို့ ထုိင်
လျက်
ေရွှ ေငွ ကုိ ချွတ်သက့ဲသို့ ၊ ေလဝိ
သား တို့ ကုိ ချွတ် ၍
သန ့် ှ င်း ေစေတာ်မူသြဖင့်၊ သူတို့သည် ထာဝရဘုရား
အဘို့ ြဖစ် ၍ ေြဖာင့်မတ် ြခင်းပူေဇာ် သက္ကာကုိ ပူေဇာ် က လိမ့်မည်။ 4 ယုဒ ြပည်
သူ၊ ေယ ု ှလင် မိ သားတို့၏ ပူေဇာ် သက္ကာသည် ေ ှး လနွ် ေလ ပီးေသာ ှစ် ၊ လ၊
ေန ့
ရက်ကာလ၌ ြဖစ်သက့ဲသို့ ၊ ထာဝရဘုရား
ှစ်သက် ေတာ်မူဘွယ်ြဖစ်လိမ့်မည်။ 5 သင် တို့ ကုိ စစ်ေကာ စီရင်ြခင်းငှါ ငါချ ်း

မည်။ ြပ စား တတ် ေသာသူ၊ သူ့
မယားကုိ ြပစ်မှားေသာသူ၊ မ
မှန် ေသာ ကျနိဆုိ် ြခင်းကုိ ြပ ေသာသူ၊ သူငှါး ကုိ အခ
မေပး ည ်းဆဲ
ေသာသူ၊ မိဘ
မ ှိေသာသူငယ် ှင့်
မုတ်ဆုိးမ ကုိ ည ်းဆဲ ေသာသူ၊ ဧည့်သည် ကုိ မ
တရားသြဖင့် စီရင်ေသာသူ ၊ ငါ ့ ကုိမ ေကာက်ရွ ံ ေသာသူတို့ တဘက်၌ ငါသည်
လျင်ြမန်
ေသာ သက်ေသ ြဖစ် မည်ဟု ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
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မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 6 ငါ သည် ထာဝရဘုရား
ြဖစ်၏။ ေြပာင်းလဲ ြခင်း မ
ှိ။ ထုိေကာင့် ၊ ယာကုပ် အမျ ိးသား တို့ ၊ သင်တို့သည် ဆုံး ှုံး ြခင်းသို့ မ ေရာက်က။

7 ဘုိးေဘး တို့ လက်ထက် မှစ၍ သင်တို့သည် ငါ
စီရင် ထုံးဖွ့ဲချက်တို့ ကုိ မ
ေစာင့် ၊ တိမ်းေ ှာင် က ပီ။ ငါ ထံ သို့ ြပန် လာကေလာ။့ ငါသည်လည်း
သင် တို့ဆီသို့
ြပန် လာမည် ဟု ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့်
ေတာ်မူ၏။ အကျွ ်ပ်ုတို့သည် အဘယ်သို့ ြပန် လာရပါ မည်နည်းဟု သင်တို့ ေမး က
သည်တကား။ 8လူ သည် ဘုရား
သခင်၏ဥစ္စာေတာ်ကုိ လယူု
ရ မည်ေလာ။ သို့ ေသာ်လည်း ၊ သင် တို့သည် ငါ ့ ဥစ္စာကုိ လယူု
က ပီ။ အကျွ ်ပ်ုတို့သည် အဘယ်သို့ လယူု ပါသနည်းဟု သင်တို့ ေမး လျှင်၊ ဆယ်

ဘို့တဘို့ ကုိ၎င်း ၊ ပူေဇာ် သက္ကာတို့ ကုိ၎င်းလယူု က ပီ။ 9 သင် တို့သည် ကျနိ် ြခင်း
အမဂင်္လာ ကုိ ခံရက၏။ အေကာင်း မူကား၊ ြပည်သူ ြပည်သားအေပါင်း တို့သည် ငါ ့
ဥစ္စာကုိ လယူု က ပီ။ 10ဆယ် ဘို့တဘို့ ှ ိသမျှ ကုိ ဘ ာ
တိက်ုထဲ သို့ သွင်း
၍ ၊ ငါ ့ အိမ် ေတာ်၌
စားစရာ ှိ ေစြခင်းငှါြပ ကေလာ။့ ငါသည် မုိဃ်းေကာင်းကင် ြပတင်းေပါက် တို့ ကုိ
ဖွင့် ၍ ေကာင်း ကီး မဂင်္လာကုိ အကုနအ်စင်သွနး်ေလာင်း မည် မသွနး်ေလာင်းမည်ကုိ
ထုိသို့ စုံစမ်း ကေလာဟ့ု ေကာင်းကင် ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 11 ကုိက်စား တတ်ေသာ အေကာင်ကုိ သင် တို့အတက်ွ
ငါဆုံးမ ၍ ၊ သင် တို့၏
ေြမ အသီး အ ှကုိံ မ
ဖျက်ဆီး ရ။ သင် တို့၏ စပျစ် ဥယျာ ် သည် အသီး
မသီးဘဲ မ
ေနရဟု ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ် မူ၏။ 12 လမူျ ိး အေပါင်း တို့သည် သင် တို့ ကုိ မဂင်္လာ ှိ ေသာ သူ
ဟ၍ူေခါ်ေဝါ် ကလိမ့်မည်။ သင် တို့ ြပည် သည် လည်း ှစ်သက် ဘွယ်ေသာ ြပည်ြဖစ်
လိမ့်မည်ဟု ေကာင်းကင် ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 13သင် တို့သည် ငါ ့တဘက် ၌ ရဲရင့် စွာ ေြပာက ပီဟု ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ သို့ ရာတင်ွ ၊ အကျွ ်ပ်ုတို့သည် ကုိယ်ေတာ် တဘက် ၌အဘယ်သို့ ေြပာ
မိပါသနည်းဟု သင်တို့ ေမး ကသည်တကား။ 14ထာဝရဘုရား ၏အမှု ကုိ ေဆာင်ရွက်



မာလာခိ အနာဂတ္တ ိကျမ်း 3:15 2074 မာလာခိ အနာဂတ္တ ိကျမ်း 4:1

ေသာ်လည်း အကျ ိး မ ှိ။ စီရင် ထုံးဖွ့ဲေတာ်မူချက်ကုိေစာင့် ၍ ၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ
အ ှင် ထာဝရဘုရား
ေ ှ မှာ
ည ိးငယ် စွာ ကျင့် ကံ ြပ မူ ြခင်းအားြဖင့် အဘယ် ေကျးဇူး ှ ိ သနည်း။ 15 မာန
ေထာင်လွှားေသာသူတို့ ကုိ မဂင်္လာ ှိေသာ သူဟ၍ူငါ တို့သည် ေခါ်ေဝါ် က၏။ အကယ်
စင်စစ်ဒစု ိုက်
ကုိြပ ေသာသူတို့သည် ေအာင် တတ်က၏။ အကယ် စင်စစ်ဘုရား သခင်ကုိ စုံစမ်း
ေသာ်လည်း ချမ်းသာ ရ တတ်က၏ဟု သင်တို့သည် ေြပာ က ပီ။ 16 ထုိအခါ
ထာဝရဘုရား ကုိ ေကာက်ရွ ံ ေသာ သူ တို့ သည် တ ေယာက် ကုိ တ ေယာက်
ှ တ်ဆက်၍ ေြပာဆုိ
က၏။ ထာဝရဘုရား
သည်လည်း
နားေထာင် ၍
ကား
ေတာ်မူ၏။ ထာဝရဘုရား
ကုိ ေကာက်ရွ ံ ၍
နာမ ေတာ်ကုိ ေအာက်ေမ့ ေသာသူတို့အဘို့ ၊ ေ ှ ေတာ်တင်ွ
စာရင်း ၌ မှတ်သား လျက် ှိ၏။ 17 ထုိသူတို့သည် ငါ စီရင် ေသာေန ့ရက်၌
ငါ ပုိင် ထုိက်ေသာ ဘ ာ
ေတာ်ြဖစ် ကလိမ့်မည်။ အဘ
၏အမှု ကုိ ေဆာင်ေသာသား ကုိ အဘ
ှေြမာ သက့ဲသို့ ထုိသူ တို့ ကုိ
ငါ ှေြမာ မည်ဟု ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင် ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 18တဖန်
သင်တို့သည် ေြပာင်းလဲ ၍
ေြဖာင့်မတ် ေသာသူ၊ မ
ေြဖာင့်မတ်ေသာသူ၊ ဘုရား
သခင်၏အမှု ေတာ်ကုိ ေဆာင်ေသာသူ၊ မ
ေဆာင် ေသာသူတို့ ကုိ ပုိင်းြခား၍ သိ ရကလိမ့်မည်။

4
1 မီးဖုိ ၌ မီးေလာင် သက့ဲသို့ ေလာင်ေသာေန ရ့က်ကာလသည် ေရာက် လိမ့်မည်။ မာန
ကီးေသာသူ ှင့်
ဒစု ိုက် ကုိြပ ေသာ သူအေပါင်း တို့သည် အမှုိက် ေြခာက် ြဖစ် ကလိမ့်မည်။ သူ
တို့အရင်း အဖျား မျှ မ
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ကျန် ကင်းေစြခင်းငှါထုိေန ရ့က်သည် ေလာင် လိမ့်မည်ဟု ေကာင်းကင်ဗုိလ်ေြခ အ ှင်
ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 2 ငါ ၏နာမ ေတာ်ကုိ ေကာက်ရွ ံ ေသာသင် တို့ ၌
ကား၊ တရား
ေတာ်ေန မင်းသည် အနာ
ေပျာက်ေစေသာ အေတာင် တို့ ှင့် ေပါ်ထွနး် ေတာ်မူမည်။ သင်တို့သည် ထွက် သွား၍
တင်းကုပ် ၌ ာွး သငယ်က့ဲသို့ ခုန် က လိမ့်မည်။ 3 မ တရားေသာသူတို့ ကုိလည်း
နင်း ကလိမ့်မည်။ ထုိသို့ ငါ စီရင် ေသာ
ေန ့ရက်၌
သူတို့သည် သင် တို့ေြခ ဘဝါး
ေအာက် ၌ ေြမမှုန ့် က့ဲသို့ ြဖစ် က လိမ့်မည် ဟု ေကာင်းကင် ဗုိလ်ေြခ အ ှင်
ထာဝရဘုရား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 4ဣသေရလ အမျ ိးသားအေပါင်း တို့အဘို့
ေဟာရပ် အရပ်၌
ငါမှာ ထားေသာ ၊ ငါ ့ကျွန် ေမာေ ှ ၏ တရား
တည်းဟေူသာစီရင် ထုံးဖွ့ဲ ေတာ်မူချက်တို့ ကုိ ေအာက်ေမ့ ကေလာ။့ 5 ကည့် ှု ေလာ။့
ထာဝရဘုရား
၏ ေကာက်မက် ဘွယ်ေသာ ေန ့
ရက် ကီး
မ ေရာက် မီှ၊ ပေရာဖက် ဧလိယ ကုိ သင် တို့ ှ ိရာသို့
ငါ ေစလွှတ် မည်။ 6 ငါသည် လာ
၍
သင်တို့၏ြပည် ကုိ ကျနိ် ြခင်း ေဘး ှင့် ဒဏ် မခတ်မည်အေကာင်း၊ ထုိ ပေရာ
ဖက်သည် သား
တို့ ှင့် အဘ တို့ ကုိ၎င်း၊ အဘ
တို့ ှင့် သား တို့ ကုိ၎င်း အသင့်အတင့် ြဖစ်ေစမည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။
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ှ င်မဿဲခရစ်ဝင်။
1အာြဗဟံ ှင့် ဒါဝိဒ် တို့ မှ ဆင်းသက် ေတာ်မူေသာေယ ှု ခရစ် ၏ေဆွ ေတာ်စ ်မျ ိ း
ေတာ်ဆက်စာရင်း ဟမူူကား၊ 2အာြဗဟံ သား
ဣဇာက် ။ ဣဇာက် သား
ယာကုပ် ။ ယာကုပ် သား
ယုဒ မှစ၍
ညီေနာင် တစ်စု။ 3 ယုဒ သည် မိမိခင်ပွနး်တာမာ တင်ွ ြမင် ေသာသားဖာရက် ှင့် ဇာရ
။ ဖာရက် သား ေဟဇ ံု ။ ေဟဇ ံု
သား
အာရံ ။ 4 အာရံ သား အမိနဒပ် ။ အမိနဒပ် သား နာ ှုန် ။ နာ ှုန် သား စာလမုန် ။

5 စာလမုန် သည် မိမိခင်ပွနး်ရာခပ် တင်ွ ြမင် ေသာ သားေဗာဇ
။ ေဗာဇ
သည် မိမိခင်ပွနး် ုသ တင်ွ
ြမင် ေသာ သားဩဗက် ။ ဩဗက် သား ေယ ှဲ ။ ေယ ှဲ သား
ဒါဝိဒ် မင်း ကီး တည်း။ 6 ဒါဝိဒ် မင်း ကီးသည် ဥရိယ
၏ခင်ပွနး်ြဖစ်ဘူးေသာ မိနး်မ တင်ွ ြမင် ေသာသားေ ှာလမုန် ။ 7 ေ ှာလမုန် သား
ေရာေဗာင် ။ ေရာေဗာင် သား
အဘိယ ။ အဘိယ
သား
အာသ ။ 8အာသ သား ေယာ ှဖတ် ။ ေယာ ှဖတ် သား
ယေဟာရံ ။ ယေဟာရံ
သား
ဩဇိ ။ 9ဩဇိ သား ေယာသံ ။ ေယာသံ
သား
အာခတ် ။ အာခတ် သား
ေဟဇကိ ။ 10 ေဟဇကိ သား မနာေ ှ ။ မနာေ ှ သား အာမုန် ။ အာမုန် သား ေယာ ှိ
။ 11 ေယာ ှိ သား
ေယာယကိမ်။ ေယာယကိမ်သည် ဗာဗုလနု် မိ သို့ ေနရာေြပာင်း ခါနးီတင်ွ
ြမင်ေသာသား ေယေခါနိ မှစ၍
ညီေနာင် တစ်စုတည်း။ 12 ဗာဗုလုန် မိ သို့ ေနရာေြပာင်း သည့်ေနာက် ၊ ေယေခါနိ
သား ှာလေသလ ။ ှာလေသလ သား
ေဇ ုဗေဗလ ။ 13 ေဇ ုဗေဗလ သား အဗျ ဒ် ။ အဗျ ဒ် သား
ဧလျာကိမ် ။ ဧလျာကိမ် သား
အာေဇာ် ။ 14အာေဇာ် သား
ဇာဒတ်ု ။ ဇာဒတ်ု သား
အာခိမ် ။ အာခိမ် သား ဧလဒ်ု ။ 15 ဧလဒ်ု သား
ဧလာဇာ ။ ဧလာဇာ



ှ င်မဿဲခရစ်ဝင် 1:16 2077 ှ င်မဿဲခရစ်ဝင် 1:25

သား
မဿန် ။ မဿန် သား
ယာကုပ် ။ 16ယာကုပ် ြမင် ေသာသားကား ၊ မာရိ
၏ ခင်ပွနး် ေယာသပ် တည်း။ ထုိမာရိသည် ခရစ် ဟေုခါ်ေဝါ် သမုတ်ေသာ ေယ ှု ၏
မယ်ေတာ် ြဖစ်၏။ 17ဤသို့ လျှင်၊ မျ ိ းစ ် ယ်ွဆက်ေပါင်း ကား၊ အာြဗဟံ မှ သည် ဒါ
ဝိဒ် တိင်ုေအာင် တစ်ဆယ်ေလး ဆက် ၊ ဒါဝိဒ် မှ သည် ဗာဗုလုန် မိ သို့ ေနရာေြပာင်း
သည်တိင်ုေအာင်
တစ်ဆယ်ေလး ဆက် ၊ ဗာဗုလုန် မိ သို့ ေြပာင်း ပီးမှသည် ခရစ်ေတာ် တိင်ုေအာင်
တစ်ဆယ်ေလး ဆက် ြဖစ်သတည်း။

18 ေယ ှု ခရစ် သည် ဘွားြမင် ြခင်းကုိ ခံ
ေတာ်မူေသာအေကာင်းအရာဟမူူကား၊ မယ်ေတာ် မာရိ သည် ေယာသပ် ှင့် ထိမ်းြမား
ေဆာင် ှင်း၍ မ
ှက်တင် မီှတင်ွ သန ့် ှ င်း ေသာဝိညာ ် ေတာ်ေကာင့်
ပဋိသေ ္ဓ စဲွေန၏။ 19 သူ ၏ခင်ပွနး် ေယာသပ် သည် သူေတာ်ေကာင်း ြဖစ် ၍ ၊ မာရိ
အသေရ ကုိ မ
ပျက်ေစချင် ေသာေကာင့် တိတ်ဆိတ် စွာစွန ့ပ်ယ် မည်ဟု အ ကံ ှိ ၏။ 20 ထုိသို့
ကံစည် ၍ေနစ ်တင်ွ အိပ်မက် ကုိြမင်ရသည်မှာ၊ ထာဝရ
ဘုရား၏ေကာင်းကင်တမန် သည် ထင် ှား ၍၊ ဒါ ဝိ ဒ် အမျ ိး ေယာသပ် ၊ သင်
၏ခင်ပွနး် မာရိ ကုိ ထိနး်သိမ်း ရမည်အခွင့်ကုိ မ
စုိးရိမ် ှင့်။ ဤပဋိသေ ္ဓ
သည် သန ့် ှ င်း ေသာဝိညာ ် ေတာ်ေကာင့် ြဖစ် ၏။ 21သား ေယာက်ျားကုိ ဘွားြမင်
လိမ့်မည်။ ထုိသား
သည် မိမိ
လူ တို့ ကုိအြပစ် မှ
ကယ်ချွတ် မည်သူ ြဖစ်ေသာေကာင့် ၊ ေယ ှု ဟေူသာအမည် ြဖင့် မှည့် ရမည်ဟု
ေကာင်းကင်တမနဆုိ် ၏။ 22 ထုိအေကာင်း အရာမူကား ၊ ထာဝရ
ဘုရားသည် ပေရာဖက် ြဖင့် ထားေတာ်မူေသာဗျာဒိတ် ေတာ် ြပည့်စုံ မည် အေကာင်း
တည်း ။ 23 ဗျာဒိတ်ေတာ်အချက်ဟမူူကားကည့် ှု ေလာ။့ သတို့သမီး
ကညာသည် ပဋိသေ ္ဓ
စဲွယူ ၍ သား ေယာက်ျားကုိ ဘွားြမင် လတံ။့ ထုိသား
ကုိ ဧမာေ လွ အမည် ြဖင့် မှည့် ရကလတံဟ့လုာသတည်း။ ဧမာေ လွ အနက် ကား
ငါ တို့ ှင့်အတူ ှ ိ ေတာ်မူေသာဘုရားသခင် ဟု ဆုိလို သတည်း။ 24 ေယာသပ် သည်
အိပ်ေပျာ် ရာမှ ိးု လျှင်
ထာဝရ ဘုရား၏ေကာင်းကင်တမန် မှာထား သည့်အတိင်ုး ြပ ၍ မိမိ
ခင်ပွနး် ကုိ ထိနး်သိမ်း ေလ၏။ 25 သို့ ေသာ်လည်း ၊ သား
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ဦးကုိ မ
ဘွား မီှတိင်ုေအာင် သံဝါသ မ ြပ ဘဲေန၏။ ထုိသား
ကုိလည်း
ေယ ှု ဟေူသာအမည် ြဖင့် မှည့် ေလ၏။

2
1 ယုဒ ြပည်ဗက်လင် မိ ၌
ေဟ ုဒ် မင်း ကီး လက်ထက် ၊ ေယ ှု သည်ဘွားြမင် ြခင်းကုိခံေတာ်မူ ပီးမှ ၊ မာဂု
ပညာ ှိတို့သည် အေ ှ ြပည်က
ေယ ု ှလင် မိ သို့
ေရာက်လာ ကလျှင်။ 2ယခု ဘွားြမင် ေသာယုဒ ှင်ဘုရင် သည်၊ အဘယ်မှာ ှိ ေတာ်
မူသနည်း။ အေ ှ ြပည်၌
သူ ၏ကယ် ကုိငါတို့ ြမင် ရသည်ြဖစ်၍
ဖူးေတွ့ ပူေဇာ်ြခင်းငှာေရာက်လာ ပီဟု ေမးြမနး်ေြပာဆုိ က၏။ 3 ထုိစကားကုိ ကား
လျှင် ေဟ ုဒ် မင်း ကီး သည် ေယ ု ှလင် မိ သူ မိ သားအေပါင်း တို့ ှင့်တကွ
စိတ်ပူပန် ြခင်းသို့ ေရာက်သြဖင့် ၊ 4ယဇ်ပုေရာဟိတ် အ ကီးတို့ ှင့် လူ တို့တင်ွ
ကျမ်းြပ ဆရာ ှိသမျှ တို့ ကုိစုေဝး ေစ၍
ခရစ်ေတာ် ကုိ အဘယ် အရပ်မှာ
ဘွားြမင် လိမ့်မည်နည်းဟု ေမးြမနး် ေတာ်မူ၏။ 5 ထုိဆရာ တို့ကလည်း ၊ ပေရာဖက်
တစ်ဦးေရး ထားေသာအချက်ဟမူူကား ၊ 6 အိယုုဒ ြပည် ဗက်လင် မိ ၊ အစုိးရ
ေသာယုဒ မိ တို့တင်ွ
သင်သည် မိ ငယ် မိ ယုတ်မ ဟတ်ု ။ အေကာင်းမူကား ၊ ငါ ၏လစုူ ဣသေရလ
အမျ ိးကုိ အပ်ုစုိး ရေသာသခင် သည် သင် ၏အထဲ မှာေပါ်ထွနး် လတံဟ့ု ကျမ်းလာ ှိ
ပါ၏။ ထို့ ေကာင့်ယုဒ ြပည်ဗက်လင် မိ ၌
ခရစ်ေတာ် ကုိဘွား ြမင်ရပါမည်ဟု မင်း ကီး အား ြပန်ကား ေလျှာက်ထား က၏။

7 ထုိအခါ
ေဟ ုဒ် မင်း ကီးသည်၊ မာဂု
ပညာ ှိ တို့ ကုိ မထင်မ ှား ေခါ် ၍ ကယ် ေပါ်ထွနး် ေသာအချနိ် ကာလကုိ ေစ့ေစ့
ေမးြမနး် ပီးမှ၊ 8သင်တို့သွား ၍ ထုိ
သူငယ် ကုိ ကိ းစား ှာ ကပါ။ ေတွ့ လျှင် ငါ ့ ထံသို့ ြပနလ်ာ ၍ ငါ လည်း ထုိသူငယ်
ကုိ ဖူးေတွ့ ပူေဇာ်ရေအာင် ကားေြပာ ကပါဟု မှာထား ေတာ်မူလျက်၊ ဗက်လင် မိ သို့
ေစလွှတ် ေလ၏။ 9 ထုိသူ တို့သည် မင်း ကီး စကားကုိနာခံ ပီးလျှင်
ထွက်သွား က၍ အေ ှ ြပည်၌ ြမင် ရေသာကယ် သည် သူ
တို့ ေ ှ ကသွားသြဖင့် သူငယ် ေတာ် ှိ ရာအရပ် အေပါ်သို့ ေရာက် ၍ တည် လျက်
ေန၏။ 10 ထုိ ကယ် ကုိ ြမင် ြပန်ေသာအခါ အလနွ် ဝမ်းေြမာက် ဝမ်းသာ ြခင်း ှ ိ၍၊
11 အိမ် သို့ ဝင် ေလေသာ်၊ မယ်ေတာ် မာရိ ှင့်တကွ
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သူငယ် ေတာ်ကုိေတွ့ြမင် လျှင်
ြပပ်ဝပ် ကုိးကွယ် ၍ ၊ မိမိ
တို့ ဘ ာ
ဥစ္စာတို့ ကုိဖွင့် ပီးမှ
ေလာဗန် ှင့် မုရန်
တည်းဟေူသာနံသ့ာမျ ိ းကုိ၎င်း၊ ေရွှ ကုိ၎င်း ဆက်ကပ် ပူေဇာ်က၏။ 12 ေနာက်မှ ေဟ
ုဒ် မင်း ကီးထံသို့ မ ြပန် ရမည်အေကာင်းကုိ အိပ်မက် တင်ွ
ဗျာဒိတ် ေတာ်ကုိရ၍
မိမိ တို့ ြပည် သို့
အြခား ေသာလမ်း ြဖင့် ြပနသွ်ား က၏။ 13 ထုိသူ တို့ သွား ကသည်ေနာက် ၊ ေယာ
သပ် သည် အိပ်မက် ကုိြမင် သည်မှာ၊ ထာဝရ
ဘုရား၏ေကာင်းကင်တမန် သည် ထင် ှား ၍၊ သင်ထ ေလာ။့ မယ်ေတာ် ှင့်
သူငယ် ေတာ်ကုိေဆာင်ယူ ပီးလျှင် ၊ အဲဂုတ္တု
ြပည်သို့ ေြပး ၍၊ တစ်ဖနင်ါေြပာဆုိ သည်တိင်ုေအာင်
ထုိ ြပည်၌ ေန ေလာ။့ ေဟ ုဒ် မင်း ကီးသည် သူငယ် ေတာ်ကုိ သတ် အံ့ေသာငှာ ှာ
လိမ့်မည်ဟဆုို ေလ၏။ 14 ထုိအခါ
ေယာသပ်သည် ထ
၍ မယ်ေတာ် ှင့် သူငယ် ေတာ်ကုိ ည ့် အချနိ၌် ေဆာင်ယူ ပီးလျှင် အဲဂုတ္တု
ြပည်သို့
ထွက်သွား ၍ ၊ 15 ေဟ ုဒ် မင်း ကီးအနစိ္စ ေရာက်သည်တိင်ုေအာင်
ထုိ ြပည်၌ ေန ေလ၏။ ဤအေကာင်းအရာကား၊ ငါ ့သား ကုိ အဲဂုတ္တု
ြပည်မှ
ငါေခါ် ခ့ဲ ပီဟု ထာဝရ
ဘုရားသည် ပေရာဖက် ြဖင့် ထား ေတာ်မူေသာဗျာဒိတ် ေတာ် ြပည့်စုံ မည် အေကာင်း
တည်း။ 16 ထုိအခါ
ေဟ ုဒ် မင်း ကီးသည် မာဂု
ပညာ ှိတို့ လှည့်ြဖား သည် ကုိသိ လျှင်၊ ြပင်းစွာ အမျက်ထွက် ၍
လူ ကုိ ေစလွှတ်သြဖင့်၊ မာဂု
ပညာ ှိတို့ ၌
ေစ့ေစ့ေမးြမနး် ပီးေသာကယ်၏အချနိ် ကာလကုိ ေထာက် ၍၊ ဗက်လင် မိ မှစေသာ
ေကျးလက် ှိသမျှ တို့ ၌
ှစ် ှစ်အရွယ်မှစ၍
ထုိအရွယ်ေအာက် ယုတ်ေသာ သူငယ် ေယာက်ျားအေပါင်း တို့ ကုိ သတ် ေစ၏။ 17 ပ
ေရာဖက် ေယရမိ ေဟာ ဘူးသည်ကား၊ 18 ရာမ အရပ်၌
သည်းစွာ ေသာညည်းတာွး ငိေု ကး၊ ြမည်တမ်း ြခင်းအသံ ကုိကား ရ၍၊ ရာေခလ
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သည် မိမိ
သား တို့ မ
ှိ ေသာေကာင့် ငို ၍ စိတ် မ ေြပ ိင်ု ဟေူသာစကား သည် ထုိအခါ ၌အမှန် ကျ

သတည်း။ 19 ေဟ ုဒ် မင်း ကီးအနစိ္စ ေရာက်သည်ေနာက် ၊ ေယာသပ် သည် အဲဂုတ္တု
ြပည်၌
အိပ်မက် ကုိြမင် ြပနသ်ည် မှာ၊ ထာဝရ
ဘုရား၏ေကာင်းကင်တမန် သည်ထင် ှား ၍၊ 20သင်ထ ေလာ။့ မယ်ေတာ် ှင့်
သူငယ် ေတာ်ကုိေဆာင်ယူ ပီးလျှင် ဣသေရလ
တိင်ုး သို့ သွား ေလာ။့ သူငယ် ေတာ်ကုိသတ်အံေ့သာငှာ
ှာ ေသာသူ တို့သည်ေသ က ပီဟု ဆုိ ေလ၏။ 21 ထုိအခါ
ေယာသပ်သည် ထ
၍ မယ်ေတာ် ှင့် သူငယ် ေတာ်ကုိ ေဆာင်ယူ ပီးလျှင် ဣသေရလ
တိင်ုး သို့
သွား၍ ေရာက် သည် ှိေသာ်၊ 22 ေဟ ုဒ် မင်း ကီး၏အရာ၌ သားေတာ်အာေခလသည်
ယုဒ
ြပည်တင်ွမင်းြပ ေကာင်း ကုိ ကား ရလျှင် ၊ ထုိ
ြပည်သို့ မ
သွား ဝ့ံ၍ အိပ်မက် ၌
ဗျာဒိတ် ေတာ်ကုိရြပန် ပီးမှ ဂါလိလဲ ြပည် သို့ သွား ၍၊ 23 ခရစ်ေတာ်ကုိ နာဇရက် လူ
ဟေုခါ်ေဝါ် ကလတံဟ့ေူသာ ပေရာဖက် တို့၏ ှ တ်ထွက် ှင့်အညီ၊ နာဇရက်
အမည် ှိေသာ မိ သို့ ေရာက် ၍ အ မဲေန ေလ၏။

3
1 ထုိ ကာလ အခါ ဗတ္တိဇံ
ဆရာေယာဟန် သည် ေပါ်ထွနး် လျှင် ၊ ေကာင်းကင် ိင်ုငံ ေတာ်သည် တည်လနုးီ ပီ။

2 ထို့ ေကာင့်
ေနာင်တရ ကေလာဟ့ု ယုဒ
ေတာ ၌
ေဟာ ေလ၏။ 3 ပေရာဖက် ေဟ ှာယ ေဟာ ဘူးသည်ကား၊ ေတာ
၌ ဟစ်ေကျာ် ေသာသူ၏အသံ မှာ၊ ထာဝရ
ဘုရား က ေတာ်မူရာလမ်း ကုိ ြပင် ကေလာ။့ လမ်း ခရီးေတာ်ကုိ ေြဖာင့် ေစ က
ေလာဟ့ေူသာအချက်၌ ထုိေယာဟနကုိ် ဆုိလို သတည်း။ 4 ေယာဟန် သည် ကုလားအပ်ု
အေမွး ှင့် ရက်ေသာ အဝတ် ကုိဝတ်လျက်၊ ခါး ၌ သားေရ ခါးပနး် ကုိ စည်းလျက်၊
ကျ ိင်းေကာင် ှင့်
ေတာ ၌ြဖစ်ေသာပျားရည် ကုိ စား
လျက် ေန ၏။ 5 ထုိအခါ ေယ ု ှလင် မိ မှစ၍
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ယုဒ ြပည်သူြပည်သား၊ ေယာ်ဒန် ြမစ်နား မှာေနေသာသူ အေပါင်း တို့သည် ေယာဟန်
ထံသို့ ထွက်သွား ၍၊ 6 မိမိ တို့အြပစ် များကုိေဖာ်ြပ လျက် ေယာ်ဒန် ြမစ် ၌
ဗတ္တိဇံ ကုိခံ က၏။ 7 ဖာရိ ှဲ ှင့်
ဇဒ္ဒ ကဲ အများ တို့သည် ဗတ္တိဇံ
ကုိ ခံအံေ့သာငှာ လာ ကသည်ကုိ ေယာဟန် သည်ြမင် လျှင် ၊ အချင်းေ မဆုိး အမျ ိး
တို့ ၊ ေရာက် လေုသာေသဒဏ် မှ
ေြပး သွား စိမ့် ေသာ ငှာ၊ အဘယ်သူ သည် သင် တို့ ကုိ သတိေပး ဘိ သနည်း။

8 ေနာင်တရ ြခင်း ှင့် ထုိက်တန် ေသာအကျင့် ကုိ ကျင့် ကေလာ့ 9 အာြဗဟံ သည်
ငါတို့အဘ ြဖစ် သည်ဟ၍ူ စိတ်ထဲ၌ မ ေအာက်ေမ့ က ှင့်။ ဘုရားသခင် သည် ဤ
ေကျာက်ခဲ တို့ မှ
အာြဗဟံ တို့ ကုိ ထုတ်ေဘာ် ဖနဆ်င်း ိင်ု ေတာ်မူသည်ဟု ငါအမှနဆုိ် ၏။ 10သစ်ပင်
အြမစ် နားမှာ
ပုဆိန် ထား လျက် ှိသည်ြဖစ်၍ ၊ ေကာင်း ေသာအသီး မ သီး ေသာအပင်
ှိသမျှ တို့ ကုိ ခုတ်လဲှ ၍
မီး ထဲသို့
ချ လိက်ုရ၏။ 11 ငါ သည် ေနာင်တ အဘို့ အလိငုှာ သင် တို့ ကုိ ေရ
ှင့် ဗတ္တိဇံ ေပး၏။ ငါ ့ ေနာက် ကလာ ေသာသူ သည် ငါ ့ ထက်တတ်စွမ်း ိင်ု၏။

ထုိသူ
၏ေြခနင်း ေတာ်ကုိမျှေဆာင် ြခင်းငှာငါမ ထုိက် ။ ထုိသူ
သည် သန ့် ှ င်း ေသာဝိညာ ် ေတာ် ှင့် ၎င်း၊ မီး
ှင့် ၎င်း၊ သင် တို့ ကုိ ဗတ္တိဇံ ေပးမည်။ 12လက် ေတာ်တင်ွ
စံေကာ ပါလျက်၊ မိမိ
ေကာက်နယ် တလင်းကုိ ှင်းလင်း ေစသြဖင့် ၊ မိမိ
ဂျ ံ စပါးကုိ ကျ ီ ၌
စုသိမ်း သွင်းထား၍ ၊ အဖျင်း ကုိကား
မ ငိမ်း ိင်ု ေသာမီး ှင့် ှု ိ ေတာ်မူလတံဟ့ု ေယာဟနေ်ဟာေြပာ ၏။
13 ထုိအခါ
ေယ ှု သည် ဗတ္တိဇံ
ကုိခံအံေ့သာငှာ ဂါလိလဲ ြပည်မှ
ေယာ်ဒန် ြမစ်နား ေယာဟန် ထံသို့ က ေတာ်မူ၏။ 14 ေယာဟန် ကလည်း ၊ အကျွ ်ပ်ု
သည် ကုိယ်ေတာ် ထံ၌ဗတ္တိဇံ ကုိခံရမည်အေကာင်း ှ ိ ပါသည်ြဖစ်၍၊ ကုိယ်ေတာ်
သည် အကျွ ်ပ်ု ထံသို့ ကလာ ေတာ်မူသေလာဟု ေယ ှု ကုိဆီးတား ေလ၏။ 15 ေယ ှု
ကလည်း
အလံးုစုံ ေသာတရား တို့ ကုိ အကုနအ်စင် ကျင့်သင့်သည်ြဖစ် ၍ ယခု
အခွင့် ေပးပါ ဟု ြပနေ်ြပာေတာ်မူ ၏။ ထုိအခါ
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ေယာဟနသ်ည် ဝနခံ် ေလ၏။ 16 ေယ ှု သည် ဗတ္တိဇံ
ကုိခံေတာ်မူ ပီးလျှင်
ေရ မှ ေပါ် ထစ ်တင်ွ၊ ေကာင်းကင် ဖွင့် လှစ် သြဖင့်၊ ဘုရားသခင် ၏ဝိညာ ်
ေတာ်သည် ချ ိးငှက် က့ဲသို့ ဆင်းသက် ၍ ကုိယ်ေတာ် အေပါ် ၌ နား
ေတာ်မူသည်ကုိြမင် ရ၍ ၊ 17ဤ သူကား ငါ ှစ်သက် ြမတ် ိးုရာ၊ ငါ ၏ချစ် သား
ေပတည်း ဟု ေကာင်းကင် က အသံ ေတာ်ြဖစ်ေလ၏။

4
1 ထုိအခါ
မာရ်နတ် ၏စုံစမ်း ေသွးေဆာင် ြခင်း ကုိ ခံေစမည်အေကာင်း၊ ဝိညာ ် ေတာ်သည်
ေယ ှု ကုိ ေတာ
သို့
ပို့ ေဆာင် ေတာ်မူ၍၊ 2 ေယ ှုသည် အရက် ေလးဆယ်ပတ်လံးု အစာ
အာဟာရကုိ မသုံးေဆာင်ဘဲေန ပီးမှ
မွတ်သိပ် ြခင်းသို့ ေရာက်ေတာ်မူ၏။ 3 ထုိအခါ
စုံစမ်း ေသွးေဆာင်ေသာသူ သည် ချ ်းကပ် ၍၊ ကုိယ်ေတာ်သည် ဘုရားသခင် ၏သား
ေတာ်မှန် လျှင် ၊ ဤ
ေကျာက်ခဲ တို့ ကုိ မုန ့် ြဖစ် ေစြခင်းငှာ
အမိန ့် ှ ိေတာ်မူပါဟု ေလျှာက် ေလ၏။
4 ေယ ှု ကလည်း ၊ လူ သည် မုန ့် အားြဖင့် သာ အသက် ကုိေမွးရမည်မ ဟတ်ု။
ဘုရားသခင် မိန ့် ေတာ်မူသမျှ
အားြဖင့် အသက်ကုိေမွးရမည် ကျမ်းစာ လာသည် ဟု ြပနေ်ြပာ ေတာ်မူ၏။
5 ထုိအခါ
မာရ်နတ် သည် ေယ ှု ကုိ သန ့် ှ င်း ေသာ မိ ေတာ် သို့ ေဆာင်သွား ၍ ဗိမာန်
ေတာ်၏အထွဋ် ၌
တင် ထား ပီးလျှင် ၊ 6ကျမ်းစာလာ သည်ကား၊ ေကာင်းကင်တမန် တို့အား သင့် အဘို့
မှာထား ေတာ်မူသည်ြဖစ်၍၊ သင် ၏ေြခ ကုိ ေကျာက် ှင့်
မ ထိ မခုိက်ေစြခင်းငှာ သူတို့သည် သင့် ကုိ လက် ှင့် မစ ချပီင့် ကလိမ့်မည်ဟု
လာ၏။ ထုိေကာင့်
ဘုရားသခင် ၏သား ေတာ်မှန် လျှင်
ကုိယ် ကုိေအာက် သို့ ချ လိက်ုေတာ်မူပါဟု ေလျှာက် ေလ၏။
7 ေယ ှု ကလည်း
သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရ ဘုရားကုိ သင်သည်အစုံအစမ်း မ ြပ ရဟု ကျမ်းစာ လာ
ြပန် သည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။

8တစ်ဖန်
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မာရ်နတ် သည် ေယ ှု ကုိ အလနွ် ြမင့် လှစွာေသာ ေတာင် ေပါ်သို့ ေဆာင်သွား ၍၊ ဤ
ေလာက
၌
ှိသမျှ ေသာတိင်ုး ိင်ုငံ တို့ ကုိ၎င်း ၊ ထုိတိင်ုး ိင်ုငံတို့၏ ဘုနး် စည်းစိမ်ကုိ၎င်း ြပ ွှန်

၍ ၊ 9 ကုိယ်ေတာ်သည် ငါ ့ ကုိ ွတ်ြပပ် ကုိးကွယ် လျှင်
ယခု ြပေလသမျှ တို့ ကုိ ငါေပး မည်ဟဆုို ေလ၏။
10 ေယ ှု ကလည်း အချင်း စာတန် ၊ ငါ ့ ေနာက်သို့ ဆုတ်ေလာ။့ သင် ၏ဘုရားသခင်
ထာဝရ ဘုရားကုိ ကုိးကွယ် ရမည်။ ထုိဘုရားသခင် ကုိသာ
ဝတ်ြပ ရမည်ကျမ်းစာ လာသည် ဟမိုန ့် ေတာ်မူ၏။ 11 ထုိအခါ
မာရ်နတ် သည် အထံ
ေတာ်မှထွက်သွား ၍ ေကာင်းကင်တမန် တို့သည် ချ ်းကပ် လျက်
လပ်ုေကျွး က၏။
12 ေယာဟန် သည် ေထာင် ထဲသို့ ေရာက်ေကာင်း ကုိ ေယ ှုသည်ကား လျှင်၊ ဂါလိလဲ
ြပည်သို့
က ေတာ်မူ၍၊ 13 နာဇရက် မိ ကုိ စွန ့်သွား လျက် ၊ ဇာဗုလုန် ခ ို င် ၊ နဿလိ ခ ို င်

စပ်ကား တင်ွ အိင်ု ှင့်နးီစပ်ေသာ ကေပရေနာင် မိ သို့
ေရာက် ၍ ေန ေတာ်မူ၏။ 14ဤအေကာင်းအရာကား၊ ပေရာဖက် ေဟ ှာယ ၏
ှ တ်ထွက် ြပည့်စုံ မည်အေကာင်း တည်း။ 15 ှ တ်ထွက်အချက်ဟူမူကား၊ ဇာဗုလုန်
ခ ို င် ှင့်
နဿလိ ခ ို င် တည်းဟေူသာအိင်ု နားေ ှာက်ေသာလမ်း ၊ ေယာ်ဒန် ြမစ်တစ်ဘက် ၊
တစ်ပါး အမျ ိးသားေနရာဂါလိလဲ ြပည်၊ 16 ေမှာင်မုိက် ထဲမှာ ှိ ေနေသာလူ များတို့သည်
ကီးစွာ ေသာအလင်း ကုိ ြမင် ရ၍၊ ေသမင်း ၏ ိင်ုငံ အရိပ်
တင်ွ ှိ ေနေသာ သူ
တို့ ၌ အလင်း ေပါ်ထွနး် လျက် ှိ၏ဟု ေဟာထားသတည်း။ 17 ထုိအခါ မှစ၍
ေယ ှု က၊ ေနာင်တရ ကေလာ။့ ေကာင်းကင် ိင်ုငံ ေတာ်သည် တည်လနုးီ ပီဟေူသာ
တရား ကုိ ေဟာစ ြပ ေတာ်မူ၏။ 18 ဂါလိလဲ အိင်ု နား မှာ က ေတာ်မူစ ်၊ ေပတ ု
ဟ၍ူေခါ်ေဝါ် ေသာ ှိမုန် ှင့် အနေ္ြဒ ၊ ညီအစ်ကုိ ှစ် ေယာက်တို့သည် တံငါ ြဖစ် ၍၊
အိင်ု တင်ွ
ပုိက်ကွန် ြဖန ့ခ်ျ သည်ကုိ ြမင် ေတာ်မူလျှင်၊ 19 ထုိသူ တို့အား ငါ ့ ေနာက် သို့ လိက်ု က
ေလာ။့ သင် တို့သည် လူ
ကုိမျှားေသာတံငါ ြဖစ်ေစြခင်းငှာ ငါြပ မည် ဟု အမိန ့် ေတာ် ှိေလေသာ် ၊ 20 ထုိသူ
တို့သည် ချက်ြခင်း ပုိက်ကွန် ကုိစွန ့ပ်စ် ၍
ေနာက် ေတာ်သို့ လိက်ုက၏။ 21 ထုိမှ လနွ် လျှင်
အြခား ေသာညီအစ်ကုိ ှစ် ေယာက်၊ ေဇေဗဒဲ
၏သား
ယာကုပ် ှင့်
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ေယာဟန် တို့သည် သူ
တို့အဘ ှင့်အတူ ေလှ ေပါ် မှာ ပုိက်ကွန် ြပင် ေနသည်ကုိ ြမင်၍ ေခါ် ေတာ်မူ၏။

22 ထုိသူ တို့သည်လည်း
ချက်ြခင်း အဘ ှင့် ေလှ ကုိ စွန ့ပ်စ် ၍ ေနာက်ေတာ်သို့ လိက်ု က၏။ 23 ေယ ှု သည်
တရားစရပ် တို့ ၌
ဆုံးမ ဩဝါဒေပးလျက် ၊ ိင်ုငံ ေတာ် ှင့်ယှ ်ေသာဧဝံေဂလိ တရားကုိေဟာ လျက်၊
လူ
တို့တင်ွ အနာ ေရာဂါအမျ ိးမျ ိ း တို့ ကုိ ငိမ်း ေစလျက် ၊ ဂါလိလဲ ြပည်တစ်ြပည်လံးု
ကုိ ေဒသစာရီ လှည့်လည် ေတာ်မူ၏။ 24 သိတင်း ေတာ်သည်လည်း
ှုရိ ြပည်၌
အ ှ ံအြပား ေကျာ်ေစာ သည်ြဖစ်၍ နတ်ဝင် ေသာသူ ဝက် ူးစဲွ ေသာသူ၊ လက်ေြခ
ေသ ေသာသူမှစေသာအထူးထူးအြပားြပား ေသာ အနာ
ေရာဂါစဲွ၍
မကျနး်မမာ ေသာသူ ှိသမျှ တို့ ကုိ အထံ
ေတာ်သို့ ေဆာင်ခ့ဲ က၍ ၊ သူ
တို့၏အနာေရာဂါကုိ ငိမ်း ေစေတာ်မူ၏။ 25 ဂါလိလဲ ြပည်၊ ေဒကေပါလိ ြပည်၊ ေယ
ု ှလင် မိ မှစေသာ ယုဒ
ြပည်၊ ေယာ်ဒန် ြမစ်တစ်ဘက် မှ
လာေသာ လူ
များ အေပါင်းတို့သည် ေနာက်ေတာ်သို့ လိက်ု က၏။

5
1 ထုိလူ အေပါင်းတို့ ကုိ ြမင် လျှင် ၊ ကုိယ်ေတာ်သည် ေတာင် ေပါ်သို့ တက် ၍ ထုိင်
ေတာ်မူေသာအခါ ၊ တပည့် ေတာ်တို့သည် ကုိယ်ေတာ် ရင်းသို့ ချ ်းကပ် က၏။

2 ထုိအခါ
ှ တ် ေတာ်ကုိဖွင့် ၍ တပည့် ေတာ်တို့အား ဆုံးမ ဩဝါဒေပးေတာ်မူသည်မှာ၊ 3 စိတ်
ှလံးု ှမ့်ိချ ေသာသူ တို့သည် မဂင်္လာ ှိ က၏။ အေကာင်းမူကား
ေကာင်းကင် ိင်ုငံ ေတာ်သည် ထုိသူ
တို့၏ ိင်ုငံ ြဖစ် ၏။ 4 စိတ်မသာ ညည်းတာွးေသာသူ တို့သည် မဂင်္လာ ှိ က၏။
အေကာင်းမူကား
ထုိသူ တို့သည် သက်သာ ြခင်းသို့ ေရာက် ကလတံ။့ 5 စိတ် းူည့ံသိမ်ေမွ့ေသာသူ
တို့သည် မဂင်္လာ ှိ က၏။ အေကာင်းမူကား ၊ ထုိသူ
တို့သည် ြပည် ေတာ်ကုိ အေမွ ခံရ ကလတံ။့ 6 ေြဖာင့်မတ် ြခင်းပါရမီကုိ ဆာငတ်
ခင်မွတ် ေသာသူ တို့သည် မဂင်္လာ ှိ က၏။ အေကာင်းမူကား ၊ ထုိသူ
တို့သည်ဝေြပာ ြခင်း သို့ ေရာက် ကလတံ။့ 7 သနား စုံမက် တတ်ေသာသူ တို့သည်
မဂင်္လာ ှိ က၏။ အေကာင်းမူကား ၊ ထုိသူ
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တို့သည် သနားစုံမက် ြခင်းကုိ ခံရ ကလတံ။့ 8 စိတ် ှလံးုြဖ စင် ေသာသူ တို့သည်
မဂင်္လာ ှိ က၏။ အေကာင်းမူကား ၊ ထုိသူ
တို့သည် ဘုရားသခင် ကုိ ြမင် ရကလတံ။့ 9 သူတစ်ပါးချင်းခုိက်ရန် ြပ ြခင်းကုိ ငိမ်း
ေစတတ်ေသာသူ တို့သည် မဂင်္လာ ှိ က၏။ အေကာင်းမူကား
ထုိ သူ တို့သည် ဘုရားသခင် ၏သား ေတာ်ဟု ေခါ်ေဝါ် ြခင်း ကုိ ခံ ရ ကလတံ။့

10 ေြဖာင့်မတ် ြခင်းတရားေကာင့်
ေ ှာင့် ှက် ည ်းဆဲြခင်းကုိ ခံရေသာသူ
တို့သည် မဂင်္လာ ှိ က၏။ အေကာင်းမူကား ၊ ေကာင်းကင် ိင်ုငံ ေတာ်သည် ထုိသူ
တို့၏ ိင်ုငံြဖစ် ၏။ 11 ငါ ့ ေကာင့်
သင် တို့ ကုိ က့ဲရဲ
ည ်းဆဲ၍
မမှန် ဘဲလျက် အြပစ် တကာ တင် ကေသာအခါ ၊ သင်တို့သည် မဂင်္လာ ှိ က၏။

12 ဝမ်းေြမာက် ရွှင်ြမ း ြခင်း ှ ိ ကေလာ။့ အေကာင်းမူကား ၊ ေကာင်းကင် ဘုံ၌
သင် တို့၏အကျ ိး သည် ကီးလှ ေပ၏။ သင် တို့ ေ ှ ကေပါ်ထွနး်ေသာ ပေရာဖက်
တို့ ကုိ ထုိနည်းတူ ည ်းဆဲ က ပီ။ 13သင် တို့သည် ဤေလာက
၏ဆား ြဖစ် က၏။ ဆား
မူကား ၊ အငန် ကင်းေပျာက်လျှင်
ငန် ေသာအရသာကုိ အဘယ်သို့ ရြပနမ်ည်နည်း။ ြပင် သို့ ပစ် လိက်ု၍ ေကျာ်နင်း ြခင်း
မှတစ်ပါး
အဘယ် အသုံး မျှမ ဝင်။ 14သင် တို့သည် ဤေလာက
၏ အလင်း ြဖစ် က၏။ ေတာင် ထိပ်၌တည် ေသာ မိ ကုိ မ
ကွယ် ိင်ု ။ 15 ဆီမီး ထွနး် ၍ ေတာင်း ဇလားေအာက် ၌ ဖုံးထားေလမ့
ှိ။ အိမ်သူ အိမ်သားအေပါင်း တို့သည် အလင်း ကုိ ရေစြခင်းငှာ ဆီမီးခုံ
ေပါ်မှာ တင်ထားေလ့ ှ ိ၏။ 16 ထုိနည်းတူ ၊ သူတစ်ပါးတို့သည် သင် တို့၏ေကာင်း
ေသာအကျင့် ကုိြမင် ၍၊ ေကာင်းကင် ဘုံ၌ ှိေတာ်မူေသာသင် တို့အဘ ၏ဂုဏ် ေတာ်
ကုိ ချးီမွမ်းေစြခင်းငှာ၊ သူတစ်ပါး ေ ှ ၌ သင် တို့အလင်း ကုိ လင်း ေစကေလာ။့ 17 ပ
ညတ္တိ ကျမ်း၊ အနာဂတ္တ ိ
ကျမ်းများကုိ ဖျက်ပယ် ြခင်းငှာငါလာ သည်ဟု မ
ထင် က ှင့်။ ဖျက်ပယ် ြခင်းငှာငါလာ သည်မ ဟတ်ု။ ြပည့်စုံ ေစ ြခင်းငှာငါလာ
သတည်း။ 18 ငါအမှန် ဆုိ သည်ကား၊ ေကာင်းကင် ှင့်
ေြမ ကီး မ ပျက်စီး မီှတိင်ုေအာင်၊ ပညတ္တိ
ကျမ်း၌
အငယ်ဆုံး ေသာ စာလံးု
ဗိနဓု္ တစ်လံးုမျှ ြပည့်စုံ ြခင်းသို့ မ
ေရာက်မီှ မ
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ပျက်စီး ရ။ 19 ထုိေကာင့် အကင်သူ သည်၊ အငယ်ဆုံး ေသာပညတ် တစ်ခု ကုိ
ကုိယ်တိင်ုလနွက်ျ း ၍ သူတစ်ပါး တို့အားလည်း
ထုိအတူ သွနသ်င် ၏။ ထုိသူသည် ေကာင်းကင် ိင်ုငံ ေတာ်၌
အငယ်ဆုံး ေသာသူြဖစ် လိမ့်မည်။ အကင်သူ သည် ကုိယ်တိင်ုကျင့် ၍
သူတစ်ပါး တို့အားလည်း သွနသ်င် ၏။ 20 ထုိသူ သည် ေကာင်းကင် ိင်ုငံ ေတာ်၌
ကီး ေသာသူြဖစ် လိမ့်မည်။ သင် တို့ကျင့်ေသာအကျင့်သည် ဖာရိ ှဲ တို့ ှင့်
ကျမ်းြပ ဆရာတို့ကျင့်ေသာအကျင့်ထက်
မ လနွမ်သာလျှင်၊ သင်တို့သည် ေကာင်းကင် ိင်ုငံ ေတာ်သို့ မ
ဝင် ရကဟငုါအမှနဆုိ် ၏။ 21လူ အသက်ကုိ မ
သတ်ရ။ သတ် ေသာသူ သည် ံု း၌အြပစ် စီရင် ြခင်း ကုိ ခံ ထုိက် ေပ၏ဟေူသာ
ေ ှး ပညတ် စကားကုိ သင်တို့ ကား ရ ပီ။ 22 ငါ ပညတ် သည်ကား ၊ ညီအစ်ကုိ ကုိ
အေထာက်မတနအ်မျက်ထွက် ေသာသူ သည် ံု း၌အြပစ် စီရင်ြခင်းကုိ ခံထုိက် ေပ၏။
ညီအစ်ကုိ ကုိက့ဲရဲ ေသာသူ သည် လွှတ်ေတာ် ၌ အြပစ်စီရင်ြခင်းကုိ ခံထုိက် ေပ၏။
ညီအစ်ကုိကုိကျနိဆဲ် ေသာသူ သည် ေဂဟ◌င်္နာ အရပ်၌
မီး ှု ိ ြခင်းကုိ ခံထုိက် ေပ၏။ 23 ထုိေကာင့် သင် သည်ပူေဇာ် သက္ကာကုိ ယဇ်ပလ္လ င်
သို့ ေဆာင်ယူ ခ့ဲလျက် သင် ၏ညီအစ်ကုိ သည် သင် ၌ အြပစ်တင် ခွင့်တစ်စုံတစ်ခု ှိ
သည်ဟု ေအာက်ေမ့ သတိရလျှင် ၊ ယဇ်ပလ္လ င် ေ ှ မှာ ပူေဇာ် သက္ကာကုိထား၍သွား
ေလာ။့ 24 ညီအစ်ကုိ ှင့် သင့်တင့် ပီးမှ
ြပန် ၍ ပူေဇာ် သက္ကာကုိ တင် ေလာ။့ 25တရားေတွ့ဘက် ှင့်အတူ
လမ်း ၌ သွားစ ် တင်ွပင်၊ သူ
၏စိတ် ကုိ ေြပေစြခင်းငှာ အလျင်အြမန် ြပ ေလာ။့ သို့ မဟတ်ု
တရားေတွ့ဘက် သည် တရားသူ ကီး ၌
အပ် မည်။ တရားသူ ကီး သည်လည်း
လလုင် ေခါင်း၌ အပ်၍ ေထာင် ထဲ၌ ေလှာင် ထားမည်။ 26 ေလျာ်ြပစ်ေငွ ှ ိသမျှ ကုိ
မ
ေလျာ် မီှတိင်ုေအာင် ေထာင်ထဲကမ ထွက် ရဟု ငါအမှန် ဆုိ ၏။ 27သူ့ မယားကုိ မ
ြပစ်မှားရဟေူသာ ေ ှး ပညတ်စကားကုိ သင်တို့ ကား ရ ပီ။ 28 ငါ ပညတ် သည်ကား
ကိေလသာ စိတ် ှင့်
သူ့မယား ကုိကည့် ှု ေသာသူ သည် စိတ် ှလံးုထဲ၌ ထုိမိနး်မ ှင့်ြပစ်မှား ပီ ။ 29 ထုိ
ေကာင့် လက်ျာ မျက်စိ ြဖစ်ေသာ်လည်း သင့် ကုိမှားယွင်း ေစလျှင်
ထုိမျက်စိ ကုိထုတ်ပစ် ေလာ။့ တစ်ကုိယ်လံးု ငရဲ သို့ ချ ြခင်းကုိခံရသည်ထက် အဂင်္ ါ
တစ်ခုပျက် ေသာ် သာ၍ေကာင်း ၏။ 30 ထုိနည်းတူ လက်ျာ လက် ြဖစ်ေသာ်လည်း သင့်
ကုိမှားယွင်း ေစလျှင်
ထုိလက် ကုိြဖတ်ပစ် ေလာ။့ တစ်ကုိယ်လံးု ငရဲ သို့ ချ ြခင်းကုိ ခံရသည်ထက် အဂင်္ ါ
တစ်ခု သာပျက် ေသာ်သာ၍ေကာင်း ၏။ 31တစ်ဖနတံ်ု ၊ မယား
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ှင့်ကွာ လိုလျှင် ြဖတ်စာ ကုိ အပ်ေပး ေစဟေူသာ ပညတ် စကား ှိ ပီ။ 32 ငါ ပညတ်
သည်ကား၊ မှားယွင်း ြခင်းအေကာင်း မှတပါး
အြခားေသာအေကာင်းြဖင့် မိမိ
မယား ှင့်ကွာ ေသာသူ သည် မိမိမယား
ကုိမှားယွင်း ေစ၏။ ကွာ ေသာမိနး်မ ှင့်စုံဘက် ြခင်းကုိြပ ေသာသူ သည်လည်း
သူ့ မယားကုိြပစ်မှား၏။ 33တစ်ဖနတံ်ု ၊ မဟတ်ုမမှနဘဲ်လျက် ကျနိဆုိ် ြခင်းကုိမ ြပ
ရ။ ကျနိဆုိ် ြခင်းကုိ ြပ သည်အတိင်ုးထာဝရ ဘုရား ေ ှ ေတာ်၌
တည်ေစေလာ့ဟေူသာ ေ ှး ပညတ် စကားကုိ သင်တို့ ကား ရ ပီ။ 34 ငါ ပညတ်
သည်ကား ၊ ကျနိဆုိ် ြခင်းကုိ အလျင်း မ ြပ ရ။ ေကာင်းကင် ဘုံကုိ တိင်ုတည်၍မ ကျနိ်
ရ။ ေကာင်းကင်ဘုံကား ဘုရားသခင် ၏ ပလ္လ င် ေတာ်ြဖစ် သတည်း။ 35 ေြမ ကီး ကုိ
တိင်ုတည်၍မ ကျနိရ်။ ေြမ ကီးကား ဘုရားသခင် ၏ေြခ ေတာ်တင် ရာခုံြဖစ် သတည်း။
ေယ ု ှလင် မိ ကုိ တိင်ုတည်၍မ ကျနိရ်။ မဟာ
မင်း ကီး ၏ မိ ေတာ် ြဖစ် သတည်း။ 36 ဆံြခည် တစ် ပင်ကုိမျှ ြဖ ေစြခင်း၊ မည်း
ေစြခင်းငှာ မ တတ် ိင်ု ေသာ်၊ ကုိယ် ဦးေခါင်း ကုိတိင်ုတည်၍ မ
ကျနိ် ရ။ 37သင် ၏စကား မှာ ဟတ်ု သည်ကုိအဟတ်ု ၊ မ
ဟတ်ုသည်ကုိ မ
ဟတ်ုြဖစ် ေစေလာ။့ ဤ
ထက်လနွ် ေသာ စကားသည် မေကာင်း ေသာအရာ ှင့စ်ပ်ဆုိင်ေပ ၏။ 38သူ့မျက်စိ ကုိ
ဖျက်လျှင် ကုိယ်မျက်စိ ဖျက်ြခင်းကုိခံေစ။ သူ့သွား ကုိချ ိ းလျှင် ကုိယ်သွား ချ ိ းြခင်းကုိ
ခံေစ ဟေူသာ ပညတ် စကားကုိ သင်တို့ ကား ရ ပီ။ 39 ငါ ပညတ် သည်ကား ၊ ေ ှာင့် ှက်
ေသာသူ ကုိ မ
ဆီး မတား ှင့်။ သင် ၏ပါး တစ်ဘက်ကုိ သူတစ်ပါး ပုတ် လျှင် ပါးတစ်ဘက် ကုိ
လှည့် ၍ေပးဦးေလာ။့ 40သင့် အကင်္ျ ီ ကုိယူလို ၍
တရား ေတွ့ေသာသူ အား သင့် ဝတ်လံု ကုိလည်း
ယူ ေစြခင်းငှာအခွင့် ေပးဦးေလာ။့ 41အကင်သူ သည် သင့် ကုိအ ိင်ုြပ ၍
ခရီးတစ် တိင်ု သွားေစ၏။ ထုိသူ
ှင့်တကွ ှစ် တိင်ုသွား ဦးေလာ။့ 42 ေတာင်း ေသာသူ အားေပး ေလာ။့ ေချးငှား လို

ေသာသူ ကုိလည်း
မ ြငင်း မပယ် ှင့်။ 43 ကုိယ် ှင့်စပ်ဆုိင် ေသာသူ ကုိ ချစ် ေလာ။့ ရနသူ် ကုိမုနး် ေလာ့
ဟေူသာပညတ် စကားကုိ သင်တို့ ကား ရ ပီ။ 44 ငါ ပညတ် သည်ကား ၊ သင်တို့သည်
ေကာင်းကင် ဘုံ၌ ှိေတာ်မူေသာ သင် တို့အဘ ၏ သား
ြဖစ် လိုေသာငှာ ။ သင် တို့၏ရနသူ် တို့ ကုိ ချစ် ကေလာ။့ သင် တို့ ကုိကျနိဆဲ် ေသာ
သူ တို့အား ေမတ္တ ာပို့ ကေလာ။့ သင်တို့ ကုိ မုနး် ေသာ သူ တို့အား ေကျးဇူးြပ ကေလာ။့
သင်တို့ ကုိ ေ ှာင့် ှက် ည ်းဆဲ ေသာသူ တို့ အဘို့ ဘုရားသခင် ကုိ ဆုေတာင်း ကေလာ။့
45အေကာင်းမူကား ၊ ေကာင်းကင်ဘုံ၌ ှိေတာ်မူေသာသင်တို့အဘသည်၊ ေကာင်း ေသာ
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သူမေကာင်း ေသာသူတို့အေပါ် ၌ ကုိယ်ေတာ် ၏ေန ကုိ ထွက် ေစေတာ်မူ၏။ ေြဖာင့်မတ်
ေသာသူ မ
ေြဖာင့်မတ်ေသာသူတို့ အေပါ် ၌မုိဃ်း ကုိ ရွာေစေတာ်မူ၏။ 46သင် တို့ ကုိ ချစ် ေသာ
သူ တို့အားသာချစ်တံု့ ြပ လျှင်
အဘယ် ေကျးဇူး တင် သနည်း။ အခွနခံ် သူတို့ပင် ဤမျှေလာက်ြပ ကသည် မ ဟတ်ု
ေလာ။ 47အေဆွအမျ ိး တို့အားသာ ေလာကဝတ် ြပ လျှင်
အဘယ်သို့ ထူးြမတ် သနည်း။ သာသနာပ
လတိူု့ပင်
ထုိအတူ ြပ ကသည်မ ဟတ်ုေလာ။ 48 ထို့ ေကာင့် ေကာင်းကင် ဘုံ၌ ှိေတာ်မူေသာ
သင် တို့အဘ သည် စုံလင် ေတာ်မူသည်နည်းတူ
သင် တို့သည်လည်း စုံလင် ြခင်း ှ ိ ကေလာ။့

6
1လူ များတို့ ြမင် ေစြခင်းငှာ ကုိယ် သီလ အကျင့်ကုိ သူ့ေ ှ ေမှာက် ၌ မ
ကျင့် မည်အေကာင်း သတိြပ ကေလာ။့ သို့ မဟတ်ု ေကာင်းကင် ဘုံ၌ ှိေတာ်မူေသာ
သင် တို့အဘ ထံမှ
အကျ ိး ကုိမ ခံ မရက။ 2 ထုိေကာင့် သင်သည် အလှူဒါန ကုိ ေပး
ေသာအခါ
လျှ ိ ဝှက် ေသာသူ တို့သည် လူ
များအချးီအမွမ်း ကုိ ခံလိ၍ု
ပဲွ သဘင်လမ်း ခရီး၌
မိမိ တို့ေ ှ မှာ တံပုိး
ခရာမှုတ်ေစသည်နည်းတူ မ ြပ ှင့်။ ငါအမှန် ဆုိ သည်ကား၊ ထုိသူတို့သည် မိမိ
တို့အကျ ိး ကုိရ က ပီ။ 3သင် သည် အလှူဒါန ကုိေပး ေသာအခါ ေပးေကာင်းကုိ မ
ထင် ှားေစြခင်းငှာ၊ လက်ျာ လက်ြပ သည် အမှု ကုိ လက်ဝဲ လက်မျှ မသိ ေစ ှင့်။ 4 မ
ထင် ှားေသာအရာကုိ ြမင် ေတာ်မူေသာသင် ၏အဘ သည် အကျ ိး ကုိထင် ှားစွာ ေပး
ေတာ်မူလတံ။့ 5သင်သည် ဆုေတာင်း ပဌနာြပ ေသာအခါ
လျှ ိ ဝှက် ေသာသူ တို့နည်းတူ မ ြပ ှင့်။ ထုိသူတို့သည် လူ
များတို့ေ ှ မှာ ထင် ှား ေစြခင်းငှာ ၊ ပဲွ သဘင်လမ်း ဆုံ လမ်းဝတို့ ၌
ရပ် လျက်ဆုေတာင်း ြခင်းငှာ အလို ှ ိ က၏။ ငါအမှန် ဆုိ သည်ကား၊ ထုိသူတို့သည်
မိမိ
တို့အကျ ိး ကုိခံရ က၏။ 6သင် သည် ဆုေတာင်း ေသာအခါ
ဆိတ်ညံ ရာအခနး်သို့ ဝင် ၍ တံခါး ကုိပိတ် ပီးမှ ၊ မ
ထင် ှားေသာအရပ်၌
ှိေတာ်မူေသာ သင် ၏အဘ ကုိ ဆုေတာင်း ေလာ။့ မ
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ထင် ှားေသာအရာ ကုိ ြမင် ေတာ်မူေသာသင် ၏အဘ သည် အကျ ိးကုိ ထင် ှားစွာ
ေပး ေတာ်မူလတံ။့ 7သင်တို့သည် ဆုေတာင်း ေသာအခါ
သာသနာပ လနူည်းတူ
အချည်း ှးီ ေသာစကားြဖင့် အထပ်ထပ်မ မက်က ှင့်။ ထုိသူတို့သည် များစွာ ေသာ
စကားအားြဖင့်
မိမိ တို့ အလို ြပည့်စုံမည်ဟု ထင်မှတ် က၏။ 8 ထုိသူ တို့ နည်းတူ မ ြပ က ှင့်။
အေကာင်းမူကား ၊ သင် တို့ အလို
ှ ိသမျှ တို့ ကုိ သင် တို့မ ေတာင်း မီှသင် တို့ အဘ
သိ ေတာ်မူ၏။ 9 ထုိေကာင့် သင် တို့ ဆုေတာင်း ရမည်မှာ ေကာင်းကင် ဘုံ၌ ှိေတာ်မူ
ေသာအကျွ ်ပ်ု တို့အဘ
ကုိယ်ေတာ် ၏နာမ ေတာ်အား ိုေသ ေလးြမတ်ြခင်း ှ ိပါေစေသာ။ 10 ိင်ုငံ ေတာ်
တည်ေထာင် ပါေစေသာ။ အလို
ေတာ်သည် ေကာင်းကင် ဘုံ၌
ြပည့်စုံသက့ဲသို့ ေြမ ကီး ေပါ်မှာ ြပည့်စုံ ပါေစေသာ။ 11 အသက် ေမွးေလာက်ေသာ
အစာ ကုိ အကျွ ်ပ်ု တို့အား ယေန ့
ေပး သနားေတာ်မူပါ။ 12 သူတစ်ပါး သည် အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိြပစ်မှားေသာအြပစ် များ
ကုိ အကျွ ်ပ်ု တို့သည် လွှတ် သက့ဲသို့
အကျွ ်ပ်ု တို့၏အြပစ် များကုိ လွှတ် ေတာ်မူပါ။ 13အြပစ် ေသွးေဆာင်ရာသို့ မ လိက်ု
မပါေစဘဲ၊ မေကာင်း ေသာအမှုအရာ မှ လည်း ကယ် ှ တ် ေတာ်မူပါ။ အစုိးပုိင်ေသာ
အခွင့် ှင့် ဘုနး်တနခုိ်း အာ ေုဘာ် သည် ကမ္ဘာ အဆက်ဆက် ကုိယ်ေတာ်၌ ှိ ပါ ၏။
အာမင် ဟု ဆုေတာင်း ကေလာ။့

14 သင်တို့သည် သူတစ်ပါး တို့၏အြပစ် ကုိလွှတ် လျှင် ၊ ေကာင်းကင် ဘုံ၌ ှိ ေတာ်
မူေသာသင် တို့အဘ သည် သင် တို့၏အြပစ်ကုိ လွှတ် ေတာ်မူမည်။ 15 သင်တို့သည်
သူတစ်ပါး တို့၏အြပစ်ကုိမ လွှတ် လျှင် ၊ သင် တို့အဘ သည် သင် တို့၏အြပစ် ကုိ
လွှတ် ေတာ်မ မူ။ 16သင်တို့သည် အစာေ ှာင် ြခင်းအကျင့်ကုိကျင့်ေသာအခါ
လျှ ိ ဝှက် ေသာသူ တို့နည်းတူ
မျက် ှာည ိးငယ် ြခင်းမ ှိ က ှင့်။ ထုိသူတို့သည် မိမိတို့အစာေ ှာင် သည်ကုိ လူ
များတို့ေ ှ မှာ ထင် ှား ေစြခင်းငှာ
မိမိ တို့မျက် ှာ ကုိဖျက် တတ်က၏။ 17 ငါအမှနအ်ကန် ဆုိ သည်ကား၊ ထုိသူတို့သည်
မိမိ
တို့အကျ ိး ကုိ ခံရ က၏။ 18သင် သည်အစာေ ှာင် ေသာအခါ အစာေ ှာင် သည်ကုိ
လူ များတို့ေ ှ မှာ မ
ထင် ှား ေစဘဲ၊ မ
ထင် ှားေသာအရပ် ၌ ှိေတာ်မူေသာ သင် တို့အဘ ေ ှ ေတာ်၌သာ ထင် ှားေစြခင်း
ငှာ ၊ ေခါင်း ကုိလိမ်းကျ ံ ေလာ။့ မျက် ှာ ကုိလည်း သစ် ေလာ။့ မ
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ထင် ှားေသာအရာ ကုိ ြမင် ေတာ်မူေသာသင် တို့အဘ သည် အကျ ိးကုိ ထင် ှားစွာ
ေပး ေတာ်မူလတံ။့ 19 သံေချး ၊ ပုိးရွ ဖျက်ဆီး ၍ သူခုိး
ထွင်းေဖာက် ခုိးယူ ရာေြမ ကီး ေပါ်မှာ ဘ ာ ကုိ မ
ဆည်းဖူး က ှင့်။ 20 သံေချး ၊ ပုိးရွ မ ဖျက်ဆီး ၍ သူခုိး
မ ထွင်း မေဖာက် မ
ခုိး မယူရာ ေကာင်းကင် ဘုံ၌
ဘ ာ ကုိဆည်းဖူး က ေလာ။့ 21 အေကာင်းမူကား ၊ အကင်အရပ် ၌ သင်
တို့၏ဘ ာ ှိ ၏။ ထုိ
အရပ်သို့ သင် တို့၏စိတ် ှလံးုေရာက် တတ်၏။ 22 မျက်စိ ကားကုိယ် ၏ဆီမီး ြဖစ်
၏။ ထုိေကာင့်
မျက်စိ ကည်လင် လျှင်
တစ်ကုိယ်လံးု လင်း လိမ့်မည် ။ 23 မျက်စိ ေြမး ှက် လျှင်
တစ်ကုိယ်လံးု မုိက် လိမ့်မည် ။ သင် ၏ အလင်း ေသာ်ကား၊ ေမှာင်မုိက် ြဖစ် လျှင်
ထုိအမုိက်သည် အလနွ် မုိက် စွတကား။ 24အဘယ်သူ မျှသခင် ှစ် ဦးအေစ ကုိ မခံ
ိင်ု ။ သခင်တစ် ဦးကုိမုနး် ၍ တစ် ဦးကုိချစ် မည်။ သခင်တစ် ဦးကုိ မီှခုိ ၍ တစ် ဦး
ကုိ မခန ့မ်ညား ြပ မည်။ သင်တို့သည် ဘုရားသခင် ၏အေစကုိ၎င်း ၊ ေလာကီစည်းစိမ်
၏အေစ ကုိ၎င်း မ
ခံ ိင်ု က။ 25 ထုိေကာင့် ငါဆုိ သည်ကား ၊ အဘယ်သို့ စား ေသာက် ရမည်ဟု အသက်
အဘို့မ စုိးရိမ် က ှင့်။ အဘယ်သို့ ဝတ် ရမည်ဟု ကုိယ် အဘို့ မ စုိးရိမ် က ှင့်။ အစာ
ထက်
အသက် ြမတ်သည်မ ဟတ်ုေလာ။ အဝတ် ထက် ကုိယ် ြမတ်သည်မဟတ်ုေလာ။ 26 မုိ
ဃ်း ေကာင်းကင်၌ ကျင်လည်ေသာငှက် များကုိ ကည့် ှု ဆင်ြခင် ကေလာ။့ ထုိငှက်
တို့သည် မျ ိ းေစ့ကုိ မ
စုိက် မ ကဲ၊ စပါးကုိမ ရိတ် ၊ ကျ ီ ၌ မ စု မသွင်း။ သို့ ေသာ်လည်း
ေကာင်းကင် ဘုံ၌ ှိေတာ်မူေသာသင် တို့အဘ သည် သူ
တို့ ကုိ ေကျွးေမွး ေတာ်မူ၏။ ထုိငှက် တို့ထက်
သင် တို့သည် အလနွ်ြမတ် သည်မ ဟတ်ုေလာ။ 27 အဘယ်သူ သည် စုိးရိမ် ြခင်း
အားြဖင့်
မိမိ အသက်တာ ကုိ တစ် ေတာင် ခန ့မ်ျှ တိးုပွား ေစ ိင်ု သနည်း။ 28အဝတ် အဘို့ ၌
အဘယ်ေကာင့် စုိးရိမ် ရသနည်း။ ေတာ
ှင်းပင် တို့သည် အဘယ်သို့ ေသာအားြဖင့် ကီးပွား သည်ကုိ ဆင်ြခင် ေအာက်ေမ့

ကေလာ။့ ထုိအပင်တို့သည် အလပ်ုလည်းမ လပ်ု ၊ ချည်ြဖစ်ေစြခင်းငှာမ ငင် မဝင့်။
29 သို့ ေသာ်လည်း ဘုနး် ကီး ေသာေ ှာလမုန် မင်း ကီး၏အဝတ် သည် ထုိ
အပင်တစ် ပင်မျှ၏အဝတ်ကုိ မ
မီှဟငုါဆုိ ၏။ 30 ယုံ ကည် အားနည်းေသာသူတို့ ၊ ယေန ့
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အသက် ှင်လျက်
နက်ြဖန် မီးဖုိ ထဲသို့ ေရာက် ေသာေတာ ြမက်ပင် ကုိ ဘုရားသခင် သည် ထုိသို့ ေသာ
အဝတ် ှင့် ဖုံးလွှမ်းေတာ်မူလျှင်၊ ထုိမျှမက
သင် တို့ ကုိအဝတ် ှင့် ဖုံးလွှမ်းေတာ်မူမည် မ ဟတ်ုေလာ။ 31 ထုိေကာင့် အဘယ်သို့
စား ေသာက် ရအံန့ည်း။ အဘယ်သို့ ဝတ် ရအံန့ည်းဟ၍ူမ စုိးရိမ် က ှင့်။ ထုိ
အရာများကုိ သာသနာပ
လတိူု့သည် ှာေဖွ တတ်က၏။ 32 ထုိအရာ များကုိ သင်တို့သည် အသုံးလို
ေကာင်း ကုိ ေကာင်းကင် ဘုံ၌ ှိ ေတာ်မူေသာသင် တို့ အဘ သည် သိ ေတာ်မူ၏။

33 ဘုရားသခင် ၏ ိင်ုငံ ေတာ် ှင့် ေြဖာင့်မတ် ြခင်းတရားေတာ်ကုိ ေ ှးဦးစွာ ှာ က
ေလာ။့ ေနာက်မှ ထုိအရာ များကုိ ထပ် ၍ေပးေတာ်မူလတံ။့ 34 ထို့ ေကာင့် နက်ြဖန် အဘို့
မ စုိးရိမ် က ှင့်။ နက်ြဖန် ေနသ့ည် မိမိ
အဘို့ စုိးရိမ် လိမ့်မည်။ ယခုေန၌့ ှိေသာမေကာင်း မသင့်ေသာအရာ သည် ယခုေန ့
ဘို့ ေလာက် ေပ၏။

7
1သင်တို့သည် စစ်ေကာ ဆုံးြဖတ်ြခင်း ှင့် ကင်းလတ်ွ ရမည်အေကာင်း
သူတစ်ပါး၏အမှု၌ စစ်ေကာ ဆုံးြဖတ်ြခင်းကုိ မ ြပ က ှင့်။ 2သင်တို့သည် အကင်
တရားအတိင်ုး သူတစ်ပါးကုိစီရင် က၏။ ထုိတရားအတိင်ုးစီရင် ြခင်းကုိ ခံရ ကမည်။
အကင်ချနိ၊် တင်းပမာဏ ှင့်
သူတစ်ပါးအား ေပး၏။ ထုိပမာဏ
အတိင်ုး
ကုိယ်ခံရ ကမည်။ 3 ကုိယ် မျက်စိ ၌ ှိေသာ တံကျင် ကုိ မ
ေအာက်ေမ့ ဘဲ ညီအစ်ကုိ မျက်စိ ၌ ှိေသာ ေြငာင့်ငယ် ကုိ အဘယ်ေကာင့် ကည့် ှု
သနည်း။ 4 ကုိယ် မျက်စိ ၌
တံကျင် ှိလျက်ပင်ညီအစ်ကုိ အားသင် ၏မျက်စိ ၌ ှိေသာေြငာင့်ငယ် ကုိ ထုတ် ပါ
ရေစ ဟု အဘယ်သို့ ဆုိ သနည်း။ 5လျှ ိ ဝှက် ေသာသူ၊ ကုိယ် မျက်စိ ၌ ှိေသာတံကျင်
ကုိေ ှးဦးစွာ ထုတ်ပစ် ေလာ။့ ေနာက်မှ ညီအစ်ကုိ မျက်စိ ၌
ှိေသာ ေြငာင့်ငယ် ကုိ ထုတ်ပစ် ြခင်းငှာ ှ င်းလင်း စွာြမင်လိမ့်မည်။ 6 ြဖ စင် ေသာ

အရာ ကုိ ေခွး တို့အား မ
ေပး က ှင့်။ ပုလဲ
ရတနာတို့ ကုိ ဝက် တို့ေ ှ မှာမ ချ မထားက ှင့်။ သို့ ြပ လျှင်ထုိအရာတို့ ကုိ ေကျာ်နင်း
၍ သင် တို့ ကုိလှည့် လျက်
ကုိက်ြဖတ် ကလိမ့်မည်။ 7 ေတာင်း ကေလာ။့ ေတာင်းလျှင် ရ မည်။ ှာ ကေလာ။့
ှာလျှင် ေတွ့ မည်။ တံခါးကုိေခါက် ကေလာ။့ ေခါက်လျှင် ဖွင့် မည်။ 8 ေတာင်း ေသာ
သူ မည်သည်ကား ရ ၏။ ှာ ေသာသူ လည်း
ေတွ့ ၏။ ေခါက် ေသာသူ အားလည်း
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တံခါးကုိ ဖွင့် ၏။ 9သားသည် မုန ့် ကုိေတာင်း လျှင် မိမိ
သား အား ေကျာက် ကုိေပး မည်သူ၊ 10 ငါး ကုိ ေတာင်း လျှင်
ေ မ ကုိ ေပး
မည်သူ
တစ်စုံတစ်ေယာက် မျှသင် တို့တင်ွ
ှိ သေလာ။ 11သင် တို့သည် အဆုိး
ြဖစ် လျက်ပင် ကုိယ် သား တို့အား
ေကာင်း ေသာအရာ ကုိ ေပး
တတ်လျှင် ၊ ထုိမျှမက ေကာင်းကင် ဘုံ၌ ှိ ေတာ် မူေသာ သင် တို့ အဘ သည်
ဆုေတာင်း ေသာသူ တို့အား ေကာင်း ေသာ အရာ ကုိ သာ၍ ေပး ေတာ်မူမည် မဟတ်ု
ေလာ။ 12သင် တို့သည် ကုိယ် ၌သူတစ်ပါး ြပ ေစ လိသုမျှ အတိင်ုးသူတစ်ပါး ၌ြပ က
ေလာ။့ ဤ
ပညတ်ကား ပညတ္တိ
ကျမ်း ှင့်
အနာဂတ္တ ိ ကျမ်းတို့၏ အချ ပ်အြခာပင် ြဖစ် သတည်း။ 13ကျ ်း ေသာတံခါး ကုိဝင်
ကေလာ။့ ပျက်စီး ြခင်းသို့
ေရာက် ေသာလမ်း ှင့် တံခါး သည် ကျယ်ဝနး် သည် ြဖစ်၍ဝင် ေသာသူ တို့သည်များ
က၏။ 14အသက် ှင်ြခင်းသို့
ေရာက် ေသာလမ်း ှင့်
တံခါး သည် အလနွက်ျ ်းေြမာင်း သည်ြဖစ်၍၊ ေတွ့ ဝင်ေသာ သူ
တို့သည် နည်း က၏။ 15အတင်ွး ၌ကမ်းတမ်း ေသာ ေတာေခွး ြဖစ် လျက်
သုိး ေရ ကုိြခံ ၍ သင် တို့ ှ ိရာ သို့လာ ေသာ မိစ္ဆာ
ပေရာဖက် တို့ ကုိ သတိ ှင့် ေ ှာင် ကေလာ။့ 16 ထုိသူ တို့၏အကျင့် ကုိေထာက် ၍ သူ
တို့၏သေဘာကုိ သိ
ကလိမ့်မည်။ ဆူးပင် ၌
စပျစ်သီး ကုိ ဆွတ် တတ် သေလာ
။ ဆူးေလ
ပင်၌
သေဘင်္ာသဖနး် သီးကုိ ဆွတ် တတ် သေလာ။ 17 ေကာင်း ေသာအပင် သည် ေကာင်း
ေသာအသီး ၊ မေကာင်း ေသာအပင် သည် မေကာင်း ေသာအသီး ကုိ သီး တတ်၏။
18 ေကာင်း ေသာအပင် သည် မေကာင်း ေသာအသီး ၊ မေကာင်း ေသာအပင် သည်
ေကာင်း ေသာအသီး ကုိ မ
သီး ိင်ု ။ 19 ေကာင်း ေသာအသီး
မ သီး ေသာအပင် ှိသမျှ တို့ ကုိခုတ်လဲှ ၍
မီး ထဲသို့
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ချ လိက်ုတတ်၏။ 20 သို့ ြဖစ်လျှင် ထုိပေရာဖက် တို့၏အကျင့် ကုိေထာက် ေသာ် သူ
တို့၏သေဘာကုိ သိ ရ ကလိမ့်မည်။ 21သခင် ၊ သခင် ဟု ငါ ့ ကုိေလျှာက် ေသာသူ
တိင်ုး
ေကာင်းကင် ိင်ုငံ ေတာ်သို့
ဝင် ရလိမ့်မည်မ ဟတ်ု။ ေကာင်းကင် ဘုံ၌
ှိေတာ်မူေသာ ငါ ့ ခမည်းေတာ် ၏အလို ကုိေဆာင် ေသာသူ သာလျှင် ဝင်ရလိမ့်မည်။

22 ထုိ ေန ့၌ ကား၊ သခင် ၊ သခင် ၊ အကျွ ်ပ်ုတို့သည် ကုိယ်ေတာ် အခွင့် ှင့် ဆုံးမ
ဩဝါဒေပးပါ ပီမ ဟတ်ုေလာ။ ကုိယ်ေတာ် အခွင့် ှင့်
နတ်ဆုိး တို့ ကုိ ှင်ထုတ် ပါ ပီ မဟတ်ု ေလာ။ ကုိယ်ေတာ် အခွင့် ှင့်
များစွာ ေသာ တနခုိ်း တို့ ကုိ ြပ ပါ ပီ မဟတ်ု ေလာဟု အများ ေသာသူ တ ◌ို့သည်
ေလျှာက် ကလိမ့်မည်။ 23 ထုိသို့ ေလျှာက် ကေသာအခါ သင် တို့ ကုိ ငါအလျင်း မသိ ၊
အဓမ္မ
အမှုကုိ ြပ ေသာသူ တို့ ၊ ငါ ့ ထံမှ ဖယ် ကဟု ထုိသူ
တို့အား အတည့်အလင်း ငါေြပာမည်။ 24အကင်သူ သည်ငါ ေဟာေြပာေသာ ဤ
စကား ကုိ ကား၍နားေထာင် ၏။ ထုိသူ
သည် ေကျာက် ေပါ်မှာ အိမ် ေဆာက် ေသာ ပညာ ှိ ှင့် တူေကာင်းကုိ ငါပုံြပ မည်။

25 မုိး ရွာ ၍
ေရစီး သည် ှင့်
ေလ လာ ၍ ထုိ
အိမ် ကုိတိက်ု သည် ှိေသာ်၊ ေကျာက် ေပါ်မှာ တည် ေသာေကာင့် မ ပိ မလဲေန၏။

26အကင်သူသည်ငါ ေဟာေြပာေသာ ဤ
စကား ကုိကား ၍
နား မ ေထာင်ဘဲေန၏။ ထုိသူ
သည် သဲ
ေပါ်မှာ အိမ် ေဆာက် ေသာ လူ
မုိက် ှင့် တူ ေကာင်း ကုိ ငါပုံြပ မည်။ 27 မုိဃ်း ရွာ ၍
ေရစီး သည် ှင့်
ေလ လာ ၍
ထုိ အိမ် ကုိ တိက်ု ေသာအခါ ၊ ကီးစွာ ေသာ ပိ လဲ ြခင်းသို့ ေရာက် ေလသည် ဟု
ေဟာ ေတာ်မူ ၏။ 28 ထုိ ေဒသနာ ေတာ်ကုိ ေယ ှု ေဟာေတာ်မူသည်အဆုံး ၌
ပရိသတ် အေပါင်းတို့သည် ဆုံးမ
ဩဝါဒ ေပး ေတာ်မူြခင်းကုိ အလနွ်အံဩ့ က၏။ 29 အေကာင်းမူကား ၊ ကျမ်းြပ
ဆရာနည်းတူ မ ဟတ်ု၊ အစုိးရ
ေသာ သူနည်းတူ ဆုံးမ ဩဝါဒ ေပး ေတာ်မူ၏။
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8
1 ကုိယ်ေတာ် သည် ေတာင် ေပါ်မှ ဆင်း က ေတာ်မူလျှင် ၊ များစွာ ေသာလူ အေပါင်း
တို့သည် ေနာက်ေတာ်သို့ လိက်ု က၏။ 2 ထုိအခါ
နူာစဲွ ေသာသူတစ်ေယာက်သည် ွတ်ြပပ် လျက်၊ သခင် အလို ေတာ် ှိလျှင်
ကျွနေ်တာ် ကုိ သန ့် ှ င်း ေစ ိင်ု ေတာ်မူသည်ဟု ေလျှာက် ေလ၏။ 3 ေယ ှုကလည်း
ငါအလို ှ ိ ၏။ သန ့် ှ င်း ြခင်းသို့ ေရာက်ေစ ဟု မိန ့် ေတာ်မူလျက် လက် ေတာ်ကုိဆန ့် ၍
ထုိသူ
ကုိတို့ ေတာ်မူ၏။ ထုိခဏြခင်း တင်ွ
နူာ ေပျာက်၍ သန ့် ှ င်း ြခင်းသို့ ေရာက်ေလ၏။ 4 ေယ ှု ကလည်း သင်သတိြပ ။ ဤ

အေကာင်းကုိ အဘယ်သူ အားမျှမေြပာ ှင့်။ ယဇ် ပုေရာဟိတ်ထံသို့ သွား ၍
ကုိယ် ကုိြပ ေလာ။့ သူတစ်ပါး ၌ သက်ေသ ြဖစ်ေစြခင်းငှာ ေမာေ ှ စီရင် မှာထား
ေသာ ပူေဇာ် သက္ကာကုိဆက် ေလာဟ့ု မိန ့် ေတာ်မူ၏။

5 ထုိေနာက်မှကေပရေနာင် မိ သို့
ကဝင် ေတာ်မူလျှင်၊ တပ်မှူး တစ်ေယာက်သည် အထံ
ေတာ်သို့လာ ၍၊ 6သခင် ၊ ကျွနေ်တာ် ၏ ငယ်သား တစ်ေယာက်သည် လက်ေြခေသ
သည်အနာ ှင့် ြပင်းစွာ ခံရ ၍ အိမ် တင်ွ
တံးုလံးု ေနပါသည်ဟု ေတာင်းပန် ေလ၏။ 7 ေယ ှုကလည်း ငါ လာ ၍ ချမ်းသာ ေပး
မည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူလျှင် ၊

8တပ်မှူး က၊ သခင် ၊ ကျွနေ်တာ် ၏ အိမ်မုိး ေအာက် သို့ ကဝင် ေတာ်မူြခင်း ေကျးဇူး
ေတာ်ကုိ ကျွနေ်တာ် မ ခံထုိက် ပါ။ အမိန ့် ေတာ် တစ်ခွနး် ှ ိလျှင်
ကျွနေ်တာ် ၏ငယ်သား သည် ချမ်းသာ ရပါလိမ့်မည်။ 9 ဥပမာကား၊ ကျွနေ်တာ် သည်
မင်း ေအာက် ၌ကျွနခံ်ေသာသူ ြဖစ် ေသာ်လည်း စစ်သူရဲ များကုိအပ်ုစုိး ၍ တစ်ဦး ကုိ
သွား ေချဟဆုို လျှင်
သွား ပါ၏။ တစ်ဦး ကုိ လာ
ခ့ဲဟဆုိုလျှင် လာ ပါ၏။ ကျွန် ကုိလည်း ဤအမှု ကုိ လပ်ု ေတာ့ ဟဆုိုလျှင်
လပ်ု ပါ၏ဟု တပ်မှူးေလျှာက် ေလ၏။ 10 ထုိစကားကုိ ေယ ှု သည်ကား လျှင်
အံဩ့ ြခင်း ှ ိ၍၊ ငါ အမှန် ဆုိသည်ကား၊ ဤမျှေလာက် ေသာ ယုံကည် ြခင်းကုိ ဣ
သေရလ
အမျ ိး၌ ပင် ငါမ ေတွ့ ဘူးေသး။ 11 ငါဆုိ ြပနသ်ည်ကား ၊ လူ
များတို့သည်၊ အေ ှ အရပ်၊ အေနာက် အရပ်မှ လာ ၍ ၊ ေကာင်းကင် ိင်ုငံ ေတာ်၌
အာြဗဟံ ၊ ဣဇာက် ၊ ယာကုပ် တို့ ှင့်တကွ ေလျာင်း ရကလတံ၊့ 12 ိင်ုငံ ေတာ်သား
တို့သည်လည်း
ငိေု ကး ြခင်း၊ အံသွား ခဲ ကိတ် ြခင်း ှ ိ ရာ၊ ြပင် အရပ်ေမှာင်မုိက် ထဲသို့
ှင်ချ ြခင်းကုိ ခံရကလတံဟ့ု ေနာက် ေတာ်သို့ လိက်ုေသာသူ တို့အား မိန ့် ေတာ်မူ ပီး

မှ ၊
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13တပ်မှူး အား သင်သွား ေလာ။့ ယုံကည် သည် ှင့်အညီ သင် ၌ြဖစ် ေစဟု မိန ့် ေတာ်
မူ၏။ ထုိ
ခဏြခင်း တင်ွ သူ
၏ငယ်သား သည် အနာ
ေရာဂါကင်း၍ သက်သာြခင်းသို့ ေရာက်ေလ၏။ 14 ထုိေနာက်မှေယ ှု သည် ေပတ ု
အိမ် သို့ က ၍
ေပတ ု ၏ ေယာက္ခမ
သည် ဖျားနာ စဲွလျက်
တံးုလံးု ေန သည်ကုိ ေတွ့ြမင် ေတာ်မူ၏။ 15 ထုိမိနး်မ ၏လက် ကုိ တို့
ေတာ်မူလျှင် ၊ သူသည် အဖျား ေပျာက် သြဖင့်
ထ ၍
ဧည့်သည် ဝတ်ကုိ ြပ ေလ၏။ 16ညဦးယံ ၌
နတ်ဆုိးစဲွ ေသာသူအများ တို့ ကုိ အထံ
ေတာ်သို့ ေဆာင်ခ့ဲ ၍ ှ တ်ေတာ် မက် ကာမျှ ှင့်ထုိနတ်
တို့ ကုိ ှင်ထုတ် ေတာ်မူ၏။ နာ
ေသာသူ ှိသမျှ တို့ ကုိ သက်သာ ေစေတာ်မူ၏။ 17 ထုိ အေကာင်းအရာမူကား၊ သူ
သည် အကျွ ်ပ်ု တို့ အနာ
ေရာဂါေဝဒနာ များကုိ ယူတင် ေဆာင်ရွက် ေလ သည်ဟု ပေရာဖက် ေဟ ှာယ
ေဟာ ဘူးေသာစကား
ြပည့်စုံ မည်အေကာင်း ြဖစ် သတည်း။ 18 များ စွာ ေသာ လူ အေပါင်း တို့သည်
ကုိယ်ေတာ် ကုိဝနး်ရံ လျက် ေနကသည်ကုိ ြမင် ေတာ်မူလျှင် ၊ ကမ်းတစ်ဘက် သို့
ကူး မည့်အေကာင်း အမိန ့် ေတာ် ှိ၏။ 19 ထုိအခါ
ကျမ်းြပ ဆရာတစ် ေယာက်သည်လာ ၍ အ ှင် ဘုရား၊ ကုိယ်ေတာ် က ေတာ်မူရာ
အရပ်ရပ် သို့ အကျွ ်ပ်ုလိက်ု ပါမည်ဟု ေလျှာက် ေလ၏။

20 ေယ ှု ကလည်း ေြမေခွး သည် ေြမတင်ွး ှိ ၏။ မုိဃ်း ေကာင်းကင်၌ ကျင်လည်
ေသာငှက် သည်နားေနရာ အရပ် ှိ ၏။ လူ
သား မူကား ၊ ေခါင်း ချ ရာမျှ မ ှိဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
21အြခား ေသာ တပည့် ေတာ်ကလည်း ၊ သခင် ၊ အကျွ ်ပ်ု အဘ ကုိ ေ ှးဦးစွာ သွား
၍ သဂ ဟ် ရေသာ အခွင့် ကုိေပးေတာ်မူပါဟု ေလျှာက် ေလ၏။

22 ေယ ှု ကလည်း၊ ငါ ့ ေနာက် သို့ လိက်ုေလာ။့ လေူသ
တို့သည် မိမိ
လေူသ တို့ ကုိ သ ဂ ဟ် ပါေလေစဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 23 ထုိအခါ ေလှ ထဲသို့
ဝင် ေတာ်မူ၍ တပည့် ေတာ်တို့သည် လိက်ု က၏။ အိင်ု ၌
လှုိင်း တံပုိးြပင်းစွာ ထ ၍
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ေလှ ကုိ လွှမ်း ေလ၏။ 24 ကုိယ်ေတာ် သည် ကျနိး်စက် ၍ ေန ေတာ် မူ၏။
25တပည့်ေတာ်တို့သည် ချ ်းကပ် ၍ ကုိယ်ေတာ် ကုိ ှ ိး ပီးလျှင် ၊ သခင် ၊ အကျွ ်ပ်ု
တို့သည် ပျက်စီး ြခင်းသို့ ေရာက်ပါ၏။ ကယ်မ ေတာ်မူပါဟု ေလျှာက် ကေသာ်၊

26 ကုိယ်ေတာ်က၊ ယုံကည် အားနည်းေသာ သူတို့ ၊ အဘယ်ေကာင့် ေ ကာက် တတ်
သနည်း ဟု ေမး
ေတာ်မူ ပီးလျှင် ၊ ထ
၍ေလ ှင့် ပင်လယ် ကုိ ဆုံးမ
ေတာ်မူသြဖင့် အလနွ် သာယာ ေလ၏။ 27 ထုိလူ တို့ကလည်း ၊ ဤ
သူကားအဘယ်သို့ ေသာသူနည်း။ ေလ
ှင့် ပင်လယ် သည် သူ
၏စကားကုိ နားေထာင် ပါသည်တကားဟု အံဩ့ က၏။ 28ကမ်းတစ်ဘက်
ဂါဒရ ြပည် သို့
ေရာက် ေတာ်မူေသာအခါ နတ်ဆုိးစဲွ ေသာလူ ှစ် ေယာက်တို့သည် ထုိ
လမ်း ကုိ အဘယ်သူ မျှ မ
သွား ိင်ု ေအာင် အလနွ် ကမ်းက တ် စွာြပ လျက်၊ သခင်္ျ ိ င်း တစြပင်မှ
ထွက်လာ ၍ ကုိယ်ေတာ် ကုိ ခရီးဦး ကိ ြပ ပီးလျှင်၊ 29 ဘုရားသခင် ၏ သား
ေတာ်ေယ ှု၊ ကုိယ်ေတာ် သည် အကျွ ်ပ်ု တို့ ှင့်
အဘယ်သို့ ဆုိင်သနည်း။ အချနိ်
မ ေရာက်မီှ အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ ည ်းဆဲ ြခင်းငှာ ကလာ ေတာ်မူသေလာဟု ေအာ်ဟစ် ၍
ေလျှာက် က၏။ 30 ထုိသူ တို့ ှင့် မနးီမေဝး
ေသာအရပ်၌
များစွာ ေသာဝက် အစု သည်ကျက်စား လျက် ှိ ၏။ 31 နတ်ဆုိး တို့လည်း
ကုိယ်ေတာ်သည် အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ ှင်ထုတ် လျှင် ၊ ထုိဝက် အစု ထဲသို့
ဝင်ရပါမည် အေကာင်း အခွင့် ေပးေတာ်မူပါဟု ေတာင်းပန် ကေသာ်၊ 32 သွား က
ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ နတ်ဆုိးတို့သည် ထွက် ၍ ဝက် ထဲသို့ ဝင် သြဖင့်
ဝက်အစု ှိသမျှ သည်အိင်ု ကမ်းေစာက် ကုိ တဟနုတ်ည်း ေြပးဆင်း၍
ေရ ၌ ေသ က၏။ 33 ဝက်ေကျာင်း ေသာသူ တို့သည်လည်း
ေြပး ၍
မိ ထဲသို့ ဝင် ပီးလျှင်၊ နတ်ဆုိးစဲွ ေသာသူ တို့၏အေကာင်း
မှစ၍ ြဖစ် ေလသမျှတို့ ကုိ ကားေြပာ ကေသာ်၊ 34တစ် မိ လံးု လည်း
ေယ ှု ကုိေတွ့ အံေ့သာငှာ ထွက်လာ က၏။ ကုိယ်ေတာ် ကုိေတွ့ြမင် လျှင်
မိမိ တို့ ြပည် က
ထွက်သွား ေတာ်မူမည်အေကာင်း
ေတာင်းပန် က၏။
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9
1 ထုိအခါ
ကုိယ်ေတာ်သည် ေလှ စီး ၍
ကူး ြပနသ်ြဖင့်၊ မိမိ
မိ သို့
ေရာက် ေတာ်မူ၏။ 2လက်ေြခေသ ၍
အိပ်ရာ ေပါ်မှာ တံးုလံးု ေနေသာ သူတစ်ေယာက်ကုိ အထံ
ေတာ်သို့ ေဆာင်ခ့ဲ က၏။ ေယ ှု သည်ထုိသူ တို့၏ ယုံကည် ြခင်းကုိြမင် လျှင်
လက်ေြခေသ ေသာသူ အား၊ ငါသ့ား မ စုိးရိမ် ှင့်။ သင် ၏အြပစ်
ကုိ လတ်ွ ေစ ပီ ဟမိုန ့် ေတာ်မူ၏။ 3ကျမ်းြပ ဆရာအချ ိ တို့က၊ ဤသူ
သည်ဘုရားကုိလနွက်ျ း ၍ ေြပာသည်ဟု ထင် က၏။ 4 ေယ ှု သည် ထုိသူ
တို့၏စိတ် ကုိ သိြမင် ေတာ်မူလျှင် ၊ သင်တို့သည် အဘယ်ေကာင့် ြင စူ ေသာစိတ်
ှိ ကသနည်း။ 5 အဘယ် စကားကုိသာ၍ ေြပာ လယ်ွသနည်း။ သင် ၏အြပစ် ကုိ

လတ်ွ ေစ ပီဟု ေြပာလယ်ွသေလာ။ သင်ထ ၍
လှမ်းသွား ေလာ့ဟု ေြပာ လယ်ွသေလာ။ 6 လူ သား သည် ေြမ ကီး ေပါ်မှာ အြပစ်
လွှတ် ပုိင် သည်ကုိ သင်တို့သိ ေစြခင်းငှာ ထ ေလာ။့ ကုိယ် အိပ်ရာ ကုိ ေဆာင် ၍ ကုိယ်
အိမ် သို့
သွား ေလာ့ ဟု လက်ေြခေသ ေသာသူ အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 7 ထုိသူသည်လည်း ထ
၍
မိမိ အိမ် သို့
သွား ေလ၏။ 8လူ အစုအေဝးတို့သည်ြမင် လျှင်
အံဩ့ ြခင်း ှ ိ၍ ၊ လူ
တို့အား ဤသို့ ေသာ
အခွင့် ကုိ အပ်ေပး ေတာ်မူေသာ ဘုရားသခင် ၏ ဂုဏ် ေတာ်ကုိချးီမွမ်း က၏။ 9 ေယ ှု
သည် ထုိ
အရပ်မှက ေတာ်မူလျှင် ၊ မသ္သဲ
အမည် ှိေသာသူတစ်ေယာက်သည် အခွနခံ် ရာတဲ၌
ထုိင် ေနသည်ကုိ ြမင် ေသာ်၊ ငါ ့ ေနာက် သို့ လိက်ုေလာဟ့ု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ ထုိသူသည်
လည်း
ထ ၍ ေနာက် ေတာ်သို့ လိက်ုေလ၏။ 10 ထုိေနာက်မှ အိမ် တင်ွ
စားပဲွ ၌ ေလျာင်းေတာ်မူစ ် ၊ အခွနခံ် ေသာသူများ ှင့်
ဆုိး ေသာသူများတို့သည် လာ
၍
ကုိယ်ေတာ် မှစေသာ တပည့် ေတာ်တို့ ှင့်တကွ စားပဲွ၌ေလျာင်း က၏။ 11 ဖာရိ ှဲ
တို့သည် ြမင် လျှင်
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တပည့် ေတာ်တို့အား၊ သင် တို့ဆရာ သည် အခွနခံ် ေသာသူ၊ ဆုိး
ေသာသူတို့ ှင့်အတူ အဘယ်ေကာင့် စား သနည်းဟဆုို က၏။
12 ေယ ှုသည် ကား ေတာ်မူလျှင် ၊ ကျနး်မာ ေသာသူ တို့သည် ေဆးသမား
ကုိ အလို
မ ှိ က။ နာ
ေသာသူ တို့ သာလျှင် အလို ှ ိ က၏။ 13ယဇ် ပူေဇာ်ြခင်းအကျင့်ထက် သနား
ြခင်းက ုဏာအကျင့်ကုိ ငါ ှစ်သက် ၏ဟေူသာ ကျမ်းစကားကုိ နားလည်ြခင်းငှာသင်
တို့ သွား ၍
သင် ကေလာ။့ ေြဖာင့်မတ် ေသာသူတို့ ကုိ ေနာင်တသို့ ေခါ် ြခင်းငှာ၊ ငါလာ သည် မ
ဟတ်ု။ ဆုိး ေသာသူတို့ ကုိ ေခါ်ြခင်းငှာ၊ ငါလာသတည်းဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
14 ထုိအခါ
ေယာဟန် ၏ တပည့် တို့သည် အထံ
ေတာ်သို့ ချ ်းကပ် ၍၊ အကျွ ်ပ်ု တို့ ှင့်
ဖာ ရိ ှ ဲ တို့သည် အဖနတ်လဲလဲ အစာေ ှာင် က သည် ြဖစ်၍၊ အဘယ်ေကာင့်
ကုိယ်ေတာ် ၏တပည့် တို့သည် အစာ
မ ေ ှာင်ဘဲ ေနကပါသနည်းဟု ေလျှာက် က၏။
15 ေယ ှု က လည်း မဂင်္လာေဆာင် လလုင်သည် မိမိအေပါင်းအေဘာ် တို့ ှင့်အတူ
ှိ စ ်အခါသူတို့သည် စိတ်မသာ ညည်းတာွးတတ် ကသေလာ။ မဂင်္လာေဆာင် လလုင်
ကုိ သူ၏အေပါင်းအေဘာ် တို့ ှင့် ခွာ ၍ ယူသွား ေသာ အချနိ် ကာလေရာက် လိမ့်မည်။
ထုိအခါ
သူတို့သည် အစာေ ှာင် ကလိမ့်မည်။ 16 အဝတ် ေဟာင်း ကုိ အထည် သစ် ှင့်ဖာ
ေလမ့ ှိ။ ထုိသို့ ဖာလျှင် ဖာ
ေသာအထည်သည် အဝတ် ေဟာင်းကုိ စား
၍
အေပါက် ကျယ်တတ်၏။ 17 ၎င်းနည်းေဟာင်း ေသာ သားေရဘူး
၌
အသစ် ေသာစပျစ်ရည် ကုိ ထည့် ေလမ့ ှိ။ ထုိသို့
ထည့်လျှင် ၊ သားေရဘူး
သည် စုတ်ကဲွ သြဖင့် ၊ စပျစ်ရည် သည် ယုိ
၍
သားေရဘူး လည်း ပျက်စီး တတ်၏။ အသစ် ေသာ စပျစ်ရည် ကုိ အသစ် ေသာ
သားေရဘူး ၌ ထည့် ေလ့ ှ ိ၏။ ထုိသို့ထည့်လျှင် ှစ် ပါးစလံးုမ ပျက်စီး ဟု မိန ့် ေတာ်
မူ၏။

18 ထုိ စကားကုိ မိန ့် ေတာ်မူစ ် အရာ ှိ တစ် ေယာက်သည် လာ
၍ ြပပ်ဝပ် လျက်၊ အကျွ ်ပ်ု ၏ သမီး
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သည် ယခုပင် ေသ ဆဲ ှိပါ၏။ သို့ ေသာ်လည်း ၊ ကုိယ်ေတာ်သည်က ၍ သူ့
အေပါ် ၌လက် ကုိတင် ေတာ်မူလျှင် အသက် ှင်ပါလိမ့်မည်ဟု ေလျှာက် ၏။
19 ေယ ှု သည် ထ
၍
တပည့် ေတာ် ှင့်အတထုိူသူ ေနာက် သို့ လိက်ုေတာ်မူ၏။ 20 ထုိအခါ
တစ်ဆယ့် ှစ် ှစ် ပတ်လံးုေသွး သွန်အနာစဲွေသာမိနး်မ တစ်ေယာက်က၊ 21 ငါသည်
အဝတ် ေတာ်ကုိသာ
တို့ လျှင်
ချမ်းသာ ရမည်ဟု စိတ်ထင် ှင့် ေနာက် ေတာ်သို့ ချ ်းကပ် ၍ အဝတ် ေတာ်၏ ပနး်ပွား
ကုိ တို့ ေလ၏။ 22 ေယ ှု သည် လှည့် ၍
ထုိမိနး်မ ကုိြမင် ေတာ်မူလျှင် ၊ ငါသ့မီး ၊ မ
စုိးရိမ် ှင့်။ သင် ၏ယုံကည် ြခင်းသည် သင့် အနာကုိ ငိမ်း ေစ ပီ ဟုမိန ့် ေတာ်မူ၏။
ထုိ
ခဏ မှစ၍ ထုိမိနး်မ သည်အနာေပျာက်ကင်း ေလ၏။ 23အရာ ှိ အိမ် သို့
ေရာက် ေတာ်မူ၍
တီးမှုတ် ေသာ သူတို့ ှင့်
များစွာ ေသာလူတို့သည် အနုး်အနုး်သဲသဲ ြပ ကသည်ကုိြမင် လျှင် ၊ 24 ဖယ် ှား က
ေလာ။့ မိနး်မငယ် ေသ သည်မ ဟတ်ု၊ အိပ်ေပျာ် သည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူေသာ်၊ ထုိသူ
တို့သည် ြပက်ယယ်ြပ က၏။ 25 ထုိလူ များကုိ ြပင် သို့ ထွက်ေစ ပီးမှ အတင်ွးသို့ ဝင်
၍၊ မိနး်မငယ် ၏လက် ကုိ ကုိင် ေတာ်မူသည်တင်ွ သူသည် ထ ေလ၏။ 26 ထုိ သိတင်း
စကားသည် တစ်ြပည်လံးု ၌
ှ ံြပား ေကျာ်ေစာေလ၏။ 27 ထုိ အရပ်မှ ေယ ှု သည် က ေတာ်မူစ ်၊ မျက်စိကနး်

ေသာသူ ှစ် ေယာက်တို့သည် ေနာက် ေတာ်သို့ လိက်ု၍ ဒါဝိဒ် ၏သား ေတာ်၊ ကျွနေ်တာ်
တို့ ကုိ သနား
ေတာ်မူပါဟု ဟစ်ေကာ် က၏။ 28 အိမ် သို့
ဝင် ေတာ်မူလျှင် ၊ မျက်စိ ကနး်ေသာသူ တို့သည် အထံ
ေတာ်သို့ ချ ်းကပ် က၏။ ကုိယ်ေတာ်က လည်း၊ ဤအမှု ကုိ ငါတတ် ိင်ု သည်ကုိ
ယုံ သေလာ ဟု ေမး
ေတာ်မူလျှင် ၊ ယုံ
ပါ၏သခင် ဟု ေလျှာက် က၏။ 29 ထုိအခါ
သူ တို့၏ မျက်စိ ကုိတို့ ေတာ်မူ၍၊ သင် တို့ ယုံ
ြခင်း ှ ိသည်အတိင်ုး
သင် တို့ ၌ြဖစ် ေစ ဟု မိန ့် ေတာ်မူလျှင် ၊ 30 သူ တို့သည် မျက်စိ ပွင့်လင်း ေလ၏။
ေယ ှု ကလည်း ၊ အဘယ်သူ မျှမသိ ေစြခင်းငှာသတိြပ ကေလာ့ ဟု ြမစ်တား ေတာ်
မူ၏။ 31 သို့ ေသာ်လည်း ထုိသူ တို့သည် သွား ၍ သိတင်းေတာ်ကုိ တစ်ြပည်လံးု ၌
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ှ ံြပား ေကျာ်ေစာေစ၏။ 32 ထုိသူ တို့သည် ထွက်သွား ကသည်ေနာက် ၊ နတ်ဆုိးစဲွ
ေသာသူ တစ်ေယာက်ကုိ အထံ
ေတာ်သို့ ေဆာင်ခ့ဲ က၏။ 33 နတ်ဆုိး ကုိ ှင်ထုတ် ေတာ်မူ ပီးမှ ထုိအ ေသာသူ သည်
စကား ေြပာ၏။ လူ
အစုအေဝးတို့သည်လည်း
အံဩ့ ၍၊ ဣသေရလ
အမျ ိး၌
ဤက့ဲသို့ မ ြမင်ရစဖူးဟု ေြပာဆုိ က၏။ 34 ဖာရိ ှဲ တို့ကလည်း ၊ နတ်ဆုိး အ ကီး ကုိ
အမီှြပ ၍ နတ်ဆုိး တို့ ကုိ ှင်ထုတ် သည်ဟု ေြပာဆုိ က၏။

35 ေယ ှု သည် တရားစရပ် တို့ ၌
ဆုံးမ ဩဝါဒေပးလျက် ၊ ိင်ုငံ ေတာ် ှင့်ယှ ်ေသာဧဝံေဂလိ တရားကုိ ေဟာ
လျက်၊ လမူျားခံရေသာအနာ ေရာဂါအမျ ိးမျ ိ း တို့ ကုိ ငိမ်း ေစလျက် ၊ မိ ရွာ ှ ိသမျှ
တို့ ကုိ ေဒသစာရီ
လှည့်လည်ေတာ်မူ၏။ လူ
အစုအေဝးတို့ ကုိ ြမင် ေတာ်မူလျှင်
သနား ြခင်းစိတ် ှိ ေတာ်မူ၏။ 36 အေကာင်းမူကား ၊ ထုိသူတို့သည် ပင်ပနး် သည်
ြဖစ်၍ထိနး် သူမ ှိ ဘဲပစ် ထားေသာသုိး က့ဲသို့ ြဖစ် က၏။ 37 ထုိအခါ
ကုိယ်ေတာ် က၊ စပါး ရိတ်စရာများစွာ ှ ိ၏။ ရိတ် ေသာသူ တို့သည် နည်း က၏။

38 ထုိ ေကာင့် လပ်ုေဆာင် ေသာသူတို့ ကုိ စပါး ရိတ် ေစ ြခင်း ငှာ ေစလွှတ် ေတာ် မူ
မည်အေကာင်း ၊ စပါး ှ င် ကုိ ဆုေတာင်း ကေလာ့ ဟု တပည့် ေတာ်တို့အား မိန ့် ေတာ်
မူ၏။

10
1တစ်ကျပ်ိ ှစ်ပါးေသာ တပည့် ေတာ်တို့ ကုိေခါ် ေတာ်မူ ပီးမှ ၊ ညစ်ည း ေသာနတ်
တို့ ကုိ ှင်ထုတ် ြခင်းငှာ၎င်း ၊ အနာ
ေရာဂါအမျ ိးမျ ိ း တို့ ကုိ ငိမ်း ေစြခင်းငှာ၎င်း အခွင့် ေပး ေတာ်မူ၏။ 2တစ်ကျပ်ိ ှစ်
ပါးေသာ တပည့် ေတာ်တို့၏ အမည် ကား ၊ ပဌမ
မှာ၊ ေပတ ု
ဟ၍ူေခါ်ေဝါ် ေသာ ှိမုန် ှင့်
သူ့ ညီ အနေ္ြဒ ၊ 3 ေဇေဗဒဲ ၏သား ယာကုပ် ှင့်
သူ့ ညီ ေယာဟန် ၊ ဖိလိပ္ပု
ှင့်
ဗာေသာလမဲ ၊ ေသာမ
ှင့်
အခွနခံ် မသ္သဲ ၊ အာလဖဲ
၏သား
ယာကုပ် ှင့်
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သဒ္ဒဲ ဟအုမည်သစ်ကုိရေသာ ေလဗဲ၊ 4ကာနနတ်ိ လူ ှ ိမုန် ှင့်
ကုိယ်ေတာ် ကုိအပ် ှံ ေသာ ယုဒ
ှကာ ုတ် ေပတည်း။ 5 ထုိ တစ်ကျပ်ိ ှစ်ပါးေသာ သူ
တို့ ကုိ ေယ ှု သည် ေစလွှတ် ေတာ်မူ၍၊ သင်တို့သည် တစ်ပါး အမျ ိးသားတို့ ှ ိရာ သို့
မ
သွား က ှင့်။ ှမာရိ မိ ရွာထဲသို့
မ ဝင် က ှင့်။ 6ဣသေရလ အမျ ိး ၊ ေပျာက်လငွ့် ေသာ သုိး
များ ှ ိရာ သို့ အရင် သွား ကေလာ။့ 7 သွား စ ်တင်ွ၊ ေကာင်းကင် ိင်ုငံ ေတာ် တည်
လုနးီ ပီဟုသိတင်း ကားေြပာ ကေလာ။့ 8 နာ ေသာသူတို့အား ချမ်းသာ ေပး ကေလာ။့
ေသ
ေသာသူတို့ ကုိ ထေြမာက် ေစကေလာ။့ ူ
ေသာသူတို့ ကုိ သန ့် ှ င်း ေစကေလာ။့ နတ်ဆုိး တို့ ကုိလည်း ှင်ထုတ် ကေလာ။့ သင်
တို့သည် အဘုိး
မေပးဘဲ ေကျးဇူးေတာ်ကုိ ခံရ
က ပီြဖစ်၍အဘုိး မခံဘဲ ေပးကမ်း ကေလာ။့ 9 ေရွှ ၊ ေငွ ၊ ေကး တို့ ကုိ ခါးပနး် ထဲ၌

မ သုိမီှး က ှင့်။ 10လမ်း ခရီးဘို့
လယ်ွအိတ် ၊ အကင်္ျ ီ ှစ် ထည်၊ ေြခနင်း ေတာင်ေဝး ကုိ မ
သုိမီှး က ှင့်။ အေကာင်းမူကား ၊ လပ်ုေဆာင် ေသာသူ သည် ေကျွးေမွး ြခင်းကုိ ခံ
ထုိက် ေပ၏။ 11 မည်သည် မိ
မည်သည်ရွာ သို့
ဝင် လျှင်၊ ထုိ မိ ရွာ၌
အဘယ် မည်ေသာသူသည် ထုိက်တန် သနည်းဟု ေမးြမနး် ၍၊ ထုိ
မိ ရွာမှ မ
ထွက် မသွားမီှတိင်ုေအာင်ထုိသူ ၏အိမ်တင်ွ ေန ကေလာ။့ 12 အိမ် သို့
ဝင် ေသာအခါ မဂင်္လာ ှိပါေစေသာဟု ှ တ်ဆက် ြခင်းကုိ ြပ ကေလာ။့ 13 ထုိအိမ်
သည် ထုိက်တန် လျှင်
သင် တို့ မက်ေသာ မဂင်္လာ ေရာက် ေစသတည်း။ မ
ထုိက်တန် လျှင်
သင် တို့ ထံသို့
ြပနလ်ာ ေစသတည်း။ 14အကင်သူ သည်သင် တို့ ကုိ လက် မ ခံ၊ သင် တို့၏ စကား
ကုိနား မ ေထာင်ဘဲေန၏။ ထုိ
သူေနေသာ အိမ် မှ၎င်း၊ မိ မှ၎င်း ထွက်သွား စ ်၊ သင် တို့၏ ေြခဘဝါး မှ ေြမမှုန ့်
ကုိ ခါ လိက်ုကေလာ။့ 15 ငါအမှန် ဆုိ သည်ကား၊ တရား
ဆုံးြဖတ်ေသာေန ့၌
ထုိ မိ သည် ေသာဒံု
မိ ှင့်
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ေဂါေမာရ မိ ထက် သာ၍ ခံရလတံ။့ 16 ေတာေခွး စု ထဲသို့ သုိး တို့ ကုိ ေစလွှတ်
သက့ဲသို့ သင် တို့ ကုိ ငါ ေစလွှတ် ၏။ ထုိေကာင့်
သင်တို့သည် ေ မ
က့ဲသို့ လိမ္မာ လျက် ၊ ချ ိ းငှက် က့ဲသို့ အဆိပ်ကင်း လျက် ှိ ကေလာ။့ 17လူ တို့ ကုိ
သတိြပ က။ အေကာင်းမူကား ၊ သင် တို့ ကုိ လွှတ် ံု း သို့ အပ် ှံ ကလိမ့်မည်။ တရား
စရပ် တို့ ၌
ိုက် ကလိမ့်မည်။ 18 ထုိသူ တို့ မှစ၍ တစ်ပါး အမျ ိးသားတို့အား
သက်ေသ ြဖစ်ေစြခင်းငှာ၊ မိ ဝနမ်င်း ၊ ှ င်ဘုရင် ထံသို့ ငါ ့ ေ ကာင့်
သင်တို့ ကုိ ပို့ ေဆာင် ကလိမ့်မည်။ 19သင် တို့ ကုိ အပ် ှံ ေသာအခါ အဘယ်သို့ ေြပာ
ရမည်ကုိ မ
စုိးရိမ် က ှင့်။ ေြပာ ရေသာစကားကုိ ထုိ
ခဏြခင်း တင်ွ
သင် တို့သည်ရ ကလိမ့်မည်။ 20အေကာင်းမူကား ၊ သင် တို့ အလိအုေလျာက် ေြပာ
ကသည်မ ဟတ်ု ။ သင် တို့အဘ ၏ ဝိညာ ် ေတာ်သည် သင် တို့အားြဖင့် ေြပာ ေတာ်
မူ၏။ 21 ထုိအခါ ညီအစ်ကုိ ချင်းတစ်ေယာက်ကုိတစ်ေယာက် ေသ
ေစြခင်းငှာ အပ်ကလိမ့်မည်။ အဘ
သည်လည်း
သား ကုိ အပ် လိမ့်မည်။ သားသမီး
တို့သည်လည်း
မိဘ ကုိ ရနဘ်က် ြပ ၍
ေသ ေစကလိမ့်မည်။ 22လအူေပါင်း တို့သည်လည်း
ငါ ၏နာမ ေကာင့်
သင်တို့ ကုိ မုနး် ကလိမ့်မည် ။ အကင်သူသည်အဆုံး တိင်ုေအာင် တည်ကည် ၏။
ထုိသူ
သည်ကယ်တင် ြခင်းသို့ ေရာက်လိမ့်မည်။ 23တစ် မိ ၌
သင် တို့ ကုိည ်းဆဲ လျှင် တစ် မိ သို့ ေြပး ကေလာ။့ ငါအမှန် ဆုိ သည်ကား၊ ဣ
သေရလ
မိ ရွာ ှိသမျှတို့ ကုိ သင်တို့ လှည့်လည်၍ မ
ကုန် မီှ
လူ သား သည်ကလာ လိမ့်မည်။ 24တပည့် သည် ဆရာ
ထက် မ သာ။ ကျွန် သည် သခင် ထက် မ သာ။ 25တပည့် သည် ဆရာ
က့ဲသို့ ၎င်း ၊ ကျွန် သည်သခင်
က့ဲသို့ ၎င်းြဖစ် လျှင် သင့်ေလာက် ေပ၏။ အိမ် ှင် ကုိ ေဗလေဇဗုလ
ဟု ေခါ်ေဝါ် ကလျှင် ၊ အိမ်သူ အိမ်သား တို့ ကုိ သာ၍ ေခါ်ေဝါ် က လိမ့်မည်။

26 ထို့ ေကာင့် သူ တို့ ကုိ မ
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ေကာက် က ှင့်။ ဖုံးထား
လျက် ှိ သမျှေသာအရာတို့သည် ပွင့် လိမ့်မည်။ ဆိတ်ကွယ် ရာ၌ ှိသမျှတို့သည်
လည်း ထင် ှား လိမ့်မည်။ 27 ေမှာင်မုိက် ၌
သင် တို့အား ငါေြပာ ေသာအရာ များကုိ သင်တို့သည် အလင်း ၌
ကားေြပာ ကေလာ။့ သင် တို့ နား အပါး၌ ေြပာ၍ ကား ေသာအရာ များကုိ အိမ်မုိး

ေပါ်မှာ ဟစ်ေကာ် ကေလာ့ ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။
28တနည်းကားကုိယ်ခနဓ္ါ ကုိသာသတ် ၍ စိတ် ဝိညာ ်ကုိ မ
သတ် ိင်ု ေသာ သူတို့
ကုိ မ
ေကာက် က ှင့်။ ကုိယ်ခနဓ္ါ ှင့် စိတ် ဝိညာ ်ကုိ ငရဲ
၌
ဖျက်ဆီး ိင်ု ေသာသူ ကုိသာ၍ ေကာက် ကေလာ။့ 29 စာငှက် ှစ် ေကာင်ကုိ အဿ
ရိ တစ်ြပားအဘုိး ှင့် ဝယ် ရသည်မ ဟတ်ုေလာ။ သင် တို့အဘ
အခွင့်မ ှ ိလျှင် ထုိ
စာငှက်တစ် ေကာင်မျှ ေြမ သို့ မ ကျ ရ။ 30သင် တို့ဆံပင် သည်လည်း
အကုနအ်စင် ေရတက်ွ လျက် ှိ ၏။ 31 ထို့ ေကာင့် မ ေကာက် က ှင့်။ သင် တို့သည်
စာငှက် အများ တို့ထက် သာ၍ ြမတ်က၏။ 32အကင်သူ သည် လတိူု့
ေ ှ မှာ ငါ ့ ကုိဝနခံ် အံ။့ ေကာင်းကင် ဘုံ၌ ှိေသာ ငါ ၏ခမည်းေတာ် ေ ှ မှာ ထုိသူ
ကုိငါ ဝနခံ် မည်။ 33အကင်သူ သည် လတိူု့
ေ ှ မှာ ငါ ့ ကုိြငင်းပယ် အံ့ ။ ေကာင်းကင် ဘုံ၌ ှိေသာ ငါ ၏ခမည်းေတာ် ေ ှ မှာ
ထုိသူ
ကုိ ငါ ြငင်းပယ် မည်။ 34 ေြမ ေပါ်သို့ ငိမ်သက် ြခင်းကုိ ေစလွှတ် အံ့ေသာငှာငါလာ
သည်ဟုမ ထင် က ှင့်။ ငိမ်သက် ြခင်းကုိ ေစလွှတ် အံ့ေသာငှာငါလာ သည်မ ဟတ်ု။
ဓား ကုိ ေစလွှတ်အံေ့သာငှာငါလာသတည်း။ 35အဘ ှင့် သား ၊ အမိ
ှင့် သမီး ၊ ေယာက္ခမ
ှင့်
ေချွးမ အချင်းချင်းကဲွြပား ေစြခင်းငှာငါလာ သတည်း။ 36 ကုိယ် အိမ်သူ အိမ်သား
တို့သည်လည်း
ကုိယ် ရနသူ် ြဖစ်ကလိမ့်မည်။ 37အကင်သူ သည် ငါ ့ ကုိချစ်သည်ထက်
မိဘ ကုိသာ၍ချစ် ၏။ ထုိသူသည် ငါ ှင့်မ ထုိက် မတန။် အကင်သူ သည် ငါ ့ ကုိ
ချစ်သည်ထက် သား
သမီး ကုိ သာ၍
ချစ် ၏။ ထုိသူငါ ှင့်မ ထုိက် မတန။် 38အကင်သူ သည် မိမိ
လက်ဝါးကပ်တိင်ု ကုိ ထမ်း ၍ ငါ ့ ေနာက် သို့ မ လိက်ု ၊ ထုိသူသည် ငါ ှင့် မ
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ထုိက် မတန။် 39 မိမိ အသက် ကုိ ေတွ့ ေသာသူ သည် အသက် ှုံး လိမ့်မည်။ ငါ ့
ေကာင့်
မိမိ အသက် ှုံး ေသာသူ မူကားအသက် ကုိ ေတွ့ လိမ့်မည်။ 40သင် တို့ ကုိ လက်ခံ
ေသာသူ သည် ငါ ့ ကုိလက်ခံ ၏။ ငါ ့ ကုိ လက်ခံ ေသာသူ သည် ငါ ့ ကုိ ေစလွှတ် ေတာ်မူ
ေသာသူ ကုိ လက်ခံ ၏။ 41 ပေရာဖက် ၏ မျက် ှာ ကုိေထာက်၍၊ ပေရာဖက် ကုိ လက်ခံ
ေသာသူ သည် ပေရာဖက် ၏အကျ ိး ကုိ ခံရ
လတံ၊့ ေြဖာင့်မတ် ေသာသူ၏မျက် ှာ ကုိေထာက်၍၊ ေြဖာင့်မတ် ေသာသူကုိ လက်ခံ
ေသာသူ သည် ေြဖာင့်မတ် ေသာသူ၏အကျ ိး ကုိခံရ လတံ။့ 42အကင်သူ သည် တပည့်
ေတာ်၏ မျက် ှာ ကုိေထာက်၍ဤ သူငယ် တစ်စုံတစ်ေယာက်အား ေရ
တစ်ခွက် ကုိ မျှ ေပး ၏။ ထုိသူသည် အကျ ိး ကုိ မရဘဲမ
ေနရာ၊ ငါ အမှန် ဆုိသည် ဟု မှာထားေတာ်မူ၏။

11
1 ထုိသို့ တစ်ကျပ်ိ ှစ်ပါးေသာတပည့် ေတာ်တို့ ကုိ အကုနအ်စင် မှာထား ေတာ်မူ ပီး
လျှင် ၊ မိ ရွာများတို့ ၌
ဆုံးမ ဩဝါဒေပးြခင်းငှာ၎င်း ၊ သိတင်းကားေြပာ ြခင်းငှာ၎င်း၊ ထုိ
အရပ်မှ က ေတာ်မူ၏။ 2 ခရစ်ေတာ် ြပ ေတာ်မူေသာအမှု တို့ ကုိ ေယာဟန် သည်
ေထာင် ထဲမှာ ကား ေသာအခါ၊ မိမိ
တပည့် ှစ် ေယာက်ကုိ ေစလွှတ် ၍၊ ကုိယ်ေတာ် သည် ကလာ ေသာသူ မှန် သေလာ။

3 သို့ မဟတ်ု အြခား ေသာသူကုိေြမာ်လင့် ရပါမည်ေလာဟု ေမးေလျှာက် ေစ၏။ 4 ေယ ှု
ကလည်း ၊ သင်တို့သည် ကား ရသမျှ
ြမင် ရသမျှတို့ ကုိသွား ၍ ေယာဟန်အား ကားေလျှာက် ကေလာ။့ 5မျက်စိ ကနး်ေသာ
သူတို့သည် မျက်စိြမင် ရက၏။ ေြခမစွမ်း ေသာသူတို့သည် လှမ်းသွား ရက၏။ နူာစဲွ
ေသာသူတို့သည် သန ့် ှ င်း ြခင်းသို့ ေရာက်ရက၏။ နားပင်း ေသာသူတို့သည် နား ကား
ရက၏။ ေသ
ေသာသူ တို့သည် ထေြမာက် ြခင်းသို့ ေရာက်ရက၏။ ဆင်းရဲသား တို့သည်လည်း
ဝမ်းေြမာက် စရာသိတင်းကုိ ကားရ က၏။ 6 ငါ ့ ေကာင့်
စိတ် မ ပျက်ေသာသူ သည် မဂင်္လာ ှိ ၏ဟု ြပနေ်ြပာ ေတာ်မူ၏။ 7 ထုိသူ တို့သည်
သွား ကသည်ေနာက်
ေယ ှု သည် ေယာဟန် ကုိအေကာင်း ြပ ၍ ပရိသတ် တို့အား ၊ သင်တို့သည် အဘယ်
မည်ေသာအရာကုိ ကည့် ှုြခင်းငှာေတာ သို့ ထွက်သွား ကသနည်း။ ေလ
လှုပ် ေသာ ကျ ပင် ကုိ ကည့် ှု ြခင်းငှာသွားသေလာ။ 8 သို့ မဟတ်ု းူည့ံ ေသာအဝတ်
ကုိ ဝတ်ဆင် ေသာသူ ကုိ ကည့် ှုြခင်းငှာ သွား သေလာ။ းူည့ံ
ေသာ အဝတ်ကုိ ဝတ်ဆင် ေသာသူ တို့သည် မင်း အိမ် ၌
ေန တတ်က၏။ 9 ပေရာဖက် ကုိ ကည့် ှုြခင်းငှာ သွား သေလာ။ မှန် ေပ၏။ ပေရာ
ဖက် ထက်
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ကီးြမတ်ေသာသူလည်း
ြဖစ် သည်ဟု ငါ ဆုိ ၏။ 10 ကျမ်းစာ၌လာ သည်ကား၊ ကည့် ှု ေလာ။့ သင်
သွားရာလမ်း ကုိြပင် ရေသာငါ ၏တမန် ကုိသင့် ေ ှ ၌ငါ
ေစလွှတ် ၏ဟု ဆုိရာ၌ ထုိသူ
ကုိဆုိလို သတည်း။ 11 ငါအမှန် ဆုိ သည်ကား၊ မိနး်မ ေမွး ေသာသူတို့တင်ွ
ဗတ္တိဇံ ဆရာေယာဟန် ထက် ကီးြမတ် ေသာသူ တစ်ေယာက်မျှ မ
ေပါ် မထွနး်ေသး။ သို့ ေသာ်လည်း ေကာင်းကင် ိင်ုငံ ေတာ်တင်ွ
အငယ်ဆုံး ေသာသူသည် ထုိသူ
ထက် သာ၍ ကီး ြမတ်၏။ 12 ဗတ္တိ ဇံ ဆရာေယာဟန် လက်ထက် မှစ၍ ယခု
တိင်ုေအာင် ေကာင်းကင် ိင်ုငံ ေတာ်ကုိ အ ိင်ု အထက်ြပ ေသာ သူတို့သည်လည်း
လယူု ဝင်စား ရက၏။ 13 ေယာဟန် မ ေရာက် မီှ တိင်ုေအာင်ပညတ္တိ ကျမ်း၊
အနာဂတ္တ ိ
ကျမ်း ှ ိသမျှ တို့သည် ဆုံးမ ဩဝါဒေပးက၏။ 14သင်တို့သည် ငါစ့ကားကုိ နာခံ ိင်ု
လျှင် ၊ ဤသူ
ကား လာ
လတံေ့သာ ဧလိယ
ြဖစ် သတည်း။ 15 ကားစရာနား ှိ ေသာသူ မည်သည်ကားကား ပါေစ။ 16ဤလမူျ ိး
ကုိ အဘယ် ဥပမာ ှင့် ပုံြပ ရအံ့နည်း။ ပဲွ သဘင်၌ ထုိင် ေနေသာ သူငယ် တို့သည် မိမိ
သူငယ်ချင်း တို့အား
အသံ ကုိလွှင့်၍၊ 17 ငါတို့သည်သာယာစွာ တီးမှုတ် ေသာ်လည်း သင်တို့သည်မ က
က။ ညည်းတာွး စွာ ြမည်တမ်းေသာ်လည်း မ ငိေု ကး ကဟု ေြပာဆုိ ေသာသူငယ်တို့
ှင့် ဤလမူျ ိ းသည်တလှူ၏။ 18အေကာင်းမူကား ၊ ေယာဟန် သည် မ
စား မ ေသာက် ဘဲ လာ
သည် ှိေသာ်၊ သူတို့က ဤသူသည် နတ်ဆုိး စဲွ ေသာသူပါတကားဟု ဆုိ က၏။ 19လူ
သား သည် စား
ေသာက် လျက် လာ သည် ှိေသာ်၊ ဤ
သူ သည် စား က း ေသာသူ၊ စပျစ်ရည်ေသာက် က း ေသာသူပါတကား။ အခွနခံ်
ေသာသူ ှင့်
ဆုိး ေသာသူတို့ ကုိ မိတ်ေဆွ ဖွ့ဲေသာသူပါတကားဟု ဆုိ
ြပန်က၏။ သို့ ေသာ်လည်း ပညာ တရားသည် မိမိသားတို့တင်ွ က့ဲရဲ ြပစ်တင်ြခင်း ှင့်
လတ်ွသည် ဟမိုန ့ေ်တာ်မူ၏။ 20 ထုိအခါ
များ စွာ ေသာတနခုိ်း ေတာ် ကုိ ြပ ေတာ် မူ ေသာ မိ ရွာ တို့သည် ေနာင်တ မ ရ
ေသာေကာင့် ၊ ထုိ မိ တို့ ကုိ ဤသို့ က့ဲရဲ ြပစ်တင်ေတာ်မူ၏။ 21 အိုေခါရာဇိန် မိ ၊ သင်
သည် အမဂင်္လာ ှိ၏။ အိဗုက်ဇဲဒ မိ ၊ သင် သည် အမဂင်္လာ ှိ၏။ အေကာင်းမူကား ၊
သင် တို့တင်ွ ြပ ေသာတနခုိ်း ကုိ တု ု
မိ ှင့် ဇိဒနု် မိ တို့တင်ွ ြပ ဘူးလျှင် ၊ ထုိ မိ တို့သည် ေ ှး ကာလ၌
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ေလျှာ်ေတ အဝတ်ကုိ ဝတ်၍၊ ြပာ ှင့်
လးူလျက်ေနာင်တရ ကလိမ့်မည်။ 22 ငါဆုိ သည်ကား၊ တရား
ဆုံးြဖတ်ေသာေန ့၌
သင် တို့သည် တု ု
မိ ှင့် ဇိဒုန် မိ ထက် သာ၍ ခံရ ကလတံ။့ 23 အိုကေပရေနာင် မိ ၊ သင် သည် မုိး

ဃ် ေကာင်းကင်တိင်ုေအာင် ေြမာက်စား ြခင်းကုိခံရေသာ်လည်း၊ မရဏာ
ိင်ုငံတိင်ုေအာင် ှမ့်ိချ ြခင်းကုိခံရလတံ။့ အေကာင်းမူကား ၊ သင် ၌ ြပ ေသာတနခုိ်း

ကုိ ေသာဒံု
မိ ၌
ြပ ဘူး လျှင် ၊ ထုိ မိ သည် ယခု
တိင်ုေအာင် တည် ရာ၏။ 24 ငါဆုိ သည်ကား၊ တရား
ဆုံးြဖတ်ေသာေန ့၌
သင် သည် ေသာဒံု
မိ ထက် သာ၍ ခံရ လတံ့ ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။
25 ထုိ အခါ ေယ ှု က၊ ေကာင်းကင် ှင့် ေြမ ကီး ကုိ အစုိးရေတာ်မူေသာအဘ ၊
ကုိယ်ေတာ်သည် ပညာ
အလိမ္မာ ှင့်
ြပည့်စုံေသာသူတို့အား ဤအရာ
များ ကုိ ထိမ်ဝှက် ကွယ်ထားလျက် သူငယ် တို့ အား ေဖာ်ြပ ေတာ်မူသည်ြဖစ်၍ ၊
ေကျးဇူး ေတာ်ကုိ အကျွ ်ပ်ုချးီမွမ်းပါ၏။ 26 ထုိသို့ အလို ေတာ် ှိ ေသာေကာင့်
မှန် ပါ၏အဘ ။ 27 ငါ ၏ခမည်းေတာ် သည် ခပ်သိမ်း ေသာအရာတို့ ကုိ ငါ ၌အပ်ေပး
ေတာ်မူ ပီး။ ခမည်းေတာ် မှတစ်ပါး အဘယ်သူ မျှသား ေတာ်ကုိမ သိ ။ သား
ေတာ် ှင့် သား ေတာ်သည် လင်း ေစလို ေသာ သူ
မှတစ်ပါး အဘယ်သူ မျှခမည်းေတာ် ကုိမ သိ ။ 28 ဝနေ်လး ၍
ပင်ပနး် ေသာ သူ
အေပါင်း တို့ ၊ ငါ ့ ထံသို့ လာ ကေလာ။့ ငါ သည် ချမ်းသာ ေပးမည်။ 29 ငါ ့ထမ်းဘုိး
ကုိ တင် ၍
ထမ်း ကေလာ။့ ငါ ့ ထံ၌ နည်းခံ ကေလာ။့ ငါသည် းူည့ံ
သိမ်ေမွ့ ှမ့်ိချ ေသာစိတ်
သေဘာ ှိ ၏။ သင် တို့ စိတ် ှလံးု သည် သက်သာ ြခင်း ကုိ ရ လိမ့်မည်။

30အေကာင်းမူကား ၊ ငါ ့ထမ်းဘုိး သည် ထမ်းလယ်ွ ၏။ ငါ ့ ဝန် လည်း
ေပါ ့၏ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။

12
1 ထုိ ကာလ အခါ ေယ ှု သည် ဥပုသ်ေန ့၌
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ဂျ ံ စပါးလယ်ကွက်တို့ ကုိ ေ ှာက် က ေတာ်မူလျှင်၊ တပည့် ေတာ်တို့သည် ဆာမွတ်
ေသာေကာင့်
စပါး အသီးအ ှကုိံ ဆွတ် ၍ စား က၏။ 2 ဖာရိ ှဲ တို့သည်ြမင် လျှင်၊ ကုိယ်ေတာ် ၏
တပည့် တို့သည် ဥပုသ်ေန ့၌
မ ြပ အပ် ေသာအမှု ကုိ ြပ ကပါသည် တကားဟု ေလျှာက် ကေသာ်၊
3 ကုိယ်ေတာ် က ဒါဝိဒ် သည် မိမိ
အေဘာ် တို့ ှင့်တကွ မွတ်သိပ် ေသာအခါ ၊ 4 ဘုရားသခင် ၏ အိမ် ေတာ်သို့ ဝင် ၍
မိမိ မ စားအပ်၊ မိမိ
အေဘာ် မ စား အပ်၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် တို့သာ
စား အပ်ေသာ ေ ှ ေတာ်မုန ့် ကုိ စား
သည်အေကာင်းကုိ သင်တို့သည် မ
ဘတ် ဘူးသေလာ။ 5ယဇ် ပုေရာဟိတ်တို့သည်လည်း ဗိမာန် ေတာ်တင်ွ ဥပုသ်ေန ့၌
ဥပုသ် ပျက်ေသာ်လည်း ၊ မြပစ် မသင့်သည်ကုိ ပညတ္တိ
ကျမ်း၌
မ ဘတ် ဘူးသေလာ။ 6 ငါဆုိ သည်ကား၊ ဤ
အရပ်၌ ဗိမာန် ေတာ်ထက် သာ၍ ကီးြမတ်ေသာအရာ ှိ ၏။ 7ယဇ် ပူေဇာ်ြခင်းအကျင့်
ထက် သနား
ြခင်း က ုဏာအကျင့် ကုိ ငါ ှစ်သက် ၏ဟေူသာ ကျမ်း စကား ကုိ သင် တို့သည်
နားလည် လျှင် ၊ အြပစ် ကင်းေသာသူ တို့ ကုိ အြပစ် မ တင် မစီရင် က ပီ။ 8လူ သား
သည် ဥပုသ်ေန ့ကုိ အစုိးရ သည် ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။ 9 ထုိ အရပ်မှ က ၍
တရားစရပ် သို့
ဝင် ေတာ်မူ၏။ လက် တစ်ဘက်ေသ ေသာသူ တစ်ေယာက် ှိ သည်ြဖစ်၍၊ 10လအူ
ချ ိ တို့က၊ ဥပုသ်ေန ့၌
ေရာဂါကုိ ငိမ်း ေစအပ် သေလာဟု ကုိယ်ေတာ် ၌အြပစ်တင် ခွင့်ကုိ ှာ၍
ေမး ေလျှာက် က၏။ 11 ကုိယ်ေတာ် ကလည်း ၊ မိမိ၌ သုိး
တစ် ေကာင်တည်း ှိ ၍ ထုိ
သုိးသည် ဥပုသ်ေန ့၌
တင်ွး ထဲသို့ ကျ လျှင် ၊ မ
ဆဲွ
မတင်ဘဲ ေနမည့်သူတစ်စုံတစ်ေယာက်မျှ သင် တို့တင်ွ
ှိ သေလာ။ 12လူ သည် သုိး
ထက်အလနွ် ြမတ် ေပ၏။ ထို့ ေကာင့် ဥပုသ်ေန ့၌
ေကျးဇူး ြပ အပ် သည် ဟု ြပနေ်ြပာေတာ်မူ ပီးမှ၊ 13 ထုိ သူအား ၊ သင် ၏လက် ကုိ
ဆန ့် ေလာ့ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၍ ၊ သူသည် မိမိလက်ကုိဆန ့် လျှင်
ထုိလက်သည် လက်တစ်ဘက် က့ဲသို့ ပကတိ ြဖစ်ေလ၏။ 14 ထုိအခါ
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ဖာရိ ှဲ တို့သည် ထွက် ၍ ကုိယ်ေတာ် ကုိ အဘယ်သို့ ဖျက်ဆီး ရအံ့နည်းဟု တိင်ုပင်
က၏။ 15 ေယ ှု သည်သိ ေတာ်မူလျှင် ၊ အြခား သို့ ေြပာင်း က၍ များစွာ ေသာလူ
အေပါင်းတို့သည် ေနာက် ေတာ်သို့ လိက်ုကသြဖင့် ၊ သူ
တို့၏ အနာ
ေရာဂါ ှိသမျှ တို့ ကုိ ငိမ်းေစေတာ်မူ၏။ 16 ထုိသူ တို့သည် သိတင်းေတာ်ကုိ မ
ဖွင့် ရ မည်အေကာင်း
ပညတ် ေတာ်မူ၏။ 17 ထုိအေကာင်းအရာကား၊ ပေရာဖက် ေဟ ှာယ ၏ ှ တ်ထွက်
ြပည့်စုံ မည်အေကာင်း တည်း။ ှ တ်ထွက် အချက်ဟူမူကား၊ 18 ငါေရွးချယ် ေသာ ငါ ့
ကျွန် ရင်း၊ ငါ ှစ်သက် ြမတ် ိးု ေသာသူ ကုိကည့် ှု ေလာ။့ ထုိသူ
၏အေပါ် ၌ငါ ့ ဝိညာ ်
ကုိ ငါတည် ေစမည်။ သူသည် လူ
အမျ ိးမျ ိ းတို့ ကုိ တရား
ေပး လိမ့်မည်။ 19 ြငင်းခုံ ြခင်း၊ ဟစ်ေကာ် ြခင်းကုိ မ
ြပ မူ၍၊ လမ်း ခရီး၌
သူ ၏အသံ ကုိ အဘယ်သူ မျှမကား ေစရ။ 20 နင်းနယ် လျက် ှိေသာ ကျ ပင် ကုိမ
ချ ိ း ၊ မီးခုိး
များေသာ မီးစာ
ကုိမ သတ် ။ တရား
သည် ေအာင်ြမင် ြခင်းသို့
ေရာက် မည်အေကာင်း စီရင်လိမ့်မည်။ 21 သူ ၏နာမ ကုိလည်း
လူ အမျ ိးမျ ိ းတို့သည် ကုိးစား ကလိမ့်မည်ဟု ေဟာထားသတည်း။
22 ထုိအခါ
နတ်ဆုိးစဲွ ေသာလကူနး် လအူ တစ်ေယာက်ကုိ အထံ
ေတာ်သို့ ေဆာင်ခ့ဲ ကလျှင်၊ ထုိလကူနး် လအူသည် မျက်စိြမင် ၍
စကားေြပာ ိင်ုေအာင်ကယ်မ ေတာ်မူ၏။ 23လအူစုအေဝး အေပါင်း တို့သည်မိနး်ေမာ
ေတေွဝ၍
ဤသူ သည် ဒါဝိဒ် ၏သား ေတာ်ြဖစ် လိမ့်မည်ေလာ ဟု ေြပာဆုိ က၏။ 24 ဖာရိ ှဲ
တို့သည်ကား လျှင် ၊ ဤသူ
သည် နတ်ဆုိး မင်း ေဗလေဇဗုလ ကုိအမီှြပ ၍သာ နတ်ဆုိး တို့ ကုိ ှင်ထုတ် သည်ဟု
ဆုိ က၏။ 25 ေယ ှုသည် ထုိသူ
တို့၏စိတ် ကုိ သိ ေတာ်မူသည်ြဖစ်၍၊ တိင်ုး ိင်ုငံမည်သည်ကား ၊ မိမိ
ှင့်မသင့်မတင့် ကဲွြပား လျှင် ပျက်စီး ြခင်းသို့ ေရာက်လိမ့်မည်။ မိ ရွာြဖစ်ေစ ၊ အိမ်

ြဖစ်ေစ၊ မိမိ
ှင့်မသင့်မတင့် ကဲွြပား လျှင် မ
တည် ိင်ုရာ။ 26 စာတန် သည်လည်း
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စာတန် ကုိ ှင်ထုတ် သည်မှနလ်ျှင် ၊ သူသည်မိမိ ှင့်ကဲွြပား ၏။ သူ
၏ ိင်ုငံ သည် အဘယ်သို့ တည် ိင်ုမည်နည်း။ 27 ငါ သည် ေဗလေဇဗုလ
ကုိအမီှြပ ၍ နတ်ဆုိး တို့ ကုိ ှင်ထုတ် သည်မှန်လျှင် ၊ သင် တို့၏သား တို့သည်
အဘယ်သူ ကုိအမီှြပ ၍ ှင်ထုတ် ကသနည်း။ ထုိေကာင့်
သူ တို့သည်သင် တို့အား တရား
စီရင်ေသာသူြဖစ် ကလိမ့်မည်။ 28 ငါ သည် ဘုရားသခင် ၏ဝိညာ ် ေတာ်ကုိအမီှြပ
၍နတ်ဆုိး တို့ ကုိ ှင်ထုတ် သည်မှနလ်ျှင် ၊ အကယ်စင်စစ် သင် တို့ ၌
ဘုရားသခင် ၏ ိင်ုငံ ေတာ်တည်ချနိေ်ရာက် ေလ ပီ။ 29 သူရဲ ကုိ ေ ှးဦးစွာ မ ချည်
မေ ှာင်လျှင် ၊ အဘယ်သူ သည်သူရဲ အိမ် သို့ ဝင် ၍ သူ
၏ဥစ္စာ ကုိ လယူု
ိင်ု
အံန့ည်း။ သူရဲကုိ ချည်ေ ှာင် ပီးမှ သူ ၏အိမ် ကုိ လယူု ိင်ု၏။ 30 ငါ ့ဘက်၌
မ ေန ေသာသူ သည် ငါ ့ ရနဘ်က် ြဖစ် ၏။ ငါ ှင့်အတူ မ စု မသိမ်းေသာသူ သည်
ကဲြဖန ့် ေသာသူ ြဖစ်၏။ 31 ထုိေကာင့် ငါဆုိ သည်ကား၊ ြပစ်မှားေသာအြပစ် ၊ ဘုရား
ကုိက့ဲရဲ
ေသာအြပစ်အမျ ိးမျ ိ း တို့ ှင့်
လတ်ွ ေစ ြခင်းအခွင့်ကုိ လူ
တို့သည် ရ ိင်ု က၏။ ဝိညာ ် ေတာ်ကုိ က့ဲရဲ
ေသာအြပစ် ှင့်လတ်ွ ေစြခင်းအခွင့်ကုိ လူတို့သည် မ ရ ိင်ု က။ 32လူ သား ကုိ ှ တ်
ြဖင့် ြပစ်မှား ေသာသူ ၏အြပစ်ကုိလည်းလွှတ် ိင်ု၏။ သန ့် ှ င်း ေသာဝိညာ ် ေတာ်ကုိ
ှ တ်ြဖင့် ြပစ်မှား ေသာသူ ၏အြပစ်ကုိ ယခု
ဘဝ ေနာင် ဘဝ၌
မ လွှတ် ိင်ု။ 33အသီး အားြဖင့် အပင် ၏သေဘာထင် ှား သည်ြဖစ်၍ ၊ အသီး
ေကာင်း လျှင်
အပင် ေကာင်း သည်ဟု ဆုိ
ကေလာ။့ အသီး
မေကာင်း လျှင်
အပင် မေကာင်း ဟု ဆုိ ကေလာ။့ 34အချင်းေ မဆုိး အမျ ိး တို့ ၊ အဆုိး
ြဖစ် လျက် ေကာင်း ေသာစကားကုိ အဘယ်သို့ ေြပာ ိင်ု မည်နည်း။ စိတ်
ှလံးုအြပည့် ှ ိသည်အတိင်ုး
ှ တ် မက် တတ်၏။ 35 ေကာင်း ေသာသူ သည် ေကာင်း ေသာစိတ် ှလံးုဘ ာတိက်ု

ထဲက ေကာင်း ေသာအရာတို့ ကုိ ထုတ်ေဘာ် တတ်၏။ မေကာင်း ေသာသူ သည် မ
ေကာင်း ေသာဘ ာတိက်ု ထဲက မေကာင်း ေသာအရာတို့ ကုိ ထုတ်ေဘာ် တတ်၏။
36 ငါ ဆုိသည်ကား ၊ လူ
တို့သည် အကျ ိးမ့ဲ ေသာစကား ကုိ ေြပာ သမျှ အတက်ွ ၊ တရား
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ဆုံးြဖတ်ေသာေန ့၌
စစ်ေကာြခင်းကုိ ခံရ
ကလတံ။့ သင့် စကား များအားြဖင့် သင်သည်အြပစ် လတ်ွလိမ့်မည်။ 37 သို့ မဟတ်ု

သင့် စကား များအားြဖင့် အြပစ် စီရင်ြခင်းကုိခံရလိမ့်မည် ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။
38 ထုိအခါ
အချ ိ ေသာကျမ်းြပ ဆရာ ှင့်
ဖာရိ ှ ဲ တို့ က၊ အ ှင် ဘုရား၊ အကျွ ်ပ်ုတို့သည် ကုိယ်ေတာ် ြပေတာ်မူေသာ နမိိတ်
လက္ခဏာတစ်စုံတစ်ခုကုိ ြမင် ချင် ပါသည်ဟု ေလျှာက် ကလျှင်၊ 39 ကုိယ်ေတာ်က
ဆုိးညစ် ၍ ေမျာက်မထား ေသာအမျ ိး သည် နမိိတ် လက္ခဏာကုိ ေတာင်း သည်မှာ၊ ပ
ေရာဖက် ေယာန ၏ နမိိတ် လက္ခဏာမှတစ်ပါး အဘယ် လက္ခဏာ ကုိမျှ သူ
တို့အားမြပ ရာ။ 40 ေယာန သည်ငါး ကီးဝမ်း ထဲမှာ သုံး ရက်ေန ရသက့ဲသို့ ၊ လူ
သား သည် ေြမ ကီး ထဲမှာ သုံး ရက်ေန ရလတံ။့ 41တရား ဆုံးြဖတ်ေတာ်မူေသာအခါ
၊ နေိနေဝ
မိ သား တို့သည် ဤ
လမူျ ိး တစ်ဘက်၌ ထ ၍အ ှုံးခံ ေစလတံ။့ အေကာင်းမူကား ၊ ထုိ မိ သားတို့သည်
ေယာန
ေဟာေြပာ ေသာစကားေကာင့်
ေနာင်တရ က၏။ ဤ
အရပ်၌ ကား၊ ေယာန
ထက်သာ၍ ကီးြမတ်ေသာသူ ှိ၏။ 42တရား ဆုံးြဖတ်ေတာ်မူေသာအခါ ေတာင် ြပည်
ကုိ အစုိးရေသာမိဖုရား
သည်၊ ဤ
လမူျ ိး တစ်ဘက်၌ ထ
၍ အ ှုံးခံ ေစလတံ။့ အေကာင်းမူကား ၊ ထုိမိဖုရားသည် ေ ှာလမုန် မင်း ကီး၏ပညာ
စကားကုိ နားေထာင် ြခင်းငှာေြမ ကီး စွနး် မှ လာ ၏။ ဤ
အရပ်၌ကား၊ ေ ှာလမုန် ထက် သာ၍ ကီးြမတ်ေသာသူ ှိ၏။ 43ညစ်ည း ေသာနတ်
သည် လူ
ထဲက ထွက် လျှင် ၊ ေြခာက်ကပ် ေသာအရပ် တို့ ၌လည် ၍ ငိမ်ဝပ် ြခင်း ကုိ ှာ
တတ်၏။ 44 မ ေတွ့ လျှင်
ငါ သည်ထွက်ခ့ဲ ေသာ ေန မဲအိမ် သို့
ြပန် ရဦးမည်ဟုဆုိ ၍ ၊ ေရာက် ေသာအခါထုိအိမ်သည် လတ်ွလပ် ၍ သုတ်သင်
ြပင်ဆင်လျက် ှိသည်ကုိေတွ့ ေသာ်၊ 45 မိမိ ထက်သာ၍ညစ်ည း ေသာ နတ်ဆုိး ခုနစ်
ေယာက်ကုိေခါ် ပီးလျှင် ထုိ လထဲူသို့ ဝင် ၍ေန က၏။ ထုိ
လူ
ေနာက် ြဖစ် ဟနသ်ည် ေ ှ ြဖစ်ဟနထ်က် သာ၍ဆုိး ၏။ ဆုိးညစ် ေသာဤ လမူျ ိး ၌
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ထုိနည်းတူ ြဖစ် လတံ့ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 46 ထုိသို့ ပရိသတ် တို့အား
ေဟာ ေတာ်မူစ ် တင်ွ၊ မယ်ေတာ် ှင့် ညီ ေတာ်တို့သည် ှ တ်ဆက် လို ၍ ြပင် မှာ ရပ်
ေန က၏။ 47လူ တစ်ေယာက်ကလည်း ၊ မယ်ေတာ် ှင့် ညီ ေတာ်တို့သည် ကုိယ်ေတာ်
ှင့် ှ တ်ဆက် လို ၍ ြပင် မှာ ရပ် ေန ကပါ၏ဟုေလျှာက် လျှင်၊ 48 ကုိယ်ေတာ်က၊ ငါ ့
အမိ ၊ ငါ ့ ညီ ကား အဘယ်သူ နည်း ဟု ေမး ေတာ်မူ၏။ 49လက် ေတာ်ကုိလည်းဆန ့် ၍
တပည့် ေတာ် တို့ ကုိ ွှန်လျက်၊ ဤသူ တို့သည် ငါ ့ အမိ ၊ ငါ ့ ညီ ေပတည်း။

50 ေကာင်းကင် ဘုံ၌
ှိေတာ်မူေသာ ငါ ့ အဘ ၏အလို ေတာ်ကုိေဆာင် ေသာသူ သည် ငါ ့ ညီ ၊ ငါ ့ ှမ ၊ ငါ ့

အမိ
ြဖစ် သတည်း ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။

13
1 ထုိ ေန ့၌
ေယ ှု သည် အိမ် ကထွက် ၍ အိင်ု နား မှာထုိင် ေနေတာ်မူသည်တင်ွ၊ 2 များစွာ ေသာ
လူ အေပါင်းတို့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိဝနး်ရံ ၍စုေဝးလျက် ှိ ကေသာေကာင့် ၊ ေလှ ထဲ
သို့ ဝင် ၍ ထုိင် ေတာ်မူ၏။ ပရိသတ် အေပါင်း တို့သည် ကုနး် ေပါ်မှာ ရပ် ေန က၏။
3 ထုိအခါ
ဥပမာ စကားများ တို့ ကုိ မက်ဆုိ ေတာ်မူသည်မှာ၊ မျ ိ းေစ့ ကဲေသာသူ သည် မျ ိးေစ့
ကုိ ကဲြခင်းငှာထွက်သွား ၏။ 4အေစ့ကုိ ကဲ သည်တင်ွ
အချ ိ ေသာအေစ့ တို့သည် လမ်း ၌ ကျ သြဖင့် ငှက် တို့သည်လာ ၍ ေကာက်စား
က၏။ 5အချ ိ ေသာအေစ့တို့သည် ေြမ နည်း ၍ ေကျာက် ေပါများေသာအရပ်၌ ကျ
သြဖင့် ၊ ေြမ တိမ် ေသာေကာင့် ချက် ြခင်း အပင်ေပါက် ေသာ်လည်း ၊ 6 ေန ထွက်
ေသာအခါ ပူေလာင် သည်ြဖစ်၍ အြမစ် မ စဲွ ေသာေကာင့် ည ိး မ်ွး ပျက်စီးြခင်းသို့
ေရာက်က၏။ 7အချ ိ ေသာအေစ့တို့သည် ဆူးပင် တို့တင်ွ ကျ သြဖင့် ၊ ဆူးပင် တို့သည်
ကီးပွား ၍
ည ်းဆဲ က၏။ 8အချ ိ ေသာအေစ့တို့သည် ေကာင်း ေသာေြမ ၌ ကျ သြဖင့်၊ အဆ
သုံးဆယ် ၊ အဆေြခာက်ဆယ် ၊ အဆ တရာ
ပွားများ၍ အသီး
သီး က၏။ 9 ကားစရာနား ှိ ေသာသူ မည်သည်ကားကား ပါေစဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။

10တပည့် ေတာ်တို့သည် ချ ်းကပ် လျက် ၊ ကုိယ်ေတာ်သည် အဘယ်ေကာင့် ဥပမာ ကုိ
ေဆာင်၍
ဤလူ တို့အား ေဟာေြပာ ေတာ်မူသနည်းဟု ေမးေလျှာက် ကလျှင်၊ 11 ကုိယ်ေတာ်က၊
သင် တို့သည် ေကာင်းကင် ိင်ုငံ ေတာ်၏နက်နဲ ေသာ အရာတို့ ကုိသိ
ရေသာ အခွင့် ှ ိ က၏။ ထုိ
သူတို့ မူကား အခွင့် မ ှ ိ က၊ 12အကင်သူ သည် ရ
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တတ်၏။ ထုိသူ၌ ကယ်ဝ ြပည့်စုံေစြခင်းငှာေပး ဦးမည်။ အကင်သူ သည် ဆင်းရဲ
၏။ ထုိသူ
၌ ှိ သမျှ ကုိပင်
ှ တ် လိမ့်မည်။ 13 ထုိေကာင့်
သူ တို့သည် ြမင် လျက်မ ြမင် ၊ ကား လျက်မ ကား ၊ အနက်ကုိလည်း နား
မ လည်ေသာေကာင့် ဥပမာ ကုိေဆာင် ၍ ငါေဟာေြပာ ၏။ 14 ေဟ ှာယ ေဟာ ဘူး
ေသာအနာဂတ် စကားဟူမူကား၊ သင်တို့သည် ကား လျက်ပင် အနက်ကုိနား မ လည်
ဘဲ ကား ကလိမ့်မည်။ ြမင် လျက်ပင် အာ ံု
မ ြပ ဘဲြမင် ကလိမ့်မည်။ 15အေကာင်းမူကား ၊ ဤ
လမူျ ိး သည် မျက်စိ မ ြမင် ၊ နား
မကား ၊ စိတ် ှလံးုမသိ ၊ အကျင့်မေြပာင်းလဲ ၊ သူ
တို့ အနာ
ေရာဂါကုိ ငါမ ငိမ်းေစရသည်တိင်ုေအာင်၊ သူတို့ စိတ် ှလံးုသည်မုိက် လျက်၊ နား
သည်ထုိင်း လျက် ၊ ကုိယ်
မျက်စိ ကုိပိတ် လျက် ှိ က၏ဟေူသာစကားသည် ဤလူ
တို့ ၌ ြပည့်စုံ ြခင်းသို့ ေရာက်သတည်း။ 16 သင် တို့ မျက်စိ သည်ြမင် ေသာေကာင့်
မဂင်္လာ ှိ၏။ သင် တို့နား သည်လည်း
ကား ေသာေကာင့် မဂင်္လာ ှိ၏။ 17 ငါအမှန် ဆုိ သည်ကား၊ သင်တို့ ြမင် ရေသာအရာ

တို့ ကုိပေရာဖက် များ ှင့်
ေြဖာင့်မတ် ေသာ သူများတို့သည် ြမင် ြခင်းငှာအလို ှ ိ ေသာ်လည်း မ ြမင် ရက။ သင်
တို့ ကား ရေသာအရာ တို့ ကုိ ကား ြခင်းငှာအလို ှ ိေသာ်လည်းမ ကား ရက။ 18 မျ ိးေစ့
ကဲေသာသူ ၏ဥပမာ အနက်အဓိပ္ပါယ်ကုိ နားေထာင် ကေလာ။့ 19လမ်း ၌
အေစ့ ကုိ ကဲ ြခင်းအေကာင်းအရာကား၊ ိင်ုငံ ေတာ်၏တရား စကားကုိကား ၍ ှလံးု
မ သွင်းသည် ှိေသာ်၊ နတ်ဆုိး လာ ၍ ှလံးု ၌ ကဲ ေသာအေစ့ကုိ ှ တ်ယူ တတ်သည်
ဟု ဆုိလိသုတည်း။ 20 ေကျာက် ေပါေသာအရပ်၌
အေစ့ ကုိ ကဲ ြခင်းအေကာင်းအရာကား၊ တရားစကား
ကုိကား ၍ ဝမ်းေြမာက် ေသာစိတ် ှင့်
ချက်ြခင်း ခံယူ ေသာ်လည်း၊ 21 စိတ် ှလံးု၌
အြမစ် မ စဲွ ခဏ သာတည် သြဖင့် ၊ တရား
စကားေကာင့် အမှုအခင်း ှင့်
ည ်းဆဲ ြခင်းကုိ ခံရ
ေသာအခါချက်ြခင်း ေဖာက်ြပန် တတ်သည်ဟု ဆုိလိသုတည်း။ 22 ဆူးပင် တို့တင်ွ
အေစ့ ကုိ ကဲ ြခင်းအေကာင်းအရာကား တရား
စကားကုိကား ၍ ေလာကီ အမှု၌
စုိးရိမ် ြခင်း ှင့်
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စည်းစိမ် ဥစ္စာ၏လှည့်စား ြခင်းသည် တရားစကား
ကုိ လွှမ်းမုိး ည ်းဆဲတတ်ေသာေကာင့် အသီး မသီး ိင်ုဟု ဆုိလိသုတည်း။ 23 ေကာင်း
ေသာေြမ ၌
အေစ့ ကုိ ကဲ ြခင်းအေကာင်းအရာကား ၊ တရားစကား
ကုိကား ၍
ှလံးု သွင်းသြဖင့်၊ အဆသုံးဆယ် ၊ အဆေြခာက်ဆယ် ၊ အဆတရာ
ပွားများ ၍
အသီးသီး တတ်သည်ဟု ဆုိလိသုတည်းဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။ 24အြခား ေသာ ဥပမာ
စကားကုိမိန ့် မက် ေတာ်မူသည်ကား၊ ေကာင်းကင် ိင်ုငံ ေတာ်သည် ေကာင်း ေသာ
မျ ိးေစ့ ကုိ လယ် ၌ ကဲ ေသာသူ ှင့်တူ ၏။ 25လူ တို့သည် အိပ်ေပျာ် ေသာအခါ သူ
၏ရနသူ် သည်လာ ၍ေကာင်းေသာစပါး ှင့် လက္ခဏာတေူသာ ေတာ
မျ ိးေစ့ကုိ စပါးအထဲ ၌ ကဲ ၍ သွား ေလ၏။ 26အပင် ေပါက် ၍
အသီးအ ှံ ထွက် ေသာအခါ ၊ ေတာပင် များလည်း ထင် ှား လျှင် ၊ 27ကျွန် တို့သည်
အိမ် ှင် ထံသို့ သွား ၍
သခင် ၊ ေကာင်း ေသာမျ ိးေစ့ ကုိ လယ် ၌ ကဲ ေတာ်မူသည် မ
ဟတ်ုေလာ။ ေတာပင် တို့သည် အဘယ် ကြဖစ် သနည်းဟု ေလျှာက် ကလျှင်၊

28 အိမ် ှင် က ဤ
အမှုကား ရနသူ် ြပ ေသာအမှုတည်းဟု ဆုိ
၏။ အကျွ ်ပ်ုတို့သည်သွား ၍ ေတာပင် တို့ ကုိ ေရွး ှ တ် ေစြခင်းငှာအလို ေတာ် ှိ
သေလာဟု ေလျှာက် ကလျှင် ၊ 29 အိမ် ှင် က ထုိသို့ ငါအလိုမ ှိ။ ေတာပင် တို့ ကုိ
ေရွး ှ တ် လျှင်စပါး ပင်တို့ ကုိေရာေ ှာ ၍ ှ တ် မိမည် စုိးရိမ်စရာအေကာင်း ှ ိ၏။
30 စပါး ရိတ်သည်ကာလတိင်ုေအာင် အပင် ှစ် မျ ိ းတို့သည် အတူ
ကီးပွားပါေလေစ။ စပါး ရိတ်သည်ကာလ
ေရာက် လျှင် ၊ ေတာပင် တို့ ကုိ ေ ှးဦးစွာ ေရွး ှ တ် ၍
မီး ှု ိ ြခင်းငှာ စည်းေ ှာင် ကေလာ။့ စပါး ကုိကား
ကျ ီ ၌ စုသိမ်း သွင်းထားကေလာဟ့ု ရိတ် ေသာသူတို့အား ငါစီရင်မည်ဟု အိမ် ှင်ဆုိ
သည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။

31 အြခား ေသာဥပမာ စကား ကုိ မိန ့် မက် ေတာ် မူသည်ကား၊ ေကာင်းကင် ိင်ုငံ
ေတာ်သည် လယ် ၌ စုိက် ေသာ မုနည်င်း ေစ့ ှင့်တူ ၏။ 32 မုနည်င်းေစ့သည် အေစ့
တကာ တို့ထက် ငယ် ေသာ်လည်း၊ ကီးပွား ေသာအခါ ြမက်ပင် တကာတို့ထက် ကီး
သြဖင့်
မုိဃ်း ေကာင်းကင်ငှက် တို့သည်လာ ၍ အကုိင်းအခက် တို့ ၌ နားေန မီှခုိေလာက်ေသာ
အပင်
ြဖစ် တတ် သည် ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။



ှ င်မဿဲခရစ်ဝင် 13:33 2114 ှ င်မဿဲခရစ်ဝင် 13:44

33 အြခား ေသာဥပမာ စကား ကုိ မိန ့် မက် ေတာ် မူသည်ကား၊ ေကာင်းကင် ိင်ုငံ
ေတာ်သည် တေဆး
ှင့်တူ ၏။ မိနး်မ သည် တေဆးကုိယူ
၍ မုန ့်ညက် သုံး တင်း ၌ ထည့် သြဖင့်၊ မုန ့်ညက် ှိသမျှ ကုိ ေဖာင်း က ေစတတ်သည်
ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။

34 ေယ ှု သည် ဤ
ဥပမာ များတို့ ကုိေဆာင်၍ ပရိသတ် များတို့အား ေဟာေြပာ ေတာ်မူ၏။ ဥပမာ
ကင်း ၍ ေဟာေြပာ ေတာ်မ မူ၊ 35 ထုိသို့ ေသာ အားြဖင့် ပေရာဖက် စကား ဟူမူကား၊
ငါသည် ှ တ် ကုိဖွင့် ၍ ဥပမာ
များကုိ မက်ဆုိ အံ။့ ကမ္ဘာ
ဦး မှစ၍ ထိမ်ဝှက် ေသာအရာတို့ ကုိေဘာ်ြပ ေပအံ့ဟု ေဟာဘူးေသာစကားသည်
ြပည့်စုံ ြခင်းသို့ ေရာက် သတည်း။ 36 ထုိေနာက်မှ ေယ ှုသည် လူ
အစုအေဝးများကုိလွှတ် ၍ အိမ် သို့ ဝင် ေတာ်မူ ပီးမှ၊ တပည့် ေတာ်တို့သည် ချ ်းကပ်
၍ ၊ လယ် ၌ ကဲေသာေတာ မျ ိးေစ့၏ ဥပမာ
အနက်အဓိပ္ပါယ်ကုိ အကျွ ်ပ်ု တို့အား ေဘာ်ြပ ေတာ်မူပါဟု ေလျှာက် ကလျှင်၊
37 ကုိယ်ေတာ် က၊ ေကာင်း ေသာမျ ိးေစ့ကုိ ကဲ ေသာသူ သည်လူ သား ြဖစ် ၏။

38လယ် ကား ဤေလာက
ြဖစ် ၏။ ေကာင်း ေသာအေစ့ ကား ိင်ုငံ ေတာ်သား ြဖစ် ၏။ ေတာ
မျ ိးေစ့ကား
နတ်ဆုိး သား ြဖစ် ၏။ 39 ေတာ မျ ိးေစ့ကုိ ကဲ ေသာရနသူ် ကား မာရ်နတ် ြဖစ် ၏။
စပါး ရိတ်ေသာကာလကား ဤကမ္ဘာကုန် ေသာ ကာလ
ြဖစ် ၏။ စပါးရိတ် ေသာသူကား ေကာင်းကင်တမန် ြဖစ် ၏။ 40 ေတာပင် တို့ ကုိ
ေရွး ှ တ် ၍ မီး
ှု ိ သက့ဲသို့ ဤကမ္ဘာ အဆုံး ၌ ြဖစ် လတံ။့ 41လူ သား သည် မိမိ
ေကာင်းကင်တမန် တို့ ကုိေစလွှတ် ပီးလျှင် ၊ မှားယွင်း ေစေသာသူ တို့ ှင့် မတရား
ေသာ အမှုကုိ ြပ ေသာသူ ှိသမျှ တို့ ကုိ ိင်ုငံ ေတာ်ထဲက ေရွး ှ တ် ၍၊ 42 ငိေု ကး
ြခင်း၊ အံသွား ခဲ ကိတ် ြခင်း ှ ိ ရာမီး ဖုိ ၌ ချ ကလတံ။့ 43 ထုိအခါ
ေြဖာင့်မတ် ေသာသူ တို့သည် ေန
ထွနး်လင်းသက့ဲသို့ မိမိ တို့အဘ ၏ ိင်ုငံ ေတာ်၌
ထွနး်လင်း က လတံ။့ ကားစရာနား ှ ိ ေသာသူ မည်သည်ကား ကား ပါေစ။
44တနည်းကား၊ ေကာင်းကင် ိင်ုငံ ေတာ်သည် လယ် ၌ ဝှက်ထား ေသာဘ ာ ှင့်တူ
၏။ ထုိဘ ာ
ကုိေတွ့ ေသာသူ သည် တစ်ဖန် ဖုံးအပ်ု ၍၊ ဝမ်းေြမာက် ေသာစိတ် ှင့် သွား ပီးလျှင်
၊ ရ
တတ်သမျှ ကုိေရာင်း ၍
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ထုိ လယ် ကုိဝယ် တတ်၏။
45 တနည်း ကား၊ ေကာင်းကင် ိင်ုငံ ေတာ်သည် ြမတ် ေသာပုလဲ တို့ ကုိ ှာ ေသာ
ကုနသ်ည် ှင့်တူ ၏။ 46 ထုိကုနသ်ည်သည် အလနွ်အဘုိး ထုိက်ေသာပုလဲ ကုိေတွ့
ေသာအခါ ၊ သွား ၍ မိမိ၌ရ
တတ်သမျှ ကုိ ေရာင်း ပီးလျှင်ထုိပုလဲ ကုိဝယ် ေလ၏။
47တနည်း ကား၊ ေကာင်းကင် ိင်ုငံ ေတာ်သည် ပင်လယ် ၌ ချ ၍ အမျ ိးမျ ိ း ေသာ
ငါးတို့ ကုိ အပ်ုမိ ေသာပုိက်ကွန် ှင့်တူ ၏။ 48 ငါး ှင့်အြပည့် ှိေသာအခါ တံငါတို့သည်
ကုနး် ေပါ်သို့ ဆဲွတင် ၍ထုိင် လျက် ၊ ေကာင်း ေသာငါးကုိ ြခင်း
ထဲသို့
ေရွးချယ် ထည့်ထား၍ ၊ မေကာင်း ေသာငါးကုိ ြပင် သို့ ပစ် လိက်ုက၏။ 49 ထုိနည်းတူ
ကမ္ဘာ အဆုံး ၌
ေကာင်းကင်တမန် တို့သည် ဆင်းလာ ပီးလျှင် ၊ ေြဖာင့်မတ် ေသာသူ တို့အထဲ မှ ဆုိး
ေသာသူ တို့ ကုိ ှ တ်ယူ ခဲွထား၍၊

50 ငိးုေကး
ြခင်း၊ အံသွား ခဲ ကိတ် ြခင်း ှ ိ ရာ မီး
ဖုိ ၌
ချ ကလတံ။့
51ဤ
အရာအလံးုစုံ တို့ ကုိ သင်တို့သည် နားလည် ကသေလာဟု ေမးေတာ်မူလျှင်၊ နားလည်
ပါ ပီသခင်ဟု တပည့်ေတာ်တို့သည် ေလျှာက် က၏။

52 ကုိယ်ေတာ်
ကလည်း ၊ သို့ ြဖစ်၍ ေကာင်းကင် ိင်ုငံ ေတာ်၏ အေကာင်းအရာကုိ သင် ပီးေသာ
ကျမ်း ဆရာ မည်သည်ကား၊ မိမိဘ ာ
ထဲက
အထူးထူးအြပားြပားေသာ အသစ် ေဟာင်း တို့ ကုိ ထုတ်ေဘာ် ေသာအိမ် ှင် ှင့်တူ
သည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။

53 ထုိ ဥပမာ စကားများကုိ အကုနအ်စင် မိန ့် မက်ေတာ်မူ ပီးလျှင် ထုိ အရပ်မှကသွား
ေတာ်မူ၏။ 54 ထုိေနာက်မှမိမိ မိ သို့ ေရာက် ေတာ်မူ၍
တရားစရပ် ၌ ဆုံးမ ဩဝါဒေပးေလ၏။ မိ သားတို့သည် မိနး်ေမာ ေတေွဝြခင်း ှ ိ က
သြဖင့် ၊ ဤ
သူသည် ဤ
ပညာ ကုိ၎င်း ၊ ဤတနခုိ်း ကုိ၎င်း အဘယ်မှာ ရသနည်း။ 55 သူသည် လက်သမား
သား မ ဟတ်ု ေလာ။ သူ့
အမိ ကား မာရိ
အမည် ှိသည်မ ဟတ်ုေလာ။ သူ့
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ညီ ကား၊ ယာကုပ် ၊ ေယာေသ
၊ ှိမုန် ၊ ယုဒ ဟဆုိုကသည်မဟတ်ုေလာ။ 56သူ့ ှမ များတို့သည်လည်း
ငါ တို့ ှင့် အနးီအပါးေန ကသည်မ ဟတ်ုေလာ။ သို့ ြဖစ်လျှင် ဤ သူသည် အရာ
များကုိ အဘယ်မှာ ရသနည်းဟု ေြပာဆုိ လျက်၊ 57 ေစတနာစိတ်ပျက် က၏။
ေယ ှု ကလည်း ၊ ပေရာဖက် သည် မိမိ
မိ ၊ မိမိ
အိမ် မှတစ်ပါး အြခားေသာအရပ် ၌ အသေရ ှိသည် ဟု ထုိသူ
တို့အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 58 မိ သား များတို့သည် မယုံကည် ကေသာေကာင့် ၊ ထုိ
အရပ်၌ များစွာ ေသာတနခုိ်း ကုိြပ ေတာ်မ မူ။

14
1 ထုိ အခါ
ေစာ်ဘွား ေဟ ု ဒ် သည် ေယ ှု ၏သိတင်း ေတာ်ကုိ ကား လျှင် ၊ 2ဤ သူကားဗတ္
တိဇံ ဆရာေယာဟန် ြဖစ် သည်။ ေသ
ြခင်းမှ ထေြမာက် ေလ ပီ။ ထို့ ေကာင့် တနခုိ်း များကုိ ြပ
ိင်ုသည်ဟု မိမိ
ငယ်သား တို့အားဆုိ ၏။ 3အထက်က ေဟ ုဒ် သည်မိမိ ညီ ဖိလိပ္ပု ၏ခင်ပွနး် ေဟ
ေရာဒိ အေကာင်း ေကာင့်၊ ေယာဟန် ကုိဘမ်းဆီး ချည်ေ ှာင် ၍
ေထာင် ထဲမှာ ေလှာင် ထား၏။ 4အေကာင်းမူကား ၊ ေယာဟန် က၊ အ ှင် မင်း ကီး
သည် ထုိမိနး်မ ကုိမ သိမ်း အပ် ဟု ေဟ ုဒ် အားဆုိ ေလ ပီ။ 5 ေယာဟန် ကုိသတ် ြခင်း
ငှာအလို ှ ိ ေသာ်လည်း ၊ လူ
အေပါင်းတို့၏မျက် ှာကုိေထာက် ၍ မသတ်ဝ့ံဘဲေန ၏။ အေကာင်းမူကား ၊ ထုိသူ
တို့သည် ေယာဟန် ကုိ ပေရာဖက် က့ဲသို့ ထင်မှတ် ကသတည်း။ 6 ထုိေနာက်မှေဟ ု ဒ်
ကုိဘွား ေသာေနရ့က်၌ ှစ်စ ်ပဲွခံစ ် တင်ွ၊ ေဟေရာဒိ
၏သမီး သည် ပဲွသဘင်၌
က
သြဖင့် ေဟ ု ဒ် သည် းူ ွတ် ေသာစိတ် ှိလျှင် ၊ 7 ငါသည် သင် ေတာင်း သမျှ ကုိ
ေပး
မည်ဟု ကျနိဆုိ် ေလ၏။ 8 ထုိမိနး်မငယ် သည်သူ ၏အမိ တိက်ုတနွး် သည်အတိင်ုး ၊
ဗတ္တိဇံ
ဆရာေယာဟန် ၏ ဦးေခါင်း ကုိ လင်ပနး် ၌
ေပး ေတာ်မူပါဟု ေတာင်းေလျှာက် ၏။ 9 မင်း ကီး သည် ဝမ်းနည်း ေသာ်လည်း
ကျနိဆုိ် ြခင်းကုိ၎င်း ၊ အေပါင်းအေဘာ် တို့၏မျက် ှာကုိ၎င်း ေထာက် ေသာေကာင့်
ေပး ေစဟအုမိန ့် ေတာ် ှိလျက်၊ 10လကုိူ ေစလွှတ် ၍
ေယာဟန် ၏လည်ပင်း ကုိ ေထာင် ထဲမှာ ြဖတ်ေစ၏။11ဦးေခါင်း ကုိ လင်ပနး် ၌
ေဆာင်ခ့ဲ ၍
ထုိမိနး်မငယ် အားေပး ပီးမှ ၊ သူသည်လည်း
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မိမိ အမိ ထံသို့ ယူသွား ၏။ 11 ေယာဟန် ၏တပည့် တို့သည်လည်း လာ ၍ အေလာင်း
ကုိေဆာင်သွား သြဖင့် သ ဂ ဟ် ပီးမှ ၊ ေယ ှု ထံေတာ် သို့ သွား ၍
ကားေလျှာက် က၏။ 12 ေယ ှု သည် ကား ေတာ်မူလျှင် ၊ ထုိ
အရပ်မှထွက် ၍ေလှ ကုိစီးလျက် ေတာ
၌ ဆိတ်ကွယ်ရာအရပ် သို့ က ေတာ်မူ၏။ လူ
အစုအေဝးတို့သည် ကားသိ ရလျှင် ၊ မိ ရွာမှ ထွက်၍ ကုနး်ေကာင်း လိက်ု က၏။

13 ေယ ှုသည် ထွက်က ၍ လူ
များ အေပါင်းတို့ ကုိ ေတွ့ြမင် ေတာ်မူလျှင် ၊ သနား
ြခင်းစိတ်ေတာ် ှိ၍
လနူာ ှိသမျှတို့ ကုိ ချမ်းသာ ေပးေတာ်မူ၏။ 14 ညဦးယံ ၌ တပည့် ေတာ်တို့သည်
ချ ်းကပ် ၍၊ ဤအရပ် သည် ေတာ
အရပ်ြဖစ် ပါ၏။ မုိး
လည်း ချ ပ်ပါ ပီ။ လူ
အစုအေဝးတို့သည် မိ ရွာ သို့ သွား ၍ စားစရာ
ကုိဝယ် ေစြခင်းငှာ အခွင့် ေပးေတာ်မူပါဟု ေလျှာက် ကလျှင်၊
15 ေယ ှု က၊ သွား ရ ေသာအေကာင်း မ ှိ။ သူ
တို့စားစရာ ဘို့ သင် တို့ေပး ကေလာ့ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 16တပည့် ေတာ်တို့ကလည်း
၊ မုန ့် ငါး လံးု ှင့်
ငါး ှစ် ေကာင်မှတစ်ပါး
အဘယ်စားစရာမျှ အကျွ ်ပ်ုတို့ ၌မ ှိ ပါ ဟု ေလျှာက် ြပနလ်ျှင်၊ ထုိမုန ့် ှင့်ငါးကုိ ယူခ့ဲ
က ဟမိုန ့် ေတာ်မူ၏။ 17 ထုိအခါ လူ အစုအေဝးတို့ ကုိ ြမက်ပင် ေပါ်မှာ ေလျာင်း က

ေစ ဟအုမိန ့် ေတာ် ှိ၏။ 18 မုန ့် ငါး လံးု ှင့်
ငါး ှစ် ေကာင်ကုိလည်းယူ ၍ ေကာင်းကင် သို့ ကည့်ေြမာ် လျက်၊ ေကျးဇူး ေတာ်ကုိ
ချးီမွမ်း ပီးမှ မုန ့် ှင့် ငါးကုိဖ့ဲ ၍ တပည့် ေတာ်တို့အား ေပး ေတာ်မူ၏။ 19တပည့် ေတာ်
တို့သည်လည်းလူ အေပါင်းတို့အား ေပးက၏။ လအူေပါင်း တို့သည်စား ၍
ဝ က ပီးမှ ကင်းရစ် ေသာအကျ ိးအပ့ဲ ကုိ ေကာက်သိမ်း ၍
တင်းဆယ့် ှစ် ေတာင်း အြပည့် ရက၏။ 20 စား ေသာသူ အေရအတက်ွကား၊ မိနး်မ
ှင့် သူငယ် တို့ ကုိမ ဆုိဘဲ၊ ေယာက်ျား ငါးေထာင် မျှေလာက် ှိ သတည်း။ 21 ေယ ှု
သည် စည်းေဝး ေသာသူ တို့ ကုိလွှတ် ေတာ်မူစ ် တင်ွ၊ တပည့် ေတာ်တို့ ကုိေလှ စီးေစ၍
ကမ်းတစ်ဘက်
သို့
အရင် ကူးေစေတာ်မူ၏။ 22 စည်းေဝး ေသာသူတို့ ကုိလွှတ် ပီးမှ ဆုေတာင်း ပဌနာြပ
အံေ့သာငှာေတာင် ေပါ်၌ဆိတ်ကွယ် ရာအရပ်သို့
တက်က သြဖင့်၊ ည
အချနိေ်ရာက် ေသာအခါ ၊ တစ်ေယာက်တည်း ှိ ေနေတာ်မူ၏။ 23 ေလှ မူကား
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အိင်ုအလယ်၌ ှိ၍ ေလ
မ သင့်ေသာေကာင့်
လှုိင်း တံပုိးလှုပ် ှား ြခင်းကုိ ြပင်းစွာရ ၏။ 24ည သုံးချက်တီး ေကျာ်အချနိ် ၌ ေယ ှု
သည် အိင်ု ေပါ်မှာ စက်ေတာ်ြဖန ့် လျက်တပည့် ေတာ်တို့ ှ ိရာ သို့ က ေတာ်မူ၏။ 25 ထုိသို့
အိင်ု ေပါ်မှာ စက်ေတာ်ြဖန ့်၍ က ေတာ်မူသည်ကုိ သူ
တို့သည်ြမင် လျှင် ထိတ်လန ့် ၍၊ ဖုတ် တေစ္ဆြဖစ်
သည်ဟု ေကာက် ေသာစိတ် ှင့်
ေအာ်ဟစ် က၏။
26 ေယ ှု သည် ချက်ြခင်း ှ တ်ဆက် ၍ တည်ကည်ေသာစိတ် ှိ ကေလာ။့ ငါ ပင်
ြဖစ် သည်။ မ
ေကာက်လန ့် က ှင့် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 27 ေပတ ု ကလည်း ၊ သခင် ကုိယ်ေတာ် မှန်
လျှင်
အကျွ ်ပ်ု သည်ကုိယ်ေတာ် ထံသို့ ေရ ေပါ်မှာ လာ ရမည်အေကာင်းမိန ့် ေတာ်မူပါဟု
ေလျှာက် လျှင်၊ 28လာ ခ့ဲေလာ့ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ ေပတ ု
သည်ေလှ ေပါ် ကဆင်း ၍
ေယ ှု ထံသို့ ေရာက် အံေ့သာငှာေရ
ေပါ်မှာ လှမ်းသွား ၏။ 29 ေလ ြပင်း သည်ကုိြမင် လျှင်
ေကာက်လန ့် ၍
နစ်မွနး် လု သည် ှိေသာ်၊ ကယ်မ ေတာ်မူပါသခင် ဟု ဟစ်ေကာ် ေလ၏။
30 ေယ ှု သည် လက် ေတာ်ကုိချက်ြခင်း ဆန ့် ၍ ေပတ ု
ကုိကုိင် ေတာ်မူလျက် ၊ ယုံ ကည် အားနည်းေသာသူ၊ အဘယ်ေကာင့် ယုံမှား ေသာ
စိတ်ဝင်သနည်း ဟု ေမး ေတာ်မူ၏။ 31 ေလှ ေပါ်သို့ ေရာက် ကလျှင်
ေလ သည် ငိမ်း ေလ၏။ 32 ေလှ သား တို့သည်ချ ်းကပ်၍၊ စင်စစ်ကုိယ်ေတာ် သည်
ဘုရားသခင် ၏သား ေတာ်မှန် ပါသည်ဟု ွတ်ြပပ် ၍ ေလျှာက် က၏။ 33ကမ်း တစ်
ဘက် သို့ ကူး လျှင်
ဂ◌င်္ေနသရက် နယ်သို့
ေရာက် က၏။ 34 ထုိ အရပ် သား တို့သည် မျက် ှာ ေတာ် ကုိ မှတ်မိ လျှင် ၊
ပတ်ဝနး်ကျင် အရပ် ှိသမျှ သို့ ေစလွှတ် သြဖင့် လနူာ
ှိ သမျှ တို့ ကုိ ေဆာင်ခ့ဲ ၍ ၊ 35 အဝတ် ေတာ်၏ပနး်ပွား ကုိ မျှသာ တို့ ရ ပါ

မည်အေကာင်း
အခွင့်ေတာင်း က၏။ တို့
သမျှ ေသာသူတို့သည်လည်း ချမ်းသာ ရက၏။ 36 ထုိအခါ
ေယ ု ှလင် မိ သားဖာရိ ှဲ တို့ ှင့်
ကျမ်းြပ ဆရာတို့သည် ချ ်းကပ် ပီးလျှင်၊
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15
1 ေ ှးေဟာင်း တို့ မှဆက်ခံေသာ နည်းဥပေဒ ကုိ ကုိယ်ေတာ် ၏တပည့် တို့သည်
အဘယ်ေကာင့် လနွက်ျ း ကပါသနည်း။ သူတို့သည် လက် မ ေဆး ဘဲ အစာ
စား ကပါသည်တကားဟု ေလျှာက် ကလျှင်၊ 2 3ကုိယ်ေတာ် က၊ သင် တို့သည်
အဆက်ဆက် ခံေသာ နည်းဥပေဒ ကုိအမီှြပ ၍ ဘုရားသခင် ၏ပညတ် ေတာ် ကုိ
အဘယ်ေကာင့် လနွက်ျ း ကသနည်း။ 3 ဘုရားသခင် ၏ပညတ် ေတာ်ကား၊ မိဘ
ကုိ ိုေသ စွာြပ ေလာ။့ အကင်သူ သည် မိဘ
ကုိ ှ တ် ြဖင့်ြပစ်မှား၏၊ ထုိသူသည် အေသ
သတ် ြခင်းကုိ ခံေစဟလုာသတည်း။ 4သင် တို့ မူကား ၊ အကင်သူ သည် ကုိယ့် မိဘ
ကုိ၊ သင်တို့အသုံးရ ိင်ုသမျှ ေသာ ငါ ၏ဥစ္စာသည် အလှူ ဝတ္ထ ြဖစ်ေစဟဆုို ၏၊ 5 ထုိ
သူသည် ကုိယ် မိဘ ကုိပင် ိုေသ
စွာမ ြပ ရဟုဆုိ၏။ ထုိသို့ သင်တို့သည် အဆက်ဆက်ခံေသာ နည်းဥပေဒ အားြဖင့်
ဘုရားသခင် ၏ပညတ် ေတာ်ကုိ ပယ် က၏။ 6လျှ ိ ဝှက် ေသာသူတို့ ၊ ေဟ ှာယ သည်
သင် တို့ ကုိရည်မှတ် လျက် ဤ
လမူျ ိး သည် ှ တ် ှင့် ငါထံ့သို့ ချ ်းကပ်၍ ှ တ်ခမ်း ှင့်ငါ ့ ကုိ ိုေသ
က၏။ စိတ် ှလံးုမူကား
ငါ ှင့် ေဝး လှ၏။ 7 - 8 လူ တို့ စီရင် ေသာပညတ် တို့ ကုိသွနသ်င် ၍ နည်းဥပေဒ
သေပးလျက်ပင်ငါ ့ ကုိ အချည်း ှးီ ကုိးကွယ် က၏ဟု ေနာက်ြဖစ်လတံ့ေသာအရာကုိ
ေလျာက်ပတ်စွာေဟာခ့ဲ ပီ ဟု ြပန၍်မိန ့ေ်တာ်မူ၏။

9 ထုိအခါ
လူ အစုအေဝး ကုိ အထံေတာ်သို့ ေခါ် ၍၊ သင်တို့ နားေထာင် နားလည် ကေလာ။့

10 ခံတင်ွး သို့ ဝင် ေသာအရာ သည် လူ
ကုိညစ်ည း ေစသည်မ ဟတ်ု။ ခံတင်ွး မှ ထွက် ေသာအရာ သည် ညစ်ည း ေစေသာ
အရာြဖစ်သည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 11တပည့် ေတာ်တို့သည်ချ ်းကပ် ၍ ၊ ယခုမိန ့ေ်တာ်
မူေသာစကား ကုိ ဖာရိ ှ ဲ တို့သည်ကား ေသာအခါေစတနာစိတ်ပျက် ကသည်ကုိ သိ
ေတာ်မူသေလာဟေုလျှာက် က၏။
12 ကုိယ်ေတာ် ကလည်း ၊ ေကာင်းကင် ဘုံ၌ ှိေတာ်မူေသာ ငါ ၏ခမည်းေတာ် စုိက်
ေတာ်မ မူေသာအပင် ှိသမျှ တို့ ကုိ ှ တ် ရလိမ့်မည်။ 13 ထုိသူ တို့ ကုိ ှ ိ ပါေလေစ။ သူ
တို့သည်လကူနး် တို့အား လမ်းြပ ေသာလကူနး် ြဖစ် ၏။ လကူနး် ချင်းတစ်ဦးကုိ တစ်
ဦးလမ်းြပ လျှင် ၊ ှစ် ဦးတို့သည် တင်ွး ထဲသို့ ကျ ကလိမ့်မည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။

14 ေပတ ု ကလည်း ၊ ထုိ
ဥပမာ ကုိ အကျွ ်ပ်ု တို့အား ဖွင့်ြပ ေတာ်မူပါဟုေလျှာက် လျှင်၊ 15 ေယ ှု က၊ သင်
တို့သည် ယခု
တိင်ုေအာင်ပညာ မ့ဲလျက်ေန ေသးသေလာ။ 16 ခံတင်ွး သို့ ဝင် သမျှ သည် ဝမ်း ထဲ
သို့ ဆင်း ၍ ေရအိမ် တင်ွ
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စွန ့ပ်စ် သည်ကုိနား မ လည်ကေသးသေလာ။ 17 ခံတင်ွး မှ ထွက် ေသာအရာ မူကား
၊ ှလံးု ထဲက
ထွက်လာ ၍ လူ
ကုိညစ်ည း ေစေသာအရာြဖစ်၏။ 18 မေကာင်း ေသာ ကံစည် ြခင်း၊ လူ
အသက်ကုိသတ်ြခင်း၊ သူ့
မယားကုိြပစ်မှားြခင်း၊ မိနး်မ လတ်ွ ှင့် မှားယွင်းြခင်း၊ သူ့ဥစ္စာကုိခုိး
ြခင်း၊ မမှန် ေသာသက်ေသကုိခံြခင်း၊ သူ့
အသေရကုိဖျက်ြခင်းအရာတို့သည် ှလံးု ထဲက
ထွက်လာ ၍၊ 19လူ ကုိ ညစ်ည း ေစေသာအရာ ြဖစ် က၏။ လက် မ ေဆးဘဲလျက်
အစာကုိစား
ြခင်းမူကား ၊ လူ
ကုိညစ်ည း ေစသည်မ ဟတ်ု ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
20 ေယ ှု သည် ထုိ
အရပ်မှထွက် ၍
တု ု မိ ှင့်
ဇိဒုန် မိ ၏ ေကျးလက် သို့ က ေတာ်မူလျှင် ၊ 21 ခါနာန် အမျ ိးြဖစ်ေသာမိနး်မ တစ်
ေယာက်သည် ထုိ
နယ်စပ် မှ ထွက်လာ ၍၊ ဒါဝိဒ် ၏သား ေတာ် ှင် ၊ ကျွနမ် ကုိ သနား
ေတာ်မူပါ။ ကျွနမ် ၏သမီး သည် နတ်ဆုိး ှပ်ိစက်ြခင်းကုိ ြပင်းစွာ ခံရပါသည်ဟု
ဟစ်ေကာ် ေသာ်လည်း စကား တစ်ခွနး်မျှ ြပန် ေတာ်မ မူ။ 22 တပည့် ေတာ်တို့သည်
ချ ်းကပ် ၍ ၊ ထုိမိနး်မ ြပနသွ်ား ရေသာအခွင့် ကုိ ေပးေတာ်မူပါ။ ငါ တို့ ေနာက် သို့
လိက်ု၍ ဟစ်ေကာ် လျက်ေနပါသည်ဟု ေတာင်းေလျှာက် က၏။ 23 ကုိယ်ေတာ် က
လည်း ၊ ဣသေရလ အမျ ိးအဝင်
ေပျာက်လငွ့် ေသာသုိး များမှတစ်ပါး
အြခားေသာအမျ ိး ှ ိ ရာသို့
ငါကုိ့မ ေစလွှတ် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
24 ထုိမိနး်မ သည်ချ ်းကပ် ၍ြပပ်ဝပ် လျက် ကျွနမ် ကုိကယ် ေတာ်မူပါသခင် ဟု
ေလျှာက် ြပနလ်ျှင်၊

25 ကုိယ်ေတာ် က၊ သား ၏အစာ ကုိယူ ၍ ေခွး အားမ ေပး မချအပ်ဟု ြပနြ်ပ ေ◌ာ
ေတာ်မူ ၏။

26 မိနး်မ ကလည်း မှန် ပါ၏သခင် ၊ ေခွး မည်သည်ကားမိမိ သခင် ၏ စားပဲွ မှ ကျ
ေသာ စား ပ်ု စားေပါက်ကုိ စား
မဲထုံးစံ ှ ိပါ၏ဟု ေလျှာက် ြပနလ်ျှင်၊
27 အို မိနး်မ ၊ သင် သည်ယုံကည် အား ကီး လှ ပီ။ သင့်အလို ှ ိ သည်အတိင်ုး
သင် ၌ြဖစ် ေစ ဟမိုန ့် ေတာ်မူ၏။ ထုိ



ှ င်မဿဲခရစ်ဝင် 15:28 2121 ှ င်မဿဲခရစ်ဝင် 15:36

အချနိ် မှစ၍ ထုိမိနး်မ ၏သမီး သည် ကျနး်မာ ပကတိြဖစ်ေလ၏။ 28 ေယ ှု သည်
ထုိ
အရပ်မှက ၍
ဂါလိလဲ အိင်ု နား သို့ ေရာက် ေတာ်မူလျှင်ေတာင် ေပါ်သို့ တက် ၍
ထုိင် ေတာ်မူ၏။ 29 များစွာ ေသာလူ အေပါင်းတို့သည် ေြခမစွမ်း ၊ မျက်စိ ကနး်၊
စကားအ
၊ အဂင်္ ါ ချ ိ တဲေ့သာသူမှစ၍ အြခား
ေသာ အနာေရာဂါစဲွေသာသူများ ကုိ ေဆာင်ခ့ဲ လျက်
အထံ ေတာ်သို့ ေရာက်လာ၍ ေြခ ေတာ်ရင်း၌ ချထား က၏။ 30အနာ ေရာဂါများကုိ
ငိမ်းေစေတာ်မူသြဖင့် ၊ အ
ေသာသူသည် စကား
ေြပာသည်ကုိ၎င်း ၊ ချ ိ တဲ့ ေသာသူ သည် ပကတိ
ြဖစ်သည်ကုိ၎င်း၊ ေြခမစွမ်း ေသာသူသည် လှမ်းသွား သည်ကုိ၎င်း ၊ မျက်စိကနး် ေသာ
သူသည် ြမင် ရ သည်ကုိ၎င်း၊ လူ
အစုအေဝးတို့သည်ြမင် လျှင် အံဩ့
ြခင်းသို့ ေရာက် ၍ ဣသေရလ
အမျ ိး၏ ဘုရားသခင် ဂုဏ် ေတာ်ကုိ ချးီမွမ်း က၏။
31 ထုိအခါ
ေယ ှု သည် တပည့် ေတာ်တို့ ကုိေခါ် ၍၊ ဤ လူ များကုိငါသနား ၏။ သုံး
ရက် ပတ်လံးု ငါ ှင့်အတူ ှိ
က ပီ။ စားစရာ
အလျှင်း မ ှိ ။ လမ်း ခရီး၌
ေမာ မည်ကုိစုိးရိမ်ေသာေကာင့်အစာ မစားမီှ သူ
တို့ ကုိလွှတ် ြခင်းငှာငါအလို မ ှိ ဟမိုန ့ေ်တာ်မူလျှင် ၊
32တပည့် ေတာ်တို့က ဤမျှေလာက် များ ေသာလစုူ တို့သည် ဝ
စွာစားေလာက်ေသာအစာ ကုိ ဤေတာ
အရပ် ၌
အကျွ ်ပ်ု တို့သည် အဘယ်သို့ ရ ိင်ုပါမည်နည်းဟု ေလျှာက် ကေသာ် ၊
33 ေယ ှု က၊ သင်တို့တင်ွမုန ့် ဘယ် ှစ် လံးု ှ ိ သနည်း ဟု ေမး
ေတာ်မူလျှင် ၊
34 မုန ့ခု် ှစ် လံးု ှင့်
အနည်းငယ် မျှ ေသာ ငါး ေကာင်ကေလး ှိပါသည်ဟု ြပန် ေလျှာက်က၏။
35 ထုိအခါ လူ အစုအေဝးတို့ ကုိ ေြမ ေပါ်မှာ ေလျာင်း ကေစ ဟု အမိန ့် ေတာ် ှိ၏။

36 မုန ့် ခု ှစ် လံးု ှင့်
ငါး တို့ ကုိလည်းယူ ၍ ေကျးဇူး ေတာ်ကုိချးီမွမ်း ပီးမှ ၊ မုန ့် ှင့်ငါးကုိဖ့ဲ ၍
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တပည့် ေတာ်တို့အား ေပး
ေတာ်မူ၏။ တပည့် ေတာ်တို့လည်း
လူ အေပါင်းတို့အား ေပးက၏။ 37လအူေပါင်း တို့သည် စား
၍ ဝ က ပီးမှ ၊ ကင်းရစ် ေသာအကျ ိးအပ့ဲ ကုိေကာက်သိမ်း ၍ ခု ှစ် ေတာင်း
အြပည့် ရက၏။ 38 စား ေသာသူ အေရအတက်ွကား၊ မိနး်မ ှင့် သူငယ်
ကုိမ ဆုိဘဲ ေယာက်ျား ေလးေထာင် ှိ သတည်း။ 39 ထုိ လူ များတို့ ကုိ လွှတ် ေတာ်မူ
ပီးမှ ၊ ေလှ စီး ၍ မာဂဒါလ ေကျးလက် သို့
ေရာက် ေတာ်မူ၏။

16
1 ထုိအခါ
ဖာရိ ှ ဲ ှင့် ဇဒ္ဒ ကဲ တို့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ စုံစမ်း ေ ှာင့် ှက်ြခင်းငှာချ ်းကပ် ၍၊ မုိ
ဃ်း ေကာင်းကင်က ြဖစ်ေသာ နမိိတ် လက္ခဏာကုိ ြပ ေတာ်မူမည်အေကာင်း ေတာင်းပန်
က၏။ 2 ကုိယ်ေတာ် ကလည်း ၊ သင်တို့သည် ညဦးယံ
၌ေြပာဆုိ တတ်သည်ကား၊ ယခုမုိးတိမ် နီ သည်ြဖစ်၍ မုိး ကည်လင်လိမ့်မည်ဟု ဆုိ
တတ်က၏။ 3 နနံက်ယံ ၌ကား၊ ယခုမုိး
အံု့ လျက် ှိ၏။ နေီမာင်း ေသာအဆင်းလည်း ှိ၏။ ယေန ့
မုိးသက် မုနတိ်င်ုးလာလိမ့်မည်ဟုဆုိတတ်က၏။ လျှ ိ ဝှက်ေသာသူတို့ ၊ သင်တို့သည်
မုိးေကာင်းကင် ၏ မျက် ှာ ကုိပုိင်းြခား ၍သိ
ိင်ု က၏။ကပ် ကာလ၏ နမိိတ် လက္ခဏာတို့ ကုိ ပုိင်းြခား၍မ သိ ိင်ု က။ 4 ဆုိးညစ်

၍
ေမျာက်မထား ေသာအမျ ိး သည် နမိိတ် လက္ခဏာကုိေတာင်း သည်မှာ၊ ပေရာဖက်
ေယာန ၏ နမိိတ် လက္ခဏာမှတစ်ပါး
အဘယ်လက္ခဏာ ကုိမျှ သူတို့အားမ
ြပ ရာ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ ပီးလျှင်၊ ထုိသူ
တို့ ှ ိရာမှထွက် ၍
က ေတာ်မူ၏။ 5တပည့် ေတာ်တို့သည် ကမ်းတစ်ဘက် သို့ သွား ကေသာအခါ
မုန ့် ကုိယူ ြခင်းငှာေမ့ေလျာ့ က၏။ 6 ေယ ှု ကလည်း ၊ ဖာရိ ှ ဲ ှင့်
ဇဒ္ဒ ကဲ တို့၏ တေဆး
ကုိသတိ ှင့် က ်ေ ှာင် က ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 7တပည့် ေတာ်တို့ကလည်း ၊ ငါတို့ ၌
မုန ့် မ ပါ ေသာေကာင့် ဤစကားကုိမိန ့ေ်တာ်မူသည်ဟု အချင်းချင်း ေဆွးေ းွ ေြပာဆုိ
က၏။ 8 ေယ ှု သည် သိ
ေတာ် မူ လျှင် ၊ ယုံ ကည် အားနည်း ေသာ သူ တို့ ၊ သင် တို့ ၌မုန ့် မ ပါ သည် ကုိ
ေထာက်၍အဘယ်ေကာင့် အချင်းချင်း ေဆွးေ းွ ေြပာဆုိ ကသနည်း။ 9 မုန ့် ငါး လံးု
ကုိ လူငါးေထာင် စား၍ စားကင်းဘယ် ှစ် ေတာင်း ေကာက်သိမ်း သည်ကုိ၎င်း၊မုန ့် ခု
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ှစ် လံးုကုိလေူလးေထာင် စား၍စားကင်းဘယ် ှစ် ေတာင်း ေကာက်သိမ်း သည်ကုိ၎င်း၊
10သင်တို့သည် ှလံးု မ သွင်း မ
ေအာက်ေမ့ ဘဲေနကေသးသေလာ။ 11 ဖာရိ ှဲ ှင့် ဇဒ္ဒ ကဲ တို့၏ တေဆး
ကုိ က ်ေ ှာင် က ဟေူသာစကား ကုိ ငါေြပာသည်တင်ွ၊ မုန ့် ကုိအမှတ်ြပ ၍ ငါမ
ေြပာသည် ကုိ သင်တို့သည် နား
မ လည်ဘဲ အဘယ်သို့ ေနကသနည်း ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 12 ထုိအခါ
တပည့်ေတာ်တို့သည် မုန ့် ၏ တေဆး ကုိ က ်ေ ှာင် ကဟု မိန ့် ေတာ်မ မူ။ ဖာရိ ှ ဲ
ှင့်
ဇဒ္ဒ ကဲ တို့၏ ဩဝါဒ ကုိ က ်ေ ှာင် ကဟု မိန ့ေ်တာ်မူသည်ကုိ နားလည်ကသတည်း။

13 ေယ ှု သည် ဖိလိပ္ပု
ကဲသရိ မိ ၏ ေကျးလက် သို့
က ေတာ်မူေသာအခါ ၊ လူ များတို့သည် လူ
သား ြဖစ် ေသာ ငါကုိ့ အဘယ်သူ ြဖစ်သည်ဆုိ ကသနည်း ဟု တပည့် ေတာ်တို့ ကုိ
ေမးြမနး် ေတာ်မူလျှင်၊ 14လအူချ ိ က၊ ကုိယ်ေတာ်သည် ဗတ္တိဇံ
ဆရာေယာဟန် ြဖစ်သည်ဟ၍ူ၎င်း၊ အချ ိ က၊ ဧလိယ
ြဖစ်သည် ဟ၍ူ၎င်း၊ အချ ိ က၊ ေယရမိ
မှစ၍ ပေရာဖက် တပါးပါး ြဖစ်သည်ဟ၍ူ၎င်း ဆုိ ကပါ၏ဟု ေလျှာက် ကေသာ် ၊
15သင် တို့လည်း ငါ ့ ကုိ အဘယ်သူ ြဖစ် သည် ဆုိ
ကသနည်း ဟု ေမးြမနး် ေတာ် မူလျှင်၊ 16 ှ ိ မုန် ေပတ ု က၊ ကုိယ်ေတာ် သည်

ခရစ်ေတာ် တည်းဟေူသာအသက် ှင်ေတာ်မူေသာ ဘုရားသခင် ၏ သား
ေတာ်ြဖစ် ေတာ်မူသည်ဟု ေလျှာက် ေလ၏။
17 ေယ ှု ကလည်း ၊ ှ ိ မုန် ဗာေယာန ၊ သင်သည်မဂင်္လာ ှိ ၏။ အေကာင်းမူကား ၊
အေသွး အသား သည် အေကာင်းအရာကုိ သင့် အားေဖာ်ြပ သည်မ ဟတ်ု။ ေကာင်းကင်
ဘုံ၌ ှိေတာ်မူေသာငါ ့ ခမည်းေတာ် သည် ေဖာ်ြပေတာ်မူသတည်း။ 18 ငါ ဆုိ သည်ကား၊
သင် သည် ေပတ ု
ြဖစ် ၏။ ဤ
ေကျာက် ေပါ်မှာ ငါ ့အသင်း ကုိ ငါတည်ေဆာက် မည်။ ထုိအသင်း ကုိ မရဏာ
ိင်ုငံ၏တံခါး တို့သည် မ
ိင်ု ရာ။ 19 ေကာင်းကင် ိင်ုငံ ေတာ်၏ ေသာ့
တို့ ကုိလည်း သင့် အားငါေပး မည်။ သင်သည်ေြမ ကီး ေပါ်မှာ ချည်ေ ှာင် သမျှ သည်
ေကာင်းကင် ဘုံ၌ ချည်ေ ှာင် လျက် ှိ လိမ့်မည်။ ေြမ ကီး ေပါ်မှာ ြဖည်လွှတ် သမျှ သည်
ေကာင်းကင် ဘုံ၌
ြဖည်လွှတ် လျက် ှိ လိမ့်မည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ ပီးလျှင် ၊ 20 ကုိယ်ေတာ် သည် ခရစ်ေတာ်
ြဖစ် ေကာင်း ကုိ အဘယ်သူ အားမျှမေြပာ စိမ့်ေသာငှာတပည့် ေတာ်တို့ ကုိ ပညတ် ေတာ်
မူ၏။ 21 ထုိမှတပါးကုိယ်ေတာ် သည် ေယ ု ှလင် မိ သို့ သွား ရ မည်။ လူ
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အကီးအကဲ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အ ကီး၊ ကျမ်းြပ ဆရာတို့လက်၌
များစွာ ခံရ မည်။ အေသ
သတ်ြခင်းကုိလည်း ခံရမည်။ သုံး
ရက်ေြမာက်ေသာေန ့၌
ထေြမာက် လိမ့်မည်ဟေူသာအေကာင်း များကုိ ထုိအခါ မှ စ ၍တပည့် ေတာ်တို့အား
ြပ ေတာ်မူ၏။ 22 ထုိအခါ ေပတ ု
သည် ကုိယ်ေတာ်ကုိ မိမိ
ှင့်အတေူခါ် ၍ ၊ သခင် ၊ ကုိယ်ေတာ် ၌ ဤသို့မြဖစ်ပါေစ ှင့်။ ဤ
အမှုသည် ကုိယ်ေတာ် ၌ မ
ေရာက် ရာဟု အြပစ်တင် ေသာစကားကုိ ေလျှာက် ေသာ်၊ 23 ကုိယ်ေတာ် သည် မျက် ှာ
ေတာ်ကုိလှည့် ၍ အချင်းရနသူ် ၊ ငါ ့ ေနာက် သို့ ဆုတ် ေလာ။့ သင်သည် ငါ တိက်ုမိ ၍
လဲစရာအေကာင်းြဖစ် ၏။ သင်သည် ဘုရားသခင် ၏အရာ ကုိ စိတ်မ စဲွလမ်း ၊ လူ
တို့၏အရာ ကုိသာ စဲွလမ်း သည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
24 ထုိအခါ
ေယ ှု က၊ ငါ ၌ဆည်းကပ် လို ေသာသူ ြဖစ် လျှင်ကုိယ်ကုိကုိယ် ြငင်းပယ် ရမည်။
ကုိယ် လက်ဝါးကပ်တိင်ု ကုိထမ်း ၍
ငါ ့ ေနာက်သို့ လိက်ု ရမည်။ 25အကင်သူ သည် မိမိ
အသက် ကုိ ကယ်ဆယ် ြခင်းငှာအလို ှ ိ ၏။ ထုိသူသည် အသက် ှုံး လိမ့်မည်။
အကင်သူ သည် ငါ ့ ေကာင့် အသက် ှုံး ၏၊ ထုိသူသည်အသက် ကုိ ေတွ့ လိမ့်မည်။
26လူ သည် ဤစကဝဠာ ကုိ အကင်းမ့ဲ အစုိးရ ၍ မိမိ
အသက် ဝိညာ ် ှုံး လျှင်
အဘယ် ေကျးဇူး ှ ိသနည်း။ မိမိ
အသက် ဝိညာ ်ကုိ အဘယ် ဥစ္စာ ှင့်ေရွး ိင်ုသနည်း။ 27လူ သား သည် မိမိ
အဘ ခမည်းေတာ်၏ ဘုနး် အာ ေုဘာ်ကုိေဆာင်လျက်၊ ေကာင်းကင် တမန် အြခံအရံ
တို့ ှင့်
ကလာ ေတာ်မူလတံ။့ ထုိအခါ သူ အသီးသီး ကျင့်ေသာအကျင့် ှင့် အေလျာက်
အကျ ိးအြပစ်ကုိ ဆပ်ေပး ေတာ်မူလတံ။့ 28 ငါအမှန် ဆုိ သည်ကား၊ လူ
သား သည် ိင်ုငံ ေတာ်တည်လျက်ကလာ ေတာ်မူသည်ကုိ၊ ဤ
အရပ်၌ ှိ ေသာ သူ
အချ ိ တို့သည် မ
ြမင် မီှေသ ြခင်းသို့ မ ေရာက် ရကဟု တပည့် ေတာ်တို့အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။

17
1 ေြခာက် ရက် လနွ် ေသာအခါ ေယ ှု သည် ေပတ ု
၊ ယာကုပ် ၊ ယာကုပ် ညီ
ေယာဟန် တို့ ကုိေခါ် ၍၊ ြမင့် လှစွာေသာ ေတာင် ေပါ်တင်ွဆိတ်ကွယ် ရာအရပ်သို့
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ေဆာင်က ေတာ်မူ၏။ 2 သူ တို့ေ ှ ၌ ထူးြခား ေသာအဆင်းအေရာင် ှင့် ြပည့်စုံသည်
ြဖစ်၍ ၊ မျက် ှာ ေတာ်သည် ေန
က့ဲသို့ ထွနး်ေတာက် လျက် ၊ အဝတ် ေတာ်သည် အလင်း က့ဲသို့ ြဖ လျက် ှိ ၏။

3 ေမာေ ှ ှင့် ဧလိယ သည် ထင် ှား ၍
ကုိယ်ေတာ် ှင့်အတူ စကား ေြပာလျက်ေနက၏။ 4 ထုိအခါ
ေပတ ု က၊ သခင် ၊ ဤ
အရပ်၌ေန ဘွယ်ေကာင်း ပါ၏။ ကုိယ်ေတာ် ဘို့ တဲတစ် ေဆာင်၊ ေမာေ ှ ဘို့ တစ်
ေဆာင်၊ ဧလိယ
ဘို့တစ် ေဆာင်၊ တဲ
သုံး ေဆာင်ကုိ အလို
ေတာ် ှိလျှင် အကျွ ်ပ်ုတို့သည် ေဆာက်လပ်ု ပါမည်ဟု ေလျှာက် ေလ၏။ 5 ထုိသို့
ေလျှာက် စ ် တင်ွ၊ ထွနး်လင်း ေသာမုိဃ်းတိမ် သည် ထုိသူ
တို့ ကုိလွှမ်းမုိး ၍၊ ဤ
သူသည် ငါ ှစ်သက် ြမတ် ိးုရာ၊ ငါ ၏ချစ် သား ေပတည်း ။ သူ
၏စကားကုိ နားေထာင် ကေလာဟ့ု မုိဃ်းတိမ် က အသံ ေတာ်ြဖစ်ေလ၏။ 6တပည့်
ေတာ်တို့သည် ကား ရလျှင် ၊ ြပပ်ဝပ် ၍ အလနွ် ေကာက်လန ့် ြခင်း ှ ိ က၏။ 7 ေယ ှု
သည်လာ ၍
သူ တို့ ကုိ လက် ှင့်တို့ ေတာ်မူလျက် ၊ ထ က၊ မ
ေကာက် က ှင့် ဟု မိန ့် ေတာ်မူေသာ်၊ 8 သူ တို့သည် ကည့်ေြမာ် သြဖင့် ၊ ေယ ှု
တစ်ေယာက်တည်း မှတစ်ပါး ၊ အဘယ်သူ ကုိမျှ မြမင် က။ 9 ေတာင် ေပါ်မှ ဆင်း က
ေသာအခါ ေယ ှု က၊ လူ
သား သည်ေသ ြခင်းမှ
မ ထေြမာက် မီှတိင်ုေအာင်၊ သင်တို့ ယခုြမင်ေသာ ူပါ ံု ကုိ အဘယ်သူ အားမျှမ
ေြပာ က ှင့်ဟု တပည့် ေတာ်တို့ ကုိ ပညတ် ေတာ်မူ၏။

10 ထုိအခါ တပည့် ေတာ်တို့က၊ ဧလိယ
သည် အရင် လာ ရ မည်ဟု ကျမ်းြပ ဆရာတို့သည် အဘယ်ေကာင့် ဆုိ ပါသနည်း
ဟု ေမးေလျှာက် ကလျှင် ၊ 11 ေယ ှု က၊ ဧလိယ သည်အရင်လာ ၍
အလံးုစုံ တို့ ကုိ ြပ ြပင် ရသည်မှန် ေပ၏။ 12 ငါဆုိ သည်ကား၊ ဧလိယ
ေရာက်လာ ပီ ။ လမူျားသည်သူ့ ကုိမ သိ သြဖင့်
သူ့ အားြပ ချင် သမျှ ကုိြပ က ပီ။ ထုိနည်းတူ လူ သား သည်လည်း
ထုိလူ များလက်၌
ခံရ မည် ဟမိုန ့် ေတာ်မူေသာ်၊ 13 ဗတတိ္ဇံ ဆရာေယာဟန် ကုိ အမှတ် ြပ ၍ မိန ့် ေတာ်
မူေကာင်း ကုိ တပည့် ေတာ်တို့သည် နားလည် က၏။ 14လအူစုအေဝး ှိရာ သို့ ေရာက်
ကေသာအခါ ၊ လူ
တစ်ေယာက်သည် အထံ
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ေတာ်သို့ ချ ်းကပ် ၍ ဒူးေထာက် လျက် ၊ သခင် ၊ 15 အကျွ ်ပ်ု ၏သား ကုိ ကယ်မ
သနားေတာ်မူပါ။ ဝက် ူးနာ စဲွ၍ ြပင်းစွာ ခံစား ရပါ၏။ မီး
၌ ၎င်း ၊ ေရ
၌ ၎င်း အ ကိမ် ကိမ် လဲ တတ်ပါ၏။ 16တပည့် ေတာ်တို့ ထံသို့ ေဆာင်ခ့ဲ ၍
သူတို့သည်ချမ်းသာ မ ေပး ိင်ု ကပါဟု ေလျှာက် လျှင် ၊ 17 ေယ ှု က၊ ယုံကည် ြခင်း
မ ှိ၊ ေဖာက်ြပန် ေသာအမျ ိး ၊ ငါသည် သင် တို့ ှင့်တကွ အဘယ်မျှ ကာလပတ်လံးုေန
ရမည်နည်း။ သင် တို့ ကုိ အဘယ်မျှ ကာလ ပတ်လံးုသည်းခံ ရမည်နည်း။ သူငယ် ကုိ ငါ ့
ထံသို့ ယူခ့ဲ က ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 18 ေယ ှု သည် သူ့
ကုိဆုံးမ ေတာ်မူလျှင် ၊ နတ်ဆုိး သည် သူ
မှ ထွက်သွား သြဖင့် ၊ ထုိ
ခဏ မှစ၍ သူငယ် သည် ကျနး်မာ ပကတိြဖစ်ေလ၏။ 19 ထုိအခါ
တပည့် ေတာ်တို့သည် ဆိတ်ကွယ် ရာအရပ်၌ ေယ ှု ထံေတာ်သို့ချ ်းကပ် ၍၊ အကျွ ်ပ်ု
တို့သည် ထုိနတ်ဆုိး ကုိအဘယ်ေကာင့် မ ှင်ထုတ် ိင်ု ပါသနည်းဟု ေလျှာက် က
ေသာ်၊ 20သင် တို့သည် ယုံကည် ြခင်းမ ှိေသာေကာင့် မ ှင်ထုတ် ိင်ု က။ ငါအမှန် ဆုိ
သည်ကား၊ သင် တို့သည် မုနည်င်း ေစ့ ခန ့မ်ျှေလာက် ေသာ ယုံကည် ြခင်း ှ ိလျှင် ၊ ထုိ
ေတာင် ကုိ ေနရာမှ ေရွ ေလာဟ့ုဆုိ ကေသာ်၊ ေနရာမှ ေရွ လိမ့်မည်။ ယုံကည်ြခင်း
ှ ိလျှင်
သင် တို့မ တတ် ိင်ုေသာအမှုမ ှိ။ 21 သို့ ေသာ်လည်းဆုေတာင်းြခင်း၊ အစာေ ှာင်ြခင်း
မှတပါး အဘယ်သို့ ေသာအားြဖင့်၊ ထုိအမျ ိးသည် မ ထွက်တတ် ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။

22 ဂါလိလဲ ြပည်၌ ေနကစ ်တင်ွ ေယ ှု က၊ လူ သား ကုိ လူ
တို့လက် သို့ အပ် ှံ ရေသာအချနိန်းီ ပီ။ 23 သူတို့သည် သတ် ကလိမ့်မည်။ သုံး
ရက်ေြမာက်ေသာေန ့၌
ထေြမာက် လိမ့်မည် ဟု တပည့် ေတာ်တို့အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ သူတို့သည်လည်း
အလနွ် ဝမ်းနည်း ြခင်း ှ ိ က၏။ 24ကေပရေနာင် မိ သို့ ေရာက် ေသာအခါ ၊ ဗိမာန်
ေတာ်အခွနတ်ည်းဟေူသာဒိြဒမ္မ ကုိခံ ေသာသူ တို့သည် ေပတ ု
ဆီသို့လာ ၍ သင် ၏ဆရာ သည်ဒိြဒမ္မ ကုိမ ေပး သေလာဟု ေမးြမနး်လျှင်၊ ေပး
ပါသည်ဟု ေပတ ုဆုိ ၏။ 25 ေပတ ု သည် အိမ် သို့ ဝင် ေသာအခါ ၊ ေယ ှု သည်
တင်ကူး ၍၊ အချင်း ှ ိမုန် ၊ သင် သည်အဘယ်သို့ ထင် သနည်း။ ေလာကီ
ှင်ဘုရင် တို့သည် အဘယ်သူ မှာ အခွန် ကုိခံ ကသနည်း။ မိမိ
သား မှာ ခံ ကသေလာ။ သူတစ်ပါး မှာ ခံ ကသေလာ၊ ဟုေမး ေတာ်မူလျှင်၊ 26 ေပ
တ ုက၊ သူတစ်ပါး မှာ ခံ ကပါသည်ဟုေလျှာက် ေသာ်၊ ေယ ှု ကလည်း သို့ ြဖစ်လျှင်
သား မူကားလတ်ွ ရ ၏။ သို့ ေသာ်လည်း ထုိသူ တို့သည် ငါတို့ ေကာင့် မ မှားယွင်း
မည်အေကာင်း ၊ အိင်ု သို့ သွား ၍ ငါးမျှား ကုိချ ေလာ။့ 27 ေ ှ ဦးစွာ ရ ေသာငါး ကုိယူ
၍ ပစပ် ကုိဖွင့် လျှင် ၊ သတာတဲ
တစ်ြပားကုိေတွ့ လိမ့်မည်။ ထုိ
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ေငကုိွယူ ၍ ငါ ့အဘို့
ှင့်
သင့် အဘို့ ထုိသူ
တို့အားေပး ေလာ့ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။

18
1 ထုိ အခါ
တပည့် ေတာ်တို့သည် ချ ်းကပ် ၍ ေကာင်းကင် ိင်ုငံ ေတာ်၌
အဘယ်သူ သည်သာ၍ ကီးြမတ် ပါအံန့ည်းဟု ေမးေလျှာက် ကေသာ်၊ 2 သူငယ် တစ်
ေယာက်ကုိေခါ် ေတာ်မူ၍ ၊ တပည့် ေတာ်တို့ အလယ် ၌ ထား ပီးမှ ၊ 3 ငါအမှန် ဆုိ
သည်ကား၊ သင်တို့သည်ေြပာင်းလဲ ၍
သူငယ် က့ဲသို့ မ ြဖစ် လျှင်
ေကာင်းကင် ိင်ုငံ ေတာ်သို့
မ
ေရာက် ရက။ 4 ထို့ ေကာင့် အကင်သူ သည် ဤ
သူငယ် က့ဲသို့ မိမိ ကုိမိမိ ှမ့်ိချ အံ၊့ ထုိသူ
သည် ေကာင်းကင် ိင်ုငံ ေတာ်၌
သာ၍ ကီးြမတ်လိမ့်မည်။ 5အကင်သူ သည်ငါ ့မျက် ှာ ကုိေထာက်၍ဤက့ဲသို့ ေသာ
သူငယ် တစ်စုံတစ်ေယာက် ကုိ လက်ခံ ၏၊ ထုိသူသည် ငါ ့ ကုိပင်လက်ခံ ၏။ 6 ငါ ့ ကုိ
ယုံ ကည် ေသာ ဤ
သူငယ် တစ်စုံတစ်ေယာက် ကုိ အကင်သူ သည်မှားယွင်း ေစ၏၊ ထုိသူ
သည် လည်ပင်း ၌
ကိတ်ဆုံ ေကျာက်ကုိဆဲွ ၍ နက်နဲ ေသာပင်လယ် ၌
ှစ်ြမ ပ် ြခင်းကုိ ခံရလျှင်အေနသာ၍ေကာင်း ၏။ 7 မှားယွင်း စရာအေကာင်းများ ှ ိ

ေသာေကာင့်
ေလာကီသား တို့သည်အမဂင်္လာ ှိ က၏။ မှားယွင်း စရာ အေကာင်း ှ ိ ရမည်။
သို့ ေသာ်လည်း မှားယွင်း စရာအေကာင်းကုိ ြဖစ် ေစေသာသူ သည် အမဂင်္လာ ှိ၏။
8သင် ၏လက် ေြခ သည် သင့် ကုိ မှားယွင်း ေစလျှင်
လက် ေြခကုိြဖတ်ပစ် ေလာ။့ လက် ေြခ အစုံ ှင့် ထာဝရ
မီး ထဲသို့ ချ ြခင်းကုိ ခံရသည်ထက်
အဂင်္ ါ ချ ိ တဲ၍့ အသက် ှင်ြခင်းသို့
ဝင်စား ေသာ်သာ၍ ေကာင်း၏။ 9သင် ၏မျက်စိ သည်လည်း
သင့် ကုိမှားယွင်း ေစလျှင် ၊ မျက်စိ ကုိထုတ်ပစ် ေလာ။့ မျက်စိ ှစ် ဘက်စုံ ှင့် ငရဲ
မီး ထဲသို့ ချ ြခင်းကုိ ခံရ
သည်ထက်
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မျက်စိ တစ်ဘက် ှင့် အသက် ှင်ြခင်းသို့ ဝင်စား ေသာ် သာ၍ ေကာင်း၏။ 10သင်
တို့သည် ဤ
သူငယ် တစ်စုံတစ်ေယာက် ကုိ မထီမ့ဲြမင် မ ြပ မည်အေကာင်း
သတိ ှိ ကေလာ။့ ငါဆုိ
သည်ကား၊ သူ
တို့၏ေကာင်းကင်တမန် တို့သည် ေကာင်းကင် ဘုံ၌ ှိ ေတာ် မူေသာ ငါ ့ အဘ ၏
မျက် ှာ ေတာ်ကုိအစ ်မြပတ် ဖူးြမင် က၏။ 11 ထုိမှတပါးလသူားသည်ေပျာက်ေသာသူ
တို့ ကုိ ကယ်တင်အံေ့သာငှာ ကလာသတည်း။ 12အဘယ်သို့ ထင် ကသနည်း။ သုိး
တရာ ှိ ေသာသူ ၌ သုိး
တစ် ေကာင်သည်လမ်းလွဲ ၍ေပျာက်လျှင် ၊ ထုိသူသည် ကုိးဆယ် ကုိးေကာင်ေသာ
သုိးတို့ ကုိ ေတာင် ေပါ်မှာ ထား ခ့ဲ ပီးမှ၊ လမ်းလွဲ ၍ေပျာက်ေသာ သုိးတစ်ေကာင်ကုိ သွား
၍ ှာ တတ်သည် မ ဟတ်ုေလာ။ 13 ေတွ့ ပီးလျှင် ၊ လမ်း မ လွဲမေပျာက်ေသာသုိး ကုိး
ဆယ် ကုိးေကာင်၌ ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိသည်ထက် ၊ ထုိသုိး
တစ်ေကာင်၌
သာ၍ ဝမ်းေြမာက် ြခင်း ှ ိသည်ဟု ငါအမှန် ဆုိ ၏။ 14 ထုိနည်းတူ ေကာင်းကင် ဘုံ၌
ှိေတာ်မူေသာ သင် တို့အဘ သည် ဤ
သူငယ် တစ် ေယာက်ကုိမျှ ပျက်စီး ေစြခင်းငှာ အလို ေတာ်မ ှိ ။ 15 ထို့ ေကာင့်သင်
၏ညီအစ်ကုိ သည် သင့် ကုိြပစ်မှား လျှင် ၊ သူ့
ဆီသို့ သွား ၍ ှစ်ေယာက်တည်းချင်း သူ၏ အြပစ်ကုိြပ ၍ ဆုံးမေလာ။့ သူသည် သင်
၏စကားကုိနားေထာင် လျှင်
ညီအစ်ကုိ ကုိရ ပီ။ 16 သို့ မဟတ်ု သင်၏စကားကုိနား မ ေထာင်လျှင် ။ လူ ှစ် ဦးသုံး
ဦးသက်ေသခံ ၍စကား ှိသမျှ တို့ ကုိ တည်
ေစြခင်းငှာကုိယ် ှင့်အတူ လတူစ်ဦး ှစ် ဦးကုိေခါ် ဦးေလာ။့ 17 ထုိသူ တို့၏စကားကုိ
နားမေထာင် လျှင်
အသင်းေတာ် အား ကားေြပာ ေလာ။့ အသင်းေတာ် ၏စကားကုိ နားမေထာင် လျှင် ၊
သာသနာပ
လူက့ဲသို့ ၎င်း ၊ အခွနခံ် က့ဲသို့ ၎င်း ထုိသူကုိမှတ် ေလာ။့ 18 ငါအမှန် ဆုိ သည်ကား၊
ေြမ ကီး ေပါ်မှာ သင်တို့ချည်ေ ှာင် သမျှ သည် ေကာင်းကင် ဘုံ၌
ချည်ေ ှာင် လျက် ှိ လိမ့်မည်။ ေြမ ကီး ေပါ်မှာ ြဖည်လွှတ် သမျှ သည် ေကာင်းကင်
ဘုံ၌
ြဖည်လွှတ် လျက် ှိ လိမ့်မည်။ 19တစ်ဖန် ငါဆုိ သည်ကား၊ ေြမ ကီး ေပါ်မှာ သင် တို့
တင်ွ ှစ် ေယာက်တို့သည် သေဘာ
ချင်းတ၍ူ ဆုေတာင်း
လျှင် ၊ ေတာင်းသမျှ ေသာဆု တို့ ကုိ ေကာင်းကင် ဘုံ၌



ှ င်မဿဲခရစ်ဝင် 18:20 2129 ှ င်မဿဲခရစ်ဝင် 18:33

ှ ိ ေတာ်မူေသာငါ ၏ခမည်းေတာ် သည် ေပး ေတာ်မူလတံ။့ 20 အေကာင်းမူကား ၊
အကင်အရပ် ၌ လူ ှစ် ဦးသုံး ဦးတို့သည် ငါ ၏နာမ ကုိေထာက်၍စည်းေဝး က၏၊ ထုိ
အရပ်၌ သူ
တို့အလယ် မှာ
ငါ ှ ိ သည် ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။
21 ထုိအခါ
ေပတ ု သည်ချ ်းကပ် ၍၊ သခင် ၊ ညီအစ်ကုိ သည် အကျွ ်ပ်ု ကုိြပစ်မှား ၍ အကျွ ်ပ်ု
သည် သူ
၏ အြပစ်ကုိ ဘယ် ှစ် ကိမ် လွှတ် ရပါအံ့နည်း။ ခု ှစ် ကိမ်ေြမာက် ေအာင်လွှတ်ရပါ
အံေ့လာဟု ေမးေလျှာက် ေသာ်၊
ေယ ှု က၊ ခု ှစ် ကိမ်ေြမာက် ေအာင်လွှတ်ရမည် ငါမ ဆုိ ။ 22အကိမ် ခု ှစ်ဆယ်ခု ှစ်
လီ ေြမာက် ေအာင်လွှတ်ရမည် ငါဆုိ၏။ 23 ထို့ ေကာင့် ေကာင်းကင် ိင်ုငံ ေတာ်သည်၊
မိမိ
ကျွန် များ တို့ ကုိ စာရင်း ယူ ြခင်း ငှာ အလို ှ ိ ေသာ မင်း ကီး တစ် ဦး ှင့် တူ ၏။

24 စာရင်းယူ စ ်တင်ွ၊ ေငွ အခွက်တသိနး် ေကးတင် ေသာသူတစ် ေယာက်ကုိ ေ ှ ေတာ်
သို့ ေဆာင်ခ့ဲ က၏။ 25 ထုိသူသည်ေကးဆပ် ရန်မ ှိ ေသာေကာင့် ၊ ကုိယ်မှစ၍သား
မယား ဥစ္စာ ှ ိ သမျှ တို့ ကုိေရာင်း ၍
ေကး ကုိ ဆပ်ေစဟု သူ၏သခင် စီရင် ၏။ 26 ထုိ ကျွန် သည် ွတ်ြပပ် ဝပ်တာွး
လျက်၊သခင် ၊ ကျွနေ်တာ် ကုိသည်းခံ ေတာ်မူပါ။ ေကး ှိသမျှ ကုိ ဆပ် ပါမည်ဟု
ေလျှာက် လျှင်၊ 27 သူ ၏သခင် သည် သနား
ြခင်း ှ ိသြဖင့်
ေ ကး ှိသမျှကုိလွှတ် ၍ချမ်းသာ ေပးေလ၏။ 28 ထုိ ကျွန် သည်ထွက်သွား ရာတင်ွ
မိမိ
ေငေွဒနာရိ တစ်ရာ ေကးတင် ေသာ ကျွနခ်ျင်း တစ် ေယာက်ကုိေတွ့ လျှင်၊ လည်ပင်း
ကုိကုိင် ညစ်၍
ငါေ့ငကုိွဆပ်ေပး ေလာဟ့ဆုို ၏။ 29 ထုိကျွနခ်ျင်း သည် ေကး ှင်၏ေြခရင်း၌ြပပ်ဝပ်
လျက် ကျွနေ်တာ် ကုိသည်းခံ ေတာ်မူပါ။ ေကး ှိသမျှကုိ ဆပ် ပါမည်ဟု ေတာင်းပန်
ေသာ်လည်း ၊ 30 ေငွ ှ င် သည် နား
မ ေထာင်ဘဲသွား ၍ ေကး ကုိမ ဆပ်မီှတိင်ုေအာင်သူ့ ကုိေထာင် ထဲမှာ ေလှာင်
ထား၏။ 31 ထုိအမှုအရာ ကုိ အြခားေသာကျွနခ်ျင်း တို့သည် ြမင် လျှင် အလနွ် နာကည်း
ေသာစိတ် ှင့်သွား ၍ ၊ ြပ ေလ သမျှ တို့ ကုိ မိမိ
တို့သခင် ၌ ကားေလျှာက် က၏။ 32 ထုိအခါ
သခင် သည်ထုိကျွန် ကုိေခါ် ၍၊ ဟယ် ဆုိးညစ် ေသာကျွန် ၊ သင်သည်ငါ ့ကုိေတာင်းပန်
ေသာေကာင့် သင် ၌တင်သမျှ ေသာေကး ကုိ ငါ ှင်းလင်း ေစ၏။ 33 ငါ သည်သင့် ကုိ
သနား သက့ဲသို့ သင် သည်လည်း
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ကျွနခ်ျင်း ကုိ မ
သနား အပ် သေလာဟု ဆုိ လျက်၊ 34အမျက်ထွက် ၍
ေကး ှိသမျှ ကုိ မ
ဆပ် မီှ တိင်ုေအာင်အာဏာသား တို့ လက် ကုိအပ် ေလ၏။ 35 သင်တို့သည်လည်း
ညီအစ်ကုိ အချင်းချင်း တို့ ကုိ စိတ် ှလံးုပါလျက်အြပစ် မ လွှတ်လျှင် ၊ ေကာင်းကင်
ဘုံ၌ ှိေတာ်မူေသာ ငါ ၏အဘ သည် ထုိနည်းတူ သင် တို့ ကုိစီရင် ေတာ်မူလတံ့ ဟု မိန ့်
ေတာ်မူ၏။

19
1 ထုိ ေဒသနာ ေတာ်ကုိ ေယ ှု သည်အကုနအ်စင် ေဟာေတာ်မူ ပီးလျှင် ၊ ဂါလိလဲ ြပည်
မှ ေြပာင်း၍ ယုဒ
ြပည် စွနး် ၊ ေယာ်ဒန် ြမစ်တစ်ဘက် သို့ က ေတာ်မူ၏။ 2လူ များအေပါင်း တို့သည်
ေနာက် ေတာ်သို့ လိက်ုကသည်ြဖစ်၍ ၊ ထုိ
အရပ်၌ အနာ
ေရာဂါများကုိ ငိမ်း ေစ ေတာ်မူ၏။ 3 ဖာရိ ှဲ တို့သည် အထံ
ေတာ်သို့လာ ၍
လူ သည် ခပ်သိမ်း ေသာအြပစ် ေကာင့်
မိမိ မယား ှင့် ကွာ အပ်သေလာဟု စုံစမ်း ေ ှာင့် ှက်ြခင်းငှာေမးေလျှာက် ကေသာ်၊

4 ကုိယ်ေတာ် က၊ အစအဦး ၌
ဖနဆ်င်း ေတာ်မူေသာသူ သည် ေယာက်ျား ှင့် မိနး်မ ှစ်ေယာက်တည်းကုိ ဖနဆ်င်း
ေတာ်မူ၏။ 5 ထုိ အေကာင်း ေကာင့် ေယာက်ျား သည် ကုိယ် မိဘ ကုိစွန ့် ၍
ကုိယ် ခင်ပွနး် ၌မီှဝဲ သြဖင့် ၊ ထုိသူ ှစ် ေယာက်တို့သည် တစ်သား တစ်ကုိယ်တည်း
ြဖစ် ရလိမ့်မည်ဟု ကျမ်းဆုိသည်ကုိ သင်တို့မဘတ်ဘူးသေလာ။ 6 ထို့ ေကာင့် လင်မယား
တို့သည် ှစ် ဦးမ ဟတ်ုတစ်ဦးတည်း ြဖစ် ၏။ ဘုရားသခင် ဘက်စပ် ၍ ထမ်းဘုိးတင်
ေတာ်မူေသာအရာ ကုိ လူ
မ ခဲွ မခွာေစ ှင့် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
7 ဖာရိ ှဲတို့ကလည်း၊ ထုိသို့
မှနလ်ျှင်ြဖတ်စာ ကုိေပး ၍ မယား
ှင့် ကွာ ေစြခင်းငှာေမာေ ှ သည် အဘယ်ေကာင့် စီရင် သနည်းဟု ေလျှာက် က

ေသာ်၊
8 ကုိယ်ေတာ်က၊ သင် တို့ စိတ် ှလံးုခုိင်မာေသာေကာင့် မယား ှင့်ကွာ ရေသာအခွင့်
ကုိ ေမာေ ှ သည် စီရင် ၏။အစအဦး
၌
ထုိသို့ မ ဟတ်ု။ 9 ငါပညတ် သည်ကား၊ မှားယွင်း ြခင်းအေကာင်းမှတပါး အြခား
ေသာအေကာင်းြဖင့် မိမိ
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မယား ှင့်ကွာ ၍ အြခားေသာမိနး်မ ှင့်စုံဘက် ေသာသူ သည် မိမိမယားကုိြပစ်မှား
၏။ ကွာေသာမိနး်မ ှင့်စုံဘက်ေသာသူသည် လည်း သူ့ မယား ကုိ ြပစ်မှားသည် ဟုမိန ့်
ေတာ်မူ၏။

10တပည့် ေတာ်တို့ကလည်း၊ လင် မယား အမှု သည် ဤသို့
ြဖစ် လျှင် စုံဘက် ြခင်းကုိမ ြပ ေကာင်း ပါဟု ေလျှာက် က၏။
11 ကုိယ်ေတာ် ကလည်း ၊ ထုိ စကား ကုိ လူ
တိင်ုးမ ခံ မယူ ိင်ု။ အခွင့်ရ ေသာသူ တို့သာ ခံယူ ိင်ု က၏။ 12လအူချ ိ တို့သည် အမိ
ဝမ်း တင်ွးကပင် မိနး်မလျှာ ြဖစ် က၏။အချ ိ တို့သည် သူတစ်ပါး ဆုံးမ ၍ မိနး်မလျှာ
ြဖစ် က၏။ အချ ိ တို့သည် ေကာင်းကင် ိင်ုငံ ေတာ်အဘို့ အလို့ငှာမိမိ ကုိယ်ကုိဆုံးမ ၍
မိနး်မလျှာြဖစ်က၏။ ထုိ စကားကုိ ခံယူ
ိင်ု ေသာသူ သည် ခံယူ ေစ ဟမိုန ့် ေတာ်မူ၏။

13 ထုိအခါ
သူငယ် တို့အေပါ်မှာလက် ေတာ်ကုိတင် ၍ ေမတ္တ ာပို့
ေတာ် မူ ေစ ြခင်း ငှာ အထံ ေတာ် သို့ ေဆာင်ခ့ဲ သည် ြဖစ်၍တပည့် ေတာ် တို့သည်
အြပစ်တင် က၏။ 14 ေယ ှု ကလည်း ၊ ထုိသူငယ် တို့ ကုိ ှ ိေစေတာ။့ ငါ ့ ထံသို့ လာ
သည်ကုိ မ
ဆီးတား က ှင့်။ ေကာင်းကင် ိင်ုငံ ေတာ်သည် ထုိသို့ ေသာ
သူတို့၏ ိင်ုငံြဖစ် သည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၍၊ 15 သူငယ် တို့အေပါ်မှာလက် ေတာ်ကုိတင်
ပီးလျှင် ၊ ထုိ
အရပ် မှ ကသွား ေတာ် မူ၏။ 16 ထုိေနာက် လူတစ် ေယာက်သည် ချ ်းကပ် ၍၊
ေကာင်းြမတ်ေသာဆရာ ၊ ထာဝရ
အသက် ကုိ ရ
အံ့ေသာငှာ အကျွ ်ပ်ုသည် အဘယ် ေကာင်းမှု ကုိ ြပ ရပါမည်နည်းဟု ေမးေလျှာက်
ေသာ်၊

17 ငါ ့ ကုိေကာင်းြမတ် သည်ဟု အဘယ်ေကာင့် ေခါ် သနည်း။ ဘုရားသခင်တစ်ပါး
တည်း သာေကာင်းြမတ် ေတာ်မူ၏။ အသက် ှင်ြခင်းသို့
ဝင်စား လို လျှင် ပညတ် ေတာ်တို့ ကုိ ေစာင့်ေ ှာက် ေလာ့ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 18 အ
ဘယ် ပညတ်တို့ ကုိ ေစာင့်ေ ှာက်ရမည်နည်းဟု ေလျှာက် ြပန်ေသာ် ၊ လအူသက်ကုိမ
သတ် ှင့်။ သူ့
မယားကုိ မ
ြပစ်မှား ှင့်။ သူ့ဥစ္စာကုိ မ
ခုိး ှင့်။ မမှန် ေသာသက်ေသကုိ မ ခံ ှင့်။ 19 မိဘ ကုိ ိုေသ စွာြပ ေလာ။့ ကုိယ် ှင့်
စပ်ဆုိင် ေသာသူ ကုိ ကုိယ် ှင့်အမျှ ချစ် ေလာ့ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။

20 ထုိလလုင် ကလည်း၊ ထုိ
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ပညတ် ှိသမျှ တို့ ကုိ အကျွ ်ပ်ုသည်ငယ် ေသာအရွယ်မှစ၍ေစာင့်ေ ှာက် ပါ ပီ။ အ
ဘယ် အကျင့်လို ေသး သနည်းဟု ေလျှာက် ြပနေ်လ၏။

21 ေယ ှု က လည်း၊ သင်သည်စုံလင် ြခင်းသို့ ေရာက် လို လျှင် သွား ေလာ။့ ကုိယ်
ဥစ္စာ များကုိေရာင်း ၍
ဆင်းရဲ ေသာသူ တို့အား ေပး
ေလာ။့ ထုိသို့ ြပ လျှင်ေကာင်းကင် ဘုံ၌
ဘ ာ ကုိရ လိမ့်မည်။ သို့ ပီးမှ ငါ ့ ေနာက် သို့ လိက်ု ေလာ့ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 22 ထုိ
လလုင် သည် များစွာ ေသာဥစ္စာ ကုိ ရ
တတ်ေသာသူြဖစ် ၍၊ ထုိစကား
ကုိ ကား လျှင် စိတ်မသာ သည် ှင့် သွား ေလ၏။ 23 ေယ ှု ကလည်း ၊ ငါအမှန် ဆုိ
သည်ကား၊ ေငရွတတ် ေသာသူသည် ေကာင်းကင် ိင်ုငံ ေတာ်သို့
ဝင် ခဲ လှ ၏။ 24တစ်ဖန်
ငါဆုိ သည်ကား၊ ကုလားအပ်ု သည် အပ် နဖားကုိလျှ ိ လယ်ွ ၏။ ေငရွတတ် ေသာသူ
သည် ဘုရားသခင် ၏ ိင်ုငံ ေတာ်သို့
ဝင် ခဲသည် ဟု တပည့် ေတာ်တို့ အားမိန ့် ေတာ်မူ၏။ 25 ထုိသူတို့သည် ကား လျှင်
အလနွ် မိနး်ေမာ ေတွေဝြခင်း ှ ိ၍ ၊ သို့ ြဖစ်လျှင် အဘယ်သူ သည် ကယ်တင် ေတာ်မူ
ြခင်းသို့ ေရာက် ိင်ု မည်နည်းဟု ေြပာဆုိ က၏။ 26 ေယ ှု သည်လည်း သူ
တို့ ကုိ ကည့် ှု ၍
ဤအမှု ကုိလူ မ တတ် ိင်ု။ သို့ ေသာ်လည်း ဘုရားသခင် သည် ခပ်သိမ်း ေသာ အမှု
တို့ ကုိ တတ် ိင်ု ေတာ်မူသည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။

27 ထုိအခါ
ေပတ ု က၊ အကျွ ်ပ်ု တို့သည် ှိသမျှကုိ စွန ့ပ်စ် ၍ ကုိယ်ေတာ် ေနာက် သို့ လိက်ု က
ပါ ပီ။ အဘယ်
အကျ ိးကုိ ရ
ကပါမည်နည်းဟု ေလျှာက် ေလေသာ်၊
28 ေယ ှု က၊ ငါအမှန် ဆုိ သည်ကား၊ အလံးုစုံေသာအရာတို့ ကုိ အသစ် ြပ ြပင်ေသာ
ကာလ၌
လူ သား သည် ဘုနး် ှ ိေသာ ပလ္လ င် ေတာ်ေပါ်မှာ ထုိင် ေတာ်မူေသာအခါ ၊ ငါ ့ေနာက်သို့
လိက်ု ကေသာသင် တို့သည် တစ်ဆယ့် ှစ် ခု ေသာ ပလ္လ င် ေပါ်မှာ ထုိင် လျက်၊ ဣသေရ
လ
လူတစ်ဆယ့် ှစ် မျ ိ း ကုိ စစ်ေကာ စီရင်ရကလတံ။့ 29အကင်သူ သည် ငါ ၏နာမ
ေကာင့်
အိမ် ၊ လယ် ၊ ညီအစ်ကုိ ၊ ှမ ၊ မိဘ
၊ သား
မယားတည်းဟေူသာတပါးပါး ကုိစွန ့် ၏။ ထုိသူသည် အဆတရာ
ေသာအကျ ိးကုိရ ၍
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ထာဝရ အသက် ကုိ အေမွ ခံရလတံ။့ 30 ေနာက်ကျ ေသာသူအများ တို့သည် အရင်
ကျကလိမ့်မည် ။ အရင် ကျေသာသူအများတို့သည် ေနာက်ကျ ကလိမ့်မည်။

20
1 ဥပမာကား၊ ေကာင်းကင် ိင်ုငံ ေတာ်သည် စပျစ် ဥယျာ ်ကုိ လပ်ုေဆာင် ေသာသူ
တို့ ကုိ ငှား ြခင်းငှာနနံက် ေစာေစာထွက်သွား ေသာ အိမ် ှင် ှင့်တူ ၏။ 2 ထုိသူ သည်
တစ်ေန ့လျှင် ေဒနာရိ
တစ်ြပားစီေပးမည်ဟ၍ူလပ်ုေဆာင် ေသာသူတို့ ှင့်
ဝနခံ် ပီးမှ စပျစ်
ဥယျာ ်သို့
ေစလွှတ် ေလ၏။ 3 နနံက်တချက်တီး အချနိ် ၌ ထွက် ြပန်လျှင် ၊ အြခား ေသာသူ
တို့သည် အလပ်ု ကုိမလပ်ု၊ ေဈး
၌ ရပ် ေနသည် ကုိ ြမင် ၍၊ 4သင် တို့လည်း
ငါစ့ပျစ် ဥယျာ ်သို့ သွား က။ ေတာ်ေလျာ် စွာ ငါေပး မည်ဟဆုို လျှင်
ထုိသူတို့သည် သွား က၏။ 5တစ်ဖန် ှစ်ချက်တီး အချနိ၊် တစ်ဖန်
သုံးချက်တီး အချနိ် ၌
ထွက် ၍ ေ ှ နည်းအတူ ြပ ေလ၏။ 6ဆယ်တ နာရီအချနိ၌်လည်း
ထွက် ြပနလ်ျှင် အြခား ေသာသူတို့သည် အလပ်ုကုိမလပ်ု၊ ရပ် ေနသည်ကုိ ေတွ့ ၍၊
သင်တို့သည် တစ်ေန ့လံးု အလပ်ု ကုိမလပ်ုဘဲ ဤ
အရပ်၌ အဘယ်ေကာင့် ေန ကသနည်းဟုေမး ေသာ်၊ 7 ထုိသူတို့က၊ ကျွနေ်တာ် တို့
ကုိအဘယ်သူ မျှ မငှား ပါဟု ေြပာဆုိ ကလျှင်၊ သင် တို့လည်း
ငါစ့ပျစ် ဥယျာ ်သို့
သွား ကေသာ် ေလျာ်စွာရကလိမ့်မည်ဟု ဆုိ ေလ၏။ 8ည အချနိ် ေရာက် ေသာအခါ
စပျစ် ဥယျာ ် ှ င် က လပ်ုေဆာင် ေသာ သူတို့ ကုိေခါ် ခ့ဲေလာ။့ ေနာက် ဝင် ေသာသူမှ
စ၍ အရင် အဦးဝင်ေသာသူ တိင်ုေအာင် အခ ကုိေပး ေလာဟ့ု မိမိ
စာေရး ကုိမှာ လိက်ုေလ၏။ 9 ထို့ ေကာင့်ဆယ်တ နာရီအချနိ် ၌
ဝင်ေသာသူ တို့သည်လာ ၍
ေဒနာရိ တစ်ြပားစီ
ခံ က၏။ 10အရင် ဝင်ေသာသူတို့သည် လာ
ကေသာအခါ
ငါတို့သည်သာ၍ ရ မည်ဟု စိတ်ထဲမှာထင်မှတ် ေသာ်လည်း ေဒနာရိ တစ်ြပားစီ
ခံရ က၏။ 11 ထုိသို့ ခံ ပီးလျှင် အိမ် ှင် ကုိ က့ဲရဲ ြပစ်တင် ၍၊ 12 ေနာက် ဝင်ေသာ
သူ တို့သည် တစ် နာရီ ခန ့်မျှသာ လပ်ုေဆာင် ေသာ်လည်း ၊ တစ်ေနလံ့းု အမှုဝန် ကုိ
ထမ်းရွက် ၍ ေနပူ ဆင်းရဲခံရေသာ အကျွ ်ပ်ု တို့ ှင့်အညီအမျှ
ကုိယ်ေတာ် စီရင် ပါ ပီတကားဟု ဆုိ က၏။ 13 အိမ် ှင် ကလည်း အေဆွ ၊ သင် ၌
မတရား
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ေသာအမှုကုိငါမ ြပ ။ ေဒနာရိ
တစ်ြပားကုိအမှတ်ြပ ၍ သင်သည် ငါ ှင့်ဝနခံ် သည်မ ဟတ်ုေလာ။ 14သင် ၏ဥစ္စာ
ကုိ ယူ
၍ သွား ေလာ။့ ေနာက် ဝင်ေသာသူတို့အား သင် ှင့်အညီအမျှ ေပး ြခင်းငှာငါအလို ှ ိ
၏။ 15 ငါသည် ကုိယ် ဥစ္စာကုိ ြပ လို သမျှ မ ြပ ရာသေလာ။ ငါ ့ သေဘာေကာင်း
ေသာေကာင့် သင် သည် မျက်မုနး် ကိ း ရသေလာဟု ဆုိ ေလ၏။ 16 ထုိနည်းတူ
ေနာက်ကျ ေသာသူ တို့သည် အရင် ကျ ကလိမ့်မည်။ အရင် ကျေသာသူ တို့သည်
ေနာက်ကျ ကလိမ့်မည်။ ေခါ်ေတာ်မူေသာသူအများ ှ ိေသာ်လည်း၊ ေရွးေကာက်ေတာ်မူ
ေသာသူနည်းသည် ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။ 17 ေယ ှု သည် ေယ ု ှလင် မိ သို့
တက်က ေတာ်မူစ ် ၊ လမ်း ခရီး၌
တစ်ကျပ်ိ ှစ်ပါးေသာ တပည့် ေတာ်တို့ ကုိ ဆိတ်ကွယ် ရာအရပ်သို့ ေခါ် ၍ ၊ 18 ငါ
တို့သည် ေယ ု ှလင် မိ သို့
ယခုသွား က၏။ လူ
သား သည် ယဇ်ပုေရာဟိတ် အ ကီး၊ ကျမ်းြပ ဆရာတို့လက် သို့ ေရာက်လိမ့်မည်။
ထုိသူတို့သည် ေသ
ြပစ် ကုိ စီရင် ကလိမ့်မည်။ 19 လသူားအား ြပက်ယယ်ြပ ြခင်း၊ ိုက်ပုတ် ြခင်း၊
လက်ဝါးကပ်တိင်ု မှာ ိုက်ထားြခင်းကုိ ြပ ေစြခင်းငှာ တစ်ပါး အမျ ိးသားတို့ လက်သို့
အပ် ှံ ကလိမ့်မည်။ သုံး
ရက်ေြမာက်ေသာေန ့၌ ထေြမာက် လိမ့်မည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
20 ထုိအခါ ေဇေဗဒဲ ၏သား တို့အမိ သည် သား
တို့ ှင့်အတူ အထံ ေတာ်သို့ ချ ်း ၍ ြပပ်ဝပ် လျက်ဆု ေကျးဇူးကုိ ေတာင်းပန် ေလ၏။
ကုိယ်ေတာ် က သင်သည် အဘယ် ဆုေကျးဇူးကုိ အလို ှ ိ သနည်း ဟု ေမး ေတာ်မူေသာ်၊

21 ကုိယ်ေတာ် ၏ ိင်ုငံ တင်ွ
ကျွနမ် ၌ ဤ
သား ှစ် ေယာက်တို့သည် လက်ျာ ေတာ်ဘက်၌ တစ် ေယာက်၊ လက်ဝဲ ေတာ်ဘက်၌
တစ် ေယာက် ထုိင် ရေသာအခွင့်ကုိေပးေတာ်မူပါဟု ေလျှာက် ေလ၏။

22 ေယ ှု ကလည်း ၊ သင်တို့သည် အဘယ်သို့ ေတာင်းပန် သည်ကုိ သင်တို့မ သိ က။
ငါ ေသာက် ရအံ့ ေသာခွက် ကုိ ေသာက် ြခင်းငှာ၎င်း၊ ငါခံေသာဗတ္တိဇံကုိခံြခင်းငှာ၎င်း၊
သင်တို့သည် တတ်စွမ်း ိင်ုသေလာ ဟု ေမး
ေတာ်မူလျှင်၊ အကျွ ်ပ်ုတို့သည် တတ်စွမ်း ိင်ုပါ၏ဟု ေလျှာက် ကေသာ်၊
23 ငါ ၏ခွက် ကုိ သင်တို့သည်ေသာက် ရကလိမ့်မည်။ ငါခံေသာ ဗတ္တိဇံကုိလည်း
သင်တို့သည်ခံရ က လိမ့်မည်။ သို့ ေသာ်လည်း ငါ ၏လက်ျာ ဘက်၊ လက်ဝဲ ဘက်မှာ
ထုိင် ရေသာအခွင့်ကုိကား အကင်သူ တို့အဘို့ အလို့ ငှာငါ ့ ခမည်းေတာ် သည် ြပင်ဆင်
၏။ ထုိ
သူတို့အားသာ ငါ ေပး ပုိင်သည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
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24 အြခားေသာတပည့်ေတာ်တစ်ကျပ်ိ တို့သည် ကားသိ လျှင် ၊ ထုိညီအစ်ကုိ ှစ်
ေယာက်တို့ ကုိ အမျက်ထွက် က၏။ 25 ေယ ှု သည် ထုိသူ
တို့ ကုိေခါ် ေတာ်မူ၍၊ သင်တို့ သိ
သည်အတိင်ုး
ေလာကီ မင်း တို့သည်အစုိးတရ ြပ တတ်က၏။ 26အကဲအမှူး တို့သည် အာဏာထား
တတ်က၏။ 27သင် တို့ မူကား
ထုိသို့ မ ြပ က ှင့်။ လူ
သား သည် သူတပါးကုိေစစား ြခင်းငှာမ လာ၊ 28 သူတစ်ပါးအေစ ကုိ ခံြခင်းငှာ၎င်း၊
မိမိ
အသက် ကုိစွန ့် ၍
လမူျား ကုိေရွး ြခင်းငှာ ၎င်း၊ ကလာ သည်ြဖစ်၍၊ ထုိနည်းတူ သင် တို့တင်ွ အကဲအမှူး
ြပ လို ေသာသူကုိ သင် တို့အေစခံ ြဖစ် ေစ။ သင်တို့တင်ွအထွဋ်အြမတ် လပ်ုချင် ေသာ
သူ
ကုိလည်း
သင် တို့ကျွန် ြဖစ် ေစ ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။ 29 ေယရိေခါ မိ မှ
ထွက်သွား ကစ ်တင်ွ လူ
များ အေပါင်းတို့သည် ေနာက်ေတာ်သို့ လိက်ု က၏။ 30 ေယ ှု သည် ကသွား ေတာ်
မူေကာင်း ကုိ လမ်း နား မှာထုိင် ေနေသာ လကူနး် ှစ် ေယာက်တို့သည် ကား ရ လျှင်
။ ဒါဝိဒ် ၏သား ေတာ်အ ှင် ၊ အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ ကယ်မ သနားေတာ်မူပါဟုဟစ်ေကာ်
ေလ၏။ 31 ထုိသူ တို့ ကုိ တိတ်ဆိတ် စွာေနေစြခင်းငှာ လူ အစုအေဝးတို့သည်ေငါက် ၍
ဆုိကေသာ်လည်း ၊ ဒါဝိဒ် ၏ သား
ေတာ်အ ှင် ၊ အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ ကယ်မ သနားေတာ်မူပါဟု သာ၍
ဟစ်ေကာ် က၏။ 32 ေယ ှု သည်လည်း
ရပ် ေတာ်မူလျက် ထုိသူ
တို့ ကုိေခါ် ၍ သင် တို့ ၌အဘယ်သို့ ြပ ေစလို သနည်း ဟု ေမး
ေတာ်မူလျှင် ၊ 33သခင် ၊ အကျွ ်ပ်ု တို့ မျက်စိ ကုိ ပွင့်လင်း ေစြခင်းငှာ ြပ ေတာ်မူပါ
ဟု ေလျှာက် ကေသာ်၊ 34 ေယ ှု သည် သနား
ြခင်းစိတ်ေတာ် ှိ၍
သူ တို့ မျက်စိ ကုိ လက် ှင့်တို့ ေတာ်မူ၏။ ထုိခဏြခင်း တင်ွ ထုိသူ တို့သည် မျက်စိ
ြမင် ၍
ေနာက်ေတာ်သို့ လိက်ု က၏။

21
1 ေယ ု ှလင် မိ အနးီ သို့ ချ ်း၍
သံလင်ွ ေတာင် ေြခရင်း၌
ဗက်ဖာေဂ ရွာသို့
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ေရာက် ကေသာအခါ ေယ ှု
သည် တပည့် ေတာ် ှစ် ေယာက်တို့ ကုိ ေစလွှတ် ၍ ၊ 2သင် တို့ ေ ှ ၌ ှိေသာရွာ သို့
သွား က။ ထုိရွာ၌ ချည်ေ ှာင် လျက် ှိေသာြမည်းမ ှင့်
ြမည်းကေလး ကုိ သင် တို့သည် ချက်ြခင်း ေတွ့ လိမ့်မည်။ ြမည်း ကိ းကုိြဖည် ၍ ငါ ့
ထံသို့ ေဆာင်ခ့ဲ က။ 3 သူတစ်ပါး သည် သင် တို့အား တစ်စုံတစ်ခု ကုိဆုိ လျှင်
သခင် အလို ှ ိ သည်ဟုြပနေ်ြပာ ကေလာ။့ ထုိသို့ ေြပာ လျှင် ထုိသူသည်ချက်ြခင်း
ေပး လိက်ုမည် ဟု မှာထား ေတာ်မူ၏။

4 ထုိ အေကာင်းအရာမူကား၊ သင် ၏အ ှင် မင်း ကီးသည် ြမည်းမ ှင့်
ြမည်းကေလး ကုိစီး ၍၊ 5 းူည့ံ သိမ်ေမွ့ေသာစိတ် ှင့်
သင် ှိရာသို့ ကလာ ေတာ်မူသည်ကုိ ကည့် ှု ေလာဟ့ု ဇိအနု် သတို့သမီး အား ေြပာ
ကေလာဟ့ေူသာ ပေရာဖက် ၏ ှ တ်ထွက် ြပည့်စုံ မည်အေကာင်း
ြဖစ် သတည်း။ 6 တပည့် ေတာ်တို့သည်သွား ၍ အမိန ့် ေတာ်အတိင်ုး ြပ သြဖင့် ၊

7 ြမည်းမ ှင့်
ြမည်းကေလး ကုိေဆာင်ခ့ဲ ၍ ြမည်းေကျာေပါ်မှာ မိမိ တို့အဝတ် ကုိတင် က ပီးလျှင်
ကုိယ်ေတာ်သည် စီး ေတာ်မူ၏။ 8အတိင်ုးမသိ များစွာ ေသာလတိူု့သည် မိမိ
တို့အဝတ် ကုိ လမ်း ၌ ခင်း က၏။ အချ ိ တို့သည် သစ် ကုိင်း သစ်ခက်များကုိခုတ်
၍
လမ်း ၌ ခင်း က၏။ 9 ေ ှ ေနာက် လိက်ုသွားေသာ အြခံအရံ များတို့က ဒါဝိဒ် ၏သား
ေတာ်အား ေဟာ ှဏ္ဏ ြဖစ်ေစသတည်း။ ထာဝရ
ဘုရား၏အခွင့် ှင့်
ကလာ ေတာ်မူေသာသူ သည်မဂင်္လာ ှိေစသတည်း။ ေကာင်းကင် ဘဝဂ်ဝယ် ေဟာ
ှဏ္ဏ
ြဖစ်ေစသတည်းဟု ေကးေကာ် က၏။ 10 ေယ ု ှလင် မိ သို့
ဝင် ေတာ်မူေသာအခါ
တ မိ လံးု အတ်ုအတ်ုသဲသဲ ၍၊ ဤ
သူကားအဘယ်သူ နည်းဟု ေမးြမနး် ကလျှင်၊ 11လူ အစုအေဝးတို့က၊ ဤသူ
သည် ဂါလိလဲ ြပည်နာဇရက် မိ ၌
ေပါ်ထွနး်ေသာပေရာဖက် ေယ ှု ေပတည်း ဟု ေြပာဆုိ က၏။ 12 ေယ ှု သည်
ဘုရားသခင်၏ဗိမာန် ေတာ်သို့
ဝင် ေတာ်မူ ပီးလျှင် ၊ ဗိမာန် ေတာ်၌ ေရာင်း ဝယ် ေသာသူ
အေပါင်း တို့ ကုိ ှင်ထုတ် ၍ ၊ ေငွ လဲေသာသူတို့၏ခုံ များကုိ၎င်း ၊ ချ ိ းငှက် ေရာင်း
ေသာသူ တို့၏ ထုိင် ေနရာကုိ၎င်း တနွး်လဲှ ေတာ်မူလျက် ၊ 13 ငါ ့ အိမ် ကုိ ဆုေတာင်း ရာ
အိမ် ဟ၍ူေခါ်ေဝါ် ကလတံဟ့ု ကျမ်းစာ ၌လာေသာ်လည်း ၊ သင် တို့သည် ထုိ အိမ် ကုိ
ဓားြပ တင်ွး ြဖစ် ေစက ပီတကား ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 14 ထုိအခါ
ဗိမာန် ေတာ်၌
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မျက်စိကနး် ေသာသူ၊ ေြခမစွမ်း ေသာသူတို့သည် အထံ
ေတာ်သို့လာ ၍ သူ
တို့အနာေရာဂါကုိ ငိမ်း ေစေတာ်မူ၏။ 15 ကုိယ်ေတာ်ြပ ေတာ်မူေသာ အံ့ဩဘွယ်
အမှု တို့ ကုိ၎င်း၊ သူငယ် တို့ကလည်း ၊ ဒါဝိဒ် ၏သား ေတာ်အား ေဟာ ှ ဏ္ဏ ြဖစ်
ေစသတည်းဟု ဗိမာန် ေတာ်၌ ေကးေကာ် ကသည်ကုိ၎င်း၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အ ကီး၊
ကျမ်းြပ ဆရာတို့ သည် ကားြမင် လျှင်
အမျက်ထွက် က၍ ၊ 16ဤ သူတို့သည် အဘယ်သို့ ေြပာဆုိ သည်ကုိ ကား သေလာ
ဟု ေယ ှု အား ေမး ကေလေသာ်၊ ငါကား ၏။ ို့ စို့
သူငယ် တို့ ှ တ် ထဲမှ ကုိယ်ေတာ်သည် ချးီမွမ်း ြခင်းကုိြပင်ဆင် ေတာ်မူသည်ဟေူသာ
စကားကုိ သင်တို့သည် တရံတစ်ခါ မျှ မဘတ် ဘူးသေလာဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 17 ထုိအခါ
သူ တို့ ကုိထား ခ့ဲ၍ မိ ထဲမှ ထွက် ပီးလျှင် ေဗသနိ ရွာသို့ က၍ ထုိ
ည ့်ကုိ လနွ် ေစေတာ်မူ၏။ 18 နနံက် အချနိ၌် မိ သို့
ြပန် စ ်တင်ွ ဆာမွတ် ေတာ်မူ၏။ 19 လမ်း နား မှာသေဘင်္ာသဖနး် ပင်တစ် ပင်ကုိ
ြမင် လျှင် ၊ ထုိအပင် သို့ ကသွား ၍ အရွက် ကုိသာ ေတွ့ ေတာ်မူသည် ှိေသာ်၊ ယခုမှ
စ၍ အစ ်မြပတ် သင် ၌အသီး မ သီး ေစ ှင့် ဟု မိန ့် ေတာ်မူလျှင် ၊ ထုိအပင် သည်
ချက်ြခင်း ေသွ့ေြခာက် ေလ၏။ 20 တပည့် ေတာ်တို့သည် ြမင် လျှင် ၊ သေဘင်္ာသဖနး်
ပင်သည် ချက်ြခင်း ေသွ့ေြခာက် ပါ ပီတကားဟု အံဩ့
၍ ဆုိ က၏။ 21 ေယ ှု ကလည်း ၊ ငါအမှန် ဆုိ သည်ကား၊ သင်တို့သည် ယုံမှား ြခင်း
ှင့် ကင်း ေသာ ယုံကည် ြခင်း ှ ိ လျှင် ၊ သေဘင်္ာသဖနး် ပင်၌ ြပ သက့ဲသို့သင်တို့ ြပ
ိင်ုသည်သာမက ၊ ထုိ
ေတာင် ကုိပင် ေနရာမှေရွ ေလာ၊့ ပင်လယ် ၌
ကျ
ေလာဟ့ဆုို လျှင်ဆုိသည်အတိင်ုး ြဖစ် လိမ့်မည်။ 22 ယုံ ကည် ြခင်းပါလျက် ပဌနာ
ြပ ၍ ဆုေတာင်း သမျှ တို့ ကုိ သင်တို့သည်ရ ကလိမ့်မည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 23 ဗိမာန်
ေတာ်သို့
ဝင် ြပန၍်
ဆုံးမ ဩဝါဒေပးေတာ်မူစ ်တင်ွ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အ ကီးတို့ ှင့်
လူ တို့တင်ွ
အ ကီးအကဲ ြဖစ်ေသာသူ တို့သည် အထံ
ေတာ်သို့ ချ ်းကပ် ၍၊ ကုိယ်ေတာ်သည် ဤ
အမှုများကုိ အဘယ် အခွင့် ှင့် ြပ သနည်း။ ထုိ
အခွင့် ကုိ အဘယ်သူ ေပး သနည်းဟု ေမးေလျှာက် ကေသာ်၊
24 ေယ ှု က၊ ငါ သည် တစ်စုံတစ်ခု ကုိေမး ဦးမည်။ သင်တို့ေြဖ လျှင်
ဤ အမှုများကုိ အဘယ် အခွင့် ှင့် ငါြပ
သည်ကုိ ငါ ေြပာ မည်။ 25 ေယာဟန် ၏ ဗတ္တိဇံ
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တရားသည် အဘယ် ကြဖစ် သနည်း။ ဘုရား
က ြဖစ်သေလာ ။ လူ
က ြဖစ်သေလာ
ဟု ေမး ေတာ်မူ၏။ ထုိသူ တို့သည် အချင်းချင်း ဆင်ြခင် ၍
ဘုရား က ြဖစ်သည်ဟု ငါတို့ေြဖ လျှင် ၊ သင် တို့သည် ေယာဟန် ကုိ အဘယ်ေကာင့်
မ ယုံသနည်းဟု သူေမး ေလဦးမည်။ 26လူ က ြဖစ်သည်ဟု ငါတို့ ေြဖ လျှင် လူ များ
ကုိေကာက် ရ၏။ အေကာင်းမူကား ၊ လအူေပါင်း တို့သည် ေယာဟန် ကုိ ပေရာဖက်
က့ဲသို့ ထင်မှတ် က၏ဟု အချင်းချင်းဆင်ြခင် ပီးမှ၊ 27အကျွ ်ပ်ုတို့ မ သိ ပါဟု ေယ ှု
အား ြပနေ်ြပာ က၏။ ကုိယ်ေတာ် ကလည်း ၊ ထုိအတူ ဤ
အမှုများကုိ အဘယ် အခွင့် ှင့်
ငါ ြပ သည် ကုိ ငါ မ ေြပာ ။ 28 သင် တို့သည် အဘယ်သို့ ထင် ကသနည်း။
တစ်စုံတစ်ေယာက်ေသာသူ ၌ သား
ှစ် ေယာက် ှိ ၏။ သားအ ကီး
ဆီသို့ သွား ၍ ငါသ့ား ၊ ယေန ့
ငါစ့ပျစ် ဥယျာ ်သို့ သွား ၍ လပ်ုေဆာင် ေလာဟ့ဆုို လျှင် ၊ 29သား က ငါမ သွား ဘူး
ဟု ြပနေ်ြပာ ေသာ်လည်း ၊ ေနာက်မှ ေနာင်တရ ၍သွား ေလ၏။ 30အဘသည် အြခား
ေသာသားဆီသို့ သွား ၍ ေ ှ နည်းအတူ ဆုိ လျှင် ၊ သား
ကသွားပါမည်အဘသခင်
ဟု ဆုိ
ေသာ်လည်း မ သွား ဘဲေန၏။ 31 ထုိသား ှစ် ေယာက်တို့တင်ွ
အဘယ်သူ သည် အဘ
၏အလို ကုိေဆာင် သနည်း ဟု ေမးေတာ်မူလျှင်၊ သား အ ကီး ေဆာင်ပါသည်ဟု
ေလျှာက် ကေသာ်၊ ေယ ှု ကလည်း ငါအမှန် ဆုိ သည်ကား၊ အခွနခံ် တို့ ှင့်
ြပည်တနဆ်ာ တို့သည် သင် တို့အရင်
ဘုရားသခင် ၏ ိင်ုငံ ေတာ်သို့ ဝင်တတ်က၏။ 32အေကာင်းမူကား ၊ ေယာဟန် သည်
ေြဖာင့်မတ် ေသာအကျင့် ကုိကျင့်၍
သင် တို့ ဆီသို့ လာ ေသာ်လည်း သင်တို့မ ယုံကည် က။ အခွနခံ် တို့ ှင့်
ြပည်တနဆ်ာ တို့ မူကား
ယုံကည် က၏။ ထုိအေကာင်းကုိ သင် တို့သည် ြမင်
ေသာ်လည်း ယုံကည် မည်အေကာင်း ေနာက်တစ်ဖန် ေနာင်တ မ ရက။ 33 အြခား
ေသာ ဥပမာ
ကုိနားေထာင် ကေလာ။့ အိမ် ှင် တစ်ဦးသည် စပျစ် ဥယျာ ်ကုိစုိက်ပျ ိ း ၍၊ ေစာင်ရနး်
ကုိ လပ်ု ပီးမှ စပျစ်သီး နယ်ရာကျင်းကုိတးူ ေလ၏။ မီှခုိရာလင့်စင် ကုိလည်း ေဆာက်
ေလ၏။ လပ်ုေဆာင် ေသာ သူတို့အား ဥယျာ ် ကုိငှား ၍
အြခားေသာြပည်သို့ သွား ေလ၏။ 34အသီး သီးချနိ် ေရာက် ေသာအခါ ၊ အသီး
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ကုိခံ ေစြခင်းငှာငယ်သား တို့ ကုိ ဥယျာ ်ေစာင့် တို့ ှ ိရာ သို့ ေစလွှတ် ေလ၏။ 35 ထုိ
သူ တို့သည် ငယ်သား များကုိ ဘမ်း ပီးလျှင် တစ်ဦး ကုိ ိုက် ၍၊ တစ်ဦး ကုိသတ် ၍ ၊
တစ်ဦး ကုိ ခဲ ှင့်ပစ် က၏။ 36 ေနာက်တစ်ဖန် အရင် ထက် များေသာ အြခား ငယ်သား
တို့ ကုိ ေစလွှတ် ြပနလ်ျှင် ၊ ဥယျာ ်ေစာင့်တို့သည် ေ ှ နည်းတူ ြပ က၏။ 37 ေနာက်ဆုံး
၌ ဥယျာ ် ှ င်က၊ ထုိသူတို့သည်ငါ ့သား ကုိ အားနာ
ကလိမ့်မည်ဟဆုို ၍ မိမိ
သား ကုိ ေစလတ်ွ ေလ၏။ 38 ဥယျာ ်ေစာင့် တို့သည် သား
ကုိြမင် လျှင် ဤသူ
သည်အေမွခံ ြဖစ် ၏။ လာ
က၊ သူ့
ကုိသတ် ၍ သူ
၏ အေမွ ဥစ္စာကုိယူ ကကုနအံ်ဟ့ု အချင်းချင်း တိင်ုပင် ၍၊ 39 ဥယျာ ် ှ င်၏သား ကုိ
ဘမ်းယူ ပီးမှ ဥယျာ ် ြပင် သို့ ထုတ် ၍ သတ်ပစ် က၏။ 40 သို့ ြဖစ်လျှင် ဥယျာ ် ှ င်
သည်လာ ေသာအခါ ၊ ဥယျာ ်ေစာင့် တို့ ကုိအဘယ်သို့ ြပ မည်နည်း ဟေုမးေတာ်မူ၏။
41 ပရိသတ်တို့ကလည်း ထုိလဆုိူး
တို့အား ဆုိး
ေသာဖျက်ဆီး ြခင်းကုိ စီရင်ပါလိမ့်မည်။ အသီး
သီးချနိ် တင်ွ အသီးကုိ ဆက် အံ့ေသာအြခား လူ တို့ အား ထုိဥယျာ ် ကုိ ငှား ပါ
လိမ့်မည်ဟု ေလျှာက် က၏။

42 ေယ ှု ကလည်း၊ တိက်ုကုိတည်လပ်ု ေသာသူ များ ပယ် ထားေသာေကျာက် သည်
ေနာက်တစ်ဖနတိ်က်ု ေထာင့် အထွဋ် ဖျားသို့ ေရာက် ြပန၏်။ ထုိ
အမှုသည် ထာဝရ
ဘုရားြပ ေတာ်မူေသာအမှုြဖစ် ၏။ ငါ တို့ မျက်ေမှာက် ၌
လည်း
အံဩ့ဘွယ် ြဖစ် ၏ဟေူသာစကားကုိ ကျမ်းစာ ၌
သင်တို့သည် တရံတခါမျှမ ဘတ် ဘူးသေလာ။ 43 ထို့ ေကာင့် ငါ ဆုိ သည်ကား၊
ဘုရားသခင် ၏ ိင်ုငံ ေတာ်ကုိ သင် တို့ မှ ှ တ် ၍ ိင်ုငံ ေတာ်၏အသီး ကုိ သီး
အံေ့သာလမူျ ိ း အား ေပး ရလတံ။့ 44အကင်သူ သည် ထုိ
ေကျာက် အေပါ်သို့ ကျ ၏။ ထုိသူသည် ကျ ိး လတံ၊့ အကင်သူ ၏အေပါ်သို့ ထုိ
ေကျာက်သည်ကျ ၏၊ ထုိသူ
သည် ညက် ညက် ေက လတံ့ ဟု မိန ့် ေတာ် မူ၏။ 45 ထုိ ဥပမာ စကား ကုိ
ယဇ်ပုေရာဟိတ် အ ကီး ှင့်
ဖာရိ ှ ဲ တို့သည်ကား ရလျှင် ၊ မိမိ
တို့ ကုိ ရည်ေဆာင် ၍ ေဟာေြပာ ေတာ်မူသည်ကုိ
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သိ က၏။ 46 ကုိယ်ေတာ် ကုိ ဘမ်းဆီး ြခင်းငှာ ှာ ကံ ေသာ်လည်း စုေဝး ေသာသူများ
ကုိ ေကာက် က၏။ အေကာင်းမူကား ၊ ထုိသူတို့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ ပေရာဖက် က့ဲသို့
ထင်မှတ် က၏။

22
1တစ်ဖန်
ေယ ှု သည် ဥပမာ
ကုိေဆာင်၍
ပရိသတ် တို့အား မိန ့် မက် ေတာ်မူသည်ကား၊ 2 ေကာင်းကင် ိင်ုငံ ေတာ်သည် မိမိ
သား အဘို့ ထိမ်းြမား မဂင်္လာေဆာင်ပဲွကုိ စီရင် ေသာမင်း ကီး ှင့တ်ူ ၏။ 3 ထုိမင်း ကီး
သည် ဘိတ် ပီးေသာသူ တို့ ကုိ ေခါ် ေစြခင်းငှာလလုင် တို့ ကုိေစလွှတ် ေသာအခါ
ထုိသူတို့သည် မ
လာ ဘဲေနက၏။ 4တစ်ဖန်
အြခား ေသာလလုင် တို့ ကုိ ေစလွှတ် ၍ ငါ ့ ပဲွ ကုိ ငါြပင်ဆင် ပီ။ ာွး မှစေသာဆူ ဖိ း
ေသာ တိ စ္ဆာန် များကုိ သတ် ၍ ပီး ပီ။ အလံးုစုံ
တို့သည် အသင့် ှ ိ ပီ။ မဂင်္လာေဆာင်ပဲွ သို့
လာ ကပါဟု ဘိတ် ပီးေသာသူ တို့အား ေြပာ ကဟု မှာ လိက်ုြပန၏်။ 5 သို့ ေသာ်လည်း
ထုိသူ တို့သည် နားမေထာင် ဘဲ အချ ိ တို့သည် မိမိ
လယ် သို့ သွား က၏။ အချ ိ တို့သည် ကုနသွ်ယ် ရာသို့ သွား က၏။ 6 ကင်း ေသာ
သူ တို့သည်လည်း
လလုင် တို့ ကုိဘမ်းဆီး ၍
ည ်းဆဲ ြခင်း၊ အေသ သတ် ြခင်း ကုိ ြပ က၏။ 7 ထုိ မင်း ကီး သည် ကားလျှင်
အမျက်ထွက် ၍ စစ် ချ ီ ေစသြဖင့် ၊ လူ
အသက်ကုိသတ်ေသာ ထုိ
သူတို့ ကုိ အ ပီးလပ်ု ကံ ၍
သူ တို့၏ မိ ကုိ မီး ှု ိ ေလ၏။ 8 ထုိေနာက်မှ မင်း ကီးသည်လလုင် တို့ ကုိေခါ်၍
ငါ၏မဂင်္လာေဆာင် ပဲွသည် အသင့် ှ ိ ၏။ ေခါ်ဘိတ် ေသာသူ တို့သည် မ
ထုိက် မတနေ်သာေကာင့် ၊ 9လမ်းမ လမ်းကား သို့ သွား ၍ ေတွ့ သမျှ ေသာသူတို့
ကုိ ပဲွ သို့ ေခါ်ဘိတ် ကဟု အမိန ့် ေတာ် ှိသည်အတိင်ုး၊ 10လလုင် တို့သည် လမ်း များ
သို့ ထွက်သွား ၍
ေကာင်း မေကာင်း ေတွ့ သမျှ ေသာ လအူေပါင်း တို့ ကုိ စုေဝး
ေစ၍ ပဲွ ေတာ်၌ အြပည့် ှ ိ ေလ၏။ 11 မင်း ကီး သည် ပဲွ ၌ ေလျာင်း ေသာသူ တို့
ကုိ ကည့် ှု ြခင်းငှာဝင် ေတာ်မူေသာအခါ ၊ မဂင်္လာေဆာင် ပဲွ၏ အဝတ် ကုိမ ဝတ်
ေသာသူ တစ်ေယာက်ကုိြမင် လျှင် ၊ 12အေဆွ ၊ မဂင်္လာေဆာင် ပဲွ၏ အဝတ် မ ှိ ဘဲ
အဘယ်ေကာင့် ဝင် သနည်းဟု ေမး
ေတာ်မူသည်ကုိ ထုိသူ
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သည် မ ေြပာ ိင်ုဘဲေန၏။ 13 ထုိအခါ
မင်း ကီး သည် အြခံအရံ တို့အား ထုိသူ
၏လက် ေြခ ကုိတပ်ုေ ှာင် ေလာ။့ ငိေု ကး ြခင်းအံသွား ခဲ ကိတ် ြခင်း ှ ိ ရာ၊ ြပင်
အရပ် ေမှာင်မုိက် ထဲသို့
ယူသွားချ လိက်ု ကဟု အမိန ့် ေတာ် ှိ၏။ 14 ထုိသို့ ေခါ် ေတာ်မူေသာသူအများ ှ ိ
ေသာ်လည်း ၊ ေရွးေကာက် ေတာ်မူေသာသူနည်း သည် ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။ 15 ထုိအခါ
ဖာရိ ှ ဲ တို့သည် ထွက်သွား ပီးလျှင်၊ ငါတို့သည်သူ ၏စကား ကုိ ေချာင်းေြမာင်း၍
အြပစ် ြပ ခွင့်ကုိ အဘယ်သို့ ရ ိင်ုသနည်းဟု ေမးြမနး် တိင်ုပင် ပီးမှ၊ 16 မိမိ တပည့် တို့
ှင့်
ေဟ ုဒ် တပည့်တို့ ကုိ အထံ
ေတာ်သို့ ေစလွှတ် ၍
အ ှင် ဘုရား၊ ကုိယ်ေတာ်သည် သစ္စာ
ှ ိပါ၏။ အဘယ်သူ ကုိမျှမ ေကာက် ၊ လူ
မျက် ှာ ကုိမ ေထာက် ဘဲ ဘုရားသခင် ၏တရားလမ်း ကုိ ဟတ်ုမှန် စွာ ြပ ေတာ်မူ
သည်ကုိ အကျွ ်ပ်ုတို့ သိ ကပါ၏။ 17 သို့ ြဖစ်၍ ကုိယ်ေတာ် သည် အဘယ်သို့ ထင် ေတာ်
မူသနည်း။ ကဲသာ
ဘုရင်အားအခွန် ကုိ ဆက် အပ် သေလာ။ မ
ဆက်အပ်သေလာ အကျွ ်ပ်ု တို့အား မိန ့် ေတာ်မူပါဟု ေမးေလျှာက် က၏။1”
18 ေယ ှု သည် ထုိသူ
တို့၏ဆုိးညစ် ေသာသေဘာကုိ သိ
ေတာ်မူလျှင် ၊ လျှ ိ ဝှက် ေသာသူတို့ ၊ အဘယ်ေကာင့် ငါ ့ ကုိ စုံစမ်း ေ ှာင့် ှက် က
သနည်း။ 19အခွန် ေငွ တစ်ြပားကုိြပ ပါ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၍၊ ေဒနာရိ
တစ်ြပားကုိ ယူခ့ဲ က၏။ 20ဤ ပုံ
ဤလိပ်စာ ကား၊ အဘယ်သူ ၏ပုံ အဘယ်သူ၏လိပ်စာြဖစ်သနည်း ဟု ေမး
ေတာ်မူလျှင် ၊ 21 ကဲသာ ဘုရင်၏ပုံ၊ လိပ်စာြဖစ်ပါသည်ဟု ေလျှာက် ကေသာ်၊ ေယ ှု
ကလည်း၊
ကဲသာ ဘုရင်၏ဥစ္စာ ကုိ ကဲသာ
ဘုရင်အား ဆက်ေပး ကေလာ။့ ဘုရားသခင် ၏ ဥစ္စာ
ကုိကား
ဘုရားသခင် အားဆက်ေပး ကေလာ့ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 22 ထုိသူတို့သည် ကား ရ
လျှင် အံဩ့ ၍
အထံ ေတာ်မှ ထွက် သွား က၏။ 23ထေြမာက် ှင်ြပနြ်ခင်းမ ှိ ဟ၍ူအယူ ှိေသာ
ဇဒ္ဒ ကဲ
တို့သည် ထုိ
ေန ့၌
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အထံ ေတာ်သို့ ချ ်းကပ် ၍၊ 24အ ှင် ဘုရား၊ လူ
မည်သည်ကားသား မ ှိ ဘဲေသ လျှင် ၊ သူ
၏မယား ကုိ သူ့
ညီ သိမ်းယူ ၍ အစ်ကုိ အမျ ိး
မြပတ်ဆက် ယ်ွ ေစဟု ေမာေ ှ စီရင်ပါ ပီ။ 25ကျွ ်ပ်ု တို့တင်ွ
ညီအစ်ကုိ ခုနစ် ေယာက် ှိ ပါ၏။ အစ်ကုိအ ကီး သည် မိနး်မ ှင့် စုံဘက် ၍ သား
မ ှိ ဘဲ ေသ
သြဖင့် မိမိ
မယား ကုိ မိမိ
ညီ ှင့်
ကျနရ်စ် ေစ၏။ 26 ထုိအတူ တစ်ေယာက်ေနာက်တစ်ေယာက် ခုနစ် ေယာက်ေသာ
ညီအစ်ကုိတို့သည် ထုိမိနး်မ ှင့် စုံဘက် ပီးမှေသက၏။ 27 ေနာက်ဆုံး ၌ မိနး်မ သည်
လည်း
ေသ ေလ၏။ 28 သို့ ြဖစ်၍ ထေြမာက် ရာကာလ၌
ထုိမိနး်မသည်ခုနစ် ေယာက်ေသာညီအစ်ကုိတို့တင်ွ
အဘယ်သူ ၏ မယား
ြဖစ် ရပါမည်နည်း။ ထုိသူအေပါင်း တို့သည် ထုိမိနး်မ ှင့်စုံဘက် ြခင်းကုိ ြပ က ပီဟု
ေမးေလျှာက် က၏။

29 ေယ ှု ကလည်း ၊ သင်တို့သည် ကျမ်းစာ ကုိနား မ လည်၊ ဘုရားသခင် ၏တနခုိ်း
ေတာ်ကုိ မ
သိေသာေကာင့်မှား ေသာအယူကုိယူက၏။ 30ထေြမာက် ရာကာလ၌
စုံဘက် ြခင်းကုိ မ
ြပ ၊ ထိမ်းြမား ေပးစားြခင်းကုိ မ ြပ ။ 31 ေကာင်းကင် သားဘုရားသခင်၏တမနေ်တာ်
က့ဲသို့ ြဖစ် က၏။ 32 ထုိမှတပါးေသ လနွေ်သာသူ တို့သည် ထေြမာက် ြခင်းအရာမှာ၊
ဘုရားသခင် က၊ ငါ သည် အာြဗဟံ ၏ ဘုရား
၊ ဣဇာက် ၏ဘုရား ၊ ယာကုပ် ၏ဘုရား ြဖစ် သည်ဟု သင် တို့အား မိန ့် မက် ေတာ်
မူေကာင်းကုိ သင်တို့သည် မ
ဘတ် ဘူးသေလာ။ ဘုရားသခင်သည် ေသ
ေနေသာသူတို့၏ ဘုရား
မ ဟတ်ု ၊ အသက် ှင်ေသာသူတို့၏ ဘုရားြဖစ်ေတာ်မူသည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
33 ပရိသတ် များတို့သည် ကား ရလျှင်
ဆုံးမ ဩဝါဒေပးေတာ်မူသည်ကုိ
အံဩ့ ြခင်း ှ ိ က၏။ 34 ဇဒ္ဒ ကဲ တို့၏ စကား
ကုိ ေချေတာ်မူေကာင်း ကုိ ဖာရိ ှ ဲ တို့သည်ကား လျှင် စုေဝး
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က၍ ၊ 35 သူ တို့အဝင် အပါြဖစ်ေသာ ကျမ်းတတ် တစ် ေယာက်သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ
စုံစမ်း ေ ှာင့် ှက်ြခင်းငှာ၊ 36အ ှင် ဘုရား၊ ပညတ္တိ
ကျမ်း၌
အဘယ် မည်ေသာ ပညတ် သည်သာ၍ ကီးသနည်းဟု ေမးေလျှာက် ေသာ်၊
37 ေယ ှု က၊ သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရ ဘုရားကုိ စိတ် ှလံးုအကင်းမ့ဲ ဉာဏ် ှိ
သမျှ ှင့်
ချစ် ေလာ၊့ 38ဟေူသာ ပညတ်သည် ပဌမ
ပညတ် ြဖစ် ၏။ ကီးြမတ် ေသာ ပညတ်လည်း ြဖစ်၏။ 39 ထုိမှတပါးကုိယ် ှင့်
စပ်ဆုိင် ေသာသူကုိ ကုိယ် ှင့်အမျှ ချစ် ေလာဟ့ေူသာဒတိုယ ပညတ်သည် ပဌမ
ပညတ် ှင့်
သေဘာတူ ၏။ 40ဤ ပညတ် ှစ် ပါးတို့ကား ပညတ္တိ
ကျမ်း ှင့်
အနာဂတ္တ ိ ကျမ်း ှ ိသမျှ တို့၏ အချ ပ်အြခာ ပင်ြဖစ်သတည်း ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
41 ဖာရိ ှဲ တို့သည် စုေဝး
၍ ေန ကစ ်တင်ွေယ ှု က၊ သင် တို့သည် ခရစ်ေတာ် ကုိ အဘယ်သို့ ထင်မှတ် က
သနည်း။ 42အဘယ်သူ ၏ သား
ြဖစ် သနည်း
ဟု ေမး ေတာ်မူလျှင်၊ ဒါဝိဒ် ၏သား ြဖစ်သည်ဟု ေလျှာက် ကေသာ်၊ 43 သို့ ြဖစ်လျှင်
ဒါဝိ ဒ် သည် ခရစ်ေတာ် ကုိ သခင် ဟ၍ူဝိညာ ် ေတာ်အားြဖင့် အဘယ်ေကာင့် ေခါ်
သနည်း။ 44 ဒါဝိဒ်၏စကားမှာ ထာဝရ
ဘုရားက၊ သင် ၏ ရနသူ် တို့ ကုိ သင် ၏ေြခ တင်ရာငါမ ချ မထားမီှတိင်ုေအာင်ငါ ့
လက်ျာ ဘက်၌
ထုိင် ေနေလာဟ့ု ငါ ၏သခင် အား မိန ့် ေတာ်မူသည်ဟု ဒါဝိဒ်ဆုိသတည်း။ 45 ထုိသို့
ဒါဝိဒ် သည် ခရစ်ေတာ် ကုိသခင် ဟ၍ူေခါ် လျှင် ၊ အဘယ်သို့ သူ ၏သား ြဖစ် သနည်း
ဟု ေမး ေတာ်မူသည် ှိေသာ်၊

46အဘယ်သူ မျှစကား တစ်ခွနး်ကုိြပန် ေလျှာက်ြခင်းငှာမတတ် ိင်ု က။ ထုိ
ေန ့မှစ၍ ေနာက်တစ်ဖန် အဘယ်သူ မျှမ ေမး မေလျှာက်ဝ့ံ က။

23
1 ထုိအခါ
ေယ ှု သည် တပည့် ေတာ်တို့ ှင့်
လူ အေပါင်းတို့အား ေဟာေြပာ ေတာ်မူသည်ကား၊ 2ကျမ်းြပ ဆရာ၊ ဖာရိ ှ ဲ တို့သည်
ေမာေ ှ ၏ထုိင်ရာ ပလ္လ င်ေပါ်မှာ ထုိင် က၏။ 3 ထို့ ေကာင့် သူတို့ စီရင် ထုံးဖွ့ဲသမျှ တို့ ကုိ
ေစာင့်ေ ှာက် ၍ ြပ ကေလာ။့ သူ
တို့၏ အကျင့် အတိင်ုး
မ ကျင့်
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က ှင့်။ အေကာင်းမူကား ၊ သူတို့သည် စီရင် ထုံးဖွ့ဲ ေသာ်လည်း ကုိယ်တိင်ုမ ကျင့်
က။ 4အလနွေ်လး ၍ ထမ်း ခဲေသာဝန် တို့ ကုိ ြပင်ဆင် ၍ သူတစ်ပါး ပခုံး ေပါ်မှာ တင်
တတ်က၏။ မိမိ
တို့ မူကား
လက်ဖျား ှင့်မျှ
မေရွှ လို က။ 5 သူတို့သည် ြပ သမျှ ေသာအကျင့် အမှုတို့ ကုိ လူ
များေ ှ မှာ ထင် ှား ေစြခင်းငှာြပ က၏။ ကျယ် ေသာ လက်ဖွ့ဲ တို့ ကုိ၎င်း ၊ ကီး ေသာ
ပနး်ပွား တို့ ကုိ၎င်း ဝတ်ေလ့ ှ ိ က၏။ 6 ပဲွ သဘင်၊ တရားစရပ် တို့ ၌
ြမင့်ြမတ် ေသာေနရာ ထုိင်ရာကုိ၎င်း၊ 7 ေဈး ၌
ိုေသစွာ ှ တ်ဆက် ြခင်းကုိ၎င်း ၊ အ ှင် ဘုရား အ ှင်ဘုရားဟု လူ
များေခါ်ေဝါ် ြခင်းကုိ၎င်း ှစ်သက် က၏။ 8သင် တို့ မူကား
အ ှင် ဘုရားဟု ေခါ်ေဝါ် ြခင်း ကုိမ ခံ က ှင့်။ ခရစ်ေတာ်တည်းဟေူသာသင် တို့
ဥပဇ္ဈာယ်
ဆရာတစ်ပါးတည်း ှိ ၏။ သင် တို့ အေပါင်း သည် ညီအစ်ကုိ ချင်း ြဖစ် က၏။

9 ေြမ ကီး ေပါ်မှာ အဘယ်သူကုိမျှအဘ ဟ၍ူမ ေခါ်ေဝါ် က ှင့်။ ေကာင်းကင် ဘုံ၌
သင် တို့အဘ တစ်ပါးတည်း ှိ ေတာ်မူ၏။ 10 ဥပဇ္ဈာယ် ဆရာဟု ေခါ်ေဝါ် ြခင်းကုိ မ
ခံ က ှင့်။ ခရစ်ေတာ် တည်းဟေူသာသင် တို့ ဥပဇ္ဈာယ် ဆရာတစ်ပါးတည်း ှိ ၏။

11 သင် တို့တင်ွ အ ကီး ြဖစ်ေသာသူ သည် သင် တို့အေစခံ ြဖစ် ရ၏။ 12 အကင်သူ
သည်
မိမိ ကုိချးီေြမာက် အံ၊့ ထုိသူသည် ှမ့်ိချ ြခင်းသို့ ေရာက်လတံ။့ အကင်သူသည်
မိမိ ကုိ ှမ့်ိချ အံ၊့ ထုိသူသည်ချးီေြမာက် ြခင်းသို့ ေရာက်လတံ။့ 13 လျှ ိ ဝှက် ေသာ
ကျမ်း ြပ ဆရာ၊ ဖာရိ ှ ဲ တို့ ၊ သင် တို့သည် အမဂင်္လာ ှိ က၏။ အေကာင်းမူကား ၊
ေကာင်းကင် ိင်ုငံ ေတာ်၏ တံခါးကုိလတိူု့ ေ ှ မှာပိတ် ထား၍ မိမိ
တို့လည်းမ ဝင် ၊ ဝင် လိေုသာသူ တို့ ကုိလည်း ဆီးတား က၏။ 14လျှ ိ ဝှက်ေသာကျမ်း
ြပ ဆရာ၊ ဖာရိ ှ ဲတို့ ၊ သင်တို့သည် အမဂင်္လာ ှိ က၏။ အေကာင်းမူကား၊ မုတ်ဆုိးမအိမ်
ကုိ လယူုသိမ်းစား၍၊ အြပစ်မေပါ်ေစြခင်းငှာ ှည်စွာေသာ ပဌနာစကားကုိ ရွတ်တတ်
က၏။ ထို့ ေကာင့်သာ၍ ကီးစွာေသာ ဒဏ်ကုိခံရကလတံ။့ 15လျှ ိ ဝှက် ေသာကျမ်းြပ
ဆရာ၊ ဖာရိ ှ ဲ တို့ ၊ သင် တို့သည် အမဂင်္လာ ှိ က၏။ အေကာင်းမူကား ၊ လူ တစ်
ေယာက်ကုိပင် ဘာသာ
သွင်းြခင်းငှာကုနး်ေကာင်း ေရေကာင်း ပတ်ပတ် လှည့်လည်၍
ဘာသာသွင်း ပီးေသာသူ ကုိလည်း ၊ မိမိ
တို့ထက်
ှစ်ဆေသာငရဲ သား ြဖစ် ေစ က၏။ 16 လမ်းြပ ေသာလကူနး် တို့ ၊ သင် တို့သည်

အမဂင်္လာ ှိ က၏။ ဗိမာန် ေတာ်ကုိတိင်ုတည် ၍ ကျနိဆုိ် ြခင်းကုိ ြပ လျှင်မ တည် ။
ဗိမာန် ေတာ်၏ ေရွှ ကုိတိင်ုတည်၍ ကျနိဆုိ် ြခင်းကုိြပ လျှင် တည်သည်ဟုသင်တို့ ဆုိ
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က၏။ 17လမုိူက် လကူနး် တို့ ၊ အဘယ် အရာသည်သာ၍ ြမတ်သနည်း။ ထုိေရွှ ကား
ြမတ်သေလာ။ ထုိေရွှ ကုိ သန ့် ှ င်း ေစေသာ ဗိမာန် ေတာ်ကားြမတ်သေလာ။ 18တနည်း
ကား၊ ယဇ်ပလ္လ င် ကုိ တိင်ုတည်၍ ကျနိဆုိ် ြခင်းကုိြပ လျှင် မ
တည် ။ ယဇ်ပလ္လ င် ေပါ်မှာ ှ ိေသာ ပူေဇာ် သက္ကာကုိ တိင်ုတည် ၍ကျနိဆုိ် ြခင်းကုိ
ြပ လျှင် တည်သည်ဟု သင်တို့ ဆုိ က၏။ 19 လမုိူက်လကူနး် တို့ ၊ အဘယ် အရာသည်
သာ၍ ြမတ်သနည်း။ ထုိပူေဇာ် သက္ကာကား ြမတ်သေလာ ။ ထုိ ပူေဇာ် သက္ကာကုိ
သန ့် ှ င်း ေစေသာ ယဇ်ပလ္လ င် ကားြမတ်သေလာ။ 20 ထို့ ေကာင့် ယဇ်ပလ္လ င် ကုိတိင်ုတည်
၍ ကျနိဆုိ်လျှင်၊ ယဇ်ပလ္လ င် မှစ၍ ယဇ်ပလ္လ င် ေပါ်မှာ ှ ိသမျှကုိ
တိင်ုတည် ၍ ကျနိဆုိ်သတည်း။ 21 ဗိမာန် ေတာ်ကုိတိင်ုတည် ၍ ကျနိဆုိ် လျှင် ၊ ဗိမာန်
ေတာ်မှစ၍ ဗိမာန် ေတာ်၌ ကျနိး်ဝပ် ေတာ်မူေသာသူ
ကုိ တိင်ုတည် ၍ ကျနိဆုိ်သတည်း။ 22 ေကာင်းကင် ဘုံကုိတိင်ုတည် ၍ ကျနိဆုိ်လျှင်၊
ပလ္လ င် ေတာ်ကုိ၎င်း ၊ ပလ္လ င် ေတာ်ေပါ်မှာ ထုိင် ေတာ်မူေသာ သူ
ကုိ၎င်း တိင်ုတည် ၍ကျနိဆုိ်သတည်း။ 23လျှ ိ ဝှက် ေသာကျမ်းြပ ဆရာ၊ ဖာရိ ှ ဲ တို့ ၊
သင် တို့သည် အမဂင်္လာ ှိ က၏။ အေကာင်းမူကား ၊ ပင်စိမ်း ၊ စမွှတ် ၊ ဇီယာ
၊ အသီးအရွက်တို့ ကုိ ဆယ်ဘို့တစ်ဘို့ လှူကသည်တင်ွ တရား
သြဖင့်စီရင်ြခင်း၊ သူတစ်ပါးကုိ သနား
ြခင်း၊ သစ္စာေစာင့် ြခင်းတည်းဟေူသာပညတ် တရားတင်ွ
ေလး ေသာအရာ တို့ ကုိကား လှပ် ၍ထားက၏။ အရင် ဆုိေသာအရာတို့ ကုိ မ
လှပ် မထား၊ ေနာက်ဆုိေသာအရာ တို့ ကုိ ကျင့် ရမည်။ 24လမ်းြပ ေသာလကူနး် တို့ ၊
သင်တို့သည် ြခင် တစ်ေကာင်ကုိမျှ မပါေစြခင်းငှာေရကုိစစ် လျက် ှင့်
ကုလားအပ်ု ကုိ မျ ိ က၏။ 25 လျှ ိ ဝှက် ေသာ ကျမ်းြပ ဆရာ၊ ဖာရိ ှ ဲ တို့ ၊ သင်
တို့သည် အမဂင်္လာ ှိ က၏။ အေကာင်းမူကား ၊ ဖလား
၊ လင်ပနး် ကုိ အြပင် ၌ေဆးေကာ က၏။ အတင်ွး ၌ကား
လယူု ြခင်း၊ မတရား
သြဖင့် ကျင့်ြခင်း ှင့်
ြပည့် လျက် ှိ၏။ 26 မျက်စိ ကနး်ေသာ ဖာ ရိ ှဲ ၊ ဖလား၊ လင်ပနး် ကုိ အတင်ွး
၌ေ ှးဦးစွာ ေဆးေကာ ေလာ။့ သို့ ြပ လျှင် အြပင်
ကား သန ့် ှ င်း လိမ့်မည်။ 27လျှ ိ ဝှက် ေသာ ကျမ်းြပ ဆရာ၊ ဖာရိ ှ ဲ တို့ ၊ သင် တို့သည်
အမဂင်္လာ ှိ က၏။ အေကာင်းမူကား ၊ အြဖ
သုတ်ေသာသခင်္ျ ိ င်း တင်ွး ှင့တ်ူ က၏။ ထုိတင်ွး သည်အြပင် ၌တင့်တယ် စွာတကား။
အတင်ွး ၌ကား လူ
ေသအ ို း ၊ အညစ်အေကး အမျ ိးမျ ိ း ှင့်
ြပည့် လျက် ှိ၏။ 28 ထုိအတူ
သင် တို့သည်အြပင် ၌ လတိူု့
ေ ှ မှာေြဖာင့်မတ် ဟန် ှ ိ၏။ အတင်ွး ၌ကား
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လျှ ိ ဝှက် ြခင်း၊ မတရား
သြဖင့် ကျင့်ြခင်း ှင့်
ြပည့် လျက် ှိ က၏။ 29လျှ ိ ဝှက် ေသာ ကျမ်းြပ ဆရာ၊ ဖာရိ ှ ဲ တို့ ၊ သင် တို့သည်
အမဂင်္လာ ှိ က၏။ အေကာင်းမူကား ၊ ပေရာဖက် မှစ၍ ေြဖာင့်မတ် ေသာသူ တို့၏
သခင်္ျ ိ င်း တင်ွး ှင့် အ ို းအိးုတို့ ကုိ တည်လပ်ု ၍ တနဆ်ာ ဆင်သြဖင့် ၊ 30 ငါ တို့သည် ဘုိး
ေဘး
တို့လက်ထက် ၌ ှိ လျှင် ၊ ပေရာဖက် တို့ ကုိ သတ် သည်အမှုကုိလက် မ ခံ ပီဟု ဆုိ
က၏။ 31 ထုိသို့ ဆုိေသာ် ၊ သင်တို့သည် ပေရာဖက် တို့ ကုိသတ် ေသာသူ တို့၏ အမျ ိး
အ ယ်ွ ြဖစ် သည်ကုိ ကုိယ် အဘို့ ကုိယ်သက်ေသခံ က၏။ 32 သို့ ြဖစ်၍
ဘုိးေဘး တို့၏အကျင့်ပမာဏ ကုိ မီှ ေအာင်ကျင့် ကေလာ။့ 33 ေ မဆုိး အမျ ိး တို့ ၊
သင်တို့သည် အြပစ် ငရဲ မှ
အဘယ်သို့ လတ်ွ ိင်ု ကမည်နည်း။ 34 ထို့ ေကာင့် ဗျာဒိတ်ေတာ်အချက်ဟူမူကား ပ
ေရာဖက် ပညာ ှိ ကျမ်းြပ ဆရာတို့ ကုိ သင် တို့ ှ ိရာ သို့ ငါ
ေစလွှတ် ၏။ ထုိသူ
အချ ိ တို့ ကုိကွပ်မျက် ၍
လက်ဝါးကပ်တိင်ု ၌သတ်ကလိမ့်မည်။ အချ ိ တို့ ကုိ တရားစရပ် ၌
ိုက် ၍
တစ် မိ မှ တစ် မိ သို့
ည ်းဆဲ ှင်ထုတ်ကလိမ့်မည်။ 35 ထို့ ေကာင့် ေြဖာင့်မတ် ေသာ အာေဗလ
၏အေသွး မှစ၍ ၊ အတင်ွးဗိမာန် ေတာ် ှင့်
ယဇ်ပလ္လ င် ၏ အကား
၌ သင် တို့သတ် ကေသာ ဗာရခိ
သား ဇာ ခ ရိ ၏အေသွး တိင်ုေအာင် ေြမ ကီး အေပါ် ၌သွနး် ပီး သမျှ ေသာ
သူေတာ်ေကာင်း တို့၏အေသွး သည် သင် တို့ ေခါင်းေပါ်သို့ ေရာက် လိမ့်မည်။ 36 ငါ
အမှန် ဆုိ သည်ကား၊ ဤ
အရာများတို့သည် ယခု
ြဖစ်ေသာလူများအေပါ်သို့ ေရာက် ကလိမ့်မည်။ 37 အိုေယ ု ှလင် မိ ၊ ေယ ု ှလင်
မိ ၊ သင်သည်ပေရာဖက် တို့ ကုိသတ် မဲ ှိ၏။ သင် ှိရာသို့
ေစလွှတ် ေသာ သူ
တို့ ကုိလည်း
ေကျာက်ခဲ ှင့် ပစ် မဲ ှ ိ၏။ ကက်မ သည် မိမိ
သားငယ် တို့ ကုိ အေတာင် ေအာက် ၌ စု ံု း
သက့ဲသို့ သင် ၏သား တို့ ကုိ စု ံု း
ေစြခင်းငှာ ကိမ်ဖန် များစွာငါအလို ှ ိ ပီ။ သင်မူကား
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အလို မ ှိ။ 38 သင် တို့ ေနေသာအိမ် သည် သင် တို့ ၌ လူဆိတ်ညံ လျက် ကျနရ်စ်
ရ၏။ 39 ငါဆုိ သည်ကား၊ ထာဝရ
ဘုရား၏အခွင့် ှင့်
ကလာ ေသာသူ သည်မဂင်္လာ ှိေစေသာဟုသင် တို့မ ေြပာမီှ တိင်ုေအာင်ယခု မှစ၍

သင်တို့သည်ငါ ့ မျက် ှာကုိ မ
ြမင် ရက ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။

24
1 ေယ ှု သည် ဗိမာန် ေတာ်မှ
ထွက်က ေတာ်မူသည် ှိ ေသာ်၊ တပည့် ေတာ်တို့သည် ဗိမာန် ေတာ်၏
တိက်ုေဆာင် များကုိ ြပ ြခင်းငှာအထံ ေတာ်သို့ ချ ်းကပ် က၏။ 2 ေယ ှု ကလည်း ၊
ဤ အရာအလံးုစုံ ကုိ သင် တို့သည်ြမင် ကသည်မ ဟတ်ုေလာ။ ငါအမှန် ဆုိ သည်ကား၊
မ
ဖိ မချဘဲ ေကျာက် တစ်ခုေပါ်မှာ တစ်ခုမျှမ တည် မေနရ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 3 ထုိ

ေနာက်
သံလင်ွ ေတာင် ေပါ်မှာ ထုိင် ေတာ်မူစ ်၊ တပည့် ေတာ်တို့သည် အြခား သူမပါဘဲ
ချ ်းကပ် ၍၊ ထုိ
အမူအရာတို့သည် အဘယ် ကာလမှ ြဖစ် မည်ကုိ၎င်း၊ ကုိယ်ေတာ် သည်ကလာ ၍
ဤ ကပ်ကမ္ဘာကုန် ေသာ ပုပ္ပ
နမိိတ်သည် အဘယ် နမိိတ်ြဖစ်မည်ကုိ၎င်း အမိန ့် ှ ိေတာ်မူပါဟု ေလျှာက် က၏။
4 ေယ ှု ကလည်း ၊ သင် တို့ ကုိ အဘယ်သူ မျှ မ
လှည့်ြဖား ေစြခင်းငှာသတိြပ ကေလာ။့ 5အများ ေသာသူတို့က၊ ငါ သည် ခရစ်ေတာ်
ြဖစ် ၏ဟု ဆုိ
လျက်၊ ငါ ၏အေယာင် ကုိေဆာင် ၍ ေပါ်လာ သြဖင့်
လအူများ တို့ ကုိ လှည့်ြဖား ကလိမ့်မည်။ 6 သင်တို့သည် စစ်တိက်ု ြခင်းအေကာင်း
ကုိ၎င်း ၊ စစ်တိက်ု အံေ့သာ သိတင်း စကားကုိ၎င်း ကား ရကလိမ့်မည်။ သို့ ေသာ်လည်း
စုိးရိမ် တနုလ်ှုပ်ြခင်းမ ှိ ေစြခင်းငှာသတိြပ ကေလာ။့ ထုိအမူအရာ
များသည်ြဖစ်ရ မည်။ သို့ ေသာ်လည်း အဆုံး သည်မ ြဖစ် ေသး။ 7 လူ တစ်မျ ိ း ှင့်
တစ်မျ ိ းတစ် ိင်ုငံ ှင့်တစ် ိင်ုငံရနဘ်က် ြပ ကလိမ့်မည်။ အရပ်ရပ် တို့ ၌ အစာ
ေခါင်းပါးြခင်း၊ ကာလနာများြပားြခင်း၊ ေြမ ကီး လှုပ်ြခင်းတို့သည် ြဖစ် ကလိမ့်မည်။

8 ထုိ အမူအရာတို့သည် ဒကု္ခ
ဆင်းရဲြခင်း၏အစအဦး ပင်ြဖစ်သတည်း။ 9 ထုိ ကာလ၌ လမူျားတို့သည် သင် တို့ ကုိ
ည ်းဆဲ ြခင်း၊ အေသ
သတ်ြခင်းကုိခံေစြခင်းငှာ အပ် ှံ ကလိမ့်မည်။ ငါ ၏နာမ ေကာင့် လည်း ခပ်သိမ်း
ေသာလမူျ ိ း တို့သည် သင်တို့ ကုိ မုနး် ကလိမ့်မည်။ 10 ထုိ ကာလ၌
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အများ ေသာသူတို့သည် ေဖာက်ြပန် ြခင်းသို့ ေရာက်၍၊ အချင်းချင်း တစ်ေယာက်ကုိ
တစ်ေယာက် အပ် ကလိမ့်မည်။ 11အချင်းချင်း မုနး် ကလိမ့်မည်။ မိစ္ဆာ
ပေရာဖက်အများ တို့သည် ေပါ်လာ ၍ လအူများ တို့ ကုိ လှည့်ြဖား က လိမ့်မည်။ 12 မ
တရား ေသာအမှုတို့သည်များြပား သြဖင့်
အများ ေသာသူ တို့၏ ချစ် ြခင်းေမတ္တ ာသည် ေခါင်းပါး လိမ့်မည်။ 13အကင်သူသည်
အဆုံး
တိင်ုေအာင် တည်ကည် ၏။ ထုိသူ
သည် ကယ်တင် ြခင်းသို့ ေရာက်လိမ့်မည်။ 14လမူျ ိး အေပါင်း တို့အားသက်ေသ ြဖစ်
မည်အေကာင်း
ိင်ုငံ ေတာ် ှင့်ယှ ်ေသာ ဧဝံေဂလိ
တရားကုိ ေလာကီ
ိင်ုငံအရပ်ရပ် ှိသမျှ တို့ ၌
ေဟာ ရလိမ့်မည်။ သို့ ပီးမှ အဆုံး သည်ြဖစ် လတံ။့ 15 ထို့ ေကာင့် ပေရာဖက် ဒံေယလ
ေဟာ သည်အတိင်ုး ဖျက်ဆီး တတ်ေသာရွ ံ ှာဘွယ် အရာ သည် သန ့် ှ င်း ေသာအရပ်
ဌာန၌
စုိက်ေန သည်ကုိ သင်တို့ ြမင် ရလျှင် ၊ ကျမ်းစာကုိကည့် ေသာသူ သည် နားလည် ပါ
ေစ။ 16 ထုိသို့ ြမင်ရလျှင်၊ ယုဒ
ြပည်၌
ှိေသာသူ တို့သည် ေတာင် ေပါ်သို့ ေြပး ကေစ။ 17 အိမ်မုိး ေပါ်မှာ ှ ိေသာသူ သည်

အိမ် ထဲက ဥစ္စာ ကုိယူ ြခင်းငှာမ ဆင်း ေစ ှင့်။ 18လယ် ၌ ှိေသာသူ လည်း
မိမိ အဝတ် ကုိ ယူ
ြခင်းငှာေနာက် သို့ မ
ြပန် ေစ ှင့်။ 19 ထုိ ေနရ့က် ၌
ကုိယ်ဝနေ်ဆာင် ေသာမိနး်မ ှင့် ို့ စို့ သူငယ် ှိေသာမိနး်မ တို့သည် အလနွ်ခက် က
လိမ့်မည်။ 20 သင် တို့ ေြပး ရေသာအချနိ်သည် ေဆာင်း ကာလ၌မ ကျ၊ ဥပုသ်ေန ့
၌လည်းမ ကျ မည်အေကာင်း
ဆုေတာင်း ကေလာ။့ 21အေကာင်းမူကား ၊ ကမ္ဘာ
ဦး မှစ၍ ယခု တိင်ုေအာင် မ ြဖစ် စဖူး၊ ေနာက်၌လည်း မ
ြဖစ် လတံေ့သာ ကီးစွာ ေသာ ဒကု္ခ
သည် ထုိကာလ၌ြဖစ် လိမ့်မည်။ 22 ထုိ ကာလ တာ ှည် လျှင်
အဘယ်သူမျှမ လတ်ွ ိင်ုရာ။ ေရွးချယ် ေသာသူ တို့အဘို့ အလို့ ငှာထုိ ကာလ သည်
တို လိမ့်မည်။ 23 ထုိအခါ
သူတစ်ပါး က ဤ
အရပ်၌ ခရစ်ေတာ် ှိသည်၊ ထုိ
အရပ်၌ ှိသည်ဟု ဆုိ
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ေသာ်လည်း မ ယုံ က ှင့်။ 24အေကာင်းမူကား ၊ ခရစ်ေတာ် ၏အေယာင်ကုိေဆာင်
ေသာသူ ှင့်
မိစ္ဆာ ပေရာဖက်တို့သည် ေပါ်လာ ၍
ေရွးချယ် ေသာသူ တို့ ကုိပင်
လှည့်ြဖား ိင်ု လျှင်
လှည့်ြဖား ေလာက်ေအာင် ကီးစွာ ေသာနမိိတ် လက္ခဏာ၊ အံ့ဘွယ် ေသာအမှုတို့ ကုိ
ြပ ကလိမ့်မည်။ 25 ထုိအေကာင်းအရာတို့ ကုိ ငါေြပာ ှင့် ပီ။ 26 ထို့ ေကာင့် သူတို့က
ခရစ်ေတာ်သည် ေတာ
၌ ှိ သည်ဟဆုို ေသာ်လည်း မ ထွက် မသွားက ှင့်။ တိက်ုခနး် ၌
ှိ သည်ဟု ဆုိေသာ်လည်းမ ယုံ က ှင့်။ 27လျှပ်စစ် သည် အေ ှ မှ ြပက် ၍အေနာက်

တိင်ုေအာင် ထွနး်လင်း သက့ဲသို့ ၊ လူ
သား သည် ကလာ ေတာ်မူလတံ့ ။ 28 အေသ ေကာင် ှိ ရာ၌ ေရွှလင်းတ တို့သည်
စုေဝး ကလတံ။့ 29 ထုိ ကာလ ၏ ဒကု္ခ
ဆင်းရဲြခင်းေနာက်
ုတ်ခနဲ ေန သည်မုိက် လိမ့်မည်။ လ
သည် အေရာင် ကုိမ ေပး ။ ကယ် တို့သည် ေကာင်းကင် မှ
ကျ ကလိမ့်မည်။ ေကာင်းကင် တနခုိ်း တို့သည် တနုလ်ှုပ် ကလိမ့်မည်။ 30 ထုိအခါ
လူ သား ၏နမိိတ် လက္ခဏာသည် ေကာင်းကင် ၌ ထင် ှား လိမ့်မည်။ ေြမ ကီး ေပါ်မှာ
လူ အေပါင်း တို့သည် ငိေု ကး ြမည်တမ်းက၍ ၊ လူ
သား သည် ကီးစွာ ေသာဘုနး် တနခုိ်း အာ ေုဘာ်ကုိေဆာင်လျက် ၊ မုိး
တိမ် ကုိစီး ၍ ကလာ ေတာ်မူသည်ကုိြမင် ရကလိမ့်မည်။ 31လသူားသည် မိမိ
တမန် တို့ ကုိေစလွှတ် ၍
တံပုိး ခရာကုိြပင်းစွာ မှုတ်ေစေတာ်မူသြဖင့် ၊ သူတို့သည် ေရွးချယ် ေတာ်မူေသာသူ
တို့ ကုိ အရပ် ေလး မျက် ှာ၊ ေကာင်းကင် ေအာက် ထက်ဝနး်ကျင်တို့ မှ
ေခါ်၍စု ံု း ကလတံ။့ 32သေဘင်္ာ သဖနး်ပင်ကုိ အစဲွြပ ၍
ပုံ သက်ေသတစ်ခုကုိမှတ် ကေလာ။့ သေဘင်္ာသဖနး်ပင်သည် အခက်အလက် ု ၍
အရွက် ေပါက် ေသာအခါ ေ ွ ကာလနးီ သည်ကုိ သင်တို့ သိ က၏။ 33 ထုိနည်းတူ ၊
ထုိ
အေကာင်းအရာအလံးုစုံ တို့ ကုိြမင် ရလျှင်
လသူားသည်တံခါးဝ တိင်ုေအာင် အနးီ သို့ ေရာက် ေတာ်မူသည်ကုိ
သိမှတ် ကေလာ။့ 34 ငါအမှန် ဆုိ သည်ကား၊ ယခု
ြဖစ်ေသာလူ များမ ကုန် မီှ
ထုိ အေကာင်းအရာအလံးုစုံ တို့သည် ြဖစ် ကလိမ့်မည်။ 35 ေကာင်းကင် ှင့်
ေြမ ကီး မ တည်ေသာ်လည်း ငါ ့ စကား တည် လိမ့်မည်။ 36 ထုိ အချနိ် နာရီ ကုိကား
အဘယ်သူ မျှမ သိ ။ ေကာင်းကင် တမန် မ သိ။ ငါခ့မည်းေတာ် တစ်ပါးတည်း သာ သိ
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ေတာ်မူ၏။ 37လူ သား သည် ကလာ ေသာအခါေနာဧ လက်ထက် ၌
ြဖစ် သက့ဲသို့ ြဖစ် လိမ့်မည်။ 38 ေရ လွှမ်းမုိးြခင်းမ ြဖစ်မီှကာလ ၌
ေနာဧ သည် သေဘင်္ာ ထဲသို့ ဝင် ေသာေန ့တိင်ုေအာင် လမူျားတို့သည် စား
ေသာက် လျက် ၊ ထိမ်းြမား စုံဘက် လျက်ေန၍ ၊ 39 ေရ လွှမ်းမုိးြခင်းေရာက် သြဖင့်
လူခပ်သိမ်း တို့ ကုိ သုတ်သင် ပယ် ှင်းသည်တိင်ုေအာင် သတိမ့ဲ ေန ကသည် နည်းတူ ၊
လူ
သား ကလာ ေသာအခါ၌ ြဖစ် လိမ့်မည်။ 40 ထုိအခါ လယ် ၌ ှိ ေသာ သူ ှစ် ေယာက်
တို့တင်ွ တစ် ေယာက်ကုိသိမ်းယူ ၍
တစ် ေယာက်မူကား ေနရစ် ရ လတံ။့ 41 ကိတ်ဆုံ ကိတ် ေသာသူ ှစ် ေယာက်တို့တင်ွ
တစ် ေယာက်ကုိသိမ်းယူ ၍
တစ် ေယာက်မူကား ေနရစ် ရလတံ။့ 42 သင် တို့အ ှင် သည် အဘယ် အချနိ်နာရီ
၌ေရာက်လာ မည်ကုိ သင်တို့မ သိ ေသာေကာင့်
ေစာင့် ေနက ေလာ။့ 43 သူခုိး လာ မည်အချနိ် နာရီကုိ အိမ် ှင် သိ ရလျှင် ၊ မိမိ
အိမ် ကုိမ ထွင်း မေဖာက်ေစြခင်းငှာ၊ ေစာင့် ေနလိမ့်မည်ကုိ သင်တို့ သိ က၏။ 44 ထုိ
ေကာင့်
သင် တို့သည်ြပင်ဆင် လျက်ေန ကေလာ။့ အေကာင်းမူကား ၊ သင်တို့ မ
ထင် မမှတ်ေသာ အချနိ် နာရီ၌ လူ
သား သည်ကလာ လိမ့်မည်။ 45အ ှင်သည် မိမိ
အိမ်သူ အိမ်သားအေပါင်းတို့အား အချနိတ်န် လျှင်
အစား အေသာက်တို့ ကုိ ေဝဖန် ေစြခင်းငှာအအပ်ုအချ ပ် ခန ့ထ်ား ၍၊ သစ္စာ
ှင့်၎င်း၊ သတိပညာ
ှင့် ၎င်း ြပည့်စုံေသာကျွန် ကား အဘယ်သူ နည်း။ 46အကင်ကျွနသ်ည် ဤသို့
ြပ လျက်ေနသည်ကုိ အ ှင် သည်ြပနလ်ာ ၍ေတွ့ ၏။ ထုိ
ကျွန် သည် မဂင်္လာ ှိ၏။ 47 ငါအမှန် ဆုိ သည်ကား၊ အ ှင်သည် မိမိ
ဥစ္စာ ှ ိသမျှ တို့ ကုိ ထုိကျွန် ၌ အပ် လိမ့်မည်။ 48 သို့ မဟတ်ု မူကား ၊ အကင်ကျွန်
ဆုိး က ငါ ့ အ ှင် လာ ခဲလိမ့်မည်ဟု စိတ် ထဲ၌ ေအာက်ေမ့သည်။ 49 ကျွန်ချင်း တို့
ကုိ ိုက်ပုတ် လျက် ေသေသာက်က း ေသာသူ တို့ ှင့်တကွ စား ေသာက် လျက်ေန၏။
50 ထုိ ကျွန် မ ကည့် မေမျှာ်ေသာေနရ့က် ၊ မ
ကား မသိေသာအချနိ် နာရီ၌
သခင် သည်ေရာက်လာ လျှင်၊ 51 ထုိကျွန် သည် ြပင်းြပစွာကွပ်မျက် ဆုံးမ၍ ၊ ငိေု ကး
ြခင်း၊ အံသွား ခဲ ကိတ် ြခင်း ှ ိ ရာအရပ် ၌ လျှ ိ ဝှက် ေသာ သူ
တို့ ှင့်တကွ ေနရာ ချ လတံ။့

25
1 ထုိအခါ ေကာင်းကင် ိင်ုငံ ေတာ် သည် ကား၊ မဂင်္လာေဆာင် လလုင်ကုိ ခရီးဦး ကိ
ြပ အံ့ေသာငှာ မီးခွက် ကုိကုိင်ယူ ၍ ထွက်သွား ေသာသတို့သမီး တစ်ကျပ်ိ ှင့်တူ ၏။
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2 ထုိသတို့သမီး တို့တင်ွ
ငါး ေယာက်သည် ပညာ
သတိ ှိ က၏။ ငါး ေယာက်မူကား
အမုိက် ြဖစ် က၏။ 3 မုိက် ေသာသူ တို့သည် မီးခွက် တို့ ကုိသာယူ ၍ ဆီ
ကုိ မ
ယူ က။ 4 ပညာ သတိ ှိေသာသူ တို့ မူကား ၊ မီးခွက် ှင့်တကွ ဘူး ၌ ပါေသာဆီ ကုိ
လည်း ယူ က၏။ 5 မဂင်္လာေဆာင် လလုင်သည် မ
လာ ဘဲ ေန စ ်၊ ထုိ သတို့သမီး အေပါင်း တို့သည် ငိက်ု ၍ အိပ်ေပျာ် က၏။

6သနး်ေခါင်ယံ ၌ကည့် ပါ။ မဂင်္လာေဆာင် လလုင်သည် လာ ပီ။ ခရီးဦး ကိ ြပ ြခင်းငှာ
ထွက်သွား ကကုနဟ်ု ေကးေကာ် လျှင် ၊ 7 ထုိ သတို့သမီး အေပါင်း တို့သည် ထ
၍ မီးခွက် များကုိ ြပင်ဆင် က၏။ 8 မုိက် ေသာသူ တို့က ငါ တို့ ဆီမီး ေသ ပါ ပီ။
သင် တို့ ဆီ
ကုိအနည်းငယ်ေပး ပါဟု ပညာ ှိ ေသာသူ တို့အား ေတာင်း က၏။ 9 ပညာ ှိ ေသာ
သူ တို့ကလည်း သင်တို့ အဘို့ ှင့်
ငါ တို့အဘို့ ဆီမ
ေလာက် ။ ထို့ ေကာင့်ဆီေရာင်း ေသာသူ
ှိရာ သို့ သွား ၍ ကုိယ် သုံးဘို့ ဝယ် လျှင်
သာ၍ ေကာင်းသည်ဟု ြပနေ်ြပာ က၏။ 10 ထုိသူ တို့သည် ဆီဝယ် သွား သည်အခုိက်
တင်ွ မဂင်္လာေဆာင် လလုင်သည်လာ ၍ ၊ အသင့် ှ ိေသာ သတို့သမီး
တို့သည် လလုင် ှင့်အတူ ပဲွ သို့ ဝင် က ပီးလျှင် တံခါး ကုိပိတ် ထား၏။ 11 ထုိေနာက်
ကင်း ေသာသတို့သမီး တို့သည်လာ ၍ အ ှင် ၊ အ ှင် ၊ ကျွနမ် တို့အား တံခါးကုိဖွင့်

ပါဟု ေတာင်းေလျှာက် ကေသာ်၊ 12အ ှင် ကလည်း ၊ ငါအမှန် ဆုိ သည်ကား၊ သင် တို့
ကုိ ငါမ သိ ဟု ြပနေ်ြပာ ေလ၏။ 13 သို့ ြဖစ်၍ လသူားသည် ကလာအံ့ေသာေနရ့က် ၊
အချနိ် နာရီကုိ သင်တို့သည်မ သိ ေသာေကာင့် ေစာင့် ေနကေလာ။့

14 ဥပမာ ကား၊ လူ
တစ်ဦးသည် အြခားေသာြပည်သို့ သွား မည်ဟု အ ကံ ှိလျက်၊ မိမိ
ငယ်သား တို့ ကုိေခါ် ၍
မိမိ ဥစ္စာ များကုိ အပ်ေပး ၏။ သူတို့သည် အသီးအသီး
အစွမ်း သတ္တ ိ ှ ိသည်အတိင်ုး ၊ တစ်ဦး ၌ ေငွ အခွက်ငါးဆယ် ၊ 15တစ်ဦး ၌ အခွက်
ှစ်ဆယ် ၊ တစ်ဦး ၌
အခွက်တစ်ဆယ် ကုိ အပ်ေပး ပီးမှချက်ြခင်း သွား ေလ၏။ 16အခွက် ငါးဆယ် ကုိ
ခံ ေသာသူ သည် သွား ၍ကုနသွ်ယ်ြခင်းကုိြပ သြဖင့် အြခား ေသာအခွက်ငါးဆယ် ကုိ
အြမတ်ရ ေလ၏။ 17 ထုိနည်းတူ အခွက် ှစ်ဆယ် ကုိခံေသာသူ သည်လည်း၊ အြခား
ေသာအခွက် ှစ်ဆယ် ကုိ အြမတ်ရ ေလ၏။ 18အခွက်တစ်ဆယ် ကုိ ခံ
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ေသာသူ မူကား ၊ သွား ၍ ေြမ ၌တင်ွးတးူ ပီးလျှင် အ ှင် ၏ေငွ ကုိဝှက်ထား ေလ၏။
19ကာလ ကာြမင့် ပီးမှ ထုိ ငယ်သား တို့၏ အ ှင် သည်လာ ၍ သူ
တို့ ကုိစာရင်း ယူ ေလ၏။ 20အခွက် ငါးဆယ် ကုိ ခံ
ေသာသူ သည်ချ ်းကပ် ၍
အြခား ေသာအခွက် ငါးဆယ် ကုိဆက် လျက်၊ သခင် ၊ ကုိယ်ေတာ်သည် အကျွ ်ပ်ု
၌ အခွက် ငါးဆယ်ကုိ အပ်ေပး ေတာ်မူ၏။ အြခား ေသာအခွက် ငါးဆယ် ကုိ အကျွ ်ပ်ု
အြမတ်ရ ပါ ပီဟု ေလျှာက် ေလ၏။ 21အ ှင် ကလည်း၊ သာဓု
၊ သစ္စာ ှ ိ ေသာ ငယ်သား ေကာင်း ။ သင်သည် အမှုငယ် ၌သစ္စာေစာင့် ေလ ပီ။ များ
စွာ ေသာ အမှုအခွင့်ကုိ သင် ၌ငါအပ်ေပး မည်။ သင် ၏သခင် ှင့်အတူစည်းစိမ် ကုိ
ဝင်စား ေလာဟ့ု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 22အခွက် ှစ်ဆယ် ကုိ ခံေသာသူ
သည်လည်း ချ ်းကပ် ၍
သခင် ၊ ကုိယ်ေတာ်သည် အကျွ ်ပ်ု ၌ အခွက် ှစ်ဆယ် ကုိ အပ်ေပး ေတာ်မူ၏။
အြခား ေသာအခွက် ှစ်ဆယ် ကုိ အကျွ ်ပ်ုအြမတ်ရ ပါ ပီဟု ေလျှာက် ေလေသာ်၊
23အ ှင် က၊ သာဓု
သစ္စာ ှ ိ ေသာငယ်သား ေကာင်း ၊ သင်သည် အမှုငယ် ၌ သစ္စာေစာင့် ေလ ပီ။ များ
စွာ ေသာ အမှုအခွင့်ကုိ သင် ၌ ငါအပ်ေပး မည်။ သင် ၏ သခင် ှင့်အတူစည်းစိမ် ကုိ
ဝင်စား ေလာဟ့ု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 24အခွက် တစ်ဆယ် ကုိ ခံ
ေသာသူ သည်လည်း
ချ ်းကပ် ၍
သခင် ၊ ကုိယ်ေတာ် သည် ခဲယ ်း ေသာသူ ြဖစ်
သည် ှင့် ကုိယ်မ စုိက် မပျ ိ းေသာအရပ် ၌ရိတ် ၍၊ ကုိယ်မ ြဖန ့် မ ကဲေသာအရပ် ၌
စုသိမ်း တတ်သည်ကုိ အကျွ ်ပ်ုသိ ၍ ၊ 25 ေကာက် ေသာေကာင့် ၊ အြခားသို့ သွား ၍
ကုိယ်ေတာ် ၏ ေငွ အခွက်တဆယ်ကုိ ေြမ ၌ ဝှက်ထား ပါ ပီ။ ယခုကုိယ်ေတာ် ၏ ဥစ္စာ
ှ ိ ပါသည်ဟု ေလျှာက် ၏။ 26အ ှင် ကလည်း ၊ ဆုိးညစ် ပျင်းရိ ေသာငယ်သား ၊ ငါ

သည် ကုိယ်မ စုိက် မပျ ိ းေသာအရပ် ၌ ရိတ် ၍၊ ကုိယ် မ
ြဖန ့် မ ကဲေသာအရပ် ၌ စုသိမ်း သည်ကုိ သင်သိ သည်မှနလ်ျှင်၊ 27 ငါ ့ ေငွ ကုိ ပဲွစား
လက်သို့ အပ် ရမည်။ ထုိသို့
အပ်လျှင် ငါ ြပနလ်ာ ေသာအခါ
ေငရွင်း ှင့် အတိးု ကုိရ ိင်ု၏။ 28 ထို့ ေကာင့် အခွက် တဆယ်ကုိ ထုိသူ
၏ လက်မှ ှ တ် က။ အခွက် တရာ ှိ ေသာသူ ကုိ ေပး က။ 29အေကာင်းမူကား ၊
အကင်သူသည်ရ တတ်၏။ ထုိသူ၌ ကယ်ဝ ြပည့်စုံေစြခင်းငှာေပး ဦးမည်။ အကင်သူ
သည် ဆင်းရဲ ၏။ ထုိသူ
၌ ှိသမျှ ကုိပင်
ှ တ် လိမ့်မည်။ 30 အသုံး မရေသာ ထုိငယ်သား ကုိငိေု ကး ြခင်း၊ အံသွား ခဲ ကိတ်

ြခင်း ှ ိရာ ၊ ြပင် အရပ်ေမှာင်မုိက် ထဲသို့
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ှင်ထုတ် ချလိက်ုကဟု စီရင် ေတာ်မူ၏။ 31လူ သား သည် မိမိ
ဘုနး် အာ ေုဘာ်ကုိ ေဆာင် လျက်၊ သန ့် ှ င်းေသာ ေကာင်းကင် တမနမ်ျား အြခံအရံ
တို့ ှင့်တကွ ကလာ ေတာ်မူေသာအခါ ဘုနး် ှ ိေသာ ပလ္လ င် ေတာ်ေပါ်မှာ ထုိင် ၍ ၊ 32 ေ ှ
ေတာ်၌ လမူျ ိ း အေပါင်း တို့ ကုိ စုေဝး
ေစသြဖင့် ၊ သုိးထိနး် သည် သုိး
ှင့်ဆိတ် တို့ ကုိ အသီးအြခား ခဲွ ၍ ၊ 33 သုိး တို့ ကုိ လက်ျာ ေတာ်ဘက် ၊ ဆိတ် တို့ ကုိ

လက်ဝဲ ေတာ်ဘက် ၌ ထား ေတာ်မူလတံ။့ 34 ထုိအခါ လက်ျာ ေတာ်ဘက် ၌ ှိေသာ သူ
တို့အား မင်း ကီး က၊ ငါ ့ ခမည်းေတာ် ထံ
ေကာင်း ကီး မဂင်္လာကုိခံေသာသူ တို့ ၊ ကမ္ဘာ
ဦး ကပင် သင်တို့ အဘို့ ြပင်ဆင် ေသာ ိင်ုငံ ကုိ လာ
၍ အေမွခံ ကေလာ။့ 35 အေကာင်းမူကား ၊ ငါ သည် မွတ်သိပ် ေသာအခါ သင်
တို့သည် ေကျွး က၏။ ငါ သည် ေရငတ် ေသာအခါ
သင်တို့သည် ေသာက် ဘို့ ေပးက၏။ ငါ သည် ဧည့်သည် ြဖစ် ေသာအခါ
သင် တို့သည်ဧည့်သည် ဝတ် ကုိ ြပ က၏။ 36 ငါ သည် အဝတ် အချည်းစည်း ှိ
ေသာအခါ
သင်တို့သည် အဝတ် ှင့်ဖုံးလွှမ်း က၏။ ငါသည် အနာ
ေရာဂါ စဲွေသာအခါ
သင်တို့သည်ကည့် ှု ြပ စုက၏။ ငါသည် ေထာင် ထဲမှာ ေန ရေသာအခါ သင်တို့သည်
ငါ ့ ထံသို့ လာ က၏ဟု မိန ့် ေတာ် မူလျှင်၊ 37 ေြဖာင့်မတ် ေသာသူ တို့ က၊ သခင် ၊
ကုိယ်ေတာ် သည် မွတ်သိပ် ေတာ်မူသည်ကုိ အဘယ် အခါ၌ အကျွ ်ပ်ုတို့သည်ြမင် ၍
ကုိယ်ေတာ်ကုိ လပ်ုေကျွး ပါသနည်း။ ေရငတ် ေတာ်မူသည်ကုိ အဘယ်အခါ၌
အကျွ ်ပ်ုတို့သည် ြမင်၍ ကုိယ်ေတာ်ကုိ ေသာက် ဘို့ ေပးပါသနည်း။ 38 ဧည့်သည် ြဖစ်
ေတာ်မူသည်ကုိ အဘယ် အခါ၌
အကျွ ်ပ်ုတို့သည်ြမင် ၍
ဧည့်သည်ဝတ်ကုိ ကုိယ်ေတာ် အား ြပ ပါသနည်း။ အဝတ် အချည်းစည်း ှိ ေတာ်မူ
သည်ကုိ အဘယ်အခါ၌
အကျွ ်ပ်ုတို့သည်ြမင်၍ ကုိယ်ေတာ်ကုိ အဝတ် ှင့ဖုံ်းလွှမ်းပါသနည်း။ 39အနာ စဲွေတာ်
မူသည်ကုိ၎င်း၊ ေထာင် ထဲမှာ ေနေတာ်မူသည်ကုိ၎င်း၊ အဘယ် အခါ၌
အကျွ ်ပ်ုတို့သည် ြမင် ၍ အထံ
ေတာ်သို့
ေရာက် ပါသနည်းဟု ြပန် ၍ေလျှာက် ကေသာ် ၊ 40 မင်း ကီး က၊ ငါအမှန် ဆုိ
သည်ကား၊ သင်တို့သည် ဤ
သူတည်းဟေူသာငါ ့ ညီ တို့တင်ွ အငယ်ဆုံး ေသာ သူ
တစ်ေယာက်အား ြပ ကသမျှ တို့ ကုိ ငါ ့ အား ြပ က ပီဟု ြပန၍်မိန ့် ေတာ်မူလတံ။့

41 ထုိအခါ
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လက်ဝဲ ေတာ်ဘက် ၌ ှိေသာသူ တို့အား မင်း ကီးက၊ ကျနိ် ြခင်းကုိ ခံရေသာသူ
တို့ ၊ မာရ်နတ် ှင့်
သူ ၏တမန် တို့အဘို့
ြပင်ဆင် ေသာထာဝရ မီး ထဲသို့ ငါ ့ ထံမှ ခွာသွား ကေလာ။့ 42အေကာင်းမူကား ၊ ငါ
သည် မွတ်သိပ် ေသာအခါ
သင်တို့သည်မ ေကျွး ၊ ငါသည် ေရငတ် ေသာအခါ
သင် တို့သည် ေသာက် ဘို့မ ေပး။ 43 ငါ သည် ဧည့်သည် ြဖစ် ေသာအခါ
သင်တို့သည် ဧည့်သည် ဝတ်ကုိမ ြပ ။ ငါ သည် အဝတ် အချည်းစည်း ှိ ေသာအခါ
သင်တို့သည် အဝတ် ှင့်မ ဖုံးမလွှမ်း။ ငါ သည် အနာ
ေရာဂါစဲွေသာအခါ ၌၎င်း ၊ ေထာင် ထဲမှာ ေနရ ေသာအခါ၌၎င်း၊ သင်တို့သည် မ
ကည့် ှု မ ြပ စုဟု မိန ့် ေတာ်မူလျှင်၊ 44 ထုိသူ တို့ က၊ သခင် ၊ ကုိယ်ေတာ် သည်

မွတ်သိပ် ေတာ် မူ ြခင်း၊ ေရငတ် ေတာ် မူ ြခင်း၊ ဧည့်သည် ြဖစ် ေတာ် မူ ြခင်း၊ အဝတ်
အချည်းစည်း ှိေတာ်မူြခင်း၊ အနာ
စဲွေတာ် မူ ြခင်း၊ ေထာင် ထဲ မှာ ေနေတာ်မူ ြခင်းတို့ ကုိ အကျွ ်ပ်ု တို့ သည် အဘယ်
အခါ၌ြမင် ၍ ကုိယ်ေတာ် ကုိ မ
ြပ စု မလပ်ုေကျွးဘဲ ေနပါသနည်းဟု ြပန၍်ေလျှာက် ကေသာ်၊ 45 မင်း ကီးက၊ ငါ
အမှန် ဆုိ သည်ကား၊ သင်တို့သည် ဤ
သူ တို့တင်ွ
အငယ်ဆုံး ေသာသူ တစ်ေယာက်အား မ
ြပ သမျှ တို့ ကုိ ငါ ့အား မ
ြပ က ပီဟြုပန၍်မိန ့် ေတာ်မူလတံ။့ 46 ထုိသူ တို့သည် ထာဝရ
အြပစ် ဒဏ်ခံရာသို့ ၎င်း ၊ ေြဖာင့်မတ် ေသာသူ တို့ မူကား ၊ ထာဝရ
အသက် ှင်ရာ သို့
၎င်း သွား ရကလတံ့ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။

26
1 ထုိ ေဒသနာ ေတာ် ှိသမျှတို့ ကုိ ေယ ှု သည် အကုနအ်စင် ေဟာ ေတာ်မူ ပီး လျှင်၊
တပည့် ေတာ်တို့အား၊ 2 ှစ် ရက် လနွ် မှပသခါ ပဲွေနေ့ရာက် မည်ကုိ သင်တို့ သိ က၏။
ထုိအခါ
လူ သား ကုိလက်ဝါးကပ်တိင်ု မှာ ိုက်သတ်ေစြခင်းငှာ အပ် ှံ ကလိမ့်မည် ဟု မိန ့်
ေတာ်မူ၏။

3 ထုိအခါ
ယဇ်ပုေရာဟိတ် အ ကီးကျမ်းြပ ဆရာတို့ ှင့်
လူ တို့တင်ွ
အ ကီးအကဲ ြဖစ်ေသာသူ တို့သည်၊ ကယာဖ
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အမည် ှိေသာ ယဇ်ပုေရာဟိတ် မင်း၏ အိမ်ဦး ၌
စည်းေဝး က ပီးလျှင် ၊ 4 ေယ ှု ကုိပရိယာယ် အားြဖင့်ဘမ်းဆီး ၍
သတ် အံေ့သာငှာတိင်ုပင် က၏။ 5 သို့ ေသာ်လည်း လူ များတို့သည် ုနး်ရင်းခတ် ြဖစ်
မည်ကုိစုိးရိမ်၍ ပဲွ ေနတ့င်ွ မ ြပ ှင့်ဦးဟု ေြပာဆုိ က၏။ 6 ေဗသနိ ရွာတင်ွ
ှိမုန် အမည် ှိေသာလူ ူ ၏ အိမ် ၌
ေယ ှု ှိ ေတာ်မူသည်ြဖစ်၍ ၊ 7 မိနး်မ တစ်ေယာက်သည် အဘုိး
များစွာထုိက်ေသာ ဆီေမွှး ေကျာက်ြဖ ခွက်တစ်လံးုကုိ အထံ
ေတာ် သို့ ယူခ့ဲ၍၊ စားပဲွ နား မှာ ေလျာင်းေတာ်မူ ေသာ ကုိယ်ေတာ် ၏ေခါင်း ေပါ်၌
သွနး်ေလာင်း ေလ၏။ 8တပည့် ေတာ်တို့သည် ြမင် လျှင်
ေဒါသ စိတ် ှိသည်ြဖစ်၍ အဘယ်ေကာင့် အကျ ိးမ့ဲ ဆုံးေစသနည်း။ 9 ထုိ ဆီေမွှးကုိ
အဘုိးများစွာ ှင့်ေရာင်း ၍ ဆင်းရဲ ေသာသူတို့အား ေပး
စရာေကာင်းသည်ဟဆုို က၏။
10 ေယ ှု သည် သိ
ေတာ်မူလျှင် ထုိမိနး်မ ကုိအဘယ်ေကာင့် ေ ှာင့် ှက် ကသနည်း။ သူသည် ငါ ၌
ေကာင်း
ေသာအမှု ကုိြပ ပီ။ 11ဆင်းရဲ ေသာသူ တို့သည် သင် တို့ ၌
အစ ် ှ ိ က၏။ ငါ မူကား
သင်တို့ ၌အစ ် ှ ိ သည်မ ဟတ်ု။ 12ဤ ဆီေမွှး ကုိ ငါ ့ ကုိယ် အေပါ် ၌သွနး်ေလာင်း
သည်မှာ ငါ ့ အေလာင်းကုိ သ ဂ ဟ် မည်ဟု ြပင်ဆင်ြခင်းငှာ ြပ သတည်း။ 13 ငါအမှန်
ဆုိ သည်ကား၊ ဧဝံေဂလိ
တရားကုိ ေြမ တြပင်လံးု တင်ွ
ေဟာ ေသာအရပ်ရပ် တို့ ၌ ဤမိနး်မ ကုိ ေအာက်ေမ့ စရာဘို့
သူ ြပ ေသာဤအမှု ကုိ ကားေြပာ ရကလတံ့ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
14 ထုိအခါ
တပည့်ေတာ်တစ်ကျပ်ိ ှစ်ပါးအဝင် ြဖစ် ေသာ ယုဒ
ှကာ ုတ် သည် ယဇ်ပုေရာဟိတ် အ ကီးတို့ ထံသို့ သွား ၍၊ 15အကျွ ်ပ်ု သည် ေယ ှု

ကုိ ကုိယ်ေတာ် တို့လက်သို့အပ် လျှင် အဘယ်မျှေလာက် ေပး ပါမည်နည်းဟု ေလျှာက်
ေသာ်၊ ထုိသူ
တို့က ေငွ အကျပ်သုံးဆယ် ေပးမည်ဟု ဝနခံ်က၏။ 16 ထုိအခါ မှစ၍ ကုိယ်ေတာ် ကုိ
အပ် ြခင်းငှာ အဆင်သင့် ေသာအချနိက်ာလကုိ ှာ ကံ လျက်ေန၏။ 17အဇုမ ပဲွ ပဌမ
ေန၌့ တပည့် ေတာ်တို့သည် အထံ
ေတာ်သို့ ချ ်းကပ် ၍၊ ကုိယ်ေတာ်သည် ပသခါ ပဲွကုိ စား
ေတာ်မူဘို့ ရာအဘယ် အရပ်၌ အကျွ ်ပ်ုတို့သည် ြပင်ဆင် ေစြခင်းငှာအလို ှ ိ ေတာ်မူ
သနည်းဟု ေမး ကေသာ်၊

18 ကုိယ်ေတာ် က၊ မိ တင်ွ
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ဤမည်ေသာ သူ ၏အိမ်သို့ သွား က၊ ဆရာ
မှာ လိက်ုသည်ကား၊ ငါ ့အချနိ် နးီ ပီ။ သင့် အိမ်၌
ငါ ့တပည့် တို့ ှင့်တကွ ပသခါ ပဲွကုိ ငါခံ မည်ဟု ထုိသူ
ကုိ ေြပာ ကေလာ့ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 19တပည့် ေတာ်တို့သည် စီရင် ေတာ်မူသည်
အတိင်ုး ြပ ၍
ပသခါ ပဲွကုိ ြပင်ဆင် က၏။ 20ညဦးယံ အချနိေ်ရာက် မှ တပည့်ေတာ်တစ်ကျပ်ိ ှစ်
ပါးတို့ ှင့်အတူ စားပဲွ၌ ေလျာင်း ေတာ်မူ၏။ 21 စား ၍ေနကစ ် ကုိယ်ေတာ် က၊ ငါအမှန်
ဆုိ သည်ကား၊ သင် တို့တင်ွ
တစ်စုံတစ်ေယာက် ေသာသူသည် ငါ ့ ကုိ အပ် ှံ လိမ့်မည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူလျှင် ၊
22တပည့်ေတာ်တို့သည် အလနွ် ဝမ်းနည်း ၍ သခင် ၊ အကျွ ်ပ်ု ေလာဟု အသီးအသီး
ေမးေလျှာက် က၏။
23 ကုိယ်ေတာ် ကလည်း
ငါ ှင့်အတူ ပုကန် တင်ွ
လက် ှ ိက် ေသာသူ သည် ငါ ့ ကုိ အပ် ှံ လိမ့်မည်။ 24ကျမ်းစာ လာသည်အတိင်ုး
လူ သား သည်သွား ရမည်။ သို့ ေသာ်လည်း လူ သား ကုိအပ် ှံ ေသာသူ သည်
အမဂင်္လာ ှိ၏။ ထုိ
သူ သည် ဘွားြမင် ြခင်းကုိမ ခံရလျှင်
အေနသာ၍ေကာင်း သည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
25 ကုိယ်ေတာ်ကုိ အပ် ှံ မည့်သူ ယုဒ ှကာ ုတ် ကလည်း ၊ အ ှင် ဘုရား၊ အကျွ ်ပ်ု
ေလာဟု ေမးေလျှာက် လျှင်၊
သင် ဆုိ သည့်အတိင်ုးမှနသ်ည် ဟု ြပနေ်ြပာ ေတာ်မူ၏။ 26 ထုိအခါ စား လျက်ေနက
စ ်တင်ွ၊ ေယ ှု သည် မုန ့် ကုိယူ ၍ ေကျးဇူး ေတာ်ကုိချးီမွမ်း ပီးမှမုန ့ကုိ်ဖ့ဲ ၍ ၊ ဤ မုန ့်
ကား ငါ ၏ကုိယ် ြဖစ် ၏။ ယူ
၍စား ကေလာ့ ဟု မိန ့် ေတာ်မူလျက်၊ တပည့် ေတာ်တို့အား ေပး ေတာ်မူ၏။ 27 ခွက်
ကုိလည်း ယူ ၍ ေကျးဇူး ေတာ်ကုိချးီမွမ်း ပီးမှ သူ တို့ အားေပး ေတာ်မူ၍ သင်တို့ ှ ိ
သမျှ သည်ေသာက် ကေလာ။့ 28 ဤ ခွက်ကား ပဋိညာ ် တရားသစ် ှင့် ဆုိင်၍ လူ
များ တို့၏အြပစ် ကုိလတ်ွ ေစြခင်းငှာ သွနး် ေသာ ငါ ၏ အေသွး ြဖစ် ၏။ 29 ငါဆုိ
သည်ကား၊ ဤ
စပျစ်ရည် မျ ိ း အသစ် ကုိ ငါ ့ ခမည်းေတာ် ၏ ိင်ုငံ ၌
သင် တို့ ှင့်အတူ ငါ မ ေသာက်မီှ ေန ့
တိင်ုေအာင်ယခု မှစ၍တစ်ဖန် ငါမ ေသာက်ရဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 30 ထို့ ေနာက် သီချင်း
ဆုိ က ပီးမှသံလင်ွ ေတာင် သို့
ထွက်သွား က၏။
31 ထုိအခါ
ေယ ှု ကလည်း၊ ကျမ်းစာလာသည်ကား၊ သုိးထိနး် ကုိငါ ိုက်သတ် ၍ သုိး
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တို့သည် ကဲွလငွ့် ရက လိမ့်မည်ဟု ေရး
ထားသည် ှင့်အညီ၊ ယေန ့
ည ့် တင်ွ
သင် တို့ ှ ိသမျှ သည် ငါ ့ ေကာင့် စိတ်ပျက် ကလိမ့်မည်။ 32 သို့ ေသာ်လည်း ငါ သည်
ထေြမာက် ပီးမှသင် တို့ေ ှ
ဂါလိလဲ ြပည်သို့ သွားမည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူေသာ်၊
33 ေပတ ု က၊ ဤသူ
ှိသမျှတို့သည် ကုိယ်ေတာ် ေကာင့် စိတ်ပျက် ကေသာ်လည်း ၊ အကျွ ်ပ်ု သည် စိတ်
အလျှင်း မပျက်ပါဟု ေလျှာက် ေလ၏။
34 ေယ ှု ကလည်း၊ ငါအမှန် ဆုိ သည်ကား၊ ယေန ့ည ့် တင်ွ ကက် မ တနွ် မီှ သင်
သည်သုံး ကိမ်ေြမာက်ေအာင် ငါ ့ ကုိ ြငင်းပယ် လိမ့်မည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူလျှင်၊

35 ေပတ ု က၊ ကုိယ်ေတာ် ှင့်တကွ ေသ ရေသာ်လည်း အကျွ ်ပ်ု သည်ကုိယ်ေတာ်
ကုိ မ
ြငင်း မပယ်ပါဟု ေလျှာက် ြပန၏်။ တပည့် ေတာ်အေပါင်း တို့သည်လည်း
ထုိနည်းတူ ေလျှာက် က၏။ 36 ထုိအခါ
ေယ ှု သည် သူ
တို့ ှင့်အတူ ေဂသေ ှမန် အရပ် သို့
ေရာက် ေတာ်မူလျှင်၊ ငါသည် ထုိ
အရပ်သို့ သွား ၍ ဆုေတာင်း စ ် တင်ွ ဤ
အရပ်၌ ထုိင် ေနကေလာ့ ဟု တပည့် ေတာ်တို့အား မိန ့် ေတာ်မူ ပီးမှ ၊ 37 ေပတ ု ှင့်
ေဇေဗဒဲ ၏သား ှစ် ေယာက်တို့ ကုိ ေခါ်သွား ၍ ၊ ှလံးု ေသစိတ်ပူပန် ြခင်းသို့ ေရာက်
ေတာ်မူ၏။ 38 ထုိအခါ
ေယ ှု က၊ ငါ သည် ေသ
ေလာက် ေအာင် စိတ် ှလံးုအလနွည် ိးငယ် ြခင်း ှ ိ ၏။ ဤ
အရပ်၌ ငါ ှင့်အတူ ေစာင့် ၍ ေန
ကေလာ့ ဟု တပည့်ေတာ်သုံးေယာက်တို့အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 39 ထုိမှအနည်းငယ် လနွ်

ြပနလ်ျှင် ြပပ်ဝပ် ၍ အကျွ ်ပ်ု အဘ ၊ ဤ
ခွက် သည် အကျွ ်ပ်ု ကုိလနွသွ်ား ိင်ု လျှင်
လနွသွ်ား ပါေစေသာ။ သို့ ေသာ်လည်း အကျွ ်ပ်ု အလို ှ ိ သည်အတိင်ုး
မ ြဖစ်ပါေစ ှင့်။ ကုိယ်ေတာ် အလို ှ ိသည်အတိင်ုး ြဖစ်ပါေစေသာဟု ဆုေတာင်း ေတာ်
မူ၏။ 40တပည့် ေတာ်တို့ ှ ိရာ သို့ ြပန် ၍ သူ
တို့သည် အိပ်ေပျာ် လျက်ေနကသည်ကုိ ေတွ့ ေတာ်မူလျှင် ၊ သင်တို့ သည် တစ် နာရီ
ခန ့မ်ျှ ငါ ှင့်အတူ ေစာင့် ၍ေနြခင်းငှာဤသို့ မ စွမ်း ိင်ု သေလာ။ 41 စုံစမ်း ေ ှာင့် ှက်
ြခင်း ှင့်
ကင်းလတ်ွ မည်အေကာင်း
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ဆုေတာင်း လျက်ေစာင့် ေနကေလာ။့ စိတ်ဝိညာ ်
ကား ေစတနာ
ှိြငားေသာ်လည်း ၊ ကုိယ် မူကား
အားနည်း သည် ဟု ေပတ ု
အား မိန ့် ေတာ်မူ ပီးမှ ၊ 42တစ်ဖန် သွား ၍ အကျွ ်ပ်ု အဘ ၊ ဤခွက် ကုိအကျွ ်ပ်ုမ
ေသာက် ဘဲ လနွ် ၍မ သွားရလျှင်
ကုိယ်ေတာ် အလို ှ ိ သည်အတိင်ုး ြဖစ် ပါေစေသာ ဟု ဆုေတာင်း ြပန၏်။
43 ထုိေနာက် တပည့် ေတာ်တို့ ှ ိရာသို့လာ ၍ သူ
တို့သည် မျက်စိ ေလးလံ သြဖင့် တစ်ဖန် အိပ်ေပျာ် လျက် ေနကသည်ကုိေတွ့ ေတာ်
မူလျှင်၊ 44 သူ တို့ ကုိထား ခ့ဲ၍
တစ်ဖန် သွား ပီးလျှင်ေ ှ မက်ဆုိ သည်နည်းတူ သုံး ကိမ်ေြမာက်ေအာင် ဆုေတာင်း
ေတာ်မူ၏။ 45 ထုိေနာက်
တပည့် ေတာ်တို့ ှ ိရာ သို့ ြပနလ်ာ လျှင် ယခု အိပ်ေပျာ် ၍
ငိမ်ဝပ် စွာေနကေလာ။့ လူ
သား ကုိ ဆုိး
ေသာသူတို့လက် သို့
အပ် ှံ ရေသာအချနိ် ေရာက်လာ ပီ။ 46ထ က၊ ငါတို့သည် သွား ကကုနအံ်။့ ငါ ့ ကုိ
အပ် ှံ ေသာသူ သည် ေရာက်လာ ပီ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 47 ထုိသို့
မိန ့် ေတာ်မူစ ် တင်ွပင် တပည့်ေတာ်တစ်ကျပ်ိ ှစ်ပါးအဝင်ြဖစ်ေသာ ယုဒ
ှကာ ုတ်လာ ၏။ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အ ကီးတို့ ှင့်
လူ တို့ တင်ွ အ ကီးအကဲ ြဖစ် ေသာသူများ ေစလွှတ် ေသာလူ အစုအေဝးအေပါင်း
တို့သည် ဓား
ှင့်
ဒတ်ု များကုိ ကုိင်လျက်ပါက၏။ 48 ကုိယ်ေတာ် ကုိ အပ် ှံ ေသာသူ က၊ ငါနမ်း ေသာ
သူ သည် ေယ ှု ပင်ြဖစ် ၏။ သူ့
ကုိဘမ်း ကဟု ထုိသူ
တို့အား အမှတ် ေပး ခ့ဲသည်အတိင်ုး၊ 49 ကုိယ်ေတာ် ရင်းသို့ ချက်ြခင်း ချ ်းကပ် ၍
အ ှင် ဘုရား၊ မဂင်္လာ ှိပါေစေသာဟုဆုိ လျက်နမ်း ေလ၏။ 50 ေယ ှု ကလည်း ၊
အေဆွ ၊ အဘယ် အခင်း ှိ ၍လာ သနည်း ဟေုမး ေတာ်မူ ပီးမှ ၊ ထုိသူများတို့သည် လာ
၍ ကုိယ်ေတာ် ကုိ ဆဲွကုိင် ဘမ်းဆီး က၏။ 51 ထုိအခါ ေယ ှု ှင့် ပါေသာသူ တစ်
ေယာက်သည် လက် ကုိဆန ့် ၍ ဓား
ကုိ ဆဲွထုတ် ပီးလျှင် ယဇ်ပုေရာဟိတ် မင်း၏ ကျွန် တစ်ေယာက် ကုိ ခုတ် သြဖင့်
နားရွက် ြပတ် ေလ၏။ 52 ေယ ှု ကလည်း သင့် ဓား ကုိ သူ့
ေနရာ ၌ ြပနထ်ား ေလာ။့ ဓား
ကုိကုိင် ေသာသူ ှိသမျှ တို့သည် ဓား
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ြဖင့်
ဆုံး ြခင်းသို့ ေရာက် ကလိမ့်မည်။ 53ယခုပင် ငါ ့ အဘ ကုိ ငါေတာင်း ိင်ု သည်ကုိ
၎င်း ၊ ေတာင်းလျှင် ေကာင်းကင်တမန် တစ်ဆယ့် ှစ် တပ် မက ငါ ့ထံသို့ ေစလွှတ် ေတာ်မူ
မည်ကုိ၎င်း၊ သင်သည်မ ထင် သေလာ။ 54 သို့ ြဖစ်လျှင် ဤသို့ ေသာ အမူအရာ တို့သည်
ြဖစ်ရ မည်ဟေူသာကျမ်းစာ ချက်သည် အဘယ်သို့ ြပည့်စုံ အံ့နည်း ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
55 ထုိ အခါ ေယ ှု က၊ သင်တို့သည် ဓားြပ ကုိဖမ်း သက့ဲသို့ ငါ ့ ကုိဖမ်း အံ့ေသာငှာဓား
ှင့် ဒတ်ု များကုိ လက်စဲွလျက်လာ ကသည်တကား။ ငါသည် ဗိမာန် ေတာ်၌
ေနတိ့င်ုး ဆုံးမ ဩဝါဒေပးလျက် သင်တို့အလယ်၌ ထုိင် ေနစ ်အခါ၊ သင်တို့သည် ငါ ့
ကုိ မ
ဖမ်းဆီး က။ 56 ထုိ အေကာင်းအရာမူကား ၊ အနာဂတ္တ ိ
ကျမ်းစာ ြပည့်စုံ မည်အေကာင်း တည်း ဟု လူ
အစုအေဝးတို့ ကုိ မိန ့်
ေတာ်မူ၏။ ထုိအခါ
တပည့် ေတာ်အေပါင်း တို့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ စွန ့ပ်စ် ၍ေြပး က၏။ 57 ကုိယ်ေတာ်
ကုိ ဘမ်းဆီး ေသာသူ တို့သည် ကျမ်းြပ ဆရာ၊ လူ
အ ကီးအကဲများစည်းေဝး ရာ ယဇ်ပုေရာဟိတ် မင်း ကယာဖ
ထံသို့ ေဆာင်သွား က၏။ 58 ေပတ ု သည်လည်း ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် မင်း၏ အိမ်ဦး
တိင်ုေအာင် ကုိယ်ေတာ် ှင့် ေဝး
စွာလိက်ု ၍ အတင်ွး သို့ ဝင် ပီးလျှင် ၊ ထုိအမှု၏ အဆုံး
ကုိသိြမင် ြခင်းငှာမင်း လလုင်တို့ ှင့်အတူ ထုိင် ေန၏။ 59ယဇ်ပုေရာဟိတ် အ ကီးတို့
ှင့်
လအူ ကီးအကဲ၊ လွှတ် အရာ ှိအေပါင်း တို့သည် ေယ ှု ကုိသတ် ရမည် အေကာင်း
မမှန် ေသာသက်ေသကုိ ှာ ေသာ်လည်း မေတွ့က။ 60 မမှန် ေသာသက်ေသခံအများ
လာ ေသာ်လည်း သက်ေသကုိမ ေတွ့ က။ ေနာက်ဆုံး ၌ မမှနေ်သာ သက်ေသခံ ှစ်
ေယာက်တို့သည် လာ
၍ ၊ 61ဤ သူက ငါသည် ဘုရားသခင် ၏ဗိမာန် ေတာ်ကုိ ဖိ ဖျက် ၍ သုံး
ရက် အတင်ွး တင်ွ
တည်ေဆာက် ိင်ု
သည်ဟု ေြပာ ပါသည်ဟု သက်ေသခံ က၏။ 62ယဇ်ပုေရာဟိတ် မင်းသည် ထ
၍ ၊ သင်သည် တစ်ခွနး်မျှ ြပန် ၍မေြပာသေလာ။ ဤ
သူတို့သည် အဘယ်သို့ သက်ေသခံ သနည်းဟုဆုိ လျှင်၊ 63 ေယ ှု သည် တိတ်ဆိတ်
စွာေနေတာ်မူ၏။ ယဇ်ပုေရာဟိတ် မင်းကလည်း သင် သည် ခရစ်ေတာ် တည်းဟေူသာ
ဘုရားသခင် ၏သား ေတာ်မှနသ်ည် မမှနသ်ည်ကုိ ငါ တို့အား ေြပာ ေစြခင်းငှာ ၊ အသက်
ှင်ေတာ်မူေသာဘုရားသခင် ကုိ ငါတိင်ုတည် ၍ သင့် ကုိ ကျနိဆုိ်ေစ၏ဟု ဆုိ လျှင်၊
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64 ေယ ှု က၊ သင် ဆုိ သည့်အတိင်ုးမှန၏်။ ထုိမျှမက ငါဆုိ သည်ကား၊ ေနာင်ကာလ၌
လူ
သား သည် တနခုိ်း ေတာ်၏လက်ျာ ဘက်၌
ထုိင် လျက် မုိဃ်းတိမ် ကုိစီး ၍ ကလာ သည်ကုိ သင်တို့ ြမင် ရကလတံ့ ဟု မိန ့် ေတာ်
မူ၏။ 65 ထုိအခါ
ယဇ်ပုေရာဟိတ် မင်းသည် မိမိ
အဝတ် ကုိဆုတ် လျက် ဤသူသည်ဘုရားကုိ လနွက်ျ း ၍ ေြပာ ေသာစကားကုိ ယခု
ပင် သင်တို့ ကား ရ ပီ။ 66အဘယ်သို့ ထင်မှတ် ကသနည်းဟု ေမးြမနး်လျှင်၊ ထုိသူ
တို့က ဤသူသည် အေသခံ
ထုိက် ေပ၏ဟု ြပန် စီရင် က၏။ 67 ထုိအခါ မျက် ှာ ေတာ်ကုိ တံေထွး ှင့် ေထွး
က၏။ လက်သီး ှင့် ထုိး က၏။ 68အချ ိ တို့သည်လည်း ပါးေတာ်ကုိ လက် ှင့်ပုတ် ၍
၊ အချင်းခရစ်ေတာ် ၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိ အဘယ်သူ ပုတ်
သည်ကုိ ပေရာဖက် ြပ ၍ ေဟာေတာ်မူပါဟဆုို က၏။
69 ေပတ ု သည် ြပင် မှာအိမ်ဦး ၌ ထုိင် ေနစ ်၊ အေစအပါး မိနး်မတစ် ေယာက်သည်
သူ
ှိရာသို့လာ ၍
သင်
သည်လည်း
ဂါလိလဲ လူ ေယ ှု ှင့်
ေပါင်းေဘာ်ေသာသူြဖစ် သည်ဟု ဆုိ လျှင်၊ 70 ေပတ ု က သင်ေြပာ ေသာအရာ ကုိ
ငါမ သိ ဟု လအူေပါင်း တို့ ေ ှ ၌ ြငင်းခုံ ေလ၏။ 71 ထို့ ေနာက် ေပတ ုသည် အိမ်ဦး
ေ ှ သို့
ထွက် ပီးမှအြခား ေသာမိနး်မသည် သူ့
ကုိြမင် ၍ ထုိ
အရပ်၌ ှိေသာသူ တို့အား၊ ဤ
သူလည်းနာဇရက် မိ သားေယ ှု
ှင့် ေပါင်းေဖာ်ေသာသူြဖစ် သည်ဟု ဆုိ
လျှင် ၊ 72 ေပတ ုက၊ ထုိသူ
ကုိ ငါမ သိ ဟု ကျနိဆုိ် လျက်တစ်ဖန် ြငင်းခုံ ြပန၏်။ 73 ထို့ ေနာက် များမ ကာ ထုိ
အရပ်၌ ရပ် ေနေသာ သူ
တို့သည် ေပတ ု
အနးီသို့လာ ၍၊ အကယ်စင်စစ် သင် သည်လည်း
ထုိသူ တို့အဝင် ြဖစ် ၏။ သင့် စကား သည် သင့် အေကာင်းကုိ ထင် ှား ေစ၏ဟု ဆုိ
ကလျှင် ၊ 74 ေပတ ုက၊ ထုိသူ
ကုိ ငါမ သိ ဟု ဓိဋ္ဌာန် ြပ ၍
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ကျနိဆုိ် ၏။ ထုိ
ခဏချင်းတင်ွ ကက် တနွ် ေလ၏။ 75 ေယ ှု က၊ ကက် မ တနွ် မီှ သင်သည် သုံး
ကိမ်ေြမာက်ေအာင် ငါ ့ ကုိ ြငင်းပယ် လိမ့်မည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူေသာ စကား
ကုိ ေပတ ု
သည် သတိရ
သြဖင့်
ြပင် သို့ ထွက် ၍
ြပင်းစွာ ငိေု ကး ေလ၏။

27
1 နနံက် အချနိေ်ရာက် လျှင် ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အ ကီးတို့ ှင့်
လူ တို့တင်ွ
အ ကီးအကဲ ြဖစ်ေသာသူ အေပါင်း တို့သည် ေယ ှု ကုိ သတ် အံေ့သာငှာ တိင်ုပင် ၍၊

2 ကုိယ်ေတာ် ကုိ ချည်ေ ှာင် ပီးလျှင် မိ ဝနမ်င်း ပုနတိ္ ပိလတ်ထံသို့ ေဆာင်သွား ၍
အပ် လိက်ုက၏။ 3 ထုိအခါ
ကုိယ်ေတာ် ကုိအပ် ှံ ေသာ ယုဒ
ှကာ ုတ်သည် ကုိယ်ေတာ်၌ ေသ
ြပစ်ကုိ စီရင်ကသည်ကုိ
သိြမင် လျှင်၊ ေနာင်တရ ၍ ေငွ သုံးဆယ် ကုိယဇ်ပုေရာဟိတ် အ ကီး၊ လူ
အ ကီးအကဲတို့ ၌
ြပနေ်ပး ၍၊ 4အကျွ ်ပ်ုြပစ်မှား ပါ ပီ။ အြပစ် မ ှိေသာသူ၏ အေသွး ကုိအပ် မိပါ ပီ
ဟု ဆုိ
၏။ ထုိသူ
တို့ကလည်း ငါ တို့ ှင့်
အဘယ်သို့ ဆုိင်သနည်း။ ကုိယ် အမှုကုိ ကုိယ်ကည့် ေလာဟ့ု ဆုိ ကေသာ်၊ 5 သူသည်
ထုိေငွ ကုိဗိမာန် ေတာ်၌
ပစ်ချ ခ့ဲ၍
အြခားသို့ သွား ပီးလျှင် လည် ကိ းတပ် ၍ ေသေလ၏။ 6 ယဇ်ပုေရာဟိတ် အ ကီး
တို့သည် ထုိေငွ ကုိယူ ၍
အေသွး ၏အဘုိး ြဖစ် ၏။ ဘ ာ
ေတာ်၌
မ သွင်း အပ် ဟု ေြပာဆုိ ၊ 7 တိင်ုပင် ပီးမှ ၊ အိးုထိနး် သမား၏ ေြမ အကွက်ကုိ
တစ်ပါး အမျ ိးသားတို့၏သခင်္ျ ိ င်း ြဖစ်ေစဘို့ ရာ ထုိေငွ ှင့်
ဝယ် က၏။ 8 ထုိအေကာင်းကုိ အစဲွြပ ၍ ယခု
တိင်ုေအာင် ထုိ ေြမ အကွက်ကုိ ေသွး ေြမ ဟု ေခါ်တင်ွ က၏။ 9 ပေရာဖက် ေယရမိ
ေဟာ သည်ကား၊ ဣသေရလ
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လတိူု့သည် အဘုိး
ြပတ်ေသာသူ ၏ ကုိယ်ဘုိး ေငွ သုံးဆယ် ကုိ သူတို့သည် ယူ
၍
ထာဝရ ဘုရားသည် ငါ ့ ကုိ မှာထား ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ 10 အိးုထိနး် သမား၏ေြမ
အကွက်ကုိ ဝယ် က၏ဟေူသာစကား သည်ထုိအခါ ြပည့်စုံ ြခင်းသို့ ေရာက်ေလ၏။
11 ေယ ှု သည် မိ ဝနမ်င်း ေ ှ သို့ ေရာက် ေတာ်မူသည် ှိေသာ်
မိ ဝနမ်င်း က၊ သင် သည် ယုဒ
ှင်ဘုရင် မှန် သေလာဟု ေမး
လျှင် ၊ ေယ ှု က၊ မင်း ကီး ေမး သည်အတိင်ုး မှနသ်ည်ဟု မိန ့် ေတာ် မူ၏။

12ယဇ်ပုေရာဟိတ် အ ကီးတို့ ှင့်
လအူ ကီးအကဲ တို့သည် အြပစ်တင် ကေသာ် တစ်ခွနး်ကုိမျှ ြပန် ေတာ်မမူ၊ 13 ပိလတ်
မင်းကလည်း၊ သင့် တစ်ဘက်၌ အဘယ်မျှေလာက် သက်ေသခံ ကသည်ကုိ သင်မ
ကား သေလာဟု ေြပာဆုိ ေသာ်လည်း၊ 14 စကား တစ် ခွနး်ကုိမျှ
ြပန် ေတာ်မ မူသည်ကုိ မိ ဝနမ်င်း သည် အလနွ် အံဩ့ ေလ၏။ 15 ထုိပဲွ ၌
မိ ဝနမ်င်း သည် အကျ ်း ထားေသာသူတို့တင်ွ ၊ လူ
များတို့ အလို ှ ိ ေသာသူ တစ် ေယာက်ေယာက် ကုိ လွှတ် မဲထုံးစံ ှ ိ၏။ 16 ထုိအခါ
အကျ ်း ထားေသာသူတို့တင်ွ ဗာရဗ္ဗ
အမည် ှိေသာ ေကျာ်ေစာ ေသာသူတစ်ေယာက် ှိ ၏။ 17လူ များ စည်းေဝး ကသည်
ှိေသာ်၊ ပိလတ် မင်းက၊ သင် တို့သည် အဘယ်သူ ကုိ လွှတ် ေစချင် သနည်း။ ဗာရဗ္ဗ
ကုိလွှတ်ေစချင်သေလာ။ ခရစ် ဟုေခါ်ေဝါ် ေသာ ေယ ှု ကုိ လွှတ်ေစချင်သေလာဟု
လူ
များတို့ အား ေမး ေလ၏။ 18 အဘယ်ေကာင့် ဤသို့ ေမးသနည်းဟူမူကား၊ ထုိသူ
တို့သည် မနာလို
ေသာစိတ် ှင့်
ေယ ှု ကုိ အပ် ှံ ေ ကာင်း ကုိ ပိလတ်မင်းသိ ၏။ 19 ထုိမှတစ်ပါးတရားပလ္လ င် ေပါ်မှာ
ထုိင် စ ်တင်ွ ၊ မိမိ
ခင်ပွနး် သည် လလုင်တစ်ေယာက်ကုိ ေစလွှတ် ၍၊ ထုိ
ေြဖာင့်မတ် ေသာသူ ကုိ အဘယ်သို့ မျှမြပ ပါ ှင့်။ ယေန ့
ပင် ကျွနမ်သည် ထုိသူ
ေကာင့်
အိပ်မက် ၌
ြပင်းစွာ ခံရ ပါ ပီဟု မှာ လိက်ု၏။ 20လအူစုအေဝးတို့သည် ဗာရဗ္ဗ
ကုိေတာင်း ၍
ေယ ှု ကုိသတ် ေစြခင်းငှာ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အ ကီးတို့ ှင့်
လူ အ ကီးအကဲ တို့သည် လူ
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များကုိ တိက်ုတနွး် ေသွးေဆာင် က၏။ 21 ထို့ ေကာင့် မိ ဝန်မင်း သည်၊ ဤသူ ှစ်
ေယာက်တို့တင်ွ
သင် တို့သည်အဘယ်သူ ကုိလွှတ် ေစချင် သနည်း ဟု လူ
များကုိ တစ်ဖနေ်မး ေသာအခါ၊ ဗာရဗ္ဗ
ကုိ လွှတ်ေစချင်ပါသည်ဟု ေလျှာက် က၏။ 22 ပိလတ် မင်းကလည်း၊ သို့ ြဖစ်လျှင်
ခရစ် ဟု ေခါ်ေဝါ် ေသာ ေယ ှု ကုိ အဘယ်သို့ ြပ ရမည်နည်းဟု ေမး
ြပနေ်သာ်၊ ထုိသူအေပါင်း တို့က၊ သူသည် လက်ဝါးကပ်တိင်ု မှာ ိုက်ထားြခင်းကုိ ခံပါ
ေလေစဟု ဆုိ က၏။ 23 မိ ဝနမ်င်း ကလည်း
အဘယ်ေကာင့် နည်း။ အဘယ် အြပစ် ကုိ ြပ ဘိသနည်းဟေုမး လျှင် ၊ ထုိသူ
သည် လက်ဝါးကပ်တိင်ု မှာ ိုက်ထားြခင်းကုိ ခံပါေလေစဟု လမူျားတို့သည် သာ၍
ဟစ် က၏။ 24 ပိလတ် မင်းသည် မိမိမ
ိင်ု ၊ လမူျားသာ၍ ုနး်ရင်းခတ် မျှ ြပ ကသည်ကုိြမင် လျှင် ၊ ေရ
ကုိယူ ၍ လူ
များ ေ ှ တင်ွ မိမိ
လက် ကုိေဆး လျက်၊ ဤ
ေြဖာင့်မတ်ေသာ သူ၏
အေသွး ှင့်ငါသည် ကင်း ှင်း ၏။ ဤအမှုကုိ သင် တို့ ကည့် ကေလာ့ဟု ဆုိ ၏။

25 ထုိလူ အေပါင်း တို့က သူ
၏အေသွး သည် ငါ တို့၏ ေခါင်းေပါ်၌ ၎င်း သား
ေြမးတို့၏ေခါင်းေပါ်၌ ၎င်းတည် ှိ ပါေစဟု ြပနေ်ြပာ က၏။ 26 ပိလတ်မင်းသည်
လည်း ဗာရဗ္ဗ
ကုိ လူ
များတို့အား လွှတ် ေလ၏။ ေယ ှု ကုိကား
ိုက် ပီးလျှင်လက်ဝါးကပ်တိင်ု မှာသတ်ေစြခင်းငှာ အပ် လိက်ုေလ၏။ 27 ထုိအခါ
မိ ဝနမ်င်း ၏ စစ်သူရဲ တို့သည် ေယ ှု ကုိ အိမ်ေတာ်ဦး သို့ ေဆာင်သွား ၍ စစ်သူရဲ

တတပ်လံးုကုိ အထံ
ေတာ်၌
စု ံု း ေစ ပီးမှ၊ 28အဝတ်ေတာ်ကုိ ချွတ် ၍
နီ ေသာဝတ်လံု ကုိ ြခံ ေစက၏။ 29 ဆူးပင် ှင့် ရက် ေသာဦးရစ် ကုိ ေခါင်း ေတာ်၌
တင် က၏။ ကျ တစ်လံးုကုိလည်း
လက်ျာ လက်ေတာ် ှင့်
ကုိင် ေစ ပီးလျှင် ေ ှ ေတာ်မှာဒူးေထာက် လျက်ယုဒ ှင်ဘုရင် ၊ ကုိယ်ေတာ်သည်
မဂင်္လာ ှိ ေစသတည်းဟ၍ူကုိယ်ေတာ် ကုိ ြပက်ယယ်ြပ က၏။ 30 ကုိယ်ေတာ် ကုိ
တံေတးွ ှင့်ေထွး က၏။ ကျ လံးု ကုိယူ ၍ ေခါင်း ေတာ်ကုိ ိုက် က၏။ 31 ထုိသို့
ကုိယ်ေတာ် ကုိ ြပက်ယယ်ြပ သည်ေနာက် ၊ မင်းဝတ်လံု ကုိ ချွတ် ၍ အဝတ် ေတာ်ကုိ
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ဝတ် ြပနေ်စ ပီးလျှင် လက်ဝါးကပ်တိင်ု မှာ ိုက်ထားြခင်းငှာ ထုတ်သွား က၏။ 32 သွား
ကစ ်တင်ွ
ှိမုန် အမည် ှိေသာကုေရေန
ြပည်သားတစ်ေယာက်ကုိေတွ့ လျှင်၊ အ ိင်ုြပ ၍ လက်ဝါးကပ်တိင်ု ေတာ်ကုိ ထမ်း
ေစက၏။ 33 ဦးေခါင်းခံွ အရပ် ဟု ဆုိလို
ေသာေဂါလေဂါသ
အမည် တင်ွေသာအရပ် သို့
ေရာက် ကေသာ် ၊ 34 ေဆးခါး ှင့်
ေရာ ေသာပုံးရည် ကုိ ကုိယ်ေတာ် အား ေသာက် စိမ့်ေသာငှာေပး လျှင်၊ ြမည်းစမ်း
ေတာ်မူ၍
မ ေသာက် ချင် ဘဲ ေနေလ၏။ 35 ကုိယ်ေတာ် ကုိ လက်ဝါးကပ်တိင်ု မှာ ိုက်ထား ပီး
လျှင် အဝတ် ေတာ်တို့ ကုိ စာေရးတံ
ချ ၍ ေဝဖန် က၏။ 36 ထုိ အရပ်၌လည်း
ထုိင် လျက် ေစာင့် ေနက၏။ 37အြပစ် ေဖါ်ြပေသာ ကမ္ဗည်းလိပ်စာချက်ဟမူူကား၊
ဤသူ
သည် ယုဒ
ှင်ဘုရင် ေယ ှု ေပတည်း ဟု ေရး
၍ ေခါင်း ေတာ်ေပါ်မှာ တပ် သတည်း။ 38 ထုိအခါ ကုိယ်ေတာ် ှင့်တကွ ဓားြပ ှစ်
ေယာက်တို့ ကုိ လက်ျာ ေတာ်ဘက်၌
တစ် ေယာက်၊ လက်ဝဲ ေတာ် ဘက်၌
တစ် ေယာက်၊ လက်ဝါးကပ်တိင်ု မှာ ိုက်ထား က၏။ 39လမ်းမှာ သွားလာ ေသာသူ
တို့ကလည်း ၊ ဗိမာန် ေတာ်ကုိ ဖိ ဖျက် ၍ သုံး
ရက် အတင်ွး တင်ွ
တည်ေဆာက် ြပနေ်သာသူ ၊ ကုိယ်ကုိကုိယ် ကယ်တင် ေလာ။့ 40 ဘုရားသခင် ၏သား
ေတာ်မှန် လျှင်
လက်ဝါးကပ်တိင်ု မှ ဆင်း ေလာဟ့ု မိမိ
တို့ ေခါင်း ကုိညိတ် ၍ က့ဲရဲ
ေသာ စကား ှင့် ေြပာဆုိ က၏။
41 ထုိနည်းတူ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အ ကီး၊ ကျမ်းြပ ဆရာ၊ လူ
အ ကီးအကဲတို့က၊ ဤသူသည် သူတစ်ပါး တို့ ကုိ ကယ်တင် တတ်၏။ 42 ကုိယ် ကုိ မ
ကယ်တင် ိင်ု ပါတကား။ ဣသေရလ
ှင်ဘုရင် မှန် လျှင် လက်ဝါးကပ်တိင်ု မှ
ယခု ဆင်း ပါေလေစ။ ဆင်းလျှင် ငါတို့ ယုံ ကည် မည်။ 43 ဘုရားသခင် ကုိကုိးစား ပီ။
ငါ သည် ဘုရားသခင် ၏သား ြဖစ်၏ဟဆုို ပီ။ သို့ ြဖစ်၍ဘုရားသခင်သည် သူ
၌ အလို
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ေတာ် ှိလျှင်
ယခုပင် ကယ်တင် ေတာ်မူပါေလေစဟု ြပက်ယယ်ြပ ၍
ေြပာဆုိ က၏။ 44 ထုိနည်းတူ ကုိယ်ေတာ် ှင့်တကွ လက်ဝါးကပ်တိင်ု မှာ ိုက်ထား
ေသာဓားြပ တို့သည်လည်း
က့ဲရဲ အြပစ်တင် က၏။ 45 မွနး်တည့် အချနိ် မှစ၍ သုံးချက်တီး အချနိ် တိင်ုေအာင်
ေြမ တြပင်လံးု ၌
ေမှာင်မုိက် အတိြဖစ် ေလ၏။ 46 သုံးချက်တီး အချနိ် ၌ ေယ ှု က၊ ဧလိ ၊ ဧလိ
၊ လာမာ
ှာဗခသာနိ ဟု ကီး ေသာအသံ ှင့် ေ ကးေကာ် ေတာ်မူ၏။ အနက် ကား၊ အကျွ ်ပ်ု

ဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ု ဘုရား ၊ အဘယ်ေကာင့် အကျွ ်ပ်ု ကုိ စွန ့ပ်စ် ေတာ်မူသနည်း ဟု
ဆုိလို သတည်း။ 47 ထုိ အရပ်၌ ရပ် ေနေသာသူ အချ ိ တို့သည် ကား လျှင်၊ သူသည်
ဧလိယ
ကုိေခါ်သည် ဟု ဆုိ က၏။ 48လတူစ် ေယာက်သည် ချက်ြခင်း ေြပး ၍
ေရမှုိ တေထွးကုိ ပုံးရည် ှင့်
ြပည့် ေစ ပီးလျှင် ၊ ကျ လံးု ဖျား၌ တပ် ၍ ကုိယ်ေတာ် အား ေသာက်စိမ့်ေသာငှာေပး
ေလ၏။ 49 ကင်း ေသာသူ တို့က၊ ှိ ေစေတာ။့ ဧလိယ
သည် သူ့
ကုိကယ်တင် ြခင်းငှာလာ မည်မလာမည်ကုိ ကည့် က ကုနအံ်ဟ့ု ဆုိ က၏။ 50 ေယ ှု
သည် ကီး ေသာအသံ ှင့်တစ်ဖန်
ေကးေကာ် ပီးလျှင် အသက် ေတာ်ကုိ လွှတ် ေတာ်မူ၏။ 51 ထုိအခါ
ဗိမာန် ေတာ်၏ ကုလားကာ
သည် အထက် စွနး်မှ ေအာက် စွနး်တိင်ုေအာင် စုတ်ကဲွ ေလ၏။ ေြမ ကီး လှုပ် ေလ၏။
ေကျာက် များတို့သည် ကဲွြပား က၏။ 52သခင်္ျ ိ င်း တင်ွးတို့သည် ပွင့် လစ်သြဖင့်
ကျနိး်စက် လျက် ှိေသာ သန ့် ှ င်း သူတို့၏ အေလာင်း များစွာ တို့ သည် ထ
က၍ ၊ 53 ကုိယ်ေတာ် ထေြမာက် ေတာ်မူသည်ေနာက် ၊ ထုိသူတို့သည် သခင်္ျ ိ င်း တင်ွး

မှ ထွက် ၍
သန ့် ှ င်း ေသာ မိ
ထဲသို့
ဝင် ပီးလျှင် ၊ လူများစွာ တို့အား ထင် ှား က၏။ 54 ေယ ှု ကုိေစာင့် ေသာ တပ်မှူး
မှစ၍ စစ်သူရဲ များတို့သည် ေြမ ကီး လှုပ်ြခင်းစသည်တို့ ကုိြမင် လျှင် အလနွ်
ထိတ်လန ့် ၍ ၊ စင်စစ်ဤသူသည် ဘုရားသခင်၏သား ေတာ်မှန် ေပ၏ဟု ဆုိ က၏။

55 ဂါလိလဲ ြပည်က
ေယ ှု ေနာက် ေတာ်၌ အလပ်ုအေကျွး လိက်ုလာေသာ မိနး်မ အများ တို့သည်လည်း
ထုိ အရပ်၌ အေဝး
က ကည့် ှု ၍ ေန က၏။ 56 ထုိမိနး်မ တို့တင်ွ မာဂဒလ မာရိ ၊ ယာကုပ် ှင့်
ေယာေသ တို့၏ အမိ
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ြဖစ်ေသာမာရိ ှင့်
ေဇေဗဒဲ ၏ သား
တို့၏ အမိ
ပါ ကသတည်း။ 57ည အချနိေ်ရာက် မှ အရိမသဲ
မိ သားေယာသပ် အမည် ှိေသာသူေဌး သည် ေယ ှု ၏တပည့် ေတာ် ြဖစ် သည် ှင့်

၊ 58 ပိလတ် မင်းထံသို့ ဝင် ၍ ေယ ှု ၏အေလာင်း ေတာ်ကုိ ေတာင်း ေလ၏။ ပိလတ်
မင်းသည် အေလာင်း ေတာ်ကုိ ေပး
ေစြခင်းငှာအမိန ့် ေတာ် ှိေသာ် ၊ 59 ေယာသပ် သည် အေလာင်း ေတာ်ကုိယူ ၍ ြဖ စင်
ေသာပိတ်ေချာ ှင့် ပတ်ရစ် ပီးလျှင် ၊ 60 ေကျာက် ၌
ထွင်း ေသာမိမိ သခင်္ျ ိ င်း တင်ွးသစ် ထဲမှာ
ထား ေလ၏။ ကီးစွာ ေသာ ေကျာက် ကုိလည်း တင်ွး ဝ
၌ လိှမ့် ထား ပီးမှ သွား ၏။ 61 မာဂဒလ မာရိ ှင့်
အြခား ေသာမာရိ သည် ထုိ
အရပ်၌ သခင်္ျ ိ င်း ေတာ်ေ ှ မှာ ထုိင် လျက်ေနရစ်က၏။
62အဘိတ်ေန ့လနွ် ၍ နက်ြဖန် ေနေ့ရာက် လျှင် ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အ ကီး ှင့်
ဖာရိ ှ ဲ တို့သည် ပိလတ် မင်းထံ၌ စုေဝး ၍၊ 63 ထုိ လှည့်ြဖား ေသာသူ က၊ ငါသည်
သုံး
ရက် ေြမာက် ေသာေန၌့ ထေြမာက် မည်ဟု မ
ေသမီှ ေြပာ သည်ကုိ အကျွ ်ပ်ုတို့ မှတ်မိ ပါ ပီ။ 64 ထုိေကာင့်
သူ ၏တပည့် တို့သည် ညအခါလာ ၍ အေလာင်း ကုိခုိးယူ ပီးလျှင် ၊ သူသည် ေသ
ြခင်းမှ
ထေြမာက် ေတာ်မူ ပီဟု လူ
အေပါင်းတို့အား ေြပာဆုိ ကေသာ်၊ ေ ှ အမှား ထက်
ေနာက် အမှားသာ၍ ကီးမည်ဟု စုိးရိမ်စရာ အေကာင်း ှ ိ သည်ြဖစ်၍၊ သခင်္ျ ိ င်း တင်ွး
ကုိ သုံး
ရက် ေြမာက် ေအာင်လံြုခံ စွာေစာင့် စိမ့်ေသာငှာအမိန ့် ှ ိ ေတာ်မူပါဟု ေလျှာက် က
လျှင်၊ 65 ပိလတ် မင်းက၊ သင်တို့ ၌ လူေစာင့် တတပ် ှိ ၏။ သွား က၊ တတ် ိင်ုသမျှ
အတိင်ုး
လံြုခံ စွာေစာင့် ေစက ဟု ဆုိ ေလ၏။ 66 ထုိသူ တို့သည် သွား ၍ ေကျာက် ကုိ တံဆိပ်
ခတ် ပီးလျှင်အေစာင့် ထားလျက် သခင်္ျ ိ င်း တင်ွးေတာ်ကုိ လံြုခံ စွာ ြပ က၏။

28
1 ဥပုသ်ေန ့လနွ်
ခုနစ် ရက်တင်ွ ပဌမ
ေနရ့က်မုိဃ်းလင်း အံဆဲ့ဆဲအချနိ၌်၊ မာဂဒလ
မာရိ ှင့်
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အြခား ေသာ မာရိ
သည် သခင်္ျ ိ င်း ေတာ်ကုိ အကည့်အ ှု သွား က၏။ 2 ထုိအခါ
ေြမ ကီး သည် ြပင်းစွာ လှုပ်ေလ၏။ အေကာင်းမူကား ၊ ထာဝရ
ဘုရား၏ ေကာင်းကင်တမန်
သည် ေကာင်းကင် ဘုံမှ
ဆင်းလာ ၍၊ တင်ွးဝ၌ပိတ်ေသာေကျာက် ကုိ လိှမ့်လှန် ပီးလျှင် ၊ ထုိေကျာက် ေပါ်မှာ
ထုိင် ေန၏။ 3 သူ ၏မျက် ှာ သည် လျှပ်စစ် က့ဲသို့ ထင် ၏။ အဝတ် သည်လည်း
မုိဃ်းပွင့် က့ဲသို့ ြဖ ၏။ 4လေူစာင့် တို့သည် ေကာင်းကင် တမနကုိ် ေကာက်ရွ ံ သြဖင့်
တနုလ်ှုပ် ၍ ေသ
မတတ်ြဖစ် က၏။ 5 ေကာင်းကင် တမန်ကလည်း ၊ ေကာက်ရွ ံ ြခင်းမ ှိ က ှင့်။
လက်ဝါးကပ်တိင်ု မှာသတ်ေသာေယ ှု ကုိ သင်
တို့ ှာ ကသည်ကုိ ငါသိ ၏။ 6ဤ အရပ်၌မ ှိ ။ မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး
ထေြမာက် ေတာ်မူ ပီ။ လာ
က၊ သခင်ေလျာင်း ေတာ်မူရာ အရပ် ကုိ ကည့် ကေလာ။့ 7အလျင်အြမန် ြပနသွ်ား

၍
ေသ ြခင်းမှ
ထေြမာက် ေတာ်မူေကာင်းကုိ တပည့် ေတာ်တို့အားေြပာ ကေလာ။့ သင် တို့ ေ ှ ဂါ
လိလဲ ြပည်သို့
ကေတာ်မူမည်။ ထုိ
ြပည်၌ သင်တို့သည်ကုိယ်ေတာ် ကုိ ေတွ့ြမင် ရကလိမ့်မည်။ ငါေြပာ ပီဟထုိုမိနး်မ တို့
အား ေကာင်းကင်တမနဆုိ် ၏။

8 ထုိမိနး်မတို့သည်လည်း ေကာက်ရွ ံ သြဖင့် ၎င်း၊ အလနွ် ဝမ်းေြမာက် သြဖင့်၎င်း၊
သခင်္ျ ိ င်း ေတာ်မှ
အလျင်အြမန် သွား ၍
တပည့် ေတာ်တို့အား ထုိသိတင်းစကားကုိ ကားေြပာ ြခင်းငှာေြပး က၏။ 9လမ်းမှာ
သွား ကစ ် ေယ ှု သည် ကိ ဆုိ ေတာ်မူ၍ ၊ သင်တို့အား မဂင်္လာ ြဖစ်ေစသတည်း ဟု
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ ထုိ
မိနး်မတို့သည် ချ ်းကပ် ၍
ေြခ ေတာ် ကုိဘက်ယမ်း လျက် ြပပ် ဝပ် ကုိးကွယ် က၏။ 10 ေယ ှု ကလည်း
ေကာက်ရွ ံ ြခင်းမ ှိ က ှင့်။ သွား ကေလာ။့ ငါ ့ ညီ တို့သည် ဂါလိလဲ ြပည်သို့
သွား ေစြခင်းငှာဤသိတင်းစကားကုိ ကားေြပာ ကေလာ။့ ထုိ
ြပည်၌ သူတို့သည် ငါ ့ ကုိေတွ့ြမင် ရကလိမ့်မည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
11 ထုိမိနး်မ တို့သည် သွား ကစ ်အခါလေူစာင့် အချ ိ တို့သည် မိ ထဲသို့ ဝင် ၍ ြဖစ်
ေလသမျှေသာအြခင်းအရာ တို့ ကုိ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အ ကီးတို့ အား ြပန်ကား က၏။
12ယဇ်ပုေရာဟိတ်အ ကီးတို့ ှင့်
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လအူ ကီးအကဲ တို့သည် စုေဝး
၍
တိင်ုပင် ပီးမှ စစ်သူရဲ တို့အား
ေငွ အများ
ကုိ ေပး ၍၊ 13ည ့် အခါငါ တို့ အိပ်ေပျာ် စ ်တင်ွ ထုိသူ
၏ တပည့် တို့သည်လာ၍ အေလာင်းကုိ ခုိး
သွား ကသည်ဟု သင်တို့ေြပာ ကေလာ။့ 14 ထုိ အေကာင်းကုိ မိ ဝနမ်င်း ကား ြပန်
လျှင် ၊ ငါ တို့သည် သူ့
ကုိေဖျာင်းဖျ ၍ သင် တို့ ၌ အမှု မ ှိေစြခင်းငှာြပ မည်ဟ၊ု 15 သွနသ်င် သည် ှင့်အညီ
စစ်သူရဲ တို့သည် ေငွ ကုိယူ ၍ ြပ က၏။ ထုိ
စကား ကုိ ယခု
တိင်ုေအာင် ယုဒ လတိူု့ သည် အ ှ ံအြပား ေြပာဆုိက၏။ 16တစ်ကျပ်ိ တစ်ပါးေသာ
တပည့် ေတာ်တို့သည် ဂါလိလဲ ြပည်သို့
သွား ၍ ေယ ှု မှာထား ေတာ်မူေသာ ေတာင်
ေပါ်သို့ တက်ကလျှင်၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိေတွ့ြမင် ၍
ြပပ်ဝပ် ကုိးကွယ် က၏။ 17 အချ ိ တို့သည် ယုံမှား ြခင်း ှ ိ က၏။ 18 ေယ ှု သည်
အနးီအပါးသို့ ချ ်း ေတာ်မူ ပီးလျှင် ၊ ေကာင်းကင် ဘုံ၌ ၎င်း ၊ ေြမ ကီး ေပါ်၌ ၎င်း၊ စီရင်
ပုိင် ေသာ အခွင့် တနခုိ်း ှ ိသမျှ တို့ ကုိ ငါ ခံရ ပီ။ 19သင်တို့သွား ၍
လမူျ ိ း တကာ တို့ ကုိ ငါတ့ပည့်
ြဖစ်ေစလျက်၊ ခမည်းေတာ် ၊ သား
ေတာ်၊ သန ့် ှ င်း ေသာ ဝိညာ ် ေတာ်၏နာမ ၌
ဗတ္တိဇံ ကုိ ေပး ကေလာ။့ 20 ငါသည် သင် တို့အား ေပးသမျှ ေသာ ပညတ် ေတာ်
တို့ ကုိ ေစာင့်ေ ှာက် ေစြခင်းငှာဆုံးမ ဩဝါဒေပးက ေလာ။့ ငါ သည်လည်း
ကပ် ကမ္ဘာကုန် သည်တိင်ုေအာင် သင် တို့ ှင့်အတူ အစ ်မြပတ် ှိ သည် ဟု တပည့်
ေတာ်တို့ အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။
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ှ င်မာကုခရစ်ဝင်။
1 ဘုရားသခင် သား ေတာ် ေယ ှု ခရစ် ၏ ဧဝံေဂလိ
တရား၏ အစ ကုိ ဆုိေပအံ။့ 2အနာဂတ္တ ိ ကျမ်းစာ၌
လာ သည်ကား၊ ကည့် ှု ေလာ။့ သင် သွားရာလမ်း ကုိ ြပင် ရေသာငါ ၏တမန် ကုိ
သင့် ေ ှ ၌
ငါေစလွှတ် ၏။ 3 ေတာ ၌
ဟစ်ေကာ် ေသာသူ၏အသံ မှာ၊ ထာဝရ
ဘုရားကေတာ်မူရာလမ်း ကုိ ြပင် ကေလာ။့ လမ်း ခရီးေတာ်ကုိ ေြဖာင့် ေစ ကေလာ့
ဟု လာသည် ှင့်အညီ၊ 4 ေယာဟန် သည် ေတာ
၌
ဗတ္တိဇံ ကုိေပးလျက်၊ အြပစ် လွှတ် ြခင်းအဘို့ အလိုငှာေနာင်တ ှင့် စပ်ဆုိင်ေသာ
ဗတ္တိဇံ
တရားကုိ ေဟာ
လျက် ေပါ်ထွနး် ၏။ 5 ေယ ု ှလင် မိ သားများ မှစ၍ ယုဒ ြပည်သူ ြပည်သား
အေပါင်း တို့သည် ေယာဟန် ထံသို့ ထွက်သွား ၍
မိမိ
တို့ အြပစ် များကုိေဖာ်ြပ လျက် ေယာ်ဒန် ြမစ် ၌
ဗတတိ္ဇံ ကုိခံ က၏။ 6 ေယာဟန် သည် ကုလားအပ်ု အေမွး ှင့် ရက်ေသာအဝတ်ကုိ
ဝတ် လျက်၊ ခါး ၌
သားေရ ခါးပနး် ကုိ စည်း လျက်၊ ကျ ိင်းေကာင် ှင့်
ေတာ ၌ြဖစ်ေသာပျားရည် ကုိ စား
လျက် ေန၏။ 7 ေဟာ ချက်စကား ဟမူူကား ၊ ငါ ့ထက် တတ်စွမ်း ိင်ုေသာသူ သည်
ငါ ့ ေနာက် ကလာ ၏။ ထုိသူ
၏ ေြခနင်း
ေတာ် ကိ း ကုိမျှ
ငံု့ ၍ြဖည် ြခင်းငှာငါမထုိက် ။ 8 ငါ သည် သင် တို့အား ေရ
၌ဗတ္တိဇံ ကုိေပး၏။ ထုိသူ
သည် သန ့် ှ င်း ေသာဝိညာ ် ေတာ်၌
သင် တို့ ကုိဗတ္တိဇံ ေပးမည်ဟု ေဟာသတည်း။ 9 ထုိအခါ
ေယ ှု သည် ဂါလိလဲ ြပည်နာဇရက် မိ မှ ကလာ ၍ ေယာဟန် လက်ြဖင့်
ေယာ်ဒန် ြမစ်၌
ဗတ္တိဇံကုိ ခံ ေတာ်မူ၏။ 10 ေရ မှ ေပါ် ထစ ်တင်ွေကာင်းကင် ကဲွ ၍ ဝိညာ ်
ေတာ်သည်ချ ိးငှက် က့ဲသို့ ကုိယ်ေတာ် အေပါ် ၌ဆင်းသက် ေတာ်မူသည်ကုိ ြမင် ရ၍၊
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11 သင် ကား ငါ ှစ်သက် ြမတ် ိးုရာ၊ ငါ ၏ချစ် သား ေပတည်း ဟု ေကာင်းကင် က
အသံ ေတာ်ြဖစ် ေလ၏။ 12 ထုိခဏြခင်း တင်ွ ဝိညာ ် ေတာ်သည် ေယ ှု ကုိေတာ သို့
သွား ေစေတာ်မူ၏။ 13အရက် ေလးဆယ် ပတ်လံးုထုိေတာ ၌
ေန ၍
စာတန် ၏စုံစမ်း ေသွးေဆာင်ြခင်းကုိ ခံေတာ်မူ၏။ သားရဲ
တို့ ှင့်အတူ ှ ိ ေတာ်မူ၏။ ေကာင်းကင်တမန် တို့သည်လည်း
လပ်ုေကျွး က၏။ 14 ေယာဟန် သည် ေထာင် ထဲသို့ ေရာက်သည်ေနာက် ၊ ေယ ှု သည်
ဂါလိလဲ ြပည်သို့
က ေတာ်မူလျှင် ၊ 15အချနိ် ြပည့်စုံ ပီ၊ ဘုရားသခင် ၏ ိင်ုငံ ေတာ်သည် တည်လုနးီ
ပီ၊ ေနာင်တရ ကေလာ။့ ဧဝံေဂလိ
တရား ကုိ ယုံ ကည် ကေလာ့ဟေူသာ ဘုရားသခင် ၏ ိင်ုငံေတာ် ှင့်ယှ ်ေသာ ဧဝံ
ေဂလိ
တရားကုိေဟာ ေတာ်မူ၏။
16 ဂါလိလဲ အိင်ု နား မှာ က ေတာ်မူစ ်၊ ှ ိမုန် ှင့်
အနေ္ြဒ ညီအစ်ကုိ ှစ်ေယာက်သည် တံငါ ြဖစ် ၍ ၊ အိင်ု တင်ွ
ပုိက်ကွနြ်ဖန ့ခ်ျသည်ကုိ ြမင် ေတာ်မူလျှင် ၊ 17 ထုိသူ တို့အား ငါ ့ ေနာက် သို့ လိက်ု က
ေလာ။့ သင် တို့သည် လူ
ကုိ မျှားေသာတံငါ ြဖစ် ေစြခင်းငှာငါြပ မည် ဟု အမိန ့် ေတာ် ှိ ေသာ် ၊ 18 ထုိသူ
တို့သည် ချက်ြခင်း ပုိက်ကွန် ကုိစွန ့ပ်စ် ၍
ေနာက် ေတာ်သို့ လိက်ုက၏။ 19 ထုိမှအနည်းငယ် လနွ် ြပနလ်ျှင် ေဇေဗဒဲ
၏သား
ယာကုပ် ှင့်
ေယာဟန် ညီအစ်ကုိ ှစ်ေယာက်တို့သည် ေလှ ေပါ်မှာ ပုိက်ကွန် ြပင် ေနသည်ကုိြမင်
၍
ချက်ြခင်း ေခါ် ေတာ်မူ၏။ 20 ထုိသူတို့သည်လည်း
ေလှ ေပါ်မှာ ှ ိေသာသူငှား တို့ ှင့်တကွ အဘ ေဇေဗဒဲ ကုိစွန ့ပ်စ် ၍
ေနာက် ေတာ်သို့ လိက်ု က၏။ 21ကေပရေနာင် မိ သို့
သွား ကလျှင် ၊ ဥပုသ်ေန ့၌
ကုိယ်ေတာ်သည်ချက် ြခင်း တရားစရပ် သို့ ဝင် ၍ ဆုံးမ ဩဝါဒေပးေတာ် မူ၏။

22 ပရိသတ်တို့သည်လည်း
ဆုံးမ ဩဝါဒေပးေတာ်မူြခင်းကုိ
အလနွအံ်ဩ့ က၏။ အေကာင်းမူကား ၊ ကျမ်းြပ ဆရာနည်းတူ မ ဟတ်ု၊ အစုိးရ
ေသာသူနည်းတူ ဆုံးမ ဩဝါဒေပးေတာ်မူ၏။ 23 ထုိသူ တို့၏ တရားစရပ် ၌
ညစ်ည း ေသာနတ် စဲွ ေသာသူ ှိ ၍ ၊ 24ဪနာဇရက် မိ သားေယ ှု ၊ ကုိယ်ေတာ်
သည် အကျွ ်ပ်ု တို့ ှင့် အဘယ်သို့ ဆုိင်သနည်း။ အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ ဖျက်ဆီး ြခင်းငှာလာ
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သေလာ။ ကုိယ်ေတာ် သည် အဘယ်သူ ြဖစ် သည်ကုိ အကျွ ်ပ်ုသိ ပါ၏။ ဘုရားသခင်
၏ သန ့် ှ င်း ေတာ်မူေသာသူ ြဖစ်ပါသည်ဟု ဟစ်ေကာ် ေလ၏။ 25 ေယ ှု ကလည်း
တိတ်ဆိတ် စွာေနေလာ။့ ထုိသူ
၏အထဲ ကထွက်သွား ေလာ”့ ဟု ဆုံးမ ေတာ်မူလျှင်၊ 26ညစ်ည း ေသာနတ် သည်
ထုိသူ
ကုိ ေတာင့်မာ ေစ ပီးမှ ၊ ကီး ေသာအသံ ှင့်
ေအာ်ဟစ် ၍ထွက်သွား ၏။
27လအူေပါင်း တို့သည် မိနး်ေမာ ေတေွဝ၍ ၊ ဤအမှုသည် အဘယ်သို့ နည်း။ ဤ
ဆုံးမ ြခင်းအသစ် သည် အဘယ်သို့ နည်း။ ညစ်ည း ေသာနတ် တို့ ကုိပင် အာဏာ
ှင့် မှာထား ၍၊ သူတို့သည် နားေထာင် ကသည်တကားဟု အချင်းချင်း ေမးြမနး်

ေြပာဆုိ က၏။ 28သတင်း ေတာ်သည်လည်း
ဂါလိလဲ ြပည်အရပ်ရပ် တို့ ၌
ချက်ချင်း ှ ံြပား ေကျာ်ေစာေလ၏။ 29တရားစရပ် မှ
ထွက် ကလျှင် ၊ ှ ိမုန် ၊ အနေ္ြဒ တို့ အိမ် သို့
ယာကုပ် ၊ ေယာဟန် ှင့်တကွ ချက်ြခင်း သွား က ၏။ 30 ှ ိ မုန် ၏ေယာက္ခမ သည်
ဖျားနာ စဲွ၍ တံးုလံးု
ေနသည်အေကာင်း ကုိ အလျင်အြမန် ေလျှာက် က၏။ 31 ကုိယ်ေတာ်သည်လာ ၍
ထုိမိနး်မ ၏လက် ကုိကုိင် လျက် ချ ီက ေတာ်မူသည် ခဏြခင်းတင်ွ သူသည် အဖျား
ေပျာက် ၍
ဧည့်သည် ဝတ်ကုိ ြပ ေလ၏။ 32 ေန ဝင် ၍ ည
အချနိေ်ရာက် လျှင် ၊ မကျနး်မမာ ေသာသူ ှင့် နတ်ဆုိးစဲွ ေသာသူ ှိသမျှ တို့ ကုိ အထံ
ေတာ်သို့
ေဆာင်ခ့ဲ ၍ ၊ 33 တစ် မိ လံးု သည် တံခါး နား မှာ စုေဝး လျက် ှိ က၏။

34အထူးထူးအြပားြပား ေသာ အနာ
စဲွ ေသာသူများ တို့ ကုိ သက်သာ ေစေတာ်မူ၏။ နတ်ဆုိး များ တို့ ကုိလည်း
ှင်ထုတ် ေတာ်မူ၏။ နတ်ဆုိး တို့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိသိ ကေသာေကာင့် ၊ စကား

တစ်ခွနး်ကုိမျှ ေြပာ ေစြခင်းငှာအခွင့် ေပးေတာ်မ မူ၏။ 35 နနံက် အချနိ၊် မုိဃ်းမလင်းမီှ
ကုိယ်ေတာ်သည် ထ
ပီးလျှင် ေတာ အရပ် သို့ ထွက်က ၍
ဆုေတာင်း ေတာ်မူ၏။ 36 ှ ိမုန် ှင့်
သူ ၏အေပါင်းအေဖာ် တို့သည် လိက်ု ၍ ှာ ကေသာ်၊ 37 ကုိယ်ေတာ် ကုိေတွ့ လျှင်
လအူေပါင်း တို့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ ှာ ကပါသည်ဟေုလျှာက်ဆုိ ၏။ 38 ကုိယ်ေတာ်
ကလည်း “ငါသည် နးီစပ် ေသာ မိ ရွာတို့ ၌
တရား ေဟာြခင်းငှာ သွား ကကုနအံ်။့ ထုိသို့
အလို့ငှာ ငါကလာ ပီ”ဟမိုန ့ေ်တာ်မူ ၍ ၊ 39 ဂါလိလဲ ြပည်အရပ်ရပ် တရားစရပ် တို့ ၌
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တရား ေဟာလျက် နတ်ဆုိး တို့ ကုိ ှင်ထုတ် လျက်ေနေတာ်မူ၏။ 40 နူာစဲွ ေသာသူ
တစ်ေယာက်သည် အထံ
ေတာ်သို့ လာ ၍
ဒူးေထာက် လျက် ၊ ကုိယ်ေတာ်အလို ှ ိ လျှင် ကျွနေ်တာ် ကုိ သန ့် ှ င်း ေစ ိင်ု ေတာ်မူ
သည်ဟု ေတာင်းပန် ေလ၏။

41 ေယ ှုသည် သနား
ေသာစိတ် ှိသြဖင့်
လက် ေတာ်ကုိဆန ့် ၍ ထုိသူ
ကုိတို့ လျှက် ၊
ငါအလို ှ ိ ၏။ သန ့် ှ င်း ြခင်းသို့ ေရာက်ေစ” ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
42 ထုိသို့ မိန ့ေ်တာ်မူသည် ခဏြခင်း တင်ွ နူာ
ေပျာက် ၍
သန ့် ှ င်း ြခင်းသို့ ေရာက်ေလ၏။ 43 ေယ ှုကလည်း၊ “သင်သတိြပ ။” 44 “အဘယ်သူ
အား စကားတစ်ခွနး်ကုိမျှမ ေြပာ ှင့်။ ယဇ် ပုေရာဟိတ်ထံသို့ သွား ၍
ကုိယ် ကုိြပ ေလာ။့ သူတစ်ပါး
၌ သက်ေသ ြဖစ်ေစြခင်းငှာ သန ့် ှ င်း ြခင်းသို့ ေရာက်သည်အတက်ွ ၊ ေမာေ ှ စီရင်
မှာထားေသာ ပူေဇာ် သက္ကာကုိ ဆက်ေလာ့ ဟု ြမစ်တား ၍
ချက်ြခင်း လွှတ် လိက်ုေတာ်မူ၏။ 45 ထုိသူ သည်ထွက်သွား ၍
စကား များ ေသာအားြဖင့်ထုိ အေကာင်းကုိ အ ှ ံအြပား ေကျာ်ေစာ၏။ ထို့ ေကာင့်
ကုိယ်ေတာ် သည် ေနာက်တစ်ဖန် မိ ထဲသို့
ထင် ှား စွာမဝင် ရ ဘဲ။ မိ ြပင် ေတာ အရပ် ၌ သာ
ေန ေတာ်မူ၍ အရပ်ရပ် တို့ မှ အထံ
ေတာ်သို့
ေရာက်လာ က၏။

2
1 ေနာက် တစ်ေနသ့၌ ကုိယ်ေတာ်သည်ကေပရေနာင် မိ သို့ ဝင် ြပန် ၍
အိမ် ၌ ှိ ေတာ်မူသည်ကုိ
ကား က လျှင် ၊ 2 တံခါး ြပင်နား မှာ ေနစရာ
မ ှိ ိင်ုေအာင် လမူျား တို့သည် အလျင်အြမနစု်ေဝး ကသည်ြဖစ်၍ သူ တို့အား တရား
ေဟာ ေတာ်မူ၏။ 3 ထုိအခါ
လက်ေြခေသ ေသာသူတစ်ေယာက်ကုိ လူ
ေလးေယာက်တို့သည်ထမ်း ၍ အထံ
ေတာ်သို့ ေဆာင်ခ့ဲ က၏။ 4လူ စုေဝးလျက် ှိေသာေကာင့်
ကုိယ်ေတာ် ရင်းသို့ မ ချ ်းကပ် ိင်ု သြဖင့် ၊ ကုိယ်ေတာ် ှိ ရာ အေပါ်မှာအမုိး
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ကုိ ေဖာက်ထွင်း ပီးမှလနူာ ှင့်တကွအိပ်ရာ ခုတင်ကုိ ေလျှာခ့ျ က၏။ 5 ေယ ှု သည်
ထုိသူ
တို့၏ ယုံကည် ြခင်းကုိြမင် လျှင် ၊ လက်ေြခေသ ေသာသူ အား၊
ငါသ့ား ၊ သင် ၏အြပစ် ကုိ လတ်ွ ေစ ပီ” ဟမိုန ့် ေတာ်မူ၏။
6 ထုိ အရပ်၌ထုိင် ေသာ ကျမ်း ြပ ဆရာအချ ိ တို့ က၊ 7 ဤသူ သည် ဘုရား ကုိ
လနွက်ျ း ၍ အဘယ်ေကာင့် ဤသို့ ေြပာ ရသနည်း။ ဘုရားသခင် မှတစ်ပါး
အဘယ်သူ သည်အြပစ် ကုိလွှတ် ိင်ု သနည်းဟု စိတ် ထဲမှာ ထင်မှတ် က၏။ 8 သူ
တို့ စိတ်ထဲမှာ ထုိသို့ ထင်မှတ် ြခင်း ှ ိသည်ကုိ ေယ ှု သည် မိမိ
ဉာဏ် အားြဖင့် ချက်ြခင်း သိ ေတာ်မူလျှင် ၊ သင် တို့ စိတ် ထဲမှာ အဘယ်ေကာင့်
ဤသို့ ထင်မှတ် ကသနည်း။” 9လက်ေြခေသ ေသာသူ အား အဘယ် စကားကုိသာ၍
ေြပာ လယ်ွသနည်း။ သင် ၏အြပစ် ကုိလတ်ွ ေစ ပီဟေုြပာလယ်ွသေလာ။ သင်ထ ေလာ။့
ကုိယ် အိပ်ရာ ကုိေဆာင် ၍
လှမ်းသွား ေလာဟ့ု ေြပာ လယ်ွသေလာ။” 10လူ သား သည် ေြမ ကီး ေပါ်မှာ အြပစ်
လွှတ် ပုိင် သည်ကုိ သင်တို့ သိ ေစြခင်းငှာ ထ ေလာ။့” 11 “ကုိယ် အိပ်ရာ ကုိ ေဆာင် ၍
ကုိယ် အိမ် သို့ သွား ေလာဟ့ု သင့် အား၊ ငါ ဆုိသည် ဟု လက်ေြခေသ ေသာသူ
အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 12 ထုိသူသည်လည်း
ချက်ြခင်း ထ ၍
အိပ်ရာ ကုိေဆာင် လျက် လအူေပါင်း တို့ ေ ှ မှာထွက်သွား ၏။ ထုိလူ အေပါင်း
တို့သည် မိနး်ေမာ ေတေွဝြခင်း ှ ိ၍ ၊ ဤက့ဲသို့
တခါမျှ မြမင် စဖူးဟု ေြပာဆုိ ၍ ဘုရားသခင် ၏ဂုဏ် ေတာ်ကုိ ချးီမွမ်း က၏။

13 ေနာက်တစ်ဖန် အိင်ု နား သို့ က ေတာ်မူ၍ ၊ လူ
အစုအေဝးအေပါင်း တို့သည် အထံ
ေတာ်သို့ လာ ကလျှင် ၊ သူ
တို့အား ဆုံးမ ဩဝါဒေပးေတာ်မူ၏။ 14လမ်း၌က ေတာ်မူစ ်၊ အာလဖဲ
၏သား
ေလဝိ သည် အခွနခံ် ရာတဲ၌ ထုိင် ေနသည်ကုိြမင် ေသာ် ၊
ငါ ့ ေနာက် သို့ လိက်ုေလာ”့ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 15 ထုိသူသည်လည်း
ထ ၍ ေနာက် ေတာ်သို့ လိက်ုေလ၏။ ထုိေနာက်မှ သူ ၏အိမ် တင်ွ
စားပဲွ၌ ေလျာင်း
ေတာ်မူစ ် ၊ အခွနခံ် ေသာသူများ ှင့်
ဆုိး ေသာသူများတို့သည် ကုိယ်ေတာ် မှစေသာတပည့် ေတာ်တို့ ှင့်တကွ စားပဲွ၌
ေလျာင်း က၏။ ထုိသူအများ တို့သည် ေနာက် ေတာ်သို့ လိက်ု က၏။ 16 ထုိသို့ အခွနခံ်
ေသာသူ၊ ဆုိး
ေသာသူ တို့ ှင့်အတူ စား ေတာ်မူသည်ကုိ ကျမ်းြပ ဆရာဖာရိ ှဲ တို့သည် ြမင်
လျှင်၊ ဤသူသည် အခွနခံ် ေသာသူ ၊ ဆုိး
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ေသာသူတို့ ှင့်အတူ အဘယ်ေကာင့်စား ေသာက်သနည်းဟု တပည့် ေတာ်တို့အား ဆုိ
က၏။ 17 ေယ ှု သည် ကား ေတာ်မူလျှင် ၊
ကျနး်မာ ေသာသူ တို့သည် ေဆးသမား
ကုိအလို မ ှိ က။ နာ
ေသာသူ တို့သာလျှင်
အလို ှ ိ က၏။ ေြဖာင့်မတ် ေသာသူတို့ ကုိ ေနာင်တသို့ ေခါ် ြခင်းငှာငါလာ သည်မ
ဟတ်ု၊ ဆုိး ေသာသူတို့ ကုိ ေခါ်ြခင်းငှာငါလာသတည်း”ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 18အစာေ ှာင်
တတ်ေသာ ေယာဟန် ၏တပည့် တို့ ှင့်
ဖာရိ ှ ဲ တို့သည်လာ ၍ ၊ ေယာဟန် ၏တပည့် တို့ ှင့်
ဖာရိ ှ ဲ တို့သည် အစာေ ှာင် ကသည်ြဖစ်၍၊ အဘယ်ေကာင့် ကုိယ်ေတာ် ၏တပည့်
တို့သည် အစာ
မ ေ ှာင်ဘဲ ေန ကပါသနည်းဟု ေလျှာက် က၏။ 19 ေယ ှု ကလည်း ၊ မဂင်္လာေဆာင်
လလုင်သည် မိမိအေပါင်းအေဘာ် တို့ ှင့်အတူ ှိစ ်အခါသူတို့သည် အစာေ ှာင် တတ်
ကသေလာ။ ှိစ ်ကာလ ပတ်လံးုအစာ မ ေ ှာင်တတ် က။” 20 မဂင်္လာေဆာင် လလုင်
ကုိ သူ၏အေပါင်းအေဘာ် တို့ ှင့်ခွာ ၍ ယူသွား ေသာအချနိ် ကာလ ေရာက် လိမ့်မည်။
ထုိ
ကာလ အခါ သူတို့သည်အစာေ ှာင် ကလိမ့်မည်။” 21 “အဝတ် ေဟာင်း ကုိ အထည်
သစ် ှင့် ဖာ
ေလမ့ ှိ။ ထုိသို့ ဖာလျှင်
ဖာေသာအထည်သစ် သည် အဝတ် ေဟာင်း ကုိ စား၍အေပါက်ကျယ် တတ်၏။”

22 ၎င်းနည်းေဟာင်း ေသာ သားေရဘူး
၌
အသစ် ေသာစပျစ်ရည် ကုိ ထည့် ေလမ့ ှိ။ ထုိသို့ထည့်လျှင် အသစ်ေသာစပျစ်ရည်
သည် သားေရဘူး
ကုိ ဆုတ် ခဲွသြဖင့်
စပျစ်ရည် သည်ယုိ၍ သားေရဘူး
လည်း
ပျက်စီး တတ်၏။ အသစ် ေသာစပျစ်ရည် ကုိ အသစ် ေသာသားေရဘူး ၌ ထည့်ရ
သည်” ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။

23 ဥပုသ်ေန ့၌
ကုိယ်ေတာ် သည် ဂျ ံစပါးလယ်ကွက် တို့ ကုိ ေလျှာက်က ေတာ်မူလျှင် ၊ တပည့် ေတာ်
တို့သည် စပါး အသီးအ ှကုိံ ဆွတ် လျက် ခရီး
သွား က၏။ 24 ဖာရိ ှဲ တို့ကလည်း ၊ ဥပုသ်ေန ့၌
မ ြပ အပ် ေသာအမှု ကုိ သူတို့သည် ြပ ကပါသည်တကားဟု ေလျှာက် က ေသာ် ၊

25 ကုိယ်ေတာ်က၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် မင်း အဗျာသာ
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လက်ထက် ၌ ဒါဝိဒ် သည် မိမိ
အေဖာ် တို့ ှင့်တကွ ဆာမွတ် ၍
မ တတ် ိင်ုေသာအခါ ၊” 26 ဘုရားသခင် ၏အိမ် ေတာ်သို့ ဝင် ၍ ယဇ်ပုေရာဟိတ် တို့
မှတစ်ပါး အဘယ်သူ မျှမစား အပ် ေသာ ေ ှ ေတာ် မုန ့် ကုိစား ၍
မိမိ အေဖာ် တို့အား ေပး
သည်အေကာင်းကုိ သင်တို့သည် တစ်ရံတစ်ခါမျှ မ
ဖတ် ဘူးသေလာ။” 27 ထုိမှတစ်ပါး ဥပုသ်ေန ့သည် လူ
အဘို့ ြဖစ် ၏။ လူ
သည် ဥပုသ်ေန ့အဘို့
ြဖစ်သည်မ ဟတ်ု။” 28 သို့ ြဖစ်၍ လူ သား သည်ဥပုသ်ေန ့ကုိပင်
အစုိးရ သည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။

3
1တရားစရပ် သို့
တစ်ဖန် ဝင် ေတာ်မူ၍ ၊ ထုိ
စရပ်၌
လက် တစ်ဘက်ေသ ေသာသူ တစ်ေယာက် ှိ ၏။ 2 ဥပုသ်ေန ့၌
သူ ၏ေရာဂါ ကုိ ငိမ်း ေစ မည် မ ငိမ်း ေစ မည် ကုိ ထုိ သူ တို့သည် ကုိယ်ေတာ် ၌
အြပစ်တင် ခွင့်ကုိ ှာ၍ေချာင်း ကည့် က၏။ 3 ကုိယ်ေတာ်ကလည်း၊ အလယ် ၌
မတ်တတ် ေနေလာ့ ဟု လက် တစ်ဘက်ေသ ေသာသူ အား မိန ့်ေတာ် မူ ပီး မှ ၊

4 ဥပုသ်ေန ့၌
ေကျးဇူး ြပ အပ် သေလာ၊ သူ့အကျ ိးကုိဖျက်ဆီး အပ်သေလာ၊ အသက် ကုိ ကယ်
အပ်သေလာ၊ သတ် အပ်သေလာ ဟု ပရိသတ် တို့အား ေမး
ေတာ်မူလျှင် ၊ ထုိသူတို့သည် တိတ်ဆိတ် စွာေနက၏။ 5 ထုိအခါ
အမျက် ေတာ် ှင့်
သူ တို့ ကုိ ပတ်လည်ကည့် ှု ၍ သူ
တို့ စိတ် ှလံးုမုိက် ေသာေကာင့် ဝမ်းနည်း ေတာ်မူြခင်း ှ ိလျက်၊ သင် ၏လက် ကုိဆန ့်
ေလာ့ ဟု ထုိသူ
အား မိန ့် ေတာ်မူ၍
သူသည် မိမိလက်ကုိဆန ့် လျှင် ၊ ထုိ
လက် သည် လက်တစ်ဘက်က့ဲသို့ ပကတိ ြဖစ်ေလ၏။ 6 ထုိအခါ
ဖာရိ ှ ဲ တို့သည်ထွက် ၍ ကုိယ်ေတာ် ကုိ အဘယ်သို့ ဖျက်ဆီး ရအံ့နည်းဟု ေဟ ု ဒ်
တပည့်တို့ ှင့်
ချက်ြခင်း တိင်ုပင် က၏။ 7 ေယ ှု သည် တပည့် ေတာ်တို့ ှင့်အတူ အိင်ု နား သို့
ေြပာင်း ကေတာ်မူ၍ ၊ ဂါလိလဲ ြပည်၊ 8 ေယ ု ှလင် မိ မှစေသာ ယုဒ ြပည်၊ ဣဒမဲု
ြပည်၊ ေယာ်ဒန် ြမစ်တစ်ဘက် မှ လာကေသာလူ များ အေပါင်း တို့ ှင့် တု ု
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မိ ၊ ဇိဒုန် မိ ပတ်ဝနး်ကျင် အရပ်တို့ မှ လာကေသာ လူများ အေပါင်း တို့သည် ြပ
ေတာ်မူသမျှ ကုိ ကား
လျှင် အထံ
ေတာ်သို့
လာ က၏။ 9လူ များတို့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိဝနး်ရံ၍ မ
ထိခုိက် ေစမည်အေကာင်း ၊ ကုိယ်ေတာ် ၏အနးီအပါးတင်ွ ေလှ
တ စင်း ကုိ အ မဲ ှိ ေစ ြခင်း ငှာ တပည့် ေတာ် တို့ အား အမိန ့် ေတာ် ှိ၏။

10အေကာင်းမူကား ၊ လမူျား တို့အား ချမ်းသာ ေပးေတာ်မူေသာေကာင့် ၊ ေရာဂါ ေဝဒနာ
ှပ်ိစက် ေသာသူ ှိသမျှ တို့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ တို့
ြခင်းငှာ တနွး် က၏။ 11ညစ်ည း ေသာနတ် တို့သည်လည်း
ကုိယ်ေတာ် ကုိြမင် ေသာအခါ
ြပပ် ဝပ် ၍၊ ကုိယ်ေတာ် သည် ဘုရားသခင် ၏သား ေတာ်ြဖစ် ေတာ် မူသည်ဟု
ဟစ်ေကာ် က၏။ 12 သိတင်းေတာ်ကုိ မ
ပွင့် ေစမည်အေကာင်း
သူ တို့အား ကပ်တည်း စွာ ပညတ် ေတာ်မူ၏။ 13 ထုိအခါ ကုိယ်ေတာ်သည် ေတာင်
ေပါ်သို့ တက် ၍
အလို ေတာ် ှိေသာသူ တို့ ကုိ ေခါ် ေတာ်မူလျှင် ၊ အထံ
ေတာ်သို့
လာ က၏။ 14 ကုိယ်ေတာ် ှင့်အတူ ှိ ေနေစြခင်းငှာ ၎င်း၊ တရား ေဟာေသာအခွင့်၊
အနာေရာဂါတို့ ကုိ ငိမ်းေစ၍၊ 15 နတ်ဆုိး တို့ ကုိ ှင်ထုတ် ိင်ုေသာအခွင့် ှင့် ေစလွှတ်
ြခင်းငှာ ၎င်း၊ တစ်ကျပ်ိ ှစ်ပါးေသာသူ တည်းဟေူသာ၊ 16 ေပတ ု အမည် သစ်ကုိ ေပး
ေတာ်မူေသာ ှိမုန် ၊ 17 မုိဃ်း ကိ း သား ဟု ဆုိလို
ေသာ ေဗာေနရဂက်
အမည် သစ်ကုိ ေပး
ေတာ်မူေသာ ေဇေဗဒဲ
၏သား ှစ် ေယာက်ယာကုပ် ှင့်
ေယာဟန် ၊ 18အနေ္ြဒ ၊ ဖိလိပ္ပု
၊ ဗာေသာလမဲ
၊ မသ္သဲ
၊ ေသာမ
၊ အာလဖဲ
၏သား ယာကုပ် ၊ သဒ္ဒဲ
၊ ကာနနတ်ိ လူ ှ ိမုန် ၊ 19 ကုိယ်ေတာ် ကုိ အပ် ှံ ေသာ ယုဒ
ှကာ ုတ် တို့ ကုိ ခန ့ထ်ား ေတာ်မူ၏။

20 ထုိသူ တို့သည် အိမ် သို့ ဝင် ကလျှင် ၊ အစာ
ကုိ မ
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စား ိင်ု သည့်တိင်ုေအာင် လူ များတို့သည် တစ်ဖန် စုေဝး ကြပန၏်။ 21 ကုိယ်ေတာ်
၏ အေဆွအမျ ိး တို့သည်ကား လျှင် ၊ သူသည် အ ူး
ြဖစ်၏ဟုဆုိ ၍ ကုိယ်ေတာ် ကုိ ဘမ်းဆီး ြခင်းငှာထွက်သွား က၏။ 22 ေယ ု ှလင်
မိ မှ လာ ေသာ ကျမ်းြပ ဆရာတို့ကလည်း ၊ သူသည် ေဗလေဇဗုလ
စဲွ ေသာသူြဖစ်၏။ နတ်ဆုိး မင်း ကုိ အမီှြပ ၍
နတ်ဆုိး တို့ ကုိ ှင်ထုတ် သည်ဟု ဆုိ က၏။ 23 ကုိယ်ေတာ်သည် သူ
တို့ ကုိေခါ် ၍
ဥပမာ ကုိ ေဆာင်ေတာ်မူလျက်၊ စာတန် သည် စာတန် ကုိ အဘယ်သို့ ှင်ထုတ် ိင်ု
သနည်း။” 24 “တိင်ုး ိင်ုငံသည် မိမိ
ှင့် မသင့်မတင့် ကဲွြပား လျှင်
မ တည် ိင်ု ရာ။” 25 အိမ် သည်လည်း
မိမိ ှင့်မသင့်မတင့် ကဲွြပား လျှင်
မ တည် ိင်ု ရာ။” 26 စာတန် သည် မိမိ
တစ်ဘက် ၌ ထ
၍ မိမိ ှင့် မသင့်မတင့်ကဲွြပား လျှင်
မ တည် ိင်ု ဘဲ ဆုံး
ြခင်းသို့ ေရာက် လိမ့်မည်။” 27 သူရဲ ကုိ ေ ှးဦးစွာ မ ချည် မေ ှာင်လျှင် ၊ သူ၏ အိမ်
သို့ ဝင် ၍ သူ
၏ဥစ္စာ ကုိ အဘယ်သူ မျှမလု မ ယူ ိင်ု ။ သူရဲ
ကုိချည်ေ ှာင် ပီးမှ သူ ၏အိမ် ကုိ လယူု ိင်ု၏။” 28 ငါအမှန် ဆုိ သည်ကား၊ ြပစ်မှား
ေသာအြပစ် အမျ ိးမျ ိ း ၊ ဘုရားကုိ က့ဲရဲ
ေသာအြပစ်အမျ ိးမျ ိ း ှ ိသမျှ တို့ ှင့် လတ်ွေစြခင်းအခွင့်ကုိ လူ
သား တို့သည် ရ ိင်ု က၏။” 29သန ့် ှ င်း ေသာဝိညာ ် ေတာ်ကုိ က့ဲရဲ
ေသာသူ သည် အြပစ်လတ်ွ ေစြခင်းအခွင့်ကုိ အဘယ် ကာလ၌ မျှ မ
ရ
ိင်ု က။ ထာဝရ
အြပစ် ဒဏ် ကုိ ခံရေသာသူြဖစ် ေပ၏ ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။
30 အဘယ်ေကာင့် ဤသို့ မိန ့်ေတာ်မူသနည်းဟူမူကား၊ ကုိယ်ေတာ်သည် ညစ်ည း
ေသာနတ် စဲွ ေသာသူ ြဖစ်သည်ဟု ဆုိ ကသတည်း။ 31 ထုိအခါ မယ်ေတာ် ှင့် ညီ ေတာ်
တို့သည်လာ ၍ ြပင် မှာရပ် ေနလျက် ၊ တစ်စုံတစ်ေယာက်ေသာသူကုိ ကုိယ်ေတာ် ထံသို့
ေစလွှတ် ၍ ေခါ် က၏။ 32 ြခံရံ လျက်ထုိင် ေသာသူများ တို့က၊ မယ်ေတာ် ှင့်
ညီ ေတာ်တို့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ ှာ လျက် ြပင် မှာ ှ ိ ကပါ၏ဟုေလျှာက် လျှင် ၊

33 ကုိယ်ေတာ်က၊
ငါ ့ အမိ ၊ ငါ ့ ညီ ကား အဘယ်သူ နည်း” ဟု ေမး ေတာ်မူ၍ ၊ 34 ြခံရံ လျက်ထုိင်
ေသာသူ တို့ ကုိ ပတ်လည် ကည့် ှု ၍ ၊ ဤသူတို့သည် ငါ ့ အမိ ၊ ငါ ့ ညီ ေပတည်း။”
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35 ဘုရားသခင် ၏အလို ေတာ်ကုိ ေဆာင် ေသာသူ သည် ငါ ့ ညီ ၊ ငါ ့ ှမ ၊ ငါအ့မိ ြဖစ်
သတည်း ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။

4
1 ေနာက်တစ်ဖန် အိင်ု နား မှာ ဆုံးမ
ဩဝါဒေပးေတာ်မူစ ်တင်ွ၊ များစွာ ေသာလူ အေပါင်းတို့သည် အထံ
ေတာ်၌
စုေဝး ကေသာေကာင့် ၊ အိင်ု တင်ွ ေလှ ထဲသို့ ဝင် ၍ ထုိင် ေတာ်မူ၏။ ပရိသတ်
အေပါင်း တို့သည် အိင်ု နား
ကုနး် ေပါ်မှာ ေန က၏။ 2 ထုိအခါ
ဥပမာ စကားအားြဖင့် များစွာ ေသာဆုံးမ ဩဝါဒကုိ ေပး၍
မက်ဆုိ ေတာ်မူသည်မှာ၊ 3 နားေထာင် ကေလာ။့ မျ ိ းေစ့ ကဲေသာသူ သည် မျ ိးေစ့

ကုိ ကဲြခင်းငှာထွက်သွား ၏။” 4အေစ့ကုိ ကဲ သည်တင်ွ
အချ ိ ေသာအေစ့တို့သည် လမ်း ၌ ကျ သြဖင့် ၊ မုိဃ်းေကာင်းကင်ငှက် တို့သည် လာ
၍
ေကာက်စား က၏။” 5 အချ ိ ေသာအေစ့တို့သည် ေြမ နည်း ၍ ေကျာက် ေပါများ
ေသာအရပ်၌
ကျ သြဖင့် ၊ ေြမ တိမ် ေသာေကာင့်
ချက်ြခင်း အပင်ေပါက် ေသာ်လည်း ၊” 6 ေန ထွက် ေသာအခါ ပူေလာင် သည်ြဖစ်၍
အြမစ် မ စဲွ ေသာေကာင့်
ည ိး မ်ွး ပျက်စီးြခင်းသို့ ေရာက်က၏။” 7အချ ိ ေသာအေစ့တို့သည် ဆူးပင် တို့တင်ွ
ကျ သြဖင့် ၊ ဆူးပင် တို့သည် ကီးပွား ၍
ည ်းဆဲ ေသာေကာင့်
အသီး မ သီး က။” 8အချ ိ ေသာအေစ့တို့သည် ေကာင်း ေသာေြမ ၌
ကျ သြဖင့် ၊ အပင်ေပါက် ၍
ကီးပွား လျက် အဆသုံးဆယ် ၊ အဆေြခာက်ဆယ် ၊ အဆတရာ
ပွားများ ၍
အသီး သီး က၏။” 9 ကား စရာ နား
ှိ ေသာသူ မည်သည်ကားကား ပါေစ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။

10 ဆိတ်ကွယ် ရာအရပ်၌
ှိ ေတာ်မူေသာအခါ
တစ်ကျပ်ိ ှစ်ပါးေသာသူ တို့ ှင့်
အြခံအရံ ေတာ်တို့သည် ထုိ
ဥပမာ ကုိ ေမးြမနး် ကလျှင် ၊ 11 ကုိယ်ေတာ်က၊ သင် တို့သည် ဘုရားသခင့် ိင်ုငံ
ေတာ်၏နက်နဲ ေသာအရာကုိ သိရေသာအခွင့် ှ ိ က၏။” 12 ြပင်၌ ှိေသာ ထုိသူတို့ မူကား၊
ြမင် လျက်ပင် အာ ံု
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မ ြပ ဘဲြမင်၍၊ ကား လျက်ပင်အနက် ကုိ နားမ
လည် ဘဲ ကား သြဖင့် ၊ သူ
တို့အကျင့် မ ေြပာင်းလဲ၊ အြပစ်မလွှတ် ရသည်တိင်ုေအာင်သူ တို့အား ေဟာသမျှကုိ
ဥပမာ
အားြဖင့် ေဟာရ၏။” 13သင်တို့သည် ဤ
ဥပမာ ကုိမျှ
နား မလည်လျှင်၊ ဥပမာ
ှိသမျှ တို့ ကုိ အဘယ်သို့ နားလည် ကမည်နည်း။” 14 မျ ိးေစ့ ကဲေသာသူ သည်

တရားစကား
ကုိ ကဲ ၏။” 15 တရား စကားကုိ လမ်း ၌ ကဲ ြခင်း၊ အေကာင်းအရာကား၊ တရား
စကားကုိ ကား သည် ှိေသာ်၊ စာတန်
သည် ချက်ြခင်း လာ ၍ ှလံးု ၌ ကဲ ေသာ တရားစကား
ကုိ ှ တ်ယူ တတ်သည်ဟု ဆုိလိသုတည်း။” 16 ေကျာက် ေပါေသာအရပ် ၌
ကဲ ြခင်းအေကာင်းအရာကား၊ တရားစကား
ကုိကား ၍ ဝမ်းေြမာက် ေသာ စိတ် ှင့် ချက်ြခင်း ခံယူ ေသာ်လည်း ၊” 17 စိတ် ှလံးု၌
အြမစ် မ စဲွ ခဏ သာတည် သြဖင့် တရား
စကားေကာင့်
အမှုအခင်း ှင့်
ည ်းဆဲ ြခင်းကုိ ခံရ
ေသာအခါ
ချက်ြခင်း ေဖာက်ြပန် တတ်သည်ဟု ဆုိလိသုတည်း။” 18 ဆူးပင် တို့တင်ွ
ကဲ ြခင်းအေကာင်းအရာကား၊ တရားစကား
ကုိ ကား ၍၊” 19 ေလာကီ အမှု၌စုိးရိမ် ြခင်း၊ စည်းစိမ် ဥစ္စာ၏ လှည့်စား ြခင်း၊ ကင်း
ေသာအရာ ကုိ တပ်မက် ြခင်းစိတ် တို့ သည် တရားစကား
ကုိ လွှမ်းမုိး ည ်းဆဲ တတ်ေသာေကာင့်
အသီး မသီး ိင်ု ဟု ဆုိလို သတည်း။” 20 ေကာင်း ေသာေြမ ၌
ကဲ ြခင်းအေကာင်းအရာကား၊ တရားစကား
ကုိ ကား ၍ခံယူ သြဖင့် ၊ အဆသုံးဆယ် ၊ အဆေြခာက်ဆယ် ၊ အဆတရာ
ပွားများ၍ အသီးသီး
တတ်သည်ဟု ဆုိလို သတည်း။” 21 ထုိမှတစ်ပါးဆီမီး ကုိ ဆီမီးခုံ
ေပါ်မှာ မ တင် ၊ ေတာင်း ဇလားေအာက် ၊ ခုတင် ေအာက် ၌ ဖုံးထား
ြခင်းငှာ ယူခ့ဲ သေလာ။” 22 ဆိတ်ကွယ် ရာ၌ ှိ သမျှတို့သည် ထင် ှား လိမ့်မည်။
ဝှက်ထား လျက် ှိသမျှတို့သည်လည်း ပွင့်လင်း လိမ့်မည်။” 23 ကား စရာနား ှိ ေသာ
သူ မည်သည်ကားကား ပါေစ။” 24 ထုိမှတပါးသင်တို့သည် အဘယ်သို့ ကားနာ ရသည်
ကုိ သတိြပ ကေလာ။့ အကင်ချနိ၊် တင်း ပမာဏ ှင့် သင်တို့သည် သူတစ်ပါးအား ေပး
၏။ ထုိပမာဏ
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အတိင်ုး ကုိယ်တိင်ုခံရ ကမည်။” 25အကင်သူ သည် ရ
တတ်၏၊ ထုိသူ
အား ေပး
ဦးမည်။ အကင်သူ သည် ဆင်းရဲ ၏၊ ထုိသူ
၌
ှိ သမျှ ကုိပင်
ှ တ် လိမ့်မည်။” 26 ထုိမှတစ်ပါး
လူ သည် လယ် ၌
မျ ိးေစ့ ကဲ ပီးမှ ေနာက်တစ်ဖနမိ်မိမကည့်မမှတ်၊” 27ည ့် ၊ ေန ့
၊ အိပ် လျက် ၊ ိးု
လျက်ေနေသာ်လည်း အပင်ေပါက် ၍
ကီးပွား သည် ှင့်ဘုရားသခင် ၏ ိင်ုငံ ေတာ်တူ ၏။” 28 ေြမ ကီး သည် မိမိ
အလိအုေလျာက်အသီးကုိသီး ေစ၍ ေ ှးဦးစွာ အေညာက် ၊ ထုိေနာက် အ ှံ ၊ ထုိေနာက်
အ ှံ ထဲမှာ
ေအာင်မာ ေသာအဆန် ကုိ ြဖစ်ေစတတ်၏။” 29 အသီး မှည့် ၍ ရိတ် ချနိ်ေရာက်
ေသာအခါ ၊ လယ် ှင်သည် မဆုိင်းမလင့် ၊ တံစ ် ှင့် ရိတ် ေစတတ် သည်” ဟု မိန ့်
ေတာ်မူ၏။

30 ထုိမှတပါး ဘုရားသခင် ၏ ိင်ုငံ ေတာ်ကုိ အဘယ်သို့ ပုံြပ ရအံ့နည်း။ အဘယ်
ဥပမာ ှင့်
ခုိင်း ှ ိင်း ရအံ့နည်းဟူမူကား၊” 31 မုနည်င်း ေစ့ ှင့်တူ ၏။ မုနည်င်းေစ့သည် ေြမ ၌
စုိက် ေသာအခါ
ေြမ ၌ ှိေသာ အေစ့
တကာ တို့ထက် ငယ်
ေသာ်လည်း ၊ စုိက် ပီးမှ အပင်ေပါက် ၍၊” 32 ြမက်ပင် တကာ တို့ထက် ကီးပွား သြဖင့်
၊ မုိဃ်း ေကာင်းကင်ငှက် တို့သည် အရိပ် ခုိ ၍ နားေန
ေလာက်
ေသာ အကုိင်းအခက် ကီး တို့ ကုိြဖစ် ေစတတ်သည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။”
33 ထုိသို့ ေသာ ဥပမာ စကားများ အားြဖင့်ကုိယ်ေတာ်သည် ပရိသတ်များနားေထာင်
ိင်ု သည်အတိင်ုး
တရား ေဟာ ေတာ်မူ၏။ 34 ဥပမာ ကင်း ၍
ေဟာေြပာ ေတာ်မ မူ။ ှိသမျှ ေသာအရာတို့ ကုိ ဆိတ်ကွယ် ရာအရပ်၌ တပည့် ေတာ်
တို့ အား ဖွင့်ြပ ေတာ်မူ၏။ 35 ထုိ ေန ့ည အချနိ၌် ကုိယ်ေတာ်က၊ ကမ်း တစ်ဘက်သို့
ကူး ကကုနအံ့် ဟု မိန ့် ေတာ်မူလျှင် ၊ 36တပည့်ေတာ်တို့သည် လူ
စုေဝးရာမှထွက် ၍
ေလှ ေပါ်၌ ှိ ှင့်ေသာကုိယ်ေတာ် ပါ လျက် သွား က၏။ အြခား ေလှ တို့လည်း
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ပါ ေသး၏။ 37 ထုိအခါ ြပင်းစွာ ေသာမုိဃ်းသက်မုနတိ်င်ုး ြဖစ် ၍ လှုိင်း တံပုိးခတ်
ေသာေကာင့်
ေလှ သည် ေရ ှင့် ြပည့် ေလ၏။ 38 ကုိယ်ေတာ် သည် ပ့ဲ
၌
ေခါင်းအံးု ေပါ်မှာ ကျနိး်စက် ၍ေန ေတာ်မူ၏။ တပည့်ေတာ်တို့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ
ှ ိး ပီးမှ ၊ အ ှင် ဘုရား၊ အကျွ ်ပ်ုတို့သည်ပျက်စီး ြခင်းသို့ ေရာက်သည်ကုိ
လျစ်လျ ေသာစိတ် ှိေတာ်မူသေလာဟု ေလျှာက် ကေသာ် ၊ 39 ကုိယ်ေတာ်သည် ထ
၍
တိတ်ဆိတ် ငိမ်ဝပ် စွာ ေနဟေုလ
ှင့်
ပင်လယ် ကုိ ဆုံးမ
ေတာ်မူသြဖင့် ေလ
သည် ငိမ် ၍
အလနွ် သာယာ ေလ၏။ 40 ကုိယ်ေတာ်ကလည်း၊ သင်တို့သည် အဘယ်ေကာင့် ဤ
မျှေလာက်ေကာက် တတ်သနည်း။ အဘယ်ေကာင့်ယုံ ကည် ြခင်းစိတ် ှင့် ကင်း သနည်း
ဟု ေမး
ေတာ်မူလျှင် ၊ 41 သူတို့သည် အလနွ် ေကာက်ရွ ံ ၍
ဤ သူကား အဘယ်သို့ ေသာသူနည်း။ ေလ
ှင့်
ပင်လယ် သည် သူ
၏ စကားကုိ နားေထာင် ပါသည်တကားဟု အချင်းချင်း ေြပာဆုိ က၏။

5
1 အိင်ု တစ်ဘက် ၊ ဂါဒရ ြပည် သို့
ေရာက် က၍ ၊ 2 ေယ ှု သည် ေလှ ထဲက ထွက် က ေတာ်မူသည် ခဏြခင်း တင်ွ၊
ညစ်ည း ေသာနတ် စဲွ ေသာသူ သည် သခင်္ျ ိ င်း တစြပင်မှ
ထွက်လာ၍ ကုိယ်ေတာ် ကုိခရီးဦး ကိ ြပ ေလ၏။ 3 ထုိသူ သည် သခင်္ျ ိ င်း တစြပင်၌
ေန တတ်၏။ သူ့
ကုိ သံ ကိ း ှင့်ပင်
အဘယ်သူ မျှချည် ၍ မ ိင်ု ။ 4 ေြခချင်း ၊ သံ ကိ း အဖန် များ စွာချည် စမ်း
ေသာ်လည်း ၊ သံ ကိ း ကုိဆဲွြဖတ် ၍
ေြခချင်း ကုိ ဖဲ တတ်၏။ သူ့
ကုိ ယ ် ေစြခင်းငှာအဘယ်သူ မျှမတတ် ိင်ု ။ 5 ေန ့ည ့် မြပတ် သခင်္ျ ိ င်း တစြပင်၌
၎င်း ၊ ေတာင် ေပါ်၌ ၎င်း ၊ ဟစ်ေကာ် လျက်၊ ေကျာက် ေစာင်း ှင့် ကုိယ် ကုိ ှ ေစလျက်
ေန တတ်၏။ 6 ေယ ှု ကုိအေဝး က ြမင် လျှင် ၊ အထံ
ေတာ်သို့ ေြပးလာ ၍
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ြပပ်ဝပ် လျက်၊ 7 အြမင့်ဆုံး ေသာ ဘုရားသခင် ၏သား ေတာ်ေယ ှု ၊ ကုိယ်ေတာ်
သည် အကျွ ်ပ်ု ှင့် အဘယ်သို့ ဆုိင် သနည်း။ အကျွ ်ပ်ု ကုိ ည ်းဆဲ ေတာ်မ မူ
မည်အေကာင်း ဘုရားသခင် ကုိအမီှြပ ၍အကျွ ်ပ်ုေတာင်းပန် ပါသည်ဟု ကီး ေသာ
အသံ ှင့် ေအာ်ဟစ် ၍
ေလျှာက် ေလ၏။ 8 ေလျှာက်သည်အေကာင်းကား၊ ညစ်ည း ေသာနတ် ၊ ထုိလူ
မှ
ထွက်သွား ေလာ့ဟု မိန ့် ေတာ်မူခ့ဲ ပီ။ 9 ကုိယ်ေတာ်ကလည်း၊ သင် သည် အဘယ်
အမည် ှိသနည်း ဟုေမး ေတာ်မူလျှင် ၊ အကျွ ်ပ်ု အမည် ကား၊ ေလေဂါင် ြဖစ်ပါ၏။
အကျွ ်ပ်ုတို့သည် အများ ြဖစ် ကပါ၏ဟု ေလျှာက် ပီးမှ ၊ 10 ထုိ ြပည် ထဲက အြခား
သို့ မ ှင် ပါမည့် အေကာင်းများစွာ ေတာင်းပန် ေလ၏။ 11 ထုိ အရပ်၌ ေတာင် ေပါ်မှာ
များစွာ ေသာ ဝက် အစု သည် ကျက်စား လျက် ှိ ၏။ 12 နတ်ဆုိးအေပါင်းတို့လည်း၊
အကျွ ်ပ်ုတို့သည် ထုိ
ဝက် ထဲသို့
ဝင် ရပါမည်အေကာင်း
ေစလွှတ် ေတာ်မူပါ ဟု ေတာင်းပန် ြပနလ်ျှင် ၊ 13 ေယ ှု သည် ချက်ြခင်းအခွင့် ေပး
ေတာ်မူ၏။ ညစ်ည း ေသာနတ် တို့သည် ထွက် ၍
ဝက် ထဲသို့
ဝင် သြဖင့် ဝက်အစု သည် အိင်ု ကမ်းေစာက် ကုိ တဟနုတ်ည်းေြပးဆင်း ၍
အိင်ု ၌ အသက် ဆုံးက၏။ အေရအတက်ွအားြဖင့် ှစ်ေထာင် ေလာက် ှိ၏။ 14 ဝက်
ေကျာင်း ေသာသူ တို့သည် ေြပး ၍ မိ ရွာ တို့ ၌
သိတင်းကားေြပာ လျှင် ၊ လမူျားတို့သည် ထုိ
အမူအရာ
တို့ ကုိ ကည့် ှု အံ့ေသာငှာထွက်လာ က၏။ 15 အထံ ေတာ်သို့ ေရာက် ေသာအခါ ၊
နတ်ဆုိး ေလေဂါင် စဲွ ေသာသူ သည်အဝတ်ကုိဝတ် ၍ ပကတိ
စိတ် ှင့်
ထုိင် ေနသည်ကုိြမင် လျှင် ၊ ေကာက်ရွ ံ ြခင်းသို့ ေရာက်က၏။ 16 နတ်ဆုိးစဲွ ေသာသူ
၌၎င်း ၊ ဝက် တို့ ၌၎င်း၊ အဘယ်သို့ ြဖစ် သည်ကုိ သိြမင် ေသာသူ တို့သည် ေနာက်လာ
ေသာသူ
တို့အား ြပန်ကား ပီးမှ ၊ 17 မိမိ တို့ ြပည် က
ထွက်သွား ေတာ်မူမည်အေကာင်း ေတာင်းပန် က၏။ 18 ေလှ ထဲသို့
ဝင် ေတာ်မူေသာအခါ
နတ်ဆုိးစဲွ ဘူးေသာသူ သည် ကုိယ်ေတာ် ှင့်အတူ ှိ ပါမည်အေကာင်း
ေတာင်းပန် လျှင် ၊ 19 ကုိယ်ေတာ်သည် အခွင့် မ ေပး။. သင်သည် ကုိယ် အိမ် သို့ သွား
ေလာ။့ ထာဝရ
ဘုရားသည် သနား
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ြခင်း စိတ် ေတာ် ှင့် သင် ၌ အဘယ်မျှေလာက် ေကျးဇူးြပ ေတာ်မူသည်ကုိ သင်
၏အေဆွအမျ ိး တို့အား ြပန်ကား ေလာ့ ဟု မိန ့် ေတာ်မူလျှင် ၊ 20 ထုိသူသည် သွား ၍
၊ ေယ ှု သည် အဘယ်မျှေလာက် ေကျးဇူးြပ ေတာ်မူသည်ကုိ၊ ေဒကေပါလိ ြပည် တင်ွ
သိတင်းကားေြပာ သည်ြဖစ်၍ ၊ ခပ်သိမ်း ေသာသူတို့သည် အံဩ့ ြခင်း ှ ိ က၏။
21 ေယ ှု သည် ကမ်းတစ်ဘက် သို့ ကူး ြပန် ၍ အိင်ု နား မှာ ှ ိ ေတာ်မူစ ်၊ များစွာ
ေသာလူ အေပါင်းတို့သည် အထံ
ေတာ်၌
စုေဝး က၏။ 22 ထုိအခါ ယာဣ ု
အမည် ှိေသာ တရားစရပ်မှူး သည်လာ ၍
ကုိယ်ေတာ် ကုိြမင် လျှင်၊ ေြခ ေတာ်ရင်း၌
ြပပ်ဝပ် လျက် ၊ အကျွ ်ပ်ု ၏ သမီးငယ် ေသ လုပါ ပီ။ 23 သို့ ေသာ်လည်းကုိယ်ေတာ်
သည်က ၍ သူ့ကုိ ကယ်တင် ြခင်းငှာ သူ၏အေပါ်၌လက် ကုိတင် ေတာ်မူလျင် အသက်
ှင်ပါလိမ့်မည်ဟု များစွာ ေတာင်းပန် ၏။ 24 ကုိယ်ေတာ်သည် သူ
ှင့်အတူ သွား ၍
များစွာ ေသာ လူ
အေပါင်းတို့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ ြခံရံ လျက် ထိခုိက်တိက်ုမိ က၏။ 25 ထုိအခါ
တစ်ဆယ့် ှစ် ှစ် ပတ်လံးု ေသွး သွန် အနာ စဲွ ေသာေကာင့် ၊ 26 များ စွာ ေသာ
ေဆးသမား
တို့လက်၌
အလနွ် ခံရ ၍ ၊ ဥစ္စာ ှ ိသမျှ
ကုန် ေသာ်လည်း သက်သာ မ ရသည် သာမက
၊ အနာတိးု
ေသာ မိနး်မ တစ်ေယာက်သည်၊ 27 ေယ ှု ၏သိတင်း ေတာ်ကုိ ကား သည် ှိေသာ်၊

28 ငါသည် အဝတ် ေတာ်ကုိသာ တို့ လျှင်
ချမ်းသာ ရမည်ဟု ဆုိ
သည် ှင့်၊ လူ
အစုအေဝးထဲ၌ ေနာက် ေတာ်သို့ လာ
၍အဝတ် ေတာ်ကုိ တို့ ေလ၏။ 29 ထုိခဏြခင်း တင်ွ အေသွး စုေဝး ရာခနး်ေြခာက်
သည်ြဖစ်၍ ၊ ထုိ
ေရာဂါ ှပ်ိစက်ြခင်း ှင့်
ကင်းလတ်ွ ပီဟု မိမိ
ကုိယ် ၌သိ ေလ၏။ 30 ေယ ှု သည် မိမိ
ကုိယ်မှ
တနခုိ်း ထွက် သည်ကုိ ချက်ြခင်း သိ ေတာ်မူလျှင်
လအူစုအေဝး ၌
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ေနာက်သို့ လှည့် ၍၊ ငါ ့ အဝတ် ကုိ အဘယ်သူ တို့ သနည်း ဟု ေမး ေတာ် မူ၏။
31တပည့် ေတာ်တို့က၊ လူ
အစုအေဝးသည် ကုိယ်ေတာ် အား ထိခုိက် ကသည် ကုိ ြမင် လျက် ပင်၊ ငါ ့ ကုိ
အဘယ်သူ တို့ သနည်းဟုေမး ေတာ်မူပါသည်တကားဟု ေလျှာက် ကေသာ်လည်း ၊
32 ကုိယ်ေတာ်သည် ထုိသို့
ြပ ေသာသူ ကုိြမင် ြခင်းငှာ၊ ပတ်လည် သို့ ကည့် ှုေတာ်မူ၏။ 33 ထုိ မိနး်မ သည်
ကုိယ် ၌အဘယ်သို့ ြဖစ် သည်ကုိသိ ေသာေကာင့် ေ ကာက်ရွ ံ တနုလ်ှုပ် လျက်
အထံ ေတာ်သို့ လာ
ပီးလျှင် ၊ ြပပ်ဝပ် ၍
ထုိအေကာင်း ှ ိသမျှ ကုိ အဟတ်ုအမှန် ကားေလျှာက် ေလ၏။ 34 ကုိယ်ေတာ်က
လည်း ၊
ငါသ့မီး ၊ သင် ၏ယုံကည် ြခင်းသည် သင့် အနာကုိ ငိမ်း ေစ ပီ။ ငိမ်ဝပ် စွာ သွား
ေလာ။့ ေရာဂါ ှပ်ိစက်ြခင်း ှင့်
ကင်းလတ်ွ ေစ “ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
35 ထုိသို့ မိန ့် ေတာ်မူစ ် တင်ွတရားစရပ်မှူး အိမ် မှ လူလာ ၍ ၊ ကုိယ်ေတာ် ၏သမီး
ေသ ပါ ပီ။ အဘယ်ေကာင့် ဆရာ ကုိ ေ ှာင့် ှက် ေသး သနည်းဟု ဆုိ က၏။ 36 ထုိ
စကား ကုိ ေယ ှု သည်ကား လျှင်၊ မ ေကာက် က ှင့်။ ယုံ ကည် ြခင်းစိတ်တခုသာ ှိ
ေစေလာ့ ဟု တရားစရပ်မှူး အား ချက်ြခင်းမိန ့် ေတာ်မူ၏။ 37 ေပတ ု ၊ ယာကုပ် ၊ ယာ
ကုပ် ၏ညီ ေယာဟန် မှတစ်ပါး
အဘယ်သူ ကုိမျှမ လိက်ု ေစ ဘဲ၊ 38တရားစရပ်မှူး အိမ် သို့ ေရာက် ၍
အနုး်အနုး်သဲသဲ ြပ ကသည်ကုိ၎င်း ြမင် ေတာ်မူလျှင် ၊ 39အတင်ွးသို့ ဝင် ၍
သင်တို့သည် အဘယ်ေကာင့် အနုး်အနုး်သဲသဲ ြပ ၍
ငိေုကး ကသနည်း။ သူငယ် ေသ
သည်မ ဟတ်ုအိပ်ေပျာ် သည်” ဟု မိန ့် ေတာ်မူေသာ်၊ 40 ထုိသူတို့သည် ြပက်ယယ်ြပ
က၏။ ထုိသူ
ှိသမျှ တို့ ကုိ ြပင်သို့ ထွက် ေစ ပီးမှသူငယ် ၏ မိဘ
တို့ ကုိ၎င်း ၊ ကုိယ်ေတာ် ှင့် ပါေသာသူ တို့ ကုိ၎င်း ေခါ် ပီးလျှင် ၊ သူငယ်
ေလျာင်း ရာအရပ် သို့ ဝင် ၍ ၊ 41 သူငယ် ၏လက် ကုိ ကုိင် ေတာ်မူလျှက် ၊ တလိသ
ကုမိ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ အနက် ကား၊ မိနး်မငယ် ထ ေလာ့ ငါဆုိ ၏ဟု ဆုိလို သတည်း။
42 ထုိခဏြခင်း တင်ွ မိနး်မငယ် သည် ထ
၍ လှမ်းသွား ၏။ သူသည် တစ်ဆယ့် ှစ် ှစ် အရွယ် ှိ ၏။ ထုိသူတို့ သည် အလနွ်
မိနး်ေမာ ေတွေဝြခင်းသို့ ေရာက် က၏။ 43 ထုိ အမူအရာကုိ အဘယ်သူ မျှမသိ ေစ
မည်အေကာင်း ၊ ထုိသူ
တို့ ကုိ ကျပ်တည်း စွာ ပညတ် ေတာ်မူ၍ ၊ “ သူ့ အား စားစရာ
ေပး ေလာ့ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
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6
1 ထုိ အရပ်မှက ၍
တပည့် ေတာ်တို့သည် လိက်ု ကသြဖင့်
မိမိ မိ သို့
ေရာက် ေတာ်မူ၏။ 2 ဥပုသ်ေန ့ေရာက် လျှင်
တရားစရပ် ၌
ဆုံးမ ဩဝါဒေပးေတာ်မူ၏။ လမူျား တို့သည် ကားနာ ရလျှင်
မိနး်ေမာ ေတေွဝြခင်းသို့ ေရာက်၍၊ ဤ
သူသည် ဤ
အရာတို့ ကုိ အဘယ်မှာ ရသနည်း။ သူရေသာ ပညာကားအဘယ် ပညာ နည်း။ ဤ
မျှေလာက် ေသာ တနခုိ်း များကုိ အဘယ်သို့ ြပ ိင်ုသနည်း။ 3 သူ သည် လက်သမား မ
ဟတ်ုေလာ။ မာရိ
၏သား
မဟတ်ုေလာ။ ယာကုပ် ၊ ေယာေသ
၊ ယုဒ
၊ ှိမုန် တို့၏ အစ်ကုိ မဟတ်ုေလာ။ သူ့
ှမ များသည်လည်း
ငါ တို့ ှင့်
အနးီအပါး ေန ကသည်မ ဟတ်ုေလာဟု ေြပာဆုိလျက် ေစတနာ စိတ်ပျက် က၏။

4 ေယ ှု ကလည်း ၊
ပေရာဖက် သည် မိမိ
မိ ၊ မိမိ
အေဆွ ေနရာ၊ မိမိ
အိမ် မှတစ်ပါး
အြခားေသာအရပ်၌
အသေရ ှိသည်” ဟု ထုိသူ တို့အားမိန ့် ေတာ်မူ၏။
5 မကျနး်မမာ ေသာသူအချ ိ ေပါ်မှာလက် ေတာ်ကုိတင် ၍ အနာကုိ ငိမ်း ေစြခင်း
မှတစ်ပါး အဘယ်
တနခုိ်း ေတာ်ကုိမျှ ထုိ
အရပ်၌ ြပ ေတာ်မ မူ ိင်ု ။ 6 ထုိသူ တို့သည် မယုံကည် ကသည်ကုိ အံဩ့
ြခင်း ှ ိေတာ်မူ၏။ ပတ်လည် ၌ ှိေသာ မိ ရွာများသို့ ေဒသစာရီ လှည့်လည် ၍
ဆုံးမ ဩဝါဒေပးေတာ်မူ၏။ 7တစ်ကျပ်ိ ှစ်ပါးေသာတပည့်ေတာ်တို့ ကုိ ေခါ် ေတာ်မူ
ပီးမှ ၊ ညစ်ည း ေသာနတ် တို့ ကုိ ိင်ုေစြခင်းငှာအခွင့်
ေပး လျက် ၊ ှစ် ေယာက်စီ ှစ် ေယာက်စီေစလွှတ် ေတာ်မူ၍ ၊ 8 “သင်တို့သည် ေတာင်
ေဝး တစ်ခုမှတစ်ပါး
လမ်း ခရီးတို့ အဘယ် အရာကုိမျှ မယူ
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က ှင့်။ လယ်ွအိတ် ှင့်မုန ့်
မှစ၍ ခါးပနး် ၌
ေကး ေငကုိွ မ ယူက ှင့်။” 9 ေြခနင်း ကုိ စီး
ကေလာ။့ အကင်္ျ ီ ှစ် ထပ်မ ဝတ် က ှင့် ဟု မှာထား ေတာ်မူ၏။
10 ထုိမှတပါး သင်တို့သည် မည်သည် အိမ် သို့ ဝင် လျှင် ၊ ထုိ
အိမ်တင်ွ ထုိ
အရပ်မှ မ
ထွက် မသွားမီှတိင်ုေအာင်ေန ကေလာ။့” 11အကင်သူ တို့သည် သင် တို့ ကုိ လက် မ
ခံ၊ သင် တို့ စကားကုိနား
မ ေထာင်ဘဲေန၏။ ထုိ
သူတို့ေနရာ အရပ်မှ ထွက်သွား စ ်၊ သူ
တို့တစ်ဘက်၌သက်ေသ ြဖစ်ေစြခင်းငှာ သင် တို့၏ေြခဘဝါး မှ ေြမမှုန ့် ကုိ ခါ လိက်ု
က ေလာ။့ ငါအမှနဆုိ်သည်ကား၊ တရားဆုံးြဖတ်ေသာေန၌့ ထုိ မိ သည် ေသာဒံု မိ ှင့်
ေဂါေမာရ မိ ထက်သာ ခံရလတံ”့ ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။

12တပည့်ေတာ်တို့သည် ထွက်သွား ၍
ေနာင်တ တရားကုိေဟာ က၏။ 13 နတ်ဆုိး များ ကုိ ှင်ထုတ် က၏။ မကျနး်မမာ
ေသာသူများ တို့ ကုိ ဆီ
ှင့်လးူ ၍
အနာကုိ ငိမ်း ေစက၏။ 14 ထုိအခါ
သိတင်း ေတာ်ေကျာ်ေစာ သည်ြဖစ် ၍၊ ေဟ ုဒ် မင်း ကီး သည် ကား လျှင် ၊ ဗတ္တိ
ဇံ
ဆရာေယာဟန်
သည် ေသ
ြခင်းမှ
ထေြမာက် ေလ ပီ။ ထုိေကာင့်
တနခုိ်း များကုိ ြပ ိင်ုသည်ဟု ဆုိ ၏။ 15လအူချ ိ က၊ ဤသူသည် ဧလိယ
ြဖစ် သည်ဟု ဆုိ
က၏။ အချ ိ က၊ ေ ှးပေရာဖက် က့ဲသို့ ပေရာဖက် ြဖစ်သည်ဟု ဆုိ က၏။ 16 ေဟ
ုဒ် သည် ကား လျှင် ၊ ဤ
သူကား ငါ ၏အမိန ့် ှင့် လည်ပင်း ကုိ ြဖတ် ေသာ ေယာဟန် ြဖစ်၏။ ေသြခင်း မှ
ထေြမာက် ေလ ပီဟဆုို ေလ၏။ 17အထက်က ေဟ ုဒ် သည် မိမိ
ညီ
ဖိလိပ္ပု ၏ ခင်ပွနး် ေဟေရာဒိ ကုိ သိမ်းယူ သြဖင့် ၊ ထုိမိနး်မအေကာင်း ေကာင့်
ေစလွှတ် ၍ ေယာဟန် ကုိ ဘမ်းဆီး ပီးလျှင် ေထာင် ထဲ မှာ ချ ပ်ေ ှာင် ေလ၏။
18အေကာင်းမူကား ၊ ေယာဟန် က အ ှင် မင်း ကီးသည် ညီ
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ေတာ်၏ခင်ပွနး် ကုိ မ
သိမ်း အပ် ဟု ေဟ ုဒ် အား ဆုိ ေလ ပီ။ 19 ထုိေကာင့် ၊ ေဟေရာဒိ
သည် ေယာဟန် ကုိ ရန် ငိ း ဖွ့ဲသြဖင့်
သတ် ြခင်းငှာအလို ှ ိ ၏။ 20 သို့ ေသာ်လည်း ေယာဟန် သည် ေြဖာင့်မတ် သန ့် ှ င်း
ေသာသူ ြဖစ်ေကာင်းကုိ ေဟ ုဒ် သည် သိ
၍ သူ့
ကုိ ေကာက်ရွ ံ ိုေသ၏။ သူ့
ကုိလည်း
ေစာင့်မ ၏။ အမူအရာများတို့ ၌ သူ
၏စကားကုိ နားေထာင် ၍ ဝမ်းေြမာက်ေသာစိတ် ှင့်လည်း
နားေထာင် တတ်သည် ြဖစ်ေသာေကာင့် ထုိမိနး်မသည်အခွင့်မရ ိင်ု။ 21 ထုိေနာက်မှ
အဆင်သင့် ေသာအခါ ေဟ ုဒ် ကုိ ဘွား ေသာေနရ့က်၌
ှစ်စ ်ပဲွ ကုိခံ၍ မှူးမတ် ၊ စစ်သူ ကီး ၊ ဂါလိလဲ ြပည်၌
အ ကီးအကဲ ြဖစ်ေသာသူ တို့ ကုိ ေကျွး ေတာ်မူစ ်တင်ွ၊ 22 ေဟေရာဒိ ၏သမီး သည်
ဝင် ၍
က သြဖင့် ၊ ေဟ ု ဒ် မှစ၍ အေပါင်းအေဘာ် တို့အား းူ ွတ် ေသာ စိတ် ကုိြဖစ်
ေစ၏။ ထုိအခါမင်း ကီး က၊ သင်သည် အလို ှ ိ သမျှ ကုိ ေတာင်း ေလာ၊့ ငါေပး မည်
ဟု ထုိမိနး်မငယ် အား ဆုိ ေလ၏။ 23တစ်ဖန် လည်း၊ သင်ေတာင်း သမျှ ကုိ ငါ ့ ိင်ုငံ
တစ်ဝက် တိင်ုေအာင် ငါေပး မည်ဟု ကျနိဆုိ် ေလ၏။

24 ထုိမိနး်မငယ်သည် ထွက် ၍
အဘယ် အရာကုိ ေတာင်း ရမည်နည်းဟု သူ၏
အမိ ကုိေမး လျှင်
အမိက၊ ဗတ္တိဇံ
ဆရာေယာဟန် ၏ ဦးေခါင်း ကုိ ေတာင်းေလာ့ဟု ြပနဆုိ် ေသာ်၊ 25 ချက်ြခင်း မိနး်မ
ငယ်သည် မင်း ကီး ထံသို့ အလျင်တေဆာ ဝင် ၍ ၊ ဗတ္တိဇံ
ဆရာေယာဟန် ၏ ဦးေခါင်း ကုိ ဤလင်ပနး် ၌
အလျင်အြမန် ေပး ေတာ်မူေစြခင်းငှာ ကျွနမ်အလို ှ ိ ပါသည်ဟု ေတာင်းေလျှာက် ၏။

26 မင်း ကီး သည် အလနွဝ်မ်းနည်း ြခင်း ှ ိ ေသာ်လည်း ၊ ကျနိဆုိ် ြခင်းကုိ၎င်း ၊ အေပါင်း
အေဖါ် တို့၏ မျက် ှာကုိ၎င်း၊ ေထာက် ေသာေကာင့်၊ ထုိမိနး်မငယ် ကုိ မ
ြငင်း မပယ်လို ၍၊ 27 ဦးေခါင်း ကုိ ယူခ့ဲ
ဟု အမိန ့ေ်တာ် ှိ လျက် လူေစာင့် တစ်ေယာက်ကုိ ချက်ြခင်း ေစလွှတ် လျှင် ၊ လူ
ေစာင့်သည် သွား ၍
ေယာဟန် ၏လည်ပင်းကုိ ေထာင် ထဲမှာ ြဖတ် ေလ၏။ 28 ဦးေခါင်း ကုိ လင်ပနး် ၌
ေဆာင်ခ့ဲ ၍
ထုိ မိနး်မငယ် အားေပး ပီးမှ မိနး်မငယ် သည်လည်း
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သူ့ အမိ ကုိ ေပး ေလ၏။ 29 ေယာဟန် ၏တပည့် တို့သည်လည်း ကား ေသာအခါ
လာ ၍ အေလာင်း ကုိ ေဆာင်သွား ပီးလျှင် သခင်္ျ ိ င်း တင်ွး၌
ထား က၏။
30တမနေ်တာ် တို့သည် ေယ ှု ထံ ေတာ်၌ စုေဝး
၍ ၊ မိမိတို့ ြပ သမျှ
သွနသ်င် သမျှ တို့ ကုိ ကားေလျှာက် က၏။ 31 ကုိယ်ေတာ်ကလည်း ၊ ေတာ
၌ဆိတ်ကွယ် ရာအရပ် သို့
လာ က။ ခဏ
အားြဖည့်၍
ငိမ်သက် စွာ ေနကဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ အေကာင်းမူကား ၊ လမူျား
သွား လာ ကသည်ြဖစ် ၍ တမနေ်တာ်တို့သည် အစာစား
ြခင်းငှာမျှ မ
အား ိင်ု က။ 32 ထုိေကာင့် ၊ ေလှ စီး၍ ေတာ
၌ ဆိတ်ကွယ် ရာအရပ် သို့
သွား က၏။ 33 သွား ကသည်ကုိ လမူျား တို့သည်ြမင် ၍
ကုိယ်ေတာ်ြဖစ်သည်ကုိ သိ
လျှင် ၊ အ မိ မိ အရွာရွာတို့ မှ
ထွက်၍
ထုိ အရပ်သို့ ကုနး်ေကာင်း ေြပးသွား သြဖင့် ၊ တမနေ်တာ် တို့ အရင် ေရာက်၍ အထံ
ေတာ်၌စုေဝးက၏။ 34 ေယ ှုသည် ထွက်က ၍
လူ များ အေပါင်းတို့ ကုိ ေတွ့ြမင် ေတာ်မူလျှင်၊ ထုိသူတို့သည် ထိနး် သူမ ှိ ၊ ပစ်ထား
ေသာ သုိး
က့ဲသို့ ြဖစ် ကသည်ကုိသနား ြခင်းစိတ်ေတာ် ှိ၍
များစွာ ေသာ ဆုံးမ ဩဝါဒကုိ ေပးေတာ်မူ၏။ 35 မုိဃ်းချ ပ် ေသာအခါတပည့် ေတာ်
တို့သည် ချ ်းကပ် ၍ ၊ ဤအရပ်သည် ေတာ
အရပ် ြဖစ် ပါ၏။ မုိဃ်း
လည်း ချ ပ်ပါ ပီ။ 36လမူျားတို့သည် ပတ်ဝနး်ကျင် ရွာ ဇနပုဒ် သို့ သွား ၍ စားစရာ
ကုိဝယ် ေစြခင်းငှာအခွင့် ေပးေတာ်မူပါ။ သူ တို့ ၌ စားစရာမ ှိပါဟု ေလျှာက်ကလျှင်၊
37 ကုိယ်ေတာ်က၊ သူ တို့ စားစရာ ဘို့ သင် တို့ ေပး ကေလာ့ ဟု ြပနေ်ြပာ ေတာ်မူ၏။
တပည့်ေတာ်တို့ကလည်း ၊ အကျွ ်ပ်ုတို့သည် သွား ၍ ေဒနာရိ
အြပား ှစ်ရာ ှင့်မုန ့် ကုိဝယ် ပီးလျှင် သူ တို့အား စားစရာ
ဘို့ ေပး
ရပါအံေ့လာဟု ေလျှာက် က၏။
38 ကုိယ်ေတာ်ကလည်း၊ သင်တို့ ၌ မုန ့် ဘယ် ှစ် လံးု ှ ိ သနည်း။ သွား ၍ ကည့် ှု က
ဟု မိန ့် ေတာ်မူသည် အတိင်ုး သူတို့သည် သိ
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ပီးမှ ၊ မုန ့င်ါး လံးု ှင့်
ငါး ှစ် ေကာင် ှိပါသည်ဟု ေလျှာက် ြပန၏်။ 39 ထုိအခါ လအူေပါင်း တို့ ကုိ ြမက်
စိမ်း ေပါ်မှာ အစုစု ေလျာင်း ကေစ ဟု အမိန ့် ေတာ် ှိ၏။ 40 သူတို့သည် တရာ
တစ်စု၊ ငါးဆယ် တစ်စု၊ အစုစု
ေလျာင်း ကလျှင် ၊ 41 ကုိယ်ေတာ်သည် မုန ့် ငါး လံးု ှင့်
ငါး ှစ် ေကာင်ကုိယူ ၍ ၊ ေကာင်းကင် သို့
ေမျှာ် ကည့် လျက် ေကျးဇူး ေတာ်ကုိ ချးီမွမ်း ပီးမှ မုန ့် ကုိဖ့ဲ ၍
လူ များတို့ေ ှ ၌ထည့်ေစြခင်းငှာ တပည့် ေတာ်တို့အား ေပး
ေတာ်မူ၏။ ငါး ှစ် ေကာင်ကုိ လည်း
လအူေပါင်း တို့အား ေဝငှ ေတာ်မူ၏။ 42လအူေပါင်း တို့သည် စား
၍ ဝ က ပီးမှ ၊ 43 မုန ့် ှင့်ငါး အကျ ိးအပ့ဲ ကုိ ေကာက်သိမ်း ၍
တစ်ဆယ့် ှစ် ေတာင်း ၊ အြပည့် ရက၏။ 44 မုန ့် ကုိ စား ေသာ သူ ေယာက်ျား
အေရအတက်ွကား၊ လူငါးေထာင် မျှေလာက် ှိ သတည်း။ 45 စည်းေဝး ေသာသူတို့ ကုိ
လွှတ် ေတာ်မူစ ် တင်ွတပည့် ေတာ်တို့ ေလှ စီး ေစ၍
ကမ်းတစ်ဘက် ဗက်ဇဲဒ မိ သို့
အရင် ကူးေစေတာ်မူ၏။ 46 စည်းေဝးေသာသူ တို့ ကုိ လွှတ် ပီးမှ ဆုေတာင်း ပဌနာ
ြပ အံေ့သာငှာေတာင် ေပါ်သို့ က ေတာ်မူ၏။ 47ည အချနိေ်ရာက် ေသာအခါ ေလှ သည်
အိင်ု အလယ် ၌ ှိ ၏။ ကုိယ်ေတာ် သည် ကုနး် ေပါ်မှ တစ်ေယာက်တည်း ှိေနေတာ်
မူ၏။ 48 ေလ မ သင့်ေသာေကာင့်
တပည့် ေတာ်တို့သည် တက်ခတ် ၍ပင်ပနး် ကသည်ကုိ ြမင် ေတာ်မူ၏။ ည
သုံးချက်တီး ေကျာ် အချနိ၌် အိင်ု ေပါ်မှ စက်ေတာ်ြဖန ့် လျက် ၊ သူ
တို့ ှ ိရာ သို့ က ၍ အနားမှာ ေ ှာက်သွား မည် ြပ ေတာ်မူ၏။ 49 ထုိသို့ အိင်ု ေပါ်မှာ
စက်ေတာ်ြဖန ့်၍ က ေတာ်မူသည်ကုိ သူတို့သည်ြမင် လျှင်၊ ဖုတ် တေစ္ဆြဖစ် သည်ဟု
စိတ်ထင် ှင့်
ေအာ်ဟစ် က၏။ 50 ထုိသူအေပါင်း တို့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိြမင် ၍
ထိတ်လန ့် ြခင်း သို့ ေရာက် က၏။ ကုိယ်ေတာ် သည် ချက် ြခင်း ှ တ်ဆက် ၍

“တည်ကည်ေသာစိတ် ှိ ကေလာ။့ ငါ ပင်ြဖစ် သည်၊ မ
ေကာက်လန ့် က ှင့် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 51 ေလှ ေပါ်၌ သူ တို့ ှ ိရာ သို့ တက် ေတာ်မူ
လျှင်
ေလ သည် ငိမ် ေလ၏။ ထုိသူ
တို့သည် အတိင်ုး ထက် အလနွ် မိနး်ေမာ ေတွ ေဝ အံဩ့ ြခင်း သို့ ေရာက် က၏။

52အေကာင်းမူကား ၊ သူ
တို့ စိတ် ှလံးု မုိက် သည်ြဖစ် ၍
မုန ့် ၌ြပေသာတနခုိ်းေတာ်ကုိ ပမာဏ
မ ြပ က။ 53ကမ်း တစ်ဘက်သို့ ကူး လျှင်
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ဂ◌င်္ေနသရက် နယ်သို့ ေရာက် ၍
ေလှကုိ ဆုိက် က၏။ 54 ေလှ မှ ဆင်း ေသာအခါ
လူ များတို့သည် မျက် ှာ ေတာ်ကုိ ချက်ြခင်း မှတ်မိ လျှင်၊ 55 ပတ်ဝနး်ကျင်အရပ် ၌
ှိသမျှ သို့ ေြပးသွား ၍
မည်သည့်အရပ်၌ ှိ ေတာ်မူသည်ဟုကား လျှင်၊ ထုိအရပ်
သို့ လနူာ
များကုိ အိပ်ရာ ှင့် ေဆာင်ခ့ဲ က၏။ 56 မိ ရွာ ဇနပုဒ် သို့
ေရာက် ေတာ်မူရာ၌
မကျနး်မမာ ေသာသူ တို့ ကုိ လမ်း နားမှာထား ၍ အဝတ် ေတာ်၏ ပနး်ပွား ကုိမျှ တို့
ရပါမည်အေကာင်း
အခွင့်ေတာင်း က၏။ တို့
သမျှ ေသာ သူတို့သည်လည်း ချမ်းသာ ရက၏။

7
1 ထုိအခါ ဖာရိ ှဲ တို့ ှင့်
ေယ ု ှလင် မိ မှ ေရာက်လာ ေသာ ကျမ်းြပ ဆရာအချ ိ တို့သည် အထံ
ေတာ်၌
စုေဝး ၍၊ 2တပည့် ေတာ်အချ ိ တို့သည် ညစ်ည း ေသာလက် တည်းဟေူသာေရမ
ေဆး ေသာလက် ှင့် အစာ
စား
သည်ကုိြမင် လျှင် အြပစ်တင်က၏။ 3အေကာင်းမူကား ၊ ေ ှး လအူေပါင်းတို့ မှ
ဆက်ဆံေသာ နည်း ဥပေဒသကုိခံယူ ေသာ ဖာရိ ှဲ မှစ၍ယုဒ လူ အေပါင်း တို့သည်
လက် ဆုပ် မ ေဆး ဘဲ အစာကုိ စား
ေလမ့ ှိ။ 4 ေဈး မှ
ြပနလ်ာေသာအခါ ၌လည်း ေဆး
ြခင်းမ ြပ ဘဲစား ေလမ့ ှိ။ ထုိမှတပါး ၊ ခွက် ၊ ဖလား
၊ ေကးဝါပုကန် ၊ ခုတင် တို့ ေဆး
ြခင်းမှစ၍အြခား ေသာထုံးတမ်းများ ကုိ ခံယူ
၍ ကျင့် ေလ့ ှ ိ၏။ 5 ထုိအခါ
ဖာရိ ှဲ တို့ ှင့်
ကျမ်းြပ ဆရာတို့က၊ ေ ှး လအူေပါင်းတို့ မှ
ဆက်ခံ ေသာနည်း ဥပေဒသကုိ ကုိယ်ေတာ် ၏ တပည့် တို့သည် မ
ကျင့် ဘဲလျက် အဘယ်ေကာင့် ညစ်ည း ေသာလက် ှင့် အစာ
စား ကပါသနည်း ဟု ေမးေလျှာက် ကလျှင် ၊ ကုိယ်ေတာ်က၊ ကျမ်းစာလာသည်
အတိင်ုး၊ 6 ေဟ ှာယ သည် လျှ ိ ဝှက် ေသာ သင် တို့ ကုိရည်မှတ် လျက်၊ ဤ
လမူျ ိး သည် ှ တ်ခမ်း ှင့် ငါ ့ ကုိ ိုေသ
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က၏။ စိတ် ှလံးုမူကား
ငါ ှင့် ေဝး လှ၏။” 7 လူတို့ စီရင် ေသာ ပညတ် တို့ ကုိ သွနသ်င် ၍ နည်းဥပေဒ
ေပးလျက်ပင်၊ ငါ ့ ကုိ အချည်း ှးီ ကုိးကွယ် က၏ဟ၊ု ေနာက်ြဖစ်လတံ့ေသာအရာကုိ
ေလျာက်ပတ် စွာ ေဟာ ခ့ဲ ပီ။” 8အေကာင်းမူကား၊ သင်တို့သည် ဘုရားသခင် ၏ ပညတ်
ေတာ်ကုိ ပယ် ၍ ခွက်ဖလားေဆးြခင်းတည်းဟေူသာလူ တို့ မှ ဆက်ခံေသာ နည်းဥပေဒ
သကုိ ခံယူ လျက်၊ ထုိသို့ ေသာအြခားအကျင့်အေလ့များတို့ ကုိ ကျင့်ေလ့ ှ ိ က၏။”
9သင်တို့သည် အဆက်ဆက်ခံေသာ နည်း ဥပေဒသကုိကျင့် ရေသာ အခွင့် ှ ိေစြခင်းငှာ
၊ ဘုရားသခင် ၏ ပညတ် ေတာ်ကုိ ေလျာက်ပတ် စွာ ပယ် ကသည်တကား။” 10 ေမာ
ေ ှ ၏ ပညတ်ကား၊ မိဘ
ကုိ ိုေသ
စွာြပ ေလာ။့ အကင်သူ သည် မိဘ
ကုိ ှ တ် ြဖင့်ြပစ်မှား၏၊ ထုိသူ သည် အေသ
သတ် ြခင်းကုိ ခံေစဟု လာသတည်း။” 11သင် တို့ မူကား ၊ အကင်သူ သည် ကုိယ်
မိဘ ကုိ သင်တို့အသုံးရ ိင်ုသမျှ ေသာ ငါ ၏ဥစ္စာသည်အလှူ ဝတ္ထ တည်းဟေူသာေကာ်
ဘန် ြဖစ်ေစဟဆုို ၏။” 12 ထုိသူသည် မိဘ
ဝတ်ကုိ အလျှင်း မ ြပ ရဟု ြမစ်တား ၍၊” 13 “မိမိ တို့အဆက်ဆက်ခံ ေသာ နည်း
ဥပေဒသအားြဖင့် ဘုရားသခင် ၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်ကုိပယ် က၏။ ထုိသို့ ေသာ
အကျင့်အေလ့ များ တို့ ကုိ သင်တို့သည် ကျင့် ေလ့ ှ ိ ကသည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
14 ထုိအခါ
လူ အစုအေဝးအေပါင်းကုိ အထံေတာ်သို့ ေခါ် ၍၊ သင်တို့ ှ ိသမျှ သည်နားေထာင်
နားလည် ကေလာ။့” 15လူ ြပင် မှ လာ၍ လူ
အတင်ွး သို့ ဝင် လျက်၊ လူ
ကုိညစ်ည း ေစ ိင်ု ေသာ အရာ
တစုံတခု မျှမ ှိ ။ လူ
အတင်ွးမှ
ထွက် ေသာအရာ သည် လူ
ကုိ ညစ်ည း ေစေသာအရာ ြဖစ် ၏။” 16 ကားစရာနား ှိေသာသူမည်သည်ကားကား
ပါေစ” ဟမိုန ့ေ်တာ်မူ၏။

17လူ အစုအေဝး ှိရာမှ
က၍ အိမ် သို့
ဝင် ေတာ်မူ ပီးလျှင် ၊ တပည့် ေတာ်တို့သည် ထုိ
ဥပမာ ကုိ ေမးြမနး် က ၏။ 18 ကုိယ်ေတာ်ကလည်း၊ သင် တို့သည် ဤမျှေလာက်
ပညာ မ့ဲလျက် ေန သေလာ။ လြူပင် မှလာ၍ လူ
အတင်ွး သို့ ဝင် သမျှ သည် ှလံးု ထဲသို့ မ ဝင်။” 19 ဝမ်း ထဲသို့ ဝင် ၍ အစာ
ှိသမျှ ကုိ သန ့် ှ င်း ေစသြဖင့်
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ေရအိမ် တင်ွ
ဆင်းသွား ေသာေကာင့် ၊ လူ
ကုိ မ
ညစ်ည း ေစ ိင်ု သည်ကုိ နားမလည်ကသေလာ။” 20လူ အတင်ွးမှ ထွက် ေသာ အရာ
မူကား ၊ လူ
ကုိ ညစ်ည း ေစေသာအရာြဖစ်၏။” 21လူ အတင်ွး ှလံးု ထဲက
မေကာင်း ေသာ ကံစည် ြခင်း၊ သူ့
မယားကုိ ြပစ်မှားြခင်း၊ မိနး်မ လတ်ွ ှင့် မှားယွင်းြခင်း၊ လူ အသက်ကုိ သတ်ြခင်း၊”

22သူ့ဥစ္စာကုိ ခုိး
ြခင်း၊ ေလာဘ
လနွက်ျ းြခင်း၊ မနာလို
ြခင်း၊ လှည့်စား ြခင်း၊ ညစ်ည း ြခင်း၊ ြင စူ ြခင်း၊ သူ့
အသေရကုိ ဖျက်ြခင်း၊ ေထာင်လွှား ေစာ်ကားြခင်း၊ လျှပ်ေပါ် ြခင်း၊” 23ဤ ဆုိးညစ်
ေသာအရာ များ တို့သည် အတင်ွး မှထွက်လာ ၍
လူ ကုိ ညစ်ည း ေစကသည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
24 ကုိယ်ေတာ်သည် ထုိ
အရပ်မှထ ၍ တု ု
မိ ှင့် ဇိဒနု် မိ ၏ ေကျးလက် သို့
က ေတာ်မူ ပီးလျှင် အိမ် သို့
ဝင် ၍
အဘယ်သူ မျှမသိ ေစြခင်းငှာအလို ေတာ် ှိေသာ်လည်း ပုနး်ေ ှာင် ၍ ေနေတာ်မ မူ ိင်ု
။ 25အေကာင်းမူကား ၊ ညစ်ည း ေသာနတ် စဲွ ေသာ မိနး်မငယ် ၏ အမိ
သည် သိတင်း ေတာ်ကုိ ကား သြဖင့်၊ 26 မိမိ သမီး ထဲက
နတ်ဆုိး ကုိ ှင်ထုတ် ေတာ်မူမည်အေကာင်း
ေတာင်းပန် ေလ၏။ ထုိ
မိနး်မ ကား ၊ ေဟလသ
အမျ ိး ၊ ှုရိဖိနတ်ိ ြပည်သူြဖစ် သတည်း။ 27 ေယ ှုကလည်း၊
ေ ှးဦးစွာ သား များကုိ ဝ
စွာေကျွးပါရေစ။ သား
၏ အစာ
ကုိ ယူ
၍ ေခွး အားမ ေပး
မချ အပ် “ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
28 မိနး်မကလည်း မှနပ်ါ၏သခင် ။ ေခွး မည်သည်ကား ၊ သား
တို့၏ စား ပ်ု စားေပါက်ကုိ စားပဲွ ေအာက် ၌ စား
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မဲထုံးစံ ှ ိပါသည်ဟု ြပန် ၍ ေလျှာက်လျှင် ၊
29 ကုိယ်ေတာ်က၊ ထုိ စကား ေကာင့်
သင်သွား ေလာ။့ နတ်ဆုိး သည် သင် ၏သမီး ထဲမှ
ထွက်သွား ပီ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 30 ထုိမိနး်မသည်မိမိ အိမ် သို့ ြပန် ၍
နတ်ဆုိး ထွက်သွား သည်ကုိ၎င်း ၊ သမီး
သည် အိပ်ရာ ၌
အိပ် လျက် ှိသည်ကုိ၎င်း ေတွ့ ၏။
31တစ်ဖန်
ကုိယ်ေတာ်သည် တု ု
မိ ှင့် ဇိဒနု် မိ ၏ ေကျးလက် မှ ထွက် ၍
ေဒကေပါလိ ြပည်နယ် ကုိ ေ ှာက်သွားသြဖင့် ၊ ဂါလိလဲ အိင်ု သို့
ေရာက် ေတာ်မူ၏။ 32 ထုိအခါ
နားပင်း ၍
စကား အေသာသူ တစ်ေယာက်ကုိ အထံေတာ်သို့ ေဆာင်ခ့ဲ ၍၊ သူ့
အေပါ်မှာလက် ေတာ်ကုိ တင် ပါမည်အေကာင်း
ေတာင်းပန် က၏။ 33 ကုိယ်ေတာ်သည် ထုိသူ
ကုိ လအူစုအေဝး
ထဲက ေခါ် ၍ ၊ ဆိတ်ကွယ် ရာအရပ်သို့ သွား ပီးလျှင်၊ လက်ည ိး ေတာ်ကုိ သူ၏
နား ေပါက်၌
သွင်း ေတာ်မူ၏။ တံေထွး ှင့် ေထွး ၍
သူ၏ လျှာ ကုိလည်း တို့ ေတာ်မူ၏။ 34 ထုိေနာက် ေကာင်းကင် သို့
ကည့်ေမျှာ် ၍
ညီးတာွးသံကုိြပ လျက် ၊ ဧဖသ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ အနက်ကား၊ ပွင့် ေစဟု ဆုိလို
သတည်း။ 35 ထုိခဏြခင်း တင်ွ သူ
သည် နား
ပွင့် ြခင်း၊ လျှာ ေကာ လတ်ွ ြခင်း ှ ိသြဖင့် စကား ပီ ပီ ေြပာ ိင်ု၏။ 36 ထုိအေကာင်း
ကုိ အဘယ်သူ အားမျှမေြပာ ေစြခင်းငှာ သူ တို့ ကုိ ပညတ် ေတာ်မူ၏။ ပညတ် ေတာ်မူ
ေသာ်လည်း သူ တို့သည် သာ၍
အလနွ် သိတင်းကားေြပာ က၏။ 37အတိင်ုး ထက်အလနွမိ်နး်ေမာ ေတေွဝလျက် ှိ၍၊
သူသည် အလံးုစုံ
တို့ ကုိ ေလျာက်ပတ် စွာ ြပ ေတာ်မူ ပီ။ နားပင်း ေသာသူ တို့ ကုိ ကား ေစေတာ်မူ ပီအ
ေသာသူ တို့ ကုိစကား ေြပာေစေတာ်မူ ပီဟဆုို က၏။

8
1 ထုိ အခါ
စုေဝး ေသာသူအလနွ် များ၍ စားစရာ
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မ ှိ လျှင် ၊ ေယ ှုသည် တပည့် ေတာ်တို့ ကုိ ေခါ် ၍၊ 2ဤ လူ များကုိ ငါသနား ၏။
သုံး
ရက် ပတ်လံးု ငါ ှင့်အတူ ှိ က ပီ။ စားစရာ
အလျှင်း မ ှိ ။” 3 “အချ ိ တို့သည် အေဝး
က လာ သည်ြဖစ်၍ ၊ အစာမစားမီှ သူ
တို့ အိမ် သို့
ငါလွှတ် လျှင်
လမ်း ခရီး၌
ေမာ က လိမ့်မည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
4တပည့် ေတာ်တို့ကလည်း ၊ ဤ
ေတာ အရပ်၌
ဤသူ တို့ ကုိ အဘယ်သို့ ဝ စွာေကျွး ိင်ု မည်နည်းဟု ေလျှာက် ကေသာ်၊
5 ကုိယ်ေတာ်က၊ သင်တို့တင်ွ မုန ့် ဘယ် ှစ် လံးု ှ ိ ပါသနည်း ဟု ေမး
ေတာ်မူလျှင် ၊ မုန ့ခု် ှစ် လံးု ှ ိပါသည်ဟု ေလျှာက် က၏။ 6 ထုိအခါ “လူ အစုအေဝး
ကုိ ေြမ ေပါ်မှာ ေလျာင်း ကေစ ဟု အမိန ့် ေတာ် ှိ၏။ မုန ့် ခုနစ် လံးုကုိလည်း
ယူ ၍ ေကျးဇူး ေတာ်ကုိ ချးီမွမ်း ပီးမှမုန ့ကုိ်ဖ့ဲ ၍
လမူျားတို့ေ ှ ၌ ထည့် ေစြခင်းငှာ တပည့် ေတာ်တို့အား ေပး
ေတာ် မူသည် အတိင်ုး သူ တို့သည် ထည့် က၏။ 7 အနည်းငယ် မျှ ေသာ ငါး
ေကာင်ကေလးလည်း
ှိ သည်ြဖစ်၍ ၊ ေကျးဇူး ေတာ်ကုိ ချးီမွမ်း ပီးမှ လူများေ ှ ၌ ထည့် ေစြခင်းငှာမိန ့်

ေတာ်မူ၏။ 8 ထုိသူတို့သည် စား
၍
ဝ က ပီးမှ ကင်းရစ် ေသာအကျ ိးအပ့ဲ ကုိ ေကာက်သိမ်း ၍
ခုနစ် ေတာင်း အြပည့် ရက၏။ 9 စားေသာသူအေရအတက်ွကား၊ လေူလးေထာင် မျှ
ေလာက်
ှိ သတည်း။ ထုိသူ
တို့ ကုိ လွှတ် ေတာ်မူ ပီးမှ ၊ 10တပည့် ေတာ်တို့ ှင့်တကွ ေလှ ထဲသို့
ချက်ြခင်း ဝင် ၍ ၊ ဒါလမ သု ေကျးလက် သို့
ေရာက် ေတာ်မူ၏။ 11 ထုိအခါ
ဖာရိ ှဲ တို့သည် ထွက်လာ ၍
ကုိယ်ေတာ် ှင့် ေဆွးေ းွ ြငင်းခုံသည် တင်ွ စုံစမ်း ေ ှာင့် ှက် ြခင်း ငှာ၊ မုိ ဃ်း
ေကာင်းကင်က ြဖစ်ေသာ နမိိတ် လက္ခဏာကုိ ေတာင်း က၏။ 12 ကုိယ်ေတာ် သည်
စိတ် ှလံးုညည်းတာွး သံကုိ ြပ ေတာ်မူလျက် ဤ လမူျ ိး သည်နမိိတ် လက္ခဏာကုိအ
ဘယ်ကာင့် ေတာင်း သနည်း။ငါအမှန် ဆုိ သည်ကားဤ လမူျ ိး အား နမိိတ် လက္ခဏာ
ကုိ မ
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ြပ ရ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ ပီးလျှင်၊ 13 ထုိသူ တို့ ှ ိရာမှထွက် ၍
တစ်ဖန်
ေလှထဲသို့ ဝင် ပီးလျှင်ကမ်းတစ်ဘက် သို့
ြပန် ေတာ်မူ၏။
14တပည့်ေတာ်တို့သည် မုန ့် ကုိယူ ြခင်းငှာေမ့ေလျာ့ ကသြဖင့် ၊ ေလှ ေပါ်မှာ သူ တို့ ၌
မုန ့် တစ်လံးုတည်း သာ ှိ ၏။ 15 ကုိယ်ေတာ်ကလည်း ၊ ဖာရိ ှ ဲ တို့၏တေဆး ကုိ၎င်း
၊ ေဟ ုဒ် ၏တေဆး ကုိ၎င်း၊ သတိ
ှင့် က ်ေ ှာင် က ဟု ပညတ် ေတာ်မူ၏။ 16တပည့်ေတာ်တို့ ကုိလည်း ၊ ငါတို့ ၌
မုန ့် မ ပါ ေသာေကာင့်
ဤစကားကုိ မိန ့ေ်တာ်မူသည်ဟု အချင်းချင်း ေဆွးေ းွ ေြပာဆုိက၏။ 17 ေယ ှုသည်
သိ
ေတာ်မူလျှင် ၊ သင်တို့ ၌ မုန ့် မ ပါ သည်ကုိေထာက် ၍ အဘယ်ေကာင့် အချင်းချင်း
ေဆွးေ းွ ေြပာဆုိကသနည်း။ ယခုတိင်ုေအာင် ှလံးု မ သွင်း၊ နား
မ လည်ကသေလာ။ သင် တို့ စိတ် ှလံးုမုိက် ေသး သေလာ။” 18 မျက်စိ ှ ိ လျက်
ပင်မ ြမင် ၊ နား
ှ ိ လျက်ပင် မ
ကား ၊ စိတ်မ ေအာက်ေမ့ ဘဲေနကသေလာ။” 19 မုန ့် ငါး လံးုကုိ လငူါးေထာင် အား
ငါဖ့ဲ ေသာအခါ
အကျ ိးအပ့ဲ ဘယ် ှစ် ေတာင်း
ေကာက်သိမ်း သနည်း
ဟု ေမး ေတာ်မူလျှင်၊ တစ်ဆယ့် ှစ် ေတာင်းေကာက်သိမ်းပါသည်ဟု ေလျှာက် က၏။
20 “မုန ့ခု်နစ် လံးုကုိ လေူလးေထာင် အား
ငါဖ့ဲေသာအခါ
အကျ ိးအပ့ဲ ဘယ် ှစ် ေတာင်း
ေကာက်သိမ်း သနည်း ဟု ေမးေတာ်မူလျှင်၊
ခုနစ် ေတာင်းေကာက်သိမ်းပါသည်ဟု ေလျှာက် က၏။
21 .သို့ ြဖစ်လျှင် ၊ သင် တို့သည် နားမ လည်ဘဲ အဘယ်သို့ ေန ကသနည်း” ဟု မိန ့်
ေတာ်မူ၏။

22 ဗက်ဇဲဒ မိ သို့
ေရာက် ေတာ်မူလျှင် ၊ လကူနး် တစ်ေယာက်ကုိ အထံ
ေတာ်သို့ ေဆာင်ခ့ဲ ၍ ၊ ထုိသူ
ကုိ တို့
ေတာ်မူမည်အေကာင်း ေတာင်းပန် က၏။ 23 ကုိယ်ေတာ်သည် လကူနး် ကုိလက် ဆဲွ
၍ မိ ြပင် သို့ ထွက် ပီးမှ ၊ သူ၏
မျက်စိ ကုိ တံေထွး ှင့်ေထွး ၍
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သူ့ အေပါ်မှာလက် ေတာ်ကုိတင် လျက်၊ သင်သည် တစ်စုံတစ်ခု ကုိ ြမင်သေလာ ဟု
ေမး ေတာ်မူ၏။

24 ထုိသူသည် ကည့်ေမျှာ် လျှင် ၊ လူ
တို့သည် သစ်ပင် က့ဲသို့ ြဖစ်၍ လှမ်းသွား သည်ကုိ အကျွ ်ပ်ုြမင် ပါသည် ဟု ေလျှာက်
၏။ 25 ေနာက်တစ်ဖန် သူ၏ မျက်စိ ေပါ်မှာ လက် ေတာ်ကုိတင် ၍
ကည့်ေမျှာ် ေစေတာ်မူလျှင် ၊ သူသည် ပကတိ
အြဖစ်သို့ ေရာက်၍
အလံးုစုံ တို့ ကုိ ှ င်းလင်း စွာြမင် ေလ၏။ 26 ကုိယ်ေတာ်ကလည်း၊ မိ ထဲသို့ မ ဝင်
ှင့်။ မိ ၌ အဘယ်သူကုိမျှမေြပာ ှင့် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၍
သူ့ ကုိ မိမိ
ေနရာ သို့
လွှတ် လိက်ုေလ၏။ 27 ေယ ှု သည် ဖိလိပ္ပု
ကဲသရိ မိ ၏ ေကျးလက် သို့
တပည့် ေတာ်တို့ ှင့်တကွ က ေတာ်မူစ ် ၊ လမ်း ခရီး၌
လူ များတို့သည် ငါ ့ ကုိ အဘယ်သူ ြဖစ် သည်ဆုိ ကသနည်း ဟု တပည့် ေတာ်တို့ ကုိ
ေမးြမနး် ေတာ်မူလျှင်၊ 28လအူချ ိ က၊ ကုိယ်ေတာ်သည် ဗတ္တိဇံ
ဆရာေယာဟန် ြဖစ်သည်ဟ၍ူ၎င်း၊ အချ ိ က ဧလိယ
ြဖစ်သည် ဟ၍ူ၎င်း ၊ အချ ိ က ပေရာဖက် တပါးပါး ြဖစ်သည်ဟ၍ူ၎င်း ဆုိ
ကပါ၏ဟု ေလျှာက် ကေသာ်၊ 29သင် တို့လည်း
ငါ ့ ကုိ အဘယ်သူ ြဖစ် သည် ဆုိ
ကသနည်း
ဟု ေမးြမနး် ေတာ်မူလျှင် ၊ ေပတ ု က၊ ကုိယ်ေတာ် သည် ခရစ်ေတာ် ြဖစ် ေတာ်မူ
သည်ဟု ေလျှာက် ေလ၏။

30 ကုိယ်ေတာ် ၏အေကာင်း ကုိ အဘယ်သူ အားမျှမေြပာ စိမ့်ေသာငှာတပည့် ေတာ်
တို့ ကုိ ပညတ် ေတာ်မူ၏။ 31 ထုိမှတစ်ပါး၊ လူ သား သည်များစွာ ခံရ မည်။ လူ
အ ကီးအကဲ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အ ကီး၊ ကျမ်းြပ ဆရာတို့၏ ြငင်းပယ် ြခင်းကုိ၎င်း ၊
အေသ
သတ်ြခင်းကုိ၎င်းခံရမည်။ သုံး
ရက်ေြမာက် ေသာေန ့ ၌ ထေြမာက် လိမ့်မည် ဟေူသာ အေကာင်းများကုိ တပည့်
ေတာ်တို့အား ြပ စ ြပ ေတာ်မူ၏။ 32 ထုိသို့အတည့်အလင်း ြပေတာ်မူေသာေကာင့် ေပ
တ ု
သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ မိမိ
ှင့်အတေူခါ် ၍
အြပစ်တင် ေသာစကား ကုိ ေလျှာက် ေသာ် ၊ 33 ကုိယ်ေတာ်သည် မျက် ှာေတာ်ကုိ
လှည့် ၍
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တပည့် ေတာ်တို့ ကုိ ကည့် ှု လျက်၊ အချင်းရနသူ် ၊ ငါ ့ ေနာက် သို့ ဆုတ် ေလာ။့ သင်
သည် ဘုရားသခင် ၏အရာ ကုိ စိတ်မ စဲွလမ်း ၊ လူ
တို့၏အရာ ကုိသာ စဲွလမ်းသည် ဟ၍ူေပတ ု
ကုိ ဆုံးမ ေတာ်မူ၏။ 34 ထုိအခါ
တပည့် ေတာ်တို့ ှင့်
ပရိသတ် များကုိ ေခါ် ေတာ်မူ ပီးလျှင်၊ အကင်သူ သည် ငါ ၌ဆည်းကပ် ြခင်းငှာ
အလို ှ ိ ၏။ ထုိသူသည် ကုိယ်ကုိကုိယ် ြငင်းပယ် ရမည်။ ကုိယ် လက်ဝါးကပ်တိင်ု ကုိ
ထမ်း ၍
ငါ ့ ေနာက်သို့ လိက်ု ရမည်။” 35အကင်သူ သည် မိမိ
အသက် ကုိ ကယ်ဆယ် ြခင်းငှာအလို ှ ိ ၏။ ထုိသူသည် အသက် ှုံး လိမ့်မည်။
အကင်သူ သည် ငါ ့ ေကာင့် ၎င်း ၊ ဧဝံေဂလိ
တရားေကာင့်၎င်း အသက် ှုံး ၏။ ထုိသူသည် မိမိ
အသက် ကုိ ကယ်ဆယ် လိမ့်မည်။” 36လူ သည်ဤ စကဝဠာ ကုိ အကင်းမ့ဲ အစုိးရ
၍ မိမိ
အသက် ဝိညာ ် ှုံး လျှင်
အဘယ် ေကျးဇူး ှ ိသနည်း။” 37 မိမိ အသက် ဝိညာ ်ကုိ အဘယ် ဥစ္စာ ှင့်
ေရွး ိင်ုသနည်း။” 38 “ေမျာက်မထား ေသာ ဤ
လမူျ ိး ဆုိး တင်ွ အကင်သူ သည် ငါ ့ ကုိ၎င်း ၊ ငါ ့ စကား ကုိ၎င်း ှက် ၏။ လူ
သား
သည် မိမိ
အဘခမည်းေတာ် ၏ ဘုနး် အာ ေုဘာ်ကုိ ေဆာင် လျက်၊ သန ့် ှ င်း ေသာ ေကာင်းကင်
တမန် အြခံအရံတို့ ှင့် ကလာ ေသာအခါ
ထုိသူ ကုိ ှက် ေတာ်မူလတံ။့

9
1 ငါအမှန် ဆုိ သည်ကား၊ ဘုရားသခင် ၏ ိင်ုငံ ေတာ်သည် တနခုိ်း ှင့်တကွတည်
ေကာင်းကုိ ဤ
အရပ်၌ ှိ ေသာသူ
အချ ိ တို့သည် မ
ြမင် မီှေသ ြခင်းသို့ မ
ေရာက် ရက ဟမိုန ့် ေတာ်မူ၏။ 2 ေြခာက် ရက် လနွ် ေသာအခါ ေယ ှု သည် ေပတ ု
၊ ယာကုပ် ၊ ေယာဟန် တို့ ကုိေခါ် ၍ ၊ အြခား သူမပါဘဲြမင့် လှစွာေသာ ေတာင် ေပါ်
တင်ွဆိတ်ကွယ် ရာအရပ်သို့
ေဆာင်က ေတာ်မူ၏။ သူ
တို့ေ ှ ၌ထူးြခားေသာ အဆင်း အေရာင် ှင့် ြပည့်စုံသည်ြဖစ်၍ ၊ 3အဝတ် ေတာ်လည်း
ေြပာင်လက် လျှက်၊ ဤေြမ ၌
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အဘယ်ခဝါသည် မျှ မ
တတ် ိင်ု ေအာင် မုိဃ်းပွင့်က့ဲသို့ အလနွ် ြဖ လျက် ှိ၏။ 4 ေမာေ ှ ှင့်
ဧလိယ သည် ထင် ှား ၍
ေယ ှု ှင့်အတူ စကားေြပာလျက် ှိ ၏။ 5 ထုိအခါ
ေပတ ု က အ ှင် ဘုရား၊ ဤ
အရပ်၌ ေန
ဘွယ်ေကာင်း ပါ၏။ ကုိယ်ေတာ် ဘို့ တဲတစ် ေဆာင်၊ ေမာေ ှ ဘို့တစ် ေဆာင်၊ ဧလိယ
ဘို့တစ် ေဆာင်၊ တဲ
သုံး ေဆာင်ကုိ အကျွ ်ပ်ုတို့ ေဆာက်လပ်ု ပါရေစဟု ေလျှာက် ေလ ၏။ 6 တပည့်
ေတာ်တို့သည် အလနွေ်ကာက် ေသာေကာင့်
ေပတ ုသည် ေယာင်ယမ်း ၍ ထုိသို့ ေလျှာက် သတည်း။ 7 ထုိအခါ
မုိဃ်းတိမ် သည် သူ
တို့ ကုိလွှမ်းမုိး ၍ ၊ ဤသူ
သည်ငါ ၏ချစ် သား ေပတည်း ။ သူ
၏စကားကုိ နားေထာင် ကေလာဟ့ု မုိဃ်းတိမ် က
အသံ ေတာ်ြဖစ် ေလ၏။
8 ထုိခဏြခင်း တင်ွ တပည့်ေတာ်တို့သည် ပတ်လည်သို့ ကည့် ှု လျှင်၊ မိမိ
တို့ ှင့်အတူ ေယ ှု တေယာက်တည်း မှတပါး
အဘယ်သူ ကုိမျှ မ
ြမင် က။ 9 ေတာင် ေပါ် မှဆင်းက ေသာအခါ ကုိယ်ေတာ်က၊
လူ သား သည် ေသ
ြခင်းမှ
မ ထေြမာက် မီှတိင်ုေအာင်သင်တို့ ယခုြမင် ေသာအရာ ကုိ အဘယ်သူ အားမျှ မကား
မေြပာ က ှင့်” ဟု တပည့် ေတာ်တို့ ကုိ ပညတ် ေတာ်မူ၏။ 10တပည့်ေတာ်တို့သည် ထုိ
စကား
ကုိ မှတ်မိ ၍
ေသ ြခင်းမှ
ထေြမာက် ြခင်းသည် အဘယ်သို့ ဆုိလို သနည်း ဟု အချင်းချင်း ေဆွးေ းွေမးြမနး်
က ၏။ 11 ထုိအခါ
တပည့်ေတာ်တို့က၊ ဧလိယ
သည် အရင် လာ မည်ဟု ကျမ်းြပ ဆရာတို့သည် အဘယ်ေကာင့် ဆုိ ပါသနည်းဟု
ေမးေလျှာက် ကလျှင် ၊ 12 ကုိယ်ေတာ်က၊ ဧလိယ သည် အရင် လာ ၍ အလံးုစုံ
တို့ ကုိ ြပ ြပင် ရသည် မှန် ေပ၏။ လူ
သား သည်လည်း
အလနွ် ဆင်းရဲ ၍
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က့ဲရဲ ပယ်ထားြခင်းကုိ ခံရမည်ဟု ကျမ်းစာ လာ၏။” 13 ငါဆုိ သည်ကား၊ ဧလိယ
သည် ေရာက် ေလ ပီ။ သူ
၏အေကာင်း ကုိ ကျမ်းစာေရး ထားသည်အတိင်ုး လူ များသည် သူ့
အားြပ ချင် သမျှ ကုိ ြပ က ပီ” ဟမိုန ့် ေတာ်မူ၏။
14တပည့် ေတာ်တို့ ှ ိရာ သို့ ေရာက် ေတာ်မူေသာအခါ များစွာ ေသာလူ အစုအေဝး
သည် သူ
တို့ ကုိ ဝုိင်း လျက် ၊ ကျမ်းြပ ဆရာတို့သည် သူ
တို့ ှင့်
ေဆွးေ းွ ေမးြမနး် ကသည်ကုိ ြမင် ေတာ်မူ၏။ 15 စုေဝး လျက် ှိေသာ လအူေပါင်း
တို့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိြမင် လျှင် ချက်ြခင်း အံဩ့ မိနး်ေမာြခင်း ှ ိလျက်
အထံ ေတာ်သို့ ေြပး ၍
ှ တ်ဆက် က၏။ 16 ကုိယ်ေတာ်ကလည်း ၊ သင်တို့သည် သူ
တို့ ှင့်
အဘယ်သို့ ေဆွးေ းွ ေမးြမနး်ကသနည်း ဟု ကျမ်းြပ ဆရာ တို့ ကုိ ေမး ေတာ်မူလျှင်၊
17လူ အစုအေဝး၌ ပါေသာ သူ
တေယာက် က၊ အ ှင် ဘုရား၊ အ
ေသာနတ် အစဲွခံရ ေသာ အကျွ ်ပ်ု ၏သား ကုိ အထံ
ေတာ်သို့
ေဆာင်ခ့ဲ ပါ ပီ။ 18 နတ်သည် ဘမ်းစား ေလ ရာရာ၌ သူ့
ကုိေြမေပါ်မှာလဲှ ၍ ၊ သူ
သည်လည်း
ခံတင်ွး မှ အြမ တ်ထွက်လျက် ၊ အံသွား ခဲ ကိတ် လျက် ၊ ပိနေ်ြခာက် လျက်ေနရ
ပါ၏။ ထုိနတ် ကုိ ှင်ထုတ် ပါမည်အေကာင်း
တပည့် ေတာ်တို့အား အကျွ ်ပ်ုေလျှာက် ၍
သူတို့သည် မ
တတ် ိင်ု ကပါဟု ေလျှာက် ေသာ်၊
19 ကုိယ်ေတာ်က၊
ယုံကည် ြခင်းမ ှိေသာအမျ ိး ၊ ငါသည် သင် တို့ ှင့်တကွ အဘယ်မျှ ကာလ ပတ်လံးု
ေန ရ မည်နည်း။ သင် တို့ ကုိ အဘယ်မျှ ကာလ ပတ်လံးုသည်းခံ ရမည်နည်း။ သူငယ်
ကုိ ငါ ့ ထံသို့ ယူခ့ဲ က” ဟု မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ယူခ့ဲ က၏။ 20 ထုိနတ် သည်
ကုိယ်ေတာ် ကုိြမင် လျှင် ချက်ြခင်း သူငယ် ကုိ ေတာင့်မာ ေစသြဖင့်
သူငယ်သည် ေြမ ေပါ်မှာ လဲ ၍
အြမ တ် ထွက်လျက် ကုိယ်ကုိ လိှမ့် လျက်ေန၏။ 21 ကုိယ်ေတာ်ကလည်း၊
ဤသို့ ြဖစ် သည်ကား၊ အဘယ်မျှေလာက် ကာ ပီနည်း” ဟု သူငယ် ၏အဘ အား
ေမး
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ေတာ်မူလျှင် ၊ အဘက၊ ငယ် ေသာအရွယ်ကပင် ြဖစ်ပါ၏။ 22 သူငယ် ကုိ ေသ
ေစြခင်းငှာ မီး ၌ ၎င်း ၊ ေရ
၌ ၎င်း
အ ကိမ် ကိမ် လဲ ေစတတ်၏။ သို့ ေသာ်လည်း ကုိယ်ေတာ်သည် တတ် ိင်ု ေတာ်မူလျှင်
အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ သနား
၍ကယ် ေတာ်မူပါဟု ေလျှာက် ေလ၏။
23 ေယ ှု ကလည်း ၊
သင်သည် ယုံကည် ိင်ုသေလာ။ ယုံကည် ေသာသူ ြဖစ် လျှင် ခပ်သိမ်း ေသာအမှုတို့
ကုိ တတ် ိင်ု သည်” ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။

24 သူငယ် ၏အဘ သည် ချက်ြခင်း ဟစ်ေကာ် ၍ အကျွ ်ပ်ုယုံ ကည် ပါ၏သခင်။ မ
ယုံကည် သည်ကုိ မစ
ေတာ်မူပါဟု မျက်ရည် ှင့် ေလျှာက် ြပနေ်လ၏။ 25 ထုိအခါ
လူ များတို့သည် စုေဝး
လျက် ေြပးလာကသည်ကုိ ေယ ှု သည်ြမင် လျှင်၊ နားပင်း ၍
စကား အ
ေသာနတ် ၊ သူငယ် မှ ထွက် ေလာ၊့ ေနာက်တစ်ဖန် မဝင် ှင့် ငါ အမိန ့် ှ ိ၏ ဟု ထုိ
ညစ်ည း ေသာနတ် ကုိ ဆုံးမ
၍ မိန ့်
ေတာ်မူသြဖင့် ၊ 26 နတ်သည် ေအာ်ဟစ် ၍
အလနွ် ေတာင့်မာ ေစ ပီးမှ ထွက်သွား ၏။ သူငယ်သည် ေသ
သက့ဲသို့ ြဖစ် ၏။ ေသ
ပီဟု လမူျား ဆုိ က၏။ 27 ေယ ှု သည် သူ၏
လက် ကုိကုိင် ၍ ချ ီက ေတာ်မူသြဖင့် သူသည်ထ ေလ၏။ 28 အိမ် သို့
ဝင် ေတာ်မူ ပီးမှ တပည့် ေတာ်တို့က၊ အကျွ ်ပ်ု တို့သည် ထုိနတ် ကုိ အဘယ်ေကာင့်
မ ှင်ထုတ် ိင်ု ပါသနည်းဟု တိတ်ဆိတ် စွာေမးေလျှာက် ကေသာ်၊ 29 ကုိယ်ေတာ်က၊
ဆုေတာင်း ြခင်း၊ အစာေ ှာင်ြခင်းမှတစ်ပါး
အဘယ်သို့ ေသာအားြဖင့် ထုိ နတ်မျ ိ း သည် မ
ထွက် ိင်ု ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 30 ထုိ အရပ်မှထွက် ၍ ဂါလိလဲ ြပည်အလယ်၌ ေ ှာက်
သွား ကစ ်တင်ွအဘယ်သူ မျှသိ ေစြခင်းငှာ အလို
ေတာ်မ ှိ။ 31အေကာင်းမူကား ၊ လူ
သား သည် လူ
တို့လက် သို့
အပ် ှံ ြခင်းကုိ၎င်း ၊ အေသ သတ်ြခင်းကုိ၎င်းခံရမည်။ 32 ခံ ပီးမှ သုံး ရက်ေြမာက်
ေသာေန ့ ၌ ထေြမာက် လိမ့်မည်ဟေူသာ အေကာင်းများကုိ တပည့် ေတာ်တို့အား ြပ
ေတာ်မူ၏။ ထုိအေကာင်း များကုိ သူ
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တို့သည် နားမလည် ေသာ်လည်း ၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိ မေမး
မ ေလျှာက်ဝ့ံ က။ 33ကေပရေနာင် မိ သို့
ေရာက် ၍
အိမ် ၌ ှိ ေတာ် မူလျှင် ၊ သင်တို့သည် လမ်း ၌ အဘယ် အမှု ကုိ အချင်းချင်း
ြငင်းခုံ ကသနည်းဟု ေမး ေတာ်မူသည်ကုိ၊ 34 သူ တို့သည် တိတ်ဆိတ် စွာေန က၏။
အေကာင်းမူကား ၊ အဘယ်သူ သည်သာ၍ ကီးြမတ်အံန့ည်းဟု လမ်း ၌
အချင်းချင်း ြငင်းခုံ က၏။ 35 ထုိအခါ ကုိယ်ေတာ်သည် ထုိင် လျက် တစ်ကျပ်ိ ှစ်
ပါးတို့ ကုိေခါ် ေတာ်မူ၍ ၊
အရင် အဦးြဖစ်လို ေသာသူ
မည်သည်ကား ေနာက်ဆုံး ြဖစ် ရမည်။ အလံးုစုံ
တို့၏ အေစခံ
လည်း ြဖစ် ရမည်” ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
36 သူငယ် တစ်ေယာက်ကုိလည်း ယူ ၍ သူ
တို့အလယ် ၌ ထား ပီးမှ လက်ေတာ် ှင့်ချပုိီက် လျက်၊ 37အကင်သူ သည် ငါ ့မျက် ှာ
ကုိေထာက်၍ဤက့ဲသို့ ေသာ သူငယ် တစ်စုံတစ်ေယာက် ကုိလက်ခံ ၏။ ထုိသူ သည် ငါ ့
ကုိပင်လက်ခံ ၏။ ငါ ့ ကုိလက်ခံ ေသာသူ သည်လည်း ငါ ့ ကုိသာ လက်ခံ သည်မ ဟတ်ု။
ငါ ့ ကုိေစလွှတ်
ေတာ်မူေသာသူ ကုိပင် လက်ခံသည်” ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
38 ေယာဟန် ကလည်း၊ အ ှင် ဘုရား၊ အကျွ ်ပ်ု တို့ ှင့် အတူ မ လိက်ု ဘဲလျက်
ကုိယ်ေတာ် ၏နာမ ကုိ အမီှြပ
နတ်ဆုိး တို့ ကုိ ှင်ထုတ် ေသာသူတစ် ေယာက်ကုိ အကျွ ်ပ်ုတို့ ေတွ့ပါ၏။ သူသည်
အကျွ ်ပ်ု တို့ ှင့်အတမူ လိက်ု
ေသာေကာင့်
အကျွ ်ပ်ုတို့သည် ြမစ်တား ကပါသည်ဟု ေလျှာက် ေလေသာ်၊
39 ေယ ှု က၊ ထုိသူ ကုိမ ြမစ်တား က ှင့်။ ငါ ့ နာမ ကုိ အမီှြပ လျက် တနခုိ်း ကုိြပ
၍
ငါ ့ ကုိအလယ်ွတကူ က့ဲရဲ ိင်ု ေသာသူ တစ်ေယာက်မျှ မ ှိ ။” 40 သင်တို့၏ရနသူ်
ဘက်၌မ ှိ ေသာသူ သည် သင်တို့ ဘက် ၌ ှိ ၏။” 41သင်တို့သည်ခရစ်ေတာ် ှင့် ဆုိင်
သည်ဟု ငါမ့ျက် ှာကုိေထာက်၍အကင်သူ သည် သင် တို့အား ေရ
တခွက် ကုိမျှေပး ၏။ ထုိသူသည် အကျ ိး ကုိ မ
ရဘဲမ ေနရာ၊ ငါအမှန် ဆုိ ၏။” 42 ငါ ့ ကုိ ယုံ ကည် ေသာ ဤ
သူငယ် တစ်စုံတစ်ေယာက် ကုိ အကင်သူ သည် မှားယွင်း ေစ၏။ ထုိ သူသည်
လည်ပင်း ၌
ကိတ်ဆုံ ေကျာက်ကုိဆဲွ ၍
ပင်လယ် ၌ ချ ြခင်းကုိခံရလျှင်
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အေနသာ၍ ေကာင်း ၏။” 43သင် ၏လက် သည်သင့် ကုိမှားယွင်း ေစလျှင်
လက် ကုိြဖတ် ေလာ။့” 44 ပုိးမေသ၊ မီးမ ငိမ်းရာ၊ ငရဲ
အတင်ွး မ ငိမ်း ိင်ု ေသာ မီး
ထဲသို့ လက် ှစ် ဘက်စုံ ှင့် ဝင် ရသည်ထက် ၊ လက် ချ ိ တဲ့ ၍ အသက် ှင်ြခင်းသို့
ဝင်စား ေသာ် သာ၍ ေကာင်း၏။” 45သင် ၏ေြခ သည် သင့် ကုိမှားယွင်း ေစလျှင်
ေြခ ကုိြဖတ် ေလာ။့” 46 ပုိးမေသ၊ မီးမ ငိမ်းရာ၊ ငရဲ
အတင်ွး မ ငိမ်း ိင်ုေသာမီးထဲသို့ ေြခ ှစ် ဘက်စုံ ှင့်ချ ြခင်းကုိ ခံရသည်ထက် ၊ ေြခ
ချ ိ တဲ၍့ အသက် ှင်ြခင်းသို့
ဝင်စား ေသာ် သာ၍ ေကာင်း၏။” 47သင် ၏မျက်စိ သည်လည်း
သင့် ကုိမှားယွင်း ေစလျှင်
မျက်စိ ကုိထုတ် ေလာ။့” 48 ပုိး မ ေသ ၊ မီး
မ ငိမ်း ရာ ၊ ငရဲ
မီးထဲသို့
မျက်စိ ှစ် ဘက်စုံ ှင့်ချ ြခင်းကုိ ခံရသည်ထက် ၊ မျက်စိ တစ်ဘက် ှင့် ဘုရားသခင်
၏ ိင်ုငံ ေတာ်သို့
ဝင်စား ေသာ် သာ၍ ေကာင်း၏။” 49 ယဇ်ေကာင် ှိသမျှတို့ ၌ ဆားခတ်ရသက့ဲသို့
ခပ်သိမ်း ေသာသူတို့သည် မီး
ဆား ခတ်ြခင်းကုိ ခံရကမည်။” 50ဆား သည်ေကာင်း ၏သို့ ေသာ်လည်း အငန် ကင်း
ေပျာက်လျှင် ၊ ငနေ်သာအရသာ ကုိ အဘယ်သို့ ရြပနမ်ည်နည်း။ သင် တို့ ၌ ဆား ှိ ေစ
ကေလာ။့ အချင်းချင်း အသင့်အတင့် ေနကေလာ့ ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။

10
1 ထုိ အရပ်မှ ကုိယ်ေတာ်သည်ထ ၍
ေယာ်ဒန် ြမစ်တစ်ဘက် ကုိ ေ ှာက်သွားသြဖင့်
ယုဒ ြပည် စွနး်သို့
ေရာက်
ေတာ်မူ၏။ လူ
များတို့သည် အထံ
ေတာ်၌ စုေဝး ြပန် ၍၊ ထုံးစံ
ှ ိေတာ်မူသည်အတိင်ုး တစ်ဖန်
ဆုံးမ ဩဝါဒေပးေတာ်မူ၏။ 2 ဖာရိ ှဲ တို့သည် အထံေတာ်သို့လာ ၍ ၊ လူ
သည် မိမိမယား
ှင့်ကွာ အပ် သေလာဟု စုံစမ်း ေ ှာင့် ှက်ြခင်းငှာေမးေလျှာက် ကေသာ်၊ 3 ေယ ှုက၊

ေမာေ ှ သည်သင် တို့အား အဘယ်သို့ စီရင် သနည်း ဟလှုန် ၍ ေမး ေတာ်မူလျှင်၊ 4 သူ
တို့က၊ ြဖတ်စာ ကုိ ေပး
၍ မယား ှင့် ကွာ ေစြခင်းငှာေမာေ ှ စီရင် ပါသည်ဟု ေလျှာက် က၏။
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5 ေယ ှု ကလည်း ၊ သင် တို့ စိတ် ှလံးု ခုိင်မာေသာေကာင့်
ေမာေ ှသည် ထုိ
ပညတ် ကုိ ေရး ထားသတည်း။” 6 ဘုရားသခင်ဖနဆ်င်း ေတာ်မူစက
ေယာက်ျား ှင့် မိနး်မ ှစ်ေယာက်တည်းကုိ ဖနဆ်င်း ေတာ်မူ၏။” 7 ထုိ အေကာင်း
ေကာင့်ေယာက်ျား သည် ကုိယ် မိဘ ကုိစွန ့် ၍ ကုိယ် ခင်ပွနး် ၌ မီှဝဲ သြဖင့် ၊” 8 ထုိသူ
ှစ် ေယာက်တို့သည် တသား
တကုိယ်တည်းြဖစ် ရလိမ့်မည်။ ထုိေကာင့်
လင်မယားတို့သည် ှစ် ဦးမ ဟတ်ု
တစ်ဦးတည်း ြဖစ်၏။” 9 ဘုရားသခင် တွဲဘက် ၍ ထမ်းဘုိးတင်ေတာ်မူေသာအရာ
ကုိ လူ
မ ခဲွ မခွာေစ ှင့်” ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
10 ေနာက်တစ်ဖန် တပည့် ေတာ်တို့သည် အိမ် ၌ ှိစ ်၊ ထုိ
အေကာင်း ကုိ ေမးေလျှာက် ြပန် က၏။ 11 ကုိယ်ေတာ်ကလည်း၊ အကင်သူ သည်
မယား
ှင့်ကွာ ၍ အြခား ေသာမိနး်မ ှင့် စုံဘက် ြခင်းကုိြပ ၏။ ထုိ သူသည် မိမိမယားကုိ

ြပစ်မှား ၏။” 12 မိနး်မ သည်လည်း
မိမိ လင် ှင့်ကွာ ၍ အြခား ေသာေယာက်ျား ှင့်စုံဘက် ြခင်းကုိြပ လျှင်
မှားယွင်း ြခင်းသို့ ေရာက်သည်” ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
13 ထုိအခါ သူငယ် တို့ ကုိ လက်ေတာ် ှင့် တို့
ေစြခင်းငှာ အထံ ေတာ်သို့ ေဆာင်ခ့ဲ သည်ြဖစ်၍၊ တပည့် ေတာ်တို့သည် ေဆာင်ခ့ဲေသာ
သူ တို့ ကုိ အြပစ်တင် က၏။ 14 ေယ ှု သည်ြမင် ေတာ်မူလျှင်
အမျက် ေတာ်ထွက်၍ ၊ ထုိ သူငယ် တို့ ကုိ ငါ ့ ထံသို့ လာ ပါေစေလ။ မ
ဆီးတား က ှင့်။ ဘုရားသခင် ၏ ိင်ုငံ ေတာ်သည် ထုိသို့ ေသာ
သူတို့၏ ိင်ုငံြဖစ် ၏။” 15 ငါအမှန် ဆုိ သည်ကား၊ အကင်သူ သည် ဘုရားသခင်
၏ ိင်ုငံ ေတာ်ကုိ သူငယ် က့ဲသို့ မ ခံယူ ၊ ထုိသူသည် ိင်ုငံ ေတာ်သို့ မ ဝင် ရ ဟု မိန ့်
ေတာ်မူ ပီးမှ၊ 16 သူငယ် တို့ ကုိ ချပုိီက် ၍
သူ တို့အေပါ်မှာ လက် ေတာ်ကုိတင် လျက် ေကာင်း ကီး ေပးေတာ်မူ၏။
17လမ်း မှာ က ေတာ်မူစ ်တင်ွလတူေယာက် သည် အထံ
ေတာ်သို့ ေြပး ၍ ဒူးေထာက် လျက် ၊ ေကာင်းြမတ် ေသာဆရာ ၊ ထာဝရ
အသက် ကုိ အေမွ ခံရအံ့ေသာငှာ အကျွ ်ပ်ုသည် အဘယ် အမှုကုိြပ ရပါမည်နည်း
ဟု ေမးေလျှာက် ေသာ်၊. 18 ေယ ှု က၊ ငါ ့ ကုိေကာင်းြမတ် သည်ဟု အဘယ်ေကာင့် ေခါ်
သနည်း။ ဘုရားသခင် တစ်ပါးတည်း သာ
ေကာင်းြမတ် ေတာ်မူ၏။” 19 “သင်သည် ပညတ် ေတာ်တို့ ကုိ သိ
သည်မဟတ်ုေလာ။ သူ့
မယားကုိမ ြပစ်မှား ှင့်။ လအူသက်ကုိ မ
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သတ်
ှင့်။ သူဥစ္စာကုိမ
ခုိး ှင့်။ မမှန် ေသာသက်ေသကုိမ ခံ ှင့်။ သူ့ဥစ္စာကုိ မတရား
သြဖင့်မ သိမ်း ှင့်။ မိဘ
ကုိ ိုေသ စွာ ြပ ေလာ”့ ဟု မိန ့် ေတာ်မူလျှင် ၊
20အ ှင် ဘုရား၊ ထုိ
ပညတ် ှိသမျှ တို့ ကုိ အကျွ ်ပ်ုသည် ငယ် ေသာအရွယ်မှစ၍ ေစာင့်ေ ှာက် ပါ ပီဟု
ေလျှာက် ြပနလ်ျှင် ၊

21 ေယ ှု သည်၊ ထုိသူ
ကုိကည့် ှု လျက်
ချစ် ေသာစိတ် ှိ၍ ၊ သင် သည်တခု လို ေသး၏။ သွား ေလာ။့ ကုိယ် ဥစ္စာ
ှ ိသမျှ ကုိေရာင်း ၍
ဆင်းရဲ ေသာသူ တို့အား ေပး
ေလာ။့ ထုိသို့ ြပ လျှင်၊ ေကာင်းကင် ဘုံ၌
ဘ ာ ကုိ ရ
လိမ့်မည်။ သို့ ပီးမှလာ ၍
လက်ဝါးကပ်တိင်ုကုိထမ်းလျက် ငါ ့ ေနာက် သို့ လိက်ုေလာ့ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 22 ထုိ
သူ သည် များစွာ ေသာဥစ္စာ ကုိရ တတ်ေသာသူြဖစ် ၍၊ ထုိ
စကား ကုိကားလျှင်
မျက် ှာပျက် ၍ စိတ်မသာ သည် ှင့်သွား ေလ၏။
23 ေယ ှု ကလည်း ၊
ဥစ္စာ ရ တတ်ေသာသူ သည်ဘုရားသခင် ၏ ိင်ုငံ ေတာ်သို့
အလနွဝ်င် ခဲ လှ၏”ဟု ပတ်လည်သို့ ကည့် ှု ၍ တပည့် ေတာ်တို့အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။

24တပည့် ေတာ်တို့သည် ထုိ
စကား ကုိ ကားလျှင် ၊ မိနး်ေမာ ေတွ ေဝ ြခင်း ှ ိ က၏။ တစ်ဖန် ေယ ှု က၊ ငါ
သား တို့ ၊ မိမိဥစ္စာကုိမီှခုိေသာသူသည် ဘုရားသခင် ၏ ိင်ုငံ ေတာ်သို့ အလနွ်ဝင် ခဲ
လှ၏။” 25 ကုလားအပ်ု သည် အပ် နဖား ကုိလျှ ိ လယ်ွ ၏။ ေငွရတတ် ေသာသူသည်
ဘုရားသခင် ၏ ိင်ုငံ ေတာ်သို့
ဝင် ခဲသည်” ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
26 ထုိသူ တို့သည် သာ၍
မိနး်ေမာ ေတွေဝြခင်း ှ ိ၍ ၊ သို့ ြဖစ်လျှင် အဘယ်သူ သည် ကယ်တင် ေတာ်မူြခင်းသို့
ေရာက် ိင်ု မည်နည်းဟု အချင်းချင်း ေြပာဆုိ က၏။ 27 ေယ ှု ကလည်း၊ သူ
တို့ ကုိ ကည့် ှု ၍၊ ဤအမှုကုိ လူ
မ တတ် ိင်ုေသာ်လည်း ၊ ဘုရားသခင် မတတ် ိင်ုသည်မ ဟတ်ု။ ဘုရားသခင် သည်
ခပ်သိမ်း ေသာအမှုတို့ ကုိ တတ် ိင်ု ေတာ်မူသည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
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28 ထုိအခါ၊ ေပတ ု
က၊ အကျွ ်ပ်ု တို့သည် ှိသမျှ ကုိစွန ့ပ်စ် ၍
ကုိယ်ေတာ် ေနာက် သို့ လိက်ုကပါ ပီဟေုလျှာက် ေလေသာ်၊
29 ေယ ှု က၊ ငါအမှန် ဆုိ သည်ကား၊ အကင်သူ သည် ငါ ့ ေကာင့် ၎င်း ၊ ဧဝံေဂလိ
တရားေကာင့် ၎င်း၊ အိမ် ၊ လယ် ၊ ညီအစ်ကုိ ၊ ှမ ၊ မိဘ
၊ သား
မယားတည်းဟေူသာတပါးပါးကုိစွန ့် ၏။” 30 ထုိသူသည် အဆတရာ
ေသာ အကျ ိးတည်းဟေူသာယခု ကာလ ၌
ည ်းဆဲ ြခင်း ှင့်တကွ အိမ် ၊ လယ် ၊ ညီအစ်ကုိ ၊ ှမ ၊ အမိ
၊ သားသမီး
တို့ ကုိ၎င်း၊ ေနာင် ဘဝ ၌
ထာဝရ အသက် ကုိ၎င်း
ခံရ လတံ။့” 31 ေနာက်ကျ ေသာသူအများ တို့သည် အရင် ကျ ကလိမ့်မည်။ အရင်
ကျကေသာသူ အများတို့သည် ေနာက်ကျ ကလိမ့်မည်” ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။

32 ေယ ု ှလင် မိ သို့
တက်သွား ကရာ၊ လမ်း မှာ
ေယ ှု သည်တပည့် ေတာ်တို့ေ ှ ၌ ကေတာ်မူစ ် ၊ သူတို့ သည် မိနး်ေမာ ေတေွဝ၍
ေကာက်ရွ ံ ေသာစိတ် ှင့်
လိက်ု က၏။ ထုိအခါ
ကုိယ်ေတာ်သည် တစ်ကျပ်ိ ှစ်ပါးတို့ ကုိ တစ်ဖန် ေခါ် ၍၊ ငါတို့သည်ေယ ု ှလင် မိ
သို့
ယခုသွား က၏။” 33 လူ သား သည် ယဇ်ပုေရာဟိတ် အ ကီး၊ ကျမ်းြပ ဆရာတို့
လက်သို့ ေရာက် လိမ့်မည်။ ထုိသူတို့သည် ေသ
ြပစ်ကုိ စီရင် ၍
တပါး အမျ ိးသားတို့လက်သို့ အပ် ှံ ကလိမ့်မည်။” 34 သူ တို့သည်လည်း
လသူားအားြပက်ရယ်ြပ ြခင်း၊ ိုက်ပုတ် ြခင်း၊ တံေတးွ ှင့်ေထွးြခင်း၊ အေသ
သတ်ြခင်းကုိ ြပ ကလိမ့်မည်။ သုံး
ရက်ေြမာက် ေသာေန ့ ၌ ထေြမာက် လိမ့်မည်” ဟ၍ူမိမိ ကုိယ်၌ေရာက် လတံ့ေသာ
အမှုအရာ တို့ ကုိ တပည့် ေတာ်တို့အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။

35 ထုိအခါ ေဇေဗဒဲ ၏သား
ယာကုပ် ှင့်
ေယာဟန် သည် အထံ
ေတာ်သို့ ချ ်းကပ် ၍၊ အ ှင် ဘုရား၊ အကျွ ်ပ်ု တို့ ေတာင်းေသာ ဆု
ေကျးဇူးကုိ ြပ ေတာ်မူေစချင် ပါသည်ဟု ေလျှာက် ေလ၏။ 36 ကုိယ်ေတာ်က၊
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ငါသည်သင် တို့ ကုိ အဘယ်သို့ ြပ ေစချင် သနည်း” ဟု ေမး ေတာ် မူ ေသာ် ၊
37 ကုိယ်ေတာ် သည် ဘုနး်ပွင့် ေတာ်မူေသာအခါ အကျွ ်ပ်ုတို့သည် လက်ျာ ဘက်၌ တစ်
ေယာက်၊ လက်ဝဲ ေတာ်ဘက်၌
တစ် ေယာက်ထုိင် ရေသာအခွင့်ကုိ ေပး
ေတာ်မူပါဟု ေလျှာက် က၏။
38 ေယ ှု ကလည်း၊ သင်တို့သည် အဘယ်သို့ ေတာင်းပန် သည်ကုိ သင်တို့မ သိ က။
ငါ ေသာက် ေသာခွက် ကုိ ေသာက် ြခင်းငှာ၎င်း၊ ငါ ခံ ေသာဗတ္တိဇံ ကုိခံ ြခင်းငှာ၎င်း၊
သင်တို့သည် တတ်စွမ်း ိင်ုသေလာ ဟု ေမး ေတာ်မူလျှင်၊

39အကျွ ်ပ်ုတို့သည် တတ်စွမ်း ိင်ုပါ၏ဟု ေလျှာက် ကေသာ် ၊ ေယ ှု က၊ ငါ ေသာက်
ေသာခွက် ကုိ သင်တို့ သည် ေသာက် ရကလိမ့်မည်။ ငါ ခံ ေသာဗတ္တိဇံ ကုိလည်း
သင်တို့သည်ခံရ ကလိမ့်မည်။” 40 သို့ ေသာ်လည်း ငါ လက်ျာ ဘက်လက်ဝဲ ဘက်မှာ
ထုိင် ရေသာအခွင့်ကုိကားအကင်သူ တို့အဘို့အလိငုှာ ြပင်ဆင် ၏၊ ထုိသူတို့အားသာ
ငါ ေပး ပုိင်သည်” ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 41အြခားေသာ တပည့်ေတာ်တစ်ကျပ်ိ တို့သည်
ကားသိ လျှင် ၊ ယာကုပ် ှင့် ေယာဟန် တို့ ကုိ အမျက်ထွက် က ၏။ 42 ေယ ှု သည်
ထုိသူ
တို့ ကုိေခါ် ေတာ်မူ၍ ၊ သင်တို့ သိ သည်အတိင်ုး
ေလာကီ မင်း တို့သည် အစုိးတရ
ြပ တတ် က၏။ အကဲအမှူး တို့သည် အာဏာ ထားတတ်က၏။” 43သင် တို့ မူကား ၊
ထုိသို့
မ ြပ က ှင့်။ သင် တို့တင်ွ
အကဲအမှူး ြပ လို ေသာသူ သည် သင် တို့အေစခံ ြဖစ် ရမည်။” 44သင် တို့တင်ွ
အထွဋ်အြမတ် လပ်ု ချင် ေသာသူ သည်လည်း
အလံးုစုံ တို့၏ေစခုိင်းရာ ကျွန် ြဖစ် ရမည်။” 45အေကာင်းမူကား ၊ လူ
သား သည် သူတစ်ပါးကုိ ေစစား
ြခင်းငှာမ လာ ၊ သူတစ်ပါးအေစ ကုိ ခံြခင်းငှာ၎င်း၊ မိမိ
အသက် ကုိစွန ့် ၍
လမူျား ကုိေရွး ြခင်းငှာ ၎င်း၊ ကလာသတည်း” ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
46 ေယရိခုိ မိ သို့ ေရာက် ကလျှင် ၊ တပည့် ေတာ်တို့ မှစ၍ များစွာ ေသာလူ အေပါင်း
တို့ ှင့်တကွ ထုိ မိ မှ
ထွက်က ေတာ်မူစ ်တင်ွ၊ တိမဲ
၏သား
ဗာတိမဲ အမည် ှိေသာ လကူနး် သည် လမ်း နား မှာထုိင် ၍ ေတာင်းစား ေလ ၏။

47 နာဇရက် မိ သားေယ ှု ှ ိ ေ ကာင်း ကုိ ကား ရလျှင် ၊ ဒါဝိဒ် ၏သား ေတာ်ေယ ှု
၊ အကျွ ်ပ်ု ကုိ ကယ်မ သနားေတာ်မူပါဟုဟစ်ေကာ် ေလ၏။ 48 ထုိသူ ကုိ တိတ်ဆိတ်
စွာေနေစြခင်းငှာ လအူများ တို့သည် ေငါက် ၍ ဆုိကေသာ်လည်း ၊ ဒါဝိဒ် ၏ သား
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ေတာ်၊ အကျွ ်ပ်ု ကုိကယ်မ သနားေတာ်မူပါဟု သာ၍
ဟစ်ေကာ် ေလေသာ်၊ 49 ေယ ှု သည် ရပ် ေတာ်မူလျက် ၊ ထုိသူ ကုိေခါ် ခ့ဲ ဟု အမိန ့်
ေတာ် ှိ၏။ သူတစ်ပါးတို့သည် လကူနး် ကုိေခါ် ၍
မ စုိးရိမ် ှင့်၊ ထ
ေလာ။့ သင့် ကုိ ေခါ် ေတာ်မူသည်ဟဆုို က၏။ 50 ထုိသူသည် မိမိ
အဝတ် ကုိ ြခံ ပီးလျှင် ၊ ထ
၍ ေယ ှု ထံေတာ်သို့ သွား ၏။ 51 ေယ ှု ကလည်း ၊ သင် ၌ အဘယ်သို့ ြပ ေစလို
သနည်း ဟု ေမး ေတာ်မူလျှင်၊ 52အ ှင် ဘုရား အကျွ ်ပ်ုမျက်စိကုိြမင် ေစြခင်းငှာ ြပ
ေတာ်မူပါဟု လကူနး် ေလျှာက် ေလေသာ် ၊ ေယ ှု က၊ သွား ေလာ။့ သင် ၏ယုံကည်
ြခင်းသည် သင့် ကုိကယ်မ ပီ ဟုမိန ့် ေတာ်မူ၏။ ထုိခဏြခင်း တင်ွ ထုိသူသည် မျက်စိ
ြမင် ၍
လမ်း ၌ ေနာက် ေတာ်သို့ လိက်ုေလ၏။

11
1 ေယ ု ှလင် မိ ှင့်
အနးီသံလင်ွ ေတာင် ေြခရင်း၌ ဗက်ဖာေဂ ရွာ ှင့် ေဗသနိ ရွာသို့ ေရာက် ကေသာအခါ
တပည့် ေတာ် ှစ် ေယာက်တို့ ကုိ ေစလွှတ် ေတာ်မူ၍ ၊ 2 သင် တို့ ေ ှ ၌ ှိေသာရွာ သို့
သွား က။ ထုိရွာ သို့ ေရာက် လျှင်
အဘယ်သူ မျှမ စီး ဘူးေသာ ြမည်းကေလး ချည်ေ ှာင် လျက် ှိသည်ကုိ သင်တို့သည်
ချက်ြခင်း ေတွ့ လိမ့်မည်။ ြမည်း ကိ း ကုိ ြဖည် ၍ ေဆာင်ခ့ဲ က။” 3 “သူတစ်ပါး က၊
အဘယ်ေကာင့် ဤသို့ ြပ သနည်းဟု သင် တို့အားဆုိ လျှင် ၊ သခင် အလို ှ ိ သည်ဟု
ြပနေ်ြပာ ကေလာ။့ ထုိသို့ ေြပာလျှင် ထုိသူ
သည် ချက်ြခင်း ေပး လိက်ုမည်” ဟု မှာထား ေတာ်မူ၏။
4တပည့်ေတာ်တို့သည်သွား ၍
လမ်း ၌ တံခါး ြပင် မှာ
ချည် ထားေသာြမည်းကေလး ကုိ ေတွ့ ပီးလျှင် ြမည်း ကိ း ကုိ ြဖည် က၏။ 5 ထုိ
အရပ်၌ ရပ် ေနေသာလူ အချ ိ တို့က၊ အဘယ်ေကာင့် ြမည်း ကိ းကုိြဖည် သနည်းဟု
ဆုိ လျှင် ၊ 6 ေယ ှု မှာထား ေတာ်မူသည်အတိင်ုး
တပည့်ေတာ်တို့သည် ြပနေ်ြပာ ပီးမှ ထုိသူတို့သည် အခွင့် ေပး က၏။ 7 ေယ ှု ထံ
ေတာ်သို့
ြမည်းကေလး ကုိေဆာင်ခ့ဲ ၍
မိမိ တို့အဝတ် ကုိ ြမည်း ေကျာေပါ်မှာတင် က ပီးလျှင် ကုိယ်ေတာ်သည် စီး ေတာ်
မူ၏။ 8လအူများ တို့သည် မိမိ
တို့အဝတ် ကုိလမ်း ၌
ခင်း က၏။ အချ ိ တို့သည် သစ်ကုိင်း သစ်ခက်များကုိ ခုတ် ၍ လမ်း၌ ခင်း က၏။

9 ေ ှ ေနာက် လိက်ုသွားေသာသူ တို့က၊ ေဟာ ှဏ္ဏ ြဖစ်ေစသတည်း။ ထာဝရ
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ဘုရား၏အခွင့် ှင့်
က ေတာ် မူ ေသာ သူ သည်မဂင်္လာ ှိ ေစသတည်း။ 10 ထာဝရဘုရား၏အခွင့် ှင့်

ယခုတည်လု ေသာ ငါ တို့ အဘ ဒါဝိဒ် ၏ ိင်ုငံ ေတာ်သည် မဂင်္လာ ှိ ေစသတည်း။
ေကာင်းကင် ဘဝဂ်ဝယ် ေဟာ ှဏ္ဏ ြဖစ်ေစသတည်းဟု ေကးေကာ် က၏။ 11 ေယ ှု
သည် ေယ ု ှလင် မိ သို့ ၎င်း၊ ဗိမာန် ေတာ်သို့ ၎င်း ဝင် ၍ အရာရာ တို့ ကုိ ကည့် ှု
ေတာ်မူ ပီးလျှင်မုိဃ်းချ ပ် ေသာေကာင့်
တစ်ကျပ်ိ ှစ်ပါးေသာသူ တို့ ှင့်တကွ ေဗသနိ ရွာသို့
ထွက်က ေတာ်မူ၏။ 12 နက်ြဖန် ေန၌့
ေဗသနိ ရွာ မှ ြပန် ကစ ်တင်ွဆာမွတ် ေတာ် မူ၏။ 13 အရွက် ှင့် ြပည့်စုံ ေသာ
သေဘင်္ာသဖနး် ပင်ကုိအေဝး က ြမင် လျှင် ။ သေဘင်္ာသဖနး် သီးဆွတ်ချနိ် ကာလမ
ေရာက် ေသးေသာေကာင့် ၊ ထုိအပင် ၌
အသီးကုိေတွ့ ေကာင်းေတွ့လိမ့်မည်ဟု ကသွား ၍ေရာက် ေသာအခါ ၊ အရွက် ကုိသာ
ေတွ့ ေတာ်မူသည် ှိေသာ်၊ 14ယခုမှစ၍ အစ ်မြပတ် သင် ၏အသီး ကုိ အဘယ်သူ မျှ
မစား ေစ ှင့် ဟမိုန ့် ေတာ်မူ၏။ တပည့် ေတာ်တို့သည် လည်း
ကား က၏။ 15 ေယ ု ှလင် မိ သို့
ေရာက် ေသာအခါ
ေယ ှုသည် ဗိမာန် ေတာ်သို့
ဝင် ေတာ်မူ ပီးလျှင် ၊ ဗိမာန် ေတာ်၌
ေရာင်း ဝယ် ေသာသူ တို့ ကုိ ှင်ထုတ် ၍
ပဲွစား ခုံ တို့ ကုိ၎င်း၊ ချ ိ းငှက် ေရာင်း ေသာသူ တို့၏ ထုိင်ရာ ကုိ၎င်း တနွး်လဲှ ေတာ်
မူ၍၊ 16 ဗိမာန် ေတာ်ထဲ၌ အေဆာက်အဦး ကုိ အဘယ်သူ မျှ မ
ေဆာင် မရွက်ရမည်အေကာင်း
ြမစ်တား ေတာ်မူလျက် ၊ 17 ငါ ့ အိမ် ကုိ လူ
အမျ ိးမျ ိ း ဆုေတာင်း ရာအိမ် ဟ၍ူေခါ်ေဝါ် ကလတံဟ့ု ကျမ်းစာ၌လာ သည်မ ဟတ်ု
ေလာ။ သို့ ေသာ်လည်း သင် တို့သည် ထုိအိမ် ကုိ ဓားြပ တင်ွး ြဖစ် ေစ က ပီတကား”
ဟ၍ူ ဆုံးမ ဩဝါဒေပးေတာ်မူ၏။

18ကျမ်းြပ ဆရာ ှင့်
ယဇ်ပုေရာဟိတ် အ ကီးတို့သည်ကား လျှင် ၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိ သတ် ရေသာအခွင့် ကုိ
ှာ ကံ က၏။ လူ
အေပါင်း တို့သည် ဆုံးမ
ဩဝါဒေပးေတာ်မူြခင်းကုိ
အံဩ့ မိနး်ေမာေသာေကာင့် ၊ ထုိသူတို့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ ေကာက်ရွ ံ က ၏။ 19ည
အချနိေ်ရာက် ေသာအခါ
မိ ြပင် သို့ ထွက် ေတာ်မူ၏။ 20 နနံက် အချနိတ်င်ွ လမ်း၌သွား ကစ ်၊ သေဘင်္ာသဖနး်

ပင်သည် အြမစ် မှစ၍ ေသွ့ေြခာက် လျက် ှိသည်ကုိ ြမင် က၏။ 21 ေပတ ု သည်
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သတိရ
လျှင် ၊ အ ှင် ဘုရား ကည့် ေတာ်မူပါ။ ကျနိ် ေတာ်မူေသာ သေဘင်္ာသဖနး် ပင်သည်
ေသွ့ေြခာက် ပါ ပီတကားဟု ေလျှာက် ေလ၏။ 22 ေယ ှု ကလည်း ၊ သင်တို့သည်
ဘုရားသခင် ကုိ ယုံကည် ြခင်း ှ ိ ကေလာ။့” 23 ငါအမှန် ဆုိ သည်ကား၊ အကင်သူ
သည် ယုံမှား ေသာစိတ် ှင့် ကင်း ၍
မိမိဆုိ သည်အတိင်ုး ြဖစ် မည်ဟု ယုံ ကည် လျက်။ ထုိ
ေတာင် ကုိ ေနရာမှေရွ ေလာ၊့ ပင်လယ် ၌
ကျ ေလာဟ့ဆုို လျှင် ၊ ထုိသူ
ဆုိသည်အတိင်ုး၊ ြဖစ် လိမ့်မည်။” 24 ထို့ ေကာင့်
ငါဆုိ သည်ကား၊ သင် တို့သည် ေကျးဇူးကုိရ မည်ဟု ယုံကည် ေသာစိတ် ှင့်
ဆုေတာင်း သမျှ တို့ ကုိ ရ ကလိမ့်မည်။” 25သင်တို့သည် ဆုေတာင်း ေသာအခါ
သူတစ်ပါး ၌ အြပစ်တင် ခွင့် ှ ိ လျှင် ၊ သူ့ အြပစ် ကုိလွှတ် ကေလာ။့ လွှတ်လျှင်
ေကာင်းကင် ဘုံ၌
ှိေတာ်မူေသာ သင် တို့အဘ သည် သင် တို့၏အြပစ် ကုိ လွှတ် ေတာ်မူမည်။” 26သင်

တို့သည် သူ့အြပစ်ကုိ မလွှတ်လျှင်၊ ေကာင်းကင်ဘုံ၌ ှိေတာ်မူေသာသင်တို့အဘသည်
သင်တို့၏ အြပစ်ကုိ လွှတ်ေတာ်မမူ” ဟမိုန ့ေ်တာ်မူ၏။

27 ေယ ု ှလင် မိ သို့
တစ်ဖန် ေရာက် က ပီးမှ ဗိမာန် ေတာ်တင်ွ
စ◌င်္ ကံသွား ေတာ်မူစ ် ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အ ကီး၊ ကျမ်းြပ ဆရာ၊ လအူ ကီးအကဲ
တို့သည် အထံ
ေတာ်သို့ ချ ်းကပ် ၍၊ 28 ကုိယ်ေတာ်သည် ဤ
အမှုများကုိ အဘယ် အခွင့် ှင့် ြပ သနည်း။ ဤသို့
ြပ ေသာအခွင့် ကုိ အဘယ်သူ ေပး
သနည်းဟု ေမးေလျှာက် ကေသာ် ၊
29 ေယ ှု က၊ ငါသည်တစ်စုံတစ်ခု ကုိေမး ဦးမည်။ သင်တို့ ေြဖ ကေလာ။့ ေြဖလျှင်
ဤ အမှုများကုိ အဘယ် အခွင့်
ှင့်
ငါြပ သည်ကုိ ငါေြပာ မည်။” 30 ေယာဟန် ၏ ဗတ္တိဇံ
တရားသည် ဘုရား
က ြဖစ် သေလာ။ လူ
က ြဖစ်သေလာ။ ဤအေမးကုိ ေြဖ ကေလာ”့ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
31 ထုိသူတို့သည် အချင်းချင်း ဆင်ြခင် က၍ ၊ ဘုရား
က ြဖစ်သည်ဟု ငါတို့ေြဖ လျှင် ၊ သင်တို့သည်ေယာဟန်
ကုိ အဘယ်ေကာင့် မ ယုံ သနည်းဟု သူေမး ေလဦးမည်။ 32လူ က ြဖစ်သည်ဟု ငါ
တို့ေြဖ လျှင် ၊ လူ
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များကုိေကာက် ရ၏။ ေယာဟန် သည် ပေရာဖက်
အမှန် ြဖစ် သည် ကုိ လအူေပါင်း တို့သည် အယူ ှိ က၏ဟု အချင်းချင်းဆင်ြခင် ပီး
မှ၊ 33အကျွ ်ပ်ုတို့မ သိ ပါဟု ေယ ှု အားြပနေ်ြပာ က၏။ ေယ ှု ကလည်း ၊
ထုိအတဤူ အမှုများကုိ အဘယ်
အခွင့် ှင့်
ငါြပ သည်ကုိ ငါ မ ေြပာ “ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။

12
1 ထုိအခါ
ဥပမာ အားြဖင့် မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ လူ တစ်ဦးသည် စပျစ် ဥယျာ ်ကုိစုိက်ပျ ိ း ၍
၊ ေစာင်ရနး် ကုိ လပ်ု ပီးမှ စပျစ်သီး နယ်ရာကျင်းကုိတးူ ေလ၏။ မီှခုိရာလင့်စင် ကုိ
လည်း ေဆာက် ေလ၏။ လပ်ုေဆာင် ေသာသူတို့ အား ဥယျာ ် ကုိငှား ၍ ၊ အြခားေသာ
ြပည်သို့ သွား ေလ၏။” 2ကာလ အချနိတ်နလ်ျှင် ၊ လပ်ုေဆာင် ေသာသူတို့ လက်မှ
စပျစ် သီး ကုိခံ ေစြခင်းငှာ သူ တို့ ှ ိရာ သို့ ငယ်သား ကုိ ေစလွှတ် ေလ၏။” 3 ထုိသူ
တို့သည် ငယ်သား ကုိဘမ်းဆီး ၍
ိုက် ပီးမှ လက်ချည်း လွှတ် လိက်ုက၏။” 4 ေနာက်တစ်ဖန် အြခား ေသာ ငယ်သား

ကုိသူ တို့ ှ ိရာသို့
ေစလွှတ် ြပနလ်ျှင် ၊ ဥယျာ ်ေစာင့်တို့သည် ခဲ ှင့်ပစ် သြဖင့်၊ သူ
၏ေခါင်း ကုိမှန၍်
အ ှက်ခဲွ ပီးမှလွှတ်လိက်ုက၏။” 5အြခား ေသာသူငယ်သားကုိ ေစလွှတ် ြပနလ်ျှင် ၊
သူ့
ကုိသတ် က၏။ အြခား ေသာငယ်သားများ တို့တင်ွ အချ ိ ကုိ ိုက် က၏။ အချ ိ
တို့ ကုိသတ် က၏။” 6 ထုိေကာင့်ဥယျာ ် ှ င်သည် မိမိ၌ချစ် သား တစ်ေယာက်တည်း ှိ
ေသး သည်ြဖစ်၍၊ ထုိသူတို့သည် ငါ ့သား ကုိ အားနာ
ကလိမ့်မည်ဟဆုို ၍ မိမိသား
ကုိ ေနာက်ဆုံး ၌ ေစလွှတ် ေလ၏။” 7 ဥယျာ ်ေစာင့် တို့ကလည်း ၊ ဤသူ
သည်အေမွခံ ြဖစ် ၏။ လာ
က၊ သူ့
ကုိ သတ် ကကုနအံ်။့ ထုိသို့
သူ ၏ အေမွ ဥစ္စာကုိ ငါ တို့ ရ ကလိမ့်မည်ဟု အချင်းချင်း တိင်ုပင် ၍၊” 8 ဥယျာ ်
ှ င်၏သားကုိ ဘမ်းယူ ပီးမှ သတ် ၍
ဥယျာ ် ြပင် သို့ ထုတ်ပစ် က၏။” 9 သို့ ြဖစ်လျှင် ၊ ဥယျာ ် ှ င် သည် အဘယ်သို့ ြပ
မည်နည်း၊ သူသည်လာ ၍
ဥယျာ ်ေစာင့် တို့ ကုိ သုတ်သင် ပယ် ှင်း ပီးမှ ထုိဥယျာ ် ကုိ အြခား ေသာသူတို့အား
ေပး လိမ့်မည်။” 10 တိက်ုကုိတည်လပ်ု ေသာသူ များပယ် ထားေသာေကျာက် သည်
ေနာက်တစ်ဖနတိ်က်ု ေထာင့် အထွဋ် အဖျား သို့
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ေရာက် ြပန၏်။ ထုိ
အမှုသည် ထာဝရ
ဘုရားြပ ေတာ်မူေသာအမှုြဖစ် ၏။” 11 ငါ တို့ မျက်ေမှာက် ၌ လည်း ၊ အံ့ဩဘွယ်
ြဖစ် ၏ဟေူသာစကားကုိကျမ်းစာ ၌
သင်တို့သည် မ
ဘတ် ဘူး သေလာ ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။
12 ထုိသူတို့သည် မိမိ
တို့ ကုိရည်ေဆာင် ၍ ထုိ
ဥပမာ စကားကုိ ေဟာေြပာ ေတာ်မူသည်ကုိ
သိ ေသာေကာင့် ၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိ ဘမ်းဆီး ြခင်းငှာ ှာ ကံ က၏။ သို့ ေသာ်လည်း
စုေဝး ေသာသူ တို့ ကုိ ေကာက် ေသာေကာင့် အထံ
ေတာ်မှ ထွက်သွား က၏။
13တစ်ဖန် စကား ကုိ ေချာင်းေြမာင်း ၍ အြပစ်ြပ ခွင့်ကုိရြခင်းငှာ ဖာရိ ှ ဲ တို့ ှင့်
ေဟ ုဒ် တပည့်အချ ိ တို့ ကုိ အထံ
ေတာ်သို့ ေစလွှတ် က၏။ 14 ထုိသူတို့သည် ချ ်းကပ် ၍ ၊ အ ှင် ဘုရား၊ ကုိယ်ေတာ်
သည်သစ္စာ ှ ိ ပါ၏။ အဘယ်သူ ကုိမျှမ ေကာက် ၊ လူ
မျက် ှာ ကုိ မ ေထာက် ဘဲ ဘုရားသခင် ၏တရား လမ်း ကုိ ဟတ်ုမှနစွ်ာြပ ေတာ်မူ
သည်ကုိ အကျွ ်ပ်ုတို့ သိ ကပါ၏။ ကဲသာ
ဘုရင်အား အခွန် ဆက် အပ် သေလာ၊ မ ဆက်အပ်သေလာ။ 15 အကျွ ်ပ်ုတို့သည်
ဆက် ရမည်ေလာ၊ မ
ဆက် ရမည်ေလာဟု ေမးေလျှာက် က၏။ ကုိယ်ေတာ် သည် ထုိ သူ
တို့၏လျှ ိ ဝှက် ြခင်းကုိ သိ
ေတာ်မူလျှင် ၊
သင်တို့သည် ငါ ့ ကုိအဘယ်ေကာင့် စုံစမ်း ေ ှာင့်ယှက်ကသနည်း။ ေဒနာရိ
တစ်ြပားကုိ ငါ ကည့် ဘို့
ယူခ့ဲ က” ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၍၊
16 သူတို့သည်ယူခ့ဲ က၏။ ဤ
ပုံ ၊ ဤ
လိပ်စာ ကားအဘယ်သူ ၏ပုံ၊ အဘယ်သူ၏လိပ်စာြဖစ်သနည်းဟု ေမး
ေတာ်မူလျှင် ၊ ကဲသာ
ဘုရင်၏ပုံ၊ လိပ်စာြဖစ်ပါသည်ဟု ေလျှာက် ကေသာ် ၊
17 ေယ ှု ကလည်း ၊ ကဲသာ ဘုရင်၏ဥစ္စာ ကုိ ကဲသာ
ဘုရင်အား ဆက်ေပး ကေလာ။့ ဘုရားသခင် ၏ဥစ္စာ ကုိ ကား
၊ ဘုရားသခင် အားဆက်ေပးကေလာ့ ဟု မိန ့် ေတာ်မူသည်ကုိ သူတို့သည် အံဩ့ ြခင်း
ှ ိ က၏။
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18ထေြမာက် ှင်ြပနြ်ခင်းမ ှိ ဟ၍ူအယူ ှိေသာဇဒ္ဒ ကဲ တို့သည်လည်းအထံ ေတာ်
သို့ ချည်းကပ် ၍ ၊ 19အ ှင် ဘုရား၊ လမူည်သည်ကား သား မ ှိ ဘဲ ေသ
သွား၍
မယား ကျနရ်စ် လျှင် ၊ သူ့
ညီ သည် ထုိ
မိနး်မ ကုိသိမ်းယူ ၍
အစ်ကုိ အမျ ိး မြပတ်ဆက် ွှယ် ေစဟု အကျွ ်ပ်ု တို့အား ေမာေ ှ စီရင်ေရး ထားပါ
ပီ။ 20 ညီအစ်ကုိ ခု ှစ် ေယာက် ှိ ပါ၏။ အစ်ကုိအ ကီး သည် မိနး်မ ှင့်စုံဘက် ၍
သား မ ှိ ဘဲေသ လျှင် ၊ 21 သူ ၏မယား ကုိသူ့ညီ အ ကီးသိမ်းယူ ၍
သား မ ှိဘဲေသ ြပနေ်လ၏။ 22 ထို့အတူ တတိယ သူ မှစ၍ တစ်ေယာက်ေနာက်တစ်
ေယာက် ခုနစ် ေယာက်ေသာညီအစ်ကုိတို့သည် ထုိမိနး်မ ကုိသိမ်းယူ၍
သား ကုိမ ကျနရ်စ် ေစက။ ေနာက်ဆုံး ၌
မိနး်မ သည်လည်း ေသ ေလ၏။ 23 သို့ ြဖစ်၍ထေြမာက် ရာကာလ၌
သူတို့သည်ထေြမာက် ကေသာအခါ ထုိမိနး်မသည်အဘယ်သူ ၏မယား ြဖစ် ပါမည်
နည်း။ ထုိ
ခုနစ် ေယာက်တို့သည် ထုိမိနး်မ ှင့်စုံဘက် ြခင်းကုိ ြပ က ပီဟု ေမးေလျှာက် က၏။
24 ေယ ှု ကလည်း၊ သင်တို့သည်ကျမ်းစာ ကုိ နား
မ လည်၊ ဘုရားသခင် ၏တနခုိ်း ေတာ်ကုိ မ
သိေသာေကာင့်
မှား ေသာအယူကုိယူက၏။” 25 ေသ ြခင်းမှ
ထေြမာက် ေသာအခါ
စုံဘက် ြခင်းကုိမ ြပ ၊ ထိမ်းြမား ေပးစားြခင်းကုိမ ြပ ၊ ေကာင်းကင် တမန်
က့ဲသို့ ြဖစ် က၏။” 26 ထုိမှတစ်ပါးေသ လနွေ်သာသူ တို့သည် ထေြမာက် ြခင်းအရာ
မှာ၊ ဘုရားသခင် ကငါ သည် အာြဗဟံ ၏ ဘုရား
၊ ဣဇာက် ၏ဘုရား ၊ ယာကုပ် ၏ဘုရား ြဖစ်သည်ဟု ေမာေ ှ အား မိန ့် ေတာ်မူ
ေကာင်းကုိ ေမာေ ှ ၏ကျမ်း ၊ ချ ံ ခဏ်း၌
သင်တို့သည်မ ဘတ် ဘူးသေလာ။” 27 ဘုရားသခင်သည် ေသ
ေနေသာသူတို့၏ဘုရား မ ဟတ်ု ၊ အသက် ှင်ေသာသူတို့၏ ဘုရားြဖစ်ေတာ်မူ၏။
ထုိေကာင့် သင်တို့သည် အလနွ် မှား ကသည်” ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။

28 ထုိသို့ ေဆွးေ းွ ြငင်းခုံ ကသည်ကုိ ကျမ်းြပ ဆရာတစ် ေယာက်သည် ကား ၍၊
ကုိယ်ေတာ်သည် ေလျာက်ပတ် စွာ ြပနေ်ြပာ ေတာ်မူသည်ကုိ သိြမင် လျှင် အထံေတာ်
သို့ ချ ်းကပ် ၍ ၊ ပညတ်တကာ တို့တင်ွ အဘယ် မည် ေသာ ပညတ် သည်သာ၍ ြမတ်
သနည်းဟု ေမးေလျှာက် ေသာ်၊ 29 ေယ ှု က၊ ပညတ်တကာတို့တင်ွ အြမတ်ဆုံး ေသာ
ပညတ်ဟမူူကား၊ အိဣုသေရလ
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အမျ ိး၊ နားေထာင် ေလာ။့ ငါ တို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရ ဘုရားသည် တစ်ဆူတည်း
ေသာထာဝရ ဘုရားြဖစ် ေတာ်မူ၏။ ထာဝရဘုရား သည် တစ်ပါးတည်းြဖစ်ေတာ်မူ၏။”
30သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရ ဘုရားကုိ စိတ် ှလံးု အကင်းမ့ဲ ၊ ဉာဏ် ှိသမျှ ၊ အစွမ်း
သတ္တ ိ ှ ိသမျှ ှင့် ချစ် ေလာ။့ ဤပညတ်သည် ပဌမပညတ်ြဖစ်၏။” 31 ထုိမှတပါးကုိယ်
ှင့်စပ်ဆုိင် ေသာသူ ကုိ ကုိယ် ှင့်အမျှ ချစ် ေလာဟ့ေူသာ ဒတိုယ
ပညတ်သည် ပဌမ ပညတ် ှင့်သေဘာတ၏ူ။ ဤ
ပညတ်တို့ထက် သာ၍ ကီးြမတ်ေသာ ပညတ် မ ှိ “ဟြုပန၍် မိန ့် ေတာ်မူ၏။
32 ကျမ်း ြပ ဆရာကလည်း ၊ အ ှင် ဘုရား၊ အကယ်စင်စစ် ကုိယ်ေတာ်သည်
ေလျာက်ပတ် စွာ မိန ့် ေတာ် မူ ပီ။ ဘုရားသခင်တ ဆူတည်း ှိ ေတာ် မူ၏။ 33 ထုိ
ဘုရားသခင် မှတပါး
အြခား ေသာဘုရားသခင်မ ှိ ။ ထုိ
ဘုရားသခင် ကုိ စိတ် ှလံးုအကင်းမ့ဲ ၊ ဉာဏ်
ှိသမျှ ၊ အစွမ်း သတ္တ ိ ှ ိသမျှ ှင့် ချစ် ြခင်း၊ ကုိယ် ှင့်စပ်ဆုိင်ေသာသူကုိလည်း ၊

ကုိယ် ှင့်အမျှ ချစ် ြခင်းအကျင့်သည် မီး ှု ိေသာယဇ်ေကာင် မှစ၍ ယဇ်အမျ ိးမျ ိ း တို့
ကုိ ပူေဇာ် ြခင်းအကျင့်ထက် သာ၍ြမတ်ပါသည်ဟု ေလျှာက် ေလ၏။

34 ထုိသို့
ပညာ သတိ ှင့် ြပနေ်လျှာက် သည်ကုိ ေယ ှု သည်သိြမင် လျှင် ၊
သင်သည်ဘုရားသခင် ၏ ိင်ုငံ ေတာ် ှင့် မ ေဝး “ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ ေနာက်တစ်ဖန်
အဘယ်သူ မျှ မ
ေမး မေလျှာက်ဝ့ံ က။ 35 ထုိအခါ ေယ ှု သည် ဗိမာန် ေတာ်၌
ဆုံးမ ဩဝါဒေပးေတာ်မူစ ်တင်ွ၊ “ ခရစ်ေတာ် သည် ဒါဝိဒ် ၏သား
ြဖစ် သည်ဟု ကျမ်း ြပ ဆရာတို့သည် အဘယ်ေကာင့် ဆုိ ကသနည်း။” 36 ဒါဝိ
ဒ်၏စကားမှာ၊ ထာဝရ
ဘုရားက၊ သင် ၏ ရနသူ် တို့ ကုိ သင် ၏ေြခ တင် ရာငါမချ မ ထားမီှတိင်ုေအာင်ငါ ့
လက်ျာ ဘက်၌
ထုိင် ေနေလာဟ့ု ငါ ၏သခင် အား မိန ့် ေတာ်မူသည်ဟု သန ့် ှ င်း ေသာဝိညာ ် ေတာ်
အားြဖင့် ဒါဝိဒ် ဆုိ သတည်း။” 37 ထုိသို့ ဒါဝိဒ် သည် ခရစ်ေတာ် ကုိသခင် ဟ၍ူေခါ်
လျှင်
အဘယ်သို့ သူ ၏သား ြဖစ် သနည်းဟု ေမးေတာ်မူ၏။ လူ
များ အေပါင်းတို့သည် အားရဝမ်းေြမာက် ေသာစိတ် ှင့်
စကား ေတာ်ကုိ နားေထာင် က၏။” 38 ထုိသို့ ဆုံးမဩဝါဒ ေပးစ ်တင်ွတစ်ဖန် မိန ့်
ေတာ်မူသည်ကား၊ ကျမ်းြပ ဆရာတို့ ကုိ ေ ှာင် ကေလာ။့ သူ
တို့သည် ှည်ေသာအကင်္ျ ီ ကုိဝတ်လျက်
လည် ြခင်းငှာအလို ှ ိ က၏။ ေဈး
၌ ိုေသစွာ ှ တ်ဆက် ြခင်းကုိ၎င်း ၊” 39 ပဲွ သဘင်။ တရားစရပ် တို့ ၌
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ြမင့်ြမတ် ေသာေနရာထုိင်ရာကုိ၎င်း ှစ်သက်က၏။” 40 သူ တို့သည် မုတ်ဆုိးမ အိမ်
ကုိ လယူု
သိမ်းစား၍ အြပစ်မေပါ်ေစြခင်းငှာ ှည် စွာေသာ ပဌနာ
စကားကုိ ရွတ်တတ်က၏။ သူ
တို့သည် သာ၍ ကီးစွာ ေသာဒဏ် ကုိ ခံရ ကမည် ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။
41 ထုိေနာက် ေယ ှုသည် ဘ ာတိက်ု ေ ှ မှာ ထုိင် ေတာ်မူစ ်တင်ွ၊ လူ
များတို့သည် ေကး ေငွကုိဘ ာတိက်ု ထဲသို့ သွင်းချ သည်ကုိ ကည့် ှု ေတာ်မူ၏။
ေငွရတတ် ေသာသူအများ တို့သည် များစွာ သွင်းချ က၏။ 42 ဆင်းရဲ ေသာမုဆုိးမ
တစ် ေယာက်သည်လာ ၍
တစ်ပဲ ေလာက်တန် ေသာေကးနီ ဒဂင်္ ါး ှစ် ြပားကုိ သွင်းချ ၏။ 43 ကုိယ်ေတာ်သည်
တပည့် ေတာ်တို့ ကုိေခါ် ၍
ငါအမှန် ဆုိ သည်ကား၊ ဘ ာတိက်ု ထဲသို့
သွင်းချ ေသာသူ
အေပါင်း တို့ထက် ထုိ
ဆင်းရဲသား မုဆုိးမ သည်သာ၍ သွင်းချ ခ့ဲ ပီ။” 44အေကာင်းမူကား ၊ ထုိသူအေပါင်း
တို့သည် မိမိ
တို့ ကယ်ဝ ေသာ စည်းစိမ်ထဲက ှ တ်၍သွင်းချ က၏။ ထုိ မိနး်မ မူကား အလနွ်
ဆင်းရဲ လျက်ပင်၊ မိမိ
အသက်
ေမွးစရာဥစ္စာ ှ ိသမျှ ကုိ သွင်းချ ေလ ပီ ဟမိုန ့် ေတာ်မူ၏။

13
1 ကုိယ်ေတာ် သည် ဗိမာန် ေတာ်မှ
ထွက် က ေတာ်မူေသာ်၊ တပည့် ေတာ်တေယာက် က၊ အ ှင် ဘုရား ကည့် ှု ေတာ်မူ
ပါ။ ဧရာ
ေကျာက် ကီးတကား၊ ဧရာ
တိက်ုေဆာင် ကီးတကားဟု ေလျှာက် လျှင် ၊ 2 ေယ ှု က၊ ဤ ကီးစွာ ေသာတိက်ု
ေဆာင် တို့ ကုိ သင်သည်ယခုြမင် ရ၏။ မ
ဖိ မ ချဘဲ ေကျာက် တစ်ခုအေပါ်မှာ တစ်ခုမျှမ တည် မေနရ ဟမိုန ့် ေတာ်မူ၏။ 3 ထုိ

ေနာက် သံလင်ွ ေတာင် ေပါ်မှာ ဗိမာန် ေတာ်ေ ှ ှု ထုိင် ေတာ်မူစ ်၊ ေပတ ု
၊ ယာကုပ် ၊ ေယာဟန် ၊ အနေ္ြဒ တို့က၊ 4 ထုိ အမှုအရာတို့သည် အဘယ် ကာလမှ
ြဖစ် မည်ကုိ၎င်း၊ ထုိအမှုအရာ ှိသမျှ တို့သည် ြပည့်စုံ ချနိန်းီ ေသာအခါ အဘယ် ပုပ္ပ
နမိိတ်ေပါ်ထွနး်မည်ကုိ၎င်း အမိန ့် ှ ိေတာ်မူပါဟု အြခားသူမပါဘဲ ေလျှာက် က၏။

5 ေယ ှု ကလည်း ၊ သင် တို့ ကုိအဘယ်သူ မျှ မ
လှည့်ြဖား ေစြခင်းငှာသတိြပ ကေလာ။့” 6အများ ေသာသူတို့က၊ ငါ သည် ဤမည်
ေသာသူြဖစ် ၏ဟဆုို လျက်၊ ငါ ၏အေယာင် ကုိ ေဆာင်၍
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ေပါ်လာ သြဖင့်၊ လူများ တို့ ကုိ လှည့်ြဖား ကလိမ့်မည်။” 7 သင်တို့သည် စစ်တိက်ု
ေကာင်းကုိ၎င်း ၊ စစ်တိက်ု ခံေသာသိတင်း စကားကုိ၎င်း ကား ရေသာအခါ စုိးရိမ်
တနုလ်ှုပ်ြခင်းမ ှိ က ှင့်၊ ထုိသို့ ြဖစ် ရမည်။ သို့ ေသာ်လည်း အဆုံး သည်မ ြဖစ်ေသး။”
8လူ တမျ ိး ှင့်တမျ ိ း ၊ တ ိင်ုငံ ှင့် တ ိင်ုငံ ရနဘ်က် ြပ ကလိမ့်မည်။ အရပ်ရပ် တို့ ၌
ေြမ ကီး လှုပ်ြခင်း ြဖစ်
လိမ့်မည်။ အစာ
ေခါင်းပါးြခင်း ှင့် မ ငိမ်မသက်ြခင်းတို့သည်လည်း ြဖစ် ကလိမ့်မည်။ ထုိ
အမှုအရာတို့သည် ဒကု္ခ
ဆင်းရဲြခင်း၏ အစအဦး ြဖစ်သတည်း။” 9သင် တို့သည် ကုိယ်ကုိကုိယ် သတိြပ က
ေလာ။့ အေကာင်းမူကား၊ သင် တို့ ကုိ လွှတ် ံု း သို့ အပ် ှံ ကလိမ့်မည်။ တရားစရပ် တို့ ၌
ိုက် ကလိမ့်မည်။ ထုိသူ
တို့ အား သက်ေသ ြဖစ်မည်အေကာင်း၊ သင်တို့သည်ဝန်မင်း ၊ ှ င်ဘုရင် ထံသို့ ငါ ့
ေ ကာင့်
ေရာက် ကလိမ့်မည်။” 10ဧဝံေဂလိတရားကုိ ေ ှးဦးစွာ လမူျ ိ း အေပါင်း တို့အား ေဟာ
ရလိမ့်မည်။ သင် တို့ ကုိ အပ် ှံ ြခင်းငှာပို့ ေဆာင် ကေသာအခါ အဘယ်သို့ ေြပာဆုိ ရ
မည်ကုိ မစုိးရိမ် က ှင့်။” 11 ေ ှ မဆွ ကမ ဆင်ြခင်က ှင့်။ ထုိ
ခဏြခင်း တင်ွ
သင် တို့ရ ေသာစကားကုိ သင် တို့အလိအုေလျာက်ေြပာ
ကသည်မ ဟတ်ု၊ သန ့် ှ င်း ေသာဝိညာ ် ေတာ်သည် ေြပာ ေတာ်မူ၏။” 12 ထုိကာလ၌

ညီအစ်ကုိ ချင်း တစ်ေယာက် ကုိ တစ်ေယာက်ေသ ေစြခင်းငှာ အပ် လိမ့်မည်။ အဘ
သည်လည်း သား ကုိ အပ်လိမ့်မည်။ သားသမီး
တို့ သည် လည်း
မိဘ ကုိ ရနဘ်က် ြပ ၍
ေသ စ ေ◌ကလိမ့်မည်။” 13လအူေပါင်း တို့သည်လည်း
ငါ ၏နာမ ေကာင့်
သင်တို့ ကုိမုနး် ကလိမ့်မည် ။ အကင်သူ သည် အဆုံး
တိင်ုေအာင် တည်ကည် ၏။ ထုိသူ
သည် ကယ်တင် ြခင်းသို့ ေရာက်လိမ့်မည်။” 14 ပေရာဖက် ဒံေယလ ေဟာ သည်
အတိင်ုး၊ ဖျက်ဆီး တတ်ေသာ ရံွ ှာဘွယ် အရာသည် မ
ေနသင့် ေသာအရပ် ၌ စုိက်ေန သည်ကုိ သင်တို့ ြမင် ရလျှင် ၊ ကျမ်းစာကုိကည့်
ေသာသူ သည် နားလည် ပါေစ။ ထုိသို့
ြမင်ရလျှင် ယုဒ
ြပည် ၌
ှိေသာ သူ
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တို့သည်ေတာင် ေပါ်သို့ ေြပး ကေစ။” 15 အိမ်မုိး ေပါ်မှာ ှ ိေသာသူ သည် အိမ်ထဲသို့
မ
ဆင်း
ေစ ှင့်။ အိမ် ထဲက
တစ်စုံတစ်ခု ကုိ ယူ
ြခင်းငှာမ ဝင် ေစ ှင့်။” 16လယ် ၌ ှိေသာသူ လည်း
မိမိ အဝတ် ကုိယူ ြခင်းငှာေနာက် သို့ မ ြပန် ေစ ှင့်။” 17 ထုိ ေနရ့က် ၌
ကုိယ်ဝနေ်ဆာင် ေသာမိနး်မ ှင့် ို့ စို့ သူငယ် ှိ ေသာမိနး်မ တို့သည် အလနွခ်က် က
လိမ့်မည်။” 18သင်တို့ ေြပးရေသာအချနိသ်ည် ေဆာင်း ကာလ၌ မ
ကျ ရမည်အေကာင်း
ဆုေတာင်း ကေလာ။့” 19 အေကာင်းမူကား ၊ ဘုရားသခင် ဖနဆ်င်း ေတာ်မူ ေသာ
ကမ္ဘာ
ဦး မှစ၍ ယခု တိင်ုေအာင် မ ြဖစ် စဖူး ၊ ေနာက်၌လည်း မ
ြဖစ် လတံေ့သာဒကု္ခ သည် ထုိ
ေနရ့က် ကာလ၌
ြဖစ် လိမ့်မည်။” 20 ထုိကာလ ကုိ ဘုရားသခင် သည် တာ ှည် ေစလျှင် ၊ အဘယ်သူ
မျှမ လတ်ွ ိင်ုရာ။ ေရွးချယ် ေတာ်မူေသာ သူ
တို့အဘို့ အလိငုှာ ထုိကာလ
ကုိ တို ေစေတာ်မူမည်။” 21 ထုိအခါ
သူတစ်ပါး က၊ ဤ
အရပ်၌ ခရစ်ေတာ် ှိသည်၊ ထုိ
အရပ်၌ ှိသည်ဟုဆုိ ေသာ်လည်း မ ယုံ က ှင့်။” 22 အေကာင်းမူကား ၊ ခရစ်ေတာ်
၏ အေယာင်ကုိေဆာင်ေသာသူ ှင့်
မိစ္ဆာ ပေရာဖက်တို့သည် ေပါ်လာ ၍၊ ေရွးချယ် ေသာသူ တို့ ကုိပင်လှည့်ြဖား ိင်ု လျှင်
လှည့်ြဖား ိင်ုေလာက်ေအာင်နမိိတ် လက္ခဏာအံ့ဘွယ် ေသာအမှုတို့ ကုိြပ ကလိမ့်မည်။”
23 သင် တို့သည် သတိြပ ကေလာ။့ ထုိအေကာင်းအရာ ှိသမျှ ကုိ ငါေြပာ ှင့် ပီ။”
24 ထုိ ကာလ ၏
ဒကု္ခ ဆင်းရဲြခင်းေနာက်မှ ေန သည် မုိက် လိမ့်မည်။ လ
သည်အေရာင် မ ေပး ။” 25 ေကာင်းကင် ကယ် တို့သည် ကျ က လိမ့်မည်။
ေကာင်းကင် တနခုိ်း တို့သည် တနုလ်ှုပ် ကလိမ့်မည်။” 26 ထုိအခါ
လူ သား သည် ကီးစွာ ေသာဘုနး် တနခုိ်းအာ ေုဘာ် ကုိေဆာင်လျက်၊ မုိဃ်းတိမ် ကုိ
စီး ၍ ကလာ ေတာ်မူသည်ကုိ ြမင် ရကလိမ့်မည်။” 27 ထုိအခါ
လသူားသည် မိမိတမန် တို့ ကုိ ေစလွှတ်သြဖင့်
မိမိ ေရွးချယ် ေသာသူ တို့ ကုိ အရပ် ေလးမျက် ှာေကာင်းကင် ေအာက်
ထက် ဝနး်ကျင်တို့ မှ ေခါ်၍
စု ံု း ေစေတာ်မူလတံ။့” 28သေဘင်္ာသဖနး် ပင်ကုိ အစဲွြပ ၍
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ပုံ သက်ေသတစ်ခုကုိမှတ် ကေလာ။့ သေဘင်္ာသဖနး် ပင်သည် အခက်အလက် ု ၍
အရွက် ေပါက် ေသာအခါ ၊ ေ ွ ကာလနးီ သည်ကုိ သင်တို့ သိ က၏။” 29 ထုိနည်းတူ
ထုိအေကာင်းအရာများြဖစ် သည်ကုိ ြမင် ရလျှင် ၊ လသူားသည်တံခါးဝ တိင်ုေအာင်
အနးီ သို့ ေရာက် ေတာ်မူသည်ကုိသိမှတ် ကေလာ။့” 30 ငါအမှန် ဆုိ သည်ကား၊ ယခု
ြဖစ်ေသာ လူ
များမ ကုန် မီှ
ထုိအေကာင်းအရာအလံးုစုံ တို့သည် ြဖစ် က လိမ့်မည်။” 31 ေကာင်းကင် ှင့် ေြမ ကီး
မ တည်ေသာ်လည်း ငါ ့ စကား တည် လိမ့်မည်။” 32 ထုိ အချနိ် နာရီ ကုိကား ၊ ခမည်း
ေတာ် မှတစ်ပါး အဘယ်သူ မျှမသိ ။ ေကာင်းကင် တမန် များမ သိ။ သား
ေတာ် လည်းမ သိ။” 33 ထုိ အချနိ် ကာလသည် အဘယ် အခါ၌ ေရာက် မည်ကုိ သင်
တို့မ သိ ေသာေကာင့်
သတိြပ ၍ဆုေတာင်း လျက် ေစာင့် ေနကေလာ။့” 34 ဥပမာ ကား၊ လူ
တစ်ဦးသည် အြခားေသာြပည်သို့ သွား မည်အ ကံ ှိသည် ှင့် မိမိ
အိမ် ကုိ ငယ်သား တို့ လက်သို့အပ် ၍၊ သူ
တို့ေဆာင်ရွက် စရာအမှုကုိ အသီးအသီး
ခဲွခန ့် စီမံ၍ ၊ တံခါးမှူး ကုိေစာင့် ေနေစဟု မှာထား ပီးမှသွား သည်ြဖစ်၍၊” 35 အိမ်
ှင် သည် ညဦး
အချနိ၊် သနး်ေခါင် အချနိ၊် ကက်ဦးတနွ် ချနိ၊် နနံက် အချနိတိ်ု့တင်ွ အဘယ် အချနိ၌်
လာ
မည်ကုိ သင်တို့မ သိ ေသာေကာင့်
ေစာင့် ေန ကေလာ။့” 36 “သို့ မဟတ်ု အမှတ်တမ့ဲ လာ ၍ သင် တို့ အိပ်ေပျာ် သည်ကုိ
ေတွ့ လိမ့်မည်။” 37 ေစာင့် ေန ကေလာ့ဟု သင် တို့အား ငါ ဆုိသည်အတိင်ုး ၊ ခပ်သိမ်း
ေသာသူတို့အား ငါ ဆုိသည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။

14
1 ထုိေနာက် ှစ် ရက် လနွ် လျှင်
ပသခါ အဇုမ ပဲွ ှ ိ ၏။ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အ ကီးတို့ ှင့်
ကျမ်းြပ ဆရာတို့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ အဘယ်သို့ ပရိယာယ် အားြဖင့် ဘမ်းဆီး ၍
သတ် ရအံ့နည်းဟု ှာ ကံ က၏။ 2 သို့ ေသာ်လည်း လူ များတို့သည် ုနး်ရင်းခတ် ြဖစ်
မည်ကုိ စုိးရိမ် ၍ ပဲွ ေနတ့င်ွ
မ ြပ ှင့်ဦးဟေုြပာဆုိ က၏။ 3 ေဗသနိ ရွာတင်ွ
ှိမုန် အမည် ှိေသာ လူ ူ
၏အိမ် ၌
ကုိယ်ေတာ် ှိ ေတာ်မူသည်ြဖစ်၍ ၊ မိနး်မ တစ်ေယာက်သည် အဘုိး
များစွာထုိက်ေသာနာဒု ဆီေမွှး စစ် ှင့်ြပည့်ေသာ ေကျာက်ြဖ ခွက်တစ်လံးုကုိ ယူခ့ဲ



ှ င်မာကုခရစ်ဝင် 14:4 2218 ှ င်မာကုခရစ်ဝင် 14:14

၍ကုိယ်ေတာ် သည် စားပဲွနားမှာ ေလျာင်း ေတာ်မူစ ်၊ ေကျာက်ြဖ ခွက်ကုိခဲွ ပီးမှ
ေခါင်း ေတာ်ေပါ်၌သွနး်ေလာင်း ေလ၏။ 4 အချ ိ တို့သည် ေဒါသ စိတ် ှိ သည်ြဖစ်၍၊
ထုိ
ဆီေမွှး ကုိ အဘယ်ေကာင့် အကျ ိးမ့ဲ ဆုံး ေစသနည်း။ 5 ေဒနာရိ အြပားသုံးရာ မက
ေသာအဘုိး ှင့်ေရာင်း ၍
ဆင်းရဲ ေသာသူ တို့အား ေပး
စရာေကာင်းသည်ဟု ဆုိ၍ထုိမိနး်မ ကုိအြပစ်တင် က၏။
6 ေယ ှု ကလည်း ထုိမိနး်မ ကုိ ှိ ေစေတာ။့ အဘယ်ေကာင့် ေ ှာင့် ှက် ကသနည်း။
သူသည် ငါ ၌
ေကာင်း ေသာအမှု ကုိ ြပ ပီ။” 7ဆင်းရဲ ေသာသူ တို့သည် သင်တို့ ၌ အစ ် ှ ိ က၏
သင်တို့ အလို ှ ိသည်အတိင်ုး
သူ တို့အားေကျးဇူး ြပ ိင်ု
၏။ ငါ မူကား
သင်တို့ ၌အစ ် ှ ိ သည်မဟတ်ု။” 8ဤမိနး်မသည်တတ် ိင်ု သမျှ ြပ ပီ။ ငါအ့ေလာင်း
ကုိ သ ဂ ဟ် မည်ဟု ြပင်ဆင် ြခင်းငှာ ၊ ငါ ့ ကုိယ် ကုိ ဆီေမွှး ှင့် လးူ ှင့်သတည်း။” 9 “ငါ
အမှန် ဆုိ သည်ကား၊ ဧဝံေဂလိ
တရားကုိ ေြမ တြပင်လံးု တင်ွ ေဟာ ေသာအရပ်ရပ် တို့ ၌ ဤ
မိနး်မကုိ ေအာက်ေမ့ စရာဘို့
သူြပ ေသာဤအမှု ကုိ ကားေြပာ ရကလတံ”့ ဟမိုန ့ေ်တာ်မူ၏။
10 ထုိအခါ
တပည့်ေတာ်တစ်ကျပ်ိ ှစ်ပါးအဝင် ြဖစ်ေသာ ယုဒ
ှကာ ုတ် သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိအပ် ြခင်းငှာ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အ ကီးတို့ ထံသို့ သွား

ေလ၏။ 11 ထုိသူ တို့သည် ကား လျင်ဝမ်းေြမာက်ေသာစိတ် ှိ၍
ေငွ ေပး မည်ဟု ဝနခံ် က၏။ ထုိေနာက်
အဆင်သင့် ေသာအချနိက်ာလ၌ ကုိယ်ေတာ် ကုိ အဘယ်သို့ အပ် ရမည်နည်းဟု ှာ ကံ
လျက်ေန၏။ 12 ပသခါ သုိးငယ်ကုိ သတ် ေသာေနတ့ည်းဟေူသာအဇုမ ပဲွပဌမ ေန ့၌
တပည့် ေတာ်တို့သည် အထံ
ေတာ် သို့ ချ ်းကပ်၍၊ ကုိယ်ေတာ်သည် ပသခါ ပဲွကုိ စား
ေတာ်မူဘို့ ရာအဘယ် အရပ်၌ အကျွ ်ပ်ုတို့သည် သွား ၍ ြပင်ဆင် ေစြခင်းငှာအလို ှ ိ
ေတာ်မူသနည်းဟု ေမးေလျှာက် ကေသာ်၊ 13 ကုိယ်ေတာ် သည်တပည့် ေတာ် ှစ် ေယာက်
တို့ ကုိေစလွှတ် ၍ ၊ သင် တို့သည် မိ ထဲသို့ သွား က။ ေရ
အိးု
ေဆာင် ေသာသူ ကုိ ေတွ့ လိမ့်မည်။ ထုိသူ
ေနာက် သို့ လိက်ု၍ ၊” 14 သူဝင် ေသာ အိမ်သို့ ဝင် ပီးမှ ၊ ငါသည် ငါ ့တပည့်
တို့ ှင့်တကွ ပသခါ ပဲွကုိ စား
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ရေသာဧည့်သည်အခနး်
ကား၊ အဘယ်မှာ ှိ သနည်း။ ဆရာ
က ေမး
သည်ဟု အိမ် ှင် ကုိ ေြပာ ကေလာ။့” 15 ထုိသူ သည် အသင့် ြပင်ဆင် လျက် ှိေသာ
အထက်အခနး် ကီး ကုိြပ လိမ့်မည်။ ထုိ
အခနး်၌ ငါ တို့ ဘို့ ြပင်ဆင် ကေလာ့ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 16တပည့် ေတာ်တို့သည်သွား
၍
မိ ထဲသို့ ဝင် လျှင် ၊ စကား
ေတာ်အတိင်ုး ေတွ့ ၍
ပသခါ ပဲွကုိ ြပင်ဆင် က၏။
17ညဦးယံ အချနိေ်ရာက် မှ တပည့်ေတာ်တစ်ကျပ်ိ
ှစ်ပါးတို့ ှင့်အတူ ကလာ ေတာ်မူ၏။ 18 စားပဲွ၌ေလျာင်း ၍
စား ေနကစ ်တင်ွ၊ ေယ ှု က၊
ငါ အမှန် ဆုိ သည်ကား၊ သင် တို့ အဝင် ြဖစ်၍ ငါ ှင့် အတူ စား ေသာ သူ
တစ်စုံတစ်ေယာက် သည် ငါ ့ ကုိ အပ် ှံ လိမ့်မည်” ဟု မိန ့် ေတာ်မူလျှင်၊

19 တပည့်ေတာ်တို့သည် ဝမ်းနည်း ၍ ၊ အကျွ ်ပ်ု ေလာ၊ အကျွ ်ပ်ု ေလာဟု တစ်
ေယာက်ေနာက် တစ် ေယာက် အသီးအသီးေမးေလျှာက် က၏။ 20 ကုိယ်ေတာ်ကလည်း
၊ တစ်ကျပ်ိ ှစ်ပါးအဝင်ြဖစ်၍ငါ ှင့်အတူ ပုကန် တင်ွ
ှ ိက် ေသာသူ သည် ငါကုိ့ အပ် ှလိံမ့်မည်။” 21ကျမ်းစာ လာသည်အတိင်ုး
လူ သား သည် သွား ရမည်။ သို့ ေသာ်လည်း လူ သား ကုိ အပ် ှံ ေသာသူ သည်
အမဂင်္လာ ှိ၏။ ထုိ
သူ သည် ဘွားြမင် ြခင်းကုိ မ
ခံရလျှင် အေနသာ၍ေကာင်း သည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 22 ထုိအခါ စား လျက်ေနက
စ ်တင်ွေယ ှုသည်မုန ့် ကုိယူ ၍၊ ေကျးဇူး ေတာ်ကုိချးီမွမ်း ပီးမှမုန ့ကုိ်ဖ့ဲ ၍ ၊
ဤ မုန ့် ကားငါ ၏ကုိယ် ြဖစ် ၏။ ယူ ၍စားကေလာ”့ ဟု မိန ့် ေတာ်မူလျက်
တပည့် ေတာ်တို့အား ေပး ေတာ်မူ၏။ 23 ခွက် ကုိလည်း ယူ ၍ ေကျးဇူး ေတာ်ကုိ
ချးီမွမ်း ပီးမှသူ တို့အား ေပး
ေတာ်မူလျှင် ၊ ထုိသူ ှိသမျှ တို့သည် ေသာက် က၏။ 24 ကုိယ်ေတာ်ကလည်း ၊ ဤ
ခွက်ကား၊ ပဋိညာ ် တရားသစ် ှင့်ဆုိင်၍၊ လူများ အဘို့ အလိုငှာ သွနး် ေသာ ငါ ၏
အေသွး ြဖစ် ၏။” 25 ငါအမှန် ဆုိ သည်ကား၊ ဤ
စပျစ်ရည် မျ ိ းအသစ် ကုိ ဘုရားသခင် ၏ ိင်ုငံ ေတာ်၌
ငါမ ေသာက် မီှ ေန ့
တိင်ုေအာင် ယခုမှစ၍တစ်ဖန်ငါမ ေသာက်ရ “ဟု မိန ့် ေတာ် မူ၏။ 26 ထုိေနာက်
သီချင်းဆုိ ပီးမှသံလင်ွ ေတာင် သို့
ထွက်သွား က၏။
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27 ထုိအခါ
ေယ ှု ကလည်း၊ ကျမ်းစာလာသည်ကား၊ သုိးထိနး် ကုိ ငါ ိုက်သတ် ၍
သုိး တို့သည် ကဲွလငွ့် ရက လိမ့်မည်ဟု ေရး
ထားသည် ှင့်အညီ ၊ ယေနည့ ့်တင်ွ သင်တို့ ှ ိသမျှ သည် ငါေ့ ကာင့် စိတ်ပျက် က
လိမ့်မည်။” 28 သို့ ေသာ်လည်း ငါ သည်ထေြမာက် ပီးမှ သင် တို့ ေ ှ ၊ ဂါလိလဲ ြပည်သို့
သွားမည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူေသာ်၊2”

29 ေပတ ု က၊ ဤသူ ှိသမျှ တို့သည် စိတ်ပျက် ကေသာ်လည်း အကျွ ်ပ်ု သည် စိတ်
မ ပျက်ပါဟု ေလျှာက် ေလ၏။

30 ေယ ှု ကလည်း ၊
ငါအမှန် ဆုိ သည်ကား၊ ယေန ့
ည ့် တင်ွပင်
ကက် သည် ှစ် ကိမ် မ တနွ် မီှ သင်သည် သုံး
ကိမ်ေြမာက်ေအာင် ငါ ့ ကုိြငင်းပယ် လိမ့်မည်” ဟု မိန ့် ေတာ်မူလျှင်၊
31 ေပတ ုက၊ ကုိယ်ေတာ် ှင့်တကွေသ ရ ေသာ်လည်း အကျွ ်ပ်ုသည် ကုိယ်ေတာ်
ကုိမ ြငင်း မပယ်ပါဟု သာ၍ခုိင်ခ့ံ ေသာစကား ှင့် ေလျှာက် ြပန၏်။ ထုိသူအေပါင်း
တို့သည်လည်း ထုိနည်းတူ ေလျှာက် က၏။ 32 ထုိအခါ
ေဂသေ ှမန် အရပ် သို့ ေရာက် ကလျှင်
ကုိယ်ေတာ်က၊
ငါဆုေတာင်း စ ် တင်ွသင်တို့သည်ဤ
အရပ်၌ ထုိင် ေန ကေလာ”့ ဟု တပည့် ေတာ်တို့အား မိန ့ေ်တာ်မူ ပီးမှ ၊ 33 ေပတ ု ၊
ယာကုပ် ၊ ေယာဟန် တို့ ကုိေခါ်သွား ၍
မိနး်ေမာ ေတေွဝြခင်း၊ စိတ်ပူပန် ြခင်းသို့ ေရာက်ေတာ်မူ၏။ 34 ထုိအခါ
ငါ သည်ေသ ေလာက် ေအာင်စိတ် ှလံးုအလနွည် ိးငယ် ြခင်း ှ ိ ၏။ ဤ
အရပ်၌ ေစာင့် ေန ကေလာ့ ဟု တပည့် ေတာ်သုံးေယာက်တို့အား မိန ့် ေတာ်မူ၍၊ 35 ထုိ
မှအနည်းငယ် လနွ် ြပနလ်ျှင် ၊ ေြမ ေပါ်မှာ ြပပ်ဝပ် ၍
အိအုဘ ခမည်းေတာ် ၊” 36 ကုိယ်ေတာ် သည် အလံးုစုံ
တို့ ကုိတတ် ိင်ု ေတာ်မူ၏။ ဤ
ခွက် ကုိ အကျွ ်ပ်ု မှ လွှဲ ေတာ်မူပါ။ သို့ ေသာ်လည်း အကျွ ်ပ်ု အလို ှ ိ သည်အတိင်ုး
မ ြဖစ်ပါေစ ှင့်။ ကုိယ်ေတာ် အလို ှ ိသည်အတိင်ုးြဖစ်ပါေစေသာ ဟ၍ူထုိ အချနိ် နာရီ
သည် မိမိ
ှင့် လနွသွ်ား ိင်ု လျှင်
လနွသွ်ား ပါမည်အေကာင်း
ဆုေတာင်း ေတာ်မူ ပီးမှ ၊ 37 ြပနလ်ာ ၍
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တပည့် ေတာ်တို့သည် အိပ်ေပျာ် လျက် ေန ကသည်ကုိေတွ့ ေတာ်မူလျှင် ၊ ှ ိ မုန် ၊
သင်သည် အိပ်ေပျာ် သေလာ။ တစ် နာရီ ခန ့မ်ျှေစာင့် ေနြခင်းငှာမ စွမ်း ိင်ု သေလာ။”
38 စုံစမ်း ေ ှာင့် ှက်ြခင်း ှင့်
ကင်းလတ်ွ မည်အေကာင်း ဆုေတာင်း လျက်
ေစာင့် ေနကေလာ။့ စိတ် ဝိညာ ်
ကား ေစတနာ
ှိြငားေသာ်လည်း၊ ကုိယ် မူကား
အားနည်း သည် ဟု ေပတ ု
အားမိန ့် ေတာ်မူ ပီးမှ ၊ 39တစ်ဖန် သွား ၍ ေ ှ မက်ဆုိ သည်နည်းတူ ဆုေတာင်း ေတာ်
မူ၏။ 40 ထုိေနာက် တပည့်ေတာ်တို့ ှ ိရာသို့ ြပန် ၍၊ သူ
တို့သည်မျက်စိ ေလးလံ သြဖင့်
တစ်ဖန် အိပ်ေပျာ် လျက်ေန က သည်ကုိ ေတွ့ ေတာ်မူ၏။ သူတို့သည် အဘယ်သို့
ေလျှာက် ရမည်ကုိ မ
သိ က။ 41 သုံး ကိမ်ေြမာက်ေအာင် သူ
တို့ ှ ိရာသို့ ြပနလ်ာ လျှင် ၊ ယခု အိပ်ေပျာ် ၍ ငိမ်ဝပ် စွာေနကေလာ။့ အမှုလနွ်
ပီ။ လူ
သား ကုိ ဆုိး
ေသာသူ တို့လက် သို့ အပ် ှံ ရေသာအချနိ်
ေရာက်လာ ပီ။” 42ထ က။ ငါတို့သည်သွား ကကုနအံ်။့ ငါ ့ ကုိ အပ် ှံ ေသာသူ သည်
ေရာက်လာ ပီ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 43 ထုိသို့
မိန ့် ေတာ်မူစ ် တင်ွပင်တပည့်ေတာ် တစ်ကျပ်ိ ှစ်ပါးအဝင် ြဖစ်ေသာ ယုဒ
ှကာ ုတ် ှင့်အတူ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အ ကီး၊ ကျမ်း ြပ ဆရာလူ အ ကီးအကဲများ

ေစလွှတ်ေသာလူ အစုအေဝးအေပါင်းတို့သည် ဓား
ှင့် ဒတ်ု များကုိကုိင်လျက် ချက်ြခင်း လာ က၏။ 44 ကုိယ်ေတာ် ကုိအပ် ှံ ေသာသူ

က၊ ငါနမ်း ေသာသူ သည်ေယ ှု ပင်ြဖစ် ၏။ သူ့
ကုိဘမ်း ၍
လံြုခံ စွာ ေဆာင်သွား ကဟု ထုိသူ
တို့အား အမှတ် ေပး ခ့ဲသည်အတိင်ုး ၊ 45 သူသည် ေရာက် လျှင် ကုိယ်ေတာ်ရင်းသို့
ချက်ြခင်း ချ ်းကပ် ၍ အ ှင် ဘုရား၊ အ ှင်ဘုရားဟဆုို လျက်
နမ်း ေလ၏။ 46 ထုိသူတို့သည် လာ၍
ကုိယ်ေတာ် ကုိဆဲွကုိင် ဘမ်းဆီး က၏။ 47 အနား၌ ရပ် ေနေသာသူ တစ် ေယာက်
သည် ဓား
ကုိ ဆဲွထုတ် ပီးလျှင်၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် မင်း၏ ကျွန် တစ်ေယာက်ကုိ ခုတ် သြဖင့်
နားရွက် ြပတ် ေလ၏။ 48 ေယ ှု ကလည်း
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သင်တို့သည် ဓားြပ ကုိ ဘမ်းသက့ဲသို့ ငါ ့ ကုိဘမ်း အံ့ေသာငှာဓား ှင့် ဒတ်ု များကုိ
လက်စဲွလျက်လာ ကသည်တကား၊” 49 ငါသည် ဗိမာန် ေတာ်၌
ေန ့တိင်ုး ဆုံးမ ဩဝါဒေပးလျက် ၊ သင် တို့အလယ်၌
ှိ ေနစ ်အခါသင်တို့သည် ငါ ့ ကုိ မ
ဖမ်း မဆီးက။ ဤအေကာင်းအရာကား၊” 50ကျမ်းစာ ြပည်စုံ မည်အေကာင်း တည်း
ဟု ထုိလူ
များကုိ မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 51 ထုိအခါ တပည့်ေတာ်အေပါင်း တို့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ
စွန ့ပ်စ် ၍ ေြပး က၏။ လလုင် တစ် ေယာက်သည် ေစာင် တစ်ထည်ကုိသာဝတ် လျက်
ေနာက်ေတာ်သို့ လိက်ု သည်ြဖစ်၍ ၊ မင်းလလုင်တို့သည် ထုိလလုင် ကုိ ဘမ်းဆီး က၏။
52 သူ သည်လည်း ေစာင် ကုိစွန ့ပ်စ် ၍ အဝတ် မ ှိ ဘဲ လလုင်တို့ လက်မှ ထွက်ေြပး
ေလ၏။ 53 ထုိသူတို့သည် ေယ ှု ကုိ ယဇ်ပုေရာဟိတ် မင်းထံသို့ ေဆာင်သွား က၏။ ထုိ
မင်းထံ၌ယဇ်ပုေရာဟိတ် အ ကီး၊ လူ
အ ကီးအကဲ၊ ကျမ်းြပ ဆရာအေပါင်း တို့သည် စည်းေဝး က၏။ 54 ေပတ ု သည်
လည်း
ယဇ်ပုေရာဟိတ် မင်း၏ အိမ်ဦး အတင်ွး သို့ တိင်ုေအာင် ကုိယ်ေတာ် ှင့် ေဝး စွာ လိက်ု
ပီးလျှင် ၊ မင်း လလုင်တို့ ှင့်အတူ ထုိင် ၍ မီး လှုံ ေလ၏။ 55ယဇ်ပုေရာဟိတ် အ ကီး

တို့ ှင့်
လွှတ် အရာ ှိအေပါင်း တို့သည် ေယ ှု ကုိ သတ် ရမည်အေကာင်း သက်ေသ ကုိ ှာ
ေသာ်လည်း မ ေတွ့ က။ 56လမူျား တို့သည် မမှန် ေသာသက်ေသကုိ ခံကေသာ်လည်း
သူတို့၏ သက်ေသခံ ချက်သည်မ ညီ ။ 57အချ ိ တို့သည်ထ ၍၊ ဤသူက၊ လတိူု့လက်
ြဖင့် လပ်ုေသာ၊ 58ဤ ဗိမာန် ေတာ်ကုိ ငါ ဖိ ဖျက် ၍
လူတို့ လက်ြဖင့် မလပ်ုေသာဗိမာန်ေတာ်တဆူကုိ တည်ေဆာက် မည်ဟု ေြပာဆုိ
သည်ကုိ အကျွ ်ပ်ု တို့ ကား ရပါ ပီဟု သက်ေသခံ က၏။ 59 သို့ ေသာ်လည်း သူ တို့၏
သက်ေသခံ ချက်သည် မ
ညီ ။ 60ယဇ်ပုေရာဟိတ် မင်းသည် အလယ် ၌
မတ်တပ်ထ ၍၊ သင်သည် တခွနး်မျှ ြပန် ၍မ ေြပာသေလာ။ ဤ
သူတို့သည် အဘယ်သို့ သက်ေသခံ သနည်းဟု ေယ ှု ကုိေမး လျှင်၊ 61 ကုိယ်ေတာ်
သည် တခွနး်မျှ ြပနေ်ြပာ ေတာ်မ မူဘဲတိတ်ဆိတ်စွာ ေန၏။ တစ်ဖန် ယဇ်ပုေရာဟိတ်
မင်းက၊ သင် သည် ခရစ်ေတာ် တည်းဟေူသာမဂင်္လာ ှိေသာဘုရားသခင်၏သား ေတာ်
မှန် သေလာဟု ေမး
ြပနလ်ျှင် ၊ 62 ေယ ှု က၊ မှန် ၏။ ေနာင်ကာလ၌ လူ
သား သည် တနခုိ်း ေတာ်၏လက်ျာ ဘက်၌ ထုိင် လျက်၊ မုိဃ်း တိမ် ကုိ စီး၍
ကလာ သည်ကုိ သင်တို့ ြမင် ရကလတံ့ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
63 ထုိအခါ
ယဇ်ပုေရာဟိတ် မင်းသည် မိမိ
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အဝတ် ကုိ ဆုတ် လျက်အဘယ် သက်ေသ ကုိ လို
ေသး သနည်း။ 64 ဘုရားကုိ
လနွက်ျ း၍ေြပာေသာစကားကုိ သင်တို့ ကား ရ ပီ။ အဘယ်သို့ ထင်မှတ် ကသနည်း
ဟု ေမးြမနး် လျှင် ၊ ကုိယ်ေတာ် သည် အေသခံ
ထုိက် ေကာင်းကုိ ထုိသူ
အေပါင်း တို့သည် စီရင် က၏။ 65 ထုိအခါ အချ ိ တို့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ တံေတးွ
ှင့်ေထွး က၏။ မျက် ှာ ေတာ်ကုိဖုံး ပီးလျှင် လက်သီး ှင့် ထုိး
လျက် ၊ ပေရာဖက် ြပ ၍ ေဟာေတာ်မူပါဟဆုို က၏။ မင်း လလုင်တို့သည်လည်း
ပါး ေတာ်ကုိ လက် ှင့်ပုတ် က ၏။
66 ေပတ ု သည်ေအာက် မှာ အိမ်ဦး ၌ ှိ စ ်၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် မင်း၏ အေစအပါး
မိနး်မတစ် ေယာက်သည် လာ
၍ ၊ 67 ေပတ ု သည် မီးလှုံ လျက်ေနသည်ကုိ ြမင် ေသာအခါသူ့ ကုိေစ့ေစ့ကည့် ၍၊
သင် သည်လည်း
နာဇရက်
မိ သားေယ ှု ှင့်
ေပါင်းေဖါ်ေသာသူြဖစ် သည်ဟု ဆုိ
လျှင် ၊ 68 ေပတ ုက၊ သင် ေြပာ ေသာအရာ ကုိငါမ သိ ၊ နား
မ လည်ဟု ြငင်းခုံ ပီးမှ အိမ်ဦး ေ ှ သို့ ထွက် ေသာ်
ကက် တနွ် ေလ၏။ 69 ေနာက်တစ်ဖန် အေစအပါး မိနး်မသည် ေပတ ု
ကုိြမင် လျှင် ၊ အနား၌ ရပ် ေနေသာသူ တို့အား၊ ဤသူ
သည် ထုိသူ
တို့ အဝင် ြဖစ် သည်ဟဆုို ေသာ်။ 70 ေပတ ု သည် တစ်ဖန် ြငင်းခုံ ြပန၏်၊ ထုိေနာက်
များမကာ အနား၌ ရပ် ေနေသာသူ တို့က၊ အကယ်စင်စစ် သင်သည် ထုိသူ
တို့အဝင် ြဖစ် ၏။ သင်သည် ဂါလိလဲ လြူဖစ် ၏။ သင်စကားလည်းတ၏ူဟု ေပတ ု
ကုိဆုိ
ကလျှင် ၊ 71 ေပတ ုက၊ သင်တို့ေြပာ ေသာသူ ကုိ ငါမ သိ ဟု ဓိဋ္ဌာန် ြပ ၍ ကျနိဆုိ်

သည်ေနာက် ၊ 72တစ်ဖန် ကက် တနွ် ေလ၏။ ေယ ှု က၊ ကက် သည် ှစ် ကိမ် မ တနွ်
မီှ သင်သည်သုံး ကိမ်ေြမာက်ေအာင် ငါ ့ ကုိ ြငင်းပယ် လိမ့်မည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူေသာ
စကား ကုိ၊ ေပတ ု
သည် သတိရ
သြဖင့်
ေခါင်း ကုိြခံ ၍ငိေု ကး ေလ၏။

15
1 နနံက် အချနိတ်င်ွ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အ ကီးတို့သည် မ
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ဆုိင်းမလင့်ဘဲ လူ
အ ကီးအကဲ၊ ကျမ်းြပ ဆရာ၊ လွှတ် အရာ ှိအေပါင်း တို့ ှင့်
တိင်ုပင် ြခင်းကုိြပ ၍၊ ေယ ှု ကုိချည်ေ ှာင် ပီးလျှင် ၊ ပိလတ် မင်းထံသို့ ေဆာင်သွား
၍
အပ် လိက်ုက၏။ 2 ပိလတ် မင်းက၊ သင် သည် ယုဒ
ှင်ဘုရင် မှန် သေလာဟု ကုိယ်ေတာ် ကုိေမး လျှင် ၊
မင်း ကီး ေမး သည်အတိင်ုးမှနသ်ည်” ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 3ယဇ်ပုေရာဟိတ် အ ကီး
တို့သည် များစွာ ေသာအြပစ် ကုိတင်က၏။ 4တစ်ဖန် ပိလတ် မင်းက၊ သင်သည် တစ်
ခွနး် ကုိမျှြပန် ၍ မ
ေြပာသေလာ။ သင့် တစ်ဘက်၌ အဘယ်မျှေလာက် သက်ေသခံ ကသည်ကုိ ကည့်
ပါဟု ေမးြမနး် ေြပာဆုိ ေသာ်လည်း ၊ 5 စကားတစ်ခွနး် ကုိမျှြပန် ေတာ်မ မူသည်ကုိ ပိ
လတ် မင်းသည် အံဩ့ ေလ၏။

6 ထုိပဲွ ၌ မိ ဝန်မင်းသည် အကျ ်း ထားေသာသူတို့တင်ွ၊ လူများေတာင်း ေသာသူ
တစ် ေယာက်ေယာက်ကုိ လွှတ် တတ်၏။ 7 ထုိအခါ
ပုနက်န် ၍
လအူသက်ကုိသတ် ေသာ အြပစ်သင့် ေသာ ဗာရဗ္ဗ
အမည် ှိ ေသာသူ တစ်ေယာက် သည်၊ ပုနက်န် ေသာအေပါင်းအေဘာ်တို့ ှင့်တကွ
အကျ ်းခံ လျက် ှိ၏။ 8လူ အေပါင်းတို့သည် မိမိ
တို့အား ြပ မဲြပ ပါမည်အေကာင်း ေအာ်ဟစ်၍ ေတာင်းပန် ေသာအခါ ၊ 9 ပိလတ်
မင်းက၊ သင်တို့သည် ယုဒ
ှင်ဘုရင် ကုိ လွှတ် ေစချင် သေလာဟု ြပန် ၍ေမး ၏။ 10 အဘယ်ေကာင့် ဤသို့

ေမးသနည်းဟမူူကား၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အ ကီးတို့သည် မနာလို
ေသာစိတ် ှင့်
ေယ ှု ကုိအပ် ှံ ေ ကာင်း ကုိသိ ၏။ 11 ပိလတ်မင်းသည် ေယ ှုကုိမလွှတ်၊ ဗာရဗ္ဗ
ကုိ လွှတ် ေစြခင်းငှာ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အ ကီးတို့သည် လအူစုအေဝး
ကုိ ှ ိးေဆာ် က၏။ 12တစ်ဖန် ပိလတ် မင်းက၊ ယုဒ
ှင်ဘုရင် ဟု သင်တို့ ေခါ်ေဝါ် ေသာသူ ကုိအဘယ်သို့ ြပ ရမည်နည်းဟု ေမးြမနး်

ေသာ်၊ 13 ထုိသူအေပါင်းတို့က၊ သူ့
ကုိလက်ဝါးကပ်တိင်ု မှာ ိုက်ထားပါဟု ဟစ် က၏။ 14 ပိလတ် မင်းကလည်း၊
အဘယ်ေကာင့်နည်း၊ အဘယ် အြပစ် ကုိ ြပ ဘိသနည်းဟု ေမး
လျှင်၊ ထုိသူ
ကုိလက်ဝါးကပ်တိင်ု မှာ ိုက်ထားပါဟု လူ
များတို့သည်သာ၍ ဟစ် က၏။
15 ပိလတ် မင်းသည်လည်း လူ များတို့၏စိတ်ကုိ ေြပေစြခင်းငှာအလို ှ ိ ၍၊ ဗာရဗ္ဗ
ကုိ သူ
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တို့အား လွှတ် ေလ ၏။ ေယ ှု ကုိကား၊ ိုက် ပီးလျှင် လက်ဝါးကပ်တိင်ု မှာ သတ်
ေစြခင်းငှာ အပ် လိက်ုေလ၏။ 16 ထုိအခါ စစ်သူရဲ တို့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ ပဲေတာရိ ံု း
တည်းဟေူသာအိမ်ေတာ်ဦး အတင်ွး သို့ ေဆာင်သွား ၍၊ စစ်သူရဲ တတပ်လံးုကုိ စု ံု း
ေစ ပီးမှ ၊ ကုိယ်ေတာ် အား နီေမာင်း ေသာအဝတ်ကုိဝတ် ေစ၍ ၊ 17 ဆူး ပင် ှင့်
ရက် ေသာ ဦးရစ် ကုိတင် ပီးလျှင် ၊ 18 ယုဒ ှင်ဘုရင် ၊ ကုိယ်ေတာ် သည် မဂင်္လာ ှိ
ေစသတည်းဟု ေကာင်း ကီး စကားကုိ ေြပာက၏။ 19 ေခါင်း ေတာ်ကုိ ကျ လံးု ှင့် ို က်
ြခင်း၊ တံေထွး ှင့်ေထွးြခင်း၊ ေ ှ ေတာ်မှာ ဒူး
ေထာက် ၍
ြပပ်ဝပ် ြခင်း ကုိလည်း ြပ က၏။ 20 ထုိသို့
ကုိယ်ေတာ် ကုိ ြပက်ယယ်ြပ သည်ေနာက် ၊ နေီမာင်း ေသာအဝတ်ကုိချွတ် ၍
အဝတ် ေတာ်ကုိ ဝတ်
ြပနေ်စ ပီးလျှင် ၊ လက်ဝါးကပ်တိင်ု မှာ ိုက်ထားြခင်းငှာ ထုတ်သွား က၏။ 21 အာ
ေလဇန ္ြဒ ှင့်
ု ဖု ၏ အဘ
ှိမုန် အမည် ှိေသာ ကုေရေန
ြပည်သားတစ်ေယာက်သည်၊ ေတာရွာ မှ
လာ ၍ လမ်း၌သွား သည်ကုိ သူတို့သည်ေတွ့လျှင်၊ အ ိင်ုြပ ၍ လက်ဝါးကပ်တိင်ု
ေတာ်ကုိ ထမ်း ေစက၏။ 22 ဦးေခါင်းခံွ အရပ် ဟု ဆုိလို
ေသာေဂါလေဂါသ
အရပ် သို့
ကုိယ်ေတာ် ကုိ ေဆာင်သွား ပီးမှ ၊ 23 မုရန် ှင့်ေရာေသာ စပျစ်ရည် ကုိ၊ ကုိယ်ေတာ်
အား ေသာက်စိမ့်ေသာငှာေပး လျှင်
မ ခံ ဘဲ ေနေတာ်မူ၏။
24လက်ဝါးကပ်တိင်ု မှာ ိုက်ထား ပီးလျှင် ၊ အဝတ် ေတာ်ကုိ စားေရးတံ
ချ ၍ အသီးအသီးတို့အား ေဝဖန် က၏။ 25 ကုိယ်ေတာ် ကုိ လက်ဝါးကပ်တိင်ု မှာ
ိုက် ကေသာအချနိ်ကား၊ နနံက် တချက်တီးအချနိ် ြဖစ် သတည်း။ 26 အြပစ် ေဖာ်ြပ
ေသာ ကမ္ဗည်းလိပ် စာချက်ဟမူူကား၊ ယုဒ
ှင်ဘုရင် ဟု ေရး ထားသတည်း။ 27 ကုိယ်ေတာ် ှင့်တကွ ဓားြပ ှစ် ေယာက်တို့ ကုိ

လက်ျာ ေတာ်ဘက်၌ တစ် ေယာက်၊ လက်ဝဲ ေတာ်ဘက်၌
တစ် ေယာက်၊ လက်ဝါးကပ်တိင်ု မှာ ိုက်ထားက၏။ 28 ထုိသို့ မတရားေသာသူတို့ ှင့်
ေရတက်ွဝင်ြခင်း သို့ ေရာက်သည်ဟဆုိုေသာ ကျမ်းစာချက်သည် ြပည့်စုံြခင်းသို့ ေရာက်
သတည်း။ 29လမ်းမှာသွား ေသာသူ တို့ကလည်း ၊ ဟဲ့
၊ ဗိမာန် ေတာ်ကုိ ဖိ ဖျက် ၍
သုံး ရက် အတင်ွး တင်ွ တည်ေဆာက် ြပန်ေသာသူ ၊ 30 ကုိယ်ကုိကုိယ် ကယ်တင်
ေလာ။့ လက်ဝါးကပ်တိင်ု မှ
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ဆင်း ေလာဟ့ု မိမိ
တို့ ေခါင်း ကုိညိတ် ၍ က့ဲရဲ
ေသာ စကား ှင့် ေြပာဆုိ က၏။ 31 ထုိနည်းတူ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အ ကီး၊ ကျမ်းြပ
ဆရာတို့က၊ ဤသူသည် သူတစ်ပါး တို့ ကုိ ကယ်တင် တတ် ၏။ ကုိယ် ကုိမ ကယ်တင်
ိင်ု ပါတကား။ 32 ငါတို့ ြမင်၍
ယုံကည် ေစြခင်းငှာ ၊ ဣသေရလ
ှင်ဘုရင် တည်းဟေူသာခရစ်ေတာ် သည် လက်ဝါးကပ်တိင်ု မှ
ယခု ဆင်း ပါေလာဟ့ု အချင်းချင်း ြပက်ယယ်ြပ ၍ ေြပာဆုိ က၏။ ကုိယ်ေတာ် ှင့်
တကွ လက်ဝါးကပ်တိင်ု မှာ ိုက်ထားေသာသူ တို့သည်လည်း က့ဲရဲ ြပစ်တင်က၏။

33 မွနး်တည့် အချနိ် မှစ၍ သုံးချက်တီး အချနိ် တိင်ုေအာင် ေြမ တြပင်လံးု ၌
ေမှာင်မုိက် အတိြဖစ် ေလ၏။ 34 သုံးချက်တီး အချနိ် ၌
ေယ ှု က၊ ဧလိ ၊ ဧလိ
၊ လာမ
ှာဗခသာနိ ဟု ကီး ေသာအသံ ှင့် ေ ကးေကာ် ေတာ်မူ၏။ အနက် ကား၊ အကျွ ်ပ်ု

ဘုရား ၊ အကျွ ်ပ်ု ဘုရား ၊ အဘယ်ေကာင့် အကျွ ်ပ်ု ကုိစွန ့ပ်စ် ေတာ်မူသနည်းဟု ဆုိလို
သတည်း။ 35အနား၌ရပ် ေနေသာ သူ
အချ ိ တို့သည် ကား လျှင်၊ သူသည်ဧလိယ ကုိ ေခါ် သည်ဟုဆုိ က၏။ 36 လူ
တစ် ေယာက်သည် ေြပး ၍ ေရမှုိ တေထွးကုိ ပုံးရည် ှင့် ြပည့် ေစ ပီးလျှင် ၊ ကျ
လံးု ဖျား၌တပ် ၍ ကုိယ်ေတာ် အား ေသာက် စိမ့်ေသာငှာေပးလျက်၊ ှ ိ ေစေတာ။့ ဧလိ
ယ
သည် သူ့
ကုိချယူ ြခင်းငှာလာ မည်မလာမည်ကုိ ကည့် ကကုနအံ့်ဟုဆုိ ၏။ 37 ေယ ှု သည်
ကီး ေသာအသံ ှင့် ေ ကးေကာ် ၍ အသက် ချ ပ်ေတာ်မူ၏။ 38 ထုိအခါ
ဗိမာန် ေတာ်၏ ကုလားကာ
သည်အထက် စွနး်မှ ေအာက် စွနး်တိင်ုေအာင် စုတ်ကဲွ ေလ၏။ 39 ထုိသို့ ေကးေကာ်၍
အသက် ချ ပ်ေတာ်မူေကာင်း ကုိေ ှ ေတာ်၌ရပ် ေနေသာ တပ်မှူး သည်ြမင် လျှင်၊ စင်စစ်
ဤ သူ သည် ဘုရားသခင် ၏သား ေတာ်မှန် ေပ၏ဟုဆုိ ၏။ 40 မိနး်မ အချ ိ တို့သည်
လည်း ထုိအရပ်၌ အေဝး
က ကည့် ှု ၍
ေန က၏။ 41 ထုိ မိနး်မတို့တင်ွ ကုိယ်ေတာ်သည် ဂါလိလဲ ြပည်မှာ
ှိေတာ်မူ စ ် ၊ ေနာက် ေတာ်သို့ အလပ်ုအေကျွး လိက်ု ေသာ မာဂဒလ
မာရိ ၊ ယာကုပ် ငယ် ှင့် ေယာေသ ၏ အမိ
ြဖစ်ေသာမာရိ ှင့် ှ ာလံု တို့ မှစ၍ ေနာက်ေတာ်၌ ေယ ု ှလင် မိ သို့
လိက်ု လာေသာအြခား မိနး်မများ လည်း ပါ ကသတည်း။ 42 ထုိေနက့ား အဘိတ်ေန ့
တည်းဟေူသာ ပရက္ကု ေန ့ြဖစ် ေသာေကာင့်
ည အချနိေ်ရာက် မှ၊ 43အသေရ ှိေသာ လွှတ် အရာ ှိ၊ အရိမသဲ
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မိ သားေယာသပ် သည်၊ ဘုရားသခင် ၏ ိင်ုငံ ေတာ်ကုိ ေြမာ်လင့် ေသာသူ ြဖစ်
သည် ှင့် ၊ ပိလတ် မင်းထံသို့ ရဲရင့် စွာဝင် ၍
ေယ ှု ၏အေလာင်း ေတာ်ကုိ ေတာင်း ေလ၏။ 44 ေယ ှုသည်ယခုပင် ေသ သည်ကုိ
ပိလတ် မင်းသည် အံဩ့
ြခင်း ှ ိသြဖင့်
တပ်မှူး ကုိေခါ် ၍၊ ေသ
သည်ကား ကာ ပီေလာဟုေမး ၏။ 45 ေသေကာင်းကုိ တပ်မှူး စကားြဖင့် သိ လျှင်
၊ အေလာင်း ေတာ်ကုိ ေယာသပ် အားအပ်ေပး ၏။ 46 ေယာသပ်သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိချ
၍၊ မိမိဝယ် ခ့ဲေသာ ပိတ်ေချာ ှင့်ပတ်ရစ် ပီးလျှင် ၊ ေကျာက် ၌ ထွင်း ေသာ သခင်္ျ ိ င်း
တင်ွးထဲမှာ ထား ၍
တင်ွး ၌
ေကျာက် ကုိလိှမ့် ထားေလ၏။ 47 မာဂဒလ မာရိ ၊ ေယာေသ
၏ အမိ ြဖစ်ေသာ မာရိ
တို့သည် အေလာင်း ေတာ် ထား
ရာ အရပ် သို့ ကည့် ှု က၏။

16
1 ဥပုသ်ေန ့လနွ် မှမာဂဒလ မာရိ ၊ ယာကုပ် ၏အမိြဖစ်ေသာ မာရိ
ှင့်
ှ ာလံု တို့သည်သွား ၍၊ အေလာင်း
ေတာ်ကုိ လိမ်း ြခင်းငှာ နံသ့ာမျ ိ း ကုိဝယ် ပီးလျှင် ၊ 2 ခုနစ် ရက်တင်ွ ပဌမ
ေနရ့က်နနံက် ေစာေစာ ၊ ေန
ထွက် ေသာအချနိ၌် သခင်္ျ ိ င်း ေတာ်သို့ သွား က၏။ 3 ထုိမိနး်မတို့က၊ တင်ွး ဝ ၌
ပိတ်ေသာေကျာက် ကုိ အဘယ်သူ လိှမ့်လှန် ၍ ေပးမည်နည်းဟု အချင်းချင်း ေြပာဆုိ
ပီးမှ ကည့် ှု လျှင် ၊ ထုိ
ေကျာက် သည် လိှမ့်လှနလ်ျက် ှိ သည်ကုိ ြမင် က၏။ 4 ထုိေကျာက်ကားအလနွ် ကီး
ေသာေကျာက် ြဖစ် သတည်း။ 5 မိနး်မတို့သည် တင်ွး ထဲသို့ ဝင် က ပီးလျှင် ၊ လလုင်
တစ်ေယာက်သည် ြဖ စင် ှည်လျားေသာအကင်္ျ ီ ကုိဝတ်
လျက်လက်ျာ ဘက်၌
ထုိင် သည်ကုိြမင် ၍
ထိတ်လန ့် မိနး်ေမာြခင်းသို့ ေရာက်က၏။ 6 ထုိသူ ကလည်း ၊ ထိတ်လန ့် မိနး်ေမာြခင်း
မ ှိ က ှင့်။ လက်ဝါးကပ်တိင်ု မှာ သတ်ေသာနာဇရက် မိ သားေယ ှု ကုိ သင်တို့ ှာ
က၏။ ထုိသူသည် ထေြမာက် ေတာ်မူ ပီ။ ဤ
အရပ်၌မ ှိ ။ အေလာင်း ေတာ် ထား
ရာ အရပ်
ကုိကည့် ကေလာ။့ 7သင် တို့ေ ှ ဂါလိလဲ ြပည်သို့
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ကေတာ်မူေကာင်း ကုိ၊ ေပတ ု
မှစ၍ တပည့် ေတာ်တို့ အား သွား ၍ေြပာ က ေလာ။့ အထက်ကမိန ့် ေတာ်မူသည်
အတိင်ုး ၊ ထုိ
ြပည်၌ သင်တို့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိေတွ့ြမင် ရကလိမ့်မည်ဟု ေြပာဆုိ ၏။ 8 ထုိမိနး်မ
တို့သည်လည်း၊ သခင်္ျ ိ င်း ေတာ်မှ ထွက် ၍
တနုလ်ှုပ် လျက် ၊ မိနး်ေမာ ေတေွဝလျက်ေြပး က၏၊ ေကာက်လန ့် ေသာေကာင့်
အဘယ်သူ ကုိမျှ မ
ေြပာ မဆုိက။ 9 ကုိယ်ေတာ်သည် ခုနစ် ရက်တင်ွ ပဌမ
ေနရ့က်ေစာေစာ အချနိ၌်ထေြမာက် ပီးမှ ၊ အထက် က
နတ်ဆုိး ခုနစ် ေယာက်ကုိ ှင်ထုတ် ေတာ်မူေသာ မာဂဒလ
မာရိ အား ေ ှးဦးစွာ ကုိယ်ကုိြပ ေတာ်မူ၏။ 10 မာရိလည်းသွား ၍ကုိယ်ေတာ် ှင့်
ေပါင်းေဖာ်ေသာသူတို့သည် ညည်းတာွး ငိေု ကး လျက်
ေန ကစ ်တင်ွ၊ သူ
တို့အားထုိ သိတင်းကုိ ကားေြပာ ေလ၏။ 11 ကုိယ်ေတာ်သည် အသက် ှင် ေတာ်မူ
သည်ကုိ၎င်း ၊ မာရိ
သည် ကုိယ်ေတာ်ကုိြမင် ရသည်ကုိ၎င်း ၊ သူ
တို့ သည် ကား လျှင် မ ယုံ က။ 12 ထုိေနာက် တပည့် ေတာ် ှစ် ေယာက်တို့သည်
ေတာရွာ သို့ သွား စ ်တင်ွကုိယ်ေတာ်သည်ြခားနား ေသာ အေရာင် ကုိေဆာင် လျက်
ကုိယ်ကုိြပ ေတာ်မူ၏။ 13 သူ တို့သည်ြပနလ်ာ ၍ အြခား ေသာ တပည့်ေတာ် တို့အား
ထုိ သိတင်းကုိ ကားေြပာ ေသာ်လည်း မ ယုံ ဘဲ ေနက၏။
14 ထုိေနာက်
တစ်ကျပ်ိ တစ်ပါးေသာသူ တို့သည် စားပဲွ၌ ေလျာင်း ကစ ်တင်ွ ကုိယ်ေတာ်ကုိြပ
ေတာ်မူ၍၊ ထေြမာက် လျက် ှိေသာ ကုိယ်ေတာ် ကုိြမင် ေသာသူတို့၏ စကားကုိမ
ယုံ ေသာေကာင့်
သူ တို့ မယုံတတ်ေသာ စိတ်၊ ခုိင်မာ ေသာစိတ်ကုိ ဆုံးမ၍ အြပစ်တင် ေတာ်မူ ပီးမှ ၊

15 “သင်တို့သည် ေလာကီ ိင်ုငံအရပ်ရပ် ှိသမျှ သို့ သွား ၍၊ ေဝေနယျ သတ္တ ဝါအေပါင်း
တို့အား ဧဝံေဂလိ
တရားကုိ ေဟာ ကေလာ။့” 16 “ယုံ ကည် ၍
ဗတ္တိဇံ ကုိခံေသာသူ သည် ကယ်တင် ေတာ်မူြခင်းသို့ ေရာက်လတံ။့ မယုံကည်
ေသာသူ မူကား
အြပစ် စီရင် ြခင်း ကုိ ခံရလတံ။့” 17 ယုံ ကည် ေသာသူ တို့ ၌ ြဖစ် အံ့ေသာနမိိတ်
လက္ခဏာဟမူူကား ၊ ငါ ၏နာမ ကုိ အမီှြပ ၍နတ်ဆုိး တို့ ကုိ ှင်ထုတ် ကလတံ။့ ထူးြခား
ေသာဘာသာ စကားမျ ိ းတို့ ကုိ ေြပာ ကလတံ။့” 18 ေ မ တို့ ကုိ ဘမ်းကုိင် ကလတံ။့ ေသ
ေစတတ် ေသာ အဆိပ်အေတာက် ကုိ ေသာက် စားလျှင်
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ေဘးဥပဒ် ှင့် ကင်းလတ်ွ ကလတံ။့ မကျနး်မမာ ေသာသူတို့အေပါ်မှာ လက် ကုိတင်
၍
ချမ်းသာ ေပးကလတံ့ ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။ 19 ထုိသို့ သခင် ဘုရားသည် တပည့် ေတာ်
တို့အား မိန ့် ေတာ်မူ ပီးမှ ၊ ေကာင်းကင် ဘုံသို့
ေဆာင်ယူ ြခင်းကုိ ခံေတာ်မူ၍ ၊ ဘုရားသခင် ၏ လက်ျာ ေတာ်ဘက်၌
ထုိင် ေနေတာ်မူ၏။ 20တပည့် ေတာ်တို့သည်လည်း ထွက်သွား ၍၊ သခင် ဘုရားသည်
မစ
ေတာ်မူသည် ှင့်၎င်း ၊ သူတို့ ၌ြဖစ် ေသာနမိိတ် လက္ခဏာအားြဖင့်
ှ တ်ကပတ် တရားေတာ်ကုိတည် ေစေတာ်မူသည် ှင့်၎င်း၊ ခပ်သိမ်း ေသာအရပ်တို့ ၌

တရား ေဟာက၏။
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ှ င်လုကာခရစ်ဝင်။
1 ေ ှ ဦးစွာ မှစ၍ ကုိယ်တိင်ုြမင်ေသာသက်ေသ ြဖစ်လျက်၊ ှ တ်ကပတ် ေတာ်မှုကုိ
ေဆာင်ရွက် ေသာသူ တို့သည်၊ 2 ငါ တို့သည် ထင် ှားစွာြဖစ်ေလ ပီး ေသာ အတ္ထ ပ္ပတ္တ ိ
များကုိ ငါ တို့အားကားေြပာ သည်အစ ် အတိင်ုးမှတ်သားေသာစာ ကုိ စီရင် ေရးထား
ေသာသူ အများ ှ ိ ကသည်ြဖစ်၍၊ 3 ငါ သည်လည်း ထုိအတ္ထ ပ္ပတ္တ ိအလံးုစုံ
တို့ ကုိ ေ ှ ဦးစွာ မှစ၍၊ 4 ေစ့ေစ့ ေဖွ ှာလိက်ုစစ် ပီးလျှင်၊ ကုိယ်ေတာ်သင် ပီးေသာ
အေကာင်းအရာတို့သည်ဧကနအ်မှန် ြဖစ် ေကာင်းကုိ ကုိယ်ေတာ်သိ ေစြခင်းငှာ အစ ်
အတိင်ုးေရးထား ၍ ကားလိက်ုမည်အ ကံ ှိ ပါ၏၊ အလနွြ်မတ် ေသာ ေသာ်ဖိလု ။ 5 ယုဒ
ြပည်ကုိ အစုိးရေသာ ေဟ ုဒ် မင်း ကီး လက်ထက် ၊ အဘိယ
အသင်း အဝင်ြဖစ် ၍၊ ဇာခရိ
အမည်
ှိ ေသာ ယဇ် ပုေရာဟိတ်တစ်ပါး ှ ိ၏။ သူ
၏ခင်ပွနး် သည် အာ ုန် အမျ ိးအ ယ်ွြဖစ်၏။ သူ့
အမည် ကား ဧလိ ှဗက် တည်း။ 6 ထုိသူ ှစ် ေယာက်တို့သည် ထာဝရ
ဘုရား၏ ပညတ်တရား ေတာ်အမျ ိးမျ ိ း တို့ ကုိ ကျင့်ေဆာင် ၍
အြပစ်တင်ခွင့် ှင့်လတ်ွ သြဖင့်၊ ဘုရားသခင် ေ ှ ေတာ်၌ ေြဖာင့်မတ် ြခင်း ပါရမီ ှိ
က၏။ 7 ဧလိ ှဗက် သည် ြမံ ေသာေကာင့်
သူတို့သည်သား မ ှိ ။ ထုိသူ
ှစ် ေယာက်တို့သည် အသက် အရွယ် ကီးရင့် က၏။ 8 ဇာခရိသည် မိမိ
အသင်း ှင့်တကွအလှည့် သင့်၍ ၊ ဘုရားသခင့် ေ ှ ေတာ်၌ ယဇ် ပုေရာဟိတ်အမှုကုိ
ေဆာင်ရွက်သည်တင်ွ ၊ 9ယဇ် ပုေရာဟိတ်ထုံးစံ အတိင်ုး
စာေရးတံ ချသြဖင့်၊ သူ
သည်ထာဝရ ဘုရား၏ ဗိမာန် ေတာ်အတင်ွး သို့ ဝင်
၍နံသ့ာေပါင်း ကုိမီး ှု ိ၏။ 10 ထုိသို့ နံသ့ာေပါင်း ကုိ မီး ှု ိသည့်အချနိ် တင်ွ၊ လူ
အများ အေပါင်း တို့သည် ြပင် ၌ဆုေတာင်း လျက် ေန က ၏။ 11 ထုိအခါ ထာဝရ
ဘုရား၏ ေကာင်းကင်တမန် သည်ထင် ှား ၍၊ နံသ့ာေပါင်း ကုိ ှု ိေသာ ယဇ်ပလ္လ င် လ
က်ျာဘက် ၌
ရပ် ေနသည်ကုိ၊ 12 ဇာခရိ သည်ြမင် လျှင် ၊ စိတ် ှလံးုမ ငိမ်မဝပ် ထိတ်လန ့် ြခင်းသို့
ေရာက် ၏။ 13 ေကာင်းကင် တမနက်လည်း ၊ ဇာခရိ
၊ ေကာက်ရွ ံ ြခင်းမ ှိ ှင့်။ သင် ြပ ေသာ ပဌနာ
ကုိနာခံ ေတာ်မူ ပီ။ သင် ၏ခင်ပွနး် ဧလိ ှဗက် သည် သား
ေယာက်ျားကုိဘွားြမင် လိမ့်မည်။ ထုိသား
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ကုိ ေယာဟန် အမည် ြဖင့် မှည့် ရ မည်။ 14 သင် သည်ဝမ်းသာ ရွင်ြမ း ြခင်း ှ ိ
လိမ့်မည်။ ထုိသား
ကုိဘွားြမင် ေသာေကာင့်
လအူများ တို့သည်လည်း
ဝမ်းေြမာက် ြခင်းသို့ ေရာက်ကလိမ့်မည်။ 15အေကာင်းမူကား ၊ ထုိသားသည် ထာဝရ
ဘုရားေ ှ ေတာ်၌ ကီးြမတ် ေသာသူြဖစ် လိမ့်မည်။ စပျစ်ရည် ှင့် ယစ်မျ ိ း ကုိ မ
ေသာက် ဘဲေန၍ ၊ အမိ
ဝမ်း ထဲ ကပင် သန ့် ှ င်း ေသာဝိညာ ် ေတာ် ှင့်
ြပည့်ဝ လိမ့်မည်။ 16ဣသေရလ အမျ ိးသား အများ တို့ ကုိ သူ
တို့ ဘုရားသခင် ထာဝရ ဘုရားထံေတာ်သို့
ေြပာင်းလဲ ေစလိမ့်မည်။ 17အဘ တို့ ှင့်
သား တို့ ကုိ အသင့်အတင့် ြဖစ် ေစ ြခင်း ငှာ၎င်း၊ ြငင်းဆန် ေသာ သူ တို့ ကုိ
သူေတာ်ေကာင်း တို့၏ သတိပညာ
လမ်းသို့
ေြပာင်းလဲ ေစေသာအားြဖင့်၊ ထာဝရ
ဘုရားအဘို့အလိငုှာ ြပင်ဆင် ေသာလမူျ ိ း ြဖစ် ေစြခင်းငှာ၎င်း၊ သူ
သည်ဧလိယ ၏ စိတ်ဝိညာ ် တနခုိ်း ှင့် ြပည့်စုံလျက်၊ ဘုရားသခင် ေ ှ ေတာ်သို့
သွား လိမ့်မည်ဟု ေကာင်းကင်တမနေ်ြပာဆုိ ၏။ 18 ဇာခရိ ကလည်း ၊ ထုိသို့
ြဖစ်လိမ့်မည်ကုိ အကျွ ်ပ်ုသည် အဘယ်သို့ သိ ရပါမည်နည်း။ အကျွ ်ပ်ု သည် လအိူု
ြဖစ် ပါ၏။ အကျွ ်ပ်ု မယား သည်လည်း
အသက် အရွယ် ကီးရင့် ပါ ပီဟေုကာင်းကင်တမန် အား
ေြပာဆုိ လျှင်၊ 19 ေကာင်းကင် တမနက်၊ ငါ သည် ဘုရားသခင့် အထံ ေတာ်၌ ခစား
ေသာဂါေြဗလ ြဖစ် ၏။ သင့် ကုိ
ှ တ်ဆက် ၍
ဤ ဝမ်းေြမာက်စရာသိတင်း ကုိ ကားေြပာ ေစ ြခင်းငှာငါ ကုိ့ေစလွှတ် ေတာ်မူ၏။

20သင် သည် ငါ ့ စကား ကုိမ ယုံေသာေကာင့်
ဤအေကာင်းအရာမ ြဖစ် မီှေန ့တိင်ုေအာင်စကား မ ေြပာ ိင်ု ဘဲ၊ အ
လျက် ေန လိမ့်မည်။ ငါ စ့ကားသည်ကား၊ အချနိတ်န် လျှင် ြပည့်စုံ လိမ့်မည်ဟု
ေြပာဆုိ ၏။ 21လူ များတို့သည် ဇာခရိ
ကုိ ငံလ့င့် ၍ ၊ ဗိမာန် ေတာ်အတင်ွး ၌ ကာြမင့် စွာေနသည်ကုိအံဩ့ ြခင်း ှ ိ က၏။
22 သူသည်ထွက်လာ ေသာအခါ စကားမ ေြပာ ိင်ု သည်ြဖစ်၍ ၊ ဗိမာန် ေတာ်၌
ဗျာဒိတ် ူပါ ံု ကုိ ြမင် ပီဟု ရိပ်မိ က၏။ ဇာခရိ
သည်သူ တို့အား အရိပ် အမှတ်ကုိသာေပး၍ စကားအ
လျက် ေန ၏။ 23 ယဇ်ပုေရာဟိတ်အမှု ကုိ ေဆာင်ရွက် ရေသာအချနိ် ကာလကုန်
ေသာအခါ ၊ ဇာခရိသည် မိမိ
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အိမ် သို့
သွား ေလ၏။ 24 ထုိေနာက် သူ ၏ခင်ပွနး် ဧလိ ှဗက် သည် ပဋိသေ ္ဓ
စဲွ၍ ၊ 25 ငါသည်လတိူု့ တင်ွ ခံရေသာ က့ဲရဲ ြခင်း အေကာင်းကုိ ထာဝရ
ဘုရားသည် ပယ် ှင်း ြခင်းငှာငါ ့ ကုိ ကည့် ှု ေတာ်မူစ ် တင်ွ၊ ဤ
ေကျးဇူးေတာ်ကုိ ြပ ေတာ်မူ ပီဟဆုို လျက် ၊ ငါး လ ပတ်လံးုအိမ်တင်ွး၌ေအာင်း၍
ေနေလ ၏။ 26 ငါးလ လနွ် ေသာအခါ ၊ ဂါလိလဲ ြပည် နာဇရက် မိ ၌
ဒါဝိဒ် အမျ ိးသား ၊ ေယာသပ် အမည် ှိေသာလူ ှင့် ထိမ်းြမားေဆာင် ှင်း ၍၊ 27 မ
ှက်တင်ေသးေသာ သတို့သမီး
ကညာဆီသို့ ဘုရားသခင် သည် ေကာင်းကင်တမန် ဂါေြဗလ ကုိ ေစလွှတ် ေတာ်မူ၏။
သတို့သမီး
ကညာကား ၊ မာရိ
အမည် ှိ၏။ 28 ေကာင်းကင်တမန်သည် ေရာက်လာ လျှင် ၊ ေကျးဇူး ေတာ်ကုိခံရ
ေသာမိနး်မ၊ သင့်အားမဂင်္လာ ြဖစ်ေစ သတည်း။ ထာဝရ
ဘုရားသည် သင် ှင့်အတူ ှိ ေတာ်မူ၏။ သင်သည် မိနး်မတကာတို့ ထက်ြမတ်စွာ
ေသာ မဂင်္လာ ှိသည်ဟု ေြပာဆုိ ၏။ 29 မာရိ သည် ထုိ
စကားကုိကားလျှင်
စိတ် ှလံးုမ ငိမ်မဝပ် ှိ၍ ၊ ဤ
ှ တ်ဆက် ြခင်း ကား အဘယ်သို့ ေသာ ှ တ်ဆက် ြခင်း ြဖစ် လိမ့်မည် နည်း ဟု

ေတးွေတာဆင်ြခင် ၍ေန ၏။ 30 ေကာင်းကင် တမနက်လည်း ၊ မာရိ
၊ ေကာက်ရွ ံ ြခင်းမ ှိ ှင့်။ သင်သည် ဘုရားသခင် ေ ှ ေတာ်၌
မျက် ှာ ရ ပီ။
31သင်သည် ပဋိသေ ္ဓ
စဲွယူ၍
သား ေယာက်ျားကုိဘွားြမင် လိမ့်မည်။ ထုိသား
ကုိ ေယ ှု အမည် ြဖင့်
မှည့် ရ မည်။ 32 ထုိသား သည်ကား၊ ကီးြမတ် ေသာသူ
ြဖစ် လိမ့်မည်။ အြမင့်ဆုံး ေသာ ဘုရား၏သားေတာ်ဟု ေခါ်ေဝါ် သမုတ်ြခင်းကုိ ခံရ
လိမ့်မည်။ သူ့
အဘ ဒါဝိဒ် ၏ ရာဇပလ္လ င် ကုိ ထာဝရ
အ ှင်သခင် သည် သူ့
အားေပး ေတာ်မူမည်။ 33 ထုိသူသည်လည်း
ယာကုပ် အမျ ိးအ ယ်ွ ကုိ အစ ်မြပတ် အပ်ုစုိး လိမ့်မည်။ သူ
၏ ိင်ုငံ သည်လည်း
ဆုံး
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ြခင်းမ ှိ ရဟုေြပာဆုိ ၏။ 34 မာရိ ကလည်း ၊ ဤအမှုအရာ သည် အဘယ်သို့ ြဖစ်
လိမ့်မည်နည်း။ အကျွ ်ပ်ုေယာက်ျား ှင့် မ
ဆက်ဆံ ပါဟု ေကာင်းကင်တမန် အား
ြပနေ်ြပာ ၏။ 35 ေကာင်းကင် တမန်ကလည်း ၊ သန ့် ှ င်း ေသာဝိညာ ် ေတာ်သည်
သင် ၏အေပါ်မှာ သက်ေရာက် ေတာ်မူ၍ ၊ အြမင့်ဆုံး ေသာဘုရား၏တနခုိ်းအာ ေုဘာ်
ေတာ်သည် သင့် ကုိလွှမ်းမုိး လိမ့်မည်။ ထုိ
အေကာင်းေကာင့် ထုိသန ့် ှ င်း ေသာသားသည် လည်း
ဘုရားသခင် ၏သား ေတာ်ဟု ေခါ်ေဝါ် သမုတ်ြခင်းကုိ ခံရလိမ့်မည်။ 36 ထုိမှတပါး ၊
အြမံ မ ဟ၍ူေခါ်ေဝါ် ေသာသင် ၏ အေဆွအမျ ိး ဧလိ ှဗက် သည် ပဋိသေ ္ဓ
စဲွယူ၍
ယခု
ေြခာက် လ အဝင် ှိ ပီ။ 37 ဘုရားသခင် တတ် ိင်ု ေတာ်မမူေသာအမှုမ ှိဟုေြပာဆုိ
လျှင် ၊

38 မာရိ က၊ အကျွ ်ပ်ုသည် ထာဝရ
ဘုရား၏ကျွန် မြဖစ်ပါ၏၊ ကုိယ်ေတာ် ၏စကား အတိင်ုး
အကျွ ်ပ်ု ၌ ြဖစ်
ပါေစေသာဟု ဝနခံ် ပီးမှ ၊ ေကာင်းကင်တမန် သည် မာရိ
ထံမှ သွား ေလ၏။
39 ထုိ အခါ မာရိ သည်ထ ၍ ၊ ေတာင် ကားအရပ်၌ ှိ ေသာယုဒ မိ တစ် မိ သို့
အလျင်အြမန် သွား ပီးလျှင်၊ 40 ဇာခရိ အိမ် သို့ ဝင် ၍
ဧလိ ှဗက် ကုိ ှ တ်ဆက် ေလ၏။ 41 ထုိ ှ တ်ဆက် ြခင်းစကားကုိ ဧလိ ှဗက် သည်
ကား စ ် တင်ွ မိမိ
ဝမ်း ၌ ှိေသာသူငယ် သည်ခုန် ၍ ၊ မိမိသည် သန ့် ှ င်း ေသာဝိညာ ် ေတာ် ှင့် ြပည့်
ဝ လျက်၊ 42သင် သည် မိနး်မ တကာတို့ ထက်ြမတ်စွာေသာမဂင်္လာ ှိ၏။ သင် ၏ဝမ်း
၌ ှိေသာသူငယ် သည်လည်း
ြမတ်စွာေသာ မဂင်္လာ ှိ၏။ 43 အကျွ ်ပ်ု သခင် ၏ မယ်ေတာ် သည် အကျွ ်ပ်ု ဆီ
သို့ ကလာ ေသာေကျးဇူးကုိ အဘယ် အေကာင်းေကာင့် အကျွ ်ပ်ု ခံရပါသနည်း။
44သင် ၏ ှ တ်ဆက် ြခင်းစကား သံကုိ အကျွ ်ပ်ု ကား စ ် တင်ွ၊ အကျွ ်ပ်ု ဝမ်း ထဲ၌
သူငယ် သည်ရွှင်ြမ း ေသာ စိတ် ှင့် ခုန် ၏။ 45 ယုံ ကည် ေသာမိနး်မ သည်မဂင်္လာ ှိ၏။
အေကာင်းမူကား ၊ ထုိမိနး်မ အား
ထာဝရ ဘုရားမိန ့် ေတာ်မူေသာစကား သည် ြပည့်စုံ လိမ့်မည်ဟု ကီး ေသာအသံ ှင့်
မက်ဆုိ ၏။ 46 မာရိ ကလည်း ၊ ငါ ့ စိတ် ှလံးုသည် ထာဝရဘုရား
ကုိ ချးီမွမ်း ၏။ 47 ငါ ့ ကုိကယ်တင် ေတာ်မူေသာအ ှင်ဘုရားသခင် ကုိ အမီှြပ ၍
ငါ ့ ဝိညာ ် သည် ရွှင်လနး် ြခင်း ှ ိ၏။ 48အေကာင်းမူကား ၊ မိမိ
ကျွန် မ၏ ှမ့်ိချေသာအြဖစ် ကုိကည့် ှု ေတာ်မူ ပီ။ ေနာင် ကာလ၌ ခပ်သိမ်း ေသာလူ
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အစ ်အဆက်တို့သည် ငါ ့ ကုိမဂင်္လာ ှိေသာသူဟ၍ူ ေခါ်ကလိမ့်မည်။ 49တနခုိ်း ှင့်
ြပည့်စုံေတာ်မူေသာဘုရား သည် အံ့ဘွယ် ေသာေကျးဇူးေတာ်ကုိ ငါ ့ အားြပ ေတာ်မူ ပီ၊
ထုိဘုရား
နာမ ေတာ်သည် ိုေသ ဘွယ်ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ 50ထာဝရ ဘုရားကုိ ေကာက်ရွ ံ ေသာ
သူ တို့သည် သနား
ေတာ်မူြခင်း ေကျးဇူးကုိအစ ်မြပတ် ခံစား က၏။ 51လက် ံု း ေတာ်အားြဖင့် တနခုိ်း
ကုိြပ ေတာ်မူ ပီ။ မာနေထာင်လွှား ေသာသူတို့ ကုိ ကဲွလငွ့် ေစေတာ်မူ ပီ။ 52 ဘုရင် တို့ ကုိ
ရာဇပလ္လ င် ေပါ် မှချ ၍
ှမ့်ိချ ေသာသူတို့ ကုိ ချးီေြမာက် ေတာ်မူ ပီ။ 53 ငတ်မွတ် ေသာသူတို့ ကုိ ေကာင်းမွန် စွာ

ေကျွး ၍
ရ တတ်ေသာသူတို့ ကုိ လက်ချည်း လွှတ် လိက်ုေတာ်မူ ပီ။ 54 ငါ တို့ ဘုိးေဘး များတို့
အား
ဗျာဒိတ် ထားေတာ်မူသည် ှင့်အညီ ၊ 55အာြဗဟံ မှစေသာသူ ၏အမျ ိးအ ယ်ွ အား
သနား
ြခင်းေကျးဇူးေတာ်ကုိ အစ ်အ မဲ ြပ ြခင်းငှာသတိ ထား၍မိမိ ကျွန်
ဣသေရလ ကုိ မစ
ေတာ်မူ ပီဟဆုို ၏။ 56 မာရိ သည်လည်း
ဧလိ ှဗက် ထံမှာ သုံး လ ခန ့် ေန ပီးမှ မိမိ အိမ် သို့ ြပန် ေလ၏။ 57 ဧလိ ှဗက် သည်
ဘွား အံ့ေသာေန ့လေစ့ ေသာအခါ သား ေယာက်ျားကုိဘွားြမင် ၏။ 58ထာဝရ ဘုရား
သည် ထူးြမတ် ေသာသနား ြခင်းေကျးဇူးေတာ်ကုိ ဧလိ ှဗက် အား ြပ ေတာ်မူသည်ကုိ ၊
အိမ်နးီချင်း အေဆွအမျ ိး တို့သည် ကား လတ်ေသာ်၊ သူ
ှင့်အတဝူမ်းေြမာက်ဝမ်းသာ က၏။ 59 ှ စ် ရက်ေြမာက်ေသာေန ့၌
အေရဖျားလီှး ြခင်းကုိ သူငယ် အားေပးအံေ့သာငှာလာ က၍၊ အဘ
၏အမည်
ြဖစ်ေသာ ဇာခရိ
အမည်ြဖင့်
မှည့် ေသာအခါ အမိ က၊ ထုိသို့ မ မှည့်ရ။ 60 ေယာဟန် အမည်ြဖင့် မှည့် ရမည်ဟုဆုိ
လျှင် ၊ သူတို့က၊ 61 ေယာဟန် အမည် ြဖင့် သင် ၏အေဆွအမျ ိး တင်ွ
တစ်ေယာက် ကုိမျှမမှည့် ဟဆုို ၍ ၊ 62အဘသည်အဘယ်သို့ မှည့် ေစ လိသုနည်းဟု
အမှတ် အားြဖင့်ေမး က၏။ 63အဘသည်လည်း သင်ပုံး ကုိေတာင်း ၍ ၊ သူ
၏အမည် ကားေယာဟန် ြဖစ် ၏ဟု ေရး
ေလေသာ်၊ ထုိသူ အေပါင်း တို့သည် အံဩ့ ြခင်း ှ ိ က၏။ 64 ထုိခဏြခင်း တင်ွ ဇာခရိ
သည် ှ တ် ဖွင့် ြခင်း၊ လျှာ လတ်ွြခင်း ှ ိသည်ြဖစ်၍၊ စကား
အားြဖင့် ဘုရားသခင် ၏ေကျးဇူး ေတာ်ကုိ ချးီမွမ်းေလ၏။ 65 အိမ်နးီချင်း ှ ိသမျှ
တို့သည် ေကာက်ရွ ံ ြခင်း ှ ိ က၍
ထုိ အမှုအရာ များသည် ယုဒ
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ြပည်ေတာင် ကားအရပ် တို့ ၌
အ ှ ံအြပား ေကျာ်ေစာ ေလ၏။ 66 ကား ေသာသူ အေပါင်း တို့သည် ှလံးု ထဲ၌
မှတ်သား ၍ ၊ ဤ
သူငယ် သည် အဘယ်သို့ ေသာသူြဖစ် လိမ့်မည်နည်းဟဆုို က၏။ ထာဝရ
ဘုရား၏ လက် ေတာ်သည်လည်း
သူငယ် ှင့်အတူ ှိ ေတာ်မူ၏။ 67 သူ ၏အဘ
ဇာခရိ သည် သန ့် ှ င်း ေသာဝိညာ ် ေတာ် ှင့်ြပည့်ဝ လျက် ၊ 68ဣသေရလ အမျ ိး၏
ဘုရားသခင် ထာဝရ ဘုရားသည် မဂင်္လာ ှိေတာ်မူေစသတည်း။ 69အေကာင်းမူကား ၊
ကမ္ဘာ
ဦးမှစ၍ ေပါ်ထွနး်ေသာမိမိ
သန ့် ှ င်း ေသာပေရာဖက် တို့ ှ တ် ြဖင့်
ဗျာဒိတ် ထားေတာ်မူသည် ှင့်အညီ ၊ 70 ငါ တို့ သည် ရနသူ် ေဘး ှင့် ကင်းလတ်ွ ၍
ဘုရားသခင့် ေ ှ ေတာ်၌ တသက်လံးု သန ့် ှ င်း ေြဖာင့်မတ် ြခင်းပါရမီအားြဖင့် ဘုရား
ဝတ်ကုိရဲရင့် စွာြပ ရ ေသာအခွင့်ကုိေပး မည်ဟု 71 ငါ တို့အဘ အာြဗဟံ အား
ကျနိဆုိ် ြခင်းဂတိ ေတာ်တည်းဟေူသာ သန ့် ှ င်း ေသာပဋိညာ ် တရားကုိ ေအာက်ေမ့
ေတာ်မူသြဖင့် ၎င်း၊ 72 ငါ တို့ ဘုိးေဘး
များ ှင့်
ဝနခံ်ေတာ်မူေသာ သနား
ြခင်းေကျးဇူးကုိ ြပ ေတာ်မူသြဖင့်၎င်း၊ 73 မိမိ လမူျ ိ း ကုိ အကည့်အ ှု ကလာလျက်
ေရွး ှ တ် ြခင်းေကျးဇူးကုိြပ ေတာ်မူ၍ ၊ 74 ငါ တို့ ကုိရနသူ် လက် မှ ၎င်း ၊ မုနး် ေသာသူ
ှိသမျှ တို့လက်မှ ၎င်း ကယ်လွှတ် မည်အေကာင်း၊ 75ကယ်လွှတ် ြခင်းဦးချ ိ ကုိ မိမိ
ကျွန် ဒါဝိဒ် အမျ ိး ထဲ၌ ငါ တို့အားေပါ်ထွနး် ေစေတာ်မူ ပီ။ 76အချင်းသူငယ် ၊ သင်
သည်လည်း
အြမင့် ဆုံး ေသာ ဘုရား၏ ပ ေရာ ဖက် ဟု ေခါ်ေဝါ် ြခင်း ကုိ ခံ ရ လိမ့်မည်။

77အေကာင်းမူကား ၊ ငါ တို့ ဘုရားသခင် ၏ သနား
ေတာ်မူ ြခင်း ေကျးဇူးေတာ်အားြဖင့် အြပစ် ေြဖ ၍ ကယ်တင် ြခင်းသို့ ေရာက် ိင်ု
ေကာင်းကုိ ဘုရားသခင် ၏လမူျ ိး အား ေဖာ်ြပ သြဖင့်၊ ထာဝရ
ဘုရား၏လမ်းခရီး ေတာ် ကုိ ြပင်ဆင် ြခင်းငှာသင်သည် ေ ှ ေတာ်၌သွား ရလိမ့်မည်။

78 ထုိသနားေတာ်မူြခင်းေကျးဇူးေတာ်အားြဖင့်၊ ေကာင်းကင် မှ ေနအာ ုဏ် သည် ငါ တို့
အေပါ်သို့တက် သြဖင့်၊ 79 ေမှာင်မုိက် ှင့် ေသမင်း ၏ အရိပ် ထဲ တင်ွ ှိ ေနေသာသူ တို့ ၌
အလင်းေပါ်ထွနး် ၍၊ ငါ တို့အား ငိမ်သက် ြခင်းလမ်း ကုိ ြပ လျက် ှိသည်ဟု ပေရာဖက်
ဉာဏ် ှင့် ေဟာေလ၏။ 80 ထုိသူငယ် သည်ကား ၊ ကီးပွား ၍
ဉာဏ် သတ္တ ိ ှင့်ြပည့်စုံ၏။ ဣသေရလ
လူ တို့အား
မ ထင် ှား မီှ တိင်ုေအာင်ေတာ အရပ်၌ ေန ေလ၏။
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2
1 ထုိ အခါ တစ် ိင်ုငံ လံးုကုိ စာရင်း ယူေစြခင်းငှာကဲသာ ဘုရင်ဩဂုတ္တု သည်
အမိန ့် ေတာ် ှိ ၏။ 2 ကုေရနိ သည် ှုရိ ြပည်၌ မိ ဝန် ြဖစ် စ ်တင်ွ၊ ဤ
ပဌမ စာရင်း ယူ ြခင်း ြဖစ်သတည်း။ 3 လအူေပါင်း တို့သည် စာရင်းဝင် ြခင်းငှာ
အသီးအသီး မိမိ တို့ မိ ရွာသို့ သွား က၏။ 4 ေယာသပ် သည်လည်း ဒါဝိဒ် အမျ ိး
အ ယ်ွ ြဖစ် ၍၊ ထိမ်းြမား ေဆာင် ှင်းေသာမယား မာရိ ှင့်အတူ စာရင်းဝင် ြခင်းငှာ၊
5 ဂါလိလဲ ြပည်နာဇရက် မိ မှ
ယုဒ ြပည် တင်ွ
ဗက်လင် အမည် ှိေသာဒါဝိဒ် ၏ မိ သို့ သွား ၏။ ထုိအခါမာရိသည် ပဋိသေ ္ဓ
အရင့်အမာ ှိ ၏။ 6 ဗက်လင် မိ ၌ ှိ ေန စ ်၊ ဘွား အံေ့သာ ေန ့
လေစ့ လျှင်၊ 7သားဦး ကုိဘွားြမင် ၍
အဝတ် ှင့်ပတ်ရစ် ပီးမှ ၊ ဧည့်သည် တည်းရာစရပ်၌ သူ တို့ေနစရာ မ ှိ ေသာေကာင့်
၊ သူငယ် ကုိ ာွးစားခွက် ၌ သိပ်ထား ေလ၏။

8 ထုိြပည် မှာ
သုိးထိနး် တို့သည် ည ့် အခါ ေတာ
အရပ်၌ တည်းခုိ လျက်၊ မိမိ
သုိးစု ကုိေစာင့် ေနကသည် ြဖစ် ၍၊ 9ထာဝရ ဘုရား၏ ေကာင်းကင်တမန် သည် သူ
တို့အနားမှာေပါ်လာ ၍ ၊ ပတ်ဝနး်ကျင် ၌ ထာဝရ
ဘုရား၏ ဘုနး် ေတာ်ထွနး်ေတာက်သြဖင့် ၊ သူတို့သည် အလနွ် ေကာက်ရွ ံ ြခင်းသို့
ေရာက်က၏။ 10 ေကာင်းကင် တမနက်လည်း ၊ ေကာက်ရွ ံ ြခင်းမ ှိ က ှင့်။ လူ
အေပါင်း တို့သည် အလနွ် ဝမ်းေြမာက် ဝမ်းသာစရာသတင်း ကုိ ငါသည်သင် တို့အား
ကားေြပာရ၏။ 11ယေန ့တင်ွ ဒါဝိဒ် မိ ၌
သခင် ခရစ်ေတာ် တည်းဟေူသာကယ်တင် ေသာအ ှင်သည် သင် တို့အဘို့ အလိုငှာ
ဘွားြမင် ြခင်းကုိခံေတာ်မူ ပီ။ 12သင် တို့သည် အဘယ်နမိိတ် ြဖင့်
သိရမည်နည်းဟမူူကား ၊ သူငယ် သည်အဝတ် ှင့် ပတ်ရစ်၍
ာွးစားခွက် ၌
သိပ်ထား လျက် ှိသည်ကုိ ေတွ့ ကလိမ့်မည်ဟု ဆုိ
ပီးလျှင် ၊ 13 ထုိ ေကာင်းကင်တမန် ှင့်အတူ ေကာင်းကင် ဗုိလ်ေြခ အများ တို့သည်

ချက်ြခင်း ထင် ှား ၍ ၊ 14 ေကာင်းကင် ဘဝဂ်ဝယ် ဘုရားသခင် သည် ဘုနး် ကီး ေတာ်
မူေစသတည်း။ ေြမ ကီး ေပါ်၌ ငိမ်သက် ြခင်း ှ ိေစသတည်း။ လူ
တို့အား ေမတ္တ ာ
က ုဏာ ှိေစသတည်းဟဘုုရားသခင် ကုိ ချးီမွမ်း ၍ မက်ဆုိ က၏။
15 ေကာင်းကင်တမန် တို့သည် ေကာင်းကင် ဘုံသို့
ြပန် က ပီးမှ သုိးထိနး် တို့က၊ ငါတို့သည် ဗက်လင် မိ သို့
သွား ကကုနအံ်။့ ထာဝရ
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ဘုရားသည် ေဖာ်ြပ ေတာ်မူေသာ ဤ
အမှုအရာ ကုိ ကည့် ကကုနအံ့်ဟု အချင်းချင်း ေြပာဆုိ ပီးလျှင် ၊ 16အလျင်အြမန်
သွား ၍
မာရိ ှင့် ေယာသပ် ကုိ၎င်း ၊ ာွးစားခွက် ၌
သိပ်ထား လျက် ှိေသာသူငယ် ကုိ၎င်း ေတွ့ က၏။ 17 ေတွ့ြမင် ပီးမှ မိမိ တို့ ကား
ေသာထုိ သူငယ် ၏ အေကာင်း စကား ကုိ အ ှ ံအြပား ေြပာ က၏။ 18 သုိးထိနး် တို့
ေြပာ ေသာစကား ကုိကား ေသာ သူ
ှိသမျှ တို့သည် အံဩ့ ြခင်း ှ ိ က၏။ 19 မာရိ သည်ထုိ အေကာင်းအရာအလံးုစုံ တို့

ကုိ မှတ်ကျ ံး ၍ စ ်းစား ဆင်ြခင်လျက်ေန၏။ 20 သုိးထိနး် တို့သည်လည်း
မိမိ တို့အား ေြပာ ှင့်သည်အတိင်ုး
ကား ြမင် သမျှ ေသာ အေကာင်းအရာကုိေထာက်၍၊ ဘုရားသခင် ကုိ အံဩ့
ချးီမွမ်း လျက်
ြပနသွ်ား က၏။ 21 ထုိသူငယ် အား အေရဖျားလီှး ြခင်းကုိ ေပးရေသာေနတ့ည်း
ဟေူသာ ှစ် ရက်ေြမာက်ေသာေန ့ေရာက်
လျှင် ၊ ပဋိသေ ္ဓ
စဲွေတာ်မ မူမီှေကာင်းကင်တမန်
မှည့် ေသာ ေယ ှု အမည် ြဖင့်
မှည့် က၏။ 22 ထုိေနာက်
ေမာေ ှ ၏ ပညတ် တရားအတိင်ုး
စင်ကယ် ြခင်းကုိြပ ရေသာ ေနရ့က် ေစ့ ေသာအခါ ၊ မိဘတို့ သည် သူငယ် ကုိ ေယ
ု ှလင် မိ သို့
ေဆာင်သွား ၍၊ 23သားဦး ေယာက်ျား အေပါင်း တို့သည် ဘုရား
အဘို့ သန ့် ှ င်း ရက၏ဟု ထာဝရ
ဘုရား၏ ပညတ္တိ
ကျမ်းလာ
သည် ှင့်အညီ ၊ ထာဝရ
ဘုရားအား ဆက်ကပ် ပီးမှ ၊ 24 ခုိ ှစ် ေကာင်ြဖစ်ေစ ၊ ချ ိ း ကေလး ှစ် ေကာင်ြဖစ်
ေစ၊ တစ်ခုခုကုိပူေဇာ် ရမည်ဟု ထာဝရ
ဘုရား၏ ပညတ္တိ
ကျမ်းလာ ြပနသ်ည် ှင့်အညီ ယဇ် ပူေဇာ်က၏။
25 ထုိအခါ
ှုေမာင် အမည် ှိေသာသူ တစ်ေယာက်သည် ေယ ု ှလင် မိ ၌ ှိ ၏။ ထုိ
သူ သည် ေြဖာင့်မတ် ေသာသူ ၊ တရား
ကုိ ိုေသေသာသူ၊ ဣသေရလ
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အမျ ိး၏ သက်သာ ြခင်းအေကာင်းကုိ ေြမာ်လင့် ေသာသူ ြဖစ်၏။ သန ့် ှ င်း ေသာ
ဝိညာ ် ေတာ်သည် သူ့
အေပါ် ၌တည် သည်ြဖစ်၍ ၊ 26 သူ သည်ထာဝရ ဘုရား၏ခရစ်ေတာ် ကုိမ ြမင် မီှ မ
ေသ ရဟု ဗျာဒိတ် ေတာ်ကုိရ၏။ 27 ထုိအခါ သူ သည် ဝိညာ ် ေတာ်အားြဖင့် ဗိမာန်
ေတာ်သို့ သွား ၍ ၊ မိဘ
တို့သည် သူငယ် ေယ ှု ကုိ ပညတ်
တရားထုံးတမ်း အတိင်ုး ြပ ြခင်းငှာေဆာင်သွား စ ် တင်ွ၊ 28 ှုေမာင် သည်ေယ ှု ကုိ
လက် ှင့် ချပုိီက် ၍ ၊ 29 ဘုရားသခင် ၏ေကျးဇူး ေတာ်ကုိ ချးီမွမ်းလျက်၊ အစုိးရေတာ်
မူေသာအ ှင် ၊ ဗျာဒိတ် ေတာ်အတိင်ုး
ကုိယ်ေတာ် ၏ကျွန် သည် ငိမ်ဝပ် စွာ စုေတ့
ရေသာအခွင့်ကုိ ကုိယ်ေတာ်သည် ယခု တင်ွေပးေတာ်မူ၏။ 30 ကုိယ်ေတာ် ၏လူ
ဣသေရလအမျ ိးကုိ ချးီေြမာက် ေစြခင်းငှာ ၎င်း ၊ 31တစ်ပါး အမျ ိးသားတို့ ကုိ လင်း
ေစြခင်းငှာ၎င်း၊ 32လူ အမျ ိးမျ ိ း တို့ ေ ှ ေမှာက် ၌ ြပင်ဆင် ေတာ်မူေသာအလင်း တည်း
ဟေူသာ ကယ်တင် ေသာသခင်ကုိ အကျွ ်ပ်ုသည် ကုိယ် မျက်စိ ှင့်ြမင် ရပါ၏ဟု မက်
ဆုိ ၏။ 33 ထုိစကား များကုိ ေယာသပ် ှင့် မယ်ေတာ် သည် ကားလျှင်
အံဩ့ ြခင်း ှ ိ က၏။ 34 ှုေမာင် သည်လည်း
သူ တို့ ကုိေကာင်း ကီး ေပး၍
မယ်ေတာ် မာရိ အား ၊ ဤ
သူငယ်ကား ဣသေရလ
လူ အများ လဲ မည်အေကာင်း ၊ အများ ထ မည်အေကာင်း၊ လအူ များ
တို့၏အ ကံအစည် ကုိ ထင် ှား ေစြခင်းငှာြငင်းခုံ စရာြဖစ်မည်အေကာင်း
ခန ့ထ်ား ေသာသူြဖစ်၏။ 35 ထုိမှတစ်ပါး သနလ်ျက် သည် သင် ၏စိတ် ှလံးုကုိ ခွင်း
လိမ့်မည်ဟု မက်ဆုိ ၏။ 36အာ ှာ အမျ ိး ြဖစ်ေသာ ဖေ လွ ၏သမီး ၊ အနန္
အမည် ှိေသာ ပေရာဖက်မ တစ်ေယာက် ှိ ၏။ သူ
သည် ပျ ိ ေသာအရွယ်မှစ၍ ခုနစ် ှစ် ေသာလင် ှင့်
ေန ပီးလျှင်၊ 37 အသက် ကီးရင့် ၍ အ ှစ် ှစ်ဆယ်ေလး ှစ်ခန ့်မျှ တိင်ုတိင်ု မုတ်
ဆုိးမ ြဖစ် လျက်၊ ဆုေတာင်း ြခင်း ှင့် အစာေ ှာင် ြခင်းအားြဖင့်ေန ့ည ့် မြပတ်ဘုရား
ဝတ်ကုိြပ ၍
ဗိမာန် ေတာ် ှင့် မ
ခွာ ဘဲေန၏။ 38 သူ သည်လည်း ထုိ
ခဏြခင်း တင်ွဝင် ၍
ထာဝရ ဘုရား၏ေကျးဇူးေတာ်ကုိ ချးီမွမ်း ေလ၏။ ေယ ု ှလင် မိ ၌ ေရွး ှ တ်
ြခင်းအရာကုိ ေြမာ်လင့် ေသာသူ အေပါင်း တို့အား ထုိသူငယ် ၏ အေကာင်း ကုိ ေြပာ
ေလ၏။ 39 မိဘ တို့သည် ထာဝရ
ဘုရား၏ ပညတ် တရားအတိင်ုး
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ြပ ရသမျှတို့ ကုိ အကုနအ်စင် ြပ ပီးမှ၊ ဂါလိလဲ
ြပည်၊ နာဇရက် အမည် ှိေသာမိမိ တို့ မိ သို့ ြပန် က၏။ 40 သူငယ် သည်လည်း
ကီးပွား ၍ ပညာ ဉာဏ်သတ္တ ိ ှင့် ြပည့်စုံ ၏။ ဘုရားသခင် ၏ေကျးဇူး ေတာ်သည်
လည်း
သူ့ အေပါ် ၌တည် ၏။ 41 မိဘ တို့သည် ှစ် တိင်ုး အစ ်ပသခါ
ပဲွ ခံချနိေ်ရာက်လျှင် ၊ ေယ ု ှလင် မိ သို့ သွား က၏။ 42 ေယ ှုသည် တစ်ဆယ့် ှစ်
ှစ် ှ ိေသာအခါ ပသခါ ပဲွ ထုံးစံ အတိင်ုး
ေယ ု ှလင် မိ သို့တက် က၍၊ 43 ပဲွေနရ့က် လနွ် ပီးမှ မိဘ တို့သည်ြပန် ကလျှင် ၊
သူငယ် ေယ ှု သည် ေယ ု ှလင် မိ ၌ ေနရစ် ေလ၏။ ေယာသပ် ှင့်မယ်ေတာ်သည်
ထုိအေကာင်းကုိ မ
သိ ၍ ၊ 44အေပါင်းအေဘာ် စုထဲမှာ သူငယ် ပါ သည်ဟု စိတ်ထင် ှင့်
တစ်ေန ့ခရီး သွား မိလျှင် ၊ အေဆွအမျ ိး
အသိအကျွမ်း တို့တင်ွ ှာ ၍၊ 45 မ ေတွ့ ေသာအခါ
ေယ ု ှလင် မိ သို့
ြပန် ၍ ှာ က၏။
46 သူငယ်မူကား ၊ ဗိမာန် ေတာ်၌
ဆရာ များအလယ် မှာ ထုိင် ၍
ထုိသူ တို့ ှင့် ေဆွးေ းွ ေမးြမနး်လျက် ှိသည်ကုိ မိဘတို့သည် သုံး
ရက် ကာ မှေတွ့ က၏။ 47 သူ၏ စကားကုိကား ေသာသူ အေပါင်း တို့သည် သူ၏
ပညာ ကုိ၎င်း၊ စကားအေြဖ ကုိ၎င်း အံဩ့ က၏။ 48 မိဘတို့သည် သား
ကုိြမင် လျှင် မိနး်ေမာ ေတေွဝ၍ မယ်ေတာ် က၊ ငါသ့ား ၊ အဘယ်ေကာင့် ငါ တို့အား
ဤသို့
ြပ သနည်း။ ည ိးငယ် ေကာင့် ကေသာ စိတ် ှင့်မိဘတို့သည် ေမာင်ကုိ ှာ က ပီဟဆုို
ေသာ်၊ 49 ေယ ှုက၊ မိဘသည် အဘယ်ေကာင့် အကျွ ်ပ်ု ကုိ ှာ ရပါသနည်း။ အကျွ ်ပ်ု
သည်အဘ ၏ အိမ်၌
ေန ရ သည်ကုိ မ
သိ ပါသေလာဟု ေြပာဆုိ လျှင် ၊ 50 သူ တို့သည် ထုိ
စကား ကုိနား မ လည်က။ 51 ထုိေနာက်
ေယ ှုသည် မိဘ
တို့ ှင့်အတူ သွား သြဖင့်
နာဇရက် မိ သို့ ေရာက် ၍
သူ တို့စကားကုိ နားေထာင် လျက်ေန ေလ၏။ ထုိ
အေကာင်း အရာအလံးုစုံ တို့ ကုိ မယ်ေတာ် သည် ှလံးု ထဲ၌ မှတ်ကျ ံး ေလ၏။

52 ေယ ှု သည်လည်း
အစ ်အတိင်ုး ကီး၍ ပညာ
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တိးုပွား လျက်၊ ဘုရားသခင် ေ ှ ၊ လတိူု့
ေ ှ မှာမျက် ှာ ရေတာ်မူ၏။

3
1 ကဲသာ ဘုရင် တိေဗရိ
နနး်စံ တစ်ဆယ်ငါး ှစ် တင်ွ ၊ ယုဒ
ြပည်၌ ပုနတိ္
ပိလတ် သည် မိ ဝန် အရာ၊ ဂါလိလဲ ြပည်၌ ေဟ ုဒ် သည် ေစာ်ဘွား အရာ၊ ဣတရဲု
ြပည် ှင့်
တရာေခါနတ်ိ ြပည် ၌ ေဟ ုဒ် ညီ ဖိလိပ္ပု သည် ေစာ်ဘွား အရာ၊ အဘိလင် ြပည်၌
လုသာနိ သည် ေစာ်ဘွား အရာ၊ 2အနန္ ှင့် ကယာဖ တို့သည် ယဇ်ပုေရာဟိတ် မင်း
အရာ၊ အသီးအသီး ှိ ကေသာအခါ ၊ ေတာ
၌ ှိေသာ ဇာခရိ
၏သား ေယာဟန် သည် ဘုရားသခင် ၏ ဗျာဒိတ် ေတာ်ကုိ
ခံရ၏ ။ 3 ပေရာဖက် ေဟ ှာယ ၏ ကျမ်းစာ ၌ လာ သည်ကား၊ ေတာ
၌ ဟစ်ေကာ် ေသာသူ၏အသံ မှာ၊ ထာဝရ
ဘုရားကေတာ်မူရာလမ်း ကုိ ြပင် ကေလာ။့ 4လမ်း ခရီးေတာ်ကုိ ေြဖာင့် ေစကေလာ။့
ချ ိင့်ဝှမ်း ရာ ှိသမျှ တို့ ကုိ ဖို့
ရမည်။ ေတာင် ကီး ေတာင်ငယ် ှိသမျှ တို့ ကုိ ဖိ ရမည်။ ေကာက် ေသာလမ်းများကုိ
ေြဖာင့် ေစရ မည်။ 5 ကမ်းတမ်း ေသာလမ်းများကုိလည်း
သုတ်သင်ြပင်ဆင် ရမည်။ 6လူ အေပါင်း တို့သည် ဘုရားသခင် ၏ ကယ်တင် ေတာ်
မူြခင်းအေကာင်း ကုိ ြမင် ရ ကလတံ့ဟု လာသည် ှင့်အညီ၊ ေယာဟန်သည် ေယာ်ဒန်
ြမစ်နား ၌ အ ှ ံအြပား လှည့်လည် ၍ အြပစ် လွှတ် ြခင်းအဘို့ အလိုငှာ ေနာင်တ ှင့်
စပ်ဆုိင်ေသာ ဗတ္တိဇံ
တရားကုိ ေဟာ ေလ၏။ 7 ထုိအခါ ၊ ဗတ္တိဇံ
ကုိ ခံအံေ့သာငှာလာ ကေသာ လူ
အစုအေဝးတို့ အား ေယာဟန် ေဟာေြပာ သည်ကား၊ အချင်း ေ မဆုိး အမျ ိး တို့ ၊
ေရာက် လေုသာေဘးဒဏ် မှ
ေြပးသွား စိမ့်ေသာငှာအဘယ်သူ သည်သင် တို့ ကုိ သတိေပး ဘိသနည်း။ 8 ေနာင်တရ
ြခင်း ှင့် ထုိက်တန် ေသာအကျင့် ကုိ ကျင့် ကေလာ။့ အာြဗဟံ သည် ငါတို့အဘ ြဖစ်
သည်ဟ၍ူစိတ်ထဲ၌ မ ေအာက်ေမ့ က ှင့်။ ဘုရားသခင် သည် ေကျာက်ခဲ တို့ မှ အာြဗဟံ
သား တို့ ကုိထုတ်ေဘာ် ဖနဆ်င်း ိင်ု ေတာ်မူသည်ဟု ငါအမှန် ဆုိ ၏။ 9သစ်ပင် အြမစ်
နား မှာ ပုဆိန် ထား လျက် ှိသည် ြဖစ်၍၊ ေကာင်း ေသာအသီး မ သီး ေသာအပင် ှိ
သမျှ တို့ ကုိ ခုတ်လဲှ ၍ မီး
ထဲသို့
ချ လိက်ုရသည်ဟု ေဟာေြပာေလ၏။
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10လူ အစုအေဝးကလည်း ၊ သို့ ြဖစ်လျှင် အကျွ ်ပ်ုတို့သည် အဘယ်သို့ ြပ ရပါမည်
နည်းဟု ေမးေလျှာက် က ေသာ်၊ 11 ေယာဟန်က၊ အကင်္ျ ီ ှစ် ထည် ှိ ေသာသူ သည်
အကင်္ျမီ ှ ိ ေသာသူ အားမျှ ေစ။ စားစရာ
ှိ ေသာသူ သည် လည်း
ထုိနည်းတူ ြပ ေစဟု ြပနေ်ြပာ ၏။ 12အခွနခံ် သူတို့သည် ဗတ္တိဇံ
ကုိ ခံြခင်းငှာလာ ၍ ၊ အ ှင် ဘုရား၊ အကျွ ်ပ်ုတို့သည် အဘယ်သို့ ြပ ရပါမည်နည်း
ဟု ေမးေလျှာက် ကလျှင် ၊ 13သင် တို့သခင်သည် ခဲွေဝ စီမံသည်ထက် သာ၍ မ ခဲွ မ
ခံက ှင့်ဟု ြပနေ်ြပာ ၏။ 14 စစ်သူရဲ တို့ကလည်း
အကျွ ်ပ်ု တို့သည် အဘယ်သို့ ြပ ရပါမည်နည်းဟု ေမးေလျှာက် ကလျှင် ၊ သင်
တို့သည် အဘယ်သူ ကုိမျှ အ ိင်ု အထက်မြပ က ှင့်။ အဘယ်သူကုိမျှ မ
လျှပ် က ှင့်။ ကုိယ် ရေသာအခ ှင့်
ေရာင့်ရဲ ကေလာ့ဟု ြပနေ်ြပာ ၏။ 15လူ အများ တို့သည် ေြမာ်လင့် ၍ ၊ ေယာဟန်
သည် ခရစ်ေတာ် မှန် သည်မမှနသ်ည်ကုိ ှလံးု ထဲမှာ
ေတးွေတာ ဆင်ြခင် ကစ ်၊ 16 ေယာဟန် သည် လအူေပါင်း တို့ အား ြပနေ်ြပာ
သည်ကား၊ ငါ သည်သင် တို့အား ေရ
၌ ဗတ္တိဇံ
ကုိေပး၏။ ငါ ့ထက်တတ်စွမ်း ိင်ုေသာသူ သည် ကလာ ေသး၏။ ထုိသူ
၏ေြခ ေတာ် ကိ း ကုိမျှ ြဖည် ြခင်းငှာငါမ ထုိက် ။ ထုိသူ
သည် သန ့် ှ င်း ေသာဝိညာ ် ေတာ်၌ ၎င်း ၊ မီး
၌၎င်း သင် တို့ ကုိဗတ္တိဇံ ကုိေပးမည်။ 17လက် ေတာ်တင်ွ
စံေကာ ပါလျက် မိမိ
ေကာက်နယ် တလင်းကုိ ှင်းလင်း ေစသြဖင့်၊ ဂျ ံ စပါးကုိကား ကျ ီ ၌
စုသိမ်း သွင်းထား၍ ၊ အဖျင်း ကုိကား မ ငိမ်း ိင်ု ေသာမီး ှင့် ှု ိ ေတာ်မူလတံ့ဟု
ေြပာဆုိ ၏။ 18အြခား ေသာစကားများ ှင့် ဆုံးမ
ေသွးေဆာင်၍
ဧဝံေဂလိတရား ကုိ လူ အများတို့အားေဟာေြပာ ေလ၏။ 19 ထုိေနာက် ေစာ်ဘွား ေဟ
ုဒ် သည် မိမိ
ညီ ၏
ခင်ပွနး် ေဟေရာဒိ အေကာင်း မှစ၍ ၊ မိမိြပ ေသာဒစု ိုက်
အြပစ် ှိသမျှ တို့ ကုိ ေယာဟန် သည် ေဖာ်ြပ ဆုံးမေသာေကာင့်၊ 20 ေဟ ုဒ် သည် အ
ရင်အြပစ် ှိသမျှ တို့အေပါ်မှာ အြပစ်သစ်ကုိထပ်ေလာင်း ၍
ေယာဟန် ကုိ ေထာင် ထဲမှာ
ေလှာင် ထား၏။ 21လူ အေပါင်း တို့သည် ဗတ္တိဇံ
ကုိခံ ကေသာအခါ ၊ ေယ ှု သည်လည်း ဗတ္တိဇံ ကုိခံေတာ်မူ၍
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ဆုေတာင်း စ ် တင်ွ၊ ေကာင်းကင် ဖွင့် လှစ် သြဖင့်၊ 22 သန ့် ှ င်း ေသာ ဝိညာ ်
ေတာ်သည် ချ ိးငှက် က့ဲသို့ ကုိယ် ထင် ှား လျက် ကုိယ်ေတာ် ေပါ်၌ ဆင်းသက် ေတာ်
မူ၍ ၊ သင် ကား၊ ငါ ှစ်သက် ြမတ် ိးုရာ၊ ငါ ၏ချစ် သား ေပတည်း ဟု ေကာင်းကင် က
အသံ ေတာ်ြဖစ် ေလ၏။
23 ထုိအခါ
ေယ ှု သည် အ ှစ် သုံးဆယ် ခန ့် မျှ ှ ိ ေတာ်မူ၏။ လူများအထင် အမှတ်အားြဖင့်
ကုိယ်ေတာ်၏ အဘကား ေယာသပ် တည်း။ ေယာသပ်အဘဧလိ ၊ 24 ဧလိအဘ မဿ
တ် ၊ မဿတ်အဘေလဝိ ။ ေလဝိအဘ ေမလခိ
၊ ေမလခိအဘ ယနန္
၊ ယနန္အဘ ေယာသပ် ၊ 25 ေယာသပ်အဘမတ္တ သိ ၊ မတ္တ သိအဘ အာမုတ် ၊ အာ
မုတ်အဘနာဟံု ၊ နာဟံုအဘဧသလိ ၊ 26 ဧသလိအဘနဂ္ဂဲ ၊ နဂ္ဂဲအဘ မာအတ် ၊ မာ
အတ်အဘမတ္တ သိ ၊ မတ္တ သိအဘ ေ ှမိ ၊ ေ ှ မိအဘ ေယာသပ် ၊ ေယာသပ်အဘယုဒ ၊
ယုဒအဘေယာဟနန္ ၊ 27 ေယာဟနန္အဘ ေရသ
၊ ေရသအဘ ေဇ ုဗေဗလ
၊ ေဇ ုဗေဗလအဘ ှာလေသလ ၊ ှာလေသလအဘေနရိ ၊ ေနရိအဘ ေမလခိ
၊ ေမလခိအဘ အဒ္ဒိ ၊ 28အဒ္ဒိအဘေကာသံ ၊ ေကာသံအဘဧလေမာဒံ
၊ ဧလေမာဒံအဘဧရ ၊ 29 ဧရအဘ ေယာေသ
၊ ေယာေသအဘဧေလျဇာ ၊ ဧေလျဇာအဘ ေယာရိမ် ၊ ေယာရိမ်အဘမဿတ် ၊ မ
သ္သတ်အဘေလဝိ ၊ 30 ေလဝိအဘ ှိေမာင် ၊ ှ ိေမာင်အဘယုဒ ၊ ယုဒအဘေယာသပ်
၊ ေယာသပ်အဘေယာနန် ၊ ေယာနနအ်ဘဧလျာကိမ် ၊ ဧလျာကိမ်အဘေမေလ ၊ 31 ေမ
ေလအဘမဲနန် ၊ မဲနနအ်ဘမတ္တ သ ၊ မတ္တ သအဘနာသန် ၊ နာသနအ်ဘဒါဝိဒ် ၊ 32 ဒါဝိဒ်
အဘေယ ှဲ ၊ ေယ ှဲအဘဩဗက် ၊ ဩဗက်အဘေဗာဇ ၊ ေဗာဇအဘစာလမုန် ၊ စာလ
မုနအ်ဘနာ ှုန် ၊ 33 နာ ှုနအ်ဘအမိနဒပ် ၊ အမိနဒပ်အဘအာရံ ၊ အာရံအဘေဟဇ ံု
၊ ေဟဇ ံုအဘဖာရက် ၊ ဖာရက်အဘယုဒ ၊ 34 ယုဒအဘ ယာကုပ် ၊ ယာကုပ်အဘဣ
ဇာက် ၊ ဣဇာက်အဘအာြဗဟံ ၊ အာြဗဟံအဘေတရ ၊ ေတရအဘ နာေခါ် ၊ 35 နာေခါ်
အဘေစေရာက် ၊ ေစေရာက်အဘရာေဂါ ၊ ရာေဂါအဘဖာလက် ၊ ဖာလက်အဘေဟဗာ
၊ ေဟဗာအဘ ှာလ ၊ 36 ှ ာလအဘ ကာဣနန် ၊ ကာဣနနအ်ဘအာဖာဇဒ် ၊ အာဖာဇဒ်
အဘေ ှမ ၊ ေ ှမအဘေနာဧ ၊ ေနာဧအဘလာမက် ၊ 37လာမက်အဘမသု ှလ ၊ မသု ှ
လအဘ ဧေနာက် ၊ ဧေနာက်အဘယာရက် ၊ ယာရက်အဘမဟာေလေလလ ၊ မဟာေလ
ေလလအဘကာဣနန် ၊ 38ကာဣနနအ်ဘဧ တ်ု ၊ ဧ တ်ုအဘေ ှသ ၊ ေ ှသအဘ အာဒံ
၊ အာဒံအဘဘုရားသခင် ေပတည်း။

4
1 ေယ ှု သည် သန ့် ှ င်း ေသာဝိညာ ် ေတာ် ှင့် ြပည့်စုံ လျက်၊ ေယာ်ဒန် ြမစ်နားမှ
ြပန် စ ်တင်ွ ဝိညာ ် ေတာ်သည် ေတာ
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သို့ ပို့ ေဆာင် ေတာ်မူ၏။ 2အရက် ေလးဆယ် ပတ်လံးုမာရ်နတ် ၏ စုံစမ်း ေသွးေဆာင်
ြခင်းကုိ ခံေတာ်မူ၏။ ထုိ
ကာလ ပတ်လံးုအစာအာဟာရကုိ သုံးေဆာင် ေတာ်မ မူ။ ထုိကာလလနွ် ပီးမှ မွတ်သိပ်
ေတာ်မူ၏။ 3 မာရ်နတ် ကလည်း ၊ ကုိယ်ေတာ် သည် ဘုရားသခင် ၏သား ေတာ်မှန် လျှင်
ဤ ေကျာက်ခဲ ကုိမုန ့် ြဖစ် ေစြခင်းငှာ အမိန ့် ှ ိေတာ်မူပါဟု ေလျှာက် ေလ၏။
4 ေယ ှု ကလည်း ၊ လူ သည်မုန ့် အားြဖင့် သာ
အသက် ကုိေမွးရမည်မ ဟတ်ု။ ဘုရားသခင်မိန ့ေ်တာ်မူသမျှ အားြဖင့်အသက်ကုိေမွး
ရမည်ကျမ်းစာ၌လာ သည် ဟု ြပနေ်ြပာေတာ်မူ ၏။

5 တစ်ဖန် မာရ်နတ် သည် ေယ ှု ကုိြမင့်လှေသာ ေတာင်ေပါ်သို့ ေဆာင်သွား ၍၊ ဤ
ေလာက
၌ ှိသမျှ ေသာ တိင်ုး ိင်ုငံတို့ ကုိ တစ်ခဏြခင်း တင်ွ
ြပ ွှန် ၍ ၊ 6ဤ ဘုနး် တနခုိ်း အာ ေုဘာ် ှိသမျှ ကုိ ငါ ၌အပ် ခ့ဲ ပီ။ ငါသည် ေပးလို
ေသာသူ အားေပး ရသည်ြဖစ်၍ ကုိယ်ေတာ် အား ေပး ပါမည်။ 7 ငါ ့ ကုိကုိးကွယ် လျှင်
ဤအလံးုစုံ တို့သည် ကုိယ်ေတာ် ၏ ဥစ္စာြဖစ် လိမ့်မည်ဟု ေလျှာက် ေလ၏။
8 ေယ ှု ကလည်း ၊
အချင်းစာတန၊် ငါ ေ့နာက်သို့ ဆုတ်ေလာ။့ သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရ ဘုရား ကုိ
ကုိးကွယ် ရမည်။ ထုိဘုရားသခင် ကုိသာ
ဝတ်ြပ ရမည်ကျမ်းစာ လာသည် ဟု ြပနေ်ြပာ ေတာ်မူ၏။
9တစ်ဖန် မာရ်နတ်သည် ေယ ှု ကုိ ေယ ု ှလင် မိ သို့
ေဆာင်သွား ၍ ၊ ဗိမာန် ေတာ်၏ အထွဋ် ၌
တင် ထား ပီးလျှင်၊ 10 ကျမ်းစာလာ သည်ကား၊ သင့် ကုိ ေစာင့်ေ ှာက် ေစြခင်းငှာ
ေကာင်းကင်တမန် တို့အား သင့် အဘို့ မှာထား ေတာ်မူသည်ြဖစ်၍ ၊ 11သင် ၏ေြခ ကုိ
ေကျာက် ှင့် မ
ထိ မခုိက်ေစြခင်းငှာ၊ သူတို့သည် သင့် ကုိလက် ှင့်မစ ချပီင့် ကလိမ့်မည်ဟု လာ၏။
ထုိေကာင့် ကုိယ်ေတာ်သည် ဘုရားသခင် ၏ သား
ေတာ်မှန် လျှင်
ဤ အထွဋ်မှ ကုိယ် ကုိေအာက် သို့ ချ လိက်ုေတာ်မူပါဟု ေလျှာက် ေလ၏။
12 ေယ ှု ကလည်း ၊ သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရ ဘုရားကုိ သင်သည် အစုံအစမ်း မ
ြပ ရဟု ကျမ်းစကား ှိ သည် ဟု ြပနေ်ြပာေတာ်မူ ၏။ 13 ထုိသို့ မာရ်နတ် သည် စုံစမ်း
ေသွးေဆာင်ြခင်း အမှုအလံးုစုံ ကုိ အကုနအ်စင်ြပ ပီးလျှင်၊ အထံ
ေတာ်မှ
ထွက်သွား ၍ ကာလ အတန်အရာေနေလ၏။ 14 ေယ ှု သည် ဝိညာ ် ေတာ်တန်ခုိး
ှင့် ဂါလိလဲ ြပည်သို့ ြပန် ၍ ၊ သိတင်း ေတာ်သည် ပတ်ဝနး်ကျင် အရပ်တို့ ၌ အ ှ ံအြပား
ေကျာ်ေစာ ေလ၏။ တရားစရပ် တို့ ၌
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ဆုံးမ ဩဝါဒေပးေတာ်မူ၍ ၊ 15လအူေပါင်း တို့သည် ကုိယ်ေတာ်ကုိချးီမွမ်း က၏။
16 ကီးပွား ေတာ်မူရာ နာဇရက် မိ သို့
ေရာက် ြပနလ်ျှင် ၊ ထုံးစံ
ေတာ် ှိသည်အတိင်ုး
ဥပုသ်ေန ့၌
တရားစရပ် သို့
ဝင် ၍
ကျမ်းစာကုိ ဘတ်ရွတ် ြခင်းငှာထ ေတာ်မူ၏။ 17 စရပ်ေစာင့်သည် ပေရာဖက် ေဟ ှာ
ယ ၏ ကျမ်းစာ ကုိေပး သည်ြဖစ်၍ ၊ ကျမ်းစာ ကုိဖွင့် ေတာ်မူလျှင် ေတွ့
ေသာအချက် စကားဟူမူကား၊ 18 ထာဝရ ဘုရား၏ ဝိညာ ် ေတာ်သည် ငါ ့ အေပါ်
၌တည်ေတာ်မူ၏။ 19အေကာင်းမူကား ၊ ဆင်းရဲသား တို့အား ဝမ်းေြမာက် စရာသိတင်း
ကုိကားေြပာေစြခင်းငှာငါ ့ ကုိ ဘိသိတ် ေပး
ေတာ်မူ ပီ။ ေကမွေသာသူတို့၏ အနာကုိေပျာက်ေစြခင်းငှာ၎င်း၊ ဘမ်း သွားချ ပ်ထား
လျက် ှိေသာ သူတို့အား လွှတ် ြခင်းအေကာင်း ှင့်
မျက်စိ ကနး်ေသာသူတို့ အား မျက်စိြမင်ြပန် ြခင်းအေကာင်းကုိ ြပေစြခင်းငှာ၎င်း၊
ည ်းဆဲ ခံရေသာသူတို့ ကုိ ကယ်မ ေစြခင်းငှာ၎င်း၊ ထာဝရ
ဘုရား၏ မဂင်္လာ ှစ် ကာလကုိ ကားေြပာ ေစြခင်းငှာ၎င်း၊ ငါ ့ ကုိ ေစလွှတ် ေတာ်မူ
ပီဟလုာသတည်း။ 20ကျမ်းစာ ကုိလိပ် ၍
စရပ်ေစာင့် အားေပး ပီးမှ ထုိင် ေတာ်မူ၏။ စရပ် ၌ ှိေသာသူ အေပါင်း တို့သည်
ကုိယ်ေတာ် ကုိေစ့ေစ့ ကည့်လျက်ေန က၏။

21 ေယ ှုကလည်း၊ ယေန ့ပင် ဤ
ကျမ်းစာ ချက်သည် သင် တို့ ကား သည့်အတိင်ုး ြပည့်စုံ ေလ ပီ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။

22 ထုိသူအေပါင်း တို့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိဝနခံ် ၍ ၊ တင့်တယ်ေလျာက်ပတ် ေသာ ှ တ်
ထွက် စကား ကုိ
အံဩ့ ချးီမွမ်းလျက် ၊ ဤသူ
သည် ေယာသပ် ၏ သား
မ ဟတ်ု တံေုလာဟု ဆုိ က၏။ 23 ေယ ှုကလည်း၊ အကယ်၍သင်တို့သည် ပုံပမာ
ေဆာင်လျှက်၊ အချင်းေဆးသမား ၊ ကုိယ် အနာကုိ ငိမ်း
ေစေလာ။့ ငါတို့သည် သိတင်းကား သည်အတိင်ုး၊ သင်သည် ကေပရေနာင် မိ ၌
ြပ သမျှ ေသာ အမှုအရာတို့ ကုိ ကုိယ် ေနရင်း မိ ၌ လည်း ၊ ြပ ပါဟ၍ူငါ ့ အား
ေြပာဆုိ ကလိမ့်မည်။ သို့ ေသာ်လည်း ၊ ငါအမှန် ဆုိ သည်ကား၊ 24အဘယ် ပေရာဖက်
မျှ မိမိ
ေနရင်း မိ ၌
မျက် ှာ မရတတ်။ 25 ငါအမှန် ဆုိ ြပနသ်ည်ကား ၊ ပေရာဖက် ဧလိယ
လက်ထက် ၌
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သုံး ှစ် ှင့် ေြခာက် လ ပတ်လံးု မုိဃ်းေခါင် ၍၊ ြပည် ိင်ုငံတစ်ေလျှာက်လံးု အစာ
အာဟာရအလနွ် ေခါင်းပါးြခင်း ှ ိ ေသာအခါ ၊ ဣသေရလ
အမျ ိးြဖစ်ေသာ မုဆုိးမ
အများ ှ ိ က၏။ 26 သို့ ေသာ်လည်း ၊ ထုိမုဆုိးမတစ်ေယာက် ှိရာ သို့ မျှ
ဧလိယ ကုိေစလွှတ် ေတာ်မမူ။ ဇိဒနု် ြပည် ဇရတ္တ
မိ သူ ြဖစ်ေသာ မုဆုိးမ
တစ်ေယာက် ှိရာ သို့ ေစလွှတ်ေတာ်မူ၏။ 27 ပေရာဖက်
ဧလိ ှဲ လက်ထက် တင်ွလည်း ၊ ဣသေရလ
အမျ ိး၌
နူာ စဲွ ေသာသူအများ ှ ိ က၏။ သို့ ေသာ်လည်း ၊ ေနမန် အမည် ှိ ေသာ ှု ရိ လူ

မှတစ်ပါး အဘယ်သူ မျှသန ့် ှ င်း ြခင်းသို့ မေရာက် ဟမိုန ့ေ်တာ်မူ၏။
28တရားစရပ် ၌ ှိေသာ လအူေပါင်း တို့သည် ထုိ
စကားေတာ်ကုိ ကား ေသာအခါ
ြပင်းစွာအမျက်ထွက် သည် ှင့်၊ 29ထ ၍
ကုိယ်ေတာ် ကုိ မိ ြပင် သို့ ှင်ထုတ် ပီးလျှင် ၊ ထုိ
မိ တည် ရာေတာင် ထိပ် စွနး်အငမှူ
ေစာက်ထုိး တနွး်ချြခင်းငှာ ေဆာင်သွား က၏။ 30 ကုိယ်ေတာ် သည် သူ
တို့အလယ် ၌ ေလျှာက် ၍
ကသွား ေတာ်မူ၏။ 31 ဂါလိလဲ ြပည် ကေပရေနာင် မိ သို့ ေရာက် လျှင် ၊ ဥပုသ်ေန ့

၌
ဆုံးမ ဩဝါဒေပးေတာ်မူ၏။ 32အာဏာ ှင့်
ေဟာေတာ်မူေသာေကာင့်
ပရိသတ်တို့သည် ေဒသနာ
ေတာ်ကုိအလနွအံ်ဩ့ က၏။ 33 ထုိတရားစရပ် ၌
ညစ်ည း ေသာ နတ်ဆုိး စဲွ ေသာသူ တစ်ေယာက် ှိ ၍ ၊ 34ဪနာဇရက် မိ သား
ေယ ှု ကုိယ်ေတာ် သည် အကျွ ်ပ်ု တို့ ှင့်
အဘယ်သို့ ဆုိင်သနည်း။ အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ ဖျက်ဆီး ြခင်းငှာလာ သေလာ။ ကုိယ်ေတာ်
သည် အဘယ်သူ ြဖစ် သည်ကုိ အကျွ ်ပ်ုသိ ပါ၏၊ ဘုရားသခင် ၏ သန ့် ှ င်း ေတာ်မူ
ေသာသူ ြဖစ်ပါသည်ဟု ကီး ေသာအသံ ှင့် ဟစ်ေကာ် ေလ၏။

35 ေယ ှု ကလည်း ၊ တိတ်ဆိတ် စွာေနေလာ။့ ထုိသူ
၏အထဲ ကထွက်သွား ေလာ့ ဟု ဆုံးမ
ေတာ်မူလျှင် ၊ နတ်ဆုိး သည်ထုိသူ ကုိ လအူများအလယ် ၌
လဲှချ ၍ ေဘးဥပဒ် မ ြပ ဘဲ ထွက်သွား ၏။ 36လအူေပါင်း တို့သည် မိနး်ေမာ ေတွ
ေဝ၍ ၊ ဤ
စကား သည် အဘယ်သို့ ေသာ စကားနည်း၊ ညစ်ည း ေသာနတ် တို့ ကုိ အာဏာ
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တနခုိ်း
ှင့်
မှာထား ၍
သူတို့သည် ထွက်သွား ကသည်တကားဟု အချင်းချင်း ေဆွးေ းွ ေြပာဆုိ က၏။

37 သိတင်း ေတာ်သည်လည်း ၊ ပတ်ဝနး်ကျင် အရပ် တို့ ၌
ှ ံြပား ေကျာ်ေစာေလ၏။ 38တရားစရပ် မှ
ထွက် ပီးလျှင် ှ ိမုန် အိမ် သို့ က ေတာ်မူ၏ ။ ှိမုန် ၏ေယာက္ခမ သည် ြပင်းစွာ ေသာ
ဖျားနာ စဲွ
သည်ြဖစ်၍ သူ့ အတက်ွ ကုိယ်ေတာ် ကုိေတာင်းေလျှာက် က၏။ 39 ကုိယ်ေတာ်သည်
ထုိမိနး်မ ၏အနား
မှာရပ် ၍
ဖျားနာ ကုိဆုံးမ ေတာ်မူလျှင် ၊ သူ
သည် အဖျားေပျာက်
သြဖင့်
ချက်ြခင်း ထ ၍ ဧည့်သည် ဝတ်ကုိြပ ေလ၏။ 40 ေန ဝင် ေသာအခါ အမျ ိးမျ ိ း ေသာ
အနာ
ေရာဂါစဲွ ေသာသူ တို့၏ အေဆွခင်ပွနး်အေပါင်း တို့သည် ထုိ လနူာ
တို့ ကုိ အထံ
ေတာ်သို့ ေဆာင်ခ့ဲ ၍၊ ကုိယ်ေတာ် သည် ထုိလနူာ
အသီးသီး တို့ အေပါ်၌လက် ေတာ်ကုိ တင်
သြဖင့်
အနာေရာဂါကုိ ငိမ်း ေစေတာ်မူ၏။
41 နတ်ဆုိး တို့ လည်း ၊ ကုိယ်ေတာ် သည် ခရစ်ေတာ်တည်းဟေူသာဘုရားသခင်
၏သား ေတာ်ြဖစ် ေတာ်မူ၏ဟု ဟစ်ေကာ် လျက် လမူျား မှ
ထွက်သွား က၏။ ကုိယ်ေတာ် သည် ခရစ်ေတာ် ြဖစ် ေကာင်းကုိ သူတို့ သိ
ကေသာေကာင့် စကားတစ်ခွနး်ကုိမျှ
မေြပာ ေစြခင်းငှာြမစ်တား ေတာ်မူ၏။ 42 မုိဃ်းလင်း ေသာအခါ ေတာ အရပ် သို့
ထွက် က ေတာ်မူ၍ ၊ လူ
အများတို့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ ှာ က၏၊ အထံ
ေတာ်သို့ ေရာက် လျှင် ၊ မိမိ
တို့ ေနရာမှ
ထွက်က ေတာ် မ
မူမည်အေကာင်း
ဆီးတား က၏။ 43 ကုိယ်ေတာ်ကလည်း၊ ဘုရားသခင် ၏ ိင်ုငံ ေတာ် ှင့်ယှ ်ေသာ ဧ
ဝံေဂလိ



ှ င်လကုာ 4:44 2247 ှ င်လကုာ 5:12

တရားကုိ အြခား ေသာ မိ ရွာတို့ ၌ ငါ ေဟာေြပာရ မည်။ 44 ထုိသို့ အလို့ငှာ ငါကုိ့ေစ
လတ်ွ လျက် ှိသည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၍ ၊ ဂါလိလဲြပည်မှာ တရားစရပ် တို့ ၌
တရား ေဟာေြပာ လျက်ေန ေတာ်မူ၏။

5
1တရံေရာအခါ ဂ◌င်္ေနသရက် အိင်ု နား မှာ ရပ် ေတာ်မူ၍ ၊ လူ
များတို့သည် ဘုရားသခင် ၏ ှ တ်ကပတ် တရားကုိ နားေထာင် ြခင်းငှာကုိယ်ေတာ်
အနးီသို့ တိးုဝင် ကစ ် တင်ွ၊ ကမ်း နား မှာဆုိက် ေသာ ေလှ ှစ် စင်းကုိြမင် ေတာ်မူ၏။
2 တံငါ တို့သည် ေလှ ထဲက ထွက် ၍ပုိက်ကွန် တို့ ကုိ ေဆးေလျှာ် လျက်ေနက၏။ 3 ထုိ
ေလှ တို့တင်ွ ှိမုန် ၏ ေလှထဲသို့
ဝင် ေတာ်မူ ပီးလျှင် ၊ ေလှကုိကမ်း နားမှာ
အနည်းငယ် ခွာ ဖွင့်ေစြခင်းငှာ ှ ိမုန် ကုိ အခွင့်ေတာင်း ေတာ်မူ၏။ ထုိ
ေလှ ေပါ်မှာထုိင် လျက် လူ
များတို့ ကုိ ဆုံးမ ဩဝါဒေပးေတာ်မူ၏။ 4 စကား ေတာ်ြပတ် ေသာအခါ ၊ ေရနက် ရာ
အရပ်သို့
ေရွှ ဦးေလာ။့ ပုိက်ကွန် ကုိချ ၍
ငါးကုိအပ်ု စမ်းေလာ့ ဟု ှ ိမုန် အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။
5 ှ ိမုန် ကလည်း ၊ သခင် ၊ အကျွ ်ပ်ုတို့သည် တစ်ည ့်လံးု ကိ းစား ေသာ်လည်း တစ်
ေကာင်ကုိမျှမရ ပါ။ သို့ ရာတင်ွ အမိန ့် ေတာ် ှိလျှင် ပုိက်ကွန် ကုိ ချ ပါမည်ဟု ေလျှာက်
ေလ၏။ 6 ထုိသို့ ချ က ပီးလျှင် ၊ အလနွ် များစွာ ေသာငါး တို့ ကုိ အပ်ုမိ သြဖင့်
ပုိက်ကွန် သည် စုတ် ပျက် စ ှိ၏။ 7 အြခား ေသာ ေလှ တစ် စင်း၌ ှိ ေသာ
အေပါင်းအေဖာ် တို့သည်လာ ၍ကူညီ ေစြခင်းငှာသူ တို့ ကုိ အမှတ်ေပး သြဖင့် ၊ သူ
တို့သည်လာ ၍
ေလှ ှစ် စင်းနစ် လမုတတ် ငါး ှင့်ြပည့် ေစက၏။ 8 ှ ိမုန်
ေပတ ု သည်ြမင် လျှင်၊ ေယ ှု ၏ ပုဆစ် ေတာ်ကုိဦးတိက်ု ၍ ၊ သခင် ၊ အကျွ ်ပ်ု
သည် အြပစ် များေသာ သူ
ြဖစ် ပါ၏။ အကျွ ်ပ်ု ဆီမှ ကသွား ေတာ်မူပါဟု ေလျှာက် ေလ၏။ 9အဘယ်ေကာင့်
ဤသို့ ေလျှာက်သနည်း ဟူမူကား၊ အပ်ုမိ ေသာငါး များကုိေထာက် သြဖင့်၊ ှ ိ မုန် ှင့်
သူ၏အေပါင်းအေဘာ် ေဇေဗဒဲ ၏သား ယာကုပ် ှင့်
ေယာဟန် မှစ၍ ှိမုန် ှင့်ပါသမျှ ေသာသူ တို့သည် မိနး်ေမာ ေတေွဝြခင်း ှ ိ က၏။
10 ေယ ှု ကလည်း ၊ ေကာက်ရွ ံ ြခင်းမ ှိ ှင့်။ သင်သည်ယခု မှစ၍ လူ တို့ ကုိဘမ်းမိ
ေသာသူ ြဖစ် လိမ့်မည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 11ကမ်း နားမှာ ေလှ ကုိဆုိက် ပီးလျှင် ၊ ထုိ
သူတို့သည် ှိသမျှ တို့ ကုိ စွန ့ပ်စ် ၍ ေနာက် ေတာ်သို့ လိက်ု က၏။ 12 ကုိယ်ေတာ် သည်
မိ တစ် မိ ၌ ှိ ေတာ်မူစ ် ၊ တစ်ကုိယ်လံးု နူာစဲွ ေသာ သူ
တစ်ေယာက်သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ ြမင် လျှင်
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ြပပ်ဝပ် ၍ ၊ သခင် ၊ အလို
ေတာ် ှိလျှင်
ကျွနေ်တာ် ကုိ သန ့် ှ င်း ေစ ိင်ု ေတာ်မူသည်ဟု ေတာင်းပန် ေလ၏။
13 ေယ ှုကလည်း ၊ ငါအလို ှ ိ ၏။ သန ့် ှ င်း ြခင်းသို့ ေရာက်ေစ ဟုမိန ့် ေတာ်မူလျက်
၊ လက် ေတာ်ကုိဆန ့် ၍ ထုိသူ
ကုိတို့ ေတာ်မူ၏။ ထုိခဏြခင်း တင်ွ နူာ ေပျာက် ေလ ၏။ 14 ေယ ှု ကလည်း ၊ ဤ
အေကာင်းကုိ အဘယ်သူ အားမျှမေြပာ ှင့် ယဇ် ပုေရာဟိတ်ထံသို့ သွား ၍ ကုိယ် ကုိြပ
ေလာ။့ သူတစ်ပါး ၌
သက်ေသ ြဖစ်ေစြခင်းငှာသန ့် ှ င်း ြခင်းသို့ ေရာက်သည့်အတက်ွ
ေမာေ ှ စီရင် မှာထားေသာ ပူေဇာ် သက္ကာကုိ ဆက်ေလာ့ ဟု မိန ့် ေတာ် မူ၏။

15 သို့ ေသာ်လည်း သိတင်း ေတာ်သည်သာ၍ ေကျာ်ေစာ သြဖင့် ၊ များ စွာ ေသာလူ
အေပါင်းတို့သည် တရား
နာလိေုသာငှာ၎င်း ၊ အနာ
ငိမ်း ေစြခင်းေကျးဇူးေတာ်ကုိ ခံလိေုသာငှာ၎င်း၊ စုေဝး လျက် ှိ က၏။ 16 ကုိယ်ေတာ်

သည် ေတာ
အရပ်သို့ က ၍
ဆုေတာင်း ေလ့ ှ ိေတာ်မူ၏။
17တစ်ေနသ့၌ ကုိယ်ေတာ် သည် ဆုံးမ
ဩဝါဒေပးေတာ်မူစ ်
ေယ ု ှလင် မိ မှစေသာ ယုဒ ြပည်၊ ဂါလိလဲ
ြပည် မိ ရွာ များ တို့က
ေရာက်လာ ေသာ ဖာရိ ှဲ တို့ ှင့်
နဿိရည်း ဆရာတို့သည် ထုိင် လျက် ှိ က၏၊ အနာ
ေရာဂါ ငိမ်းေစြခင်းငှာသခင်ဘုရား ၏ တနခုိ်း ေတာ်သည် ထင် ှား ၏။ 18 ထုိအခါ
လက်ေြခေသ ေသာသူ တစ်ေယာက်ကုိ အိပ်ရာ ှင့်တကွအထံသို့ ေဆာင်ခ့ဲ ၍၊ ေ ှ
ေတာ်၌ သွင်း
ထား ြခင်းငှာ ှာ ကံ က၏။ 19လစုူေဝး လျက် ှိေသာေကာင့်
ဝင်စရာ လမ်းကုိမ ေတွ့ သြဖင့် ၊ အိမ်မုိး ေပါ်သို့ တက် ၍ အတ်ုမုိး ကုိ ေဖာက် ပီးမှ
လနူာ ကုိ အိပ်ရာ ှင့်တကွ လမူျား အလယ် ေယ ှု ၏ ေ ှ ေတာ်သို့
ေလျှာခ့ျ က၏။ 20 ကုိယ်ေတာ်သည် ထုိသူ
တို့၏ ယုံကည် ြခင်းကုိြမင် လျှင် ၊ လနူာအား၊ အချင်းလူ ၊ သင် ၏အြပစ် ကုိ လတ်ွ
ေစ ပီ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။

21ကျမ်းြပ ဆရာ ှင့်
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ဖာရိ ှဲ တို့ က၊ ဘုရားကုိလနွက်ျ း ၍ ေြပာ ေသာဤ သူ ကား အဘယ်သူ နည်း။
ဘုရားသခင် မှတစ်ပါး အဘယ်သူ သည် အြပစ် ကုိ လွှတ် ိင်ု သနည်းဟု ထင်မှတ်
က၏။
22 ေယ ှု သည် ထုိသူ
တို့၏ထင်မှတ် ြခင်းကုိသိ ေတာ်မူလျှင် ၊ သင် တို့ စိတ် ထဲမှာ အဘယ်ေကာင့် ထင်မှတ်
ကသနည်း။ 23အဘယ် စကားကုိသာ၍ ေြပာ လယ်ွသနည်း။ သင် ၏အြပစ် ကုိလတ်ွ
ေစ ပီဟု ေြပာ လယ်ွသေလာ ။ သင် ထ
၍
လှမ်းသွား ေလာ့ ဟုေြပာလယ်ွသေလာ။ 24 လူ သား သည်ေြမ ကီး ေပါ်မှာ အြပစ်
လွှတ် ပုိင် သည်ကုိ
သင်တို့ သိ ေစြခင်းငှာ ထ ေလာ။့ ကုိယ် အိပ်ယာ ကုိ ေဆာင် ၍
ကုိယ် အိမ် သို့ သွား ေလာ။့ သင့် အား ငါ ဆုိသည် ဟု လက်ေြခေသ ေသာသူ အား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 25 ထုိသူသည်လည်း လူ
အများေ ှ မှာ ချက်ြခင်း ထ ၍
အိပ်ရာကုိေဆာင် လျက်၊ ဘုရားသခင် ၏ ဂုဏ် ေတာ်ကုိ ချးီမွမ်းလျက် မိမိ
အိမ် သို့ သွား ေလ၏။ 26 ထုိသူအေပါင်း တို့သည် မိနး်ေမာ ေတေွဝ၍
ေကာက်ရွ ံ အား ကီးသည် ှင့်၊ ငါတို့သည် အံဘွ့ယ် ေသာ အမှုအရာကုိ ယေန ့
ြမင် ခ့ဲ ပီဟေုြပာဆုိ ၍ ဘုရားသခင် ၏ ဂုဏ် ေတာ်ကုိချးီမွမ်း က၏။
27 ထုိေနာက် ကုိယ်ေတာ်သည် ထက ၍
ေလဝိ အမည် ှိေသာ အခွနခံ် သူသည် အခွနခံ် ရာတဲ၌
ထုိင် ေနသည်ကုိြမင် ေသာ်
ငါ ေနာက် သို့ လိက်ုေလာ့ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 28 ထုိသူသည်လည်း ှိသမျှ တို့ ကုိ စွန ့ပ်စ်
လျက် ထ
၍ေနာက် ေတာ်သို့ လိက်ုေလ၏။ 29 ထုိေနာက်မှ ေလဝိ သည် ကုိယ်ေတာ် အဘို့အလို့
ငှာမိမိ အိမ် ၌ ကီးစွာ ေသာပဲွ ကုိခံ ၍၊ အခွနခံ် ေသာသူများ ှင့်
အြခား ေသာသူ အေပါင်းတို့သည် ကုိယ်ေတာ်မှစေသာတပည့် ေတာ်တို့ ှင့်တကွ
စားပဲွ၌ ေလျာင်း က၏။ 30 ကျမ်း ြပ ဆရာ ှင့် ဖာရိ ှ ဲ တို့ က သင်တို့သည် အခွနခံ်
ေသာသူ ဆုိး
ေသာသူတို့ ှင့်အတူ အဘယ်ေကာင့် စား ေသာက် ကသနည်းဟု တပည့် ေတာ်တို့ ကုိ
က့ဲရဲအြပစ်တင် က၏။

31 ေယ ှု ကလည်း ၊ ကျနး်မာ ေသာသူ တို့သည် ေဆးသမား
ကုိအလို မ ှိ က။ နာ
ေသာသူ တို့သာလျှင်
အလို ှ ိ က၏။ 32 ေြဖာင့်မတ် ေသာသူတို့သည် ေနာင်တ သို့
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ေခါ် ြခင်းငှာလာ သည်မ ဟတ်ု ဆုိး ေသာ သူတို့ ကုိ ေခါ်ြခင်းငှာ ငါ လာ သတည်း
ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 33 လအူချ ိ တို့ က၊ ေယာဟန် ၏ တပည့် တို့ ှင့် ဖာရိ ှ ဲ တို့သည်
အစာေ ှာင် ြခင်း ှင့်
ဆုေတာင်း ြခင်းတို့ ကုိ အဖနတ်လဲလဲ ြပ ကသည်ြဖစ်၍၊ အဘယ်ေကာင့် ကုိယ်ေတာ်
၏တပည့် တို့သည် စား
ေသာက် လျက် ေနက ပါသနည်းဟု ေလျှာက် က၏။
34 ကုိယ်ေတာ် ကလည်း ၊ မဂင်္လာေဆာင် လလုင်သည် မိမိအေပါင်းအေဘာ် တို့ ှင့်
အတူ ှိ စ ်အခါ သူတို့ ကုိ အစာေ ှာင် ေစ ိင်ု သေလာ။ 35 မဂင်္လာေဆာင် လလုင်ကုိ
သူ၏အေပါင်းအေဘာ် တို့ ှင့်ခွာ ၍
ယူသွား ေသာအချနိ် ကာလေရာက် လိမ့်မည်။ ထုိ
ကာလ အခါသူတို့သည် အစာေ ှာင် ကလိမ့်မည်။
36 ဥပမာ ကား ၊ အဝတ် ေဟာင်း ကုိ အထည် သစ် ှင့်
ဖာ ေလမ့ ှိ။ ထုိသို့ ဖာလျှင်
အထည်သစ် သည် ဆဲွဆုတ် တတ်၏။ ဖာ
ေသာအထည်သစ် သည် အဝတ်ေဟာင်း ှင့်
မ သင့် မတင့်တတ်။ 37 ၎င်းနည်း၊ ေဟာင်း ေသာသားေရဘူး ၌
အသစ် ေသာစပျစ်ရည် ကုိ ထည့် ေလမ့ ှိ။ ထုိသို့
ထည့်လျှင် အသစ် ေသာစပျစ်ရည် သည် သားေရဘူး
ကုိ ဆုတ် ခဲွသြဖင့် ၊ စပျစ်ရည် သည်ယုိ ၍
သားေရဘူး လည်း ပျက်စီး တတ်၏။ 38 အသစ် ေသာစပျစ်ရည် ကုိ အသစ် ေသာ
သားေရဘူး ၌
ထည့် ရသည်၊ ထုိသို့ထည့်လျှင် ှစ်ပါးစလံးု မပျက်စီး။ 39 ေဟာင်း ေသာစပျစ်ရည်
ကုိေသာက် ပီးေသာ သူသည်လည်း အသစ် ေသာစပျစ်ရည်ကုိ ချက်ြခင်းအလို
မ ှိတတ်။ ေဟာင်း ေသာ စပျစ်ရည်သာ၍ေကာင်း သည်ကုိသိ၏ ဟမိုန ့် ေတာ်မူ၏။

6
1 ဒတိုယဧကဒက်ဥပုသ်ေန ့၌
ကုိယ်ေတာ် သည် ဂျ ံစပါးလယ်ကွက် တို့ ကုိ ေ ှာက် က ေတာ်မူလျှင် ၊ တပည့် ေတာ်
တို့သည် စပါး အသီးအ ှကုိံဆွတ် ၍
လက် ှင့် ပွတ်နယ် စား က၏။ 2 ဖာရိ ှဲ အချ ိ တို့က၊ ဥပုသ်ေန ့၌
မ ြပ အပ် ေသာအမှု ကုိသင်တို့သည် အဘယ်ေကာင့် ြပ ကသနည်းဟု ဆုိ ကေသာ်၊
3 ေယ ှု က၊ ဒါဝိဒ် သည် မိမိ
အေဘာ် တို့ ှင့်တကွ မွတ်သိပ် ေသာအခါ ၊ 4 ဘုရားသခင် ၏ အိမ် ေတာ်သို့ ဝင် ၍
ယဇ်ပုေရာဟိတ် တို့ မှတစ်ပါး
အဘယ်သူ မျှမ စား အပ် ေသာ ေ ှ ေတာ် မုန ့် ကုိ ယူ
စား ၍ ၊ မိမိ
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အေဘာ် တို့အားေပး သည်အေကာင်းကုိမျှ သင်တို့သည်မ ဘတ် ဘူးသေလာ။ 5 ထုိ
မှတပါး ၊ လူ
သား သည် ဥပုသ်ေန ့ကုိပင် အစုိးရ သည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
6အြခား ေသာဥပုသ်ေန ့၌
ကုိယ်ေတာ် သည်တရားစရပ် သို့
ဝင် ၍ ဆုံးမ ဩဝါဒေပးေတာ်မူသည်တင်ွ၊ ထုိ
စရပ်၌
လက်ျာ လက် ေသ ေသာသူ
တစ်ေယာက် ှိ ၏။ 7 ဥပုသ်ေန ့၌
သူ၏ေရာဂါကုိ ငိမ်း ေစမည် မ ငိမ်းေစမည်ကုိ ကျမ်းြပ ဆရာ ှင့် ဖာရိ ှ ဲ တို့သည်
ကုိယ်ေတာ် ၌ အြပစ်တင် ခွင့်ကုိ ှာ ၍ ေချာင်း ကည့် က၏။ 8 ကုိယ်ေတာ် သည် ထုိသူ
တို့အ ကံအစည် ကုိသိ လျှင်၊ လက် ေသ ေသာသူ အား၊ ထ ေလာ။့ အလယ် ၌
မတ်တတ် ေနေလာ့ ဟု မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး
ထုိသူသည်ထ ၍ မတ်တတ် ေန၏။ 9 ေယ ှု ကလည်း၊ သင် တို့ ကုိငါေမး မည်။
ဥပုသ်ေန ့၌
အဘယ်သို့ ြပ အပ် သနည်း။ ေကျးဇူးြပ အပ်သေလာ ။ သူ့အကျ ိးကုိ ဖျက်ဆီး အပ်
သေလာ။ အသက် ကုိ ကယ် အပ်သေလာ ၊ သတ် အပ်သေလာ ဟု ပရိသတ် တို့အား
ေမး ေတာ်မူ ပီးလျှင် ၊ 10 ထုိသူ အေပါင်း တို့ ကုိ ပတ်လည် ကည့် ှုလျက်၊ သင်
၏လက် ကုိ ဆန ့် ေလာ့ ဟု ထုိသူ
အားမိန ့် ေတာ်မူ၍
သူသည်မိမိလက်ကုိဆန ့် လျှင် ၊ ထုိလက် သည် လက်တစ်ဘက်က့ဲသို့ ပကတိ ြဖစ်
ေလ၏။ 11 ထုိသူ များတို့သည် ေဒါသ စိတ် ှင့် ယစ်မူး ၍
ေယ ှု အား အဘယ်သို့ ြပ အံ့နည်းဟု အချင်းချင်း ေဆွးေ းွ က၏။ 12 ထုိ ေနရ့က်
ကာလ၌
ကုိယ်ေတာ် သည် ဆုေတာင်း ပဌနာြပ ြခင်းငှာေတာင် ေပါ်သို့ က ၍
ဘုရားသခင် အား ဆုေတာင်း ပဌနာြပ လျက် တစ် ည ့်ေန ေတာ်မူ၏။
13 မုိဃ်းလင်း ေသာအခါ တပည့် ေတာ်တို့ ကုိ ေခါ် ေတာ်မူ၍ ၊ 14 ေပတ ု အမည်သစ်
ကုိရေသာ ှိမုန် ှင့် သူ့ ညီ
အနေ္ြဒ ၊ ယာကုပ် ှင့် ေယာဟန် ၊ ဖိလိပ္ပု
ှင့်
ဗာေသာလမဲ ၊ 15 မသ္သဲ ှင့် ေသာမ ၊ အာလဖဲ
၏သားယာကုပ် ှင့်
ေဇလပ်ု ဟေုခါ်ေဝါ် ေသာ ှိမုန် ၊ 16ယာကုပ် ၏ ညီယုဒ
ှင့် ကုိယ်ေတာ်ကုိအပ် ှံ ေသာ ယုဒ
ှကာ ုတ် တည်းဟေူသာတကျပ်ိ ှစ်ပါးတို့ ကုိ ေရွးေကာက် ၍
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တမန်ေတာ် အမည် ြဖင့် သမုတ်ေတာ်မူ၏။ 17 ထုိသူ တို့ ှင့်တကွ ကုိယ်ေတာ်သည်
ေတာင်ေပါ်ကဆင်းက ၍
ေြမညီ ရာအရပ် ၌
ရပ် ေတာ်မူ၏။ တရား
နာြခင်းငှာ၎င်း ၊ အနာ
ေရာဂါ တို့ ကုိ ငိမ်း ေစ ြခင်း ငှာ၎င်း၊ ေယ ု ှ လင် မိ မှ စ၍ ယုဒ ြပည်။ ပင်လယ်
ကမ်းနား၊ တု ု
မိ ၊ ဇိဒနု် မိ အရပ်ရပ် တို့က
လာ က ေသာ လူ
အစုအေဝး အေပါင်း တို့ ှင့်
တပည့် ေတာ်အေပါင်း တို့သည် ှိ က၏။ 18ညစ်ည း ေသာနတ်
ညင်းဆဲ ေသာသူ တို့သည်လည်း
လာ၍ချမ်းသာ ရက၏။ 19 ကုိယ်ေတာ် အထဲ ကတနခုိ်း ထွက် ၍
လအူေပါင်း တို့ ကုိ သက်သာ ေစေတာ်မူသည်ြဖစ်၍၊ ပရိသတ် အေပါင်း တို့သည်
ကုိယ်ေတာ် ကုိ တို့ ြခင်း ငှာ ှာ ကံ က၏။ 20 ထုိအခါ ကုိယ်ေတာ် သည် ေြမာ် ၍
တပည့် ေတာ်တို့ ကုိ ကည့် ှုေတာ်မူလျှင်၊ ဆင်းရဲ ေသာသင်တို့သည် မဂင်္လာ ှိ က၏။
အေကာင်းမူကား ၊ ဘုရားသခင် ၏ ိင်ုငံ ေတာ်သည် သင် တို့၏ ိင်ုငံြဖစ် ၏။ 21ယခု
တင်ွ ငတ်မွတ် ေသာသင်တို့သည် မဂင်္လာ ှိ က၏။ အေကာင်းမူကား ၊ သင်တို့သည်
ဝေြပာ ြခင်းသို့ ေရာက်ကလတံ။့ ယခု
တင်ွ ငိေု ကး ေသာ သင်တို့သည်မဂင်္လာ ှိ က၏။ အေကာင်းမူကား ၊ သင်တို့သည်
ရယ် က လတံ။့ သူတစ်ပါး တို့သည် လူ
သား ေကာင့်
သင် တို့ ကုိမုနး် ေသာအခါ ၊ 22 ပယ် ှား ှင်ထုတ်၍
က့ဲရဲ ြခင်း၊ အသေရ
ှုတ်ချ ြခင်းကုိ ြပ ေသာအခါ သင်တို့သည် မဂင်္လာ ှိ က၏။ 23 ထုိ ကာလ ၌
ဝမ်းေြမာက် ြခင်း ှ ိ ကေလာ။့ ရွင်ြမ းေသာစိတ် ှင့် ခုန် ကေလာ။့ အေကာင်းမူကား ၊
ေကာင်းကင် ဘုံ၌
သင် တို့၏အကျ ိး သည် ကီးလှ ေပ၏။ သူ
တို့၏ဘုိးေဘး များသည် ပေရာဖက် တို့ ကုိ ထုိသို့
ပင်ြပ က ပီ။ 24တစ်နည်းကား၊ ေငရွတတ် ေသာသင် တို့ သည် အမဂင်္လာ ှိ က၏။
အေကာင်းမူကား ၊ သင်တို့သည် မိမိ
သက်သာ ြခင်းကုိ ယခုခံရ က၏။ 25 ဝ စွာစားရေသာ သင် တို့သည် အမဂင်္လာ ှိ
က၏။ အေကာင်းမူကား ၊ သင်တို့သည် ငတ်မွတ် ြခင်းသို့ ေရာက်ရကလတံ။့ ယခု
ရယ် တတ်ေသာသင်တို့သည် အမဂင်္လာ ှိ က၏။ အေကာင်းမူကား ၊ သင်တို့သည်
ညည်းတာွး ငိေု ကး ရကလတံ။့ 26လူ တို့သည် သင် တို့ ကုိ ချးီမွမ်း ေသာအခါ ၊ သင်
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တို့သည် အမဂင်္လာ ှိ က၏။ အေကာင်းမူကား ၊ သူ
တို့၏ ဘုိးေဘး
များသည် မိစ္ဆာ
ပေရာဖက်တို့ ကုိ ထုိသို့
ပင် ြပ က ပီ။ 27 ငါစ့ကားကုိကား ရေသာ သင် တို့အား ငါဆုိ သည်ကား၊ သင် တို့၏
ရနသူ် တို့ ကုိ ချစ် ကေလာ။့ သင် တို့ ကုိ မုနး် ေသာသူ တို့အား ေကျးဇူး ြပ ကေလာ။့
28သင် တို့ ကုိ ကျနိဆဲ် ေသာသူ တို့အား ေမတ္တ ာပို့
ကေလာ။့ သင် တို့ ကုိ ေ ှာင့် ှက် ေသာသူ တို့အဘို့
ဘုရားသခင်ကုိ ဆုေတာင်း ကေလာ။့ 29သင် ၏ ပါး တဘက်ကုိ ပုတ် ေသာသူ အား
ပါးတဘက် ကုိေပး ဦးေလာ။့ သင့် ဝတ်လံု ကုိ သိမ်းယူ ေသာ သူ
အား သင့်အကင်္ျ ီ ကုိလည်း ယူေစြခင်းငှာအခွင့် ေပးဦးေလာ။့ 30အကင်သူ သည် သင့်
ကုိေတာင်း ၏။ ထုိသူအားေပး
ေလာ။့ သင့် ဥစ္စာ ကုိ သိမ်းယူ ေသာသူ အားြပန် ၍ မ ေတာင်း ှင့်။ 31သင်တို့သည်
ကုိယ် ၌သူတစ်ပါး
ြပ ေစလို သည်အတိင်ုး
သူတစ်ပါး ၌ ြပ ကေလာ။့ 32သင် တို့ ကုိ ချစ် ေသာသူ တို့အားသာချစ်တံု့ ြပ လျှင်
အဘယ် ေကျးဇူး တင် သနည်း။ ဆုိး
ေသာသူ တို့သည် ကုိယ် ကုိချစ် ေသာသူ တို့အား ချစ်တံု့ ြပ ကသည် မဟတ်ုေလာ။

33သင် တို့ ကုိ ေကျးဇူးြပ ေသာသူ တို့အားသာ ေကျးဇူး ြပ လျှင်
အဘယ် ေကျးဇူး တင် သနည်း။ ဆုိး
ေသာ သူ
တို့သည် ဤမျှေလာက် ြပ ကသည်မဟတ်ုေလာ။့ 34 သူတစ်ပါးအား ဥစ္စာေချးငှား
ေသာအခါ ဆပ်ေပး လိမ့်မည်ဟု ေြမာ်လင့် လျက် ေချးငှားလျှင်
အဘယ်
ေကျးဇူး တင် သနည်း။ ဆုိး
ေသာသူတို့သည် ေကျးဇူးဆပ်ြခင်းကုိခံ လိ၍ု ဆုိး
ေသာသူချင်းတို့အား ေချးငှား တတ် သည် မဟတ်ုေလာ။ 35သင် တို့ မူကား
ရနသူ် တို့ ကုိ ချစ် ကသေလာ။ ေကျးဇူး ြပ ကေလာ။့ တစ်စုံတစ်ခု ကုိ ရမည်ဟု
ေြမာ်လင့် ြခင်း မ
ှိဘဲေချးငှား ကေလာ။့ ထုိသို့ ြပ လျှင်သင် တို့အကျ ိး ကီး လိမ့်မည်။ အြမင့ဆုံ်း ေသာ

ဘုရား၏ သား
ြဖစ် ကလိမ့်မည်။ 36 ထုိဘုရား သည် ေကျးဇူး မသိေသာသူ ၊ ဆုိးညစ် ေသာသေဘာ ှိ
ေသာ သူတို့အား
ေကျးဇူး ြပ ေတာ်မူ၏။ ထို့ ေကာင့် သင် တို့အဘ သည် သနား
ြခင်းစိတ် ှိ ေတာ်မူသည်နည်းတူ သင်တို့သည်လည်း
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သနား ြခင်းစိတ် ှိ က ေလာ။့ 37 သူတစ်ပါး၏အမှု၌ စစ်ေကာ ဆုံးြဖတ်ြခင်းကုိ မ
ြပ က ှင့်။ မ
ြပ လျှင်သင်တို့သည် စစ်ေကာ ဆုံးြဖတ်ြခင်း ှင့်
ကင်းလတ်ွ ကလိမ့်မည်။ သူတစ်ပါးကုိ အြပစ် မ စီရင်က ှင့် ။ မ
စီရင်လျှင် သင်တို့သည် အြပစ် စီရင်ြခင်း ှင့် ကင်းလတ်ွ ကလိမ့်မည်။ သူ့အြပစ်ကုိ
လွှတ် ကေလာ။့ လွှတ်လျှင် ကုိယ်အြပစ်လတ်ွ လိမ့်မည်။ 38 သူတစ်ပါးအားေပး က
ေလာ။့ ေပးလျှင်
သူတစ်ပါးသည် သင် တို့အားေပး ကလိမ့်မည်။ အမှန် ြခင် ံုမျှမက၊ သိပ် ှက် လျက်၊
လှုပ် လျက်၊ လျှ ံလျက် ှိြခင်း ှင့် သင် တို့ရင်ခွင် ၌
ေပး ကလိမ့်မည်။ အေကာင်းမူကား ၊ အကင် ချနိ၊် တင်းပမာဏ ှင့် သင် တို့သည်
သူတစ်ပါးအားေပး ၏၊ ထုိပမာဏ အတိင်ုး ကုိယ်ခံရကမည်။ 39 ဥပမာ ကား ၊ လကူနး်
သည် လကူနး် ကုိ လမ်းြပ ိင်ု သေလာ။ ှစ် ဦးတို့သည် တင်ွး ထဲသို့ ကျ လိမ့်မည်မ
ဟတ်ုေလာ။ 40တပည့် သည် ဆရာ
ထက် မ သာ။ အ ပီး သင် ပီးေသာ တပည့်တိင်ုး
မိမိ ဆရာ က့ဲသို့ ြဖစ် လိမ့်မည်။ 41 ကုိယ် မျက်စိ ၌
ှိေသာတံကျင် ကုိ မ
ေအာက် မေမ့ဘဲ၊ ညီအစ်ကုိ မျက်စိ ၌ ှိေသာ ေြငာင့င်ယ် ကုိ အဘယ်ေကာင့် ကည့် ှု
သနည်း။ 42 ကုိယ် မျက်စိ ၌ ှိေသာ တံကျင် ကုိ မ
ြမင်မှတ် ဘဲလျက်၊ ညီအစ်ကုိ ၊ သင် ၏မျက်စိ ၌ ှိေသာ ေြငာင့်ငယ် ကုိ ထုတ် ပါရ
ေစဟု အဘယ်သို့ ညီအစ်ကုိ အားဆုိ ရသနည်း။ လျှ ိ ဝှက် ေသာသူ၊ ကုိယ် မျက်စိ ၌ ှိ
ေသာတံကျင် ကုိ ေ ှးဦးစွာ ထုတ် ေလာ။့ ေနာက်မှ ညီအစ်ကုိ မျက်စိ ၌ ှိေသာ ေြငာင့်
ငယ် ကုိထုတ် ြခင်းငှာ ှ င်းလင်း စွာြမင်လိမ့်မည်။ 43 မေကာင်း ေသာအသီး ကုိသီး ေသာ
အပင်ကား၊ ေကာင်း ေသာအပင် မ ဟတ်ု ။ ေကာင်း ေသာအသီး ကုိ သီး
ေသာ အပင်ကား၊ မေကာင်း ေသာအပင် မ ဟတ်ု။ 44 အသီး ကုိေထာက်၍အပင်
သေဘာ ကုိသိ ရ၏။ ဆူးပင် ၌
သေဘင်္ာသဖနး် သီးကုိ မ
ဆွတ် တတ်။ ေတာချ ံ ၌
စပျစ်သီး ကုိမ ဆွတ် တတ်။ 45 ေကာင်း ေသာသူ သည် ေကာင်း ေသာ မိမိစိတ် ှလံးု
ဘ ာတိက်ု ထဲက ေကာင်း ေသာအရာ ကုိ ထုတ်ေဘာ် တတ်၏။ မေကာင်း ေသာသူ
သည် မေကာင်း ေသာအရာ ကုိထုတ်ေဘာ် တတ်၏။ အေကာင်းမူကား ၊ စိတ်
ှလံးုအြပည့် ှိသည်အတိင်ုး
ှ တ် မတ် တတ်၏။ 46 ငါစ့ကား ကုိ နား
မ ေထာင်ဘဲလျက်၊ ငါ ့ ကုိသခင် ၊ သခင် ဟု အဘယ်ေကာင့် ေခါ် ကသနည်း။ 47 ငါ ့
ထံသို့ လာ ၍
ငါ ့ စကား ကုိကား သည်အတိင်ုး
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နားေထာင် ေသာသူ သည် အဘယ်သူ ှင့် တူ သနည်း ဟူမူကား၊ 48 တိက်ု ကုိတည်
ေသာအခါ နက် စွာတးူ ၍
ေကျာက် ေပါ်မှာ တိက်ုြမစ် ချ ေသာသူ ှင့်တ၏ူ။ ြမစ် ေရထ သြဖင့် ေရစီး
၍
ထုိ တိက်ု ကုိ ိုက်ခတ် ေသာအခါ ေကျာက်ေပါ်မှာတည် လျက် ှိေသာေကာင့်
မ လှုပ် ိင်ု ရာ။ 49 ငါစ့ကားကုိကား ၍
နားေထာင် ေသာသူ မူကား ၊ အခုအခံ
မ ှိဘဲ ေြမ ေပါ်မှာ တိက်ု ကုိတည် ေသာသူ ှင့်တ၏ူ။ ေရစီး
၍
ထုိ တိက်ု ကုိ ိုက်ခတ် ေသာအခါ၊ ချက်ြခင်း လဲ ၍
အကုနအ်စင် ပိ ပျက် ေလသည် ဟု ေဟာ ေတာ်မူ၏။

7
1 ထုိေဒသနာ ေတာ်ကုိ ေယ ှုသည် ပရိသတ် တို့အား အကုနအ်စင် ေဟာေတာ်မူ ပီးမှ
ကေပရေနာင် မိ သို့
ကဝင် ေတာ်မူ၏။ 2 ထုိ မိ ၌ တပ်မှူး ၏ကျွန် တစ် ေယာက်သည်နာ ၍ ေသခါနးီ ှ ိ

၏။ သူ၏သခင် သည် သူ့ကုိချစ် ၍၊ 3 ေယ ှု ၏ သိတင်း ေတာ်ကုိကား လျှင် ၊ ယုဒ
အမျ ိး အ ကီးအကဲ တို့ ကုိအထံ ေတာ်သို့ ေစလွှတ် သြဖင့်၊ ကုိယ်ေတာ်သည်က ၍ထုိ
ကျွန် ကုိချမ်းသာ ေပးေတာ်မူမည်အေကာင်း ေတာင်းပန် ေလ၏ ။ 4 ထုိသူ တို့သည်
ေယ ှု ထံေတာ်သို့ ေရာက် လျှင် ၊ ေကျးဇူးေတာ်ကုိ ခံ
မည့်သူ သည်ခံထုိက် ေသာသူြဖစ် ပါ၏။ 5 သူ သည် အကျွ ်ပ်ု တို့အမျ ိး ကုိ ှစ်သက်
၍
အကျွ ်ပ်ု တို့အဘို့ တရားစရပ် ကုိ ေဆာက် ပါ ပီဟ၍ု ကျပ်ကျပ် ေတာင်းပန် က၏။
6 ေယ ှု သည် သူ
တို့ ှင့်အတူ က ေတာ်မူ၏။ တပ်မှူး အိမ် ှင့်မ နးီမေဝး ေရာက် ေတာ်မူေသာအခါ ၊
တပ်မှူးသည် မိမိ
အေဆွ တို့ ကုိ ေစလွှတ် ၍၊ သခင် ၊ ကုိယ်ကုိ ပင်ပနး် ေစေတာ်မ မူပါ ှင့်။ အကျွ ်ပ်ု
၏ အိမ်မုိး ေအာက် သို့ ကဝင် ေတာ်မူြခင်း ေကျးဇူးေတာ်ကုိ အကျွ ်ပ်ုမ ခံထုိက် ပါ။
7 ထုိအတူ
အကျွ ်ပ်ု သည် ကုိယ်ေတာ် ထံသို့ ေရာက် ထုိက် ေသာသူမ ဟတ်ုသည်ကုိ အကျွ ်ပ်ု
ထင်ပါ ပီ။ အမိန ့် ေတာ်တစ်ခွနး် ှ ိ လျှင်
အကျွ ်ပ်ု ၏ငယ်သား သည် ချမ်းသာ ရပါလိမ့်မည်။ 8 ဥပမာကား၊ အကျွ ်ပ်ု သည်
မင်းေအာက် ၌ ကျွနခံ်ေသာသူြဖစ် ေသာ်လည်းစစ်သူရဲ များကုိအပ်ုစုိး ၍
တစ်ဦး ကုိသွား ေချဟု ဆုိ
လျှင် သွား ပါ၏။ တစ်ဦး ကုိလာ ခ့ဲဟေုခါ်လျှင်
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လာ ပါ၏။ ကျွန် ကုိလည်း
ဤအမှု ကုိ လပ်ု
ေတာ့ ဟဆုိုလျှင်
လပ်ု ပါ၏ဟု တပ်မှူးေလျှာက် ေစ၏။
9 ထုိ စကားကုိ ေယ ှု သည်ကား ေတာ်မူလျှင်
အံဩ့ ြခင်း ှ ိ၍
ေနာက် ေတာ်သို့ လိက်ုေသာသူ များကုိ လှည့် ကည့် လျက်၊
ငါဆုိ သည်ကား၊ ဤမျှေလာက် ေသာ ယုံကည် ြခင်းကုိ ဣသေရလ
အမျ ိး၌ ပင် ငါမ ေတွ့ ဘူးေသး ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 10တပ်မှူးေစလွှတ် ေသာ သူ
တို့သည် အိမ် သို့
ြပန်ေရာက် လျှင် ၊ အနာေရာဂါစဲွေသာ ကျွန် သည် ကျနး်မာ လျက် ှိသည်ကုိ ေတွ့
က၏။
11 နက်ြဖန် ေန၌့
နာဣန မိ သို့
က ေတာ်မူ၍ ၊ တပည့် ေတာ်များ ှင့်
လူ အစုအေဝးအေပါင်း တို့သည် ေနာက်ေတာ်သို့ လိက်ု က၏။ 12 မိ တံခါး အနးီ သို့
ေရာက်ေသာအခါ ၊ မုဆုိးမ
၌ တစ်ေယာက်တည်း ေသာသား အေသ ေလာင်းကုိ သ ဂ ဟ်ြခင်းငှာ ထုတ်သွား ၍၊
မိ သူ မိ သားများတို့သည် လိက်ု က၏။ 13သခင် ဘုရားသည် ထုိမိနး်မ ကုိြမင် လျှင်
သနား ြခင်းစိတ်ေတာ် ှိ၍၊ မ ငို ှင့် ဟု မိန ့် ေတာ်မူလျှက်
အနးီ သို့ က၍ တလား
ကုိ လက် ှင့တိ်ု့ ေတာ်မူသြဖင့် ၊ ထမ်း ေသာသူ တို့သည် ရပ် ၍ေနက၏၊ 14 ကုိယ်ေတာ်
ကလည်း ၊
အချင်းလလုင် ၊ ထ
ေလာ၊့ သင့် အားငါအမိန ့် ှ ိသည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူလျှင် ၊ 15 ေသ ေသာသူ သည် ထုိင်
၍ စကား ေြပာ၏။ ကုိယ်ေတာ်သည်လည်း
ထုိသူ ကုိမိခင် အား အပ်ေပး ေတာ်မူ၏။ 16လအူေပါင်း တို့သည် ေကာက်ရွ ံ ြခင်း သို့
ေရာက်၍ ၊ ကီးစွာ ေသာပေရာဖက် သည် ငါ တို့တင်ွ ေပါ်ထွနး် ပီ။ ဘုရားသခင် သည်
မိမိ
လမူျ ိ း ကုိ အကည့်အ ှု ကေတာ်မူ ပီ ဟ၍ူဘုရားသခင် ၏ဂုဏ် ေတာ်ကုိ ချးီမွမ်း
က၏။ 17 ထုိ သိတင်း ေတာ်သည် ယုဒ
ြပည်မှစ၍ ပတ်ဝနး်ကျင် အရပ်တို့ ၌ အ ှ ံအြပား ေကျာ်ေစာ ေလ၏။
18 ေယာဟန် ၏ တပည့် တို့သည် ထုိ
အေကာင်း အရာအလံးုစုံ တို့ ကုိ မိမိ
ဆရာအားကားေြပာ က၏။ 19 ထုိအခါ ေယာဟန် သည် မိမိ
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တပည့် ှစ် ေယာက်ကုိ ေခါ် ပီးလျှင် ေယ ှု ထံေတာ်သို့ ေစလွှတ် ၍၊ ကုိယ်ေတာ်
သည် ကလာ ေသာသူ မှန် သေလာ။ သို့ မဟတ်ု အြခား ေသာသူကုိ ေြမာ်လင့် ရပါမည်
ေလာဟု ေမးေလျှာက် ေစ၏။ 20 ထုိသူတို့သည် အထံ
ေတာ်သို့ ေရာက် လျှင်၊ ကုိယ်ေတာ် သည် ကလာ ေသာသူ မှန် သေလာ။ သို့ မဟတ်ု
အြခား ေသာသူကုိ ေြမာ်လင့် ရပါမည်ေလာဟု ေမးေလျှာက် ေစြခင်းငှာ၊ ဗတ္တိဇံ
ဆရာေယာဟန် သည် အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ ကုိယ်ေတာ် ထံသို့ ေစလွှတ် ပါ ပီဟု ေလျှာက်
က၏။ 21 ထုိ အချနိ် နာရီ၌
ေယ ှုသည် လမူျား တို့ ကုိ အနာ
ေရာဂါေဝဒနာ ေဘး၊ နတ် ဆုိး ေဘး ှင့်
ကင်းလတ်ွ ေစ ေတာ်မူ၏။ မျက်စိ ကနး်ေသာသူများ တို့ ကုိလည်း မျက်စိ ြမင်ေစြခင်း
ငှာေကျးဇူး ြပ ေတာ်မူ၏။ 22 ထုိအခါ ေယ ှုက၊ သင်တို့သည်ကား ရသမျှ၊ ြမင် ရသမျှ
တို့ ကုိသွား ၍
ေယာဟန် အား ကားေလျှာက် က ေလာ။့ မျက်စိ ကနး်ေသာသူတို့သည်မျက်စိြမင်
ရက၏ ။ ေြခမစွမ်း ေသာသူတို့သည် လှမ်းသွား ရက၏။ နူာစဲွ ေသာ သူတို့သည်
သန ့် ှ င်း ြခင်းသို့ ေရာက်ရက၏။ နားပင်း ေသာသူတို့သည် နားကား ရက၏။ ေသ
ေသာသူတို့သည် ထေြမာက် ြခင်းသို့ ေရာက်ရက၏။ 23ဆင်းရဲသား တို့သည်လည်း
ဝမ်းေြမာက် စရာသိတင်းကုိ ကားရ က၏။ ငါ ့ ေကာင့် စိတ် မ ပျက်ေသာသူ သည်
မဂင်္လာ ှိ ၏ ဟု ြပနေ်ြပာေတာ်မူ ၏။

24 ေယာဟန် ေစလွှတ် ေသာသူ တို့သည် သွား ကသည်ေနာက် ၊ ေယ ှုသည် ေယာ
ဟန် ကုိ အေကာင်း ြပ ၍ ပရိသတ် တို့အား၊ သင်တို့သည် အဘယ် မည်ေသာအရာကုိ
ကည့် ှု ြခင်းငှာေတာ သို့ ထွက်သွား ကသနည်း။ ေလ
လှုပ် ေသာကျ ပင် ကုိ ကည့် ှု ြခင်းငှာ သွား သေလာ။ 25 သို့ မဟတ်ု းူည့ံ ေသာ
အဝတ် ကုိ ဝတ်ဆင် ေသာသူ ကုိ ကည့် ှုြခင်းငှာသွားသေလာ။ တင့်တယ် ေသာ အဝတ်
ကုိဝတ်ဆင်၍
ေကာင်းမွန် စွာစားေသာက်ေသာသူ တို့သည် မင်းအိမ် ၌
ေန တတ်က၏။ 26 ပေရာဖက် ကုိ ကည့် ှုြခင်းငှာ သွား သေလာ။ မှန် ေပ၏။ ပေရာ
ဖက် ထက် ကီးြမတ်ေသာသူလည်း
ြဖစ်သည် ဟု ငါ ဆုိ ၏။ 27 ကျမ်းစာ၌လာ သည်ကား၊ ကည့် ှု ေလာ။့ သင်
သွားရာလမ်း ကုိြပင် ရေသာ ငါ ၏တမန် ကုိသင့် ေ ှ ၌ငါေစလွှတ် ၏ဟဆုိုရာ၌ ထုိသူ
ကုိဆုိလို သတည်း။ 28 ငါဆုိ သည်ကား၊ မိနး်မ ေမွး ေသာသူတို့တင်ွ
ဗတ္တိဇံဆရာေယာဟန် ထက် ကီးြမတ် ေသာ ပေရာဖက် တစ်ေယာက် မျှမ ှိ ။
သို့ ေသာ်လည်း ဘုရားသခင် ၏ ိင်ုငံ ေတာ်တင်ွ
အငယ်ဆုံး ေသာသူ သည် ထုိသူ
ထက် သာ၍ ကီး ြမတ်၏။ 29 အခွနခံ် သူ မှ စ၍ လူ အေပါင်း တို့သည် ေယာ
ဟန၏်စကားကုိ ကားနာ ရလျှင် ၊ ဘုရားသခင် ကုိ ချးီမွမ်း ၍ ေယာဟန် ေပးေသာ
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ဗတ္တိဇံ
ကုိ ခံ က၏။ 30 ဖာရိ ှဲ ှင့်
ကျမ်းတတ် တို့ မူကား ၊ သူ
တို့အကျ ိး အလိငုှာ
ဘုရားသခင် ကံစည် ေတာ်မူေသာ ေကျးဇူးေတာ်ကုိ ပယ် ၍ ေယာဟန် ၏ ဗတ္တိဇံ
ကုိ မ ခံဘဲေနက၏။ 31 ထုိေကာင့်
ဤ လမူျ ိ း ကုိ အဘယ် ဥပမာ ှင့် ပုံြပ ရအံ့နည်း။ အဘယ်သူ ှင့်တူ သနည်း။ 32 ပဲွ
သဘင်၌
ထုိင်ေန ေသာသူငယ်ချင်းတို့သည် တစ် ေယာက်ကုိတစ်ေယာက် အသံလွှင့် က၍ ၊
ငါတို့သည် သာယာစွာတီးမှုတ် ေသာ်လည်း သင်တို့သည်မ က က။ ညည်းတာွး စွာ
ြမည်တမ်းေသာ်လည်း မ ငိေု ကး ကဟု ေြပာဆုိ ေသာသူငယ် တို့ ှင့် ဤလမူျ ိ းသည်
တူ လှ၏။ 33အေကာင်းမူကား ၊ ဗတ္တိဇံ
ဆရာေယာဟန် သည် မုန ့် ကုိမ စား ၊ စပျစ်ရည် ကုိမ ေသာက် ဘဲ လာ
သည် ှိ ေသာ်သင်တို့က၊ ဤသူသည် နတ်ဆုိး စဲွ ေသာသူပါတကားဟု ဆုိ က၏။

34လူ သား သည် စား
ေသာက် လျက် လာ သည် ှိေသာ်၊ ဤသူ
သည် စား က း ေသာသူ၊ စပျစ်ရည်ေသာက်က း ေသာသူပါတကား။ အခွနခံ် ေသာ
သူ ှင့်
ဆုိး ေသာသူတို့ ကုိ မိတ်ေဆွ ဖွ့ဲေသာသူပါတကားဟု ဆုိ ြပန်က၏။ 35 သို့ ေသာ်လည်း
ပညာ တရားသည် မိမိ
သား ှိသမျှ တို့တင်ွ က့ဲရဲ ြပစ်တင်ြခင်း ှင့်လတ်ွ၏ ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။
36 ဖာရိ ှဲ တစ် ေယာက်သည် အစာကုိ သုံးေဆာင် ေတာ်မူေစြခင်းငှာ ကုိယ်ေတာ် ကုိ
ေခါ်ပင့် လျှင်၊ ထုိဖာရိ ှ ဲ ၏ အိမ် သို့ က ၍
စားပဲွ၌ေလျာင်း ေတာ်မူသည်။ 37 ထုိသို့ စားပဲွ၌ေလျာင်း ေတာ်မူသည်ကုိထုိ မိ ၌ ဆုိး
ေသာမိနး်မ တစ်ေယာက်သည် သိ
လျှင် ၊ ဆီေမွှး ေကျာက်ြဖ ခွက်တစ်လံးုကုိ ယူခ့ဲ
၍ ၊ 38 ေနာက် ေတာ်၌
ေြခ ေတာ်အနးီမှာရပ် လျက် ငိေု ကး ၍
ေြခ ေတာ်ေပါ်သို့ မျက်ရည် ကျ လျှင် မိမိ
ဆံပင် ှင့်သုတ် ေလ၏။ ေြခ ေတာ်ကုိလည်း
နမ်း ၍
ဆီေမွှး ှင့်
လိမ်း လျက်ေနေလ၏။ 39 ကုိယ်ေတာ် ကုိ ေခါ်ပင့် ေသာ ဖာရိ ှဲ သည်ြမင် ေလေသာ်၊
ဤသူ
သည်ပေရာဖက် မှန် လျှင်
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ေြခ ေတာ်ကုိ ကုိင် ေသာ ဤ
မိနး်မ သည်အဘယ်သို့ ေသာသူြဖစ်သည်ကုိ သိ
လိမ့်မည်။ ဤမိနး်မသည်ဆုိး ေသာသူြဖစ် ၏ဟု ထင်မှတ်၏။
40 ေယ ှု ကလည်း ၊
အချင်း ှ ိ မုန် ၊ သင့် အား ငါေြပာ စရာတစ်ခု ှိ သည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူလျှင် ၊ အ ှင်
ဘုရား အမိန ့် ှ ိေတာ်မူပါဟု ေလျှာက် ေသာ်၊

41 ေယ ှုက၊ ဥစ္စာ ှ င် တစ်ဦး ၌ ေကးစား ှစ် ဦး ှ ိ ၏။ တစ် ေယာက်၌ကား ေဒနာရိ
အြပားငါးရာ ၊ တစ် ေယာက်၌ ကား
ငါးဆယ် ေကး ှိ၏။ 42 သူ တို့သည် ေကးဆပ် ရန်မ ှိ ေသာေကာင့်၊ ေကး ှင်
သည် ထုိသူ ှစ် ေယာက်တို့ ကုိ အချည်း ှးီ လွှတ်၏။ သို့ ြဖစ်လျှင် ထုိသူ ှစ်ေယာက်တင်ွ
အဘယ်သူ သည်ေကး ှင် ကုိသာ၍ ချစ် လိမ့်မည်နည်း ဟု ေမးေတာ်မူ၏။

43 ှ ိမုန် ကလည်း၊ သာ၍
ေကျးဇူးကုိခံရ ေသာသူ သည် သာ၍ချစ်လိမ့်မည် အကျွ ်ပ်ုထင် ပါ၏ဟု ေလျှာက်
လျှင်၊ ေယ ှုက၊ သင်ထင် သည်အတိင်ုး မှန် ေပ၏ဟု မိန ့် ေတာ်မူ ပီးမှ ၊ 44 ထုိ မိနး်မ ကုိ
လှည့် ၍
ှိမုန် အားလည်း၊ သင်သည် ဤ
မိနး်မ ကုိြမင်သေလာ ။ သင် ၏အိမ် သို့
ငါဝင် ေသာ် သင်သည် ေြခ ေဆးေရ ကုိမ ေပး ။ ဤ
မိနး်မမူကား ၊ ငါ ့ ေြခ
ေပါ်သို့ မျက်ရည် ကျ ၍
မိမိ ဆံပင် ှင့်သုတ် ေလ ပီ။ 45သင်သည် ငါ ့ ကုိမ နမ်း ၊ သူ
မူကား ၊ အိမ်သို့ ဝင် ေသာအချနိမှ်စ၍ ငါ ့ ေြခ ကုိနမ်း လျက်မ စဲ ဘဲေန၏။ 46သင်
သည်ငါ ့ ေခါင်း ကုိ ဆီ
ှင့်မ လိမ်း ။ သူ
မူကား ၊ ငါ ့ ေြခ ကုိ ဆီေမွှး ှင့်လိမ်း ေလ ပီ။ 47 ထုိေကာင့်
ငါ ဆုိ သည်ကား၊ သူသည် များ စွာ ေသာအြပစ် တို့ ှင့်လတ်ွ သည်ြဖစ်၍ အလနွ်
ချစ် တတ်၏။ အနည်းငယ်ေသာ အြပစ်လတ်ွ ေသာသူ သည် အနည်းငယ် မျှသာ ချစ်
တတ်သည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။

48 ထုိမိနး်မ အားလည်း ၊
သင် သည် အြပစ် တို့ ှင့် လတ်ွ ေလ ပီ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 49 စားပဲွ၌ေလျာင်း ေသာ
သူ တို့က၊ အြပစ် ကုိလွှတ် ေသာ ဤ
သူကား အဘယ်သူ နည်းဟု ေအာက်ေမ့ က၏။ 50 ေယ ှုသည် ထုိ
မိနး်မ အား သင် ၏ ယုံကည် ြခင်းသည် သင့် ကုိ ကယ်တင် ပီ။ ငိမ်ဝပ် စွာသွား
ေလာ့ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
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8
1 ထုိေနာက်မှ ကုိယ်ေတာ် သည် မိ ရွာ အစ ် အတိင်ုးေဒသစာရီ လှည့်လည်၍
ဘုရားသခင် ၏ ိင်ုငံ ေတာ် ှင့်ယှ ်ေသာ ဧဝံေဂလိ
တရားကုိ ေဟာ ေတာ်မူ၏။ 2 တစ်ကျပ်ိ ှစ်ပါးေသာ တပည့်ေတာ်တို့သည် ေနာက်
ေတာ်သို့ လိက်ုက၏။ နတ် ဆုိး ေဘး၊ အနာ
ေရာဂါ ေဘး ှင့်
ကင်းလတ်ွ ေစေတာ်မူေသာမိနး်မ အချ ိ သည်လည်း
လိက်ုက၏။ ထုိမိနး်မ တို့တင်ွ
နတ်ဆုိး ခုနစ် ေယာက် ထွက် ေသာ မာဂဒလ
ဟေုခါ်ေဝါ် ေသာမာရိ ၊ 3 ေဟ ုဒ် မင်း၏ စားေတာ်ကဲ ခုဇ ၏မယား
ေယာဟနန္ ှင့် ှု ှနန္ မှစ၍မိမိဥစ္စာ ကုိလှူ၍
ကုိယ်ေတာ် ကုိ လပ်ုေကျွး ေသာ အြခား မိနး်မအများ ပါ က၏။ 4 များစွာ ေသာလူ
အေပါင်းတို့သည် မိ ရွာအရပ်ရပ် တို့ မှ အထံ
ေတာ်သို့ လာ ၍
စုေဝး လျက် ှိ ကေသာအခါ၊ ဥပမာ
စကားအားြဖင့် မက်ဆုိ ေတာ်မူသည်မှာ၊ 5 မျ ိးေစ့ ကဲေသာသူ သည် မျ ိးေစ့ ကုိ ကဲ
ြခင်းငှာထွက်သွား ၏။ အေစ့ကုိ ကဲ သည်တင်ွ အချ ိ ေသာ အေစ့ တို့သည် လမ်း ၌
ကျ သြဖင့်
ေကျာ်နင်း ြခင်းကုိ ခံရ၍
မုိဃ်း ေကာင်းကင်ငှက် တို့သည် ေကာက်စား က၏။ 6 အချ ိ ေသာအေစ့တို့သည်
ေကျာက် ေပါ်၌ ကျ သြဖင့် အပင် ေပါက်ေသာအခါ ေြမဩဇာ မ ှိ ေသာေကာင့်
ည ိး မ်ွး ပျက်စီးြခင်းသို့ ေရာက်က၏။ 7အချ ိ ေသာအေစ့တို့သည် ဆူးပင် တို့တင်ွ
ကျ သြဖင့်
ဆူးပင် တို့သည် အတူ
ေပါက်၍
ည ်းဆဲ က၏။ 8အချ ိ ေသာအေစ့တို့သည် ေကာင်း ေသာေြမ ၌
ကျ သြဖင့်
အပင် ေပါက်၍အဆ တရာပွားများ၍
အသီး သီး က ၏ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ ပီးမှ၊ ကား စရာနား ှ ိ ေသာ သူ
မည်သည်ကားကား ပါေစဟု ေကးေကာ် ေတာ်မူ၏။
9တပည့် ေတာ်တို့ကလည်း၊ ထုိ
ဥပမာ ၏ အနက်အဓိပ္ပါယ် ကား အဘယ် နည်းဟု ေမး ေလျှာက် ကလျှင် ၊

10 ကုိယ်ေတာ်က၊ သင် တို့သည် ဘုရားသခင့် ိင်ုငံ ေတာ်၏ နက်နဲ ေသာအရာတို့ ကုိ
သိ
ရေသာအခွင့် ှ ိ က၏။ ကင်း ေသာသူ တို့ မူကား ၊ ြမင် လျက်ပင် အာ ံုမ
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ြပ ဘဲြမင် ၍ ၊ ကား လျက်ပင်အနက်ကုိ နား
မ လည်ဘဲ ကားရ သည်တိင်ုေအာင် သူတို့အား ဥပမာ
အားြဖင့် ေဟာရ၏။ 11 ထုိ ဥပမာ အနက်အဓိပ္ပါယ် ကား မျ ိ းေစ့ သည် ဘုရားသခင်
၏တရားစကား ြဖစ် ၏။ 12လမ်း ၌ ှိေသာသူ ကား ၊ တရားစကားကုိ ကား သည် ှိ
ေသာ်၊ ယုံ ကည် ြခင်း၊ ကယ်တင် ြခင်းသို့ မ
ေရာက် ေစြခင်းငှာ ၊ မာရ်နတ် သည် လာ
၍
တရားစကား ကုိ ှလံးု ထဲမှ ှ တ်ယူ ေသာသူ ကုိဆုိလိုသတည်း။ 13 ေကျာက် ေပါ်၌
ှိေသာသူ ကား ၊ တရားစကား
ကုိကား ၍ ဝမ်းေြမာက် ေသာစိတ် ှင့်
ခံယူ ေသာ်လည်းစိတ် ှလံးု၌ အြမစ် မ စဲွ ၊ ခဏ
သာယုံကည် သြဖင့် စုံစမ်း ေ ှာင့် ှက်ြခင်းကုိ ခံရေသာအခါေဖါက်ြပန် ေသာသူကုိ
ဆုိလိသုတည်း။ 14 ဆူးပင် တို့တင်ွ
ှိေသာသူ ကား ၊ တရားစကားကုိကား သည် ှိ ေသာ်၊ ေလာကီစုိးရိမ် ြခင်း၊ စည်းစိမ်

ကယ်ဝြခင်း၊ ကာမဂုဏ် ခံစားြခင်းတို့သည် ှပ်ိစက် ၍
အသီး မ သီးေသာသူ ကုိဆုိလိုသတည်း။ 15 ေကာင်း ေသာေြမ ၌ ှိေသာသူ ကား ၊
ေြဖာင့်မတ် စင်ကယ် ေသာ စိတ် ှလံးု ှင့်
တရား စကားကုိကား လျှင် ၊ စဲွလမ်း ေသာအားြဖင့် မဲြမံ စွာအသီးသီး ေသာ သူ
ကုိဆုိလို သတည်း။
16 ဆီမီး ထွနး် ပီးလျှင် အိးု ေမှာက်၍
ဖုံးထား ေလမ့ ှိ။ ခုတင် ေအာက် ၌လည်း ထား
ေလမ့ ှိ။ ဝင် ေသာသူ
သည် အလင်း ကုိြမင် ေစြခင်းငှာဆီမီးခုံ အေပါ်မှာ တင်ထားေလ့ ှ ိ၏။ 17 ဆိတ်ကွယ်
ရာ၌ ှိ သမျှတို့သည် ထင် ှား လိမ့်မည်။ ဝှက်ထား လျက် ှိသမျှတို့သည်လည်းထင် ှား
စွာ ပွင့်လင်း လိမ့်မည်။ 18 ထုိေကာင့် သင်တို့သည် အဘယ်သို့ ကားနာ ရသည်ကုိ
သတိြပ ကေလာ။့ အေကာင်းမူကား ၊ အကင်သူ သည် ရ
တတ်၏၊ ထုိသူ့
အားေပး ဦးမည်။ အကင်သူ သည် ဆင်းရဲ ၏၊ ထုိသူ
၌ ဥစ္စာ ှ ိ ဟနေ်ဆာင် သမျှ ကုိပင်
ှ တ် လိမ့်မည် ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။

19 ထုိအခါ
မယ်ေတာ် ှင့်
ညီ ေတာ်တို့သည် လာ
၍ စည်းေဝး ေသာသူ များေသာေကာင့် ၊ ကုိယ်ေတာ် ရင်းသို့ မ
ချ ်းကပ် ိင်ု ဘဲေနက၏။ 20လအူချ ိ ကလည်း၊ မယ်ေတာ် ှင့်
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ညီ ေတာ်တို့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိေတွ့ လို ၍ ြပင် မှာရပ် ေနကပါ၏ဟု ေလျှာက် လျှင်
၊

21 ကုိယ်ေတာ်က၊
ဘုရားသခင် ၏ ှ တ်ကပတ် တရားေတာ်ကုိကား ၍
နားေထာင် ေသာသူ တို့သည် ငါ ့အမိ ၊ ငါ ့ ညီ ြဖစ် သတည်း ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
22တစ်ေနသ့၌ ေယ ှု သည် တပည့် ေတာ်တို့ ှင့်အတူ ေလှ ထဲသို့ ဝင် ၍၊ အိင်ု တစ်
ဘက် သို့ ကူး ကကုန်အံ့ဟု မိန ့် ေတာ် မူ ပီးလျှင် လွှင့် သွား က၏။ 23 အိင်ု ကုိကူး
ေသာအခါ ေယ ှုသည် ကျနိး်စက် ေတာ်မူ၏။ အိင်ု ၌ မုိဃ်းသက်မုနတိ်င်ုး ြဖစ် ၍ ၊
ေလှသည် ေရ ှင့် ြပည့်ေသာေကာင့်
ေဘးေရာက် လ၏ု။ 24တပည့်ေတာ်တို့သည် ချ ်းကပ် ၍
ကုိယ်ေတာ် ကုိ ှ ိး ပီးလျှင်၊ သခင် ၊ သခင် ၊ အကျွ ်ပ်ုတို့သည် ပျက်စီး ြခင်းသို့ ေရာက်
ပါ၏ဟေုလျှာက် ကေသာ်၊ ကုိယ်ေတာ်သည် ထ
၍
ေလ ှင့် လှုိင်း တံပုိးကုိ ဆုံးမ
ေတာ်မူသြဖင့် ၊ ေလ ှင့် လှုိင်းတံပုိးသည် ငိမ်း ၍ သာယာ ေလ၏။ 25 ကုိယ်ေတာ်က
လည်း၊ သင် တို့ ယုံ ကည် ြခင်းစိတ်သည် အဘယ်မှာ ှိသနည်း ဟု ေမး
ေတာ်မူလျှင်၊ သူတို့ သည် ေကာက်ရွ ံ အံဩ့ ၍ ၊ ဤ
သူကား အဘယ်သို့ ေသာသူနည်း။ ေလ
ှင့်
ေရ ကုိပင် မှာထား ေတာ်မူ၍ ၊ သူတို့ သည် နားေထာင် ပါသည်တကားဟု အချင်းချင်း
ေြပာဆုိ က၏။

26 ဂါလိလဲ ြပည် ှင့်
အိင်ုတစ်ဘက် ြဖစ် ေသာ ဂါဒရ ြပည် သို့
ေရာက် က၍ ၊ 27 ေယ ှုသည် ကုနး် ေပါ်သို့ တက် ေတာ်မူလျှင် ၊ ကာလ
တာ ှည် စွာ နတ်ဆုိး စဲွ သြဖင့် အဝတ် ကုိမ ဝတ် ၊ အိမ် ၌ မ ေန ၊ သခင်္ျ ိ င်း တစြပင်၌
ေနတတ်ေသာ ဂါဒရြပည်သားတစ် ေယာက်သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ ခရီးဦး ကိ ြပ ေလ၏။
28 ကုိယ်ေတာ် ကုိြမင် လျှင်
ြပပ်ဝပ် ၍ ၊ အြမင့်ဆုံး ေသာဘုရားသခင် ၏ သား
ေတာ်ေယ ှု ၊ ကုိယ်ေတာ် သည် အကျွ ်ပ်ု ှင့် အဘယ်သို့ ဆုိင်သနည်း။ အကျွ ်ပ်ု ကုိ
ည ်းဆဲ ေတာ်မ မူမည်အေကာင်း အကျွ ်ပ်ုေတာင်းပန် ပါ သည်ဟု ကီး ေသာအသံ ှင့်
ေအာ်ဟစ် ၍ ေလျှာက် ေလ၏။ 29 ေလျှာက်သည်အေကာင်း ကား၊ နတ်ဆုိးသည် ထုိလူ
ကုိအဖန် များစွာ ဘမ်းဆီး လှ ပီ။ ေြခချင်း သံ ကိ း ှင့်
အကျ ်း ထား ေသာ်လည်း ေြခချင်းသံ ကိ း ကုိ ဆဲွြဖတ် ၍ နတ်ဆုိး သည်ေတာ အရပ်
သို့
ှင် မဲ ှ ိေ ကာင်းကုိ ကုိယ်ေတာ်သည်ေထာက်၍၊ ညစ်ည း ေသာနတ် ၊ ထုိလူ
မှ
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ထွက်သွား ေလာဟ့ု မိန ့် ေတာ်မူခ့ဲ ပီ။
30 ေယ ှု ကလည်း ၊ သင် သည် အဘယ် အမည် ှိ သနည်း ဟေုမး ေတာ်မူလျှင်၊ ထုိ
လကုိူ နတ်ဆုိး အများ
စဲွ
ေသာေကာင့်
အကျွ ်ပ်ုအမည်ကား ေလေဂါင် ြဖစ်ပါသည်ဟု ေလျှာက် ပီးမှ ၊ 31အနက်ဆုံး ေသာ
အရပ်သို့ သွား ေစြခင်းငှာမ ှင်ပါမည်အေကာင်း
ေတာင်းပန် ေလ၏။ 32 ထုိ အရပ်၌ ေတာင် ေပါ်မှာ များစွာ ေသာဝက် အစု သည်
ကျက်စား လျက် ှိ၏။ ထုိ
ဝက်ထဲသို့
ဝင် ရပါမည် အေကာင်း
အခွင့် ေပးေတာ်မူပါဟနုတ်ဆုိးတို့သည် ေတာင်းပန် ြပနလ်ျှင်
အခွင့် ေပးေတာ်မူ၏။ 33 နတ်ဆုိး တို့သည် လူ
မှ ထွက် ၍
ဝက် ထဲသို့ ဝင် သြဖင့်၊ ဝက်အစု သည် အိင်ု ကမ်းေစာက် ကုိ တဟနုတ်ည်း ေြပးဆင်း
၍
အသက် ဆုံးက၏။ 34 ဝက်ေကျာင်း ေသာသူ တို့သည်ထုိအြခင်းအရာ ကုိ ြမင် လျှင်
ေြပး ၍
မိ ရွာ တို့ ၌
သိတင်းကားေြပာ ကေသာ်၊ 35လမူျားတို့သည် ထုိ
အမှု အရာ ကုိ
ကည့် ှု အံေ့သာငှာထွက်လာ က၏။ အထံ
ေတာ်သို့ ေရာက် ေသာအခါ
နတ်ဆုိး ထွက်သွား ေသာသူ သည်အဝတ်ကုိဝတ် ၍
ပကတိ စိတ် ှင့် ေယ ှု ၏ေြခ ေတာ်ရင်း၌
ထုိင် ေနသည်ကုိ ြမင် လျှင်၊ ေကာက်ရွ ံ ြခင်းသို့ ေရာက်က၏။ 36 နတ်ဆုိးစဲွ ေသာသူ
သည်အဘယ်သို့ ေသာအားြဖင့်ကျနး်မာ ပကတိ ှိသည်ကုိ သိြမင် ေသာသူ တို့သည်
ေနာက်လာေသာသူ တို့ အား ြပန်ကား ပီး မှ ၊ 37 ဂါဒရ ြပည်သူြပည်သားအေပါင်း
တို့သည် အလနွ် ေကာက်လန ့် ေသာစိတ်စဲွ ၍ ၊ မိမိ
တို့ ြပည်က
ထွက်သွား ေတာ်မူမည်အေကာင်း ေတာင်းပန် ကလျှင် ၊ ကုိယ်ေတာ် သည် ေလှ ထဲ
သို့
ဝင် ၍ ြပန် ေတာ်မူ၏။ 38 နတ်ဆုိး ထွက်သွား ေသာသူသည် ကုိယ်ေတာ် ှင့အ်တူ ှ ိ ပါ
မည်အေကာင်း ေတာင်းပန် လျှင် ၊ 39 ေယ ှုက၊ သင်သည်ကုိယ် အိမ် သို့ ြပနသွ်ား ေလာ။့
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ဘုရားသခင် သည် သင် ၌အဘယ်မျှေလာက် ေကျးဇူးြပ ေတာ်မူသည်ကုိ ကားေြပာ
ေလာ့ ဟ၍ူလွှတ် လိက်ုေတာ်မူလျှင် ၊ ထုိသူသည်သွား ၍
ေယ ှု သည် အဘယ်မျှေလာက် ေကျးဇူးြပ ေတာ် မူသည်ကုိ တစ် မိ လံးု တင်ွ
အ ှ ံအြပား သိတင်းကားေြပာ ေလ၏။ 40 ေယ ှု သည် ြပန် ေတာ်မူလျှင် ၊ လူ
အစုအေဝးအေပါင်း တို့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိေြမာ်လင့် လျက် ေနက ေသာေကာင့်
ဝမ်းေြမာက်စွာ လက်ခံက၏။
41 ထုိအခါ ယာဣ ု
အမည် ှိေသာတရားစရပ် မှူး သည် လာ
၍
ေယ ှု ၏ေြခ ေတာ်ရင်း၌
ြပပ်ဝပ် လျက် ၊ 42တစ်ဆယ် ှစ် ှစ် အရွယ် ှိေသာ မိမိ
၌တစ်ေယာက်တည်း ေသာသမီး သည် ေသ
ဆဲ ှိေသာေကာင့် ၊ မိမိ
အိမ် သို့
က ေတာ်မူမည်အေကာင်း ကုိယ်ေတာ် ကုိေတာင်းပန် ၍ က ေတာ်မူစ ် တင်ွလူ

အစုအေဝးတို့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ ထိခုိက်တိက်ုမိ က၏။ 43 ထုိအခါ
တစ်ဆယ့် ှစ် ှစ် ပတ်လံးုေသွး သွန် အနာစဲွ ေသာေကာင့် ၊ ဥစ္စာ
ှ ိသမျှ ကုိ ေဆးသမား
တို့အား ေပး
၍ ကုန်ေသာ်လည်း၊ အဘယ် ေဆးသမားလက်၌ မျှ ချမ်းသာ မ ရ ိင်ု ေသာ မိနး်မ
တစ်ေယာက်သည်၊ 44 ေနာက် ေတာ်သို့ ချ ်းကပ် ၍
အဝတ် ေတာ်၏ ပနး်ပွား ကုိတို့ သြဖင့်၊ ထုိခဏြခင်း တင်ွ ေသွး သွန် အနာ ေပျာက်
ေလ၏။ 45 ေယ ှု ကလည်း ၊ ငါ ့ ကုိ အဘယ်သူ တို့ သနည်း ဟု ေမး
ေတာ်မူလျှင်၊ လအူေပါင်း တို့သည် ြငင်း လတ်ေသာ်၊ ေပတ ု
မှစ၍ သူ၏အေပါင်းအေဘာ်တို့က၊ သခင် ၊ လူ
အစုအေဝးတို့သည် ကုိယ်ေတာ် အား ထိခုိက်တိက်ုမိ ကသည်ြဖစ်၍ ၊ ငါကုိ့အဘယ်သူ
တို့သနည်းဟု ေမးေတာ်မူပါသည်တကားဟု ေလျှာက် ေလ၏။

46 ေယ ှု ကလည်း ၊ တစ်စုံတစ်ေယာက် ေသာသူသည် ငါ ့ ကုိတို့ ေလ ပီ။ ငါ ့ ကုိယ်မှ
တနခုိ်း ထွက် သည်ကုိ ငါ သိ ၏ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။

47 ထုိ မိနး်မ သည်မိမိပုနး်ေ ှာင် ၍ မ
ေန ိင်ုသည်ကုိသိ လျှင်
တနုလ်ှုပ် လျက်လာ ၍ ၊ အဘယ် အေကာင်း ေကာင့် တို့ သည်ကုိ၎င်း၊ ချက်ြခင်း
ချမ်းသာ ရသည်ကုိ၎င်း၊ လူ
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အေပါင်း တို့ ေ ှ မှာ ြပပ်ဝပ် လျက် ကားေလျှာက် ေလ၏။ 48 ကုိယ်ေတာ်ကလည်း ၊
ငါသ့မီး ၊ မစုိးရိမ် ှင့်။ သင် ၏ယုံကည် ြခင်းသည် သင့် အနာကုိ ငိမ်း ေစ ပီ။ ငိမ်ဝပ်
စွာ သွား ေလာ့ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။

49 ထုိသို့ မိန ့် ေတာ်မူစ ် တင်ွတရားစရပ်မှူး အိမ်မှ
လူ လာ ၍ ၊ ကုိယ်ေတာ် ၏ သမီး
ေသ ပါ ပီ။ ဆရာ
ကုိ မ
ေ ှာင့် ှက် ပါ ှင့်ဟဆုို ၏။ 50 ေယ ှု သည်ကား လျှင် ၊ မ ေကာက် က ှင့်။ ယုံ ကည်
ြခင်းစိတ်တခုသာ ှိေစေလာ။့ ထုိသို့ ှ ိလျှင်သူသည် ေဘး ှင့်လတ်ွ လိမ့်မည် ဟု တရား
စရပ်မှူး အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 51 အိမ် သို့ ေရာက် လျှင် ၊ ေပတ ု
၊ ေယာဟန် ၊ ယာကုပ် ှင့် မိနး်မငယ် ၏မိ ဘ မှတစ်ပါး
အဘယ်သူ ကုိမျှ အထဲ သို့ မဝင် ေစြခင်းငှာဆီးတား ေတာ်မူ၏။ 52 လအူေပါင်း
တို့သည် ငိေု ကး ြမည်တမ်း ကသည်ကုိ ကုိယ်ေတာ်က၊ မ
ငို က ှင့်။ သူငယ်ေသသည် မဟတ်ု၊ အိပ်ေပျာ် သည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူလျှင် ၊ 53 သူငယ်
ေသ ေကာင်း ကုိ ထုိသူတို့သည်သိ သြဖင့်
ကုိယ်ေတာ် ကုိ ြပက်ယယ်ြပ က၏။ 54 ထုိသူ ှိသမျှတို့ ကုိ ြပင်သို့ ထွက်ေစ ပီးမှ
သူငယ် ၏လက် ကုိ ကုိင် ေတာ်မူလျက် ၊ သူငယ် ထ ေလာ့ ဟု ေခါ် ေတာ်မူသည်တင်ွ၊
55 စိတ် ဝိညာ ်ြပနလ်ာ ၍
မိနး်မငယ်သည် ချက်ြခင်း ထ ေလ၏။ 56သူ့ အားစားစရာ ေပး ေလာ့ ဟု မိန ့် ေတာ်
မူ၏။ မိဘ
တို့သည် မိနး်ေမာ ေတေွဝြခင်းသို့ ေရာက်က၏။ ထုိအမှုအရာကုိ အဘယ်သူ အားမျှမ
ေြပာ ရမည်အေကာင်း
ပညတ် ေတာ်မူ၏။

9
1တစ်ကျပ်ိ ှစ်ပါးေသာ တပည့် ေတာ်တို့ ကုိ စုေဝး
ေစေတာ်မူ ပီးမှ ၊ နတ်ဆုိး အေပါင်း တို့ ကုိ ိင်ုေသာတနခုိ်း ှင့်
အနာ ေရာဂါတို့ ကုိ ငိမ်း ေစြခင်းငှာအခွင့် တနခုိ်းကုိ ေပး ေတာ်မူ၏။ 2 ဘုရားသခင်
၏ ိင်ုငံ ေတာ်အေကာင်းကုိ ေဟာေြပာ ေစြခင်းငှာ၎င်း ၊ လနူာ
တို့ ကုိ ချမ်းသာ ေစြခင်းငှာ၎င်းေစလွှတ် ေတာ်မူ၍ ၊ 3သင်တို့သည် လမ်း ခရီးဘို့
အဘယ် အရာကုိမျှမယူ က ှင့်။ ေတာင်ေဝး ၊ လယ်ွအိတ် ၊ မုန ့် ၊ ေငွ ကုိမ ယူ က
ှင့်။ အကင်္ျ ီ ှစ် ထည်ကုိလည်း မ
ပါ ေစက ှင့်။ 4 မည်သည့် အိမ် သို့ ဝင် လျှင်
ထုိ အိမ်တင်ွ ထုိ
အရပ်မှမထွက် မသွားမီှတိင်ုေအာင်ေန ကေလာ။့ အကင်သူ တို့သည် သင် တို့အား
ဧည့်သည် ဝတ်ကုိ မ ြပ ဘဲေန၏။ 5 ထုိ သူတို့ေနရာ မိ မှ
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ထွက်သွား စ ်၊ သူ
တို့တစ်ဘက် ၌ သက်ေသ ြဖစ်ေစြခင်းငှာ သင် တို့၏ေြခဘဝါး မှ
ေြမမှုန ့် ကုိ ခါ လိက်ုကေလာ့ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
6တပည့်ေတာ်တို့သည် ထွက်သွား ၍
ဧဝံေဂလိ တရားကုိ ေဟာလျက် ၊ ခပ်သိမ်းေသာအရပ် တို့ ၌ အနာ
ေရာဂါကုိ ငိမ်းေစလျက်၊ မိ ရွာ တို့တင်ွ ေဒသစာရီ လှည့်လည် က၏။7 7 ေယ ှု ြပ
ေတာ်မူသမျှ တို့ ကုိ ေစာ်ဘွား ေဟ ုဒ် သည်ကား လျှင်
ေတးွေတာ ေသာစိတ် ှိ၏။ အေကာင်းမူကား ၊ လအူချ ိ က၊ ေယာဟန် သည် ေသ
ြခင်းမှ ထေြမာက် ေလ ပီဟု ဆုိ က၏။ 8အချ ိ ကဧလိယ ေပါ်ထွနး် ပီဟု ဆုိ က၏။
အချ ိ ကေ ှး ပေရာဖက် တပါးပါး ထ ြပန် ပီဟုဆုိ က၏။ 9 ေဟ ု ဒ် မင်းကလည်း ၊
ေယာဟန် ၏လည်ပင်း ကုိ ငါ ြဖတ်ေလ ပီ။ ဤမျှေလာက် ေသာသိတင်း ကုိ ငါ ကား
ရေသာ ဤ
သူကား အဘယ်သူ နည်းဟဆုိုလျက်ေယ ှု ကုိ ြမင် ြခင်းငှာအလို ှ ိ ၏။
10တမနေ်တာ် တို့သည် အထံ
ေတာ်သို့ ြပနလ်ာ ၍
မိမိတို့ ြပ သမျှ တို့ ကုိ ကားေလျှာက် က၏။ ကုိယ်ေတာ်သည် သူ
တို့ ကုိေခါ် ၍ ၊ ဗက်ဇဲဒ မိ နယ် အတင်ွး ေတာ၌ဆိတ်ကွယ် ရာအရပ်သို့ က ေတာ်
မူ၏။ လူ
အစုအေဝးတို့ သည် သိ
လျှင်
ေနာက်ေတာ်သို့ လိက်ု က၏။ 11 ထုိလူ များကုိ လက်ခံ ေတာ်မူလျက် ၊ ဘုရားသခင့်
ိင်ုငံ ေတာ်၏အေကာင်း ကုိ ေဟာေြပာ ၍၊ နာ
ေသာ သူ
တို့ ကုိ ချမ်းသာ ေပးေတာ်မူ၏။ 12 မုိဃ်း ချ ပ် ေသာအခါ
တကျပ်ိ ှစ်ပါးေသာသူ တို့သည် ချ ်းကပ် လျက်၊ လူ
များတို့သည် ပတ်ဝနး်ကျင် ရွာ
ဇနပုဒ် သို့ သွား ၍ ၊ အိပ်ရာ ၊ စားစရာ
ကုိ ှာ ေစြခင်းငှာ အခွင့် ေပးေတာ်မူပါ။ ဤ
အရပ်သည် ေတာ
အရပ် ြဖစ် ပါ၏ ဟု ေလျှာက် ကလျှင် ၊
13 ကုိယ်ေတာ်က၊ သူ တို့ စားစရာ ဘို့ သင် တို့ ေပး ကေလာ့ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
တပည့်ေတာ်တို့ကလည်း
၊ အကျွ ်ပ်ု တို့သည်သွား ၍ ဤ
လူ အေပါင်း တို့စားစရာ ဘို့ မ ဝယ် လျှင် ၊ မုန ့် ငါး လံးု ှင့်
ငါး ှစ် ေကာင်မှတပါး
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အဘယ်
စားစရာ မျှ အကျွ ်ပ်ု တို့ ၌ မ ှိ ပါဟု ေလျှာက် က၏။ 14 ထုိသို့ ေလျှာက်သည်
အေကာင်း ကား၊ လူ
ငါးေထာင် ခန ့် မျှ ှ ိ သတည်း။ ထုိအခါ လူ များတို့ ကုိ တစ်စုလျှင် ငါးဆယ် စီ အစုစု
ေလျာင်း ကေစ ဟု အမိန ့် ေတာ် ှိ၏။ 15တပည့် ေတာ်တို့သည် အမိန ့ေ်တာ်အတိင်ုး ြပ
၍ ၊ လအူေပါင်း တို့ ကုိ ေလျာင်း ေစ ပီးလျှင် ၊ 16 ေယ ှုသည် မုန ့် ငါး လံးု ှင့်
ငါး ှစ် ေကာင်ကုိယူ ၍
ေကာင်းကင် သို့ ကည့်ေမျှာ် လျက်၊ ေကျးဇူး ေတာ်ကုိ ချးီမွမ်း ပီးမှ မုန ့ကုိ်ဖ့ဲ ၍
လူ များေ ှ ၌ ထည့် ေစြခင်းငှာတပည့် ေတာ်တို့အားေပး ေတာ်မူ၏။ 17လအူေပါင်း
တို့သည် စား
၍ ဝ က ပီးမှ ကင်းရစ် ေသာအကျ ိးအပ့ဲ ကုိေကာက်သိမ်း ၍
တစ်ဆယ့် ှစ် ေတာင်း အြပည့်ရက၏။
18တရံေရာအခါ ၊ ေယ ှု သည် တပည့် ေတာ်တို့ ှင့်တကွ ဆိတ်ကွယ် ရာအရပ်၌
ဆုေတာင်း ေတာ်မူစ ်၊ လူ များတို့သည် ငါ ့ကုိအဘယ်သူ ြဖစ် သည်ကုိ ဆုိ ကသနည်း
ဟု ေမးြမနး် ေတာ်မူလျှင် ၊ 19လအူချ ိ က၊ ကုိယ်ေတာ်သည် ဗတ္တိဇံ
ဆရာ ေယာဟန် ြဖစ်သည်ဟ၍ူ၎င်း၊ အချ ိ က၊ ဧလိယ
ြဖစ်သည် ဟ၍ူ၎င်း၊ အချ ိ က၊ ေ ှး ပေရာဖက်
တပါးပါးထ ြပနသ်ည်ဟ၍ူ၎င်း ဆုိ
ကပါ၏ဟု ေလျှာက် ကေသာ်၊ 20သင် တို့လည်း
ငါ ့ ကုိ အဘယ်သူ ြဖစ် သည်ဆုိ ကသနည်း
ဟု ေမးြမနး် ေတာ်မူလျှင် ၊ ေပတ ု က၊ ကုိယ်ေတာ်သည် ဘုရားသခင် ၏ ခရစ်ေတာ်
ြဖစ်ေတာ်မူသည်ဟု ေလျှာက် ေလ၏။ 21 ထုိ အေကာင်းကုိ အဘယ်သူ အားမျှ မေြပာ
စိမ့်ေသာငှာတပည့် ေတာ်တို့ ကုိ ကပ်တည်း စွာ ပညတ် ေတာ်မူ၏။ 22 ထုိမှတပါး၊ လူ
သား သည် များစွာ ခံရ မည်။ လူ
အ ကီးအကဲ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အ ကီး၊ ကျမ်းြပ ဆရာတို့၏ ြငင်းပယ် ြခင်းကုိ၎င်း ၊
အေသ
သတ်ြခင်းကုိ၎င်းခံရမည်။ သုံး
ရက်ေြမာက်ေသာေန ့၌
ထေြမာက် လိမ့်မည် ဟေူသာ အေကာင်း များတို့ ကုိ မိန ့် ေတာ်မူ၏။
23 ထုိမှတစ်ပါး ၊ လအူေပါင်း တို့အား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ငါ ၌ဆည်းကပ် လို ေသာ
သူ ြဖစ် လျှင်ကုိယ်ကုိကုိယ် ြငင်းပယ် ရမည်။ ကုိယ် လက်ဝါးကပ်တိင်ု ကုိ ေနတိ့င်ုး ထမ်း
၍
ငါ ့ ေနာက်သို့ လိက်ု ရမည်။ 24အကင်သူ သည် မိမိ
အသက် ကုိ ကယ်ဆယ် ြခင်းငှာအလို ှ ိ ၏။ ထုိသူသည် အသက် ှုံး လိမ့်မည်။
အကင်သူ သည် ငါ ့ ေကာင့် အသက် ှုံး ၏၊ ထုိသူ
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သည် မိမိအသက် ကုိ ကယ်ဆယ် လိမ့်မည်။ 25ဤ စကဝဠာ ကုိ အကင်းမ့ဲ အစုိးရ
၍
ကုိယ်ကုိကုိယ် ဆုံး ှုံး ေသာသူ သည် အဘယ် ေကျးဇူး ှ ိသနည်း။ 26အကင်သူ သည်
ငါ ့ ကုိ၎င်း ၊ ငါ ့ စကား ကုိ၎င်း ှက် ၏၊ လူ
သား သည် မိမိ
ဘုနး်၊ မိမိအဘ
ခမည်းေတာ်၏ ဘုနး်၊ သန ့် ှ င်း ေသာေကာင်းကင် တမနတိ်ု့၏ဘုနး် ကုိ ေဆာင် လျက်
ကလာ ေသာအခါ ၊ ထုိ
သူကုိ ှက် ေတာ်မူလတံ။့ 27 ငါအမှန် ဆုိ သည်ကား၊ ဤ
အရပ်၌ ှိ ေသာ သူ
အချ ိ တို့သည် ဘုရားသခင် ၏ ိင်ုငံ ေတာ်ကုိ မ
ြမင် မီှ
ေသ
ြခင်းသို့ မ
ေရာက် ရက ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။
28 ထုိသို့ မိန ့် ေတာ်မူသည်ေနာက် ၊ ှစ် ရက် ေလာက် လနွေ်သာအခါ ၊ ေယ ှုသည်ေပ
တ ု ၊ ေယာဟန် ၊ ယာကုပ်
တို့ ကုိေခါ် ၍
ဆုေတာင်း ြခင်းငှာေတာင် ေပါ်သို့ တက်က ေတာ်မူ၏။ 29 ဆုေတာင်း ေတာ်မူစ ် တင်ွ
မျက် ှာ ေတာ်သည် ထူးြခား ေသာအဆင်း အေရာင် ှိ၍ ၊ အဝတ် ေတာ်လည်း ေြပာင်
ေြပာင် လက်လက်ြဖ ၏။ 30 ေမာေ ှ ှင့် ဧလိယတည်းဟေူသာလူ ှစ် ေယာက်တို့သည်
ဘုနး် အသေရ ှင့် ထင် ှား ၍၊ 31 ကုိယ်ေတာ် ှင့အ်တေူဆွးေ းွ လျက် ေယ ု ှလင် မိ ၌
စုေတ့ ေတာ်မူမည်အေကာင်းအရာကုိ ေြပာ က၏။ 32 ေပတ ု ှင့်
သူ ၏အေဘာ် တို့သည် မျက်စိေလးလံ သြဖင့်
တငိက်ုငိက်ု ှ ိ က၏၊ ိးု
ေသာအခါ ဘုနး်
အသေရေတာ်ကုိ၎င်း ၊ ကုိယ်ေတာ် ှင့် ရပ် ေနေသာလူ ှစ် ေယာက်ကုိ၎င်း ြမင်
က၏။ 33 ထုိသူ တို့သည် အထံ
ေတာ်မှ သွား ကစ ် ၊ ေပတ ု
က၊ သခင် ၊ ဤ
အရပ်၌ေန ဘွယ်ေကာင်း ပါ၏။ ကုိယ်ေတာ် ဘို့ တဲတစ် ေဆာင်၊ ေမာေ ှ ဘို့ တစ်
ေဆာင်။ ဧလိယ
ဘို့တစ် ေဆာင်၊ တဲ
သုံး ေဆာင်ကုိ အကျွ ်ပ်ုတို့ ေဆာက်လပ်ု ပါရေစဟု ေယာင်ယမ်း ၍ ေလျှာက် ေလ၏။

34 ထုိသို့ ေလျှာက် ပီးမှ မုိဃ်းတိမ် သည် သူ
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တို့ ကုိလွှမ်းမုိး ၍ ၊ ေမာေ ှ ှင့် ဧလိယသည်တိမ် ထဲသို့ ဝင် သည်ကုိ တပည့်ေတာ်
တို့သည် ေကာက် ြခင်း ှ ိ ကသည်ြဖစ်၍ ၊ 35ဤ သူကားငါ ၏ချစ်သား ေပတည်း ။ သူ
၏ စကားကုိနားေထာင် ကေလာဟ့ု မုိဃ်းတိမ် က
အသံ ေတာ် ြဖစ် ေလ၏။ 36 ထုိ အသံ ေတာ်ြဖစ် သည် ခဏြခင်းတင်ွ၊ ေယ ှု သည်
တစ်ေယာက်တည်း ှိ ေတာ် မူ၏။ တပည့် ေတာ်တို့သည်မိမိတို့ ြမင် ေသာအရာ ကုိ
ဝှက်ထား ၍ ၊ ထုိ
ကာလ ၌
အဘယ်သူ အားမျှမကား မေြပာဘဲေနက၏။ 37 နက်ြဖန် ေန၌့
ေတာင် ေပါ် ကဆင်း က ပီးလျှင်၊ များစွာ ေသာလူ အစုအေဝးသည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ
ခရီးဦး ကိ ြပ ၏။ 38လအူစုအေဝး ၌
ပါေသာသူ တစ်ေယာက်က၊ အ ှင် ဘုရား၊ အကျွ ်ပ်ု ၏သား ကုိ ကည့် ှု ေတာ်မူမည်
အေကာင်း
အကျွ ်ပ်ုေတာင်းပန် ပါ၏။ အကျွ ်ပ်ု ၌ သား
တစ်ေယာက်တည်း ှိ ပါ၏။ 39 နတ် ဘမ်းစား သြဖင့်
သူသည် ုတ်ခနဲ ေအာ်ဟစ် ၍ ၊ အြမ တ် ထွက်လျက် ေတာင့်မာ ြခင်းသို့ ေရာက်
တတ် ပါ၏။ ထုိသို့ နာကျင် စွာ ှပ်ိစက် ပီးမှနတ်သည်အလနွ် သွား ခဲ ၏။ 40 ထုိနတ် ကုိ
ှင်ထုတ် ပါမည်အေကာင်း
တပည့် ေတာ်တို့အား အကျွ ်ပ်ုေတာင်းပန် ေသာ်လည်း သူတို့သည်မ တတ် ိင်ု ကပါ
ဟု ေအာ်ဟစ် လျက် ေလျှာက် ေလ၏။

41 ေယ ှု ကလည်း ၊ ယုံ ကည် ြခင်းမ ှိ၊ ေဖာက်ြပန် ေသာအမျ ိး ၊ ငါသည်သင် တို့ ှင့်
အတူ အဘယ်မျှ ကာလ
ပတ်လံးုေန ရမည်နည်း။ သင် တို့ ကုိ အဘယ်မျှကာလပတ်လံးုသည်းခံ ရမည်နည်း။
သင် ၏သား ကုိ ငါထံ့သို့ ယူခ့ဲ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 42 သူငယ်လာ စ ် ပင်နတ်ဆုိး သည်
ေြမေပါ်မှာလဲှ ၍
ေတာင့်မာ ေစ၏။ ေယ ှု သည် ညစ်ည း ေသာနတ် ကုိ ဆုံးမ
၍
ထုိ သူငယ် ကုိ ချမ်းသာ ေစ ပီးမှ အဘ အား အပ်ေပး ေတာ်မူ၏။ 43 လအူေပါင်း
တို့သည် ဘုရားသခင် ၏ မဟာ
တနခုိ်းေတာ်ကုိ ြမင်၍
မိနး်ေမာေတေွဝြခင်း ှ ိ က၏။ 44 ထုိသို့ ေယ ှုြပ ေတာ်မူသမျှ ကုိ လအူေပါင်း တို့သည်
အံဩ့
ချးီမွမ်း ကစ ် တပည့် ေတာ်တို့အား ၊ သင် တို့ သည် ငါစ့ကား ကုိ နားေထာင် မှတ်မိ
ကေလာ။့ လူ
သား ကုိ လူ
တို့လက် သို့
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အပ် ှံ ရေသာအချနိန်းီ ပီဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 45 ထုိ စကား ေတာ်၏အနက် မထင် ှား
သြဖင့်
တပည့်ေတာ်တို့သည် နားမလည် မရိပ်မိဘဲေနက၏။ အနက် ကုိလည်း
မ ေမး မေလျှာက်ဝ့ံ က။
46 ထုိအခါ
အဘယ်သူ သည် သာ၍
ကီးြမတ်အံန့ည်း ဟု တပည့်ေတာ်တို့သည်အချင်းချင်း ြငင်းခုံ က၏။ 47 ေယ ှု သည်

သူ
တို့အ ကံအစည် ကုိ သိြမင် လျှင် ၊ သူငယ် တစ်ေယာက်ကုိယူ ၍ မိမိ
အနား ၌ထား ပီးမှ ၊ 48 အကင်သူ သည် ငါ ့ မျက် ှာ ကုိေထာက်၍ဤ သူငယ် ကုိ
လက်ခံ ၏၊ ထုိသူသည် ငါ ့ ကုိပင်လက်ခံ ၏။ ငါ ့ ကုိ လက်ခံ ေသာသူ သည်လည်း ငါ ့
ကုိေစလွှတ် ေတာ်မူေသာသူ ကုိပင်လက်ခံ ၏။ သင် တို့တင်ွ
အငယ်ဆုံး ေသာသူသည် သာ၍ ကီးြမတ် ေသာ သူ
ြဖစ် လိမ့်မည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
49 ေယာဟန် ကလည်း ၊ သခင် ၊ ကုိယ်ေတာ် ၏ နာမ
ကုိ အမီှြပ ၍ နတ်ဆုိး တို့ ကုိ ှင်ထုတ် ေသာသူ တစ် ေယာက်ကုိ အကျွ ်ပ်ုတို့ ေတွ့
ပါ၏။ သူ
သည် အကျွ ်ပ်ု တို့ ှင့်အတူ မ လိက်ု ေသာေကာင့်
အကျွ ်ပ်ုတို့တားြမစ် ကပါ၏ဟု ေလျှာက် ေသာ်၊
50 ေယ ှု က၊ ထုိသူ ကုိ မ ြမစ်တား က ှင့်။ သင် တို့ ရနသူ် ဘက်၌မ ှိ ေသာသူ
သည် သင် တို့ဘက် ၌ ှိ သည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 51 ေကာင်းကင် သို့ ေဆာင်ယူြခင်းကုိ
ခံေတာ်မူေသာအချနိ် ေရာက် ေသာအခါ ၊ ေယ ု ှလင် မိ သို့
တူ ူ က
အံေ့သာငှာသေဘာထား ေတာ်မူ၏။ 52 ေ ှ ေတာ်သို့ တမနေ်တာ် တို့ ကုိ ေစလွှတ် ေတာ်
မူသြဖင့် ၊ သူတို့သည် ကုိယ်ေတာ် ၏အဘို့ ကုိ ြပင်ဆင် ြခင်းငှာ သွား ၍
ှမာရိ ရွာ တရွာသို့ ဝင် က ၏။ 53 ကုိယ်ေတာ်သည် ေယ ု ှလင် မိ သို့ သွား အံ့

ေသာအြခင်းအရာကုိ ထုိရွာသားတို့သည် ေထာက်၍လက် မ ခံ က။ 54 ထုိအေကာင်း
ကုိ တပည့် ေတာ်ယာကုပ် ၊ ေယာဟန် တို့သည်ြမင် လျှင် ၊ သခင် ၊ ဧလိယြပ သက့ဲသို့
အကျွ ်ပ်ုတို့သည် ေကာင်းကင် မှ မီး ကျ ေစ၍ ထုိသူ
တို့ ကုိ ေလာင် ေစြခင်းငှာအလို ှ ိ ေတာ်မူသေလာဟု ေလျှာက် ကေသာ်၊
55 ေယ ှုသည် လှည့် ကည့် ၍ ၊ သင်တို့သည် ကုိယ်စိတ် သေဘာ ကုိ ကုိယ်မသိက၊
လသူား သည် လတိူု့ ၏ အသက်ကုိ သတ်အံ့ ေသာငှာ ကလာသည် မဟတ်ု။ ကယ်တင်
အံေ့သာငှာ ကလာ သည် ဟု ဆုံးမ
ေတာ်မူ ပီးမှ ၊ 56အြခား ေသာရွာ သို့ က ေတာ်မူ၏။
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57လမ်း ၌ သွား ကစ ် လတူစ်ဦး က၊ သခင် ကုိယ်ေတာ်က ေတာ်မူရာအရပ်ရပ် သို့
အကျွ ်ပ်ုလိက်ု ပါမည်ဟု ေလျှာက် ေလ၏။ 58 ေယ ှု ကလည်း ၊ ေြမေခွး သည်ေြမ
တင်ွး ှိ ၏၊ မုိဃ်း ေကာင်းကင်၌ ကျင်လည်ေသာ ငှက် သည် နားေနရာ
အရပ် ှိ၏။ လူ
သား မူကား
ေခါင်း ချ ရာမျှမ ှိ ဟမိုန ့် ေတာ်မူ၏။
59 အြခား ေသာသူကုိ၊ ငါ ့ ေနာက် သို့ လိက်ုေလာ့ ဟု မိန ့် ေတာ်မူလျှင် ၊ ထုိသူက၊
သခင် ၊ အကျွ ်ပ်ု အဘ ကုိ ေ ှးဦးစွာ သွား ၍ သဂ ဟ် ရေသာအခွင့် ကုိ ေပးေတာ်မူပါ
ဟေုလျှာက် ေလေသာ်၊ 60 ေယ ှုက၊ လေူသ တို့သည် မိမိ
လေူသ တို့ ကုိ သ ဂ ဟ် ပါ ေလေစ။ သင် မူကား သွား ၍ ဘုရားသခင့် ိင်ုငံ
ေတာ်၏အေကာင်းကုိ ေဟာေြပာ ေလာ့ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။

61အြခား ေသာသူကလည်း ၊ သခင် ၊ ကုိယ်ေတာ် ေနာက် သို့ အကျွ ်ပ်ုလိက်ုပါမည်။
သို့ ေသာ်လည်း အကျွ ်ပ်ု အိမ် ၌ ှိရစ်ေသာသူ တို့ ကုိ အရင် သွား၍ အခွင့်ပန် ပါရေစ
ဟု ေလျှာက် လျှင် ၊

62 ေယ ှု က၊ ထွနကုိ်င်း ကုိ ကုိင် လျက်ေနာက် သို့ လှည့် ၍ ကည့်ေသာသူမည်သည်
ကား၊ ဘုရားသခင် ၏ ိင်ုငံ ေတာ် ှင့် မ
ထုိက် မတန် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။

10
1 ထုိေနာက်မှ သခင် ဘုရားသည် အြခား ေသာတပည့်ေတာ်ခုနစ်ကျပ်ိ တို့ ကုိ ခန ့ထ်ား
ေတာ်မူ၍ ၊ ကုိယ်တိင်ု က ေလအံေ့သာ မိ ရွာအရပ်ရပ် တို့ သို့
ေ ှ ေတာ်၌ ှစ် ေယာက်စီ
ှစ် ေယာက်စီ ေစလွှတ် ေတာ်မူ၏။ 2 သူ တို့အား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ စပါး ရိတ်

စရာများစွာ ှ ိ၏။ ရိတ် ေသာသူ တို့သည်နည်း က၏။ ထုိေကာင့် လပ်ုေဆာင် ေသာသူ
တို့ ကုိ စပါး ရိတ်ေစြခင်းငှာစပါး ှ င် ေစလွှတ် ေတာ်မူမည်အေကာင်း
ဆုေတာင်း ကေလာ။့ 3သင်တို့သွား ေလသည်အရာမှာ၊ ေတာေခွး စုထဲ သို့ သုိးသငယ်
တို့ ကုိ ေစလွှတ်သက့ဲသို့ သင် တို့ ကုိ ငါေစလွှတ် ၏။ 4 ေငွအိတ် ၊ လယ်ွအိတ် ၊ ေြခနင်း
တို့ ကုိ မ
ေဆာင် က ှင့်။ လမ်း ၌ သွား စ ် တငွ ◌အ်ဘယ် သူ
ကုိမျှ ှ တ် မ ဆက်က ှင့်။ 5 မည်သည့် အိမ် သို့
ဝင် ေသာအခါ ၊ ဤ
အိမ် ၌ မဂင်္လာ ြဖစ်ပါေစေသာဟု ေ ှးဦးစွာ ေြပာ ကေလာ။့ 6 ထုိ အိမ်၌မဂင်္လာ သား
ှိ လျှင် ၊ သင် တို့ မက်ေသာ မဂင်္လာ သည်တည် လိမ့်မည်။ 7 သို့ မဟတ်ု သင် တို့ ထံသို့
ြပနလ်ာ လိမ့်မည်။ ထုိအိမ် ေန ၍
အစား အေသာက် စီရင် ရာ ကုိ စား
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ေသာက် က ေလာ။့ အေကာင်းမူကား ၊ လပ်ုေဆာင် ေသာသူသည်အခ ကုိခံထုိက်
ေပ၏။ တအိမ် မှ
တအိမ် သို့ လှည့်လည် ၍ မ သွားက ှင့်။ 8အကင် မိ သို့ သင်တို့ဝင် ၍
မိ သားတို့သည်လက်ခံ ၏။ ထုိ မိ ၌သင် တို့ ေ ှ မှာထည့်သမျှကုိ စား ကေလာ။့

9လနူာ များကုိ ချမ်းသာ ေပးကေလာ။့ ဘုရားသခင် ၏ ိင်ုငံ ေတာ်သည် သင် တို့ ၌
တည်ေထာင် ေသာ အချနိန်းီ ပီဟု သူ
တို့အား ေဟာေြပာ ကေလာ။့ 10အကင် မိ သို့
ဝင် ၍ မိ သားတို့သည်လက် မ ခံအံ၊့ ထုိ မိ ၏လမ်း သို့
ထွက် ပီးလျှင်၊ ငါ တို့ ၌ကပ် ေသာ သင် တို့ မိ ၏ ေြမမှုန ့် ကုိ ငါတို့ ခါ လိက်ု၏။

11 သို့ ေသာ်လည်း ဘုရားသခင် ၏ ိင်ုငံ ေတာ်သည် သင်တို့၏အနးီ သို့ ေရာက်ေကာင်း
ကုိ သိမှတ် ကဟု သူတို့အား ေြပာ ကေလာ။့ 12 ငါဆုိ သည်ကား၊ ေနာက်ဆုံးေသာ ေန၌့
ထုိ မိ သည် ေသာဒံု
မိ ထက် သာ၍ ခံရလတံ။့ 13 အိုေခါရာဇိန် မိ ၊ သင် သည်အမဂင်္လာ ှိ၏။ အိုဗက်

ဇဲဒ မိ ၊ သင် သည်အမဂင်္လာ ှိ၏။ အေကာင်းမူကား ၊ သင် တို့တင်ွ
ြပ ေသာတနခုိ်း ကုိ တု ု
မိ ှင့်
ဇိဒနု် မိ တို့တင်ွ
ြပ ဘူးလျှင် ၊ ထုိ မိ တို့သည် ေ ှး ကာလ၌ ေလျှာ်ေတ အဝတ်ကုိဝတ်၍ ၊ ြပာ ထဲမှာ
ထုိင် လျက် ေနာင်တရ ကလိမ့်မည်။ 14တရားဆုံးြဖတ် ေတာ်မူေသာအခါ
သင် တို့သည်တု ု မိ ှင့်
ဇိဒုန် မိ ထက် သာ၍ ခံရ ကလတံ။့ 15 အိုကေပရေနာင် မိ ၊ သင် သည် မုိဃ်း
ေကာင်းကင်တိင်ုေအာင် ေြမာက်စား ြခင်းကုိ ခံရေသာ်လည်း၊ မရဏာ
ိင်ုငံတိင်ုေအာင် ှမ့်ိချ ြခင်းကုိ ခံရလတံ။့ 16သင် တို့၏စကားကုိ နားေထာင် ေသာ

သူ သည် ငါ ့ စကားကုိ နားေထာင် ၏။ သင် တို့ ကုိ ပယ် ေသာသူ သည် ငါ ့ ကုိပယ် ၏။
ငါ ့ ကုိပယ် ေသာသူ သည် ငါ ့ ကုိ ေစလွှတ် ေတာ်မူေသာသူ ကုိ ပယ် သည် ဟု မိန ့ေ်တာ်
မူ၏။

17 ထုိခုနစ်ကျပ်ိ ေသာ တပည့်ေတာ်တို့သည် ဝမ်းေြမာက် ေသာစိတ် ှင့်
ြပနလ်ာ ၍ ၊ သခင် ၊ ကုိယ်ေတာ် ၏ နာမ
အားြဖင့် အကျွ ်ပ်ု တို့သည် နတ်ဆုိး ကုိပင်
ိင်ု ပါသည်ဟု ေလျှာက် က၏။

18 ေယ ှုကလည်း ၊ စာတန် သည် လျှပ်စစ် က့ဲသို့ ေကာင်းကင် မှ ကျ သည်ကုိ ငါြမင်
ပီ။ 19သင် တို့သည် ေ မ ၊ ကင်း မီးေကာက် တို့ ကုိ ိင်ု ရေသာအခွင့် ှင့်
ရနသူ် များ ကုိ ိင်ုရ ေသာ အခွင့် တနခုိ်းကုိ ငါေပး ၏။ သင် တို့ ကုိ အဘယ် ေဘးမျှ
မ
ည ်းဆဲ ရ။ 20 သို့ ေသာ်လည်း နတ်ဆုိး ကုိ ိင်ု ရေသာေကာင့် သာ
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ဝမ်းေြမာက် ြခင်းမ ှိ က ှင့်၊ သင် တို့၏ နာမည် များ သည် ေကာင်းကင် စာရင်း ၌
ဝင်သည်ကုိ ဝမ်းေြမာက် ြခင်း ှ ိ ကေလာ့ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
21 ထုိ အခါ ေယ ှုသည် ဝမ်းေြမာက် ေတာ်မူြခင်း စိတ် ှိသြဖင့်၊ ေကာင်းကင် ှင့်
ေြမ ကီး ကုိ အစုိးရ ေတာ်မူ ေသာ အဘ
၊ ကုိယ်ေတာ် သည် ပညာ
အလိမ္မာ ှင့် ြပည့်စုံေသာသူတို့အား ဤအရာ
များ ကုိ ထိမ်ဝှက် ကွယ်ထားလျက် သူငယ် တို့ အားေဖာ်ြပ ေတာ် မူသည် ြဖစ်၍ ၊
ေကျးဇူးေတာ်ကုိ အကျွ ်ပ်ုချးီမွမ်း ပါ၏။ ထုိသို့
အလို ေတာ် ှိ ေသာေကာင့်
မှန် ပါ၏။ အဘ ။ 22 ငါ ့ ခမည်းေတာ် သည် ခပ်သိမ်း ေသာအရာတို့ ကုိ ငါ ၌အပ်
ေတာ်မူ ပီ။ သား
ေတာ်ကား အဘယ်သူ ြဖစ်
သည်ကုိ ခမည်းေတာ် မှတစ်ပါး အဘယ်သူ မျှမသိ ။ ခမည်းေတာ် ကားအဘယ်သူ
ြဖစ် ေတာ်မူသည်ကုိ၊ သား
ေတာ် ှင့်
သား ေတာ်သည် လင်း ေစလို ေသာသူ မှတစ်ပါး အဘယ်သူ မျှမသိ ဟု မိန ့် ေတာ်
မူ၏။

23 ထုိအခါ တပည့် ေတာ်တို့ ကုိလှည့် ကည့် ၍၊ ယခုြမင် သမျှေသာအရာ တို့ ကုိ သင်
တို့ ြမင် ေသာေကာင့် သင် တို့ မျက်စိ သည်မဂင်္လာ ှိ၏။ 24 ငါဆုိ သည်ကား၊ သင် တို့
ြမင် ရေသာအရာ တို့ ကုိ ပေရာဖက် များ ှင့်
ှ င်ဘုရင် များတို့သည် ြမင် ြခင်းငှာအလို ှ ိ ေသာ်လည်း မ ြမင် ရက။ သင်တို့ ကား

ရေသာအရာ တို့ ကုိ ကား ြခင်းငှာအလို ှ ိေသာ်လည်း မ ကား ရက ဟု တပည့်ေတာ်တို့
အားသာ မိန ့် ေတာ်မူ၏။

25တရံေရာအခါကျမ်းတတ် တစ် ေယာက်သည်ထ ၍ ၊ အ ှင် ဘုရား၊ ထာဝရ
အသက် ကုိ အေမွ ခံရအံ့ေသာငှာအကျွ ်ပ်ုသည် အဘယ် အမှုကုိ ြပ ရပါမည်နည်း
ဟု ကုိယ်ေတာ် ကုိ စုံစမ်းေ ှာင့် ှက် ြခင်းငှာေမးေလျှာက် ေသာ်၊

26 ကုိယ်ေတာ်က၊ ပညတ္တိ ကျမ်း၌
အဘယ်သို့ လာ သနည်း။ သင်သည်အဘယ်သို့ ဘတ် သနည်း ဟု ေမး ေတာ်မူလျှင် ၊
27 ထုိသူက၊ သင် ၏ဘုရားသခင် ထာဝရ ဘုရားကုိ စိတ် ှလံးု အကင်းမ့ဲ ၊ အစွမ်း
သတ္တ ိ ှ ိသမျှ ၊ ဉာဏ် ှိသမျှ ှင့်
ချစ် ေလာ။့ ကုိယ် ှင့် စပ်ဆုိင် ေသာသူ ကုိ ကုိယ် ှင့်အမျှ ချစ်ေလာဟ့ု ြပနေ်လျှာက်
ေလ၏။

28 ကုိယ်ေတာ်ကလည်း ၊ သင်၏စကား သည် မှန် ေပ၏။ ထုိသို့
ြပ လျှင်
အသက် ကုိရမည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
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29 ထုိသူကလည်း ၊ အဘယ်သူ သည် အကျွ ်ပ်ု ှင့် စပ်ဆုိင် ေသာသူြဖစ် ပါသနည်း
ဟု မိမိ
အြပစ် မ ှိဟနြ်ပ လို ေသာစိတ် ှင့် ေယ ှု ကုိ ေလျှာက် ြပနေ်သာ်။
30 ေယ ှု က၊ လူ တစ် ေယာက်သည် ေယ ု ှလင် မိ မှ
ေယရိေခါ မိ သို့ သွား ရာတင်ွ ဓားြပ ှင့် ေတွ့ ကံ ေလ ၏။ ဓားြပ တို့သည် ထုိသူ
၏အဝတ်ကုိချွတ် ၍
နာကျင် စွာ ိုက် ှက် ပီးမှေသလမုတတ် ှိေသာအခါ ပစ်ထား ၍ သွား က၏။ 31 ထုိ
လမ်း သို့ ယဇ် ပုေရာဟိတ်တစ် ေယာက်သည် အမှတ်တမ့ဲ သွား ၍
ထုိလနူာ ကုိြမင် လျှင်
လွှဲေ ှာင် ၍ သွား ေလ၏။ 32 ထုိနည်းတူ ေလဝိ လူတစ်ေယာက်သည် ထုိအရပ် သို့
ေရာက် ေသာအခါ ၊ လာ
၍ ကည့် ြမင်လျှင် လွဲေ ှာင် ၍ သွားေလ၏။ 33 ှ မာ ရိ လူတစ် ေယာက်သည်
ခရီးသွား ရာတင်ွ ထုိလနူာ
ှိရာသို့ ေရာက် ၍
ြမင် ေသာအခါ၊ က ုဏာ စိတ် ှိသည် ှင့်၊ 34 ချ ်းကပ် ၍
သူ ၏အနာ များကုိ ဆီ
ှင့် စပျစ်ရည် ထည့် လျက် အဝတ် ှင့်စည်း ပီးလျှင်၊ မိမိ
တိ စ္ဆာန် ေပါ်မှာ တင် ၍
စရပ် တစ်ခုသို့
ေဆာင်သွား ြပ စု ေလ၏။ 35 နက်ြဖန် ေန၌့
ထွက်သွား ေသာအခါ ၊ ေဒနာရိ
ှစ် ြပားကုိထုတ်၍
စရပ် ှင် အား ေပးလျက် ၊ ဤသူ
ကုိ ကည့် ှုြပ စု ပါ။ ကုန် သမျှ ကုိငါ ြပနလ်ာ ေသာအခါ ဆပ်ေပး မည်ဟုဆုိ ၏။
သင် သည်အဘယ်သို့ ထင် သနည်း။ 36 ထုိ သူသုံး ေယာက်တို့တင်ွ အဘယ်သူ သည်
ဓားြပ လက်သို့ ေရာက် ေသာသူ ှင့် စပ်ဆုိင် ေသာသူ ြဖစ် သနည်း ဟု ြပန၍်ေမး ေတာ်
မူလျှင်၊

37ကျမ်းတတ်ကလည်း ၊ လနူာ
ကုိသနား ေသာသူ သည် စပ်ဆုိင်ေသာသူြဖစ်ပါ၏ဟေုလျှာက် ေသာ် ေယ ှု က
သင် သည်သွား ၍
ထုိနည်းတူ ြပ ေလာ့ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
38 ေယ ှု သည် တပည့် ေတာ်တို့ ှင့် ခရီးသွား ကစ ်
ရွာ တ ရွာသို့ ဝင် ေသာ်၊ မာသ
အမည် ှိေသာ မိနး်မ တစ်ဦး
သည် မိမိအိမ်၌ ကုိယ်ေတာ် ကုိဧည့်ခံ ေလ၏။ 39 ထုိမိနး်မ ၌
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မာရိ အမည် ှိေသာ ညီမ
တစ်ေယာက် ှိ ၏။ ထုိ
မာရိသည် ေယ ှု ၏ေြခ ေတာ်ရင်း၌
ထုိင် ၍ စကား
ေတာ်ကုိ နားေထာင် လျက်ေန၏။ 40 မာသ မူကား ၊ လပ်ုေကျွး ြခင်းအမှုများ ၌
စိတ်ပူပန် ြခင်း ှ ိသြဖင့် အထံေတာ်သို့ ချ ်းကပ် ၍ ၊ သခင် ၊ ကျွနမ် ၏ညီမ သည်၊
ကျွနမ် တစ်ေယာက်တည်း လပ်ုေကျွး ေစြခင်းငှာကျွနမ်ပစ်ထား သည်အရာကုိ လျစ်လျ
ေသာ စိတ် ှိေတာ်မူသေလာ။ သူ
သည် ကျွနမ် ကုိ ကူညီ
မည့်အေကာင်း
အမိန ့် ှ ိေတာ်မူပါဟု ေလျှာက် ေသာ်၊
41 ေယ ှု က၊ မာသ ၊ မာသ
၊ သင်သည် များစွာ ေသာ အမှုတို့ ၌ စုိးရိမ် ၍ ေ ှာင့် ှက် ြခင်းကုိ ခံရ၏။ လို
ေသာ အရာတစ်ခု တည်း ှိ ၏။ 42 မာရိ မူကား ၊ ေကာင်း ေသာအဘို့ ကုိ ေရွးယူ ပီ။
ထုိ
အဘို့ ကုိ အဘယ်သူမျှ မ
ှ တ် မယူရာ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။

11
1တရံေရာအခါ ကုိယ်ေတာ် သည် တစ်စုံတစ်ခု ေသာအရပ် တင်ွ
ဆုေတာင်း ေတာ်မူ ပီးလျှင် ၊ တပည့် ေတာ်တစ် ေယာက်က၊ သခင် ၊ ဆုေတာင်း ေစ
ြခင်းငှာေယာဟန် သည်မိမိ တပည့် တို့အား နည်းေပး သက့ဲသို့ အကျွ ်ပ်ု တို့အား နည်း
ေပး ေတာ်မူပါဟု ေလျှာက် ေသာ်၊

2 ကုိယ်ေတာ်က၊ သင်တို့သည်ဆုေတာင်း လျှင်
မက်ဆုိ ရမည်မှာ၊ ေကာင်းကင်ဘုံ၌ ှိေတာ်မူေသာ အကျွ ်ပ်ုတို့အဘ ၊ ကုိယ်ေတာ်

၏ နာမ
ေတာ်အား ိုေသ
ေလးြမတ်ြခင်း ှ ိပါေစေသာ။ ိင်ုငံ ေတာ် တည်ေထာင် ပါေစေသာ။ 3အလိေုတာ်သည်
ေကာင်းကင်ဘုံ၌ ြပည့်စုံသက့ဲသို့ ေြမ ကီးေပါ်မှာြပည့်စုံပါေစေသာ။ အသက် ေမွးေလာက်
ေသာအစာ ကုိ အကျွ ်ပ်ု တို့ အား ေန ရ့က် အစ ် အတိင်ုး ေပး သနား ေတာ် မူပါ။
4 အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ ြပစ်မှား ေသာသူ ှိသမျှ တို့၏ အြပစ် ကုိ အကျွ ်ပ်ု သည်လွှတ်
ေသာေကာင့် ၊ အကျွ ်ပ်ု တို့၏အြပစ် များကုိ လွှတ် ေတာ်မူပါ။ အြပစ် ေသွးေဆာင်
ရာသို့
မ လိက်ု မ ပါ ေစ ဘဲ၊ မ ေကာင်းေသာအမှုအရာ မှလည်း ကယ် ှ တ် ေတာ် မူ ပါဟု
ဆုေတာင်းကေလာ့ ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။
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5တစ်ဖန် မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ သင် တို့တင်ွ
တစ်စုံတစ်ေယာက် ေသာသူ၌ အေဆွ ခင်ပွနး် ှ ိ သည်ြဖစ်၍ ၊ သနး်ေခါင် အချနိတ်င်ွ
ထုိအေဆွခင်ပွနး်၏ အိမ်သို့ သွား ပီးလျှင် ၊ အေဆွ ၊ 6အကျွ ်ပ်ု အေဆွ ခင်ပွနး်တစ်
ေယာက်သည် ခရီး
မှ လာ၍ အကျွ ်ပ်ု ထံသို့ ေရာက် ပါ ပီ။ သူ့
ကုိ ေကျွး စရာ
မ ှိ ေသာေကာင့်
မုန ့် သုံး လံးုေချး ှင့် ပါဟုဆုိ ေသာ်၊ 7 အိမ် ှင် ကလည်း၊ ငါ ့ ကုိမ ေ ှာင့် ှက် ှင့်။
တံခါး ပိတ် လျက် ှိ၏။ ငါ ့သားသမီး တို့သည် ငါ ှင့် အိပ် လျက် ှိ
က၏။ ငါထ ၍ သင့် အားမ ေပး ိင်ု ဟု အိမ်ထဲက
ြပနေ်ြပာ သည်အရာမှာ၊ 8 ငါဆုိ သည်ကား၊ အေဆွ ခင်ပွနး်ြဖစ် သည်ကုိေထာက်၍မ
ထ ၊ မေပး
ေသာ်လည်း ၊ အားမေလျာဘဲ့ ေတာင်း၍ေနေသာေကာင့်
ထ ၍လိခုျင် သမျှ ကုိ ေပး လိမ့်မည်။ 9တစ်ဖနင်ါ ဆုိ သည်ကား၊ ေတာင်း ကေလာ။့
ေတာင်းလျှင် ရ မည်။ ှာ ကေလာ။့ ှာလျှင် ေတွ့ မည်။ တံခါးကုိေခါက် ကေလာ၊့
ေခါက်လျှင် ဖွင့် မည်။ 10 ေတာင်း ေသာသူ မည်သည်ကားရ ၏။ ှာ ေသာသူ လည်း
ေတွ့ ၏။ ေခါက် ေသာသူ အားလည်း တံခါးကုိ ဖွင့် ၏။ 11သင် တို့တင်ွ
အဘ ြဖစ်ေသာသူ ၌ သား
သည် မုန ့ကုိ်ေတာင်းလျှင် အဘသည်ေကျာက်ကုိေပးမည်ေလာ။့ ငါး ကုိေတာင်း လျှင်
ငါး အစား ၌ ေ မ ကုိေပး မည်ေလာ။ 12 ဥ ကုိေတာင်း လျှင်
ကင်း မီးေကာက် ကုိ ေပး မည်ေလာ။ 13သင် တို့သည် အဆုိး
ြဖစ် လျက်ပင်
ကုိယ် သား တို့အား ေကာင်း ေသာအရာ ကုိ ေပး
တတ်လျှင်၊ ထုိမျှမက ေကာင်းကင် ဘုံ၌
ှိေတာ်မူေသာ သင်တို့အဘ သည် ဆုေတာင်း ေသာသူ တို့အား သန ့် ှ င်း ေသာဝိညာ ်

ေတာ်ကုိ သာ၍ေပး ေတာ်မူမည် မဟတ်ုေလာ ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။
14 တရံေရာအခါ စကားအ ေသာနတ်ဆုိး ကုိ ှင်ထုတ် ေတာ်မူ၍ ၊ နတ်ဆုိး ထွက်
သည်ေနာက်
အ ေသာသူ
သည် စကား
ေြပာ၏။ အစုအေဝး
တို့သည်လည်း
အံဩ့ က၏။ 15အချ ိ တို့က ဤသူသည် နတ်ဆုိး မင်း
ေဗလေဇဗုလ ကုိ အမီှြပ ၍ နတ်ဆုိး တို့ ကုိ ှင်ထုတ် သည်ဟု ဆုိ က၏။ 16အချ ိ
တို့သည်လည်း ၊ စုံစမ်း ေ ှာက်ယှက် ြခင်းငှာ မုိ ဃ်း ေကာင်းကင်က ြဖစ်ေသာ နမိိတ်
လက္ခဏာကုိ ေတာင်း က၏။
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17 ထုိ သူ တို့၏စိတ် ကုိ သိ
ေတာ်မူသည်ြဖစ်၍ ၊ တိင်ုး ိင်ုငံမည်သည်ကား၊ မိမိ
ှင့်မသင့်မတင့် ကဲွြပား လျှင် ပျက်စီး ြခင်းသို့ ေရာက်လိမ့်မည်၊ အိမ် မည်သည်ကား ၊

မိမိ ှင့်မသင့်မတင့် ကဲွြပားလျှင်လဲ လိမ့်မည်။ 18 ငါ သည် ေဗလေဇဗုလ
ကုိ အမီှြပ ၍ နတ်ဆုိး တို့ ကုိ ှင်ထုတ် သည်ဟု သင်တို့ ဆုိ သည်အတိင်ုး ၊ စာတန်
သည် မိမိ
ှင့် မသင်မတင့် ကဲွြပား လျှင်
သူ ၏ ိင်ုငံ သည် အဘယ်သို့ တည် ိင်ုမည်နည်း။ 19 ငါ သည် ေဗလေဇဗုလ
ကုိ အမီှြပ ၍
နတ်ဆုိး တို့ ကုိ ှင်ထုတ် သည်မှန်လျှင် ၊ သင် တို့၏သား တို့သည် အဘယ်သူ ကုိ
အမီှြပ ၍ ှင်ထုတ် ကသနည်း။ထုိေကာင့်
သူ တို့သည်သင် တို့ အားတရား စီရင် ေသာသူ ြဖစ် က လိမ့်မည်။ 20 ငါ သည်
ဘုရားသခင် ၏ လက်ည ိး ေတာ်အားြဖင့် နတ်ဆုိး တို့ ကုိ ှင်ထုတ် သည်မှန်လျှင် ၊
အကယ်စင်စစ် သင် တို့ ၌
ဘုရားသခင် ၏ ိင်ုငံ ေတာ်တည်ချနိေ်ရာက် ေလ ပီ။ 21 သူရဲ သည် လက်နက်စုံ ှင့်
မိမိ
အိမ်ဦး ၌ ေစာင့် ေနစ ်အခါ သူ ၏ဥစ္စာ သည် လံြုခံ စွာ ှ ိ ၏။ 22သူ့ ထက် တတ်စွမ်း
ိင်ုေသာသူသည်လာ ၍
သူ့ ကုိေအာင် ပီးမှ၊ သူကုိးစား
ေသာ လက်နက်စုံ ကုိ သိမ်းယူ ၍
ဥစ္စာပရိကံ များကုိ ခဲွေဝ လိမ့်မည်။ 23 ငါ ့ဘက်၌
မ ေန ေသာသူ သည် ငါ ့ ရနဘ်က် ြဖစ် ၏။ ငါ ှင့်အတူ မ စု မသိမ်းေသာသူ သည်
ကဲြဖန ့် ေသာသူ ြဖစ်၏။ 24ညစ်ည း ေသာနတ် သည် လူ
ထဲက ထွက် လျှင် ၊ ေြခာက်ကပ် ေသာအရပ် တို့ ၌ လည် ၍ ငိမ်သက် ြခင်းကုိ ှာ
တတ်၏။ မ
ေတွ့ လျှင် ၊ ငါသည်ထွက်ခ့ဲ ေသာ ေန မဲအိမ်
သို့ ြပန် ရဦးမည်ဟုဆုိ ၍ ၊ 25 ေရာက် ေသာအခါ ၊ ထုိအိမ်သည် သုတ်သင် ြပင်ဆင်
လျက် ှိသည်ကုိ ေတွ့ ေသာ်၊ 26 မိမိ ထက်သာ၍ညစ်ည း ေသာနတ်ဆုိး ခုနစ် ေယာက်
ကုိ ေခါ် ပီးလျှင် ထုိ လထဲူသို့ ဝင် ၍
ေန က၏၊ ထုိ
လူ ၏ေနာက် ြဖစ် ဟနသ်ည် ေ ှ ြဖစ်ဟနထ်က်သာ၍ဆုိး သည် ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။
27 ထုိသို့ မိန ့် ေတာ်မူစ ် တင်ွမိနး်မ တစ် ေယာက်သည် လအူစုအေဝး
ထဲက ေခါ် ၍ ကုိယ်ေတာ် ကုိ လယ်ွ ေသာ ဝမ်း ှင့် စို့
ေတာ်မူေသာသားြမတ် သည်မဂင်္လာ ှိပါ၏ဟု ေလျှာက် လျှင်၊
28 ကုိယ်ေတာ် က၊ ဘုရားသခင် ၏ ှ တ်ကပတ် တရားေတာ်ကုိ နာ
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၍ ကျင့်ေစာင့် ေသာသူ သည်ြမတ်စွာ ေသာ မဂင်္လာ ှိသည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
29လူ အစုအေဝးတို့သည် ထူထပ် လျက် ှိ ကေသာအခါ ကုိယ်ေတာ်က၊ ဤ လမူျ ိး
သည် ဆုိးညစ် ေသာအမျ ိး
ြဖစ် ၏။ နမိိတ် လက္ခဏာကုိ ေတာင်း သည်မှာ ပေရာဖက်ေယာန ၏ နမိိတ် လက္ခဏာ
မှတစ်ပါး
အဘယ် လက္ခဏာ ကုိမျှ သူ
တို့အားမြပ ရာ။ 30 ေယာန သည် နေိနေဝ
မိ သားတို့အား
နမိိတ် လက္ခဏာြဖစ် သက့ဲသို့ လူ သား သည် ဤ
လမူျ ိး အား ြဖစ် လိမ့်မည်။ 31 တရားဆုံးြဖတ် ေတာ်မူေသာအခါ ေတာင် ြပည်ကုိ
အစုိးရေသာမိဖုရား
သည် ဤ
လမူျ ိး တစ်ဘက်၌ထ ၍ အ ှုံးခံ ေစလတံ။့ အေကာင်းမူကား ။ ထုိမိဖုရားသည် ေ ှာ
လမုန် မင်း ကီး၏ ပညာ
စကားကုိ နားေထာင် ြခင်းငှာေြမ ကီး စွနး် မှ လာ ၏။ဤ အရပ်၌ ကား၊ ေ ှာလမုန်
ထက် သာ၍ ကီးြမတ်ေသာသူ ှိ၏။ 32တရားဆုံးြဖတ် ေတာ်မူေသာအခါ
နေိနေဝ မိ သားတို့သည် ဤ
လမူျ ိး တစ်ဘက်၌ထ ၍
အ ှုံးခံ ေစလတံ။့ အေကာင်းမူကား ၊ ထုိသူတို့သည် ေယာန
ေဟာေြပာ ေသာ စကားေကာင့်
ေနာင်တရ က၏။ 33ဤ အရပ်၌ကား ေယာန
ထက် သာ၍ ကီးြမတ်ေသာသူ ှိ၏။ ဆီမီး
ထွနး် ၍ ကွယ်ရာ ၌ ဖုံးထား ေလမ့ ှိ။ ေတာင်း ဇလားေအာက် ၌လည်း ထားေလမ့
ှိ။ ဝင်လာ ေသာသူ သည် အလင်း ကုိရ ေစြခင်းငှာ ဆီမီးခုံ အေပါ်မှာ တင်ထားေလ့
ှ ိ၏။ 34 ကုိယ် ၏ဆီမီး ကား၊ မျက်စိ တည်း။ ထုိေကာင့် မျက်စိ ကည်လင် ေသာအခါ
တကုိယ်လံးု လင်း လိမ့်မည်။ မျက်စိေြမး ှက် ေသာအခါ
တကုိယ်လံးု မုိက် လိမ့်မည်။ 35 ကုိယ် ၌ ှိေသာအလင်း ကုိ ေမှာင်မုိက် မ ြဖစ် ေစ
ြခင်းငှာသတိြပ ေလာ။့ 36အဂင်္ ါ တစ်ခု မျှမ မုိက် ဘဲ တစ်ကုိယ်လံးု လင်း လျှင် ၊ ဆီမီး
၏အေရာင် ှင့်
လင်း ေစသက့ဲသို့ လံးုလံးု လင်း လျက် ှိ လိမ့်မည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
37 ထုိသို့ မိန ့် ေတာ်မူစ ် တင်ွဖာရိ ှ ဲ တစ်ေယာက်သည် အစာ
ကုိသုံးေဆာင်ေတာ်မူေစြခင်းငှာ ကုိယ်ေတာ် ကုိ ေခါ်ပင့် လျှင်၊ သူ၏အိမ် သို့ က၍
စားပဲွ ၌ ေလျာင်းေတာ်မူ၏။ 38အစာ ကုိမ စားမီှ ေဆး
ြခင်းကုိ ြပ ေတာ်မ မူသည်ကုိ
ဖာရိ ှဲ သည်ြမင် လျှင်
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အံဩ့ ေလ၏။ 39သခင် ဘုရားကလည်း ၊ ဖာရိ ှ ဲ ြဖစ်ေသာ သင် တို့သည် ဖလား
၊ လင်ပနး် ကုိအြပင် ၌ ေဆးေကာ က၏။ အတင်ွး ၌ကား လယူု
ြခင်း၊ ဆုိးညစ် ြခင်း ှင့်
ြပည့် လျက် ှိ၏။ 40 လမုိူက် တို့ ၊ အြပင် ကုိ ဖနဆ်င်း ေသာသူ သည် အတင်ွး ကုိ
လည်း
ဖနဆ်င်း ေတာ်မူသည်မဟတ်ု ေလာ။ 41 သာ၍ေကာင်းေသာနည်းမူကား၊ တတ် ိင်ု
သမျှအတိင်ုး ဆင်းရဲသားတို့ အား စွန ့် ကဲ ကေလာ။့ သို့ ြပ လျှင် ခပ်သိမ်း ေသာအရာ
တို့သည် သင် တို့အားသန ့် ှ င်း ကလိမ့်မည်။ 42 ဖာရိ ှဲ တို့ ၊ သင် တို့သည် အမဂင်္လာ ှိ
က၏။ အေကာင်းမူကား ၊ ပင်စိမ်း ရွက်၊ လျ ရွက်မျ ိ းမှစ၍ ြမက်ပင် အမျ ိးမျ ိ း ကုိ
ဆယ်ဘို့တဘို့ လှူကသည်တင်ွ၊ တရား
သြဖင့်စီရင်ြခင်း၊ ဘုရားသခင် ကုိချစ် ြခင်းအမှုကုိကား လှပ် ၍
ထားက၏။ အရင်ဆုိေသာအရာတို့ ကုိမ လှပ် မထား၊ ေနာက်ဆုိေသာအရာတို့ ကုိကျင့်
ရ မည်။ 43 ဖာရိ ှဲ တို့ ၊ သင် တို့သည် အမဂင်္လာ ှိ က၏။ အေကာင်းမူကား ၊ တရားစ
ရပ် ၌
ြမင့်ြမတ် ေသာေနရာ ထုိင်ရာကုိ၎င်း ၊ ေဈး
၌ ိုေသစွာ ှ တ်ဆက် ြခင်းကုိ၎င်း ှစ်သက် က၏။ 44သင် တို့သည် အမဂင်္လာ ှိ
က၏။ အေကာင်းမူကား ၊ မ
ထင် ှား ေသာ သခင်္ျ ိ င်း တင်ွး ှင့် တူ က၏။ ထုိတင်ွးအေပါ် မှာ သွားလာ ေသာသူ
တို့သည် သခင်္ျ ိ င်းတင်ွး ှ ိမှနး်ကုိမျှ မ
သိ က ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
45ကျမ်းတတ် တစ် ေယာက်ကလည်း ၊ အ ှင် ဘုရား ထုိသို့
ဆုိ လျှင် အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိပင်
က့ဲရဲ အြပစ်တင်ေတာ်မူ၏ဟု ေလျှာက် ေသာ်၊
46 ကျမ်းတတ် တို့ ၊ သင် တို့သည် အမဂင်္လာ ှိ က၏။ အေကာင်းမူကား ၊ ထမ်း ခဲ
ေသာဝန် ကုိသူတစ်ပါးအေပါ်မှာတင် တတ်၏။ 47 ကုိယ် လက်ဖျား ှင့်မျှမ တို့ က။
သင် တို့သည် အမဂင်္လာ ှိ က၏။ အေကာင်းမူကား ၊ ပေရာဖက် တို့၏ သခင်္ျ ိ င်း များ
ကုိတည်လပ်ု ၍၊ သင် တို့၏ ဘုိးေဘး
များသည် သူ
တို့ ကုိသတ် က၏။ 48အကယ်စင်စစ် သင် တို့သည် ဘုိးေဘး
တို့၏ အြပ အမူ ကုိလက်ခံ က၏။ ဘုိးေဘး
တို့သည် ပေရာဖက်
များကုိ သတ် က ပီ။ သင် တို့ မူကား ၊ သခင်္ျ ိ င်းတို့ ကုိ တည်လပ်ုက၏။ 49 ထုိေကာင့်
၊ ဘုရားသခင် ၏ ဉာဏ် စီရင်ေတာ်မူသည်ကား၊ ပေရာဖက် ၊ တမနေ်တာ် တို့ ကုိ သူ
တို့ ှ ိ ရာ သို့ ငါေစလွှတ် မည်။ သူတို့သည် ထုိပေရာဖက်၊ တမန်ေတာ်အချ ိ တို့ ကုိ
ည ်းဆဲ ကလိမ့်မည်။ အချ ိ တို့ ကုိ သတ် က လိမ့်မည်။ 50 ထုိေကာင့်၊ အာေဗလ
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၏ အေသွး မှစ၍ ၊ ယဇ်ပလ္လ င် ှင့်
အိမ် ေတာ်၏အကား ၌ သတ်ခ့ဲ ပီးေသာ ဇာခရိ
၏အေသွး တိင်ုေအာင် ကမ္ဘာ ဦး မှစ၍ သွနး် ပီး ေသာ ပ ေရာ ဖက် အေပါင်း
တို့၏အေသွး ေကာင့် ယခု
ြဖစ်ေသာလူ တို့သည် စစ်ေကာ ြခင်းကုိ ခံရကမည်။ 51 ငါအမှန် ဆုိ သည်ကား၊ ယခု
ြဖစ်ေသာလူ တို့သည် ထုိစစ်ေကာ ြခင်းကုိ ခံရ ကမည်။ 52 ကျမ်းတတ် တို့ ၊ သင်
တို့သည် အမဂင်္လာ ှိ က၏။ အေကာင်းမူကား ၊ ပညာ
ဖွင့်ေသာ ေသာ့
ကုိ သိမ်းထား က ပီ။ မိမိ
တို့လည်းမ ဝင် ၊ ဝင် လိေုသာသူ တို့ ကုိလည်း
ဆီးတား ကသည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 53 ထုိသို့
ပရိသတ် တို့အား မိန ့ေ်တာ်မူစ ်တင်ွ ကျမ်းြပ ဆရာ ှင့်
ဖာရိ ှ ဲ တို့သည် ကုိယ်ေတာ် ၌အြပစ်တင် ခွင့်ကုိ ရမည်အေကာင်း၊ 54 ေချာင်းေြမာင်း
လျက် စကား
ေတာ်ကုိဘမ်း ြခင်းငှာ ှာ ကံလျက်၊ ကျပ်ကျပ်တိက်ုတနွး်၍
အရာရာ တို့ ၌ ေမးစစ် က၏။

12
1 ထုိအခါ အတိင်ုးမသိ များစွာေသာ လူ
တို့သည်စုေဝး ၍ အချင်းချင်း နင်းမိ မတတ်
ေနကသည် ှိေသာ်၊ ေယ ှုသည် တပည့် ေတာ်တို့အား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ လျှ ိ ဝှက်
ြခင်းတည်းဟေူသာဖာရိ ှဲ တို့၏ တေဆး
ကုိ ေ ှးဦးစွာ က ်ေ ှာင် ကေလာ။့ 2 ဖုံးထား လျက် ှိ သမျှ တို့သည် ပွင့် လိမ့်မည်။
ဆိတ်ကွယ် ရာ၌ ှိသမျှတို့သည်လည်း
ထင် ှား လိမ့်မည်။ 3 ေမှာင်မုိက် ၌
သင်တို့ေြပာ သမျှေသာအရာ များကုိ သူတစ်ပါး တို့သည်အလင်း ၌
နားကား ကလိမ့်မည်။ သင်တို့သည် အခနး် ထဲမှာ
နား အပါး၌
ေြပာ ေသာအရာ များကုိ အိမ်မုိး ေပါ်မှာ ဟစ်ေကာ် ကလိမ့်မည်။ 4 ငါ ့ အေဆွ တို့ ၊
သင် တို့အား ငါဆုိ သည်ကား၊ ကုိယ်ခ ္ဓာ ကုိသတ် ၍
ေနာက်တစ်ဖနအ်လျှင်း မ ြပ ိင်ုေသာ သူတို့
ကုိ မ
ေကာက် က ှင့်။ 5 အဘယ်သူ ကုိ ေကာက် ရမည်နည်းဟူမူကား ၊ ကုိယ်ခနဓ္ါကုိ
သတ် ပီးမှ ငရဲ ထဲသို့ ချ ိင်ု ေသာသူ ကုိ ေကာက် ကေလာ။့ ငါအမှန် ဆုိ သည်ကား၊
ထုိ



ှ င်လကုာ 12:6 2281 ှ င်လကုာ 12:18

သူကုိ ေကာက် ကေလာ။့ 6 စာငှက် ငါး ေကာင်ကုိ အဿရိ ှစ် ြပားအဘုိး ှင့် ဝယ်
ရသည်မ ဟတ်ုေလာ။ ထုိစာငှက် တစ် ေကာင်ကုိမျှ ဘုရားသခင် ေမ့ေလျာ့ ေတာ်မ မူ။
7သင် တို့ ဆံပင် သည်လည်း အကုနအ်စင် ေရတက်ွ လျက် ှိ၏။ ထုိေကာင့် မ
ေကာက် က ှင့်။ သင်တို့သည်စာငှက် အများ တို့ထက် သာ၍ြမတ် က၏။ 8 ငါဆုိ
သည်ကား၊ အကင်သူ သည် လတိူု့
ေ ှ မှာ ငါ ့ ကုိဝနခံ် အံ။့ ဘုရားသခင် ၏ ေကာင်းကင် တမနတိ်ု့ေ ှ
မှာ လူ
သား သည် ထုိသူ
ကုိဝနခံ် မည်။ 9အကင်သူ သည် လတိူု့
ေ ှ မှာငါ ့ ကုိြငင်းပယ် အံ။့ ဘုရားသခင် ၏ ေကာင်းကင် တမနတိ်ု့ ေ ှ မှာထုိသူ ကုိ
ငါြငင်းပယ် မည်။ 10လူ သား ကုိ ှ တ် ြဖင့်ြပစ်မှား ေသာသူ မည်သည်ကား ၊ အြပစ်
ှင့်လတ်ွ ေစြခင်းအခွင့်ကုိ ရ ိင်ု၏။ သန ့် ှ င်း ေသာ ဝိညာ ် ေတာ်ကုိ က့ဲရဲ
ေသာသူ မည်သည်ကား
အြပစ် ှင့်လတ်ွ ေစြခင်းအခွင့်ကုိ မ ရ ိင်ုရာ။ 11 သင် တို့ ကုိ တရားစရပ် သို့ ၎င်း ၊
အကဲအမှူး ၊ မင်း များေ ှ သို့ ၎င်း၊ ပို့ ေဆာင် ကေသာအခါ
အဘယ်သို့ ြပနေ်ြပာ ရမည်ကုိ မ
စုိးရိမ် က ှင့်။ 12အေကာင်းမူကား ၊ ထုိ
ခဏြခင်း တင်ွ
အဘယ်သို့ ေြပာ ရ မည်ကုိ သန ့် ှ င်း ေသာဝိညာ ် ေတာ်သည် အ ကံေပးမည် ဟု မိန ့်
ေတာ်မူ၏။

13 လအူစုအေဝး ၌ ပါ ေသာ သူတစ်ေယာက်က၊ အ ှင် ဘုရား၊ အကျွ ်ပ်ု အစ်ကုိ
သည် အေမွ ဥစ္စာကုိ အကျွ ်ပ်ု အား ေဝေပး
ပါမည်အေကာင်း အမိန ့် ှ ိေတာ်မူပါဟု ေလျှာက် လျှင်၊
14 ကုိယ်ေတာ်က အချင်းလူ ၊ အဘယ်သူ သည် သင် တို့အမှုကုိစီရင် ခဲွေဝ ပုိင်ေသာ
အခွင့်ကုိ ငါ ့အား အပ်ေပး သနည်း ဟု ေမး ေတာ်မူ၏။

15 ထုိမှတစ်ပါးေလာဘ လနွက်ျ းြခင်းကုိ သတိ
ှင့် က ်ေ ှာင် ကေလာ။့ အေကာင်းမူကား ၊ စည်းစိမ် ှ ိေသာ်လည်း စည်းစိမ် ၌
အသက် မ တည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
16တစ်ဖန်
ဥပမာ စကားကုိ မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ သူေဌး တစ်ဦး ၌ ေြမ ေကာင်း၍ အသီးအ ှံ
များလှ၏။ 17 ထုိသူေဌးက၊ ငါသည် အဘယ်သို့ ြပ ရမည်နည်း။ အသီးအ ှံ များကုိ
သုိထား
စရာအရပ် မ ှိ ။ 18 ြပ မည်အ ကံမူကား၊ ငါ ့ တိက်ု များကုိဖျက် ၍
ကျယ် ေသာတိက်ုတို့ ကုိ တည် ပီးမှ ၊ ငါ ၏ အသီးအ ှံ ဥစ္စာ
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ှ ိသမျှ တို့ ကုိ သုိထား မည်။ 19 ငါ ့ ဝိညာ ် အားလည်း ၊ အချင်းဝိညာ ် ၊ သင်သည်
ှစ် ေပါင်းများစွာ သုံးေဆာင်ရန် ဥစ္စာ များ ကုိသုိထား
လျက် ှိ ပီ။ ငိမ်ဝပ် စွာေနေလာ။့ စား
ေသာက် ြခင်း၊ ေပျာ်ေမွ့ ြခင်းကုိ ြပ ေလာ။့ ငါေြပာ မည်ဟု သူေဌးအ ကံ ှိ ၏။ 20 ထုိသို့
အ ကံ ှိစ ်တင်ွဘုရားသခင် က၊ အချင်းလမုိူက် ၊ ယေနည့ ့် ပင် သင် ၏ဝိညာ ် ကုိ
ု ပ်သိမ်း ရာအချနိေ်ရာက်လိမ့်မည်။ သို့ ြဖစ်၍ သင်သည် ြပင်ဆင် သုိထားေသာ ဥစ္စာ
ကုိ အဘယ်သူ ပုိင် မည်နည်းဟု သူေဌး
အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 21 ထုိအတူ
ကုိယ် အဘို့ ဘ ာများကုိဆည်းဖူး ၍ ၊ ဘုရားသခင် ေ ှ ေတာ်၌ ဆင်းရဲ ေသာသူ
မည်သည်ကား၊ ထုိသူေဌး ှင့်တသူည် ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။ 22တစ်ဖန်
တပည့် ေတာ်တို့အား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ထုိေကာင့်
သင်တို့သည် အဘယ်သို့ စား ရမည်ဟ၍ူအသက် အဘို့ မ
စုိးရိမ် က ှင့်။ အဘယ်သို့ ဝတ် ရမည်ဟ၍ူကုိယ် အဘို့ မ
စုိးရိမ် က ှင့်ဟု ငါဆုိ ၏။ 23အစာ ထက်
အသက် ြမတ်သည်မဟတ်ုေလာ။ အဝတ် ထက် ကုိယ် ြမတ်သည်မဟတ်ုေလာ။

24 ကျးီကနး် များကုိ ကည့် ှု ဆင်ြခင် ကေလာ။့ ထုိငှက်တို့သည်မျ ိ းေစ့ကုိမ စုိက် မ
ကဲ၊ စပါး ကုိမ ရိတ်၊ စပါးကျ ီ မ ှိ ၊ ဘ ာတိက်ု မ ှိ။ သို့ ေသာ်လည်း ဘုရားသခင်
သည် သူ
တို့ ကုိ ေကျွးေမွး ေတာ်မူ၏။ ထုိငှက် တို့ထက်
သင် တို့သည် အလနွ် ြမတ် သည်မဟတ်ုေလာ။ 25 အဘယ်သူ သည် စုိးရိမ် ြခင်း
အားြဖင့် မိမိ အသက်တာ ကုိ တေထာင် ခန ့မ်ျှတိးုပွား ေစ ိင်ု သနည်း။ 26 ထုိသို့
အငယ်ဆုံး ေသာအမှုကုိမျှ မတတ် ိင်ု လျှင်
ကင်း ေသာအမှု ကုိ အဘယ်ေကာင့် စုိးရိမ် ကသနည်း။ 27 ှင်း ပင် တို့သည်

အဘယ်သို့ ေသာအားြဖင့် ကီးပွား သည်ကုိ ကည့် ှု ဆင်ြခင် ကေလာ။့ ထုိအပင်တို့
သည် အလပ်ု လည်းမ လပ်ု၊ ချည် ြဖစ်ေစြခင်းငှာမ ငင်မဝင့်။ သို့ ေသာ်လည်း ဘုနး် ကီး
ေသာ ေ ှာလမုန် မင်း ကီးအဝတ်သည် ထုိ
အပင်တ ပင်မျှ ၏အဝတ်ကုိ မ
မီှဟု ငါဆုိ ၏။ 28 ယုံ ကည် အားနည်းေသာသူတို့ ၊ ယေန ့
အသက် ှင်လျက်၊ နက်ြဖန် မီးဖုိ ထဲသို့ ေရာက် ေသာ ေတာ
ြမက်ပင် ကုိ ဘုရားသခင် သည် ထုိသို့ ေသာ
အဝတ် ှင့် ဖုံးလွှမ်းေတာ်မူလျှင် ၊ ထုိမျှမက သင် တို့ ကုိ အဝတ် ှင့် ဖုံးလွှမ်းေတာ်မူ
မည်မဟတ်ုေလာ။ 29 ထုိေကာင့်
အဘယ်သို့ စား ရအံ့နည်း။ အဘယ်သို့ ေသာက် ရအံ့နည်းဟ၍ူမ ှာေဖွ က ှင့်။
ေသာက
ေမွှေ ှာက်ြခင်းလည်း
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မ ှိ က ှင့်။ 30 ထုိ အရာများကုိ ေလာကီသား
အမျ ိးမျ ိ း တို့သည် ှာေဖွ တတ်က၏။ ထုိ
အရာများကုိ သင်တို့သည် အသုံးလို
ေကာင်း ကုိ သင် တို့အဘ
သိ ေတာ်မူ၏။ 31သင်တို့ မူကား
ဘုရားသခင် ၏ ိင်ုငံ ေတာ်ကုိ ှာ ကေလာ။့ ေနာက်မှ ထုိ အရာများကုိ ထပ် ၍ေပး
ေတာ်မူလတံ။့ 32 သုိးစု ငယ် ၊ သင်တို့သည် မ
ေကာက် က ှင့်။ သင် တို့အဘသည် သင် တို့အား ိင်ုငံ ကုိေပး ြခင်းငှာအလို ှ ိ ေတာ်
မူ၏။ 33သင် တို့ဥစ္စာ များကုိ ေရာင်း ၍
ဆင်းရဲသားတို့အား စွန ့် ကဲ ကေလာ။့ မ
ေဆွးမေဟာင်းတတ် ေသာ အိတ်
တို့ ကုိ ကုိယ် သုံးဘို့ လပ်ု ကေလာ။့ သူခုိး
မ ေရာက် ၊ ပုိး
များမ ဖျက်ဆီး ရာအရပ် ၊ ေကာင်းကင် ဘုံ၌
မကုနမ်ဆုံး ိင်ု ေသာ ဘ ာ ကုိ ဆည်းဖူး ကေလာ။့ 34အေကာင်းမူကား ၊ အကင်
အရပ် ၌ သင် တို့၏ဘ ာ ှိ ၏။ ထုိ
အရပ်သို့ သင် တို့ စိတ် ှလံးုေရာက် တတ်၏။
35သင် တို့သည် ခါးပနး် စည်း လျက်၊ ဆီမီး
ထွနး် လျက်ေနသြဖင့် ၊ 36သခင် သည် မဂင်္လာေဆာင်ပဲွ မှ ြပနလ်ာ ၍ တံခါးကုိေခါက်
ေသာအခါ
ချက်ြခင်း ဖွင့် ြခင်းငှာ သခင် လာ
မည်ကုိ ေြမာ်လင့် ၍ေနေသာကျွန် က့ဲသို့ ှ ိ ေန ကေလာ။့ 37 အကင် ကျွန် တို့သည်
ေစာင့် လျက်ေနသည်ကုိ သခင် သည်ြပနလ်ာ ၍ေတွ့ ၏။ ထုိ
ကျွန်တို့သည် မဂင်္လာ ှိ က၏။ ငါအမှန် ဆုိ သည်ကား၊ သခင်သည် ခါးပနး်စည်း
လျက်
ကျွန် တို့ ကုိ စားပဲွ ၌ ေလျာင်း ေစ ပီး မှ၊ ကုိယ်တိင်ုလာ ၍သူ တို့ အားလပ်ုေကျွး
လိမ့်မည်။ 38 ှစ်ချက်တီး အချနိ်ြဖစ်ေစ ၊ သုံးချက်တီး အချနိ်ြဖစ်ေစ ၊ သခင် သည်
လာ၍
ထုိသို့ ေတွ့ လျှင်၊ ထုိ
ကျွနတိ်ု့ သည် မဂင်္လာ ှိ က၏။ 39 အိမ် ှင် သည် သူခုိး
လာ မည်အချနိန်ာရီ ကုိ သိ
ရလျှင် ၊ မိမိ
အိမ် ကုိ မ
ထွင်း မေဖာက်ေစြခင်းငှာေစာင့်ေနလိမ့်မည်ကုိ
သင်တို့ သိ က၏။ 40 ထုိေကာင့်
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သင် တို့သည် ြပင်ဆင် လျက်ေန ကေလာ။့ အေကာင်းမူကား ၊ သင်တို့ မ ထင်မှတ်
ေသာအချနိ်
၌ လူ
သား သည် ကလာ လိမ့်မည် ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။
41 ေပတ ု ကလည်း ၊ သခင် ၊ ဤ
ဥပမာ ကုိ အကျွ ်ပ်ု တို့အား သာ မိန ့် ေတာ်မူသေလာ။ လအူေပါင်း တို့အား
မိန ့ေ်တာ်မူသေလာဟု ေမးေလျှာက် လျှင်၊
42 သခင် ဘုရား က၊ အိမ် ှင် သည် မိမိ အိမ်သား တို့ အား အချနိတ်န် လျှင်
အစားအေသာက် တို့ ကုိ ေဝဖန် ေစြခင်းငှာအအပ်ုအချ ပ် ခန ့ထ်ား ၍ သစ္စာ
ှင့်၎င်း၊ သတိပညာ
ှင့်၎င်းြပည့်စုံေသာကျွန် ကား အဘယ်သူ နည်း။ 43အကင်ကျွနသ်ည် ဤသို့
ြပ လျက်ေနသည်ကုိ အ ှင် သည် ြပနလ်ာ ၍ေတွ့ ၏။ ထုိ
ကျွန် သည် မဂင်္လာ ှိ၏။ 44 ငါအမှန် ဆုိ သည်ကား၊ အ ှင်သည် မိမိ
ဥစ္စာ ှ ိသမျှ တို့ ကုိ ထုိကျွန် ၌ အပ် လိမ့်မည်။ 45 သို့ မဟတ်ု မူကား ၊ အကင် ကျွန်
က၊ ငါ ့အ ှင် လာ ခဲ လိမ့်မည်ဟု စိတ် ထဲ၌ ေအာက်ေမ့သည် ှင့်ကျွနခ်ျင်း ေယာက်ျား
မိနး်မ တို့ ကုိ ိုက်ပုတ် လျက်၊ စား
ေသာက် ယစ်မူး လျက် ေန၏။ 46 ထုိ ကျွန် မ ကည့် မေမျှာ်ေသာေနရ့က် ၊ မ
ကား မသိေသာအချနိ် နာရီ၌
သခင် သည် ေရာက်လာ လျှင်၊ ထုိကျွန် ကုိ ြပင်းစွာဆုံးမကွပ်မျက် ၍
သစ္စာ မ ှိေသာသူ တို့ ှင့်တကွ ေနရာချ လတံ။့ 47အကင် ကျွန် သည် မိမိ
သခင် ၏ အလို
ကုိသိ လျက် ှင့်
အသင့် မ ေန၊ သခင် ၏အလို ကုိမေဆာင် ၊ ထုိကျွန် သည် များစွာ ေသာဒဏ် ကုိခံ
ရ၏။ 48သခင်၏အလိကုို မ
သိ ဘဲလျက်၊ ဒဏ် ခံထုိက် ေသာအမှုကုိ ြပ မိေသာသူ မူကား ၊ အနည်းငယ်ေသာ
ဒဏ်
ကုိသာ ခံရ၏။ အကင်သူ သည် များစွာ ေသာေကျးဇူး ကုိခံ၏။ ထုိသူသည်အများ
ကုိဆပ် ရ၏။ အကင်သူ ၌ များစွာ ေသာဥစ္စာကုိ အပ် ှင်း ၏။ ထုိသူ
ကုိ များစွာ ေတာင်း လိမ့်မည်။ 49 ေြမ ေပါ်၌ မီး ေလာင် ေစြခင်းငှာငါလာ သတည်း။
ထုိမီး
မညိမီှတိင်ုေအာင်ငါ၏အလို မြပည့်စုံ။ ဗတ္တိဇံ
တစ်ခုကုိလည်း
ငါခံ စရာ ှိ၏ ။ 50 ထုိ ဗတ္တိဇံကုိ မ
ခံ မီှတိင်ုေအာင်ငါသည် အလနွ် ငီးေငွ့ေသာ စိတ် ှိ၏။ 51 ေြမ ေပါ်၌ ငိမ်သက် ြခင်း
ကုိ ေပး
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အံ့ေသာငှာငါလာ သည်ဟု ထင် ကသေလာ။ ထုိသို့ ေသာအလိုငှာ ငါလာ သည်မ
ဟတ်ု။ အချင်းချင်းကဲွြပား ေစြခင်းငှာငါလာသည်ဟု ငါဆုိ ၏။ 52အဘယ်သို့ နည်းဟူ
မူကား၊ ယခု
မှစ၍ အိမ် တ အိမ်၌ ေနေသာ လငူါး ေယာက်တို့သည် ှစ် ေယာက်တစ်စုသုံး ေယာက်
တစ်စုအချင်းချင်းကဲွြပား လိမ့်မည်။ 53အဘ ှင့် သား ၊ အမိ
ှင့် သမီး ၊ ေယာက္ခမ
ှင့်
ေချွးမ အချင်းချင်းကဲွြပား လိမ့်မည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
54တစ်ဖန်
လူ အစုအေဝးတို့အား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ သင်တို့သည် အေနာက် မျက် ှာ၌ မုိဃ်း
ရိပ် တက်
သည်ကုိ ြမင် ေသာအခါ
မုိဃ်း ရွာ မည်ဟု ချက်ြခင်း ဆုိ တတ်၏။ ဆုိသည်အတိင်ုး လည်း ြဖစ် တတ်၏။

55 ေတာင် ေလလာ သည်ကုိ ြမင်ေသာအခါ
ေနပူ မည်ဟု ဆုိ
တတ်၏။ ဆုိသည်အတိင်ုးလည်း ြဖစ် တတ်၏။ 56လျှ ိ ဝှက် ေသာသူတို့ ၊ သင်တို့သည်
ေြမ ကီး ၏မျက် ှာ ှင့်
မုိဃ်းေကာင်းကင် ၏မျက် ှာကုိ ပုိင်းြခား ၍ သိ
ိင်ု က၏။ ယခု
ကပ်ကာလ ကုိ အဘယ်ေကာင့် ပုိင်းြခား ၍ မ
သိ ိင်ု ကသနည်း။ 57 ထုိမှတစ်ပါး ေြဖာင့်မတ် ြခင်းတရား ကုိ အဘယ်ေကာင့်
အလိအုေလျာက် ပုိင်းြခား ၍ မ သိကသနည်း။ 58သင်သည်တရားေတွ့ဘက် ှင့်အတူ
မင်း ထံသို့ သွား ေသာအခါ
အမှု ေြပ ေစ ြခင်း ငှာလမ်း ၌ ကိ းစား ေလာ။့ သို့ မဟတ်ု တရားေတွ့ဘက်သည်
တရားသူ ကီး ေ ှ သို့ ဆဲွ မည်။ တရားသူ ကီး သည် လလုင် ေခါင်း၌အပ် ၍၊ လလုင်
ေခါင်းသည် ေထာင် ထဲ၌ ေလှာင် ထားမည်။ 59 ေလျာ်ြပစ် ေငွ ှ ိသမျှ ကုိ မ
ေလျာ်မီှတိင်ုေအာင်ေထာင် ထဲကမ ထွက် ရ၊ ငါ ဆုိသည် ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။

13
1 ထုိ အခါ
လအူချ ိ တို့သည်လာ ၍ ၊ ပိလတ် မင်းသည် ဂါလိလဲ လအူချ ိ တို့၏အေသွး ကုိ မိမိ
တို့ ပူေဇာ် ေသာ ယဇ်ေကာင် တို့ ှင့်
ေရာေ ှာ ေကာင်း ကုိ ေလျှာက် ကလျှင်၊ 2 ေယ ှုက၊ ထုိ ဂါလိလဲ လတိူု့သည် ထုိသို့
ခံရ ေသာေကာင့် ၊ အြခားေသာ ဂါလိလဲ လအူေပါင်း တို့ထက် သာ၍အြပစ် ှိသည်ဟု
ထင် ကသေလာ။ 3သာ၍အြပစ် ှိသည်မ ဟတ်ု။ သင်တို့ ှ ိသမျှ သည်လည်း ေနာင်တ
မ ရလျှင်



ှ င်လကုာ 13:4 2286 ှ င်လကုာ 13:14

ပျက်စီး ြခင်းသို့ ေရာက်က လိမ့်မည်ဟု ငါဆုိ ၏။ 4 ထုိမှတပါး ၊ ှ ိေလာင် ြပအိးု လဲ
၍ ပိေသာသူ
တကျပ်ိ ှစ်ေယာက်တို့သည် ေယ ု ှလင် မိ သားအေပါင်း တို့ထက် သာ၍အြပစ် ှိ
သည်ဟု ထင် ကသေလာ။ 5သာ၍အြပစ် ှိသည်မ ဟတ်ု။ သင်တို့ ှ ိသမျှ သည်လည်း
ေနာင်တ မ ရလျှင်
ပျက်စီး ြခင်းသို့ ေရာက်က လိမ့်မည်။ ငါ ဆုိသည် ဟမိုန ့ေ်တာ်မူ၏။
6တစ်ဖန်
ဥပမာ ကုိ မိန ့် ေတာ် မူသည်ကား၊ လူတစ် ေယာက်သည် ဥယျာ ် ၌ စုိက် ေသာ
သေဘင်္ာသဖနး် ပင် တစ်ပင် ှိ ၏။ ထုိအပင် သို့
လာ ၍
အသီး ကုိ ှာ ေသာ်လည်းမ ေတွ့ ။ 7 ထုိအခါ
ဥယျာ ်ေစာင့် အား လည်း၊ သုံး
ှစ် ပတ်လံးု ဤ သေဘင်္ာသဖနး် ပင်သို့
ငါလာ ၍
အသီး ကုိ ှာ ေသာ်လည်း မ ေတွ့ မရ။ ခုတ်ပစ် ေလာ။့ အဘယ်ေကာင့် ေြမ ကုိ
ေ ှာင့် ှက် ရသနည်းဟု အမိန ့် ှ ိေသာ်၊ ဥယျာ ်ေစာင့်က၊ သခင် ၊ ယခု
ှစ် ှ ိ ပါေစဦး။ 8အကျွ ်ပ်ုသည် အပင် နားပတ်လည် ကုိ တးူဆွ ၍
ေနာက်ေချး ကုိ ဖို့ ပါမည်။ 9အသီး သီးေကာင်းသီး ပါလိမ့်မည်။ သို့ မဟတ်ု ေနာက်မှ
ခုတ်ပစ် ေတာ်မူပါဟေုလျှာက် ေလသည် ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။

10တစ် ေနေ့သာဥပုသ်ေန ့၌
ေယ ှုသည် တရားစရပ် တင်ွ
ဆုံးမ ဩဝါဒေပးေတာ်မူေသာအခါ ၊ 11 တစ်ဆယ် ှစ် ှစ် ပတ်လံးုနတ် စဲွ၍ ေရာဂါ
ှပ်ိစက်ြခင်းကုိ ခံရေသာမိနး်မ တစ်ေယာက် ှိ ၏။ ထုိမိနး်မသည်ေကျာ ကုနး်၍
ကုိယ် ကုိ အလျှင်း မ ဆန ့် ိင်ု ။ 12 ေယ ှု သည် ထုိမိနး်မ ကုိြမင် ေတာ်မူလျှင်
အထံ ေတာ်သို့ ေခါ် ၍ ၊
အချင်းမိနး်မ ၊ သင် သည် အနာ
ေရာဂါ ှင့်
လတ်ွ ၏ ဟု မိန ့် ေတာ်မူလျက်၊ 13သူ့ ေပါ်မှာလက် ေတာ်ကုိ တင် ေတာ်မူသြဖင့် ၊ သူ
သည် ချက်ြခင်း တည့်မတ် ြခင်းသို့ ေရာက်၍
ဘုရားသခင် ၏ ဂုဏ် ေတာ်ကုိ ချးီမွမ်းေလ၏။ 14 ထုိသို့ ဥပုသ်ေန ့၌
ေယ ှု သည် အနာ
ေရာဂါကုိ ငိမ်းေစေတာ်မူေသာေကာင့်
တရားစရပ်မှူး သည် အမျက်ထွက် ၍ ၊ အလပ်ုလပ်ု ရ ေသာ ေနရ့က် ေြခာက် ရက် ှိ
၏။ ထုိေနရ့က်တင်ွ လာ ၍အနာ ေရာဂါ ငိမ်းေစြခင်းေကျးဇူးကုိ ခံ ကေလာ။့ ဥပုသ်ေန ့
၌
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မ လာမခံက ှင့်ဟု ပရိသတ် တို့အားဆုိ ၏။
15သခင် ဘုရားကလည်း ၊ လျှ ိ ဝှက် ေသာသူ၊ သင် တို့ ှ ိသမျှ သည် ဥပုသ်ေန ့၌
ြမင်း ၊ ာွး ကုိ တင်းကုပ် မှ
လွှတ် ၍
ေရတိက်ု ြခင်းငှာေဆာင်သွား တတ်သည် မဟတ်ုေလာ။ 16တစ်ဆယ် ှစ် ှစ် ပတ်လံးု
စာတန် ချည်ေ ှာင် ေသာ အာြဗဟံ ၏သမီး ြဖစ် ေသာ ဤ
မိနး်မကုိဤ ချည်ေ ှာင် ြခင်းမှ
ဥပုသ်ေန ့၌
မ လွှတ် ရ သေလာ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
17 ထုိသို့
မိန ့် ေတာ်မူ ပီးမှရနဘ်က် ေနေသာ သူ
အေပါင်း တို့သည် ှက်ေကာက် ြခင်း ှ ိ၍ ၊ ြပ ေတာ်မူေသာအံ့ဩဘွယ် အမှုများတို့
ကုိ လူ
အေပါင်း တို့သည် ှစ်သက် ဝမ်းေြမာက်က၏။ 18တစ်ဖန်
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ဘုရားသခင် ၏ ိင်ုငံ ေတာ်သည် အဘယ် အရာ ှင့် တူ
သနည်း။ အဘယ်သို့ ပုံြပ ရအံန့ည်း။ 19လူ သည် ယူ
၍ ဥယျာ ် ၌ စုိက် ေသာ မုနည်င်း ေစ့ ှင့်တူ ၏။ ထုိ
အေစ့သည် ကီးပွား ၍
အပင် ကီးြဖစ် ၏။ မုိဃ်း ေကာင်းကင်ငှက် တို့သည်လည်း
အကုိင်းအခက် တို့ ၌
နားေန မီှခုိ ကသည် ဟမိုန ့ေ်တာ်မူ၏။
20တစ်ဖန်
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ဘုရားသခင် ၏ ိင်ုငံ ေတာ်ကုိ အဘယ်သို့ ပုံြပ ရအံ့နည်း။

21 မိနး်မ သည် တေဆး
ကုိယူ ၍ မုန ့်ညက် သုံး တင်း ၌ ထည့် သြဖင့်၊ မုန ့်ညက် ှိသမျှ ကုိ ေဖာင်း က ေစ
တတ် ေသာ တေဆး ှင့်တူ သည် ဟမိုန ့ေ်တာ်မူ၏။

22 ထုိအခါ ေယ ှုသည် မိ ရွာ တို့ ကုိ ေဒသစာရီ
လှည့်လည်လျက်၊ ဆုံးမ
ဩဝါဒေပးလျက်၊ ေယ ု ှလင် မိ သို့
ခရီး သွား ေတာ်မူ၏။ 23လူတစ်ဦး ကလည်း ၊ သခင် ၊ ကယ်တင် ြခင်းသို့ ေရာက်
ေသာသူ တို့သည်များသေလာ ၊ နည်း သေလာဟု ေမးေလျှာက် လျှင် ၊

24 ကျ ်းေြမာင်း ေသာ တံခါး ဝ ကုိ ဝင် ြခင်း ငှာ ကိ းစား အားထုတ် က ေလာ။့
အေကာင်းမူကား ၊ အများ ေသာ သူတို့သည် ဝင် ြခင်းငှာအလို ှ ိ ေသာ်လည်း မ စွမ်း ိင်ု
ကဟု ငါဆုိ ၏။ 25 အိမ် ှင် သည် တစ်ခါထ ၍
တံခါး ကုိ ပိတ် ပီးမှ ၊ သင်တို့သည် ြပင် ၌ရပ် ၍



ှ င်လကုာ 13:26 2288 ှ င်လကုာ 13:34

တံခါး ကုိေခါက် လျက်၊ သခင် ၊ သခင်၊ အကျွ ်ပ်ု တို့အားဖွင့် ပါဟု ေတာင်းေလျှာက်
ေသာ်လည်း ၊ သခင်က၊ သင် တို့သည် အဘယ် ကလာသည်ကုိ ငါမ သိ ဟု ြပနေ်ြပာ
လိမ့်မည်။ 26 ထုိအခါ သင်တို့ကလည်း၊ အကျွ ်ပ်ုတို့သည် အထံ
ေတာ်၌
စား ေသာက် ပါ ပီ။ အကျွ ်ပ်ု တို့ ေနေသာ မိ ရွာ၌
ကုိယ်ေတာ်သည် ဆုံးမ
ဩဝါဒေပးေတာ်မူ ပီဟုေလျှာက် ြပန်ေသာ်လည်း ၊ 27 သခင်က၊ သင် တို့သည် အ
ဘယ် ကလာ သည်ကုိ ငါမ သိ ဟု ငါဆုိ ပီ။ မတရား
ေသာအမှုကုိြပ ေသာသူ အေပါင်း တို့ ၊ ငါ ့ ထံမှ ဖယ်သွား ကဟု ေြပာ လိမ့်မည်၊

28 ထုိအခါ အာြဗဟံ ၊ ဣဇာက် ၊ ယာကုပ် မှစေသာ ပေရာဖက် အေပါင်း တို့သည်
ဘုရားသခင် ၏ ိင်ုငံ ေတာ် ထဲသို့
ဝင်၍၊ သင် တို့သည် ြပင် သို့ ှင်ထုတ် ြခင်းကုိ ခံရေသာအခါ ငိေု ကး ြခင်း၊ အံသွား
ခဲ ကိတ် ြခင်း ှ ိ လတံ။့ 29 ထုိအခါ
အေ ှ အေနာက် ေတာင် ေြမာက် အရပ်ေလးမျက် ှာကလာ ၍
ဘုရားသခင် ၏ ိင်ုငံ ေတာ်ထဲတင်ွ ေလျာင်း ရ ကလတံ။့ 30 ေနာက်ကျ ေသာသူ
အချ ိ တို့သည် အရင် ကျ ကလိမ့်မည်။ အရင် ကျ ေသာသူ အချ ိ တို့သည် ေနာက်ကျ
ကလိမ့်မည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
31 ထုိအခါ ဖာရိ ှဲ အချ ိ တို့သည် အထံ
ေတာ်သို့လာ ၍၊ ဤ
အရပ်မှ ထွက်သွား ပါ။ ေဟ ုဒ် မင်းသည် ကုိယ်ေတာ် ကုိသတ် မည် အ ကံ ှိပါသည်
ဟု ေလျှာက် ကလျှင်၊ ကုိယ်ေတာ်က၊ သင်တို့သွား ကေလာ။့ 32ယခု ေန ့ ှင့်
နက်ြဖန် ေန၌့ နတ်ဆုိး တို့ ကုိ ှင်ထုတ် ၍
အနာ ေရာဂါကုိ ငိမ်းေစ၏။ သုံး
ရက်ေြမာက်ေသာ ေန၌့
စုံလင် ြခင်းသို့ ေရာက်မည်အရာကုိ ထုိ
ေြမေခွး အား ေြပာ ကေလာ။့ 33 သို့ ေသာ်လည်း ယခု ေန ့၊ နက်ြဖန် ေန ့၊ သနဘ်က်
ေန၌့
ငါ သွား ရ ေသး၏။ အေကာင်းမူကား ၊ ေယ ု ှလင်
မိ မှတပါး အြခားေသာ အရပ်၌ အဘယ် ပေရာဖက် မျှ မဆုံး
ရာ ။
34 အိုေယ ု ှလင် မိ ၊ ေယ ု ှလင် မိ ၊ သင်သည် ပေရာဖက် တို့ ကုိသတ် မဲ ှိ၏။
သင် ှိရာ သို့ ေစလွှတ်
ေသာသူ တို့ ကုိလည်းေကျာက်ခဲ ှင့်ပစ် မဲ ှ ိ၏။ ကက်မ သည် မိမိ
သားငယ် တို့ ကုိ အေတာင် ေအာက် ၌ စု ံု းသက့ဲသို့
သင် ၏သား တို့ ကုိ စု ံု း
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ေစြခင်းငှာ ကိမ်ဖန် များစွာငါအလို ှ ိ ၏။ သင်မူကား
အလို မ ှိ။ 35သင် တို့ေနေသာအိမ် သည် သင် တို့ ၌ လဆိူတ်ညံလျက်ကျနရ်စ် ရ၏။
ငါဆုိ သည်ကား၊ ထာဝရ
ဘုရား၏ အခွင့် ှင့် ကလာ ေသာသူ သည် မဂင်္လာ ှိေစေသာဟုသင် တို့ မ ေြပာမီှ
တိင်ုေအာင်ယခုမှစ၍သင် တို့သည် ငါ ့
မျက် ှာကုိမ ြမင် ရက ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။

14
1တစ်ေနေ့သာဥပုသ်ေန ့၌ ကုိယ်ေတာ် သည် အစာ
ကုိသုံးေဆာင် ြခင်းငှာအရာ ှိ ြဖစ်ေသာ ဖာရိ ှဲ
တစ် ေယာက်၏အိမ် သို့ ဝင် ေတာ်မူလျှင်၊ ထုိသူ
တို့သည်ကုိယ်ေတာ် ကုိ ေချာင်း ကည့် က၏။ 2 ေရဖျ ်းနာ စဲွေသာသူ တစ် ေယာက်
သည် ေ ှ ေတာ်၌ ှိ ၏။ 3 ဥပုသ်ေန ့၌
အနာ ေရာဂါကုိ ငိမ်းေစအပ် သေလာ ဟု ဖာရိ ှ ဲ ှင့်
ကျမ်းတတ် တို့ ကုိ
ေမး ေတာ်မူလျှင် ၊ 4 သူတို့သည်တိတ်ဆိတ် စွာေနက၏။ ေယ ှုသည် ထုိသူ
ကုိယူ ၍
အနာ ေရာဂါ ှင့် ကင်းလတ်ွေစ ပီးမှ ၊ လွှတ်လိက်ု ေတာ်မူ၏။ 5 ပရိသတ် တို့ ကုိလည်း
၊
မိမိြမည်း၊ ာွး သည် ဥပုသ်ေန ့၌ တင်ွး ထဲသို့ ကျ လျှင်
ချက်ြခင်း မ ဆဲွ မတင်ဘဲ ေန မည့်သူတစ်စုံတစ်ေယာက် သည် သင် တို့တင်ွ ှိသေလာ
ဟု ေမး ေတာ်မူလျှင်၊ 6 ထုိ သူတို့သည် စကားတစ်ခွနး်ကုိမျှ
မြပန် ိင်ု က။ 7 ထုိအခါ
ေခါ်ဘိတ် ေသာသူ တို့သည် ြမင့်ြမတ် ေသာေနရာထုိင်ရာကုိ ေရွး ကသည်ကုိ ြမင်
ေတာ်မူလျှင်၊ သူ
တို့အား
ဥပမာ ကုိ မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ 8 သူတစ်ပါး သည် မဂင်္လာေဆာင်ပဲွ သို့
သင့်ကုိေခါ်ဘိတ် ေသာအခါ ၊ ြမင့်ြမတ် ေသာေနရာ၌
မ ေလျာင်း ှင့်။ ထုိသို့ ေလျာင်းလျှင် သင့် ထက် သာ၍ြမတ်ေသာသူသည် ပဲွသို့လာ
သည် ှိ ေသာ်၊ 9သင်တို့ ှစ်ေယာက်ကုိ ေခါ်ဖိတ် ေသာသူ က၊ ဤ
သူအား ေနရာ
ကုိေပး ေလာဟ့လုာ ၍
ေြပာ လိမ့်မည်။ ထုိအခါ သင်သည် ှက်ေကာက် ြခင်း ှင့်
နမ့်ိ ေသာေနရာ သို့ ဆင်း ရလိမ့်မည်။ 10 သူတစ်ပါး တို့သည် သင့် ကုိ ေခါ် ဘိတ်
ေသာအခါ ၊ သွား ၍ နမ့်ိ ေသာေနရာ ၌
ေလျာင်း ေလာ။့ ထုိသို့
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ေလျာင်း လျှင် သင့် ကုိေခါ်ဘိတ် ေသာသူ
လာ သည် ှိေသာ် ၊ အေဆွ ၊ တက် ပါဟသုင့် ကုိဆုိ လိမ့်မည်။ ထုိအခါ သင် ှင့်အတူ
ေလျာင်း ေသာသူ တို့ ေ ှ မှာ သင် ၏အသေရ ထင် ှား လိမ့်မည်။ 11 ကုိယ်ကုိကုိယ်
ချးီေြမာက် ေသာသူ
မည်သည်ကား ှမ့်ိချ ြခင်းသို့ ေရာက်လတံ။့ ကုိယ်ကုိကုိယ် ှမ့်ိချ ေသာ သူ
မည်သည်ကားချးီေြမာက် ြခင်းသို့ ေရာက်လတံ့ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
12 ကုိယ်ေတာ် ကုိ ေခါ်ပင့် ေသာသူ အား တစ်ဖန်မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ သင်သည်
နနံက်စာ ၊ ညစာ
လပ်ုေကျွး ေသာအခါ ၊ အေဆွ ခင်ပွနး်၊ ညီအစ်ကုိ အမျ ိးသား ချင်း၊ ေငရွတတ် ေသာ
အိမ်နးီချင်း များကုိ မ
ေခါ် မဖိတ် ှင့်။ ထုိသို့ ဖိတ်ေခါ်လျှင်၊ သူ
တို့သည် ေနာက်တစ်ဖန် သင့် ကုိဖိတ်ေခါ်၍
ေကျးဇူးဆပ် ကလိမ့်မည်။ 13 သင်သည် ပဲွ ခံ ေသာအခါ ဆင်းရဲ ေသာသူ၊ အဂင်္ ါ
ချ ိ တဲ့ေသာသူ၊ ေြခမစွမ်း ေသာသူ၊ မျက်စိ ကနး်ေသာ သူများကုိ ေခါ်ဘိတ် ေလာ။့
14 ထုိသို့ ေခါ်ဘိတ်လျှင်
မဂင်္လာ ှိ လိမ့်မည်။ အေကာင်းမူကား ၊ ထုိသူတို့သည် ေကျးဇူးမ ဆပ် ိင်ု သည်
ြဖစ်၍ ၊ ေြဖာင့်မတ် ေသာသူ တို့သည် ထေြမာက် သည် ကာလ၌
သင် သည် ေကျးဇူးဆပ် ြခင်းအကျ ိး ကုိ ခံရလတံ့ ဟု မိန ့်ေတာ် မူ၏။ 15 စားပဲွ၌
ေလျာင်း ေသာ သူ
တစ် ေယာက်သည် ထုိ
စကားေတာ်ကုိ ကား လျှင် ၊ ဘုရားသခင် ၏ ိင်ုငံ ေတာ်၌
ပဲွဝင် ေသာသူ သည် မဂင်္လာ ှိ၏ဟု ေလျှာက် ေသာ်၊ 16 ကုိယ်ေတာ်က၊ လူ
တစ်ဦး သည် ကီးစွာ ေသာပဲွ ကုိ စီရင် ၍ ၊ လူများ တို့ ကုိ ေခါ်ဘိတ် ေလ၏။ 17 ပဲွ
ခံချနိ် ေရာက်ေသာအခါ ၊ ေခါ်ဘိတ် ေသာသူ တို့ ကုိ၊ လာ
ကပါ။ အလံးုစုံတို့သည် အသင့် ှ ိ ပီဟု မှာ ၍ အေစအပါး ကုိ ေစလွှတ် ၏။ 18 ေခါ်

အပ်ေသာ သူအေပါင်း တို့သည် တစ်ညီတစ် ွတ် တည်းပရိယာယ်ြပ က၏။ တစ်
ေယာက်က၊ အကျွ ်ပ်ုသည် ေြမရာ ကုိ ဝယ် ပါ ပီ။ သွား ၍
ကည့် ရ ပါမည်။ အကျွ ်ပ်ု ကုိ လွှတ် ပါဦးေလာ့ဟု ေတာင်းပန် ေလ၏။ 19 တစ်

ေယာက်က အကျွ ်ပ်ုသည် ာွး ငါး ယ ် ကုိ ဝယ် ပါ ပီ။ သွား ၍
စမ်း ရပါမည်။ အကျွ ်ပ်ု ကုိ လွှတ် ပါဦး ေလာဟ့ု ေတာင်းပန် ေလ၏။ 20တစ် ေယာက်
က၊ အကျွ ်ပ်ုသည် မယား
ှင့်
လက်ထပ် ပါ ပီ။ ထုိေကာင့်
အကျွ ်ပ်ုမ လာ ိင်ု ပါဟဆုို ၏။ 21အေစအပါး သည် သခင့် ထံသို့ ြပနလ်ာ ၍
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ထုိ အေကာင်းများကုိေလျှာက် ေလ၏။ ထုိအခါ
အိမ် ှင် သည် အမျက်ထွက် ၍၊ မိ လမ်းမ လမ်းကား သို့
အေသာ့ သွား ေချ။ ဆင်းရဲ ေသာသူ ၊ အဂင်္ ါ ချ ိ တဲ့ေသာသူ၊ ေြခမစွမ်း ေသာသူ၊
မျက်စိ ကနး်ေသာသူများကုိ ေခါ်သွင်း ေချဟု အေစအပါး ကုိ ဆုိ ၏။ 22အေစအပါး က
လည်း ၊ သခင် စီရင် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ြပ ပါ ပီ။ သို့ ေသာ်လည်း လပ်ေသာေနရာထုိင်
ရာ ှိ ပါေသး သည်ဟု ေလျှာက် ေလေသာ်၊ 23သခင် က၊ မိ ြပင်၊ လမ်းမ ၊ ြခံနား သို့
သွား ဦး ေလာ။့ ငါ ့ အိမ် ကုိ ြပည့် ေစ ြခင်း ငှာ အ ိင်ု အထက်ေခါ် သွင်း ေလာ။့

24 အထက်က ေခါ်ဘိတ် ေသာသူ တစ်ေယာက်မျှ ငါ ့ ပဲွ သို့ မဝင် ရ၊ ငါအမိန ့် ှ ိ ပီ
ဟု အေစအပါး ကုိ ဆုိ သည် ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။

25 လူ အစုအေဝးအေပါင်း တို့သည် ေနာက်ေတာ်သို့ လိက်ု ကသည်ကုိ ေယ ှုသည်
လှည့် ၍ကည့်ေတာ်မူ ပီးလျှင် ၊ 26အကင်သူ သည် ငါ ့ ထံသို့ လာ ၍
မိဘ ၊ သား
မယား ၊ ညီအစ်ကုိ ၊ ှမ တို့ ကုိ၎င်း ၊ ထုိမျှမက မိမိ အသက် ကုိမ မုနး် ၊ ထုိသူသည်
ငါ ့တပည့် မ ြဖစ် ိင်ု ရာ။ 27အကင်သူ သည် မိမိ
လက်ဝါးကပ်တိင်ု ကုိထမ်း ၍
ငါ ့ ေနာက် သို့ မ လိက်ု ၊ ထုိသူသည် ငါ ့တပည့်
မ ြဖစ်
ိင်ု ရာ။ 28သင် တို့တင်ွ
တစ်ေယာက်ေသာသူသည် တိက်ု ကုိ တည် မည်ဟု အ ကံ ှိလျှင် ၊ ထုိတိက်ု ပီး ေအာင်
ေငွ ေလာက် မည်မေလာက်မည်ကုိ
သိြခင်းငှာ၊ ေ ှးဦးစွာ ထုိင် ၍ ကုန် စရိတ်ကုိ မ
ချင့်တက်ွ ဘဲေနမည်ေလာ။ 29 သို့ မဟတ်ု
တိက်ုြမစ် ကုိတည် ၍
တိက်ုကုိ မ
ပီး ိင်ု လျှင်၊ သိြမင် ေသာသူ အေပါင်း တို့က၊ 30ဤ သူ သည် တည် စ ြပ ၍
အစ မ သတ် ိင်ု ဟု က့ဲရဲ ကလိမ့်မည်။
31တစ်နည်းကား ၊ တစ်စုံတစ်ေယာက်ေသာ ှင်ဘုရင် သည် အြခား ေသာ ှင်ဘုရင်
ှင့် စစ် ပိ င် မည်ဟု အ ကံ ှိလျှင် ၊ လူ ှစ်ေသာင်း ှင့်
ချလီာ ေသာ ှင်ဘုရင်ကုိ လတူစ်ေသာင်း ှင့်
ခံ ိင်ုမည်မခံ ိင်ုမည်ကုိ ေ ှးဦးစွာ ထုိင် ၍ မ
ဆင်ြခင် ဘဲ ေနမည်ေလာ။ 32 မ ခံ ိင်ုသည် မှန်လျှင် ၊ အြခားေသာ ှင်ဘုရင် ေဝး
ေသးေသာအခါ
သံတမန် ကုိ ေစလွှတ် ၍ စစ် ငိမ်း မည် အေကာင်း
ေတာင်းပန် တတ်သည်မဟတ်ုေလာ။ 33 ထုိနည်းတူ ၊ သင် တို့တင်ွ
အကင်သူ သည် မိမိ
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၌ ှိသမျှ ကုိ မ
စွန ့် ဘဲေန၏။ ထုိသူသည် ငါ ့တပည့် မ ြဖစ် ိင်ု ရာ။
34ဆား မူကား
ေကာင်း ၏။ သို့ ေသာ်လည်း အငန် ကင်းေပျာက်လျှင်
ငနေ်သာအရသာ ကုိ အဘယ်သို့ ရ ြပနမ်ည်နည်း။ 35 ေြမ ဘို့ မ ေကာင်း ၊ အမှုိက်ပုံ
ဘို့
မ ေကာင်း၊ ထုိဆား
ကုိ ြပင် သို့ ပစ် လိက်ုတတ်၏။ ကား စရာနား ှ ိ ေသာ သူ
မည်သည်ကားကား ပါေစ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။

15
1 အခွနခံ် ေသာ သူတို့ ှင့် ဆုိး ေသာသူ အေပါင်း တို့သည် နားေထာင် ြခင်းငှာအထံ
ေတာ်သို့ ချ ်းကပ် သည် ြဖစ် ၍ ၊ 2 ဖာရိ ှဲ ှင့်
ကျမ်းြပ ဆရာတို့က၊ ဤသူ
သည် ဆုိး
ေသာသူတို့ ကုိလက်ခံ ၍
သူ တို့ ှင့်အတူ စားပါသည် တကားဟု က့ဲရဲ အြပစ်တင် က၏။ 3 ထုိအခါ ဥပမာ
စကားကုိ မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ သင် တို့တင်ွ တစ်စုံတစ်ေယာက် ေသာသူ၌
သုိး တစ်ရာ ှိ ၍၊ 4 သုိးတစ် ေကာင်ေပျာက် လျှင်၊ ကုိးဆယ် ကုိးေကာင်ေသာ သုိးတို့
ကုိ ေတာ
တင်ွ ထား ခ့ဲ ပီးမှ၊ ေပျာက် ေသာသုိး တစ် ေကာင်ကုိ မ
ေတွ့ မီှတိင်ုေအာင်သွား ၍ မ ှာဘဲေနမည်ေလာ။ 5 ေတွ့ ပီးလျှင် ဝမ်းေြမာက် ေသာ
စိတ် ှင့် ပခုံး
ေပါ်မှာ တင် ထမ်း၍၊ 6 မိမိအိမ် သို့
ေရာက် ေသာအခါ
အေဆွ ခင်ပွနး်အိမ်နးီချင်း များကုိေခါ် ၍ ၊ ေပျာက် ေသာသုိး ကုိ ငါေတွ့
ပီ။ ငါ ှင့်အတူဝမ်းေြမာက် ကေလာ့ဟု ဆုိ တတ်သည် မဟတ်ုေလာ။ 7 ထုိနည်းတူ

ေြဖာင့်မတ် ၍ ေနာင်တရ စရာအေကာင်းမ ှိ ေသာသူ
ကုိးဆယ် ကုိးေယာက်တို့ ၌
ေကာင်းကင် သားတို့သည် ဝမ်းေြမာက် ြခင်း ှ ိသည်ထက်၊ ေနာင်တရ ေသာလဆုိူး
တစ် ေယာက်၌
သာ၍ ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ ကသည်ဟု ငါဆုိ ၏။ 8တစ်နည်းကား ၊ တစ်စုံတစ်ေယာက်
ေသာမိနး်မ ၌ ေငွ ဆယ် ြပား ှ ိ ၍ တစ်ြပား ေပျာက် လျှင် ၊ ဆီမီး
ကုိထွနး် ၍
မ ေတွ့ မီှတိင်ုေအာင်တစ်အိမ် လံးုကုိလှည်း ၍
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ေစ့ေစ့ မ ှာ ဘဲ ေနမည်ေလာ။ 9 ေတွ့ ပီးလျှင် အေဆွ ခင်ပွနး်အိမ်နးီချင်း များ
ကုိေခါ် ၍ ၊ ေပျာက် ေသာ ေငွ ကုိ ငါေတွ့ ပီ။ ငါ ှင့်အတူဝမ်းေြမာက် ကေလာ့
ဟု ဆုိ တတ်သည်မဟတ်ုေလာ။ 10 ထုိနည်းတူ ငါ ဆုိ သည်ကား၊ ဘုရားသခင် ၏
ေကာင်းကင်တမန် တို့သည် ေနာင်တရ ေသာလဆုိူး တစ် ေယာက်၌
ဝမ်းေြမာက် ြခင်း ှ ိ ကသည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
11တစ်ဖန်
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ တစ်စုံတစ်ေယာက် ေသာသူ ၌ သား
ှစ် ေယာက် ှိ ၏။ 12သားအငယ် သည် အဘ
ထံသို့ သွား၍ ၊ အဘ
၊ အကျွ ်ပ်ု ရထုိက် ေသာ အေမွ ဥစ္စာကုိေဝ ၍ ေပး
ပါဟု ေတာင်းပန် လျှင်၊ အဘသည် ဥစ္စာ
များကုိေဝ ၍
သား တို့အား ေပးေလ၏။ 13 ထုိေနာက် များမကာ ၊ သား
အငယ် သည် မိမိ
ဥစ္စာ များကုိ သိမ်းယူ ၍
ေဝး စွာေသာြပည် သို့
သွား ပီးလျှင်၊ ထုိ
ြပည်မှာ ကာမဂုဏ်၌ လနွက်ျ း ေသာအားြဖင့်ဥစ္စာ ြပ နး်တီး ၍ ၊ 14 ှ ိသမျှ ကုန်
ေသာအခါ ၊ ထုိ
ြပည် ၌ ကီးစွာ ေသာအစာ ေခါင်းပါးြခင်းြဖစ် ၍ ၊ သူ
သည် အလနွ်ဆင်းရဲ ြခင်းသို့ ေရာက်၏။ 15 ထုိအခါ ြပည်သား တစ် ေယာက်ထံသို့
သွား ၍ အေစခံလျှင် ၊ ဝက် တို့ ကုိ ေကျာင်း ေစြခင်းငှာသူ့ သခင်သည် ေတာ
သို့
ေစလွှတ် သြဖင့်၊ 16 သူသည် ဝက် စား တတ်ေသာ
ပဲေတာင့် ကုိပင် စား
ချင် မတတ်ငတ်မွတ်လျက်ေနရ၏။ အဘယ်သူ မျှ အစာကုိ မေကျွး ။ 17 ထုိအခါ
သတိရ လျှင်၊ ငါ ့အဘ ၏အိမ်၌ အခ
စားေသာသူများ တို့သည် ဝစွာစားရက၏။ ငါ မူကား
ြပည် ၌ေသေအာင် အငတ် ခံရ၏။ 18 ငါ ထ ၍
အဘ ထံသို့ သွားမည်။ အဘ
၊ အကျွ ်ပ်ုသည် ဘုရားသခင် ကုိ ၎င်း ၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိ၎င်း ြပစ်မှား ပါ ပီ။ 19ယခုမှ
စ၍ကုိယ်ေတာ် ၏သား ဟ၍ူေခါ် ြခင်းကုိမ ခံထုိက် ပါ။ သူငှား အရာ၌ အကျွ ်ပ်ု ကုိ
ထား
ေတာ်မူပါဟု ငါေြပာ မည်ဟ၍ူအ ကံ ှိသည် ှင့်၊ 20ထ ၍
အဘ ထံသို့ သွား ေလ၏။ သွား၍ ေဝး
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ေသး ေသာအခါ အဘ သည် သူ့
ကုိြမင် လျှင် ၊ သနား
ေသာ စိတ် ှိသည် ှင့် ေြပးသွား ၍
သား ၏လည်ပင်း ကုိ ပုိက် ဖက်လျက် နမ်း ှုပ် ေလ၏။ 21သား ကလည်း ၊ အဘ
၊ အကျွ ်ပ်ုသည် ဘုရားသခင် ကုိ ၎င်း ၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိ၎င်း ြပစ်မှား ပါ ပီ။ ယခုမှ
စ၍ကုိယ်ေတာ် ၏သား ဟ၍ူေခါ် ြခင်းကုိ မ
ခံထုိက် ပါဟဆုို လျှင်၊ 22အဘ က၊ ြမတ် ေသာဝတ်လံု ကုိ ယူခ့ဲ
၍
သူ့ ကုိ ြခံ က၊ သူ
၏လက် ၌ လက်စွပ် တနဆ်ာကုိ ဆင် က။ 23 ေြခနင်း ကုိလည်း စီးေစက။ ဆူ
ေအာင်ေကျွးေသာ ာွးကေလး ကုိ ယူ
၍ သတ် က။ သို့ ပီးမှ ငါတို့သည် စား
ကကုန်အံ။့ ေပျာ်ေမွ့ ြခင်းကုိ ြပ ကကုန်အံ။့ 24 ငါ ့ သား သည်အထက်ကေသ ၏။

ယခု
ှင်ြပန် ၏။ အထက်ကေပျာက် ၏။ယခုေတွ့ြပန် ၏ဟအုေစအပါး တို့ ကုိ
ဆုိ ပီးမှ ၊ ထုိသူအေပါင်းတို့သည် ေပျာ်ေမွ့ ြခင်းကုိ ြပ က၏။ 25သား အ ကီး သည်
ေတာင်ယာ က လာ ၍
အိမ် အနးီ သို့ ေရာက်ေသာအခါ ၊ က
ြခင်း၊ တီးမှုတ် ြခင်းအသံကုိ ကား လျှင် ၊ 26 ငယ်သား တစ် ေယာက်ကုိေခါ် ၍
အဘယ်သို့ ေသာအြခင်းအရာ နည်းဟု ေမး ၏။ 27 ငယ်သားက၊ သခင် ၏ညီ သည်
ေရာက်လာ ပါ ပီ။ ေဘး ှင့်ကင်းလတ်ွ လျက် ှိ သည်ကုိ အဘ
ေတွ့ ေသာေကာင့် ၊ ဆူ
ေအာင်ေကျွးေသာ ာွးကေလး ကုိသတ် ပါ ပီဟုေြပာဆုိ ၏။ သားအ ကီးသည်
အမျက်ထွက် ၍
အိမ် သို့ မ
ဝင်ဘဲေန ၏။ 28အဘ သည် သူ့
ဆီသို့ သွား ၍
ေချာေ့မာ့ ရ၏။ 29သားအ ကီးကလည်း၊ အကျွ ်ပ်ုသည် ကာလ
တာ ှည် စွာ အဘ
၏ အေစ
ကုိခံပါ ပီ။ အဘ
၏အလို ကုိ တစ်ခါမျှ မလနွက်ျ း ပါ။ သို့ ေသာ်လည်း
အကျွ ်ပ်ု သည် အေဆွ တို့ ှင့်အတူ ေပျာ်ေမွ့ ြခင်းကုိ ြပ ေစြခင်းငှာ ၊ အဘသည်
ဆိတ်ကေလး တစ်ေကာင်ကုိ တစ်ခါမျှ မေပး ။ 30 ြပည်တနဆ်ာ မိနး်မတို့ ှင့်
ေပါင်းေဖါ်၍ မိမိ
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ဥစ္စာ ကုိြဖ နး်
ေသာ ဤ
သား ငယ်ေရာက်လာ ေသာအခါ မူကား ၊ အဘ
သည် ဆူ
ေအာင်ေကျွးေသာ ာွးကေလး ကုိ သတ် ေလ ပီတကားဟု ဆုိ ၏။ 31အဘကလည်း
၊ ငါသ့ား ၊ သင် သည် ငါ ့ ထံမှာ အစ ် ေန ၏။ ငါ ၏ဥစ္စာ ှ ိသမျှ သည် သင် ၏ဥစ္စာြဖစ်
၏။ 32သင် ၏ညီ မူကား
အထက်ကေသ ၏။ ယခု
ှင်ြပန် ၏။ အထက်ကေပျာက် ၏။ ယခု
ေတွ့ြပန် ၏။ ထုိေကာင့်
ေပျာ်ေမွ့ ဝမ်းေြမာက် စရာအေကာင်း ှ ိ ၏။ အဘဆုိ သည် ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။

16
1တပည့် ေတာ်တို့အားတစ်ဖန်
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ေငရွတတ် ေသာသူ တစ် ေယာက်၌ ဘ ာစုိး
ှ ိ ၏။ ထုိ
ဘ ာစုိးသည် သခင် ၏ဥစ္စာ များ ကုိ ဖျက်ဆီး သည်အေကာင်း ကုိ သူတစ်ပါး
တို့သည် သခင်ေ ှ ၌အြပစ်တင် ကေသာ်၊ 2သခင်သည် ဘ ာစုိး
ကုိ ေခါ် ၍ ၊ သင် ၏အမူအရာ၌ ငါ ကား ရေသာစကားကား အဘယ်သို့ နည်း။
ဘ ာစုိး
အရာ၌ မှတ်သားေသာ စာရင်း ကုိ ေပး
ေလာ။့ ယခု
မှစ၍ဘ ာစုိး မ လပ်ုရ ဟု ဆုိ ၏။ 3 ထုိအခါ
ဘ ာစုိး က၊ ငါသည် အဘယ်သို့ ြပ ရမည်နည်း။ ငါ ၏သခင် သည် ဘ ာစုိး
အရာကုိ ှ တ် ေလ ပီ။ လယ် လပ်ုြခင်းငှာမ စွမ်း ိင်ု ။ သူေတာင်းစား လပ်ုြခင်းငှာ
ှက်ေကာက် ၏။ 4ဘ ာစုိး အရာမှ ကျ သည်ေနာက်
သူတစ်ပါးတို့သည် မိမိ
တို့ အိမ် ၌
ငါ ့ ကုိလက်ခံ ေစြခင်းငှာအဘယ်သို့ ငါ ြပ ရမည်ကုိ ငါသိ ၏ဟ၍ူစိတ်ထဲ၌ ကံစည်
ပီးမှ၊ 5သခင် ၏ေငွ ှ ိေသာသူအေပါင်း တို့ ကုိ ေခါ် ၍ ၊ ငါ ၏သခင် ကုိ ဆပ်ေပး ရန်
သင်၌အဘယ်မျှေလာက် ှိ သနည်းဟု တစ်ေယာက်ကုိေမး လျှင်၊ 6 ထုိသူက၊ ဆီ
အခွက် တေထာင် ေပးရန် ှ ိပါသည်ဟဆုို ၏။ ဘ ာစုိးကလည်း ၊ သင် ၏ စာရင်း
ကုိယူ ၍ အေသာ့
ထုိင် ပီးလျှင် ၊ အခွက်ငါးရာ ကုိ ေရးမှတ် ေလာဟ့ဆုို ၏။ 7 ထုိေနာက်
အြခား ေသာသူကုိေခါ်၍၊ ငါ၏ သခင်ကုိဆပ်ေပး ရနသ်င် ၌ အဘယ်မျှေလာက် ှိ
သနည်းဟု ေမး



ှ င်လကုာ 16:8 2296 ှ င်လကုာ 16:16

လျှင် ၊ ထုိ
သူက၊ ဂျ ံ စပါးအတင်း တစ်ေထာင် ေပးရန် ှ ိပါသည်ဟု ဆုိ
၏။ ဘ ာစုိးကလည်း၊ သင် ၏ စာရင်း ကုိယူ ၍
အတင်း ှစ်ရာ ကုိ ေရးမှတ် ေလာဟ့ု ဆုိ ၏။ 8 မတရား ေသာ ထုိ
ဘ ာစုိး သည် လိမ္မာ
စွာြပ သည်ကုိ သခင် သည် ချးီမွမ်း ေလ၏။ အေကာင်းမူကား ၊ ေလာကီ
သား တို့သည် မိမိ
တို့ အမှု ကုိ ေဆာင်ရွက်ရာတင်ွ ၊ အလင်း သို့ ေရာက်ေသာသူ တို့ ထက် သာ၍လိမ္မာ
က၏။ 9တဖန်
ငါ ဆုိ သည်ကား၊ သင်တို့သည် စုေတ့
ေသာအခါ ၊ အစ ်အ မဲ တည်ေသာ ဗိမာန် ၌ သင် တို့ ကုိ လက်ခံ လတံေ့သာ အေဆွ
ှိေစြခင်းငှာ မ မဲေသာ ေလာကီစည်းစိမ် ကုိသုံးေဆာင် ကေလာ။့ 10အနည်းငယ် ေသာ
အမှု၌
သစ္စာ ှ ိေသာသူ သည် ကီး ေသာအမှု၌ လည်း
သစ္စာ ှ ိ လိမ့်မည်။ အနည်းငယ် ေသာအမှု၌
သစ္စာ မ ှိေသာသူ သည် ကီး ေသာအမှု၌
သစ္စာ မ ှိ။ 11 သို့ ြဖစ်၍
မ မဲေသာ ေလာကီ
စည်းစိမ်ကုိ သုံးရာတင်ွ သင်တို့သည် သစ္စာ
မ ှိ လျှင် ၊ မှန် ေသာစည်းစိမ်ကုိ သင် တို့ ၌ အဘယ်သူ အပ် မည်နည်း။ 12 သူတစ်ပါး
အမှု ၌
သင်တို့သည် သစ္စာ
မ ှိလျှင် ၊ အဘယ်သူ သည် အပုိင် ေပး မည်နည်း။ 13 အဘယ် အေစခံ မျှ သခင်
ှစ် ဦးအေစ ကုိ မခံ ိင်ု ။ သခင်တစ်ဦး ကုိမုနး် ၍
တစ်ဦး ကုိချစ် မည်။ သခင်တစ်ဦး မီှခုိ ၍
တစ်ဦး ကုိ မခန ့မ်ညား ြပ မည်။ သင်တို့သည် ဘုရားသခင် ၏ အေစ
ကုိ၎င်း ၊ ေလာကီစည်းစိမ် ၏အေစကုိ၎င်း မ
ခံ ိင်ု က ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။
14 ေငွ ကုိ တပ်မက်ေသာ ဖာရိ ှဲ တို့သည် ထုိ
စကားများ ကုိ ကား လျှင် ၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိ ြပက်ယယ်ြပ က၏။ 15 ေယ ှုကလည်း၊
သင် တို့သည် လူ
များ ေ ှ မှာ ေြဖာင့်မတ် ဟနေ်ဆာင် ေသာ်လည်း ၊ ဘုရားသခင် သည် သင်
တို့၏စိတ် ှလံးု ကုိ သိြမင် ေတာ်မူ၏။ လူ
သေဘာ အားြဖင့် အြမတ် ထားေသာအရာသည် ဘုရားသခင့် ေ ှ ေတာ်၌ စက်ဆုပ်
ရံွ ှာဘွယ်ြဖစ်၏။ 16 ေယာဟန် မေရာက်မီှတိင်ုေအာင် ပညတ္တိ ကျမ်း ှင့်
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အနာဂတ္တ ိ ကျမ်း ှ ိ၏။ ေယာဟနလ်က်ထက်မှစ၍ ဘုရားသခင် ၏ ိင်ုငံ ေတာ် ှင့်
ယှ ်ေသာဧဝံေဂလိ တရားကုိ ေဟာလျက် ှိ၏။ လူများတို့သည်လည်း ိင်ုငံေတာ် ကုိ
အ ိင်ုအထက်ဝင် က၏။ 17 ပညတ္တိ ကျမ်း၌ အငယ်ဆုံးေသာ ဗိနဓု္
တစ် လံးု ပျက်စီး လယ်ွ ထက် ၊ ေကာင်းကင် ှင့် ေြမ ကီး ပျက်စီး လယ်ွ၏။

18အကင်သူသည် မိမိ
မယား ှင့်ကွာ ၍
အြခားေသာ မိနး်မ ှင့် စုံဘက် ြခင်း ကုိ ြပ ၏။ ထုိသူသည်မိမိမယား ကုိ ြပစ်မှား
၏။ လင် ကွာ ေသာမိနး်မ ှင့် စုံဘက် ြခင်းကုိ ြပ ေသာသူ သည်လည်း သူ့ မယားကုိ
ြပစ်မှားသည် ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။

19တစ်ဖနတံ်ု ၊ သူေဌး
တစ် ေယာက်သည် နေီမာင်း ေသာ ကမ္ဗလာ ှင့် ပိတ်ေချာ ကုိဝတ်ဆင် ၍ ၊ ကာမဂုဏ်
စည်းစိမ် ၌ ေနတိ့င်ုး ေပျာ်ေမွ့ လျက်ေန၏။ 20လာဇ ု အမည် ှိေသာ သူဆင်းရဲ တစ်
ေယာက်သည် တကုိယ်လံးု၌ အနာစိမ်း ေပါက်၍ ၊ 21 သူေဌး ၏စားပဲွ မှ ကျ ေသာ
စား ပ်ုစားေပါက် ကုိ စား
ပါရေစဟု ေတာင့်တ ေသာစိတ် ှင့်
သူေဌး အိမ် တံခါး နား မှာ တံးုလံးု
ေန၏။ ေခွး တို့သည် လာ
၍
အနာစိမ်း များကုိ လျက် က၏။ 22တေနသ့၌ ထုိဆင်းရဲသား သည် ေသ
လနွ၍် ၊ ေကာင်းကင်တမန် တို့သည် အာြဗဟံ ၏ရင်ခွင် သို့
ပို့ ေဆာင် က၏။ သူေဌး
သည်လည်း ေသ လနွ၍်
သ ဂ ဟ် ြခင်းကုိ ခံရေလ၏။ 23 မရဏာ ိင်ုငံ၌
ြပင်းြပ စွာေသာေဝဒနာကုိ ခံရ
လျက် ေမျှာ် ကည့် ၍ ၊ အာြဗဟံ ကုိ၎င်း ၊ အာြဗဟံ ၏ ရင်ခွင် ၌
လာဇ ု ကုိ၎င်းအေဝး က ြမင် လျှင်၊ 24 အိုအဘ အာြဗဟံ ၊ အကျွ ်ပ်ု ကုိ ကယ်မ
သနားေတာ်မူပါ။ အကျွ ်ပ်ုသည် ဤ
မီးလျှ ံ ၌
ြပင်းစွာ ခံရေသာေကာင့် ၊ လာဇ ု
သည် မိမိ
လက် ဖျား ကုိ ေရ
၌ ှစ် ၍ အကျွ ်ပ်ု လျှာ ကုိ ေအး
ေစြခင်းငှာ သူ့ကုိ အကျွ ်ပ်ု ှ ိရာသို့ ေစလွှတ် ေတာ်မူပါဟု ဟစ်ေကာ် ေလ၏။ 25အာ
ြဗဟံ ကလည်း ၊ ငါသ့ား ၊ သင် သည် အသက် ှင်စ ်အခါ ချမ်းသာ ရ သည်ကုိ၎င်း၊
လာဇ ု
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သည် ဆင်းရဲ စွာေနရသည်ကုိ၎င်း ေအာက်ေမ့ ေလာ။့ ယခု
မူကား ၊ သူသည်သက်သာ ြခင်း ှ ိ၏။ သင် သည် ဒကု္ခ ေဝဒနာ ကုိ ခံရ၏။ 26 ထုိမှတ
ပါး ၊ ငါ တို့ ှင့်
သင် တို့ စပ်ကား ၌
အလနွ် နက်လှေသာ ေချာက် ကီးတည် လျက် ှိ၏။ ထုိေကာင့်
ဤအရပ်မှ သင် တို့ ှ ိရာသို့
ကူးချင် ေသာသူ မ ကူး ိင်ု ။ ထုိ
အရပ်မှ ငါ တို့ ှ ိရာသို့
ကူး ချင်ေသာသူလည်း မ
ကူး ိင်ု ဟု ဆုိ ၏။ 27 သူေဌး ကလည်း၊ အိအုဘ
၊ ထုိသို့ မှနလ်ျှင်၊ 28အကျွ ်ပ်ု၌ ညီ
ငါး ေယာက် ှိ ပါသည်ြဖစ်၍ ၊ သူ
တို့သည်ဤ ြပင်းြပ စွာခံရာအရပ် သို့ မ ေရာက် မည် အေကာင်း ၊ သူ
တို့အား သက်ေသခံ ေစြခင်းငှာ ၊ လာဇ ု
ကုိ အကျွ ်ပ်ု အဘ ၏အိမ် သို့
ေစလွှတ် ေတာ်မူပါ။ အကျွ ်ပ်ုေတာင်းပန် ပါ၏ဟု ေြပာဆုိ လျှင်၊ 29 အာြဗဟံ က၊
သင်၏ညီတို့ ၌ ေမာေ ှ မှစ၍ ပေရာဖက် များ ှ ိ က၏။ ပေရာဖက် တို့၏ စကားကုိ
နားေထာင် ကေစဟဆုို ၏။ 30 သူေဌးကလည်း၊ မ
ဟတ်ုပါ အဘ
အာြဗဟံ ။ ေသ
ေသာလစုူထဲက
တစ်ေယာက်ေသာသူသည် ထေြမာက်၍
သူ တို့ ှ ိရာသို့
သွား လျှင် ၊ သူတို့သည် ေနာင်တရ ကပါလိမ့်မည်ဟုဆုိ ေသာ်၊ 31 အာြဗဟံက၊ သူ
တို့သည် ေမာေ ှ ၏စကား၊ ပေရာဖက် တို့၏စကားကုိ နား
မ ေထာင်လျှင် ၊ တစ်ေယာက် ေသာသူသည် ေသ
ြခင်းမှ ထေြမာက် ေသာ်လည်း မ ယုံကည် ိင်ု ကဟု အာြဗဟံဆုိသည် ဟု မိန ့် ေတာ်
မူ၏။

17
1တပည့် ေတာ်တို့အား
တဖန်မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ မှားယွင်း စရာအေကာင်း ှ ိ ရမည်။ သို့ ေသာ်လည်း
မှားယွင်းစရာအေကာင်း ကုိ ြဖစ်ေစ ေသာသူ သည် အမဂင်္လာ ှိ၏။ 2 ဤ သူငယ်
တစ်စုံတစ်ေယာက် ကုိ မှားယွင်း ေစသည်ထက် ၊ လည်ပင်း ၌ ကိတ်ဆုံ ေကျာက် ကုိ
ဆဲွ ၍
ပင်လယ် ၌
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ချ ြခင်းကုိ ခံရလျှင်
အေနသာ၍ ေကာင်း၏။ 3သင်တို့သည် ကုိယ်ကုိကုိယ် သတိြပ ကေလာ။့ သင် ၏
ညီအစ်ကုိ သည် သင့်ကုိြပစ်မှား လျှင်
သူ့ ကုိ ဆုံးမ
ေလာ။့ သူသည် ေနာင်တရ လျှင်
သူ ၏အြပစ် ကုိလွှတ်ေလာ။့ 4တစ်ေန ့ြခင်းတင်ွ ခုနစ် ကိမ်ေြမာက်ေအာင် သင့် ကုိ
ြပစ်မှား ၍ ၊ ခုနစ် ကိမ်ေြမာက်ေအာင် သင့် ထံသို့ လှည့် ၍ ေနာင်တရ ပါ၏ဟဆုို လျှင်
၊ သူ
၏အြပစ် ကုိ လွှတ်ေလာ့ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
5 တမန်ေတာ် တို့က၊ အကျွ ်ပ်ု တို့ ယုံ ကည် ြခင်းစိတ်ကုိ တိးုပွား ေစေတာ်မူပါဟု
သခင် ဘုရားကုိ ေတာင်းပန် ကလျှင် ၊ 6သခင် ဘုရားက ၊ သင် တို့သည် မုနည်င်း ေစ့
ခန ့မ်ျှေလာက် ေသာ ယုံကည် ြခင်း ှ ိလျှင်
ထုိ သဖနး်ပင် ကုိ၊ အချင်းအပင်၊ သင်သည် အြမစ် ှင့်တကွ ှ တ် ၍
ပင်လယ် ၌ စုိက် လျက်ေနေလာဟ့ု ဆုိ
ကေသာ် သင် တို့ စကားကုိ နားေထာင် လိမ့်မည်။ 7 အေစအပါး သည် လယ်ထွန်

ေသာ်၎င်း ၊ သုိး
၊ ာွးေကျာင်းေသာ်၎င်း၊ လယ်ြပင် မှ လာ ၍ အိမ်သို့ ဝင်ေသာအခါ၊ ထုိအေစအပါး
ကုိ၊ အေသာ့
လာ ၍ စားပဲွ၌ ေလျာင်း ေလာဟ့ု သင် တို့တင်ွ
အဘယ်သူ ေြပာ မည်နည်း။ 8 ထုိအေစအပါး ကုိ၊ ငါစားစရာ ဘို့ ြပင် ေလာ။့ ငါစား
ေသာက် စ ် တင်ွခါးကုိစည်း ၍
ငါ ့ ကုိ လပ်ုေကျွး ေလာ။့ ထုိေနာက်မှ သင် သည် စား
ေသာက် ရမည်ဟု ေြပာ မည်မ ဟတ်ုေလာ။ 9 ထုိအေစအပါး သည် သခင်စီရင်
သည်အတိင်ုး ြပ ေသာေကာင့် ၊ သခင်၌ ေကျးဇူးတင် သေလာ။ ေကျးဇူး မ တင်။
10 ထုိနည်းတူ မှာထား ေတာ်မူသမျှ တို့ ကုိ သင် တို့သည် ကျင့် ပီးမှ ၊ ငါတို့သည် သခင်၌
ေကျးဇူးြပ ေသာ အေစအပါး ြဖစ် သည်မ ဟတ်ု။ ဝတ်ေြပ ံု မျှသာ ှိသည်ဟု ဝနခံ် က
ေလာ့ ဟမိုန ့် ေတာ်မူ၏။

11 ေယ ု ှလင် မိ သို့
က ေတာ်မူစ ် ၊ ှမာရိ ြပည် ှင့် ဂါလိလဲ ြပည်စပ်ကား ၌
ေ ှာက်သွား ေတာ်မူ၏။ 12 ရွာ တ ရွာသို့
ဝင် ေတာ်မူသည်တင်ွ ၊ နူာစဲွ ေသာ သူ
တစ်ကျပ်ိ တို့သည် ခရီးဦး ကိ ြပ ၍ အေဝး
ကရပ် လျက်၊ 13သခင် ေယ ှု ၊ အကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိ ကယ်မ သနားေတာ်မူပါဟု ဟစ်ေကာ်
က၏။ 14 ေယ ှု သည် ြမင် ေတာ်မူလျှင် ၊ သင်တို့သည် ယဇ် ပုေရာဟိတ်ထံသို့ သွား ၍
ကုိယ် ကုိြပ ကေလာ့ ဟု မိန ့်
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ေတာ်မူသည်အတိင်ုး၊ သူ
တို့သည် သွား စ ် တင်ွသန ့် ှ င်း ြခင်းသို့ ေရာက် က၏။ 15 ထုိသူ တို့တင်ွ
တစ် ေယာက်ေသာသူသည် အနာ
ေရာဂါကင်းလတ်ွသည်ကုိ
သိြမင် လျှင်၊ ြပနလ်ာ ၍ ကီး ေသာအသံ ှင့်
ဘုရားသခင် ၏ ဂုဏ် ေတာ်ကုိ ချးီမွမ်းေလ၏။ 16 ေြခ ေတာ်ရင်း၌
ြပပ်ဝပ် ၍
ေကျးဇူ ေတာ် ကီးလှပါသည်ဟု ဝနခံ်ေလ၏။ ထုိသူ
သည် ှမာရိ လြူဖစ် သတည်း။ 17 ေယ ှု ကလည်း ၊ တစ်ကျပ်ိ ေသာသူ တို့သည်
သန ့် ှ င်းြခင်းသို့ ေရာက် ကသည်မ ဟတ်ုေလာ။ ကုိး
ေယာက် ေသာသူ
တို့သည်အဘယ်မှာ ှိ ကသနည်း။ 18ဤတစ်ပါး အမျ ိးသားကုိထား ၍ ဘုရားသခင်
၏ဂုဏ် ေတာ်ကုိ ချးီမွမ်း ြခင်းငှာြပနလ်ာ ေသာသူ တစ်ေယာက် မျှ
မ ှိ သေလာ ဟု ေမး ေတာ်မူ ပီးမှ ၊ 19သင်ထ ၍ သွား ေလာ။့ သင် ၏ယုံကည် ြခင်း
သည် သင် ၏အနာကုိ ငိမ်း ေစ ပီ ဟု ထုိသူ
အား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။
20 ဖာရိ ှဲ တို့သည် လာ၍၊ ဘုရားသခင် ၏ ိင်ုငံ ေတာ်သည် အဘယ်ကာလ မှ
တည် ပါမည်နည်းဟု ေမးေလျှာက် ကလျှင် ၊ ေယ ှု က၊ ေကာင်းကင် ိင်ုငံ ေတာ်သည်
မျက်ြမင် ေသာအရာ၌
မ တည် ။ 21ဤအရပ် ၌ကည့် ပါ။ ထုိ
အရပ်၌ ကည့်ပါဟု ေြပာ စရာအခွင့်မ ှ ိ။ အေကာင်းမူကား ၊ ဘုရားသခင် ၏ ိင်ုငံ
ေတာ်သည် သင် တို့၏အထဲ ၌ ှိ သည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။

22တဖန် တပည့် ေတာ်တို့အား မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ သင်တို့သည် လူ
သား ၏ေနရ့က် တစ် ရက်ကုိမျှ ေတွ့ြမင် လို ၍ ၊ မ
ေတွ့ မြမင်ရေသာအချနိ် ကာလ ေရာက် လိမ့်မည်။ 23ဤ အရပ်၌ကည့် ပါ။ ထုိ
အရပ်၌ကည့် ပါဟု သင် တို့ အားေြပာဆုိ ေသာ်လည်း မ လိက်ု မ သွား က ှင့်။

24 ေကာင်းကင် တစ်ဘက်မှ
ြပက် ေသာလျှပ်စစ် သည် ေကာင်းကင် အ ှ ံအြပား ထွနး်လင်း သက့ဲသို့ ၊ လူ
သား
သည် မိမိ
ေနရ့က် ၌
ြဖစ် ေတာ်မူလတံ။့ 25 ထုိသို့ မ ြဖစ် မီှသူ သည် များစွာ ေသာဆင်းရဲ ဒကု္ခကုိ၎င်း ၊
ယခု
လမူျ ိ း ၏ ြငင်းပယ် ြခင်းကုိ၎င်း ခံရမည်။ 26 ေနာဧ လက်ထက် ၌ ြဖစ် သက့ဲသို့ လူ
သား လက်ထက် ၌



ှ င်လကုာ 17:27 2301 ှ င်လကုာ 18:2

ြဖစ် လိမ့်မည်။ 27 ေနာဧ သည် သေဘင်္ာ ထဲသို့ ဝင် ၍၊ ေရ
လွှမ်းမုိးြခင်းြဖစ် သြဖင့်
လခူပ်သိမ်း တို့ ကုိ သုတ်သင်ပယ် ှင်း သည် ေန ့
တိင်ုေအာင် လမူျားတို့သည် စား
ေသာက် လျက်၊ ထိမ်းြမား စုံဘက် လျက်ေနက၏။ 28 ထုိနည်းတူ ၊ ေလာတ
လက်ထက် ၌
လမူျားတို့သည်စား ေသာက် ေရာင်း ဝယ် လျက်၊ စုိက်ပျ ိ း လျက်၊ အိမ် ေဆာက် လျက်
ေနသက့ဲသို့ ၎င်း၊ 29 ေလာတ သည် ေသာဒံု
မိ မှ ထွက် ေသာေန ့၌ ေကာင်းကင် မှ
ကန ့် ှင့် ေရာေသာမီး မုိဃ်းရွာ ၍
ထုိလူ
အေပါင်း တို့ ကုိ သုတ်သင် ပယ် ှင်းသက့ဲသို့ ၎င်း ၊ 30လူ သား ေပါ်ထွနး် ေသာေန ့၌
ြဖစ် လိမ့်မည်။ 31 ထုိ ေနရ့က် ၌
အိမ်မုိး ေပါ်မှာ ှ ိ ေသာသူ သည် မိမိ
အိမ် ထဲမှာ ှိေသာဥစ္စာ ကုိ ယူ
ြခင်းငှာမ ဆင်း ေစ ှင့်။ ထုိအတူ
၊ လယ် ၌ ှိေသာသူ သည် ေနာက် သို့ လှည့် ၍
မ ြပနလ်ာေစ ှင့်။ 32 ေလာတ၏မယား ကုိ ေအာက်ေမ့ ကေလာ။့ 33အကင်သူ သည်
မိမိ
အသက် ကုိ ကယ်ဆယ် ြခင်းငှာ ှာ ကံ ၏။ ထုိသူသည် အသက် ှုံး လိမ့်မည်။
အကင်သူ သည် အသက် ှုံး ၏။ ထုိသူသည်မိမိအသက် ကုိ ကယ်ဆယ် လိမ့်မည်။
34 ငါ ဆုိသည်ကား၊ ထုိ
ေနည့ ့် တင်ွ အိပ်ရာ တစ်ခု ၌
ှိ ေသာသူ ှစ် ေယာက်တို့တင်ွတစ် ေယာက်ကုိ သိမ်းယူ ၍
တစ် ေယာက်မူကား ေနရစ် ရလတံ။့ 35 ကိတ်ဆုံ ကိတ် ေသာသူ ှစ် ေယာက်တို့တင်ွ
တစ် ေယာက်ကုိသိမ်းယူ ၍ တစ် ေယာက်မူကား
ေနရစ် ရလတံ။့ 36လယ်၌ ှိေသာ သူ ှစ်ေယာက်တို့တင်ွ တစ်ေယာက်ကုိ သိမ်းယူ၍
တစ်ေယာက်မူကား ေနရစ်ရလတံ့ ဟု မိန ့ေ်တာ်မူလျှင်၊ 37သခင် ၊ အဘယ် အရပ်၌ ထုိသို့
ြဖစ်မည်နည်းဟု ေမးေလျှာက် ကေသာ်၊ အေသ ေကာင် ှိရာအရပ် ၌ ေရွှ လင်းတ
တို့သည် စုေဝး ကလတံ့ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။

18
1လူ တို့သည် အား
မ ေလျာဘဲ့ ကိ းစား ၍
ဆုေတာင်း ရ မည်အေကာင်း ကုိ ဥပမာ
စကားအားြဖင့်မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ 2 မိ တစ် မိ ၌
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ဘုရားသခင် ကုိ မ
ေကာက်ရွ ံ ၊ လူ
ကုိ အား
မ နာတတ်ေသာ တရားသူ ကီး တစ် ေယာက် ှိ ၏။ 3 ထုိ မိ ၌ ေန ေသာ မုတ်ဆုိး
မ တစ်ေယာက်သည် တရားသူ ကီး ထံသို့ သွား ၍ ၊ ကျွနမ် ရနဘ်က် ကုိ လက်စားေချ
ေလာက်ေအာင်အြပစ်အေလျာက် ဒဏ် စီရင်ပါဟု ေတာင်းပန် ေသာ်လည်း၊ 4တရား မ
စီရင်ဘဲ ကာြမင့် စွာေန၏။ ထုိေနာက် တရားသူ ကီး က၊ ငါသည် ဘုရားသခင် ကုိ မ
ေကာက်ရွ ံ ၊ လူ
ကုိ အား
မ နာတတ်ေသာသူ ြဖစ် ေသာ်လည်း ၊ 5 ဤ မုတ်ဆုိးမ သည် ငါ ့ ကုိေ ှာင့် ှက်
ေသာေကာင့်
သူ့ ဘက်၌ တရားစီရင် မည်။ သို့ မဟတ်ု အစ ် လာ ၍ ငါ ့ ကုိ ပင်ပနး် ေစလိမ့်မည်
ဟု စိတ်ထဲ၌ အ ကံ ှိ၏။ 6 မတရား ေသာ ထုိတရားသူ ကီး ၏ အ ကံကုိမှတ် ကေလာ။့
7 ဘုရားသခင် ေရွးေကာက် ေတာ်မူေသာသူ တို့သည်ည ့် ေန ့မြပတ်ေအာ်ဟစ် ၍
ေတာင်းေလျှာက် လျှင်၊ ဘုရားသခင်သည် သူ
တို့ဘက်၌ တရား
မ စီရင်ဘဲ ေန
ေတာ်မူမည်ေလာ။ ကာြမင့်စွာသည်းခံ ေတာ်မူမည်ေလာ။ 8 ငါ ဆုိသည်ကား ၊ သူ
တို့ဘက်၌
အလျင်အြမန် တရား စီရင်ေတာ် မူမည်။ သို့ ေသာ်လည်း လူ သား သည် ကလာ
ေသာအခါ ယုံကည် ြခင်းကုိ ေြမ ကီး ေပါ်မှာ ေတွ့ မည်ေလာ ဟု သခင်ဘုရားသည်
မိန ့် ေတာ်မူ၏။

9 ကုိယ် ကုသုိလ် ကုိ အမီှြပ ၍
သူတစ်ပါး ကုိ မထီမ့ဲြမင် ြပ တတ်ေသာသူ အချ ိ တို့အား
မိန ့် ေတာ်မူေသာ ဥပမာ
ကား ၊ 10 လူ ှစ် ေယာက်တို့သည် ဆုေတာင်း ပဌနာြပ ြခင်းငှာဗိမာန် ေတာ်ေပါ်သို့
တက် က၏။ တစ် ေယာက်ကား
ဖာရိ ှဲ ြဖစ်၏။ တစ် ေယာက်ကား အခွနခံ် ြဖစ်၏။ 11ဖာရိ ှဲ သည် တစ်ေယာက်တည်း
ရပ် လျက်၊ အိဘုုရားသခင် ၊ သူ
တစ်ပါး တို့သည် အ ိင်ု အထက်လယူုြခင်း၊ မတရားသြဖင့်ကျင့် ြခင်း၊ သူ့
မယားကုိြပစ်မှားြခင်းအြပစ် ှိသက့ဲသို့ အကျွ ်ပ်ု ၌မ ှိသည်သာမက ၊ ဤ
အခွနခံ် က့ဲသို့ ပင် မ
ဟတ်ုေသာေကာင့်
ေကျးဇူး ေတာ် ကီးလှေပ၏။ 12အကျွ ်ပ်ု သည် ခု ှစ်ရက်တင်ွ
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ှစ် ရက်အစာေ ှာင် ပါ၏။ ဥစ္စာ ှ ိသမျှ တို့ ကုိ ဆယ်ဘို့တဘို့ လှူပါ၏ဟူ ဆုေတာင်း
ပဌနာြပ ၏။ 13အခွနခံ် မူကား ၊ အေဝး
ကရပ် ၍ ေကာင်းကင် သို့ မ ေမျှာ် မ ကည့် ဝ့ံ ဘဲ ရင်ပတ် ကုိခက် လျက် ၊ အို
ဘုရားသခင် ၊ အြပစ် များေသာ အကျွ ်ပ်ု ကုိ သနား
ြခင်းက ုဏာစိတ် ှိေတာ်မူပါဟဆုုေတာင်း ေလ၏။ 14 ငါဆုိ သည်ကား၊ ထုိသူ
သည် အြပစ် ေြပလျက် မိမိ
အိမ် သို့ ြပနသွ်ား ၏။ ဖာရိ ှဲ မူကား အြပစ်မေြပ။ အေကာင်းမူကား ၊ ကုိယ်ကုိကုိယ်
ချးီေြမာက် ေသာသူ မည်သည်ကား ၊ ှမ့်ိချ ြခင်းသို့ ေရာက်လတံ။့ ကုိယ်ကုိကုိယ် ှမ့်ိချ
ေသာသူ မည်သည်ကား၊ ချးီေြမာက် ြခင်းသို့ ေရာက်လတံ့ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။

15 ထုိအခါ သူငယ် တို့ ကုိ လက်ေတာ် ှင့်တို့ ေစြခင်းငှာ အထံ ေတာ်သို့ ေဆာင်ခ့ဲ သည်
ကုိ တပည့် ေတာ်တို့သည် ြမင် လျှင်
အြပစ်တင် က၏။ 16 ေယ ှု သည် ထုိသူငယ် တို့ ကုိ ေခါ် ေတာ်မူ၍ ငါ ့ ထံသို့ လာ ပါ
ေလေစ။ မ
ဆီးတား က ှင့်။ ဘုရားသခင် ၏ ိင်ုငံ ေတာ်သည် ထုိသို့ ေသာ
သူတို့၏ ိင်ုငံ ြဖစ် ၏။ 17 ငါ အမှန် ဆုိသည်ကား၊ အကင်သူ သည် ဘုရားသခင်
၏ ိင်ုငံ ေတာ်ကုိ သူငယ် က့ဲသို့ မ ခံ မယူ၊ ထုိသူသည် ိင်ုငံ ေတာ်သို့
မ ဝင် ရ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
18အရာ ှိ တစ် ေယာက်က၊ ေကာင်းြမတ် ေသာဆရာ ၊ ထာဝရ
အသက် ကုိ အေမွခံ ရအံ့ေသာငှာအကျွ ်ပ်ုသည် အဘယ် အမှုကုိ ြပ ရပါမည်နည်း
ဟု ေမး
ေလျှာက် ေသာ်၊
19 ေယ ှု က၊ ငါ ့ကုိ ေကာင်းြမတ် သည်ဟု အဘယ်ေကာင့် ေခါ် သနည်း။ ဘုရားသခင်
တစ်ပါးတည်း သာ
ေကာင်းြမတ် ေတာ်မူ၏။ 20သင်သည် ပညတ် ေတာ်တို့ ကုိ သိ
သည်မဟတ်ုေလာ။ သူ့
မယားကုိ မ
ြပစ်မှား ှင့်။ လအူသက်ကုိမသတ် ှင့်။ သူ့ဥစ္စာကုိမ
ခုိး ှင့်။ မမှန် ေသာ သက်ေသကုိ မ
ခံ ှင့်။ မိဘ
ကုိ ိုေသ စွာြပ ေလာ့ ဟု မိန ့် ေတာ်မူလျှင် ၊
21အ ှင်ဘုရား၊ ထုိ
ပညတ် ှိသမျှ တို့ ကုိ ငယ် ေသာအရွယ်မှစ၍ အကျွ ်ပ်ုေစာင့်ေ ှာက် ပါ ပီဟု ေလျှာက်
ြပနသ်ည်ကုိ ေယ ှု သည်ကား လျှင်
သင် သည် တစ်ခု လို ေသး ၏။ 22 ကုိယ် ဥစ္စာ ှ ိသမျှ ကုိ ေရာင်း ၍
ဆင်းရဲ ေသာသူတို့အား ေပးေဝ
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ေလာ။့ ထုိသို့ ြပ လျှင်ေကာင်းကင် ဘုံ၌
ဘ ာ ကုိ ရ
လိမ့်မည်။ သို့ ပီးမှလာ ၍ငါ ့ ေနာက် သို့ လိက်ုေလာ့ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 23 ထုိသူသည်
များစွာ ေသာဥစ္စာ ကုိ ရတတ်ေသာသူြဖစ် ၍ ၊ ထုိ
စကားကုိကား လျှင်
အလနွစိ်တ်မသာ သည် ှင့် သွား ေလ၏။ 24 ထုိသို့
စိတ်မသာ သည်ကုိ ေယ ှု သည် ြမင် ေတာ်မူလျှင် ၊ ဥစ္စာ ရ တတ်ေသာသူ သည်
ဘုရားသခင် ၏ ိင်ုငံ ေတာ်သို့
အလနွဝ်င် ခဲ လှ၏။ 25 ကုလားအပ်ု သည် အပ် နဖား ကုိ လျှ ိ လယ်ွ ၏။ ေငရွတတ်
ေသာသူသည် ဘုရားသခင် ၏ ိင်ုငံ ေတာ်သို့
ဝင် ခဲသည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 26 ကား ေသာသူ တို့ကလည်း၊ သို့ ြဖစ်လျှင် အဘယ်သူ
သည် ကယ်တင် ေတာ်မူြခင်းသို့ ေရာက် ိင်ု မည်နည်းဟု ေြပာဆုိ က၏။ 27 ကုိယ်ေတာ်
ကလည်း ၊ လူ မ တတ် ိင်ုေသာအမှု ကုိ ဘုရားသခင် တတ် ိင်ုေတာ်မူ သည် ဟု မိန ့်
ေတာ်မူ၏။

28 ထုိအခါ ေပတ ု က၊ အကျွ ်ပ်ု တို့သည် ှိသမျှကုိ စွန ့ပ်စ် ၍ ကုိယ်ေတာ် ေနာက်
သို့ လိက်ု ကပါ ပီဟု ေလျှာက် ေလေသာ်၊ 29 ကုိယ်ေတာ် က၊ ငါ အမှန် ဆုိသည်ကား ၊
အကင်သူ သည် ဘုရားသခင် ၏ ိင်ုငံ ေတာ်ေကာင့် ၊ အိမ်ရာ ၊ မိဘ
၊ ညီအစ်ကုိ ၊ သား
မယား တည်းဟေူသာတစ်ပါးပါးကုိ စွန ့် ၏။ 30 ထုိသူ သည် ယခု
ကာလ ၌
အဆများစွာ ေသာအကျ ိးကုိ၎င်း ၊ ေနာင် ဘဝ ၌
ထာဝရ အသက် ကုိ၎င်း ခံရ လတံ့ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
31 ထုိအခါ
ကုိယ်ေတာ်သည် တစ်ကျပ်ိ ှစ်ပါးေသာတပည့် ေတာ်တို့ ကုိ ေခါ် ၍၊ ငါတို့သည် ေယ
ု ှလင် မိ သို့
ယခု
သွား က၏။ ပေရာဖက် များ ေရးမှတ် သမျှ သည် လူ
သား ၌
ြပည့်စုံ ရလိမ့်မည်။ 32တစ်ပါး အမျ ိးသားတို့လက်သို့အပ် ှံ ြခင်း၊ ြပက်ယယ်ြပ ြခင်း၊
ည ်းဆဲ ြခင်း၊ တံေတးွ ှင့် ေထွးြခင်းကုိ ခံရလိမ့်မည်။ 33 သူတို့သည် လသူား
ကုိ ိုက်ပုတ် ၍ သတ် ကလိမ့်မည်။ သုံး
ရက်ေြမာက်ေသာေန ့၌
ထေြမာက် လိမ့်မည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 34 ထုိ စကားေတာ်တစ်ခွနး် ကုိမျှ တပည့်
ေတာ်တို့သည်နား မလည်က။ ထုိ
အေကာင်း အရာသည် ဝှက်ထား လျက် ှိ သည်ြဖစ်၍ မိန ့် ေတာ်မူချက်အနက် ကုိ မ
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ရိပ်မိ က။
35 ေယရိေခါ မိ အနးီ ၌
ှိေတာ်မူစ ် တင်ွ၊ လကူနး် တစ် ေယာက်သည် လမ်း နား မှာထုိင် ၍
ေတာင်းစား ေလ၏။ 36 ထုိ လကူနး်သည် လမ်း၌ လူ
များသွား သံကုိ ကား လျှင်
အဘယ်သို့ ြဖစ် သနည်းဟေုမး ၏။ 37 နာဇရက် မိ သားေယ ှု ကသွား ေကာင်း ကုိ
သူတစ်ပါးေြပာ လျှင် ၊ 38 ဒါဝိဒ် ၏သား ေတာ်ေယ ှု ၊ အကျွ ်ပ်ု ကုိ ကယ်မ သနားေတာ်
မူပါဟုဟစ်ေကာ် ေလ၏။ 39 ထုိသူ ကုိ တိတ်ဆိတ် စွာေနေစြခင်းငှာ ေ ှ ေတာ်၌ သွား
ေသာသူ တို့သည်ေငါက် ၍
ဆုိကေသာ်လည်း၊ ဒါဝိဒ် ၏ သား
ေတာ်၊ အကျွ ်ပ်ု ကုိ ကယ်မ သနားေတာ်မူပါဟု သာ၍
ဟစ်ေကာ် ကေလ၏။ 40 ေယ ှု သည်လည်းရပ် ေတာ်မူလျက်၊ ထုိသူ
ကုိ ေခါ် ခ့ဲဟု အမိန ့် ေတာ် ှိ၏။ လကူနး် သည် အထံ
ေတာ်သို့ ချ ်းကပ် ပီးမှ ၊ သင် ၌အဘယ်သို့ ြပ ေစလို သနည်း ဟု ေမး ေတာ်မူလျှင်၊

41သခင် ၊ အကျွ ်ပ်ု မျက်စိြမင်ေစြခင်းငှာ ြပ ေတာ်မူပါဟု ေလျှာက် ေလေသာ်၊ 42 ေယ ှု
က၊ မျက်စိြမင် ေစ။ သင် ၏ ယုံကည် ြခင်းသည် သင့် ကုိ ကယ်မ ပီ ဟမိုန ့် ေတာ်မူ၏။
43 ထုိခဏြခင်း တင်ွ ထုိသူ
သည် မျက်စိ ြမင်၍
ဘုရားသခင် ၏ဂုဏ် ေတာ်ကုိ ချးီမွမ်းလျက် ေနာက် ေတာ်သို့ လိက်ုေလ၏။ လူ
အေပါင်း တို့သည် ြမင် လျှင်
ဘုရားသခင် ကုိ အံဩ့ချးီမွမ်း က၏။

19
1 ေယ ှုသည် ေယရိေခါ မိ သို့ ဝင် ၍
ေ ှာက်သွား ေတာ်မူ၏။ 2 ထုိအခါ ဇက္ခဲ အမည် ှိ ေသာ အခွန် ေခါင်းတစ်ေယာက်
ှိ ၏။ ထုိသူ
သည် ေငရွတတ် ေသာသူ ြဖစ် ၏။ 3 ေယ ှု သည် အဘယ်သို့ ေသာသူြဖစ် သည်ကုိ
ထုိသူ
သည် ကည့် လိ၍ု ၊ လအူစုအေဝးများ ေသာေကာင့် ၊ မိမိ
အရပ် လည်း နမ့်ိ သည်ြဖစ် ၍
မ ြမင် ိင်ု ။ 4 ထို့ ေကာင့် က ေတာ်မူမည့်လမ်းတင်ွ
ေ ှ သို့ ေြပး ၍
ကုိယ်ေတာ် ကုိ ြမင် အံေ့သာငှာ သဖနး်ပင် တပင်ကုိ
တက် ေလ၏။ 5 ထုိအရပ် သို့
ေယ ှု သည် ေရာက် ေတာ်မူေသာအခါ ေမျှာ် ကည့် ၍
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ထုိသူ ကုိ ြမင်ေတာ်မူလျှင်၊ 6 ဇက္ခဲ ၊ ြမနြ်မန် ဆင်း ေလာ။့ သင် ၏အိမ် ၌
ယေန ့ငါ တည်း ေနမည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ ဇက္ခဲသည် အလျင်အြမန် ဆင်း ၍
ဝမ်းေြမာက် ေသာစိတ် ှင့် ကုိယ်ေတာ် ကုိ မိမိအိမ်၌ ဧည့်ခံ ေလ၏။ 7 ထုိအေကာင်း
ကုိလအူေပါင်း တို့သည်ြမင် လျှင် ၊ ဆုိး
ေသာလူ ၏ အိမ်သို့ ဝင် ၍ လပ်ုေကျွးြခင်းကုိ ခံ
ေတာ်မူပါသည်တကားဟု က့ဲရဲ အြပစ်တင် က၏။ 8 ဇက္ခဲ သည်လည်းရပ် ေန၍ ၊
သခင် ၊ အကျွ ်ပ်ု ၏ ဥစ္စာ
တစ်ဝက် ကုိ ဆင်းရဲ ေသာသူ တို့အား ေပး
ပါ၏။ တစ်စုံတစ်ေယာက် ေသာသူ၏ဥစ္စာအနည်းငယ် ကုိ အကျွ ်ပ်ုယူ မိလျှင် ၊ ေလး
ဆြပန် ၍ ေပးပါ၏ဟု သခင် ဘုရားကုိ
ေလျှာက်ဆုိ ၏။
9 ေယ ှု ကလည်း ၊ ဤသူ သည် အာြဗဟံ ၏သား ြဖစ် သည် ှင့် အေလျာက်၊ ယေန ့
ပင် ကယ်တင် ေတာ်မူြခင်း ေကျးဇူးသည် ဤ
အိမ် အေပါ်မှာသက်ေရာက် ေလ၏။ 10လူ သား သည် ေပျာက် ေသာသူ တို့ ကုိ ှာ ၍
ကယ်တင် အံေ့သာငှာ ကလာ သတည်း ဟု ဇက္ခဲ ကုိ မိန ့် ေတာ်မူ၏။
11 ထုိအခါ ေယ ု ှ လင် မိ အနးီ သို့ ေရာက် ေတာ် မူ၍၊ ဘုရားသခင် ၏ ိင်ုငံ
ေတာ်သည် ချက် ြခင်း ေပါ်ထွနး် မည်ဟု လူများထင်မှတ် ေသာေကာင့် ၊ ပရိသတ်
အလယ် ၌
မိန ့် ေတာ်မူေသာ ဥပမာ
ကား ၊ 12အမတ် တစ် ေယာက်သည် မင်း ကီး အရာကုိ ခံ
လိ၍ု
မိမိ ြပည် သို့ ြပနလ်ာ မည်ဟု အ ကံ ှိလျက် ေဝး
ေသာ ြပည် သို့ သွား ၏။ 13 မသွားမီှ မိမိ
ငယ်သား တစ်ကျပ်ိ ကုိေခါ် ၍၊ ေငတွစ် ပိဿာ စီအပ်ေပး လျက် ငါြပန် ၍ မ
လာမီှတိင်ုေအာင်ကုနသွ်ယ်ြခင်းအမှုကုိြပ ကေလာ့ဟု မှာထား ေလ၏။ 14 ြပည်သား
အချ ိ သည် ထုိအမတ် ကုိ မနာလို
၍ ၊ ထုိသူ
၏ အအပ်ုအချ ပ် ကုိ ငါ တို့မ ခံလို ပါဟု တမန် ကုိ သူ့
ေနာက် သို့ ေစလွှတ် က၏။ 15 ထုိအမတ် သည် မင်း ကီး အရာ ကုိခံ ၍
ြပနလ်ာ ေတာ်မူေသာအခါ၊ ေငွ ခံ ေသာ ငယ်သား တို့သည် အသီးအသီးအဘယ်မျှ
ေလာက်အြမတ်ရ သည်ကုိ သိ
ြခင်းငှာ သူ တို့ ကုိေခါ် ေချဟု အမိန ့် ေတာ် ှိ၏။ 16 ပဌမ သူ သည် လာ
၍ ၊ သခင် ၊ ကုိယ်ေတာ် ေပးေသာ ေငတွပိဿာ အားြဖင့်အခွက် တဆယ်
အြမတ်ရ ပါ ပီဟု ေလျှာက် လျှင်၊ 17သခင်က၊ သာဓု
၊ ငယ်သား ေကာင်း ၊ သင်သည် အမှုငယ် ၌
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သစ္စာေစာင့် ေလ ပီ။ မိ ဆယ် မိ ကုိ အပ်ုစုိး ေလာဟ့ု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
18 ဒတိုယ သူ သည် လာ
၍ ၊ သခင် ၊ ကုိယ်ေတာ် ေပးေသာ ေငွတပိဿာ အားြဖင့် ငါး ပိဿာ အြမတ်ရပါ ပီ
ဟု ေလျှာက် လျှင်၊ 19သခင်က၊ သင် သည် မိ ငါး မိ ကုိ အပ်ုစုိး ေလာ့ဟု မိန ့် ေတာ်
မူ၏။

20 အြခား ေသာသူ သည်လာ ၍ ၊ သခင် ၊ အကျွ ်ပ်ုသည် ပဝါ ၌ ထုပ် ထားေသာ
ကုိယ်ေတာ် ၏ ေငတွပိဿာ
ှိ ပါ၏။ ကုိယ်ေတာ် သည် ခဲယ ်း ေသာသူ ြဖစ် သည် ှင့်၊ 21 ကုိယ်မ သုိ မထားေသာ

ဥစ္စာကုိသိမ်းယူ ၍ ၊ ကုိယ်မ စုိက် မပျ ိ းေသာ လယ်၌ရိတ် တတ်သည်ကုိ အကျွ ်ပ်ု
ေထာက် ၍ ကုိယ်ေတာ်ကုိ ေကာက် ပါသည်ဟု ေလျှာက် လျှင်၊ 22သခင်က၊ ဆုိးညစ်
ေသာငယ်သား ၊ သင် ၏ စကား
ကုိသာလိက်ု၍ သင် ၏အမှုကုိ ငါစီရင် မည်။ ငါ သည် ခဲယ ်း ေသာသူ ြဖစ် လျက်
ကုိယ်မ သုိမထားေသာ ဥစ္စာကုိ သိမ်းယူ ၍၊ ကုိယ်မ စုိက်ပျ ိ း ေသာ လယ်၌ရိတ် သည်
ကုိ
သင် သိ သည်မှနလ်ျှင်၊ 23 ငါ ့ ေငွ ကုိပဲွစား လက်သို့
အဘယ်ေကာင့် မ အပ် သနည်း။ ထုိသို့အပ်လျှင် ငါ ြပနလ်ာ ေသာအခါ
ေငရွင်း
ှင့်
အဘုိးကုိ ရ
ိင်ုသည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ ပီး ေသာ်၊ 24အေ ခအရံတို့အား၊ ေငတွပိဿာ ကုိ သူ့
လက်မှ
ှ တ် က။ အခွက် တဆယ် ှိ ေသာသူ အားေပး ကဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 25အေ ခအရံ

တို့ကလည်း၊ သခင် ၊ ထုိသူ
၌ အခွက် တဆယ် ှိ ပါ၏ဟု ေလျှာက် ကလျှင် ၊ 26 ငါ ဆုိသည်ကား ၊ အကင်သူ
သည်ရတတ်၏။ ထုိသူအား ေပး
ဦးမည်။ အကင်သူသည် ဆင်းရဲ ၏။ ထုိသူ၌
ှိ သမျှကုိပင်
ှ တ် လိမ့်မည်။ 27 ထုိမှတပါး ငါ ၏အအပ်ုအချ ပ် ကုိ မ
ခံလို ေသာ ငါ ့ ရနသူ် တို့ ကုိ ေခါ် ခ့ဲ က။ ငါ ့ ေ ှ မှာ သတ် ကဟု စီရင် ေတာ်မူသည်
ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။ 28 ထုိသို့
မိန ့် ေတာ်မူ ပီးမှ ၊ တပည့်ေတာ်တို့ ေ ှ ၌ က ၍ ေယ ု ှလင် မိ သို့
ခရီးသွား ေတာ်မူ၏။ 29 သံလင်ွ အမည် ှိေသာ ေတာင် ေြခရင်း၌
ဗက်ဖာေဂ ရွာ ှင့်
ေဗသနိ ရွာအနးီသို့



ှ င်လကုာ 19:30 2308 ှ င်လကုာ 19:43

ေရာက်ေတာ်မူ ေသာအခါ ၊ တပည့် ေတာ် ှစ် ေယာက်တို့ ကုိ ေစလွှတ် ၍၊ 30သင်တို့
ေ ှ ၌ ှိေသာရွာ သို့ သွား က။ ထုိ
ရွာသို့
ေရာက် လျှင် အဘယ်သူ မျှ မစီး
ဘူးေသာြမည်းကေလး ချည်ေ ှာင် လျက် ှိသည်ကုိ သင်တို့သည် ေတွ့ လိမ့်မည်။
ြမည်း ကိ း ကုိြဖည် ၍
ေဆာင်ခ့ဲ က။ 31 သူတစ်ပါး က အဘယ်ေကာင့် ြမည်း ကိ းကုိ ြဖည် သနည်းဟု သင်
တို့ ကုိဆုိ လျှင် ၊ သခင် အလို ှ ိ သည်ဟု ြပနေ်ြပာ ကေလာ့ ဟု မှာထား ေတာ်မူ၏။
32 ထုိသို့ ေစလွှတ် ေသာသူ တို့သည်သွား ၍
စကား ေတာ်အတိင်ုး
ေတွ့ က၏။ 33 ြမည်း ကိ းကုိ ြဖည် စ ်တင်ွြမည်း ှင် တို့က ၊ အဘယ်ေကာင့် ြမည်း
ကိ းကုိ ြဖည် သနည်းဟုဆုိ လျှင်၊ 34သခင် အလို ှ ိ သည်ဟု ြပနေ်ြပာ က၏။ ေယ ှု
ထံေတာ်သို့
ြမည်းကေလး ကုိ ေဆာင်ခ့ဲ ၍ ၊ 35 ြမည်း ေကျာေပါ်မှာ မိမိ တို့ အဝတ် ကုိ တင် ပီး
လျှင် ကုိယ်ေတာ် ကုိ စီး ေစက၏။ 36 ခရီးသွား ေတာ်မူစ ် တင်ွ လမူျားတို့သည် မိမိ
တို့ အဝတ် ကုိ လမ်း ၌
ခင်း က၏။ 37 သံလင်ွ ေတာင် ေပါ်က ဆင်း ရာအရပ်သို့
ေရာက် ေတာ်မူေသာအခါ ၊ တပည့် ေတာ်များ အေပါင်း တို့သည် မိမိတို့ ြမင် ခ့ဲ ပီးေသာ
တနခုိ်း ေတာ်များ ကုိေထာက် ၍ ဝမ်းေြမာက် ေသာစိတ် ှင့် ဘုရားသခင် ကုိ ေထာမနာ
ြပ ၍၊ 38ထာဝရ ဘုရား၏ အခွင့် ှင့် ကလာ ေတာ်မူေသာ ှင်ဘုရင် သည် မဂင်္လာ ှိ
ေစသတည်း။ ေကာင်းကင် ဘဝဂ် ဝယ်
ဘုနး် ကီး ပါေစသတည်းဟု ေကးေကာ် က၏။ 39လအူစုအေဝး ၌ ပါေသာ ဖာရိ ှဲ
အချ ိ တို့က၊ အ ှင် ဘုရား၊ ကုိယ်ေတာ် ၏တပည့် တို့ ကုိ ဆုံးမ
ပါဟု ေလျှာက် ကေသာ်၊ 40 ေယ ှုကလည်း၊
ငါဆုိ သည်ကား၊ ဤ
သူတို့သည် တိတ်ဆိတ် စွာေနလျှင်
ေကျာက်ခဲ တို့သည် ချက်ြခင်းေကးေကာ် ကလိမ့်မည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
41 ေယ ု ှလင် မိ အနးီ သို့ ေရာက်၍ ကည့် ြမင်လျက် ငိေု ကး ေတာ်မူ၍ ၊ 42အချင်း
မိ ၊ သင် ၏ ငိမ်သက် ြခင်း ှင့်
စပ်ဆုိင်ေသာအရာ တို့ ကုိ သင်၏လက်ထက် ယခု ကာလ၌ပင်
သင်သည် သိ
ရလျှင် မဂင်္လာ ှိ၏။ ယခုမူကား၊ ထုိအရာတို့ ကုိ သင် ၏မျက်စိ ေ ှ မှာ
မထင် ှားေစြခင်းငှာဝှက်ထား လျက် ှိ၏။ 43အေကာင်းမူကား ၊ သင့် ကုိ ကည့် ှု
ြပ စုေတာ် မူေသာ ေကျးဇူး ကုိ သင်သည် မသိမမှတ်ေသာေကာင့်၊ သင် ၏ ရနသူ်
တို့သည် သင့် ပတ်လည် တင်ွ တပ် တည်၍
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ေလး မျက် ှာ၌ ဝုိင်းရံလျက် ချ ပ်ထား ပီးလျှင်၊ 44 သင်၏ကုိယ် မှစ၍ သင် ၏
သားသမီး
တို့ ကုိ ေြမ ှင့်တညီတည်းညိသြဖင့် ၊ သင် ၏ေကျာက် တစ်ခုေပါ်မှာ တစ်ခု မျှ
ထပ်ဆင့်၍
မ ကျနရ်စ် ေစြခင်းငှာြပ ကေသာအချနိ် ကာလသည် ေရာက် လိမ့်မည် ဟု မိန ့် ေတာ်
မူ၏။

45 ဗိမာန် ေတာ်သို့
ဝင် ေတာ်မူ ပီးလျှင် ၊ ဗိမာနေ်တာ်၌ ေရာင်း ဝယ်ေသာသူတို့ ကုိ ှင်ထုတ် လျက်၊ 46 ငါ ့
အိမ် သည် ဆုေတာင်း ရာအိမ် ြဖစ် ၏ဟု ကျမ်းစာ ၌ လာေသာ်လည်း၊ သင် တို့သည်
ထုိအိမ် ကုိ ဓားြပ တင်ွး ြဖစ် ေစ က ပီတကား ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 47 ကုိယ်ေတာ်သည်
ေနတိ့င်ုး ဗိမာန် ေတာ်၌
ဆုံးမ ဩဝါဒေပး ေတာ်မူ၏။ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အ ကီး၊ ကျမ်းြပ ဆရာ၊ လူ
တို့ တင်ွအ ကီးအကဲ ြဖစ် ေသာသူ တို့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ သတ် ြခင်း ငှာ ှာ က
ေသာ်လည်း ၊ 48လူ အေပါင်း တို့သည် ေဒသနာေတာ်ကုိ ေစ့ေစ့
နားေထာင် ေသာေကာင့်
သတ် ိင်ုေသာအခွင့် ကုိ မ
ေတွ့ မရက။

20
1တစ်ေနသ့၌ ကုိယ်ေတာ် သည် ဗိမာန် ေတာ်တင်ွ
လူ များကုိ ဆုံးမ
ဩဝါဒေပး၍
ဧဝံေဂလိ တရားကုိ ေဟာေတာ်မူစ ် ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အ ကီး၊ ကျမ်း ြပ ဆရာ၊
လအူ ကီးအကဲ တို့သည် လာ ၍၊ 2 ကုိယ်ေတာ် သည် ဤ
အမှုများကုိ အဘယ် အခွင့် ှင့် ြပ သည်ကုိ၎င်း ၊ ထုိ
အခွင့် ကုိ အဘယ်သူ ေပး သည်ကုိ၎င်း၊ အကျွ ်ပ်ု တို့အား ေြပာ ပါဟု ဆုိ
ကေသာ် ၊ 3 ကုိယ်ေတာ်က၊ ငါ သည် တစ်စုံတစ်ခုကုိေမး ဦးမည်။ သင် တို့ ေြဖ က

ေလာ။့ 4 ေယာဟန် ၏ ဗတ္တိဇံ
တရားသည် ဘုရား
က ြဖစ် သေလာ။ လူ
က ြဖစ်သေလာ ဟု ေမး ေတာ်မူ၏။ 5 ထုိသူတို့သည် အချင်းချင်း ဆင်ြခင် ၍ ၊
ဘုရားက ြဖစ်သည်ဟု ငါတို့ ေြဖ လျှင် ၊ သင်တို့သည် ေယာဟန် ကုိ အဘယ်ေကာင့် မ
ယုံ သနည်းဟု သူေမး
ေလဦးမည်။ လူ
က
ြဖစ်သည်ဟု ငါတို့ေြဖ လျှင် ၊ 6 ေယာဟန် သည် ပေရာဖက် ြဖစ် သည်ကုိ လူ
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အေပါင်း တို့သည် ယုံ
သြဖင့်
ငါ တို့ ကုိ ေကျာက်ခဲ ှင့် ပစ် ကလိမ့်မည်ဟု အချင်းချင်းဆင်ြခင် ပီးမှ၊ 7အဘယ် က
ြဖစ် သည်ကုိ အကျွ ်ပ်ုတို့မ သိ ပါဟု ြပနေ်ြပာ က၏။

8 ေယ ှု ကလည်း ၊ ထုိအတဤူ အမှုများကုိအဘယ် အခွင့် ှင့်
ငါြပ သည်ကုိ ငါ မ ေြပာ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
9 ထုိအခါ
ပရိသတ် တို့အား
မိန ့် ေတာ်မူေသာဥပမာ ကား၊ လူ တစ်ဦး သည် စပျစ် ဥယျာ ် ကုိ စုိက်ပျ ိ း ပီး မှ
လပ်ုေဆာင် ေသာသူတို့အား ဥယျာ ် ကုိငှား ၍
အြခားေသာြပည်သို့ ကာြမင့် စွာ သွား ေန၏။ 10ကာလအချနိတ်နလ်ျှင် ၊ လပ်ုေဆာင်
ေသာသူတို့သည် စပျစ် သီး အချ ိ ကုိ ေပး
ေစြခင်းငှာ ဥယျာ ် ှ င်သည် သား
ငယ်ကုိ ေစလွှတ် ေလ၏။ ဥယျာ ်ေစာင့် တို့သည် ငယ်သား ကုိ ိုက် ၍
လက်ချည်း လွှတ် လိက်ုက၏။ 11 ေနာက်တစ်ဖန် အြခား ေသာ ငယ်သား ကုိ ေစလွှတ်
ြပနလ်ျှင် ၊ ဥယျာ ်ေစာင့်တို့သည် သူ့
ကုိ ိုက် ၍
အ ှက်ခဲွ ပီး မှလက်ချည်း လွှတ် လိက်ု က၏။ 12 ေနာက်တစ်ဖန် အြခား ေသာ
ငယ်သားကုိ ေစလွှတ် ြပန် လျှင် ၊ သူ့
ကုိဒဏ်ရာ ေပါ်ေအာင် နာကျင်စွာ ိုက် ှင်ထုတ် က၏။ 13 ထုိအခါ
ဥယျာ ် ှ င် က၊ ငါသည် အဘယ်သို့ ြပ ရမည်နည်း။ ငါ ၏ချစ် သား ကုိ ငါေစလွှတ်
မည်။ ထုိသူတို့ သည် ငါသ့ား ကုိြမင်လျှင် အားနာ
ေကာင်းအားနာကလိမ့်မည်ဟု ဆုိ ၏။ 14 ဥယျာ ်ေစာင့် တို့သည် သား
ကုိြမင် လျှင် ၊ ဤသူ
သည် အေမွခံ ြဖစ် ၏။ လာက။ သူ့
ကုိ သတ် ကကုနအံ်။့ ထုိသို့
သူ၏ အေမွ ဥစ္စာကုိ ငါ တို့ ရ
ကလိမ့်မည်ဟု အချင်းချင်း တိင်ုပင် ပီးမှ၊ 15 ဥယျာ ် ှ င်၏သား ကုိ ဥယျာ ် ြပင် သို့

ထုတ် ၍
သတ်ပစ် က၏။ သို့ ြဖစ်လျှင် ဥယျာ ် ှ င် သည် ဥယျာ ်ေစာင့် တို့ ကုိ အဘယ်သို့ ြပ
မည်နည်း။ 16 ဥယျာ ် ှ င်သည်
လာ၍
ထုိ သူ တို့ ကုိ သုတ်သင် ပယ် ှင်း ပီးမှထုိဥယျာ ် ကုိ အြခား ေသာသူတို့အား ေပး
လိမ့်မည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ ပရိသတ်တို့သည် ကား လျှင်
ထုိသို့ မ ြဖစ် ပါေစ ှင့်ဟု ေလျှာက် ကေသာ် ၊ 17 ကုိယ်ေတာ်သည် ထုိသူ
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တို့ ကုိ ကည့် ှု ၍ ၊ တိက်ုကုိတည်လပ်ု ေသာသူ များ ပယ် ထားေသာ ေကျာက် သည်
ေနာက်တစ်ဖန် တိက်ုေထာင့် အထွဋ်ဖျား သို့ ေရာက် ြပန၏်ဟေူသာ ကျမ်းစာ ချက်သည်
အဘယ်သို့ ဆုိလို သနည်း။ 18အကင်သူ သည် ထုိ
ေကျာက် အေပါ်သို့ ကျ ၏။ ထုိသူ
သည် ကျ ိး လတံ။့ အကင်သူ ၏အေပါ်သို့ ထုိ
ေကျာက် သည် ကျ ၏။ ထုိသူသည် ညက်ညက် ေကလတံ့ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
19 ထုိအခါ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အ ကီး၊ ကျမ်းြပ ဆရာတို့သည် မိမိ
တို့ ကုိ ရည်ေဆာင် ၍
ထုိ ဥပမာ စကားကုိ ေဟာေြပာ ေတာ်မူသည်ကုိသိ ေသာေကာင့်
ကုိယ်ေတာ်ကုိ ဖမ်းဆီး ြခင်းငှာ ှာ ကံ က၏။ သို့ ေသာ်လည်း လူ များ ကုိေကာက် ၍
ေနရက၏။ 20 ထုိအခါ
ဖာရိ ှ ဲတို့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိေချာင်းေြမာင်း လျက်၊ စကား
ေတာ်၌ အြပစ် ကုိ ှာ ၍ မိ ဝန် မင်း လက် သို့ အပ် ှံ ေသာ ခွင့် ကုိ ရ ြခင်း ငှာ
သူေတာ်ေကာင်း ြဖစ် ေယာင်ေဆာင် ေသာသူလျှ ိ တို့ ကုိ အထံ
ေတာ်သို့ ေစလွှတ် က၏။ 21 ထုိသူလျှ ိ တို့က၊ အ ှင် ဘုရား၊ ကုိယ်ေတာ် သည် လူ
မျက် ှာ ကုိ မ
ေထာက် ဘဲ ေြဖာင့်မတ် စွာဆုံးမ ဩဝါဒေပး ၍ ၊ ဘုရားသခင် ၏ တရားလမ်း ကုိ
ဟတ်ုမှန် စွာ ြပ ေတာ်မူသည်ကုိ အကျွ ်ပ်ုတို့ သိ ကပါ၏။ 22အကျွ ်ပ်ု တို့သည် ကဲသာ
ဘုရင်အား အခွန် ကုိဆက် အပ် သေလာ၊ မ
ဆက်အပ်သေလာဟု ေမး
ေလျှာက် က၏။
23 ကုိယ်ေတာ်သည် ထုိသူ
တို့၏ ပရိယာယ် ကုိ သိမှတ် ေတာ်မူလျှင် ၊ သင်တို့ သည် ငါ ့ ကုိ အဘယ်ေကာင့်
စုံစမ်း ေ ှာင့် ှက် ကသနည်း။ 24 ေဒ နာ ရိ တစ် ြပား ကုိ ြပ ပါ။ အဘယ်သူ ၏ပုံ ၊
အဘယ်သူ၏လိပ်စာ ပါ ပါသနည်း
ဟု ေမး
ေတာ်မူလျှင် ၊ ကဲသာ ဘုရင်၏ပုံ၊ လိပ်စာပါပါသည်ဟု ေလျှာက် ကေသာ် ၊
25 ကုိယ်ေတာ်က၊
ကဲသာ ဘုရင်၏ဥစ္စာ ကုိ ကဲသာ
ဘုရင်အား ဆက်ေပး ကေလာ။့ ဘုရားသခင် ၏ဥစ္စာ ကုိ ကား
ဘုရားသခင် အား ဆက်ေပးကေလာ့ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 26 ထုိသူတို့သည် လူ
များေ ှ တင်ွ စကား
ေတာ်၌ အြပစ် မ ေတွ့ ိင်ု သြဖင့်
ြပနေ်ြပာ ေတာ်မူေသာစကားကုိ အံဩ့
၍
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တိတ်ဆိတ် စွာေနက၏။
27ထေြမာက် ှင်ြပနြ်ခင်းမ ှိ ဟြုငင်းခုံ တတ်ေသာ ဇဒ္ဒ ကဲ
အချ ိ သည်လည်း
အထံ ေတာ်သို့ ချ ်းကပ် ၍၊ 28အ ှင် ဘုရား၊ မယား
ှိ ေသာသူ သည်သား မ ှိဘဲေသ လျှင် ၊ သူ၏မယား
ကုိ သူ့
ညီ သိမ်းယူ ၍
အစ်ကုိ အမျ ိး မြပတ်ဆက် ယ်ွ ေစဟု အကျွ ်ပ်ု တို့ အား ေမာေ ှ စီရင် ပါ ပီ။

29 ညီအစ်ကုိ ခုနစ် ေယာက် ှိ ပါ၏။ အစ်ကုိအ ကီး သည် မိနး်မ ှင့်စုံဘက် ၍
သား မ ှိဘဲေသ လျှင်၊ 30 သူ၏မယားကုိ သူ့ညီအ ကီးသိမ်းယူ၍ သားမ ှိဘဲေသြပန်
ေလ၏။ 31 ထုိအတူ တတိယ သူ မှစ၍ တစ်ေယာက်ေနာက်တစ်ေယာက်ခုနစ် ေယာက်
ေသာ ညီအစ်ကုိတို့သည် ထုိ မိနး်မ ကုိသိမ်းယူ ၍
သား ကုိ မ
ကျနရ်စ် ေစဘဲ ေသ က၏။ 32 ေနာက်ဆုံး ၌
မိနး်မ သည်လည်း ေသ ေလ၏။ 33 သို့ ြဖစ်၍ ထေြမာက် ရာကာလ၌
ထုိမိနး်မ သည်အဘယ်သူ ၏မယား ြဖစ် ရပါမည်နည်း။ ထုိသူ
ခုနစ်
ေယာက်တို့သည် ထုိမိနး်မ ှင့်စုံဘက် က ပီဟေုလျှာက် က၏။
34 ေယ ှု ကလည်း ၊ ယခု
ဘဝ သား တို့သည် စုံဘက် ြခင်း၊ ထိမ်းြမား ေပးစားြခင်းကုိ ြပ တတ်က၏။ 35 ေနာင်
ဘဝကုိ၎င်း ၊ ေသ
ြခင်းမှ
ထေြမာက် ြခင်းကုိ၎င်းရထုိက် သည်ဟု မှတ်ေတာ်မူြခင်းကုိ ခံရေသာသူ
တို့သည် စုံဘက် ြခင်း၊ ထိမ်းြမား ေပးစား ြခင်း ကုိ မ ြပ တတ် က။ 36 ေသ ြခင်း
ှင့်အစ ် ကင်းလတ်ွ ၍ ေကာင်းကင် တမန်က့ဲသို့ ြဖစ် သည်သာမက ၊ ထေြမာက်
ြခင်း၏သား ြဖစ်
ေသာေကာင့် ဘုရားသခင် ၏သား ြဖစ် က၏။ 37 ထုိမှတပါး၊ ေမာေ ှ သည် ထာဝရ
ဘုရားကုိ အာြဗဟံ ၏ဘုရား ၊ ဣဇာက် ၏ဘုရား ၊ ယာကုပ် ၏ဘုရား
ဟု ချ ံ ခဏ်း၌
ေခါ်ေဝါ် ေသာအခါ ေသ လနွေ်သာသူ တို့သည် ထေြမာက် ေကာင်း ကုိ ေဖာ်ြပ ခ့ဲ ပီ။

38 ဘုရားသခင် သည် ေသ
ေနေသာသူတို့၏ဘုရားမ ဟတ်ု ။ အသက် ှင်ေသာသူတို့၏ဘုရား ြဖစ်ေတာ်မူ၏။
ထုိသူအေပါင်း တို့သည် ဘုရားသခင် ၌
အသက် ှင် ကသည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
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39 ကျမ်း ြပ ဆရာ အချ ိ တို့ က၊ အ ှင် ဘုရား၊ ကုိယ်ေတာ်၏စကား သည်
ေလျာက်ပတ် ပါ၏ဟု ေလျှာက် က၏။ 40 ေနာက်တစ်ဖန် အလျှင်း မ ေမး မေလျှာက်ဝ့ံ
က၊ 41 ေယ ှု ကလည်း ၊ ခရစ်ေတာ် သည် ဒါဝိဒ် ၏သား ြဖစ် သည်ဟု အဘယ်ေကာင့်
ဆုိ ကသနည်း။ 42 ဒါဝိဒ် ၏စကား မှာ၊ ထာဝရ
ဘုရားက၊ သင် ၏ရနသူ် တို့ ကုိ သင် ၏ေြခ တင် ရာငါမ ချ မထားမီှတိင်ုေအာင်ငါ ့
လက်ျာ ဘက်၌
ထုိင် ေနေလာဟ့၊ု 43 ငါ ့သခင် အား မိန ့် ေတာ်မူသည်ဟု ဆာလံ
ကျမ်းစာ ၌ ဒါဝိဒ်ဆုိသတည်း။ 44 ထုိသို့ ဒါဝိဒ် သည် ခရစ်ေတာ် ကုိ သခင် ဟ၍ူေခါ်
လျှင်
အဘယ်သို့ သူ ၏သား ြဖစ် သနည်း ဟု ေမး ေတာ်မူ၏။
45 ပရိသတ် များ
နားေထာင် စ ်တင်ွတပည့် ေတာ်တို့ အား တဖန်မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ 46 ကျမ်းြပ
ဆရာတို့ ကုိ ေ ှာင် ကေလာ။့ သူ
တို့သည် ှည်ေသာအကင်္ျ ီ ကုိဝတ်လျက် လည် ြခင်းငှာ အလို ှ ိ က၏။ ေဈး
၌ ိုေသစွာ ှ တ်ဆက် ြခင်းကုိ၎င်း ၊ ပဲွ သဘင်၊ တရားစရပ် တို့ ၌
ြမင့်ြမတ် ေသာေနရာထုိင်ရာ ကုိ၎င်း ှစ်သက် က၏။ 47 သူတို့သည် မုတ်ဆုိးမ အိမ်
ကုိ လယူု
သိမ်းစား၍
အြပစ် မေပါ်ေစြခင်းငှာ ှည် စွာေသာပဌနာ စကားကုိ ရွတ်တတ်က၏။ ထုိသူ
တို့သည် သာ၍ ကီးစွာ ေသာဒဏ် ကုိခံရ ကလတံ့ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။

21
1 ထုိေနာက် ကုိယ်ေတာ်သည် ေမျှာ် ကည့် ၍ ၊ ေငွရတတ် ေသာသူ တို့သည်အလှူဒါန
ကုိ ဘ ာတိက်ု ထဲသို့
သွင်းချ သည်ကုိ ြမင် ေတာ်မူ၏။ 2ဆင်းရဲ ေသာ မုတ်ဆုိးမ တစ် ေယာက်သည်လည်း
ေကးနီ ဒဂင်္ ါး ှစ် ြပား သွင်းချ သည်ကုိ ြမင် ေတာ်မူလျှင်၊

3 ငါ အမှန် ဆုိသည်ကား ၊ ထုိ
ဆင်းရဲ ေသာ မုတ်ဆုိးမ သည် အြခားေသာသူအေပါင်း တို့ထက် သာ၍သွင်းချ ပီ။

4အေကာင်းမူကား ၊ ထုိသူ
အေပါင်း တို့သည် မိမိ
တို့ ကယ်ဝ ေသာ စည်းစိမ် ထဲက ှ တ်၍ ဘုရားသခင်၏ အလှူ ေတာ်စုထဲသို့ သွင်းချ
က၏။ ထုိမိနး်မ မူကား ၊ အလနွဆ်င်းရဲလျက်ပင်မိမိ အသက်ေမွးစရာ ဥစ္စာ ှ ိသမျှ ကုိ
သွင်းချေလ ပီ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။

5လူ အချ ိ တို့သည် လာ၍ ဗိမာန် ေတာ်သည် တင့်တယ် ေသာေကျာက် ြပား ှင့်၎င်း ၊
ပူေဇာ် သက္ကာများ ှင့်၎င်း
ဆင်ြပင် လျက် ှိပါ၏ဟေုလျှာက် ကလျှင် ၊ 6 ကုိယ်ေတာ်က၊
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ဤအရာ များကုိ သင်တို့သည် ယခုြမင် ရက၏။ မ
ဖိ မချဘဲ ေကျာက် တစ်ခုေပါ်မှာ တစ်ခု မျှ
မတည် မေနရေသာ အချနိ် ကာလေရာက် လိမ့်မည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
7 သူ တို့ကလည်း ၊ အ ှင် ဘုရား၊ ထုိ
အမူအရာတို့သည် အဘယ် ကာလမှြဖစ် ပါမည်နည်း။ ထုိ
အမှုအရာ တို့သည် ြဖစ် ချနိန်းီေသာအခါ အဘယ် ပုပ္ပ နမိိတ်ေပါ်ထွနး် ပါမည်နည်း
ဟု ေမး
ေလျှာက် ကလျှင်၊ 8 ကုိယ်ေတာ်က၊ သင်တို့သည် လှည့်ြဖား ြခင်းသို့ မ
လိက်ုမပါမည်အေကာင်း သတိြပ ကေလာ။့ အများ
ေသာသူတို့က၊ ငါ သည် ဤမည်ေသာသူြဖစ် ၏။ အချနိ် ကာလလည်း
ေရာက်လာ ပီဟဆုို လျက် ငါ ၏အေယာင် ကုိ ေဆာင်၍
ေပါ်လာ ကလိမ့်မည်။ ထုိသူ
တို့ေနာက် သို့ မ
လိက်ု က ှင့်။ 9သင်တို့သည် စစ်တိက်ု ြခင်းအေကာင်း၊ ပုနက်န် ြခင်းအေကာင်းကုိ
သိတင်း ကား ရေသာအခါ စုိးရိမ် တနုလ်ှုပ် ြခင်းမ ှိ က ှင့်။ ထုိအမှုအရာ များသည်
အရင် ြဖစ် ရ မည်။ သို့ ေသာ်လည်း အဆုံး သည် အလျင်အြမန် မ ြဖစ် ေသး။
10 ထုိမှတစ်ပါး ၊ လူ
တမျ ိး ှင့် တမျ ိ း ၊ တစ် ိင်ုငံ ှင့် တစ် ိင်ုငံ ရနဘ်က် ြပ ကလိမ့်မည်။ 11အရပ် ရပ်
တို့ ၌
ကီးစွာ ေသာ ေြမလှုပ် ြခင်း၊ အစာ
ေခါင်းပါးြခင်း၊ ကာလနာ
များြပားြခင်းတို့သည် ြဖစ် က လိမ့်မည်။ မုိးေကာင်းကင် ၌ လည်း
ေကာက်မက်ဖွယ် ေသာအရာ ှင့်
ကီးစွာ ေသာပုပ္ပ နမိိတ်တို့သည် ေပါ်ထွနး် ကလိမ့်မည်။ 12 ထုိ အမှုအရာများမ ြဖစ်

မီှလမူျားတို့သည် ငါ ၏နာမ ေကာင့်
သင် တို့ ကုိ ဘမ်းဆီး ည ်းဆဲ ၍
တရားစရပ် ၌
၎င်း ၊ ေထာင် ထဲ၌၎င်းအပ် ှံ ကလိမ့်မည်။ 13 ထုိသို့ ေသာအားြဖင့်သင် တို့သည်
သက်ေသ ခံရေသာအခွင့် ှ ိ ကလိမ့်မည်။ 14 ထုိေကာင့်
သင် တို့သည် အဘယ်သို့ ြပနေ်ြပာ ရမည်ကုိ ေ ှ မဆွက မ
ဆင်ြခင်ြခင်းငှာ သတိ ထား ကေလာ။့ 15အေကာင်းမူကား ၊ ရနသူ် အေပါင်း တို့သည်
မ
ြငင်းခုံ မဟန ့တ်ား ိင်ု ေသာ ှ တ် သတ္တ ိ၊ ဉာဏ် သတ္တ ိကုိ
ငါ ေပး မည်။ 16သင်တို့ မိဘ ၊ ညီအစ်ကုိ ၊ ေပါက်ေဘာ် ၊ အေဆွခင်ပွနး် တို့သည် သင်
တို့ ကုိ အပ် ှံ ကလိမ့်မည်။ အချ ိ တို့ ကုိလည်း
သတ် ကလိမ့်မည်။ 17လအူေပါင်း တို့သည်လည်း
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ငါ ၏နာမ ေကာင့်
သင်တို့ ကုိမုနး် ကလိမ့်မည်။ 18 သို့ ေသာ်လည်း သင် တို့ ဆံြခည် တစ်ပင်မျှ
မပျက်စီး ရ။ 19သင် တို့သည်တည်ကည် ေသာအားြဖင့် ကယ်တင်ြခင်းသို့ ေရာက်က
ေလာ။့ 20 ေယ ု ှလင် မိ ကုိ ဗုိလ်ေြခ များဝနး်ရံ လျက် ှိသည်ကုိ သင်တို့ ြမင် ေသာအခါ
၊ ထုိ မိ သည် ပျက်စီး ြခင်းသို့ ေရာက် လုသည်ကုိ သိမှတ် ကေလာ။့ 21 ထုိအခါ ယုဒ
ြပည်၌ ှိေသာသူ တို့သည် ေတာင် ေပါ်သို့ ေြပး ကေစ။ မိ ထဲ ၌ ှိေသာသူ တို့သည်
မိ ြပင်သို့ ထွက် ကေစ။ ေတာရွာ မှာ
ှိေသာသူ တို့သည် မိ ထဲသို့
မ ဝင် ကေစ ှင့်။ 22အေကာင်းမူကား ၊ ထုိ
ေနရ့က် ကာလသည် ကျမ်းစာ ချက်များ
ြပည့်စုံ ရေသာ ဒဏ်စီရင် ြခင်းေနရ့က်ကာလြဖစ် သတည်း။ 23 ထုိ ေနရ့က် ၌
ကုိယ်ဝနေ်ဆာင် ေသာမိနး်မ ှင့် ို့ စို့ သူငယ် ှိေသာမိနး်မ တို့သည် အလနွ်ခက် က
လိမ့်မည်။ အေကာင်းမူကား ၊ ယုဒြပည် ၌
ကီးစွာ ေသာ ဆင်းရဲ ဒကု္ခ ြဖစ်၍ယုဒ အမျ ိး အေပါ်၌ အမျက် ေဒါသသင့်ေရာက်

လိမ့်မည်။ 24 သူတို့သည် ဓား
ေဘးြဖင့် ပျက်စီးြခင်းသို့ ေရာက် ကလိမ့်မည်။ အြခား ေသာြပည်အရပ်ရပ် သို့
ဖမ်း
သွားကလိမ့်မည်။ တစ်ပါး အမျ ိးသားတို့သည် မိမိ
တို့ အချနိ် ကာလမ ြပည့်စုံ မီှတိင်ုေအာင်ေယ ု ှလင် မိ ကုိ
ေြခ ှင့်
နင်း ကလိမ့်မည် ။ 25 ထုိအခါ ၊ ေန
၊ လ
၊ ကယ် နက္ခတ်တို့ ၌
ပုပ္ပ နမိိတ်ထင် ှား လိမ့်မည်။ ေြမ ကီး ေပါ်မှာ လည်း
လအူမျ ိးမျ ိ း မ ငိမ်မသက်စုိးရိမ်ေကာင့် က ြခင်း၊ သမုဒ္ဒရာ
လှုိင်း တံပုိး ကီးြခင်း၊ 26 ေြမ ကီး ေပါ်မှာြဖစ် လတံေ့သာ ေဘး
များကုိေြမာ် ၍
ေကာက်လန ့် သြဖင့် ၊ လူ
များတို့၏ အသက် ဆုံး ြခင်းအမှုအရာတို့သည် ြဖစ်ကလိမ့်မည်။ အေကာင်းမူကား ၊
ေကာင်းကင် တနခုိ်း တို့သည် တနုလ်ှုပ် ကလိမ့်မည်။ 27 ထုိအခါ လူ သား သည် ကီးစွာ
ေသာဘုနး် တနခုိ်းအာ ေုဘာ် ကုိ ေဆာင်လျက် ၊ မုိဃ်းတိမ် ကုိ စီး
လျက် ကလာ သည်ကုိ ြမင် ရ ကလိမ့်မည်။ 28 ထုိ အမှုအရာတို့သည် ြဖစ် စ ှိ
ေသာအခါ၊ သင် တို့ ကုိ ေရွး ှ တ် ေသာအချနိက်ာလေရာက် လနုးီသည်ကုိ ေထာက်သြဖင့်
၊ ေြမာ် ကည့် ၍
ေခါင်း ကုိ က ကေလာ့ ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။
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29တဖန် ထပ်၍မိန ့် ေတာ်မူေသာဥပမာ ကား၊ သေဘင်္ာသဖနး် ပင်မှစ၍ သစ်ပင် များ
ကုိ မှတ် ကေလာ။့ 30 အရွက် ေပါက်ေသာအခါ ေ ွ ကာလနးီ သည်ကုိ သင် တို့သည်
အလိအုေလျာက် သိ ြမင် က၏။ 31 ထုိနည်းတူ ထုိအေကာင်း အရာများြဖစ် သည်ကုိ
ြမင် ရလျှင် ၊ ဘုရားသခင် ၏ ိင်ုငံ ေတာ် တည်လနုးီ သည်
ကုိ သိမှတ် ကေလာ။့ 32 ငါ အမှန် ဆုိသည်ကား ၊ ယခု
ြဖစ်ေသာလူ များ မ
ကုန် မီှ
ထုိအေကာင်းအရာအလံးုစုံ တို့သည် ြဖစ် ကလိမ့်မည်။ 33 ေကာင်းကင် ှင့် ေြမ ကီး
မ တည် ေသာ်လည်း ငါ ့ စကား
တည် လိမ့်မည်။ 34သင်တို့သည် ကုိယ်ကုိကုိယ် သတိြပ ကေလာ။့ သို့ မဟတ်ု အစား
အေသာက်လနွ်က းြခင်း၊ ေလာကီ
စုိးရိမ် ြခင်းအားြဖင့်စိတ် ှလံးုပင်ပနး် လျက်ေနစ ်၊ ထုိ
ေနရ့က် သည် အမှတ်တမ့ဲ သင် တို့ ှင့် ေတွ့ ကံ လိမ့်မည်။ 35 ထုိေနရ့က်သည် ပုိက်ကွန်
က့ဲသို့ ေြမ တြပင်လံးု ၌ ေန ေသာ လအူေပါင်း တို့ ကုိ
အပ်ုမိ လိမ့်မည်။ 36 ထို့ ေကာင့် သင် တို့သည် ြဖစ် လတံ့ ေသာ အမှုအရာ တို့ ှင့်
ကင်းလတ်ွ ၍ လူ
သား ထံသို့ ေရာက် ြခင်းကုိ ခံထုိက် ေသာသူ ြဖစ်သည်ဟု မှတ် ေတာ်မူမည်အေကာင်း
၊ အစ ် ဆုေတာင်း လျက်ေစာင့ေ်နကေလာ့ ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။ 37 ထုိသို့ ကုိယ်ေတာ်သည်
ေနရ့က် အစ ်အတိင်ုးဗိမာန် ေတာ်၌
ဆုံးမ ဩဝါဒေပး ေတာ်မူ၏။ ည
အချနိ် ေရာက်လျှင်
သံလင်ွ အမည် ှိေသာ ေတာင် သို့
သွား ၍ ည ့်ကုိ လနွ် ေစေတာ်မူ၏။ 38 နနံက် ေစာေစာ လူ
များအေပါင်း တို့သည် ဗိမာန် ေတာ်သို့ သွား၍ အထံ
ေတာ်၌
ေဒသနာေတာ်ကုိ နားေထာင် က၏။

22
1 ပသခါ အမည် ှိ ေသာ အဇုမ
ပဲွ ခံခါနးီ တင်ွ ၊ 2ယဇ်ပုေရာဟိတ် အ ကီးတို့ ှင့်
ကျမ်းြပ ဆရာတို့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ အဘယ်သို့ သတ် ရအံ့နည်းဟု ှာ ကံ ရ က
သနည်းဟမူူကား၊ လူ
များတို့ ကုိ ေကာက် က၏။ 3 ထုိအခါ
စာတန် သည် တပည့် ေတာ်တစ်ကျပ်ိ ှစ်ပါးအဝင်ြဖစ် ေသာ ယုဒ
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ှကာ ုတ် အထဲ သို့ ဝင် သည် ြဖစ်၍၊ 4 ထုိသူသည် ယဇ်ပုေရာဟိတ် အ ကီးများ၊
ဗိမာနေ်တာ်မှူး များတို့ ထံသို့ သွား ပီးလျှင် ၊ ေယ ှု ကုိ အဘယ်သို့ အပ် ရမည်နည်းဟ၍ူ
တိင်ုပင် ေလ၏။ 5 ထုိသူ တို့သည်ဝမ်းေြမာက်ေသာစိတ် ှိ၍
ေငွ ေပး မည်ဟု ဝနခံ် က၏။ 6 ယုဒ ှကာ ုတ်သည်လည်းဝနခံ် ပီးမှ လူ များမ ှိစ ်
တင်ွကုိယ်ေတာ် ကုိ အပ် ြခင်းငှာအဆင်သင့် ေသာ အချနိက်ာလကုိ ကံ လျက် ေန၏။
7 ပသခါ သုိးသငယ်ကုိ သတ် ရေသာေနတ့ည်းဟေူသာအဇုမ ပဲွေန ့ေရာက် ေသာအခါ၊
8 ကုိယ်ေတာ်က၊ ငါ တို့ စား
ဘို့ ရာ သင်တို့သည်သွား ၍
ပသခါ ပဲွကုိ ြပင်ဆင် ကေလာ့ ဟု ေပတ ု
ှင့်
ေယာဟန် ကုိ ေစလွှတ် ေတာ်မူ၏။ 9 သူတို့ ကလည်း ၊ အဘယ် အရပ်၌ ြပင်ဆင်
ေစြခင်းငှာအလို ှ ိ ေတာ်မူသနည်းဟု ေမးေလျှာက် ကေသာ်၊ 10 ကုိယ်ေတာ်က၊ သင်
တို့သည် မိ ထဲသို့ ဝင် ေသာအခါ
ေရ အိးု ေဆာင် ေသာသူ ကုိေတွ့ လိမ့်မည်။ ထုိသူ
ေနာက် သို့ လိက်ု၍ သူဝင် ေသာအိမ် သို့ ဝင် ပီးမှ၊ 11 ငါသည် ငါ ့တပည့် တို့ ှင့်တကွ
ပသခါ ပဲွကုိစား ရေသာ ဧည့်သည်အခနး် ကား အဘယ်မှာ ှိ သနည်း။ ဆရာ
က ေမး
သည်ဟု အိမ် ှင် ကုိ ေြပာ ကေလာ။့ 12 ထုိသူ သည် ြပင်ဆင် လျက် ှိေသာအထက်
အခနး် ကီး ကုိ ြပ လိမ့်မည်။ ထုိ
အခနး်၌ ြပင်ဆင် ကေလာ့ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 13 တပည့် ေတာ်တို့သည် သွား ၍
စကား
ေတာ်အတိင်ုး ေတွ့ လျှင် ၊ ပသခါ ပဲွကုိ ြပင်ဆင် က၏။ 14အချနိ် ေရာက် မှ
တမန်ေတာ် တစ်ကျပ်ိ ှစ်ပါးတို့ ှင့်အတူ စားပဲွ၌ ေလျာင်း ေတာ်မူ၍ ၊ 15 ငါ သည်
အေသမ
ခံ မီှ ဤ
ပသခါ ပဲွကုိ သင် တို့ ှင့်အတူ စား ြခင်းငှာအလနွ် အလို ှ ိ ေလ ပီ။ 16 ငါ ဆုိသည်ကား
၊ ဘုရားသခင် ၏ ိင်ုငံ ေတာ်၌
ပသခါပဲွမ ြပည့်စုံ မီှတိင်ုေအာင် ယခုမှစ၍ဤ ပဲွကုိ တဖန် ငါမ စား ရ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ
လျက်၊

17 ခွက်ဖလား ကုိ ယူ
၍
ေကျးဇူး ေတာ်ကုိ ချးီမွမ်း ပီးမှ၊ ဤ ခွက်ကုိ ယူ
၍
အချင်းချင်း ေဝ ကေလာ။့ 18 ငါ ဆုိသည်ကား ၊ ဘုရားသခင် ၏ ိင်ုငံ ေတာ် မ
တည် မီှတိင်ုေအာင် ယခု မှစ၍ စပျစ်ရည် ကုိတဖန် ငါ မ
ေသာက်ရ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
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19 ထုိအခါ မုန ့် ကုိယူ ၍ ေကျးဇူး ေတာ်ကုိချးီမွမ်း ပီးမှမုန ့ကုိ်ဖ့ဲ ၍ ၊ ဤ မုန ့က်ား သင်
တို့အဘို့
အလိငုှာ စွန ့် ေသာ ငါ ၏ကုိယ်
ြဖစ် ၏။ ငါ ့ ကုိ ေအာက်ေမ့ ဘို့ရာ ဤသို့ ြပ ကေလာ့ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
20 ထုိနည်းတူ ညစာစား ပီး မှ ခွက် ကုိလည်း ယူ၍၊ ဤ ခွက် ကား သင် တို့ အ
ဘို့ အလိုငှာ သွနး် ေသာ ငါ ၏ အေသွး ၌ တည်ေသာ ပဋိညာ ်တရား သစ် ြဖစ်၏။
21 သို့ ေသာ်လည်း ငါ ့ ကုိ အပ် ှံ ေသာသူ ၏လက် သည် ဤစားပဲွ ေပါ်မှာ ငါ ့ လက် ှင့်
အတူ ှိ ၏။ 22 ခဲွခန ့် မှတ်သားေတာ်မူသည်အတိင်ုး
လူ သား သည် သွား ရမည်။ သို့ ေသာ်လည်း လူ သားကုိ အပ် ှံ ေသာ သူ
သည် အမဂင်္လာ ှိ၏ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
23တပည့် ေတာ်တို့သည်လည်း
ထုိအမှု ကုိ အဘယ်သူ ြပ အံ့နည်းဟု အချင်းချင်း ေမးြမနး် က၏။ 24 ထုိမှတစ်ပါး
တပည့်ေတာ်တို့သည် မိမိ
တို့တင်ွ
အဘယ်သူ သည် သာ၍
ကီးြမတ်သနည်းဟု အချင်းချင်း ြငင်းခုံ ြခင်း ှ ိ သည်ြဖစ်၍၊
25 ကုိယ်ေတာ် က၊ ေလာကီ မင်း တို့သည် အစုိးတရ
ြပ တတ်က၏။ အာဏာ
ထားေသာသူ တို့ ကုိလည်း
ေကျးဇူး ှ င်ဟ၍ူေခါ်ေဝါ် က၏။ 26သင် တို့ မူကား
ထုိသို့ မ ြပ က ှင့်၊ သင် တို့တင်ွ
အကဲအမှူး ြပ ေသာသူ ကုိ ငယ်သား က့ဲသို့ ြဖစ်ေစ ။ အပ်ုစုိး ေသာသူ ကုိလည်း
အေစခံ က့ဲသို့ ြဖစ်ေစ။ 27အဘယ်သူ သည် သာ၍
ကီးြမတ်သနည်း။ စားပဲွ ၌ ေလျာင်းေသာသူ သည် ကီးြမတ်သေလာ ။ လပ်ုေကျွး

ေသာသူ သည် ကီးြမတ်သေလာ။ စားပဲွ ၌ ေလျာင်းေသာသူ သည် ကီးြမတ်သည်မ
ဟတ်ုေလာ။ သို့ ေသာ်လည်း ငါ သည် သင် တို့တင်ွ
လပ်ုေကျွး ေသာသူ က့ဲသို့ ြဖစ် ၏။ 28 ငါ သည် စုံစမ်း ေ ှာင့် ှက်ြခင်းကုိ ခံစ ် တင်ွ
သင် တို့သည် ငါ ၌မီှဝဲ ေသာသူ ြဖစ် ရာ၏။ 29 ငါ ့ ခမည်းေတာ် သည် ငါ ့အား ိင်ုငံ ကုိ
ေပး
ေတာ်မူသည် ှင့်အညီ ၊ 30သင်တို့သည် ငါ ၏ ိင်ုငံ တင်ွ
ငါ ့ စားပဲွ ၌
စား ေသာက် ေသာအခွင့်ကုိ၎င်း၊ တရား
ပလ္လ င်ေပါ်မှာ ထုိင် ၍
ဣသေရလ လူတစ်ဆယ် ှစ် မျ ိ း ကုိ အပ်ုစုိး ရေသာအခွင့်ကုိ၎င်း၊ ငါ သည် သင် တို့
အား ေပး မည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
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31တဖန် သခင်ဘုရားက ၊ ှိ မုန် ၊ ှ ိ မုန် ၊ ဂျ ံဆန် ကုိ ဆနခ်ါ ှင့်ချသက့ဲသို့ စာတန်
သည် သင် တို့ ကုိ ချရမည်အေကာင်း အခွင့်ေတာင်းသည်ြဖစ်၍၊ 32 သင် ၏ယုံကည်
ေသာစိတ် မ ပျက်ေစြခင်းငှာ ငါ သည် သင့် အဘို့ ဆုေတာင်း ေလ ပီ။ သင် သည်
သတိရ
ြပနေ်သာအခါ
သင် ၏ညီအစ်ကုိ တို့ ကုိ တည်ကည် ေစေလာ့ ဟု မိန ့ေ်တာ်မူလျှင်၊
33 ေပတ ုက၊ သခင် ၊ အကျွ ်ပ်ုသည် ကုိယ်ေတာ် ှင့်အတူ ေထာင် ထဲသို့ ၎င်း ၊
အေသ
သတ်ြခင်းသို့ ၎င်း လိက်ု ြခင်းငှာအသင့် ှ ိ ပါ၏ဟု ေလျှာက် ေလေသာ်၊
34သခင်ဘုရားက၊
ေပတ ု ၊ ငါဆုိ သည်ကား၊ ယေန ့
တင်ွ ကက် မ တနွ် မီှ
သင် သည် ငါ ့ ကုိ မသိ
ဟသုံုး ကိမ်ေြမာက်ေအာင် ြငင်းပယ် လိမ့်မည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
35 တဖန် မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ အထက်က ေငွအိတ် ၊ လယ်ွအိတ် ၊ ေြခနင်း မ ပါ
ဘဲ သွားကေလာဟ့ု သင် တို့ ကုိ ငါေစလွှတ် ေသာအခါ တစ်စုံတစ်ခု လိသုေလာဟု ေမး
လျှင်၊ တစ်စုံတစ်ခုမျှ မ လိပုါဟု ေလျှာက် ကေသာ် ၊ 36ယခု မူကား
ေငအိွတ် ှိ ေသာသူ သည် ယူ
ေစ။ လယ်ွအိတ် ှိေသာသူသည် ယူေစ။ ဓား
မ ှိ ေသာ သူ
သည် အဝတ် ကုိေရာင်း ၍
ထားကုိဝယ် ေစ။ 37အေကာင်းမူကား ၊ ထုိသူသည်မတရား ေသာသူတို့ ှင့်
ေရတက်ွ ဝင်ြခင်းသို့ ေရာက်၏ဟေူသာ ကျမ်းစာ ချက်သည် ငါ ၌
ယခုပင် ြပည့်စုံ ရ မည်။ ငါ ့ အမှုအရာတို့သည် ပီးစီး ြခင်းသို့ ေရာက် က ပီ ဟု မိန ့်
ေတာ်မူ၏။

38 ထုိသူ တို့ကလည်း ၊ သခင် ၊ ဓား
ှစ် စင်း ှ ိပါ၏ဟု ေလျှာက် လျှင်၊
တန် ပီ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 39 ထုိေနာက်
အေလ့ ေတာ် ှိသည်အတိင်ုး
သံလင်ွ ေတာင် သို့
ထွက် က ေတာ်မူ၍၊ တပည့် ေတာ်တို့သည် ေနာက်ေတာ်သို့ လိက်ု က၏။ 40 ထုိအရပ်
သို့
ေရာက် ေတာ်မူလျှင် ၊
သင်တို့သည် စုံစမ်း ေ ှာင့် ှက်ြခင်း ှင့်
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ကင်းလတ်ွမည်အေကာင်း ဆုေတာင်း ကေလာ့ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ ပီးမှ၊ 41တပည့်ေတာ်
တို့ ှင့်
ေကျာက်ခဲ တပစ် ေလာက်
ခွာသွား ၍
ဒူး ေထာက် လျက်၊ 42 အိအုဘ ၊ အလိေုတာ် ှိ လျှင်
ဤ ခွက် ကုိ အကျွ ်ပ်ု မှ
လွှဲ ေတာ်မူပါ။ သို့ ေသာ်လည်း အကျွ ်ပ်ု အလို ှ ိ
သည်အတိင်ုး
မ ြဖစ်ပါေစ ှင့်။ ကုိယ်ေတာ် အလို ှ ိသည်အတိင်ုး ြဖစ် ပါေစေသာ ဟု ဆုေတာင်း
ေတာ်မူ၏။ 43 ထုိအခါ
ေကာင်းကင်တမန် သည် ထင် ှား လာ၍ ကုိယ်ေတာ် ကုိ အားေပး ရ၏။ 44 ြပင်းစွာ
ေသာေဝဒနာကုိခံ လျက်
အထူးသြဖင့် ကိ းစား၍
ဆုေတာင်း ေတာ်မူ၏။ ေချွး ထွက် ေတာ်မူသည် ကား
၊ ေြမ ေပါ်၌ ကျ ေသာ ေသွး စက် ခဲက့ဲသို့ ြဖစ်သတည်း။ 45 ထုိသို့ ဆုေတာင်း ပီးမှ ၊
ေယ ှုသည်ထ ၍
တပည့် ေတာ်တို့ ှ ိရာသို့
ြပန် ေသာအခါ၊ သူ
တို့သည် ဝမ်းနည်းေသာစိတ် ှိသည် ှင့် အိပ်ေပျာ် လျက် ေနကသည်ကုိ ေတွ့ ေတာ်မူ
လျှင်၊ 46သင်တို့သည် အဘယ်ေကာင့် အိပ်ေပျာ် ကသနည်း။ ထ
က။ စုံစမ်း ေ ှာင့် ှက်ြခင်း ှင့်
ကင်းလတ်ွ မည် အေကာင်း
ဆုေတာင်း ကေလာ့ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
47 ထုိသို့ မိန ့် ေတာ်မူစ ် တင်ွ ပင် တပည့်ေတာ်တစ်ကျပ်ိ ှစ်ပါးအဝင်ြဖစ် ေသာ ယုဒ
ှကာ ုတ်သည် လူ
အေပါင်းတို့ ကုိ လမ်းြပလျက်လာ ၍ ၊ ေယ ှု ကုိ နမ်း ြခင်းငှာချ ်းကပ် ေလ၏။

48 ေယ ှု ကလည်း ၊
ယုဒါ
သင်သည် နမ်း ြခင်းကုိ ြပ လျက် လူ
သား ကုိအပ် သေလာ ဟု ေမး ေတာ်မူ၏။ 49 ေယ ှု ှင့်အတူ ပါေသာသူတို့သည် ြဖစ်
အံေ့သာအမှု ကုိ ြမင် လျှင် ၊ သခင် ၊ အကျွ ်ပ်ုတို့သည် ဓား
ှင့်
ခုတ် ရပါမည်ေလာဟု ေမးေလျှာက် ပီးမှ၊ 50 တစ် ေယာက်သည် ယဇ်ပုေရာဟိတ်
မင်း၏ ကျွန် တစ် ေယာက်ကုိ ခုတ် သြဖင့်
လက်ျာ နားရွက် ြပတ် ေလ၏။ 51 ေယ ှု ကလည်း ၊



ှ င်လကုာ 22:52 2321 ှ င်လကုာ 22:59

တန် ေစ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၍
နားရွက် ကုိ လက်ေတာ် ှင့်တို့ သြဖင့် အနာကုိ ေပျာက် ေစေတာ်မူ၏။ 52 ထုိအခါ
အထံ ေတာ်သို့ ေရာက်လာ ေသာ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အ ကီး၊ ဗိမာန် ေတာ်မှူး ၊ လူ
အ ကီးအကဲတို့ အား ေယ ှု က၊ သင်တို့သည် ဓားြပ ကုိ ဖမ်း သက့ဲသို့ ငါကုိ့ ဘမ်း အံ့
ေသာငှာဓား ှင့်
ဒတ်ု များကုိ လက်စဲွလျက်လာ ကသည်တကား။ 53 ငါ သည် ဗိမာန် ေတာ်၌
သင် တို့ ှင့်အတူ ှိ ေနစ ်အခါသင်တို့သည် ငါ ့ ကုိ မ
ဘမ်း မဆီးက။ သို့ ေသာ်လည်း ယခု အချနိက်ား
သင် တို့အချနိ် ြဖစ် ၏။ ေမှာင်မုိက် တနခုိ်း လည်းြဖစ်၏ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
54 ထုိသူတို့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ ဘမ်းဆီး ၍
ယဇ်ပုေရာဟိတ် မင်း၏အိမ် သို့
ေဆာင်သွား က၏။ ေပတ ု
သည်လည်း
သူတို့ ှင့် ေဝး
စွာလိက်ု ေလ၏။ 55 အိမ်ဦး အလယ် ၌
မီး ေမွး ပီးမှ၊ လမူျားတို့ သည် စုေဝး၍
ထုိင် ကလျှင်၊ ေပတ ု
သည်လည်း သူ
တို့အထဲ ၌ ထုိင်ေန၏။ 56 ထုိသို့ ေပတ ု
သည် မီး
အနား မှာ ထုိင် ေနသည်ကုိ အေစအပါး မိနး်မတစ် ေယာက်သည်ြမင် လျှင် ၊ သူ့
ကုိ ေစ့ေစ့
ကည့်၍ ၊ ဤသူ
သည် ေယ ှု ှင့်
ေပါင်းေဘာ်ေသာသူြဖစ် သည်ဟု ဆုိ
ေသာ် ၊ 57 ေပတ ုက၊ အချင်းမိနး်မ ၊ ထုိသူ
ကုိ ငါမ သိ ဟု ြငင်း ေလ၏။ 58 ထုိေနာက် များမကာ အြခားေသာ သူသည် ေပတ ု
ကုိြမင် လျှင် ၊ သင် သည်လည်း
ထုိသူ တို့အဝင် ြဖစ်
သည်ဟဆုို ေသာ်၊ ေပတ ု
က ၊ အချင်းလူ ၊ ငါသည် သူတို့ အဝင်မ ဟတ်ု ဟု ဆုိ ၏။ 59တဖန်
တ နာရီေလာက် ကာ ပီးမှအြခား ေသာသူ က၊ အကယ်စင်စစ် ဤသူ သည် ေယ ှု
ှင့်
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ေပါင်းေဖာ်ေသာသူြဖစ် ၏။ ဂါလိလဲ လလူည်း ြဖစ် ၏ဟု ခုိင်မာ စွာဆုိ လျှင် ၊ 60 ေပ
တ ု က ၊ အချင်းလူ ၊ သင်ေြပာ ေသာအရာ ကုိ ငါမ သိ ဟုဆုိ ၏။ ထုိစကားကုိေြပာ
ေသာ ခဏြခင်း တင်ွ
ကက် တနွ် ေလ၏။ 61 ထုိအခါ
သခင် ဘုရားသည်လှည့် ၍ ေပတ ု
ကုိ ကည့် ေတာ်မူ၏။ ကက်
မ တနွ် မီှ သင်သည် သုံး
ကိမ်ေြမာက်ေအာင် ငါ ့ ကုိ ြငင်းပယ် လိမ့်မည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူေသာစကား ကုိ ေပတ ု
သည် သတိရ
သြဖင့် ၊ 62 ြပင် သို့ ထွက် ၍
ြပင်းစွာ ငိေု ကး ေလ၏။
63 ေယ ှု ကုိ ကုိင်ဆဲွ ေသာသူ တို့သည်ကုိယ်ေတာ် ကုိ ြပက်ယယ်ြပ ၍
ိုက်ပုတ် က၏။ 64 မျက် ှာ ေတာ်ကုိဖုံး ပီးလျှင် လက် ှင့် ပုတ်လျက်၊ ကုိယ်ေတာ်

ကုိ အဘယ်သူ ပုတ် သည်ကုိ ပေရာဖက် ြပ ၍ ေဟာေတာ်မူပါဟုဆုိ က၏။ 65အြခား
ေသာစကားများ ြဖင့်လည်း
ကုိယ်ေတာ် ကုိ က့ဲရဲ
၍ ေြပာဆုိ ကေသး၏။ 66 မုိဃ်းလင်းေသာအခါ လူ တို့တင်ွ အ ကီးအကဲ ြဖစ်ေသာ
သူ ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အ ကီး၊ ကျမ်းြပ ဆရာတို့ သည် စည်းေဝး ၍
ကုိယ်ေတာ် ကုိ လွှတ်ေတာ် သို့
ေဆာင်သွား ပီးလျှင် ၊ 67သင် သည် ခရစ်ေတာ် မှန် လျှင်
ငါ တို့အား ေြပာ ေလာဟ့ဆုို က၏။ ေယ ှုကလည်း ၊ ငါေြပာ လျှင်
သင် တို့ သည် မ
ယုံ ။ 68 ငါေမး လျှင် လည်း
သင်တို့သည် မ
ေြဖ ဘဲ၊ ငါကုိ့ မ လွှတ်ဘဲေနကလိမ့်မည်။ 69 ေနာက်၌
လူ သား သည် ဘုရားသခင် ၏ တနခုိ်း ေတာ်လက်ျာ ဘက်၌
ထုိင် ေတာ်မူလတံ့ ဟု မိန ့် ေတာ်မူေသာ်၊ 70 ထုိသူအေပါင်း တို့က ၊ သို့ ြဖစ်၍ သင်
သည် ဘုရားသခင် ၏ သား
ေတာ်မှန် သည်တကားဟု ဆုိ
ကလျှင် ၊ သင် တို့ ဆုိ သည်အတိင်ုး မှန် သည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 71 ထုိသူတို့က

လည်း ၊ အဘယ် သက်ေသ လို ေသး သနည်း။ သူ
၏စကား ကုိ ငါ တို့ ကုိယ်တိင်ု ကား ရ ပီဟု ဆုိ က၏။

23
1 ထုိအခါ
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မင်း အရာ ှိအေပါင်း တို့သည်ထ ၍ ကုိယ်ေတာ် ကုိ ပိလတ် မင်းထံသို့ ေဆာင်သွား
က ပီးလျှင်၊ 2ဤ သူသည် ြပည်သူ ြပည်သားများကုိ လှည့်ြဖား ၍ ၊ မိမိ
သည် ခရစ်ေတာ် တည်းဟေူသာ ှင်ဘုရင် ြဖစ်
ေကာင်းကုိဆုိ လျက် ၊ ကဲသာ
ဘုရင်ကုိ အခွန် မဆက် ှင့ဟ်ု ြမစ်တား သည်ကုိ အကျွ ်ပ်ု တို့ေတွ့ ပါ ပီဟု အြပစ်တင်
က၏။ 3 ပိလတ် မင်းက၊ သင် သည် ယုဒ
ှင်ဘုရင် မှန် သေလာဟု ေယ ှု ကုိေမး လျှင်၊
မင်း ကီး ေမးသည်အတိင်ုး မှန် သည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 4 ပိလတ် မင်းက ၊ ဤ
သူ ၌
အဘယ် အြပစ် ကုိမျှငါမေတွ့ ဟု ယဇ်ပုေရာဟိတ် အ ကီးတို့ ှင့်
လူ အေပါင်းတို့အား
ေြပာဆုိ လျှင်၊
5 ထုိသူ တို့သည် သာ၍ြပင်းစွာေသာအသံ ှင့် ဟစ်ေကာ်လျက် ၊ ဤသူ
သည် ဂါလိလဲ ြပည်မှစ၍ဤအရပ် တိင်ုေအာင် ယုဒ ြပည်၌ အ ှ ံအြပား ဆုံးမဩဝါဒ
ေပး၍ လူ
များကုိ ှ ိးေဆာ် ေသာသူ ြဖစ်ပါသည်ဟု ေလျှာက်ဆုိ က၏။ 6 ပိလတ် မင်းသည် ဂါ
လိလဲဟေူသာစကားကုိကား လျှင် ၊ ထုိသူ
သည်ဂါလိလဲ လြူဖစ် သေလာဟု ေမးြမနး် ၍ ၊ 7 ေဟ ုဒ် မင်းပုိင် ေသာ သူြဖစ်သည်
ကုိ သိ
ေသာအခါ
ထုိမင်း ထံသို့ ပို့ ေစ၏။ ထုိ
အခါ
ေဟ ုဒ် မင်းသည် ေယ ု ှလင် မိ ၌
ှိ သတည်း။ 8 ထုိမင်း သည် ေယ ှု ကုိြမင် လျှင်
အလနွ် ဝမ်းေြမာက် ြခင်း ှ ိ၏။ အေကာင်းမူကား ၊ အထက်က သိတင်း
ေတာ်များကုိကား ၍၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိြမင် ြခင်းငှာ ကာြမင့် စွာ အလို ှ ိ သည်ြဖစ် ၍၊ ြပ
ေတာ်မူေသာ နမိိတ် လက္ခဏာ တစ်စုံတစ်ခု ကုိ ြမင် ရမည်ဟု ေြမာ်လင့် လျက် ေန၏။
9 ထုိအခါ
ေဟ ုဒ်မင်းသည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ များစွာ ေမးြမနး် ေသာ်လည်း အဘယ် စကား ကုိမျှ
ြပန် ေတာ် မမူ။ 10ယဇ်ပုေရာဟိတ် အ ကီး ှင့်
ကျမ်းြပ ဆရာတို့သည် ထ
၍
ြပင်းထန် စွာ အြပစ်တင် က၏။ 11 ေဟ ုဒ် မင်းသည် စစ်သူရဲ တို့ ှင့တ်ကွ ကုိယ်ေတာ်
ကုိ မခန ့မ်ညား ဘဲ ြပက်ယယ်ြပ ၍
တင့်တယ် ေသာ အဝတ် ကုိ ဝတ် ေစ ပီးမှပိလတ် မင်းထံသို့ ပို့ ြပနေ်စ၏။ 12 ထုိေန ့၌



ှ င်လကုာ 23:13 2324 ှ င်လကုာ 23:25

ပိလတ် မင်း ှင့်
ေဟ ု ဒ် မင်းတို့သည် အချင်းချင်း အေဆွ ဖွ့ဲ က၏။ အထက် က ရနဘ်က် ြဖစ် က
သတည်း။ 13တဖန်
ပိလတ် မင်းသည် ယဇ်ပုေရာဟိတ် အ ကီး၊ 14 ြပည်သူြပည်သား များ ကုိ ပုနက်န်
ေစေသာသူက့ဲသို့ ဤ လူ ကုိ သင်တို့သည် ငါ ့ ထံသို့ ပို့ ေဆာင် ကသည် ြဖစ် ၍ ၊ သင်
တို့ေ ှ မှာ ငါ စစ်ေကာ ေသာ်လည်း၊ သင်တို့ တင် ေသာအြပစ် တစ်စုံတစ်ခုကုိမျှ
သူ ၌ ငါမေတွ့ ။ 15 ေဟ ု ဒ် မင်းသည်လည်း မ ေတွ့။ ထုိမင်း ထံသို့ ငါ ပို့ ေစ ပီ။
ဤသူ
သည် အေသ
သတ်ြခင်းကုိ ခံထုိက် ေသာ အမှုတစ်စုံတစ်ခုကုိမျှ မ
ြပ ။ 16 ထုိေကာင့်
သူ့ ကုိ ငါ ဆုံးမ ၍ လွှတ် မည် ဟု ဆုိ ေလ၏။ 17 ထုိ ပဲွ၌ လူ များ တို့ အား
တစ်စုံတစ်ေယာက်ေသာသူကုိ မလွှတ်ဘဲမေနရသတည်း။

18လအူေပါင်းတို့က၊ ထုိ
သူကုိ ထုတ် ပါေလာ။့ အကျွ ်ပ်ု တို့အား ဗာရဗ္ဗ
ကုိ လွှတ် ပါေလာဟ့ု တစ်ညီတစ် ွတ် တည်း ဟစ်ေကာ် က၏။ 19 ထုိ ဗာရဗ္ဗကား၊
မိ ၌
ပုနက်န် ြခင်းအြပစ်၊ လူ
အသက်ကုိ သတ်ြခင်းအြပစ်ေကာင့်
ေထာင် ထဲ၌ ေလှာင်
ထားေသာသူြဖစ် သတည်း။ 20 ပိလတ် မင်းသည် ေယ ှု ကုိ လွှတ် ချင် ေသာေကာင့်
သူ
တို့အားတစ်ဖန် ေြပာဆုိ ေလ၏။ 21 သူတို့ကလည်း၊ ထုိသူ
ကုိ လက်ဝါးကပ်တိင်ု မှာ ိုက်ထားပါ။ ိုက် ထားပါဟု ဟစ်ေကာ် က၏။ 22 ပိလတ်
မင်းက၊ ထုိသူ
သည် အဘယ် အြပစ် ကုိ ြပ ဘိသနည်း။ ေသ
ထုိက်ေသာအြပစ် တစ်စုံတစ်ခု မျှသူ ၌
ငါမေတွ့ ။ ထုိေကာင့်
သူ့ ကုိ ငါဆုံးမ ၍ လွှတ် မည်ဟု သုံး
ကိမ်ေြမာက်ေအာင်ဆုိ လျှင်၊ 23လမူျားတို့သည် ထုိသူ
ကုိ လက်ဝါးကပ်တိင်ု မှာ ိုက်ထားေစ ြခင်းငှာ ကီး စွာ ေသာအသံ ှင့် ကျပ်ကျပ်
ေတာင်း သြဖင့်၊ သူ
တို့၏အသံ ှင့်
ယဇ်ပုေရာဟိတ်အ ကီးတို့၏အသံသည် ိင်ု ေလ၏။ 24 ပိလတ် မင်းသည်လည်း
သူ တို့ေတာင်း သည့်အတိင်ုး ြဖစ် ေစြခင်းငှာစီရင် ၍၊ 25 ပုနက်န် ြခင်းအြပစ်၊ လူ
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အသက်ကုိသတ်ြခင်းအြပစ်ေကာင့် ေထာင် ထဲမှာ ေလှာင် ထားေသာသူ ကုိ လူ များ
ေတာင်း သည်အတိင်ုး
လွှတ် ပီးမှ ၊ ေယ ှု ကုိ သူ
တို့ အလို
သို့အပ် လိက်ုေလ၏။
26 ကုိယ်ေတာ် ကုိ ထုတ်သွား ကစ ်၊ ှ ိမုန် အမည် ှိေသာ ကုေရေန
ြပည်သားတစ် ေယာက်သည် ေတာရွာ မှ
လာ သည် ကုိ သူ တို့သည် ေတွ့ လျှင်၊ ဘ မ်း ဆီး၍ ေယ ှု ေနာက် ေတာ်၌
လက်ဝါးကပ်တိင်ု ေတာ်ကုိ ထမ်း ေစ က၏။ 27 ေနာက် ေတာ်၌ လိက်ုေသာလူ များ
အေပါင်း တို့ တင်ွ၊ ကုိယ်ေတာ် ေကာင့် ငိေု ကး ြမည်တမ်း ေသာ မိနး်မ အချ ိ ပါ၏။
28 ထုိသူ တို့ ကုိ ေယ ှု သည် လှည့် ကည့် ၍ ၊ ေယ ု ှလင် မိ သမီး တို့ ၊ ငါ ့ ေ ကာင့်
မ ငိေု ကး က ှင့်။ မိမိ
တို့ ှင့်
မိမိ တို့သား များေကာင့်
ငိေု ကး ကေလာ။့ 29အေကာင်းမူကား ၊ ြမံ ေသာမိနး်မသည် မဂင်္လာ ှိ၏။ ပဋိသေ ္ဓ
မ ယူဘူးေသာဝမ်း ှင့်
သူငယ်မ စို့ ဘူး
ေသာသားြမတ် သည် မဂင်္လာ ှိ၏ဟု ေြပာ ရေသာေနရ့က် ကာလေရာက် လိမ့်မည်။

30 ထုိအခါ
သူတို့က၊ အိုေတာင် များတို့ ၊ ငါ တို့အေပါ်သို့ ကျ ကပါ။ အိုကုနး် များတို့ ၊ ငါ တို့ ကုိ
ဖုံးအပ်ု က ပါဟု ေခါ် ကလိမ့်မည်။ 31အေကာင်းမူကား ၊ စိမ်း ေသာအပင် ကုိ ဤသို့
ြပ ကလျှင် ၊ ေြခာက် ေသာအပင် ၌
အဘယ်သို့ ြဖစ် လိမ့်မည်နည်း ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
32 ထုိအခါ
ကုိယ်ေတာ် ှင့်အတူ လဆုိူး ှစ် ေယာက် တို့ ကုိလည်း
သတ် အံေ့သာငှာထုတ်သွား က၏။ 33ကရာနိ အမည် ှိေသာအရပ် သို့
ေရာက် ကေသာ် ၊ ကုိယ်ေတာ် ှင့်တကွ ထုိလဆုိူး တို့ ကုိ လက်ျာ ေတာ်ဘက်၌ တစ်
ေယာက်၊ လက်ဝဲ ေတာ်ဘက်၌ တစ် ေယာက်၊ လက်ဝါးကပ်တိင်ု မှာ ိုက်ထားက၏။

34 ေယ ှု ကလည်း၊ အိအုဘ ၊ သူ
တို့၏ အြပစ်ကုိလွှတ် ေတာ်မူပါ။ သူတို့သည် ကုိယ်ြပ ေသာအမှုကုိ မ
သိ က ဟု မက်ဆုိ ေတာ်မူ၏။ အဝတ် ေတာ်ကုိလည်း စာေရးတံ
ချ ၍ ေဝဖန် က၏။ 35လူ များတို့သည်လည်း
ကည့် ှု လျက် ရပ် ေန က၏။ ထုိသူတို့ ှင့်အတူမင်းအရာ ှိ တို့ က၊ ဤသူသည်

သူတစ်ပါး တို့ ကုိကယ်တင် တတ်၏။ ခရစ်ေတာ် တည်းဟေူသာဘုရားသခင် ေရွးချယ်
ေတာ်မူေသာသူ မှနလ်ျှင်
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ကုိယ် ကုိကယ်တင် ပါေလေစဟ၍ူြပက်ယယ်ြပ က၏။ 36 စစ်သူရဲ တို့သည်လည်း
လာ ၍
ပုံးရည် ကုိ ကပ် ေပးလျက်၊ 37သင် သည် ယုဒ
ှင်ဘုရင် မှန် လျှင်
ကုိယ် ကုိ ကယ်တင် ေလာဟ့၍ူ ြပက်ယယ်ြပ လျက် ဆုိ က၏။ 38 ေခါင်း ေတာ်ေပါ်
မှာ တပ်၍
အြပစ်ေဖါ်ြပ ေသာ ကမ္ဗည်းလိပ် စာချက်ဟမူူကား ၊ ဤသူ
သည် ယုဒ
ှင်ဘုရင် ေပတည်းဟု ေဟ ဗဲဘာသာ၊ ေဟလသဘာသာ၊ ေရာမဘာသာအားြဖင့်

ေရး၍ ေခါင်းေတာ်ေပါ်မှာတပ် သတည်း။
39 ဆဲွ ထားေသာ လဆုိူး
ှစ်ေယာက်တင်ွ
တစ် ေယာက်က၊ သင် သည် ခရစ်ေတာ် မှန် လျှင် ကုိယ် ကုိ၎င်း ၊ ငါ တို့ ကုိ၎င်း၊
ကယ်တင် ေလာဟ့ု ကုိယ်ေတာ် ကုိ က့ဲရဲ
၍ ဆုိ ေလ၏။ 40တစ် ေယာက်မူကား ၊ မိမိ
အေဘာ်ကုိဆုံးမ ၍၊ သင် သည် ဤသူနည်းတူ အြပစ် ဒဏ်ခံလျက်ပင်
ဘုရားသခင် ကုိ မ
ေကာက် သေလာ။ 41 ငါ တို့သည် ကုိယ်ြပ မိ ေသာအြပစ် ှင့်အေလျာက် ခံရ သည်
ြဖစ်၍တရားသြဖင့်
ခံရ က၏။ ဤ
သူမူကား အဘယ် အြပစ် ကုိမျှမြပ ဟဆုို ပီးလျှင်၊ 42သခင်၊ ကုိယ်ေတာ် သည် ိင်ုငံ
ေတာ်တည် လျက်ကလာ ေတာ်မူေသာအခါ
အကျွ ်ပ်ု ကုိ ေအာက်ေမ့ ေတာ်မူပါဟု ေယ ှု ကုိ ေလျှာက်ဆုိ ၏။
43 ေယ ှုကလည်း ၊
ငါ အမှန် ဆုိသည်ကား၊ ယေန ့
တင်ွ သင်သည် ငါ ှင့်အတူ ပရဒိသု ဘုံ၌ ှိ လိမ့်မည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 44 ထုိအချနိ်
သည် မွနး်တည့် အချနိ် ေလာက် ြဖစ် ၍
သုံးချက်တီး အချနိ် တိင်ုေအာင် ေြမ တြပင်လံးု ၌
ေမှာင်မုိက် အတိ ြဖစ် ေလ၏။ 45 ေန အေရာင်ကွယ်ေပျာက် ေလ၏။ ဗိမာန် ေတာ်၏
ကုလားကာ
သည် ှစ် ြဖာကဲွ ေလ၏။ 46 ေယ ှု သည်လည်း
ကီး ေသာအသံ ှင့် ေ ကးေကာ် ေတာ်မူ ပီးလျှင်၊ အိုအဘ ၊ အကျွ ်ပ်ု စိတ် ဝိညာ ်

ကုိ ကုိယ်ေတာ် လက် ၌
အကျွ ်ပ်ုအပ် ပါ၏ ဟု မိန ့် ေတာ်မူလျက်
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အသက် ချ ပ်ေတာ်မူ၏။ 47 ထုိ အြခင်းအရာ တို့ ကုိ တပ်မှူး သည်ြမင် လျှင် ၊ စင်စစ်
ဤသူ သည် ေြဖာင့်မတ် ေသာသူမှနေ်ပ ၏ဟုဆုိ ၍ ဘုရားသခင် ကုိ ချးီမွမ်း ေလ၏။
48 ထုိ အမှု ကုိ အကည့်အ ှု လာ ေသာသူအေပါင်း တို့သည် ထုိ
အြခင်းအရာများ ကုိြမင် လျှင် ၊ ရင်ပတ် ကုိ ခတ် ၍ ြပနသွ်ား က၏။ 49 ဂါလိလဲ
ြပည်မှ
ေနာက် ေတာ်သို့ လိက်ုလာေသာ မိနး်မ တို့ ှင့်
ကုိယ်ေတာ် ကုိ သိကျွမ်း ေသာသူအေပါင်း တို့သည်လည်း
အေဝး က ကည့် ှု ၍ ရပ် ေနက၏။
50 ထုိအခါ
ယုဒ ြပည်အရိမသဲ မိ သား ေယာသပ် အမည် ှိ ေသာ လွှတ်ေတာ် အရာ ှိတစ်
ေယာက်သည်၊ အြခားေသာလွှတ်အရာ ှိတို့၏ တိင်ုပင် စီရင်ြခင်းကုိ ဝနခံ် ေသာသူ မ
ဟတ်ု ၊ 51 ဘုရားသခင် ၏ ိင်ုငံ ေတာ်ကုိ ေြမာ်လင့် ေသာ သူေတာ်ေကာင်း သူေတာ်ြမတ်
ြဖစ် သည် ှင့်
ပိ လတ် မင်း ထံသို့ ဝင် ၍၊ 52 ေယ ှု ၏အေလာင်း ေတာ် ကုိ ေတာင်း ေလ၏။

53 အေလာင်း ေတာ်ကုိ ချ ၍ ပိတ်ေချာ ှင့် ပတ်ရစ် ပီးလျှင် ၊ တစ်ေယာက် ကုိမျှ
မ
သ ဂ ဟ် ဘူး ေသာ ေကျာက်
သခင်္ျ ိ င်း တင်ွး၌
ထား ေလ၏။ 54 ထုိေန ့ကား
အဘိတ်ေန ့ြဖစ် ၍
ဥပုသ်ေန ့အချနိ် နးီ သတည်း။ 55 ဂါလိလဲ ြပည်က
ကုိယ်ေတာ် ှင့်အတူလာ ေသာမိနး်မ များသည် သခင်္ျ ိ င်း ေတာ်ကုိ၎င်း ၊ အေလာင်း
ေတာ်ကုိ အဘယ်သို့ ထား သည်ကုိ၎င်း အကည့်အ ှု လိက်ုလာ က၏။ 56 ထုိေနာက်မှ
ြပနသွ်ား ပီးလျှင်ဆီေမွှး ှင့်
နံသ့ာမျ ိ း ကုိ ြပင်ဆင် ၍ ပညတ် ေတာ်အတိင်ုး
ဥပုသ်ေန ့၌
အလပ်ုမလပ်ုဘဲ ေန က၏။

24
1 ခုနစ်ရက် တင်ွ ပဌမ
ေနရ့က်အာ ုဏ်တက် ေသာအချနိ၌် ၊ ထုိမိနး်မတို့သည် အြခားေသာ မိနး်မတို့ ှင့တ်ကွ
မိမိတို့ ြပင်ဆင် ေသာနံသ့ာမျ ိ း ကုိ ေဆာင် လျက် သခင်္ျ ိ င်း ေတာ်သို့
သွား က၏။ 2 ေရာက်ေသာအခါတင်ွးဝ ၌ ပိတ်ေသာေကျာက် သည် လိမ့် လနလ်ျက်
ှိသည်ကုိ ေတွ့ြမင် ၍
အတင်ွး သို့ ဝင် ေသာ် ၊ 3သခင် ေယ ှု ၏အေလာင်း ေတာ်ကုိ မ
ေတွ့ က။ 4 ထုိ အေကာင်း ေကာင့် သူ
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တို့သည် ေတးွေတာ ေသာစိတ် ှိ စ ်တင်ွ ၊ လူ
ှစ် ေယာက်တို့သည် ပိ း ပိ းြပက်ြပက် ေသာ အဝတ်ကုိ ဝတ်ဆင် လျက် ေပါ်လာ၏။

5 ထုိမိနး်မ တို့သည် ေကာက်လန ့် ေသာစိတ် ှင့်
ငံု့ ၍ ေန စ ်တင်ွ၊ ထုိသူတို့က၊ သင်တို့သည် အေသ
ေကာင် ှိရာ အရပ်၌ အသက် ှင်ေသာသူ ကုိ အဘယ်ေကာင့် ှာ ကသနည်း။ 6ဤ
အရပ်၌မ ှိ ၊ ထေြမာက် ေတာ်မူ ပီ။ 7လူ သား သည် ဆုိး
ေသာသူ တို့လက် သို့
အပ် ှံ ြခင်း၊ လက်ဝါးကပ်တိင်ု မှာ အေသသတ်ြခင်းကုိခံရမည်။ သုံး
ရက်ေြမာက်ေသာေန ့၌
ထေြမာက် လိမ့်မည်ဟု ဂါလိလဲ ြပည်၌ ှိ ေတာ်မူစ ် သင် တို့အား မိန ့် ေတာ်မူေသာ
စကားကုိ
ေအာက်ေမ့ ကဦးဟု ဆုိ
ကသည် ှိေသာ် ၊
8 ထုိမိနး်မတို့သည် စကား
ေတာ်ကုိ သတိရ
၍ ၊ 9သခင်္ျ ိ င်း ေတာ်က ြပန် လျှင်
ထုိ အေကာင်းအရာအလံးုစုံ တို့ ကုိ တစ်ကျပ်ိ တစ်ပါးေသာသူ မှစ၍ ကင်း ေသာ
တပည့်ေတာ်ဓါးအေပါင်း တို့ အား ြပန်ကား က၏။ 10 ထုိအေကာင်းအရာကုိ တမန်
ေတာ် တို့အား
ေြပာ ေသာသူကား၊ မာဂဒလ
မာရိ ၊ ေယာဟနန္
၊ ယာကုပ် ၏ အမိြဖစ်ေသာမာရိ မှစ၍ အြခား ေသာမိနး်မများြဖစ် သတည်း။ 11 သူ
တို့၏စကား ကုိ ဒ ာရီ
စကားက့ဲသို့ ထင်မှတ် ၍
တမနေ်တာ် တို့သည် မ ယုံက။ 12 သို့ ေသာ်လည်း ေပတ ု သည်ထ ၍ သခင်္ျ ိ င်း ေတာ်
သို့
ေြပး ေလ၏။ ေရာက်ေသာအခါ ငံု့
ကည့်၍
ပိတ်
ပုဆုိးသာ ှိရစ်သည်ကုိ ြမင် လျှင်၊ ထုိ
အေကာင်းအရာကုိ အံဩ့
၍
မိမိ အိမ်သို့
ြပနသွ်ား ၏။
13 ထုိမှတစ်ပါး ၊ တပည့် ေတာ် ှစ် ေယာက်တို့သည် ေယ ု ှလင် မိ ှင့်
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ခရီး ေလးတိင်ု ကွာ ေသာဧေမာက်
အမည် ှိေသာရွာ သို့ ထုိ ေန ့၌ သွားကစ ်တင်ွ၊ 14 ြဖစ်ခ့ဲ ပီးေသာ အေကာင်း အရာ
အလံးုစုံ တို့ ကုိ အချင်းချင်း ေဆွးေ းွ ေြပာဆုိ က၏။ 15 ထုိသို့ ေဆွးေ းွ ေြပာဆုိ က
စ ် တင်ွ၊ ေယ ှု သည် ချ ်းကပ် ၍
သူ တို့ ှင့်အတူက ေတာ်မူ၏။ 16 ထုိသူ တို့သည် မျက်စိ ချ ပ် လျက် ှိ၍၊ ကုိယ်ေတာ်
ြဖစ်သည်ကုိ မ
သိ က။ 17 ကုိယ်ေတာ်ကလည်း၊
သင်တို့သည် ခရီးသွား လျက် အချင်းချင်း ေဆွးေ းွ ေသာစကား ကား၊ အဘယ်သို့
ေသာ စကားနည်း။ အဘယ်ေကာင့်မျက် ှာ ည ိးငယ်ကသနည်း ဟု ေမး ေတာ်မူလျှင် ၊
18 သူ တို့တင်ွ ကေလာဖ
အမည် ှိေသာသူက၊ သင် သည် ေယ ု ှလင် မိ ၌
ဧည့်သည် ြဖစ်လျက်သာ
ယခု
အခါ
ထုိ မိ ၌
ြဖစ်ခ့ဲ ပီးေသာ အေကာင်း အရာတို့ ကုိ မ
သိ သေလာဟု ေြပာဆုိ ၏။
19 ကုိယ်ေတာ်
ကလည်း ၊ အဘယ် အေကာင်း အရာနည်း ဟု ေမး
ေတာ်မူလျှင် ၊ ထုိသူတို့က၊ နာဇရက် မိ သားေယ ှု ၏ အေကာင်း အရာ ေပတည်း။
ထုိသူ သည် ဘုရားသခင် ေ ှ ၊ လူ
အေပါင်း တို့ေ ှ မှာ၊ ှ တ် သတ္တ ိ၊ လက် သတ္တ ိ ှင့်
ြပည့်စုံ ေသာ ပေရာဖက် ြဖစ် ၏။ 20 ထုိသူ ကုိ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အ ကီး ှင့်
ငါ တို့မင်း များသည် အေသ
သတ်ြခင်းကုိ ခံေစြခင်းငှာ အပ် ှံ ၍
လက်ဝါးကပ်တိင်ု မှာ ကွပ်မျက် က ပီ။ 21 ထုိသူ သည် ဣသေရလ
အမျ ိးကုိ ေရွး ှ တ် အံ့ေသာသူ ြဖစ် သည်ဟု ငါ တို့သည် အထက်ကေြမာ်လင့် က
ပီ။ ထုိမျှမက ဤ အေကာင်း အရာ ြဖစ်၍ယခု သုံး ရက် ှိ ပီ။ 22 ငါ တို့၏ အေပါင်း
အေဘာ် မိနး်မ အချ ိ တို့ သည်လည်း
သခင်္ျ ိ င်း ေတာ်သို့
ေစာေစာ သွား ၍ ၊ 23အေလာင်း ေတာ်ကုိ မ
ေတွ့ လျှင် ၊ သခင် ေယ ှုသည် အသက် ှင်ေတာ်မူ သည်ဟု ေြပာ ေသာ ေကာင်း
ကင်တမန် ထင် ှားရာ ူပါ ံု ကုိ မိမိတို့ ြမင် ေကာင်းကုိ ြပနလ်ာ ၍ ေြပာဆုိ သြဖင့် ၊ ငါ
တို့သည် မိနး်ေမာ ေတေွဝြခင်း ှ ိ က၏။ 24 ထုိအခါ ငါ တို့တင်ွ
အချ ိ ေသာသူ တို့သည် သခင်္ျ ိ င်း ေတာ်သို့ သွား ၍
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မိနး်မ တို့ေြပာဆုိ သည်အတိင်ုး
ေတွ့
ေသာ်လည်း၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိ မ
ြမင် ရဟု ေြပာဆုိက၏။ 25 ကုိယ်ေတာ် ကလည်း ၊ ပေရာဖက် ေဟာေြပာ ေသာစကား
များ ကုိ ယုံ
ိင်ုေအာင် ဉာဏ် မ ှိ၊ စိတ် ခုိင်မာေသာသူတို့ ၊ 26 ခရစ်ေတာ် သည် ဤသို့ပင်အေသခံ

၍
မိမိ ဘုနး် စည်းစိမ်ေတာ် ကုိ ဝင်စား ရမည်မ ဟတ်ုေလာ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
27 ထုိအခါ
ေမာေ ှ ၏ကျမ်းစာမှ စ ၍ပေရာဖက် တို့၏ ကျမ်းစာများ ၌
ကုိယ်ေတာ် ကုိရည်မှတ် ၍ ေရးထားသမျှ ေသာ ကျမ်းစာ ချက်အနက်ကုိ ှင်းလင်း
စွာေဖာ်ြပ ေတာ်မူ၏။ 28 ထုိ တပည့်ေတာ် တို့သည် သွား ေသာရွာ အနးီ သို့
ေရာက်ေသာအခါ ၊ ကုိယ်ေတာ် သည် ထုိရွာ ကုိလနွ၍် သွား အံေ့သာ အြခင်းအရာကုိ
ြပ ေတာ်မူလျှင် ၊ 29 ထုိသူတို့က အကျွ ်ပ်ု တို့ ှင့်အတူ ဝင်၍ ေန
ပါ။ ညဦးယံ
အချနိ် ှ ိ ပီ။ မုိး
လည်းချ ပ် ပါသည်ဟ၍ူ ကုိယ်ေတာ် ကုိ ကျပ်ကျပ်ေသွးေဆာင် က၏။ ထုိေကာင့်
သူ တို့ ှင့်အတူ ေန ြခင်းငှာဝင် ေတာ်မူ၏။ 30 စားပဲွ၌ သူ
တို့ ှင့်အတူ ေလျာင်း ေတာ်မူစ ် ၊ မုန ့် ကုိယူ ၍ ေကျးဇူး ေတာ်ကုိ ချးီမွမ်း ပီးမှ မုန ့ကုိ်
ဖ့ဲ ၍ သူ
တို့ အား ေပး ေတာ်မူသည်တင်ွ၊ 31 သူ တို့သည် မျက်စိ ပွင့်လင်း ၍
ကုိယ်ေတာ် ြဖစ်သည်ကုိ သိ
က၏။ ထုိအခါ
ကုိယ်ေတာ် သည် ကွယ် ေတာ်မူ၏။ 32တပည့်ေတာ်တို့ကလည်း ၊ လမ်း ခရီး၌
ငါ တို့ ှင့ေ်ဟာေြပာ ၍ ကျမ်းစာ အနက်ကုိ ဖွင့ြ်ပ ေတာ်မူေသာအခါ ၊ ငါ တို့ စိတ် ှလံးု
သည် ယုိဖိတ် မ တတ်ြဖစ် သည်မဟတ်ုေလာ ဟု အချင်းချင်း ေြပာဆုိ က၏။ 33 ထုိ
တပည့်ေတာ် ှစ်ေယာက်တို့သည် ချက်ြခင်း ထ ၍
ေယ ု ှလင် မိ သို့
ြပန် ပီးမှ၊ တစ်ကျပ်ိ တစ်ပါးေသာ သူတို့သည် အေပါင်းအေဘာ် တို့ ှင့်အတူ စုေဝး
လျက် ှိသည်ကုိ ေတွ့ က၏။ 34 စုေဝးေသာသူတို့ကလည်း၊ သခင် ဘုရားသည် အမှန်
ထေြမာက် ေတာ်မူ ပီ။ ှ ိမုန် အား ကုိယ်ကုိြပ ေတာ်မူ ပီဟုေြပာဆုိ လျှင် ၊ 35 ထုိတပည့်
ေတာ် ှစ်ေယာက်တို့သည် လမ်း ၌
ြဖစ်ေသာအေကာင်းအရာကုိ၎င်း၊ မုန ့် ကုိဖ့ဲ စ ် တင်ွထင် ှား ေတာ်မူေကာင်းကုိ၎င်း၊
ြပန်ကား က၏။

36 ထုိသို့ အချင်းချင်း ေြပာဆုိ ေသာအခါ ၊ ေယ ှု သည်သူ တို့အလယ် ၌
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ရပ် ေတာ်မူလျက်၊ သင် တို့အား ငိမ်သက် ြခင်းြဖစ်ေစသတည်း ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
37တပည့်ေတာ်တို့သည် တေစ္ဆ
ကုိြမင် သည်ဟု စိတ်ထင် ှင့်
ထိတ်လန ့် ေ ကာက်ရွ ံ ြခင်း သို့ ေရာက် က၏။ 38 ကုိယ်ေတာ် က လည်း၊
အဘယ်ေကာင့် အထူးထူး အေထွထွ ေ◌ေသာ စိတ် ှိ ကသနည်း။ 39 ငါ ့ လက် ကုိ
ကည့် ကေလာ။့ ငါ ့ ေြခ ကုိလည်း
ကည့် ကေလာ။့ ငါ ့ ကုိယ် ပင်ြဖစ် ၏။ ငါ ့ ကုိ ကည့် ှု စမ်းသပ် ကေလာ။့ ငါ သည်

သင်တို့ ြမင် သည်အတိင်ုး
အ ို း
အသား ှင့် ြပည့်စုံ ၏။ တေစ္ဆ
မည်သည်ကား ဤက့ဲသို့ မ ြပည့်စုံ ဟု မိန ့် ေတာ်မူလျက်၊ 40လက် ေတာ်ေြခ ေတာ်တို့
ကုိ တပည့် ေတာ်တို့အား ြပ ေတာ်မူ၏။ 41 ထုိသူ တို့သည် အံဩ့
၍
ဝမ်းေြမာက် ေသာအားြဖင့် မ ယုံ ိင်ုဘဲ ေနေသး
ေသာအခါ ၊ သင်တို့ ၌ စားစရာ
တစ်စုံတစ်ခု ှိ သေလာ ဟု ေမး ေတာ်မူလျှင်၊ 42 ငါး ကင် တ ပုိင်း ှင့်
ပျားလပို့ ကုိ ကပ်ေပး က၏။ 43 ကုိယ်ေတာ်သည် ယူ
၍
သူ တို့ ေ ှ မှာစား ေတာ်မူ၏။ 44တဖန် မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား ၊ ေမာေ ှ ၏ပညတ္
တိ ကျမ်းစာ၌ ၎င်း ၊ ပေရာဖက် တို့၏ ကျမ်းစာ ၌၎င်း၊ ဆာလံ ကျမ်းစာ ၌၎င်း၊ ငါ ့ ကုိ
ရည်မှတ် ၍
ေရးထားသမျှ ေသာအချက် တို့သည် ြပည့်စုံ ရ မည်ဟု ငါ သည် သင် တို့ ှင့်အတူ ှိ
စ ်အခါ သင် တို့အား ေဟာေြပာ ေသာအေကာင်းအရာတို့ကား ဤ အေကာင်းအရာေပ
တည်း ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 45 ထုိအခါ ကျမ်းစာ ကုိ နားလည် ေစြခင်းငှာတပည့် ေတာ်
တို့၏ ဉာဏ် ကုိ ဖွင့် ေတာ်မူလျှင်၊ 46ဤသို့ ကျမ်းစာ လာ၏။ ဤသို့ ခရစ်ေတာ် သည်
အေသခံ
၍
သုံး ရက်ေြမာက်ေသာေန ့၌ ေသ
ြခင်းမှ
ထေြမာက် ရမည်။ 47 ခရစ်ေတာ် ၏ အခွင့် အားြဖင့် ေနာင်တ တရား ှင့်
အြပစ် လွှတ် ြခင်းတရားကုိ
ေယ ု ှလင် မိ မှ စ ေသာလမူျ ိ း တကာ တို့အား
ေဟာေြပာ ရမည်။ 48သင် တို့သည်လည်း ဤ
အေကာင်းအရာတို့၏ သက်ေသ ြဖစ်က၏။ 49 ငါ ့ ခမည်းေတာ် ၏ ဂတိ
ှိသည်အတိင်ုး
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သင် တို့ ၌
ငါ ြပ ဦးမည်။ သို့ ြဖစ်၍ သင် တို့သည် ေကာင်းကင် က
တနခုိ်း ကုိ မ
ခံ မီှတိင်ုေအာင်ေယ ု ှလင် မိ ၌
ေန ကဦးေလာ့ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 50 ထုိေနာက်
တပည့် ေတာ်တို့ ကုိ ေယ ု ှလင် မိ ြပင် ၊ ေဗသနိ
ရွာတိင်ုေအာင် ေဆာင်သွား ေတာ်မူ ပီးမှ၊ လက် ေတာ်ကုိ ချ ီ ၍
ေကာင်း ကီး ေပးေတာ်မူ၏။ 51 ထုိသို့
ေကာင်း ကီး ေပးေတာ်မူစ ် တင်ွ၊ တပည့် ေတာ်တို့ ှင့် ခွာ ၍
ေကာင်းကင် ဘုံသို့
ေဆာင်ယူ ြခင်းကုိ ခံ ေတာ်မူ၏။ 52 တပည့် ေတာ်တို့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ ြပပ်ဝပ်
ကုိးကွယ် ပီးမှ အလနွ် ဝမ်းေြမာက် ဝမ်းသာြခင်း ှင့်
ေယ ု ှလင် မိ သို့
ြပနသွ်ား က၏။ 53 ဘုရားသခင် ကုိ အံဩ့ချးီမွမ်း လျက် ဗိမာန် ေတာ်သို့
ေရာက် မဲ ေရာက်က ၏။
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ှ င်ေယာဟနခ်ရစ်ဝင်။
1အစအဦး ၌
ှ တ်ကပတ် ေတာ် ှိ ၏။ ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည် ဘုရားသခင် ှင့်အတူ ှိ ၏။
ှ တ်ကပတ် ေတာ် သည်လည်း
ဘုရားသခင် ြဖစ် ေတာ်မူ၏။ 2 ထုိ ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည် အစအဦး
၌
ဘုရားသခင် ှင့်အတူ ှိ ၏။ 3 ှ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ခပ်သိမ်း ေသာအရာတို့
ကုိ ဖနဆ်င်း ေတာ်မူ၏။ ဖနဆ်င်း ေတာ်မူြခင်း ှင့် ကင်းလတ်ွ လျက်ြဖစ် ေသာ အရာ
တစ်စုံတစ်ခု မျှ မ ှိ။ 4 ထုိ ှ တ်ကပတ် ေတာ်၌
အသက် ှိ ၏။ ထုိအသက် သည်လည်း
လူ တို့၏အလင်း ြဖစ် ၏။ 5 ထုိအလင်း သည် ေမှာင်မုိက် ၌
လင်း ၍ ေမှာင်မုိက် သည် မ
ခံ မယူ။ 6 ေယာဟန် အမည် ှိေသာ သူ
တစ်ေယာက်ကုိ ဘုရားသခင် ေစလွှတ် ေတာ်မူ၏။ 7 ထုိသူ ကုိလအူေပါင်း တို့သည်
အမီှြပ ၍ယုံကည် ြခင်းသို့ ေရာက်မည်အေကာင်း
ထုိသူ သည် သက်ေသခံ ြဖစ်၍၊ အလင်း ေတာ်၏အေကာင်း ကုိသက်ေသခံ ြခင်း
ငှာ လာ ၏။ 8 ထုိသူ သည် အလင်း ေတာ်မ ဟတ်ု ။ အလင်း ေတာ်၏အေကာင်း ကုိ
သက်ေသခံ ြခင်းငှာ သာ လာ၏။ 9ဟတ်ုမှန် ေသာအလင်း မူကား၊ ဤေလာက
သို့ ကလာ လျက် ခပ်သိမ်း ေသာလူ အေပါင်းတို့အား အလင်း
ကုိ ေပးေသာ
သူြဖစ် သတည်း။ 10 ထုိသူသည်ဤေလာက ၌ ှိ ေတာ်မူ ပီ။ ဤေလာက
ကုိလည်း
ဖနဆ်င်း ေတာ်မူ ပီ။ သို့ ေသာ်လည်း ဤေလာက သည် ထုိသူ
ကုိမ သိ ။ 11 သူသည်မိမိ ေဒသအရပ်သို့ ကလာ ေသာ်လည်း၊ မိမိ
လမူျ ိ းတို့သည် သူ့
ကုိလက် မ ခံ ဘဲ ေန က၏။ 12 ထုိ သူ ကုိလက်ခံ သမျှ ေသာသူတည်းဟေူသာ
ကုိယ်ေတာ် ကုိ ယုံကည် ေသာသူ တို့အား၊ ဘုရားသခင် ၏ သား
ြဖစ် ရေသာအခွင့် ကုိ ေပး ေတာ်မူ၏။ 13 ထုိသား တို့ မူကား၊ လမူျ ိ း ှင့်စပ်ဆုိင် ၍
ဘွားေသာသားမ ဟတ်ု။ ေမထုန် သံဝါသအားြဖင့် ဘွားေသာ သားမ
ဟတ်ု။ လူ့
အလိအုေလျာက်ဘွားေသာသားမဟတ်ု။ ဘုရားသခင် ဘွား ေတာ်မူေသာသား ြဖစ်
သတည်း။ 14 ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည်လည်း
လူ့ ဇာတိအြဖစ် ကုိ ခံယူ၍၊ ေကျးဇူး ေတာ် ှင့် ၎င်း၊ သစ္စာ
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ေတာ် ှင့်၎င်း ြပည့်စုံ လျက်
ငါ တို့တင်ွ တည်ေန ေတာ်မူသည်ြဖစ်၍၊ ခမည်းေတာ် ၌ တစ်ပါးတည်း ေသာသား
ေတာ်၏ ဘုနး် က့ဲသို့ သူ ၏ဘုနး် ေတာ်ကုိ ငါတို့သည် ြမင် ရက ပီ။

15 ေယာဟန် သည် ထုိသခင် ၏အေကာင်း ကုိ သက်ေသခံ ၍
ေကးေကာ် သည်ကား၊ ငါ ့ ေနာက် ကလာ ေသာသူ သည် ငါ မ ှိ မီှ ှ ိ ှင့်သည်ြဖစ်
၍၊ ငါ ့ထက်သာ၍ ကီးြမတ်သည်ဟု ငါဆုိရာ၌၊ ထုိသူ
ကုိ ဆုိလို သည် ဟု သက်ေသခံ ေလ၏။ 16 ထုိ သူ ၏ြပည့်စုံ ြခင်း မှ လည်း
ေကျးဇူး တစ်ပါး၌ ထပ်ဆင့် ၍ ေကျးဇူး တစ်ပါးကုိငါ တို့ ှ ိသမျှ သည်ခံရ က ပီ။
17 အေကာင်းမူကား ၊ ပညတ် တရား ေတာ် ကုိ ေမာေ ှ လက်တင်ွေပး ေတာ် မူ၏။
ေကျးဇူး တရား ှင့်
သစ္စာ
တရားမူကား ေယ ှု ခရစ် အားြဖင့် ြဖစ် သတည်း။ 18 ဘုရားသခင် ကုိ အဘယ်သူ
မျှ မြမင် စဖူး ေသာ်လည်း၊ ခမည်းေတာ် ၏ရင်ခွင် ၌ ှိ ေသာ တစ်ပါးတည်း ေသာ
သားေတာ်သည် ဘုရားသခင် ကုိ ထင် ှား ေစေတာ်မူ ပီ။ 19 ယုဒ လူတို့က၊ သင် သည်
အဘယ်သူ နည်းဟု ေယာဟန် ကုိေမးြမနး် ေစြခင်းငှာ ယဇ် ပုေရာဟိတ် ှင့်
ေလဝိ လတိူု့ ကုိ ေယ ု ှလင် မိ မှ
ေစလွှတ် ေသာအခါ ၊ ေယာဟန် သည် သက်ေသခံ ေလသည်မှာ၊ 20 ငါ သည်
ခရစ်ေတာ် မ ဟတ်ု ဟု ထိမ်ဝှက် ြခင်းမ ှိ။ အတည့်အလင်းေြပာဆုိ ၏။ 21 ထုိသူ
တို့ကလည်း ၊ သို့ ြဖစ်လျှင် သင် သည်အဘယ်သူ နည်း။ ဧလိယ
ြဖစ် သေလာဟု ေမးြမနး် ြပန၏်။ ေယာဟနက်၊ ငါ သည် ဧလိယမ
ဟတ်ုဟဆုို ၏။ ဤမည်ေသာပေရာဖက် ြဖစ် သေလာဟု ေမးြပနလ်ျှင်၊ မ
ဟတ်ုဟု ဆုိ ြပန၏်။ 22 ထုိသူတို့ ကလည်း ၊ သင်သည်အဘယ်သူ နည်း။ ငါ တို့
ကုိေစလွှတ် ေသာသူ တို့အား ြပန်ေလျှာက် စရာ ှိ ေစြခင်းငှာ ၊ သင်သည်ကုိယ် ကုိ
အဘယ်သို့ ဆုိ သနည်းဟု ေမး ြပန်က၏။

23 ေယာဟန်ကလည်း၊ ငါ သည်ပေရာဖက် ေဟ ှာယ ေဟာေြပာ သည် ှင့်အညီ ၊
ထာဝရ
ဘုရား၏ လမ်းခရီး
ေတာ်ကုိ ေြဖာင့် ေစကေလာဟ့ု ေတာ
၌ ဟစ်ေကာ် ေသာသူ၏အသံ ြဖစ်သည်ဟု ဆုိ ၏။ 24အေစခံ ေသာသူတို့ကား၊ ဖာ
ရိ ှ ဲ ြဖစ် ကသတည်း။ 25 ထုိသူတို့ကလည်း ၊ သင် သည် ခရစ်ေတာ် မ ဟတ်ု ၊ ဧလိယ
မ ဟတ်ု၊ ဤမည်ေသာပေရာဖက် မ ဟတ်ုသည် မှနလ်ျှင်
အဘယ်ေကာင့် ဗတ္တိဇံ ကုိေပးသနည်းဟု ေမး ြပန်က၏။
26 ေယာဟန် ကလည်း၊ ငါ သည်ေရ ၌
ဗတ္တိဇံ ကုိေပး၏။ သင် တို့အလယ် ၌သင် တို့ မ သိ ေသာ သူတစ်ေယာက် ှိ၏။

27 ထုိသူ သည်ငါ ့ ေနာက် ကလာ ေသာ်လည်းငါထ့က်သာ၍ ကီးြမတ်၏။ ထုိသူ
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၏ေြခနင်း ေတာ် ကိ း ကုိမျှ ြဖည် ြခင်းငှာ ငါ မ ထုိက် ဟုြပနေ်ြပာ ၏။ 28 ေယာဟန်
သည်ဗတ္တိဇံ ကုိေပးရာ အရပ် ၊ ေယာ်ဒန် ြမစ်တစ်ဘက်
ေဗသနိ ရွာ၌
ဤအမှုအရာြဖစ် သတည်း။
29 နက်ြဖန် ေန၌့ေယ ှု ကလာ ေတာ်မူသည်ကုိ ေယာဟနသ်ည်ြမင် လျှင်၊ ဤေလာက
၏အြပစ် ကုိ ေဆာင်သွား ေသာ ဘုရားသခင် ၏ သုိးသငယ် ကုိကည့် ေလာ။့ 30 ငါ မ
ှိ မီှ ှ ိ ှင့်သည်ြဖစ်၍ ၊ ငါ ့ ထက်သာ၍ ကီးြမတ်ေသာသူ သည်ငါ ့ ေနာက် ကလာ သည်
ဟု ငါ ဆုိ ရာ၌၊ ထုိသူ
ကုိဆုိလို ၏။ 31အစကထုိသူ ကုိငါ မ သိ ။ သို့ ေသာ်လည်း ထုိသူကုိ ဣသေရလ
လတိူု့အား ထင် ှား ေစြခင်းငှာ ငါ သည် ေရ
၌
ဗတ္တိဇံ ကုိေပးလျက်လာ ၏။ 32 ထုိမှတစ်ပါး ဝိညာ ် ေတာ်သည်ေကာင်းကင် မှ
ချ ိ းငှက် က့ဲသို့ ဆင်းသက် ၍
ထုိသူ ၏အေပါ် ၌နား ေတာ်မူသည်ကုိ ငါြမင် ရ ပီ။ 33အစကထုိ သူကုိငါ မ သိ ။ ေရ
၌ ဗတ္တိဇံ ကုိေပးေစြခင်းငှာငါ ့ ကုိေစလွှတ် ေတာ်မူေသာသူ က၊ အကင်သူ ၏
အေပါ် ၌ဝိညာ ် ေတာ်ဆင်းသက် ၍ နား ေတာ်မူသည်ကုိ သင်သည်ြမင် လျှင်၊ ထုိ
သူကားသန ့် ှ င်း ေသာ ဝိညာ ်
ေတာ်၌ ဗတ္တိဇံ
ကုိေပးေသာသူ ေပတည်းဟု မိန ့် ေတာ်မူသည် ှင့်အညီ။ 34 ငါ သည်ြမင် ၍
ဤသူ သည် ဘုရားသခင် ၏ သား
ေတာ်ြဖစ် ေတာ်မူေကာင်း ကုိ သက်ေသခံ သည်ဟု ေယာဟန် ဆုိ ေလ၏။
35တစ်ဖန် ေယာဟန် သည် နက်ြဖန် ေန၌့
တပည့် ှစ် ေယာက်တို့ ှင့်အတူရပ် ေန၍၊ 36 ေယ ှု က ေတာ်မူသည်ကုိြမင် လျှင် ၊
ဘုရားသခင် ၏ သုိးသငယ် ကုိ ကည့် ေလာဟ့ဆုို ၏။ 37တပည့် ှစ် ေယာက်တို့သည်
ထုိစကား
ကုိကား လျှင် ၊ ေယ ှု ေနာက်ေတာ်သို့ လိက်ု က၏။ 38 ေယ ှု သည်လှည့် ၍
ထုိသူ တို့ လိက်ု ကသည်ကုိြမင် ေတာ်မူလျှင်၊ အဘယ် အလို ှ ိ သနည်း ဟု ေမး
ေတာ်မူ၏။ ထုိသူ
တို့က၊ ရဗ္ဗိ
၊ ကုိယ်ေတာ် သည် အဘယ်မှာ ေန ေတာ်မူသနည်းဟု ေမးေလျှာက် က၏။ ရဗ္ဗိ၊
အနက်
ကား၊ အ ှင် ဘုရားဟု ဆုိလို သတည်း။
39 ေယ ှုကလည်း လာ ၍ ကည့် ကေလာ့ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ ထုိ
သူတို့သည်သွား၍ ေန
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ေတာ်မူရာအရပ် ကုိ ကည့် က၏။ ထုိအချနိ် သည် ဆယ် နာရီအချနိ်ြဖစ် ၍ မုိဃ်း
ချ ပ် သည်တိင်ုေအာင်အထံ ေတာ်၌ေန က၏။ 40 ေယာဟန် ၏စကား ကုိကား၍
ေနာက် ေတာ်သို့ လိက်ုေသာသူ ှစ် ေယာက်တို့တင်ွ
တစ်ေယာက်ကား ှိမုန်
ေပတ ု ညီ အနေ္ြဒ ေပတည်း။ 41 ထုိသူ သည် မိမိ
အစ်ကုိ ှိ မုန် ကုိ ေ ှးဦးစွာ ေတွ့ လျှင် ၊ ငါတို့သည် ေမ ှိ ကုိေတွ့ က ပီဟု ေြပာဆုိ
လျက်၊ 42သူ့ ကုိေယ ှု ထံသို့ ပို့ ေဆာင် ေလ၏။ ေမ ှိအနက် ကား ခရစ်ေတာ် ဟုဆုိလို
သတည်း။ ေယ ှု သည် ထုိ
သူ ကုိကည့် ှု ၍၊ သင် သည်ေယာန ၏သား ှိမုန် ြဖစ် ၏ ေကဖ
အမည် သစ်ကုိ ရလတံ့ ဟမိုန ့် ေတာ်မူ၏၊ ေကဖ
အနက်
ကား ေပတ ု ဟဆုိုလိသုတည်း။
43 နက်ြဖန် ေန၌့ ဂါလိလဲ ြပည်သို့ က ြခင်းငှာအလို ေတာ် ှိလျှင် ဖိလိပ္ပု ကုိေတွ့ ၍
၊ ငါ ့ ေနာက် သို့ လိက်ုေလာ့ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 44 ဖိလိပ္ပု ကား၊ အနေ္ြဒ ှင့် ေပတ ု
ေမွးဘွားရာ ဗက်ဇဲဒ မိ မှ
လာေသာသူြဖစ် သတည်း။ 45 ဖိလိပ္ပု သည်နာသေနလ ကုိေတွ့ လျှင် ၊ ေမာေ ှ သည်
ပညတ္တိ
ကျမ်း၌ ၎င်း၊ ပေရာဖက် တို့သည် သူတို့ ကျမ်း ၌၎င်း အေကာင်းြပ ၍ ေရး
ထားေသာသူ ၊ နာဇရက် မိ သား ြဖစ်ေသာ ေယာသပ် ၏သား
ေယ ှု ကုိ ငါတို့သည် ေတွ့ က ပီဟုဆုိ ၏။ 46 နာသေနလ ကလည်း ၊ နာဇရက် မိ
ထဲက
ေကာင်း ေသာအရာတစ်စုံတစ်ခု မျှ ထွက် ိင်ု သေလာဟေုမး လျှင်၊ ဖိလိပ္ပု
က၊ လာ
၍ ကည့် ပါဟုဆုိ ၏။ 47 နာသေနလ လာ သည်ကုိ ေယ ှု သည် ြမင် ေတာ်မူလျှင်၊
လှည့်စား ြခင်းအြပစ် ှင့်ကင်းလတ်ွ ေသာ ဣသေရလ
လစူစ် ကုိကည့် ေလာ့ ဟု ထုိသူ
ကုိအမှတ် ြပ ၍
မိန ့် ေတာ်မူ၏။
48 နာသေနလ ကလည်း၊ ကုိယ်ေတာ်သည် အဘယ်သို့ ေသာအားြဖင့်အကျွ ်ပ်ု ကုိ သိ
ေတာ်မူသနည်းဟု ေမးေလျှာက် ေသာ်၊ ေယ ှု က၊ ဖိလိပ္ပု သည် သင့် ကုိမ ေခါ် မီှ၊
သင် သည် သေဘင်္ာသဖနး် ပင်ေအာက် ၌ ှိ သည်ကုိ ငါ ြမင်သည် ဟု ြပန် ၍မိန ့ေ်တာ်မူ
လျှင်၊

49 အ ှင် ဘုရား၊ ကုိယ်ေတာ် သည် ဘုရားသခင် ၏သား ေတာ်ြဖစ် ေတာ်မူ၏၊ ဣ
သေရလ
လတိူု့၏ ှင်ဘုရင် လည်းြဖစ် ေတာ်မူ၏ဟု နာသေနလ
ေလျှာက် ေလ၏။
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50တစ်ဖန် ေယ ှု က၊ သေဘင်္ာသဖနး် ပင်ေအာက် ၌ သင့် ကုိငါ ြမင်သည် ဟဆုို
ေသာေကာင့်
ယုံ သေလာ။ ထုိမျှမက သင်သည် သာ၍ ကီးစွာ ေသာအေကာင်း အရာကုိ ြမင်
လတံ။့ 51သင် တို့အား ငါအမှနအ်ကန် ဆုိ သည်ကား၊ ေနာင်ကာလ၌ ေကာင်းကင် ဖွင့်
လှစ် သည်ကုိ၎င်း ၊ ဘုရားသခင် ၏ ေကာင်းကင် တမနတိ်ု့သည် လူ
သား ၏အေပါ် ၌ဆင်း လျက်တက် လျက် ှိေနသည်ကုိ၎င်း ၊ သင်တို့ သည် ြမင် ရ
ကလတံ့ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။

2
1 သုံး ရက်ေြမာက်ေသာေန ့၌
ဂါလိလဲ ြပည်ကာန မိ တင်ွ
မဂင်္လာေဆာင် ပဲွကုိခံ ကစ ်၊ ထုိ
ပဲွ၌ေယ ှု ၏ မယ်ေတာ် ှိ ၏။ 2 ေယ ှု ှင့် တပည့် ေတာ်တို့ ကုိလည်း
ထုိ ပဲွ သို့ ေခါ်ပင့် က၏။ 3 စပျစ်ရည် ကုန် ေသာအခါ ၊ ေယ ှု ၏မယ်ေတာ် က၊
စပျစ်ရည် မ ှိ ဟု ကားေြပာ ၏။ 4 ေယ ှု ကလည်း ၊ အချင်းမိနး်မ ၊ သင် သည် ငါ ှင့်
အဘယ်သို့ ဆုိင်သနည်း။ ငါ ့အချနိ်
မ ေရာက် ေသး ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 5 မယ်ေတာ် ကလည်း၊ သူ
ေစခုိင်း သမျှတို့ ကုိြပ ကေလာဟ့ု အေစခံ
တို့အားဆုိ ေလ၏။ 6 ယုဒ ဘာသာအေလျာက်
စင်ကယ် ြခင်းအဘို့ အလိငုှာ၊ ထုိ
အရပ်၌ ှစ် တင်းသုံး တင်းခန ့် ဝင်ေသာ ေကျာက် အိးု စရည်းေြခာက် လံးု ထား လျက်
ှိ၏။
7 ေယ ှု ကလည်း၊ ဤေရ အိးုတို့ ကုိေရ ြဖည့် က ဟု အေစခံ
တို့အားမိန ့် ေတာ်မူလျှင်၊ ထုိသူ
တို့သည် လျှ ံ
မတတ်ြဖည့် က၏။ 8ယခု ခပ် ၍ ပဲွအပ်ု ထံသို့ သွင်း ကေလာ့ဟု မိန ့် ေတာ်မူသည်
အတိင်ုး သွင်း က၏။ 9 ပဲွအပ်ု သည် စပျစ်ရည် ြဖစ် ေစေသာေရ ကုိ ြမည်းစမ်း ၍ ၊ ထုိ
ေရ ကုိ ခပ် ေသာအေစခံ တို့သည် စပျစ်ရည်ကုိ အဘယ်မှာ ရသည်ကုိသိ ေသာ်လည်း
၊ ပဲွအပ်ု သည် မ
သိ ေသာေကာင့်၊ မဂင်္လာေဆာင် လလုင်အား
အသံကုိ လွှင့် ၍၊ 10 အြခားေသာသူ မည်သည်ကား ၊ ေ ှးဦးစွာ ေကာင်း ေသာ
စပျစ်ရည် ကုိ ထည့် ၍
ဝစွာေသာက် က ပီးမှ ည့ံ ေသာစပျစ်ရည်ကုိထည့်ေလ့ ှ ိ၏။ သင်မူကား၊ ေကာင်း
ေသာစပျစ်ရည် ကုိ
ယခု တိင်ုေအာင် သုိထား ပီဟဆုို ၏။ 11 ထုိသို့ ေယ ှု သည် ေ ှးဦးစွာ ေသာ ဤ
နမိိတ်လက္ခဏာကုိဂါလိလဲ ြပည်၊ ကာန
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မိ ၌ ြပ ၍ မိမိ
ဘုနး် ေတာ် ကုိထင် ှား ေစေတာ်မူ၏။ တပည့် ေတာ်တို့သည်လည်း
ယုံကည် က၏။
12 ထုိေနာက် မယ်ေတာ် မှစ၍ ညီ ေတာ်၊ တပည့် ေတာ်တို့ ှင့်တကွ ၊ ကေပရေနာင် မိ
သို့
က ေတာ်မူ၏။ ထုိ
မိ မှာ ကာြမင့် စွာမ ေန ဘဲ၊ 13 ယုဒ ပသခါ ပဲွခံချနိ် နးီ
သည် ှိ ေသာ်၊ ေယ ု ှလင် မိ သို့
က ေတာ်မူ၏။ 14 ဗိမာန် ေတာ်၌
သုိး ၊ ာွး ၊ ချ ိ းငှက် ေရာင်း ေသာသူ တို့ ကုိ ၎င်း၊ ပဲွစား များထုိင် လျက် ှိသည်ကုိ
၎င်း ေတွ့ ေတာ်မူလျှင်၊ 15 ို က် စရာဘို့ ကိ း ေသးများကုိ ြပ ြပင် ပီးမှ၊ ထုိသူအေပါင်း
တို့ ကုိ၎င်း၊ သုိး
၊ ာွး များကုိ၎င်း၊ ဗိမာန်
ေတာ်မှ ှင်ထုတ် ေတာ်မူ၍ ၊ ပဲွစား တို့၏ ေငွ တင်ခုံ များကုိ တနွး်ပစ် ေမှာက် ထား
ေတာ်မူ၏၊ 16 ချ ိးငှက် ေရာင်း ေသာသူ တို့အားလည်း ၊ ဤ ဥစ္စာ ကုိ ယူသွား က။ ငါ ့
အဘ ၏ အိမ် ေတာ်ကုိ ပဲွ တဲမ လပ်ု က ှင့် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 17 ကုိယ်ေတာ် ၏အိမ်
ေတာ်၌
စဲွလမ်း ပူပန် ြခင်း စိတ်သည် အကျွ ်ပ်ု ကုိးစား ပါ၏ဟ၍ူကျမ်းစာလာ သည် ကုိ၊
ထုိအခါတပည့် ေတာ်တို့သည် မှတ်မိ က၏။

18 ယုဒ လတိူု့ကလည်း ၊ သင်သည် ဤသို့
ြပ လျှင် အဘယ် နမိိတ် လက္ခဏာကုိ ငါ တို့အား ြပ မည်နည်းဟု ဆုိ က၏။
19 ေယ ှု ကလည်း ၊ ဤ ဗိမာန် ေတာ်ကုိ ဖိ ဖျက် ကေလာ။့ သုံး
ရက် အတင်ွး တင်ွ ငါတည်ေဆာက် မည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
20 ယုဒ လူ တို့ က၊ အ ှစ် ေလးဆယ် ေြခာက် ှစ် ပတ်လံးုဤ ဗိမာန် ေတာ် ကုိ
တည်ေဆာက် က၏။ သင် မူကား ၊ သုံး
ရက် တည်း ှင့် တည်ေဆာက် မည်ေလာဟု ဆုိ က၏။ 21 ထုိသို့ မိန ့် ေတာ်မူရာ၌ မိမိ
ကုိယ် တည်းဟေူသာဗိမာန် ကုိအမှတ် ြပ ၍မိန ့ေ်တာ်မူ၏။ 22 ထုိေကာင့်
ေသ ြခင်းမှ
ထေြမာက် ေတာ်မူသည် ေနာက်။ ထုိ
စကား ေတာ်ကုိ တပည့် ေတာ်တို့သည် မှတ်မိ ကသြဖင့်၊ ကျမ်းစာ ကုိ၎င်း ၊ ေယ ှု ၏
ှ တ်ကပတ် ေတာ်ကုိ၎င်း ယုံ က၏။ 23 ပသခါ ပဲွ အတင်ွး တင်ွ
ေယ ှုသည် ေယ ု ှလင် မိ ၌ ှိ ၍ ၊ ြပ ေတာ်မူေသာ နမိိတ် လက္ခဏာတို့ ကုိ များ
စွာ ေသာသူတို့သည် ြမင် ရသြဖင့် ကုိယ်ေတာ် ကုိ ယုံကည် ြခင်းသို့ ေရာက် က၏။
24 သို့ ေသာ်လည်း ေယ ှု သည် ထုိသူ
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တို့ ၌ ကုိယ် ကုိအပ် ေတာ်မ မူ။ အေကာင်းမူကား ၊ ခပ်သိမ်း ေသာသူတို့ ကုိ သိ ေတာ်
မူ၏။ 25လူ ၏အထဲ ၌ ှိ သမျှ ကုိ သိ
ေတာ်မူေသာေကာင့် ၊ လူ
၏အေကာင်း ကုိ သက်ေသခံ ေစြခင်းငှာ အဘယ်သူ ကုိမျှအလို ေတာ်မ ှိ။

3
1 ယုဒ လူတို့တင်ွ အရာ ှိ ြဖစ်ေသာ နိေကာဒင် အမည် ှိေသာဖာရိ ှဲ တစ်ေယာက်
သည်၊ 2 ည ့် အခါ ေယ ှု ထံ ေတာ်သို့ လာ ၍ ၊ အ ှင် ဘုရား၊ ကုိယ်ေတာ် သည်ြပ
ေတာ်မူေသာ ဤ
နမိိတ် လက္ခဏာတို့ ကုိ ဘုရားသခင် ၏အခွင့်မ ှ ိ လျှင် အဘယ်သူ မျှမြပ ိင်ု သည်
ကုိ အကျွ ်ပ်ုတို့သည်ေထာက်၍၊ ကုိယ်ေတာ် သည် ဘုရားသခင် အထံေတာ်မှ
ကလာ ေတာ်မူေသာဆရာ ြဖစ် ေကာင်းကုိ သိ
ကပါ၏ဟေုလျှာက် ေသာ်၊
3 ေယ ှု က၊ ဒတိုယ ေမွး ြခင်းကုိ မ
ခံေသာသူ မည်သည်ကား၊ ဘုရားသခင် ၏ ိင်ုငံ ေတာ်ကုိ မ
ြမင် ရ ဟု ငါ
အမှနအ်ကန် ဆုိသည် ဟု ြပန် ၍မိန ့် ေတာ်မူ၏။
4 နေိကာဒင် ကလည်း၊ အသက် ကီး ေသာသူ သည်ေမွး ြခင်းကုိအဘယ်သို့ ခံ ိင်ု ပါ
မည်နည်း။ အမိ
ဝမ်း
ထဲသို့ တဖန် ဝင် ၍ ေမွးြခင်းကုိ ခံ ိင်ု ပါမည်ေလာဟု ေလျှာက် ၏။
5 ေယ ှု ကလည်း၊ ေရ ှင့် ဝိညာ ် ေတာ် မ
ေမွး ေသာသူ မည်သည်ကား၊ ဘုရားသခင် ၏ ိင်ုငံ ေတာ်သို့
မ ဝင် ရဟု ငါ အမှနအ်ကန် ဆုိ၏။ 6 ဇာတိ ပကတိေမွး ေသာအရာ သည် ဇာတိ
ပကတိြဖစ် ၏ဝိညာ ် ေတာ်ေမွး ေသာအရာ သည် ဝိညာ ်
ြဖစ် ၏။ 7 ဒတိုယ ေမွး ြခင်းကုိ ခံရမည်ဟု ငါေဟာေြပာ သည်ကုိ အံဩ့
ြခင်းမ ှိ ှင့်။ 8 ေလ သည် အလို ှ ိ တိင်ုးသွားလာ ၏။ ေလ
၏အသံ ကုိ သင်သည် ကား ရေသာ်လည်း အဘယ် အရပ်က ြဖစ် သည်၊ အဘယ်
အရပ်သို့ သွား သည်ကုိမ သိ ိင်ု။ ထုိနည်းတူ ဝိညာ ် ေတာ်ေမွး ေသာသူ ြဖစ် သည် ဟု
မိန ့် ေတာ်မူ၏။

9 နေိကာဒင် ကလည်း၊ ဤ
အမှုအရာသည် အဘယ်သို့ ြဖစ် ိင်ု ပါမည်နည်းဟု ေလျှာက် ြပနလ်ျှင်၊
10တဖန် ေယ ှု က၊ သင် သည် ဣသေရလ
လတိူု့တင်ွ ဓမ္မဆရာ
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ြဖစ် လျက်ပင်ဤ အမူအရာကုိ မ သိ သေလာ။ 11 ငါအမှနအ်ကန် ဆုိ သည်ကား၊ ငါ
တို့သည် ကုိယ်သိ ေသာအရာ ကုိေြပာ ၏၊ ကုိယ်ြမင် ေသာအရာ ကုိ သက်ေသခံ ၏။
သို့ ေသာ်လည်း ငါ တို့၏ သက်ေသခံ ချက်ကုိ သင်တို့သည် မ
ခံ မယူက။ 12 ေြမ ကီး အရာကုိ ငါေြပာ ၍ သင် တို့သည် မ
ယုံ လျှင် ၊ ေကာင်းကင် အရာကုိ ငါေြပာ ေသာအခါ
အဘယ်သို့ ယုံ က လိမ့်မည် နည်း။ 13 ေကာင်းကင် ဘုံ က ဆင်းသက် ၍
ေကာင်းကင်ဘုံ၌ ှိေနေသာ လူ
သား မှတစ်ပါး အဘယ်သူ မျှေကာင်းကင် ဘုံသို့
မ တက် ပီ။ 14 ေမာေ ှ သည်ေတာ ၌
ေ မ ကုိ ေြမာက် ထားသက့ဲသို့ လူ သား သည်
ေြမာက် ထားြခင်းကုိ ခံရမည်။ 15အေကာင်းမူကား ၊ ထုိသား
ေတာ်ကုိ ယုံကည် ေသာသူအေပါင်း တို့သည် ပျက်စီးြခင်းသို့ မေရာက်၊ ထာဝရ
အသက် ကုိရ မည်အေကာင်းတည်း။ 16 ဘုရားသခင်၏သား ေတာ်ကုိ ယုံကည် ေသာ
သူ အေပါင်း တို့သည်၊ ပျက်စီး ြခင်းသို့ မ ေရာက်၊ ထာဝရ
အသက် ကုိ ရ
ေစြခင်းငှာ ၊ ဘုရားသခင်သည် မိမိ၌ တစ်ပါးတည်း ေသာ သား
ေတာ် ကုိ စွန ့် ေတာ် မူ သည်တိင်ု ေအာင် ေလာကီသား ကုိ ချစ် ေတာ် မူ၏။

17 ေလာကီသား တို့အားအြပစ် စီရင်ြခင်းငှာ ၊ ဘုရားသခင် သည်သား ေတာ်ကုိ ဤ
ေလာက သို့
ေစလွှတ် ေတာ်မူသည်မ ဟတ်ု။ ေလာကီသား
တို့သည် ကုိယ်ေတာ် အားြဖင့် ကယ်တင် ြခင်းသို့ ေရာက်မည်အေကာင်း ေစလွှတ်
ေတာ်မူ၏။ 18သား ေတာ်ကုိယုံကည် ေသာသူ သည် အြပစ် စီရင်ြခင်းကုိ မ
ခံရ။ မ
ယုံကည် ေသာသူ မူကား ၊ ဘုရားသခင် ၌ တစ်ပါးတည်း ေသာသား ေတာ်ကုိ မ
ယုံကည် ေသာေကာင့်
ယခုပင် အြပစ် စီရင်ြခင်းကုိခံရ၏။ 19အြပစ် စီရင်ြခင်းကုိ ခံရေကာင်း ကား၊ အလင်း
သည် ဤေလာက
သို့ ဝင် ၍၊ လူ
တို့သည် မေကာင်း ေသာအကျင့် ကုိ ကျင့် ေသာေကာင့် ၊ အလင်း ထက်
ေမှာင်မုိက် ကုိသာ၍ ှစ်သက် က၏။ 20 ဆုိးယုတ် ေသာအကျင့်ကုိ ကျင့် ေသာသူ
အေပါင်း တို့သည် အလင်း ကုိြမင်ပျင်း ၍
မိမိ တို့ အကျင့် ၌ အြပစ်ပါမည်ကုိမ ထင် ှား ေစြခင်းငှာ အလင်း သို့
မ ချ ်းကပ် က။ 21သမ္မာတရား ကုိ ကျင့် ေသာသူ မူကား ၊ မိမိ
အကျင့် တို့သည် ဘုရားသခင် ၏အလိုေတာ် ှင့် ညီသည် ကုိ ထင် ှား ေစ ြခင်းငှာ
အလင်း သို့ ချ ်းကပ် သည် ဟု ေဟာ ေတာ်မူ၏။
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22 ထုိ ေနာက်မှ ေယ ှု သည် တပည့် ေတာ်တို့ ှင့်အတူ ယုဒ ြပည်၏ေကျးလက် သို့
က ေတာ်မူလျှင်၊ ထုိ
အရပ်၌ တပည့် ေတာ်တို့ ှင့်တကွ ေန ေတာ်မူ၍
ဗတ္တိဇံ ကုိ ေပးေလ၏။ 23 ေယာဟန် သည်လည်း ၊ ှာလိမ် မိ ှင့်အနးီ
အဲ နု် အရပ်၌
ေရ များ ေသာေကာင့် ၊ ဗတ္တိဇံ
ကုိေပး၍
ေနသြဖင့်၊ လမူျားတို့သည်လာ ၍
ဗတ္တိဇံ ကုိ ခံ က၏။ 24 ေယာဟန် သည်ေထာင် ထဲသို့ မ ေရာက် ေသး။ 25 ထုိအခါ
ေယာဟန် ၏တပည့် တို့သည် စင်ကယ် ြခင်းကုိ အေကာင်း ြပ ၍
ယုဒ လူ ှင့် ေဆွးေ းွ ြငင်းခုံြခင်း ှ ိ ကသြဖင့်၊ 26 ေယာဟန် ထံသို့ လာ ၍ ၊ အ ှင်
ဘုရား၊ ေယာ်ဒန် ြမစ်တစ်ဘက် ၌ ကုိယ်ေတာ် ှင့်တကွ ှိ ၍၊ ကုိယ်ေတာ် သက်ေသ
ေပးေသာသူ သည် ဗတ္တိဇံ
ကုိေပးလျက်ေန၏။ ထုိသူ
ထံသို့ လအူေပါင်း တို့သည် ေရာက် ကပါ၏ဟု ေလျှက် လျှင်၊ 27 ေယာဟန် က၊
ေကာင်းကင် ဘုံမှ
ေပး ေတာ်မ မူလျှင် လူ သည် အဘယ် အရာကုိမျှ မ ခံ ိင်ု ရာ။ ငါ သည် ခရစ်ေတာ်
မ ဟတ်ု ။ 28 ခရစ်ေတာ် ေ ှ ၌ေစလွှတ် ေသာသူြဖစ် သည်ဟု ငါ ဆုိသည်ကုိ သင်
တို့သည် ငါ ၏သက်ေသ ြဖစ် က၏။ 29 မဂင်္လာေဆာင်သတို့သမီး ကုိရ ေသာသူ သည်
မဂင်္လာေဆာင် လလုင်ြဖစ် ၏။ မဂင်္လာေဆာင်လလုင် ၏ အနားမှာ ေန၍
သူ ၏စကားကုိကား ရေသာ အေဆွ ခင်ပွနး်သည်ထုိစကား သံကုိကားေသာအားြဖင့်
ဝမ်းေြမာက် ြခင်း ှ ိ၏။ ထုိနည်းတူ ငါ ၏ဝမ်းေြမာက် ြခင်းြပည့်စုံ ၏။ 30 ထုိသခင် သည်
တိးုပွား ြခင်း ှ ိရ မည်။ ငါ မူကား
ဆုတ်ယုတ် ြခင်း ှ ိရမည်။ 31အထက် မှလာ ေသာသူ သည် အလံးုစုံ
တို့၏ အထွဋ် ြဖစ် ၏။ ေြမ ကီး မှ ြဖစ် ေသာသူ သည် ေြမ ကီး ှင့် စပ်ဆုိင် ၍
ေြမ ကီး အရာ ကုိေြပာ တတ်၏။ ေကာင်းကင် ဘုံမှ ကလာ ေသာသူ သည် အလံးုစုံ
တို့၏အထွဋ် ြဖစ် ေတာ်မူ၏။ 32 ြမင် သမျှ ကား သမျှတို့ ကုိလည်း
သက်ေသခံ ေတာ်မူ၏။ ထုိ
သက်ေသခံ ချက်ကုိ
အဘယ်သူ မျှမခံ မယူ၊ 33သက်ေသခံ ေတာ်မူချက်ကုိ ခံယူ
ေသာသူ သည်ကား ၊ ဘုရားသခင် သည်သစ္စာေစာင့် ေတာ်မူသည်ဟု တံဆိပ် ခတ်၏။

34 ဘုရားသခင် ေစလွှတ် ေတာ်မူေသာသူ သည် ဘုရားသခင် ၏စကား ေတာ်ကုိ ေြပာဆုိ
တတ်၏။ ထုိသူ အား ဘုရားသခင်သည် ဝိညာ ် ေတာ်ကုိ အတိင်ုး အ ှည် မ
ှိဘဲ ေပး ေတာ်မူ၏။ 35 ခမည်းေတာ် သည်သား ေတာ်ကုိချစ် ေတာ်မူ၍၊ ခပ်သိမ်း

ေသာအရာတို့ ကုိ သား
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ေတာ်လက် သို့ အပ်ေပး ေတာ်မူ ပီ။ သား
ေတာ်ကုိ ယုံကည် ေသာသူ သည် ထာဝရ
အသက် ကုိရ ၏။ 36သား ေတာ်ကုိ ပယ် ေသာသူ မူကား
အသက် ကုိ မ
ေတွ့ ရ။ ထုိသူ
၏အေပါ် ၌ဘုရားသခင် ၏ အမျက် ေတာ်တည်ေန သည်ဟု ေယာဟနေ်ဟာ ေလ၏။

4
1 ေယ ှု သည် ကုိယ်တိင်ု ဗတ္တိဇံ ကုိ ေပးေတာ်မ မူ။ 2 တပည့် ေတာ်တို့သာလျှင်
ေပးကေသာ်လည်း ၊ ေယ ှု သည် ေယာဟန် ထက် သာ၍ များေသာ သူတို့ ကုိ
တပည့် ေတာ်ြဖစ်ေစ ၍ ၊ ဗတ္တိဇံ
ကုိေပးေကာင်း ကုိ ဖာရိ ှ ဲ တို့သည် ကား ပီဟု သခင် ဘုရားသိ ေတာ်မူေသာအခါ ၊

3 ယုဒ ြပည်မှ ထွက်သွား ၍
ဂါလိလဲ ြပည်သို့
တစ်ဖန်
က ေတာ်မူစ ်တင်ွ၊ 4 ှမာရိ ြပည်အလယ်၌ ေ ှာက်သွား ရ၏။ 5ယာကုပ် သည် မိမိ
သား ေယာသပ် အား ေပး
ေသာေြမ အကွက် ှင့်အနးီ ၊ ှမာရိ နယ်၊ ှုခါ အမည် ှိေသာ မိ သို့
ေရာက် ေတာ်မူ၏။ 6 ထုိ အရပ်၌ယာကုပ် ၏ ေရတင်ွး ှိ ၏။ ေယ ှု သည် ခရီးသွား
၍
ပင်ပနး် ေသာေကာင့်
ေရတင်ွး နား မှာ ထုိင် ေတာ်မူ၏။ ထုိအချနိ် သည် ေြခာက် နာရီအချနိြ်ဖစ် ၏။ 7 ှ
မာရိ မိနး်မ တစ်ေယာက်သည် ေရ
ခပ် ြခင်းငှာလာ ၍၊ ေယ ှု က၊ ငါ ေသာက် ဘို့ ေရေပး ပါဟု ထုိမိနး်မ အားမိန ့် ေတာ်
မူ၏။ 8အေကာင်းမူကား ၊ တပည့် ေတာ်တို့သည် စားစရာ
ကုိဝယ် ြခင်းငှာ မိ ထဲသို့ သွား ကသည် အခုိက် ြဖစ်သတည်း။ 9 ထုိ မိနး်မ ကလည်း၊
သင် သည်ယုဒ လြူဖစ် လျက်ပင်၊ ှမာရိ မိနး်မ ြဖစ် ေသာအကျွ ်ပ်ု ကုိအဘယ်ေကာင့်
ေသာက် ဘို့ ေတာင်း သနည်းဟဆုို ၏။ ဆုိသည်အေကာင်း ကား၊ ယုဒ
လူတို့သည် ှမာရိ လူတို့ ှင့်ေပါင်းေဖါ် ြခင်း မ ှိ။ 10 ေယ ှု ကလည်း၊ ဘုရားသခင်
ေကျးဇူး ေတာ်ကုိ၎င်း ၊ ငါ ေသာက် ဘို့ ေရေပး ပါဟုဆုိ ေသာသူ ကား အဘယ်သူ ြဖစ်
သည်ကုိ၎င်း သင်သည်သိ လျှင်
ထုိ သူကုိေတာင်း လိမ့်မည်။ ထုိသူသည်လည်း အသက် ေရ ကုိ ေပး
လိမ့်မည် ဟြုပန် ၍ မိန ့် ေတာ်မူေသာ်၊
11 မိနး်မ က၊ သခင် ၌ေရ ခပ်စရာမ ှိ
ေရတင်ွး လည်း
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နက် သည် ြဖစ်၍၊ အသက် ေရ ကုိ အဘယ်သို့ ရ ပါ မည်နည်း။ 12ဤေရတင်ွး ကုိ
ငါ တို့အဘ
ယာကုပ် သည် ငါ တို့အား ေပး
၏။ သူ့
ကုိယ်တိင်ုမှစ၍ ၊ သားသမီး
၊ တိရိစ္ဆာန်
များတို့သည် ဤ
တင်ွးေရကုိေသာက် က ပီ။ သခင်သည် ထုိသူထက် ကီးြမတ် သေလာဟဆုို ၏။
13 ေယ ှု ကလည်း ၊ ဤ ေရ ကုိေသာက် ေသာသူ သည် ေနာက် တဖန်ေရငတ် ဦး
မည်။ 14 ငါ ေပး ေသာေရ ကုိေသာက် ေသာသူ မူကား ၊ ေရငတ် ြခင်း ှင့်အစ ်မြပတ်
ကင်းလတ်ွ လိမ့်မည်။ ငါေပး
ေသာ ေရ
သည် ထုိသူ
၌ထာဝရ အသက် ှင်ြခင်းအလိငုှာ ထွက် ေသာ စမ်း ေရ ြဖစ် လိမ့်မည် ဟု မိန ့် ေတာ်
မူ၏။

15 မိနး်မ ကလည်း၊ သခင် ၊ ကျွ ်ပ်ု သည်ေရငတ် ြခင်း ှင့်၎င်း ၊ သည် ကုိလာ ၍ေရ
ခပ်ြခင်း ှင့်၎င်း ကင်းလတ်ွ မည်အေကာင်း
ထုိ ေရ ကုိေပး ပါဟု ေတာင်း လျှင်၊
16 ေယ ှုက၊ သွား ေလာ။့ သင် ၏လင် ကုိေခါ် ၍
သည် ကုိလာ ဦးေလာ့ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
17 မိနး်မ ကလည်း။ အကျွ ်ပ်ု၌လင် မ ှိ ဟဆုို လျှင်၊ ေယ ှု က၊ လင် မ ှိ ဟေူသာ
စကား သည်မှန် ၏။ 18အေကာင်းမူကား ၊ သင်၌လင် ငါး ေယာက် ှိ ဘူး ပီ။ ယခု
သင် ှင့်ေန ေသာသူ သည်သင် ၏လင် မ ဟတ်ု ။ ဤ
အရာ၌ သင်သည်မှန် ေသာစကားကုိေြပာ ပီ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
19 ထုိမိနး်မ ကလည်း၊ သခင် ၊ ကုိယ်ေတာ် သည် ပေရာဖက် ြဖစ် သည်ကုိ အကျွ ်ပ်ု
ရိပ်မိ ပါ၏။ 20အကျွ ်ပ်ု တို့ ဘုိးေဘး များသည် ဤ
ေတာင် ေပါ်၌ ကုိးကွယ် ေလ့ ှ ိ က၏။ ေယ ု ှလင် မိ ၌ သာ ကုိးကွယ် ရ မည်ဟု
သင် တို့သည်ဆုိ တတ်က၏ဟု ေလျှာက် လျှင်၊

21 ေယ ှု က၊ အချင်းမိနး်မ ၊ ငါ ့ စကားကုိယုံ ေလာ။့ ဤ
ေတာင် သို့
မ လာ၊ ေယ ု ှလင် မိ သို့ မ သွားဘဲ ခမည်းေတာ် ကုိကုိးကွယ် ရမည် အချနိ် ကာလ
ေရာက် ဆဲ ှိ၏။ 22သင် တို့သည်ကုိယ်မ သိ ေသာအရာ ကုိ ကုိးကွယ် က၏။ ငါ တို့သည်
ကုိယ်သိ ေသာအရာ ကုိ ကုိးကွယ် က ၏။ အေကာင်းမူကား ၊ ယုဒ
လတိူု့ ၌
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ကယ်တင် ြခင်းအေကာင်း ှ ိ ၏။ 23 ကုိးကွယ် ေသာသူမှန် သမျှတို့သည် ခမည်းေတာ်
ကုိ နံ
ဝိညာ ် ှင့် ၎င်း၊ သစ္စာ
တရား ှင့် ၎င်း၊ ကုိးကွယ် ရမည့်အချနိ် ကာလသည်လာ ၍ ယခုပင် ေရာက်လျက် ှိ
၏။ အေကာင်းမူကား ၊ ထုိသို့
ကုိးကွယ် ေသာသူ တို့ ကုိ ခမည်းေတာ် သည် အလို ှ ိ ေတာ်မူ၏။ 24 ဘုရားသခင် သည်
နဝိံညာ ် ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ ဘုရားသခင် ကုိ ကုိးကွယ် ေသာသူ တို့သည်၊ နဝိံညာ ် ှင့် ၎င်း
၊ သစ္စာ
ှင့်၎င်း ကုိးကွယ် ရမည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။

25 မိနး်မ ကလည်း၊ ေမ ှိ ကလာ ေတာ်မူသည်ဟု အကျွ ်ပ်ုသိ ပါ၏။ ေရာက် ေတာ်မူ
ေသာအခါ အကျွ ်ပ်ု တို့ အား အလံးုစုံ
တို့ ကုိေဖာ်ြပ ေတာ်မူမည်ဟု ေလျှာက် ြပန၏်။ ေမ ှိအနက် ကား၊ ခရစ်ေတာ် ဟု ဆုိလို
သတည်း။

26 ေယ ှု ကလည်း၊ သင် ှင့်စကားေြပာ ေသာ ငါ သည် ေမ ှိပင်ြဖစ် သည် ဟု မိန ့်
ေတာ်မူ၏။ 27 ထုိအခါ တပည့် ေတာ်တို့သည် ေရာက်လာ ၍ ၊ ထုိ
မိနး်မ ှင့် စကား ေြပာေတာ်မူသည်ကုိ အံဩ့
ြခင်း ှ ိ က၏၊ သို့ ေသာ်လည်း ၊ အဘယ် အလို ေတာ် ှိ သနည်း၊ ထုိ မိနး်မ ှင့်
အဘယ်ေကာင့် စကား ေြပာေတာ်မူသနည်းဟု အဘယ်သူ မျှမေလျှာက် က။

28 ထုိ မိနး်မ သည်လည်းေရ အိးုကုိထား ခ့ဲ၍
မိ ထဲသို့ သွား ပီးလျှင်၊ 29အကျွ ်ပ်ုြပ ဘူးသမျှ ေသာ အမူအရာတို့ ကုိ ထုတ်ေဘာ်

ေသာသူ ကုိလာ ၍ကည့် ကပါ။ ထုိသူ
သည် ခရစ်ေတာ် မှန် လိမ့်မည်ေလာဟု လူ
များတို့အား
ေြပာဆုိ ေသာ်၊ 30 သူတို့သည် မိ ထဲမှ ထွက် ၍
အထံ ေတာ်သို့ သွား က၏။ 31 မေရာက်မီှတင်ွတပည့် ေတာ်တို့က၊ အ ှင် ဘုရား၊
အစာကုိသုံးေဆာင် ေတာ်မူပါဟေုတာင်းပန် ကလျှင်၊

32သင် တို့မ သိ ေသာစားစရာ သည်ငါ ့ ၌ ှိ သည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 33 ထုိေကာင့်
တပည့် ေတာ်တို့က၊ တစ်စုံတစ်ေယာက်ေသာသူသည် စားစရာကုိ ပို့
ပီေလာ ဟု အချင်းချင်း ေမးြမနး် ကလျှင်၊
34 ေယ ှု က၊ ငါ ့ ကုိေစလွှတ် ေတာ်မူေသာသူ ၏ အလို
ေတာ်ကုိေဆာင် ြခင်း၊ သူ
၏အမှု ေတာ်ကုိ ပီးစီး ြခင်းအမှုသည် ငါ ့ စားစရာ ြဖစ် ၏။ 35ယခု မှစ၍ေလး လ
လနွလ်ျှင်၊ စပါး ရိတ်ရာကာလြဖစ် လိမ့်မည်ဟု သင် တို့ ဆုိ တတ်သည်မ ဟတ်ုေလာ။
ငါဆုိ သည်ကား၊ စပါး ရိတ်ြခင်း အလိငုှာ
လယ်ြပင် တို့သည် ယခုပင် ဝင်းဝင်း ှ ိ သည်ကုိ
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ေမျှာ် ၍ ကည့် ကေလာ။့ 36 စပါးရိတ် ေသာသူ သည် အခ
ကုိခံရ ၍ ထာဝရ
အသက် ှင်ြခင်းအလိငုှာ
အသီးအ ှံ ကုိစုသိမ်း ၏။ သို့ ြဖစ်လျှင် ပျ ိ း ကဲ ေသာသူ ှင့်
စပါးရိတ် ေသာသူ တို့သည် အတူ
ဝမ်းေြမာက် ကလိမ့်မည်။ 37 တစ်ဦး ကား ပျ ိ း ကဲ ၏။ တစ်ဦး ကားစပါး ရိတ်
၏ဟေူသာ စကား
သည်
ဤ အရာ၌ အမှန် ကျသတည်း။ 38သင် တို့သည် လယ်မ လပ်ု ေသာအရပ်၌ စပါး
ရိတ် ေစြခင်းငှာသင် တို့ ကုိငါ ေစလွှတ် ၏။ အြခား ေသာ သူတို့သည် လယ်လပ်ု က၍
၊ သင် တို့သည် ထုိသူ
တို့၏ အလပ်ု ထဲသို့ ဝင် ရက၏ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
39 ှ မာရိမိနး်မ က၊ အကျွ ်ပ်ုြပ ဘူးသမျှ ေသာ အမှုအရာတို့ ကုိ သူသည်ထုတ်ေဖါ်
ပီဟု သက်ေသခံ ေသာ စကား
ေကာင့် ၊ ထုိ
မိ ၌ေနေသာ ှမာရိ လအူများ တို့သည် ေယ ှု ကုိယုံ ကည် က၏။ 40 ထုိေကာင့် ၊
ှမာရိ လတိူု့သည် အထံ
ေတာ်သို့ ေရာက် လျှင် ၊ မိမိ
တို့အရပ်၌ ေန ေတာ်မူမည်ေကာင်း ေတာင်းပန် ၏။ ထုိ
အရပ်၌ ှစ် ရက် ေန ေတာ်မူ၏။ 41 အြခားေသာသူအများ တို့သည် ှ တ်ကပတ်
စကားေတာ်ေကာင့်
ယုံ ကည် ၍၊ 42 ထုိ မိနး်မ အား၊ ယခုြဖစ်လျှင် ငါတို့သည် သင် ၏စကား ေကာင့် သာ
ယုံကည် သည်မ ဟတ်ု။ စကားေတာ် ကုိ ကုိယ်တိင်ု ကားနာ ရ၍၊ ဤသူ
သည်ေလာကီသား တို့ ကုိ ကယ်တင် ေတာ်မူေသာသခင်တည်းဟေူသာခရစ်ေတာ်အမှန်
စင်စစ် ြဖစ် ေတာ်မူေကာင်း ကုိ သိ
သည်ဟု ဆုိ က၏။
43 ှစ် ရက် လနွ် ပီးလျှင် ၊ ထုိ
အရပ်မှထွက် ၍ နာဇရက် မိ ကုိ ေ ှာင်လျက်၊ ဂါလိလဲ ြပည်သို့ ကေတာ်မူ၏။

44အေကာင်းမူကား ၊ ပေရာဖက် သည် မိမိ
ေနရင်းြပည် ၌
အသေရ မ ှိ ဟု ေယ ှု သည် ကုိယ်တိင်ု သက်ေသခံ ေတာ်မူ၏။ 45 ဂါလိလဲ ြပည်သို့
ေရာက် ေတာ် မူေသာအခါ ၊ ဂါလိလဲ လူတို့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိလက်ခံ က၏။
အေကာင်းမူကား ၊ ထုိသူ
တို့သည် ေယ ု ှလင် မိ ၌
ခံေသာပဲွ သို့
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သွား တတ်သြဖင့် ၊ ထုိပဲွ အတင်ွး တင်ွ ြပ ေတာ်မူသမျှ တို့ ကုိ ြမင် ခ့ဲ က၏။ 46 ေရ
ကုိစပျစ်ရည် ြဖစ် ေစေသာအရပ် ၊ ဂါလိလဲ ြပည်ကာန မိ သို့
တစ်ဖန် က ေတာ်မူ၏။ ကေပရေနာင် မိ ၌
အမတ် တစ် ေယာက်၏သား သည် အနာ
ေရာဂါစဲွလျက် ှိ ၏။ 47 ေယ ှု သည်ယုဒ ြပည်မှ ဂါလိလဲ ြပည်သို့
ေရာက် ေတာ်မူသည်ကုိ ထုိ
အမတ်သည်ကား လျှင်၊ အထံ
ေတာ်သို့
သွား ၍
ေသ ခါနးီ ြဖစ်ေသာ မိမိ
သား ဆီသို့ က ၍
အနာ ေရာဂါကုိ ငိမ်းေစေတာ်မူမည်အေကာင်း
ေတာင်းပန် ေလ၏။ 48 ေယ ှု ကလည်း၊ သင်တို့သည်နမိိတ် လက္ခဏာ ှင့်
အံဖွ့ယ် ေသာအမှုတို့ ကုိ မ
ြမင် ရလျှင် ယုံ ြခင်းမ ှိ ကဟု မိန ့် ေတာ်မူေသာ်၊ 49သခင် ၊ အကျွ ်ပ်ု သား မ ေသ
မီှက ေတာ်မူပါဟအုမတ် ေလျှာက်ြပန၏်။

50 ေယ ှု ကလည်း၊ သွား ေလာ။့ သင် ၏သား သည် အသက် ချမ်းသာရ ပီ ဟု မိန ့်
ေတာ်မူ၏။ ထုိ
အမတ် သည် ေယ ှု မိန ့် ေတာ်မူေသာ စကား ကုိ ယုံ
၍သွား ေလ၏။ 51လမ်း၌သွား စ ်တင်ွ မိမိ
ငယ်သား တို့သည် ခရီးဦး ကိ လာ၍၊ ကုိယ်ေတာ် ၏သား ေတာ်သည် အသက်
ချမ်းသာရပါ ပီဟုကားေလျှာက် က၏။ 52အဘယ် အချနိ် ၌
သက်သာ ြခင်းသို့ ေရာက် သနည်းဟေုမး လျှင်၊ မေန ့
ခုနစ် နာရီ အချနိ၌် ဖျားနာ ေပျာက်
ပါသည်ဟု ေလျှာက် က၏။ 53 ထုိအချနိက်ား၊ သင် ၏သား သည် အသက် ချမ်းသာ
ရ ပီ ဟု ေယ ှု မိန ့် ေတာ်မူေသာအချနိ် ြဖစ် သည်ကုိ အဘ
သိ ၍၊ ကုိယ်တိင်ု မှစေသာ မိမိ
၏အိမ်သူ အိမ်သားအေပါင်း တို့သည် ယုံကည် ြခင်းသို့ ေရာက်က၏။ 54ဤ နမိိတ်
လက္ခဏာေတာ်ကား၊ ေယ ှု သည် ယုဒ
ြပည်မှဂါလိလဲ ြပည်သို့ က သည်ေနာက် ၊ ြပ ေတာ်မူေသာ ဒတိုယ
နမိိတ် လက္ခဏာြဖစ်သတည်း။

5
1 ထုိ ေနာက်မှ ယုဒ ပဲွ ခံစ ်တင်ွ၊ ေယ ှု သည် ေယ ု ှလင် မိ သို့
က ေတာ်မူ၏။ 2 ေယ ု ှလင် မိ ၌
သုိး တံခါးနားမှာ
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ေဟ ဗဲ ဘာသာစကားအားြဖင့်ေဗေသသဒ အမည် ှိေသာ ေရကန်
ှ ိ၏။ ထုိေရကန်သည် ကနားြပင် ငါး ေဆာင် ှင့် ြပည့်စုံ ၏။ 3 ထုိကနားြပင်တို့ ၌

မျက်စိ ကနး်၊ ေြခမစွမ်း ၊ ကုိယ်ပိနေ်ြခာက် ေသာသူတို့ မှစ၍အနာ ေရာဂါစဲွေသာသူ
များအေပါင်း တို့သည် ေရလှုပ် ှားြခင်းကုိ ေြမာ်လင့်၍ ေနက၏။ 4အေကာင်းမူကား၊
အချနိတ်န် လျှင် ေကာင်းကင်တမန် သည် ေရကန် သို့ ဆင်းသက်၍ ေရ ကုိ လှုပ် ှား
တတ်၏။ ထုိသို့ ေရလှုပ် ှားသည်ေနာက်၊ ေ ှးဦးစွာဝင်ေသာသူသည် မိမိ၌စဲွသမျှေသာ
အနာေရာဂါ ှင့် ကင်းလတ်ွြခင်းသို့ ေရာက်တတ်၏။ 5 ထုိအခါ သုံးဆယ် ှစ် ှစ် ပတ်လံးု
ေရာဂါ စဲွေသာသူ တစ် ေယာက်သည် ေရကနန်ားမှာ ှ ိ၏။ 6 ထုိသူ သည် တံးုလံးု
ေနသည်ကုိ ေယ ှု ြမင် ေတာ်မူ၍
ကာ လှ ပီ ဟုသိ ေတာ်မူလျှင်၊ သင်သည် ကျမ်းမာ ြခင်းသို့ ေရာက်လို သေလာ ဟု

ေမး ေတာ်မူ၏။ 7 နာ ေသာသူ ကလည်း၊ သခင် ၊ ေရ
လှုပ် ှား ေသာအခါ ေရကန် ထဲသို့ အကျွ ်ပ်ု ကုိ သွင်း ထားမည့်သူမ ှိ ပါ။ အကျွ ်ပ်ု
သွား စ ် တင်ွ အြခား ေသာသူ သည် အကျွ ်ပ်ု ေ ှ မှာ ဝင် တတ်ပါသည်ဟု ေလျှာက်
၏။ 8 ေယ ှု ကလည်း ထ ေလာ။့ ကုိယ် အိပ်ရာ ကုိေဆာင် ၍ လှမ်းသွားေလာ့ ဟု မိန ့်
ေတာ်မူသည်၊ 9 ခဏြခင်း တင်ွထုိသူ သည် ပကတိ
အြဖစ်သို့ ေရာက် ၍ ၊ မိမိ
အိပ်ရာ ကုိေဆာင် လျက် လှမ်းသွား ၏။
10 ထုိ ေန ့သည် ဥပုသ်ေန ့ြဖစ် ၏။ ထုိေကာင့်
ယုဒ လတိူု့က၊ ဥပုသ်ေန ့ြဖစ် ၏။ အိပ်ရာ ကုိ မ
ေဆာင် အပ်ဟု ေရာဂါ ကင်းေသာ သူ
အားဆုိ က၏။ 11 သူ ကလည်း၊ အကျွ ်ပ်ု ကုိ ကျနး်မာ ေစ ေသာသူ က၊ ကုိယ်
အိပ်ရာ ကုိေဆာင် ၍ လှမ်းသွားေလာ့ ဆုိ သည် ဟု ြပနေ်ြပာ ၏။ 12 ယုဒလတိူု့ကလည်း၊
ကုိယ်အိပ်ရာကုိေဆာင် ၍
လှမ်း သွား ေလာ့ဟု သင့် အား ဆုိ ေသာ သူ ကားအဘယ်သူ နည်းဟု ေမးြမနး်
က၏။ 13 ထုိသူကား၊ အဘယ်သူ ြဖစ် သည်ကုိ ေရာဂါ ကင်းေသာသူ သည်မ သိ ။
အေကာင်းမူကား ၊ ထုိအရပ် ၌
လစုူေဝး လျက် ှိ သည်ြဖစ်၍၊ ေယ ှု သည် မထင်မ ှား ထွက် ကေတာ်မူ၏။ 14 ထုိ
ေနာက်မှ ေယ ှု သည်ဗိမာန် ေတာ်၌
ထုိသူ ကုိ ေတွ့ ေတာ်မူလျှင် သင်သည် ကျနး်မာ ြခင်း ှ ိ၏။ သာ၍ဆုိး
ေသာေဘး ှင့် ကင်းလတ်ွမည်အေကာင်း ေနာက်တစ်ဖနဒ်စု ိုက် ကုိ မ ြပ ှင့် ဟု မိန ့်
ေတာ်မူ၏။ 15 ထုိသူ သည်သွား ၍
မိမိ ကုိကျနး်မာ ေစေသာသူ သည် ေယ ှု ြဖစ် သည်ကုိ ယုဒ
လူတို့အား ကားေြပာ ေလ၏။ 16 ထုိအမှု ကုိဥပုသ်ေန ့၌ ြပ ေတာ်မူေသာေကာင့် ၊
ယုဒ
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လူတို့သည် ေယ ှု ကုိည ်းဆဲ က၏။ 17 ေယ ှု ကလည်း ၊ ငါ ့ ခမည်းေတာ် သည်
ယခု
တိင်ုေအာင် အလပ်ုလပ်ု ေတာ်မူသည်ြဖစ်၍၊ ငါ သည်လည်း လပ်ု ၏ ဟု ြပနေ်ြပာ
ေတာ်မူ ၏။

18 သို့ ြဖစ်၍ ဥပုသ်ေန ့ကုိ ဖျက် သည်သာမက ၊ ဘုရားသခင် ကုိ မိမိ
အဘ ဟေုခါ် ၍ မိမိကုိဘုရားသခင် ှင့် ပိ င် ှ ိင်းေတာ်မူေသာေကာင့် ၊ ယုဒ
လတိူု့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ သတ် ြခင်းငှာသာ၍ ှာ ကံ က၏။
19 ေယ ှု ကလည်း ၊ သင် တို့အား ငါအမှနအ်ကန် ဆုိ သည်ကား၊ ခမည်းေတာ် ြပ
ေတာ်မူေသာအမှုကုိ သား
ေတာ်သည် ြမင်၍သာြပ ၏။ မိမိ
အလိအုေလျာက်အဘယ် အမှုကုိမျှမြပ ိင်ု ၊ ခမည်းေတာ် ြပ ေတာ်မူသမျှ
အတိင်ုး သား
ေတာ်လည်းြပ ၏။ 20 ခမည်းေတာ် သည်သား ေတာ်ကုိချစ် ေတာ်မူ၍
ြပ ေတာ်မူသမျှ တို့ ကုိ သား
ေတာ်အားြပ ေတာ်မူ၏။ သင် တို့သည် အံဩ့ဖွယ် ှိေစြခင်းငှာ ဤမျှမကသာ၍ ကီး
စွာ ေသာအမူအရာ တို့ ကုိ သား
ေတာ်အားြပ ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 21 မည်းေတာ် သည် ေသ
လနွေ်သာသူ တို့ ကုိ ထေြမာက် ှင်ြပန် ေစေတာ်မူသက့ဲသို့ ၊ ထုိနည်းတူ သား
ေတာ်သည်လည်း
အလို ှ ိသမျှေသာသူ တို့ ကုိ ှ င် ေစ၏။ 22 လအူေပါင်း တို့သည် ခမည်းေတာ် ကုိ
ိုေသ
သည်နည်းတူ ၊ 23သား ေတာ်ကုိ ိုေသ
ေစမည်အေကာင်း ၊ ခမည်းေတာ် သည် အဘယ်သူ ကုိမျှ
မတရားစီရင် ေတာ်မမူ။ တရား
စီရင်ြခင်းအခွင့် ှ ိသမျှ ကုိ သား
ေတာ်အား အပ်ေပး ေတာ်မူ၏။ သား
ေတာ်ကုိ မ
ိုေသ ေသာသူ သည်ကား၊ သား
ေတာ်ကုိေစလွှတ် ေတာ်မူေသာခမည်းေတာ် ကုိ မ
ိုေသ ေသာသူြဖစ်၏။ 24 ငါအမှနအ်ကန် ဆုိ သည်ကား၊ ငါ ့ စကား ကုိ နားေထာင် ၍
ငါ ့ ကုိေစလွှတ် ေတာ်မူေသာသူ ကုိယုံကည် ေသာသူ သည် ထာဝရ
အသက် ကုိ ရ
သည်ြဖစ်၍ အြပစ် စီရင်ြခင်းကုိမ ခံရ ။ ေသ
ြခင်းမှ အသက် ှင်ြခင်းသို့
ကူးေြမာက် ေသာသူြဖစ်၏။ 25 ငါ အမှနအ်ကန် ဆုိသည်ကား ၊ ေသ
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လနွေ်သာသူ တို့သည် ဘုရားသခင် သား ေတာ်၏ စကား
သံကုိကား ၍ ၊ ကား ေသာအားြဖင့်အသက် ှင်ရမည့်အချနိ် ကာလသည် လာ၍ယခု
ပင် ေရာက် လျက် ှိ၏။ 26အေကာင်းမူကား ၊ ခမည်းေတာ် သည် ကုိယ် ၌ အသက် ှိ
ေတာ်မူသည်နည်းတူ ၊ သား
ေတာ်သည်မိမိ ၌ အသက် ှိ ရေသာအခွင့်ကုိ ေပး ေတာ်မူ၏။ 27သားေတာ်သည် လူ
သား ြဖစ် ေသာေကာင့်
တရားစီရင်ြခင်း အခွင့် ကုိလည်း
အပ်ေပး ေတာ်မူ၏။ 28ဤ အမှုအရာကုိ အံဩ့
ြခင်းမ ှိ က ှင့်။ သခင်္ျ ိ င်း များမှာ ှ ိေသာသူ အေပါင်း တို့သည် သား
ေတာ်၏ စကား
သံကုိ ကား ၍ ၊ 29 ထွက်ရမည့်အချနိ် ကာလေရာက် လတံ။့ ေကာင်း ေသာအကျင့်
ကုိ ကျင့် ေသာသူ တို့သည် အသက် ှင်ရာ ထေြမာက် ြခင်းသို့ ၎င်း ၊ ဆုိးယုတ် ေသာ
အကျင့်ကုိ ကျင့် ေသာသူ တို့သည် အြပစ် စီရင်ရာထေြမာက် ြခင်းသို့ ၎င်း ထွက် ရက
လတံ။့ 30 ငါ သည်ကုိယ် အလိအုေလျာက် အဘယ် အမှုကုိမျှမ ြပ ိင်ု ။ ငါသည် ကား
သည်အတိင်ုး
တရား စီရင်၏၊ ငါ စီရင် ြခင်းသည်လည်း
တရားေတာ် ှင့်ညီ ွတ်၏။ အေကာင်းမူကား ၊ ငါ သည် ကုိယ်အလို သို့ မ လိက်ု
၊ ငါ ့ ကုိ ေစလွှတ် ေတာ်မူေသာခမည်းေတာ် ၏အလို သို့ လိက်ု၏။ 31 ငါ သည် ကုိယ်
အေကာင်း ကုိ သက်ေသခံ လျှင် ငါ ့ သက်ေသ မ တည် ။ 32 ငါ ၏အေကာင်း ကုိ
သက်ေသခံ ေသာ သူတစ်ပါး ှ ိ ေသး၏။ ထုိ
သူ၏သက်ေသ တည် ေကာင်း ကုိ ငါသိ ၏။ 33 သင် တို့သည် ေယာဟန် ထံသို့
ေစလွှတ် က၏။ သူသည် သမ္မာတရား
ဘက်၌ သက်ေသခံ ၏။ 34 သို့ ေသာ်လည်း လူ ေပးေသာသက်ေသ ကုိငါ သည်ပမာဏ
မ ြပ ။ သင် တို့သည် ကယ်တင် ြခင်းသို့ ေရာက်မည်အေကာင်း
ဤ စကားကုိ ငါေြပာ ၏။ 35 ေယာဟနသ်ည်ညိ ထွနး်၍ လင်း ေသာဆီမီး ြဖစ် ၏။
သင် တို့သည် သူ၏
အလင်း ၌
ခဏ သာေမွ့ေလျာ် ြခင်းငှာအလို ှ ိ က၏။ 36 ေယာဟန် ၏သက်ေသထက်သာ၍
ကီးေသာသက်ေသ သည် ငါ ၌ ှိ ၏။ အကင်အမှု တို့ ကုိ ငါ ပီးစီး ေစြခင်းငှာ ခမည်း
ေတာ် သည် ငါ ့လက်သို့ အပ်ေပး ေတာ်မူ၍၊ ငါြပ ေသာ ထုိ
အမှု တို့သည်လည်း ငါဘ့က်၌ေန၍၊ ခမည်းေတာ် သည် ငါ ့ ကုိေစလွှတ် ေတာ်မူသည်
အေကာင်း ကုိ သက်ေသခံ က၏။ 37 ခမည်းေတာ် သည်လည်း ငါ ့ဘက်၌ သက်ေသခံ
ေတာ်မူ၏။ ခမည်းေတာ် ၏စကား သံေတာ်ကုိ သင်တို့သည် မ
ကား ၊ သ ာန် ေတာ်ကုိမ ြမင် ၊ 38 ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည်လည်း
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သင် တို့ ၌ မ တည် ။ အေကာင်းမူကား ၊ ေစလွှတ် ေတာ်မူေသာသူ ကုိသင် တို့ သည်
မ
ယုံကည် ဘဲေနက၏။ 39ကျမ်းစာအားြဖင့် ထာဝရ အသက် ကုိရ မည်ဟု စိတ်ထင်
ှင့် သင်တို့သည် ကျမ်းစာ ကုိေစ့ေစ့ ကည့် ှု က၏။ ထုိ
ကျမ်းစာပင်ငါ ၏သက်ေသ ြဖစ် ၏။ 40သင်တို့သည် အသက် ကုိရ ေအာင် ငါ ့ ထံသို့
လာ ြခင်းငှာအလို မ ှိ က၊ 41လူ ေပးေသာဘုနး် အသေရကုိ ငါမခံ ။ 42 သို့ ေသာ်လည်း
ဘုရားသခင် ကုိ ချစ် ြခင်းေမတ္တ ာသည် သင်တို့ ၌
မ ှိ သည်ကုိ ငါသိ ၏။ 43 ငါ သည်ခမည်းေတာ် ၏အခွင့် ှင့်
ေရာက်လာ ေသာ်လည်းသင်တို့သည်ငါ ့ ကုိ လက် မ ခံက။ အြခား ေသာသူသည် မိမိ
အခွင့် ှင့် ေရာက်လာ လျှင်
ထုိသူ ကုိ လက်ခံ ကလိမ့်မည်။ 44အချင်းချင်း ေပးေသာ ဘုနး် အသေရကုိသာခံ ၍
၊ ဘုရားသခင် သာလျှင်
ေပးေတာ်မူတတ်ေသာ ဘုနး်
အသေရကုိ အလို
မ ှိေသာသင် တို့သည် အဘယ်သို့ ယုံ ကည် ိင်ု မည်နည်း။ 45 ခမည်းေတာ် ေ ှ ၌ ငါ
သည် သင် တို့ ကုိအြပစ်တင် မည်ဟု မ
ထင် က ှင့်။ သင် တို့ ကုိ အြပစ်တင် ေသာသူတစ်ပါး ှ ိ ေသး၏။ ထုိသူ
ကား သင် တို့ ကုိးစား ေသာ ေမာေ ှ ေပတည်း။ 46သင်တို့သည် ေမာေ ှ ၏စကားကုိ
ယုံ
လျှင်
ငါ ့ စကားကုိ မယုံ
ဘဲမေန ိင်ု က။ အေကာင်းမူကား ၊ ေမာေ ှ
သည် ငါ ့အေကာင်းကုိ ေရး ထား၏။ 47 သူ ေရးထားေသာစာ ကုိ သင် တို့သည်မ ယုံ
လျှင် ၊ ငါ စကား ကုိ အဘယ်သို့ ယုံ ိင်ုမည်နည်း ဟု ယုဒလတိူု့ အား မိန ့ေ်တာ်မူ၏။

6
1 ထုိ ေနာက်မှ ေယ ှု သည် တိေဗရိ
အိင်ု တည်းဟေူသာဂါလိလဲ အိင်ုကုိ ကူး ေတာ်မူ၏။ 2အနာ ေရာဂါစဲွေသာသူ တို့ ၌
ြပ ေတာ်မူေသာနမိိတ် လက္ခဏာတို့ ကုိ လူ
အစုအေဝးအေပါင်း တို့သည် ြမင်
ကသြဖင့်
ေနာက်ေတာ်သို့ လိက်ု က၏။ 3 ေယ ှု သည်ေတာင် ေပါ်သို့ တက်က ၍
တပည့် ေတာ်တို့ ှင့်အတူ ထုိင် ေတာ်မူ၏။ 4 ထုိအခါ ယုဒ
လတိူု့၏ပသခါ ပဲွ ခံချနိ် ေရာက်လနုးီ သတည်း ။ 5 ေယ ှု သည် ေမျှာ် ကည့် ၍
လူ အစုအေဝးအေပါင်း တို့သည် အထံ
ေတာ်သို့ လာ ကသည်ကုိ ြမင် ေတာ်မူလျှင် ဖိလိပ္ပု
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အား ၊ ဤသူ တို့စားစရာ မုန ့် ကုိ အဘယ်မှာ ဝယ် မည်နည်း ဟေုမး ေတာ်မူ၏။
6 ထုိသို့ ေမးေတာ်မူေသာ်၊ မိမိ
အဘယ်သို့ ြပ မည်ကုိသိ ေတာ်မူလျက်ပင်ဖိလိပ္ပု ကုိစုံစမ်း ြခင်းငှာသာ ေမး ေတာ်
မူ၏။

7 ဖိလိပ္ပု ကလည်း၊ ဤသူတို့သည် မုန ့တ် ဖ့ဲစီေစ့ ေအာင် ေဒနာရိ
အြပား ှစ်ရာ အဘုိးထုိက်ေသာမုန ့်
မ ေလာက် ပါဟေုလျှာက် ၏။ 8 ှ ိမုန် ေပတ ု ၏ညီ
အနေ္ြဒ အမည် ှိေသာ တပည့် ေတာ်က၊ 9 မုေယာ မုန ့် ငါး လံးု ှင့်
ငါး ကေလး ှစ် ေကာင်ပါ ေသာ သူငယ် တစ်ေယာက် ှိ ပါ၏။ သို့ ေသာ်လည်း ဤ
မျှေလာက် များစွာေသာသူတို့သည် ှိ ကသည်ြဖစ်၍၊ ထုိမုန ့် ှင့် ငါး ှစ်ေကာင်တို့ ကုိ အ
ဘယ် ေြပာစရာ ှိ ပါသနည်း ဟေုလျှာက်၏။

10 ေယ ှု ကလည်း၊ လူ များတို့ ကုိေလျာင်း ကေစ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ ထုိအရပ် ၌
ြမက်ပင် ထူေြပာ လျက် ှိ သည် ြဖစ်၍၊ အေရအတက်ွ အားြဖင့်ငါးေထာင် မျှေလာက်
ေသာ လူ
တို့သည် ေလျာင်း က၏။ 11 ေယ ှု သည်မုန ့် ကုိယူ ၍ ေကျးဇူး ေတာ်ကုိ ချးီမွမ်း ပီး
မှ တပည့်ေတာ်တို့အား ေဝငှ ေတာ်မူ၍၊ တပည့် ေတာ်တို့သည် ေလျာင်း ေသာသူ တို့
အားေဝငြှပန၏်။ ထုိနည်းတူ ငါး ှစ်ေကာင်ကုိလမူျားလိခုျင် သမျှ ေဝငှ က၏။ 12 ထုိသူ
တို့သည်ဝ က ပီးမှကုိယ်ေတာ်က၊ ဘာ မျှ မ
ေပျာက် ေစြခင်းငှာ ကင်းကျန် ေသာအကျ ိးအပ့ဲ တို့ ကုိ ေကာက်သိမ်း ကေလာ့ ဟု
တပည့် ေတာ်တို့အား မိန ့် ေတာ်မူသည်ြဖစ်၍၊ 13 စား ေသာသူ တို့ ၌ ကျန်ကင်း ေသာ
မုေယာ
မုန ့်
ငါး လံးု၏ အကျ ိးအပ့ဲ တို့ ကုိ ေကာက်သိမ်း ၍ တစ်ဆယ့် ှစ် ေတာင်း အြပည့်
ရက၏။ 14 ထုိသို့ ေယ ှုြပ ေတာ်မူေသာနမိိတ် လက္ခဏာကုိ ထုိလမူျားတို့သည်ြမင် လျှင်၊
ဤသူ
ကား ဤေလာက
သို့
ကလာ ရေသာ ပေရာဖက် အမှန် ြဖစ် သည်ဟု ဆုိ က၏။ 15 ထုိ သူ တို့သည်

ကုိယ်ေတာ် ကုိ ှင်ဘုရင် အရာ၌ ချးီေြမာက် ြခင်းငှာ လာ ၍ အ ိင်ု အထက်ြပ က
မည် အေကာင်း ကုိ ေယ ှု သည်သိ ေတာ်မူလျှင်၊ ေတာင် ေပါ်သို့ တစ်ေယာက်တည်း
က ေတာ်မူြပန် ၏။ 16ည အချနိေ်ရာက် ေသာအခါ
တပည့် ေတာ်တို့သည် အိင်ု သို့ သွား ၍ ေလှ ထဲသို့ ဝင်ေရာက် ပီးလျှင် ၊ ကေပရ
ေနာင် မိ သို့ ေရာက်အံ့ေသာငှာအိင်ု ကုိကူး က၏။ 17 ထုိအခါ ေမှာင်မုိက် ြဖစ်၍ေယ ှု
သည် သူ
တို့ ှ ိရာသို့ မ ေရာက် ေသး။ 18 ေလ ြပင်း မုနတိ်င်ုးလာ ၍
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လှုိင်းတံပုိးထ ေလ၏။ 19 ခရီးတစ်တိင်ု ခဲွ ှစ်တိင်ုေလာက်
တက်ခတ် ၍ေရာက်ေသာအခါ၊ ေယ ှု အိင်ု ေပါ်မှာ စက်ေတာ်ြဖန ့် ၍
ေလှ
အနးီ သို့ ချ ်း ေတာ်မူသည်ကုိ သူတို့သည်ြမင် ၍
ေကာက်လန ့် ြခင်း ှ ိ က၏။ 20 ကုိယ်ေတာ် ကလည်း ၊ ငါ ပင်ြဖစ် သည်၊ မ
ေကာက်လန ့် က ှင့် ဟု မိန ့် ေတာ်မူလျှင်၊ ေလှ ထဲသို့ ကုိယ်ေတာ် တိင်ု ဝမ်းေြမာက်
စွာခံယူ က၏။

21 ေလှ သည်လည်းေရာက် လိေုသာရပ် သို့
တခဏြခင်း တင်ွ ဆုိက် ေလ၏။ 22 အိင်ု တစ်ဘက် ၌ေန ေသာလူ အစုအေဝးတို့သည်
ကား၊ 23 အထက်ကသခင် ဘုရားသည် ေကျးဇူး ေတာ်ကုိချးီမွမ်း ပီးမှလူများသည်မုန ့်
ကုိစား ကရာ အရပ် ှင့်အနးီ
တိေဗရိ မိ မှ အြခား ေသာေလှ ငယ်များလာ ေသာ်လည်း ၊ မေန၌့တပည့်ေတာ်တို့ဝင်
ေသာေလှ မှတစ်ပါး
အဘယ်ေလှမျှ မ ှိ သည် ကုိ၎င်း ၊ ေယ ှု သည်ထုိ ေလှ ထဲသို့ တပည့် ေတာ်တို့ ှင့်
အတူ ဝင်ေတာ်မ မူဘဲလျက်၊ တပည့် ေတာ်တို့သာ သွား သည် ကုိ၎င်း၊ ြမင် က၍ 24 ထုိ
အရပ်၌ ေယ ှု မှစေသာတပည့် ေတာ်တို့မ ှိသည်ကုိသိ ကသြဖင့်၊ နက်ြဖန် ေန၌့
ေလှ စီး ၍
ေယ ှု ကုိ ှာ ြခင်းငှာကေပရေနာင် မိ သို့ သွား က၏။
25 အိင်ု တစ်ဘက် ၌ေတွ့ လျှင်၊ အ ှင် ဘုရား၊ အဘယ် ေသာအခါဤအရပ် သို့
ကလာ ေတာ်မူသနည်းဟု ေမးေလျှာက် က၏။ 26 ေယ ှု ကလည်း ၊ ငါအမှနအ်ကန်
ဆုိ သည်ကား၊ သင်တို့သည်နမိိတ် လက္ခဏာတို့ ကုိ ြမင် ေသာေကာင့်
ငါ ့ ကုိ ှာ သည်မ ဟတ်ု။ 27 မုန ့် ကုိ စား
၍ ဝ ေသာေကာင့် သာ ှာ က၏။ ပျက်စီး တတ်ေသာအစာ ကုိရြခင်းငှာမ ကိ းစား
က ှင့်။ လသူားသည် သင်တို့အား ေပး၍ ထာဝရ
အသက် ှင့်အမျှတည် တတ်ေသာအစာ ကုိရြခင်းငှာ ကိ းစားကေလာ။့ ထုိသား
သည် ခမည်းေတာ် ဘုရား ၏တံဆိပ် ခတ်ြခင်းကုိ ခံ
ေသာသူ ြဖစ်သည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 28 ထုိသူ တို့ကလည်း
ဘုရားသခင် ၏ အလိုေတာ် ှင့်ညီေသာ အကျင့် ကုိကျင့် ြခင်းငှာ အဘယ်သို့ ြပ ရ
ပါမည်နည်းဟု ေမးေလျှာက် က၏။

29 ေယ ှု ကလည်း ၊ ဘုရားသခင် ေစလွှတ် ေတာ်မူေသာသူ ကုိ ယုံကည် ြခင်းအကျင့်
ကား၊ အလိုေတာ် ှင့် ညီေသာ အကျင့်တည်း ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 30 ထုိသူတို့ကလည်း၊
အကျွ ်ပ်ုတို့သည် ကုိယ်မျက်စိ ှင့်ြမင် ၍
ကုိယ်ေတာ် ကုိယုံကည် မည်အေကာင်း
အဘယ် နမိိတ် လက္ခဏာကုိ ြပ ေတာ်မူသနည်း။ အဘယ် အမှုကုိ ြပ ေတာ်မူသနည်း။

31ကျမ်းစာ၌လာ သည်ကား၊ ထုိသူ
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တို့ စားစရာ
ဘို့ ေကာင်းကင် မှ မုန ့် ကုိ ေပး
ေတာ်မူသည်ဟု လာသည် ှင့်အညီ၊ ငါ တို့ ဘုိးေဘး များသည်ေတာ ၌
မနန္ ကုိစား ကသည်ဟု ေလျှာက် က၏။
32 ေယ ှု ကလည်း၊ ငါအမှနအ်ကန် ဆုိ သည်ကား၊ ေမာ ှ သည် ေကာင်းကင် မုန ့် ကုိ
သင် တို့အားမ ေပး ၊ ခမည်းေတာ် သည် မှန် ေသာေကာင်းကင် မုန ့် ကုိ သင် တို့အား
ေပး ေတာ်မူ၏။ 33 ဘုရားသခင် ၏မုန ့် မူကား ၊ ေကာင်းကင် မှ ဆင်းသက် ၍
ေလာကီသား တို့အားအသက် ကုိ ေပး ေသာမုန ့် ေပတည်း ဟမိုန ့ေ်တာ်မူလျှင်၊ 34သခင်
၊ ထုိ
မုန ့် ကုိအကျွ ်ပ်ု တို့အား အစ ်မြပတ် ေပး ေတာ်မူပါဟု ေလျှာက် က၏။
35 ေယ ှု ကလည်း၊ ငါ သည်အသက် မုန ့် ြဖစ် ၏။ ငါ ့ ထံသို့ လာ ေသာသူ သည်
ေနာက်တဖနအ်ဆာအမွတ် မ ခံရ။ ငါ ့ ကုိ
ယုံ ကည် ေသာသူ သည် ေနာက်တစ်ဖန် ေရငတ် မ ခံရ။ 36 သို့ ေသာ်လည်း သင်
တို့သည် ငါ ့ ကုိြမင် လျက် ပင် မ
ယုံကည် ကဟု ငါဆုိ ခ့ဲ ပီ။ 37 ခမည်းေတာ် သည် ငါ ့အား ေပး
ေတာ်မူသမျှ ေသာသူ တို့သည် ငါ ထံသို့ လာ ကလိမ့်မည်။ ငါ ့ ထံသို့ လာ
ေသာသူ ကုိငါသည်အလျင်း မ ပယ် ။ 38အေကာင်းမူကား ၊ ငါသည် ကုိယ် အလို သို့
လိက်ု ြခင်းငှာ ေကာင်းကင် မှ ဆင်းသက် သည်မ ဟတ်ု။ ငါ ့ ကုိ ေစလွှတ် ေတာ်မူေသာ
သူ ၏ အလို ေတာ်သို့ လိက်ုြခင်းငှာဆင်းသက်၏။ 39 ငါ ့ ကုိေစလွှတ် ေတာ်မူေသာခမည်း
ေတာ် ၏ အလို
ေတာ်ကား ၊ ငါ ့ အားေပး ေသာသူ တို့တင်ွ တစ်စုံတစ်ေယာက်ကုိမျှ ငါမ ေပျာက် ေစ
ရဘဲ၊ ေနာက်ဆုံး ေသာေန ့၌
ထုိသူ အေပါင်း တို့ ကုိ ထေြမာက် ေစြခင်းငှာ ၎င်း၊ 40သား ေတာ်ကုိ ကည့် ြမင်၍
ယုံကည် ေသာသူ ှိသမျှ တို့သည် ထာဝရ
အသက် ကုိရ ေစြခင်းငှာ ၎င်း အလို
ေတာ် ှိ၏။ ငါ သည်လည်း ေနာက်ဆုံး ေသာေန ့၌
ထုိသူ တို့ ကုိ ထေြမာက် ေစမည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
41 ငါ သည်ေကာင်းကင် မှ ဆင်းသက် ေသာမုန ့် ြဖစ် ၏ဟု မိန ့် ေတာ်မူသည် ကုိ ယုဒ
လတိူု့က၊ 42ဤသူ သည် ေယာသပ် ၏သား
ေယ ှု ြဖစ် သည်မ ဟတ်ုေလာ။ သူ
၏မိဘ ကုိငါ တို့ သိ သည်မဟတ်ုေလာ။ ငါသည် ေကာင်းကင် မှ ဆင်းသက် ၏ဟု
သူသည်အဘယ်သို့ ဆုိ ရသနည်းဟု က့ဲရဲ
ြပစ်တင်လျက် ဆုိ က၏။ 43 ေယ ှု ကလည်း ၊ ငါကုိ့အချင်းချင်း က့ဲရဲ ၍ အြပစ်မ
တင်က ှင့်။ 44 ငါ ့ ကုိ ေစလွှတ် ေတာ်မူေသာခမည်းေတာ် သည် ေသွးေဆာင် ေတာ်မ မူ
လျှင် ၊ အဘယ်သူ မျှ ငါ ့ ထံသို့ မလာ
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ိင်ု ။ လာေသာသူ
ကုိေနာက်ဆုံး ေသာေန ့၌
ငါ ထေြမာက် ေစမည်။ 45 အနာဂတ္တ ိ ကျမ်းစာ ၌ လာ သည်ကား၊ ထုိသူအေပါင်း
တို့သည် ဘုရားသခင် ဆုံးမ သွနသ်င်ေတာ်မူေသာသူြဖစ် ကလိမ့်မည်ဟုလာသည် ှင့်
အညီ။ ခမည်းေတာ် ထံ၌ နားေထာင် ၍
နည်းခံ ေသာသူ မှနသ်မျှ တို့သည် ငါ ့ ထံသို့ လာ က၏။ 46 ထုိသို့ ငါဆုိေသာ၊ ဘုရား
သခင့် အထံ ေတာ်က ကလာေသာသူ မှတစ်ပါး
တစုံတစ်ေယာက် ေသာ သူ
သည် ခမည်းေတာ် ကုိြမင် ခ့ဲ ပီဟု မ
ဆုိလိ။ု ကလာေသာသူဟူမူကား၊ ခမည်းေတာ် ကုိ ြမင် ခ့ဲ ပီ။ 47 ငါအမှနအ်ကန် ဆုိ
သည်ကား၊ ငါကုိ့ ယုံ ကည် ေသာသူ သည်ထာဝရ အသက် ကုိရ ၏။ 48 ငါ သည်အသက်
မုန ့် ြဖစ် ၏။ 49သင်တို့ ဘုိးေဘး များသည် ေတာ
၌ မနန္ ကုိစား လျက်
ေသ ရက၏။ 50 ေကာင်းကင် မှ ဆင်းသက် ေသာမုန ့် ကုိ စား
ေသာသူ သည်ေသ ြခင်း ှင့်ကင်းလတ်ွ ၏။ 51 ငါ သည်ေကာင်းကင် မှ ဆင်းသက်
ေသာအသက် မုန ့် ြဖစ်၏။ ဤ
မုန ့် ကုိ စား
ေသာသူ မည်သည်ကား၊ အစ ်မြပတ် အသက် ှင်လိမ့်မည်။ ငါ ေပးေသာမုန ့် ကား၊
ေလာကီသား
တို့၏ အသက် အဘို့ အလိငုှာ စွန ့် ေသာငါ ၏ အသား ေပတည်း ဟမိုန ့် ေတာ်မူ၏။
52 ထုိအခါ
ယုဒ လတိူု့က၊ ဤသူ
သည်မိမိ အသား ကုိ ငါ တို့ စားစရာ ဘို့အဘယ်သို့ ေပး ိင်ု သနည်းဟု အချင်းချင်း
ြငင်းခုံ က၏။

53 ေယ ှု ကလည်း၊ ငါအမှနအ်ကန် ဆုိ သည်ကား၊ လသူား
၏အသား ကုိမ စား ၊ အေသွး ကုိမေသာက် လျှင်
သင်
တို့ ၌
အသက် မ ှိ ။ 54 ငါ ၏အသား ကုိစား ၍
ငါ ၏အေသွး ကုိလည်း ေသာက် ေသာသူ သည်ထာဝရ အသက် ကုိရ ၏။ ထုိသူ
ကုိ ေနာက်ဆုံး ေသာေန ့၌
ငါ ထေြမာက် ေစမည်။ 55 ငါ ၏အသား သည် စားစရာ
ေကာင်း ၏။ ငါ ၏အေသွး လည်းေသာက် စရာေကာင်း ၏။ 56 ငါ ၏အသား အေသွး
ကုိ ေသာက် စား ေသာသူ သည်ငါ ၌ တည် ၏။ ထုိသူ
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၌ လည်း ငါ တည်၏။ 57အသက် ှင်ေတာ်မူေသာခမည်းေတာ် သည် ငါ ့ ကုိေစလွှတ်
ေတာ်မူ၍၊ ငါ သည်ခမည်းေတာ် အားြဖင့် အသက် ှင်သည်နည်းတူ ၊ ငါ ့ ကုိစား ေသာ
သူ သည်ငါ ့အားြဖင့် အသက် ှင်လိမ့်မည်။ 58ဤမုန ့် ကား၊ ေကာင်းကင် မှ ဆင်းသက်
ေသာမုန ့် ြဖစ် ၏။ သင်တို့ ဘုိးေဘး
များသည် မနန္ကုိစား
လျက်
ေသ ရသက့ဲသို့ မ ဟတ်ု။ ဤ
မုန ့် ကုိစား ေသာသူ သည် အစ ်မြပတ် အသက် ှင်လိမ့်မည် ဟ၊ု 59ကေပရေနာင်
မိ မှာ တရားစရပ် ၌
ဩဝါဒ ေပးစ ်တင်ွ မိန ့် ေတာ်မူ၏။
60တပည့် ေတာ်အများ တို့သည် ကား လျှင်၊ ထုိ
စကား သည်
အလနွ် ခက်လှ၏။ အဘယ်သူ နာခံ ိင်ု မည်နည်းဟု ဆုိ က၏။
61 ထုိသို့တပည့် ေတာ်တို့ က့ဲရဲ
ြပစ်တင်သည်ကုိ ေယ ှု သည်အလိအုေလျာက် သိ ေတာ်မူလျှင် ၊ ဤ တရား စကား
ေကာင့် သင် တို့သည် စိတ်ပျက် ကသေလာ။ 62 လူ သား သည်အရင် ေနရာ အရပ်
သို့ တဖန် ကတက် သည်ကုိြမင် ရလျှင် အဘယ်သို့ထင်မှတ် ကမည်နည်း။ 63 ဝိညာ ်
သာလျှင်အသက် ှင်ေစ၏။ ကုိယ် ကာယသည်အလျှင်း မ တတ် ိင်ု ။ ငါ ေြပာ ေသာ
စကား သည် ဝိညာ ် ြဖစ်၏။ အသက် လည်း ြဖစ်၏။ 64 သို့ ေသာ်လည်း သင် တို့တင်ွ
မ ယုံကည် ေသာသူ တချ ိ ှ ိ ၏။ 65 ထုိေကာင့်
ငါ၏ခမည်းေတာ် သည် အခွင့်ေပး ေတာ်မ မူလျှင် ၊ အဘယ်သူ မျှငါ ထံသို့ မလာ ိင်ု
ဟု အထက် ငါဆုိ ခ့ဲ ပီ
ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ ထုိသို့ မိန ့ေ်တာ်မူသည် အေကာင်းဟမူူကား၊ အဘယ်သူ မ ယုံကည်
သည်ကုိ၎င်း ၊ အဘယ်သူ သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ အပ် ှံ မည်ကုိ၎င်း ၊ ေယ ှု သည်
အစအဦး ၌
သိ ေတာ် မူ၏။ 66 ထုိအခါ မှစ၍ တပည့် ေတာ်များ တို့သည် ကုိယ်ေတာ် ှင့် မ
ေပါင်းေဖာ် ဘဲ ဆုတ် သွား က၏။

67 ထုိေကာင့် ေယ ှု သည် တကျပ်ိ ှစ်ပါးေသာသူ တို့အား၊ သင် တို့သည်လည်း
ထွက်သွား ြခင်းငှာအလို ှ ိ ကသေလာ ဟုေမး ေတာ်မူလျှင်၊ 68 ှ ိ မုန် ေပတ ု က၊
သခင် ၊ အကျွ ်ပ်ုတို့သည် အဘယ်သူ ထံသို့ သွား ရမည်နည်း။ ထာဝရ
အသက် ှင့် ယှ ်ေသာ စကား
သည် ကုိယ်ေတာ်၌ တည် ပါ၏။ 69 ကုိယ်ေတာ် သည် ခရစ်ေတာ်တည်းဟေူသာ
အသက် ှင်ေတာ်မူေသာ ဘုရားသခင် ၏သား ေတာ် ြဖစ်
ေတာ်မူသည်ကုိ အကျွ ်ပ်ု တို့ ယုံ ကည် သိမှတ် ကပါသည်ဟေုလျှာက် ေလ၏။
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70 ေယ ှု ကလည်း၊ တစ်ကျပ်ိ ှစ်ပါးေသာသင် တို့ ကုိ ငါ ေရွးေကာက် သည်မ ဟတ်ု
ေလာ။ သို့ ေသာ်လည်း သင်
တို့တင်ွ
ရနသူ် တစ် ေယာက်ပါ မည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 71 ထုိသို့ မိန ့် ေတာ်မူေသာ်၊ တကျပ်ိ
ှစ်ပါးအဝင် ြဖစ်၍ကုိယ်ေတာ် ကုိအပ် ှံ မည်သူ ၊ ှ ိမုန် ၏သား ယုဒ
ှကာ ုတ် ကုိဆုိလို သတည်း။

7
1 ထုိေနာက်မှ ေယ ှု သည်ဂါလိလဲ ြပည်၌
လှည့်လည် ေတာ်မူ၏။ ယုဒ
လတိူု့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ သတ် အံေ့သာငှာ ှာ ကံ ေသာေကာင့် ၊ ယုဒ
ြပည်၌
လှည့်လည် ြခင်းငှာအလို ေတာ်မ ှိ။ 2 ယုဒ လတိူု့၏ သေကေန
ပဲွ ခံခါနးီ တင်ွ၊ 3 ညီ ေတာ်တို့က၊ သင် ြပ ေသာအမှု တို့ ကုိ တပည့် များတို့သည်ြမင်
ေစြခင်းငှာဤအရပ် မှထွက် ၍
ယုဒြပည် သို့
က ပါ။ 4 ေကျာ်ေစာ ကိတ္တ ိကုိ အလို ှ ိ ေသာသူမည်သည်ကားမ ထင် ှားေသာအားြဖင့်

အဘယ်အမှုကုိမျှမြပ
တတ်။ ဤ
အမှုတို့ ကုိ သင်သည်ြပ လျှင် ။ ဤေလာက
၌
ကုိယ် ကုိထင် ှား စွာ ြပပါဟ၊ု 5 မ ယုံကည် ေသာေကာင့်
ေယ ှု အားဆုိ က၏။
6 ေယ ှု ကလည်း၊ ငါ ့ အချနိ် မ ေရာက် ေသး။ သင် တို့ ဘို့ ခပ်သိမ်း ေသာအချနိ်
သင့် လျက် ှိ ၏။ 7 ေလာကီသား တို့သည် သင် တို့ ကုိမ မုနး် ိင်ု ။ ငါ ့ ကုိမုနး် က၏။
အေကာင်းမူကား ၊ ငါ သည်သူ တို့၏အကျင့်
ဆုိးညစ် ေကာင်း ကုိ သက်ေသခံ ၏။ 8 ထုိပဲွ သို့ သင် တို့သွား ကေလာ။့ 9 ငါ မ သွား
ေသး။ ငါ ့ အချနိ် မ ြပည်စုံ ေသး ဟု မိန ့် ေတာ်မူ ပီးလျှင် ၊ ဂါလိလဲ ြပည်မှာ ေန ေတာ်
မူ၏။

10 ညီ ေတာ်တို့ သွား ပီးမှကုိယ်ေတာ် သည် ထုိပဲွ သို့ မ ထင် မ ှား က ေတာ်မူ၏။
11 ထုိ ပဲွ ၌ ယုဒ လတိူု့က၊ ေယ ှု သည်အဘယ်မှာ ှိ သနည်းဟု ေမးြမနး် ှာေဖွ က၏။
12လူ အစုအေဝးတို့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိအေကာင်း ြပ ၍
အတ်ုအတ်ုသဲသဲ ြဖစ် က၏။ အချ ိ တို့ က၊ သူ သည်သူေတာ်ေကာင်း ြဖစ် သည်
ဟ၍ူ၎င်း၊ အချ ိ တို့က၊ သူေတာ်ေကာင်းမ ဟတ်ု၊ လူ
များကုိလှည့်ြဖား သည်ဟ၍ူ၎င်း ဆုိ က၏။ 13 သို့ ေသာ်လည်း ယုဒ လတိူု့ ကုိ ေကာက်
ေသာေကာင့်
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အဘယ်သူ မျှအတည့်အလင်း မေြပာ ဝ့ံ က။ 14 ထုိပဲွ ကုိ ခံစ ် တင်ွ၊ ေယ ှု သည်
ဗိမာန် ေတာ်သို့ တက် ၍
ဆုံးမ ဩဝါဒေပးေတာ်မူ၏၊ 15 ယုဒ လတိူု့သည် အံဩ့
၍ ၊ ဤသူ
သည် စာ
မ သင် ဘဲလျက် အဘယ်သို့ တတ်ဘိသနည်းဟဆုို က၏။
16 ေယ ှု ကလည်း၊ ငါ ေဟာေသာေဒသနာ သည် ငါ ၏ေဒသနာမ ဟတ်ု။ ငါ ့ ကုိ
ေစလွှတ် ေတာ်မူေသာသူ ၏ ေဒသနာြဖစ်၏။ 17 ထုိသူ ၏အလို ေတာ်သို့ လိက်ု ချင်
ေသာသူ မည်သည်ကား၊ ဤေဒသနာ
သည်ဘုရားသခင် ၏ ေဒသနာ ေတာ်ြဖစ် သေလာ၊ ငါ သည် ကုိယ် အလိအုေလျာက်
ေဟာေြပာ သေလာဟု ပုိင်းြခား၍သိ လိမ့်မည်။ 18 ကုိယ်အလိအုေလျာက် ေဟာေြပာ
ေသာသူ သည်မိမိ ဘုနး် အသေရကုိ ှာ တတ်၏။ မိမိ
ကုိ ေစလွှတ် ေတာ်မူေသာသူ ၏ ဘုနး် အသေရကုိ ှာ ေသာ သူ
မူကား ၊ ယုံ
ေလာက်ေသာသူ ြဖစ် ၏။ ထုိသူ
၌ မုသား မ ှိ ။ 19 ေမာ ှ သည်ပညတ် တရားကုိ သင်တို့အား ေပး
သည်မ ဟတ်ုေလာ။ ထုိတရား
ကုိ သင် တို့ တင်ွ တစ်စုံတစ်ေယာက် မျှ မ ကျင့် ။ ငါ ့ ကုိ သတ် အံ့ ေသာ ငှာ
အဘယ်ေကာင့် ှာ ကံ ကသနည်း ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။

20လူ အစုအေဝးကလည်း၊ သင်သည် နတ်ဆုိးစဲွ ေသာသူြဖစ် ၏။ သင့် ကုိ သတ် အံ့
ေသာငှာအဘယ်သူ ှာ ကံ သနည်းဟု ဆုိ က၏။

21 ေယ ှု ကလည်း ၊ ငါြပ ေသာအမှု တစ်ခု ကုိ သင်တို့ ှ ိသမျှ သည် အံဩ့ ြခင်း ှ ိ
က၏။ 22 ေမာ ှ သည် အေရဖျားလီှး ြခင်းတရားကုိ သင် တို့အား ေပး
၏။ ထုိသို့ ဆုိေသာ်ေမာေ ှ မှ
အစစွာခံရ သည်ဟု မဆုိလိ။ု ဘုိးေဘး
များမှ ဆက်ခံရသတည်း၊ ထုိေကာင့် ဥပုသ်ေန ့၌
သင်တို့သည်အေရဖျားလီှး ြခင်းကုိ ေပးက၏။ 23 ေမာေ ှ ၏တရား မ ပျက် ေစြခင်း
ငှာ လူ သည်ဥပုသ်ေန ့၌
အေရဖျားလီှး ြခင်းကုိခံရ လျှင် ၊ ငါသည် ဥပုသ်ေန ့၌
လူ တစ်ကုိယ်လံးု ကုိကျနး်မာ ေစ ေသာေကာင့် ၊ သင် တို့သည် ငါ ့ ကုိအမျက်ထွက်
ရာသေလာ။ 24 မျက် ှာ ကုိ သာကည့် ၍မ စီရင် က ှင့်။ တရား
သြဖင့် စီရင် ကေလာ့ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 25 ထုိအခါ ေယ ု ှလင် မိ သားအချ ိ က
လည်း၊ ဤ
သူ ကုိသတ် အံေ့သာငှာ ှာ ကသည်မ ဟတ်ု ေလာ။ 26 ကည့် ပါ။ သူ
သည်ထင် ှား စွာေဟာေြပာ ၍
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အဘယ် ြမစ်တားြခင်းကုိမျှ မြပ ကပါတကား၊ ဤသူ
သည် ခရစ်ေတာ် ြဖစ် ေကာင်း ကုိ မင်း များ တို့သည် အမှန် သိ ကသေလာ။

27 သို့ ေသာ်လည်း ဤ သူသည် အဘယ် ကြဖစ် သည်ကုိငါတို့ သိ က၏။ ခရစ်ေတာ်
သည် ကလာ ေတာ်မူေသာအခါ
အဘယ် ကြဖစ် ေတာ်မူသည်ကုိ အဘယ်သူ မျှမသိ ရဟု ဆုိ က၏။
28 ေယ ှု ကလည်း၊ သင်တို့သည်ငါ ့ ကုိသိ က၏။ ငါအဘယ် ကြဖစ် သည်ကုိလည်း
သိ က၏။ သို့ ေသာ်လည်း ငါသည် ကုိယ် အလိအုေလျာက်လာ သည်မ ဟတ်ု။ ငါ ့ ကုိ
ေစလွှတ် ေတာ်မူေသာသူ သည်သစ္စာ ှင့်ြပည့်စုံ ေတာ်မူ၏။ ထုိသူ
ကုိ သင် တို့မ သိ က။ 29 ငါ မူကားသိ ၏။ အေကာင်းမူကား ၊ ထုိသူ
၏ အထံ
ေတာ်မှ ငါ လာ၏။ သူ
သည်လည်း ငါ ့ ကုိေစလွှတ် ေတာ်မူ၏ ဟု ဗိမာန် ေတာ်၌
ဆုံးမ ဩဝါဒေပးေတာ်မူစ ်တင်ွ ေကးေကာ် ၍ မိန ့် ေတာ်မူလျှင် ၊
30 ကုိယ်ေတာ် ကုိ ဘမ်းဆီး ြခင်းအခွင့် ကုိ ှာ က၏။ သို့ ေသာ်လည်း ကုိယ်ေတာ်
၏အချနိ် မ ေစ့
မေရာက်ေသး ေသာေကာင့်
အဘယ်သူ မျှမဘမ်းဆီး က။ 31 လူ အစုအေဝးထဲ၌ ပါေသာလူ များ တို့သည်
ယုံကည် သည်ြဖစ်၍ ၊ ခရစ်ေတာ် သည် ကလာ ေတာ်မူေသာအခါ ၊ ဤ
သူြပ ေသာ နမိိတ် လက္ခဏာထက်သာ၍ များေသာနမိိတ်လက္ခဏာ တို့ ကုိ ြပ ေတာ်
မူမည်ေလာဟု ဆုိ က၏။ 32 ထုိသို့ လူ များ အတ်ုအတ်ုသဲသဲ ြဖစ် ကသည်ကုိ ဖာရိ ှဲ
တို့သည် ကား လျှင်၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အ ကီးတို့ ှင့် တိင်ုပင် ပီးမှကုိယ်ေတာ် ကုိ ဘမ်း
ဆီး ေစြခင်းငှာ မင်း လလုင်တို့ ကုိ ေစလွှတ် က၏။

33 ေယ ှု ကလည်း၊ ငါသည် သင် တို့ ှင့်အတူ ခဏ သာေန ပီးလျှင် ၊ ငါ ့ ကုိေစလွှတ်
ေတာ်မူေသာ သူ
ထံသို့ သွား ရမည်။ သင်တို့သည် ငါ ့ ကုိ ှာ ကလိမ့်မည်။ 34 ှ ာေသာ်လည်း မ ေတွ့
ရက။ ငါ ှိ ရာအရပ် သို့ သင် တို့မ ေရာက် ိင်ု က ဟု မိန ့် ေတာ်မူလျှင် ၊

35 ယုဒ လူတို့ က၊ ငါ တို့ ကုိမ ေတွ့ ေစြခင်းငှာ သူ သည် အဘယ် အရပ်သို့ သွား
လိမ့်မည်နည်း။ ေဟလသ
လူ တို့တင်ွအရပ်ရပ်သို့ ကဲွြပား လျက်ေနေသာ သူတို့ ှ ိရာသို့ သွား ၍
ေဟလသ လူတို့ အား တရား ေဟာလိမ့်မည်ေလာ။ 36 သင်တို့သည် ငါ ့ ကုိ ှာ က
လိမ့်မည်။ ှာေသာ်လည်း မ ေတွ့ ရက။ ငါ ှိ ရာအရပ် သို့ သင် တို့မ ေရာက်
ိင်ု ကဟေူသာစကား သည် အဘယ်သို့ ဆုိလို သနည်းဟု အချင်းချင်း ဆုိ က၏။

37 ထုိ ပဲွ ကုိခံ၍ ေနာက်ဆုံး ြဖစ်ေသာေန ့ြမတ် ၌
ေယ ှု သည်ရပ် ၍
ေကးေကာ် ေတာ်မူသည်ကား၊ ေရငတ် ေသာသူ ှိလျှင် ငါ ့ ထံသို့ လာ ၍
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ေသာက် ေလာ။့ 38 ငါ ့ ကုိယုံ ကည် ေသာသူ သည် ကျမ်းစာ လာ သည်အတိင်ုး
အသက် ေရ ထွက် ရာစမ်း ေရတင်ွး ြဖစ်လိမ့်မည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 39 ထုိသို့ မိန ့်
ေတာ်မူေသာ်၊ ယုံ ကည် ေသာသူ တို့သည် ခံရ
လတံေ့သာဝိညာ ် ေတာ်ကုိ ရည်မှတ် ၍ မိန ့်
ေတာ်မူ၏။ ေယ ှု သည် ဘုနး်ပွင့် ေတာ်မ မူေသးေသာေကာင့်
သန ့် ှ င်းေသာဝိညာ ် ေတာ်ကုိ ေပးေတာ်မ မူေသး။ 40 စကား ေတာ်ကုိ ကား ေသာလူ
အများတို့က၊ ဤ
သူသည်လာလတံ့ေသာ ပေရာဖက် အမှန် ြဖစ် သည်ဟု ဆုိ က၏။ 41 အချ ိ က
လည်း၊ ဤသူ
သည်ခရစ်ေတာ် ြဖစ် သည်ဟု ဆုိ
က၏။ အချ ိ ကလည်း၊ ခရစ်ေတာ် သည် ဂါလိလဲ
ြပည်သားြဖစ် ရသေလာ။ 42 ခရစ်ေတာ်သည် ဒါဝိဒ် အမျ ိး ၊ဒါဝိဒ် ေနရာ ဌာန၊ ဗက်
လင် ရွာသားြဖစ် ရမည်ဟု ကျမ်းစာ လာ သည် မ
ဟတ်ု ေလာဟု ဆုိ က၏။ 43 ထုိသို့ လူ များတို့သည် ကဲွြပား ကသည်ြဖစ်၍ ၊ အချ ိ
တို့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိဘမ်းဆီး ြခင်းငှာအလို ှ ိ က၏။ 44 သို့ ေသာ်လည်း အဘယ်သူ
မျှမဘမ်း မဆီးက။ 45 ထုိအခါ
မင်း လလုင်တို့သည် ယဇ်ပုေရာဟိတ် အ ကီး၊ ဖာရိ ှ ဲ ထံသို့ ြပန် ၍၊ ထုိ
မင်းတို့က၊ အဘယ်ေကာင့် သူ့ ကုိမ ေဆာင်ခ့ဲ ကသနည်းဟု ေမးြမနး် လျှင်၊ 46 မင်း
လလုင်တို့က၊ ထုိ
သူေဟာေြပာသက့ဲသို့ အဘယ်သူမျှမ ေဟာ စဖူးပါဟု ေလျှာက် က၏။ 47 ဖာရိ ှဲ တို့
ကလည်း၊ သင် တို့ ကုိပင်
လှည့်ြဖား ပီေလာ။ 48 မင်း များ၊ ဖာရိ ှ ဲ များတို့တင်ွ
သူ့ ကုိယုံ ကည် ေသာသူတစ်စုံတစ်ေယာက် မျှ ှိသေလာ။ 49တရား ကုိမ သိ ေသာ
ဤ
လူ များတို့သည် ကျနိ် ြခင်းကုိ ခံရေသာသူြဖစ် သည်ဟုဆုိ က၏။ 50 အထက် က
ည ့်အခါ၌ အထံ
ေတာ်သို့ လာ ေသာ သူ
တည်းဟေူသာထုိမင်း များအဝင် ြဖစ် ေသာ နိေကာဒင် ကလည်း၊ 51 ငါ တို့တရား
သည် လူ
ကုိမ စစ် ၊ သူ့
အမှု ကုိ မ
သိ မီှကပင်ေ ှ မဆွ ကဆုံးြဖတ် တတ်သေလာဟုဆုိ လျှင်၊ 52 သူတို့က၊ သင် သည်
လည်း ဂါလိလဲ ြပည်သားြဖစ် သေလာ။ စစ် ဦးေလာ၊့ ဂါလိလဲ ြပည်၌
အဘယ် ပေရာဖက် မျှမ ေပါ်ထွနး် သည်ကုိမှတ် ေလာ့ဟု ဆုိ က ပီးမှ၊ 53 ထုိသူ
အေပါင်းတို့သည် မိမိ
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တို့ အိမ် သို့ သွား က၏။
8

1 ေယ ှု သည်လည်း သံလင်ွ ေတာင် သို့
က ေတာ်မူ၏။ 2 နနံက် ေစာေစာဗိမာန် ေတာ်သို့
တစ်ဖန် က ေတာ်မူ၍
လူ အေပါင်း တို့သည် အထံ
ေတာ်သို့
လာ က၏။ ထုိအခါ ထုိင် ေတာ်မူ၍ ဆုံးမ ဩဝါဒေပးစ ်တင်ွ၊ 3 မှားယွင်း ြခင်းအမှု
ကုိ ြပ လျက်ေနေသာမိနး်မ တစ်ေယာက်ကုိေတွ့ လျှင်၊ ကျမ်းြပ ဆရာတို့ ှင့်
ဖာရိ ှ ဲ တို့ သည်ေခါ် ခ့ဲ၍
အလယ် ၌ ထား ပီးမှ၊ 4အ ှင် ဘုရား၊ ဤ
မိနး်မ သည်မှားယွင်း ြခင်းအမှုကုိ ြပ စ ်တင်ွပင်
ေတွ့မိ ပါသည်။ 5 ထုိသို့ ေသာ မိနး်မကုိ ေကျာက်ခဲ ှင့်ပစ်ရမည်ဟု ေမာေ ှ သည်
အကျွ ်ပ်ု တို့အား ပညတ် တရား၌
စီရင်
ထုံးဖွ့ဲပါ ပီ။ သို့ ရာတင်ွ ကုိယ်ေတာ် သည် အဘယ်သို့ မိန ့် ေတာ်မူမည်နည်းဟု ေလျှာက်
က၏။ 6 ထုိသို့ ေလျှာက်ကေသာ်၊ ကုိယ်ေတာ် ၌ အြပစ်တင် ခွင့်ရ ေစြခင်းငှာ ၊ စုံစမ်း
ေ ှာင့် ှက်ေသာအားြဖင့်ေလျှာက် က၏။ ေယ ှု သည် ေအာက် သို့ ငံု့ လျက် လက်ည ိး
ေတာ် ှင့် ေြမ ၌ ေရးသား ၍ေနေတာ်မူ၏။ 7 ထုိသူတို့သည် အထပ်ထပ်ေမးေလျှာက် က
ေသာအခါ ကုိယ်ကုိလှန် ေတာ်မူ၍ ၊ သင် တို့တင်ွ အြပစ် ကင်းေသာသူ သည် ေ ှးဦးစွာ
ေကျာက်ခဲ ှင့်ပစ် ေစ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ ပီးမှ၊ 8တစ်ဖန် ေအာက်သို့ ငံု့ ၍ ေြမ ၌
ေရးသား ေတာ်မူြပန၏်၊ 9 ထုိသူ တို့သည် ကား ရလျှင် မိမိတို့ စိတ် ှလံးုသည် မိမိ
တို့အြပစ်ကုိ ေဖာ်ြပသြဖင့်၊ အသက် ကီး ေသာသူ မှစ၍ အငယ်ဆုံးေသာသူတိင်ုေအာင်
တစ် ေယာက်ေနာက် တစ် ေယာက်ထွက်သွား က၏။ ေယ ှုသည် တစ်ေယာက်တည်း
ကျနရ်စ် ေတာ်မူ၍ ၊ မိနး်မ သည်အလယ် ၌ ရပ်ေန ၏။ 10 ထုိအခါေယ ှု သည် ကုိယ်ကုိ
လှန် ေတာ်မူြပန၍် ၊ ထုိမိနး်မမှတစ်ပါးအဘယ်သူကုိမျှ မြမင်လျှင်၊ အချင်း မိနး်မ ၊ သင့်
ကုိ အြပစ်တင်ေသာသူတို့သည် အဘယ်မှာ ှိ ကသနည်း။ သင်၏အမှုကုိအဘယ်သူ မျှ
မစီရင် ေလာ ဟေုမး ေတာ်မူ၏။ 11 ထုိမိနး်မ ကလည်း အဘယ်သူ မျှမစီရင်ပါသခင် ဟု
ေလျှာက် ၏။ ငါ သည်လည်းသင် ၏အမှုကုိ မ
စီရင် ။ သွား ေလာ။့ ေနာက်တစ်ဖနဒ်စု ိုက် ကုိ မ ြပ ှင့် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
12တဖနတံ်ု ေယ ှု က၊ ငါ သည် ဤေလာက
၏အလင်း ြဖစ် ၏။ ငါ ့ ေနာက်သို့ လိက်ု ေသာသူ သည်ေမှာင်မုိက် ၌
မ သွား မလာ။ အသက် ၏အလင်း ကုိရ လိမ့်မည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
13 ဖာရိ ှဲ တို့ ကလည်း၊ သင် သည် ကုိယ် အေကာင်း ကုိ သက်ေသခံ ၏၊ သင်
၏သက်ေသ မ တည် ဟု ဆုိ က၏။
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14 ေယ ှု ကလည်း ၊ ငါ သည် ကုိယ် အေကာင်း ကုိ သက်ေသခံ ေသာ်လည်း ၊ ငါ ့
သက်ေသ တည် ၏။ အေကာင်းမူကား ၊ ငါသည်အဘယ် အရပ်က လာ
သည်ကုိ၎င်း ၊ အဘယ် အရပ်သို့ သွား သည်ကုိ၎င်း ငါသိ ၏။ သင် တို့ မူကား မ သိ
က။ 15သင် တို့သည် ဇာတိ
ပကတိအတိင်ုး
စီရင် တတ်က၏။ ငါ ့ မူကား အဘယ်သူ ကုိမျှမ စီရင် ။ 16 ငါ သည်စီရင် ေသာ်လည်း
ငါ ၏စီရင် ြခင်းသည် တည် ၏။ အေကာင်းမူကား ငါသည် တစ်ေယာက်တည်း ေန
သည်မ ဟတ်ု။ ငါ ့ ကုိေစလွှတ် ေတာ်မူေသာခမည်းေတာ် သည် ငါ ့ဘက်၌ေနေတာ်မူ၏။
17သက်ေသခံ ှစ် ဦးတို့၏စကားသည် တည် ရ၏ဟု သင် တို့ပညတတိ္ ကျမ်းစာ၌ လာ
၏။ 18 ငါ သည် ကုိယ် အေကာင်း ကုိ သက်ေသခံ ေသာသူ ြဖစ် ၏။ ငါ ့ ကုိ ေစလွှတ်
ေတာ်မူေသာခမည်းေတာ် သည်လည်း ငါ ့ အေကာင်း ကုိ သက်ေသခံ ေတာ်မူသည် ဟု
မိန ့် ေတာ်မူ၏။

19 ထုိသူတို့ ကလည်း၊ သင် ၏ခမည်းေတာ် သည် အဘယ်မှာ ှိ သနည်းဟု ေမး
က၏။ ေယ ှု ကလည်း၊ သင်တို့သည် ငါ ့ ကုိမ သိက ။ ငါ ့ ခမည်းေတာ် ကုိလည်း မ
သိက။ ငါ ့ ကုိသိ လျှင်
ငါ ့ ခမည်းေတာ် ကုိလည်း သိ ကလိမ့်မည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
20 ဗိမာန် ေတာ်၌
ဆုံးမ ဩဝါဒေပးေတာ်မူစ ် ဤ
စကား ေတာ်ကုိ ဘ ာတိက်ု မှာ မိန ့် မတ် ေတာ်မူ၏။ ကုိယ်ေတာ် ၏အချနိ် မ ေစ့ မ
ေရာက်ေသးေသာေကာင့်
အဘယ်သူ ကုိမျှကုိယ်ေတာ် ကုိမဖမ်းဆီး က။
21တစ်ဖန် ေယ ှုက၊ ငါ သည်သွား ရမည်။ သင်တို့သည်ငါ ့ ကုိ ှာ ကလိမ့်မည်။ ကုိယ်
အြပစ် ၌ လည်း
ေသ က လိမ့်မည်။ ငါ သွား ရာအရပ် သို့ သင် တို့ မ ေရာက် ိင်ု က ဟု မိန ့် ေတာ်
မူ၏။

22 ယုဒ လတိူု့ကလည်း ၊ ငါ သွား ရာအရပ် သို့သင် တို့ မ
ေရာက် ိင်ု ကဟသူုသည်ဆုိ ေသာ်၊ ကုိယ် အသက်ကုိ သတ် မည်ေလာဟု ဆုိ က၏။
23 ေယ ှုကလည်း၊ သင် တို့သည် ေအာက် သားြဖစ် က၏။ ငါ မူကား အထက် သား
ြဖစ် က၏။ သင် တို့သည် ေလာကီသား
ြဖစ် က၏။ ငါ မူကား ေလာကီသား
မ ဟတ်ု ။ 24 ထုိေကာင့် သင် တို့သည် ကုိယ် အြပစ် ၌
ေသ ကလိမ့်မည်ဟငုါဆုိ ၏။ ငါ သည်ဤမည်ေသာသူြဖစ် သည်ကုိ သင် တို့သည်မ
ယုံလျှင် ၊ ကုိယ် အြပစ် ၌
ေသ ကလိမ့်မည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
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25 ထုိသူတို့ကလည်း။ သင် သည်အဘယ်သူ နည်းဟုေမး လျှင် ၊ ေယ ှု က၊ ငါသည်
သင် တို့အား အစ ်ေြပာဆုိ သည်အတိင်ုး ငါြဖစ်၏။ 26သင် တို့အမှု ၌ ငါေြပာဆုိ စီရင်
စရာများစွာ ှ ိ၏ ။ သို့ ေသာ်လည်း ငါ ့ ကုိေစလွှတ် ေသာသူ သည်သစ္စာ ှင့် ြပည့်စုံ ေတာ်
မူ၏။ သူ
၏အထံ ေတာ်၌ ငါ ကား သမျှကုိသာ ဤေလာက
၌
ငါေဟာေြပာ သည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 27 ခမည်းေတာ် ကုိရည်မှတ်၍ မိန ့ေ်တာ်မူသည်
ကုိ ထုိသူတို့သည် မ
ရိပ်မိ က။
28 ထုိေကာင့် ေယ ှု က၊ သင်တို့သည် လူ
သား ကုိေြမာက် ထားေသာအခါ ၊ ငါ သည်ဤမည်ေသာသူြဖစ် သည် ကုိ၎င်း ၊ ငါ
သည် ကုိယ် အလိအုေလျာက် အဘယ် အမှုကုိမျှမြပ ဘဲ၊ ငါခ့မည်းေတာ် သည် ငါ အား
နည်းေပး ေတာ်မူသည်အတိင်ုး
ငါေဟာေြပာ သည်ကုိ၎င်း သင်တို့သည် သိ ကလိမ့်မည်။ 29 ငါ ့ ကုိေစလွှတ် ေတာ်
မူေသာသူ သည် ငါ ှင့်အတူ ှိ ေတာ်မူ၏။ ငါ ့ ကုိ တစ်ကုိယ် တည်းေနေစြခင်းငှာ
ခမည်းေတာ်သည် စွန ့ပ်စ်ေတာ် မ မူ။ အေကာင်းမူကား ၊ ှစ်သက် ေတာ်မူေသာအမှု ကုိ
အစ ်မြပတ် ငါ ြပ သည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 30 ထုိ စကားေတာ်ကုိ မိန ့် ေတာ်မူစ ်၊ လူ
များတို့သည် ယုံကည် ြခင်းသို့ ေရာက်က၏။
31 ထုိအခါ ေယ ှု က၊ သင်တို့သည် ငါ ၏ေဒသနာ ၌
တည် လျှင်
ငါ ့တပည့် အမှန် ြဖစ် က၏။ 32သမ္မာတရား ကုိလည်း
သိ ကသြဖင့် ၊ ထုိတရား
သည် သင် တို့ ကုိ လွှတ် လိမ့်မည် ဟ၊ု ယုံကည် ေသာ ယုဒ
လတိူု့အား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။
33 ယုဒလူတို့ကလည်း၊ ငါတို့သည် အာြဗဟံ အမျ ိး ြဖစ် က၏။ အဘယ်သူ ထံ၌တ
ရံတခါမျှ ကျွန် မ ခံ က။ လွှတ် လိမ့်မည် ဟ၍ု သင် သည်အဘယ်သို့ ေြပာဆုိ သနည်း
ဟု ေမးြမနး် က၏။ ေယ ှု ကလည်း၊ ငါအမှနအ်ကန် ဆုိ သည်ကား၊ 34 ဒစု ိုက် ကုိ ြပ
သမျှ ေသာသူတို့သည် ဒစု ိုက် ကျွန် ြဖစ် ၏။ 35ကျွန် သည်ကား အိမ် ၌
အစ ်အ မဲ ေန သည်မ ဟတ်ု။ သား
မူကား
အစ ်အ မဲ ေန ၏။ 36 ထုိေကာင့်
သား သည် သင် တို့ ကုိလွှတ် လျှင် ၊ သင်တို့သည် ဧကန်အမှန် လတ်ွ ကလိမ့်မည်
။ 37 သင် တို့သည် အာြဗဟံ အမျ ိး ြဖစ် ကသည်ကုိ ငါသိ ၏။ သို့ ေသာ်လည်း ငါ
၏ေဒသနာ သည် သင်တို့ ၌
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တည် ေနရာကုိမ ရေသာေကာင့်
သင်တို့သည် ငါ ့ ကုိ သတ် အံ့ေသာငှာ ှာ ကံ က၏။ 38 ငါသည်ငါ ့ ခမည်းေတာ် ထံ၌
ြမင် ခ့ဲ ပီးသည့်အတိင်ုး ေဟာေြပာ ၏။ သင်တို့သည် သင် တို့၏အဘ ထံ၌ ြမင် ခ့ဲ
ပီးသည်အတိင်ုး
ြပ က၏ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
39 ထုိသူ တို့ကလည်း ၊ အာြဗဟံ သည် ငါ တို့အဘ ြဖစ် ၏ ဟု ဆုိ က ၏။ ေယ ှု
ကလည်း၊ သင်တို့သည် အာြဗဟံ ၏သား မှန် လျှင်
အာြဗဟံ ၏အကျင့် ကုိ ကျင့် ကလိမ့်မည်။ 40 ဘုရားသခင် အထံ ေတာ်၌ ကား ရ
ေသာသစ္စာ တရားကုိ သင် တို့အား ေဟာေြပာ ေသာသူ တည်းဟေူသာငါ ့ ကုိသတ် အံ့
ေသာငှာသင်တို့သည် ယခု
ှာ ကံ က၏။ အာြဗဟံ သည် ထုိနည်းတူကျင့် သည်မ ဟတ်ု။ 41သင်တို့သည် သင်

တို့အဘ ၏အကျင့် ကုိ ကျင့် က၏
ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ ထုိသူတို့ ကလည်း၊ ငါ တို့သည် ေမျာက်မထား ေသာအမျ ိး မ
ဟတ်ု။ ဘုရားသခင် တည်းဟေူသာငါတို့ အဘ တစ်ပါးတည်း ှိ ေတာ်မူသည်ဟု ဆုိ
က၏။
42 ေယ ှု ကလည်း၊ ဘုရားသခင် သည် သင် တို့အဘ မှန် လျှင် ။ သင်တို့သည် ငါ ့
ကုိချစ် ကလိမ့်မည်။ အေကာင်းမူကား ၊ ငါ သည် ဘုရားသခင့် အထံ ေတာ်မှ ထွက်က
ေရာက်လာ ၏။ ကုိယ် အလိအုေလျာက်လာ သည် မ
ဟတ်ု။ ဘုရားသခင် သည်ငါ ့ ကုိေစလွှတ် ေတာ်မူ၏။ 43 အဘယ်ေကာင့် ငါ ့ စကား
ကုိ နား
မ လည်ကသနည်း။ ငါ ၏ ေဒသနာ
ကုိနာ မ ခံမယူ ိင်ု ေသာေကာင့် သာ သင်တို့သည် ငါစ့ကားကုိ နားမလည်က။ 44သင်
တို့သည် သင် တို့အဘ တည်းဟေူသာမာရ်နတ် မှ ဆင်းသက်က၏။ သင် တို့အဘ ၏
အလို
သို့လည်း
လိက်ု တတ်က၏။ မာရ်နတ် သည် ေ ှးဦးစွာ မှ ၍ လူ
အသက်ကုိသတ်ေသာသူြဖစ် ၏။ သူ၌
သစ္စာ တရား မ
ှိ ေသာေကာင့်
သစ္စာ တရား၌ မ တည် မေန။ သူသည် မုသား
စကားကုိေြပာ ေသာအခါ မိမိ ပကတိအတိင်ုးေြပာ ၏။ မုသား
စကား၌ ကျင်လည်ေသာသူြဖစ်၏။ မုသား
၏အဘ လည်း ြဖစ် ၏။ 45 ငါ သည်သစ္စာ စကားကုိ ေြပာ ေသာေကာင့်
သင်တို့မ ယုံ က။ 46 ငါ ၌ အြပစ် ှိေ ကာင်း ကုိ သင် တို့တင်ွ
အဘယ်သူ ေဖာ်ြပ သနည်း။ သစ္စာ
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စကားကုိငါေြပာ သည်မှနလ်ျှင်
အဘယ်ေကာင့် သင် တို့ မ
ယုံ ကသနည်း။ 47 ဘုရားသခင် ှင့်စပ်ဆုိင် ေသာသူ သည်ဘုရားသခင် ၏စကား
ေတာ်ကုိ နားေထာင် တတ်၏။ သင် တို့ သည် ဘုရားသခင် ှင့်မ စပ်ဆုိင်ေသာေကာင့်
နား မ ေထာင်က ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
48 ယုဒ လူတို့ကလည်း ၊ သင် သည် ှမာရိ လြူဖစ် ၏။ နတ်ဆုိး စဲွ ေသာသူလည်း
ြဖစ်၏ဟု ငါ တို့ေြပာ ေသာ စကားသည် ေလျာက်ပတ် သည်မ ဟတ်ုေလာဟု ဆုိ က၏။
49 ေယ ှု ကလည်း၊ ငါ သည်နတ်ဆုိး စဲွ ေသာသူမ ဟတ်ု။ ငါ ့ခမည်းေတာ် ကုိချးီေြမာက်
၏။ သင် တို့သည် ငါ ့ ကုိ ှုတ်ချ က၏။ 50 ငါ သည် ကုိယ် ဘုနး် အသေရကုိမ ှာ ။
ငါ၏ ဘုနး် အသေရကုိ ှာ၍
စီရင် ေတာ်မူေသာသူ ှိ ေသး၏။ 51 ငါအမှနအ်ကန် ဆုိ သည်ကား၊ ငါ ့ စကား ကုိ
နားေထာင် ေသာသူ သည်ေသ ြခင်း ှင့် အစ ်မြပတ် ကင်းလတ်ွ လိမ့်မည် ဟု မိန ့် ေတာ်
မူ၏။

52 ယုဒ လတိူု့ကလည်း၊ သင်၌နတ်ဆုိး စဲွ သည်ကုိ ယခု
ငါတို့ သိ က၏။ အာြဗဟံ မှစ၍ ပေရာဖက် တို့သည် ေသ
လနွ် က ပီ။ သင် မူကား ၊ ငါ ့ စကား ကုိ နားေထာင် ေသာသူ သည်ေသ ြခင်း ှင့်
အစ ်မြပတ် ကင်းလတ်ွ လိမ့်မည်ဟု ဆုိ ပါသည်တကား။ 53 ငါ တို့ အဘ အာြဗဟံ
ထက် သင် သည် သာ၍ ကီးြမတ် သေလာ။ သူ
သည်ေသ ပီ။ ပေရာဖက် တို့လည်း ေသ
က ပီ။ သင် သည်အဘယ်သို့ ေသာသူ၏ အေရာင်ကုိေဆာင် သနည်းဟဆုို က၏။
54 ေယ ှု ကလည်း၊ ငါ သည်ကုိယ် ဂုဏ် ကုိြပလျှင် ၊ ငါ ့ ဂုဏ် သည် အချည်း ှးီ ြဖစ်
၏။ ငါ ့ ခမည်းေတာ် သည် ငါ ့ ဂုဏ် ကုိ ထင် ှားေစေတာ်မူ၏။ ထုိ
ဘုရားသခင် သည် ငါ တို့၏ဘုရား ဟ၍ူသင် တို့ ေခါ် ေတာ် မူ တတ် က၏။

55 သို့ ေသာ်လည်း ထုိဘုရားသခင် ကုိ သင်တို့ မ သိ က။ ငါ မူကား သိ ၏။ ငါမ သိ
ဟငုါဆုိ လျှင် သင် တို့ က့ဲသို့ မုသာ သုံးေသာသူြဖစ် လိမ့်မည်။ ထုိဘုရားသခင် ကုိ ငါသိ
၏။ ဘုရားသခင် ၏ စကား
ေတာ်ကုိလည်း နားေထာင် ၏။ 56သင် တို့အဘ
အာြဗဟံ သည် ငါ ကလာမည့်အချနိ် ကာလကုိ ေြမာ်ြမင် ြခင်းငှာ အလနွအ်လို ှ ိ ၏။
ြမင်
ရေသာအခါ ဝမ်းေြမာက် ြခင်းသို့ ေရာက်သည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
57 ယုဒ လူတို့ကလည်း၊ သင်၏အသက်သည် အ ှစ် ငါးဆယ် မျှမ ှိ ဘဲလျက် သင်
သည် အာြဗဟံ ကုိ ြမင်
ေလ ပီတကားဟု ဆုိ က၏။
58 ေယ ှု ကလည်း၊ ငါအမှနအ်ကန် ဆုိ သည်ကား၊ အာြဗဟံ မ ြဖစ် မီှငါ ြဖစ် ၏ ဟု
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 59 ထုိအခါ
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ကုိယ်ေတာ် ကုိ
ခဲ ှင့်ပစ် ြခင်းငှာ ေကျာက်ခဲ တို့ ကုိ ေကာက်ယူ က၏။ ေယ ှု သည် တိမ်းေ ှာင် ၍
ထုိသူတို့အလယ်၌ေ ှာက်သွား ပီးလျှင်ဗိမာန် ေတာ်မှ
ထွက်က ေတာ်မူ၏။

9
1လမ်း၌သွား ေတာ်မူစ ်၊ အမိ
ဝမ်းတင်ွးကပင်
မျက်စိ ကနး်ေသာသူ တစ်ေယာက်ကုိ ေတွ့ြမင် ေတာ်မူ၏။ 2 တပည့် ေတာ်တို့ က၊
အ ှင် ဘုရား၊ ဤသူ
သည် အဘယ်သူ ၏အြပစ် ေကာင့် ကနး်သနည်း။ ကုိယ်အြပစ် ေကာင့် ကနး်
သေလာ။ မိဘ
အြပစ်ေကာင့် ကနး် သေလာဟု ေမးေလျှာက် က၏။
3 ေယ ှု ကလည်း၊ ကုိယ် အြပစ် ေကာင့်မ ဟတ်ု။ မိဘ
အြပစ်ေကာင့်လည်းမဟတ်ု။ ဘုရားသခင် ၏ အမှု
ေတာ်ကုိ သူ
၌
ထင် ှား ေစမည်အေကာင်း တည်း။ 4 ငါ ့ ကုိ ေစလွှတ် ေတာ်မူေသာ သူ
၏အမှု ကုိ ေန ့
အချနိ၌် ှ ိ စ ် တင်ွ ငါ ြပ ရ မည်။ အဘယ်သူ မျှအမှု မြပ ိင်ု
ေသာ အချနိ် တည်းဟေူသာည ့် အချနိလ်ာ ေသး၏။ 5 ငါ သည် ဤေလာက
၌
ှိ စ ် တင်ွ ဤေလာက
၏အလင်း ြဖစ်၏ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ ပီးလျှင်၊ 6 ေြမ ေပါ်မှာေထွး ၍
တံေထွး ှင့် ရွှ ံ လပ်ု ပီးမှ၊ ကနး်ေသာသူ၏ မျက်စိ ကုိ ရွှ ံ ှင့်လးူ ၍ ၊ 7 သင်သွား
ေလာ။့ ှိေလာင် ေရကန် ၌
မျက်စိကုိေဆး ေလာ့ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ ှိ ေလာင်အနက် ကား ေစလွှတ် သည်ဟု
ဆုိလိုသတည်း။ ထုိသူသည် သွား ၍ ေဆး ပီးမှ၊ မျက်စိြမင် လျက် ြပန် ေလ၏။ 8 သူ
သည် သူေတာင်းစား ြဖစ် သည်ကုိ အိမ်နးီချင်း မှစ၍ ြမင် ဘူး ေသာသူ တို့က၊ ဤသူ
သည် ထုိင် ၍
ေတာင်း ေသာသူ မ ဟတ်ု ေလာဟု ဆုိ က၏။ 9လအူချ ိ က၊ ဟတ်ုက့ဲ ဟဆုို က၏။
အချ ိ ကလည်း၊ ထုိသူ
ှင့်တူ သည်ဟု ဆုိ
က၏။ ထုိသူ
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ကလည်း၊ အကျွ ်ပ်ု သည် ထုိသူပင် ြဖစ် သည်ဟု ဆုိ ၏။ 10 သူ တို့ ကလည်း၊
အဘယ်သို့ သင် ၏မျက်စိ ပွင့် သနည်းဟု ေမးြမနး် ကလျှင်၊ 11 ထုိသူ က၊ ေယ ှု
အမည် ှိေသာသူ တစ်ေယာက်သည် ရွှ ံ လပ်ု ၍
ကျွ ်ပ်ု မျက်စိ ကုိလးူ ပီးမှ၊ ှ ိေလာင်
ေရကနသိ်ု့ သွား ၍
မျက်စိကုိေဆး ေလာဟုဆုိ သည်အတိင်ုး အကျွ ်ပ်ုသွား ၍ ေဆး လျှင် မျက်စိြမင်
သည်ဟဆုို ၏။ 12လမူျားကလည်း၊ ထုိသူ
သည် အဘယ်မှာ ှိ သနည်းဟု ေမးြမနး် ကလျှင်၊ အကျွ ်ပ်ုမ သိ ဟုဆုိ ၏။ 13လူ
များသည် မျက်စိ ကနး်ဘူးေသာ ထုိသူ
ကုိ ဖာရိ ှဲ တို့ ထံသို့ ပို့ က၏။ 14 ေယ ှု သည် ရွှ ံ လပ်ု ၍
သူ ၏မျက်စိ ကုိ ပွင့် ေတာ်မူေသာေန ့သည် ဥပုသ်ေန ့ြဖစ် သတည်း။ 15တစ်ဖန် ဖာ
ရိ ှ ဲ တို့ကအဘယ်သို့ ၊သင်၏မျက်စိြမင် သနည်းဟေုမးြမနး် ြပနလ်ျှင်၊ အကျွ ်ပ်ု မျက်စိ
၌ သူ သည် ရွှ ံ
ကုိထည့် ၍ အကျွ ်ပ်ုေဆး လျှင် မျက်စိြမင် သည်ဟဆုို ၏။ 16 ဖာရိ ှဲ အချ ိ တို့က၊
ထုိသူသည် ဥပုသ် မ ေစာင့် ။ ဘုရားသခင် ေစလွှတ်ေတာ်မူေသာသူ မ ဟတ်ု ဟု ဆုိ
က ၏။ အချ ိ တို့က၊ ဆုိး
ေသာသူသည် ဤသို့ ေသာ
နမိိတ် လက္ခဏာတို့ ကုိ အဘယ်သို့ ြပ ိင်ု မည်နည်းဟု ဆုိ
က၏။ ထုိသို့အချင်းချင်း မသင့် ကဲွြပားြခင်းသို့ ေရာက်၏။ 17တစ်ဖန် မျက်စိ ကနး်

ဘူးေသာသူ အား၊ သင် ၏မျက်စိ ကုိဖွင့် ေသာသူ သည် အဘယ်သို့ ေသာသူြဖစ်သနည်း
ဟု ေမး
ကလျှင် ၊ ပေရာဖက် ြဖစ် သည်ဟဆုို ၏။
18 ထုိသူသည် အထက်မျက်စိ မြမင်၊ ေနာက်မှ မျက်စိြမင် သည်ကုိ ယုဒ
လတိူု့သည် မ
ယုံ ကသြဖင့်
သူ၏
မိဘ ကုိေခါ် ၍ ၊ 19ဤသူ သည် သင် တို့ ဆုိ သည်အတိင်ုး
အမိဝမ်းတင်ွးကပင် မျက်စိ ကနး်ေသာ သင် တို့၏ သား
မှန် ေလာ။ သို့ မှနလ်ျှင် အဘယ်သို့ ယခု မျက်စိြမင် သနည်းဟု ေမး က၏။ 20 မိဘ
တို့ကလည်း၊ ဤသူ
သည် အကျွ ်ပ်ု တို့၏ သား
မှန် သည်ကုိ၎င်း၊ အမိဝမ်းတင်ွးကပင် မျက်စိကနး် သည်ကုိ၎င်း ၊ အကျွ ်ပ်ုတို့ သိ က
ပါ၏။ 21အဘယ်ေကာင့် မျက်စိြမင် သည်ကုိ၎င်း ၊ အဘယ်သူ သည်သူ၏
မျက်စိ ကုိဖွင့် သည်ကုိ၎င်း၊ အကျွ ်ပ်ု တို့ မ
သိ ကပါ။ သူ
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သည် အသက် အရွယ် ှင့်ြပည့်စုံပါ၏။ သူ့
ကုိေမး ကပါေလာ။့ သူ
သည်ကုိယ် အေကာင်း ကုိ ကုိယ်တိင်ုေြပာ ပါလိမ့်မည်ဟု ြပနေ်ြပာ က၏။ 22ဤသို့
ေြပာ သည်အေကာင်း ကား၊ ေယ ှု သည် ခရစ်ေတာ် ြဖစ်သည်ဟု ဝနခံ် ေသာ သူ
မည်သည်ကုိ တရားစရပ် မှ ှင်ထုတ်ရ မည်ဟု ယုဒ
လတိူု့သည် တိင်ုပင် စီရင်က ှင့် ပီ။ 23 ထုိေကာင့်
မိဘ တို့က၊ သူ
သည် အသက် အရွယ် ှင့် ြပည့်စုံပါ၏။ သူ့
ကုိေမး ကေလာဟ့ု ယုဒ
လတိူု့ ကုိ ေကာက် ၍ ေြပာ က၏။
24 ထုိေကာင့် ၊ မျက်စိ ကနး်ဘူးေသာသူ ကုိ ဒတိုယ
အ ကိမ်ေခါ် ၍
ဘုရားသခင် ကုိ ချးီမွမ်း ေလာ။့ ထုိ
သူ သည် လဆုိူး
ြဖစ် ေကာင်း ကုိ ငါ တို့ သိ ၏ဟုဆုိ ကလျှင်၊ 25 လဆုိူး ြဖစ် သည်မ ြဖစ်သည်ကုိ
အကျွ ်ပ်ုမသိ ။ အကျွ ်ပ်ုသည် အထက်ကမျက်စိ ကနး်၍ ယခု
မျက်စိြမင်
သည်အေကာင်းတစ်ခု ကုိ အကျွ ်ပ်ုသိ သည်ဟုဆုိ ၏။ 26တဖနသူ်တို့က၊ သူသည်
သင် တို့ ၌ အဘယ်သို့ ြပ သနည်း။ သင် ၏ မျက်စိ ကုိအဘယ်သို့ ဖွင့် သနည်းဟု ေမး
ကလျှင်၊ အကျွ ်ပ်ုတစ်ခါေြပာ ပီ၊ သင် တို့ နားမ ကား က။ 27အဘယ်ေကာင့် တစ်

ဖန် ကား ချင် သနည်း။ သူ့
တပည့်
ြဖစ် ချင်သေလာဟု
ဆုိ က၏။ 28 ထုိသူတို့ကလည်း၊ သင် သည်သူ့ တပည့် ြဖစ် ၏။ ငါ တို့ မူကား
ေမာ ှ ၏တပည့် ြဖစ် က၏။ 29 ဘုရားသခင် သည်ေမာ ှ ၌ ဗျာဒိတ် ထားေတာ်မူ
ေကာင်း ကုိ ငါ တို့ သိ
က၏။ ထုိသူ
သည် အဘယ် ကြဖစ် သည်ကုိ မ
သိ ဟက့ဲုရဲ ၍
ေြပာဆုိ ကလျှင်၊ 30 သူသည် အကျွ ်ပ်ု မျက်စိ ကုိဖွင့် ေသာ်လည်း အဘယ် ကြဖစ်
သည်ဟု သင် တို့မ သိ ကသည်ကုိ အံဩ့ဘွယ် ှိ ၏။ 31 ဘုရားသခင် သည် လဆုိူး
တို့ စကား ကုိ နားေထာင် ေတာ် မ မူသည် ကုိ ငါ တို့ သိ က၏။ ဘုရားသခင် ကုိ
ိုေသေလးြမတ်၍
အလို ေတာ်ကုိ လိက်ု ေသာသူြဖစ် လျှင်
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ထုိသူ ၏စကားကုိ နားေထာင် ေတာ်မူ၏။ 32အမိဝမ်းတင်ွးကပင် မျက်စိ ကနး်ေသာ
သူ ကုိမျက်စိ ြမင် ေစြခင်းငှာ တတ် ိင်ုသည်ကုိ ကမ္ဘာ
ဦးမှစ၍ မ ကား စဖူး။ 33 ထုိသူ သည်ဘုရားသခင် ေစလွှတ် ေတာ်မူေသာသူမ ဟတ်ု
လျှင်
အဘယ် အမှုကုိမျှမ တတ် ိင်ု ဟေုြပာဆုိ ၏။
34 ထုိသူ တို့ကလည်း ၊ သင် သည် ေမွး စကပင်တစ်ကုိယ်လံးု ၌
ဒစု ိုက် အြပစ်စဲွေသာသူြဖစ်လျက် ှင့် ငါ တို့ ကုိ ဆုံးမ
ပါသည်တကားဟု ေြပာဆုိ က ပီးလျှင် ၊ ထုိသူ
ကုိ တရားစရပ်မှ ှင်ထုတ် က၏။ 35 ှင်ထုတ် သည်အေကာင်း ကုိ ေယ ှု သည်
ကား ပီးမှထုိသူ ကုိေတွ့ ေတာ်မူလျှင်၊ သင် သည် ဘုရားသခင် သား ေတာ်ကုိ ယုံကည်
သေလာ ဟု ေမး ေတာ်မူ၏။

36 သခင် ၊ အကျွ ်ပ်ု ယုံ ကည် ရမည်အေကာင်း ဘုရားသခင်၏သား ေတာ်ကား
အဘယ်သူ နည်းဟု ေမးေလျှာက် ေသာ်၊

37 ေယ ှု က၊ သင်သည် ထုိသူ
ကုိြမင် ခ့ဲ ပီးသာမက ၊ သင် ှင့် ယခု စကားေြပာ ေသာသူ သည် ဘုရားသခင်၏ သား
ေတာ်ြဖစ် သည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူလျှင်၊

38သခင် ၊ အကျွ ်ပ်ုယုံ ကည် ပါ၏ဟု ေလျှာက် ၍
ွတ်ြပပ် ကုိးကွယ်ေလ၏။

39 ထုိအခါ ေယ ှု ကလည်း ၊ မျက်စိမ ြမင် ေသာသူ သည် ြမင် ေစြခင်းငှာ ၎င်း ၊ ြမင်
ေသာသူကုိ မျက်စိ ကနး်ေစြခင်းငှာ၎င်း၊ ငါ သည် တရားစီရင် ၍ ဤ
ေလာက သို့
ေရာက်လာ ပီ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 40အထံ ေတာ်၌ ှိ ေသာဖာရိ ှဲ အချ ိ တို့သည် ထုိ
စကားကုိ ကား လျှင်၊ ငါ တို့သည် မျက်စိ ကနး်သေလာဟု ေမး က၏။ 41 ေယ ှု က
လည်း၊ သင်တို့ သည် မျက်စိကနး် သည်မှနလ်ျှင်
အြပစ် မ ှိ ၊ ငါတို့မျက်စိြမင် သည် ဟု ယခု
ဆုိ က၏။ ထုိေကာင့်
သင် တို့ ၌အြပစ် တည် သည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။

10
1 ငါအမှနအ်ကန် ဆုိ သည်ကား၊ သုိး
ြခံ ထဲသို့ တံခါးဝ ြဖင့် မ ဝင်
အြခား လမ်းြဖင့်ေကျာ်ဝင် ေသာသူ သည် သူခုိး
ဓားြပ ြဖစ် ၏။ 2 သုိးထိနး် မူကား၊ တံခါးဝ ြဖင့် ဝင် တတ်၏။ 3 ထုိသူ အားတံခါးေစာင့်
လည်းဖွင့် တတ်၏။ သူ၏
စကား သံကုိသုိး တို့သည် နားေထာင် တတ်က၏။ သူ
သည် မိမိ
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သုိး တို့ ကုိ နာမည် ြဖင့် ေခါ် ၍
ြပင် သို့ ထုတ်ေဆာင်တတ်၏။ 4 သုိးများကုိထုတ် ေသာအခါ သုိးတို့ ေ ှ မှာသွား ၍
သုိး
များသည် သူ၏
စကား သံကုိ ကျွမ်း ေသာေကာင့်
လိက်ု တတ်က၏။ 5 မဆုိင်ေသာသူတို့၏စကား သံကုိ မ
ကျွမ်း ေသာေကာင့် ၊ မဆုိင်ေသာသူေနာက် သို့ မ လိက်ုဘဲ ေြပး တတ် ကသည် ဟု
မိန ့ေ်တာ်မူ၏။

6 ထုိ ဥပမာ ပုံကုိ ေယ ှု ေဟာ ေတာ်မူသည်တင်ွ၊ ပရိသတ် တို့သည် မိန ့ေ်တာ်မူေသာ
စကား ေတာ်၏ အနက် အဓိပ္ပါယ်ကုိနား မ လည်က။ 7 ထုိေကာင့်
တစ်ဖန် ေယ ှု က၊ ငါအမှနအ်ကန် ဆုိ သည်ကား၊ ငါ သည် သုိး
ဝင်ေသာတံခါးဝ ြဖစ် ၏။ 8 ငါ ေ ှ ၌ေပါ်လာ ေသာသူ ှိသမျှ တို့သည် သူခုိး
ဓားြပ ြဖစ် က၏။ ထုိသူ
တို့၏စကားသံကုိ သုိး
တို့သည် နား
မ ေထာင်က။ 9 ငါ သည်တံခါးဝ ြဖစ် ၏။ ငါ ြဖင့် ဝင် ေသာသူ သည် ေဘး
ှင့်ကင်းလွှတ်လျက် ထွက် ဝင် ၍
ကျက်စား ရာကုိ ေတွ့ ရလိမ့်မည်။ 10 သူခုိး သည်ခုိး ြခင်း၊ သတ် ြခင်း၊ ဖျက်ဆီး ြခင်း
ငှာ သာ လာ
တတ်၏။ ငါ မူကား၊ သုိး
တို့သည် အသက် လတ်ွ ံု မျှမက အထူးသြဖင့်အသက် ှင့် ြပည့်စုံ ေစြခင်းငှာ လာ
သတည်း။ 11 ငါ သည် ေကာင်း ေသာသုိးထိနး် လည်းြဖစ် ၏။ ေကာင်း ေသာသုိးထိနး်
သည် သုိး
တို့အဘို့ အလိငုှာ မိမိ
အသက် ကုိ စွန ့် တတ်၏။ 12 သုိး များကုိပုိင် ေသာသုိးထိနး် မ ဟတ်ု ၊ သူငှား ြဖစ်
ေသာသူ မူကား၊ ေတာေခွး လာ သည်ကုိြမင် လျှင်၊ သုိး
တို့ ကုိ ပစ် ထား၍
ထွက်ေြပး တတ်၏။ ေတာေခွး သည်လည်း၊ သုိး
တို့ ကုိ လယုက် ၍ ကဲွလငွ့် ေစ၏။ 13 သူငှား သည် သူငှားြဖစ်၍သုိး တို့၏အကျ ိး ကုိ
မ
မှတ် ေသာေကာင့် ထွက်ေြပးတတ်၏။ 14 ငါ သည် ေကာင်း ေသာသုိးထိနး် ြဖစ် ၏။
ခမည်းေတာ် သည် ငါ ့ ကုိသိ ေတာ်မူ၍၊ ငါ သည်လည်း ခမည်းေတာ် ကုိ သိ
သက့ဲသို့ ငါ ၏သုိးကုိလည်း ငါသိ ၏။ ငါ ့ သုိးတို့သည်လည်း ငါ ့ ကုိသိ က၏။ 15 ငါ
သည် ကုိယ် အသက် ကုိ သုိး
တို့အဘို့ အလိုငှာ စွန ့၏် ။ 16ဤ သုိးြခံ သို့ မ ဝင်ေသာအြခား သုိး တို့ ကုိလည်း ငါ
ပုိင် ေသး၏။ ထုိ
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သုိးတို့ ကုိ ငါ ေဆာင်ခ့ဲ ရ မည်။ သူတို့ သည်လည်း
ငါ ့ စကား သံကုိ နားေထာင် သြဖင့်၊ သုိး
ြခံတစ်ခု သုိးထိနး် တစ်ပါးတည်း ှိ ရလိမ့်မည်။ 17 ငါ သည် ကုိယ် အသက် ကုိစွန ့် ၍
ေနာက် တဖနယူ် ဦးမည်ြဖစ်ေသာေကာင့် ၊ ငါ ့ ခမည်းေတာ် သည် ငါကုိ့ ချစ် ေတာ်မူ၏။
18 ငါ ့ အသက် ကုိ အဘယ်သူ မျှမလု မယူ။ ကုိယ် အလိအုေလျာက်ငါ စွန ့် ၏။ ကုိယ်
အသက် ကုိ စွန ့် ရေသာ အခွင့် ှင့်
ေနာက် တဖနကုိ်ယ်အသက် ကုိ ယူ
ြပနရ်ေသာအခွင့် သည် ငါ၌ ှိ ၏။ ထုိ
အခွင့် ကုိခမည်းေတာ် သည် ေပး ေတာ်မူ ပီ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
19 ထုိ စကား ေတာ်ေကာင့်
ယုဒ လူတို့သည် တစ်ဖန် ကဲွြပား ြခင်း ှ ိ က၏။ 20လူ များ တို့က၊ သူသည်နတ်ဆုိး
စဲွ ၍ အ ူး ြဖစ်၏။ သူ့
စကားကုိ အဘယ်ေကာင့် နားေထာင် သနည်းဟု ဆုိ က၏။ 21အချ ိ တို့က၊ သူ့
စကား သည် နတ်ဆုိးစဲွ ေသာသူ၏စကားမ ဟတ်ု ။ နတ်ဆုိး သည် မျက်စိ ကနး် ေသာ
သူ တို့ ကုိ ြမင်ေစြခင်းငှာတတ် ိင်ု သေလာဟဆုို က၏။ 22 ေဆာင်း ကာလြဖစ် ၍ အ◌င်္
ကဲနိ ပဲွကုိေယ ု ှလင် မိ ၌ခံ ကေသာအခါ၊ 23 ေယ ှု သည် ဗိမာန် ေတာ်နားမှာ
ေ ှာလမုန်
ကနားြပင် ၌
စ◌င်္ ကံသွား ေတာ်မူစ ်တင်ွ၊ 24 ယုဒ လတိူု့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိဝနး်ရံ ၍ ၊ သင် သည်
အဘယ်မျှ ကာလပတ်လံးုငါ တို့ ကုိ ယုံမှား ေစမည်နည်း။ ခရစ်ေတာ် မှန် လျှင်
အတည့်အလင်း ေြပာ ပါဟဆုို က၏။
25 ေယ ှု ကလည်း၊ ငါေြပာ ပီ။ သင် တို့သည် မ
ယုံ က။ ငါ ့ ခမည်းေတာ် ၏အခွင့် ှင့် ငါ ြပ ေသာအမှု တို့သည် ငါ ၏သက်ေသ ြဖစ်
က၏။ 26 သို့ ေသာ်လည်း သင် တို့သည် မ
ယုံ က။ အဘယ်ေကာင့်မယုံသနည်းဟူမူကား ၊ သင်တို့သည် ငါ ့ သုိး တို့ အဝင် မ
ဟတ်ု ။ အထက်က ငါေြပာသည်အတိင်ုး၊ 27 ငါ ့ သုိး တို့သည် ငါ ့စကား သံကုိနားေထာင်
၍ ငါ ့ ေနာက် သို့ လိက်ု က၏။ ထုိသုိး
တို့ ကုိ ငါ သိ ၏။ 28 ထာဝရ အသက် ကုိလည်း ငါ ေပး ၏။ သုိးတို့သည် ပျက်စီး
ြခင်း ှင့် အစ ်မြပတ် ကင်းလတ်ွ ကလိမ့်မည်။ အဘယ်သူ မျှထုိသုိး တို့ ကုိ ငါ ့ လက်
မှ မ ှ တ် မယူရာ။ 29 ထုိသုိးတို့ ကုိ ငါ ့ ၌အပ်ေပး ေတာ်မူေသာငါ ့ ခမည်းေတာ် သည်
ခပ်သိမ်း ေသာသူတို့ထက်
ကီးြမတ်ေတာ်မူသည်ြဖစ် ၍၊ အဘယ်သူ မျှထုိသုိးတို့ ကုိ ငါခ့မည်းေတာ် ၏ လက် မှ

မ ှ တ် မယူ ိင်ု ရာ။ 30 ငါ သည် ငါခ့မည်းေတာ် ှင့် တလံးုတဝတည်း ြဖစ် သည် ဟု
မိန ့် ေတာ်မူ၏။

31 ထုိအခါ ယုဒ



ှ င် ေယာဟန် 10:32 2371 ှ င် ေယာဟန် 10:41

လူတို့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ ခဲ ှင့်ပစ် ြခင်းငှာ တစ်ဖန် ေကျာက်ခဲ တို့ ကုိ ေကာက်ယူ
က၏။ 32 ေယ ှု ကလည်း၊ ငါသည် ငါခ့မည်းေတာ် ၏အခွင့် ှင့် ေကာင်း ေသာအမှု
အများ တို့ ကုိ သင် တို့အားြပ ပီ။ ထုိအမှု တို့တင်ွ အဘယ် မည်ေသာအမှု ေကာင့် ငါ ့
ကုိ ခဲ ှင့်ပစ် ကမည်နည်း ဟု ေမး ေတာ်မူလျှင်၊ 33 ယုဒ လူတို့က၊ ေကာင်း ေသာအမှု
ေကာင့်
ခဲ ှင့်ပစ် မည်မ ဟတ်ု။ သင် သည် လူ
ြဖစ် လျက်ပင် ဘုရားသခင် ြဖစ်ေယာင်ေဆာင်၍
ဘုရားသခင်ကုိ လနွက်ျ း ေသာစကားေကာင့်
ခဲ ှင့်ပစ်မည်ဟု ဆုိ က၏။
34 ေယ ှု ကလည်း၊ သင်တို့သည် ဘုရား
ြဖစ် က၏၊ ငါ ဆုိ သည်ဟု သင် တို့၏ ပညတ္တိ
ကျမ်းစာ၌
လာ သည် မ
ဟတ်ု ေလာ။ 35 ဘုရားသခင် ၏ဗျာဒိတ် ေတာ်ကုိ ခံရေသာသူ
တို့ ကုိ ဘုရား
ဟ၍ူေခါ် ရလျှင် ၎င်း ၊ ကျမ်း စကားကုိ မ
ပယ် ရ လျှင်၎င်း၊ 36 ခမည်းေတာ် သည်သန ့် ှ င်း ေစ၍ ၊ ဤေလာက
သို့
ေစလွှတ် ေတာ်မူေသာသူ က၊ ငါသည်ဘုရားသခင် ၏ သား
ေတာ်ြဖစ် သည်ဟု ဆုိ ေသာေကာင့် ၊ သင် သည် ဘုရားသခင် ကုိ လနွက်ျ း
၍ေြပာသည်ဟု ထုိသူအား ဆုိ ရာ သေလာ။ 37 ငါသည် ငါ ့ ခမည်းေတာ် ၏အမှု တို့
ကုိ မ
ြပ လျှင်
ငါ ့ ကုိမ ယုံ က ှင့်။ 38 ြပ လျှင်ငါ ့ ကုိမ ယုံေသာ်လည်း ထုိအမှု တို့ ကုိ ယုံ
ကေလာ။့ ထုိသို့ ယုံလျှင် ခမည်းေတာ် သည် ငါ ၌
ှိ ေတာ်မူသည်ကုိ၎င်း၊ ငါ သည်ခမည်းေတာ် ၌ ှိသည်ကုိ၎င်း ယုံ၍ သိမှတ် က

လိမ့်မည် ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။ 39 ထုိအခါ ကုိယ်ေတာ် ကုိဘမ်းဆီး ြခင်းငှာတစ်ဖန်
ှာ ကြပနလ်ျှင်၊ ထုိသူ
တို့၏လက် မှ
ထွက်က ေတာ်မူ၏။ 40 ေယာဟန် သည် ဗတ္တိဇံ
ကုိ ေ ှးဦးစွာ ေပးရာအရပ် ၊ ေယာ်ဒန် ြမစ်တစ်ဘက် သို့
တစ်ဖန် က ၍
ထုိ အရပ်၌ ေန ေတာ်မူ၏။ 41လအူများ တို့သည် အထံ
ေတာ်သို့
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ေရာက်လာ လျှင် ၊ ေယာဟန် သည် နမိိတ် လက္ခဏာကုိမ ြပ ။ သို့ ေသာ်လည်း ဤသူ
၏အေကာင်း ကုိ ေယာဟန် ေြပာ သမျှ
မှန် ေပ၏ဟု ဆုိ ကသြဖင့်၊ 42 ထုိ အရပ်၌ လူများ တို့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိယုံကည်
က၏။

11
1 ညီအစ်မ မာရိ ှင့် မာသ တို့ေနေသာ ေဗသနိ
ရွာသား ၊ လာဇ ု
အမည် ှိေသာ သူတစ် ေယာက်သည် နာ လျက်ေနေလ၏။ 2 နာ လျက်ေနေသာလာဇ
ု ၏ ှမမာရိ ကား၊ သခင် ဘုရားကုိ ဆီေမွှး ှင့်လိမ်း ၍
ေြခ ေတာ်ကုိ မိမိ
ဆံပင် ှင့် သုတ် ေသာမာရိြဖစ် သတည်း။ 3 ညီအစ်မ တို့သည် အထံ
ေတာ်သို့ ေစလွှတ် ၍ ၊ သခင် ၊ ကုိယ်ေတာ်ချစ် ေတာ်မူေသာသူ သည် နာ
လျက် ေနပါသည်ဟေုလျှာက် က၏။ 4 ထုိစကားကုိ ေယ ှု သည် ကား ေတာ်မူလျှင်
၊ ထုိ
အနာ သည် ေသ နာမ ဟတ်ု။ ဘုရားသခင် ၏ ဘုနး်
ေတာ်ကုိ ထင် ှားေစေသာအနာြဖစ် ၏။ ထုိ
အနာေကာင့်
ဘုရားသခင် ၏သား ေတာ်သည် ဘုနး် ထင် ှားြခင်း ှ ိလိမ့်မည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
5 ေယ ှု သည် မာသ
ကုိ၎င်း ။ သူ
၏ညီမ ှင့်
လာဇ ု ကုိ၎င်း ချစ် ေတာ်မူ၏။ 6လာဇ ု နာ
သည်ကုိ ကား ေတာ်မူလျှင် ၊ ကေတာ်မမူဘဲ ထုိအရပ် ၌ ှစ် ရက် ေန ေတာ်မူ၏။

7 ထုိေနာက် တပည့် ေတာ်တို့အား၊ ယုဒ ြပည်သို့
တစ်ဖန် သွား ကကုနအံ့် ဟု မိန ့် ေတာ်မူလျှင်၊ 8တပည့် ေတာ်တို့က၊ အ ှင် ဘုရား၊
ယုဒ
လူတို့သည်ယခုပင် ကုိယ်ေတာ် ကုိခဲ ှင့်ပစ်ြခင်းငှာ ှာ ကံ လျက်ပင်ထုိ အရပ်သို့တစ်
ဖန်
က ေတာ်မူဦးမည်ေလာဟု ေလျှာက် က၏။
9 ေယ ှု ကလည်း၊ တစ်ေန ့တင်ွတဆယ့် ှစ် နာရီ ှ ိ သည်မ ဟတ်ုေလာ။ လူ
သည်ေန ့အချနိ၌် သာ သွားလာ လျှင် ၊ ေနေရာင်အလင်း ကုိ ြမင် ရေသာေကာင့်
ထိမိ ၍ မ လဲတတ်။ 10ည ့် အချနိ၌် သွားလာလျှင် မူကား ၊ အလင်း မ ှိ ေသာေကာင့်
ထိမိ ၍လဲတတ်၏ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ ပီးမှ၊

11 ငါ တို့အေဆွ
လာဇ ု သည် အိပ်ေပျာ် ၏။ သူ့
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ကုိ ိးု
ြခင်းအလိငုှာ ငါ သွားမည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 12တပည့် ေတာ်တို့ကလည်း ၊ သခင် ၊
သူသည် အိပ်ေပျာ် လျှင်
သက်သာ ရလိမ့်မည်ဟု ေလျှာက် က၏။ 13 ေယ ှု သည် လာဇ ု
ေသ ေကာင်း ကုိမှတ်၍ မိန ့် ေတာ်မူေသာ်လည်း ၊ ပကတိ
အိပ်ေပျာ် ေကာင်းကုိ မိန ့်
ေတာ်မူသည်ဟု တပည့် ေတာ်တို့သည် ထင်မှတ် က၏။ 14 ထုိေကာင့် ေယ ှု က၊ လာ
ဇ ု ေသ ပီ။ သင်တို့သည် ယုံကည် မည်အေကာင်း ၊ 15 ထုိ အရပ်၌ ငါမ ှိ သည်ကုိ
ေထာက်၍ သင် တို့အတက်ွ
ငါဝမ်းေြမာက် ြခင်း ှ ိ၏။ သူ့
ဆီသို့ ငါတို့ သွား က ကုနအံ့် ဟု အတည့်အလင်း မိန ့် ေတာ်မူ၏။
16 ဒိဒုမု အမည် ှိေသာေသာမ က၊ အကျွ ်ပ်ု တို့လည်း လိက်ု ၍ သခင် ှင့်အတူ
အေသခံ ကကုနအံ့်ဟု တပည့် ေတာ်ချင်းတို့အား ေြပာဆုိ ၏။ 17 ေယ ှု သည် ေရာက်
ေတာ်မူေသာအခါ ၊ လာဇ ု
ကုိ သ ဂ ဟ်၍ သခင်္ျ ိ င်း တင်ွး၌
ေလး ရက် လနွ် ေလ ပီ။ 18 ေဗသနိ ရွာသည် ေယ ု ှလင် မိ ှင့် တစ် တိင်ုေလာက်
သာကွာေဝး သည်ြဖစ် ၍၊ 19 မာသ ှင့် မာရိ တို့ ၏ေမာင် ေသေသာေကာင့် ၊ သူ
တို့ ကုိ ှစ်သိမ့် ေစလိုေသာငှာ ယုဒ လူများ တို့သည် လာ က၏။ 20 ေယ ှု ကလာ
ေတာ်မူေကာင်း ကုိ မာသ
သည်ကား လျှင် ၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိ ခရီးဦး ကိ ြပ ြခင်းငှာသွား၏။ 21 မာရိ မူကား အိမ်
၌
ထုိင် လျက်ေနရစ်၏။ မာသ
က၊ သခင် ၊ ကုိယ်ေတာ် ှိ ေတာ်မူလျှင်
ကျွနမ် ၏ေမာင်
မ ေသ ပါ။ 22ယခု
ေသလျက် ှိေသာ်လည်း ကုိယ်ေတာ် သည် ဘုရားသခင် ကုိ ဆုေတာင်း ေတာ်မူသမျှ
အတိင်ုး
ဘုရားသခင် ေပး ေတာ်မူမည်ကုိ ကျွနမ်သိ ပါသည်ဟေုလျှာက် ၏။
23 ေယ ှု ကလည်း၊ သင် ၏ေမာင် သည် ထေြမာက် လိမ့်မည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
24 မာသ ကလည်း၊ ေနာက်ဆုံး ေသာေန ့တည်းဟေူသာထေြမာက် ရာကာလ၌
သူသည် ထေြမာက်
လိမ့်မည်ကုိ ကျွနမ်သိ ပါသည်ဟု ေလျှာက် ၏။
25 ေယ ှု ကလည်း၊ ငါ သည် ထေြမာက် ြခင်းအေကာင်း၊ အသက် ှင်ြခင်းအေကာင်း
ြဖစ် ၏။ ငါ ့ ကုိ ယုံ ကည် ေသာသူ သည်ေသ လနွေ်သာ်လည်း ှင် လိမ့်မည်။ 26 ငါ ့ ကုိ
ယုံ ကည် ၍
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အသက် ှင်ေသာသူ ှိသမျှ တို့သည်လည်း ေသ
ြခင်း ှင့် အစ ်မြပတ် ကင်းလတ်ွ လိမ့်မည်။ ငါစ့ကားကုိယုံ သေလာ ဟု ေမး ေတာ်မူ
လျှင်၊ မာသက၊ ဟတ်ု ပါ၏သခင် ။ 27 ကုိယ်ေတာ် သည် ခရစ်ေတာ် တည်းဟေူသာဤ
ေလာက သို့ က ေတာ်မူေသာ ဘုရားသခင် ၏သား ေတာ် ြဖစ် ေတာ်မူသည်ကုိ ကျွနမ်
ယုံ ပါသည်ဟု ေလျှာက် ၏။ 28 ထုိသို့
ေလျှာက် ပီးမှ မာသသည်သွား ၍
မိမိ ညီမ
မာ ရိ အား၊ အ ှင် ဘုရားေရာက်လာ ေတာ် မူ ပီ။ သင့် ကုိ ေခါ် ေတာ် မူသည်ဟု
တိတ်ဆိတ် စွာေခါ် ေလ၏။ 29 မာရိ သည် ထုိစကားကုိကား လျှင်
အလျှင်တေဆာ ထ ၍
အထံ ေတာ်သို့
သွား ေလ၏။ 30 ထုိအခါ ေယ ှု သည် ရွာ ထဲသို့ မ ဝင် ေသး။ မာသ
ခရီးဦး ကိ ြပ ေသာအရပ် ၌
ှိ ေတာ်မူသတည်း။ 31 ထုိေကာင့်
ှစ်သိမ့် ေသာစကားကုိေြပာလျက် မာရိ ှင့်အတူ အိမ် ၌ ှိ ေသာ ယုဒ
လတိူု့သည် မာရိ
အလျင်တေဆာ ထ ၍ ထွက်သွား သည်ကုိြမင် ကလျှင်၊ ငိေု ကး ြခင်းငှာ သခင်္ျ ိ င်း သို့
သွား ပီဟဆုို၍ သူ့
ေနာက် သို့ လိက်ု က၏။ 32 မာရိ သည် ေယ ှု ှိ ေတာ် မူရာအရပ် သို့ ေရာက် ၍
ကုိယ်ေတာ် ကုိြမင် လျှင် ေြခ ေတာ်ရင်း၌
ြပပ်ဝပ် လျက်၊ သခင် ၊ ကုိယ်ေတာ် ှိ ေတာ်မူလျှင်
ကျွနမ် ၏ ေမာင် မ ေသ ပါဟုေလျှာက် ၏။ 33 မာရိ မှစ၍လိက်ု လာေသာယုဒ လူ
တို့သည် ငိေု ကး သည်ကုိ ေယ ှု သည်ြမင် ေတာ်မူေသာအခါ ၊ အလနွ် ည ိးငယ် ြခင်း၊
စိတ် ပူပန် ြခင်း ှ ိ၍ ၊ 34 အေလာင်း ကုိ အဘယ်မှာ ထား ကသနည်း ဟုေမး ေတာ်မူ
လျှင်၊ သခင် က ၍
ကည့် ေတာ်မူပါဟု ေလျှာက် က၏။
35 ေယ ှု သည်မျက်ရည် ကျေတာ်မူ၏။ 36 ယုဒ လတိူု့က၊ ကည့် ပါ၊ လာဇ ု
ကုိ အလနွ်ချစ် ေတာ် မူ ပါသည်တကားဟု ဆုိ က၏။ 37 အချ ိ တို့ က၊ မျက်စိ
ကနး်ေသာသူ ကုိ ြမင် ေစေတာ်မူေသာ ဤ
သခင်သည်၊ လာဇ ု
ကုိ မ
ေသ ေစြခင်းငှာ မ တတ် ိင်ု ေလာဟုဆုိ က၏။ 38 တစ်ဖန် ေယ ှု သည် အလနွ်
ည ိးငယ် ေသာစိတ် ှင့် သခင်္ျ ိ င်း တင်ွးသို့ ေရာက် ေတာ်မူ၏။ ထုိ
တင်ွးသည် ေြမတင်ွး ြဖစ်၏။ ေကျာက် ှင့ပိ်တ် ထား၏။ 39 ေကျာက် ကုိေရွှ ကေလာ့
ဟု ေယ ှု သည်မိန ့် ေတာ်မူလျှင်၊ ေသ
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လနွေ်သာသူ ှမ
မာသ က၊ သခင် ၊ ယခု
ြဖစ်လျှင်နံ လိမ့်မည်။ ေလး
ရက် ှိပါ ပီဟေုလျှာက် ၏။
40 ေယ ှု ကလည်း၊ သင် သည်ယုံ လျှင်
ဘုရားသခင် ၏ဘုနး် အာ ေုဘာ်ေတာ်ကုိ ြမင် ရလိမ့်မည်၊ ငါေြပာ ပီ မ ဟတ်ုေလာ
ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 41 ထုိအခါ ေသလနွ်ေသာသူ၏သခင်္ျ ိ င်းမှေကျာက် ကုိေရွှ က၏။
ေယ ှု သည်လည်း
အထက် သို့ ေမျှာ် ကည့် လျက်၊ အဘ ၊ ကုိယ်ေတာ် သည် အကျွ ်ပ်ု စကား ကုိ
နားေထာင် ေတာ်မူေသာေကာင့်
ေကျးဇူး ေတာ် ကီးလှပါ၏။ 42 ကုိယ်ေတာ်သည် အကျွ ်ပ်ု စကားကုိအစ ်မြပတ်
နားေထာင် ေတာ် မူသည် ကုိ အကျွ ်ပ်ု သိ ပါ၏။ သို့ ေသာ်လည်း ကုိယ်ေတာ် သည်
အကျွ ်ပ်ု ကုိ ေစလွှတ် ေတာ်မူသည်ကုိ ဝနး်ရံ လျက် ှိ ေသာဤလူ အေပါင်းတို့သည်
ယုံကည် ေစြခင်းငှာ သူတို့၏အကျ ိးကုိေထာက်၍ ဤသို့အကျွ ်ပ်ုေလျှာက် ပါ၏ ဟု မိ
န ့် မတ် ေတာ်မူ ပီးမှ၊ 43လာဇ ု ထွက် ၍လာ ေလာ့ ဟု ကီးစွာ ေသာအသံ ှင့် ဟစ်ေခါ်
ေတာ်မူ၏။ 44 ထုိအခါေသ လနွေ်သာသူ သည် မိမိ
ေြခ လက် ၌ပုဆုိး နငံယ် ှင့် ရစ်ပတ် လျက်၊ မျက် ှာ ကုိလည်း
ပုဝါ ှင့် စည်း လျက်ထွက်လာ ၏။ ေယ ှု ကလည်း၊ သူ့ ကုိြဖည် ၍
လွှတ် ကေလာ့ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 45 ထုိအခါ
မာရိ ဆီသို့ လာ ေသာ ယုဒ
လအူများ တို့သည် ေယ ှုြပ ေတာ်မူေသာအမှု ကုိြမင် လျှင် ၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိ ယုံကည်
က၏။ 46အချ ိ မူကား ၊ ဖာရိ ှ ဲ တို့ ထံသို့ သွား ၍
ေယ ှု ြပ ေတာ်မူေသာအမှု ကုိ ကားေြပာ က၏။ 47 ထုိအခါ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အ ကီး
တို့ ှင့်
ဖာရိ ှ ဲ များသည်လွှတ် အရာ ှိတို့ ကုိ စည်းေဝး ေစ ပီးလျှင်၊ ငါတို့ သည် အဘယ်သို့
ြပ လျက်ေနကသနည်း။ ထုိ
သူ သည်များစွာ ေသာ နမိိတ် လက္ခဏာကုိြပ ၏။ 48သူ့ ကုိဤသို့ ေစလတ်ွ ထားလျှင်
လခူပ်သိမ်း တို့သည် ယုံကည် ကလိမ့်မည်။ ေရာမ
လတိူု့သည်လည်း
လာ ၍
ငါ တို့ အရပ် ဌာနကုိ၎င်း ၊ ငါတို့ အမျ ိး ကုိ၎င်း သုတ်သင် ပယ် ှင်း ကလိမ့်မည်ဟု
ေြပာဆုိ က၏။ 49 ထုိသူ တို့အဝင် ။ ထုိ
ှစ် တင်ွ ယဇ်ပုေရာဟိတ် မင်းြဖစ် ေသာ ကယာဖ
အမည် ှိေသာသူ က၊ သင် တို့အလျှင်း
မ သိ က။ 50 ယုဒလမူျ ိ း အကုနအ်စင် ပျက်စီး သည်ထက်၊ လူ
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တစ် ေယာက်သည် လူ
များတို့အတက်ွ
ေသ ေသာ်သာ၍ေကာင်း သည်ကုိ သင် တို့သည် မ
ဆင်ြခင် ပါတကားဟေုြပာဆုိ ၏။ 51 ထုိ စကားကုိ ကုိယ်အလိအုေလျာက်
ေြပာဆုိ သည်မ ဟတ်ု။ ထုိ
ှစ် တင်ွ ယဇ်ပုေရာဟိတ် မင်းြဖစ် လျက်၊ ေယ ှု သည် ထုိအမျ ိး အတက်ွ
ေသ ရမည်ဟ၍ူ၎င်း ၊ 52 ထုိအမျ ိး အတက်ွ သာမက အရပ်ရပ်တို့ ၌ ကဲွြပား လျက် ှိ
ေသာ ဘုရားသခင် ၏သား များကုိ အတစုူေဝး
ေစြခင်းငှာ ေသရမည်ဟ၍ူ၎င်း၊ ပေရာဖက်ဥာဏ် ှင့်ေဟာေြပာ ၏။ 53 ထုိ ေန ့မှစ၍
ကုိယ်ေတာ် ၏အသက်ကုိသတ် ြခင်းငှာ တိင်ုပင် ကံစည်က၏။ 54 ထုိေကာင့် ၊ ေယ ှု
သည် ေနာက်တဖနယု်ဒ လတိူု့တင်ွ
ထင် ှား စွာ မ
လှည့်လည် ဘဲ၊ ထုိအရပ် မှထွက် ၍ ေတာ
ှင့အ်နးီ ဧဖရိမ် အမည် ှိေသာ မိ သို့ က၍ တပည့် ေတာ်တို့ ှင့်အတူ ေန ေတာ်မူ၏။

55 ယုဒ ပသခါ ပဲွခံခါနးီ တင်ွ လူ
များတို့သည်မိမိ တို့ ကုိသန ့် ှ င်း ေစြခင်းငှာ ပဲွ မ ခံမီှအရပ်ရပ် တို့ မှ
ေယ ု ှလင်
မိ သို့
လာ က၏။ 56 ထုိသူတို့သည် ေယ ှု ကုိ ှာေဖွ ၍ ၊ အချင်း တို့အဘယ်သို့ ထင် က
သနည်း။ သူသည်ပဲွ သို့ မ လာ သေလာဟု ဗိမာန် ေတာ်၌ ရပ် လျက် အချင်းချင်း
ေမးြမနး် က၏။ 57 ထုိအခါ အဘယ်သူ သည် ေယ ှု ှိ ရာအရပ် သို့ သူ့
ကုိဘမ်းဆီး ေစြခင်းငှာ ြပ ွှန် ရမည်ဟု ယဇ်ပုေရာဟိတ် အ ကီးတို့ ှင့်
ဖာရိ ှ ဲ တို့သည်မှာခ့ဲ က ပီ။

12
1 ပသခါ ပဲွခံချနိေ်ြခာက် ရက် လိေုသာအခါ ၊ အထက်ကေသလနွ၍် ေသ
ြခင်းမှ
ထေြမာက် ေစေတာ်မူေသာ လာဇ ု
ေနရာအရပ် ၊ ေဗသနိ
ရွာသို့
ေယ ှု သည်ေရာက် ေတာ်မူ၏။ 2 ထုိေကာင့်
ထုိသူတို့သည်ပဲွ လပ်ု ကသြဖင့် မာသ သည်လပ်ုေကျွးမှု ကုိေဆာင်၍၊ လာဇ ု
သည် ကုိယ်ေတာ် ှင့်အတူ ေလျာင်း ေသာသူ တို့ အဝင် ြဖစ် ၏။ 3 ထုိအခါ
မာရိ သည် အဘုိး
များစွာထုိက်ေသာနာဒု ဆီေမွှး စစ် အကျပ် သုံးဆယ်ကုိယူ ၍၊ ေယ ှု ၏ေြခ ေတာ်
ကုိ လိမ်း ပီးလျှင်မိမိ ဆံပင် ှင့်သုတ် သြဖင့် ၊ ထုိဆီ
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၏ အေမွှး သည် တစ် အိမ် လံးု ကုိ ှ ံြပား ၏။ 4 တပည့် ေတာ် တို့ အဝင်
ြဖစ်၍ကုိယ်ေတာ် ကုိအပ် ှံ မည့်သူ ၊ ှ ိမုန၏်သား ယုဒ
ှကာ ုတ် က၊ 5 ထုိ ဆီေမွှး ကုိ ေဒနာရိ
အြပားသုံးရာ အဘုိး ှင့်ေရာင်း ၍
ဆင်းရဲ ေသာသူတို့အားအဘယ်ေကာင့် မ ေပး
သနည်းဟဆုို ၏။ 6 ထုိသို့ ဆုိေသာ်၊ ဆင်းရဲ ေသာသူတို့အကျ ိး ကုိ ေထာက် ၍ဆုိသည်
မ ဟတ်ု။ မိမိ
သည် သူခုိး
ြဖစ် လျက်၊ တပည့်ေတာ် များ သုံး ရန် ေငွ အိတ် ကုိ ေဆာင် ၍ ှ ိက် ယူ တတ်
ေသာေကာင့် သာ ဆုိ သတည်း။

7 ေယ ှု သည်လည်း၊ ထုိမိနး်မကုိ ှိ ေစေတာ။့ ငါ ၏အေလာင်းကုိသ ဂ ဟ် ြခင်းငှာ
ြပင်ဆင်ေသာေန ့
တိင်ုေအာင် သူ သည်ဤ ဆီေမွှးကုိ သုိထား ပီး။ 8ဆင်းရဲ ေသာသူတို့ကား သင် တို့ ၌
အစ ် ှ ိ က၏။ ငါ မူကား ၊ အစ ် ှ ိ သည်မ ဟတ်ု ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 9 ထုိ အရပ်၌
ေယ ှု ှိ ေတာ်မူသည်ကုိ
ယုဒ လူ များအေပါင်း တို့သည်သိ လျှင် ၊ ကုိယ်ေတာ် ေကာင့် သာ လာ
သည်မ ဟတ်ု။ ေသ
ြခင်းမှ ထေြမာက် ေစေတာ်မူေသာ လာဇ ု
ကုိြမင် ြခင်းငှာ လာက၏။ 10 ထုိသို့
ယုဒ လမူျား တို့သည် လာဇ ု
ကုိအေကာင်း ြပ သြဖင့် ထွက်သွား ၍၊ 11 ေယ ှု ကုိ
ယုံ ကည် ေသာေကာင့် ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အ ကီးတို့သည် လာဇ ု
ကုိလည်း သတ် ြခင်းငှာ တိင်ုပင် စီရင်က၏။ 12 နက်ြဖန် ေန၌့
ေယ ှု သည် ေယ ု ှလင် မိ သို့
ကလာေတာ်မူသည်ကုိ၊ ထုိပဲွ သို့ လာ ေသာ လအူစုအေဝး
အေပါင်း တို့သည် ကား ရလျှင်၊ 13 စွနပ်လွံ ခက် များကုိကုိင် လျက်၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိ
ခရီးဦး ကိ ြပ အံေ့သာငှာ ထွက်သွား က၍ ၊ ေဟာ ှဏ္ဏ
ြဖစ်ေစသတည်း။ ထာဝရ
ဘုရား၏အခွင့် ှင့်
ကလာ ေတာ်မူေသာ ဣသေရလ
ှင်ဘုရင် သည် မဂင်္လာ ှိ ေစသတည်းဟု ေကးေကာ် က၏။ 14 ကျမ်းစာ၌လာ

သည်ကား၊ 15 အိဇိုအနု် သတို့သမီး ၊ မ
စုိးရိမ် ှင့်။ သင် ၏အ ှင် မင်း ကီးသည် ြမည်းကေလး ကုိစီး ၍ သင် ှိရာသို့
က
ေတာ်မူသည်ကုိ ကည့် ှု ေလာဟ့ု ေရး
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ထားသည် ှင့်အညီ၊ ေယ ှု သည်ြမည်းကေလး ကုိေတွ့ ၍
စီး ေတာ်မူ၏။ 16 ထုိအေကာင်းအရာကုိတပည့် ေတာ်တို့သည် အစဦး
၌နား မ လည်ေသာ်လည်း၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိရည်မှတ် ၍ ထုိသို့
ေရး ထားသည်ကုိ၎င်း ၊ ကုိယ်ေတာ် အား ထုိသို့
ြပ ကသည်ကုိ၎င်း၊ ဘုနး်ပွင့် ေတာ်မူသည်ေနာက်
သတိရ ၍ မှတ်မိက၏။ 17 ေနာက်ေတာ်သို့ လိက်ုေသာ လူ
အစုအေဝးတို့သည်ကား၊ လာဇ ု
ကုိသခင်္ျ ိ င်း တင်ွးမှ ေခါ် ၍
ေသ ြခင်းမှ
ထေြမာက် ေစေတာ်မူသည်အေကာင်းကုိ သက်ေသခံ က၏။ 18 ထုိ နမိိတ် လက္ခဏာ
ကုိြပ ေတာ်မူသည်ဟု လူ
များတို့သည်သိတင်းကား ေသာေကာင့် ၊ ခရီးဦး ကိ ြပ အံေ့သာငှာထွက်သွားက၏။

19 ဖာရိ ှဲ အချင်းချင်း တို့လည်း၊ သင်တို့သည်အလျှင်း မ တတ် ိင်ု ။ ဤေလာက
သည် ထုိသူ
ေနာက် သို့ လိက်ု သွား ပါ ပီတကားဟု ေြပာဆုိ က၏။ 20 ကုိးကွယ် ြခင်းအမှု ှင့် ထုိ
ပဲွ သို့
ေရာက်လာ ေသာသူ တို့တင်ွ
ေဟလသ လအူချ ိ ပါ ၏။ 21 ထုိသူ တို့သည် ဂါလိလဲ ြပည်ဗက်ဇဲဒ မိ သားြဖစ်
ေသာ ဖိလိပ္ပု
ထံသို့ သွား ၍
အကျွ ်ပ်ု တို့သည် ေယ ှု ကုိ ြမင် ချင်ပါသည်၊ ခင်ဗျား ဟု ေတာင်းပန် က၏။ 22 ဖိ
လိပ္ပု သည်သွား ၍
အနေ္ြဒ ကုိ ကားေြပာ ပီးမှ၊ ထုိ
သူ ှစ်ေယာက်တို့သည် ေယ ှု ကုိေလျှာက် ၏။
23 ေယ ှု ကလည်း၊ လူ သား သည် ဘုနး် ပွင့် ရေသာအချနိ် ေရာက် ပီ။ 24 ငါ
အမှနအ်ကန် ဆုိ သည်ကား၊ ေြမ ၌ ကျ ေသာစပါး ေစ့ သည် မ
ပျက် လျှင် တစ်ခု တည်းေန ၏။ ပျက် လျှင် မူကား များစွာ ေသာအသီး ကုိ သီး
တတ်၏။ 25 မိမိ အသက် ကုိ ှေြမာ ေသာသူ သည် အသက် ဆုံး လိမ့်မည်။ ဤ
ေလာက ၌
မိမိ အသက် ကုိမုနး် ေသာ သူ
မူကား၊ ထာဝရ
အသက် ကုိ ေစာင့်ေ ှာက် လျက်ေန၏။ 26 ငါ ၏အမှု ကုိ ေဆာင်ရွက်ေသာသူ ြဖစ်
လျှင်ငါ ့ ေနာက်သို့ လိက်ု ရမည်။ ငါ ၏အမှုေဆာင် သည်လည်း ငါ ှိ ရာအရပ် ၌ ှိ ရ
လိမ့်မည်။ ငါ ၏အမှုကုိေဆာင်ရွက် ေသာသူ ြဖစ်လျှင်
ထုိသူ ကုိခမည်းေတာ် သည် ချးီေြမာက် ေတာ်မူလတံ။့ 27 ငါ သည် ယခု
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စိတ် ှလံးုပူပန် ြခင်း ှ ိ၏။ အဘယ်သို့ ငါေလျှာက် ရမည်နည်း။ ထုိ
အချနိ် မှစ၍ အကျွ ်ပ်ု ကုိ ကယ်တင် ေတာ်မူပါ၊ အဘ
ဟေုလျှာက်ရမည်ေလာ။ အေကာင်း ှ ိ၍သာ ထုိ
အချနိ် သို့ ေရာက်လာ ပီ။ 28 အိအုဘ ၊ ကုိယ်ေတာ် ၏နာမ ေတာ်ကုိ ချးီေြမာက် ေတာ်
မူပါ
ဟု မိန ့် မတ် ေတာ်မူ၏။ ထုိအခါေကာင်းကင် မှ
စကား သံကား၊ ငါချးီေြမာက် ခ့ဲ ပီ၊ တဖန် ချးီေြမာက် ဦး မည်ဟုလာ ၏။ 29 ဝနး်ရံ
လျက် ှိေသာလူ အစုအေဝးတို့သည်ကား လျှင် မုိဃ်းချ နး် သည်ဟုဆုိ က၏။ အချ ိ
ကလည်းကုိယ်ေတာ် အား ေကာင်းကင်တမန် မက် သည်ဟု ဆုိ က၏။ 30 ေယ ှု က၊
ထုိ စကား သံသည် ငါ အဘို့ အလိငုှာလာသည်မ ဟတ်ု၊ သင် တို့အဘို့ အလို့ငှာလာ ၏။
31ယခု တင်ွဤ ေလာက သည်တရား စီရင်ြခင်းကုိခံရ ၏။ ယခု
တင်ွ ဤ
ေလာက ကုိ အစုိးရ
ေသာမင်းသည် ြပင် သို့ ှင်ထုတ် ြခင်းကုိခံရလိမ့်မည်။ 32 ငါ သည်လည်းေြမ ကီး ှင့်
ခွာ၍ ေြမာက် ထားြခင်းကုိ ခံရလျှင် ။ လအူေပါင်း တို့ ကုိ ငါ ့ ထံသို့ ငါဆဲွ မည် ဟု မိန ့်
ေတာ်မူ၏။

33 ထုိသို့ မိန ့် ေတာ်မူေသာ်၊ မိမိ
သည်အဘယ်သို့ ေသ ရမည်အရိပ် ကုိ ေပးေတာ် မူ၏။ 34 လူ များတို့ ကလည်း၊
ခရစ်ေတာ် သည် အစ ်အ မဲ တည် သည်ဟု ပညတ္တိ
ကျမ်း၌ လာေကာင်း ကုိ အကျွ ်ပ်ု တို့ ကားသိ ရ ပီ။ သို့ ြဖစ်လျှင် လူ သား သည်
ေြမာက် ထားြခင်းကုိခံရမည်ဟု သင် သည် အဘယ်သို့ ဆုိ သနည်း။ ထုိ
လူ သား သည် အဘယ်သို့ ေသာသူနည်းဟု ဆုိ က၏။
35 ေယ ှု ကလည်း၊ အလင်း သည် သင် တို့တင်ွခဏ သာ ှိ ၏။ အလင်း ှိ စ ်အခါ
သွားလာ ကေလာ။့ သို့ မဟတ်ု လျှင်
ေမှာင်မုိက် သည် သင် တို့ မီှ လိမ့်မည်။ ေမှာင်မုိက် ၌ သွား ေသာသူ သည် အဘယ် ဆီ
သို့ မိမိသွား သည်ကုိမိမိမ သိ ။ 36အလင်း ှိ စ ်အခါအလင်း ၏ သား ြဖစ် အံေ့သာငှာ
အလင်း ကုိယုံကည် ကေလာ့
ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ ထုိသို့ မိန ့် ေတာ်မူ ပီးမှေယ ှု သည်ထွက်က ၍
ထုိသူ တို့ ကုိ တိမ်းေ ှာင် လျက်ေနေတာ်မူ၏။37 37 ထုိမျှေလာက် ကီးစွာ ေသာ နမိိတ်
လက္ခဏာတို့ ကုိ သူ
တို့မျက်ေမှာက် ၌ ြပ ေတာ်မူေသာ်လည်း သူတို့သည် ယုံကည် ြခင်းသို့ မ ေရာက်က။

38 ပေရာဖက် ေဟ ှာယ ေဟာ ဘူးသည်ကား၊ အိထုာဝရ
ဘုရား၊ အကျွ ်ပ်ု တို့ ေဟာေြပာေသာ သိတင်း
စကားကုိ အဘယ်သူ ယုံ ပါသနည်း။ ထာဝရ
ဘုရား၏ လက် ေတာ်သည်အဘယ်သူ အား ထင် ှား ေတာ်မူသနည်း ဟေူသာစကား
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သည် ြပည့်စုံ ြခင်း သို့ ေရာက်သတည်း။ 39 တစ်ဖန် ပေရာဖက်ေဟ ှာယ ေဟာ
ြပနသ်ည်ကား၊ 40 သူတို့ မျက်စိ မ ြမင် ၊ စိတ် ှလံးုနား မလည်၊ အကျင့်မေြပာင်းလဲ
၊ သူ
တို့အနာ ေရာဂါကုိ ငါမ ငိမ်းေစသည် တိင်ုေအာင်သူ တို့မျက်စိ ကုိကွယ် ေစေတာ်မူ၏။
သူ
တို့ စိတ် ှလံးု ကုိ မုိက် ေစေတာ်မူ၏ဟေူသာစကားေကာင့် ထုိသူတို့သည်ယုံကည်
ြခင်းသို့ မ
ေရာက် ိင်ု က။ 41 ေဟ ှာယ သည် ဘုနး် အာ ေုဘာ်ေတာ်ကုိြမင် ၍
ဗျာဒိတ်ေတာ်ကုိြပန် စ ်တင်ွ ထုိစကား
ကုိ ေဟာေြပာ သတည်း။ 42 သို့ ေသာ်လည်း အရာ ှိ အများ တို့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ
ယုံကည် က၏။ တရားစရပ် မှဖာရိ ှ ဲ တို့သည် ှင်ထုတ်မည်ကုိ စုိးရိမ်ေသာေကာင့်
ထင် ှား စွာဝန် မ ခံ က။ 43အေကာင်းမူကား ၊ ဘုရားသခင် ေပးေတာ်မူေသာ ဘုနး်
အသေရထက်
လူ တို့ေပးေသာ ဘုနး် အသေရကုိ သာ၍
ှစ်သက် က၏။

44 ေယ ှု ကလည်း၊ ငါ ့ ကုိယုံ ကည် ေသာသူ သည် ငါ ့ ကုိသာယုံကည် သည်မ ဟတ်ု၊
ငါ ့ ကုိေစလွှတ် ေတာ်မူေသာ သူ ကုိယုံကည်၏။ 45 ငါ ့ ကုိ ကည့် ြမင်ေသာသူ သည် ငါ ့
ကုိ ေစလွှတ် ေတာ်မူေသာသူ ကုိကည့် ြမင်၏။ 46 ငါ ့ ကုိ ယုံ ကည် သမျှေသာသူတို့သည်
ေမှာင်မုိက် ၌ မ ေန ေစြခင်းငှာ ငါ သည်အလင်း ြဖစ်လျက် ဤေလာက
သို့
ကလာ ပီ။ 47 ငါ ့ စကား ကုိကား ေသာသူ သည် မ
ယုံကည် ဘဲေနလျှင်
ထုိသူ ကုိ ငါ သည်အြပစ် မ စီရင်။ ေလာကီသား
တို့ ကုိ အြပစ် စီရင်အံေ့သာငှာ ငါလာ သည်မ ဟတ်ု၊ ေလာကီသား
တို့ ကုိ ကယ်တင် အံေ့သာငှာ ငါလာ၏။ 48 ငါ ့ ကုိပယ် ၍ ငါ ့ စကား ကုိ နာ
မ ခံေသာသူ အားအြပစ် စီရင်ေသာသူ ှိ ေသး၏။ ငါေဟာေြပာ ေသာ စကား
ပင် ေနာက်ဆုံး ေသာေန ့၌
ထုိ သူ အား အြပစ် စီရင် လိမ့်မည်။ 49 အေကာင်းမူကား ၊ ငါ သည် ကုိယ်
အလိအုေလျာက်ေဟာေြပာ သည်မ ဟတ်ု၊ ငါ ့ ကုိ ေစလွှတ် ေသာ ခမည်းေတာ် သည်
အဘယ်သို့ ငါ ဆုံးမေဟာေြပာ ရမည်ကုိ ပညတ် ေပး ေတာ်မူ ပီ။ ခမည်းေတာ် ၏ပညတ်
ေတာ် သည် ထာဝရ
အသက် ြဖစ် သည်ကုိ ငါသိ ၏။ 50 ထုိေကာင့်
ေဟာေြပာသမျှ တို့ ကုိ ခမည်းေတာ် မှာထား ေတာ်မူသည် အတိင်ုးငါ ေဟာေြပာသည်
ဟု ေကးေကာ် ၍ မိန ့် ေတာ်မူ၏။
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13
1 ပသခါ ပဲွ မခံမီှ ၌ ေယ ှု သည် ဤ
ေလာက မှ ခမည်းေတာ် ထံသို့ ေြပာင်း ရေသာအချနိ် ေရာက် သည်ကုိ သိ
ေတာ်မူသည်ြဖစ်၍၊ ဤေလာက
၌ ှိေသာမိမိ လူ တို့ ကုိချစ် ေတာ်မူေသာေကာင့်အဆုံး တိင်ုေအာင် ချစ် ေတာ်မူ၏။

2 ကုိယ်ေတာ် ကုိ အပ် ှံ မည်အေကာင်း
မာရ်နတ် သည် ှိမုန် ၏သားယုဒ ှကာ ုတ် ၏ စိတ် ှလံးု၌
အ ကံ ေပးသွင်း ှင့် သတည်း။ ထုိအခါ ညစာ ကုိစား ကစ ်၊ 3 ခမည်းေတာ် သည်
အလံးုစုံ
တို့ ကုိ သူ
၏လက် သို့ အပ်ေပး ေတာ်မူသည်ကုိ၎င်း ၊ သူ
သည်ဘုရားသခင့် ထံ
ေတာ်မှ ထွက်လာ သည်ကုိ၎င်း ၊ ဘုရားသခင့် ထံေတာ်သို့
ကသွား မည်ကုိ၎င်း ေယ ှုသည်သိ ေတာ်မူသည် ှင့်၊ 4 စားပဲွ မှ ထ ၍
ဝတ်လံု ေတာ်ကုိချွတ် ပီးလျှင်၊ ပဝါ ကုိယူ ၍
ခါးကုိစည်း ေတာ်မူ၏။ 5 ထုိေနာက်မှ ေရ ကုိအင်တံု ၌ ေလာင်း ၍
တပည့် ေတာ်တို့၏ေြခ ကုိေဆး ပီးမှခါး၌စည်း ထားေသာပုဝါ ှင့်
သုတ် ေတာ်မူ၏။ 6 ှ ိမုန် ေပတ ု ဆီသို့ ေရာက် ေတာ်မူေသာအခါ ထုိတပည့်ေတာ်က၊
သခင် ၊ ကုိယ်ေတာ် သည် အကျွ ်ပ်ု ၏ ေြခ ကုိေဆး ေတာ်မူမည်ေလာဟု ေမးေလျှာက်
၏။

7 ေယ ှု ကလည်း၊ သင် သည် ငါ ြပ ေသာအမှုကုိ ယခု
နား မ လည်ေသး။ ေနာက်မှ သိ လိမ့်မည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
8 ေပတ ု ကလည်း၊ ကုိယ်ေတာ် သည်အကျွ ်ပ်ု ၏ေြခ ကုိအလျှင်း ေဆး ေတာ်မ မူ
ရဟု ေလျှာက် ၏။ ေယ ှု ကလည်း၊ သင့် ကုိ ငါမ ေဆး ရလျှင်
အသင်သည် ငါ ှင့် မ ဆက်ဆံ ရ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 9 ှ ိ မုန် ေပတ ု ကလည်း၊
အကျွ ်ပ်ု ၏ေြခ ကုိသာ မ ေဆးပါ ှင့်။ လက် ကုိ၎င်း ၊ ဦးေခါင်း ကုိ၎င်း ေဆးေတာ်မူ
ပါဟု ေလျှက် ြပန၏်။

10 ေယ ှု ကလည်း၊ ေရချ ိ း ပီးေသာသူ မည်သည်ကား၊ ေြခ ေဆး ြခင်းမှတစ်ပါး
ေဆးရေသာအေကာင်း မ ှိ ၊ တစ်ကုိယ်လံးု စင်ကယ် ၏။ သင် တို့သည် စင်ကယ်
ေသာ်လည်း အချ ိ မ စင်ကယ် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 11 ကုိယ်ေတာ် ကုိ အပ် ှံ မည့်သူ ကုိ
သိ
ေတာ်မူေသာေကာင့် ၊ သင်တို့တင်ွ အချ ိ မ စင်ကယ် ဟု မိန ့် ေတာ်မူသတည်း။
12 ထုိသို့ သူ တို့၏ ေြခ ကုိေဆး ေတာ်မူ ပီးမှတစ်ဖန် ဝတ်လံု ကုိဝတ် ၍
ေလျာင်း ေတာ်မူလျက် ၊ သင် တို့ ၌ ငါြပ ခ့ဲေသာအမှုကုိ နားလည် ကသေလာ။ 13သင်
တို့သည် ငါ ့ကုိအ ှင် ဘုရားဟ၍ူ၎င်း ၊ သခင် ဟ၍ူ၎င်းေခါ် တတ်က၏။ ထုိစကားသည်
လည်း
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ဟတ်ုမှနေ်သာစကား ြဖစ်၏။ အေကာင်းမူကား ၊ သင်တို့ ကုိေခါ် ကသည့်အတိင်ုး ငါ
မှန၏်။ 14 ငါ သည် သခင် ြဖစ်လျက်၊ အ ှင် ဘုရားလည်း ြဖစ်လျက် ှင့် သင် တို့၏ေြခ
ကုိေဆး လျှင်
သင် တို့သည် အချင်းချင်း တို့၏ေြခ ကုိ ေဆး
ရ ကမည်။ 15 ငါ သည်သင် တို့ ၌ြပ သက့ဲသို့ သင် တို့သည်ြပ စု ေစြခင်းငှာ ပုံ
သက်ေသကုိ ြပ ခ့ဲ ပီ။ 16 ငါအမှနအ်ကန် ဆုိ သည်ကား၊ ကျွန် သည် သခင် ထက်သာ၍
ကီးြမတ်သည်မ ဟတ်ု
တမန် သည်လည်း ေစလွှတ် ေသာသူ ထက်သာ၍ ကီးြမတ်သည်မ ဟတ်ု။ 17ဤ
အရာ များကုိ သင် တို့ သိ ၍ သိသည်အတိင်ုးကျင့် လျှင်
မဂင်္လာ ှိ က၏။ 18 သင် တို့ ှ ိသမျှ ကုိ ငါရည်မှတ် ၍ေြပာ သည်မ ဟတ်ု။ ငါ
ေရွးေကာက် ေသာသူ တို့ ကုိ ငါသိ ၏။ ကျမ်းစာ ချက် ြပည့်စုံ ေစမည်အေကာင်း
ငါ ှင့်အတူစား ေသာသူ သည် ငါ ့ ကုိေြခ ှင့်ေကျာက် သတည်း။ 19 ထုိအမှုအရာ
ေရာက်ေသာအခါ
ငါ သည် ဤမည်ေသာသူြဖစ် သည်ကုိ သင်တို့သည် ယုံကည် ေစြခင်းငှာ ၊ မ
ေရာက် မီှ ယခုပင် သင် တို့အားငါေြပာ ှင့် ပီ။ 20 ငါအမှနအ်ကန် ဆုိ သည်ကား၊ ငါ
ေစလွှတ် ေသာသူ ကုိလက်ခံ ေသာသူ သည် ငါ ့ ကုိလက်ခံ ၏။ ငါ ့ ကုိ လက်ခံ ေသာသူ
သည်ငါ ့ ကုိေစလွှတ် ေတာ်မူေသာသူ ကုိလက်ခံ သည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။

21 ထုိသို့ ေယ ှု သည်မိန ့် ေတာ်မူ ပီးမှ စိတ် ှလံးုေတာ်ပူပန် ြခင်း ှ ိ၏။ ငါအမှနအ်ကန်
ဆုိ သည်ကား၊ သင် တို့ တင်ွ
တစ်စုံတစ်ေယာက် ေသာသူသည် ငါ ့ ကုိအပ် ှံ လိမ့်မည် ဟု သက်ေသခံ လျက် မိန ့်
ေတာ်မူ၏။ 22 အဘယ်သူ ကုိရည်ေဆာင်၍ မိန ့် ေတာ်မူသည်ကုိတပည့် ေတာ်တို့သည်
ေတးွေတာ ြခင်း ှ ိသြဖင့်၊ အချင်းချင်း တစ်ေယာက်ကုိတစ်ေယာက် ကည့် ှု က၏။
23 ေယ ှု ချစ် ေတာ်မူေသာတပည့် ေတာ်သည် ရင်ခွင် ေတာ်နားမှာ
ေလျာင်း သြဖင့်၊ 24အဘယ်သူ ကုိရည်ေဆာင်၍ မိန ့် ေတာ်မူသနည်းဟု ေမး
ေစ ြခင်း ငှာ၊ ှ ိ မုန် ေပတ ု သည် ထုိတပည့် ေတာ် ကုိ အမှတ်ေပး ၏။ 25 ထုိ
တပည့်ေတာ်သည် ေယ ှု ၏ရင် ေတာ်ကုိမီှ ၍ ေလျာင်းေနလျက် သခင် ၊ အဘယ်သူ
နည်းဟု ေလျှာက် ၏။ 26 ေယ ှု ကလည်း၊ ဤမုန ့တ်လပ်ု စာကုိ ငါ ှစ် ၍ ေပး ေသာ
သူြဖစ် ၏ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ ပီးလျှင်၊ မုန ့တ် လပ်ုစာကုိ ှစ် ပီးမှ ှ ိမုန် ၏သားယုဒ ှကာ
ုတ် အား ေပး ေတာ်မူ၏။ 27 ထုိသူ သည် မုန ့တ် လပ်ုစာကုိခံ ပီးမှ ၊ စာတန် သည် သူ့
အထဲ
သို့ ဝင် ေလ၏။ ေယ ှု ကလည်း၊ သင်ြပ ရေသာအမှု ကုိ အလျင်အြမန် ြပ ေလာဟ့ု
ထုိသူ
အားမိန ့် ေတာ်မူ၏။ 28 အဘယ်ေကာင့် ထုိသို့ မိန ့် ေတာ်မူသည်ကုိ စားပဲွ ၌ေလျာင်း
ေသာသူ တို့တင်ွ အဘယ်သူ မျှမသိ ။ 29အချ ိ တို့က၊ ယုဒ
ှကာ ုတ်သည် ေငွအိတ် ကုိေဆာင် ကေသာေကာင့် ၊ ဤပဲွ ၌ ငါ တို့ သုံး စရာအဘို့
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ကုိ ဝယ် ေလာ့ဟ၍ူ၎င်း၊ သို့ မဟတ်ု ဆင်းရဲ ေသာသူ တို့အား တစုံတစ်ခု ကုိေပး ေလာ့
ဟ၍ူ၎င်း။ ေယ ှု မိန ့် ေတာ်မူသည်ဟု ထင်မှတ် က၏။ 30 ယုဒ ှကာ ုတ်သည် မုန ့တ်
လပ်ုစာကုိခံ ပီးမှချက်ြခင်း ထွက်သွား ၏။ ထုိ
အချနိက်ားည အချနိြ်ဖစ်၏။
31 ထုိသူသွား သည်ေနာက်၊ ေယ ှု က၊ ယခု
တင်ွလူ သား သည် ဘုနး် ထင် ှား ြခင်း ှ ိသည်ြဖစ်၍ ၊ ဘုရားသခင် သည်လည်း
လသူားအားြဖင့် ဘုနး် ေတာ်ထင် ှားြခင်း ှ ိ၏။ 32 ဘုရားသခင် သည် လသူားအားြဖင့်
ဘုနး် ေတာ်ထင် ှား ြခင်း ှ ိ လျှင် ၊ ဘုရားသခင် သည် ကုိယ်ေတာ် တိင်ုအားြဖင့် သူ
၏ဘုနး် ကုိ ထင် ှားေစေတာ်မူလိမ့်မည်။ 33 ချစ်သား တို့ ငါ သည်သင် တို့ ှင့်အတူ
ခဏ သာေနရ၏။ သင်တို့သည် ငါ ့ ကုိ ှာ ကလိမ့်မည်။ ငါ သွား ရာ အရပ် သို့ သင် တို့
မ ေရာက် ိင်ု ကဟု ယုဒ
တို့အား
ငါေြပာ သက့ဲသို့ ယခု သင် တို့ အား ငါေြပာ ၏။ 34 သင် တို့သည် အချင်းချင်း
တစ်ေယာက်ကုိတစ်ေယာက် ချစ် ကေလာ။့ ငါသည်သင် တို့ ကုိ ချစ် သည်နည်းတူ
အချင်းချင်း ချစ် ကေလာဟ့ု ပညတ် သစ် ကုိ ငါေပး ၏။ 35သင် တို့သည် အချင်းချင်း
ချစ် ကလျှင် ၊ လအူေပါင်း တို့သည် ထုိ
ေမတ္တ ာကုိေထာက်၍
သင်တို့သည် ငါ ၏ တပည့် ြဖစ် သည်ကုိ သိ ကလိမ့်မည် ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။
36 ှ ိ မုန် ေပတ ု က၊ သခင် ၊ ကုိယ်ေတာ်သည် အဘယ် အရပ်သို့ က ေတာ်မူမည်
နည်းဟု ေမးေလျှာက် လျှင်၊ ေယ ှု က၊ ငါသွား ရာအရပ် သို့ သင်သည်ယခု မ လိက်ု
ိင်ု ။ ေနာက်မှ လိက်ု ရလိမ့်မည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
37 ေပတ ု ကလည်း၊ သခင် ၊ အကျွ ်ပ်ုသည် ကုိယ်ေတာ် ှင့်အတူအဘယ်ေကာင့်
ယခု မ လိက်ု ိင်ု သနည်း။ ကုိယ်ေတာ် အဘို့
အကျွ ်ပ်ု ၏အသက် ကုိ စွန ့် ပါမည်ဟေုလျှာက် လျှင်၊
38 38ေယ ှု က၊ ငါ ့ အဘို့ သင့် အသက် ကုိ စွန ့် မည်ေလာ။ ငါအမှနအ်ကန် ဆုိ
သည်ကား၊ ကက် မ တနွ် မီှ သင်သည် သုံး
ကိမ်ေြမာက်ေအာင် ငါ ့ ကုိြငင်းပယ် လိမ့်မည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။

14
1 တဖန်တံုေယ ှုက၊ သင် တို့ စိတ် ှလံးုပူပန် ြခင်းမ ှိ ေစ ှင့်။ ဘုရားသခင် ကုိ
ယုံကည် ကေလာ။့ ငါ ့ ကုိလည်း
ယုံကည် ကေလာ။့ 2 ငါ ့အဘ ၏အိမ် ေတာ်၌
ေနစရာအခနး် များ ှ ိ ၏။ သို့
မ ဟတ်ုလျှင်
မဟတ်ုေကာင်းကုိသင် တို့အား ငါ မေြပာ ဘဲမေန။ သင် တို့ေနစရာအရပ် ကုိ ြပင်ဆင်
ြခင်းငှာငါသွား ရ၏။ 3 ငါသည်သွား ၍
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သင် တို့ ေနစရာ အရပ်ကုိြပင်ဆင် ပီးမှတစ်ဖန် လာ ြပန၍် ၊ ငါ ှ ိ ရာအရပ် ၌ သင်
တို့ ှ ိ
ေစြခင်းငှာ သင် တို့ ကုိ ငါ ့ ထံသို့ သိမ်းဆည်း မည်။ 4 ငါ သည် အဘယ် အရပ်သို့ သွား
သည်ကုိ၎င်း ၊ လမ်း ခရီးကုိ၎င်း၊ သင်တို့ သိ က၏ ဟမိုန ့ေ်တာ်မူ၏။

5 ေသာမ ကလည်း၊ သခင် ၊ ကုိယ်ေတာ်သည် အဘယ် အရပ်သို့ သွား ေတာ်မူသည်
ကုိ အကျွ ်ပ်ုတို့ မ
သိ
သည်ြဖစ်၍၊ လမ်းခရီး ကုိအဘယ်သို့ သိ ိင်ု ပါမည်နည်းဟု ေလျှာက် လျှင်၊
6 ေယ ှု က၊ ငါ သည်လမ်း ခရီးြဖစ် ၏။ သမ္မာတရား
လည်း ြဖစ်၏။ အသက် လည်း ြဖစ်၏။ ငါ ့ ကုိ အမီှ
မ ြပ လျှင်
အဘယ်သူ မျှခမည်းေတာ် ထံသို့ မေရာက် ရ။ 7သင်တို့သည် ငါ ့ ကုိသိ လျှင်
ငါ ့ ခမည်းေတာ် ကုိ မသိ
ဘဲမေနက။ ယခု
မှစ၍ ခမည်းေတာ် ကုိသိ ြမင် က၏ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 8 ဖိလိပ္ပု ကလည်း၊ သခင်
၊ ခမည်းေတာ် ကုိ အကျွ ်ပ်ု တို့အားြပ ေတာ်မူပါ။ ထုိသို့ ြပေတာ်မူလျှင် အကျွ ်ပ်ု တို့
အလိြုပည့်စုံ ပါမည်ဟေုလျှာက် လျှင်၊

9 ေယ ှု က၊ ဖိလိပ္ပု ၊ ဤမျှကာလ ပတ်လံးု ငါသည်သင် တို့ ှင့်အတူ ှိ ပီးမှ သင်
သည် ငါ ့ ကုိ မ
သိ ေသး သေလာ။ ငါ ့ ကုိြမင် ေသာသူ သည်ခမည်းေတာ် ကုိြမင် ၏။ သို့ ြဖစ်လျှင်၊
ခမည်းေတာ် ကုိ အကျွ ်ပ်ု တို့အား ြပ
ေတာ်မူပါဟု သင် သည်အဘယ်သို့ ဆုိ သနည်း။ 10 ငါ သည် ခမည်းေတာ် ၌
ှိသည်ကုိ၎င်း ၊ ခမည်းေတာ် သည် ငါ ၌ ှိ ေတာ်မူသည်ကုိ၎င်း မ
ယုံ သေလာ။ ငါ ေဟာေြပာ ေသာစကား ကုိ ကုိယ် အလိအုေလျာက် ငါေဟာေြပာ
သည်မ ဟတ်ု။ ငါြပ ေသာအမှုတို့ကား၊ ငါ ၌
တည်ေန ေတာ်မူေသာ ခမည်းေတာ် သည် ြပ ေတာ်မူ၏။ 11 ငါ သည် ခမည်းေတာ် ၌
ှိသည်ကုိ၎င်း ၊ ခမည်းေတာ် သည် ငါ ၌ ှိေတာ်မူသည်ကုိ၎င်း ယုံ
ကေလာ။ ငါ ့ စကားကုိ မ
ယုံလျှင် ၊ ငါအ့မှု တို့ ကုိေထာက် ၍ယုံ ကေလာ။့ 12 ငါအမှနအ်ကန် ဆုိ သည်ကား၊ ငါ ့
ကုိယုံ ကည် ေသာသူ သည်ငါ ြပ ေသာအမှု တို့ ကုိ ြပ လိမ့်မည်။ ထုိ အမှုတို့ထက်သာ၍
ကီးေသာအမှုတို့ ကုိလည်း
ြပ လိမ့်မည်။ အေကာင်းမူကား ၊ ငါ သည် ခမည်း ေတာ် ထံသို့ သွား ၍ ၊

13 သင်တို့သည် ငါ ၏နာမ ကုိအမီှြပ လျက် ဆုေတာင်း သမျှ အတိင်ုး ငါြပ မည်။
အေကာင်းမူကား၊ ခမည်းေတာ် သည် သား
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ေတာ်အားြဖင့် ဘုနး် ထင် ှားေတာ်မူြခင်း ှ ိမည်အေကာင်း တည်း။ 14သင်တို့သည် ငါ
၏နာမ ကုိအမီှြပ ၍ တစ်စုံတစ်ခု ေသာဆုကုိေတာင်း လျှင် ၊ ေတာင်းသည်အတိင်ုးငါ
ြပ မည်။ 15 ငါ ့ ကုိချစ် လျှင်
ငါ ့ ပညတ် တို့ ကုိ ေစာင့်ေ ှာက် ကေလာ။့ ငါ သည် ခမည်းေတာ် ကုိေတာင်း ၍ ၊

16 ခမည်းေတာ်သည် သမ္မာတရား
ကုိြပေသာ ဝိညာ ် ေတာ်တည်းဟေူသာတစ်ပါး ေသာဥပဇ္စျာယ် ဆရာကုိ သင် တို့
ှင့်အတူ အစ ်မြပတ် တည်ေန ေစြခင်းငှာ သင် တို့အားေပး ေတာ်မူမည်။ 17 ထုိ ဝိညာ ်
ေတာ်ကုိ ေလာကီသား
တို့သည် မ
သိ မ ြမင် ေသာေကာင့်
မ ခံ မယူ ိင်ု က။ ထုိဝိညာ ် ေတာ် သည် သင် တို့ ှင့်အတူ တည်ေန ၍ ၊ သင် တို့ ၌
ှိ ေတာ်မူေသာေကာင့်
သင် တို့ သိ ရက၏။ 18 ငါသည် သင် တို့ ကုိ မိဘမ့ဲ
ြဖစ်ေစြခင်းငှာစွန ့ပ်စ် မည်မ ဟတ်ု။ သင် တို့ ဆီသို့ လာ ဦးမည်။ 19 ခဏ ကာ ပီးမှ
ေလာကီသား တို့သည် ငါ ့ ကုိမ ြမင် ရက။ သင် တို့ မူကား
ြမင် ရကလိမ့်မည်။ ငါ သည် အသက် ှင် ေသာေကာင့်
သင် တို့သည်လည်း
အသက် ှင် ရကလိမ့်မည်။ 20 ငါ သည် ခမည်းေတာ် ၌ ှိသည်ကုိ၎င်း ၊ သင် တို့သည်
ငါ ၌ ှိသည်ကုိ၎င်း။ ငါ သည် သင် တို့ ၌ ှိသည်ကုိ ၎င်း၊ ထုိ
ေန ့၌ သင် တို့သည် သိ ရကလိမ့်မည်။ 21 ငါ ့ ပညတ် တို့ ကုိရ ၍ ေစာင့်ေ ှာက် ေသာ
သူ သည် ငါ ့ ကုိချစ် ေသာသူ ြဖစ် ၏။ ငါ ့ ကုိချစ် ေသာသူ ကုိ ငါ ့
ခမည်းေတာ် သည်ချစ် ေတာ်မူမည်။ ငါ သည်လည်း ထုိသူ
ကုိချစ် ၍
သူ့ အားကုိယ်တိင်ု ထင် ှား မည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
22 ယုဒ ှ ကာ ုတ် မ ဟတ်ု၊ အြခား ေသာ ယုဒ က၊ သခင် ၊ ကုိယ်ေတာ်သည်
ေလာကီသား
တို့အား
မ ထင် ှား ဘဲ အကျွ ်ပ်ု တို့ အား အဘယ်သို့ ထင် ှား ေတာ် မူမည်နည်းဟု ေမး
ေလျှာက် ၏။

23 ေယ ှု ကလည်း ၊ ငါ ့ ကုိချစ် ေသာသူ သည် ငါ ့ စကား ကုိ နားေထာင် လိမ့်မည်။
ငါ ့ ခမည်းေတာ် သည် ထုိသူ
ကုိ ချစ် ေတာ်မူသည်။ ငါတို့သည်လည်း၊ သူ
ဆီသို့ က ၍
ေနရာ ချမည်။ 24 ငါ ့ ကုိမ ချစ် ေသာသူ သည် ငါ ့ စကား ကုိ နားမ
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ေထာင်။ သင်တို့ ကား ေသာစကား သည် ငါ ့ စကားမ ဟတ်ု ။ ငါ ့ ကုိ ေစလွှတ် ေတာ်
မူေသာ ခမည်းေတာ် ၏စကားေတာ်ြဖစ်၏။ 25 ငါသည် သင်တို့ ှင့်အတူ ှိ စ ်တင်ွ ဤ
စကားကုိေြပာ ခ့ဲ ပီ။ 26 ခမည်းေတာ် သည် ငါ ့အတက်ွေကာင့်
ေစလွှတ် ေတာ် မူ ေသာ ဥပဇ္ဈာယ် ဆရာ တည်း ဟေူသာ သန ့် ှ င်း ေသာ ဝိညာ ်
ေတာ်သည် သင် တို့အား ခပ်သိမ်း ေသာအရာတို့ ကုိ ြပသ သွနသ်င်ေတာ်မူ၍ ၊ ငါ ေြပာ
ခ့ဲသမျှ ေသာ စကားတို့ ကုိ မှတ်မိ ေသာဥာဏ်ကုိ သင် တို့အား ေပးေတာ်မူ၏။ 27 ငိမ်
သက် ြခင်းကုိ သင် တို့ ၌ငါထား ခ့ဲ၏။ ငါ ၏ ငိမ်သက် ြခင်းကုိ သင် တို့အား ငါေပး ၏။
ေလာကီသား
တို့ ေပး
သက့ဲသို့ ငါ ေပး သည်မ ဟတ်ု။ သင် တို့ စိတ် ှလံးုပူပန် ြခင်း၊ စုိးရိမ် တနုလ်ှုပ်ြခင်း
မ ှိေစ ှင့်။ 28 ငါသည် ယခုသွား ေသာ်လည်း သင် တို့ ဆီသို့ လာ ဦးမည်ဟု ငါ ေြပာ
ေသာစကားကုိ သင် တို့ ကား ရက ပီ။ သင်တို့သည် ငါ ့ ကုိချစ် လျှင် ခမည်းေတာ် ထံသို့
ငါသွား မည်ကုိ ဝမ်းေြမာက် ကလိမ့်မည်။ အေကာင်းမူကား ၊ ငါ ့ ခမည်းေတာ် သည်
ငါ ့ ထက် သာ၍ ကီးြမတ်ေတာ်မူ၏။ 29 ထုိအမှုအရာေရာက် ေသာအခါ သင်တို့သည်
ယုံကည် ေစြခင်းငှာ၊ မ
ေရာက် မီှယခုပင် သင် တို့အား ငါ ေြပာ ှင့် ပီ။ 30ယခုမှစ၍ ငါသည်သင် တို့ ှင့် များ
စွာ မ ေြပာ ရ။ အေကာင်းမူကား ၊ ဤေလာက
ကုိ အစုိးရ
ေသာမင်းသည် လာ
ဆဲြဖစ်၏။ လာေသာ်လည်းငါ ၌ အဘယ်အခွင့်အရာကုိမျှ မ
ေတွ့ ရ။ 31 ငါသည် ခမည်းေတာ် ကုိချစ် သည်ကုိ ၎င်း ၊ ခမည်းေတာ် မှာ ေတာ်မူသည်
အတိင်ုး
ငါြပ သည်ကုိ ၎င်း၊ ေလာကီသား
တို့ သိ မည်အေကာင်း တည်း။ ဤ
အရပ်မှ ထ
၍သွား ကကုနအံ်။့

15
1 ငါ သည် မှန် ေသာစပျစ် ယ်ွပင်ြဖစ် ၏။ ငါ ့ ခမည်းေတာ် သည်လည်း
ဥယျာ ်ေစာင့် ြဖစ် ေတာ်မူ၏။ 2 ငါ ၌ အသီး မ သီး ေသာအခက် ှိသမျှ တို့ ကုိ ခုတ်
ပစ် ေတာ်မူ၏။ အသီး
သီး ေသာအခက် ှိသမျှ တို့ ကုိ သာ၍
သီး ေစြခင်းငှာ သုတ်သင် ှင်းလင်းေတာ်မူ၏။ 3သင် တို့သည် ငါေဟာေြပာ ေသာ
စကား အားြဖင့် ယခုပင် ှင်းလင်း လျက် ှိ က၏။ 4 ငါ ၌ တည်ေန ကေလာ။့ ငါ
သည်လည်း သင် တို့ ၌ တည်ေနမည်။ စပျစ်ခက် သည် အပင် ၌ မ တည် လျှင် ၊ ကုိယ်
အလိအုေလျာက်
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အသီး မ သီး ိင်ု သက့ဲသို့ ၊ သင် တို့သည် ငါ ၌ မ တည် လျှင်
အသီးမ သီး ိင်ု က။ 5 ငါ သည် စပျစ် ယ်ွပင်ြဖစ် ၏။ သင် တို့သည်အခက် များြဖစ်
က၏။ အကင်သူ သည် ငါ ၌ တည် ၍ ငါ သည် လည်းသူ့ ၌ တည်၏၊ ထုိသူ
သည် များစွာ ေသာအသီး ကုိသီး တတ်၏။ ငါ ှင့်ကွာ လျှင်
သင်တို့သည် အဘယ် အမှု
ကုိမျှ မ တတ် ိင်ု က။ 6 ငါ ၌
မ တည် ေသာသူ သည် ေသွ့ေြခာက် ေသာအခက် က့ဲသို့ ြပင် သို့ ပစ် လိက်ုြခင်းကုိခံ
ရ၏။ ထုိသို့ ေသာအခက်များကုိ လတိူု့သည်စုသိမ်း ၍
မီး ထဲသို့ ချ လိက်ုကသြဖင့်
မီးေလာင် ြခင်းသို့ ေရာက်က၏။ 7သင်တို့သည် ငါ ၌ တည် ၍
ငါ ့ စကား သည်သင် တို့ ၌ တည် လျှင် ၊ သင် တို့သည်ေတာင်း ချင် သမျှ ကုိ ေတာင်း
၍ရ ကလိမ့်မည်။ 8သင်တို့သည် များစွာ ေသာအသီး ကုိသီး ေသာအားြဖင့် ၊ ငါ ့ခမည်း
ေတာ် သည် ဘုနး် ထင် ှားေတာ်မူ၍၊ သင်တို့သည်လည်း ငါ ၏တပည့် မှန် ကလိမ့်မည်။
9 ခမည်းေတာ် သည် ငါ ့ ကုိချစ် ေတာ်မူသက့ဲသို့ ငါ သည်သင် တို့ ကုိချစ် ၏။ ငါ ၏ချစ်
ြခင်းေမတ္တ ာ၌
တည်ေန ကေလာ။့ 10 ငါ သည် ငါ ့ ခမည်းေတာ် ၏ပညတ် တို့ ကုိ ေစာင့်ေ ှာက် ၍
ခမည်းေတာ် ၏ေမတ္တ ာ ၌
တည်ေန သက့ဲသို့ ၊ သင်တို့သည် ငါ ့ ပညတ် တို့ ကုိ ေစာင့်ေ ှာက် လျှင် ၊ ငါ ့ ေမတ္တ ာ ၌
တည်ေန ကလိမ့်မည်။ 11သင် တို့ ၌
ငါ ဝမ်းေြမာက် စရာအေကာင်း တည် ေစြခင်းငှာ ၎င်း ၊ သင် တို့ ဝမ်းေြမာက် စရာ
အေကာင်း စုံလင် ေစြခင်းငှာ၎င်း၊ ဤ
စကားကုိ သင် တို့အားငါေဟာေြပာ ၏။ 12 ငါ ့ ပညတ် ဟမူူကား၊ ငါသည် သင် တို့ ကုိ
ချစ် သည်နည်းတူ ၊ သင်တို့သည် အချင်းချင်း ချစ် ကေလာ။့ 13 ကုိယ် အေဆွ တို့အဘို့
အလိငုှာ
ကုိယ် အသက် ကုိစွန ့် ြခင်းေမတ္တ ာထက် သာ၍ြမတ်ေသာေမတ္တ ာ သည် အဘယ်သူ
၌မျှမ ှိ ။ 14သင် တို့သည် ငါ ပညတ် သမျှတို့ ကုိ ကျင့်ေဆာင် လျှင်
ငါ ၏အေဆွ ြဖစ် က၏။ 15ယခုမှစ၍ငါသည်သင် တို့ ကုိ ကျွန် ဟ၍ူမ ေခါ် ။ ကျွန်
မူကား ၊ ကုိယ် သခင် ြပ ေသာအမှုကုိမ သိ ။ သင်
တို့ ကုိ အေဆွ ဟ၍ူငါေခါ် ၏။ အေကာင်းမူကား ၊ ငါ သည် ခမည်းေတာ် ထံ၌ ကား
သမျှေသာအရာ တို့ ကုိ သင် တို့ အား ငါြပသ ၏။ 16သင် တို့သည် ငါ ့ ကုိေရွးေကာက်
ကသည်မ ဟတ်ု။ ငါ သည် သင် တို့ ကုိ ေရွးေကာက် သြဖင့်၊ သင် တို့သည် သွား ၍
တည်ကည် ေသာအသီး ကုိသီး မည်အေကာင်း ှင့် ငါ ့ နာမ ကုိအမီှြပ ၍ ခမည်း
ေတာ် မှာေတာင်း သမျှ တို့ ကုိ ရ
မည်အေကာင်း သင် တို့ ကုိ ငါခန ့ထ်ား ၏။ 17 သင် တို့သည် အချင်းချင်း ချစ် ေစ
ြခင်းငှာ ဤ ပညတ်တို့ ကုိ ငါေပး ၏။ 18 ေလာကီသား တို့သည် သင် တို့ ကုိမုနး် လျှင် ၊
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သင် တို့ ကုိ မ
မုနး် မီှ ငါ ့ ကုိမုနး် ကသည်ကုိ သိမှတ် ကေလာ။့ 19သင်တို့သည် ေလာကီ
ှင့်ဆက်ဆံ လျှင် ၊ ေလာကီသား
တို့သည် မိမိ
တို့ ှင့်ဆက်ဆံေသာ သင်တို့ ကုိ ချစ်
ကလိမ့်မည် ။ သင်တို့သည် ေလာကီ
ှင့်မ ဆက်ဆံ ၊ ေလာကီ
ထဲက
ငါ ေရွးေကာက် ေသာသူြဖစ်ေသာေကာင့် ၊ ေလာကီသား
တို့သည် သင် တို့ ကုိမုနး် က၏။ 20ကျွန် သည် မိမိ
သခင် ထက်သာ၍ ကီး ြမတ်သည်မ ဟတ်ု ဟု ငါ ေြပာ ခ့ဲ ပီး ေသာစကား ကုိ
ေအာက်ေမ့ က ေလာ။့ သူတို့သည်ငါ ့ ကုိည ်းဆဲ လျှင်
သင် တို့ ကုိ ည ်းဆဲ ကလိမ့်မည်။ ငါ ့ စကား ကုိနားေထာင် လျှင်
သင် တို့၏ စကားကုိ နားေထာင် ကလိမ့်မည်။ 21 ထုိသူတို့သည် ငါ ့ ကုိေစလွှတ် ေတာ်
မူေသာသူ ကုိ မ
သိ သည်ြဖစ်၍ ၊ ငါ ၏နာမ ေကာင့်
သင် တို့အား
ထုိ
အမှု ှ ိသမျှတို့ ကုိ ြပ ကလိမ့်မည်။ 22 ငါ သည် လာ၍
ထုိသူ တို့အား မ
ေဟာ မေြပာလျှင်
သူတို့ ၌အြပစ် မ ှိ ။ ယခု
မူကား ၊ မိမိ
တို့အြပစ် ကုိ ဝှက်
မ ထား ိင်ု က။ 23 ငါ ့ ကုိ မုနး် ေသာသူ သည် ငါ ့ခမည်းေတာ် ကုိမုနး် ၏။ 24 ငါသည်
အြခား သူမ ြပ ဘူးေသာအမှု ကုိ ထုိသူ
တို့ေ ှ မှာမ ြပ လျှင်
သူတို့ ၌အြပစ် မ ှိ ။ ယခု
မူကား ၊ သူတို့သည် ထုိအမှုကုိြမင် ရ၍
ငါ ှင့် ငါ ့ ခမည်းေတာ် ကုိမုနး် က၏။ 25 သို့ ြဖစ်လျှင် ၊ အေကာင်း မ ှိဘဲငါ ့ ကုိမုနး်
က၏ဟု သူ
တို့၏ပညတ္တိ ကျမ်းစာ၌
ေရး ထားေသာစကား သည် ြပည့်စုံ ြခင်းသို့ ေရာက်သတည်း။ 26 ခမည်းေတာ် ထံမှ
ထွက်လာ ၍ သမ္မာတရား
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ှင့် ြပည့်စုံ ေသာ ဝိညာ ် ေတာ်တည်းဟေူသာခမည်း ေတာ် ထံမှ သင် တို့ ဆီ သို့ ငါ
ေစလွှတ် လတံ့ေသာ ဥပဇ္ဈာယ် ဆရာသည်ေရာက်လာ ေသာအခါ ၊ ငါ ၏အေကာင်း
ကုိ သက်ေသခံ လိမ့်မည်။ 27သင် တို့သည်လည်း
ေ ှးဦးစွာ မှစ၍ ငါ ှင့်အတူ ှိ ေနေသာေကာင့်
သက်ေသခံ ရကလိမ့်မည်။

16
1သင် တို့သည် စိတ် မ ပျက်ေစြခင်းငှာဤ စကားကုိ ငါေဟာေြပာ ၏။ 2 ေလာကီသား
တို့သည် သင် တို့ ကုိတရားစရပ် မှ ှင်ထုတ်လိမ့်မည်။ သင် တို့ ကုိသတ် ေသာသူ
မည်သည်ကား ၊ ဘုရား
ဝတ် ကုိ ငါြပ ပီဟု မိမိထင်မှတ်ေသာအချနိ် ကာလေရာက် လိမ့်မည်။ 3 ခမည်းေတာ်
ကုိမ သိ ၊ ငါ ့ ကုိလည်း မ
သိေသာေကာင့်
ထုိသို့ ြပ ကလိမ့်မည်။ 4 ထုိအချနိ် ကာလေရာက် ေသာအခါ ၊ ငါသည်အထက်က
ဤသို့
ေြပာ ပီးသည်ကုိ သင်တို့ေအာက်ေမ့ ေစြခင်းငှာ ယခုပင်ငါ ေဟာေြပာ ၏။အစဦး ၌
သင် တို့ ှင့်အတူ ငါ ှ ိ ေသာေကာင့် ဤသို့ မ ေြပာ ဘူးေသး။ 5 ငါ ့ ကုိ ေစလွှတ် ေတာ်
မူေသာသူ ထံသို့ ယခု
ငါသွား ရမည်ြဖစ်၍၊ အဘယ် အရပ်သို့ သွား မည်နည်းဟု သင် တို့မ ေမး က။ 6ဤ
အေကာင်းအရာတို့ ကုိ ငါေဟာေြပာ ေသာေကာင့်
သင် တို့သည်အလနွ် ဝမ်းနည်း ြခင်း သို့ ေရာက် က၏။ 7 ငါ အမှနအ်ကန် ဆုိ
သည်ကား၊ ငါ သွား လျှင်
သင် တို့အကျ ိး ှ ိလိမ့်မည်။ အေကာင်းမူကား ၊ ငါမ သွား လျှင်
ဥပဇ္ဈာယ် ဆရာသည် သင် တို့ဆီသို့ မ လာ ။ ငါသွား လျှင်
ထုိသူ ကုိ သင် တို့ ဆီသို့ ငါေစလွှတ် မည်။ 8 ဥပဇ္ဈာယ် ဆရာသည် ေရာက်လာ လျှင်၊
ဒစု ိုက် အြပစ်ကုိ၎င်း ၊ အြပစ် ကင်းြခင်းကုိ၎င်း ၊ အြပစ် စီရင်ြခင်းကုိ၎င်း၊ ေလာကီသား
တို့အား ထင် ှားစွာေဘာ်ြပ မည်။ 9 ငါ ့ ကုိ မ
ယုံကည် ကေသာေကာင့်
ဒစု ိုက် အြပစ်ကုိ ေဘာ်ြပ မည်။ 10 ငါသည် ခမည်းေတာ် ထံသို့ သွား မည်ြဖစ်၍
၊ သင်တို့သည် ေနာက်တဖန်ငါ ့ ကုိမ ေတွ့ မြမင်ရေသာေကာင့် ၊ အြပစ် ကင်းြခင်းကုိ
ေဖာ်ြပမည်။ 11ဤ ေလာက ကုိ အစုိးရ
ေသာမင်းသည် အြပစ်စီရင် ြခင်းကုိခံရေသာေကာင့်
အြပစ် စီရင်ြခင်းကုိ ေဖာ်ြပ မည်။ 12 သင် တို့ အား ငါ ေြပာ စရာစကားအများ ှ ိ
ေသာ်လည်း ၊ သင်တို့သည် ယခု
မ ခံ ိင်ု က။ 13သမ္မာတရား ှင့်ြပည့်စုံေသာ ထုိ
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ဝိညာ ် ေတာ်သည် ေရာက်လာ ေသာအခါ ၊ သမ္မာတရား
ကုိ သင် တို့ အား အကင်းမ့ဲ သွနသ်င် ြပ လိမ့်မည်။ ထုိ ဝိညာ ် ေတာ်သည် ကုိယ်
အလိအုေလျာက် ေဟာေြပာ မည်မ ဟတ်ု။ ကား
သမျှ တို့ ကုိ ေဟာေြပာ လိမ့်မည်။ ေနာင်လာ လတံေ့သာအရာ တို့ ကုိလည်း
သင်တို့ အား ေဖာ်ြပ လိမ့်မည်။ 14 ထုိသူ သည် ငါ ့ ဘုနး် ကုိထင် ှားေစလိမ့်မည်။
အေကာင်းမူကား ၊ ငါ ှင့်စပ်ဆုိင် ေသာအရာကုိယူ ၍
သင် တို့ အား ေဖာ်ြပ လိမ့်မည်။ 15 ခမည်းေတာ် ှင့် စပ်ဆုိင် သမျှ သည် ငါ ှင့်
စပ်ဆုိင်၏။ ထုိေကာင့် ငါ ှင့်စပ်ဆုိင် ေသာအရာကုိယူ ၍
သင်တို့အားေဖာ်ြပ လိမ့်မည်ဟု ငါေြပာ ၏။ 16 ခဏ ကာ ပီးမှသင်တို့သည်ငါ ့ ကုိမ
ြမင် ရက။ တစ်ဖန် ခဏ ကာ ပီးမှ ငါ ့ ကုိြမင် ြပန် ကလိမ့်မည်။ အေကာင်းမူကား၊ ငါ
သည်ခမည်းေတာ်ထံသို့ သွားမည် ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။

17တပည့် ေတာ်အချ ိ ကလည်း ၊ ခဏ ကာ ပီးမှ သင်တို့သည်ငါ ့ ကုိ မ
ြမင် ရက။ တစ် ဖန် ခဏ ကာ ပီး မှ ငါ ့ ကုိ ြမင် ြပန် က လိမ့်မည်ဟ၍ူ၎င်း ၊
အေကာင်းမူကား ၊ ငါသည် ခမည်းေတာ် ထံသို့ သွား မည် ဟ၍ူ၎င်း၊ မိန ့ေ်တာ်မူေသာ
စကား သည် အဘယ်သို့ နည်း။ 18 ခဏ ဟ၍ူမိန ့ေ်တာ်မူေသာ် အဘယ်သို့ ဆုိလိသုနည်း
မိန ့် ေတာ်မူေသာစကားကုိ အကျွ ်ပ်ုတို့သည် နား
မ လည်ဟု အချင်းချင်းေြပာဆုိ က၏။ 19 တပည့်ေတာ်တို့သည်ေမးေလျှာက် လို
သည်ကုိ ေယ ှု သိြမင် ေတာ်မူလျှင်၊ ခဏ ကာ ပီးမှ သင်တို့သည် ငါ ့ ကုိမ ြမင် ရက။
တစ်ဖန် ခဏ ကာ ပီးမှ ငါ ့ ကုိ ြမင် ြပန် ကလိမ့်မည်ဟု ငါေြပာ ေသာစကားကုိ သင်
တို့သည် အချင်းချင်း ဆင်ြခင် ကသေလာ။ 20 ငါအမှနအ်ကန် ဆုိ သည်ကား၊ သင်
တို့သည် ငိေု ကး ြမည်တမ်း ြခင်း ှ ိ ကလိမ့်မည်။ ေလာကီသား
တို့သည် ဝမ်းေြမာက် ြခင်း ှ ိ ကလိမ့်မည်။ သင် တို့ မူကား
ဝမ်းနည်း ြခင်း ှ ိ ေသာ်လည်း ထုိဝမ်းနည်း ြခင်းသည် တဖန် ဝမ်းေြမာက် ြခင်း ြဖစ်
လိမ့်မည်။ 21 မိနး်မ သည်သားကုိ ဘွား စ ်အခါ ဘွားရေသာအချနိ် ေစ့ ေသာေကာင့်
ဝမ်းနည်း ြခင်း ှ ိ ၏။ ဘွားြမင် ပီးမှဤေလာက ၌
လူ တစ်ေယာက်ကုိဘွားြမင် ေသာေကာင့်
ဝမ်းေြမာက် ြခင်း ှ ိ၍၊ အထက်ခံရေသာေဝဒနာ ကုိ ေမ့ေလျာ့ တတ်၏။ 22 ထုိနည်းတ၊ူ
ယခု
တင်ွ သင် တို့သည် ဝမ်းနည်း ြခင်း ှ ိ ကေသာ်လည်း ၊ ေနာက် တဖနသ်င် တို့ ကုိ ငါေတွ့
ြမင် သြဖင့် သင် တို့သည်စိတ် ှလံးုဝမ်းေြမာက် ြခင်း ှ ိ ကလိမ့်မည်။ ထုိဝမ်းေြမာက်
ြခင်းကုိ အဘယ်သူ မျှလယူုဖျက်ဆီးြခင်းငှာမတတ် ိင်ု။ 23 ထုိ ေန ့၌
သင်တို့သည် ငါ ့ ကုိအလျှင်း မ ေမးြမနး် ရက။ ငါအမှနအ်ကန် ဆုိ သည်ကား၊ သင်
တို့သည်ငါ ၏ နာမ
ကုိအမီှြပ ၍ ခမည်းေတာ် မှာ ဆုေတာင်း သမျှ တို့ ကုိ ခမည်းေတာ်သည် ေပး ေတာ်
မူမည်။ 24ယခု တိင်ုေအာင် ငါ ၏နာမ ကုိအမီှြပ ၍ သင်တို့သည် အဘယ် ဆုကုိမျှမ



ှ င် ေယာဟန် 16:25 2391 ှ င် ေယာဟန် 16:33

ေတာင်း ကေသး။ သင် တို့သည် ဝမ်းေြမာက် စရာအေကာင်း စုံလင် ေစြခင်းငှာေတာင်း
ကေလာ။့ ထုိသို့ ေတာင်းလျှင် ရ ကလိမ့်မည်။ 25ဤ အရာတို့ ကုိ ပုံ
ဥပမာအားြဖင့် ငါေဟာေြပာ ၏။ ပုံ
ဥပမာအားြဖင့် မ ေဟာ မေြပာဘဲ၊ ခမည်းေတာ် ှင့် စပ်ဆုိင် ေသာအရာတို့ ကုိ သင်တို့
အားအတည့်အလင်း ေဖာ်ြပ ေသာအချနိ် ကာလ ေရာက် လိမ့်မည်။ 26 ထုိ ကာလ ၌
သင်တို့သည် ငါ ၏နာမ ကုိအမီှြပ ၍ ဆုေတာင်း ကလိမ့်မည်။ သင် တို့အဘို့ အလို
ငှာ ငါ သည် ခမည်းေတာ် ကုိ ေတာင်း မည်ဟုမ ဆုိ ။ 27 အေကာင်းမူကား ၊ သင်
တို့သည်ငါ ့ကုိချစ် က၍ ၊ ငါ သည်ဘုရားသခင် အထံ ေတာ်မှ ကလာ သည်ကုိ ယုံကည်
ေသာေကာင့်
ခမည်းေတာ် သည် ကုိယ်ေတာ် တိင်ု သင် တို့ ကုိချစ် ေတာ်မူ၏။ 28 ငါသည် ခမည်း
ေတာ် ထံမှ ထွက် ၍
ဤေလာက သို့ ကလာ ပီ။ တစ်ဖန်
ဤေလာက မှထွက် ၍
ခမည်းေတာ် ထံသို့ သွား ဦးမည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
29တပည့် ေတာ်တို့ကလည်း၊ ကုိယ်ေတာ်သည် ယခု
တင်ွပုံ ဥပမာကုိမ ေဆာင်ဘဲ အတည့်အလင်း ေဟာေြပာ ေတာ်မူ၏။ 30အလံးုစုံ တို့
ကုိ သိ
ေတာ်မူသည်ကုိ၎င်း ၊ အဘယ်သူ မျှကုိယ်ေတာ် ကုိ ေမးြမနး် ေစြခင်းငှာ အလို ေတာ်
မ ှိ သည်ကုိ၎င်း၊ ယခု
တင်ွ အကျွ ်ပ်ုတို့ သိ ကပါ၏။ အကျွ ်ပ်ုတို့သည် ဤ
အေကာင်းကုိေထာက်၍ ကုိယ်ေတာ်သည် ဘုရားသခင် အထံေတာ်မှ
က ေတာ်မူသည်ကုိ ယုံ
ပါသည်ဟု ေလျှာက် က၏။
31 ေယ ှု ကလည်း၊ ယခု တင်ွယုံ က ပီေလာ။ 32သင်တို့သည် ကဲွြပား ၍ ငါ ့ ကုိတ
ကုိယ်တည်း ေနေစြခင်းငှာ စွန ့ပ်စ် လျက်၊ အသီးသီး
မိမိ တို့ ေနရာ သို့
ေြပးသွားမည့်အချနိ် ကာလသည် လာ
၍ ယခုပင်ေရာက် ေပ၏။ သို့ ေသာ်လည်း ငါသည်တကုိယ်တည်း ေန သည် မ
ဟတ်ု။ ခမည်းေတာ် သည်ငါ ှင့်အတူ ှိ ေတာ်မူ၏။ 33သင် တို့သည် ငါ ့ ကုိအမီှြပ
၍ ငိမ်သက် ြခင်း ှ ိ ေစြခင်းငှာ ဤ စကားကုိငါေဟာေြပာ ပီ။ သင်တို့သည် ေလာက
၌
ဆင်းရဲ ဒကု္ခကုိခံ ကရလိမ့်မည်။ သို့ ေသာ်လည်း မ စုိးရိမ် က ှင့်။ ငါ သည်ေလာက
ကုိေအာင် ပီ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
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17
1 ထုိသို့ မိန ့ေ်တာ်မူ ပီးမှေယ ှု သည်ေကာင်းကင် သို့ ကည့်ေမျှာ် ၍၊ အိအုဘ ၊ အကျွ ်ပ်ု
အချနိ် ေရာက် ပါ ပီ။ 2 ကုိယ်ေတာ်သည် သားေတာ်လက်သို့ အပ်ေပး ေတာ်မူသမျှ ေသာ
သူ တို့အား ထာဝရ
အသက် ကုိ ေပး
ေစြခင်းငှာ ၊ လမူျ ိ း အေပါင်း တို့ ကုိ အစုိးရေသာအခွင့် တနခုိ်းကုိသား ေတာ်အား ေပး
ေတာ်မူသည် ှင့်အညီ ၊ သား
ေတာ် သည် ကုိယ်ေတာ် ၏ဘုနး် ကုိ ထင် ှားေစပါမည်အေကာင်း
သား ေတာ်၏ဘုနး် ထင် ှားေစေတာ်မူပါ။ 3 ထာဝရ အသက် ဟူမူကား၊ မှန် ေသာ
ဘုရားသခင် တစ်ဆူတည်း ြဖစ်ေတာ်မူေသာ ကုိယ်ေတာ် ကုိ၎င်း ၊ ေစလွှတ် ေတာ်မူေသာ
ေယ ှု ခရစ် ကုိ၎င်းသိကျွမ်း ြခင်းတည်း။ 4အကျွ ်ပ်ု သည် ေြမ ကီး ေပါ်မှာ ကုိယ်ေတာ်
ကုိ ဘုနး် ထင် ှားေစပါ ပီ။ အကျွ ်ပ်ုေဆာင်ရွက် စရာဘို့ အကျွ ်ပ်ု အပ်ေပး ေတာ်မူ
ေသာအမှု ကုိ အကျွ ်ပ်ုေဆာင်ရွက်၍ ပီး ပါ ပီ။ 5 အိအုဘ ၊ ဤကမ္ဘာ
မတည် မ ှိမီှ အထံေတာ်၌ အကျွ ်ပ်ုခံစားရေသာဘုနး် အသေရ ှင့်
ယခု တင်ွလည်း
အကျွ ်ပ်ု ကုိအထံ ေတာ်၌ ချးီေြမာက် ေတာ် မူပါ၏။ 6 ဤေလာက ထဲမှ ယူ၍
အကျွ ်ပ်ု ၌ အပ်ေပး ေတာ်မူေသာသူ တို့အား အကျွ ်ပ်ုသည် ကုိယ်ေတာ် ၏ နာမ
ကုိြပပါ ပီ။ ထုိသူတို့ ကုိ ကုိယ်ေတာ် သည်ပုိင်ေတာ်မူသြဖင့် အကျွ ်ပ်ု အား ေပး
ေတာ် မူ၏။ ကုိယ်ေတာ် ၏ ှ တ်ကပတ် တရား ကုိ သူ တို့သည် ေစာင့် က၏။

7အကျွ ်ပ်ု အား ေပး
ေတာ်မူသမျှ တို့သည် ကုိယ်ေတာ် မှ ြဖစ် ေကာင်း ကုိ သူတို့သည်ယခု သိ ကပါ၏။

8အေကာင်းမူကား ၊ အကျွ ်ပ်ု အား ေပး
ေတာ်မူသမျှ ေသာအရာ တို့ ကုိ သူ
တို့အားအကျွ ်ပ်ုေပး ၍
သူ တို့သည် ခံယူ
သြဖင့်၊ အကျွ ်ပ်ုသည် အထံ
ေတာ်မှကလာ သည်ကုိ အတပ် သိ ကသည် ှင့်
ကုိယ်ေတာ် သည် အကျွ ်ပ်ု ကုိ ေစလွှတ် ေတာ်မူသည်ကုိ ယုံ ကပါ၏။
9 သူ တို့အဘို့ အလို့ငှာအကျွ ်ပ်ု ဆုေတာင်း ပါ၏။ ေလာကီသား
တို့အဘို့ အလို့ငှာဆုေတာင်း သည်မ ဟတ်ုပါ၊ အကျွ ်ပ်ု အား ေပး
ေတာ်မူေသာသူတို့သည် ကုိယ်ေတာ် ၏လြူဖစ် ေသာေကာင့် ၊ ထုိသူ
တို့ အဘို့ အလို့ ငှာ ဆုေတာင်း ပါ၏။ 10 အကျွ ်ပ်ု ှင့် စပ်ဆုိင်ေသာအရာ ှိသမျှ
တို့သည် ကုိယ်ေတာ် ှင့် စပ်ဆုိင် ကပါ၏။ ကုိယ်ေတာ် ှင့်စပ်ဆုိင်ေသာအရာ ှိသမျှ
တို့သည်လည်း ၊ အကျွ ်ပ်ု ှင့်စပ်ဆုိင်၍
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ထုိအရာ တို့အားြဖင့် အကျွ ်ပ်ုသည် ဘုနး် ထင် ှားပါ၏။ 11ယခုမှစ၍ အကျွ ်ပ်ုသည်
ဤေလာက
၌ မ ှိ ပါ၊ ဤသူ
တို့ မူကား ၊ ဤေလာက
၌ ှိ ရစ် ကပါမည်။ အကျွ ်ပ်ု သည် ကုိယ်ေတာ် ထံသို့ သွား ရပါမည်။ သန ့် ှ င်း
ေတာ်မူေသာအဘ ၊ ကုိယ်ေတာ် ှင့်အကျွ ်ပ်ုသည် တစ်လံးုတစ်ဝတည်း ြဖစ်သက့ဲသို့
အကျွ ်ပ်ု အား ေပး
ေတာ်မူေသာ ဤသူတို့သည် ြဖစ် ရပါမည်အေကာင်း ၊ သူ
တို့ ကုိ ကုိယ်ေတာ် ၏ နာမ
၌ တည် ေစေတာ်မူပါ။ 12အကျွ ်ပ်ု သည် ဤေလာက၌ ဤသူ
တို့ ှင့်တကွ ှိ စ ် ကာလ၊ သူ
တို့ ကုိကုိယ်ေတာ် ၏နာမ ၌
တည် ေစပါ ပီ။ အကျွ ်ပ်ု အား ေပး
ေတာ်မူေသာသူတို့ ကုိ အကျွ ်ပ်ုေစာင်မ ပါ ပီ။ ထုိသူ
တို့တင်ွ ပျက်စီး ြခင်း၏သား
တစ် ေယာက်မှတစ်ပါး အဘယ်သူ မျှပျက်စီး ြခင်းသို့ မ ေရာက်ပါ၊ ထုိသူသည် ပျက်စီး
ြခင်းသို့ ေရာက်သည်အေကာင်း ကား၊ ကျမ်းစာ ြပည့်စုံ မည်အေကာင်း တည်း။ 13ယခု
တင်ွ အကျွ ်ပ်ုသည် ကုိယ်ေတာ် ထံသို့ သွားရ မည်ြဖစ်၍ ၊ ဤသူသည် အကျွ ်ပ်ုကုိ
အမီှြပ သြဖင့် ဝမ်းေြမာက် ြခင်း ှင့် ြပည်စုံ မည်အေကာင်း ၊ ဤ
စကားကုိ ဤေလာက
၌
အကျွ ်ပ်ုေြပာ ပါ၏။ 14 ကုိယ်ေတာ် ၏ ှ တ်ကပတ် တရားကုိ ဤသူ
တို့အား အကျွ ်ပ်ု ေပး ပါ ပီ။ အကျွ ်ပ်ု သည် ဤေလာက
ှင့် မ
ဆက်ဆံသက့ဲသို့ ဤသူတို့သည် မ
ဆက်ဆံေသာေကာင့် ၊ ေလာကီသား
တို့သည် ဤသူ
တို့ ကုိ မုနး် ကပါ၏။ 15ဤသူ တို့ ကုိ ဤေလာက
မှ
ှ တ်ယူ ေတာ်မူမည်အေကာင်း
အကျွ ်ပ်ုေတာင်း သည်မ ဟတ်ုပါ။ မေကာင်း ေသာ အမှုအရာ ှင့် ကင်းလတ်ွေစြခင်း
ငှာေစာင့်မ ေတာ်မူမည်အေကာင်း ကုိသာ ေတာင်းပါ၏။ 16အကျွ ်ပ်ု သည် ဤေလာက
ှင့်မ ဆက်ဆံ သက့ဲသို့ ဤသူ တို့သည် မ ဆက်ဆံ ကပါ။ 17 ကုိယ်ေတာ်၏သမ္မာ

တရား အားြဖင့် သူ တို့ ကုိသန ့် ှ င်း ေစေတာ်မူပါ။ ကုိယ်ေတာ် ၏ ှ တ်ကပတ် သည်
သမ္မာတရား
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ြဖစ် ပါ၏။ 18 ကုိယ်ေတာ်သည်အကျွ ်ပ်ု ကုိ ဤေလာက
သို့
ေစလွှတ်ေတာ်မူ သည်နည်းတူ ၊ အကျွ ်ပ်ု သည် ဤသူ
တို့ ကုိ ေစလွှတ် ပါ၏။ 19သမ္မာတရား အားြဖင့် သူ တို့ ကုိ သန ့် ှ င်း ေစမည်အေကာင်း
၊ အကျွ ်ပ်ု သည် သူ
တို့အဘို့ အလိငုှာ ကုိယ် ကုိသန ့် ှ င်း ေစပါ၏။
20 ထုိ သူတို့အဘို့ ကုိသာ အကျွ ်ပ်ုဆုေတာင်း သည် မ
ဟတ်ုပါ၊ သူ
တို့ ေဟာေြပာ ြခင်း အားြဖင့် အကျွ ်ပ်ု ကုိ ယုံ ကည် ေသာ သူ တို့ အ ဘို့ ကုိ
လည်း ဆုေတာင်းပါ၏။ 21 ကုိယ်ေတာ် သည် အကျွ ်ပ်ု ကုိေစလွှတ် ေတာ်မူသည်ကုိ
ေလာကီသား
တို့သည် ယုံ
ကမည်အေကာင်း
ထုိ သူအေပါင်း တို့သည် တလံးုတဝတည်း ြဖစ် လျက်၊ အဘ
၊ ကုိယ်ေတာ် သည် အကျွ ်ပ်ု ၌ ှိေတာ်မူ၍ အကျွ ်ပ်ု သည် လည်း ကုိယ်ေတာ် ၌ ှိ
သက့ဲသို့ ၊ ထုိသူ
အေပါင်းတို့သည် ငါ တို့ ၌ တလံးုတဝတည်းြဖစ် ေစြခင်းငှာ ဆုေတာင်းပါ၏။ 22 ငါ
တို့သည် တလံးုတဝတည်း ြဖစ် သက့ဲသို့ ၊ အကျွ ်ပ်ု သည်သူ တို့ ၌ ှိ၍ ၊ 23 ကုိယ်ေတာ်
သည်လည်း၊ အကျွ ်ပ်ု ၌
ှိေတာ်မူေသာအားြဖင့်သူတို့သည်တလံးုတဝတည်း ြဖစ်၍၊ တလံးုတဝတည်း ၌
စုံလင် ေစြခင်းငှာ ၎င်း၊ ကုိယ်ေတာ် သည် အကျွ ်ပ်ု ကုိေစလွှတ် ေတာ်မူေကာင်း ှင့်
အကျွ ်ပ်ု ကုိ ချစ်
ေတာ်မူသက့ဲသို့ သူ တို့ ကုိလည်းချစ် ေတာ်မူေကာင်း ကုိ ေလာကီသား
တို့သည် သိ
ေစြခင်းငှာ၎င်း၊ ကုိယ်ေတာ်သည် အကျွ ်ပ်ု အားေပး ေတာ်မူေသာဘုနး် အသေရကုိ
အကျွ ်ပ်ုသည်သူ တို့အား ေပးပါ ပီ။ 24 အိအုဘ ၊ ကုိယ်ေတာ်သည် ဤကမ္ဘာ
မ တည် မ ှိမီှအကျွ ်ပ်ု ကုိချစ် ၍ အကျွ ်ပ်ု အား ေပး
ေတာ်မူေသာ ဘုနး် ေတာ်ကုိ အကျွ ်ပ်ု အား ေပး
ေတာ်မူေသာသူ တို့သည် ှုြမင် ရမည်အေကာင်း ၊ အကျွ ်ပ်ု ှ ိ ရာ အရပ် ၌ အကျွ ်ပ်ု
ှင့်အတူ ှိ ေနေစ ြခင်းငှာ အကျွ ်ပ်ုအလို ှ ိ ပါ၏။ 25 တရား ေတာ်မူေသာအဘ ၊
ေလာကီသား
တို့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိမ သိ ေသာ်လည်း အကျွ ်ပ်ု သိ ပါ၏။ ကုိယ်ေတာ် သည်
အကျွ ်ပ်ု ကုိ ေစလွှတ် ေတာ်မူေကာင်း ကုိ ထုိသူ
တို့သည်သိ ကပါ၏။ 26 ကုိယ်ေတာ်သည်အကျွ ်ပ်ု ကုိချစ် ေတာ်မူေသာေမတ္တ ာ သည်
သူ
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တို့ ၌ ှိေစြခင်းငှာ ၎င်း၊ အကျွ ်ပ်ု သည် သူ
တို့ ၌ ှိ ေစြခင်းငှာ၎င်း၊ ကုိယ်ေတာ် ၏နာမ ကုိ အကျွ ်ပ်ုသည် သူ
တို့အားြပ ွှန် ပါ ပီြဖစ်၍အစ ်ြပ ွှနပ်ါမည် ဟု မိန ့် မတ် ေတာ်မူ၏။

18
1 ထုိသို့ မိန ့် မက် ေတာ်မူ ပီးမှေယ ှု သည် တပည့် ေတာ်တို့ ှင့်အတူ ေကြဒ န် ေချာင်း
တစ်ဘက် သို့ က ၍၊ ထုိအရပ် ၌ ှိ ေသာ ဥယျာ ် သို့ ဝင် ေတာ်မူ၏။ 2 ထုိ အရပ်သို့
ေယ ှု သည် တပည့် ေတာ်တို့ ှင့်အတူ သွား မဲ ှ ိေသာေကာင့် ၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိ အပ် ှံ
ေသာ ယုဒ
ှ ကာ ုတ် သည် ထုိ အရပ် ကုိ သိ သည် ြဖစ်၍၊ 3 စစ်သူရဲ တစ်တပ် ကုိ၎င်း ၊

ယဇ်ပုေရာဟိတ် အ ကီးတို့ ှင့်
ဖာရိ ှ ဲ တို့ ေစလွှတ်ေသာမင်း လလုင်တို့ ကုိ၎င်း ေခါ် ခ့ဲ ၍၊ မီးအိမ် ၊ မီး ှူး ၊ လက်နက်
တို့ ကုိ လက်စဲွလျက်လာ က၏။ 4 ေယ ှု သည် ကုိယ်ေတာ် ၌ ြဖစ်လတံ့ သမျှ ေသာ
အမှုအရာ တို့ ကုိသိ ေတာ်မူလျက်၊ လာေသာသူ
တို့ဆီသို့ သွား ၍
အဘယ်သူ ကုိ ှာ ကသနည်း ဟု ေမး ေတာ်မူ၏။
5 နာဇရက် မိ သားေယ ှု ကုိ ှာ ကသည်ဟဆုို လျှင်၊ ေယ ှုက၊ ငါ သည်ထုိသူြဖစ် ၏
ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ ကုိယ်ေတာ် ကုိအပ် ှံ ေသာ ယုဒ
ှကာ ုတ်သည်လည်း
ထုိသူ တို့ ှင့်အတူ ရပ် ေန၏။ 6 ငါ သည် ထုိ
သူြဖစ်၏ဟု မိန ့ေ်တာ်မူလျှင်၊ ထုိသူ
တို့သည် ေနာက် သို့ လှန် ၍
ေြမ ေပါ်၌လဲ က၏။ 7အဘယ်သူ ကုိ ှာ သနည်းဟု တစ်ဖန် ေမး ေတာ်မူလျှင် ၊ နာ
ဇရက် မိ သားေယ ှု ကုိ ှာ ကသည်ဟု ထုိသူတို့ သည် ဆုိ က၏။

8 ေယ ှု ကလည်း၊ ငါ သည်ထုိ သူြဖစ် ၏ဟငုါေြပာ ပီ။ သို့ ြဖစ်၍ ငါ ့ ကုိ ှာ လျှင်
ဤသူ တို့သည် သွား ပါေလေစ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 9 ကုိယ်ေတာ်သည် အကျွ ်ပ်ု အား
ေပး
ေတာ်မူေသာသူ တို့တင်ွ အဘယ်သူ မျှပျက်စီး ြခင်းသို့ မ
ေရာက်ပါ ဟေူသာ အထက် က စကား
ေတာ်ကုိ ြပည့်စုံ ေစြခင်းငှာ ဤသို့ မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 10 ထုိအခါ ှိ မုန် ေပတ ု သည်
မိမိ၌ပါ ေသာဓား ကုိဆဲွထုတ် ပီးလျှင် ယဇ်ပုေရာဟိတ် မင်း၏ ကျွန်
တစ်ေယာက်ကုိ ခုတ် သြဖင့် လက်ျာ နားရွက် ြပတ် ေလ၏။ ထုိကျွန် ၏ အမည် ကား
မာလခု ြဖစ်သတည်း။ 11 ေယ ှု ကလည်း ဓား ကုိအိမ် ၌ သွင်း ထားေလာ။့ ခမည်းေတာ်
သည် ငါ ့အား ေပး
ေတာ်မူေသာခွက် ကုိ ငါ မ
ေသာက် ရာသေလာ ဟု ေပတ ု
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အားမိန ့် ေတာ်မူ၏။
12 ထုိအခါ တပ်မှူး မှစ၍ စစ်သူရဲ တို့ ှင့်
ယုဒ မင်း လလုင်တို့သည် ေယ ှု ကုိဘမ်းဆီး၍ ချည်ေ ှာင် ပီးလျှင် အနန္တ် မင်း
ထံသို့ ေ ှးဦးစွာ ယူသွား က၏။ 13အနန္တ် မင်းကား၊ ထုိ
ှစ် တင်ွ ယဇ်ပုေရာဟိတ် မင်းြဖစ် ေသာ ကယာဖ
၏ေယာက္ခမ ြဖစ် သတည်း။ 14 ထုိ ကယာဖ ကား၊ လူ
တစ် ေယာက်သည် လူ
များတို့အတက်ွ
ပျက်စီး ေသာ် သာ၍ေကာင်း သည်ဟု ယုဒ
လူ တို့ ှင့် တိင်ုပင် ေြပာဆုိေသာသူ ေပတည်း။
15 ှ ိမုန် ေပတ ု ှင့်
အြခား ေသာတပည့် ေတာ်တစ်ေယာက်သည် ေယ ှု ေနာက်ေတာ်သို့ လိက်ု က၏။ ထုိ
တပည့် ေတာ်သည် ယဇ်ပုေရာဟိတ် မင်း၏ အသိအကျွမ်း ြဖစ် ၍ ၊ ေယ ှု ှင့်တကွ
ယဇ်ပုေရာဟိတ် မင်း၏ အိမ်ဦး ထဲသို့ ဝင် ေလ၏။ 16 ေပတ ု မူကား ြပင် ၌
တံခါး နားမှာရပ် ေန၏။ ထုိေကာင့်
ယဇ်ပုေရာဟိတ် မင်း ှင့်အကျွမ်းဝင် ေသာ တပည့် ေတာ်သည်ထွက် ၍ တံခါးေစာင့်
မိနး်မအားေြပာ ပီးမှ ေပတ ု ကုိသွင်း ေလ၏။ 17 တံခါးေစာင့် မိနး်မ ကေပတ ု အား၊
သင် သည် ထုိ
သူ ၏တပည့် တို့အဝင် ြဖစ် သည် မ
ဟတ်ုေလာဟဆုို လျှင် ၊ မ
ဟတ်ု ဘူးဟု ေပတ ု
ြငင်း ေလ၏။ 18 ထုိ ကာလ၌ ချမ်း ေသာေကာင့်
ကျွန် များ ှင့် မင်း လလုင်များတို့သည် မီးခဲ
ပုံကုိထည့်၍ မီးလှုံ လျက်
ေန က၏။ ေပတ ု
သည်လည်း
သူ တို့ ှင့်တကွ ရပ် ၍
မီးလှုံ လျက်ေန ၏။ 19 ထုိအခါ ယဇ်ပုေရာဟိတ် မင်းသည် တပည့် ေတာ်တို့ ကုိ၎င်း ၊
ေဒသနာ
ေတာ်ကုိ၎င်း အေကာင်း ြပ ၍ ေယ ှု ကုိ ေမးြမနး် စစ်ေကာ၏။ 20 ေယ ှု ကလည်း၊
ငါ သည်ေလာက ၌ ထင် ှား စွာေဟာေြပာ ပီ။ ယုဒ
လအူေပါင်း တို့ စည်းေဝး ရာ တရားစရပ် ၌ ၎င်း ၊ ဗိမာန် ေတာ်၌ ၎င်း၊ အစ ်မြပတ်
ဆုံးမ ဩဝါဒေပး ပီ။ မ
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ထင် ှားဘဲ အလျှင်း မေဟာ မေြပာ။ 21အဘယ်ေကာင့် ငါ ့ ကုိ ေမးြမနး် သနည်း၊ ငါ
သည် အဘယ်သို့ ေဟာေြပာသည် ကုိ ကားနာ ေသာသူ တို့ ကုိ ေမးြမနး် ေလာ။့ ငါ ေြပာ
ေသာစကားကုိ ထုိသူ
တို့သည်သိ က၏ ဟုမိန ့် ေတာ်မူ၏။ 22 ထုိသို့ မိန ့် ေတာ်မူလျှင်၊ အနးီအပါး၌ရပ် ေန
ေသာ မင်းလလုင် တစ်ေယာက်က၊ သင်သည် ယဇ်ပုေရာဟိတ် မင်းကုိ ဤသို့
ြပနေ်ြပာ ရသေလာဟဆုို လျက် ေယ ှု ကုိ ိုက် ေလ၏။
23 ေယ ှု ကလည်း၊ ငါစ့ကား မမှန် လျှင် မမှန် ေကာင်း ကုိြပ ပါ မှန် လျှင် ငါ ့ ကုိ
အဘယ်ေကာင့် ိုက် သနည်း ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 24အနန္တ် မင်းသည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ
ချည်ေ ှာင် လျက် ှိသည်အတိင်ုး၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် မင်း ကယာဖ
ထံသို့ ပို့ ေစခ့ဲ ပီ။ 25 ှ ိမုန် ေပတ ု သည် ရပ် ၍ မီးလှုံ လျက်ေနသည်တင်ွ အချ ိ ေသာ
သူတို့က၊ သင် သည် သူ
၏တပည့် တို့ အဝင် ြဖစ် သည်မဟတ်ု ေလာဟု ေမး
လျှင် ၊ မ
ဟတ်ု ဘူးဟု ေပတ ု
ြငင်း ေလ၏။ 26 ေပတ ု ခုတ်၍ နားရွက် ြပတ် ေသာသူ ှင့်ေပါက်ေဘာ် ေတာ် ေသာ
ယဇ်ပုေရာဟိတ် မင်း၏ ကျွန် တစ် ေယာက်က၊ သင် သည် ဥယျာ ် ၌
ေယ ှု ှင့်အတူ ှိသည်ကုိ ငါ ြမင် ခ့ဲ ပီမ ဟတ်ုေလာဟုဆုိ လျှင်၊ 27 ေပတ ု သည်
တစ်ဖန် ြငင်း ြပနေ်လ၏၊ ထုိခဏြခင်း တင်ွကက် တနွ် ၏။

28 နနံက် အချနိေ်ရာက် လျှင်၊ ေယ ှု ကုိကယာဖ ထံမှ အိမ်ေတာ်ဦး သို့ ေဆာင်သွား
က၏။ ထုိသူတို့သည် အာပတ် ှင့်ကင်းလတ်ွ ၍ ပသခါ ပဲွကုိ ခံရမည်အေကာင်း ။
အိမ်ေတာ်ဦး ထဲသို့ ကုိယ်တိင်ုမ ဝင် က။ 29 ထုိေကာင့် ပိလတ် မင်းသည် သူ
တို့ ှ ိရာသို့ ထွက် ၍
ဤ သူ ၌အဘယ် အြပစ် ကုိ တင် ကသနည်းဟု ေမး ေသာ်၊ 30ဤသူ သည်လဆုိူး
မ ဟတ်ု လျှင်
အကျွ ်ပ်ုတို့သည် ကုိယ်ေတာ် ၌မ အပ် ပါဟေုလျှက် က၏။
31 ပိလတ် မင်းကလည်း၊ သူ့
ကုိယူ ၍
သင် တို့ ဓမ္မသတ် အတိင်ုး စီရင် ကဟဆုို ၏။ ယုဒ
လတိူု့ကလည်း၊ အကျွ ်ပ်ု သည် အဘယ်သူ ကုိမျှ မ
သတ် ပုိင်ပါဟုေလျှာက် က၏။ 32 ထုိသို့ ေလျှာက်ေသာ်၊ ေယ ှု သည်အဘယ်သို့ မိမိ
ေသ ရမည်အရိပ် ကုိေပး၍၊ မိန ့် ေတာ်မူေသာစကား
ေတာ် ြပည့်စုံ မည်အေကာင်း တည်း။ 33 ပိလတ် မင်းသည် အိမ်ေတာ်ဦး ထဲသို့ တစ်
ဖန် ဝင် ၍ေယ ှု ကုိေခါ် ပီးလျှင် ၊ သင် သည် ယုဒ
ှင်ဘုရင် မှန်
သေလာဟေုမး ၏။
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34 ေယ ှု ကလည်း၊ မင်း ကီး သည် ကုိယ် အလိအုေလျာက် ဤသို့
ေမး သေလာ၊ သို့ မဟတ်ု သူတစ်ပါး တို့သည် ငါ ၏အေကာင်း ကုိ ေလျှာက် က ပီ
ေလာ ဟု ေမး ေတာ်မူ၏။

35 ပိလတ် မင်းက၊ ငါ သည် ယုဒ လြူဖစ် သေလာ။ သင် ၏လမူျ ိး ှင့် တကွ
ယဇ်ပုေရာဟိတ် အ ကီးတို့သည် သင့် ကုိငါ ၌အပ် က ပီ။ သင်သည် အဘယ်သို့ ြပ
မိသနည်းဟေုမး လျှင်၊

36 ေယ ှု က၊ ငါ ၏ ိင်ုငံ သည် ဤ
ေလာက ှင့်မ စပ်ဆုိင် ။ ငါ ၏ ိင်ုငံ သည် ဤ
ေလာက ှင့် စပ်ဆုိင် လျှင် ၊ ငါသည် ယုဒ
လတိူု့လက်သို့ မ ေရာက် ေစြခင်းငှာ ၊ ငါ ၏လူ တို့သည် တိက်ုလှန် ကလိမ့်မည် ။ ယခု
မူကား
ငါ ၏ ိင်ုငံ သည် ဤ
ေဒသအရပ် ှင့်မ စပ်ဆုိင် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
37 ပိလတ် မင်းကလည်း၊ သို့ ြဖစ်လျှင် သင် သည် ှင်ဘုရင် မှန် သေလာဟေုမး ေသာ်
၊ ေယ ှု က၊ မင်း ကီး ေမး သည်အတိင်ုး
ငါသည် ှင်ဘုရင် မှန် ၏။ သမ္မာတရား
ဘက်၌ သက်ေသခံ ြခင်းငှာ ငါ သည်ေမွးဘွား ြခင်းကုိခံ၍
ဤ ေလာက သို့ ကလာ ပီ။ သမ္မာတရား
ှင့်စပ်ဆုိင် သမျှ ေသာသူ တို့သည် ငါ ့ စကား ကုိနားေထာင် ကသည် ဟု မိန ့် ေတာ်

မူ၏။
38 ပိလတ် မင်းကလည်း၊ သမ္မာတရား
ကား အဘယ်သို့ နည်းဟေုမး ပီးမှ တဖန် ယုဒ လတိူု့ ှ ိရာသို့ ထွက် ၍၊ ဤသူ
၌ အဘယ် အြပစ် ကုိမျှ ငါ မေတွ့ ။ 39 ပသခါ ပဲွ၌
လတူစ် ေယာက်ကုိ သင် တို့အားငါလွှတ် မဲထုံးစံ ှ ိ သည်ြဖစ်၍၊ ယုဒ
ှင်ဘုရင် ကုိ လွှတ် ေစ ချင် သေလာဟု ေမး လျှင်၊ 40 တစ်ဖန် လအူေပါင်းတို့က၊

ဤသူ
ကုိ မ
လွှတ်ေစချင်ပါ၊ ဗာရဗ္ဗ
ကုိ လွှတ်ေစချင်ပါသည်ဟု ေအာ်ဟစ် ၍ေလျှာက်ဆုိ က၏။ ထုိ
ဗာရဗ္ဗ ကား ဓားြပ ြဖစ် သတည်း။

19
1 ထုိအခါ
ပိလတ် မင်းသည် ေယ ှု ကုိယူ ၍ ိုက် ပီးမှ၊ 2 စစ်သူရဲ တို့သည် ဆူးပင် ှင့် ရက်
ေသာ ဦးရစ် ကုိေခါင်း ေတာ်၌တင် ၍၊ နီေမာင်း ေသာဝတ်လံု ှင့် ြခံ ေစ ပီးလျှင် ၊
3 ယုဒ ှင်ဘုရင် ၊ ကုိယ်ေတာ်သည် မဂင်္လာ ှိေစသတည်းဟဆုို ၍



ှ င် ေယာဟန် 19:4 2399 ှ င် ေယာဟန် 19:13

ို က်ပုတ် က၏။ 4 ပိလတ် မင်းကလည်း ၊ ဤသူ
၌
အဘယ် အြပစ် ကုိမျှ ငါမေတွ့ ေကာင်း ကုိ သင်တို့ သိ ေစြခင်းငှာ ၊ သူ့
ကုိ သင် တို့ ှ ိရာသို့ ငါထုတ်ြပ သည်ဟဆုို ၏။ 5 ထုိအခါ ေယ ှု သည် ဆူး
ပင်ဦးရစ် ှင့် နေီမာင်း ေသာဝတ်လံု တို့ ကုိဝတ် လျက် အြပင် သို့ ထွက်က ေတာ်မူ၏။
ပိလတ်မင်းကလည်း သူ့
ကုိ ကည့် ကေလာဟ့ဆုို ၏။ 6ယဇ်ပုေရာဟိတ် အ ကီးတို့ ှင့်
လလုင် များတို့ က၊ ထုိသူကုိလက်ဝါးကပ်တိင်ု မှာ ိုက်ထားပါ၊ ိုက် ထားပါ ဟု
ဟစ်ေကာ် က၏။ ပိလတ် မင်းကလည်း၊ သင် တို့သည် သူ့
ကုိယူ ၍
လက်ဝါးကပ်တိင်ု မှာ ိုက်ထားက။ ငါ သည် သူ
၌ အြပစ် ကုိ မ
ေတွ့ ဟဆုို လျှင်၊ 7 ယုဒ လတိူု့က၊ ဤသူသည်ဘုရားသခင် ၏သား ေတာ်ြဖစ်ေယာင်
ေဆာင်ေသာေကာင့်
အကျွ ်ပ်ု တို့ ၌ ှိ ေသာဓမ္မသတ် အတိင်ုး
ေသ ထုိက် ပါသည်ဟေုလျှာက် က၏။
8 ထုိ စကား ကုိကား လျှင်
ပိလတ် မင်းသည်သာ၍ ေကာက် သြဖင့် ၊ အိမ်ေတာ်ဦး ထဲသို့ ဝင် ြပန် ၍ ၊ 9 ေယ ှု
အား၊ သင် သည် အဘယ်ကြဖစ် သနည်းဟေုမး လျှင်၊ တစ်ခွနး်ကုိမျှြပန် ေတာ်မ မူ၊ 10 ပိ
လတ် မင်းကလည်း၊ ငါ ှင့်စကား မ ေြပာသေလာ။ ငါ သည် သင့် ကုိလက်ဝါးကပ်တိင်ု
မှာ ိုက်ထားပုိင်
သည်ကုိ၎င်း ၊ လွှတ် ပုိင်သည်ကုိ၎င်း၊ သင်မ သိ ေလာဟဆုို ေသာ်၊ 11အထက် အရပ်
မှအခွင့် ကုိ မ
ရ လျှင် မင်း ကီး သည် ငါ ့ ကုိ အဘယ်သို့ မျှ မြပ ပုိင်။ ထုိေကာင့် ငါ ့ ကုိ မင်း ကီး
လက်သို့ အပ် ှံ ေသာသူ သည်သာ၍ ကီး ေသာအြပစ် ှိ သည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ ၏။
12 ထုိအခါ မှစ၍ ပိလတ် မင်းသည် ကုိယ်ေတာ် ကုိလွှတ် ြခင်းငှာ ှာ ကံ ေလ၏။ ယုဒ
လတိူု့ကလည်း ၊ ထုိ
သူကုိ လွှတ် လျှင်
ကုိယ်ေတာ်သည် ကဲသာ
ဘုရင်၏အေဆွ မ ဟတ်ု ပါ။ ှင်ဘုရင် လပ်ု ေသာသူ မည်သည်ကား ၊ ကဲသာ
ဘုရင်၏ရနသူ် ြဖစ်ပါသည်ဟု ေလျှာက် က၏။
13 ထုိ စကား ကုိ ကား လျှင် ပိလတ် မင်းသည် ေယ ှု ကုိြပင် သို့ ထုတ် ပီးမှ၊ ေဟ ဗဲ
စကားအားြဖင့်ဂဗ္ဗသ
အမည် ှိ၍ ေကျာက် ခင်းဟေုခါ်ေဝါ်ေသာအရပ် ၌
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တရားပလ္လ င် ေပါ်မှာ ထုိင် ေလ၏။ 14 ထုိေနအ့ချနိက်ား၊ ပသခါ အဘိတ်ေန တ့စ် ချက်
တီးအချနိ် ေလာက် ှိ ၏။ ပိလတ်မင်းကလည်းသင် တို့၏ ှင်ဘုရင် ကုိ ကည့် ကေလာ့
ဟု ယုဒ
လတိူု့အား
ေြပာဆုိ လျှင် ၊ 15 ထုိ သူ ကုိထုတ် ပါ။ ထုတ် ပါ။ လက်ဝါးကပ်တိင်ု မှာ ိုက်ထား
ပါဟု လအူများဟစ်ေကာ် က၏။ ပိလတ် မင်းကလည်း၊ သင် တို့၏ ှင်ဘုရင် ကုိ
လက်ဝါးကပ်တိင်ု မှာ ိုက်ထားရမည်ေလာဟု ေမး
ြပနလ်ျှင်၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အ ကီးတို့က၊ အကျွ ်ပ်ုတို့ ၌ ကဲသာ
ဘုရင်မှတစ်ပါး
အဘယ် ှင်ဘုရင် မျှမ ှိ ဟု ြပနေ်ြပာ က၏။
16 ထုိအခါ ပိလတ်မင်းသည် ေယ ှု ကုိလက်ဝါးကပ်တိင်ု မှာ ိုက်ထားေစြခင်းငှာ ထုိ
သူ တို့လက်သို့ အပ်
သြဖင့်၊ သူတို့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိယူ၍ထုတ်သွား က၏။ 17 ကုိယ်ေတာ်သည် မိမိ
လက်ဝါးကပ်တိင်ု ကုိထမ်း လျှက် ဦးေခါင်းခံွ အရပ်ဟ၍ူတင်ွ ေသာအရပ် သို့
ထွက်
ေတာ်မူ၏။ ထုိ
အရပ် ကား၊ ေဟ ဗဲ စကားအားြဖင့် ေဂါလေဂါသ အမည် ှိ၏။ 18 ထုိအရပ် ၌
ကုိယ်ေတာ် ကုိ အြခား ေသာသူ ှစ် ေယာက် ှင့်တကွ လက်ဝါးကပ်တိင်ု မှာ ိုက်ထား
က၏။ ထုိသူ ှစ်ေယာက်အလယ် မှာ ေယ ှု သည် ေနရာကျသတည်း။ 19 ပိလတ် မင်း
သည်လည်း ကမ္ဗည်း လိပ်စာကုိေရး ၍
လက်ဝါးကပ်တိင်ု ေတာ်၌
တပ် ေလ၏။ လိပ်စာချက်ဟမူူကား၊ ယုဒ
ှင်ဘုရင် ၊ နာ ဇရက် မိ သား ေယ ှု ဟု ေရး ထား သတည်း။ 20 ေယ ှု ကုိ

လက်ဝါးကပ်တိင်ု မှာ ိုက်ထားေသာအရပ် သည် မိ ှင့်နးီ သည်ြဖစ်၍ ၊ ထုိလိပ်စာကုိ
ေဟ ဗဲ
ဘာသာ၊ ေဟလသ
ဘာသာ၊ ေရာမ
ဘာသာအားြဖင့်ေရး ထားေသာေကာင့်
ယုဒ လမူျား တို့သည် ဖတ် က၏။ 21 ထုိေကာင့် ယုဒ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အ ကီးတို့သည်
ပိလတ် မင်းထံသို့ ဝင်၍၊ ယုဒ
ှင်ဘုရင် ဟု မ
ေရး ပါ ှင့်။ ငါသည်ယုဒ ှင်ဘုရင် ြဖစ် သည်ဟု သူ
ဆုိ ေကာင်း ကုိ ေရးေတာ်မူပါဟုေလျှာက် ကလျှင်၊ 22 ပိလတ် မင်းက၊ ငါေရး ပီး
ေသာအရာ ကုိ ငါေရး ပီဟြုပနဆုိ် ၏။ 23 စစ်သူရဲ တို့သည် ေယ ှု ကုိလက်ဝါးကပ်တိင်ု
၌ ိုက်ထား ပီးမှ၊ အဝတ် ေတာ်တို့ ကုိ ေလး
ပုိင်း ပုိင်း၍ တစ်ေယာက်တစ်ပုိင်း စီ ယူကေလ၏။ အတင်ွးအကင်္ျ ီ ေတာ်ကား၊ မ
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ချ ပ်ဘဲလျက် အထက် စွနး် မှသည်ေအာက်စွနး်တိင်ုေအာင် ရက် ေသာအကင်္ျ ီ ြဖစ်
ေသာေကာင့် ၊ 24 ထုိသူတို့ က၊ အကင်္ျ ီ ကုိမ ဆုတ် က ှင့်။ အဘယ်သူ ယူ ရမည်ကုိ
စာေရးတံ
ချ ကကုန်အံ့ဟု အချင်းချင်း ဆုိ က၏။ ကျမ်းစာ လာသည်ကား ၊ သူ တို့သည်
အကျွ ်ပ်ု အဝတ် ကုိ အချင်းချင်း ေဝဖန် ၍
အကျွ ်ပ်ု အကင်္ျ ီ ကုိစာေရးတံ ချ ကပါ၏ဟေူသာ အချက်စကား ကုိြပည့်စုံ ေစ၍၊
စစ်သူရဲ တို့သည် ထုိသို့
ြပ က၏။
25 ေယ ှု ၏ လက်ဝါးကပ်တိင်ု ေတာ်နား မှာ မယ်ေတာ် ှင့် မယ်ေတာ် ၏ညီမ ြဖစ်
ေသာ ကေလာဖ
၏မယား
မာရိ ှင့်
မာဂဒလ မာရိ တို့သည် ရပ် ေနက၏။ 26 ထုိအခါမယ်ေတာ် ှင့် ချစ် ေတာ်မူေသာတ
ပည့် ေတာ်သည် အနားမှာရပ် ေနသည်ကုိ ေယ ှု သည် ြမင်
ေတာ်မူလျှင်၊ မယ်ေတာ် အား၊ အချင်းမိနး်မ ၊ သင် ၏သား ကုိ ကည့် ပါ ဟ၍ူ၎င်း ၊

27တပည့် ေတာ်အားလည်း၊ သင် ၏အမိ ကုိကည့် ပါ ဟ၍ူ၎င်း
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ ထုိ
အခါ မှစ၍ ထုိတပည့် ေတာ်သည် မယ်ေတာ် ကုိမိမိ အိမ်၌
သိမ်းထား ၏။ 28 ထုိေနာက်မှ ကျမ်းစာ ြပည့်စုံ ေစြခင်းငှာ အမှု ှ ိသမျှ ကုနစ်င် ပီး
သည်ကုိ သိ
ေတာ်မူလျှင်၊ ေရငတ် သည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 29 ထုိအရပ်၌ပုံးရည် ှင့်ြပည့် ေသာ
အိးု
တစ်လံးု ှ ိ သည်ြဖစ်၍၊ ထုိသူတို့သည် ေရမှုိ တေထွးကုိပုံးရည် ှင့် ြပည့်
ေစ ပီးလျှင်၊ ဟဿုုပ် ပင် အကုိင်းဖျား၌တပ် ၍ ခံတင်ွး ေတာ်သို့ ကပ် ထား က၏။

30 ေယ ှု သည် ပုံးရည် ကုိခံ ပီးမှ၊ အမှု ပီး ပီဟမိုန ့် ေတာ်မူလျက်၊ ေခါင်း ေတာ်ကုိ ငိက်ု
ဆုိက် ွှတ်၍ အသက်
ေတာ်ကုိ စွန ့် ေတာ်မူ၏။
31 ထုိ ေနသ့ည် အဘိတ်ေန ့ြဖစ် ၍၊ နက်ြဖနေ်နလ့ည်း ကီးြမတ် ေသာဥပုသ်ေန ့ြဖစ်
သည်ကုိ ယုဒ
လတိူု့သည် ေထာက်၍၊ အေလာင်း ေကာင်တို့ ကုိ ဥပုသ်ေန ့၌
လက်ဝါးကပ်တိင်ု ေပါ်မှာ မ ှိေစြခင်းငှာ ပိလတ် မင်းထံသို့ ဝင် ပီးလျှင်၊ ေြခ ကုိချ ိ း
၍ ထုိအေလာင်းေကာင်တို့ ကုိ ယူသွား ရမည်အေကာင်း
အခွင့် ေတာင်း က၏။ 32 ထုိအခါ စစ်သူရဲ တို့သည် သွား ၍ကုိယ်ေတာ် ှင့်အတူ
လက်ဝါးကပ်တိင်ု မှာ ိုက်ထားေသာသူ ှစ် ေယာက်တို့၏ ေြခ ကုိချ ိ း ေလ၏။ 33 ေယ ှု
ထံသို့ ေရာက် ၍ အသက် မ ှိေ ကာင်းကုိ ြမင် လျှင်ေြခ ကုိ မ
ချ ိ း ဘဲ၊ 34 စစ်သူရဲ တစ် ေယာက်သည် နေံဖး
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ေတာ်ကုိ လံှ ှင့်ထုိးေဖာက် ၍
ေသွး ှင့် ေရ သည်ချက်ြခင်း ထွက်လာ ၏။ 35 ထုိအေကာင်းအရာကုိြမင် ေသာသူ
သည် သက်ေသခံ ၏။ သူ
၏သက်ေသခံ ချက်သည်လည်း
မှန် ေပ၏။ သင် တို့သည်ယုံကည် မည်အေကာင်း ၊ သူေြပာ ေသာစကားမှန် သည်
ကုိ သူ
သိ ၏။ 36 ထုိ အေကာင်းအရာကား၊ သူ
၏အ ို း ကုိ မ
ချ ိ း ရဟု ကျမ်းစာ လာချက်ြပည့်စုံ မည်အေကာင်း တည်း။ 37 တစ်ဖန် ကျမ်းစာ
လာသည်ကား၊ ထုိသူတို့သည် မိမိတို့ ထုိးေဖာက် ေသာသူ ကုိ ှုြမင် ရ ကလိမ့်မည်ဟု
လာ၏။ 38 ထုိေနာက်မှ အရိမသဲ မိ သားေယာသပ် သည် ယုဒ
လတိူု့ ကုိေကာက် ၍ မထင်မ ှား တပည့် ေတာ်ြဖစ်
သည် ှင့်၊ ပိ လတ် မင်း ထံသို့ ဝင်၍ ေယ ှု ၏အေလာင်း ေတာ် ကုိ ယူသွား
မည်အေကာင်း အခွင့်ေတာင်း ၏။ ပိလတ် မင်းအခွင့် ေပးလျှင်၊ ထုိသူသည်သွား ၍
ေယ ှု ၏အေလာင်း ေတာ်ကုိ ယူ ေလ၏။ 39အထက် ကည ့် အခါေယ ှု ထံသို့ လာ
ေသာ နေိကာဒင် သည်လည်း ၊ အခွက်သုံးဆယ်မျှေလာက် အချနိ် ှ ိေသာမုရန် ှင့်
အေကျာ် ကုိ ေရာေ ှာ ေသာ နံသ့ာေပျာင်းကုိ ေဆာင် လျက်လာ ၏။ 40 ထုိသူတို့သည်
ေယ ှု ၏အေလာင်း ေတာ်ကုိယူ ၍ ၊ ယုဒ
လတိူု့၏ သဂ ဟ် ြခင်း ှင့်ဆုိင်ေသာြပင်ဆင်ြခင်း ထုံးစံ
ှ ိ သည်အတိင်ုး
နံသ့ာ မျ ိ း ှင့် တကွ ပိတ် ပုဆုိး ြဖင့် အေလာင်း ေတာ် ကုိ ပတ်ရစ် က၏။

41 လက်ဝါးကပ်တိင်ု မှာ ိုက်ထားေသာအရပ် တင်ွဥယျာ ် ှ ိ ၏။ ထုိဥယျာ ် တင်ွ
တစ်ေယာက် ကုိမျှမ သ ဂ ဟ်ဘူးေသာ သခင်္ျ ိ င်း တင်ွးသစ် ှိ၏။ 42 ယုဒ လူတို့၏ အ
ဘိတ်ေန ့ြဖစ်ေသာေကာင့် ၊ အနးီအပါး တင်ွ ှိ ေသာ ထုိသခင်္ျ ိ င်း အတင်ွး၌ အေလာင်း
ေတာ်ကုိထား က၏။

20
1 ခုနစ် ရက်တင်ွ ပဌမ
ေနရ့က်၊ မုိဃ်း မလင်းမီှ ေစာေစာ
အချနိ၌်
မာဂဒလ မာရိ သည် သခင်္ျ ိ င်း ေတာ်သို့
သွား ၍
တင်ွး ဝ၌ပိတ်ေသာ ေကျာက် သည် ေရွှ လျက် ှိသည်ကုိြမင် လျှင်၊ 2 ှ ိ မုန် ေပတ ု
ှင့် ေယ ှု ချစ် ေတာ်မူေသာ အြခား တပည့် ေတာ်ဆီသို့ ေြပးသွား ၍ ၊ သခင်္ျ ိ င်း ေတာ်မှ
သခင် ကုိယူသွား က ပီ။ အဘယ်မှာ ထား ကသည်ကုိ မ
သိ ဟေုြပာဆုိ ၏။ 3 ထုိအခါေပတ ု ှင့်
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အြခား ေသာတပည့် ေတာ်သည်ထွက် ၍
သခင်္ျ ိ င်း ေတာ်သို့ သွား က၏။ 4 ထုိသူ ှစ် ေယာက်တို့သည် အတူ
ေြပး သည်တင်ွ အြခား ေသာတပည့် ေတာ်သည် ေပတ ု
ကုိလနွ် ၍ သခင်္ျ ိ င်း ေတာ်သို့
အရင် ေရာက် သည် ှိေသာ်၊ ငံု့ ၍ကည့်သြဖင့်၊ 5 ပိတ် ပုဆုိး ှ ိ ရစ်သည်ကုိြမင် လျှင်၊
မ
ဝင် ဘဲ ေန၏။ 6 ှ ိ မုန် ေပတ ု သည်ေနာက် သို့ လိက်ု၍ ေရာက် ေသာအခါ တင်ွး ထဲ
သို့ ဝင် လျှင်၊ ပိတ် ပုဆုိး ှ ိ ရစ်သည်ကုိ၎င်း ၊ 7 ေခါင်း ေတာ်၌ ှိ ေသာပုဝါ သည် ပိတ်
ပုဆုိး ှင့်အတူ မ ှိဘဲ
တြခားစီ လိပ် လျက် ှိ သည်ကုိ၎င်း ြမင် ေလ၏။ 8 ထုိအခါ သခင်္ျ ိ င်း ေတာ်သို့
အရင် ေရာက် ေသာအြခား တပည့် ေတာ်သည် ဝင် ၍ ြမင် သြဖင့် ယုံ ေလ၏။

9 ကုိယ်ေတာ် သည် ေသ
ြခင်းမှ ထေြမာက် ရမည်ဟေူသာကျမ်း စကားကုိ တပည့်ေတာ်တို့သည် နား
မ လည် ကေသး။ 10 ေနာက်မှထုိသူ ှစ်ေယာက်တို့သည် မိမိ
တို့အေပါင်းအသင်း ှိရာသို့ ြပနသွ်ား က၏။ 11 မာရိ သည် သခင်္ျ ိ င်း ေတာ်အနားမှာ
ငိေု ကး လျက်ရပ် ေန၏။ ငိေု ကး စ ် ငံု့
၍တင်ွး ထဲသို့ ကည့်လျှင် ၊ 12 ေကာင်းကင်တမန် ှစ် ပါးတို့သည် ြဖ ေသာအဝတ်
ကုိဝတ်ဆင်လျက်၊ ေယ ှု ၏အေလာင်း ေတာ် ေလျာင်း
ရာအရပ် ၊ ေခါင်း ရင်း၌ တစ်ပါး ၊ ေြခ ရင်း၌ တစ်ပါး ထုိင် ကသည်ကုိြမင် ေလ၏။

13 ထုိသူ တို့က၊ အချင်းမိနး်မ ၊ အဘယ်ေကာင့် ငိေု ကး သနည်းဟုေမး လျှင်၊ ကျွနမ်
၏သခင် ကုိ ယူသွား က ပီ။ အဘယ်မှာ ထား ကသည်ကုိ မ
သိ ပါဟုေြပာဆုိ ၏။ 14 ထုိသို့ ဆုိ ပီးမှေနာက် သို့ လှည့် လျှင်၊ ေယ ှု ရပ် လျက်ေန
ေတာ်မူသည်ကုိ ြမင် ေသာ်လည်း ေယ ှု ြဖစ်
ေတာ်မူသည်ကုိ မ သိ ။ 15 ေယ ှု ကလည်း၊ အချင်းမိနး်မ ၊ အဘယ်ေကာင့် ငိေု ကး
သနည်း။ အဘယ်သူ ကုိ ှာ သနည်းဟု ေမး
ေတာ်မူ၏။ မာရိ
က၊ သင် သည်သူ့ ကုိ ေဆာင်သွား သည်မှနလ်ျှင်
အဘယ်မှာ ထား သည်ကုိ ကျွနမ် အားေြပာ ပါ။ ကျွနမ် ယူသွား ပါမည်အ ှင် ဟ၊ု ထုိ
သူ
ကုိ ဥယျာ ်ေစာင့် ြဖစ် သည်ဟု ထင်မှတ် လျက်ဆုိ ၏။ 16 ေယ ှု ကလည်း၊ မာရိ ဟု
ေခါ် ေတာ်မူလျှင်၊ မာရိ
သည်လှည့် ၍ ရဗ္ဗုနိ
ဟု ထူး
ေလ၏။ ရဗ္ဗုနအိနက် ကား၊ အ ှင် ဘုရားဟု ဆုိလိသုတည်း။ 17 ေယ ှု ကလည်း၊ ငါ ့
ကုိမ ဘက် ှင့်ဦး။ ငါသည် ငါခ့မည်းေတာ် ထံသို့ မ တက် ရေသး။ ငါ ့ ညီ တို့ ှ ိရာသို့
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သွား ေလာ။့ ငါ ၏ခမည်း ေတာ် တည်း ဟေူသာသင် တို့၏ခမည်း ေတာ် ၊ ငါ
၏ဘုရားသခင် တည်း ဟေူသာ သင် တို့၏ ဘုရားသခင် ထံ ေတာ် သို့ ငါ တက်
ရမည်အေကာင်းအရာကုိ ကားေြပာ ေလာ့ ဟု မိန ့် ေတာ်မူသည် ှင့်အညီ၊ 18 မာဂဒ
လ မာရိ သည် သွား ၍မိမိသည်သခင် ကုိေတွ့ြမင် သည်ကုိ၎င်း ၊ ထုိသို့ မိန ့် ေတာ်မူသည်
ကုိ၎င်း၊ တပည့် ေတာ်တို့အားကားေြပာ ေလ၏။

19 ခုနစ် ရက်တင်ွ ပဌမ
ေနရ့က် ြဖစ်ေသာ ထုိ
ေန၌့ ည
အချနိေ်ရာက် ေသာအခါ၊ ယုဒ
လတိူု့ ကုိေကာက် ၍
တံခါး များကုိပိတ် ထားလျက်၊ တပည့် ေတာ်တို့သည် စည်းေဝး ကေသာအရပ် သို့
ေယ ှု သည်ကလာ ၍
အလယ် မှာ
ရပ် ေတာ်မူလျက်၊ သင် တို့ ၌ ငိမ်သက် ြခင်း ှ ိေစသတည်း ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 20 ထုိသို့
မိန ့် ေတာ်မူ ပီးမှ လက် ေတာ် ှင့် နံေဖး ေတာ်ကုိြပ ေတာ်မူ၏။ တပည့် ေတာ်တို့သည်
သခင် ကုိြမင် လျှင် ဝမ်းေြမာက် ြခင်း ှ ိ က၏။

21တစ်ဖန် ေယ ှု က၊ သင် တို့ ၌ ငိမ်သက် ြခင်း ှ ိေစသတည်း။ ခမည်းေတာ် သည်
ငါ ့ ကုိ ေစလွှတ် ေတာ်မူသည် နည်းတူ ၊ သင် တို့ ကုိ ငါ ေစလွှတ် သည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ
ပီးလျှင်၊ 22 ထုိသူ တို့အေပါ်၌ မှုတ် လျက် ၊ သင်တို့သည် သန ့် ှ င်း ေသာဝိညာ ် ေတာ်
ကုိ ခံ ကေလာ။့ 23အကင်သူ ၏အြပစ် ကုိ သင်တို့လွှတ် လျှင်၊ ထုိသူ
သည်အြပစ်လွှတ် လျက် ှိ၏။ အကင်သူ၏အြပစ်ကုိ သင်တို့တည် ေစလျှင်၊ ထုိသူ
သည် အြပစ်တည် လျက် ှိ၏ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 24 ထုိသို့
ေယ ှု သည်ကလာ ေတာ်မူေသာအခါ တမနေ်တာ်တကျပ်ိ ှစ်ပါးအဝင် ၊ ဒိဒမုု
ဟအုမည် ှိေသာ ေသာမ
သည်ထုိတပည့် ေတာ်တို့ ှင့်အတူ မ ှိ ။ 25 ထုိသူ တို့ကလည်း၊ အကျွ ်ပ်ုတို့သည်
သခင် ကုိ ြမင်ရ က ပီဟေုသာမ အားေြပာဆုိ ကလျှင်၊ ေသာမ
က၊ လက် ေတာ်၌ သံ ိုက်ရာချက် ကုိမ ြမင် ၊ သံ
ိုက်ရာချက် ကုိ လက်ည ိး ှင့်မတို့ မစမ်း၊ နေံဖး
ေတာ်ကုိလည်း လက် ှင့် မစမ်း မသပ်ရလျှင် အကျွ ်ပ်ုမ ယုံ ဟဆုို ၏။
26 ထုိေနာက် ှစ် ရက်ေြမာက်ေသာေန ့၌ တပည့် ေတာ်တို့သည် တစ်ဖန် အထဲ မှာ ှိ
က၍
ေသာမ လည်းပါ ၏။ တံခါး များကုိ ပိတ် ထားစ ်အခါ၊ ေယ ှု သည် ကလာ ၍
အလယ် မှာ ရပ် ေတာ်မူလျှက်၊ သင် တို့ ၌ ငိမ်သက် ြခင်း ှ ိေစ သတည်း ဟု မိန ့် ေတာ်
မူ၏။

27 ထုိအခါ ေသာမ အား၊ သင် ၏လက်ည ိး ကုိဆန ့် ၍
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ငါ ့လက် ကုိကည့် ေလာ။့ သင် ၏လက် ကုိဆန ့် ၍
ငါ ့
နေံဖး ကုိ စမ်းသပ် ေလာ။့ ယုံမှား ြခင်းမ ှိ ှင့်။ ယုံ ေလာ့ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
28 ေသာမ ကလည်း ၊ အကျွ ်ပ်ု ၏အ ှင် ၊ အကျွ ်ပ်ု ၏ ဘုရားသခင် ပါတကားဟု
ြပန၍်ေလျှာက် ၏။

29 ေယ ှု ကလည်း၊ သင်သည်ငါ ့ ကုိြမင် ေသာေကာင့်
ယုံ ြခင်း ှ ိ၏။ ငါကုိ့မ ြမင် ဘဲယုံ ေသာသူတို့သည် မဂင်္လာ ှိ က၏ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။

30ဤကျမ်းစာ ၌
ေရး ၍မ ထား ေသာအြခား နမိိတ် လက္ခဏာအများ တို့ ကုိလည်း ေယ ှု သည်တပည့်
ေတာ်တို့ မျက်ေမှာက် ၌ြပ ေတာ် မူ၏။ 31 ေယ ှု သည် ခရစ်ေတာ် တည်း ဟေူသာ
ဘုရားသခင် ၏သား ေတာ်ြဖစ် ေတာ်မူသည်ကုိ
သင်တို့သည် ယုံ
မည်အေကာင်း ၊ ထုိသို့
ယုံ ၍နာမ ေတာ်အားြဖင့် အသက် ကုိရ မည်အေကာင်း ၊ ဤမျှေလာက်ေရး ထား
လျက် ှိသတည်း။

21
1တဖနေ်ယ ှု သည် တိေဗရိ
အိင်ု နားမှာ
တပည့် ေတာ်တို့ အား ကုိယ်ကုိြပ ေတာ်မူ၏။ ြပ ေတာ်မူသည် အေကာင်းအရာဟူ
မူကား၊ 2 ှ ိမုန် ေပတ ု ှင့် ဒိဒမုု ဟအုမည် ှိေသာ ေသာမ
၊ ဂါလိလဲ ြပည် ကာန
မိ သားနာသေနလ ၊ ေဇေဗဒဲ
၏ သား
ှစ်ေယာက်၊ အြခား ေသာတပည့် ေတာ် ှစ် ေယာက်တို့သည် အတူ
ှိ က၏။ 3 ှ ိ မုန် ေပတ ု က၊ ကျွ ◌ုပ််သည် ငါး ဘမ်းသွားမည် ဟုဆုိ လျှင်၊ ထုိသူ

တို့က၊ အကျွ ်ပ်ု တို့လည်း လိက်ု မည်ဟု ေြပာဆုိ သည် ှင့်ထွက်သွား က၏။ ချက်ြခင်း
ေလှ ထဲသို့ ဝင် ၍
ထုိ ည ့် တင်ွ
တစ် ေကာင်ကုိမျှမရ က။ 4 နနံက် ေရာက် ေသာအခါ ေယ ှု သည်ကမ်း နားမှာ ရပ်
ေတာ်မူ၏။ သို့ ရာတင်ွ ေယ ှု ြဖစ် ေတာ်မူသည်ကုိ
တပည့် ေတာ်တို့သည် မ
သိ က။ 5 ေယ ှု ကလည်း၊ ချစ်သား တို့ ၊ စားစရာတစုံတစ်ခု ှိ သေလာ ဟု ေမး
ေတာ်မူလျှင်၊ မ
ှိပါဟြုပနေ်ြပာ က၏။ 6တဖန် ေယ ှုက၊ ေလှ လက်ျာ ဘက် ၌
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ပုိက်ကွန် ကုိပစ်ချ ေလာ။့ ထုိသို့ ြပ လျှင်ရ လိမ့်မည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး၊ ထုိ
သူတို့သည် ပစ်ချ ၍ များစွာ ေသာငါး တို့ ကုိ အပ်ုမိေသာေကာင့်၊ ပုိက်ကွနကုိ်ဆဲွ ၍မ ရ
ိင်ု။ 7 ထုိအခါ ေယ ှု ချစ် ေတာ်မူေသာတပည့် ေတာ်က၊ ငါတို့သခင် ေပတည်းဟု ေပ
တ ု
အားေြပာဆုိ ၏။ သခင် ြဖစ် ေကာင်း ကုိ ှ ိ မုန် ေပတ ု သည် ကား လျှင်၊ အဝတ်
ကုိ မ
ြခံ ဘဲ ှိ လျက်အေပါ်အကင်္ျ ီ ကုိသာဝတ် စည်း၍ အိင်ု ထဲသို့ ဆင်း ေလ၏။ 8အြခား
ေသာ တပည့် ေတာ်တို့သည် ကမ်း ှင့်မနးီမေဝး အလံ ငါးဆယ် ေလာက် ကွာသည်
ြဖစ်၍၊ ငါး များ ှင့် ပုိက်ကွန် ကုိ ဆဲွငင် လျက်ေလှစီး ၍ လာ က၏။ 9 ကုနး် ေပါ်သို့
ေရာက်ေသာအခါ မီးခဲ ပုံကုိ၎င်း ၊ ကင်ထားေသာငါး ကုိ၎င်း ၊ မုန ့် ကုိ၎င်းေတွ့ြမင် က၏။
10 ေယ ှု ကလည်း၊ ယခု ရ ေသာငါး အချ ိ ကုိ ယူခ့ဲ က ဟမိုန ့် ေတာ်မူ၏။ 11 ှ ိမုန် ေပ
တ ု သည် ေလှေပါ်သို့တက် ၍၊ ငါး ကီး တစ်ရာ ငါးဆယ် သုံး ေကာင် ှင့် ြပည့် လျက် ှိ
ေသာ ပုိက်ကွန် ကုိ ကုနး် ေပါ်သို့ ဆဲွတင် ေလ၏။ ထုိမျှေလာက်များ ေသာ်လည်း ပုိက်ကွန်
သည် မ
စုတ် မြပတ် ှိ ၏။ 12 ေယ ှု ကလည်း၊ လာ ၍နနံက်စာ ကုိစားကေလာ့ ဟု မိန ့် ေတာ်
မူ၏။ သခင် ြဖစ် ေတာ်မူေကာင်း ကုိ တပည့် ေတာ်တို့သည် သိ
ကေသာေကာင့် ကုိယ်ေတာ် သည် အဘယ်သူ နည်းဟ၍ူတစ်စုံတစ်ေယာက် မျှမေမး

မေလျှာက်ဝ့ံ က။ 13 ေယ ှု သည် လာ
၍မုန ့် ှင့် ငါး ကုိယူ ပီးလျှင် သူ တို့အား ေပး ေတာ်မူ၏။ 14 ထုိ ြပေတာ်မူြခင်းကား၊
ေယ ှု သည်ေသ ြခင်းမှ
ထေြမာက် ေတာ်မူသည်ေနာက်၊ တပည့် ေတာ်တို့အား ကုိယ်ကုိ သုံး
ကိမ်ေြမာက်ေသာ ြပ ေတာ်မူြခင်းြဖစ်သတည်း။
15 နနံက်စာကုိ စား
ကသည်ေနာက် ၊ ေယ ှု က၊ ေယာန ၏သား ှိမုန် ၊ ဤ
သူတို့သည် ငါ ့ ကုိ ချစ်သည်ထက်
သင်သည်သာ၍ချစ် သေလာ
ဟု ှိမုန် ေပတ ု အားေမး ေတာ်မူလျှင်၊ ဟတ်ု ပါ၏သခင် ။ ကုိယ်ေတာ် ကုိ အကျွ ်ပ်ု
ချစ် သည်ကုိ ကုိယ်ေတာ် သိ ေတာ်မူ၏ဟု ေလျှာက် ေသာ်၊
ငါ ၏သုိးသူငယ် တို့ ကုိ ေကျွးေမွး ေလာ့ ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။
16တစ်ဖန် ေယ ှုက၊ ေယာန ၏သား ှိမုန် ၊ သင်သည် ငါ ့ ကုိချစ် သေလာ
ဟု ဒတိုယ
အ ကိမ်ေမး ေတာ်မူလျှင်၊ ဟတ်ု ပါ၏သခင် ။ ကုိယ်ေတာ် ကုိ အကျွ ်ပ်ုချစ် သည်ကုိ
ကုိယ်ေတာ် သိ ေတာ်မူ၏ဟေုလျှာက် ေသာ်၊
ငါ ၏ သုိး
တို့ ကုိ ထိနး် ေလာ့ ဟမိုန ့် ေတာ်မူ၏။
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17 ေယ ှုကလည်း၊ ေယာန ၏သား ှိမုန် ၊ သင်သည် ငါ ့ ကုိချစ် သေလာ
ဟု တတိယ
အကိမ်ေမး ေတာ်မူလျှင်၊ သင်သည်ငါ ့ ကုိချစ် သေလာဟု သုံး
ကိမ်ေြမာက်ေအာင် ေမး
ေတာ်မူေသာေကာင့်
ေပတ ု သည်စိတ်နာ သြဖင့်၊ သခင် ၊ ကုိယ်ေတာ် သည်ခပ်သိမ်း ေသာအရာတို့ ကုိသိ
ေတာ်မူ၏။ ကုိယ်ေတာ် ကုိ အကျွ ်ပ်ုချစ် သည်ကုိ ကုိယ်ေတာ် သိ ေတာ်မူ၏ဟု ေလျှာက်
ေသာ်၊ ေယ ှု က၊ ငါ ၏သုိး တို့ ကုိ ေကျွးေမွး ေလာ။့ 18 ငါအမှနအ်ကန် ဆုိ သည်ကား၊
သင်သည်ပျ ိ ေသာ အသက် ှိ စ ်ကုိယ်ကုိကုိယ် ပတ်စည်း ၍
အလို ှ ိ ရာအရပ် သို့ သွားလာ တတ်၏။ သင်သည် အို
ေသာအခါ လက် ှစ်ဘက်ကုိဆန ့် ပီးလျှင်၊ သူတစ်ပါး သည် သင့် ကုိ ပတ်စည်း ၍
သင်အလို မ ှိရာအရပ် သို့ ယူသွား လိမ့်မည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 19 ထုိသို့ မိန ့် ေတာ်
မူေသာ်၊ အဘယ်သို့ ေသာေသ ြခင်းအားြဖင့်ေပတ ုသည် ဘုရားသခင် ၏ဘုနး် ေတာ်
ကုိ ထင် ှားေစမည်အရိပ် ကုိ ေပးေတာ်မူ၏။ ထုိသို့
မိန ့် ေတာ်မူ ပီးမှ ၊ ငါ ့ ေနာက် သို့ လိက်ုေလာ့ ဟု ေပတ ု
အား မိန ့် ေတာ်မူြပန၏်။
20 ေယ ှု ချစ် ေတာ်မူ၍ အထက်က ညစာ
စားေသာအခါ၌ ရင် ေတာ်ကုိမီှ ၍ေလျာင်း လျက်၊ သခင် ၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိ အပ် ှံ ေသာ
သူ ကား အဘယ်သူ နည်းဟု ေမး
ေသာတပည့် ေတာ်သည်လည်း ေနာက် ေတာ်သို့ လိက်ု သည်ကုိ ေပတ ု
သည်လှည့် ၍ြမင် လျှင်၊ 21သခင် ၊ ဤ
သူ၌ အဘယ်သို့ ြဖစ်ပါလိမ့်မည်နည်းဟု ေမးေလျှာက် ေသာ်၊ 22 ေယ ှု က၊ ငါကလာ
သည်ကာလတိင်ုေအာင် ထုိသူ ကုိေန ေစြခင်းငှာငါအလို ှ ိ လျှင်
သင် သည် အဘယ်သို့ ဆုိင်သနည်း။ သင် မူကားငါ ့ ေနာက် သို့ လိက်ုေလာ့ ဟု မိန ့်
ေတာ်မူ၏။ 23 ထုိ စကားေတာ်ကုိေထာက် လျှင်၊ ညီအစ်ကုိ တို့က၊ ထုိ
တပည့် ေတာ်သည် မ
ေသ ရဟုအ ှ ံအြပားေြပာဆုိ က၏။ သို့ ေသာ်လည်း ထုိသူ သည်မ ေသ ရဟု ေယ ှု
မိန ့် ေတာ်မူသည်မ ဟတ်ု။ ငါကလာ သည် ကာလတိင်ုေအာင် ထုိသူ ကုိေန ေစြခင်းငှာငါ
အလို ှ ိ လျှင် သင် သည် အဘယ်သို့ ဆုိင်သနည်းဟု မိန ့ေ်တာ်မူသတည်း။ 24 ထုိ တပည့်
ေတာ်ကား၊ ဤ
အေကာင်း အရာတို့ ကုိ သက်ေသခံ ၍
ေရး ထားေသာသူ ြဖစ် ၏။ 25 သူ ၏သက်ေသခံ ချက်မှန် သည်ကုိ ငါတို့ သိ က၏။
ေယ ှု ြပ ေတာ်မူေသာ အြခား အမှုအရာအများ
ှ ိ
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ေသး၏။ ထုိအမှုအရာ ှိသမျှတို့ ကုိ အသီးအြခားေရး ထားလျှင် ၊ ေြမ ကီး မ ဆ့ံ ိင်ု
ေအာင် ကျမ်းစာ များြပားလိမ့်မည်ဟု ထင်မှတ် ြခင်း ှ ိ၏။
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တမနေ်တာဝ်ထ္ထု။
1 အို ေသာ်ဖိလု ၊ ေယ ှု သည် ေရွးေကာက် ေတာ်မူေသာ တမနေ်တာ် တို့ ကုိ ဝိညာ ်
ေတာ်အားြဖင့် မှာထား ပီးမှ၊ 2အထက် သို့ ေဆာင်ယူြခင်းကုိ ခံေတာ်မူေသာေန မ့ ေရာက်
မီှကာလတင်ွ၊ ြပ မူ သွနသ်င် ေတာ်မူသမျှ တို့ ကုိထုတ်ေဘာ်၍၊ အထက် ကျမ်းစာ ကုိ ငါ
စီရင်ေရးထားပါ ပီ။ 3အေသခံ ေတာ်မူ ပီးလျှင် ၊ တမနေ်တာ် တို့အား အရက် ေလးဆယ်
ပတ်လံးု ကုိယ်ကုိြပ ၍ ဘုရားသခင် ၏ ိင်ုငံ ေတာ် ှင့်စပ်ဆုိင် ေသာအရာ တို့ ကုိ မိန ့်
မက် ေတာ်မူလျက် ၊ မိမိ
အသက် ှင် သည်အေကာင်းကုိ ခုိင်ခ့ံ ေသာ သက်ေသအများ အားြဖင့် ြပ ေတာ်မူ၏။

4 ထုိတမနေ်တာ် တို့ ကုိ စုေဝး
ေစေတာ်မူ ပီးလျှင် ၊ ေယ ု ှလင် မိ မှ မ ထွက် မသွားဘဲ ခမည်းေတာ် ၏ ဂတိ
ကုိငံ့ ေနမည်အေကာင်း မှာ ေတာ်မူ၍၊ ထုိဂတိေတာ်ကုိ ငါ ေဟာေြပာသြဖင့် သင်
တို့သည်ကားသိ ရက ပီ။ 5 ဂတိေတာ်အချက်ဟမူူကား၊ ေယာဟန် သည်ေရ ၌ဗတတိ္ဇံ
ကုိေပး၏။ သင် တို့သည် မ
ကာမြမင့်မီှ သန ့် ှ င်း ေသာဝိညာ ် ေတာ်၌
ဗတ္တိဇံ ကုိခံရကလိမ့်မည် ဟုမိန ့ေ်တာ်မူ၏။ 6 ထုိတမနေ်တာ် တို့သည်လည်းစုေဝး
၍ ၊ သခင် ဘုရား၊ ယခု
အခါ ကုိယ်ေတာ်သည် ဣသေရလ
အမျ ိးသားတို့အား ိင်ုငံ ကုိြပနေ်ပး ေတာ်မူမည်ေလာဟု ေမး
ေလျှာက် ကလျှင်၊ 7သခင်ဘုရားက၊ ခမည်းေတာ် ၏ တနခုိ်းအားြဖင့် စီရင် ေတာ်မူ
ေသာအချနိ် ကာလ ကုိ သိ
ရေသာအခွင့်
သည် သင် တို့ ၌မ ှိ ။ 8 ထုိသို့ မ ှိေသာ်လည်း ၊ သင် တို့အေပါ်သို့ သန ့် ှ င်း ေသာ
ဝိညာ ် ေတာ်ဆင်းသက် ေသာအခါသင်တို့သည် တနခုိ်း ကုိခံရ ၍
ေယ ု ှလင် မိ မှစေသာ ယုဒ ြပည်၊ ှ မာရိ ြပည်၊ ေြမ ကီး စွနး် တိင်ုေအာင် ငါ
၏သက်ေသ ြဖစ် က လိမ့်မည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 9 တမန်ေတာ် တို့သည် ကည့် ှု
လျက်ေန ကစ ်၊ သခင်ဘုရားသည် အထက် သို့ ေဆာင်ယူြခင်းကုိ ခံေတာ်မူ၍၊ မုိဃ်း
တိမ် သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိမျက်ကွယ်ေအာင် ခံယူ ေလ၏။ 10 ထုိသို့ က ေတာ်မူသည်ကုိ
တမနေ်တာ်တို့သည် ေကာင်းကင် သို့
ေစ့ေစ့ ကည့်ေမျှာ်လျက် ေန
ကစ ် တင်ွ၊ လူ
ှစ် ေယာက်တို့သည် ြဖ စင် ေသာအဝတ်ကုိ ဝတ်ဆင် လျက် တမန်ေတာ် တို့အနား

မှာေပါ်လာ ၍ ၊ 11 အိဂုါလိလဲ လူ တို့ ၊ အဘယ်ေကာင့် ေကာင်းကင် သို့
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ကည့်ေမျှာ် လျက်ေန ကသနည်း။ သင် တို့ ှင့်ခွာ၍ ေကာင်းကင် သို့ ေဆာင်ယူ ြခင်း
ကုိ ခံေတာ်မူေသာထုိ ေယ ှု သည် သင်တို့မျက်ေမှာက် ၌ ေကာင်းကင် သို့
ကသွား ေတာ်မူသည်နည်းတူ တဖန်ကလာ ေတာ်မူလတံ့ ဟေုြပာဆုိ ၏။ 12 ထုိအခါ
ေယ ု ှလင် မိ ှင့်ဥပုသ်ေန ့တစ်ေနခ့ရီး သာကွာ ၍ သံလင်ွ အမည် ှိေသာေတာင် မှ
ေယ ု ှလင်
မိ သို့
တမနေ်တာ်တို့သည် ြပန် က၏။ 13 ေရာက် ကလျှင် ၊ ေပတ ု
၊ ယာကုပ် ၊ ေယာဟန် ၊ အနေ္ြဒ ၊ ဖိလိပ္ပု
၊ ေသာမ
၊ ဗာေသာလမဲ
၊ မဿဲ ၊ အာလဖဲ
၏သားယာကုပ် ၊ ှ ိမုန် ေဇလတ်ု ၊ ယာကုပ် ညီ ယုဒ
တို့သည် တည်း ေနရာ အိမ်အထက် ခနး်သို့ တက် က၏။ 14 ထုိသူ အေပါင်း တို့သည်
ေယ ှု ၏မယ်ေတာ် မာရိ မှစ၍ မိနး်မ တို့ ှင့် ၎င်း ၊ ညီ
ေတာ်တို့ ှင့်၎င်း၊ တစ် ညီတစ် ွတ်တည်း ကိ းစား ၍ ဆုေတာင်း ပဌနာြပ လျက်
ေန က၏။ 15 ထုိ အခါ အေရအတက်ွအားြဖင့်တရာ ှစ်ဆယ် ေသာတပည့် ေတာ်
တို့၏အလယ် ၌
ေပတ ု သည်ထ ၍၊ 16 ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ ေယ ှု ကုိဘမ်းဆီး ေသာသူ တို့အား လမ်းြပ
ေသာယုဒ ှကာ ုတ်ကုိ ရည်မှတ် ၍သန ့် ှ င်း ေသာဝိညာ ် ေတာ်သည်ဒါဝိဒ် မင်း၏ ှ တ်
ြဖင့် ဗျာဒိတ် ထားေတာ်မူ ှင့် ေသာကျမ်းစာ ချက်အတိင်ုး မြပည့်စုံ ဘဲ မေနရ။ 17 ထုိသူ
သည် ငါ တို့ ှင့် ေရတက်ွ ဝင်ြခင်းသို့ ေရာက်၍ ဓမ္မဆရာ
၏အရာ ကုိခံရ ပီ။ 18 ထုိသူ သည် မတရား
ေသာအမှုအတက်ွြဖင့်ရ ေသာအခ ှင့် ေြမ တစ်ကွက်ကုိဝယ် ပီးမှ၊ ေမှာက် လျက်ကျ
လဲ၍ ဝမ်း ကဲွ သြဖင့်
အ အူများေပါက် ေလ ပီ။ 19 ထုိအေကာင်းအရာကုိ ေယ ု ှလင် မိ ၌ေန ေသာ သူ
အေပါင်း တို့သည်သိ ၍ မိမိ
တို့ဘာသာ အားြဖင့်ထုိ
ေြမ ကုိ အေကလဒ
ဟေုခါ်တင်ွ က၏။ အနက်ကားေသွး ေြမ ဟု ဆုိလို သတည်း။ 20ဆာလံ ကျမ်းစာ ၌
လာ သည်ကား၊ သူ
၏ေနရာ အရပ်သည် လဆိူတ်ညံ ရာအရပ်ြဖစ် ပါေစ။ ေန
ေသာသူ
မ ှိ ပါေစ ှင့်။ သူ
၏အရာ ကုိလည်းအြခား သူရ ပါေစဟု ေရးမှတ်သတည်း။ 21 ထုိေကာင့် ေယာဟန်
သည် ဗတ္တိဇံ
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ကုိ ေပးသည်ကာလ မှစ၍ ၊ 22သခင် ေယ ှု သည် ငါ တို့ ှင့ခွ်ာ၍အထက် သို့ ေဆာင်ယူ
ြခင်းကုိ ခံေတာ်မူသည့်ေနရ့က် တိင်ုေအာင် ၊ တပည့်
ေတာ်တို့ ှင့်အတထွူက် ဝင် သွားလာေတာ်မူေသာကာလ ပတ်လံးု ငါ တို့ ှင့်ေပါင်းေဖာ်
၍ေနေသာသူ တစ်စုံတစ်ေယာက် သည်၊ ထုိသခင် ထေြမာက် ေတာ်မူသည် အေကာင်း
ကုိေဟာေြပာ၍ ငါ တို့ ှင့်အတူ သက်ေသခံ ြဖစ် ရမည် ဟု ေပတ ုေြပာဆုိ၏။ 23 ဗာ ှ
ဗ ဟု ေခါ်ေဝါ် ၍ ယုတ္တု
အမည်သစ်ကုိရေသာ ေယာသပ် ှင့် မဿိ ကုိခန ့ထ်ား၍ ၊ 24ဤသို့ဆုေတာင်း က၏။

25လအူေပါင်း တို့၏ စိတ် ှလံးုကုိသိေတာ်မူေသာသခင် ဘုရား၊ ယုဒ
ှကာ ုတ်သည် မိမိ
ေနရာ အရပ်သို့
သွား အံေ့သာငှာဓမ္မဆရာ ၏အရာ၊ တမနေ်တာ် ၏အရာမှ ေရွ ေလျာ့ ေဖာက်ြပနသ်ည်
ြဖစ်၍၊ ထုိအရာကုိခံ
ေစြခင်းငှာဤ သူ ှစ် ေယာက်တို့တင်ွ ေရွးေကာက် ေတာ်မူေသာသူ ကုိ ြပ ွှန် ေတာ်မူ
ပါဟု ဆုေတာင်း ပီးမှ၊ 26 စာေရးတံ ချ ကသြဖင့် မဿိ သည်စာေရးတံ ကုိရ ၍ ၊ တစ်
ကျပ်ိ တစ်ပါးေသာတမနေ်တာ် တို့ ှင့်
ေရတက်ွ ဝင် ြခင်းသို့ ေရာက်ေလ၏။

2
1 ပင်ေတကုတ္ေတ ပဲွေန ့ေရာက် ေသာအခါ
ထုိသူအေပါင်း တို့သည် တစ်ညီတစ် ွတ် တည်းစည်းေဝး ၍ေန က၏ 2 ထုိအခါ
ေလ ြပင်း မုနတိ်င်ုးက့ဲသို့ ေသာ အသံ သည်တခဏြခင်း တင်ွ ေကာင်းကင် မှ လာ၍၊ ထုိ
သူ
တို့ ေန
ထုိင်ေသာအိမ် ကုိြဖည့် ေလ၏။ 3 ထုိခဏြခင်းတင်ွကဲွြပား ေသာ လျှာ တို့သည်မီး
လျှာက့ဲသို့ ထင် ှား ၍ ၊ ထုိသူ
အသီးသီး တို့အေပါ် ၌တည်ေနက၏။ 4 ထုိသူအေပါင်း တို့သည်လည်း သန ့် ှ င်း ေသာ
ဝိညာ ် ေတာ် ှင့်ြပည့် ၍၊ ဝိညာ ် ေတာ်သည်ေဟာေြပာ ေသာ အခွင့်ကုိ ေပး
ေတာ်မူသည်အတိင်ုး
အမျ ိး မျ ိ း ေသာဘာသာ စကားအားြဖင့် ေဟာေြပာ က၏။ 5 ထုိ ကာလအခါ၊
ေကာင်းကင် ေအာက် တင်ွ ှိ ေလသမျှေသာလမူျ ိ း ထဲက ဘုရားကုိ ိုေသ ေသာ ယုဒ
လတိူု့ သည် ေယ ု ှလင် မိ ၌
တည်း ေနကသတည်း။ 6 ထုိ အသံ ကုိကားရေသာအခါ၊ လမူျား တို့သည်စုေဝး လာ
ကလျှင်၊ အသီးသီး
အြခားြခားေသာ မိမိ
တို့ ဘာသာ
စကားြဖင့် တမနေ်တာ် တို့ေဟာေြပာ သည်ကုိကား ရ၍
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မှုိင်ေတွ လျက် ှိေနက၏။ 7 ထုိလအူေပါင်းတို့သည် အံဩ့
မိနး်ေမာ ေတေွဝလျက် ှိ၍၊ ယခု
ေဟာေြပာ ေသာသူအေပါင်း တို့သည် ဂါလိလဲ လြူဖစ် ကသည် မ ဟတ်ုေလာ။ 8 သို့
ဟတ်ုလျှင်ငါ တို့သည် အသီးသီး
ေမွးဘွား ရာဌာန၏ ဘာသာ
စကားများကုိ ကား ရသည်ကား အဘယ်သို့ နည်း။ 9 ပါသိ ြပည်မှစ၍ ေမဒိ ြပည်၊
ဧလံ
ြပည်၊ ေမေသာေပါဘာမိ ြပည်၊ ယုဒ
ြပည်၊ ကပ္ပေဒါကိ ြပည်၊ ပုနတ္ု
ြပည်၊ အာ ှိ ြပည်၊ 10 ြဖ ဂိ ြပည်၊ ပမ်ဖုလိ ြပည်၊ အဲဂုတ္တု
ြပည်၌ေနေသာသူ၊ ကုေရေန
မိ ှင့်စပ်ေသာ လိဗု
ေကျးလက် ၌ ေနေသာ သူ၊ ေရာမ
မိ မှလာေသာဧည့်သည် များ၊ ယုဒ
လြူဖစ်ေစ ၊ ဘာသာဝင် ြဖစ် ေစ၊ 11 ကေရေတ ြပည်သား၊ အာရပ် ြပည်သား၊
အသီးအသီးြဖစ်ကေသာငါတို့အားဤသူ များသည် ဘုရားသခင် ၏ အံဘွ့ယ် ေသာအမှု
တို့ ကုိ ငါ တို့အမျ ိးဘာသာ စကားြဖင့် ေဟာေြပာ ကသည်ကုိ ကား ရပါသည်တကား
ဟု အချင်းချင်းေြပာဆုိ က၏။ 12 ထုိလအူေပါင်း တို့သည် မိနး်ေမာ ေတးွေတာ ေသာ
စိတ် ှိသည် ှင့် ၊ ဤအမှုအရာသည်အဘယ်သို့ ေသာ အမှုအရာြဖစ် သနည်းဟု တစ်
ေယာက်ကုိတစ်ေယာက်ေြပာဆုိ က၏။ 13လအူချ ိ တို့က၊ ဤသူတို့
သည်ချ ိေသာစပျစ်ရည် ှင့် ြပည့်ဝ သည်ဟု က့ဲရဲ
ေြပာဆုိ က၏။ 14 ထုိအခါတကျပ်ိ တပါးေသာ တမနေ်တာ်တို့ ှင့်တကွ ေပတ ု သည်
ထ လျက် ၊ ထုိသူ
တို့ ကုိ ကျယ်ေသာ အသံ
ှင့်ေဟာေြပာ သည်ကား၊ ေယ ု ှလင် မိ သား တို့ ှင့် ယုဒ လူ အေပါင်း တို့ ၊ သင်

တို့သည် ဤ
အရာကုိ သိမှတ် ၍
ငါ ့ စကား ကုိေစ့ေစ့နာခံ ကေလာ။့ 15ယခုအချနိက်ားနနံက် တချက်တီး အချနိ် သာ
ှိသည် ြဖစ်၍ ၊ သင် တို့ထင် သည်အတိင်ုး
ဤသူ တို့သည် ယစ်မူး ကသည်မ ဟတ်ု။ 16ဤအရာကားပေရာဖက် ေယာလ ေဟာ
ဘူးေသာအရာ
ြဖစ် သတည်း။ 17 ေဟာဘူးအချက်ကား၊ ေနာင် ကာလ ၌
လမူျ ိ း တကာ တို့ အေပါ် သို့ ငါ ၏ဝိညာ ် ေတာ် ကုိ ငါ သွနး်ေလာင်း မည်။ သင်
တို့၏သား သမီး တို့သည် ပေရာဖက် ဉာဏ် ှင့် ေဟာေြပာရ ကလိမ့်မည်။ အသက်
ငယ်ေသာသူ တို့သည် ဗျာဒိတ် ူပါ ံု တို့ ကုိ ြမင် ရ ကလိမ့်မည်။ အသက် ကီး ေသာသူ
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တို့သည်လည်း
နမိိတ် အိပ်မက် တို့ ကုိ ြမင်မက် ရ က လိမ့်မည်။ 18 ထုိ ကာလ ၌ လည်း ငါ
၏အမှု ကုိေဆာင်ရွက်ေသာေယာက်ျား မိနး်မ တို့ အေပါ်သို့ ငါ ၏ဝိညာ ် ေတာ်ကုိ ငါ
သွနး်ေလာင်း ၍၊ သူတို့သည် ပေရာဖက် ဥာဏ် ှင့် ေဟာေြပာရကလိမ့်မည်။ 19အထက်
မုိးေကာင်းကင် ၌
အံဘွ့ယ် ေသာအရာတို့ ကုိ၎င်း ၊ ေအာက် အရပ်ေြမ ကီး ေပါ်၌ ေသွး ၊ မီးလျှ ံ ၊ မီးခုိး
တည်းဟေူသာပုပ္ပ နမိိတ်တို့ ကုိ၎င်း ငါြပ မည်။ 20ထာဝရ ဘုရား၏ ထူးြမတ် ေသာ
ေန ့ ကီး မတိင်ုမီှ ၊ ေန
သည်ေမှာင်မုိက် အတိြဖစ်လိမ့်မည်။ လ
သည်လည်း ေသွး ြဖစ်လိမ့်မည်။ 21 ထုိအခါထာဝရ ဘုရားကုိ ပဌနာ
ြပ ေသာသူ ှိသမျှ တို့သည် ကယ်တင် ေတာ်မူြခင်းသို့ ေရာက်ရက လတံဟ့ု ဘုရား
ဗျာဒိတ် ေတာ် ှိ၏။ 22ဣသေရလ လူ တို့ ၊ ငါစ့ကား ကုိနားေထာင် ကေလာ။့ သင်တို့
သိ ကသည့်အတိင်ုး
နာဇရက် မိ သားေယ ှု သည် ထူးဆနး်ေသာတနခုိ်း ၊ နမိိတ် လက္ခဏာ၊ အံဘွ့ယ် ေသာ
အမှုတို့ ကုိ သင် တို့တင်ွ ြပ ရေသာ အခွင့် ှင့် ဘုရားသခင် ေပးေတာ်မူေသာသက်ေသ
ကုိ ရေသာသူ ြဖစ်၍၊ 23 ဘုရားသခင် ြပဌာနး် ေတာ်မူေသာ အလို
ေတာ်အားြဖင့်၎င်း ၊ အနာဂတံသဉာဏ် ေတာ်အားြဖင့် ၎င်း၊ အပ် ှံ ြခင်းကုိခံေသာ ထုိ
ေယ ှုကုိ သင်တို့သည် ဘမ်းဆီး၍ မတရား
ေသာ သူတို့လက် ြဖင့်
လက်ဝါးကပ်တိင်ု၌ ိုက် ၍ ကွပ်မျက် က ပီ။ 24 ထုိသူ ကုိ ေသ
ြခင်းေဝဒနာသည် အစ ်ချည်ေ ှာင် ချ ပ်ကုိင်၍မ ြဖစ် ိင်ုသည် ှင့်၊ ထုိေဝဒနာ
ကုိ ဘုရားသခင် သည် ချွတ်ပယ် ၍ထေြမာက် ေစ ေတာ် မူ ပီ။ 25 ထုိ သူ ကုိ
အေကာင်းြပ လျက် ဒါဝိဒ် မင်းက၊ ငါ သည်ထာဝရဘုရား ကုိ အစ ်မြပတ် မျက်ေမှာက်
ြပ ၏။ အေကာင်းမူကား ငါ ့လက်ျာ ဘက်၌
တည် ှိ ေတာ်မူသည်ြဖစ်၍ငါသည်လှုပ် ှား ြခင်းမ ှိရ။ 26 ထုိေကာင့်
ငါ ့ စိတ် ှလံးုသည် သာယာ
ြခင်း၊ ငါ ့ ဝိညာ ် သည်လည်း
ရွှင်လနး် ြခင်း ှ ိ၏။ ထုိမှတပါး ငါ ့အသား သည် ေြမာ်လင့် လျက် ကျနိး်ဝပ် လိမ့်မည်။

27အေကာင်းမူကား ၊ ကုိယ်ေတာ်သည်အကျွ ်ပ်ု ၏ဝိညာ ် ကုိ မရဏာ
ိင်ုငံ၌ ပစ် ထားေတာ်မ မူ။ ကုိယ်ေတာ် ၏သန ့် ှ င်း ေသာသူ အားလည်း ပုပ်စပ်

ြခင်းကုိ ှ ိ ေစေတာ်မ မူဘဲလျက်၊ အသက် ှင်ြခင်းလမ်း ကုိ ြပ ွှန် ေတာ်မူလိမ့်မည်။
28 မျက် ှာ ေတာ်ကုိ ဖူးြမင်ရေသာအားြဖင့်ဝမ်းေြမာက် ေသာစိတ် ှင့်
အကျွ ်ပ်ု ကုိ ြပည့်စုံ ေစေတာ်မူလိမ့်မည်ဟုဒါ ဝိ ဒ် ဆုိ သတည်း။ 29 ညီအစ်ကုိ တို့ ၊
အမျ ိး၏အဘ ြဖစ်ေသာ ဒါဝိဒ် ၏အေကာင်း ကုိ ငါသည် သင် တို့အား
အတည့်အလင်း ေြပာ ပါရေစ ။ ထုိ
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ဒါဝိဒ်သည် ေသ
၍
သဂ ဟ် ေသာတင်ွး သည် ယခု
တိင်ုေအာင် ငါ တို့ ၌ ှိ ၏။ 30 ထုိ သူသည် မိမိ
အမျ ိးအ ယ်ွထဲက
လဇူာတိ အားြဖင့် ခရစ်ေတာ် ကုိ ဘုရားသခင် ထေြမာက်ေစ၍ မိမိ
ပလ္လ င် ေပါ်မှာ တင် ေတာ်မူမည်အေကာင်း
ဓိဋ္ဌာန်
ကျနိဆုိ် ေတာ်မူသည်ကုိ ပေရာဖက်
ဥာဏ်အားြဖင့သိ် ၍၊ 31 ခရစ်ေတာ် ၏ထေြမာက် ြခင်းအေကာင်း ကုိရည်မှတ် လျက်၊
ထုိခရစ်ေတာ်၏စိတ်ဝိညာ ်ကုိ မရဏာ
ိင်ုငံ၌
ပစ် ထားေတာ်မ မူ။ အသား
သည်လည်း ပုပ်စပ် ြခင်းသို့ မ ေရာက် ဟု အနာဂတံသဥာဏ် ှင့် ေဟာ ေလ၏။ 32 ထုိ
ေယ ှု ကုိ ဘုရားသခင် ထေြမာက် ေစေတာ်မူသည်ကုိ ငါ တို့ ှ ိသမျှ သည် သက်ေသခံ
ြဖစ် က၏။ 33 ထုိသို့ ဘုရားသခင် သည် လက်ျာ လက်ေတာ် ှင့် ချးီေြမာက် ေတာ်မူ
သြဖင့်၊ ထုိသခင်သည် ဂတိ
ေတာ် ှင့် ယှ ်ေသာသန ့် ှ င်း ေသာဝိညာ ် ေတာ်ကုိ ခမည်းေတာ် ထံ၌ ခံ ပီြဖစ်၍သင်
တို့ သိြမင် ကား ရေသာအရာကုိ သွနး်ေလာင်း ေတာ်မူ၏။ 34 ဒါဝိဒ် သည် ေကာင်းကင်
သို့ မ တက် ေသး၊ 35 သို့ ရာတင်ွ ထာဝရ ဘုရားက၊ သင် ၏ရနသူ် တို့ ကုိ သင် ၏ ေြခ
တင်ရာငါမ ချ မထားမီှတိင်ုေအာင်ငါ ့ လက်ျာ ဘက်၌ ထုိင် ေနေလာ့ဟု ငါ ့ သခင် အား
မိန ့် ေတာ်မူသည်ဟု ဒါဝိဒ် စကား ှိ၏။ 36 ထို့ ေကာင့် သင် တို့သည်လက်ဝါးကပ်တိင်ု
မှာ ကွပ်မျက်ေသာေယ ှု ကုိဘုရားသခင် သည် ခရစ်ေတာ် ၌ ၎င်း ၊ အစုိးရေသာအ ှင်
အရာ၌၎င်း ခန ့ထ်ား ေတာ်မူသည်အေကာင်း ကုိ ဣသေရလ
အမျ ိးသား အေပါင်း တို့ အတပ် အမှန် သိမှတ် ကေလာဟ့ု ေပတ ုေဟာေလ၏။
37 ထုိသူတို့သည်ကား ရလျှင်
စိတ် ှလံးုပူပန် ြခင်း ှ ိ၍၊ ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ အဘယ်သို့ ြပ ရပါမည်နည်းဟု ေပတ ု
မှစ၍ အြခား ေသာတမနေ်တာ် တို့အား
ေမးြမနး် က၏။ 38 ေပတ ု ကလည်း ၊ သင် တို့၏အြပစ် ကုိလတ်ွ ေစြခင်းငှာ
ေနာင်တရ ၍ တစ်ေယာက်မျှမကင်း၊ ေယ ှု ခရစ် ၏ နာမ
၌
ဗတ္တိဇံ ကုိခံ ကေလာ။့ သို့ ြပ လျှင် သန ့် ှ င်း ေသာဝိညာ ် ေတာ်တည်းဟေူသာဆု
ေကျးဇူး ေတာ်ကုိ ခံရ ကလိမ့်မည်။ 39အေကာင်းမူကား ၊ ဂတိ
ေတာ်သည် သင် တို့ ှင့်၎င်း ၊ သင် တို့၏သားသမီး တို့ ှင့် ၎င်း၊ ေဝး
ေသာ သူ
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တို့တင်ွ
ငါ တို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရ ဘုရား ေခါ် ေတာ်မူသမျှ ေသာသူတို့ ှင့်၎င်း ဆုိင်သည်
ဟု ေဟာ ၏။ 40 ထုိမှတစ်ပါးသေဘာ မေြဖာင့်ေသာ ဤ
အမျ ိး မှ
ကယ်တင် ြခင်း သို့ ေရာက် ကေလာ့ဟ၍ူအထူးထူး အြပား ြပား ေသာ စကား ှင့်
သက်ေသခံ ၍
တိက်ုတနွး် ေသွးေဆာင် ေလ၏။ 41 ထုိစကား ကုိ အသင့် ှလံးု သွင်းမိေသာ သူ
တို့သည် ဗတ္တိဇံ
ကုိခံ၍ ၊ ထုိ
ေန ့၌ အေရအတက်ွအားြဖင့်သုံးေထာင် မျှေလာက် ေသာ သူ
တို့သည်ဝင် က၏။ 42 ထုိသူများသည် တမနေ်တာ် တို့၏ ဆုံးမ
ဩဝါဒကုိခံြခင်း၊ အေပါင်း အသင်းဖွ့ဲြခင်း၊ မုန ့် ကုိဖ့ဲ ြခင်း၊ ပဌာနာ
ြပ ြခင်းတို့ ကုိ အ မဲေဆာင်ရွက် ၍ေန က၏။ 43 လူ အေပါင်း တို့သည်ေကာက်လန ့်
ြခင်း ှ ိသည်ြဖစ် ၍
တမန်ေတာ် တို့သည် များစွာ ေသာနမိိတ် လက္ခဏာ၊ အံ့ဘွယ် ေသာအမှုတို့ ကုိ ြပ
က၏။ 44 ယုံ ကည် ေသာ သူ
အေပါင်း တို့သည် တစုတေဝး
တည်းေန ကသြဖင့်၊ မိမိတို့ ၌ ှိသမျှ ကုိဆက်ဆံ ၍ သုံးေဆာင်က၏။ 45 မိမိတို့ဥစ္စာ
ပစ္စည်း များကုိေရာင်း ပီးလျှင်၊ လမူျား ဆင်းရဲ သည်အတိင်ုး
အသီးအသီး တို့အား ေဝငှ ြခင်းကုိ ြပ က၏။ 46 ထုိသူတို့သည်လည်း ဗိမာန် ေတာ်၌
ေနတိ့င်ုး အစ ်တစ် ညီတစ် ွတ်တည်းေန ၍ ၊ ကုိယ်အိမ် ၌ မုန ့် ကုိဖ့ဲ
လျက် ကည်ြဖ ရွှင်လနး် ဝမ်းေြမာက်ေသာစိတ် ှင့်
အစာ အာဟာရကုိသုံးေဆာင် က၏။ 47 ဘုရားသခင် ကုိလည်း ချးီမွမ်း ၍ လူ
အေပါင်း တို့ ေ ှ မှာ မျက် ှာ ပွင့်လနး်ြခင်း အခွင့် ကုိရ က၏။ ကယ်တင် ြခင်းသို့
ေရာက်ေသာသူ တို့ ကုိလည်း ေနစ့ ်မြပတ်သခင် ဘုရားသည် သင်းဝင်ေစေတာ်မူ၏။

3
1 ထုိအခါ ပဌနာ ြပ ရေသာ သုံးချက်တီး အချနိ် ၌
ေပတ ု ှင့်
ေယာဟန် တို့သည် ဗိမာန် ေတာ်သို့
တက် က သည် ှိေသာ်၊ 2အမိ ဝမ်း တင်ွးကပင် ေြခမစွမ်း ေသာ သူ
တစ် ေယာက်ကုိ သူတစ်ပါးတို့သည်ထမ်း လျက်လာက၏။ ဗိမာန်
ေတာ်သို့ ဝင် ေသာသူတို့ မှာ
စွန ့် ကဲ ြခင်းကုိခံ ေစြခင်းငှာ ၊ တင့်တယ် အမည် ှိေသာ တံခါး နား မှာ ထုိသူ
ကုိထား ေလ့ ှ ိ၏။ 3 ေပတ ု ှင့် ေယာဟန် တို့သည် ဗိမာန် ေတာ်သို့ ဝင် မည် လာက
သည်ကုိ ထုိသူ
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သည်ြမင် လျှင် စွန ့် ကဲ ပါဟု ေတာင်း ေလ၏။ 4 ထုိအခါ ေပတ ု ှင့် ေယာဟန်
တို့သည် ထုိသူ
ကုိ ေစ့ေစ့ ကည့် ှု၍ ငါ တို့ အား ေမျှာ် ကည့် ေလာ့ဟု ဆုိ လျှင်၊ 5 ထုိ သူ သည်
တစ်စုံတစ်ခု ကုိ ရ
မည်ဟုစိတ်ထင် ှင့် တမနေ်တာ်တို့ ကုိေမျှာ် ကည့် လျက်ေန၏။ 6 ေပတ ု ကလည်း၊
ငါ ၌ေရွှ ေငွ မ ှိ ။ ှ ိ သည်အရာ ကုိသင့် အားငါ ေပးမည်။ နာဇရက် မိ သားေယ ှု
ခရစ် ၏ နာမ
ေတာ်အားြဖင့် ထ ၍
လှမ်းသွား ေလာ့ဟုဆုိ လျက်၊ 7 သူ ၏လက်ျာ လက် ကုိ ကုိင်ဆဲွ ချ ီက ေလေသာ
ခဏြခင်း တင်ွ၊ ေြခ ှစ်ဘက်ဖမျက်စိ တို့သည် စွမ်းအား ကုိ ရသြဖင့်၊ 8 ု တ်တရက်ထ
၍ မတ်တပ် ရပ် ပီးလျှင် လှမ်းသွား ေလ၏။ သွား လျက်၊ ခုန် လျက်၊ ဘုရားသခင် ကုိ
ချးီမွမ်း လျက်၊ တမနေ်တာ် တို့ ှင့်အတူ ဗိမာန် ေတာ်သို့ ဝင် ေလ၏။ 9 ထုိသို့ လှမ်းသွား
၍
ဘုရားသခင် အား ချးီမွမ်း သည်ကုိ လူ
အေပါင်း တို့သည် ြမင် ေသာအခါ၊ 10 ထုိသူ သည် ဗိမာန် ေတာ်၏တင့်တယ် တံခါး
နားမှာ
စွန ့် ကဲ ြခင်းကုိခံ၍ ထုိင် ေနေသာသူ ြဖစ် သည်ကုိ သိ
ကေသာေကာင့်၊ သူ
၌ြဖစ် သည် အမှု ကုိအံဩ့ မိနး်ေမာ ေတေွဝြခင်း ှ ိ ၍၊ 11 ထုိသူ သည် ေပတ ု
ှင့်
ေယာဟန် ကုိ အမီှြပ လျက် ှိ ရာအရပ်၊ ေ ှာလ မုန် ကနားြပင် အမည် ှိ ေသာ
ကနားြပင်သို့ ေြပးဝင်၍ စုေဝး က၏။ 12 ေပတ ု သည် ြမင် လျှင်၊ ဣသေရလ
လူ တို့ အဘယ်ေကာင့် ဤ အမှုကုိ အံဩ့
ကသနည်း။ ဤသူ
သည် လှမ်းသွား ိင်ုေသာအခွင့်ကုိ ငါတို့သည်ကုိယ် တနခုိ်း ၊ ကုိယ်သီလ အားြဖင့်
ေပး ဘိသက့ဲသို့ အဘယ်ေကာင့် ငါ တို့ ကုိ ေစ့ေစ့ ကည့် ှု ကသနည်း။ 13အာြဗဟံ ၊ ဣ
ဇာက် ၊ ယာကုပ် တို့၏ဘုရားသခင် ၊ ငါ တို့ ဘုိးေဘး များ၏ ဘုရားသခင် သည် မိမိ
သား ေတာ်၏ ဘုနး် ကုိထင် ှားေစေတာ်မူ ပီ။ ထုိသခင် ကုိ သင် တို့သည် ပိလတ် မင်း
လက်သို့အပ် ှံ ၍ ၊ ထုိမင်း သည် လွှတ် မည်အ ကံ ှိ ေသာ်လည်းသင်တို့သည် ထုိသခင်
ကုိြငင်းပယ် က၏။ 14သန ့် ှ င်း ေြဖာင့်မတ် ေတာ်မူေသာ သခင်ကုိြငင်းပယ် ၍ ၊ လူ
အသက်ကုိ သတ်ြခင်း၊ အြပစ် ှိေသာသူ
တစ်ေယာက်ကုိ ရ
မည်အေကာင်း ေတာင်းပန် သြဖင့်၊ 15 အသက် ှင် ြခင်းသို့ ပို့ ေဆာင်ေတာ်မူေသာ
အ ှင် ကုိ ကွပ်မျက် က ပီတကား၊ ထုိအ ှင် ကုိ ဘုရားသခင် သည် ေသ
ြခင်းမှ ထေြမာက် ေစေတာ်မူသည်ကုိ ငါ တို့သည် သက်ေသခံ ြဖစ် က၏။ 16 ထုိ
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သခင်ကုိ ယုံကည် ြခင်းအားြဖင့် ထုိသခင် ၏နာမ ေတာ်သည် သင်တို့ သိ ြမင် ေသာ
ဤသူ
အား အစွမ်း
ကုိ ေပးေတာ်မူ ပီ။ ထုိသခင် ေကာင့် ရေသာ ယုံကည် ြခင်းသည် သင် တို့မျက်ေမှာက်
တင်ွ ဤသူ
၌ေစ့ စုံြခင်း အခွင့်ကုိေပး ၍ ှိေလ ပီ။ 17ယခု လည်း
ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ သင်တို့ မှစ၍အစုိးရ ေသာသူတို့သည် မ
သိဘဲလျက်ထုိသို့ ြပ ကသည်ကုိ ငါသိ ၏။ 18 ခရစ်ေတာ် သည် အေသ
ခံရမည်ဟု ပေရာဖက် အေပါင်း တို့သည် ေဟာေြပာ ၍၊ ဘုရားသခင် ေဘာ်ြပေတာ်မူ
ှင့်ေသာအမှု ကုိ ထုိသို့အားြဖင့် ပီးစီး ေတာ်မူ ပီ။ 19 ထုိေကာင့် ထာဝရဘုရားထံ ေတာ်မှ
ချမ်းဧ ေသာအချနိ် ကာလသည် ေရာက်လာ ၍၊ 20 သင် တို့အဘို့ အလိုငှာ ခန ့ထ်ား
ေတာ်မူ ှင့်ေသာ ေယ ှု ခရစ် ကုိ ေစလွှတ် ေတာ်မူမည်အေကာင်း၊ သင် တို့ အြပစ် များ
ကုိ ေြပ ေစြခင်းငှာ ေနာင်တရ ၍
စိတ်ေြပာင်းလဲ ြခင်းသို့ ေရာက်ကေလာ။့ 21ကမ္ဘာ ဦးမှစ၍ သန ့် ှ င်း ေသာပေရာဖက်
ဆရာေတာ်တို့ ှ တ် ြဖင့်
ဘုရားသခင် ဗျာဒိတ် ထားေတာ်မူေသာ ထုိကပ်ကာလ၊ အလံးုစုံ
ေသာအရာတို့ ကုိ အသစ်ြပ ြပင် ေတာ်မူေသာ ကပ်ကာလ မ ေရာက်မီှတိင်ုေအာင်
ေကာင်းကင် ဘုံသည် ထုိခရစ်ေတာ် ကုိ ခံယူ
သိမ်းဆည်း ရ မည်။ 22 ငါ တို့ ဘုိး ေဘး များ တို့ အား လည်း ေမာ ေ ှ က၊ သင်
တို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရ ဘုရားသည်၊ သင် တို့ အမျ ိးသား ချင်းတို့အထဲ ၌ ငါ ှင့်
တူ ေသာ ပေရာဖက် တစ်ပါးကုိ သင်တို့ အဘို့ ေပါ်ထွနး် ေတာ်မူမည်။ ထုိပေရာဖက်
ေဟာေြပာ ေသာအရာ တို့ ကုိ သင် တို့သည် နားေထာင် ရ ကမည်။ 23 အကင်သူသည်
ထုိပေရာဖက် ၏စကားကုိနား မ ေထာင်ဘဲေနအံ့ ၊ ထုိသူသည် မိမိအမျ ိး ထဲက
ပယ် ှင်း ြခင်းကုိ ခံရမည်ဟေုဟာ၏။ 24 ပေရာဖက် ှေမွလ မှစ၍ ေနာက် ေဟာ ေသာ
ပေရာဖက် ှိသမျှ တို့သည် ဤ
သည်ေနရ့က် ကာလကုိ ေဟာေြပာ ြပ ွှန်က ပီ။ 25သင် တို့သည် ပေရာဖက် အမျ ိး
အ ယ်ွ ြဖစ် က၏။ ဘုရားသခင် သည် အာြဗဟံ ကုိ၊ သင် ၏ အမျ ိးအ ယ်ွအားြဖင့်
လမူျ ိ း အေပါင်း တို့သည် ေကာင်း ကီး မဂင်္လာကုိခံရကလိမ့်မည်ဟု ဗျာဒိတ်ထားေတာ်
မူ၍၊ ငါ တို့ ဘုိးေဘး
များတို့အား
ေပး ေတာ်မူေသာ ပဋိညာ ် တရားေတာ် ှင့် သင်တို့သည်ဆုိင် က၏။ 26သင် တို့တင်ွ
မိမိဒစု ိုက် တို့ ကုိ က ်ေ ှာင် ပယ် ှားေသာသူ ှိသမျှ တို့ အား ေကာင်း ကီး မဂင်္လာ
ကုိေပးေစြခင်းငှာဘုရားသခင် သည်မိမိ သားေတာ် ေယ ှု ကုိ ထေြမာက် ေစေတာ်မူ ပီး
လျှင်၊ သင် တို့ ှ ိရာသို့ ေ ှးဦးစွာ ေစလွှတ်
ေတာ်မူသည်ဟု လမူျားတို့အား ေပတ ုေဟာေြပာ ၏။
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4
1 ထုိသို့ တမနေ်တာ် တို့သည် လူ
များတို့အား ေဟာေြပာ စ ်တင်ွ၊ ဗိမာန် ေတာ်မှူး မှစေသာယဇ်ပုေရာဟိတ် တို့ ှင့်
ဇဒ္ဒ ကဲ များတို့သည်လာ ကသြဖင့်၊ 2တမနေ်တာ် တို့သည် လူ
များတို့အားဆုံးမ ဩဝါဒေပး၍
ေယ ှု ကုိအေကာင်းြပ လျက် ေသ
ြခင်းမှ
ထေြမာက် ြခင်းတရားကုိ ေဟာ
ေသာေကာင့် ၊ ထုိမင်းများတို့သည် စိတ်ပူပန် ြခင်း ှ ိသည် ှင့်၊ 3တမနေ်တာ် တို့ ကုိဘ
မ်းဆီး ပီးမှ ၊ ည
အချနိြ်ဖစ် ေသာေကာင့်
နက်ြဖန် ေနတိ့င်ုေအာင် ေ ှာင် အိမ်၌
ချ ပ် ထားက၏။ 4တရား နာ ေသာသူအများ တို့သည် ယုံကည် ြခင်းသို့ ေရာက်၍
အေရအတက်ွ အားြဖင့လ်ူ ငါး ေထာင် မျှေလာက် ှိ က၏။ 5 နက်ြဖန် ေနေ့ရာက် ေသာ်
မင်း အရာ ှိ၊ လူ
အ ကီးအကဲ၊ ကျမ်းြပ ဆရာတို့ ှင့် ၊ 6ယဇ်ပုေရာဟိတ် မင်းအနန္တ် ၊ ကယာဖ
၊ ေယာဟန် ၊ အာေလဇန ္ြဒ မှစ၍ ယဇ် ပုေရာဟိတ်မင်းမျ ိ း ှ ိသမျှ တို့သည် ေယ ု ှ
လင် မိ ၌ စုေဝး က ပီးလျှင်၊ 7တမနေ်တာ် တို့ ကုိ အလယ် ၌ ထား ၍၊ သင် တို့သည်
အဘယ်သို့ ေသာတနခုိ်း ၊ အဘယ်သူ၏နာမအားြဖင့် ဤအမှု ကုိြပ သနည်းဟု ေမးြမနး်
က၏။ 8 ထုိအခါေပတ ု သည် သန ့် ှ င်း ေသာ ဝိညာ ် ေတာ် ှင့် ြပည့်စုံ လျက်၊ လူ
များကုိ အစုိးရ
ေသာမင်းတို့ ှင့်
ဣသေရလအမျ ိးအ ကီးအကဲ တို့ ၊ 9အဂင်္ ါချ ိ တဲ့ ေသာသူ ကုိ ေကျးဇူး ြပ ၍၊ သူ
သည် အနာေရာဂါ ှင့် အဘယ်သို့ ကင်းလတ်ွ သနည်းဟု ငါ တို့သည်ယေန ့အစစ် ခံ
ရလျှင် ၊ 10သင် တို့သည် လက်ဝါးကပ်တိင်ု မှာကွပ်မျက်၍၊ ဘုရားသခင် သည် ေသ
ြခင်းမှ ထေြမာက် ေစေတာ်မူေသာ နာဇရက် မိ သားေယ ှု ခရစ် ၏ နာမ
ေတာ်အားြဖင့် ဤ သူ သည်သင် တို့မျက်ေမှာက် ၌ကျနး်မာ လျက် ှိသည်ကုိ သင် တို့
မှစ၍ ဣသေရလ လူ အေပါင်း တို့ သိမှတ် ကေလာ။့ 11 ထုိ သခင်ကား၊ သင် တို့သည်
တိက်ုကုိ တည်လပ်ု ေသာအခါ ပယ် ထား၍၊ ေနာက်တဖနတိ်က်ုေထာင့်
အထွဋ် ဖျားသို့ ေရာက် ြပနေ်သာ ေကျာက် ြဖစ် ေတာ်မူ၏။ ထုိ
သခင်မှတပါး အဘယ်သူ မျှကယ်တင် ြခင်းအမှုကုိမ တတ် ိင်ု။ 12 ထုိသခင်၏ နာမ
ေတာ်မှတပါး
ငါတို့ ကုိ ကယ်တင် ိင်ုေသာ နာမတစ်စုံတစ်ခု မျှေကာင်းကင် ေအာက်
လူ တို့တင်ွ မေပါ်မ ှိဟေုပတ ုသည် ထုိသူတို့အား မက်ဆုိ၏။ 13 ထုိသူတို့သည် ေပ
တ ု
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ှင့်
ေယာဟန် တို့၏ ရဲရင့်
ြခင်းသတ္တ ိကုိ ြမင် ၍ ၊ လူ
တတ်မဟတ်ု၊ လသူာမည
သာ ြဖစ် သည်ကုိ သိမှတ် သြဖင့် အံဩ့
၍ေနက၏။ ထုိသူ
ှစ် ေယာက်တို့သည် အထက်ကေယ ှု ှင့်အတူ ှိ သည်ကုိ သတိရ၍၎င်း၊ 14 အနာ

ကင်းလတ်ွ ေသာ သူ
သည် ထုိသူ
တို့ ှင့်အတူ ှိ ေနသည်ကုိ ြမင် ၍၎င်း၊ ြငင်းခုံ ဆုိဘွယ်ရာမ ှိ မေတွ့ က။ 15တမန်
ေတာ် တို့ ကုိလွှတ်ေတာ် မှ ထွက်သွား ေစ ပီးလျှင်၊ ဤ
သူ တို့ ကုိ အဘယ်သို့ ြပ ရမည်နည်း။ 16 သူ တို့သည် ထင် ှား စွာေသာနမိိတ်
လက္ခဏာကုိ ြပ ပီးသည်ကုိ၊ ေယ ု ှလင် မိ ၌ေန ေသာ သူ
အေပါင်း တို့သည် သိြမင် က၏။ ငါတို့သည်လည်း
ြငင်းခုံ ြခင်းငှာမ တတ် ိင်ု ပီ။ 17 သို့ ေသာ်လည်း လူ များအထဲ ၌သာ၍ မ ှ ံ မြပား
ေစြခင်းငှာ ၊ ေနာက်တဖနထုိ်နာမ ကုိ အမီှြပ လျက် အဘယ် သူ ကုိမျှ မ
ေဟာ မေြပာ ှင့် ဟ၍ူသူ
တို့ ကုိ ကျပ်တည်းစွာ ခိမ်းေချာက် ကကုနအံ့်ဟု အချင်းချင်း တိင်ုပင် ပီးမှ၊ 18တမန်
ေတာ် တို့ ကုိေခါ် ၍၊ ေယ ှု ၏ နာမ
ကုိ အမီှြပ လျက်ေဟာေြပာ သွနသ်င် ြခင်းကုိ အလျှင်း မ ြပ ှင့် ဟု အမိန ့် ှ ိ က၏။

19 ေပတ ု ှင့်
ေယာဟန် တို့ကလည်း၊ ဘုရားသခင် ၏ စကားေတာ် ကုိနားေထာင်သည်ထက်
သင် တို့၏ စကားကုိသာ၍
နားေထာင် ေသာ်၊ ဘုရားသခင့် ေ ှ မှာ ေကာင်း မည်မေကာင်းမည်ကုိ ဆင်ြခင်၍
စီရင် က ေလာ။့ 20 ငါ တို့သည်ကား လျက်၊ ြမင် လျက် ှိေသာအရာ တို့ ကုိမ
ေဟာ
မေြပာဘဲမ ေန ိင်ု ဟု ထုိသူ
တို့အား
ဆုိ က၏။ 21 ထုိအခါ တမနေ်တာ် တို့ ၌ အြပစ် ဒဏ်ေပးသင့် ေသာ အေကာင်းကုိ မ
ေတွ့ သြဖင့် တဖန် ခိမ်းေြခာက် ပီးလျှင်လွှတ် က၏။ 22အေကာင်းမူကား ၊ အနာ
ကင်းြခင်း နမိိတ်
လက္ခဏာကုိ ခံရ
ေသာ သူ
သည် အသက် ေလးဆယ် ေကျာ်
ှ ိ သည်ြဖစ်၍လူ အေပါင်း တို့သည် ထုိ
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အမှုကုိ ေထာက်လျက် ဘုရားသခင် ၏ ဂုဏ် ေတာ်ကုိချးီမွမ်း က၏။ 23တမနေ်တာ်
တို့သည် လတ်ွ ေသာအခါ ၊ မိမိ
တို့အေပါင်းအသင်း ှိရာသို့ သွား ၍၊ မိမိ
တို့အား ယဇ်ပုေရာဟိတ် အ ကီးတို့ ှင့်
လူ အ ကီးအကဲတို့ ေြပာဆုိ သမျှ ကုိ ြပန်ကား က၏။ 24 ထုိသူများတို့သည်ကား ရ
လျှင်၊ တစ် ညီတစ် ွတ် တည်း ဘုရားသခင့် ထံသို့ အသံ ကုိလွှင့် လျက် ၊ အစုိးရေတာ်
မူေသာအ ှင် ၊ ကုိယ်ေတာ် သည် ေကာင်းကင် ၊ ေြမ ကီး ၊ သမုဒ္ဒရာ
မှစ၍ ထုိအရပ်တို့ ၌ ှိသမျှ တို့ ကုိ ဖနဆ်င်း ေတာ်မူေသာ ဘုရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မူ၏။

25 ကုိယ်ေတာ်ကလည်း၊ လမူျ ိ း တို့သည် အဘယ်ေကာင့် ုနး်ရင်းခတ် ြပ ကသနည်း။
လစုူ
တို့သည် အဘယ်ေကာင့်အချည်း ှးီ ကံစည် ကသနည်း။ 26 ေလာကီ ှင်ဘုရင်
တို့သည် ထ
က၍၊ မှူးမတ် အရာ ှိတို့လည်း ထာဝရ
ဘုရား ှင့် ခရစ်ေတာ် ကုိ ရနဘ်က်ြပ လျက် စည်းေဝး က၏ဟု ကုိယ်ေတာ် ကျွန် ဒါ
ဝိဒ် ၏ ှ တ် ြဖင့်ဗျာဒိတ် ထားေတာ်မူသည် ှင့်အညီ၊ 27 ေဟ ုဒ် မင်း၊ ပုနတိ္
ပိလတ် မင်းမှစ၍ဣသေရလ
အမျ ိးသား ၊ တစ်ပါး အမျ ိးသားတို့သည်၊ 28 ကုိယ်ေတာ် ၏ အလို ှ ိ သည်အတိင်ုး၊
ေ ှးမဆွကလက် ေတာ်ြဖင့် ခဲွခန ့် မှတ်သားေတာ်မူ ှင့်သမျှတို့ ကုိ ြပ ြခင်းငှာဘိသိတ် ေပး
ေတာ်မူေသာ သား
ေတာ်ြမတ် ေယ ှု ကုိ ဤ
မိ ၌ ရနဘ်က် ြပ ၍ စည်းေဝး က ပီ၊ အမှန် ြဖစ်ပါ၏။ 29 အိထုာဝရ ဘုရား၊ ယခု
အခါထုိသူ တို့၏ ခိမ်းေချာက် ြခင်းကုိ မှတ် ေတာ်မူပါ။ 30အနာ ေရာဂါ ငိမ်းေစြခင်း
ငှာ လက် ေတာ်ကုိ ဆန ့် ေတာ်မူ၍၊ သန ့် ှ င်း ေသာ သား
ေတာ်ေယ ှု ၏ နာမ
ေတာ်အားြဖင့် နမိိတ် လက္ခဏာ၊ အံ့ဘွယ် ေသာအမှုတို့ ကုိ ြဖစ် ေစေတာ်မူစ ်တင်ွ၊
ကုိယ်ေတာ် ၏ ကျွန် တို့ သည် ှ တ်ကပတ် တရားေတာ်ကုိ ရဲရင့် စွာ ေဟာေြပာ ပါမည်
အေကာင်း ကယ်မ သနားေတာ်မူပါဟု ဆုေတာင်း က၏။ 31 ထုိသို့ ဆုေတာင်း ပဌနာ
ြပ ပီးမှ၊ စုေဝး
ေသာ အရပ် သည် တနုလ်ှုပ် ၍၊ ထုိသူအေပါင်း တို့သည် သန ့် ှ င်း ေသာ ဝိညာ ် ေတာ်
ှင့်
ြပည့် သြဖင့် ၊ ဘုရားသခင် ၏ ှ တ်ကပတ် တရားေတာ်ကုိ ရဲရင့် စွာေဟာေြပာ
က၏။ 32 ယုံ ကည် ေသာသူ အေပါင်း တို့သည် စိတ် ှလံးု
တစ်ညီတစ် ွတ် တည်း ှိ က၍ ၊ အဘယ်သူမျှ မိမိ
ဥစ္စာ တစ်စုံတစ်ခု ကုိ ငါ ့ ဥစ္စာဟ၍ူမ ဆုိ ဘဲ လျက်၊ ှ ိသမျှ ေသာဥစ္စာတို့ ကုိ ဆက်ဆံ
သြဖင့် သုံးေဆာင်က၏။ 33သခင် ေယ ှု
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ထေြမာက် ေတာ်မူြခင်း အေကာင်း ကုိ တမနေ်တာ် တို့သည် ကီး ေသာ တနခုိ်း ှင့်
သက်ေသခံ ၍၊ ထုိသူ
အေပါင်း တို့သည် ကီး ေသာ ေကျးဇူး ေတာ် ှင့် ြပည့်စုံ က၏။ 34 ထုိသူ တို့တင်ွ
ဆင်းရဲ ေသာသူတစ်ေယာက်မျှမ ှိ ။ အေကာင်းမူကား ၊ အိမ် ၊ ေြမ ကွက်ကုိ ပုိင်
ေသာ သူ ှိသမျှ တို့သည် ေရာင်း ပီးလျှင်၊ ရ
ေသာအဘုိးကုိယူေဆာင် ခ့ဲ၍၊ 35 တမန်ေတာ် တို့၏ေြခ ရင်း၌ ထား ကသြဖင့်၊ လူ
များဆင်းရဲ သည်အတိင်ုး
အသီးအသီး တို့အား ေဝငှ ေပးကမ်း က၏။ 36 ေယာေသ အမည် ှိ၍ သက်သာ ေစ
ြခင်း၏ သား
ဟဆုိုလို ေသာ ဗာနဗ
အမည် သစ်ကုိ တမနေ်တာ် တို့ သမုတ် ြခင်းအားြဖင့် ရေသာ ကုပ ု
ြပည်သား ေလဝိ
လူတစ် ေယာက်သည်၊ 37 မိမိ ပုိင် ေသာ ေြမ ကုိေရာင်း ပီးလျှင်၊ ရေသာ ေငွ ကုိ
ယူေဆာင် ခ့ဲ၍ တမနေ်တာ် တို့၏ ေြခ ရင်း၌
ထား ေလ၏။

5
1 သို့ ရာတင်ွအာနနိ ှင့် ှ ဖိေရ
အမည် ှိေသာ လင်မယား ှစ်ေယာက်တို့ မူကား၊ ဥစ္စာ
တစ်စုံတစ်ခုကုိ ေရာင်း ပီးလျှင်၊ 2 ထုိသူသည် မိမိခင်ပွနး် ှင့်သေဘာတူ လျက်၊ အ
ဘုိး
တဘို့ ကုိ ထိမ်ဝှက် သြဖင့်၊ တ
ဘို့ ကုိသာယူေဆာင်ခ့ဲ၍ တမနေ်တာ် တို့၏ ေြခ ရင်း၌
ထား ေလ၏။ 3 ေပတ ု ကလည်း၊ အာနနိ
၊ သင် သည်သန ့် ှ င်း ေသာ ဝိညာ ်
ေတာ်ကုိ လှည့်စား ၍၊ ေြမ ကုိေရာင်းေသာ အဘုိး
၏တ ဘို့ ကုိ ထိမ်ဝှက် မည် အေကာင်း၊ စာတန် သည် သင် ၏စိတ် ှလံးု ကုိ
အဘယ်ေကာင့် ြပည့် ေစ ရသနည်း။ 4 ထုိ ေြမ ှိ စ ်တင်ွ ကုိယ် ပုိင် သည် မဟတ်ုေလာ။
ေရာင်း ၍ရေသာ အဘုိးသည် ကုိယ် ဥစ္စာ ြဖစ် သည် မဟတ်ုေလာ။ အဘယ်ေကာင့်
ဤသို့ ကံစည်သနည်း။ လူ
ကုိသာ မုသာ
ေြပာ ပီမ ဟတ်ု၊ ဘုရားသခင် ကုိလည်း မုသာေြပာ ပီဟု ေပတ ုဆုိ ၏။ 5 ထုိစကား
ကုိကား လျှင် ၊ အာနနိ
သည်လဲ ၍ ေသ
၏။ ထုိအေကာင်းအရာကုိ ကား ေသာသူ အေပါင်း
တို့သည် အလနွ် ေကာက်လန ့် ြခင်း သို့ ေရာက် က၏။ 6လလုင် တို့သည်လည်းထ ၍
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အေလာင်း ေကာင်ကုိ အဝတ် ှင့် ပတ်ရစ် ပီးလျှင် ေဆာင်သွား ၍ သဂ ဟ် က၏။
7 ထုိေနာက် သုံး နာရီ ခန ့် ေလာက်ကာ လျှင်၊ သူ
၏ ခင်ပွနး် သည် ြဖစ် ခ့ဲ ပီးေသာ အမှုအရာကုိ မ
သိ ဘဲလျက် ဝင်လာ ၏။ 8 ေပတ ု ကလည်း၊ ဤမျှေလာက် ှင့်ေြမ ကုိေရာင်း
သေလာ၊ ငါ ့အားေြပာ ေလာဟေုမး လျှင်၊ ထုိမိနး်မက၊ ဟတ်ု ပါ၏။ ဤမျှေလာက် ှင့်
ပင် ေရာင်းပါသည်ဟဆုို ၏။ 9 ေပတ ု ကလည်း ၊ ထာဝရ
ဘုရား၏ ဝိညာ ်
ေတာ်ကုိ စုံစမ်း မည်ဟု သေဘာတူ
ှင့် အဘယ်ေကာင့် ကံစည်ကသနည်း။ ကည့် ှု ေလာ။့ သင် ၏ ခင်ပွနး် ကုိ သ ဂ ဟ်

ေသာ သူ
တို့၏ေြခ သည်တံခါး နားမှာ
ှ ိသည်ြဖစ်၍ ၊ သင့် ကုိလည်းေဆာင်သွား ေလဦးမည်ဟု ဆုိေသာ ခဏြခင်း တင်ွ၊

10 ထုိမိနး်မသည်ေပတ ု ၏ ေြခ ရင်း၌
လဲ ၍ ေသ
ေလ၏။လလုင် တို့ သည်လည်းဝင် ၍ ထုိမိနး်မ ေသသည်ကုိေတွ့ လျှင် ၊ ေဆာင်သွား
၍သူ ၏ ခင်ပွနး် အနားမှာ သ ဂ ဟ် က၏။ 11သင်းဝင်သူ အေပါင်း မှစ၍ထုိအေကာင်း
အရာ ကုိ ကား ရေသာ သူ
အေပါင်း တို့သည် အလနွ် ေကာက်လန ့် ြခင်း သို့ ေရာက် က၏။ 12 တမန်ေတာ်
တို့သည်လည်း လူ
များေ ှ မှာ နမိိတ်
လက္ခဏာ၊ အံဘွ့ယ် ေသာ အမှုအရာများ ကုိြပ က၏။ ထုိသူအေပါင်း တို့သည် ေ ှာ
လမုန် ကနားြပင် ၌
တစ် ညီတစ် ွတ်တည်း ေန ကသြဖင့်၊ 13 ကင်း ေသာ သူတစ်စုံတစ်ေယာက် မျှ မ
ေပါင်းေဖာ် ဝ့ံ ေသာ်လည်း ၊ လူ
များတို့သည် ေကာင်း ကီး ေပး က၏။ 14သခင် ဘုရား၌ ယုံကည် ေသာ ေယာက်ျား
၊ မိနး်မ ၊ အေပါင်း တို့သည် သင်းဝင်က၏။ 15 ေပတ ု သည် လမ်း၌ ေ ှာက်သွား စ ်၊
အနာစဲွေသာသူတို့တင်ွ တစ်ေယာက်ေယာက်ကုိ သူ
၏အရိပ်
လွှမ်းမုိး ေစြခင်းငှာ ၊ လနူာ
တို့ ကုိလမ်း နား သို့ ထုတ် ၍ ခုတင် ေမွ့ရာ ေပါ် မှာ ထား က၏။ 16 ပတ်လည်
ဝနး်ကျင်၌ ှိေသာ မိ သူ ရွာသားအေပါင်း တို့သည် အနာ
စဲွေသာသူ၊ နတ် ဆုိး ည ်းဆဲ ေသာ သူတို့ ကုိ ေဆာင်ခ့ဲ လျက်၊ ေယ ု ှလင် မိ သို့
စုေဝး
လာက၍ ၊ ထုိလနူာ
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အေပါင်း တို့သည် အနာကင်းလတ်ွ ြခင်းသို့ ေရာက်က၏။ 17 ထုိအခါယဇ်ပုေရာဟိတ်
မင်း ှင့်
ဇဒ္ဒ ကဲ ြဖစ် ေသာ ထုိမင်း ၏ အေပါင်းအေဖာ် ှိသမျှ တို့သည် ထ
၍
ေဒါသ အမျက် ှင့် ြပည့် ကသြဖင့်၊ 18တမနေ်တာ် တို့ ကုိဘမ်းဆီး ၍
ေထာင် ထဲ၌ ေလှာင်ထား က၏။ 19ည ့် အခါ ထာဝရ ဘုရား၏ ေကာင်းကင်တမန်
သည် ေထာင် တံခါး ကုိဖွင့် ပီးလျှင်၊ ထုိသူ
တို့ ကုိ ှ တ်ဆက်၍၊ သင်တို့သွား ကေလာ။့ 20 ဗိမာန် ေတာ်၌
ရပ် ၍ အသက် ှင်ြခင်း တရား
စကားအလံးုစုံ ကုိ လူ
များတို့အား ေဟာေြပာ ကေလာဟ့ု မှာထား ၏။ ထုိ
စကားကုိကား လျှင်၊ နနံက် ေစာေစာ ဗိမာန် ေတာ်သို့ ဝင် ၍ ဆုံးမ ဩဝါဒေပးက၏။

21ယဇ်ပုေရာဟိတ် မင်း ှင့် သူ ၏ အေပါင်းအေဖာ်တို့သည် လာ
ကသြဖင့် ၊ လွှတ် အရာ ှိမှစ၍ ဣသေရလ လူ တို့တင်ွ အသက် ကီး ေသာ သူ
အေပါင်း တို့ ကုိ စုေဝး
ေစ ပီးမှ၊ တမနေ်တာ် တို့ ကုိေခါ် ေစြခင်းငှာလလုင်
တို့ ကုိ ေထာင် သို့
ေစလွှတ် က၏။ 22 မင်းလလုင် တို့သည် ေထာင်သို့ ေရာက် လျှင်၊ တမနေ်တာ် တို့ ကုိ
ေထာင် ထဲမှာ
မ ေတွ့ သည် ှိေသာ် ြပန် က၍၊ 23 ေထာင် တံခါးလည်းအထူးသြဖင့်လံြုခံ စွာ ပိတ်
လျက် ၊ ေထာင်ကုိ ေစာင့် ေသာ သူ
တို့လည်း တံခါး ြပင်မှာ
ရပ် လျက် ှိ ကသည်ကုိ အကျွ ်ပ်ုတို့ သည်ေတွ့ ပါ၏။ ဖွင့် ပီးမှ အထဲ ၌အဘယ်သူ
ကုိမျှမေတွ့ ပါဟု ကားေလျှာက် က၏။ 24ယဇ်ပုေရာဟိတ်မင်း ှင့် ဗိမာန် ေတာ်မှူး အစ
ှိေသာ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အ ကီးတို့သည် ထုိ
စကား ကုိ ကား လျှင်၊ ထုိအမှု သည် အဘယ်သို့ ေသာအမှု ြဖစ် လိမ့်မည်နည်း
ဟ၍ူေတးွေတာ ြခင်း ှ ိ က၏။ 25 ထုိအခါလတူစ် ေယာက်သည်လာ ၍
ေထာင် ထဲမှာ ေလှာင် ထား ေသာသူ
တို့သည် ဗိမာန် ေတာ်၌ ရပ် လျက် ၊ လူ
များတို့အား ဆုံးမ
ဩဝါဒေပး ကပါသည်ဟု ေလျှာက် ေလ၏။ 26 ထုိအခါ ဗိမာန်ေတာ်မှူး သည် မင်း
လလုင်တို့ ှင့်အတသွူား ြပနလ်ျှင်၊ မိမိတို့ ကုိ လူ
များတို့သည် ေကျာက်ခဲ ှင့်ပစ် မည်ကုိစုိးရိမ် ေသာေကာင့် ၊ တမနေ်တာ် တို့ ကုိ အ ိင်ု
အထက်မ ြပ ဘဲ ေခါ်ေဆာင် ေလ၏။ 27 ထုိသို့ ေခါ်ေဆာင် ပီးလျှင်၊ လွှတ် အရာ ှိတို့
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ေ ှ မှာထား ၍ ယဇ်ပုေရာဟိတ် မင်းက၊ 28 ထုိ နာမ ကုိ အမီှြပ ၍မ ဆုံးမ မသွနသ်င်
မည် အေကာင်း ငါတို့သည်သင် တို့အား၊ ကျပ်တည်း စွာ စီရင်
မှာထားသည်မ ဟတ်ုေလာ။ ယခု ကည့် က။ ေယ ု ှလင်
မိ ကုိ သင် တို့အယူဝါဒ ှင့်
ြပည့် ေစသည်ြဖစ်၍ ၊ ငါ တို့အေပါ်သို့ ထုိ သူ ၏အေသွး ကုိေရာက် ေစြခင်းငှာသင်
တို့ ကံစည် ပါသည် တကားဟေုမးြမနး် ေြပာဆုိ က၏။ 29 ေပတ ု ှင့်
အြခားေသာ တမနေ်တာ် တို့ကလည်း၊ လူ
၏စကားထက် ဘုရားသခင် ၏ စကားကုိ နားေထာင် သင့် ပါ၏။ 30သင် တို့သည်
သစ် တိင်ု၌ ဆဲွ ၍ ကွပ်မျက် ေသာ ေယ ှု ကုိ ငါ တို့ ဘုိးေဘး
များ၏ ဘုရားသခင် သည် ထေြမာက် ေစေတာ်မူ ပီ။ 31ဣသေရလ
လတိူု့အား ေနာင်တ တရား ှင့် အြပစ် လွှတ် ြခင်း အခွင့်ကုိေပး ေစြခင်းငှာ၊ ထုိ
သူ ကုိ အစုိးရ ေသာ အ ှင် အရာ၌၎င်း ၊ ကယ်တင် ေသာ သခင် အရာ၌၎င်း၊
ဘုရားသခင် ခန ့ထ်ား၍ မိမိ
လက်ျာ လက်ေတာ် ှင့် ချးီြမင့် ေတာ်မူ ပီ။ 32 ထုိ အေကာင်း အရာတို့သည် အမှန်
ြဖစ်ေကာင်း ကုိ ငါ တို့သည် သက်ေသခံ ြဖစ် က၏။ ဘုရားသခင် ၏ စကားေတာ်ကုိ
နားေထာင် ေသာ သူ
တို့အား ေပး
သနား ေတာ်မူေသာ သန ့် ှ င်း ေသာ ဝိညာ ် ေတာ်သည်လည်း
သက်ေသခံြဖစ်ေတာ်မူသည်ဟု ေြပာဆုိ က၏။ 33 ထုိစကားကုိကား လျှင်၊ ထုိသူ
တို့ ှလံးုသည် ကဲွ ြပတ် မတတ် ြဖစ်၍ ၊ တမန် ေတာ် တို့ ကုိ ကွပ်မျက် ြခင်း ငှာ
အချင်းချင်း တိင်ုပင်ေြပာဆုိ က၏။ 34 ထုိအခါ လူ အေပါင်း တို့ ိုေသ ေသာသူ၊ ဂါ
မေလျလ အမည်
ှိေသာနဿိရည်း ဆရာ၊ ဖာရိ ှ ဲ
တစ် ေယာက်သည် လွှတ်ေတာ် ေပါ်၌ ထ ၍၊ တမနေ်တာ် တို့ ကုိ ြပင် သို့ ခဏ ထွက်
ေစ ပီးလျှင်၊ 35ဣသေရလ
လူ တို့ ၊ ဤ
သူ တို့ အား အဘယ်သို့ ြပ မည် အရာ ကုိ သတိ ှင့် ဆင်ြခင် က ေလာ။့

36အေကာင်းမူကား ၊ အထက် က သုဒ
အမည် ှိေသာသူတစ်ေယာက်သည်ထ သြဖင့်၊ ငါ သည်လူ သာမည မဟတ်ုဟု ဆုိ
သည်ြဖစ်၍၊ သူ
၌ လူ
ေလးရာ မျှေလာက် ဆည်းကပ် က၏။ ထုိသူ
သည် ပျက်စီး ြခင်းသို့
ေရာက် ၍
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သူ့ ကုိယုံကည် သမျှ ေသာ သူတို့သည် ကဲွြပား ေပျာက်ပျက်က၏။ 37 ထုိသူေနာက်
ေငေွတာ်ခဲွစ ် ကာလ ၊ ယုဒ
အမည် ှိေသာဂါလိလဲ
လတူစ်ေယာက်သည်လည်းထ ၍၊ မိမိ
ေနာက် သို့လူ များကုိေသွးေဆာင် ေလ၏။ ထုိသူ
သည်လည်း ပျက်စီး ြခင်းသို့ ေရာက်၍ ၊ သူ့
ကုိယုံ ကည် သမျှ ေသာသူတို့သည် ေပျာက်လငွ့် က၏။ 38ယခု လည်းဤသူ တို့ ကုိ
ေ ှာင် ှား ၍ အလိအုေလျာက် ှိ က ပါေစဟု ငါဆုိ၏ ။ ဤ
အကံဤအမှုသည် လူ
၏ အ ကံ လ၏ူအမှု ြဖစ်လျှင်
ပျက်စီး ြခင်းသို့ ေရာက်လိမ့်မည်။ 39 ဘုရားသခင် ၏အ ကံအမှုြဖစ် လျှင်
သင် တို့သည် မ
ဖျက်ဆီး ိင်ု က။ သင်တို့သည် ဘုရားသခင် ၏ အာဏာေတာ်ကုိ ဆနေ်သာသူမ ြဖစ်
မည်အေကာင်း သတိြပ က ေလာဟ့ု ေြပာဆုိ၏။ 40 ထုိ စကားကုိ နားေထာင် ကသြဖင့်၊
တမနေ်တာ် တို့ ကုိေခါ် ၍ ိုက် ှက် ပီးမှ၊ ေယ ှု ၏နာမ ကုိ အမီှြပ လျက် မ
ေဟာ မေြပာမည်အေကာင်း တားြမစ် ထား၍ လွှတ် က ၏။ 41တမနေ်တာ်တို့သည်
လည်း၊ သခင်ေယ ှု၏ နာမ
ေတာ်ေကာင့် မိမိ တို့သည် အ ှက်ကဲွ ြခင်း ကုိ ခံ ထုိက် ကသည်ဟု မှတ်ေတာ် မူ
ေသာေကာင့် ဝမ်းေြမာက် ေသာ စိတ် ှိ၍ လွှတ်ေတာ် မှ ထွက်သွား က၏။ 42 ဗိမာန်
ေတာ်၌ ၎င်း ၊ အိမ် ၌၎င်း ေနတိ့င်ုး အစ ်
ဆုံးမ သွနသ်င်လျက် ၊ ေယ ှု သည်ခရစ်ေတာ် ြဖစ်၏ဟ၍ူဧဝံေဂလိတရားကုိ မ
ြပတ် ေဟာေြပာ လျက်ေနက၏။

6
1 ထုိ ကာလ ၌ တပည့် ေတာ်တို့သည် များြပား သည် ှိေသာ်၊ ေနရ့က် အစ ်အတိင်ုး
လပ်ုေကျွး ေသာအခါ ၊ ေဟေလနစ် အမျ ိး မုတ်ဆုိးမ တို့ ကုိ မ
လပ်ုမေကျွးဟု
ထုိအမျ ိးသားတို့သည် ြမည်တမ်း ၍ ေဟ ဗဲ
လူတို့ ကုိ အြပစ်တင် က၏။ 2 ထုိအခါ တကျပ်ိ ှစ်ပါးေသာ တမန်ေတာ်တို့သည်
တပည့် ေတာ်အေပါင်း တို့ ကုိ ေခါ် ပီးလျှင်၊ ငါ တို့သည် ဘုရားသခင် ၏ ှ တ်ကပတ်
တရားေတာ်ကုိထား ၍ စားပဲွ ၌လပ်ုေကျွးမှု ကုိမ ေဆာင် သင့်။ 3 ထုိေကာင့် ညီအစ်ကုိ
တို့ ၊ ဝိညာ ် ေတာ် ှင့် ၎င်း၊ ပညာ
ှင့်၎င်းြပည့်စုံ လျက်၊ အသေရ
ှိေသာ လူ
ခုနစ် ေယာက်တို့ ကုိ သင် တို့တင်ွ ှာ ကေလာ။့ ဤ
အမှု
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ကုိ ေဆာင်ရွက်ေစြခင်းငှာထုိသူ တို့ ကုိ ငါတို့သည် ခန ့ထ်ား ကမည်။ 4 ငါ တို့ မူကား ၊
ဆုေတာင်း ပဌနာြပ ြခင်း၊ ှ တ်ကပတ် တရားေတာ် ကုိ ေဟာေြပာ ြခင်းအမှုတို့ ကုိ အ မဲ
ြပ ၍ ေနမည်ဟုဆုိ က၏။ 5 ထုိ စကားကုိလအူစုအေဝး အေပါင်း တို့သည် ှစ်သက်
ကသြဖင့်၊ ယုံ ကည်ြခင်း ှင့် ၎င်း၊ သန ့် ှ င်း ေသာ ဝိညာ ် ေတာ် ှင့်၎င်း ြပည့်စုံ ေသာ သ
ေတဖန် မှစ၍ ဖိလိပ္ပု ၊ ေြပာေခါ် ၊ နကိေနာ် ၊ တိမုန် ၊ ပါေမန ၊ ယုဒဘာသာဝင် ေသာ
အနတိ္အတ်ု မိ သားနေိကာလ တို့ ကုိ ေရွးေကာက် ၍ ၊ 6တမနေ်တာ် တို့ေ ှ ၌ ထား
က၏။ တမနေ်တာ်တို့ သည်လည်း ဆုေတာင်း ပီးလျှင်ထုိသူ တို့၏ ေခါင်းေပါ်၌လက်

ကုိ တင် က၏။ 7 ဘုရားသခင် ၏ သာသနာ
ေတာ်သည် တိးုပွား သြဖင့်ေယ ု ှလင် မိ ၌
တပည့် ေတာ် တို့သည် အလနွ် ပွားများ ၍၊ ယဇ် ပုေရာဟိတ်အေပါင်း တို့သည်
ယုံကည် ြခင်း တရားကုိ နားေထာင် က၏။ 8သေတဖန် သည် ေကျးဇူး ေတာ် ှင့် ၎င်း၊
တနခုိ်း ေတာ် ှင့် ၎င်း ြပည့်စုံ သြဖင့်၊ ကီးစွာ ေသာနမိိတ် လက္ခဏာ၊ အံဘွ့ယ် ေသာအမှု
တို့ ကုိ လူ
များေ ှ မှာြပ ေလ၏။ 9 ထုိအခါလိေဗရတိန်
အေပါင်းအသင်းဝင်ေသာ သူမှစ၍ ၊ ကုေရေန
ြပည်သား၊ အာေလဇန် ဒိ ြပည်သား၊ ကိလိကိ
ြပည်သား၊ အာ ှိ
ြပည်သားအချ ိ တို့သည် ထ
၍ သေတဖန် ှင့်ြငင်းခုံ ြခင်းကုိ ြပ စ ်တင်ွ၊ 10 သူေဟာေြပာ ၍သုံးစဲွေသာပညာ ှင့်
ဝိညာ ် ေတာ် ကုိ မ
ခံ မဆီး ိင်ု က။ 11 ထုိအခါ ဤသူ သည် ေမာေ ှ ကုိ၎င်း ၊ ဘုရားသခင် ကုိ၎င်း
လနွက်ျ း ၍ ေြပာ သည်ကုိ ငါတို့ ကား ရပါ ပီဟု သက်ေသခံ မည့်သူ တို့ ကုိ တိတ်ဆိတ်
စွာေခါ်၍ ထားက ပီးလျှင်၊ 12လူ များကုိ၎င်း၊ အ ကီးအကဲ ၊ ကျမ်းြပ ဆရာတို့ ကုိ၎င်း
ှ ိးေဆာ် ၍ ၊ သေတဖနထံ်သို့လာ သြဖင့် ဘမ်းဆီး ၍ လွှတ်ေတာ် သို့ ပို့ က၏။ 13 မ

မှန် ေသာ သက်ေသခံ တို့ ကုိေခါ် ၍၊ ဤ
သူ သည် သန ့် ှ င်း ေသာ အရပ် ဌာနေတာ် ှင့်
ပညတ် တရားေတာ်ကုိ လနွက်ျ း၍ အစ ်မြပတ် ေြပာဆုိ လျက်ေနပါ၏။ 14 ထုိနာ
ဇရက် မိ သားေယ ှု သည် ဤ
အရပ် ဌာန ေတာ်ကုိ ဖျက်ဆီး ၍၊ ငါ တို့အား ေမာေ ှအပ်ေပး ေသာ ထုံးနည်း ဥပေဒ
ကုိ ေြပာင်းလဲ ေစမည်ဟု ဤသူ
ဆုိ သည်ကုိ အကျွ ်ပ်ုတို့သည် ကား ရပါ ပီဟသုက်ေသခံ က၏။ 15လွှတ်ေတာ် ၌
ထုိင် လျက် ှိေသာသူ
အေပါင်း
တို့သည် သေတဖန်
ကုိေစ့ေစ့ ကည့် ှုလျှင် ၊ သူ
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၏မျက် ှာ သည် ေကာင်းကင် တမန၏်မျက် ှာ က့ဲသို့ ြဖစ်သည်ဟု ထင်မှတ် က၏။

7
1 ထုိအခါ ယဇ်ပုေရာဟိတ် မင်းက၊ ဤ
စကားမှန်
သေလာဟု ေမး သည် ှိေသာ်၊ 2သေတဖနက်၊ ညီအစ်ကုိ အဘ တို့ နားေထာင် ကပါ
ေလာ။့ ငါ တို့ အဘ
အာြဗဟံ သည်၊ ခါရန် မိ ၌ မ ေန မီှ ၊ ေမေသာေပါဘာမိ အရပ်၌
ှိ စ ်အခါ၊ ဘုနး် ကီး ေတာ်မူေသာ ဘုရားသခင် သည် ထင် ှား ေတာ်မူ၍၊ 3သင် ေန

ေသာ ြပည် ှင့်တကွ အမျ ိးသား ချင်း များထဲက ထွက်
ပီးလျှင် ၊ ငါြပ လတံေ့သာ ြပည် သို့ သွား
ေလာ့ဟု အာြဗဟံ အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 4 ထုိအခါ အာြဗဟံ သည် ခါလဒဲ ြပည် မှ
ထွက် ၍ ခါရန် မိ ၌ ေန ၏။ သူ
၏ အဘ
ေသ လနွသ်ည် ှိေသာ်၊ ယခု
သင်တို့ေန ေသာ ဤ
ြပည် သို့ ထုိ မိ မှ ေြပာင်း ေစေတာ်မူ၏။ 5ဤ ြပည်၌
ေြခနင်း ရာကုိမျှ
အေမွ ေပး ေတာ် မမူ ေသာ်လည်း ၊ သူမှစ၍ သူ ၏သား ေြမးတို့အား ဤ
ြပည်ကုိအပုိင် ေပးေတာ်မူမည်ဟု သား
တစ်ေယာက် မျှ မ ှိ မီှဂတိ ထား ေတာ်မူ၏။ 6သင်၏အမျ ိးအ ယ်ွ သည် သူတစ်ပါး
ပုိင်ေသာ ြပည် ၌ ဧည့်သည် ြဖစ် ကသြဖင့် ၊ သူတစ်ပါးတို့ ၌ ကျွန် ခံ ြခင်း၊ ှပ်ိစက်
ည ်းဆဲြခင်းကုိ အ ှစ်
ေလးရာ ပတ်လံးုခံရကလိမ့်မည်။ 7 သူ တို့ ကုိ ေစခုိင်း ေသာလမူျ ိ း ကုိလည်း ငါ စီရင်
မည်။ ထုိေနာက်မှ သူတို့သည်ထွက် ၍
ဤ အရပ် ၌
ငါ ့အား ဝတ်ြပ ကလိမ့်မည်ဟု ဗျာဒိတ် ထားေတာ်မူ၏။ 8 ဘုရားသခင်သည်လည်း
အေရဖျားလီှး ြခင်း ှင့် ဆုိင်ေသာ ပဋိညာ ် တရားကုိ အာြဗဟံ အား ေပး
ေတာ်မူ၏။ ထုိသို့
ဣဇာက် ကုိ ဘွားြမင် ၍
ှစ် ရက်ေြမာက်ေသာ ေန ့
၌
အေရဖျားလီှး ြခင်းကုိေပးေလ၏။ ဣဇာက် သား ယာကုပ် ၊ ယာကုပ် သားများကား၊
အမျ ိး၏အဘ တကျတ်ိ ှစ်ပါးတည်း။ 9အမျ ိး၏ အဘ
တို့သည် လည်း ြင စူ ေသာစိတ် ှိ၍ ၊ ေယာသပ် ကုိ အဲဂုတ္တု
ြပည်သို့
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ေရာင်း လိက်ုက၏။ ဘုရားသခင် သည် သူ့
ကုိေစာင့်မ ေတာ်မူလျက်၊ 10အလံးုစုံ ေသာ ဒကု္ခ
ဆင်းရဲထဲမှ ကယ် ှ တ် ၍ ၊ အဲဂုတ္တု
ြပည်ကုိ အစုိးရ
ေသာ ဖာေရာ
ဘုရင်ထံ၌ မျက် ှာ ပွင့်လနး်ြခင်း ှင့်
ပညာ အတတ် ကုိေပး
ေတာ်မူသြဖင့် ၊ ထုိမင်း ကီးသည် အဲဂုတ္တု
ိင်ုငံအပ်ု အရာ၊ နနး်ေတာ် အပ်ုအရာ၌ ေယာသပ် ကုိခန ့ထ်ား ေလ၏။ 11 ခါနာန် ြပည်
ှင့် အဲဂုတ္တု ြပည် တေ ှာက် လံးု၌ အစာ
ေခါင်းပါးြခင်း၊ ကီးစွာ ေသာဆင်းရဲ ြခင်း ှ ိ၍ ငါ တို့ အဘ
များ၌ စားစရာ
ကုန် ေသာအခါ ၊ အဲဂုတ္တု
ြပည်မှာ
ဆန် စပါး ှ ိ သည်ဟု ယာကုပ် သည်ကား လျှင် ၊ 12 ငါ တို့အဘ များကုိ ပဌမ
အ ကိမ်တင်ွ ေစလွှတ် ေလ၏။ 13 ဒတိုယ အ ကိမ်တင်ွ
ေယာသပ် သည် မိမိ
ညီအစ်ကုိ တို့အား မိမိအေကာင်းကုိ ေဘာ်ြပ ၍ ၊ ဖာေရာ
ဘုရင်သည် ေယာသပ် ၏ အမျ ိး ကုိ သိ ေတာ်မူ၏။ 14 ထုိအခါ
ေယာသပ် သည်ေစလွှတ် ၍ မိမိ
အဘ
ယာကုပ် ှင့်တကွအေရအတက်ွအားြဖင့်ခုနစ်ကျပ်ိ ငါး ေယာက်ေသာ မိမိအမျ ိးသား
ချင်းအေပါင်း တို့ ကုိ ေခါ်ပင့် ေလ၏။ 15ယာကုပ် သည်လည်း အဲဂုတ္တု
ြပည်သို့ သွား ၍ ကုိယ်တိင်ုမှစေသာငါ တို့အဘ များသည် ေသ လနွ်က၏။ 16 ထုိသူ
တို့ ကုိလည်း
ေ ှခင် မိ သို့ ပို့ ေဆာင် သြဖင့်၊ ေ ှခင် ၏အဘ ြဖစ်ေသာဟာေမာ် ၏ သား
တို့အား အဘုိး
ေငွ ကုိေပး၍ဝယ် ပီြဖစ်ေသာ သခင်္ျ ိ င်း တင်ွး၌
ထား က၏။ 17အာြဗဟံ အား ဘုရားသခင် ဓိဋ္ဌာန် ေတာ်မူေသာ ဂတိ
ေတာ်၏ အချနိ် ေရာက် လေုသာအခါ ၊ 18 ထုိလမူျ ိ း သည် အဲဂုတ္တု
ြပည်၌
တိးုပွား ၍ ၊ ေယာသပ် ကုိမ သိ
မကျွမ်းေသာ မင်း ကီး တစ်ပါး
ေပါ်လာ သည်တိင်ု ေအာင် များြပား က ေလ၏။ 19 ထုိ မင်း ကီး သည် ငါ တို့
အေဆွအမျ ိး ကုိ ပရိယာယ် ြပ သြဖင့်၊ သူငယ် များကုိအသက် မ ှင်ေစြခင်းငှာ ပစ်
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ထားရမည်အေကာင်း ငါ တို့ အဘ
များကုိ ည ်းဆဲ ှပ်ိစက်ေလ၏။ 20 ထုိ အခါ အလနွ်အဆင်းလှ ေသာ ေမာေ ှ ကုိ
ဘွားြမင် လျှင်၊ သုံး
လ ပတ်လံးုအဘ ၏ အိမ် တင်ွ ေကျွးေမွး က၏။ 21 ေနာက်မှပစ် ထားသည် ှိေသာ်၊
ဖာေရာ
ဘုရင် သမီး
ေတာ်သည် ေကာက်ယူ ၍
မိမိ သား အရာ၌ ေမွးစား ေလ၏။ 22 ေမာေ ှ သည်လည်းအဲဂုတ္တု အတတ် ၊ ပညာ
အလံးုစုံ
တို့ ကုိ သင် ၍၊ ှ တ် သတ္တ ိ ၊ လက် သတ္တ ိ ှ ိ ၏။ 23အသက် ေလးဆယ်ေစ့ ေသာအခါ
ဣသေရလ
အမျ ိးသား ြဖစ်ေသာ မိမိ
ညီအစ်ကုိ တို့ ကုိ အကည့်အ ှု သွားမည်ဟု အ ကံ ှိ၏။ 24 အမျ ိးသားချင်းတစ်
ေယာက်သည်ည ်းဆဲ ခံရသည်ကုိ ြမင် လျှင် သူ့ဘက်ကေန၍အဲဂုတ္တု လကုိူ ကွပ်မျက်
သြဖင့်၊ ထုိည ်းဆဲ ခံရေသာသူ အား အ ိင်ု ေပး ေလ ၏။ 25 ဘုရားသခင် သည် ဤသူ
လက် ြဖင့်
ငါ တို့ ကုိ ကယ် ှ တ် ေတာ်မူမည်အရာကုိ ညီအစ်ကုိ တို့သည် နားလည် လိမ့်မည်ဟု
ထင်မှတ် ေသာ်လည်း ၊ ထုိသူတို့သည် နား
မ လည်ဘဲေနက၏။ 26 နက်ြဖန် ေန ့၌
အချင်းချင်းခုိက်ရန် ြပ ကေသာ သူ
တို့ ှ ိရာသို့ သွား ၍ ၊ အချင်းလူ တို့ ၊ ညီအစ်ကုိ ချင်းြဖစ် လျက် ှင့် အဘယ်ေကာင့်
တစ် ေယာက်ကုိတစ်ေယာက်ည ်းဆဲ ကသနည်းဟု ဆုိ
၍ ရန် ငိမ်း ရာသို့ ေသွးေဆာင် သည် ှိေသာ်၊ 27 အိမ်နးီချင်း ကုိ ည ်းဆဲ ေသာသူ က၊
အဘယ်သူ သည် သင့် ကုိ ငါ တို့အေပါ်မှာ အကဲအမှူး
တရားသူ ကီး အရာ၌ ခန ့ထ်ား သနည်း။ 28 မေန ့ကအဲဂုတ္တု လူကုိ သတ် သက့ဲသို့
ငါ ့ ကုိသတ်
လို သေလာဟု ဆုိ
လျက် ေမာေ ှ ကုိပယ် ၏။ 29 ထုိ စကား ကုိကားလျှင် ၊ ေမာေ ှ သည် ေြပး ၍
မိဒ န် ြပည် ၌
ဧည့်သည် ြဖစ် လျက်ေနသည်တင်ွ
သား ှစ်
ေယာက်ကုိြမင် ေလ၏။ 30အ ှစ် ေလးဆယ် လနွေ်သာအခါ ၊ သိနာ
ေတာင်
ေြခရင်း ေတာ
တင်ွ ၊ မီး
ေလာင် ေသာချ ံ ၌
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ထာဝရဘုရား၏ ေကာင်းကင်တမန် ထင် ှား ၏။ 31 ထုိ ူပါ ံု ကုိ ြမင် ေသာအခါ ေမာ
ေ ှ သည် အံဩ့
၍ေစ့ေစ့ကည့် ှု ြခင်း ငှာအနား သို့ ချ ်းကပ် လျှင်၊ 32 ငါ ကား သင့် ဘုိး ေဘး
တို့၏ဘုရား ၊ အာြဗဟံ ၏ ဘုရား
၊ ဣဇာက် ၏ဘုရား၊ ယာကုပ် ၏ဘုရားြဖစ်၏ ဟထုာဝရ
ဘုရား၏ ဗျာဒိတ် ေတာ်အသံ ထွက် ေတာ်မူ၏။ ထုိအခါ ေမာေ ှ သည် တနုလ်ှုပ်
လျက် ေစ့ေစ့မ
ကည့် ဝ့ံ ။ 33ထာဝရ ဘုရားကလည်း၊ သင် ၏ေြခနင်း ကုိ ချွတ် ေလာ။့ သင်နင်း
ေသာအရပ် ကား သန ့် ှ င်း ေသာေြမ
ြဖစ် ၏။ 34 အဲဂုတ္တု ြပည်၌ ှိေသာ ငါ ၏လူ တို့သည် ခံရေသာ ည ်းဆဲ ြခင်းကုိ
ငါေစ့ေစ့ြမင် ခ့ဲ ပီ။ သူ
တို့ညည်းတာွး ြမည်တမ်းေသာအသံကုိလည်း
ငါကား ခ့ဲ ပီ။ သူ
တို့ ကုိ ကယ် ှ တ် ြခင်းငှာငါဆင်းလာ ပီ။ ယခု
သွား ေလာ။့ သင့် ကုိ အဲဂုတ္တု
ြပည်သို့ ငါေစလွှတ် မည်ဟု ဗျာဒိတ် ေတာ် ှိ၏။ 35 အဘယ်သူ သည် သင့် ကုိ
အကဲအမှူး တရားသူ ကီး အရာ၌ ခန ့ထ်ား သနည်းဟ၍ူအြငင်းအပယ် ခံရေသာ ထုိ
ေမာေ ှ ကုိ အကဲအမှူး ၊ ကယ်လွှတ် ေသာသူ
ြဖစ်ေစြခင်းငှာ၊ ဘုရားသခင် သည်ချ ံ ၌
ထင် ှား ေသာ ေကာင်းကင်တမန် အားြဖင့် ေစခန ့် ေတာ်မူ၏။ 36 ထုိသူ သည် ဣသေရ
လ
အမျ ိးသားတို့ ကုိ ှ တ်ေဆာင် ၍ အ ှစ်
ေလးဆယ် ပတ်လံးုအဲဂုတ္တု ြပည် ၌ ၎င်း၊ ဧဒံု
ပင်လယ် ၌ ၎င်း၊ ေတာ
၌ ၎င်း၊ နမိိတ် လက္ခဏာ၊ အံ့ ဘွ ယ် ေသာအမှု တို့ ကုိ ြပ ေလ၏။ 37 သင်တို့၏
ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားသည်၊ သင်တို့အမျ ိးသား ချင်းတို့အထဲ ၌ ငါ ှင့်တူ ေသာ ပ
ေရာဖက် တစ်ပါးကုိ သင်တို့ အဘို့ ေပါ်ထွနး် ေစေတာ်မူမည်။ ထုိပေရာဖက်၏ စကားကုိ
နားေထာင်ရကမည်ဟု ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့အားေြပာဆုိ ေသာသူ ကား အြခားသူမဟတ်ု၊ ထုိ
ေမာေ ှ ပင်ြဖစ် သတည်း။ 38 ထုိ သူ သည် ေတာ
တင်ွ ှိ ေသာ အစည်းအေဝး ၌
၎င်း၊ သိနာ
ေတာင် ေပါ်မှာ သူ့ ကုိ ှ တ်ဆက် ေသာ ေကာင်းကင်တမန် ှင့် ၎င်း၊ ငါ တို့ အဘ
များ ှင့် ၎င်း ှ ိ ၏။ ထုိသူ
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သည် ငါ တို့အား အပ်ေပး ြခင်းငှာအသက် ှင်ေစေသာ ဗျာဒိတ် ေတာ်ကုိခံ ေလ၏။
39 ထုိသူ ၏စကားကုိငါ တို့အဘ များသည် နား
မ ေထာင်လို ဘဲလျက် ပယ် ၍၊ 40 ငါ တို့ေ ှ မှာ သွားရေသာ ဘုရား
တို့ ကုိ ငါ တို့အဘို့လပ်ု ပါ။ ငါ တို့ ကုိ အဲဂုတ္တု
ြပည် မှ
ှ တ်ေဆာင် ခ့ဲေသာထုိ ေမာေ ှ ၌
အဘယ်သို့ ြဖစ် သည်ကုိ ငါတို့မ သိ ဟု အဲဂုတ္တု
ြပည်သို့
ြပန် ချင်ေသာစိတ် ှင့်
အာ ုန် ကုိ ေြပာဆုိ က၏။ 41 ထုိ ေနရ့က် ကာလ၌
ာွးသငယ် ကုိ လပ်ု၍
ထုိ ုပ်တု အား ယဇ်ပူေဇာ် သြဖင့်
မိမိ တို့လက် ှင့် လပ်ု ေသာ အရာ၌
ပင် ေပျာ်ေမွ့ က၏။ အနာဂတ္တ ိ
ကျမ်း ၌
လာ သည် ကား ၊ 42 အိဣုသေရလ အမျ ိး ၊ သင်တို့သည် စီရင်ေသာ တိ စ္ဆာန် ှင့်
ယဇ် များကုိေတာ ၌
အ ှစ် ေလးဆယ်ပတ်လံးုငါ ့အား ပူေဇာ် ကသေလာ။ 43သင်တို့သည် ေမာလပ်ု ၏တဲ
ှင့် သင် တို့ ဘုရား
ရင်ဖန် ၏ ကယ် တည်းဟေူသာကုိးကွယ် ဘို့ရာမိမိ
တို့လပ်ု ေသာ ပုံ
တို့ ကုိ ေဆာင်ရွက် က ပီ တကား။ ထုိေကာင့်
ငါသည် သင် တို့ ကုိ ဗာဗုလုန် မိ တစ်ဘက် သို့ ေဆာင်သွား မည်ဟု ကျမ်းလာ ှိ
သည် ှင့်အညီ၊ ဘုရားသခင် သည် မျက် ှာေတာ်ကုိလွှဲ ၍ ၊ ေကာင်းကင် တနဆ်ာ များ
တို့အား ဝတ်ြပ ေစြခင်းငှာထုိသူ တို့ ကုိ စွန ့ပ်စ် ထားေတာ်မူ၏။ 44 ေမာေ ှြမင် ရေသာပုံ
ှင့်အညီ ၊ သက်ေသခံ ေတာ်မူချက် ဌာပနာ ရာတဲေတာ်ကုိ လပ်ု ရမည်အေကာင်း အမိန ့်
ေတာ် ှိေသာသူ မှာထား ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ ထုိတဲ
ေတာ်သည် ေတာ
တင်ွ
ငါ တို့အဘ များ၌ ှိ ၏။ 45 ေနာက်ကျ ေသာ ငါ တို့အဘ များသည် ထုိတဲ ေတာ်ကုိ
တစ်ပါး အမျ ိးသားတို့ ပုိင် ေသာ ေြမထဲသို့ ေယာ ှု ှင့်အတူ ေဆာင်သွင်း က၏။ ထုိ
တစ်ပါး အမျ ိးသားတို့ ကုိ ဘုရားသခင် သည် ဒါဝိဒ် မင်းလက်ထက် တိင်ုေအာင် ငါ
တို့အဘ များထံမှ ှင်ထုတ် ေတာ်မူ၏။ 46 ထုိ ဒါဝိဒ်သည် ဘုရားသခင် ၏ ေကျးဇူး
ေတာ်ကုိ ခံရ
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၍၊ ယာကုပ် ၏ ဘုရားသခင်ကျနိး်ဝပ် ေတာ်မူဘို့ ရာအရပ် ကုိ ေတွ့ ြခင်းငှာေတာင့်တ
၏။ 47 ေ ှာလမုန် သည်လည်း ဗိမာန် ေတာ်ကုိ တည်ေဆာက် ရ၏။ 48 သို့ ေသာ်လည်း
ေကာင်းကင် ဘုံသည် ငါ ့ ပလ္လ င် ြဖစ်၏။ 49 ေြမ ကီး သည် ငါ ့ ေြခ တင်ရာခုံ ြဖစ်၏။
အဘယ်သို့ ေသာ ဗိမာန်
ကုိငါ ့အဘို့ တည်ေဆာက် ကမည်နည်း။ အဘယ် အရပ်သည် ငါ ့ကျနိး်ဝပ် ရာအရပ်
ြဖစ်မည်နည်း။ 50 ငါ ့လက် သည် ဤ
အရာအလံးုစုံ တို့ ကုိ ဖနဆ်င်း သည် မ
ဟတ်ုေလာဟု ထာဝရ
ဘုရား၏ ဗျာဒိတ် ေတာ်အချက်ကုိ ပေရာဖက် ြပန်ကား သည် ှင့်အညီ ၊ အြမင့်ဆုံး
ေသာ ဘုရားသည် လတိူု့ လက်ြဖင့် လပ်ုေသာဗိမာန် ၌
ကျနိး်ဝပ် ေတာ်မူသည်မ ဟတ်ု။ 51လည်ပင်း ခုိင်မာ၍
ှလံးု ြဖင့်၎င်း ၊ နား
ြဖင့်၎င်း အေရဖျားလီှး ြခင်းကုိ မခံေသာလတိူု့ ၊ သင် တို့သည် သန ့် ှ င်း ေသာ ဝိညာ ်
ေတာ်ကုိ အစ ်မြပတ် ဆန ့က်ျင်ဘက် ြပ ေလ့ ှိ က၏။ သင် တို့ ဘုိးေဘး များ၏ အေလ့
ှင့် သင် တို့အေလတ့ူ ၏။ 52သင် တို့ ဘုိးေဘး များသည် အဘယ် ပေရာဖက် ကုိ မျှ မ
ည ်းဆဲ ဘဲ ေနသနည်း။ ေြဖာင့်မတ် ေသာသူ ကလာ ေတာ်မူမည်အေကာင်း အရာ
ကုိ ေဟာေြပာ
ြပ ွှနေ်သာ သူ
တို့ ကုိ ကွပ်မျက် က၏။ ထုိ
ေြဖာင့်မတ်ေသာသူကုိပင် ယခု
လည်း သင်တို့သည် အပ် ှံ ၍
အေသသတ် က ပီ။ 53သင်တို့သည် ေကာင်းကင် တမနမ်ျား ခင်းကျင်း ေသာအားြဖင့်
ပညတ် တရားေတာ်ကုိ ခံရ
ေသာ်လည်းမ ေစာင့် မေ ှာက် ကဟု သေတဖန် မက်ဆုိ ၏။ 54 ထုိ စကားကုိ ကား
လျှင် ှလံးု ကဲွြပတ် မတတ်ြဖစ်၍၊ သေတဖန် ၌
အံသွား ခဲ ကိတ် ြခင်းကုိ ြပ ကေလ၏။ 55 သူသည်လည်း သန ့် ှ င်း ေသာ ဝိညာ ်
ေတာ် ှင့် ြပည့် သြဖင့်၊ ေကာင်းကင် သို့
ေစ့ေစ့ ကည့်ေမျှာ်၍ ဘုရားသခင် ၏ ဘုနး် ေတာ်ကုိ ၎င်း၊ ဘုရားသခင် ၏ လက်ျာ
ေတာ်ဘက်၌
ေယ ှု ရပ် ေနသည်ကုိ၎င်း ြမင် လျှင်၊ 56 ကည့် ပါ။ ေကာင်းကင် ဖွင့်လှစ် သည်ကုိ
၎င်း၊ လူ
သား သည် ဘုရားသခင် ၏လက်ျာ ေတာ်ဘက်၌
ရပ် ေနသည်ကုိ၎င်း၊ ငါြမင် သည်ဟဆုို ၏။ 57 ထုိသူ တို့သည် ြပင်းစွာ ေသာ အသံ
ှင့် ဟစ်ေကာ် ၍
နား ကုိပိတ်ဆို့ လျက် သူ့
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ဆီသို့ ညီ ွတ် စွာ တဟနုတ်ည်း ေြပး၍ ၊ 58 မိ ြပင် သို့ ှင်ထုတ် ပီးမှ ေကျာက်ခဲ
ှင့်ပစ် က၏။ သက်ေသခံ တို့သည်လည်း
မိမိ တို့အဝတ် ကုိ ေ ှာလု
အမည် ှိေသာ လလုင် ၏ေြခ ရင်း ၌
ထား က၏။ 59 ေကျာက်ခဲ ှင့်ပစ် ကစ ် သေတဖန် သည် ပဌနာြပ လျက်၊ သခင်
ေယ ှု ၊ အကျွ ်ပ်ု ၏ဝိညာ ် ကုိ သိမ်းယူ ေတာ်မူပါဟု ေလျှာက်ဆုိ ၏။ 60 ဒူး ေထာက်
လျက်၊ သခင် ၊ ဤ
သူ တို့ ြပ ေသာ ဒစု ိုက် အြပစ်ကုိ မှတ်ေတာ်မ မူပါ ှင့်ဟု ကီး ေသာ အသံ
ှင့် ေ ကးေကာ် ပီးမှ ကျနိး်စက် ေလ၏။

8
1သူ့ ကုိကွပ်မျက် ေသာအမှုကုိေ ှာလု သည်လည်း ဝနခံ် လျက် ှိ ၏။ထုိအခါ ေယ
ု ှလင် မိ ၌
ှိေသာ အသင်းေတာ် သည် ြပင်းစွာ ေသာည ်းဆဲ ြခင်းကုိခံရသြဖင့် တမနေ်တာ် တို့

မှတပါး
သင်းဝင်သူအေပါင်း တို့သည် ယုဒ
ြပည်၊ ှမာရိ ြပည်အရပ်ရပ် တို့ ၌ အ ှ ံအြပားကဲွြပား က၏။ 2တရားကုိ ိုေသ ေသာ
သူ တို့သည် သေတဖန် ကုိ သ ဂ ဟ် ၍
ြပင်းစွာ ေသာငိေု ကး ြမည်တမ်းြခင်းကုိ ြပ က၏။ 3 ေ ှာလု သည် အသင်းေတာ် ကုိ
ဖျက်ဆီး ေလ၏။ အိမ် များသို့ ဝင် ပီးလျှင်ေယာက်ျား မိနး်မ တို့ ကုိ ဆဲွငင် ၍ ေထာင်
ထဲ၌ ေလှာင် ထားတတ်၏။ 4 ထုိေကာင့်
အရပ်ရပ်သို့ ကဲွြပား ေသာ သူ
တို့သည် လှည့်လည် ၍ ှ တ်ကပတ် ေတာ် တည်း ဟေူသာ ဧ ဝံ ေဂ လိတရား ကုိ
ေဟာေြပာ က၏။ 5 ဖိလိပ္ပု သည်လည်း၊ ှ မာရိ မိ သို့ သွား ၍ ခရစ်ေတာ် ၏
အေကာင်းကုိေဟာ ေလ၏။ 6လူ အစုအေဝးတို့သည်ကား ၍
ဖိလိပ္ပု ြပ ေသာ နမိိတ် လက္ခဏာတို့ ကုိ ြမင် ေသာအခါ၊ သူ၏စကား
ကုိ တစ် ညီတစ် ွတ်တည်း နားေထာင် က ၏။ 7 အေကာင်းမူကား ၊ နတ် ဆုိး စဲွ
ေသာ သူ
များတို့၏ အထဲမှ နတ်ဆုိးတို့သည် ြပင်းစွာ ေသာ အသံ
ှင့် ေအာ်ဟစ် လျက်ထွက်သွား က၏။ ကုိယ် မလှုပ် ိင်ုေသာသူ၊ ေြခမစွမ်း ေသာသူ

အများ တို့သည်လည်း ပကတိ အြဖစ် သို့ ေရာက် က၏။ 8 ထုိ မိ သူ မိ သားတို့သည်
အလနွ် ဝမ်းေြမာက် ြခင်း ှ ိ က၏။ 9 ှ ိမုန် အမည် ှိေသာ သူ
တစ် ေယာက်သည်၊ ထုိ မိ ၌ နတ် ဝိဇ္ဇာအတတ် ှင့် ြပ ြပင်၍၊ ငါ သည်ထူးဆနး် ေသာ
သူ
ြဖစ် သည်ဟုဆုိ လျက်၊ ှမာရိ အမျ ိးသား တို့ ကုိ မိနး်ေမာ ေတွေဝေစြခင်းငှာြပ ၏။

10လူ ကီး လငူယ် ှိသမျှတို့က လည်း၊ ဤသူ
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သည် ဘုရားသခင် ၏ မဟာ
တနခုိ်း ေတာ်ြဖစ် သည်ဟု ဆုိ
လျက် ထုိသူ
၌ဆည်းကပ် က၏။ 11ဆည်းကပ် သည်အေကာင်း ကား၊ သူ
တို့ ကုိ မိနး်ေမာ ေတေွဝေစြခင်းငှာထုိသူသည် နတ် ဝိဇ္ဇာအတတ်အားြဖင့် ကာြမင့် စွာ
ြပ လျက်ေန၏။ 12 ဖိလိပ္ပု သည် ဘုရားသခင် ၏ ိင်ုငံ ေတာ်၌၎င်း၊ ေယ ှု ခရစ် ၏
နာမ
ေတာ် ှင့် ၎င်း စပ်ဆုိင် ေသာ ဧဝံေဂလိ
တရားကုိ ေဟာေြပာ၍ ထုိသူ
တို့သည် ယုံကည် ေသာအခါ ၊ ေယာက်ျား မိနး်မ တို့သည် ဗတ္တိဇံ ကုိ ခံ က၏။

13 ှ ိမုန် သည်လည်း
ကုိယ်တိင်ု ယုံ ကည် သည်ြဖစ်၍ ဗတ္တိဇံ ကုိ ခံ ပီးမှ ဖိလိပ္ပု ထံ၌မီှဝဲ ဆည်းကပ်
သြဖင့်၊ ထူးဆနး်ေသာ တနခုိ်း ကီး ေသာ နမိိတ် လက္ခဏာများကုိ ြမင် ၍
မိနး်ေမာ ေတွေဝလျက် ှိ ေလ၏။ 14 ှ မာ ရိ မိ သားတို့သည် ဘုရားသခင် ၏
ှ တ်ကပတ် တရားေတာ်ကုိ ခံယူ
က ပီဟု ေယ ု ှလင် မိ ၌
ှိေသာ တမနေ်တာ် တို့သည် သိတင်း ကား လျှင် ၊ ေပတ ု
ှင့် ေယာဟန် တို့ ကုိ ေစလွှတ် က၏။ 15 ထုိ မိ သူ မိ သားတို့သည် သခင် ေယ ှု

၏နာမ ၌
ဗတ္တိဇံ ကုိ ခံ ံု မျှသာ ှိ သြဖင့် ၊ 16တစ်စုံတစ်ေယာက် ေသာသူ အေပါ် ၌သန ့် ှ င်း
ေသာ ဝိညာ ်ေတာ်သည် သက်ေရာက် ေတာ် မ
မူေသးသည် ြဖစ်၍၊ တမနေ်တာ်တို့သည် ေရာက်ကလျှင်၊ ဝိညာ ် ေတာ် ကုိခံရ
မည်အေကာင်း
ထုိ မိ သူ မိ သားတို့ အဘို့
ဆုေတာင်း ၍၊ 17 ထုိသူ တို့အေပါ် ၌လက် ကုိတင် ေသာအားြဖင့်သူတို့သည် သန ့် ှ င်း
ေသာဝိညာ ် ေတာ်ကုိခံရ က၏။ 18တမနေ်တာ် တို့လက် ကုိတင် ေသာအားြဖင့် သန ့် ှ င်း
ေသာ ဝိညာ ် ေတာ်သက်ေရာက် သည်ကုိ ှိ မုန် ြမင် လျှင်၊ ေငွ ကုိယူေဆာင် ခ့ဲ၍၊
19 အကျွ ်ပ်ု ၏ လက် တင် ြခင်းကုိခံရေသာသူ သည် သန ့် ှ င်း ေသာ ဝိညာ ် ေတာ်
ကုိခံ ေစမည်အေကာင်း
အကျွ ်ပ်ု အား အခွင့် ေပး ပါဟု ေတာင်း ေသာ်၊ 20 ေပတ ု က၊ ဘုရားသခင်
၏ေကျးဇူး ေတာ်ကုိ ေငွ ှင့်ဝယ်ယူ မည် ဟု အ ကံ ှိ ေသာေကာင့် ၊ သင် ှင့်တကွ
သင် ၏ ေငွ သည်ပျက်စီး ြခင်းသို့
ေရာက် ပါေစ။ 21သင် သည်ဤ အမှုအရာ ှင့်
မ ဆက်ဆံ ေသာ သူြဖစ် ၏။ အေကာင်းမူကား ၊ သင် ၏စိတ် ှလံးုသည် ဘုရားသ
ခင့် ေ ှ ေတာ်၌ ေြဖာင့်မတ် ြခင်းမ ှိ ။ 22 ထုိေကာင့် သင် ၌ ယခု
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ဆုိးညစ် ေသာအမှု ကုိ ေနာင်တရ ေလာ။့ သင် ၏စိတ် ှလံးု၌ ကံစည် ြခင်းအြပစ်ကုိ
လွှတ်ေကာင်း လွှတ် လိမ့်မည်ြဖစ်၍၊ ဘုရားသခင် ကုိ ေတာင်းပန် ေလာ။့ 23သင် သည်
ခါး စွာေသာသည်းေြခ စဲွသည်ြဖစ်၍ ၊ ဒစု ိုက် အေ ှာင်အဖွ့ဲ ှင့်မလတ်ွေကာင်းကုိ ငါ
သိြမင်
သည်ဟဆုို ၏။ 24 ှ ိမုန် ကလည်း၊ မိန ့် ေတာ်မူေသာအရာ
တစ်စုံတစ်ခု မျှ အကျွ ်ပ်ု အေပါ်သို့ မေရာက် ပါမည် အေကာင်း ၊ ထာဝရ
ဘုရားကုိ ကျွ ်ပ်ု အဘို့
အလိငုှာ ဆုေတာင်း ေတာ်မူကပါဟု ြပနေ်ြပာ ၏။ 25တမနေ်တာ် တို့သည် သက်ေသခံ
၍
သခင်ဘုရား
၏ ှ တ်ကပတ် တရားေတာ်ကုိေဟာ ပီးမှ၊ ေယ ု ှလင် မိ သို့
ြပနသွ်ား ရာ၊ ှမာရိ ရွာ များ တို့ ၌လည်း
ဧဝံေဂလိတရားကုိ ေဟာေြပာ က၏။ 26တဖန်
ထာဝရ ဘုရား၏ ေကာင်းကင်တမန်
သည် ဖိလိပ္ပု
အား ၊ သင်ထ ၍
ေယ ု ှလင် မိ မှ
ဂါဇ မိ သို့
သွား ရာ ေတာ
လမ်း တင်ွ
ေတာင် မျက် ှာသို့ သွား ေလာ့ ဟု ဆုိ
သည်အတိင်ုး ၊ ဖိလိပ္ပုသည်ထ ၍
သွား ေလ၏။ 27 ထုိအခါ အဲသေယာပိ
ြပည်ကုိအစုိးရ ေသာ မိဖုရား
ကနဒ္က် ထံ၌ဘုနး် ကီးေသာအမတ်ြဖစ်၍၊ ဘ ာ
ေတာ် ှိသမျှ ကုိ အပ်ုစုိး ရေသာ အဲသေယာပိ
ြပည်သားတစ်ေယာက်သည် ကုိးကွယ် ြခင်းငှာေယ ု ှလင်
မိ သို့
သွား ၍၊ 28 ြပန် စ ်တင်ွ မိမိ
ရထား ေပါ်၌ ထုိင် လျက် ပေရာဖက် ေဟ ှာယ၏ကျမ်းစာကုိဖတ် ေလ၏။ 29 ဝိညာ ်
ေတာ်ကလည်း၊ ထုိ
ရထား သို့ ချ ်းကပ် ၍
မီှဝဲ ေလာဟ့ု ဖိလိပ္ပု
အား ဗျာဒိတ် ေပးေတာ်မူသြဖင့်၊ 30 ဖိလိပ္ပု သည် ရထားသို့ ေြပး ၍
ပေရာဖက်
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ေဟ ှာယ ၏ ကျမ်းစာ၌ ဘတ် သည်ကုိကား လျှင်၊ ဘတ် ေသာအရာ ကုိ နားလည်
ပါ၏ ေလာဟု ေမးြမနး် ၏။ 31 ထုိအမတ်ကလည်း၊ သွနသ်င် ပ့ဲြပင်ေသာ သူ
မ ှိလျှင်
အဘယ်သို့ နားလည် ိင်ု မည်နည်းဟု ဆုိ
ပီးမှ မိမိ ှင့်အတူ ဖိလိပ္ပု တက် ၍ထုိင် ေန ပါမည်အေကာင်း ေတာင်းပန် ၏။

32ကျမ်းစာ ၌ ဘတ် ေသာအချက် ဟူမူကား၊ အေသ သတ် ြခင်းငှာ ေဆာင်သွားေသာ
သုိး
က့ဲသို့ သူ့ကုိ ေဆာင်သွား ၍ ၊ သုိးသငယ် သည် အေမွးညပ် ေသာသူ
ေ ှ မှာ မ
ြမည်ဘဲ ေနသက့ဲသို့
သူ သည် ှ တ် ကုိမ ဖွင့် ဘဲေန၏။ 33 ှမ့်ိချ ြခင်းကုိခံစ ်တင်ွသူတစ်ပါးတို့သည် ထုိ
သူ
ကုိ မတရား
သြဖင့်စီရင် က၏။ ထုိသူ
၏အသက် ကုိ ေြမ ကီး ကသိမ်း ု ပ် သည်ြဖစ်၍ ၊ သူ
၏အမျ ိးအ ယ်ွ ကုိ အဘယ်သူ ြပ ွှန် မည်နည်းဟု ကျမ်းစာလာသတည်း။ 34 ထုိ
အမတ်ကလည်း၊ ပေရာဖက် သည် အဘယ်သူ ကုိ ရည်မှတ် ၍ ဤသို့
ဆုိ ပါသနည်း။ ကုိယ် ကုိတည်း ဆုိလို
သေလာ။ သူတစ်ပါး ကုိတည်း ဆုိလို
သေလာဟု ေတာင်းပန် လျက်၊ 35 ဖိလိပ္ပု အား ေမးြမနး် လျှင်၊ ဖိလိပ္ပု
သည် မိမိ
ှ တ် ကုိဖွင့် ၍ ထုိ
ကျမ်းစာချက်ကုိ အစဲွြပ လျက်၊ ေယ ှု ၏အေကာင်းတည်းဟေူသာဧဝံေဂလိ တရား
ကုိ ေဟာေလ၏။ 36 ထုိသို့ လမ်း ၌သွား ကစ ် ေရ
ှိရာသို့ ေရာက် ၍၊ အမတ် ကလည်း ဤအရပ်တင်ွေရ ှိပါ၏။ အကျွ ်ပ်ု ကုိ ဗတ္တိ

ဇံ
မခံေစြခင်းငှာမည်သည့် အေကာင်းဆီးတား ပါသနည်းဟု ေြပာဆုိ လျှင် ၊ 37 ဖိလိ
ပ္ပုက၊ သင်သည် စိတ် ှလံးုအကင်းမ့ဲယုံ ကည်လျှင် ခံရသည် ဟုဆုိေလ၏။ အမတ်
ကလည်း၊ ေယ ှုခရစ်သည် ဘုရားသခင်၏ သားေတာ်ြဖစ်ေတာ်မူေကာင်းကုိ အကျွ ်ပ်ု
ယုံ ကည်ပါသည်ဟု ဝနခံ်၍၊ 38 ရထား ကုိရပ် ေစြခင်းငှာစီရင် ပီးမှ ၊ ဖိလိပ္ပု
သည် ထုိအမတ် ှင့်တကွ ေရ ထဲသို့ ဆင်း ၍
ဗတ္ တိ ဇံ ကုိ ေပး၏။ 39 ေရ ထဲက တက် ကလျှင် ၊ထာဝရ ဘုရား၏ ဝိညာ ်
ေတာ်သည် ဖိလိပ္ပု
ကုိေဆာင်ယူ ေတာ်မူ၍ ၊ အမတ် သည် ဖိလိပ္ပု
ကုိ ေနာက်တဖနမ် ေတွ့ မြမင်ရ။ ဝမ်းေြမာက် ဝမ်းသာြခင်း ှင့် မိမိ
သွားရေသာလမ်း ကုိ သွား ေလ၏။ 40 ဖိလိပ္ပု သည်လည်း
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အာဇုတ် မိ ၌
ေပါ်လာ၍၊ ထုိ မိ မှကဲသရိ မိ တိင်ုေအာင် မိ ရွာအစ ်အတိင်ုး ေ ှာက်သွား ၍ ဧဝံ
ေဂလိ တရားကုိ ေဟာေလ၏။

9
1 ေ ှာလု သည်ကား၊ သခင်ဘုရား ၏ တပည့် ေတာ်တို့တစ်ဘက်၌ ခိမ်းေချာက် ၍၊
အေသ
သတ်ြခင်းငှာ ြပင်းစွာအသက် ှူ သြဖင့်၊ 2 ထုိဘာသာဝင်ေသာ ေယာက်ျား မိနး်မ တို့
ကုိ ေတွ့ လျှင်၊ ချည်ေ ှာင် ၍ ေယ ု ှလင် မိ သို့
ပို့ ေဆာင် ရမည်အေကာင်း၊ ဒမာသက် မိ ၌
ှိေသာ တရားစရပ်မှူး တို့ ထံသို့ မှာစာ ကုိေပးပါဟု ယဇ်ပုေရာဟိတ် မင်းထံ၌ဝင် ၍

ေတာင်း ပီးမှ၊ 3 သွား ၍
ဒမာသက် မိ အနးီ သို့ ေရာက် ေသာအခါ၊ ေကာင်းကင် ထဲက အလင်း သည် သူ့
ပတ်လည်၍ ုတ်ခနဲ ထွနး်ေတာက် ေလ၏။ 4 ေ ှာလသုည် ေြမ ေပါ်မှာ လဲ ၍ ေနစ ်၊
ေ ှာလု ၊ ေ ှာလု ၊ အဘယ်ေကာင့် ငါ ့ ကုိည ်းဆဲ သနည်းဟု မိမိ
အား ေြပာ ေသာစကား သံကုိ ကား လျှင်၊ 5 သခင် ၊ ကုိယ်ေတာ်သည် အဘယ်သူ
နည်းဟု ေမးေလျှာက် ၏။ သခင်ဘုရားကလည်း၊ ငါ ကား သင်
ည ်းဆဲ ေသာ ေယ ှု ြဖစ် သတည်း။ 6 သို့ ေသာ်လည်း ထ ၍
မိ သို့ ဝင် ေလာ။့ သင် ြပ
ရမည်အမှု ကုိ ေြပာ လိမ့်မည်ဟုမိန ့် ေတာ်မူ၏။ 7 ေ ှာလု ှင့်အတူသွား ေသာသူ
တို့သည် အသံ
ကုိကား ံုမျှသာ ှိ၍၊ အဘယ်သူ ကုိမျှမြမင် ဘဲ မိနး်ေမာ ေတေွဝလျက်ရပ် ေနက၏။

8 ေ ှာလု သည်လည်းေြမ မှ ထ ၍
မျက်စိ ကုိဖွင့် ေသာ်လည်းအဘယ်သူ ကုိမျှမြမင် ိင်ုသည်ြဖစ်၍၊ သူ
၏လက်ကုိ ဆဲွလျက် ဒမာသက်
မိ သို့ ပို့ ေဆာင် က၏။ 9 သုံး ရက် ပတ်လံးုမျက်စိမ ြမင် ၊ မ
စား မ ေသာက်
ဘဲေန ေလ၏။ 10 ထုိအခါ အာနနိ အမည် ှိေသာ တပည့် ေတာ်တစ်ေယာက်သည် ဒ
မာသက် မိ ၌ ှိ ၏။ ထုိသူ
ကုိ သခင်
ဘုရားသည် ဗျာဒိတ် ေတာ်အားြဖင့် ၊ အာနနိ
ဟ၍ူေခါ် ေတာ်မူလျှင်၊ အာနနကိ၊ သခင် ဘုရား အကျွ ်ပ်ု ှ ိ ပါသည်ဟေုလျှာက် ၏။

11သခင် ဘုရားကလည်း ၊ သင်သည်ထ ၍ လမ်း ေြဖာင့် အမည် ှိေသာ လမ်း သို့ သွား
ေလာ။့ ေ ှာလု
အမည်
ှိေသာတာ ှု မိ သားကုိ ယုဒ
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၏ အိမ် ၌ ှာေဖွ ေလာ။့ အေကာင်းမူကား ၊ ထုိသူသည် ဆုေတာင်း လျက်ေန၏။
12 မိမိမျက်စိကုိ ြမင်ြပနေ်စြခင်းငှာအာနနိ အမည် ှိ ေသာ သူ
သည် ဝင် ၍ ၊ မိမိ
အေပါ်၌ လက် တင် သည်ကုိ ဗျာဒိတ် ေတာ်အားြဖင့် ြမင် ေလ ပီ ဟုမိန ့်ေတာ်မူ၏။

13အာနနိ ကလည်း ၊ သခင် ဘုရား၊ ထုိ
သူ သည် ေယ ု ှလင် မိ ၌
ကုိယ်ေတာ် ၏ သန ့် ှ င်း သူ တို့ ကုိ အဘယ်မျှေလာက် ပင် ည ်းဆဲ သည်ကုိ လူများ
ေြပာ၍ အကျွ ်ပ်ု ကား ရပါ ပီ။ 14ဤအရပ် ၌လည်းကုိယ်ေတာ် ကုိ ပဌနာ
ြပ ေသာ သူ
ှိသမျှ တို့ ကုိ ချည်ေ ှာင် ရမည်အခွင့် ကုိ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အ ကီးတို့ ထံ၌ ရ ပါသည်

ဟု ြပနေ်လျှာက် ၏။ 15သခင် ဘုရားကလည်း ၊ ထုိ
သူကားတစ်ပါး
အမျ ိးသားတို့ ှင့်
ှ င်ဘုရင် တို့ ထံသို့ ၎င်း၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့ ှ ိရာ သို့ ၎င်း၊ ငါ ၏နာမ ကုိ ပို့ ေဆာင် ေစြခင်းငှာငါ ေရွးေကာက် ေသာ
တနဆ်ာ ြဖစ် ၏။ 16အေကာင်းမူကား ၊ ထုိသူ
သည်ငါ ၏နာမ ေကာင့်
အဘယ်မျှေလာက် ပင် ဆင်းရဲ ခံရမည်ကုိ ငါ သည် သူ့
အားြပ မည်။ ထုိေကာင့်သင်သွား ေလာဟ့ု အာနနိ
အား
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 17အာနနိ သည်လည်း သွား ၍ အိမ် သို့ ေရာက် လျှင်၊ ေ ှာလု
အေပါ် ၌မိမိလက် ကုိတင် ၍၊ ညီ
ေ ှာလု ၊ သင်လာ ေသာလမ်း ၌
သင့် အား ထင် ှား ေတာ်မူေသာ သခင်ေယ ှု သည် သင်၏မျက်စိြမင် ြပနေ်စြခင်းငှာ
၎င်း ၊ သင့်ကုိသန ့် ှ င်း ေသာ ဝိညာ ် ေတာ် ှင့် ြပည့် ေစြခင်းငှာ၎င်း ငါ ကုိ ေစခန ့် ေတာ်
မူသည်ဟေုြပာဆုိ ၏။ 18 ထုိခဏ ၌ ေ ှာလု ၏ မျက်စိ မှ
ငါး ေကးကွာ ကျ သက့ဲသို့ ြဖစ်၍ ၊ မျက်စိြမင် ြပနသ်ြဖင့်ထ ၍ ဗတ္တိဇံ
ကုိခံ ပီးလျှင် ၊ အစာ
အာဟာရကုိ သုံးေဆာင် ၍ အားြဖည့် ေလ၏။ 19 ထုိေနာက်ေ ှာလုသည် ဒမာသက်
မိ ၌ ှိ ေသာ တပည့် ေတာ်တို့ ှင့်အတူ ကာလ အတန် အရာေန ၍၊ 20 ေယ ှု သည်
ဘုရားသခင် ၏ သား
ေတာ်ြဖစ်
ေကာင်း ကုိ တရားစရပ် တို့ ၌
မဆုိင်းမလင့် ေဟာ ေလ၏။ 21 ကား ေသာသူအေပါင်း တို့သည် အံဩ့
၍ ၊ သူ
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ကား၊ ထုိ
သခင် ကုိ ပဌနာ
ြပ ေသာသူ တို့ ကုိ ေယ ု ှလင်
မိ ၌
ဖျက်ဆီး သည် သာမက၊ ထုိသူ
များကုိချည်ေ ှာင် ၍ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အ ကီးတို့ ထံသို့ ပို့ ေဆာင် ြခင်းငှာ ဤအရပ်
သို့ လာ
ေသာသူြဖစ်သည် မ
ဟတ်ု ေလာဟု ဆုိ က၏။ 22 ေ ှာလု သည်လည်း
အားတိးုပွား သြဖင့်
ဒမာသက် မိ ၌ ေန ေသာ ယုဒ
လူတို့သည် ေြပာသမျှေသာ စကားကုိေချ၍၊ ေယ ှု သည် ခရစ်ေတာ် ြဖစ် ေကာင်း
ကုိ ထင် ှား စွာြပ၏။ 23ကာလ ကာြမင့် ပီးမှ၊ ေ ှာလု ကုိသတ် အံေ့သာငှာ၊ ယုဒ
လတိူု့ သည်အချင်းချင်းတိင်ုပင် က၏။ 24 ထုိ အ ကံအစည်ကုိ ေ ှာလု သည်သိ ၏။
သူ့
ကုိ သတ် အံေ့သာငှာ မိ တံခါး တို့ ကုိ ေန ့
ည ့် မြပတ်ေစာင့် က ေသာေကာင့်၊ 25တပည့် ေတာ်တို့သည် ည ့် အခါသူ့ ကုိယူ၍
ေတာင်း ၌
ထည့် ပီးလျှင် မိ ို း ေပါ်က ေလျှာချ က၏။ 26 ေယ ု ှလင် မိ သို့ ေရာက် ေသာအခါ
၊ တပည့် ေတာ်တို့ ှင့်
ေပါင်းေဘာ် မည်ြပ ေသာ်၊ သူ
သည် တပည့် ေတာ်ြဖစ် ေကာင်းကုိတပည့်ေတာ် အေပါင်းတို့ သည် မ
ယုံ သြဖင့် သူ့
ကုိေကာက်ရွ ံ က၏။ 27 ထုိအခါ ဗာနဗ သည် သူ့
ကုိေခါ် ၍ တမန်ေတာ် များထံသို့ ပို့ ေဆာင် ပီးလျှင်၊ အထက်ကေ ှာလုသည် လမ်း
ခရီး၌
သခင် ဘုရားကုိ ြမင် သည်ဟ၍ူ၎င်း၊ သူ့
အားမိန ့် ေတာ်မူသည်ဟ၍ူ၎င်း၊ ဒမာသက် မိ ၌
ေယ ှု ၏နာမ ေတာ်ကုိအမီှြပ လျက်၊ ရဲရင့် စွာေဟာသည်ဟ၍ူ၎င်းေြပာ ေလ၏။

28 ထုိေနာက်မှ ေ ှာလသုည် ေယ ု ှလင် မိ ၌
တမနေ်တာ် တို့ ှင့်
ေပါင်းေဖာ်၍၊ သခင် ေယ ှု၏ နာမ
ေတာ်ကုိအမီှြပ ၍ရဲရင့် စွာ ေဟာလျက် ေန၏။ 29 ေဟေလနစ် လတိူု့ ှင့်
ှးီေ ှာ ေြပာဆုိ သြဖင့်၊ ထုိသူတို့သည် ေ ှာလု ကုိသတ် မည်ဟု အားထုတ် က၏။

30 ထုိအေကာင်းကုိ ညီအစ်ကုိ တို့သည် ကားသိ လျှင် ၊ ေ ှာလု ကုိ ကဲသရိ
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မိ သို့ ပို့ ၍
တာ ှု မိ တိင်ုေအာင် ေစလွှတ် က၏။ 31 ထုိအခါ ယုဒ ြပည်၊ ဂါလိလဲ ြပည်၊ ှမာရိ
ြပည် အရပ်ရပ် တို့တင်ွ အသင်းေတာ် တို့သည် ငိမ်သက် ၍တည်ေဆာက် ြခင်း ှ ိ က၏။
သခင် ဘုရားကုိ ေကာက်ရွ ံ ြခင်း၌၎င်း ၊ သန ့် ှ င်း ေသာဝိညာ ် ေတာ်၏ အဆုံးအမ
၌ ၎င်း၊ ေမွ့ေလျာ် ေသာအားြဖင့်ပွားများ က၏။ 32 ေပတ ု သည် အရပ်ရပ် တို့ ကုိ
လှည့်လည် သည် တင်ွ သန ့် ှ င်း သူ
တို့ ှ ိ ရာလဒ္ုဒ မိ သို့ ေရာက် ေလ၏။ 33 ထုိ အရပ်၌ အဲေန
အမည် ှိေသာတံးုလံးု ေန ေသာ သူ
တစ် ေယာက်ကုိေတွ့ လျှင် ၊ အဲေန
၊ ေယ ှု ခရစ် သည် သင့် အားချမ်းသာ ေပးေတာ်မူ၏။ 34ထ ၍ အိပ်ရာကုိြပင် ေလာ့
ဟု ေပတ ု
ဆုိ ေသာ်၊ ထုိသူသည် ချက်ြခင်း ထ ၏။ 35လဒ္ုဒ မိ ှင့် ှ ာ ုန် မိ ၌ ေန
ေသာသူ
အေပါင်း
တို့သည် ထုိသူ
ကုိ ြမင် ၍ သခင် ဘုရားထံေတာ်သို့
ေြပာင်းလဲ က၏။ 36 ယုေပွ မိ ၌
ေဒါ်ကာ ဟဆုိုလို ေသာ တဗိသ
အမည် ှိေသာ တပည့် ေတာ်မ တစ် ေယာက် ှိ ၏။ ထုိ
မိနး်မသည် ေကာင်း ေသာအကျင့် ၊ စွန ့် ကဲ ြခင်းအကျင့် ှင့်
ြပည့်စုံ လျက်၊ 37 ထုိ အခါ ၌ နာ ၍ေသ ေလ၏။အေလာင်းကုိ ေရချ ိ း ပီးလျှင်အထက်
ခနး်၌ တင် ထားက၏။ 38လဒ္ုဒ မိ သည် ယုေပွ မိ ှင့် နးီ
သည်ြဖစ် ၍ ထုိ မိ ၌
ေပတ ု
ှိ ေ ကာင်း ကုိ တပည့် ေတာ်တို့သည်ကား လျှင်၊ ေပတ ုသည် အလျင်အြမန် ကလာ

ပါမည် အေကာင်း လူ
ှစ် ေယာက်ကုိ ေစလွှတ် ၍ ေတာင်းပန် က၏။ 39 ေပတ ု သည် ထ
၍ ထုိသူ တို့ ှင့်အတူလိက်ု ေလ ၏။ ေရာက် လျှင် အထက် ခနး်သို့ ေခါ်ပင့် ၍ မုတ်
ဆုိးမ များ တို့သည် ငိေု ကး လျက် ၊ သူ
တို့ ှင့်အတူ ေဒါ်ကာ ှိ စ ်အခါလပ်ု ခ့ဲေသာ အကင်္ျ ီ ှင့် အဝတ် များကုိ ြပ လျက် ှိ
က၏။ 40 ေပတ ု သည် ထုိသူအေပါင်း တို့ ကုိ ြပင် သို့ ထွက်
ေစသည်ေနာက် ၊ ကုိယ်တိင်ုဒူး ေထာက် ၍ ဆုေတာင်း
ပဌနာြပ ပီးလျှင် ၊ ထုိအေလာင်း သို့
မျက် ှာလှည့် ၍၊ တဗိသ
၊ ထ
ေလာဟ့ဆုို ေလ၏။ ထုိမိနး်မ သည် မျက်စိ ကုိဖွင့် ၍ ေပတ ု
ကုိြမင် လျှင်



တမနေ်တာ်ဝတ္တ 9:41 2441 တမနေ်တာ်ဝတ္တ 10:9

ထ၍ထုိင် ၏။ 41 ေပတ ုသည် မိမိလက် ကုိ သူ့
အားေပး ၍ ချ ီက ပီးမှ ၊ သန ့် ှ င်း သူ တို့ ှင့်
မုတ်ဆုိးမ တို့ ကုိေခါ် ၍ အသက် ှင်လျက် ှိ ေသာ ထုိမိနး်မ ကုိြပ ေလ၏။ 42 ထုိ
အေကာင်းကုိ ယုေပွ မိ ၌ အ ှ ံအြပားသိ က ၍၊ လူများ တို့သည် သခင် ဘုရားကုိ
ယုံ ကည် ြခင်းသို့ ေရာက် က၏။ 43 ေပတ ုသည် ယုေပွ မိ ၌ ှိ မုန် အမည် ှိ ေသာ
သားေရ
လပ်ုသမား ှင့်အတူ ကာြမင့် စွာေန ၏။

10
1 ကဲသရိ မိ ၌
ဣတလိ တပ်ဟု ေခါ်ေဝါ် ေသာ တပ် တင်ွ လူတရာ ကုိအပ်ုချ ပ်ေသာ တပ်မှူး ေကာ်
ေနလိ အမည်
တင်ွေသာ သူ
တစ် ေယာက် ှိ ၏။ 2 ထုိသူသည် မိမိ
အိမ် တင်ွ ှိသမျှ ေသာ သူတို့ ှင့်တကွ ဘုရားဝတ်၌ ေမွ့ေလျာ် ၍
ဘုရားသခင် ကုိ ေကာက်ရွ ံ ြခင်း ှ ိသြဖင့် လူ
တို့အားများစွာ ေသာ စွန ့် ကဲ ြခင်းကုိြပ ၍
ဘုရားသခင် ကုိ အစ ် ဆုေတာင်း ေလ့ ှ ိ၏။ 3တစ်ေနသ့၌ ေနသုံးချက်တီး အချနိ်
တင်ွ ဘုရားသခင် ၏ ေကာင်းကင်တမန် သည်၊ ေကာ်ေနလိ ဟု ေခါ် လျက် ေရာက်လာ
သည်ကုိ ထုိသူ
သည်ထင် ှား ေသာ ဗျာဒိတ် ူပါ ံုအားြဖင့် ြမင် ရ၏။ 4 ေကာင်းကင် တမနကုိ် ေစ့ေစ့
ကည့်လျှင်
ထိတ်လန ့် ြခင်း ှ ိသည် ြဖစ်၍ ၊ သခင် ၊ အဘယ် အခင်း ှိ ပါ သနည်းဟု ေမး
ေသာ် ၊ ေကာင်းကင်တမနက်၊ သင် ြပ ေသာဆုေတာင်း ပဌနာ ှင့် စွန ့် ကဲ ေပးကမ်း
ြခင်းတို့သည် ဘုရားသခင့် ေ ှ ေတာ်၌ ေအာက်ေမ့ စရာဘို့ တက် က ပီ။ 5 ထုိေကာင့်
ယခုပင် ယုပ္ေပ မိ သို့
လူ တို့ ကုိေစလွှတ် ၍ ၊ ေပတ ု
အမည် သစ်ကုိရေသာ ှိမုန် ကုိေခါ်ပင့် ေလာ။့ 6 ထုိသူ သည်သားေရ လပ်ုသမား ှိမုန်
၏ အိမ်၌ တည်း ေန၏။ ထုိ
အိမ် သည် ပင်လယ် နား မှာ ှ ိ သည်ဟု ေြပာဆုိ၏။ 7 ထုိသို့ ေြပာဆုိ ေသာ
ေကာင်းကင်တမန် သွား ပီးမှ ၊ ေကာ်ေနလိသည် မိမိငယ်သား ှစ် ေယာက် ှင့်တကွ မိမိ
ထံ၌မြပတ်ခစား ေသာလစုူအဝင်၊ ဘုရားဝတ်၌ ေမွ့ေလျာ် ေသာ စစ်သူရဲ တစ်ေယာက်
ကုိေခါ် ၍ ၊ 8 ထုိအေကာင်းအရာအလံးုစုံ တို့ ကုိ ကားေြပာ ပီးမှယုပ္ေပ မိ သို့
ေစလွှတ် ၏။ 9 နက်ြဖန် ေန၌့ ထုိသူ
တို့သည် သွား ၍
ယုပ္ေပ မိ
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အနးီ သို့ ေရာက်ကေသာအခါ ၊ ှစ်ချက်တီးအချနိ် တင်ွ ေပတ ု
သည် ဆုေတာင်း ြခင်းငှာအိမ်မုိး ေပါ်သို့ တက် ေလ ၏။ 10ဆာမွတ် ၍
အစာ အာဟာရကုိ အလို ှ ိ လျှင် သူတစ်ပါးတို့သည် အစာအာဟာရကုိ ြပင်ဆင် က
စ ်အခါေပတ ုသည် ဘဝင် ြဖစ်၍ေနသြဖင့်၊ 11 ေကာင်းကင် ဖွင့်လှစ် သည်ကုိ၎င်း ၊
ြခံ ထည် က့ဲသို့ ေလး ေထာင့်
ချ ပ်၍ ေြမ သို့ ချ လွှတ်ေသာ တနဆ်ာ သည် မိမိဆီသို့ဆင်းသက် လာသည် ကုိ၎င်း
ြမင် ေလ၏။ 12 ထုိ တနဆ်ာထဲ၌ သားရဲ မှစ၍ ေြမ ၌ကျင်လည်ေသာသားမျ ိ း၊ တာွး
တတ်ေသာ တိ စ္ဆာနမ်ျ ိ း၊ မုိဃ်း
ေကာင်းကင်၌ ကျင်လည်ေသာ ငှက် မျ ိ း တို့သည် ှိ က၏။ 13 စကား အသံသည်
လည်း ၊ ေပတ ု
ထ ၍ သတ် စား
ေလာဟ့ု လာ ၏။ 14 ေပတ ု ကလည်း ၊ မ
ြဖစ် ိင်ုပါသခင် ။ ညစ်ည း ေသာအရာ ှင့် မ
စင်ကယ်ေသာအရာကုိ အကျွ ်ပ်ုသည် တရံတစ်ခါ မျှမစား ဘူးပါဟု ေြပာဆုိ ၏။

15 ေနာက်တစ်ဖန် စကား သံကား၊ ဘုရားသခင် စင်ကယ် ေစေတာ်မူေသာအရာ ကုိ
ညစ်ည း သည်မ ထင် ှင့်ဟု လာြပန၏်။ 16 ထုိသို့ သုံး ကိမ်ေြမာက်ေအာင်လာ ပီး
လျှင်၊ ထုိတနဆ်ာ ကုိ ေကာင်းကင် ထဲသို့ သိမ်း ု ပ် ြပနေ်လ၏။ 17 ေပတ ု သည် မိမိ
ြမင် ရေသာ ဗျာဒိတ် ူပါ ံု ကား၊ အဘယ်သို့ ဆုိလို သနည်းဟု ေတးွေတာ ဆင်ြခင်၍
ေနစ ်တင်ွ၊ ေကာ်ေနလိ ေစလွှတ်
ေသာသူ တို့သည် ှိမုန် အိမ် ကုိ ေမးြမနး် ှာေဖွ၍ တံခါး ေ ှ မှာ ရပ် လျက်၊ 18 ေပတ
ု အမည် သစ်ကုိရေသာ ှိမုန် သည် ဤမှာတည်း ေနပါ သေလာဟု ေမးြမနး် ဟစ်ေခါ်
က၏။ 19 ေပတ ုသည်ထုိဗျာဒိတ် ူပါ ံု ကုိ ဆင်ြခင် ၍ေနစ ်တင်ွ ဝိညာ ် ေတာ်က၊ လူ
သုံး ေယာက်တို့သည် သင့် ကုိ ှာ က၏။ 20ထ ၍ဆင်း ေလာ။့ ေတးွေတာ ြခင်းမ ှိ
ဘဲ ထုိသူ
တို့ ှင့်အတူ လိက်ု သွားေလာ။့ အေကာင်းမူကား ၊ ထုိသူ
တို့သည် ငါ ေစလွှတ် ေသာ သူြဖစ်ကသည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူလျှင်၊ 21 ေပတ ု သည်ဆင်း
၍ ၊ ငါ ကား၊ သင်တို့ ှာ ေသာ သူ
ြဖစ် ၏။ အဘယ် အေကာင်း ှိ၍ လာ
ကသနည်းဟု ထုိသူ
တို့အား ေမး ၏။ 22 ထုိသူတို့ကလည်း
ဘုရားသခင် ကုိေကာက်ရွ ံ ၍ ၊ ယုဒ
လူ
အေပါင်း တို့တင်ွ အသေရ
ှိေသာ သူေတာ်ေကာင်း တည်းဟေူသာတပ်မှူး ေကာ်ေနလိ သည်၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိ မိမိ
အိမ် သို့ ေခါ်ပင့် ၍ ကုိယ်ေတာ် ၏ စကား
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ကုိ နားေထာင် ရမည်အေကာင်း၊ သန ့် ှ င်း ေသာ ေကာင်းကင်တမန်
အားြဖင့် ဗျာဒိတ် ေတာ်ကုိ ခံရပါသည်ဟု ြပနေ်ြပာ က၏။ 23 ေပတ ုသည်လည်းထုိ
သူ တို့ ကုိ အိမ်ထဲသို့ ေခါ် ၍ ဧည့်သည် ဝတ်ကုိြပ ေလ၏။ နက်ြဖန် ေန၌့ ထ ၍ ထုိသူ
တို့ ှင့်အတူ သွား သြဖင့်၊ ယုပ္ေပ
မိ သားြဖစ်ေသာ ညီအစ်ကုိ အချ ိ တို့သည် လိက်ု က၏။ 24 ထုိေနာက် တေန ့၌ ကဲ

သရိ
မိ သို့ ဝင် က၍၊ ေကာ်ေနလိ သည် မိမိ
အေဆွအမျ ိး မိတ် ခင်ပွနး်များတို့ ကုိ စုေဝး
ေစ ပီးလျှင်၊ ထုိသူ
တို့ ကုိ ေြမာ်လင့် လျက်ေန က၏။ 25 ေပတ ု ေရာက်လာ ေသာအခါ ေကာ်ေနလိ သည်
ခရီးဦး ကိ ြပ ၍၊ ေပတ ု၏ေြခ ရင်း၌ ြပပ်ဝပ် လျက် ကုိးကွယ် ေလ၏။ 26 ေပတ ု
သည် သူ့
ကုိချပီင့် လျက်၊ ထ
ေလာ။့ ငါ ကုိယ်တိင်ုလူ ြဖစ် သည်ဟုဆုိ ၏။ 27 ထုိသို့ ှ တ်ဆက် ၍ ဝင် ေလေသာ်
စုေဝး
လျက် ှိ ကေသာ လမူျား ကုိေတွ့ လျှင်၊ 28 ေပတ ုက၊ ယုဒ
လူ ြဖစ် ေသာသူတို့သည် တစ်ပါး
အမျ ိးသား တို့ ှင့် မ ေပါင်း ေဘာ် မချည်းကပ် အပ်သည်ကုိ သင် တို့ သိ က၏။
သို့ ေသာ်လည်းညစ်ည း သည် မ
စင်ကယ်ဟု အဘယ်သူ ကုိမျှ မေခါ် ရမည်အေကာင်း၊ ဘုရားသခင် သည်၊ ငါ ့ အား
ဆုံးမြပသ ေတာ်မူ ပီ။ 29 ထုိေကာင့် ငါကုိ့ေခါ် ကေသာအခါငါသည် မ
ြငင်းမခုံဘဲလျက်
လာ ၏။ သို့ ြဖစ်၍ အဘယ် အေကာင်း
ေကာင့် ငါ ့ ကုိေခါ် ကသနည်း၊ ငါေမး လိသုည်ဟု ထုိသူ
တို့ အား
ေြပာဆုိ ၏။ 30 ေကာ်ေနလိကလည်း၊ အကျွ ်ပ်ုသည် ယခု
အချနိ်
နာရီတိင်ုေအာင် အစာေ ှာင်၍ သုံးချက်တီး အချနိတ်င်ွ
အိမ် ၌ ဆုေတာင်း လျက် ေန
သည်၊ ယခု ေလး
ရက် ှိပါ ပီ။ ထုိအချနိ၌် လူ
တစ်ေယာက်သည် ထွနး်ေတာက် ေသာအဝတ်ကုိ ဝတ် လျက် အကျွ ်ပ်ု ေ ှ ေမှာက်
၌ရပ် ၍ ၊ 31 ေကာ်ေနလိ ၊ သင် ြပ ေသာပဌနာ ကုိ ဘုရားသခင် သည် ကား ၍၊ သင်
စွန ့် ကဲ ြခင်းကုိလည်း
မှတ် ေတာ်မူ ပီ။ 32 ထုိေကာင့် ယုပ္ေပ မိ သို့ ေစလွှတ် ၍
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ေပတ ု
အမည် သစ်ကုိ ရေသာ ှိမုန် ကုိ ေခါ်ပင့် ေလာ။့ ထုိသူ
သည် ပင်လယ် နား မှာ သားေရ
လပ်ုသမား ှိမုန် ၏ အိမ် ၌ တည်း
ေန၏။ ထုိသူသည်ေရာက်လာလျှင် သင့်အား ေဟာေြပာလိမ့်မည်ဟုေြပာဆုိ ပါ၏။

33 ထုိေကာင့်
အကျွ ်ပ်ုသည် ကုိယ်ေတာ် ထံသို့ အလျင်အြမန် ေစလွှတ် ၍၊ ကုိယ်ေတာ် သည်
ကလာ ေသာ အားြဖင့ေ်ကာင်းမွန် စွာြပ ပါ ပီ။ သို့ ြဖစ်၍ ဘုရားသခင် သည် ကုိယ်ေတာ်
၌မှာထား ေတာ်မူသမျှ ကုိ နားေထာင် ြခင်းငှာ၊ ယခု
အကျွ ်ပ်ု တို့ ှ ိသမျှ သည် ဘုရားသခင် ေ ှ ေတာ်၌ အသင့် ေနကပါသည်ဟု ေကာ်ေန
လိ ေြပာဆုိ ၏။ 34 ထုိအခါေပတ ု သည် ှ တ် ကုိဖွင့် ၍ ၊ အကယ်စင်စစ် ဘုရားသခင်
သည် လူ
မျက် ှာကုိ မှတ်ေတာ်မ မူ။ 35လူ အမျ ိးမျ ိ း တို့တင်ွ
ဘုရားသခင် ကုိ ေကာက်ရွ ံ ၍ တရား သြဖင့် ကျင့်ေဆာင် ေသာသူ သည် အထံ
ေတာ်၌ မျက် ှာ ရသည်ကုိ ငါသိြမင် ၏။ 36အလံးုစုံ တို့ ကုိ အစုိးရ
ေတာ်မူေသာ သခင်ေယ ှု
ခရစ် အားြဖင့် ရန် ငိမ်း ြခင်းတရားတည်းဟေူသာဧဝံေဂလိတရားကုိ ေဟာ
ေတာ်မူလျက်၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့အား
ေပး လိက်ုေတာ်မူေသာ တရား ေတာ် ှင့်အညီ၊ 37 ေယာဟန် သည် ဗတ္တိဇံ
တရားကုိ ေဟာ
သည် ေနာက်
ဂါလိလဲ
ြပည်မှစ၍ ယုဒ ြပည်အရပ်ရပ် တို့ ၌ ှ ံြပား ေသာ အေကာင်း အရာကုိ သင် တို့သည်
သိ က၏။ 38 ထုိအေကာင်းအရာဟမူူကား၊ ဘုရားသခင် သည် သန ့် ှ င်း ေသာ ဝိညာ ်
ေတာ် ှင့် ၎င်း၊ တနခုိ်း ေတာ် ှင့်၎င်း၊ နာဇရက် မိ သားေယ ှု ကုိ ဘိသိက် ေပးေတာ်မူ
သြဖင့်၊ ထုိသူ
သည် ဘုရားသခင် ၏ အခွင့်ေတာ် ှင့် ေကျးဇူး ြပ လျက်၊ မာရ်နတ် ည ်းဆဲ ေသာ
သူ
အေပါင်း တို့အား ချမ်းသာ ကုိ ေပးလျက် လှည့်လည် ေတာ်မူ၏။ 39 ငါ တို့သည်လည်း
၊ ေယ ု ှလင် မိ မှစ၍ ယုဒ
ြပည် တင်ွ ြပ ေတာ်မူေသာအမှု များတို့၏ သက်ေသခံ ြဖစ်က၏။ ထုိသူ
ကုိသစ် တိင်ု၌
ဆဲွ ၍ ကွပ်မျက် ကေလ၏။ 40 သုံး ရက်ေြမာက်ေသာေန ့၌
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ဘုရားသခင် သည် ထေြမာက် ေစေတာ်မူ၍၊ 41လူ အေပါင်း တို့အား ထင် ှား စွာြပ
ေတာ်မ မူ၊ ဘုရားသခင် ခန ့ထ်ား ေတာ်မူ ှင့်ေသာ သက်ေသခံ တည်းဟေူသာငါ တို့အား
ထင် ှားစွာ ြပေတာ်မူ၏။ ေသ
ြခင်းမှ
ထေြမာက် ေတာ်မူသည်ေနာက် ၊ ထုိသခင် ှင့်အတငူါတို့သည်စား ေသာက် ရက၏။

42 ထုိ သခင်သည်လည်း အသက် ှင် ေသာသူတို့ ှင့် ေသ
ေသာ သူ
တို့ ကုိ တရား
စီရင်ေသာသခင်ြဖစ် ေစြခင်းငှာ ၊ ဘုရားသခင် ခန ့ထ်ား ေတာ်မူေကာင်းကုိ လူ
အေပါင်းတို့အား ေဟာေြပာ ကေလာ။့ သက်ေသခံ က ေလာ့ဟု ငါ တို့အားပညတ်
ထားေတာ်မူ၏။ 43 ထုိသခင် ကုိ ယုံကည် ေသာသူ ှိသမျှ တို့သည် နာမ
ေတာ် အားြဖင့် အြပစ် လွှတ် ေတာ်မူြခင်း ေကျးဇူးကုိ ခံရကလတံဟ့၍ူပေရာဖက်
အေပါင်း တို့သည် ထုိ
သခင်၏ သက်ေသခံ ြဖစ်ကသည်ဟု ေပတ ု မက်ဆုိ ၏။ 44 ထုိ စကား ကုိ မက်ဆုိ
စ ် ၊ ှ တ်ကပတ် တရား ေတာ်ကုိ ကားနာ ရေသာ သူ
အေပါင်း တို့ အေပါ်သို့ သန ့် ှ င်း ေသာဝိညာ ် ေတာ်သည် သက်ေရာက် ေတာ်မူ၏။

45 တစ်ပါး အမျ ိးသားတို့ အေပါ်သို့ သန ့် ှ င်း ေသာ ဝိညာ ် ေတာ်၏ ေကျးဇူး ကုိ
သွနး်ေလာင်း ေသာေကာင့်၊ အေရဖျားလီှး ြခင်းကုိ ခံေသာသူ တည်းဟေူသာေပတ ု
ှင့် ပါ သမျှ ေသာ တပည့် ေတာ် တို့သည် မိနး်ေမာ ေတွ ေဝ ြခင်း ှ ိ က၏။

46အေကာင်းမူကား ၊ ထုိသူ
တို့သည် အမျ ိးမျ ိ း ေသာ ဘာသာစကား အားြဖင့်ေြပာ ၍ ၊ ဘုရားသခင် ကုိ ချးီမွမ်း
သည်ကုိ ကား ကေလ၏။ 47 ထုိအခါ ေပတ ု က၊ ငါ တို့ က့ဲသို့ သန ့် ှ င်း ေသာ ဝိညာ ်
ေတာ် ကုိခံရ
ေသာ ဤ
သူ တို့ ကုိ ဗတ္တိဇံ
မ ေပးေစြခင်းငှာအဘယ်သူ သည် ေရ
ကုိ ြမစ်တား ိင်ု သနည်း ဟဆုို လျက်၊ 48သခင်ဘုရား၏နာမ ၌
ဗတ္တိဇံ ကုိ ခံေစမည်အေကာင်းစီရင်
ေလ၏။ ထုိေနာက်မှ ေပတ ု သည် ကာလ
အတန် အရာေန ပါမည် အေကာင်းကုိ ထုိသူတို့ သည် ေတာင်းပန် က၏။

11
1တစ်ပါး အမျ ိးသားတို့သည် ဘုရားသခင် ၏ ှ တ်ကပတ် တရားေတာ်ကုိ ခံယူ
ကသည်ဟု ယုဒ
ြပည်၌ ှိ ေသာတမနေ်တာ် တို့ ှင့်
ညီအစ်ကုိ များတို့သည် ကားသိ က၏။ 2 ေပတ ု သည် ေယ ု ှလင် မိ သို့
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တက်ေရာက် လာေသာအခါ အေရဖျားလီှး ြခင်းကုိ ခံေသာသူ တို့က၊ 3 သင်သည်
အေရဖျားလီှး ြခင်းကုိ မခံေသာ လူ
တို့ ှင့် ေပါင်းေဘာ်စား ေသာက်ပါသည်တကားဟု ဆန ့က်ျင်ဘက်ြပ ၍ဆုိ က၏။

4 ေပတ ု သည်လည်း ၊ ထုိအေကာင်းအရာကုိ အစ
မှအဆုံးတိင်ုေအာင်ေဘာ်ြပ သည်ကား၊ 5 ငါ သည်ယုပ္ေပ မိ ၌ ဆုေတာင်း စ ် ဘဝင်
ြဖစ် ၍၊ ေကာင်းကင် မှ
ေလး ေထာင့် ြဖင့် ချ လွှတ်ေသာ ြခံ ထည် က့ဲသို့ ေသာ တနဆ်ာ သည် ဆင်းသက် ၍၊
ငါ ့ ထံသို့ ေရာက်လာ သည်ကုိ ဗျာဒိတ် ူပါ ံုအားြဖင့် ြမင် ၏။ 6 ထုိ တနဆ်ာကုိ ေစ့ေစ့
ကည့် ှုဆင်ြခင် လျှင်၊ သားရဲ
မှစ၍ ေြမ ၌ ကျင်လည်ေသာသားမျ ိ း ၊ တာွး တတ် ေသာ တိ စ္ဆာန်မျ ိ း၊ မုိ ဃ်း
ေကာင်းကင်၌ ကျင်လည်ေသာ ငှက် မျ ိ းတို့ ကုိြမင် ၏။ 7 ထုိအခါ ၊ ေပတ ု
၊ ထ
၍ သတ် စား ေလာဟ့ု ငါ ့အားေြပာ ေသာ စကား
သံကုိလည်း
ငါကား ၏။ 8 ငါကလည်း မ ြဖစ် ိင်ုပါသခင် ။ ညစ်ည း ေသာ အရာ ှင့်
မ စင်ကယ်ေသာအရာသည် အကျွ ်ပ်ု ခံတင်ွး ထဲသို့ တရံတစ်ခါ မျှမဝင် ဘူးပါ ဟု
ေြပာဆုိ ၏။ 9 ေနာက်တဖန်စကား သံကား၊ ဘုရားသခင် စင်ကယ် ေစေတာ်မူေသာ
အရာ ကုိ ညစ်ည း သည်မ ထင် ှင့်ဟု ေကာင်းကင် ထဲက လာ ြပန၏်။ 10 ထုိသို့ သုံး
ကိမ်ေြမာက်ေအာင် ြဖစ် ပီးလျှင် ၊ ထုိအရာ ှိသမျှ တို့ ကုိ ေကာင်းကင် ထဲသို့ ဆဲွယူ ြပန်
ေလ၏။ 11 ထုိခဏြခင်း တင်ွ ကဲသရိ
မိ မှ
ငါ ့ ထံသို့ ေစလွှတ်
ေသာ လူ
သုံး ေယာက်တို့သည် ငါ ှိေသာအိမ် အနားမှာ
ရပ် ေနက၏။ 12 ငါ သည်ေတးွေတာ ြခင်းမ ှိဘဲ ထုိသူ
တို့ ှင့်အတသွူား ရမည်အေကာင်းဝိညာ ် ေတာ်သည် မိန ့် ေတာ်မူ၏။ ဤ
ညီအစ်ကုိ ေြခာက် ေယာက်တို့သည်လည်း
ငါ ှင့်အတူ သွား ၍
ထုိသူ ၏အိမ် သို့
ဝင် က၏။ 13 ေကာင်းကင်တမန် သည် သူ
၏အိမ် ၌
ထင် ှားစွာရပ် လျက်၊ သင်သည်ယုပ္ေပ မိ သို့
လတိူု့ ကုိေစလွှတ် ၍ ေပတ ု
အမည် သစ်ကုိရေသာ ှိမုန် ကုိ ေခါ်ပင့် ေလာ။့ 14 ထုိ ေပတ ုသည် သင် မှစ၍ သင်
၏ အိမ် ၌ ှိသမျှ ေသာ သူ
တို့ ကုိ ကယ်တင် ေတာ်မူြခင်း တရား
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စကား ကုိ သင့် အားေဟာေြပာ လိမ့်မည်ဟု မက်ဆုိ ခ့ဲေသာ အေကာင်းအရာကုိ ထုိ
သူသည် ငါ တို့အားြပန်ကား ေလ၏။ 15 ငါ သည်ေဟာေြပာ စ ြပ စ ်၊ သန ့် ှ င်း ေသာ
ဝိညာ ် ေတာ်သည် ေ ှ ဦးစွာ ငါ တို့အေပါ်သို့ သက်ေရာက်ေတာ်မူသည်နည်းတူ ၊ ထုိသူ
တို့ အေပါ်သို့ လည်း သက်ေရာက် ေတာ်မူ၏။ 16 ေယာဟန် သည် ေရ
၌ဗတ္တိဇံ ကုိေပး၏။ သင် တို့ သည် သန ့် ှ င်း ေသာ ဝိညာ ် ေတာ်၌
ဗတ္တိဇံ ကုိ ခံရကလိမ့်မည်ဟု သခင် ဘုရား မိန ့် ေတာ်မူေသာ စကား
ကုိ ထုိအခါ ငါေအာက်ေမ့ ၏။ 17သခင် ေယ ှု ခရစ် ကုိ ယုံကည် ေသာငါ တို့အား
ဘုရားသခင် သည် ဆုေကျးဇူး ကုိ ေပး
ေတာ်မူသည် နည်းတူ ၊ ထုိသူ
တို့အားလည်း
ေပးေတာ်မူသည်ြဖစ်ေသာေကာင့်၊ ငါ သည်အဘယ်သို့ ေသာသူြဖစ် ၍ ဘုရားသခင်
ကုိ ဆီးတား
ိင်ု သနည်းဟု ေပတ ုဆုိ၏။ 18ဤ အေကာင်းအရာတို့ ကုိ ထုိသူတို့သည် ကား ရ

လျှင် မြငင်းဘဲ ေန၍၊ အကယ်စင်စစ်ဘုရားသခင် သည် အသက် ှင်ေစြခင်းအလိငုှာ ၊
ေနာင်တ တရားကုိ တပါး အမျ ိးသားတို့အားလည်း ေပး ေတာ်မူ ပီဟု ဘုရားသခင် ၏
ဂုဏ် ေတာ်ကုိချးီမွမ်း က၏။ 19 ထုိမှတပါး၊ သေတဖန် ၏အမှုေကာင့် ည ်းဆဲ ြခင်းကုိ
ခံရ၍ အရပ်ရပ်သို့ ကဲွြပား ေသာသူ တို့သည် ဖိနတ်ိ ၊ ကုပ ု
၊ အနတိ္အတ်ု မိ များသို့
တိင်ုေအာင်သွား၍၊ ယုဒ
လတိူု့အားသာ
ှ တ်ကပတ် တရားေတာ်ကုိ ေဟာေြပာ က၏။ 20 ေနာက်မှထုိသူအချ ိ တို့သည် ကု

ပ ု
ြပည်သား ၊ ကုေရေန
ြပည်သားြဖစ် ၍ အနတိ္အတ်ု သို့ သွား ပီးလျှင်၊ သခင် ေယ ှု ၏ အေကာင်းတည်း
ဟေူသာဧဝံေဂလိ တရားကုိ ေဟေလနစ် လတိူု့အား
ေဟာေြပာ က၏။ 21သခင် ဘုရား၏လက် ေထာက်ေတာ်သည် လူ
တို့ ှင့်တကွ ှိ ေတာ်မူသြဖင့် ၊ လအူေပါင်းတို့သည် ယုံကည် ၍ သခင် ဘုရားထံသို့
ေြပာင်းလဲ က၏။ 22 ထုိ အေကာင်း အရာကုိ ေယ ု ှလင် မိ ၌ ှိ ေသာ အသင်းေတာ်
သည်ကား လျှင်၊ အနတိ္အတ်ု မိ တိင်ုေအာင် သွား ေစမည်အေကာင်း ဗာနဗ
ကုိေစလွှတ် ေလ၏။ 23 ထုိသူ သည် ေရာက် ၍
ဘုရားသခင် ၏ ေကျးဇူး ေတာ်ကုိ ြမင် လျှင် ဝမ်းေြမာက် ဝမ်းသာြခင်း ှ ိ၍
ထုိသူအေပါင်းတို့သည် ယုံကည် ေသာစိတ် ှင့် သခင် ဘုရားကုိ မီှဝဲ ဆည်းကပ်
မည်အေကာင်း တိက်ုတနွး် ှ ိးေဆာ် ေလ၏။ 24 ထုိသူ သည် သူေတာ်ေကာင်း ြဖစ် ၍၊
သန ့် ှ င်း ေသာ ဝိညာ ် ေတာ် ှင့်၎င်း၊ ယုံ ကည် ြခင်း ှင့် ၎င်း၊ ြပည့်စုံ ေသာအားြဖင့်၊ လူ
များ အေပါင်းတို့သည် သခင် ဘုရားထံသို့ ဝင်စား က၏။ 25 ဗာနဗ သည်လည်း ေ ှာ
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လု ကုိ ှာ လျက် တာ ှု မိ သို့ သွား၏။ ေတွ့ လျှင်အနတိ္အတ်ု မိ သို့ ေခါ် ခ့ဲ၏။ 26 ထုိ
သူ တို့သည် တ ှစ် ပတ်လံးု ထုိအသင်းေတာ် ှင့်အတူ စည်းေဝး ၍၊ လူ
များ အေပါင်းတို့အား ဆုံးမ
ဩဝါဒေပး က၏။ တပည့် ေတာ်တို့သည်လည်း ခရစ်ယာန် ဟေူသာေခါ်ေဝါ် သမုတ်
ြခင်းကုိ အနတိ္အတ်ု မိ ၌
အဦး ခံရက၏။ 27 ထုိ အခါ ၌
ပေရာဖက် တို့သည် ေယ ု ှလင် မိ မှ
အနတိ္အတ်ု မိ သို့
လာ က၏။ 28 ထုိသူ တို့အဝင် ၊ အာဂဗု
အမည် ှိေသာ သူ တစ် ေယာက်သည်ထ ၍ ၊ ေြမ တြပင်လံးု ၌
အစာ
အာဟာရ အလနွ် ေခါင်းပါးြခင်းြဖစ် လတံဟ့ု ဝိညာ ် ေတာ်အားြဖင့် ေဖာ်ြပ ၏။ ထုိ
ေခါင်းပါးြခင်းသည် ကဲသာဘုရင် ကေလာဒိ
လက်ထက် ၌ြဖစ် သတည်း။ 29 ထုိအခါ တပည့် ေတာ်တို့သည် အသီးအသီး
တတ် ိင်ု ကသည်အတိင်ုး ၊ ယုဒ
ြပည်၌ ေန ေသာ ညီအစ်ကုိ တို့အား အကူအမ ေပးလိက်ု မည်ဟ၊ု 30 စီရင် ကသည် ှင့်
အညီဗာနဗ ှင့်ေ ှာလု တို့တင်ွ သင်းအပ်ု တို့ ထံသို့
ေပး လိက်ုက၏။

12
1 ထုိ အခါ ေဟ ုဒ် မင်း ကီး သည် သင်းဝင် သူ
အချ ိ
တို့ ကုိ ည ်းဆဲ ြခင်းငှာစီရင် ၍၊ 2 ေယာဟန် ၏အစ်ကုိ ြဖစ်ေသာ ယာကုပ် ကုိ ဓား
ှင့်ကွပ်မျက် ေလ၏။ 3 ယုဒ လတိူု့သည် အားရ
ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ သည် ကုိ
ြမင် လျှင်၊ အဇုမ
ပဲွေနရ့က် တို့ ၌ တဖနထ်ပ် ၍၊ 4 ေပတ ု ကုိလည်း
ဘမ်းဆီး ပီးမှ၊ ပသခါ ပဲွလနွ် လျှင် လူ
များတို့အား ထုတ်ေပး မည်အ ကံ ှင့် အေစာင့်အေ ှာက် စစ်သူရဲ တစ်ကျပ်ိေြခာက်
ေယာက်တို့ ၌အပ် ၍ ေထာင် တင်ွ ေလှာင် ထားေလ၏။ 5 ေပတ ု သည်ေထာင် ၌
အကျ ်း ေနရစ ်၊ သင်းဝင် သူ တို့သည် သူ့
ဘို့ ကိ းစား ၍ ဘုရားသခင် ကုိ ဆုေတာင်း ဝတ်ြပ က၏။ 6 ေပတ ု သည် ေဟ ုဒ်
မင်းထုတ် ခါနးီ ၊ ည ့်အချနိ် တင်ွ သံ ကိ း ှစ် စင်း ှင့် ချည်ေ ှာင် ြခင်းကုိခံရလျက်၊
စစ်သူရဲ ှစ် ေယာက်တို့အလယ် ၌ အိပ်ေပျာ် ၍၊ အေစာင့်
များ တို့သည် ေထာင် တံခါး ေ ှ မှာ ေစာင့် ေန က၏။ 7 ထုိအခါထာဝရ ဘုရား၏
ေကာင်းကင် တမန် သည် ေပါ်လာ လျှင်
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ေထာင်အိမ် ၌
အလင်း ထွနး်ေတာက် ေလ၏။ ေကာင်းကင်တမနသ်ည် ေပတ ု
၏ နေံဖး
ကုိ ပုတ်ခတ် ၍ ၊ အလျင်အြမန် ထ ေလာဟ့ု ဆုိ
လျက်ထ ေစ ၏။ သံ ကိ း သည်လည်းေပတ ုလက် မှ ကျွတ် ေလ၏။ 8 ေကာင်းကင်
တမန်ကလည်း၊ သင် ၏ ခါးပနး်ကုိ စည်း ေလာ။့ ေြခနင်း ကုိလည်းစည်းေလာ့ဟုဆုိ
လျှင် ၊ ဆုိသည်အတိင်ုး
ေပတ ုြပ ၏။ ဝတ်လံု ကုိြခံ ၍
ငါ ့ ေနာက် သို့ လိက်ုေလာ့ဟုဆုိြပန၏်။ 9 ေပတ ုသည် ထွက် ၍လိက်ု ေသာ်လည်း ၊
ေကာင်းကင်တမန်
ြပ သမျှတို့သည် မှန် ေသာအမှုအရာြဖစ် သည်ဟု မ
သိ မမှတ်ဘဲ၊ မိမိသည် ဗျာဒိတ် ူပါ ံု ကုိ ြမင် သည်ဟထုင် ေလ၏။ 10လေူစာင့် ှစ်
တနကုိ် လနွသွ်ား ၍
မိ ထဲသို့ ဝင် ေသာ သံ
တံခါး သို့ ေရာက် လျှင်၊ ထုိ
တံခါးသည် အလိလိုု
ပွင့် သြဖင့် သူ
တို့သည်ထွက် ၍ လမ်း တစ် ေကာင်း၌ ေ ှာက်သွား ပီးမှ ၊ ေကာင်းကင်တမန် သည်
ချက်ြခင်း ေပတ ု မှ
ခွာ ၍ သွားေလ၏။ 11 ေပတ ု သည် သတိရလျှင်၊ ယခုပင် သခင် ဘုရားသည် မိမိ
ေကာင်းကင် တမနကုိ် ေစလွှတ် ၍ ေဟ ုဒ် မင်း လက် မှ ၎င်း ၊ ယုဒ
လူ တို့၏ ေြမာ်လင့် ြခင်းမှ ၎င်း၊ ငါ ့ ကုိကယ် ှ တ် ေတာ်မူသည် ငါအမှန် သိ ၏ဟု
ေအာက်ေမ့ စ ်၊ 12လမူျား စုေဝး ၍
ဆုေတာင်း ရာ၊ မာကု
အမည်
သစ်ကုိရေသာ ေယာဟန် ၏အမိ ြဖစ်ေသာ မာရိ
၏ အိမ် သို့ ေရာက် ၍၊ 13 အိမ်ဦးတံခါး ကုိေခါက် ေလေသာ်၊ ေရာေဒ
အမည်
ှိေသာ မိနး်မငယ်တစ်ေယာက်သည် နားေထာင် ြခင်းငှာလာ ၍၊ 14 ေပတ ု ၏စကား

အသံကုိသိ လျှင် ၊ ဝမ်းေြမာက် ေသာ အားြဖင့်တံခါး ကုိ မ
ဖွင့် ဘဲ အထဲ
သို့ ေြပးဝင်၍၊ ေပတ ု
သည် တံခါး ေ ှ မှာ ရပ် ေနသည်ဟု ကားေြပာ ၏။ 15 ထုိသူ တို့က၊ သင်သည်အ ူး
ြဖစ်၏ဟု ထုိ မိနး်မငယ် အားဆုိ ကေသာ်လည်း ၊ ေပတ ုအမှန်
ှ ိ သည်ဟု သူသည်ခုိင်မာ စွာဆုိလျှင်၊ ေပတ ု
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၏ ေကာင်းကင်တမန် ြဖစ် လိမ့်မည်ဟုဆုိ က၏။ 16 ေပတ ု သည် ေခါက် ၍ေန
ေသာ်၊ တံခါးကုိ ဖွင့် က၍
သူ့ ကုိြမင်
သြဖင့်
အလနွတ်ရာအံဩ့ က၏။ 17 ေပတ ုသည်လည်း ထုိသူ
တို့ ကုိတိတ်ဆိတ် စွာ ေနေစြခင်းငှာမိမိလက် ှင့် အမှတ်ေပး ၍
မိမိ ကုိ ေထာင် ထဲက သခင် ဘုရား ှ တ် ေတာ်မူေသာ အေကာင်းအရာကုိ ေဘာ်ြပ
ပီးမှ ၊ သင်တို့ သွား၍ ယာကုပ် ှင့်
ညီအစ်ကုိ တို့အား
ဤ အေကာင်းများကုိ ြပန်ကား ကေလာဟ့ု ဆုိ
ပီးလျှင်၊ ထွက် ၍အြခား တစ်ပါးသို့ သွား ေလ၏။ 18 မုိဃ်းလင်း ေသာအခါ စစ်သူရဲ

တို့သည် ေပတ ု
၌ အဘယ်သို့ ြဖစ် သနည်းဟု ုနး်ရင်းခတ် မျှ ြဖစ် က၏။ 19 ေဟ ုဒ် မင်းသည် ေပ
တ ု
ကုိ ှာ ၍ မ
ေတွ့ သည် ှိေသာ်၊ ေစာင့်ေ ှာက် ေသာသူတို့ ကုိ စစ်ေကာ ပီးမှသတ် မည်အေကာင်း
ကုိ စီရင် ေလ၏။ 20 ထုိေနာက် ၊ ေဟ ုဒ်မင်းသည် ယုဒ
ြပည်မှ
ကဲသရိ မိ သို့ သွား ၍ ေန
သည် ှိေသာ်၊ တု ု
မိ သား ှင့်
ဇိဒနု်
မိ သားတို့ ကုိ အမျက်ထွက် ေလ၏။ ထုိသူတို့သည် တစ်ညီတစ် ွတ် တည်းလာ
က၍ ၊ ဗလတ္တု
အမည် ှိ ေသာ အတင်ွးဝန် ကုိ ေဖျာင်းဖျ ပီးမှ ၊ အမျက် ေတာ်ေြပမည်အေကာင်း
ေတာင်းပန် က၏။ အေကာင်းမူကား ၊ သူ
တို့ ြပည် သည်ြပည် ေတာ်ကုိမီှ၍ ေကျွးေမွး ြခင်းကုိခံရ၏။ 21 ေဟ ုဒ် မင်းသည်လည်း
ချနိး်ချက် ေသာေန ့၌ မင်း ေြမာက် တနဆ်ာ ကုိဝတ်ဆင် ၍ ပလ္လ င် ေတာ်ေပါ်မှာ ထုိင်
လျက် ထုိသူ
တို့ အား မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 22 လူ များတို့ က၊ ဤအသံသည်လူ ၏အသံ မ ဟတ်ု။
ဘုရားသခင် ၏ အသံြဖစ်၏ဟု ေကးေကာ် ကသည် ှိေသာ်၊ 23 ထုိ မင်း ကီးသည်
ဘုရားသခင် ၏ ဂုဏ် အသေရေတာ်ကုိ မ
ေထာက်ထား ေသာေကာင့် ၊ ထုိခဏြခင်း တင်ွ ထာဝရ
ဘုရား၏ ေကာင်းကင်တမန် သည် ဒဏ်ခတ် ၍၊ ကုိယ်တင်ွး၌ ပုိး
များကုိက်သြဖင့် အနစိ္စ ေရာက်ေလ၏။ 24 ဘုရားသခင် ၏ သာသနာ
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ေတာ်သည် တိးုပွား များြပား လာ၏။ 25 ဗာနဗ ှင့်
ေ ှာလု တို့သည် လပ်ုေကျွး ြခင်းအမှုကုိ ေဆာင်ရွက် ပီး လျှင်၊ မာကု
အမည် သစ်ကုိရေသာ ေယာဟန် ကုိလည်း ေခါ် ခ့ဲ၍ ေယ ု ှလင် မိ မှြပန် က၏။

13
1အနတိ္အတ်ု မိ တင်ွ ှိ ေသာ အသင်းေတာ် ၌ ဗာနဗ
မှစ၍ နဂိါ ဟု ေခါ်ေဝါ် ေသာ ှုေမာင် ၊ ကုေရေန
ြပည်သားလကို ၊ ေစာ်ဘွား ေဟ ုဒ် ၏ သူငယ်ချင်း အရင်း ြဖစ်ေသာ မာနင် ှင့် ေ ှာ
လု တည်းဟေူသာပေရာဖက်
ြပ သူ၊ ဆရာ
ြပ သူ ှိ က၏။ 2 ထုိသူ တို့သည်သခင် ဘုရား ဝတ် ကုိြပ ၍ အစာ
ကုိ ေ ှာင်ကစ ်၊ သန ့် ှ င်း ေသာဝိညာ ် ေတာ်က၊ ငါခန ့ထ်ား ေသာအမှု ကုိ ေဆာင်ရွက်
ေစြခင်းငှာ ဗာနဗ ှင့်
ေ ှာလု
တို့ ကုိ ေရွးချယ် ခဲွထားကေလာဟ့ု မိန ့် ေတာ်မူသည် အတိင်ုး၊ 3အစာေ ှာင် ၍ ပဌနာ
ြပ လျက် ၊ ထုိသူ
တို့ေခါင်း ေပါ်မှာလက် ကုိ တင် ၍လွှတ် လိက်ုက၏။ 4 ထုိသို့ သန ့် ှ င်း ေသာ ဝိညာ ်
ေတာ် ေစလွှတ်
ေတာ်မူေသာအားြဖင့် ၊ ထုိသူ
တို့သည် ေသလကို
မိ သို့
သွား ၍ ထုိ
မိ မှ သေဘင်္ာ ှင့်လွှင့် သြဖင့်၊ ကုပ ု
ကျွနး်သို့ ေရာက်က၏။ 5 ှ ာလမိ မိ ၌ ှိ ေနစ ်၊ ယုဒ
တရားစရပ် များတင်ွ
ဘုရားသခင် ၏ ှ တ်ကပတ် တရားေတာ်ကုိ ေဟာေြပာ က၏။ ေယာဟန် သည်
လည်း
ထုိသူတို့၏ လက်ေထာက် ြဖစ်သတည်း။ 6တစ်ကျွနး် လံးု ကုိ ေ ှာက် ၍ ပါဖု မိ သို့
ေရာက်လျှင်၊ 7 ဗာေယ ှု အမည် ှိေသာ ယုဒ
အမျ ိးသားမိစ္ဆာ ပေရာဖက် ြဖစ်ေသာ နတ် ဝိဇ္ဇာအတတ်သမားကုိ မိ ဝနမ်င်း ေသရဂိ
ေပါလု
ထံ၌ေတွ့ က၏။ ထုိ မိ ဝန် သည် ပညာ
သတိ ှိသြဖင့်၊ ဗာနဗ
ှင့် ေ ှာလု တို့ ကုိ ေခါ်ပင့် ၍ ဘုရားသခင် ၏ ှ တ်ကပတ် တရားေတာ် ကုိနာ
လိေုသာစိတ် ှိေသာ်၊ 8အနက် အားြဖင့်နတ် ဝိဇ္ဇာအတတ်သမားဟု ဆုိလို
ေသာ ဧလမု
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အမည် ှိေသာထုိသူ သည် မိ ဝန် ကုိ ယုံ ကည် ြခင်းမှ
လွှဲ အံ့ေသာငှာတမနေ်တာ် တို့ ကုိ ဟန ့တ်ား ေလ၏။ 9 ထုိအခါေပါလု ဟု အမည်တင်ွ
ေသာ ေ ှာလု
သည် သန ့် ှ င်း ေသာ ဝိညာ ် ေတာ် ှင့်ြပည့် သြဖင့်၊ ထုိ
နတ်ဝိဇ္ဇာအတတ်သမားကုိ
ေစ့ေစ့ ကည့် ှုလျက်၊ 10 လှည့်ြဖား ြခင်း၊ အကျ ိး ကုိဖျက်ြခင်း အမျ ိးမျ ိ း ှင့်ြပည့်စုံ
ေသာ မာရ်နတ် ၏သား ၊ ေြဖာင့်မတ် ြခင်း တရား၏ ရနသူ် ၊ သင်သည်ထာဝရ
ဘုရား၏ ေြဖာင့်မတ် ေသာ လမ်း ခရီးတို့ ကုိ မ ဖျက်ဆီးဘဲမေန ိင်ုသေလာ။ 11ယခု
ပင် ထာဝရ ဘုရား၏ လက် ေတာ်သည် သင့် အေပါ်သို့ ေရာက်၍၊ ေန
ကုိမျှမ ြမင် ိင်ုေအာင် အင်တနက်ာလပတ်လံးုသင်၏ မျက်စိ ကွယ်လိမ့်မည် ဟု ေပါ
လဆုိုေသာ ခဏြခင်း တင်ွမျက်စိေြမး ှက် ၍
ေမှာင်မုိက် အတိြဖစ်သြဖင့်၊ လက်ဆဲွေပးေသာ သူ
တို့ ကုိ ှာ လျက် တလည်လည် ှိ၍ေန၏။ 12 ထုိ အေကာင်းအရာကုိြမင် လျှင်၊ မိ ဝန်
သည် ယုံကည် ြခင်းသို့ ေရာက် ၍၊ သခင် ဘုရား၏ ေဒသနာ
ေတာ်ကုိ အလနွအံ်ဩ့ မိနး်ေမာ၍ ေန၏။ 13 ေပါလု ှင့်ပါ ေသာသူ တို့သည် ပါဖု မိ
မှ လွှင့် ၍ ပံဖုလိ
ြပည်၊ ေပရေဂ
မိ သို့ ေရာက် ကလျှင်၊ ေယာဟန်
သည် သူ
တို့ထံမှ ထွက် ၍ ေယ ု ှလင် မိ သို့ ြပန် ေလ၏။ 14 ေပရေဂ မိ မှ ထွက်သွား ြပန၍်
ပိသိဒိ
ြပည်၊ အနတိ္အတ်ု မိ သို့
ေရာက် လျှင်၊ ဥပုသ်ေန ့၌
တရားစရပ် သို့ ဝင် ၍ထုိင် က၏။ 15 ပညတ္တိ ကျမ်း၊ အနာဂတ္တ ိ
ကျမ်းကုိဘတ်ရွတ် ပီးမှ ၊ တရားစရပ်မှူး တို့သည်၊ ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ လူ
များအား ဆုံးမ
စရာ စကား
ှိ လျှင်
ေဟာေြပာ
ကပါဟု လကုိူေစလွှတ် ၍ ကားေြပာ ေစ၏။ 16 ထုိအခါ ေပါလု သည်ထ ၍ မိမိ
လက် ှင့်
အမှတ်ေပး လျက်၊ ဣသေရလ
လူ မှစ၍ ဘုရားသခင် ကုိ ေကာက်ရွ ံ ေသာသူ တို့ ၊ နားေထာင် ကေလာ။့ 17ဣသေရ
လ အမျ ိး ၏ ဘုရားသခင် သည် ငါ တို့ ဘုိးေဘး
များကုိ ေရွးေကာက် ေတာ်မူ၍၊ အဲဂုတ္တု
ြပည် ၌
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ဧည့်သည် ြဖစ်ေသာ ထုိလမူျ ိ း ကုိ ချးီေြမာက် သြဖင့်၊ ထင် ှားေသာ လက် ေတာ် ှင့်
ထုိြပည် မှ
ှ တ်ေဆာင် ေတာ်မူ၏။ 18အ ှစ် ေလးဆယ်မျှေလာက် ေသာ ကာလ
ပတ်လံးုေတာ ၌ ေကျွးေမွးေတာ်မူ၏။ 19 ခါနာန် ြပည် ၌
လူ ခုနစ် မျ ိ းတို့ ကုိ ပယ် ှား ပီးလျှင် ၊ ထုိြပည် ကုိ ဣသေရလ အမျ ိးအေမွ ေပးကမ်း
ေဝငေှတာ်မူ၏။ 20 ထုိေနာက်မှ ပေရာဖက် ှေမွလ မ ေပါ်မ ှိမီှ အ ှစ် ေလးရာ ငါးဆယ်
မျှေလာက် ေသာ ကာလပတ်လံးု၊ တရားသူ ကီး တို့ ကုိေပး ေတာ်မူ၏။ 21 ေနာက် တဖန်
ှ င်ဘုရင် ကုိ ေတာင်း ကေသာအခါေ ှာလု
အမည် ှိေသာ ကိ ှ ၏သား ၊ ဗ◌င်္ယာမိန်
အမျ ိး ြဖစ်ေသာသူ ကုိ အ ှစ် ေလးဆယ် ပတ်လံးုေပး ေတာ်မူ၏။ 22 ေနာက်မှ ထုိသူ
ကုိပယ် ၍၊ ဣသေရလ
ှင်ဘုရင် အရာ၌
ဒါဝိဒ် ကုိ ချးီေြမာက် ေတာ်မူ၏။ ထုိသူ
အားသက်ေသခံ ေတာ်မူလျက်၊စိတ် ှလံးု၌ ညီ ွတ်သည် ြဖစ်၍ငါ ့ အလို ကုိြပည့်စုံ
ေစမည့်သူ ၊ ေယ ှဲ ၏သား ဒါဝိဒ် ကုိ ငါေတွ့ ရ ပီဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 23 ထုိသူ ၏အမျ ိး
အ ယ်ွ ထဲ၌ ဘုရားသခင် သည် ဂတိ
ေတာ်အတိင်ုး
ကယ်တင် ေသာသခင်ေယ ှု ကုိ ဣသေရလ
လူတို့အား ေပါ်ထွနး် ေစေတာ်မူ ပီ။ 24 ထုိသခင် ကလာ ေတာ်မ မူမီှ ေယာဟန် သည်
ဣသေရလ
လူ
အေပါင်း တို့အား ေနာင်တ ှင့် စပ်ဆုိင်ေသာ ဗတ္တိဇံ
တရားကုိ ေဟာေြပာ ှင့်ေလ၏။ 25 ေယာဟန် သည်မိမိေဆာင်ရွက်ရေသာ အမှု ကုိ
ြပ ၍ ေနစ ်တင်ွ၊ ငါ သည် အဘယ်သူ ြဖစ် သည်ကုိ သင်တို့ ထင်မှတ် ကသနည်း။ ငါ
သည် ထုိသူြဖစ် သည်မ ဟတ်ု။ ငါ ့ ေနာက် ကလာ ေသာသူတစ်ပါး ှ ိေသး၏။ ထုိသူ
၏ ေြခနင်း ေတာ်ကုိ ငါမ ချွတ် ထုိက် ဟုဆုိ ၏။ 26 အာြဗဟံ အမျ ိး ြဖစ်ေသာ
ညီအစ်ကုိ မှစ၍သင် တို့တင်ွဘုရားသခင် ကုိ ေကာက်ရွ ံ ေသာသူ တို့ ၊ ကယ်တင် ေတာ်
မူြခင်းတရား စကားကုိ သင်တို့အား ကား လိက်ုေတာ်မူ၏။ 27 ေယ ု ှလင် မိ ၌
ေန ေသာသူ တို့ ှင့်တကွ မင်း များတို့သည် ထုိ
သခင်ကုိ၎င်း၊ ဥပုသ်ေန ့တိင်ုး အစ ် ဘတ်ရွက် ေသာ ပေရာဖက် တို့၏ စကား
ကုိ၎င်း ၊ မ
သိနားမလည်ေသာေကာင့်၊ ထုိသခင်ကုိစီရင် ေသာ အားြဖင့် ၊ ထုိပေရာဖက်တို့၏
စကားကုိြပည့်စုံ ေစက ပီ။ 28 ကုိယ်ေတာ် ၌ေသ ထုိက်ေသာအြပစ်
တစ်စုံတစ်ခုကုိ မျှ မ
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ေတွ့ ေသာ်လည်း၊ ကွပ်မျက် ေစမည်အေကာင်း ပိလတ် မင်းထံ၌ေတာင်းေလျှာက်
က၏။ 29 ထုိသခင် ကုိရည်မှတ် ၍ ကျမ်းစာ၌ ေရး
ထား သမျှ တို့ ကုိ ြပည့်စုံ ေစ ပီးလျှင် ၊ အေလာင်းေတာ်ကုိ သစ် တိင်ုမှ ချ ၍သခင်္ျ ိ င်း
တင်ွး၌
ထား က၏။ 30 ဘုရားသခင် သည် ေသ
ြခင်းမှထေြမာက် ေစေတာ်မူသည်ြဖစ်၍၊ 31 ဂါလိလဲ ြပည်မှ
ေယ ု ှလင် မိ သို့ ေနာက်ေတာ်၌ လိက်ုေသာ သူ
တို့အားေနရ့က် များစွာ ကုိယ် ကုိ ထင် ှား ြပ ေတာ်မူ၏။ 32 ထုိသူ တို့သည် လူ
များတို့အား
သက်ေသခံ ြဖစ် က၏။ 33ဆာလံ ကျမ်းဒတိုယ ခဏ်း၌ လာ သည်ကား၊ သင် သည်
ငါ ့သား
ြဖစ် ၏။ 34ယေန ့ပင်သင့် ကုိငါ ြဖစ်ဘွား ေစ ပီဟု လာသည် ှင့်အညီ၊ ဘုရားသခင်
သည် ေယ ှု ကုိ ထေြမာက် ေစ ေတာ်မူသြဖင့်၊ ငါတို့ ဘုိးေဘး များ၌ ှိ ေသာ ဂတိ
ေတာ်ကုိ ထုိသူ
တို့၏ သား
ြဖစ်ေသာငါ တို့အား ြပည့်စုံ ေတာ်မူသည်ဟ၍ူ၎င်း၊ ဒါဝိဒ် ၌ မဲြမံ ေသာ ေကျးဇူးေတာ်
ကုိ သင် တို့အား ငါေပး မည်ဟေူသာဗျာဒိတ် ေတာ် ှင့်အညီ ၊ ထုိသခင် ကုိ ေသ
ြခင်းမှ
ထေြမာက် ေစ၍ ၊ ေနာက်တစ်ဖန် ပုပ်စပ် ြခင်းသို့
မြပန် ဘဲ အစ ်ကင်းလတ်ွရမည်အခွင့ကုိ် ေပးေတာ်မူသည်ဟ၍ူ၎င်း၊ ဝမ်းေြမာက်စရာ
သိတင်း ဧဝံေဂလိတရားကုိ ငါ တို့သည် သင် တို့အား ကားေြပာ က၏။ 35 ထုိေကာင့်
ဆာလံကျမ်းတခဏ်း၌ လာသည်ကား၊ ကုိယ်ေတာ် ၏ သန ့် ှ င်း ေသာသူ အား ပုပ်စပ်
ြခင်းကုိ ှ ိ ေစေတာ်မ မူဟလုာ၏။ 36 ဒါဝိဒ် သည်မိမိ ကာလ ၌ ဘုရားသခင် ၏ အလို
ေတာ်ကုိ ေဆာင်ရွက် ပီးလျှင်၊ ကျနိး်စက် ၍
မိမိ ဘုိးေဘး စုထဲသို့ ဝင် သြဖင့် ပုပ်စပ် ြခင်း သို့ ေရာက် ေလ၏။ 37 ဘုရားသခင်
ထေြမာက် ေစေတာ်မူေသာ သူ
မူကား ၊ ပုပ်စပ် ြခင်းသို့ မ
ေရာက် ။ 38 ထုိေကာင့် ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ ထုိသခင် ၏ ေကျးဇူးေတာ်ေကာင့်
အြပစ် လွှတ် ြခင်းတရားကုိ သင် တို့အား ေဟာကား သည်ကုိ၎င်း၊ 39 ထုိသခင် ကုိ
ယုံကည် ေသာသူ ှိသမျှ တို့သည် ေမာေ ှ ၏ တရား
အတိင်ုး
မ လတ်ွ ိင်ု ေသာ အြပစ် ှိသမျှ တို့ ှင့်
လတ်ွ ရကသည်ကုိ၎င်း
သိမှတ် ကေလာ။့ 40အနာဂတ္တ ိ ကျမ်း၌ လာ သည်ကား၊ မထီမ့ဲြမင် ြပ တတ်ေသာသူ
တို့ ၊ ကည့် ှု အံဩ့ ၍
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ြပယ်ေပျာက် ြခင်းသို့ ေရာက်ကေလာ။့ 41အေကာင်းမူကား ၊ သင်တို့အားသူတစ်ပါး
ြပ ွှန် ေသာ်လည်း ၊ သင် တို့မ ယုံေသာ အမှု ကုိသင် တို့ လက်ထက်ကာလ ၌
ငါ ြပ သည် ကျမ်းစာ၌ ပါ ေသာ အရာ ကုိ သင် တို့ အေပါ် သို့ မ ေရာက် ေစ
မည်အေကာင်း ၊ သတိြပ ကေလာ့ဟု ေပါလုေဟာေြပာေလ၏။ 42 လူများတို့သည်
တရားစရပ်မှ ထွက်သွား ကစ ်၊ ထုိ
အေကာင်း
အရာတို့ ကုိ မိမိ
တို့အား ေနာက် ဥပုသ်ေန ့၌ ေဟာေြပာ ပါမည်အေကာင်း
ေတာင်းပန် က၏။ 43အစည်းအေဝး ပျက် ၍
ြပန်ကေသာအခါယုဒ လမှူစ၍ ဘုရား ကုိ ကုိးကွယ်ေသာ ဘာသာဝင် သူများ
တို့သည် ေပါလု ှင့်
ဗာနဗ ေနာက် သို့ လိက်ု ကသည်ြဖစ်၍ထုိသူ တို့သည် ဘုရားသခင် ၏ ေကျးဇူး
ေတာ်၌
တည်ကည် မည်အေကာင်း၊ တမနေ်တာ် တို့သည် ြဖားေယာင်း ၍ ဆုံးမ ဩဝါဒေပး
ေလ၏။ 44 ေနာက်ဥပုသ်ေန ့၌ ဘုရားသခင် ၏ ှ တ်ကပတ် တရားေတာ်ကုိ နားေထာင်
အံေ့သာငှာတစ် မိ လံးု ကုနမ်တတ် စည်းေဝး က၏။ 45 ယုဒ လတိူု့သည် အစည်းအေဝး
တို့ ကုိ ြမင် လျှင် ြင စူ ေသာစိတ် ှင့ြ်ပည့်စုံ သြဖင့်၊ ေပါလု ၏စကား ကုိ ြငင်းခုံ သည်သာ
မက ဆဲေရး က၏။ 46 ထုိအခါေပါလု ှင့် ဗာနဗ တို့က၊ ဘုရားသခင် ၏ ှ တ်ကပတ်
တရားေတာ်ကုိသင် တို့ အား ေ ှးဦးစွာ ေဟာေြပာ ရ ၏။ သို့ ေသာ်လည်းသင်တို့သည်
ပယ် ၍ ထာဝရ
အသက် ကုိမိမိတို့မ ခံထုိက် သည်ဟု မိမိ
တို့ စီရင် က ေသာေကာင့်၊ ထာဝရ
ဘုရားသည် မှာ ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ငါတို့သည်မျက် ှာကုိလွှဲ၍ တစ်ပါး အမျ ိးသား
တို့ ဆီသို့
လှည့် က၏။ 47 မှာေတာ်မူေသာ ဗျာဒိတ်ေတာ်အချက်ကား၊ သင် သည် ေြမ ကီး စွနး်
တိင်ုေအာင် ကယ်တင် ြခင်းကုိ ြပ စိမ့်ေသာငှာ၊ သင် ကုိတစ်ပါး
အမျ ိးသားလင်း စရာဘို့
ငါခန ့ထ်ား ၏ဟု ဗျာဒိတ်ေတာ် ှိသည်ဟု ရဲရင့် စွာ ေြပာဆုိ က၏။ 48 ထုိစကားကုိ
တစ်ပါး အမျ ိးသားတို့သည်ကား လျှင်
ဝမ်းေြမာက် ၍
ထာဝရ ဘုရား၏ ှ တ်ကပတ် တရားေတာ် ကုိချးီမွမ်း က၏။ ထာဝရ
အသက် ကုိ ရေစြခင်းငှာ ခန ့ထ်ား ေတာ်မူေသာ သူ ှိသမျှ တို့သည် ယုံကည် ြခင်းသို့
ေရာက် ကသြဖင့် ၊ 49ထာဝရ ဘုရား၏ သာသနာ
ေတာ်သည် တစ်ြပည်လံးု ၌
ှ ံြပား ေလ၏။ 50 ထုိအခါ ဘုရားကုိကုိးကွယ် ၍ အသေရ
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ှ ိေသာ မိနး်မ တို့ ှင့်
ထုိ မိ ၌အ ကီးအကဲ ြဖစ်ေသာ သူများကုိ ယုဒ
လူတို့သည် ှ ိးေဆာ် ၍၊ ေပါလု ှင့် ဗာနဗ တို့ ကုိ ည ်းဆဲ ေစသြဖင့်ထုိြပည် ၏နယ်
မှ
ှင်ထုတ် က ၏။ 51တမနေ်တာ်တို့သည် မိမိ
တို့ေြခဖဝါး ၌ကပ်ေသာ ေြမမှုန ့် ကုိ ထုိသူတို့အားခါ လိက်ု ပီးမှ ၊ ဣေကာနိ
မိ သို့
သွား က၏။ 52တပည့် ေတာ်များတို့သည် ဝမ်းေြမာက် ြခင်း ှင့် ၎င်း ၊ သန ့် ှ င်း ေသာ
ဝိညာ ် ေတာ် ှင့်၎င်းြပည့်စုံ က၏။

14
1ဣေကာနိ မိ သို့ ေရာက် လျှင် ထုိသူ
ှစ်ေယာက် တို့သည် ယုဒ
တရားစရပ် သို့ ဝင် ၍ ေဟာေြပာ သြဖင့် ၊ ယုဒ
လ၊ူ ေဟလသ
လမူျား
အေပါင်း တို့သည် ယုံကည် ြခင်းသို့ ေရာက်က၏။ 2 မယုံကည် ေသာ ယုဒ
လတိူု့သည် တစ်ပါး အမျ ိးသားတို့ ကုိ ှ ိးေဆာ် ၍ ၊ ညီအစ်ကုိ တို့အား မနာလို
ေသာ စိတ် ှိ ေစ ြခင်းငှာေချာစား က၏။ 3 ထုိေကာင့် ကာြမင့် စွာေန ၍ သခင်
ဘုရား၏ တရားေတာ်ကုိ မဆုတ်မဆုိင်း ေဟာေြပာေလ၏။ သခင်
ဘုရားသည်လည်း ေကျးဇူး တရား
ေတာ်ဘက်၌
သက်ေသခံ ေတာ်မူလျက်၊ တမန်ေတာ် တို့သည် နမိိတ် လက္ခဏာ၊ အံ့ဘွယ် ေသာ
အမှုတို့ ကုိြပ ိင်ုမည်အေကာင်း အခွင့် ေပးေတာ်မူ၏။ 4 ထုိ မိ သူ မိ သားအေပါင်း
တို့သည် ကဲွြပား ြခင်း ှ ိ ၍၊ အချ ိ တို့သည် ယုဒ
လူတို့ဘက် ၌၎င်း၊ အချ ိ တို့သည် တမန်ေတာ် တို့ဘက် ၌၎င်း ေန က၏။ 5 မင်း
အရာ ှိတို့ ှင့် ယုဒ အမျ ိးသား၊ တစ်ပါး အမျ ိးသားတို့သည် တမနေ်တာ် တို့ ကုိ ည ်းဆဲ
၍
ေကျာက်ခဲ ှင့် ပစ်မည်ဟုတဟနု်တည်း ေြပးလာ ကသည်အေကာင်းကုိ၊ 6 တမန်
ေတာ်တို့သည်သိ လျှင်၊ လေုကာနိ
ြပည်၌ လတု္တရ
မိ ၊ ေဒရေဗ
မိ မှစ၍ ေကျးလက် များသို့
ထွက်ေြပး ၍၊ 7 ထုိ အရပ်တို့ ၌ ဧဝံေဂလိတရားကုိ ေဟာေြပာ က၏။ 8 အမိ ဝမ်း
တင်ွးကပင် ေြခမစွမ်း သြဖင့်၊ တစ်ခါမျှ မသွား ဘူးေသာ လူတစ်ေယာက်သည် လုတ္
တရ
မိ ၌
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ထုိင် လျက်၊ 9 ေပါလု ေဟာေြပာ သည်ကုိ ကား ေလ၏။ ေပါလု သည်လည်း ထုိသူ
ကုိေစ့ေစ့ ကည့် ှု၍
ေရာဂါကင်း မည်အေကာင်း
သူ၌ယုံကည် ြခင်း ှ ိ
သည်ကုိသိြမင် လျှင်၊ 10ထ ၍မတ်တတ် ရပ်ေလာဟ့ု ကီး ေသာအသံ ှင့် ဆုိ
သြဖင့်၊ ထုိသူ သည် ုတ်တရက်ထ ၍ လှမ်းသွား ေလ၏။ 11 ေပါလု ြပ ေသာအမှု
ကုိြမင် ေသာ လူ
အစုအေဝး တို့က၊ နတ်ဘုရား တို့သည် လူ
အေယာင် ကုိေဆာင်၍ ငါ တို့ ှ ိရာသို့ ဆင်းသက် ပါသည် တကားဟု လေုကာနိ
ဘာသာစကားအားြဖင့်အသံ ကုိလွှင့် ၍ ဆုိ က၏။ 12 ေပါလု သည်သာ၍ေဟာေြပာ
ေသာေကာင့်
သူ့ ကုိ ေဟရေမ
ဟ၍ူ၎င်း ၊ ဗာနဗ
ကုိဇုသ ဟ၍ူ၎င်း ေခါ်ေဝါ် က၏။ 13 ထုိ မိ ေ ှ ၌ ှိ ေသာ ဇုသ
၏ယဇ် ပုေရာဟိတ်သည် ာွး ှင့်
ပနး်ကုံး ကုိ မိ တံခါး နားသို့ ယူခ့ဲ ၍၊ လူ
အစုအေဝးတို့ ှင့်တကွ ယဇ် ပူေဇာ်မည်ြပ သည်ကုိ၊ 14တမနေ်တာ် ဗာနဗ ှင့်
ေပါလု တို့သည် သိတင်းကား လျှင်၊ မိမိ
တို့အဝတ် ကုိ ဆုတ် ၍ လစုူ
ထဲသို့ ေြပး ဝင်လျက်၊ 15အချင်းလူ တို့ ၊ အဘယ်ေကာင့် ဤသို့ ြပ ကသနည်း။ ငါ
တို့သည် သင် တို့ က့ဲသို့ ေလာကဓံ တရား၌ ကျင်လည်ေသာသူ ြဖစ် ပါ၏။ သင် တို့သည်
ဤ
အချည်း ှးီ ေသာအရာတို့ ကုိ ပယ်က၍၊ ေကာင်းကင် ၊ ေြမ ကီး ၊ သမုဒ္ဒရာ
မှစ၍ ၊ အသက် ှင်ေတာ်မူေသာ ဘုရားသခင့် ထံေတာ်သို့
ေြပာင်းလဲ ရ ကမည်အေကာင်း၊ ငါတို့သည် ဧဝံေဂလိတရားကုိေဟာေြပာ က၏။

16 ေ ှးလနွေ်လ ပီးေသာကာလတို့ ၌ ၊ လူ
အမျ ိးမျ ိ း တို့သည် မိမိ
တို့အလိအုေလျာက် ကျင့် ကမည် အေကာင်း ဘုရားသခင်သည် အလတ်ွ ထားေတာ်
မူ၏။ 17 သို့ ေသာ်လည်း ၊ သင် တို့အား ေကျးဇူး ြပ လျက်၊ အစာ
အာဟာရ ှင့် ဝေြပာ ၍ဝမ်းေြမာက် ေစြခင်းငှာ၊ မုိဃ်း ေကာင်းကင်မှ မုိဃ်းရွာ ေစ
ေတာ်မူ၍၊ အသီးအ ှတိံု့ ကုိ သီး
ေစတတ်ေသာ ဥတု
ကုိေပး ေတာ်မူေသာ အားြဖင့်၊ ကုိယ်ေတာ် ှိေတာ်မူသည်ကုိ သက်ေသ မခံဘဲေနေတာ်
မမူဟု ေပါလု ှင့် ဗာနဗသည်ေကးေကာ် ေလ၏။ 18 ထုိသို့ ေကးေကာ် သြဖင့် လူ
အစုအေဝးတို့သည် ယဇ် ပူေဇာ်ြခင်းကုိ မ
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ြပ ရမည်အေကာင်း ြမစ်တားခဲ ေသာ အမှုကုိြမစ်တား ေလ၏။ 19 ထုိအခါ ယုဒ လူ
တို့သည် အနတိ္အတ်ု မိ ၊ ဣေကာနိ
မိ မှ
လာ က၍ လူ
အစုအေဝးတို့ ကုိ ညိ ွတ်
တိင်ုပင် ပီးလျှင် ၊ ေပါလု ကုိ ေကျာက်ခဲ ှင့်ပစ် ၍ ေသ
ပီဟု စိတ်ထင် ှင့် မိ ြပင် သို့ ဆဲွငင် က၏။ 20တပည့် ေတာ်တို့သည် ဝနး်ရံ ၍ေန
ကစ ်၊ ေပါလသုည် ထ
၍ မိ ထဲသို့ ဝင် ြပန၏်။ နက်ြဖန် ေန၌့
ဗာနဗ ှင့်တကွ ေဒရေဗ မိ သို့
ထွက်သွား ေလ၏။ 21 ထုိ မိ ၌ ဧဝံေဂလိ
တရားကုိ ေဟာေြပာ၍
လမူျား တို့ ကုိ တပည့် ေတာ်ြဖစ်ေစ ပီးမှ ၊ လတ္ုတရ
မိ ၊ ဣေကာနိ
မိ ၊ အနတိ္အတ်ု မိ တို့ ကုိ အစ ်အတိင်ုး လှည့်လည်၍ြပန် က၏။ 22 ထုိသို့ ြပန် က

စ ်၊ တပည့် ေတာ်များ၏ စိတ် ှလံးုကုိ မဲြမံ ခုိင်ခ့ံေစသြဖင့်၊ ယုံ ကည် ြခင်း၌
တည်ကည် မည်အေကာင်း ှ ိးေဆာ် ချပီင့်၍ ၊ ငါ တို့သည် များြပား ေသာဆင်းရဲ
ဒကု္ခကုိခံ၍ ဘုရားသခင် ၏ ိင်ုငံ ေတာ်သို့
ဝင် ရကမည်ဟု ေဟာေြပာြပ ွှန်က၏။ 23အသင်းေတာ် များ တို့ ၌ သင်းအပ်ု တို့ ကုိ
ခန ့ထ်ား ၍၊ အစာေ ှာင် လျက် ဆုေတာင်း ပဌနာ ြပ ပီးလျှင်၊ သင်းဝင်သူတို့ ယုံ ကည်
ေသာ သခင် ဘုရား၏ လက်ေတာ်သို့
ထုိအသင်းေတာ်တို့ ကုိ အပ် ှံ က၏။ 24 ပိသိဒိ ြပည်တစ်ြပည်လံးုကုိ ေ ှာက်သွား ၍
ပံဖုလိ
ြပည်သို့
ေရာက် လျှင်၊ 25 ေပရေဂ မိ ၌
ှ တ်ကပတ် တရားေတာ်ကုိ ေဟာေြပာ ၍
အတ္တ လိ မိ သို့ သွား ကြပန၏်။ 26 ထုိ မိ မှ သေဘင်္ာ စီး၍လွှင့် သြဖင့်၊ မိမိ တို့
ေဆာင်ရွက် ခ့ဲ ပီးေသာ အမှု အလိငုှာ ဘုရားသခင် ၏ ေကျးဇူး ေတာ်သို့
အပ် ှံ ၍ ေစလွှတ်ေသာ အနတိ္အတ်ု မိ သို့ ေရာက်လာ က၏။ 27 ထုိ မိ သို့ ေရာက်
ပီးလျှင် သင်းဝင် သူ တို့ ကုိ စုေဝး
ေစ၍၊ မိမိ
တို့အားြဖင့် ဘုရားသခင် သည် ြပ ေတာ်မူသမျှ
တို့ ကုိ၎င်း ၊ ယုံ ကည် ြခင်း တံခါး ကုိ တစ်ပါး အမျ ိးသားတို့အား ဖွင့် ေတာ်မူေကာင်း
ကုိ၎င်း ြပန်ကား က၏။ 28 ထုိ မိ ၌လည်း၊ တပည့် ေတာ်တို့ ှင့်အတူ ကာြမင့်စွာ ေန
က၏။
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15
1 ယုဒ ြပည်မှ
အနတိ္အတ်ု မိ သို့ ေရာက်လာ ေသာ သူအချ ိ တို့က၊ သင်တို့သည် ေမာေ ှ ၏တရား
အတိင်ုး
အေရဖျားလီှး ြခင်းကုိ မ
ခံလျှင် ၊ ကယ်တင် ေတာ်မူြခင်းသို့ မ
ေရာက် ိင်ုဟု ညီအစ်ကုိ တို့အား ဆုံးမ ဩဝါဒေပးက၏။ 2 ထုိသူ တို့ ှင့်
ေပါလု ၊ ဗာနဗ
တို့သည် ေဆွးေ းွ ြငင်းခုံ ြခင်းများေသာအခါ၊ ေပါလု ှင့် ဗာနဗ တို့သည် အြခား
ေသာတပည့်ေတာ်အချ ိ
တို့ ှင့်တကွ ၊ ထုိ
ြပဿနာ ၏ အေကာင်း ေကာင့် ေယ ု ှ လင် မိ ၌ ှိ ေသာ တမန်ေတာ် တို့ ှင့်
သင်းအပ်ု တို့ထံသို့ သွား ရမည်အေကာင်းကုိစီရင် က၏။ 3အသင်းေတာ် သည်လမ်း၌ပို့
သြဖင့်၊ ေပါလု ှင့် ဗာနဗတို့သည် ဖိနတ်ိ ြပည် ှင့်
ှ မာ ရိ ြပည် ကုိ ေ ှာက် သွား ၍ တစ်ပါး အမျ ိးသား တို့ ေြပာင်းလဲ ြခင်း

အေကာင်းအရာကုိ ကားေြပာ သြဖင့်၊ ညီအစ်ကုိ အေပါင်း
တို့ ကုိ အလနွ် ဝမ်းေြမာက် ေစက၏။ 4 ေယ ု ှလင် မိ သို့ ေရာက် လျှင်၊ တမနေ်တာ်
တို့ ှင့်
သင်းအပ်ု တို့ မှစ၍ သင်းဝင် သူ များတို့တင်ွ လက်ခံ ြခင်း ေကျးဇူးကုိခံ၍၊ မိမိ
တို့အားြဖင့် ဘုရားသခင် ြပ ေတာ်မူသမျှ တို့ ကုိ ြပန်ကား က၏။ 5 ဖာရိ ှဲ စု ထဲက
ယုံကည် ေသာသူ အချ ိ တို့သည် ထ
လျက် ၊ တစ်ပါး အမျ ိးသားတို့အား အေရဖျားလီှး ြခင်းကုိ ေပး
ရမည်။ ေမာေ ှ ၏ တရား
ကုိ ကျင့် ေစြခင်းငှာဆုံးမ ရမည်ဟု ဆုိက၏။ 6 ထုိအခါ တမနေ်တာ် တို့ ှင့်
သင်းအပ်ု တို့သည် ထုိ
အမှု ကုိ ကည့် ှု ဆင်ြခင်ြခင်းငှာစည်းေဝး က၏။ 7 များစွာ ေသာေဆွးေ းွ ြငင်းခုံ
ြခင်း ှ ိ ေသာအခါ ေပတ ုသည် ထ
လျက်၊ ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ ဘုရားသခင် သည် ေ ှ ဦးစွာ ငါတို့တင်ွ ေရွးေကာက် ေတာ်မူ၍၊
ငါ ေဟာေြပာ ေသာအားြဖင့် တစ်ပါး အမျ ိးသားတို့သည် ဧဝံေဂလိ
တရား ကုိကားနာ ၍ ယုံကည် ရမည်အေကာင်း
စီရင် ေတာ်မူသည်ကုိ သင် တို့သိ က၏။ 8 စိတ် ှလံးုကုိ သိေတာ်မူေသာ ဘုရားသခင်
သည် သန ့် ှ င်း ေသာ ဝိညာ ် ေတာ်ကုိ ငါ တို့ အားေပး သည်နည်းတူ သူ တို့အားေပး
သြဖင့်၊ သူတို့ဘက်၌ သက်ေသခံ ေတာ်မူ၏။ 9 ယုံ ကည် ြခင်းအားြဖင့်လည်း သူ
တို့၏ စိတ် ှလံးု ကုိစင်ကယ် ေစ၍ ငါ တို့ ကုိ ြခားနား ေစေတာ်မ မူ။ 10 သို့ ြဖစ်လျှင်
၊ ငါ တို့ ှင့်ငါ တို့ ဘုိးေဘး များ မ
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ထမ်း ိင်ု ေသာ ထမ်းပုိး ကုိ တပည့် ေတာ်တို့၏ လည်ပင်း ေပါ်၌ တင် ေစြခင်းငှာ
အဘယ်ေကာင့် ဘုရားသခင် ကုိ စုံစမ်း ကသနည်း။ 11သခင် ေယ ှု ၏ ေကျးဇူး ေတာ်
အားြဖင့် သာ
ထုိသူ တို့သည် ကယ်တင် ေတာ်မူြခင်းသို့ ေရာက်သည် နည်းတူ ၊ ငါတို့သည်လည်း
ေရာက်ရမည်ကုိ ငါတို့သည် ယုံကည် ၏ဟု ေပတ ု
ေြပာဆုိ ၏။ 12 ထုိအခါ ဗာနဗ ှင့်
ေပါလု တို့သည် မိမိ
တို့အားြဖင့် တစ်ပါး အမျ ိးသားတို့တင်ွ
ဘုရားသခင် ြပ ေတာ်မူသမျှ ေသာ နမိိတ် လက္ခဏာ၊ အံ့ဘွယ် ေသာအမှုတို့ ကုိ
ကားေြပာ သည်ကုိ စုေဝး
ေသာသူအေပါင်း တို့သည် တိတ်ဆိတ် စွာ ေန၍
နားေထာင် က၏။ 13 ထုိသူ တို့သည် အကုနအ်စင်ေြပာဆုိ ပီး မှ ၊ ယာကုပ် က၊
ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ ငါ ့ စကားကုိ နားေထာင် က ေလာ။့ 14 ဘုရားသခင် သည် မိမိ
နာမ အဘို့ ၊ တစ်ပါး အမျ ိးသားတို့ အထဲ
ကအချ ိ ေသာ သူ တို့ ကုိ ှ တ် ယူ ြခင်း ငှာ၊ ေ ှးဦးစွာ တစ်ပါး အမျ ိးသား တို့ ကုိ
အကည့်အ ှု ကလာ ေတာ်မူသည် အေကာင်းအရာကုိ ှိ မုန် သည် ေဟာေြပာ ခ့ဲ ပီ။
15 ထုိအေကာင်း အရာသည်လည်း
ပေရာဖက်
တို့၏ စကား
ှင့် ညီ ၏။ 16 ကျမ်းစာလာ သည်ကား၊ ငါ ၏နာမ ြဖင့် သမုတ် ေသာ တစ်ပါး

အမျ ိးသားအေပါင်း တည်းဟေူသာကျန်ကင်း ရစ်ေသာ သူ
တို့သည် ထာဝရ
ဘုရားကုိ ှာ ေစြခင်းငှာ ေနာက်မှ ငါြပနလ်ာ မည်။ 17 လဲ လျက် ှိေသာ ဒါဝိဒ် ၏တဲ
ကုိ ေဆာက်တည် ြပနမ်ည်။ ပိ ပျက် ရာများကုိလည်း ြပ ြပင် ပီးလျှင် ၊ ထုိတဲ
ကုိ မတ် ေစ ြပန် မည် ဟ။ု 18 ဤအမှုအရာ တို့ ကုိ စီရင် ေတာ် မူ ေသာ ထာဝရ
ဘုရားသခင်၏ ဗျာဒိတ်ေတာ် ှိ၏ ဟလုာသတည်း။ ဘုရားသခင် သည် ကမ္ဘာ
ဦးမှစ၍ မိမိစီရင် ေတာ်မူသမျှေသာ အမှုအရာတို့ ကုိသိ ေတာ်မူသည်။ 19 ထုိေကာင့် ၊
တစ်ပါး အမျ ိးသားတို့အထဲ မှ ဘုရားသခင့် ထံေတာ် သို့
ေြပာင်းလဲ ေသာ သူ
တို့ ကုိ မ
ေ ှာင့် ှက် ဘဲလျက်၊ 20 ု ပ်တု တို့၏ ညစ်ည း ရာကုိ၎င်း ၊ မတရား
ေသာ ေမထုနကုိ်၎င်း ၊ လည်ပင်း ကုိညစ်၍ သတ်ေသာအရာကုိ ၎င်း၊ အေသွး ကုိ၎င်း
က ်ေ ှာင် ေစ ြခင်း ငှာ သူ တို့ ကုိ မှာ လိက်ု သင့် သည် ဟု ငါ သေဘာ ှိ၏။

21အေကာင်းမူကား ၊ ေမာေ ှ၏ပညတ္တိကျမ်းကုိ တရားစရပ် ၌
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ဥပုသ်ေန ့တိင်ုး ဘတ်ရွတ် သြဖင့်၊ ေမာေ ှ ၏ တရားကုိ ေ ှး ကာလမှစ၍ ခပ်သိမ်း
ေသာ မိ တို့ ၌ ေဟာေြပာ ေလ့ ှ ိသည်ဟု ယာကုပ်ေြပာဆုိ၏။ 22 ထုိအခါ တမန်ေတာ်
တို့ ှင့်
သင်းအပ်ု တို့ မှစ၍ သင်းဝင်သူ အေပါင်း တို့သည်၊ မိမိ
တို့အထဲ ၌ ေရွးေကာက် ၍ညီအစ်ကုိ တို့တင်ွ
ထင် ှား ေသာသူ တည်းဟေူသာဗာ ှဗ အမည် သစ်ကုိ ရေသာယုဒ
ှင့်
သိလ တို့ ကုိ၊ အနတိ္အတ်ု မိ သို့
ေပါလု ၊ ဗာနဗ
တို့ ှင့်တကွ ေစလွှတ် မည် အေကာင်းသေဘာ ညီ ွတ်က၏။ 23 သူ တို့လက် ြဖင့်
ေပး လိက်ုေသာ စာဟမူူကား၊ တမနေ်တာ် ၊ သင်းအပ်ု ၊ ညီအစ်ကုိ များတို့သည်၊ အန ္
တိအတ်ု မိ မှစ၍ ှုရိ ြပည်၊ ကိလိကိ
ြပည်တို့ ၌ ှိ ေန၍ တစ်ပါး အမျ ိးသား ြဖစ်ေသာ ညီအစ်ကုိ တို့ ကုိ ေမတ္တ ာ ှင့် ကား
လိက်ုပါ၏။ 24လအူချ ိ တို့သည် ငါတို့အခွင့် မ ှ ိဘဲ ငါ တို့ ထံမှ ထွက်သွား ၍၊ သင်
တို့သည် အေရဖျားလီှးြခင်းကုိခံရမည်၊ ပညတ်တရားကုိကျင့်ရမည် ဟေူသာစကား
ြဖင့်၊ သင် တို့၏ စိတ် ှလံးုကုိ ေ ှာင့် ှက် ဖျက်ဆီးသည်ကုိ ငါတို့ ကား ရ သည်ြဖစ်၍
၊ 25 ငါ တို့သခင် ေယ ှု ခရစ် ၏ နာမ
ေတာ်ေကာင့်
မိမိ
အသက် ကုိ စွန ့စ်ား ေသာ သူ တည်းဟေူသာ၊ 26 ငါတို့ချစ် ေသာဗာနဗ ၊
ေပါလု တို့ ှင့်တကွ ေရွးေကာက် ေသာ သူ
တို့ ကုိ သင် တို့ ဆီသို့ ေစလွှတ် ြခင်းငှာတစ် ညီတစ် ွတ်တည်း စီရင် သည် ှင့်အညီ၊

27ဤအေကာင်း အရာကုိ သင် တို့အား
ှ တ် ြဖင့် ကား ေစြခင်းငှာယုဒ ှင့် သိလ တို့ ကုိ ေစလွှတ် က၏။ 28 ု ပ်တု ေ ှ မှာ

ပူေဇာ်ေသာယဇ်ေကာင်ကုိ၎င်း ၊ အေသွး ကုိ၎င်း ၊ 29 လည်ပင်း ကုိညစ်၍ သတ်ေသာ
အရာကုိ၎င်း ၊ မတရား
ေသာ ေမထုနကုိ်၎င်း က ်ေ ှာင် ရမည်ဟေူသာ ပညတ်မှတပါး အြခားေသာ ဝန် သင်
တို့၏ အေပါ်၌ တင် ြခင်းငှာသန ့် ှ င်း ေသာ ဝိညာ ် ေတာ် ှင့်
ငါ တို့သည် အလိမု
ှိ။ ထုိ
အရာ များ ကုိ က ်ေ ှာင် အပ်၏။ ကျနး်မာ က ပါ ေစေသာဟု ေရး၍ ေပးလိက်ု
သတည်း။ 30 ထုိသူတို့သည် သွား ရေသာ အခွင့် ှ ိသြဖင့် ၊ အနတိ္အတ်ု မိ သို့
သွား ၍၊ လူ
အေပါင်းတို့ ကုိ စုေဝး
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ေစ ပီးလျှင် မှာစာ ကုိအပ်ေပး က၏။ 31 မှာစာကုိဘတ်ရွတ် ေသာအခါ ထုိသက်သာ
ြခင်း၏ အေကာင်းေကာင့်
ဝမ်းေြမာက် ြခင်းသို့ ေရာက်က၏။ 32 ယုဒ ှင့်
သိလ တို့သည် ပေရာဖက်
ြဖစ် ေသာေကာင့် များစွာ ေသာစကား ှင့်
ညီအစ်ကုိ တို့ ကုိ ဆုံးမ
၍ မဲြမံ ခုိင်ခ့ံေစက၏။ 33 ထုိသူ တို့သည် အတနအ်ရာေန ပီးမှ ၊ တမနေ်တာ်တို့ထံသို့
ငိမ်သက် စွာြပနေ်စြခင်းငှာညီအစ်ကုိ တို့သည် အခွင့် ေပးက၏။ 34 သို့ ေသာ်လည်း၊ သိ
လသည် အလိအုေလျာက် ေနရစ်၏။ 35 ေပါလု ှင့် ဗာနဗ တို့သည်လည်း အနတိ္အတ်ု
မိ ၌
ေန လျက်၊ အြခား ေသာသူများ တို့ ှင့်တကွ ဆုံးမဩဝါဒ ေပး၍၊ သခင် ဘုရား၏
ှ တ်ကပတ် တရားတည်းဟေူသာဧဝံေဂလိတရားကုိေဟာေြပာ က၏။ 36 အင်တန်
ကာလ ကာေသာအခါ ၊ ေပါလု က၊ ငါတို့သည် သခင် ဘုရား၏ ှ တ်ကပတ် တရားကုိ
ေဟာေြပာ ဘူးေသာ မိ များ တို့ ၌ ှိေသာ ညီအစ်ကုိ တို့ သည် အဘယ်သို့ ှ ိ ေနသည်
ကုိကည့် ှု ၍
ြပနသွ်ား ကကုနအံ်ဟ့ု ဗာနဗ
အား ဆုိ ၏။ 37 ဗာနဗ သည် မာကု
အမည် ှိေသာ ေယာဟန် ကုိ ေခါ် မည်ဟု အ ကံ ှိ ၏။ 38 ေပါလု က၊ ပံဖုလိ
ြပည်၌ သူ တို့ ှင့် ခွာ ၍ အမှုထမ်း ရာသို့ မ လိက်ု
မသွားေသာထုိသူ ကုိမ ေခါ် သင့်ဟု သေဘာ ှိ၏။ 39 ထုိ အေကာင်း ှင့် အချင်းချင်း
မ သင့်သြဖင့်
တြခားစီ သွား၍၊ ဗာနဗ
သည်မာကု ကုိ ေခါ် ပီးလျှင် ကုပ ု ကျွနး်သို့ လွှင့် ေလ၏။ 40 ညီအစ်ကုိ တို့သည်
ေပါလု ကုိဘုရားသခင် ၏ ေကျးဇူး ေတာ်သို့
အပ် ှံ ကသြဖင့်၊ သူသည်သိလ ကုိ ေရွးချယ် ပီးလျှင်ထွက် ၍၊ 41အသင်းေတာ် များ
ကုိ မဲြမံ ခုိင်ခ့ံေစလျက်၊ ှုရိ ြပည်၊ ကိလိကိ
ြပည်တို့ ကုိ ေ ှာက်သွား ေလ၏။

16
1 ထုိေနာက်မှေပါလသုည် ေဒရေဗ
မိ ှင့်
လတ္ုတရ မိ သို့ ေရာက်
ေလ၏။ လတ္ုတရ
မိ ၌ တိေမာေသ
အမည် ှိေသာ တပည့် ေတာ်တစ် ေယာက် ှိ ၏။ သူ၏ အမိကား၊ ယုံ ကည် ေသာ
ယုဒ မိနး်မြဖစ်၏။ အဘ
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ကား၊ ေဟလသ လြူဖစ်၏။ 2 ထုိသူသည်လတ္ုတရ မိ ၊ ဣေကာနိ
မိ ၌ ှိေသာ ညီအစ်ကုိ တို့ တင်ွအသေရ ှိေသာသူ ြဖစ်၏။ 3 ေပါလု သည် ထုိသူ
ကုိေခါ်ြခင်းငှာအလို ှ ိ ၍၊ သူ
၏အဘ သည် ေဟလသ
လြူဖစ် သည်ကုိထုိ အရပ် တို့ ၌
ှိ ေသာယုဒ လအူေပါင်း တို့သည် သိ
ေသာေကာင့် ၊ အေရဖျားလီှး ြခင်းကုိ သူ့အားေပး ေလ၏။ 4 သူတို့သည် မိ များကုိ
ေ ှာက်သွား စ ် တင်ွ၊ ေယ ု ှလင် မိ ၌
ေနေသာတမနေ်တာ် တို့ ှင့်
သင်းအပ်ု တို့သည် စီရင် ေသာပညတ် တို့ ကုိ အသင်း များ ကျင့်ေစာင့် ဘို့ ရာအပ်ေပး
က၏။ 5 ထုိသို့ အသင်းေတာ် တို့သည် ယုံကည် ြခင်း၌
တည်ကည် မဲြမံသည်ြဖစ်၍၊ အေရအတက်ွ
အားြဖင့် တစ်ေနထ့က်တစ်ေနတိ့းုပွား များြပားက၏။ 6 ြဖ ဂိ ြပည်၊ ဂလာတိ
ြပည် ကုိ ေ ှာက်သွား ပီးမှ အာ ှိ ြပည်၌
ှ တ်ကပတ် တရားေတာ်ကုိ မေဟာ
ေစြခင်းငှာသန ့် ှ င်း ေသာ ဝိညာ ်
ေတာ်သည်ြမစ်တား ေတာ်မူသြဖင့်၊ 7 မုသိ ြပည်သို့ ေရာက် ၍ ၊ ဗိသုန် ြပည်သို့
သွား မည်ြပ ကစ ်၊ ဝိညာ ် ေတာ်သည် အခွင့် ေပးေတာ်မ မူေသာေကာင့် ၊ 8 မုသိ
ြပည်အနားမှာ ေ ှာက် ၍
တေရာ မိ သို့
ေရာက် က၏။ 9ည ့် အခါ ေပါလု သည် ဗျာဒိတ် ူပါ ံု ကုိြမင် ရ၍၊ မာေကေဒါနိ
လူ တစ် ေယာက်က၊ မာေကေဒါနိ ြပည်သို့
ကူး ပါ။ ငါ တို့ ကုိမစ ပါဟရုပ် လျက်
ေတာင်းပန် ၏။ 10 ထုိ ဗျာဒိတ် ူပါ ံု ကုိ ြမင် ရလျှင် ၊ မာေကေဒါနိ
ြပည်၌
ဧဝံေဂလိ တရားကုိ ေဟာေစြခင်းငှာသခင် ဘုရားသည် ငါ တို့ ကုိေခါ်
ေတာ်မူသည်ဟု ငါတို့သေဘာကျသြဖင့်၊ ထုိြပည်သို့ သွား ြခင်းငှာချက်ြခင်း ှာ ကံ
က၏။ 11 ထုိေကာင့်၊ တေရာ
မိ မှ
သေဘင်္ာလွှင့် ၍
သာေမာသရက်
ကျွနး်သို့ တည့်တည့် သွားသြဖင့်၊ နက်ြဖန် ေန၌့
နာေပါလိ မိ သို့ ေရာက်က၏။ 12 ထုိ မိ မှထွက်ြပနလ်ျှင် မင်းမှုလတ်ွေသာ မိ
တည်းဟေူသာမာေကေဒါနိ ြပည်တ ပုိင်းကုိ အစုိးရ
ေသာ ဖိလိပ္ပိ
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မိ သို့ ေရာက်၍ ကာလ
အတန် အရာေန က၏။ 13 ဥပုသ်ေန ့၌
ငါတို့သည် မိ ြပင် သို့ ထွက် လျှင်၊ ပဌနာ
စရပ် ှိ တတ်ရာြမစ် နား သို့ သွား၍ ထုိင် ပီးမှ၊ ထုိအရပ်၌စည်းေဝး ေသာ မိနး်မ တို့
အားေဟာေြပာ က၏။ 14 ထုိအခါ နေီမာင်းေသာအထည်အလိပ် ကုိ ေရာင်းေသာ သွာတိ
ရဲ မိ သူ လဒို အမည် ှိေသာ မိနး်မ တစ် ေယာက်သည် ဘုရားသခင် ကုိ ကုိးကွယ် ေသာ
သူြဖစ်၍၊ တရားနာ
စ ်တင်ွ ေပါလု ေဟာေြပာ ေသာ အရာ
ကုိ မီှဝဲဆည်းကပ်ေစြခင်းငှာသူ ၏စိတ် ှလံးု ကုိ သခင် ဘုရားဖွင့် ေတာ်မူ၏။ 15 ထုိ
မိနး်မသည်အိမ်သူ အိမ်သားတို့ ှင့်တကွ ဗတ္တိဇံ ကုိ ခံ ပီးမှ၊ ကျွနမ် သည် သခင်
ဘုရား၌
အမှန် ယုံ ကည် သည်ကုိ သင်တို့သည် ထင်မှတ် လျှင် ၊ ကျွနမ် အိမ် သို့
ဝင် ၍ ေန
ကပါဟုေတာင်းပန် လျက် ငါ တို့ ကုိ အ ိင်ု ေသွးေဆာင် ေလ၏။ 16 ထုိေနာက်မှငါ

တို့သည် ပဌနာ
စရပ်သို့
သွား
စ ်တင်ွ နတ်ဝင် ြဖစ် ၍ အနာဂတ်ကုိေဟာ သြဖင့်၊ မိမိ
သခင် တို့အား စီးပွား များ ကုိ ြပ တတ်ေသာ မိနး်မငယ်တစ် ေယာက်သည် ငါ တို့ ကုိ
ဆီး ကိ ေလ၏။ 17 ထုိမိနး်မငယ်သည် ေပါလု ှင့်
ငါ တို့ ေနာက် သို့ လိက်ု၍၊ ဤသူ
တို့ကား အကျွတ် တရားလမ်း ကုိ ငါတို့အား ေဟာေြပာ ြပသေသာ အြမင့်ဆုံး ေသာ
ဘုရားသခင် ၏ ကျွန် ြဖစ် က၏ဟု ဟစ်ေကာ် ေလ၏။ 18 ထုိသို့
အဖနမ်ျားစွာ ြပ ေသာေကာင့် ေပါလု သည် စိတ်မသာ လျက်လှည့် ကည့် ၍ ၊ သင်
သည်သူ ၏ အထဲ
မှထွက်သွား ေလာ။့ ေယ ှု ခရစ် ၏နာမ ေတာ်ကုိ အမီှြပ ၍ ငါအမိန ့် ှ ိ၏ဟု ထုိနတ်
ကုိဆုိ ေသာခဏြခင်းတင်ွ နတ်သည်ထွက်သွား ၏။ 19 သူ ၏သခင် တို့သည် ေနာက်တ
ဖန် စီးပွား ြဖစ်လိမ့်မည်ဟု ေြမာ်လင့် စရာအေကာင်း မ ှိသည်ကုိ သိြမင် လျှင်၊ ေပါလု
ှင့်
သိလ တို့ ကုိ ဘမ်းဆီး ဆဲွငင် ၍ ံု းေတာ်သို့ ပို့ က၏။ 20 စစ်ကဲ မင်းထံသို့ ေရာက်
ေသာအခါ ဤ
သူ တို့သည် ယုဒ
လြူဖစ် လျက် ငါ တို့ မိ ကုိ ေ ှာင့် ှက် တတ်ပါ၏။ 21 ေရာမ လြူဖစ် ေသာငါ တို့သည်
မ
ခံ မယူ မကျင့် အပ်ေသာ ဘာသာ
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ထုံးတမ်းများကုိ ေဟာေြပာ သွနသ်င်တတ်ပါ၏ ဟုေလျှာက်ဆုိ ကလျှင်၊ 22 စုေဝး
ေသာလတိူု့သည် သူ
တို့တစ်ဘက် ၌ တ ပိ င်နက် ထက၏။ စစ်ကဲ မင်းတို့လည်း
သူ တို့၏ အဝတ် ကုိချွတ် ၍ ကိမ်လံးု ှင့် ို က် ေစ ြခင်းငှာ စီရင် က၏။ 23 ို က်
၍ဒဏ်ချက်များ ှ ိ ပီး မှ၊ လံြုခံ စွာ ေစာင့် ေစ ဟု ေထာင်မှူး ကုိ မှာ လိက်ု၍ ေထာင်
ထဲမှာ ေလှာင် ထား က၏။ 24 ထုိသို့ မှာ လိက်ုသည်အတိင်ုး ေထာင်မှူးသည် အတင်ွး
ေထာင် ထဲမှာ ေလှာင် ၍
ထိတ်ခတ် လျက်ထား၏။ 25သနး်ေခါင် အချနိ၌် ေပါလု ှင့် သိလ တို့သည် ပဌနာ
ြပ ၍ ဘုရားသခင် ကုိ ချးီမွမ်း လျက်သီချင်း ဆုိေလ၏။ ေထာင် ထဲမှာေ ှာင်ဖွ့ဲ ြခင်း
ကုိခံရေသာ သူ
တို့သည် နားေထာင် က၏။ 26 ထုိ ခဏြခင်း တင်ွ ေြမ ကီး သည် ြပင်း စွာ လှုပ်
ေသာေကာင့်
ေထာင် ေြခ ရင်းလည်းလှုပ် ှား ၏။ တံခါး ှ ိသမျှ တို့သည် ချက်ြခင်း ပွင့် ၍
လအူေပါင်း တို့သည် ေ ှာင်ဖွ့ဲ ြခင်း ှင့်လတ်ွ က၏။ 27 ေထာင်မှူး သည် ိးု ၍ ေထာင်
တံခါး များ ပွင့် လျက် ှိ သည်ကုိ ြမင် လျှင်၊ ေ ှာင်ဖွ့ဲ ြခင်းကုိ ခံရေသာသူ
တို့သည် ထွက်ေြပး က ပီဟထုင်မှတ် သည် ှင့်၊ ဓား
ကုိ အိမ်မှဆဲွထုတ် ၍ ကုိယ် အသက်ကုိသတ် မည် ြပ ေလ၏။ 28 ေပါလု ကလည်း၊
ကုိယ် ကုိအြပစ် မ ြပ ှင့်။ ငါတို့ အေပါင်း သည် ှိ က၏ဟု ကီး ေသာအသံ ှင့် ဟစ်
၍
ေြပာဆုိ ၏။ 29 ေထာင်မှူးသည် ညိထွနး်ေသာမီး ကုိ ေတာင်း ပီးမှ ေြပး ဝင်၍၊ ေပါ
လု ှင့်
သိလ တို့၏ေြခရင်း၌ တနုလ်ှုပ် လျက် ြပပ်ဝပ် ေလ၏။ 30 သူ တို့ ကုိ ြပင် သို့ ထုတ် ပီး
လျှင်လည်း ၊ သခင် တို့ ၊ အကျွ ်ပ်ု သည်ကယ်တင် ြခင်းသို့ ေရာက်အံေ့သာငှာ အဘယ်သို့
ြပ ရ ပါမည်နည်းဟု ေမးေလျှာက် ေလ၏။ 31 ထုိသူတို့ကလည်း ၊ သခင် ေယ ှု ခရစ်
ကုိ ယုံကည် ေလာ။့ ယုံကည်လျှင်သင် ှင့် သင် ၏အိမ်သူ အိမ်သားတို့သည် ကယ်တင်
ြခင်းသို့ ေရာက် ကလိမ့်မည်ဟု ေြပာဆုိ လျက်၊ 32 ထုိသူ မှစ၍ သူ ၏အိမ် ၌ ှိသမျှ
ေသာ သူ
တို့အား သခင် ဘုရား၏ ှ တ်ကပတ် တရားေတာ်ကုိ ေဟာ က၏။ 33 ထုိ ည ့် ၊ ထုိ
အချနိ် နာရီ၌ ပင်၊ ေထာင်မှူးသည် ေပါလု ှင့်သိလ တို့ ကုိယူ
၍ဒဏ်ချက်ရာ များကုိ ေဆးေကာ ပီးလျှင်၊ မိမိ
လအူေပါင်း တို့ ှင့်တကွဗတ္တိဇံ ကုိ ချက်ြခင်း ခံေလ၏။ 34တဖန် ေပါလု ှင့် သိ
လတို့ ကုိ မိမိအိမ် သို့
ေခါ်ပင့် ပီး မှသူတို့ ကုိ လပ်ုေကျွး ၍ ၊ ဘုရားသခင် ကုိ ယုံကည် လျက် အိမ်သူ
အိမ်သားအေပါင်း တို့ ှင့်တကွဝမ်းေြမာက် ြခင်း သို့ ေရာက်ေလ၏။ 35 နနံက် ေရာက်
ေသာအခါ စစ်ကဲ တို့သည် ံု း
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လလုင်တို့ ကုိ ေစလွှတ် ၍၊ ထုိ
လူ တို့ ကုိ လွှတ် ေစ ဟမှုာ လိက်ုက၏။ 36 ထုိ စကားကုိေထာင်မှူး သည် ေပါလု အား
ကားေြပာ ၍၊ ကုိယ်ေတာ်တို့ ကုိ လွှတ် ေစြခင်းငှာ စစ်ကဲ တို့သည် ေစလွှတ် ကပါ ပီ။

ထုိေကာင့် ယခု ထွက် ၍ ငိမ်ဝပ် စွာ
ကသွား ေတာ်မူကပါဟု ေလျှာက်လျှင်၊ 37 ေပါလု က၊ ေရာမ
လူ ြဖစ် ေသာ ငါ တို့ ကုိ ဓမ္မသတ်အတိင်ုး မစီရင်ဘဲလျက်၊ စစ်ကဲတို့သည် ထင် ှား စွာ
ိုက် ၍ ေထာင် ထဲမှာ ေလှာင် ထား ပီးမှ၊ တိတ်ဆိတ် စွာ ှင်ထုတ် ကမည်ေလာ။ ထုိသို့
မ
ြပ သင့်။ ကုိယ်တိင်ု လာ ၍ ငါ တို့ ကုိ ှ တ်ယူ ကေစဟု ံု းလလုင် တို့ အားေြပာဆုိ
၏။ 38 ထုိ စကား ကုိ ံု း လလုင်တို့သည် စစ်ကဲ တို့အား
ကားေလျှာက် ၍ ၊ ေပါလု ှင့်သိလတို့သည် ေရာမ
လူ ြဖစ် ေကာင်းကုိ စစ်ကဲတို့သည် ကားသိ ေသာအခါေကာက် ြခင်းသို့ ေရာက်၍၊

39 ကုိယ်တိင်ု လာ ပီးလျှင် ေချာေ့မာ့ ေသာစကား ှင့်
သူတို့ ကုိ ှ တ်ယူ ၍၊ ထုိ မိ မှ ထွက်သွား ပါမည် အေကာင်း ေတာင်းပန် က၏။

40 ထုိအခါေပါလု ှင့် သိလတို့သည် ေထာင် မှ
ထွက် ၍ လဒို
အိမ်သို့
ဝင် သြဖင့်၊ ညီအစ်ကုိ များကုိ ေတွ့ြမင် ၍ သက်သာ ေစ ပီးမှ ထွက်သွား က၏။

17
1 ထုိေနာက်၊ အံဖိေပါလိ မိ ၊ အာေပါေလာနိ မိ ကုိ ေ ှာက်သွား ၍
သက်သာေလာနတ်ိ မိ သို့
ေရာက် က၏။ ထုိ
မိ မှာယုဒ တရားစရပ် ှိ ၏။ 2 ေပါလု သည် မိမိထုံးစံ
ှ ိသည်အတိင်ုး
ထုိစရပ် သို့
ဝင် ၍ ၊ ဥပုသ်ေန ့သုံး ရက်တင်ွ
ကျမ်းစာ ကုိအမီှြပ ၍ ထုိသူ
တို့ ှင့် ေဆွးေ းွ ှးီေ ှာသြဖင့်၊ 3 ခရစ်ေတာ် သည် အေသခံ
ရ မည်။ ေသ
ြခင်းမှ
ထေြမာက် ရမည်။ ငါ ေဟာေြပာ ေသာေယ ှု သည် ခရစ်ေတာ် ြဖစ် သည်ဟေူသာ
အေကာင်း အရာတို့ ကုိ ှ င်းလင်းစွာဖွင့် ြပ ေလ၏။ 4 ထုိသူ အချ ိ တို့သည် ယုံကည်
ြခင်းသို့ ေရာက်၍ ၊ ေပါလု ၊ သိလ
တို့ ှင့် ေပါင်းေဘာ် က၏။ ဘုရား
ကုိ ကုိးကွယ်ေသာ ေဟလသ
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လူ အေပါင်း တို့ ှင့် ထင် ှား ေသာ မိနး်မ များ တို့လည်း ယုံကည်က၏။ 5 ယုဒ လူ
တို့သည် ဆုိးယုတ် လျှပ်ေပါ် ေသာ သူ
အချ ိ တို့ ကုိ ေခါ် ၍
လမူျားကုိ စုေဝး
ေစ ပီးလျှင် ၊ မိ ၌ အတ်ုအတ်ုသဲသဲ ြပ က၏။ ယာသုန် ၏ အိမ် ကုိဝုိင်း ၍ သူ
တို့ ကုိ လူ
များေ ှ သို့ ဆဲွထုတ်ြခင်းငှာ ှာ က၏။ 6 မ ေတွ့ လျှင်၊ ယာသုန် ှင့် ညီအစ်ကုိ အချ ိ
တို့ ကုိ မင်း အရာ ှိ တို့ ထံသို့
ဆဲွငင် ၍၊ ေလာကီ
ိင်ုငံကုိ ေမှာက်လှန် ေသာ ဤသူ
တို့သည် ဤ
အရပ်တိင်ုေအာင်ေရာက် ကပါ ပီ။ 7ယာသုန် သည်လည်း သူ
တို့ ကုိ လက်ခံ ပါ ပီ။ ထုိသူ
အေပါင်း တို့သည် ကဲသာ
ဘုရင်၏ အမိန ့် ေတာ်ကုိ ဆန ့က်ျင်ဘက် ြပ ၍၊ ေယ ှု အမည် ှိ ေသာ ှင်ဘုရင်
တစ်ပါး
ှ ိ သည်ဆုိ တတ်ပါ၏ဟု ဟစ်ေကာ် လျက် ၊ 8 မင်း အရာ ှိ မှစ၍ စုေဝး ေသာသူ

တို့၏ စိတ်ကုိ ထုိသို့ ေသာစကားအားြဖင့်ေ ှာင့် ှက် က၏။ 9 ထုိအခါယာသုန် မှစ၍
ကင်း ေသာသူ တို့ ကုိ အာမခံေပးေစ ပီးမှလွှတ် လိက်ုက၏။ 10ည ့် အခါ
ညီအစ်ကုိ တို့သည် ေပါလု ှင့် သိလ ကုိ ေဗရိ
မိ သို့
ချက်ြခင်း လွှတ် လိက်ုက၏။ ထုိ မိ သို့ ေရာက် လျှင် ယုဒ
တရားစရပ် သို့
ဝင် က၏။ 11 ေဗရိ မိ သားတို့သည် သက်သာေလာနတ်ိ မိ သားတို့ထက်
ထူးြမတ်သြဖင့် ၊ အလနွ်ကည်ညိ ေသာ ေစတနာ
စိတ် ှင့်
ှ တ်ကပတ် တရားေတာ်ကုိခံယူ ၍ မှန် သည်မမှနသ်ည်ကုိသိြခင်းငှာ၊ ကျမ်းစာ ကုိ

ေနတိ့င်ုး အစ ်ေစ့ေစ့ကည့် ှု က၏။ 12 ထုိေကာင့် ၊ ယုဒ
လအူများ တို့သည် ယုံကည် ြခင်းသို့ ေရာက်က၏။ အသေရ
ထင် ှားေသာ ေဟလသ
မိနး်မ တို့ ှင့်
ေယာက်ျား အများတို့သည် လည်း ယုံကည်က၏။ 13 ေပါလု သည် ေဗရိ
မိ ၌
ဘုရားသခင် ၏ ှ တ်ကပတ် တရားေတာ်ကုိေဟာေြပာ သည်ကုိ၊ သက်သာေလာနတ်ိ
မိ သားြဖစ်ေသာ ယုဒ
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လူ တို့သည် ကားသိ ရလျှင် ၊ ေဗရိ
မိ သို့လာ ြပန၍် လူ
များတို့ ကုိ တိက်ုတနွး် ှ ိးေဆာ် က၏။ 14 ထုိအခါ ညီအစ်ကုိ တို့သည် ေပါလု ကုိ
ပင်လယ် လမ်းြဖင့် သွား ေစြခင်းငှာချက်ြခင်း လွှတ် လိက်ုက၏။ သိလ
ှင့်
တိေမာေသ တို့သည် ေနရစ် က၏။ 15 ေပါလု ကုိပို့ ေသာသူ တို့သည် အာသင် မိ
တိင်ုေအာင် ပို့ ေဆာင် ပီးမှ၊ သိလ
ှင့်
တိေမာေသ တို့ ကုိ အလျင်အြမန် လာ ေစြခင်းငှာမှာစာ ကုိခံ
၍ြပန် က၏။ 16 ေပါလု သည်အာသင် မိ ၌
သိလ ှင့် တိေမာေသ တို့ ကုိ ငံလ့င့် ၍ ေနစ ်တင်ွ၊ ထုိ မိ သည် ုပ်တု တို့ ှင့် အြပည့်
ှ ိ သည်ကုိြမင် လျှင် စိတ် ပူပန် ြခင်းသို့ ေရာက်၏။ 17 ထုိေကာင့် တရားစရပ် ၌
ယုဒ လမှူစ၍ ဘုရား ကုိ ကုိးကွယ် ေသာ သူ
တို့ ှင့်၎င်း ၊ လမူျားစုေဝးရာအရပ်၌
ေနတိ့င်ုး ေတွ့ ကံ ေသာ သူ
တို့ ှင့်၎င်း ေဆွးေ းွ ှးီေ ှာြခင်းကုိြပ ၏။ 18 ထုိအခါ ဧပိကု ု တပည့်တို့ ှင့်
သေတာအိတ်
ပညာ ှိ အချ ိ တို့ သည် ေပါလု ှင့်ဆုိင် ပိ င် ၍၊ အချ ိ က၊ ဤ
မေရရ ေသာလသူည် အဘယ်သို့ ေြပာ ချင် သနည်းဟု ဆုိ
၏။ အချ ိ ကလည်း၊ ဤသူသည် တစ်ကျွနး် တစ် ိင်ုငံနတ် ဘုရားတို့၏ အေကာင်း
ကုိ ေဟာေြပာ ေသာသူ ြဖစ် ဟန် ှ ိသည်ဟုဆုိ၏။ ဆုိသည်အေကာင်း ကား၊ ေပါလု
သည် ေယ ှု ၏ တရား ှင့် ထေြမာက် ြခင်း တရားတည်းဟေူသာဧဝံေဂလိတရားကုိ
ေဟာ သတည်း။ 19 ထုိအခါ ၊ ထုိသူတို့သည် ေပါလု ကုိေခါ် ၍ အာေရ
ေတာင်သို့
ေဆာင်သွား ပီးလျှင်၊ သင် သည် ေဟာေြပာ ေသာ ဤ
အယူဝါဒသစ် ကုိ ငါတို့ သိ
အပ် သေလာ။ 20 ငါ တို့ မသိမကျွမ်းဘူးေသာအရာတို့ ကုိ သင်သည် ကားေြပာ ၏။
ထုိ
အရာများကား အဘယ်သို့ ဆုိလို သည် ကုိ ငါတို့သိ ချင် ပါသည်ဟု ဆုိ က၏။ 21အာ
သင် မိ သူ မိ သားအေပါင်း တို့ ှင့်
ဧည့်သည် များ တို့သည် သိတင်း စကားကုိ ကားေြပာ ြခင်း၊ နားေထာင် ြခင်း အမှု
မှတစ်ပါးအြခားေသာ အမှုြဖင့်ကာလကုိ မ
လနွ် ေစတတ်က။ 22 ထုိအခါ ေပါလု သည် အာေရ
ေတာင်ေပါ်၌ ရပ် လျက်၊ အချင်း အာသင် လတိူု့ ၊ သင် တို့သည် ခပ်သိမ်း ေသာ အရာ
တို့ ၌ နတ်ဘုရားတို့ ကုိ အလနွ် ိုေသ
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တတ်က သည်ကုိ ငါြမင် ပါ၏။ 23လမ်း ၌သွား၍ သင် တို့၏ ဘုရား
များကုိ ကည့် ှု သည်တင်ွ၊ ငါတို့ မ
သိေသာ ဘုရားသခင် အဘို့ဟ၍ူအက္ခရာတင် ေသာယဇ်ပလ္လ င် တစ်ခုကုိ ေတွ့ ပါ၏။
သင်တို့ သည် မ
သိဘဲလျက် ကုိးကွယ် ေသာ ဘုရားသခင်၏ အေကာင်း ကုိ ငါ ေဟာေြပာ ၏။

24 ေလာကဓာတ် မှစ၍ ေလာကဓာတ် ၌
ှိ ေလသမျှေသာအရာ တို့ ကုိ ဖနဆ်င်း ေတာ်မူေသာ ဘုရားသခင် သည်၊ ေကာင်းကင်
ှင့် ေြမ ကီး ကုိ အစုိးရေတာ်မူေသာ အ ှင် ြဖစ် ၍၊ လတိူု့လက် ြဖင့် လပ်ုေသာ ဗိမာန် ၌
ကျနိး်ဝပ် ေတာ်မူသည်မ ဟတ်ု။ 25 ဘုရားသခင် သည် ခပ်သိမ်း ေသာသူတို့အား ဇီဝ
အသက် ှင့်တကွ ထွက်သက်ဝင်သက် မှစ၍ ခပ်သိမ်း ေသာအရာ တို့ ကုိ ေပး
ေတာ်မူေသာအ ှင်ြဖစ်၍၊ တစ်စုံတစ်ခု ကုိ အလို
ေတာ် ှိသက့ဲသို့လူ တို့လက် ြဖင့်
ေကျွးေမွး ြခင်းကုိ ခံေတာ်မူသည်မ ဟတ်ု။ 26 ဘုရားသခင်သည် ေြမ တြပင်လံးု ၌
ေန ရေသာ လူ
အမျ ိးမျ ိ း တို့ ကုိတစ် ေသွးတည်း ှင့် ဖနဆ်င်း ေတာ်မူ၍၊ သူတို့အားခဲွေဝ စီမံ ေသာ
အချနိ် ကာလကုိ
၎င်း ၊ သူ
တို့၏ ေနရာ
အပုိင်းအြခား ကုိ၎င်း မှတ်သား ေတာ် မူ၏။ 27 အေကာင်းမူကား၊ လူ တို့သည်
ဘုရားသခင် ကုိ ှာ စမ်း သြဖင့် ေတွ့ ေကာင်းေတွ့ကလိမ့်မည်အေကာင်း တည်း။ သို့ ဆုိ
ေသာ်လည်း၊ ဘုရားသခင်သည် ငါ တို့တင်ွ အဘယ်သူ ှင့်မျှေဝး ေတာ်မူသည်မ ဟတ်ု။
28 ငါတို့သည် ဘုရားသခင် အားြဖင့် အသက် ှင်လျက် ၊ လှုပ် ှား လျက် ၊ ြဖစ် လျက်
ှိ က၏။ ထုိသို့ ှင့်အညီ၊ သင် တို့တင်ွ
လကင်္ာ ဆရာအချ ိ တို့က၊ ငါတို့သည်ကား၊ ယ်ွေတာ်သားပင်၊ ဘုရားမျ ိ း ေပ ၊ ြဖစ်
ကေလဟု စပ်ဆုိ သတည်း။ 29 ထုိသို့ ငါတို့သည် ဘုရားသခင် ၏ အမျ ိးအ ယ်ွ ြဖစ်
လျက် ှင့် လတိူု့
အတတ် အ ကံအစည် အားြဖင့်ထုလပ်ု ေသာေရွှ ု ပ်တု ၊ ေငွ ု ပ်တ၊ု ေကျာက် ုပ်တု
ှင့် ဘုရားသခင် တူ ေတာ်မူသည်ဟု မ
ထင် မမှတ်အပ်။ 30 ဘုရားသခင် သည် မုိက်မဲ ေသာ အချနိ် ကာလတို့ ကုိ အမှု မထား
ဘူးေသာ်လည်း ၊ ယခု
မှာ ကုိယ်အြပစ်ကုိ ြမင်၍ ေနာင်တရ ကေလာဟ့ု ခပ်သိမ်း ေသာ အရပ်တို့ ၌ ှိေသာ
လူ
အေပါင်း တို့အား ပညတ် ေတာ်မူ၏။ 31အေကာင်းမူကား ၊ ခန ့ထ်ား ေတာ်မူေသာ သူ
အားြဖင့် ေလာကီသား တို့ ကုိ ေြဖာင့်မတ် ြခင်းတရား ှင့် ညီေလျာ်စွာစစ်ေကာ စီရင်
မည့်ေနရ့က် ကုိ ချနိး်ချက် ေတာ်မူ ပီ။ ထုိသူ
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ကုိ ေသ
ြခင်းမှ
ထေြမာက်
ေစေတာ်မူေသာ အားြဖင့်ခပ်သိမ်း ေသာလူတို့အား ယုံ ေလာက်ေသာ သက်ေသကုိြပ
ေတာ်မူ ပီဟုေပါလုေဟာေြပာ၏။ 32 ေသ ေသာသူတို့၏ ထေြမာက် ြခင်းအေကာင်းကုိ
ကား ရလျှင် ၊ အချ ိ တို့သည် က့ဲရဲ
က၏။ အချ ိ တို့က၊ ဤ
အမှု မှာ သင် ၏စကားကုိ ငါတို့သည် ေနာက် တဖန် နားေထာင် ဦးမည်ဟု ဆုိ က၏။

33 ထုိသို့ ဆုိ ကေသာအခါေပါလု သည် ထုိသူ
တို့ အထဲ
မှ ထွက်သွား ေလ၏။ 34လူ အချ ိ တို့သည် ေပါလု ၌ မီှဝဲ ဆည်းကပ်၍ ယုံကည်
ြခင်းသို့ ေရာက်က၏။ ထုိသူ
တို့အဝင် ဒေယာ သို
အမည် ှိေသာ အာေရ
ေတာင် မင်းတစ်ေယာက်၊ ဒမာရိ
အမည် ှိေသာမိနး်မ တစ်ေယာက်မှစ၍ အြခား ေသာသူ ှိ က၏။

18
1 ထုိေနာက် ေပါလသုည် အာသင် မိ မှ
ထွက်သွား ေကာရိနသု္
မိ သို့ ေရာက် ေလ၏။ 2 ထုိအခါ ယုဒ လအူေပါင်း တို့သည် ေရာမ
မိ မှ
ထွက်သွား ရမည်အေကာင်း၊ ကေလာဒိ
မင်း အမိန ့် ေတာ် ှိ သည်ြဖစ်၍၊ ပုနတ္ု
ြပည်သားအာကုလ အမည် ှိေသာ ယုဒ
လတူစ် ေယာက်သည် ဣတလိ
ြပည်မှ လာ၍၊ မိမိ
မယား
ြပစ်ကိလ ှင့်တကွ မကာမြမင့်မီှ ေရာက်လာ သည်ကုိ ေပါလုေတွ့ လျှင်သူ တို့ ဆီသို့
ဝင် ၍၊ 3အလပ်ု ချင်းတေူသာေကာင့် ၊ သူ
တို့ ှင့် ေန ၍ အလပ်ုလပ်ု ေလ၏။ ထုိ သူ တို့သည် တဲ ှင် ကုိ ချ ပ်တတ် ေသာ
အချ ပ်သမား ြဖစ် က၏။ 4 ေပါလသုည်လည်း ဥပုသ်ေန ့မြပတ်
တရားစရပ် ၌
ေဆွးေ းွ ေဟာေြပာ၍၊ ယုဒ
လူ ှင့် ေဟလသ လတိူု့ ကုိ ြဖားေယာင်း ေသွးေဆာင်ေလ၏။ 5 သိလ ှင့်
တိေမာေသ တို့သည် မာေကေဒါနိ ြပည်မှ
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ေရာက်လာ ေသာအခါ ၊ ေပါလု သည် သူတို့ ှင့်တကွတရား ေဟာြခင်းအမှုကုိသာ
ေဆာင်ရွက် ၍၊ ေယ ှု ခရစ် ၏ အေကာင်းကုိ ယုဒ
လတိူု့အား
ကိ းစား၍ သက်ေသခံ ေလ၏။ 6 ယုဒလူတို့သည် ြငင်းခုံ ဆဲေရးြခင်းကုိ ြပ သည် ှိ

ေသာ်၊ ေပါလု သည် မိမိအဝတ် ကုိခါ လိက်ုလျက်၊ သင် တို့၏ အေသွး သည် သင် တို့၏
ေခါင်း ေပါ်၌ တည်ေစ။ ငါ မူကား ကင်းလတ်ွ ၏။ ယခု
မှစ၍ တစ်ပါး အမျ ိးသားတို့ ဆီသို့ သွား မည်ဟု ဆုိ ပီးလျှင်၊ 7 ထုိ အရပ်မှထွက် ၍
ဘုရားသခင် ကုိ ကုိးကွယ် ေသာ ယုတ္တု
အမည် ှိေသာသူ ၏ အိမ် သို့ သွား ၏။ ထုိအိမ် သည် တရားစရပ် ှင့် စပ် လျက် ှိ
သတည်း။ 8ကရိပ္ပု အမည် ှိေသာတရားစရပ်မှူး သည် မိမိအိမ်သူ အိမ်သားအေပါင်း
တို့ ှင့်တကွ သခင် ဘုရားကုိ ယုံ ကည် ေလ၏။ ေကာရိနတ္ု
ြပည်သားအများ တို့သည် လည်း ယုံကည် ၍
ဗတ္တိဇံ ကုိခံ က၏။ 9ည ့် အခါ
သခင် ဘုရားသည် ေပါလု အား ဗျာဒိတ် ူပါ ံု ကုိြပ၍၊ သင်သည်မ ေကာက် ှင့်။
တိတ်ဆိတ် စွာမ ေန ှင့်။ ေဟာေြပာ ေလာ။့ 10 ငါ သည်သင် ှင့်အတူ ှိ ၏။ သင့် ကုိ
ည ်းဆဲ ြခင်းငှာအဘယ်သူ မျှအ ိင်ု အထက်မြပ ရ။ ဤ
မိ ၌ ငါ ၏ လူ
အများ ှ ိ ကသည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 11 ေပါလသုည် ထုိ မိ သူ မိ သားတို့အား
ဘုရားသခင် ၏ ှ တ်ကပတ် တရားေတာ်ကုိ ေဟာေြပာ သွနသ်င်၍တ ှစ် ှင့် ေြခာက်
လ
ပတ်လံးုေန ေလ၏။ 12 အခါယ ြပည်ကုိ ဂါလျ န် မင်းသည် ဝန် အရာ ှင့် အပ်ုစုိး
ေသာအခါယုဒ လူများသည် တစ် ညီတစ် ွတ်တည်း ေပါလု ကုိ အ ိင်ုအထက် ြပ ၍
တရားပလ္လ င် ေ ှ သို့ ယူသွား ပီးလျှင်၊ 13လူ တို့သည် ဘုရား
ကုိမတရား သြဖင့်ကုိးကွယ် ေစြခင်းငှာ၊ ဤသူသည် ြဖားေယာင်း တတ်ပါသည် ဟု
ဆုိ က၏။ 14 ေပါလု သည် ှ တ် ကုိဖွင့် မည်ြပ ေသာ်၊ ဂါလျ န် မင်းက၊ အချင်း ယုဒ
လတိူု့ ၊ မတရားေသာအမှု ၊ ဆုိးယုတ် ညစ်ည း ေသာအမှုြဖစ် လျှင် ၊ ငါသည်သင် တို့
ကုိ အေကာင်း ှ ိ သည်အတိင်ုး သည်းခံ ရမည်။ 15 သို့ မဟတ်ုစကား ေသာ်၎င်း၊ ေခါ်ေဝါ်
သမုတ်ြခင်းေသာ်၎င်း၊ သင် တို့၏ဘာသာတရား ေသာ်၎င်း၊ သင်တို့သည်အစီရင်ခံ လျှင်
ကုိယ်အမှုကုိ ေစာင့် ကေလာ။့ ထုိသို့ ေသာ
အမှုကုိစီရင်ြခင်းငှာငါ အလို မ ှိ ဟဆုိုလျက်၊ 16 ယုဒ လတိူု့ ကုိ တရားပလ္လ င် မှ
ပယ် ှား ေစ၏။ 17 ထုိအခါေဟလသလအူေပါင်း တို့သည် တရားစရပ်မှူး သုဿင်
ကုိယူ ၍ တရားပလ္လ င်
ေ ှ မှာ ိုက် က၏။ ထုိအမှု ကုိလည်း ဂါလျ န် မင်းသည် အမှု မ ထား ဘဲေန၏။

18 ထုိေနာက်မှေပါလု သည်တာ ှည် စွာေန ပီးမှညီအစ်ကုိ တို့ ကုိ အခွင့် ေတာင်း၍ ထုိ မိ
မှထွက်သွား ၏။ အထက်ကသစ္စာ ဂတိြပ သည် ှင့်အညီကင်ေြခ မိ ၌
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ေခါင်း ရိတ် ြခင်းကုိခံ ပီးလျှင်၊ ြပစ်ကိလ ှင့် အာကုလ ကုိ ေခါ်၍ ှုရိြပည်သို့သေဘင်္ာ
ှင့်လွှင့်ေလ၏။ 19 ဧဖက် မိ သို့ ေရာက် လျှင် ၊ တရားစရပ် သို့ ဝင် ၍ ယုဒ
လတိူု့ ှင့် ေဆွးေ းွ ှးီေ ှာေလ၏။ 20 ထုိသူ တို့သည် မိမိတို့ ှင့်အတေူပါလု ေန
ပါဦးမည်အေကာင်း ေတာင်းပန် ေသာအခါ ၊ ေပါလသုည် ဝန် မ ခံဘဲလျက်၊ 21ယခု
ေရာက်လုနးီေသာပဲွကုိေယ ု ှလင် မိ ၌ ငါအမှန်ခံရမည်။ ဘုရားသခင် အလို ေတာ် ှိ
လျှင်၊ ေနာက်တစ်ဖန် သင် တို့ ှ ိရာ သို့ ငါြပန် ဦးမည်ဟ၍ူအခွင့် ေတာင်း ပီးမှ ၊ ြပစ်ကိ
လ ှင့်အာကုလကုိ ဧဖက် မိ ၌
ထား၍ သေဘင်္ာ ှင့်လွှင့် ြပနေ်လ၏။ 22 ကဲသရိ မိ သို့ ေရာက် လျှင် ေယ ု ှလင် မိ
သို့ တက် ၍
အသင်းေတာ် ှင့် ှ တ်ဆက် ပီးမှအနတိ္အတ်ု မိ သို့
သွား ြပန၏်။ 23 ထုိ မိ ၌ အတန် အရာေန ပီးလျှင် ၊ ထွက် ြပန၍် ဂလာတိ
ြပည် ၊ ြဖ ဂိ ြပည်ကုိ အစ ် အတိင်ုး ေ ှာက်သွား သြဖင့်၊ တပည့် ေတာ်အေပါင်း တို့
ကုိ မဲြမံ ခုိင်ခ့ံေစ၏။ 24အာေပါလု အမည် ှိေသာ အာေလဇ ဒိ မိ သား ၊ ယုဒ
လူ တစ် ေယာက်သည် ဧဖက် မိ သို့ ေရာက်လာ ၏။ ထုိသူ
သည် ှ တ် သတ္တ ိ ှင့် ြပည့်စုံ၍ ကျမ်းစာ ၌
အား ကီး ေသာသူြဖစ် ၏။ 25သခင် ဘုရား၏ဘာသာ ၌ေလက့ျက် ၍ စိတ် အား ကီး
သြဖင့် ၊ သခင် ဘုရား၏ အေကာင်း များကုိ ေစ့ေစ့
ေဟာေြပာ ၍ ဆုံးမ
ဩဝါဒေပး၏။ သို့ ေသာ်လည်း၊ ေယာဟန် ၏ ဗတ္တိဇံ
ကုိသာ သိ ၏။ 26 ထုိသူ သည် တရားစရပ် ၌
ရဲရင့်စွာေဟာေြပာ စ ြပ သြဖင့်၊ အာကုလ
ှင့်
ြပစ်ကိလ တို့သည် သူ
၏စကား ကုိ ကားေသာအခါ ၊ သူ့
ကုိယူ ၍ဘုရားသခင် ၏ ဘာသာ
တရားကုိသာ၍ ေသချာစွာသင်ကား က၏။ 27 ထုိသူ သည် အခါယ ြပည်သို့ သွား
ြခင်းငှာအလို ှ ိ သည်ြဖစ်၍ ၊ တပည့် ေတာ်ချင်းတို့သည် သူ့
ကုိလက်ခံ မည်အေကာင်း ညီအစ်ကုိ တို့သည်မှာစာ ကုိေပးလိက်ုက၏။ သူ
သည်ေရာက်လာ လျှင်၊ ေကျးဇူး ေတာ်အားြဖင့် ယုံ ကည် ေသာ သူ
တို့ ကုိ အလနွ် ေထာက်မ ေလ၏။ 28 ေယ ှု သည်ခရစ်ေတာ် ြဖစ် ေတာ်မူေကာင်းကုိ
ကျမ်းစာ အားြဖင့် ထင် ှားစွာြပ ၍၊ လူ
အေပါင်းတို့ ေ ှ မှာ ယုဒ
လတိူု့၏စကားကုိ အား ကီး စွာ ပယ်ဖျက် ေလ၏။

19
1အာေပါလု သည် ေကာရိနသု္
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မိ ၌ ေန စ ် ၊ ေပါလု သည်အထက်
အရပ် များကုိ ေ ှာက်သွား ပီးမှဧဖက် မိ သို့ ေရာက် ၍၊ တပည့် ေတာ်အချ ိ တို့ ကုိ
ေတွ့ လျှင်၊ 2သင်တို့သည် ယုံကည် သည်ေနာက်၊ သန ့် ှ င်း ေသာ ဝိညာ ် ေတာ် ကုိခံ
က ပီေလာဟု ေမး
သည် ှိေသာ်၊ သန ့် ှ င်း ေသာ ဝိညာ ် ေတာ်သက်ေရာက်သည်ကုိ အကျွ ်ပ်ုတို့မ သိ ပါ
ဟု ေြပာဆုိက၏။ 3 ေပါလကုလည်း၊ သို့ ြဖစ်လျှင် ၊ သင်တို့သည် အဘယ် မည်ေသာဗ
တ္တိဇံ ကုိ ခံ ကသနည်းဟု ေမး
လျှင် ၊ ေယာဟန် ၏ဗတ္တိဇံ ကုိခံပါသည်ဟု ေြပာဆုိ က၏။ 4 ေပါလု ကလည်း ၊
ေယာဟန် က၊ ငါ ့ ေနာက် ကလာ ေသာသူ ကုိ ယုံကည် ရမည်ဟု လူ
များတို့အား ေြပာဆုိ လျက်၊ ေနာင်တ ှင့် စပ်ဆုိင်ေသာ ဗတ္တိဇံ
ကုိေပး၏။ ထုိသို့ ဆုိရာ
၌
ေယ ှု ခရစ်ကုိ ဆုိလို သည်။ 5ဟေူသာစကားကုိ ကား လျှင် ၊ ထုိသူတို့သည် သခင်
ေယ ှု ၏ နာမ
၌ ဗတ္တိဇံ ကုိ ခံ က၏။ 6 ေပါလု သည်လည်း၊ သူ
တို့အေပါ် ၌လက် ကုိတင် လျှင်၊ သန ့် ှ င်း ေသာ ဝိညာ ် ေတာ်သည်ဆင်းသက် ေတာ်မူ
သြဖင့်၊ ထုိသူတို့သည် အမျ ိးမျ ိ း ေသာ ဘာသာစကားကုိ ေြပာ ၍ ပေရာဖက် ြပ က၏။
7 ထုိသူ တို့သည်အေရအတက်ွအားြဖင့တ်ကျပ်ိ ှစ်ေယာက်မျှေလာက် ှိ သတည်း။ 8 ထုိ
ေနာက်မှေပါလသုည် တရားစရပ် သို့ ဝင် ၍ သုံး
လ ပတ်လံးု ဘုရားသခင် ၏ ိင်ုငံ ေတာ်အေကာင်း
များကုိ ေဆွးေ းွ ှးီေ ှာ၍
ြဖားေယာင်း ေသွးေဆာင်သြဖင့် ရဲရင့စွ်ာ ေဟာေြပာေလ၏။ 9အချ ိ ေသာသူတို့သည်
ခုိင်မာ ေသာစိတ် ှိ၍ မယုံကည် ဘဲ ေနလျက်၊ လမူျား ေ ှ မှာ ထုိဘာသာ
ကုိ က့ဲရဲ
ေသာအခါ ၊ ေပါလသုည် သူ
တို့အထဲ မှထွက်သွား ၍ တပည့် ေတာ်တို့ ကုိ အသီးအြခားခဲွ ထား ပီးမှ၊ 10 တုရန ္ ု
အမည် ှိေသာသူ၏ စာသင် စရပ်၌
ှစ် ှစ် ပတ်လံးု ေနတိ့င်ုး ေဟာေြပာ ေသာအားြဖင့် ၊ အာ ှိ
ြပည်သားြဖစ်ေသာ ယုဒ
လ၊ူ ေဟလသ
လူ အေပါင်းတို့သည် သခင် ေယ ှု၏ ှ တ်ကပတ် တရားေတာ်ကုိ ကား ရက၏။

11 ဘုရားသခင် သည် ေပါလု လက် ြဖင့် အလနွ် တရာ ထူးဆနး်ေသာ တနခုိ်း များကုိြပ
ေတာ်မူသည်ြဖစ်၍၊ 12 ေပါလသုံုးေသာပုဝါ ၊ ခါးပနး် တခုခုကုိ အနာ
ေရာဂါ ှိေသာသူ
တို့ဆီသို့ ၊ ေပးလိက်ု၍၊ သူ
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တို့သည် အနာ
ေရာဂါ ှင့်ကင်းလတ်ွ က၏။ နတ် ဆုိး တို့လည်း
ထွက်သွား က၏။ 13 ထုိအခါအရပ်ရပ်သို့ လှည့်လည် ၍ ဓိဋ္ဌာနသ်စ္စာ
ေပးတတ်ေသာ ယုဒ
လအူချ ိ တို့က၊ ေပါလု ေဟာေြပာ ေသာ ေယ ှု ကုိ ငါတိင်ုတည်၍ သင် တို့ ကုိ ဓိဋ္
ဌာနသ်စ္စာ ေပး
၏ဟဆုိုလျက်၊ နတ် ဆုိး စဲွ ေသာ သူ
တို့၏အေပါ် ၌သခင် ေယ ှု ၏နာမ ေတာ်ကုိ မက် စမ်းက၏။ 14သေကဝ အမည် ှိ
ေသာ ယဇ်ပုေရာဟိတ် မင်း၏ သား
ခုနစ် ေယာက်တို့သည် ထုိသို့
ြပ က၏။ 15 နတ် ဆုိး ကလည်း၊ ေယ ှု ကုိငါသိ ၏။ ေပါလု ကုိ လည်း
ငါသိ ၏။ သင် တို့ကား ၊ အဘယ်သူ နည်းဟု ေြပာဆုိ ပီးလျှင် ၊ 16 နတ် ဆုိး စဲွ ေသာ
သူ သည် ထုိသူ
တို့အေပါ်သို့ ခုနတ်က် ၍ ိင်ု သြဖင့် လယုက် ှပ်ိစက် ေသာေကာင့် ၊ ထုိ
အိမ် မှ အဝတ် မပါဘဲအနာ များ ှင့် ထွက်ေြပး ေစ၏။ 17 ထုိ အေကာင်းအရာကုိ ဧ
ဖက် မိ ၌ေန ေသာ ယုဒ
လူ ှင့်
ေဟလသ လအူေပါင်း တို့သည် ကားသိ လျှင်၊ ေကာက်ရွ ံ ြခင်းသို့ ေရာက် ၍ သခင်
ေယ ှု ၏ နာမ
ေတာ် ကုိချးီမွမ်း က၏။ 18 ယုံ ကည် ေသာသူ အများ တို့သည်လည်း
လာ ၍ မိမိ
တို့အကျင့် ကုိ ေဖါ်ြပ လျက် ေတာင်းပန် က၏။ 19 နတ် ဝိဇ္ဇာအတတ်ကုိသုံးေဆာင်
ေသာ သူ
အများ တို့သည်လည်း
မိမိတို့စာေစာင် ကုိယူခ့ဲ ၍ လအူေပါင်း တို့ ေ ှ မှာမီး ှု ိ က၏။ စာေစာင်
အဘုိး ကုိချင့်တက်ွ ေသာ်၊ ေငွ အသြပာငါးေသာင်း ထုိက်သည်ကုိ သိ က၏။ 20 ထုိသို့
သခင် ဘုရား၏သာသနာ ေတာ်သည် တနခုိ်း ှင့် တိးုပွား ၍ ေအာင်ြမင် ေလ၏။ 21 ထုိ
ေနာက်မှေပါလု က၊ ငါသည်မာေကေဒါနိ ြပည် ှင့်
အခါယ ြပည် ကုိေ ှာက်သွား ပီးလျှင်၊ ေယ ု ှလင် မိ သို့
သွား မည်။ ထုိ
မိ သို့ ေရာက် ပီးသည်ေနာက် ၊ ေရာမ
မိ ကုိြမင် ရမည်ဟစိုတ် ထဲ၌ အ ကံ ှိသည်ြဖစ်၍၊ 22 မိမိ အားလပ်ုေကျွး ေသာ သူ
ှစ် ေယာက်၊ တိေမာေသ
ှင့် ဧရတ္တု
တို့ ကုိ မာေကေဒါနိ ြပည်သို့
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ေစလွှတ် ပီးမှ မိမိ သည် အာ ှိ ြပည်၌ ခဏ
ေန ေသး၏။ 23 ထုိ အခါ ဘာသာ တရားေကာင့်
ေရာက်ေသာ အမှု ကီး ဟမူူကား ၊ 24 ေဒေမတရိ အမည် ှိေသာ ပနး်ထိမ်သမားတစ်
ေယာက်သည် အာေတမိ
နတ်သမီး၏ ေငွ ဗိမာန် ငယ် တို့ ကုိ လပ်ု သြဖင့်၊ ပနး်ထိမ် သမား တို့အားစီးပွား များ
ကုိြပ တတ်၏။ 25 ထုိသူ သည်ပနး်ထိမ်သမားတို့ ှင့် ထုိသို့ ေသာ
အတတ် သမားများကုိစု ံု း ေစ ပီးလျှင်၊ အချင်းလတိူု့ ၊ ဤ
အတတ်ကုိအမီှြပ ၍ငါ တို့ ၌အကျ ိး စီးပွား ြဖစ် သည်ကုိ သင်တို့ သိ က၏။ 26ယခု
တင်ွ ထုိ
ေပါလု က၊ လလူက် ြဖင့် လပ်ု သမျှ တို့သည် ဘုရား
မ ဟတ်ု ဟု ဆုိ သြဖင့်၊ ဧဖက် မိ မှစ၍အာ ှိ ြပည် တေ ှာက် လံးုကုနမ်တတ် ၊ လူ
အေပါင်း တို့ ကုိ ြဖားေယာင်း ေသွးေဆာင်သည်ကုိ သင်တို့သည် ြမင် လျက်၊ ကား
လျက် ှိ က၏။ 27 ထုိသို့ လမူျားတို့သည် ငါ တို့၏အတတ်ကုိ က့ဲရဲ
သည်သာမက ၊ ကီးြမတ် ေသာနတ်သမီး အာေတမိ ၏ ဗိမာန် ေတာ်ကုိ ပမာဏ
မ ြပ သြဖင့်၊ အာ ှိ ြပည် တေ ှာက် လံးုမှစ၍ ေလာကီ ိင်ုငံသားတို့ ကုိးကွယ် ေသာ
ဘုနး်
အသေရေတာ်သည် ပျက်စီး ြခင်းသို့ ေရာက် မည်ကုိ စုိးရိမ်စရာအေကာင်း
ှ ိပါသည်ဟု ေြပာဆုိ ၏။ 28 ထုိစကားကုိ ကား လျှင်၊ ထုိသူတို့သည် ေဒါသ အမျက်
ှင့် ြပည့် သြဖင့်၊ ဧဖက် လတိူု့၏ အာေတမိ
သည် ကီးြမတ်ေတာ်မူ၏ဟု ေအာ်ဟစ် က၏။ 29တစ် မိ လံးု ုနး်ရင်းခတ် မျှြဖစ်၍
၊ ေပါလု ှင့်အတေူဒသစာရီ
လှည့်လည်ေသာ မာေကေဒါနိ လူ ဂါယု ှင့်
အာရိတ္တာခု တို့ ကုိ ဆဲွယူ ပီးလျှင်၊ ပဲွ ခံရာစရပ်ထဲသို့ ညီ ွတ် စွာ တဟနုတ်ည်း
ေြပးဝင်က၏။ 30 ေပါလု သည် လစုူ
ထဲသို့ ဝင် ြခင်းငှာအလို ှ ိ လျှင် တပည့် ေတာ်တို့သည် ြမစ်တား က၏။ 31 ေပါလု
၏အေဆွ ြဖစ် ေသာ အာ ှိ ပဲွမင်းအချ ိ
ကလည်း ၊ ပဲွ ခံရာစရပ်ထဲသို့ ကုိယ် ကုိမ အပ် ပါ ှင့်ဟု သူ့
ထံသို့ ေစလွှတ် ၍ ေတာင်းပန် ေလ၏။ 32 စုေဝး ေသာလူတို့သည် ုနး်ရင်းခတ် မျှ
ြဖစ် ၍ ၊ တစ် ေယာက်တြခားစီ ေအာ်ဟစ် သြဖင့်၊ လအူများ တို့သည် မိမိတို့ စုေဝး
ရသည် အေကာင်း ကုိပင်မိမိတို့ မ သိ က။ 33 ယုဒ လူတို့သည် အာေလဇန ္ြဒ ကုိ
အခွင့် ေပး၍ သူတစ်ပါးတို့သည် လစုူ
ေ ှ သို့ သွားေစသြဖင့်၊ သူ
သည် လက် ှင့်အမှတ်ေပး ၍ အြပစ် ေြဖရာ စကားကုိ လူ
များတို့ အား ေြပာြခင်းငှာအလို ှ ိ ၏။ 34 သူသည်ယုဒ လြူဖစ် သည်ကုိ သိ
ကလျှင် ၊ ဧဖက် လတိူု့၏ အာေတမိ
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သည် ကီးြမတ် ေတာ်မူ၏ဟု ှစ် နာရီ
ခန ့် မျှေလာက်လအူေပါင်း တို့သည် တစ် သံ တည်း ှင့် ဟစ် က၏။ 35 မိ စာေရး
သည် လူ
များကုိတိတ် ေစ ပီးလျှင်၊ ဧဖက် လူ တို့ ၊ ဧဖက် မိ သည် ဇုသဘုရားထံမှကျေသာ
ုပ်တေုတာ်တည်းဟေူသာ ကီးြမတ် ေတာ်မူေသာ အာေတမိ
ကုိ လပ်ုေကျွးေသာဘုရား ကျွနြ်ဖစ် သည် ကုိ မ
သိ ေသာ သူ
တစ်စုံတစ်ေယာက် ှိ သေလာ။ 36ဤ အရာများတို့သည် ြငင်းခုံ ဘွယ်မ ှိသည်ြဖစ်
၍ ၊ သင် တို့သည် တိတ်ဆိတ် စွာေန သင့် က၏။ 37သတိ ှင့်မဆင်ြခင် ဘဲ အဘယ်
အမှုကုိမျှ မြပ သင့် က၊ ဗိမာန် ေတာ်ကုိလယူုဖျက်ဆီးြခင်းမ ှိ၊ သင်တို့ ဘုရား
ကုိမ က့ဲရဲ ေသာ ဤ
လူ တို့ ကုိ သင်တို့သည် ေဆာင်ယူ ခ့ဲ က ပီတကား။ 38 ေဒေမတရိ မှစ၍ သူ ှင့်အတူ
ှိေသာ ပနး်ထိမ် သမားတို့သည် တစ်စုံတစ်ေယာက် ေသာသူ၌
အမှု ှ ိ လျှင်
ံု း ေတာ် ှိ၏။ မိ ဝန်မင်း လည်း ှိ ၏။ အမှုသည် ချင်း တရား ေတွ့ ကေစ။

39 သို့ မဟတ်ု သင်တို့သည် အြခား အမှုကုိ အစီရင်ခံ လိလုျှင် ၊ တရား
ေသာအစည်းအေဝး ၌ စီရင် ရ လိမ့်မည်။ 40 ယေန ့ ုနး်ရင်းခတ် ြခင်း ကုိ ြပ
ေသာေကာင့်
အမှု ေရာက်မည်ဟု စုိးရိမ် စရာ ှိ၏။ အေကာင်းမူကား၊ ဤ
မတရားေသာစည်းေဝး ြခင်း အေကာင်း ကုိ ေြပာ စရာတစ်စုံတခု မျှ မ ှိဟ၊ု 41 ဆုိ
ပီးလျှင် အစည်းအေဝး ကုိဖျက် ေလ၏။

20
1 ထုိ ုနရ်င်းခတ် ေသာ အမှု ငိမ်း ေသာအခါ ေပါလု သည်၊ တပည့် ေတာ်တို့ ကုိေခါ် ၍
ှ တ်ဆက် ပီးမှမာေကေဒါနိ ြပည်သို့ သွား ေလ၏။ 2 ထုိ အရပ် များကုိေ ှာင်သွား ၍
တပည့် ေတာ်တို့ ကုိ စကား
များ ှင့် ဆုံးမ
ပီးမှ ေဟလသြပည်သို့
ေရာက်လာ ၏။ 3 သုံး လ ေန ပီးလျှင် ပင်လယ်ကုိကူး ၍
ှုရိ ြပည်သို့ သွားမည်ြပ ေသာ်၊ ယုဒ
လတိူု့သည် မေကာင်း ေသာအ ကံ ကုိ ကံ ေသာေကာင့်၊ မာေကေဒါနိ ြပည်လမ်းြဖင့်
ြပန် မည်ဟု အ ကံ ှိ ြပန၏်။ 4 ေပါလု ှင့်အတူ အာ ှိ ြပည်သို့ လိက်ု ေသာသူ ဟူ
မူကား၊ ေဗရိ
မိ သားြဖစ်ေသာ ပု ု
၏သား ေသာပတ ု
၊ သက်သာေလာနတ်ိ မိ သားအာရိတ္တာခု ှင့်
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ေသကုနဒ္ု ၊ ေဒရေဗ
မိ သားဂါယု ၊ လတ္ုတရ မိ သားတိေမာေသ ၊ အာ ှိ ြပည်သား၊ တခိုတ် ှင့်
တေရာဖိမ် တည်း။ 5ဤသူ တို့သည် ငါ တို့အရင် သွား၍ တေရာ
မိ ၌
ငံလ့င့် လျက် ေနက၏။ 6အဇုမ ပဲွေနရ့က် လနွ် ပီးမှငါ တို့သည် ဖိလိပ္ပိ
မိ မှ
သေဘင်္ာ ှင့်လွှင့် ၍ ငါး ရက် အတင်ွး တင်ွ သူ
တို့ ှ ိရာ တေရာ
မိ သို့
ေရာက် ၍ခုနစ် ရက်
ေန က၏။ 7 ခုနစ်ရက်တင်ွ ပဌမ
ေနရ့က်၌
မုန ့် ကုိဖ့ဲ ြခင်းငှာစည်းေဝး ကေသာအခါ၊ ေပါလု သည် နက်ြဖန် ေန၌့
ထွက် သွား မည် ြဖစ် ၍၊ သနး်ေခါင် တိင်ုေအာင် ေဟာေြပာ လျက် ေန ေလ၏။

8 စည်းေဝး ရာအထက် ခနး်၌
မီးခွက် များ ှ ိ ၏။ 9 ဥတခုု အမည် ှိေသာ လလုင် တစ် ေယာက်သည် ြပတင်းေပါက်
နားမှာ ထုိင် ၍ အိပ်ေပျာ် ကျ းလနွ် လျက် ေန၏။ ေပါလု သည် ကာြမင့် စွာ ေဟာေြပာ
သည်တင်ွ၊ ထုိသူသည် အိပ်ေပျာ် လျက် အိမ် သုံးဆင့်အထက်မှ
ေအာက် သို့ ေလျာ့ ကျ၍ ေသ
သည်ကုိ သူတို့သည်ချ ီက က၏။ 10 ေပါလု သည်လည်း ေအာက် သို့ ဆင်း၍သူ ၏
အေပါ်သို့ ကုိယ်ကုိလဲှလျက် ဖက်ယမ်း ပီးမှ ၊ အတ်ုအတ်ုသဲသဲ မ ြပ က ှင့်။ သူ
သည် အသက် ှိ ၏ ဟဆုို
၍ တက် ြပန် ေလ၏။ 11 မုန ့် ကုိဖ့ဲ ၍စား ကသည် ှင့် မုိဃ်းလင်း သည် တိင်ုေအာင်
ကာြမင့် စွာ စကား
ေြပာ ပီးမှ ထွက်သွား ၏။ 12အသက် ှင်လျက် ှိေသာထုိလလုင် ကုိ ေဆာင်ယူ ခ့ဲ၍ ၊
အလနွ် သက်သာ ြခင်း ှ ိ က၏။ 13 ငါ တို့သည် ေပါလအုရင် သေဘင်္ာ သို့ သွား၍၊ အဿု
မိ ၌ သူ့ကုိ ခံယူ
မည်အ ကံ ှင့် ထုိ မိ သို့ လွှင့် က၏။ ေပါလု သည်ထုိ မိ သို့ ကုနး်ေကာင်း သွားမည်
အ ကံ ှိ ၍ ထုိသို့ စီရင် ေလ၏။ 14အဿု မိ ၌
သူသည်ငါ တို့ ှင့်ေတွ့မိ လျှင်၊ သူ့
ကုိခံယူ ၍ မိတလုင် မိ သို့ သွား က၏။ 15 ထုိ မိ မှလွှင့် ြပနလ်ျှင် နက်ြဖန် ေန၌့
ခိအု ကျွနး်နား မှာေ ှာက်သွား၍ ေနာက်တစ်ေန၌့
သာမု ကျွနး်သို့
ေရာက် သြဖင့်၊ တေရာဂုလိအငစွူနး်၌ေနက၏။ ေနာက်တစ်ေန၌့လည်း
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မိလက် မိ သို့ ေရာက် က၏။ 16 ေပါလု သည် ပင်ေတကုတ္ေတ ပဲွေန ့မလနွမီှ် ေယ
ု ှလင် မိ သို့
ေရာက် ိင်ု လျှင် ေရာက်ြခင်းငှာ ကိ းစား သည်ြဖစ်၍ အာ ှိ ြပည်၌
တာ ှည် စွာ မ
ေနလိသုြဖင့်
ဧဖက် မိ မှာ မဆုိက်ဘဲ လွှင့် သွားမည်ဟု စိတ် ြပ ာနး်လျက် ှိ ှင့်သတည်း။ 17 မိ
လက် မိ သို့ ေရာက်မှ ေပါလသုည် ဧဖက် မိ သို့
ေစလွှတ် ၍ သင်းအပ်ု များကုိ ေခါ် ေလ၏။ 18 သူတို့သည် ေရာက် ကေသာအခါ ၊
ေပါလကု၊ ငါသည်အာ ှိ
ြပည်သို့ ေရာက် ေသာ ေန ့
မှစ၍ ယခုတိင်ုေအာင်သင်တို့ေ ှ မှာ အဘယ်သို့ ကျင့် ေနသည်ကုိ သင် တို့သိ က၏။

19အလနွ် ှမ့်ိချ ေသာစိတ် ှိလျက်၊ မျက်ရည် ကျလျက် ၊ ယုဒ
လူတို့၏ မေကာင်း ေသာအ ကံအားြဖင့် စုံစမ်း ေ ှာင့် ှက် ြခင်းကုိခံ လျက်၊ သခင်
ဘုရား၏ အမှု ေတာ် ကုိ ငါေဆာင်ရွက်သည် အေကာင်းအရာကုိ သင်တို့ သိ က၏။
20သင်တို့အကျ ိး တစ်စုံတစ်ခုကုိမျှ ငါမ ထိမ် မဝှက်။ လူ
စုေဝးရာ၌၎င်း ၊ အိမ် များ၌၎င်း၊ သင် တို့အားေဟာေြပာ ဆုံးမ ဩဝါဒေပးသြဖင့် ၊

21 ဘုရားသခင့် ေ ှ ေတာ်၌ ေနာင်တရ ြခင်းတရားကုိ၎င်း၊ ငါ တို့သခင် ေယ ှု ခရစ်ကုိ
ယုံ ကည် ြခင်းတရားကုိ၎င်း ၊ယုဒ လ၊ူ ေဟလသ
လူတို့အား သက်ေသခံ သည် အေကာင်းအရာကုိ သင်တို့ သိ က၏။ 22 ယခု မှာငါ
သည် ဝိညာ ် ေတာ်အားြဖင့်ချည်ေ ှာင် ြခင်းကုိခံ၍၊ ေယ ု ှလင် မိ သို့ သွား ရ၏။
ထုိ မိ ၌
အဘယ်အမှု ေရာက် မည်ကုိမ သိ ။ 23 သို့ ေသာ်လည်း ချည်ေ ှာင် ြခင်း၊ ည ်းဆဲ
ှပ်ိစက်ြခင်းအမှုတို့သည် ငါ ့ ကုိဆုိင်းလင့် သည်ဟု သန ့် ှ င်း ေသာ ဝိညာ ် ေတာ်သည်
ခပ်သိမ်းေသာ မိ တို့ ၌
ငါ ့အား သက်ေသခံ ေတာ်မူ၏။ 24 သို့ ရာတင်ွ ဘုရားသခင် ၏ ေကျးဇူး ေတာ် ှင့်ယှ ်
ေသာ ဧဝံေဂလိ
တရားကုိ သက်ေသခံ ေစြခင်းငှာ၊ သခင် ေယ ှု ၏လက်မှ
ငါခံ ခ့ဲ ပီးေသာဓမ္မဆရာ အမှုတည်းဟေူသာငါ ေဆာင်ရွက် ရေသာအမှုကုိ ဝမ်းေြမာက်
စွာ ပီးစီး ေစမည်အေကာင်း ၊ ထုိည ်းဆဲြခင်းအမှု တစ်စုံတစ်ခုကုိမျှ ငါသည်ပမာဏ
မ ြပ ၊ ကုိယ် အသက် ကုိလည်း ှေြမာ ြခင်းမ ှိ၊ 25 ယခု မူကား၊ ငါလှည့်လည် ၍
ဘုရားသခင်၏ ိင်ုငံ ေတာ်အေကာင်းကုိ ေဟာေြပာ ရာ၊ သင်တို့ ှ ိသမျှ
သည် ေနာက်တဖနင်ါ ့
မျက် ှာ ကုိ မ
ြမင်ရက ဟငုါ သိ ၏။ 26 ထုိေကာင့် ၊ လအူေပါင်း တို့၏အေသွး ှင့် ငါ ကင်းလတ်ွ
သည်ဟု ယေန ့
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၌
သင်တို့ အား ငါသက်ေသခံ ၏။ 27 ဘုရားသခင် ၏အလို ေတာ် ကုိသင် တို့ အား
အကုနအ်စင် ေဟာေြပာ ြပသြခင်းအမှုကုိ ငါသည်မ လွှဲ မေ ှာင်ဘဲြပ ခ့ဲ ပီ။ 28 ထုိေကာင့်
သင်တို့သည် ကုိယ် ကုိ သတိ
ှင့် ကည့် ှု ကေလာ။့ ဘုရားသခင် သည် မိမိ
အေသွး ှင့်
ဝယ် ေတာ်မူေသာအသင်းေတာ် ကုိ လပ်ုေကျွး ေစြခင်းငှာ၊ သန ့် ှ င်း ေသာဝိညာ ်
ေတာ်သည် သင် တို့ ကုိ အအပ်ုအချ ပ် ခန ့ထ်ား ေတာ်မူေသာ သုိးစု တစ်စုလံးုကုိလည်း
သတိ ှင့် ကည့် ှု ကေလာ။့ 29 အေကာင်းမူကား ၊ ငါ မ ှိသည်ေနာက် ၊ ကမ်းတမ်း
ေသာ ေတာေခွး တို့သည် သုိး
များကုိ မ
သနား ဘဲ သင် တို့အထဲ သို့ ဝင် မည်ကုိ၎င်း၊ 30တပည့် ေတာ်များကုိေသွးေဆာင် ြခင်း
ငှာ၊ မှား ေသာစကားကုိ ေြပာ တတ်ေသာလူ တို့သည် သင် တို့အထဲ ၌လည်း
ေပါ်လာ မည်ကုိ၎င်း ငါ သိ ၏။ 31 ထုိေကာင့်
ေစာင့်ေ ှာက် ၍ေနကေလာ။့ ငါသည်သုံး ှစ်ပတ်လံးုေန ့ည မ ြပတ် လအူေပါင်းတို့
ကုိ မျက်ရည် ှင့်တကွ ဆုံးမ ၍ ေနေကာင်းကုိ ေအာက်ေမ့ က ေလာ။့ 32 ညီအစ်ကုိတို့ ၊
ယခု
ငါသည်သင် တို့ ကုိ ဘုရားသခင် ၌ အပ် ှံ ၏။ သင်တို့ ကုိ တည်ေဆာက် ြခင်းငှာ၎င်း ၊
သန ့် ှ င်း ေသာသူ အေပါင်း တို့ ှင့်အတူ သင်တို့အား အေမွ ေပး ြခင်းငှာ၎င်း၊ တတ် ိင်ု
ေသာဘုရားသခင် ၏ ေကျးဇူး ေတာ်တရား ၌လည်း သင်တို့ ကုိငါအပ် ှ၏ံ။ 33သူ့ေရွှ
ေငွ
အဝတ် တနဆ်ာတို့ ကုိ ငါသည်တပ်မက် ြခင်းမ ှိ ပီ။ 34ဤလက် တို့သည် ငါ ့ ကုိ၎င်း
၊ ငါ ့ အေပါင်းအေဘာ် တို့ ကုိ၎င်း၊ လပ်ုေကျွး ပီဟု သင်တို့သည် ကုိယ်တိင်ု သိ က၏။
35 35ထုိသို့ သင် တို့သည်လည်း အလပ်ုလပ်ု ၍ အားနည်း ေသာ သူ
တို့ ကုိ မစ
ရ မည်ကုိ၎င်း၊ အစွန ့အ် ကဲ ခံြခင်း အရာထက်
စွန ့် ကဲ ြခင်း အရာသည်သာ၍ မဂင်္လာ ှိ သည်ဟု သခင် ေယ ှု မိန ့် ေတာ်မူေသာ
စကား
ေတာ်ကုိ ေအာက်ေမ့ ရမည်ကုိ၎င်း၊ အရာရာ
၌ သင်တို့အား ငါြပသ ပီဟ၊ု 36 ေပါလု ဆုိ ပီးလျှင် ၊ ဒူး
ေထာက် ၍ ထုိသူ
အေပါင်း
တို့ ှင့်တကွ ဆုေတာင်း ေလ၏။ 37 ထုိသူအေပါင်း တို့သည် အလနွ် ငိေု ကး ၍ ၊ ေပါ
လု ၏ လည်ပင်း ကုိ ဘက်ယမ်း လျက် သူ့
ကုိနမ်း က၏။ 38 ေနာက်တဖန် သူ
၏မျက် ှာ ကုိမ ြမင် ရဟေူသာစကား ေကာင့်
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သာ၍ေကကဲွေသာစိတ် ှင့် ေပါလု ကုိ သေဘင်္ာ သို့ ပို့ လိက်ု က၏။

21
1 ထုိသူ များ ှင့် ငါ တို့သည် ခွာသွား ၍ သေဘင်္ာလွှင့် မှ ေကာသ
ကျွနး်သို့ တည့်တည့် သွား သြဖင့်၊ နက်ြဖန် ေန၌့ ေရာဒု
ကျွနး်သို့ ၎င်း၊ ထုိ
ကျွနး်မှ ပါတရ မိ သို့ ၎င်း ေရာက် က၏။ 2 ဖိနတ်ိ ြပည်သို့ ကူး ေသာ သေဘင်္ာ ကုိ
ေတွ့ လျှင်၊ ထုိသေဘင်္ာကုိစီး ၍ လွှင့် ြပန၏်။ 3 ကုပ ု ကျွနး်ကုိြမင် လျှင်
လက်ျာ ဘက်၌ ေ ှာက်သွားသြဖင့်၊ ှုရိ
ြပည်သို့ ကူး ၍ တု ု
မိ ၌
ဆုိက် ေလ၏။ ထုိ
မိ မှာ သေဘင်္ာ ၌ပါေသာ ဝန် ကုိချ ရ၏။ 4တပည့် ေတာ်တို့ ကုိေတွ့ ၍
ငါတို့သည် ခုနစ် ရက်
ေန က၏။ ေပါလု သည် ေယ ု ှလင် မိ သို့
မ တက် ရမည် အေကာင်း၊ ထုိ
တပည့်ေတာ် တို့သည် ဝိညာ ် ေတာ်အားြဖင့် ေြပာ က၏။ 5 ခုနစ်ရက် ေစ့ ေသာအခါ
တပည့်ေတာ်အေပါင်းတို့သည် သား
မယား ှင့်တကွ မိ ြပင် သို့ ငါ တို့ ကုိ ပို့
လိက်ု က၍ ငါတို့သည်ထွက် သွား ပီးလျှင်၊ ပင်လယ်ကမ်း ေပါ်၌ ဒူး ေထာက် လျက်
ဆုေတာင်း က၏။ 6အချင်းချင်း ှ တ်ဆက် ပီးမှငါတို့သည် သေဘင်္ာ ေပါ်သို့ တက် ၍
သူ
တို့သည် မိမိ
အိမ်သို့ ြပန် က၏။ 7တု ု မိ မှ
ပေတာလင် မိ သို့ ေရာက် လျှင်၊ ပင်လယ်ကူး ြခင်း ှင့် လတ်ွက၏။ ပေတာလင် မိ ၌
ညီအစ်ကုိ တို့ ှင့် ှ တ်ဆက် ၍ တစ် ရက် ေန ပီးမှ၊ 8 နက်ြဖန် ေန၌့
ထွက်သွား ြပန၍် ကဲသရိ
မိ သို့
ေရာက် လျှင်၊ ဆရာခုနစ် ပါးအဝင် သာသနာြပ ဆရာ ဖိလိပ္ပု
၏ အိမ် သို့ ဝင် ၍ေန က၏။ 9 ထုိသူ ၌ ပေရာဖက် ြပ ေသာ သမီး
ကညာ
ေလး ေယာက် ှိ ၏။ 10 ထုိအိမ်၌တာ ှည် စွာေန က ပီးမှ အာဂဗု အမည်
ှိေသာ ပေရာဖက် တစ် ေယာက်သည် ယုဒ
ြပည်မှ လာ ၍၊ 11 ငါ တို့ ှ ိရာ သို့ ဝင် သြဖင့်၊ ေပါလု ၏ ခါးပနး် ကုိယူ ၍ မိမိ
ေြခ လက် ကုိချည်ေ ှာင် ပီးလျှင်၊ ဤ
ခါးပနး် ှ င် ကုိ ယုဒ



တမနေ်တာ်ဝတ္တ 21:12 2481 တမနေ်တာ်ဝတ္တ 21:21

လတိူု့သည် ေယ ု ှလင် မိ ၌
ချည်ေ ှာင် ၍၊ တစ်ပါး
အမျ ိးသားတို့လက် သို့ အပ် ှံ ကလိမ့်မည်ဟု သန ့် ှ င်း ေသာ ဝိညာ ် ေတာ်မိန ့် ေတာ်
မူသည်ဟဆုို ၏။ 12 ထုိ စကားကုိကား လျှင်၊ ငါ တို့ ှင့်
ထုိ အရပ်၌ ှိေသာ သူ
တို့က၊ ေယ ု ှလင် မိ သို့ မ သွား ပါ ှင့်ဟု ေပါလု ကုိေတာင်းပန် က၏။ 13 ေပါလု
ကလည်း၊ အဘယ်ေကာင့် ငိေု ကး လျက် ငါ ့ စိတ် ှလံးု ကုိ ေကကဲွ ေစလျက် ြပ က
သနည်း။ သခင် ေယ ှု ၏ နာမ
ေတာ်ေကာင့် ေယ ု ှလင် မိ ၌
ချည်ေ ှာင် ြခင်းမက ၊ အေသ
သတ်ြခင်းကုိပင်
ခံြခင်းငှာငါ အသင့် ှ ိ သည်ဟဆုို ၏။ 14 ထုိသို့ ေသွးေဆာင် ြခင်းသို့ မလိက်ုေသာအခါ
ငါတို့သည် မေသွးေဆာင်ဘဲေန၍၊ သခင် ဘုရား အလို
ေတာ် ှိ သည် အတိင်ုး ြဖစ် ပါ ေစ ဟု ဆုိ က၏။ 15 ထုိ ေနာက်မှ ငါ တို့သည်
အသုံးအေဆာင်များကုိ ြပင်ဆင် ၍ ေယ ု ှလင် မိ သို့ သွား က၏။ 16 ကဲသရိ မိ
သားတပည့် ေတာ်အချ ိ တို့သည် ငါ တို့ ှင့်အတူ လိက်ု က၍၊ ငါတို့ ကုိဧည့်ခံ မည့်သူ
မနာသုန်
အမည် ှိေသာ ကုပ ု
ကျွနး် သား အသက် ကီး ေသာ တပည့် ေတာ်ဆီသို့ ပို့ ေဆာင် က၏။ 17 ေယ ု ှလင်
မိ သို့ ေရာက် ေသာအခါ၊ ညီအစ်ကုိ တို့သည် ကည်ညိ ေသာစိတ် ှင့် ငါ တို့ ကုိ လက်ခံ
က၏။ 18 နက်ြဖန် ေန၌့ေပါလု သည် ငါ တို့ ှင့်တကွ ယာကုပ် ထံသို့ ဝင် လျှင် သင်းအပ်ု
အေပါင်း တို့သည် စည်းေဝး က၏။ 19 ေပါလသုည်ထုိသူ များကုိ ှ တ်ဆက် ပီးလျှင် ၊
မိမိ
သည် ဓမ္မဆရာ
အမှုကုိေဆာင်ြခင်းအားြဖင့် ဘုရားသခင် သည်တစ်ပါး အမျ ိးသားတို့တင်ွ ြပ ေတာ်မူ
သမျှတို့ ကုိ ေသချာစွာထုတ်ေဖါ် ြပသေလ၏။ 20 ထုိသူ တို့သည်ကား လျှင်၊ ဘုရားသခင်
၏ ဂုဏ် ေတာ်ကုိချးီမွမ်း က၏။ ေပါလု အားလည်း ၊ ငါတို့ ညီ ၊ ယုံ ကည် ေသာ ယုဒ
လဘူယ် ှစ် ေသာင်း
ှ ိ သည်ကုိ သင်သည် သိြမင် ၏။ ထုိသူအေပါင်း တို့သည် ပညတ် တရား ဘက်၌

စိတ်အား ကီး ေသာသူြဖစ် က၏။ 21တစ်ပါး အမျ ိးသားတို့တင်ွ
ေနေသာ ယုဒ
လူ အေပါင်း
တို့သည် သူငယ် တို့အားအေရဖျားလီှး ြခင်းကုိ မ
ေပးရက။ ေ ှးထုံးတမ်း အတိင်ုး မ
ကျင့် ရကဟု သင် သည် ဆုိ
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လျက်၊ သူတို့သည်ေမာေ ှ
တရားကုိစွန ့် ေစြခင်းငှာ ဆုံးမ ဩဝါဒေပးတတ်သည်ကုိ ဤ
လူတို့သည် သိတင်း ကား က ပီ။ 22 သို့ ြဖစ်၍ အဘယ်သို့ ြပ ရမည်နည်း။ လအူ
ေပါင်း တို့သည် မစုေဝးဘဲမေန ိင်ုရာ။ သင်ေရာက် ေကာင်း ကုိ ကားသိ လိမ့်မည်။
23 ထုိေကာင့်
အကျွ ်ပ်ု တို့ ဆုိ သည်အတိင်ုး
ြပ ပါေလာ။့ သစ္စာ
ဂတိ ြပ ပီးေသာ လူ
ေလး ေယာက်သည် အကျွ ်ပ်ု တို့တင်ွ ှိ ၏။ 24 ထုိသူ တို့ ကုိ ယူ
၍ သူ
တို့ ှင့်တကွ စင်ကယ် ြခင်းကုိြပ လျက်၊ သူ
တို့ေခါင်း ရိတ် ြခင်းစရိတ် ကုိ ေပးပါေလာ။့ ထုိသို့ ြပ လျှင်လအူေပါင်းတို့သည် မိမိတို့
ကား ေသာ သိတင်းစကား မမှနသ်ည်ကုိ၎င်း၊ သင် သည် ကုိယ်တိင်ု ပညတ် တရားကုိ
ေစာင့်ေ ှာက် ၍
ကျင့် ေနသည်ကုိ၎င်း သိ ရက လိမ့်မည်။ 25 ယုံ ကည် ြခင်းသို့ ေရာက်ေသာတစ်ပါး
အမျ ိးသားတို့ မူကား ၊ ထုိသို့ ေသာတရားကုိမကျင့်မေစာင့်ဘဲလျက်၊ ု ပ်တု ေ ှ မှာပူေဇာ်
ေသာ ယဇ်ေကာင်ကုိ၎င်း ၊ အေသွး ကုိ ၎င်း ၊ လည်ပင်း ကုိညစ်၍ သတ်ေသာအရာ
ကုိ၎င်း၊ မတရား
ေသာ ေမထုနကုိ်၎င်း၊ ေ ှာင် ေစြခင်းငှာသာ ငါ တို့သည် စီရင် ၍ ကား လိက်ုခ့ဲ ပီဟု
ဆုိ က၏။ 26 ထုိအခါေပါလု သည် ထုိသူ
တို့ ကုိေခါ် ၍ နက်ြဖန် ေန၌့
သူ တို့ ှင့်တကွ စင်ကယ် ြခင်းကုိြပ ပီးမှ၊ ဗိမာန်
ေတာ်သို့ ဝင် ၍ သူ
တို့အတက်ွ
အသီးအြခား ပူေဇာ် သက္ကာြပ ရေသာအချနိတ်ည်းဟေူသာစင်ကယ် ြခင်း ကုိြပ ရ
ေသာ ေနရ့က် ေစ့ မည့်အချနိကုိ် ကားေြပာ ေလ၏။ 27 ထုိ ခုနစ် ရက် ေစ့လု ေသာအခါ
၊ အာ ှိ ြပည်မှ လာေသာယုဒ လတိူု့သည် ဗိမာန် ေတာ်၌
ေပါလု ကုိြမင် လျှင် စုေဝး
ေသာလအူေပါင်း တို့ ကုိတိက်ုတနွး် ှ ိးေဆာ်၍ ၊ ဣသေရလ
လူ တို့ ၊ ကူမ ကပါ။ 28ဤ သူကား၊ ငါတို့အမျ ိး ှင့်
ပညတ် တရားကုိ၎င်း
ဤ အရပ် ဌာနကုိ၎င်း၊ ခပ်သိမ်း ေသာအရပ်တို့ ၌ ဆန ့က်ျင်ဘက် ြပ ၍၊ လအူေပါင်း
တို့အား ဆုံးမ
ဩဝါဒေပးေသာသူြဖစ် ပါ၏။ ထုိမျှမက ၊ ေဟလသ
လတိူု့ ကုိ ဗိမာန် ေတာ်ထဲသို့ သွင်း ၍၊ ဤ
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သန ့် ှ င်း ရာဌာန ေတာ်ကုိ ညစ်ည း ေစ ပီတကားဟု ဟစ်ေကာ် ၍၊ ေပါလု ကုိ ဘမ်း
ဆီး က၏။ 29အထက်က မိ ထဲ၌ ေပါလု ှင့်အတူ တေရာဖိမ် အမည် ှိေသာ ဧဖက်
မိ သားတစ်ေယာက်ကုိ ြမင် က သည်ြဖစ်၍ ၊ ထုိသူကုိေပါလု သည်ဗိမာန် ေတာ်ထဲသို့
သွင်း သည်ဟု ထင်မှတ် က၏။ 30တစ် မိ လံးု ုနး်ရင်းခတ် မျှ ြဖစ်လျှင်၊ လူ
များတို့သည် ေြပးလာ၍ စုေဝးကလျက်၊ ေပါလု ကုိကုိင်ယူ ၍
ဗိမာန် ေတာ်ြပင် သို့ ဆဲွငင် ပီးမှတခဏြခင်း တံခါး များတို့ ကုိ ပိတ် ထား က၏။

31 ေပါလု ကုိသတ် မည်ဟု အားထုတ် ကေသာအခါ၊ ေယ ု ှလင် မိ တစ် မိ လံးုမ ငိမ်
မသက် ုနး်ရင်းခတ်မျှ ြဖစ်သည်ဟု လူတစ်ေထာင်ကုိ အပ်ုချ ပ် ေသာ စစ်သူ ကီး သည်
သိတင်း ကား လျှင်၊ 32 စစ်သူရဲ များ ှင့် တပ်မှူး တို့ ကုိ အလျင်အြမန် ေခါ် ၍ ထုိသူ
တို့ ှ ိ ရာသို့ ဆင်းေြပး၏ ။ ထုိသူတို့သည် စစ်သူ ကီး ှင့် စစ်သူရဲ တို့ ကုိြမင် လျှင်၊
ေပါလု ကုိမ ိုက် ဘဲေန က၏။ 33 ထုိအခါ စစ်သူ ကီး သည်အနးီ သို့ ေရာက်၍ ေပါ
လု ကုိကုိင်ယူ ပီးလျှင် ၊ သံ ကိ း ှစ် စင်း ှင့် ချည် ေချ ဟုစီရင် ၍၊ ဤသူသည်
အဘယ်သူ နည်း။ အဘယ် အမှုကုိ ြပ မိသနည်းဟုေမးစစ် ေလ၏။ 34လူ အစုအေဝး
ထဲ၌ အသီးသီး အြခားြခားဟစ်ေကာ် ၍ အသံ
များ ေသာေကာင့် ၊ စစ်သူ ကီး သည် အမှန် ကုိမ သိ ိင်ု သြဖင့် ၊ ေပါလု ကုိရဲတိက်ု ထဲ
သို့ ေဆာင်သွား ေစြခင်းငှာစီရင် ြပနေ်လ၏။ 35လူ များတို့သည် ြပင်းထန် ေသာေကာင့်
၊ ေလှကား ေပါ်သို့ ေရာက် ေသာအခါ ၊ စစ်သူရဲ တို့သည် ေပါလု ကုိ ချေီပွ့ ၍ ေဆာင်ရ
က၏။ 36သူ့ ကုိထုတ် ေလာဟ့ု လူ
များအေပါင်း တို့သည် ဟစ်ေကာ် လျက် လိက်ု က၏။ 37 ေပါလု သည်ရဲတိက်ု ထဲသို့
ဝင် လု ေသာအခါ၊ အကျွ ်ပ်ု သည် ကုိယ်ေတာ် ှင့် စကား
ေြပာရပါမည် ေလာဟု စစ်သူ ကီး အားေမး လျှင် စစ်သူ ကီးကသင်သည် ေဟလသ
စကားကုိေြပာ တတ်သေလာ။ 38သင် သည်အထက် ကပုနက်န် ၍ ဓားြပ ေလးေထာင်
တို့ ကုိ ေတာ
သို့ ေခါ်သွား ေသာ အဲဂုတ္တု
လြူဖစ်သည် မ
ဟတ်ု ေလာဟု ေမး ၏။ 39 ေပါလု ကလည်း၊ အကျွ ်ပ်ု သည် ကိလိကိ
ြပည်တာ ှု မိ ၌ ေမွးဘွားေသာ ယုဒ
လူ ြဖစ် ပါ၏။ အကျွ ်ပ်ုေနေသာ မိ ကား၊ သာမည
မိ မ ဟတ်ု။ ဤသူ
တို့အား
အကျွ ်ပ်ု ေြပာ ရေသာ အခွင့် ကုိ ေပးပါ။ အကျွ ်ပ်ုပန်ကား ပါသည်ဟု ဆုိ ၏။

40 စစ်သူ ကီး သည်အခွင့် ေပးသြဖင့် ၊ ေပါလု သည် ေလှကား ေပါ်မှာ ရပ် ၍ထုိလူ
တို့အား မိမိလက် ှင့်
အမှတ်ေပး ေလ၏။ သူတို့သည်အလနွ်
တိတ်ဆိတ် စွာ ေန
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ကေသာအခါ ၊ ေဟ ဗဲ ဘာသာ အားြဖင့် မက်ဆုိ လျက်၊

22
1 ညီအစ်ကုိ ၊ အဘ
တို့ ၊ အကျွ ်ပ်ု သည် ကုိယ်အြပစ် ေြဖရာစကားကုိ သင် တို့ေ ှ မှာ ယခု
ေြပာစ ်တင်ွ နားေထာင် ကပါဟု ဆုိ ေလေသာ်၊ 2 ေဟ ဗဲ ဘာသာ အားြဖင့ေ်ြပာ သည်
ကုိ
ထုိသူတို့သည် ကား လျှင် သာ၍
အလနွတိ်တ်ဆိတ် စွာေနက၏။ 3 ေပါလကုလည်း၊ အကျွ ်ပ်ု သည် ကိလိကိ
ြပည်တာ ှု မိ ၌
ေမွးဘွား ေသာ ယုဒ
လူ ြဖစ် ပါ၏။ ဤ
မိ မှာ
လည်း၊ ေဂါမေလျလ အမည် ှိေသာ ဆရာ၏ ေြခ ရင်း၌
ေကျွးေမွးြခင်းကုိခံ၍ မိစ ်တဆက် ကျင့်ေသာ တရား
ကုိ ေသချာ စွာသိနားလည်ြခင်းငှာ နည်း ဥပေဒသကုိခံပါ ပီ။ သင် တို့ ှ ိ သမျှ သည်
ယေန ့တိင်ုေအာင်ဘုရားသခင် ဘက် ၌ စိတ်အား ကီးသည် နည်းတူ ၊ အကျွ ်ပ်ုလည်း
စိတ်အား ကီး သြဖင့်၊ 4 ေယာက်ျား မိနး်မ တို့ ကုိ ချည်ေ ှာင် ၍ ေထာင် ထဲမှာ ေလှာင်
ထားလျက် အေသ
သတ်ြခင်းသို့
တိင်ုေအာင်၊ ထုိ
ဘာသာ ကုိည ်းဆဲ ပါ ပီ။ 5 ထုိက့ဲသို့ ပင်ယဇ်ပုေရာဟိတ် မင်းမှစ၍ လအူ ကီးအကဲ
အေပါင်း တို့သည်အကျွ ်ပ်ု ဘက်၌သက်ေသ ြဖစ်ကပါ၏။သူ တို့ထံမှ လည်း အကျွ ်ပ်ု
သည် ညီအစ်ကုိ တို့ ထံသို့ မှာစာ ကုိ ခံ
ပီးမှ၊ ဒမာသက် မိ ၌ ှိ ေသာ ထုိဘာသာဝင်သူတို့ ကုိ ဒဏ် ခံေစြခင်းငှာ ချည်ေ ှာင်

၍ ေယ ု ှလင် မိ သို့ ပို့ မည်ဟု ဒမာသက် မိ သို့အကျွ ်ပ်ုသွား ပါ၏။ 6လမ်း ၌သွား၍
ဒမာသက် မိ အနးီ သို့ ေရာက်ေသာအခါ၊ မွနး်တည့် အချနိတ်င်ွ
ေကာင်းကင် ထဲက ကီး ေသာအလင်း သည် အကျွ ်ပ်ု ပတ်လည် ၌ ုတ်ခနဲ
ထွနး်ေတာက် ပါ၏။ 7အကျွ ်ပ်ုသည် ေြမ ေပါ်မှာ လဲ၍ ေန
စ ်၊ ေ ှာလု ၊ ေ ှာလု ၊ အဘယ်ေကာင့် ငါ ့ ကုိ ည ်းဆဲ သနည်းဟု အကျွ ်ပ်ု အား
ေြပာ ေသာစကား သံကုိ ကား လျှင်၊ 8 သခင် ၊ ကုိယ်ေတာ်သည်အဘယ်သူ နည်းဟု
အကျွ ်ပ်ု ြပန၍် ေမးေလျှာက် ေသာ်၊ ငါ ကား၊ သင် ညင်းဆဲ ေသာ နာဇရက် မိ သား
ေယ ှု ြဖစ်
သတည်းဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 9အကျွ ်ပ်ု ှင့် ပါ ေသာသူတို့သည် ထုိအလင်း ကုိ ြမင်
၍ေကာက်ရွ ံြခင်းသို့ ေရာက်ေသာ်လည်း ၊ အကျွ ်ပ်ု အားေြပာ ေသာသူ၏ စကား
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သံကုိ မ
ကား မသိရက။ 10 ထုိအခါအကျွ ်ပ်ု ကလည်း ၊ သခင် ၊ အကျွ ်ပ်ုသည် အဘယ်သို့

ြပ ရပါမည်နည်းဟု ေလျှာက်
လျှင် ၊ သခင် ဘုရားက၊ ထ
ေလာ။့ ဒမာသက် မိ သို့
သွား
ေလာ။့ သင် ေဆာင်ရွက် စရာတို့ ခဲွခန ့် စီမံသမျှ တို့ ကုိ ထုိ မိ ၌ ေြပာ လိမ့်မည်ဟု
မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 11 ထုိ အလင်း ၏ေရာင်ြခည် အ ှိန်အားြဖင့် အကျွ ်ပ်ုသည် မျက်စိ
ကနး်ေသာေကာင့် ၊ အကျွ ်ပ်ု ှင့်
ပါ ေသာ သူ
တို့၏ လက် ဆဲွြခင်းခံရ၍ ဒမာသက် မိ သို့
ေရာက် ပါ၏။ 12 ထုိအခါ ပညတ် တရား ှင့်အညီ ဘုရား ဝတ်၌ေမွ့ေလျာ်ေသာသူ
ြဖစ်၍၊ ထုိ မိ မှ ေန
ေသာယုဒ လူ အေပါင်း တို့တင်ွ အသေရ
ှိေသာသူ အာနနိ သည်၊ 13အကျွ ်ပ်ု ဆီသို့ လာ ၍
အနား ၌ရပ် လျက်၊ ညီ
ေ ှာလု ၊ တဖနမ်ျက်စိြမင် ြခင်းသို့ ေရာက်ေလာဟ့ဆုို ၏။ ထုိ
ခဏ ၌ အကျွ ်ပ်ု သည် သူ့
ကုိကည့် ှု၍ြမင် ရ၏။ 14 သူကလည်း၊ သင်သည်ြမင် ေလသမျှ ၊ ကား ေလသမျှ တို့
ကုိ လအူေပါင်း တို့ အား ေြပာ၍ သခင် ဘုရား၏ သက်ေသခံ ြဖစ် ရမည် အေကာင်း ၊
15သင်သည်ဘုရားသခင် ၏ အလို
ေတာ်ကုိ သိ
ေစြခင်းငှာ၎င်း ၊ ေြဖာင့်မတ် ေတာ်မူေသာသူ ကုိြမင် ၍
ှ တ် ေတာ်ထွက် ကုိ ကား ေစြခင်းငှာ၎င်း၊ ငါ တို့ ဘုိးေဘး များ၏ ဘုရားသခင် သည်

သင့် ကုိ ခန ့ထ်ား ေတာ်မူ၏။ 16ယခု လည်း သင်သည်အဘယ်ေကာင့် ဆုိင်းလင့် ၍ ေန
သနည်း။ ထ
ေလာ။့ သခင် ဘုရားကုိ ပဌနာ
ြပ လျက် ဗတ္တိဇံ
ကုိခံ၍ ၊ သင်၏အြပစ် များကုိ ေဆးေကာ ေလာဟ့ု ဆုိ ပါ၏။ 17 ထုိေနာက်မှအကျွ ်ပ်ု
သည် ေယ ု ှလင် မိ သို့
ြပန် ၍၊ ဗိမာန် ေတာ်၌
ဆုေတာင်း စ ်ဘဝင်ကျ ၍၊ 18သခင်ဘုရားက၊ သင်သည် ကိ းစား ၍
ေယ ု ှလင် မိ မှ
အလျင်အြမန် ထွက်သွား ေလာ။့ ငါ ၏ အေကာင်း ကုိ သင် သည်ေြပာ၍ သက်ေသခံ
ေသာ စကား ကုိ ဤလူ
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တို့သည် မခံ
ဘဲေနကလိမ့်မည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူလျက် ှိသည်ကုိ အကျွ ်ပ်ု ြမင် ေလ၏။ 19အကျွ ်ပ်ု
ကလည်း၊ သခင် ၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိ ယုံကည် ေသာ သူ
တို့ ကုိ အကျွ ်ပ်ု ေထာင် ထဲ၌ေလှာင်
ထား၍၊ တရားစရပ် များ၌
ိုက် သည်အေကာင်း ကုိ သူ
တို့ သိ ကပါ၏။ 20 ကုိယ်ေတာ် ၏ သက်ေသခံ ြဖစ်ေသာ သေတဖန် ၏ အေသွး ကုိ
သွနး် ေသာအခါ အကျွ ်ပ်ု သည် အနား၌ ေန
လျက်၊ ကွပ်မျက်ြခင်း အမှုကုိ ဝနခံ် ၍၊ ကွပ်မျက် ေသာ သူ
တို့၏အဝတ် ကုိေစာင့် ေနပါ၏ဟ၊ု 21 ေလျှာက်ဆုိ လျှင်၊ သခင်ဘုရားက၊ သွား ေလာ။့
ငါ သည်တစ်ပါး
အမျ ိးသားတို့ ှ ိရာသို့
သင့် ကုိေဝး လှစွာ လွှတ် မည်ဟုအကျွ ်ပ်ု အား မိန ့် ေတာ်မူသည်ဟု ေပါလု မက်ဆုိ
၏။ 22 ထုိ မျှတိင်ုေအာင် ေပါလု ၏ စကား
ကုိ နားေထာင် ပီးလျှင် ၊ ထုိသူ
တို့သည်ေအာ်ဟစ် ၍ ၊ ထုိသို့ ေသာ
သူကုိ ေြမ ကီး ြပင်မှ
သုတ်သင် ပယ် ှင်းေလာ။့ သူ
သည် အသက်
မ ှင်သင့် ဟု ဆုိ က၏။ 23 ထုိသို့ ေအာ်ဟစ် ြခင်း၊ ကုိယ်အဝတ် ကုိချွတ် ြခင်း၊ ေြမမှုန ့်
ကုိ မုိဃ်း ေကာင်းကင်သို့
ပစ် လိက်ုြခင်းကုိ ြပ က စ ်တင်ွ၊ 24 ေပါလု ကုိအဘယ်ေကာင့်ထုိသို့ ေအာ်ဟစ် က
သည်ကုိစစ်သူ ကီး သည် သိ
လိ၍ု ၊ ေပါလု ကုိ ရဲတိက်ု ထဲသို့ သွင်း ေစ။ ိုက် ၍ စစ်ေကာ ေစဟုစီရင် ေလ၏။

25သားေရ ကိ း ှင့် ဆဲွတင် ကေသာအခါ ၊ ေပါလု က၊ ေရာမ
လူ ြဖစ်ေသာသူကုိ ဓမ္မသတ်အတိင်ုး မ
စီရင် ဘဲလျက်၊ သင် တို့သည် ိုက် ရသေလာဟု အနား၌ရပ် ေနေသာ တပ်မှူး အား
ဆုိ ၏။ 26တပ်မှူး သည်ကား လျှင် စစ်သူ ကီး ထံသို့ သွား ၍၊ အဘယ်သို့ ြပ မည်ကုိ
သတိ
ထားပါေလာ။့ ဤ
သူ သည် ေရာမ
လြူဖစ် ပါသည်ဟု ကားေလျှာက် ၏။ 27 စစ်သူ ကီး သည်လည်း ၊ ေပါလု ထံသို့လာ
၍၊ သင် သည်ေရာမ လူမှန် သေလာ၊ ငါ ့ အား ေြပာ ေလာ့ဟုဆုိ လျှင် မှန် ပါသည်ဟု
ေပါလုဆုိ ၏။ 28 စစ်သူ ကီး ကလည်း၊ အကျွ ်ပ်ု သည်ေငွ အများ ကုိ ေပး၍ ေရာမ
လ၏ူ အရိပ် အရာကုိရ သည်ဟဆုို လျှင်၊ ေပါလု က၊ အကျွ ်ပ်ု သည် ဇာတိ
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အားြဖင့် ရပါသည်ဟု ဆုိ ၏။ 29 ထုိအခါ စစ်ေကာ မည်ြပ ေသာသူတို့သည် ေပါလု
ထံမှ ချက်ြခင်း သွား ၍၊ သူသည်ေရာမ လူ ြဖစ် သည်ကုိ၎င်း ၊ ေရာမလူကုိချည်ေ ှာင်
မိသည်ကုိ၎င်း၊ စစ်သူ ကီး သိ လျှင် ေကာက် ြခင်းသို့ ေရာက်ေလ၏။ 30 နက်ြဖန် ေနတ့င်ွ
အဘယ် အြပစ် ကုိ ယုဒ
လတိူု့သည် ေပါလ၌ု တင်ကသည်ကုိ စစ်သူ ကီးသည် အမှန်
သိ လို ေသာေကာင့်၊ ေပါလု ၌ ချည်ေ ှာင်ေသာသံ ကိ းကုိ ချွတ် ၍၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ်
အ ကီးတို့ ှင့်
လွှတ် အရာ ှိ အေပါင်း တို့ ကုိ စည်းေဝး ေစြခင်းငှာစီရင် ပီးလျှင် ၊ ေပါလု
ကုိေခါ် ၍ သူ
တို့ေ ှ ၌ထား ေလ၏။

23
1 ေပါလု သည် လွှတ် အရာ ှိတို့ ကုိ ေစ့ေစ့
ကည့် ှု၍၊ ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ အကျွ ်ပ်ု သည် ယေန ့
တိင်ုေအာင် ဘုရား ဝတ်ကုိ ြပ ြခင်းအမှုမှာ၊ ကုိယ်စိတ် ှလံးုသည် ကုိယ်၌ အြပစ်တင်
ခွင့် ှင့်ကင်းလတ်ွ လျက် ြပ ပါသည်ဟု ေြပာဆုိ ေသာ်၊ 2ယဇ်ပုေရာဟိတ် မင်းအာနနိ
က၊ သူ
၏ ှ တ် ကုိ ိုက် ေလာ့ဟု အနား၌ ရပ် ေနေသာသူ တို့အား အမိန ့် ှ ိ၏။ 3 ထုိအခါ
ေပါလု က၊ အြဖ သုတ်ေသာအတ်ု ို း၊ ဘုရားသခင် သည် သင့် ကုိ ိုက် ေတာ်မူမည်။
သင် သည် အကျွ ်ပ်ု ကုိ တရား
ှင့်အညီ စီရင် ြခင်းငှာထုိင် ေနလျက်ပင်၊ သူ့
ကုိ ိုက် ေလာဟ့ု မတရား
သြဖင့် စီရင် ရမည်ေလာ ဟုဆုိ ၏။ 4 အနား၌ရပ် ေနေသာသူ တို့ကလည်း၊ သင်
သည် ဘုရားသခင် ၏ ယဇ်ပုေရာဟိတ် မင်းကုိဆဲသေလာ ဟု ေမး လျှင်၊ 5 ေပါလု
က၊ ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ သူသည် ယဇ်ပုေရာဟိတ် မင်းြဖစ် သည်ကုိအကျွ ်ပ်ုမ သိ ။ သင်
၏အမျ ိး ကုိ အပ်ုစုိးေသာ မင်း ကုိသင်သည် မ
က့ဲရဲ ရဟု ကျမ်းစာ၌ လာ
သည်ဟဆုို ၏။ 6 ထုိအရာ ှိတို့တင်ွ အချ ိ တို့သည် ဇဒ္ဒ ကဲ
ြဖစ်ကသည်၊ အချ ိ တို့သည် ဖာရိ ှဲ ြဖစ် က သည်ကုိ
ေပါလု သိြမင် လျှင်၊ ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ အကျွ ်ပ်ု သည် ဖာရိ ှဲ ြဖစ် ၏။ ဖာရိ ှဲ ၏သား
လည်းြဖစ်၏။ ေသ
ေသာသူတို့သည် ထေြမာက် မည်ဟု ေြမာ်လင့် ြခင်းအေကာင်း ေကာင့်၊ အကျွ ်ပ်ု
သည် စစ်ေကာ စီရင်ြခင်းကုိ ခံရ၏ဟု လွှတ်ေတာ် ေပါ်မှာ ေကးေကာ် ေလ၏။ 7 ထုိ
အခါ
ဖာရိ ှ ဲ တို့ ှင့် ဇဒ္ဒ ကဲ
တို့သည် အချင်းချင်းြငင်းခုံ ၍ အစုအေဝး
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သည် ကဲွြပား ြခင်းသို့ ေရာက် ေလ၏။ 8 ကဲွြပားသည်အေကာင်း ကား၊ ဇဒ္ဒ ကဲ
တို့က၊ ထေြမာက် ြခင်းမ ှိ ၊ ေကာင်းကင်တမန် မ ှိ၊ နာမ် ဝိညာ ်မ ှိဟယူု က၏။
ဖာရိ ှဲ တို့က၊ ှစ် ပါးစလံးု ှ ိသည်ဟု ဝနခံ် က၏။ 9 ေအာ်ဟစ် သံများ ၍၊ ဖာရိ ှဲ တို့
ဘက် ၌ ေနေသာ ကျမ်း ဆရာတို့သည် ထ
လျက်ြပင်းစွာ ြငင်းခုံ၍၊ ဤ
သူ ၌
အဘယ် အြပစ် ကုိမျှ ငါတို့ မေတွ့ ။ နာမ် ဝိညာ ် ေသာ်၎င်း ၊ ေကာင်းကင်တမန်
ေသာ်၎င်းသူ့ ကုိေြပာ လျှင် ၊ ဘုရားသခင်၏အာဏာေတာ်ကုိ မဆန်က ှင့ဟ်ု ဆုိ က၏။
10အချင်းချင်းြငင်းခုံ ြခင်းများ ေသာအခါ ၊ထုိသူ တို့သည်ေပါလု ကုိဆဲွငင်၍အပုိင်းပုိင်း
ဆုတ်ြဖတ်မည်ကုိစစ်သူ ကီး စုိးရိမ် သြဖင့်၊ စစ်သူရဲ များ၊ဆင်း က၊ေပါလု ကုိအရာ ှိ
မင်းတို့အထဲ မှ အ ိင်ု အထက်ယူ၍ရဲတိက်ု ထဲသို့ ပို့ ေဆာင် ကဟအုမိန ့် ှ ိ၏။ 11 နက်ြဖန်
ေနည့ ့် တင်ွ
သခင် ဘုရားသည် ေပါလု
အနား၌ ေပါ်လာေတာ်မူလျက်၊ ေပါလု မ
စုိးရိမ် ှင့်။ ငါ ၏ အေကာင်း အရာကုိ သင် သည် ေယ ု ှလင် မိ ၌
သက်ေသခံ ပီးသည်နည်းတူ ၊ ေရာမ
မိ ၌
လည်း ခံရ ေလ ဦးမည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 12 မုိဃ်းလင်း ေသာအခါ ယုဒ လတိူု့သည်
သင်း ဖွ့ဲ ၍၊ ငါတို့သည် ေပါလု ကုိမ သတ် မီှတိင်ုေအာင်အလျှင်းမ စား
မေသာက် ရဟု ကုိယ် ကုိကျနိဆုိ် ၍ ဓိဋ္ဌာနြ်ပ က၏။ 13 ထုိသို့ သင်း ဖွ့ဲ ေသာ သူ
တို့သည် ေလး
ကျပ်ိမက
ှိ က၏။ 14 ထုိသူ တို့သည် ယဇ်ပုေရာဟိတ် အ ကီးတို့ ှင့်
လူ အ ကီးအကဲတို့ ထံသို့ သွား ၍၊ အကျွ ်ပ်ု တို့သည် ေပါလု
ကုိမ သတ်မီှတိင်ုေအာင်အလျှင်းမ စား မေသာက်ရဟု ကုိယ် ကုိကျနိဆုိ် ၍ ဓိဋ္ဌာနြ်ပ
ကပါ ပီ။ 15 ထုိေကာင့် ၊ နက်ြဖန် ေန၌့ စစ်သူ ကီးသည် ေပါလု ကုိ ကုိယ်ေတာ် တို့ထံသို့
ပို့ ေဆာင် ေစြခင်းငှာ ၊ သူ့ကုိ သာ၍
ေစ့ေစ့စစ်ေကာ မည်အဟန် ြပ ၍၊ လွှတ် အရာ ှိများ ှင့်အတူ ကုိယ်ေတာ် တို့သည်
စစ်သူ ကီး ကုိ ေလျှာက် ကပါေလာ။့ ေပါလု သည် ကုိယ်ေတာ်တို့ ထံသို့ မ ေရာက် မီှ
အကားတင်ွ အကျွ ်ပ်ု တို့သည် သူ့
ကုိသတ် ြခင်းငှာအသင့် ှ ိ ှင့်ပါ ပီဟု ေလျှာက် က၏။ 16 ထုိသို့ လမ်းနား၌ ေချာင်း
၍ေန ကသည့်အမှုကုိ ေပါလု ၏ တူ
သည်ကား လျှင်၊ ရဲတိက်ု ထဲသို့ ဝင် ၍ ေပါလု
အားကားေြပာ ေလ၏။ 17 ေပါလု သည်တပ်မှူး တစ် ေယာက်ကုိ ေခါ် ၍၊ ဤ
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လလုင် ကုိ စစ်သူ ကီး ထံသို့ ပို့ ပါ။ ေလျှာက် စရာတစ်စုံတစ်ခု ှိ သည်ဟုဆုိ ေသာ်၊
18 တပ်မှူးသည် လလုင် ကုိ စစ်သူ ကီး ထံသို့ ပို့ ပီးလျှင်၊ အကျ ်း ခံရေသာ ေပါလု
သည် အကျွ ်ပ်ု ကုိ ေခါ် ၍၊ ကုိယ်ေတာ် အားေလျှာက် စရာ တစ်စုံတစ်ခု ှိ ေသာ ဤ
လလုင် ကုိ ကုိယ်ေတာ် ထံသို့ ပို့ ေစ ြခင်း ငှာ ေတာင်းပန် ပါသည်ဟုေလျှာက် ၏။

19 စစ်သူ ကီး သည် လလုင် ကုိလက် ဆဲွ ၍ ဆိတ်ကွယ် ရာအရပ်သို့ သွား ပီးလျှင် ၊
သင်သည်အဘယ်
အေကာင်း ကုိ ငါ ့အားေလျှာက် ချင်သနည်းဟု ေမးြမနး် ေလ၏။ 20လလုင်ကလည်း၊
ကုိယ်ေတာ်သည် နက်ြဖန် ေန၌့ ေပါလု ကုိ လွှတ်ေတာ် သို့ ပို့ ေဆာင် ေစြခင်းငှာ၊ ယုဒ
လတိူု့ သည် သူ့
ကုိသာ၍ ေစ့ေစ့ေမးြမနး် မည်အဟန် ြပ ၍၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိ ေတာင်းေလျှာက် မည်ဟု
တိင်ုပင် ညီ ွတ် ကပါ ပီ။ 21 သို့ ရာတင်ွ သူ တို့၏ အလို
သို့ မ လိက်ုပါ ှင့်။ ေပါလု
ကုိမ သတ် မီှတိင်ုေအာင်အလျှင်းမ စား မေသာက် ရဟု ကုိယ် ကုိကျနိဆုိ် ၍ ဓိဋ္ဌာန်
ြပ ေသာ ယုဒလူ
ေလး ကျပ်ိမက ၊ လမ်းနား၌ ေပါလု ကုိေချာင်း ၍ ေနကပါ၏။ ယခုပင် ကုိယ်ေတာ်
ဝနခံ် မည့်စကားကုိ ထုိသူတို့သည် ဆုိင်းလင့် ၍ အသင့် ှ ိ ှင့်ပါ ပီဟေုလျှာက် ေလ၏။
22 စစ်သူ ကီး ကလည်း ၊ သင်သည်ငါ ့အား
ဤသို့ ကားေလျှာက် သည် ကုိ အဘယ်သူ အားမျှမေြပာ ှင့်ဟု ထုိလလုင် ကုိမှာထား
၍ လွှတ် လိက်ု ပီးလျှင်၊ 23တပ်မှူး ှစ် ေယာက်တို့ ကုိေခါ် ၍၊ ယေနည့ ့်
သုံးချက်တီးအချနိ် ၌
ကဲသရိ မိ သို့ သွား ေစြခင်းငှာ စစ်သူရဲ ှစ်ရာ ၊ ြမင်း စီးသူရဲခုနစ်ကျပ်ိ ၊ လံှ ကုိင်
သူရဲ ှစ်ရာ တို့ ကုိ ြပင်ဆင် က။ 24 ေပါလု စီး စရာဘို့
တိ စ္ဆာန် တို့ ကုိြပင် ၍ေပး က။ သူ့ကုိ ေဖလဇ် မင်း ထံသို့ ကပ်မ ၍ ပို့ ကဟုအမိန ့်
ှ ိ၏။ 25 စစ်သူ ကီးသည် ေရး
၍ေပး လိက်ုေသာ စာ ဟူမူကား၊ 26ကေလာဒိ လုသိက ၊ ြမတ် ေတာ်မူေသာ မိ ဝန်
မင်း ေဖလဇ် ကုိ ေမတ္တ ာ ှင့် ကားေလျှာက်ပါသည်။ 27 ယုဒ လတိူု့သည် ဤ
သူ ကုိဘမ်းဆီး ၍ သတ် မည်ြပ ကစ ်၊ သူသည်ေရာမ လြူဖစ် ေကာင်းကုိ
အကျွ ်ပ်ုသည် ကားသိ သြဖင့်၊ စစ်သူရဲ တို့ ှင့်တကွ သွား ၍သူ့ကုိ ှ တ် ပါ သည်။

28 ယုဒလူတို့သည် အဘယ် အြပစ် ေကာင့် သူ ှင့် အမှု လပ်ု ကသည်ကုိ အကျွ ်ပ်ုသိ
လို ေသာေကာင့်၊ သူ့
ကုိ ယူ၍လွှတ်ေတာ် သို့
ေဆာင်သွား ပီးလျှင်၊ 29 အေသ သတ်ြခင်း၊ အကျ ်း ထားြခင်းကုိ ခံထုိက် ေသာ
အြပစ် ေကာင့် အမှုလပ်ု ကသည်မ ဟတ်ုဘဲ၊ သူ
တို့တရား ှင့် စပ်ဆုိင်ေသာ ပုစ္ဆာ
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အေမးကုိ အေကာင်း ြပ ၍သာ အမှု လပ်ုကသည်ကုိ အကျွ ်ပ်ုသိြမင် ပါ၏။ 30 ယုဒ
လတိူု့သည် မေကာင်း ေသာအ ကံ ှင့် သူ့
ကုိလပ်ု ကံ မည်ဟု အကျွ ်ပ်ု ရိပ်မိ လျှင်၊ သူ့ ကုိ ကုိယ်ေတာ် ထံသို့ ချက် ြခင်း
ေစလွှတ်၍
အမှု လပ်ုေသာသူတို့ ကုိ ေ ှ ေတာ်၌ ေလျှာက် ထားေစြခင်းငှာစီရင် ပါ၏။ ကုိယ်ေတာ်
ကျနး်မာပါေစေသာဟု ေရး၍ေပးလိက်ုသတည်း။ 31 စစ်သူ ကီးမှာထား သည်အတိင်ုး
စစ်သူရဲ တို့သည် ေပါလု ကုိ ယူ
၍၊ ည ့် အခါ
အနတိ္ပတရိ မိ သို့
ပို့ လိက်ု ပီးမှ၊ 32 နက်ြဖန် ေန၌့ြမင်း စီးသူရဲတို့ ကုိ ေပါလု ှင့်တကွ သွား ေစြခင်းငှာ
လွှတ် လိက်ု၍ မိမိတို့သည် ရဲတိက်ု သို့
ြပန် က၏။ 33 ြမင်း စီးသူရဲတို့သည် ကဲသရိ
မိ သို့ ေရာက် လျှင်၊ စစ်သူ ကီး၏ စာ
ကုိ မိ ဝနမ်င်း လက်သို့အပ်ေပး ၍၊ ေပါလု ကုိလည်း
ေ ှ ေတာ်၌ သွင်း ထားက၏။ 34 မိ ဝနမ်င်းသည် စာကုိဖတ် ပီးမှ၊ အဘယ် မိ ှင့်
ဆုိင်သနည်းဟု ေမး
၍၊ ကိလိကိ
ြပည်သား ြဖစ် သည် ကုိ ကားသိ လျှင်၊ 35 သင့် ကုိအမှု လပ်ု ေသာသူ တို့သည်
ေရာက်လာ ေသာအခါ ငါနားေထာင် မည်ဟု ဆုိ
၍၊ ေပါလု သည် ေဟ ုဒ် မင်း၏အိမ် ေတာ်၌
အချ ပ် ခံလျက်ေနေစဟု စီရင် ေလ၏။

24
1 ထုိေနာက် ငါး ရက် လနွ် ေသာအခါ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် မင်း အာနနိ
သည် ေတရတလုု
အမည် ှိေသာေ ှ ေန မှစ၍ ၊ လူ
အ ကီးအကဲတို့ ှင့်တကွ ကဲသရိ မိ သို့ သွား ကသြဖင့်၊ ေပါလု ၏အေကာင်း ကုိ
မိ ဝနမ်င်း ထံ၌ေလျှာက် ထားက၏။ 2 ေပါလု ကုိေခါ် ပီးမှ ၊ ေတရတလုု
သည် အြပစ်တင် ေသာ စကားကုိေလျှာက်ဆုိ သည်မှာ၊ ြမတ် ေတာ်မူေသာေဖလဇ်
မင်းအကျွ ်ပ်ုတို့သည် ဘုနး်ေတာ်ကုိ ခုိလှုံ၍ အလနွ် ငိမ်သက် စွာ ေန
ရသြဖင့်၊ ကုိယ်ေတာ် ကည့် ှု ြပ စု ေတာ်မူြခင်း ေကျးဇူးေတာ်ကုိ ဤ
လမူျ ိး သည် ခံရ
ပါ သည်ြဖစ်၍ ၊ 3 အရပ်ရပ် တို့ ၌ အကျွ ်ပ်ုတို့သည် အစ ်မြပတ် ေကျးဇူး ေတာ်
ကုိ အလနွ်သိ တတ်ေသာ စိတ် ှင့်ခံရပါ၏။ 4 အကျွ ်ပ်ုသည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ ကာြမင့်
စွာ ေ ှာင့် ှက် ြခင်း အြပစ် ှင့်လတ်ွ ြခင်းငှာ ၊ အကျ ်း အားြဖင့်ေလျှာက်ေသာစကား
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ကုိ ြဖည်းညင်း ေသာစိတ်ေတာ် ှင့် နားေထာင် ေတာ်မူမည်အေကာင်း အသနား ေတာ်ခံ
ပါ၏။ 5 နာဇရက် ဘာသာဝင် သူတို့တင်ွ အ ကီး လပ်ု၍ အရပ်ရပ် တို့ ၌ ယုဒ
လအူေပါင်း တို့ ကုိ ထ
ေစြခင်းငှာ ှ ိးေဆာ် ေသာ ဤ
လူ ဆုိး ကုိ အကျွ ်ပ်ုတို့သည် ေတွ့ ကပါ ပီ။ 6 သူ သည် ဗိမာန် ေတာ်ကုိ
ှုတ်ချ ြခင်းငှာြပ ပါ ပီ။ အကျွ ်ပ်ုတို့သည် သူ့
ကုိဘမ်းဆီး ၍ ၊ အကျွ ်ပ်ု တို့ တရား အတိင်ုး စီရင် ြခင်းငှာအလို ှ ိ ကသည်တင်ွ၊

7 စစ်သူ ကီးလုသိသည် စစ်သူရဲများ ှင့်လာ၍ အကျွ ်ပ်ုတို့ လက်မှ ှ တ် ပီးလျှင်၊ 8အမှု
လပ်ုေသာသူတို့ ကုိ ကုိယ်ေတာ်ထံသို့ သွားေစမည်အေကာင်း စီရင်ပါ၏။ ဤသူ
ကုိ ကုိယ်ေတာ် တိင်ု စစ် ေတာ်မူလျှင်၊ အကျွ ်ပ်ု တို့အြပစ်တင် ေသာအေကာင်း
အရာများ ကုိ ေသချာစွာ သိ
ိင်ု ေတာ်မူမည်ဟု ေလျှာက်ထား၏။ 9 ယုဒ လတိူု့ကလည်း ၊ ဤ
စကားမှန် ပါသည်ဟု ဝနခံ် က၏။ 10 မိ ဝနမ်င်း သည် အမှတ်ေပး ၍၊ ေပါလု သည်
ေလျှာက် ရေသာ အခွင့်ကုိရလျှင်၊ ကုိယ်ေတာ် သည် ဤ
လမူျ ိး ကုိ တာ ှည် စွာအပ်ုစုိး ေတာ်မူသည်ကုိ အကျွ ်ပ်ုသိ ၍၊ သာယာ
ေသာစိတ် ှင့် ကုိယ် အြပစ် ေြဖရာစကား ကုိ ေလျှာက်ဝ့ံပါ၏။ 11 အကျွ ်ပ်ု သည်
ကုိးကွယ် ြခင်းငှာ ေယ ု ှလင် မိ သို့
တက်သွား ၍၊ ယခု တစ်ဆယ့် ှစ် ရက် သာ ှိ သည်ကုိ ကုိယ်ေတာ် သိ ိင်ု ေတာ်မူ၏။

12 ဗိမာန် ေတာ်၌
တစ်စုံတစ်ေယာက် ေသာသူ ှင့်
အကျွ ်ပ်ု ေဆွးေ းွ ြငင်းခုံသည်ကုိ သူတို့မ
ေတွ့ ကပါ။ တရားစရပ် တို့ ၌ ၎င်း၊ မိ ထဲ၌၎င်း၊ လူ
များကုိ မ
ငိမ်မသက်ေစြခင်းငှာအကျွ ်ပ်ု ှ ိးေဆာ် သည်ကုိ သူတို့ မေတွ့ ကပါ။ 13 ယခု တင်ွ

အကျွ ်ပ်ု ကုိ အြပစ်တင် ေသာအမှု ၌ သက်ေသမ ြပ ိင်ု
က ပါ။ 14 သို့ ေသာ်လည်းဒိဌိအယူ ဟ၍ူသူတို့ေခါ် တတ် ေသာ ဘာသာ
အတိင်ုး အကျွ ်ပ်ုသည် မိ
စ ်ဘဆက်ကုိးကွယ် ေသာ ဘုရားသခင် ကုိ ကုိးကွယ်သည်ဟု ေ ှ ေတာ်၌ အကျွ ်ပ်ု
ဝနခံ် ပါ၏။ ပညတ္တိ
ကျမ်း၊ အနာဂတ္တ ိ
ကျမ်းတို့ ၌
စီရင်ေရး ထားသမျှ တို့ ကုိ အကျွ ်ပ်ုယုံ ပါ၏။ 15 ေြဖာင့်မတ် ေသာသူ၊ မ
ေြဖာင့်မတ်ေသာ သူ ှိသမျှတို့သည် ေသြခင်းမှ ထေြမာက် ကလိမ့်မည်ဟ၍ူ၊ သူ
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တို့ ေြမာ်လင့် သည်နည်းတူ ၊ အကျွ ်ပ်ုလည်း ဘုရားသခင် ကုိ အမီှြပ ၍ ေြမာ်လင့်
ပါ၏။ 16 ထုိေကာင့် ၊ ဘုရားသခင် ကုိြပစ်မှား ပီ၊ လူ
တို့ ကုိ ြပစ်မှား ပီဟု ကုိယ်စိတ် ှလံးုသည်ကုိယ်၌ အြပစ်တင် ခွင့် ှင့် အစ ်ကင်းလတ်ွ
မည်အေကာင်း အကျွ ်ပ်ု သည် ကိ းစား အားထုတ်ပါ၏။ 17 ှစ် ေပါင်းများစွာ လနွ်
ေသာအခါ၊ အမျ ိးသား ချင်းတို့အား
စွန ့် ကဲ ေပးကမ်းြခင်းအမှု၊ ဘုရားသခင်အား ပူေဇာ် သက္ကာြပ ြခင်းအမှု ှင့်
အကျွ ်ပ်ုေရာက်လာ သည် တင်ွ ၊ 18 ဗိမာန် ေတာ်၌
လူ အစုအေဝးမ ှိ၊ ုနး်ရင်းခတ် မျှမ ြပ ဘဲ၊ စင်ကယ် ြခင်းကုိြပ လျက် ှိသည်ကုိ၊
အာ ှိ
ြပည်က လာေသာယုဒ လူ အချ ိ တို့သည် ေတွ့ ကပါ၏။ 19 ထုိသူ တို့သည် အကျွ ်ပ်ု
အြပစ်တင် စရာ ှိ လျှင် ၊ အထံ
ေတာ် သို့ ကုိယ်တိင်ုလာ ၍အြပစ်တင် အပ်ပါ၏။ 20 သို့ မဟတ်ု အကျွ ်ပ်ု သည် လွှတ်
အရာ ှိတို့ ေ ှ မှာ ှ ိ ေသာအခါ၊ ေသ
ေသာသူတို့သည် ထေြမာက် ြခင်း အေကာင်း ှင့်၊ 21အကျွ ်ပ်ု သည် သင် တို့ေ ှ ၌
ယေန ့
စစ်ေကာ စီရင်ြခင်းကုိ ခံရ၏ဟေုကးေကာ် ေသာ စကား
သံ တစ် ခွနး် ကုိထားလျှင်၊ အကျွ ်ပ်ု၌ အဘယ် အြပစ် ကုိ ေတွ့ ကသည် ကုိ ယခု ှိ
ေသာဤ သူတို့သည် ေြပာ ကပါေစဟု ေပါလု ေလျှာက်၏။ 22 ေဖလဇ် မင်းကလည်း၊
စစ်သူ ကီး လသို
ေရာက်လာ ေသာအခါ ၊ သင် တို့အမှုကုိ ငါစစ် ဦးမည်ဟု ထုိဘာသာ
ကုိသာ၍ နားလည် ေသာသူြဖစ်လျက်၊ မစီရင် ဘဲ သူ
တို့ ကုိ လွှတ် လိက်ု၏။ 23 ေပါလု ကုိ အကျ ်း မထားဘဲေစာင့် ၍ေနေစ။ သူ
၏အေဆွအမျ ိးတို့သည် သူ့
ထံသို့လာ၍ လပ်ုေကျွး ကေစဟု တပ်မှူး ကုိမှာထား ၏။ 24 ထုိေနာက် များမ ကာ၊
ေဖလဇ် မင်းသည် ယုဒ
အမျ ိးြဖစ် ေသာ မိမိ
ခင်ပွနး် ြဒ သိေလ ှင့်တကွ လာ ပီးလျှင်၊ ေပါလု ကုိေခါ် ၍ ခရစ်ေတာ် ကုိ ယုံကည်
ြခင်း ှင့်ယှ ် ေသာစကားကုိ နားေထာင် ေလ၏။ 25 ေပါလု သည် ေြဖာင့်မတ် ြခင်းတရား
ှင့်
ကာမဂုဏ် ချ ပ်တည်းြခင်းတရားကုိ၎င်း ၊ ေနာက်ြဖစ် လတံေ့သာ စစ်ေကာ စီရင်ြခင်း
ကုိ၎င်း ေဟာေြပာ လျှင်၊ ေဖလဇ် မင်းသည် ေကာက်လန ့် ြခင်းသို့ ေရာက်၍၊ ယခု
သွား ဦးေလာ။့ ေနာက်မှအဆင်သင့်ေသာအခါငါေခါ် ဦးမည်ဟု ဆုိ ၏။ 26 ေပါလု
သည် မိမိ
လတ်ွရေအာင် ေငွ ေပး မည်ဟု ထုိ
မင်းသည်ထင်မှတ် လျက် ၊ မကာမကာ ေပါလု ကုိ ေခါ် ၍ သူ
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ှင့်စကား ေြပာေလ၏။ 27 ှစ် ှစ်ေစ့ ေသာအခါ ေပါကိ ေဖတ္တု သည် ေဖလဇ်
မင်း၏အရာ ကုိ ရ
သြဖင့်၊ ေဖလဇ် မင်းသည် ယုဒ
လတိူု့အား ေကျးဇူး ြပ လို ေသာစိတ် ှင့် ေပါလု ကုိ အကျ ်း ထားရစ် ေစ၏။

25
1 ေဖတ္တု မင်းသည် ထုိြပည် သို့ ေရာက် ၍ သုံး
ရက် ှိ ေသာအခါ ၊ ကဲသရိ
မိ မှ
ေယ ု ှလင် မိ သို့
တက်သွား ၏။ 2 ထုိအခါ ယဇ်ပုေရာဟိတ် မင်းမှစ၍ ယုဒ လူ အ ကီးအကဲ တို့သည်၊

3 ေပါလု ကုိ သတ် ြခင်းငှာလမ်း နား၌ ေချာင်း ၍ ေနမည်ဟုအ ကံ ှိသည် ှင့်၊ ေပါလု
၏အေကာင်းကုိ ကားေလျှာက် ေတာင်းပန၍်၊ သူ့
ကုိ ေယ ု ှလင် မိ သို့
ေစလွှတ် ေတာ်မူမည်အေကာင်း
အသနား ေတာ်ခံ က၏။ 4 ေဖတ္တု မင်းကလည်း၊ ေပါလု သည် ကဲသရိ
မိ ၌
အချ ပ် ခံလျက်ေနရ၏။ ထုိ မိ သို့ များမကာ ငါကုိ့ယ်တိင်ု သွား မည်။ 5သင် တို့သည်
တတ် ိင်ု ေသာသူတို့သည် ငါ ှင့်အတူ လိက်ု၍၊ ထုိသူ
၌အြပစ် ှိ လျှင်
အြပစ်တင် ကေစဟု ေြပာဆုိ ၏။ 6 ထုိေနာက် ဆယ် ရက် ေလာက်ေန ပီးမှ ကဲသရိ
မိ သို့
သွား ၍၊ နက်ြဖန် ေန၌့တရားပလ္လ င် ေပါ်မှာ ထုိင် လျက်၊ ေပါလု ကုိေခါ် ေချဟု အမိန ့်
ှ ိ၏။ 7 ေပါလု ေရာက် ေသာအခါ ၊ ေယ ု ှလင် မိ မှ
လာ ေသာ ယုဒ
လတိူု့သည်ဝနး်ရံ လျက်၊ သက်ေသ မ ြပ ိင်ု ဘဲ ေလး
စွာေသာအြပစ် များ တို့ ကုိ ေပါလအုေပါ်၌တင် က၏။ 8 ေပါလု ကလည်း၊ အကျွ ်ပ်ု
သည်ယုဒ တရား ကုိ မ
ြပစ်မှား ပါ။ ဗိမာန် ေတာ်ကုိမ ြပစ်မှား ပါ။ ကဲသာ
ဘုရင်ကုိ မ
ြပစ်မှား ပါဟ၍ူအြပစ် ေြဖရာစကားကုိေြပာေလ၏။ 9 သို့ ေသာ်လည်း၊ ေဖတ္တု
မင်းက၊ သင်သည် ေယ ု ှလင် မိ သို့ သွား ၍၊ ငါ ့ ေ ှ မှာဤအမှု စီရင် ြခင်းကုိ ခံ
မည်ေလာဟု ယုဒ
လတိူု့ ကုိ ေကျးဇူး ြပ လို ေသာ စိတ် ှိလျက် ေပါလု အားေမး ၏။ 10 ေပါလု ကလည်း
၊ ကဲသာ
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ဘုရင်၏ တရားပလ္လ င် ေ ှ မှာ အကျွ ်ပ်ု ရပ် ပါ၏။ ထုိပလ္လ င်ေ ှ မှာ အကျွ ်ပ်ု အမှု
ကုိစီရင် အပ်ပါ၏။ ကုိယ်ေတာ် သည် အမှန် သိ ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ အကျွ ်ပ်ုသည်
ယုဒ လတိူု့ ကုိအလျှင်းမ ြပစ်မှား ပါ။ 11အကျွ ်ပ်ုြပစ်မှား ၍
ေသ ထုိက် ေသာ အြပစ် ကုိ ြပ မိသည်မှနလ်ျှင် ၊ ေသ
ေဘးကုိအကျွ ်ပ်ုမ ေ ှာင် ပါ။ ထုိသူ
တို့တင် ေသာအြပစ် တစ်စုံတစ်ခု မျှ မမှနလ်ျှင် ၊ သူ
တို့ လက်သို့ အကျွ ်ပ်ု ကုိအဘယ်သူ မျှမစွန ့် မအပ်ရ ပါ။ ကဲသာ
ဘုရင်၏အယူ ေတာ်ကုိခံပါမည်ဟု ေလျှာက်ဆုိ ၏။ 12 ထုိအခါ ေဖတ္တု မင်းသည်
တိင်ုပင် ဘက်တို့ ှင့်
တိင်ုပင် ပီးလျှင်၊ သင်သည်ကဲသာ ဘုရင်၏ အယူ
ေတာ်ကုိ ခံပါမည်ဟဆုိုသေလာ။ ကဲသာ
ဘုရင်ထံေတာ်သို့
သွား ရမည်ဟဆုို ၏။ 13 ထုိေနာက် များမကာ ၊ အ ဂိပ္ပ မင်း ကီး သည် မိမိ ခင်ပွနး်
ေဗရနတ်ိ ှင့်တကွ ေဖတ္တု မင်းကုိ ှ တ်ဆက် ြခင်းငှာကဲသရိ မိ သို့
ေရာက်လာ ၏။ 14အင်တန် ကာလ ေန ပီးမှေဖတ္တု မင်းသည် ေပါလု ၏အေကာင်း
ကုိ မင်း ကီး အားကားေြပာ သည်မှာ၊ ေဖလဇ်
မင်းသည်အကျ ်း ထားရစ် ေစေသာ လူ
တစ် ေယာက် ှိ ၏။ 15 ေယ ု ှလင် မိ ၌
အကျွ ်ပ်ု ှ ိ ေသာအခါ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အ ကီးတို့ ှင့်
ယုဒ အမျ ိးအ ကီးအကဲ တို့သည်၊ ထုိသူ
၏အေကာင်း ကုိ ကားေလျှာက် ၍ အြပစ် အေလျာက်
စီရင်ပါဟု ေတာင်းပန် ကလျှင်၊ 16ကျွ ်ပ်ုကလည်း၊ အြပစ်တင် ြခင်းကုိ ခံေသာသူ
သည် အြပစ်တင် ေသာ သူတို့ ှင့်မျက်ေမှာက် ေတွ့ ၍၊ မိမိ၌တင်ေသာအြပစ် ကုိေြဖ
ရေသာ အခွင့် မ ှ ိမီှ၊ အဘယ်သူကုိမျှ အေသခံေစြခင်းငှာ မ စွန ့် မအပ်ရဟု ေရာမ
ထုံးစံ ှ ိ ေ ကာင်းကုိ ေြပာဆုိ ၏။ 17 ထုိသူ တို့သည်ဤ မိ သို့ ေရာက်လာ ေသာအခါ
၊ ကျွ ်ပ်ုသည် မ
ဆုိင် မလင့်ဘဲနက်ြဖန် ေန၌့
တရားပလ္လ င်
ေပါ်မှာ ထုိင် ၍ ထုိသူ
ကုိေခါ် ေစ ၏။ 18သူ့ ကုိ အမှု လပ်ုေသာသူ တို့သည် လာ
ကလျှင်၊ ကျွ ်ပ်ု အထက်က ထင်မှတ် ေသာ အြပစ် တစ်စုံတစ်ခုကုိမျှမ တင် ဘဲ

လျက်၊ မိမိ
ဘာသာ ှင့်၎င်း၊ ေယ ှု အမည် ှိေသာ၊ 19 ေသ ပီးေသာ သူတစ် ေယာက် ှင့်၎င်း ယှ ်
ေသာ ပုစ္ဆာ
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အေမးကုိ အေကာင်း ြပ ၍ အြပစ်တင် က၏။ ထုိေယ ှု သည် အသက် ှင်လျက် ှိ
သည်ဟု ေပါလု ဆုိ တတ်၏။ 20 ထုိ ပုစ္ဆာအေမးကုိ ကျွ ်ပ်ု သည် မ
ကျွမ်းေသာေကာင့်၊ ေပါလအုားလည်း၊ သင်သည်ေယ ု ှလင် မိ သို့
သွား ၍ ဤအမှု စီရင် ြခင်းကုိ ခံ
မည်ေလာဟေုမး လျှင်၊ 21 ေပါလု သည်ဘုနး် ကီးေတာ်မူေသာ ဘုရင် ၏ အယူ
ေတာ်ကုိ ခံလိ၍ု မိမိ
ကုိချ ပ် ထားေစြခင်းငှာေတာင်းပန် ေသာေကာင့်၊ သူ့
ကုိကဲသာ ဘုရင်ထံ ေတာ် သို့ မ
ေစလွှတ် မီှတိင်ုေအာင်ချ ပ် ထားေစြခင်းငှာကျွ ်ပ်ုစီရင် သည်ဟု ေဖတ္တုမင်းသည်
ေြပာဆုိ၏။ 22အ ဂိပ္ပ မင်းကလည်း ၊ ထုိသူ
၏စကား ကုိ ကျွ ်ပ်ုသည် ကုိယ်တိင်ု နားေထာင်ချင် ဘွယ်ြဖစ်သည်ဟု ဆုိလျှင်၊ ေဖ
တ္တမုင်းက၊ နက်ြဖန် ေန၌့ သူ
၏စကားကုိနားေထာင် ပါေလာ့ဟု ဆုိ၏ ။ 23 နက်ြဖန် ေန၌့ အ ဂိပ္ပ မင်း ှင့် ေဗရနိ
တ် တို့သည် များစွာ ေသာ ဂုဏ် အသေရကုိ ေဆာင်လျက်၊ စစ်သူ ကီး တို့ မှစ၍ ထုိ မိ
၌ထင် ှား ေသာ သူ
များတို့ ှင့်တကွ အိမ်ေတာ်ဦး သို့
ဝင် ကလျှင်၊ ေဖတ္တု
မင်းသည်ေပါလု
ကုိေဆာင်ခ့ဲ ေစ ၏။ 24 ေဖတ္တု မင်းကလည်း ၊ အ ဂိပ္ပ မင်း ကီး မှစ၍ ယခု ှိ ေသာ
သူ
အေပါင်း တို့ ၊ ဤသူ
ကုိကည့် ကပါေလာ။့ ေယ ု ှလင် မိ ၌ ၎င်း ၊ ဤ
မိ ၌၎င်း ယုဒ
လမူျား အေပါင်း
တို့သည် ဤသူ
၏အေကာင်း ကုိ ကျွ ်ပ်ု အား ေလျှာက် ၍၊ သူ
သည်ခဏ မျှအသက် မ ှင်ထုိက်ပါဟု ဟစ် က၏။ 25 သူ သည်ေသ ထုိက် ေသာ
အြပစ်မ ြပ ေကာင်း ကုိ ကျွ ်ပ်ု သိြမင် ၍၎င်း၊ သူ
သည်ဘုနး် ကီးေတာ်မူေသာ ဘုရင် ၏ အယူ
ေတာ်ကုိခံပါမည်ဟဆုို၍၎င်း၊ သူ့
ကုိအထံေတာ်သို့ ေစလွှတ် ေစြခင်းငှာကျွ ်ပ်ုစီရင် ၏။ 26 သူ ၏အေကာင်း ကုိ ေရး
ထား၍၊ ှင်ဘုရင်ထံေတာ်သို့ ေပးလိက်ုစရာဘို့ ၊ ေသချာ ေသာအေကာင်း တစ်စုံတစ်ခု
မျှ ကျွ ်ပ်ု၌မ ှိ ။ ထုိေကာင့်
သင်တို့သည် သူ့ကုိ စစ်ေကာ ပီးမှ၊ ကျွ ်ပ်ုေရး ၍ေပးလိက်ုစရာ အေကာင်း
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ှ ိ ေစြခင်းငှာသင် တို့ ေ ှ ၌၎င်း ၊ အ ဂိပ္ပ မင်း ကီး ၊ အထူးသြဖင့် ကုိယ်ေတာ် ေ ှ
၌၎င်း၊ သူ့
ကုိကျွ ်ပ်ူထုတ် ၍ြပ၏။ 27အေကာင်းမူကား ၊ အကျ ်းခံ ေသာသူကုိ အြပစ်
မ ြပ ဘဲေစလွှတ် ေသာ် မေလျာ်မသင့် ြဖစ်မည် ထင် ပါသည် ဟဆုို ၏။

26
1 ထုိအခါ အ ဂိပ္ပ မင်းက၊ သင် သည်ကုိယ် အဘို့ အလိုငှာေြပာ ရေသာ အခွင့် ှ ိ
သည်ဟု ေပါလု အား ဆုိ လျှင်၊ ေပါလု သည် လက် ကုိဆန ့် ၍ အြပစ် ေြဖရာစကား
ကုိ ဤသို့ ေြပာ၏။ 2အ ဂိပ္ပ မင်း ကီး ၊ 3 ယုဒ လူတို့သည် အကျွ ်ပ်ုကုိအမှု လပ်ုသမျှ
ေသာအရာမှာ၊ ေ ှ ေတာ်၌အြပစ် ေြဖစရာစကားကုိ ယေန ့
ေြပာရမည် အေကာင်းကုိ၎င်း၊ ထုိမျှမက ကုိယ်ေတာ် သည် ယုဒ
ထုံးတမ်း ၊ ပုစ္ဆာ
အေမးများကုိေလက့ျက် ေတာ်မူေကာင်းကုိ၎င်း အကျွ ်ပ်ုေထာက် ၍ ကုိယ် ၌မဂင်္လာ
ှိသည်ဟု ကုိယ်ကုိထင်မှတ် ပါ၏။ ထုိေကာင့် သည်းခံ ေသာ စိတ်ေတာ် ှင့် အကျွ ်ပ်ု
စကားကုိ နားေထာင် ေတာ်မူမည်အေကာင်း အသနား ေတာ်ခံပါ၏။ 4 ေယ ု ှလင် မိ
တင်ွ ကုိယ် အမျ ိးသား ချင်းတို့၏ အထဲ
၌ အကျွ ်ပ်ုေန သြဖင့်၊ ငယ် ေသာအသက်အရွယ်မှစ၍ ၊ အကျွ ်ပ်ု ၏အေနအထုိင်
အြပ အမူများကုိ ယုဒ
လူ အေပါင်း တို့သည်သိ ကပါ၏။ 5အကျွ ်ပ်ုသည် ယုဒ
ဘာသာ ၌ အလနွ်ကျပ်တည်း စွာေသာ နည်းဥပေဒသကုိခံ၍၊ ဖာရိ ှ ဲ ြဖစ် သည်
ကုိ ထုိသူတို့သည် သက်ေသခံ ြခင်းငှာအလို ှ ိ လျှင် ေ ှးဦးစွာ ကပင်သိ ကပါ၏။
6 ဘုရားသခင် သည် ဘုိးေဘး
များတို့အား
ေပး ေတာ်မူေသာ ဂတိ
ေတာ်ကုိေထာက်၍ ေြမာ်လင့် ြခင်း တရားအေကာင်းေကာင့်၊ အကျွ ်ပ်ုသည် ယခု
တင်ွ စစ်ေကာ စီရင်ြခင်းကုိ ခံရ ပါ၏။ 7 ယုဒလတူစ်ဆယ် ှစ် မျ ိ းတို့သည် ေန ့
ည ့် မြပတ် ကိ းစား ၍
ဘုရားဝတ်ြပ သြဖင့်၊ ထုိဂတိေတာ်အတိင်ုးခံရ မည်ဟု ေြမာ်လင့် ြခင်း ှ ိ က၏။ အို
အ ဂိပ္ပမင်း ကီး၊ ထုိ
ေြမာ်လင့် ြခင်းတရားကုိ အေကာင်း ြပ ၍ ယုဒ
လူတို့ သည် အကျွ ်ပ်ုကုိ အမှု လပ်ုကပါ၏။ 8 ေသ လနွေ်သာသူတို့ ကုိ ဘုရားသခင်
ထေြမာက်
ေစေတာ်မူမည်ဟေူသာအယူ ကုိမယူအပ်ဟု သင် တို့သည် အဘယ်ေကာင့် ထင် က
ပါသနည်း။ 9 နာဇရက် မိ သားေယ ှု ၏ နာမ
ေတာ် ှင့်
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ဆန ့က်ျင် ေသာ အမှုများ ကုိ ြပ ေကာင်း၏ဟု အကျွ ်ပ်ု သည် စိတ်ထင် လျက် ၊
10 ေယ ု ှလင် မိ ၌
ထုိ အမှုကုိ ြပ မိပါ၏။ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အ ကီးတို့ ထံ၌ အခွင့် ရ ပီးလျှင်၊ သန ့် ှ င်း
သူ
အများ တို့ ကုိ ေထာင် ထဲမှာ ေလှာင် ထားပါ၏။ သူ
တို့သည် အေသ
သတ် ြခင်း ကုိ ခံ ရ ေသာအခါ အကျွ ်ပ်ု သည် ဝနခံ် ပါ၏။ 11 ထုိ သူ တို့သည်
ဘုရားသခင်ကုိ ှ တ် ြဖင့် ြပစ်မှား ေစြခင်းငှာ၊ အကျွ ်ပ်ုသည် အ ိင်ု အထက်ြပ ၍၊
ခပ်သိမ်း ေသာတရားစရပ် တို့ ၌ ကိမ်ဖန် များစွာဒဏ် ေပးပါ၏။ ြပင်းစွာ ေသာ အမျက်
ေဒါသ ှင့် ယစ်မူးသြဖင့်၊ တစ်ကျွနး် တစ် ိင်ုငံတိင်ုေအာင် သူ တို့ ကုိ ည ်းဆဲ ှပ်ိစက်
ပါ၏။ 12 ထုိသို့ ြပ ၍ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အ ကီးတို့ေပး ေသာ အခွင့် အရာ ှင့်
အကျွ ်ပ်ုသည် ဒမာသက် မိ သို့
သွား စ ် တင်ွ ၊ 13 ေန ၏အေရာင် ထက်မကေသာ အလင်း သည် အကျွ ်ပ်ု မှ
စ၍အကျွ ်ပ်ု ှင့အ်တူ သွား ေသာသူ များ ပတ်လည် ၌ ေကာင်းကင် ထဲက ထွနး်ေတာက်
သည်ကုိ၊ မွနး်တည့် ချနိ် တင်ွ လမ်း ထဲမှာ အကျွ ်ပ်ုြမင် ရပါသည်။ အ ှင် မင်း ကီး။
14အကျွ ်ပ်ု ှင့်
ထုိသူအေပါင်း တို့သည် ေြမ ေပါ်မှာ လဲ ၍ ေန ကစ ်၊ ေ ှာလု ၊ ေ ှာလု ၊ ငါ ့ ကုိ
အဘယ်ေကာင့် ည ်းဆဲ သနည်း။ ဒတ်ု ချွန်ကုိ ေြခ ှင့်ေကျာ် လျှင် ခက် လှသည်ဟု
ေဟ ဗဲ ဘာသာ အားြဖင့်ေြပာ ေသာ စကား
သံကုိ အကျွ ်ပ်ု ကား လျှင် 15 ၊သခင် ကုိယ်ေတာ်သည် အဘယ်သူ နည်းဟု အကျွ ်ပ်ု
ေမးေလျှာက် ေသာ်၊ ငါ ကား၊ သင် ည ်းဆဲ ေသာ နာဇရက် မိ သားေယ ှု ြဖစ် သတည်း။
16 သို့ ေသာ်လည်း ၊ ထ
၍ မတ်တတ် ေနေလာ။့ 17 ငါသည်ယုဒအမျ ိးသား ၊ တစ်ပါး အမျ ိးသားတို့ လက်မှ
သင့် ကုိကယ်လွှတ် ၍၊ 18 သင်သည် ယခုြမင် ရေသာအေကာင်း အရာတို့ ှင့် ၊
ေနာက်မှငါသည်သင့် အား ထင် ှားလတံ့ ေသာ အေကာင်း အရာတို့ မှာ၊ အမှု ေဆာင်ရွက်
ေသာသူ၊ သက်ေသခံ ေသာသူအရာ၌ သင့် ကုိခန ့ထ်ား ေစြခင်းငှာငါသည်သင့် အား
ထင် ှား၏ ။ တစ်ပါးအမျ ိးသားတို့သည် ေမှာင်မုိက်မှ
အလင်း သို့
ကူးေြမာက် ၍၊ စာတန် ၏အာဏာ ထဲမှဘုရားသခင့် အထံ ေတာ်သို့ ေြပာင်းလဲေသာ
အားြဖင့်အြပစ် လွှတ် ြခင်းေကျးဇူးကုိ ခံရ
မည်အေကာင်း ှင့်၊ ငါ ့ ကုိ
ယုံ ကည်ေသာ အားြဖင့်သန ့် ှ င်း ြခင်းသို့ ေရာက်ေသာသူ တို့ ှင့် ဆက်ဆံ အေမွခံ
ရမည်အေကာင်း၊ သူ
တို့၏မျက်စိ ကုိဖွင့် ေစြခင်းငှာသူ တို့ ဆီသို့ သင့် ကုိ ငါ ေစလွှတ် မည်ဟု မိန ့် ေတာ်
မူ၏။ 19 အိအု ဂိပ္ပ မင်း ကီး ၊ ေကာင်းကင် ကြဖစ်ေသာ ထုိဗျာဒိတ် ေတာ်ကုိ အကျွ ်ပ်ု
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သည် နားမေထာင် ဘဲ မ
ေန ရပါ။ 20 လူတို့သည် ေနာင်တရ ရမည်။ ေနာင်တရ ြခင်း ှင့် ထုိက်တန် ေသာ
အကျင့် ကုိ ကျင့် ရမည်။ ဘုရားသခင် အထံ ေတာ်သို့ ေြပာင်းလဲ ရမည်ဟ၍ူဒမာသက်
မိ ၌
ေ ှ ဦးစွာ ေဟာေြပာ ပီးလျှင်၊ ေယ ု ှလင် မိ မှစ၍ ယုဒ ြပည်အရပ်ရပ် ၌ေနေသာ
သူတို့အား၎င်း ၊ တစ်ပါး အမျ ိးသားတို့အား၎င်း၊ ေဟာေြပာ ပါ၏။ 21 ထုိ အေကာင်း
များေကာင့် ၊ ယုဒ
လတိူု့သည် ဗိမာန် ေတာ်၌
အကျွ ်ပ်ု ကုိ ဖမ်းဆီး ၍ ကွပ်မျက် ြခင်း ငှာအားထုတ် ကပါ၏။ 22 သို့ ရာတင်ွ
ဘုရားသခင် မစ ေတာ်မူေသာ ေကျးဇူးေတာ်ကုိ အကျွ ်ပ်ုခံရ ၍၊ 23ယခု တိင်ုေအာင် ှိ
ေနရပါ၏။ ခရစ်ေတာ် သည် အေသ
သတ်ြခင်းကုိခံရမည်ဟ၍ူ၎င်း၊ ေသ
ြခင်းမှ အဦးဆုံး
ထေြမာက် ၍ ယုဒအမျ ိးသား ၊ တစ်ပါး အမျ ိးသားတို့ အား အလင်း ကုိေပး မည်
ဟ၍ူ၎င်း၊ ေမာေ ှ မှစေသာပေရာဖက် များတို့ ေဟာေြပာ ေသာစကားထက် အကျွ ်ပ်ု
သည် မ
လနွ် ဘဲ၊ လအူ ကီး အငယ် တို့အား သက်ေသခံ ၍ ေန ပါသည်ဟု ေလျှာက်ေလ၏။

24 ထုိသို့ ေပါလု သည် အြပစ် ေြဖရာစကားကုိ ေလျှာက်ေသာအခါ၊ ေဖတ္တု
မင်းက၊ ေပါလု ၊ သင်သည် သူ ူး
ြဖစ်၏။ သိပ္ပံအတတ်များကုိသင် ၍ သူ ူး
အြဖစ်သို့
ေရာက် ခ့ဲ ပီဟု ကီး ေသာ အသံ
ှင့်ဆုိ ၏။ 25 ေပါလု ကလည်း၊ ြမတ် ေတာ်မူေသာေဖတတ္ု မင်း၊ အကျွ ်ပ်ုသည် သူ
ူး
မဟတ်ု ပါ။ သမ္မာတရား
ှင့်၎င်း ၊ ေကာင်း ေသာစိတ် ှင့်၎င်း၊ ယှ ်ေသာ စကား
ကုိ ေြပာ ပါ၏။ 26ဤ အရာများကုိအ ဂိပ္ပမင်း ကီး သိ ေတာ်မူ၏။ ထုိ
မင်းေ ှ ေတာ်၌
အကျွ ်ပ်ုအတည့်အလင်း ေလျှာက်ဝ့ံ
ပါ၏။ ဤ
အမူအရာ တစ်စုံတစ်ခု ကုိမျှ
မင်း ကီး မသိဘဲ ေနေတာ်မမူဟအုကျွ ်ပ်ုထင် ပါ၏။ အေကာင်းမူကား ၊ ဤ
အမှုသည် ဆိတ်ကွယ် ရာအရပ်၌
ြပ ေသာအမှု မ ဟတ်ုပါ။ 27 အိအု ဂိပ္ပ မင်း ကီး ၊ ကုိယ်ေတာ်သည် အနာဂတ္တ ိ
ကျမ်းစာကုိ ယုံ
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ေတာ်မူသေလာ။ ယုံေတာ်မူသည် ကုိ
အကျွ ်ပ်ု သိ ပါသည်ဟု ေလျှာက် ၏။ 28 အ ဂိ ပ္ပ မင်းကလည်း ၊ သင်သည်
ြဖားေယာင်း ေသွးေဆာင်ေသာအားြဖင့် ၊ ငါ သည်ခရစ်ယာန် ြဖစ် လု ပီဟု ေပါလု
အား ေြပာဆုိလျှင်၊ 29 ေပါလု က၊ ကုိယ်ေတာ် မှစ၍ယေန ့တင်ွ အကျွ ်ပ်ု ၏စကားကုိ
ကား ေသာသူ အေပါင်း တို့သည်၊ ဤ
သံ ကိ း ကုိထား ၍ အကျွ ်ပ်ု က့ဲသို့ ေသာသူြဖစ်လု သည် သာမက
လံးုလံးု ြဖစ်ေစ ြခင်းငှာ ဘုရားသခင် ကုိ အကျွ ်ပ်ု ဆုေတာင်း ပါသည်ဟု ေလျှာက်
ေလ၏။ 30 ထုိအခါမင်း ကီး ှင့် ေဗရနတ်ိ သည် ထ
၍ မိ ဝနမ်င်း မှစေသာ အေပါင်းအေဘာ်များတို့ ှင့်တကွ၊ 31အြခားသို့ သွား ပီးလျှင်
၊ ဤ
သူ သည် အေသ
သတ်ြခင်း၊ အကျ ်း ထားြခင်းခံထုိက် ေသာအမှု ကုိ မ
ြပ ဟု အချင်းချင်း ေြပာ ဆုိ က၏။ 32အ ဂိပ္ပ
မင်းကလည်း၊ ဤ
သူ သည်ကဲသာ
ဘုရင် အယူ
ေတာ်ကုိ ခံပါမည်ဟု မ
ဆုိမိလျှင်
လွှတ် သင့် သည်ဟု ေဖတ္တု
မင်းအားဆုိ ၏။

27
1 ထုိအခါ ငါ တို့သည် ဣတလိ
ြပည်သို့ သေဘင်္ာ ှင့်ကူး ရမည့်အေကာင်းကုိ စီရင် ပီးမှ ၊ ယုလိ
အမည် ှိေသာ ဩဂုတ္တု
တပ် ှင့်ဆုိင်ေသာ တပ်မှူး ၌ ေပါလု မှစ၍ အကျ ်းခံ ေသာအြခား သူ တို့ ကုိ အပ်
က၏။ 2အာြဒမုတ္တိ
သေဘင်္ာ ကုိစီး ၍ အာ ှိ ြပည်နား သို့
ေ ှာက်သွားမည်အ ကံ ှင့် လွှင့် က၏။ အာရိတ္တခု
အမည် ှိေသာမာေကေဒါနိ ြပည်သက်သာေလာနတ်ိ မိ သားသည် ငါ တို့ ှင့် ပါ ၏။

3 နက်ြဖန် ေနတ့င်ွ ဇိဒုန် မိ ၌ ဆုိက် က ပီးလျှင်၊ ေပါလု သည် မိမိအေဆွ ခင်ပွနး်တို့
ထံသို့ သွား ၍ သူတို့၏ လပ်ုေကျွး ြပ စုြခင်းကုိ ခံရ
မည်အေကာင်း၊ ယုလိ
သည် ေကျးဇူး ြပ ၍ အခွင့် ေပးေလ၏။ 4 ထုိ မိ မှထွက် ၍ ေလ
မ သင့်ေသာေကာင့် ၊ ကုပ ု



တမနေ်တာ်ဝတ္တ 27:5 2500 တမနေ်တာ်ဝတ္တ 27:15

ကျွနး်ေြမာက်ဘက်နားသို့ ေ ှာက်သွားသြဖင့် ကိလိကိ ြပည်၊ 5 ပံဖုလိ ြပည် ှင့် စပ်
ေသာပင်လယ် ကုိကူး ၍၊ လကို
ြပည်၊ မုရ
မိ သို့
ေရာက် က၏။ 6 ထုိ မိ ၌ ဣတလိ
ြပည်သို့
ကူး ေသာ အာေလဇန ဒိ္
သေဘင်္ာ ကုိတပ်မှူး သည်ေတွ့ ၍၊ ထုိသေဘင်္ာ ထဲသို့ ငါ တို့ ကုိ သွင်း ထားေလ၏။

7 ေ ှးေ ှး သာသွား၍ ေနရ့က် ကာလကာ ေသာအခါ ၊ ပင်ပနး်စွာ ကိ းစား ၍ ကနိဒ်
မိ ှင့်တည့်တည့် ေရာက် ပီးမှ၊ ေလ
မ သင့် ေသာေကာင့် ကေရေတ
ကျွနး် အေ ှ ဘက်၊ သာလမုန် မိ အနား
သို့ ပင်ပနး် စွာ ေ ှာက်သွား ၍၊ 8လာသဲ မိ ှင့်အနးီ ၊ ကာလလိုမင်းအမည် ှိေသာ
အရပ် သို့
ေရာက် က၏။ 9ကာလ ကာသည် ှိ ေသာ်၊ ကီးစွာေသာဥပုသ်ေနလ့နွ် ၍ ပင်လယ်
မ ကူးသင့်ေသာလ ဥတအုချနိြ်ဖစ် သည် ကုိ ေပါလု သည် ေထာက် ၍၊ 10အချင်းလတိူု့
၊ ယခုမှာပင်လယ် ကူးလျှင် သေဘင်္ာ ှင့် ကုန် များတို့သည် ဆုံး ှုံး သည်သာမက ၊ ငါ
တို့ အသက်
ပျက်စီးရာေသာ ေဘး
အ ္တရာယ်ေရာက်မည်ကုိ ငါထင် ြမင်သည်ဟု သတိေပး ၏။ 11 သို့ ေသာ်လည်း ၊
တပ်မှူး သည်ေပါလု စကား ကုိ နားမေထာင်ဘဲ၊ တက်မ ကုိင်စကား ှင့်သေဘင်္ာသူ ကီး
စကား ကုိ နားေထာင် ၏။ 12 ထုိ မိ ဆိပ် ၌ ေဆာင်း ကာလ ပတ်လံးု မ ေန သင့်
ေသာေကာင့်
တဖနလ်ွှတ် ြပန၍် ဖိနတ်ိ မိ ဆိပ်သို့ မီှ ိင်ု လျှင် ၊ ထုိဆိပ်၌ ေဆာင်း ကာလကုိ လနွ်
ေစေသာ်သာ၍ေကာင်းမည်ဟု လူ
အများတို့သည် ဆုိ
က၏။ ဖိ နိ တ် ဆိပ် ကားကေရေတ ကျွနး်၌ ှိ၏။ အေနာက် ေြမာက် သို့ ၎င်း

၊ အေနာက် ေတာင်သို့ ၎င်း မျက် ှာ ြပ ၏။ 13 ေတာင် ေလသည်ြဖည်းညင်း စွာလာ
ေသာအခါ ၊ ယခုမီှ ိင်ုသည်ဟု စိတ်ထင် ှင့်လွှင့်၍၊ ကေရေတ
ကျွနး်နား သို့ ေ ှာက်သွား က၏။ 14ကာလမ ကာ မြမင့်မီှ
ဥ ုကလဒုနု်
အမည် ှိေသာ ေလ
ြပင်း မုနတိ်င်ုး သည်သေဘင်္ာ ကုိ တိက်ု ၍၊ 15 တဟနု်တည်းေဆာင်သွား သြဖင့်၊
သေဘင်္ာ သည် ထုိေလ
ကုိမ ခံ
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ိင်ု ေသာေကာင့်၊ ငါ တို့သည် အားေလျာ့ ၍ ေလတိက်ု ရာ သို့ ပါ လငွ့် က၏။
16 ကေလာေဒ ကျွနး် နား မှာ ေြပးစ ်တင်ွ၊ သမ္မန် ကုိ မပျက်ေစြခင်းငှာပင်ပနး် စွာ
ကိ းစား ၍၊ 17 သေဘင်္ာေပါ်သို့ တင် ပီးလျှင်၊ သေဘင်္ာ ကုိ ခုိင်ခ့ံေစ ြခင်းငှာ ကိ း ှင့်
ပတ်စည်း က၏။ ေသာင် ေပါ် မှာ တင် မည်ကုိလည်း စုိးရိမ် ေသာေကာင့် ရွက် ကုိ
သိမ်း သြဖင့် ေလတိက်ုရာသို့ ပါလငွ့် က၏။ 18 လှုိင်းထအား ကီးေသာေကာင့် အလနွ်
တနုလ်ှုပ်၍၊ နက်ြဖန် ေန၌့ ဝန် ကုိထုတ်ပစ်က၏။ 19 သုံး ရက်ေြမာက်ေသာေန၌့ သေဘင်္ာ
တနဆ်ာ များကုိ ကုိယ်လက် ှင့်ကုိယ်ယူ ၍ ပစ် လိက်ုက၏။ 20 ေန ၊ လ၊ ကယ် နက္ခတ်
တို့ ကုိ တာ ှည် စွာ မ
ြမင် ရ၍ မုိဃ်းသက်မုနတိ်င်ုး အား ကီး ေသးသြဖင့်၊ ကယ်တင် ြခင်းသို့ ေရာက်မည်
ဟု ေြမာ် စရာ အခွင့်အလျှင်း မ ှိ။ 21အစာ ကုိမစားဘဲကာြမင့်စွာ ေနက ပီးမှ၊ ေပါလု
သည် ထုိသူ
တို့၏ အလယ် ၌ ထ ၍၊ အချင်း လူ တို့ ၊ ငါ စကားကုိ နားေထာင် ၍ ကေရေတ
ကျွနး်မှ
မ လွှင့် ဘဲေနလျှင် ဤပျက်စီး ဆုံး ှုံး ြခင်း ှင့်
ကင်းလတ်ွ ရက၏။ 22ယခု တင်ွ စိတ်သက်သာ ြခင်း ှ ိ ကေလာ။့ အေကာင်းမူကား
၊ သေဘင်္ာ ဆုံးြခင်းမှတစ်ပါး သင် တို့တင်ွ
အဘယ်သူ မျှအသက် မဆုံး ရ ၊ 23အဘယ်ေကာင့် နည်းဟူမူကား၊ ငါ ့ ကုိပုိင်ေတာ်
မူ၍၊ ငါကုိးကွယ် ေသာ ဘုရားသခင် ၏ ေကာင်းကင်တမန် သည် ယေန ့
ည ့် တင်ွ ငါ ့အနားမှာ ေပါ်လာ လျက်၊ 24 ေပါလု ၊ သင်သည် မ
စုိးရိမ် ှင့်။ ကဲသာ
ဘုရင် ေ ှ သို့ ေရာက် ရမည်။ သင် ှင့်အတူ ပင်လယ်ကူး ေသာ သူ
အေပါင်း တို့ ကုိ ဘုရားသခင် သည် သင့် အားေပး ေတာ်မူ ပီဟု ဆုိ ၏။ 25 ထုိေကာင့်
အချင်းလတိူု့
သက်သာ ြခင်း ှ ိ ကေလာ။့ ငါ ့ အား မိန ့် ေတာ်မူသည်အတိင်ုးြဖစ် လိမ့်မည်ဟု ငါ
သည်ဘုရားသခင် ကုိ အမီှြပ ၍ ယုံ ြခင်း ှ ိ၏။ 26 သို့ ေသာ်လည်း တစ်စုံတစ်ခု ေသာ
ကျွနး် ေပါ်မှာ သေဘင်္ာတင် ၍ ပျက်ရ မည်ဟုေပါလုဆုိ၏။ 27 တစ်ဆယ်ေလး ရက်
ေြမာက်ေသာေန ့ည ့် ေရာက်
ေသာအခါ ၊ ငါ တို့သည် အာ ဒိ ပင်လယ်တင်ွ
အရပ် ေလးမျက် ှာသို့ လးူလာသွား ကစ ်၊ သနး်ေခါင် အချနိ၌် တစ်စုံတစ်ခု ေသာ
ကမ်း အနးီသို့ ေရာက် လသုည်ဟု သေဘင်္ာသား တို့သည် ထင်မှတ် သြဖင့်၊ 28 ေရကုိစမ်း
လျှင် အလံ
ှစ်ဆယ် ှိသည်ကုိ ေတွ့ က၏။ ထုိမှစုိးစည်း လနွ် ြပနလ်ျှင်၊ တဖန် ေရကုိစမ်း ၍ တ

ဆယ်ငါး လံ ှိသည်ကုိ ေတွ့ က၏။ 29 ေကျာက် ကုိ တိက်ုမိ မည်စုိးရိမ် ေသာေကာင့်
သေဘင်္ာပ့ဲ မှ ေကျာက်ဆူး ေလး လက်ကုိ ချ ၍မုိဃ်းလင်း ပါေစ ဟုဆုေတာင်း က၏။
30သေဘင်္ာသား တို့သည် သေဘင်္ာ ကုိစွန ့်သွား မည် ဟု အ ကံ ှိသည် ှင့်သေဘင်္ာ ဦးသို့
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သွား၍ ေကျာက်ဆူး ချ ဟန် ြပ လျက် သမ္မန် ကုိေလျှာ့ စ ်တင်ွ၊ 31 ေပါလု က၊ ဤသူ
တို့သည် သေဘင်္ာ ေပါ်၌ မ ေန လျှင်
သင် တို့သည် ချမ်းသာ မ ရ ိင်ု ကဟု တပ်မှူး မှစ၍ စစ်သူရဲ တို့ အား ဆုိ ၏။

32 ထုိအခါ စစ်သူရဲ တို့သည် သမ္မန် ကိ း ကုိ ခုတ် ြဖတ်ချ လိက်ု က၏။ 33 မုိဃ်းလင်း
လေုသာအခါ
အစာ ကုိစား ေစြခင်းငှာေပါလု သည် လအူေပါင်း တို့ ကုိတိက်ုတနွး် လျက်၊ သင်တို့
သည် တဆယ်ေလး ရက် ပတ်လံးုေြမာ်လင့် ၍ ယေန တိ့င်ုေအာင်အစာ မစားဘဲ ငတ်မွတ်
လျက်ေန က၏။ 34 ထုိေကာင့် အစာ စား ကေလာ။့ စား
လျှင်ချမ်းသာ ရြခင်းအေကာင်း ြဖစ် လိမ့်မည်။ 35သင် တို့ဆံြခည် တစ်ပင်မျှ မ
ပျက်စီး ရဟုဆုိ ပီးလျှင်၊ ေပါလုသည် မုန ့် ကုိယူ ၍ ထုိသူများေ ှ ၌ ဘုရားသခင်
၏ ေကျးဇူး ေတာ်ကုိ ချးီမွမ်း ပီးမှမုန ့ကုိ်ဖ့ဲ ၍ စား ေလ၏။ 36 ထုိသူ အေပါင်း တို့သည်
လည်း
စိတ်သက်သာ ြခင်း ှ ိ၍ အစာ
ကုိ စား က၏။ 37 ထုိသေဘင်္ာ ၌ ပါေသာ သူ
များ တို့သည် အေရအတက်ွအားြဖင့် ှစ်ရာ ခုနစ်ကျပ်ိ ေြခာက် ေယာက် ှိ သတည်း။

38 ဝ စွာစား ပီးမှ ဆန် စပါးကုိပင်လယ် ထဲသို့ ပစ်ချ ၍ သေဘင်္ာ ကုိေပါ ့ ေစက၏။ 39 မုိ
ဃ်းလင်း ေသာအခါ ထုိအရပ် ကုိ မ
သိ ေသာ်လည်း၊ ေထာင့် ေကွ့တစ်ခု ၌သေဘင်္ာဆိပ် ှ ိ သည်ကုိ ြမင် ေသာေကာင့်၊
သေဘင်္ာ ကုိအထဲ သို့ သွင်း ိင်ု လျှင် သွင်း မည်ဟု အ ကံ ှိ က၏။ 40 ေကျာက်ဆူး တို့ ကုိ
လွှတ် ၍ ပင်လယ် ထဲသို့ ချ လိက်ု ပီးမှ တက်မ တို့ ကုိ ဆုိင်းေသာ ကိ း များကုိ ြဖည် ၍၊
ရွက် ကုိေလ၌ြဖန ့် ဖွင့်လျက် ကမ်း နားသို့
တိက်ု သွား က၏။ 41 ေရ ဆုိင်ရာသို့ ေရာက် လျှင်၊ သေဘင်္ာ ကုိေသာင် ေပါ်မှာတင်
ေစ၍
ဦး မ လှုပ်ဘဲေန သြဖင့် ပ့ဲ
ကုိလှုိင်း တံပုိး ိုက် ေသာေကာင့်
ကျ ိ း ၏။ 42 ထုိအခါ အကျ ်းခံ ေသာသူ တို့သည် ကုနး်သို့ ကူး
၍ ေြပး မည်ကုိ စုိးရိမ်ေသာေကာင့် စစ်သူရဲ တို့သည် သတ် မည်ဟအု ကံ ှိ က၏။

43တပ်မှူး သည်ေပါလု ကုိ ချမ်းသာ ေစြခင်းငှာအလို ှ ိ သြဖင့်၊ စစ်သူရဲ တို့၏အ ကံ ကုိ
ြမစ်တား ၍၊ ကူး
ိင်ု ေသာ သူ
တို့သည် အရင် ဆင်း ၍ ကုနး် သို့
သွား ေစြခင်းငှာ၎င်း ၊ 44 ကင်း ေသာသူ တို့သည် ပျ ်ြပား မှစ၍သေဘင်္ာ တနဆ်ာ
များကုိ စီးေစြခင်းငှာ၎င်း၊ စီရင် ေလ၏။ ထုိသို့
လအူေပါင်း တို့သည် ေဘး
ှင့်လတ်ွ၍ ကုနး် ေပါ်သို့ ေရာက် က၏။
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28
1 ကုနး်ေပါ်သို့ ေရာက်ေသာအခါ၊ ထုိကျွနး် ကား ေမလိေတ
ကျွနး်ြဖစ် သည်ကုိ သိ က၏။ 2 မုိဃ်းရွာ ၍ ချမ်း ေသာေကာင့် လူ ို င်း တို့သည် မီး
ေမွး ပီးလျှင်၊ ငါ တို့အေပါင်း ကုိ လက်ခံ ၍ အထူးသြဖင့်ေကျးဇူး ြပ က၏။ 3 ေပါလု
သည် ထင်း ကုိစုသိမ်း ၍ မီး
ေပါ်မှာ ထည့် စ ်တင်ွ၊ ေ မဆုိး သည်မီး ေငွ့ထဲက ထွက် ၍ ေပါလု ၏ လက် ကုိ တယ်ွ
လျက်ေန၏။ 4 ထုိလူ ို င်း တို့သည်ြမင် လျှင်၊ ဤ
လူ ကား၊ လူ
အသက်ကုိ သတ်ေသာသူ အမှန် ြဖစ် ၏။ ပင်လယ် ေဘးမှ
လတ်ွ ေသာ်လည်း၊ အသက် ှင်ေစြခင်းငှာတရား သည် အခွင့် မ ေပးဟု အချင်းချင်း
ဆုိ က၏။ 5 ေပါလသုည်ေ မ ကုိမီး ထဲသို့ ခါချ ၍
အဘယ်
ေဘး မျှမသင့် ။ 6 သူသည်တစ်ကုိယ်လံးုေရာင် မည်၊ တခဏြခင်း
တင်ွလဲ ၍ေသ မည်ဟု ထုိသူ
တို့သည်ကာြမင့် စွာ ငံလ့င့် ေသာ်လည်း၊ သူ
၌မေကာင်းေသာ အြပစ် တစ်စုံတစ်ခုကုိမျှ မ
ြမင် လျှင် သေဘာ
ေြပာင်းလဲ၍ ဤသူ
ကားနတ် ဘုရား
ြဖစ် သည်ဟု ဆုိ က၏။ 7 ထုိ အရပ် ှင့်မ နးီမေဝးပုဗလိ
အမည် ှိေသာကျွနး် သူ ကီး ၏ ေနရာ
ှိ ၏။ ထုိ
သူ ကီးသည် ငါ တို့ ကုိလက်ခံ ၍၊ သုံး
ရက် ပတ်လံးုေကာင်းမွန်စွာ လပ်ုေကျွး ြပ စုေလ၏။ 8 ပုဗလိ မင်း၏အဘ သည်
ဖျားနာ ှင့်
ဝမ်းကျေသွးသွနန်ာ စဲွ ၍၊ တံးုလံးု
ေနသည်ကုိ ေပါလု ဝင် ၍
ဆုေတာင်း
ပီးမှ၊ သူ့
အေပါ်၌ လက် တင် ၍ အနာ ကုိ ငိမ်းေစ၏။ 9ဤသို့ ြပ ေသာေကာင့်၊ ထုိကျွနး် ၌
အနာ ေရာဂါစဲွ ေသာအြခား သူ ှိသမျှတို့သည် လာ
၍
ချမ်းသာ ြခင်းကုိ ရက၏။ 10 ထုိသူ တို့သည် များစွာ ေသာ လက်ေဆာင် တို့ ကုိ ေပး
၍ ၊ ငါ တို့သည် လွှင့်ြပနေ်သာအခါ ၊ ရိက္ခာ
များကုိ လည်း
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သေဘင်္ာေပါ်သို့တင် က၏။ 11 သုံး လ လနွ် လျှင်၊ နတ်သား အ မာတို့၏ ုပ်တု ပါ
ေသာ ထုိကျွနး် ၌
ေဆာင်း ကာလပတ်လံးုေနခ့ဲဘူးေသာ အာေလဇန ဒိ္ သေဘင်္ာ ကုိငါတို့သည် စီး ြပန၍်၊

12 သုရကုတ် မိ သို့ ဆုိက် လျှင် သုံး
ရက် ေန က၏။ 13 ထုိ မိ မှ လွှင့်ြပန၍် ဝုိက် သွားသြဖင့်၊ ေရဂျ န် မိ သို့
ေရာက် ၍တစ် ရက် ေန ပီးမှ ေတာင် ေလလာ ေသာေကာင့်၊ ှစ် ရက်တင်ွေပါတေယာ
လိ
မိ သို့ ေရာက် က၏။ 14 ထုိ မိ ၌
ညီအစ်ကုိ အချ ိ တို့ ကုိေတွ့ ၍ ခုနစ် ရက်
ေန ကပါဟု သူ
တို့သည်ေတာင်းပန် သည် အတိင်ုးေန ပီးမှ၊ ေရာမ
မိ သို့
ခရီးသွား က၏။ 15 ေရာမ မိ သားညီအစ်ကုိ တို့သည် ငါ တို့လာေကာင်း ကုိ ကားသိ
လျှင်၊ ခရီးဦး ကိ ြပ အံေ့သာငှာ အချ ိ တို့ သည် အပ္ပိ
ေဈး တိင်ုေအာင် ၎င်း ၊ အချ ိ တို့သည် သုံး
စရပ် တိင်ုေအာင်၎င်းလာ က၏။ ေပါလု သည် ထုိသူ
တို့ ကုိ ြမင် လျှင်၊ ဘုရားသခင် ၏ေကျးဇူး ေတာ်ကုိ ချးီမွမ်း၍ စိတ်သက်သာ ြခင်းသို့
ေရာက်ေလ၏။ 16 ေရာမ မိ သို့ ေရာက် ကေသာအခါ တပ်မှူးသည် အကျ ်းခံေသာသူ
တို့ ကုိ ကုိယ်ရံေတာ်မှူး၌ အပ်ေလေသာ်၊ ေပါလု သည်မိမိ ကုိေစာင့် ေသာစစ်သူရဲ တစ်
ေယာက် ှင့်အတူ မိမိ အလိအုေလျာက်ေန ရေသာ အခွင့် ကုိရ၏။ 17 သုံးရက် လနွ်
ေသာအခါ ၊ ေပါလု သည် ယုဒ
လူ အ ကီးအကဲ တို့ ကုိ ေခါ် ၍စုေဝးေစ ပီးလျှင်၊ ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ အကျွ ်ပ်ု သည်ယုဒ
လမူျ ိ း ကုိ မ
ြပစ်မှား ၊ မိ
စ ်ဘဆက်ကျင့်ေသာထုံးတမ်း ကုိ မပယ်ေသာသူြဖစ် လျက်ပင်၊ ေယ ု ှလင် မိ
သားတို့သည် အကျွ ်ပ်ုကုိ အကျ ်း ထား၍ ေရာမ
လတိူု့ လက် သို့
အပ်လိက်ု က၏။ 18 ေရာမလူ တို့သည် အကျွ ်ပ်ု ကုိစစ်ေကာ ပီးမှ၊ ေသ
ထုိက်ေသာ အြပစ် တစ်စုံတစ်ခု ကုိမျှ မေတွ့ သြဖင့်
လွှတ် ြခင်းငှာအလို ှ ိ က၏။ 19 ထုိအလိကုိုယုဒ လတိူု့သည် ဆီးတား
ေသာအခါ ၊ ကဲသာ
ဘုရင်၏ အယူ
ေတာ်ခံပါမည်ဟုအကျွ ်ပ်ုဆုိ ရ၏။ ထုိသို့ ဆုိေသာ်အမျ ိးသား ချင်းတို့ ကုိ အြပစ်တင်
စရာ တစ်စုံတစ်ခု ှိ ေသာေကာင့် ဆုိသည်မ ဟတ်ု။ ထုိေကာင့် သင် တို့ ကုိ ြမင် ၍
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ှ တ်ဆက် ြခင်းငှာအကျွ ်ပ်ုေခါ် ပါ ပီ။ 20 ဣသေရလ အမျ ိး၏ေြမာ်လင့် ရာအတက်ွ
ေကာင့်၊ အကျွ ်ပ်ုသည် ဤ
သံ ကိ း ှင့် ချည်ေ ှာင် ြခင်း ကုိ ခံရပါ၏ဟု ေြပာဆုိ လျှင်၊ 21 ထုိသူတို့ က၊ သင်
၏အေကာင်း ကုိ ကားလိက်ုေသာစာ ကုိ ယုဒ
ြပည်မှ အကျွ ်ပ်ု တို့မ ရ က။ ထုိြပည်မှ လာ
ေသာ ညီအစ်ကုိ တို့တင်ွ အဘယ်သူ မျှ သင် ၌ အြပစ် ှိေ ကာင်း ကုိ မ
ကား မေြပာပါ။ 22 သို့ ေသာ်လည်းဤ ဘာသာ သည် အရပ်ရပ် တို့ ၌ က့ဲရဲ
အြပစ်တင် ြခင်း ကုိ ခံ ရ ေသာ ဘာသာ ြဖစ် သည် ကုိ အကျွ ်ပ်ု တို့ သိ ကသည်
ြဖစ်၍သင်၏အယူဝါဒ ကုိ သင် သည် ကုိယ်တိင်ု ေဖါ် ြပေသာစကား ကုိ အကျွ ်ပ်ု
တို့သည် နားေထာင်သင့် သည်ထင်ပါ၏ဟု ဆုိ ကလျှင်၊ 23 ေနရ့က် ကုိချနိး်ချက် ၍
လမူျား တို့သည်ေပါလု
တည်းခုိ ရာ အရပ်သို့
လာ ကသည် ှိေသာ်၊ ေပါလသုည် ဘုရားသခင် ိင်ုငံ ေတာ် အေကာင်းကုိသက်ေသခံ
သြဖင့်၎င်း၊ ထုိသူ
တို့သည် ေယ ှု ၏အေကာင်း များကုိ ယုံ ကည်ေစြခင်းငှာ၊ ေမာေ ှ ၏ပညတ္တိ
ကျမ်း ှင့်
အနာဂတ္တ ိ ကျမ်းတို့ ကုိ အမီှြပ ၍ ြဖားေယာင်း ေသွးေဆာင်သြဖင့်၎င်း၊ နနံက် အချနိ်
မှစ၍ ည အချနိ်တိင်ုေအာင် ထုတ်ေဖါ် ေဟာေြပာေလ၏။ 24 အချ ိ တို့သည် ေပါလု
၏စကားကုိ ယုံ
က၏။ အချ ိ တို့သည် မ ယုံဘဲေနက၏။ 25 ထုိသို့ အချင်းချင်း သေဘာ ကဲွြပား၍

သွား က၏။ သွားကစ ်တင်ွ ေပါလု သည် စကား
တစ် ခွနး်ကုိ ေြပာ လိက်ု သည်မှာ၊ သန ့် ှ င်း ေသာ ဝိညာ ် ေတာ်သည် ပေရာဖက်
ေဟ ှာယ အားြဖင့် မိန ့် ေတာ်မူချက်ဟမူူကား၊ 26သင်တို့သည် ကား လျက်ပင်အနက်
ကုိ နား
မ လည်ဘဲ ကား ကလိမ့်မည်။ ြမင် လျက်ပင် အာ ံု
မ ြပ ဘဲ ြမင် ကလိမ့်မည်ဟု ထုိ
လမူျ ိ း ှ ိရာသို့ သွား ၍ေြပာ ေလာ။့ 27အေကာင်းမူကား ၊ သူတို့မျက်စိ မ ြမင် ၊ နား
မကား ၊ စိတ် ှလံးုမသိ ၊ အကျင့် မေြပာင်းလဲသူ တို့အနာ
ေရာဂါကုိ ငါမ ငိမ်းေစရသည်တိင်ုေအာင်သူတို့၏ စိတ် ှလံးုသည် မုိက် လျက်၊ နား
သည်ထုိင်း လျက်၊ ကုိယ် မျက်စိ ကုိပိတ် လျက် ှိ က၏ဟငုါ တို့ ဘုိးေဘး များအား
ေလျာက်ပတ်စွာ မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 28 ထုိေကာင့် ဘုရားသခင် ၏ ကယ်တင် ေတာ်မူ
ြခင်း ေကျးဇူးေတာ်ကုိ တစ်ပါး အမျ ိးသားတို့အား ေပး
လိက်ု သည်ြဖစ်၍ ၊ သူ
တို့သည်နားေထာင် မည်အရာကုိ သင် တို့ သိမှတ် ကေလာဟ့၊ု 29 ေပါလေုြပာဆုိ ပီးမှ၊
ယုဒလူတို့သည် သွား၍ အချင်းချင်းများစွာေသာ ေဆွးေ းွ ှးီေ ှာြခင်း ှ ိ က၏။ 30 ထုိ
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ေနာက်မှေပါလသုည် ှစ် ှစ်ပတ်လံးု မိမိ ငှား ေသာ အိမ်၌ ေန သြဖင့်၊ မိမိ
ထံသို့ လာ ေသာ သူ
အေပါင်း
တို့ ကုိ ဧည့်ခံ ၍ ၊ 31 အဘယ်သူမျှမ ြမစ်တားဘဲ၊ ဘုရားသခင် ၏ ိင်ုငံ ေတာ်
အေကာင်းကုိအတည့်အလင်း ေဟာေြပာ ၍၊ သခင် ေယ ှု ခရစ် ၏ အေကာင်း များကုိ
သွနသ်င် ြပသလျက်ေန၏။
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ေရာမဩဝါဒစာ။
1လဇူာတိ အားြဖင့် ဒါဝိဒ် အမျ ိး ြဖစ် ေတာ်မူထေသာ၊ 2 ေသ ြခင်းမှထေြမာက် ေတာ်
မူ၍၊ 3သန ့် ှ င်း ေသာဝိညာ ် အားြဖင့် ၊ 4တနခုိ်း ှင့်တကွ ဘုရားသခင် ၏သား ေတာ်
ထင် ှားြဖစ်ေတာ်မူေသာ ငါ တို့သခင် ေယ ှု ခရစ် တည်းဟေူသာမိမိ သား ေတာ်ကုိ
အေကာင်း ြပ ၍ ဘုရားသခင် သည် ေ ှးကမိမိ ပေရာဖက် များအားြဖင့် ၊ သန ့် ှ င်း
ေသာ ကျမ်းစာ ၌
ဂတိ ထားေတာ်မူေသာ ဧဝံေဂလိ
တရားကုိ ေဟာေစြခင်းငှာ၊ ေရွးချယ် ခဲွထား၍ တမန်ေတာ် အရာ၌ ခန ့ထ်ား ေသာ
ေယ ှု ခရစ် ၏ ကျွန် ငါေပါလု သည်၊ 5 ဘုရားသခင် ချစ် ေတာ်မူ၍ ၊ 6သန ့် ှ င်း သူ
အရာ၌ ခန ့ထ်ား ေသာ ေရာမ
မိ သူ မိ သားအေပါင်း တို့ ကုိ ကားလိက်ုပါ၏။ 7သခင် ေယ ှု ခရစ် ှင့် ငါ တို့အဘ

တည်းဟေူသာဘုရားသခင့် အထံေတာ်က ေကျးဇူး ေတာ် ှင့်
ငိမ်သက် ြခင်းသည် သင် တို့ ၌ ှိပါေစေသာ။ သခင်ေယ ှု ခရစ် ၏ နာမေတာ်

ကုိ အမီှြပ ၍ လမူျ ိ း အေပါင်း တို့သည် ယုံကည် နားေထာင် ေစြခင်းငှာ ။ ထုိသခင်
ထံ၌ေကျးဇူး ေတာ် ှင့် တမနေ်တာ်အရာကုိ ငါတို့သည် ခံရ
က ပီ။ ထုိသခင်ေခါ်
ထားေတာ်မူေသာသင် တို့သည်လည်း
ထုိလမူျ ိ း တို့ ၌
အပါအဝင်ြဖစ် က၏။ 8သင် တို့၏ယုံကည် ြခင်းအရာသည် ေြမ တြပင်လံးု၌
အ ှ ံအြပား ေကျာ်ေစာ သည်ြဖစ်၍၊ သင်တို့ အေကာင်း ေကာင့် ေယ ှု ခရစ် အားြဖင့်
၊ ငါ ၏ဘုရားသခင် ေကျးဇူး ေတာ်ကုိ ေ ှးဦးစွာ ငါချးီမွမ်း၏။ 9 ငါသည်သင် တို့ ကုိ မ
ြခားမလပ် ေအာက်ေမ့ ၍ အစ ်မြပတ် ဆုေတာင်း ပဌနာြပ သည်ဟု သား
ေတာ်၏ ဧဝံေဂလိ
တရားကုိ ေဟာလျက်၊ အမှုေတာ်ကုိ စိတ် ဝိညာ ် ှင့်တကွ ငါေဆာင်ရွက် ၍ ငါ
ကုိးကွယ် ေသာ ဘုရားသခင် သည် ငါ ၏သက်ေသခံ ြဖစ် ေတာ်မူ၏။ 10 မ ကာမ
ြမင့် မီှ ဘုရားသခင် အလို ေတာ်အားြဖင့် အဆင်သင့်၍၊ သင် တို့ ှ ိ ရာ သို့ ငါလာ ရ
ေသာ အခွင့် တစ်စုံတစ်ခု ှိပါမည်အေကာင်း ဆုေတာင်း ပဌနာြပ ၏။ 11သင် တို့သည်
မဲြမံ ခုိင်ခ့ံမည့်အေကာင်း ၊ ငါသည် သင် တို့ ၌ ဝိညာ ် ဆု ေကျးဇူးတစ်စုံတစ်ခု ကုိ
အပ်ေပး ြခင်းငှာ ၊ သင် တို့ ကုိအလနွ် ေတွ့ြမင် ချင်ပါ၏။ 12 ထုိသို့ ဆုိေသာ်၊ ငါ ှင့်
သင် တို့သည် ယုံကည် ေသာ အားြဖင့် အချင်းချင်း အားရ သက်သာြခင်းသို့ ေရာက်
က မည်အေကာင်း ကုိ ဆုိလိသုတည်း။ 13 ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ ငါသည်အြခား ေသာတစ်ပါး
အမျ ိးသားတို့တင်ွ
အကျ ိး ကုိရ သက့ဲသို့ သင် တို့တင်ွ လည်း
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အကျ ိးတစ်စုံတစ်ခုကုိရြခင်းငှာ ၊ သင် တို့ ှ ိရာသို့ သွား မည်ဟု အဖနဖ်န် အ ကံ ှိ
ေ ကာင်း ကုိ သင် တို့မ သိဘဲေနေစြခင်းငှာငါအလို မ ှိ၊ ထုိသို့အ ကံ ှိေသာ်လည်း၊ ယခု
တိင်ုေအာင် ြမစ်တား ေသာ အေကာင်း ှိ၏။ 14 ေဟလသလြူဖစ်ေစ၊ လူ ို င်း ြဖစ်ေစ၊
ပညာ ှိ ြဖစ်ေစ၊ ပညာ
မ့ဲြဖစ်ေစ၊ လအူမျ ိးမျ ိ းတို့၏ေကး သည် ငါ၌တင် လျက် ှိ၏။ 15 သို့ ြဖစ်လျှင် ၊ ငါ
တတ် ိင်ုသမျှ အတိင်ုး ေရာမ
မိ သားြဖစ်ေသာသင် တို့အား ဧဝံေဂလိ
တရားကုိ ေဟာြခင်းငှာေစတနာ စိတ် ှိ၏။ 16 ငါသည်ခရစ်ေတာ်၏ ဧဝံေဂလိ
တရားေကာင့် ၊ ှက်ေကာက် ြခင်းမ ှိ။ အေကာင်းမူကား ၊ ထုိတရားသည် ေ ှးဦးစွာ
၌ ယုဒ
လ၊ူ ေနာက်၌ ေဟလသ
လ၊ူ ယုံကည်သမျှေသာသူအေပါင်း တို့ ကုိ ကယ်တင် ေစေသာ ဘုရားသခင် ၏တနခုိ်း
ေတာ်ြဖစ် ၏။ 17အဘယ်သို့ ြဖစ်သနည်းဟမူူကား ၊ ေြဖာင့်မတ် ေသာသူ သည် ယုံကည်
ြခင်းအားြဖင့် အသက် ှင်လိမ့်မည်ဟု ကျမ်းစာလာ သည် ှင့်အညီ ၊ ယုံကည် ြခင်း၌
တည်ေသာဘုရားသခင် ၏ ေြဖာင့်မတ် ြခင်းတရားသည်၊ ယုံကည် ြခင်းအဘို့ အလိုငှာ
ဧဝံေဂလိ
တရားအားြဖင့် ထင် ှား လျက် ှိ၏။ 18သမ္မာတရား ကုိအဓမ္မ ြဖင့်
ဆီးတား ှပ်ိစက်ေသာ သူ
တို့ ြပ တတ်ေသာ ဘုရားမ့ဲ
ေနြခင်းအမှု၊ တရားကုိ လနွက်ျ းြခင်း အမှုအမျ ိးမျ ိ း တို့ တစ်ဘက် ၌ဘုရားသခင်
၏ အမျက် ေတာ်သည်ေကာင်းကင် မှ
ထင် ှား လျက် ှိ၏။ 19အဘယ်ေကာင့် နည်းဟမူူကား၊ သိ
အပ်ေသာဘုရားသခင် ၏ အေကာင်း အရာတို့သည် သူ
တို့တင်ွ
ထင် ှား လျက် ှိ ၏။ ဘုရားသခင် သည် သူ
တို့အား ြပ ေတာ်မူ ပီ။ 20အဘယ်သို့ နည်းဟမူူကား၊ ဖနဆ်င်း ေတာ်မူေသာ အရာများ
ကုိ ေထာက် ှုသြဖင့် ၊ ထာဝရ
တနခုိ်း ေတာ် ှင့်
ထာဝရ အြဖစ်ေတာ်တည်းဟေူသာမျက်ြမင် မရေသာ ဘုရားသခင်၏ အရာတို့သည်
ကမ္ဘာ
တည်
သည်ကာလမှစ၍ ထင် ှား လျက် ှိ က၏။ ထုိေကာင့် သူ တို့သည် ကုိယ်အြပစ်ကုိ မ
ဖုံး ိင်ုရာ။ 21အေကာင်းမူကား ၊ ထုိသူတို့သည် ဘုရားသခင် ကုိ သိ
လျက်ပင်၊ ဘုရားသခင် ကုိချးီမွမ်း သင့်သည် အတိင်ုး
မ ချးီမွမ်းေကျးဇူးေတာ်ကုိလည်းမ သိမမှတ်၊ အချည်း ှးီ ေတးွဆ ြခင်း၊ သတိ
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မ ှိေသာစိတ် ှလံးုမုိက်မဲ ြခင်းသို့ ေရာက်က၏။ 22 ပညာ ှိ ေယာင်ေဆာင်လျက် ှင့်
လမုိူက်အရာ၌ တည် ကသည် ြဖစ်၍၊ 23 မ ေဖာက်ြပနမ်ပျက်စီး ိင်ုေသာ ဘုရားသခင်
၏ ဂုဏ် ေတာ်ကုိပယ် လျက် ၊ ေဖာက်ြပန် ပျက်စီးတတ်ေသာလူ ၏ ုပ်တု ၊ သား
ငှက် အစ ှိ ေသာ တာွး တတ် ေသာ တိ စ္ဆာန၏် ု ပ်တု ကုိ ဘုရားသခင် အရာ၌
ချးီေြမာက်က၏။ 24 ထုိေကာင့် သူ တို့သည် မိမိ
တို့ ကုိယ် ကာယ၏ အသေရကုိ အချင်းချင်း ှုတ်ချ မည်အေကာင်း၊ ဘုရားသခင်
သည် သူ
တို့ ကုိသူ တို့၏ ကိေလသာ
စိတ် ညစ်ည း ြခင်းလက်သို့
အပ် လိက်ုေတာ်မူ၏။ 25 သူတို့သည် မှန် ေသာဘုရားသခင့် အရာ၌ အမှား ကုိထား
လျက်၊ ဖနဆ်င်း တတ်ေသာ သခင် ကုိပယ် ၍ ဖနဆ်င်း အပ်ေသာအရာကုိ ဝတ်ြပ
ကုိးကွယ် ေသာသူ ြဖစ်က၏။ ထုိသခင် သည် ထာဝရ
မဂင်္လာ ှိ ေတာ်မူ၏။ အာမင် 26 ထုိသို့ ြပ ကေသာေကာင့်
ဘုရားသခင် သည် သူ
တို့ ကုိ ှက်ေကာက် ဘွယ်ေသာ ကိေလသာ
လက်သို့
အပ် လိက်ုေတာ်မူ၏။ အဘယ်သို့ နည်းဟမူူကား ၊ မိနး်မ တို့သည် ပကတိ
ထုံးစံကုိစွန ့် ၍၊ ပကတိ
ှင့် ဆန ့က်ျင်ဘက် ထုံးစံကုိ
လိက်ု က၏။ 27 ထုိအတူ ၊ ေယာက်ျား တို့သည်လည်း
မိနး်မ ှင့် ဆက်ဆံ ြခင်းပကတိ ထုံးစံကုိစွန ့် ၍ အချင်းချင်း ကိေလသာ စိတ်ပူေလာင်
သြဖင့်၊ ှက်ေကာက် ဘွယ်ေသာအမှုကုိ ေယာက်ျား ချင်း ြပ လျက် ၊ မိမိ
တို့ မှားယွင်း ြခင်း ှင့်
အေလျာက်
မိမိ တို့အြပစ် ဒဏ်ကုိ ခံရ က၏။ 28 ထုိသူတို့သည် ဘုရားသခင် ကုိ မ
သိ မမှတ် လို သည်ြဖစ်၍ ၊ မ
ေလျာက်ပတ် ေသာ အမှု ကုိ ြပ ေစမည် အေကာင်း၊ ဘုရားသခင် သည် သူ
တို့ ကုိ ေမာဟ
လက် သို့
အပ် လိက်ုေတာ်မူသည် ှင့်အညီ ၊ 29 သူတို့သည်အလံးုစုံ ေသာ အဓမ္မ
ကျင့်ြခင်း၊ မတရား
ေသာ ေမထုနကုိ်ြပ ြခင်း၊ ဆုိးညစ် ြခင်း၊ ေလာဘ
လနွက်ျ းြခင်း၊ မနာလို
ြခင်း၊ ြင စူ ြခင်း၊ လူ
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အသက်ကုိ သတ်ြခင်း၊ ရနေ်တွ့ ြခင်း၊ လှည့်ြဖား ြခင်း၊ သူတစ်ပါး ကုိ ြမင်ပျင်းြခင်း
တို့ ှင့်ြပည့်စုံေသာသူ၊ ေချာစား ေသာသူ၊ 30 ဆဲေရး ေသာသူ၊ ဘုရားသခင် ကုိမုနး်ေသာ
သူ၊ ကမ်းတမ်း ေသာသူ၊ မာန
ေထာင်လွှားေသာသူ၊ ဝါကား
ေသာသူ၊ မတတ် ေကာင်းေသာ အတတ်ကုိစီရင် ေသာသူ၊ မိဘ
စကားကုိ နားမေထာင် ေသာသူ၊ သတိမ ှိ ေသာသူ၊ သစ္စာ ပျက်ေသာသူ၊ 31 မိဘ
သားမယားစသည်တို့ ကုိ မ
ချစ်ေသာသူ၊ ရန် ငိ းထားေသာသူ၊ သနား ြခင်းက ုဏာစိတ်မ ှိေသာသူြဖစ် က၏။

32 ထုိသို့
ကျင့် ေသာသူ တို့သည် ေသ
ြပစ်ကုိခံထုိက် သည်ဟု ဘုရားသခင် စီရင် ေတာ်မူေကာင်းကုိ ထုိသူ
တို့ သည် သိ
လျက် ပင်ကုိယ် တိင်ု ကျင့် သည်သာမက ၊ ထုိသို့ ကျင့် ေသာ သူ တို့ ၌ အားရ
ဝမ်းေြမာက်က၏။

2
1 သူတစ်ပါး ကုိ စစ်ေကာ စီရင်တတ်ေသာသူ ၊ သင်သည်ကုိယ်အြပစ်ကုိ မ
ဖုံး ိင်ုရာ။ အေကာင်းမူကား ၊ သင်သည်စစ်ေကာစီရင်ေသာအမှုကုိပင်ကုိယ်တိင်ုြပ
သည်ြဖစ်၍ ၊ သူတစ်ပါး ကုိ စစ်ေကာ စီရင်သည်တင်ွ
ကုိယ် အြပစ် ှိေ ကာင်းကုိ စီရင် ဆုံးြဖတ်ရာေရာက်၏။ 2 ဘုရားသခင် သည် ထုိသို့
ြပ ေသာသူ တို့ ကုိ စီရင် ေတာ်မူြခင်းအရာ သည် သမ္မာတရား
ှင့် ညီသည် ကုိ ငါတို့ သိ က၏။ 3 ထုိသို့ ေသာအမှု ကုိကုိယ်တိင်ု ြပ လျက် ပင်၊

သူတစ်ပါးြပ သည်ကုိ စစ်ေကာ စီရင်ေသာသူ ၊ သင် သည် ဘုရားသခင် စီရင် ေတာ်မူ
ြခင်း ှင့်
လတ်ွ မည်ဟု ထင်မှတ် သေလာ။ 4 ဘုရားသခင် ၏ ေကျးဇူးေတာ်သည် သင့် ကုိ
ေနာင်တ လမ်းသို့
ေသွးေဆာင် သည်ကုိ မ
သိမမှတ်ဘဲ၊ ကယ်ဝ စွာေကျးဇူး ြပ ေတာ်မူြခင်း၊ သည်းခံ ေတာ်မူြခင်း၊ စိတ် ှည်
ေတာ်မူြခင်းတို့ ကုိ မထီမ့ဲြမင် ြပ သေလာ။ 5 ထုိသို့ ြပ လျှင်စိတ် ခုိင်မာ ၍
ေနာင်တ မရသည် ှင့်အညီ ေဒါသ ေန ့တည်းဟေူသာဘုရားသခင် ၏ တရား
ေတာ်ထင် ှား ေသာေန၌့
ကုိယ် ခံစရာဘို့ အမျက် ေဒါသကုိ ဆည်းပူး သေလာ။ 6 ဘုရားသခင် သည် လအူသီး
သီး
တို့အား မိမိ
တို့အကျင့် ှင့် အေလျာက်အကျ ိးအြပစ်ကုိ ဆပ်ေပး ေတာ်မူလတံ၊့ 7 ေကာင်း ေသာ
အကျင့် ကုိ အ မဲ ကျင့်၍ ၊ ဘုနး်
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အသေရ ကုိ၎င်း ၊ မ
ေဖာက်ြပနေ်သာဇာတိကုိ၎င်း ၊ ှာ ေသာသူ တို့အား ထာဝရ
အသက် ကုိ ေပးေတာ်မူလတံ၊့ 8 ြငင်းဆန် ေသာသေဘာ ှိ၍ ၊ သမ္မာတရား
ကုိ နား
မေထာင်ဘဲ မတရား
သြဖင့် ကျင့်ေသာသူ တို့ ကုိကား ၊ ြပင်းစွာေသာ ေဒါသ အမျက်ထွက် ေတာ်မူလတံ၊့

9 ေ ှးဦးစွာ ၌ ယုဒ
လ၊ူ ေနာက် ၌ေဟလသလ၊ူ ဆုိးညစ် ေသာအမှုကုိ ြပ ေသာသူ ှိသမျှ တို့သည် ကီးစွာ
ေသာ ဆင်းရဲ ဒကု္ခေဝဒနာ ကုိ ခံရကလတံ၊့ 10 ေ ှးဦးစွာ ၌ယုဒ လ၊ူ ေနာက် ၌ေဟလသ
လ၊ူ ေကာင်း ေသာ အကျင့်ကုိကျင့် ေသာသူ ှိသမျှ တို့သည် ဘုနး် အသေရ ချမ်းသာ
ကုိ ခံစားရ ကလတံ။့ 11 ဘုရားသခင် သည် အဘယ်သူ၏မျက် ှာ ကုိ မျှမှတ် ေတာ်မ
မူ။ 12 ပညတ် တရားကုိ မသိဘဲြပစ်မှား ေသာ သူ
တို့သည် ပညတ် တရားမ့ဲပျက်စီး ြခင်းသို့ ေရာက် ကလိမ့်မည်။ ပညတ် တရားကုိ သိ
လျက် ပင် ြပစ်မှား ေသာ သူ
တို့သည် ပညတ် တရား၏ စီရင် ြခင်းကုိ ခံရ ကလိမ့်မည်။ 13 အေကာင်းမူကား ၊
တရား
နာ ေသာသူသည် ဘုရားသခင် ေ ှ ၌ ေြဖာင့်မတ် သည်မ ဟတ်ု။ တရား
ကုိ ကျင့် ေသာသူသာလျှင်
ေြဖာင့်မတ် ရာသို့ ေရာက်လိမ့်မည်။ 14သာသနာပ လတိူု့သည် ပညတ် တရားေတာ်ကုိ
မ
သိ ဘဲ၊ ကုိယ်အလိအုေလျာက် တရား ေတာ်ကုိ ကျင့် ေသာအခါ ၊ သူ
တို့သည် ပညတ် တရားေတာ်ကုိ မ
သိ ဘဲ၊ ကုိယ် ကျင့်တရားကုိ အမီှြပ သြဖင့်၎င်း၊ 15 ကုိယ်ကုိကုိယ် သိေသာစိတ် ှလံးု
သည် သက်ေသခံ သြဖင့် ၎င်း ၊ အချင်းချင်း ေဆွးေ းွဆင်ြခင် ၍ အြပစ်တင် လျက် ၊
လွှတ် လျက်ေနသြဖင့်၎င်း၊ မိမိ
တို့ စိတ် ှလံးုထဲ၌ မှတ်သား ေသာ တရား
၏အကျ ိး ကုိ ထင် ှား စွာ ြပက၏။ 16 ငါ ေဟာေြပာေသာ ဧဝံေဂလိ
တရားအတိင်ုး ၊ ဘုရားသခင် သည် ေယ ှု ခရစ် အားြဖင့် လူ တို့၏ မ
ထင် ှားေသာအမှုအရာတို့ ကုိ စစ်ေကာ စီရင်ေတာ်မူေသာေန ့၌ ထုိသို့ စီရင်ေတာ်မူလ
တံ။့ 17သင် သည် ယုဒ
လဟူု သမုတ် ြခင်းကုိ ခံေသာသူ၊ ပညတ် တရားေတာ်ကုိ ကုိးစား
ေသာသူ၊ ဘုရားသခင် ကုိ အမီှြပ ၍
ဝါကား ေသာသူ၊ 18အလို ေတာ်ကုိသိ ေသာသူ၊ ပညတ် တရားေတာ်ကုိ ေလက့ျက်
သြဖင့် ြခားနား ေသာအရာ တို့ ကုိ ပုိင်းြခား ထား တတ်ေသာသူြဖစ်သည် ှင့် ၊ 19လကူနး်
တို့အား လမ်းြပ ေသာသူ၊ ေမှာင်မုိက် ၌
ေနေသာသူ တို့ ကုိ လင်း ေစေသာသူ၊ 20လမုိူက် တို့ ကုိ ဆုံးမ
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တတ်ေသာသူ၊ သူငယ် တို့ ကုိ နည်းေပး ေသာသူ၊ ပညတ် တရားေတာ်အားြဖင့် ပညာ
ကုိ ၎င်း ၊ သမ္မာတရား
ကုိ၎င်းြဖစ်သည်ဟ၍ူ၊ ကုိယ်ကုိထင်မှတ် တတ်သည်မှနလ်ျှင်၊ 21 သူတစ်ပါး ကုိဆုံးမ
လျက်ပင်ကုိယ် ကုိ မ
ဆုံးမ သေလာ။ သူ့ဥစ္စာကုိ မ
ခုိး ှင့်ဟတုရား ေဟာလျက်ပင် ကုိယ်တိင်ုခုိး သေလာ။ 22သူ့ မယားကုိ မ
ြပစ်မှား ှင့်ဟုဆုိ လျက်ပင် ကုိယ်တိင်ု ြပစ်မှား သေလာ။ ုပ်တု ကုိစက်ဆုပ် ရွ ံ ှာ
လျက် ပင် ဗိမာန် ေတာ်ကုိ လယူုဖျက်ဆီးသေလာ။ 23 ပညတ် တရားေတာ်ကုိအမီှြပ
၍ဝါကား လျက်ပင် ထုိတရား
ကုိ လနွက်ျ း ၍ ဘုရားသခင် ၏ ဂုဏ် အသေရ ေတာ် ကုိ ှုတ်ချ သေလာ။

24အေကာင်းမူကား ၊ ကျမ်းစာ၌ လာ
သည် ှင့် အညီ၊ တစ်ပါး အမျ ိးသား တို့သည် သင် တို့ အကျင့် ကုိ ေထာက်
၍ဘုရားသခင် ၏နာမ ေတာ်ကုိ က့ဲရဲ တတ် က၏။ 25 သင် သည်ပညတ် တရားကုိ
ကျင့်လျှင် ၊ အေရဖျားလီှး ြခင်းအားြဖင့် အကျ ိး ှ ိ၏။ ပညတ် တရားကုိ လနွက်ျ း
လျှင် ၊ သင် ၏အေရဖျားလီှး ြခင်းသည် အေရဖျား
မလီှးဘဲြဖစ် ြပန၏်။ 26 ထုိမှတစ်ပါး ၊ အေရဖျားလီှး ြခင်းကုိ မခံေသာသူ
သည်တရား ၌ ပါေသာပညတ် တို့ ကုိ ေစာင့်ေ ှာက် လျှင် ၊ ထုိသူ
၏အေရဖျား မလီှးဘဲ အြဖစ်ကုိ အေရဖျားလီှး ြခင်းအြဖစ်က့ဲသို့ မှတ် ရသည်မ ဟတ်ု
ေလာ။ 27အေရဖျားလီှး ြခင်းကုိ မခံေသာသူသည်လည်း
ကုိယ်အလိအုေလျာက်ပညတ် တရားကုိ ကျင့် လျှင် ၊ ကျမ်းစာ ှင့် အေရဖျားလီှး
ြခင်း ှ ိလျက်ပင်ပညတ် တရားကုိ လနွက်ျ း ေသာသင် ကုိ တရား ေတွ့၍ အ ှုံးခံေစမည်
မဟတ်ုေလာ။ 28အေကာင်းမူကား ၊ အြပင် အားြဖင့်သာ ယုဒ
လြူဖစ် ေသာသူ သည်ယုဒလမှူနမ် ဟတ်ု။ အြပင် အားြဖင့်သာကုိယ်အသား
အေရဖျားလီှး ြခင်းသည် အေရဖျားလီှးြခင်းအမှန် မ ဟတ်ု။ 29အတင်ွး အားြဖင့်ယုဒ
လြူဖစ်ေသာသူသည် ယုဒလမှူန၏်။ အေရဖျားလီှး ြခင်းလည်း
ကျမ်းေဟာင်းတရား အားြဖင့်မ ဟတ်ုဘဲ၊ ဝိညာ ် ေတာ်တရားအားြဖင့် စိတ် ှလံးု ှင့်
စပ်ဆုိင်၏။ ထုိသို့
အေရဖျားလီှးြခင်းကုိ ခံေသာသူ၏အချးီအမွမ်း သည် လူ
အလို ှင့် မ ဆုိင်၊ ဘုရားသခင့် အလိေုတာ် ှင့်ဆုိင်သတည်း။

3
1 ထုိသို့ ြဖစ်လျှင် ၊ ယုဒ
လူသည်အဘယ်သို့ သာ သနည်း။ အေရဖျားလီှး ြခင်းအားြဖင့်အဘယ် အကျ ိး ှ ိ
သနည်း။ 2အေထွေထွ ေသာ အကျ ိး များစွာ ှ ိ၏။ ထူးြမတ်ေသာ အကျ ိးဟူမူကား ၊
အေရဖျားလီှးြခင်းကုိ ခံေသာ ယုဒတို့သည် ဘုရားသခင် ၏ ဗျာဒိတ် ေတာ်များကုိ ခံရ
က၏။ 3 သူတို့တင်ွ အချ ိ မ ယုံေသာ်လည်း ၊ အဘယ် ဆုိဘွယ် ှိသနည်း။ သူ
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တို့မ ယုံဘဲေနြခင်းအရာသည် ဘုရားသခင် ၏သစ္စာ ေတာ်ကုိ ဖျက် ိင်ုသေလာ။ 4 မ
ဖျက် ိင်ုရာ။ သို့ ြဖစ်၍ မိန ့် ေတာ်မူချက်သည် ေြဖာင့် ပါ၏။ တရား
စီရင်ေသာအခါ
ေအာင်ြမင် ေတာ်မူ၏ ဟု ကျမ်းစာ၌လာ သည် ှင့်အညီ ၊ လူ
ခပ်သိမ်း တို့သည် သစ္စာပျက် ေသာ်လည်း ၊ ဘုရားသခင် ၏ သစ္စာ
ေတာ်သည် တည် ေစသတည်း။ 5 ငါ တို့၏ မတရား
ေသာအမှုသည် ဘုရားသခင် ၏ ေြဖာင့်မတ် ြခင်းတရားေတာ်ကုိ ထင် ှား ေစလျှင် ၊
အဘယ်သို့ ဆုိ ရသနည်း။ ဘုရားသခင် သည် ဒဏ် ေပးေတာ်မူလျှင်၊ မတရား
ေသာအမှုကုိ ြပ ေတာ်မူသေလာ။ ထုိသို့ ဆုိေသာ်လူ သေဘာအတိင်ုး
ငါဆုိ သတည်း။ 6 ထုိသို့ မ ဟတ်ု ရာ။ ဟတ်ု လျှင်ေလာက သားတို့ ကုိ အဘယ်သို့
စစ်ေကာ စီရင်ေတာ်မူမည်နည်း။ 7 ထုိမှတစ်ပါးငါ သည် သစ္စာပျက် ေသာအားြဖင့်
ဘုရားသခင် ၏ သစ္စာ
ေတာ်သည် ဂုဏ် အသေရေတာ်ကုိ တိးုပွား ေစလျှင် ၊ ငါ ့ ကုိ အြပစ် ှိေသာသူက့ဲသို့
အဘယ်ေကာင့် စီရင် ေသး သနည်းဟ၍ူေမးြပနလ်ျှင်၊ 8 ေကာင်း ေသာအကျ ိး ှ ိေစြခင်း
ငှာ မ ေကာင်းေသာအကျင့်ကုိ ကျင့် ကကုနအံ်ဟ့ု လအူချ ိ တို့သည် ငါတို့ ကုိ က့ဲရဲ
လျက် ၊ ငါ တို့စကား ကုိြပနေ်ြပာ သည်အတိင်ုး
ဆုိ ဦးမည်ေလာ။ ထုိသို့ ဆုိေသာသူ
တို့သည် ကုိယ် အြပစ် ဒဏ်ကုိ ခံထုိက် က၏။ 9 ထုိသို့ ြဖစ်လျှင် အဘယ်သို့ နည်း။
ငါတို့သည် ြမတ် သေလာဟု ေမးြပနေ်သာ်။ အလျှင်း မ ြမတ်။ အေကာင်းမူကား ၊ ယုဒ
လ၊ူ ေဟလသ
လအူေပါင်း တို့သည် အြပစ် ှိ ေ ကာင်း ကုိ အထက်က ြပခ့ဲ ပီ။ 10 ကျမ်းစာလာ
သည်ကား ၊ ေြဖာင့်မတ် ေသာသူမ ှိ ၊ တစ်ေယာက် မျှ မ ှိ။ 11 နားလည် ေသာသူ မ
ှိ ၊ ဘုရားသခင် ကုိ ှာ ေသာသူ မ ှိ 12လအူေပါင်း တို့သည် လမ်းလွဲ က ပီ။ တစ်
ညီတစ် ွတ် တည်းအသုံး မရေသာသူြဖစ်က ပီ။ ေကာင်း ေသာအကျင့်ကုိ ကျင့် ေသာ
သူ မ ှိ ၊ တစ် ေယာက်မျှ မ ှိ 13 သူ တို့၏လည်ေချာင်း သည် ဖွင့် ထားေသာ သခင်္ျ ိ င်း
တင်ွးြဖစ်၏။ သူ
တို့သည်လျှာ ှင့်
လှည့်စား တတ် က၏။ သူ
တို့ ှ တ်ခမ်း အထဲ မှာ ေ မဆုိး
အဆိပ် အေတာက် ှိ၏။ 14 သူ တို့ ှ တ် သည် ကျနိဆဲ် ေသာစကား၊ ကမ်းတမ်း ေသာ
စကား ှင့်
ြပည့်ဝ ၏။ 15 သူ တို့ေြခ သည်လူ အသက်ကုိ သတ် ြခင်းငှာလျင်ြမန် ၏။ 16 သူ တို့
သွားရာလမ်း ၌
ပျက်စီး ြခင်း၊ ဒကု္ခ ဆင်းရဲ ြခင်း ှ ိ၏။ 17 ချမ်းသာ လမ်း ကုိ သူ တို့ မသိ က။

18 ဘုရားသခင် ကုိ ေကာက်ရွ ံ ရေသာ အေကာင်း သည် သူ
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တို့မျက်စိ ၌
မ ထင် ဟုကျမ်းစာလာသတည်း။ 19 ပညတ် တရား၌ ပါ သမျှ ေသာစကား တို့သည်
ပညတ် တရားကုိ ခံေသာသူ
တို့ ှင့် စပ်ဆုိင် သည်ကုိ ငါတို့ သိ
က၏။ ထုိသို့ ြဖစ်၍ ၊ ေလာကီသား
အေပါင်း တို့သည် စကား
တစ်ခွနး်ကုိမျှ
မ ေြပာ ိင်ုဘဲ ဘုရားသခင့် ေ ှ ေတာ်၌ အြပစ်သင့် ေသာသူြဖစ် က၏။ 20 ထုိသို့
ပညတ် တရားသည် ဒစု ိုက် အြပစ်ကုိ ထင် ှား ေစသည်ြဖစ်ေသာေကာင့် ၊ ပညတ်
တရား၏ အကျင့် အားြဖင့် ဘုရားသခင့် ေ ှ ေတာ်၌ အဘယ်သူမျှ ေြဖာင့်မတ် ရာသို့ မ
ေရာက်ရာ။ 21ယခု မူကား ၊ ပညတ္တိ
ကျမ်း ှင့်
အနာဂတ္တ ိ ကျမ်း တို့သည် သက်ေသခံ သည် ှင့်အညီ၊ ပညတ် တရား ှင့် မ
စပ်ဆုိင်ေသာ ဘုရားသခင် ၏ ေြဖာင့်မတ် ြခင်းတရားတည်းဟေူသာ၊ 22 ေယ ှု ခရစ်
ကုိ ယုံကည် ြခင်းအားြဖင့် ၊ ယုံ ကည် ေသာသူ အေပါင်း တို့အဘို့ ြဖစ်၍၊ ထုိသူအေပါင်း
တို့အေပါ်သို့ ေရာက်ေသာ ဘုရားသခင် ၏ ေြဖာင့်မတ် ြခင်းတရားသည် ထင် ှားခ့ဲ ပီ။
ြခားနား ြခင်းအလျှင်းမ ှိ 23 အဘယ်ေကာင့် နည်းဟူမူကား၊ လအူေပါင်း တို့သည်
ဒစု ိုက်ကုိ ြပ ၍ ဘုရားသခင် ေ ှ ေတာ်၌
အသေရ
ပျက် က ပီ။ 24 ေယ ှု ခရစ် ေရွး ှ တ် ေတာ် မူ ေသာအားြဖင့် အ ဘုိး ကုိ မ
ေပးဘဲ ဘုရားသခင်၏ ေကျးဇူး ေတာ်ေကာင့် ေြဖာင့်မတ် ရာသို့ ေရာက်ရ က၏။
25 ဘုရားသခင် သည် သည်းခံ ေတာ်မူ၍၊ 26 လနွ် ခ့ဲ ပီးေသာဒစု ိုက်အြပစ် များကုိ
မှတ်ေတာ် မမူရာတင်ွ ၊ ေြဖာင့်မတ် ြခင်းတရားေတာ်ကုိ ထင် ှား ေစြခင်းငှာ၎င်း၊ ယခု
ကာလ ၌
ေြဖာင့်မတ် ြခင်းတရားေတာ်ကုိ ထင် ှား ေစ၍၊ ေယ ှု ကုိယုံ ကည် ေသာ သူ
တို့၏အြပစ် ကုိ လွှတ်ေတာ်မူေသာ်လည်း ၊ တရား
သြဖင့် ြပ ေတာ်မူ ြခင်းငှာ ၎င်း၊ ေယ ှု ခရစ်၏အေသွး ေတာ်ကုိ ယုံကည် ြခင်း
အားြဖင့် ၊ ထုိခရစ်ေတာ်ကုိ အြပစ်ေြဖစရာအေကာင်း ြဖစ်ေစြခင်းငှာခန ့ထ်ားေတာ်မူ ပီ။
27 သို့ ြဖစ်လျှင် ဝါကား စရာ အေကာင်းကား အဘယ်သို့ နည်းဟု ေမးေသာ်၊ ဝါ ကား
စရာအေကာင်းကုိ ပယ် ပီးအဘယ် တရား အားြဖင့် ပယ်သနည်း။ အကျင့်
တရားအားြဖင့်ပယ်သေလာ။ အကျင့်တရားအားြဖင့်ပယ်သည်မ ဟတ်ု၊ယုံကည် ြခင်း
တရား အားြဖင့် ပယ် ပီ။ 28 ထုိေကာင့်လူ မည်သည်ကား၊ ပညတ် တရား၏ အကျင့်
မ ှ ိ ဘဲ ယုံ ကည် ြခင်းအားြဖင့် ေြဖာင့်မတ် ရာသို့ ေရာက်တတ်သည်ဟုယူဆ ရ၏။
29 ဘုရားသခင် သည် ယုဒ
လတိူု့၏ ဘုရားသာ
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ြဖစ်ေတာ် မူသေလာ။ တစ်ပါး အမျ ိးသားတို့၏ ဘုရား ြဖစ် ေတာ် မူသည်မ ဟတ်ု
ေလာ။ ဟတ်ု ေပ၏။ တစ်ပါး အမျ ိးသား တို့၏ ဘုရား လည်း ြဖစ် ေတာ် မူ၏။
30အေကာင်းမူကား၊ အေရဖျားလီှး ြခင်းကုိ ခံေသာသူ ှင့် မ
ခံေသာသူ ှစ်ဦး ကုိ ယုံ ကည် ြခင်းအားြဖင့် ေြဖာင့်မတ် ရာ၌တည်ေစေတာ်မူေသာ
ဘုရားသခင် တဆူတည်း ှိ ေတာ်မူ၏။ 31 သို့ ြဖစ်လျှင် ၊ ယုံ ကည် ြခင်းအားြဖင့် ငါ
တို့သည် ပညတ် တရားကုိ ပယ် ကသေလာ။ အလျှင်း မ ပယ်၊ သာ၍တည် ေစက၏။

4
1 ထုိသို့ ြဖစ်လျှင် ၊ ငါ တို့အဘ အာြဗဟံ သည် ဇာတိ
ပကတိအားြဖင့် အဘယ် အကျ ိး ကုိရသနည်း။ 2 အာြဗဟံ သည် အကျင့် အားြဖင့်
ေြဖာင့်မတ် ရာသို့ ေရာက်သည်မှနလ်ျှင်
ဝါ ကား စရာအေကာင်း ှ ိ ၏။ ဘုရားသခင့် ေ ှ ေတာ်၌ ထုိသို့ မ ဟတ်ု။ 3ကျမ်းစာ
၌ အဘယ်သို့ လာသနည်း။ အာြဗဟံ သည်ဘုရားသခင် ကုိ ယုံကည် သည်ြဖစ်၍ ၊ သူ
၏ ယုံကည်ြခင်းကုိ ေြဖာင့်မတ် ြခင်းက့ဲသို့ မှတ် ေတာ်မူ၏။ 4 အကျင့် ှ ိ ေသာသူ
မည်သည်ကား ၊ ေကျးဇူး အားြဖင့် အကျ ိး ကုိ ခံရ
သည်မ ဟတ်ု။ ခံထုိက် ေသာအားြဖင့် ခံရ၏။ 5အကျင့် မ ှ ိေသာသူ မည်သည်ကား
၊ မတရား
ေသာသူ၏အြပစ်ကုိေြဖ ေသာသူ ကုိ ယုံကည် လျှင် ၊ သူ
၏ယုံကည် ြခင်းကုိ ေြဖာင့်မတ် ြခင်းက့ဲသို့ မှတ် လျက် ှိ၏။ 6 ထုိအတ၊ူ ဘုရားသခင်
သည် အကျင့် ကုိ မ
ေထာက်ဘဲလျက်ေပးေတာ်မူေသာ ေြဖာင့်မတ် ြခင်းကုိ ရေသာ သူ
၏မဂင်္လာ ကုိဒါဝိဒ် သည် ရည်မှတ်၍ ဆုိ
သည်ကား ၊ 7 အြပစ် မှလွှတ်ြခင်း၊ ဒစု ိုက် အြပစ် ကုိ ဖုံးအပ်ု ြခင်းသို့ ေရာက်ေသာ
သူ
တို့သည် မဂင်္လာ ှိ က၏။ 8ထာဝရ ဘုရားအြပစ် တင် ေတာ်မူြခင်း ှင့် လတ်ွ ေသာသူ
သည် မဂင်္လာ ှိ၏ဟု ေြပာဆုိသတည်း။ 9အေရဖျားလီှး ြခင်းကုိခံေသာသူ တို့သာလျှင်
ထုိ မဂင်္လာ ကုိရ ကသေလာ။ သို့ မဟတ်ု အေရဖျားလီှး ြခင်းကုိမခံေသာလူ တို့သည်
လည်း
ရ ကသေလာ။ အဘယ်ေကာင့်ေမး သနည်းဟူမူကား ၊ ယုံ ကည် ြခင်းကုိ အာြဗဟံ
၌ ေြဖာင့်မတ် ြခင်းက့ဲသို့ မှတ် သည်ဟု ဆုိ က၏။ 10 ထုိသို့ ဆုိေသာ် အဘယ်သို့ မှတ်
သနည်း။ အေရဖျားလီှး ြခင်းကုိ ခံ ပီးမှမှတ် သေလာ။ မ
ခံမီှမှတ်သေလာ။ ခံ ပီးမှမှတ်သည်မ ဟတ်ု။ မ ခံမီှမှတ်သတည်း။ 11 အေရဖျားလီှး
ြခင်းကုိ မခံဘဲယုံကည် ေသာ သူ
တို့သည် ေြဖာင့်မတ် ြခင်း ှ ိသည်ဟု မှတ် စရာ အေကာင်း ှ ိေစြခင်းငှာ ၊ 12 ငါ တို့အ
ဘ အာြဗဟံ သည် ထုိသူ
အေပါင်း တို့၏ အဘ
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ြဖစ် အံ့ေသာငှာ၎င်း၊ အေရဖျားလီှး ြခင်းကုိ ခံသည် သာမက၊ ငါတို့အဘအာြဗဟံ
သည် အေရဖျားလီှး ြခင်းကုိ မခံမီှ ှ ိ ေသာယုံကည် ြခင်းလမ်း သို့ လိက်ု ေသာ သူ
တို့၏ အဘြဖစ် အံ့ ေသာငှာ၎င်း၊ အာ ြဗဟံသည် အေရဖျား လီှး ြခင်း ကုိ မ ခံ မီှ ှ ိ
ေသာယုံကည် ြခင်း၏ေြဖာင့်မတ် ြခင်း တံဆိပ် တည်းဟေူသာအေရဖျားလီှး ြခင်း၏
လက္ခဏာ
ကုိ ခံရ သတည်း။ 13 ထုိမှတစ်ပါး၊ ဤ
ေလာက ကုိ အေမွ ခံ ေစမည်ဟု ဂတိ
ေတာ် ကုိ အာ ြဗ ဟံ မှ စ ေသာ သူ ၏ အမျ ိး အ ယ်ွ တို့ သည် ပညတ် တရား
အားြဖင့် ရ ကသည်မ ဟတ်ု။ ယုံကည် ြခင်း၏ေြဖာင့်မတ် ြခင်းအားြဖင့် ရက၏။
14 အေကာင်းမူကား ၊ ပညတ် တရား ှင့် ဆုိင်ေသာ သူတို့သည် အေမွခံ ြဖစ်သည်မှန်
လျှင် ၊ ယုံ ကည် ြခင်းတရားကုိပယ် ပီ။ ဂတိ
ေတာ်လည်း
အချည်း ှးီ ြဖစ်၏။ 15 ပညတ် တရားသည်ကား
အမျက် ေဒါသ ှင့်
စပ်ဆုိင် ၏။ ပညတ် တရားမ ှိ လျှင် ၊ လနွက်ျ း ြခင်းအြပစ်မ ှိ။ 16 ထုိေကာင့် ၊
ဂတိ
ေတာ်သည် ပညတ်တရား ှင့ဆုိ်င် ေသာ အမျ ိးအ ယ်ွတို့ ၌ ြပည့်စုံသည်သာမက ၊ အာ
ြဗဟံ ၏ယုံကည် ြခင်းတရား ှင့်ဆုိင် ေသာ သူတို့ ၌ ြပည့်စုံလျက်၊ အာြဗဟံ၏အမျ ိး
အ ယ်ွအေပါင်း တို့ ၌ ြပည့်စုံမည်အေကာင်း၊ ေကျးဇူး ေတာ်ေကာင့် ေြဖာင့်မတ်ရာသို့
ေရာက်ေစြခင်းငှာ ၊ ယုံ ကည် ြခင်းတရားကုိသာ အမီှြပ ၍ ေရာက် ိင်ု၏။ 17 ငါသည်
သင့် ကုိ လမူျ ိ း အများ တို့၏အဘ
ြဖစ် ေစ၏ဟု ကျမ်းစာ၌ လာ
သည် ှင့်အညီ ၊ ထုိအာြဗဟံ သည်ကား၊ ေသ
လနွေ်သာသူ တို့ ကုိ ှ င် ေစေတာ်မူထေသာ၊ မ
ြဖစ် ေသးေသာအရာ တို့ ကုိ ြဖစ် ေသာအရာက့ဲသို့ မှာထား ေတာ်မူေသာ ဘုရားသခင်
တည်းဟေူသာ၊ ကုိယ်တိင်ုယုံ ကည် ေသာ ဘုရား
ေ ှ ေတာ်၌ ခပ်သိမ်း ေသာငါ တို့၏ အဘ
ြဖစ် သတည်း။ 18သင် ၏အမျ ိးအ ယ်ွ သည် ထုိသို့
ြဖစ် လိမ့်မည်ဟေူသာ ဗျာဒိတ် ေတာ်အတိင်ုး ၊ မိမိ
သည် လမူျ ိ း အများ
တို့၏ အဘ
ြဖစ် မည်ဟု ေြမာ်လင့် စရာအေကာင်းမ ှိ ဘဲလျက်ယုံကည် ၍ ေြမာ်လင့် ေလ၏။

19 ယုံ ကည် အား ကီး သည်ြဖစ်၍မိမိအသက်သည် အ ှစ်တရာ ေလာက် ှိ သြဖင့်၊ မိမိ
ကုိယ် သည်အေသ
က့ဲသို့ ှ ိ ေ ကာင်းကုိ၎င်း၊ မိမိခင်ပွနး်စာရာ ၏ ဝမ်း သည် ေသ
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ေကာင်းကုိ၎င်း
မ ေအာက်ေမ့ ၊ 20 ယုံမှား ေသာစိတ် ှင့်ကင်း ၍
ဘုရားသခင် ၏ ဂတိ
ေတာ်ကုိ ေတးွေတာ ြခင်းမ ှိ၊ ယုံ ကည် အား ကီး သြဖင့်
ဘုရားသခင် ကုိ ချးီမွမ်း ၍၊ 21 ဂတိထားေတာ်မူေသာသူသည် ဂတိ
ေတာ်အတိင်ုး
တတ် ိင်ု ေတာ်မူသည်ကုိ စိတ်စဲွလမ်း ေလ၏။ 22 ထုိေကာင့် ၊ သူ
၏ယုံကည်ြခင်းကုိ သူ၏ ေြဖာင့်မတ် ြခင်းက့ဲသို့ မှတ် ေတာ်မူ၏။ 23 ထုိသို့ မှတ် ေတာ်
မူသည်ဟု အာြဗဟံ အကျ ိး အလိငုှာ သာ
ကျမ်းစာ၌ ေရး
ထားသည်မ ဟတ်ု။ 24 ငါတို့အကျ ိးအလိုငှာေရးထားသတည်း။ ငါ တို့ သခင် ေယ ှု
ကုိ ေသ
ြခင်းမှ ထေြမာက် ေစေတာ်မူေသာ သူ
ကုိငါတို့သည် ယုံကည် လျှင်၊ ထုိယုံ ကည်ြခင်းကုိ ငါတို့၏ေြဖာင့်မတ်ြခင်းဟု မှတ်
ေတာ်မူလတံ။့ 25 ထုိ သခင်ေယ ှုသည် ငါ တို့အြပစ် ေကာင့်
အပ် ှြံခင်းကုိ
ခံေတာ်မူ၏။ ငါ တို့သည်ေြဖာင့်မတ် ရာသို့ ေရာက်မည်အေကာင်း
ထေြမာက် ေတာ်မူ၏။

5
1 ထုိေကာင့် ၊ ငါတို့သည် ယုံကည် ြခင်း ှ ိ၍
ေြဖာင့်မတ် ရာသို့ ေရာက်လျှင်၊ ငါ တို့သခင် ေယ ှု ခရစ်
အားြဖင့် ဘုရားသခင့် ေ ှ ေတာ်၌ ငိမ်သက် ြခင်းကုိ ခံစား က၏။ 2 ထုိ ေကျးဇူး
ေတာ်ကုိ ခံစား
ရသည်အေကာင်း မှာ
ယုံ ကည် ြခင်း ှ ိ၍၊ ထုိသခင် အားြဖင့် သာခံစားေသာ အခွင့် ကုိ ရ
က၏။ သို့ ြဖစ်၍ ဘုရားသခင် ၏ဘုနး် ေတာ်ကုိ ေြမာ်လင့် ၍
ဝါကား ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ က၏။ 3 ထုိမျှမက ၊ ဒကု္ခဆင်းရဲ ြခင်းကုိခံ၍
ဝါကား
ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ က၏။ အေကာင်းမူကား ၊ ဒကု္ခ ဆင်းရဲ ြခင်းသည် သည်းခံ ြခင်း
ကုိ ြပ စု တတ်၏။ 4သည်းခံ ြခင်းသည်လည်း
သက်ေသ ထင် ှားြခင်းကုိ ြပ စုတတ်၏။ သက်ေသ ထင် ှားြခင်းသည်လည်း
ေြမာ်လင့် ြခင်း ကုိ ြပ စုတတ်၏။ 5 ထုိ ေြမာ်လင့် ြခင်းသည် ှက်ေကာက် စရာ
အေကာင်း ှင့်
ကင်းလတ်ွ ၏။ အဘယ်ေကာင့် နည်းဟမူူကား၊ ငါ တို့အားေပး ေတာ်မူေသာသန ့် ှ င်း
ေသာ ဝိညာ ် ေတာ်သည် ဘုရားသခင် ၏ေမတ္တ ာ ေတာ်ကုိ ငါ တို့ စိတ် ှလံးုထဲသို့
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ွှနး် ေလာင်း ေတာ် မူ၏။ 6 ငါ တို့သည် အကျ ိးနည်း ှ ိ စ ် တင်ွအချနိတ်န် မှ
ခရစ်ေတာ် သည် မတရား
ေသာသူတို့ အတက်ွ ေကာင့် အေသခံ ေတာ်မူ၏။ 7 ေြဖာင့်မတ် ေသာသူအတက်ွ
ေကာင့်
အေသခံ မည့်သူ ှ ိခဲ ၏။ သူေတာ်ေကာင်း အတက်ွ ေကာင့်
အေသခံ ဝ့ံ ေသာသူ ှိ ေကာင်း ှ ိလိမ့်မည်မှနေ်စေတာ။့ 8 ငါ တို့သည် အြပစ် ှိ စ ်
ပင်၊ ခရစ်ေတာ် သည် ငါ တို့အတက်ွ ေကာင့် အေသခံ
ေတာ်မူသည်ြဖစ်၍၊ ဘုရားသခင် သည် ငါတို့ ကုိ အဘယ်မျှေလာက်ချစ် ေတာ်မူသည်
ကုိ ငါ တို့အား
ထင် ှားစွာြပ ေတာ်မူ၏။ 9 သို့ ြဖစ်၍ ယခု တင်ွ အေသွး ေတာ်အားြဖင့် ေြဖာင့်မတ် ရာ
သို့ ေရာက် ပီးမှ၊ ထုိသခင် အားြဖင့် အြပစ်
ငရဲမှ
ကယ်ချွတ် ေတာ် မူ ြခင်း သို့ ေရာက် မည် ဟု သာ၍ ေြမာ်လင့် စရာ ှိ၏။

10အေကာင်းမူကား ၊ ရနသူ် ြဖစ် လျက်ပင်ဘုရားသခင် ၏ သား
ေတာ်အေသခံ ေတာ်မူြခင်းအားြဖင့် ၊ ငါတို့သည် ဘုရားသခင် ှင့် မိသ္သဟာယဖွ့ဲ
ြခင်း ေကျးဇူးေတာ်ကုိခံရသည်မှနလ်ျှင် ၊ မိသ္သဟာယဖွ့ဲ ပီးမှ၊ အသက် ေတာ် အားြဖင့်
ကယ်တင်ေတာ်မူြခင်းသို့ ေရာက် မည်ဟုသာ၍ ေြမာ်လင့်စရာ ှိ၏။ 11 ထုိမျှမက ၊ ငါ
တို့သခင် ေယ ှု ခရစ် အားြဖင့် မိဿဟာယ ဖွ့ဲရာေကျးဇူးကုိယခု ခံ ပီးလျှင်၊ ထုိ
သခင်အားြဖင့် ဘုရားသခင် ၌
ဝါကား ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ က၏။ 12ဤ အေကာင်း အရာဟူမူကား၊ အြပစ် တရား
သည် တစ် ေယာက်ေသာသူ အားြဖင့် ဤ ေလာက သို့ ဝင် ၍ ၊ အြပစ် တရားအားြဖင့်
ေသ ြခင်း တရားဝင်သည် ှင့်အညီ ၊ လူ
အေပါင်း တို့သည် အြပစ် ှိေသာေကာင့်
ေသ ြခင်းသို့
ေရာက် ရက၏။ 13 ပညတ် တရားကုိ မထားမီှတိင်ုေအာင် ဤေလာက ၌
အြပစ် ှိ ၏။ အဘယ်ပညတ် တရားကုိမျှ မ
ှိ လျှင် ၊ အြပစ် ှိသည်ဟု မှတ် စရာမ ှိ၊ 14 သို့ ေသာ်လည်း အာဒံ လက်ထက်မှစ၍

ေမာေ ှ လက်ထက်တိင်ုေအာင် ေသ ြခင်းတရားသည် အစုိးရ
၏။ အာဒံ
ြပစ်မှား သည်နည်းတူ မ ြပစ်မှား ေသာသူ တို့ ကုိ ပင်အစုိးရ ၏။ ထုိ
အာဒံသည် ေနာက်လာ လတံေ့သာသူ ၏ ပုံပမာ
ြဖစ် သတည်း။ 15 သို့ ေသာ်လည်း ၊ ြပစ်မှား ြခင်းသေဘာ ှင့်
ေကျးဇူးေတာ် သေဘာမ တူ ၊ အေကာင်းမူကား ၊ လူ တစ် ေယာက်သည် ြပစ်မှား
ေသာအားြဖင့်၊ လူ
များတို့သည် ေသ
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ြခင်းသို့ ေရာက် က၏။ တစ် ေယာက်ေသာသူ တည်းဟေူသာေယ ှု ခရစ် အားြဖင့်
ဘုရားသခင် ၏ ေကျးဇူး ေတာ် ှင့်
ေကျးဇူး ေတာ်၏ အကျ ိး သည် လူ များ တို့ ၌ သာ၍ ကယ်ဝ ြပည့်စုံ၏။

16 ထုိမှတစ်ပါး၊ လူ
တစ်ေယာက်ြပစ်မှား ေသာအရာ ှင့် ေကျးဇူးေတာ် အရာမ တူ ။ အေကာင်းမူကား ၊
တရား စီရင် ေသာအရာမှာ၊ အြပစ်တစ်ခု ေကာင့် ဒဏ်ခံေစဟု စီရင် ၏။ ေကျးဇူးေတာ်
အရာမှာ၊ အြပစ် များ လျက်ပင် လွှတ်ေစဟုစီရင် ၏။ 17 ထုိမှတစ်ပါး၊ လူတစ်ေယာက်
သည် ြပစ်မှား ေသာေကာင့် ၊ ထုိတစ်ေယာက် ေသာသူ အားြဖင့် ေသ ြခင်းတရား သည်
အစုိးရ
၏။ ေကျးဇူး ေတာ်၏ကယ်ဝ ြခင်းကုိ၎င်း၊ ေြဖာင့်မတ် ရာသို့ သွင်းေပး ေတာ်မူြခင်း
ကုိ၎င်း ခံရေသာ သူတို့သည် တစ်ေယာက် ေသာသူ တည်းဟေူသာေယ ှု ခရစ်
အားြဖင့် အသက် ှင်လျက် သာ၍ စုိးစံ ရ ကလတံ။့ 18 ထုိေကာင့် ၊ တစ် ေယာက်
ေသာသူ၏ြပစ်မှား ြခင်းအားြဖင့် ၊ လူ
အေပါင်း တို့သည် အြပစ်စီရင် ြခင်း ှင့်
ေတွ့ ကံ ရကသည်နည်းတူ ၊ တစ် ေယာက်ေသာသူ၏ ေြဖာင့်မတ် ြခင်းအားြဖင့် ၊ လူ
အေပါင်း တို့သည် အသက် ှင့် ယှ ်ေသာ ေြဖာင့်မတ် ရာသို့ ေရာက်ြခင်းအခွင့် ကုိ
ရက၏။ 19အေကာင်းမူကား ၊ တစ် ေယာက်ေသာသူ သည် နား
မေထာင်ေသာအားြဖင့် ၊ လူ
များတို့သည် အြပစ်
ေရာက် သည်နည်းတူ ၊ တစ်ေယာက်ေသာသူသည် နားေထာင် ေသာအားြဖင့် ၊ လူ
များတို့သည် ေြဖာင့်မတ် ရာသို့ ေရာက် ရက၏။ 20 ထုိမှတပါး ၊ ပညတ် တရားသည်
တစ်ဖန်ဝင် သြဖင့် ြပစ်မှား ေသာအြပစ်ပွားများ ၏။ သို့ ေသာ်လည်း အြပစ် ပွားများ
သည် အရာမှာ ေကျးဇူး ေတာ်သာ၍ ကယ်ဝ၏။ 21 ထုိသို့ ြဖစ်လျှင်၊ အြပစ် တရားသည်
ေသ ြခင်းအားြဖင့် အစုိးရ သည်နည်းတူ ၊ ငါ တို့သခင် ေယ ှု ခရစ်
ြပ စုေတာ်မူ၍ ေကျးဇူး တရားသည် ထာဝရ
အသက် ှင့် ယှ ်ေသာ ေြဖာင့်မတ် ရာသို့ သွင်းြခင်းအားြဖင့် အစုိးရ ေလအံသ့တည်း။

6
1 ထုိသို့ မှန်လျှင်၊ အဘယ်သို့ ေြပာ ရမည်နည်း။ ေကျးဇူး ေတာ်ပွားများ ေစြခင်းငှာ
အြပစ် တရားကုိ ကျင့် ၍ ေနရမည်ေလာ။ 2 ထုိသို့ မ ေန ရ။ အြပစ် တရားမှ စုေတ့
ေသာသူ တို့ သည် ထုိတရား
၌
အဘယ်သို့ ှ င် ရဦး မည်နည်း။ 3 ေယ ှု ခရစ် ၌
ဗတ္တိဇံ ကုိခံေသာသူ ှိသမျှ တို့သည် အေသခံ
ေတာ်မူြခင်း၌
ဗတ္တိဇံ ကုိခံ ကသည်ဟု သင်တို့ မ သိသေလာ။ 4 ထုိေကာင့် ၊ အေသခံ
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ေတာ်မူြခင်း၌
ဗတ္တိ ဇံ ကုိ ခံ ေသာအားြဖင့် ၊ ထုိသခင် ှင့်အတူသ ဂ ဟ် ြခင်း ကုိ ခံ က၏။
အေကာင်းမူကား၊ ခရစ်ေတာ် သည် ခမည်းေတာ် ၏ ဘုနး် တနခုိ်းအားြဖင့် ေသြခင်း
မှ ထေြမာက် ေတာ်မူသည်နည်းတူ ၊ ငါ တို့သည်လည်း
အသစ် ေသာအသက် ၌
ကျင်လည် ရကသတည်း။ 5တနည်းကား ၊ အေသခံ
ေတာ်မူြခင်း၏
ပုံ သ ာနကုိ်ေဆာင် ၍၊ ထုိသခင် ှင့်အတငူါတို့သည် စုိက်ပျ ိ း လျက် ှိသည် မှနလ်ျှင်
၊ ထေြမာက် ေတာ်မူြခင်း၏
ပုံသ ာန်ကုိေဆာင်၍ စုိက်ပျ ိ း လျက် ှိ ကလိမ့်မည်။ 6 ထုိ မှတပါး၊ ငါ တို့၏လူ
ေဟာင်း သည် ထုိ
သခင် ှင့်အတူလက်ဝါးကပ်တိင်ု မှာ အေသသတ်ြခင်းကုိ ခံ ပီဟု ငါတို့ သိ က၏။
အေကာင်းမူကား၊ ငါ တို့သည် ေနာက်မှအြပစ် တရား၏အေစ ကုိ မ
ခံေစြခင်းငှာ၊ အြပစ် တရား၏ ကုိယ် ကုိ ဖျက်ဆီး မည်အေကာင်း တည်း။ 7 ေသ
ေသာသူ သည်အြပစ် တရား၏ လက်မှ
လတ်ွ လျက် ှိ၏။ 8 ခရစ်ေတာ် သည် ေသ
ြခင်းမှထေြမာက်ေသာအခါ ၊ ေသြခင်း ှင့် အစ ်ကင်းလတ်ွေတာ်မူ၏။ 9 ေသ ြခင်း
တရားသည် ေနာက်တဖနကုိ်ယ်ေတာ် ကုိ မ
အပ်ုစုိး ရသည်ကုိ ေထာက်ေသာ်၊ ငါတို့သည် ခရစ်ေတာ် ှင့်အတေူသ လျှင်၊ ထုိသခင်
ှင့်အတူ ှင်လိမ့်မည်ဟသုေဘာ ှိ က၏။ 10 ခရစ်ေတာ်သည် အေသခံ
ေတာ်မူရာမှာ၊ အြပစ် တရားေကာင့်
တ ကိမ် သာခံ ေတာ်မူ၏။ အသက်
ှင်ေတာ်မူရမှာ၊ ဘုရားသခင့် အဘို့ ှ င် ေတာ်မူ၏။ 11 ထုိနည်းတူ သင် တို့သည်

အြပစ် တရား ှင့် ဆုိင်ေသာအရာ၌ကား၊ အေသ
ြဖစ်သည်ဟ၍ူ၎င်း၊ ဘုရားသခင် ှင့်ဆုိင်ေသာအရာ၌ကား၊ ငါတို့သခင် ေယ ှု ခရစ်
အားြဖင့် အသက် ှင်သည်ဟ၍ူ၎င်း၊ ကုိယ်ကုိကုိယ် ထင်မှတ် ကေလာ။့ 12 ထုိေကာင့်
၊ သင် တို့၏ေသ တတ်ေသာ ကုိယ်ခနဓ္ါ ၏တပ်မက် ြခင်းအလိုသို့ လိက်ု ရသည်တိင်ု
ေအာင်၊ အြပစ် တရားသည် ထုိကုိယ်ခနဓ္ါ ၌
အစုိး မ ရေစ ှင့်။ 13 သင် တို့၏ကုိယ်အဂင်္ ါ များကုိ ဒစု ိုက် လက်နက် ြဖစ်ေစ၍၊
အြပစ် တရားအား မ
ဆက် က ှင့်။ ေသ
ြခင်းမှ
ထေြမာက်၍ အသက် ှင်ေသာသူက့ဲသို့ ၊ ဘုရားသခင် အား ကုိယ်ကုိကုိယ် ဆက် က
ေလာ။့ 14 ကုိယ်အဂင်္ ါ များကုိလည်း
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သုစ ိုက် လက်နက် ြဖစ်ေစ၍၊ ဘုရားသခင် အားဆက်ကေလာ။့ သင်တို့သည် ပညတ်
တရားလက် ၌မ ှိ ၊ ေကျးဇူး တရားလက် ၌ ှိေသာေကာင့်
အြပစ် တရားသည် သင် တို့ ကုိ မ
အပ်ုစုိး ရ။ 15 ထုိသို့ ြဖစ်လျှင် အဘယ်သို့ နည်း၊ ငါတို့သည် ပညတ် တရားလက် ၌မ ှိ
ေကျးဇူး တရားလက် ၌ ှိေသာေကာင့် ၊ ဒစု ိုက် ကုိ ြပ ရမည် ေလာ။ ထုိသို့ မ
ြပ ရ။ 16အကင်သူ၏အထံ၌ အေစခံ
ကျွနြ်ဖစ်ြခင်းငှာ သင်တို့ဝင် ၍ အေစခံ၏၊ ထုိသူသည်ေသ ြခင်း ှင့်
ယှ ် ေသာ အြပစ် တရား ြဖစ် ေစ၊ ေြဖာင့်မတ် ရာ သို့ ေရာက် ြခင်း ှင့် ယှ ် ေသာ
နားေထာင် ြခင်းတရားြဖစ်ေစ၊ သင်တို့၏သခင်ြဖစ်သည်ကုိ မ
သိ ကသေလာ။ 17သင်တို့သည် အြပစ် တရား၏ ကျွန် ြဖစ် ဘူးေသာ်လည်း ၊ ယခု
တင်ွခံ ခ့ဲ ပီးေသာ ဩဝါဒ နည်း ဥပေဒသစကားကုိ ေစတနာစိတ် ှင့်
နားေထာင် ကသည်ြဖစ်၍၊ ဘုရားသခင် ၏ေကျးဇူး ေတာ် ကီးလှေပ၏။ 18 သင်
တို့သည် အြပစ် တရား၏ လက်မှ လတ်ွ က ပီြဖစ်၍ ၊ ေြဖာင့်မတ် ြခင်းတရား၏ ကျွန်
ြဖစ်က၏။ 19 ထုိသို့ ငါဆုိေသာ်၊ သင် တို့ဇာတိ ပကတိအတိင်ုး ဉာဏ်နည်း ေသာေကာင့်
၊ ေလာကီ
ေဝါဟာရအားြဖင့်ဆုိ သတည်း။ သင်တို့သည် မိမိ
တို့ ကုိယ်အဂင်္ ါ များကုိ အဓမ္မ
အလိငုှာ ညစ်ည း ြခင်းတရား၊ အဓမ္မ
တရား၌
သွင်း ၍
ကျွန် ခံေစဘူးသည်နည်းတူ ၊ ယခု
မှာ ကုိယ်အဂင်္ ါ များကုိသန ့် ှ င်း ြခင်းအလိုငှာ ေြဖာင့်မတ် ြခင်းတရား၌သွင်း ၍ကျွန်
ခံေစကေလာ။့ 20သင်တို့သည် အြပစ် တရား၏ ကျွန် ြဖစ် စ ် ကာလ
၊ ေြဖာင့်မတ် ြခင်းတရား၏လက်မှ လတ်ွ က၏။ 21ယခု
သင်တို့ ှက်ေကာက် ေသာ ထုိအကျင့် တို့ ကုိ ကျင့်စ ်အခါ၊ အဘယ် အကျ ိး ကုိရ
ကသနည်း။ ထုိသို့ ေသာအကျင့်သည် ေသ
ြခင်း၌ လမ်းဆုံး သတည်း။ 22 ယခု မူကား ၊ သင်တို့သည် အြပစ် တရား၏ လက်
မှ လွှတ် ၍၊ ဘုရားသခင် ၏ ကျွန် ြဖစ် ကသည် ှင့်အညီ၊ သန ့် ှ င်း ြခင်းအကျ ိး ကုိရ
က၏။ အဆုံး
၌ လည်း
ထာဝရ အသက် ကုိ ရကလိမ့်မည်။ 23အြပစ် တရား၏ အခ
ကား ေသ ြခင်းေပတည်း။ ဘုရားသခင် ေပးေတာ်မူေသာ ဆု
ေကျးဇူးေတာ်ကား ၊ ငါ တို့သခင် ေယ ှု ခရစ် အားြဖင့် ထာဝရ
အသက် ေပတည်း။
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7
1 ပညတ် တရားကုိ သိ
ေသာညီအစ်ကုိ တို့ ၊ ပညတ်
တရားသည် လူ
ကုိ အသက် ထက်ဆုံးမျှသာ ပုိင် သည်ကုိ မ သိကသေလာ။ 2 ဥပမာကား ၊ လင် ှိ
ေသာမိနး်မ သည် လင် မ ေသမီှတိင်ုေအာင် ၊ ပညတ် တရားအားြဖင့်လင်၌ချည်ေ ှာင်
လျက် ှိ၏။ လင် ေသ လျှင် မူကား
လင် ဝတ် ှင့် လတ်ွ ၏။ 3 ထုိေကာင့် ၊ မိမိလင် မေသမီှအြခား ေသာ သူ
၏ မယားြဖစ် လျှင် ၊ ေမျာက်မထား ေသာမိနး်မဟု ေခါ် ထုိက် ၏။ လင် ေသ လျှင်
မူကား ၊ ထုိ
တရား ှင့် လတ်ွ သည်ြဖစ် ၍၊ အြခား ေသာသူ၏ မယား
ြဖစ် ေသာ်လည်း၊ ေမျာက်မထား ေသာမိနး်မဟု ေခါ်စရာအေကာင်းမ ှိ 4 ထုိနည်းတ၊ူ
ငါ ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ သင် တို့သည် အြခား ေသာသူတည်းဟေူသာ၊ ေသ
ြခင်းမှ
ထေြမာက်
ေတာ် မူ ေသာသူ ၏မယား ြဖစ် ၍၊ ဘုရားသခင် ၏ အလို ေတာ် ှင့် အညီ တိးုပွား
မည်အေကာင်း ၊ ခရစ်ေတာ် ၏ ကုိယ်ခနဓ္ါ အားြဖင့် ေသ ၍ ပညတ် တရား ှင့်ကွာ
က၏။ 5 ငါတို့သည် ဇာတိ
ပကတိ၌
ကျင်လည် ေသာအခါ ၊ အြပစ် ှင့် စပ်ဆုိင်ေသာစိတ်တို့သည် ပညတ် တရား အားြဖင့်
ေပါက်၍ ေသ
ြခင်းတရား၏အလို ှင့်အညီ တိးုပွား မည်အေကာင်း ၊ ငါ တို့၏ကုိယ်အဂင်္ ါ များ၌
ြပ ြပင် က၏။ 6ယခု မူကား ၊ ကျမ်းစာ၌ပါေသာ တရား
ေဟာင်း ကုိ မ
မီှဘဲ၊ ဝိညာ ် ေတာ်တရားသစ် ကုိ မီှ ၍ အမှု
ေဆာင်ရွက်ြခင်းအလိငုှာ ၊ ငါတို့သည် အေသ
သြဖင့်
အပ်ုချ ပ် ေသာပညတ် တရား၏လက်မှ
လတ်ွ ြခင်းသို့ ေရာက်က ပီ။ 7 သို့ ြဖစ်၍ အဘယ်သို့ ေြပာ ရမည်နည်း။ ပညတ်
တရား၌
အြပစ် ှိသေလာ။ အြပစ်မ ှိ ိင်ုရာ။ သို့ ရာတင်ွ ပညတ် တရားအားြဖင့် သာ
အြပစ် သေဘာကုိ ငါသိ ရ၏။ အဘယ်သို့ နည်းဟမူူကား ၊ ေလာဘ
စိတ်မ ှိေစ ှင့်ဟု ပညတ် တရားမ ဆုိ လျှင် ၊ ေလာဘ
သေဘာကုိငါမ သိ 8အြပစ် တရားသည် ပညတ် တရားအားြဖင့် အခွင့် ရ ၍၊ ငါ ၌
အမျ ိးမျ ိ း ေသာ ေလာဘ
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တို့ ကုိ ြဖစ် ေစ၏။ ပညတ် တရားမ ှိလျှင် ၊ အြပစ် တရားေသ ၏။ 9အထက် က
ပညတ် တရားမ ှိသြဖင့် ၊ ငါ သည် အသက် ှင်၏။ ပညတ် တရားေပါ် ေသာအခါ
အြပစ်
တရားသည် ှင်ြပန် ၏။ ငါ လည်း
ေသ ၏။ 10အသက် ှင်ြခင်း ှင့်ဆုိင်ေသာ ပညတ် တရား သည် ေသ
ြခင်း ှင့် ဆုိင်သည်ကုိ ငါ ေတွ့ ၏။ 11 အြပစ် တရားသည်ပညတ် တရားအားြဖင့်
အခွင့် ရ လျှင်၊ ငါ ့ ကုိ လှည့်ြဖား ၍
ထုိတရား အားြဖင့် ငါကုိ့ သတ် ေလ၏။ 12 ထုိေကာင့် ၊ တရား
ေတာ်သည်သန ့် ှ င်း ြခင်း ှ ိ၏။ ပညတ် တရားလည်း
သန ့် ှ င်း ြခင်း၊ ေြဖာင့်မတ် ြခင်း၊ ေကာင်းြမတ် ြခင်း ှ ိ၏။ 13 သို့ ြဖစ်လျှင် ေကာင်းြမတ်
ေသာအရာသည် ငါ ၌ေသ ြခင်းအေကာင်း ြဖစ် သေလာ။ မ
ြဖစ် ိင်ုရာ။ အြပစ် တရားသည် မိမိသေဘာကုိ ထင် ှား ေစြခင်းငှာ ေကာင်းြမတ်
ေသာအရာအားြဖင့် ငါ ၌ေသ ြခင်းကုိ ြပ ၍ ေသ
ြခင်းအေကာင်းြဖစ်၏။ ထုိသို့ ြဖစ်ေသာေကာင့် အြပစ် တရားသည် ပညတ် ေတာ်
အားြဖင့် အလနွ် အြပစ်
ှင့် ြပည့်စုံ ြခင်း ှ ိ သတည်း။ 14 ထုိမှတပါး၊ပညတ် တရားသည် ဝိညာ ် ပကတိ ှင့်

စပ်ဆုိင် သည်ကုိ ငါတို့ သိ က၏။ ငါ မူကား
ဇာတိ ပကတိ ှိ ၏။ အြပစ် တရားလက် ၌ ေကျးကျွနြ်ဖစ်၏။ 15အေကာင်းမူကား ၊
ငါသည်ကုိယ်ကျင့် ေသာ အကျင့်ကုိ မ
ှစ်သက် ။ ကျင့်ချင် ေသာ အကျင့် ကုိမ ကျင့် ၊ ရွ ံ ှာ ေသာ အကျင့် ကုိ ကျင့် ၏။

16 ထုိသို့ ငါသည် မ
ကျင့်ချင် ေသာအကျင့် ကုိ ကျင့် လျှင် ၊ ပညတ် တရားေြဖာင့် သည်ဟု ငါဝနခံ် ၏။

17 သို့ ြဖစ်လျှင် ၊ ထုိ
မေကာင်းေသာအကျင့် ကုိ ငါ ့ ကုိယ်တိင်ုကျင့် သည်မ ဟတ်ု။ ငါ ့ အထဲ ၌ေန ေသာ
အြပစ် တရားသည် ကျင့်၏။ 18 ငါ ့အထဲ မှာ ငါ ့ ဇာတိ ပကတိ၌
ေကာင်း ေသာ အရာတစ်စုံတစ်ခုမျှ မ
တည် သည်ကုိ ငါ သိ ၏။ အေကာင်းမူကား ၊ ငါ သည်ကျင့် ချင် ေသာ စိတ် ှိ
ေသာ်လည်း ၊ ေကာင်း စွာကျင့် တတ်ေသာအခွင့်ကုိ ှာ၍ မ ေတွ့ ိင်ု။ 19 ငါသည် ကျင့်
ချင် ေသာ အကျင့်ေကာင်း ကုိ မ
ကျင့်။ မ
ကျင့်ချင် ေသာ အကျင့်ဆုိး ကုိကျင့် ၏။ 20 ထုိသို့ ငါ သည်မ ကျင့်ချင် ေသာအကျင့်
ကုိ ကျင့် လျှင် ၊ ငါ ကုိယ်တိင်ုကျင့် သည်မ ဟတ်ု။ ငါ ့အထဲ ၌ေန ေသာ အြပစ် တရား
သည်ကျင့်၏။ 21 ထုိသို့ ေကာင်း ေသာ အကျင့်ကုိငါ ကျင့် ချင်ေသာအခါ၊ မေကာင်း
ေသာအကျင့်ကုိ ကျင့် ေစတတ်ေသာ တရား
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ကုိ ငါေတွ့ ၏။ 22 ငါသည် အတင်ွး လူ အားြဖင့် ဘုရားသခင် ၏ ပညတ် တရားေတာ်
တို့ ှစ်သက်၏ 23 သို့ ေသာ်လည်း ငါ ့ ကုိယ်အဂင်္ ါ များ၌
ှိေသာ တရား
တစ်ပါးသည် စိတ် ဝိညာ ်တရား ကုိ ပိ င်ဆုိင်
တိက်ုလှနသ်ြဖင့် ၊ ငါ ့ ကုိယ်အဂင်္ ါ များ၌
ှိ ေသာ အြပစ်
တရား လက် သို့ ငါ ့ ကုိဘမ်း သွားအပ် ှသံည်ကုိ ငါြမင် ၏။ 24 ငါသည် ငိ ြငင် ေသာ
သူ ြဖစ် ပါသည်တကား၊ ဤ
အေသ ေကာင် မှ
ငါ ့ ကုိ အဘယ်သူ ကယ်လွှတ် မည်နည်း။ 25 ငါ တို့သခင်
ေယ ှု ခရစ် အားြဖင့် ကယ်လွှတ်ေတာ်မူေသာဘုရားသခင် ၏ေကျးဇူး ေတာ် ကီးလှ
ေပ၏။ ထုိသို့ စိတ် ဝိညာ ်အားြဖင့် ဘုရားသခင် ၏ တရား
ေတာ် အလိသိုု့ ၎င်း၊ ဇာတိ
ပကတိအားြဖင့် အြပစ် တရား
အလိသိုု့ ၎င်း၊ ငါ လိက်ု တတ်၏။

8
1 ဘုရားသခင်ကယ်လွှတ်ေတာ်မူေသာေကာင့် ေယ ှု ခရစ် ၌ တည်၍၊ ဇာတိပကတိ
အတိင်ုးမကျင့်၊ ဝိညာ ် ပကတိအတိင်ုး ကျင့ေ်သာသူတို့သည်အြပစ်စီရင် ြခင်း ှင့် လတ်ွ
က၏။ 2 ေယ ှု ခရစ် ၌ တည်၍ အသက် ှင်ေစေသာ ဝိညာ ် ေတာ်၏တရား သည်
အြပစ် တရား ၏ လက်မှ ၎င်း၊ ေသ
ြခင်းတရား၏လက်မှ၎င်း၊ ငါ ့ ကုိကယ်လွှတ် ပီ။ 3 ဇာတိ ပကတိေကာင့်
ပညတ် တရားသည် အားနည်း ၍
မ တတ် ိင်ုေသာအမှုကုိ ဘုရားသခင် ြပ ေတာ်မူြခင်းငှာ၊ အြပစ် ှင့် ြပည့်စုံေသာ
ဇာတိ
ပကတိ၏ သ ာန် ကုိ ေဆာင် ေသာ မိမိ
သား ေတာ်ကုိ ေစလွှတ်
ေတာ်မူ၍၊ အြပစ် ေြဖဘို့ရာ ဇာတိ ပကတိ၌
အြပစ် ကုိ ဒဏ် ေပးေတာ်မူ၏။ 4အေကာင်းမူကား ၊ ဇာတိ
ပကတိအတိင်ုး မ ကျင့် ၊ ဝိညာ ် ပကတိအတိင်ုး
ကျင့်ေသာငါ တို့သည်၊ တရား၌ ပါေသာပညတ် တို့ ကုိ ေစာင့်ေ ှာက်မည်အေကာင်း
တည်း။ 5 ဇာတိ ပကတိ ှိ ေသာသူ တို့သည် ဇာတိ
ပကတိ ှင့် စပ်ဆုိင်ေသာ အရာ
တို့ ကုိ စဲွလမ်း ေသာ စိတ်သေဘာ ှိ က၏။ ဝိညာ ် ပကတိ ှိ ေသာသူ တို့ မူကား ၊
ဝိညာ ်
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ပကတိ ှင့် စပ်ဆုိင်ေသာအရာ တို့ ကုိ စဲွလမ်းေသာ စိတ်သေဘာ ှိ က၏။ 6 ဇာတိ
ပကတိစိတ် သေဘာသည် ေသ
ြခင်း အေကာင်း ြဖစ်၏။ ဝိညာ ် ပကတိ စိတ် သေဘာသည် အသက် ှင် ြခင်း
အေကာင်း ှင့်
ငိမ်သက် ြခင်းအေကာင်း ြဖစ်၏။ 7အဘယ်ေကာင့် နည်းဟမူူကား ၊ ဇာတိ
ပကတိ စိတ် သေဘာသည် ဘုရားသခင် ှင့်ဆန ့က်ျင်ဘက် ြဖစ်၏။ ဘုရားသခင် ၏
တရား
ေတာ်အလို သို့
မ လိက်ု တတ်။ ထုိမျှမကမ လိက်ု ိင်ု 8 ထုိေကာင့်
ဇာတိ ပကတိ၌
ကျင်လည် ေသာ သူ
တို့သည် ဘုရားသခင် ၏ စိတ်ေတာ် ှင့်မ ေတွ့ ိင်ု က။ 9 သို့ ေသာ်လည်း ဘုရားသခင်
ဝိညာ ် ေတာ်သည် သင် တို့အထဲ ၌ကျနိး်ဝပ် ေတာ်မူလျှင် ၊ သင်တို့သည် ဇာတိ
ပကတိဘက် ၌ ှိ ကသည်မ ဟတ်ု။ ဝိညာ ် ပကတိဘက် ၌ ှိ က၏။ ခရစ်ေတာ်
၏ဝိညာ ် ကုိမ ရ ေသာ သူ
မည်သည်ကား ခရစ်ေတာ် ှင့် မ ဆုိင်။ 10 ခရစ်ေတာ် သည် သင် တို့အထဲ ၌ ှိေတာ်မူ
လျှင် ၊ ကုိယ် ကာယသည် အြပစ် ေကာင့် အေသ ြဖစ်ေသာ်လည်း ဝိညာ ် မူကား
ေြဖာင့်မတ် ြခင်းေကာင့်
အသက် ှင်လျက် ှိ၏။ 11 ထုိမျှမက ၊ ေယ ှု ကုိေသ ြခင်းမှ
ထေြမာက် ေစေတာ်မူေသာ ဘုရား
၏ဝိညာ ် ေတာ်သည် သင် တို့ အထဲ
၌ကျနိး်ဝပ် ေတာ်မူလျှင် ၊ ခရစ်ေတာ် ကုိ ေသ
ြခင်းမှ
ထေြမာက် ေစေတာ်မူေသာ ဘုရား
သည် သင် တို့အထဲ ၌ကျနိး်ဝပ် ေသာမိမိ ဝိညာ ် ေတာ်အားြဖင့် ၊ ေသ
တတ်ေသာ သင် တို့၏ ကုိယ် ကာယကုိပင်
ှင် ေစေတာ်မူမည်။ 12 သို့ ြဖစ်၍ ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ ငါတို့သည်ဇာတိ ပကတိအတိင်ုး ကျင့်

ရမည်အေကာင်း၊ ဇာတိ
ပကတိ၏ ကျွန်
ြဖစ် ကသည်မ ဟတ်ု။ 13သင် တို့သည် ဇာတိ
ပကတိအတိင်ုး အသက် ှင်လျှင်
ေသ ရကမည်။ ဝိညာ ် ေတာ်အားြဖင့်ကုိယ် ကာယ ၏အကျင့် တို့ ကုိ ေသ
ေစလျှင်
အသက် ှင် ကလိမ့်မည်။ 14 ဘုရားသခင် ၏ဝိညာ ် ေတာ် ဆုံးမ
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ပ့ဲြပင် ေတာ် မူ သမျှ ေသာ သူ တို့သည် ဘုရားသခင် ၏သား ြဖစ် က၏။
15 အေကာင်းမူကား ၊ သင်တို့သည် တစ်ဖန် ေကာက်ရွ ံ တတ်ေသာ ကျွန် ၏သေဘာ
ကုိ ရ
ကသည်မ ဟတ်ု။ အဗ္ဗ
အဘ ဟေုခါ် ရေသာအခွင့် ှင့် သား
ြဖစ်ြခင်း၏ သေဘာ
ကုိရ က ပီ။ 16 ငါတို့သည် ဘုရားသခင် ၏သား ြဖစ် ကသည်ဟု ဝိညာ ် ေတာ်သည်
ငါ တို့၏ဝိညာ ် ှင့အ်တသူက်ေသခံ ေတာ်မူ၏။ 17သား မှနလ်ျှင် အေမွခံ ၊ ဘုရားသခင်
၏ အေမွခံ ြဖစ် က၏။ ခရစ်ေတာ် ှင့်အတူဘုနး် ဝင်စားမည် အေကာင်း၊ ထုိသခင် ှင့်
အတူဆင်းရဲ ဒကု္ခကုိခံရလျှင် ၊ ထုိသခင် ှင့်ဆက်ဆံေသာအေမွခံ လည်း ြဖစ် က၏။
18 ငါ တို့အား ေပါ်ထွနး် လတံ့ ေသာ ဘုနး် ကုိေထာက် ေသာ်၊ ယခု
မျက်ေမှာက်ကာလ ၌
ခံရေသာ ဆင်းရဲ ဒကု္ခကုိ ပမာဏမ
ြပ ထုိက်ဟု ငါသေဘာ ှိ၏။ 19ဤေလာကသည် ဘုရားသခင့် သား တို့၏ ေပါ်ထွနး်
ြခင်းအရာကုိ အလနွ် ေတာင့်တေြမာ်လင့်လျက် ေန၏။ 20ဤ ေလာက သည် အနစိ္စ
ိင်ုငံသို့အလိလိုု
လိက်ု သည်မ ဟတ်ု။ 21 ဘုရားသခင် သား ထူးြမတ် ေသာ လွှတ် ြခင်းချမ်းသာတည်း
ဟေူသာေဖာက်ြပန် ပျက်စီးြခင်းအေ ှာင်အဖွ့ဲ မှ
ကယ်လွှတ် ြခင်းချမ်းသာကုိ ဝင်စားမည်ဟု ေြမာ်လင့် ရေသာ အခွင့်ကုိေပး၍အနစိ္စ
ိင်ုငံသို့ လိက်ုေစ ေတာ်မူေသာသူ၏ အလိေုတာ်ေကာင့်သာ လိက်ုရ၏။ 22ဤ ေလာက
တစ် ိင်ုငံလံးုသည် ယခု
တိင်ုေအာင် တစ် ညီတစ် ွတ်တည်းညည်းတာွး၍
ဆင်းရဲ ြခင်းေဝဒနာကုိ ခံရသည်ဟုငါတို့ သိ က၏။ 23 ထုိမျှမက ဝိညာ ် ေတာ်၏
ေကျးဇူးေတာ်အစအဦးကုိ ခံ
ပီးေသာ ငါ တို့သည်လည်း ၊ သား
အရာ၌ ချးီေြမာက်ြခင်းအေကာင်းတည်းဟေူသာကုိယ်ခနဓ္ါ ေရွး ှ တ် ြခင်းချမ်းသာ
ကုိေြမာ်လင့် ၍၊ စိတ် ှလံးုအထဲ ၌ညည်းတာွး လျက်ေနက၏။ 24 ငါတို့သည် ေြမာ်လင့်
ြခင်းအားြဖင့် ကယ်တင် ေတာ်မူြခင်းသို့ ေရာက်က၏။ ေြမာ်လင့် ေသာအရာကုိ ေတွ့ြမင်
လျှင်
ေြမာ်လင့် စရာ အေကာင်းမ ှိ ။ ေတွ့ြမင် ေသာ အရာကုိအဘယ်ေကာင့် ေြမာ်လင့်
ရမည်နည်း။ 25 ငါတို့သည် မ
ေတွ့ မြမင်ေသာအရာ ကုိ ေြမာ်လင့် လျှင် မူကား ၊ ထုိအရာကုိသည်းခံ ေသာစိတ် ှင့်
ငံလ့င့် ၍ ေနက၏။ 26 ထုိမှတပါး ၊ ငါ တို့မ တတ် ိင်ုေသာအရာမှာ ဝိညာ ် ေတာ်သည်
မစ
ေတာ်မူ၏။ ငါတို့သည်ဆုေတာင်း
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သင့် သည်အတိင်ုး
အဘယ် ဆုကုိ ေတာင်းရမည်ဟုမ သိ က။ သို့ ရာတင်ွ ငါတို့ ဆုေတာင်းြခင်းအမှုကုိ
ှ တ် မ မက် ိင်ုေသာ ညည်းတာွး ြခင်းအားြဖင့်ဝိညာ ် ေတာ်သည် ေစာင်မ ေတာ်မူ၏။

27 စိတ် ှလံးုကုိ စစ် ေတာ်မူေသာသူ သည်လည်း
ဝိညာ ် ေတာ်၏ စိတ် သေဘာကုိသိ ေတာ်မူ၏။ အေကာင်းမူကား ဝိညာ ်ေတာ်သည်
သန ့် ှ င်း သူတို့၏ ဆုေတာင်းြခင်းအမှုကုိ ဘုရားသခင် ၏အလိုေတာ် ှင့်အညီ ေစာင်မ
ေတာ်မူ၏။ 28 ဘုရားသခင် ကုိ ချစ် ေသာသူ တည်းဟေူသာ ကံစည် ေတာ်မူြခင်းအတိင်ုး
ေခါ် ေတာ်မူေသာသူ တို့၏ အကျ ိး ကုိ ခပ်သိမ်း ေသာအရာတို့သည် တစ်ညီတစ်
ွတ် တည်း ြပ စု ကသည်ကုိ ငါတို့ သိ က၏။ 29 ဘုရားသခင် ၏သား ေတာ်သည်
အများ ေသာ ညီ
တို့တင်ွ
သားဦး ြဖစ် ေတာ်မူမည်အေကာင်း ၊ ဘုရားသခင်သည် ေ ှ မဆွ ကသိေတာ်မူေသာ
သူ
တို့ ကုိ သား ေတာ်၏ပုံ သ ာန် ှင့်တညီတည်း ြဖစ် ေစ ြခင်း ငှာ ေ ှ မဆွက ခဲွခန ့်
မှတ်သားေတာ်မူ၏။ 30 ထုိသို့
ခဲွခန ့် မှတ်သား ှင့်ေသာသူ တို့ ကုိ ေခါ် ေတာ်မူ၏။ ေခါ် ေတာ်မူေသာ သူ
တို့ ကုိလည်း
ေြဖာင့်မတ် ရာ၌ တည်ေစေတာ်မူ၏။ ထုိသို့
တည် ေစေတာ်မူေသာသူ တို့ ကုိလည်း
ချးီေြမာက် ေတာ်မူ၏။ 31 သို့ ြဖစ်၍ ဤ အရာများတို့ ၌
အဘယ်သို့ ေြပာ စရာ ှိသနည်း။ ဘုရားသခင် သည် ငါ တို့ဘက် ၌ ှိေတာ်မူလျှင် ၊
အဘယ်သူ သည် ငါ တို့တစ်ဘက်၌ ေန ိင်ုမည်နည်း။ 32 မိမိ သား ေတာ်ရင်း ကုိ မ
ှေြမာ ဘဲ၊ ငါ တို့ ှ ိသမျှ
အဘို့ အလိငုှာ စွန ့် ေတာ်မူေသာသူ သည်၊ သား
ေတာ် ှင့်တကွ ခပ်သိမ်း ေသာအရာတို့ ကုိ ငါ တို့အားမ ေပး ဘဲ အဘယ်သို့ ေနေတာ်
မူမည်နည်း။ 33 ဘုရားသခင် ေရွးေကာက် ေတာ်မူေသာ သူတို့ ကုိ အဘယ်သူ သည်
အြပစ်တင် မည်နည်း။ ေြဖာင့်မတ် ရာ ၌တည်ေစေသာသူ ကား ဘုရားသခင် ေပတည်း။
34အြပစ် စီရင်ေသာသူ ကား အဘယ်သူ နည်း။ အေသခံ
၍ခံသည်သာမက ၊ ေသြခင်းမှထေြမာက် ၍ ဘုရားသခင် ၏ လက်ျာ ေတာ်ဘက်၌
ေန လျက်၊ ငါ တို့ အဘို့
ဆုေတာင်း ေသာသူကား ခရစ်ေတာ် ေပတည်း။ 35 ခရစ်ေတာ် ၏ချစ် ြခင်းေမတ္တ ာ ှင့်
ငါ တို့ ကုိ အဘယ်သူ ကွာ ေစမည်နည်း။ 36အကယ်စင်စစ်ကုိယ်ေတာ် အတက်ွ
အကျွ ်ပ်ုတို့သည် အစ ်မြပတ် အေသ သတ်ြခင်းကုိ ခံရကပါ၏။ သတ် ဘို့ ရာထား
ေသာ သုိး
က့ဲသို့ အကျွ ်ပ်ုတို့ ကုိ သူတစ်ပါး မှတ် တတ်ကပါ၏ဟု ကျမ်းစာလာ သည် ှင့်အညီ ၊
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ဆင်းရဲ ငိ ြငင်ြခင်း၊ ည ်းဆဲ ှပ်ိစက်ြခင်း၊ မွတ်သိပ် ြခင်း၊ အဝတ် အချည်းစည်း ှိြခင်း၊
ေဘး
ှင့်ေတွ့ ကံ ြခင်း၊ ကွပ်မျက် ြခင်းခံရေသာ်လည်း၊ ထုိအမှုတို့တင်ွ အဘယ်အမှုသည်

ခရစ်ေတာ်၏ချစ်ြခင်းေမတ္တ ာေတာ် ှင့် ငါတို့ ကုိ ကွာေစမည်နည်း။ 37 မကွာေစသည်သာ
မက၊ ငါ တို့ ကုိ ချစ် ေတာ်မူေသာသူ ၏ ေကျးဇူးေတာ်ေကာင့်၊ ငါတို့သည် ထုိ
အမှု ခပ်သိမ်း တို့ ကုိ ခံ စ ် တင်ွ ပင် အထူးသြဖင့် ေအာင်ြမင် က၏။

38အေကာင်းမူကား ၊ ေသ
ြခင်းြဖစ်ေစ ၊ အသက် ှင်ြခင်းြဖစ်ေစ ၊ ေကာင်းကင်တမန် ြဖစ်ေစ ၊ အထွဋ်အြမတ်
ြဖစ်ေစ ၊ အာဏာ
တနခုိ်း ြဖစ်ေစ ၊ မျက်ေမှာက် အရာြဖစ်ေစ ၊ ေနာင်လာ လတံ့ေသာအရာြဖစ်ေစ ၊

39 39အြမင့် ြဖစ်ေစ၊ အနမ့်ိ ြဖစ်ေစ၊ ဤအရာမှစ၍အဘယ် နမိ္မိတ အရာမျှသည်၊ ငါ တို့
သခင် ေယ ှု ခရစ်
အားြဖင့် ခံရေသာဘုရားသခင် ၏ ေမတ္တ ာ
ေတာ် ှင့်
ငါ တို့ ကုိ မ
ကွာေစ ိင်ု ဟု ငါသည်သေဘာကျလျက် ှိ၏။

9
1 ငါ ့ ကုိယ်ကုိကုိယ်သိ ေသာ စိတ်သည် သန ့် ှ င်း ေသာ ဝိညာ ် ေတာ် ှင့်တကွ ငါ ့
ဘက်၌ သက်ေသခံ လျက်၊ ငါသည်မုသာ မ ပါ၊ ခရစ်ေတာ် ေ ှ ၌
မှနက်န် စွာ ေြပာ သည်ကား၊ 2 ငါ သည် အလနွ် ဝမ်းနည်း ြခင်း ှ ိ ၏။ စိတ် ှလံးု ထဲ၌
မြခားမလပ် ပူပန် ြခင်းေဝဒနာ ှိ၏။ 3အေကာင်းမူကား ၊ ဇာတိ
အားြဖင့် ငါ ့အမျ ိ းသား ချင်းြဖစ်ေသာ ငါ ့ ညီအစ်ကုိ တို့အတက်ွ ၊ ငါ သည်ကုိယ်တိင်ု
ခရစ်ေတာ် ှင့် ခွာ ၍ ကျနိ် ြခင်းကုိခံချင်ေလာက်ေအာင် စိတ် ှိ၏။ 4 ထုိသူ တို့သည်
ဣသေရလ
လြူဖစ် ၍၊ သား
အရာ၌ ချးီေြမာက်ြခင်း ှင့်၎င်း ၊ ဘုနး် အာ ေုဘာ်ေတာ် ှင့်၎င်း ၊ ပဋိညာ ် တရားတို့
ှင့်၎င်း ၊ ပညတ် တရားထားြခင်း ှင့် ၎င်း ၊ ဝတ်ြပ ြခင်း ှင့်၎င်း ၊ ဂတိ ေတာ်တို့ ှင့်၎င်း၊
ဆုိင် က၏။ 5 ဘုိးေဘး များတို့ ှင့်ဆက် ယ်ွေသာသူလည်း ြဖစ်က၏။ ခရစ်ေတာ် သည်
လည်း ၊ ဇာတိ
အမျ ိးအားြဖင့် ထုိသူ တို့၏ အမျ ိးြဖစ်ေတာ်မူ၏။ ထုိခရစ်ေတာ် သည်လည်း ခပ်သိမ်း
ေသာအရာတို့ ကုိ အစုိးရ
ေတာ်မူ၍ ထာဝရ
မဂင်္လာ ှိ ေတာ် မူ ေသာ ဘုရားသခင် ြဖစ် ေတာ် မူ၏။ အာမင် 6 ထုိသို့ ဆုိ ေသာ်
ဘုရားသခင် ၏ ဂတိ
ေတာ်မ တည် ဟု ငါမဆုိလိ။ု အေကာင်းမူကား ၊ ဣသေရလ
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ှင့်
ဆက် ယ်ွေသာ သူ
အေပါင်း တို့သည် ဣသေရလ
လူမှန်မ ဟတ်ု။ 7 ထုိနည်းတူအာြဗဟံ ၏ အမျ ိးအ ယ်ွ ြဖစ် ေသာ သူအေပါင်း
တို့သည် အာြဗဟံ၏သား မှနမ် ဟတ်ု။ ဣဇာက်
၌ သာ သင် ၏အမျ ိး
တည်လိမ့်မည်ဟု ဗျာဒိတ် ေတာ် ှိ၏။ 8 ထုိေကာင့်၊ ဇာတိ
အမျ ိးသားတို့သည် ဘုရားသခင် ၏သား မှနမ် ဟတ်ု။ ဂတိ
ေတာ် ှင့်ဆုိင်ေသာ သား
တို့သည် အမျ ိးအ ယ်ွမှနသ်ည်ဟု မှတ် ေတာ်မူ၏။ 9 ဂတိ ေတာ်အချက် ဟူမူကား ၊
ယခု
မှစ၍ကာလ
အချနိေ်စ့ေသာအခါ ၊ ငါလာ ၍ စာရာ သည် သား
ကုိ ရ လိမ့်မည်ဟု လာသတည်း။ 10 ထုိမျှမက ၊ ေရဗက္ကာ
သည် ငါ တို့ အဘ
ဣဇာက် ှင့် စုံဘက် ၍ ပဋိသေ ္ဓစဲွယူ ေသာအခါ ၊ 11 ဘုရားသခင် ေရွးေကာက် ေတာ်
မူြခင်း ှင့် ယှ ်ေသာအ ကံ ေတာ်သည် အကျင့်အားြဖင့် မ တည် ၊ ေခါ် ေတာ်မူေသာ သူ
၏အလိေုတာ်အားြဖင့် တည်မည် အေကာင်း ၊ သားမ
ဘွား မီှ ၊ ထုိသားတို့သည် ေကာင်း ေသာအကျင့်၊ မ
ေကာင်းေသာအကျင့် ကုိမကျင့် မီှ၊ 12 သားအ ကီး သည် သားအငယ် ၌ ကျွန် ခံရ
လိမ့်မည်ဟု ထုိမိနး်မ အားဗျာဒိတ် ေပးေတာ်မူ၏။ 13 ထုိသို့ ှင့်အညီ၊ ယာကုပ် ကုိငါချစ်
၏။ ဧေသာ
ကုိ မုနး် ၏ဟု ကျမ်းစာ လာသတည်း။ 14 သို့ ြဖစ်၍ ၊ အဘယ်သို့ ေြပာ ရမည်နည်း။
ဘုရားသခင် သည် မတရား
ေသာအမှုကုိ ြပ ေတာ်မူသေလာ။ ထုိသို့ မ
ေြပာရ 15 ဘုရားသခင်က၊ ငါသည်ေကျးဇူး ြပ လိေုသာသူ ကုိေကျးဇူး ြပ မည်။ သနား
လိေုသာသူ ကုိလည်း သနား
မည်ဟု ေမာ ေ ှ ကုိ မိန ့် ေတာ် မူ၏။ 16 ထုိ ေကာင့် ၊ လိခုျင် ေသာ သူ သည်
တတ် ိင်ုသည် မ
ဟတ်ု။ ေြပး ေသာသူ သည်လည်း တတ် ိင်ုသည်မ ဟတ်ု။ ေကျးဇူး ြပ ေတာ်မူေသာ
ဘုရားသခင် သာလျှင် တတ် ိင်ုေတာ်မူ၏။ 17ကျမ်းစာ ၌ ဖာေရာ
ဘုရင်ကုိဆုိသည်ကား၊ ငါ ့တနခုိ်း ကုိ သင် ၌
ငါြပ ြခင်းငှာ ၎င်း ၊ ငါ ့ နာမ ကုိ ေြမ ကီး
တြပင်လံးု တင်ွ
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ေကျာ်ေစာ ေစြခင်းငှာ ၎င်း၊ သင့် ကုိ ချးီေြမာက် ခ့ဲ ပီဟု ဆုိ သတည်း။ 18 ထုိသို့ ှင့်
အညီ၊ ေကျးဇူးြပ လို ေသာသူ ကုိ ေကျးဇူး ြပ ေတာ်မူ၏။ ခုိင်မာေစလို ေသာသူ ကုိ
လည်း
ခုိင်မာ ေစေတာ်မူ၏။ 19 သို့ ြဖစ်လျှင် ၊ ဘုရားသခင်သည်အဘယ်ေကာင့် အြပစ်တင်
ေတာ်မူေသး သနည်း။ အဘယ်သူ သည် အလို
ေတာ်ကုိ ဆီးတား
ဘူးသနည်းဟု ဆုိ မည်ေလာ။ 20 ဘုရားသခင် ကုိ ြငင်းဆန် ေသာ အချင်း လူ ၊ သင်
သည်ကား အဘယ်သူ နည်း။ လပ်ုအပ် ေသာ အရာ
သည် လပ်ု တတ်ေသာသူ အား၊ အဘယ်ေကာင့် ငါ ့ ကုိ ဤသို့
လပ်ု သနည်းဟု ဆုိ ရမည်ေလာ။ 21 အိးုထိနး် သမားသည် အိးုေြမကုိ ပုိင် သည် မ
ဟတ်ုေလာ။ အိးု
ေြမတ ပုံ တည်း ှင့် အိးု ြမတ် ၊ အိးု ယုတ် ကုိ လပ်ု ပုိင်သည် မဟတ်ု ေလာ။

22 ဘုရားသခင် သည် မိမိ
အမျက် ေတာ်ကုိြပ ၍ ၊ တနခုိ်း ေတာ်ကုိ ထင် ှား ေစြခင်းငှာအလို ေတာ် ှိလျက်၊
ပျက်စီး ြခင်းအဘို့
ြပင်ဆင် ေသာ အမျက် ရာအိးု များတို့ ကုိ အလနွ် သည်းခံ ြခင်းခ ္တီ ှင့်သည်းခံ ေတာ်
မူသည် မှနလ်ျှင် အဘယ်ေြပာဘွယ် ှိအံ့နည်း။ 23 ချးီေြမာက် ြခင်းအဘို့ ြပင်ဆင် ေတာ်
မူ ှင့်ေသာ က ုဏာ
ခံရာ အိးု များတည်းဟေူသာ၊ 24 ယုဒ အမျ ိးသားတို့အထဲ မှသာ မ ဟတ်ု၊ တစ်ပါး
အမျ ိးသားတို့အထဲ မှ ပေရာဖက်ေဟာေ ှ ဆုိသည်အတိင်ုး ေခါ် ေတာ်မူေသာငါတို့ ၌
ဘုနး် အာ ေုဘာ်ေတာ် ကယ်ဝ ြခင်းကုိ ထင် ှား ေစြခင်းငှာ ြပ ေတာ်မူသည် မှနလ်ျှင်၊
အဘယ်ေြပာဘွယ် ှိအံန့ည်း။ 25 ေဟာေ ှ ၏ ကျမ်းစာ၌
လာ သည်ကား၊ ငါ ၏ လူ
မ ဟတ်ုေသာ သူ
ကုိငါ ၏လူ ဟ၍ူငါေခါ် မည်။ မ
ချစ် ေသာ သတို့သမီး
ကုိလည်း
အချစ် ဟ၍ူငါေခါ်မည်။ 26သင်တို့သည်ငါ ၏လူ မ ဟတ်ု ဟေုြပာဆုိ ရာ
အရပ် ၌
ေန ေသာသူ တို့သည်၊ အသက် ှင်ေတာ်မူေသာ ဘုရားသခင် ၏သား ဟု ေခါ်ေဝါ်
ြခင်းကုိ ခံရ ကလိမ့်မည်ဟု လာသတည်း။ 27 ပေရာဖက်ေဟ ှာယ သည်လည်း ၊ ဣ
သေရလ
အမျ ိးကုိ ရည်မှတ် ၍ ေကးေကာ် သည်ကား၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့သည် သမုဒ္ဒရာ
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သဲလံးု ှင့်အမျှ များ ေသာ်လည်း ၊ ကင်း ေသာသူ တို့သာလျှင်ကယ်တင် ေတာ်မူြခင်း
သို့ ေရာက်ကလိမ့်မည်။ 28အမှု ေတာ်ကုိ တရားသြဖင့် ပီးစီး ေစြခင်းငှာဆုံးြဖတ်ေတာ်
မူမည်။ ထာဝရ
ဘုရားသည် ေြမ ေပါ် မှာ ဆုံးြဖတ် ေတာ် မူ ေသာ အမှု ကုိ ြပ ေတာ် မူ လိမ့်မည်ဟု
ဆုိသတည်း။ 29 ထုိသို့ ှင့်အညီ၊ ေဟ ှာယ သည် အထက် က ဆုိ ြပနသ်ည်ကား၊
ေကာင်းကင် ဗုိလ်ေြခအ ှင်ထာဝရ
ဘုရားသည်ငါ တို့ ၌ မျ ိ းေစ့ ကုိ ကင်း ေစေတာ်မ မူလျှင် ၊ ငါတို့သည်ေသာဒံု မိ
က့ဲသို့ ြဖစ် ၍
ေဂါေမာရ မိ ှင့်
တူ က ပီ။ 30 ထုိေကာင့် ၊ အဘယ်သို့ ေြပာ ရမည်နည်းဟူမူကား ၊ ေြဖာင့်မတ် ြခင်း
ကုိ မီှေအာင် မ
လိက်ု ေသာတစ်ပါး
အမျ ိးသားတို့သည် ေြဖာင့်မတ် ြခင်းကုိ မီှ က၏။ ထုိသို့ ဆုိေသာ်၊ ယုံ ကည် ြခင်း
အားြဖင့် မီှ ေသာေြဖာင့်မတ် ြခင်းကုိ ဆုိလိုသတည်း။ 31 ေြဖာင့်မတ် ြခင်းတရား ကုိမီှ
ေအာင်လိက်ု ေသာ ဣသေရလ
လတိူု့ မူကား၊ ေြဖာင့်မတ်ြခင်းတရား ကုိ မ
မီှ က။ 32အဘယ်ေကာင့် မမီှ ကသနည်း။ ယုံကည် ြခင်း အားြဖင့် မ လိက်ု၊ ပညတ်
တရား၏ အကျင့် အားြဖင့် သာ လိက်ုက သတည်း။ 33ကျမ်းစာ၌လာ သည်ကား ၊ ထိ
မိ
၍ လဲစရာ ေကျာက် ၊ မှားယွင်း စရာေကျာက် ကုိ ဇိအနု် ေတာင်ေပါ်မှာ ငါချထား ၏။
ထုိေကျာက် ကုိ အမီှြပ ေသာသူ
မည်သည်ကား၊ ှက်ေကာက် ြခင်းမ ှိ ိင်ုရာဟလုာသည် ှင့်အညီ၊ ထုိေကျာက်ကုိ
ဣသေရလလတိူု့သည် ထိမိ၍ လဲက၏။

10
1 ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ ဣသေရလ
လတိူု့သည် ကယ်တင် ေတာ်မူြခင်းသို့ ေရာက်ေစြခင်းငှာ ၊ ငါ ၏ေစတနာ
အလို ှ ိ ၍
ဘုရားသခင် ကုိ ဆုေတာင်း ေလ့ ှ ိ၏။ 2 ထုိ သူ တို့သည် မှနေ်သာ ပညာ မ ှိ
ေသာ်လည်း ၊ ဘုရားသခင် ဘက်၌ စိတ် အား ကီးသည်ဟု သူ
တို့အဘို့
ငါသက်ေသခံ ၏။ 3 ထုိသူတို့သည် ဘုရားသခင် ၏ ေြဖာင့်မတ် ြခင်းတရားကုိ မ
သိဘဲ၊ ကုိယ် ေြဖာင့်မတ် ြခင်းကုိ တည် ေစြခင်းငှာ ှာ ကံ ေသာေကာင့် ၊ ဘုရားသခင်
၏ ေြဖာင့်မတ် ြခင်းတရား ကုိ ဝန်မ ခံ က 4 ယုံ ကည် ေသာသူ အေပါင်း တို့သည်
ေြဖာင့်မတ် ရာသို့ ေရာက်မည်အေကာင်း ၊ ပညတ် တရားသည် ခရစ်ေတာ် အားြဖင့်
စုံလင် ြခင်း ှ ိ၏။ 5 ေမာေ ှ ကလည်း ၊ ထုိအကျင့်ကုိ ကျင့် ေသာသူ သည် ထုိအကျင့်
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အားြဖင့် အသက် ှင်လိမ့်မည်ဟု ပညတ် ၊ တရား ှင့်စပ်ဆုိင်ေသာ ေြဖာင့်မတ် ြခင်း
တရားကုိ ရည်မှတ်၍ ေရး ထားသတည်း။ 6 ယုံ ကည် ြခင်း ှင့် စပ်ဆုိင် ေသာ ေြဖာင့်မတ်
ြခင်းတရားဆုိ သည်ကား၊ 7 ေကာင်းကင် သို့
အဘယ်သူ တက် လိမ့်မည်နည်း။ နက်နဲရာထဲသို့ အဘယ်သူဆင်းလိမ့်မည်နည်းဟု
စိတ် ထဲမှာ
မ ေအာက်ေမ့ ှင့ဟ်ု ဆုိ၏။ ထုိသို့ ဆုိေသာ်၊ ခရစ်ေတာ်ကုိ ေဆာင်ခ့ဲြခင်းငှာေကာင်းကင်
သို့ အဘယ်သူတက်လိမ့်မည်နည်း။ ခရစ်ေတာ် ကုိ ေသ
ြခင်းမှ
ထေြမာက်ေစြခင်းငှာနက်နဲ ရာထဲသို့
အဘယ်သူ ဆင်း လိမ့်မည်နည်းဟု ဆုိလိသုတည်း။ 8တဖနဆုိ် သည်ကား၊ တရား
ေတာ်သည် သင် ှင့် နးီ
၏။ သင် ၏ ှ တ် ၌ ၎င်း ၊ သင် ၏ ှလံးု ၌ ၎င်း ှ ိ သည်ဟု ဆုိ၏။ ထုိသို့ ဆုိေသာ်၊
ငါတို့ ေဟာ
ေသာယုံကည် ြခင်းတရား ကုိ ဆုိလို သတည်း။ 9 အဘယ်သို့ နည်းဟူမူကား၊ သင်
သည် သခင်
ေယ ှု ကုိ ှ တ် ြဖင့်
ဝနခံ် ၍ ၊ ဘုရားသခင် သည် သူ့
ကုိ ေသ
ြခင်းမှ
ထေြမာက် ေစေတာ်မူ ပီဟု စိတ် ှလံးုထဲ၌ ယုံကည် လျှင် ၊ ကယ်တင် ြခင်းသို့
ေရာက်လိမ့်မည်။ 10 ေြဖာင့်မတ်ရာသို့ ေရာက် ြခင်းငှာ စိတ် ှလံးုြဖင့် ယုံ ကည် ရ၏။
11ကယ်တင် ြခင်းသို့ ေရာက်ြခင်းငှာ ှ တ် ြဖင့် ဝနခံ် ရ၏။ ကျမ်းစာ လာ သည်ကား ၊
ထုိေကျာက် ကုိ အမီှြပ
ေသာ သူ
မည်သည်ကား ၊ ှက်ေကာက် ြခင်းမ ှိ ိင်ုရာဟု လာသတည်း။ 12 ယုဒ အမျ ိး၊
ေဟလသ
အမျ ိး ကုိ မ ေရွး၊ လူ အေပါင်း တို့ ကုိ အစုိးရ ေသာ အ ှင် တစ်ပါးတည်း ှိ၍၊
ကုိယ်ေတာ် ကုိပဌနာ ြပ ေသာ သူ
အေပါင်း တို့ ၌
ေကျးဇူး ကယ်ဝ ေတာ်မူ၏။ 13အေကာင်းမူကား ၊ ထာဝရ
ဘုရားကုိ ပဌနာ
ြပ ေသာ သူ ှိ သမျှ တို့သည် ကယ်တင် ေတာ် မူ ြခင်း သို့ ေရာက် ရ ကလတံ။့

14 သို့ ရာတင်ွ ၊ မ
ယုံကည် လျှင် အဘယ်သို့ ပဌနာ
ြပ ိင်ုမည်နည်း။ သိတင်းမ ကား လျှင် အဘယ်သို့ ယုံ ကည် ိင်ုမည်နည်း။ ေဟာေြပာ
ေသာသူမ ှိလျှင် အဘယ်သို့ ကား ိင်ုမည်နည်း။ 15လကုိူ မ
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ေစလွှတ် လျှင်
အဘယ်သို့ ေဟာေြပာ ိင်ု မည်နည်း။ ထုိသို့ ှင့်အညီကျမ်းစာလာ သည်ကား၊ ငိမ်
သက်ြခင်း၏ဝမ်းေြမာက်စရာ သိတင်း၊ ေကာင်းကျ ိး ချမ်းသာ၏ ဝမ်းေြမာက် စရာသိ
တင်းကုိ ကားေြပာေသာ သူ
၏ေြခ တို့သည် အလနွ်တင့်တယ် စွတကားဟု လာသတည်း။ 16 သို့ ေသာ်လည်း ၊
လအူေပါင်း တို့သည် ဝမ်းေြမာက် စရာသိတင်းကုိ နားေထာင် ကသည်မ ဟတ်ု။ ပေရာ
ဖက် ေဟ ှာယ
စကား ဟမူူကား ၊ အိထုာဝရ
ဘုရား၊ အကျွ ်ပ်ု တို့ ေဟာေြပာေသာ သိတင်း စကားကုိ အဘယ်သူ ယုံ ပါ သနည်း
ဟုဆုိ၏။ 17 သို့ ြဖစ်၍ ၊ ယုံကည် ြခင်းသည် ကားနာ ြခင်းအားြဖင့် ြဖစ်၏။ ကားနာ
ြခင်းသည်လည်း ၊ ဘုရားသခင် ၏ စကား
ေတာ်အားြဖင့် ြဖစ်၏။ 18 သို့ ရာတင်ွ လအူေပါင်းတို့သည် မ
ကား ရက ပီေလာ။ အမှန် ကားရက ပီ။ သူ
တို့၏အသံ သည်ေြမ တြပင်လံးု ၌
ှ ံြပား ၍၊ သူ
တို့၏စကား သည် ေြမ ကီး စွနး် တိင်ုေအာင် ေရာက်ေလ ပီဟုငါဆုိ ၏။ 19တဖနင်ါ
ဆုိသည်ကား ၊ ဣသေရလ
လတိူု့သည် ဤအမှုကုိ မ
သိ ကသေလာ။ ေမာေ ှ က၊ မ
ေရရေသာလမူျ ိ း အားြဖင့် သင် တို့သည် ြင စူ ေသာစိတ် ှိေစြခင်းငှာ၎င်း၊ ပညာ
မ ှိေသာလမူျ ိ း အားြဖင့် စိတ်ဆုိး ေစြခင်းငှာ၎င်း၊ ငါ ြပ မည်ဟု ေ ှ ဦးစွာ ဆုိ ၏။

20 ေဟ ှာယ သည် သာ၍ရဲရင့် စွာဆုိ သည်ကား ၊ ငါ ့ ကုိမ ှာ ေသာ သူ
တို့သည် ငါကုိ့ေတွ့ ရက၏။ ငါ ၏ အေကာင်းကုိ ေမးြမနး် ေသာသူ တို့ ၌
ငါထင် ှား သည်ဟု ဆုိ၏။ 21 ဣသေရလ လူတို့ ကုိ ရည်မှတ်၍ တဖန်မိန ့် ေတာ်မူ
သည်ကား ၊ နားမေထာင် ြငင်းဆန် တတ်ေသာ လမူျ ိ း သို့
တေနလံ့းု ငါ သည် လက် ဝါးကုိ ြဖန ့် ရ ပီဟု ဆုိသတည်း။

11
1 သို့ ြဖစ်လျှင် ၊ ဘုရားသခင် သည် မိမိ
လမူျ ိ း ကုိ ပယ် ေတာ်မူ ပီေလာဟုေမးေသာ်၊ ပယ် ေတာ်မ မူဟုဆုိ ရ၏။ ငါ ပင် ဣ
သေရလ
လြူဖစ် ၏။ အာြဗဟံ အမျ ိး ၊ ဗ◌င်္ယာမိန် အ ယ်ွ ြဖစ်၏။ 2 ဘုရားသခင် သည်
အထက်က သိမှတ် ေတာ်မူေသာ မိမိ
လူ တို့ ကုိ ပယ် ေတာ်မ မူ။ ပေရာဖက်ဧလိယ က ၊ အိုထာဝရဘုရား၊ 3 သူတို့သည်
ကုိယ်ေတာ် ၏ ပေရာဖက် များကုိ သတ် ကပါ ပီ။ ကုိယ်ေတာ် ၏ယဇ်ပလ္လ င် များကုိ
ဖိ ဖျက်
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ကပါ ပီ။ အကျွ ်ပ်ု တစ်ေယာက်တည်း ကျနရ်စ် ၍ ၊ အကျွ ်ပ်ု အသက် ကုိပင် ှာ
ကပါ၏ဟု ဘုရားသခင် ေ ှ မှာ ဣသေရလ
အမျ ိးတစ်ဘက် ၌ေလျှာက်ထားသည်ဟု ကျမ်းစာ ၌ ပါေသာ အေကာင်းကုိသင်
တို့သည် မ
သိက သေလာ။ 4 ထုိသို့ ေလျှာက်ေသာအခါ၊ အဘယ်သို့ ဗျာဒိတ်
ထားေတာ်မူသနည်းဟမူူကား၊ ဗာလ
ေ ှ ၌ ဒူး
မ ေထာက်
ေသာလူ ခုနစ် ေထာင် တို့ ကုိ ငါ ့ အဘို့ ငါကျန်ကင်း ေစ ပီ ဟု မိန ့် ေတာ် မူ၏။

5 ထုိနည်းတူ ၊ ယခု
ကာလ တင်ွ ပင် ေကျးဇူး ေတာ်အတိင်ုး
ေရွးေကာက် ေတာ်မူေသာ အကင်း အကျန် ှ ိ ေသး၏။ 6 ေကျးဇူး ေတာ်အားြဖင့် ှ ိ
လျှင် ၊ ကုိယ်ကျင့်ေသာအကျင့် အားြဖင့် မ ှ ိ၊ ှ ိလျှင်ေကျးဇူး သည် ေကျးဇူး မ ဟတ်ု
။ ကုိယ်ကျင့်ေသာအကျင့်အားြဖင့် ှ ိလျှင်၊ ေကျးဇူးအားြဖင့်မ ှ ိ၊ ှ ိလျှင်ကုိယ်ကျင့်ေသာ
အကျင့်သည် အကျင့် မဟတ်ု။ 7 သို့ ြဖစ်လျှင် အဘယ်သို့ နည်း၊ ဣသေရလ
လတိူု့သည် ှာ ေသာအရာ ကုိ မ
ေတွ့မရ က။ ေရွးေကာက် ေတာ်မူေသာ သူ
တို့သာ
ေတွ့ရ က၏။ ကင်း ေသာသူ တို့ ကုိ ေမှာင်မုိက် ဖုံးလွှမ်း၏။ 8 ထုိသို့ ှင့်အညီကျမ်းစာ
လာ သည်ကား၊ ဘုရားသခင် သည် အိပ် ချင်ေသာသေဘာ ကုိ၎င်း၊ မ
ြမင် ိင်ုေသာ မျက်စိ ကုိ၎င်း၊ မ
ကား ိင်ုေသာ နား
ကုိ၎င်း ၊ ထုိသူ
တို့အား ေပး
ေတာ်မူ ပီဟလုာ၏။ ထုိကျမ်းစာချက်သည် ယေန ့
တိင်ုေအာင် ြပည့်စုံသတည်း။ 9 ဒါဝိဒ် ၏စကားဟမူူကား၊ သူ
တို့စားပဲွ သည် သူ
တို့ ၌ ေကျာကွ့င်း ေသာ်၎င်း၊ ဂျမ်း ေသာ်၎င်း၊ ေထာင်ေချာက် ေသာ်၎င်း၊ ခံထုိက် ေသာ
အြပစ်ေသာ်၎င်း ြဖစ်ပါေစ။ 10 သူ တို့သည်မ ြမင် ိင်ုေအာင်မျက်စိ ကွယ် ပါေစ။ သူ
တို့ေကျာ သည်လည်း
အစ ် ကုနး် ပါေစဟု လာ သတည်း။ 11 သို့ ြဖစ်လျှင်၊ ဣသေရလလူတို့သည်လဲ ၍
ေနရသည်တိင်ုေအာင်ထိမိ က ပီေလာဟေုမး ေသာ်၊ လဲ၍မ
ေန ရက။ သူ
တို့၏စိတ်ကုိ ှ ိးေဆာ်စရာအေကာင်း ှ ိေစြခင်းငှာ ၊ သူ
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တို့၏လဲ ြခင်းအားြဖင့် ကယ်တင် ေတာ်မူြခင်း ေကျးဇူးသည်တစ်ပါး အမျ ိးသားတို့ ၌
သက်ေရာက်ေလ၏။ 12 သူ တို့၏လဲ ြခင်းအရာသည် ေလာကီသား
တို့၏ စီးပွား ကုိ၎င်း ၊ သူ
တို့၏ ှုံး ြခင်းအရာသည်တစ်ပါး အမျ ိးသားတို့၏ စီးပွား ကုိ၎င်း ြပ စုလျှင် ၊ သူ
တို့၏ ြပည့်စုံ ြခင်းအရာသည်သာ၍ ြပ စုမည်မဟတ်ုေလာ။ 13 ထုိသို့ ဆုိေသာ်၊ 14 ငါ
သည်တစ်ပါး အမျ ိးသားတို့ ှင့်ဆုိင်ေသာ တမနေ်တာ် ြဖစ် သည် ှင့်အညီ၊ ထုိ
တမန် ေတာ်အရာ ကုိ ချးီမွမ်း လျက်၊ ငါ ့ အမျ ိးသားချင်း တို့၏ စိတ် ကုိ တစ်ခုခု
အားြဖင့် ှ ိးေဆာ် ၍၊ အချ ိ တို့ ကုိ ကယ်တင် ြခင်းငှာ၊ တစ်ပါး အမျ ိးသားြဖစ်ေသာ
သင် တို့အားဆုိ ရသတည်း။ 15 ထုိသူ တို့ ကုိ ပယ် ေတာ်မူြခင်းအရာသည် ေလာကီသား
တို့၏ မိသ္သဟာယဖွ့ဲ ြခင်းအေကာင်း ြဖစ်လျှင် ၊ သူတို့ ကုိ သိမ်းဆည်း ေတာ်မူြခင်း
အရာသည် ေသ
ြခင်းမှ ထေြမာက် ှင်ြပန် ြခင်းက့ဲသို့ ြဖစ်လိမ့်မည်မဟတ်ု ေလာ။ 16 အဦး နယ်ေသာ
မုန ့စိ်မ်းသည်သန ့် ှ င်း လျှင် ၊ တပုံ
လံးုသန ့် ှ င်းလိမ့်မည်။ အြမစ် သန ့် ှ င်း လျှင် ၊ အခက်အလက် များလည်း သန ့် ှ င်း
ကလိမ့်မည်။ 17အချ ိ ေသာအခက် တို့ ကုိ ချ ိ းဖ့ဲ ပီးမှ ၊ ို င်း ေသာ သံလင်ွပင်တည်း
ဟေူသာသင်ကုိ အထက်ငတ်ု၌ ဆက် ၍ စုိက်သြဖင့်၊ အခက်များ ှင့်အတူသံလင်ွ ပင်
အြမစ် ကုိ၎င်း၊ အဆသဇာကုိ၎င်း ဆက်ဆံလျှင်၊ ချ ိ းဖ့ဲေသာ အခက် တို့ ကုိ က့ဲရဲ ဝါ ကား
ြခင်းမ ှိ ှင့်။ 18 ဝါကား လျှင် မူကား ၊ သင် သည်အြမစ် ကုိ မ
ေဆာင် ၊ အြမစ် သည် သင့် ကုိေဆာင်၏။ 19 ငါ ့ ကုိဆက် ၍စုိက်ြခင်းငှာ ထုိအခက် တို့
ကုိ ချ ိ းဖ့ဲ ပီဟု သင်ဆုိ ြပနလ်ျှင် ၊ မှနေ်စေတာ။့ 20 မယုံကည် ေသာစိတ် ှိေသာေကာင့်
သူတို့ ကုိချ ိ းဖ့ဲ သည်ြဖစ်၍၊ သင် သည်ယုံကည် ြခင်းအားြဖင့်သာ တည် ၏။ မာန
စိတ် မ ှိေစ ှင့်။ ေကာက် ြခင်းစိတ် ှိေစေလာ။့ 21အေကာင်းမူကား ၊ ဘုရားသခင်
သည် ပကတိ
အခက် များကုိ ှေြမာ ေတာ်မ မူလျှင် ၊ သင် တို့ ကုိ ှေြမာ ေတာ်မူမည်ေလာ။ 22 သို့
ြဖစ်၍ ၊ လဲ
ေသာသူ တို့ ၌
ြပင်းစွာ စီရင် ေတာ်မူြခင်းကုိ၎င်း၊ ေကျးဇူး ေတာ်၌သင်သည် တည်ေန လျှင် ၊ သင် ၌
ြပ ေတာ်မူေသာ ေကျးဇူးေတာ်ကုိ၎င်း၊ ဤ ှစ်ပါးကုိ ေအာက်ေမ့ ေလာ။့ ေကျးဇူး ေတာ်၌
မတည်မေနလျှင်၊ သင် သည်လည်း ခုတ်ပစ် ြခင်းကုိခံရမည်။ 23 သူတို့သည်မယုံကည်
ေသာစိတ်ေပျာက်လျှင် ၊ အပင်၌တဖန် ဆက် ၍စုိက်ေသာအခွင့်ကုိ ရ ကလိမ့်မည်။ သူ
တို့ ကုိ တစ်ဖန် ဆက် ၍ စုိက်ြခင်းငှာ ဘုရားသခင် တတ် ိင်ု ေတာ်မူ၏။ 24အဘယ်သို့
နည်းဟမူူကား၊ ပကတိ
ို င်း ေသာ သံလင်ွပင်မှ
သင့် ကုိခုတ် ယူ၍ ၊ ေကာင်းေသာ သံလင်ွပင်၌ ပကတိ
ကုိ မလိက်ုဘဲ ဆက် ၍စုိက် သည် မှနလ်ျှင်၊ ပကတိ
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အခက်ြဖစ်ေသာ ထုိသူ
တို့သည် မိမိ
တို့ သံလင်ွ ပင်၌
ဆက် ၍စုိက်ေသာအခွင့်ကုိ သာ၍ ရ ကမည် မဟတ်ုေလာ။ 25 ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ သင်
တို့သည် ဝါကား ေသာစိတ်မ ှိ ေစမည်အေကာင်း ၊ တစ်ပါး အမျ ိးသားအေပါင်း
တို့သည် မ
ဝင် မီှတိင်ုေအာင်၊ ဣသေရလ
လအူချ ိ တို့ ကုိ ေမှာင်မုိက် ဖုံးလွှမ်း ြခင်းအေကာင်း တည်းဟေူသာနက်နဲ ေသာအရာ
ကုိ မ
သိဘဲေနေစြခင်းငှာငါအလို မ ှိ။ 26 ထုိသို့ ကျမ်းစာ ှင့်အညီ ၊ ဣသေရလ
လူ အေပါင်း တို့သည် ကယ်တင် ြခင်းသို့ ေရာက် ကလိမ့်မည်။ ကျမ်းစာချက်ဟူ
မူကား၊ ကယ်လွှတ် ေသာသခင် သည် ဇိအနု် ေတာင်၌
ေပါ်ထွနး် ၍၊ မတရား
ေသာ အမှုကုိ ယာကုပ် အမျ ိးသားတို့ မှ
လွှဲ ေတာ်မူလတံ၊့ 27 သူ တို့အြပစ် များကုိ ငါပယ် ှင်း ေသာအခါ ၊ သူ
တို့ ၌ ငါ ေပးေသာ ပဋိညာ ် တရားသည် ထုိသို့ ေသာ တရားြဖစ်၏ဟု လာသတည်း။

28 သူတို့သည် ဧဝံေဂလိ
တရားအားြဖင့် မူကား သင် တို့အေကာင်း ေကာင့် ရနသူ် ြဖစ် က၏။ ေရွးေကာက်
ေတာ်မူြခင်းအားြဖင့် မူကား ၊ ဘုိးေဘး
များ အေကာင်း ေကာင့် ချစ်သူ ြဖစ် က၏။ 29 အဘယ်သို့ နည်း ဟူ မူကား၊
ဘုရားသခင် ေပးသနားေတာ်မူြခင်း၊ ေခါ် ထားေတာ်မူြခင်း ေကျးဇူး သည် ေဖာက်ြပန်
ြခင်းသေဘာမ ှိ၊ 30သင် တို့သည်အထက် က၊ ဘုရားသခင် ၏ စကားေတာ်ကုိ နားမ
ေထာင် ဘဲေနေသာ်လည်း ၊ ယခု
တင်ွ
သူ တို့ နားမေထာင် ြခင်းအမှုအားြဖင့် ၊ သနား
ေတာ်မူြခင်း ကုိ ခံရသက့ဲသို့ ၊ 31 ထုိနည်းတူ ၊ သင် တို့ ခံရေသာ သနား
ေတာ်မူြခင်းအားြဖင့်သူ တို့လည်း သနား ေတာ်မူြခင်းကုိ ခံရမည် အေကာင်း ၊ ယခု
တင်ွသူ တို့သည် နားမေထာင် ဘဲ ေနရက၏။ 32 ဘုရားသခင် သည် လအူေပါင်း တို့
ကုိ သနား
ေတာ်မူြခင်းအခွင့် ှ ိေစြခင်းငှာ လအူေပါင်း တို့ ကုိ နားမေထာင် ြခင်းအြဖစ် ချ ပ် ထား
ေတာ်မူ၏။ 33 ဘုရားသခင် ၏ပညာ ှင့်
ဉာဏ် ေတာ်သည် အလနွ်ကျယ်ဝနး် နက်နဲ စွတကား။ စီရင် ေတာ် မူ ချက် တို့ ကုိ
အဘယ်သူ မျှစစ် ၍ မကုန် ိင်ု။ ကေတာ်မူရာလမ်း တို့ ကုိ လိက်ု ၍ ှာေသာ်လည်းမ
ေတွ့မမီှ ိင်ု။ 34ထာဝရ ဘုရား၏စိတ် ေတာ်ကုိ အဘယ်သူ သိ သနည်း။ ထာဝရ
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ဘုရား ှင့်အဘယ်သူ သည် တိင်ုပင် ဘက် ြပ သနည်း။ 35 ေကျးဇူးဆပ် ေတာ် မူ
ရမည်အေကာင်း ၊ ထာဝရ
ဘုရား၌ အဘယ်သူ သည် ေကျးဇူး ြပ ဘူးသနည်း။ 36 ခပ်သိမ်း ေသာအရာတို့သည်
ကုိယ်ေတာ် အထဲ က၎င်း ၊ ကုိယ်ေတာ် အားြဖင့် ၎င်း ၊ ကုိယ်ေတာ် အဘို့ အလိုငှာ၎င်း
ြဖစ်က၏။ ကမ္ဘာ
အဆက်ဆက်ဘုနး် ကီး ေတာ်မူေစသတည်း။ အာမင်

12
1 ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ အသက် ှင်ြခင်းလက္ခဏာ၊ သန ့် ှ င်း ြခင်းလက္ခဏာ၊ ဘုရားသခင်
ှစ်သက် ေတာ်မူဘွယ်ေသာလက္ခဏာ ှင့် ြပည့်စုံေသာ ယဇ် ကုိ သင် တို့သည် ပူေဇာ် ၍၊
မိမိကုိယ်ခနဓ္ါ ကုိ ဘုရားသခင်အား ဆက်ကပ်ြခင်းတည်းဟေူသာသင် တို့ ြပ အပ်ေသာ
ဝတ် ကုိ ြပ မည်အေကာင်း၊ ဘုရားသခင် ၏ က ုဏာ
ေတာ်ကုိ ေထာက်ထား ၍၊ သင် တို့ ကုိ ငါ တိက်ုတနွး် ှ ိးေဆာ်ေပ၏။ 2သင် တို့သည်
ေလာကီ
ပုံသ ာနကုိ် မ
ေဆာင် က ှင့်။ ေကာင်းြမတ် ေသာအရာ၊ ှစ်သက် ဘွယ်ေသာအရာ၊ စုံလင် ေသာ
အရာတည်းဟေူသာဘုရားသခင် အလို ေတာ် ှိေသာအရာသည်အဘယ်အရာြဖစ်သည်
ကုိ သင် ိင်ုမည်အေကာင်း ၊ စိတ် ှလံးုကုိ အသစ် ြပင်ဆင်၍ ပုံ သ ာနေ်ြပာင်းလဲြခင်း
သို့ ေရာက်ကေလာ။့ 3သင် တို့သည် ကုိယ် ကုိထင် သင့် သည် အတိင်ုး ထက်လနွ် ၍မ
ထင်ဘဲ၊ ဘုရားသခင် သည် လူ
အသီးအသီးတို့အား ယုံကည် ြခင်းကုိ ေဝေပး
ေတာ်မူသည် ှင့်အညီ ၊ ကုိယ်ကုိေလျာက်ပတ် စွာထင် ရမည် အေကာင်း
ငါ သည် ကုိယ်ခံရ ေသာ ေကျးဇူး ေတာ်ကုိအမီှြပ လျက်၊ သင်တို့တင်ွ ှိသမျှ ေသာ
သူတို့ ကုိမှာထား ၏။ 4 ဥပမာကား ၊ ကုိယ် တစ်ခု၌
အဂင်္ ါ အများ ှ ိ သည်ြဖစ်၍၊ ထုိအဂင်္ ါ အများ သည် ေဆာင်ရွက် စရာအမှုတစ်ခုတည်း
မ ှိ သက့ဲသို့ ၊ 5 ထုိအတူ ၊ အများ ြဖစ်ေသာငါတို့သည် ခရစ်ေတာ် ၌ တစ် ကုိယ် တည်း
ြဖစ် ၍ ၊ အသီးအသီးအဂင်္ ါ ချင်း ြဖစ် က၏။ 6 ထုိသို့ ေပး ေတာ်မူေသာ ေကျးဇူး ေတာ်
အတိင်ုး
ငါ တို့သည် အသီးသီး
အြပားြပားေသာ ဆု
များကုိခံရသည်ြဖစ် ၍ ၊ ပေရာဖက် အရာ ှိလျှင် ၊ ယုံ ကည် ြခင်း၏ပမာဏ ကုိ ရ
သည်အတိင်ုး ပေရာဖက်ြပ ကကုန်အံ။့ 7 ဓမ္မဆရာ အရာ ှိလျှင် ၊ ဓမ္မဆရာ၏အမှုကုိ
ေဆာင်ရွက်ကကုနအံ်။့ ဆုံးမ
ဩဝါဒေပးေသာသူ သည် ထုိအမှုကုိေဆာင်ရွက်ေစ။ 8 ှ ိးေဆာ် ေသွးေဆာင်ေသာသူ
သည် ထုိအမှုကုိ ေဆာင်ရွက်ေစ။ အစွန ့အ် ကဲေဝငှ ေသာသူ သည် လျစ်လျ ေသာစိတ်
ှင့် ေဝငေှစ။ အပ်ုချ ပ် ေသာသူ သည် လံု့လ
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ဝိရိယ ှင့်
အပ်ုချ ပ်ေစ။ မစ
သနားြခင်းအမှုကုိြပ ေသာသူ သည် ေစတနာ
စိတ် ှင့် ြပ ေစ။ 9 ေမတ္တ ာ စိတ်သည် လျှ ိ ဝှက် ြခင်း ှင့် ကင်းေစေလာ။့ ဆုိးညစ် ေသာ
အမှုကုိ စက်ဆုပ် ရွ ံ ှာ ကေလာ။့ ေကာင်းမွန် ေသာအမှု၌
မီှဝဲ ဆည်းကပ် ကေလာ။့ 10 ညီအစ်ကုိ ချစ်ြခင်းအရာမှာ ၊ ပကတိေပါက်ေဘာ်က့ဲသို့
တစ်ေယာက် ကုိတစ်ေယာက်စုံမက် ကေလာ။့ ချးီမွမ်း ြခင်းအရာမှာ ၊ သူတစ်ပါး ကုိ
ကုိယ်ထက်ချးီေြမာက် ကေလာ။့ 11 အားထုတ် ြခင်းအရာ မှာ ပျင်းရိ ြခင်းမ ှိ ဘဲ
လျက်၊ စိတ် တနး် သြဖင့် သခင်ဘုရား ၏အလိုေတာ်သို့ လိက်ု၍ အားထုတ် ကေလာ။့
12 ေြမာ်လင့် လျက် ဝမ်းေြမာက် ကေလာ။့ ဆင်းရဲ ဒကု္ခေရာက်ေသာအခါ သည်းခံ က
ေလာ။့ ဆုေတာင်း
ပဌနာ ြပ ြခင်းအမှု ကုိ အ မဲ ြပ ကေလာ။့ 13 သန ့် ှ င်း ေသာသူတို့သည် ဆင်းရဲ
ေသာအခါ ေဝငှ ေပးကမ်းကေလာ။့ အာဂ ္တ
တို့အား ဧည့်သည်ဝတ် ကုိ ကိ းစား၍ြပ ကေလာ။့ 14သင် တို့ ကုိ ည ်းဆဲ ေသာသူ
တို့အဘို့ ေမတ္တ ာပို့
ကေလာ။့ ကျနိဆဲ် ြခင်းကုိမ ြပ ၊ ေမတ္တ ာပို့ ြခင်းကုိသာ ြပ ကေလာ။့ 15 ဝမ်းေြမာက်

ေသာသူတို့ ှင့်အတူ ၊ ဝမ်းေြမာက် ြခင်းကုိ၎င်း၊ ငိေု ကး ေသာသူတို့ ှင့်အတူ ငိေု ကး
ြခင်းကုိြပ ကေလာ။့ 16အချင်းချင်း စိတ် သေဘာ တစ်ညီတစ် ွတ်တည်း ှိ ကေလာ။့
ဂုဏ်စည်းစိမ် ကုိငဲကွ့က်ြခင်းမ ှိ က ှင့်။ ှမ့်ိချ ေသာသူ တို့ ကုိ အေပါင်းအေဘာ်လပ်ု
ကေလာ။့ ငါသည် ပညာ ှိ ၏ဟု ကုိယ် ကုိမ ထင် က ှင့်။ 17အဘယ်သူ ကုိမျှ ရနတံ်ု့
မမူ က ှင့်။ လူ
အေပါင်း တို့ ေ ှ မှာ တင့်တယ် ေလျာက်ပတ်ေသာ အကျင့် ကုိ ကံစည် ကေလာ။့

18သင် တို့သည် တတ် ိင်ု သမျှအတိင်ုး
လူ အေပါင်း တို့ ှင့်
အသင့်အတင့် ေန ကေလာ။့ 19 ချစ်သူ တို့ ၊ သူတစ်ပါးသည်သင်တို့ ကုိ ြပစ်မှားလျှင်၊
ကုိယ်တိင်ု အြပစ်ြပန၍် မ
တံု့ က ှင့်။ အမျက် ေတာ်ကုိ အခွင့် ေပး ကေလာ။့ ကျမ်းစာ လာသည်ကား ၊ ငါ
သည် အြပစ်တရားကုိ စီရင်ပုိင် ၏။ အြပစ် ှင့်အေလျာက် ငါ ဆပ်ေပး မည်ဟု ထာဝရ
ဘုရားမိန ့် ေတာ်မူ၏။ 20 ထုိေကာင့်သင် ၏ရနသူ် သည် မွတ်သိပ် လျှင်
လပ်ုေကျွး ေလာ။့ ေရငတ် လျှင်
ေသာက် စရာဘို့ ေပးေလာ။့ ထုိသို့
ြပ လျှင် ။ သူ
၏ေခါင်း ေပါ်၌ မီး ခဲ ကုိပုံ ထားလိမ့်မည်။ 21အဆုိး အားြဖင့်
အ ှု ံး မ ခံ ှင့် အေကာင်း အားြဖင့် အဆုိး ကုိ ိင်ု ေလာ။့
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13
1အစုိးရေသာ မင်းအာဏာစက် ၏ အပ်ုစုိး ြခင်းကုိ လူ
တိင်ုး ဝနခံ် ေစ။ အေကာင်းမူကား ၊ ဘုရားသခင် ၏ အခွင့် မ ှ ိ လျှင် ၊ မင်း
အာဏာစက်မ ှိ။ အာဏာစက် ှိ သမျှ သည် ဘုရားသခင် ခန ့ထ်ား ေတာ် မူရာ ြဖစ်
သတည်း။ 2 ထုိေကာင့် ၊ မင်းအာဏာ ကုိ ဆန် ေသာသူ သည် ဘုရားသခင် စီရင် ေတာ်
မူရာကုိဆန် ေသာသူ ြဖစ်၏။ ထုိသို့
ဆန် ေသာသူ သည် ရာဇဝတ် ကုိ ခံရ မည်။ 3 မင်း မူကား ေကာင်း ေသာအကျင့် ကုိ
ကျင့်ေသာသူေကာက် ဘို့ ြဖစ် သည်မ ဟတ်ု။ မေကာင်း ေသာ အကျင့်ကုိ ကျင့်ေသာ
သူေကာက်ဘို့၏။ မင်းအာဏာ ကုိ မ
ေကာက် ဘဲေနချင် သေလာ။ ေကာင်း ေသာ အကျင့်ကုိကျင့် ေလာ။့ ကျင့်လျှင်မင်း
အာဏာေကာင့် ချးီမွမ်း ြခင်းကုိ ခံရ လိမ့်မည်။ 4 မင်းသည်ကား ၊ သင် ၏အကျ ိး အလို
ငှာ
ဘုရားသခင် ၏ အေစခံ
ြဖစ် ၏။ မေကာင်း ေသာအကျင့် ကုိ ကျင့် လျှင် ၊ ေကာက် ြခင်းမ ှိ ေစေလာ။့
အေကာင်းမူကား ၊ မင်းသည်အချည်း ှးီ ဓား ကုိ ေဆာင် သည်မ ဟတ်ု။ မေကာင်း ေသာ
အကျင့်ကုိ ကျင့် ေသာသူ တို့ ကုိ အြပစ်တရားစီရင်၍ ရာဇဝတ်ေပးပုိင်ေသာ သူတည်း
ဟေူသာဘုရားသခင် ၏ အေစခံ
ြဖစ် သတည်း။ 5 ထုိ ေကာင့် ၊ ရာဇဝတ် ကုိ ေကာက် ေသာေကာင့် သာ မင်း
အာဏာစက်၏အပ်ုစုိးြခင်းကုိ ဝနခံ် ရမည် မ
ဟတ်ု။ ကုိယ်ကုိကုိယ် သိေသာ စိတ်ကုိ ေထာက် ၍ဝနခံ်ရမည်။ 6 ထုိ အေကာင်း
ေကာင့်
အခွနအ်တတ်ု ကုိ ေပး
ကေလာ။့ မင်းတို့သည် ဘုရားသခင် ၏ အမှု ေစာင့်ြဖစ် ၍၊ အမှုေတာ်ကုိ အ မဲ ထမ်း
က၏။ 7 ထုိေကာင့်၊ လအူသီးအသီး
ခံထုိက် သည်အတိင်ုး ေပး
ကေလာ။့ အခွန် ကုိခံထုိက်ေသာသူ အား အခွန် ကုိ ၎င်း၊ အေကာက် ကုိ ခံထုိက်ေသာ

သူ
အား အေကာက် ကုိ၎င်း ေပး ကေလာ။့ ေကာက် ထုိက်ေသာသူ ကုိ ေကာက် က
ေလာ။့ ိုေသ
ထုိက်ေသာသူ ကုိ ိုေသ ကေလာ။့ 8အချင်းချင်း ချစ် ြခင်းေမတ္တ ာမှတစ်ပါး
အဘယ် ေကး မျှ မ
တင် ေစ ှင့်။ သူတစ်ပါး ကုိ ချစ် ေသာ သူ သည် အကျင့် တရား ှင့် ြပည့်စုံ ပီ။

9အေကာင်းမူကား၊ သူ့မယားကုိမ
ြပစ်မှား ှင့် ၊ လအူသက်ကုိ မ
သတ် ှင့်၊ သူ့ဥစ္စာကုိမ
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ခုိး ှင့်၊ မမှနေ်သာ သက်ေသကုိမခံ ှင့်၊ သူ့ဥစ္စာကုိ တပ်မက်လိခုျင်ေသာစိတ်မ ှိ ေစ
ှင့်ဟေူသာ ပညတ်မှစ၍အြခား ေသာ ပညတ်
ှိသမျှတို့သည်၊ ကုိယ် ှင့်စပ်ဆုိင် ေသာသူကုိ ကုိယ် ှင့်အမျှ ၊ ချစ် ေလာ့ဟေူသာ

ပညတ် တစ်ခု ၌
အပါအဝင် ြဖစ်က၏။ 10 ချစ် ြခင်းေမတ္တ ာ ှိ ေသာသူသည် ကုိယ် ှင့် မ
စပ်ဆုိင် ေသာ သူ၏အကျ ိးကုိ မဖျက်ဆီး တတ်။ ထုိေကာင့် ၊ ချစ် ြခင်းေမတ္တ ာသည်
အကျင့် တရားြပည့်စုံ ရာ ြဖစ်သတည်း။ 11 ထုိမှတစ်ပါး၊ ငါ တို့ ကုိ ကယ်တင် ေသာ
ေကျးဇူးေတာ်သည် ငါတို့ ယုံ ကည် ေသာ ေနရ့က်၌နးီသည်ထက်
ယခု သာ၍နးီ ေသာေကာင့် ၎င်း၊ 12ည ့် အချနိကု်န် လ၍ု
ေန ့အချနိေ်ရာက် လေုသာေကာင့် ၎င်း၊ ယခု
အခါ
အိပ်ေပျာ် ရာမှ
ိးု ရေသာ အချနိ် ေရာက် ခ့ဲ ပီဟု ငါတို့သည် သိ
၍
ကာလ အချနိကုိ် ေထာက်လျက်၊ ေမှာင်မုိက် ၏အကျင့် ကုိ ပယ် ှား၍ ၊ အလင်း ၏
လက်နက်စုံ ကုိ ဝတ်ဆင် ေဆာင်ရွက်ကကုနအံ်။့ 13 ပဲွ လပ်ုြခင်း၊ ယစ်မျ ိ း ေသာက်က း
ြခင်း၊ မတရား
ေသာ ေမထုန၌် မီှဝဲြခင်း၊ ကိေလသာ
ညစ်ည းြခင်း၊ ရနေ်တွ့ ြခင်း၊ ဂုဏ် ပိ င် ြခင်းအမှုတို့ ကုိ က ်ေ ှာင် ၍၊ ေန ့
အချနိ၌် က့ဲသို့ တင့်တယ် ေလျာက်ပတ်စွာ ကျင့်ေဆာင် ြပ မူ ကကုန်အံ။့ 14 သခင်
ေယ ှု ခရစ် ကုိ ယူတင်ဝတ်ေဆာင် ကေလာ။့ ကုိယ် ကာယ၏တပ်မက် ြခင်းအလိငုှာ
မ ကံစည် က ှင့်။

14
1 ယုံ ကည် အားနည်း ေသာသူ တို့ ကုိ လက်ခံ ကေလာ။့ သို့ ရာတင်ွယုံမှားဘွယ်ေသာ
ြပဿနာတို့ ကုိ ထုိသူ ှင့်မ ေဆွးေ းွ က ှင့်။ အစာအမျ ိးမျ ိ း ကုိ စား
အပ်သည်ဟု လူ
အချ ိ ယုံ ၏။ 2 အားနည်း ေသာသူ မူကား ၊ ဟင်းသီး ဟင်းရွက်ကုိသာစား ၏။

3အမျ ိးမျ ိ းကုိ စား
ေသာသူ သည် မ
စား ေသာသူ ကုိ မထီမ့ဲြမင် မ ြပ ေစ ှင့်။ မ
စား ေသာသူ သည်လည်း ၊ စား
ေသာ သူ
ကုိမ စစ်ေကာ မစီရင်ေစ ှင့် အေကာင်းမူကား ၊ ဘုရားသခင် သည် သူ့
ကုိလက်ခံ ေတာ်မူ ပီ။ 4 သူတစ်ပါး ပုိင်ေသာ လူ
ကုိစစ်ေကာ စီရင်ေသာ သင် သည် အဘယ်သူ နည်း။ သူ
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သည်မိမိ သခင် စီရင်ေသာ အားြဖင့်သာအြပစ်လတ်ွြခင်း၊ အြပစ်ခံ ြခင်းသို့ ေရာက်
ရ၏။ သူသည်အြပစ် လတ်ွြခင်းသို့ ေရာက်လိမ့်မည်။ အေကာင်းမူကား ၊ ဘုရားသခင်
သည် သူ
၏ အြပစ်ကုိ လွှတ် ြခင်းငှာတတ် ိင်ု ေတာ်မူ၏။ 5 ေနရ့က်တ ရက်ထက် တ ရက်
သာ၍ြမတ်သည်ဟု လူ
အချ ိ ထင်တတ်၏။ လအူချ ိ မထင်။ လူ
တိင်ုးမိမိ
စိတ် သေဘာကျ ပါ ေစ။ 6 ေန ရ့က် ကုိ ေစာင့် ေသာသူ သည် သခင် ဘုရား ကုိ
ေထာက်၍ ေစာင့် ၏။ ေန ရ့က် ကုိ မ ေစာင့် ေသာ သူသည်လည်း၊ သခင်ဘုရား ကုိ
ေထာက်၍ မေစာင့်ဘဲေန၏။ စား
ေသာသူ သည်သခင် ဘုရားကုိ ေထာက်ေသာစိတ် ှင့် စား
၍ ေကျးဇူးေတာ် ှိသည်ဟု ဝနခံ်၏။ မ
စား ေသာ သူ
သည်လည်း ၊ သခင် ဘုရားကုိ ေထာက်ေသာစိတ် ှင့် မ
စား ဘဲေန၍ ၊ ေကျးဇူးေတာ် ှိသည်ဟုဝနခံ်၏။ 7 ငါ တို့တင်ွ အဘယ်သူ မျှကုိယ် အ
ဘို့ အလိငုှာအသက် မ ှင်။ အဘယ်သူ မျှကုိယ် အဘို့အလို့ငှာမေသ 8အသက် ှင်လျှင်
၊ သခင်ဘုရားအဘို့
အလိငုှာ ှ င် ၏။ ေသ
လျှင် လည်း၊ သခင်ဘုရား အဘို့
အလိငုှာ ေသ
၏။ ထုိေကာင့် အသင် ှင် သည်ြဖစ်ေစ ၊ ေသ
သည် ြဖစ်ေစ ၊ သခင်ဘုရားဆုိင် ေတာ်မူ၏။ 9အေကာင်းမူကား ၊ ခရစ်ေတာ် သည်၊
ေသ
ေသာ သူတို့ ကုိ၎င်း ၊ ှ င် ေသာသူတို့ ကုိ၎င်း၊ အစုိးရေသာအ ှင်
ြဖစ် လို ေသာ ငှာ အေသခံ ၍ ၊ ခံ ပီး မှ အသက် ှင် ြပန် ေတာ် မူ၏။ 10 သင်
သည် ညီအစ်ကုိ ချင်းကုိ အဘယ်ေကာင့် စစ်ေကာ စီရင်သနည်း။ ညီအစ်ကုိ ချင်းကုိ
အဘယ်ေကာင့် မထီမ့ဲြမင် ြပ သနည်း။ ငါတို့ ှ ိသမျှ သည် ခရစ်ေတာ် ၏ တရား
ပလ္လ င်ေတာ်ေ ှ သို့ ေရာက်ရ ကမည်။ 11 ကျမ်းစာ လာသည်ကား ၊ ငါ အသက်
ှင်ေတာ်မူသည်ြဖစ်၍၊ ငါ ့ ေ ှ ၌ လူ
တိင်ုးဒူး ေထာက် ရမည်။ ဘုရားသခင် အားလူ တိင်ုးမိမိ ှ တ် ှင့် သစ္စာ
ခံရမည်ဟု ထာဝရ
ဘုရားမိန ့် ေတာ်မူ၏။ 12 သို့ ြဖစ်၍ ၊ ငါ တို့ ှ ိသမျှ သည် ဘုရားသခင် စစ်ေကာေတာ်
မူြခင်းကုိ ခံရကမည်။ 13 ထုိေကာင့် ၊ ငါတို့သည် ယခုမှစ၍အချင်းချင်း မ စစ်ေကာ မ
စီရင်ဘဲ ေနကကုနအံ်။့ ညီအစ်ကုိ ချင်း ထိမိ၍ လဲ
စရာအခွင့်၊ မှားယွင်း စရာအခွင့်မ ှ ိ ေစမည်အေကာင်း
သာ၍ စီရင် ကကုနအံ်။့ 14အဘယ် အစာမျှ ပကတိ
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အတိင်ုး မညစ်ည း ေကာင်းကုိ၊ ငါသည်သခင် ေယ ှု ကုိ အမီှြပ လျက်သေဘာကျ၍
အမှနသိ် ၏။ သို့ ေသာ်လည်း ၊ ညစ်ည း သည် ဟု အကင်သူ သည်ထင် ၏။ ထုိသူ
၌ ညစ်ည း ၏။ 15သင် ၏ညီအစ်ကုိ သည် သင်စားေသာ အစာ
ေကာင့်
စိတ်နာ ရလျှင် ၊ သင်သည်ေမတ္တ ာ တရားကုိ မ
ကျင့် ။ ခရစ်ေတာ် သည် အေသခံ
ေတာ်မူေသာ ေကျးဇူးေတာ်ကုိ ခံေသာသူ
ကုိသင် ၏ အစာ
အားြဖင့် အကျ ိး မ
နည်း ေစ ှင့်။ 16သင်တို့သည် အခွင့် ရသည်အမှုမှာ က့ဲရဲ
စရာ အေကာင်းမ ှိေစ ှင့်။ 17 ဘုရားသခင် ၏ ိင်ုငံ ေတာ်သည် အစား
အေသာက် ၌ မ
တည် ။ ေြဖာင့်မတ် ြခင်း၊ ငိမ်သက် ြခင်း၊ သန ့် ှ င်း ေသာ ဝိညာ ် ေတာ်အားြဖင့် ခံရ
ေသာ ဝမ်းေြမာက် ြခင်း၌ တည်၏။ 18 ထုိသို့ ကျင့်၍ ခရစ်ေတာ် ၏အမှု ကုိ ေဆာင်ရွက်
ေသာသူ သည်ဘုရားသခင့် ေ ှ ၌ ှစ်သက် ဘွယ်၊ လူ
တို့ တင်ွ ချးီမွမ်း ဘွယ်ြဖစ်၏။ 19 ထုိေကာင့် ၊ ငိမ်သက် ြခင်း ှင့်၎င်း၊ အချင်းချင်း
တည်ေဆာက် ြခင်း ှင့်၎င်း ယှ ် ေသာ အရာ တို့ ကုိ မီှ ေအာင် လိက်ု ကကုန် အံ။့
20 ဘုရားသခင် ၏ အမှု ေတာ်ကုိ သင်၏အစာ အလိငုှာ
မ ဖျက်ဆီး ှင့်။ အစာအမျ ိးမျ ိ း တို့သည် စင်ကယ် ၏။ သို့ ေသာ်လည်း သူတစ်ပါး
ထိမိ
လဲစရာအေကာင်း ှင့်
စား ေသာ သူ
သည်အြပစ် ှိ၏။ 21 အမဲသား ကုိစား ြခင်း၊ စပျစ်ရည် ကုိေသာက် ြခင်း ကိစ္စ မှ
စ၍၊ ညီအစ်ကုိ ထိမိ ၍ လဲစရာအေကာင်း၊ မှားယွင်းစရာအေကာင်း၊ အားနည်းစရာ
အေကာင်းများကုိ ေ ှာင်အပ်၏။ 22သင် သည်ယုံ ြခင်း ှ ိ လျှင် ကုိယ် အလိအုေလျာက်
ဘုရားသခင့် ေ ှ ၌
ှိ ေစေလာ။့ ကုိယ်လက်ခံ ေသာအမှုမှာ ကုိယ် ကုိမ စစ်ေကာ မစီရင်ေသာသူ သည်

မဂင်္လာ ှိ၏။ 23 ယုံမှား ေသာသူ သည် စား
လျှင် ၊ ယုံ
ေသာစိတ် မ
ှိဘဲစားေသာေကာင့်
အြပစ် စီရင်ြခင်းကုိခံရ၏။ ယုံ
ေသာစိတ်မ ှိဘဲကျင့်သမျှ ေသာ အကျင့်တို့သည် အြပစ် ှိ က၏။

15
1 သို့ ြဖစ်၍ ၊ အား ှိ ေသာငါ တို့သည် ကုိယ် အလို သို့ မ လိက်ု၊ အားနည်း ေသာသူ တို့၏
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အားနည်း ြခင်းကုိ သည်းခံ ရ ကမည်။ 2 ထုိသို့ ငါ ှ ိသမျှသည်ကုိယ် ှင့်စပ်ဆုိင်ေသာ
သူ၏ အကျ ိး ကုိ ေထာက်၍ ၊ သူ့ကုိတည်ေဆာက် ေစြခင်းငှာ သူ၏ အလို သို့ လိက်ု
ကကုန်အံ။့ 3 အေကာင်းမူကား ၊ ခရစ်ေတာ် သည်ကုိယ် အလို သို့ မ လိက်ု။ ကျမ်းစာ
လာသည်အတိင်ုး
က့ဲရဲ ြခင်းကုိ ခံရေတာ်မူ၏။ ကုိယ်ေတာ် ကုိ က့ဲရဲ
ေသာ သူ
တို့၏စကားသည် အကျွ ်ပ်ု အေပါ်သို့ ေရာက် ပါ၏ဟု ကျမ်းစာလာ သတည်း။ 4 ငါ
တို့သည် ကျမ်းစာ ၌ပါေသာသည်းခံ ြခင်း၊ သက်သာ ြခင်းအေကာင်းများကုိအမီှြပ ၍
ေြမာ်လင့် ရ ေသာ အခွင့် ှ ိေစြခင်းငှာ ၊ ကျမ်းစာ၌ အထက်ကေရး ထားသမျှ သည် ငါ
တို့ ကုိ ဆုံးမ
ဩဝါဒေပး၍ ေရး ထားသတည်း။ 5သင်တို့သည် ငါ တို့ သခင် ေယ ှု ခရစ် ၏ ခမည်း
ေတာ် တည်းဟေူသာဘုရားသခင် ကုိ တစ် ညီတစ် ွတ်တည်း ှ တ် မက်၍ ချးီမွမ်း ေစ
ြခင်းငှာ ၊ 6 ေယ ှု ခရစ် ၏အလိေုတာ်အတိင်ုး
အချင်းချင်း စိတ်တစ် ညီတစ် ွတ် တည်း ှိ က မည်အေကာင်း၊ သည်းခံ ြခင်း၊
သက်သာ ြခင်း၏အ ှင်၊ ဘုရားသခင် သည် ကယ်မ သနား ေတာ် မူ ပါ ေစေသာ။
7 ခရစ်ေတာ် သည် ဘုရားသခင် ၏ဘုနး် ေတာ်ကုိ ထင် ှားေစလျက်၊ သင် တို့ ကုိလက်ခံ
ေတာ်မူသည်နည်းတူ ၊ သင်တို့သည် တစ်ေယာက် ကုိတစ်ေယာက်လက်ခံ ကေလာ။့ 8တ
ဖနင်ါ ဆုိသည်ကား ၊ ေယ ှုခရစ် သည် ဘုရားသခင် ၏ သစ္စာ
ေတာ်ကုိ ေထာက် ၍၊ ဘုိးေဘး
များခံရေသာ ဂတိ
ေတာ်တို့ ကုိတည် ေစ ြခင်းငှာ ၊ 9 အေရဖျား လီှး ြခင်း ကုိ ခံ ေသာ သူတို့၏အမှု ကုိ
ေဆာင်ရွက်ေတာ်မူ၏။ တစ်ပါး အမျ ိးသားတို့သည်လည်း ၊ ဘုရားသခင် ၏က ုဏာ
ေတာ်ကုိ အံဩ့ချးီမွမ်း ကလိမ့်မည်။ ထုိသို့ ှင့်အညီ ကျမ်းစာလာ သည်ကား၊ ထုိေကာင့်
တစ်ပါး အမျ ိးသားတို့တင်ွ
ေကျးဇူးေတာ်ကုိ အကျွ ်ပ်ုချးီမွမ်း ၍၊ နာမ
ေတာ်ကုိ ေထာမနာ သီချင်း ဆုိပါမည်ဟု လာသတည်း။ 10တစ်ဖန် လာသည်ကား
၊ တစ်ပါး အမျ ိးသားတို့ ၊ သင်တို့သည် ဘုရားသခင် ၏လမူျ ိး ှင့်အတူ ဝမ်းေြမာက်
ြခင်း ှ ိ ကေလာဟ့လုာ၏။ 11တစ်ဖန် ကား ၊ လမူျ ိ း အေပါင်း တို့ ၊ ထာဝရ
ဘုရားကုိ ချးီမွမ်း ကေလာ။့ လူ
အ ယ်ွအေပါင်း တို့ ၊ အလနွ်ချးီမွမ်း ကေလာ့ဟုလာ၏။ 12 တစ်ဖန် ေဟ ှာယ ဆုိ
သည်ကား ၊ ေယ ှဲ ၏ အြမစ် ေပါက် ၍ တစ်ပါး အမျ ိးသားတို့ ကုိ အပ်ုစုိး ြခင်းငှာ
ေပါ်ထွနး် ေသာသူ ြဖစ်လိမ့်မည်။ ထုိသူ
ကုိ တစ်ပါး အမျ ိးသားတို့သည် ကုိးစား ကလိမ့်မည်ဟဆုိုသတည်း။ 13သင် တို့သည်
သန ့် ှ င်း ေသာဝိညာ ် ေတာ်၏ တနခုိ်း အားြဖင့် ေြမာ်လင့် ြခင်းပါရမီ ှင့် ကယ်ဝ ေစ
ြခင်းငှာ၊ ယုံ ကည် ေသာစိတ် ှိ၍
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ဝမ်းေြမာက် သက်သာ ြခင်းအမျ ိး မျ ိ း တို့ ှင့် ြပည့်စုံ မည်အေကာင်း၊ ေမျှာ်လင့်
ြခင်း၏အ ှင်၊ ဘုရားသခင် သည် ကယ်မသနားေတာ်မူပါေစေသာ။ 14 ညီအစ်ကုိ တို့ ၊
သင်တို့သည် ေကာင်း ေသာပကတိ သေဘာ ှင့် ြပည့်စုံ ၍ အရာရာ
တို့ ကုိ သိ
နားလည်သြဖင့် ၊ အချင်းချင်း ဆုံးမ ြခင်းငှာ တတ် ိင်ု သည်ကုိ ငါသေဘာကျ လျက်
ှိ၏။ 15 သို့ ေသာ်လည်း ၊ သန ့် ှ င်း ေသာဝိညာ ် ေတာ်သည် သန ့် ှ င်း ေစေတာ်မူေသာ
ှစ်သက် ဘွယ်ရာ ပူေဇာ်သက္က ာတည်းဟေူသာတစ်ပါး အမျ ိးသားတို့ ကုိ ပူေဇာ် ြခင်းငှာ
ငါသည် ဘုရားသခင် ၏ ဧဝံေဂလိ တရားကုိေဟာေြပာေသာအမှုကုိ ေဆာင်ရွက်၍၊
16 တစ်ပါး အမျ ိးသားတို့ တင်ွ ေယ ှု ခရစ် ၏ အမှုေဆာင် ြဖစ် မည်အေကာင်း ၊
ဘုရားသခင် သည် ငါ ၌အပ်ေပး ေတာ် မူ ေသာ ေကျးဇူး ေတာ် ကုိ ငါ အမီှြပ ၍၊
ညီအစ်ကုိတို့ ၊ သင် တို့ ကုိ သတိေပး
လျက်သာ၍ရဲရင့် စွာ ေရး လိက်ုပါ၏။ 17 ထုိေကာင့် ၊ ဘုရားသခင် ှင့် စပ်ဆုိင် ေသာ
အရာ တို့ ၌ ငါသည် ေယ ှု ခရစ် ကုိ အမီှြပ ၍ ဝါကား ဝမ်းေြမာက်ြခင်းအေကာင်း ှ ိ
၏။ 18တစ်ပါး အမျ ိးသားတို့သည် စကား
အားြဖင့်၎င်း၊ အကျင့် အားြဖင့်၎င်း၊ နားေထာင် ေစြခင်းငှာ ၊ ခရစ်ေတာ် သည် နမိိတ်
လက္ခဏာ၊ အံ့ဘွယ် ေသာအမှုများ၌ ပါေသာတနခုိ်း ၊ သန ့် ှ င်းေသာ ဝိညာ ် ေတာ်၏
တနခုိ်း ကုိြပ၍၊ ငါ ့ အားြဖင့် ြပ ေတာ်မူသမျှ တို့ ကုိသာ ငါေြပာ ဝ့ံ ၏။ 19 ထုိေကျးဇူး
ေတာ်ကုိအမီှြပ လျက်၊ ငါ သည် ေယ ု ှလင် မိ မှစ၍ ဣလုရိတ် ြပည်တိင်ုေအာင်
ပတ်ဝနး်ကျင် အရပ်တို့ ၌ ခရစ်ေတာ် ၏ ဧဝံေဂလိ
တရားကုိ အကုနအ်စင် ေဟာေြပာခ့ဲ ပီ။ 20 ထုိသို့ အြခား သူတည်ေသာ တိက်ုြမစ်
အေပါ်မှာ ငါ ထပ်၍ မ
တည်မေဆာက်။ ခရစ်ေတာ် ၏နာမ ကုိ မ
ကားဘူးေသာ အရပ် ၌ ဧဝံေဂလိ
တရားကုိေဟာြခင်းငှာေစတနာစိတ် ှင့်
ငါ ကိ းစား အားထုတ်ေလ့ ှ ိ၏။ 21 ထုိသို့ ှင့်အညီကျမ်းစာလာ သည်ကား၊ ထုိသူ
၏အေကာင်း ကုိ အဘယ်သူ မျှ မြပ ဘူးေသာ်လည်း ၊ သူတို့ သည် ြမင် ကလိမ့်မည်။
မ
ကား ဘူးေသာသူ တို့သည် နားလည် ကလိမ့်မည်ဟု လာသတည်း။ 22 ထုိေကာင့်
သင် တို့ ှ ိရာသို့
ငါလာ ရေသာ အခွင့် မ ှ ိ။ အဆီးအတား
များ လှ ပီ။ 23ယခု မူကား ၊ ဤ
အရပ် တို့ ၌ အခွင့် မ ရ သည်ြဖစ်၍၊ သင် တို့ ှ ိရာသို့ သွား ြခင်းငှာတာ ှည် စွာ ကာလ
ပတ်လံးုအလို ှ ိ ေသာေကာင့် ၊ 24 စပါနိ ြပည်သို့ ငါသွား ေသာအခါ၊ လမ်းခရီး၌ သင်
တို့ ကုိ ေတွ့ြမင် ၍
သင်တို့ ှင့်အတေူပါင်းေဘာ်လျက် အတန် အရာအလို ြပည့်စုံ ပီးမှ၊ ထုိ
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ြပည်သို့ သင်တို့ ပို့ ေဆာင် ြခင်းေကျးဇူးကုိ ခံမည်ဟု ေြမာ်လင့် ၏။ 25 ယခု အခါ
သန ့် ှ င်း သူ တို့ ကုိလပ်ုေကျွး ၍၊ ေယ ု ှလင် မိ သို့
ငါသွား ရမည်။ 26အေကာင်းမူကား ၊ မာေကေဒါနိ ြပည်သားတို့ ှင့်
အခါယ ြပည်သားတို့သည်၊ ေယ ု ှလင် မိ ၌
ဆင်းရဲ ေသာ သန ့် ှ င်း သူ တို့အား ဥစ္စာကုိ ေဝမျှ၍ ေစတနာ
စိတ် ှင့် လှူ က ပီ။ 27 ေစတနာ စိတ် ှိသည်ဟုဆုိေသာ်၊ ထုိသူတို့သည် ေကျးဇူးတင်
ေသာသူြဖစ်က၏။ အေကာင်းမူကား ၊ တစ်ပါး အမျ ိးသားတို့သည် ဓမ္မဥစ္စာ
ကုိ ယုဒအမျ ိးသားတို့ ှင့် ဆက်ဆံ ၍ခံရသည်မှနလ်ျှင် ၊ ေလာကီဥစ္စာ
ကုိ လှူ၍
လပ်ုေကျွး အပ် ၏။ 28 ထုိေကာင့် ၊ ဤ
အမှုကုိ ငါေဆာင်ရွက် ၍
ဤ အလှူ လက်ေဆာင်ကုိ လံြုခံ ေစ ပီးလျှင်၊ သင်တို့အနား မှာ ေ ှာက်၍ စပါနိ ြပည်
သို့ သွား မည်။ 29သင် တို့ ှ ိရာသို့
ငါေရာက် ေသာအခါ ၊ ခရစ်ေတာ် ၏ ဧဝံေဂလိတရား၌
ပါေသာေကာင်း ကီး မဂင်္လာြပည့်စုံ ြခင်း ှင့် ေရာက်လာ မည်ကုိ ငါသိ ၏။ 30 ငါသည်
ဘုရားသခင် ၏ အလို
ေတာ်အတိင်ုး
ဝမ်းေြမာက် ေသာ စိတ် ှင့် သင် တို့ ှ ိရာသို့
ေရာက် ၍ သင် တို့ ှင့်အတသူက်သာ ြခင်းကုိ ခံစားလိေုသာငှာ ၊ 31 ယုဒ ြပည်၌
ြငင်းဆန် ေသာသူ တို့လက်မှ
ငါလတ်ွ မည်အေကာင်း ၊ ေယ ု ှလင် မိ အား ငါ လပ်ုေကျွး ြခင်း အမှုကုိ သန ့် ှ င်း
သူ တို့သည် ှစ်သက် မည်အေကာင်း ၊ ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ သင်တို့သည် ငါ ှင့အ်တူ ကိ းစား
အားထုတ်၍ ငါ ့အဘို့ အလိငုှာ ဘုရားသခင် ကုိ ဆုေတာင်း
ပဌနာြပ ကေလာဟ့ု ငါ တို့သခင် ေယ ှု ခရစ် ှင့်
ဝိညာ ်
ေတာ်၏ ေမတ္တ ာ
က ုဏာကုိ အေကာင်းြပ ၍ သင် တို့ ကုိ ငါတိက်ုတနွး် ှ ိးေဆာ်ပါ၏။ 32 ငိမ်သက်
ြခင်း၏အ ှင်၊ ဘုရားသခင် သည် 33 သင် တို့ ှ ိ သမျှ ှင့်အတူ တည်ေနေတာ် မူပါ
ေစေသာ။ အာမင်

16
1ကင်ေြခ မိ အသင်းေတာ် ၌
သင်းေထာက် မိနး်မြဖစ် ေသာ ငါ တို့ ှမ ဖိေဗ ကုိ သင် တို့ ထံသို့ ငါသွင်းေပး၏။

2သန ့် ှ င်း သူ တို့သည် ြပ သင့် သည်အတိင်ုး ၊ သခင် ဘုရားကုိ ေထာက်၍
ထုိသူ ကုိလက်ခံ ကေလာ။့ သူသည် အကူအမလို
သမျှ ေသာ အမှု တို့ ၌
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သူ့ ကုိကူမ ကေလာ့ ။ အေကာင်းမူကား ၊ သူ
သည်များစွာ ေသာ သူတို့ ကုိ၎င်း၊ ငါ ့ ကုိ၎င်း၊ မစ
ေသာသူြဖစ် ၏။ 3 ငါ ှင့်အတူ ေယ ှု ခရစ် ၏ အမှုေတာ်ကုိ ေဆာင်ရွက်ေသာသူ ၊
ြပစ်ကိလ ှင့် အာကုလ ကုိ ှ တ်ဆက် က ေလာ။့ 4 ထုိသူတို့သည် ငါ ့ အသက် အဘို့
မိမိ တို့လည်ပင်း ကုိ ချထား ေသာ သူ
ြဖစ်က၏။ သူတို့ေကျးဇူး ှ ိသည်ဟု ငါ
တစ်ေယာက်တည်း သာ ဝနခံ် သည်မ ဟတ်ု။ တစ်ပါး အမျ ိးသား အသင်း ေတာ်
အေပါင်း တို့သည် ဝနခံ်က၏။ 5 သူ တို့ အိမ် ၌
ှိေသာအသင်းေတာ် ကုိလည်း
ှ တ်ဆက်ကေလာ။့ အာ ှ ြပည်တင်ွ
ခရစ် အဘို့
အဦးသီးေသာ အသီး
ြဖစ် ေသာ ငါ ့ ချစ် သားဧပဲနက် ကုိ ှ တ်ဆက် ကေလာ။့ 6 ငါတို့အမှုကုိ ကိ းစား ၍
ေဆာင်ရွက် ေသာ မာရိ
ကုိ ှ တ်ဆက် ကေလာ။့ 7 ငါ ှင့်အတအူကျ ်း ခံရေသာသူ၊ ငါ အမျ ိးသား ချင်းအန ္
ေြဒာနတ်ိ ှင့်
ယုနိ ကုိ ှ တ်ဆက် ကေလာ။့ ထုိသူတို့သည် တမနေ်တာ် များတင်ွ
အသေရထင် ှား ေသာသူ ြဖစ် က၏။ ငါ ့အရင် တပည့်ေတာ်အြဖစ်သို့ ေရာက်ေသာ
သူလည်း
ြဖစ် က၏။ 8သခင် ဘုရား၌
ငါ ့ချစ် သားအမ္ပလိ ကုိ ှ တ်ဆက် ကေလာ။့ 9 ငါ တို့ ှင့်အတူ ခရစ်ေတာ် ၏အမှုကုိ
ေဆာင်ရွက်ေသာ ဥရဗန် ှင့်
ငါ ့ ချစ် သားသတာခု ကုိ ှ တ်ဆက် က ေလာ။့ 10တပည့်ေတာ်စစ် ြဖစ်ေသာ အေပ
ေလ
ှင့် အာရိတ္ေတာဗုလု
၏ အိမ်သူ အိမ်သားတို့ ကုိ ှ တ်ဆက် ကေလာ။့ 11 ငါ ၏အေဆွအမျ ိးေဟေရာဒ
န် ှင့် တပည့်ေတာ် ြဖစ် ေသာနာကိသု ၏အိမ်သူ အိမ်သားတို့ ကုိ ှ တ်ဆက် ကေလာ။့
12သခင်ဘုရား ၏အမှုေတာ်ကုိ ကိ းစား ေသာ မိနး်မ ၊ တ ုဖဲန
ှင့်
တ ုေဖာသ ကုိ၎င်း၊ သခင်ဘုရား ၏ အမှုေတာ်ကုိ အလနွ် ကိ းစား ၍ ချစ် အပ်ေသာ
မိနး်မေပရသိ ကုိ၎င်း ှ တ်ဆက် ကေလာ။့ 13 ြမတ်ေသာတပည့်ေတာ် ုဖု ှင့်သူ ၏အမိ
တည်းဟေူသာငါ ၏ အမိကုိ ှ တ်ဆက် ကေလာ။့ 14အသုံ ကိတ် ၊ ဖေလကုန် ၊ ေဟရ
ေမ
၊ ပတ်ေရာဘ ၊ ေဟရေမ
မှစ၍ သူ တို့ ှင့်အတူ ေနေသာညီအစ်ကုိ တို့ ကုိ ှ တ်ဆက် ကေလာ။့ 15 ဖိေလာလပ်ု
၊ ယုလိ
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၊ ေန ု
၊ ေန ု
ှမ ှင့်
ဩလမ္ုပ မှစ၍ သူ တို့ ှင့်အတူ ေနေသာ သန ့် ှ င်း သူအေပါင်း တို့ ကုိ ှ တ်ဆက် က
ေလာ။့ 16အချင်းချင်း တစ်ေယာက်ကုိ တစ်ေယာက်သန ့် ှ င်း ေသာ နမ်းြခင်း ှင့်
ှ တ်ဆက် ကေလာ။့ ခရစ်ေတာ် ၏ အသင်းေတာ် အေပါင်း တို့သည် သင် တို့ ှင့်
ှ တ်ဆက် က၏။ 17 ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ သင် တို့ ခံရ ပီးေသာ ဆုံးမ
ဩဝါဒ ှင့်ဆန ့က်ျင်ဘက် ြဖစ်ေသာသင်းခဲွ ြခင်း၊ မှားယွင်း ြခင်းအေကာင်းကုိ ြပ
တတ်ေသာသူတို့ ကုိ မှတ် ၍ေ ှာင် ကေလာ့ဟု ငါသတိေပး ၏။ 18 အေကာင်းမူကား
ထုိသို့ ေသာ သူတို့သည် ငါ တို့သခင် ခရစ်ေတာ် ၏ အမှု ကုိမ ေဆာင်ရွက်ဘဲလျက်၊ မိမိ
တို့ ဝမ်း ၏အမှုကုိသာ ေဆာင်ရွက်၍၊ ေလာကဝတ်စကား ှင့် ေချာေ့မာ့ေသာ စကား
အားြဖင့် စိတ် ေကာင်း
ေသာ သူ တို့ ကုိ လှည့်ြဖား တတ် က၏။ 19 သင် တို့ ယုံ ကည် နားေထာင် ြခင်း
အေကာင်း အရာသည် လအူေပါင်း တို့တင်ွ
ေကျာ်ေစာ သည်ြဖစ်၍ ၊ ငါဝမ်းေြမာက် ြခင်း ှ ိ၏။ သို့ ေသာ်လည်း ၊ သင် တို့သည်
ေကာင်း ေသာအမှု၌ ကား၊ ပညာ ှိ ေစြခင်းငှာ၎င်း၊ ဆုိး
ေသာ အမှု၌ ကား ၊ အြပစ် ကင်းေစြခင်းငှာ၎င်း၊ ငါအလို ှ ိ ၏။ 20 ငိမ်သက် ြခင်း၏
အ ှင်ဘုရားသခင် သည် မ
ကာမြမင့်မီှ စာတန် ကုိ သင် တို့ ေြခ ေအာက် ၌ ှပ်ိစက် ေတာ်မူမည်။ ငါ တို့သခင်

ေယ ှု ခရစ်၏ ေကျးဇူး ေတာ်သည်သင် တို့ ၌ ှိပါေစေသာ။ 21 ငါ ှင့်အတူ အမှုေတာ်
ကုိ ေဆာင်ရွက်ေသာ တိေမာေသ
မှစ၍ငါ ၏အေဆွအမျ ိးလု ကိ ၊ ယာသုန် ေသာသိပတ ု တို့သည် သင် တို့ ကုိ
ှ တ်ဆက် က၏။ 22ဤ စာ ကုိေရး ေသာ ကျွ ်ပ်ု ေတရတိ သည် သခင်
ဘုရားကုိ ေထာက်၍ သင် တို့ ကုိ ှ တ်ဆက် ပါ၏။ 23 ငါ ့ ကုိ၎င်း ၊ သင်းဝင် သူ
အေပါင်း တို့ ကုိ၎င်း၊ လက်ခံ၍ဧည့်သည် ဝတ်ြပ တတ်ေသာ ဂါယု ၊ မိ စာေရး
ဧရတ္တု ၊ သင်တို့ ညီ ကွာတု တို့သည် သင် တို့ ကုိ ှ တ်ဆက် က၏။ 24 ငါတို့သခင်
ေယ ှုခရစ်၏ ေကျးဇူးေတာ်သည် သင်တို့အေပါင်း၌ ှိေစသတည်း။ အာမင်။ 25 ေ ှး
ကပ်ကာလ ပတ်လံးုဝှက်ထား ပီးလျှင်ယခု မှာ ထင် ှား သည်ြဖစ်၍၊ 26လမူျ ိး အေပါင်း
တို့သည် ယုံကည် နားေထာင် ကမည် အေကာင်းပေရာဖက် တို့၏ကျမ်းစာ များလာ
သည် ှင့်အညီ၊ ထာဝရ
ဘုရားသခင် ၏ ပညတ် ေတာ်အတိင်ုး
ထုိသူတို့ အားေဖါ်ြပ ရေသာ နက်နဲ ရာကုိ ဖွင့်ထားြခင်း ေကျးဇူးေတာ် ှင့်ေလျာ်စွာ၊
ငါ ေဟာေသာဧဝံေဂလိ တရားတည်းဟေူသာေယ ှု ခရစ် ၏ အေကာင်းကုိ ေဟာေြပာ
ြခင်းအားြဖင့် ၊ သင် တို့ ကုိ မဲြမံ ခုိင်ခ့ံေစြခင်းငှာတတ် ိင်ု ေတာ်မူေသာအ ှင်၊ 27တဆူ
တည်းသာလျှင်
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ပညာ ှင့် ြပည့်စုံ ေတာ် မူေသာ ဘုရားသခင် သည်၊ ေယ ှု ခရစ် အားြဖင့် ကမ္ဘာ
အဆက်ဆက်ဘုနး် ကီး ေတာ်မူေစသတည်း။ အာမင်
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ေကာရိနတု္ ပထမ စာေစာင်
1 ဘုရားသခင် ၏အလို ေတာ်အားြဖင့် ေယ ှု ခရစ် ၏ တမနေ်တာ် အရာ၌ ခန ့ထ်ား
ေသာ ငါ ေပါလု ှင့် ငါညီ့
သုဿင် သည်၊ 2 ေယ ှု ခရစ် အားြဖင့် အြပစ် ှင့်ကင်းစင်၍ သန ့် ှ င်း သူအရာ၌
ခန ့ထ်ား ေသာသူတည်းဟေူသာ၊ ေကာရိနသု္
မိ ၌ ှိ ေသာ ဘုရားသခင် ၏ အသင်းေတာ် မှစ၍ခပ်သိမ်း ေသာအရပ် ၌
ငါ တို့သခင် ေယ ှု ခရစ် ကုိ ပဌနာ
ြပ ေသာသူ အေပါင်း တို့ ကုိ ကားလိက်ုပါ၏။ 3 ထုိသခင်သည် ငါ တို့၏သခင်သာ
မဟတ်ု၊ သင်တို့၏သခင်လည်း
ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ သခင် ေယ ှု ခရစ်
ှင့်
ငါ တို့အဘ တည်းဟေူသာဘုရားသခင့် အထံေတာ်က
ေကျးဇူး ေတာ် ှင့် ငိမ်သက် ြခင်းသည် သင် တို့ ၌ ှိပါေစေသာ။ 4အထက်ခရစ်ေတာ်
၏ သက်ေသ ကုိ သင် တို့တင်ွ
တည် ေစသည် ှိေသာ်၊ 5သင်တို့သည် ထုိခရစ်ေတာ် အားြဖင့် ၊ အရာရာ
၌
ှ တ် သတ္တ ိ၊ ဉာဏ် သတ္တ ိအေပါင်း ှင့်
ကယ်ဝ ြပည့်စုံ က သည်ြဖစ်၍ ၊ 6 ေယ ှု ခရစ် အားြဖင့် သင် တို့အားေပး ေတာ်မူ

ေသာ ဆုေကျးဇူး ေတာ်ကုိ ငါေထာက် ၍၊ သင် တို့ အေကာင်း ေကာင့် ငါ ့ ဘုရားသခင်
၏ေကျးဇူး ေတာ်ကုိ အစ ်မြပတ် ချးီမွမ်း၏။ 7 ထုိေကာင့် သင် တို့သည် ငါ တို့သခင်
ေယ ှု ခရစ် ၏ ေပါ်ထွနး် ေတာ်မူြခင်းကုိ ေြမာ်လင့် ၍ေနစ ်၊ ဆု
ေတာ် တစ်စုံတစ်ခု မျှမ ေလျာ့ ဘဲ စုံလင်လျက် ှိ က၏။ 8သင်တို့သည် ငါ တို့သခင်
ေယ ှု ခရစ် ၏ ေနရ့က် ၌
အြပစ်တင် စရာအခွင့် ှင့်ကင်းလတ်ွမည်အေကာင်း၊ သင် တို့ ကုိ အဆုံး
တိင်ုေအာင် ခုိင်ခ့ံ မဲြမံေစေတာ်မူလိမ့်မည်။ 9 ငါ တို့သခင် တည်းဟေူသာသား ေတာ်
ြမတ်သခင် ေယ ှု ခရစ် ှင့် ဆက်ဆံ ြခင်းေကျးဇူးေတာ်ကုိ သင်တို့ အား ေပး
ေတာ်မူေသာ ဘုရားသခင် သည် သစ္စာ ှင့်ြပည့်စုံေတာ်မူ၏။ 10 ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ သင်
တို့ ှ ိသမျှ သည် စကား
တညီတ ွတ် တည်းြဖစ်၍ အချင်းချင်း မ ကဲွြပား ဘဲ စိတ်
သေဘာ တသံ တသမတ်တည်း ှိ သည် ှင့်
ေစ့စပ် စုံလင်ကမည်အေကာင်း၊ ငါ တို့သခင် ေယ ှု ခရစ် ၏ နာမ
ေတာ် ကုိ အမီှြပ ၍ သင် တို့ ကုိ ငါ ှ ိးေဆာ်ေတာင်းပနပ်ါ၏။ 11အေကာင်းမူကား ၊
ငါ ့ ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ သင် တို့သည် အချင်းချင်း မသင့်၊ ရနေ်တွ့ြခင်း ှ ိ သည်ကုိ၊ ခေလာဣ
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အိမ်သားအချ ိ တို့သည် ေြပာ က၏။ 12သင် တို့က၊ ငါ သည်ေပါလု တပည့်ြဖစ် ၏။
ငါ သည် အာေပါလု တပည့်ြဖစ်၏။ ငါ သည်ေကဖ
တပည့်ြဖစ်၏။ ငါ သည်ခရစ်ေတာ် တပည့် ြဖစ်၏ဟု အသီးအသီး
ေြပာ ကေသာေကာင့်
ငါဆုိ ရ၏။ 13 ခရစ်ေတာ် သည် ကဲွြပား သေလာ။ ေပါလု သည် သင် တို့အတက်ွ
လက်ဝါးကပ်တိင်ု မှာ အေသခံ ပီေလာ။ သို့ မဟတ်ု သင်တို့သည် ေပါလု ၏နာမ ၌
ဗတ္တိဇံ ကုိ ခံ က ပီေလာ။ 14ကရိပ္ပု ှင့် ဂါယု မှတစ်ပါး ၊ သင် တို့တင်ွ အဘယ်သူ
အားမျှ ဗတ္တိဇံ
ကုိ ငါမေပးသည်ြဖစ်၍ ဘုရားသခင် ၏ ေကျးဇူး ေတာ် ှိပါ၏။ 15 သို့ ြဖစ်၍ ေပါလု
သည်မိမိ နာမ ၌
ဗတ္တိဇံ ကုိ ေပးသည်ဟု အဘယ်သူ မျှဆုိ စရာအေကာင်း မ ှိ။ 16 သေတဖန်
၏အိမ်သူ အိမ်သားတို့အားလည်း
ဗတ္တိဇံကုိ ေပး
ပီ။ ထုိမှတစ်ပါးအြခား ေသာသူအား ဗတ္တိဇံ
ေပးသည်ကုိငါမ မှတ်မိ ။ 17 ဗတ္တိဇံ ကုိေပးေစြခင်းငှာခရစ်ေတာ် သည် ငါ ့ ကုိ
ေစလွှတ် ေတာ်မူသည်မ ဟတ်ု။ ဧဝံေဂလိ
တရား ကုိ ေဟာ ေစ ြခင်း ငှာ ေစလွှတ် ေတာ် မူ၏။ သို့ ေသာ်လည်း ၊ ခရစ်ေတာ်
၏လက်ဝါးကပ်တိင်ု ကုိ အချည်း ှးီ မ ြဖစ် ေစြခင်းငှာ ၊ ှ တ် ပညာ ကုိ အခွင့်မ ေပး
ဘဲေနေတာ်မူ၏။ 18အေကာင်းမူကား ၊ ဆုံး ှုံး ြခင်းသို့ ေရာက်ေသာ သူ
တို့ ၌ လက်ဝါးကပ်တိင်ု ေတာ်တရား သည် မုိက် ေသာ တရားြဖစ် ၏။ ကယ်တင်
ြခင်းသို့ ေရာက်ေသာငါ တို့ ၌ ထုိတရားသည် ဘုရားသခင် ၏ တနခုိ်း ေတာ် ြဖစ် ၏။
19ကျမ်းစာ လာသည်ကား ၊ ပညာ ှိ တို့၏ ပညာ
ကုိ ငါဖျက်ဆီး မည်။ ဉာဏ် ေကာင်းေသာသူ တို့၏ ဉာဏ် ကုိ လည်း
ငါပယ် မည်ဟု လာသတည်း။ 20 ပညာ ှိ ကားအဘယ်မှာ ှိသနည်း။ ကျမ်းြပ ဆရာ
ကား အဘယ်မှာ ှိသနည်း။ ြပဿနာ ၌ေလက့ျက်ေသာ ဆရာကား အဘယ်မှာ ှိ
သနည်း။ ေလာကီ
ပညာ ကုိ ဘုရားသခင် သည် မုိက် ေစေတာ်မူသည် မ ဟတ်ုေလာ။ 21 အဘယ်သို့
နည်းဟမူူကား၊ ဘုရားသခင် ၏ ပညာ
ေတာ်စီရင်သည် ှင့်အညီ၊ ေလာကီသား
တို့သည် မိမိ
တို့ပညာ အားြဖင့် ဘုရားသခင် ကုိ မ
သိ ဘဲေနကေသာအခါ၊ ဘုရားသခင် သည် ယုံကည် ေသာ သူတို့
ကုိ ေဒသနာ
ေတာ် မုိက်မဲ ြခင်းအားြဖင့် ကယ်တင် ြခင်းငှာေစတနာ ှိ ေတာ်မူ၏။ 22 ယုဒ လူ
တို့သည် နမိိတ် လက္ခဏာကုိ ေတာင်း တတ်က၏။ ေဟလသ
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လတိူု့သည် ပညာ
ကုိ ှာ တတ် က၏။ 23 ငါ တို့ မူကား ၊ လက်ဝါးကပ်တိင်ု မှာ အေသခံေတာ်မူေသာ
ခရစ်ေတာ် ၏ အေကာင်းအရာကုိ ေဟာေြပာ က၏။ ထုိအေကာင်းအရာသည်ကား၊
ယုဒ
အမျ ိးသားထိမိ ၍ လဲစရာအေကာင်းြဖစ်၏။ တစ်ပါး အမျ ိးသား၌ကား၊ မုိက်မဲ ြခင်း
ြဖစ်၏။ 24 သို့ ေသာ်လည်း ၊ ယုဒ
လြူဖစ်ေစ၊ ေဟလသ
လြူဖစ်ေစ၊ ေခါ် ေတာ်မူေသာသူ တို့ ၌ ဘုရားသခင် ၏ တနခုိ်း ေတာ် ှင့်
ဘုရားသခင် ၏ပညာ ေတာ် တည်း ဟေူသာ ခရစ်ေတာ် ၏ တရား ြဖစ်၏။

25 ဘုရားသခင် ၏မုိက်မဲ ြခင်းအရာသည် လူ
တို့၏
ပညာထက်သာ၍ပညာ ှိ ၏။ ဘုရားသခင် ၏ အားနည်း ြခင်းအရာသည် လူ
တို့၏
အစွမ်းထက်သာ၍အစွမ်း ှ ိ၏။ 26 ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ သင် တို့ ကုိ ေခါ် ေတာ် မူ ြခင်း
အေကာင်း အရာကုိ ဆင်ြခင် ကေလာ။့ ေခါ်ေတာ်မူေသာ သူတို့တင်ွ ေလာကီ
ပညာ ှိ အများ မ ပါ။ ထင် ှားေသာ လူ
ကီးအများ မ ပါ။ မင်းအမျ ိးအ ယ်ွြဖစ်ေသာ သူအများ
မ ပါ။ 27 ဘုရားသခင် သည် ပညာ ှိ တို့ ကုိ ှက်ေကာက် ေစြခင်းငှာ ၊ ေလာကီ
အရာ၌
မုိက်မဲ ေသာ သူ
တို့ ကုိ ေရွးေကာက် ေတာ်မူ၏။ အစွမ်း သတ္တ ိ ှ ိေသာ သူ
တို့ ကုိ ှက်ေကာက် ေစြခင်းငှာ ၊ ေလာကီ
အရာ၌
အားနည်း ေသာ သူ
တို့ ကုိ ေရွးေကာက် ေတာ် မူ၏။ 28 ြမတ်ေသာသူတို့ ကုိ ှက်ေကာက် ေစ ြခင်းငှာ
ေလာကီ အရာ ၌
ဆင်းရဲ ေသာသူ၊ မ
ေရရာ ေသာသူ ၊ ယုတ် ေသာသူ တို့ ကုိ ေရွးေကာက် ေတာ်မူ၏။ 29 ထုိေကာင့် ၊
ဘုရားသခင် ေ ှ ၌ အဘယ်သူမျှ ဝါကား စရာ အေကာင်းမ ှိ။ 30 ထုိဘုရားသခင်
အားြဖင့် သင် တို့သည် ေယ ှု ခရစ် ၌
တည်ေနက၏။ ထုိသခင် မူကား ၊ ဘုရားသခင်စီရင် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး၊ ငါ တို့ ၌
ပညာ
မှစ၍ေြဖာင့်မတ် ြခင်း၊ သန ့် ှ င်း ြခင်း၊ ေရွး ှ တ် ြခင်းြဖစ်ေတာ်မူ၏။ 31 သို့ ြဖစ်၍ ၊
ကျမ်းစာ လာသည် ှင့်အညီ ၊ ဝါကား ေသာသူ မည်သည်ကား၊ ထာဝရ
ဘုရား၌ သာဝါကား ေစ။
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2
1 ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ ငါ သည်သင် တို့ ှ ိရာ သို့ ေရာက်လာ ေသာအခါ၊ ဘုရားသခင် ၏
သက်ေသ ချက်ကုိ ထူးြမတ်ေသာစကား ှင့်
ထူးြမတ် ေသာ ပညာ
အားြဖင့် သင် တို့အား ြပသ ၍ ေရာက်လာ သည်မ ဟတ်ု။ 2အေကာင်းမူကား ၊ ေယ ှု
ခရစ် တည်းဟေူသာလက်ဝါးကပ်တိင်ု မှာ အေသခံေတာ်မူေသာ သခင် မှတစ်ပါး ၊ အ
ဘယ် အရာကုိမျှ သင် တို့တင်ွ
ငါမ သိ မ မှတ်ဟု ငါစိတ် ြပ ာနး် ြခင်း ှ ိ၏။ 3သင် တို့ ှင့်အတူ ငါ ှ ိေနေသာအခါ၊
အားနည်း ြခင်း၊ အလနွ် ေကာက်ရွ ံ တနုလ်ှုပ် ြခင်း ှင့်တကွ ငါ ှိ ေန၏။ 4 သင်
တို့၏ယုံကည် ြခင်းသည် လူ
ပညာ အားြဖင့် မ တည် ၊ 5 ဘုရားသခင် ၏ တနခုိ်း ေတာ်အားြဖင့် တည်ေစြခင်းငှာ ၊
ငါ ့ စကား ၊ ငါ ့ ေဒသနာ သည် လပူညာ
ှင့် ယှ ်ေသာြဖားေယာင်း ေသာစကား ှင့်တကွ ှိသည် မ
ဟတ်ု။ ဝိညာ ် ေတာ်၏နမိိတ် လက္ခဏာ တနခုိ်း ေတာ် ှင့တ်ကွ ှိ၏။ 6 သို့ ေသာ်လည်း
၊ စုံလင် ေသာ သူတို့အား
ငါတို့သည် ပညာ
စကားကုိ ေဟာေြပာ ၏။ ထုိသို့ ဆုိေသာ်၊ ေလာကီ
ပညာကုိ မ
ဆုိလိ။ု ြပယ်ေပျာက် တတ်ေသာ ေလာကီ
မင်း တို့၏ ပညာ
ကုိမ ဆုိလိ။ု 7ဤ ကမ္ဘာ မ တည်မ ှိ မီှ၊ ငါ တို့၏ ဘုနး် အသေရ ြဖစ်ေစြခင်းငှာ ၊
ဘုရားသခင် စီရင် ေတာ်မူေသာ ပညာ၊ နက်နဲ ေသာအရာ၌
ဝှက်ထား ေသာ ဘုရားသခင် ၏ ပညာ
ကုိ ငါတို့သည်ြပသ က၏။ 8 ထုိ ပညာကုိ ေလာကီ
မင်း တစ်စုံတစ်ေယာက် မျှမသိ ။ သိ
လျှင် ၊ ဘုနး် ကီး ေတာ် မူ ေသာသခင် ကုိ လက်ဝါးကပ်တိင်ု မှာ ကွပ်မျက် က ပီ။

9ကျမ်းစာ လာသည် ှင့်အညီ ၊ ဘုရားသခင် ကုိ ချစ် ေသာ သူ
တို့အဘို့အလိငုှာ၊ ဘုရားသခင်ြပင်ဆင် ေတာ်မူေသာ အရာ
တို့ ကုိ လူ
မျက်စိ ြဖင့်မ ြမင် ၊ နား
ြဖင့်မ ကား ၊ စိတ် ှလံးုြဖင့် မ
ကံစည် ေသး။ 10 ထုိအရာတို့ ကုိ ဘုရားသခင် သည် မိမိ
ဝိညာ ် ေတာ်အားြဖင့် ငါ တို့အားေဖာ်ြပ ေတာ်မူ၏။ ဝိညာ ် ေတာ် သည် ဘုရားသခင်
၏ နက်နဲ ေသာ အရာတိင်ုေအာင်ခပ်သိမ်း ေသာအရာတို့ ကုိစစ် ေတာ် မူ၏။ 11 လူ
၏နက်နေဲသာ အရာကုိ လူ
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၌ ှိေသာမိမိ စိတ် ဝိညာ ်မှတစ်ပါး
အဘယ်သူ သိ သနည်း။ ထုိနည်းတူ ဘုရားသခင် ၏ နက်နေဲသာအရာကုိ ဘုရားသခင်
၏ ဝိညာ ် ေတာ်မှတစ်ပါး အဘယ်သူ မျှမ သိ ။ 12 ငါ တို့သည် ေလာကီ
ဝိညာ ် ကုိ မ
ခံရ က။ ဘုရားသခင် ေပး ေတာ်မူေသာအရာ တို့ ကုိ သိ
ြခင်းအလိငုှာ
ဘုရားသခင် ထံမှ ကလာေသာ ဝိညာ ် ကုိခံရက ပီ။ 13 ဘုရားသခင်ေပးေတာ်မူေသာ
အရာတို့ ကုိ ငါ တို့သည် လူ
ပညာ ကုိအမီှြပ ၍ နားလည်ေသာစကား ှင့် မ
ေဟာ ။ သန ့် ှ င်းေသာ ဝိညာ ် ေတာ်သည် ဝိညာ ် ှင့် စပ်ဆုိင်ေသာ အရာကုိ ဝိညာ ်
စကားအားြဖင့်ဖွင့်ြပ ၍ ပ့ဲြပင် ေတာ်မူေသာ စကား ှင့်
ငါတို့သည် ေဟာ က၏။ 14 ဇာတိ ပကတိလူ သည် ဘုရားသခင် ၏ ဝိညာ ် ေတာ်
အရာ တို့ ကုိ မ
ခံ မယူ။ ထုိအရာတို့သည် မုိက်မဲ ေသာ အရာြဖစ် သည်ဟု ထင်တတ်၏။ ထုိအရာတို့
ကုိ ဝိညာ ်
အားြဖင့်သာ ပုိင်းြခား ၍နားလည် ိင်ုေသာေကာင့် ၊ ဇာတိပကတိလသူည် နား
မ လည် ိင်ု ။ 15 ဝိညာ ် လမူူကား ၊ ထုိအရာအလံးုစုံ
တို့ ကုိ ပုိင်းြခား ၍ နားလည်တတ်၏။ သို့ ေသာ်လည်း ထုိလူ ကုိ အဘယ်သူ မျှပုိင်းြခား
၍ မသိ ိင်ု။ 16 ထုိလူ ကုိ သွနသ်င် ိင်ုမည်အေကာင်း အဘယ်သူ သည် ထာဝရ
ဘုရား၏ စိတ် ေတာ်ကုိ သိ
သနည်း။ ငါ တို့ မူကား
ခရစ်ေတာ် ၏စိတ် ကုိ ခံရ က၏။

3
1 ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ အထက်က ငါ သည် ဝိညာ ် လတိူု့အား ေဟာေြပာသက့ဲသို့ သင် တို့
အား ေဟာေြပာ ရေသာ အခွင့်မ ှ ိ ဘဲ၊ ဇာတိ
ပကတိလတိူု့အား၎င်း၊ ခရစ်ေတာ် ၌
သူငယ် ကေလးတို့အား၎င်း၊ ေဟာေြပာသက့ဲသို့ ေဟာေြပာရ၏။ 2 ယခုတိင်ုေအာင်
သင် တို့သည် ခဲဘွယ် စားဘွယ်ကုိ မ
ေက ိင်ု ေသာေကာင့်
ငါမ ေကျွးရ၊ ို့
ကုိသာ တိက်ု ရ
၏။ ယခုပင် လည်း ၊ သင်တို့သည် မ
ေက ိင်ု ကေသး ။ 3ယခုပင်လည်း၊ ဇာတိ
ပကတိလြူဖစ် ကေသး ၏။ ဂုဏ် ပိ င် ြခင်း၊ ရနေ်တွ့ ြခင်း၊ အချင်းချင်း ကဲွြပားြခင်း
ှ ိသည်ြဖစ်၍ ၊ သင် တို့သည်ဇာတိ ပကတိ လြူဖစ် ကသည် မ
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ဟတ်ုေလာ။ ေလာကီ
ထုံးစံအတိင်ုး
ကျင့်ေဆာင် ကသည် မဟတ်ုေလာ။ 4တစ်ေယာက် က၊ ငါ သည်ေပါလု တပည့်ြဖစ်
၏ ဟ၍ူ၎င်း၊ တစ်ေယာက် က၊ ငါ သည်အာေပါလု တပည့်ြဖစ်၏ ဟ၍ူ၎င်း၊ အသီးသီး
ေြပာ ကလျှင် ၊ ဇာတိပကတိလူ
ြဖစ် ကသည်မ ဟတ်ုေလာ။ 5 ေပါလု ကား အဘယ်သူ နည်း။ အာေပါလု ကား
အဘယ်သူ နည်း။ အြခားေသာသူမဟတ်ု၊ ထာဝရ
ဘုရား သည် အသီးသီး
တို့အား အခွင့်ေပး သနားေတာ်မူသည် ှင့်အညီ ၊ သင်တို့ ကုိ ယုံ ကည် ြခင်းသို့ ေရာက်
ေစေသာ ဓမ္မဆရာ ေပတည်း။ 6 ငါ သည်စုိက်ပျ ိ း ေသာသူြဖစ်၏။ အာေပါလု သည်
ေရေလာင်း ေသာ သူြဖစ်၏။ အပင်ကုိ ကီးပွား ေစေသာ သူ
ကား ၊ ဘုရားသခင် ေပတည်း။ 7 စုိက်ပျ ိ း ေသာသူ မ တတ် ိင်ု။ ေရေလာင်း ေသာ
သူ
လည်း မ
တတ် ိင်ု။ ကီးပွား ေစေတာ် မူ ေသာ ဘုရားသခင် သာလျှင် တတ် ိင်ု ေတာ် မူ၏။

8 သို့ ေသာ်လည်း ၊ စုိက်ပျ ိ း ေသာသူ ှင့် ေရေလာင်း
ေသာသူ သည် တစ်လံးုတစ်ဝတည်း ြဖစ် ၍ ၊ အသီးအသီး
မိမိ
လပ်ု သည်အတိင်ုး
မိမိ အကျ ိး ကုိ ခံရ လိမ့်မည်။ 9 ငါတို့သည် ဘုရားသခင့် ထံ၌အလပ်ု လပ်ုေသာ သူ
ချင်းြဖစ် က၏။ သင်တို့သည် ဘုရားသခင် ၏ ဥယျာ ်
ေတာ်ြဖစ် က၏။ ဘုရားသခင် ၏ ေကျာင်း ေတာ် တိက်ု လည်း ြဖစ် က၏။

10 ဘုရားသခင် ၏ေကျးဇူး ေတာ်ကုိ ငါ ခံရ သည် ှင့်အညီ ၊ လိမ္မာ
ေသာ ဗိသုကာ
က့ဲသို့ တိက်ုြမစ် ကုိချ ပီ။ အြခား ေသာသူသည် ထပ်ဆင့်၍
တည်ေဆာက်ေလ ၏။ သို့ ရာတင်ွ ၊ အဘယ်သို့ ထပ်ဆင့်၍ တည်ေဆာက် သည်ကုိ
လူတိင်ုးသတိြပ ပါေစ။ 11အေကာင်းမူကား ၊ ေယ ှု ခရစ် တည်းဟေူသာ ၊ ချ လျက်
ှိေသာ တိက်ုြမစ် မှတပါး
အြခား ေသာ တိက်ုြမစ်ကုိ အဘယ်သူ မျှမချ ိင်ု ။ 12 ထုိ တိက်ုြမစ် အေပါ် ၌ေရွှ ၊ ေငွ
၊ ေကျာက် ေကာင်း ၊ သစ်သား ၊ ြမက်ပင် ၊ ေကာက် ို း များကုိ ထပ်ဆင့်၍ တည်ေဆာက်
ေသာသူ ှိသမျှ ၊ 13အသီးသီး လပ်ုေသာ အလပ်ု သည် ထင် ှား လိမ့်မည် ။ အဘယ်သို့
နည်းဟမူူကား ၊ ေဖာ်ြပ ချနိ် ေနရ့က် သည် မီး
အားြဖင့် ထင် ှား ေစလိမ့်မည်။ လူ
တိင်ုးလပ်ုေသာအလပ်ု သည် အဘယ်သို့ ေသာ အလပ်ုြဖစ် သည်ကုိ မီး
သည်စစ်ေကာ စုံစမ်းလိမ့်မည်။ 14 ထုိ တိက်ုြမစ်အေပါ်၌ ထပ်ဆင့်၍ တည်ေဆာက်
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ေသာ အကင်သူ ၏ အလပ်ု သည် မဲ ၏။ ထုိသူသည် အကျ ိး ကုိ ခံရ လိမ့်မည်။
15 အကင်သူ ၏အလပ်ု သည် ကျွမ်းေလာင် ၏၊ ထုိသူ သည် အ ှုံး ခံရလိမ့်မည်။
သို့ ေသာ်လည်း ၊ မီး
ှင့် လတ်ွ သက့ဲသို့
သူသည် ကယ်တင် ြခင်းသို့ ေရာက်လိမ့်မည်။ 16သင်တို့သည် ဘုရားသခင် ၏ ဗိမာန်
ေတာ် ြဖစ် ကသည်ကုိ၎င်း ၊ ဘုရားသခင် ၏ဝိညာ ် ေတာ်သည် သင် တို့ အထဲ ၌
ကျနိး်ဝပ် ေတာ်မူသည်ကုိ၎င်း မ
သိ ကသေလာ။ 17အကင်သူ သည် ဘုရားသခင် ၏ ဗိမာန် ေတာ်ကုိ ဖျက်ဆီး ၏။
ထုိ
သူကုိ ဘုရားသခင် ဖျက်ဆီး ေတာ်မူလိမ့်မည်။ ဘုရားသခင် ၏ ဗိမာန် ေတာ်သည်
သန ့် ှ င်း ရ၏။ သင် တို့သည်လည်း၊ ထုိဗိမာန် ေတာ် ြဖစ် က၏။ 18 အဘယ်သူ မျှ
ကုိယ် ကုိ မလှည့်ြဖား ေစ ှင့်။ သင် တို့တင်ွ
အကင်သူ သည် ဤ
ေလာက ၌
ပညာ ှိ ြဖစ်
သည်ဟု ကုိယ်ကုိထင် ၏။ ထုိသူသည်ပညာ ှိ အြဖစ် သို့ ေရာက်လိုေသာငှာ လမုိူက်
ြဖစ် ပါေစ။ 19အေကာင်းမူကား ၊ ေလာကီ
ပညာ သည် ဘုရားသခင့် ေ ှ ၌
မုိက်မဲ ြခင်းြဖစ် ၏။ ကျမ်းစာ လာသည်ကား ၊ ဘုရားသခင် သည် ပညာ ှိ တို့ ကုိ သူ
တို့၏ ပရိယာယ် အားြဖင့် ဘမ်းဆီး ေတာ်မူ၏ဟု လာသတည်း။ 20တစ်ဖနတံ်ု ၊ပညာ ှိ
တို့၏ အ ကံအစည် တို့သည် အချည်း ှးီ ြဖစ် ေကာင်း ကုိ ထာဝရ
ဘုရားသိ ေတာ်မူ၏ဟု လာသတည်း။ 21 ထုိသို့ ြဖစ်လျှင်၊ အဘယ်သူ မျှလတိူု့ ၌
ဝါကား
ြခင်းမ ှိေစ ှင့်။ ခပ်သိမ်း ေသာအရာတို့သည် သင် တို့ အဘို့
ြဖစ် က၏။ 22 ေပါလု ြဖစ်ေစ ၊ အာေပါလု ြဖစ်ေစ ၊ ေကဖ
ြဖစ်ေစ ၊ ဤေလာက
ြဖစ်ေစ ၊ အသက် ှင်ြခင်းြဖစ်ေစ ၊ ေသ
ြခင်း ြဖစ်ေစ ၊ မျက်ေမှာက် အရာြဖစ်ေစ ၊ ေနာက် လာလတံ့ေသာ အရာြဖစ်ေစ
၊ ခပ်သိမ်း ေသာ အရာတို့သည် သင် တို့ အဘို့ ြဖစ် က၏။ 23 သင် တို့သည်လည်း ၊
ခရစ်ေတာ် အဘို့ ြဖစ်က၏။ ခရစ်ေတာ် သည်လည်း
ဘုရားသခင် အဘို့ ြဖစ်ေတာ်မူ၏။

4
1 ခရစ်ေတာ် ၏ အေစအပါး
က့ဲသို့ ၎င်း ၊ ဘုရားသခင် ၏ နက်နဲ ေသာအရာတို့ ကုိ ေစာင့်ေသာ ဘ ာစုိး
က့ဲသို့ ၎င်း၊ သူတစ်ပါး သည် ငါ တို့ ကုိ မှတ် ပါေစ။ 2 ထုိမှတပါး ၊ ဘ ာစုိး
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မည်သည်ကား၊ သစ္စာ ှ ိ ရမည်။ 3 သင် တို့ မှစ၍အြခားေသာလူ များတို့သည် ငါ ့
ကုိ သစ္စာမ ှိဟု စီရင် ေသာ်လည်း ၊ ငါသည်အမှုမထား။ ငါ ့ ကုိယ် ကုိငါမ စီရင် ။
4အေကာင်းမူကား ၊ ကုိယ်စိတ် သည် ကုိယ် ကုိ အြပစ်မ တင်။ သို့ ေသာ်လည်း ၊ ထုိ
အေကာင်းြဖင့်
ငါသည် အြပစ် လတ်ွသည်မ ဟတ်ု။ ငါ ့ ကုိ စီရင် ေသာသူ ကား ၊ ထာဝရ ဘုရားေပ
တည်း။ 5 ထုိသို့ ြဖစ်လျှင်ေမှာင်မုိက် ၌ ဝှက်ထား ေသာ အရာတို့ ကုိ ပွင့်လင်း ေစ၍ စိတ်
ှလံးုအ ကံအစည် များကုိ ထင် ှား ေစလတံ့ေသာ သခင် ဘုရား ကလာ ေတာ်မ မူမီှ
တိင်ုေအာင် အဘယ် အမှုကုိမျှ အဆုံးအြဖတ်မ စီရင်
က ှင့်။ ကလာေတာ်မူေသာအခါ၊ အသီးသီး
တို့သည် ဘုရားသခင် ချးီမွမ်း ေတာ်မူြခင်းေကျးဇူးကုိ ခံရ ကလတံ။့ 6 ညီအစ်ကုိ တို့ ၊
သင် တို့သည် ကျမ်းစာ ကုိ လနွ် ၍ သူတစ်ပါးကုိ မ
ိုေသ အပ်ဟု ငါ တို့ ကုိေထာက်၍
နားလည် ေစြခင်းငှာ ၎င်း၊ မာန
စိတ်ေထာင်လွှားသည် ှင့် တစ် ေယာက်ကုိမီှဝဲ၍တစ် ေယာက်ကုိြငင်းဆန် ြခင်းမ ှိေစ
ြခင်းငှာ ၎င်း၊ ငါဆုိခ့ဲ ပီးေသာအချက်၌ သင်တို့၏ အကျ ိးကုိ ေထာက်၍ ငါ ှင့် အာေပါ
လု ကုိ ပုံေဆာင် လျက် ဆုိသတည်း။ 7 ထုိမှတစ်ပါး၊ အဘယ်သူ သည် သင့် ကုိထူးြခား
ေစသနည်း။ သူတစ်ပါးလက်မှ မ
ခံ မယူဘဲ အလိအုေလျာက် ရေသာ အရာတစ်စုံတစ်ခုမျှ သင်၌ ှိ သေလာ။ သူတစ်ပါး
လက်မှ ခံယူ
သည်မှန် လျှင် ၊ မ
ခံ မယူသက့ဲသို့ အဘယ်ေကာင့် ဝါ ကား သနည်း။ 8ယခု တင်ွသင် တို့သည် ကယ်ဝ
က၏။ ေငရွတတ် က၏။ ငါ တို့ မ
ှိ စ ် တင်ွ စုိးစံ က၏။ ငါ တို့သည် သင် တို့ ှင့် အတူ စုိးစံ ရ ေသာ အခွင့် ှ ိ

မည်အေကာင်း၊ သင်တို့ ကုိ အမှန် စုိးစံ ေစြခင်းငှာ အလို ှ ိ ၏။ 9သတ် ဘို့ရာထားေသာ
သူက့ဲသို့ အြခားေသာ သူများေနာက် ၌ တမနေ်တာ် တည်းဟေူသာငါ တို့ ကုိ ဘုရားသခင်
ထုတ်ြပ ေတာ်မူသည်ဟု ငါထင် ၏။ အေကာင်းမူကား ၊ ငါတို့သည် ေလာကီသား
များ ှင့်
ေကာင်းကင် တမန်များ မျက်ေမှာက် ၌ ပဲွဝင် ေသာသူ ြဖစ် က ၏။ 10 ငါ တို့သည်
ခရစ်ေတာ် ၏ အေကာင်း ေကာင့် လမုိူက် ြဖစ်က၏။ သင် တို့ မူကား ၊ ခရစ်ေတာ် ၌
ပညာ ှိ
ြဖစ်က၏။ ငါ တို့သည် အားနည်း ေသာသူ ြဖစ်က၏။ သင် တို့ မူကား ၊ အစွမ်း သတ္တ ိ
ှင့် ြပည့်စုံေသာသူ၊ အသေရ
ှိေသာသူြဖစ် က၏။ ငါ တို့သည် အ ှက်အေကာက် ခံရေသာ သူြဖစ်၍ ၊ 11 ယခု

တိင်ုေအာင် အစား အေသာက်ငတ်မွတ်ြခင်း၊ အဝတ် မ်ွးပါးြခင်း၊ ိုက်ပုတ် ည ်းဆဲ
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ြခင်းကုိ ခံရက၏။ ေနရာ မကျေသာသူ၊ 12 ကုိယ် လက် ှင့် ပင်ပနး် စွာ လပ်ုေဆာင် ရ
ေသာသူ ြဖစ်က၏။ က့ဲရဲ
ြခင်းကုိ ခံရေသာအခါ ေမတ္တ ာပို့
က၏။ ည ်းဆဲ ှပ်ိစက်ြခင်းကုိ ခံရေသာအခါ သည်းခံ က၏။ 13အသေရ ှုတ်ချ

ြခင်းကုိ ခံရေသာအခါ ေတာင်းပန် က၏။ ဤေလာက
၏အညစ်အေကး က့ဲသို့ ၎င်း၊ အရပ်ရပ် ထဲက လှည်းပစ်ေသာ တနြ်မက်ေချး အမှုိက်
က့ဲသို့ ၎င်း၊ ယခု
တိင်ုေအာင် ြဖစ် က၏။ 14သင် တို့သည် ှက် ေစြခင်းငှာဤသို့ ငါေရး သည် မ
ဟတ်ု။ သင် တို့ ကုိ ချစ် သား က့ဲသို့ မှတ်၍
သတိေပး ၏။ 15သင် တို့တင်ွ
ခရစ်ေတာ် ၏အေကာင်း ကုိ သင်ေပး ေသာ ဆရာတစ်ေသာင်း ှ ိ ြငား ေသာ်လည်း၊
အဘ
အများ မ ှိ။ ဧဝံေဂလိ
တရားအားြဖင့် ငါ သည် သင် တို့ ကုိ ေယ ှု ခရစ် ၌
ြဖစ် ဘွား ေစ ပီ။ 16 သို့ ြဖစ်၍၊ ငါ ကျင့်သည် နည်းတူသင် တို့သည် ကျင့် က
မည်အေကာင်း ငါ ှ ိးေဆာ်ေတာင်းပန် ၏။ 17 ထုိ အေကာင်း ေကာင့် သခင် ဘုရား၌
သစ္စာ ှ ိ ေသာငါ ၏ချစ် သား တိေမာေသ ကုိ သင် တို့ဆီသို့ ငါ ေစလွှတ် ၏။ ခပ်သိမ်း
ေသာ အရပ်တို့ ၌
ခပ်သိမ်း ေသာ အသင်းေတာ် တို့ ကုိ ငါသွနသ်င် သည် ှင့်အညီ ၊ ငါ သည် ခရစ်ေတာ်
၌ ကျင့် ေသာ အကျင့်ဓေလ့များကုိ သင် တို့သည် မှတ်မိ ေစြခင်းငှာသူသည် ြပသ
တိက်ုတနွး်လိမ့်မည်။ 18 ငါ သည်သင် တို့ ဆီသို့ ကုိယ်တိင်ုမ လာ ဟု အချ ိ ေသာ သူ
တို့သည် ထင်မှတ်သည် ှင့်၊ မာန ေထာင်လွှားြခင်း ှ ိ က၏။ 19 သို့ ေသာ်လည်း သခင်
ဘုရားသည် အလို
ေတာ် ှိ လျှင်
ငါသည် ြမနြ်မန် လာ မည်။ လာေသာအခါ မာန
ေထာင်လွှားေသာသူ တို့၏ စကား
ကုိ သိမှတ် မည်မ ဟတ်ု။ သူတို့၏တနခုိ်း ကုိ သိမှတ်မည်။ 20 အေကာင်းမူကား ၊
ဘုရားသခင် ၏ ိင်ုငံ ေတာ်သည် စကား
၌
တည်သည်မ ဟတ်ု၊ တနခုိ်း ၌ တည်၏။ 21သင် တို့သည် အဘယ်သို့ အလို ှ ိသနည်း။
ငါသည် ှင်တံ ှင့်
သင် တို့ ဆီသို့ လာရ မည်ေလာ။ သို့ မဟတ်ု ေမတ္တ ာ ှင့်
၎င်း၊ းူည့ံ
သိမ်ေမွ့ေသာ စိတ် ှင့် ၎င်း၊ လာရမည်ေလာ။
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5
1 မတရား ေသာေမထုနသ်ာမည မဟတ်ု၊ အဘ
၏ မယား
ကုိ သိမ်းယူ ြခင်းတည်းဟေူသာသာသနာပ လတိူု့ တင်ွ ပင် မ
ကားရေသာ ေမထုန် ၌မီှဝဲေသာ သူသည် သင် တို့တင်ွ
ှိေ ကာင်းကုိ အ ှ ံအြပားေကျာ်ေစာ က၏။ 2 ထုိသို့ ြပ ေသာသူ ကုိ သင် တို့အထဲ မှ
ှင်ထုတ် မည် အေကာင်း ၊ စိတ်မသာ ညည်းတာွးြခင်းကုိမ ြပ ၊ မာန
ေထာင်လွှားလျက် ေန က၏။ 3 ထုိေကာင့် ငါ သည် ကုိယ်ခနဓ္ါ အားြဖင့် သင်တို့
ှင့်ကွာ လျက် ှိ ေသာ်လည်း ၊ ဝိညာ ် အားြဖင့် မ ကွာ၊ ကုိယ်တိင်ုသင်တို့ ှင့်အတူ ှိ
သက့ဲသို့ ထုိသို့ ကျင့် ေသာသူ ကုိ ယခုပင် ငါစီရင် ပီ။ 4 စီရင်ချက်ဟူမူကား၊ ငါ တို့
သခင် ေယ ှု ခရစ်၏ အခွင့် အားြဖင့် သင် တို့သည် ငါ ့ ဝိညာ ် ှင့်အတူ စည်းေဝး ပီး
မှငါ တို့သခင်
ေယ ှု ခရစ်၏တနခုိ်း ေတာ်ကုိ အမီှြပ ၍ ၊ 5 ထုိသူ ၏ဝိညာ ် သည် ေယ ှု ခရစ်၏ေန ့
ရက် ၌
ကယ်တင် ြခင်းသို့ ေရာက်မည်အေကာင်း ၊ သူ
၏ကုိယ်ခနဓ္ါ ပျက်စီး ဘို့ ရာ သူ့ ကုိစာတန် လက်သို့ အပ် ှံ ကေစဟု ငါစီရင်၏။

6သင် တို့၏ ဝါကား ြခင်းသည် မ
ေကာင်း မသင့် ြဖစ်၏။ အနည်းငယ် ေသာတေဆး သည် မုန ့စိ်မ်းတပုံ လံးု
ကုိ ေဖာင်း က ေစတတ်သည်ကုိ မ
သိ ကသေလာ။ 7သင်တို့သည် တေဆးမ့ဲ
ြဖစ် သည် ှင့်အညီ ၊ အသစ် ေသာ မုန ့စိ်မ်း ြဖစ် မည်အေကာင်း ၊ ေဟာင်း ေသာ
တေဆး
ကုိ သုတ်သင် ပယ် ှင်း ကေလာ။့ အေကာင်းမူကား ၊ ခရစ်ေတာ် တည်းဟေူသာငါ တို့
ပသခါ
သုိးသငယ်သည် ငါတို့အဘို့ ယဇ် ပူေဇာ်ရာြဖစ်၏။ 8 ထုိေကာင့် ၊ ေဟာင်း ေသာတ
ေဆး ၊ ဆုိးညစ် မုိက်မဲ ြခင်းတေဆး တို့ ကုိ ပယ်ပစ်၍၊ တေဆးမ့ဲ
မုန ့်တည်းဟေူသာ ကည်ြဖ ြခင်း၊ သစ္စာေစာင့် ြခင်း ှင့် ပဲွ ခံ က ကုန်အံ။့ 9 သင်
တို့သည် မတရား
ေသာေမထုန၌် မီှဝဲေသာသူတို့ ှင့် မ
ေပါင်းေဘာ်မည် အေကာင်း၊ အထက်ဩဝါဒစာ ၌
ငါေရး ထားခ့ဲ ပီ။ 10 ထုိသို့ ေရးထားေသာ်၊ မတရား
ေသာေမထုန၌် မီှဝဲြခင်း၊ ေလာဘ
လနွက်ျ းြခင်း၊ အ ိင်ု အထက်လယူုြခင်း၊ ု ပ်တု ကုိကုိးကွယ်ြခင်းအမှုကုိ ြပ ေသာ
ေလာကီသား
တို့ ှင့် အလျှင်း
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မ ေပါင်းေဘာ်ရဟုမဆုိလိ။ု ထုိသို့ ဆုိလျှင်၊ သင်တို့သည်ေလာကီ မှ ထွက်သွား ရ က
မည်။ 11ယခု မူကား
ညီအစ်ကုိ ဟု ေခါ်ေဝါ် ေသာ သူသည် မတရား
ေသာေမထုန၌်မီှဝဲြခင်း၊ ေလာဘ
လနွက်ျ းြခင်း၊ ု ပ်တု ကုိးကွယ်ြခင်း၊ ဆဲေရး
က့ဲရဲ ြခင်း၊ ေသရည် ေသရက် ှင့် ယစ်မူးြခင်း၊ အ ိင်ု အထက်လယူု ြခင်းမှစ၍၊ထုိသို့
ေသာအမှုကုိ ြပ ေသာသူ ှင့်မ ေပါင်းေဘာ်ရ သည်သာမက၊ ထုိသူ ှင့်အတူ စား ေသာက်
ြခင်းကိစ္စကုိမျှ မ
ြပ ရဟုငါေရး ထား၍ ပညတ်၏။ 12 ြပင် လူ တို့ ကုိ စီရင် ြခင်းအမှု ှင့် ငါ သည်
အဘယ်သို့ ဆုိင်သနည်း။ အတင်ွး လူ တို့ ကုိ သင် တို့ စီရင် ရသည် မ ဟတ်ုေလာ။ 13 ြပင်
လတိူု့ ကုိ ဘုရားသခင် စီရင် ေတာ်မူလိမ့်မည်။ သို့ ြဖစ်၍ ထုိ ဆုိးညစ် ေသာသူကုိသင် တို့
အထဲ မှ ှင်ထုတ် ကေလာ။့

6
1သင် တို့သည် အချင်းချင်း အမှု ှ ိ လျှင် ၊ သန ့် ှ င်း သူတို့ေ ှ ၌ တရား
စီရင်ြခင်းကုိ မ
ခံဘဲသာသနာပ
လတိူု့ ေ ှ ၌ ခံ
ဝ့ံေသာသူတစ်စုံတစ်ေယာက် ှိသေလာ။ 2သန ့် ှ င်း သူတို့သည် ေလာကီ
ိင်ုငံကုိ တရား
စီရင်မည်ဟု မ
သိ ကသေလာ။ သင် တို့သည် ေလာကီ
ိင်ုငံကုိ စီရင် ရသည်မှနလ်ျှင် ၊ အငယ်ဆုံး ေသာ အမှုများကုိ မ
စီရင် ထုိက်သေလာ။ 3 ငါတို့သည်ေကာင်းကင်တမန် တို့ ကုိ တရား
စီရင်မည်ဟု မ
သိ ကသေလာ။ သို့ ြဖစ်၍ ေလာကီ အမှုကုိ စီရင် ထုိက်သည်မ ဟတ်ုေလာ။ 4 ထုိ
ေကာင့်
သင် တို့သည် ေလာကီ
အမှုကုိစီရင်
စရာ ှိလျှင် ၊ အသင်းေတာ် ၌
အသေရ နည်းေသာသူ တို့ ကုိ တရားသူ ကီး အရာ၌ ခန ့ထ်ား ကေလာ။့ 5 ထုိသို့ ဆုိ
ေသာ် ၊ သင် တို့ ှက် ေစြခင်းငှာေြပာဆုိ ၏။ သင် တို့တင်ွ
ပညာ ှိ တစ်စုံတစ်ေယာက်မျှ
မ ှိ သေလာ။ ညီအစ်ကုိ ချင်း တို့၏ အမှု ကုိ စီရင် ဆုံးြဖတ် ိင်ု ေသာ သူ
တစ်စုံတစ်ေယာက်မျှမ ှိသေလာ။ 6 ညီအစ်ကုိ ချင်းတို့သည် တရား
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ေတွ့သည် သာမက၊ မယုံကည် ေသာ သူတို့ ေ ှ ၌ပင် တရားေတွ့ပါ သည်တကား။
7 ထုိသို့ သင် တို့သည် အချင်းချင်း တရား ေတွ့သည် အမှု မှာ အလနွ် ကီး စွာေသာ
အြပစ် ှိ က၏။ တရားမေတွ့ဘဲ ည ်းဆဲ ြခင်းကုိ အဘယ်ေကာင့် မ ခံသနည်း။ 8 ကုိယ်
ဥစ္စာ ှုံး ြခင်းကုိ အဘယ်ေကာင့် မ ခံသနည်း။ ထုိသို့
သင် တို့သည် မ ခံ ဘဲ၊ ညီအစ်ကုိ ချင်းတစ် ေယာက် ကုိတစ် ေယာက်ညင်း ဆဲ ၍ ၊
ညီအစ်ကုိ ချင်းတို့၏ ဥစ္စာကုိသိမ်းယူ ကသည်တကား ၊ 9 မတရား ေသာသူတို့သည်
ဘုရားသခင် ၏ ိင်ုငံ ေတာ်ကုိ အေမွ မ ခံရသည်ကုိ သင်တို့မ သိ က သေလာ။ အလွဲ
မ ယူက ှင့်။ မတရား
ေသာေမထုန၌် မီှဝဲေသာသူ၊ ု ပ်တု ကုိကုိးကွယ်ေသာသူ၊ သူ့
မယားကုိ ြပစ်မှားေသာသူ၊ ေယာက်ျား ချင်းေမထုနကုိ်ြပ ေသာသူ၊ ထုိအမှုကုိခံေသာ
သူ၊ 10သူ့ ဥစ္စာကုိခုိးေသာသူ၊ ေလာဘ
လနွက်ျ းေသာသူ၊ ေသရည် ေသရက် ှင့်ယစ်မူးေသာသူ၊ ဆဲေရး
က့ဲရဲ ေသာသူ၊ အ ိင်ု အထက်လယူုေသာ သူတို့သည် ဘုရားသခင် ၏ ိင်ုငံ ေတာ်ကုိ
အေမွ မ ခံရက။ 11အထက်ကသင်တို့တင်ွ အချ ိ ေသာသူတို့သည် ထုိသို့ ေသာသူြဖစ်
ကေသာ်လည်း ၊ ယခုတင်ွသခင် ေယ ှု ၏
နာမ ေတာ်အားြဖင့် ၎င်း၊ ငါ တို့ ဘုရားသခင် ၏ ဝိညာ ်
ေတာ်အားြဖင့် ၎င်း ၊ ေဆးေကာ သန ့် ှ င်း ၍
ေြဖာင့်မတ် ရာ သို့ ေရာက် က ပီ။ 12 ငါ သည် အြပစ်မသင့်ဘဲလျက်ခပ်သိမ်း ေသာ
အမှုအရာကုိ ြပ ိင်ုသည် မှန်ေစေတာ။့ ခပ်သိမ်း ေသာ အမှုအရာကုိ ြပ သင့်သည်မ
ဟတ်ု။ အြပစ်မသင့်ဘဲလျက် ခပ်သိမ်း ေသာ အမှုအရာကုိြပ ိင်ုသည်မှနေ်စေတာ။့ အ
ဘယ် အမှုအရာ၌ မျှ ငါ သည်ကျွန် မ ခံ။ 13 အစား အေသာက်တို့သည် ဝမ်း အဘို့ ၊
ဝမ်း သည်လည်း
အစား အေသာက်တို့ အဘို့ ြဖစ်သည်မှနေ်စေတာ။့ သို့ ေသာ်လည်း ဘုရားသခင် သည်
ထုိ
ှစ် ပါးကုိ ဖျက်ဆီး ေတာ်မူလိမ့်မည်။ ကုိယ်ခနဓ္ါ သည် မတရား
ေသာေမထုန် အဘို့ ြဖစ်သည်မ ဟတ်ု။ သခင် ဘုရားအဘို့ ြဖစ်၏။ သခင်
ဘုရားသည်လည်း
ကုိယ်ခနဓ္ါ အဘို့ ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ 14 ဘုရားသခင် သည် တနခုိ်း ေတာ်အားြဖင့် သခင်
ဘုရားကုိ ထေြမာက် ေစေတာ်မူသည်ြဖစ်၍ ၊ ငါ တို့ ကုိလည်း
ထေြမာက် ေစေတာ်မူလိမ့်မည်။ 15သင် တို့ ကုိယ်ခ ္ဓာ သည် ခရစ်ေတာ် ၏ အဂင်္ ါ ြဖစ်
ေကာင်း ကုိ မ
သိ ကသေလာ။ သို့ ြဖစ်လျှင် ၊ ခရစ်ေတာ် ၏ အဂင်္ ါ ကုိယူ ၍ ြပည်တနဆ်ာ ၏ အဂင်္ ါ
ြဖစ် ေစအပ် သေလာ။ မ
ြဖစ်ေစ အပ်။ 16အဘယ်သို့ နည်း။ ြပည်တနဆ်ာ ၌ မီှဝဲ ေသာသူ သည်ထုိြပည်တနဆ်ာ
ှင့် တစ်သား တစ်ကုိယ်တည်း ြဖစ် ေကာင်း ကုိ မ
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သိ ကသေလာ။ ထုိသူ ှစ် ေယာက်တို့သည်တစ်သား တစ်ကုိယ်တည်း ြဖစ် ရလိမ့်မည်
ဟု ကျမ်းစာလာ ၏။ 17သခင် ဘုရား၌ မီှဝဲ ေသာ သူ
သည် ထုိသခင် ှင့် တစ် စိတ် တစ်ဝိညာ ်တည်းြဖစ် ၏။ 18 မတရား ေသာေမထုနကုိ်
က ်ေ ှာင် ကေလာ။့ လူ
ြပ တတ်ေသာ အြခားဒစု ိုက်
ှ ိသမျှ တို့သည် ကုိယ် ြပင်
၌ ှိ ၏။ မတရား
ေသာ ေမထုနကုိ် ြပ ေသာသူ မူကား ၊ မိမိ
ကုိယ် ကုိပင်ြပစ်မှား ၏။ 19အဘယ်သို့ နည်း။ သင် တို့ ကုိယ်ခနဓ္ါ သည် ဘုရားသခင်
ေပး သနားေတာ် မူေသာ ဝိညာ ် ေတာ်တည်းဟေူသာ၊ သင် တို့ အထဲ ၌ ကျနိး်ဝပ်၍
သန ့် ှ င်း ေသာ ဝိညာ ် ေတာ်၏ ဗိမာန် ြဖစ် ေကာင်း ကုိ၎င်း၊ မိမိ
တို့ ကုိ မိမိတို့မ
ပုိင် ေကာင်းကုိ၎င်း၊ မ
သိ ကသေလာ။ 20သင်တို့သည် အဘုိး
ှင့် ဝယ် ေတာ်မူေသာ သူြဖစ်ေသာေကာင့် ၊ ဘုရားသခင် ပုိင်ေတာ်မူေသာသင် တို့၏

ကုိယ်ခနဓ္ါ ှင့် စိတ်ဝိညာ ်အားြဖင့် ဘုရားသခင်၏ ဂုဏ် ေတာ်ကုိထင် ှားေစကေလာ။့

7
1 သင်တို့သည် ငါထံ့သို့ ေပး လိက်ုေသာစာ ၌ ပါ ေသာအရာမှာ၊ ေယာက်ျား သည်
မိနး်မ ှင့်မ ဆက်ဆံ ဘဲ ေနလျှင် ၊ 2 ေကာင်း ေသာ်လည်း ၊ မတရား
ေသာေမထုန် ှင့် ကင်းလတ်ွမည် အေကာင်း၊ ေယာက်ျား တိင်ုး မိမိ
မယား
ှိ ေစေလာ။့ မိနး်မ တိင်ုး မိမိ
လင် ှိ ေစေလာ။့ 3 ေယာက်ျား သည် ဆက်ဆံြခင်းဝတ်ကုိ မိမိမယား
အား
ြပ ေစေလာ။့ ထုိနည်းတူ ၊ မိနး်မ သည်လည်း
ဆက်ဆံြခင်းဝတ်ကုိ မိမိလင် အား ြပ ေစေလာ။့ 4 မိနး်မ သည် မိမိ
ကုိယ် ကုိမ ပုိင် ၊ လင် သည်ပုိင်၏။ ထုိနည်းတူ ေယာက်ျား သည်လည်း
မိမိ ကုိယ် ကုိမ ပုိင် ၊ မယား သည်ပုိင်၏။ 5အချင်းချင်း ခင်ပွနး်ဝတ်ကုိ မ
ပယ် မေ ှာင် က ှင့်။ ထုိသို့ ဆုိေသာ်၊ ဆုေတာင်း ြခင်းဝတ်ကုိြပ ရေသာ အခွင့် ှ ိ ေစ
ြခင်းငှာ၊ သေဘာတူ
၍
ခင်ပွနး်ဝတ်ကုိခဏ မျှ မေ ှာင်ရဟု မဆုိလို
။ ထုိသို့
ေ ှာင် လျှင် ၊ ကုိယ် ကုိမချ ပ်တည်း ိင်ု ေသာအားြဖင့် စာတန် သည် အြပစ် သို့
ေသွးေဆာင်ရေသာ အခွင့်မ ှ ိေစြခင်းငှာ ၊ ေနာက် တဖန် အတူ
ေန ကေလာ။့ 6 သို့ ရာတင်ွပညတ် မ ထားဘဲအခွင့် ေပးြခင်း အားြဖင့် သာ
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ငါ ဆုိ ၏။ 7 လူ အေပါင်း တို့သည် ငါ က့ဲသို့ ြဖစ် ေစ ြခင်း ငှာ ငါအလို ှ ိ ၏။
သို့ ေသာ်လည်း ၊ လအူသီးအသီး
တို့သည် ဘုရားသခင် ေပးသနားေတာ်မူသည်အတိင်ုး အသီးအသီး
ေသာ ဆု
ေကျးဇူးကုိ ခံရ က၏။ 8 ထုိေကာင့် မယား မ ှိေသာသူ တို့ ှင့်
မုတ်ဆုိးမ တို့ ကုိ ငါဆုိ သည်ကား၊ ထုိ
သူ တို့သည် ငါ က့ဲသို့ ေနလျှင်
ေကာင်း ၏။ 9 သို့ ေသာ်လည်း ၊ ကာမဂုဏ်ကုိ မ
ချ ပ်တည်း ိင်ုလျှင်
ထိမ်းြမား စုံဘက်ြခင်းကုိ ြပ ကေစ။ ကိေလသာ စိတ်ပူပနြ်ခင်း ှ ိ သည်ထက်
ထိမ်းြမား စုံဘက်ြခင်းြပ ေသာ် သာ၍ ေကာင်း၏။ 10 ခင်ပွနး် ှ ိေသာ သူ
တို့ ကုိလည်း ၊ ငါပညတ် သည် သာမက၊ သခင်ဘုရား
ပညတ်ေတာ်မူသည်ကား ၊ မယား
သည် မိမိခင်ပွနး် ကုိ မ
စွန ့ပ်စ် ေစ ှင့်။ 11 စွန ့ပ်စ် လျှင်
ခင်ပွနး် မ ှိဘဲေန ေစ။ သို့ မဟတ်ု လျှင်၊ ခင်ပွနး် ေဟာင်းထံသို့ ြပန၍် အသင့်အတင့်
ေနေစ။ ေယာက်ျား သည်လည်း
မိမိမယား ှင့် မ
ကွာ ေစ ှင့်။ 12 ကင်း ေသာသူ တို့ ကုိသခင် ဘုရားသည် ကုိယ်တိင်ုမ ပညတ်ဘဲ၊ ငါ
ပညတ် သည်ကား ၊ တစ်စုံတစ်ေယာက် ေသာ ညီအစ်ကုိ သည်မယုံကည် ေသာ မယား
ှိ ၍၊ ထုိမယား
သည် မိမိခင်ပွနး် ှင့်
ေန ြခင်းငှာအလို ှ ိ လျှင်
မ ကွာ ေစ ှင့်။ 13 ထုိနည်းတမိူနး်မ သည်လည်း ၊ မယုံကည် ေသာ ခင်ပွနး် ှ ိ ၍၊ ထုိ
ခင်ပွနး် သည် မိမိမယား
ှင့် ေန ြခင်းငှာအလို ှ ိ လျှင်
မ ကွာ ေစ ှင့်။ 14အေကာင်းမူကား ၊ မယုံကည် ေသာလင် သည် မိမိမယား
အဘို့
စင်ကယ် ၏။ မယုံကည် ေသာ မယား
သည်လည်း
မိမိလင် အဘို့
စင်ကယ် ၏။ သို့ မဟတ်ု လျှင်သင် တို့၏ သားသမီး
သည် မ
စင်ကယ်။ ယခု
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တင်ွ စင်ကယ် က ၏။ 15 သို့ ေသာ်လည်း မယုံကည် ေသာသူ သည် ကွာ သွားလို
လျှင်
ကွာ သွားေစ။ ထုိသို့ ြပ လျှင်တပည့်ေတာ် သည် ေယာက်ျား ြဖစ်ေစ ၊ မိနး်မ ြဖစ်
ေစ၊ ချည်ေ ှာင် ြခင်းမ ှိ။ ငါတို့သည် အသင့်အတင့်ေနေစြခင်းငှာဘုရားသခင် ၏
ပညတ် ေတာ် ှိ၏။ 16 အချင်းမိနး်မ ၊ သင်သည်ကုိယ် ခင်ပွနး် ကုိ ကယ်တင်မည် ၊ မ
ကယ်တင်မည်ကုိ အဘယ်သို့ သိ သနည်း။ အချင်းေယာက်ျား ၊ သင်သည် ကုိယ် ခင်ပွနး်
ကုိ ကယ်တင်မည် ။ မကယ်တင်မည်ကုိ အဘယ်သို့ သိ သနည်း။ 17သခင် ဘုရားသည်
လူ
အသီးအသီးတို့အား ေဝငှ ေတာ်မူ၍၊ ဘုရားသခင် သည် လအူသီးအသီး
တို့ ကုိ ေခါ် ေတာ်မူသည် ှင့် ေလျာ်စွာလူတိင်ုးကျင့် ေနေစ။ ခပ်သိမ်း ေသာ အသင်း
ေတာ် တို့ ကုိ ထုိသို့
ငါပညတ် ၏။ 18အေရဖျားလီှး ြခင်းကုိ ခံေသာသူ
သည် ေခါ် ေတာ်မူြခင်းေကျးဇူးကုိခံရလျှင်၊ အေရဖျားလီှးြခင်းကုိ မ
စွန ့် ေစ ှင့်။ အေရဖျားလီှး ြခင်းကုိ မခံေသာသူ
သည်လည်း ေခါ် ေတာ်မူြခင်းေကျးဇူးကုိခံရလျှင်၊ အေရဖျားလီှး ြခင်းကုိ မ ခံေစ ှင့်။

19အေရဖျားလီှး ြခင်းအားြဖင့် အကျ ိး မ ှိ။ မခံဘဲ ေနြခင်းအားြဖင့် လည်း
အကျ ိးမ ှိ ။ ဘုရားသခင် ၏ ပညတ် ေတာ်တို့ ကုိ ေစာင့်ေ ှာက် ြခင်းအားြဖင့်သာ
အကျ ိး ှ ိ၏။ 20 ေခါ် ေတာ်မူြခင်းေကျးဇူးကုိ ခံရေသာသူ
သည် အကင်အမှု ကုိ လပ်ု ေန၏။ ထုိသို့
လတိူင်ုးလပ်ုေန ေစ။ 21အေစခံ ကျွနြ်ဖစ်၍ေခါ်ေတာ်မူြခင်းေကျးဇူးကုိ ခံရ
လျှင် စုိးရိမ် ြခင်းမ ှိ ှင့်။ သို့ ေသာ်လည်း လတ်ွ ြခင်းသို့ ေရာက် ိင်ုလျှင်
လတ်ွ ရေသာ အခွင့်ကုိသာ၍ သုံးေဆာင် ေလာ။့ 22အေကာင်းမူကား ကျွန် ြဖစ်စ ်၊
သခင် ဘုရား ေခါ် ေတာ်မူြခင်းကုိ ခံရေသာသူ
သည် သခင် ဘုရား၏ လူ
လတ်ွြဖစ် ၏။ ထုိနည်းတူ လူ လတ်ွြဖစ်စ ်၊ ေခါ် ေတာ်မူြခင်းကုိ ခံရေသာသူ
သည် ခရစ်ေတာ် ၏ ကျွန် ြဖစ် ၏။ 23သင်တို့သည် အဘုိး
ှင့်ဝယ် ေတာ်မူေသာသူ ြဖစ်၍၊ လူ
ထံ၌အလိအုေလျာက်ကျွန် မ ခံ က ှင့်။ 24 ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ ေခါ် ေတာ်မူြခင်းေကျးဇူး
ကုိ ခံရေသာသူသည် အကင်အမှု ကုိ လပ်ုေန၏။ ထုိသို့
ဘုရားသခင့် ေ ှ ေတာ်၌
လူ တိင်ုးလပ်ုေန ေစ။ 25 ခင်ပွနး် မ ှိေသာသူ တို့၏ အမှု မှာ၊ သခင် ဘုရား၏ပညတ်
ေတာ်သည် ငါ ၌မ ှိေသာ်လည်း ၊ ငါသည် သစ္စာ
ှ ိ ေသာသူြဖစ်အံေ့သာငှာ၊ သခင် ဘုရား၏ ေကျးဇူးေတာ်ကုိ ခံရေသာသူက့ဲသို့
စီရင် ၏။ 26 စီရင်ချက်ဟမူူကား ၊ ယခု
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ည ်းဆဲ ြခင်းအေကာင်း ေကာင့် ခင်ပွနး်မ ှိ လျှင် ေကာင်း ၏။ 27သင်သည်မယား
ှိ လျှင် လတ်ွ ေစြခင်းငှာမ ကံစည် ှင့်။ မယား
ှင့် လတ်ွ လျှင် အြခားေသာမယား ကုိ မ
ှာ ှင့်။ 28 သို့ ေသာ်လည်း သင်သည် မယား
ေနလျှင်
အြပစ် မ ှိ။ လင် မေနဘူးေသာ မိနး်မသည်လည်း
လင် ေနလျှင်
အြပစ် မ ှိ။ သို့ ေသာ်လည်း ၊ ထုိသို့
ြပ ေသာ သူတို့သည် ေလာက
ည ်းဆဲ ြခင်းဒကု္ခကုိ ခံရ
ကမည်။ ဤ
အမှုအရာ၌ ကျပ်တည်းစွာေသာ ပညတ်ကုိ ငါ မထားလိ။ု 29 ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ ငါဆုိ
သည်ကား ၊ ကျန်ကင်းေသာ ကာလ
သည် ကျ ်းကျပ် သည်ြဖစ် ၍၊ မယား ှိ ေသာသူ သည် မယား
မ ှိ သက့ဲသို့ ြဖစ် ရမည်။ 30 ငိေု ကး ေသာသူ သည် မ
ငိေုကး သက့ဲသို့ ြဖစ်ရမည်။ ဝမ်းေြမာက် ေသာသူ သည် ဝမ်း မ ေြမာက်သက့ဲသို့ ြဖစ်
ရမည်။ ဥစ္စာဝယ် ေသာသူ သည် အလျှင်းမ ှိ သက့ဲသို့ ြဖစ်ရမည်။ 31ဤ ေလာက ကုိ
သုံး
ေသာသူ သည် မ
သုံး သက့ဲသို့ ြဖစ်ရမည်။ အေကာင်းမူကား ၊ ဤ
ေလာက ၏ အဆင်း
သ ာန်သည်ေရွ သွား ကွယ်ေပျာက် တတ်၏။ 32 သင် တို့သည် စုိးရိမ် ြခင်း ှင့်
ကင်းလတ်ွေစြခင်းငှာငါအလို ှ ိ ၏။ ခင်ပွနး် မ ှိေသာသူ သည် သခင် ဘုရား၏ စိတ်
ေတာ် ှင့်ေတွ့ေစြခင်းငှာသခင် ဘုရား၏အမှု ကုိသာ သတိ ထားတတ်၏။ 33 ခင်ပွနး် ှ ိ
ေသာသူ မူကား ၊ မိမိ
မယား ၏စိတ် ှင့် ေတွ့ ေစ ြခင်း ငှာ ေလာကီ အမှု ကုိ သတိ ထား တတ်၏။

34 ထုိနည်းတ၊ူ ခင်ပွနး် မ ှိေသာမိနး်မ ှင့်
ခင်ပွနး် ှ ိေသာ မိနး်မ သည် ြခားနား ြခင်း ှ ိ၏။ ခင်ပွနး် မ ှိေသာ မိနး်မသည် ကုိယ်ခ
နဓ္ါ စိတ်ဝိညာ ် ှစ် ပါးကုိ သန ့် ှ င်း ေစြခင်းငှာ သခင် ဘုရား၏အမှု ကုိသာ သတိ
ထားတတ်၏။ ခင်ပွနး် ှ ိေသာမိနး်မ မူကား ၊ မိမိ
ခင်ပွနး် ၏စိတ် ှင့် ေတွ့ေစြခင်းငှာေလာကီ အမှု ကုိ သတိ ထားတတ်၏။ 35 ထုိသို့
ငါဆုိ ေသာ်၊ သင် တို့အကျ ိး ကုိသာ ေထာက် ၍ဆုိ၏။ သင် တို့ ကုိ ေ ှာင့် ှက် ချင်ေသာ
စိတ် ှင့် ဆုိသည် မ
ဟတ်ု။ သင်တို့သည် ေလျာက်ပတ် စွာကျင့်၍
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စိတ် ှုပ်ေထွးြခင်းမ ှိ ဘဲ၊ သခင် ဘုရား၏ဝတ်ကုိ အ မဲ ြပ ေစြခင်းငှာသာ ဤသို့
ဆုိ၏။ 36အပျ ိ ကညာသည် ခင်ပွနး်မ ှိဘဲ အသက် အရွယ်လနွလ်ျှင်
မ ေလျာက်ပတ်ဟု ထုိအပျ ိကညာကုိ ပုိင်ေသာသူ သည် ထင်မှတ် ၍ ထိမ်းြမားစရာ
အေကာင်းလည်း ှိ လျှင် ၊ ထုိသူသည် အလိအုေလျာက် ြပ ေစ။ အြပစ် မ ှိထိမ်းြမား
ကေစ။ 37 သို့ ေသာ်လည်း မိမိ စိတ် ှလံးုတည်ကည် ြခင်း ှ ိ၍၊ ြပ လိုသည်အတိင်ုး ြပ
ိင်ုေသာ အခွင့် ှင့်
ကုိယ် စိတ် အလို
ကုိ ချ ပ်တည်း ိင်ုေသာ အခွင့် ှ ိေသာေကာင့်၊ မ
ထိမ်းြမား ဘဲေန မည်ဟု ကုိယ် စိတ် ှလံးုထဲမှာ စီရင်
ဆုံးြဖတ်ေသာသူသည်ေကာင်း စွာြပ ၏။ 38 သို့ ရာတင်ွ
မဂင်္လာေဆာင် ေသာသူ သည် ေကာင်း စွာြပ ၏။ မ
ေဆာင် ေသာသူ မူကား ၊ သာ၍
ေကာင်းစွာြပ ၏။ 39 မိနး်မ သည် မိမိ
ခင်ပွနး် မ ေသမီှကာလ ပတ်လံးုတရားအားြဖင့် ချည်ေ ှာင် လျက် ှိ၏။ ခင်ပွနး် ေသ
လျှင်
မူကား ၊ မိမိအလို
အတိင်ုး သခင် ဘုရား၌ သာ
အြခား ေသာ သူ၏ မယားြဖစ်ြခင်းငှာအခွင့် ှ ိ ၏။ 40အခွင့် ှ ိေသာ်လည်း ၊ အြခား
ေသာသူ၏ မယား မြဖစ် ဘဲေန လျှင် ၊ သာ၍မဂင်္လာ ှိသည်ဟု ငါ သေဘာ ှိ၏။ ငါ
၌လည်း
ဘုရားသခင် ၏ ဝိညာ ် ေတာ် ှိ ေတာ်မူသည်ဟု ငါ စဲွလမ်းြခင်းစိတ် ှိ၏။

8
1 ု ပ်တု ေ ှ ၌ပူေဇာ်ေသာ ယဇ်ေကာင်အရာ မှာ၊ ငါတို့ ှ ိသမျှ
သည် ပုိင်းြခားတတ်ေသာ ဉာဏ် ှိသည် ကုိ ငါတို့သိ က၏။ ဉာဏ် သည် ေထာင်လွှား
ေစတတ်၏။ ေမတ္တ ာ
မူကား
တည်ေဆာက် တတ်၏။ 2 အကင်သူ သည်၊ ငါကားပညာ ှိ ြဖစ်သည်ဟ၍ူစိတ်ထင်
၏။ ထုိ
သူသည် သိ
အပ် သည်အတိင်ုး
အလျှင်း
မ သိေသး။ 3 ဘုရားသခင် ကုိချစ် ေသာ သူ
မည်သည်ကား ၊ ဘုရားသခင် သိ ေစေတာ်မူေသာသူ ြဖစ်၏။ 4 ု ပ်တု ေ ှ ၌ ပူေဇာ်
ေသာ ယဇ်ေကာင်ကုိ စား
ြခင်းအရာ မှာ၊ ု ပ်တု သည် ဤေလာက
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၌
အချည်း ှးီ သက်သက်ြဖစ်သည်ကုိ၎င်း၊ တဆူတည်း ေသာ ဘုရားသခင် မှတစ်ပါး
အဘယ် ဘုရားသခင်မျှမ ှိသည်ကုိ၎င်း၊ ငါတို့ သိ က၏။ 5 ဘုရား များ ၊ အ ှင် များ
ဟဆုိုသည်အတိင်ုး
ေကာင်းကင် ေပါ် ၊ ေြမ ကီး ေပါ်မှာ ဘုရား ဟ၍ူေခါ်ေဝါ် သမုတ်ေသာ သူအများ ှ ိ
ေသာ်လည်း ၊ 6 အကင်ဘုရားသခင်အထဲ က ခပ်သိမ်း ေသာ အရာြဖစ်၍၊ အကင်
ဘုရားသခင် အဘို့ အလို ငှာ ငါ တို့သည် ြဖစ် က၏။ ထုိခမည်း ေတာ် ဘုရားသခင်
တစ်ပါးတည်း သာ ငါ တို့ ၌ ှိေတာ်မူ၏။ အကင်သခင်အားြဖင့် ငါ တို့ မှစ၍ ခပ်သိမ်း
ေသာအရာြဖစ် က၏။ ထုိသခင် ေယ ှု ခရစ် တစ်ပါးတည်း သာငါတို့ ၌ ှိ ေတာ်မူ၏။
7 သို့ ေသာ်လည်း ထုိ ဉာဏ် ကုိ လူ
တိင်ုးမ ရ။ အချ ိ
ေသာ သူတို့သည် ယခု
တိင်ုေအာင် ု ပ်တု ေ ှ ၌ ပူေဇာ် ေသာ ယဇ်ေကာင်ကုိစား ေသာ်၊ ု ပ်တု ကုိ ေထာက်
ေသာ စိတ် ှင့်စား ကသည်ြဖစ်၍၊ သူ
တို့ ၌ကုိယ် ကုိ ကုိယ် သိေသာ စိတ်သည်အားနည်း ေသာေကာင့် ညစ်ည း ြခင်းသို့
ေရာက်တတ်၏။ 8 အစား အေသာက်အားြဖင့်ဘုရားသခင် ေ ှ မှာ မျက် ှာရသည်မ
ဟတ်ု။ အစာကုိသုံး
ကာ မျှ ြဖင့် ြမတ် သည် မဟတ်ု။ ေ ှာင် ကာ မျှ ြဖင့် ယုတ် သည်မ ဟတ်ု။

9 သို့ ေသာ်လည်း ၊ သင် တို့အခွင့် ကုိအားနည်း ေသာ သူ
တို့ ၌ ထိမိ
၍ လဲစရာအေကာင်း မ
ြဖစ် ေစြခင်းငှာသတိြပ ကေလာ။့ 10အေကာင်းမူကား ၊ သင် သည် ပုိင်းြခားတတ်
ေသာ ဉာဏ် ှိ လျက်ပင်၊ ု ပ်တု စင်ထဲ၌ စားပဲွနားမှာ ေလျာင်း သည်ကုိ သူတစ်ပါး ြမင်
လျှင် ၊ ကုိယ်ကုိကုိယ် သိေသာ စိတ်အားနည်း ေသာသူ သည်၊ ု ပ်တု ေ ှ ၌ ပူေဇာ်ေသာ
ယဇ်ေကာင်ကုိ စား ြခင်းငှာရဲမည်မဟတ်ုေလာ။ 11 ထုိသို့ ြဖစ်လျှင်၊ အကင်ညီအစ်ကုိ အ
ဘို့ အလို့ငှာခရစ်ေတာ် သည် အေသခံ
ေတာ်မူ၏။ အားနည်း ေသာ ထုိ
ညီအစ်ကုိသည် သင် ၏ဉာဏ်
ေကာင့် ပျက်စီး ြခင်းသို့ ေရာက်ရပါသည်တကား ၊ 12သင်တို့သည်၊ ညီအစ်ကုိ တို့ ကုိ
ထုိသို့
ြပစ်မှား ၍
သူ တို့ ၌ ကုိယ် ကုိ ကုိယ် သိ ေသာ အားနည်း ေသာ စိတ် ကုိ ထိခုိက် ေသာအခါ၊
ခရစ်ေတာ် ကုိလည်း
ြပစ်မှား ရာသို့ ေရာက်၏။ 13 သို့ ြဖစ်၍ ၊ ငါ၏အစား အေသာက်သည် ငါ ့ညီအစ်ကုိ ကုိ
မှားယွင်း ေစလျှင် ၊ ငါ ့ ညီအစ်ကုိ ၌ မှားယွင်း စရာအေကာင်းမ ှိေစြခင်းငှာ ၊ အမဲသား
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ကုိ အစ ်မြပတ် ေ ှာင် မည်။

9
1 ငါေပါလသုည်ကျွနမ်ဟတ်ု၊ လူ
လတ်ွြဖစ် သည် မ
ဟတ်ုေလာ။ တမနေ်တာ် ြဖစ် သည်မ ဟတ်ုေလာ။ ငါ တို့ သခင်
ေယ ှု ခရစ်ကုိ ြမင် ရ ပီ မ
ဟတ်ုေလာ။ သင် တို့သည် သခင် ဘုရား၌
ငါ လပ်ုေသာ အလပ်ု ြဖစ် ကသည် မ ဟတ်ုေလာ။ 2 ငါ သည် အြခား ေသာသူ
တို့ အား တမန်ေတာ် မ ြဖစ်ေသာ်လည်း ၊ သင် တို့ အားတမန်ေတာ်အမှန် ြဖစ် ၏။
အေကာင်းမူကား ၊ ငါသည် တမနေ်တာ် မှနသ်ည်ဟု သင်
တို့သည် တပည့်ေတာ်ြဖစ် ေသာအားြဖင့် ငါ ့ ကုိ တံဆိပ် ခတ်က၏။ 3 ငါ ့ ကုိစစ်ေဆး
ေမးြမနး်ေသာ သူ
တို့အား ငါ
အြပစ် ေြဖရာစကားဟမူူကား၊ 4 ငါ တို့သည် စား
ေသာက်ြခင်းအခွင့် မ ှ ိသေလာ။ 5 ေကဖ ှင့် သခင် ဘုရား၏ညီ များမှစ၍ ကင်း
ေသာ တမန်ေတာ် များက့ဲသို့ ၊ ငါ တို့သည်ေဒသစာရီ လှည့်လည် သည်တင်ွ ှမ ြဖစ်
ေသာ မယား
ပါေစြခင်းငှာအခွင့်
မ ှ ိသေလာ။ 6 ငါ ှင့် ဗာနဗ သာ
အလပ်ုမ လပ်ု ဘဲေနရေသာ အခွင့် မ ှ ိ ဟု ဆုိရသေလာ။ 7အဘယ်သူ သည် ကုိယ်
စရိတ် ကုိ သုံး၍ စစ်မှု ကုိ ထမ်းရသနည်း။ အဘယ်သူ သည် ဥယျာ ် ကုိစုိက်ပျ ိ း ၍
အသီး ကုိမ စား ဘဲေနရသနည်း။ အဘယ်သူ သည် သုိး
ထိနး် လပ်ု၍
သုိး ို့ ကုိမ သုံး ဘဲေနရသနည်း။ 8 ေလာကီ ေဝါဟာရအားြဖင့် သာ ဤသို့
ငါဆုိ
သေလာ။ ပညတ် တရားသည်လည်း
ဤသို့ပင်ဆုိ သည် မ ဟတ်ုေလာ။ 9 ေမာေ ှ ၏ ပညတ္တိ
ကျမ်းစာ၌ လာ သည်ကား ၊ စပါး နင်းနယ်ေသာ ာွး ၏ ှ တ်ကုိမ ချ ပ်တည်း ရဟု
လာ၏။ ဘုရားသခင် သည် ာွး ကုိသာ ပမာဏ ြပ ေတာ်မူသေလာ။ 10 သို့ မဟတ်ု ငါ တို့
ေကာင့် သာ ဤသို့ပညတ် ေတာ်မူသေလာ။ လယ်ထွန် ေသာသူ သည် ေြမာ်လင့် လျက်
လယ်ထွန် ေစြခင်းငှာ ၎င်း၊ ေြမာ်လင့် လျက်
စပါး နင်းနယ်ေသာသူ သည် ေြမာ်လင့်သည်အတိင်ုး ရ
ေစြခင်းငှာ၎င်း၊ ငါ တို့ ေကာင့် သာဤသို့ကျမ်းစာ လာ၏။ 11 ငါ တို့သည် သင် တို့ ၌
ဓမ္မ
မျ ိ းေစ့ကုိ စုိက် ပီးမှ သင် တို့၏ေလာကီ အသီးကုိ သုံးေဆာင် လျှင်
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ေကျးဇူး ကီး မည်ေလာ။ 12အြခား ေသာသူတို့သည် သင် တို့ထံမှာထုိအခွင့်
ကုိရ လျှင်
ငါ တို့သည် သာ၍
ရထုိက်သည်မ ဟတ်ုေလာ။ သို့ ေသာ်လည်း ထုိ အခွင့် ကုိ ငါ တို့သည် မ
သုံးဘဲ၊ ခရစ်ေတာ် ၏ ဧဝံေဂလိ
တရားကုိ ဆီးတား
ြခင်းအေကာင်း
မ ှိ
ေစြခင်းငှာအရာရာ ၌ သည်းခံ က၏။ 13 ဓမ္မ ကိစ္စအမှုကုိ ေဆာင်ရွက် ေသာ သူ
တို့သည် ဗိမာန် ေတာ်ကုိ အမီှြပ ၍ စား
ရသည်ကုိ၎င်း၊ ယဇ် ပူေဇာ် ြခင်းအမှုကုိ ေဆာင်ရွက် ေသာ သူ
တို့သည် ယဇ်ပလ္လ င် ှင့်
ဆက်ဆံ၍ စားရသည်ကုိ၎င်း၊ သင်တို့ မ
သိ ကသေလာ။ 14 ထုိနည်းတူ ၊ ဧဝံေဂလိ
တရားကုိေဟာ ေသာ သူ
တို့သည် ဧဝံေဂလိ
တရားကုိ အမီှြပ ၍ အသက် ေမွးရမည်အေကာင်း၊ သခင် ဘုရား၏ ပညတ် ေတာ်
မူချက် ှိ၏။ 15 သို့ ေသာ်လည်း ထုိအခွင့်ကုိ ငါ သည် အလျှင်း မ သုံး ။ သင်တို့သည် ငါ ့
အား ထုိသို့
ြပ ေစြခင်းငှာ ဤ စကား ကုိ ငါေရး သည်မ ဟတ်ု။ အေကာင်းမူကား ၊ ငါ ဝါ ကား
ြခင်းအခွင့်ကုိသူတစ်ပါး ဖျက်ဆီး သည်ထက်
ငါ ေသ ေသာ် သာ၍ ေကာင်း၏။ 16 ငါသည်ဧဝံေဂလိ တရားကုိ ေဟာ ံု ြပ လျှင်
ဝါကား ြခင်းအေကာင်းမ ှိ ေသး။ အဘယ်ေကာင့် နည်းဟူမူကား၊ မေဟာဘဲမေန
ိင်ု။ မ
ေဟာ ဘဲေနလျှင်
အမဂင်္လာ ှိ ၏။ 17 သို့ ြဖစ်၍ အမှုေတာ်ကုိ အလိအုေလျာက်
ေဆာင်ရွက် လျှင်
အကျ ိး ှ ိ ၏။ ကုိယ် အလိကုိုြငင်းဆန၍် ေဆာင်ရွက်လျှင်
အရာ ေတာ်၌ ခန ့ထ်ား ေသာသူြဖစ်၏။ 18 သို့ ြဖစ်၍ ငါ ၏အကျ ိး အဘယ်သို့ နည်း
ဟမူူကား၊ ဧဝံေဂလိ
တရားကုိ ေဟာ
ေသာအခါ၊ ေဟာြခင်း ှင့် စပ်ဆုိင်ေသာ အခွင့် ကုိ မ
သုံး ဘဲလျက်၊ ခရစ်ေတာ်၏ ဧဝံေဂလိ
တရားကုိ နာေသာသူတို့သည် အဘယ်
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စရိတ် ကုိ မျှ မ ကုန် ဘဲ ေန ေစ ြခင်း ငှာ ြပ လျှင် ငါ၌အကျ ိး ှ ိ၏။ 19 ငါ သည်
အဘယ်သူ၏ကျွနမ်ြဖစ် ေသာ်လည်းသာ၍ များ ေသာ သူတို့ ကုိရ
ြခင်းအလို့ငှာ
လတူကာ တို့၏ ကျွန် ခံရ၏။ 20 ယုဒ လတိူု့ ကုိရ ြခင်းအလိငုှာ
ယုဒ လတိူု့ ၌ ယုဒ
လူက့ဲသို့ ြဖစ် ၏။ ပညတ် တရားကုိကုိယ်တိင်ု မ ဆည်းကပ် ေသာ်လည်း၊ ပညတ်
တရားကုိ ဆည်းကပ် ေသာသူ တို့ ကုိ ရ
ြခင်းအလိုငှာ ၊ ပညတ် တရားကုိ ဆည်းကပ် ေသာသူ တို့ ၌ ပညတ် တရားကုိ ကျင့်
ေသာသူက့ဲသို့ ြဖစ် ၏။ 21 ဘုရားသခင် ေ ှ ေတာ်၌ တရားမ့ဲ
မ ေန၊ ခရစ်ေတာ် ၏တရား ကုိ ကျင့်ေသာသူြဖစ် ေသာ်လည်း ၊ ပညတ်
တရားမ့ဲေသာသူ တို့ ကုိ ရ
ြခင်းအလိငုှာ
ပညတ် တရားမ့ဲေသာသူ တို့ ၌ ပညတ် တရားမ့ဲေသာ သူက့ဲသို့ ြဖစ်၏။ 22အားနည်း
ေသာ သူတို့ ၌
အားနည်း ေသာ သူက့ဲသို့ ြဖစ် ၏။ အချ ိ ေသာ သူတို့ ကုိ တစ်စုံတစ်ခုေသာ အမှုအရာ
အားြဖင့်ကယ်တင် ြခင်းအလို့ငှာ၊ ခပ်သိမ်း ေသာ သူတို့ ၌ ခပ်သိမ်း ေသာအရာြဖစ် ၏။
23သင်တို့ ှင့်အတဧူဝံေဂလိ တရားကုိ ဆက်ဆံ ြခင်းအလို့ငှာ ၊တရားေကာင့်
ထုိသို့ ငါြပ ေလ့ ှ ိ၏။ 24 ေြမ တလင်း၌ ပိ င်၍ ေြပး ကေသာသူ အေပါင်း တို့သည်
ပိ င်၍ ေြပး ကေသာ်လည်း ၊ တစ်ေယာက်တည်း သာလျှင်
ဆု ကုိရ သည်ဟု သင်တို့ မ
သိ ကသေလာ။ ဆုကုိ ရ
မည်အေကာင်း
ေြပး ကေလာ။့ 25 ပဲွ၌ ပိ င်၍ အချင်းချင်း တိက်ုေသာ သူမည်သည်ကား၊ အရာရာ
၌ တပ်မက် ြခင်းကုိ ချ ပ်တည်း တတ်၏။ ထုိ
သူတို့သည် ည ိး မ်ွး ပျက်စီးတတ်ေသာ ပနး် ဦးရစ်ကုိ ရြခင်း အလိငုှာ ြပ က၏။ ငါ
တို့ မူကား
မ ည ိး မ်ွးမပျက်စီး ိင်ုေသာ ပနး်ဦးရစ်ကုိ ရြခင်းအလိငုှာ ြပ က၏။ 26 ထုိေကာင့်
ငါ ေြပး ေသာအခါ၊ အမှတ်တမ့ဲ ေြပးသည်မ ဟတ်ု၊ လက်ေပွ့ သတ် ေသာအခါ
အာကာသ
ေကာင်းကင်ကုိသာ ထုိး
၍ သတ်သည်မ ဟတ်ု။ 27 သူတစ်ပါး ကုိ ဆုံးမ
ပီးမှကုိယ်တိင်ု ှုံး ေသာ သူမ
ြဖစ် ရမည်အေကာင်း၊ ကုိယ် ကုိထုိး ၍ ှပ်ိစက် ေလ့ ှ ိ၏။

10
1 ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ ငါ တို့ ဘုိးေဘး အေပါင်း တို့သည် မုိဃ်းတိမ် ေအာက် မှာ ှိ ၍ ၊
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ပင်လယ် အလယ် ၌
ေ ှာက်သွား ကသည်ဟ၍ူ၎င်း၊ 2 မုိဃ်းတိမ် ှင့် ပင်လယ် ထဲမှာ
ေမာေ ှ ၌
ဗတ္တိဇံ ကုိ ခံ ကသည် ဟ၍ူ၎င်း၊ 3 ဓမ္မ အစာ ကုိအတူ စား ကသည်ဟ၍ူ၎င်း၊ ဓမ္မ
ေရ ကုိ အတူ
ေသာက် ကသည်ဟ၍ူ၎င်း၊ သင် တို့ မ
သိမမှတ် ဘဲေနေစြခင်းငှာငါအလို မ ှိ၊ 4 ထုိသူတို့ေနာက် ၌ လိက်ုေသာဓမ္မ ေကျာက်
မှ
ထွက်ေသာေရကုိ ေသာက် က၏။ ထုိ
ေကျာက် ကား
ခရစ်ေတာ် ြဖစ် သတည်း။ 5 သို့ ေသာ်လည်း ထုိသူ တို့တင်ွ များစွာ ေသာ သူတို့ ကုိ
ဘုရားသခင် သည် အားရ
ှစ်သက်ေတာ်မ မူ။ သူတို့သည် ေတာ
၌ ေသေကပျက်စီး ြခင်းသို့ ေရာက်က၏။ 6 ထုိသူ တို့သည် မေကာင်း ေသာအရာတို့
ကုိ တပ်မက် သက့ဲသို့ ငါ တို့သည် မ
တပ်မက် ေစြခင်းငှာ ၊ ထုိ
အေကာင်းအရာတို့သည် ငါ တို့အဘို့ ပုံ
သက်ေသြဖစ် က၏။ 7လူ တို့သည် စား
ေသာက် လျက်
ထုိင် ေနက၏။ ေနာက်တစ်ဖန် ကခုန် ြမ းထူးြခင်းငှာထ က၏ဟု ကျမ်းစာ လာသည်
အတိင်ုး ၊ 8 ထုိသူ အချ ိ တို့သည် ုပ်တု ကုိကုိးကွယ်သက့ဲသို့ မ ကုိးကွယ် က ှင့်။ ထုိ
သူ
အချ ိ တို့သည် မတရား
ေသာ ေမထုနအ်မှုကုိြပ ၍ တစ် ေန ့ြခင်းတင်ွ လူ ှစ် ေသာင်း သုံး
ေထာင် လဲ ၍ ေသသက့ဲသို့ မ ြပ ဘဲ၊ မတရားေသာ ေမထုနကုိ်ေ ှာင် ကကုနအံ်။့ 9 ထုိ
သူ အချ ိ တို့သည် စုံစမ်း ေ ှာင့် ှက်ြခင်းကုိ ြပ ၍၊ ေ မ ြဖင့်
ပျက်စီး သက့ဲသို့ ငါတို့သည်မ ြပ ၊ ခရစ်ေတာ် ကုိ မစုံစမ်း မေ ှာင့် ှက်ဘဲေနကကုန်
အံ။့ 10 0ထုိသူ အချ ိ တို့သည် ြမည်တမ်း ြခင်းကုိြပ ၍၊ ဖျက်ဆီး ေသာသူ ၏ လက်ြဖင့်
ပျက်စီး သက့ဲသို့ မ ဟတ်ု၊ ြမည်တမ်း ြခင်းကုိမြပ က ှင့်။ 11 ထုိအေကာင်းအရာ ှိ
သမျှတို့သည် ပုံ
သက်ေသြဖစ်အံေ့သာငှာထုိသူ တို့ ၌ ေရာက် က၏။ ကပ် ကာလ အဆုံး
တင်ွ ြဖစ် ေသာငါ တို့ ကုိ ဆုံးမ
စရာဘို့
ကျမ်းစာ၌ ေရး ထားလျက် ှိသတည်း။ 12 ထုိေကာင့်
အကင်သူ သည် မိမိတည်ကည် လျက်ေနသည်ဟု မိမိထင်မှတ် ၏။ ထုိသူသည် မ
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လဲြခင်းငှာ သတိြပ ေစ။ 13လူ ၌ြဖစ်တတ်ေသာ စုံစမ်း ေ ှာင့် ှက်ြခင်းကုိသာ
သင် တို့သည် ခံရ
က၏။ ဘုရားသခင် သည် သစ္စာ
ှင့် ြပည့်စုံေတာ်မူသည်ြဖစ်၍၊ သင် တို့ မ
ခံ ိင်ု ေသာ စုံစမ်း ေ ှာင့် ှက်ြခင်းကုိ သင်တို့ ၌ ေရာက်စိမ့်ေသာငှာအခွင့် ေပး ေတာ်မ
မူ။ သင်တို့သည် ခံ
ိင်ု မည်အေကာင်း စုံစမ်း ေ ှာင့် ှက်ြခင်းအရာ ှင့်တကွ ၊ ထွက်ေြမာက် ေသာ လမ်း

ကုိလည်း
စီရင်ြပ ြပင် ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 14 ထုိေကာင့်
ငါ ့ ချစ်သူ တို့ ၊ ု ပ်တု ကုိ ကုိးကွယ်ြခင်း အမှုကုိ က ်ေ ှာင် ကေလာ။့ 15 သင် တို့
ကုိ ပညာ ှိ သက့ဲသို့ မှတ်၍ ေြပာ မည်။ ငါစ့ကား ကုိ ဆင်ြခင် ကေလာ။့ 16 ငါတို့သည်
ေကျးဇူး ေတာ်ကုိ ချးီမွမ်း ရာ မဂင်္လာ ခွက်ဖလားမူကား၊ ခရစ်ေတာ် ၏အေသွး ကုိ
ဆက်ဆံ ြခင်းြဖစ် သည် မ
ဟတ်ုေလာ။ ငါတို့ ဖ့ဲ ေသာမုန ့် မူကား၊ ခရစ်ေတာ် ၏ ကုိယ် ကုိ ဆက်ဆံ ြခင်းြဖစ်
သည် မ ဟတ်ုေလာ။ 17 မုန ့် တစ်လံးုတည်း ှိသည်ြဖစ်၍ ၊ ငါတို့ ှ ိသမျှ သည် တစ်လံးု
တည်း ြဖစ်ေသာထုိမုန ့် ကုိ ဆက်ဆံလျက် ခံယူ
က ေသာေကာင့် ၊ အများ ြဖစ်ေသာ ငါတို့သည်တစ် လံးုတစ်ကုိယ် တည်းြဖစ် က၏။

18 ဇာတိ အားြဖင့် ဣသေရလ အမျ ိးြဖစ်ေသာ သူ
တို့ ကုိ ကည့် ှု ကေလာ။့ ယဇ်ေကာင် ကုိစား ေသာ သူ
တို့သည် ယဇ်ပလ္လ င် ှင့်
ဆက်ဆံ ေသာသူြဖစ် ကသည် မ ဟတ်ုေလာ။ 19 ထုိသို့ ဆုိေသာ်အဘယ်သို့ ငါဆုိလို
သနည်း။ ု ပ်တု ကား
မှတ်စရာ ှိ သည်၊ ု ပ်တု ေ ှ ၌ ပူေဇာ်ေသာ ယဇ်ေကာင်ကား
မှတ်စရာ ှိ သည်ဟု ဆုိလိုသေလာ။ 20 ထုိသို့ မဆုိလိ။ု သာသနာပလူတို့သည် ပူေဇာ်
ေသာယဇ်ကုိ ဘုရားသခင် အား ပူေဇာ် ကသည်မဟတ်ု။ နတ်ဆုိး တို့အား ပူေဇာ် က၏။
သင် တို့သည် နတ်ဆုိး တို့ ှင့် ဆက်ဆံ ေစြခင်းငှာငါအလို မ ှိ ။ 21သခင် ဘုရား၏
ခွက် ဖလား၊ နတ်ဆုိး တို့၏ ခွက် ဖလား ှစ်ပါးကုိ သင်တို့ မ ေသာက် ိင်ု က။ သခင်
ဘုရား၏ စားပဲွ ၊ နတ်ဆုိး တို့၏စားပဲွ ှစ်ပါးကုိ သင်တို့ဝင် ၍ မ
စား ိင်ု က။ 22သခင် ဘုရားအမျက် ေတာ်ထွက်ေစြခင်းငှာငါတို့ ြပ ရ ကသေလာ။
ငါတို့သည် သခင်ဘုရားထက်သာ၍တနခုိ်း ကီး ကသေလာ။ 23 ငါသည် အြပစ်မသင့်
ဘဲ ခပ်သိမ်းေသာ အမှုအရာကုိ ြပ ိင်ုသည် မှနေ်စေတာ။့ ခပ်သိမ်းေသာ အမှုအရာကုိ
ြပ သင့်သည်မ ဟတ်ု။ အြပစ်မသင့်ဘဲ ခပ်သိမ်းေသာအမှုအရာကုိ ြပ ိင်ုသည် မှန်
ေစေတာ။့ ခပ်သိမ်းေသာ အမှုအရာတို့သည် သူတစ်ပါးကုိ တည်ေဆာက် တတ်သည်မ
ဟတ်ု။ 24 ကုိယ် အကျ ိး ကုိ အဘယ်သူ မျှမ ှာ ေစ ှင့်။ သူ့
အကျ ိး ကုိ လတိူင်ုး ှာေစ။ 25ဩတ္တ ပ္ပစိတ်ကုိ ေထာက်ရေသာေကာင့် ၊ ေဈး
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၌
ေရာင်း သမျှ ကုိ မ
စစ်ေကာ မေမးြမနး်ဘဲ စား ကေလာ။့ 26အေကာင်းမူကား ၊ ထာဝရ
ဘုရားသည် ေြမ ကီး
ှင့်
ေြမ ကီး တနဆ်ာကုိ ပုိင် ေတာ်မူ၏။ 27 မယုံကည် ေသာသူ သည် သင် တို့ ကုိေခါ်ဖိတ်
၍
သင် တို့သည် သွား လိလုျှင် ၊ ဩတ္တ ပ္ပ
စိတ်ကုိ ေထာက်ရေသာေကာင့် ၊ သင် တို့ေ ှ ၌ ထည့်သမျှ ကုိ မ
စစ်ေကာ မေမးြမနး်ဘဲ စား ကေလာ။့ 28 သို့ ေသာ်လည်း ဤမည်ေသာအရာသည်
ုပ်တု ေ ှ ၌ ပူေဇာ်ေသာ ယဇ်ေကာင်ြဖစ် ၏ဟု တစ်စုံတစ်ေယာက် ေသာသူဆုိ လျှင် ၊
ထုိသို့ ဆုိေသာသူ၏မျက် ှာကုိ၎င်း၊ ဩတ္တ ပ္ပ
စိတ် ကုိ၎င်း၊ ေထာက် ၍မ စား က ှင့်။ 29 ဩတ္တ ပ္ပ စိတ်ဟု ဆုိ ေသာ် ကုိယ် စိတ်
ကုိမ ဆုိလို ၊ သူ့ စိတ် ကုိ ဆုိလိ၏ု။ အြခား ေသာသူ၏စိတ် သည် ငါ ၏အခွင့် ကုိ
အဘယ်ေကာင့် စစ်ေကာ စီရင်ရမည်နည်း။ 30 ေကျးဇူး ေတာ်အားြဖင့်ငါ သုံးေဆာင်
ရလျှင် ၊ ေကျးဇူး ေတာ်ကုိ ချးီမွမ်း၍ သုံးေဆာင် သည်တင်ွ အဘယ်ေကာင့် က့ဲရဲ ြပစ်
တင်ြခင်းကုိ ခံရမည်နည်းဟု ဆုိလျှင် မူကား၊ 31သင်တို့သည်စား ေသာ်၎င်း၊ ေသာက်
ေသာ်၎င်း၊ မည်သည့် အမှုကုိ ြပ ေသာ်၎င်း၊ ဘုရားသခင် ၏ ဘုနး် ေတာ်ကုိ ေထာက်
၍ခပ်သိမ်း ေသာအမှုကိစ္စ ကုိ ြပ ကေလာ။့ 32 လူ များတို့သည် ကယ်တင် ြခင်းသို့
ေရာက်စိမ့်ေသာငှာ ၊ ငါသည် ကုိယ် အကျ ိး ကုိမ ှာ ဘဲ သူ့အကျ ိးကုိ ှာ၍၊ 33 ခပ်သိမ်း
ေသာလူ တို့၏ အလိသိုု့အရာရာ၌ လိက်ု သည်နည်းတူ ၊ သင်တို့သည်လည်း ယုဒ
လ၊ူ ေဟလသ
လ၊ူ ဘုရားသခင် ၏ အသင်းေတာ် ဝင်သူတို့ ၌
ထိမိ ၍ လဲစရာ အေကာင်းကုိ မြပ ဘဲ၊

11
1 ငါ သည်ခရစ်ေတာ် ၏ နည်းတူကျင့်သက့ဲသို့ သင်တို့လည်း ငါ ့ နည်းတူကျင့် က
ေလာ။့ 2 ညီအစ်ကုိတို့ ၊ သင်တို့သည် အရာရာ
၌ ငါ ့ ကုိ ေအာက်ေမ့ ၍ ၊ ငါအပ်ေပး ေသာနည်းဥပေဒ တို့ ကုိ စဲွလမ်း
ကသည်ြဖစ်၍သင် တို့ ကုိ ငါချးီမွမ်း ၏။ 3 ေယာက်ျား ၏ေခါင်း ကား ခရစ်ေတာ် ြဖစ်

သည် ကုိ၎င်း၊ မိနး်မ ၏ေခါင်း ကား ေယာက်ျား ြဖစ် သည်ကုိ၎င်း၊ ခရစ်ေတာ် ၏ေခါင်း
ကား
ဘုရားသခင် ြဖစ်ေတာ်မူသည်ကုိ၎င်း၊ သင် တို့ သိမှတ် ေစြခင်းငှာ ငါအလို ှ ိ ၏။

4 ေယာက်ျား မည်သည်ကား ၊ မိမိ
ေခါင်း ကုိ ဖုံး
လျက် ဆုေတာင်း ေသာ်၎င်း၊ ပေရာဖက် ြပ ေသာ်၎င်း၊ မိမိေခါင်း
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အသေရ ကုိ ှုတ်ချ၏။ 5 မိနး်မ မည်သည်ကား ၊ မိမိ
ေခါင်း ကုိ မ
ဖုံးဘဲ ဆုေတာင်း ေသာ်၎င်း၊ ပေရာဖက် ြပ ေသာ်၎င်း၊ မိမိေခါင်း
အသေရကုိ ှုတ်ချ ၏။ 6 ထုိသို့ ြပ လျှင်ဆံပင် ရိတ်သည် ှင့်တ၏ူ။ မိနး်မ သည် မိမိ
ေခါင်းကုိ မ
ဖုံး လျှင်
ဆံပင်ကုိြဖတ် ေစ။ ဆံပင်ြဖတ် ြခင်း၊ ဆံပင် ရိတ်ြခင်းအရာသည် ှက် စရာ ှိလျှင်
ေခါင်းကုိဖုံး ေစ။ 7 ေယာက်ျား သည် ဘုရားသခင် ၏ ပုံ
သ ာန၊် ဘုနး် အသေရေတာ်ြဖစ် ေသာေကာင့်
မိမိေခါင်း ကုိ မ
ဖုံး ရ။ မိနး်မ မူကား
ေယာက်ျား ၏ဘုနး် အသေရြဖစ် ၏။ 8 ေယာက်ျား သည် မိနး်မ ေကာင့် ြဖစ် သည်
မ
ဟတ်ု။ မိနး်မ သည် ေယာက်ျား ေကာင့် ြဖစ်၏။ 9 ေယာက်ျား ကုိ မိနး်မ ဘို့ ဖနဆ်င်း
သည်မ ဟတ်ု။ မိနး်မ ကုိေယာက်ျား ဘို့ ဖနဆ်င်း၏။ 10 ထုိေကာင့် ၊ ေကာင်းကင်
တမန်များကုိ ေထာက် ၍၊ မိနး်မ သည် မိမိေခါင်း ကုိ ဖုံးရ မည်။ 11 သို့ ေသာ်လည်း
သခင်ဘုရား၌
ေယာက်ျား မ ပါဘဲ မိနး်မ ြဖစ်သည်မ ဟတ်ု။ မိနး်မ မ ပါဘဲ ေယာက်ျား ြဖစ်သည် မ
ဟတ်ု။ 12 မိနး်မ သည် ေယာက်ျား ေကာင့် ြဖစ် သက့ဲသို့ ေယာက်ျား သည်လည်း
မိနး်မ အားြဖင့် ြဖစ် ၏။ အလံးုစုံ
တို့သည်လည်း
ဘုရားသခင် ေကာင့် ြဖစ် က၏။ 13 မိနး်မ သည် ေခါင်း ကုိ မ ဖုံး ဘဲ လျက်
ဘုရားသခင် ကုိ ဆုေတာင်း လျှင်၊ ေလျာက်ပတ်သည် မေလျာက်ပတ်သည်ကုိ သင် တို့
အလိအုေလျာက် ဆင်ြခင်စီရင် ကေလာ။့ 14 ေယာက်ျား သည် ှည် ေသာဆံပင် ှိလျှင်
၊ ှက်ဘွယ် ေသာ အေကာင်း ြဖစ် သည်ကုိ သင် တို့အား ပကတိ
တရားပင် ဆုံးမ
သွနသ်င်သည် မ ဟတ်ုေလာ။ 15 မိနး်မ မူကား ၊ ှည် ေသာဆံပင် ှိလျှင် ၊ သူ
၏ ဘုနး် အသေရ ြဖစ် ၏။ အေကာင်းမူကား ၊ မိနး်မဆံပင် သည် မိမိ
ြခံ စရာဘို့
ြဖစ် ၏။ 16 သို့ ေသာ်လည်း တစ်စုံတစ်ေယာက် ေသာသူသည် ြငင်းခုံ လျှင် ၊ ငါ
တို့ ၌၎င်း၊ ဘုရားသခင် ၏ အသင်းေတာ် ၌ ၎င်း၊ ထုိသို့ ေသာ
ထုံးစံ မ ှိ ၏။ 17တဖနတံ်၊ု သင်တို့သည် အကျ ိးကုိ ြပ စုြခင်းငှာ စည်းေဝးကသည်မ
ဟတ်ု။ အကျ ိးကုိ နည်းေစြခင်းငှာစည်းေဝး ကသည်ြဖစ်၍၊ ငါသည် ပညတ် ထားစ ်
တင်ွသင်တို့ ကုိ မ
ချးီမွမ်း ရ။ 18 ပဌမ
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အေကာင်း ဟမူူကား၊ သင် တို့သည် အသင်းေတာ် ၌
စည်းေဝး ကေသာအခါ၊ အချင်းချင်း ကဲွြပား ြခင်း ှ ိ သည်ကုိ ငါကား ရ၏။ 19 ကား
ရသည်အတိင်ုး မှနေ်ကာင်းမှနလိ်မ့်မည်။ အေကာင်းမူကား ၊ သင် တို့တင်ွ
ေကာင်းမွန် ေသာ သူ
တို့ ကုိ ထင် ှား စိမ့်ေသာငှာ သင်းခဲွ ြခင်း ှ ိ ရ မည်။ 20သင် တို့သည် အတူစည်းေဝး
ကေသာအခါ၊ သခင် ဘုရား၏ ပဲွ ေတာ်ကုိ စား
အံေ့သာငှာစည်းေဝးက သည်မ ဟတ်ု။ 21အေကာင်းမူကား ၊ သင်တို့သည် စား
ကသည် တင်ွ
ကုိယ်စီ ကုိယ်စီမိမိ အစာ ကုိ အရင် ယူ၍၊ တချ ိ ကား ဆာမွတ် လျက် ၊ တချ ိ ကား
စား ေသာက်က းလျက် ှိ က၏။ 22သင် တို့သည် စား
ေသာက် ရာဘို့ ကုိယ်အိမ် မ ှိ သေလာ။ သို့ မဟတ်ု လျှင်၊ ဘုရားသခင် ၏ အသင်း
ေတာ် ကုိ မထီမ့ဲြမင် ြပ ၍ ၊ ဆင်းရဲ ေသာသူ တို့ ကုိ ှက်ေကာက် ေစသေလာ။ အဘယ်သို့
ငါဆုိ ရမည်နည်း။ ဤ
အမှုမှာ
သင် တို့ ကုိ ချးီမွမ်း ရမည်ေလာ။ မ
ချးီမွမ်း ရ။ 23အေကာင်းမူကား ၊ သင် တို့ ၌ ငါအပ်ေပး ေသာ အရာကုိ သခင် ဘုရား
ထံ၌ ငါ ခံရ ပီ။ ခံရေသာအရာဟမူူကား၊ သခင် ေယ ှု သည် ရနသူ်လက်သို့ အပ် ှံ ြခင်း
ကုိ ခံေသာ ေနည့
မှာ မုန ့် ကုိ ယူ
၍ ၊ 24 ေကျးဇူး ေတာ်ကုိ ချးီမွမ်း ပီးမှမုန ့ကုိ်ဖ့ဲ ၍ ၊ ဤ
မုန ့က်ား၊ သင်တို့အဘို့ အလိုငှာ ချ ိ းဖ့ဲေသာ ငါ ၏ကုိယ် ြဖစ် ၏။ ယူ၍စား ကေလာ။့
ငါ ့ ကုိ ေအာက်ေမ့ ဘို့ ရာ ဤသို့ ြပ က ေလာဟ့ု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 25 ထုိနည်းတူ ၊ ညစာ
စား
ပီးမှ ခွက် ကုိလည်း
ယူ၍၊ ဤ
ခွက် ကား ငါ ၏အေသွး ၌
တည်ေသာပဋိညာ ် တရား သစ် ြဖစ် ၏။ ဤခွက်ကုိ ေသာက် ေသာအခါ ၊ ငါ ့ ကုိ
ေအာက်ေမ့ ဘို့ ရာ ေသာက် ကေလာ့ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 26 အေကာင်းမူကား ၊ သင်
တို့သည် ထုိ
မုန ့် ကုိစား ၍
ထုိ ခွက် ကုိ ေသာက် ေသာအခါ ခါ ၊ သခင် ဘုရားအေသခံ
ေတာ်မူြခင်းကုိ ကလာ ေတာ် မ
မူမီှတိင်ုေအာင်ြပ က၏။ 27 ထုိေကာင့်
သခင် ဘုရား၏ မုန ့် ှင့် ခွက် ကုိ မ
ထုိက်မတနဘဲ် စား
ေသာက် ေသာသူ မည်သည်ကား၊ သခင် ဘုရား၏ ကုိယ် ေတာ် ှင့်
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အေသွး ေတာ်ကုိ ြပစ်မှား ရာေရာက် ၏။ 28 သို့ ြဖစ်၍လူ တိင်ုးကုိယ်ကုိကုိယ် စစ်ေကာ
ပီးမှမုန ့် ကုိစား ေစ။ ထုိနည်းတူ ခွက် ကုိလည်း
ေသာက် ေစ။ 29အေကာင်းမူကား ၊ မထုိက်မတနဘဲ် စား
ေသာက်
ေသာသူ သည် သခင်ဘုရား၏ ကုိယ် ေတာ်ကုိ ပုိင်းြခား ၍ မ
သိေသာေကာင့်၊ မိမိ
အေပါ်သို့ အြပစ် ေရာက်ေစြခင်းငှာစား ေသာက် ေသာသူြဖစ်၏။ 30 ထုိ အေကာင်း
ေကာင့်၊ သင်တို့တင်ွ
အားနည်း ေသာသူ၊ မကျနး်မမာ ေသာ သူအများ ှ ိ က၏။ ေသ
ေသာ သူ
အများလည်း ှိ က၏။ 31 ငါတို့သည် ကုိယ်ကုိကုိယ် စစ်ေကာ စီရင်လျှင် ၊ စစ်ေကာ
စီရင်ေတာ်မူြခင်း ှင့် ကင်းလတ်ွ ကလိမ့်မည်။ 32 စစ်ေကာ စီရင်ေတာ်မူြခင်းကုိ ခံရက
ေသာအခါ၊ ေလာကီသား
တို့ ှင့်အတူ အြပစ် စီရင်ြခင်း ှင့် ကင်းလတ်ွ မည်အေကာင်း ဆုံးမ ေတာ်မူြခင်းကုိ ခံ
ရက၏။ 33 ထုိေကာင့်
ငါ ့ ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ သင်တို့သည် စား
အံေ့သာငှာစည်းေဝး ေသာအခါ၊ အချင်းချင်း တစ်ေယာက်ကုိ တစ်ေယာက်ငံလ့င့် က
ေလာ။့ 34 တစ်စုံတစ်ေယာက် ေသာသူသည် ဆာမွတ် လျှင် ၊ သင်တို့သည် အြပစ် ခံ
လျက် မ
စည်းေဝး ေစြခင်းငှာ ထုိသူ သည် မိမိအိမ် ၌
စား ေစ။ ကင်း ေသာ အမှုများကုိ ငါ လာေသာအခါ စီရင် မည်။

12
1 ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ သင် တို့သည် ဝိညာ ် ဆုေကျးဇူးအေကာင်း များကုိ မသိဘဲေနေစ
ြခင်းငှာငါအလို မ ှိ။ 2 သင် တို့သည် အထက် ကသာသနာပ လြူဖစ်၍ ၊ သူတစ်ပါး
ေသွးေဆာင် သြဖင့်၊ စကား
မေြပာ ိင်ုေသာ ုပ်တု ှ ိရာ သို့ ပါသွားေသာ သူြဖစ်ေကာင်းကုိ သင်တို့ သိ က၏။

3 ထုိေကာင့်
ဘုရားသခင် ၏ ဝိညာ ် ေတာ်အားြဖင့် ေဟာေြပာ ၍ အဘယ်သူ မျှေယ ှု ကုိ မ
ကျနိဆဲ် ိင်ုသည်ကုိ၎င်း၊ ေယ ှု သည် သခင် ဘုရား ြဖစ်ေတာ်မူ၏ဟု သန ့် ှ င်း ေသာ
ဝိညာ ် ေတာ်ကုိ အမီှမ ြပ လျှင် ၊ အဘယ်သူ မျှမေြပာ ိင်ု သည်ကုိ၎င်း၊ သင် တို့သည်
သိ
နားလည်ေစြခင်းငှာ ငါသတိေပး၏။ 4 ဆု ေကျးဇူးေတာ်အထူးထူး အေထွေထွ ှိြငား
ေသာ်လည်းဝိညာ ် ေတာ်တစ်ပါးတည်း ှိ ၏။ 5 ဓမ္မဆရာ အမှု အထူးထူး
အေထွေထွ ှိ ြငား ေသာ်လည်း သခင် တစ်ပါးတည်း ှိ၏။ 6 ြပ ြပင် ြခင်းအမှု
အထူးထူး
အေထွေထွ ှိ ြငားေသာ်လည်း ၊ ခပ်သိမ်း ေသာ သူတို့ ၌
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ြပ ြပင်သမျှ ကုိ ြပ ြပင်
ေတာ်မူေသာ ဘုရားသခင် တစ်ပါးတည်း ှိ၏။ 7 ေကာင်းေသာအကျ ိး အလိုငှာ သာ
ဝိညာ ် ေတာ်ကုိ လူ
အသီးအသီးတို့ အား ထင် ှား စွာ ေပး ေတာ်မူလျက် ှိ၏။ 8 အဘယ်သို့ နည်းဟူ
မူကား၊ ဝိညာ ် ေတာ်အားြဖင့် တစ်ေယာက်ေသာသူ အား ပညာ
တရား ကုိ ေပး
ေတာ်မူ၏။ ထုိ
ဝိညာ ် ေတာ်အားြဖင့် တစ်ေယာက် ေသာ သူအား ထုိးထွင်း ြခင်းတရား ကုိ ေပးေတာ်
မူ၏။ 9 ထုိ ဝိညာ ် ေတာ်အားြဖင့် တစ်ေယာက် ေသာ သူအားယုံကည် ြခင်းကုိ ေပး
ေတာ်မူ၏။ ထုိ
ဝိညာ ် ေတာ် အားြဖင့် တစ်ေယာက် ေသာသူအား အနာ
ေရာဂါကုိ ငိမ်းေစ ိင်ုေသာအခွင့် ကုိ ေပးေတာ်မူ၏။ 10တစ်ေယာက် ေသာသူအား၊
တနခုိ်း ကုိြပ ိင်ုေသာ အခွင့် ကုိ၎င်း ၊ တစ်ေယာက် ေသာသူအား ပေရာဖက် ြပ ိင်ုေသာ
အခွင့်ကုိ၎င်း ၊ တစ်ေယာက် ေသာသူအား စိတ် ဝိညာ ် တို့ ကုိ ပုိင်းြခား ၍သိ ိင်ုေသာ
အခွင့်ကုိ၎င်း ၊ တစ်ေယာက် ေသာသူအား အမျ ိးမျ ိ း ေသာ ဘာသာ
စကားကုိ ေြပာ ိင်ုေသာ အခွင့်ကုိ၎င်း တစ်ေယာက် ေသာသူအား ထုိဘာသာ
စကား၏အနက် ကုိ ေဖာ်ြပ ိင်ုေသာ အခွင့်ကုိ၎င်း ေပးေတာ်မူ၏။ 11ဤအခွင့် ှ ိသမျှ
တို့ ကုိ တစ်ပါးတည်း ေသာ ဝိညာ ် ေတာ်သည် ြပ ြပင် ၍
လူ အသီးအသီးတို့အား အသီးအသီး
ခံရေသာအခွင့်ကုိ အလိေုတာ် ှိ သည်အတိင်ုး
ေဝငှ ၍ ေပးေတာ်မူ၏။ 12 ဥပမာ ကား၊ ကုိယ် တစ်ခု တည်း၌
အဂင်္ ါ အများ ှ ိ သည်ြဖစ် ၍
ထုိ တစ်ခုတည်းေသာကုိယ် အဂင်္ ါ အေပါင်း တို့သည် များ လျက် ှင့် ကုိယ် တစ်ခု
တည်းြဖစ် သက့ဲသို့ ၊ ထုိနည်းတူ ခရစ်ေတာ် ြဖစ်၏။ 13အေကာင်းမူကား ၊ ယုဒ
လြူဖစ်ေစ ၊ ေဟလသ
လြူဖစ်ေစ ၊ ကျွန် ြဖစ်ေစ ၊ လူ
လတ်ွြဖစ်ေစ ၊ ငါ တို့ ှ ိသမျှ သည် ဝိညာ ် ေတာ်တစ်ပါးတည်း အားြဖင့် တစ် ကုိယ်
တည်းထဲသို့ ဗတ္တိဇံ ကုိခံ က၏။ ငါတို့ ှ ိသမျှ သည် တစ် စိတ် တစ်ဝိညာ ်
တည်းထဲသို့လည်း
ေသာက် က၏။ 14 ကုိယ် သည် အဂင်္ ါ တစ်ခု တည်း ှိ သည်မ ဟတ်ု၊ အများ ှ ိသည်
ြဖစ်၍၊ 15 ေြခ က၊ ငါသည်လက် မ ဟတ်ု ေသာေကာင့်
ကုိယ် ှင့် မ စပ်ဆုိင် ဟဆုို လျှင် ၊ ထုိသို့ ဆုိေသာေကာင့် မ
စပ်ဆုိင် သည် မှနသ်ေလာ။ 16 နား ကလည်း ၊ ငါ သည် မျက်စိ မ ဟတ်ုေသာေကာင့်
ကုိယ် ှင့်
မ စပ်ဆုိင် ဟဆုို လျှင် ၊ ထုိသို့
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ဆုိေသာေကာင့်မ စပ်ဆုိင် သည် မှနသ်ေလာ။ 17တစ်ကုိယ်လံးုသည် မျက်စိ ြဖစ်လျှင်
အဘယ်သို့ ကား ိင်ုမည်နည်း။ တစ်ကုိယ်လံးုသည် နား
ြဖစ်လျှင်
အဘယ်သို့ နမ်း ိင်ုမည်နည်း။ 18ယခု မူကား ၊ ဘုရားသခင် သည် အလိေုတာ် ှိ
သည်အတိင်ုး
အဂင်္ ါ များအသီးသီး တို့ ကုိ ကုိယ် ၌ စီရင် ခန ့ထ်ား ေတာ်မူ၏။ 19 ထုိမှတစ်ပါး၊ အဂင်္ ါ
အေပါင်း တို့သည် အဂင်္ ါ တစ်ခု တည်းြဖစ် လျှင်
ကုိယ် သည်အဘယ်မှာ ှိလိမ့်မည်နည်း။ 20ယခု တင်ွအဂင်္ ါ အများ ှ ိ လျက် ှင့်
ကုိယ် တစ်ခု တည်း ှိ၏။ 21 မျက်စိ က ၊ သင့် ကုိငါ အလို မ ှိဟု လက် ကုိ မ
ဆုိ ရ။ ထုိနည်းတ၊ူ ဦးေခါင်း က၊ သင် တို့ ကုိငါ အလို မ ှိဟု ေြခ တို့ ကုိ မဆုိရ။ ထုိမျှ
မကအားနည်းဟန် ှ ိေသာ အဂင်္ ါတို့သည် သာ၍အသုံးဝင် က၏။ 22အသေရ နည်း ဟန်
ှ ိေသာ အဂင်္ ါ တို့အား လည်း၊ သာ၍ ကီး ေသာ အသေရကုိ ေပးတတ်၏။ 23တင့်တယ်
ြခင်းမ ှိေသာအဂင်္ ါ တို့သည် သာ၍
ကီးေသာ တင့်တယ် ြခင်းကုိ ခံရ က၏။ 24တင့်တယ် လျက် ှိေသာ အဂင်္ ါတို့သည်

အြခားေသာ တင့်တယ်ြခင်းကုိ မ
လို က။ 25 ကုိယ်ခ ္ဓာ ၌
အချင်းချင်းကဲွြပား ြခင်းမ ှိ ဘဲ၊ အဂင်္ ါ များတို့သည် အချင်းချင်း သူ့ ကုိ ကုိယ် ှင့်
အမျှသတိြပ ေစြခင်းငှာ၊ ဘုရားသခင် သည် ကုိယ်ခ ္ဓာ ကုိမျှ ေစ၍ ၊ ယုတ် ေသာအဂင်္ ါ
အား သာ၍ များေသာ အသေရ
ကုိ ေပး ေတာ်မူ၏။ 26 သို့ ြဖစ်၍ ၊ အဂင်္ ါ တစ်ခု တည်းဆင်းရဲြခင်း ကုိ ခံရလျှင် ၊ အဂင်္ ါ
အေပါင်း တို့သည် အတခံူရ
က၏။ အဂင်္ ါ တစ်ခု သည်ချးီေြမာက် ြခင်းကုိ ခံရလျှင် ၊ အဂင်္ ါ အေပါင်း တို့သည်

အတူ ဝမ်းေြမာက် ရ က၏။ 27 သင် တို့သည် ခရစ်ေတာ် ၏ ကုိယ် ြဖစ် က၏။
အသီးအသီး
အဂင်္ ါ ေတာ်ြဖစ်က၏။ 28 ဘုရားသခင် သည်ပဌမ အရာ၌
တမနေ်တာ် တို့ ကုိ၎င်း၊ ဒတိုယ
အရာ၌ ပေရာဖက် တို့ ကုိ၎င်း၊ တတိယ
အရာ၌ ဆရာ
တို့ ကုိ၎င်း၊ ထုိေနာက်
တနခုိ်း ြပေသာ သူတို့ ကုိ၎င်း၊ ထုိေနာက် အနာ ေရာဂါကုိ ငိမ်းေစ ိင်ုေသာ အခွင့် ှ ိ
ေသာသူတို့ ကုိ၎င်း၊ သင်းေထာက် တို့ ကုိ၎င်း၊ စီရင်
အပ်ုစုိးေသာ သူတို့ ကုိ၎င်း၊ အမျ ိးမျ ိ း ေသာ ဘာသာ
စကား ကုိေြပာ ိင်ုေသာ သူတို့ ကုိ၎င်း၊ အသင်းေတာ် ၌
ခန ့ထ်ား ေတာ်မူ၏။ 29သင်းဝင်သူ ှိသမျှ တို့သည် တမနေ်တာ် ြဖစ် က သေလာ။ ှိ
သမျှ တို့သည် ပေရာဖက် ြဖစ်ကသေလာ။ ှိသမျှ တို့သည် ဆရာ
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ြဖစ် ကသေလာ။ ှိသမျှ တို့သည် ဘုနး်တနခုိ်း ကုိ ြပ ိင်ု ကသေလာ။ 30 ှ ိ သမျှ
တို့သည် အနာ
ေရာဂါကုိ ငိမ်းေစ ိင်ုေသာ အခွင့် ှ ိ ကသေလာ။ ှိသမျှ တို့သည် အမျ ိးမျ ိ း ေသာ
ဘာသာစကားကုိ ေြပာ ိင်ု ကသေလာ။ ှိသမျှ တို့သည် ထုိ ဘာသာစကား၏ အနက်
ကုိ ေဖာ်ြပ ိင်ု ကသေလာ။ 31သင်တို့သည် အြမတ်ဆုံး ေသာ ဆု
ေကျးဇူးေတာ်တို့ ကုိ အလနွ် အလို ှ ိ ကသည်တင်ွ ၊ သာ၍ြမတ်ေသာ လမ်း ကုိငါြပ
ဦးမည်။

13
1 ငါသည် လူ
ဘာသာစကားကုိ၎င်း ၊ ေကာင်းကင်တမန် ဘာသာ စကားကုိ၎င်း ေြပာ ိင်ုေသာ်လည်း
ေမတ္တ ာ
မ ှိ လျှင်
အသံ ြမည်ေသာ တံပုိး
ခရာက့ဲသို့ ၎င်း၊ တီး
သံကုိသာ ေပးတတ်ေသာ လင်းကွင်း က့ဲသို့ ၎င်း ြဖစ် ၏။ 2 ပေရာဖက် ဉာဏ်ကုိ ငါရ
၍ ၊ နက်နဲ ေသာအရာ ှိသမျှ တို့ ှင့်
သိပ္ပံ အတတ်အမျ ိးမျ ိ း ကုိ တတ် ေသာ်၎င်း၊ ေတာင် များကုိေရွှ ိင်ုေသာ ယုံကည်
ြခင်းအမျ ိးမျ ိ း ှင့်
ြပည့်စုံ ေသာ်၎င်း၊ ေမတ္တ ာ
မ ှိ လျှင်
အချည်း ှးီ သက်သက်ြဖစ် ၏။ 3 သူတစ်ပါးကုိ ငါ ေကျွးေမွး၍ ဥစ္စာ
ှ ိသမျှ ကုိ စွန ့် ကဲ သည်သာမက ၊ ကုိယ်ခ ္ဓာ ကုိ မီး ှု ိေစြခင်းငှာ အပ် ေသာ်လည်း ၊

ေမတ္တ ာ
မ ှိ လျှင် ၊ ငါ ၌အကျ ိးမ ှိ။ 4 ေမတ္တ ာ သည် စိတ် ှည် တတ်၏။ ေကျးဇူး ြပ
တတ်၏။ ေမတ္တ ာ
သည် ဂုဏ် ပိ င် ြခင်းမ ှိ၊ ဝါ ကား ြခင်းမ ှိ၊ မာန် မာနမ ှိ။ 5 မ ေလျာက်ပတ် စွာမ
ကျင့်တတ်၊ ကုိယ် အကျ ိး ကုိ မ
ှာ တတ်၊ ေဒါသ အမျက်မ ထွက်တတ်၊ အြပစ် ှိသည်ဟု မ
ထင် တတ်၊ 6 မတရား ေသာ အမှု၌
ဝမ်းေြမာက် ြခင်းမ ှိတတ်၊ သမ္မာတရား
၌ ဝမ်းေြမာက် တတ်၏။ 7 ခပ်သိမ်း ေသာအရာကုိ ဖုံးအပ်ု တတ်၏။ ခပ်သိမ်း ေသာ
အရာကုိ ယုံ
တတ်၏။ ခပ်သိမ်း ေသာအရာ ကုိ ေြမာ်လင့် တတ်၏။ ခပ်သိမ်း ေသာအရာ ကုိ
သည်းခံ တတ်၏။ 8 ေမတ္တ ာ သည် ေဖာက်ြပန် ြခင်းသေဘာ ှင့်
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အစ ် ကင်းလတ်ွ၏။ ပေရာဖက် ဉာဏ်ေသာ်၎င်း၊ အမျ ိးမျ ိ း ေသာ ဘာသာစကားကုိ
ေြပာ ိင်ုေသာအခွင့်ေသာ်၎င်း၊ သိပ္ပံ
အတတ်ေသာ်၎င်း၊ ကွယ်ေပျာက် လိမ့်မည်။ 9ယခုမူကား ၊ ငါတို့သည် မစုံမလင်သိ
တတ်က၏။ ပေရာဖက် ဉာဏ် ှင့် မစုံမလင်ေဟာတတ်က၏။ 10 စုံလင် ြခင်းသို့ ေရာက်
ေသာအခါ မူကား ၊ မ
စုံလင်သမျှတို့သည် ကွယ်ေပျာက် ကလိမ့်မည်။ 11 ငါသည် သူငယ် ြဖစ် စ ်အခါ
၊ သူငယ် လို စကား ေြပာ၏။ သူငယ် လို စိတ်ထင် ၏။ သူငယ် လို ကံစည် ၏။
အသက် ကီးေသာအခါ မူကား၊ သူငယ် ၏
အရာများကုိ ငါပယ် ှား ၏။ 12ယခု တင်ွ
ငါတို့သည် မှန် အားြဖင့် ရိပ်မိလျက် သာ ေန က၏။ ထုိအခါ မူကား ၊ မျက်ေမှာက်
ထင်ထင်ြမင်ရကလိမ့်မည်။ ယခု
တင်ွ ငါအသိ အြမင်မ စုံလင်ြဖစ်၏။ ထုိအခါ မူကား ၊ သူတစ်ပါးသည် ငါကုိ့ သိ
သက့ဲသို့ ငါသိ ရလိမ့်မည်။ 13ယခု တင်ွယုံကည် ြခင်း၊ ေြမာ်လင့် ြခင်း၊ ချစ် ြခင်း၊
ဤ
သုံး ပါးတည်လျက် ှိ၏။ ဤ
သုံးပါးတို့တင်ွ ချစ် ြခင်း၊ ေမတ္တ ာသည် အြမတ်ဆုံး ြဖစ်သတည်း။

14
1 ချစ် ြခင်းေမတ္တ ာကုိ မီှေအာင်လိက်ု ကေလာ။့ ဝိညာ ် ဆုေကျးဇူးတို့ ကုိ အလနွ်
အလို ှ ိ သည်တင်ွ၊ ပေရာဖက် ြပ ရေသာ အခွင့်ကုိသာ၍ လိခုျင်ေသာစိတ် ှိ ကေလာ။့
2အေကာင်းမူကား ၊ အြခား ေသာဘာသာစကားအားြဖင့်ေြပာ ေသာသူ သည် လူ
တို့ အားမ ေြပာ ၊ ဘုရားသခင် အားေြပာ၏။ သူ၏စကားကုိ အဘယ်သူ မျှနား မ
လည်။ နက်နဲ ေသာအရာတို့ ကုိ ဝိညာ ် ေတာ်အားြဖင့်ေြပာ ၏။ 3 ပေရာဖက် ြပ ေသာသူ
မူကား ၊ တည်ေဆာက် ြခင်း၊ တိက်ုတနွး် ေသွးေဆာင်ြခင်း၊ သက်သာ ြခင်းအလိငုှာ လူ
တို့အားေဟာေြပာ ၏။ 4 အြခား ေသာ ဘာသာစကားအားြဖင့်ေြပာ ေသာသူ သည်
ကုိယ် ကုိသာ တည်ေဆာက် ၏။ ပေရာဖက်
ြပ ေသာသူ မူကား ၊ အသင်းေတာ် ကုိ တည်ေဆာက် ၏။ 5 သင် တို့ ှ ိသမျှ သည်
အြခား ေသာ ဘာသာစကားြဖင့် ေြပာ ေစြခင်းငှာငါအလို ှ ိ ၏။ ပေရာဖက် ြပ ေစြခင်း
ငှာ သာ၍ အလို ှ ိ၏။ အေကာင်းမူကား၊ အြခားေသာ ဘာသာ
စကားြဖင့် ေြပာ ေသာသူ သည်၊ အသင်းေတာ် ကုိ တည်ေဆာက် ြခင်းငှာ အနက် ကုိ
မ
ေဖာ်မြပလျှင် ၊ သူ့ထက် ပေရာဖက်
ြပ ေသာသူ သည်သာ၍ ြမတ်သတည်း။ 6 ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ ငါ သည် သင် တို့ ှ ိရာ သို့
လာ၍ အြခား ေသာ ဘာသာစကားြဖင့် ေဟာေြပာ ေသာ်လည်း ၊ ဗျာဒိတ် ေတာ်ကုိြပန်
ြခင်း၊ ပညာ
အတတ်ကုိသင်ြခင်း၊ ပေရာဖက် ြပ ြခင်း၊ ဆုံးမ
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ဩဝါဒေပးြခင်းတစ်ခုခုကုိမ ြပ ဘဲ လျက် ၊ သင်တို့အားေြပာ လျှင်
အဘယ်အကျ ိး ှ ိအံန့ည်း။ 7 ထုိနည်းတ၊ူ အသံြမည် တတ် ေသာ အဝိညာဏက
ေစာင်း၊ ပုေလွ တို့သည် ေသချာ ေသာအသံ ှင့်
မ ြမည်
လျှင် ၊ ေစာင်း သံ၊ ပုေလွ သံတို့ ကုိ အဘယ်သို့ သိ ိင်ုမည်နည်း။ 8 တံပုိး ခရာသည်
လည်း ၊ မမှန် ေသာအသံ ှင့် ြမည် လျှင် ၊ အဘယ်သူ သည်စစ်တိက်ု ြခင်းငှာ မိမိကုိယ်
ကုိ ြပင်ဆင် မည်နည်း။ 9 ထုိနည်းတူ ၊ သင် တို့သည် နားလည် လယ်ွေသာ စကား
ကုိ ှ တ် ြဖင့်
မ မက် လျှင် ၊ မက် ေသာစကားကုိ အဘယ်သို့ သိ ိင်ုမည်နည်း။ အာကာသ
ေကာင်းကင်ကုိ ေြပာ ေသာသူက့ဲသို့ ြဖစ်လိမ့်မည်။ 10လူ ြပည်၌
ဘာသာ စကား မျ ိ း တို့သည် ဤမျှ ေလာက် များ၍၊ ှိ သမျှ တို့သည် အနက် ှင့်
ြပည့်စုံသည် မှနေ်စေတာ။့ 11ဘာသာ စကား၏ အနက် ကုိ ငါနား မ လည်လျှင် ၊ ေြပာ
ေသာ သူ
အားငါသည် လူ ို င်း ြဖစ်လိမ့်မည် ။ ေြပာ
ေသာသူ သည်လည်း ၊ ငါ ့ အား လူ ို င်း ြဖစ်လိမ့်မည်။ 12 သို့ ြဖစ်၍ သင်တို့သည်
ဝိညာ ် ဆု ေကျးဇူး ေတာ် တို့ ကုိ အလနွ် အလို ှ ိ ကသည်တင်ွ၊ အသင်း ေတာ် ကုိ
တည်ေဆာက် ြခင်းငှာ ကယ်ဝ ြပည့်စုံမည်အေကာင်း ကိ းစား ကေလာ။့ 13 ထုိေကာင့်
အြခား ေသာ ဘာသာစကားကုိ ြပနေ်ြပာ ေသာ သူ
သည်၊ အနက် ကုိလည်း ေဖာ်ြပ ိင်ုမည် အေကာင်း
ဆုေတာင်း ေစ။ 14အဘယ်ေကာင့် နည်းဟူမူကား၊ အြခား ေသာ ဘာသာစကားြဖင့်
ငါဆုေတာင်း လျှင် ၊ ငါ ့ စိတ် ှလံးုဆုေတာင်း ေသာ်လည်း ၊ ငါ ့ ဉာဏ် သည် အကျ ိး ကုိ
မေပး။ 15 သို့ ြဖစ်လျှင် ၊ အဘယ်သို့ ြပ ရမည်နည်း။ စိတ် ှလံးု ှင့် ၎င်း၊ ဉာဏ် ှင့် ၎င်း၊
ဆုေတာင်း ရမည်။ စိတ် ှလံးု ှင့် ၎င်း၊ ဉာဏ် ှင့် ၎င်း သီချင်း ဆုိရမည်။ 16 သို့ မဟတ်ု
သင်သည် စိတ် ှလံးု ှင့်
ေကျးဇူး ေတာ်ကုိ ချးီမွမ်းေသာအခါ ၊ မတတ် ေသာ လစုူအဝင်ြဖစ်ေသာ သူ
သည် သင်၏စကား ကုိ နား
မ လည်ေသာေကာင့် ၊ ေကျးဇူး ေတာ် ကုိ ချးီမွမ်း ြခင်း သို့ လိက်ု၍ ၊ အာမင် ဟု
အဘယ်သို့ ဝနခံ် ိင်ုမည်နည်း။ 17သင် သည် ေကျးဇူး ေတာ်ကုိ ေကာင်းမွန် စွာ ချးီမွမ်း
သည် မှန် ေစေတာ။့ အြခား ေသာသူမူကား ၊ တည်ေဆာက် ြခင်းအကျ ိးမ ှိ။ 18 ငါ
သည် သင်တို့ ှ ိသမျှ ထက် ၊ အြခား ေသာ ဘာသာစကားြဖင့် ေဟာေြပာ ေသာအရာကုိ
ေထာက်၍၊ ဘုရားသခင် ၏ေကျးဇူး ေတာ်ကုိ ချးီမွမ်း၏။ 19 သို့ ေသာ်လည်း ၊ အသင်း
ေတာ် ၌
အြခား ေသာ ဘာသာစကားြဖင့်
စကား တစ်ေသာင်း ကုိ ေြပာ ိင်ုသည် ထက်၊ သူတစ်ပါးတို့ ကုိ သွနသ်င် ြခင်းငှာ
စကားငါး ခွနး် ကုိ ဉာဏ် ှင့်တကွေြပာ ိင်ုေသာ အခွင့်ကုိ သာ၍
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အလို ှ ိ ၏။ 20 ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ သင်တို့သည် ဉာဏ် အရာ၌
သူငယ် မ ြဖစ် က ှင့်။ မတရားေသာအမှုအရာ၌
ို့ စို့ သူငယ်ြဖစ် ကေလာ။့ 21 ပညတ္တိကျမ်းစာ၌ လာ သည်ကား ၊ အြခား တစ်ပါး

ေသာလျှာ၊ အြခား တစ်ပါးေသာ ှ တ် ှင့်
ဤ လမူျ ိ း ကုိ ငါေြပာ မည်။ သို့ ေသာ်လည်းသူ တို့သည် နားမ
ေထာင်ကဟု ထာဝရ
ဘုရားမိန ့် ေတာ်မူ၏။ 22 သို့ ြဖစ်၍ အြခား ေသာ ဘာသာစကားတို့သည် ယုံကည်
ေသာ သူ
တို့အား နမိိတ် လက္ခဏာြဖစ် သည် မ
ဟတ်ု။ မယုံကည် ေသာသူ တို့အား နမိိတ်လက္ခဏာ ြဖစ်သတည်း။ ပေရာဖက် ြပ
ြခင်းအမှုမူကား ၊ မယုံကည် ေသာ သူ
တို့အဘို့မ ဟတ်ု၊ ယုံကည် ေသာ သူ တို့အဘို့ ြဖစ်သတည်း။ 23 ထုိေကာင့်
သင်းဝင်သူ အေပါင်း တို့သည် စည်းေဝး ၍
အြခား ေသာ ဘာသာြဖင့် ေဟာေြပာ လျက်
ေနကစ ်တင်ွ မယုံကည် ေသာသူ၊ မတတ် ေသာသူသည် ဝင်လာ လျှင် ၊ သင်တို့ ကုိ
သူ ူ း
ြဖစ်ကသည်ဟု ေြပာ မည် မ ဟတ်ုေလာ။ 24 သို့ မဟတ်ု သင်းဝင်သူအေပါင်း တို့သည်
ပေရာဖက် ြပ ၍
ေနကစ ်တင်ွ၊ မယုံကည် ေသာသူ ၊ မတတ် ေသာသူသည် ဝင်လာ လျှင် ၊ သင်းဝင်သူ
အေပါင်း တို့သည် သူ၏အြပစ်ကုိ ေဖာ်ြပ ၍ သူ့ကုိ စစ်ေကာ စီရင် က၏။ 25 ထုိသို့ သူ
၏ စိတ် ှလံးု၌
မ ထင် ှားေသာအရာတို့သည် ထင် ှား ြပန် ၍ သူသည် ြပပ်ဝပ် လျက် ၊ ဘုရားသခင်
ကုိ ကုိးကွယ်လိမ့်မည် ။ ဘုရားသခင် သည် သင် တို့တင်ွ
အမှန် ှ ိ ေတာ်မူသည်ဟု သက်ေသခံ လိမ့်မည်။ 26 ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ အဘယ်သို့ နည်း။
သင်တို့စည်းေဝး ကေသာအခါ ၊ ဆာလံ
သီချင်းကုိ ရ
ေသာသူ၊ ဆုံးမ
ဩဝါဒစကားကုိ ရ
ေသာသူ၊ အြခား ေသာဘာသာစကားကုိ ရ
ေသာသူ၊ ဗျာဒိတ် ေတာ်ကုိရ ေသာသူ၊ အနက် ေဖာ်ြပရာ ကုိရ
ေသာသူ၊ အသီးအသီး
ှိ ကသည်ြဖစ်၍၊ ခပ်သိမ်း ေသာအမှုတို့ ကုိ တည်ေဆာက် ြခင်းအလိငုှာ
စီရင် က ေလာ။့ 27အြခား ေသာ ဘာသာစကားြဖင့် ေဟာေြပာ ေသာ သူ
ှိလျှင် ၊ ှစ် ေယာက်ြဖစ်ေစ၊ အများဆုံး ဆုိေသာ် သုံး
ေယာက်ြဖစ်ေစ၊ တစ်ေယာက်ေနာက်တစ်ေယာက်ေြပာ၍
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တစ်ေယာက်ေသာသူ သည် အနက် ကုိေဖါ်ြပေစ။ 28 စကားြပန် မ ှိ လျှင် ၊ ေဟာေြပာ
ေသာသူသည် အသင်းေတာ် ၌
တိတ်ဆိတ် စွာေန၍ မိမိ
အား၎င်း ၊ ဘုရားသခင် အား၎င်း
ေြပာ ေစ။ 29 ပေရာဖက် ှစ် ေယာက်ြဖစ်ေစ၊ သုံး
ေယာက် ြဖစ်ေစ၊ ေဟာေြပာ ၍ အြခား ေသာ သူတို့သည် စစ်ေကာ ဆင်ြခင် ကေစ။

30 ထုိင် လျက် ေနေသာသူ အား တစ်စုံတစ်ခုကုိ ဖွင့်ြပ ေတာ်မူလျှင် ၊ အရင် ေဟာေြပာ
ေသာသူသည် တိတ်ဆိတ် စွာေနေစ။ 31အေကာင်းမူကား ၊ ှ ိသမျှ တို့သည် သင် ြခင်း
ငှာ ၎င်း၊ ှ ိသမျှ တို့သည် သက်သာ ြခင်းငှာ၎င်း၊ သင်တို့ အသီးအသီး
တစ်ေယာက် ေနာက် တစ်ေယာက်ပေရာဖက်
ြပ ရေသာ အခွင့် ှ ိ က၏။ 32 ပေရာဖက် တို့သည်လည်း ၊ မိမိ
တို့ စိတ် ဝိညာ ်ကုိ ချ ပ်တည်း ိင်ု က၏။ 33 ဘုရားသခင် သည် ုနး်ရင်းခတ် ေသာ
အမှုကုိ ြပ စုေတာ်မ မူ။ သန ့် ှ င်း သူတို့၏
အသင်းေတာ် အေပါင်း တို့ ၌
ြဖစ်သက့ဲသို့ အသင့်အတင့် ငိမ်ဝပ် ြခင်း ကုိ ြပ စု ေတာ်မူ၏။ 34 သင်တို့၏ မိနး်မ
တို့သည် အသင်းေတာ် ၌
တိတ်ဆိတ် စွာ ေနကေစ။ သူ
တို့သည် ေဟာေြပာ ရေသာ အခွင့် မ ှ ိ က။ ပညတ် တရားစီရင် သည်အတိင်ုး
သူ တို့ သည် ေယာက်ျား၏အပ်ုစုိး ြခင်း ကုိ ဝနခံ် ရ ကမည်။ 35 မိနး်မ တို့သည်
တစ်စုံတစ်ခု ကုိသင် လိလုျှင် ၊ အိမ် ၌
မိမိ ခင်ပွနး် တို့ ကုိ ေမးြမနး် ကေစ။ မိနး်မ သည်အသင်းေတာ် ၌
ေဟာေြပာ လျှင် ှက်ဘွယ် ေသာ အေကာင်း
ြဖစ် ၏။ 36 ဘုရားသခင် ၏ ှ တ်ကပတ် တရားေတာ်သည် သင် တို့ မှ
ထွက် သေလာ။ သို့ မဟတ်ု သင် တို့ သို့ သာ
ေရာက် သေလာ။ 37 ငါသည်သင် တို့အား ေရး
၍ေပးလိက်ုေသာ စကား
တို့သည် သခင် ဘုရား၏ ပညတ် ေတာ်ြဖစ် ေကာင်း ကုိ၊ ပေရာဖက် ြဖစ် ေသာသူ ၊
ဝိညာ ် ဆုေကျးဇူးကုိ ခံရေသာသူမည်သည်ကားဝနခံ် ပါေစ။ တစ်စုံတစ်ေယာက် ေသာ
သူသည် မ
သိလျှင် မသိဘဲေနေစ။ 38အချ ပ်အြခာဟမူူကား၊ ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ သင်တို့သည် ပေရာ
ဖက်
ြပ ြခင်းငှာအလနွ်အလို ှ ိ ကေလာ။့ 39 အြခား ေသာ ဘာသာစကားြဖင့် ေဟာေြပာ
ြခင်း အမှုတို့ ကုိလည်း
မ ြမစ်တား က ှင့်။ 40 ခပ်သိမ်း ေသာအမှု ကုိ တင့်တယ် ေလျာက်ပတ်စွာ အစ ်
အတိင်ုး စီရင် က ေလာ။့
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15
1 ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ ငါသည်သင် တို့အား ေဟာေြပာ ဘူးသည် ှင့အ်ညီ၊ သင်တို့သည် ခံယူ
၍ မီှဝဲ ဆည်းကပ်ေသာ ဧဝံေဂလိ
တရားကုိ သင် တို့အား တစ်ဖန်
ငါ ကား လိက်ု၏။ 2အထက်ကငါေဟာေြပာ သည် အေကာင်း များကုိ သင် တို့သည်
အကျ ိးမ့ဲ မ ယုံဘဲစိတ်စဲွလမ်း လျှင် ၊ ထုိ
ဧ ဝံ ေဂ လိတရားအားြဖင့် ကယ်တင် ေတာ် မူ ြခင်း သို့ ေရာက် က၏။ 3 ငါသည်
ကုိယ်တိင်ုခံယူ သည်အတိင်ုး ၊ သင် တို့အား ေ ှးဦးစွာ အပ်ေပး ေသာအေကာင်း အရာ
ဟမူူကား ၊ ခရစ်ေတာ် သည် ကျမ်းစာ လာသည်အတိင်ုး
ငါ တို့အြပစ် ေကာင့်
အေသခံ ေတာ်မူ၏။ 4သဂ ဟ် ပီးမှ ၊ ကျမ်းစာ လာသည်အတိင်ုး
သုံး ရက်ေြမာက်ေသာေန ့၌
ထေြမာက် ေတာ်မူ၏။ 5 ေကဖ သည်ကုိယ်ေတာ်ကုိ ြမင် ပီးမှ ၊ တစ်ကျပ်ိ ှစ်ပါးေသာ
သူ တို့သည် ြမင်ရက၏။ 6 ထုိေနာက်
ညီအစ်ကုိ ငါးရာ မက ၊ တ ပိ င်နက် ြမင် ရက၏။ ထုိသူ
တို့တင်ွ အများ ေသာသူတို့သည် ယခု
တိင်ုေအာင် အသက် ှင် ကေသး၏။ အချ ိ တို့သည် အိပ်ေပျာ် က ပီ။ 7 ထုိေနာက်
ယာကုပ် ြမင် ရ၏။ ထုိေနာက်
တမနေ်တာ် အေပါင်း တို့သည် ြမင်ရက၏။ 8 ေနာက်ဆုံး ၌
အချနိ် မေတာ်မတနဘွ်ားေသာ သူ
က့ဲသို့ ြဖစ်ေသာ ငါ ပင်ြမင် ရ၏။ 9 ငါသည် အထက်ကဘုရားသခင် ၏ အသင်းေတာ်
ကုိ ည ်းဆဲ ေသာေကာင့် ၊ အည့ံဆုံး
ေသာ တမနေ်တာ် ြဖစ် ၏။ တမနေ်တာ် ဟု ေခါ်ေဝါ် ြခင်းကုိ မ
ခံထုိက် ။ 10 သို့ ေသာ်လည်း ဘုရားသခင် ၏ ေကျးဇူး ေတာ်အားြဖင့်သာ ငါ ြဖစ်သည်
အတိင်ုး
ငါြဖစ် ၏။ ငါ ခံရေသာ ေကျးဇူး ေတာ်ကုိလည်း
အကျ ိးမ့ဲ ခံရသည်မ ဟတ်ု။ အြခား ေသာ တမနေ်တာ် အေပါင်း တို့ထက်၊ ငါသည်
သာ၍
ကိ းစား ြခင်းကုိြပ ၏။ ထုိသို့ ဆုိေသာ်လည်း ၊ ငါ ကိ းစားသည်မ ဟတ်ု။ ငါ ှင့်အတူ
ှိေသာဘုရားသခင် ၏ ေကျးဇူး ေတာ်သည် ကိ းစားေတာ်မူ၏။ 11 ထုိေကာင့် ၊ ငါ ြဖစ်
ေစ၊ သူ
တို့ ြဖစ်ေစ၊ ဤသို့
ငါတို့သည် ေဟာေြပာ က၏။ ဤသို့
လည်း သင်တို့သည် ယုံကည် က၏။ 12ယခုမှာ၊ ခရစ်ေတာ် သည် ေသ
ြခင်းမှ
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ထေြမာက်
ေတာ်မူေကာင်း ကုိ ေဟာေြပာ ရသည်ြဖစ်၍ ၊ ေသ
ေသာ သူတို့သည် ထေြမာက် ြခင်းမ ှိ ဟု သင် တို့တင်ွ
အချ ိ ေသာသူတို့သည် အဘယ်ေကာင့် ဆုိ ရ ကသနည်း။ 13 ေသ ေသာသူတို့သည်
ထေြမာက် ြခင်းမ ှိ လျှင် ၊ ခရစ်ေတာ် သည် ထေြမာက် ေတာ်မ မူ။ 14 ခရစ်ေတာ် သည်
ထေြမာက် ေတာ်မ မူလျှင် ၊ ငါ တို့ ေဟာေြပာ ြခင်း၌
အကျ ိး မ ှိ သင် တို့ ယုံ ကည် ြခင်း၌ လည်း
အကျ ိး မ ှိ။ 15 ထုိမျှမက၊ ငါတို့သည် ဘုရားသခင်၏အမှုမှာ မမှန် ေသာ သက်ေသခံ
ြဖစ် က၏။ 16အေကာင်းမူကား ၊ ေသ
လနွေ်သာသူတို့သည် ထေြမာက် ြခင်းမ ှိလျှင် ၊ ဘုရားသခင် သည် ခရစ်ေတာ် ကုိ
ထေြမာက် ေစေတာ်မ မူ၊ ယခုမှာ၊ ခရစ်ေတာ်ကုိ ထေြမာက်
ေစေတာ်မူ ပီဟငုါတို့သည် ဘုရားသခင် ၏အေကာင်း ကုိ သက်ေသခံ က၏။ ေသ
လနွေ်သာသူတို့သည် ထေြမာက် ြခင်းမ ှိလျှင် ၊ ခရစ်ေတာ် သည် ထေြမာက် ေတာ်မ
မူ။ 17 ခရစ်ေတာ် သည် ထေြမာက် ေတာ်မ မူလျှင် ၊ သင် တို့သည် ယုံကည် ေသာ်လည်း
အကျ ိး မ ှိ၊ ဒစု ိုက်
အြပစ်ေအာက်၌
ှိ ကေသး ၏။ 18 ထုိမှတစ်ပါး ၊ ခရစ်ေတာ် ကုိ ယုံကည်၍ အိပ်ေပျာ် ေသာသူ

တို့သည် ဆုံး ှုံး ြခင်းသို့ ေရာက်က ပီ။ 19 ငါတို့သည် ခရစ်ေတာ် ကုိ အမီှြပ ၍ ယခု
ဘဝ
၌ သာ
ေြမာ်လင့် စရာ ှိ လျှင် ၊ အြခားေသာ သူ
အေပါင်း တို့ထက်သာ၍ဆင်းရဲ ေသာသူ ြဖစ် က၏။ 20 ယခု မူကား ၊ ခရစ်ေတာ်
သည် ေသ
ြခင်းမှ
ထေြမာက် ေတာ်မူ၍၊ အိပ်ေပျာ် ေသာသူ တို့တင်ွ အဦး သီး ေသာ အသီးြဖစ်ေတာ်မူ
ပီ။ 21 သို့ ြဖစ်၍ လူ အားြဖင့် ေသ ြခင်းတရားသည် တည်သက့ဲသို့ ၊ ေသ
ေသာသူတို့၏ ထေြမာက် ြခင်းတရား သည် လူ
အားြဖင့် တည်လျက် ှိ၏။ 22လအူေပါင်း တို့သည် အာဒံ
အားြဖင့် ေသ ြခင်း သို့ ေရာက်သည်နည်းတူ ၊ လအူေပါင်း တို့သည် ခရစ်ေတာ်
အားြဖင့် အသက် ှင်ြခင်းသို့ ေရာက်ရကလတံ။့ 23 သို့ ရာတင်ွ လအူသီးအသီး တို့သည်
မိမိ
တို့အလှည့် အတိင်ုး လိက်ုရကလိမ့်မည်။ ခရစ်ေတာ် သည် အဦး
သီးေသာ အသီးြဖစ်ေတာ်မူ၏၊ ခရစ်ေတာ် သည် ကလာ ေတာ်မူေသာအခါ ၊ တပည့်
ေတာ်ြဖစ်ေသာ သူ တို့ သည် ှင်ြခင်းသို့ ေရာက်ကလိမ့်မည်။ 24 ထုိအခါ ခရစ်ေတာ်သည်
အထွဋ်အြမတ် အာဏာ တနခုိ်း အမျ ိးမျ ိ း ကုိ ပယ် ှင်း ၍ ၊ မိမိ ိင်ုငံ ကုိ ဘုရားသခင်
တည်းဟေူသာခမည်းေတာ် ၌
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အပ် ြပနေ်တာ်မူ ပီးမှ ကမ္ဘာကုန် ရလတံ။့ 25 ခရစ်ေတာ် သည် ရနသူ် အေပါင်း တို့ ကုိ
ေြခဖဝါး
ေတာ်ေအာက် ၌ ချထား ေတာ်မ မူမီှတိင်ုေအာင်အပ်ုစုိး ေတာ်မူရ မည်။ 26 ေနာက်ဆုံး
ေသာ ရနသူ် တည်းဟေူသာေသမင်း သည် ဆုံး ှုံး ြခင်းသို့ ေရာက်ရလတံ။့ 27 ခပ်သိမ်း
ေသာအရာတို့ ကုိ လူ
သား၏ ေြခ ေအာက် ၌ ချထား ေတာ်မူသည်ဟု ကျမ်းစာလာ၏။ ခပ်သိမ်း ေသာ
အရာတို့သည် ချထား လျက် ှိေ ကာင်း ကုိ ဆုိ
ေသာ် ၊ ခပ်သိမ်း ေသာအရာတို့ ကုိ လူ
သားေအာက်၌ ချထား
ေတာ်မူေသာသူ သည်ကင်း ေတာ်မူေကာင်း
ထင် ှား သတည်း။ 28 ခပ်သိမ်း ေသာ အရာတို့သည် လသူားေအာက်၌ ချထား လျက်
ှိေသာအခါ ၊ ခပ်သိမ်း ေသာအရာတို့ ကုိ သူ့
ေအာက်၌ ချထား ေတာ်မူေသာ သူ
၏ အပ်ုစုိးေတာ်မူြခင်းကုိ သား
ေတာ်သည် ကုိယ်တိင်ု ဝနခံ် လိမ့်မည်။ အေကာင်းမူကား ၊ ဘုရားသခင် သည်အလံးုစုံ
ြဖစ် ေတာ်မူမည်အေကာင်းတည်း။ 29 ေသ လနွ်ေသာသူတို့သည် ထေြမာက် ြခင်း
အလျှင်း မ ှိလျှင် ၊ ေသ
လနွေ်သာ သူတို့၏ ကုိယ်စား ဗတ္တိဇံ ကုိခံေသာ သူ
တို့သည် အဘယ်သို့ ြပ ရမည်နည်း။ ေသလနွေ်သာ သူ
တို့၏ကုိယ်စား အဘယ်ေကာင့် ဗတ္တိဇံ ကုိ ခံရကသနည်း။ 30 ငါ တို့သည်လည်း
ေဘးေရာက် အံေ့သာ အြခင်းအရာ ှင့် အဘယ်ေကာင့် ေတွ့ရကသနည်း။ 31 ငါသည်
ေနတိ့င်ုး အေသခံ ရ၏ဟု ငါ တို့သခင်
ေယ ှု ခရစ် ၌
သင် တို့အေကာင်းေကာင့် ငါဝါ ကား
ဝမ်းေြမာက်ြခင်းကုိ တိင်ုတည်၍ ငါဆုိဝ့ံ၏။ 32 ေသ လနွေ်သာသူတို့သည် ထေြမာက်
ြခင်း မ
ှိလျှင် ၊ ဧဖက် မိ ၌
ေလာကီ ေဝါဟာရအားြဖင့် ၊ အထက် က ငါသည်သားရဲ တို့ ှင့် တိက်ုေသာ်လည်း၊ အ
ဘယ်
အကျ ိး ှ ိသနည်း။ စား
ကကုနအံ်၊့ ေသာက် ကကုနအံ်၊့ နက်ြဖန် ေသ ရကမည်။ 33 အလွဲ မ ယူ က ှင့်။ မ

ေကာင်း ေသာ သူတို့ ှင့် ေပါင်းေဖာ် ြခင်းအားြဖင့်ေကာင်း ေသာ အကျင့် ဓေလ့ ယုိယွင်း
တတ်၏။ 34တရား သြဖင့် ိးု
ကေလာ။့ ဒစု ိုက် ကုိမ ြပ က ှင့်။ အချ ိ ေသာ သူတို့သည် ဘုရားသခင် ကုိ မ
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သိက။ ထုိသို့ ဆုိေသာ်၊ သင် တို့ ကုိ ှက်ေကာက် ေစြခင်းငှာ ငါဆုိ ၏။ 35 ေသ လနွ်
ေသာသူတို့သည် အဘယ်သို့ ထေြမာက် ကမည်နည်း။ အဘယ်သို့ ေသာ ကုိယ် ှင့်
ေပါ်လာ ကမည်နည်းဟု တစ်စုံတစ်ေယာက် ေသာသူ ေမး လိမ့်မည်။ 36အချင်းလမုိူက်
၊ သင် စုိက် ေသာမျ ိးေစ့မ ပျက် လျှင်
မ ှင် တတ်။ 37 ထုိမှတပါး မျ ိ းေစ့ကုိ စုိက် ေသာအခါ၊ ေနာက် ြဖစ် လတံေ့သာ ကုိယ်
ကုိမ စုိက်၊ ဂျ ံ စပါးြဖစ်ေစ၊ အြခား
ေသာစပါး ြဖစ်ေစ၊ အေစ့
သက်သက်ကုိ စုိက် တတ်၏။ 38 ဘုရားသခင် သည် အလို
ေတာ် ှိသည်အတိင်ုး
ကုိယ် ကုိ ေပး
ေတာ်မူ၏။ မျ ိ းေစ့ အသီးအသီး တို့အား လည်း ၊ မိမိ
တို့ မျ ိ းအတိင်ုး ကုိယ် ကုိေပးေတာ်မူ၏။ 39အသား ှိသမျှ တို့သည် တမျ ိး တည်းမ
ဟတ်ု။ လူ
သား တမျ ိး ၊ အမဲသား
တမျ ိး ၊ ငါး သားတမျ ိး ၊ ငှက် သား
တမျ ိး ၊ အသီးအသီး ှိ က၏။ 40 ေကာင်းကင် အေကာင် အထည်လည်း ှိ၏။
ေြမ ကီး အေကာင် အထည်လည်း ှိ၏။ ေကာင်းကင် အေကာင်အထည်၏
ဂုဏ် အသေရလည်း တမျ ိး ၊ ေြမ ကီး
အေကာင်အထည်၏
ဂုဏ်အသေရလည်း တမျ ိး ြဖစ်၏။ 41 ေန ၏ဂုဏ် အသေရတမျ ိး ၊ လ
၏ဂုဏ် အသေရတမျ ိး ၊ ကယ် တို့၏ ဂုဏ် အသေရတမျ ိး အသီးအသီး ှိ က၏။
ကယ် တို့၏ ဂုဏ် အသေရသည်လည်း
အသီးသီး အြခားြခားြဖစ်က၏။ 42 ထုိနည်းတူ ၊ ေသ
ေသာသူတို့၏
ထေြမာက် ြခင်းအေကာင်းအရာ ြဖစ်၏။ ကုိယ်သည် စုိက် ေသာအခါ၊ ပုပ် တတ်
ေသာသေဘာ ှိ၏။ ထေြမာက် ေသာအခါ မ ပုပ် ိင်ုေသာအြဖစ်၌ တည်၏။ 43 စုိက်
ေသာအခါဂုဏ် အသေရပျက်၏။ ထေြမာက် ေသာအခါ ဂုဏ် အသေရ ှင့် ြပည့်စုံ၏။
စုိက် ေသာအခါ အစွမ်း မ ှိ။ ထေြမာက် ေသာအခါ အစွမ်း ှင့် ြပည့်စုံ၏။ 44 စုိက်
ေသာအခါ ဇာတိ
ပကတိကုိယ် ြဖစ်၏။ ထေြမာက် ေသာအခါ ဝိညာဏ
ကုိယ် ြဖစ်၏။ ဇာတိ
ပကတိကုိယ် တမျ ိး၊ ဝိညာဏ
ကုိယ်တမျ ိး ှ ိ ၏။ 45ကျမ်းစာ လာသည်ကား ၊ ေ ှးဦးစွာ ေသာ လူ
အာဒံ သည် အသက် ှင်ေသာ သတ္တ ဝါ ြဖစ် ၏ဟု လာသတည်း။ ယခုတင်ွေနာက်ဆုံး
ြဖစ်ေသာ အာဒံ
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မူကား၊ အသက် ှင်ေစတတ်ေသာ ဝိညာ ် ြဖစ်၏။ 46 ဝိညာဏ ကုိယ်သည် ေ ှးဦးစွာ
ြဖစ်သည်မ ဟတ်ု၊ ဇာတိ
ပကတိကုိယ်သည် ေ ှးဦးစွာြဖစ်၏။ ေနာက်မှ ဝိညာဏ ကုိယ်ြဖစ်၏။ 47 ေ ှးဦးစွာ
ေသာ လူ
သည်ေြမ ကီး က ြဖစ်ေသာေကာင့်ေြမ သားြဖစ်၏။ ဒတိုယ
လူ မူကား ၊ ေကာင်းကင်ဘုံက ြဖစ်ေတာ်မူေသာသခင်ေပတည်း။ 48 ေြမသား တို့သည်
ထုိ
ေြမ သား က့ဲသို့ ြဖစ် က၏။ ေကာင်းကင် သားတို့သည် ထုိ
ေကာင်းကင် သားက့ဲသို့ ြဖစ် ကလိမ့်မည်။ 49 ငါ တို့သည် ေြမ သား၏
ပုံ သ ာန်ကုိ ေဆာင်သက့ဲသို့ ၊ ေကာင်းကင် သား၏ ပုံ သ ာန်ကုိ ေဆာင် က
လိမ့်မည်။ 50 ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ ငါဆုိ သည်ကား ၊ လအူေသွး အသား သည် ဘုရားသခင်
၏ ိင်ုငံ ေတာ်ကုိ အေမွ မ ခံ ိင်ု ၊ ပုပ် တတ်ေသာအရာသည် မ
ပုပ် ိင်ုေသာအြဖစ်ကုိ အေမွ မ ခံ ိင်ု။ 51 နက်နဲ ေသာ အရာတစ်ခုကုိငါ ြပဦးမည်။
ငါတို့ ှ ိသမျှ သည် အိပ်ေပျာ် ရ ကမည်မ ဟတ်ု။ 52 သို့ ေသာ်လည်း ၊ ေနာက်ဆုံး ေသာ
တံပုိး
မှုတ်ေသာအခါ ၊ တခဏြခင်း တင်ွ
မျက်စိ တစ်မိှတ် ၌
ငါတို့ ှ ိသမျှ
သည် ေြပာင်းလဲ ြခင်းသို့ ေရာက်ရကမည်။ ထုိတံပုိး
မှုတ်ချနိေ်ရာက်ေသာအခါ ၊ ေသ
လနွေ်သာသူတို့သည်၊ မ
ပုပ် ိင်ု ေသာအြဖစ်၌ တည်လျက် ထေြမာက် ၍၊ ငါ တို့ ှ ိသမျှသည် ေြပာင်းလဲ ြခင်း
သို့ ေရာက်ရကမည်။ 53ယခု မျက်ေမှာက်ပုပ် တတ်ေသာ အရာသည် မ
ပုပ် ိင်ုေသာအြဖစ်သို့ ဝင်စား ရမည်။ ယခု
မျက်ေမှာက်ေသ တတ်ေသာ အရာသည် မ
ေသ ိင်ုေသာအြဖစ်သို့ ဝင်စား ရမည်။ 54ဤ ပုပ် တတ်ေသာအရာသည် မ
ပုပ် ိင်ုေသာ အြဖစ်သို့ ၎င်း၊ ဤ
ေသ တတ်ေသာအရာသည် မ
ေသ ိင်ု ေသာအြဖစ်သို့ ၎င်း၊ ဝင်စား ေသာအခါ၊ ေသ
ြခင်းသည် ေအာင် ြခင်း၌ နစ်ြမ ပ် ပီဟု ကျမ်းစာ ၌လာချက် ြပည့်စုံ လိမ့်မည်။ 55 5အို
ေသမင်း ၊ သင် ၏လက်နက် သည်၊ အဘယ်မှာ ှိသနည်း။ အို
မရဏ ိင်ုငံ၊ သင် ၏ေအာင် ြခင်း သည် အဘယ် မှာ ှိ သနည်း။ 56 ေသမင်း
၏လက်နက် ကား ၊ ဒစု ိုက် အြပစ်ေပတည်း။ ဒစု ိုက် အြပစ်၏ တနခုိ်း ကား ၊ ပညတ်
တရား ေပတည်း။ 57 ငါ တို့သခင်
ေယ ှု ခရစ် အားြဖင့် ငါ တို့အား ေအာင် ြခင်းအခွင့်ကုိ ေပး
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ေတာ်မူေသာ ဘုရားသခင် ၏ ေကျးဇူး ေတာ်သည် ကီးလှစွတကား ။ 58 ထုိေကာင့်
ငါ ချစ် ေသာညီအစ်ကုိ တို့ ၊ သင် တို့သည် သခင် ဘုရား၏အမှု ေတာ်ကုိ ေဆာင်ရွက်၍
အကျ ိး
ကီးသည်ကုိ သိမှတ် သြဖင့်
တည်ကည် ေသာ စိတ် ှင့် ြပည့်စုံ ၍၊ မ
ေရွ ေလျာ့မတိမ်းယိမ်းဘဲလျက်၊ သခင် ဘုရားအမှု ေတာ်ကုိ ကိ းစားအားထုတ် က
ေလာ။့

16
1သန ့် ှ င်း သူတို့အဘို့
လှူဒါနး်၍ စုထား
ြခင်းအမှု မှာ ဂလာတိ
ြပည်၌
အသင်းေတာ် များကုိ ငါမှာထား သည်အတိင်ုး
သင် တို့ ြပ ကေလာ။့ 2 ငါေရာက်လာ ေသာအခါ လှူဒါနး်၍ စုထား
စရာ မ
ှိ ေစြခင်းငှာ၊ ခုနစ် ရက်တင်ွ ပဌမ
ေနရ့က်၌ အသီးအသီး
ေကာင်းစား သည်အတိင်ုး၊ မိမိ
တို့ ဥစ္စာ တ ဘို့ ကုိ ထုတ် ၍ စုထား ကေလာ။့ 3 ငါေရာက်လာ ေသာအခါ ၊ သင်တို့
အလို ှ ိ ေသာ သူ
တို့ ကုိ ငါသည် လက်မှတ် စာေပး၍၊ သင် တို့လှူေသာ အလှူ ကုိ ေယ ု ှလင် မိ သို့
ပို့ စိမ့်ေသာငှာေစလွှတ် မည်။ 4 သို့ မဟတ်ုငါ ့ ကုိယ်တိင်ုသွား သင့် လျှင် ၊ သူတို့သည်
ငါ ှင့်အတူ လိက်ု ရကမည်။ 5 မာေကေဒါနိ ြပည်လမ်းကုိငါသွား မည်ြဖစ်၍ ၊ ထုိြပည်
မှ ထွက် ပီးလျှင် သင် တို့ ှ ိရာ သို့လာ မည်။ 6 ေနာက်မှအြခားသို့ ငါသွား ေသာအခါ ၊
သင် တို့ ပို့
ေသာေကျးဇူးကုိ ခံြခင်းငှာ၊ သင် တို့ ဆီမှာ ငါတည်းခုိ ၍
ေဆာင်း ကာလပတ်လံးုေနေကာင်း ေနလိမ့်မည်။ 7ယခု သွား စ ်တင်ွသင် တို့ ကုိ ေတွ့
ြမင် ြခင်းငှာသာ အလို
မ ှိ၊ ေနာက်မှသခင် ဘုရားသည် အခွင့် ေပးေတာ်မူလျှင် ၊ သင် တို့ ှင့်အတူကာြမင့်
စွာေန မည်ဟု ေြမာ်လင့် ြခင်း ှ ိ၏။ 8 ပင်ေတကုတ္ေတ ပဲွေနတိ့င်ုေအာင် ဧဖက် မိ ၌
ငါေန ရမည်။ 9အေကာင်းမူကား ၊ အလနွ် ကီးစွာ ေသာ တံခါး သည် အဆင်သင့် ၍
ငါ ့အားဖွင့် လျက် ှိ၏။ တားဆီး
ေသာ သူအများ လည်း ှိ က၏။ 10 တိေမာေသ သည် သင်တို့ ဆီသို့ ေရာက် လျှင် ၊
သူ
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သည်စုိးရိမ် ြခင်း အေကာင်း မ ှိ ဘဲ၊ သင် တို့ ှင့်အတူ ေနေစြခင်းငှာသတိြပ က
ေလာ။့ သူသည်ငါ က့ဲသို့ ပင် သခင် ဘုရား၏အမှု ေတာ်ကုိေဆာင်ရွက်ေသာ သူ ြဖစ်၏။
11 ထုိေကာင့်
အဘယ်သူ မျှသူ့ ကုိ မထီမ့ဲြမင် မ ြပ ေစ ှင့်။ သူသည် ငါ ့ ထံသို့ ငိမ်ဝပ် စွာ ြပန်ရ
မည် အေကာင်း ပို့ ေဆာင် ြခင်း ေကျးဇူးကုိ ြပ ကေလာ။့ သူ
သည် အြခားေသာ ညီအစ်ကုိ တို့ ှင့်အတူ လာလိမ့်မည်ဟု ငါေြမာ်လင့် လျက်ေန၏။

12 ငါညီ့ အာေပါလု ၏
အေကာင်း မှာ၊ ညီအစ်ကုိ တို့ ှင့်အတူ သင် တို့ ဆီသို့
သွား မည်အေကာင်း
ငါ သည် များစွာ ေချာေ့မာ၍့
ေတာင်းပနေ်သာ်လည်း၊ သူသည် ယခု
တင်ွသွားြခင်းငှာ အလျှင်း အလို မ ှိ ၊ ေနာက်မှ အဆင်သင့် လျှင် သွား လိမ့်မည်။

13သင်တို့သည် သတိ ှင့်ေစာင့် ေနကေလာ။့ ယုံကည် ြခင်း၌
တည် ကေလာ။့ ေယာက်ျား အစွမ်းသတ္တ ိ ှင့်တကွခွနအ်ား စုံလင်လျက်ေနကေလာ။့

14သင် တို့သည် ခပ်သိမ်း ေသာ အမှုတို့ ကုိ ချစ် ြခင်းေမတ္တ ာစိတ် ှင့်
ေဆာင်ရွက် ကေလာ။့ 15 ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ သေတဖန် ၏အိမ်သူ အိမ်သားတို့သည် အခါ
ယ ြပည်တင်ွအဦး သီးေသာ အသီးြဖစ် ၍၊ သန ့် ှ င်း သူတို့၏ အမှု ကုိ ေဆာင်ရွက်ြခင်း
ငှာ ကုိယ်ကုိကုိယ် အပ် ေကာင်း ကုိ သင်တို့ သိ ကသည် ှင့်အညီ၊ 16 ထုိသို့ ေသာ သူ
တို့၏ အပ်ုစုိးြခင်းကုိ၎င်း ၊ ငါတို့ ှင့်အတလူပ်ုကုိင် ၍
အမှုေဆာင် ေသာ သူ ှိ သမျှ တို့၏ အပ်ုစုိး ြခင်း ကုိ၎င်း၊ သင် တို့ ဝနခံ် က
မည်အေကာင်း
ငါ ေတာင်းပန် ၏။ 17 သေတဖန် ၊ ေဖာ်တုနတ် ၊ အခါယကု တို့သည် ေရာက်လာ
ေသာေကာင့်
ငါဝမ်းေြမာက် ြခင်း ှ ိ၏။ 18အေကာင်းမူကား ၊ သင် တို့သည် ြပ စု၍မ ြပည့်စုံသမျှ
ကုိ သူ
တို့သည် ထပ်၍ြပည့်စုံ သြဖင့်၊ ငါ ့ စိတ် ှင့်
သင် တို့ စိတ်ကုိ သက်သာ ေစက ပီ။ ထုိသို့ ေသာ
သူတို့ ကုိ လက်ခံ ကေလာ။့ 19အာ ှ ြပည်၌
အသင်းေတာ် များတို့သည် သင် တို့ ကုိ ှ တ်ဆက် က၏။ အာကုလ
ှင့် ြပစ်ကိလ တို့သည် သူ
တို့ အိမ် ၌ ှိေသာ အသင်းေတာ် ှင့်တကွ ၊ သခင် ဘုရားကုိ ေထာက်၍ သင် တို့
ကုိ များစွာ ှ တ်ဆက် က၏။ 20 ညီအစ်ကုိ အေပါင်း တို့သည် သင် တို့ ကုိ ှ တ်ဆက်
က၏။ အချင်းချင်း တစ်ေယာက်ကုိတစ်ေယာက် သန ့် ှ င်း ေသာ နမ်း ြခင်း ှင့်
ှ တ်ဆက် ကေလာ။့ 21 ငါေပါလု သည် ှ တ်ဆက် ြခင်းအချက်ကုိ ကုိယ် လက် ှင့်

ေရးထား၏။ 22အကင်သူ သည် သခင် ေယ ှုခရစ်ကုိ မ
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ချစ် ၊ ထုိသူသည် အနေသမာ
ြဖစ်ေစ သတည်း။ သခင် ဘုရား သည် ကလာေတာ်မူ၏။ 23 ငါတို့ သခင် ေယ ှု
ခရစ်၏ ေကျးဇူး ေတာ်သည် သင် တို့ ၌ ှိေစသတည်း။ 24 ေယ ှု ခရစ် ၏ တပည့်ေတာ်
ြဖစ် သမျှ ေသာ သင် တို့ ၌
ငါ ၏ချစ် ြခင်းေမတ္တ ာ ှိ၏။ အာမင်။
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ေကာရိနတု္ ဩဝါဒစာ ဒုတိယေစာင်
1 ဘုရားသခင် ၏အလို ေတာ်အားြဖင့် ေယ ှု ခရစ် ၏ တမနေ်တာ် ြဖစ်ေသာ ငါ ေပါ
လု ှင့်
ငါညီ့ တိေမာေသ သည်၊ ေကာရိနသု္
မိ ၌ ှိ ေသာ ဘုရားသခင် ၏ အသင်းေတာ် မှစ၍ ၊ အခါယ ြပည် အရပ်ရပ် တို့ ၌
ှိ ေသာ သန ့် ှ င်း သူအေပါင်း တို့ ကုိ ကားလိက်ုပါ၏။ 2သခင် ေယ ှု ခရစ် ှင့်
ငါ တို့အဘ တည်းဟေူသာဘုရားသခင် အထံေတာ်က
ေကျးဇူး ေတာ် ှင့်
ငိမ်သက် ြခင်းသည် သင် တို့ ၌ ှိပါေစေသာ။ 3 သနား ြခင်းက ုဏာ၏အဘ ၊

သက်သာ ြခင်းအမျ ိးမျ ိ း တို့၏ အ ှင် တည်းဟေူသာငါ တို့သခင်
ေယ ှု ခရစ် ၏ ခမည်းေတာ် ဘုရားသခင် သည် မဂင်္လာ ှိေတာ်မူေစသတည်း။ 4 ငါ
တို့သည် ဘုရားသခင် ၏ ေကျးဇူးေတာ်အားြဖင့် ကုိယ်တိင်ု သက်သာ ြခင်း ှ ိသက့ဲသို့ ၊
ဆင်းရဲ ြခင်းအမျ ိးမျ ိ း ကုိ ခံရေသာသူ
တို့ အား
သက်သာ ေစ ိင်ု မည်အေကာင်း ၊ ဆင်းရဲ ြခင်းအမျ ိးမျ ိ း တို့ ၌ ဘုရားသခင် သည်
ငါ တို့အားသက်သာ ေစ ေတာ်မူ၏။ 5အဘယ်သို့ နည်းဟမူူကား၊ ခရစ်ေတာ် ေကာင့်
ငါ တို့ ခံ ရေသာ ဆင်းရဲ ြခင်းသည် အလနွ်များြပား သည် နည်းတူ ၊ ခရစ်ေတာ်
၏ေကျးဇူးအားြဖင့် ငါ တို့ ခံရေသာ သက်သာ ြခင်းသည် အလနွ်များြပား ၏။ 6 သို့
ြဖစ်၍ ငါတို့သည် ဆင်းရဲ ြခင်းကုိခံရေသာ်၎င်း၊ သက်သာ ြခင်း သို့ ေရာက်ေသာ်၎င်း၊
သင် တို့၏ သက်သာ ြခင်း ှင့်
ကယ်တင် ြခင်း အကျ ိး အလိငုှာြဖစ်၏။ ငါ တို့သည် ဆင်းရဲြခင်း ကုိခံရသက့ဲသို့ သင်
တို့သည် သည်းခံေသာ စိတ် ှင့် ခံရေသာအားြဖင့်၊ ထုိသက်သာြခင်း ှင့် ကယ်တင်ြခင်း
သည်ြပည့်စုံတတ်၏။ 7သင် တို့အတက်ွ ေကာင့်ငါ တို့သည် မ
ေရွ ိင်ုေသာ ေြမာ်လင့် ြခင်း ှ ိ၏။ သင်တို့သည် ဆင်းရဲ ြခင်းကုိဆက်ဆံ သက့ဲသို့ ၊
ထုိနည်းတူ သက်သာ ြခင်းကုိ ဆက်ဆံ က၏ဟုငါတို့သည်သိ က၏။ 8 ညီအစ်ကုိ တို့ ၊
အာ ှိ ြပည်၌ ငါ တို့ ခံရေသာ ဆင်းရဲ ြခင်းတည်းဟေူသာ အသက် မ လတ်ွ ိင်ုဟု ထင်
ရ၍၊ မခံ ိင်ုေအာင်အတိင်ုး ထက်
အလနွ် ေလး ေသာ ဆင်းရဲခံရေကာင်း ကုိ သင် တို့မ သိဘဲ ေနေစြခင်းငှာငါ တို့ အလို
မ ှိ။ 9 ငါ တို့သည်မိမိ ကုိယ်ကုိအစ ်မ ကုိးစား ဘဲ၊ ေသ
ေသာသူ တို့ ကုိ ထေြမာက် ေစေတာ်မူေသာ ဘုရားသခင် ကုိ ကုိးစားမည်အေကာင်း
ေသ ေစဟစီုရင် ြခင်းကုိ ကုိယ်တိင်ု ခံရသက့ဲသို့ ြဖစ် ၏။ 10 ထုိဘုရားသခင် သည် ငါ
တို့ ကုိထုိမျှေလာက် ကီးစွာ ေသာ ေသ
ေဘးမှ
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ကယ်လွှတ် ေတာ်မူ ပီ။ ယခု၌ လည်း
ကယ်လွှတ် ေတာ်မူေသး၏။ 11သင် တို့သည်ကူညီ ၍
ငါ တို့အဘို့ ဆုေတာင်း လျှင်၊ ေနာက်၌လည်း ကယ်လွှတ်ေတာ်မူလတံ့ဟု ငါတို့သည်
ယုံကည်ေမျှာ်လင့် ြခင်း ှ ိ၏၊ ထုိသို့ ြဖစ်လျှင်အများ ေသာ သူတို့သည် ကူညီေသာ
အားြဖင့် ငါ တို့ ၌ ေရာက်ေသာ ေကျးဇူး ကုိ အများ ေသာသူတို့သည်ေထာက် ၍ ငါ
တို့အတက်ွ ေကျးဇူးေတာ်ကုိ ချးီမွမ်း ကလိမ့်မည်။ 12 ငါ တို့ ဝါ ကား ဝမ်းေြမာက်ြခင်း
အေကာင်း
ဟမူူကား၊ ေလာကီ
ပညာ ကုိအမီှမ ြပ ၊ ဘုရားသခင် ၏ ေကျးဇူး ေတာ်ကုိ အမီှြပ ၍
လျစ်လျ ေသာစိတ် ှင့်၎င်း ၊ ဘုရားသခင် အလိုေတာ် ှိေသာကည်ြဖ ြခင်း ှင့်၎င်း၊
ငါ တို့သည်ဤေလာက ၌
ကျင့် ကံြပ မူ ၍ သင် တို့ဆီမှာ လည်း
ထုိသို့ အထူးသြဖင့် ကျင့် ကံ ြပ မူ သည် ဟု ကုိယ် ကုိ ကုိယ် သိ ေသာ စိတ်သည်
သက်ေသခံ သတည်း။ 13သင် တို့သည်ဖတ် ၍
ဝနခံ် ေသာအရာ မှတပါး ၊ 14အြခား ေသာအရာကုိ ငါတို့သည် ေရး
၍ ေပးလိက်ုသည်မ ဟတ်ု။ သင် တို့သည် သခင်
ေယ ှု ခရစ် ေန ့
၌
ငါတို့၏ဝါကား ဝမ်းေြမာက်ြခင်း အေကာင်း ြဖစ်
သက့ဲသို့ ၊ ငါ တို့သည်သင် တို့၏ ဝါကားဝမ်းေြမာက်ြခင်း အေကာင်းြဖစ်သည်ဟု
သင်တို့သည်ငါ တို့ ကုိ အနည်းငယ် အားြဖင့် ဝနခံ်သည်အတိင်ုး
အစ ် ဝနခံ် ကလိမ့်မည်ဟု ငါတို့သည် ေြမာ်လင့် လျက် ေနက၏။ 15အစ ်ဝနခံ်မည်
ဟု ငါသေဘာကျ လျက် ှိ၍ ၊ သင်တို့သည်တဖန်
ဆုေကျးဇူး ေတာ်ကုိခံရ ေစြခင်းငှာ ငါ သည်သင် တို့ဆီသို့ အရင် လာ မည်ဟု အ ကံ
ှိ ၏။ 16သင် တို့အနားမှာေ ှာက် ၍
မာေကေဒါနိ ြပည်သို့ သွား ပီးလျှင်၊ တဖန် မာေကေဒါနိ ြပည်မှ
သင် တို့ ေနရာသို့
လာ ၍ ၊ ယုဒ
ြပည်တိင်ုေအာင် သင် တို့ ပို့ ြခင်း ေကျးဇူးကုိ ခံမည်ဟုအ ကံ ှိ၏။ 17 ထုိသို့ အ ကံ
ှိ ေသာအခါ လျှပ်ေပါ် ေသာ စိတ် ှိ သေလာ။ သို့ မဟတ်ု ငါ ့ စကားမှာ ဟတ်ုမှန် ၏၊
ဟတ်ုမှန် ၏ဟ၍ူ၎င်း ၊ မ
ဟတ်ုမမှန၊် မ
ဟတ်ုမမှနဟ်၍ူ၎င်း၊ ြဖစ် ေစြခင်းငှာ ငါ ကံစည် ေသာအရာ ကုိ ဇာတိ
ပကတိ အတိင်ုး
ကံစည် သေလာ။ 18 ဘုရားသခင် သည် သစ္စာ
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ှင့်ြပည့်စုံေတာ်မူသက့ဲသို့ ၊ သင် တို့ ဆီသို့ ငါ တို့ ေပးလိက်ုေသာ စကား
သည် ဟတ်ုမှန် ၏ ဟ၍ူ၎င်း ၊ မ
ဟတ်ုမမှန် ဟ၍ူ၎င်း၊ မ
ဆုိလို ။ 19 ငါ မှစ၍ သိလာွ ု ှင့်
တိေမာေသ တို့သည် သင် တို့အား ေဟာေြပာ ေသာ ဘုရားသခင် ၏သား ေတာ် ေယ ှု
ခရစ် သည် ဟတ်ုမှန် ဟ၍ူ၎င်း ၊ မ
ဟတ်ုမမှနဟ်၍ူ၎င်းမ ဆုိလို ဘဲ၊ ကုိယ်ေတာ် မှာ
ဟတ်ုမှန် ဟ၍ူ သာဆုိလို သတည်း။ 20 ထုိသခင်မှာ ဘုရားသခင် ၏ ဂတိ
ေတာ် ှိသမျှ
တို့သည် ငါ တို့ အားြဖင့် ဘုနး် အသေရေတာ်ကုိထင် ှားေစြခင်းအလိုငှာ၊ ဟတ်ုမှန်
၏ဟ၍ူ၎င်း ၊ အာမင် ဟ၍ူ၎င်းြဖစ် သတည်း။ 21သင် တို့ ှင့် ငါ တို့ ကုိ ခရစ်ေတာ် ၌
တည် ေစ၍
ဘိသိက် ေပးေသာ သူ
ကား၊ ဘုရားသခင် ြဖစ်သတည်း။ 22 ထုိဘုရားသခင် သည် ငါ တို့ ကုိတံဆိပ် ခတ်၍
ငါ တို့ စိတ် ှလံးုထဲ၌ ဝိညာ ် ေတာ်တည်းဟေူသာစားရန် ကုိသွင်းေပး ေတာ်မူ၏။

23 ငါ သည်သင် တို့ ကုိ သနား
ေသာေကာင့် သာ ယခု
တိင်ုေအာင်ေကာရိနသု္ မိ သို့ မ လာ ဟု ငါ စိတ် ဝိညာ ် ဘက်၌
ဘုရားသခင် ကုိ ငါတိင်ုတည် ၏။ 24 ထုိသို့ ဆုိေသာ်လည်း၊ ငါတို့သည်သင် တို့၏
ယုံကည် ြခင်းကုိ အစုိးရ
သည်မ ဟတ်ု။ သင် တို့၏ ဝမ်းေြမာက် ြခင်းအေကာင်း ကုိ ကူမ
၍သာြပ က၏။ အဘယ်ေကာင့် နည်းဟမူူကား၊ ယုံ ကည် ြခင်းအားြဖင့သ်င်တို့သည်
တည် ိင်ု က၏။

2
1 ထုိမှတစ်ပါး၊ ဝမ်းနည်း ြခင်း ှင့်တကွ သင် တို့ဆီသို့ ေနာက် တဖန် ငါ မ လာ ဟု ငါ
စိတ်ြပ ာနး် ခ့ဲ ပီ။ 2အေကာင်းမူကား ၊ ငါ သည်သင် တို့ ကုိ ဝမ်းနည်း ေစလျှင် ၊ ထုိသို့
ဝမ်းနည်း ေစေသာသူ ကုိမှတပါး
အဘယ်သူ သည် ငါ ့ ကုိ ဝမ်းေြမာက် ေစ မည် နည်း။ 3 ငါ ဝမ်းေြမာက် ြခင်း၏
အေကာင်းသည် သင် တို့ ှ ိသမျှ ၏ ဝမ်းေြမာက် ြခင်းအေကာင်း ြဖစ် သည်ကုိ ငါ
သေဘာကျသည်ြဖစ်၍၊ ငါေရာက် ေသာအခါ ငါကုိ့ ဝမ်းေြမာက်ေစအပ်ေသာသူတို့သည်
ဝမ်းနည်းြခင်းအေကာင်းကုိ မြပ ေစြခင်းငှာ၊ အထက်စာကုိ ငါေရး ၍ ေပးလိက်ု၏။
4အလနွ် ည ိးငယ် ပူပန် ေသာစိတ် ှင့် မျက်ရည် အများ ကျလျက်၊ သင် တို့အား ငါေရး
၍ေပးလိက်ု၏။ သင်တို့ ကုိစိတ်နာ ေစြခင်းငှာ ငါေရးသည်မ ဟတ်ု။ ငါ သည် သင် တို့
အား အလနွ် ချစ် ေသာေမတ္တ ာစိတ်ကုိ သင်တို့ သိ
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ေစြခင်းငှာ ငါေရး၏။ 5တစ်စုံတစ်ေယာက် ေသာသူသည် ဝမ်းနည်း ြခင်းအေကာင်း
ကုိ ြပ သည်မှန်လျှင် ၊ သင်တို့ တင်ွ အချ ိ ေသာ သူတို့ အားြဖင့်သာ ငါ ့ ကုိ ဝမ်းနည်း
ေစ၏။ သင် တို့ ှ ိသမျှ ကုိ ကျပ်တည်း စွာမ စီရင်လိ။ု 6အများ ေသာသူတို့ စီရင်ေသာ
ဒဏ် သည်ထုိသူ ၏ အြပစ် ှင့် တန် ပီ။ 7 သို့ ြဖစ်၍ ထုိသို့ ေသာ သူသည် ဝမ်းနည်း
ြခင်းအား ကီး လျက်၊ မိနး်ေမာေတွေဝြခင်း မ ှိေစြခင်းငှာ၊ သင် တို့သည်ြခားနား ေသာ
အားြဖင့်သူ၏အြပစ် ကုိ လွှတ်၍ သူ့ကုိ ှစ်သိမ့် ေစြခင်းငှာြပ သင့်၏။ 8 ထုိေကာင့် သင်
တို့သည် သူ့
ကုိအမှနခ်ျစ် ကသည်ကုိ ထင် ှားစွာြပ မည်အေကာင်း ငါေတာင်းပန် ၏။ 9 ထုိမှတ
ပါး၊ သင်သည်အရာရာ ၌
နားေထာင် သည်၊ နားမေထာင်သည်ကုိ ငါသိ လိ၍ု၊ သင် တို့ ကုိ စုံစမ်း ေသာအားြဖင့်
အထက်က ေရး ၏။ 10အကင်သူ ၏အြပစ်ကုိ သင်တို့သည် လွှတ် ၏၊ ထုိသူ
၏အြပစ်ကုိ ငါသည်လည်း လွှတ်၏၊၊ အေကာင်းမူကား ၊ ငါ သည်တစ်စုံတစ်ေယာက်
ေသာသူ၏ အြပစ်ကုိ လွှတ်ဘူးလျှင် ၊ သင် တို့ ကုိေထာက် ၍ခရစ်ေတာ် ၏ အခွင့် ှင့်
လွှတ်ဘူး၏။ 11 သို့ မ ဟတ်ုလျှင် ၊ စာတန် သည် ငါတို့ ကုိ ိင်ု မည်ဟု စုိးရိမ်စရာ ှိ၏။
သူ
၏အ ကံအစည် များကုိ ငါတို့ သိ က၏။ 12 ထုိမှတစ်ပါး ၊ ခရစ်ေတာ် ၏ ဧဝံေဂလိ
တရားကုိ ေဟာြခင်းငှာ တေရာ မိ သို့
ငါေရာက် ၍၊ သခင် ဘုရား သည် ငါ ့အားတံခါး ကုိ ဖွင့် ေတာ်မူေသာအခါ၊ 13 ငါ ့ ညီ
တိတု ကုိ ငါ မ ေတွ့ ေသာေကာင့် စိတ် မ သက်သာ သြဖင့် ၊ ထုိသူ
တို့ ကုိအခွင့်ပန် ပီးမှမာေကေဒါနိ ြပည်သို့
ထွက်သွား ေလ၏။ 14 ငါ တို့သည် ခရစ်ေတာ် ှင့်အတူ ေအာင်ပဲွ ကုိအစ ် ခံေစြခင်း
ငှာ၎င်း၊ ထုိသခင် ကုိ သိ
ြခင်း၏ အေမွှးအ ကိ င် သည် ငါ တို့အားြဖင့် အရပ်ရပ် တို့ ၌
ှ ံြပား ေစြခင်းငှာ၎င်း၊ ြပ ေတာ်မူေသာဘုရားသခင် ၏ ေကျးဇူး ေတာ်ကုိ ချးီမွမ်း

ြခင်း ှ ိေစသတည်း။ 15အဘယ်သို့ နည်းဟူမူကား၊ ငါတို့သည် ကယ်တင် ေသာသူ တို့ ၌
၎င်း ၊ ဆုံး ှုံး ေသာသူ တို့ ၌ ၎င်း၊ ဘုရားသခင် အား ခရစ်ေတာ် ၏ အေမွှးအ ကိ င် ြဖစ်
က၏။ 16 ဆုံး ှုံးေသာသူ တို့ ၌ ကား၊ ေသ
ြခင်းတိင်ုေအာင် ေသြခင်း ၏အေမွှးအ ကိ င် ြဖစ်က၏။ကယ်တင်ေသာ သူတို့ ၌ကား၊
အသက် ှင်ြခင်းတိင်ုေအာင် အသက် ှင်ြခင်း၏ အေမွှးအ ကိ င် ြဖစ် က၏။ သို့ ြဖစ်၍
ဤ အမှုအရာ တို့ ှင့်
အဘယ်သူ ထုိက်တန် သနည်း။ 17 ဘုရားသခင် ၏ ှ တ်ကပတ် တရားေတာ် ကုိ
ေမှာက်လှန် ေသာ သူများ တို့ ှင့် ငါ တို့သည် မ တူ ဘဲ ကည်ြဖ ေသာ စိတ် ှိ၍
ဘုရားသခင် ၏ အလိေုတာ် ှင့်အညီ ၊ ဘုရားသခင် ေ ှ ေတာ်၌
ခရစ်ေတာ် ၏တရားကုိ ေဟာေြပာ က၏။
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3
1 ငါတို့သည် တဖန် ကုိယ်ကုိကုိယ် ချးီမွမ်း က သေလာ။ သို့ မဟတ်ု ချးီမွမ်း ေသာစာ
ကုိ သင် တို့ ထံသို့ သူတစ်ပါးေပးေစြခင်းငှာ၎င်း၊ သင် တို့သည်သူတစ်ပါးထံသို့ ေပးေစ
ြခင်းငှာ၎င်း၊ ငါတို့သည်အချ ိ ေသာသူက့ဲသို့ အလို ှ ိ က သေလာ။ 2သင် တို့သည် ငါ
တို့ စိတ် ှလံးုေပါ်၌ ေရး ထားေသာစာ၊ လူ
အေပါင်း တို့ သိ ၍
ဖတ် တတ်ေသာငါ တို့ စာ
ပင်ြဖစ် ကသတည်း။ 3အဘယ်သို့ နည်းဟမူူကား ၊ သင်တို့သည် မှင် ှင့် ေရး
ထားေသာ စာမ
ဟတ်ု။ အသက် ှင်ေတာ် မူေသာ ဘုရားသခင် ၏ ဝိညာ ် ေတာ် ှင့် ေရး၍ ၎င်း၊
ေကျာက် ြပား ေပါ်၌ မ ေရးဘဲ အသား
ှင့်ြပည့်စုံေသာ ှလံးု ြပား ေပါ်၌ ေရး၍ ၎င်း၊ ငါ တို့ ြပ စု ေသာ ခရစ်ေတာ် ၏စာ
ထင် ှား စွာြဖစ် က၏။ 4 ငါတို့သည် ခရစ်ေတာ် အားြဖင့် ဘုရားသခင့် ေ ှ ေတာ်၌
ထုိသို့ ေသာ
ယုံမှတ် စဲွလမ်းြခင်း ှ ိ ၏။ 5 သို့ ရာတင်ွ ငါ တို့သည်ကုိယ် တနခုိ်း ကုိအမီှြပ ၍၊ ကုိယ်
အလိအုေလျာက် တစ်စုံတစ်ခု ကုိ ကံစည် ြခင်းငှာတတ် ိင်ုသည်မ ဟတ်ု။ ဘုရားသခင်
ကုိအမီှြပ ၍သာ တတ် ိင်ုသည် ှင့်အညီ၊ 6 ပဋိညာ ် တရားသစ် ၏ ဆရာ
ြဖစ် ိင်ု ေသာ အစွမ်းသတ္တ ိကုိ ဘုရားသခင် သည် ငါ တို့အားေပးေတာ်မူ၏။ ထုိသို့ ဆုိ
ေသာ်ကျမ်းေဟာင်းတရား ကုိမ ဆုိလိ၊ု ဝိညာ ် ေတာ်တရားကုိဆုိလိ၏ု။ ကျမ်းေဟာင်း
တရား သည် အသက်ကုိသတ် တတ်၏။ ဝိညာ ် ေတာ်တရားမူကား
ှင် ေစတတ်၏။ 7 ထုိမှတစ်ပါး ေပျာက် တတ်ေသာ ေရာင်ြခည်တည်းဟေူသာေမာ

ေ ှ ၏မျက် ှာ မှ ထွက်ေသာေရာင်ြခည် ေကာင့် ၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့သည် သူ
၏မျက် ှာ ကုိ ေစ့ေစ့ မ ကည့် ှု ိင်ု သည်တိင်ု ေအာင် ၊ ေကျာက် ြပား ေပါ်၌
အက္ခရာတင် ၍ ေရး
ထားေသာေသြခင်း ၏တရား သည် ဘုနး် အာ ေုဘာ် ှင့်
ြပည့်စုံ သည်မှနလ်ျှင် ၊ 8 ထုိမျှမက
ဝိညာ ် ေတာ်တရား သည် ဘုနး် အာ ေုဘာ် ှင့်
အလနွ် ြပည့်စုံရ လိမ့်မည်မ ဟတ်ုေလာ။ 9အြပစ်စီရင်တတ် ေသာတရား သည် ဘုနး်
အာ ေုဘာ် ှိလျှင် ၊ ထုိမျှမက ေြဖာင့်မတ် ေစတတ်ေသာ တရား
သည် ဘုနး်အာ ေုဘာ် ှင့် သာ၍
ကယ်ဝြပည့်စုံ လိမ့်မည်။ 10 ေနာက်ြဖစ်ေသာဘုနး် သည် အလနွ် ြမတ် ေသာေကာင့်

၊ ဘုနး် ှ ိဘူးေသာ အရာ
သည် ဘုနး် ကွယ် လျက် ှိ၏။ 11 ပယ် ှင်း ရေသာအရာ သည် ဘုနး် ှ ိလျှင် ၊ တည်
ေန ေသာအရာ သည်သာ၍ ဘုနး် ှ ိလိမ့်မည်။ 12 ထုိသို့ ေသာ ယုံကည်ေြမာ်လင့် ြခင်း ှ ိ
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သည်ြဖစ်၍ ငါတို့သည် ထိမ်ဝှက် ြခင်း အလျှင်းမ ှိ။ အတည့အ်လင်း ေဟာေြပာ က၏။
13 ပယ် ှင်း ေသာအရာ ၏အဆုံး ကုိ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့သည် ေစ့ေစ့
မ ကည့် ှုေစြခင်းငှာ ေမာ ှ
သည် မိမိ
မျက် ှာ ကုိ ဖုံးအပ်ု သက့ဲသို့ ငါတို့သည်မ ြပ က။ 14 သူ တို့ စိတ် ှလံးု သည် မုိက်မဲ
လျက် ှိ၍ ၊ ယခု
တိင်ုေအာင် ဓမ္မကျမ်းစာ ကုိ ဖတ် ကေသာအခါ
အနက် အဓိပ္ပါယ်သည် ဖုံးအပ်ု လျက် ှိ၏။ အေကာင်းမူကား ၊ ခရစ်ေတာ် အားြဖင့်
သာ ထုိဖုံးအပ်ုြခင်း အေကာင်းကုိ ပယ် ှင်း ရ၏။ 15ယခု တိင်ုေအာင် လည်း ၊ ေမာ ှ
၏ကျမ်းစာကုိ ဖတ် ကေသာအခါ ၊ သူ
တို့ စိတ် ှလံးုသည် ဖုံးအပ်ု လျက် ှိ ေသး၏။ 16 သို့ ေသာ်လည်း သခင် ဘုရားထံ
ေတာ်သို့
ေြပာင်းလဲ ေသာအခါ ၊ ထုိဖုံးအပ်ုြခင်း အေကာင်းကုိ ပယ် ှင်း လိမ့်မည်။ 17သခင်
ဘုရားဟဆုိုေသာ်ဝိညာ ် ေတာ်တရားကုိ ဆုိလို
သတည်း။ သခင် ဘုရား၏ ဝိညာ ် ေတာ်တရားသည် လွှတ် ြခင်းချမ်းသာကုိ ေပး
တတ်၏။ 18 ငါ တို့ ှ ိသမျှ သည် မျက် ှာ ဖုံးကုိဖွင့် လျက် မှန် ကုိ ကည့်သက့ဲသို့ ၊ သခင်
ဘုရား၏ ဘုနး် အသေရေတာ်ကုိ ကည့်ြမင်၍၊ ဝိညာ ်ေတာ်တရား ၏ အ ှင် သည်
ေရာင်ြခည် ေတာ်ကုိ လွှတ်ေတာ်မူသည့်အတိင်ုး ၊ ငါတို့သည် ဘုနး် အသေရ တိးုပွား၍
ပုံ
သ ာနေ်တာ် ှင့်အညီ ေြပာင်းလဲ ြခင်း ှ ိရ က၏။

4
1 ထုိေကာင့် ငါတို့သည် ထုိသို့ ေသာ
တရား ၏ အမှုကုိေဆာင်ရွက် ေသာသူြဖစ်၍၊ က ုဏာ
ေကျးဇူးေတာ်ကုိ ခံရသည် ှင့အ်ညီ ၊ အားေလျာ့ စိတ်ပျက်ြခင်း ှင့် ကင်းလတ်ွ က၏။

2 ဆိတ်ကွယ် ရာအရပ်၌ြပ ေသာ ှက်ဘွယ် ေသာ အမှုများကုိပယ် က၏။ ပရိယာယ်
ကုိမ သုံး ၊ ဘုရားသခင် ှ တ်ကပတ် တရားေတာ်ကုိထိမ်ဝှက် ေမှာက်လှန်ြခင်းမ ှိ။
သမ္မာတရား
ကုိအတည့်အလင်း ေဖာ်ြပ ၍ ၊ ဘုရားသခင့် ေ ှ ေတာ်၌ လူ
အေပါင်း တို့၏ စိတ် အထင်အတိင်ုး ချးီမွမ်းဘွယ်ေသာ အကျင့ဓ်ေလကုိ့ ကျင့် က၏။

3 ငါ တို့ေဟာေြပာေသာ ဧဝံေဂလိ
တရားသည် ဖုံးအပ်ု လျက် ှိ လျှင် ၊ ဆုံး ှုံး ြခင်းသို့ ေရာက်ေသာ သူ
တို့အားသာ ဖုံးအပ်ု လျက် ှိ ၏။ 4 ထုိသို့ မယုံကည် ေသာသူ တို့ကား၊ ဘုရားသခင်
၏ ပုံသ ာန် ေတာ် တည်းဟေူသာ ခရစ်ေတာ် ၏ ဘုနး် အသေရ ှင့်ြပည့်စုံေသာ ဧဝံ
ေဂလိ
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တရား၏ အေရာင် သည် အလင်း ကုိမ ေပးေစြခင်းငှာ၊ ဤ
ေလာက ကုိ အစုိးရေသာ ဘုရား
သည်သူ တို့၏ ဉာဏ် မျက်စိကုိကွယ် ေစ၏။ 5 ငါတို့သည်ကုိယ် အေကာင်း ကုိ
ေဟာေြပာ ကသည်မ ဟတ်ု။ ေယ ှု ခရစ် သည် သခင် ြဖစ်ေတာ်မူေကာင်း ကုိ၎င်း
၊ ငါတို့သည်ေယ ှု အတက်ွ
သင် တို့၏ ကျွန် ြဖစ်ေကာင်းကုိ၎င်း ေဟာေြပာ က၏။ 6 ေမှာင်မုိက် ထဲက အလင်း
ထွနး်လင်း မည်အေကာင်း
မိန ့် ေတာ်မူေသာဘုရားသခင် သည်၊ ေယ ှု ခရစ် ၏ မျက် ှာ ၌ ထွနး်လင်းေသာ
ဘုရားသခင် ၏ ဘုနး် ေတာ်ကုိသိ ေသာ ဉာဏ်၏အေရာင် ကုိေပးလိေုသာငှာ၊ ငါ တို့ စိတ်
ှလံးုထဲ၌ အလင်းကုိ ထွနး်လင်း ေစေတာ်မူ၏။ 7 သို့ ေသာ်လည်း တနခုိ်း ေတာ်၏ဂုဏ်
သေရ သည် ငါ တို့ ှင့် မ ဆုိင်၊ ဘုရားသခင် ှင့် ဆုိင် မည်အေကာင်း ၊ ထုိ
ဘ ာ သည်ေြမ အိးု ထဲမှာ ထည့်ထားလျက်ငါတို့ ၌ ှိ ၏။ 8 ငါတို့သည်အမျ ိးမျ ိ း
ေသာ ေ ှာင့် ှက် ြခင်းကုိ ခံရ
ေသာ်လည်း ၊ အကျ ိး နည်းြခင်းသို့ မ ေရာက်။ မ
ကံစည် ိင်ုေအာင် ှိ ေသာ်လည်း စိတ် မ ပျက်။ 9 ညင်းဆဲ ြခင်းကုိခံရေသာ်လည်း

ဆုံး ှုံး ြခင်းမ ှိ။ ေအာက် သို့ လဲှြခင်းကုိခံရေသာ်လည်း ဆုံး ရာသို့ မ ေရာက်။ 10သခင်
ေယ ှု သည် အသက် ှင်ေတာ်မူေကာင်း ကုိ ငါ တို့ ကုိယ်ခနဓ္ါ ၌
ထင် ှား ေစြခင်းငှာ ။ ေယ ှု ၏ ေသ
ေတာ်မူြခင်းကုိအစ ်မြပတ် ငါတို့၏ ကုိယ်ခနဓ္ါ ၌
ေဆာင် ရက၏။ 11 အဘယ်သို့ နည်းဟူ မူကား၊ ေယ ှု သည်အသက် ှင်ေတာ် မူ
ေကာင်း ကုိ၊ ငါ တို့၏ေသ တတ်ေသာ ခ ္ဓာ
ကုိယ်၌
ထင် ှား ေစြခင်းငှာ ၊ ငါ တို့သည်အသက် ှင်စ ်တင်ွေယ ှု ေကာင့် ေသ ြခင်းလက်
သို့
အစ ် အပ် ှံ ြခင်း ကုိ ခံရက၏။ 12 သို့ ြဖစ်၍ ေသ ြခင်းတရားသည် ငါ တို့ ၌ ြပ ြပင်
တတ်၏။ သင် တို့ ၌ ကား ၊ အသက် ှင်ြခင်းတရားသည် ြပ ြပင်တတ်၏။ 13 ထုိသို့ ေသာ
ယုံကည် ြခင်းစိတ် ှိ သည်ြဖစ်၍ ၊ ငါသည်ယုံကည် ေသာေကာင့်
မတ်ဆုိ ၏ဟု ကျမ်းစာ လာ သည် ှင့်အညီ ၊ ငါ တို့သည် ယုံကည် ြခင်း စိတ် ှိ

ေသာေကာင့်
မတ်ဆုိေဟာေြပာ က၏။ 14သခင် ေယ ှု ကုိ ထေြမာက် ေစေတာ်မူေသာသူ သည်

ေယ ှု အားြဖင့် ငါ တို့ ကုိလည်း
ထေြမာက် ေစ၍ ၊ သင် တို့ ှင့်အတူ အထံေတာ်၌
သွင်းေတာ်မူမည်ဟု ငါတို့ သိ က၏။ 15 အများ ေသာသူတို့သည် ေကျးဇူးေတာ်ကုိ
ချးီမွမ်း သည် ှင့်၊ ထုိ ကယ်ဝ ေသာေကျးဇူးေတာ် သည် ဘုရားသခင် ၏ ဘုနး် အသေရ
ေတာ်ကုိ ထင် ှား ေစမည် အေကာင်း ၊ ခပ်သိမ်း ေသာ အရာတို့သည် သင် တို့အဘို့ အ
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လို့ ငှာြဖစ်သတည်း။ 16 ထုိေကာင့် ငါတို့သည် အားေလျာ့ စိတ်ပျက်ြခင်း ှင့် ကင်းလတ်ွ
က၏။ ငါ တို့၏ြပင် လူ သည် ေဖာက်ြပန် ပျက်စီးြခင်းသို့ ေရာက်ေသာ်လည်း ၊ အတင်ွး
လမူူကား
တစ်ေန ့ထက် တစ်ေန ့ ြပ ြပင် ြခင်းကုိခံရ၏။ 17 အေကာင်းမူကား ၊ မျက်ေမှာက်
၌ထင် ှား ေသာ အရာ
တို့သည် ခဏ
သာတည်၍
မ ထင် ှား ေသာအရာ
တို့သည် အစ ်အ မဲ တည်ေကာင်းကုိ ငါ တို့သည် ေထာက်လျက်၊ ထင် ှား ေသာ
အရာ
တို့ ကုိ မ
ကည့်မမှတ်ဘဲ မ
ထင် ှား ေသာအရာ တို့ ကုိ ကည့်မှတ်စ ်အခါ၊ 18ယခုခဏ ခံရ၍
ေပါပ့ါး ေသာ ဆင်းရဲ ြခင်းဒကု္ခသည် အတိင်ုး ထက်အလနွ် ကီးြမတ် ေလးလံ ေသာ
နစိ္စ
ထာဝရဘုနး် အသေရကုိ ငါ တို့အဖို့ ြဖစ် ေစတတ်၏။

5
1ယာယီတဲ ြဖစ်ေသာ ငါ တို့ေြမ အိမ် သည်ပျက် လျှင် ၊ ေကာင်းကင် ဘုံ၌
လလူက် ြဖင့်မလပ်ုဘဲ၊ ဘုရားသခင် ဖနဆ်င်း ေတာ်မူေသာ နစိ္စ
ထာဝရအိမ် ှိ ေ ကာင်း ကုိ ငါတို့ သိ က၏။ 2 ငါ တို့သည် ေြမ အိမ်၌ ှိစ ်တင်ွ၊
ေကာင်းကင် အိမ် ထဲသို့
ဝင်စား ြခင်းငှာအလနွေ်တာင့်တလိခုျင် ေသာ စိတ် ှိ၍၊ ညည်းတာွးြမည်တမ်း လျက်
၊ ေနက၏။ 3 ထုိသို့ ဝင်စားလျှင်
ေနရာမ့ဲ ြဖစ်မည် မ ဟတ်ု။ 4ဤတဲ ၌ ေန ေသာ ငါ တို့သည် ေလး
ေသာဝနကုိ် ထမ်း၍
ညည်းတာွးြမည်တမ်း က၏။ ေနရာထဲက ထွက် ချင် ေသာေကာင့်
ညည်းတာွးသည် မဟတ်ု ။ ေသ
တတ်ေသာအရာကုိ အသက် ှင်ြခင်း၌
ဆုံး ှုံး ေစြခင်းငှာ ၊ မဲေသာေနရာထဲသို့ ဝင်စား ချင်ေသာေကာင့် ညည်းတာွး က၏။

5 ထုိသို့ ေသာ အကျ ိး ကုိခံေစြခင်းငှာငါ တို့ ကုိ ြပင်ဆင် ေသာသူ ကား ၊ ဘုရားသခင် ေပ
တည်း။ ထုိဘုရားသခင် သည် ဝိညာ ် ေတာ်တည်းဟေူသာစားရန် ကုိ ငါ တို့အား ေပး
ေတာ်မူ ပီ။ 6 ထို့ ေကာင့် ငါတို့သည် ကုိယ်ခနဓ္ါ ၌
ေန မဲေနစ ်ကာလ ၊ သခင်ဘုရား ှင့် ကွာေဝးရာအရပ်၌ ေနသည်ကုိ ငါတို့သည်သိ
လျက် ၊ 7အစ ် ရဲရင့ေ်သာစိတ် ှိ က၏။ မျက်ေမှာက် မ ြမင်ဘဲ ယုံကည် ေမျှာ်လင့ြ်ခင်း
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ှ ိသည်အတိင်ုး ၊ ငါတို့သည် ကျင့်ေဆာင် ြပ မူသည်ြဖစ်၍၊ 8 ကုိယ်ခနဓ္ါ ှင့် ကွာေဝး
ရာအရပ်သို့ သွား၍ ၊ သခင်ဘုရား ထံေတာ်၌
ေန မဲ ေနြခင်းငှာ အလို ှ ိ လျက် ၊ ရဲရင့် ေသာစိတ် ှင့်ြပည့်စုံ က၏။ 9 ထို့ ေကာင့် ငါ
တို့သည် ေန မဲအရပ်၌ ေန
သည် ြဖစ်ေစ ၊ ကွာေဝး ရာအရပ်၌ေနသည်ြဖစ်ေစ ၊ သခင်ဘုရား ှစ်သက် ေတာ်မူ
ေသာ သူ
ြဖစ် ြခင်းငှာေစတနာစိတ် ှိ၍
ကိ းစားအားထုတ် က၏။ 10 အေကာင်းမူကား၊ ငါ တို့ ှ ိသမျှ သည် ကုိယ်ခနဓ္ါ

၌ကျင့် ေသာအကျင့် ၊ ေကာင်း မေကာင်း ှ ိသည်အတိင်ုး
အကျ ိးအြပစ် ကုိ အသီးအသီး
ခံ ြခင်းငှာ ၊ ခရစ်ေတာ် ၏တရားပလ္လ င် ေ ှ ၌ ေပါ်လာ ရ ကမည်။ 11 သို့ ြဖစ်၍ သခင်
ဘုရား ှင့်ဆုိင်ေသာေကာက်မက် ဖွယ်ေသာ အေကာင်းအရာတို့ ကုိ ငါတို့သည် သိ
လျှင်၊ လူ
များကုိ ှ ိးေဆာ် ေသွးေဆာင်ရသည်ြဖစ်၍ ၊ ဘုရားသခင် ေ ှ ေတာ်၌ ထင် ှား က၏။
သင် တို့၏စိတ် ေ ှ ၌
လည်း ထင် ှား ကသည်ဟု ငါထင်မှတ် ၏။ 12 ငါ တို့သည်သင် တို့ ေ ှ ၌ တစ်ဖန်
ကုိယ်ကုိကုိယ် ချးီမွမ်း ကသည်မ ဟတ်ု။ စိတ် သေဘာကုိမ ေထာက်၊ အေသွးအဆင်း
ကုိေထာက်၍
ဝါကား ေသာသူ တို့၏ စကားကုိ သင်တို့သည် ေချ ိင်ုမည်အေကာင်း ၊ ငါတို့ ေကာင့်
ဝါ ကား ြခင်းအခွင့် ကုိသာ
ေပး က၏။ 13 ငါတို့သည် သူ ူး
ြဖစ်လျှင်
ဘုရားသခင် အဘို့
ြဖစ်က၏။ စိတ်ေကာင်းေသာသူြဖစ်လျှင်
သင်တို့ အဘို့ ြဖစ် က၏။ 14 အေကာင်းမူကား ၊ တစ်ေယာက် ေသာသူသည် လအူ
ေပါင်း တို့အတက်ွ ေကာင့် အေသခံ
သည်မှနလ်ျှင် ၊ 15လအူေပါင်း တို့သည် ေသ
လျက်ေန ကသည် ဟ၍ူ၎င်း ၊ အသက် ှင်ေသာသူ တို့သည် တဖန်ကုိယ် အလို သို့
လိက်ု၍ မ
ှင်၊ သူ
တို့အတက်ွ ေကာင့် အေသခံ
ပီးမှ ထေြမာက် ေတာ်မူေသာ သူ
၏အလိသိုု့ လိက်ု၍
ှင်ေစ
မည်အေကာင်း ၊ လအူေပါင်း တို့အတက်ွ ေကာင့် အေသခံ
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ေတာ် မူသည်ဟ၍ူ၎င်း၊ ငါ တို့သည်သေဘာထား လျက်၊ ခရစ်ေတာ် ၏ချစ် ြခင်း
ေမတ္တ ာေတာ်သည် ငါတို့ ကုိ အ ိင်ုအထက်ေသွးေဆာင်၏။ 16 သို့ ြဖစ်လျှင် ၊ ယခု
မှစ၍ ငါ တို့သည် ဇာတိ
အမျ ိးကုိေထာက် ၍ အဘယ်သူ ကုိမျှမသိ မမှတ်။ ဇာတိ
အမျ ိးကုိေထာက် ၍ ခရစ်ေတာ် ကုိ အထက်က
သိမှတ် ေသာ်လည်း ၊ ယခု
မှစ၍ ထုိသို့ ေသာသိမှတ် ြခင်းမ ှိ။ 17လူ မည်သည်ကား ၊ ခရစ်ေတာ် ၌ ှိလျှင်
အသစ်
ြပ ြပင် ေသာသတ္တ ဝါြဖစ်၏။ ေဟာင်း ေသာအရာ တို့သည်ေြပာင်းလဲ ၍
ခပ်သိမ်း ေသာအရာတို့သည် အသစ် ြဖစ် က ပီ။ 18 ထုိသို့ ြဖစ်ေသာ်ဘုရားသခင် ၏
တနခုိ်းေတာ်အားြဖင့်ြဖစ် က၏။ ဘုရားသခင် သည် ေယ ှုခရစ်
အားြဖင့် ငါ တို့၏ရနကုိ် ငိမ်းေစ၍
ကုိယ်ေတာ် ှင့် မိသ္သဟာယဖွ့ဲ ေစေတာ်မူ၏။ ထုိမိဿဟာယ တရား ကုိ ေဟာရ
ေသာ အခွင့်အရာကုိ ငါ တို့ ၌အပ်ေပး ေတာ်မူ၏။ 19 ထုိတရား ဟူမူကား၊ ဘုရားသခင်
သည် ခရစ်ေတာ် အထဲ ၌ ှိ ေနလျက်၊ ေလာကီသား
တို့၏ အြပစ် များ ကုိ မှတ် ေတာ်မ မူ၊ ရနကုိ် ငိမ်းေစ၍ ကုိယ်ေတာ် ှင့် မိဿဟာယ
ဖွ့ဲေစေတာ်မူ၏။ ထုိမိဿဟာယ တရား ကုိလည်း
ငါ တို့ ၌ အပ်ေပး ေတာ်မူ၏။ 20 ထို့ ေကာင့် ငါတို့သည်ခရစ်ေတာ် ၏ သံတမန်ြဖစ်
က၏။သင်တို့သည်ရန် ငိမ်း၍ ဘုရားသခင် ှင့် မိဿဟာယ ဖွ့ဲ ကေလာဟ့ု ဘုရားသခင်
သည် ငါ တို့အားြဖင့် ှ ိးေဆာ်ေသွးေဆာင် ေတာ်မူသက့ဲသို့ ၊ ငါတို့သည် ခရစ်ေတာ် ၏
ကုိယ်စားြဖစ်၍သင်တို့ ကုိ ေတာင်းပန် ေသွးေဆာင် က၏။ 21 အဘယ်ေကာင့်နည်းဟူ
မူကား၊ ဘုရားသခင်သည်အြပစ် ှင့် ကင်းစင် ေသာသူ ကုိ ငါ တို့ အတက်ွ ေကာင့်
အြပစ် ှိ ေသာသူြဖစ် ေစေတာ်မူ၏။ အေကာင်းမူကား ၊ ငါ တို့သည်ထုိသူ အားြဖင့်
ဘုရားသခင် ေ ှ ေတာ်၌
ေြဖာင့်မတ် ေသာသူြဖစ် မည်အေကာင်းတည်း။

6
1သင် တို့သည် ဘုရားသခင် ၏ေကျးဇူး ေတာ်ကုိ အကျ ိးမ့ဲ မ ခံ က ှင့်ဟု ငါတို့သည်
အမှု ေတာ်ကုိ ေဆာင်ရွက်ေသာသူချင်းြဖစ်၍သင်တို့ ကုိ ှ ိးေဆာ်ေသွးေဆာင် က၏။
2 ဗျာဒိတ် ေတာ် အချက်ဟူမူကား ၊ ှစ်သက် ဖွယ်ေသာအချနိ် ၌ သင် ၏စကားကုိ ငါ
နားေထာင် ပီး။ ကယ်တင် ရာေနရ့က် ကာလ၌
သင့် ကုိ ငါမစ ပီဟု လာသည် ှင့်အညီယခုပင် ှစ်သက် ဖွယ်ေသာအချနိ်
ှ ိ၏။ ယခုပင် ကယ်တင် ရာ ေနရ့က် ကာလ ှိ ၏။ 3တရား ေဟာြခင်းအခွင့်အရာကုိ

အြပစ်တင် ြခင်း ှင့် ကင်းလတ်ွ စိမ့်ေသာငှာ ၊ ထိမိ
၍လဲစရာအေကာင်း တစ်စုံတစ်ခု ကုိ မျှ မြပ ။ 4ညင်းဆဲခံြခင်း ၊ ဆင်းရဲ ြခင်း၊ မ
လတ်ွ ိင်ုေသာ ေဘးဥပဒ် ှင့်ေတွ့ြခင်း၊ 5 အ ိုက်အပုတ် ခံြခင်း၊ ေထာင် ထဲ၌ေနြခင်း၊
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သူတစ်ပါး ုနး်ရင်းခတ် ြပ ြခင်း၊ အမှု ကုိလပ်ုေဆာင် ြခင်း ၊ မအိပ်ဘဲေစာင့် ေန ြခင်း၊
မွတ်သိပ် ြခင်းကုိ အလနွ် သည်းခံ လျက်၊ 6 စိတ် ှလံးုစင်ကယ် ြခင်း၊ ပညာ ှိ ြခင်း၊
စိတ် ှည် ြခင်း၊ ေကျးဇူး ြပ ြခင်း၊ သန ့် ှ င်း ေသာ ဝိညာ ် ေတာ်ကုိ ခံြခင်း၊ ချစ် ေယာင်
မေဆာင် အမှနခ်ျစ်ြခင်း၊ 7သမ္မာတရား ကုိေဟာ ြခင်း ဘုရားသခင် ၏ တနခုိ်း ေတာ်ကုိ
ြပြခင်း၊ ေြဖာင့်မတ် ေသာအကျင့်တည်းဟေူသာလက်နက် များကုိ လက်ျာဘက် လက်ဝဲ
ဘက်၌
ဝတ်ေဆာင်ြခင်းအားြဖင့်၎င်း ၊ 8အသေရ ထင် ှားြခင်း ှင့် ှုတ်ချ ြခင်း၊ ချးီမွမ်း ြခင်း
ှင့်
က့ဲရဲ ြခင်းကုိ ခံသြဖင့်၎င်း ၊ လှည့်စား ေသာသူ က့ဲသို့
ြဖစ်ေသာ်လည်း ၊ ဟတ်ုမှန် ေသာသူ၊ 9အဘယ်သူမျှမ သိေသာ သူက့ဲသို့
ြဖစ်ေသာ်လည်း ေကျာ်ေစာ ေသာသူ၊ အေသခံ
ေသာသူက့ဲသို့ ြဖစ်ေသာ်လည်း ၊ အသက် ှင်ေသာသူ၊ ဆုံးမ
ြခင်းကုိခံေသာသူက့ဲသို့ ြဖစ်ေသာ်လည်း ၊ အေသ
သတ်ြခင်း ှင့က်င်းလတ်ွ ေသာသူ၊ 10 ဝမ်းနည်း ေသာသူက့ဲသို့ ြဖစ်ေသာ်လည်း ၊ အစ ်
ဝမ်းေြမာက် ေသာသူ၊ ဆင်းရဲ ေသာသူက့ဲသို့ ြဖစ်ေသာ်လည်း ၊ လအူများ ကုိရ တတ်
ေစေသာသူ၊ ဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခု ကုိမျှ မပုိင် ေသာသူက့ဲသို့ ြဖစ်ေသာ်လည်း ၊ အလံးုစုံ
ေသာ သူတို့ ကုိ ပုိင် ေသာသူ ြဖစ်သြဖင့်၎င်း ၊ ဘုရားသခင် ခန ့ထ်ား ေတာ် မူေသာ
ဓမ္မဆရာ
မှနေ်ကာင်းကုိ အရာရာ
၌
ထင် ှား စွာြပ၏။ 11အချင်းေကာရိနသု္ လတိူု့ ၊ ငါ တို့ ှ တ် သည် သင် တို့အား
ဖွင့် လျက် ှိ၏။ စိတ် ှလံးုသည်လည်း ကျယ်ဝနး် ၏။ 12 ငါ တို့ ၌ သင်တို့သည်
ကျ ်းေြမာင်း သည် မ
ဟတ်ု။ ကုိယ် ေမတ္တ ာ
က ုဏာ၌ သာ
ကျ ်းေြမာင်း က၏။ 13 ငါတို့ ေကျးဇူးကုိဆပ် ြခင်းအလို့ ငှာ ကျယ်ဝနး် ေသာစိတ် ှိ
ကေလာ။့ ထုိသို့ ဆုိေသာ်ကုိယ်သား တို့ ကုိ ဆုိသက့ဲသို့
ငါဆုိ ၏။ 14 မယုံကည် ေသာသူတို့ ှင့်တွဲဖက်၍ ဆန ့က်ျင်ဘက်ြဖစ်ေသာ ထမ်းဘုိး
ကုိ မ
ထမ်း က ှင့်။ တရား
ေသာ အမှုသည် မတရား
ေသာအမှုကုိ အဘယ်သို့ လက်ခံ ိင်ုမည်နည်း။ အလင်း သည်ေမှာင်မုိက် ှင့်
အဘယ်သို့ ဆက်ဆံ ိင်ုမည်နည်း။ 15 ခရစ်ေတာ် သည်ေဗလျာလ ှင့်
အဘယ်သို့ သင့်တင့် ိင်ုမည်နည်း။ ယုံကည် ေသာသူသည် မယုံကည် ေသာသူ ှင့်
အတူ အဘယ်
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အကျ ိးအြပစ် ကုိ ခံရမည်နည်း။ 16 ဘုရားသခင် ၏ဗိမာန် ေတာ်သည် ုပ်တု တို့ ှင့်
အဘယ်သို့ စပ်ဆုိင် ရမည်နည်း။ ဘုရားသခင် မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ သူ
တို့တင်ွ ငါကျနိး်ဝပ် မည်။ သူတို့တင်ွလှည့်လည် ၍
သူ တို့၏ဘုရားသခင် ြဖစ် မည်။ သူ
တို့သည်လည်း
ငါ ၏လူ ြဖစ် ကလိမ့်မည်ဟု မိန ့် ေတာ် မူသည် ှင့်အညီ၊ သင် တို့သည် အသက်
ှင်ေတာ်မူေသာ ဘုရားသခင် ၏ ဗိမာန် ေတာ်ြဖစ် က၏။ 17 ထုိေကာင့် ၊ ထာဝရ
ဘုရားမိန ့် ေတာ်မူြပနသ်ည်ကား၊ သင်တို့သည်ထုိသူ တို့အထဲ မှ ထွက် ၍
အသီးအြခား ေနကေလာ။့ မ
စင်ကယ်ေသာအရာကုိလက် ှင့်မျှ
မတို့ က ှင့်။ ထုိသို့ ြပ လျှင်သင် တို့ ကုိငါ သည် လက်ခံ မည်။ 18သင် တို့၏အဘ ြဖစ်
မည်။ သင် တို့သည်လည်း
ငါ ၏သား သမီး ြဖစ် ကလိမ့်မည်ဟု အန ္တ
တနခုိ်း ှင့် ြပည့်စုံေသာထာဝရ ဘုရား မိန ့် ေတာ်မူ၏။

7
1 ထုိေကာင့် ချစ်သူ တို့ ၊ ထုိ
ဂတိ ေတာ်များ ှင့် ငါတို့သည်ဆုိင် ကသည်ြဖစ်၍၊ ကုိယ်ခနဓ္ါ ၏ အညစ်အေကး ၊
စိတ်ဝိညာ ် ၏အညစ်အေကး ှိသမျှ တို့ ှင့်
ကုိယ်ကုိကုိယ် ကင်းစင် ေစလျက်၊ ဘုရားသခင် ကုိ ေကာက်ရွ ံ ၍
သန ့် ှ င်း ြခင်းပါရမီ ှင့် ြပည့်စုံ ကကုနအံ်။့ 2 ငါ တို့ ကုိလက်ခံ ကေလာ။့ ငါတို့သည်
အဘယ်သူ ကုိမျှမြပစ်မှား ။ အဘယ်သူ ကုိမျှမယုိယွင်း ေစ၊ အဘယ်သူ ၏ဥစ္စာကုိမျှ
ပရိယာယ် အားြဖင့်မယူ။ 3သင်တို့ ကုိအြပစ်တင် ၍ ဤသို့ငါ ဆုိသည်မ ဟတ်ု။ သင်တို့
ှင့်အတအူသက် ှင်ြခင်းငှာ၎င်း ၊ ေသ
ြခင်းငှာ၎င်း၊ အလို ှ ိသည်တိင်ုေအာင် ၊ ငါ တို့သည် သင်တို့ ကုိချစ်က၏ဟု အထက်က
ငါေြပာ ခ့ဲ ပီ။ 4သင် တို့ေကာင့်
အလနွ် ရဲရင့်ြခင်း ှ ိ၏။ သင် တို့ေကာင့်
အလနွ် ကားဝါ ြခင်း ှ ိရ၏။ သက်သာ ြခင်း ှင့် ြပည့်စုံ ၏။ ညင်းဆဲ ြခင်းကုိ ခံေလ
ရာရာ
၌
အတိင်ုး ထက် အလနွဝ်မ်းေြမာက် ြခင်း ှ ိ၏။ 5 ငါ တို့သည် မာေကေဒါနိ ြပည်သို့
ေရာက် ေသာအခါ ၊ ကုိယ် ကာယ ငိမ်ဝပ် ြခင်း အလျှင်း မ ှိ၊ အရာရာ
၌
ည ်းဆဲ ြခင်းကုိ ခံ ကရ၏။ ြပင် ၌ ကား တိက်ုလှန် ြခင်း ှ ိ၏။ အတင်ွး ၌ကားစုိးရိမ်
ြခင်း ှ ိ၏။ 6 သို့ ေသာ်လည်း ှမ့်ိချ လျက် ှိေသာ သူတို့
ကုိ သက်သာ ေစေတာ်မူတတ်ေသာ ဘုရားသခင် သည်၊ တိတု
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ေရာက်လာ ေသာအားြဖင့် ငါ တို့ ကုိ သက်သာ ေစေတာ်မူ၏။ 7 တိတု ေရာက်လာ ြခင်း
အားြဖင့် သာ
သက်သာေစေတာ်မူသည်မ ဟတ်ု။ တိတု
သည် သင် တို့ဆီမှ ရေသာသက်သာ ြခင်းအားြဖင့် လည်း
သက်သာ ေစေတာ် မူ၏။ အဘယ်သို့ နည်းဟူ မူကား၊ သင် တို့၏ေတာင့်တ ြခင်း၊
ညည်းတာွး ြခင်း၊ ငါ ၏အကျ ိးအလို့ ငှာ ေစတနာ စိတ်အား ကီးြခင်း အေကာင်းအရာ
များကုိ သူသည်ငါ တို့အား ကားေြပာ ၏။ ထုိေကာင့်
ငါ သည်သာ၍ ဝမ်းေြမာက် ြခင်း ှ ိ၏။ 8အထက်ကေပးလိက်ုေသာစာ အားြဖင့် သင်
တို့ ကုိ ဝမ်းနည်း ေစေသာေကာင့် ၊ ငါသည်ယခင်အခါ၌ ေနာင်တ ှိေသာ်လည်း ယခု
အခါ၌ မ
ှိ။ အေကာင်းမူကား ၊ ထုိ
စာ သည်သင် တို့ ကုိ ခဏ
သာ ဝမ်းနည်း ေစသည် ကုိ ငါြမင် ၏။ 9သင်တို့ဝမ်းနည်း ေစေသာေကာင့်
ငါဝမ်းေြမာက်သည်မ ဟတ်ု။ ဝမ်းနည်း ေစ၍
ေနာင်တရ ေသာေကာင့်
ငါ ဝမ်းေြမာက် ြခင်း ှ ိ ၏။ ငါ တို့ အားြဖင့် သင် တို့၏ အကျ ိး အလျှင်း မပျက်
ရမည်အေကာင်း ၊ ဘုရားသခင် ၏ အလို
ေတာ် ှင့်အညီ ဝမ်းနည်း ေစ က၏။ 10 အဘယ်သို့ နည်းဟူမူကား၊ ဘုရားသခင် ၏
အလို
ေတာ် ှင့် ညီေသာ ဝမ်းနည်း ြခင်းသည် ကယ်တင် ြခင်း ှင့် ယှ ်ေသာေနာင်တ စိတ်
တည်းဟေူသာ၊ မ
ေြပာင်းလဲ ိင်ုေသာေနာင်တစိတ်ကုိ ြပ ြပင် တတ်၏။ ေလာကီ
ဝမ်းနည်း ြခင်းမူကား ၊ ေသ
ြခင်း ကုိ ြပ ြပင် တတ်၏။ 11 ဘုရားသခင် ၏အလို ေတာ် ှင့် ညီ ေသာ သင်တို့၏
ဝမ်းနည်း ြခင်းသည် သင် တို့ ၌ အဘယ်သို့ ေသာ သတိြပ ြခင်း၊ ကုိယ်အြပစ်ကုိေြဖ
ြခင်း၊ အမျက်ထွက် ြခင်း၊ ေကာက်ရွ ံ ြခင်း၊ အလနွေ်တာင့်တ ြခင်း၊ ငါ၏အကျ ိး အလို့
ငှာ စိတ် အား ကီးြခင်း၊ တရားသြဖင့်
ဒဏ်စီရင်ြခင်း တို့ ကုိ ြပ ြပင် သည်ကုိ ကည့် ှု ကေလာ။့ သင် တို့သည် ဤအမှု ၌
အြပစ်ကင်း သည်ကုိ အရာရာ
အားြဖင့် ထင် ှား ြပက ပီ။ 12 ထုိသို့ ှင့်အညီ၊ ငါသည်သင် တို့အား ေရး
၍ ေပးလိက်ုေသာအခါ ၊ ြပစ်မှား ေသာသူ ှင့် ြပစ်မှား ြခင်း ခံရေသာသူ
ကုိသာ
ေထာက်၍ ေရး
သည်မဟတ်ု။ သင် တို့အကျ ိးကုိငါ တို့သည် ဘုရားသခင် ေ ှ ေတာ်၌ ြပ စု
ချင်ေသာေစတနာစိတ် ှိေ ကာင်း ကုိသင် တို့အား
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ထင် ှား ေစြခင်းငှာေရးသတည်း။ 13 ထုိေကာင့် သင်တို့၏ သက်သာ ြခင်းအေကာင်း
အားြဖင့်၊ ငါတို့သည်လည်း သက်သာ ြခင်းသို့ ေရာက်သည် သာမက
၊ တိတု
၏ဝမ်းေြမာက် ြခင်းအေကာင်း အားြဖင့်သာ၍အလနွ် ဝမ်းေြမာက် က၏။ သင် တို့ ှ ိ
သမျှ သည် ထုိသူ
၏စိတ် ှလံးု ကုိ သက်သာ ဝမ်းေြမာက်ေစ ကသည် ြဖစ်၍ ၊ 14 အထက် ကငါသည်
သင် တို့ ကုိအေကာင်း ြပ ၍ ဝါကား ေသာ စကားကုိထုိသူ
အားေြပာ ပီးလျှင် ၊ ယခု ှက်ေကာက် ြခင်းမ ှိ။ ငါတို့သည် အရာရာ
၌
သင် တို့အား ဟတ်ုမှန် စွာေြပာ သည်နည်းတူ ၊ တိတု
ေ ှ ၌ ငါ
ဝါကား ေသာစကားသည်လည်း
မှန် ေသာစကားြဖစ် ေကာင်း ထင် ှား ၏။ 15သင်တို့သည် ေကာက်ရွ ံ တနုလ်ှုပ် ြခင်း
ှင့်
သူ တို့ လက်ခံ ၍ နားေထာင် ကသည်ကုိ သူ
သည် ေအာက်ေမ့ သြဖင့် ၊ သင် တို့ ကုိ ချစ် သနားြခင်းေမတ္တ ာက ုဏာစိတ် ှင့်
အလနွ် ြပည့်စုံ၏။ 16 ငါသည်အရာရာ ၌
သင် တို့ ကုိ ယုံ
ိင်ုေသာေကာင့်
ဝမ်းေြမာက် ြခင်း ှ ိ၏။

8
1 ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ ဘုရားသခင် သည် မာေကေဒါနိ ြပည်၌ ှိ ေသာ အသင်းေတာ် များ
တို့အားြပ ေတာ်မူေသာ ေကျးဇူး ေတာ်အေကာင်းကုိ ငါတို့သည်သင် တို့အား ကားေြပာ
က၏။ 2 ထုိအသင်းေတာ် တို့သည် ည ်းဆဲ ြခင်းအားြဖင့် များစွာ ေသာစုံစမ်း ြခင်းကုိ
ခံရေသာ်လည်း ၊ အလနွ် ကီး
ေသာ ဝမ်းေြမာက် ြခင်း ှင့် ၊ ဥစ္စာြပ နး်တီး ေသာ ဆင်းရဲ ြခင်းအေကာင်းသည်၊ သူ
တို့၏စွန ့် ကဲ ေပးကမ်း ြခင်း စည်းစိမ် ကုိ ြဖစ် ေစ၍ ကယ်ဝ ြပည့်စုံ၏။

3 အေကာင်းမူကား ၊ သူတို့သည်တတ် ိင်ု သမျှ ထက်မက၊ အလိအုေလျာက် စွန ့် ကဲ
ချင်ေသာ ေစတနာ စိတ် ှိ ကသည်ဟု ငါသည်သက်ေသခံ ၏။ 4 သူတို့အလှူဒါန ကုိ ငါ
တို့သည်ယူ၍
သူ တို့ ှင့် ကူညီလျက်၊ သန ့် ှ င်း သူတို့ အား လပ်ုေကျွး ြခင်း အမှု ကုိ ေဆာင်ရွက်
မည်အေကာင်း၊ သူတို့သည် တိက်ုတနွး် ေသွးေဆာင်ေသာ စကားများ အားြဖင့် ငါ တို့ ကုိ
ေတာင်းပန် က၏။ 5 ထုိသို့ ြပ ကေသာ်၊ ငါတို့ ေြမာ်လင့် သည်အတိင်ုး ထက်မကြပ ၍ ၊
ဘုရားသခင် ၏ အလို
ေတာ် ှင့်အညီေ ှးဦးစွာ သခင်ဘုရား ၌၎င်း ၊ ငါ တို့ ၌၎င်း၊ မိမိ
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တို့ ကုိမိမိတို့ လှူ က၏။ 6 ထုိေကာင့်
တိတု သည်သင် တို့ ၌
အဦး ြပ ှင့်သက့ဲသို့ ထုိ အလှူ ေကျးဇူးကုိ ပီးစီး ေစမည်အေကာင်း ၊ ငါ တို့သည်သူ့
ကုိေတာင်းပန် က၏။ 7 ထုိသို့ ှင့်အညီ သင် တို့သည် ယုံကည် ြခင်း၊ တရား
ေဟာြခင်း၊ ဉာဏ် ှိြခင်း၊ အမျ ိးမျ ိ း ေသာသတိ ှင့်ြပည့်စုံြခင်း၊ ငါ တို့ ကုိချစ် ြခင်းမှ
စေသာ အလံးုစုံ တို့ ှင့်
ကယ်ဝ ြပည့်စုံသည်ြဖစ်၍ထုိ ေကျးဇူး ှင့်လည်း
ကယ်ဝ ြပည်စုံြခင်းြဖစ်ေစသတည်း။ 8 ထုိသို့ ဆုိေသာ်၊ ပညတ် အားြဖင့် ငါ ဆုိသည်မ

ဟတ်ု။ အြခား ေသာသူ တို့၏ ကိ းစားအားထုတ်ြခင်း ကုိ အစဲွြပ ၍ ၊ သင် တို့၏ေမတ္တ ာ
သည် မှန် သည်မမှနသ်ည်ကုိ စုံစမ်း ေသာအားြဖင့်ဆုိသတည်း။ 9အေကာင်းမူကား ၊ ငါ
တို့သခင် ေယ ှု ခရစ် သည် စည်းစိမ် ှ ိ ေသာ်လည်း၊ ဆင်းရဲေတာ်မူြခင်း အားြဖင့်သင်
တို့သည်စည်းစိမ် ှ ိေစြခင်းငှာ ၊ သင် တို့အတက်ွ ေကာင့်
ဆင်းရဲ ြခင်းကုိခံေတာ်မူေသာ ေကျးဇူး ေတာ်ကုိ သင်တို့ သိ က၏။ 10ဤ အမှု၌ ငါ
သည် ကုိယ်သေဘာ ကုိြပ၏ ။ မ ှစ် ကပင် အဦး ြပ သည်သာမက ၊ ေစတနာစိတ် ှင့်
ြပည့်စုံေသာသင် တို့သည် ဤအမှု ကုိ ပီး ေစလျှင်
သာ၍ေကာင်း လိမ့်မည်။ 11 သို့ ြဖစ်၍ ၊ အထက်ကေစတနာ ှိသည် ှင့်အညီ ၊ ယခု
တင်ွသင်တို့သည် တတ် ိင်ု သည်အတိင်ုး ြပ ၍
ဤ အမှုကုိ ပီးစီး ေစကေလာ။့ 12အေကာင်းမူကား ၊ ေစတနာစိတ် သည် အသင့် ှ ိ
လျှင် ၊ မ
တတ် ိင်ု ေသာအမှုကုိမ ေထာက် ဘဲ၊ တတ် ိင်ုေသာအမှုကုိေထာက် ၍ ှစ်သက်ေတာ်
မူဘွယ် ြဖစ် ၏။ 13ဤအမှုအရာ၌ အြခား ေသာသူတို့သည် ချမ်းသာ ရ၍ သင် တို့သည်
ဆင်းရဲ ေစြခင်းငှာ ငါအ ကံ ှိသည် မ ဟတ်ု။ 14 များများ ရေသာသူ မ ပုိ ။ နည်းနည်း
ရေသာ သူ
မ လို ဟေူသာ ကျမ်း စကား ှင့်အညီ ၊ 15 15မျှ ြခင်းတရားကုိေထာက်၍ ၊ ယခု
၌
သင် တို့၏ စည်းစိမ် သည် သူ
တို့၏ဆင်းရဲ ကုိ မစသြဖင့် ၎င်း၊ ေနာင်၌
သူ တို့၏စည်းစိမ် သည် သင် တို့၏ဆင်းရဲ ကုိမစ သြဖင့်
၎င်း၊ အညီအမျှ ြဖစ်ေစ ြခင်းငှာ ငါအ ကံ ှိ၏။ 16 ထုိသို့ သင် တို့၏ အကျ ိးကုိြပ စု
ချင် ေသာ ေစတနာစိတ် ကုိ
ဘုရားသခင် သည် တိတု
အားလည်း ေပး
ေတာ် မူ ေသာ ေကျးဇူး ေတာ် ကီး လှ ေပ၏။ 17 ထုိ သူသည် ငါ တိက်ုတနွး် ေသာ
စကားကုိ နားေထာင် သည်သာမက ၊ အလနွ် ေစတနာစိတ် အား ကီး၍ သင် တို့ ဆီသို့
အလိအုေလျာက် သွား ၏။ 18 ဧဝံေဂလိ တရားကုိေဟာေြပာ၍
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အသင်းေတာ် အေပါင်း တို့ ၌
ချးီမွမ်း ြခင်းကုိခံရေသာညီ ကုိလည်း
တိတု ှင့်အတူ ငါတို့ ေစလွှတ် က၏။ 19 9ထုိ ညီ မူကား၊ သခင် ဘုရား၏ ဂုဏ်
အသေရေတာ်ကုိ၎င်း ၊ ကုိယ် ေစတနာစိတ် ကုိ၎င်း၊ ငါ တို့သည် ထင် ှားေစ၍၊ အသင်း
ေတာ် များ၏အလှူ ေကျးဇူးကုိ ြပ စု သည့်အမှု မှာ ငါ တို့ ှင့်အတူ သွား ေစြခင်းငှာ၊
အသင်းေတာ်တို့သည် ေရွးေကာက်၍ ခန ့ထ်ား ေသာသူ ြဖစ်သတည်း။ 20 ငါ တို့သည်
ထုိ
များစွာ ေသာ အလှူေကျးဇူးကုိ ြပ စု ရာတင်ွ အြပစ်တင် စရာအေကာင်း အလျှင်းမ
ှိေစြခင်းငှာသတိြပ က၏။ 21သခင် ေ ှ ေတာ်၌သာမက ၊ လတိူု့
ေ ှ ၌
တင့်တယ် ေလျာက်ပတ်ေသာ အကျင့် ကုိ ကံစည် က၏။ 22 ထုိသူ ှစ်ေယာက် ှင့်
အတအူြခားေသာညီ ကုိလည်း
ေစလွှတ် က၏။ ထုိညီ
မူကား၊ ငါ တို့သည်အရာရာ ၌
အဖနဖ်န် စုံစမ်း ၍သိသည်အတိင်ုးလံု့လ ြပ ေသာသူ ြဖစ် ၏။ယခု ၌သင် တို့ ကုိ
အလနွ် ယုံ ေသာေကာင့်သာ၍ လံု့လ ြပ ၏။ 23 တိတု သည်အဘယ်သို့ ေသာသူနည်း
ဟု တစ်စုံတစ်ေယာက်ေမးလျှင်ငါ ၏အေပါင်းအေဘာ် ြဖစ်၏။ သင် တို့ အမှုကုိငါ ှင့်
အတူေဆာင်ရွက်ေသာသူလည်း ြဖစ်၏။ အြခားေသာ ညီအစ်ကုိ တို့ မူကား၊ အဘယ်သို့
ေသာသူ နည်းဟေုမးလျှင်၊ အသင်းေတာ် များ၏ တမန် ြဖစ်က၏။ ခရစ်ေတာ် ၏ဘုနး်
အသေရလည်း ြဖစ် က၏။ 24 ထုိေကာင့် ၊ သင် တို့၏ချစ် ြခင်းေမတ္တ ာကုိ၎င်း ၊ ငါ
တို့သည်သင် တို့ေကာင့် ကားဝါ ြခင်းအေကာင်း ကုိ၎င်း၊ အသင်းေတာ် များမျက်ေမှာက်
၌
ထုိသူ တို့အား
ထင် ှား စွာြပ ကေလာ။့

9
1 သန ့် ှ င်း သူတို့ ကုိ လပ်ုေကျွး ြခင်း၏ အမူအရာများ ကုိ သင် တို့ အား ငါ ေရး
၍ကားလိက်ုေသာ် အကျ ိးမ ှိ။ 2 အေကာင်းမူကား ၊ သင် တို့၏ ေစတနာစိတ် ကုိငါ
သိ ၏။ သင် တို့ ၌ ှိ ေသာထုိေစတနာစိတ် ကုိ ငါဝါကား ၍ အခါယ ြပည်သူြပည်သား
တို့သည် မ ှစ် ကပင်
အသင့် ှ ိ က ပီဟုမာေကေဒါနိ လူတို့အား ငါဆုိ တတ်၏။ ထုိသို့ သင် တို့ ေစတနာ
စိတ်အား ကီးြခင်း
အေကာင်းအရာ သည် အများ ေသာ သူ တို့ ကုိ ှ ိးေဆာ် တိက်ုတနွး် ေလ ပီ။

3 သို့ ေသာ်လည်း ငါ တို့သည် သင် တို့ ကုိ ဝါ ကား ေသာ စကားသည် ဤ
အမှု၌
အချည်း ှးီ မ ြဖစ်ေစဘဲ၊ ထုိ
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စကား ှင့်အညီ သင်တို့သည်အသင့်
ှ ိ ေစြခင်းငှာညီအစ်ကုိ အချ ိ ကုိ ငါေစလွှတ် ၏။ 4 သို့ မဟတ်ု မာေကေဒါနိ လတိူု့သည်

ငါ ှင့်အတူ လာ ၍
သင် တို့သည်အသင့်မ ှိ ကသည်ကုိေတွ့ လျှင်၊ သင် တို့ ှက် ကလိမ့်မည်ဟု မ
ဆုိ ဘဲ၊ ငါ တို့သည် ရဲရင့်စွာ
ဝါ ကားခ့ဲ ပီးသည်ကုိ အ ှက်ခံရကလိမ့်မည်။ 5 ထုိေကာင့်
အထက် က ကားေြပာေသာ သင်တို့၏ အလှူေကျးဇူးသည် အ ိင်ုအထက် လှူရေသာ
ဥစ္စာ က့ဲသို့
မ ဟတ်ု။ အလှူ ေကျးဇူးက့ဲသို့ အသင့် ှ ိ ေစြခင်းငှာ၊ ညီအစ်ကုိ တို့သည် သင် တို့ ဆီ
သို့ အရင်သွား ေစ၍
ထုိ အလှူေကျးဇူး ကုိ အရင်ြပည့်စုံေစြခင်းငှာ၊ ငါသည် မတိက်ုတနွး် ဘဲ မေနေကာင်း
ဟသုေဘာ ှိ၏။ 6အနည်းငယ် ေသာမျ ိးေစ့ကုိ ကဲ ေသာသူ သည်စပါးအနည်းငယ် သာ
ရိတ် ရမည်။ များစွာ ကဲ ေသာသူ သည် များစွာ ရိတ် ရမည်ဟု မှတ် ကေလာ။့ 7 လူ
တိင်ုး ကုိယ်အလိအုေလျာက်လှူရ၏။ ှေြမာ ေသာစိတ် ှင့်
မ လှူရ၊ မလှူဘဲ မေနရဟု စိတ်ထင် ှင့် မလှူရ၊ အေကာင်းမူကား ၊ ေစတနာ
စိတ် ှင့်လှူေသာ သူ
ကုိသာ ဘုရားသခင် ှစ်သက် ေတာ်မူ၏။ 8ကျမ်းစာ လာသည်ကား ၊ သူသည်စွန ့် ကဲ
ပီ၊ ဆင်းရဲ ေသာသူ တို့အား ေပးကမ်း ပီ။ 9 သူ ၏ေြဖာင့်မတ်ြခင်း သည် အစ ်အ မဲ
တည် တတ်၏ဟလုာသည် ှင့်အညီ၊ သင် တို့သည်အရာရာ ၌
သုံး ေလာက်ေသာဥစ္စာအမျ ိးမျ ိ း ှင့် အစ ် ှ ိ ၍၊ ေကာင်း ေသာ အကျင့် အမျ ိ းမျ ိ း
ှင့် ထူးသြဖင့်ြပည့်စုံမည် အေကာင်း၊ အမျ ိးစုံ ေသာမဂင်္လာ ေကျးဇူး ှင့်
အထူးသြဖင့ြ်ပည့်စုံ ေစြခင်းငှာ ဘုရားသခင် တတ် ိင်ု ေတာ်မူ၏။ 10မျ ိးေစ့ ကဲ ေသာ
သူ
အားမျ ိ းေစ့ ကုိ၎င်း ၊ အစာ
အာဟာရကုိ၎င်း၊ ေပး
ေတာ်မူေသာသူ သည်၊ သင် တို့အား မျ ိ းေစ့ ကုိ ေပး
၍
ပွားများ ေစေတာ်မူမည်။ သင် တို့၏ ေြဖာင့်မတ် ြခင်းကုိလည်း
ကယ်ဝ ေစေတာ်မူမည်။ 11 ထုိသို့ သင်တို့သည် ေစတနာစိတ် ှင့် အမျ ိ းမျ ိ း ေသာ

စွန ့် ကဲ ေပးကမ်းြခင်းအလို့ ငှာအရာရာ ၌ ကယ်ဝ ြခင်း ှ ိသည်ြဖစ်၍၊ ငါ တို့အားြဖင့်
ဘုရားသခင် ၏ ေကျးဇူး ေတာ်ကုိ ချးီမွမ်းစရာအေကာင်း ှ ိ လိမ့်မည်။ 12 အဘယ်သို့
နည်းဟမူူကား၊ ဤ
လပ်ုေကျွး ြခင်းအမှု သည် သန ့် ှ င်း သူတို့၏ ဆင်းရဲ ြခင်းကုိ မစ
သည် သာမက
၊ ဘုရားသခင် ၏ေကျးဇူး ေတာ်ကုိ ချးီမွမ်းစရာ အေကာင်းအများ ှင်
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ြပည့်စုံ လျက် ှိ၏။ 13သင် တို့သည်ခရစ်ေတာ် ၏ ဧဝံေဂလိ
တရားအလိသိုု့ ထင် ှားစွာလိက်ုြခင်း အလိကုို၎င်း ၊ ထုိသန ့် ှ င်း သူတို့ မှစေသာ လအူ
ေပါင်း တို့အား
ကည်ညိ ေသာ ေစတနာစိတ် ှင့် စွန ့် ကဲ ေပးကမ်း ြခင်း အရာကုိ၎င်း၊ သူတို့သည်

ေအာက်ေမ့ ေသာအခါ ၊ ဤ
လပ်ုေကျွးြခင်း အမှု၏ လက္ခဏာ သက်ေသ ကုိေထာက် ၍ဘုရားသခင် ၏ ေကျးဇူး
ေတာ်ကုိ ချးီမွမ်း တတ်က၏။ 14သင် တို့ ၌
ထူးြမတ် ေသာဘုရားသခင် ၏ ေကျးဇူး ေတာ်ကုိလည်း
သူ တို့သည်ေထာက်လျှင် ၊ သင် တို့အဘို့
အလိငုှာဆုေတာင်း ၍၊ အလနွ် ချစ်ခင်ြမတ် ိးုြခင်းစိတ် ှိ က၏။ 15 ေြပာ ၍မကုန် ိင်ု
ေသာ ဘုရားသခင် ၏ ဆုေကျးဇူး ေတာ်ကုိ ေအာက်ေမ့၍
ချးီမွမ်း ြခင်း ှ ိေစသတည်း။

10
1သင် တို့၏မျက်ေမှာက် ၌ ှမ့်ိချ ြခင်း၊ မျက်ကွယ် ၌ သင် တို့ အမှုကုိစီရင်၍
ရဲရင့် ြခင်း ှ ိေသာ ငါ ေပါလု သည်၊ ခရစ်ေတာ် ၏ းူည့ံ သိမ်ေမွ့ြဖည်းညင်း ေတာ်မူ
ြခင်းကုိ အေကာင်းြပ၍
သင် တို့ ကုိေတာင်းပန် ပါ၏။ 2 ငါ တို့သည်ဇာတိ ပကတိအလို သို့ လိက်ု၍ ကျင့် ေသာ
သူြဖစ်ကသည်ဟု ထင်မှတ် ေသာသူ တို့အား၊ ငါ ကံစည် ေသာရဲရင့် ြခင်းအတိင်ုး
သင်တို့ ဆီသို့ ေရာက်လာ ေသာအခါ ၊ ထုိမျှေလာက်ရဲရင့် ြခင်းမ ှိမည်အေကာင်း
ငါေတာင်းပန် ပါ၏။ 3အဘယ်ေကာင့် နည်းဟမူူကား၊ ငါတို့သည် လဇူာတိ
၌
ကျင်လည် ေသာ်လည်း၊ ဇာတိ
ပကတိအလို သို့ လိက်ု၍ စစ်တိက်ုက သည်မ ဟတ်ု။ 4 ငါ တို့စစ်တိက်ု ၍သုံးစဲွ ေသာ
လက်နက် သည် ဇာတိ
ပကတိလက်နက်မ ဟတ်ု။ ဘုရားသခင် ၏ တနခုိ်း ေတာ်အားြဖင့် မိ ို း မိ ြပတို့
ကုိ ဖိ ဖျက် ိင်ုေသာ လက်နက် ြဖစ်၏။ 5 ထုိလက်နက်အားြဖင့်လတိူု့၏အ ကံအစည်တို့
ကုိ၎င်း၊ ဘုရားသခင် ကုိသိေသာပညာ ကုိ တားဆီး
ေသာ မာန် မာန ှိသမျှ တို့ ကုိ၎င်း၊ ှမ့်ိချေမှာက်လှန၍်၊ ခပ်သိမ်း ေသာစိတ် တို့ ကုိ
ဖမ်း သွားချ ပ်ထားလျက် ၊ ခရစ်ေတာ် ၏ စကားကုိ နားေထာင် ေစ က၏။ 6 သင်
တို့၏နားေထာင်ြခင်း အမှုသည် ြပည့်စုံ ပီးမှ ၊ နား
မေထာင်ဘဲေနေသာ သူအေပါင်း တို့ ကုိ ဒဏ် ေပးြခင်းငှာ ငါတို့သည် အသင့် ှ ိ က၏။

7 မျက် ှာ ကုိသာ ကည့်မှတ် ကသေလာ။ အကင်သူ က၊ ငါသည်ခရစ်ေတာ် ၏လြူဖစ်
သည်ဟု မိမိ
၌ စဲွလမ်း ြခင်း ှ ိ၏၊ ထုိသူ
သည် ခရစ်ေတာ် ၏လြူဖစ်သက့ဲသို့ ၊ ငါ တို့ သည်လည်း



ေကာ ိ ္တ ဩဝါဒစာ ဒတိုယေစာင် 10:8 2609 ေကာ ိ ္တ ဩဝါဒစာ ဒတိုယေစာင် 10:18

ခရစ်ေတာ်၏လြူဖစ်ေကာင်း ကုိ တဖန်
အလိအုေလျာက်
ဆင်ြခင် သိမှတ် ေစ။ 8 သင် တို့ ကုိ ပယ် ှင်း ဖျက်ဆီး ြခင်းအလို ငှာ မ ဟတ်ု။
တည်ေဆာက် ြခင်းအလိငုှာ
သခင် ဘုရားသည် ငါတို့ ၌
အပ်ေပး ေတာ်မူေသာ တနခုိ်း ကုိ ငါ သည်သာ၍ ဝါကား ေသာ်လည်း ၊ ှက်ေကာက်
စရာအေကာင်းမ ှိ၊ 9 ငါေရး ၍ ေပးလိက်ုေသာစာ အားြဖင့် သာ သင် တို့ ကုိ ခိမ်း
ေချာက် သက့ဲသို့ ငါမြပ လိ။ု 10အေကာင်းမူကား ၊ ထုိသူ၏ စာ
သည် ေလးလံ
ေသာစာ၊ တနခုိ်း ှင့် ြပည့်စုံေသာ စာြဖစ် ၏။ ကုိယ်တိင်ု ှ ိ လျှင်မူကား ၊ သတ္တ ိမ ှိ
ေသာသူ၊ အချည်း ှးီ ေသာ စကား
ကုိ ေြပာေသာသူြဖစ်သည်ဟဆုိုတတ် ေသာသူ ှိ၏။ 11 ငါတို့သည်ကုိယ်တိင်ုမ ှိ ၍
စာ ၌ပါေသာ စကား
အားြဖင့် ြဖစ် သက့ဲသို့ ၊ ကုိယ်တိင်ု မျက်ေမှာက် ှိ ေသာအခါ အမှုအားြဖင့် ြဖစ်
လိမ့်မည်ဟု ထုိ
သူသည် ဆင်ြခင်သိမှတ် ေစ။ 12 ကုိယ်ကုိကုိယ် ချးီမွမ်း ေသာ သူ
တို့ ှင့် ေရတက်ွဝင်ြခင်း ကုိ၎င်း ၊ ပိ င် ှ ိင်းြခင်းကုိ၎င်း၊ ငါတို့မ ြပ ဝ့ံ။ ထုိသူ
တို့သည် အချင်းချင်း တစ်ေယာက် ှင့် တစ်ေယာက်ခုိင်း ှ ိင်း ြခင်း၊ ပိ င် ှ ိင်းြခင်း
တို့ ကုိြပ ၍
ပညာ မ့ဲ ြဖစ် က၏။ 13 ထုိမှတစ်ပါး ၊ ကုိယ်ငနး်ကုိယ်တာကုိ လနွက်ျ း ၍ ြပ ေသာ
အမှုအရာ ကုိ ငါတို့ ဝါ ကား ြခင်းမ ှိ ဝ့ံ၊ ဘုရားသခင် ေဝငှ ေတာ်မူေသာအငနး်အတာ
၏ အတိင်ုး အ ှည် အတင်ွး တင်ွြပ ေသာ အရာကုိသာ ဝါကားြခင်း ှ ိ ဝ့ံ၏။ ထုိအတိင်ုး
အ ှည်သည် သင် တို့ တိင်ုေအာင် ပင် မီှ သတည်း။ 14သင်တို့ တိင်ုေအာင်မမီှလျှင်၊ ငါ
တို့သည် လနွက်ျ း၍ ြပ ကသည်မဟတ်ု။ အေကာင်းမူကား ၊ ခရစ်ေတာ် ၏ ဧဝံေဂလိ
တရားကုိေဟာေြပာ၍ ၊ သင် တို့ ှ ိရာသို့ တိင်ုေအာင်ေရာက် က ပီ။ 15 - 16 ငါတို့သည်
ကုိယ်ငနး်ကုိယ်တာကုိလနွက်ျ း ၍ ၊ သူတစ်ပါး အလပ်ု ထဲသို့ ဝင်ြခင်းေကာင့် ဝါ ကား
ေလ့ ှ ိ ကသည် မ
ဟတ်ု။ ထုိသို့ သူ့ ငနး် သူ့တာအတင်ွး တင်ွြပင်ဆင် ပီးေသာ အမှုအရာ ကုိ ဝါကား
ြခင်းမ ှိဘဲ၊ သင်
တို့ ြပည် တစ်ဘက် သို့ ကူး၍ ဧဝံေဂလိ
တရားကုိ ေဟာေြပာရေသာအခွင့် ှ ိေစြခင်းငှာ ၊ သင် တို့ ယုံ ကည် ြခင်းပါရမီရင့် ပီးမှ၊
ငါ တို့၏အငနး်အတာ သည် အလနွ် ကျယ်ဝနး်မည်ဟု ေြမာ်လင့် ြခင်း ှ ိ ၏။ 17 သို့ ြဖစ်၍
ဝါကား ေသာသူ မည်သည်ကား၊ သခင် ဘုရား၌ သာ ဝါကား ေစ။ 18အေကာင်းမူကား
၊ ကုိယ်ကုိကုိယ် ချးီမွမ်း ေသာသူ သည် ဝနခံ်ေတာ်မူေသာ သူြဖစ်သည်မ ဟတ်ု။ သခင်
ဘုရားချးီမွမ်း ေတာ်မူြခင်းကုိ ခံရေသာ သူသာလျှင် ဝနခံ် ေတာ်မူေသာသူ ြဖစ် သတည်း။
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11
1 ငါ မုိက်မဲ ေသာအြပစ်ကုိ သင်တို့သည် ခဏ
သည်းခံ ေစြခင်းငှာငါအလို ှ ိ ၏။ ခဏသည်းခံ ကပါေလာ။့ 2အေကာင်းမူကား ၊ ငါ
သည်သင် တို့ ကုိ သီလ
ှင့် ြပည့်စုံေသာသတို့သမီး ကညာက့ဲသို့ ခရစ်ေတာ် အား ဆက် အံ့ေသာငှာ၊ သင် တို့

ကုိ လင် တစ်ဦး ှင့် ထိမ်းြမား ေဆာင် ှင်း ပီးေသာေကာင့် ဘုရားသခင် ၏ အလိေုတာ်
အတိင်ုး စုိးရိမ် ေသာစိတ် ှင့် သင်တို့ ကုိ ေစာင့်ေ ှာက်လျက် ေန၏။ 3 ေ မ သည် မိမိ
ပရိယာယ် အားြဖင့်
ဧဝ ကုိလှည့်စား သက့ဲသို့ ၊ သင် တို့သည် စိတ် ေဆွးေြမ ယုိယွင်း၍၊ ခရစ်ေတာ် ကုိ
အကင်းမ့ဲချစ်ေသာစိတ် ေပျာက်မည်ဟု စုိးရိမ်ြခင်း ှ ိ၏။ 4သင်တို့ ှ ိရာသို့ ေရာက်လာ
ေသာသူ သည် ငါတို့ မ
ေဟာ မေြပာေသးေသာ ေယ ှု တပါး ကုိ ေဟာေြပာ ေသာ်၎င်း၊ သင်တို့သည်မ ခံရ
ေသးေသာ ဝိညာ ် ေတာ်တစ်ပါး ကုိ ခံရ
ေသာ်၎င်း၊ နားမ
ေထာင်ေသးေသာ ဧဝံေဂလိ
တရားစကားကုိနားေထာင်ေသာ်၎င်း၊ ထုိသူကုိ သည်းခံ ေကာင်း ၏။ 5 ငါသည်အ ကီး
ဆုံး ေသာတမန်ေတာ် ေအာက် အလျှင်းမ ယုတ်သည်ကုိ ငါသေဘာ ှိ၏။ 6 စကား
အားြဖင့်လူ ို င်း ဟတ်ုေသာ်လည်း ၊ ပညာ
အားြဖင့်လူ ို င်း မဟတ်ု။ သင် တို့တင်ွ
အရာရာ ၌
ငါတို့ သည်အစ ် ကုိယ်ကုိကုိယ်ထင် ှား စွာြပက ပီ။ 7သင် တို့ ကုိချးီေြမာက် ြခင်းငှာ
၊ ကုိယ်ကုိကုိယ် ှမ့်ိချ လျက်၊ ေကျးဇူးဆပ် ြခင်းကုိမခံဘဲ၊ သင် တို့အား ဘုရားသခင်
၏ဧဝံေဂလိ တရားကုိ ေဟာေြပာ သည့်အရာမှာ ငါသည် အြပစ် ှိ သေလာ။ 8 သင်
တို့အမှု ကုိေဆာင်ရွက်မည်အေကာင်း၊ အြခား ေသာအသင်းေတာ် များေပးေသာစရိတ်
ကုိ ငါခံ ၍၊ သူတို့ ကုိ လယူု ရာသို့ ေရာက်ေလ ပီတကား။ 9 သင် တို့ ှင့်အတူ ှိ ေန၍
တစ်စုံတစ်ခုကုိလို ေသာအခါ
အဘယ်သူ ကုိမျှ ငါမ ေ ှာင့် ှက် ။ အေကာင်းမူကား ၊ မာေကေဒါနိ ြပည်က လာ
ေသာ ညီအစ်ကုိ တို့သည် ငါ လို သမျှကုိေပး က၏။ သင် တို့ ကုိ အလျှင်းမ ေ ှာင့်ယှက်
ဘဲ သတိ
ှင့်ေနခ့ဲ ပီ။ ေနာင် ၌လည်း သတိ ှင့်ေနဦးမည်။ 10 ခရစ်ေတာ် ၏သစ္စာ တရားသည်

ငါ ၌
ှိ သည် ြဖစ်၍ ၊ အခါယ ြပည် များတို့ ၌
ဤသို့
ငါ ဝါ ကား သည်အမှု ကုိ အဘယ်သူ မျှမဆီးတား ရ။ 11အဘယ်ေကာင့် နည်း၊ သင်
တို့ ကုိငါမ ချစ် သေလာ။ ဘုရားသခင် သိ ေတာ်မူ၏။ 12အခွင့် ရလို ေသာသူ တို့သည်
အခွင့် မ ရေစြခင်းငှာ ၎င်း၊ ဝါ ကား ြခင်းအရာ၌
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သူတို့သည် ငါ က့ဲသို့ ထင် ှားစွာြဖစ် ေစြခင်းငှာ ၎င်း၊ ငါြပ ခ့ဲ ပီးသည်အတိင်ုး အစ ်
ြပ ဦးမည်။ 13အေကာင်းမူကား ၊ ထုိသူ
တို့သည် မိစ္ဆာ
တမနေ်တာ်ြဖစ်က၏။ ခရစ်ေတာ် ၏ တမန် ြဖစ်ေယာင်ေဆာင် လှည့်ြဖား တတ်ေသာ
အမှု ေစာင့်ြဖစ် က၏။ 14ဤအမှုသည် အံဩ့ဖွယ် ြဖစ်သည်မ ဟတ်ု။ စာတန် ပင်လျှင်
လင်း ေသာေကာင်းကင်တမန် ြဖစ် ေယာင်ေဆာင် တတ်၏။ 15 သို့ ြဖစ်၍ သူ၏ဆရာ
တို့သည်လည်း
ေြဖာင့်မတ် ြခင်းတရား ကုိ ေဟာေသာဆရာြဖစ်ေယာင်ေဆာင် လျှင်၊ အဘယ်ဆုိဘွ
ယ် ှိသနည်း။ သူ
တို့သည် ကုိယ်ကျင့်ေသာအကျင့် အတိင်ုး
ေနာက်ဆုံး ၌အကျ ိးအြပစ်ကုိ ခံရ က လတံ။့ 16တဖန် ငါဆုိ သည်ကား၊ ငါ ့ ကုိသူ ူ း
ြဖစ် သည်ဟု အဘယ်သူ မျှ မ
ထင် ေစ ှင့်။ သို့ မဟတ်ု ငါဝါကား စရာ အခွင့်အနည်းငယ် ှိေစြခင်းငှာ ငါ ့ ကုိသူ
ူ း က့ဲသို့ မှတ်၍ သည်းခံ ကေလာ။့ 17ဤသို့ ငါေြပာ ေသာစကားမှာ သခင် ဘုရား၏
နည်းတူ ငါေြပာ သည်မ ဟတ်ု။ သူ ူး
က့ဲသို့ ရဲရင့် စွာဝါ ကား လျက်ေြပာဆုိ၏။ 18လူ များတို့သည် ေလာကီ
အြခင်းအရာ၌
ဝါကား
ေသာေကာင့်
ငါ သည်လည်းဝါကား ရ၏။ 19သင်တို့သည်လိမ္မာ ေသာသူြဖစ် ေသာေကာင့်၊ သူ ူ း
တို့ ကုိ ေစတနာ
စိတ် ှင့် သည်းခံ က၏။ 20 သူတစ်ပါးသည် သင် တို့ ကုိ ကျွန် ခံေစြခင်း၊ ေရာင်း
၍စားြခင်း၊ ဥစ္စာကုိလယူု
ြခင်း၊ ရနေ်တွ့ြခင်း၊ ပါးပုတ် ြခင်းကုိ ြပ လျှင် သင်တို့သည် သည်းခံ က၏။ 21 ငါ
တို့သည်အစွမ်းသတ္တ ိ မ ှိ ဟု က့ဲရဲ ြခင်း ကုိ အမှတ်ြပ ၍ ငါ ေြပာ၏။ အကင်အရာ ကုိ
သူတစ်ပါး မီှဝဲ၍ ရဲရင့်၏။ ထုိအရာကုိငါမီှဝဲ၍ ရဲရင့် ြခင်း ှ ိ၏ဟု သူ ူ း
က့ဲသို့ ငါဆုိ ၏။ 22 သူတို့သည် ေဟ ဗဲ လြူဖစ် ကသေလာ။ ငါ သည်လည်းြဖစ်၏။
သူတို့သည် ဣသေရလ
လြူဖစ် ကသေလာ။ ငါ သည်လည်းြဖစ်၏။ သူတို့သည်အာြဗဟံ
အမျ ိး ြဖစ် ကသေလာ။ ငါ သည်လည်း ြဖစ်၏။ 23 သူ တို့သည်ခရစ်ေတာ် ၏
ဓမ္မဆရာ
ြဖစ် ကသေလာ။ငါ သည် အထူးသြဖင့် ြဖစ်၏ဟု သူ ူ း
က့ဲသို့ ဆုိ ရ၏။ ပင်ပနး်စွာအမှုကုိ အထူးသြဖင့်ေဆာင်ရွက် ေသာသူ၊ ိုက်ပုတ်ြခင်း၊
ေထာင် ထဲ၌ ေလှာင်ထားြခင်းကုိ အထူးသြဖင့် ခံရေသာသူ၊ ေသ
ေဘး ှင့် အ ကိမ် ကိမ် ေတွ့ ကံ ေသာသူြဖစ်၏။ 24 ငါး ကိမ် ေြမာက်ေအာင် ယုဒ
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လတိူု့လက်တင်ွ ဒဏ်ချက်ေလးဆယ် တစ်ခု
ယုတ်ငါခံ ခ့ဲရ ပီ။ 25 သုံး ကိမ်ေြမာက်ေအာင် ကိမ်လံးု ှင့် ို က်ြခင်းကုိ၎င်း၊ တစ် ကိမ်
ခဲ ှင့်ပစ်ြခင်းကုိ၎င်း ငါခံရ ပီ။ သုံး
ကိမ်ေြမာက်ေအာင် သေဘင်္ာ ပျက် ြခင်း ကုိ ခံရ ပီ။ တစ် ေန ့ ှင့် တည ့် ပတ်လံးု

ပင်လယ် ထဲမှာ
ေန ရ ပီ။ 26အကိမ် ကိမ် ေဒသစာရီ လှည့်လည် ပီး။ ြမစ် ကုိ ကူးေသာေဘး
၊ ဓါးြပ တိက်ုေသာေဘး ၊ အမျ ိးသား ချင်းြပ ေသာေဘး ၊ တစ်ပါး အမျ ိးသားြပ
ေသာေဘး ၊ မိ ရွာ၌
ေရာက်ေသာေဘး ၊ ေတာ
၌ ေရာက်ေသာေဘး ၊ ပင်လယ် ေဘး ၊ ညီအစ်ကုိ ြဖစ်ေယာင်ေဆာင်ေသာ သူတို့ ြပ
ေသာ ေဘး ၊ ဤေဘးများကုိ ငါေတွ့ခ့ဲ ပီ။ 27 ပင်ပနး် စွာအမှု ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ အ ကိမ်
များစွာမအိပ်ဘဲေစာင့် ေနြခင်း၊ မွတ်သိပ် ြခင်း၊ ေရငတ် ြခင်း၊ အ ကိမ် ကိမ် အစာေ ှာင်
ြခင်း၊ အချမ်းအေအး ခံရြခင်း၊ အဝတ် အချည်းစည်း ှိ ြခင်း၊ ဤဆင်းရဲြခင်းများကုိ ငါ
ခံ ခ့ဲ ပီ။ 28 ထုိအပမှုမှတပါး၊ အသင်းေတာ် အေပါင်း တို့ ကုိ စုိးရိမ်ေသာစိတ် ှင့် ကည့် ှု
ြပ စု၍ ေနတိ့င်ုး အစ ် ေ ှာင့် ှက်ြခင်းကုိ ငါခံခ့ဲရ၏။ 29 ငါမ မ်ွးရိ ဘဲအဘယ်သူ မ်ွးရိ
သနည်း။ ငါ သည် စိတ် မ ပူပနဘဲ် အဘယ်သူ ေဖာက်ြပန် သနည်း။ 30 ငါသည်မဝါကား
ဘဲမေနရသည်မှနလ်ျှင် ၊ ကုိယ် မ်ွးရိ ေသာအြဖစ်ကုိသာ အေကာင်းြပ ၍ ဝါကား မည်။
31 ငါသည်မုသာ မ ေြပာသည်ကုိ ထာဝရ
မဂင်္လာ ှိ ေတာ်မူေသာ ငါတို့သခင် ေယ ှု ခရစ်၏ခမည်းေတာ် ဘုရားသခင် သိ ေတာ်
မူ၏။ 32 ဒမာသက် မိ ၌
အေရတ
မင်း ကီး ခန ့ထ်ားေသာ မိ ဝန် သည် ငါ ့ ကုိ ဖမ်းဆီး ြခင်းငှာအလို ှ ိ၍၊ ဒမာသက်
မိ ကုိေစာင့် စ ်တင်ွ၊ 33 3တပည့်ေတာ်တို့သည် ငါကုိ့ေတာင်း ၌
ထည့် ပီးလျှင် ၊ ြပတင်းေပါက် မှထုတ်၍ မိ ို း ေပါ်က ေလျှာခ့ျ သြဖင့် ထုိ မိ ဝန်
လက် မှ ငါေြပး၍လတ်ွ ရ၏။

12
1 ငါသည်ဝါကား ြခင်းကုိမ ြပ သင့်လျှင်၊ သခင် ဘုရားြပေတာ်မူေသာ ထူးဆနး်ေသာ
ူပါ ံု ှင့်
ဗျာဒိတ် ေတာ် များ ကုိ တဖန် ေြပာ ဦး မည်။ 2 တစ်ဆယ့်ေလး ှစ် အထက် က၊
ခရစ်ေတာ် ၏ တပည့်ြဖစ်ေသာ လူ
တစ်ေယာက်ကုိ တတိယ
ေကာင်းကင် သို့ တိင်ုေအာင်ချေီဆာင် သည်အေကာင်းကုိ ငါသိ ၏။ ထုိအခါသူ၌
ကုိယ်ခ ္ဓာပါသည်မပါသည်ကုိ ငါမ သိ ။ ဘုရားသခင် သိ ေတာ်မူ၏။ 3 ထုိသူသည်ပရ
ဒိသု ဘုံသို့
ချေီဆာင် ြခင်းကုိခံရ၍၊ လူ



ေကာ ိ ္တ ဩဝါဒစာ ဒတိုယေစာင် 12:4 2613 ေကာ ိ ္တ ဩဝါဒစာ ဒတိုယေစာင် 12:14

မ ေြပာ အပ်
မေြပာ ိင်ုေသာစကား ကုိ ကား သည့် အေကာင်း ကုိငါသိ ၏။ 4 ထုိအခါ ကုိယ်ခ ္ဓာ
ပါသည် မပါသည်ကုိ ငါမ သိ ၊ ဘုရားသခင် သိ ေတာ်မူ၏။ 5 ထုိသို့ ေသာ သူကုိ ဝါကား
မည်။ မ်ွးရိအားနည်း ြခင်းမှတစ်ပါး ကုိယ် ဂုဏ်ကုိ မ
ဝါကား ။ 6 ဝါကား ြခင်းငှာအလို ှ ိ လျှင် လည်း၊ သူ ူ း
ြဖစ် သည်မ ဟတ်ု။ အေကာင်းမူကား ၊ ငါသည်ဟတ်ုမှန် စွာ ေြပာ
တတ်၏။ တစ်စုံတစ်ေယာက် ေသာသူသည် ငါ ့ ကုိြမင် သည်ထက်၊ ငါ ့ သတင်းကုိ
ကား သည်ထက်၊ ငါကုိ့ သာ၍မ
ထင် ေစြခင်းငှာငါမေြပာဘဲေန၏။ 7 ငါခံရေသာဗျာဒိတ် ေတာ် အလနွ် ထူးြမတ်၍ ငါ
သည်ေထာင်လွှား ေသာစိတ်မ ှိေစြခင်းငှာ ၊ ငါ ့ ကုိ ဒဏ်ခတ် ေသာ စာတန် ၏တမန်
တည်းဟေူသာငါ ့ ကုိယ် ၌
စူးေသာ ဆူးကုိ ေပး ေတာ်မူ၏။ 8 ထုိ ဆင်းရဲြခင်း ှင့်ကင်းလတ်ွ မည်အေကာင်း
သုံး ကိမ်ေြမာက်ေအာင် သခင် ဘုရားကုိငါဆုေတာင်း၍ အသနားေတာ်ခံ ပီးလျှင်၊

9 ငါ ့ ေကျးဇူး သည် သင့် အဘို့ ေလာက် ေပ၏။ ငါတ့နခုိ်း သည် အားနည်း ြခင်းအြဖစ်၌
စုံလင် တတ်သည် ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ ထုိေကာင့်
ခရစ်ေတာ် ၏ တနခုိ်း သည် ငါ ့အေပါ် ၌ကျနိး်ဝပ် မည်အေကာင်း
ငါ ကုိယ်၌
အားနည်း ြခင်းအြဖစ် ကုိ ဝမ်းေြမာက် ေသာ စိတ် ှင့် ဝါ ကား ြခင်း ငှာသာ၍ ငါ
အလို ှ ိ၏။ 10 သို့ ြဖစ်၍ ခရစ်ေတာ် ေကာင့် ခံရေသာ အားနည်း ြခင်း၊ က့ဲရဲ
ြခင်း၊ ဆင်းရဲ ြခင်း၊ ည ်းဆဲ ှပ်ိစက်ြခင်း၊ ကျပ်တည်းစွာေသာ ဒကု္ခ
ေဝဒနာခံြခင်းတို့ ကုိ ငါ ှစ်သက် ၏။ အေကာင်းမူကား ၊ ငါသည် အားနည်း ေသာအခါ
တနခုိ်း ှင့် ြပည့်စုံလျက် ှိ ၏။ 11 ငါသည် ဝါကားတတ်ေသာ သူ ူး
ြဖစ် သေလာ။ ထုိသို့ ြဖစ်လျှင်၊ သင် တို့သည် ငါ ့ ကုိအ ိင်ု အထက်ြဖစ်ေစ က ပီ။
အဘယ်သို့ နည်းဟမူူကား၊ သင် တို့ချးီမွမ်း ြခင်းကုိ ငါ ခံသင့်၏။ ငါသည် ဘာ
မျှမဟတ်ု ေသာ်လည်း ၊ အ ကီးဆုံး ေသာတမန်ေတာ် ေအာက် အလျှင်းမ ယုတ်မ
ည့ံ။ 12 အကယ်စင်စစ် သည်းခံ ြခင်း ှင့်တကွ နမိိတ် လက္ခဏာအံ့ဘွယ် ေသာအမှု၊
ထူးဆနး်ေသာ တနခုိ်း များ အားြဖင့်တမနေ်တာ် ၏လက္ခဏာ တို့ ကုိ သင် တို့တင်ွ
ထင် ှား စွာြပ ပီ။ 13 ငါ သည်သင် တို့ ကုိ မ
ေ ှာင့် ှက် ေသာ အရာ တစ်ခုကုိ ထားလျှင်၊ သင်တို့သည် အြခား ေသာ အသင်းေတာ်
ထက်
အဘယ်သို့ ယုတ်ည့ံသနည်း။ထုိသို့
ငါ ြပစ်မှားေသာအြပစ် ကုိ သည်းခံ ကေလာ။့ 14ဤ တတိယ အကိမ်သင် တို့ ဆီသို့
သွား ြခင်းငှာငါသည်အသင့် ှ ိ ၏။ သင်တို့ ကုိေ ှာင့် ှက် မည်ဟု အ ကံ မ
ှိ။ သင် တို့ဥစ္စာကုိ ငါ ှာ သည်မ ဟတ်ု။ သင် တို့ ကုိသာ ှာ၏။ သားသမီး
တို့သည် မိဘ
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အတက်ွ ဥစ္စာ ကုိ ဆည်းပူးရသည်မ ဟတ်ု။ မိဘ
တို့သည် သားသမီး
တို့အတက်ွ ဆည်းပူးရ၏။ 15 ငါ သည်သင် တို့ ကုိ ချစ် ြခင်းေမတ္တ ာ စိတ်တိးုပွား သည်
အတိင်ုး သင်တို့သည် ငါကုိ့ချစ် ြခင်းေမတ္တ ာစိတ် ဆုတ်ယုတ် ေသာ်လည်း ၊ သင် တို့
စိတ် ဝိညာ ်၏ အကျ ိး အလိငုှာ ငါသည်ကုိယ်ဥစ္စာကုိ၎င်း၊ ကုိယ်ကုိ၎င်း၊ ကုနေ်စြခင်းငှာ
အလနွေ်စတနာ ှိ၏။ 16သင် တို့ ကုိငါ မ ေ ှာက်ယှက် သည် မှနေ်စေတာ။့ သို့ ေသာ်လည်း
၊ လိမ္မာ
ေသာ သူ ြဖစ် ၍ပရိယာယ် အားြဖင့် သင် တို့ ကုိ ဘ မ်း ဆီး ပီ ဟု ဆုိ လျှင်၊

17 တစ်စုံတစ်ေယာက် ေသာသူ ကုိ သင် တို့ ဆီသို့ ေစလွှတ် ၍၊ သင် တို့၏ဥစ္စာ ကုိ
ပရိယာယ် အားြဖင့် ငါယူသေလာ။ 18 တိတု သည် သင် တို့ ဆီသို့ သွားမည်အေကာင်း
ငါေတာင်းပန် ၍၊ သူ ှင့်တကွအြခားေသာ ညီ
တစ်ေယာက်ကုိ ေစလွှတ် ၏။ တိတု
သည် ပရိယာယ် အားြဖင့်သင်တို့၏ဥစ္စာကုိယူသေလာ။ ငါတို့သည် စိတ် သေဘာချင်း
တူ ၍ကျင့် ကသည် မ
ဟတ်ုေလာ။ တလမ်းတည်း လိက်ု ကသည် မ ဟတ်ုေလာ။ 19တဖန်တံ၊ု ငါတို့သည်
သင် တို့ ေ ှ ၌ ကုိယ်အြပစ် ေြဖရာစကားကုိ ေြပာသည်ဟုထင် ကသေလာ။ ခရစ်ေတာ်
ကုိေထာက်၍ ဘုရားသခင် ေ ှ ၌ငါတို့ ေြပာ က၏။ ချစ်သူ တို့ ၊ ငါတို့ ြပ သမျှ မှာ သင်
တို့ ကုိ တည်ေဆာက် ြခင်းအလိငုှာ ြပ က၏။ 20 ငါေရာက်လာ ေသာအခါ၊ သင် တို့သည်
ငါ ှစ်သက် ေသာသူမ ြဖစ်၊ ငါ သည်လည်း သင် တို့ မ
ှစ်သက် ေသာ သူ ြဖစ် မည်ဟ၍ူ၎င်း၊ သင် တို့ ၌ရနေ်တွ့ ြခင်း၊ ဂုဏ် ပိ င် ြခင်း၊

အမျက်ထွက် ြခင်း၊ ြငင်းခုံြခင်း၊ သူ့
အသေရကုိ ှုတ်ချြခင်း၊ ေချာစားြခင်း၊ မာန
ေထာင်လွှား ြခင်း၊ အချင်းချင်း အမှုလပ်ု ြခင်း ြဖစ် မည်ဟ၍ူ၎င်း၊ 21 အထက် က
ြပစ်မှား၍ ညစ်ည း စွာကျင့်ြခင်း၊ မတရား
ေသာေမထုန၌် မီှဝဲြခင်း၊ ကိေလသာ
လနွက်ျ းြခင်းအမှုတို့ ကုိ ြပ မိ၍၊ ယခုတိင်ုေအာင်ေနာင်တ မ ရေသာ သူအများေကာင့်
ငါစိတ်မသာညည်းတာွးရသြဖင့်၊ သင် တို့ေ ှ ၌ ဘုရားသခင် သည် ငါ ့ ကုိ ှမ့်ိချ ေတာ်မူ
မည်ဟ၍ူ၎င်း စုိးရိမ် ြခင်း ှ ိ၏။

13
1ဤတတိယ အကိမ်တင်ွ သင် တို့ဆီသို့
ငါလာ မည်ြဖစ်၍၊ သက်ေသခံ ှစ် ဦးသုံး ဦးအားြဖင့် စကား ှိသမျှ တို့သည် တည်
ရလိမ့်မည်။ 2တဖန် ငါေရာက်လာ လျှင်
သင်တို့ ကုိမ သနား ရဟု ြပစ်မှားေသာ သူမှစ၍ ကင်း ေသာသူ အေပါင်း တို့ အား
အထက် က ငါေြပာသည်သာမက၊ ယခုပင် သင်တို့ ှင့်အတူမ ှိေသာ်လည်း ၊ တဖန်
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ှ ိ ဘိသက့ဲသို့ ငါေြပာ ှင့်၏။ 3 သင် တို့တင်ွ အားနည်း ေတာ်မ မူ၊ အား ကီး ေတာ်မူ
ေသာ ခရစ်ေတာ် သည် ငါ ၌ ဗျာဒိတ် ြပေတာ်မူြခင်းသက်ေသ ကုိ သင်တို့သည် ှာ
ေသာေကာင့်၊ ငါေရာက်လာေသာအခါ မသနားရ။ 4 အေကာင်းမူကား ၊ ထုိခရစ်ေတာ်
သည် အားနည်း ြခင်း ှင့် လက်ဝါးကပ်တိင်ု မှာ အေသခံေသာ်လည်း၊ ဘုရားသခင်
၏တနခုိ်း ေတာ် ှင့်
အသက် ှင်ေတာ်မူ၏။ ငါ တို့သည်လည်း
ခရစ်ေတာ် ၏နည်းတူ အားနည်း ေသာ်လည်း၊ သင် တို့တင်ွ ြပေသာ ဘုရားသခင် ၏
တနခုိ်း ေတာ်အားြဖင့် ခရစ်ေတာ် ှင့်အတူ အသက် ှင် ြခင်း ှ ိ ကလိမ့်မည်။ 5 သင်
တို့သည်ယုံကည် ြခင်း၌ တည် သေလာ၊ မတည်ေလာဟု ကုိယ်ကုိကုိယ် စစ်ေကာ က
ေလာ။့ ကုိယ်ကုိကုိယ် စုံစမ်း ကေလာ။့ အစစ် မခံ ိင်ုေသာ သူမမှန် လျှင် ၊ ေယ ှု ခရစ်
သည် သင် တို့ ၌
တည်ေတာ်မူသည်ဟု ကုိယ်
အေကာင်းကုိယ်မ သိ ကေလာ။ 6 ငါ တို့သည် အစစ် ခံ ိင်ုေသာသူြဖစ် သည်ကုိသင်
တို့သိ ကလိမ့်မည်ဟု ငါထင်မှတ် ေြမာ်လင့ြ်ခင်း ှ ိ၏။ 7 ငါ တို့သည် အစစ် ခံ ိင်ုေကာင်း
ကုိ ထင် ှား ေစြခင်းငှာငါအလို ှ ိသည်မ ဟတ်ု။ အစစ် မခံ ိင်ုေသာ သူက့ဲသို့
ထင် ေသာ်လည်း၊ သင် တို့သည် ေကာင်းမွန် စွာ ကျင့် ေစြခင်းငှာ ၊ မေကာင်း ေသာ
အကျင့်တစ်စုံတစ်ခု ကုိမျှ မ
ကျင့် မည်အေကာင်း၊ ငါသည် ဘုရားသခင် ကုိ ဆုေတာင်း ပဌနာြပ ၏။ 8 ငါတို့သည်
သမ္မာတရား ကုိ ဆီးတား
ြခင်းငှာ အလျှင်း မ တတ် ိင်ု က။ 9သမ္မာတရား ဘက်၌ေန၍သာ တတ် ိင်ု က၏။ ငါ
တို့သည်အားနည်း ၍ သင် တို့သည်အား ကီး ေသာအခါ ၊ ငါတို့သည် ဝမ်းေြမာက် ြခင်း
ှ ိ က၏။ သင် တို့သည် စုံလင် မည်အေကာင်းကုိသာ အလို ှ ိ က၏။ 10 ထုိေကာင့်
ပယ် ှင်း ဖျက်ဆီးြခင်းအလိငုှာ မ ဟတ်ု၊ တည်ေဆာက် ြခင်းအလိငုှာ
သခင် ဘုရားသည် ငါ ၌ အပ်ေပး ေတာ်မူေသာတနခုိ်း ှ ိသည်အတိင်ုး
ငါသည် ေရာက်လာ ေသာအခါ ြပင်းစွာ ေသာဒဏ်ကုိ မ
ေပး လိ၍ု၊ ယခုသင်တို့ ှင့် ကွာေဝး ေသးသည်ကာလ ဤသို့
ငါေရး လိက်ု၏။ 11 ကင်း ေသးေသာစကားဟမူူကား၊ ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ သင်တို့ ၌ မဂင်္လာ
ှိပါေစေသာ။ စုံလင် ြခင်း၊ သက်သာ ဝမ်းေြမာက် ြခင်း ှ ိ ကေလာ။့ စိတ် တညီတ ွတ်
တည်း ြဖစ်၍၊ အချင်းချင်းအသင့်အတင့် ေန ကေလာ။့ သို့ ြဖစ်၍ ေမတ္တ ာ ကုိ၎င်း ၊
အသင့်အတင့် ေနြခင်း ချမ်းသာကုိ၎င်း ေပးေတာ်မူေသာ ဘုရားသခင် သည် သင် တို့
ှင့်အတူ ှိ ေတာ်မူလတံ။့ 12အချင်းချင်း တစ်ေယာက်ကုိတစ်ေယာက် သန ့် ှ င်း ေသာ
နမ်း ြခင်း ှင့်
ှ တ်ဆက် ကေလာ။့ 13သန ့် ှ င်း သူအေပါင်း တို့သည် သင် တို့ ကုိ ှ တ်ဆက် က၏။

14သခင် ေယ ှု ခရစ် ၏
ေကျးဇူး ေတာ်၎င်း ၊ ဘုရားသခင် ၏ ေမတ္တ ာ
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ေတာ်၎င်း၊ သန ့် ှ င်း ေသာ ဝိညာ ် ေတာ်၏ မိဿဟာယ ေတာ်၎င်း၊ သင် တို့အေပါင်း
၌ ှိေစသတည်း။ အာမင်။



ဂလတိဩဝါဒစာေစာင် 1:1 2617 ဂလတိဩဝါဒစာေစာင် 1:10

ဂလာတိဩဝါဒစာ။
1လူ ှင့်မ စပ်ဆုိင်၊ လူ
၏အခွင့် မ ှ ိဘဲလျက်၊ ေယ ှု ခရစ် ၏အခွင့် ှင့် ၎င်း၊ ထုိသခင် ကုိ ေသ
ြခင်းမှ
ထေြမာက်
ေစေတာ်မူေသာ ခမည်းေတာ် ဘုရားသခင် ၏ အခွင့် ှင့် ၎င်း၊ တမနေ်တာ် ြဖစ်ေသာ
ငါ ေပါလမှုစ၍ ၊ 2 ငါ ့ ထံမှာ ှ ိေသာ ညီအစ်ကုိ အေပါင်း တို့သည် ဂလာတိ
ြပည်၌ ှိေသာ အသင်းေတာ် များကုိ ကား လိက်ု ပါ၏။ 3သခင် ေယ ှု ခရစ် ှင့်
ခမည်းေတာ် ဘုရား ထံ ေတာ်က ေကျးဇူး ေတာ် ှင့်
ငိမ်သက် ြခင်းသည် သင် တို့ ၌ ှိပါေစေသာ။ 4 ထုိသခင် သည် ငါ တို့အဘ တည်း

ဟေူသာဘုရားသခင် ၏အလို ေတာ် ှင့်အညီ ဆုိးညစ် ေသာ ဤပစ္စ ပ္ပန်
ဘဝ မှ
ငါ တို့ ကုိ ကယ် ှ တ် ြခင်းငှာ ၊ ငါ တို့အြပစ် ေကာင့်
ကုိယ် ကုိ ကုိယ် အပ်ေပး ေတာ် မူ၏။ 5 ထုိ ဘုရားသခင် သည်ကမ္ဘာ အဆက်ဆက်
ဘုနး် ကီး ေတာ်မူေစသတည်း။ အာမင် ။ 6 ခရစ်ေတာ် ၏ ေကျးဇူး အားြဖင့် သင် တို့ ကုိ
ေခါ် ေတာ်မူေသာသူ ှင့်
ဤမျှေလာက်ြမနြ်မန် ခွါ ၍ သင်တို့သည်အြခား ေသာ ဧဝံေဂလိ
တရားကုိ ခံယူကရေသာေကာင့်ငါသည်အံဩ့ ြခင်း ှ ိ၏။ 7 ထုိဧဝံေဂလိ တရားသည်
ဧဝံေဂလိ
တရားမ ဟတ်ု ။ သင် တို့ ကုိ ေ ှာက်ယှက် ၍
ခရစ်ေတာ် ၏ ဧဝံေဂလိ
တရားကုိ ေမှာက် လှန်ချင် ေသာသူ အချ ိ ှ ိ က၏။ 8 သို့ ေသာ်လည်း ၊ သင် တို့
အားငါ ေဟာေြပာေသာ ဧဝံေဂလိတရားမှတစ်ပါးအြခားေသာဧဝံေဂလိတရားကုိ ငါ
တို့သည် ေဟာေြပာေသာ်၎င်း၊ ေကာင်းကင် ဘုံမှ လာေသာေကာင်းကင်တမန် ေဟာေြပာ
ေသာ်၎င်း၊ ေဟာေြပာေသာသူသည် ကျနိ် ေတာ်မူြခင်းကုိခံ ေစ။ 9တစ်ဖနတံ်ု ၊ သင် တို့
ခံယူ ပီးေသာ ဧဝံေဂလိ
တရားမှတစ်ပါးအြခားေသာ ဧဝံေဂလိ
တရားကုိ တစ်စုံတစ်ေယာက် ေသာသူေဟာေြပာလျှင် ၊ ထုိသူသည် ကျနိ် ေတာ်မူြခင်း
ကုိ ခံ
ေစဟု ငါတို့ ဆုိ ခ့ဲ ပီးသည်အတိင်ုး
ယခု ငါထပ် ၍ဆုိ ေသး၏။ 10အေကာင်းမူကား ၊ ယခု
တင်ွ ငါသည် လူ
တို့၏ အလို
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သို့ လိက်ုသေလာ။ ဘုရားသခင် ၏ အလိေုတာ်ကုိ လိက်ုသေလာ။ လတိူု့
စိတ် ကုိ းူ ွတ်ေစြခင်းငှာ ှာ ကသေလာ။ လတိူု့
စိတ် ကုိ းူ ွတ်ေစြခင်းငှာ ှာ ကံ ေသးလျှင် ၊ ခရစ်ေတာ် ၏ အေစခံ
ကျွနမ် ဟတ်ု ပီ။ 11 ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ ငါ ေဟာေြပာ ေသာ ဧဝံေဂလိ
တရားသည် လူ
တို့၏တရားမ ဟတ်ု ။ 12လူ ထံမှာ ငါ ခံရ သည်မ ဟတ်ု။ ေယ ှု ခရစ် ၏ ဗျာဒိတ်
ေတာ်မှတပါး အြခားေသာဥပေဒသကုိ ငါမ ခံ သည်အေကာင်းကုိ သင်တို့အား ငါ ကား
လိက်ု၏။ 13အဘယ်သို့ နည်းဟမူူကား၊ အထက် က ယုဒ
ဘာသာ၌ ေန၍
ငါ ကျင့်ေသာအကျင့် တည်းဟေူသာဘုရားသခင် ၏အသင်းေတာ် ကုိ အတိင်ုး ထက်
အလနွ်
ည ်းဆဲ ဖျက်ဆီး ေကာင်းကုိ၎င်း ၊ 14 ဘုိးေဘး တို့၏လက်မှ
ငါ ခံရ ေသာနည်းဥပေဒသ ဘက်၌ အထူးသြဖင့်စိတ်အားသန် လျက် ၊ ငါ ၏ လမူျ ိ း
ထဲ တင်ွ ငါရွ့ယ်တူ ချင်းအများ တို့ထက်
ယုဒ ဘာသာ ကုိ ကျင်လည်ေလက့ျက် ေကာင်း ကုိ၎င်း သင် တို့ ကားသိ က ရ ပီ။

15 သို့ ေသာ်လည်း ၊ ငါ ့ ကုိအမိ ဝမ်း ထဲက ပင်ေရွးချယ် ခဲွထား၍ ေကျးဇူး ေတာ်အားြဖင့်
ေခါ် ေတာ်မူေသာ ဘုရားသခင် သည်၊ 16 သားေတာ်၏ ဧဝံေဂလိတရားကုိ တစ်ပါး
အမျ ိးသားတို့ ၌
ေဟာေြပာ ေစမည်အေကာင်း ၊ မိမိ
အလိုေတာ် ှင့်အညီသား ေတာ်ကုိ ငါ ့ အားြပ ေတာ်မူေသာအခါ၊ ငါသည်အေသွး
အသား ှင့်
တိင်ုပင် ြခင်းကုိမ ြပ ။ 17 ငါ ့အရင် တမနေ်တာ် ြဖစ် ှင့်ေသာသူတို့ ှ ိရာ
ေယ ု ှလင် မိ သို့
လည်း မ သွား ၊ အာရပ် ြပည်သို့
ချက်ြခင်း သွား ၍
တစ်ဖန် ဒမာသက် မိ သို့
ြပန် ေလ၏။ 18 ထုိေနာက် သုံး ှစ် လနွ် ပီးမှေပတ ု ကုိ အကျွမ်းဝင် လိုေသာငှာ၊
ေယ ု ှလင် မိ သို့ သွား ၍
သူ ှင့်အတူ တစ်ဆယ်ငါး ရက် ေန ၏။ 19 သူ ှင့်သခင် ဘုရား၏ ညီ ေတာ် ယာကုပ်
မှတစ်ပါး အြခား ေသာ တမနေ်တာ် တစ်ေယာက်ကုိမျှငါမ ေတွ့ မြမင်။ 20ဤသို့
သင် တို့အား ငါေရး ၍ ကား လိက်ုသည် တင်ွ မုသာ
စကားကုိ ငါမ ေြပာမသုံးဟု ဘုရားသခင် ေ ှ ေတာ်၌ငါဆုိ၏။ 21 ထုိေနာက် ှုရိ
ြပည်၊ ကိလိကိ
ြပည်သို့
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ငါသွား ၍ ၊ 22 ယုဒ ြပည်၌ ခရစ်ေတာ် ၏ဘာသာကုိ ခံယူေသာ သင်းဝင် သူ တို့သည်
ငါမ့ျက် ှာ ကုိမျှမ သိမမှတ်ဘဲေန ၍ ၊ 23 ငါ တို့ ကုိညင်းဆဲ ဘူးေသာသူ သည် အထက်
က မိမိ
ဖျက်ဆီး ေသာ ယုံကည် ြခင်းတရားကုိ ယခု
မိမိ ေဟာေြပာ သည်ဟု သူတို့ ကား ံု ှ ိ ကာမျှ ှင့် ၊ 24 ငါ ့အေကာင်းေကာင့်
ဘုရားသခင် ကုိ ချးီမွမ်း က၏။

2
1 ထုိေနာက် တဆယ်ေလး ှစ် လနွ် ပီးမှ၊ ငါသည် တိတု
ကုိေခါ် ၍ ဗာနဗ
ှင့်အတူ ေယ ု ှလင် မိ သို့
တစ်ဖန်
သွား ေလ၏။ 2 ဗျာဒိတ် ေတာ်အတိင်ုး ပင်သွား သည်ြဖစ်၍ ၊ တစ်ပါး အမျ ိးတို့ ၌
ေဟာေြပာ ေသာ ဧဝံေဂလိ
တရားကုိ ထုိအခါ ငါ ကားေြပာ ေလ၏။ ထုိသို့ ဆုိေသာ်ငါေဆာင်ရွက် ခ့ဲ ပီးေသာအမှု
ှင့် ေနာက်၌ ေဆာင်ရွက် လတံ့ေသာ အမှုကုိ အချည်း ှးီ မြဖစ်ေစြခင်းငှာ၊ အသေရ
ထင် ှား ေသာ သူ
တို့ အားသာ တိတ်ဆိတ် စွာ ကားေြပာ၏။ 3 သို့ ေသာ်လည်း ငါ ှင့်အတူ ပါေသာ
ေဟလသ
အမျ ိးတိတကုို အေရဖျားလီှး ြခင်းကုိ မ
ခံ ေစ က။ 4 ေယ ှု ခရစ် အားြဖင့် ငါ တို့ ခံစား ေသာလွှတ် ြခင်းအခွင့ကုိ်ေချာင်း ကည့်
၍ ငါ တို့ ကုိ ကျွန် ခံေစမည် အ ကံ ှင့်၊ ပရိယာယ်အားြဖင့်သူတစ်ပါးသွင်း ၍ ငါတို့အထဲ
သို့ ဝင်ေသာညီအစ်ကုိ ၏အေယာင်ကုိေဆာင်ေသာသူတို့အေကာင်း ေကာင့် ထုိသို့ ြပ
က၏။ 5 မှန် ေသာဧဝံေဂလိ တရားသည် သင် တို့ ၌
တည်ေန မည်အေကာင်း ၊ ငါတို့သည်သူတို့ စီရင်ြခင်းကုိ ခဏ
မျှ ဝန် မ ခံ က။ 6အသေရထင် ှား ေသာသူတို့သည် အထက် က အဘယ်သို့ ေသာ
ြဖစ် ကသည်ကုိငါမဆုိင်။ ဘုရားသခင် သည် လူ
မျက် ှာ ကုိမှတ် ေတာ်မ မူ။ ထုိသူ
ှင့် ငါ သည် ေပါင်းေဖာ်၍ ထူးြခား ေသာအရာကုိမ ခံရသည်သာမက၊ 7အေရဖျားလီှး

ြခင်းကုိခံရေသာသူ တို့တင်ွ ေပတ ု ကုိ တမနေ်တာ်ြဖစ်ေစြခင်းငှာ၊ 8 ေပတ ု ၌ြပ ြပင်
ေတာ်မူေသာသူ သည်၊ တစ်ပါး အမျ ိးသားတို့တင်ွ ငါ ့ ကုိတမနေ်တာ် ြဖစ်ေစြခင်းငှာ ငါ၌
လည်း
ြပ ြပင် ေတာ်မူသည်ြဖစ်၍၊ အေရဖျားလီှး ြခင်း ှင့် စပ်ဆုိင်ေသာ ဧဝံေဂလိ
တရားကုိ ေပတ ု
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၌ အပ် ေတာ်မူသည် နည်းတူ ၊ အေရဖျားလီှး ြခင်း ှင့်မစပ်ဆုိင်ေသာ ဧဝံေဂလိတရား
ကုိငါ၌ အပ်ေတာ်မူေကာင်း ကုိ သူတို့ သည် သိြမင် က၏။ 9အမီှတကဲ ြဖစ်ေသာယာ
ကုပ် ၊ ေကဖ
၊ ေယာဟန်
တို့သည်လည်း ၊ ငါ ရ ေသာေကျးဇူး ေတာ်ကုိ သိ
ကေသာအခါ ၊ မိမိ
တို့သည် အေရဖျားလီှး ြခင်းကုိခံရေသာ သူတို့ ဆီသို့
သွားမည်အေကာင်း ှင့်၊ ငါ တို့သည်တစ်ပါး အမျ ိးသားတို့ဆီသို့ သွားမည်အေကာင်း
၊ လက်ျာ လက်ခံြခင်းကုိ ဗာနဗ
ှင့် ငါ ့အား ေပး က၏။ 10 ငါတို့သည်ဆင်းရဲ ေသာသူများကုိ ေအာက်ေမ့ ေစြခင်းငှာ

သူတို့အလိုတစ်ခုတည်း ှိ၏။ ထုိအမှု ကုိ ငါသည်အလိအုေလျာက် ကိ းစား အားထုတ်
ေလ့ ှ ိ၏။ 11 ထုိေနာက် ေပတ ု သည် အနတိ္အတ်ု မိ သို့
ေရာက်လာ ေသာအခါ ၊ သူ၌အြပစ်တင် စရာ အခွင့် ှ ိ ေသာေကာင့် သူ့ ကုိယ်တိင်ုကုိ
ငါြငင်း၍ ဆီးတား ရ၏။ 12အေကာင်းမူကား ၊ လအူချ ိ သည် ယာကုပ် ထံမှ မ ေရာက်
မလာမီှ၊ ေပတ ုသည် တစ်ပါး အမျ ိးသားတို့ ှင့်အတူ စား ၏။ သူတို့ေရာက်လာ ေသာ
ေနာက် ၊ ေပတ ုသည် အေရဖျားလီှး ြခင်းကုိခံရေသာသူ တို့၏မျက် ှာကုိေထာက် ၍
တစ်ပါးအမျ ိးသားတို့ ှင့်မ ေပါင်းဝ့ံ။ တစ်ေယာက်တြခားစီ ေန၏။ 13 ကင်း ေသာယုဒ
လတိူု့သည် ေပတ ု
ှင့်အတူလျှ ိ ဝှက် ၍ ၊ သူတို့ လျှ ိ ဝှက် ြခင်းအားြဖင့်ဗာနဗ သည်လည်း သူ တို့ဘက်

သို့ ပါ သွား၏။ 14 သူတို့သည်မှန် ေသာ ဧဝံေဂလိ
တရား ှင့်အညီ ေြဖာင့်မတ်စွာ မ
ကျင့် ေ ကာင်း ကုိငါသည်ြမင် လျှင် ၊ ထုိသူ အေပါင်း တို့ ေ ှ မှာ ေပတ ု
အား ငါဆုိ သည်ကား၊ သင်သည် ယုဒ
လြူဖစ် လျက်ပင် ယုဒထုံးစံ
အတိင်ုးမ ကျင့် ဘဲ၊ တစ်ပါးအမျ ိး ၏ထုံးစံအတိင်ုးကျင့်လျှင်၊ တစ်ပါး အမျ ိးသား
တို့သည် ယုဒထုံးစံ
အတိင်ုးကျင့် ေစြခင်းငှာအဘယ်ေကာင့် သူတို့ ကုိ အ ိင်ုအထက်ြပ သနည်း။ 15 လူ
တို့သည် ပညတ် တရား၏အကျင့် အားြဖင့် ေြဖာင့်မတ် ရာသို့ မ ေရာက်၊ 16 ေယ ှု ခရစ်
ကုိယုံ ကည် ြခင်းအားြဖင့် ေြဖာင့်မတ်ရာသို့ ေရာက် ကသည်ကုိ၊ အြပစ် ထင် ှားေသာ
တစ်ပါး
အမျ ိးသားမ ဟတ်ုဘဲ၊ ဇာတိ
အမျ ိးအားြဖင့်ယုဒ လြူဖစ်ေသာငါ တို့သည် အမှနသိ် သည် ှင့်အညီပညတ် တရား၏
အကျင့် အားြဖင့် ေြဖာင့်မတ်ရာသို့ မေရာက်၊ ခရစ်ေတာ် ကုိ ယုံကည် ြခင်းအားြဖင့်
ေြဖာင့်မတ် ရာ သို့ ေရာက် ြခင်း ငှာ ၊ ငါ တို့ ပင် ေယ ှု ခရစ် ကုိ ယုံ ကည် က ပီ။
အေကာင်းမူကား ၊ ပညတ် တရား၏ အကျင့် အားြဖင့် အဘယ်သူ မျှေြဖာင့်မတ် ရာသို့



ဂလတိဩဝါဒစာေစာင် 2:17 2621 ဂလတိဩဝါဒစာေစာင် 3:8

မ ေရာက် ိင်ုရာ။ 17 ခရစ်ေတာ် အားြဖင့် ေြဖာင့်မတ် ရာသို့ ေရာက်ြခင်းငှာငါ တို့သည်
ကိ းစား လျက်ပင်၊ အြပစ် ထင် ှားေသာသူြဖစ်ေသးသည်မှနလ်ျှင် ၊ ခရစ်ေတာ် သည်
အြပစ် တရားကုိ ြပ စု ေသာသူြဖစ်သေလာ။ 18 ထုိသို့ မ ြဖစ် ိင်ုရာ။ အထက်က ငါ
ဖိ ဖျက် ေသာ အရာ
ကုိ ေနာက်တဖန် ငါတည်ေဆာက် ြပနလ်ျှင် ၊ ကုိယ်
အြပစ် ှိသည်ကုိထင် ှား စွာြပ၏။ 19 ထုိမှတပါး၊ ငါ သည်ဘုရားသခင် ှင့် ဆုိင်
ေသာအရာ၌ အသက် ှင်မည်အေကာင်း ၊ ပညတ် တရား ှင့် ဆုိင်ေသာအရာ၌ ပညတ်
တရားအားြဖင့် ေသ လျက်ေန၏။ 20 ငါသည်ခရစ်ေတာ် ှင့်အတူလက်ဝါးကပ်တိင်ု မှာ
အေသခံ ပီ။ သို့ ေသာ်လည်း အသက် ှင်ေသး၏။ ထုိသို့ ဆုိေသာ်ငါ သည် ကုိယ်တိင်ုမ
ှင်၊ ခရစ်ေတာ် သည် ငါ ၌
ှင် ေတာ်မူ၏။ ကုိယ်ခ ္ဓာ ၌ ယခု ငါ ှင် ေသာ အသက် သည် ဘုရားသခင် ၏သား

ေတာ်ကုိ ယုံကည် ြခင်းအားြဖင့် တည် ၏။ သား
ေတာ်သည်ငါ ့ ကုိချစ် ၍ ငါ ့အဘို့
ကုိယ်ကုိကုိယ် စွန ့် ေတာ်မူ၏။ 21 ဘုရားသခင် ၏ေကျးဇူး ေတာ်ကုိငါမ ပယ် ။ ပညတ်
တရားကုိအမီှြပ ၍ ေြဖာင့်မတ် ရာသို့ ေရာက် ိင်ု လျှင်
ခရစ်ေတာ် သည်အချည်း ှးီ အေသခံ ေတာ်မူ ပီ။

3
1 ပညာ မ့ဲေသာဂလာတိ လတိူု့ ၊ လက်ဝါးကပ်တိင်ု မှာအေသခံေတာ်မူေသာေယ ှု ခရစ်
ကုိ သင် တို့ မျက်ေမှာက် ၌ ထင် ှား စွာြပ ပီးသည်ြဖစ်၍၊ သမ္မာတရားကုိ နားမေထာင်
ေစြခင်းငှာသင် တို့ ကုိ အဘယ်သူ ြပ စား သနည်း။ 2 ပညတ် တရား၏အကျင့် အားြဖင့်
ဝိညာ ် ေတာ်ကုိ ခံရ ကသေလာ။ သို့ မဟတ်ု ယုံကည် ြခင်းတရားကုိ ကားနာ ြခင်း
အားြဖင့် ခံရ ကသေလာဟေူသာအရာ တစ်ခုကုိသာ
သင် တို့ ၌ ငါသိ လို ၏။ 3 ဤမျှေလာက် ပညာ မ့ဲ ကသေလာ။ ဝိညာ ် ေတာ်ကုိ
အမီှြပ ၍ လပ်ုစ ှိ ပီးမှ၊ ဇာတိ
ကုိအမီှြပ ၍ ပီး ေစ ကသေလာ။ 4ဤမျှေလာက် ဆင်းရဲ ြခင်းကုိ အချည်း ှးီ ခံ က
ပီေလာ။ အချည်း ှးီ သက်သက် ြဖစ် ရမည်ေလာ။ 5 ထုိမှတပါးဝိညာ ် ေတာ်ကုိ သင်
တို့အား ေပး
၍၊ သင် တို့ ၌ တနခုိ်း များကုိြပ ေသာသူသည်ပညတ် တရား၏ အကျင့် အားြဖင့်
ြပသေလာ။ ယုံကည် ြခင်းတရားကုိ နာ
ြခင်းအားြဖင့် ြပသေလာ။ 6 ထုိနည်းတူအာြဗဟံ သည် ဘုရားသခင် ကုိ ယုံကည်
သည်ြဖစ်၍ ၊ သူ
၏ယုံကည်ြခင်းကုိ ေြဖာင့်မတ် ြခင်းက့ဲသို့ မှတ် ေတာ်မူ၏။ 7 ယုံ ကည် ြခင်း ှ ိေသာ
သူ သည် အာြဗဟံ ၏သား
ြဖစ် သည်ဟု အမှန် သိမှတ် ကေလာ။့ 8 ဘုရားသခင် သည် ယုံကည် ြခင်း ကုိ
ေထာက်၍ ၊ တစ်ပါး အမျ ိးသားတို့ ကုိ ေြဖာင့်မတ် ရာ၌ တည်ေစေတာ်မူမည်ဟု ကျမ်းစာ
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သည်ေြမာ်ြမင် လျက် ၊ အာြဗဟံ အား အမိန ့် ှ ိ၍၊ သင့် အားြဖင့် လမူျ ိ း အေပါင်း တို့သည်
ေကာင်း ကီး မဂင်္လာကုိခံရ ကလိမ့်မည်ဟု ဧဝံေဂလိ တရားကုိ ေဟာ ှင့်ေလ၏။ 9 သို့
ြဖစ်၍ ယုံကည် ြခင်း ှ ိေသာသူ တို့သည် ယုံကည် ေသာ အာြဗဟံ ှင့အ်တူ ေကာင်း ကီး
မဂင်္လာကုိခံရက၏။ 10 ပညတ် တရား၏အကျင့် ကုိ အမီှြပ ေသာသူ ှိသမျှ တို့သည်
အကျနိ် ှင့်စပ်ဆုိင် က၏။ အေကာင်းမူကား ၊ ပညတ္တိ
ကျမ်းစာ ၌ ပါ သမျှ ေသာ စကား
တို့ ကုိ အ မဲ မ ကျင့်ေသာသူ တိင်ုး
ကျနိ် ေတာ်မူြခင်းကုိ ခံေစသတည်းဟု ကျမ်းစာ လာ၏။ 11 တဖန်တံ၊ု ေြဖာင့်မတ်
ေသာသူသည် ယုံကည် ြခင်းအားြဖင့် အသက် ှင်လိမ့်မည်။ 12 ပညတ် တရားမူကား ၊
ယုံ ကည် ြခင်း ှင့် မ
စပ်ဆုိင် ။ ထုိအကျင့် ကုိ ကျင့် ေသာသူ သည်၊ ထုိအကျင့် အားြဖင့် အသက် ှင်
လိမ့်မည်ဟု ဆုိသတည်း။ 13 ထုိေကာင့်
ဘုရားသခင် ေ ှ ေတာ်၌
ပညတ်တရားအားြဖင့် အဘယ်သူ မျှေြဖာင့်မတ် ရာသို့ မေရာက် ိင်ုဟထုင် ှား လျက်
ှိ၏။ သစ် တိင်ု၌
ဆဲွ ထားြခင်း ခံရေသာသူ
တိင်ုး ကျနိ် ြခင်းကုိ ခံရေသာသူြဖစ်သည်ဟု ကျမ်းစာလာ သည် ှင့်အညီ၊ ခရစ်ေတာ်
သည် ငါ တို့ အတက်ွ ေကာင့် ကျနိ် ြခင်းကုိ ခံရ
ေသာ သူ ြဖစ်၍၊ ငါ တို့ ကုိ ပညတ် တရား၏ကျနိ် ြခင်း မှ ေရွး ှ တ် ေတာ် မူ ပီ။

14အေကာင်းမူကား ၊ အာြဗဟံ ခံရေသာ ေကာင်း ကီး မဂင်္လာသည်ေယ ှု ခရစ် အားြဖင့်
တပါး အမျ ိးသားတို့ ၌
သက်ေရာက် သည်ြဖစ်၍ ၊ ငါတို့သည် ဂတိ
ေတာ် ှင့် ယှ ်ေသာ ဝိညာ ် ေတာ်ကုိယုံကည် ြခင်းအားြဖင့် ခံရ ကမည်အေကာင်း
တည်း။ 15 ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ ေလာကီ
ေဝါဟာရအားြဖင့် ငါေြပာ မည်။ လူ
ေသာ်လည်း ဝနခံ် စာကုိချ ပ် ပီးမှအဘယ်သူ မျှမပယ် ရ။ ထပ်ဆင့် ၍စကားကုိ မ
သွင်းရ။ 16 ဂတိ ေတာ်တို့ ကုိ အာြဗဟံ ှင့်
သူ ၏အမျ ိးအ ယ်ွ ၌ ထား
ေတာ်မူ၏။ အမျ ိးအ ယ်ွတို့ဟု အများ ေသာသူ တို့ ကုိရည်မှတ် ၍ မိန ့် ေတာ်မူသည်မ
ဟတ်ု။ သင် ၏ အမျ ိးအ ယ်ွဟု တစ် ေယာက်ေသာသူကုိ ရည်မှတ် ၍ မိန ့် ေတာ်မူ၏။
ထုိတစ်ေယာက်ေသာသူ ကား ခရစ်ေတာ် ြဖစ် သတည်း။ 17 ငါဆုိ သည်ကား၊ ခရစ်ေတာ်
ကုိရည်မှတ် ၍ ဘုရားသခင် တည်
ေစေတာ်မူ ှင့်ေသာပဋိညာ ် တရားကုိ အ ှစ် ေလးရာ သုံးဆယ် လနွ် ပီးမှေနာက်ြဖစ်
ေသာပညတ် တရားသည်မ ပယ် ိင်ု။ ဂတိ
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ေတာ်ကုိ အချည်း ှးီ မြဖစ်ေစ ိင်ု။ 18 ထုိမှတစ်ပါး၊ အေမွ ေတာ်သည် ပညတ် တရား
ှင့် စပ်ဆုိင် လျှင်
ဂတိ ေတာ် ှင့်မ စပ်ဆုိင် ။ ဘုရားသခင် သည် ဂတိ
ေတာ်အားြဖင့် အာြဗဟံ အား ထုိအေမွေတာ်ကုိ သနား ေတာ်မူ၏။ 19 သို့ ြဖစ်၍ ပညတ်
တရားသည် အဘယ် အကျ ိး ှ ိသနည်းဟမူူကား၊ ဂတိ
ေတာ်ကုိခံေသာ အမျ ိးအ ယ်ွ မ ြဖစ် မီှတိင်ုေအာင်၊ ဒစု ိုက် များေကာင့်
ထုိတရားကုိ ထပ် ၍ေပးေတာ်မူ၏။ ထုိတရား
ကုိေကာင်းကင် တမန်များအားြဖင့် အာမခံ ၏ လက် ၌ထား ေတာ်မူ၏။ 20 အာမခံ
မည်သည်ကား၊ တစ် ဘက် ှင့်သာဆုိင် သည်မ ဟတ်ု။ ဘုရားသခင် မူကား
တစ် ဘက်ြဖစ် ေတာ်မူ၏။ 21 သို့ ြဖစ်၍ ပညတ် တရားသည် ဘုရားသခင် ၏ ဂတိ
ေတာ် ှင့် ဆန ့က်ျင်ဘက် ြဖစ်သေလာ။ ထုိသို့ မ
ြဖစ် ိင်ုရာ။ အသက် ှင်ေစ ိင်ု ေသာ ပညတ် တရားကုိ ေပး
ေတာ် မူသည်မှန်လျှင် ၊ အကယ်စင်စစ် ထုိတရား အားြဖင့် ေြဖာင့်မတ် ြခင်း ကုိရ
လိမ့်မည် ။ 22ယခုမူကား ၊ ယုံ ကည် ေသာသူ တို့သည် ေယ ှု ခရစ် ကုိ ယုံ ကည် ြခင်း
ှင့် စပ်ဆုိင် ေသာ ဂတိ
ေတာ်ကုိ ရ
မည်အေကာင်း
ကျမ်းစာ သည်လအူေပါင်း တို့ ကုိ အြပစ် ၌ ချ ပ် ထား၏။ 23 ယုံ ကည် ြခင်းတရားမ
ေရာက် မီှ ပညတ် တရားသည်ေစာင့် ေနသည် ြဖစ်၍၊ ထုိအခါငါ တို့သည် ေနာက်၌
ထင် ှား လတံေ့သာ ယုံကည် ြခင်းတရားကုိေြမာ်လင့်၍ ချ ပ် ထားလျက် ှိ က၏။ 24 ထုိ
ေကာင့်
ငါတို့သည်ယုံကည် ြခင်းအားြဖင့် ေြဖာင့်မတ် ရာသို့ ေရာက်ေစြခင်းငှါ ပညတ် တရား
သည် ခရစ်ေတာ် ထံသို့ ငါတို့ ကုိပို့ ေဆာင်၍ ငါ တို့၏ အထိနး် ြဖစ် သတည်း။ 25 ယုံ ကည်
ြခင်းတရားသည် ေရာက်လာ ေသာအခါ၊ ငါတို့သည် ထုိအထိနး် လက်မှ လတ်ွ က၏။
26အဘယ်သို့ နည်းဟမူူကား၊ သင်တို့အေပါင်း သည် ေယ ှု ခရစ် ကုိ ယုံ ကည် သြဖင့်
ဘုရားသခင် ၏သား
ြဖစ် က၏။ 27 ခရစ်ေတာ် ၌
ဗတ္တိဇံ ကုိခံေသာသူ ှိသမျှ တို့သည် ခရစ်ေတာ် ကုိ ယူတင်ဝတ်ေဆာင် ေသာသူ
ြဖစ်က၏။ 28 ေယ ှု ခရစ် ၌ ယုဒ လမူ ှိ ၊ ေဟလသ
လမူ ှိ၊ ကျွန် မ ှိ ။ လူ လတ်ွမ ှိ၊ ေယာက်ျား မ ှိ ၊ မိနး်မ မ ှိ၊ ထုိသခင်၌ သင် တို့
အေပါင်း သည် တလံးုတဝတည်း ြဖစ် က၏။ 29 ခရစ်ေတာ် ှင့် စပ်ဆုိင်လျှင် အာြဗဟံ
၏ အမျ ိးအ ယ်ွပင်ြဖစ်၍ ၊ ဂတိ
ေတာ်အတိင်ုး
အေမွခံ ၏ အရာ၌ တည်က၏။
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4
1တဖနတံ်၊ု အေမွခံ မည်သည်ကား၊ ဥစ္စာ ှ ိသမျှ ကုိ ပုိင်ထုိက်ေသာ သူြဖစ်ေသာ်လည်း၊
အရွယ် မေရာက်မီှ ကာလ အေစအပါးကျွန် ှင့် တ၏ူ။ 2 အဘ စီရင် ှင့်ေသာ အချနိ်
ကာလ မ
ေရာက်မီှ တိင်ုေအာင်အေစာင့် အထိနး်အအပ်ုအချ ပ် တို့ လက် ၌ ှိ ၏။ 3 ထုိနည်းတူ
ငါ တို့သည် အရွယ် မေရာက်မီှ ေလာကီ
တရား ုလက် ၌ ကျွန် ခံရ က၏။ 4အချနိ် ကာလေစ့ ေသာအခါ ၊ ငါတို့သည်သား
၏အခွင့်အရာကုိ ခံရမည်အေကာင်း၊ 5 ပညတ် တရားလက် ၌ ှိ ေသာငါတို့ ကုိ ေရွး ှ တ်
ေစြခင်းငှါ ၊ မိနး်မ ဝမ်း၌
ပဋိသေ ္ဓယူ၍ ပညတ် တရား ေအာက် ၌ဘွားြမင်ရေသာ သားေတာ်ကုိ ဘုရားသခင်
သည်ေစလွှတ် ေတာ်မူ၏။ 6 ထုိသို့သင်တို့သည်သား ြဖစ် ေသာေကာင့်
အဗ္ဗ အဘ ဟု ေခါ် တတ်ေသာ သား
ေတာ်၏ ဝိညာ ် ေတာ်ကုိ သင်တို့ စိတ် ှလံးုထဲသို့ ဘုရားသခင် ေစလွှတ် ေတာ်မူ၏။

7 သို့ ြဖစ်၍ သင်တို့သည် ေနာက်တဖနအ်ေစအပါး ကျွနမ် ြဖစ် ၊ သား
ပင် ြဖစ်က၏။ သား
ြဖစ်လျှင်
ခရစ်ေတာ်အားြဖင့် ဘုရားသခင် ၏ အေမွခံ လည်း ြဖစ် က၏။ 8 သို့ ေသာ်လည်း
အထက်က သင်တို့သည် ဘုရားသခင် ကုိ မ
သိ ေသာအခါ၊ ဇာတိ
အားြဖင့်ဘုရား မ ဟတ်ု ေသာ သူတို့၏အမှုကုိေဆာင်ရွက် က၏။ 9ယခု မူကား သင်
တို့သည် ဘုရားသခင် ကုိ သိ
ပီးမှဟ၍ု မဆုိ၊ ဘုရားသခင် သည် သင်တို့ ကုိ သိ
ေတာ်မူ ပီးမှ၊ အား
မ ှိ၊ ချမ်းသာ မေပး ိင်ုေသာ တရား ု
ဘက်သို့ အဘယ်ေကာင့် တဖန် ေြပာင်းလဲ ကသနည်း။ ထုိ
ေလာကီ တရား၌ တဖန် ကျွန် ခံြခင်းငှါအလို ှ ိ က ပီတကား။ 10 ှစ် ၊ လ
၊ ေနရ့က် ၊ အချနိ် ကာလများကုိ ေစာင့် က ပီတကား။ 11 ငါသည်သင် တို့ ဆီမှ
အချည်း ှးီ ကိ းစား အားထုတ်သည်ဟု သင် တို့၏အေကာင်းေကာင့်
စုိးရိမ် လျက် ှိ၏။ 12 ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ သင် တို့ က့ဲသို့ ငါ ြဖစ်၏။ ငါ က့ဲသို့ သင်တို့ ြဖစ်
ကေလာဟု ငါေတာင်းပန် ၏။ သင်တို့သည် ငါ ့ ကုိအလျှင်း မြပစ်မှား က။ 13 ငါသည်
ကုိယ် နာ ြခင်းေရာဂါ ှင့်တကွ၊ ဧဝံေဂလိ
တရားကုိ သင် တို့အား အထက်က ေဟာေြပာ ေကာင်း ကုိ သင်တို့သိ က၏။ 14 ကုိယ်
ကာယ၌ ငါ ခံရေသာ စုံစမ်း ြခင်းကုိ သင် တို့ သည်မထီမ့ဲြမင် မ ြပ ၊ ငါကုိမ ပယ်
၊ ဘုရားသခင် ၏ ေကာင်းကင်တမန် က့ဲသို့ ၎င်း ၊ ေယ ှု ခရစ် က့ဲသို့ ၎င်း၊ လက်ခံ
က၏။ 15 သို့ ြဖစ်လျှင် သင် တို့ ခံရေသာမဂင်္လာ ကားအဘယ် မဂင်္လာနည်း။ အထက်က
ကုိယ်မျက်စိ ကုိထုတ် ၍ ငါ ့အား ေပး ိင်ု လျှင် ၊ ေပး
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ြခင်းငှါ သင်တို့အလို ှ ိသည်ဟု ငါသက်ေသခံ ၏။ 16ယခုမူကား၊ ငါသည်သမ္မာတရား
ကုိ သင် တို့အား ေဟာေြပာေသာေကာင့်
သင် တို့၏ရနသူ် ြဖစ် သေလာ။ 17 သူတထူးတို့သည် သင် တို့ ကုိ အလနွခ်ျစ် ကသည်
မှနေ်စေတာ။့ ေလျာက်ပတ် စွာ ချစ် ကသည်မ ဟတ်ု။ သင်တို့သည်သူ တို့ ကုိ အလနွခ်ျစ်
မည်အေကာင်း ၊ သူတို့သည် သင် တို့ ကုိ ပယ် ြခင်းငှါအလို ှ ိ က၏။ 18 သို့ ေသာ်လည်း
သင် တို့ ှင့်အတူ ငါ ှ ိ ေနစ ် တင်ွသာ
ေကာင်း ေသာအရာကုိ အလနွခ်ျစ်အပ်သည် မ
ဟတ်ု။ အစ ်မြပတ် အလနွခ်ျစ်အပ်၏။ 19 ခရစ်ေတာ် သည်သင် တို့အထဲ ၌ တည်
လျက် ှိေတာ်မူသည်တိင်ုေအာင် သင်တို့အဘို့ သားဘွားြခင်း ေဝဒနာ
ကုိ ငါခံရေသာငါ ့ ချစ်သား တို့ ၊ 20သင် တို့ ကုိ ငါယုံမှား ြခင်း ှ ိေသာေကာင့် ၊ ယခု
သင် တို့ ကုိ ကုိယ်တိင်ုေတွ့၍ ထူးြခားေသာ စကားကုိ ေြပာြခင်းငှါအလို ှ ိ၏။ 21ပညတ်
တရားေအာက် ၌ေန ချင် ေသာသူ တို့ ၊ သင်တို့သည် ပညတ် တရားကုိနား မ လည်က
သေလာ။ 22 ပညတ္တိကျမ်းစာ၌ လာ
သည်ကား ၊ အာြဗဟံ ၌ သား
ှစ် ေယာက် ှိ ၏။ သားတစ် ေယာက်ကား၊ ကျွန် မ၏
သားြဖစ်၏။ တစ် ေယာက်ကား ကျွန် မမဟတ်ုေသာ မိနး်မ၏ သားြဖစ်၏ဟု လာ
သတည်း။ 23ကျွန် မ၏ သား သည် ဇာတိ
ပကတိအားြဖင့် ဘွား ေသာသားြဖစ်၏။ ကျွန် မဟတ်ုေသာ မိနး်မ၏ သား
သည် ဂတိ
ေတာ်အားြဖင့် ဘွားေသာသားြဖစ်၏။ 24 ထုိ အေကာင်းအရာကုိ ပုံပမာ
အားြဖင့်ဆုိ ေသာ်၊ ထုိ
မိနး်မ ှစ်ေယာက်ကား ၊ ပဋိညာ ် တရား ှစ် ပါးကုိ ဆုိလို
သတည်း။ ဟာဂရ
အမည် ှိ ေသာမိနး်မ တည်းဟေူသာပဋိညာ ်တရားတပါး သည် သိနာ
ေတာင် ေပါ် မှာ စီရင်၍၊ ကျွန် များ ကုိ ဘွား တတ် ေသာ တရား ြဖစ်၏။

25အေကာင်းမူကား၊ ဟာဂရ
သည် အာရပ် ြပည်၌ ှိေသာ သိနာ
ေတာင် ြဖစ် ၏။ ယခု
ှိေသာေယ ု ှလင် မိ ှင့် တ၏ူ၊ မိမိ
သား များ ှင့်တကွ ကျွန် ခံရ၏။ 26 အေပါ်မှာ ှိ ေသာ ေယ ု ှလင် မိ မူကား ၊
ခပ်သိမ်းေသာ ငါ တို့၏ အမိ
တည်းဟေူသာကျွန် မမဟတ်ု ေသာ မိနး်မြဖစ် သတည်း။ 27ကျမ်းစာလာ သည်ကား
၊ သားမ
ဘွား ေသာ အြမံ မ ၊ ဝမ်းေြမာက် ေလာ။့ သားဘွားြခင်းေဝဒနာ ကုိမ ခံေသးေသာ
မိနး်မ ၊ ေကးေကာ် ေအာ်ဟစ်ေလာ။့ အေကာင်းမူကား ၊ စွန ့် ထားေသာမိနး်မသည်
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လင် ှိ ေသာ မိနး်မ ထက် သာ၍ များ ေသာ သား တို့ ကုိ ဘွားြမင် ပီဟု လာသတည်း။
28 ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ ငါတို့သည်ဣဇာက် က့ဲသို့ ဂတိ ေတာ် ှင့်စပ်ဆုိင်ေသာ သား
ြဖစ် က၏။ 29 ထုိအခါ
ဇာတိ ပကတိအားြဖင့် ဘွား ေသာသား သည် ဝိညာ ် ေတာ်အားြဖင့် ဘွားေသာသားကုိ
ညင်းဆဲ သက့ဲသို့ ၊ ထုိနည်းတူ ယခုပင် ြဖစ်၏။ 30 သို့ ေသာ်လည်း အဘယ်သို့ ကျမ်းစာ
လာသနည်းဟမူူကား၊ ကျွန် မ ှင့် သူ ၏သား ကုိ ှင်ထုတ် ေလာ။့ ကျွန် မ၏သား သည်
ကျွန် မမဟတ်ုေသာ မိနး်မ၏သား ှင့်အတူ အေမွ မ ခံရဟုလာသတည်း။ 31ယခုတင်ွ
ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ ငါတို့သည် ကျွန် မ၏ သားမ
ဟတ်ု၊ ကျွန် မမဟတ်ုေသာ မိနး်မ၏ သား ြဖစ် က၏။

5
1 ထုိေကာင့်
ခရစ်ေတာ် သည် ငါ တို့ ကုိ လွှတ် ေတာ်မူေသာလွှတ် ြခင်းအခွင့်၌တည်ေန သြဖင့် ၊
ကျွနခံ်ရာ ထမ်းဘုိး ကုိထမ်း၍ ချည်ေ ှာင် ြခင်းကုိ တဖန် မ ခံ က ှင့်။ 2 ငါ ေပါလု ဆုိ
သည်ကား၊ သင် တို့သည် အေရဖျားလီှး ြခင်းကုိခံလျှင် ၊ ခရစ်ေတာ် အားြဖင့် အဘယ်
အကျ ိး ကုိမျှမရ ိင်ု က။ 3အေရဖျားလီှး ြခင်းကုိ ခံေသာလူ
အေပါင်း တို့အား ငါတဖန် သက်ေသခံ သည်ကား ၊ ထုိသို့ ေသာသူသည် ပညတ်တရား
ကုိ အကင်းမ့ဲ ကျင့် အံ့ေသာငှါ ေကးတင် ေသာသူြဖစ် ၏။ 4 ပညတ် တရားအားြဖင့်
ေြဖာင့်မတ် ရာသို့ ေရာက်သမျှေသာသင်တို့သည် ခရစ်ေတာ် ှင့် ကွာ ၍ ေကျးဇူး
တရား၌မတည်၊ ေရွ ေလျာ့ က ပီ။ 5 ငါ တို့ မူကား ၊ ယုံ ကည် ြခင်းအားြဖင့် ေြဖာင့်မတ်
ရာသို့ ေရာက်မည်ဟု ေြမာ်လင့် ေသာေကျးဇူးေတာ်ကုိ ဝိညာ ် ေတာ်အားြဖင့်ငံလ့င့် ၍ေန
က၏။ 6 ေယ ှု ခရစ်ေတာ် ၌
အေရဖျားလီှး ြခင်းအကျ ိးမ ှိ၊ မခံဘဲေနြခင်းလည်း အကျ ိးမ ှိ။ ေမတ္တ ာ
အားြဖင့် ြပ ြပင် တတ်ေသာ ယုံကည် ြခင်းသာ အကျ ိး ှ ိ၏။ 7 အထက်ကသင်
တို့သည် ေကာင်းမွန် စွာ ေြပး က၏။ သို့ ြဖစ်၍သမ္မာတရား ကုိ နား
မ ေထာင်ေစြခင်းငှါအဘယ်သူ ဆီးတား သနည်း။ 8ယခုယူေသာအယူကား၊ သင် တို့
ကုိ ေခါ် ေတာ်မူေသာသူ ၏ ဩဝါဒကုိအမီှြပ ၍ ယူေသာအယူမ ဟတ်ု။ 9အနည်းငယ်
ေသာတေဆး သည် မုန ့စိ်မ်းတပုံ လံးု ကုိ ေဖါင်းက ေစတတ်၏။ 10သင် တို့သည် ကဲွြပား
ေသာအယူ ှိသမျှကုိ ပယ် လိမ့်မည်ဟု သခင် ဘုရားကုိ ငါ အမီှြပ ၍ စိတ် စဲွလမ်းြခင်း
ှ ိ၏။ သင် တို့ ကုိ ေ ှာက်ယှက် ေသာ သူ
မည်သည်ကား၊ မိမိ အြပစ် ဒဏ်ကုိခံရ လိမ့်မည်။ 11 တဖန်တံု ၊ ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ ငါ
သည် အေရဖျားလီှး ြခင်းတရားကုိ ေဟာေြပာ ေသး သည်မှန်လျှင် ၊ အဘယ်ေကာင့်
ည ်းဆဲ ြခင်းကုိ ခံရေသး
သနည်း။ ထုိသို့ ေြပာလျှင်၊ လက်ဝါးကပ်တိင်ု ေတာ်ကုိ ထိမိ
၍လဲစရာအေကာင်း
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ပယ် ှင်း လျက် ှိ၏။ 12သင် တို့ ကုိ ေမှာက်မှား ေစေသာသူ တို့ ကုိ ပယ် ှား ှင်ထုတ်
ေစြခင်းငှါငါအလို ှ ိ ၏။ 13 ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ သင် တို့သည်လွှတ် ြခင်းအခွင့်ကုိ ရေသာသူ
ြဖစ်က၏။ သို့ ေသာ်လည်းဇာတိ ပကတိအား အခွင့် ကုိေပး၍၊ ထုိလွှတ် ြခင်းကုိ မ
သုံး က ှင့်။ အချင်းချင်း ချစ် ၍ အမှု ချင်း ကုိ ေဆာင်ရွက် က ေလာ။့

14အေကာင်းမူကား ၊ ကုိယ် ှင့်စပ်ဆုိင်ေသာသူ ကုိ ကုိယ် ှင့်အမျှ ချစ် ေလာဟ့ေူသာ
ပညတ်တပါးကုိ ကျင့် လျှင်၊ ပညတ် တရား ှိသမျှ ကုိ အကင်းမ့ဲ ကျင့်ရာ ေရာက်၏။
15 သို့ မဟတ်ုအချင်းချင်း ကုိက် စား လျှင်
အချင်းချင်း ဖျက်ဆီး မည်ဟု စုိးရိမ်၍သတိ ှိ ကေလာ။့ 16 ငါပညတ် သည်ကား၊
ဝိညာ ် ပကတိအတိင်ုး ကျင့် ကေလာ။့ ထုိသို့ကျင့်လျှင် ဇာတိ
ပကတိ၏အလို သို့ မ
လိက်ု ဘဲေနကလိမ့်မည်။ 17အေကာင်းမူကား ၊ ဇာတိ
ပကတိ ှင့် ဝိညာ ်
ပကတိသည် တပါး ှင့်တပါးဆန ့က်ျင် ေသာ အလို ှ ိ က၏။ တပါး ှင့်တပါး
ဆန ့က်ျင်ဘက် ြဖစ်၍၊ သင်တို့သည် ကျင့်ချင် ေသာ အကျင့် ကုိ မ
ကျင့် ိင်ု က။ 18 သို့ ေသာ် ဝိညာ ် ပကတိအလိသိုု့ လိက်ု လျှင်
ပညတ် တရား ှင့် လတ်ွ က၏။ 19 ဇာတိ ပကတိအကျင့် တို့သည်ထင် ှား က၏။
ထုိအကျင့်တို့ မူကား၊ သူ့
မယား ကုိ ြပစ်မှား ြခင်း၊ မတရား ေသာေမထုန၌်မီှဝဲ ြခင်း၊ ညစ်ည း စွာကျင့် ြခင်း၊
ကိေလသာ လနွက်ျ းြခင်း၊ 20 ု ပ်တု ကုိကုိးကွယ်ြခင်း၊ သူတပါးကုိြပ စား ြခင်း၊ ရန် ငိ း
ဖွ့ဲ ြခင်း၊ ရနေ်တွ့ ြခင်း၊ ဂုဏ် ပိ င် ြခင်း၊ အမျက်ထွက် ြခင်း၊ ြငင်းခုန် ြခင်း၊ အချင်းချင်း
ကဲွြပားြခင်း၊ သင်းခဲွ ြခင်း၊ 21သူ့ အကျ ိးကုိြင စူြခင်း၊ လအူသက်ကုိသတ်ြခင်း၊ ယစ်မျ ိ း
ကုိ ေသာက် က းြခင်း၊ ပဲွ လပ်ု ြခင်းမှစ၍ထုိသို့ ေသာအကျင့် ေပတည်း။ ထုိသို့ ေသာ
အကျင့်ကုိ ကျင့် ေသာသူ တို့သည် ဘုရားသခင် ၏ ိင်ုငံ ေတာ်ကုိ အေမွ
မ ခံကရဟု အထက်ကငါေြပာ ှင့်ခ့ဲ ပီးသည်အတိင်ုး
ယခုပင်လည်း ငါေြပာ ှင့်၏။ 22 ဝိညာ ် ပကတိ၏အကျ ိး မူကား ၊ ချစ် ြခင်း၊
ဝမ်းေြမာက် ြခင်း၊ ငိမ်သက် ြခင်း၊ စိတ် ှည် ြခင်း၊ ေကျးဇူး ြပ ြခင်း၊ ေကာင်းြမတ် ြခင်း၊
သစ္စာေစာင့် ြခင်း၊ 23 3 းူည့ံ သိမ်ေမွ့ြခင်း၊ ကာမဂုဏ် ချ ပ်တည်းြခင်းေပတည်း။ ထုိသို့
ေသာအကျင့် ကုိ အဘယ်တရား မျှ မ
ြမစ်တား ။ 24 ခရစ်ေတာ် ှင့်စပ်ဆုိင်ေသာသူ တို့သည် ဇာတိ
ပကတိကုိ၎င်း၊ ဇာတိ
ပကတိစိတ်များ ှင့်
အလိဆု ္ဒ များ ကုိ၎င်း၊ လက်ဝါးကပ်တိင်ု မှာ ိုက်ထားက ပီ။ 25 သို့ ြဖစ်၍ငါတို့သည်
ဝိညာ ် ပကတိေကာင့် အသက် ှင်လျှင် ၊ ဝိညာ ် ပကတိအတိင်ုးကျင့် ကကုန်
အံ။့ 26 အချည်း ှးီ ေသာ ေကျာ်ေစာကိတ္တ ိ ကုိ တပ်မက်ြခင်း၊ အချင်းချင်း ချ ပ်ချယ်
ေ ှာင့် ှက်ြခင်း၊ အချင်းချင်း ြင စူ ြခင်းတို့ ကုိ ေ ှာင် ၍ေန ကကုနအံ်။့



ဂလတိဩဝါဒစာေစာင် 6:1 2628 ဂလတိဩဝါဒစာေစာင် 6:14

6
1 ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ လူ
သည်သတိလစ်၍ တစုံတခု
ေသာ ဒစု ိုက် ကုိြပ မိလျှင် ၊ ဝိညာ ် ဆုေကျးဇူးကုိ ခံရေသာသင် တို့သည် အြပစ်
ေသွးေဆာင်ြခင်း ှင့် ကုိယ်တိင်ုလတ်ွ မည်အေကာင်း၊ ကုိယ် ကုိသတိြပ လျက် သိမ်ေမွ့
းူည့ံေသာသေဘာ ှင့် ထုိသို့ ေသာ
သူ ကုိ မစ၍၊ သူ၏ ေနရာ၌တည် မဲ တည်ေစြပန်ကေလာ။့ 2ထမ်းရွက်စရာဝနခ်ျင်း
တို့ ကုိ အချင်းချင်း ကူညီ၍ ထမ်းရွက် ေသာအားြဖင့်ခရစ်ေတာ် ၏တရား ကုိ ကျင့် က
ေလာ။့ 3 အကင်သူ သည်ဘာ မျှမဟတ်ု ဘဲလျက်၊ ဤမျှေလာက်ငါြဖစ် သည်ဟုစိတ်
ထင် လျှင် ၊ ထုိသူသည် ကုိယ် ကုိ လှည့်ြဖား ေသာသူြဖစ်၏။ 4လူ တိင်ုးကုိယ်တိင်ု ြပ
ေသာအမှု ကုိ စစ်ေကာ ေစ။ သို့ ြပ လျှင် သူတပါး ၌ မ ဆုိဘဲ ကုိယ် ၌ သာ
ဝါကား
ဝမ်းေြမာက်စရာ အေကာင်း ှ ိ လိမ့်မည်။ 5အဘယ်ေကာင့် နည်းဟမူူကား၊ လအူသီး
သီး
တို့သည် မိမိ
တို့ ဝန် ကုိ ေဆာင်ရွက် ရ ကမည်။ 6 ှ တ်ကပတ် တရားကုိ သင် ေသာသူ သည်
သင်ေပး ေသာသူ အား ေကာင်း ေသာအရာ ှိသမျှ တို့ ကုိ ေဝမျှ ေစ။ 7 အလွဲ မ ယူ
က ှင့်။ ဘုရားသခင် သည် မထီမ့ဲြမင် ြပ ြခင်းကုိ ခံေတာ်မ မူ။ လူ
သည်မျ ိးေစ့ ကဲ သည်အတိင်ုး အသီးအ ှကုိံရိတ် ရလိမ့်မည်။ 8 မိမိ ဇာတိ ပကတိ၌
မျ ိးေစ့ ကဲေသာသူ သည် ဇာတိ
ပကတိအားြဖင့်ပုပ်ပျက် ြခင်းအသီးအ ှကုိံ ရိတ် ရလိမ့်မည်။ ဝိညာ ် ပကတိ၌
မျ ိးေစ့ ကဲေသာသူသည် ဝိညာ ် ပကတိအားြဖင့ထ်ာဝရအသက် ှင်ြခင်း အသီးအ ှံ
ကုိ ရိတ် ရလိမ့်မည်။ 9 ငါတို့သည်အား မ ေလျာ၊့ စိတ်မပျက်ဘဲ ေကာင်း ေသာအကျင့ကုိ်
ကျင့် ကကုနအံ်။့ ထုိသို့တည်ကည် ၍ ကျင့်လျှင် အချနိတ်န် ေသာကာလ၌ အသီးအ ှံ
ကုိ ရိတ် ရကလိမ့်မည်။ 10 ထုိေကာင့် ငါတို့သည် အဆင်သင့် သည်အတိင်ုး
ယုံ ကည် ြခင်း၏ အိမ်သူ အိမ်သားတို့ ၌
အထူးသြဖင့် ေကျးဇူးြပ လျက်၊ ခပ်သိမ်း ေသာသူတို့အား ေကျးဇူး ြပ ကကုန်အံ။့

11 အဘယ်မျှေလာက် ကီးေသာစာ ကုိ ကုိယ် လက် ှင့်သင် တို့ အား ငါေရး လိက်ု
သည်ကုိ သင်တို့ ြမင် က၏။ 12 မိမိတို့အေသွးအဆင်း တင့်တယ် ေစချင် ေသာ သူ ှိ
သမျှ တို့သည် ခရစ်ေတာ် ၏လက်ဝါးကပ်တိင်ု ေကာင့် ခံရေသာည ်းဆဲ ြခင်း ှင့် မိမိ
တို့ ကင်းလတ်ွ လိ၍ု၊ သင် တို့ ကုိ အေရဖျားလီှး ြခင်းကုိ ခံေစြခင်းငှါအ ိင်ု အထက်
ေသွးေဆာင်တတ်က၏။ 13အေရဖျားလီှး ြခင်းကုိခံေသာသူ တို့သည် ပညတ် တရားကုိ
ကုိယ်တိင်ု မ ကျင့် သည်ြဖစ်၍၊ သင် တို့၏ အေသွးအဆင်း ကုိ အမီှြပ လျက်ဝါကား
လိ၍ု သင် တို့ ကုိ အေရဖျားလီှး ြခင်းကုိခံေစြခင်းငှါအလို ှ ိ က၏။ 14 ငါ ြဖစ်လျှင်၊ ငါ
တို့သခင် ေယ ှု ခရစ် ၏ လက်ဝါးကပ်တိင်ု ေတာ်မှတပါး ဘယ်အရာ၌မျှ ဝါကား ြခင်း
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မ ှိ
ပါေစ ှင့်။ ထုိလက်ဝါးကပ်တိင်ုေတာ်မှာ ဤေလာက
သည် ငါ ့ အဘို့ ိုက် ထားြခင်းကုိခံလျက် ှိ၏။ ငါ သည် လည်း ဤေလာက အဘို့
ိုက်ထားြခင်းကုိခံလျက် ှိ၏။ 15အေကာင်းမူကား ၊ ေယ ှုခရစ်ထံ၌အေရဖျားလီှး ြခင်း
အကျ ိး မ ှိ။ မ
ခံဘဲေနြခင်းလည်း အကျ ိးမ ှိ။ သတ္တ ဝါ သစ် ြဖစ်ြခင်းသာ အကျ ိး ှ ိ၏။ 16ဤ နည်း
ဥပေဒသအတိင်ုးကျင့် ေသာ သူ ှိသမျှ
တို့အေပါ်၌၎င်း၊ ဘုရားသခင် ၏ ဣသေရလ
အမျ ိး အေပါ် ၌၎င်း၊ ငိမ်သက် ြခင်း ှင့် သနား ေတာ်မူြခင်းသက်ေရာက်ပါေစေသာ။

17ယခု မှစ၍အဘယ်သူ မျှငါ ့ ကုိ မေ ှာက် ှက် ေစ ှင့်။ ငါ ့ ကုိယ် ၌
သခင်ေယ ှု ဒဏ်ချက်ရာ ကုိ ငါ ေဆာင် ၏။ 18 ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ ငါ တို့သခင် ေယ ှု
၏ ေကျးဇူး ေတာ်သည် သင် တို့၏စိတ် ှလံးု၌
ှိေစသတည်း။ အာမင်။
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ဧဖက်ဩဝါဒစာ။
1 ဘုရားသခင် ၏အလို ေတာ်အားြဖင့် ၊ ေယ ှု ခရစ် ၏တမနေ်တာ် ြဖစ်ေသာ ငါေပါ
လု သည် ဧဖက် မိ ၌
ေန ေသာ သန ့် ှ င်း သူတည်းဟေူသာ ေယ ှု ခရစ် ကုိ ယုံကည် ေသာ သူ တို့ ကုိ
ကားလိက်ုပါ၏။ 2 သခင် ေယ ှု ခရစ် ှင့် ငါ တို့ အဘ တည်းဟေူသာဘုရားသခင်
ထံ ေတာ်က ေကျးဇူး ေတာ် ှင့်
ငိမ်သက် ြခင်းသည် သင် တို့ ၌ ှိပါေစေသာ။ 3 ငါ တို့သည်ဘုရားသခင့် ေ ှ ေတာ်၌

ေမတ္တ ာ
အားြဖင့် သန ့် ှ င်း လျက်၊ အြပစ် ကင်းလတ်ွလျက် ြဖစ် မည် အေကာင်း၊ 4ဤကမ္ဘာ
မ တည် မ ှိမီှငါ တို့ ကုိခရစ်ေတာ် ၌
ေရွးေကာက် ေတာ်မူသည် ှင့်အညီ ။ ေကာင်းကင် ဘုံ ှင့် ဆုိင်ေသာ အရာတို့ ၌
ခပ်သိမ်း ေသာ ဓမ္မ
မဂင်္လာ တို့ ကုိ ခရစ်ေတာ် အားြဖင့် ငါ တို့အား ေပး
သနားေတာ်မူေသာ ငါ တို့ သခင် ေယ ှု ခရစ် ၏ ခမည်းေတာ် ဘုရားသခင် သည်
မဂင်္လာ ှိ ေတာ်မူေစသတည်း။ 5 ထုိ ဘုရားသခင် သည် ချစ် ေတာ်မူေသာသားေတာ်
ေကာင့် ၊ ငါ တို့အား ေပး
ေတာ်မူေသာေကျးဇူး ေတာ်၏ ဘုနး် အသေရကုိချးီမွမ်း ေစြခင်းငှာ ၊ 6 ငါ တို့သည်
ေယ ှု ခရစ် အားြဖင့် သား အရာကုိ ရမည်အေကာင်း ၊ အလို
ေတာ် ှိေသာေစတနာ အတိင်ုး
ေ ှးမဆွက ခဲွခန ့် မှတ်သားေတာ်မူ၏။ 7 ခပ်သိမ်း ေသာ သတိ
ပညာ ေတာ် ှင့် ေလျာ် စွာငါ တို့ ၌
အတိင်ုးထက်အလနွ်များ လှစွာေသာ ေကျးဇူး ေတာ်သည် ကယ်ဝ ြပည့်စုံသည် ှင့်
အညီ ၊ 8 ထုိသား ေတာ်၏အေသွး အားြဖင့် အြပစ် လွှတ် ေတာ်မူြခင်း တည်းဟေူသာ
ေရွး ှ တ် ေတာ်မူြခင်း ေကျးဇူးကုိ ငါတို့သည်ခံရ က၏။ 9 ဘုရားသခင် သည် ှလံးု
သွင်းေတာ်မူေသာ ေစတနာ
ေတာ် ှင့်
ေလျာ်ေသာအလို ေတာ်၏ နက်နဲ ေသာ အရာကုိ ငါ တို့ အား ြပ ေတာ်မူ၏။ 10 ထုိ
နက်နေဲသာအရာဟမူူကား၊ ကာလ
အချနိေ်စ့ စုံြခင်း၏ သာသနာ
တင်ွ
ေကာင်းကင် ေပါ် ၊ ေြမ ကီး
ေပါ်မှာ ှ ိ ှ ိသမျှ တို့ ကုိေပါင်း ၍ ခရစ်ေတာ် ၌ ချ ပ်ြခာေစေတာ်မူလိမ့်သတည်း။ 11 မိမိ
ေစတနာ ၏အလို ေတာ်သို့ လိက်ု၍ အလံးုစုံ
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တို့ ကုိ စီရင်ြပ ြပင် ေတာ်မူတတ်ေသာ သူ
၏ ကံစည် ြခင်း ှ ိသည်အတိင်ုး ၊ ေ ှးမဆွက ခဲွခန ့် မှတ်သားေတာ်မူသည် ှင့်အညီ ၊
ငါတို့သည် ထုိခရစ်ေတာ် အားြဖင့် အေမွခံ ြဖစ်က၏။ 12အေကာင်းမူကား ၊ ခရစ်ေတာ်
ကုိ ေမျှာ်လင့် ှင့်ေသာ ငါ တို့အားြဖင့်ဘုနး် ေတာ်ကုိ ချးီမွမ်း ေစြခင်း အေကာင်း ြဖစ်
သတည်း။ 13သင် တို့သည်လည်း
ကယ်တင် ေတာ်မူြခင်းအေကာင်း ှင့်ယှ ်ေသာ ဧဝံေဂလိ
တရားတည်းဟေူသာသမ္မာတရား ကုိ ကားနာ ၍ ထုိခရစ်ေတာ် ကုိ ယုံကည် ပီးမှ၊
ဂတိ
ေတာ် ှင့် ယှ ် ေသာ သန ့် ှ င်း ေသာ ဝိညာ ် ေတာ်၏ တံဆိပ် ခတ်ြခင်းကုိ ခံရ က
ပီ။ 14 ပုိင်ထုိက် ေတာ်မူေသာသူ တို့သည် ဘုနး် ေတာ်ကုိ ချးီမွမ်း ြခင်းအေကာင်း ှင့်
ေရွး ှ တ် ေတာ်မူြခင်းသို့
မေရာက်မီှကာလပတ်လံးုထုိဝိညာ ်ေတာ်သည် ငါ တို့ အေမွ ၏ စားရန် ြဖစ် ေတာ်
မူ၏။ 15 ထုိေကာင့်
သင် တို့သည်သခင် ေယ ှု ကုိ ယုံ ကည် ြခင်း ှင့်
သန ့် ှ င်း သူအေပါင်း တို့ ကုိ ချစ် ြခင်းအေကာင်း
ကုိ ငါ သည်ကား ပီးလျှင်၊ 16သင်တို့ ကုိအေကာင်းြပ ၍ ေကျးဇူး ေတာ်ကုိ အစ ် မ
ြပတ်ချးီမွမ်းလျက်၊ သင် တို့အဘို့
အလိုငှာ ဆုေတာင်း ပဌနာြပ လျက်ေန၏။ 17 ဆုေတာင်းေသာအချက်ဟူမူကား၊ ငါ
တို့သခင်
ေယ ှု ခရစ် ၏ ဘုရားသခင် ြဖစ်ေတာ်မူေသာဘုနး် ကီး ေသာ အဘ
ခမည်းေတာ်သည် ကုိယ်ေတာ် ြမတ်ကုိ သိ
ြခင်း အလိငုှာ
ပညာ ကုိ၎င်း ၊ ထုိးထွင်း ေသာဉာဏ် ကုိ၎င်း၊ သင် တို့အား ေပး
ပါမည်အေကာင်း ၊ 18 ေခါ် ေတာ်မူေသာေကာင့် ေြမာ်လင့် ရေသာအရာကား အဘယ်
အရာြဖစ် သည်ကုိ၎င်း၊ သန ့် ှ င်း သူတို့ သည် ခံရေသာအေမွ ေတာ်၏ ဘုနး် စည်းစိမ်
ကား အဘယ်မျှေလာက် ကီးသည်ကုိ၎င်း၊ 19 ယုံ ကည် ေသာငါ တို့ ၌
ြပေတာ်မူေသာ အလနွ် ကီးလှ စွာေသာ တနခုိ်း ေတာ်ကား အဘယ်မျှေလာက် ကီး
သည်ကုိ၎င်း၊ သင် တို့သည်သိ ေစြခင်းငှာ၊ သင် တို့၏ ဉာဏ် မျက်စိ ကုိ လင်း ေစပါ
မည်အေကာင်း ဆုေတာင်း ပဌနာြပ ၏။ 20 ထုိတနခုိ်းေတာ်ကား၊ ခရစ်ေတာ် ကုိေသ
ြခင်းမှ ထေြမာက် ေစေတာ်မူ၍
ခရစ်ေတာ်၌ြပ ြပင် ေသာ မဟာ
တနခုိ်း အာ ေုဘာ်အ ှိနက့ဲ်သို့ ြဖစ်၏။ 21 ခပ်သိမ်း ေသာ အထွဋ်အြမတ် ၊ အာဏာစက်
၊ တနခုိ်း ၊ အစုိးရ
ြခင်းမှစ၍ယခု ဘဝ ေနာင် ဘဝ၌
ေခါ်ေဝါ် သမုတ်ေသာဘွ့ဲနာမ အလံးုစုံ တို့အထက်၊ ေကာင်းကင် အရပ်၌
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မိမိ လက်ျာ ေတာ်ဘက်မှာ
အလနွြ်မင့်ြမတ် ေသာေနရာကုိ ခရစ်ေတာ်အား ေပး
ေတာ်မူ၍ ၊ 22 ေြခဘဝါး ေတာ်ေအာက် သို့ အလံးုစုံ
တို့ ကုိ ချထား သြဖင့် ၊ အသင်းေတာ် ဘို့ အလိငုှာ၊ သူ့
ကုိအလံးုစုံ တို့၏ အချ ပ်အြခာ ဦးေခါင်း ြဖစ် ေစေတာ်မူ၏။ 23 ထုိအသင်းေတာ်ကား၊
အလံးုစုံ
တို့ ကုိ အလံးုစုံ
တို့ ှင့်
ြပည့်စုံ ေတာ်မူေသာသူ ၏ြပည့်စုံ ြခင်းတည်းဟေူသာခရစ်ေတာ် ၏ကုိယ်
ြဖစ် သတည်း။

2
1သင်တို့သည် အထက် ကေလာကီ တရားသို့ လိက်ု၍
အာကာသ ေကာင်းကင်၏ တနခုိ်း ကုိ အစုိးရ
ေသာ မင်းတည်းဟေူသာြငင်းဆန် ေသာ သူတို့ ၌
ြပ ြပင်ေသာ ဝိညာ ် ၏အလို ှင့်အညီ၊ 2 ဒစု ိုက်အြပစ် တို့ ၌ကျင်လည် က၍ ၊ ထုိ
ဒစု ိုက် အြပစ်၌
ေသ လျက် ှိ
ေနေသာ သင် တို့ ကုိပင် ဘုရားသခင်သည်အသက် ှင်ေစေတာ်မူ ပီ။ 3 ထုိြငင်းဆန်
ေသာ သူတို့ ှင့်တကွ၊ ငါ တို့ ှ ိသမျှ
သည်အထက် က ကုိယ် ကာယ၏အလို သို့ ၎င်း ၊ စိတ် ၏ အလိသိုု့ ၎င်း၊ လိက်ု သြဖင့်
ကာမဂုဏ် တို့ ၌
ကျင်လည် သည်ြဖစ်၍၊ ကင်း ေသာသူတို့ က့ဲသို့ ပင်ပကတိ အတိင်ုး အမျက် ေတာ်ကုိ
ခံရေသာသူြဖစ် က၏။ 4 သို့ ေသာ်လည်း က ုဏာ ေတာ် ှင့်
ကယ်ဝ ေတာ်မူေသာ ဘုရားသခင် သည် ငါ တို့ ကုိ ချစ် ေတာ်မူေသာ မဟာ
ေမတ္တ ာ ေတာ်အားြဖင့် ၊ 5 ဒစု ိုက် အြပစ်၌ ေသလျက် ှိ ေနေသာ ငါ တို့ ကုိ ခရစ်ေတာ်
ှင့်အတူ အသက် ှင်ေစေတာ်မူ ပီ။ ေကျးဇူး ေတာ်ေကာင့်သာ ကယ်တင် ြခင်းသို့ ေရာက်
ရ၏။ 6 ေယ ှု ခရစ် အားြဖင့် ငါတို့ ကုိ ထေြမာက် ေစ၍
ေကာင်းကင် အရပ်၌
ေနရာ ေပးေတာ်မူ ပီ။ 7အေကာင်းမူကား၊ ထုိသခင်အားြဖင့် ငါ တို့ ၌
ေကျးဇူး ြပ ၍ ၊ ေကျးဇူး ေတာ်၏အလနွ် ကယ်ဝ ြခင်းကုိ ေနာင် ကပ် ကာလတို့ ၌
ထင် ှား ေစမည်အေကာင်း ြဖစ်သတည်း။ 8 ယုံ ကည် ေသာအားြဖင့် ေကျးဇူး ေတာ်
ေကာင့်
ကယ်တင် ြခင်း သို့ ေရာက် ရ၏။ ကုိယ်အလိအုေလျာက် ေရာက်သည်မ ဟတ်ု။
ဘုရားသခင် သနား ေတာ်မူရာြဖစ်သတည်း။ 9 ကုိယ်ကုသုိလ် ေကာင့်
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ကယ်တင်ေတာ်မူြခင်းသို့ ေရာက်သည်မ ဟတ်ု။ သို့ ြဖစ်၍ အဘယ်သူ မျှ ဝါကား စရာ
အခွင့်မ ှ ိ။ 10အဘယ်ေကာင့် နည်းဟူမူကား၊ ငါတို့သည် ေကာင်း ေသာအကျင့်တို့ ကုိ
ကျင့် ရမည်အေကာင်း ၊ ေယ ှု ခရစ် ၌
ြပ ြပင်၍ ဖနဆ်င်း ေတာ်မူရာြဖစ်က၏။ ထုိေကာင်းေသာ အကျင့် တို့ ၌
ငါတို့သည်
ကျင်လည်ရမည် အေကာင်း၊ ဘုရားသခင် သည် ငါတို့ ကုိ ြပင်ဆင် ေတာ်မူ ှင့် ပီ။

11 ထုိေကာင့် ၊ လက် ြဖင့် ကုိယ် ကာယ၌
ြပ ေသာေဝါဟာရ အေရဖျားလီှး ြခင်းကုိ ခံေသာသူတို့ ေခါ်ေဝါ် ေသာအားြဖင့် ၊ အေရ
ဖျားလီှး ြခင်းကုိ မခံေသာလူ
ဟ၍ူေခါ်ေဝါ် ကေသာ သာသနာပ
လူ တို့ အထဲ ၌ သင် တို့သည် အထက် က ပကတိ အတိင်ုး ြဖစ် ကသည်ကုိ၎င်း၊

12 ထုိအခါ
သင်တို့သည် ခရစ်ေတာ် ကုိမ သိ၊ ဣသေရလ
အေပါင်း ၌ မဝင်၊ ဂတိ
ေတာ်ပါေသာ ပဋိညာ ်
တရားတို့ ှင့် မဆုိင်၊ ေြမာ်လင့် ြခင်းမ ှိ ၊ ေလာက
၌
ဘုရားမ့ဲ ေနကသည်ကုိ၎င်း၊ ေအာက်ေမ့ ကေလာ။့ 13သင်တို့သည် အထက် ကေဝး
လျက် ှိ ေသာ်လည်း ၊ ယခု
မှာ ေယ ှု ခရစ် ၌ ြဖစ်၍အေသွး ေတာ်အားြဖင့် အနးီ သို့ ေရာက် က ပီ။ 14အဘယ်သို့
နည်းဟမူူကား၊ ထုိသခင် သည် ငါ တို့ ရန် ငိမ်း ြခင်းအေကာင်း ြဖစ် ေတာ်မူ၏။ 15 ဝိနည်း
အထုံးအဖွ့ဲ ှင့် စပ်ဆုိင်ေသာ ပညတ် တရားတည်းဟေူသာရန် ငိ း ဖွ့ဲ ြခင်း၏အေကာင်း
ကုိ ကုိယ်ခ ္ဓာ ေတာ်တင်ွ
ပယ် ှင်း ေတာ်မူသြဖင့် ၊ ပုိင်းြခားလျက် ှိ ေသာ စပ်ကားအတ်ုတန်တိင်ုး နရံံ ကုိ
ဖိ ဖျက် ၍ လမူျ ိ း ှစ် စုတို့ ကုိ တစ်စုတည်းြဖစ် ေစေတာ်မူ၏။ အေကာင်းမူကား၊ ရန်
ကုိ ငိမ်း ေစ ပီးလျှင်၊ 16 ကုိယ်ေတာ် ၌ ထုိလူ ှစ်စုတို့ ကုိ လူ
သစ် တစ်ဦးတစ်ကုိယ်တည်းြဖစ်ေစြခင်းငှာ ြပင်ဆင် ၍၊ တလံးုတဝတည်း ြဖစ် ပီး
ေသာ ထုိလူ ှစ် စုတို့ ကုိ၊ လက်ဝါးကပ်တိင်ု ေတာ်အားြဖင့် ရန် ကုိ သတ်ြဖတ် လျက်၊
ဘုရားသခင် ှင့်
မိသ္သဟာယဖွ့ဲ ေစမည်အေကာင်းတည်း။ 17 ထုိခရစ်ေတာ်သည်လည်း ကလာ ၍၊
ေဝး
လျက် ှိေသာ သင် တို့အား၎င်း၊ နးီ
လျက် ှိေသာငါ တို့အား၎င်း၊ ရန် ငိမ်း ြခင်းတရားတည်းဟေူသာဧဝံေဂလိတရားကုိ
ေဟာ ေတာ်မူ၏။ 18 ထုိသို့ ခရစ်ေတာ် အားြဖင့် ငါတို့ ှစ် ဦးသည် စိတ် ဝိညာ ်တလံးု
တဝတည်း ြဖစ်၍၊ ခမည်းေတာ် ထံသို့ တိးုဝင်ရမည်အခွင့်ကုိ ရက ပီ။ 19 ထုိေကာင့် ၊
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သင်တို့သည် တ
ကျွနး်တ ိင်ုငံသားမ ဟတ်ု၊ ဧည့်သည်လည်းမဟတ်ု၊ သန ့် ှ င်း သူတို့၏
အမျ ိးသား ချင်း ြဖစ် က၏။ ဘုရားသခင် အိမ် ေတာ်သား လည်း ြဖစ် က၏။

20 အဘယ်သို့ နည်းဟူ မူကား၊ တမန်ေတာ် တို့ မှစ၍ ပေရာဖက် များတည်းဟေူသာ
တိက်ုြမစ် အေပါ် ၌သင်တို့သည် ထပ်ဆင့်၍ တည်ေဆာက် လျက် ှိ က၏။ 21 ထုိတိက်ု
ေထာင့် အြမစ်ေကျာက်ကား၊ ေယ ှု ခရစ် ြဖစ်သတည်း။ ထုိေကျာက် ှင့် တစ် တိက်ု
လံးု သည် ေစ့စပ် ၍ ကီးပွား သြဖင့်၊ သခင် ဘုရားအဘို့ အလိငုှာ သန ့် ှ င်း ေသာ ဗိမာန်
ေတာ်ြဖစ်၏။ 22 ထုိဗိမာန် ေတာ်၌ လည်း ၊ ဘုရားသခင် သည် ဝိညာ ် ေတာ်အားြဖင့်
ကျနိး်ဝပ် ေတာ်မူ ြခင်းအလိုငှာ ၊ သင် တို့သည် ငါတို့ ှင့်အတူတည်ေဆာက်လျက် ှိ
က၏။

3
1 ထုိ အေကာင်းေကာင့်
ငါ ေပါလု သည် ေယ ှု ခရစ် ှင့် စပ်ဆုိင်ေသာအားြဖင့် အကျ ်း ခံရ၏။ 2သင် တို့
အကျ ိးကုိ ေထာက် ၍ ငါ ့ အားအပ်ေပး ေတာ်မူေသာဘုရားသခင် ၏ေကျးဇူး ေတာ်
သာသနာ ကုိ သင်တို့ ကားသိ ရသည် ှင့်အညီ၊ တစ်ပါး အမျ ိးသားြဖစ်ေသာ သင် တို့
အတက်ွ ေကာင့် ငါခံရ၏။ 3 ေကျးဇူးေတာ်သာသနာကုိ အပ်ေပးသည် အေကာင်းဟူ
မူကား ၊ ငါသည်အထက် က အနည်းငယ် ေရးထားခ့ဲသည်အတိင်ုး ၊ ဘုရားသခင်သည်
ဗျာဒိတ် ေတာ်အားြဖင့် နက်နဲ ေသာအရာကုိ ငါ ့အားြပ ေတာ်မူ၏။ 4 ထုိစကား ကုိဘတ်
ရွတ် လျှင် ၊ ခရစ်ေတာ် ၏ နက်နဲ ေသာအရာ၌
ငါ ေလက့ျက် သည်ကုိ သင်တို့သည် သိ
ရ က မည်။ 5 ထုိနက်နေဲသာအရာကုိသန ့် ှ င်း ေသာ တမနေ်တာ် တို့ ှင့်
ပေရာဖက် တို့အား၊ ယခု
ကာလ၌ ဝိညာ ်
ေတာ်အားြဖင့် ဖွင့်လှစ် ေတာ်မူသည်နည်းတူ ၊ အြခား ေသာ ကာလတို့ ၌ လမူျ ိ း တို့
အား ြပ ေတာ်မ မူ။ 6 ထုိနက်နေဲသာအရာဟကူား၊ တစ်ပါး အမျ ိးသားတို့သည် ဧဝံဂလိ
တရားအားြဖင့် ယုဒလမူျ ိ းတို့ ှင့်အတူ အေမွခံ၍ ၊ တစ်လံးုတစ်ဝ တစ်ကုိယ်တည်း
ြဖစ် လျက်၊ ခရစ်ေတာ် ှင့် ဆုိင်ေသာဂတိ ေတာ်ကုိ ဆက်ဆံ ကရသတည်း။ 7တနခုိ်း
ေတာ်ြပ ြပင် ေသာအားြဖင့် ငါ ့ အားေပး သနားေတာ်မူေသာ ဘုရားသခင် ၏ ေကျးဇူး
ေတာ်ကုိ ခံရ
သည် ှင့အ်ညီ ၊ ထုိတရားကုိ ေဟာေြပာေသာဆရာ ၏အြဖစ်သို့ ငါေရာက် ရ ပီ။ 8 စစ်
၍မကုန် ိင်ုေသာ ခရစ်ေတာ် ၏ ကယ်ဝ ြပည့်စုံြခင်း၏ ဧဝံေဂလိ
တရားကုိ တစ်ပါး အမျ ိးသားတို့အား ေဟာေြပာြခင်းငှာ၎င်း၊ အလံးုစုံ
တို့ ကုိ ေယ ှု ခရစ်အားြဖင့် ဖနဆ်င်း ေတာ်မူေသာဘုရားသခင် ၌
ေ ှး ကပ်ကာလပတ်လံးုဝှက်ထား လျက် ှိေသာ ထုိ
နက်နဲ ေသာအရာ ှင့်
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စပ်ဆုိင်ေသာ သာသနာ
သည် အဘယ်သို့ ြဖစ်သည် ကုိ လအူေပါင်း တို့ အား ထင် ှား ေစ ြခင်း ငှာ၎င်း ၊

9 သန ့် ှ င်း သူအေပါင်း တို့ တင်ွ အငယ်ဆုံးေသာ သူထက်သာ၍ငယ် ေသာ ငါ အား
ထုိ ေကျးဇူး ေတာ်ကုိ ေပး ေတာ်မူ ပီ။ 10 အဘယ်ေကာင့်နည်းဟူမူကား၊ ငါ တို့သခင်
ေယ ှု ခရစ် ကုိ အေကာင်း ြပ ၍
ထာဝရ အ ကံ ေတာ် ှိသည် ှင့်အညီ ၊ 11 ေကာင်းကင် အရပ်တို့ ၌
အထွဋ်အြမတ် အာဏာစက် တို့သည်၊ ဘုရားသခင် ၏ထူးဆနး် ေသာ ပညတ် ေတာ်
ကုိ အသင်းေတာ် အားြဖင့် ယခု သိ ကရမည် အေကာင်း တည်း။ 12 ထုိသခင် ကုိ
ယုံကည် ြခင်းအားြဖင့် ငါတို့သည် ရဲရင့် ေသာစိတ် ှင့် တိးုဝင် ၍
အသနားေတာ်ခံရေသာ အခွင့် ကုိရ က ပီ။ 13 ထုိေကာင့်
သင် တို့၏အသေရ ကုိ ြပ စု ၍ သင် တို့အတက်ွ ေကာင့် ငါ ခံရေသာ ဆင်းရဲ ြခင်းကုိ
ြမင်လျှင်၊ ေရွ ေလျာ့ ေသာ စိတ်မ ှိ ကပါေစ ှင့်။ 14အထက်ဆုိခ့ဲ ပီးေသာ အေကာင်း
ေကာင့်၊ ေကာင်းကင် ၊ ေြမ ကီး ေပါ်မှာ ှ ိ ေသာ တစ် အိမ်ေထာင်လံးု တည်းဟေူသာ
သားေတာ်အေပါင်းတို့၏ အချ ပ်အြခာြဖစ်ေတာ်မူေသာ၊ 15 ငါတို့ သခင်ေယ ှုခရစ်၏
ခမည်းေတာ် ေ ှ မှာ ငါ သည် ဒူး
ေထာက် ၍ ဆုေတာင်း ေလ့ ှ ိ၏။ 16 ဆုေတာင်း ေသာအချက်ဟူ မူကား၊ ဝိညာ ်
ေတာ်အားြဖင့် သင်တို့၏အတင်ွး လူ ကုိ ခွနအ်ား ှင့် မဲြမံ ခုိင်ခ့ံေစ၍၊ 17 ယုံ ကည်
ြခင်းအားြဖင့် ခရစ်ေတာ် သည် သင် တို့၏ စိတ် ှလံးုအထဲ ၌ ကျနိး်ဝပ် ေတာ် မူ
မည်အေကာင်း၊ ဘုနး် ေတာ်ကယ်ဝ ြပည်စုံြခင်း ှင့် ညီေလျာ်စွာ သင် တို့အား ေပး
ေတာ်မူ၍၊ ေမတ္တ ာ
၌
စုိက်ပျ ိ း ြခင်း၊ တိက်ုြမစ်လည်းကျတည် ြခင်း ှ ိသြဖင့် ၊ 18သင် တို့သည်သန ့် ှ င်း သူ
အေပါင်း တို့၏
နည်းတူ ၊ အနံ
အလျား
အနက် အြမင့် တို့ ကုိ ပုိင်းြခား ၍ သိြခင်းငှာ ၎င်း၊ 19 ကုိယ်ဉာဏ် ှင့် မသိ ိင်ုေသာ
ခရစ်ေတာ် ၏ ေမတ္တ ာ
ေတာ်ကုိ သိ
နားလည်ြခင်းငှာ၎င်း၊ သင်တို့သည် တတ်စွမ်း ိင်ုသြဖင့် ဘုရားသခင် ၏ ြပည်စုံ ေတာ်
မူြခင်း ှ ိသမျှ ှင့အ်ညီြပည့်စုံ ကပါမည်အေကာင်း ၊ ငါသည် ဆုေတာင်းေလ့ ှ ိ၏။ 20 ငါ
တို့ ၌
ြပ ြပင်ေသာတနခုိ်း ေတာ်အတိင်ုး ၊ ငါတို့ ေတာင်းပန် ကံစည် သမျှ ထက် အလနွ်
ထူးြခား စွာ ြပ ြခင်းငှာတတ် ိင်ု ေတာ်မူေသာ ဘုရားသခင် သည်၊ 21 ေယ ှု ခရစ်
အားြဖင့် အသင်းေတာ် ၌
ကမ္ဘာ အဆက်ဆက် ဘုနး် ကီး ေတာ်မူေစသတည်း။ အာမင် ။
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4
1 ေခါ် ေတာ်မူြခင်းေကျးဇူးေတာ်ကုိ သင်တို့သည် ခံရသည် ှင့် အထုိက်အေလျာက်
ကျင့်ေဆာင် မည် အေကာင်း၊ သခင် ဘုရားအတက်ွ ေကာင့် အကျ ်း ခံရေသာ ငါ
သည် သင် တို့ ကုိ တိက်ုတနွး် ှ ိးေဆာ်ပါ၏။ 2အရာရာ ၌
စိတ် ှမ့်ိချြခင်း၊ းူည့ံ
သိမ်ေမွ့ြခင်း၊ စိတ် ှည် ြခင်း ှင့်
ြပည့်စုံသြဖင့်၊ ေမတ္တ ာ
စိတ် ှင့်
တစ်ေယာက် ကုိ တစ်ေယာက်သည်းခံ ြခင်း ှ ိ က၍ ၊ 3အသင့်အတင့် ေပါင်းေဖာ်ြခင်း
အဖွ့ဲအစည်း အားြဖင့် ၊ သင်တို့သည် အချင်းချင်းစိတ် သေဘာ မြခားမနားတလံးုတဝ
တည်း ြဖစ် အံ့ေသာငှာ ကိ းစား အားထုတ်ကေလာ။့ 4သင် တို့ ကုိ ေခါ် ေတာ်မူြခင်း ှင့်
စပ်ဆုိင်ေသာ ေြမာ်လင့် ြခင်းတစ်ပါး ထဲသို့
ေခါ်သွင်း ေတာ်မူသည် ှင့်အညီ ၊ ကုိယ် တစ် ကုိယ်၊ ဝိညာ ် တ ဝိညာ ်တည်း ှိ၏။

5သခင် တစ်ပါး ၊ ယုံ ကည် ြခင်းတစ်ပါး ၊ ဗတ္တိဇံ
တစ်ပါး ၊ 6 ခပ်သိမ်း ေသာ ငါတို့၏အဘ ြဖစ်ေသာ ဘုရားသခင် တဆူတည်း ှိေတာ်
မူ၏။ ထုိဘုရားသခင် သည် ခပ်သိမ်း ေသာ ငါတို့၏အေပါ်မှာ ှိေတာ်မူ၏။ ခပ်သိမ်း
ေသာ ငါတို့ ကုိ ှ ံြပား ေတာ်မူ၏။ ခပ်သိမ်း ေသာ ငါတို့၏အထဲ ၌လည်း ှိေတာ်မူ၏။
7 သို့ ေသာ်လည်း ခရစ်ေတာ် သည် ဆု
ေပး ေတာ်မူသည်အတိင်ုး
ငါ တို့သည်ေကျးဇူး ေတာ်ကုိ အသီးသီး
ကုိယ် စီခံရက ပီ။ 8 ထုိသို့ ှင့်အညီကျမ်းစာ၌လာသည်ကား၊ ြမင့် ေသာအရပ်သို့
တက်က ေတာ်မူသြဖင့်၊ များစွာေသာ သူတို့ ကုိ ဘမ်း သွားေတာ်မူ၍၊ လူ
တို့အား ဆုလာဒ် များကုိ ေပး
ေတာ်မူသည်ဟုလာ သတည်း။ 9တက်က ေတာ်မူသည်ဟုဆုိေသာ်၊ အစစွာေြမ ကီး
ေအာက် အရပ် သို့
ဆင်းသက် ေတာ်မူေကာင်း ကုိ ရည်မှတ်၍ ဆုိသည် မဟတ်ု ေလာ။ 10 ဆင်းသက်
ေတာ်မူေသာသူ သည်အြခားေသာသူမဟတ်ု၊ အလံးုစုံ
တို့ ကုိ ြပည့်စုံ ေစြခင်းငှာ ၊ ခပ်သိမ်း ေသာ ေကာင်းကင် တို့၏အထွဋ် ကုိ လနွ၍် တက်
က ေတာ်မူေသာ သူ
ြဖစ် သတည်း။ 11 ခရစ်ေတာ် ၏ကုိယ် ေတာ်ကုိ တည်ေဆာက် ၍
ဓမ္မဆရာ ၏အမှု ကုိ ြပ တတ်မည်အေကာင်း၊ 12 သန ့် ှ င်း သူတို့ ကုိ ြပင်ဆင် ြခင်း
အလိငုှာ၊ ထုိသခင် သည် လအူချ ိ တို့ ကုိ တမနေ်တာ် အရာ၌၎င်း ၊ အချ ိ ကုိ ပေရာဖက်
အရာ၌၎င်း၊ အချ ိ ကုိ သာသနာြပ အရာ၌၎င်း ၊ အချ ိ တို့ ကုိ သင်းအပ်ု ဆရာ၊ ဆရာ
အရာ၌၎င်း၊ ခန ့ထ်ား ေတာ် မူ၏။ 13 ငါတို့ ှ ိ သမျှ သည် ယုံကည် ြခင်း သို့ ၎င်း၊
ဘုရားသခင် ၏သား ေတာ်ကုိ သိကျွမ်း ြခင်းသို့ ၎င်း၊ တစ်ညီတစ် ွတ် တည်းေရာက်၍
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ခရစ်ေတာ် ၏ြပည့်စုံ ြခင်းပမာဏ
အရပ် တည်းဟေူသာ ကီးရင့် ေသာ လူ
တို့၏ အြဖစ်သို့
ေရာက် ကသည်တိင်ုေအာင် ြဖစ်သတည်း။ 14အေကာင်းမူကား ၊ သူတစ်ပါးတို့သည်
လူ
ပရိယာယ် ှင့် အြပစ်သို့ ေသွးေဆာင် ြခင်းငှာ လှည့်ြဖား ေြပာဆုိ သြဖင့် ၊ ငါ တို့သည်
ေနာက်တဖန်ခပ်သိမ်း ေသာ ဩဝါဒ ေလ တိက်ု ၍ ဖ ိုဖရဲ လငွ့်သွားေသာ သူငယ် မ
ြဖစ်ဘဲလျက်၊ 15 ေမတ္တ ာ စိတ် ှင့် သမ္မာတရား ကုိ ေဟာေြပာသြဖင့် ၊ ဦးေခါင်း တည်း
ဟေူသာ ခရစ်ေတာ် မှာ အရာရာ
တို့ ၌ ကီးပွား ကမည် အေကာင်း တည်း။ 16 ထုိ ဦးေခါင်းမှ ၊ အဆစ် အပုိင်းများ
တို့သည် အားြဖည့် သြဖင့် ၊ တစ်ကုိယ် လံးု သည် ေစ့စပ် ထုံးဖွ့ဲ လျက် ၊ အသီးအသီး
အဂင်္ ါ များကုိယ်ငနး်ကုိယ်တာ အတိင်ုး
ြပ ြပင် သည် ှင့်အညီ၊ မိမိ
ကုိယ်ကုိ ေမတ္တ ာ
၌
တည်ေဆာက် ြခင်းငှာ ကီးပွား ေစ တတ်၏။ 17 ထုိေကာင့်
ကင်းေသာတစ်ပါး အမျ ိးသားတို့သည် လျှပ်ေပါ် ေသာစိတ် ှင့် ကျင့် သည်နည်းတူ

၊ သင် တို့သည် ေနာက်တစ်ဖန် မကျင့် မည်အေကာင်း သခင် ဘုရားအခွင့် ှင့်
ငါမှာ လိက်ု၏။ 18 ထုိသူ တို့သည် ဉာဏ် အလင်းကွယ် သည်ြဖစ် ၍၊ စိတ် ှလံးု မုိက်မဲ
ေသာအားြဖင့် အလျှင်းမ သိေသာေကာင့် ၊ ဘုရားသခင် ၏အသက် ှင့်
ကွာ ှင်း လျက် ှိ က၏။ 19 ထုိသူ တို့သည် ှက်ေကာက် ြခင်းမ ှိ၊ တပ်မက် ြခင်း
အလနွြ်ပင်းသည် ှင့်
ညစ်ည း ေသာအကျင့်အမျ ိ းမျ ိ း ကုိ ကိ းစား၍ ကျင့်လိေုသာငှာ၊ မိမိ
တို့ ကုိ ကိေလသာ
လက်သို့ အပ် လိက်ု က၏။ 20 ထုိသို့ ြဖစ်ေစြခင်းငှာသင် တို့သည် ခရစ်ေတာ် တရား
ကုိ သင် က ပီမ ဟတ်ုဘဲ၊ 21အထက် ကကျင်လည်ကသည်အရာမှာ လှည့်ြဖား တတ်
ေသာေလာဘ စိတ်တို့ ြဖင့် ပုပ်ပျက်ေသာလူ
အေဟာင်း ကုိချွတ်ပယ် ၍၊ 22 စိတ် ှလံးု သေဘာသစ် ကုိရ ပီးလျှင် ၊ မှနေ်သာ
ေြဖာင့်မတ်ြခင်း၊ 23သန ့် ှ င်း ြခင်းပါရမီ အားြဖင့် ဘုရားသခင် ှင့်အတူ အမျှ ဖနဆ်င်း
ေသာ လူ
သစ် ကုိ ယူတင်ဝတ်ေဆာင် မည်အေကာင်း၊ ခရစ်ေတာ်၏စကားကုိ ကားနာရသည်
ြဖစ်၍၊ 24 ေယ ှု ၌
သမ္မာတရား ှိ သည် ှင့်အညီ ၊ ထုိသခင် ထံ၌ နည်းခံ က ပီသတည်း။ 25 ထုိေကာင့်
မုသား စကားကုိပယ် ှား ၍၊ မှန် ေသာစကားကုိသာ အချင်းချင်း တစ်ေယာက် ှင့် တစ်
ေယာက် ေြပာ ကေလာ။့ အေကာင်းမူကား ၊ ငါတို့သည် အချင်းချင်း အဂင်္ ါ ချင်းြဖစ်
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က၏။ 26အမျက်ထွက် ရာတင်ွ အြပစ် မ ှိေစ ှင့်။ 27အမျက် မေြပဘဲ ေန
မ ဝင် ေစ ှင့်။ မာရ်နတ် ကုိ အခွင့် မ ေပး က ှင့်။ 28 ခုိး တတ်ေသာသူ သည်ေနာက်
တဖနမ် ခုိး ဘဲ၊ ဆင်းရဲေသာသူ အားေပးကမ်း ေဝငှရန် ှ ိ ေစြခင်းငှာ ၊ မိမိ
လက် ှင့် ေကာင်း ေသာအလပ်ု ကုိ လပ်ုေဆာင် အားထုတ် ေစ။ 29ညစ်ည း ေသာ
စကား တစ် ခွနး်ကုိမျှ သင် တို့ ှ တ် ထဲက
မ ထွက် ေစ ှင့်။ ကားနာ ေသာ သူ
တို့၏အကျ ိး ကုိ ြပ စုေစြခင်းငှာ ၊ တည်ေဆာက် စရာဘို့
ေကာင်း ေသာ စကား ကုိ သာ သုံးေဆာင် က ေလာ။့ 30 ေရွး ှ တ် ြခင်း ေန ရ့က်
တိင်ုေအာင် သင် တို့ ကုိ တံဆိပ်ခတ်ေတာ်မူေသာ ဘုရားသခင် ၏သန ့် ှ င်း ေသာ ဝိညာ ်
ေတာ် ကုိ စိတ် မ နာ ေစ က ှင့်။ 31 ခပ်သိမ်း ေသာ စိတ်တို ြခင်း၊ စိတ်ဆုိး ြခင်း၊
အမျက်ထွက် ြခင်း၊ ေအာ်ဟစ် ေငါက်ေငါ်ြခင်း၊ သူ့
အသေရ ပျက်ေအာင် ေြပာဆုိြခင်းတို့ ကုိ၎င်း၊ ခပ်သိမ်း ေသာ မနာလို
ြခင်းကုိ၎င်း၊ သင် တို့ မှ
ပယ် ှား ကေလာ။့ 32အချင်းချင်း ေကျးဇူး ြပ ြခင်း၊ သနားစုံမက် ြခင်း၊ ဘုရားသခင်
သည် ခရစ်ေတာ် ေကာင့်
သင် တို့၏အြပစ်ကုိ လွှတ် ေတာ်မူသက့ဲသို့ အချင်းချင်း အြပစ်လွှတ် ြခင်း ှ ိ ကေလာ။့

5
1 ထုိသို့ သင်တို့သည် ဘုရားသခင် ၏ ချစ် သား ြဖစ်ကသည် ှင့်အညီ ၊ ဘုရားသခင်
ကျင့်ေတာ်မူသည် နည်းတူကျင့် ကေလာ။့ 2 ခရစ်ေတာ် သည် ငါ တို့ ကုိ ချစ် ေတာ်မူ
ေသာအားြဖင့်ဘုရားသခင့် ေ ှ ေတာ်၌ ေမွှး ကိ င် ေသာ အနံ ့
ှ ိေစြခင်းငှာ ၊ ကုိယ်ကုိကုိယ် ဆက်ကပ် ၍
ယဇ် ပူေဇာ်လျက် ၊ ငါ တို့အတက်ွ
စွန ့် ေတာ်မူသည်နည်းတူ ၊ သင်တို့သည် ေမတ္တ ာ
တရား၌
ကျင်လည် ကေလာ။့ 3 မတရား ေသာ ေမထုန၌်မီှဝဲြခင်း၊ အမျ ိးမျ ိ း ေသာ ကိေလသာ
ညစ်ည း ြခင်း၊ ေလာဘ
လနွက်ျ းြခင်းအမှုတို့ ကုိ သန ့် ှ င်း သူတို့သည် ေ ှာင် သင့်သည်အတိင်ုး ၊ စကား
ြဖင့်မျှ မ ဆက်ဆံ က ှင့်။ 4 မ ေတာ် မေလျာ်ေသာ ညစ်ည း ြပက်ြပယ် ြပက်ယယ်
ေသာ စကားများကုိလည်း ပယ်၍ ေကျးဇူး ေတာ်ချးီမွမ်းြခင်းစကားကုိ သုံး ကေလာ။့
5 မတရား ေသာေမထုန၌် မီှဝဲေသာသူ၊ ညစ်ည း စွာ ြပ ေသာသူ၊ ု ပ်တု ကုိကုိးကွယ်
ေသာသူြဖစ် ေသာ ေလာဘ
လနွက်ျ းေသာသူ တစ်စုံတစ်ေယာက်မျှ ခရစ်ေတာ် ှင့်
ဘုရားသခင် ၏ ိင်ုငံ ၌
အေမွ မ ခံရ သည်ကုိ သင်တို့ သိ က၏။ 6လျှပ်ေပါ် ေသာစကား ြဖင့် အဘယ်သူ မျှ
သင် တို့ ကုိ မလှည့်ြဖား ေစ ှင့်။ ထုိအမှု ေကာင့်
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ဘုရားသခင် ၏ အမျက် ေတာ်သည် ြငင်းဆန် တတ်ေသာ သူ
တို့ အေပါ်သို့ သင့်ေရာက် ေပ၏။ 7 ထုိေကာင့် သူ တို့ ှင့်ဆက်ဆံ ၍ မ
ကျင့် က ှင့်။ 8အထက် ကာလ၌သင်တို့သည် ေမှာင်မုိက် အတိြဖစ် က၏။ ယခု
မူကား ၊ သခင် ဘုရား၌ အလင်း ြဖစ် က၏။ သို့ ြဖစ်၍အလင်း ၏သား က့ဲသို့ ကျင့်
ေနကေလာ။့ 9အလင်း ေတာ်၏
အကျ ိး မူကား ၊ အလံးုစုံ
ေသာ ေကာင်းမွန် ြခင်း၊ ေြဖာင့်မတ် ြခင်း၊ သစ္စာေစာင့် ြခင်းြဖစ် သတည်း။ 10သခင်
ဘုရား ှစ်သက် ေတာ်မူေသာအရာသည် အဘယ် အရာြဖစ် သည်ကုိ သင် ကေလာ။့
11အကျ ိးမ့ဲ ေသာေမှာင်မုိက် အမှု တို့ ှင့်
မ ဆက်ဆံ သည်သာမက ၊ ထုိအမှုတို့၏ အြပစ်ကုိ ြပ ကေလာ။့ 12အေကာင်းမူကား
၊ သူ
တို့သည် ဆိတ်ကွယ် ရာ၌ ြပ ေသာအမှုအရာ တို့ ကုိ စကားေြပာ ကာ မျှ၌
ညစ်ည း ြခင်းပါ ေသး၏။ 13 အြပစ်ထင် ှား ေသာအရာ ှိသမျှ တို့သည် အလင်း
ြဖင့်
ထင် ှား က၏။ ထင် ှား ေစတတ်ေသာ အရာ ှိသမျှ တို့သည်လည်း အလင်း ြဖစ်
၏။ 14 ထုိေကာင့်
အိပ်ေပျာ် သူ ိးု ေလာ။့ ေသ
ြခင်းမှ
ထေြမာက် ေလာ။့ သို့ ြပ လျှင် ခရစ်ေတာ် သည် အလင်း ကုိ သင့် အား ေပးေတာ်မူ
မည်ဟု ဆုိ သတည်း။ 15 ထုိေကာင့်
ပညာ မ့ဲက့ဲသို့ မ ဟတ်ု၊ ပညာ ှိ က့ဲသို့ ေစ့ေစ့ ေြမေြမကျင့်ေဆာင် မည်အေကာင်း
သတိြပ ကေလာ။့ 16ယခု ေနရ့က် ကာလတို့သည် ဆုိးယုတ် ေသာေကာင့်
ကာလ အချနိကုိ် ေရွး ှ တ် က ေလာ။့ 17 ထုိေကာင့်
သတိ မ ှိေသာသူမ ြဖစ် ၊ သခင် ဘုရား၏
အလို ေတာ် ှိရာကုိ ပုိင်းြခား၍ သိ ေသာသူ ြဖစ် က ေလာ။့ 18 လနွက်ျ း ေစတတ်
ေသာ စပျစ်ရည် ှင့် ယစ်မူး ြခင်းကုိေ ှာင် ၍
ဝိညာ ် ေတာ် ှင့် ြပည့်စုံ လျက် ှိ ကေလာ။့ 19ဆာလံ သီချင်းမှစေသာ ဓမ္မ သီချင်း
အမျ ိးမျ ိ းတို့ ကုိ အချင်းချင်း ေြပာဆုိ ဘတ်ရွတ်၍၊ းူ ွတ်ေသာ စိတ် ှလံးု ှင့် သခင်
ဘုရားေ ှ ေတာ်၌ ကျ းဧ ၍သီချင်း
ဆုိ ကေလာ။့ 20 ခပ်သိမ်း ေသာအရာတို့ ၌
ေကျးဇူး ေတာ် ကီးလှပါ၏ဟု ငါ တို့သခင် ေယ ှု ခရစ် ၏ နာမ
ေတာ်ကုိ ေထာက်၍ ၊ ခမည်းေတာ် ဘုရားသခင် ေ ှ ၊ ကာလအစ ်မြပတ်ဝနခံ် က
ေလာ။့ 21 ခရစ်ေတာ် ကုိ ခန ့်ညား ေသာအားြဖင့် ၊ အချင်းချင်း တစ်ေယာက်ေအာက်
တစ်ေယာက်ကုိယ်ကုိ ှမ့်ိချ လျက်ေန ကေလာ။့ 22 အချင်းမိနး်မ တို့ ၊ သခင် ဘုရား၏
အပ်ုစုိးေတာ်မူြခင်းကုိ ဝနခံ်သက့ဲသို့ ၊ ကုိယ် ခင်ပွနး် ၏အပ်ုစုိးြခင်းကုိ ဝနခံ် ကေလာ။့
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23အေကာင်းမူကား ၊ ခရစ်ေတာ် သည် အသင်းေတာ် ၏ အေပါ်မှာေခါင်း ြဖစ်ေတာ်မူ
သက့ဲသို့ ၊ ေယာက်ျား သည် မိမိခင်ပွနး် ၏အေပါ်မှာေခါင်း ြဖစ် ၏။ ခရစ်ေတာ်သည်
လည်း
မိမိ ကုိယ် ကုိ ကယ်တင် ေသာသူ ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ 24အသင်းေတာ် သည် ခရစ်ေတာ်
၏ အပ်ုစုိးေတာ်မူြခင်းကုိ ဝနခံ် သက့ဲသို့ ၊ မိနး်မ တို့လည်း
ကုိယ်ခင်ပွနး် ၏
အပ်ုစုိးြခင်းကုိ အရာရာ
၌ ဝနခံ်ရကမည်။ 25အချင်းေယာက်ျား တို့ ၊ ခရစ်ေတာ် သည် အသင်းေတာ် ကုိ ချစ်
ေတာ်မူသက့ဲသို့ ၊ သင်တို့လည်း
ကုိယ် ခင်ပွနး် ကုိ ချစ် ကေလာ။့ 26 ထုိ အသင်းေတာ် သည် သန ့် ှ င်း လျက် အြပစ်
ကင်းလျက် ှိ သည် ြဖစ်၍ ၊ 27အညစ်အေကး တင် ြခင်း၊ အေရ
တနွ ့ြ်ခင်းမှ စ
သည်တို့ ှင့် လတ်ွလပ်သြဖင့်၊ အသေရ
တင့်တယ်လျက် ှိေသာ အသင်းေတာ် ကုိ ခရစ်ေတာ် သည် မိမိ
အားဆက်သ အံေ့သာငှာ ၊ ှ တ်ကပတ် ေတာ်ေရ ၌
ေဆးေကာ ြခင်းအားြဖင့် စင် ကယ် သန ့် ှ င်း ေစမည်အေကာင်း၊ ထုိ
အသင်းေတာ်အဘို့ အလို့ ငှာကုိယ်ကုိကုိယ် စွန ့် ေတာ်မူ၏။ 28 ထုိနည်းတူ ေယာက်ျား
တို့သည် မိမိ
ကုိယ် ကုိ ချစ်သက့ဲသို့ မိမိ ခင်ပွနး် တို့ ကုိချစ် ရ ကမည်။ ခင်ပွနး် ကုိ ချစ် ေသာသူ
သည် ကုိယ် ကုိချစ် ေသာသူြဖစ်၏။ 29 ကုိယ် အသား ကုိ မုနး် ေသာသူတစ်ေယာက် မျှမ
ှိ။ ခရစ်ေတာ် သည် အသင်းေတာ် ကုိ ေကျွးေမွး ြပ စု ေတာ်မူသက့ဲသို့ ၊ ခပ်သိမ်းေသာ
သူတို့သည် မိမိတို့အသားကုိ ေကျွးေမွးြပ စုတတ် က၏။ 30 အကယ်စင်စစ်ငါတို့သည်
သခင် ဘုရား၏ သားေတာ်၊ အ ို းေတာ် တို့အဝင်ြဖစ်၍၊ ကုိယ်ေတာ်ြမတ်၏ အဂင်္ ါ ြဖစ်
က၏။ 31 ထုိ အေကာင်းေကာင့် ေယာက်ျား သည် ကုိယ် မိဘ ကုိစွန ့် ၍ ကုိယ် ခင်ပွနး်
၌
မီှဝဲ သြဖင့် ၊ ထုိသူ ှစ် ေယာက် တို့သည် တစ်သား တစ်ကုိယ်တည်း ြဖစ် ရလိမ့်မည်။

32ဤ အရာသည် အလနွ် နက်နဲ ေသာအရာြဖစ် ေပ၏။ ထုိသို့
ငါ ဆုိ ေသာ် ၊ ခရစ်ေတာ် ှင့်
အသင်းေတာ် ကုိရည်မှတ် ၍ဆုိသတည်း။ 33 သို့ ရာတင်ွ သင် တို့သည် အသီးသီး
ကုိယ်ကုိကုိယ် ချစ်သက့ဲသို့ ကုိယ် ခင်ပွနး် ကုိချစ် ကေလာ။့ မိနး်မ သည်လည်း
ကုိယ် ခင်ပွနး် ကုိ ိုေသ ြခင်း ှ ိေစေလာ။့

6
1သားသမီး တို့ ၊ သခင် ဘုရား၏ အလိုေတာ် ှင့်အညီ မိဘ စကားကုိ နားေထာင် က
ေလာ။့ မိဘစကား ကုိနားေထာင် ြခင်းအမှုသည်တရား ေသာအမှုြဖစ် ၏။ 2 မိဘ ကုိ
ိုေသ စွာြပ ေလာ။့ 3ဤ ပညတ်ေတာ်ကား၊ သင်သည် ြပည် ေတာ်၌
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ေကာင်းစား ၍
အသက်တာ ှည်မည် အေကာင်း ဟ၍ူဂတိ ေတာ် ှင့် ဆုိင်ေသာပဌမ ပညတ် ြဖစ် ၏။

4အဘ တို့ ၊ ကုိယ် သားသမီး ကုိ စိတ်ဆုိး ေစြခင်းငှာမ ြပ က ှင့်။ သခင် ဘုရား၏အလို
ေတာ် ှင့်ညီေသာ ဆုံးမ
သွနသ်င် ြခင်းကုိြပ လျက်
ေကျွးေမွး ကေလာ။့ 5အေစခံ ကျွနတိ်ု့ ၊ ခရစ်ေတာ် ၏စကားကုိ နားေထာင်သက့ဲသို့
ေကာက်ရွ ံ တနုလ်ှုပ် လျက် ၊ စိတ် ှစ်ခွ မ ှိဘဲ ေလာကီ
သခင် ၏စကားကုိ နားေထာင် ကေလာ။့ 6လူ တို့၏စိတ်ကုိ းူ ွတ်ေစေသာသူက့ဲသို့
မျက်ေမှာက် ၌ သာ နားေထာင်သည်မ ဟတ်ု၊ ခရစ်ေတာ် ၏ ကျွန် က့ဲသို့ ေစတနာစိတ်
ှင့်
ဘုရားသခင် ၏ အလို
ေတာ်ကုိ ေစာင့် ၍၊ 7လူ ၏အေစကုိသာ ခံသက့ဲသို့ မ
ဟတ်ု၊ သခင် ဘုရား၏ အေစကုိ ခံသက့ဲသို့
ကည်ညိ ေသာ သေဘာ ှင့်
အေစ ကုိခံကေလာ။့ 8 ေကာင်း ေသာအကျင့်ကုိ ကျင့် ေသာသူ မည်သည်ကား ၊ ကျွန်
ြဖစ်ေစ ၊ လူ
လတ်ွြဖစ်ေစ ၊ သခင် ဘုရား၏ လက်ေတာ်မှ
အကျ ိးကုိခံရ လိမ့်မည်ဟု သိမှတ် ကေလာ။့ 9 သခင် တို့ ၊ ခိမ်းေချာက် ြခင်းကုိ
ချ ပ်တည်း ၍ ၊ ကုိယ်ကျွန် တို့ ကုိ ထုိနည်းတူ ြပ ကေလာ။့ သင် တို့၏ သခင် သည်
ေကာင်းကင် ဘုံ၌ ှိ သည်ကုိ၎င်း၊ ထုိသခင် သည် အဘယ်သူ၏ မျက် ှာကုိ မှတ်ေတာ်
မ မူသည်ကုိ၎င်း၊ သိမှတ် ကေလာ။့ 10 ကင်း ေသးေသာ စကားဟမူူကား၊ ညီအစ်ကုိတို့ ၊
သခင် ဘုရားအားြဖင့် ၎င်း ၊ တနခုိ်း ေတာ်အ ှိန်အားြဖင့် ၎င်း၊ ခုိင်ခ့ံ ြခင်း ှ ိ ကေလာ။့
11 မာရ်နတ် ၏
ပရိယာယ် တို့ ကုိ တားဆီး
ိင်ု မည်အေကာင်း ၊ ဘုရားသခင် သည်ြပင်ဆင်ေတာ်မူေသာ လက်နက်စုံ ကုိ ဝတ်

ေဆာင် ကေလာ။့ 12 အေကာင်းမူကား ၊ ငါ တို့သည် အေသွး အသား ှိ ေသာ ရနသူ်
တို့ ှင့် ဆုိင် ပိ င်တိက်ုလှနရ် ကသည်မ ဟတ်ု။ အထွဋ်အြမတ် တို့ ှင့် ၎င်း၊ အာဏာစက်
တို့ ှင့် ၎င်း၊ ေလာကီေမှာင်မုိက် ၌
အစုိးတရ ြပ လပ်ုေသာ မင်းတို့ ှင့် ၎င်း၊ မုိဃ်းေကာင်းကင် ၌ ေနေသာနတ်ဆုိး တို့ ှင့်
၎င်း၊ ဆုိင် ပိ င် တိက်ုလှနရ်က၏။ 13 ထုိေကာင့် ၊ ခဲယ ်းဆုိးယုတ် ေသာ ေနရ့က် ကာလ
၌
ဆီးတား ိင်ု သြဖင့် ၊ ကိစ္စအလံးုစုံ
တို့ ကုိ ပီးစီး ၍ ခံရပ် ိင်ု မည်အေကာင်း၊ ဘုရားသခင် ြပင်ဆင် ေတာ် မူ ေသာ
လက်နက်စုံ ကုိယူေဆာင် ကေလာ။့ 14 သစ္စာ တည်းဟေူသာခါးပနး် ကုိစည်း လျက်၊
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ေြဖာင့်မတ် ြခင်းပါရမီတည်းဟေူသာရင်အပ်ု တနဆ်ာကုိ ဝတ်ဆင် လျက် ၊ 15 ငိမ်သက်
ြခင်း ှင့်ယှ ်ေသာ ဧဝံဂလိ
တရားကုိ ေဟာေြပာအံ့ေသာငှာြပင်ဆင် ေသာ အြဖစ်တည်းဟေူသာေြခစွပ် ကုိစွပ်
လျက် ခံရပ် ကေလာ။့ 16 မာရ်နတ် ြပစ်ခတ်ေသာ မီးစက် လက်နက် ကုိ ကာသတ် ိင်ု
ေသာ ယုံကည် ြခင်းတည်းဟေူသာလွှား ကုိ လည်းခပ်သိမ်း ေသာ လက်နက်တို့အေပါ်
မှာထပ်ဆင့်၍ ယူေဆာင် ကေလာ။့ 17 ကယ်တင် ြခင်းတည်းဟေူသာသံ ခေမာက်လံးု
ကုိ၎င်း ၊ ဘုရားသခင် ၏ ှ တ်ကပတ် တည်းဟေူသာဝိညာ ် ေတာ်၏ဓား ကုိ၎င်း ယူ
ကေလာ။့ 18ကာလ အစ ်
စိတ် ှလံးုပါလျက်
ဆုေတာင်း
ပဌာနာ ြပ ြခင်းအမျ ိးမျ ိ း တို့ ြဖင့်
ဆုေတာင်း ကေလာ။့ ထုိသို့
ဆုေတာင်းြခင်းငှာ အားမေလျာ့ ဘဲလျက် ၊ ငါမှစ၍သန ့် ှ င်း သူအေပါင်း တို့အဘို့
ဆုေတာင်း လျက်
ေစာင့်ေ ှာက် ကေလာ။့ 19 ငါသည် ဧဝံေဂလိ
တရားေကာင့်
သံ ကိ း ှင့် ချည်ေ ှာင်ြခင်းကုိခံလျက်၊ 20 သံတမန် အမှုကုိ ြပ ရသည်ြဖစ်၍၊ ထုိ
တရား၏ နက်နဲ ေသာအရာကုိေဖာ်ြပ ြခင်းငှာငါ သည် ှ တ် ကုိ ရဲရင့် စွာ ဖွင့်လှစ် ြခင်း
အခွင့် ှ ိ မည်အေကာင်း ကုိ၎င်း၊ ထုိတရား
ကုိေဟာေြပာအပ် သည် ှင့်အညီ ၊ ရဲရင့် စွာေဟာေြပာ မည်အေကာင်း ကုိ၎င်း၊ ငါ ့အ
ဘို့ လည်း ဆုေတာင်းကေလာ။့ 21သင် တို့သည် ငါ ၌ ြဖစ်ေသာ အေကာင်း အရာများ
ကုိ သိ
ေစြခင်းငှာ ၊ သခင် ဘုရားထံ၌ သစ္စာ ှ ိေသာ ဆရာ
တည်းဟေူသာငါချစ် ေသာညီ
တခိုတ် သည် အလံးုစုံ
တို့ ကုိ သင် တို့အား ေဖာ်ြပ လိမ့်မည်။ 22သင်တို့သည်ငါ တို့၏အေကာင်း အရာများ
ကုိ သိ
မည်အေကာင်း ှင့်၊ ထုိ
သူ သည်သင် တို့ စိတ် ှလံးု ကုိ သက်သာ ေစမည်အေကာင်း ၊ ထုိသူ
ကုိသင် တို့ ဆီသို့ ငါေစလွှတ် ၏။ 23 ညီအစ်ကုိ တို့ ၌
ငိမ်သက် ြခင်း ှ ိပါေစေသာ။ ခမည်းေတာ် ဘုရား ှင့်
သခင် ေယ ှု ခရစ်
ေပးေတာ်မူေသာယုံကည် ြခင်း ှင့် ချစ် ြခင်းေမတ္တ ာ ှိပါေစေသာ။ 24 ငါ တို့သခင်
ေယ ှု ခရစ် ကုိ အမှန် ချစ် ေသာ သူ
အေပါင်း တို့ ၌
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ေကျးဇူး ေတာ် ှိေစသတည်း။ အာမင်။
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ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာ။
1 ေယ ှု ခရစ် ၏ ကျွန် ြဖစ်ေသာေပါလု ှင့်
တိေမာေသ သည်၊ ဖိလိပ္ပိ
မိ ၌ ှိ ေသာ သင်းအပ်ု တို့ ှင့်
သင်းေထာက် တို့ မှစ၍ ေယ ှု ခရစ် ၏ သန ့် ှ င်း သူအေပါင်း တို့ ကုိ ကားလိက်ုပါ၏။

2သခင် ေယ ှု ခရစ် ှင့်
ငါ တို့အဘ တည်းဟေူသာဘုရားသခင့် အထံ ေတာ်က ေကျးဇူး ေတာ် ှင့်
ငိမ်သက် ြခင်းသည်သင် တို့ ၌ ှိပါေစေသာ။ 3ငါ သည်ဆုေတာင်း ပဌနာြပ ေသာအခါ

၊ 4 ဝမ်းေြမာက် ေသာစိတ် ှင့်
သင် တို့ ှ ိသမျှ အဘို့ ကုိ အစ ် ဆုေတာင်း ပဌနာြပ လျက်၊ သင် တို့ ကုိ ေအာက်ေမ့
ေသာအခါ၊ 5 သင် တို့သည် ေ ှ ဦးစွာ ေသာေနရ့က် မှစ၍ ယခု တိင်ုေအာင် ဧဝံဂလိ
တရားကုိ ဆက်ဆံ ၍ ခံစား
ေကာင်းကုိ ငါေထာက်သြဖင့်၊ ဘုရားသခင် ၏ ေကျးဇူး ေတာ်ကုိ ချးီမွမ်းပါ၏။ 6သင်
တို့တင်ွ
ေကာင်း ေသာအမှု ကုိ ြပ စ ြပ ေတာ် မူ ေသာသူ သည်၊ ေယ ှု ခရစ် ၏ေန ရ့က်
တိင်ုေအာင် ပီးစီး လျက်ြပ ေတာ်မူမည်ဟု ငါသေဘာကျ ၏။ 7 ှ ိသမျှ ေသာသင်
တို့၏ အမှုအရာ၌ ဤသို့
ငါ ယူ အပ်၏။ အေကာင်းမူကား ၊ ငါ ခံရ ေသာ ေကျးဇူး ေတာ်ကုိ သင် တို့အေပါင်း
သည် ဆက်ဆံကသည်ြဖစ်၍၊ ငါ သည် အကျ ်း ခံရေသာ်၎င်း၊ ဧဝံဂလိ
တရားဘက်၌ သက်ေသခံ ၍ ထုိ တရား ကုိ တည် ေစ ေသာ်၎င်း၊ သင် တို့ ကုိ
ေအာက်ေမ့၏။ 8 ငါသည် သင် တို့အေပါင်း ကုိ ေယ ှု ခရစ် ၏ ေမတ္တ ာ
က ုဏာ ှင့်
အဘယ်မျှေလာက်လမ်ွး သည်ဟု ဘုရားသခင် သည် ငါ ့ သက်ေသ ြဖစ်ေတာ်မူ၏။

9 ငါသည်အဘယ်သို့ ဆုေတာင်း သနည်းဟူမူကား၊ သင် တို့သည် ြခားနားေသာအရာတို့
ကုိ ပုိင်းြခား ေစြခင်းငှာ ဉာဏ်ပညာ အမျ ိးမျ ိ း ှ ိ လျက် ၊ 10 ေမတ္တ ာ ပါရမီတိးုပွား ၍
ြပည့်စုံ မည်အေကာင်း ကုိ၎င်း၊ 11 ေယ ှု ခရစ် အားြဖင့် ဘုရားသခင် ၏ ဘုနး်
အသေရေတာ်ကုိ ထင် ှား ေစတတ်ေသာ ေြဖာင့်မတ် ြခင်းအကျင့် ှင့် သင်တို့သည်
ြပည့်စုံ ၍ ခရစ်ေတာ် ၏ ေနရ့က် တိင်ုေအာင် စိတ်ကည်ြဖ လျက် ၊ တိမ်းလဲ ြခင်းအမှု
ှင့် ကင်းလတ်ွလျက် ှိ မည်အေကာင်းကုိ၎င်း၊ ငါဆုေတာင်း ပဌနာြပ ၏။။ 12 ညီအစ်ကုိ
တို့ ၊ ငါ ၌ေရာက် ေသာ အမှုအရာတို့သည် ဧဝံေဂလိ
တရားကုိ မြမစ်တားသည်သာမက ၊ ြပ စု ရာြဖစ်သည်ဟု သင် တို့ သိ
ေစြခင်းငှာငါအလို ှ ိ ၏။။ 13 ထုိသို့ ေသာ အားြဖင့်ခရစ်ေတာ် ေကာင့်
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ငါ ခံရေသာ ချည်ေ ှာင် ြခင်းအမှုအရာသည်၊ နနး်ေတာ် ၌ အ ှ ံအြပား ထင် ှား သည်
သာမက၊ ခပ်သိမ်း ေသာအရပ်၌ ထင် ှား၏။။ 14သခင် ဘုရား၌
ညီအစ်ကုိ အများ တို့သည် ငါ ခံရေသာ ချည်ေ ှာင် ြခင်းေကာင့် ယုံမှားေသာစိတ် ှင့်
ကင်းလတ်ွ ၍ ေကာက်ရွ ံ ြခင်းမ ှိဘဲ၊ ှ တ်ကပတ် တရားေတာ် ကုိ သာ၍
ေဟာေြပာ ဝ့ံ က၏။။ 15လအူချ ိ တို့သည် ြင စူ ရနေ်တွ့ ချင်ေသာသေဘာ ှင့်
ခရစ်ေတာ် ၏တရားကုိ ေဟာေြပာ က၏။ အချ ိ တို့ သည် ေစတနာ
စိတ် ှင့် ေဟာေြပာက၏။။ 16 ငါသည် ဧဝံေဂလိ
တရားကုိ ေထာက်မ ဘို့ရာ ခန ့ထ်ား ေသာသူြဖစ် ေကာင်းကုိ ဤ
သူတို့သည်သိ ၍ ခရစ်ေတာ် ၏တရားကုိ ေမတ္တ ာ
စိတ် ှင့် ေဟာေြပာ က၏။။ 17 ထုိသူတို့သည် ကည်ြဖ ေသာစိတ်မ ှိ၊ ချည်ေ ှာင်
ြခင်းကုိ ငါ ခံရသည်တင်ွ သာ၍ဆင်းရဲ ေစမည်ဟု အ ကံ ှိ ၍၊ ရနေ်တွ့ ချင်ေသာစိတ် ှင့်
ေဟာေြပာ က၏။။ 18 သို့ ြဖစ်၍ အဘယ်သို့ နည်း၊ လျှ ိ ဝှက် ၍ ေဟာေြပာသည်ြဖစ်ေစ
၊ သစ္စာ
ှ ိ၍ ေဟာေြပာသည် ြဖစ် ေစ ၊ အဘယ်သို့ ေသာအားြဖင့် ေဟာေြပာသည် ြဖစ် ေစ၊

ခရစ်ေတာ် ၏တရား ကုိ ေဟာေြပာ ြခင်း ှ ိ၏။ ထုိအေကာင်း ေကာင့် ငါသည်ယခု
ဝမ်းေြမာက်၏ ။ ေနာင်၌ လည်း
ဝမ်းေြမာက် လိမ့်မည်။။ 19အဘယ်သို့ နည်းဟမူူကား၊ ငါ သည်အလျှင်း ှက်ေကာက်
ြခင်းမ ှိ၊ ရဲရင့်ြခင်း ှင့်ြပည့်စုံ၍ အသက် ှင်သည်ြဖစ်ေစ ၊ ေသ
သည်ြဖစ်ေစ၊ ငါ ့ ကုိယ်ခနဓ္ါ ၌
ခရစ်ေတာ် သည် အစ ်မြပတ် ဂုဏ် အသေရထင် ှား ေတာ်မူသက့ဲသို့ ၊ 20ယခုပင်
ထင် ှား ေတာ်မူမည်ဟု ငါေြမာ်လင့် အား ကီး၍
ေတာင့်တသည် ှင့်အညီ သင် တို့ဆုေတာင်း သြဖင့်၎င်း ၊ ေယ ှု ခရစ် ၏
ဝိညာ ် ေတာ်မှစသြဖင့်၎င်း၊ ဤ
အေကာင်း အရာသည် ငါ ့ ကုိကယ်တင် ေသာ အေကာင်းအရာြဖစ် မည်ဟု ငါသိ
၏။။ 21အသက် ှင်သည်အရာမှာ ခရစ်ေတာ် ြဖစ်၏။ ေသ
လျှင် မူကား ၊ သာ၍အကျ ိး ှ ိ၏။။ 22ဤကုိယ်ခ ္ဓာ ၌
ငါသည်အသက် ှင်လျှင် ၊ ငါ ြပ ေသာအမှု ၏ အကျ ိးကား ထုိသို့ ေသာအကျ ိး
ြဖစ်၏။ သို့ ေသာ်လည်း အဘယ် အကျ ိးကုိ ေရွးယူ ရမည်ဟု ငါမ သိ ။။ 23 ထုိအကျ ိး
ှစ် ပါး၏အကား၌
ငါသည်ယခု
ကျ ်းေြမာင်းစွာ ေနရ၏။ စုေတ၍့ ခရစ်ေတာ် ှင့်အတူ ေန
ြခင်းငှာေတာင့်တ လိခုျင်ေသာ စိတ် ှိ ၏။ သာ၍
အလနွ်
ထူးြမတ် ေသာအကျ ိးြဖစ်၏။။ 24 သို့ ေသာ်လည်း ကုိယ်ခ ္ဓာ ၌
ေန ရလျှင် သင် တို့ ၌ သာ၍



ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာေစာင် 1:25 2646 ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာေစာင် 2:5

အကျ ိး ှ ိလိမ့်မည်။။ 25 ထုိသို့ ှ ိလိမ့်မည်ဟု ယုံမှားြခင်း ှင့်
ကင်းလတ်ွသည်ြဖစ်၍ ၊ သင်တို့ ှ ိရာသို့ ငါ တစ်ဖန် ေရာက်လာ ေသာ အားြဖင့် ၊ သင်
တို့သည် ေယ ှု ခရစ် ကုိအမီှြပ ၍ ငါ ့အတက်ွေကာင့် သာ၍
ဝါကား ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိေစြခင်းငှာ၊ 26သင်တို့သည် ယုံကည် ြခင်း၌
တိးုပွား ဝမ်းေြမာက် မည်အေကာင်း ၊ ငါသည်ကုိယ်ခနဓ္ါ၌ေန ၍ သင် တို့ ှ ိသမျှ ှင့်
ေပါင်းေဖါ် ရမည်ဟု ငါသိ ၏။။ 27သင်တို့သည် ရနသူ် များေကာင့်
အလျှင်း
မ ေကာက်ရွ ံ မတနုလ်ှုပ်ဘဲ၊ တစ်ပါးတည်းေသာ စိတ် ဝိညာ ် ၌
တည် ၍၊ ဧဝံေဂလိ
တရား ှင့် ဆုိင် ေသာ ယုံကည် ြခင်းအဘို့ အလိငုှာ တစ်ညီတစ် ွတ် တည်း ကိ းစား
အားထုတ်ကသည် အေကာင်းအရာကုိ၊ ငါ ေရာက်လျှင်
သင် တို့ ှင့် မျက်ေမှာက်ေတွ့ သည်ြဖစ်ေစ၊ ကွာ လျက်ေနသည် ြဖစ်ေစ၊ ငါ ကားသိ
ရပါမည်အေကာင်း ၊ ခရစ်ေတာ် ၏ ဧဝံေဂလိ
တရား ှင့် အထုိက်အေလျာက် ဝတ် ကီးဝတ်ငယ်များ ကုိ ြပ ၍သာေန ကေလာ။့။

28 ထုိသို့ ရနသူ်များေကာင့် အလျှင်းမေကာက်ရွ မံတနုလ်ှုပ်ေသာ အေကာင်းအရာသည်၊
သူ
တို့ ၌ ပျက်စီး ြခင်း၏ နမိိတ် လက္ခဏာ ြဖစ် ၏။ ဘုရားသခင် စီရင် ေတာ်
မူ ေသာ အားြဖင့် သင် တို့ ၌ကား ၊ ကယ်တင် ြခင်း၏နမိိတ် လက္ခဏာ ြဖစ်၏။။
29အေကာင်းမူကား ၊ သင် တို့သည် အထက်ကြမင် သည်အတိင်ုး၊ ယခု
လည်း
ကား သည်အတိင်ုး ငါ ခံရ ေသာ တိက်ုလှန် ြခင်းကုိ ခံရသည်နည်းတူ ၊ 30 သင်

တို့သည် ခံရ ကသည်ြဖစ်၍၊ ခရစ်ေတာ် ကုိ ယုံကည် ြခင်းအခွင့်မှတပါး ၊ ခရစ်ေတာ်
အတက်ွ ေကာင့် ဆင်းရဲ ခံရြခင်းအခွင့်ကုိ ေကျးဇူးေတာ်အားြဖင့်ရက၏။

2
1 ထုိေကာင့် ခရစ်ေတာ် ၌ သက်သာ ြခင်း၊ ေမတ္တ ာ
ှင့်စပ်ဆုိင်ေသာ ချမ်းသာ ြခင်း၊ ဝိညာ ် ေတာ် ှင့် မိဿဟာယ ဖွ့ဲြခင်း၊ သနားစုံမက်

ြခင်းတည်းဟေူသာအရာ တစ်စုံတစ်ခု ှိလျှင် ၊ 2သင်တို့သည် အချင်းချင်း ချစ် က၍၊
စိတ် မကဲွြပားဘဲ တလံးုတဝတည်း ကံစည်ြခင်း ှင့်တကွ၊ သေဘာ
တစ် ညီတစ် ွတ်တည်း ှိေသာအားြဖင့်၊ ငါ ဝမ်းေြမာက် စရာအေကာင်း ကုိ စုံလင်
ေစ ကေလာ။့ 3 ရနေ်တွ့ လိုေသာစိတ်၊ အချည်း ှးီ ေကျာ်ေစာကိတ္တ ိ ကုိ တပ်မက်ေသာ
စိတ် ှိ၍ အဘယ်အမှုကုိ မ
ြပ က ှင့်။ သူတစ်ပါး သည် ကုိယ် ထက် သာ၍ေကာင်းြမတ်သည်ဟု ှမ့်ိချ ေသာ
စိတ် ှိ၍ တစ်ေယာက်ကုိတစ်ေယာက် ထင်မှတ် ကေလာ။့ 4 ကုိယ် အမှုအရာကုိသာ မ
ှု မမှတ်ဘဲ၊ သူ့အမှုအရာ ကုိ အချင်းချင်း ှုမှတ် ကေလာ။့ 5 ေယ ှု ခရစ် ၌ ှိေသာ

ထုိ
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စိတ် သေဘာကုိ သင် တို့ ၌ လည်း ှိေစကေလာ။့ 6 ထုိသခင် သည် ဘုရားသခင် ၏
သ ာန် ေတာ် ှင့်
ြပည့်စုံေတာ်မူသည်ြဖစ် ၍၊ ဘုရားသခင် ှင့် ပိ င် ေသာအမှုကုိ လယူု
ြခင်းအမှုဟ၍ူမ ထင် မမှတ်လျက်ပင်၊ 7 မိမိ အသေရကုိစွန ့် ၍ အေစခံ
ကျွန၏်သ ာန် ကုိ ယူေဆာင် လျက်၊ လူ
က့ဲသို့ ေသာ အြဖစ်၌
ဘွားြမင် ြခင်းကုိ ခံေတာ်မူ၏။ 8 ထုိသို့
လူ ၏ဂုဏ် အဂင်္ ါလက္ခဏာ ှင့်ြပည့်စုံလျက်၊ အေသခံ
ြခင်းသာမဟတ်ု၊ လက်ဝါးကပ်တိင်ု မှာ
အေသခံ ြခင်း တိင်ုေအာင် အေစ ကျွနခံ်၍ ကုိယ် ကုိ ကုိယ် ှမ့်ိချ ေတာ် မူ၏။

9 ထို့ ေကာင့် ဘုရားသခင် သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိအလနွ်ချးီေြမာက် ၍ ဘွ့ဲ နာမ တကာ
တို့ထက်
ကီးြမတ်ေသာ ဘွ့ဲနာမ ကုိ ေပး သနားေတာ်မူ၏။။ 10အေကာင်းမူကား၊ ေကာင်းကင်

သတ္တ ဝါ၊ ေြမ ကီး သတ္တ ဝါ၊ ေြမ ကီး ေအာက်၌ ှိေသာ သတ္တ ဝါ တည်းဟေူသာခပ်သိမ်း
ေသာ သတ္တ ဝါတို့သည် ေယ ှု ၏ဘွ့ဲနာမ ေတာ်ကုိ ဒူး
ေထာက် ၍၊ 11 ေယ ှု ခရစ် သည် သခင် ြဖစ်ေတာ်မူ၏ဟု ှ တ် ှင့် ဝနခံ်သြဖင့်၊
ခမည်းေတာ် ဘုရား ၏ ဘုနး် အသေရ ေတာ်ကုိ ထင် ှား ေစကမည်အေကာင်း တည်း။။
12 သို့ ြဖစ်၍ ငါ ့ ချစ်သူ တို့ ၊ သင်တို့သည် ငါ ့ မျက်ေမှာက် ၌
နားေထာင် သည်သာမက ၊ မျက်ကွယ် ၌ လည်း အစ ်နားေထာင် ကသည် ှင့်အညီ၊
ေကာက်ရွ ံ တနုလ်ှုပ် ေသာစိတ် ှင့် ၊ ကုိယ် ကုိ ကယ်တင် ြခင်းငှာကုိယ်တိင်ု ကိ းစား
အားထုတ် ကေလာ။့။ 13 အေကာင်းမူကား ၊ သင် တို့သည် အလို ှ ိ ေစြခင်းငှာ၎င်း ၊
အကျင့်ကျင့် ေစြခင်းငှာ၎င်း၊ သင်တို့အထဲ ၌ ေစတနာ
ေတာ်အားြဖင့်ြပ ြပင် ေတာ်မူေသာသူ ကား ဘုရားသခင် ေပတည်း။။ 14သင်တို့သည်
ြပ ေလသမျှ တို့ ၌ ြမည်တမ်း ြခင်း၊ ြငင်းခုံ ြခင်းမ ှိဘဲ ြပ ကေလာ။့။ 15 သို့ ြပ လျှင်
အြပစ်တင် ခွင့်မ ှ ိ၊ အဘယ်သူကုိမျှ မ
ြပစ်မှားဘဲေန ၍ ၊ 16 မေြဖာင့် မမှနေ်ဖာက်ြပန် ေသာလမူျ ိ း အထဲ ၌ အဘယ် အြပစ်
မျှမပါေသာ ဘုရားသခင် ၏ သား
ြဖစ်က လိမ့်မည်။ အသက် ှင်ြခင်း ှင့ဆုိ်င်ေသာ ှ တ်ကပတ် တရားေတာ်ကုိ ြပသ၍၊
စကဝဠာ ၌
ေန၊ လ၊ ကယ်
နက္ခတ်က့ဲသို့ ထုိလမူျ ိ း အထဲ ၌ ထွနး်လင်း က၏။ သို့ ြပ လျှင်ငါ သည် အကျ ိး မ ှိ
ဘဲလျက် ေြပး သည်မ ဟတ်ု၊ အကျ ိး
မ ှိဘဲလျက်
ကိ းစား အားထုတ်သည်မ ဟတ်ုေကာင်း ကုိ ငါေထာက်၍ ခရစ်ေတာ် ၏ေနရ့က် ၌
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ဝါကား ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိလိမ့်မည်။။ 17 ထုိမျှမက၊ သင် တို့၏ယုံကည် ြခင်းကုိ တင်
လှူ ပူေဇာ်ေသာ ယဇ် အေပါ်မှာ ငါကုိ့ေလာင်း ေသာ်လည်း ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ၏။ သင်
တို့ ှ ိသမျှ ှင့်အတူ ငါဝမ်းေြမာက် ြခင်း ှ ိ၏။။ 18 ထုိနည်းတူ သင် တို့သည်လည်း
ဝမ်းေြမာက် ကေလာ။့ ငါ ှင့်အတူဝမ်းေြမာက် ြခင်း ှ ိ ကေလာ။့။ 19 သင် တို့
အေကာင်း အရာများကုိ ငါသိ ၍ စိတ်သက်သာ ြခင်းငှာ ၊ တိေမာေသ
ကုိ သင် တို့ ှ ိရာသို့ များမကာ ေစလွှတ် မည်အေကာင်း၊ သခင် ေယ ှု ခရစ်၌
ငါမီှဝဲ ြခင်း ှ ိ၏။။ 20အေကာင်းမူကား ၊ ထုိသူသည်သင် တို့အကျ ိးကုိ ကည့် ှုချင်
ေသာ ေစတနာစိတ် ှိသက့ဲသို့ စိတ်သေဘာတေူသာ သူတေယာက် မျှ ငါတို့ ၌မ ှိ ။။ 21လူ
ခပ်သိမ်း တို့သည် ေယ ှု ခရစ် ၏အကျ ိးကုိ မ
ှာ၊ ကုိယ် အကျ ိးကုိသာ ှာ က၏။။ 22 သို့ ေသာ်လည်း သား သည်အဘ ှင့်အတူ

ေဆာင်ရွက် သက့ဲသို့ ၊ သူသည်ငါ ှင့်အတူ ဧဝံေဂလိ တရားအမှုကုိ အမှနေ်ဆာင်ရွက်
သည်ဟု သူ
ြပေသာသက်ေသ ကုိ သင်တို့ သိ က၏။။ 23 ထုိေကာင့်
ငါ၌အဘယ်သို့ ြဖစ်မည်ဟု ငါ သိ ေသာအခါ ၊ သူ့ ကုိ သင်တို့ ှ ိ ရာသို့ ချက် ြခင်း
ေစလွှတ် မည် ဟု ကံစည် ေြမာ်လင့်လျက် ငါေန၏။။ 24 ထုိမျှမက ၊ ငါ ့ ကုိယ်တိင်ု
သင်တို့ ှ ိ ရာသို့ များမ ကာ လာ မည်ဟု သခင် ဘုရားအားြဖင့် ယုံမှတ် စဲွလမ်းေသာ
စိတ် ှိ၏။။ 25 သို့ ေသာ်လည်း ေဆာင်ရွက် ြခင်း၊ စစ်တိက်ုြခင်းအမှု၌ ငါ ၏အေပါင်းအ
ေဘာ်၊ ငါ ့ ကုိြပ စု ေသာသူတည်းဟေူသာသင် တို့တမန် ၊ ငါညီ့
ဧပေြဖာဒိတ် ကုိ သင် တို့ ှ ိ ရာ သို့ ယခုေစလွှတ် သင့်သည်ဟု ငါထင်မှတ် ၏။။

26အေကာင်းမူကား၊ သူသည် နာ
ေကာင်း ကုိ သင်တို့ ကားသိ ေသာေကာင့် ၊ သူသည် သင် တို့အေပါင်း ကုိ လမ်ွးဆွတ်
၍ စိတ်မသာလျက် ေန ၏။။ 27 သူသည် ေသ
လု ေအာင် နာ
သည်မှန် ၏။ ထုိအခါ
ဘုရားသခင် သည် သူ့
ကုိ သနား
ေတာ်မူ၏။ သူ့
ကုိသာ
သနားေတာ်မူသည်မ ဟတ်ု။ ငါ ့၌ ဝမ်းနည်း ြခင်းအဆင့်ဆင့် အထပ်ထပ်မ ှိ ေစြခင်း
ငှာ ၊ ငါကုိ့လည်း သနားေတာ်မူ၏။။ 28 ထုိေကာင့်
သင်တို့သည် သူ့
ကုိတစ်ဖန်
ေတွ့ြမင် ၍ ဝမ်းေြမာက် ေစြခင်းငှာ၎င်း၊ ငါ သည်လည်း သက်သာ ြခင်းငှာ ၎င်း၊ သူ့
ကုိ သာ၍ ကိ းစား သည် ှင့် ငါေစလွှတ် ၏။။ 29 သို့ ြဖစ်၍ သခင် ဘုရားကုိ ေထာက်
လျက်၊ ဝမ်းေြမာက် ေသာစိတ် ှင့်
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သူ့ ကုိလက်ခံ ကေလာ။့ ထုိသို့ ေသာ
သူတို့ ကုိ ိုေသ ေလးြမတ်ကေလာ။့။ 30အေကာင်းမူကား ၊ သင် တို့သည် ငါ ့ ကုိြပ စု
၍ မ
ြပည့်စုံေသးေသာဝတ်ကုိ သူသည် ြပည့်စုံ ြခင်းငှာ ၊ ကုိယ် အသက် ကုိ စွန ့စ်ား ၍
ခရစ်ေတာ် ၏အမှု ေကာင့်
ေသ ြခင်းသို့
ေရာက် လနုးီ ပီ။

3
1 ကင်း ေသးေသာ စကားဟမူူကား၊ ငါ ့ ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ သခင် ဘုရား၌
ဝမ်းေြမာက် ြခင်း ှ ိ ကေလာ။့ အထပ်ထပ် ငါ ေရး လိက်ုေသာ်လည်းပင်ပနး် ြခင်းမ ှိ။
သင် တို့ မူကား
လံြုခံ ြခင်း ှ ိ ကလိမ့်မည်။ 2 ေခွး တို့ ကုိေ ှာင် ကေလာ။့ မေကာင်း ေသာ အကျင့်ကုိ
ကျင့် ေသာသူတို့ ကုိ ေ ှာင် ကေလာ။့ အေရဖျားလီှးြခင်းကုိ ခံေယာင်ေဆာင် ေသာ သူ
တို့ ကုိ ေ ှာင် ကေလာ။့ 3 ငါ တို့သည် စိတ်ဝိညာ ် အားြဖင့်ဘုရားသခင် ကုိ ကုိးကွယ် ၍
၊ ဇာတိ
၌ ကုိးစား ြခင်းမ ှိ ဘဲ၊ ေယ ှု ခရစ် ၌ သာ ဝါကား ဝမ်းေြမာက်ေသာသူ ြဖစ်၍၊
မှနေ်သာအေရဖျားလီှး ြခင်းကုိ ခံေသာသူြဖစ် က၏။ 4 သို့ ေသာ်လည်း ငါ ြဖစ် လျှင်
ဇာတိ
၌ ကုိးစား စရာအေကာင်း ှ ိ၏။ အြခား သူမည်သည်ကား ၊ ဇာတိ
၌
ကုိးစား စရာ အေကာင်း ှ ိသည်ဟု ထင် လျှင် ၊ ငါ မူကား သာ၍ ှိ၏။ 5 ငါသည် ှစ်
ရက်ေြမာက်ေသာေန၌့ အေရဖျားလီှး ြခင်းကုိ ခံရ၏။ ဣသေရလ
အမျ ိး ၊ ဗ◌င်္ယာမိန်
အ ယ်ွ
ြဖစ်၏။ ေဟ ဗဲ လမှူ ဆင်းသက်ေသာ ေဟ ဗဲ လစူစ်ြဖစ်၏။ တရား
အားြဖင့် ဖာရိ ှ ဲ ြဖစ်၏။ 6 စိတ် အား ကီးြခင်းကုိ ေမး
ေသာ်၊ ငါသည် အသင်းေတာ် ကုိ ညင်းဆဲ ေသာသူြဖစ်၏။ ပညတ် တရား အားြဖင့်
ရ ေသာ ေြဖာင့်မတ် ြခင်းကုိ ေမးြပနေ်သာ်၊ ငါသည် အြပစ်တင် ခွင့် ှင့် ကင်းလတ်ွေသာ
သူြဖစ်၏။ 7 သို့ ေသာ်လည်း ငါ ၏ အကျ ိး စီးပွားကုိ ြပ စုေသာအရာ ှိသမျှတို့ ကုိ ှုံး
ေစေသာအရာက့ဲသို့ ခရစ်ေတာ် ေကာင့်
ငါထင်မှတ် ၏။ 8 ထုိမျှမက ငါ ၏ သခင် ေယ ှု ခရစ် ကုိသိေသာ ပညာ သည် 9အ
ဘယ်မျှေလာက်ြမတ် သည်ကုိေထာက် ၍၊ ခပ်သိမ်း ေသာအရာတို့ ကုိ 10 ှုံး ေစ ေသာ
အရာက့ဲသို့ ငါထင်မှတ် ၏။။ 11 ထုိသခင် ေကာင့်
ခပ်သိမ်း ေသာအရာတို့ ကုိ အ ှုံး ခံရ ပီ။ ေသ
ြခင်းမှ
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ထေြမာက် ေသာအခွင့်ကုိ ငါရ ိင်ု ေကာင်းလျှင် ၊ ကုိယ်ေတာ် သည် အေသခံ
ေတာ်မူသည်နည်းတူ ၊ ငါသည်လည်းအေသခံ၍ ထုိသခင်ကုိ၎င်း၊ ထေြမာက် ေတာ်
မူြခင်း၏ တနဖုိ်း ကုိ၎င်း၊ ဆင်းရဲ ခံေတာ်မူြခင်းကုိ ဆက်ဆံ၍ခံြခင်းကုိ၎င်း၊ သိကျွမ်း
ြခင်းငှာ၊ ပညတ် တရားအားြဖင့် ရေသာ ကုိယ် ေြဖာင့်မတ် ြခင်းကုိ မ
ကုိးစား ဘဲ၊ ခရစ်ေတာ် ကုိ ယုံကည် ြခင်းအားြဖင့် ရေသာေြဖာင့်မတ် ြခင်းတည်း
ဟေူသာယုံကည် ြခင်းအတက်ွ ေကာင့်ဘုရားသခင် ေပးေတာ်မူေသာေြဖာင့်မတ် ြခင်း
ကုိကုိးစားသြဖင့်၊ ခရစ်ေတာ် ကုိ အြမတ်ရ ၍
ထုိသခင် ၌
တည် ပါမည်အေကာင်း ၊ ခပ်သိမ်းေသာအရာတို့ ကုိ မစင် က့ဲသို့ ငါထင်မှတ် ၏။။

12 ထုိသို့ ဆုိေသာ်အကျ ိးကုိခံရ ပီ၊ စုံလင် ြခင်းသို့ ေရာက်ရ ပီဟု ငါမ ဆုိလိ၊ု အကင်
အကျ ိး ကုိေပးြခင်းငှာ ခရစ်ေတာ် သည် ငါကုိ့ ကုိင် ဘမ်းေတာ်မူ၏။ ထုိအကျ ိးကုိ ကုိင်
မိ ြခင်းငှာငါေြပး၍ လိက်ု ေသး၏။။ 13 ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ ငါ ကုိင်မိ ပီဟု ကုိယ်ကုိကုိယ် မ
ထင် ေသာ်လည်း ၊ ငါြပ ေသာအမှုတစ်ခု ဟမူူကား၊ ေနာက်ကျ ေသာအရာ တို့ ကုိ မ
မှတ် ဘဲ၊ ေ ှ ၌ ှိ ေသာအရာ တို့ ကုိ လှမ်း ကမ်း၍ ၊ 14 ေယ ှု ခရစ် အားြဖင့်
ဘုရားသခင် သည် အထက် အရပ်မှ
ေခါ် ေတာ်မူြခင်း ှင့် ဆုိင်ေသာဆု ကုိ ရြခင်းငှာ ၊ ပနး်တံးုတိင်ု သို့ ငါလိက်ုေြပး ၏။။

15 ထုိေကာင့်
စုံလင် ေသာသူ ှိသမျှ တို့သည် ဤသို့ ေသာ
သေဘာ ကုိ စဲွလမ်း ရကမည်။ သင်တို့သည် တစ်စုံတစ်ခု ေသာအရာ၌
သေဘာြခားနား လျှင် ၊ ထုိ
အရာကုိ ပင်ဘုရားသခင် ေဖာ်ြပ ေတာ်မူလိမ့်မည်။။ 16 သို့ မဟတ်ု ေသာ်လည်း၊ ယခုမီှ
သမျှ အတိင်ုး
တနည်း တည်းကျင့် ၍ တစ်သေဘာတည်း ှိရ ကမည်။။ 17 ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ ငါ ကျင့်
သည်နည်းတူ သင်တို့သည် တစ် ညီတစ် ွတ်တည်း ကျင့် ကေလာ။့ ငါ တို့ေပးေသာ ပုံ
သက်ေသ ှင့်အညီ ကျင့် ေသာသူ တို့ ကုိလည်း
ှု မှတ် ကေလာ။့။ 18 အေကာင်းမူကား ၊ အထက် အဖနဖ်န်ငါေြပာ ၍၊ ယခုပင်

မျက်ရည် ကျလျက် ှင့်
ေြပာ သည်အတိင်ုး၊ ခရစ်ေတာ် ၏ လက်ဝါးကပ်တိင်ု ကုိ ရနဘ်က် ြပ ၍ ကျင့် ေသာ
သူ အများ ှ ိ က၏။။ 19 ထုိသူ တို့သည် ပျက်စီး ြခင်း၌ လမ်းဆုံး တတ်က၏။ သူတို့၏
ဘုရား
မူကား၊ မိမိ
တို့ဝမ်း ေပတည်း။ မိမိ
တို့ ှက်ေကာက် ဘွယ်ေသာ အကျင့်၌ သာ မိမိတို့ဝါ ကား က၏။ ေလာကီ
အရာတို့ ကုိသာ စိတ် စဲွလမ်း ြခင်း ှ ိ က၏။။ 20 ငါ တို့ ကျင့် ေသာ အကျင့် မူကား ၊
ေကာင်းကင် ဘုံ ှင့်
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စပ်ဆုိင် လျက် ှိ ၏။ ကယ်တင် ေတာ် မူ ေသာအ ှင် သခင် ေယ ှု ခရစ် သည်
ေကာင်းကင် ဘုံမှ
ကလာေတာ်မူမည်ဟု ငါတို့သည် ေြမာ်လင့် လျက်ေန က၏။။ 21 ထုိသခင် သည်

ခပ်သိမ်း ေသာအရာကုိပင် မိမိ
ေအာက်၌ ှမ့်ိချ ိင်ု ေတာ်မူေသာြပ ြပင် အားထုတ် ြခင်း အားြဖင့် ယုတ်ည့ံ ေသာ ငါ
တို့၏ ကုိယ်ခနဓ္ါ ကုိပင်၊ ဘုနး် အသေရ ှင့်ြပည့်စုံေသာ ကုိယ်ခနဓ္ါ ေတာ်၏နည်းတြူဖစ်
ေစြခင်းငှာအသစ် ြပင်ဆင်ေတာ်မူလတံ။့

4
1 ထုိေကာင့်
ငါ ဝမ်းေြမာက် ြခင်းအေကာင်း၊ ငါဦ့းရစ် သရဖူတည်းဟေူသာ၊ ငါ ချစ် ၍
အလနွလ်မ်ွး ေသာ ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ ငါဆုိခ့ဲ ပီးသည်အတိင်ုး သခင် ဘုရား၌
တည်ေန ကေလာ၊့ ငါခ့ျစ်သူ တို့ ။ 2 ဧေဝါဒိ ှင့် သုနတ္တ်ု တို့သည် သခင် ဘုရား၌
သေဘာ
တစ် ညီတစ် ွတ်တည်း ြဖစ်ရကမည်အေကာင်းကုိ ငါ ေတာင်းပနေ်သွးေဆာင်ပါ၏။

3အချင်း ငါလ့ပ်ုေဘာ်ေဆာင်ဘက် စစ် ၊ သင် တို့ ကုိလည်း
ငါေတာင်းပန် ၏။ ငါ ှင့် ကေလမင် မှစ၍ အသက် စာရင်းဝင်ေသာ အြခား ေသာငါ
၏လပ်ုေဘာ်ေဆာင်ဘက် တို့ ှင့်အတူ ၊ ဧဝံေဂလိ
တရားကုိ ေဟာေြပာေသာအမှု၌
ကူညီ ၍ ကိ းစားအားထုတ်ေသာ မိနး်မတို့ ကုိ မစ ေထာက်ပ့ံပါေလာ။့ 4သခင် ဘုရား၌
အစ ်မြပတ် ဝမ်းေြမာက် ြခင်း ှ ိ ကေလာ။့ တစ်ဖန်
ငါဆုိ သည်ကား ဝမ်းေြမာက် ကေလာ။့ 5လူ အေပါင်း တို့ေ ှ ၌ သင် တို့၏ ြဖည်းညင်း
ြခင်း သေဘာကုိ ထင် ှား ေစကေလာ။့ သခင် ဘုရားသည် အနးီအပါး ၌ ှိေတာ်မူ၏။
6 အဘယ် အမှုကုိမျှ စုိးရိမ် ြခင်းမ ှိ ဘဲအရာရာ၌ ေကျးဇူး ေတာ်ကုိ ချးီမွမ်းြခင်း ှင့်
တကွ ဆုေတာင်း ပဌနာြပ ေသာအားြဖင့်၊ သင် တို့ ေတာင်းပန် လိုေသာအရာများတို့ ကုိ
ဘုရားသခင် အား
ကားေလျှာက် ကေလာ။့ 7 ထုိသို့ ြပ လျှင်အဘယ်သူမျှ ကံ ၍မမီှ ိင်ုေသာ ဘုရားသခင်

၏ ငိမ်သက် ြခင်းသည် ေယ ှု ခရစ် အားြဖင့် သင် တို့၏စိတ် ှလံးုတို့ ကုိ ေစာင့်မ
လိမ့်မည်။ 8 ကင်း ေသးေသာ စကားဟမူူကား၊ ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ သမ္မာတရား
ှင့် ဆုိင် ေသာအကျင့်၊ ေလျာက်ပတ် ေသာအကျင့်၊ ေြဖာင့်မတ် ေသာအကျင့်၊

စင် ကယ် ေသာအကျင့်၊ သူတစ်ပါး ှစ်သက် ဘွယ်ေသာအကျင့်၊ ချးီမွမ်း ဘွယ်ေသာ
အကျင့် ှ ိသမျှ တို့ ကုိ၎င်း၊ ပါရမီ တပါးပါး ၊ ေကာင်း ေသာသိတင်းတပါးပါး ှင့် ဆုိင်
ေသာအကျင့်တို့ ကုိ၎င်း၊ ှလံးု သွင်း ကေလာ။့ 9သင်တို့သည် အထက်ကသင် ယူ ၍
ငါ ၌ ကား ြမင်
ခ့ဲ ပီးသမျှတို့ ကုိ ကျင့် ကေလာ။့ ထုိသို့
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ကျင့် လျှင်၊ ငိမ်သက် ြခင်း၏ အ ှင်ဘုရားသခင် သည် သင် တို့ ှင့်အတူ ှိ ေတာ်မူ
လိမ့်မည်။။ 10ယခု ၌လည်း
သင်တို့သည် ငါ ့ ကုိ ကည့် ှုြပ စုချင်ေသာ ေစတနာ
စိတ် ှင့် ြပည့်စုံြပနသ်ည်ြဖစ်၍၊ ငါသည် သခင် ဘုရား၌
အလနွ် ဝမ်းေြမာက် ြခင်း ှ ိ၏။ ထုိေစတနာ
စိတ်သည် အထက် က ှိေသာ်လည်း ြပ စုရေသာအခွင့် မ ှ ိ ပီ။။ 11 ထုိသို့ ငါဆုိ ေသာ်၊
ကုိယ်တိင်ုဆင်းရဲ ြခင်းကုိ ရည်မှတ် ၍ ဆုိသည်မ ဟတ်ု။ အေကာင်းမူကား ၊ ငါ သည်
ေတွ့ ကံ သမျှေသာ အြခင်းအရာတို့ ၌
ေရာင့်ရဲ ေသာစိတ် ှိ အံ့ေသာငှာသင် မိ ပီ။။ 12 ှုတ်ချ ြခင်းကုိ၎င်း ၊ ကယ်ဝ ြခင်း
ကုိ၎င်း၊ ခံတတ်၏။ ဝ
စွာစားြခင်း၊ မွတ်သိပ် ြခင်း၊ စည်းစိမ် ှ ိြခင်း၊ ဆင်းရဲ ြခင်းတို့ ကုိ ခံရအံေ့သာငှာ၊ အရပ်
ရပ် တို့တင်ွ
အရာရာ ၌
သင် မိ ပီ။။ 13 ငါ ့ ကုိ ခွနအ်ား ှင့်ြပည့်စုံေစေတာ်မူေသာ ခရစ်ေတာ် အားြဖင့် ခပ်သိမ်း
ေသာအမှုတို့ ကုိ ငါတတ်စွမ်း ိင်ု၏။။ 14 သို့ ေသာ်လည်း ဆင်းရဲ ဒကု္ခကုိငါ
ခံရ စ ်အခါ၊ သင် တို့သည် ငါ ှင့်ဆက်ဆံ ေသာအားြဖင့်ေကာင်းမွန် စွာ ြပ က ပီ။။

15အချင်းဖိလိပ္ပိ မိ သားတို့ ၊ ဧဝံေဂလိ
တရားကုိ ေဟာစ
ြပ ၍ ၊ မာေကေဒါနိ ြပည်မှ
ငါထွက် ဆဲ ှိေသာအခါ အလှူ လှူြခင်း၊ အလှူခံ ြခင်းအမှု၌ ၊ သင် တို့ မှတစ်ပါး အ
ဘယ် အသင်းေတာ် မျှငါ ှင့်မ ဆက်ဆံ က။။ 16သက်သာေလာနတ်ိ မိ ၌
ငါ ှိစ ်ပင်၊ ငါ လို ေသာအရာကုိ သင်တို့သည် ှစ် ကိမ် တိင်ုေအာင်ေပး လိက်ု က၏။။

17 ထုိသို့ ငါဆုိေသာ်၊ အလှူ ကုိ ှာ သည်မ ဟတ်ု၊ သင် တို့ ၌ ကယ်ဝ ေသာအကျ ိး ကုိ
ှာ ၏။။ 18ယခုအခါ အရာရာ
၌ငါရ တတ်၏။ ဥစ္စာ ကယ်ဝ ၏။ ေမွှး ကိ င် ေသာအနံ ့ ှင့် ြပည့်စုံ၍၊ ဘုရားသခင်
ှစ်သက် အားရေတာ်မူေသာ ယဇ် တည်းဟေူသာသင် တို့ ေပးလိက်ုေသာအရာ တို့ ကုိ ဧ
ပေြဖာဒိတ် လက်မှ
ငါ ခံ ရ သည် ြဖစ်၍ကယ်ဝ လျက် ှိ၏။။ 19 ငါ ၏ဘုရားသခင် သည် ဘုနး်
အာ ေုဘာ်၌
စံပယ်ေတာ်မူေသာ စည်းစိမ် ှ ိသည်အတိင်ုး ၊ သင် တို့အလို
ှ ိသမျှ တို့ ကုိ ေယ ှု ခရစ် အားြဖင့် ြပည့်စုံ ေစေတာ်မူလိမ့်မည်။။ 20 ငါ တို့ အဘ

တည်းဟေူသာဘုရားသခင် သည် ကမ္ဘာ
အဆက်ဆက် ဘုနး် ကီး ေတာ်မူေစသတည်း။ အာမင် ။။ 21 ေယ ှု ခရစ် ၌ ှိေသာ
သန ့် ှ င်း သူအေပါင်း တို့ ကုိ ှ တ်ဆက် ကေလာ။့။ 22 ငါ ှင့်အတူ ှိ ေသာညီအစ်ကုိ
မှစ၍ သန ့် ှ င်း ေသာသူအေပါင်း တို့သည် သင် တို့ ကုိ ှ တ်ဆက် က၏။ ကဲသာ
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ဘုရင်၏
နနး်ေတာ် ၌ေနေသာ သန ့် ှ င်း သူတို့သည် အထူးသြဖင့် ှ တ်ဆက် က၏။။ 23 ငါတို့
သခင် ေယ ှု ခရစ် ၏
ေကျးဇူး ေတာ်သည် သင် တို့အေပါင်း၌ ှိေစသတည်း။ အာမင်။
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ေကာေလာသဲဩဝါဒစာ
1 ဘုရားသခင် ၏ အလို
ေတာ်အားြဖင့် ေယ ှု ခရစ် ၏ တမန်ေတာ် ြဖစ်ေသာငါ ေပါလု ှင့် ငါညီ တိေမာ
ေသ သည်၊ 2 ေကာေလာသဲ မိ ၌ ေနေသာ သန ့် ှ င်း သူတည်းဟေူသာ၊ ခရစ်ေတာ် ကုိ
ယုံကည် ေသာညီအစ်ကုိ တို့ ကုိ ကားလိက်ုပါ၏။ သခင်ေယ ှု ခရစ် ှင့် ငါ တို့ အဘ
တည်းဟေူသာဘုရားသခင် အထံေတာ်က
ေကျးဇူး ေတာ် ှင့်
ငိမ်သက် ြခင်းသည် သင် တို့ ၌ ှိပါေစေသာ။ 3 သင် တို့သည် ေယ ှု ခရစ် ကုိ

ယုံ ကည် ၍၊ 4သမ္မာ တရား တည်းဟေူသာဧဝံေဂလိ တရားကုိ သင်တို့သည်အထက်က
ကားသိ ကသည်အတိင်ုး၊ သင်တို့
အဘို့ ေကာင်းကင် ဘုံ၌
သုိထား ေသာ ေြမာ်လင့် ရာကုိ ေထာက် သြဖင့်၎င်း၊ သင် တို့အဘို့
အစ ်မြပတ် ဆုေတာင်း ၍၊ 5ငါ တို့သခင် ေယ ှု ခရစ် ၏ ခမည်းေတာ် တည်းဟေူသာ
ဘုရားသခင် ၏ ေကျးဇူး ေတာ်ကုိ ချးီမွမ်း က၏။ 6 ထုိတရားသည် ေလာကီ
ိင်ုငံတေ ှာက် လံးုကုိ ှ ံြပားသည် ှင့်အညီ ၊ သင်တို့ ှ ိရာသို့ ေရာက်ခ့ဲ ပီ။ သင် တို့ ၌
အသီး သီးြခင်း၊ တိးုပွား ြခင်းကုိ ြပ သည်နည်းတူ အရပ်ရပ်၌ပင် ြပ တတ်၏။ 7သင်
တို့အမှုကုိ ေစာင့်၍၊ ခရစ်ေတာ် ထံ၌သစ္စာ ှ ိ ေသာ ဆရာ
တည်းဟေူသာငါ တို့ ချစ် ေသာ ကျွန်ချင်း ဧပြဖ သည် သင်တို့ ကုိ သွနသ်င် သည်
အတိင်ုး
သင်တို့သည် ကား ၍ ၊ ဘုရားသခင် ၏
ေကျးဇူး ေတာ်ကုိ မှနက်န် စွာ ဝနခံ် ေသာေန ့ မှစ၍ ထုိသို့ ေသာအကျ ိး ှ ိ၏။ 8သင်
တို့ ၌ ှိေသာ ဝိညာ ် ပကတိေမတ္တ ာ ကုိ ဧပြဖ သည် ငါ တို့အားြပ ခ့ဲ ပီ။ 9 ထို့ ေကာင့် ၊
ငါ တို့သည် ကား ရသည်ေန ့မှစ၍ ၊ သင် တို့အဘို့
အလိုငှာ အစ ်မြပတ် ဆုေတာင်း ပဌနာြပ လျက် ေန က၏။။ 10 ဆုေတာင်းေသာ
အချက်ဟမူူကား၊ သင်တို့သည် ေကာင်း ေသာ အကျင့် အမျ ိ းမျ ိ း တည်းဟေူသာအသီး
ကုိသီး ြခင်း၊ ဘုရားသခင် ကုိသိေသာ ဉာဏ် တိးုပွား ြခင်း ှ ိသြဖင့် ၎င်း၊ ဝမ်းေြမာက်
ေသာစိတ် ှင့်
အရာရာ ၌ သည်းခံ ြခင်း၊ စိတ် ှည် ြခင်းအလိုငှာ၊ ဘုနး် ကီး ေသာ တနခုိ်း ေတာ်
အတိင်ုး
ခွနအ်ား ှင့်
ြပည့်စုံ သြဖင့်၎င်း၊ 11 ခမည်းေတာ် ဘုရား၏ ေကျးဇူး ေတာ်ကုိ ချးီမွမ်းလျက်၊ သခင်
ဘုရား ှင့်
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ထုိက်ေလျာက် စွာ ကျင့် ၍ အရာရာ
၌
ှစ်သက် ေတာ်မူေစြခင်းငှာ၊ ပညာ
အမျ ိးမျ ိ း ၊ ဓမ္မဉာဏ် အမျ ိးမျ ိ းအားြဖင့်အလို ေတာ်ကုိ အကုနအ်စင်နားလည် ပါ
မည်အေကာင်း
ဆုေတာင်း ပဌနာြပ ၏။။ 12အလင်း ၌ ေနေသာသန ့် ှ င်း သူတို့၏
အေမွကုိ ငါတို့သည် ဆက်ဆံ ဝင်စားထုိက် မည်အေကာင်း ေကျးဇူးြပ ေတာ်မူ၏။။

13 ေမှာင်မုိက် တနခုိ်း မှ လည်းငါ တို့ ကုိ ှ တ် ၍၊ ချစ် ေတာ်မူေသာသား ေတာ်၏ ိင်ုငံ
ထဲသို့ သွင်း ေတာ်မူ၏။။ 14 ထုိသား ေတာ်၏ အေသွးအားြဖင့် အြပစ် လွှတ် ေတာ်မူ
ြခင်းတည်းဟေူသာေရွး ှ တ် ေတာ်မူြခင်း ေကျးဇူးကုိ ငါတို့သည် ခံရ က၏။။ 15 ထုိ
သား ေတာ်သည် မျက်ြမင် မရေသာ ဘုရားသခင် ၏ ပုံ
သ ာနေ်တာ်ြဖစ်၏။ ေဝေနယျ သတ္တ ဝါ အေပါင်း တို့တင်ွလည်း သားဦး
ြဖစ် ေတာ်မူ၏။။ 16အေကာင်းမူကား ၊ ထုိသား
ေတာ်သည် ေကာင်းကင် ေပါ် ၊ ေြမ ကီး ေပါ်မှာ ှ ိသမျှေသာ ူပ အရာ၊ အ ူပ
အရာ၊ ရာဇပလ္လ င် ြဖစ်ေစ ၊ အစုိးရ
ြခင်းတနခုိ်းြဖစ်ေစ ၊ အထွဋ်အြမတ် ြဖစ်ေစ ၊ အာဏာစက် ြဖစ်ေစ ၊ ခပ်သိမ်း ေသာ
အရာတို့ ကုိ ဖနဆ်င်း ေတာ်မူ၏။ ထုိသခင် အားြဖင့် ၎င်း ၊ ထုိသခင် အဘို့
အလိုငှာ၎င်း၊ ခပ်သိမ်း ေသာအရာတို့ သည် ဖနဆ်င်း လျက်ြဖစ် က၏။။ 17 သား
ေတာ်သည်လည်း
ခပ်သိမ်း ေသာအရာ မ
ြဖစ်မီှ ြဖစ် ေတာ်မူ၍
ခပ်သိမ်း ေသာအရာတို့သည် တနခုိ်း ေတာ်အားြဖင့် သာ တည် က၏။။ 18 အသင်း
ေတာ် တည်းဟေူသာကုိယ် ၏ ဦးေခါင်း ြဖစ် ေတာ်မူ၏။ အရာရာ
၌
ထူးြမတ် ြခင်းငှာ မူလ အရင်း ြဖစ် ၍၊ ေသ
ေသာသူတို့တင်ွ
သားဦး ြဖစ်ေတာ်မူ၏။။ 19အေကာင်းမူကား ၊ ခပ်သိမ်း ေသာြပည့်စုံ ြခင်းကုိ သား
ေတာ်၌
ကျနိး်ဝပ် ေစြခင်းငှာ၎င်း ၊ 20လက်ဝါးကပ်တိင်ု မှာ သွနး်ေသာအေသွး ေတာ်အားြဖင့်
ရန် ကုိ ငိမ်းေစ၍၊ ေကာင်းကင် အရာ ြဖစ်ေစ ၊ ေြမ ကီး အရာ ြဖစ်ေစ ၊ ခပ်သိမ်း ေသာ
အရာတို့ ကုိ သား
ေတာ်အားြဖင့် ဘုရားသခင် ှင့် မိသ္သဟာယဖွ့ဲ ေစြခင်းငှာ၎င်း အလို ှ ိ ေတာ်မူ၏။။

21အထက် က ဘုရားသခင် ှင့် ကွာ ှင်း ၍၊ ဆုိးညစ် ေသာအကျင့် ကုိ ကျင့်သြဖင့်
စိတ် ှလံးု၌
ရနသူ် ြဖစ်ေသာသင် တို့ ကုိ၊ ကုိယ် ခ ္ဓာ ေတာ်၌
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အေသခံ ေတာ်မူေသာ အားြဖင့် ၊ ယခု
မိဿဟာယ ဖွ့ဲေစေတာ်မူ၏။။ 22အေကာင်းမူကား၊ ေကာင်းကင် ေအာက် ၌
ှိသမျှ ေသာ ေဝေနယျ သတ္တ ဝါတို့အား ေဟာေြပာ သြဖင့်၊ သင်တို့သည် ကုိယ်တိင်ု

ကား ရ ပီးေသာ ဧဝံေဂလိ
တရား၏
ေြမာ်လင့် ြခင်းမှ
မ ေရွ ေလျာ့ ဘဲ၊ 23 တိက်ုြမစ် ကျြခင်း၊ တည်ကည် ြခင်း ှင့်တကွ မဲြမံ စွာယုံ ကည်
ကလျှင် ၊ သန ့် ှ င်း စင် ကယ်လျက်
အြပစ်တင် ခွင့် ှင့် ကင်းလတ်ွလျက် ှိ ေသာ သင် တို့ ကုိ ေ ှ ေတာ်၌ ဆက်သ
မည်အေကာင်းတည်း။။ 24 ငါ ေပါလု သည်ထုိတရား ကုိ ေဟာေသာဆရာ
ြဖစ်သည် ှင့် သင် တို့အဘို့ အလိငုှာ ဆင်းရဲ ခံြခင်း၌
ယခု
ဝမ်းေြမာက် ၍၊ ခရစ်ေတာ် ၏ ဆင်းရဲ ဒကု္ခအကင်း အကျနကုိ် အသင်းေတာ် တည်း
ဟေူသာကုိယ်ေတာ် အဘို့
အလိငုှာ ငါ ့ ကုိယ်ခ ္ဓာ ၌
ြပည့်စုံ ေစ၏။။ 25 ေ ှး ကပ်ကာလပတ်လံးုဝှက်ထား လျက် ှိေသာ်လည်း ၊ ယခု
တင်ွ
သန ့် ှ င်း သူတို့အား
ေဘာ်ြပ ေသာ နက်နဲ ရာတည်းဟေူသာဘုရားသခင် ၏ ှ တ်ကပတ် တရားေတာ်ကုိ
အကုနအ်စင် ေဟာေြပာေစြခင်းငှာ၊ 26သင်တို့အကျ ိးကုိ ေထာက်၍၊ ငါ အား အပ်ေပး
ေတာ်မူေသာ ဘုရားသခင် ၏ သာသနာ
ေတာ် ှင့်အညီ ၊ ငါ သည် အသင်းေတာ်၌ ဓမ္မဆရာ ၏ အြဖစ်သို့ ေရာက်ရ ပီ။။ 27တ
ပါး အမျ ိးသားတို့တင်ွ
ဤ နက်နဲ ေသာအရာ ှင့်ဆုိင်ေသာမဟာ စည်းစိမ်ကား၊ အဘယ်မျှေလာက် ကီး သည်
ကုိ သန ့် ှ င်း သူတို့သည် သိ
ေစြခင်းငှာ၊ ဘုရားသခင် အလို ှ ိ ေတာ်မူ၏။ ထုိ
စည်းစိမ်ကား၊ ဘုနး် အသေရကုိ ေြမာ်လင့် ြခင်းအေကာင်းတည်းဟေူသာသင် တို့
အထဲ ၌ တည် ေတာ်မူေသာ ခရစ်ေတာ် ေပတည်း။။ 28 ခရစ်ေတာ် အားြဖင့် လူ တိင်ုး
စုံလင် ြခင်းသို့ ေရာက် ၍ လူ
ခပ်သိမ်း တို့ ကုိ ဆက်သအံေ့သာငှာ၊ ငါ တို့သည် လူ
ခပ်သိမ်း တို့ ကုိ သတိေပး
၍ ပညာ
အမျ ိးမျ ိ း ှင့်
ဆုံးမ သွနသ်င်လျက်
ခရစ်ေတာ်၏တရားကုိ ေဟာေြပာ က၏။။ 29 ထုိသို့ အလိငုှာ
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ငါသည် အမှုေဆာင်ရွက် ၍၊ ငါ ၌
တနခုိ်း ေတာ် ြပ ြပင်အားထုတ် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး
ကိ းစား အားထုတ်ေလ့ ှ ိ၏။

2
1သင် တို့ ှင့်
ေလာဒိကိ မိ သူ မိ သားတို့ မှစ၍ ၊ ငါ ့ မျက် ှာ ကုိ မ
ြမင် ဘူးေသာသူ ှိသမျှ တို့သည်။ 2 ေမတ္တ ာ ချင်းထုံးဖွ့ဲ ၍၊ ခမည်းေတာ်ဘုရား ှင့်
ခရစ်ေတာ် ၏ နက်နဲ ေသာအရာကုိ နားလည် ိင်ုေသာ ဝိစိကိစ္ဆာ
ှင့် ကင်းစင်ေသာ ဉာဏ် ၏စည်းစိမ် အေပါင်း ှင့်
ြပည့်စုံ၍၊ စိတ် ှလံးု သက်သာ ေစမည်အေကာင်း အဘယ်မျှေလာက် ကီးေသာ
တိက်ုလှန် ြခင်းကုိ ငါခံရ သည်ဟု သင် တို့ သိ ေစြခင်းငှာငါအလို ှ ိ ၏။ 3 ထုိနက်နဲ
ေသာအရာ၌
ပညာ ဘ ာ ၊ ဉာဏ် ဘ ာ ှိသမျှ တို့သည် ဝှက်ထား လျက် ှိ က၏။ 4အဘယ်
မည်ေသာသူမျှ ြဖားေယာင်း ေသာစကားအားြဖင့် သင် တို့ ကုိ မလှည့်ြဖား ေစြခင်းငှာ ၊
စကားကုိ ငါ ေြပာဆုိ၏။ 5ငါသည် ကုိယ်ခ ္ဓာ အားြဖင့် သင်တို့ ှင့် ကွာ ၍ ေနေသာ်လည်း
၊ စိတ်ဝိညာ ် အားြဖင့် သင် တို့ ှင့်အတူ ှိ သည်ြဖစ်၍၊ သင် တို့သည် ေလျာက်ပတ် စွာ
စီရင်ြပ ြပင်တတ်သည်ကုိ၎င်း ၊ ခရစ်ေတာ် ၌
ခုိင်ခ့ံ စွာ ယုံ ကည် သည် ကုိ၎င်း ြမင် လျှင်
ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ၏။ 6 ထို့ ေကာင့် သင်တို့သည် သခင် ေယ ှု ခရစ် ကုိ ခံယူ
ပီးသည်ြဖစ်၍၊ ထုိသခင် ၌
စုိက်ပျ ိ း ြခင်း၊ တည်ေဆာက် ြခင်း ှ ိလျက် ၊ နည်းဥပေဒသကုိ ခံ ပီးသည်အတိင်ုး
ယုံ ကည် ြခင်း၌
မဲြမံ စွာစဲွလမ်းလျက် ၊ 7 ေကျးဇူး ေတာ်ကုိ ချးီမွမ်းြခင်း ှင့တ်ကွ ယုံကည်ြခင်း တိးုပွား

ြပည့်စုံလျက်၊ ထုိသခင် ၌
ကျင်လည် ကေလာ။့ 8 ခရစ်ေတာ် ၏တရား ကုိ မ
လိက်ု၊ လူ
အဆက်ဆက်ခံေသာ နည်း ဥပေဒသ ှင့် ေလာကီ
တရား ကုို လိက်ု ၍၊ ေလာကီပညာ
ှင့်
အချည်း ှးီ ေသာပရိယာယ် အားြဖင့် သင် တို့ ကုိ အဘယ်သူ မျှမလယူုမဖျက်ဆီး ေစ
ြခင်းငှာသတိြပ ကေလာ။့ 9အေကာင်းမူကား ၊ ဘုရားသခင် ၏ ဇာတိအြဖစ်ေတာ်၏
ြပည့်စုံ ြခင်းအေပါင်း သည် ခရစ်ေတာ် ၌
ကုိယ် ထင် ှား၍ ကျနိး်ဝပ် ေတာ်မူ၏။။ 10 အထွဋ်အြမတ် အာဏာစက် ှိသမျှ ကုိ
အပ်ုစုိး ေတာ်မူေသာ ထုိသခင် ၌
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သင်တို့သည် စုံလင် ြခင်း ှ ိ က၏။။ 11 ခရစ်ေတာ် ၏ အေရဖျားလီှး ြခင်းအားြဖင့်
ဇာတိ
ပကတိအြပစ်၏
ကုိယ် ကုိပယ် ှင်း ၍၊ လက် ြဖင့်မလပ်ုေသာ အေရဖျားလီှး ြခင်းကုိ ထုိသခင် ၌ သင်
တို့သည် ခံကသည်ြဖစ်၍၊ 12 ဗတ္တိဇံ အားြဖင့် ထုိသခင် ှင့်အတူသ ဂ ဟ် ြခင်းကုိ ခံ
က၏။ ခရစ်ေတာ် ကုိ ေသ
ြခင်းမှ
ထေြမာက် ေစေတာ်မူေသာဘုရားသခင် ၏ ြပ ြပင်အားထုတ် ေတာ်မူြခင်းကုိ ယုံ ကည်
ေသာအားြဖင့် ၊ ဗတ္တိဇံကုိခံ၍ ထုိသခင်
ှင့်အတူ ထေြမာက် ြခင်းသို့ ေရာက်က၏။။ 13 ဒစု ိုက် အြပစ်၌ ၎င်း၊ ဇာတိ
ပကတိ၏ အေရဖျားလီှး ြခင်းကုိ မခံေသာအြဖစ်၌၎င်း ေသ
လျက် ှိ ေနေသာ သင် တို့ ကုိ ခရစ်ေတာ် ှင့်အတူ အသက် ှင်ေစ၍၊ သင် တို့ အြပစ်
ှိသမျှ တို့ ကုိ လွှတ် ေတာ်မူ၏။။ 14 ငါ တို့ ှင့်ဆန ့က်ျင်ဘက် ြဖစ်ေသာဝိနည်း အထုံးအဖွ့ဲ
ှင့်
စပ်ဆုိင်ေသာလက်မှတ်ကုိ ေချ ၍၊ လက်ဝါးကပ်တိင်ု မှာ
ိုက် ထားလျက်၊ ငါ တို့ စပ်ကား ထဲက ပယ် ှင်း ေတာ်မူ ပီ။။ 15 အထွဋ်အြမတ် ၊

အာဏာစက် များကုိ လယူု
လျှင် ၊ ထင် ှား စွာ ထုတ်ြပ ၍လက်ဝါးကပ်တိင်ု ေတာ်အားြဖင့် ေအာင်ပဲွ ကုိ ခံေတာ်
မူ ပီ။။ 16 ထုိေကာင့်
စား ေသာက် ြခင်းအမှု၊ ပဲွ ေန ့၊ လ
ဆနး်ေန ့၊ ဥပုသ်ေန ့တို့ ကုိ ေစာင့်ြခင်းအမှုတင်ွ သင် တို့ ကုိ အဘယ်သူ မျှ မ
စစ်ေကာ မစီရင်ေစ ှင့်။။ 17 ထုိ အရာတို့သည် ေနာက်ြဖစ်လတံေ့သာ
အရာတို့၏
အရိပ် ြဖစ် က၏။ ကုိယ်မူကား
ခရစ်ေတာ် ၏ ကုိယ် ြဖစ်၏။။ 18 ဦးေခါင်း ေတာ်ကုိ အမီှ မ ြပ ၊ ဇာတိ
ပကတိ၏
စိတ် ှလံးုအချည်း ှးီ ေထာင်လွှား လျက်၊ မိမိ
မသိ မြမင် ေသာအရာ
ကုိ စူးစမ်း လျက်၊ စိတ် ှမ့်ိချြခင်း၌ ၎င်း၊ ေကာင်းကင် တမနကုိ် ကုိးကွယ် ြခင်း၌ ၎င်း
ေမွ့ေလျာ် ေသာသူ တစ်စုံတစ်ေယာက်မျှ သင် တို့ဆု ကုိ မ လမုယူေစ ှင့်။။ 19 ဦးေခါင်း
ေတာ်မှ
တစ်ကုိယ် လံးု သည် အဆစ် အပုိင်းအထုံးအဖွ့ဲ များအားြဖင့် ၊ အားြဖည့် ၍
ထုံးဖွ့ဲ လျက်၊ ဘုရားသခင် ၏အလိေုတာ် ှင့အ်ညီ ကီးပွား တတ်၏။။ 20သင်တို့သည်
ခရစ်ေတာ် ှင့်အတူ ေသ ၍ ၊ ေလာကီ
တရား ု မှ စုေတ့ကသည်မှနလ်ျှင်၊ 21 မ တို့ ှင့်၊ မ
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ြမည်း ှင့်၊ မ
ကုိင် ှင့်ဟေူသာ ပညတ်စကားကုိ ေလာကီ
အသက် ှင်ေသးသက့ဲသို့ ၊ အဘယ်ေကာင့် နားေထာင် ကသနည်း။။ 22 လူ တို့၏
ပညတ် ဩဝါဒ အတိင်ုး
ေစာင့်ေ ှာက် ေသာ ထုိပညတ် ှိသမျှ တို့သည် ပုပ်ပျက် ေစြခင်းအေကာင်း ြဖစ်
က၏။။ 23 ထုိသို့ ေသာပညတ် တို့သည် ကုိယ် အသားကုိ ဝေြပာစွာ ေကျွးေမွးြခင်း ှင့်မ
ဆုိင်၊ ကုိယ်အလိအုေလျာက်ကုိးကွယ် ြခင်း၊ စိတ် ှမ့်ိချြခင်း၊ ကုိယ် ကာယကုိ ှပ်ိစက်
ြခင်း ှင့်ဆုိင်၍ ၊ ပညာ ှိ ေယာင်ေဆာင်က၏။

3
1အထက်ဆုိခ့ဲ ပီးသည်အတိင်ုး၊ သင်တို့သည် ခရစ်ေတာ် ှင့အ်တထူေြမာက် ကသည်
မှနလ်ျှင် ၊ ဘုရားသခင် ၏ လက်ျာ ေတာ်ဘက်မှာ
ခရစ်ေတာ် သည် ထုိင် ေန ေတာ်မူရာအရပ် ၌ ှိ ေသာ အထက် အရာ တို့ ကုိ ှာ က
ေလာ။့ 2 ေြမ ကီး ေပါ်မှာ ှ ိ ေသာအရာ တို့ ကုိ စဲွလမ်းေသာစိတ်မ ှိ က ှင့်။ အထက်
အရာ တို့ ကုိသာစိတ် စဲွလမ်းြခင်း ှ ိ ကေလာ။့ 3အေကာင်းမူကား ၊ သင်တို့သည် ေသ
ေသာသူ ြဖစ်၍သင် တို့အသက် သည် ခရစ်ေတာ် ှင့်အတူ ဘုရားသခင် ၌
ဝှက်ထား လျက် ှိ၏။ 4 ငါ တို့အသက် တည်းဟေူသာခရစ်ေတာ် သည် ထင် ှား ေတာ်
မူေသာအခါ ၊ ငါ တို့သည်လည်း
ထုိသခင် ှင့်အတူ ဘုနး် ကီး ၍
ထင် ှား ကလတံ။့ 5 ထုိေကာင့်
မတရား ေသာ ေမထုန၌်မီှဝဲြခင်း၊ ညစ်ည း စွာကျင့်ြခင်း၊ ကိေလသာ
ပူပနြ်ခင်း၊ ဆုိးညစ် ေသာ တပ်မက် ြခင်း၊ ု ပ်တု ကုိကုိးကွယ်ြခင်းြဖစ်ေသာေလာဘ
လနွက်ျ းြခင်းတည်းဟေူသာ ၊ ေြမ ကီး ေပါ်မှာ ှ ိေသာသင်တို့၏ ကုိယ်အဂင်္ ါ တို့ ကုိ ေသ
ေစကေလာ။့ 6 ထုိအမှု များေကာင့်
ဘုရားသခင် ၏ အမျက်
ေတာ်သည် ြငင်းဆန် ေသာ သူတို့အေပါ် ၌သင့်ေရာက် ေပ၏။ 7 ထုိသူ တို့ ှင့် သင်
တို့သည်လည်း
အထက် က ေပါင်းေဖာ် ေသာအခါ ၊ ထုိ
အမှုများ၌
ကျင်လည် က၏။ 8 ယခု မူကား ၊ ထုိအမှုအလံးုစုံ တို့ ကုိ၎င်း၊ အမျက်ထွက် ြခင်း၊
စိတ်ဆုိး ြခင်း၊ မနာလို
ြခင်း၊ သူ့
အသေရ ပျက်ေအာင် ေြပာဆုိြခင်း၊ ညစ်ည း ေသာ စကားကုိ သုံးြခင်းတို့ ကုိ၎င်း၊
သင် တို့ ှ တ် မှ
ပယ် ှင်း ကေလာ။့ 9အချင်းချင်း မုသာ စကားကုိ မ
ေြပာမသုံးက ှင့်။ အေကာင်းမူကား၊ သင်တို့သည် လူ
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ေဟာင်း ၏ အကျင့် တို့ ှင့်
လေူဟာင်း ၏ ကုိယ်ကုိ ချွနပ်ယ် ၍၊ 10 ဖနဆ်င်း ေတာ်မူေသာသူ ၏ ပုံ
သ ာန် ှင့်အညီ ၊ မှနေ်သာပညာ အားြဖင့် အသစ် ြပ ြပင်ေသာ လူသစ် ကုိ ယူတင်
ဝတ်ေဆာင် ေသာသူ ြဖစ်က၏။။ 11 ထုိ ဖနဆ်င်းြပ ြပင်ေတာ်မူရာ၌ ေဟလသ
လမူ ှိ ၊ ယုဒ
လမူ ှိ၊ အေရဖျားလီှး မဂင်္လာခံြခင်းမ ှိ၊ မခံြခင်းမ ှိ၊ လူ ို င်း မ ှိ၊ သကုသိ
လမူ ှိ၊ ကျွန် မ ှိ၊ လူ
လတ်ွမ ှိ၊ ခရစ်ေတာ် သည် အလံးုစုံ
တို့ ၌
အလံးုစုံ ြဖစ်ေတာ်မူ၏။။ 12 ထို့ ေကာင့် သင်တို့သည် ဘုရားသခင် ေရွးေကာက် ေသာ
သူ၊ သန ့် ှ င်း ေသာသူ၊ ချစ် အပ်ေသာသူ က့ဲသို့
၊ သနားစုံမက် ြခင်း၊ ေကျးဇူး ြပ ြခင်း၊ စိတ် ှမ့်ိချြခင်း၊ းူည့ံ
သိမ်ေမွ့ြခင်း၊ စိတ် ှည် ြခင်းတို့ ကုိ ယူတင်ဝတ်ေဆာင် ကေလာ။့။ 13တစ်ေယာက် ၌
တစ်ေယာက်
အြပစ်တင် စရာအခွင့် ှ ိ လျှင် ၊ အချင်းချင်း သည်းခံ ၍
အြပစ် ကုိလွှတ် ကေလာ။့ ခရစ်ေတာ် သည် သင် တို့၏အြပစ် ကုိ လွှတ် ေတာ် မူ
သက့ဲသို့ ၊ ထုိနည်းတူ ြပ ကေလာ။့။ 14 စုံလင် ြခင်းအဖွ့ဲအစည်း တည်းဟေူသာ ချစ် ြခင်း
ေမတ္တ ာကုိ ထပ်၍ယူတင်ဝတ်ေဆာင်ကေလာ။့။ 15သင် တို့ စိတ် ှလံးုအထဲ ၌ ခရစ်ေတာ်
၏ ငိမ်သက် ြခင်းအပ်ုစုိး ေစ။ ထုိသို့အလိငုှာ
သင် တို့သည် တစ် လံးုတစ်ကုိယ် တည်း၌
ေခါ် ထားေတာ်မူြခင်းကုိ ခံ ကသည် ြဖစ်၍၊ ေကျးဇူး ေတာ်ကုိ သိေသာစိတ် ှိ က
ေလာ။့။ 16 ခရစ်ေတာ် ၏ ှ တ်ကပတ် တရားသည် ပညာ
အမျ ိးမျ ိ း ှင့်
သင် တို့အထဲ ၌ ကယ်ဝ စွာ တည်ေန ၍ သင်တို့သည် ဆာလံ
သီချင်းမှစေသာဓမ္မ သီချင်းအမျ ိးမျ ိ းအားြဖင့် ၊ အချင်းချင်း တို့ ကုိ ဆုံးမ
သွနသ်င် ြခင်း၊ သတိေပးြခင်းကုိြပ ၍၊ းူ ွတ် ေသာစိတ် ှလံးု ှင့်
ဘုရားသခင် ေ ှ ေတာ်၌ တင့်တယ် ေလျာက်ပတ်စွာ သီချင်း ဆုိ ကေလာ။့။ 17 စကား
ေြပာေသာ်၎င်း ၊ အမှုေဆာင်ရွက် ေသာ်၎င်း၊ သခင် ေယ ှု ၏ နာမ
ေတာ်ကုိ ေထာက်၍ ခပ်သိမ်း ေသာအမှုတို့ ကုိ ြပ မူ လျက် ၊ ေကျးဇူး ေတာ် ကီးလှ
ပါ၏ဟု ထုိသခင် ကုိ အမီှြပ ၍ ခမည်းေတာ် ဘုရားသခင် ေ ှ ၌ ဝနခံ် ကေလာ။့။
18အချင်းမိနး်မ တို့ ၊ သခင် ဘုရား၌
ေလျာက်ပတ် သည်အတိင်ုး ၊ ကုိယ် ခင်ပွနး် ၏ အပ်ုစုိးြခင်းကုိ ဝနခံ် က ေလာ။့။

19 အချင်းေယာက်ျား တို့ ၊ ကုိယ် ခင်ပွနး် ကုိ ချစ် ကေလာ။့ ကမ်းတမ်း စွာမ ြပ က
ှင့်။။ 20သားသမီး တို့ ၊ မိဘ
စကားကုိ အရာရာ
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၌
နားေထာင် ကေလာ။့ မိဘစကားကုိ နားေထာင်ြခင်းအမှုသည် သခင် ဘုရား ှစ်သက်
ေတာ်မူေသာ အမှုြဖစ် ၏။။ 21အဘ တို့ ၊ ကုိယ် သားသမီး ကုိ စိတ်ဆုိး ေစြခင်းငှာ မ ြပ
က ှင့်။ ထုိသို့ ြပ လျှင်၊ သူတို့သည် အားေလျာ့ စိတ်ပျက်ြခင်းသို့ ေရာက်ကလိမ့်မည်။။
22အေစခံကျွန် တို့ ၊ သခင် ဘုရားကုိ ေကာက်ရွ ံ လျက်၊ သူ
တို့၏စိတ်ကုိ းူ ွတ်ေစေသာသူက့ဲသို့ ၊ မျက်ေမှာက် ၌သာ နားေထာင်သည်မ ဟတ်ု၊
စိတ် ှစ်ခွ မ ှိဘဲ၊ ေလာကီ
သခင် ၏စကားကုိ အရာရာ
၌
နားေထာင် ကေလာ။့။ 23 လူ ၏အမှု ကုိသာ ေဆာင်ရွက်သက့ဲသို့ မ ဟတ်ု၊ သခင်
ဘုရား၏ အမှုေတာ်ကုိ ေဆာင်ရွက်သက့ဲသို့ ၊ ြပ ေလသမျှ တို့ ၌ ေစတနာစိတ် ှင့်
ြပ ကေလာ။့။ 24သင်တို့သည် သခင် ခရစ်ေတာ် ၏ အေစ
ကုိ ခံကသည်ြဖစ်၍၊ အေမွ ေတာ်တည်းဟေူသာအကျ ိး ကုိ၊ ထုိ
သခင်ဘုရား၏ လက်ေတာ်မှ
ခံရ လိမ့်မည်ဟု သိမှတ် ကေလာ။့။ 25 မတရား ေသာအမှုကုိ ြပ ေသာအမှုမည်သည်
ကား၊ မိမိ
ြပ ေသာအမှု၏ အကျ ိးအြပစ်ကုိ ခံရ
လိမ့်မည်။ အဘယ်သူ ၏ မျက် ှာ ကုိ မှတ်ေတာ်မ မူ။

4
1သခင် တို့ ၊ သင် တို့၏သခင် သည် ေကာင်းကင် ဘုံ၌
ှိ ေတာ်မူသည်ကုိ သိမှတ် ၍၊ ေြဖာင့်မတ် ြခင်းတရား၊ မျှ ြခင်းတရား ှင့်အညီကုိယ်

ကျွန် တို့ ကုိ ြပ ကေလာ။့ 2 ဆုေတာင်း ပဌနာြပ ြခင်းအမှုကုိ အ မဲ ြပ ၍၊ ေကျးဇူး ေတာ်
ကုိ ချးီမွမ်းလျက် ေစာင့်ေ ှာက် ကေလာ။့ 3 ငါသည် ခရစ်ေတာ် ၏ နက်နဲ ေသာအရာ
ေကာင့်
အချည်အေ ှာင် ခံ ရသည် ြဖစ်၍။ 4 ထုိ နက်နေဲသာအရာ ကုိ ေဟာေြပာ ြခင်း ငှာ၊
ဘုရားသခင် သည် တရား
ေဟာရာတံခါး ကုိ ငါ တို့အား ဖွင့် ေတာ်မူမည်အေကာင်း ကုိ၎င်း၊ ထုိ
နက်နေဲသာအရာ ကုိ ေဟာေြပာ အပ်သည် ှင့် အညီ ငါ ေဘာ်ြပ မည် အေကာင်း
ကုိ၎င်း၊ ငါ တို့အဘို့ လည်း
ဆုေတာင်း ကေလာ။့ 5 ြပင်ပ လူ တို့၏ မျက် ှာကုိေထာက်လျက်၊ ပညာ
ှင့်
ကျင့်ေဆာင် ၍ ကာလ
အချနိကုိ် ေရွး ှ တ် ကေလာ။့ 6လူ အသီးအသီးတို့အား အဘယ်သို့ ြပနေ်ြပာ ရမည်
ကုိသိ ိင်ုမည်အေကာင်း ၊ သင် တို့စကား သည် ဆား
အားြဖင့်ငနေ်သာ အရသာ
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ှင့် ြပည့်စုံ လျက်၊ အစ ်မြပတ်တင့်တယ်ေလျာက်ပတ်ပါေစ။ 7သခင် ဘုရား၌
သစ္စာ ှ ိ ေသာဆရာ ၊ ငါတို့ကျွနခ်ျင်း တည်းဟေူသာ၊ ငါချစ် ေသာညီ
တုခိတ် သည် ငါ ၏ အေကာင်း အရာ ှိသမျှ ကုိ သင် တို့အား ေဘာ်ြပ လိမ့်မည်။

8 သူသည် သင်တို့၏အေကာင်း အရာများကုိ သိ
၍၊ သင် တို့ စိတ် ှလံးုကုိ သက်သာ ေစြခင်းငှာ ၊ ထုိသူ ကုိ၎င်း ၊ သင် တို့အထဲ ကြဖစ်
၍ သစ္စာ ှ ိ ေသာ ငါချစ် ေသာညီ
ဩေနသိမ် ကုိ၎င်း၊ သင် တို့ ဆီသို့ ငါေစလွှတ် ၏။ 9 သူတို့သည် ဤ မိ ၌ြဖစ်သမျှ
ေသာ အေကာင်း အရာကုိ သင် တို့အား ေဖာ်ြပ ကလိမ့်မည်။။ 10 ငါ ှင့်အတူအကျ ်း
ခံရေသာသူ အာရိတ္တာခု
၊ ဗာနဗ
၏ တူ
မာကု ၊ ယုတ္တု
ဟေုခါ်ေဝါ် ေသာ ေယ ှု တို့ သည် သင် တို့ ကုိ ှ တ်ဆက် က၏။ မာကု
အတက်ွ သင်တို့ ကုိ ငါမှာ လိက်ုခ့ဲ ပီ။ သူ
သည် သင် တို့ဆီသို့ ေရာက်လာ လျှင်
လက်ခံ ကေလာ။့။ 11အေရဖျားလီှး ြခင်းကုိခံေသာ သူ
တို့တင်ွ ဤသူ
တို့သာ
ဘုရားသခင် ၏ ိင်ုငံ ေတာ်အဘို့ ငါ ှင့်အတူ အမှုေဆာင်ေသာသူြဖစ် ၍၊ ငါ ့ စိတ်ကုိ
သက်သာ ေစ က၏။။ 12သင် တို့အထဲ ကြဖစ် ေသာခရစ်ေတာ် ၏ကျွန်
ဧပြဖ သည် သင် တို့ ကုိ ှ တ်ဆက် ၏။ သင်တို့သည် စုံလင် လျက် ၊ ဘုရားသခင် ၏
အလို
ေတာ်ကုိ အကုနအ်စင်ေလက့ျက်လျက် တည်ကည် မည်အေကာင်း
သူသည် သင် တို့အဘို့
ကာလအစ ် ကိ းစား ၍ ဆုေတာင်း တတ်၏။။ 13သင် တို့ မှစ၍ ေလာဒိကိ မိ ှင့်
ေဟရေပါလိ မိ ၌
ှိေသာ သူ
တို့အဘို့
သူ သည် အလနွ် ေစတနာစိတ် အား ကီးသည်ဟု ငါသည် သူ၏သက်ေသ ြဖစ်၏။။

14 ငါချစ် ေသာ ေဆးသမား
လကုာ ှင့်
ေဒမ သည် သင် တို့ ကုိ ှ တ်ဆက် က၏။။ 15 ေလာဒိကိ မိ ၌ ှိေသာ ညီအစ်ကုိ တို့
ကုိ၎င်း ၊ ှံဖ မှစ၍ သူ၏အိမ် ၌ ှိေသာ အသင်းေတာ် ကုိ၎င်း ှ တ်ဆက် ကေလာ။့။
16ဤစာ ကုိ သင် တို့သည် ဘတ် ပီးမှ ေလာဒိကိ မိ အသင်းေတာ် ကုိ ဘတ် ေစက
ေလာ။့ ထုိ မိ မှရေသာစာကုိလည်း
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သင် တို့ဘတ် ကေလာ။့။ 17အာခိပ္ပု ကုိလည်း ၊ သင်သည် သခင် ဘုရား၏ လက်
ေတာ်မှ
ခံရ ပီးေသာ ဓမ္မဆရာ
၏အမှုအရာကုိ ြပည့်စုံ ြခင်းငှာ သတိြပ ပါဟု ေြပာ ကေလာ။့။ 18 ငါေပါလု သည်
သင်တို့အား ှ တ်ဆက် ေသာအချက်ကုိ ကုိယ် လက် ြဖင့် ေရးထား၏။ ငါ ခံရေသာ
ချည်ေ ှာင် ြခင်းကုိ ေအာက်ေမ့ ကေလာ။့ သင် တို့ ၌
ေကျးဇူး ေတာ် ှိေစသတည်း ။ အာမင်။



သက်သာေလာနိ ပထမ စာေစာင် 1:1 2664 သက်သာေလာနိ ပထမ စာေစာင် 1:8

သက်သာေလာနတ်ိ
ဩဝါဒစာပဋ္ဌမေစာင်

1 ေပါလု ၊ သိလာွ ု ၊ တိေမာေသ
တို့သည် ခမည်းေတာ် ဘုရား ှင့်
သခင် ေယ ှု ခရစ် ၌
တည် ှိေသာ သက်သာေလာနတ်ိ မိ သား အသင်းေတာ် ကုိ ကား လိက်ုပါ ၏။ သခင်
ေယ ှု ခရစ် ှင့် ငါတို့ အဘ တည်း ဟေူသာ ဘုရား သခင့် အထံ
ေတာ်က ေကျးဇူး ေတာ် ှင့်
ငိမ်သက် ြခင်းသည် သင် တို့ ၌ ှိပါ ေစ ေသာ။ 2 ငါ တို့အဘ တည်းဟေူသာဘုရား

သခင့် ေ ှ ေတာ်၌၊ သင် တို့သည် ယုံကည် ေသာစိတ် ှင့်
အကျင့် ကုိ ကျင့် ြခင်း၊ ချစ် ေသာ စိတ် ှင့် ကိ းစား အားထုတ် ြခင်း၊ 3 ငါ တို့
သခင် ေယ ှု ခရစ် ကုိ ေြမာ်လင့် ေသာ စိတ် ှင့် တည်ကည် ြခင်းတို့ ကုိ ငါ တို့သည်
အစ ်မြပတ် ေအာက်ေမ့ လျက်၊ ဘုရား သခင် ချစ် ေတာ်မူေသာ ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ သင်
တို့ ခံရေသာ ေရွးေကာက် ေတာ်မူြခင်းကုိ သိ
လျက်၊ သင် တို့အေပါင်း ကုိ အေကာင်း ြပ သြဖင့်၊ 4 ဘုရားသခင် ၏ ေကျးဇူး ေတာ်
ကုိ ကာလအစ ် ချးီမွမ်း၍၊ သင်တို့အဘို့ အလိငုှာ ဆုေတာင်း ပဌနာြပ လျက် ေနက၏။
5 ငါတို့သည် သင် တို့ ှင့်အတူ ေနေသာအခါ သင် တို့အတက်ွ
အဘယ်သို့ ေသာ သူြဖစ် သည်ကုိ သင်တို့ သိ ကသည် ှင့်အညီ ၊ ငါ တို့ ေဟာေြပာ
ေသာ ဧဝံေဂလိ
တရားသည်၊ သင် တို့ ၌
စကား သက်သက် ြဖစ်သည် မ
ဟတ်ု။ တနခုိ်း ှင့်၎င်း ၊ သန ့် ှ င်း ေသာဝိညာ ် ေတာ် ှင့် ၎င်း၊ ဝိစိကိစ္ဆာ
မ ှိဘဲ အမှနသိ်ြခင်း ှင့်၎င်း ြပည့်စုံ ေသာ တရားြဖစ်၏။ 6သင် တို့သည် ကီးစွာ ေသာ
ဆင်းရဲ ြခင်းကုိ ခံရေသာ်လည်း၊ သန ့် ှ င်း ေသာ ဝိညာ ် ေတာ် ှင့်ဆုိင်ေသာ ဝမ်းေြမာက်
ြခင်း ှင့်တကွ ှ တ်ကပတ် တရားေတာ်ကုိ ခံယူ
၍၊ ငါ တို့ က့ဲသို့ ေသာသူ၊ သခင် ဘုရား က့ဲသို့ ေသာ သူြဖစ် က၏။ 7 သို့ ြဖစ်၍ ၊ မာ
ေကေဒါနိ ြပည်၊ အခါယ ြပည်၌
ယုံကည် ေသာ သူ
အေပါင်း တို့အား သင် တို့သည် ပုံ
သက်ေသေပးေသာသူ ြဖစ် က၏။ 8 အဘယ်သို့ နည်းဟူမူကား၊ သင် တို့ ထံက ၊
သခင် ဘုရား၏
ှ တ်ကပတ် တရားေတာ်အသံ သည်၊ မာေကေဒါနိ ြပည်၊ အခါယ ြပည်၌
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ေကျာ်ေစာသည်သာမက ၊ ဘုရားသခင် ကုိ သင် တို့ ယုံ ကည် ြခင်း၏ သိတင်းသည်
အရပ်ရပ် တို့ ၌
ှ ံြပား ေလ၏။ သို့ ြဖစ်၍ ငါ တို့သည် တစ်စုံတစ်ခု ကုိမျှ ေြပာ စရာအေကာင်း မ
ှိ ။ 9 ငါ တို့သည် သင် တို့ အထဲ သို့ အဘယ်သို့ ဝင် ကသည် အေကာင်း အရာကုိ
သူတို့သည် ကုိယ်တိင်ု ကားေြပာ က၏။ အသက် ှင့် ြပည့်စုံလျက် မှန် ေတာ်မူေသာ
ဘုရားသခင် ၏ အမှု ေတာ်ကုိ သင်တို့သည် ေဆာင်ြခင်းငှာ၎င်း ၊ 10 ေရာက် လတံေ့သာ
ေဘးဒဏ် မှ
ငါ တို့ ကုိ ကယ် ှ တ် ေသာ သခင်ေယ ှု တည်းဟေူသာေသ ြခင်းမှ
ဘုရားသခင်ထေြမာက် ေစေတာ်မူေသာသား ေတာ်သည် ေကာင်းကင် ဘုံမှ
ကလာေတာ်မူမည် အရာကုိ ငံလ့င့် ြခင်းငှာ၎င်း၊ ု ပ်တု ဆင်းတုတို့ ကုိ ပစ်ပယ်၍၊

ဘုရားသခင့် အထံ ေတာ်သို့ ေြပာင်းလဲ ကသည် အေကာင်းအရာ ကုိလည်း ကားေြပာ
က၏။

2
1 ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ ငါ တို့သည် သင် တို့အထဲ သို့ ဝင် ြခင်းအမှုသည် အချည်း ှးီ မ ြဖစ်
ေကာင်း ကုိ သင်တို့သည် ကုိယ်တိင်ု သိ က၏။ 2 သင်တို့ သိ ကသည် ှင့်အညီ ၊ ငါ
တို့သည် ဖိလိပ္ပိ
မိ ၌
ဆင်းရဲ ြခင်း ှင့်
ည ်းဆဲ ြခင်းကုိ ခံ ပီးမှ၊ ဘုရားသခင် ကုိ အမီှြပ ၍ ကီးစွာ ေသာ တိက်ုလှန် ြခင်း
ှင့်တကွ ၊ ဘုရားသခင် ၏ ဧဝံေဂလိ
တရားကုိ သင် တို့အား
ရဲရင့် စွာ ေဟာေြပာ က၏။ 3 ငါ တို့သည် မှားယွင်း ြခင်း၊ ညစ်ည း ြခင်း၊ လှည့်ြဖား
ြခင်းအားြဖင့် သင်တို့ ကုိ တိက်ုတနွး် ေသွးေဆာင် ကသည်မ ဟတ်ု။ 4 ဧဝံေဂလိ တရား
ကုိ ေစာင့် ထုိက်ေသာသူဟု ငါတို့ ကုိ ဘုရားသခင် လက်ခံ ေတာ်မူသည် ှင့်အညီ ၊ လူ
ကုိ ှစ်သက် ေစသက့ဲသို့ မ ဟတ်ု၊ ငါ တို့ စိတ် ှလံးုကုိ စစ်ေကာ စုံစမ်းေတာ်မူေသာ
ဘုရားသခင် ကုိ ှစ်သက်ေစသက့ဲသို့ ေဟာေြပာ က၏။ 5 အဘယ်သို့ နည်းဟူမူကား၊
သင်တို့ သိ ကသည် ှင့်အညီ ၊ ငါတို့သည် ေချာေ့မာ့ ေသာစကား ကုိ တခါမျှ မ သုံး ၊
ဝှက်ထား ေသာေလာဘ စိတ်အလျှင်းမ ှိေ ကာင်းကုိ ဘုရားသခင် သည် ငါတို့သက်ေသ
ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ 6 ထုိမှတစ်ပါး၊ ခရစ်ေတာ် ၏တမနေ်တာ် ြဖစ် ၍၊ ေလး
ေသာဝနကုိ် တင်ပုိင်ေသာ်လည်း၊ လူ
ေပးေသာ ဘုနး် အသေရကုိ သင် တို့တင်ွ မ ှာ ၊ အြခား သူတို့တင်ွ လည်း မ ှာဘဲ၊

7သင်တို့တင်ွ ြဖည်းညင်းစွာြပ က၏။ သင် တို့ ကုိ ချစ်ေသာေကာင့် ို့ ထိနး်သည် မိမိ
သူငယ် ကုိ ေကျွးေမွးြပ စု သက့ဲသို့ ၊ 8 ငါ တို့သည် သင် တို့ ကုိ ှေြမာစုံမက်ြခင်း ှင့်
တကွ၊ ဘုရားသခင် ၏ ဧဝံေဂလိ
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တရားကုိမျှ မက၊ ကုိယ် အသက် ကုိ ပင်ေပး ချင်ေသာ ေစတနာ စိတ် ှိ က၏။
9 ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ ငါ တို့သည် ပင်ပနး် စွာလပ်ုေဆာင် ၍ ကိ းစားအားထုတ်ေကာင်း ကုိ
သင်တို့ မှတ်မိ က၏။ သင် တို့တင်ွ တစ်ေယာက် ကုိမျှ မ
ေ ှာင့် ှက် ြခင်းငှာ၊ ငါတို့သည် ေန ့
ည ့် လပ်ုေဆာင် လျက်၊ ဘုရားသခင် ၏ ဧဝံေဂလိ
တရားကုိ သင် တို့အား
ေဟာေြပာ က၏။ 10 မိမိ ိင်ုငံ ေတာ် ှင့်
ဘုနး် ေတာ် ထဲ သို့ ၊ သင် တို့ ကုိ ေခါ် သွင်း ေတာ် မူ ေသာ ဘုရားသခင် ှင့်
အထုိက်အေလျာက် သင် တို့သည် ကျင့်ေဆာင် ေစြခင်းငှာ၊ 11ဘ သည် မိမိ
သား တို့ ကုိ ြပ သက့ဲသို့ ငါ တို့သည် သင် တို့ ှ ိ သမျှ ကုိ အဘယ်သို့ တိက်ုတနွး်
ေသွးေဆာင်၍ မှာထားသည် ကုိ သင် တို့ သိ ကသည် ှင့် အညီ ၊ ယုံကည် ြခင်း သို့
ေရာက် ေသာ သင် တို့ တင်ွ ငါ တို့သည် အဘယ်သို့ သန ့် ှ င်း ေြဖာင့်မတ် လျက် ၊
အြပစ်တင် ခွင့် ှင့် ကင်းလတ်ွလျက် ေန ကသည်ကုိသင် တို့သည်သက်ေသ ြဖစ်က၏။
12 ဘုရားသခင် သည်လည်း
သက်ေသ ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ 13 ငါ တို့ ေဟာေြပာ ေသာ ဘုရားသခင် ၏ ှ တ်ကပတ်
တရားကုိ သင်တို့သည် ခံယူ
ကေသာအခါ ၊ လူ
၏ ှ တ်ထွက်စကား ကုိ မ ခံမယူဘဲ၊ ဘုရားသခင် ၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်အမှန်
ြဖစ် သည် ှင့်အညီ ၊ ယုံ ကည် ြခင်း သို့ ေရာက်ေသာ သင် တို့ အထဲ ၌ ြပ ြပင်ေသာ
ဘုရားသခင် ၏ ှ တ်ကပတ်တရားကုိ ခံယူ
ကသည် အေကာင်း အရာကုိ ငါ တို့သည် အစ ်မြပတ် ချးီမွမ်း က၏။ 14အဘယ်သို့

နည်းဟမူူကား၊ ယုဒ
ြပည်၌
ေယ ှု ခရစ် ၏ဘာသာကုိ ခံယူေသာ ဘုရားသခင် ၏ သင်းဝင်သူ တို့သည် ယုဒ
လတိူု့လက်မှ
ဆင်းရဲ ခံရသက့ဲသို့ ၊ ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ သင် တို့သည် မိမိ
တို့ အမျ ိးသား ချင်းတို့ လက်မှ ထုိနည်းတူ ခံရေသာအားြဖင့် ၊ ယုဒြပည်၌ ှိ ေသာတ
ပည့်ေတာ်က့ဲသို့ ေသာသူ ြဖစ် က၏။ 15 ယုဒလတိူု့သည် သခင် ေယ ှု မှစ၍ ပေရာဖက်
များကုိ အေသသတ် က ပီ။ ငါ တို့ ကုိလည်း ည ်းဆဲ က ပီ။ ဘုရားသခင် ၏ အလို
ေတာ် သို့ မ
လိက်ု၊ ခပ်သိမ်း ေသာလူ တို့ ှင့်
ဆန ့က်ျင်ဘက် ြဖစ်က၏။ 16တစ်ပါး အမျ ိးသားတို့သည် ကယ်တင် ြခင်းသို့ ေရာက်
ေစြခင်းငှာ ငါ တို့သည် ေဟာေြပာ ကသည်ကုိ သူတို့ သည် ဆီးတား
၍၊ မိမိ
တို့အြပစ် ကုိ အစ ် ြပည့်စုံ ေစက၏။ သူ
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တို့ အေပါ် ၌အမျက် ေတာ်သည် အကုနအ်စင် ေရာက် ရ၏။ 17 ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ ငါ
တို့သည် စိတ် ှလံးုအားြဖင့်မ ဟတ်ု၊ ကုိယ်အားြဖင့်သာ သင်တို့ ှင့် ခဏ
ကွာ သည် ှိေသာ်၊ သင် တို့မျက် ှာ ကုိြမင် ြခင်းငှာ၊ အလနွ် လမ်ွး ေသာ စိတ် ှင့်
သာ၍ ကိ းစား အားထုတ် က၏။ 18 ထုိေကာင့် ၊ ငါ ေပါလု သည်သင် တို့ ှ ိရာ သို့
လာ
ြခင်းငှာ၊ ှစ် ကိမ် ေြမာက်ေအာင် အလို ှ ိ ေသာ်လည်း ၊ စာတန်သည် ဆီးတား ေလ၏။

19 ငါ တို့ေြမာ်လင့် ြခင်းအေကာင်း၊ ဝမ်းေြမာက် ြခင်းအေကာင်း၊ ဝါ ကား ြခင်း၏ ဦးရစ်
သရဖူကား၊ အဘယ်သို့ ေသာအေကာင်းအရာနည်း။ ငါ တို့သခင် ေယ ှု ခရစ် ကလာ
ေတာ်မူေသာအခါ၊ ေ ှ ေတာ်၌ သင် တို့သည် ထုိသို့ ေသာအေကာင်း အရာ ြဖစ်ကသည်
မ ဟတ်ုေလာ။ 20 သင် တို့သည် ငါ တို့၏ ဘုနး် အသေရ၊ ငါတို့၏ ဝမ်းေြမာက် ြခင်း
အေကာင်း
ြဖစ် ကသတည်း။

3
1 ထုိေကာင့်
ငါသည် တဖနမ် ေအာင့် ိင်ုေသာအခါ၊ အာသင် မိ ၌
တစ်ေယာက်တည်း ကျနရ်စ် ၍ ေနြခင်းငှာအလို ှ ိ ၏။ 2 ခရစ်ေတာ် ၏ ဧဝံေဂလိ
တရားကုိ ေဟာေြပာ၍ ၊ ဘုရားသခင် ၏ အမှုေတာ်ကုိ လပ်ုေဘာ်ေဆာင်ဘက် ြဖစ်
ေသာငါ ့ ညီ တိေမာေသ ကုိ လွှတ် လိက်ု၏။ 3 ငါတို့ ခံရေသာဆင်းရဲ ြခင်းေကာင့်
အဘယ်သူ မျှ မေရွ ေလျာ့ မည်အေကာင်း၊ သင် တို့ ကုိ မဲြမံ ေစ၍ ၊ ယုံကည် ြခင်း
အရာ ၌သင် တို့ ကုိ တိက်ုတနွး် ှ ိးေဆာ်ေစြခင်းငှာသူ့ကုိ ငါလွှတ်လိက်ု၏။ 4 ထုိဆင်းရဲ
ြခင်းကုိ ခံေစမည်အေကာင်း
၊ ငါတို့ ကုိ ခန ့ထ်ား ေတာ်မူသည်ဟု သင်တို့ ကုိယ်တိင်ု သိ က၏။ အဘယ်သို့ နည်း
ဟူမူကား၊ ငါတို့သည် ဆင်းရဲြခင်းကုိ ခံရလိမ့်မည်ဟု သင် တို့ ှင့်အတူ ှိ စ ်အခါငါတို့
ေြပာ ှင့် က ပီ။ ထုိသို့ ေြပာသည်အတိင်ုး
ြဖစ် သည်ကုိ သင်တို့လည်း
သိ က၏။ 5 စုံစမ်း ေသွးေဆာင်တတ်ေသာသူသည် သင် တို့ ကုိ စုံစမ်း ေသွးေဆာင်
သြဖင့် ၊ ငါ တို့ ပင်ပနး် စွာ လပ်ုေဆာင်ြခင်းအမှုသည် အချည်း ှးီ ြဖစ် မည်ဟု စုိးရိမ်၍
မ
ေအာင့် ိင်ုေသာအခါသင် တို့၏ ယုံကည် ြခင်းကုိ သိ
လိေုသာငှာငါ ေစလွှတ် ၏။ 6ယခု မူကား ၊ တိေမာေသ
သည် သင် တို့ထံက ြပနလ်ာ ၍၊ သင် တို့၏ ယုံကည် ြခင်း ှင့်
ချစ် ြခင်းတည်သည်ဟ၍ူ၎င်း၊ ငါ တို့သည် သင်တို့ ကုိ လမ်ွး သက့ဲသို့ သင် တို့သည် ငါ
တို့ ကုိ လမ်ွး၍၊ အစ ်မြပတ် ေကာင်းမွန် စွာ ေအာက်ေမ့ ကသည်ဟ၍ူ၎င်း၊ ဝမ်းေြမာက်
စရာ သိတင်းကုိ ကားေြပာသည် ှိ ေသာ်၊ 7 ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ ငါ တို့သည် အရာရာ
၌ ဆင်းရဲ ၍
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ခက်ခဲ စွာခံရသည်တင်ွ၊ သင် တို့၏ ယုံကည် ြခင်းအားြဖင့် သက်သာ ြခင်းသို့ ေရာက်
က၏။ 8ယခု မှာ သင် တို့သည် သခင် ဘုရား၌
တည်ကည် လျှင် ၊ ငါ တို့သည် အသက် ှင် က၏။ 9 ငါ တို့၏ ဘုရားသခင် ေ ှ ၌
သင် တို့၏အေကာင်း ေကာင့် ငါတို့ ခံရေသာ ဝမ်းေြမာက် ြခင်းအေပါင်း ကုိ ေထာက်၍၊
သင် တို့အေကာင်း ေကာင့်
ဘုရားသခင် ၏ ေကျးဇူး ေတာ်ကုိ အဘယ်သို့ ဆပ် ိင်ု သနည်း။ 10သင် တို့မျက် ှာ
ကုိြမင် ၍၊ သင် တို့ ယုံ ကည် ြခင်းလို ေသးသမျှကုိ စုံလင် ေစမည်အေကာင်း၊ ငါတို့သည်
ေန ့
ည ့် မြပတ်အလနွ် တရာ ဆုေတာင်း ပဌနာြပ ၍ ေန က၏။ 11သင် တို့ ှ ိရာ သို့ ငါ
တို့ သွားရာလမ်း ကုိ ငါ တို့အဘ တည်းဟေူသာဘုရားသခင် ှင့်
ငါ တို့သခင် ေယ ှု ခရစ် သည် ြပင်ဆင် ေတာ်မူပါေစေသာ။ 12 ထုိသခင် သည် မိမိ
သန ့် ှ င်း သူ အေပါင်း တို့ ှင့်အတူ ကလာ ေတာ်မူေသာအခါ ။ 13 ငါ တို့အဘ တည်း
ဟေူသာဘုရားသခင် ေ ှ မှာ အြပစ်တင် ခွင့် ှင့် ကင်းလတ်ွေသာ သင် တို့၏ စိတ် ှလံးု
ကုိ ကုိယ်ေတာ်သည် သန ့် ှ င်း ြခင်းပါရမီ၌
မဲ မဲ ခုိင်ခ့ံစိမ့်ေသာငှာငါ တို့သည် သင် တို့ ကုိ ချစ်သက့ဲသို့ သင်တို့သည် အချင်းချင်း

ကုိ၎င်း
၊ သူတစ်ပါးအေပါင်း တို့ ကုိ၎င်း ချစ်၍၊ ချစ် ြခင်းေမတ္တ ာ ှင့်
အထူးသြဖင့် ကယ်ဝ ြပည့်စုံမည်အေကာင်း သခင်ဘုရား ြပ ေတာ်မူပါေစေသာ။

4
1 ကင်း ေသးေသာ စကားဟမူူကား
၊ ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ သင် တို့သည် အဘယ်သို့ ကျင့် ရမည်၊ ဘုရားသခင် ကုိ အဘယ်သို့
ှစ်သက် ေစရမည်ကုိ ငါ တို့ ထံ၌ နည်းခံ ကသည် ှင့်အညီ တိးုပွား ၍ ကယ်ဝ ြပည့်စုံ
မည်အေကာင်း ၊ သခင် ေယ ှု ကုိအမီှြပ လျက်၊ ငါတို့သည် ေတာင်းပန် ၍
တိက်ုတနွး် ေသွးေဆာင် က၏။ 2 အဘယ်သို့ ေသာ ပညတ်တို့ ကုိ သခင် ေယ ှု
၏အခွင့် ေတာ် ှင့် ငါတို့သည်အပ်ေပး သည်ကုိ သင်တို့ သိ က ၏။ 3 ဘုရားသခင် ၏
အလို
ေတာ်ဟမူူကား ၊ သင် တို့သည် မတရား
ေသာေမထုနကုိ် က ်ေ ှာင် ၍ သန ့် ှ င်း ေစြခင်းငှာ၎င်း၊ 4 ဘုရားသခင် ကုိ မ
သိ ေသာ သာသနာပ
လတိူု့သည် ကိေလသာ
တပ်မက် ြခင်း ှ ိသက့ဲသို့ မ ှိ၊ 5သင် တို့အေပါင်းသည် သန ့် ှ င်း ြခင်း၊ အသေရ
တင့်တယ်ြခင်း ှင့်
မိမိ ကုိယ်ကုိ မိမိထိနး် တက်ေစြခင်းငှာ၎င်း၊ 6ဤ အမှုအရာ ၌
လနွက်ျ း ၍
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ညီအစ်ကုိ ကုိ ပရိယာယ်အားြဖင့်မ ြပစ်မှား ေစြခင်းငှာ၎င်း၊ အလိုေတာ် ှိ၏။ ငါ
တို့သည် အထက် က ေဟာေြပာ၍ သစ္စာ
ေပး ှင့် သည်အတိင်ုး ၊ သခင် ဘုရားသည် ထုိသို့ ေသာြပစ်မှား ြခင်း ကုိ ခံေသာသူ
အေပါင်း တို့ဘက်၌ တရား စီရင်ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 7 ဘုရားသခင် သည် ညစ်ည း ေစ
ြခင်းငှာငါ တို့ ကုိ ေခါ်ေတာ်မူသည်မ ဟတ်ု၊ သန ့် ှ င်း ေစြခင်းငှာေခါ် ေတာ်မူ၏။ 8 ထုိ
ေကာင့် ၊ ငါတို့ ကုိြငင်းပယ် ေသာသူ သည် လူ
ကုိသာြငင်းပယ် သည်မ ဟတ်ု၊ ကုိယ်ေတာ် ၏ သန ့် ှ င်း ေသာဝိညာ ် ေတာ်ကုိ ငါ တို့
အား
ေပး ေတာ်မူေသာ ဘုရားသခင် ကုိ ြငင်းပယ်၏။ 9 ညီအစ်ကုိ ချင်း ချစ်ြခင်းအရာကုိ
သင် တို့အား ေရး
၍ေပးလိက်ုစရာအေကာင်း မ ှိ ။ အဘယ်ေကာင့် နည်းဟူမူကား ၊ သင် တို့သည်
အချင်းချင်း ချစ် ေစြခင်းငှာ၊ ဘုရားသခင် ဆုံးမသွနသ်င်ေတာ်မူေသာ သူြဖစ် က၏။
10 ထုိမျှမက၊ မာေကေဒါနိ ြပည်တင်ွ အရပ်ရပ် ၌ ှိေသာ ညီအစ်ကုိ အေပါင်း တို့ ကုိ
ထုိသို့ ြပ က၏။ သို့ ေသာ်လည်း ၊ ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ သင် တို့သည် တိးုပွား ၍ ကယ်ဝ
ြပည့်စုံမည်အေကာင်း ှင့် ၊ 11 ြပင်ပ လူ တို့ ေ ှ ၌ ေလျာက်ပတ် စွာကျင့် ၍ အဘယ်
မျှမလို ရ ေအာင်၊ 12 ငါတို့သည် အထက်က မှာထား သည် ှင့်အညီ ငိမ်ဝပ် စွာေန၍
၊ ကုိယ် အမှုကုိေဆာင်ရွက် လျက် ၊ ကုိယ် လက် ှင့် လပ်ုေဆာင်ြခင်းငှာေစတနာစိတ်
ှင့် ကိ းစား အားထုတ်မည်အေကာင်းကုိ၊ ငါတို့သည် တိက်ုတနွး်ေသွးေဆာင် က၏။

13 ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ ေြမာ်လင့် ြခင်းမ ှိ ေသာ အြခား သူတို့သည် ဝမ်းနည်းသက့ဲသို့ ၊ သင်
တို့သည် ဝမ်း မ နည်းမည်အေကာင်း ၊ အိပ်ေပျာ် ေသာ သူ
တို့၏ အမှုအရာ ကုိ မ
သိဘဲေနေစြခင်းငှာငါ တို့အလိမု ှိ၊ 14 ေယ ှု သည် ေသ
ပီးမှတဖနထ်ေြမာက် ေတာ်မူသည်ကုိ ငါတို့သည် ယုံ
လျှင် ၊ ထုိနည်းတူ ေယ ှု ၌
အိပ်ေပျာ် ေသာသူ တို့ ကုိလည်း ၊ ထုိသခင် ှင့်အတူ ဘုရားသခင် ပို့ ေဆာင် ေတာ်မူ
လိမ့်မည်။ 15သခင် ဘုရား၏ ဗျာဒိတ် ေတာ်အားြဖင့် တဖန် ငါတို့ ဆုိ သည်ကား ၊ သခင်
ဘုရား ကလာ ေတာ်မူေသာအခါ၊ အသက် ှင်၍ ကျန်ကင်း ေသာ ငါ တို့သည် အိပ်ေပျာ်
ပီးေသာ သူ
တို့၏ အရင် အဦးေနရာ ကျရက မည်မ ဟတ်ု။ 16သခင် ဘုရားသည် ေကးေကာ်
ြခင်း၊ ေကာင်းကင် တမနမ်င်းအသံ ေပးြခင်း၊ ဘုရားသခင် ၏ တံပုိး
ေတာ် ကုိ မှုတ်ြခင်း ှင့်တကွ ၊ ေကာင်းကင် ဘုံမှ
ကုိယ်တိင်ုဆင်းသက် ေတာ်မူ၍၊ ခရစ်ေတာ် ၌
ေသ လနွေ်သာသူ တို့သည် အဦး
ထေြမာက် ကလိမ့်မည်။ 17 ထုိအခါ
အသက် ှင်၍ ကျန်ကင်း ေသာ ငါ တို့သည် အာကာသ
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ေကာင်းကင်၌
သခင် ဘုရားထံေတာ်သို့ ေရာက် ေစြခင်းငှာ ၊ ထုိသူ
တို့ ှင့်တကွ မုိးတိမ် ေပါ်သို့ ချေီဆာင် ြခင်းကုိ ခံရေသာအားြဖင့်သခင် ဘုရား ှင့်အတူ
အစ ်မြပတ် ေန ရကလိမ့်မည်။ 18 သို့ ြဖစ်၍ ၊ ဤ
စကား များအားြဖင့် အချင်းချင်း တစ်ေယာက်ကုိတစ်ေယာက်သက်သာ ေစကေလာ။့

5
1 ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ ကပ်ကာလ အချနိ် များကုိ သင်တို့အား ေရး
၍ ေပးလိက်ုစရာအေကာင်း မ ှိ။ 2အဘယ်ေကာင့် နည်းဟမူူကား၊ သူခုိး
သည် ည ့် အခါလာသက့ဲသို့ ၊ သခင် ဘုရား၏ ေနရ့က် သည် လာ
လိမ့်မည်ကုိ သင်တို့သည် ေသချာ စွာသိ က၏။ 3 ငိမ်ဝပ် ြခင်း ှ ိ၏၊ ေဘးအ ္တရာယ်
ှင့် ကင်းလတ်ွ၏ဟု ဆုိစ ်တင်ွ၊ ကုိယ်ဝနေ်ဆာင် ေသာ မိနး်မ၌
သားဘွား ြခင်းေဝဒနာ ေရာက် သက့ဲသို့ ၊ သူ
တို့အေပါ်၌ လျင်ြမန် စွာေသာ ပျက်စီး ြခင်းေရာက် ၍ လတ်ွ ြခင်းအခွင့် မ ှ ိရ က။

4 သို့ ေသာ်လည်း ၊ ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ ထုိ
ေနရ့က် သည် သူခုိး
က့ဲသို့ သင် တို့အေပါ်သို့ ေရာက်လာ မည် အေကာင်း၊ သင်တို့သည် ေမှာင်မုိက် ၌
ေန ကသည်မ ဟတ်ု။ 5သင် တို့အေပါင်း သည် အလင်း ၏သား ၊ ေန ့
၏သား ြဖစ် က၏။ ည ့် ၏သား ၊ ေမှာင်မုိက် ၏သားမ ဟတ်ု။ 6 သို့ ြဖစ်၍ ၊ အြခား
ေသာ သူ
တို့သည် အိပ်ေပျာ်သက့ဲသို့ ၊ ငါတို့သည် အိပ် မ ေပျာ်ဘဲ သမ္မာ
သတိ ှိ၍
ေစာင့် ကကုနအံ်။့ 7အေကာင်းမူကား ၊ အိပ်ေပျာ် ေသာ သူ
တို့သည် ည ့် အခါ အိပ်ေပျာ် တတ်က၏။ ေသရည်ေသရက် ှင့် ယစ်မူး ေသာ သူ
တို့သည်လည်း
ည ့် အခါ ယစ်မူး တတ်က၏။ 8 ေန ့၏သားြဖစ် ေသာ ငါ တို့ မူကား ၊ သမ္မာ
သတိ ှိ ကကုနအံ်။့ ယုံ ကည် ြခင်း၊ ချစ် ြခင်းတည်းဟေူသာရင်အပ်ု တနဆ်ာကုိ၎င်း ၊
ကယ်တင် ြခင်းသို့ ေရာက်မည်ဟု ေြမာ်လင့် ြခင်းတည်းဟေူသာသံ ခေမာက်လံးုကုိ၎င်း
၊ ဝတ်ေဆာင် ကကုနအံ်။့ 9အမျက် ေတာ်ကုိခံေစြခင်းငှာ ဘုရားသခင် သည် ငါ တို့ ကုိ
ခန ့ထ်ား ေတာ်မူသည်မ ဟတ်ု။ ငါ တို့သခင် ေယ ှု ခရစ် အားြဖင့် ကယ်တင် ြခင်းကုိ
ပုိင်ရ ေစြခင်းငှာ ခန ့ထ်ားေတာ်မူ၏။ 10 ငါတို့သည် ိးု
လျက် ှိသည်ြဖစ်ေစ ၊ အိပ်ေပျာ် သည်ြဖစ်ေစ ၊ ထုိသခင် ှင့်အတူ အသက် ှင်မည်
အေကာင်း ၊ ငါ တို့အဘို့
အေသခံ ေတာ် မူ ပီ။ 11 ထုိ ေကာင့် ၊ သင် တို့သည်ယခု ပင် ြပ သည် နည်းတူ ၊
အချင်းချင်း တိက်ုတနွး် ၍
တစ်ေယာက် ကုိတစ်ေယာက်
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တည်ေဆာက် ကေလာ။့ 12 ထုိမှတစ်ပါး၊ ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ သင် တို့တင်ွ
အမှုေတာ်ကုိေဆာင်ရွက် ြခင်း၊ သခင် ဘုရား၊ အခွင့် ှင့် အပ်ုစုိး ြခင်း၊ သတိေပး
ြခင်း အမှုကုိြပ ေသာသူ တို့ ကုိ သိမှတ် ၍၊ 13 သူ တို့ ြပ ေသာအမှု ေကာင့်
ေမတ္တ ာ စိတ် ှင့်
အလနွ် ချစ်ခင် ေလးြမတ် မည်အေကာင်း၊ ငါ တို့သည် ေတာင်းပန် က၏။
အချင်းချင်း အသင့်အတင့် ေနကေလာ။့ 14တဖနတံ်၊ု ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ မတရား
စွာြပ ေသာသူ တို့ ကုိ သတိေပး
ကေလာ။့ စိတ် ငယ်ေသာသူ တို့ ကုိ အားေပး
ကေလာ။့ အားနည်း ေသာ သူ
တို့ ကုိ ေထာက်မ ကေလာ။့ ခပ်သိမ်း ေသာသူတို့အား ှည် ေသာစိတ် ှိ ေစကေလာ။့

15 သူတစ်ပါး ၌အဘယ်သူ မျှရနတံ်ု့ မ မူေစြခင်းငှာ သတိြပ ၍၊ အချင်းချင်း တို့ ၌ ၎င်း၊
ခပ်သိမ်း ေသာသူတို့ ၌ ၎င်း၊ ကာလအစ ် ကိ းစား ၍
ေကျးဇူး ြပ ကေလာ။့ 16အစ ်မြပတ် ဝမ်းေြမာက် ြခင်း ှ ိ ကေလာ။့ 17 မြခားမလပ်
ဆုေတာင်း ပဌနာြပ ကေလာ။့ 18အရာရာ ၌
ေကျးဇူး ေတာ်ကုိ ချးီမွမ်း ကေလာ။့ အေကာင်းမူကား ၊ သင် တို့သည် ထုိသို့
ကျင့်ေစြခင်းငှာ၊ ေယ ှု ခရစ် ၌
ဘုရားသခင် အလို ေတာ် ှိ၏။ 19 ဝိညာ ် ေတာ်၏အ ှိနကုိ် မ
ငိမ်း ေစ က ှင့် ။ 20 ပေရာဖက် ြပ ြခင်းကုိ မထီမ့ဲြမင် မ မှတ် က ှင့် ။ 21 ခပ်သိမ်း

ေသာ အရာကုိစုံစမ်း ၍
၊ ေကာင်း ေသာ အရာကုိ အ မဲ ကုိင်စဲွ ကေလာ့ ။ 22 မေကာင်း ေသာအမှုအမျ ိးမျ ိ း ှ ိ
သမျှ ကုိ ေ ှာင် ကေလာ။့ 23 ငိမ်သက် ြခင်း၏အ ှင်ဘုရားသခင် ကုိယ်ေတာ် တိင်ု
လည်း၊ သင် တို့ ကုိ အကုနအ်စင် သန ့် ှ င်း ေစေတာ်မူပါေစေသာ။ ငါ တို့ သခင် ေယ ှု
ခရစ် ကလာ ေတာ်မူေသာအခါ ၊ သင် တို့၏ ကုိယ်ခနဓ္ါ ၊ စိတ် ၊ ဝိညာ ် အေပါင်း
အြပစ်တင် ခွင့် ှင့် ကင်းလတ်ွေစြခင်းငှာေစာင့်မ ေတာ်မူပါေစေသာ။ 24 သင် တို့ ကုိ
ေခါ် ေတာ်မူေသာသူ သည်သစ္စာ ှင့် ြပည့်စုံသည် ြဖစ်၍၊ ထုိသို့ ြပ ေတာ်မူလိမ့်မည်။
25 ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ ငါ တို့အဘို့ ဆုေတာင်း ကေလာ။့ 26 ညီအစ်ကုိ အေပါင်း တို့ ကုိ သန ့် ှ င်း
ေသာနမ်း ြခင်း ှင့်
ှ တ်ဆက် ကေလာ။့ 27ဤ စာ ကုိ သန ့် ှ င်းေသာ ညီအစ်ကုိ အေပါင်း တို့အား ဘတ်

ေစြခင်းငှာ၊ သခင် ဘုရားကုိ တိင်ုတည် ၍ ငါသည် သင် တို့ ကုိ အဓိ ာန် သစ္စာေပး၏။
28 ငါ တို့သခင်
ေယ ှု ခရစ် ၏
ေကျးဇူး ေတာ်သည် သင် တို့ ၌ ှိေစသတည်း။ အာမင်။
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သက်သာေလာနတ်ိ
ဩဝါဒစာဒုတိယေစာင်

1 ေပါလု ၊ သိလာွ ု ၊ တိေမာေသ
တို့သည်၊ သင်တို့အဘ တည်းဟေူသာဘုရားသခင် ှင့်
သခင် ေယ ှု
ခရစ် ၌ တည် ှိ ေသာသက်သာေလာနတ်ိ မိ သားအသင်းေတာ် ကုိ ကား လိက်ုပါ၏။

2သခင် ေယ ှု ခရစ် ှင့်
ငါ တို့အဘ တည်းဟေူသာဘုရားသခင့် အထံ ေတာ်က ေကျးဇူး ေတာ် ှင့်
ငိမ်သက် ြခင်းသည် သင် တို့ ၌ ှိပါေစေသာ။ 3 ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ သင် တို့၏ယုံကည်

ြခင်းသည် အလနွ် တိးုပွား၍ ၊ လူ
တိင်ုး အသီးသီး တို့သည် အချင်းချင်း ချစ် ြခင်းေမတ္တ ာ ှင့် ြပည့်စုံ ကသည်ြဖစ်၍ငါ
တို့သည် ြပ သင့်သည်အတိင်ုး
သင် တို့ေကာင့်
ဘုရားသခင် ၏ ေကျးဇူး ေတာ်ကုိ အစ ်မြပတ် ချးီမွမ်း က၏။ 4 သို့ ြဖစ်၍ ၊ သင်
တို့သည် ည ်းဆဲ ြခင်း၊ ဒကု္ခ
ဆင်းရဲြခင်းကုိ ခံရ
သမျှ တို့ ၌
သည်းခံ ၍ ယုံကည် ြခင်း ှ ိ သည်ကုိ ငါ တို့သည် ေထာက်၍၊ ဘုရားသခင် ၏အသင်း
ေတာ် များတင်ွ
သင် တို့ေကာင့်
ဝါ ကား က၏။ 5သင် တို့သည် ဘုရားသခင် ၏ ိင်ုငံ ေတာ်အတက်ွ
ဆင်းရဲ ခံရ၍၊ ထုိ ိင်ုငံေတာ်ကုိ ဝင်စားထုိက်သည်ဟု မှတ်ေတာ်မူြခင်းကုိ ခံရေစြခင်း
ငှာ ၊ တရား
သြဖင့် ဘုရားသခင် စီရင် ေတာ်မူြခင်းအမှုသည် ထုိသို့ ေသာအားြဖင့်ထင် ှား လျက်
ှိ၏။ 6 အဘယ်သို့ နည်းဟူမူကား၊ သခင် ေယ ှု သည် တနခုိ်း ှ ိ ေသာ ေကာင်းကင်
တမနတိ်ု့ ှင့်အတူ ၊ ေကာင်းကင် ဘုံက
ေပါ်ထွနး် ေတာ်မူ၍၊ 7 ဘုရားသခင် ကုိ မ
သိ ေသာသူ ၊ ငါ တို့သခင် ေယ ှု ခရစ်၏
ဧဝံေဂလိ တရားကုိ နား
မ ေထာင်ေသာသူ တို့ ကုိ မီး
လျှ ံအားြဖင့် ဒဏ် ေပး ေတာ်မူေသာအခါ၊ သင် တို့ ကုိ ဆင်းရဲ ေစဘူးေသာ သူ
တို့ ၌ဆင်းရဲ ြခင်းကုိ၎င်း၊ ဆင်းရဲ ခံရဘူးေသာ သင် တို့ ၌
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ငါ တို့ ှင့်အတူ ချမ်းသာ ြခင်းကုိ၎င်း၊ 8 ဘုရားသခင် ဆပ်ေပး ၍
တရားသြဖင့်
စီရင်ေတာ်မူ လိမ့်မည်။ 9 ထုိသခင်သည် မိမိ
သန ့် ှ င်း သူတို့အားြဖင့် ဂုဏ် အသေရေတာ် ထင် ှားြခင်းကုိ၎င်း ၊ ငါ တို့သက်ေသ
ကုိ သင် တို့သည် ယုံကည် သည်ြဖစ်၍ ၊ 10 ယုံ ကည် ေသာ သူ
အေပါင်း တို့အားြဖင့် အံဩ့ ချးီမွမ်းြခင်းကုိ၎င်း ၊ ခံအံ့ေသာငှာ ကလာ ေတာ်မူေသာ
ေနရ့က် ၌ ၊ ထုိသူ
တို့သည် သခင် ဘုရား၏
မျက် ှာ ေတာ် ှင့် ၎င်း၊ တနခုိ်း ှ ိေသာ ဘုနး် ေတာ် ှင့်၎င်းကွာ၍ ထာဝရ
ပျက်စီး ြခင်းတည်းဟေူသာအြပစ် ဒဏ်ကုိ ခံရ ကလတံ၊့ 11 ထုိေကာင့်
ငါ တို့ ဘုရားသခင် ှင့်
အ ှင် ေယ ှု ခရစ် ၏ ေကျးဇူး ေတာ်အတိင်ုး ၊ ထုိသခင် ၏နာမ ေတာ်ကုိ သင် တို့
အားြဖင့် ဘုနး် ထင် ှားေစြခင်းငှာ ၎င်း၊ သင် တို့ ကုိလည်း
ထုိသခင် အားြဖင့် ဘုနး်ထင် ှားေစြခင်းငှာ၎င်း၊ 12 သင် တို့သည် ေခါ် ေတာ်မူြခင်း
ေကျးဇူးကုိ ခံထုိက် ကသည်ဟု မှတ်ေတာ်မူ၍၊ ေကာင်းြမတ် ေတာ်မူြခင်း၏ ေစတနာ
အေပါင်း ှင့် သင်တို့၏ယုံကည် ြခင်းအမှု ကုိ တနခုိ်း ှင့် ြပည့်စုံ ေစေတာ်မူမည်
အေကာင်း ၊ ငါတို့သည် သင် တို့အဘို့
အစ ် ဆုေတာင်း ပဌနာြပ က၏။

2
1 ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ ငါ တို့ သခင် ေယ ှု ခရစ် ကလာ ေတာ်မူ၍ ၊ ငါ တို့သည်အထံ
ေတာ်၌
စည်းေဝး ြခင်းအရာ မှာ၊ သခင် ဘုရား၏ ေန ရ့က် သည် ချက် ြခင်းေရာက် မည်
ဟ၍ူစိတ်ဝိညာ ် အားြဖင့် ြဖစ်ေစ၊ ှ တ်ထွက်စကား အားြဖင့် ြဖစ်ေစ၊ ငါ တို့ စာ က့ဲသို့
ေသာ စာအားြဖင့် ြဖစ်ေစ၊ 2သင် တို့သည် စိတ် ေရွ ေလျာ့ ြခင်း၊ စုိးရိမ် တနုလ်ှုပ်ြခင်း၊
အလျင်တေဆာ မ ှိမည်အေကာင်း ငါတို့သည် ေတာင်းပန်က၏။ 3အဘယ်သူ မျှသင်
တို့ ကုိ အဘယ်သို့ ေသာအားြဖင့် မ လှည့်ြဖား ေစ ှင့်၊ ထုိေနရ့က်မ ေရာက် မီှ ေဖာက်ြပန်
သင်းခဲွသည့်အရင် ြဖစ်၍၊ ဒစု ိုက် လူ တည်းဟေူသာပျက်စီး ြခင်း၏ သား
သည်ေပါ်လာ ရလိမ့်မည်။ 4 ထုိသူ သည် ဘုရားသခင်ဟ၍ူ၎င်း ၊ ဘုရား
ဟ၍ူ၎င်း၊ ေခါ်ေဝါ် သမျှ ေသာအရာတို့ ကုိ ရနဘ်က် ြပ ၍၊ ကုိယ်ကုိကုိယ် ချးီေြမာက်
ေသာအားြဖင့်၊ ဘုရားသခင် ၏ ဗိမာန် ေတာ်၌
ဘုရားသခင် က့ဲသို့ ထုိင် ၍၊ ဘုရားသခင် ြဖစ်ေယာင်ေဆာင်လျက် ကုိယ် ကုိြပ ေသာ
သူြဖစ် သတည်း။ 5 ငါသည် သင် တို့ ှင့်အတူ ှိ စ ်အခါ ၊ ထုိ
အေကာင်းအရာများကုိ ေြပာ ပီဟသုင် တို့သည် သတိ
မ ရ ကသေလာ။ 6 ထုိသူ သည် မိမိ
ကာလ အချနိ၌်
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ထင် ှား ေစြခင်းငှာ၊ ယခု
ဆီးတား ေသာအေကာင်း ကုိလည်း
သင်တို့ သိ က၏။ 7အဘယ်သို့ နည်းဟမူူကား၊ ဝှက်ထားလျက် ှိေသာ ထုိအဓမ္မ
အရာသည် ယခုပင် ြပ ြပင် ဆဲ ှိ၏။ သို့ ေသာ်လည်းဆီးတားေသာသူ သည် ပယ် ှင်း
ြခင်းသို့ မ
ေရာက်မီှတိင်ုေအာင်ဆီးတား လိမ့်မည်။ 8 ပယ် ှင်းြခင်းသို့ ေရာက်ေသာအခါ၊ ထုိ
အဓမ္မ လသူည် ထင် ှား လိမ့်မည်။ ထုိအဓမ္မ
လူကုိ သခင် ေယ ှု သည် ှ တ်ထွက် ဝိညာ ် ေတာ်အားြဖင့် ဖျက်ဆီး ၍၊ ကလာ
ေတာ်မူြခင်း၏
ေရာင်ြခည် အားြဖင့် ပယ် ှား ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 9 ထုိအဓမ္မ လ၏ူ လာ
ြခင်းအေကာင်း ဟမူူကား၊ စာတန် ြပ ြပင် ေသာအားြဖင့် မုသာ ှင့်
စပ်ဆုိင်ေသာ ထူးဆနး် ေသာတနခုိ်း ၊ နမိိတ် လက္ခဏာ၊ အံ့ဘွယ်ေသာအမှုအမျ ိးမျ ိ း
ှင့် ၎င်း ၊ 10 ပျက်စီး ြခင်းသို့ ေရာက်ေသာ သူ
တို့တင်ွ၊ မတရား
ေသာ လှည့်ြဖား ြခင်းအမျ ိးမျ ိ း ှင့်၎င်း လာလိမ့်မည်။ အေကာင်းမူကား ၊ ထုိသူ
တို့သည် ကယ်တင် ြခင်းသို့ ေရာက်အံ့ေသာငှာ သမ္မာတရား ၌ ေမွ့ေလျာ် ေသာ စိတ်
ကုိ မ
ခံ မယူက။ 11 ထုိေကာင့် ၊ သမ္မာတရား
ကုိ မ
ယုံ ဘဲ၊ မတရား
ေသာအမှု၌ ေမွ့ေလျာ် ေသာသူ အေပါင်း တို့သည်။ 12 တရား ှုံး ြခင်း သို့ ေရာက်
မည်အေကာင်း ၊ မုသာ
စကားကုိ ယုံ
စိမ့်ေသာငှာ၊ မိစ္ဆာဒိဌိ
ြပ ြပင် အားထုတ် ြခင်း အခွင့် ကုိ သူ တို့ ၌ ဘုရားသခင် လွှတ် ေတာ် မူ လိမ့်မည်။

13 သို့ ေသာ်လည်း ၊ သခင် ဘုရား ချစ် ေတာ်မူေသာ ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ သင်တို့သည် စိတ်
သန ့် ှ င်း ြခင်း၊ သမ္မာတရား
ကုိ ယုံ ကည် ြခင်းအားြဖင့် ကယ်တင် ြခင်းသို့ ေရာက်စိမ့်ေသာငှာ ၊ ဘုရားသခင် သည်
ေ ှ ဦးစွာ ပင်သင် တို့ ကုိ ေရွးေကာက် ေတာ်မူသည်ြဖစ်၍ ၊ ငါ တို့သည် သင် တို့ေကာင့်
ဘုရားသခင် ၏ ေကျးဇူး ေတာ်ကုိ အစ ်မြပတ် ချးီမွမ်းရကမည်။ 14 ထုိသို့အလိငုှာ
ငါ တို့ ဧဝံေဂလိ တရားအားြဖင့် သင် တို့ ကုိေခါ် ေတာ်မူ ပီ။ အေကာင်းမူကား၊ သင်
တို့သည် ငါ တို့သခင် ေယ ှု ခရစ် ၏
ဘုနး် ကုိ ပုိင်ရ မည်အေကာင်း တည်း။ 15 ထုိေကာင့် ၊ ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ ငါ တို့ ှ တ်ထွက်
စကား
အားြဖင့် ြဖစ်ေစ ၊ စာ
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အားြဖင့် ြဖစ်ေစ ၊ သင်တို့သည် သင် ခ့ဲ ပီးေသာ နည်း ဥပေဒသများကုိ တည်ကည်
လျက်
ကုိင်ယူ စဲွလမ်းကေလာ။့ 16 ငါ တို့ ကုိချစ် ေတာ်မူ၍ ၊ ထာဝရ
သက်သာ ြခင်းအေကာင်းကုိ၎င်း ၊ 17 ေကျးဇူး ေတာ်အားြဖင့် ေကာင်း ေသာ ေြမာ်လင့်
ြခင်းအေကာင်းကုိ၎င်း ေပး
ေတာ်မူေသာငါ တို့အဘ တည်းဟေူသာဘုရားသခင် ှင့်၊ ငါ တို့သခင်
ေယ ှု
ခရစ် သည် ကုိယ်ေတာ် တိင်ု၊ သင် တို့ စိတ် ှလံးုကုိ သက်သာ ေစ၍ ၊ ေကာင်း ေသာ
စကား ၊ ေကာင်းေသာအမှု
အမျ ိးမျ ိ း ၌
သင်တို့ ကုိ မဲြမံ ေစေတာ်မူပါေစေသာ။

3
1 ကင်း ေသးေသာ စကားဟမူူကား၊ ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ သခင် ဘုရား၏
ှ တ်ကပတ် တရားသည် သင် တို့တင်ွ ှ ံြပား၍ ဘုနး် ထင် ှားြခင်း ှ ိသက့ဲသို့ ၊ အရပ်

ရပ်တို့ ၌ ထင် ှားမည်အေကာင်း ှင့်၊ 2အကျ ိးအေကာင်းကုိ မသိမမှတ်၊ ဆုိးညစ် ေသာ
သူ
တို့လက်မှ ငါတို့ ကုိ ကယ်လွှတ် ေတာ်မူမည် အေကာင်း ၊ ငါ တို့အဘို့
ဆုေတာင်း ကေလာ။့ လူ
တိင်ုး သစ္စာ
ှ ိသည် မ ဟတ်ု။ 3 သို့ ေသာ်လည်း ၊ သခင် ဘုရားသည် သစ္စာ
ှင့် ြပည့်စုံေတာ်မူ၏။ သင် တို့ ကုိ မဲြမံ ေစ၍ ၊ မေကာင်း အမှုအရာ ှင့်
ကင်းလတ်ွေစြခင်းငှာေစာင့်မ ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 4 ငါတို့ ပညတ် သည် အတိင်ုး သင်
တို့သည် ယခုကျင့် က၏။ ေနာက်၌လည်း ကျင့် ကလိမ့်မည်ဟု သခင်
ဘုရားကုိ အမီှြပ ၍
ငါတို့သည် ယုံမှား ြခင်းမ ှိ။ 5 ဘုရားသခင် ကုိ ချစ် ေစ ြခင်းငှာ၎င်း၊ ခရစ်ေတာ်
၏နည်းတူသည်းခံ ေစြခင်းငှာ၎င်း၊ သခင် ဘုရားသည် သင် တို့ စိတ် ှလံးုကုိ ြပင်ဆင်
ေတာ်မူပါေစေသာ။ 6တနည်းကား၊ ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ ငါ တို့ ထံ၌ ခံ ေသာ နည်း ဥပေဒသ
အတိင်ုး
မ ကျင့် ဘဲ၊ မတရား
စွာြပ ေသာ ညီအစ်ကုိ ှိသမျှ တို့ ကုိ ေ ှာင် ကေလာဟ့ု ငါ တို့သခင်
ေယ ှု ခရစ် ၏
နာမ ေတာ်အားြဖင့် ငါတို့သည် ပညတ် ထား က၏။ 7အေကာင်းမူကား ၊ ငါ တို့ေပး
ေသာ ပုံသက်ေသကုိလိက်ု ၍ သင်တို့သည် အဘယ်သို့ ကျင့ရ် မည်ဟု သင်တို့ ကုိယ်တိင်ု
သိ က၏။ ငါတို့သည် သင် တို့တင်ွ
မတရား စွာ ြပ ကသည်မ ဟတ်ု။ 8အဘယ်သူ ၏ အစာ
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ကုိမျှအလိအုေလျာက်မ စား ။ သင် တို့တင်ွ တစ်ေယာက် ကုိမျှ မ
ေ ှာင့် ှက် ြခင်းငှာ၊ ပင်ပနး် စွာ ကိ းစား အားထုတ်၍
ေန ့ည ့် မြပတ်လပ်ုေဆာင် က၏။ 9 ထုိသို့ ြပ ေသာ်လည်း ၊ မ
ခံမယူပုိင် ေသာေကာင့် ြပ သည်မ ဟတ်ု။ သင် တို့လိက်ု စရာဘို့ ပုံ
သက်ေသြဖစ် ေစြခင်းငှာ ြပ က၏။ 10အဘယ်သို့ နည်းဟူမူကား၊ သင် တို့ ှင့်အတူ
ှိ ေနစ ်အခါ ၊ အလပ်ုမ လပ်ု ချင် ေသာသူ မည်သည်ကား၊ အစာကုိလည်းမ စား ေစ
ှင့်ဟု ပညတ် ထားက ပီ။ 11 မတရား စွာြပ ၍ အဘယ် အလပ်ု ကုိမျှ မလပ်ုဘဲ၊ ကုိယ်
ှင့်မဆုိင်ေသာအမှု၌ ေရာေ ှာ ေသာ သူအချ ိ
တို့သည် သင် တို့တင်ွ ှိ ေ ကာင်းကုိ ငါတို့ ကား ရက၏။ 12 ထုိသို့ ေသာ သူတို့သည်
ငိမ်ဝပ် စွာ လပ်ုေဆာင် ၍၊ ကုိယ် အစာ ကုိ စား
မည်အေကာင်း ၊ ငါတို့သခင်
ေယ ှု ခရစ် အားြဖင့် ငါတို့သည် ပညတ် ထား၍ ၊ တိက်ုတနွး် ေသွးေဆာင် က၏။

13 ညီအစ်ကုိ တို့ အားေလျာ့ စိတ်ပျက်ြခင်းမ ှိ ဘဲေကာင်း ေသာအကျင့် ကုိ ကျင့် က
ေလာ။့ 14ဤ စာ ၌ ငါ တို့ေရးထားေသာ ပညတ် စကားကုိ တစ်စုံတစ်ေယာက် ေသာသူ
သည် နား
မ ေထာင်ဘဲ ေနလျှင် ၊ ထုိ
သူကုိမှတ် ကေလာ။့ ှက်ေကာက် ေစြခင်းငှာ ၊ အေပါင်းအေဖါ် မ လပ်ု က ှင့်။

15 သို့ ေသာ်လည်း ၊ ရနသူ် က့ဲသို့ မ မှတ် ၊ ညီအစ်ကုိ က့ဲသို့ မှတ်၍
သတိေပး ကေလာ။့ 16 ငိမ်သက် ြခင်း၏ သခင် သည် ကုိယ်ေတာ် တိင်ု သင် တို့ ၌
အစ ်မြပတ်ခပ်သိမ်း ေသာ အမူအရာ
အားြဖင့် ငိမ်သက် ြခင်းကုိ ေပး
သနားေတာ်မူပါေစေသာ။ သခင် ဘုရားသည် သင် တို့အေပါင်း ှင့်အတူ ှိေတာ်မူပါ
ေစေသာ။ 17 ငါ ေပါလု သည်သင်တို့ ကုိ ှ တ်ဆက် ြခင်းအချက်ကုိ ကုိယ်လက် ှင့်ေရး
ထား၏။ ဤသို့ ေရးထား ေလ့ ှ ိ၍၊ ငါေရးသမျှ ေသာ ဩဝါဒ၏ လက္ခဏာ
ြဖစ် ၏။ 18 ငါ တို့သခင် ေယ ှု ခရစ် ၏
ေကျးဇူး ေတာ်သည် သင် တို့အေပါင်း ၌ ှိ ေစသတည်း။ အာမင်။
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တိေမာေသ
ဩဝါဒစာပဋ္ဌမေစာင်

1 ငါ တို့ ကုိကယ်တင် ေတာ် မူေသာအ ှင်ဘုရားသခင် ှင့်၊ ငါ တို့ ေြမာ်လင့် ြခင်း
အေကာင်းြဖစ်ေသာ ေယ ှု
ခရစ် ၏ ပညတ် ေတာ်အားြဖင့် ၊ ထုိသခင်၏ တမနေ်တာ် ြဖစ်ေသာ ငါေပါလု သည်

2 ယုံ ကည် ြခင်းအားြဖင့် ငါသား စစ် ြဖစ်ေသာ တိေမာေသ
ကုိ ကားလိက်ုပါ၏။ ငါ တို့သခင်
ေယ ှု ခရစ်
ှင့်
ငါတို့အဘ တည်းဟေူသာဘုရားသခင့် အထံ ေတာ်က ေကျးဇူး ၊ က ုဏာ
၊ ငိမ်သက် ြခင်း ှ ိပါေစေသာ။ 3 ြခားနားေသာ အယူဝါဒသစ်ကုိ မ
သွနသ်င် က ှင့်ဟ၍ူ၎င်း၊ ဒ ာရီ
စကားကုိ နားမေထာင် ှင့်ဟ၍ူ၎င်း၊ ယုံ ကည် ြခင်း၌ တည်ေသာ ဘုရားသခင် ၏
သာသနာ
ေတာ် ကုိ ြပ စု သည်ထက် ၊ အချင်းချင်း ြငင်းခုံ ြခင်း ကုိ သာ၍ြပ စု တတ် ေသာ၊
ြပင်ဆင်၍ မ
ကုန် ိင်ုေသာ ေဆွစ ်မျ ိ းဆက် စာရင်းများကုိ ပမာဏမြပ က ှင့ဟ်၍ူ၎င်း၊ သင် သည်
အချ ိ ေသာ သူတို့ ကုိ ပညတ်ထား၍ 4 ဧဖက် မိ ၌
ေနရစ် ေစြခင်းငှာ၊ ငါသည် မာေကေဒါနိ ြပည်သို့
သွား
ေသာအခါ၊ ေတာင်းပန် သည်အတိင်ုး ေနရစ်ေလာ။့ 5 ထုိသို့ ပညတ် ထား ြခင်း၏
အချ ပ်အြခာ မူကား ၊ စင်ကယ် ေသာ စိတ် ှလံးု ှင့် ၎င်း၊ ကုိယ်ကုိကုိယ် သိေသာ
စိတ်ကည်လင် ြခင်း ှင့်၎င်း၊ မှန် ေသာယုံကည် ြခင်း ှင့် ၎င်း၊ စပ်ဆုိင် ေသာ ချစ် ြခင်း
ေမတ္တ ာြဖစ် သတည်း။ 6 ထုိသို့ ေသာအကျင့ကုိ်လအူချ ိ တို့သည် အ မဲမကျင့်၊ အချည်း ှးီ
ေသာစကားေြပာြခင်းသို့
လွှဲ သွား က ပီ။ ထုိသူတို့သည် မိမိတို့ေြပာ ေသာအရာ ကုိ နား
မ လည်။ 7အဘယ်သို့ ေသာတရားဘက်၌ မိမိတို့ ခုိင်မာစွာေနသည်ကုိ မ
သိဘဲလျက်၊ နဿိရည်း ဆရာလပ်ုချင် က သည်တကား ။ 8 ပညတ် တရားကုိ တရား
သြဖင့်ကျင့်ေသာသူ အဘို့
မ ထား ၊ မတရား
သြဖင့် ကျင့်ေသာသူ၊ နား
မေထာင်ေသာသူ၊ ဘုရား



တိေမာေသ ဩဝါဒစာ ပထမေစာင် 1:9 2678 တိေမာေသ ဩဝါဒစာ ပထမေစာင် 1:18

ကုိမကုိးကွယ်ေသာသူ၊ အြပစ် ထင် ှားေသာသူ၊ မ သန ့် ှ င်းေသာသူ 9 ဘုရားတရား
ကုိမ ိုမေသ ြပ ေသာသူ၊ မိဘ
ကုိည ်းဆဲေသာသူ၊ လူ
အသက်ကုိသတ်ေသာသူ၊ မတရား
ေသာေမထုန၌်မီှဝဲေသာသူ၊ ေယာက်ျား ချင်းေမထုနကုိ်ြပ ေသာသူ၊ လူ
ကုိခုိးသွားေသာသူ၊ မုသာ စကားကုိသုံးေသာသူ 10 မ ဟတ်ုမမှနဘဲ်ကျနိဆုိ်ေသာသူမှ
စ၍ ၊ စင်ကယ် ေသာဩဝါဒ ှင့် ဆန ့က်ျင်ဘက် ြဖစ်သမျှတို့အဘို့ ပညတ် တရားကုိ
ထားသည်ဟု သိမှတ် ၍၊ ထုိတရားကုိတရားသြဖင့်သုံး ေသာသူ ၌ ပညတ်တရားသည်
အကျ ိးကုိေပးတတ်သည်ဟု ငါတို့ သိ က၏။ 11 ထုိသို့ ဆုိေသာ်၊ မဂင်္လာ ှိေတာ်မူေသာ
ဘုရားသခင် ၏ဘုနး် ကီး ေသာ ဧဝံေဂလိ တရား ှင့်ညီသတည်း။ 12 ထုိတရား ကုိ ငါ
၌အပ်ေပး ေတာ်မူသည်ြဖစ်၍၊ ငါ ့ ကုိခွနအ်ား ှင့် ြပည့်စုံေစေတာ်မူေသာ ငါ တို့သခင်
ေယ ှု ခရစ် ၏ေကျးဇူး ေတာ်ကုိ ငါချးီမွမ်း၏။ 13 ငါ သည်က့ဲရဲ ေသာသူ၊ ည ်းဆဲ
ေသာသူ၊ ကမ်းက တ် ေသာသူြဖစ်ဘူးေသာ်လည်း ၊ သစ္စာ
ှ ိေသာသူဟု ထုိသခင်သည် မှတ် ၍၊ ဓမ္မဆရာ
အရာ၌
ခန ့ထ်ား ေတာ်မူ၏။ ထုိသို့ ငါြပ ေသာအခါယုံ ြခင်းမ ှိ ၊ အမှနမ် သိဘဲ ြပ ေသာေကာင့်
၊ က ုဏာ ေတာ်ကုိငါခံရ ပီ။ 14 ငါ တို့သခင် ဘုရား၏ ေကျးဇူး ေတာ်သည်လည်း
ေယ ှု ခရစ် ၌
ယုံကည် ြခင်း၊ ချစ် ြခင်း ှင့်တကွ ၊ အတိင်ုး ထက်အလနွ် ကယ်ဝ ပီ။ 15 ေယ ှု ခရစ်
သည် အြပစ် ှိေသာသူတို့ ကုိ ကယ်တင် ြခင်းငှာ၊ ဤေလာက
သို့ ကလာ ေတာ်မူသည် ဟေူသာ
စကားသည် သစ္စာ
စကားြဖစ် ၏။ အကင်းမ့ဲ ခံယူ အပ်
ေသာစကား လည်း ြဖစ်၏။ အြပစ် ှိေသာ သူ
တို့တင်ွ ငါ သည် အ ကီးဆုံးြဖစ် ၏။ 16 သို့ ေသာ်လည်း ၊ ထာဝရ
အသက် အလိငုှာ
ယုံ ကည် လတံေ့သာ သူ
တို့လိက်ုစရာ ပုံ သက်ေသြဖစ်ေစြခင်းငှာ၊ အ ကီးဆုံး ေသာအြပစ် ှိေသာ ငါ ၌ ၊ ေယ ှု
ခရစ် သည် ခပ်သိမ်း ေသာခ ္တီ ေတာ်ကုိ ြပ ေတာ်မူမည် အေကာင်း ၊ ငါကုိ့သနား ေတာ်
မူ ပီ။ 17 ေလာက ဓါတ်တို့၏
ဘုရင် တည်းဟေူသာ၊ ေဖာက်ြပန် ပျက်စီးြခင်း ှင့်ကင်းလတ်ွေတာ်မူေသာ၊ မျက်ြမင်
မရ၊ အ ူပြဖစ်ေတာ်မူေသာ၊ တဆူတည်း ေသာဘုရားသခင် သည် ကမ္ဘာ
အဆက်ဆက် ဂုဏ် အသေရ၊ ဘုနး် အာ ေုဘာ် ှိေတာ်မူေစသတည်း။ အာမင် ။ 18 ငါ ့
သား တိေမာေသ ၊ သင့်ကုိရည်မှတ်၍ ေဟာေြပာခ့ဲ ပီးေသာ အနာဂတ္တ ိ
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စကားကုိ သင်သည်အမီှြပ ၍၊ ယုံကည်ြခင်း ကုိ၎င်း၊ ကုိယ်ကုိကုိယ်သိေသာ စိတ်
ကည်လင်ြခင်းကုိ၎င်း စဲွလမ်း၍ ေကာင်း ေသာစစ် ကုိ တိက်ုေစြခင်းငှာ ၊ ထားခ့ဲ ပီး
ေသာ ထုိအနာဂတ္တ ိစကား ှင့်အညီ၊ အထက် ငါဆုိခ့ဲ ပီးေသာ ပညတ်ထားြခင်းအခွင့်ကုိ
သင်၌ ငါအပ်ေပး၏။ 19 ထုိယုံ ကည် ြခင်းမှစသည်တို့ ကုိ အချ ိ ေသာသူ တို့သည် ပယ်
ပီးလျှင်၊ ယုံ ကည် ြခင်းသေဘင်္ာ ပျက်၍ ဆုံး ှုံး က ပီ။ 20 ထုိသူ တို့တင်ွ ဟေုမနဲ
ှင့် အာေလဇန ္ြဒ ပါ သတည်း။ ထုိသူ
တို့သည် က့ဲရဲ
ေသာစကားကုိ က ်ေ ှာင်ြခင်းငှာသင် ရမည်အေကာင်း ၊ စာတန် ၏ လက်သို့ ငါအပ်
လိက်ုခ့ဲ ပီ။

2
1 ငါတို့သည် ဘုရား
ဝတ်၌ ေမွ့ေလျာ် ြခင်း၊ ေလျာက်ပတ် စွာ ကျင့် ြခင်းအမျ ိး မျ ိ း ကုိ ြပ ၍ 2 ငိမ်ဝပ်
ဆိတ်ညံ စွာေန ရမည်အေကာင်း ၊ ှ င်ဘုရင် မှစ၍ မင်းအာဏာ ှိ ေသာ သူ
အေပါင်း တို့ ှင့်
လူ
အမျ ိးမျ ိ း တို့အဘို့
ဆုေတာင်း ပဌနာြပ ြခင်း၊ ေမတ္တ ာပို့
ြခင်း၊ ေကျးဇူး ေတာ် ကုိ ချးီမွမ်း ြခင်း ကုိ ေ ှ ဦးစွာ ြပ ေစ ြခင်းငှာငါ တိက်ုတနွး်
ေသွးေဆာင်၏။ 3 အေကာင်းမူကား၊ ထုိသို့ ေသာအမှုသည် ေကာင်း ေသာအမှုြဖစ်၏။
ငါ တို့ ကုိကယ်တင် ေတာ်မူေသာ အ ှင်ဘုရားသခင် ှစ်သက် ေတာ်မူေသာအမှုလည်း
ြဖစ်၏။ 4လူ အေပါင်း တို့သည် ကယ်တင် ြခင်းသို့ ေရာက် ၍
သမ္မာတရား ကုိ သိ
ေစြခင်းငှာ ၊ ဘုရားသခင် အလို ေတာ် ှိ၏။ 5 ဘုရားသခင် တဆူတည်း ှိေတာ်မူ၏။
ဘုရားသခင် ှင့်
လူ တို့၏ စပ်ကားမှာ၊ လူ
ြဖစ်ေသာ ေယ ှု ခရစ်
တည်းဟေူသာအာမခံ တစ်ဦးတည်း ှိ၏။ 6 ထုိအာမခံသည် လအူေပါင်း တို့ ကုိ ေရွး
အံေ့သာငှာ ကုိယ်ကုိကုိယ် စွန ့် ေတာ်မူ ပီ။ ကာလ
အချနိတ်နမှ် သက်ေသခံ ြခင်း ှ ိ၏။ 7 ငါ သည်ထုိသက်ေသခံ ေသာသူ အရာ၌၎င်း ၊
တမနေ်တာ် အရာ၌၎င်း၊ ယုံ ကည် ြခင်းတရား ှင့်
သမ္မာတရား ကုိ တစ်ပါး အမျ ိးသားတို့အား ေဟာေြပာေသာဆရာ
အရာ၌၎င်း ခန ့ထ်ားေတာ်မူေသာသူ ြဖစ်သည်ဟု ငါဆုိေသာ်၊ မုသား
စကားကုိမ ဆုိ၊ မှန် ေသာစကားကုိဆုိ ၏။ 8 သို့ ြဖစ်၍ ၊ အရပ်ရပ် တို့ ၌
ေယာက်ျား တို့သည် အမျက်ထွက် ြခင်း၊ ြငင်းခုံ ြခင်းမ ှိဘဲ၊ သန ့် ှ င်း ေသာလက်
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ကုိချ ီ ၍ ဆုေတာင်း ေစြခင်းငှာငါအလို ှ ိ ၏။ 9 ထုိနည်းတူ ၊ မိနး်မ တို့သည် ကျစ်
ေသာဆံပင်၊ ေရွှ တနဆ်ာ၊ ေကျာက်ပုလဲ အဘုိး ထုိက်ေသာ အဝတ် ှင့် ကုိယ် ကုိမ
ဆင် ဘဲ၊ ှက်ေကာက် ြခင်း၊ ဣေ ္ဒ ေစာင့်ြခင်းအားြဖင့်၊ ေလျာက်ပတ် ေသာ အဝတ်
ှင့်၎င်း 10 ဘုရားသခင် အား ိုေသေလးြမတ်ြခင်းကုိ ဝနခံ် ြပ စုေသာ မိနး်မ ဆင်သင့်
သည်အတိင်ုး
ေကာင်း ေသာ အကျင့် ှင့်၎င်း၊ ကုိယ်ကုိတနဆ်ာဆင်ေစြခင်းငှာငါအလို ှ ိ၏။ 11 မိနး်မ
သည်အပ်ုစုိး ြခင်း ကုိ အစ ် ဝနခံ်၍ တိတ်ဆိတ် စွာသင် ေစ။ 12 မိနး်မ သည်ဆုံးမ
ဩဝါဒေပးြခင်း၊ ေယာက်ျား ကုိ အစုိးတရ
ြပ ေစ ြခင်း အခွင့် ကုိ ငါ မ ေပး။ သူ သည် တိတ်ဆိတ် စွာ ေန အပ်၏။

13အေကာင်းမူကား ၊ အာဒံ
ကုိ ေ ှ ဦးစွာ ဖနဆ်င်း ေတာ်မူ၍၊ ေနာက်မှ ဧဝ ကုိဖနဆ်င်းေတာ်မူ၏။ 14 ထုိမှတပါး၊
အာဒံ
သည်လှည့်ြဖား ြခင်းကုိမ ခံ၊ မိနး်မ သည် လှည့်ြဖား ြခင်းကုိခံ ၍ လနွက်ျ း ၏။

15 သို့ ေသာ်လည်း ၊ ဣေ ္ဒ ေစာင့် ြခင်း ှင့်တကွ ယုံကည် ြခင်း၊ ချစ် ြခင်း၊ သန ့် ှ င်း
ြခင်း၌
တည် လျှင် ၊ သားဘွား ြခင်းအမှု၌
ကယ်တင် ြခင်းသို့ ေရာက်လိမ့်မည်။

3
1သင်းအပ်ု အရာကုိ ေတာင့်တ ေသာသူ သည် ေကာင်း ေသာ အမှုအရာ ကုိ ေတာင့်တ
သည်ဟုေသာ စကားသည် မှန် ေသာစကား ြဖစ် ၏။ 2 ထုိေကာင့် ၊ သင်းအပ်ု သည်
အြပစ်တင် ခွင့် ှင့် ကင်းလတ်ွေသာသူ၊ မယား
တစ်ေယာက်တည်း ှိေသာသူ၊ သမ္မာ
သတိ ှိေသာသူ၊ ဣေ ္ဒ ေစာင့်ေသာသူ၊ ေလျာက်ပတ် စွာ ကျင့်ေသာသူ၊ ဧည့်သည်
ဝတ်ကုိ ြပ တတ်ေသာသူ၊ ဆုံးမ
ဩဝါဒေပးတတ်ေသာသူ ြဖစ် ရ မည်။ 3 စပျစ်ရည် ှင့်ေပျာ်ေမွ့ြခင်း၊ သူတစ်ပါးကုိ
ိုက်ပုတ်ြခင်း၊ မ
စင်ကယ်ေသာ စီးပွားကုိတပ်မက်ြခင်းမ ှိ၊ စိတ်
ြဖည်းညင်းေသာသူ၊ ရန် မေတွ့တတ်ေသာသူ၊ ေငွ ကုိ မတပ်မက်ေသာသူြဖစ်ရမည်။

4 မိမိ အိမ် ကုိေကာင်းမွန် စွာ အပ်ုစုိး ၍ သမ္မာ
သမာဓိ ှိ သည် ှင့် ၊ မိမိ
သားသမီး ကုိ ဆုံးမ ိင်ုေသာသူ ြဖစ်ရမည်။ 5 မိမိ အိမ် ကုိမ အပ်ုစုိး တတ်လျှင် ၊
ဘုရားသခင် ၏ အသင်းေတာ် ကုိ အဘယ်သို့ ြပ စု လိမ့်မည်နည်း။ 6 မာန ှင့်ယစ်မူး
လျက်၊ မာရ်နတ် ၏
အြပစ်
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ေရာက်မည်ဟု စုိးရိမ်စရာ ှိ၍၊ ဘာသာဝင် လူသစ် မ ြဖစ်ရ။ 7 က့ဲရဲ ြပစ်တင်ြခင်း၊
မာရ်နတ် ဘမ်းမိ ြခင်း ှင့်
ကင်းလတ်ွ မည်အေကာင်း၊ ြပင်ပ လတိူု့တင်ွ အသေရ ှိ
ေသာသူ ြဖစ်ရ မည်။ 8 ထုိနည်းတူ ၊ သင်းေထာက် တို့သည် တည်ကည် ေသာသူ ြဖစ်
ရကမည်။ လျှာ ှစ်ခွ ှင့်ေြပာေသာသူ၊ စပျစ်ရည် ကုိေသာက်က းေသာသူ၊ မ
စင်ကယ်ေသာ စီးပွားကုိ တပ်မက်ေသာသူ မ ြဖစ်ရ က။ 9 ကုိယ်ကုိကုိယ် သိေသာ
စိတ် စင်ကယ် သည် ှင့် ၊ ယုံ ကည် ြခင်း၏ နက်နဲ ေသာအရာကုိ စဲွလမ်း ေသာသူ ြဖစ်
ရကမည်။ 10 သူ တို့သည်လည်း
ေ ှ မဆွ ကစုံစမ်း ြခင်းကုိ ခံ ကေစ။ ေနာက်မှ အြပစ်တင် ခွင့် ှင့်ကင်းလတ်ွလျှင်၊
သင်းေထာက်လပ်ု ကေစ။ 11 ထုိနည်းတူ ၊ မိနး်မ တို့သည် တည်ကည် ေသာသူြဖစ်ရ
မည်။ ေချာစား တတ်ေသာသူမ ဟတ်ု။ သမ္မာ
သတိ ှိေသာသူ၊ အရာရာ
၌
သစ္စာ ှ ိ ေသာသူြဖစ်ရကမည်။ 12သင်းေထာက် သည် မယား
တစ်ေယာက်တည်း ှိ ရမည်။ မိမိ
သားသမီး ှင့် အိမ်သူ အိမ်သားတို့ ကုိ ေကာင်းမွန် စွာ အပ်ုချ ပ် ေသာသူြဖစ်ရမည်။

13အေကာင်းမူကား ၊ သင်းေထာက်အမှုကုိ ေကာင်း စွာရွက်ေဆာင် ေသာ သူ
တို့သည် မိမိ
တို့အဘို့ ေကာင်း ေသာအရာကုိ၎င်း၊ ေယ ှု ခရစ် ၏ ယုံကည် ြခင်း၌
ရဲရင့် ြခင်းသတ္တ ိ ကုိ၎င်း အြမတ်ရ က၏။ 14 သင် ှိ ရာသို့ ငါြမန်ြမန် လာ မည်ဟု
ေြမာ်လင့် ြခင်း ှ ိ ေသာ်လည်း တာ ှည် စွာေနလျှင် ၊ သင်သည် ဘုရားသခင် ၏အိမ်
ေတာ်၌
အဘယ်သို့ ကျင့် ကံ ြပ မူရမည်ကုိ သိ
ေစြခင်းငှာ ဤသို့ ငါေရး ၍ ေပးလိက်ု၏။ ထုိအိမ် ေတာ်ကား၊ အသက် ှင်ေတာ်မူ
ေသာဘုရားသခင် ၏အသင်းေတာ် ြဖစ် ၏။ 15 ထုိအသင်းေတာ်ကား၊ သမ္မာတရား၏
အမီှတကဲ ြဖစ်၏။ သမ္မာတရား
၏တည် ရာလည်း ြဖစ်၏။ 16 မှန် ေသာကုိးကွယ်ြခင်း၏ နက်နဲ ေသာအရာသည် ကီး
စွာ ေသာအရာြဖစ် သည်ဟု ြငင်းခုံ ရနမ် ှိ။ ဘုရားသခင် သည် ကုိယ်ခနဓ္ါ ၌
ေပါ်ထွနး် ေတာ်မူ ပီ။ ဟတ်ုမှန် ေတာ်မူြခင်းအေကာင်းသည် ဝိညာ ် ေတာ်အားြဖင့်
ထင် ှား ပီ။ ေကာင်းကင်တမန် တို့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ ှု ြမင် ရ က ပီ။ တစ်ပါး
အမျ ိးသားတို့သည် သိတင်းေတာ်ကုိ ကား ရက ပီ။ ေလာကီသား
တို့သည် ယုံကည် ရက ပီ။ ဘုနး် အသေရ ှင့်တကွ အထက် သို့ ေဆာင်ယူြခင်းကုိ ခံ
ေတာ်မူ ပီ။

4
1 ဝိညာ ် ေတာ်သည် အတည့်အလင်း ဗျာဒိတ် ထားေတာ်မူသည်ကား ၊ ေနာင် ကာလ
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၌
ဩတ္တ ပ္ပ စိတ်တင်ွ သံ
ပူ ှင့်ခတ်ြခင်းကုိခံ ပီးလျှင်၊ မုသာ
စကားကုိ ေြပာတတ်ေသာ သူတို့၏ လျှ ိ ဝှက် ြခင်းအားြဖင့် ၊ လအူချ ိ တို့သည်
ယုံကည် ြခင်းကုိ စွန ့ပ်ယ် ၍ 2 လှည့်ြဖား တတ်ေသာ စိတ် ဝိညာ ်တို့ ၌၎င်း၊ နတ် ဘုရား
တို့ ှင့် စပ်ဆုိင်ေသာဩဝါဒ တို့ ၌၎င်း မီှဝဲ ဆည်းကပ်ကလိမ့်မည်။ 3မဂင်္လာေဆာင် ြခင်း
အမှုကုိ မ
ြပ ရဟ၍ူ၎င်း၊ ယုံ ကည် ၍
သမ္မာတရား ကုိ သိ
ေသာသူတို့သည် ေကျးဇူး ေတာ်ကုိ သိေသာစိတ် ှင့်တကွ သုံးဘို့ ရာ၊ ဘုရားသခင်
ဖနဆ်င်း ေတာ်မူေသာ အစာ
မျ ိ းကုိေ ှာင် ရမည် ဟ၍ူ၎င်း ပညတ်ထားကလိမ့်မည်။ 4 ဘုရားသခင် ဖနဆ်င်း ေတာ်
မူသမျှ သည် သုံးစရာေကာင်း ၏။ 5 ေကျးဇူး ေတာ်ကုိ သိေသာစိတ် ှင့် ခံယူ လျှင် ၊ အ
ဘယ် အရာကုိမျှ မပယ် မေ ှာင်ရ။ အေကာင်းမူကား ၊ ဘုရားသခင် ၏ ှ တ်ကပတ်
တရားေတာ်အားြဖင့် ၎င်း၊ ဆုေတာင်း ြခင်းအားြဖင့်၎င်း၊ အရာရာတို့သည် စင်ကယ်
လျက် ှိ က၏။ 6ဤ စကားများကုိ သင်သည် ညီအစ်ကုိ တို့အား
ကားေြပာလျှင်၊ ယုံ ကည်ချက် စကား ၊ ကုိယ်တိင်ု ှာေဖွေလက့ျက်ေသာ သမ္မာဩဝါဒ

စကား ှင့်
ေမွးြပ ြခင်းကုိ ခံေသာေယ ှု ခရစ် ၏ ဓမ္မဆရာ
ေကာင်း
ြဖစ် လိမ့်မည်။ 7 မိနး်မ အိေုြပာ တတ်ေသာ တရားမ့ဲ
ြဖစ်ေသာ ဒ ာရီစကားကုိ ပယ် ှား၍ ဘုရား
ဝတ်၌ ေမွ့ေလျာ်ြခင်း အားြဖင့် ကုိယ်ကုိကုိယ် ဆုံးမ ေလာ။့ 8 ကုိယ် ကာယကုိဆုံးမ
ြခင်းသည် များစွာ ေသာ အကျ ိး ကုိ မေပးတတ်။ ဘုရား
ဝတ်၌ ေမွ့ေလျာ်ြခင်း မူကား
၊ ယခု
ဘဝ၊ ေနာင် ဘဝ ှင့်
စပ်ဆုိင်ေသာ ဂတိ
ေတာ်ကုိ ရ
သည်ြဖစ် ၍ 9အရာရာ ၌
အကျ ိး ကုိေပးတတ်သည်ဟေူသာ စကားသည် သစ္စာ
စကားြဖစ်၏။ အကင်းမ့ဲခံယူ အပ်
ေသာ စကား
လည်း ြဖစ် ၏။ 10 ထုိေကာင့်၊ အသက် ှင်ေတာ်မူေသာ၊ လူ
အေပါင်း တို့ ကုိ အထူးသြဖင့် ကယ်မ ေတာ်မူေသာ ဘုရားသခင် ၌
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ငါတို့သည်ကုိးစား သည် ှင့်အညီ၊ ပင်ပနး် စွာ အမှုေဆာင်ရွက် က၏။ က့ဲရဲ ြခင်းကုိ
လည်း ခံရ က၏။ 11 ယခုဆုိခ့ဲ ပီးသည်အတိင်ုး ပညတ် ထားြခင်း၊ ဆုံးမ ဩဝါဒေပး
ြခင်းကုိ ြပ ေလာ။့ 12သင် ၏ အသက် အရွယ် ပုျ ိသည်ကုိ အဘယ်သူ မျှမထီမ့ဲြမင် မ
ြပ ေစ ှင့်။ စကား
ေြပာ ြခင်း၊ ကျင့် ကံ ြပ မူ ြခင်း၊ သူတစ်ပါး ကုိ ချစ် ြခင်း၊ ဝိညာ ်သေဘာ ှိ ြခင်း၊
သစ္စာေစာင့် ြခင်း၊ စင်ကယ် ြခင်းအရာမှာ၊ ယုံ ကည် ေသာသူတို့အား
ပုံ သက်ေသကုိ ြပ ေလာ။့ 13 ငါ မ လာမီှတိင်ုေအာင်၊ ကျမ်းစာကုိဖတ် ြခင်း၊ တိက်ုတနွး်
ေသွးေဆာင်ြခင်း၊ ဆုံးမ ဩဝါဒေပးြခင်းကုိ ကိ းစား၍ ြပ ေလာ။့ 14 ဗျာဒိတ် ေတာ်ကုိ
ခံ၍၊ သင်းအပ်ု များတို့သည် လက် တင် ြခင်း ှင့်တကွ ၊ သင် ၌ အပ်ေပးေသာ ဆု
ေကျးဇူးကုိ မ
ြပ စု ဘဲမေန ှင့်။ 15သင် ၏တိးုပွား ြခင်းကုိ လအူေပါင်း တို့အား ထင် ှား ေစြခင်းငှာ
။ ဤအရာ
များ ကုိ စိတ်စဲွလမ်း၍ ကိ းစား အားထုတ်ေလာ။့ 16 ကုိယ် ကုိ၎င်း ၊ ကုိယ် ဆုံးမ
ဩဝါဒကုိ၎င်း သတိြပ ၍ အ မဲတည်ေန ေလာ။့ ထုိသို့
ြပ လျှင်၊ ကုိယ် ကုိ၎င်း ၊ နားေထာင် ေသာသူ တို့ ကုိ၎င်းကယ်တင် လိမ့်မည်။

5
1အသက် ကီး ေသာသူကုိ ကျပ်တည်းစွာမ ဆုံးမ ှင့်။ အဘ
က့ဲသို့ မှတ်၍
ေတာင်းပန် ေလာ။့ လပူျ ိ တို့ ကုိ ညီအစ်ကုိ က့ဲသို့ ၎င်း 2အသက် ကီး ေသာမိနး်မတို့
ကုိ အမိ
က့ဲသို့ ၎င်း၊ မိနး်မ ပျ ိတို့ ကုိ အလနွစ်င် ကယ် ေသာ အြခင်းအရာ ှင့်တကွ၊ ှမ က့ဲသို့
၎င်း မှတ်၍ကျင့်ေလာ။့ 3 မုတ်ဆုိးမ အမှန် ြဖစ်ေသာ မိနး်မ တို့ ကုိ မစ လပ်ုေကျွးေလာ။့
4သား ေြမး ှိ ေသာ မုတ်ဆုိးမ ြဖစ်လျှင် ၊ ထုိသားေြမးတို့သည် ေ ှးဦးစွာ ဘုရားဝတ်
ကုိ ရည်မှတ် လျက် ၊ မိမိ
အိမ် ကုိ ြပ စု၍ မိဘ
ဘုိးဘွား၌
ေကျးဇူး ဆပ် ြခင်းငှာသင် ကေစ။ ထုိ
အမှုသည် ဘုရားသခင် ှစ်သက် ေတာ် မူေသာအမှု ြဖစ် ၏။ 5 မုတ် ဆုိးမ အမှန်
ြဖစ်၍တစ်ေယာက်တည်း ကျနရ်စ်ေသာမိနး်မသည်၊ ဘုရားသခင် ကုိ ကုိးစား
၍ ဆုေတာင်း
ပဌာနြပ ြခင်း၌
ေန ့ည ့် မြပတ်တည်ေန တတ်၏။ 6 ကာမဂုဏ် စည်းစိမ်၌ေပျာ်ေမွ့ေသာ မုတ်ဆုိး
မ မူကား ၊ အသက် ှိလျက်ပင် အေသ ြဖစ်၏။ 7 ထုိ သူတို့ ကုိ အြပစ်တင် ခွင့် ှင့်
ကင်းလတ်ွေစြခင်းငှာ ဤသို့ပညတ် ထားေလာ။့ 8 မိမိလတိူု့ ကုိမြပ စု၊ ထုိမျှမက၊ မိမိ
အိမ်သူ အိမ်သားတို့ ကုိ မ
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ြပ စုေသာသူမည်သည်ကား ၊ ယုံ ကည် ြခင်းတရားကုိ ြငင်းပယ် ၏။ မယုံကည် ဘူး
ေသာ သူထက်သာ၍ယုတ်မာ၏ ။ 9 မုတ်ဆုိးမ သည်အသက် ေြခာက်ဆယ် မ ြပည့်
လျှင်၊ စာရင်းအင်း မ ဝင်ေစ ှင့်။ လင် တစ်ေယာက်တည်း ှိ ဘူးေသာသူ 10 ေကာင်း
ေသာအကျင့် ကုိကျင့်၍ အသေရ
ှိ ေသာ သူ၊ သူငယ် တို့ ကုိ ေကျွးေမွး ြခင်း၊ ဧည့်သည် ဝတ်ြပ ြခင်း၊ သန ့် ှ င်း သူ

တို့၏ေြခ ကုိေဆး ြခင်း၊ ဆင်းရဲ ေသာသူတို့ ကုိ လပ်ုေကျွး ြခင်း၊ ေကာင်း ေသာအမှု
ှ ိသမျှ တို့ ၌ ကိ းစားအားထုတ်ြခင်းကုိ ြပ ဘူးေသာသူြဖစ်လျှင် ၊ စာရင်းအင်းဝင်ေစ။

11 အသက် အရွယ် ပုျ ိေသာ မုတ်ဆုိးမ တို့ ကုိ ပယ် ေလာ။့ အေကာင်းမူကား ၊ ထုိသူ
တို့သည် ခရစ်ေတာ် ၏ ဆုံးမြခင်းကုိ သည်းမခံ။ အိမ် သင့ြ်ခင်းငှာအလို ှ ိ လျှင် 12အရင်
သစ္စာ ကုိ ဖျက် ေသာေကာင့် အြပစ်သင့် ြခင်းသို့ ေရာက် ကလိမ့်မည်။ 13 ထုိမှတစ်ပါး၊
တအိမ် မှတအိမ်သို့လည် ၍ ပျင်းရိ တတ်က၏။ ပျင်းရိ သည်သာမက ၊ စကားများ၍
မေြပာ အပ်ေသာအရာကုိ ေြပာသြဖင့်၊ ကုိယ် ှင့်မဆုိင်ေသာအမှု၌ ေရာေ ှာေသာသူြဖစ်
တတ် က၏။ 14 ထုိေကာင့် ၊ အသက် အရွယ် ပုျ ိေသာ မုတ်ဆုိးမတို့သည် အိမ် သင့်
ြခင်း၊ သားဘွား ြခင်း၊ အိမ်မှု ကုိ ကည့် ှုြပ စုြခင်း၊ က့ဲရဲ
စရာအခွင့် ကုိ ရနသူ် အား မ ေပး ဘဲေနြခင်း အမှုများကုိ ြပ ေစြခင်းငှာငါအလို ှ ိ ၏။

15အေကာင်းမူကား ၊ ယခုပင် အချ ိ တို့သည် လမ်းလွဲ ၍ စာတန် ေနာက် သို့ လိက်ုသွား
က ပီ။ 16 ယုံ ကည် ေသာ ေယာက်ျားမိနး်မ၌ မုတ်ဆုိးမ ှိ လျှင် ၊ ကုိယ်တိင်ု လပ်ုေကျွး
ေစ။ သို့ ြပ လျှင်၊ အမှန် ြဖစ် ေသာ မုတ်ဆုိးမ တို့ ကုိ အသင်းေတာ် သည် အေ ှာင့် အ ှက်
မ ှိေစဘဲလပ်ုေကျွး ိင်ုလိမ့်မည်။ 17 ေကာင်းမွန် စွာ အပ်ု ေသာသင်းအပ်ု တို့သည်အလှူ
ှစ်ဆ ကုိ ခံထုိက်ေသာသူြဖစ်သည်ဟ၍ူ၎င်း၊ တရား
ေဟာြခင်း၊ ဆုံးမ
ဩဝါဒေပး ြခင်းအမှု ကုိ ကိ းစား အားထုတ် ေသာ သူ တို့သည်။ အလှူ ှစ် ဆ ကုိ
အထူးသြဖင့် ခံထုိက် ေသာသူြဖစ်သည်ဟ၍ူ၎င်း မှတ်ရမည်။ 18 အေကာင်းမူကား ၊
စပါး နင်းနယ်ေသာ ာွး ၏ ှ တ်ကုိမ ချ ပ်တည်း ရဟကုျမ်းစာ လာ ၏။ တ
ချက်ကား၊ လပ်ုေဆာင် ေသာသူ သည် အခ
ကုိ ခံထုိက် ေပသည်ဟု လာြပန၏်။ 19သက်ေသခံ ှစ် ဦးသုံး ဦးမ ှိလျှင် ၊ သင်းအပ်ု
၌ အြပစ်တင် ေသာ စကားကုိ နား
မ ေထာင် ှင့်။ 20 ကင်း ေသာသူတို့သည် ေကာက် ေစြခင်းငှာ အြပစ် ှိေသာ သူ
တို့ ကုိ လအူေပါင်း တို့ ေ ှ မှာ အြပစ်တင် ဆုံးမေလာ။့ 21 ေ ှ မဆွကမစီရင်၊ ငဲကွ့က်
ေသာစိတ် ှင့်အလျှင်းမ ြပ ဘဲ၊ ဤပညတ် များကုိ ေစာင့်ေ ှာက် မည် အေကာင်း ၊
ဘုရားသခင် ှင့်
သခင်ေယ ှု ခရစ် မှာ၎င်း၊ ေရွးေကာက် ေတာ်မူေသာ ေကာင်းကင် တမန်တို့ ေ ှ
မှာ၎င်း၊ ငါသည် သင့် ကုိ သစ္စာ ေပး၏။ 22 အဘယ်သူ၏အေပါ်၌ လက် ကုိ အလျင်
တေဆာ မ တင် ှင့်။ သူတစ်ပါး အြပစ် ၌ မ
ဆက်ဆံ ှင့်။ ကုိယ်ကုိကုိယ် စင်ကယ် ေစေလာ။့ 23သင် ၏ရင်ထဲ၌အကျ ိးြဖစ်ေစ
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ြခင်းငှာ၎င်း၊ မကာမကာ ခံရေသာ ေရာဂါ ေကာင့် ၎င်း၊ ယခုမှစ၍ ေရ ကုိသာ မ
ေသာက်ဘဲ၊ စပျစ်ရည် အနည်းငယ် ကုိသုံး ေလာ။့ 24အချ ိ ေသာ သူ
တို့၏ဒစု ိုက် သည် ေ ှ မဆွကထင် ှား ၍၊ အြပစ် စီရင်ြခင်းသို့
အရင် အဦးသွားတတ်၏။ အချ ိ ေသာသူတို့၏ ဒစု ိုက်သည် ေနာက် သို့ လိက်ု
တတ်၏။ 25 ထုိနည်းတူ ၊ အချ ိ ေသာသူတို့၏ သုစ ိုက် သည် ထင် ှား ှင့်တတ်၏။
မထင် ှားေသးေသာ သုစ ိုက်ကုိ လည်း ဝှက် ၍မ ထား ိင်ု ။

6
1 ဘုရားသခင် ၏ နာမ
ေတာ် ှင့်တရားေတာ်သည် က့ဲရဲ
ြခင်း ှင့် ကင်းလတ်ွ မည်အေကာင်း ၊ အေစခံ
ကျွန် မည်သည်ကား၊ မိမိ
သခင် ကုိ အလနွ် ိုေသ ထုိက် ေသာ သူဟ၍ူမှတ် ေစ။ 2သခင် သည်ယုံကည် ေသာ
သူ ြဖစ်လျှင် ၊ ညီအစ်ကုိ ြဖစ် သည်ဟု စိတ်ထင် ှင့်၊ မခန ့မ်ညား မ ြပ ေစ ှင့်။ အေစခံ
ြခင်း၏အကျ ိးကုိ ခံရ
ေသာသူသည် ယုံကည် ေသာသူ၊ ချစ် အပ်ေသာသူ ြဖစ်ေသာေကာင့်
သာ၍ အေစခံ ေစ။ ဤသို့
ဆုံးမ ဩဝါဒေပး၍ တိက်ုတနွး် ေသွးေဆာင်ေလာ။့ 3 ြခားနားေသာဩဝါဒကုိသင်ေပး
၍ ၊ ငါ တို့သခင်
ေယ ှု ခရစ် ၏ စကား တည်းဟေူသာစင်ကယ် ေသာ စကားကုိ၎င်း၊ ဘုရား
ဝတ်၌ ေမွ့ေလျာ်ြခင်း ှင့်အညီ ြဖစ်ေသာ ဩဝါဒ ကုိ၎င်း ဝန် မ ခံေသာသူ မည်သည်
ကား 4 မာန ှင့်ယစ်မူး၍ အလျှင်းနား မ လည်ဘဲ၊ ပုစ္ဆာအေမးကုိ ေဆွးေ းွ ၍
စကားေကာင့သ်ာ ြငင်းခုံ ေသာ အားြဖင့စိ်တ်ေပါေ့သာသူြဖစ်၏။ ထုိသို့ ြပ လျှင်၊ ြင စူ
ြခင်း၊ ရနေ်တွ့ ြခင်း၊ သူ့
အသေရကုိ ှုတ်ချြခင်း၊ မနာလို ေသာ ကံစည်ြခင်း 5 စိတ် ှလံးုယုိယွင်း ၍ ၊ သမ္မာ
တရား
ှင့်ကင်းေသာ သူတို့ အချည်း ှးီေဆွးေ းွြခင်းြဖစ်တတ်၏။ ဘုရား
ဝတ်၌ ေမွ့ေလျာ်ြခင်းသည် အကျ ိး
စီးပွားြဖစ် သည်ဟု သူတို့သည် စိတ်ထင် က၏။ ထုိသို့ ေသာသူတို့ ကုိ ေ ှာင်ေလာ။့

6 ေရာင့်ရဲ ေသာစိတ်ပါလျှင်၊ ဘုရား
ဝတ်၌ ေမွ့ေလျာ်ြခင်းသည် ကီးစွာ ေသာ အကျ ိး စီးပွားမှန၏်။ 7အေကာင်းမူကား ၊
ငါတို့သည် ဤေလာက
ထဲသို့ အဘယ် အရာမျှမပါ ဘဲ လာသည်ြဖစ်၍၊ ထွက်သွားလျှင်လည်း၊ အဘယ်
အရာကုိမျှ ယူ
၍ မ
သွား ိင်ု ဟု ထင် ှားလျက် ှိ၏။ 8 သို့ ြဖစ်၍ ၊ စား
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ရန၊် ဝတ် ရန် ှ ိသမျှ ှင့်
ေရာင့်ရဲ လျက်ေန ကကုနအံ်။့ 9 ေငွရတတ် ြခင်းငှာအလို ှ ိ ေသာသူ တို့သည် အြပစ်
ေသွးေဆာင်ြခင်း၊ ဘမ်းမိ ြခင်း၊ မုိက်မဲ ဖျက်ဆီး တတ်ေသာ တပ်မက် ြခင်းများ ထဲ
သို့ ကျေရာက် တတ်က၏။ ထုိသို့ ေသာအားြဖင့်လူ တို့သည် အကျ ိးနည်းြခင်း၊ ပျက်စီး
ြခင်း၌
နစ်မွနး် တတ်က၏။ 10အေကာင်းမူကား ၊ ေငွ ကုိတပ်မက်ြခင်းသည် မေကာင်း ေသာ
အမှုအေပါင်း တို့တင်ွ မူလအြမစ် ြဖစ်
သတည်း။ လအူချ ိ တို့သည်ေငကုိွ တပ်မက် ေသာေကာင့်ယုံ ကည် ြခင်းတရားလမ်း
မှ လွှဲသွား၍၊ ပူပန် ြခင်းေဝဒနာများ ှင့်
ကုိယ်ကုိကုိယ် ထုတ်ချင်းခပ်ေအာင်ထုိး က ပီ။ 11 သို့ ြဖစ်၍ ၊ အို
ဘုရားသခင် ၏လူ ၊ သင် သည် ထုိ
အြပစ်များကုိ က ်ေ ှာင် ေလာ။့ ေြဖာင့်မတ် စွာ ကျင့် ြခင်း၊ ဘုရား
ဝတ်၌ ေမွ့ေလျာ်ြခင်း၊ ယုံ ကည် ြခင်း၊ ချစ် ြခင်း၊ သည်းခံ ြခင်း၊ းူည့ံ
သိမ်ေမွ့ြခင်းတို့ ကုိ မီှေအာင် လိက်ု ေလာ။့ 12 ယုံ ကည် ြခင်း ှင့်ဆုိင်၍ေကာင်း စွာေသာ
တိက်ုလှန် ြခင်းကုိ ြပ ေလာ။့ ထာဝရ
အသက် ကုိကုိင်ယူ ေလာ။့ ထုိ
အသက်ကုိရမည်အေကာင်း ၊ သင်သည်ေခါ် ေတာ်မူြခင်းကုိခံရ၍ ၊ သက်ေသ အများ
တို့ ေ ှ ၌ေကာင်းမွန် စွာ ဝနခံ် ပီ။ 13 ငါ တို့သခင် ေယ ှု ခရစ်
ထင် ှား ေပါ်ထွနး်ေတာ်မူသည်တိင်ုေအာင် ၊ သင်သည်အညစ်အေကး ှင့် ကင်းစင် ၍
အြပစ်တင် ခွင့် မ ှ ိဘဲလျက်၊ ပညတ် ေတာ်ကုိ ေစာင့်ေ ှာက် မည်အေကာင်း 14အလံးုစုံ
တို့ ကုိ အသက် ှင်ေစေတာ်မူေသာ ဘုရားသခင် ေ ှ မှာ၎င်း ၊ ပုနတိ္
ပိလတ် မင်းထံ ေကာင်း ေသာ ဝနခံ် ြခင်းဘက်၌ သက်ေသခံ ေတာ်မူေသာ ေယ ှု
ခရစ်
ေ ှ မှာ၎င်း၊ ငါသည်သင့် ကုိ ပညတ် ထား၏။ 15 မရဏာ ှင့် ကင်းလတ်ွ ေသာ
သူတစ်ပါး တည်းြဖစ် ေတာ်မူေသာ၊ အဘယ်သူမျှမ ချ ်းကပ် ိင်ုေသာ အလင်း ထဲ၌ေန
ေတာ်မူေသာအဘယ်သူ မျှမြမင် ဘူးရာ၊ မ
ြမင် ိင်ု ရာ ြဖစ်ေတာ်မူေသာ၊ မဂင်္လာ ှိေသာ တစ်ပါးတည်း ေသာ အ ှင် ြဖစ်ေတာ်
မူေသာ၊ ဘုရင် တကာ တို့၏ ဘုရင် ၊ သခင် တကာ တို့၏သခင် သည်၊ ကာလ
အချနိ်ေရာက်ေသာအခါ၊ သခင်ေယ ှု ခရစ်၏ ထင် ှားေပါ်ထွနး် ြခင်းကုိ ြပ ေတာ်မူ
လိမ့်မည်။ 16 ထုိဘုရားသခင် သည် ထာဝရ
ဂုဏ် အသေရ အစွမ်း သတ္တ ိ ှ ိေတာ်မူေစသတည်း။ အာမင် ။ 17ဤဘဝ ၌
ေငရွတတ် ေသာသူ တို့သည် မာန် မာန စိတ် ှင့် ကင်းလတ်ွ ၍၊ မ
မဲေသာစည်းစိမ် ကုိ မ
ကုိးစား ဘဲ၊ ငါ တို့ ခံစားဘို့ ရာအလံးုစုံ တို့ ကုိ ကယ်ဝ စွာ ေပး
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သနား ေတာ် မူ ေသာ၊ အသက် ှင်ေတာ် မူ ေသာ ဘုရားသခင် ကုိ ကုိးစား
ရမည်အေကာင်း ှင့် 18 သူတစ်ပါးအား ေကျးဇူး ြပ ြခင်း၊ ေကာင်း ေသာအကျင့်
၌
ကယ်ဝ ြပည့်စုံြခင်း၊ စွန ့် ကဲ ချင်ေသာ ေစတနာ စိတ် ှိ ြခင်း၊ အချင်းချင်း ဆက်ဆံ

ြခင်း 19 မှန် ေသာအသက် ကုိ ဝင်စား လိေုသာငှာ ၊ ေနာင် ဘဝ၌
ေကာင်း ေသာဘ ာ ကုိ မိမိ တို့ အဘို့ ဆည်းဖူး ြခင်းတို့ ကုိ ြပ ရမည်အေကာင်း
ပညတ်ထားေလာ။့ 20 အို တိေမာေသ ၊ သင်၌အပ် ထားေသာ အရာကုိ ေစာင့်ေ ှာက်
ေလာ။့ တရားမ့ဲ
ြဖစ်ေသာ အချည်း ှးီ စကားေြပာြခင်းကုိ၎င်း ၊ သိပ္ပံ
အတတ်ဟ၍ူအလွဲ ေခါ်ေဝါ်ေသာ သိပ္ပံအတတ်ဆီးတားေ ှာင့် ှက်ြခင်းကုိ၎င်း ေ ှာင်
ေလာ။့ 21 ထုိသိပ္ပံအတတ်ကုိ လအူချ ိ တို့သည် ဝနခံ် ြပ စုေသာအားြဖင့်၊ ယုံ ကည် ြခင်း
တရားလမ်းမှ လွဲ က ပီ။ သင် ၌ ေကျးဇူး ေတာ် ှိေစသတည်း။ အာမင်။
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တိေမာေသ
ဩဝါဒစာဒုတိယေစာင်

1 ေယ ှု ခရစ် ၌ တည်ေသာ အသက် ကုိေပးမည်ဟဂုတိ ေတာ် ှင့်အညီ ၊ ဘုရားသခင်
၏ အလို
ေတာ်အားြဖင့် ၊ ေယ ှု ခရစ် ၏ တမန်ေတာ် ြဖစ်ေသာ ငါေပါလု သည်ငါခ့ျစ် သား
တိေမာေသ ကုိ ကားလိက်ုပါ၏။ 2 ငါ တို့သခင်
ေယ ှု ခရစ် ှင့်
ခမည်းေတာ် ဘုရားသခင် အထံ ေတာ်က ေကျးဇူး ၊ က ုဏာ
၊ ငိမ်သက် ြခင်း ှ ိ ပါေစေသာ။ 3 သင် ၏မျက်ရည် ကုိ ငါေအာက်ေမ့ ေသာအခါ

4သင် ၏အဘွား ေလာဣ ၊ အမိ
ဥနတ်ိ ၌
အရင် တည် ေသာ ယုံကည် ြခင်းတည်းဟေူသာ၊ ငါသေဘာကျသည်အတိင်ုး၊ သင် ၌
လည်း တည်ေသာ ယုံကည် ြခင်းစစ်ကုိ မှတ်မိသြဖင့် ၎င်း 5 ေန ့ည ့် မြပတ်ဆုေတာင်း
ပဌနာြပ သည်တင်ွ ၊ သင့် ကုိမြခားမလပ် ေအာက်ေမ့ သည်ြဖစ် ၍၊ ငါဘုိ့းေဘး
ကုိးကွယ် သည်အတိင်ုး၊ ကုိယ် ကုိ ကုိယ် သိေသာ စိတ်စင်ကယ် ြခင်း ှင့်တကွ ငါ
ကုိးကွယ်ေသာ ဘုရားသခင် ၏ ေကျးဇူး ေတာ်ကုိ ငါချးီမွမ်း ၏။ 6 ထုိသို့ ြဖစ်၍၊ ငါ
လက် တင် ေသာအားြဖင့် ၊ သင် ၌
ဘုရားသခင် ေပးေတာ်မူေသာဆု ကုိ ှ ိးေဆာ် မည် အေကာင်း ၊ ငါသည်သင့် ကုိ
သတိေပး ၏။ 7 အေကာင်းမူကား ၊ ဘုရားသခင် သည် ေကာက် တတ်ေသာ စိတ်
သေဘာကုိ ငါ တို့အား ေပး
ေတာ်မူသည်မ ဟတ်ု၊ တနခုိ်း ပါေသာစိတ်၊ ချစ် တတ်ေသာစိတ်၊ ှင်းလင်း ေသာ
စိတ်သေဘာကုိ ေပးေတာ်မူ၏။ 8 ထုိေကာင့် ၊ ငါ တို့သခင် ဘုရား၏ သက်ေသ ကုိ၎င်း၊
ထုိသခင် ေကာင့်အကျ ်း ခံရေသာသူြဖစ်ေသာငါ ့ ကုိ ှက်ေကာက် ြခင်းမ ှိ ှင့်။
ဘုရားသခင် ေပးေတာ်မူေသာ တနခုိ်း ကုိရသည်အတိင်ုး
ဧဝံေဂလိ တရား ှင့် ဆက်ဆံ၍ ဆင်းရဲ ဒကု္ခကုိခံေလာ။့ 9 ဘုရားသခင်သည် ငါ တို့
ကျင့်ေသာအကျင့် ကုိ ေထာက်ေတာ်မ မူ။ ေ ှး ကပ်ကာလ မ ေရာက်မီှ၊ ေယ ှု ခရစ်
အားြဖင့် ငါ တို့အဘို့ ကုိယ်ေတာ် တိင်ု ကံစည် ေတာ်မူေသာ ေကျးဇူး ေတာ် ှင့်အညီငါ
တို့ ကုိကယ်တင် ၍၊ သန ့် ှ င်း ေသာအရာ၌ ေခါ်သွင်း ေတာ်မူ၏။ 10 ထုိေကျးဇူးေတာ်
ကား၊ ငါ တို့ ကုိကယ်တင် ေသာ သခင်ေယ ှု ခရစ်
ေပါ်ထွနး် သည်အရာမှာ ယခု
ထင် ှား လျက် ှိ၏။ ထုိသခင်သည် ေသ
ြခင်းအေကာင်းကုိ ပယ် ှား ၍၊ အသက် ှင်ြခင်းအေကာင်း ှင့် မ
ေဖာက်ြပနြ်ခင်းအေကာင်းကုိ ဧဝံေဂလိ
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တရားအားြဖင့် ထင် ှား ေစေတာ်မူ ပီ။ 11 ထုိတရားကုိ ေဟာေြပာ ေသာသူအရာ၌၎င်း
၊ တမနေ်တာ် အရာ၌၎င်း ၊ တစ်ပါးအမျ ိးသားတို့၏ ဆရာ
အရာ၌၎င်း ငါ ့ ကုိခန ့ထ်ား ေတာ်မူ ပီ 12 ထုိ အေကာင်းေကာင့်
ဤဆင်းရဲ ဒကု္ခကုိ ငါခံရ၏။ သို့ ေသာ်လည်း ှက်ေကာက် ြခင်းမ ှိ။ အဘယ်သူ ကုိ
ငါယုံကည် သည်ဟု ငါသိ ၏။ သူ၌ငါအပ် ထားေသာအရာကုိလည်း၊ ထုိ
ေနရ့က် တိင်ုေအာင်ေစာင့် ိင်ု
ေတာ်မူသည်ဟု ငါသေဘာကျ ၏။ 13 ငါ ့ ထံ၌ ကား ရ ပီးေသာ၊ စင်ကယ် ေသာ
တရား
စကားအချ ပ်အြခာကုိ၊ ေယ ှု ခရစ် ၌
ယုံကည် ြခင်း၊ ချစ် ြခင်း ှင့်တကွ စဲွလမ်း ေလာ။့ 14သင်၌အပ် ထားေသာ အရာြမတ်
ကုိ ငါ တို့ ၌
ကျနိး်ဝပ် ေတာ်မူေသာ သန ့် ှ င်း ေသာ ဝိညာ ် ေတာ်အားြဖင့် ေစာင့်ေ ှာက် ေလာ။့

15အာ ှိ ြပည်၌ ေနေသာ သူ
အေပါင်း တို့သည် ငါ ့ ကုိပယ် က ပီဟ၊ု သင်သည် ကားသိ ၏။ ထုိသူ
တို့တင်ွ ဖုေဂလု
ှင့်
ေဟရေမာဂင် ပါသတည်း။ 16ထာဝရ ဘုရား၏ က ုဏာ
ေတာ်သည်ဩေနသိေဖာ် ၏အိမ် ၌သက်ေရာက် ပါေစေသာ။ သူသည်ငါ ့ ကုိ အဖနဖ်န်
သက်သာ ေစ ပီ။ ငါ ၌သံ ကိ း ချည်ေ ှာင်လျက် ှိ ေသာ်လည်း၊ သူ
သည် ှက်ေကာက် ြခင်းမ ှိဘဲ 17 ေရာမ မိ သို့ ေရာက် ေသာအခါ သာ၍
ကိ းစားလျက်ငါ ့ ကုိ ှာ ၍ေတွ့ ၏။ 18 သူသည်ထုိ ေနရ့က် ၌
သခင် ဘုရား၏လက်မှ
က ုဏာ ေတာ်ကုိ ခံရ
မည်အေကာင်း၊ ထာဝရ
ဘုရားသည် ေပး
သနားေတာ်မူပါေစေသာ။ သူသည်ဧဖက် မိ ၌ လည်း
ငါကုိ့ အဘယ်မျှေလာက် ြပ စု သည်ကုိ သင် သည် အမှန် သိ ၏။

2
1 ငါ ့ သား ၊ သင် သည် ေယ ှု ခရစ် ၌ ှိေသာ ေကျးဇူး ေတာ်အားြဖင့် ခုိင်ခ့ံ ြခင်း ှ ိ
ေလာ။့ 2သက်ေသခံ အများ ှ ိသည် ှင့် ငါ ့ ထံ၌ ကား ရ ပီးေသာ အရာ
တို့ ကုိ၊ သစ္စာ
ှင့်ြပည့်စုံ၍ သူတစ်ပါး တို့ ကုိ သွနသ်င် ြခင်းငှာ၊ တတ်စွမ်း ိင်ုေသာ သူ
တို့ ၌ အပ်ေပး ေလာ။့ 3 ထုိသို့ အလိုငှာ သင်သည်၊ ေယ ှု ခရစ် ထံ၌ေကာင်း ေသာ
စစ်သူရဲ က့ဲသို့ ၊ ဆင်းရဲ ဒကု္ခကုိသည်းခံေလာ့ 4 စစ်သူရဲ မည်သည်ကား၊ မိမိကုိစစ်သူရဲ
အရာ၌ ခန ့ထ်ားေသာသူ ကုိ ှစ်သက် ေစြခင်းငှာ ၊ ေလာကီမှု ေရး ှင့် ပမ်းေ ှာ ှုပ်ေထွး
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ြခင်းကုိပယ် ှားတတ်၏။ 5 ပဲွ၌လူချင်းတိက်ုေသာသူမည်သည်ကား ၊ ထုံးတမ်း အတိင်ုး
မ တိက်ု လျှင်
ပနး် ဦးရစ်ကုိမ ရ။ 6လယ် လပ်ုေသာသူသည်လည်းအရင် လပ်ု ပီးမှအသီးအ ှံ ကုိခံ
ရ မည်။ 7 ငါစ့ကား ကုိဆင်ြခင် ေလာ။့ ထာဝရ
ဘုရားသည် အရာရာ
တို့ ၌ ဉာဏ် ကုိ သင့် အားေပး သနား ေတာ်မူပါေစေသာ။ 8 ဒါဝိဒ် အမျ ိး ြဖစ်ေသာ
ေယ ှု ခရစ် သည်၊ ငါ ေဟာေသာဧဝံေဂလိ တရားအတိင်ုး ၊ ေသ
ြခင်းမှ
ထေြမာက် ေတာ်မူသည်ဟု ေအာက်ေမ့ ေလာ။့ 9 ထုိတရား ေကာင့်
ငါ သည် လဆုိူး က့ဲသို့ ချည်ေ ှာင် ြခင်း တိင်ုေအာင် ဆင်းရဲ ဒကု္ခ ကုိ ခံ ရ၏။
သို့ ေသာ်လည်း ၊ ဘုရားသခင် ၏ ှ တ်ကပတ် တရားေတာ်သည်ချည်ေ ှာင် ြခင်း ှင့်
ကင်းလတ်ွ ၏။ 10 ထုိေကာင့် ေရွးေကာက် ေတာ်မူေသာ သူ
တို့သည်၊ ထာဝရ
ဘုနး် အသေရ ှင့်တကွ ေယ ှု ခရစ် အားြဖင့် ကယ်တင် ြခင်းသို့ ေရာက် စိမ့်ေသာငှာ၊
သူ
တို့အဘို့
အရာရာ ကုိ ငါသည်းခံ ရ၏။ 11သစ္စာ စကား ဟမူူကား၊ ထုိသခင် ှင့်အတေူသ လျှင်
၊ အတူ ှင်လိမ့်မည်။ 12သည်းခံ လျှင် ၊ ထုိသခင် ှင့အ်တစုိူးစံ လိမ့်မည်။ ထုိသခင်ကုိ ငါ
တို့သည် ြငင်းပယ် လျှင် ၊ ငါ တို့ ကုိ ြငင်းပယ် ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 13 ငါတို့သည်မယုံကည်
ေသာ်လည်း ၊ ထုိသခင် သည် သစ္စာ
တည် သြဖင့် ကုိယ် ကုိ ြငင်းပယ် ေတာ်မ မူ ိင်ု ။ 14 ဤ အေကာင်းအရာများကုိ
သူတစ်ပါးတို့အား သတိေပး
ေလာ။့ အဘယ် အကျ ိး ကုိမျှမြပ စု၊ ကားနာ ေသာသူ တို့၏ စိတ်ကုိေမှာက်လှန် လို
ေသာငှာ ၊ စကား
ေကာင့်သာ ြငင်းခုံြခင်းကုိ မ
ြပ မည်အေကာင်း၊ သခင် ဘုရားေ ှ ၌ သစ္စာ ေပးေလာ။့ 15သင်မူကား၊ ဝနခံ်ေတာ်မူ
ေသာသူ၊ ှက်ေကာက် စရာအေကာင်းမ ှိဘဲ၊ သမ္မာ
တရား ကုိ မှနက်န် စွာ ပုိင်းြခားတတ်ေသာ ဆရာသမား ြဖစ်လျက်၊ ဘုရားသခင်
ေ ှ ၌ ကုိယ်ကုိကုိယ် ဆက်သ ြခင်းငှာ ကိ းစား အားထုတ်ေလာ။့ 16တရားမ့ဲ ြဖစ်ေသာ
အချည်း ှးီ စကားကုိ ေ ှာင် ေလာ။့ အေကာင်းမူကား ၊ ထုိစကားသည် မတရား
ေသာ အမှုတို့ ကုိ ပွားများ ေစလိမ့်မည်။ 17 သူ တို့၏စကား သည် ခူနာ
က့ဲသို့ စား လိမ့်မည်။ ထုိသူ
တို့တင်ွ ဟေုမနဲ
ှင့် ဖိလက် ပါ သတည်း။ 18 သူ တို့က ေသလနွေ်သာ သူတို့သည် ထေြမာက် က ပီဟု

ေြပာ လျက်၊ သမ္မာတရား



တိေမာေသ ဩဝါဒစာ ဒတိုယေစာင် 2:19 2691 တိေမာေသ ဩဝါဒစာ ဒတိုယေစာင် 3:3

လမ်းမှ လွဲ သွား၍ အချ ိ ေသာသူတို့၏ ယုံကည် ြခင်းကုိ ေမှာက်လှန် တတ်က၏။
19 သို့ ေသာ်လည်း ၊ သခင် ဘုရားသည် မိမိ
လူ တို့ ကုိ သိကျွမ်း ေတာ်မူ၏ဟ၍ူ၎င်း၊ တံဆိပ် ခတ်လျက် ှိ ေသာ ဘုရားသခင် ၏
တိက်ုြမစ် သည် ခုိင်ခ့ံ ၍တည် ၏။ 20 ကီးစွာ ေသာအိမ် ၌
ေရွှ တနဆ်ာ ၊ ေငွ တနဆ်ာသာ
ှိ သည်မ ဟတ်ု၊ သစ်သား တနဆ်ာ၊ ေြမ တနဆ်ာ ှိ၏။ အသေရ
ှိေသာတနဆ်ာ၊ အသေရ မ ှိေသာ တနဆ်ာ ှိ၏။ 21 သို့ ြဖစ်၍ ၊ အထက်ဆုိခ့ဲ ပီးေသာ

အကျင့်တို့ ကုိ ပယ်၍၊ မိမိ
ကုိ စင်ကယ် ေစေသာသူမည်သည်ကား၊ အသေရ
ှိေသာတနဆ်ာ ၊ သန ့် ှ င်း ၍ အိမ် ှင် သုံး စရာ
ေကာင်းေသာတနဆ်ာ၊ ေကာင်း ေသာ အမှု များအဘို့
အလို ငှာ ြပင်ဆင် ေသာတနဆ်ာ ြဖစ် လိမ့်မည်။ 22 လပူျ ိ တို့၏ တပ်မက် ြခင်း
ကိေလသာစိတ်ကုိ က ်ေ ှာင် ေလာ။့ ေြဖာင့်မတ် ြခင်း၊ သစ္စာ
ှ ိြခင်း၊ ချစ် ြခင်း၊ စင်ကယ် ေသာစိတ် ှိ၍ ၊ သခင် ဘုရားကုိပဌနာ ြပ ေသာ သူ
တို့ ှင့်
အသင့်အတင့် ေနြခင်းတို့ ကုိ မီှေအာင်လိက်ု ေလာ။့ 23 မုိက်မဲ ၍
ပညာ ကင်းေသာပုစ္ဆာ အေမးတို့သည် ရန် ပွား ေစတတ်သည်ဟု သိမှတ် ၍ပယ် ှား
ေလာ။့ 24 သခင် ဘုရား၏ ကျွန် သည် ရန် မ ေတွ့ရ ။ ခပ်သိမ်း ေသာ သူတို့ အား
ြဖည်းညင်း စွာ ြပ ေသာသူ၊ ဆုံးမ
ဩဝါဒေပးြခင်းအမှု၌ လိမ္မာေသာသူ၊ သည်းခံ ိင်ုေသာသူြဖစ် ရမည်။ 25 ဆီးတား
ြငင်းခုံေသာသူ တို့ ကုိ းူည့ံ
သိမ်ေမွ့စွာ ဆုံးမ
ရမည်။ သမ္မာတရား
ကုိ ဝနခံ် ြခင်းအလို ငှာ ၊ ေနာင်တ ကုိ ဘုရားသခင် ေပး ေကာင်း ေပး ေတာ် မူ၍

26 မာရ်နတ် ၏ အလို
အတိင်ုးဘမ်းမိ ေသာထုိသူ တို့သည် သတိရ၍
၊ ထုိဘမ်းမိ ရာမှ လတ်ွြခင်းသို့ ေရာက် ေကာင်း ေရာက်ကလိမ့်မည်။

3
1 ေနာင် ကာလ သည် ခဲယ ်း ေသာ ကာလ
ြဖစ် မည်ဟု သိမှတ် ေလာ။့ အဘယ်သို့ နည်းဟူမူကား 2လူ တို့သည် ကုိယ်ကုိကုိယ်
ချစ်ေသာသူ၊ ေငွ ကုိတပ်မက်ေသာသူ၊ ဝါကား ေသာသူ၊ ေထာင်လွှား ေစာ်ကားေသာသူ၊
သူ့
အသေရကုိ ှုတ်ချေသာသူ၊ မိဘ
စကားကုိ နားမေထာင် ေသာသူ၊ ေကျးဇူး မ ှိေသာသူ၊ သန ့် ှ င်း ြခင်း မ ှိေသာသူ

3 ပကတိ ကင်နာစုံမက်ြခင်း ှင့်ကင်းေသာသူ၊ ရန် ငိ း ဖွ့ဲေသာသူ၊ ေချာစား တတ်ေသာ
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သူ၊ ကုိယ် ဣေ ္ဒကုိ မချ ပ်တည်း ိင်ုေသာသူ၊ ြပင်းထန် သူ၊ သူေတာ်ေကာင်း ကုိ မုနး်
ေသာသူ 4သစ္စာ ကုိဖျက်တတ်ေသာသူ၊ သတိေပး
ြခင်းကုိ မခံေသာသူ၊ မာန် မာန ှင့်ယစ်မူးေသာသူ၊ ဘုရားသခင် ကုိ ှစ်သက်သည်
ထက်
ကာမဂုဏ် ခံစားြခင်းကုိသာ၍ ှစ်သက်ေသာသူ၊ ဘုရား
ဝတ်၌ေမွ့ေလျာ်ေယာင်ေဆာင် ၍ 5 ေမွ့ေလျာ်ြခင်းတနခုိ်း ကုိ ြငင်းပယ် ေသာသူ ြဖစ်
ကလိမ့်မည်။ ထုိသူ
တို့ ကုိ ေ ှာင် ေလာ။့ 6 ဒစု ိုက် အြပစ်ဝနကုိ် ထမ်းရွက် ၍၊ အထူးထူး
အြပားြပားေသာ ေလာဘ
ကိေလသာ ေသွးေဆာင် ရာ သို့ လိက်ု၍၊ အစ ် သင် ေသာ်လည်း 7သမ္မာတရား ကုိ
ေလက့ျက် ြခင်းသို့
အလျှင်း မေရာက် ိင်ု ေသာ မိနး်မမုိက် တို့ ကုိ၊ အိမ် ထဲသို့ ဝင် ၍
ဘမ်း သွားေသာသူတို့သည် ထုိသူတို့အဝင် ြဖစ် က၏။ 8ယနေ္န ှင့် ယံေြဗ သည်
ေမာေ ှ ကုိတားဆီး သက့ဲသို့ ၊ ထုိသူ
တို့သည် သမ္မာတရား
ကုိတားဆီး က၏။ စိတ် ှလံးု ယုိယွင်း ၍ ယုံကည် ေယာင်ေဆာင် ေသာသူ ြဖစ်
က၏။ 9 ထုိသူ ှစ်ေယာက်တို့၏ မုိက်မဲ ြခင်းသည် လအူေပါင်း တို့ ေ ှ မှာ ထင် ှား
သက့ဲသို့ ၊ ဤ
သူတို့၏ မုိက်မဲ ြခင်းသည်လည်း
ထင် ှား လိမ့်မည်။ သို့ ြဖစ်၍ သူတို့သည် တိးု
၍မ လနွ် မသွားရက။ 10 ငါ ဆုံးမ ဩဝါဒေပးြခင်း၊ အကျင့် ကျင့ြ်ခင်း၊ ကံစည် ြခင်း၊
သစ္စာေစာင့် ြခင်း၊ စိတ် ှည် ြခင်း၊ ချစ် ြခင်း၊ သည်းခံ ြခင်းတို့ ကုိ၎င်း၊ အနတိ္အတ်ု မိ ၊
ဣေကာနိ
မိ ၊ လတ္ုတရ
မိ တို့ ၌
ငါ ခံရ သက့ဲသို့ ၊ အရပ်ရပ်တို့ ၌ ခံရ
ေသာ ည ်းဆဲ ြခင်း၊ ဆင်းရဲ ြခင်းတို့ ကုိ၎င်း၊ သင်သည် ှာေဖွနားလည်ရ ပီ။ 11 ထုိသို့
ေသာအမှုတို့ ကုိ ငါေတွ့ရေသာ်လည်း ၊ ေတွ့သမျှ ဘို့ မှ
သခင် ဘုရားသည် ငါ ့ ကုိကယ် ှ တ် ေတာ်မူ ပီ။ 12 ေယ ှု ခရစ် ၏ တရားေတာ် ှင့်
အညီ၊ ဘုရား
ဝတ်၌ ေမွ့ေလျာ်၍
ေန ြခင်းငှာအလို ှ ိ ေသာသူ
အေပါင်း တို့သည် ည ်းဆဲ ြခင်းကုိ ခံရကလိမ့်မည်။ 13 ဆုိးညစ် ေသာသူ၊ လှည့်ြဖား
ေသာသူတို့ မူကား ၊ သူတစ်ပါး ကုိ၎င်း၊ ကုိယ်ကုိ၎င်းလှည့်ြဖား ၍ ဆုိးညစ် ြခင်း၌
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တေရွ ေရွ တိးုပွား ကလိမ့်မည်။ 14 သင် သည်အဘယ်သူ ထံ၌ နည်းခံ ခ့ဲ ပီးသည်
ကုိ၎င်း 15 ေယ ှု ခရစ် ကုိ ယုံကည် ြခင်းအားြဖင့် ကယ်တင် ြခင်းအလိငုှာ
ပညာကုိေပး ိင်ု ေသာ ဓမ္မ
ကျမ်းစာ ကုိ ငယ်
ေသာအရွယ် မှ စ၍ ေလက့ျက်သည် ကုိ၎င်း သိမှတ် သည် ှင့်၊ အထက်ကသင်၍
ှလံးုသွင်းမိေသာ အယူဝါဒ၌ တည်ေနေလာ။့ 16 ထုိကျမ်းစာ ှိသမျှ သည် ဘုရားသခင်
မှုတ်သွင်းေတာ်မူေသာ အားြဖင့်ြဖစ်၍ 17 ဘုရားသခင် ၏ လူ
သည်စုံလင် ေသာသူ၊ ေကာင်း ေသာ အမှု အမျ ိးမျ ိ း တို့ ကုိ ြပ စုြခင်းအလိငုှာ
ြပင်ဆင်ေသာသူ ြဖစ် မည်အေကာင်း ၊ ဩဝါဒ ေပးြခင်း၊ အြပစ် ကုိေဖါ်ြပြခင်း၊ ၊
ေြဖာင့်မတ် စွာ ြပ ြပင် ြခင်း၊ တရားကုိသွနသ်င် ြခင်း ေကျးဇူး များကုိ ြပ တတ်၏။

4
1 ကုိယ်ေတာ် တိင်ုေပါ်ထွနး် ၍
ိင်ုငံ ေတာ်ထင် ှားေသာကာလ၊ အသက် ှင်ေသာသူ၊ ေသ
ေသာ သူတို့ ကုိစစ်ေကာ စီရင်ေတာ်မူေသာ သခင် ေယ ှု ခရစ်
ေ ှ မှာ၎င်း၊ ဘုရားသခင် ေ ှ မှာ၎င်း ၊ ငါသည် သင့် ကုိ သစ္စာ ေပးသည်ကား

2 ှ တ်ကပတ် တရားေတာ်ကုိ ေြပာ ေလာ။့ အချနိ် ှ ိသည်ြဖစ်ေစ၊ မ ှိသည်ြဖစ်ေစ၊
ကိ းစားအားထုတ်ေလာ။့ အြပစ်ကုိေဖာ်ြပ ေလာ။့ ဆုံးမ
ြခင်းကုိြပ ေလာ။့ အလနွ် ှည်ေသာစိတ် ှင့်
ဩဝါဒ မျ ိ း ကုိေပး၍ တိက်ုတနွး် ေသွးေဆာင်ေလာ။့ 3 အေကာင်းမူကား ၊ ေနာင်
ကာလ ၌လူ တို့သည် စင်ကယ် ေသာ ဩဝါဒ ကုိနား မ ခံ ိင်ုဘဲ၊ ယား
တတ်ေသာ နား
ှိလျှင်၊ မိမိ
တပ်မက် ြခင်းအတိင်ုး
များြပား ေသာ ဆရာ တို့ေနာက်သို့ လိက်ု ကလိမ့်မည်။ 4သမ္မာတရား ကုိ နား
မေထာင်ဘဲ၊ ဒ ာရီ
စကားကုိ နားေထာင်၍ လွဲ သွား ကလိမ့်မည်။ 5သင် မူကား ၊ အရာရာ
၌
သမ္မာ သတိ ှိေစေလာ။့ ဆင်းရဲ ဒကု္ခကုိသည်းခံေလာ။့ သာသနာြပ ဆရာ ေဆာင်ရွက်
ရေသာအမှု ကုိ ေဆာင်ရွက် ေလာ။့ ဓမ္မဆရာ အရာ၌ ခန ့ထ်ား၍ ြပ ရေသာဝတ်များကုိ
အကုနအ်စင်ြပ ေလာ။့ 6အေကာင်းမူကား ၊ ငါ ့ ကုိယဇ်ေပါ်မှာေလာင်း ရေသာ အချနိ် ှ ိ
ပီ။ စုေတ့
ရေသာအချနိ် ေရာက် ေလ ပီ။ 7 ေကာင်း စွာေသာ တိက်ုလှန် ြခင်းကုိ ငါြပ ပီ။ ေြပးရ
ေသာလမ်း ကုိ အဆုံး
တိင်ုေအာင်ေြပး ပီ။ ယုံကည် ြခင်းတရားကုိ ေစာင့်ေ ှာက် ပီ။ 8ယခု မှစ၍ဓမ္မ သရဖူ
သည် ငါ ့အဘို့ သုိထား လျက် ှိ၏။ ထုိ
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ေနရ့က် ၌
တရား သြဖင့် စီရင် ေသာသူ တည်းဟေူသာသခင် ဘုရားသည် ထုိ
သရဖူကုိ ငါ ၌အပ်ေပး ေတာ်မူမည်။ ထုိမျှမက ၊ ေပါ်ထွနး် ေတာ်မူြခင်းကုိ ေတာင့်တ
ေသာသူ အေပါင်း တို့ ၌ လည်း အပ်ေပးေတာ်မူမည်။ 9 ငါ ့ ထံသို့ ြမနြ်မန် လာ ြခင်းငှာ
ကိ းစား ေလာ။့ အေကာင်းမူကား၊ ေဒမ
သည် ယခု
ဘဝ ကုိ ှစ်သက် ေသာ စိတ် ှိသည် ှင့် ငါ ့ ကုိစွန ့ပ်စ် ၍၊ သက်သာေလာနတ်ိ မိ သို့
သွား ပီ။ 10ကရက္ေက သည်ဂလာတိ ြပည်သို့ ၎င်း ၊ တိတု
သည် ဒါလမာတိ ြပည်သို့ ၎င်း သွား ပီ။ 11လုကာ တေယာက်တည်း သာ ငါ ့ ထံမှာ ှ ိ
၏။ မာကု
ကုိသင် ှင့်အတူ ေခါ် ခ့ဲေလာ။့ သူသည်ဆရာ အမှုကုိ ြပ ရာမှာ ငါ အကျ ိး ှ ိ ၏။

12တခိုတ် ကုိလည်း ဧဖက် မိ သို့
ငါေစလွှတ် ပီ။ 13တေရာ မိ တင်ွ ကာပုလက် ၌
ငါထား ခ့ဲေသာ ဝတ်လံု ကုိ၎င်း ၊ စာေစာင်ကုိ၎င်း၊ အထူးသြဖင့် သားေရ စာ
ကုိ၎င်း၊ သင်သည်လာ ေသာအခါယူခ့ဲ ေလာ။့ 14 ပနး်တိမ် သမားအာေလဇန ္ြဒ သည်
ငါ ၌မေကာင်း
ေသာအမှုအများ ကုိ ြပ ေလ ပီ။ ထုိသူ
ကျင့်ေသာ အကျင့်
တို့၏ အကျ ိး အြပစ်ကုိ သခင် ဘုရား ဆပ်ေပး ေတာ်မူပါေစေသာ။ 15 သူ တို့သတိြပ
ေလာ။့ ငါ တို့စကား ကုိ အလနွ် ြငင်းပယ် ေလ ပီ။ 16 ပဌမ အချနိ၌်
အြပစ်တင် ခွင့်ကုိေြဖ၍ ငါ သည် အစီရင်ခံရေသာအခါ၊ ငါ ့ ဘက် ၌ အဘယ်သူ မျှ
မေန။ လအူေပါင်း တို့သည် ငါ ့ ကုိ စွန ့ပ်စ် က၏။ 17 သူ တို့ ၌ အြပစ်တင်ေတာ်မ မူ
ပါေစ ှင့်။ လအူေပါင်းတို့သည် စွန ့ပ်စ် ကေသာ်လည်း၊ ေဒသနာေတာ် ကုိ အကုနအ်စင်
ေဟာေြပာ ၍၊ ခပ်သိမ်း ေသာလမူျ ိ း တို့သည် ကားသိ ေစြခင်းငှာ ၊ သခင် ဘုရားသည်
ငါ ့ဘက်၌ ေန
၍ ငါ ့ ကုိ ခွနအ်ား ှင့်
ြပည့်စုံ ေစေတာ်မူေသာေကာင့် ၊ ြခေသင့်္ ခံတင်ွး မှ
ကယ် ှ တ် ြခင်းချမ်းသာကုိ ငါ ရ၏။ 18 ထုိမျှမက၊ သခင် ဘုရားသည် မေကာင်း
ေသာ အမှု ှ ိသမျှ ကုိ ငါ ့ ကုိကယ် ှ တ် ၍၊ မိမိ
ေကာင်းကင် ိင်ုငံ ေတာ်သို့ တိင်ုေအာင်မစ ပို့ ေဆာင်ေတာ်မူလိမ့်မည်။ ထုိသခင် သည်
ကမ္ဘာ
အဆက်ဆက် ဘုနး် ကီး ေတာ်မူေစ သတည်း။ အာမင် ။ 19 ြပစ်ကိလ ှင့် အာကုလ
မှစ၍ ဩေနသိေဖာ် ၏ အိမ်သူ အိမ်သားများကုိ ှ တ်ဆက် ေလာ။့ 20 ဧရတ္တု သည်
ေကာရိနသု္
မိ ၌ ေန ၏။ တေရာဖိမ်
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သည် နာ
၍ မိလက် မိ ၌ ငါထား ခ့ဲ၏။ 21 ေဆာင်း ကာလမ ေရာက်မီှ ကိ းစား ၍ လာ
ခ့ဲ ေလာ။့ ဥဗုလု
၊ ပုေဒ
၊ လိ ု
၊ ကေလာဒိ
မှစ၍ ညီအစ်ကုိ အေပါင်း တို့သည် သင့် ကုိ ှ တ်ဆက် က၏။ 22သခင် ေယ ှုခရစ်
သည် သင် ၏စိတ် ဝိညာ ် ှင့်အတူ ှိ ေတာ်မူပါေစေသာ။ သင် ၌ ေကျးဇူး ေတာ် ှိ
ေစသတည်း။ အာမင်။
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တိတုဩဝါဒစာ
1 မုသာ ှင့် ကင်းစင် ေတာ်မူ ေသာ ဘုရားသခင် သည်၊ ေ ှး ကပ်ကာလ မ ေရာက်မီှ
ဂတိ
ထားေတာ်မူ၍၊ ငါ တို့ ကုိကယ်တင် ေသာ အ ှင်ဘုရားသခင် ၏ ပညတ် ေတာ်အတိင်ုး

2 ငါ ၌အပ် ထားေသာ တရား
ေဟာြခင်း၊ အခွင့်အားြဖင့် ေတာ်ေလျာ်ေသာအချနိ် ၌၊ ှ တ်ကပတ် တရားေတာ်ကုိ
ထင် ှား ေစေတာ်မူေသာအရာ ှင့် စပ်ဆုိင်ေသာထာဝရ အသက် ကုိ ေြမာ်လင့် သည်
ြဖစ်၍၊ ဘုရား
ဝတ်၌ ေမွ့ေလျာ်ြခင်း ှင့်ဆုိင်ေသာ သမ္မာတရား
ကုိဝနခံ် ြခင်းအလိငုှာ၎င်း 3 ဘုရားသခင် ေရွးေကာက် ေတာ်မူေသာ သူတို့၏ ယုံကည်
ြခင်းအလိုငှာ ၎င်း၊ ဘုရားသခင် ၏ ကျွန် တည်းဟေူသာ၊ ေယ ှု ခရစ် ၏ တမနေ်တာ်
ြဖစ်ေသာငါေပါလု သည် 4ဆက်ဆံ ေသာယုံကည် ြခင်းအားြဖင့် ငါသ့ား စစ် ြဖစ်ေသာ
တိတု
ကုိ ကားလိက်ုပါ၏။ ငါ တို့ ကုိကယ်တင် ေတာ်မူေသာ အ ှင်သခင်ေယ ှု ခရစ် ှင့်
ခမည်းေတာ် ဘုရားသခင့် အထံ ေတာ်က ေကျးဇူး ၊ က ုဏာ၊ ငိမ်သက် ြခင်း ှ ိပါေစ
ေသာ။ 5 ငါ သည် သင့် ကုိ မှာထား ခ့ဲ ှင့်သည်အတိင်ုး ၊ ကေရေတ
ကျွနး်၌
မ စုံလင်သမျှ တို့ ကုိ ြပင်ဆင် ၍ ၊ မိ ရွာ များ၌
သင်းအပ်ု တို့ ကုိ ခန ့ထ်ား ေစြခင်းငှာ ၊ ထုိ
ကျွနး်၌ သင့် ကုိ ငါထား ခ့ဲသတည်း။ 6အြပစ်တင် ခွင့် ှင့်ကင်းလတ်ွေသာသူ၊ မယား
တစ်ေယာက်တည်း ှိေသာသူ ြဖစ် လျှင် ၎င်း၊ သူ၏သားသမီး
တို့သည် ကာမဂုဏ်၌
လနွက်ျ း သည်ဟု အြပစ်တင် ြခင်း၊ နား
မေထာင် ြခင်း ှင့် လတ်ွ၍ ယုံကည် လျှင်၎င်း၊ ထုိသို့ ေသာသူကုိ ခန ့ထ်ားအပ်၏။

7အေကာင်းမူကား ၊ သင်းအပ်ု သည် ဘုရားသခင် ၏ ဘ ာစုိး
က့ဲသို့ ၊ အြပစ်တင် ခွင့် ှင့် ကင်းလတ်ွေသာ သူြဖစ် ရမည်။ ကုိယ် အလိသိုု့ လိက်ုတတ်
ေသာသူ၊ စိတ်တို ေသာသူ၊ စပျစ်ရည် ှင့ေ်ပျာ်ေမွ့ေသာသူ၊ သူတစ်ပါး ကုိ ိုက်ပုတ်ေသာ
သူ၊ မ
စင်ကယ်ေသာစီးပွားကုိ တပ်မက်ေသာသူ မ
ြဖစ် ရဘဲ 8 ဧည့်သည် ဝတ်ကုိြပ တတ်ေသာသူ၊ သူေတာ်ေကာင်း ှင့်အေဆွဖွ့ဲေသာသူ၊
ဣေ ္ဒ ေစာင့ေ်သာသူ၊ ေြဖာင့်မတ် ေသာသူ၊ သန ့် ှ င်း ေသာသူ၊ ကာမဂုဏ် ကုိ ချ ပ်တည်း
ေသာသူြဖစ်ရမည်။ 9 စင်ကယ် ေသာ ဩဝါဒ အားြဖင့် တိက်ုတနွး် ေသွးေဆာင်ြခင်း
ငှာ၎င်း၊ ြငင်းခုံ ေသာသူ တို့၏ စကား
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ကုိ ေချြခင်းငှာ၎င်း တတ် ိင်ု မည်အေကာင်း ၊ ကုိယ်တိင်ုသင် ပီးေသာသစ္စာစကား
ေတာ်ကုိ အ မဲစဲွလမ်းေသာသူ ြဖစ် ရမည်။ 10အေကာင်းမူကား၊ နား
မေထာင်ဘဲအချည်း ှးီေသာ စကားကုိေြပာ၍၊ လှည့်ြဖား တတ်ေသာသူအများ
ှ ိ က၏။ အေရဖျားလီှး ြခင်းကုိ ခံေသာသူ
တို့တင်ွလည်း
အထူးသြဖင့် ှ ိ က၏။ 11 ထုိသူ တို့၏ ှ တ် ကုိပိတ်ရ မည်။ သူတို့သည် မ
စင်ကယ်ေသာ စီးပွား ကုိတပ်မက်လျက်၊ မ
ေပးအပ်ေသာ ဩဝါဒ ကုိေပး၍၊ တစ်အိမ်ေထာင် လံးု ကုိ ေမှာက်လှန် တတ် က၏။

12 သူ တို့အပါအဝင် ၊ အမျ ိးသား ချင်းပေရာဖက်
ဆရာတေယာက်က၊ ကရက် သား မဲ ၊ မုသာ
စဲွလမ်း၊ သားရဲ
ကမ်းက တ် ၊ စား က း တတ်ုတတ်ု၊ လူ ယုတ် ေပဟု စပ်ဆုိ သတည်း။ 13 ဤ

သက်ေသ မှန် ၏။ ထုိေကာင့် ၊ သူ
တို့သည် ယုဒ
ဒ ာရီ စကားကုိ၎င်း ၊ သမ္မာတရား
ကုိစွန ့် ေသာလူ တို့၏ ပညတ် တို့ ကုိ၎င်း 14အမှု မ ထားဘဲ ယုံကည် ြခင်းအမှု၌
စင်ကယ် ေစြခင်းငှာ ၊ သူတို့ ကုိ ကျပ်တည်း စွာ ဆုံးမ ြပစ်တင်ေလာ။့ 15 စင်ကယ်
ေသာသူတို့အား
ခပ်သိမ်း ေသာအရာတို့သည် စင်ကယ် လျက် ှိ က၏။ မ
စင်ကယ်၊ မယုံကည် ေသာသူတို့အား အဘယ် အရာမျှမစင်ကယ် ။ သူ
တို့၏ ှလံးုလည်း မ
စင်ကယ်။ ကုိယ်ကုိကုိယ် သိေသာစိတ်
လည်း မစင်ကယ်။ 16 သူတို့သည် ဘုရားသခင် ကုိ သိ
ေယာင်ေဆာင် ေသာ်လည်း ။ အကျင့် အားြဖင့် ဘုရားသခင် ကုိ ြငင်းပယ် က၏။
စက်ဆုပ် ရွ ံ ှာဘွယ်ေသာသူ၊ နားမေထာင် ေသာသူ၊ ေကာင်း ေသာအမှု တစ်ခုကုိမျှ
ြပ တတ်ေသာ ဉာဏ် မ ှိေသာသူြဖစ် က၏။

2
1သင် မူကား ၊ စင်ကယ် ေသာဩဝါဒ ှင့်ထုိက်တန် သမျှ တို့ ကုိ ေဟာေြပာ ေလာ။့

2အသက် ကီးရင့်ေသာေယာက်ျားတို့သည် သမ္မာ
သတိ ှိေသာသူ၊ တည်ကည် ေသာသူ၊ ဣေ ္ဒ ေစာင့် ေသာသူ၊ ယုံ ကည် ြခင်း၊ ချစ်
ြခင်း၊ သည်းခံ ြခင်း၌ စိတ်သန် ေသာသူ ြဖစ် ရကမည်အေကာင်း 3 ထုိနည်းတူ ၊ အသက်
ကီးရင့်ေသာမိနး်မတို့သည် ကျင့် ကံ ြပ မူရာမှာ
ဓမ္မ အမှု ှင့်ထုိက်တနေ်သာသူ၊ မ
ေချာစား တတ်ေသာသူ၊ စပျစ်ရည် ၌ မ
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လနွ်က းတတ်ေသာသူ၊ ေကာင်း ေသာအတတ်ကုိ သင်ေပးတတ်ေသာသူ ကုိယ်တိင်ု
ြဖစ်၍ 4 ဘုရားသခင် ၏ ှ တ်ကပတ် တရားေတာ်ကုိ က့ဲရဲ
ြခင်း ှင့် ကင်းလတ်ွစိမ့်ေသာငှာ ၊ အသက် ပျ ိေသာ မိနး်မတို့သည် ကုိယ် ခင်ပွနး်ကုိ
ချစ်ေသာသူ၊ သားသမီး ကုိ ချစ်ေသာသူ 5ဣေ ္ဒ ေစာင့်ေသာသူ၊ စင်ကယ် ေသာသူ၊
မိမိ
အိမ်ကုိြပ စုေသာသူ၊ ေကာင်းမွန် ေသာသူ၊ ခင်ပွနး် ၏ အပ်ုစုိးြခင်းကုိ ဝနခံ် ေသာ
သူြဖစ်ေစြခင်းငှာ ၊ အသက် ကီးရင့်ေသာမိနး်မတို့သည် ဆုံးမေပးရ ကမည်အေကာင်း
6 ထုိနည်းတူ ၊ အသက် ပျ ိ ေသာ ေယာက်ျား တို့သည်လည်း၊ ဣေ ္ဒ ေစာင့် ရ က
မည်အေကာင်း တိက်ုတနွး် ေသွးေဆာင်ေလာ။့ 7အရာရာ ၌
ေကာင်း ေသာအကျင့် တို့၏ ပုံ
သက်ေသကုိကုိယ်တိင်ု ြပ ေလာ။့ ဆုံးမ
ဩဝါဒေပးေသာအခါ ၊ မိစ္ဆာ
ဒိဋ္ဌိ ှင့်ကင်းြခင်း၊ တည်ကည် ြခင်း 8အြပစ်တင် ဘွယ်မ ှိ၊ စင် ကယ် ေသာတရား
စကားကုိ ေဟာေြပာြခင်းတို့ ကုိ ြပ ေလာ။့ သို့ ြဖစ်၍ ၊ တစ်ဘက် ၌ ေနေသာသူ
သည်၊ ငါ တို့ ကုိ က့ဲရဲ
စရာအခွင့် မ
ရ ိင်ုေသာေကာင့် ၊ ှက်ေကာက် ြခင်းသို့ ေရာက်လိမ့်မည်။ 9အေစခံ ကျွနတိ်ု့သည်။
ငါ တို့ ကုိ ကယ်တင် ေတာ်မူေသာ အ ှင်ဘုရားသခင် ၏ ဩဝါဒ ကုိအရာရာ ၌
တနဆ်ာ ဆင်ြခင်းငှာ ၊ မိမိ
တို့ သခင် ၏အပ်ုစုိးြခင်းကုိ ဝနခံ် ၍၊ ြငင်းခုံ ြခင်းမ ှိဘဲ၊ အရာရာ
၌
သခင်၏အလို သို့ လိက်ုမည်အေကာင်း ှင့် 10 တိတ်ဆိတ်စွာ ခုိးယူ
ြခင်းကုိမ ြပ ဘဲ၊ ခပ်သိမ်း ေသာသစ္စာ ကုိ ထင် ှား စွာ ြပ မည်အေကာင်းတိက်ုတနွး်
ေသွးေဆာင်ေလာ။့ 11အေကာင်းမူကား ၊ မဂင်္လာ ှိေသာေြမာ်လင့် ရာကုိ၎င်း ၊ ကီးြမတ်
ေသာ ဘုရားသခင် တည်းဟေူသာ၊ ငါ တို့ ကုိ ကယ်တင် ေတာ်မူေသာအ ှင်သခင် ေယ ှု
ခရစ် ၏ ဘုနး် အသေရေတာ် ထင် ှား ေပါ်ထွနး်ြခင်းကုိ၎င်း 12 ငါ တို့သည် ေြမာ်လင့်
လျက်၊ ဘုရားမ့ဲ
တရားမ့ဲေနြခင်း၊ ေလာကီ
တပ်မက် ြခင်းကုိ ပယ် ှား လျက် ၊ ယခု
ဘဝ ၌
ဣေ ္ဒ ေစာင့်ြခင်း၊ တရား
သြဖင့်ကျင့်ြခင်း၊ ဘုရား
ဝတ်၌ေမွ့ေလျာ် ြခင်းတို့ ကုိ ြပ ေနရမည်အေကာင်း 13 ငါတို့ ကုိ ဆုံးမသွနသ်င်၍၊ လူ
အေပါင်း တို့ ကုိ ကယ်တင် တတ်ေသာ ဘုရားသခင် ၏ေကျးဇူး ေတာ်သည် ထင် ှား
ေပါ်ထွနး်လျက် ှိ၏။ 14 ထုိသခင် ေယ ှုခရစ်သည် ခပ်သိမ်း ေသာ ဒစု ိုက် မှ
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ငါ တို့ ကုိ ေရွး ှ တ် ြခင်းငှာ ၎င်း ၊ ေကာင်း ေသာ အကျင့် ဘက်၌ စိတ်အား ကီး ၍၊
ပုိင်ထုိက် ေတာ်မူေသာ အမျ ိး ကုိမိမိ အဘို့ စင်ကယ် ေစြခင်းငှာ၎င်း၊ ကုိယ်ကုိကုိယ်
စွန ့် ကဲ ေတာ်မူ ပီ။ 15ဤတရားစကားကုိေဟာေြပာ ြခင်း၊ တိက်ုတနွး် ေသွးေဆာင်ြခင်း၊
ဆုံးမ
ြပစ်တင်ြခင်းတို့ ကုိ ခပ်သိမ်း ေသာ အာဏာ
ှင့်တကွ ြပ ေလာ။့ အဘယ်သူ မျှသင့် ကုိမထီမ့ဲြမင် မြပ ေစ ှင့်။

3
1လူ တို့သည် အထွဋ်အြမတ်အာဏာစက် ၏ အပ်ုစုိး ြခင်းကုိ ဝနခံ် ေစြခင်းငှာ၎င်း၊
မင်း၏စကားကုိ နားေထာင် ေစြခင်းငှာ၎င်း၊ ေကာင်း ေသာအမှု အမျ ိးမျ ိ း တို့ ကုိ ြပ ၍
အသင့် ြဖစ် ေစြခင်းငှာ၎င်း 2အဘယ်သူ ကုိမျှမက့ဲရဲ ၊ ရနေ်တွ့ ြခင်းကုိမြပ ၊ ြဖည်းညင်း
ေသာ သေဘာ ှိ၍၊ ခပ်သိမ်း ေသာသူ တို့ ၌
အလနွ် းူည့ံ သိမ်ေမွ့စွာ ြပ ေစြခင်းငှာ၎င်း သတိေပး ေလာ။့ 3 အေကာင်းမူကား ၊
အထက် က ငါ တို့သည် ပညာ
မ့ဲေသာသူ၊ နားမေထာင် ေသာသူ၊ မှားယွင်း ေသာသူ၊ အထူးထူး
အြပားြပားေသာ တပ်မက် ြခင်း၊ ကာမဂုဏ် ခံစားြခင်း အမှု တို့ ကုိ ေဆာင်ရွက်ေသာ
သူ၊ မနာလို
ြခင်း၊ ြင စူ ြခင်း၌
ကျင်လည် ေသာသူ၊ စက်ဆုပ် ရံွ ှာဘွယ်ေသာသူ၊ အချင်းချင်း မုနး် ေသာသူြဖစ်
က၏။ 4 ငါ တို့ ကုိကယ်တင် ေတာ်မူေသာအ ှင်ဘုရားသခင် ၏ ေစတနာ
ေတာ် ှင့်
လတိူု့ ကုိချစ်ေတာ်မူေသာ ေမတ္တ ာေတာ်သည် ေပါ်ထွနး် ေသာအခါ 5 ငါ တို့ကျင့် ေသာ
ေြဖာင့်မတ် ြခင်းအကျင့် အားြဖင့် မ ဟတ်ုဘဲ၊ မိမိ
သနား ြခင်းက ုဏာေတာ် ှင့်အညီ ဒတိုယ ေမွးြခင်း ှင့်ဆုိင်ေသာ ေဆးေကာ ြခင်း
အားြဖင့်၎င်း၊သန ့် ှ င်း ေသာဝိညာ ် ေတာ်၏အသစ် ြပ ြပင် ြခင်းအားြဖင့် ၎င်း၊ ငါ တို့ ကုိ
ကယ်တင် ေတာ်မူ၏။ 6 ငါ တို့ ကုိ ကယ်တင် ေသာ အ ှင်ေယ ှု ခရစ် အားြဖင့် ငါ တို့
အေပါ်သို့ ထုိ ဝိညာ ်ေတာ်ကုိ ကယ်ဝ စွာသွနး်ေလာင်း ေတာ်မူ၏။ 7အေကာင်းမူကား၊
ငါတို့သည် ဘုရားသခင် ၏ေကျးဇူး ေတာ်အားြဖင့် ေြဖာင့်မတ် ရာသို့ ေရာက်၍ ထာဝရ
အသက် ကုိ ေြမာ်လင့် သည် ှင့်အညီ အေမွခံ ြဖစ် ကမည်အေကာင်း တည်း။ 8ဤ
စကား သည် သစ္စာ
စကားြဖစ် ၏။ ဘုရားသခင် ကုိ ယုံကည် ေသာသူ တို့သည် ေကာင်း ေသာအကျင့်
တို့ ကုိ အ မဲကျင့်အံေ့သာငှာသတိြပ ရကမည်အေကာင်း ၊ သင် သည် ဤ
အရာများကုိ ကိ းစား၍ ေဟာေြပာေစြခင်းငှာငါအလို ှ ိ ၏။ ထုိ
အကျင့်တို့သည် ေကာင်း သည်သာမက၊ လူ
တို့၏အကျ ိး ကုိ ြပ စုတတ်ေသာ အကျင့် ြဖစ် က၏။ 9 မုိက်မဲ ေသာပုစ္ဆာ အေမး
တို့ ကုိ၎င်း ၊ ေဆွစ ်မျ ိ းဆက် စာရင်းတို့ ကုိ၎င်း၊ ပညတ် တရားေကာင့် ရနေ်တွ့ ြခင်း၊
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တိက်ုလှန် ြခင်းတို့ ကုိ၎င်း ေ ှာင် ေလာ။့ အေကာင်းမူကား ၊ ထုိအရာတို့သည် အကျ ိး မ
ှိ၊ အချည်း ှးီ သက်သက်ြဖစ် က၏။ 10သင်းခဲွ ေသာသူ ကုိ ှစ် ကိမ်ေြမာက်ေအာင်
ဆုံးမ ပီးမှ ပယ် ှား ှင်ထုတ်ေလာ။့ 11 ထုိသို့ ေသာ သူသည် ကုိယ့် အြပစ်ကုိသိ လျက်
ပင်
အြပစ် ြပ ၍
ေမှာက်လှန် ေသာစိတ် ှိ ေသာသူ ြဖစ်သတည်း။ 12 အာေတမ ေသာ်၎င်း ၊ တုခိတ်
ေသာ်၎င်း၊ သင့် ဆီသို့ ငါေစလွှတ် ေသာအခါ
နေိကာပလိ မိ တိင်ုေအာင်
ငါ ့ ထံသို့ လာ ြခင်းငှာ ကိ းစား ေလာ။့ ေဆာင်း ကာလပတ်လံးု ထုိ မိ ၌
ငါေနမည်ဟအု ကံ ှိ ၏။ 13ကျမ်း ဆရာေဇန ှင့် အာေပါလု ၌
အဘယ်အရာမျှမလို ေစြခင်းငှာ ကိ းစား ၍လမ်း၌ ပို့ ေလာ။့ 14 ငါ တို့၏လူ များသည်
လည်း
အသီး မ့ဲေသာသူမ ြဖစ် ၊ ကုိယ်သုံးစရာဘို့ ှ ိရမည်အေကာင်း ၊ ေကာင်း ေသာအကျင့်
တို့ ကုိအ မဲကျင့်အံ့ေသာငှာသင် ကေစ။ 15 ငါ ့ ထံမှ ှ ိေသာသူ အေပါင်း တို့သည် သင့်
ကုိ ှ တ်ဆက် က၏။ ယုံကည် ြခင်း ှင့်တကွ
ငါ တို့ ကုိချစ် ေသာသူ များကုိ ှ တ်ဆက် ေလာ။့ သင် တို့အေပါင်း ၌ ေကျးဇူး ေတာ်
ှိ ေစသတည်း။ အာမင်။
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ဖိေလမုနဩ်ဝါဒစာ။
1 ေယ ှု ခရစ် ှင့်စပ်ဆုိင်ေသာအားြဖင့်အကျ ်း ခံရေသာ ငါ ေပါလု ှင့်
ငါညီ့ တိေမာေသ သည်၊ ငါ တို့ ချစ် ေသာ လပ်ုေဘာ်ေဆာင်ဘက် ချင်းဖိေလမုန် 2 ငါ
တို့ချစ်ေသာ ှမ အပ္ပိ ၊ ငါ တို့စစ်သူရဲ ချင်း အာခိပ္ပု
မှစ၍ သင် ၏ အိမ် ၌ ှိေသာ အသင်းေတာ် ကုိ ကားလိက်ုပါ၏။ 3 ငါတို့သခင် ေယ ှု
ခရစ် ှင့်
ငါ တို့အဘ တည်းဟေူသာဘုရားသခင့် အထံ ေတာ်ကေကျးဇူး ေတာ် ှင့်
ငိမ်သက် ြခင်းသည် သင် တို့ ၌ ှိပါေစေသာ။ 4သင် သည်သခင်
ေယ ှု ခရစ်ကုိ ယုံ ကည် ၍
သန ့် ှ င်း သူအေပါင်း တို့ ကုိ ချစ် သည်ဟု ငါသည် ကား လျှင် 5 ငါ ၏ဘုရားသခ
င့် ေကျးဇူး ေတာ်ကုိ အစ ် ချးီမွမ်း၍၊ သင့် အဘို့ အလိုငှာ ဆုေတာင်း ပဌနာြပ လျက်
ေန၏။ 6 ဆုေတာင်းေသာအချက်ဟမူူကား၊ သင် သည် ယုံကည် ြခင်းကုိ ဆက်ဆံ ေသာ
အ ှိန် ကီး၍၊ သူတစ်ပါးတို့ သည် ေယ ှုခရစ် အဘို့ အလိငုှာ ငါ တို့ ၌
ေကာင်း ေသာအရာ ှိသမျှ တို့ ကုိ ဝနခံ် မည်အေကာင်း ဆုေတာင်း ပဌနာြပ ၏။

7အချင်းငါညီ့ ၊ သင် သည် သန ့် ှ င်း သူတို့၏
စိတ် ှလံးုကုိ သက်သာ ေစေသာေကာင့် ၊ သင် ၏ေမတ္တ ာ ကုိ ေထာက်၍ငါတို့သည်
အလနွ် ဝမ်းေြမာက် ချမ်းသာ ြခင်း ှ ိ ၏။ 8 ထုိေကာင့် ၊ သင် သည်ြပသင့ေ်သာအမှုအရာ
ကုိ ပညတ် ထားြခင်းငှာ၊ ငါသည် ခရစ်ေတာ် အားြဖင့် အလနွ်
ရဲရင့် စရာ အခွင့် ှ ိ ေသာ်လည်း 9 အသက် ကီး ေသာ ေပါလု တည်းဟေူသာေယ ှု
ခရစ် ေကာင့် အကျ ်း ခံရေသာသူ ြဖစ် လျက်ပင်၊ ေမတ္တ ာ
အားြဖင့် သာ သင့်ကုိ ေတာင်းပန် ပါ၏။ 10 ချည်ေ ှာင် ြခင်းကုိခံစ ် တင်ွ ငါြဖစ်ဘွား
ေစေသာ သား တည်းဟေူသာ 11သင် သည် အထက် ကအသုံး မရေသာသူ ၊ ယခု
တင်ွ ငါ ှင့် သင် သည် အသုံးရ
ေသာသူ ဩေနသိမ် အဘို့
ငါ ေတာင်းပန် ပါ၏။ 12 ထုိသူ ကုိသင့် ထံသို့ ငါြပန် ေစသည်ြဖစ်၍၊ သူ့
ကုိ ငါ ့ရင် ေသွးက့ဲသို့ မှတ်လျက် လက်ခံေလာ။့ 13 ဧဝံေဂလိ တရားေကာင့် ချည်ေ ှာင်
ြခင်းကုိ ငါခံစ ် တင်ွ ၊ သူသည် သင် ၏ ကုိယ်စားငါ ့ ကုိ ြပ စုေစမည် အေကာင်း ၊ သူ့
ကုိ ငါ ထား ချင် ေသာ်လည်း 14သင် သည်ငါ၌ ေကျးဇူး ြပ ရာတင်ွ အ ိင်ုြပ ရသက့ဲသို့
မ ဟတ်ု၊ အလိအုေလျာက်ြပ ေစချင် ေသာ စိတ် ှိ သည်ြဖစ်၍၊ သင် ၏ အခွင့် မ ှ ိ
လျှင်
အလျှင်းမ ြပ လို ။ 15 ထုိမှတစ်ပါး၊ သင်သည်သူ့ ကုိ အစ ် ရ ေစြခင်းငှာ ၊ သူသည်
သင် ှင့်ခဏ ကွာ သွားသည်ဟု ဆုိစရာ ှိ၏။ 16 ထုိသို့ ဆုိေသာ်၊ အေစခံ
ကျွနက့ဲ်သို့ ရမည်ဟု မဆုိလိ၊ု ငါ ၌ အထူးသြဖင့် ချစ် ညီ ေသာ၊ သင် ၌ကား၊ ဇာတိ
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အားြဖင့် ၎င်း ၊ သခင် ဘုရားအားြဖင့် ၎င်း၊ သာ၍ ချစ်ေသာ ညီက့ဲသို့ ရမည်ဟု ဆုိလို
သတည်း။ 17 သို့ ြဖစ်၍ သင်သည်ငါ ့ ကုိ အေပါင်းအေဘာ် က့ဲသို့ မှတ် လျှင် ၊ သူ့
ကုိငါ က့ဲသို့ ပင်လက်ခံ ေလာ။့ 18 သူသည်သင် ၌ြပစ်မှား ြခင်း၊ ေကးတင် ြခင်း
တစ်စုံတစ်ခု ှိလျှင် ၊ ငါ ့ အတက်ွအတာ မှတ် ေလာ။့ 19 ဆပ်ေပး မည်ဟု ငါ ေပါလု
သည် ကုိယ် လက် ှင့်
ေရး ထား၏။ သို့ ရာတင်ွသင် ၏ကုိယ် တည်းဟေူသာေကး ကုိပင် ငါ ့အားဆပ်ေပးရ
ေသာအေကာင်း ှိသည်ဟု ငါမ ဆုိ ။ 20အချင်းငါ ့ ညီ ၊ သခင် ဘုရား၌ ငါကုိ့ ေကျးဇူး
ြပ ပါေလာ။့ ခရစ်ေတာ် ၌
ငါ ့ စိတ် ှလံးု ကုိ သက်သာ ေစပါေလာ။့ 21 သင် သည်နားေထာင် မည်ဟု ယုံမှား
ြခင်းမ ှိသည် သာမက၊ ငါေြပာ သည်ထက် သာ၍ြပ မည်ဟု အမှနသိ် လျက် ငါေရး
လိက်ုပါ၏။ 22 ထုိမှတစ်ပါး၊ ငါ တည်းခုိ စရာအရပ်ကုိလည်း
ြပင် ေလာ။့ အေကာင်းမူကား ၊ သင် တို့သည် ဆုေတာင်း
ပဌနာြပ ေသာအားြဖင့် သင် တို့ ှ ိရာသို့ ငါေရာက်ရေသာ အခွင့်ကုိ ေပး
ေတာ်မူမည်ဟု ေြမာ်လင့် ြခင်း ှ ိ၏။ 23 ေယ ှု ခရစ် ေကာင့်
ငါ ှင့်အတူ အကျ ်းခံရေသာ ဧပြဖ မှစ၍ 24 ငါ ၏ လပ်ုေဘာ်ေဆာင်ဘက် မာကု ၊
အာရိတ္တာခု
၊ ေဒမ
၊ လကုာ
တို့သည် သင့် ကုိ ှ တ်ဆက် က၏။ 25 ငါတို့ သခင် ေယ ှု ခရစ် ၏ ေကျးဇူး
ေတာ်သည် သင် တို့၏ စိတ် ဝိညာ ် ှင့်အတူ ှိပါေစသတည်း။ အာမင်။
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ေဟ ဗဲဩဝါဒစာ။
1 ေ ှး လနွေ်လ ပီး ေသာအခါ ပေရာဖက် များအားြဖင့် ဘုိးေဘး တို့အား အထပ်ထပ်
အနည်းနည်းဗျာဒိတ် ေပးေတာ်မူေသာ ဘုရားသခင် သည်၊ ဤ
ေနာက်ဆုံး ကာလ အခါ မိမိသား
ေတာ်အားြဖင့် ငါ တို့အား ဗျာဒိတ် ေပးေတာ်မူ ပီ 2 ထုိသား ေတာ်ကုိ အလံးုစုံ
တို့၏ အေမွခံ သခင် အရာ၌ ခန ့ထ်ား ေတာ်မူ၏။ သား
ေတာ်အားြဖင့် လည်း
ေလာက ဓါတ်တို့ ကုိ တည် ေတာ်မူ၏ 3 ထုိသား ေတာ်သည် ဘုရားသခင်၏ ဘုနး်
ေတာ် ေရာင်ြခည် ှင့် ဇာတိ
အြဖစ်ေတာ်၏ ပုံ
သ ာနြ်ဖစ် ၍၊ တနခုိ်း ှင့်ြပည့်စုံေသာ မိမိ
အမိန ့် ေတာ်အားြဖင့်ခပ်သိမ်း ေသာ အရာတို့ ကုိ မစ
ေတာ်မူေသာသူြဖစ် လျက်၊ ၊ ငါတို့ အြပစ်
များကုိ ကုိယ်ေတာ်တိင်ုအားြဖင့်သုတ်သင် ပယ် ှင်း ပီးလျှင်၊ ြမင့် ေသာအရပ်မှာ
တနခုိ်း အာ ေုဘာ်ေတာ်၏ လက်ျာဘက် ၌
ထုိင် ေတာ်မူ၏ 4 ေကာင်းကင်တမနတိ်ု့ရေသာ ဘွ့ဲနာမထက်
ထူးြမတ် ေသာ ဘွ့ဲနာမ ေတာ်ကုိ ခံရ
သည် ှင့် အညီ၊ ေကာင်းကင်တမန် တို့ ထက် ကီး ြမတ် ေသာ သူ ြဖစ် ေတာ် မူ၏

5အေကာင်းမူကား ၊ သင် သည်ငါ ့သား ြဖစ် ၏။ ယေန ့
ပင်သင့် ကုိ ငါ ြဖစ်ဘွား ေစ ပီဟ၍ူ၎င်း၊ ငါ သည်သူ ၏ အဘ
ြဖစ် မည်၊ သူ
သည်လည်း
ငါ ၏သား ြဖစ် လိမ့်မည်ဟ၍ူ၎င်း၊ အဘယ် မည်ေသာ ေကာင်းကင် တမနကုိ် တစ်ခါ
မျှ မိန ့် ေတာ်မူသနည်း 6တနည်း ကား၊ သားဦး
ကုိ ဤေလာက
သို့
သွင်း ေတာ်မူေသာအခါ ၊ ဘုရားသခင် ၏ ေကာင်းကင်တမန် အေပါင်း တို့သည် ထုိ
သူ
ကုိ ြပပ်ဝပ် ကုိးကွယ်ကေစဟု လာ သတည်း 7တနည်း ကား၊ မိမိ
တမန် တို့ ကုိ ေလ
က့ဲသို့ ၎င်း ၊ မိမိ
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အေစအပါး တို့ ကုိ မီးလျှ ံ က့ဲသို့ ၎င်း၊ ြဖစ် ေစေတာ်မူထ ေသာဟု ေကာင်းကင်တမန်
တို့ ကုိ ရည်ေဆာင်၍ ဆုိ သတည်း 8သား ေတာ်ကုိကား၊ အိုဘုရားသခင် ၊ ကုိယ်ေတာ်
၏ ပလ္လ င် သည် နစိ္စ
ထာဝရပလ္လ င် ြဖစ်ပါ၏။ ကုိယ်ေတာ် ိင်ုငံ သည် တရား သြဖင့် စီရင်ေသာ ိင်ုငံြဖစ်
ပါ၏ 9 ကုိယ်ေတာ်သည် ေြဖာင့်မတ် ြခင်းတရားကုိ ှစ်သက် ၍၊ မတရား
ေသာအမှုကုိ မုနး် ေတာ်မူ၏။ ထုိေကာင့် အိဘုုရားသခင် ၊ ကုိယ်ေတာ် ၏ ဘုရားသခင်
သည် ကုိယ်ေတာ် ၏ အေပါင်းအေဖာ် တို့ထက်
ကုိယ်ေတာ်ကုိ ချးီေြမာက်၍၊ ဝမ်းေြမာက် ြခင်းဆီ ှင့် ဘိသိက် ေပးေတာ်မူ ပီဟု လာ
သတည်း 10တဖန်
ကျမ်းစာလာသည်ကား၊ အိထုာဝရ
ဘုရား၊ ကုိယ်ေတာ် သည် ေ ှးဦးစွာ ၌
ေြမ ကီး ကုိ တည်
ေတာ်မူ ပီ။ မုိဃ်း ေကာင်းကင်သည်လည်း
လက် ေတာ် ှင့် ဖနဆ်င်း ေသာအရာ ြဖစ် ပါ၏ 11 ထုိအရာ တို့သည် ပျက်စီး ြခင်းသို့
ေရာက်ေသာ်လည်း ကုိယ်ေတာ် သည် အ မဲတည် ေတာ်မူ၏။ ထုိအရာ ှိသမျှ တို့သည်
အဝတ် က့ဲသို့ ေဟာင်း မ်ွး ြခင်းသို့ ေရာက်၍ ၊ ကုိယ်ေတာ်သည် ဝတ်လံု ကုိ လိပ် သက့ဲသို့
လိပ် ေတာ်မူသြဖင့်ေြပာင်းလဲ ြခင်း ှ ိ ကေသာ်လည်း 12 ကုိယ်ေတာ် သည် ေြပာင်းလဲ
ေတာ်မမူပါ။ အသက် ေတာ်လည်း
မ ကုန် မဆုံးရပါဟု လာသတည်း 13 ထုိမှတစ်ပါး၊ သင် ၏ရနသူ် တို့ ကုိ သင် ၏ ေြခ
တင်ရာ ငါချ မ ထားမီှတိင်ုေအာင်ငါ ့လက်ျာဘက် ၌
ထုိင် ေန ေလာဟ့၊ု အဘယ် မည်ေသာ ေကာင်းကင် တမနကုိ် တစ်ခါမျှ မိန ့် ေတာ်မူဘူး
သနည်း 14 ေကာင်းကင်တမနမ်ျားတို့ကား၊ ကယ်တင် ေတာ်မူြခင်း ေကျးဇူးကုိ အေမွခံ
လတံ့ ေသာ သူ
တို့ ကုိ ြပ စု
ေစြခင်းငှာ၊ ေစလွှတ် ေတာ်မူေသာ အေစခံ
နဝိံညာ ်
ြဖစ် ကသည် မ ဟတ်ုေလာ။

2
1 ထို့ ေကာင့် ၊ ငါ တို့သည် ကား ရေသာ ေဒသနာေတာ်ကုိ မ
ေမ့ မ ေလျာ့ မည်အေကာင်း၊ စိတ် ှလံးု၌သာ၍ မှတ်မိ စဲွလမ်း ြခင်း ှ ိ ရ က မည်

2 ေကာင်းကင် တမန်များအားြဖင့် ထား ေတာ်မူေသာ ဗျာဒိတ် ေတာ်သည် တည် ၍
ြပစ်မှား လနွက်ျ း ြခင်း အမှု အမျ ိးမျ ိ း တို့သည် ခံထုိက် ေသာ အြပစ် ဒဏ်ကုိ ခံရ
သည်မှနလ်ျှင် ၊ 3အစအဦး ၌ သခင် ဘုရားေဟာ ေတာ်မူ၍ ေဒသနာစကားေတာ်ကုိ
ကား ရေသာသူ တို့သည်၊ ယုံေလာက်ေသာ သက်ေသအားြဖင့် ငါ တို့အား
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ဆင့်ဆုိ၍ ေဟာေြပာေသာ၊ ဤမျှေလာက် ကီးစွာ ေသာ ကယ်တင် ေတာ်မူြခင်းတရား
ကုိ ငါ တို့သည် နား
မ ေထာင် ဘဲ ေနလျှင်၊ အြပစ်ဒဏ် ှင့် အဘယ်သို့ လတ်ွ ကလိမ့်မည် နည်း 4 ထုိ
သက်ေသခံေသာသူတို့ ှင့်အတူဘုရားသခင် သည် နမိိတ် လက္ခဏာ၊ အံ့ဘွယ် ေသာ
အမှုအားြဖင့် ၎င်း၊ ထူးဆနး်ေသာတနခုိ်း အထူးထူး အြပားြပားအားြဖင့်၎င်း၊ သန ့် ှ င်း
ေသာ ဝိညာ ် ေတာ်သည် မိမိ
အလို ေတာ်အတိင်ုး
ေဝငှ ေသာ ဆုေကျးဇူးအားြဖင့်၎င်း သက်ေသခံ ေတာ်မူ ပီ 5 ငါတို့ေြပာဆုိ ေသာ ေနာင်
ကပ်ကမ္ဘာ ကုိ အပ်ုစုိးရေသာအခွင့်ကုိ ေကာင်းကင်တမန် တို့ ၌
အပ်ေပး ေတာ်မူသည်မ ဟတ်ု၊ 6ကျမ်းစာတစ် ချက်၌ တစ် ေယာက်ေသာသူက၊ လူ
သည် အဘယ်သို့ ေသာသူ ြဖစ် ၍ ကုိယ်ေတာ်သည် ေအာက်ေမ့ ေတာ်မူရသနည်း။
လူ
သား သည် အဘယ်သို့ ေသာသူ ြဖစ်၍ အကည့်အ ှု ကလာေတာ်မူရသနည်း 7သူ့ ကုိ
ေကာင်းကင် တမနတိ်ု့ေအာက်၌
အနည်းငယ် ှမ့်ိ ေတာ်မူ ပီ။ သူ
၏ေခါင်းကုိ ဘုနး် အသေရ ှင့် ပတ်ရစ် ေတာ်မူ ပီ။ ဖနဆ်င်းေတာ်မူေသာအရာများကုိ
အပ်ုစုိးေစ၍၊ 8 ခပ်သိမ်း ေသာအရာတို့ ကုိ သူ
၏ေြခ ေအာက် ၌ ချထား ေတာ်မူ ပီဟု သက်ေသခံ သတည်း။ ခပ်သိမ်း ေသာ အရာ
တို့ ကုိ ချထား ေတာ်မူ၏ဟဆုိုေသာ်၊ မချမထား ဘဲ ကျနရ်စ် ေသာအရာတစ်စုံတစ်ခု မျှ
မ ှိရ။ ယခု
မူကား ၊ ခပ်သိမ်း ေသာအရာတို့သည် ချထား လျက် ှိသည်ကုိ ငါတို့ မ
ြမင် ရ ကေသး 9 ေယ ှု သည် ဘုရားသခင် ၏ ေကျးဇူး ေတာ်အားြဖင့်လအူေပါင်း
တို့အတက်ွ ေကာင့် အေသခံ
ရေသာ အခွင့် ှ ိေစြခင်းငှာ ၊ ေကာင်းကင်တမန် တို့ ေအာက် ၌ အနည်းငယ် ှမ့်ိ ပီးမှ၊
အေသ
ခံရေသာေကာင့်
ေခါင်းေတာ်၌ ဘုနး် အသေရ
ပတ်ရစ် လျက် ှိသည်ကုိ ငါတို့ ြမင် က၏ 10အေကာင်းမူကား ၊ များစွာ ေသာ သား
တို့ ကုိ ကယ်တင် ၍၊ ဘုနး် စည်းစိမ်စံစားရာသို့
ပို့ ေဆာင် ေသာ အ ှင် သည်၊ ဒကု္ခ
ေဝဒနာအားြဖင့် စုံလင် ြခင်းသို့ ေရာက် ရမည်အေကာင်း၊ ခပ်သိမ်း ေသာအရာတို့ ကုိ
ဖနဆ်င်း၍ အပ်ုစုိးေတာ်မူေသာဘုရားသည် စီရင်ေတာ်မူအပ်၏ 11 သန ့် ှ င်း ေစတတ်
ေသာသူ ှင့်
သန ့် ှ င်း ေစအပ်ေသာသူ များတို့သည် တစ်ပါးတည်းေသာ ပကတိ ှိ က၏။ ထုိ
ေကာင့် ၊ သန ့် ှ င်းေစတတ်ေသာသူသည် သန ့် ှ င်းေစအပ်ေသာသူ တို့ ကုိ ညီအစ်ကုိ
ဟ၍ူေခါ် ြခင်းငှာ ှက်ေကာက် ေတာ်မ မူ။ ထုိသို့
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ေခါ်ေသာအချက် ဟမူူကား 12 သိတင်း ေတာ်ကုိ အကျွ ်ပ်ု ညီအစ်ကုိ တို့အား အကျွ ်ပ်ု
ကားေြပာ ပါမည်။ ပရိသတ် အလယ် မှာ
ကုိယ်ေတာ် ကုိ ချးီမွမ်း ၍ သီချင်းဆုိပါမည်ဟု လာ သတည်း 13တ ချက်ကား၊ ငါ
သည်ဘုရားသခင် ကုိ
ကုိးစား မည်ဟု လာသတည်း။ တဖန် ကား၊ ငါ မှစ၍ ငါ ့အား ဘုရားသခင် ေပး ေတာ်
မူေသာသူငယ် တို့သည် ှိ က၏ဟု လာသတည်း 14 ထုိသူငယ် တို့သည် အေသွး အသား
ှင့် ဆက်ဆံ ကေသာေကာင့် ၊ ခရစ်ေတာ်သည် အေသခံ
ေတာ်မူေသာအားြဖင့် ၊ ေသ
ြခင်းတရားကုိ အစုိးရ
ေသာ သူတည်းဟေူသာမာရ်နတ် ၏ တနခုိ်းကုိချ ိ းဖ့ဲ ဖျက်ဆီးြခင်းငှာ ၎င်း 15 ေသ
ေဘးကုိေကာက် ၍ တစ်သက်လံးု ကျွန် ခံရ ေသာ သူ
တို့ ကုိ ကယ်လွှတ် ြခင်းငှာ၎င်း ၊ ထုိသူငယ်တို့၏ နည်းတူ အေသွးအသားကုိ ေဆာင်ယူ
ေတာ်မူ၏ 16အေကာင်းမူကား ၊ ခရစ်ေတာ်သည် ေကာင်းကင်တမန် တို့ ကုိ မစ
ေတာ်မူသည်မ ဟတ်ု၊ အာြဗဟံ အမျ ိး
ကုိ မစ ေတာ်မူ၏ 17 ထုိေကာင့် ၊ ခရစ်ေတာ်သည် လူ
တို့၏ အြပစ် ေြဖစရာအေကာင်း ကုိ စီရင်၍၊ ဘုရားသခင် ှင့် စပ်ဆုိင်ေသာအရာ
တို့ ၌ က ုဏာ
ှင့်၎င်း ၊ သစ္စာ
ှင့်၎င်း ြပည့်စုံေသာ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အ ကီးြဖစ် အံ့ေသာငှာ ၊ မိမိညီအစ်ကုိ တို့ ှင့်

လံးုလံးု
တူ ရေသာ အေကာင်း ှိ၏ 18 ထုိသို့ စုံစမ်း ေ ှာင့် ှက်ြခင်းကုိ ကုိယ်ေတာ် တိင်ုခံ၍
ဒကု္ခ
ဆင်းရဲြခင်း၌
ကျင်လည်ေသာေကာင့်၊ စုံစမ်း ေ ှာင့် ှက်ြခင်းအမှု ှင့် ေတွ့ ကံ ေသာသူ တို့ ကုိ မစ
ြခင်းငှာတတ် ိင်ု ေတာ်မူ၏။

3
1 ထုိသို့ ြဖစ်လျှင် ၊ ေကာင်းကင် ဘုံ ှင့်စပ်ဆုိင် ေသာ ေခါ်ဘိတ်ေတာ်မူြခင်းေကျးဇူးကုိ
ခံရေသာသူ၊ သန ့် ှ င်း ေသာ ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ ငါ တို့ဝနခံ် ေသာတမနေ်တာ် ှင့်
ယဇ်ပုေရာဟိတ် မင်းတည်းဟေူသာေယ ှု ၏ အေကာင်းကုိ ေစ့ေစ့ဆင်ြခင် ကေလာ့

2 ေမာေ ှ သည် ဘုရားသခင် ၏ အိမ် ေတာ်တစ် အိမ်လံးု၌
သစ္စာေစာင့်သက့ဲသို့ ၊ ေယ ှုသည် မိမိ
ကုိခန ့ထ်ား ေတာ်မူေသာသူ ၏ အမှုေတာ်၌ သစ္စာေစာင့် ေတာ်မူ၏ 3 အိမ် ကုိေဆာက်
ေသာသူ သည် အိမ် ထက် သာ၍ ကီးေသာအသေရ ှိ သက့ဲသို့ ၊ ေယ ှု သည် ေမာေ ှ
ထက်
သာ၍ ကီးေသာ အသေရ
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ကုိခံထုိက် ေသာသူြဖစ်သည်ဟု ထင်မှတ်စရာအေကာင်း ှ ိ၏ 4 အိမ် မည်သည်ကား၊
တစ်စုံတစ်ေယာက် ေသာသူ ေဆာက် ေသာေကာင့် ြဖစ်၏။ အလံးုစုံ
တို့ ကုိ တည်ေဆာက် ေသာသူ ကား ၊ ဘုရားသခင် ေပတည်း 5 ေမာေ ှ သည်၊ ေနာက်
ေဟာေြပာ လတံေ့သာ အရာ
တို့ ကုိ သက်ေသခံ ြခင်းအလိငုှာ ၊ အေစခံ
က့ဲသို့ အိမ် ေတာ်တစ်အိမ်လံးု ၌
သစ္စာေစာင့် ၏ 6 ခရစ်ေတာ် မူကား ၊ သား
က့ဲသို့ အိမ် ေတာ် ကုိ အပ်ုစုိး ၍ သစ္စာေစာင့် ေတာ် မူ၏။ ငါ တို့သည်ကား၊ ရဲရင့်
ြခင်း၌၎င်း ၊ ေြမာ်လင့် ြခင်း ှင့် စပ်ဆုိင်ေသာဝါကား ဝမ်းေြမာက် ြခင်း၌၎င်း၊ အဆုံး
တိင်ုေအာင်တည်ကည် လျှင်၊ ထုိ
အိမ် ေတာ်ြဖစ် သတည်း 7 ထုိေကာင့် ၊ သန ့် ှ င်း ေသာဝိညာ ် ေတာ် မိန ့် ေတာ်မူ
သည်ကား၊ ယေန ့
တင်ွ သင်တို့သည် ဗျာဒိတ် ေတာ်အသံ ကုိ ကား လျက် ှိသည် ြဖစ်၍၊ 8 ခုိင်မာ ေသာ
စိတ် ှလံးုမ ှိ က ှင့်။ သင် တို့ အဘ များသည် အ ှစ် ေလးဆယ် ပတ်လံးုငါ ့ ကုိ
အနည်းနည်းစုံစမ်း ၍ ၊ 9 ငါ ၏အမှု တို့ ကုိ ြမင် ရေသာ ေတာ
တင်ွ
ငါကုိ့ဆန ့က်ျင်ဘက် ြပ ၍ စုံစမ်း ရာကာလ ၌
ှိသက့ဲသို့ မ ှိေစက ှင့် 10 ထုိ လမူျ ိ း ကုိ ငါရံွ သည်ြဖစ်၍ ၊ သူတို့သည် အစ ် စိတ်

သေဘာ မှားယွင်း တတ်က၏။ ငါ ၏ အေလအ့လာ
တို့ ကုိ နား
မ လည်ကဟု ငါဆုိ ရ၏ 11 ထုိေကာင့်၊ သူတို့သည် ငါ ၏ချမ်းသာ ထဲသို့ မဝင်ရ က
ဟု အမျက်ထွက် ၍ ငါကျနိဆုိ် သည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူချက် ှိသည် ှင့်အညီ 12 ညီအစ်ကုိ
တို့ ၊ သင် တို့သည် အသက် ှင်ေတာ်မူေသာ ဘုရားသခင် ထံ ေတာ်မှ ထွက်သွား ေသာ
အားြဖင့် မယုံ ကည် တတ်၊ ဆုိးညစ် ေသာ စိတ် ှလံးုမ ှိ ေစြခင်းငှာသတိြပ ကေလာ့
13 ဒစု ိုက် ၏ လှည့်ြဖား ြခင်းအားြဖင့်သင် တို့ စိတ် ှလံးုမ ခုိင်မာ ေစြခင်းငှာ ၊ ယေန ့
ဟ၍ူေခါ်ေဝါ် ေသာ အချနိ၊် ေန ့
တိင်ုး အစ ် အချင်းချင်း တစ်ေယာက်ကုိတစ်ေယာက် တိက်ုတနွး် ှ ိးေဆာ် ကေလာ့

14 ငါတို့သည် စိတ်စဲွလမ်း ြခင်းကုိ အစ
ြပ သက့ဲသို့အဆုံး တိင်ုေအာင် တည်ကည် လျှင် ၊ ခရစ်ေတာ် ှင့် ဆက်ဆံ ေသာသူ
ြဖစ်က၏ 15ယေန တ့င်ွ သင်တို့သည် ဗျာဒိတ်ေတာ်အသံ ကုိ ကား လျက် ှိသည်ြဖစ်၍
၊ ဆန ့က်ျင်ဘက် ြပ ရာကာလ၌
ှိသက့ဲသို့ ၊ ခုိင်မာ ေသာ စိတ် ှလံးုမ ှိ က ှင့်ဟု ကျမ်းစာလာသည်အရာမှာ 16 ကား

ပီးမှဆန ့က်ျင်ဘက် ြပ ေသာ သူတို့ကား၊ အဘယ်သူ နည်း၊ ေမာေ ှ ေနာက်သို့ လိက်ု၍
အဲဂုတ္တု
ြပည်မှ
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ထွက်လာ ေသာ သူ
အေပါင်း တို့သည် ထုိသို့ ြပ ကသည် မ ဟတ်ုေလာ 17 အ ှစ် ေလးဆယ် ပတ်လံးု
ှစ်သက် ေတာ် မ မူ ေသာ သူ တို့ ကား၊ အဘယ်သူ နည်း။ ဒစု ိုက် အြပစ် ကုိ ြပ
ေသာေကာင့် ေတာ
၌ လဲ ၍ ေသ
ေသာသူ ပင် မ ဟတ်ုေလာ 18 သင်တို့သည် ငါ၏ချမ်းသာ ထဲသို့ မ ဝင် ရ ကဟု
ကျနိဆုိ် ေတာ်မူေသာ သူ
တို့ကား၊ မယုံကည် ေသာ သူ
မှတစ်ပါး အဘယ်သူနည်း 19 သို့ ြဖစ်၍ ၊ သူတို့သည် မယုံကည် ေသာေကာင့် သာ မ
ဝင် ိင်ု သည်ကုိ ငါတို့ သိြမင် က၏။

4
1 ထို့ ေကာင့် ၊ ဘုရားသခင်၏ ချမ်းသာ ထဲသို့ ဝင် ရေသာအခွင့်ကုိ ေပးေသာ ဂတိ
ေတာ်သည် ငါတို့ ၌ ှိ ရစ် လျက် ှင့်၊ သင် တို့တင်ွ
အချ ိ တို့သည် မ
မီှဘဲေနမည်ကုိ စုိးရိမ် ကကုနအံ့် 2 ငါတို့သည် ဝမ်းေြမာက်စရာသိတင်း ကုိ ထုိသူ
တို့ က့ဲသို့ ကားရက ပီ။ သို့ ရာတင်ွ သူ တို့ ကား ရေသာ တရား
စကားသည်၊ ကား ရေသာသူ တို့အထဲ၌ ယုံကည် ြခင်း ှင့်
မ ေရာေ ှာ ေသာေကာင့် အကျ ိး ကုိမ ေပး 3 ငါတို့ မူကား ၊ ယုံ ကည် ေသာသူ
ြဖစ်၍ဘုရားသခင်၏ ချမ်းသာ ထဲသို့ ဝင် ကရ၏။ ထုိသို့ ှင့်အညီဗျာဒိတ် ေတာ်ကား၊
သူတို့သည် ငါ ၏ချမ်းသာ ထဲသို့ မဝင်ရ ကဟု အမျက်ထွက် ၍
ငါ ကျနိဆုိ် သည်ဟု လာ၏။ ချမ်းသာဟဆုိုေသာ်၊ ကမ္ဘာ
ဦး ကပင် အမှုအရာ တို့ ကုိ ပီးစီး ၍ ငိမ်ဝပ်ေတာ်မူရာ ချမ်းသာဟု ဆုိလိုသတည်း

4 ခုနစ် ရက်ေြမာက်ေသာေနကုိ့ အေကာင်း ြပ ၍ ကျမ်းစာတ ချက်၌ လာသည်ကား၊
ဘုရားသခင် သည် မိမိ
အမှုအရာ အလံးုစုံ တို့ ကုိ ပီးစီး၍
ခုနစ် ရက်ေြမာက်ေသာေန ့၌
ငိမ်ဝပ် စွာေနေတာ်မူ၏ဟု လာ သတည်း 5 ထုိ ကျမ်းစာ၌
တဖန် လာသည်ကား၊ သူတို့သည် ငါ ၏ ချမ်းသာ ထဲသို့ မ ဝင်ရ ကဟလုာသတည်း

6 ထုိေကာင့် ၊ အချ ိ တို့သည် ဝင် ရက၏။ ဝမ်းေြမာက် စရာ သိတင်းကုိ ေ ှ ဦးစွာ
ကားရေသာ သူ
တို့ သည် မယုံကည် ေသာေကာင့်
မ ဝင် ရက ပီ 7တဖနတံ်ု ၊ ယေန ့
တင်ွ သင်တို့သည် ဗျာဒိတ်ေတာ်အသံ ကုိ ကား လျက် ှိသည်ြဖစ်၍ ခုိင်မာ စိတ် ှလံးု
မ
ှိ က ှင့်ဟဆုို သည်ြဖစ်၍ ၊ ဤမျှေလာက် ကာလ ကာ ပီးမှ ၊ ယေန ့
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ဟု ဒါဝိဒ် ကျမ်းစာ၌
လာေသာအခါ၊ တစ်စုံတစ်ခု ေသာ ေနရ့က် ကုိ ေသချာစွာမှတ်သား သတည်း 8 ေယာ
ှု သည် ထုိသူ
တို့ ကုိ ချမ်းသာ ေပးသည် မှန် လျှင် ၊ ထုိေနာက် အြခား ေသာေနရ့က် ကုိ အဘယ်
ဆုိ ဘွယ် ှိသနည်း 9 ထုိေကာင့် ၊ ဘုရားသခင် ၏လူ တို့အဘို့အလိုငှာ ငိမ်ဝပ် ြခင်း
ချမ်းသာတမျ ိးသည် ကျနရ်စ် ေသး၏ 10 ဘုရားသခင် သည် မိမိ
အမှုအရာတို့ ကုိ ပီးစီး၍ ငိမ်ဝပ်စွာ ေနေတာ်မူသည် နည်းတူ ၊ ထုိချမ်းသာ ထဲသို့ ဝင်
ရေသာသူ သည်လည်း
မိမိ အမှုအရာ တို့ ကုိ ပီးစီး၍ ငိမ်ဝပ် စွာေနရ၏ 11 ထို့ ေကာင့်၊ ဣသေရလလတိူု့သည်
မယုံကည် ေသာ စိတ် ှိသြဖင့် လဲ
သက့ဲသို့ ငါတို့သည်မ လဲ၊ ထုိ
ချမ်းသာ ထဲသို့ ဝင် ရမည် အေကာင်း ကိ းစား အားထုတ်ကကုနအံ့် 12 ဘုရားသခင်
၏ ှ တ်ကပတ် တရားေတာ်သည် အသက် ှင်ြခင်း၊ တနခုိ်း ှင့်ြပ ြပင် ြခင်း၊ သနလ်ျက်
တကာ
တို့ထက်
ထက် ြခင်း ှင့် ြပည့်စုံသည်ြဖစ်၍ ၊ အသက် ှင့်
စိတ် ဝိညာ ်ကုိ၎င်း၊ အ ို းဆစ် ှင့်
ြခင်ဆီ ကုိ၎င်း ပုိင်းြခား ထုတ်ချင်းခွင်း တတ်၏။ စိတ် ှလံးုအ ကံအစည် များကုိ
လည်း
သိြမင် တတ်၏ 13 ငါ တို့ ကုိစစ်ေကာ စီရင်ေတာ်မူေသာ သူ
ေ ှ ၌ မ
ထင် ှားေသာ အရာ
တစ်စုံတစ်ခု မျှမ ှိ ၊ ခပ်သိမ်း ေသာအရာတို့သည် အကွယ်အကာ မ ှိဘဲ၊ မျက်ေမှာက်
ေတာ်၌ လှန် ထားလျက် ှိ က၏ 14ယခုမူကား၊ ေကာင်းကင် ဘုံထဲသို့ ကဝင် ေတာ်မူ
ေသာ ယဇ်ပုေရာဟိတ် မင်းအ ကီး တည်းဟေူသာဘုရားသခင် ၏ သား
ေတာ်ေယ ှု သည် ငါတို့ ၌ ယဇ်ပုေရာဟိတ်မင်း ြဖစ် ေတာ်မူေသာေကာင့် ၊ ငါတို့သည်
ဝနခံ် ခ့ဲ ပီးေသာအရာ၌ တည်ကည် ကကုနအံ့် 15 ငါ တို့ယဇ်ပုေရာဟိတ် မင်းသည် ငါ
တို့ ခံရ ေသာ ဆင်းရဲ ဒကု္ခများေကာင့်
မ ကင်နာ ိင်ု ေသာသူမ ဟတ်ု။ ငါတို့ ခံရသည်နည်းတူ ၊ အမျ ိးမျ ိ း ေသာ စုံစမ်း
ေ ှာင့် ှက် ြခင်းတို့ ကုိ ခံဘူးေသာသူ ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ သို့ ရာတင်ွ ၊ ဒစု ိုက် အြပစ် ှင့်
ကင်းလတ်ွ ေတာ်မူ၏ 16 ထို့ ေကာင့် ၊ ငါတို့သည် သနား
ြခင်းက ုဏာကုိ၎င်း ၊ ေတာ်ေလျာ် ေသာမစ ြခင်း ေကျးဇူး ေတာ်ကုိ၎င်း ခံရ
မည်အေကာင်း ၊ ရဲရင့် ေသာစိတ် ှင့်
ေကျးဇူး ပလ္လ င် ေတာ်သို့ တိးုဝင် ချ ်းကပ်ကကုနအံ်။့
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5
1လူတို့ တင်ွ ေရွးေကာက်ေသာ ယဇ်ပုေရာဟိတ် မင်း မည်သည်ကား ၊ ပူေဇာ် သက္
ကာကုိ၎င်း ၊ အြပစ် ေြဖ ရာ ယဇ် ကုိ၎င်း ပူေဇာ် ၍၊ လတိူု့
အတက်ွ
ဘုရား ဝတ်ြပ ေစြခင်းငှာခန ့ထ်ား ေတာ်မူေသာသူြဖစ်၏ 2 သူ သည် ကုိယ်တိင်ု မ်ွးရိ
အားနည်းြခင်း ှ ိသည်ြဖစ်၍၊ မုိက် ေသာသူ၊ မှားယွင်း ေသာသူတို့ ကုိ သည်းခံ ြခင်းငှာ
တတ် ိင်ု ၏ 3 ထုိ အေကာင်း ေကာင့်လည်း ၊ လူ
များအြပစ် ှင့် မိမိ
အြပစ် ကုိ ေြဖြခင်းငှာပူေဇာ် ရ၏ 4 ဘုရားသခင် သည် အာ ုန် ကုိေခါ်ေတာ်မူသက့ဲသို့
ေခါ် ေတာ်မူေသာသူမှတစ်ပါး၊ အဘယ်သူ မျှ ထုိအရာ
ြမတ်ကုိ မ
သိမ်း မယူရ 5 ထုိနည်းတူ ၊ ခရစ်ေတာ် သည် ယဇ်ပုေရာဟိတ် မင်းအရာ၌
မိမိ ကုိ မိမိချးီေြမာက် သည်မ ဟတ်ု။ သင်
သည် ငါ ့သား ြဖစ် ၏။ ယေန ့
ပင် သင့် ကုိ ငါ ြဖစ်ဘွား ေစ ပီဟု မိန ့် ေတာ်မူေသာသူသည် ခရစ်ေတာ်ကုိ ချးီေြမာက်
ေတာ်မူ၏ 6 ထုိသို့ ှင့်အညီကျမ်းစာတ ချက်လာ သည်ကား၊ သင် သည် ေမလခိေဇဒက်
နည်းတူ ထာဝရ ယဇ် ပုေရာဟိတ်ြဖစ်သည်ဟု လာသတည်း 7 ထုိခရစ်ေတာ် သည် လူ
ဇာတိအြဖစ်၌
ေနစ ်ကာလ ၊ ေသ
ြခင်းမှ
ကယ်လွှတ် ိင်ု ေတာ်မူေသာသူ ကုိ၊ ကီးစွာ ေသာ ေကးေကာ် ြခင်း၊ မျက်ရည် ကျ
ြခင်း ှင့်
ဆုေတာင်း ပဌနာြပ သြဖင့်၊ ေကာက်ရံွ ရာအမှု၌
ချမ်းသာ ရသည်ြဖစ်၍၊ 8 ဘုရားသခင်၏ သား
ေတာ်မှန် ေသာ်လည်း ၊ ဆင်းရဲ ဒကု္ခကုိ ခံေသာအားြဖင့် နားေထာင် ြခင်း အကျ ိး
အေကာင်းကုိ သင် ေတာ်မူ၏ 9 ထုိသို့ စုံလင် ြခင်းသို့ ေရာက် ပီးမှ ၊ ယုံ ကည်နားေထာင်
ေသာ သူ
အေပါင်း တို့အား ထာဝရ
ကယ်တင် ြခင်း ေကျးဇူးကုိ ြပ ေသာသူြဖစ် ေတာ်မူ၍ 10 ေမလခိေဇဒက် က့ဲသို့
ေသာယဇ်ပုေရာဟိတ် မင်းဟု ဘုရားသခင် သမုတ် ေတာ်မူြခင်းကုိ ခံရ၏ 11 ထုိေမလခိ
ေဇဒက် ၏အေကာင်း ကုိ ငါ တို့ ေြပာ စရာစကား အများ ှ ိ၏။ သို့ ေသာ်လည်း၊ သင်
တို့သည် ဉာဏ် နု ့ေ်သာေကာင့်
အေြပာ ခက်လှ၏ 12သင်တို့သည် ကာလ
ကာေသာေကာင့်
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ဆရာ အြဖစ် သို့ ေရာက် သင့်ေသာ်လည်း ၊ ဘုရားသခင် ၏ ဗျာဒိတ် ေတာ်၌ ေ ှ
ဦးစွာ သင်ရေသာတရား တိုု့ ကုိ သူတစ်ပါးထံ၌တဖန် သင် ရေသာ အေကာင်း ှိ သည်
ြဖစ်၍၊ ေကခဲ ေသာအစာ ကုိ မ
သုံးေဆာင်၊ ို့
ကုိသာ သုံးေဆာင် ရေသာသူြဖစ် က၏ 13 ို့ ကုိသာသုံးေဆာင် ေသာသူ မည်သည်
ကား၊ သူငယ် ြဖစ် ေသာေကာင့်
ေြဖာင့်မတ် ြခင်းတရား ၌ ေလလ့ာ ြခင်းမ ှိ 14 ေကာင်းကျ ိး မ ေကာင်းကျ ိး ကုိ
ပုိင်းြခား ၍ သိ ိင်ုေသာဉာဏ်ေပးတတ်ေသာ၊ အကားအြမင် အေတွ့အစမ်း များေသာ
သူတည်းဟေူသာ၊ စုံလင် ေသာ အရွယ် ှိေသာ သူတို့ မူကား
၊ ေကခဲ ေသာ အစာ
အာဟာရကုိ သုံးေဆာင် ရက၏။

6
1 ထုိေကာင့် ၊ ေသ
ြခင်း ှင့်စပ်ဆုိင်ေသာ အကျင့် ကုိ ေနာင်တရ ြခင်း၊ ဘုရားသခင် ကုိ ယုံကည် ြခင်း၊
ဗတ္တိဇံ
တရားကုိသွနသ်င် ြခင်း၊ လက် ကုိတင် ြခင်း၊ ေသ
လနွေ်သာ သူတို့၏ထေြမာက် ြခင်း၊ ထာဝရ
စီရင်
ဆုံးြဖတ်ြခင်းတည်းဟေူသာမူလ အြမစ်ကုိ ငါတို့သည် ြပန် ၍ မ
တည် ဘဲ၊ 2 ခရစ်ေတာ် ၏ဘာသာ၌
အစအဦး ြဖစ် ေသာ အေကာင်း အရာတို့ ကုိထား ၍၊ စုံလင် ေသာအြဖစ်သို့
တက် ကကုနအံ့် 3 ဘုရားသခင် အခွင့် ေပးေတာ်မူလျှင် ၊ ငါတို့သည် ထုိသို့
ြပ က မည် 4အလင်းသို့တစ်ခါ ေရာက်၍
ေကာင်းကင် ဆုေကျးဇူး ကုိ ြမည်းစမ်း ြခင်း၊ သန ့် ှ င်း ေသာ ဝိညာ ် ေတာ် ကုိခံယူ
ြခင်း၊ 5 ဘုရားသခင် ၏ ေကာင်းြမတ် ေသာ တရား
စကားကုိ၎င်း ၊ ေနာင် ကပ် ကာလ၏ တနခုိ်း များကုိ၎င်း ၊ ြမည်းစမ်း ြခင်း ှ ိ ပီး
မှ၊ 6 ေရွ ေလျာ့ေဖာက်ြပန်ေသာသူတို့သည်၊ မိမိတို့တင်ွ ဘုရားသခင် ၏သား ေတာ်ကုိ
လက်ဝါးကပ်တိင်ု မှာ ကွပ်မျက်၍ အသေရေတာ်ကုိ ှုတ်ချ ေသာသူြဖစ်ေသာေကာင့်၊
ေနာက် တဖနေ်နာင်တရ အံေ့သာငှာ အသစ်
ြပ ြပင်ြခင်းသို့ မ ေရာက် ိင်ု က 7 ဥပမာကား၊ အကင်ေြမ သည် မိမိ
အေပါ်သို့ အဖနဖ်န် ကျ ေသာ မုိဃ်းေရ ကုိေသာက် ၍၊ လပ်ု ေသာ သူ
သုံး ဘို့ ဟင်းသီး ဟင်းရွက် ကုိ ြဖစ် ေစတတ်၏။ ထုိေြမ သည်ဘုရားသခင် ၏
ေကာင်း ကီး မဂင်္လာကုိခံ တတ်၏ 8 အကင်ေြမသည် ဆူးပင် အမျ ိးမျ ိ းကုိ ြဖစ် ေစ
တတ်၏။ ထုိေြမသည် ြပ စုြခင်းကုိမခံထုိက်။ ကျနိ် ြခင်းကုိ ခံရေသာ အချနိန်းီ သည်
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ြဖစ်၍၊ ေနာက်ဆုံး ၌ မီး ှု ိ ြခင်းသို့ ေရာက်တတ်၏ 9 ထုိသို့ ေြပာ ေသာ်လည်း ၊ ချစ်သူ
တို့ ၊ သင်တို့သည် ကယ်တင် ြခင်း ှင့် ယှ ်ေသာအရာ၊ သာ၍
ေကာင်းေသာအရာ တို့ ှင့် ဆုိင် သည် ကုိ၊ ငါ တို့သည် သေဘာကျ လျက် ှိ က၏

10အေကာင်းမူကား ၊ သင်တို့သည် သန ့် ှ င်း သူတို့ ကုိ အထက်က လပ်ုေကျွး သည်သာ
မက၊ ယခုပင်လပ်ုေကျွး ြခင်းအမှုကုိ၎င်း၊ ထုိသို့ ြပ ေသာအားြဖင့န်ာမ ေတာ်ကုိေထာက်၍
ြပ ေသာေမတ္တ ာ ကုိ၎င်း၊ ဘုရားသခင် သည် ေမ့ေလျာ့ သည်တိင်ုေအာင်အဓမ္မ အမှုကုိ
ြပ ေတာ်မူသည်မ ဟတ်ု 11သင် တို့ ှ ိသမျှ သည် ပျင်းရိ ြခင်း ှင့် ကင်းလတ်ွ ၍၊ ယုံကည်
ြခင်း ှင့်
သည်းခံ ြခင်းအားြဖင့် ဂတိ ေတာ် တို့ ကုိ အေမွခံ ရေသာသူ တို့ နည်းတူကျင့် ိင်ု
မည်အေကာင်း 12 ထုိသို့ ေသာလံု့လ ဝိရိယကုိ ထုတ် ၍၊ အဆုံး
တိင်ုေအာင် ယုံမှား ြခင်း ှင့က်င်းေသာ ေြမာ်လင့် ြခင်း ှင့် ြပည့်စုံေစြခင်းငှာ ငါတို့သည်
အလို ှ ိ က၏ 13 ဘုရားသခင် သည် အာြဗဟံ ၌
ဂတိ ထားေတာ်မူေသာအခါ၊ ကုိယ်ေတာ်ထက်သာ၍ ကီးြမတ် ေသာသူကုိ တိင်ုတည်
၍ ကျနိဆုိ်ရန် မ
ှိ ေသာေကာင့် ၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိ တိင်ုတည် ၍ 14 ငါသည်သင့် အား အစ ်အ မဲေကာင်း

ကီး ေပးမည်။ သင့် ကုိ အစ ်အ မဲပွားများ ေစမည်ဟု ကျနိဆုိ် ေတာ်မူ၏ 15 ထုိသို့ ှင့်
အညီအာြဗဟံသည် သည်းခံ လျက် ေစာင့်ေန ပီးမှ ၊ ဂတိ
ေတာ်ကုိဝင်စား ေလ၏ 16လူ တို့သည် မိမိထက် ကီးြမတ် ေသာသူ ကုိ တိင်ုတည် ၍
ကျနိဆုိ်ေလ့ ှ ိ က၏။ မဲြမံ ေစတတ်ေသာ အကျနိ် သည် ြငင်းခုံ ြခင်း ှ ိသမျှ ကုိ ေြဖ
တတ်၏ 17 ထုိေကာင့်၊ ဂတိ
ေတာ်ကုိ အေမွခံ ရေသာသူတို့သည်၊ ဘုရားသခင် ၏အ ကံအစည် ေတာ်မ ေဖာက်ြပန်
ိင်ု ေ ကာင်းကုိ အတပ် သိေစြခင်းငှာ၊ ဘုရားသခင်သည် အကျနိ် အားြဖင့်အာမခံ ေတာ်
မူ၏ 18အေကာင်းမူကား ၊ ဘုရားသခင် သည် မုသာ
မ သုံး ိင်ုေသာ အရာတည်းဟေူသာမ ေဖာက်ြပနမ်ေြပာင်းလဲ ိင်ုေသာ အရာ
ှစ် ပါးကုိ အမီှြပ ၍၊ ကုိယ် ေ ှ ၌ထားေသာ ေြမာ်လင့် ရာကုိ ခုိလှုံ ြခင်းငှာေြပး ေသာ

ငါတို့သည် သက်သာ အား ကီး ကမည်အေကာင်းတည်း 19 ထုိေြမာ်လင့် ြခင်းမူကား၊
ကုလားကာ
အတင်ွး ၌ ချ ၍ မဲြမံ ခုိင်ခ့ံ ေသာ စိတ် ှလံးု၏ေကျာက်ဆူး က့ဲသို့ ငါတို့ ၌ ှိ သတည်း

20 ေမလခိေဇဒက် နည်းတူ ထာဝရ ယဇ်ပုေရာဟိတ် မင်း ြဖစ် ေသာ ေယ ှု သည်၊ ငါ
တို့အတက်ွ ၊ ထုိအတင်ွး အရပ်ထဲသို့ ေ ှ ေဆာင် ၍ ဝင် ေသာသူြဖစ်ေတာ်မူ၏။

7
1 မင်း ကီး များကုိ လပ်ု ကံ ရာမှ
ြပနလ်ာ ေသာ အာြဗဟံ ကုိ ခရီးဦး ကိ ြပ ၍ ေကာင်း ကီး ေပး ပီးလျှင် ၊ 2အာြဗဟံ
လှူ ေသာလက်ရဥစ္စာ ှ ိသမျှ ကုိ ဆယ်ဘို့တဘို့ ခံယူေသာ ထုိ ှာလင် မင်း ကီး တည်း
ဟေူသာအြမင့်ဆုံး ေသာ ဘုရားသခင် ၏ ယဇ် ပုေရာဟိတ်ေမလခိေဇဒက် သည်၊ နာမ
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ရင်းအနက် အားြဖင့်တရား မင်း ၊ ထုိမှတစ်ပါး၊ ငိမ်သက် ြခင်းမင်း ဟုဆုိလို ေသာ ှာ
လင် မင်း
ြဖစ် လျက်၊ 3အဘ မ ှိ၊ အမိ
မ ှိ၊ ေ ှး မျ ိ းစ ်မ ှိ၊ အသက်
အပုိင်းအြခားမ ှိဘဲ၊ ဘုရားသခင် ၏ သား
ေတာ် ှင့် တူ
၍၊ ယဇ် ပုေရာဟိတ်အရာ၌
အစ ်အ မဲ တည် ၏ 4အမျ ိး၏အဘ အာြဗဟံ သည်၊ လက်ရ ဥစ္စာများကုိ ဆယ်ဘို့
တဘို့ လှူ ၍ အလှူခံေသာထုိ မင်း သည် အဘယ်မျှေလာက် ကီးြမတ်သည်ကုိ ဆင်ြခင်
ကေလာ့ 5ယဇ် ပုေရာဟိတ်အရာကုိခံ ေသာ ေလဝိ
သား တို့သည် အာြဗဟံ အမျ ိး ြဖစ်ေသာသူတည်းဟေူသာ၊ မိမိ
တို့ ညီအစ်ကုိ များလက်မှ ပညတ် တရားအတိင်ုး
ဆယ်ဘို့တဘို့ ကုိ ခံရေသာ အခွင့် ှ ိ က၏ 6 သူ တို့ အမျ ိး မ ဟတ်ုေသာ ထုိမင်း
မူကား ၊ အာြဗဟံ ၏ လက်မှ
ဆယ်ဘို့တစ်ဘို့ ကုိ ခံေလ၏။ ဂတိ
ေတာ်တို့ ကုိခံရ ေသာ သူ
ကုိလည်း ေကာင်းချးီ ေပးေလ၏ 7 ကီး ေသာသူသည် ငယ် ေသာသူကုိ ေကာင်း ကီး
ေပးတတ်သည်ကုိ ြငင်းခုံ ဘွယ်မ ှိ 8 ထုိမှတစ်ပါး ၊ ေသ
တတ်ေသာသူ တို့သည် ယခုအခါ ဆယ်ဘို့တစ်ဘို့ ကုိ ခံ
ေလ့ ှ ိ၏။ ထုိအခါမူကား
အသက် ှင် သည်ဟု သက်ေသခံ ြခင်းကုိ ရေသာသူသည် ဆယ်ဘို့တစ်ဘို့ ကုိခံရ၏

9 ထုိမှတစ်ပါး ၊ ဆယ်ဘို့တဘို့ ကုိခံ တတ်ေသာ ေလဝိ
သည် အာြဗဟံ အားြဖင့် ဆယ်ဘို့တဘို့ ကုိ ေပး ပီဟု ဆုိ
စရာ အခွင့် ှ ိ၏ 10 အေကာင်းမူကား ၊ ေမလခိေဇဒက် သည် အာြဗဟံ ကုိေတွ့
ေသာအခါ ၊ ေလဝိသည် မိမိအဘ
၏ ကုိယ် ၌ ှိ သတည်း 11တနည်းကား၊ ေလဝိ
မှဆင်းသက်ေသာ ယဇ် ပုေရာဟိတ်အမျ ိး ှင့် စပ်ဆုိင်လျက်လူ များတို့သည် ပညတ်
တရားေတာ်ကုိ ခံ ကေသာေကာင့် ၊ ထုိအမျ ိးအားြဖင့် စုံလင် ြခင်းသို့ ေရာက် ိင်ုသည်
မှန် လျှင် ၊ အြခား
ေသာ ယဇ် ပုေရာဟိတ်သည်၊ အာ ုန် နည်းတူ မ ေခါ်ေဝါ် ဘဲ၊ ေမလခိေဇဒက် နည်းတူ
ေပါ်ထွနး် စရာအေကာင်း အဘယ်သို့ ှ ိ ေသး သနည်း 12ယဇ် ပုေရာဟိတ်အမျ ိးသည်
ေြပာင်းလဲ လျှင်၊ ပညတ် တရားသည် မေြပာင်းလဲ ဘဲမေန ိင်ုရာ 13 ထုိ ဗျာဒိတ်ေတာ်ကုိ
ခံရေသာသူ
သည်၊ ယဇ်ပလ္လ င် ဝတ် ကုိ တစ် ေယာက်မျှမြပ ရေသာအမျ ိး ှင့်
စပ်ဆုိင် ေပ၏ 14အေကာင်းမူကား ၊ ငါ တို့သခင် သည် ယုဒ
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အမျ ိးထဲ၌ ေပါ်ထွနး် သည်ဟု ထင် ှား လျက် ှိ၏။ ထုိ
အမျ ိး
သည် ယဇ် ပုေရာဟိတ်အရာ ှင့် စပ်ဆုိင် သည်ဟု ေမာေ ှ သည် တစ်ခွနး်ကုိ မျှမေြပာ

15 ထုိမှတစ်ပါး ၊ ေမလခိေဇဒက် နည်းတူ အြခား ေသာ ယဇ် ပုေရာဟိတ်သည် ေပါ်ထွနး်
သည်မှနလ်ျှင်၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ်အမျ ိး ေြပာင်းလဲ ပီဟု သာ၍
ထင် ှား ၏ 16 ထုိယဇ် ပုေရာဟိတ်သည် ကုိယ်ခ ္ဓာ ှင့် စပ်ဆုိင် ေသာ တရား
အတိင်ုး ခန ့ထ်ား လျက် ှိသည်မ ဟတ်ု။ ထာဝရ
အသက် ၏တနခုိ်း အာ ေုဘာ်အတိင်ုး ခန ့ထ်ားလျက် ှိသတည်း 17အေကာင်းမူကား
၊ သင် သည် ေမလခိေဇဒက် နည်းတူ ၊ ထာဝရ
ယဇ် ပုေရာဟိတ်ြဖစ်သည်ဟု သက်ေသခံ ေတာ်မူသတည်း 18 ပညတ် တရားသည်
အဘယ်သူ ကုိမျှ စုံလင် ြခင်းသို့
မပို့ ိင်ုသည် ြဖစ်၍ 19 ေ ှး ပညတ် တရားေဟာင်းသည်၊ အား
မ ှိ၊ အကျ ိး ကုိမေပး ိင်ုေသာေကာင့် ၊ ပယ် ှင်း ြခင်းသို့
ေရာက်
ရ၏။ သို့ ေသာ်လည်း ၊ သာ၍
ြမတ်ေသာ ေြမာ်လင့် ြခင်းအခွင့်သည် ေနရာကျ၏။ ထုိေြမာ်လင့် ြခင်းအားြဖင့် ငါ
တို့သည် ဘုရားသခင့် အထံေတာ်သို့ တိးုဝင် ချ ်းကပ်ရ က၏ 20 ထုိသူ တို့သည် အ
ကျနိ် ေတာ်မ ှိဘဲယဇ် ပုေရာဟိတ်အရာကုိ ရ က၏ 21 ေယ ှုမူကား၊ အကျနိ် ေတာ်မ ှိ
ဘဲ ယဇ်ပုေရာဟိတ်အရာကုိမရ၊ ထာဝရ
ဘုရားက၊ သင် သည် ေမလခိေဇဒက်နည်းတူထာဝရ ယဇ် ပုေရာဟိတ်ြဖစ်သည်ဟု
ကျနိဆုိ်၍၊ ေနာက်တဖန်စိတ် ေြပာင်းလဲြခင်း ှ ိ ေတာ် မ မူသည် ှင့်အညီ၊ ေယ ှုသည်
အကျနိ်ေတာ်ကုိ ခံ၍ ယဇ်ပုေရာဟိတ်အရာကုိ ရသည်အတိင်ုး၊ 22 သာ၍ ြမတ်ေသာ
ပဋိညာ ် တရား၏ အာမခံ
ြဖစ် ၏ 23 ထုိသူ တို့သည်လည်း
ေသ ရေသာေကာင့်
အစ ် မ တည် ိင်ုသည် ြဖစ်၍အများ ှ ိ ရ က၏ 24 ေယ ှု မူကား ၊ နစိ္စ
ထာဝရတည် ေသာေကာင့်
မ ေြပာင်းမလဲေသာ ယဇ် ပုေရာဟိတ်အရာ၌ ခန ့ထ်ားလျက် ှိ၏ 25 ထုိေကာင့် ၊
အကင်သူတို့သည် ေယ ှု အားြဖင့် ဘုရားသခင့် အထံေတာ်သို့ ချ ်းကပ် က၏၊ ထုိ
သူ
တို့၏ အမှုကုိ ကုိယ်ေတာ်သည် ေစာင့် လျက်၊ ကာလအစ ်
အသက် ှင် ေသာေကာင့် ၊ သူ တို့ ကုိ အစ ် ကယ်တင် ြခင်း ငှာ တတ် ိင်ု ေတာ်
မူ၏ 26 ထုိသို့ ေသာယဇ်ပုေရာဟိတ် မင်းသည် သန ့် ှ င်း စင် ကယ်၍ အညစ်အေကး
ှင့် ကင်းလတ်ွလျက် အြပစ် ှိေသာ သူတို့ ှင့် မ ဆက်ဆံ၊ ေကာင်းကင် သားအေပါင်း
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တို့ ထက် ြမင့်ြမတ် ေသာသူြဖစ် ၍၊ ငါ တို့ ှင့် ေတာ် သင့်ေတာ်မူ၏ 27 အြခားေသာ
ယဇ်ပုေရာဟိတ် မင်းတို့သည် ကုိယ် အြပစ် ေကာင့် ၎င်း၊ လူ
များအြပစ်ေကာင့်၎င်း၊ ေနတိ့င်ုး ယဇ် ပူေဇာ် ရသက့ဲသို့ ၊ ထုိသခင် သည် ယဇ်ပူေဇာ်
စရာအေကာင်း မ ှိ၊ အဘယ်ေကာင့်နည်းဟမူူကား၊ မိမိ
ကုိယ်ကုိတစ်ခါ တည်း ယဇ် ပူေဇာ်၍ ထုိအမှုကုိ ပီးစီး ေတာ်မူ ပီ 28 ပညတ် တရား
သည် အြပစ် ှိ ေသာသူ တို့ ကုိ ယဇ်ပုေရာဟိတ် အရာ၌ ခန ့ထ်ား ၏။ ပညတ်တရား
ေနာက် ၌ ကျနိဆုိ် ေတာ်မူေသာ ဗျာဒိတ် ေတာ်မူကား ၊ အစ ်အ မဲ စုံလင် ြခင်းသို့ ေရာက်
ေသာ သား
ေတာ်ကုိ ခန ့ထ်ား သတည်း။

8
1ယခု ဆုိ ခ့ဲ ပီး ေသာ အေကာင်း အရာတို့၏ အချ ပ်အြခာ ဟမူူကား၊ ထုိသို့ ေသာ
ယဇ်ပုေရာဟိတ် မင်းသည် ငါတို့ ၌ ှိ ၏။ ေကာင်းကင် ဘုံ၌
တနခုိ်း အာ ေုဘာ်ေတာ်၏ ပလ္လ င် လက်ျာဘက် မှာ
ထုိင် ေနေတာ်မူ၏ 2လူ မ ေဆာက်ဘဲ ထာဝရ
ဘုရား ေဆာက် ေတာ်မူေသာ တဲ
ေတာ်စစ် တည်းဟေူသာ၊ သန ့် ှ င်း ရာဌာန၌ ဘုရား ဝတ်ကုိြပ ေသာသူြဖစ်ေတာ်မူ၏

3ယဇ်ပုေရာဟိတ် မင်းမည်သည်ကား၊ ပူေဇာ် သက္ကာ ှင့်
ယဇ် ကုိပူေဇာ် ေစြခင်းငှာခန ့ထ်ား လျက် ှိသည် ြဖစ်၍၊ ငါတို့ ယဇ်ပုေရာဟိတ်မင်း
သည်လည်း
ပူေဇာ် စရာယဇ်တစ်စုံတစ်ခု ှိ ရ၏ 4 ပညတ် တရားအတိင်ုး
ပူေဇာ် သက္ကာကုိ ဆက်ကပ် ေသာ ယဇ် ပုေရာဟိတ်များ ှ ိ ကသည်ြဖစ်၍၊ ထုိ
သခင်သည် ေြမ ကီး ေပါ်မှာ ှ ိ ေနလျှင်
ယဇ် ပုေရာဟိတ်မ လပ်ု ရ 5 ေမာေ ှ သည် တဲ
ေတာ်ကုိ ေဆာက်လပ်ု အံ့ေသာအခါ၊ ေတာင် ေပါ်မှာ သင့် အားြပ ခ့ဲ ပီးေသာပုံ ှင့်
ညီေလျာ် စွာ အလံးုစုံ
တို့ ကုိ လပ်ု ြခင်းငှာသတိြပ ရမည်ဟု ဗျာဒိတ် ေတာ်ကုိ ခံရသည်ြဖစ်၍၊ ထုိယဇ်
ပုေရာဟိတ်တို့သည် ေကာင်းကင် အရာတို့၏ ပုံပမာ
အရိပ် ှင့်သာဆုိင်လျက် ဝတ် ကုိြပ ေနက၏ 6 ထုိမှတစ်ပါး ၊ ေယ ှုသည် သာ၍
ြမတ်ေသာ ဂတိ
ေတာ်တို့ ၌ တည် ေသာ၊ သာ၍
ြမတ်ေသာ ပဋိညာ ်
တရား၏ အာမခံ
ြဖစ်သည် ှင့အ်ညီ၊ သာ၍ြမတ် ေသာ ဝတ်ြပ ြခင်း အခွင့်အရာကုိ ရေတာ်မူ ၏ 7 ပဌမ
ပဋိညာ ် တရားသည်၊ အြပစ်တင် ခွင့်မ ှ ိသည်မှနလ်ျှင် ၊ ဒတိုယ
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ပဋိညာ ်တရား တည် ရေသာ အခွင့်ကုိ အဘယ်ေကာင့် ှာ ရသနည်း 8 ပဌမပဋိညာ ်
တရားကုိ ထာဝရ
ဘုရားသည် အြပစ်တင် ၍
မိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ 9 ငါ သည် ဤလမူျ ိး ၏ ဘုိးေဘး
တို့ ကုိလက် ဆဲွ ၍ အဲဂုတ္တု
ြပည် မှ
ေဆာင်သွား ေသာအခါ၊ သူတို့ ၌ ငါေပး
ေသာ ပဋိညာ ် တရား ှင့် ြခားနား ေသာ ပဋိညာ ် တရားသစ် ကုိ ဣသေရလ
အမျ ိးသား ၊ ယုဒ
အမျ ိးသား တို့ ၌
ငါေပးေသာအချနိ် ကာလေရာက် လိမ့်မည်။ အရင် ငါ ေပးဘူးေသာ ပဋိညာ ် တရား၌
သူ တို့သည် မ
တည် က၊ ငါ သည်လည်း သူ
တို့ ကုိ မ ကည့် ှုမြပ စုဘဲေန၏ 10 ေနာင် ကာလ အခါ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့ ၌
ငါေပး အံေ့သာ ပဋိညာ ် တရားဟမူူကား၊ ငါထာဝရ
ဘုရားသည် ငါ ့ ပညတ် တို့ ကုိ သူ
တို့ စိတ် ဝိညာ ်ထဲသို့ သွင်း မည်။ သူ
တို့ ှလံးု ေပါ်မှာ ေရး ထားမည်။ ငါသည် သူ
တို့၏ ဘုရား
ြဖစ် မည်။ သူ
တို့သည်လည်း ငါ ၏လူ ြဖစ် ကလိမ့်မည် 11 ထုိသူတို့က၊ ထာဝရဘုရား
ကုိ သိ
ေလာဟ့၊ု အမျ ိးသား ချင်း၊ ညီအစ်ကုိ အချင်းချင်း တစ်ေယာက်ကုိတစ်ေယာက် ဆုံးမ
ဩဝါဒမ ေပးရက၊ အေကာင်းမူကား ၊ အငယ်ဆုံး ေသာသူမှစ၍ အ ကီးဆုံး ေသာ
သူတိင်ုေအာင် ထုိသူ အေပါင်း တို့သည် ငါ ့ ကုိသိ ကလိမ့်မည် 12 ထုိအခါငါသည် သူ
တို့အြပစ် များကုိ သည်းခံ မည်။ သူ
တို့ ြပစ်မှား ြခင်း၊ လနွက်ျ းြခင်းများကုိ မ
ေအာက်ေမ့ ဘဲေနမည်ဟု ထာဝရ
ဘုရား မိန ့် ေတာ်မူ၏ 13 ပဋိညာ ်တရားသစ် ဟ၍ူမိန ့် ေတာ်မူသည်တင်ွ
ပဌမ ပဋိညာ ်တရားကုိ ေဟာင်း ေစေတာ်မူ၏။ ေရွ ေလျာ့ ၍ ေဟာင်း ေသာအရာ
မည်သည်ကား၊ ကွယ်ေပျာက် ြခင်း သို့ ေရာက်လနုးီ သတည်း။

9
1တနည်း ကား၊ ပဌမ
ပဋိညာ ်တရားသည် ဝတ်ြပ ရာစီရင်ချက် ှင့်၎င်း ၊ ေလာကီ
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သန ့် ှ င်း ရာ ဌာနေတာ် ှင့်၎င်း စပ်ဆုိင် ၏ 2 အဘယ်သို့ နည်းဟူမူကား၊ ဟဂျာ ဟု
ေခါ်ေဝါ် ေသာ ပဌမ
တဲ ေတာ်သည်၊ ဆီမီးခုံ
၊ စားပဲွ ၊ ေ ှ ေတာ်မုန ့် ှင့် ြပင်ဆင် လျက် ှိ၏ 3 ဒတိုယ ကုလားကာ အတင်ွး၌၊ ဟ
ဂျာဟဂျ န် ဟု ေခါ်ေဝါ် ေသာ တဲ ေတာ် ှိ၏ 4 ထုိတဲေတာ်၌ ေရွှလင်ပနး် ှင့် ေရွှ ြဖင့်မွမ်းမံ
ေသာ ပဋိညာ ် တရားေသတ္တ ာ ှိ၏။ ထုိ
ေသတ္တ ာ၌
မနန္ ကုိထား ေသာေရွှ အိးု ၊ အပွင့်ပွင့် ေသာ အာ ုန် ၏ လံှတံ ၊ ပဋိညာ ် တရားကုိ
ေရးထားေသာ ေကျာက် ြပားတို့ သည် ှိ က၏ 5 ထုိေသတ္တ ာ ေပါ်မှာ ဘုနး် ကီး ေသာ
ေခ ုဗိမ် တို့သည် အြပစ် ေြဖရာပလ္လ င်ကုိ လွှမ်းမုိး လျက် ှိ က၏။ ထုိ
အရာများကုိ ယခု
ေသချာ စွာ ေြပာ စရာအေကာင်း
မ ှိ 6 ထုိသို့ ခပ်သိမ်း ေသာအရာတို့သည် ြပင်ဆင် လျက် ှိ ေသာအခါ၊ ယဇ်
ပုေရာဟိတ်တို့သည် ဝတ်ြပ ၍ ပဌမ
တဲ ေတာ်အတင်ွး သို့ အစ ် ဝင် ကရ၏ 7ဒတိုယ တဲေတာ်အတင်ွး သို့ ယဇ်ပုေရာဟိတ်
မင်းတစ်ပါးတည်းသာ မိမိ
အြပစ် ေကာင့် ၎င်း ၊ လူ
များအြပစ် ေကာင့်၎င်း၊ ပူေဇာ် ေသာအေသွး ကုိေဆာင်၍ တ ှစ် လျှင် တစ်ခါ တည်း
သာဝင်ရ၏ 8 ပဌမ တဲ ေတာ်မပျက်မီှ တိင်ုေအာင်၊ သန ့် ှ င်း ရာ ဌာနသို့ သွားေသာလမ်း
မ ဖွင့် ေသးေသာ အေကာင်းကုိ ထုိအမှုအရာအားြဖင့်သန ့် ှ င်း ေသာ ဝိညာ ် ေတာ်သည်
အရိပ် ေပးေတာ်မူ၏ 9 ထုိတဲေတာ်ကား၊ ပူေဇာ် သက္ကာ ှင့်
ယဇ် များကုိ ပူေဇာ် ေသာ ကာလ
တည်းဟေူသာမျက်ေမှာက် ကာလ ပတ်လံးုပုံပမာ ြဖစ်၏။ ထုိ
ပူေဇာ်သက္က ာ ှင့် ယဇ်များတို့သည် ကုိယ်ကုိကုိယ် သိေသာစိတ်ကုိေထာက် လျှင်လည်း၊
ဝတ်ြပ ေသာသူအား စုံလင် ြခင်းအကျ ိးကုိ မ
ေပး ိင်ု သည်ြဖစ်၍ 10 စားစရာ ၊ ေသာက် စရာ၊ အမျ ိးမျ ိ း ေသာ ှစ် စရာတည်း
ဟေူသာ၊ ကုိယ်ခ ္ဓာ ှင့်ဆုိင်ေသာ အထုံးအဖွ့ဲ များ ှင့်တကွအသစ် ြပ ြပင် ြခင်း ကာလ
တိင်ု ံုမျှသာ
တည် ရက၏ 11ယခုမှာလလူက် ြဖင့်မ လပ်ု၊ ဤ
ေလာက ဓါတ် ှင့် မ
စပ်ဆုိင် ၊ သာ၍ ကီး ြမတ် စုံလင် ေသာတဲ ေတာ်၌၊ ေနာက် မဂင်္လာ အကျ ိးတို့၏
ယဇ်ပုေရာဟိတ် မင်းြဖစ်ေသာ ခရစ်ေတာ် သည် 12 ငါတို့အဘို့ထာဝရ ေရွး ှ တ် ြခင်း
ေကျးဇူးကုိခံရ၍ ဆိတ် အေသွး ၊ ာွးကေလး အေသွး ှင့် မ ဟတ်ု၊ မိမိ
အေသွး ေတာ် ှင့် သန ့် ှ င်း ရာ ဌာန ထဲ သို့ တစ်ခါ တည်း ဝင် ေတာ် မူ၏

13အေကာင်းမူကား ၊ အညစ်အေကး ှိေသာ သူ
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တို့ အေပါ်၌ ြဖနး် ေသာ ာွး အေသွး ၊ ဆိတ် အေသွး၊ ာွးမ ကေလး၏ြပာ သည်၊ သူ
တို့ ကုိယ်ခ ္ဓာ ၌
စင်ကယ် ြခင်းကုိ ြပ ိင်ုသည်မှနလ်ျှင် 14 ထုိမျှမက၊ အြပစ် ကင်းေသာ ကုိယ်ေတာ်
ကုိ၊ ထာဝရ
ဝိညာ ် ေတာ်အားြဖင့် ၊ ဘုရားသခင့် ေ ှ ၌ တင်လှူပူေဇာ် ေသာ ခရစ်ေတာ် ၏အေသွး
သည်၊ ေသ
ြခင်း ှင့် စပ်ဆုိင်ေသာအကျင့် ကုိ ပယ် ှင်း၍၊ သင်တို့သည် အသက် ှင်ေတာ်မူေသာ
ဘုရားသခင် ကုိ ဝတ်ြပ မည်အေကာင်း ၊ သင် တို့ ၌ ကုိယ်ကုိကုိယ် သိေသာ စိတ်ကုိ
စင်ကယ် ေစြခင်းငှာ၊ သာ၍တတ် ိင်ုေတာ်မူသည်မဟတ်ုေလာ 15 ထုိေကာင့် ပဌမ
ပဋိညာ ် တရားလက်ထက် ၌ ြပစ်မှား ေသာအြပစ် ကုိလည်း လတ်ွ ေစ ြခင်းငှာ၊
ခရစ်ေတာ်သည် အေသခံ
ေတာ်မူသည် ြဖစ်၍ ၊ ေခါ် ေတာ်မူေသာ သူ
တို့သည် ဂတိ
ေတာ် ှင့်ယှ ်ေသာ ထာဝရ
အေမွ ကုိ ခံရ
မည်အေကာင်း ၊ ထုိသခင်သည် ပဋိညာ ် တရားသစ် ၏ အာမခံ
ြဖစ်ေတာ်မူ ၏ 16အေမွခံေစြခင်းငှာအခွင့်ေပး၍ စာချ ပ်သည် အမှုမှာ လည်း စာချ ပ်
တည်လျှင် စာချ ပ်ေသာသူသည် ဧကန် ေသ ရမည်မှန် ပီ 17အကယ်၍ မ ေသလျှင်၊ ထုိ
စာချ ပ်သည်မ တည်၊ ေသမှသာတည် ၏ 18 ထို့ ေကာင့် ပဌမ ပဋိညာ ်တရားကုိ စီရင်
ေသာအခါ၊ အေသွး ှင့် ကင်း ၍မ စီရင် 19တရား ေတာ်၌ ပါ သမျှေသာ ပညတ် တို့ ကုိ
ေမာေ ှ သည် လူ
အေပါင်း တို့အား ေဟာေြပာ ပီးမှ၊ ေရ
ှင့် ေရာေ ှာေသာ ာွး ၊ ဆိတ် ၏အေသွး ကုိယူ ၍၊ အနီ
ဆုိးေသာ သုိးေမွး တပ်ေသာဟဿုုပ် ပင် ွန ့် ှင့်၊ ကျမ်းစာ ကုိ၎င်း လူ အေပါင်း
တို့ ကုိ၎င်း ြဖနး် လျက်၊ 20ဤ အေသွးကား၊ သင် ၌ ဘုရားသခင် ဝနခံ် ေတာ်မူေသာ
ပဋိညာ ် ၏ အေသွး ြဖစ်သည်ဟု ေြပာဆုိ ၏ 21 တဲ ေတာ် ှင့် ဝတ်ြပ ေသာ တနဆ်ာ
များကုိလည်း
ထုိနည်းတူ ေသွး ှင့်ြဖနး် ရ၏ 22 ပညတ် တရားအတိင်ုး
ခပ်သိမ်း ေသာအရာတို့ ကုိ ကုန်မတတ် အေသွး အားြဖင့် စင် ကယ် ေစတတ်၏။
အေသွး မ သွနး်ေလာင်းဘဲ အြပစ်လတ်ွ ြခင်းမ ှိ

23 ထို့ ေကာင့် ေကာင်းကင် ဘုံ၌ ှိေသာအရာ တို့ ၌ ပုံ
များကုိထုိသို့ ေသာယဇ် ပူေဇာ်ြခင်းအားြဖင့်စင် ကယ် ေစ ရသည်ြဖစ်၍၊ ေကာင်းကင်
အရာတို့ ကုိသာ၍ ြမတ်ေသာ ယဇ်ပူေဇာ်ြခင်းအားြဖင့စ်င် ကယ်ေစရ၏ 24 ထုိသို့ ှင့အ်ညီ၊
မှန် ေသာသန ့် ှ င်းရာဌာနတို့၏ ပုံ
ြဖစ်ေသာ၊ လတိူု့လက် ြဖင့်လပ်ုေသာ သန ့် ှ င်း ရာဌာန ထဲသို့
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ခရစ်ေတာ် သည်မ ဝင် ဘဲ၊ ငါ တို့ အတက်ွ ေကာင့် ယခု
ဘုရားသခင် ၏ ေ ှ ေတာ်၌ကုိယ်ကုိြပ ြခင်းငှာ၊ ေကာင်းကင် ကုိယ် ထဲသို့ ဝင်ေတာ်
မူ ပီ၊ 25 သို့ ေသာ်လည်း၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် မင်းသည် သန ့် ှ င်း ရာဌာနထဲသို့ သူတစ်ပါး
အေသွး ှင့်
ှစ် တိင်ုး အစ ် ဝင် ရသက့ဲသို့ ခရစ်ေတာ် သည် အဖန် များစွာကုိယ်ကုိ ပူေဇာ်ရ

သည်မ ဟတ်ု 26 ထုိသို့ ပူေဇာ်ရသည်မှန် လျှင်၊ ကမ္ဘာ
ဦး မှစ၍ အဖန် များစွာအေသခံ ေတာ်မူရ၏။ ယခု
မူကား ၊ ဤကပ်
ကာလအဆုံး ၌
တစ်ခါ တည်း ကုိယ် ကုိပူေဇာ် ေသာအားြဖင့် အြပစ် များကုိ သုတ်သင် ပယ် ှင်းြခင်း
ငှာ ေပါ်ထွနး် ေတာ်မူ၏ 27လူ သည် တစ်ခါ တည်းေသ ၍ ထုိေနာက်မှ တရား
စီရင်ေတာ်မူြခင်းကုိခံရ သက့ဲသို့ ၊ 28 ထုိနည်းတူ ၊ ခရစ်ေတာ် သည် လမူျား အြပစ် တို့
ကုိ ခံြခင်းငှာတစ်ခါ တည်းကုိယ်ကုိပူေဇာ် ပီးမှ၊ ေနာက်တစ်ဖန် ထုိသခင် ကုိ ေြမာ်လင့်
လျက် ေနေသာသူ
တို့ ကုိ ကယ်တင် ြခင်းအလိငုှာ ၊ အြပစ် ှင့်မ ဆုိင်ဘဲ ေပါ်ထွနး် ေတာ်မူလတံ။့

10
1 တနည်းကား၊ ပညတ် တရားသည် ေနာက်ြဖစ် လတံ့ေသာ မဂင်္လာ အကျ ိးတို့၏
ေသချာေသာ ပုံ
သ ာန် ကုိမ
ြပ၊ အရိပ် ကုိသာြပ သည်ြဖစ်၍၊ ှစ် စ ်မြပတ်ပူေဇာ် ေသာယဇ် အားြဖင့် အထံေတာ်
သို့ ချ ်းကပ် ေသာသူ တို့ ကုိ စုံလင် ြခင်းအြဖစ်၌ မ
တည် ေစ ိင်ု ရာ 2 တည်ေစ ိင်ုလျှင်၊ ဝတ်ြပ ေသာသူ တို့သည် တစ်ခါ တည်း ှင့်
စင် ကယ် ြခင်းသို့ ေရာက် ပီးမှ၊ ေနာက်တဖနသံ်ေဝဂ တရားရ စရာအေကာင်း အလျှင်း
မ ှိသည်ြဖစ်ေသာေကာင့် ၊ ထုိယဇ်တို့ ကုိ တစ်ခါတည်းသာပူေဇာ်၍၊ ေနာက်တဖန်မ
ပူေဇာ် ဘဲေန ရကမည်မဟတ်ုေလာ 3ယခုမူကား
ယဇ် ပူေဇာ်သည်တင်ွ
အြပစ် များကုိ ှစ် တိင်ုးေအာက်ေမ့ ြခင်း ှ ိ၏ 4 အေကာင်းမူကား ၊ ာွး ၊ ဆိတ်
၏အေသွး သည် အြပစ် ကုိ မ
ပယ် ိင်ုရာ 5 ထုိေကာင့် ၊ ခရစ်ေတာ်သည် ဤေလာက
သို့
ကလာ ေသာအခါ၊ အိဘုုရားသခင် ၊ ကုိယ်ေတာ်သည်ယဇ် ှင့် ပူေဇာ်သက္က ာ ကုိ အလို
ေတာ်မ ှိ သည်ြဖစ်၍၊ အကျွ ်ပ်ု အဘို့ ကုိယ်ခ ္ဓာ ကုိ ြပင်ဆင် ေတာ်မူ ပီ 6 မီး ှု ိ ရာ
ယဇ် ှင့်
အြပစ် ေြဖရာ ယဇ်များကုိ အားရ ှစ်သက် ေတာ် မ
မူေသာအခါ၊ ကျမ်းစာ လိပ် ၌
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အကျွ ်ပ်ု ကုိ အမှတ် ြပ ၍ ေရး ထားသည် ှင့်အညီ၊ 7 အကျွ ်ပ်ုသည် ကုိယ်ေတာ်
၏အလို ကုိ ေဆာင် အံ့ေသာငှာသွား ပါမည်ဟု အကျွ ်ပ်ုဝနခံ် ပါသည်ဟု ေလျှာက်ဆုိ
၏ 8 ပညတ် တရားအတိင်ုး ြပ ရေသာ ဝတ် ကုိရည်ေဆာင်လျက် ခရစ်ေတာ်က၊ မီး ှု ိ
ရာယဇ်၊ အြပစ် ေြဖရာ ယဇ်အစ ှိေသာယဇ် များ ှင့်
ပူေဇာ် သက္ကာများတို့ ကုိ ကုိယ်ေတာ်သည် အလို
ေတာ်မ ှိ၊ အားရ ှစ်သက် ေတာ် မ
မူဟု အထက် ကဆုိ ှင့် ပီးမှ၊ 9တဖနတံ်ု ၊ အိဘုုရားသခင်၊ အကျွ ်ပ်ုသည် ကုိယ်ေတာ်
၏ အလို
ကုိ ေဆာင် အံေ့သာငှာသွား ပါမည်ဟု ဆုိ
သည်တင်ွ၊ ဒတိုယ
ဝတ်ကုိ တည် ေစြခင်းငှာ ပဌမ ဝတ်ကုိ ပယ် ၏ 10 ထုိ အလို ေတာ် ှင့်အညီ ေယ ှု
ခရစ် ၏ ကုိယ် ေတာ်ကုိ တစ်ခါ တည်း ပူေဇာ် ေသာအားြဖင့် ၊ ငါတို့သည် စင်ကယ်
ြခင်းသို့ ေရာက် က၏ 11 ယဇ် ပုေရာဟိတ်မည်သည်ကား ၊ ေနတိ့င်ုး ဝတ်ြပ လျက်၊
အြပစ် ကုိ မ
ေြဖ ိင်ု ေသာ ယဇ် ကုိ အထပ်ထပ် အဖနဖ်န်ပူေဇာ် လျက်ရပ် ေနရ၏ 12 ထုိသခင်
မူကား ၊ အြပစ် ကုိေြဖြခင်းငှာ ယဇ် တစ်ခု တည်းကုိ ပူေဇာ် ပီးမှစ၍၊ ဘုရားသခင် ၏
လက်ျာ ေတာ်ဘက်၌
အစ ်အ မဲ ထုိင် ၍ 13 မိမိ ရနသူ် တို့ ကုိ မိမိ
ေြခ တင် ရာမ ချ မ ထား မီှ တိင်ုေအာင် ေြမာ်လင့် လျက် ေန ေတာ် မူ၏

14အေကာင်းမူကား ၊ စင်ကယ် ေသာသူ တို့သည် ထာဝရ
စုံလင် ြခင်းငှာ၊ တစ်ခါ တည်းပူေဇာ် ြခင်းအားြဖင့် ြပ ေတာ်မူ၏ 15 ထုိသို့ ှင့်အညီ၊
သန ့် ှ င်း ေသာဝိညာ ် ေတာ်သည် ငါ တို့အား သက်ေသ ေပးေတာ်မူသည်မှာ 16 ေနာင်
ကာလ အခါသူ တို့ ၌
ငါေပး ေသာ ပဋိညာ ် တရား ဟမူူကား၊ ငါထာဝရဘုရားသည် ငါ ့ ပညတ်
တို့ ကုိ သူ
တို့ ှလံးု ထဲမှာ ေပးသွင်း မည်။ သူ
တို့ စိတ် ဝိညာ ်၏အေပါ်မှာ ေရး ထားမည်ဟု အထက်ကမိန ့ေ်တာ်မူ ပီးမှ 17တဖနတံ်ု
၊ သူ
တို့ ြပစ်မှား ြခင်း၊ လနွက်ျ း ြခင်း အမျ ိးမျ ိ းကုိ ငါမ ေအာက်ေမ့ဘဲ ေန
မည်ဟု လာ သတည်း 18 ထုိအြပစ် တို့ ကုိ လွှတ် ပီးလျှင် ေနာက်တစ်ဖနအ်ြပစ် ေြဖ
ေသာ ပူေဇာ်သက္က ာ ကုိ ြပ စရာအေကာင်း မ ှိ 19 ထုိေကာင့်
ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ ေယ ှု ၏ကုိယ်ခ ္ဓာ ေတာ်တည်းဟေူသာ ကုလားကာ အားြဖင့် ထုိ
သခင် ြပင်ဆင် ေတာ်မူေသာ အသက် လမ်း သစ် တင်ွ၊ 20 ငါတို့သည် သန ့် ှ င်း ရာ
ဌာနထဲသို့ ၊ အေသွး ေတာ်ကုိအမီှြပ ၍ အဆီးအတား မ ှိ၊ ဝင် ရေသာအခွင့် ှ ိသြဖင့်၎င်း၊
21 ဘုရားသခင် ၏အိမ် ေတာ်ကုိ အပ်ုစုိးေသာ ယဇ် ပုေရာဟိတ်မင်း ှ ိ သြဖင့်၎င်း၊ 22 ငါ
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တို့သည် သစ္စာ
ှင့် ြပည့်စုံေသာ သေဘာ
ှိ၍၊ ဝိစိကိစ္ဆာ
ှင့် ကင်းေသာယုံကည် ြခင်း၌
တည်လျက်၊ စိတ် ှလံးု ကုိ သံေဝဂ
တရား ှင့် လတ်ွ ေအာင် ြဖနး် ြခင်း၊ ကုိယ် ကာယ ကုိလည်း ကည်သာ ေရ ြဖင့်
ေဆးေကာ ြခင်း ှ ိ ပီး မှ ၊ အထံေတာ်သို့ တိးုဝင် ချ ်းကပ် ကကုန်အံ့ 23 ေြမာ်လင့်
ြခင်းအေကာင်း ကုိ ဝနခံ် ၍ မ တိမ်းယိမ်း မ ေရွ ေလျာ့ ဘဲ တည်ကည် ကကုန် အံ့
အေကာင်းမူကား ၊ ဂတိ
ထားေတာ်မူေသာ သူ
သည် သစ္စာ ှင့် ြပည့်စုံ ေတာ်မူ၏ 24 ထုိမှတစ်ပါး ေမတ္တ ာ စိတ် ှိ ေစ ြခင်းငှာ၎င်း၊
ေကာင်း ေသာအကျင့် ကုိ ကျင့်ေစြခင်းငှာ၎င်း၊ တိက်ုတနွး် ှ ိးေဆာ်ရေသာအခွင့်ကုိ ှာ၍၊
အချင်းချင်း တစ်ေယာက်ကုိ တစ်ေယာက် ေထာက်စာ ကည့် ှု ကကုန်အံ့ 25 လအူချ ိ
တို့၏ ထုံးစံ
ှ ိသည်အတိင်ုး ၊ အချင်းချင်း စည်းေဝး ြခင်းအမှုကုိ မ
ေ ှာင် မလွှဲ က ှင့်။ အချင်းချင်းတို့ ကုိ တိက်ုတနွး် ှ ိးေဆာ်ကေလာ။့ ကာလ
အချနိ် ေရာက် လု နးီ သည် ကုိ ေထာက် သြဖင့်၊ သာ၍ ကိ စား က ေလာ့

26အေကာင်းမူကား ၊ သမ္မာတရား
ကုိ သိ
ပီးမှ ကုိယ် အလိုသို့ လိက်ု၍ြပစ်မှား ြပနလ်ျှင်၊ ေနာက်တဖနအ်ြပစ် ေြဖေသာယဇ်ကုိ

ပူေဇာ် ရာအခွင့် မ
ှ ိ ဘဲ၊ 27 ဒဏ် စီရင်ြခင်းကုိခံရမည်ဟု ေကာက်မက် ဘွယ်ေသာ ေြမာ်လင့် ရေသာ

အေကာင်း၊ ြငင်းဆန် ေသာ သူတို့ ကုိ ဖျက်ဆီး ဘို့ ရာအမျက် ေတာ် မီး
ေလာင်ြခင်းကုိ ခံရ ေသာအေကာင်း ှိ၏ 28 ေမာေ ှ ၏ တရား
ကုိပယ် ေသာ သူမည်သည်ကား၊ သက်ေသခံ ှစ် ဦးသုံး ဦး ှိလျှင်၊ သနား
ြခင်းကုိ မ
ခံရဘဲ ေသ ရ၏ 29 ထုိမျှမက၊ ဘုရားသခင် ၏ သား
ေတာ်ကုိ ေြခြဖင့်ေကျာ်နင်း လျက်၊ မိမိကုိစင်ကယ် ေစေသာ ပဋိညာ ်
တရား၏ ေသွး ကုိအြပစ်တင်လျက်၊ ဆု
ေကျးဇူးကုိေပးေသာ ဝိညာ ် ေတာ်ကုိ မထီမ့ဲြမင် ြပ လျက် ှိေသာ သူသည်၊ အဘယ်
မျှေလာက် ကီးစွာေသာဒဏ် ြဖင့် ခံထုိက် သည်ကုိ သင်တို့ ထင် ကသနည်း 30 ငါ သည်
အြပစ်တရားကုိစီရင် ပုိင်၏။ အြပစ် ှင့်အေလျာက် ငါ ဆပ်ေပး မည်ဟ၍ူ၎င်း၊ ထာဝရ
ဘုရားသည် မိမိ
လူ တို့အဘို့ တရား
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စီရင်မည်ဟ၍ူ၎င်း မိန ့် ေတာ်မူေသာသူ ကုိ ငါတို့သည် အမှန်သိ က၏ 31 အသက်
ှင်ေတာ်မူေသာ ဘုရားသခင် ၏လက် ေတာ်သို့
ကျေရာက် ြခင်း အမှုသည် ေကာက်မက် ဘွယ်ေသာအမှုြဖစ်သတည်း 32သင်တို့သည်
အလင်း သို့ ေရာက် ပီးသည်ေနာက်၊ လမူျားေ ှ မှာ က့ဲရဲ
ည ်းဆဲ ြခင်းကုိ ခံရသြဖင့်၎င်း၊ ထုိသို့
ခံရေသာသူ တို့ ှင့် ဆက်ဆံ ေသာ အေပါင်းအေဖာ်ြဖစ် သြဖင့်၎င်း၊ 33 ကီးစွာေသာ
ဆင်းရဲ ဒကု္ခေဝဒနာ များကုိ ဆုိင် ပိ င်တိက်ုလှနြ်ခင်း ှင့် ေတွ့ ကံ ေသာ အထက် ကာလ
အချနိကုိ် ေအာက်ေမ့ ကေလာ့ 34 ထုိအခါသင်တို့သည် အကျ ်း ခံရေသာ သူ
တို့အတက်ွ ေကာင့် ကင်နာ ေသာ စိတ် ှိရသည်သာမက ၊ ကုိယ် ပစ္စည်း ဥစ္စာများ
ကုိ သူတစ်ပါးလယူု ဖျက်ဆီးေသာ်လည်း ၊ ကုိယ် သုံးစရာဘို့ ေကာင်းကင်ဘုံ၌သာ၍
ြမတ်ေသာ အ မဲ တည်ေသာဘ ာ ှိ သည်ကုိသိ ၍၊ လယူုဖျက်ဆီးြခင်းကုိ ဝမ်းေြမာက်
ေသာစိတ် ှင့်
ဝနခံ် က၏ 35 ထုိေကာင့် ၊ ကီးစွာ ေသာအကျ ိး ှင့်ယှ ်ေသာ သင် တို့၏ ရဲရင့် ြခင်း
စိတ်ကုိ မ
စွန ့် က ှင့် 36 ဘုရားသခင် ၏အလို ေတာ်ကုိေဆာင် ပီးမှ၊ ဂတိ
ေတာ်အတိင်ုး အကျ ိးကုိရ မည်အေကာင်း
သည်းခံ ြခင်းစိတ် ှိ ရမည် 37အဘယ်ေကာင့် နည်းဟမူူကား၊ ကလာ လတံေ့သာသူ
သည် မ
ဆုိင်း မလင့်ဘဲ၊ မ
ကာမြမင့် မီှ ေရာက် ေတာ်မူလိမ့်မည် 38 ေြဖာင့်မတ် ေသာသူသည် ယုံကည် ြခင်း

အားြဖင့် အသက် ှင် လိမ့်မည်။ သို့ ေသာ်လည်း ၊ ေရွ ေလျာ့ လျှင် ၊ ငါ ့ စိတ် ဝိညာ ်
သည် ထုိသူ
ကုိ အားရ
ှစ်သက်ြခင်းမ ှိဟဘုုရားသခင် အမိန ့ေ်တာ် ှိ ၏ 39 ငါ တို့ မူကား ၊ ပျက်စီး ြခင်းသို့

ေရာက် အံေ့သာငှာေရွ ေလျာ့ ေသာ သူမ
ဟတ်ု။ စိတ် ဝိညာ ်သည် ကယ်တင် ြခင်းသို့ ေရာက်အံေ့သာငှာယုံ ကည် ေသာသူ ြဖစ်
က၏။

11
1 ယုံ ကည် ြခင်းသည် ေြမာ်လင့် ေသာအရာတို့ ကုိ မျက်ေမှာက် ြပ ြခင်းြဖစ် ၏။ မ
ြမင် ေသးေသာ အရာ
တို့ ကုိ သိမှတ် စဲွလမ်းြခင်းအေကာင်းြဖစ်၏ 2 ထုိ ပါရမီေကာင့် ၊ ေ ှး လူေဟာင်း
တို့သည် ချးီမွမ်းေတာ်မူြခင်းကုိ ခံရ က၏ 3 ယခုြမင် ရေသာအရာ တို့သည်၊ အရင်
ထင် ှား ေသာ အရာထဲက
မ ြဖစ် ဘဲ၊ ေလာက



ေဟ ဗဲဩဝါဒစာေစာင် 11:4 2723 ေဟ ဗဲဩဝါဒစာေစာင် 11:13

ဓါတ်တို့သည် ဘုရားသခင် ၏အမိန ့် ေတာ်ေကာင့်သာ တည် သည်ကုိ ငါတို့သည်
ယုံကည် ြခင်းအားြဖင့်သိ က ၏ 4အာေဗလ သည်၊ ကာဣန
ပူေဇာ် ေသာ ယဇ်ထက် သာ၍ ြမတ်ေသာယဇ်ကုိ၊ ယုံ ကည် ြခင်းအားြဖင့်ဘုရားသခင်
အားပူေဇာ် ၏။ ထုိသို့ ေသာယဇ်ကုိပူေဇာ်၍၊ မိမိေြဖာင့်မတ် သည်ဟု သက်ေသခံ ေတာ်
မူြခင်းကုိ ရ
ေလ၏။ အဘယ်သို့ နည်းဟမူူကား၊ သူ
လှူေသာအလှူ ကုိ ဘုရားသခင် သည် လက်ခံ ေတာ်မူ၏။ သို့ ြဖစ်၍ ၊ အာေဗလသည်
ေသ
လနွ်ေသာ်လည်း ယခုပင်တရားေဟာ ေသး ၏ 5 ဧေနာက် သည် ယုံကည် ြခင်း
အားြဖင့်ေသ ြခင်း ှင့်လတ်ွ ၍ ဘဝေြပာင်း ရ၏။ ဘုရားသခင် သည် သူ့
ကုိ ဘဝေြပာင်း ေစေတာ်မူေသာေကာင့် ၊ သူသည် ေနာက်တစ်ဖနမ် ေပါ် မ ှိ။ သူသည်
ဘဝမ ေြပာင်း မီှ ဘုရားသခင် ၏ စိတ်ေတာ် ှင့်ေတွ့ ေသာသူြဖစ်သည်ဟု သက်ေသခံ
ြခင်းကုိ ရေလ၏ 6 ယုံ ကည် ြခင်းမ ှိလျှင်၊ ဘုရားသခင်၏ စိတ် ေတာ် ှင့်မ ေတွ့ ိင်ု။
အေကာင်းမူကား ၊ ဘုရားသခင့် အထံေတာ်သို့ ချ ်းကပ် ေသာသူ သည်၊ ဘုရားသခင် ှိ
ေတာ်မူသည်ကုိ၎င်း ၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိ ှာ ေသာသူ အား အကျ ိးေပး ေတာ်မူသည်ကုိ၎င်း၊
ယုံ ကည် ရ မည် 7 ေနာဧ သည်မ ြမင် ေသးေသာ အမှုအရာ တို့ ကုိ ေဖာ်ြပ ေသာ ဗျာဒိတ်
ေတာ်ကုိခံရ ပီးမှ၊ ယုံ ကည် ြခင်းအားြဖင့်ေ ကာက်ရွ ံ လာေသာစိတ် ှိ၍၊ မိမိ
အိမ်သူ အိမ်သားတို့ ကုိ ကယ်တင် ြခင်းငှာ သေဘင်္ာ ကုိတည် ေလ၏ ထုိယုံကည်ြခင်း
အားြဖင့် ေလာကီသား တို့ ကုိ အြပစ်တင် ၍ ယုံကည် ြခင်း ှင့် ယှ ် ေသာ ေြဖာင့်မတ်
ြခင်းကုိလည်း အေမွ ခံရ၏ 8အာြဗဟံ သည် အေမွ ခံရ လတံေ့သာြပည် သို့
ထွက်သွား မည်အေကာင်း၊ ဘုရားသခင်ေခါ် ေတာ်မူေသာအခါ၊ သူသည်အဘယ်
အရပ်သို့ သွားသည် ကုိ ကုိယ်တိင်ုမ သိ ဘဲလျက်၊ ယုံ ကည် ြခင်းအားြဖင့်နားေထာင်
၍ ထွက်သွား ေလ၏ 9 သူတစ်ပါး ပုိင်ေသာြပည်၌ ဧည့်သည်ေနသက့ဲသို့ ၊ ဂတိ
ေတာ် ှင့် စပ်ဆုိင်ေသာ ြပည် ၌ယုံကည် ြခင်းအားြဖင့်ဧည့်သည် ြဖစ်၍ေန၏။ ထုိဂတိ
ေတာ်ကုိ အေမွ ခံရေသာ အေဖာ်အဖက်တည်းဟေူသာဣဇာက် ၊ ယာကုပ် တို့ ှင့်အတူ
တဲ ၌ ေန ေလ၏ 10အေကာင်းမူကား ၊ ဘုရားသခင် တည်ေထာင် ြပ စု ေတာ်မူေသာ၊
ခုိင်ခ့ံ မဲြမံေသာ မိ ကုိေြမာ်လင့် သတည်း 11 သူ ၏ခင်ပွနး်စာရာ သည်လည်း
အရွယ် လနွ် ေသာအခါ ၊ ပဋိသေ ္ဓ
ယူ ိင်ုေသာ အခွင့် တနခုိ်းကုိ ယုံ ကည် ြခင်းအားြဖင့်ခံရေလ၏။ အေကာင်းမူကား ၊
ဂတိ
ထားေတာ်မူေသာသူ သည် သစ္စာ ှ ိ သည်ဟု စိတ် စဲွလမ်းြခင်း ှ ိ၏ 12 သို့ ြဖစ်၍ ၊ ထုိ
အမှုအရာ၌ လေူသ
ှင့်တေူသာ သူတစ်ေယာက်သည်၊ အေရအတက်ွအားြဖင့်ေကာင်းကင် ကယ် က့ဲသို့

၎င်း ၊ သမုဒ္ဒရာ
ကမ်း နား၌မ ေရတက်ွ ိင်ုေသာသဲလံးု က့ဲသို့ ၎င်း၊ များစွာ ေသာသူတို့၏ အဘ ြဖစ်
သတည်း 13ယခုဆုိခ့ဲ ပီးေသာသူ အေပါင်း တို့သည်၊ ဂတိ
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ေတာ် ှင့်စပ်ဆုိင်ေသာ အကျ ိးေကျးဇူးကုိမ ခံရ ဘဲ၊ အေဝး
ကေြမာ်ြမင် လျက်၊ စိတ် ှလံးု ှင့်
ဖက်ယမ်း လျက်၊ မိမိတို့သည် ေြမ ကီး ေပါ်မှာ တစ်ကျွနး် သူတစ် ိင်ုငံသား၊ ဧည့်သည်
အာဂ ္တ ြဖစ်သည် ကုိ
ထင် ှားစွာဝနခံ် လျက်၊ ယုံ ကည် ြခင်းစိတ် ှင့်ေသ လနွ်က၏ 14 ထုိသို့ ဝနခံ်ေသာသူ
တို့သည် မိမိတို့အဘ
ြပည်ကုိ ှာ ကသည်ဟု အတည့်အလင်း ေြပာဆုိ က၏ 15 ထုိသူတို့သည် အထက်က
ထွက်သွား ေသာ ြပည် ကုိ ေအာက်ေမ့ သည်မှန် လျှင် ၊ ထုိြပည်သို့ ြပန် ရေသာ အခွင့် ှ ိ
က၏ 16 ထုိြပည်ကုိမေအာက်ေမ့ဘဲ၊ ေကာင်းကင် ြပည် တည်းဟေူသာသာ၍ ြမတ်ေသာ
ြပည်ကုိ ေတာင့်တ ြခင်း ှ ိ က၏။ ထုိေကာင့် ၊ ဘုရားသခင် သည် သူ
တို့၏ ဘုရား
ဟ၍ူေခါ်ေဝါ် ြခင်းကုိ ှက် ေတာ်မ မူ၊ သူ
တို့ေနစရာဘို့ မိ
ကုိ တည်ေထာင် ေတာ်မူ ပီ 17 အာြဗဟံ သည် စုံစမ်း ေတာ်မူြခင်းကုိ ခံရေသာအခါ၊
ယုံ ကည် ြခင်းအားြဖင့်ဣဇာက် ကုိပူေဇာ် ၏ 18ဣဇာက် ၌ သာသင် ၏ အမျ ိး တည်
လိမ့်မည်ဟေူသာဗျာဒိတ် ေတာ်မှစ၍ ဂတိ ေတာ်များကုိ ခံရ
ေသာ သူ
သည်၊ မိမိ၌ တစ်ေယာက်တည်းေသာထုိသားကုိ ပူေဇာ် ၏ 19 ထုိသို့ ပူေဇာ်ေသာအခါ
ေသ ြခင်းမှ
ထေြမာက် ေစြခင်းငှာ ၊ ဘုရားသခင် တတ် ိင်ု ေတာ်မူသည်ကုိ သူသည် ေအာက်ေမ့
၏။ ထုိသား
ကုိ ပုံ
စကားအားြဖင့် ေသြခင်းထဲက ရ ၏ 20ဣဇာက် သည်လည်း၊ ယုံ ကည် ြခင်းအားြဖင့်
အနာဂတ် အရာတို့ ကုိအမှတ် ြပ ၍
ယာကုပ် ှင့် ဧေသာ ကုိ ေကာင်း ကီး ေပး၏ 21ယာကုပ် သည်လည်း၊ ေသ
ချနိန်းီေသာအခါ၊ ယုံ ကည် ြခင်းအားြဖင့်ေယာသပ် ၏ သား
ှစ်ေယာက်ကုိ ေကာင်း ကီး ေပး၍ ၊ ေတာင်ေဝး ထိပ် အေပါ်မှာ ကုိးကွယ် ေလ၏

22 ေယာသပ် သည်ေသ ဆဲ ှိေသာအခါ၊ ယုံ ကည် ြခင်းအားြဖင့်ဣသေရလ အမျ ိးသား
တို့၏ ထွက်ေြမာက် ြခင်းအရာ ကုိြပ ၍ ၊ မိမိ
အ ို း တို့၏ အေကာင်း ကုိမှာထား ေလ၏ 23 ေမာေ ှ ကုိ ဘွားြမင် ပီးမှအဆင်းလှ
ေသာ သူငယ် ြဖစ်သည်ကုိ
မိဘတို့သည်ြမင် လျှင်၊ ယုံ ကည် ြခင်းအားြဖင့် ှ င်ဘုရင် အမိန ့် ေတာ်ကုိ မ
ေကာက် ဘဲ သုံး
လပတ်လံးုသူ့ကုိ ဝှက်ထား ေလ၏ 24 ေမာေ ှ သည် အသက်အရွယ် ကီး ေသာအခါ
အြပစ် ှိေသာ ကာမဂုဏ် ကုိ ခဏ
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ခံစား ြခင်းထက် ၊ ဘုရားသခင် ၏လူ တို့ ှင့်အတူည ်းဆဲ ခံရြခင်းကုိသာ၍ အလို ှ ိ
သြဖင့်၎င်း၊ 25 အဲဂုတ္တု ြပည်၏ စည်းစိမ်ထက် ခရစ်ေတာ် ေကာင့် က့ဲရဲ
ြခင်းဒကု္ခသည် သာ၍
ြမတ်ေသာ စည်းစိမ် ြဖစ်သည်ကုိ စိတ်ထင် သြဖင့်၎င်း၊ ယုံ ကည် ြခင်းစိတ် ှိ၍ ဖာ
ေရာ
ဘုရင်သမီး ၏သား ဟ၍ူေခါ်ေဝါ် ြခင်းအခွင့်ကုိပယ် ၏ 26အေကာင်းမူကား ၊ ေနာက်
ရလတံ့ေသာအကျ ိး ကုိ ေထာက်စာ ေြမာ်လင့်လျက်ေန၏ 27 ယုံ ကည် ြခင်းအားြဖင့်
ှ င်ဘုရင် အမျက် ကုိ မ
ေကာက် ဘဲ၊ အဲဂုတ္တု
ြပည်ကုိစွန ့်သွား ၏။ အေကာင်းမူကား ၊ မျက်ြမင် မရေသာ ဘုရားသခင်ကုိ ြမင် ရ
ဘိသက့ဲသို့ တည်ကည် ြခင်း ှ ိ၏ 28သားဦး များကုိ ဖျက်ဆီး ေသာသူ သည် ဣသေရ
လ
လူတို့ ကုိ ဒဏ် မ ခတ်ေစြခင်းငှာ ၊ ယုံ ကည် ြခင်းအားြဖင့်ပသခါ ပဲွကုိ၎င်း ၊ အေသွး
ြဖနး်ဆွတ် ြခင်းကုိ၎င်း ေစာင့် ေလ၏ 29 ဣသေရလလူတို့သည် ကုနး်ေကာင်း သွား
သက့ဲသို့
၊ ယုံ ကည် ြခင်းအားြဖင့်ဧဒံု ပင်လယ် အလယ်၌ ေ ှာက်သွား ရက၏။ ထုိ
သူတို့ နည်းတူအဲဂုတ္တု လူတို့သည် သွား မည်အားထုတ် ေသာအခါ နစ်ြမ ပ် က၏

30 ေယရိေခါ မိ ကုိ ခုနစ် ရက် ပတ်လံးု ဝုိင်း ၍ လှည့် ပီးမှ၊ ယုံ ကည် ြခင်းအားြဖင့်
မိ ို း သည် ပိ လဲ ၏ 31 ြပည်တနဆ်ာ ရာခပ် သည် သူလျှ ိ တို့ ကုိ အေဆွ ဖွ့ဲ ၍ လက်ခံ
ေသာေကာင့်၊ မယုံကည် ေသာသူ တို့ ှင့်အတူမ ပျက်စီး ဘဲ၊ ယုံ ကည် ြခင်းအားြဖင့်
ချမ်းသာရ၏ 32 ထုိမှတစ်ပါး ၊ အဘယ်သို့ ေြပာ စရာ ှိေသး သနည်း။ ဂိေဒါင် ၊ ဗာရက်
၊ ှ ံဆုန် ၊ ေယဖသ
၊ ဒါဝိဒ် ၊ ှေမွလ မှစ၍ ပေရာဖက် တို့အေကာင်း များကုိ ေြပာ ၍မကုန် ိင်ု 33 ထုိသူ
တို့သည် ယုံကည် ြခင်းအားြဖင့် အြခားေသာတိင်ုး ိင်ုငံကုိေအာင် ြခင်း၊ တရား
သြဖင့် စီရင် ြခင်း၊ ဂတိ
ေတာ်ကုိဝင်စား ြခင်း၊ ြခေသင့်္ ှ တ် ကုိပိတ် ြခင်း၊ 34 မီး အ ှိန် ကုိ ငိမ်း ေစြခင်း ဓား
လက်နက်ေဘး ှင့်ကင်းလတ်ွ ြခင်း၊ အနာ
မှ ထေြမာက်၍ကျနး်မာ ြခင်း၊ စစ်တိက်ု ေသာအခါ ခွနအ်ား ှင့်ြပည့်စုံ ြခင်း၊ တစ်ပါး
အမျ ိးသားတို့၏ တပ် များကုိ ဖျက်ဆီး ြခင်းအမှုများကုိ ြပ က၏ 35 မိနး်မ တို့သည်
လည်း၊ ေသ
ြခင်းမှ ထေြမာက် ေသာ မိမိ
တို့သားကုိ ရ
ြပန်က၏။ အချ ိ ေသာသူတို့သည်၊ သာ၍
ြမတ်ေသာ ထေြမာက် ြခင်းသို့ ေရာက် လိုေသာငှာ၊ လွှတ် ြခင်းကုိမ ခံ မယူဘဲ ြပင်း
စွာ ေသာည ်းဆဲြခင်းကုိ ခံ က၏ 36အချ ိ ေသာသူတို့သည် က့ဲရဲ
ိုက်ပုတ် ြခင်း၊ ချည်ေ ှာင် ြခင်းကုိခံ၍
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ေထာင် ထဲမှာေနရသြဖင့်၊ စုံစမ်း ြခင်း ကုိ ခံရ က၏ 37 ေကျာက်ခဲ ှင့်ပစ်ြခင်း၊ လွှ
ှင့်အပုိင်းပုိင်းတိက်ုြဖတ်ြခင်း၊ စုံစမ်း ေ ှာင့် ှက်ြခင်း၊ ဓား
လက်နက် ှင့်
ကွပ်မျက် ြခင်းခံရက၏။ အလနွဆ်င်းရဲ လျက် ည ်းဆဲ ှပ်ိစက်ြခင်းကုိခံလျက်၊ သုိး
ေရ
၊ ဆိတ် ေရ ကုိ ဝတ်၍ လှည့်လည် ရက၏ 38ဤေလာက သည် ထုိသူ
တို့ ှင့် မ
ထုိက် မတန။် သူတို့သည် ေတာ
ကိ ေတာင် ကား၊ ဥမင် ေြမ တင်ွး ထဲမှာ အေြပာင်းေြပာင်း အလည်လည်ေနရက၏

39 ထုိသူ အေပါင်း တို့သည် ယုံကည် ြခင်းအားြဖင့် ချးီမွမ်းြခင်းသို့ ေရာက်ေသာ်လည်း၊
ဂတိ
ေတာ်အတိင်ုး အကျ ိးေကျးဇူးကုိ မ
ခံရ က 40အဘယ်ေကာင့်နည်း ဟူမူကား၊ ထုိသူတို့သည် ငါ တို့မ ပါဘဲ စုံလင် ြခင်း
သို့ မ ေရာက်ရမည်အေကာင်း ၊ ဘုရားသခင် သည် ငါ တို့အဘို့
အလိငုှာသာ၍ ြမတ်ေသာ ေကျးဇူး ကုိ ကံစည် ေတာ်မူ၏။

12
1 ထုိေကာင့် ၊ ဤမျှေလာက် များစွာေသာ သက်ေသအေပါင်းတို့သည် ငါ တို့ ကုိ ဝုိင်းရံ
လျက် ှိ
ကသည်ြဖစ်၍၊ ငါတို့သည် ခပ်သိမ်း ေသာ ဝန် တို့ ကုိ၎င်း ၊ ေ ှာင့် ှက် တတ်ေသာ

ဒစု ိုက် ကုိ၎င်း ပယ် ှား ၍၊ ငါ တို့ မျက်ေမှာက် ၌ ထားေသာပနး်တံးုတိင်ု သို့ ေရာက်
ြခင်းငှာ၊ အားမေလျာ့ ဘဲ
ေြပး ကကုနအံ့် 2 ယုံ ကည် ြခင်းကုိ အစအဦး
စီရင်၍
စုံလင် ေစေတာ်မူေသာ သခင်ေယ ှု ကုိ ေစ့ေစ့ေထာက် ှု ကကုနအံ်။့ ထုိသခင် သည်
မိမိ
ေ ှ ၌ ထားေသာ ဝမ်းေြမာက် ြခင်းအေကာင်းေကာင့် ၊ ှက်ေကာက် ေသာအရာ ကုိ
မ
မှတ်ဘဲ လက်ဝါးကပ်တိင်ု ၌ခံ ပီးမှ၊ ဘုရားသခင် ၏ ပလ္လ င် ေတာ် လက်ျာဘက် ၌
ထုိင် ေနေတာ်မူ၏ 3အြပစ် ှိေသာသူတို့လက်တင်ွ၊ ထုိမျှေလာက် ကီးစွာေသာ ဆီးတား
ေ ှာင့် ှက်ြခင်းကုိ ခံ
ေတာ်မူေသာ သခင် ကုိ ေထာက် ှု ဆင်ြခင်ေသာအားြဖင့် ၊ အားေလျာ့ စိတ်ပျက် ြခင်း
ှင့် ကင်းလတ်ွ အံ့ေသာငှာ ကိ းစားေလာ့ 4သင်တို့သည် ဒစု ိုက် အြပစ်ကုိ ဆုိင် ပိ င်
တိက်ုလှန် ၍ ကုိယ်အေသွး ထွက်သည်တိင်ုေအာင် မ ခံရက ေသး 5 ထုိမှတစ်ပါး ၊ ငါ ့
သား ၊ ထာဝရ
ဘုရား ဆုံးမ
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ေတာ်မူြခင်းကုိ မမှတ်ဘဲ မေန ှင့်။ သင်၏အြပစ်ကုိ စစ်ေဆး ေတာ်မူေသာအခါစိတ်
မ ပျက် ှင့် 6ထာဝရ ဘုရားသည် ချစ် ေတာ်မူေသာသူ ကုိ ဆုံးမ
ေတာ်မူတတ်၏။ လက်ခံ ေတာ်မူသမျှ ေသာ သား
တို့ ကုိ ဒဏ်ခတ် ေတာ်မူတတ်၏ဟု သူငယ် တို့ ကုိ ဆုိ
သက့ဲသို့ ၊ သင် တို့ ကုိ ေြပာဆုိေသာဩဝါဒစကား ကုိ ေမ့ေလျာ့ က သေလာ 7သင်
တို့သည် ဆုံးမ
ေတာ်မူြခင်းကုိ ခံ
လျှင် ၊ သား
တို့ ကုိြပ သက့ဲသို့ ၊ ဘုရားသခင် သည်သင် တို့ ကုိ ြပ ေတာ်မူ၏။ အေကာင်းမူကား ၊
အဘ
မ ဆုံးမ ေသာသား တစ်စုံတစ်ေယာက် ှိသေလာ 8သားအေပါင်း တို့သည် ခံ
တတ်ေသာဆုံးမ ြခင်းကုိ သင် တို့သည် မ
ခံဘဲေနလျှင် ၊ သား
ရင်းမ ဟတ်ု၊ မင်းဦးမင်းလင်ွရေသာ သား
ြဖစ် က၏ 9တနည်း ကား၊ ကုိယ် ကာယ ှင့်စပ်ဆုိင်ေသာ အဘ
တို့လက်ြဖင့် ငါတို့သည် ဆုံးမ
ြခင်းကုိ ခံရ
ေသာအခါ၊ သူတို့ ကုိ ိုေသ
က၏။ ထုိမျှမက ၊ စိတ် ဝိညာ ်တို့၏ အဘ
အလိသိုု့ လိက်ု ၍၊ အသက် ချမ်းသာရကမည် မဟတ်ုေလာ 10အေကာင်းမူကား ၊ ထုိ
အဘတို့သည် မိမိ
အလို သို့ လိက်ု ၍ တခဏ
သာဆုံးမ ေပးက၏။ ကုိယ်ေတာ် မူကား ၊ မိမိ
သန ့် ှ င်း ြခင်းပါရမီေတာ်ကုိငါတို့သည် ဆက်ဆံေစြခင်းငှာ ၊ ငါတို့အကျ ိး ကုိေထာက်
၍သာ ဆုံးမေပးေတာ်မူ၏ 11 ဆုံးမ ြခင်းမည်သည်ကား၊ ခံရ
စ ်အခါဝမ်းေြမာက် စရာမထင် ၊ ဝမ်းနည်း စရာထင်တတ်၏။ သို့ ေသာ်လည်း ၊ ဆုံးမ
ြခင်းကုိခံရေသာသူတို့သည်၊ ေနာက်မှ ငိမ်သက် ြခင်း ှင့် စပ်ဆုိင် ေသာ ေြဖာင့်မတ် ြခင်း
အကျ ိး ကုိ ခံရ က၏ 12 ထုိေကာင့် ၊ တွဲလွဲ ေနေသာလက် တို့ ှင့်
အား မ ှိေသာဒူး တို့ ကုိ ခုိင်ခ့ံ ေစ ကေလာ့ 13 ေြခမစွမ်း ေသာသူ တို့သည် အဆစ်မ
ြပ တ် သည် သာမက
၊ ချမ်းသာ ရေစြခင်းငှာ ၊ သင် တို့ သွားဘို့ ရာေြဖာင့် ေသာလမ်း တို့ ကုိ ြပင်ဆင် က
ေလာ့ 14လအူေပါင်း တို့ ှင့်
အသင့်အတင့ေ်န၍ ငိမ်သက် ြခင်းကုိ၎င်း၊ သန ့် ှ င်း ြခင်းပါရမီကုိ၎င်း၊ မီှေအာင် လိက်ု
ကေလာ။့ သန ့် ှ င်းြခင်းပါရမီမ ှိလျှင်၊ အဘယ်သူ မျှ ထာဝရ
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ဘုရားကုိ မဖူး မြမင်ရ 15သင်တို့တင်ွ တစ်စုံတစ်ေယာက်မျှ ဘုရားသခင် ၏ ေကျးဇူး
ေတာ်ကုိ မ
ရဘဲမေနေစြခင်းငှာ၎င်း ၊ ခါး စွာေသာ ပင် ြမစ်ေပါက် ၍ သင်တို့ ေ ှာင့် ှက် သြဖင့်၊
လအူများ တို့သည် အြပစ် ှင့်မညစ်ည း ေစြခင်းငှာ၎င်း 16 မတရား ေသာ ေမထုနမီှ်ဝဲ
ေသာသူမ ှိေစြခင်းငှာ၎င်း ၊ တနပ်စာ အဘုိး ှင့်သားဦး အရာကုိ ေရာင်း ေသာ ဧေသာ
က့ဲသို့ ဘုရားတရားကုိ မ ိုမေသ
ြပ ေသာသူ မ
ှိေစြခင်းငှာ၎င်း၊ သတိ ှင့် ကည့် ှု ကေလာ့ 17 သင်တို့ သိ သည်အတိင်ုး ၊ ဧေသာ

သည်ေနာက်မှ ေကာင်း ကီး မဂင်္လာကုိအေမွခံ ြခင်းငှာအလို ှ ိ ေသာအခါ ၊ ြငင်းပယ်
ြခင်းကုိခံရ၏။ မျက်ရည် ကျ၍ ေကာင်း ကီး မဂင်္လာကုိအလနွ် ှာ ေသာ်လည်း ၊ မိမိအ
ဘ၏ စိတ်
ေြပာင်းလဲြခင်းအခွင့် ကုိ မ ေတွ့ မရ 18 ထုိမှတစ်ပါး၊ သင်တို့သည် လက် ှင့်ေတွ့ ိင်ု
ေသာ ေတာင်သို့ ၎င်း၊ ေလာင် ေသာမီး သို့ ၎င်း၊ မည်း ေသာ တိမ်တိက်ု၊ ေမှာင်မုိက် ၊ မုိ
ဃ်းသက်မုနတိ်င်ုး သို့ ၎င်း 19 တံပုိး မှုတ်ြခင်းအသံ သို့ ၎င်း ၊ ှ တ်ကပတ် ေတာ် အသံ
သို့ ၎င်း၊ ေရာက် ကသည်မ ဟတ်ု။ ထုိအသံ
ေတာ်ကုိ ကား ေသာသူတို့သည်၊ ထပ် ၍ မိန ့် ေတာ်မ မူမည်အေကာင်းေတာင်းပန်
က၏ 20အဘယ်ေကာင့် နည်းဟမူူကား၊ တိ စ္ဆာန် ေသာ်လည်း ထုိေတာင် ကုိ ထိမိ
လျှင်၊ ေကျာက်ခဲ ှင့်ပစ်၍ ေသေစဟပုညတ် ေတာ်မူသံကုိ လတိူု့သည်နား မ ခံ ိင်ု က

21 ထုိသို့
ထင် ှား ကေသာအရာသည် အလနွေ်ကာက်မက် ဘွယ်ြဖစ် ၍၊ ေမာေ ှ က၊ ငါ သည်
ေကာက်ရွ ံ တနုလ်ှုပ် ြခင်း ှ ိသည်ဟုဆုိ ၏ 22 သင်တို့သည် ဇိအနု် ေတာင် သို့ ၎င်း ၊
အသက် ှင်ေတာ်မူေသာ ဘုရားသခင် ၏ မိ ေတာ်တည်းဟေူသာေကာင်းကင် ေယ
ု ှလင် မိ သို့ ၎င်း၊ အတိင်ုးမသိ များစွာေသာ ေကာင်းကင် တမနတိ်ု့၏ စည်းေဝး ြခင်း
သို့ ၎င်း၊ 23 ေကာင်းကင် စာရင်း ၌ ဝင်ေသာ သားဦး
တို့၏ အသင်းေတာ် သို့ ၎င်း ၊ ခပ်သိမ်း ေသာသူတို့ ကုိ တရား
စီရင် ေတာ်မူေသာ ဘုရားသခင် အထံေတာ်သို့ ၎င်း ၊ စုံလင် ြခင်းသို့ ေရာက်ေသာ
သူေတာ်ေကာင်း တို့၏ စိတ် ဝိညာ ်တို့ ထံသို့ ၎င်း ၊ 24 ပဋိညာ ် တရားသစ် ၏ အာမခံ
တည်းဟေူသာေယ ှု ထံေတာ်သို့ ၎င်း ၊ အာေဗလ
၏ အေသွး ေြပာဆုိ ေသာအရာထက် သာ၍ ြမတ်ေသာအရာကုိ ေြပာဆုိေသာ ြဖနး်
ဆွတ် ြခင်း၏ အေသွးထံသို့ ၎င်း ေရာက် က၏ 25သင်တို့သည် မိန ့် ေတာ်မူေသာ သူ
၏စကားေတာ်ကုိ မ
ြငင်း မပယ်မည်အေကာင်း သတိြပ ကေလာ။့ ေြမ ကီး ေပါ်မှာ ဗျာဒိတ် ေတာ်ကုိ
ဆင့်ဆုိေသာသူ ၏စကားကုိ ြငင်းပယ် ေသာသူတို့သည် အြပစ်မ လတ်ွ
ရသည်မှနလ်ျှင် ၊ ထုိမျှမက ၊ ေကာင်းကင် ဘုံက
မိန ့ေ်တာ်မူေသာ သူ
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၏စကား ကုိ ငါ တို့သည် နားမေထာင်ဘဲ ေနလျှင်၊ သာ၍ ကီး စွာေသာအြပစ် ှင့်
အဘယ်သို့ ကင်းလတ်ွ ိင်ုမည်နည်း 26 အထက် ကဗျာဒိတ်ေတာ်အသံ သည် ေြမ ကီး
ကုိလှုပ် သည် ြဖစ်၍၊ ယခု
တဖန် ငါ သည် ေြမ ကီး ှင့်
ေကာင်းကင် ကုိလှုပ် ဦးမည်ဟု ဂတိ
ေတာ် ှိ ၏ 27တဖန် ဟေူသာစကား၏အဓိပ္ပါယ်ကား၊ မ
လှုပ် ေသာအရာ တို့ ကုိ တည် ေစြခင်းငှာ ၊ လှုပ် ေသာအရာ တို့ ကုိ ေလာကီအရာက့ဲသို့
ပယ်ဖျက် လိမ့်မည်ဟု ဆုိလို သတည်း 28 ထုိေကာင့် ၊ ငါတို့သည်မ လှုပ် ိင်ုေသာ ိင်ုငံ
ကုိရ သည်ြဖစ်၍၊ ခန ့်ညား ေကာက်ရွ ံ ေသာသေဘာ ှင့်
ဘုရားသခင် ကုိ ေလျာက်ပတ် စွာ ဝတ်ြပ ိင်ုမည်အေကာင်း ၊ ေကျးဇူး ေတာ်ကုိ
စဲွလမ်း ကကုနအံ့် 29 ငါ တို့ ဘုရားသခင် သည် ေလာင် ေသာမီး ြဖစ် ေတာ်မူ၏။

13
1 ညီအစ်ကုိ ချင်းချစ်ြခင်းေမတ္တ ာ၌တည် ကေလာ။့ ဧည့်သည် ဝတ်ြပ ြခင်းအမှုကုိ မ
ေမ့ မ ေလျာ့ က ှင့် 2 အချ ိ ေသာ သူ တို့သည် ဧည့်သည်ဝတ် ကုိ ြပ သည်တင်ွ၊
ေကာင်းကင်တမန် တို့ ကုိ အမှတ်တမ့ဲ ဧည့်ခံ က ပီ 3အကျ ်း ခံရေသာ သူ
တို့ ှင့်အတူကုိယ်ခံရသက့ဲသို့ မှတ် ၍၊ သူတို့ ကုိ ေအာက်ေမ့ ကေလာ။့ သင်တို့သည်
ကုိယ်ခ ္ဓာ ှင့် မကင်းလတ်ွေသာသူြဖစ် ၍၊ ည ်းဆဲ ခံရေသာသူ တို့ ကုိ ေအာက်ေမ့ က
ေလာ့ 4 ခပ်သိမ်း ေသာ သူတို့ ၌ မဂင်္လာေဆာင် ြခင်းအမှု ှင့်
သစ္စာ သံဝါသြပ ြခင်းအမှုသည် အသေရ
ှိေစေလာ။့ မတရား
ေသာ ေမထုနကုိ်ြပ ေသာသူ ှင့သ်ူ့ မယားကုိ ြပစ်မှားေသာသူကုိ ဘုရားသခင် စစ်ေကာ
စီရင်ေတာ်မူလိမ့်မည် 5 သင်တို့၏ကျင့် ကံ ြပ မူ ြခင်းသည် ေငွ ကုိတပ်မက် ြခင်း ှင့်
ကင်းလတ်ွ၍၊ ကုိယ်၌ ှိ ေသာဥစ္စာ ှင့်
ေရာင့်ရဲ ြခင်း ှ ိ ကေလာ။့ အေကာင်းမူကား ၊ ငါသည် သင့် ကုိမ စွန ့် ၊ သင့် ကုိအလျှင်း
ပစ် ၍မ ထားဟု ဂတိေတာ် ှိ ၏ 6 ထုိေကာင့်
ထာဝရ ဘုရားသည် ငါ ့ ကုိမစ ေတာ်မူသည်ြဖစ်၍၊ လူ
သည် ငါ ၌ြပ ိင်ုသမျှ ကုိငါမ ေကာက် ဟ၊ု ငါ တို့သည် ရဲရင့် ေသာစိတ် ှင့် ေြပာဆုိ
ရေသာအခွင့် ှ ိ က၏ 7 ဘုရားသခင် ၏ ှ တ်ကပတ် တရားေတာ်ကုိ သင် တို့ အား
ေဟာေြပာ ၍၊ သင် တို့ ကုိအပ်ု ေသာသူ တို့ ကုိ ေအာက်ေမ့ ကေလာ။့ သူ
တို့သည် အဘယ်သို့ကျင့် ကံ ြပ မူ ၍ စုေတသ့ည်ကုိ ေစ့ေစ့ဆင်ြခင် လျက်၊ သူ
တို့၏ယုံကည် ြခင်းကုိ မီှေအာင် လိက်ုကေလာ့ 8 ေယ ှု ခရစ် သည် မေန ့
၊ ယေန ့
၊ ေနာင်ကာလ အစ ်အ မဲ မေြပာင်းမလဲေနေတာ်မူ၏ 9 အထူးထူး အြပားြပားေသာ
အယူဝါဒ သစ် ကုိ လိက်ု၍
မ ေဖာက်ြပန် က ှင့်။ အစာ
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များအားြဖင့် စိတ် ခုိင်ခ့ံ မဲြမံ ြခင်းမ ှိ ဘဲ၊ ေကျးဇူး ေတာ်အားြဖင့် ခုိင်ခ့ံ မဲြမံလျှင်
အကျ ိး ှ ိ၏။ အစာ
များကုိ အမှု ထားေသာ သူ
တို့သည် အကျ ိး ကုိရ က ပီမ ဟတ်ု 10 တဲ ေတာ်၌ ဝတ်ြပ ေသာသူ တို့ စား ရေသာ
အခွင့်
မ ှ ိ ေသာယဇ်ပလ္လ င် သည် ငါတို့ ၌ ှိ ၏ 11အေကာင်းမူကား ၊ ယဇ်ပုေရာဟိတ် မင်း
သည် အြပစ် ေြဖေသာယဇ်ေကာင် ၏ အေသွး ကုိ သန ့် ှ င်း ရာ ဌာနထဲသို့
သွင်း ပီးမှ၊ ယဇ်အေသ ေကာင်တို့ ကုိ တပ် ြပင် ၌ မီး ှု ိ ရ၏ 12 ထုိသို့ ှင့်အညီ၊
ေယ ှု သည်မိမိ အေသွး အားြဖင့် လူ များကုိ စင်ကယ် ေစြခင်းငှာ ၊ မိ တံခါး အြပင်
၌ အေသခံ ေတာ်မူ၏ 13 သို့ ြဖစ်၍ ၊ ငါတို့သည် ထုိသခင် ှင့်အတူက့ဲရဲ ြခင်းကုိခံ ၍၊
တပ် ြပင် ၊ အထံ
ေတာ်သို့
ထွက်သွား က ကုနအံ့် 14အေကာင်းမူကား ၊ ငါ တို့သည် ဤ
ဘဝ၌ အ မဲ တည်ေသာ မိ မ ှိ၊ ေနာက်ြဖစ် လတံ့ေသာ မိ ကုိ ှာ က၏ 15 ထုိ
ေကာင့် ၊ ငါတို့သည် ဘုရားသခင် ၏ ေကျးဇူး ေတာ်ကုိ ဝနခံ် လျက်၊ ှ တ်ခမ်း အသီး
တည်းဟေူသာချးီမွမ်း ြခင်းယဇ် ကုိ သခင် ေယ ှုခရစ်အားြဖင့် ဘုရားသခင့် ေ ှ ေတာ်၌
အစ ် ပူေဇာ် ကကုနအံ့် 16 ေကျးဇူး ြပ ြခင်း၊ ဥစ္စာေဝမျှ ြခင်းအမှုတို့ ကုိ မ
ေမ့ မေလျာ့ က ှင့်။ ထုိသို့ ေသာ
ယဇ် ကုိ ဘုရားသခင် သည် အားရ ှစ်သက်ေတာ်မူ၏ 17သင် တို့ ကုိ အပ်ု ေသာသူ
တို့၏ စကားကုိ နားေထာင် ၍ ှမ့်ိချ လျက်ေနကေလာ၊့ သူတို့သည် ကုိယ်တိင်ုစစ်ေကာ
ြခင်းကုိခံရေသာသူက့ဲသို့ ၊ သင် တို့ စိတ် ဝိညာ ်၏ အကျ ိး အလိငုှာေစာင့် ေနကကုန၏်။
သင် တို့ အကျ ိး ကုိ မြဖစ်ေစတတ်ေသာ ဝမ်းနည်း ြခင်းမ ှိ၊ ဝမ်းေြမာက် ြခင်း ှ ိ၍၊ သူ
တို့သည်စစ်ေကာြခင်းကုိ ခံရမည်အေကာင်း သတိြပ လျက်ေနကေလာ့ 18 ငါ တို့အဘို့
ဆုေတာင်း ကေလာ။့ ငါတို့သည် ကုိယ်ကုိကုိယ် သိေသာစိတ် ကည်လင် လျက်၊ အရာ
ရာ
တို့ ၌
ေကာင်းမွန် စွာကျင့် ေနြခင်းငှာအလို ှ ိ ေသာသူြဖစ်သည်ဟု စိတ်စဲွလမ်း ြခင်း ှ ိ က၏

19 ငါသည် သင် တို့ ှ ိရာသို့ အလျင်အြမန် ြပန် ရေသာအခွင့် ှ ိေစြခင်းငှာ ၊ ငါတို့အဘို့
ဆုေတာင်းမည် အေကာင်း ငါသည်သာ၍ ှ ိးေဆာ် ေတာင်းပန၏် 20ထာဝရ ပဋိညာ ်
တရား၏ အေသွး ေတာ်အားြဖင့် ၊ သုိး
များကုိထိနး်ေသာ သုိးထိနး် ကီး ြဖစ်ေသာ ငါ တို့သခင် ေယ ှု ကုိေသ ြခင်းမှ ှ တ်
ေဆာင် ေတာ်မူေသာ၊ ငိမ်သက် ြခင်း၏အ ှင်ဘုရားသခင် သည်၊ 21 မိမိ ှစ်သက် ေတာ်
မူေသာ အမှုအရာ ကုိ ေယ ှု ခရစ် အားြဖင့် သင် တို့ ၌ ြပ ေတာ်မူ၍၊ သင်တို့သည် အလို
ေတာ်သို့ လိက်ု မည်အေကာင်း ၊ ေကာင်း ေသာအကျင့်အမျ ိ းမျ ိ း ၌
သင် တို့ ကုိြပ ြပင် ေတာ်မူပါေစေသာ။ ထုိ
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သခင် ေယ ှုခရစ်သည် ကမ္ဘာ
အဆက်ဆက်ဘုနး် ကီး ေတာ် မူ ေစသတည်း။ အာမင် 22 ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ ငါသည်
အကျ ်း အားြဖင့် ေရးထား၍ ကား လိက်ုေသာ ဤဆုံးမြခင်းဩဝါဒစကား
ကုိ သည်းခံ မည်အေကာင်း၊ ငါသည် သင် တို့ ကုိ ှ ိးေဆာ် ေတာင်းပန၏် 23 ငါ တို့ ညီ
တိေမာေသ ကုိ အြခားသို့ လွှတ် လိက်ုသည်အရာကုိ သိမှတ် ကေလာ။့ သူသည် မ
ကာမြမင့်မီှ ေရာက် လျှင် ၊ ငါသည်သူ ှင့်အတူ လာ၍ သင် တို့ ကုိ ေတွ့ြမင် လိမ့်မည်

24 သင် တို့ ကုိ အပ်ု ေသာသူ အေပါင်း တို့ ကုိ၎င်း ၊ သန ့် ှ င်း သူအေပါင်း တို့ ကုိ၎င်း၊
ှ တ်ဆက် ကေလာ။့ ဣတလိ
ြပည်သူြပည်သားတို့သည် သင် တို့ ကုိ ှ တ်ဆက် က၏ 25 သင် တို့ အေပါင်း ၌
ေကျးဇူး ေတာ် ှိေစသတည်း။ အာမင်။
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ှ င်ယာကုပ်ဩဝါဒစာ။
1 ဘုရားသခင် ှင့် အ ှင် ေယ ှု ခရစ် ၏ကျွန်
ငါယာကုပ် သည်၊ အရပ်ရပ် တို့ ၌ ကဲွြပား ေသာ တဆယ်
ှစ်ပါးေသာအမျ ိး တို့ ကုိ ေမတ္တ ာ ှင့် ကား လိက်ုပါ၏။ 2 ငါ ့ ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ သင်

တို့၏ယုံကည် ြခင်းကုိ စစ်ေကာ စုံစမ်းြခင်းအရာ သည် သည်းခံ ြခင်းကုိ ပွားေစ တတ်
သည်ဟသိုမှတ် လျက်၊ အထူးထူး
အြပား ြပား စုံစမ်း ေ ှာင့် ှက် ြခင်း ှင့် ေတွ့ ကံ ေသာအခါ ၊ 3 ဝမ်းေြမာက် စရာ
အေကာင်း သက်သက်ြဖစ်သည်ဟု မှတ် ကေလာ။့ 4 သင်တို့သည်အလျှင်း မချ ိ တဲ့
ဘဲ ေစ့စပ် စုံလင် မည်အေကာင်း ၊ သည်းခံ ြခင်းစိတ်သည် အကုနအ်စင်ြပ ြပင် ပါ ေစ။
5သင် တို့တင်ွ
တစ်စုံတစ်ေယာက် ေသာသူသည် ပညာ
ကုိလို လျှင် ၊ က့ဲရဲ
ြပစ်တင်ြခင်းကုိ ြပ ေတာ်မ မူဘဲ၊ ခပ်သိမ်း ေသာ သူတို့အား ေစတနာ
စိတ် ှင့် ေပး သနားေတာ်မူေသာ ဘုရားသခင် ကုိ ေတာင်း ေစ၊ ေတာင်းလျှင်
ရ လိမ့်မည်။ 6 သို့ ရာတင်ွ ေတးွေတာ ြခင်းမ ှိဘဲယုံ ကည် ေသာစိတ် ှင့် ေတာင်း ရ
မည်။ ေတးွေတာ ြခင်း ှ ိေသာ သူ
သည် ကား
၊ ေလ
ခတ် ၍ လှုပ် ှားတတ်ေသာ လှုိင်း တံပုိး ှင့်တူ ၏။ 7 ထုိသို့ ေသာသူ သည် စိတ်
ှစ်ခွ ှ ိေသာသူ၊ ြပ ေလသမျှ တို့ ၌
မ တည်ကည်ေသာသူြဖစ်၍၊ 8ထာဝရ
ဘုရား၏ လက်ေတာ်မှ တစ်စုံတစ်ခု ကုိ ရ
မည်ဟု မ ထင် မ မှတ် ေစ ှင့်။ 9 ေအာက်လျှ ိး ှမ့်ိချ ေသာ ညီအစ်ကုိ သည် မိမိ
ချးီေြမာက် ြခင်းအရာ၌
ဝါကား ဝမ်းေြမာက်ေစ။ 10 ေငရွတတ် ေသာ ညီအစ်ကုိသည် မိမိ
ှမ့်ိချ ဆင်းရဲြခင်းအရာ၌
ဝါကားဝမ်းေြမာက်ေစ။ အေကာင်းမူကား ၊ သူသည်ြမက် ပွင့် က့ဲသို့ ေဖာက်ြပန်
ြခင်းသေဘာ ှိ၏။ 11 ေန သည်ပူ ေသာ အ ှိန် ှင့် ထွက် ေသာအခါ ၊ ြမက်ပင် သည်
ေသွ့ေြခာက် ြခင်းသို့ ေရာက်၍
အပွင့် လည်း
ေက တတ်၏။ တင့်တယ် ေသာ အေသွးအဆင်း လည်း ေပျာက်ပျက် တတ်၏။
ထုိနည်းတူ ၊ ေငရွတတ် ေသာသူ သည် မိမိ
အမှုအရာတို့ ၌
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ည ိး မ်ွး ေပျာက်ပျက်ြခင်းသို့ ေရာက်တတ်၏။ 12 စုံစမ်းေ ှာင့် ှက်ြခင်း ကုိ သည်းခံ
ေသာသူ သည် မဂင်္လာ ှိ၏။ အေကာင်းမူကား ၊ စစ်ေကာ စုံစမ်းြခင်းကုိ ခံ
ပီးမှသခင် ဘုရားကုိ ချစ် ေသာ သူ
တို့အား ဂတိ
ထားေတာ်မူေသာအသက် သရဖူ ကုိ ရ လိမ့်မည်။ 13အြပစ် ေသွးေဆာင်ြခင်းကုိ ခံရ
ေသာသူ မည်သည်ကား၊ ဘုရားသခင် သည် ငါကုိ့ေသွးေဆာင် ေတာ်မူသည်ဟု မ
ေြပာ ေစ ှင့်။ မ
ေကာင်းေသာအရာသည် ဘုရားသခင် ကုိမ ေသွးေဆာင် ိင်ု ရာ။ ကုိယ်ေတာ်သည်
လည်း
အဘယ်သူ ကုိမျှ အြပစ်သို့ ေသွးေဆာင် ေတာ်မမူ။ 14 မိမိ တပ်မက်ေသာစိတ်
ဆဲွငင် ြဖားေယာင်း ြခင်းကုိ ခံေသာသူ
မည်သည်ကား ၊ အြပစ်ေသွးေဆာင် ြခင်းသို့ ေရာက်တတ်၏။ 15တပ်မက်ေသာစိတ်
သည် ပဋိသေ ္ဓ
ယူ၍ဒစု ိုက် သည်လည်း
ြပည့်စုံ လျှင်ေသ ြခင်းကုိ ဘွား တတ်၏။ 16 ငါ ချစ် ေသာညီအစ်ကုိ တို့ ၊ အလွဲ မ ယူ
က ှင့်။ ေကာင်းြမတ် စုံလင် ေသာ ဆု
ေကျးဇူး ှ ိသမျှ တို့သည် အလင်း တို့၏ အဘ
ထံ ေတာ်က သက်ေရာက် သည်ြဖစ်၍၊ အထက် အရပ်မှ လာ က၏။ 17 ထုိအဘ
သည် ေရွ ေလျာ့ တိမ်းယိမ်းြခင်းမ ှိ ၊ ေြပာင်းလဲ ြခင်းအရိပ် ှင့် ကင်းလတ်ွေတာ်မူ၏။
18 နမိ္မိတ သတ္တ ဝါတို့တင်ွ ငါ တို့သည် အဦး
သီးေသာအသီးက့ဲသို့ ြဖစ် ေစြခင်းငှာ၊ သမ္မာတရား
စကား အားြဖင့် မိမိ အလို ေတာ်အတိင်ုး ငါ တို့ ကုိ ြဖစ် ဘွား ေစေတာ်မူ၏။ 19 သို့
ြဖစ်၍၊ ငါ ချစ် ေသာ ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ ခပ်သိမ်း ေသာသူ တို့သည် နား ကား ြခင်းငှာ
လျင်ြမန် ကေစ။ စကား
ေြပာြခင်းငှာ ၎င်း ၊ အမျက်ထွက် ြခင်းငှာ ၎င်း ေ ှး ကေစ။ 20လူ ၏ေဒါသအမျက်
သည် ဘုရားသခင် ၏ ေြဖာင့်မတ် ြခင်းတရားကုိ မ
ြပ စု တတ်။ 21 ထုိေကာင့် ၊ ခပ်သိမ်း ေသာညစ်ည း ြခင်း၊ မနာလို
ေသာစိတ်လနွက်ျ းြခင်းကုိ ပယ် ှား ၍ ၊ သင် တို့ စိတ်
ဝိညာ ်ကုိ ကယ်တင် ိင်ု ေသာ၊ အထဲ
၌ စုိက်ပျ ိ း ေသာ ှ တ်ကပတ် တရားကုိ းူည့ံ
သိမ်ေမွ့ေသာ စိတ် ှင့် ခံယူ က ေလာ။့ 22 ကုိယ်ကုိကုိယ် လှည့်ြဖား ၍ ၊ ှ တ်ကပတ်
တရားကုိ နာ
ံုမျှသာ ြပ ေသာသူမ ဟတ်ု၊ တရားကုိကျင့်ေသာသူ
ြဖစ် ကေလာ။့ 23တရား ကုိမ ကျင့် ဘဲနာ ံုမျှသာြပ ေသာသူ မည်သည်ကား၊ မှန် ၌
မိမိ ပကတိ မျက် ှာ ကုိ ကည့် ေသာ သူ
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ှင့်တူ ၏။ 24အေကာင်းမူကား ၊ ကုိယ်ကုိကုိယ် ကည့် ပီးမှ၊ အြခားသို့ သွား ၍
မိမိအဆင်းသ ာန် ကုိ ချက်ြခင်း ေမ့ေလျာ့ တတ်၏။ 25လွှတ် ြခင်း ှင့်
စပ်ဆုိင် ၍စုံလင် ေသာတရား ၌
ေစ့ေစ့ကည့် ှု ၍
တည်ကည်ေသာသူမူကား၊ တရားနာ
၍ ေမ့ေလျာ့ ေသာသူမ ဟတ်ု၊ အကျင့် ကျင့် ေသာသူြဖစ် သြဖင့်၊ မိမိ
ကျင့် ေသာအကျင့်၌
မဂင်္လာ ှိေသာသူ ြဖစ် ၏။ 26သင်တို့တင်ွ အကင်သူ သည် သီလ
ေဆာက်တည်ဟန် ြပ ေသာ်လည်း၊ မိမိ
ှ တ် ကုိ မ
ချ ပ်တည်း ၊ မိမိ
ှလံးု ကုိ လှည့်ြဖား ၏။ ထုိသူ
၏ သီလ
သည် အချည်း ှးီ သက်သက်ြဖစ်၏။ 27 ခမည်းေတာ် ဘုရားသခင့် ေ ှ ၌ စင်ကယ်
သန ့် ှ င်း ေသာ သီလ
ဟမူူကား ၊ မိဘမ ှိ ေသာသူငယ်တို့ ှင့်
မုဆုိးမ တို့သည် ဆင်းရဲ ခံရေသာအခါ၊ သူ
တို့ ကုိ ကည့် ှု ြပ စုြခင်း၊ ကုိယ်တိင်ု လည်းေလာကီ အညစ်အေကး ှင့် ကင်းစင် အံ့
ေသာငှာေစာင့်ေ ှာက် ြခင်းေပတည်း။

2
1 ငါ ့ ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ ဘုနး် ကီး ေတာ်မူေသာ ငါ တို့ သခင် ေယ ှု ခရစ် ကုိ ယုံ ကည်
ြခင်းအမှုမှာ၊ လူမျက် ှာ ကုိ ေထာက် ြခင်းမ ှိ က ှင့်။ 2 ေရွှ လက်စွပ် ှင့် တင့်တယ်
ေသာ အဝတ်ကုိ ဝတ်ဆင် ေသာသူ ၊ ညစ် ေသာအဝတ်ကုိဝတ် ၍
ဆင်းရဲ ေသာသူ ှစ်ဦးသည်သင် တို့၏တရားစရပ် ထဲသို့ ဝင် ေသာအခါ ၊ 3တင့်တယ်
ေသာအဝတ် ကုိ ဝတ်ဆင် ေသာသူ ကုိ ကည့် ၍ ၊ ေကာင်းမွန် ေသာ ဤအရပ် မှာထုိင်
ပါဟ၍ူ၎င်း ၊ ဆင်းရဲ ေသာသူ ကုိ၊ ဟိမှုာ ေန ေလာ၊့ သို့ မဟတ်ု ဤအရပ်မှာ ငါ ့ ေြခ တင်
ခုံေအာက် ၌ ထုိင် ေလာ့ဟ၍ူ၎င်း၊ သင် တို့သည် ေြပာဆုိ လျှင် ၊ 4တစ်ဘက်၌ငဲကွ့က်
ေသာစိတ် ှိ၍
မေကာင်း ေသာအ ကံအစည် ှင့် စီရင် ေသာသူ ြဖစ် ကသည်မ ဟတ်ုေလာ။ 5 ငါ
ချစ် ေသာညီအစ်ကုိ တို့ ၊ နားေထာင် ကေလာ။့ ေလာက
တင်ွ ဆင်းရဲ ေသာသူ တို့သည် ယုံကည် ြခင်းရတနာကုိ ရ
တတ်ေစြခင်းငှာ၎င်း ၊ ဘုရားသခင် ကုိ ချစ် ေသာသူ တို့အား ေပးမည်ဟဝုနခံ် ေတာ်မူ
ေသာ ိင်ုငံ ေတာ်၏အေမွခံ ြဖစ်ေစြခင်းငှာ၎င်း၊ ထုိသူတို့ ကုိ ေရွးေကာက် ေတာ်မူသည်
မ ဟတ်ုေလာ။ 6သင် တို့သည် ဆင်းရဲ ေသာသူ ကုိ မထီမ့ဲြမင် ြပ ကသည်တကား ။ ေငွ
ရတတ် ေသာ သူ
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တို့သည် သင် တို့ ကုိ ည ်းဆဲ ှပ်ိစက်ကသည်မ ဟတ်ုေလာ။ တရား
ပလ္လ င် ေ ှ သို့
ဆဲွငင် ကသည်မဟတ်ုေလာ။ 7သင် တို့ ကုိ သမုတ် ေသာ နာမ
ေတာ်ြမတ် ကုိ သူ
တို့သည်က့ဲရဲ ကသည်မ ဟတ်ုေလာ။ 8 ကုိယ် ှင့်စပ်ဆုိင်ေသာသူကုိ ကုိယ် ှင့်အမျှ
ချစ် ေလာဟ့ု ကျမ်းစာ ၌ ပါေသာ ေရွှ ပညတ် ေတာ်ကုိ သင်တို့သည် ေစာင့်ေ ှာက် လျှင်
၊ ေကာင်း ေသာအကျင့်ကုိ ကျင့် ရာသို့ ေရာက်က၏။ 9 သို့ မဟတ်ု လမူျက် ှာကုိေထာက်
လျှင် ၊ ဒစု ိုက် ကုိ ြပ ေသာသူ ြဖစ်က၏။တရားကုိ လနွက်ျ း ေသာသူဟု ပညတ် ေတာ်
အားြဖင့် ထင် ှား စွာြဖစ် က၏။ 10အဘယ်သို့ နည်းဟူမူကား၊ ပညတ် တရားအလံးုစုံ
ကုိ ေစာင့်ေ ှာက် သည်တင်ွ တစ်စုံတစ်ခု၌ မှား မိလျှင် ၊ ပညတ် တရားကုိ လနွက်ျ း
ေသာအြပစ် ှိ ၏။ 11သူ့ မယားကုိမ ြပစ်မှား ှင့်ဟု ပညတ် ေတာ်မူေသာသူ က၊ လအူ
သက်ကုိ မ
သတ် ှင့်ဟု ပညတ် ေတာ်မူေသး၏။ သို့ ြဖစ်၍ သင်သည်သူ့ မယားကုိမ ြပစ်မှားဘဲ
ေနေသာ်လည်း ၊ သူအသက်ကုိသတ် လျှင် ၊ ပညတ် တရားကုိ လနွက်ျ း ေသာသူြဖစ်
၏။ 12လွှတ် ြခင်းတရား အတိင်ုး
စီရင် ြခင်းကုိ ခံရ
လတံ့ ေသာသူက့ဲသို့ ၊ စကား ေြပာြခင်း၊ အမှုြပ ြခင်းကုိ စီရင်က ေလာ။့ 13က ုဏာ
မ ှိေသာသူ သည်၊ က ုဏာ
ကုိမ ရ ဘဲ၊ တရား
စီရင်ြခင်းကုိခံရလိမ့်မည်။ က ုဏာ
သည် တရား
စီရင်ြခင်းကုိေအာင်၍ ဝါကား တတ်၏။ 14 ငါ ့ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ တစ်စုံတစ်ေယာက်ေသာ
သူက၊ ငါသည်ယုံကည် ြခင်း ှ ိ ၏ဟေုြပာ လျက် ၊ အကျင့် ကုိ မ
ကျင့် ဘဲေန
လျှင်
အဘယ် အကျ ိး ှ ိသနည်း။ ထုိယုံ ကည်ြခင်း သည် ထုိသူ
ကုိ ကယ်တင် ိင်ု သေလာ။ 15 ညီအစ်ကုိ ှမ တို့သည် အဝတ် အချည်းစည်း ှိ၍၊ ေန ့
တိင်ုး စားရ ေသာအစာ မ ှိ ေသာအခါ ၊ 16သင် တို့တင်ွ
တစ်စုံတစ်ေယာက် ေသာသူက၊ ငိမ်ဝပ် စွာသွား ကေလာ။့ ေ းွ ကေလာ။့ ဝ
ကေလာဟ့ု ေြပာ လျက် ၊ သူ
တို့ ကုိယ် ှင့်ေတာ်ေလျာ် ေသာ အသုံးအေဆာင်ကုိ မ
ေပး ဘဲေနလျှင်
အဘယ် အကျ ိး ှ ိ သနည်း။ 17 ထုိနည်းတူ ၊ အကျင့် ှင့် ကင်း ေသာ ယုံကည်
ြခင်းသည် တစ်ပါးတည်း ှိ ေသာေကာင့် အေသ ြဖစ်၏။ 18တနည်းကား၊ သင် သည်
ယုံကည် ြခင်း ှ ိ ၏။ ငါ သည်အကျင့် ှ ိ ၏။ သို့ ြဖစ်၍သင် သည်အကျင့် မ ှ ိဘဲ သင်
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၏ယုံကည် ြခင်းကုိ ြပ ေလာ။့ ငါ မူကား၊ အကျင့် အားြဖင့် ငါ ၏ယုံကည် ြခင်းကုိ ြပ
မည်ဟုေြပာ စရာ ှိ၏။ 19 ဘုရားသခင် တစ်ဆူတည်း ှိ သည်ဟု သင် သည်ယုံ ၏။
ေကာင်း ေပ၏။ နတ်ဆုိး တို့သည် ယုံ
၍
ေကာက်ရွ တံနုလ်ှုပ် က၏။ 20လျှပ်ေပါ် ေသာလူ ၊ အကျင့် ှင့်ကင်း ေသာ ယုံကည်
ြခင်းသည် အေသ
ြဖစ် သည်ကုိ သိ
ချင် သေလာ။ 21 ငါ တို့အဘ အာြဗဟံ သည်၊ မိမိ
သား ဣဇာက် ကုိ ယဇ်ပလ္လ င် ေပါ်မှာ တင်လှူ ပူေဇာ်ေသာအခါ၊ အကျင့် အားြဖင့်
ေြဖာင့်မတ် ရာသို့ ေရာက်သည်မ ဟတ်ုေလာ။ 22 ယုံ ကည် ြခင်းသည် အကျင့် ှင့်အတူ
ြပ ြပင် ၍၊ အကျင့် အားြဖင့် စုံလင် သည်ကုိသိြမင် ရ၏။ 23အာြဗဟံ သည် ဘုရားသခင်
ကုိ ယုံကည် သည်ြဖစ်၍ ၊ သူ
၏ ယုံကည်ြခင်းကုိ ေြဖာင့်မတ် ြခင်းက့ဲသို့ မှတ် ေတာ်မူ၏ဟေူသာ ကျမ်း စကား
ြပည့်စုံ ေလ၏။ အာြဗဟံသည်လည်း ၊ ဘုရားသခင် ၏အေဆွ ဟ၍ူေခါ်ေဝါ် ြခင်းကုိခံ
ရ၏။ 24လူ သည်ယုံကည် ြခင်းအားြဖင့် သာ
ေြဖာင့်မတ် ရာသို့ ေရာက်သည်မ ဟတ်ု။ အကျင့် အားြဖင့် ေရာက် သည်ကုိ သင်တို့
သိြမင် ရက၏။ 25 ထုိနည်းတူ ၊ ြပည်တနဆ်ာ ရာခပ် သည်၊ တမန် တို့ ကုိလက်ခံ ပီး
မှ အြခား ေသာလမ်း ြဖင့် လွှတ် လိက်ု၍ ၊ အကျင့် အားြဖင့် ေြဖာင့်မတ် ရာသို့ ေရာက်
သည်မ ဟတ်ုေလာ။ 26 ဝိညာ ် ှင့်ကင်း ေသာကုိယ် သည် အေသ
ြဖစ် သက့ဲသို့ ၊ အကျင့် ှင့်ကင်း ေသာ ယုံကည် ြခင်းသည် အေသ
ြဖစ် ၏။

3
1 ငါ ့ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ ငါတို့သည်သာ၍ကျပ်တည်းေသာ စစ်ေကာ စီရင်ြခင်းကုိခံရ မည်
ဟု သင်တို့ သိ ၍
အများ ေသာဆရာ မ ြဖစ် က ှင့်။ 2 ငါတို့ ှ ိသမျှ သည် အများ ေသာအားြဖင့် မှား
တတ်က၏။ စကား
အားြဖင့် မှား ြခင်းမ ှိ ေသာသူ
မည်သည်ကား ၊ စုံလင် ေသာသူ ြဖစ်၏။ မိမိကုိယ်ကုိ တကုိယ် လံးု ကုိ ချ ပ်တည်း ိင်ု
ေသာသူြဖစ်၏။ 3 ြမင်း ကုိ ိင်ု ြခင်းငှာ ပစပ် ကုိဇက် ခွ့ံ တတ်၏။ သို့ ြပ ၍ ြမင်း ကုိယ်
တကုိယ်လံးု ကုိ လှည့် ေစတတ်၏။ 4 ထုိမှတစ်ပါး ၊ အလနွ် ကီး ေသာသေဘင်္ာ သည်
ြပင်းစွာ ေသာေလဟနု် ှင့် လငွ့် သွားေသာ်လည်း ၊ တက်မ ကုိင်အလို ှ ိ သည်အတိင်ုး ၊
ငယ် ေသာတက်မ ြဖင့်
လှည့် တတ်၏။ 5 ထုိနည်းတူ ၊ လျှာ သည်ငယ် ေသာ အဂင်္ ါ ြဖစ် ေသာ်လည်း အလနွ်
ဝါ ကား တတ်၏။ အဘယ်မျှေလာက်များစွာေသာထင်း ကုိ အနည်းငယ် သာ မီး
သည်ညိ ိင်ုသည်ကုိ ကည့် ပါေလာ။့ 6လျှာ သည် မီး
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ြဖစ်၏။ ဒစု ိုက် ၏ ေလာက
ဓါတ်လည်းြဖစ်၏။ ထုိသို့ ှင့်အညီ၊ လျှာ သည်ငါ တို့၏ အဂင်္ ါ တို့တင်ွ တည် ၍ တစ်
ကုိယ် လံးု ကုိ ညစ်ည း ေစ၏။ ဇာတိ
စက်ကုိလည်း ှု ိ တတ်၏။ မိမိသည်လည်း ငရဲ
မီး ှု ိ ြခင်းကုိခံလျက် ှိ၏။ 7သားရဲ မျ ိ း၊ ငှက် မျ ိ း၊ တာွး တတ်ေသာတိ စ္ဆာနမ်ျ ိ း၊
ငါး မျ ိ းတို့ ကုိ လူ
မျ ိ းသည် ေအာင် တတ်သည်အတိင်ုး
ေအာင် ခ့ဲ ပီ။ 8လျှာ ကုိကား ၊ အဘယ် လူ မဆုိမေအာင် ိင်ု ၊ မ
ဆုံးမ ိင်ုေသာ အဆုိးအညစ် ြဖစ်၏။ ေသ
ေစတတ်ေသာ အဆိပ် အေတာက် ှင့်ြပည့်စုံ ၏။ 9 ငါတို့သည်လျှာ ြဖင့်
ခမည်းေတာ် ဘုရားသခင် ကုိ ေကာင်း ကီး ေပးတတ်က၏။ ဘုရားသခင် ၏ ပုံ
သ ာနေ်တာ် ှင့်အညီ ဖနဆ်င်း ေသာ လူ
တို့ ကုိ လျှာ ြဖင့် ကျနိဆဲ် တတ်က၏။ 10 ှ တ် တစ်ပါးတည်းအထဲ က၊ ေထာမနာ
ချးီမွမ်းြခင်း ှင့်
ကျနိဆဲ် ြခင်းထွက် တတ်ပါသည်တကား၊ ငါ ့ ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ ထုိသို့ မ
ြဖစ်ေကာင်း ရာ။ 11 စမ်း ေရေပါက် တစ်ေပါက်တည်း အထဲ
ကချ ိ ေသာေရ ှင့်
ခါး ေသာေရထွက် တတ်သေလာ။ 12 ငါ ့ ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ သေဘင်္ာသဖနး် ပင်သည်
သံလင်ွ သီးကုိ သီး ိင်ုသေလာ။ စပျစ် ပင်သည် သေဘင်္ာသဖနး် သီးကုိ သီး ိင်ု သေလာ။
ထုိအတ၊ူ ငန် ေသာေရ သည် ချ ိ ေသာေရကုိမ ြဖစ် ေစ ိင်ု။ 13သင် တို့တင်ွ
အတတ်အလိမ္မာ ှင့် ြပည့်စုံ ေသာ ပညာ ှိ တစ်စုံတစ်ေယာက် ှိလျှင် ၊ ထုိသူသည်
ပညာ
၏ းူည့ံ
သိမ်ေမွ့ြခင်း ှင့်တကွ ၊ ေကာင်းြမတ် ေသာ ကျင့် ကံ ြပ မူြခင်းအားြဖင့် မိမိ အမှု တို့
ကုိ ြပ ပါေစ။ 14 သို့ မဟတ်ု သင် တို့ စိတ် ထဲမှာ ခါး စွာေသာ ဂုဏ် ပိ င် ြခင်း၊ ရနေ်တွ့
ြခင်း ှ ိ လျှင် ၊ သမ္မာတရား
ကုိ မုသာ
ြဖင့် ဆန် ၍
မ ဝါကား က ှင့်။ 15 ထုိသို့ ေသာပညာ သည် အထက် မှသက်ေရာက် ေသာပညာမ
ဟတ်ု။ ေြမ ကီး ပညာ၊ ဇာတိ
ပကတိပညာ၊ နတ်ဆုိး ပညာြဖစ် ၏။ 16အေကာင်းမူကား ၊ ဂုဏ် ပိ င် ြခင်း၊ ရနေ်တွ့
ြခင်း ှ ိလျှင် ၊ မ ငိမ်မဝပ် ုနး်ရင်းခတ်ြခင်း၊ ဆုိးညစ် စွာြပ မူ ြခင်း အမျ ိးမျ ိ း ှ ိ တတ်၏။
17 အထက် မှ သက်ေရာက်ေသာပညာ မူကား ၊ ေ ှ ဦးစွာ စင်ကယ် ၏။ ထုိမှတပါး ၊
အသင့်အတင့်ေန
တတ်က၏။ ြဖည်းညင်း ေသာသေဘာ ှိ၏။ ေသွးေဆာင် လယ်ွ၏။ က ုဏာ
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ှင့်၎င်း ၊ ေကာင်းကျ ိး ှင့်၎င်း ြပည့်စုံ ၏။ လျစ်လျ ေသာစိတ် ှိ၏။ လျှ ိ ဝှက် ြခင်း
ှင့်ကင်းစင်၏။ 18အသင့်အတင့် ေနြခင်းငှာ ြပ စု တတ်ေသာ သူ
တို့သည် ေြဖာင့်မတ် ြခင်းတရား၏ မျ ိးေစ့ ကုိ ငိမ်သက် စွာ ကဲ တတ်က၏။

4
1သင် တို့တင်ွ
စစ်တိက်ု ြခင်း၊ ရနေ်တွ့ြခင်း သည် အဘယ် အေကာင်းေကာင့်ြဖစ် သနည်း။ သင် တို့
အဂင်္ ါ များ၌
စစ် ပိ င်ေသာ ကိေလသာ ကာမစိတ် ေကာင့် ြဖစ်သည်မ ဟတ်ုေလာ။ 2သင် တို့သည်
တပ်မက် ၍ မ ရ က။ လအူသက်ကုိ သတ် ၍ ၎င်း၊ အလနွ်လိခုျင်ေသာေလာဘစိတ်
ှိ၍၎င်း၊ အလို
မ ြပည့်စုံ ိင်ု က။ ရနေ်တွ့ ြခင်း၊ စစ်တိက်ု ြခင်းကုိလည်း
ြပ ၍မ ရက ။ အေကာင်းမူကား ၊ ဆုမ
ေတာင်း ဘဲ ေနက၏။ 3 ဆုေတာင်း လျှင်လည်း ကာမဂုဏ် ခံစားစရာတို့ ှ ိေစြခင်းငှာ
၊ အလွဲ ေတာင်း ေသာေကာင့် မ ရ က။ 4 မတရား ေသာေမထုန၌်မီှဝဲေသာ ေယာက်ျား
မိနး်မတို့ ၊ ေလာကီ
မိဿဟာယ သည် ဘုရားသခင် ှင့် ဆန ့က်ျင်ဘက် ြဖစ် သည်ကုိ မ
သိ ကသေလာ။ ဤေလာက
ှင့် မိသ္သဟာယ
ဖွ့ဲလို ေသာသူ သည် ဘုရားသခင် ၏ ရနသူ် ြဖစ် ၏။ 5ကျမ်းစာ ချက် အချည်း ှးီ
သက်သက်ြဖစ်သည်ဟ၍ူ၎င်း ၊ ငါ တို့ ၌
တည်ေန ေသာ ဝိညာ ် ေတာ်သည် ြင စူ ေစချင်ေသာ သေဘာ
ှိသည်ဟ၍ူ၎င်း၊ ထင် ကသေလာ။ 6 ထုိဝိညာ ်ေတာ်သည် သာ၍
များေသာေကျးဇူး ကုိြပ ေတာ်မူ၏။ ထုိသို့
ှင့်အညီကျမ်းစာလာ သည်ကား၊ ေထာင်လွှား ေစာ်ကားေသာသူတို့ ကုိ ဘုရားသခင်

ဆီးတား ေတာ်မူ၏။ စိတ် ှမ့်ိချေသာ သူတို့အား ေကျးဇူး ြပ ေတာ်မူ၏ဟလုာသတည်း။
7 ထုိေကာင့် ၊ ဘုရားသခင် ၏အလိေုတာ်သို့ လိက်ု ကေလာ။့ မာရ်နတ် ကုိ ဆီးတား
ကေလာ။့ သို့ ြပ လျှင် ၊ သူသည် သင် တို့ ထံက ေြပးသွား လိမ့်မည်။ 8 ဘုရားသခင်

၌ချ ်းကပ် ကေလာ။့ သို့ ြပ လျှင် ၊ သင် တို့ ၌ချ ်းကပ် ေတာ်မူလိမ့်မည်။ အြပစ် ှိ
ေသာသူတို့ ၊ သင်တို့လက် ကုိ စင်ကယ် ေစကေလာ။့ စိတ် ှစ်ခွ ှ ိေသာသူတို့ ၊ သင်တို့
စိတ် ှလံးုကုိ သန ့် ှ င်း ေစကေလာ။့ 9ဆင်းရဲ ငိ ြငင်ြခင်း၊ စိတ်မသာ ညည်းတာွးြခင်း၊
ငိေု ကး ြမည်တမ်းြခင်း ှ ိ ကေလာ။့ သင် တို့ ရယ် ြခင်းကုိ စိတ်မသာညည်းတာွး ြခင်း၊
ြဖစ် ေစကေလာ။့ ဝမ်းေြမာက် ြခင်းကုိလည်း
ဝမ်းနည်း ြခင်းြဖစ်ေစ ကေလာ။့ 10 ဘုရားသခင့် ေ ှ ေတာ်၌ ကုိယ်ကုိကုိယ် ှမ့်ိချ
ကေလာ။့ သို့ ြပ လျှင် ၊ သင် တို့ ကုိ ချးီေြမာက် ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 11 ညီအစ်ကုိ တို့ ၊
အချင်းချင်းတစ်ေယာက်ကုိတစ်ေယာက်
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က့ဲရဲ ြခင်းကုိမ ြပ က ှင့်။ ညီအစ်ကုိ ချင်းကုိ က့ဲရဲ
၍ ၊ သူ
၌အြပစ် ှိသည်ဟု စီရင် ေသာသူ သည် တရား
ကုိ က့ဲရဲ
၏။ တရား
၌အြပစ် ှိသည်ဟစီုရင် ၏။ ထုိသို့
ြပ လျှင် ၊ သင်သည်တရား ကုိ ကျင့် ေသာသူမ ဟတ်ု၊ တရား
ကုိ စစ်ေကာ စီရင်ေသာသူြဖစ် ၏။ 12 ပညတ် တရားကုိ ထားပုိင်ေသာသူ၊ စစ်ေကာ
စီရင်ပုိင်ေသာသူ တစ်ပါးတည်း ှိ ေတာ်မူ၏။ ထုိသူ
သည် ကယ်တင် ြခင်းငှာ၎င်း ၊ ဖျက်ဆီး ြခင်းငှာ၎င်း၊ တတ် ိင်ု ေတာ်မူ၏။ သူ
တစ်ပါး ကုိစစ်ေကာ စီရင်ေသာသင် သည်ကား
အဘယ်သူ နည်း ။ 13ယေန ့
နက်ြဖန် ဤမည်ေသာ မိ သို့
သွား ကကုနအံ်။့ ထုိ မိ ၌ တ ှစ် ပတ်လံးုေန၍ ကုနသွ်ယ် သြဖင့်
အြမတ်ရ ေအာင် ြပ ကကုနအံ်ဟ့ု ဆုိ
တတ်ေသာသူ တို့ ၊ နားေထာင် ကေလာ။့ 14 နက်ြဖနေ်န ့၌အဘယ်သို့ ြဖစ်မည်ကုိသင်
တို့မ သိ က။ သင် တို့ အသက် သည် အဘယ်သို့ ေသာအရာ ြဖစ်သနည်း။ ခဏ
ထင် ှား ပီးမှကွယ်ေပျာက် တတ် ေသာ အခုိးအေငွ့ ြဖစ် ၏။ 15ထာဝရ ဘုရားသည်
အလို
ေတာ် ှိ၍ ၊ ငါ တို့သည်လည်း အသက် ှင်လျှင် ၊ ဤသို့ ြပ ကကုနအံ်၊့ ထုိသို့
ြပ က ကုနအံ့်ဟု သင်တို့ ဆုိ သင့် ရာြဖစ်၏။ 16ယခု သင် တို့သည် မိမိေထာင်လွှား
ြခင်း၌
ဝါကား ကေသး၏။ ထုိသို့ ေသာဝါကား ြခင်း ှ ိသမျှ သည် မေကာင်း မသင့်ြဖစ် ၏။

17 ထုိေကာင့် ၊ ေကာင်း ေသာအကျင့် ကုိ သိ
လျက် မ ကျင့် ဘဲေနေသာ သူ
သည်အြပစ် ှိ ၏။

5
1အချင်းသူေဌး၊ သူကယ်တို့ ၊ ယခု
လာ က၊ သင် တို့အေပါ် ၌ေရာက် လတံေ့သာ ဆင်းရဲဒကု္ခေဝဒနာ
ေကာင့် ငိေု ကး ေအာ်ဟစ် က။ 2 သင် တို့ ဥစ္စာပစ္စည်း သည် ပုပ်စပ် လျက် ှိ၏။
အဝတ် ကုိလည်း
ပုိးကုိက်စား ေလ ပီ။ 3 ေရွှ ေငွ လည်း အေချး တက်၍
ပျက်ကုန် ပီ။ ထုိအေချး သည် သင် တို့တစ်ဘက်၌
သက်ေသ ြဖစ်၍၊ မီး
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က့ဲသို့ သင် တို့အသား ကုိစား လိမ့်မည်။ ေနာက်ဆုံး ေသာေနရ့က် ကာလအဘို့ ဘ ာ
ကုိ ဆည်းဖူး က ပီတကား၊ 4 နားေထာင်က၊ သင် တို့လယ်ကွက် ၌ ရိတ် ေသာသူ တို့ ကုိ
လှည့်စား ၍၊ အခ
မေပးဘဲေနေသာေကာင့်၊ ထုိအခ
သည် ေကးေကာ် ေလ၏။ ရိတ် ေသာသူ တို့၏ ေအာ်ဟစ် ြခင်းအသံသည်လည်း ၊
ေကာင်းကင် ဗုိလ်ေြခအ ှင်ထာဝရ ဘုရား၏ နား
ေတာ်ထဲသို့ ဝင် ေလ ပီ။ 5သင်တို့သည်ေြမ ကီး ေပါ်မှာ ကာမဂုဏ် ခံစား၍
အလနွေ်ပျာ်ေမွ့ က ပီ။ သတ် ရေသာေန ့၌ က့ဲသို့ ၊ မိမိ
တို့ ှလံးု ကုိ ေမွးြမ က ပီ။ 6 ေြဖာင့်မတ် ေသာသူ ကုိ အြပစ်စီရင် ၍ ကွပ်မျက် က
ပီ။ သူသည်လည်း သင် တို့ ကုိ မ
ဆီးတား ။ 7 ထုိေကာင့် ၊ ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ သခင် ဘုရားကလာ ေတာ်မူသည်တိင်ုေအာင်
သည်းခံ လျက် ေစာင့် ေန က ေလာ။့ အကယ်၍လယ် လပ်ုေသာ သူသည်အရင် မုိဃ်း၊
ေနာက် မုိဃ်းကုိရ သည်တိင်ုေအာင် ၊ အဘုိး
ထုိက်ေသာ ေြမ အသီး ကုိ သည်းခံ လျက် ေစာင့် ေန၍ ေြမာ်လင့် တတ်၏။ 8သင်
တို့သည်လည်း
သည်းခံ လျက်ေစာင့် ေန ကေလာ။့ ကုိယ် စိတ် ှလံးု ကုိ မဲြမံ ေစ ကေလာ။့ သခင်
ဘုရား ကလာ ေတာ်မူေသာအချနိေ်ရာက် လနုးီ ပီ။ 9 ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ စစ်ေကာ စီရင်ြခင်း
ှင့် ကင်းလတ်ွ မည်အေကာင်း ၊ အချင်းချင်း ြငင်းခုံ ြပစ်တင်ြခင်း ကုိ မ
ြပ က ှင့်။ တရား
စီရင် ပုိင်ေသာသူ သည် တံခါး နား မှာ ှ ိ ေတာ်မူ၏။ 10 ငါညီ့အစ်ကုိ တို့ ၊ ထာဝရ
ဘုရား၏ နာမ
ေတာ်ကုိ အမီှြပ ၍ ေဟာေြပာ ေသာ ပေရာဖက် တို့သည် ဆင်းရဲ ဒကု္ခေတွ့ ြခင်း၊
သည်းခံ ြခင်း၏ ပုံ
သက်ေသကုိ ြပ က ပီဟုမှတ် ကေလာ။့ 11သည်းခံ ိင်ုေသာသူ တို့သည် မဂင်္လာ ှိ
ေသာသူဟ၍ူငါတို့သည် ေခါ်က၏။ ေယာဘ
သည် သည်းခံ ေကာင်းကုိ သင်တို့ ကား ရက ပီ။ ထာဝရ
ဘုရားသည် မိမိအမှု ကုိ လက်စသတ် ေတာ်မူရာမှာ အလနွ် သနား စုံမက် ေတာ်မူ
ေကာင်းကုိလည်း
သိြမင် ရ က ပီ။ 12 ငါ ့ ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ ခပ်သိမ်း ေသာအမှုအရာတို့တင်ွ ကျနိဆုိ် ြခင်း
ကုိသာ၍ေ ှာင် ကေလာ။့ ေကာင်းကင် ဘုံကုိ တိင်ုတည် ၍ မ
ကျနိ်က ှင့်။ ေြမ ကီး ကုိတိင်ုတည်၍ မ
ကျနိ်က ှင့်။ ထုိမှတပါး ၊ အဘယ် အကျနိအ်ားြဖင့်မျှ မ
ကျနိ်က ှင့်။ အြပစ် စီရင်ြခင်း ှင့်
ကင်းလတ်ွ မည်အေကာင်း ၊ သင် တို့စကားမှာ ၊ ဟတ်ု သည်ကုိ အဟတ်ု ၊ မ
ဟတ်ုသည်ကုိ မ
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ဟတ်ုြဖစ် ေစကေလာ။့ 13သင် တို့တင်ွ
ဆင်းရဲ ခံရေသာသူ ှိလျှင် ဆုေတာင်း ေစ။ ရွှင်လနး် ေသာသူ ှိလျှင် ဆာလံသီချင်း
ကုိဆုိ ေစ။ 14 နာ ေသာသူ ှိလျှင်၊ သင်းအပ်ု ကုိေခါ် ၍
သူတို့ သည် သခင် ဘုရား၏ နာမ
ေတာ်ကုိ အမီှြပ လျက်၊ လနူာ
ကုိဆီ ှင့်လးူ ၍ သူ့
အေပါ်မှာ ဆုေတာင်း ကေစ။ 15 ထုိသို့ ြပ လျှင်၊ ယုံ ကည် ြခင်း၏ပဌနာ သည် လနူာ
ကုိ ကယ်ဆယ် ၍ ၊ သခင် ဘုရားသည် သူ့
ကုိထေြမာက် ေစေတာ်မူမည်။ သူ
သည်အြပစ်
ြပ မိ ေသာ်လည်း ထုိအြပစ် ကုိ လွှတ်ေတာ်မူမည်။ 16အချင်းချင်း တစ်ေယာက် ှင့်
တစ်ေယာက် ၊ ကုိယ်အြပစ် ကုိ ေဖာ်ြပ ေတာင်းပန်ကေလာ။့ ချမ်းသာ ရမည် အေကာင်း
၊ အချင်းချင်းတို့အဘို့
ဆုေတာင်း ကေလာ။့ သူေတာ်ေကာင်း ဆုေတာင်း ၍ အ ှိန် ကီးေသာပဌနာ သည်
အလနွ် တနခုိ်း ပါ၏။ 17 ဧလိယ သည် ငါ တို့ က့ဲသို့ ေလာကဓံ တရား၌ ကျင်လည်ေသာ
သူ ြဖစ် ေသာ်လည်း ၊ မုိဃ်း မ ရွာမည် အေကာင်း အထူးသြဖင့်ဆုေတာင်းေသာအခါ၊
သုံး
ှစ် ှင့်
ေြခာက် လ ပတ်လံးုေြမ ေပါ်သို့ မုိဃ်း မ ရွာဘဲေန၏။ 18တဖန် ဆုေတာင်း ေသာအခါ
၊ မုိဃ်းေကာင်းကင် သည် မုိဃ်းရွာ ေစ၏။ ေြမ ကီး သည်လည်း
မိမိ အသီး
ကုိသီး ေလ၏။ 19 ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ သင် တို့တင်ွ
တစ်စုံတစ်ေယာက် ေသာသူသည် သမ္မာတရား
လမ်းမှ လွဲ သွား၍
သူတစ်ပါး သည် ထုိသူ
ကုိ ြပန် ေစလျှင်မူကား ၊ 20အြပစ် ှိေသာသူကုိ မှားယွင်း ေသာလမ်း မှ
ြပန် ေစေသာသူ သည်၊ ဝိညာ ် ကုိ ေသ
ြခင်းမှ
ကယ်တင် ၍
များစွာ ေသာအြပစ် တို့ ကုိ ဖုံးအပ်ု တတ် သည်ဟု ထုိသူသည် သိမှတ် ေစ။
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ှ င်ေပတ ု
ဩဝါဒစာပဌမေစာင်။

1 ေယ ှု ခရစ် ၏ တမန်ေတာ် ငါေပတ ု သည်၊ နားေထာင် ြခင်းေကျးဇူး၊ ေယ ှု
ခရစ် ၏ အေသွး ေတာ် ှင့် ြဖနး် ြခင်းေကျးဇူးကုိ ခံရမည်အေကာင်း၊ ဝိညာ ် ေတာ်
အားြဖင့် သန ့် ှ င်း ြခင်းသို့ ေရာက်၍၊ ခမည်းေတာ် ဘုရားသခင် ၏ အနာဂတံသဉာဏ်
ေတာ်အတိင်ုး
ေရွးေကာက် ေတာ်မူေသာသူတည်းဟေူသာ၊ 2 ပုနတ္ု ြပည်၊ ဂလာတိ
ြပည်၊ ကပ္ပေဒါကိ ြပည်၊ အာ ှိ ြပည်၊ ဗိသုနိ
ြပည်၊ အရပ်ရပ်တို့ ၌ ကဲွြပား ေသာ ဧည့်သည်အာဂ ္တ တို့ ကုိ ကားလိက်ုပါ၏။ ေကျးဇူး
ေတာ် ှင့်
ငိမ်သက် ြခင်းသည် သင် တို့ ၌များြပား ပါေစေသာ။ 3 အသက် ှင်ြခင်း ှင့်စပ်ဆုိင်

ေသာ ေြမာ်လင့် ြခင်းအေကာင်း ှ ိေစြခင်းငှာ၊ ေဖာက်ြပန် ြခင်း၊ ညစ်စွနး် ြခင်း၊ ည ိး မ်ွး
ြခင်း ှင့်ကင်းစင်ေသာအေမွ ေတာ်ကုိ ငါတို့သည် ခံရေစမည်အေကာင်း ၊ ေယ ှု ခရစ်
ကုိ ေသ
ြခင်းမှ
ထေြမာက် ေစေတာ်မူေသာအားြဖင့် ၊ ကီးစွာ ေသာက ုဏာ ေတာ် ှင့်အညီ ငါ တို့ ကုိ
တစ်ဖနြ်ဖစ်ဘွား ေစေတာ်မူေသာ၊ ငါ တို့သခင် ေယ ှု ခရစ် ၏ ခမည်းေတာ် ဘုရားသခင်
သည် မဂင်္လာ ှိေတာ်မူေစသတည်း။ 4 ထုိအေမွေတာ်သည်ကား၊ ေနာက်ဆုံး ေသာကာလ
၌
ထင် ှား ေစြခင်းငှာြပင်ဆင် ေသာ ကယ်တင် ြခင်းသို့ ေရာက်ေစမည်အေကာင်း ၊

5 ယုံ ကည် ြခင်းအားြဖင့် ဘုရားသခင် ၏ တနခုိ်း ေတာ်သည် ေစာင့်ေ ှာက် ေတာ်မူေသာ
သင် တို့အဘို့
ေကာင်းကင် ဘုံ၌
သုိထား လျက် ှိေသာအေမွတည်း။ 6အရည် ကျ ိ၍ စုံစမ်း ြခင်းကုိခံ ိင်ုေသာ်လည်း
၊ ပျက်စီး တတ်ေသာ ေရွှ ကုိစစ်ေကာ စုံစမ်း ြခင်းထက်၊ သင် တို့ ယုံ ကည် ြခင်း ကုိ
စစ်ေကာစုံစမ်း ြခင်းအရာသည်သာ၍ြမတ် သည် ှင့်၊ ေယ ှု ခရစ် ေပါ်ထွနး် ေတာ် မူ
ေသာအခါအချးီအမွမ်း ၊ ဂုဏ်သေရ ၊ ဘုနး် အာ ေုဘာ် အလိုငှာ ြဖစ် မည်အေကာင်း၊
အထူးထူး
အြပားြပားေသာ စုံစမ်း ေ ှာင့် ှက်ြခင်းကုိ ခံရေသာအေကာင်း ှိလျှင် ၊ 7သင်တို့သည်
ယခု
ခဏ ခံရ၍ ဝမ်းနည်း ေသာ်လည်း၊ အထက်ဆုိခ့ဲ ပီးေသာ ေကျးဇူးေတာ်ကုိေထာက်၍
ရွှင်လနး် ေသာစိတ် ှိ က၏။ 8 ထုိသခင် ကုိသင်တို့သည် မ
ြမင် ဘူးေသာ်လည်းချစ် က၏။ ယခု
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မှာ လည်းမ ြမင် ဘဲလျက်၊ ယုံ ကည် ေသာ အားြဖင့်ဘုနး်အသေရ ှင့် စပ်ဆုိင်ေသာ၊
ေြပာ ၍မမီှ ိင်ုေသာ ရွှင်လနး် ြခင်းစိတ် ှင့် ဝမ်းေြမာက် ကသည်ြဖစ်၍၊ 9 စိတ် ဝိညာ ်ကုိ
ကယ်တင် ြခင်းတည်းဟေူသာယုံကည် ြခင်း၏ အကျ ိး ကုိခံရ က၏။ 10 ထုိ ကယ်တင်
ြခင်းအေကာင်း အရာကုိ ပေရာဖက် တို့သည် ေစ့ေစ့
စစ်ေကာေမးြမနး် ှာေဖွ ၍၊ သင် တို့ ခံ ရ ေသာ ေကျးဇူး ေတာ်အေကာင်း ကုိ
ေဟာေြပာ က ပီ။ 11 ခရစ်ေတာ် ခံေတာ်မူရေသာ ဆင်းရဲကုိ၎င်း ၊ ဆင်းရဲ ခံ ပီးမှ ဝင်စား
ေတာ်မူရေသာ ဘုနး် စည်းစိမ်ကုိ၎င်း၊ သူ
တို့အထဲ ၌ ှိေသာခရစ်ေတာ် ၏ဝိညာ ် သည်သက်ေသခံ ှင့ေ်သာအခါ၊ အဘယ် မည်
ေသာသူကုိ၎င်း၊ အဘယ်သို့ ေသာအချနိက်ာလကုိ ၎င်း ဆုိလို
ေတာ်မူသည်ဟု ေမးြမနး် ှာေဖွ က၏။ 12 ကုိယ်ေဟာေြပာ ြပ စုေသာ အရာ
များတို့သည်၊ ကုိယ် အဘို့မ ဟတ်ု၊ သင် တို့အဘို့ ြဖစ်သည်ဟု ထုိသူ
တို့ အားဖွင့်ြပ ေတာ်မူ၏။ ေကာင်းကင် ဘုံမှ
ေစလွှတ် ေတာ်မူေသာသန ့် ှ င်း ေသာ ဝိညာ ် ေတာ်ပါလျက် ၊ သင် တို့အား ဧဝံေဂလိ
တရားကုိ ေဟာေြပာေသာသူ တို့သည်၊ ထုိ
အရာများကုိ သင် တို့အား ယခု
ကားေြပာ က ပီ။ ထုိအရာ
တို့ ကုိ ေကာင်းကင်တမန် တို့သည် ေစ့ေစ့ကည့် ှု စ ်းစားချင် ေသာေစတနာ စိတ် ှိ
က၏။ 13 သို့ ြဖစ်၍ ၊ သင် တို့ စိတ် ှလံးုကုိ ခါးပနး် စည်း ၍ သမ္မာ
သတိ ှိ ကေလာ။့ ေယ ှု ခရစ် ေပါ်ထွနး် ေတာ်မူေသာအခါ ၊ သင် တို့ ဆီသို့ ေရာက်
လတံေ့သာဆု ေကျးဇူးကုိ အဆုံး
တိင်ုေအာင်ေြမာ်လင့် ကေလာ။့ 14အထက် က သင် တို့သည် ေမှာင်မုိက် ထဲမှာကျင့်
ေသာ တပ်မက် ြခင်းတရားကုိ ယခုမ
လိက်ု မကျင့ဘဲ်၊ နားေထာင် တတ်ေသာ သူငယ် က့ဲသို့ ြဖစ်၍၊ 15သင် တို့ ကုိေခါ် ေတာ်
မူေသာ သူ
သည်သန ့် ှ င်း ေတာ်မူသည်နည်းတူ ၊ ကျင့် ကံ ြပ မူသမျှ တို့ ၌
သန ့် ှ င်း ြခင်း ှ ိ က ေလာ။့ 16 အေကာင်းမူကား ၊ ငါ သည်သန ့် ှ င်း ေတာ် မူ
ေသာေကာင့် ၊ သင်တို့သည်လည်း သန ့် ှ င်း ြခင်း ှ ိ ကေလာ့ ဟု ကျမ်းစာ လာသတည်း။
17လမူျက် ှာကုိမ ငဲ၊့ ခပ်သိမ်းေသာသူ တို့၏ အကျင့် အတိင်ုး
စီရင် ေတာ်မူေသာခမည်းေတာ် ကုိ သင်တို့သည် ဆုေတာင်း ကုိးကွယ်လျှင် ၊ ဧည့်သည်
ြဖစ် စ ် ကာလ
ပတ်လံးုေကာက်ရွ ံ ေသာစိတ် ှင့်
ကျင့် ေနက ေလာ။့ 18 မိ စ ်ဘဆက်ကျင်လည်ေသာ အချည်း ှးီ ကျင့် ကံ ြပ မူြခင်း
မှ ၊ ေရွှ ေငွ အစ ှိေသာေဖာက်ြပန် ပျက်စီးတတ်ေသာ ဥစ္စာ ှင့် သင်တို့ ကုိ ေရွး ေတာ်မူ
သည်မ ဟတ်ု။ 19အဘယ်အြပစ် မျှမ ှိ၊ အညစ်အေကး ှင့် ကင်းစင်ေသာ သုိးသငယ်
က့ဲသို့ ေသာ ခရစ်ေတာ် ၏ အေသွး
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ေတာ်ြမတ် ှင့်ေရွးေတာ်မူသည်ကုိ သိမှတ် ကေလာ။့ 20 ထုိခရစ်ေတာ်ကား၊ ဤကမ္ဘာ
မ တည် မ ှိ မီှ ခန ့ထ်ား ေတာ် မူ ြခင်း ကုိ ခံ ှင့် သည် ြဖစ်၍၊ ကုိယ်ေတာ် အားြဖင့်
ဘုရားသခင် ကုိ ယုံကည် ေသာ သင် တို့အဘို့ ၊ ဤေနာက်ဆုံး ေသာ ကာလ
၌
ထင် ှား ေတာ်မူ ပီ။ 21သင် တို့သည် ဘုရားသခင် ကုိ ေထာက်လျက်ယုံကည် ြခင်း၊
ေြမာ်လင့် ြခင်း ှ ိ ေစြခင်းငှာ၊ ထုိသခင် ကုိ ဘုရားသခင် သည် ေသ
ြခင်းမှ
ထေြမာက် ေစ၍ ဘုနး် အသေရကုိ ေပး သနားေတာ်မူ ပီ။ 22သင်တို့သည် ေဖာက်ြပန်
ပျက်စီးတတ် ေသာ မျ ိးေစ့ အားြဖင့် ြဖစ် ဘွား သည်မ ဟတ်ု၊ 23 မ ေဖာက်ြပန် မ
ပျက်စီးတတ်ေသာ မျ ိးေစ့တည်းဟေူသာအသက် ှင်၍ အစ ်အ မဲတည် ေတာ်မူေသာ
ဘုရားသခင် ၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်အားြဖင့် ြဖစ်ဘွားေသာေကာင့်၊ ညီအစ်ကုိ များကုိ
ချစ်ေယာင်မေဆာင် ၊ အမှန်ချစ် ြခင်းအလိုငှာ စိတ်ထဲမှသမ္မာတရား ကုိ နားေထာင်
လျက်၊ ကုိယ် စိတ် ှလံးုကုိ စင်ကယ် ေစ ပီးသည် ှင့်အညီ၊ စင်ကယ် ေသာ စိတ် ှင့်
အချင်းချင်း အား ကီး ေသာချစ် ြခင်းေမတ္တ ာ ှိ ကေလာ။့ 24လမူျ ိး ှ ိသမျှ သည်လည်း
ြမက် ပွင့်က့ဲသို့ ြဖစ်၏။ လမူျ ိ း ၏ ဘုနး် ှ ိသမျှ သည်လည်း ြမက် ပွင့် က့ဲသို့ ြဖစ်၏။
ြမက်ပင် သည်ည ိး မ်ွး ေသွ့ေြခာက်တတ်၏။ အပွင့် လည်း
ေက တတ်၏။ 25ထာဝရ ဘုရား၏ ှ တ်ကပတ် တရားမူကား ၊ ကာလအစ ်အ မဲ
တည် ၏။ ထုိ
ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည်၊သင်
တို့အား
ေဟာေြပာ ေသာ ဧဝံေဂလိတရားြဖစ် သတည်း။

2
1 ထုိေကာင့် ၊ သင်တို့သည် သခင် ဘုရား၏ ေကျးဇူးေတာ်ကုိ ြမည်းစမ်း ကသည်
ြဖစ်၍ ၊ 2အမျ ိးမျ ိ း ေသာ မနာလို
ြခင်း၊ လှည့်ြဖား ြခင်း၊ လျှ ိ ဝှက် ြခင်း၊ ြင စူ ြခင်း၊ က့ဲရဲ
ြခင်း ှ ိသမျှ ကုိ ပယ် ှား ၍၊ ကယ်တင် ြခင်းအလိငုှာ ှ တ်ကပတ် တရား၏ ို့
စစ် အားြဖင့် ကီးပွား မည်အေကာင်း ၊ 3 ဘွားစ ေသာသူငယ် က့ဲသို့ ၊ ထုိတရား ို့ ကုိ
အလနွ် လိခုျင် ေသာ စိတ် ှိ ကေလာ။့ 4လတိူု့ ပယ် ထား၍ ဘုရားသခင် ေရွးချယ် ေတာ်
မူေသာ အသက် ေကျာက် ြမတ် တည်းဟေူသာထုိသခင်
ထံသို့ သင်တို့သည်ေရာက် ၍၊ 5အသက် ေကျာက် များက့ဲသို့ အဆင့်ဆင့်အထပ်ထပ်
တည်ေဆာက် လျက် ှိသြဖင့် ဓမ္မတိက်ုြဖစ် က၏။ ေယ ှု ခရစ် အားြဖင့် ဘုရားသခင်
ှစ်သက် ေတာ်မူရာ ဓမ္မ
ယဇ် ကုိပူေဇာ် ရေသာသန ့် ှ င်း ေသာယဇ် ပုေရာဟိတ်မျ ိ း လည်း ြဖစ် က၏။ 6 ထုိသို့
ှင့်အညီ ကျမ်းစာ လာသည်ကား၊ ေရွးချယ် ေသာ တိက်ုေထာင့် အြမစ်ေကျာက် ြမတ်
ကုိ ဇိအနု်
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ေတာင်ေပါ်မှာ ငါချတ်ိ ထား၏။ ထုိေကျာက် ကုိ အမီှြပ ေသာသူ သည် ှက်ေကာက်
ြခင်းမ ှိ ိင်ုရာဟု လာသတည်း။ 7 သို့ ြဖစ်၍ ယုံကည် ြခင်း ှ ိေသာ သင် တို့ ၌ကားဘုနး်
အသေရ ှိ၏။ နားမေထာင် ေသာသူတို့ ၌ကား ၊ တိက်ုကုိတည်လပ်ု ေသာသူ များ ပယ်
ထားေသာ ေကျာက် သည် ေနာက်တဖန်တိက်ုေထာင့် အထွဋ် ဖျားသို့ ေရာက် ြပန၏်။
8 နားမေထာင် ဘဲ ှ တ်ကပတ် တရားေတာ်ကုိ ထိမိ
၍ လဲ
ေသာသူ တို့သည် ထိမိ
၍ လဲစရာေကျာက် ၊ မှားယွင်းစရာေကျာက် လည်း ြဖစ်၏။ ထုိအမှု ှင့်
ေတွ့ေစြခင်းငှာ ထုိသူတို့ ကုိ ခန ့ထ်ား ေတာ်မူသတည်း။ 9သင် တို့ မူကား ၊ ေမှာင်မုိက်
ထဲမှ
အံဘွ့ယ် ေသာ အလင်း ေတာ်သို့
ေခါ်သွင်း ေတာ်မူေသာ သူ
၏ဂုဏ်
ေကျးဇူးများကုိ ေဖါ်ြပ ေစြခင်းငှာ ၊ ေရွးချယ် ေတာ်မူေသာ အမျ ိး ြဖစ် က၏။ မင်း
စည်းစိမ် ှ ိေသာ ယဇ် ပုေရာဟိတ်မျ ိ း၊ သန ့် ှ င်း ေသာလမူျ ိ း ၊ ပုိင်ထုိက် ေတာ်မူေသာ
အေပါင်း အသင်းြဖစ်က၏။ 10အထက် ကအေပါင်း အသင်းမ ဟတ်ု၊ ယခု
တင်ွ ဘုရားသခင် အေပါင်း အသင်းြဖစ်က၏။ က ုဏာ
ေကျးဇူးေတာ်ကုိ အထက်ကမ ခံရေသာ်လည်း ယခု တင်ွ ခံရ က၏။ 11 ချစ်သူ တို့ ၊
ဝိညာ ် ှင့စ်စ် ပိ င် တတ်ေသာ ကုိယ် ကာယတပ်မက် ြခင်းတို့ ကုိ ေ ှာင် မည်အေကာင်း၊
ဧည့်သည် အာဂ ္တ က့ဲသို့ ေသာသင်တို့ ကုိ ငါေတာင်းပန် ၏။ 12 သာသနာပ လူတို့သည်
သင် တို့ ကုိက့ဲရဲ ြပစ်တင်ကသည်အမှု မှာ၊ ဘုရားသခင် ကည့် ှု စီရင်ေတာ်မူေသာ ေန ့
ရက် ၌ ၊ သင်တို့၏ ေကာင်း ေသာအကျင့် ကုိ သူ
တို့သည် ေထာက် ှု ၍
ဘုရားသခင်ကုိချးီမွမ်း မည်အေကာင်း၊ သူတို့ ေ ှ ၌တင့်တယ် ေလျာက်ပတ်စွာ ကျင့်
ေန ကေလာ။့ 13သခင် ဘုရား၏မျက် ှာေတာ်ကုိ ေထာက်လျက်၊ အထွဋ်အြမတ်တည်း
ဟေူသာ ှင်ဘုရင် ြဖစ်ေစ ၊ လဆုိူး
တို့ ကုိ ဒဏ်စီရင် ေစြခင်းငှာ၎င်း၊ လေူကာင်း တို့ ကုိ ချးီမွမ်းေစြခင်းငှာ၎င်း၊ 14 ှ င်ဘုရင်
ခန ့ထ်ားေသာ ဝနမ်င်း ြဖစ်ေစ ၊ လူ
တို့ တင်ွ စီရင် ခန ့ထ်ား သမျှ ေသာ မင်း၏အပ်ုစုိး ြခင်း ကုိ ဝနခံ် က ေလာ။့

15အေကာင်းမူကား ၊ သင်တို့သည် ေကာင်းေသာအကျင့်ကုိ ကျင့် ေသာအားြဖင့်လမုိူက်
တို့၏ မုိက်မဲ ေသာစကားကုိ ေချ ေစြခင်းငှာ၊ ဘုရားသခင် သည် ထုိသို့ ေသာ
အလို ေတာ် ှိ ၏။ 16လူ လတ်ွြဖစ်ေသာ်လည်း၊ လတ်ွ ြခင်းအေကာင်းြဖင့် မေကာင်း
ေသာအမှုတို့ ကုိ ဖုံးအပ်ု ေသာသူက့ဲသို့ မ ကျင့် ၊ ဘုရားသခင် ၏ ကျွန် က့ဲသို့ ကျင့်ေန
ကေလာ။့ 17 ခပ်သိမ်း ေသာသူတို့ ကုိ ိုေသ
ကေလာ။့ ညီအစ်ကုိ များ ကုိ ချစ် ကေလာ။့ ဘုရားသခင် ကုိ ေကာက်ရွ ံ ြခင်း၊
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ှ င်ဘုရင် ကုိ ိုေသ ြခင်း ှ ိ ကေလာ။့ 18အေစခံငယ်သား တို့ ၊ အလနွ် ေကာက်ရွ ံ ြခင်း
ှင့်တကွကုိယ်သခင် တို့၏ အပ်ုစုိးြခင်းကုိ ဝနခံ် ကေလာ။့ သခင်သည်စိတ်ေကာင်း ၍
ြဖည်းညင်း ေသာသေဘာ ှိသည်ြဖစ်ေစ၊ ကမ်းတမ်း ေသာသေဘာ ှိသည်ြဖစ်ေစဝနခံ်
ကေလာ။့ 19အေကာင်းမူကား ၊ ဘုရားသခင် ၏မျက် ှာ ေတာ်ကုိေထာက်၍ ၊ မတရား
ေသာည ်းဆဲ ြခင်းကုိ နာကျင် စွာခံရလျှင်
ေကျးဇူး ှ ိ၏။ 20 ကုိယ်အြပစ် ေကာင့်
ဒဏ် ခံရေသာအခါသည်းခံ လျှင် ၊ အဘယ် ချးီမွမ်း စရာ ှိသနည်း။ ေကာင်းမွန် စွာ
ြပ ၍ ဆင်းရဲ ခံရေသာအခါသည်းခံ လျှင် ၊ ဘုရားသခင့် ေ ှ ေတာ်၌
ေကျးဇူး ှ ိ၏။ 21အေကာင်းမူကား ၊ ထုိသို့
အလိငုှာ
သင်တို့ ကုိေခါ် ေတာ်မူ ပီ၊ ခရစ်ေတာ် သည် ငါ တို့အတက်ွ
ခံ ေတာ်မူသည်ြဖစ်၍ ၊ ေြခ ေတာ်ရာကုိ ေ ှာက်လိက်ု ေစြခင်းငှာ ပုံ သက်ေသကုိထား
ေတာ်မူ ပီ။ 22 ထုိသခင် သည် ဒစု ိုက် ကုိမ ြပ ၊ ှ တ် ေတာ်၌ လည်း မုသာ
ကုိ ှာ မ ေတွ့၊ က့ဲရဲ
ြခင်းကုိ ခံရေသာအခါြပန် ၍မ က့ဲရဲ ။ 23အေသခံ ရေသာအခါ ခိမ်းေချာက် ြခင်းကုိမ
ြပ ။ တရား
သြဖင့် စီရင် ေတာ်မူေသာသူ ၌ ကုိယ်ကုိကုိယ်အပ် ှံ ေတာ်မူ၏။ 24 ငါတို့သည်အြပစ်
ှင့်ဆုိင်ေသာအရာ၌ အေသ
ြဖစ်၍၊ ေြဖာင့်မတ် ြခင်းအရာ၌ အသက် ှင်ေစမည် အေကာင်း ၊ ငါ တို့အြပစ် များကုိ
ကုိယ်ေတာ် တိင်ု သစ် တိင်ုမှာ ခံေတာ်မူ ပီ။ ဒဏ်ချက် ေတာ်များအားြဖင့် သင်တို့သည်
အနာ ေပျာက်လျက် ှိ က၏။ 25သင်တို့သည် အထက်ကလမ်းလွဲ ၍ ေပျာက်ေသာသုိး
က့ဲသို့ ြဖစ် က ၏။ ယခု
မူကား ၊ သုိးထိနး် တည်းဟေူသာသင် တို့၏ဝိညာ ် တို့ ကုိ အပ်ုစုိး ကည့် ှုေတာ်မူေသာ
အ ှင်ထံသို့ ြပနေ်ရာက် က ပီ။

3
1 အထက်ဆုိခ့ဲ ပီးသည်နည်းတူ မိနး်မ တို့ ၊ ကုိယ် ခင်ပွနး် ၏ အပ်ုစုိး ြခင်းကုိ ဝနခံ်
ကေလာ။့ 2 သို့ ြပ ၍၊ ှ တ်ကပတ်ဘုရားေတာ်ကုိ နားမေထာင်ေသာ ေယာက်ျားအချ ိ ှ ိ
လျှင်၊ ထုိသူ
တို့သည် တရားမ
နာေသာ်လည်း ၊ သင် တို့၏ ေကာက်ရွ ံ ြခင်း ှင့်
စင် ကယ် ေသာအကျင့် တို့ ကုိ ေထာက် ှု ၍၊ မိမိမယား
၏ အကျင့် အားြဖင့် ေသွးေဆာင် လျက် အတပူါ မည် အေကာင်း ှ ိ၏။ 3သင်တို့ ၌
တနဆ်ာဆင်ြခင်းမူကား၊ ဆံပင် ကျစ် ြခင်း၊ ေရွှ ဆင် ြခင်း၊ အဝတ် ဝတ် ြခင်းတည်း
ဟေူသာအြပင် တနဆ်ာဆင်ြခင်းမ ြဖစ် ေစဘဲ၊ 4 ဘုရားသခင့် ေ ှ မှာ အဘုိး
များစွာထုိက်ေသာ းူည့ံ
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ငိမ်သက် ြခင်းသေဘာ တည်းဟေူသာမ ေဖာက်ြပနမ်ပျက်စီးတတ်ေသာ တနဆ်ာဆင်
ြခင်း ှ ိေသာ စိတ် ှလံးု၏ အတင်ွး လူ ြဖစ် ေစကေလာ။့ 5 ဘုရားသခင် ကုိ ကုိးစား
၍သန ့် ှ င်း ေသာ မိနး်မ တို့သည် ေ ှး ကထုိသို့ ကုိယ် ကုိတနဆ်ာ ဆင်လျက်၊ စာရာ
သည် အာြဗဟံ ကုိ သခင် ဟေုခါ်ေဝါ် ၍ သူ
၏စကားကုိ နားေထာင် သက့ဲသို့ ၊ ကုိယ် ခင်ပွနး် ၏ အပ်ုစုိးြခင်းကုိ ဝနခံ် က၏။ သင်
တို့သည် ေကာင်းမွန် စွာကျင့်၍ ၊ ေကာက်ရွ ံ တနုလ်ှုပ် ြခင်းအလျှင်း မ ှိဘဲေနလျှင် စာ
ရာ
၏သမီး ြဖစ် က၏။ 6 ထုိနည်းတူ ၊ ေယာက်ျား တို့ ၊ ဆုေတာင်း ြခင်း အမှု၌
အဆီးအတား
မ ှိေစြခင်းငှာ အသက် ှင်ြခင်းေကျးဇူး ေတာ်ကုိ ဆက်ဆံ၍အေမွ ခံရေသာ သူချင်း
က့ဲသို့ ၊ သတိ
ပညာ ှင့် ေလျာ် စွာကုိယ်ခင်ပွနး် ှင့်အတေူန ၍၊ 7အားနည်း ေသာသူကုိ ြပ သင့်သည်
အတိင်ုး
သူ့ ကုိ ေစာင့်မ ြပ စုကေလာ။့ 8အချ ပ်အြခာ စကားဟမူူကား၊ သင်တို့အေပါင်း သည်
စိတ် တစ်ညီတစ် ွတ်တည်း ှိ ကေလာ။့ စိတ် ကင်နာ ြခင်း၊ ညီအစ်ကုိ ချင်းက့ဲသို့ ချစ်
ြခင်း၊ သနားစုံမက် ြခင်း၊ စိတ် ှမ့်ိချြခင်း ှ ိ ကေလာ။့ 9သင်တို့သည် ေကာင်း ကီး မဂင်္လာ
ကုိအေမွခံ ေစြခင်းအလိငုှာ
ေခါ် ေတာ်မူေသာသူ ြဖစ်သည်ဟု သိမှတ် ၍၊ အချင်းချင်းရနတံ်ု့ မ မူ၊ ြပန၍် မက့ဲရဲ
၊ ေမတ္တ ာပို့ ြခင်းကုိ ြပ ကေလာ။့ 10အသက် ကုိေမွ့ေလျာ် ေစ၍ ၊ ေကာင်းမွန် ေသာ ေန ့
ရက် တို့ ကုိ ေတွ့ြမင် ြခင်းငှာအလို ှ ိ ေသာသူ သည်၊ မိမိလျှာ ကုိမေကာင်း ေသာအရာ ှင့်
ကင်းလတ်ွ ေစ။ မိမိ ှ တ်ခမ်း လည်း မုသား စကားကုိ မ
ေြပာ ေစ ှင့်။ 11 ဒစု ိုက် ကုိလွှဲေ ှာင် ၍
သုစ ိုက် ကုိြပ ေစ။ သူတစ်ပါး ှင့် အသင့်အတင့် ေနြခင်းကုိ ှာ ၍
မီှေအာင် လိက်ု ေစ။ 12အေကာင်းမူကား ၊ ထာဝရ
ဘုရားသည် ေြဖာင့်မတ် ေသာသူတို့ ကုိ ကည့် ှု ေတာ်မူ၏။ သူ
တို့ ဆုေတာင်း
ြခင်းကုိလည်း
နားေထာင် ေတာ်မူ၏။ ဒစု ိုက် ြပ ေသာ သူတို့ ကုိကား
၊ ထာဝရ
ဘုရားသည် မျက် ှာ လွှဲ ေတာ်မူ၏။ 13သင် တို့သည်ေကာင်း ေသာတရားကုိ ကျင့်
ေသာသူြဖစ် လျှင် ၊ အဘယ်သူ ည ်းဆဲ မည်နည်း။ 14 ေြဖာင့်မတ် ြခင်းတရားေကာင့်
ဆင်းရဲ ခံရလျှင် မူကား ၊ မဂင်္လာ ှိ က၏။ သူ
တို့၏ ခိမ်းေချာက် ြခင်းကုိ မ
ေကာက် က ှင့်၊ မ
ထိတ်လန ့် က ှင့်။ 15 စိတ် ှလံးုထဲ၌ ထာဝရ အ ှင်ဘုရားသခင်ကုိ ိုေသ
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ြခင်း ှ ိ ကေလာ။့ သင် တို့ ေြမာ်လင့် ြခင်း၏အေကာင်း ကုိ ေမးြမနး် ေသာသူ ှိသမျှ
တို့အား၊ းူည့ံ
ေသာသေဘာ၊ ေကာက်ရွ ံ ေသာသေဘာ ှင့်
ြပနေ်ြပာ ြခင်းငှာ ၊ ကာလအစ ်မြပတ် အသင့် ှ ိေနကေလာ။့ 16 ခရစ်ေတာ် ၌
သင် တို့ကျင့်ေသာ အကျင့် ေကာင်း ကုိ ှုတ်ချ ေသာ သူ
တို့သည် က့ဲရဲ
ြပစ်တင်ေသာအခါ ၊ ကုိယ်တိင်ု ှက်ေကာက် ြခင်းမ ှိမည်အေကာင်း ၊ သင်တို့သည်
ကုိယ်ကုိကုိယ် သိေသာစိတ် ကည်လင် လျက် ေန ကေလာ။့ 17 ဘုရားသခင့် အလို ေတာ်
ှိလျှင် ၊ သုစ ိုက် ကုိြပ ၍
ဆင်းရဲ ခံြခင်းသည်၊ ဒစု ိုက် ကုိြပ ၍ ခံြခင်းထက်
သာ၍ေကာင်း ၏။ 18 ခရစ်ေတာ် သည် ကုိယ်ခ ္ဓာ အားြဖင့်အေသ သတ်ြခင်းကုိခံ၍၊
ဝိညာ ် ေတာ်အားြဖင့်အသက် ှင်ြခင်း သို့ ေရာက်ေတာ်မူသည်ြဖစ်၍ ငါ တို့ ကုိ ဘုရား
သခင့် အထံေတာ်သို့ ပို့ ေဆာင် ြခင်းငှာ ၊ ေြဖာင့်မတ် ေတာ်မူေသာသူသည်၊ မ
ေြဖာင့်မတ်ေသာ သူတို့အတက်ွ ၊ ဒစု ိုက်
အြပစ်များေကာင့်
တစ်ခါ ခံ ေတာ်မူ၏။ 19 ထုိဝိညာ ် ေတာ်အားြဖင့် လည်း
ကသွား ေတာ်မူ၍၊ ယခုေထာင် ထဲမှာ
ေလှာင်ထားေသာ ဝိညာ ်
တို့အား တရားေဟာ ေတာ်မူ၏။ 20 ထုိဝိညာ ်တို့ မူကား ေ ှးကာလ၊ ေနာဧ
လက်ထက် ၌ ၊ နည်း ေသာသူတည်းဟေူသာလူ ှစ် ေယာက်တို့ ကုိ ေရ
အားြဖင့် ကယ်ဆယ် ေသာသေဘင်္ာ ကုိတည်လပ်ု စ ် တင်ွ၊ ဘုရားသခင် ၏ ခ ္တီ
ေတာ်သည်ဆုိင်းလင့် ေတာ်မူေသာ်လည်း၊ နားမေထာင် ေသာဝိညာ ် ြဖစ်သတည်း။

21 ထုိသို့ ေသာဥပမာ အတိင်ုး ၊ ယခု
တင်ွဗတ္တိဇံ သည် ေယ ှု ခရစ် ထေြမာက် ေတာ်မူေသာအားြဖင့် ၊ ငါ တို့ ကုိ ကယ်တင်
တတ်၏။ ဗတ္တိဇံဟဆုိုေသာ်၊ ကုိယ် ကာယ၏ အညစ်အေကး ေဆးေကာ ြခင်းကုိ မ
ဆုိလိ။ု ကုိယ်ကုိကုိယ် သိေသာစိတ် ကည်လင် ၍၊ ဘုရားသခင့် ေ ှ ၌ ဝနခံ် ြခင်းကုိ
ဆုိလိသုတည်း။ 22 ထုိသခင် သည် ေကာင်းကင် ဘုံသို့
က ေတာ်မူသည်ြဖစ်၍၊ ေကာင်းကင်တမန် အစ ှိေသာ အာဏာစက် တနခုိ်း များတို့

ကုိ အပ်ုစုိး လျက်၊ ဘုရားသခင် ၏ လက်ျာ ေတာ်ဘက်၌
ှိ ေတာ်မူ၏။

4
1 ထုိသို့ ခရစ်ေတာ် သည် ကုိယ်ခ ္ဓာ ေတာ်၌ ငါတို့ အတက်ွခံ ေတာ်မူသည်မှနေ်သာ
ေကာင့်၊ သင် တို့လည်း
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ထုိသို့ ေသာသေဘာ ကုိ လက်နက် ြပ ၍သုံးစဲွ ကေလာ။့ အေကာင်းမူကား ၊ ကုိယ်ခ ္ဓာ
၌ခံ ေသာသူ သည် ဒစု ိုက် တို့ ှင့် လတ်ွ ငိမ်း သည်ြဖစ်၍၊ 2 ေနာက် တဖန်သူ တို့၏
တပ်မက် ြခင်းတရားကုိ မကျင့်၊ ဘုရားသခင် ၏ အလို
ေတာ်အတိင်ုး
ကျင့်လျက်၊ ကုိယ်ခ ္ဓာ အသက် အပုိင်းအြခားကျနရ်စ် ေသာကာလ ကုိ လနွ် ေစ
တတ်၏။ 3သာသနာပ လတိူု့၏အလို သို့ လိက်ု၍ ၊ ကိေလသာ
ညစ်ည းြခင်း၊ ကာမ
တပ်မက်ြခင်း၊ စပျစ်ရည် ှင့် ယစ်မူး ြခင်း၊ ပဲွ လပ်ုြခင်း၊ ေသာက်က း ြခင်း၊ အဓမ္မ
ု ပ်တု ကုိ ကုိးကွယ်ြခင်း၌ကျင်လည်၍၊ ငါတို့လနွ် ေစ ပီးေသာ အသက်ကာလ သည်

ငါတို့အားေလာက် ေပ၏။ 4ယခုမှာသင် တို့သည် သူတို့ ှင့အ်တမူ ဆက်ဆံ၊ ကာမဂုဏ်၌
လနွက်ျ း ညစ်ည းစွာမြပ သည်အရာကုိ သူတို့သည်အံဩ့ ၍ က့ဲရဲ တတ်က၏။ 5 သို့
ြဖစ်၍၊ အသက် ှင်ေသာ သူ
တို့ ကုိ၎င်း ၊ ေသ
ေသာသူတို့ ကုိ၎င်း တရား
စီရင်ြခင်းငှာအသင့် ှ ိ ေတာ်မူေသာသူ ေ ှ ၌၊ ထုိသူတို့သည် စစ်ေကာ ြခင်းကုိ ခံရ
ကလတံ။့ 6 ထုိ အေကာင်း ေကာင့် လတိူု့
ေ ှ ၌ ကုိယ်ခ ္ဓာ အားြဖင့်အြပစ် စီရင်ြခင်းကုိခံရေသာ်လည်း ၊ ဘုရားသခင့် ေ ှ
ေတာ်၌ စိတ်ဝိညာ ် အားြဖင့်အသက် ှင်မည်အေကာင်း ၊ ေသ
ေသာသူတို့သည် ဧဝံေဂလိ တရားကုိ ကားရ က၏။ 7 ခပ်သိမ်း ေသာအမှုအရာ
တို့သည် အဆုံး
သို့ ေရာက် လသုည် ြဖစ်ေသာေကာင့် ၊ သမ္မာ
သတိ ှိ ကေလာ။့ ဆုေတာင်း ြခင်းအလို ငှာ ေစာင့် ေန ကေလာ။့ 8 အြခား ေသာ
အမှုအရာထက်မက၊ အချင်းချင်း အား ကီး ေသာ ချစ် ြခင်းေမတ္တ ာသည် များစွာ ေသာ
အြပစ် တို့ ကုိ ဖုံးအပ်ု တတ်၏။ 9 ြမည်တမ်း ြခင်းမ ှိဘဲ အချင်းချင်း ဧည့်သည် ဝတ်
ကုိြပ ကေလာ။့ 10သင်တို့သည် ဆု
ေကျးဇူးေတာ်ကုိ အသီးသီး
ခံရ ကသည် ှင့်အညီ ၊ ဘုရားသခင် ၏ အထူးထူး
အြပား ြပား ေသာ ေကျးဇူး ေတာ်ဘ ာစုိး ေကာင်း က့ဲသို့ ၊ အချင်းချင်း ေဝငှ
ေပးကမ်းကေလာ။့ 11 ဘုရားသခင် သည် အရာရာ
၌
ေယ ှု ခရစ် အားြဖင့် ဘုနး် ေတာ်ထင် ှား ေစမည်အေကာင်း ၊ ေဟာေြပာ ေသာ
သူ သည်ဘုရားသခင် ၏ ဗျာဒိတ် ေတာ် ှင့်အညီ ေဟာေြပာေစ။ အြခားေသာအမှုကုိ
ေဆာင်ရွက် ေသာသူ သည်၊ ဘုရားသခင် ေပး သနားေတာ်မူေသာ အစွမ်း သတ္တ ိအတိင်ုး
ေဆာင်ရွက်ေစ။ ထုိဘုရားသခင် သည် ကမ္ဘာ
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အဆက်ဆက်ဘုနး် အသေရ အစွမ်းသတ္တ ိ ှ ိ ေတာ်မူေစသတည်း။ အာမင် ။ 12 ချစ်သူ
တို့ ၊ သင် တို့ ကုိ စုံစမ်း စရာဘို့ ယခုခံရေသာ မီး
စစ်ြခင်းအရာကုိကား၊ သင် တို့ ၌ အံ့ဩဘွယ် ေသာအရာြဖစ်သည်ဟု ထင်မှတ်၍၊
အံဩ့
ြခင်းမ ှိ က ှင့်။ 13သင်တို့သည် ခရစ်ေတာ် ၏ဆင်းရဲ ကုိဆက်ဆံ ကသည်ြဖစ်၍ ၊
ဘုနး် ေတာ်ေပါ်ထွနး် ေသာအခါအလနွဝ်မ်းေြမာက် ရွှင်လနး် မည်အေကာင်း ၊ ယခုပင်
ဝမ်းေြမာက် ကေလာ။့ 14 ခရစ်ေတာ် ၏ နာမ
ေကာင့်
က့ဲရဲ ြခင်းကုိခံရလျှင်
မဂင်္လာ ှိ က၏။ အေကာင်းမူကား ၊ ဘုရားသခင် ၏ ဘုနး် ကီး ေသာ ဝိညာ ်
ေတာ်သည်သင် တို့အေပါ်မှာ ကျနိး်ဝပ် ေတာ်မူ၏။ သူတို့ ၌ကား က့ဲရဲ ြခင်း၊ သင်တို့ ၌ကား
ချးီမွမ်းြခင်း ှ ိေတာ်မူ၏။ 15လူ အသက်ကုိသတ်ေသာအြပစ်၊ သူ့
ဥစ္စာကုိ ခုိးေသာအြပစ်၊ ဒစု ိုက် ကုိြပ ေသာအြပစ်၊ သူတစ်ပါး အမှု၌ ေရာေ ှာေသာ
အြပစ် ှိ၍၊ သင် တို့တင်ွ အဘယ်သူ မျှမ ခံ ေစ ှင့်။ 16 ခရစ်ယာန် ြဖစ်ေသာေကာင့်
ခံရလျှင် မူကား ၊ ှက်ေကာက် ြခင်း မ
ှိေစ ှင့်။ ထုိ
အမှု ေကာင့် ခံရလျှင် ဘုရားသခင် ၏ ဂုဏ် ေတာ်ကုိချးီမွမ်းေစ။ 17 ဘုရားသခင်
၏အိမ်ေတာ်သား တို့ ကုိ ေ ှ ဦးစွာ စစ်ေကာ စီရင်ရေသာ အချနိ် ှ ိ ပီ။ ငါတို့ ကုိ ေ ှ ဦးစွာ
စစ်ေကာအချနိ် ှ ိ ပီ။ ငါ တို့ ကုိ ေ ှ ဦးစွာ စစ်ေကာစီရင်လျှင် ၊ ဘုရားသခင် ၏ ဧဝံဂလိ
တရားစကားကုိ နားမေထာင် ေသာသူ တို့၏ အမှုသည် အဘယ်သို့ ပီး လိမ့်မည်
နည်း။ 18 ေြဖာင့်မတ် ေသာသူသည် ကယ်တင် ြခင်းသို့ ေရာက် ိင်ုခဲ သည်မှန်လျှင် ၊
ဘုရားသခင်ကုိ မ
ကုိးကွယ်ေသာသူ၊ အြပစ် ထင် ှားေသာသူသည် အဘယ်မှာ ေပါ် လိမ့်မည်နည်း။

19 ထို့ ေကာင့် ၊ ဘုရားသခင် ၏အလို ေတာ်အတိင်ုး
ဆင်းရဲခံရ ေသာသူ တို့သည်၊ ဘုရားသခင်ကုိ သစ္စာ ှ ိ ေသာ အသက် သခင်က့ဲသို့
မှတ်လျက်၊ ေကာင်း ေသာအကျင့်ကုိကျင့်ေန၍ ၊ ကုိယ်ေတာ်၌မိမိ တို့အသက် ဝိညာ ်ကုိ
အပ် ှံ ကေစ။

5
1သင်းအပ်ု အရာ၌၎င်း ၊ ခရစ်ေတာ် ၏ ဆင်းရဲ ဒကု္ခေဝဒနာကုိ သိြမင်ေသာသက်ေသ
အရာ၌၎င်း ခန ့ထ်ားေသာသူ၊ ထင် ှား ေစေတာ်မူလတံ့ ေသာ ဘုနး် အသေရေတာ်ကုိ
ဆက်ဆံ ေသာသူြဖစ်ေသာ ငါေပတ ုသည်၊ သင် တို့တင်ွ ှိေသာ သင်းအပ်ု ချင်းတို့ ကုိ
ေတာင်းပန် ပါ၏။ 2သင် တို့ ှင့်အတူ ှိေသာဘုရားသခင် ၏ သုိး
ေတာ်စုကုိ ထိနး် ြခင်းအမှုမှာ၊ အ ိင်ု ထိနး်ရေသာေကာင့် မ
ဟတ်ု၊ မ
စင်ကယ်ေသာစီးပွားကုိ တပ်မက်ေသာေကာင့်မ ဟတ်ုဘဲ၊ အလိလိုု
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ေစတနာ စိတ် ှိ၍
ကည့် ှု အပ်ုထိနး် က ေလာ။့ 3 အသီးအသီး အပ်ု ေသာ အသင်း ေတာ် တို့ ကုိ

အာဏာထား၍ အစုိးတရ
ြပ သည်မ ဟတ်ုဘဲ၊ သုိး
ေတာ်စု ေ ှ မှာပုံ သက်ေသကုိြပေသာသူ ြဖစ် ကေလာ။့ 4 သို့ ြဖစ်လျှင် ၊ သုိးထိနး်
အ ကီး ေပါ်ထွနး် ေတာ်မူေသာအခါ၊ သင်တို့သည် မည ိးမ မ်ွး တတ်ေသာ ဘုနး် ကီး
ေသာ ပနး် ဦးရစ်သရဖူကုိ ခံရ ကလိမ့်မည်။ 5 ထုိနည်းတူ ၊ အသက် ပျ ိ ေသာသူတို့ ၊
အသက် ကီး ေသာ သူတို့၏ စကားကုိနားေထာင် ကေလာ။့ ထုိမျှမက ၊ အချင်းချင်း တစ်
ေယာက်ေအာက်တစ်ေယာက် ှမ့်ိချ လျက်ေန၍၊ ှမ့်ိချြခင်းတနဆ်ာကုိဆင် ကေလာ။့
အေကာင်းမူကား ၊ ေထာင်လွှား ေစာ်ကားေသာ သူတို့ ကုိ ဘုရားသခင် တားဆီး ေတာ်
မူ၏။ စိတ် ှမ့်ိချေသာသူတို့အား ေကျးဇူး ြပ ေတာ်မူ၏။ 6 ထုိေကာင့်
ကာလ အချနိတ်န် လျှင် ၊ ဘုရားသခင် သည် သင် တို့ ကုိ ချးီေြမာက် ေတာ် မူ
မည်အေကာင်း ၊ တနခုိ်း ကီးေသာ လက် ေတာ်ေအာက် ၌ ကုိယ်ကုိကုိယ် ှမ့်ိချ က
ေလာ။့ 7သင် တို့ ကုိသတိ ှင့် ကည့် ှုေတာ်မူေသာေကာင့် ၊ သင် တို့ ၌ စုိးရိမ် ြခင်းအမှု
ှ ိသမျှ တို့ ကုိ ကုိယ်ေတာ် ၌
အပ် ှံ ကေလာ။့ 8သမ္မာ သတိ ှိလျက် မအိပ်ဘဲေစာင့် ေနကေလာ။့ သင် တို့၏ ရနသူ်
တည်းဟေူသာမာရ်နတ် သည်၊ ေဟာက် ေသာြခေသင့်္ က့ဲသို့ အဘယ်သူ ကုိ မျ ိ ရ မည်
နည်းဟ၍ူလှည့်လည် ှာေဖွ လျက် ှိ၏။ 9 သို့ ြဖစ်၍၊ လူ
ြပည်အရပ်ရပ်တို့ ၌ ှိေသာ သင် တို့ ညီအစ်ကုိ များတို့သည် ထုိသို့ ေသာဆင်းရဲကုိ ခံရ
ကသည်ဟသိုမှတ် လျက်၊ ယုံ ကည် ြခင်း၌တည် ၍မာရ်နတ် ကုိ ဆီးတား ကေလာ။့

10 ခရစ်ေတာ် ေယ ှု အားြဖင့် ငါ တို့ ကုိ ထာဝရ
ဘုနး် အသေရေတာ်သို့ ေခါ် ေတာ်မူေသာ၊ ခပ်သိမ်း ေသာ ေကျးဇူး ကုိြပ ေတာ်မူေသာ
ဘုရားသခင် သည် ခဏ
ဆင်းရဲ ခံ ပီးေသာ သင်တို့ ကုိစုံလင် တည်ကည် ခုိင်ခ့ံ မဲြမံ ေစ ေတာ်မူလိမ့်မည်။ 11 ထုိ
ဘုရားသခင် သည် ကမ္ဘာ
အဆက်ဆက်ဘုနး်အသေရ
အစွမ်းသတ္တ ိ ှ ိ ေတာ် မူ ေစသတည်း။ အာမင် ။ 12 ငါသည်သင် တို့ ကုိ တိက်ုတနွး်
ေသွးေဆာင် လျက်၊ သင်တို့ မီှဝဲ
ဆည်းကပ်ေသာဤ အရာများသည် ဘုရားသခင် ၏ေကျးဇူး ေတာ်အမှန်
ြဖစ် သည်ဟု သက်ေသခံ လျက် ၊ ဤစာကုိ အကျ ်း အားြဖင့် ေရး ပီးမှ၊ ငါစိတ်ထင်
သည်အတိင်ုး
သင် တို့အမှု၌ သစ္စာ ှ ိ ေသာညီအစ်ကုိ သိလာွ ု လက်ြဖင့် ယခုေပးလိက်ု၏။ 13 ငါ ့
သား မာကု မှစ၍ ဗာဗုလနု် မိ ၌ ှိေသာ သင်တို့ ှင့အ်တေူရွးချယ် ေတာ်မူေသာ အသင်း
ေတာ် သည် သင် တို့ ကုိ ှ တ်ဆက် က၏။ 14အချင်းချင်း တစ်ေယာက်ကုိတစ်ေယာက်
ေမတ္တ ာ နမ်း ြခင်း ှင့်
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ှ တ်ဆက် ကေလာ။့ ခရစ်ေတာ် ှင့် ဆုိင်ေသာ သင် တို့အေပါင်း ၌ ငိမ်သက် ြခင်း ှ ိ
ေစသတည်း။ အာမင်။
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ှ င်ေပတ ု
ဩဝါဒစာဒုတိယေစာင်။

1 ေယ ှု ခရစ် ၏ကျွန် တမန်ေတာ် ငါ ှ ိ မုန် ေပတ ု သည် ကယ်တင် ေတာ်မူေသာ
အ ှင်၊ ငါ တို့ ဘုရားသခင် ေယ ှု ခရစ် ၏ ေြဖာင့်မတ် ြခင်းတရားကုိ ငါ တို့ ယုံ ကည်
သည်နည်းတူ ၊ ြမတ်စွာေသာ ယုံကည်ြခင်း ကုိ ရေသာသူ တို့အား ကားလိက်ုပါ၏။
2 ဘုရားသခင် ကုိ၎င်း ၊ ငါ တို့သခင် ေယ ှု ကုိ၎င်း၊ သိေသာဉာဏ် အားြဖင့် ၊ ေကျးဇူး
ေတာ် ှင့်
ငိမ်သက် ြခင်းသည် သင် တို့ ၌များြပား ပါေစေသာ။ 3 ထုိသို့ ှင့်အညီ ငါ တို့ ကုိ

ဘုနး်တနခုိ်း ေတာ် ှင့် ေခါ် ေတာ်မူေသာ ဘုရား
ကုိ သိေသာဉာဏ် အားြဖင့် ၊ ငါ တို့အားအသက် ှင်ြခင်း၊ ဘုရား
ဝတ်၌ ေမွ့ေလျာ်ြခင်း ှင့်စပ်ဆုိင်ေသာအရာ ှိသမျှ တို့ ကုိ ဘုရား
တနခုိ်း ေတာ်သည် ေပး သနားေတာ်မူ ပီ။ 4 ထုိသို့ ေသာအားြဖင့် လည်း အလနွ် ကီး
ြမတ် ၍
အဘုိး ထုိက်ေသာ ဂတိ
များကုိ ငါ တို့ ၌အပ်ေပး ေတာ်မူ ပီ။ အေကာင်းမူကား၊ ထုိ ဂတိေတာ် များ ကုိ အမီှြပ
၍ သင်တို့သည် ေလာကီ
တပ်မက် ြခင်းအညစ်အေကး ှင့် ကင်းလတ်ွ သြဖင့်၊ ဘုရား
ပကတိ ကုိဆက်ဆံ ရေသာသူ ြဖစ် ကမည်အေကာင်း တည်း။ 5 ထုိသို့ အလိငုှာ၊ သင်
တို့သည် ယုံကည် ြခင်း၌
သီလ ကုိ၎င်း ၊ သီလ
၌
ပညာ ကုိ၎င်း၊ 6 ပညာ ၌
ကာမဂုဏ် ချ ပ်တည်း ြခင်း ကုိ၎င်း ၊ ကာမဂုဏ် ချ ပ်တည်း ြခင်း၌ သည်းခံ ြခင်း
ကုိ၎င်း၊ သည်းခံ ြခင်း၌
ဘုရား ဝတ်ကုိြပ ၍ ေမွ့ေလျာ်ြခင်းကုိ၎င်း၊ 7 ထုိေမွ့ေလျာ် ြခင်း၌
ညီအစ်ကုိ စုံမက်ြခင်းကုိ၎င်း ၊ ညီအစ်ကုိ စုံမက်ြခင်း၌
ချစ် ြခင်း ေမတ္တ ာ ကုိ၎င်း၊ အလနွ် ကိ းစား အားထုတ်၍ ထပ်ဆင့် က ေလာ။့

8အေကာင်းမူကား ၊ ထုိပါရမီ တို့သည် သင် တို့ ၌ ှိ ၍
ကယ်ဝ လျှင်၊ ငါ တို့သခင် ေယ ှု ခရစ် ကုိ သိကျွမ်း ြခင်း၌
မ ပျင်းရိ ေစြခင်းငှာ၎င်း၊ အကျ ိးမ့ဲ မ ြဖစ်ေစြခင်းငှာ၎င်း၊ ြပ ြပင်တတ်က၏။ 9 ထုိ
ပါရမီ ှင့် ကင်း ေသာသူ မူကား ၊ မျက်စိ ကနး်၏။ ကုိယ်မျက်စိကုိကုိယ်ပိတ် ၏။ မိမိ
အြပစ် ေဟာင်း
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ေဆးေကာ ေကာင်းကုိ ေမ့ေလျာ့ ၏။ 10 ထုိေကာင့် ၊ ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ သင် တို့ ခံရ
ေသာ ေခါ် ေတာ်မူြခင်း ှင့်
ေရွးချယ် ေတာ်မူြခင်းကုိ တည် မဲ ေစြခင်းငှာသာ၍ ကိ းစား အားထုတ်ကေလာ။့ သို့
ြပ လျှင်၊ ေရွ ေလျာြ့ခင်း ှင့်အစ ်ကင်းလတ်ွသည်ြဖစ်၍၊ 11 ငါ တို့ ကုိ ကယ်တင် ေတာ်မူ
ေသာအ ှင်သခင်
ေယ ှု ခရစ် ၏ ထာဝရ
ိင်ုငံ ေတာ်ထဲသို့ ဝင်စား ြခင်းအခွင့် ကုိ သင် တို့အားကယ်ဝ စွာေပး သနားေတာ်မူလ

တံ။့ 12 ထုိေကာင့် ၊ ယခု
ေဟာေြပာ ေသာသမ္မာတရား ကုိ သင် တို့သည် နားလည် ၍ တည်ကည် ြခင်း ှ ိ
ေသာ်လည်း ၊ ဤသို့ ေသာစကားများ ှင့် သင် တို့အား အစ ်မြပတ် သတိေပး မည် အမှု
ကုိ ငါမေမ့မေလျာ။့ 13 ငါ တို့သခင် ေယ ှု ခရစ် သည် ဗျာဒိတ် ေပးေတာ်မူသည်အတိင်ုး
၊ 14 ငါ တည်းခုိ ရာတဲကုိ မ
ကာမြမင့်မီှ ငါပစ် သွားရမည်အရာ ကုိ ငါသိမှတ် ၍၊ ဤ
တဲ ၌
ှိ ေနစ ်ကာလ ပတ်လံးု ၊ သင် တို့ ကုိ သတိေပး
၍
ှ ိးေဆာ် အပ်သည်ဟု ငါသေဘာ ှိ၏။ 15 ထုိမှတစ်ပါး ၊ ငါ စုေတသ့ည်ေနာက် ၊ သင်

တို့သည် ဤ
အရာများကုိ အစ ် မှတ်မိ ေစြခင်းငှာငါ ကိ းစားအားထုတ်မည်။ 16 ငါ တို့ သခင်
ေယ ှု ခရစ် ၏ တနခုိ်း ေတာ် ကုိ၎င်း ၊ ကလာ ေတာ် မူ ြခင်း ကုိ၎င်း၊ သင် တို့ အား
ကားေြပာ ေသာအခါ၊ ငါတို့သည် ပရိယာယ် ှင့် ြပင်ဆင် ေသာ ဒ ာရီ
စကားကုိမ လိက်ု ၊ ဘုနး် အာ ေုဘာ်ေတာ်ကုိ ကုိယ်တိင်ု ြမင် ေသာ သူ
ြဖစ် က၏။ 17အဘယ်သို့ နည်းဟမူူကား၊ ဤသူ
သည် ငါ
ှစ်သက် ြမတ် ိးုရာ၊ ငါ ၏ ချစ်သား
ေပတည်းဟေူသာအသံ ေတာ်သည်၊ ထူးြမတ် ေသာအေရာင်အဝါ ေတာ်ထဲက၊ ထုိ
သခင် သို့ ေရာက် ေသာအခါ၊ ခမည်းေတာ် ဘုရားသခင့် အထံ ေတာ်မှ ဂုဏ်သေရ ဘုနး်
အာ ေုဘာ်ကုိခံရ ေတာ်မူ၏။ 18 ေကာင်းကင် က ေရာက်လာ ေသာ ထုိ
အသံ ေတာ် ကုိ ငါ တို့သည် သန ့် ှ င်း ေသာေတာင် ေပါ်မှာ သခင် ဘုရား ှင့်အတူ ှိ
ေသာအခါကား ရက၏။ 19 ထုိမှတစ်ပါး၊ သာ၍ မဲြမံေသာ အနာဂတ္တ ိ စကား ေတာ်သည်
ငါတို့ ၌ ှိေသး၏။ စိတ် ှလံးုထဲ၌ အာ ုဏ်တက် ၍
ကယ်နေီပါ်ထွက် သည် ကာလ
တိင်ုေအာင် ၊ ထုိ အနာဂတ္တ ိ
စကား ေတာ်ကုိ ေမှာင်မုိက် အရပ် ၌
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ထွနး်လင်း ေသာဆီမီး က့ဲသို့ မှတ် ၍၊ သင်တို့သည် အမီှြပ သင့် က၏။ 20ကျမ်းစာ
၌ပါေသာ အနာဂတ္တ ိ
စကားမည်သည်ကား ၊ ကုိယ် အလိအုေလျာက်အနက် မ ေပါ်ဟု ေ ှ ဦးစွာ သိမှတ် က
ေလာ။့ 21အေကာင်းမူကား ၊ အနာဂတ္တ ိ
စကားသည် လူ
အလို အားြဖင့် ြဖစ် ဘူးသည်မ ဟတ်ု၊ ဘုရားသခင် ၏ သန ့် ှ င်း ေသာသူ တို့သည်
သန ့် ှ င်းေသာ ဝိညာ ် ေတာ်၏ တိက်ုတနွး်ေတာ်မူြခင်းကုိ ခံရ
၍ ေဟာေြပာ က၏။

2
1 သို့ ေသာ်လည်း ၊ ယုဒလူ
တို့တင်ွ
မိစ္ဆာ ပေရာဖက် ှိ က၏။ ထုိနည်းတူ ဖျက်ဆီး တတ်ေသာ မိစ္ဆာ
ဒိဋ္ဌိ အယူများကုိ ပရိယာယ် အားြဖင့်သွင်း၍၊ မိမိ
တို့ ကုိ ဝယ် ေတာ်မူေသာအ ှင် ကုိြငင်းပယ် လျက်၊ မိမိ
အေပါ်သို့လျင် စွာေသာဖျက်ဆီး ြခင်းကုိ ေရာက် ေစေသာ မိစ္ဆာ
ဆရာတို့သည် သင် တို့တင်ွ ှိ ကလိမ့်မည်။ 2 သူ တို့ညစ်ည း ေသာ အကျင့်ဓေလ့
တို့ ကုိ အများ ေသာသူတို့သည် လိက်ု ေသာအားြဖင့်သမ္မာတရား လမ်း
အသေရ သည် ပျက်စီးလိမ့်မည်။ 3 သူ တို့သည် ေလာဘ
လနွက်ျ းလျက်
ေချာေ့မာ့ ေသာ စကား
ှင့်
သင် တို့ ကုိကုနသွ်ယ် ကလိမ့်မည်။ သူတို့အြပစ် စီရင်ြခင်းသည် ေ ှး ကာလ မှစ၍မ
ဖင့် မ ွ ဲ၊ သူ
တို့ဖျက်ဆီး ြခင်းသည်လည်း
အိပ် ၍မ ေပျာ်။ 4 အေကာင်းမူကား ၊ ြပစ်မှား ေသာ ေကာင်းကင်တမန် တို့ ကုိ
ဘုရားသခင် သည် ှေြမာ ေတာ်မ မူ၊ ငရဲ
ထဲသို့ ချလိက်ု ပီးမှစစ်ေကာ စီရင်ြခင်း အလို့ငှာ ချ ပ် ထား၍၊ ေမှာင်မုိက် သံ ကိ း ှင့်
ချည်ေ ှာင် ေတာ်မူ၏။ 5 ေ ှး ေလာက ဓါတ်ကုိလည်း ှေြမာ ေတာ်မ မူ။ ေြဖာင့်မတ်
ြခင်းတရားကုိေဟာ ေသာေနာဧ ှင့် လခုူနစ် ေယာက်တို့ ကုိ ေစာင့်မ ေတာ်မူ၍ ၊ ဘုရား
ကုိ မကုိးကွယ်ေသာ ေလာကီသား
အေပါင်းတို့ ကုိ ေရလွှမ်းမုိး ေစေတာ်မူ၏။ 6 ေသာဒံု မိ ှင့်
ေဂါေမာရ မိ တို့ ကုိ မီး ှု ိ ၍ ဖျက်ဆီး ရာ၊ ဒဏ် စီရင်ေတာ်မူသြဖင့် ေနာင်၌ မတရား
ေသာ အကျင့်ကုိ ကျင့် အံေ့သာသူတို့ အားပုံ
သက်ေသကုိထား ေတာ်မူ၏။ 7 ထုိအခါ မတရား ေသာ သူ
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တို့၏ ညစ်ည း ေသာ အကျင့် အားြဖင့် ေ ှာင့် ှက် ြခင်းကုိ ခံရေသာသူ၊ ေြဖာင့်မတ်
ေသာ ေလာတ
ကုိ ကယ် ှ တ် ေတာ်မူ၏။ 8 ထုိေြဖာင့်မတ် ေသာသူ သည် မတရားေသာ သူ
တို့တင်ွ
ေန စ ်အခါ၊ သူတို့၏ မတရား
ေသာအမှု များကုိ ေနတိ့င်ုး မြပတ်မျက်စိြမင် လျက်၊ နား ကား လျက် ှိသြဖင့်၊ မိမိ
ေြဖာင့်မတ် ေသာ စိတ် ှလံးုကုိ ြပင်းစွာည ်းဆဲ ရ၏။ 9 ဘုရားဝတ်၌ ေမွ့ေလျာ် ေသာ
သူတို့ ကုိ စုံစမ်း ေ ှာင့် ှက်ြခင်းအထဲ က ကယ် ှ တ် ြခင်းငှာ၎င်း၊ 10 မတရား ေသာသူ
တို့ ကုိ ဒဏ်ခံေစမည် အေကာင်း၊ ညစ်ည း ေသာ တပ်မက် ြခင်းကိေလသာ ှင့်တကွ ၊
ကာမဂုဏ် အလိသိုု့ လိက်ု၍ ၊ အာဏာစက် ကုိ မထီမ့ဲြမင် ြပ ေသာ သူ
တို့ ကုိ အထူးသြဖင့် ဒဏ် ခံေစမည် အေကာင်း၊ တရား
ဆုံးြဖတ်ေသာေန ့အဘို့
ချ ပ် ထား ြခင်းငှာ၎င်း ၊ ထာဝရ
ဘုရားသည် တတ် ိင်ု ေတာ်မူ၏။ ထုိသူတို့သည် ရဲရင့်
ေသာသူ၊ ကုိယ်
အလိသိုု့ လိက်ုတတ် ေသာ သူြဖစ်၍၊ ဘုနး် တနခုိ်း ကီးေသာသူတို့ ကုိ က့ဲရဲ ဝ့ံ က ၏။

11 ေကာင်းကင် တမနတိ်ု့ မူကား၊ သူ
တို့ထက်
ခွနအ်ား တနခုိ်း ကီးေသာ်လည်း ၊ ထာဝရ
ဘုရားေ ှ ေတာ်၌
သူတို့ အားက့ဲရဲ စွာေသာ ြပစ်တင်ြခင်းကုိမ ြပ က။ 12 သူ တို့ မူကား ၊ ဘမ်း ၍
ဖျက်ဆီး ဘို့ ရာ ဖနဆ်င်း ေသာ တိ စ္ဆာန်
သက်သက်က့ဲသို့ ၊ မိမိတို့ နားမလည် ေသာ အရာ
ကုိ က့ဲရဲ
လျက် ၊ မိမိ
တို့ ပုပ်ပျက် ေသာအားြဖင့် အကုနအ်စင်ပျက်စီး ြခင်းသို့ ေရာက်၍၊ မတရား ေသာ
အမှု၏ အြပစ်ကုိခံရကလိမ့်မည်။ 13 ေန ့အချနိ၌် ပင် လနွက်ျ းစွာ ကာမဂုဏ်
ခံစားြခင်း အမှုသည် ေပျာ်ေမွ့ ရာြဖစ်သည်ဟု သူတို့သေဘာ
ှိ၏။ သင် တို့ ှင့်အတစူား ေသာက်ပဲွလပ်ုေသာအခါ မိမိ
တို့ မှားယွင်းေသာသေဘာ ှင့်
လနွက်ျ းစွာ ကာမဂုဏ် ခံစား၍၊ သင်တို့ ၌ အညစ်အေကးအစွနး်အကွက် ြဖစ်က၏။

14 သူတို့သည်သူ့ မယားကုိ ြပစ်မှားေသာ ကိေလသာ ှင့် ြပည့်စုံ ေသာ မျက်စိ ှ ိ ၍၊
ဒစု ိုက် ကုိ မြပ ဘဲ မ
ေန ိင်ု က။ စိတ် ှလံးု မ တည်ကည်ေသာ သူတို့ ကုိ အြပစ် သို့ ေသွးေဆာင် တတ်
က၏။ ေလာဘ
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လနွက်ျ းြခင်း၌ ကျင်လည်၍၊ ကျနိ် ေတာ်မူြခင်း၏ သား ြဖစ် က၏။ 15 ေြဖာင့်မတ်
ေသာလမ်း ထဲကထွက် ၍ လွှဲ သွားသြဖင့်၊ ေဗာေသာ် ၏ သား
ဗာလမ် ၏လမ်း ကုိလိက်ု က၏။ 16 ထုိဗာလမ်သည် မတရား
ေသာ အမှု၏အခ ကုိ တပ်မက် ၍၊ မိမိဒစု ိုက် အတက်ွေကာင့် ဆုံးမ
ြခင်း ကုိခံရ
၏။ အဘယ်သို့ နည်းဟမူူကား၊ စကား
မေြပာ ိင်ု ေသာ ြမည်း သည်လူ ဘာသာ အားြဖင့် မက် ၍၊ ထုိ ပေရာဖက် ၏ မုိက်မဲ
ြခင်းကုိြမစ်တား ေလ၏။ 17 ထုိသူ တို့သည် ေရ
မ ှိေသာ ေရတင်ွး က့ဲသို့ ၎င်း ၊ ေလ
တိက်ု၍ လငွ့် ေသာမုိဃ်းတိမ် က့ဲသို့ ၎င်း ြဖစ် က၏။ သူ
တို့ အ ဘို့ တ ခဲနက် ေသာ ထာဝရ ေမှာင်မုိက် ကုိ သုိထား ချက် ှိ၏။

18အေကာင်းမူကား ၊ မှားယွင်း ြခင်း၌
ကျင်လည် ေသာ သူ
တို့အထဲက ေြပးထွက် လု ေသာသူ တို့ ကုိ၊ ေထာင်လွှား ေသာ အချည်း ှးီစကား ေြပာ
သည် ှင့်၊ ဇာတိ
ပကတိ တပ်မက် ြခင်း၊ ကိေလသာ
လနွက်ျ းြခင်းအားြဖင့် အြပစ်သို့ ေသွးေဆာင် တတ် က၏။ 19 လွှတ် ြခင်းအခွင့် ှ ိ
သည်ဟု ဝနခံ် လျက်ပင်၊ ကုိယ်တိင်ု ပုပ်ပျက် ြခင်း၏ကျွန် ြဖစ် က၏။ အဘယ်သို့
နည်းဟူမူကား၊ လူကုိ ိင်ု ေသာအရာသည် လ၏ူ သခင် ြဖစ်၏။ 20ကယ်တင် ေတာ်မူ
ေသာ အ ှင် သခင် ေယ ှု ခရစ်
ကုိသိကျွမ်း ြခင်းအားြဖင့် ၊ ေလာကီ
ညစ်ည း ြခင်း ှင့် ကင်းလတ်ွ ပီးမှ ၊ တဖန် ေကျာမိ့ ၍ ှုံး လျှင်၊ ေနာက် ြဖစ်ဟန်
သည် ေ ှး ြဖစ်ဟနထ်က် သာ၍ဆုိး၏။ 21 ေြဖာင့်မတ် ြခင်းတရားလမ်းကုိသိ ၍၊ မိမိ
ခံခ့ဲ ပီး ေသာ သန ့် ှ င်း ေသာ ပညတ် ကုိတဖနစွ်န ့ပ်စ် သည်ထက် ၊ ထုိလမ်း ကုိမ သိ
ဘဲေနေသာ် သာ၍ ေကာင်း၏။ 22 ေခွး သည်မိမိ အနဖ်တ် ကုိြပန် ၍စား၏။ ဝက်
သည်လည်း ေဆး ပီးမှရွ ံ တင်ွးလးူ ြပန၏်ဟု မှန် ေသာ စကားပုံ
သည် ထုိသူ
တို့ ၌ြပည့်စုံ သတည်း။

3
1 ချစ်သူ တို့ ၊ ဤ
ဒတိုယ ဩဝါဒစာ ကုိ သင် တို့အား ယခု
ငါေရး ၍ ေပးလိက်ု၏။ 2သန ့် ှ င်း ေသာ ပေရာဖက် တို့သည်၊ အထက်က ေဟာေြပာ
ေသာ စကား
များကုိ၎င်း ၊ ကယ်တင် ေတာ်မူေသာ အ ှင်သခင် ဘုရား၏ တမနေ်တာ် ြဖစ်ေသာ ငါ
တို့ ပညတ် ကုိ၎င်း၊ သင် တို့သည် ေအာက်ေမ့ ေစြခင်းငှာ၊ ဤ
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စာ ှစ်ေစာင်၌
သင် တို့၏ ကည်ြဖ ေသာ စိတ် ဝိညာ ် တို့ ကုိ ငါသတိေပး ၍ ှ ိးေဆာ် ၏။ 3 ေ ှ
ဦးစွာ သိမှတ် အပ်ေသာအရာ ဟမူူကား၊ ေနာက်ဆုံး ေသာ ကာလ
၌
ြပက်ယယ်ြပ တတ်ေသာ သူတို့သည်၊ မိမိ
တို့တပ်မက် ြခင်းအတိင်ုး
ကျင့် ေန၍ ၊ 4သခင် ဘုရားကလာ မည်ဟေူသာ ဂတိ
ေတာ် သည် အဘယ်မှာ ှိ သနည်း။ ဘုိးေဘး
များ အိပ်ေပျာ် သည်ေနာက်၊ ခပ်သိမ်း ေသာ အရာတို့သည် ဖနဆ်င်း စ က
ြဖစ်သက့ဲသို့ ၊ ြဖစ် မဲ ြဖစ်ကလိမ့်မည်။ 5 ေ ှး ကာလ၌ မုိဃ်း ေကာင်းကင်ကုိ၎င်း၊ ေရ
ထဲက ထွက်၍ေရ ြဖင့်
တည် ေသာေြမ ကီး ကုိ၎င်း၊ ဘုရားသခင် ၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်သည် ြဖစ်ေစေတာ်မူ
ေကာင်း ှင့်၊ 6 ြဖစ်ဘူးေသာေလာက ဓါတ်ကုိ ထုိသို့
အားြဖင့် ေရ ှင့် လွှမ်း ြမ ပ်၍ ဖျက်ဆီး ေကာင်းကုိ ထုိသူတို့သည် မှတ်မိချင်ေသာ
စိတ်မ ှိ က။ 7ယခု ှိေသာ မုိဃ်း ေကာင်းကင် ှင့် ေြမ ကီး မူကား ၊ တရား
ဆုံးြဖတ်၍ အဓမ္မ
လူ တို့ ကုိ ဖျက်ဆီး ေသာ ေနရ့က် တိင်ုေအာင်၊ ထုိ ှ တ်ကပတ် ေတာ်အားြဖင့် သုိထား
လျက် ှိ ၍၊ မီး ှု ိ ြခင်းအဘို့အလိငုှာ ေနရစ်သတည်း။ 8 ချစ်သူ တို့ ၊ ထာဝရ
ဘုရားမှာ ကာလ
တ ရက် သည်၊ အ ှစ်
တေထာင် က့ဲသို့ ၎င်း ၊ အ ှစ် တေထာင် သည် တ
ရက် က့ဲသို့ ၎င်း ြဖစ် သည် အရာ
တစ်ခုကုိ မ
ေမ့ေလျာ့ က ှင့်။ 9လအူချ ိ တို့သည်၊ ေ ှး ြခင်းကုိမှတ် သည်အတိင်ုး ၊ ထာဝရ
ဘုရားသည် ဂတိ
ေတာ်အရာ မှာ ေ ှး ေတာ်မ မူ။ ငါတို့တင်ွအဘယ်သူ မျှမ ပျက်စီး ဘဲ၊ ှ ိသမျှ တို့သည်
ေနာင်တရ ေစြခင်းငှာအလို ေတာ် ှိ၍၊ ငါ တို့ ကုိ သည်းခံ ေတာ်မူ၏။ 10 သူခုိး သည် ည ့်
အခါလာသက့ဲသို့ ၊ ထာဝရ
ဘုရား၏ ေနရ့က် သည် လာ
လိမ့်မည်။ ထုိေန ့
၌
မုိဃ်း ေကာင်းကင်သည် ကီးစွာ ေသာအသံ ှင့်တကွေပျာက်သွား လိမ့်မည်။ ေြမ ကီး
ကုိယ်မှစ၍ ၊ ေြမ ကီးေပါ်မှာြပ လပ်ု သမျှေသာအရာတို့သည် ေလာင်ကျွမ်း ကလိမ့်မည်။
11 သို့ ြဖစ်၍ ၊ ဤ
အရာအလံးုစုံ တို့သည် ကုနစ်င်မည်မှနေ်သာေကာင့်၊ 12 မုိဃ်း ေကာင်းကင်သည် မီး
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ှင့်ပျက် ၍ ေလာကဓာတ်တို့သည် ပူအား ကီးလျက်၊ အရည်ကျ ိ ြခင်းကုိ ခံရေသာ ေန ့
တည်းဟေူသာ၊ ဘုရားသခင် ၏ ေန ့
ေရာက်
လိမ့်မည်ဟုသင် တို့သည် ေြမာ်လင့် ေတာင့်တလျက်၊ သန ့် ှ င်း ေသာအကျင့်ကုိကျင့်
ြခင်း၊ ဘုရား
ဝတ်၌ ေမွ့ေလျာ်ြခင်းအားြဖင့်၊ အဘယ်သို့ ေသာသူ ြဖစ် အပ် ကသနည်း။ 13ယခု ှိ
သမျှေသာအရာတို့သည် ပျက်ရေသာ်လည်း ၊ ေြဖာင့်မတ် ြခင်းတရားတည်ေနရာမုိဃ်း
ေကာင်းကင်သစ် ှင့်
ေြမ ကီး သစ် ကုိ ငါတို့သည် ဂတိ
ေတာ် ှင့်အညီ ေြမာ်လင့် က၏။ 14 ထုိသို့ ေြမာ်လင့် ြခင်း ှ ိေသာေကာင့်၊ ချစ်သူ တို့ ၊
သင်တို့သည် အညစ်အေကး ှင့် ကင်းစင်၍
အဘယ် အြပစ် မျှမပါဘဲ၊ ေ ှ ေတာ်သို့ ငိမ်ဝပ် စွာေရာက်မည် အေကာင်း
ကိ စား အားထုတ်ကေလာ။့ 15 ငါ တို့ချစ် ေသာ ညီ
ေပါလု သည်၊ မိမိခံရေသာ ဉာဏ် ပညာအတိင်ုး
သင် တို့အား ေရး
၍
ေပး လိက်ုေသာ စာ၌၎င်း၊ သူ
သည်ဤ အရာများ ကုိေြပာ ၍ စီရင်ေသာ ဩဝါဒစာ ှိသမျှတို့ ၌ ၎င်း
ပါသည် ှင့်အညီ ၊ ငါ တို့ သခင် ဘုရားသည်းခံ ေတာ်မူြခင်းသည် ကယ်တင် မည်
အေကာင်း
ြဖစ်သည်ဟမှုတ် ကေလာ။့ 16 ထုိ စာ တို့ ၌
ခက်ခဲ ေသာအရာအချ ိ ှ ိ ၏။ မတတ် ေသာသူ၊ တည်ကည် ြခင်းမ ှိ ေသာသူ
တို့သည်၊ ထုိ
အရာမှစ၍ ကင်းေသာကျမ်းစာ ၏ အနက်ကုိ ေမှာက်လှန၍်၊ ကုိယ်ကုိကုိယ် ဖျက်ဆီး
တတ်က၏။ 17 သို့ ြဖစ်၍ ၊ ချစ်သူ တို့ ၊ မတရား
ေသာ သူ
တို့၏ ပရိယာယ် အားြဖင့် ၊ သင် တို့သည်လည်း ေသွးေဆာင်ရာသို့ လိက်ု၍၊ သင်တို့
တည်ကည် ြခင်းမှ မ
ေရွ ေလျာ့ မည် အေကာင်း၊ ဤအရာများကုိ သိ
ှင့် ပီြဖစ်၍၊ ကုိယ်ကုိကုိယ်ေစာင့်ေ ှာက် ကေလာ။့ 18 ေကျးဇူး ေတာ်၌ ၎င်း ၊ ငါ တို့

ကုိ ကယ်တင် ေတာ်မူေသာ အ ှင် သခင် ေယ ှု ခရစ် ကုိ သိကျွမ်း ြခင်း၌ ၎င်း
ကီးပွား ကေလာ။့ ထုိသခင် သည် ယခု
မှစ၍ ထာဝရ
ေနရ့က် ကာလပတ်လံးုဘုနး် အသေရ ှိ ေတာ်မူေစ သတည်း။ အာမင် ။
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ှ င်ေယာဟန်
ဩဝါဒစာပဌမေစာင်။

1 ေ ှ ဦးစွာ ကပင် ြဖစ် ၍၊ ငါတို့သည် ကုိယ်တိင်ု ကား လျက်၊ ကုိယ် မျက်စိ ှင့် ြမင်
လျက်၊ ေစ့ေစ့ကည့် ှု ၍
လက် ှင့် စမ်းသပ် ခ့ဲ ပီးေသာအရာ တည်းဟေူသာအသက် ှင်ေသာ ှ တ်ကပတ်
ေတာ် ှင့်ဆုိင် ေသာအရာကုိ သင်တို့အားြပသက၏။ 2 ထုိအသက် သည်ထင် ှား ခ့ဲ ပီ။
ငါတို့လည်း
ြမင်ရ က ပီ။ ခမည်းေတာ် ှင့်အတူ ှိ ဘူး၍၊ ငါတို့ အား ထင် ှား ခ့ဲ ပီးေသာ ထုိ
ထာဝရ
အသက် ကုိ၊ ငါ တို့သည် သင် တို့အား သက်ေသခံ ၍ ြပသ က၏။ 3 ငါ တို့သည်
ခမည်းေတာ် ှင့် ၎င်း ၊ သား
ေတာ်ေယ ှု ခရစ် ှင့် ၎င်း၊ မိဿဟာယဖွ့ဲ ရသည်ြဖစ်၍ ၊ သင် တို့သည် ငါ တို့ ှင့်
မိဿဟာယဖွ့ဲ ေစြခင်းငှာ ၊ ငါတို့ ကား ြမင် ရေသာအရာကုိ သင် တို့အား ြပသ က၏။

4သင်တို့၏ ဝမ်းေြမာက် စရာအေကာင်း စုံလင် ေစြခင်းငှာ လည်း ၊ ဤအရာ
များကုိ ငါ တို့သည် ေရး လိက်ု က၏။ 5 ထုိ ှ တ်ကပတ် ေတာ်ထံ၌ ငါတို့သည်ကား
ရ၍၊ သင် တို့အား ြပသ ေသာတရား စကားဟမူူကား၊ ဘုရားသခင် သည်အလင်း
ြဖစ် ေတာ်မူ၏။ ဘုရားသခင် ၌
ေမှာင်မုိက် အလျှင်း မ ှိ ။ 6 ငါတို့သည် ဘုရားသခင် ှင့်
မိဿဟာယဖွ့ဲ ပီဟဆုို လျက်ပင် ၊ ေမှာင်မုိက် ၌ ကျင်လည် လျှင် ၊ သစ္စာ
တရား ကုိမ
ကျင့် ။ မုသာ ကုိသုံးေသာသူ ြဖစ် က၏။ 7 ဘုရားသခင် သည်အလင်း ၌ ှိ ေတာ်မူ
သက့ဲသို့ ၊ ငါတို့သည်အလင်း ၌ ကျင်လည် လျှင် ၊ အချင်းချင်း မိဿဟာယဖွ့ဲ ြခင်း ှ ိ
ကသည်ြဖစ်၍၊ ဘုရားသခင် ၏သား ေတာ်ေယ ှု ခရစ်၏အေသွး ေတာ်သည်၊ ငါ တို့
အြပစ်
ှိသမျှ ကုိ ေဆးေကာ ေတာ်မူ၏။ 8 ကုိယ်အြပစ် မ ှိ ဟငုါတို့သည်ဆုိ လျှင် ၊ ကုိယ်

ကုိကုိယ် လှည့်ြဖား က၏။ ငါ တို့ ၌ သစ္စာ တရားမ ှိ ။ 9 ကုိယ် အြပစ် တို့ ကုိ ေဖာ်ြပ
ေတာင်းပနလ်ျှင် ၊ ငါ တို့အြပစ် များကုိလွှတ် ၍ ဒစု ိုက် ှ ိသမျှ ှင့် ကင်းစင် ေစြခင်း
ငှာ ဘုရားသခင်သည် သစ္စာ
တရား ှင့်၎င်း ၊ ေြဖာင့်မတ် ြခင်းတရား ှင့် ၎င်း ြပည့်စုံေတာ်မူ၏။ 10 ဒစု ိုက် ကုိမ
ြပ ပီဟု ငါတို့သည်ဆုိ လျှင် ၊ ဘုရားသခင် ကုိ မုသာ
အြပစ်တင်က၏။ ှ တ်ကပတ် ေတာ် လည်း
ငါ တို့ ၌ မ ှိ ။
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2
1 ချစ်သား တို့ ၊ သင် တို့သည်ဒစု ိုက်ကုိမ ြပ ေစြခင်းငှာ ဤအရာ များကုိသင်တို့
အား ငါေရး ၍ေပးလိက်ု၏။ တစ်စုံတစ်ေယာက် ေသာသူသည် ဒစု ိုက် ကုိြပ မိလျှင် ၊
ေြဖာင့်မတ် ေတာ်မူေသာအ ှင်ေယ ှု ခရစ် တည်းဟေူသာငါတို့အမှုေဆာင် သခင်သည်
ခမည်းေတာ် ထံ၌ ှိ ေတာ်မူ၏။ 2 ထုိသခင် သည်ငါ တို့၏အြပစ် မက ၊ ေလာကီသား
အေပါင်း တို့၏ အြပစ် ေြဖစရာအေကာင်း
ြဖစ် ေတာ်မူ၏။ 3 ထုိ သခင်ကုိ ကုိယ်တိင်ု သိကျွမ်း သည်ကုိအဘယ်သို့ သိ ရသနည်း
ဟူမူကား၊ ပညတ် ေတာ်တို့ ကုိ ေစာင့်ေ ှာက် လျှင် သိရသတည်း။ 4 ထုိသခင် ကုိ ငါသိ
၏ဟပုညတ် ေတာ်တို့ ကုိ မ
ေစာင့် ဘဲလျက် ဆုိ ေသာသူ သည် မုသာ
ကုိသုံးေသာသူ ြဖစ်၍ထုိသူ ၌ သစ္စာ မ ှိ ။ 5 ထုိသခင် ၏စကား ေတာ်ကုိ နားေထာင်
ေသာသူ မည်သည်ကား၊ ဘုရားသခင် ကုိ ချစ် ြခင်းေမတ္တ ာ ှင့် အမှန် ြပည့်စုံ ၏။ ငါ
တို့သည် သခင် ၌ ှိေ ကာင်း ကုိ ထုိသို့
အားြဖင့် သိ ရက၏။ 6 ထုိသခင် ၌ ငါတည် ၏ဟဆုို ေသာသူ သည်၊ ထုိသခင် ကျင့်
ေတာ်မူသည်နည်းတူ ကျင့် ရမည်။ 7 ချစ်သူ တို့ ၊ သင် တို့အား ငါေရး ထားေသာ ပညတ်
သည် ပညတ်သစ် မ ဟတ်ု။ ေ ှ ဦးစွာ ကပင် သင်တို့ ၌ ှိ ေသာ ပညတ် ေဟာင်း ြဖစ်၏။
ပညတ် ေဟာင်း ကား၊ ေ ှ ဦးစွာကပင် သင်တို့ ကား ရေသာ ေဒသနာ
ေတာ်ြဖစ် ၏။ 8တဖနတံ်ု ၊ ပညတ် သစ် ကုိ သင် တို့အား ငါေရး ထား၏။ ထုိသခင်
အားြဖင့် ၎င်း ၊ သင် တို့အားြဖင့် ၎င်း၊ အသစ်မှန် ေပ ၏။ အေကာင်းမူကား ေမှာင်မုိက်
ေပျာက်လငွ့် ၍
မှန် ေသာအလင်း သည် ထွနး်ေတာက် လျက် ှိ၏။ 9 မိမိ ညီအစ်ကုိ ကုိမုနး် လျက်
ပင်၊ ငါသည် အလင်း ၌ ှိ ၏ ဟဆုို
ေသာသူ သည်ယခု တိင်ုေအာင် ေမှာင်မုိက် ၌
ှိ ေသး၏။ 10 မိမိ ညီအစ်ကုိ ကုိချစ် ေသာသူ သည် အလင်း ၌
တည်ေန ၏။ ထိမိ
၍ လဲစရာအေကာင်းသည်ထုိသူ ၌ မ ှိ ။ 11 မိမိ ညီအစ်ကုိ ကုိ မုနး် ေသာသူ သည်
ေမှာင်မုိက် ၌ ှိ ၏။ ေမှာင်မုိက် ၌ လည်း ကျင်လည် သွားလာ၏။ ေမှာင်မုိက် ေကာင့်
သူ ၏မျက်စိ မ ြမင် ိင်ုသြဖင့် ၊ အဘယ် အရပ်သို့ ကုိယ်သွား သည်ကုိကုိယ်မ သိ ။
12 ချစ်သား တို့ ၊ သင် တို့သည် ထုိသခင် ၏ နာမ
ေတာ်အားြဖင့် အြပစ် များ ှင့် ကင်းလတ်ွ ေသာေကာင့် ၊ သင် တို့ အား ငါ ေရး
၍ေပးလိက်ု၏။ 13အဘ တို့ ၊ သင်တို့သည် ေ ှ ဦးစွာ ကပင်
ှိေတာ်မူေသာသူ ကုိသိ ေသာေကာင့် ၊ သင် တို့အားငါေရး ၍ ေပးလိက်ု၏။ လပူျ ိ တို့ ၊

သင်တို့သည် မာရ်နတ် ကုိေအာင် ေသာေကာင့် ၊ သင် တို့အားငါေရး ၍ ေပးလိက်ု၏။
သူငယ် တို့ ၊ သင်တို့သည် ခမည်းေတာ် ကုိသိ ေသာေကာင့် ၊ သင် တို့ အား ငါေရး
၍ေပးလိက်ု၏။ 14 အဘတို့ ၊ သင်တို့သည် ေ ှ ဦးစွာကပင် ှိ ေတာ် မူေသာသူ ကုိသိ



ှ င်ေယာဟနဩ်ဝါဒစာ ပထမ စာေစာင် 2:15 2762 ှ င်ေယာဟနဩ်ဝါဒစာ ပထမ စာေစာင် 2:24

ေသာေကာင့်၊ သင်တို့အား ငါေရး၍ ေပးလိက်ုခ့ဲ ပီ။ လပူျ ိ တို့ ၊ သင်တို့သည် ခွနအ်ား
ှင့် ြပည့်စုံ၍၊ ဘုရားသခင် ၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်၌ မီှဝဲဆည်းကပ်သြဖင့် မာရ်နတ် ကုိ
ေအာင် ေသာေကာင့် ၊ သင် တို့ အား ငါေရး ၍ ေပးလိက်ု ခ့ဲ ပီ။ 15 ေလာက ကုိ၎င်း၊
ေလာက
၌ ှိေသာအရာ တို့ ကုိ၎င်း၊ မ
ချစ် က ှင့်။ ေလာက
ကုိချစ် ေသာသူမည်သည်ကား၊ ခမည်းေတာ် ကုိ ချစ် ြခင်းေမတ္တ ာမ ှိ ။ 16 ေလာက
၌ ှိသမျှ ေသာ အရာတည်းဟေူသာကုိယ် ကာယတပ်မက် ြခင်း၊ မျက်စိ တပ်မက် ြခင်း၊
ေလာကီ စည်းစိမ် ၌ဝါကား ြခင်းတို့သည် ခမည်းေတာ် ှင့်မ စပ်ဆုိင် ၊ ေလာက
ှင့် သာ စပ်ဆုိင် က၏။ 17 ေလာက ှင့် ေလာကီတပ်မက် ြခင်းသည် ေရွ သွား

ကွယ်ေပျာက် တတ်၏။ ဘုရားသခင် ၏ အလို
ေတာ် ှင့်အညီကျင့် ေသာသူ မူကား ၊ နစိ္စ
ထာဝရတည် ၏။ 18 ချစ်သား တို့ ၊ ယခုကာလ
သည် ေနာက်ဆုံး ေသာကာလြဖစ် ၏။ ခရစ်ေတာ်၏ ရနသူ်တည်းဟေူသာအနတိ္
ခရစ် ေပါ်လာ ေကာင်း ကုိ သင်တို့ ကား ရသည်အတိင်ုး ၊ ယခုပင် အနတိ္ခရစ် အများ
ှ ိ က၏။ ထုိေကာင့် ၊ ယခု ကာလသည်ေနာက်ဆုံး ေသာကာလ ြဖစ် သည်ကုိသိ ရ၏။

19 ထုိသူတို့သည် ငါတို့ ထံမှထွက်သွား က၏။ သို့ ေသာ်လည်း အထက်ကငါ တို့ ှင့်မ
စပ်ဆုိင် က။ ငါ တို့ ှင့်စပ်ဆုိင် လျှင်
ငါ တို့ ှင့အ်တူ ေန ကလိမ့်မည် ။ ထုိသူအေပါင်း တို့သည် ငါ တို့ ှင့မ် စပ်ဆုိင် ေကာင်း
ကုိ ထင် ှား ေစြခင်းငှာ ၊ ငါ တို့ ထံမှ ထွက်သွား က၏။ 20သင် တို့သည် သန ့် ှ င်း ေတာ်
မူေသာဘုရား၏ လက်မှ ဘိသိတ် ေကျးဇူးေတာ်ကုိခံရ ၍ ၊ ခပ်သိမ်း ေသာအရာတို့ ကုိ
သိ က၏။ 21သမ္မာတရား ကုိ သင် တို့မ သိ ေသာေကာင့် ၊ ငါေရး ၍ ေပးလိက်ုသည်မ
ဟတ်ု။ သင်တို့သည် သမ္မာတရား
ကုိ၎င်း ၊ မုသာ
ှိသမျှ တို့သည် သမ္မာတရား
ှင့် မ
စပ်ဆုိင် သည်ကုိ၎င်း၊ သိ
ေသာေကာင့် ငါေရး၍ေပးလိက်ု၏။ 22 မုသာ ကုိသုံးေသာသူကားအဘယ်သူ နည်း ။
ေယ ှု သည်ခရစ်ေတာ် မဟတ်ုဟု ြငင်းပယ် ေသာသူ
ြဖစ် သတည်း။ ခမည်းေတာ် ှင့်
သား ေတာ်ကုိ ြငင်းပယ် ေသာ သူ
သည် အနတိ္ခရစ် ြဖစ် ၏။ 23 သား ေတာ်ကုိြငင်းပယ် ေသာသူ မည်သည်ကား၊
ခမည်းေတာ် ကုိမ သိ ။ သား
ေတာ်ကုိ ဝနခံ် ေသာသူ
မည်သည်ကား၊ ခမည်းေတာ် ကုိသိ ၏။ 24 ထုိေကာင့်၊ သင်တို့သည် ေ ှ ဦးစွာ ကပင်
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ကား ရေသာ ေဒသနာကုိ သင် တို့ ၌
တည် ေစကေလာ။့ ထုိေဒသနာသည် သင် တို့ ၌ တည် လျှင် ၊ သင် တို့သည် သား
ေတာ်၌ ၎င်း ၊ ခမည်းေတာ် ၌ ၎င်း၊ တည် ရကလိမ့်မည်။ 25 ငါ တို့အား ေပးေတာ်မူ
ေသာဂတိ ေတာ်မူကား ၊ ထာဝရ
အသက် ကုိ ဝနခံ်ေတာ်မူေသာဂတိ ေတာ်ေပတည်း။ 26သင် တို့ ကုိ လှည့်ြဖား ေသာသူ
တို့၏အေကာင်း ကုိ ဤသို့
သင် တို့အား ငါေရး ၍ေပးလိက်ု၏။ 27 သို့ ေသာ်လည်း သန ့် ှ င်းေတာ်မူေသာဘုရား
၏လက်မှ
သင် တို့ ခံရ ေသာဘိသိတ် ေကျးဇူးေတာ်သည် သင် တို့ ၌ ှိ သည်ြဖစ်၍၊ အဘယ်သူ
မျှ သင် တို့ ကုိ ဆုံးမ
ဩဝါဒေပးစရာအေကာင်း မ ှိ ။ ထုိဘိသိတ်
ေကျးဇူးေတာ်သည် ြဖစ် ေယာင်ေဆာင် သည်မ ဟတ်ု၊ အမှန် ြဖစ် လျက် ခပ်သိမ်း
ေသာအရာတို့ ကုိ သင် တို့အား သွနသ်င် ေတာ်မူသည်အတိင်ုး ၊ သင်တို့သည် သား
ေတာ်၌ တည်ေန ကေလာ။့ 28 ချစ်သား တို့ ၊ သားေတာ်သည်ထင် ှား ေပါ်ထွနး်ေတာ်
မူေသာအခါ ၊ ငါ တို့သည် အထံ
ေတာ်သို့ ေရာက် လျှင်၊ ရဲရင့် ရေသာအခွင့် ှ ိ၍ ၊ ှက်ေကာက် ြခင်း ှင့် ကင်းလတ်ွ
မည်အေကာင်း
သား ေတာ်၌
တည်ေန ကေလာ။့ 29 ဘုရားသခင်သည် ေြဖာင့်မတ် ေတာ်မူသည်ကုိ သင်တို့သည်သိ
လျှင် ၊ ေြဖာင့်မတ် ြခင်းတရားကုိ ကျင့် ေသာသူ မည်သည်ကား၊ ဘုရားသခင် ြဖစ် ဘွား
ေစေတာ်မူေသာသူြဖစ်သည်ကုိ သိ ရက၏။

3
1 ဘုရားသခင် ၏ သား
ေတာ်ဟုေခါ်ေဝါ် ြခင်းအခွင့်ကုိ ငါ တို့သည်ရ မည်အေကာင်း၊ ဘုရားသခင်သည် ငါ
တို့ ကုိအဘယ်မျှေလာက် ချစ် ေတာ်မူသည်ကုိ ကည့် ှု ဆင်ြခင်ကေလာ။့ ေလာကီသား
တို့သည် ဘုရားသခင် ကုိ မ
သိ ေသာေကာင့် ၊ ငါ တို့ ကုိလည်း မ
သိ က။ 2 ချစ်သူ တို့ ၊ ယခု
တင်ွငါတို့သည် ဘုရားသခင် ၏သား ြဖစ် က၏။ ေနာက်မှ အဘယ်သို့ ေသာသူြဖစ်
မည်ဟု မ
ထင် ှား ေသး။ သို့ ေသာ်လည်းကုိယ်ေတာ်သည် ထင် ှား ေပါ်ထွနး်ေတာ်မူေသာအခါ ၊
ငါတို့သည် ကုိယ်ေတာ် ှင့်
တူ ကလတံ့ဟု ငါတို့ သိ က၏။ အေကာင်းမူကား ၊ ကုိယ်ေတာ် ြဖစ် ေတာ်မူသည်
အတိင်ုး ကုိ ငါတို့သည် ြမင် ရ ကလတံ။့ 3 ထုိသို့ ေြမာ်လင့် ေသာသူမည်သည်ကား
၊ ကုိယ်ေတာ် သန ့် ှ င်း ေတာ်မူသည်နည်းတူ ၊ ကုိယ်ကုိကုိယ် သန ့် ှ င်း ေစတတ်၏။
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4 ဒစု ိုက် ကုိ ြပ ေသာသူမည်သည်ကား ၊ ပညတ်ေတာ်ကုိ လနွက်ျ း ၏။ ဒစု ိုက်
သည်ကား
ပညတ်ေတာ်ကုိ လနွက်ျ း ြခင်းြဖစ် သတည်း။ 5 ကုိယ်ေတာ်သည် ငါတို့၏အြပစ် များ
ကုိ ေဆာင်သွား ြခင်းငှာ ထင် ှား ေပါ်ထွနး်ေတာ်မူသည်ကုိ သင်တို့ သိ
က၏။ ကုိယ်ေတာ် ၌ လည်း
အြပစ် မ ှိ ။ 6 ကုိယ်ေတာ် ၌ တည်ေန ေသာသူမည်သည်ကား ၊ ဒစု ိုက် ကုိ မ
ြပ တတ်၊ ဒစု ိုက် ကုိ ြပ တတ်ေသာသူ
မည်သည်ကား၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိမ သိ မ ြမင် ရေသး။ 7 ချစ်သား တို့ ၊ သင် တို့ ကုိ
အဘယ်သူ မျှ မလှည့်ြဖား ေစ ှင့်။ အကင်သူ သည် ေြဖာင့်မတ် ြခင်းတရားကုိ ကျင့်
၏။ ကုိယ်ေတာ်ေြဖာင့်မတ် ေတာ်မူသည်နည်းတူ ၊ ထုိသူ
သည်ေြဖာင့်မတ် ြခင်း ှ ိ ၏။ 8 မာရ်နတ် သည်ေ ှ ဦးစွာ မှစ၍ ဒစု ိုက် ကုိြပ ေသာ
သူ ြဖစ် ေသာေကာင့် ၊ အကင်သူသည်ဒစု ိုက် ကုိ ြပ ၏။ ထုိသူသည်မာရ်နတ် ှင့်
ဆုိင်၏။ မာရ်နတ် အမှု တို့ ကုိ ပယ်ဖျက် ြခင်းငှာ ၊ ဘုရားသခင် ၏ သား
ေတာ်သည် ထင် ှား ေပါ်ထွနး်ေတာ်မူ၏။ 9 ဘုရားသခင် ြဖစ်ဘွား ေစေတာ်မူေသာသူ
မည်သည်ကား၊ ဒစု ိုက် ကုိမ ြပ တတ်။ အေကာင်းမူကား ၊ ထုိသူ
၌
မျ ိ းေစ့ ေတာ်တည် လျက် ှိ၏။ ထုိသူသည် ဘုရားသခင် ြဖစ်ဘွား ေစေတာ်မူေသာ
သူ ြဖစ်ေသာေကာင့်
ဒစု ိုက် ကုိမ ြပ ိင်ု ။ 10 ထုိသို့ ေသာ လက္ခဏာအားြဖင့် ဘုရားသခင် ၏ သား
တို့ ှင့် မာရ်နတ် ၏သား တို့သည် ထင် ှား က၏။ ေြဖာင့်မတ် ြခင်းတရားကုိ မ
ကျင့် ေသာသူ၊ မိမိ
ညီအစ်ကုိ ကုိမ ချစ် ေသာသူ
မည်သည်ကား ၊ ဘုရားသခင် ှင့်မ ဆုိင် ။ 11သင်တို့သည်ေ ှ ဦးစွာ ကပင်
ကား ရေသာတရား စကားဟမူူကား ၊ မာရ်နတ် ှင့်ဆုိင် ၍
မိမိ ညီ ကုိသတ် ေသာ ကာဣန
က့ဲသို့ မ ဟတ်ု၊ ငါတို့သည် အချင်းချင်း ချစ် ရ ကမည်ဟုလာသတည်း။ 12 ကာဣ
နသည် မိမိ
ညီကုိ အဘယ်ေကာင့် သတ် သနည်းဟမူူကား ၊ မိမိ
အကျင့် သည် ဆုိးယုတ် ၍၊ ညီ
၏အကျင့်သည် ေြဖာင့်မတ် သတည်း။ 13 ညီအစ်ကုိ တို့ ၊ ေလာကီသား
တို့သည် သင် တို့ ကုိ မုနး် ေသာ်လည်း အံဩ့ ြခင်းမ ှိ က ှင့်။ 14 ငါတို့သည် ညီအစ်ကုိ
ချင်းတို့ ကုိ ချစ် ေသာေကာင့် ၊ ေသ
ြခင်းမှ
အသက် ှင်ြခင်းသို့
ကုိယ် ကူးေြမာက် သည်ကုိ ကုိယ်သိ ရက၏။ မိမိ ညီအစ်ကုိကုိ မ
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ချစ် ေသာသူ သည် ေသ
ြခင်း၌ တည် ၏။ 15 မိမိ ညီအစ်ကုိ ကုိမုနး် ေသာသူ မည်သည်ကား၊ လူ
အသက်ကုိ သတ်ေသာသူြဖစ် ၏။ လူ
အသက်ကုိ သတ်ေသာသူ တစ်စုံတစ်ေယာက်၌ မျှ
ထာဝရ အသက်
မတည် သည်ကုိ သင်တို့သိ က၏။ 16 ခရစ်ေတာ် သည် ငါ တို့အဘို့ အလိငုှာ အသက်
ေတာ်ကုိ စွန ့် ေတာ်မူသည်အရာကုိ ငါတို့သည် ေထာက်၍ ၊ ေမတ္တ ာ
ေတာ်ကုိ သိ
ရက ပီ။ ငါ တို့သည်လည်း
ညီအစ်ကုိ ချင်းတို့ အဘို့ အလိုငှာ အသက် ကုိ စွန ့် ရက၏။ 17 အကင်သူ သည်
ေလာကီ
စည်းစိမ် ဥစ္စာ ှ ိ လျက်ပင်၊ မိမိ
ညီအစ်ကုိ ဆင်းရဲြခင်းကုိြမင် ၍ ၊ သနား
ြခင်းက ုဏာစိတ်ကုိ ချ ပ်တည်း ၏။ ထုိသူ
၌ ဘုရားသခင် ၏ ေမတ္တ ာ
ေတာ်သည် အဘယ်သို့ တည် မည်နည်း။ 18 ချစ်သား တို့ ၊ ငါတို့သည် စကား
ေြပာ ကာမျှအားြဖင့် သာ မ
ချစ် ဘဲ၊ စိတ်ပါကုိယ်ေရာက် ဧကန်အမှန် ချစ် ကကုန် အံ။့ 19 ထုိသို့ ချစ်လျှင်၊
ကုိယ်တိင်ုသမ္မာတရား ှင့် ဆုိင် သည်ကုိ ကုိယ်သိ ရ၍၊ ဘုရားသခင့် ေ ှ ေတာ်၌
ကုိယ်စိတ် ှလံးု ကုိ သက်သာေစ ကလိမ့်မည်။ 20 အေကာင်းမူကား ၊ ကုိယ် စိတ်
ှလံးုသည် ကုိယ် ကုိအြပစ်တင် လျှင် ၊ ဘုရားသခင် သည် ငါ တို့၏ စိတ် ှလံးု ထက်
သာ၍ ကီးြမတ် သည်ြဖစ် ၍၊ အလံးုစုံ
တို့ ကုိ သိ ေတာ်မူသည်ကုိ ငါတို့ သိက၏။ 21 ချစ်သူ တို့ ၊ ကုိယ် စိတ် ှလံးုသည် ကုိယ်
ကုိ အြပစ် မ တင်လျှင် ၊ ဘုရားသခင့် ေ ှ ေတာ်၌ ရဲရင့် ရေသာ အခွင့် ှ ိ က၏။
22 ငါတို့သည် ပညတ် ေတာ်တို့ ကုိ ေစာင့်ေ ှာက် ၍ ၊ ှစ်သက် ေတာ်မူေသာအကျင့်
တို့ ကုိ ကျင့်ေသာေကာင့် ၊ ဆုေတာင်း သမျှ တို့ ကုိဘုရားသခင့် ထံ ေတာ်မှရ က၏။
23 ဘုရားသခင်၏ပညတ် ေတာ်ဟမူူကား၊ သား
ေတာ်ေယ ှု ခရစ် ကုိ ယုံ ကည် ရမည်။ သားေတာ်ပညတ်
ေတာ် မူသည်အတိင်ုး ၊ အချင်းချင်း ချစ် ရမည်ဟေူသာ ပညတ်ေတာ်ေပတည်း။

24 ပညတ် ေတာ်တို့ ကုိ ေစာင့် ေသာသူ သည် ဘုရားသခင် ၌ တည် ၏။ ထုိသူ
၌ လည်း
ဘုရားသခင်တည်ေတာ်မူ၏။ ငါ တို့အားေပး ေတာ်မူေသာဝိညာ ် ေတာ်ကုိ ငါတို့သည်
အမီှြပ ၍၊ ဘုရားသခင်သည်ငါ တို့ ၌
တည် ေတာ်မူသည်ကုိသိ ရက၏။
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4
1 ချစ်သူ တို့ ၊ ခပ်သိမ်း ေသာစိတ် ဝိညာ ်တို့ ကုိ မ
ယုံ က ှင့်။ စိတ် ဝိညာ ်တို့သည် ဘုရားသခင် ှင့် စပ်ဆုိင် သည် မစပ်ဆုိင်သည်ကုိ
စုံစမ်း ကေလာ။့ အေကာင်းမူကား ၊ မိစ္ဆာ
ပေရာဖက်အများ တို့သည် ဤေလာက
သို့
သွား က ပီ။ 2 ဘုရားသခင် ၏ဝိညာ ် ေတာ်ကုိ အဘယ်သို့ သိ ိင်ုသနည်းဟူမူကား၊
လဇူာတိ
အားြဖင့် ကလာ ေတာ်မူေသာေယ ှု ခရစ် ကုိ ဝနခံ် ေသာဝိညာ ်
မည်သည်ကား၊ ဘုရားသခင် ှင့် စပ်ဆုိင် ၏။ 3လဇူာတိအားြဖင့် ကလာေတာ်မူေသာ
ေယ ှု ခရစ်ကုိဝန် မ ခံေသာဝိညာ ် မည်သည်ကား ၊ ဘုရားသခင် ှင့်မ စပ်ဆုိင် ။ ထုိသို့
ေသာ
ဝိညာ ်ကား၊ သင်တို့သည် ကား ခ့ဲ ပီးသည်အတိင်ုး
ဤေလာက သို့လာမည်ြဖစ် ၍ ၊ ယခုပင် လာ လျက် ှိေသာ အနတိ္ခရစ် ၏ ဝိညာ ်
ြဖစ် ၏။ 4 ချစ်သား တို့ ၊ သင် တို့သည် ဘုရားသခင် ှင့်စပ်ဆုိင် က၏။ ထုိသူ
တို့ ကုိလည်း
ေအာင် က ပီ။ အေကာင်းမူကား ၊ သင် တို့ဘက်၌ ှိ ေသာသူ သည် ေလာက
ဘက်၌ ှိေသာသူ ထက် သာ၍ ကီး ေတာ်မူ၏။ 5 ထုိသူ တို့သည် ေလာက
ှင့်စပ်ဆုိင် ေသာေကာင့် ၊ ေလာကီ
အေကာင်းအရာကုိ ေြပာတတ်က၏။ ေလာကီသား
တို့သည်လည်း
သူတို့ စကား ကုိ နားေထာင် တတ် က၏။ 6 ငါ တို့ မူကား၊ ဘုရားသခင် ှင့်စပ်ဆုိင်
က၏။ ဘုရားသခင် ကုိ သိ ေသာသူ သည် ငါ တို့ စကား ကုိ နားေထာင် တတ်၏။
ဘုရားသခင် ှင့် မ
စပ်ဆုိင် ေသာသူ သည် ငါ တို့စကားကုိနား မ ေထာင်တတ်။ ထုိ
အရာကုိ ငါတို့သည်ေထာက်၍၊ သမ္မာ
ဝိညာ ် ကုိ၎င်း ၊ မိစ္ဆာ
ဝိညာ ် ကုိ၎င်း သိ ရက၏။ 7 ချစ်သူ တို့ ၊ ငါတို့သည် အချင်းချင်း ချစ် ကကုနအံ်၊့
အေကာင်းမူကား ၊ ချစ် ြခင်းေမတ္တ ာသည် ဘုရားသခင် ှင့် စပ်ဆုိင် ၏။ ချစ် တတ်
ေသာသူမည်သည်ကား၊ ဘုရားသခင် ြဖစ်ဘွား ေစေတာ်မူေသာသူြဖစ်၏။ ဘုရားသခင်
ကုိ သိ
ေသာသူလည်း ြဖစ် ၏။ 8 ချစ် ြခင်းမ ှိ ေသာသူ သည် ဘုရားသခင် ကုိမ သိ ။
အေကာင်းမူကား ၊ ဘုရားသခင် သည် ချစ် ြခင်းေမတ္တ ာ ြဖစ် ေတာ်မူ၏။ 9သား ေတာ်
အားြဖင့် ငါတို့သည် အသက် ှင်ေစြခင်းငှာ ၊ ဘုရားသခင် သည်တစ်ပါးတည်း ေသာ
သား
ေတာ်ကုိ ဤေလာက
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သို့ ေစလွှတ် ေတာ်မူေသာအရာ၌၊ ငါ တို့ ကုိ ချစ် ေတာ်မူေသာေမတ္တ ာေတာ်သည်
ထင် ှား လျက် ှိ၏။ 10 ငါ တို့သည် ဘုရားသခင် ကုိချစ် ကသည်ဟု မ
ဆုိ။ ဘုရားသခင် သည် ငါ တို့ ကုိချစ် ၍
ငါ တို့၏အြပစ်
ေြဖစရာအေကာင်း ြဖစ်ေစြခင်းငှာ၊ သား
ေတာ်ကုိ ေစလွှတ် ေတာ်မူေသာအရာ ၌
ချစ် ြခင်းေမတ္တ ာ ှိ ၏။ 11 ချစ်သူ တို့ ၊ ဘုရားသခင် သည် ငါ တို့ ကုိ ဤမျှေလာက်
ချစ် ေတာ်မူသည်မှနလ်ျှင် ၊ ငါ တို့သည်လည်း
အချင်းချင်း ချစ် ရ ကမည်။ 12 ဘုရားသခင် ကုိ အဘယ်သူ မျှ မ ြမင် စဖူး ။
သို့ ေသာ်လည်း၊ အချင်းချင်း ချစ် ကလျှင် ၊ ဘုရားသခင် သည် ငါ တို့ ၌
တည် ေတာ်မူ၍ ၊ ငါ တို့သည် ချစ် ြခင်းေမတ္တ ာ ှင့်
ြပည့်စုံ လျက် ှိ က၏။ 13 ဘုရားသခင် သည် ဝိညာ ် ေတာ်၏ ေကျးဇူးကုိ ငါ တို့
အား ေပး
ေတာ်မူေသာေကာင့် ၊ ငါ တို့သည် ဘုရားသခင် ၌
တည် သည်ကုိ၎င်း ၊ ဘုရားသခင် သည် ငါတို့ ၌
တည်ေတာ်မူသည်ကုိ၎င်း သိ ရက၏။ 14 ေလာကီသား တို့ ကုိ ကယ်တင် ေသာသခင်
ြဖစ်ေစြခင်းငှာ ၊ ခမည်းေတာ် သည် သား
ေတာ်ကုိ ေစလွှတ် ေတာ်မူသည်ဟု ငါ တို့သည် သိြမင် ၍
သက်ေသခံ က၏။ 15 ေယ ှု သည် ဘုရားသခင် ၏သား ေတာ်ြဖစ် ေတာ်မူသည်ကုိ
ဝနခံ် ေသာသူမည်သည်ကား၊ ဘုရားသခင် ၌
တည်၏။ ဘုရားသခင် သည်လည်း ထုိသူ
၌ တည် ေတာ်မူ၏။ 16 ဘုရားသခင် သည် ငါ တို့ ကုိချစ် ေတာ်မူြခင်းေမတ္တ ာေတာ်ကုိ
ငါ တို့သည်သိ ၍
ယုံကည် က၏။ ဘုရားသခင် သည် ချစ် ြခင်းေမတ္တ ာ ြဖစ် ေတာ်မူ၏။ ချစ် ြခင်း
ေမတ္တ ာ၌
တည် ေသာသူ သည် ဘုရားသခင် ၌ တည် ၏။ ဘုရားသခင် သည်လည်း
ထုိသူ ၌
တည် ေတာ်မူ၏။ 17 ထုိသို့ ငါ တို့သည် ချစ် ြခင်းေမတ္တ ာ ှင့် ြပည့်စုံ ေသာအားြဖင့် ၊
တရား
ဆုံးြဖတ်ေတာ်မူေသာေန ့၌
ရဲရင့်
ရေသာ အခွင့် ှ ိ ကလိမ့်မည်။ အေကာင်းမူကား ၊ ငါ တို့သည် ကုိယ်ေတာ် ၏နည်းတူ
ဤ ေလာက ၌ ြဖစ် က၏။ 18 ချစ် ြခင်းေမတ္တ ာသည် ေကာက် ြခင်းသံေဝဂ ှင့် မ
ေပါင်း ိင်ုရာ။ သံေဝဂသည် ပူပန် ြခင်းေဝဒနာကုိ ြဖစ် ေစေသာေကာင့် ၊ စုံလင် ေသာ
ေမတ္တ ာ သည် သံေဝဂ
ကုိပယ် ှား တတ်၏။ သံေဝဂ
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ှ ိေသာသူ သည် ေမတ္တ ာ
ှင့်
မ ြပည့်စုံ ေသး။ 19 ဘုရားသခင် သည် ငါ တို့ ကုိေ ှ ဦးစွာ ချစ် ေတာ်မူေသာေကာင့်
၊ ငါ တို့သည် ဘုရားသခင်ကုိချစ် က၏။ 20 တစ်စုံတစ်ေယာက် ေသာသူက၊ ငါသည်
ဘုရားသခင် ကုိချစ် ၏ဟု ဆုိ
လျက်ပင် မိမိ
ညီအစ်ကုိ ကုိမုနး် လျှင် ၊ ထုိသူသည် မုသာ
ကုိသုံးေသာသူြဖစ် ၏။ မိမိြမင် ရေသာ မိမိ
ညီအစ်ကုိ ကုိမ ချစ် လျှင်၊ မ
ြမင် ေသးေသာဘုရားသခင် ကုိ အဘယ်သို့ ချစ် ိင်ု မည်နည်း။ 21 ဘုရားသခင် ကုိ
ချစ် ေသာသူ သည် မိမိ
ညီအစ်ကုိ ကုိ ချစ် ရမည်ဟေူသာ ပညတ် ေတာ်ကုိ ငါတို့သည် ခရစ်ေတာ် ထံ၌ ခံရ
က ပီ။

5
1 ေယ ှု သည် ခရစ်ေတာ် ြဖစ် ေတာ်မူသည်ကုိ ယုံကည် ေသာသူ မည်သည်ကား ၊
ဘုရားသခင် ြဖစ်ဘွား ေစေတာ်မူေသာသူြဖစ်၏။ အဘကုိချစ်ေသာသူသည် သားကုိ
လည်းချစ်တတ်သည် ှင့်အညီ၊ 2 ငါတို့သည် ဘုရားသခင် ကုိချစ် ၍၊ ပညတ် ေတာ်တို့
ကုိ ေစာင့် ကည့်လျှင်၊ ဘုရားသခင် ၏သား တို့ ကုိ ချစ် ကသည်ကုိ ငါတို့ သိ ရက၏။
3 ပညတ် ေတာ်တို့ ကုိ ေစာင့် ြခင်းအရာသည် ဘုရားသခင် ကုိချစ် ရာေရာက် ၏။ ပညတ်
ေတာ်တို့ ကုိ ေစာင့် ခဲ သည်မ ဟတ်ု။ 4 ဘုရားသခင် ၏သား ြဖစ်ေသာသူ မည်သည်ကား၊
ေလာက
ကုိ ေအာင် တတ်၏။ ေလာက
ကုိ ေအာင် ြခင်း အေကာင်းမူကား၊ ငါ တို့၏ ယုံကည် ြခင်းေပတည်း။ 5 ေယ ှု သည်
ဘုရားသခင် ၏ သား
ေတာ်ြဖစ် သည်ကုိ ယုံကည် ေသာသူ မှတပါး ၊ အဘယ်သူ သည်ေလာက ကုိ ေအာင်
ိင်ုသနည်း ။ 6 ထုိသခင် ကား ၊ ေရ
အားြဖင့် ၎င်း ၊ အေသွး အားြဖင့်၎င်း ကလာ ေသာသူ တည်းဟေူသာေယ ှု ခရစ်
ေပတည်း။ ေရ
အားြဖင့် သာ မ ဟတ်ု၊ ေရ
အားြဖင့် ၎င်း ၊ အေသွး အားြဖင့် ၎င်း ကလာေတာ်မူ၏။ သက်ေသခံ ဟူမူကား၊
ဝိညာ ် ေတာ်သည် သမ္မာတရား
ြဖစ် ၍ သက်ေသခံေတာ်မူ၏။ 7 သို့ ြဖစ်လျှင် ၊ ေကာင်းကင်ဘုံ၌ ခမည်းေတာ်တစ်ပါး
ှ တ်ကပတ်ေတာ်တစ်ပါး၊ သန ့် ှ င်းေသာ ဝိညာ ်ေတာ်တစ်ပါး၊ သက်ေသခံ သုံး ပါး ှ ိ ၍
ထုိသုံး ပါးတို့သည် တလံးုတဝတည်း ြဖစ် ေတာ်မူ၏။ 8 ေြမ ကီးေပါ်၌လည်း ဝိညာ ်
ေတာ်တစ်ပါး၊ ေရ
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တစ်ပါး၊ အေသွး တစ်ပါး၊ သက်ေသခံသုံးပါး ှ ိ၍ ထုိသုံးပါး တို့သည် တစ်ညီတစ်
ွတ်တည်းြဖစ်၏။ 9လူ ၏သက်ေသ ကုိယုံ ရလျှင် ၊ ဘုရားသခင် ၏ သက်ေသ ေတာ်
ကုိသာ၍ ယုံဘွယ်ရာအေကာင်း ှ ိ ၏။ ယခု
ဆုိခ့ဲ ပီးေသာ သက်ေသ ကား၊ ဘုရားသခင် သည် မိမိ
သား ေတာ်၏အေကာင်း ကုိ သက်ေသခံ ေတာ်မူချက်ြဖစ် သတည်း။ 10 ဘုရားသခင်
၏သား ေတာ်ကုိ ယုံကည် ေသာသူ သည်၊ မိမိ
အထဲ ၌ ထုိသက်ေသ ကုိရ ၏။ ဘုရားသခင် ကုိ မ
ယုံကည် ေသာသူ မူကား၊ ဘုရားသခင် ကုိ မုသာ
အြပစ်တင် ၏။ အဘယ်သို့ နည်းဟမူူကား၊ ဘုရားသခင် သည် မိမိ
သား ေတာ်၏အေကာင်း မှာ သက်ေသခံ ေတာ်မူေသာစကားေတာ်ကုိ ထုိသူသည် မ
ယုံ ဘဲေန၏။ 11သက်ေသခံ ေတာ်မူချက်ဟူမူကား၊ ဘုရားသခင် သည် ငါ တို့အား
ထာဝရ
အသက် ကုိေပး ေတာ်မူ၍ ၊ ထုိ
အသက် သည်လည်း
သား ေတာ်၌ ပါ၏ ။ 12သား ေတာ်ကုိရ ေသာသူသည်အသက် ကုိရ၏။ ဘုရားသခင်
၏သား ေတာ်ကုိ မ
ရ ေသာသူ မူကား အသက် ကုိမ ရ ။ 13 ဘုရားသခင် ၏သား ေတာ်ကုိ ယုံကည် ေသာ
သင်တို့သည် ထာဝရ
အသက် ကုိကုိယ်တိင်ုရ သည်ဟု သိ
ေစြခင်းငှာ ၊ ဤအရာ
များကုိ သင် တို့အား ငါေရး ၍ေပးလိက်ု၏။ 14 ငါ တို့သည် ဘုရားသခင့် အထံ ေတာ်၌
ရဲရင့် ြခင်းအေကာင်း ဟူမူကား၊ ငါတို့သည်အလို ေတာ် ှင့်အညီ တစ်စုံတစ်ခု ေသာဆု
ကုိေတာင်း လျှင် ၊ ဘုရားသခင် သည် နားေထာင် ေတာ်မူ၏။ 15 ဆုေတာင်း သမျှ ေသာ
စကားတို့ ကုိ နားေထာင် ေတာ်မူသည်ကုိ ငါတို့ သိ လျှင် ၊ အထံ
ေတာ်၌
ေတာင်း ေသာဆုတို့ ကုိ ရ
မည်ဟသို ရက၏။ 16 ညီအစ်ကုိ ချင်းသည် ေသ
ြပစ်မ သင့် ေသာဒစု ိုက် ကုိ ြပ မိသည်ကုိ တစ်စုံတစ်ေယာက် ေသာသူသည် ြမင်
လျှင် ၊ ထုိသူသည် ဆုေတာင်း ရမည်။ ေသ
ြပစ် ကုိ မ
ြပ ေသာသူ တို့အဘို့အလိငုှာ၊ ဘုရားသခင်သည် ထုိသူ
အား အသက် ကုိေပး ေတာ်မူမည်။ ေသ
ြပစ်သင့် ေသာဒစု ိုက် ှ ိ ၏။ ထုိဒစု ိုက် အြပစ်ကုိ လွှတ်ေစြခင်းငှာ ဆုေတာင်း
ရ မည်ဟု ငါ မ ဆုိ ။ 17 မတရား ေသာအမှု မည်သည်ကား ဒစု ိုက် ြဖစ် ၏။
သို့ ေသာ်လည်း ေသ ြပစ်မ သင့် ေသာဒစု ိုက် ှ ိ ၏။ 18 ဘုရားသခင် ၏သား ြဖစ်သမျှ
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ေသာသူတို့သည် ဒစု ိုက် ကုိမ ြပ တတ်သည်ကုိ ငါတို့ သိ က၏။ ဘုရားသခင် ြဖစ်ဘွား
ေစေတာ်မူေသာသူ သည်၊ မိမိ
ကုိမိမိေစာင့်ေ ှာက် သြဖင့် ၊ မာရ်နတ် သည်ထုိသူ ကုိ မ
ထိ မခုိက် ိင်ုရာ။ 19 ငါတို့သည် ဘုရားသခင် ှင့်စပ်ဆုိင် သည်ကုိ၎င်း ၊ ေလာကီသား
အေပါင်း တို့သည် မာရ်နတ် ၏လက်၌
ှိ ကသည်ကုိ၎င်း ငါတို့ သိ က၏။ 20 ဘုရားသခင် ၏သား ေတာ်သည် ကလာ ၍ ၊

မှန် ေသာဘုရားသခင်ကုိ သိေသာဉာဏ် ကုိ ငါ တို့အား ေပး
ေတာ်မူသည်ကုိလည်း
ငါတို့ သိ က၏။ မှန် ေသာဘုရားသခင်၌ ၎င်း ၊ သား
ေတာ်ေယ ှု ခရစ် ၌ ၎င်းငါတို့သည် တည်လျက် ှိ က၏။ ထုိသူ
သည်မှန် ေသာ ဘုရားသခင် ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ ထာဝရ
အသက် လည်း
ြဖစ် ေတာ်မူ၏။ 21 ချစ်သား တို့ ၊ ု ပ်တု ဆင်းတကုို က ်ေ ှာင် ကေလာ။့
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ှ င်ေယာဟန်
ဩဝါဒစာဒုတိယေစာင်။

1အသက် ကီး သူ သည် ြမတ်ေသာ သခင်မ ကုိ၎င်း ၊ သားသမီး
တို့ ကုိ ၎င်း ကား လိက်ုပါ ၏။ ငါ တို့ ၌ တည် ၍ ငါ တို့တင်ွ
အစ ်မြပတ် ှိ လတံေ့သာ သမ္မာတရား
ေကာင့် ၊ 2 ငါ မှစ၍ သမ္မာတရား ကုိ သိ
ေသာသူ အေပါင်း
တို့ သည်၊ သခင်မ ှင့် သားသမီး တို့ ၌
မှနက်န် ေသာချစ် ြခင်း ေမတ္တ ာ ှိ ပါ၏။ 3 ခမည်းေတာ် ဘုရား ထံ ေတာ်က၎င်း ၊
ခမည်းေတာ် ၏သား ေတာ်ေယ ှု ခရစ် အထံ က၎င်း၊ သမ္မာတရား
၊ ေမတ္တ ာ
တရား ှင့်တကွ ၊ ေကျးဇူး ၊ က ုဏာ
၊ ငိမ်သက် ြခင်းသည် သင်တို့ ၌ ှိ ပါေစေသာ။ 4 ငါတို့သည် ခမည်းေတာ် ဘုရားထံ၌
ပညတ် ေတာ်ကုိ ခံရ
သည်အတိင်ုး ၊ သင် ၏သားသမီး အချ ိ တို့သည် သမ္မာတရား
၌
ကျင်လည် ၍ ေနသည်ကုိ ငါေတွ့ ေသာအခါ၊ အလနွ် ဝမ်းေြမာက် ြခင်း ှ ိ၏။ 5ယခု
တင်ွ ပညတ် ေတာ်သစ် ကုိ မ
ေရး ဘဲလျက် ၊ ငါတို့ ၌ေ ှ ဦးစွာ ကပင် ှိ ေသာ ပညတ်ေတာ် ကုိ ေရးထား ၍၊ သခင်မ
၊ အချင်းချင်း ချစ် ြခင်းေမတ္တ ာ ှိ ကကုန်အံ့ဟု ငါေတာင်းပန် ၏။ 6 ပညတ် ေတာ်တို့
အတိင်ုး
ကျင့်ေစာင့် ြခင်းအရာ သည် ချစ် ရာေရာက် ၏။ သင်တို့သည် ပညတ် ေတာ် ှင့်
အညီကျင့် မည်အေကာင်း ၊ ေ ှ ဦးစွာ ကပင် သင် တို့ ကားရသည်အတိင်ုး ၊ ပညတ်
ေတာ်သည်ထုိသို့ ေသာသေဘာ ှိ ၏။ 7လူဇာတိ အားြဖင့် ကလာ ေတာ်မူေသာ ေယ ှု
ခရစ် ကုိ ြငင်းပယ် လျက်၊ လှည့်ြဖား ေသာ သူအများ
တို့သည် ေလာက
ထဲသို့ ဝင် က ပီ။ ထုိသို့ ေသာသူသည် လှည့်ြဖား ေသာသူ ြဖစ် ၏။ အနတိ္ခရစ် လည်း
ြဖစ်၏။ 8 ငါတို့သည် ကုိယ်ြပ စု ေသာအရာ မ ေပျာက် မပျက်၊ စုံလင် ေသာအကျ ိး ကုိ
ရ
မည်အေကာင်း ၊ သင် တို့သည် ကုိယ်ကုိကုိယ်သတိြပ ၍ ေစာင့်ေ ှာက် ကေလာ။့

9 ခရစ်ေတာ် ၏ေဒသနာ ၌
မ တည် ဘဲ လနွက်ျ း ေသာသူ မည်သည်ကား၊ ဘုရားသခင် ကုိမ သိ ။ ခရစ်ေတာ်
ေဒသနာ ၌
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တည် ေသာသူ သည် ခမည်းေတာ် ှင့်
သား ေတာ်ကုိသိ ၏။ 10 ထုိ ေဒသနာ ေတာ်မ ပါ ေသာသူ သည် သင် တို့ ထံသို့ လာ
လျှင် ၊ သူ့
ကုိသင့်အိမ် ၌
လက် မ ခံ ှင့်။ မဂင်္လာ ှိေစေသာဟု ှ တ် မ ဆက် ှင့်။ 11 မဂင်္လာ ှိေစေသာဟထုိုသူ
ကုိ ှ တ်ဆက် လျှင် ၊ သူ
၏ဆုိးယုတ် ေသာအကျင့် တို့ ှင့် ဆက်ဆံ ရာသို့ ေရာက်၏။ 12သင် တို့အား ငါေရး
စရာအေကာင်း အများ ှ ိ ေသာ်လည်း ၊ စက္က
ေပါ်၌မှင် ှင့်ေရးြခင်းငှာအလို မ ှိ၊ သင် တို့ ဆီသို့ ငါလာ၍၊ အချင်းချင်း အားရ
ဝမ်းေြမာက် ြခင်းစုံလင် မည်အေကာင်း ၊ သင်တို့ ှင့် ှ တ်ဆက်၍ စကားေြပာ မည်ဟု
ေြမာ်လင့် လျက်ေန ၏။ 13သင် ၏ြမတ်ေသာညီမ ၏ သားသမီး
တို့သည် သင့် ကုိ ှ တ်ဆက် က၏။



ှ င်ေယာဟနဩ်ဝါဒစာ တတိယ စာေစာင် 1 2773 ှ င်ေယာဟနဩ်ဝါဒစာ တတိယ စာေစာင် 10

ှ င်ေယာဟန်
ဩဝါဒစာတတိယေစာင်။

1အသက် ကီး သူ သည်ချစ် အပ်ေသာဂါယု ကုိကားလိက်ု၏။ ငါ သည်သင်၌ မှနက်န်
ေသာချစ် ြခင်းေမတ္တ ာ ှိ၏။ 2 အချင်းချစ်သူ ၊ သင် ၏စိတ် ှလံးုသည် ေကာင်းစား
သက့ဲသို့ ၊ သင် သည်အရာရာ ၌ေကာင်းစား ြခင်း ှင့်
ကျနး်မာ ြခင်း ှ ိမည်အေကာင်း
ငါဆုေတာင်း ၏။ 3သင် သည်သမ္မာတရား ၌
ကျင်လည် သည်အတိင်ုး
သင် ၌ ှိေသာသမ္မာတရား ၏အေကာင်းကုိ ညီအစ်ကုိ တို့သည်လာ ၍
သက်ေသခံ ကေသာအခါ ၊ ငါသည် အလနွ် ဝမ်းေြမာက် ြခင်း ှ ိ၏။ 4 ငါ ၏သားသမီး
တို့သည် သမ္မာတရား
၌
ကျင်လည် သည်ကုိ ငါကား ၍ ဝမ်းေြမာက် ြခင်းထက် သာ၍
ဝမ်းေြမာက်ြခင်းမ ှိ ။ 5အချင်းချစ်သူ ၊ သင်သည်ညီအစ်ကုိ တို့အား၎င်း၊ အာဂ ္တ
တို့အား၎င်း ြပ သမျှေသာဝတ်တို့ ကုိ သစ္စာ
ှင့်အညီ ြပ တတ်၏။ 6 ထုိ သူ တို့သည် သင် ၏ချစ် ြခင်းေမတ္တ ာအေကာင်း ကုိ

အသင်းေတာ် ေ ှ ၌ သက်ေသခံ က၏။ သင်သည်ထုိသူ တို့ ကုိ ဘုရားသခင် ၏ အလို
ေတာ် ှင့်အညီပို့ လိက်ုြပနလ်ျှင်၊ ေကာင်း ေသာအမှုကုိြပ လိမ့်မည်။ 7အေကာင်းမူကား
၊ ထုိသူတို့သည် နာမ
ေတာ်ကုိေထာက် ၍၊ သာသနာပ
လတိူု့တင်ွ
အလှူ မ ခံဘဲသွား က၏။ 8 ငါ တို့သည် သမ္မာတရား
ကုိ ကူမ
ေသာသူ ြဖစ် အံေ့သာငှာ ၊ ထုိသို့ ေသာ
သူတို့အား ဧည့်သည် ဝတ်ကုိ ြပ အပ် က၏။ 9အသင်းေတာ် ထံသို့ မှာစာကုိငါေရး ၍
ေပးလိက်ုေလ ပီ။ သို့ ေသာ်လည်း ၊ အကဲအမှူး လပ်ုချင်ေသာ ဒေယာတရပ် သည် ငါ တို့
အားအခွင့် မ ေပး။ 10 ထုိေကာင့် ၊ ငါလာ ေသာအခါ သူသည် မိမိြပ ေသာ အမှု ကုိ မိမိ
သတိရ ေစြခင်းငှာငါြပ မည်။ ထုိသူ သည်၊ ြင စူ ေသာစကား ှင့် ငါ တို့ ကုိ က့ဲရဲ
သည်သာမက ၊ က့ဲရဲ
ြခင်း ှင့်
စိတ် မ ေြပဘဲလျက်၊ ညီအစ်ကုိ တို့ ကုိ ကုိယ်တိင်ု လက် မ ခံ၊ လက်ခံ ချင်ေသာသူ
တို့ ကုိလည်း
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ြမစ်တား ၍ ၊ အသင်းေတာ် ထဲက ှင်ထုတ် တတ်၏။ 11အချင်းချစ်သူ ၊ မေကာင်း
ေသာနည်းကုိ မ
လိက်ု ှင့်၊ ေကာင်း ေသာနည်းကုိသာ လိက်ုေလာ။့ ေကာင်းေသာအကျင့် ကုိ ကျင့်
ေသာသူ သည် ဘုရားသခင် ှင့်စပ်ဆုိင် ၏ ။ မေကာင်းေသာအကျင့်ကုိ ကျင့် ေသာသူ
မူကား၊ ဘုရားသခင် ကုိ မ
သိ မြမင်ရ ပီ။ 12လအူေပါင်း တို့သည် ေဒေမတရိ
၏ သက်ေသ ြဖစ်က၏။ သမ္မာတရား
သည်လည်း
သူ ၏ သက်ေသြဖစ်၏။ ငါ တို့သည်လည်း
ထုိသူဘက်၌ သက်ေသခံ က၏။ ငါ တို့၏ သက်ေသခံ ြခင်းသည် ဟတ်ု မှန် သည်
ကုိ သင်တို့ သိ က၏။ 13 ငါ ေရး စရာအေကာင်းအများ ှ ိေသာ်လည်း ၊ မှင် ှင့်
မှင်တံ ြဖင့်
ေရး ြခင်းငှာအလို မ ှိ၊ 14 မ ကာမြမင့်မီှသင့် ကုိ ငါေတွ့ြမင် လျှင်
အချင်းချင်း ှ တ်ဆက်၍ စကားေြပာ မည်ဟု ေြမာ်လင့် လျက် ေန၏။ သင် ၌ ငိမ်
သက် ြခင်း ှ ိပါေစေသာ။ အေဆွ တို့သည် သင့် ကုိ ှ တ်ဆက် က၏။ သင်၌ ှိ ေသာ
အေဆွ တို့၏ နာမည် ကုိ ထုတ် ၍ ှ တ်ဆက် ေလာ။့
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ှ င်ယုဒဩဝါဒစာ။
1 ေယ ှု ခရစ် ၏ ကျွန် ြဖစ်ေသာယာကုပ် ညီ
ငါယုဒ သည် ခမည်းေတာ် ဘုရားသခင် သန ့် ှ င်း ေစေတာ်မူ၍၊ ေယ ှု ခရစ်
ေခါ် ထားေစာင့်မ ေတာ်မူေသာသူတို့ ကုိ ကားလိက်ုပါ၏။ 2သင် တို့ ၌က ုဏာ ှိပါေစ
ေသာ။ ငိမ်သက် ြခင်း ှင့် ချစ် ြခင်းများြပား ပါေစေသာ။ 3 ချစ်သူ တို့ ၊ အညီအမျှ
ဆက်ဆံေသာ ကယ်တင် ြခင်းအေကာင်း အရာကုိ သင် တို့ထံသို့ ေရး ၍ ေပးလိက်ု ြခင်း
ငှာငါ သည်အလနွ် ကိ းစား သည်တင်ွ၊ သန ့် ှ င်း သူတို့ ၌
အထက် ကအပ်ေပး ခ့ဲ ပီးေသာ ယုံကည် ြခင်းတရား ဘက်မှာ သင် တို့သည် ကိ းစား
၍တိက်ုလှနေ်စြခင်းငှာ ှ ိးေဆာ် ေသွးေဆာင်၍ ေရး
လိက်ုရေသာအေကာင်း ှိ ၏။ 4အဘယ်ေကာင့် နည်းဟမူူကား၊ ငါ တို့ ဘုရားသခင်
၏ ေကျးဇူး ေတာ်ကုိ ကိေလသာ
၏ ညစ်ည း ြခင်းအလိုငှာေမှာက်လှန် လျက်၊ တစ်ပါးတည်း အစုိးရေတာ်မူေသာ
အ ှင် ၊ ငါ တို့သခင်
ေယ ှု ခရစ် ကုိ ြငင်းပယ် လျက်၊ အြပစ် ခံေစြခင်းငှာ ေ ှး ကစီရင်
မှတ်သား ှင့် ေသာအဓမ္မလူ အချ ိ တို့သည် ပရိယာယ် ှင့် အမှတ်တမ့ဲဝင် က ပီ။

5 ထို့ ေကာင့်သင် တို့သည်သိ ှင့်ေသာ်လည်း ငါသည် သတိေပး
၍ ေြပာချင် ေသာ အေကာင်း အရာ ဟမူူကား
၊ ထာဝရ
ဘုရားသည် ဣသေရလ လူ
တို့ ကုိ အဲဂုတ္တု
ြပည် မှ
ကယ်လွှတ် ေတာ်မူ ပီးလျှင်၊ မ
ယုံကည် ေသာ သူ
တို့ ကုိတဖန်
ဖျက်ဆီး ေတာ်မူ၏။ 6 ထုိမှတပါး၊ မိမိ
တို့အခွင့် အရာကုိမ ေစာင့် ၊ မိမိ
တို့ ေနရာ
အရပ်ကုိ စွန ့ပ်စ် ေသာ ေကာင်းကင်တမန် တို့ ကုိ၊ ကီးစွာ ေသာေန ့၌ စစ်ေကာ စီရင်
ြခင်းအလိငုှာ ၊ ထာဝရ
ချည်ေ ှာင် ြခင်းအားြဖင့် ေမှာင်မုိက် ထဲမှာချ ပ် ထားေတာ်မူ၏။ 7 ထုိနည်းတူ ၊ ေသာ
ဒံု
မိ ှင့်
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ေဂါေမာရ မိ မှစ၍ ပတ်ဝနး်ကျင် ၌ ှိေသာ မိ တို့သည်၊ အထက်က ဆုိခ့ဲ ပီး ေသာ
လဆုိူးက့ဲသို့
မတရား ေသာ ေမထုန်ကုိအလနွ်ြပ ၍ ကုိယ်ခင်ပွနး်မဟတ်ုေသာ သူတို့ ှင့် မှားယွင်း
ြခင်းအမှု၌ ကျင်လည် ေသာေကာင့်၊ ထာဝရ
မီး ှင့်ကျွမ်းေလာင် ြခင်း ဒဏ်ကုိခံရ ၍ ပုံ
သက်ေသထင် ှား လျက် ှိ က၏။ 8 ယခု ေယာင်ယမ်း ေသာအဓမ္မလူ တို့သည်၊
ေ ှးနည်းတူ မိမိတို့ ကုိယ် ကုိညစ်ည း ေစ၍၊ အာဏာစက်
ကုိပယ် လျက် ၊ ဘုနး် တနခုိ်း ကီးေသာသူတို့ ကုိ က့ဲရဲ တတ် က၏။ 9 ေကာင်းကင်
တမန် မင်းမိက္ေခလ မူကား ၊ ေမာေ ှ ၏ ကုိယ် ကုိ အေကာင်း ြပ ၍ မာရ်နတ် ှင့်
ြငင်းခုံ ေသာအခါ ၊ က့ဲရဲ
စွာေသာ ြပစ်တင် ြခင်းကုိမ ြပ ဝ့ံဘဲ၊ ထာဝရ
ဘုရားသည် သင့် ကုိဆုံးမ ေတာ်မူေစသတည်းဟ၍ူသာ ေြပာဆုိ ၏။ 10 ထုိသူ တို့
မူကား ၊ မိမိတို့ နား
မ လည်ေသာအရာ များကုိ က့ဲရဲ
တတ်က၏။ တိ စ္ဆာန် က့ဲသို့ ပကတိ အတိင်ုးမိမိတို့ နားလည် ေသာ အရာ
များြဖင့်
မိမိ တို့ ကုိ ပုပ် ပျက် ေစ တတ် က၏။ 11 သူ တို့သည် အမဂင်္လာ ှိ က၏။
အေကာင်းမူကား ၊ ကာဣန
ေနာက် သို့ လိက်ုက၏။ အခ
ကုိရြခင်းငှာဗာလမ် မှားယွင်း သက့ဲသို့အလနွမှ်ားယွင်းြခင်း ှ ိ က၏။ ေကာရ
၏ြငင်းခုံ ြခင်းအြပစ် ှင့်
ဖျက်ဆီး ြခင်းသို့ ေရာက် က၏။ 12 ေမတ္တ ာ ပဲွလပ်ု ၍ သင် တို့ ှင့်အတူစား ေသာက်
ေသာအခါ အားမနာ
ဘဲ၊ မိမိ
တို့ ကုိဝ စွာေကျွး၍ ပဲွ၌ အစွနး်အကွက် ြဖစ်က၏။ ေရ
မ ှိ၊ ေလ
တိက်ု၍လငွ့် ေသာ မုိဃ်းတိမ် က့ဲသို့ ၎င်း၊ ည ိး မ်ွး ၍ အသီး
မတင်၊ ှစ် ကိမ် ေသ
၍ ှ တ် ပစ်ေသာ သစ်ပင် က့ဲသို့ ၎င်း၊ 13 မိမိ ှက် ြခင်းအေကာင်းကုိ ပွက် ေစတတ်
ေသာ လှုိင်း တံပုိး ို င်း က့ဲသို့ ၎င်း၊ ကယ် ပျ ံ က့ဲသို့ ၎င်းြဖစ် က၏။ ထုိ ကယ်ပျတိံု့အဘို့
တခဲနက် ေသာ ထာဝရ
ေမှာင်မုိက် ကုိ သုိထား လျက် ှိ၏။ 14အာဒံ မှ ဆင်းသက်၍ ခု ှစ် ဆက်ေြမာက်ေသာ
သူ
ဧေနာက် က၊ ထာဝရ
ဘုရားသည် ခပ်သိမ်း ေသာ သူ
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တို့ ကုိ တရား
စီရင်ေတာ်မူ၍ ၊ မတရား
ေသာသူတို့သည် မတရား
သြဖင့် ြပ ေသာအဓမ္မအမှု ှ ိသမျှ တို့၏ အြပစ်ကုိ၎င်း၊ မတရား
ေသာလဆုိူး တို့သည် ဘုရားသခင် ကုိ ြပစ်မှား ၍ ေြပာ ေသာကမ်းတမ်း ေသာ စကား
ှိသမျှ တို့၏ အြပစ် ကုိေဖာ်ြပ ြခင်းငှာ၊ 15အတိင်ုးမသိများစွာေသာ မိမိ
သန ့် ှ င်း သူတို့ ှင့်တကွ ကလာ ေတာ်မူလိမ့်မည်ဟု ပေရာဖက် ြပ ၍
ေဟာေြပာ ေလ၏။ 16 ထုိသူ တို့သည် ြမည်တမ်း ၏ အြပစ်တင် တတ်ေသာသူ၊ ကုိယ်
တပ်မက် ြခင်းအတိင်ုး
ကျင့် တတ်ေသာသူ၊ ေထာင်လွှား ေသာ စကား
ကုိေြပာ တတ်ေသာသူ ၊ ကုိယ် အကျ ိးစီးပွားေကာင့်
သူ့ မျက် ှာ ကုိ ေထာက်ထား ခန ့်ညားတတ်ေသာ သူ ြဖစ် က၏။ 17 ချစ်သူ တို့ ၊
ေနာက်ဆုံး ေသာကာလ ၌ ၊ မိမိ
တို့မတရား ေသာ တပ်မက် ြခင်းအတိင်ုး
ကျင့် ေန၍၊ ြပက်ယယ်ြပ တတ်ေသာ သူတို့သည် ေပါ် ကလိမ့်မည်ဟု 18 ငါ တို့သခင်
ေယ ှု ခရစ် ၏ တမနေ်တာ် တို့သည် ေဟာေြပာ ှင့်ေသာ စကား
များကုိေအာက်ေမ့ ကေလာ။့ 19 ထုိ သူတို့သည်သင်းခဲွ ေသာသူ ၊ ဝိညာ ် ေတာ် ှင့်
ကင်း ေသာ ဇာတိ
ပကတိလြူဖစ် က၏။ 20 ချစ်သူ တို့ ၊ သင် တို့သည် မိမိ
တို့ အလနွ် သန ့် ှ င်းေသာ ယုံကည် ြခင်းအေပါ်မှာမိမိ တို့ ကုိ တည်ေဆာက် လျက်၊
သန ့် ှ င်း ေသာဝိညာ ် ေတာ်အားြဖင့် ဆုေတာင်း ပဌနာြပ လျက်၊ 21 ဘုရားသခင် ကုိ
ချစ် ြခင်းေမတ္တ ာ၌
ကုိယ်ကုိကုိယ် ေစာင့်ေ ှာက် ၍ ထာဝရ
အသက် အလိငုှာ ၊ ငါ တို့သခင်
ေယ ှု ခရစ် ၏ က ုဏာ
ေတာ်ကုိ ေြမာ်လင့် ၍ ေနကေလာ။့ 22 ပုိင်းြခား ၍သိတတ်ေသာ ဥာဏ် ှိ၍
အချ ိ တို့ ကုိ သနား ကေလာ။့ 23 ကုိယ် ကာယ ှင့် ညစ်ည း စွနး်ကွက်ေသာ အဝတ်
ကုိပင်
စက်ဆုပ် ရံွ ှာ၍ ေကာက်ရွ ံ ြခင်း ှင့်တကွ ၊ အချ ိ
တို့ ကုိ မီး
ထဲမှ
ဆယ် ှ တ်ကယ်တင် ကေလာ။့ 24 ထိမိ ၍ လဲြခင်း ှင့် ကင်းလတ်ွေစမည်အေကာင်း
သင် တို့ ကုိ ေစာင့်ေ ှာက် ြခင်းငှာ၎င်း၊ အြပစ် မ ှိဘဲဝမ်းေြမာက် ြခင်း ှင့်
ြပည့်စုံလျက် ှိ ေသာသင်တို့ ကုိ ဘုနး် အသေရေတာ်ေ ှ ၌ ဆက်သ ြခင်းငှာ၎င်း
တတ် ိင်ု ေတာ်မူေသာ သူ တည်းဟေူသာ။ 25 ငါ တို့ ကုိ ကယ်တင် ေတာ်မူေသာအ ှင်၊
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တဆူတည်း ေသာဘုရားသခင် သည်၊ ငါ တို့သခင် ေယ ှု ခရစ်
အားြဖင့် ၊ ယခု
မှစ၍ကမ္ဘာ
အဆက်ဆက်ဘုနး် တနခုိ်း အာ ေုဘာ် ှင့်
အစွမ်းသတ္တ ိအာဏာစက် ှိေတာ်မူေစသတည်း အာမင်
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ဗျာဒိတ်ကျမ်း။
1ကာလ မကာမြမင့်မီှြဖစ် ရမည် အမှုအရာ များကုိ ေယ ှု ခရစ် သည် မိမိ
အေစခံ ကျွနတိ်ု့အား
ြပ ေစြခင်းငှာ၊ ဘုရားသခင် အပ်ေပး ေတာ်မူေသာထုိ သခင် ၏ ဗျာဒိတ် ေတာ်ကုိ ဆုိ
ေပအံ။့ ထုိသခင်သည် မိမိ
ေကာင်းကင် တမနကုိ် ေစလွှတ် ၍ ၊ မိမိ
အေစခံ ကျွနေ်ယာဟန် အား
ဗျာဒိတ် ေတာ် အရိပ်ကုိ ြပေတာ်မူ၏။ 2 ေယာဟန် သည်လည်း
ဘုရားသခင် ၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ် ှင့် ေယ ှု ခရစ် ၏ သက်ေသခံ ေတာ်မူချက်ကုိ
ြမင် သမျှ အတိင်ုး သက်ေသခံ ၏။ 3ကာလ အချနိေ်ရာက်လနုးီ ပီြဖစ်၍ ၊ ဤ
အနာဂတ္တ ိ ကျမ်းစကား ကုိကည့် ှုဘတ်ရွတ် နားေထာင် ၍ ၊ ေရး
ထားသမျှတို့ ကုိ ေစာင့်ေ ှာက် ေသာ သူတို့သည် မဂင်္လာ ှိ က၏။ 4 ငါေယာဟန် သည်
အာ ှိ ြပည်၌ ှိေသာ အသင်းေတာ် ခု ှစ် ပါးကုိ ကား လိက်ုပါ၏။ ပစ္စ ပ္ပန၊် အတိတ် ၊
အနာဂတ် ကာလအစ ် ှ ိ ေတာ်မူေသာ ဘုရားသခင် အထံေတာ်က ၎င်း၊ ပလ္လ င် ေတာ်
ေ ှ ၌ ှိ ေသာ ဝိညာ ်
ခု ှစ် ပါးအထံ က၎င်း၊ 5သစ္စာေစာင့် ေသာ သက်ေသခံ ြဖစ်ေတာ်မူထေသာ၊ ေသ
ေသာသူတို့တင်ွ သားဦး ြဖစ်ေတာ်မူထေသာ၊ ေလာကီ
ဘုရင် တို့၏ အထွဋ် ြဖစ်ေတာ်မူေသာ ေယ ှု ခရစ် အထံေတာ်က ၎င်း၊ ေကျးဇူး ေတာ်
ှင့်
ငိမ်သက် ြခင်းသည်သင် တို့ ၌ ှိပါေစေသာ။ ငါ တို့ ကုိချစ် ၍
မိမိ အေသွး ှင့်
ငါ တို့အြပစ် များကုိ ေဆးေကာ ေတာ်မူ၍၊ 6 မိမိ ခမည်းေတာ် ဘုရားသခင့် ေ ှ ၌
ငါ တို့ ကုိ ှ င်ဘုရင် အရာ၌၎င်း၊ ယဇ် ပုေရာဟိတ်အရာ၌ ခန ့ထ်ား ေတာ်မူေသာသူသည်၊
ကမ္ဘာ
အဆက်ဆက်ဘုနး် အသေရ၊ အစွမ်း သတ္တ ိ ှ ိ ေတာ်မူေစသတည်း။ အာမင် ။ 7 ကည့် ှု
ေလာ။့ မုိဃ်းတိမ် ှင့တ်ကွ ကလာ ေတာ်မူသည်ြဖစ်၍ ၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိ ထုိးေဖာက် ေသာ
သူ
တို့ ှင့်
ှ ိသမျှ ေသာသူတို့သည် ကုိယ်ေတာ် ကုိ ှုြမင် ရ ကလိမ့်မည်။ ေြမ ကီး သားအမျ ိး

မျ ိ း ှ ိသမျှ တို့သည် ကုိယ်ေတာ် ေကာင့်
ငိေု ကး ြမည်တမ်းရကလိမ့်မည်။ မှန် ေပ၏။ အာမင် ။ 8 ငါ သည် အာလဖ
ြဖစ် ၏။ ဩေမဃ
လည်း
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ြဖစ်၏ ဟု အန ္တ
တနခုိ်း ှင့်ြပည့်စုံေတာ်မူ၍
၊ ပစ္စ ပ္ပန်
၊ အတိတ် ၊ အနာဂတ် ကာလအစ ် ှ ိေတာ်မူေသာ ထာဝရ
အ ှင် ဘုရားသခင် မိန ့် ေတာ်မူ၏။ 9 ေယ ှု ခရစ်၏ ဆင်းရဲ ြခင်းဒကု္ခမှစ၍ ိင်ုငံ
ေတာ်ကုိ၎င်း၊ သည်းခံ ေတာ်မူြခင်းကုိ၎င်း၊ သင်တို့ ှင့်အတူဆက်ဆံေသာ အေဘာ်အ
ဘက်က၊ သင် တို့အစ်ကုိ ငါ
ေယာဟန် သည်၊ ဘုရားသခင် ၏ ှ တ်ကပတ် ှင့်
ေယ ှု
ခရစ်၏ သက်ေသခံ ေတာ်မူချက်ေကာင့်၊ ပတ်မု ကျွနး် မှာ
ေန ရစ ်တင်ွ၊ 10သခင် ဘုရားေန ့၌
ဝိညာ ် ေတာ်ကုိခံရ ၍ ၊ တံပုိး
ခရာ အသံ
က့ဲသို့ ငါ ့ေနာက် ၌ ြမည်ေသာ အသံ ကီး ကုိ ကား ၏။ 11 ြမည်ေသာအချက်ဟမူူကား၊
သင်သည်ြမင် ေသာ အရာ
ကုိ စာေစာင် ၌
ေရး ထား၍၊ ဧဖက် မိ ၊ စမုရန
မိ ၊ ေပရဂံ
မိ ၊ သွာတိရ မိ ၊ သာဒိ
မိ ၊ ဖိလေဒလဖိ
မိ ၊ ေလာဒိကိ
မိ ၌ ှိေသာ အသင်းေတာ် ခု ှစ် ပါးထံသို့ ေပး လိက်ု ေလာဟ့ဆုို သတည်း။ 12 ထုိသို့

ငါ ှင့် စကား ေြပာ၍ အသံြမည် ေသာ သူ
ကုိြမင် ြခင်းငှာငါသည်လှည့် ကည့် လျှင်
၊ ေရွှ မီးခွက် ခု ှစ် လံးုကုိ၎င်း ၊ 13 ထုိ မီးခွက် ခု ှစ်လံးုအလယ် ၌
လူ သားေတာ် ှင့် တူ
ေသာသူတစ်ဦးကုိ၎င်း ြမင် ၏။ ထုိသူသည်ေြခ သို့ တိင်ုေအာင်ဝတ် ြခံ လျက်၊ ရင်
ေတာ်၌
ေရွှ ခါးပနး် ကုိ စည်း လျက်ြဖစ်၏။ 14 ေခါင်း ေတာ် ှင့် ဆံပင် ေတာ်သည် ြဖ ေသာ
သုိးေမွး က့ဲသို့ ၎င်း ၊ မုိဃ်းပွင့် က့ဲသို့ ၎င်းြဖ ၏။ မျက်စိ ေတာ် သည်လည်း
မီး လျှ ံ က့ဲသို့ ြဖစ်၏။ 15 ေြခ ေတာ်သည်လည်း
မီး ၌ ချွတ် ပီးေသာ ေကးဝါ စစ် ှင့် တူ ၏။ အသံ
ေတာ်သည်လည်း
သမုဒ္ဒရာ သံ က့ဲသို့ ြဖစ်၏။ 16လက်ျာ လက် ေတာ်သည်လည်း
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ကယ် ခု ှစ် လံးုကုိ ကုိင် ၏။ ခံတင်ွး ေတာ်ထဲက လည်း ထက် ေသာ သနလ်ျက် ထွက်
၏။ မျက် ှာ ေတာ်သည်အ ှိန် တနခုိ်း ှင့်
ထွနး်ေတာက် ေသာေန က့ဲသို့ ြဖစ်၏။ 17 ထုိသူ ကုိငါြမင် ေသာအခါ ၊ ေသ
မတတ်ြဖစ်၍ေြခ ေတာ်ရင်း၌
လဲ လျက်ေန၏။ ထုိသူ
သည်လက်ျာ လက်ေတာ်ကုိ ငါ ့ အေပါ်သို့ တင် လျက် ၊ ေကာက်ရွ ံ ြခင်းမ ှိ ှင့်။ ငါ
သည်အဦးဆုံး ေသာသူ ၊ ေနာက်ဆုံး ေသာ သူ
ြဖစ် ၏။ 18အသက် ှင်ေသာသူ လည်း ြဖစ် ၏။ ငါ သည် အရင်ေသ သည် ြဖစ်၍
၊ ကမ္ဘာ
အဆက်ဆက်အသက် ှင့် ြပည့်စုံ၏။ မရဏာ
ှင့်
မရဏာ ိင်ုငံ ကုိလည်း ငါအစုိးရ ၏။ 19 ထုိေကာင့် ၊ သင်သည်ြမင် ပီးေသာ အရာ
တို့ ကုိ၎င်း ၊ ယခု ှိ ေသာ အရာ
တို့ ကုိ၎င်း၊ ေနာင် ြဖစ် လတံေ့သာ အရာ
တို့ ကုိ၎င်း
ေရး ထားေလာ။့ 20 ငါ ့လက်ျာ လက်၌
ထင် ှားေသာကယ် ခု ှစ် လံးု ှင့် ေရွှ မီးခွက် ခု ှစ် လံးု၏ နက်နဲ ြခင်းအရာဟမူူကား
၊ မီးခွက် ခု ှစ် လံးုသည်အသင်းေတာ် ခု ှစ် ပါးြဖစ် ၏။ ကယ် ခု ှစ် လံးုသည်လည်း
ထုိ ခု ှစ် ပါးေသာ အသင်းေတာ် တို့ ကုိ အပ်ုေသာတမန် ြဖစ် က၏။

2
1 ဧဖက် မိ ၌ ှိေသာ အသင်းေတာ် ၏တမန် ကုိ ဤသို့
ေရး ၍မှာ လိက်ုေလာ။့ လက်ျာ လက်၌
ကယ် ခုနစ်
လံးုကုိကုိင် ၍၊ ေရွှ မီးခွက် ခုနစ်
လံးုအလယ် ၌
သွားလာ ေသာ သူ ၏အမိန ့် ေတာ်ကား၊ သင် အကျင့် ကျင့် ြခင်း၊ ပင်ပနး် စွာ
လပ်ုေဆာင်ြခင်း၊ သည်းခံ ြခင်းကုိငါသိ ၏။ 2သင်သည်မတရား ေသာသူတို့ ကုိ လက်
မ ခံ ိင်ု ေကာင်း ကုိ၎င်း၊ တမနေ်တာ်မ ဟတ်ု ဘဲ၊ တမနေ်တာ် ြဖစ် ေယာင်ေဆာင်ေသာ
သူ တို့ ကုိ စစ်ေဆး ၍ လှည့်ြဖား ေသာ သူြဖစ်သည်ဟု သိ ေကာင်းကုိ၎င်း ၊ 3 ခ ္တီ ှင့်
ြပည့်စုံ ၍။ ငါ ၏နာမ ေကာင့် ဆင်းရဲ ခံ၍
အား မ ေလျာေ့ကာင်းကုိ၎င်းငါသိ၏။ 4 သို့ ေသာ်လည်း ၊ သင်သည် ေ ှးဦးစွာ ေသာ
ချစ် ြခင်းေမတ္တ ာေလျာ့ ပီ ဟသုင် ၌
အြပစ်တင်စရာ ှိ ၏။ 5 ထုိေကာင့် ၊ သင်သည်မေရွ ေလျာ့ မီှ ၊ အရင် ေနရာ အရပ်ကုိ
ေအာက်ေမ့ ေလာ၊့ ေနာင်တရ ေလာ။့ ေ ှးဦးစွာ ေသာ အကျင့် ကုိ ကျင့် ေလာ၊့ သို့ မဟတ်ု
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သင် ှိရာ သို့ ငါသည်အလျင်အြမနလ်ာ မည်။ ေနာင်တ မ ရလျှင် ၊ သင် ၏မီးခွက် ကုိ
ေနရာ မှ ေရွှ မည်။ 6 သို့ ေသာ်လည်း ငါမုနး် ေသာနေိကာလ
တပည့် တို့၏ အကျင့် ကုိ သင်လည်း မုနး် သည်ဟု ေြပာစရာ ှိ ၏။ 7 ဝိညာ ်
ေတာ်သည် အသင်းေတာ် တို့အား
အဘယ်သို့ မိန ့် ေတာ်မူသည်ကုိ၊ နား
ှ ိ ေသာသူ
မည်သည် ကား ကား ပါ ေစ။ အကင်သူ သည် ေအာင်ြမင် ၏။ ထုိ သူ သည်
ငါ၏ဘုရားသခင် ပရဒိသု ဥယျာ ်၌
ှိ ေသာ အသက် ပင် ၏ အသီးကုိစား
ေစြခင်းငှာအခွင့်ေပး မည်။ 8 စမုရန မိ ၌ ှိေသာ အသင်းေတာ် ၏ တမန် ကုိ ဤသို့
ေရး ၍ မှာလိက်ုေလာ။့ အဦးဆုံး
ေသာသူ ၊ ေနာက်ဆုံး ေသာ သူ
တည်းဟေူသာ၊ အရင်ေသ ၍
အသက် ှင်လျက် ှိ ေသာ သူ
၏ အမိန ့် ေတာ်ကား၊ 9သင် အကျင့်ကျင့်ြခင်း၊ ဒကု္ခ
ခံြခင်း၊ ဆင်းရဲ ြခင်းကုိငါသိ ၏။ သို့ ေသာ်လည်း ၊ သင်သည် ကယ်ဝ ြပည့်စုံြခင်း ှ ိ
၏။ ယုဒ
လြူဖစ် ေယာင်ေဆာင်၍ ယုဒလမှူနမ် ဟတ်ု၊ စာတန် ၏ အေပါင်းအသင်းြဖစ်ေသာ သူ
တို့၏ က့ဲရဲ ြခင်း ကုိလည်း ငါသိ၏။ 10သင်သည်ခံရမည့်အရာ တစ်စုံတစ်ခုကုိမျှ မ
ေကာက် ှင့်။ သင်တို့သည် စုံစမ်း ြခင်းကုိခံရမည် အေကာင်း ၊ မာရ်နတ် သည် သင်
တို့တင်ွ အချ ိ ကုိ ေထာင် ထဲ၌ ေလှာင် ထား၍၊ သင်တို့သည် ဆယ် ရက် ပတ်လံးုဆင်းရဲ
ဒကု္ခကုိခံရ ကလိမ့်မည်။ ေသ
သည်တိင်ုေအာင် သစ္စာေစာင့် ေလာ။့ သို့ ြဖစ်လျှင် ၊ အသက် သရဖူ ကုိ ငါေပး မည်။

11 ဝိညာ ် ေတာ်သည် အသင်းေတာ် တို့အား
အဘယ်သို့ မိန ့် ေတာ်မူသည်ကုိ နား
ှ ိ ေသာသူ
မည်သည်ကားကား ပါေစ။ ေအာင်ြမင် ေသာ သူ
ကုိ ဒတိုယ
ေသ ြခင်းသည် မ
ည ်းဆဲ ရ။ 12 ေပရဂံ မိ ၌ ှိေသာ အသင်းေတာ် ၏ တမန် ကုိ ဤသို့
ေရး ၍ မှာ လိက်ုေလာ။့ ထက် ေသာသနလ်ျက် ှိ ေသာ သူ
၏ အမိန ့် ေတာ်ကား၊ 13 သင်အကျင့်ကျင့် ြခင်းကုိ၎င်း၊ စာတန် ၏ ရာဇပလ္လ င် ှ ိရာ
အရပ် တည်းဟေူသာသင်၏ေနရာ အရပ်
ကုိ၎င်း ငါသိ ၏။ စာတန် ၏ ေနရာ
အရပ် ၌ သင် တို့တင်ွ အေသ
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သတ်ြခင်းကုိခံရေသာ အနတိ္ပ
သည် သစ္စာ ှ ိ ၍ ငါ ့ဘက်၌သက်ေသခံ ရေသာေနရ့က် ကာလတင်ွ ပင်၊ သင်သည်ငါ
၏နာမ ကုိ စဲွကုိင် ၏။ ငါ ၏ယုံကည် ြခင်းတရားကုိ မ
စွန ့် မပယ်။ 14 သို့ ေသာ်လည်း ဣသေရလ အမျ ိးသား တို့သည် ုပ်တု ေ ှ မှာ ပူေဇာ်
ေသာယဇ်ေကာင်ကုိ စား
ေစြခင်းငှာ၎င်း ၊ မတရား
ေသာ ေမထုနကုိ် ြပ ေစြခင်းငှာ၎င်း ၊ ထိမိ
၍ လဲစရာအရာကုိ သူတို့ ေ ှ ၌ ချထား မည်အေကာင်း၊ ဗာလက် မင်းကုိအ ကံ ေပး
ေသာသူ တည်းဟေူသာဗာလမ် ၏ အယူ
ကုိ စဲွလမ်း ေသာသူတို့သည် သင်၏ေနရာ ၌ ှိ ကသည်ြဖစ်၍ ၊ သင် ၌အနည်းငယ်
ေသာ အြပစ်တင်စရာ ှိ ၏။ 15 ထုိ အယူ ှင့်သေဘာတေူသာ နေိကာလ
တပည့်တို့၏ အယူ
ကုိ စဲွလမ်း ေသာ သူတို့သည် ထုိနည်းတူ သင် ၌ ှိ က၏။ 16 ထုိေကာင့် ေနာင်တရ
ေလာ။့ မ
ရလျှင် သင် ှိရာသို့ ငါသည် အလျင်အြမန် လာ မည်။ ထုိသူ
တို့ ကုိ ငါ ့ ခံတင်ွး ၏သနလ်ျက် ှင့်
စစ်တိက်ု မည်။ 17 ဝိညာ ် ေတာ်သည် အသင်းေတာ် တို့အား
အဘယ်သို့ မိန ့် ေတာ်မူသည်ကုိ၊ နား
ှ ိ ေသာသူ မည်သည်ကား ကား ပါေစ။ အကင်သူသည် ေအာင်ြမင် ၏။ ဝှက်ထား

ေသာမနန္ ကုိ၎င်း ၊ ေကျာက် ြဖ လက်ဖွ့ဲကုိ၎င်း၊ ထုိ
ေကျာက် ေပါ်၌ အက္ခရာတင် ေသာနာမ သစ် ကုိ၎င်း ထုိသူ
အား ငါေပး မည်။ ထုိေကျာက်ကုိရ ေသာ သူ
မှတစ်ပါး အဘယ်သူ မျှ ထုိနာမကုိ မသိ ိင်ုရာ။ 18 သွာတိရ မိ ၌
ှိေသာအသင်းေတာ် ၏ တမန် ကုိ ဤသို့
ေရး ၍ မှာ လိက်ုေလာ။့ မီး
လျှ ံ က့ဲသို့ ေသာ မျက်စိ ှင့်၊ ေကးဝါ စစ် ှင့်တူ ေသာေြခ ှင့် ၎င်း၊ ြပည့်စုံ ေသာ
ဘုရားသခင့် သား ေတာ်၏ အမိန ့် ေတာ်ကား၊ 19 သင် အကျင့် ကျင့် ြခင်း၊ ချစ် ြခင်း၊
အမှုေဆာင် ြခင်း၊ ယုံ ကည် ြခင်း၊ သည်းခံ ြခင်းကုိ၎င်း
ေနာက် ကျင့် ေသာအကျင့် တို့သည် အရင် ကျင့်ေသာအကျင့်ထက်
သာ၍များေကာင်းကုိ၎င်း ငါသိ ၏။ 20 သို့ ေသာ်လည်း ၊ ငါ ၏အေစခံ ကျွနတိ်ု့သည်
မတရား
ေသာ ေမထုနကုိ် ြပ ေစြခင်းငှာ၎င်း ၊ ု ပ်တု ေ ှ မှာ ပူေဇာ်ေသာ ယဇ်ေကာင်ကုိ စား
ေစြခင်းငှာ၎င်း၊ ပေရာဖက်မ ဟ၍ူကုိယ် ကုိေခါ်ေဝါ်ေသာသင်၏ ခင်ပွနး် ေယဇေဗလ
သည် သွနသ်င် ၍ မှားယွင်း ေစရေသာအခွင့်ကုိ သင်သည်ေပး ေသာေကာင့်၊ သင် ၌
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အြပစ်တင်စရာ ှိ ၏။ 21 ေနာင်တရ သင့်ေသာကာလ ကုိ ငါေပး ေသာ်လည်း ၊ သူသည်
မိမိ
မတရား ေသာေမထုနကုိ် ေနာင်တရ ချင်ေသာ စိတ်မ ှိ။ 22 ထုိေကာင့်၊ သူ့
ကုိအိပ်ရာ ၌ ငါချထား မည်။ သူ
ှင့်အတူ မတရား ေသာ ေမထုနကုိ်ြပ ၍ ၊ ထုိသို့ ေသာအကျင့် ကုိေနာင်တ မ ရေသာ

သူတို့ ကုိလည်း၊ ကီးစွာ ေသာ ဆင်းရဲ ြခင်းသို့ ေရာက်ေစမည်။ 23 သူ ၏သားသမီး တို့
ကုိလည်း
အေသ သတ် မည်။ ငါ သည် ှလံးု ေကျာက်ကပ် ကုိ စစ်ေဆး ေတာ်မူေသာသူ ြဖစ်
ေကာင်းကုိ ထုိသို့ ေသာအားြဖင့် ခပ်သိမ်း ေသာ အသင်းေတာ် တို့သည် သိ
ရကလိမ့်မည်။ သင် တို့သည် အသီးအသီး
ကျင့ေ်သာ အကျင့် ှင့် အေလျာက်အကျ ိးအြပစ်ကုိ ငါေပး မည်။ 24 ထုိ မိစ္ဆာဒိဌိအယူ
ကုိ ယူေသာသူတို့ ေခါ်ေဝါ် သည် ှင့်အညီ ၊ စာတန် ၏ နက်နဲ ေသာအရာဟေုခါ်ေဝါ်ေသာ
အရာတို့ ကုိ မကျွမ်း၊ ထုိမိစ္ဆာဒိဌိအယူကုိမယူ၊ ကင်း ေသာသွာတိရ မိ သားတို့ ကုိ ငါဆုိ
သည်ကား၊ သင်တို့ သည် ရ
သမျှကုိ ငါ လာ သည်တိင်ုေအာင် စဲွကုိင် ကေလာ။့ 25 ထုိမှတစ်ပါး အြခား ေသာဝန်
ကုိ သင် တို့အေပါ် ၌ငါ မ တင်။ 26အကင်သူ သည်ေအာင်ြမင် ၍
အဆုံး တိင်ုေအာင် ငါ ့ အကျင့် ကုိကျင့် ၏။ ငါ ့ ခမည်းေတာ် သည် ငါ ့ အား အခွင့်
ေပးေတာ်မူသက့ဲသို့ ၊ လမူျ ိ း တို့ ကုိ အပ်ုစုိး ေစြခင်းငှာထုိသူ အားငါ သည် အခွင့်ေပး
မည်။ 27 ထုိသူသည် သူ
တို့ ကုိသံ လံှတံ ှင့် အပ်ုစုိး ၍ ၊ ေြမ အိးု ကုိခဲွဖျက် သက့ဲသို့ ခဲွဖျက်လိမ့်မည်။ 28 မုိ
ဃ်းေသာက် ကယ် ကုိလည်း
ထုိသူ အား ငါေပး မည်။ 29 ဝိညာ ် ေတာ်သည် အသင်းေတာ် တို့အား
အဘယ်သို့ မိန ့် ေတာ်မူသည်ကုိ နား
ှ ိ ေသာသူ မည်သည်ကားကား ပါေစ။

3
1သာဒိ မိ ၌ ှိေသာအသင်းေတာ် ၏ တမန် ကုိ ဤသို့
ေရး ၍ မှာလိက်ုေလာ။့ ဘုရားသခင် ၏ ဝိညာ ်
ခုနစ် ပါး ှင့် ကယ် ခုနစ် လံးု ှ ိ ေသာသူ ၏အမိန ့် ေတာ်ကား၊ သင် ၏အကျင့် ကုိငါ
သိ ၏။ သင် သည် အသက် ှင်ဟန် ှ ိ
ေသာ်လည်း ေသလျက် ေန သည်ကုိ ငါသိ၏။ 2 မအိပ်ဘဲေစာင့် ၍ေန ေလာ။့ ကျနရ်စ်
၍ ေသ
လု ေသာအရာ တို့ ကုိ ြပ စု ေလာ။့ သင် ၏အကျင့် သည် ငါ ၏ဘုရားသခင် ေ ှ ၌မ
စုံ
မလင် ှိသည်ကုိငါေတွ့ ပီ။ 3 ထုိေကာင့် ၊ သင်သည်ခံယူ ၍
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နားေထာင် ပီးသည်အရာကုိ ေအာက်ေမ့ ၍ ေစာင့်ေ ှာက် ေလာ။ ေနာင်တရ ေလာ။့
ေစာင့် ၍ မ
ေနလျှင်
သူခုိး က့ဲသို့ သင် ှိရာသို့ ငါလာ မည်။ လာ
မည့်အချနိ် နာရီကုိလည်း
သင်မ သိ ရ။ 4 သို့ ေသာ်လည်း ၊ သာဒိ
မိ ၌ ပင် သင်တို့တင်ွ ကုိယ် အဝတ် ကုိ မ
ညစ်ည း ေစေသာ သူနည်းနည်း ှိေသး
၏။ ထုိသူတို့သည် ထုိက်တန် ေသာသူြဖစ် ၍၊ အြဖ
ဝတ်လျက်
ငါ ှင့်အတူ သွားလာ ကလိမ့်မည်။ ေအာင်ြမင် ေသာ သူ
သည် ြဖ ေသာအဝတ် ကုိ ဝတ်ဆင် လိမ့်မည်။ 5 ထုိသူ ၏နာမ ကုိ အသက် စာေစာင်
မှ
ငါသည် အလျှင်း မ ေချ ။ ငါ ့ ခမည်းေတာ် ေ ှ ၌၎င်း ၊ ေကာင်းကင် တမနေ်တာ်တို့ ၌
၎င်း သူ
၏နာမ ကုိ ငါဝနခံ် မည်။ 6 ဝိညာ ် ေတာ်သည် အသင်းေတာ် တို့အား
အဘယ်သို့ မိန ့် ေတာ်မူသည်ကုိ နား
ှ ိ ေသာသူ မည်သည်ကားကား ပါေစ။ 7 ဖိလေဒလဖိ မိ ၌ ှိေသာ အသင်းေတာ် ၏

တမန် ကုိဤသို့ ေရး ၍ မှာလိက်ုေလာ။့ သန ့် ှ င်း ေသာသူ ၊ ဟတ်ုမှန် ေသာသူ ၊ ဒါဝိဒ်
မင်း၏ တံခါးေသာ့ ကုိ ကုိင် ေသာ သူ
၊ အဘယ်သူ မျှ မပိတ် ိင်ုေအာင် ဖွင့် ၍၊ အဘယ်သူ မျှ မဖွင့် ိင်ုေအာင် ပိတ် ေသာ
သူ ၏ အမိန ့် ေတာ်ကား။ 8သင် ၏အကျင့် ကုိငါသိ ၏။ အဘယ်သူ မျှ မပိတ်
ိင်ု ေသာ တံခါး ကုိ သင့် ေ ှ ၌ငါ ဖွင့် ထား ပီ၊ အေကာင်းမူကား ၊ သင်သည်

အနည်းငယ် ေသာခွနအ်ား ှ ိသည် ှင့်၊ ငါ ၏ ှ တ်ကပတ် ကုိ ေစာင့်ေ ှာက် ခ့ဲ ပီ။ 9 ငါ
၏နာမ ကုိလည်း
မ စွန ့် မပယ်။ ယုဒ
လူ ြဖစ်
ေယာင်ေဆာင်၍ အမှန် မ ဟတ်ုဘဲ ၊ မုသာ
စကားကုိေြပာ ေသာသူတည်းဟေူသာ၊ စာတန် ၏ အေပါင်းအသင်းဝင်သူ အချ ိ တို့
ကုိ သင်၌ငါအပ်ေပး မည်။ သူ
တို့သည်လာ ၍
သင် ၏ေြခ ရင်း၌ ြပပ်ဝပ် ေစြခင်းငှာ ၎င်း ၊ ငါ သည်သင့် ကုိ ချစ် သည်ဟု သိ
ေစရြခင်းငှာ ၎င်း ငါြပ မည်။ 10 သင်သည် ငါ ၏သည်းခံ ြခင်း ှင့် စပ်ဆုိင်ေသာ
ှ တ်ကပတ် တရားကုိေစာင့်ေ ှာက် ေသာေကာင့် ၊ ေြမ ကီး
အေပါ် ၌ေန ေသာသူ တို့ ကုိစုံစမ်း ေစြခင်းငှာ၊ ေလာကီ
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ိင်ုငံအရပ်ရပ် တို့ ကုိ ှ ံြပား လတံေ့သာ စုံစမ်း ရာ ကာလ
တင်ွ ၊ သင့် ကုိငါ ေစာင့်ေ ှာက် မည်။ 11 ငါသည်အလျင်အြမန် လာ မည်။ သင် ၏
သရဖူ
ကုိ အဘယ်သူ မျှမယူ ေစြခင်းငှာ ၊ ရ
ခ့ဲ ပီးေသာ အရာ
ကုိ စဲွကုိင် ေလာ။့ 12အကင်သူ သည် ေအာင်ြမင် ၏။ ထုိသူ
ကုိ ငါသည်ငါ ၏ဘုရားသခင် ဗိမာန် ေတာ်၌
တိင်ု ြဖစ်ေစ မည်။ ေနာင်တဖန် သူသည်ြပင် သို့ မ
ေရွ ရ။ ငါ ၏ ဘုရားသခင် နာမ ေတာ်ကုိ၎င်း ၊ ငါ ၏ဘုရားသခင့် အထံေတာ် မှ
ထွက်၍၊ ေကာင်းကင် ဘုံမှ
ဆင်းသက် ေသာေယ ု ှလင် မိ သစ်
တည်းဟေူသာ၊ ငါ ၏ဘုရားသခင် မိ ေတာ်၏ နာမ
ကုိ၎င်း၊ ငါ ၏နာမ သစ် ကုိ၎င်း ၊ ထုိသူ
အေပါ် ၌ငါသည် အက္ခရာတင် မည်။ 13 ဝိညာ ် ေတာ်သည် အသင်းေတာ် တို့အား
အဘယ်သို့ မိန ့် ေတာ်မူသည်ကုိ နား
ှ ိ ေသာ သူ
မည်သည်ကားကား ပါေစ။ 14 ေလာဒိကိ မိ ၌ ှိေသာ အသင်းေတာ် ၏ တမန်
ကုိဤသို့ ေရး ၍ မှာလိက်ုေလာ။့ ဘုရားသခင် ၏ ေဝေနယျ သတ္တ ဝါတို့ အထွဋ် ၊
သစ္စာ ှ ိ ၍
ဟတ်ုမှန် ေသာ သက်ေသခံ ၊ အာမင် ၏ အမိန ့် ေတာ်ကား၊ 15သင် ၏အကျင့် ကုိငါ
သိ ၏။ သင်သည် အဧ
မ ဟတ်ု ၊ အပူ
မဟတ်ုသည်ကုိ ငါသိ၏။ ဧ
ြခင်းြဖစ်ေစ။ ပူ
ြခင်းြဖစ်ေစ၊ တခုခုကုိငါအလို ှ ိ ၏။ 16 ထုိသို့ အဧ မ ဟတ်ု၊ အပူ
မ ဟတ်ု၊ ေ းွ ံု ှ ိ ေသာေကာင့်
ငါ ၏ခံတင်ွး သည် သင့် ကုိေထွး လု ပီ။ 17သင်ကလည်း၊ ငါသည်ဥစ္စာ ရတတ်၏။
ဘ ာ
များကုိဆည်းပူး ပီး။ တစ်စုံတစ်ခု ကုိမျှမလို ဟေုြပာဆုိ ၍
ကုိယ်တိင်ုပင်ပနး် ြခင်း၊ သနား
ဘွယ်ြဖစ်ြခင်း၊ ဆင်းရဲ ြခင်း၊ မျက်စိ ကနး်ြခင်း၊ အဝတ် အချည်းစည်း ှိ ြခင်း ြဖစ်
သည်ကုိ မ
သိ ပါတကား ။ 18သင်သည်ဥစ္စာ ရတတ်ြခင်းငှာ ၊ မီး
ှင့် ချွတ် ပီးေသာေရွှ ကုိ၎င်း၊ အဝတ် အချည်းစည်း ှိ၍၊ သူတစ်ပါး ေ ှ တင်ွ မ
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ှက် ေစြခင်းငှာ ြခံ စရာဘို့ ၊ ြဖ ေသာအဝတ် ကုိ၎င်း ငါ ့ ထံမှာ ဝယ် ေလာ။့ သင်
၏မျက်စိ ြမင် ေစ ြခင်းငှာ ၊ မျက်စိ ၌မျက်စ ်း ခတ်ေလာ့ဟု သင့် အားငါ သည်
အ ကံေပး၏။ 19 ငါ ချစ် သမျှ ေသာ သူတို့၏အြပစ်ကုိငါစစ်ေဆး ၍
သူတို့ ကုိဆုံးမ တတ်၏။ ထုိေကာင့်
ကုိယ် စိတ်ကုိ ကုိယ် ှ ိးေဆာ်ေလာ။့ ေနာင်တရ ေလာ။့ 20 ငါ သည်တံခါး ေ ှ မှာရပ်၍
ေခါက် လျက်ေန၏။ အကင်သူ သည် ငါ ၏အသံ ကုိ ကား ၍ တံခါး ကုိဖွင့် အံ၊့ ထုိ
သူ
ှိရာ သို့ ငါဝင် ၍
သူ ှင့်အတူ စား ေသာက်မည်။ သူ
သည်လည်း ငါ ှင့်အတူ စားေသာက်ရလိမ့်မည်။ 21 ငါ သည်ေအာင်ြမင် ၍ ငါ ့ခမည်း
ေတာ် ၏ ပလ္လ င် ေတာ်ေပါ်မှာ ခမည်းေတာ် ှင့်အတူ ထုိင် ေနသက့ဲသို့ ၊ ေအာင်ြမင် ေသာ
သူ
သည်ငါ ၏ ပလ္လ င် ေပါ်မှာ ငါ ှင့အ်တူ ထုိင် ေနရေသာအခွင့ကုိ်ငါေပး မည်။ 22 ဝိညာ ်
ေတာ်သည် အသင်းေတာ် တို့အား
အဘယ်သို့ မိန ့် ေတာ်မူသည်ကုိ နား
ှ ိ ေသာသူ
မည်သည်ကားကား ပါေစဟမိုန ့ေ်တာ်မူ၏။

4
1 ထုိေနာက်မှ ငါကည့် လျှင် ၊ ေကာင်းကင် ၌
တံခါး ဖွင့် ထားလျက် ှိ၏။ ေ ှ ဦးစွာ ကား ရေသာ အသံ
ဟူမူကား၊ ဤအရပ် သို့တက် ေလာ။့ ေနာင် ကာလ၌ ြဖစ် ရ မည်အရာ တို့ ကုိ ငါြပ
မည်ဟု ငါ ှင့် ေြပာ လျက် ှိ ေသာတံပုိး
ခရာသံ က့ဲသို့ ြမည်ေလ၏။ 2 ထုိအခါဝိညာ ် ေတာ်ကုိ ငါ သည်ချက်ြခင်း ခံရ၍၊
ေကာင်းကင် ဘုံ၌
ပလ္လ င် တစ်ခုတည် လျက် ှိ၏။ ပလ္လ င် ေပါ်မှာ ထုိင် ေသာ သူလည်း ှိ၏။ 3 ထုိသူ
၏ အဆင်း အေရာင်သည် နဂါးသွ့ဲ ေကျာက် ၊ ပတ္တ ြမား ေကျာက် ှင့်တူ ၏။ ပလ္လ င် ၏
ပတ်ဝနး်ကျင် ၌ကား ၊ ြမ ေကျာက် အဆင်း အေရာင် ှင့်တူ ေသာ သက်တံ့ ှ ိ၏။ 4 ထုိ
ပလ္လ င် ၏ ပတ်ဝနး်ကျင် ၌ အြခားေသာ ပလ္လ င် ှစ်ဆယ် ေလး
ပလ္လ င် ှ ိ၏။ ထုိ
ပလ္လ င် တို့အေပါ် ၌အသက် ကီး သူ ှစ်ဆယ် ေလး ပါးတို့သည် ြဖ ေသာအဝတ် ကုိ
ဝတ်ဆင် လျက်၊ ေခါင်း ေပါ်၌ ေရွှ သရဖူ ကုိ ေဆာင်းလျက် ထုိင် ေန က၏။ 5 ပလ္လ င်
ေတာ်ထဲက လျှပ်စစ် ြပတ် ၏။ စကားေြပာ သံ၊ မုိဃ်း ကိ း သံလည်း ြမည်၏။ ပလ္လ င်
ေတာ်ေ ှ ၌ ဘုရားသခင် ၏ဝိညာ ် ခုနစ် ပါးတည်းဟေူသာမီးခွက် ခုနစ် လံးုတို့သည်
ထွနး် လျက် ှိ က၏။ 6 ပလ္လ င် ေတာ်ေ ှ ၌လည်း ၊ ေကျာက် သလင်း ှင့် တူ
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ေသာ ဖန် ေရကန် ှ ိ၏။ ပလ္လ င် ေတာ်၏အတင်ွး ၌ ၎င်း၊ ပတ်ဝနး်ကျင် ၌၎င်း၊ မျက်စိ
ှင့်တစ်ကုိယ်လံးုြပည့် ေသာ သတ္တ ဝါ ေလး ပါး ှ ိ၏။ 7 ပဌမ သတ္တ ဝါ သည် ြခေသင့်္ ှင့်
တူ ၏။ ဒတိုယ
သတ္တ ဝါ သည် ာွး
သူငယ် ှင့်တူ ၏။ တတိယ
သတ္တ ဝါ သည် လူ
မျက် ှာ ှ ိ ၏။ စတတု္ထ
သတ္တ ဝါ သည် ပျ ံ လျက် ှိေသာ ေရွှလင်းတ ှင့်တူ ၏။ 8 ထုိသတ္တ ဝါ ေလး ပါးတို့၏
ကုိယ်ပတ်ဝနး်ကျင်၌၊ တစ် ပါးတစ် ပါးလျှင် အေတာင် ေြခာက် ခုစီ ှ ိ ၍၊ အတင်ွး ၌
မျက်စိ ှင့်ြပည့် က၏။ သူတို့ကလည်း၊ အန ္တ
တနခုိ်း ှင့ြ်ပည့်စုံ၍၊ ပစ္စ ပ္ပန် ၊ အတိတ် ၊ အနာဂတ်ကာလအစ ် ှ ိေတာ်မူေသာထာဝရ
အ ှင်ဘုရားသခင် သည် သန ့် ှ င်း ေတာ်မူ၏။ သန ့် ှ င်း ေတာ်မူ၏ ေန ့
ည ့် မြပတ် ငိမ် ၍
မ ေန ဘဲ ေြပာဆုိ က၏။ 9 ပလ္လ င် ေတာ်ေပါ်မှာ ထုိင် ၍ ကမ္ဘာ
အဆက်ဆက် အသက် ှင်ေတာ်မူေသာသူ ၏ ဘုနး် အသေရ ၊ ဂုဏ် ေကျးဇူးေတာ်
ကုိ ထုိ
သတ္တ ဝါ တို့သည်ချးီမွမ်း ကေသာအခါ ၊ 10 အသက် ကီး သူ ှစ်ဆယ် ေလး ပါး
တို့သည် ပလ္လ င် ေတာ်ေပါ်မှာ ထုိင် ေတာ်မူေသာသူ ေ ှ ၌ ြပပ်ဝပ် လျက် ၊ ကမ္ဘာ
အဆက်ဆက် အသက် ှင် ေတာ်မူေသာ သူ
ကုိ ကုိးကွယ် လျက် ၊ 11 အိထုာဝရ ဘုရား၊ ကုိယ်ေတာ် သည် ခပ်သိမ်း ေသာအရာတို့
ကုိ ဖနဆ်င်း ေတာ်မူ ပီ။ ထုိအရာတို့သည် အလို
ေတာ်ေကာင့် ြဖစ်၍ ဖနဆ်င်း လျက် ှိ ကပါ၏။ ထုိေကာင့်
၊ ကုိယ်ေတာ် သည်ဘုနး် အသေရ
တနခုိ်း ေတာ် ကုိ ခံစား
ထုိက် ေတာ်မူ၏ဟေုလျှာက်ဆုိ ၍၊ ပလ္လ င် ေတာ် ေ ှ ၌ မိမိ
တို့သရဖူ များကုိချထား က၏။

5
1 ထုိအခါ တစ်ဘက်တစ်ချက် ၌
အက္ခရာတင် ၍ တံဆိပ် ခုနစ် ချက်
ခတ်ေသာ စာေစာင် ကုိ ပလ္လ င် ေတာ်ေပါ်မှာ ထုိင် ေတာ်မူေသာသူ ၏ လက်ျာ လက်၌
ငါြမင် ၏။ 2အား ကီး ေသာေကာင်းကင် တမနတ်စ်ပါးက၊ ထုိ
စာေစာင် ကုိဖွင့် ၍ တံဆိပ် တို့ ကုိခွာ ြခင်းငှာအဘယ်သူ ထုိက်
သနည်းဟု ကီး ေသာအသံ ှင့်
ေ ကးေကာ် လျက် ှိသည်ကုိ ငါြမင် ၏။ 3 ထုိ စာေစာင် ကုိဖွင့် ၍ကည့် ြခင်းငှာ
ေကာင်းကင် ၊ ေြမ ကီး ၊ ေြမ ကီး ေအာက် ၌ အဘယ်သူ မျှမတတ် ိင်ု ။ ထုိ
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စာေစာင် ကုိဖွင့် ၍ ကည့် ထုိက် ေသာသူ တစ်ေယာက် ကုိမျှ ှာ၍မေတွ့ ေသာေကာင့်
၊ ငါသည် များစွာ ငိေု ကး ေလ၏။ 4 ထုိအခါ အသက် ကီး ေသာသူတစ်ပါးက ၊ မ
ငိေု ကး ှင့်၊ ယုဒ
အမျ ိး
ြခေသင့်္ တည်းဟေူသာဒါဝိဒ် ၏။ အြမစ် သည် ထုိ
စာေစာင် ကုိ၎င်း၊ 5 တံဆိပ် ခုနစ်
ချက်တို့ ကုိ၎င်း၊ ဖွင့် ြခင်းငှာေအာင်ြမင် ေလ ပီဟု ငါ ့ ကုိ ေြပာဆုိ ၏။ 6 ထုိအခါ ပလ္လ င်
ေတာ်မှစေသာ သတ္တ ဝါ ေလး ပါး ှင့် အသက် ကီး သူ တို့အလယ် ၌ ၊ အေသ
သတ် ပီးသက့ဲသို့ ေသာသုိးသူငယ် သည် ရပ် လျက် ှိ သည်ကုိ ငါြမင် ၏။ ထုိသုိး
သူငယ် သည် ေြမ ကီး တြပင်လံးု ၌
လွှတ် ေသာ ဘုရားသခင် ၏ ဝိညာ ် ခုနစ် ပါးတည်းဟေူသာမျက်စိ ခုနစ် လံးု ှင့်
ချ ိ ခုနစ် ေချာင်း ှ ိ ၏။ 7 သူသည်လာ ၍
ပလ္လ င် ေတာ်ေပါ်မှာ ထုိင် ေတာ်မူေသာ သူ
၏ လက်ျာ လက်မှ စာေစာင်ကုိ ခံယူ ေလ၏။ 8 ထုိ စာေစာင် ကုိခံယူ ေသာအခါ ၊
သတ္တ ဝါ ေလး ပါး ှင့်
အသက် ကီး သူ ှစ်ဆယ် ေလး ပါးတို့သည်၊ သန ့် ှ င်း သူ တို့၏ ပဌနာ
တည်းဟေူသာမီး ှု ိ ရာနံသ့ာေပါင်း ှင့် ြပည့် ေသာ ေရွှ ဖလား တို့ ကုိ၎င်း ၊ ေစာင်း တို့
ကုိ၎င်း၊ အသီးသီး
ကုိင် ၍ သုိးသူငယ် ေ ှ ၌ြပပ်ဝပ် လျက်၊ 9 ကုိယ်ေတာ်သည် အေသ
သတ်ြခင်းကုိ ခံေတာ်မူေသာအားြဖင့် ၊ အသီးအသီး
ဘာသာ စကားကုိ ေြပာေသာ လူ
အမျ ိး အ ယ်ွ ခပ်သိမ်းတို့အထဲ မှအကျွ ်ပ်ု တို့ ကုိယူ၍၊ အေသွး ေတာ် ှင့်
ဘုရားသခင် အဘို့ ေရွး ှ တ် ေတာ်မူ၏။ 10 အကျွ ်ပ်ု တို့၏ ဘုရားသခင် ေ ှ မှာ၊
ှ င်ဘုရင် အရာ၌၎င်း ၊ ယဇ် ပုေရာဟိတ်အရာ၌၎င်း၊ ခန ့ထ်ား ၍ ၊ ေြမ ကီး ေပါ်မှာ စုိးစံ
ရေသာ အခွင့်ကုိေပးေတာ်မူ၏။ ထုိေကာင့်၊ ကုိယ်ေတာ်သည် စာေစာင် ကုိ ခံယူ
၍တံဆိပ် တို့ ကုိ ဖွင့် ထုိက် ေတာ်မူ၏ဟု အသစ် ေသာသီချင်း ကုိသီ ၍
ေလျှာက်ဆုိ က၏။ 11 ထုိအခါ
ငါကည့် ၍
ပလ္လ င် ေတာ်မှစေသာ သတ္တ ဝါ တို့ ှင့်
အသက် ကီး သူ တို့၏ ပတ်ဝနး်ကျင် ၌ ကုေဋ
သေခင်္ျ မက အတိင်ုးမသိ များစွာ ေသာ ေကာင်းကင် တမန် တို့၏ အသံ
ကုိ ငါကား ၏။ 12 ထုိသူတို့ကလည်း၊ အေသ
သတ်ြခင်းကုိခံ ခ့ဲ ပီးေသာ သုိးသူငယ် သည်၊ တနခုိ်း ၊ စည်းစိမ် ၊ ပညာ
၊ အစွမ်း
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သတ္တ ိ၊ ဂုဏ် အသေရ၊ ဘုနး် အာ ေုဘာ်၊ ေကာင်း ကီး မဂင်္လာကုိခံထုိက် ေတာ်မူ၏ဟု
ကီး ေသာအသံ ှင့် ေြပာဆုိ က၏။ 13 ေကာင်းကင် ၊ ေြမ ကီး ၊ ေြမ ကီး ေအာက် ၊
သမုဒ္ဒရာ
အထဲ ၊ အရပ်ရပ်တို့ ၌ ှိ ှ ိသမျှ ေသာ ေဝေနယျ သတ္တ ဝါ အေပါင်း တို့က၊ ပလ္လ င် ေတာ်
ေပါ်မှာ ထုိင် ေတာ်မူေသာသူ ှင့်
သုိးသူငယ် သည် ကမ္ဘာ
အဆက်ဆက်ေကာင်း ကီး မဂင်္လာ၊ ဂုဏ် အသေရ၊ ဘုနး် အာ ေုဘာ်၊ အစွမ်း သတ္တ ိ ှ ိ
ေတာ်မူေစသတည်းဟု ေြပာဆုိ ကသည်ကုိ ငါကား ေလ၏။ 14သတ္တ ဝါ ေလး ပါးတို့က
လည်း အာမင် ဟေုခါ်ေဝါ် က၏။ အသက် ကီး သူ တို့သည်လည်း ြပပ်ဝပ် ၍
ကုိးကွယ် က၏။

6
1 သုိးသူငယ် သည် တံဆိပ် ခုနစ် ချက်တင်ွ
တစ် ချက်ကုိဖွင့် ေသာအခါ ငါကည့် လျှင် ၊ မုိဃ်း ကိ း သံ ြမည် သက့ဲသို့ ၊ သတ္တ ဝါ
ေလး ပါးတင်ွ
တစ်ပါး က၊ လာ
၍ ကည့်ေလာဟ့ု ဆုိ
သည်ကုိ ငါ ကား ၏။ 2 ထုိအခါ ငါ ကည့် လျှင် ၊ ြမင်း ြဖ တစ်စီး ှ ိ ၏။ ြမင်း စီး
ေသာသူ သည် ေလး
ကုိကုိင် ၏။ သူ
၌သရဖူ ကုိ ေပး
ေတာ်မူ၏။ ေအာင်ြမင် လျက်၎င်း ၊ ေအာင်ြမင် ြခင်းငှာ ၎င်း ထွက်သွား ၏။ 3 ဒတိုယ
တံဆိပ် ကုိဖွင့် ေသာအခါ ၊ ဒတိုယ
သတ္တ ဝါ
က၊ လာ
၍ကည့်ေလာဟ့ဆုို သည်ကုိ ငါကား ၏။ 4 ထုိအခါ ြမင်း နီ တစ်စီးထွက် ၍၊ စီး
ေသာသူ သည် ငိမ်ဝပ် ြခင်းကုိ ေြမ ကီး က ုပ်သိမ်း ြခင်းငှာ၎င်း ၊ ေြမ ကီး သားတို့
ကုိ အချင်းချင်း အေသ သတ်ေစြခင်းငှာ ၎င်း အခွင့် ရ၏။ သူ
၌ဓါး ကီး ကုိေပး ေတာ်မူ၏။ 5တတိယ တံဆိပ် ကုိဖွင့် ေသာအခါ ၊ တတိယ
သတ္တ ဝါ က၊ လာ
၍ကည့်ေလာဟ့ု ဆုိ
သည်ကုိ ငါကား ၏။ ထုိအခါ
ငါကည့် လျှင်
ြမင်း နက် တစ်စီး ှ ိ ၏။ ြမင်း စီး ေသာသူ သည် ချနိခွ်င် ကုိကုိင် ၏။ 6သတ္တ ဝါ ေလး
ပါးအလယ် ၌
ေြပာသံ ဟမူူကား၊ ေဒနာရိ
တစ်ြပား ှင့် ဂျ ံဆန် တစ်ခွက် ကုိရ၏။ မုေယာ



ဗျာဒိတ်ကျမ်း 6:7 2791 ဗျာဒိတ်ကျမ်း 6:14

ဆန် သုံး
ခွက် ကုိရ၏။ ဆီ
ှင့် စပျစ်ရည် ကုိ မ
ပျက် ေစ ှင့် ဟဆုို
သည်ကုိငါကား ၏။ 7 စတတု္ထ တံဆိပ် ကုိဖွင့် ေသာအခါ ၊ စတတု္ထ
သတ္တ ဝါ က၊ လာ
၍ ကည့်ေလာ့ဟုဆုိ သည်ကုိ ငါ ကား ၏။ 8 ထုိအခါ ငါ ကည့် လျှင် ၊ ြမင်း မဲွ တစ်
စီး ှ ိ ၏။ ြမင်း စီး ေသာသူ သည် မရဏာ
ဟေူသာအမည် ှိ ၏။ မရဏာ
ိင်ုငံသည် ထုိသူ
ေနာက် သို့ လိက်ုေလ၏။ သူသည် ေြမ ကီး
ေလး စိတ်တစ်စိတ်ကုိ အစုိးရ
၍
ဓါး ေဘး၊ မွတ်သိပ် ြခင်းေဘး၊ နာ
၍ေသေဘး၊ ေြမ သားရဲ ေဘးအားြဖင့် သတ် ပုိင် ေသာ အခွင့ကုိ်ရ ၏။ 9ပ မ တံဆိပ်
ကုိဖွင့် ေသာအခါ ၊ ဘုရားသခင် ၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်ေကာင့် ၎င်း ၊ မိမိတို့သက်ေသခံ
ချက်ေကာင့် ၎င်း၊ အေသ
သတ်ြခင်းကုိခံရေသာသူ တို့၏ ဝိညာ ် များကုိ ယဇ်ပလ္လ င် ေအာက် ၌ ငါြမင် ၏။

10 သူတို့ကလည်း ၊ သန ့် ှ င်း ဟတ်ုမှန် ၍
အစုိးပုိင်ေတာ်မူေသာအ ှင် ၊ ေြမ ေပါ်မှာ ေန ေသာ သူ
တို့သည် ငါ တို့အေသွး ကုိ သွနး် ကေသာ အြပစ် ှင့်အေလျာက် ဒဏ် မ ေပးဘဲ အ
ဘယ်မျှေလာက်ကာလပတ်လံးုေန ေတာ်မူမည်နည်းဟု ကီးမား ေသာ အသံ
ှင့် ေ ကးေကာ် က၏။ 11 ထုိသူ တို့ ၌ြဖ ေသာဝတ်လံု ကုိ ေပး
ေတာ်မူ၏။ သူ
တို့နည်းတူ အေသ သတ်ြခင်းကုိခံရလတံ့ ေသာ မိမိ
လပ်ုေဘာ် ေဆာင်ဘက်ညီအစ်ကုိ တို့သည် ြပည့်စုံ ြခင်းသို့ မ ေရာက်မီှ၊ ခဏ
ငိမ်သက် စွာ ေနရကဦး မည်ဟု သူ
တို့အားမိန ့် ေတာ်မူ၏။ 12ဆ မ တံဆိပ် ကုိဖွင့် ေသာအခါ
ငါကည့် လျှင်
ကီးစွာ ေသာ ေြမလှုပ် ြခင်းြဖစ် ၏။ ေန
သည်အေမွး ြဖင့် ရက်ေသာအဝတ် ကမ်းက့ဲသို့ မည်း ၏။ လ
အလံးု သည် အေသွး က့ဲသို့ ြဖစ် ၏။ 13သေဘင်္ာ သဖနး်ပင်ကုိ ြပင်းစွာ ေသာ ေလ
တိက်ု လျှင်၊ အချနိ် မတနေ်သာ အသီးေက သက့ဲသို့ ၊ ေကာင်းကင် ကယ် တို့သည်
ေြမ ေပါ်သို့ ကျ က၏။ 14 မုိဃ်း ေကာင်းကင်သည် စာေစာင် လိပ် သက့ဲသို့ လငွ့် သွား၏။
ေတာင် များ၊ ကျွနး် များအေပါင်း တို့သည် မိမိ
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တို့ေနရာ အရပ်မှ
ေရွ က၏။ 15 ေလာကီ ဘုရင် ၊ မှူးမတ် ၊ စစ်သူ ကီး ၊ သူေဌး
၊ သူကယ်၊ ခွနအ်ား ကီးေသာသူ မှစ၍ ကျွန် များ၊ လူ
လတ်ွ များအေပါင်း တို့သည် ေြမတင်ွး ၌ ၎င်း ၊ ေတာင် ေပါ်မှာ ှ ိေသာ ေကျာက် များ၌
၎င်း၊ ပုနး်ေ ှာင် လျက်ေန၍၊ ထုိေတာင် များ၊ ေကျာက် များတို့ ကုိ ေခါ် လျက် ၊ 16 ငါ တို့
အေပါ်သို့ ကျ ကပါ။ ပလ္လ င် ေပါ်မှာ ထုိင် ေတာ်မူေသာသူ ၏ မျက် ှာ ှင့် သုိးသူငယ်
၏ အမျက် ေတာ်ကုိ ကွယ်ကာ၍ ၊ ငါ တို့ ကုိဖုံးအပ်ု ကပါ။ 17အမျက် ေတာ် ထင် ှား
ေသာေန ့ ကီး
ေရာက် ပါ ပီ တကား။ အဘယ်သူ သည် ခံရပ် ိင်ု မည်နည်းဟု ေြပာဆုိက၏။

7
1 ထုိ ေနာက်မှ ေြမ ကီး ၊ ပင်လယ် ၊ သစ်ပင် များ တို့ ၌
ေလ မ လာ ေစြခင်းငှာ ၊ ေကာင်းကင်တမန်
ေလး ပါးတို့သည် ေြမ ၏ ေလး
မျက် ှာေလ တို့ ကုိကုိင် ၍၊ ေြမ ေလး မျက် ှာ ၌
ရပ် ေနသည်ကုိ ငါြမင် ၏။ 2အသက် ှင်ေတာ်မူေသာ ဘုရားသခင် ၏ တံဆိပ် ပါ
ေသာ ေကာင်းကင်တမန် တစ်ပါး သည် အေ ှ မျက် ှာ က တက်လာ သည်ကုိ ငါြမင်
၏။ သူသည်လည်း
ေြမ ှင့် ပင်လယ် ကုိညင်းဆဲ ရေသာအခွင့် ှ ိေသာ ေကာင်းကင်တမန် ေလး ပါးကုိ
အသံ လွှင့် ၍၊ 3 ငါ တို့ ဘုရားသခင် ၏ ကျွန် တို့ ကုိနဖူး ၌
တံဆိပ် မ ခတ်မီှ တိင်ုေအာင်၊ ေြမ
၊ ပင်လယ် ၊ သစ်ပင် တို့ ကုိ မ
ညင်းဆဲ ပါ ှင့်ဟု ကီးေသာအသံ ှင့် ေ ကးေကာ် ေလ၏။ 4 တံဆိပ် ခတ်ြခင်းကုိခံရ
ေသာသူ အေရအတက်ွ ကုိ ငါကား ၍ ၊ ဣသေရလ
အမျ ိးသား တို့ ၌ အသီးသီး
ေသာ အမျ ိးအ ယ်ွ ထဲက
လတူစ်သိနး် ေလးေသာင်းေလးေထာင်တို့သည် တံဆိပ် ခတ်ြခင်းကုိခံရက၏။ 5 ယုဒ
အမျ ိး ထဲက
တစ်ေသာင်း ှစ်ေထာင်၊ ုဗင် အမျ ိး ထဲက
တစ်ေသာင်း ှစ်ေထာင်၊ ဂဒ် အမျ ိး ထဲက
တစ်ေသာင်း ှစ်ေထာင်။ 6အာ ှာ အမျ ိး ထဲက
တစ်ေသာင်း ှစ်ေထာင်၊ နဿလိ အမျ ိး ထဲက
တစ်ေသာင်း ှစ်ေထာင်၊ မနာေ ှ
အမျ ိး ထဲက
တစ်ေသာင်း ှစ်ေထာင်၊ 7 ှ ိေမာင် အမျ ိး ထဲက
တစ်ေသာင်း ှစ်ေထာင်၊ ေလဝိ
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အမျ ိး ထဲက
တစ်ေသာင်း ှစ်ေထာင်၊ ဣသခါ
အမျ ိး
ထဲက
တစ်ေသာင်း ှစ်ေထာင်၊ 8 ဇာဗုလနု် အမျ ိး ထဲက
တစ်ေသာင်း ှစ်ေထာင်၊ ေယာသပ် အမျ ိး ထဲက
တစ်ေသာင်း ှစ်ေထာင်၊ ဗ◌င်္ယာမိန်
အမျ ိး ထဲက
တစ်ေသာင်း ှစ်ေထာင်တို့သည် တံဆိပ် ခတ် ြခင်းကုိခံရ က၏။ 9 ထို့ ေနာက်မှ ငါ
ကည့် လျှင်၊ အသီးအသီးဘာသာ
စကားကုိ ေြပာေသာ လူ
အမျ ိးအ ယ်ွ ခပ်သိမ်း တို့ အထဲ
မှထွက်၍၊ အဘယ်သူ မျှ မေရတက်ွ ိင်ု ေသာ လူ
များ အေပါင်းတို့သည် ြဖ ေသာ ဝတ်လံု ကုိ ဝတ်ဆင် လျက်၊ စွနပ်လွံ ခက်ကုိကုိင်
လျက်၊ ပလ္လ င် ေတာ်ေ ှ ၊ သုိးသူငယ် ေ ှ မှာရပ် ေနက၏။ 10 သူတို့ကလည်း ၊ ပလ္လ င်
ေပါ်မှာ ထုိင် ေတာ်မူေသာ ငါ တို့၏ ဘုရားသခင် ှင့် သုိးသူငယ် သည် ကယ်တင် ေတာ်
မူြခင်းချမ်းသာ ှိေတာ်မူေစသတည်းဟု ကီး ေသာ အသံ
ှင့်ေ ကးေကာ် က၏။ 11 ပလ္လ င် ေတာ်မှစေသာ အသက် ကီး သူ တို့ ှင့်
သတ္တ ဝါ ေလး ပါး၏ ပတ်ဝနး်ကျင် ၌ ရပ် ေနေသာ ေကာင်းကင်တမန် အေပါင်း
တို့သည်၊ ပလ္လ င် ေတာ်ေ ှ မှာ ြပပ်ဝပ် ၍
ဘုရားသခင် ကုိ ကုိးကွယ် လျက် ၊ 12အာမင် ။ ငါ တို့၏ ဘုရားသခင် သည် ကမ္ဘာ
အဆက်ဆက်ေကာင်း ကီး မဂင်္လာ၊ ဘုနး် ၊ ပညာ
ှင့်တကွ ေကျးဇူး ချးီမွမ်းြခင်း၊ ဂုဏ် အသေရ၊ တနခုိ်း သတ္တ ိ ှ ိေတာ်မူေစသတည်း။

အာမင် ဟုေြပာဆုိ က၏။ 13အသက် ကီး သူ တစ်ပါး က လည်း ၊ ြဖ ေသာ ဝတ်လံု
ကုိ ဝတ်ဆင် ေသာ ဤ
သူ တို့သည် အဘယ်သူ နည်း။ အဘယ် အရပ်က လာ
ကသနည်းဟု ငါ အားေမးြမနး် လျှင်၊ 14 ငါ က၊ သခင် ၊ ကုိယ်ေတာ် သိ ပါ၏ဟု ြပန်

ေလျှာက်၏။ သူကလည်း ၊ ဤ
သူတို့သည် ကီးစွာ ေသာ ဆင်းရဲ ဒကု္ခအထဲ ကထွက်ေြမာက် ၍၊ မိမိ
တို့ဝတ်လံု ကုိ သုိးသူငယ် ၏ အေသွး ၌ ေလျှာ် ၍
ြဖ ေစေသာ သူြဖစ် က သတည်း။ 15 ထုိေကာင့် ၊ ဘုရားသခင် ၏ ပလ္လ င် ေတာ်ေ ှ
မှာ ေနရာကုိရ
၍၊ ဗိမာန် ေတာ်၌ ဘုရား ဝတ်ကုိေန ည့ ့် မြပတ်ြပ ရက၏။ ပလ္လ င် ေပါ်မှာ ထုိင် ေတာ်
မူေသာ သူ
သည် သူ
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တို့တင်ွ
ကျနိး်ဝပ် ေတာ်မူမည်။ 16 သူတို့သည် ေနာက် တဖန် ေရ
စာကုိ မ
ငတ်မွတ်ရ က။ ေနေရာင်ြခည် အလျှင်းမ ထိ ရ။ အဘယ် အပူ ကုိမျှ မခံရ က။

17အေကာင်းမူကား ၊ ပလ္လ င် ေတာ်အတင်ွး ၌
ှိေသာသုိးသူငယ် သည် သူ
တို့ ကုိ လပ်ုေကျွး ၍ ၊ အသက်
စမ်း ေရ တင်ွး သို့ လမ်းြပ လိမ့်မည်။ ဘုရားသခင် သည်လည်း
သူ တို့မျက်စိ ၌
မျက်ရည် ှိသမျှ တို့ ကုိ သုတ် ေတာ်မူမည်ဟဆုို ေလ၏။

8
1သတ္တ မ တံဆိပ် ကုိဖွင့် ေသာအခါ ၊ ေကာင်းကင် ဘုံ၌
နာရီဝက် မျှ
တိတ်ဆိတ် စွာ ေန က၏။ 2 ဘုရားသခင့် ေ ှ ေတာ်၌ ရပ် ေနေသာေကာင်းကင်တမန်
ခုနစ် ပါးကုိ ငါြမင် ၏။ သူ
တို့ ၌ တံပုိး
ခုနစ် လံးုကုိ ေပး ၏။ 3 ေကာင်းကင်တမန် တစ်ပါး သည်လာ ၍
ေရွှ လင်ပနး် ကုိ ကုိင် လျက် ယဇ်ပလ္လ င် နား မှာရပ် ေန၏။ ပလ္လ င်
ေတာ်ေ ှ ၌ ှိေသာ ေရွှ ယဇ်ပလ္လ င် ေပါ်မှာ သန ့် ှ င်း သူ အေပါင်း တို့၏ ပဌနာ
ှင့်အတူ ဆက်ကပ် ြခင်းငှာ ၊ မီး ှု ိ ေသာနံသ့ာေပါင်းအများ ကုိ ထုိသူ
၌ေပး ၏။ 4 မီး ှု ိ ေသာ နံသ့ာေပါင်း၏ အခုိးအေငွ့ သည် သန ့် ှ င်း သူ တို့၏ ပဌနာ
များ ှင့်အတူ ေကာင်းကင် တမန၏် လက် ထဲက
ဘုရားသခင့် ေ ှ ေတာ်သို့ တက် ေလ၏။ 5 ေကာင်းကင်တမန် သည် လင်ပနး် ကုိယူ
၍
ယဇ်ပလ္လ င် ၏ မီး
ှင့် ြပည့် ေစ ပီးမှ ၊ ေြမ ကီး အေပါ်သို့ ချ လိက်ု သည်ြဖစ်၍ ၊ အသံြမည် ြခင်း၊ မုိ

ဃ်းချ နး် ြခင်း၊ လျှပ်စစ် ြပက်ြခင်း၊ ေြမ ကီး လှုပ်ြခင်းြဖစ် က၏။ 6 တံပုိး ခုနစ် လံးု ှ ိ
ေသာ ေကာင်းကင်တမန်
ခုနစ် ပါးတို့သည် မှုတ် အံေ့သာငှာ မိမိ တို့ ကုိ ြပင်ဆင် က၏။ 7 ပဌမ သူ သည် တံပုိး
မှုတ်ေသာအခါ မုိဃ်းသီး ြဖစ် ၏။ အေသွး ှင့်
ေရာေ ှာ ေသာ မီး
လည်း ြဖစ်၏။ ေြမ ကီး အေပါ် သို့ ချ လိက်ု၍ ၊ ေြမ သုံး စု တစ်စု၊ သစ်ပင်
သုံး စု တစ်စု၊ စိမ်း ေသာ ြမက်ပင် ှိ သမျှ တို့ ကုိ ေလာင်ကျွမ်း ေလ၏။ 8 ဒတိုယ
ေကာင်းကင်တမန် သည် တံပုိး
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မှုတ်ေသာအခါ ၊ မီး
ေလာင် ေသာ ေတာင် ကီး ကုိ ပင်လယ် ထဲသို့ ချ လိက်ုသက့ဲသို့ ြဖစ်၍ ၊ ပင်လယ်
သုံးစု တစ်စုသည်အေသွး ြဖစ် ၏။ 9 ပင်လယ် ၌
အသက် ှင်ေသာ သတ္တ ဝါ သုံးစု တစ်စုလည်း ေသ ၏။ သေဘင်္ာ သုံးစု တစ်စုလည်း
ပျက် ၏။ 10တတိယ ေကာင်းကင်တမန် သည် တံပုိး
မှုတ်ေသာအခါ ၊ မီးခွက် က့ဲသို့ ထွနး်ေတာက် ေသာ ကယ် ကီး
သည် ေကာင်းကင် က ကျ ၍ ၊ ြမစ် သုံးစု တစ်စုသို့ ၎င်း၊ စမ်း ေရ တင်ွးသို့ ၎င်း
ေရာက် ၏။ 11 ထုိ ကယ် သည် ေဒါနရွက် ဟေူသာအမည် ှိ ၏။ ေရ
သုံးစု တစ်စုသည်ေဒါနရွက် ြဖစ် ၍ ေရ ခါး ေသာေကာင့် ၊ လူ
အများ တို့သည် ေသ က၏။ 12 စတတု္ထ ေကာင်းကင်တမန် သည် တံပုိး
မှုတ်ေသာအခါ ၊ ေန
သုံးစု တစ်စု၊ လ
သုံးစု တစ်စု၊ ကယ် သုံးစု တစ်စုကတ် ၍
သုံးစု တစ်စုမုိက် ေလ၏။ ေန ့
သုံးစု တစ်စု၊ ည ့် သုံးစုတစ်စုသည် အလင်း မ ှိ၊ 13 ထုိအခါ
ငါကည့် လျှင် ၊ ေရွှလင်းတ တ ေကာင်က၊ ကင်း ေသးေသာ ေကာင်းကင်တမန်
သုံး ပါးမှုတ် လု
လတံေ့သာ တံပုိး
သံ ေကာင့် ေြမ ကီး သားတို့သည် အမဂင်္လာ ၊ အမဂင်္လာ ၊ အမဂင်္လာ ှိ က၏ဟု
ေကာင်းကင် အလယ်၌
ပျဝဲံ ၍ ကီး ေသာအသံ ှင့် ဆုိ
သည်ကုိငါကား ၏။

9
1 ပ မ ေကာင်းကင်တမန် သည် တံပုိး
မှုတ်ေသာအခါ ၊ ကယ် တစ်လံးုသည် ေကာင်းကင် က
ေြမ ကီး ေပါ်သို့ ကျ သည်ကုိ ငါြမင် ၏။ သူ
၌အနက်ဆုံး ေသာ တင်ွး ၏ ေသာ့
ကုိ အပ်ေပး သည်ြဖစ်၍ ၊ 2 သူသည်အနက်ဆုံး ေသာ တင်ွး ကုိဖွင့် လျှင် ၊ ကီးစွာ
ေသာ မီးဖုိ
၏ အခုိး
က့ဲသို့ ေသာ အခုိး သည် တင်ွး
ထဲက
တက် ေလ၏။ ထုိတင်ွး ၏ မီးခုိး
ေကာင့် ၊ ေန
ှင့်
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အာကာသ
ေကာင်းကင်သည် ေမှာင်မုိက် ေလ၏။ 3ကျ ိင်းေကာင် တို့သည် မီးခုိး
အထဲ ကေြမ ကီး အေပါ်သို့ ထွက် ၍
ေြမ ကင်း မီးေကာက် တနခုိ်း က့ဲသို့ ေသာ တနခုိ်း ကုိရ က၏။ 4 ေြမ ၏ြမက်ပင် မှစ၍
စိမ်း ေသာအရာများ၊ သစ်ပင် များအေပါင်း တို့ ကုိ ထား၍၊ နဖူး
၌ ဘုရားသခင် တံဆိပ် ခတ်ြခင်းကုိ မ
ခံ ေသာ လူ
တို့ ကုိည ်းဆဲ မည် အေကာင်း သူ တို့အား ပညတ် ထား၏။ 5 တံဆိပ်ခတ်ြခင်းကုိ မ
ခံေသာသူတို့ ကုိကား သတ်ရေသာအခွင့်မ ှ ိ။ ငါး လ ပတ်လံးုြပင်းစွာ ေသာ ေဝဒနာ ြဖစ်
ေစေသာ အခွင့် ှ ိ၏။ ထုိကျ ိင်းေကာင်ြဖစ်ေစေသာ ေဝဒနာသည်ကား၊ ကင်း မီးေကာက်
သည် လူ
ကုိထုိး ေသာ ေဝဒနာ
က့ဲသို့ ြဖစ်သတည်း။ 6 ထုိ ေနရ့က် ကာလ၌
လူ တို့သည် ေသ
ြခင်းကုိ ှာ ကလိမ့်မည်။ ှာေသာ်လည်းမ ေတွ့ ရက။ အလနွ် ေသ
ချင် ေသာ်လည်း ေသမင်း သည် သူ
တို့ထံမှ ေြပးသွား လိမ့်မည်။ 7 ထုိကျ ိင်းေကာင် တို့၏အဆင်း သ ာနသ်ည် စစ်တိက်ု
ြခင်းငှာ ြပင်ဆင် ေသာြမင်း ၏ အဆင်းသ ာန် ှင့် တ၏ူ။ ေခါင်း ေပါ် မှေရွှ သရဖူ ကုိ
ေဆာင်းဟန် ှ ိ၏။ မျက် ှာ သည်လူ မျက် ှာ က့ဲသို့ ြဖစ်၏။ 8 ဆံပင် သည်မိနး်မ ဆံပင်
က့ဲသို့ ြဖစ် ၏။ သွား သည်လည်း
ြခေသင့်္ သွားက့ဲသို့ ြဖစ် ၏။ 9 ရင်အပ်ု တနဆ်ာသည် သံ
ရင်အပ်ု တနဆ်ာက့ဲသို့ ြဖစ် ၏။ အေတာင် ခတ်ေသာ အသံ
သည် စစ်တိက်ု ၍
ေြပးလာ ေသာ ြမင်း ရထား အများ ၏ အသံ
က့ဲသို့ ြဖစ်၏။ 10အ မီး သည် ကင်း မီးေကာက် ှင့် တူ ၏။ အ မီး ၌ လည်း
ဆူး ှိ၏။ လူ
တို့ ကုိ ငါး လ ပတ်လံးုည ်းဆဲ ရေသာ အခွင့် တနခုိ်း ှ ိ၏။ 11 သူ တို့၏ ှင်ဘုရင်
မူကား ၊ ေဟ ဗဲ ဘာသာအားြဖင့်အဗဒ္ဒနု် ဟ၍ူ၎င်း၊ ေဟလသ
ဘာသာအားြဖင့် အေပါလျ န် ဟ၍ူ၎င်း ေခါ်ေဝါ် ေသာ အနက်ဆုံး ေသာတင်ွး တမန်
ြဖစ် ၏။ 12အမဂင်္လာ တစ်ပါး လနွ် ပီ။ ထုိေနာက်မှ အမဂင်္လာ ှစ် ပါးလာ ေလဦး မည်။
13ဆ မ ေကာင်းကင်တမန် သည် တံပုိး
မှုတ်ေသာအခါ ၊ ဘုရားသခင် ေ ှ ေတာ်၌ ှိေသာ ေရွှ ယဇ်ပလ္လ င် ၏ ချ ိ ေလး ေချာင်း
ထဲက
ထွက်ေသာ အသံ ကား၊ 14 ဥဖရတ် ြမစ် ကီး နား မှာ ချည်ေ ှာင် လျက် ှိ ေသာ
ေကာင်းကင်တမန် ေလး ပါးကုိ လွှတ် ေလာဟ့ု တံပုိး
ှ ိ ေသာ ဆဌမ
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ေကာင်းကင်တမန် အား ဆုိ သည်ကုိ ငါကား ၏။ 15 ထုိအခါ
လူ သုံးစု တစ်စုကုိ အေသ
သတ်ြခင်းငှာ ။ တစ်နာရီ ၊ တစ်ရက် ၊ တစ်လ ၊ တစ် ှစ်
အဘို့ ြပင်ဆင် ေသာ ေကာင်းကင်တမန် ေလး ပါးတို့ ကုိ လွှတ် ေလ၏။ 16 ြမင်း စီး
သူရဲ တို့၏ အေရအတက်ွ ကား
၊ ှစ်သေခင်္ျြဖစ်၏။ ထုိ
အေရအတက်ွ ကုိ ငါကား ရ၏။ 17 ထုိအတူ ဗျာဒိတ် ူပါ ံု၌
ထင် ှားေသာ ြမင်း တို့ ကုိ၎င်း၊ ကန ့် ၊ မီး
၊ ဝှာကိနသု္ေကျာက် ှင့် ပီးေသာ ရင်အပ်ု တနဆ်ာ ှိ ေသာြမင်းစီး သူရဲ တို့ ကုိ၎င်း ငါ
ြမင် ရ၏။ ြမင်း တို့၏ ေခါင်း သည်ြခေသင့်္ ေခါင်း က့ဲသို့ ြဖစ်၏။ သူ
တို့၏ ခံတင်ွး ထဲက လည်း
ကန ့် ၊ မီးလျှ ံ ၊ မီးခုိး
ထွက် က၏။ 18 သူ တို့၏ခံတင်ွး ထဲက
ထွက် ေသာ ကန ့် ၊ မီးလျှ ံ ၊ မီးခုိး
တည်းဟေူသာေဘး သုံး ပါးေကာင့် ၊ လူ
သုံးစုတစု ေသ က၏။ 19အေကာင်းမူကား ၊ သူ
တို့တနခုိ်း သည် ခံတင်ွး ၌ ၎င်း ၊ အ မီး ၌ ၎င်းတည် ၏။ အ မီး သည် ေခါင်း ှင့်
ြပည့်စုံ ၍ ေ မ ှင့တ်ူ ၏ ။အ မီးအားြဖင့် ညင်းဆဲ တတ်က၏။ 20 ထုိ ေဘးဒဏ် ေကာင့်
မ ေသ ဘဲကင်း ေသာ လူ
တို့သည် နတ် တို့ ကုိ၎င်း၊ မ
ြမင် ိင်ု ၊ မ
ကား ိင်ု၊ မ
သွားလာ ိင်ုေသာေရွှ ု ပ်တု ၊ ေငွ ု ပ်တ၊ု ေကးနီ ု ပ်တ၊ု ေကျာက် ုပ်တ၊ု သစ်သား
ု ပ်တတိုု့ ကုိ၎င်း မ
ကုိးကွယ် ဘဲ ေနြခင်းငှာ ၊ ကုိယ် လက် ှင့်
လပ်ု ေသာ အရာများကုိ ေနာင်တ မ ရဘဲေနက၏။ 21 ကုိယ်ကျင့်ေသာ အကျင့တ်ည်း
ဟေူသာလူ အသက်ကုိ သတ်ြခင်း၊ သူတစ်ပါး ကုိြပ စား ြခင်း ၊ မတရား
ေသာေမထုန၌်မီှဝဲြခင်း ၊ သူ့
ဥစ္စာ ကုိခုိးြခင်း ၊ အမှုများကုိ လည်း ေနာင်တ မ ရဘဲေနက၏။

10
1 ခွနအ်ား ကီးေသာ ေကာင်းကင်တမန် တစ်ပါး သည် မုိးတိမ် ကုိ ဝတ် လျက်၊
ေကာင်းကင် က
ဆင်းသက် သည်ကုိ ငါြမင် ၏။ သူ
၏ေခါင်း ေပါ်၌ သက်တံ့ ှ ိ၏။ သူ
၏ မျက် ှာ သည်ေန က့ဲသို့ ြဖစ်၏။ သူ
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၏ ေြခ သည်လည်း
မီးခဲ တိင်ု က့ဲသို့ ြဖစ်၏။ 2 ဖွင့် ထားေသာ စာေစာင် ငယ်ကုိကုိင် လျက် ှိ ၏။ လက်ျာ
ေြခ သည်ပင်လယ် ေပါ်မှာ ၎င်း ၊ လက်ဝဲ ေြခသည် ေြမ ကီး ေပါ်မှာ နင်း ၍ ၊ 3 ြခေသင့်္
ေဟာက် သက့ဲသို့ ကီး ေသာအသံ ှင့် ေ ကးေကာ် ေလ၏။ ေကးေကာ် ပီးမှ မုိဃ်း
ကိ း သံ
ခုနစ် ချက်ြမည် ေလ၏။ 4 မုိဃ်း ကိ း သံ ခုနစ် ချက်ြမည် ပီးမှ ငါသည်ေရးမှတ် မည်
ဟု အားထုတ် ေသာ် ၊ ေကာင်းကင် မှ
ထွက်ေသာ အသံ
ကား၊ မုိဃ်း ကိ း သံခုနစ်
ချက်ြမည် ေသာအရာ ကုိ တံဆိပ် ခတ်ေလာ။့ မ
ေရး မမှတ် ှင့်ဟု ဆုိ
သည်ကုိ ငါ ကား ၏။ 5 ထုိအခါ ငါြမင် ၍ ေြမ ှင့် ပင်လယ် ေပါ်မှာ ရပ် ေနေသာ
ေကာင်းကင်တမန် သည်၊ လက်ျာ လက် ကုိ ေကာင်းကင် သို့ ချ ီ ပီးလျှင်၊ 6 ဘုရားသခင်
၏ ကျွန် ေတာ်မျ ိ းပေရာဖက် တို့အား
ဝမ်းေြမာက် စရာသိတင်းကုိ ဗျာဒိတ်ထားေတာ်မူသည် ှင့်စပ်ဆုိင်ေသာ ဘုရားသခင်
၏ နက်နဲ ေသာအရာ သည်၊ ကာလ
မ ေ ှး ဘဲ သတ္တ မ
ေကာင်းကင်တမန်
တံပုိး မှုတ်ြခင်း အသံ
ြမည်ေသာ ေနရ့က် ကာလ၌
ြပည့်စုံ ြခင်းသို့ ေရာက်မည်ဟေုကာင်းကင် ၊ ေြမ ကီး ၊ သမုဒ္ဒရာ ကုိ၎င်း ၊ အရပ်ရပ်၌ ှိ
ှ ိသမျှတို့ ကုိ၎င်း၊ 7 ဖနဆ်င်း ၍ ကမ္ဘာ
အဆက်ဆက်အသက် ှင်ေတာ်မူေသာသူ ကုိ တိင်ုတည် ကျနိဆုိ်ြခင်းကုိ ြပ ေလ၏။

8 ငါကား ရေသာ ေကာင်းကင် အသံ သည် တစ်ဖန်
ငါ ့အား ေြပာ သည်ကား၊ ေြမ ှင့် ပင်လယ် ေပါ်မှာ ရပ် ေနေသာ ေကာင်းကင် တမန၏်
လက် ၌ ဖွင့် ထားလျက် ှိေသာ စာေစာင် ငယ်ကုိ သွား ၍ ယူ
ေလာဟ့ု ဆုိ
လျှင် ၊ 9 ငါသည် ေကာင်းကင်တမန် ထံသို့ သွား ၍
စာေစာင် ငယ်ကုိ ေပး
ပါဟု ေတာင်း ၏။ သူကလည်း
ယူ ၍ စား ေလာ။့ ဝမ်း ကုိခါး ေစလိမ့်မည် ။ သို့ ေသာ်လည်း ပါးစပ် ၌
ပျားရည် က့ဲသို့ ချ ိ လိမ့်မည် ဟု ဆုိ လျှင် ၊ ငါ သည် စာေစာင် ကုိ ေကာင်းကင်
တမန၏်လက် မှ
ယူ၍ စား ၏။ ပါးစပ် ၌ ပျားရည် က့ဲသို့ ချ ိ ၏။ စား
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ပီးမှ ဝမ်း ၌ခါး ၏။ 10 - 11 ေကာင်းကင်တမန်ကလည်း ၊ သင် သည် အသီးအသီး
ဘာသာ
စကားကုိ ေြပာေသာ လူ
အမျ ိးမျ ိ း တို့ ၌၎င်း၊ ှ င်ဘုရင် တို့ ၌၎င်း၊ တဖန်
ပေရာဖက် ြပ ၍ ေဟာေြပာရ မည်ဟု ဆုိ ေလ၏။

11
1တစ်ဖနလံှ်တံ ှင့်တူ ေသာ ကျ ပင် တစ်လံးုကုိ ငါ ့အား ေပး
၍
ငါကုိ့ ေြပာဆုိ သည်ကား၊ ထ
ေလာ။့ ဘုရားသခင် ၏ ဗိမာန် ေတာ် ှင့် ယဇ်ပလ္လ င် ကုိ တိင်ုး ေလာ။့ ဗိမာန် ေတာ် ၌
ကုိးကွယ် ေသာ သူ
တို့ ကုိလည်း ေရတက်ွေလာ။့ 2 ဗိမာန် ေတာ်တနတိ်င်ုး ကုိ မ
တိင်ုး ှင့်၊ ပယ် ထားေလာ။့ တစ်ပါး အမျ ိးသားတို့ ၌
အပ်ေပး ပီ။ သူတို့သည် သန ့် ှ င်း ေသာ မိ ေတာ်ကုိ ၊ လ
ေလးဆယ် ှစ် လပတ်လံးုနင်း က လိမ့်မည်။ 3 ငါ ၏သက်ေသခံ ှစ် ပါး ကုိ ငါ
အခွင့်ေပးမည်။ သူ
တို့သည် ေလျှာ်ေတ အဝတ်ကုိဝတ် လျက် ၊ အရက်
တစ်ေထာင် ှစ်ရာ ေြခာက်ဆယ် ပတ်လံးုပေရာဖက်ြပ ကလိမ့်မည်။ 4 ထုိသူ တို့သည်
ကား၊ ေြမ ကီး အ ှင် ၏ ေ ှ ေတာ် ၌ စုိက် ထားေသာ သံလင်ွ ပင် ှစ် ပင် ှင့်
မီးခွက် ှစ် လံးု ြဖစ် သတည်း။ 5တစ်စုံတစ်ေယာက် ေသာ သူသည် သူ
တို့ ကုိ ညင်းဆဲ ြခင်းငှာအလို ှ ိ လျှင် ၊ သူ
တို့၏ ခံတင်ွး ထဲက မီး ထွက် ၍ ရနသူ် တို့ ကုိ မျ ိ တတ်၏။ တစ်စုံတစ်ေယာက် ေသာ
သူသည် ထုိသူ
တို့ ကုိ ည ်းဆဲ ြခင်းငှာအလို ှ ိ လျှင်
၊ ထုိသို့
အေသ
သတ်ြခင်းကုိ ခံရ မည်။ 6 ထုိသူ တို့သည် ပေရာဖက် ြပ ေသာ ေနရ့က် ကာလ၌
မုိဃ်း မ ရွာ ေစြခင်းငှာ ၊ မုိဃ်း ေကာင်းကင်ကုိ ပိတ် ရေသာအခွင့် ၊ ြမစ်ေရ၊ တင်ွးေရ
ကုိအေသွး ြဖစ် ေစ ရေသာအခွင့်၊ မိမိ
တို့အလို ှ ိသမျှေသာအခါ ၌
ေဘး အမျ ိးမျ ိ း ြဖင့်
ေြမ ကီး ကုိ ဒဏ်ခတ် ရေသာ အခွင့် ကုိ ရ က၏။ 7 သူ တို့သည် သက်ေသခံ ပီး
ေသာအခါ ၊ အနက်ဆုံး ေသာတင်ွးထဲက
တက် ေသာ သားရဲ
သည်သူ တို့ ကုိ စစ်တိက်ု ၍
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ေအာင် လိမ့်မည်။ အသက်ကုိသတ် ပီးမှ ၊ 8 သူ တို့သခင် သည် လက်ဝါးကပ်တိင်ု မှာ
အေသခံေတာ်မူေသာ အရပ် တည်းဟေူသာေသာဒံု ဟ၍ူ၎င်း၊ အဲဂုတ္တု
ဟ၍ူ၎င်း အတင်ွးအနက်အားြဖင့်ေခါ်ေဝါ် ေသာ မိ ကီး ၏ လမ်း ၌
အေလာင်း ေကာင်တို့သည် ေနရစ်ကလိမ့်မည်။ 9အသီးအသီးဘာသာ စကားကုိ ေြပာ
ေသာ လူ
အမျ ိးအ ယ်ွ တို့သည် သုံး
ရက် ခဲွ ပတ်လံးုအေလာင်း
ေကာင်တို့ ကုိ ြမင် ရ၍၊ သ ဂ ဟ်ြခင်းကုိ ြမစ်တား ကလိမ့်မည်။ 10 ေြမ ကီး ေပါ်မှာ
ေန ေသာ သူ
တို့သည် ထုိအေလာင်းေကာင်တို့ ကုိ ြမင်ေသာအခါ၊ ဝမ်းေြမာက် ၍ ေပျာ်ေမွ့ ြခင်းကုိ
ြပ ကလိမ့်မည်။ တစ်ေယာက် ကုိတစ်ေယာက် လက်ေဆာင် ေပး လိက်ု ကလိမ့်မည်။
အေကာင်းမူကား ၊ အထက်က ထုိပေရာဖက် ှစ် ပါးတို့သည် ေြမ ကီး ေပါ်မှာ ေန ေသာ
သူ တို့ ကုိ ြပင်းစွာေ ှာင့် ှက် ညင်းဆဲ ကသည်ဟု ငါအ့ား ေြပာဆုိေလ၏။ 11 ထုိေနာက်
သုံး ရက် ခဲွ လနွ် ပီးလျှင်၊ ဘုရားသခင့် အထံ ေတာ်က အသက် ဝိညာ ် သည် သူ
တို့ ၌ ဝင် သြဖင့် ၊ သူတို့သည် မတ်တတ် ထ၍
ြမင် သမျှေသာသူ တို့သည် အလနွ် ေကာက်ရွ ံ က၏။ 12 ေကာင်းကင် က ထွက်ေသာ
အသံ ကီး ကား၊ ဤအရပ် သို့တက် ကေလာဟ့ု မိမိ
တို့အား ေြပာဆုိ သည်ကုိ သူတို့သည်ကား လျှင် ၊ မုိဃ်းတိမ် ြဖင့်
ေကာင်းကင် သို့
တက် ၍
ရနသူ် တို့သည် ြမင် က၏။ 13 ထုိ အချနိ် နာရီ၌
ကီးစွာ ေသာ ေြမလှုပ် ြခင်း ြဖစ် ၍ ၊ မိ ို း ဆယ်စု တစ်စု ပိ ေလ၏။ ထုိ
ေြမလှုပ် ြခင်း၌
လူ ခုနစ် ေထာင် ေသ က၏။ ကင်း ေသာ သူတို့သည် ေကာက်ရွ ံ ၍
ေကာင်းကင် ဘုံ၏ အ ှင်ဘုရားသခင် ကုိ ချးီမွမ်း က၏။ 14 ဒတိုယ အမဂင်္လာ လနွ်
ပီ။ တတိယ
အမဂင်္လာ သည်အလျင်အြမန် လာ လိမ့်မည်။ 15 သတ္တ မ ေကာင်းကင်တမန် သည်
တံပုိး
မှုတ်ေသာအခါ ၊ ေကာင်းကင် ဘုံ၌ ကီး ေသာ အသံ
တို့ကား ၊ ေလာကီ
ိင်ုငံ သည် ငါ တို့အ ှင် ၏ ိင်ုငံြဖစ် ေလ ပီ။ ထုိအ ှင် ၏ ခရစ်ေတာ် ိင်ုငံြဖစ် ေလ

ပီ။ သူသည်လည်း
ကမ္ဘာ အဆက်ဆက်စုိးစံ ေတာ်မူမည်ဟု ေြပာဆုိ က၏။ 16 ဘုရားသခင် ေ ှ ေတာ်၌
မိမိ
တို့ပလ္လ င် ေပါ်မှာ ထုိင် ေသာ အသက် ကီး သူ ှစ်ဆယ် ေလး ပါးတို့သည် ြပပ်ဝပ် ၍
ဘုရားသခင် ကုိ ကုိးကွယ် လျက် ၊ 17 အန ္တ တနခုိ်း ှင့် ြပည့်စုံ၍၊ ပစ္စ ပ္ပန် ၊ အတိတ် ၊
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အနာဂတ်ကာလအစ ် ှ ိေတာ်မူေသာ ထာဝရ
အ ှင် ဘုရားသခင် ၊ ကုိယ်ေတာ် ၏ မဟာတနခုိ်း ေတာ်ကုိ ယူေဆာင် ၍
စုိးစံ ေတာ် မူေသာ ေကျးဇူး ေတာ် ကုိ အကျွ ်ပ်ု တို့သည် ချးီမွမ်းပါ၏။ 18 လမူျ ိး
တို့သည် အမျက်ထွက် ကသည်ြဖစ်၍ ၊ အမျက် ေတာ်သည်လည်း ေရာက် ပါ ပီ။ ေသ
လနွေ်သာ သူ
တို့ ကုိ တရား
စီရင်ဆုံးြဖတ်ေတာ်မူ၍၊ ကုိယ်ေတာ် ၏ ကျွန် တည်းဟေူသာပေရာဖက် တို့အား ၎င်း
၊ သန ့် ှ င်း သူတို့အား ၎င်း၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိေကာက်ရွ ံ ိုေသေသာ သူ
အ ကီး အငယ် တို့အား၎င်း၊ ဆု
ေကျးဇူးကုိ ေပး
သနား ေတာ်မူ၍
ေြမ ကီး ကုိ ဖျက်ဆီး ေသာ သူ
တို့ ကုိ ဖျက်ဆီး ေတာ် မူေသာအချနိ်ေရာက်ပါ ပီဟုေလျှာက်ဆုိ က၏။ 19 တဖန်
ေကာင်းကင် ဘုံ၌
ဘုရားသခင် ၏ ဗိမာန် ေတာ်ကုိ ဖွင့် ထား၍ ၊ ဗိမာန် ေတာ်ထဲမှာ
ပဋိညာ ်
ေသတ္တ ာ ေတာ် ထင် ှား ေလ၏။ လျှပ်စစ် ြပက်ြခင်း၊ အသံြမည် ြခင်း၊ မုိဃ်းချ နး်
ြခင်း၊ ေြမလှုပ် ြခင်း၊ အလံးု ကီးစွာ ေသာ မုိဃ်းသီး ကျြခင်းြဖစ် က၏။

12
1 ေကာင်းကင် ၌
ကီးစွာ ေသာ နမိိတ် လက္ခဏာ ဟမူူကား
၊ မိနး်မ တစ်ဦးသည် ေန
ကုိဝတ် လျက်၊ လ
ကုိ ေြခ ြဖင့်နင်း လျက် ၊ မိမိ
ေခါင်း ေပါ်၌ ကယ် ဆယ် ှစ် လံးုြဖင့် ပီးေသာ သရဖူ
ကုိ ေဆာင်းလျက်ေပါ်လာ ၏။ 2 ထုိမိနး်မသည်ကုိယ်ဝနေ်ဆာင် ၍
ဘွား အံေ့သာ ေဝဒနာ
ြပင်း ေသာေကာင့် ေအာ်ဟစ် ေလ၏။ 3 ေကာင်းကင် ၌ အြခား ေသာ နမိိတ် လက္ခဏာ
ေပါ်လာ သည်ကား ၊ အဆင်းနီ ေသာ နဂါး ကီး သည် ေခါင်း
ခုနစ် လံးု၊ ချ ိ ဆယ် ေချာင်း ှင့်တကွ ေခါင်း ေပါ်၌ သရဖူ
ခုနစ် ဆူကုိ ေဆာင်းလျက် ှိ ၏။ 4 သူ ၏အ မီး သည် ေကာင်းကင် ကယ် သုံးစုတစု
ကုိဆဲွငင် ၍
ေြမ ကီး သို့ ချ လိက်ုေလ၏။ သားကုိဘွား လု ေသာ မိနး်မသည် ဘွား ေသာအခါ ၊
နဂါး သည် ထုိ
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သား ကုိ ကုိက်စား မည့်အ ကံ ှင့် မိနး်မ ေ ှ ၌ရပ် ေန၏။ 5 ထုိ မိနး်မသည်လမူျ ိ း
တကာ တို့ ကုိ သံ
လံှတံ ှင့်
အပ်ုစုိး လတံ့ ေသာ သား
ေယာက်ျား ကုိ ဘွားြမင်၏ ။ ထုိ
သား ကုိ ဘုရားသခင် ထံသို့ ၎င်း
၊ ပလ္လ င် ေတာ်သို့ ၎င်း ချယူီ ေတာ်မူ၏။ 6 မိနး်မ သည် အရက် တစ်ေထာင် ှစ်ရာ
ေြခာက်ဆယ် ပတ်လံးုေတာ ၌
ေကျွးေမွး ြခင်းကုိ ခံရမည်အေကာင်း ဘုရားသခင် ြပင်ဆင် ေတာ်မူေသာ အရပ် သို့
ေြပး ေလ၏။ 7 ေကာင်းကင် ၌
စစ် ြဖစ် ၏။ မိက္ေခလ
ှင့်
သူ ၏ ေကာင်းကင်တမန် တို့သည် နဂါး ကုိ စစ်တိက်ု က၏။ နဂါး ှင့်
သူ ၏တမန် တို့သည် စစ်တိက်ု ၍
မ ိင်ု က။ ေကာင်းကင် ၌ လည်း သူ တို့ေနစရာ မ ှိ ။ 8 ထုိအခါဤ ေလာကတစ် ိင်ု
ငံလံးု ကုိ လှည့်ြဖား ၍ မာရ်နတ် စာတန်
အမည် ှိေသာ ေ ှး ေ မ ေဟာင်းတည်းဟေူသာနဂါး ကီး ကုိ၎င်း၊ 9 သူ ှင့်အတူ သူ
၏တမန် တို့ ကုိ၎င်း၊ ေြမ ကီး သို့ ချ လိက်ုက၏။ 10 ေကာင်းကင် ဘုံ၌
ကီး ေသာအသံ ကား ၊ ယခု
မှာ ကယ်တင် ြခင်းြဖစ် ၏။ တနခုိ်း ေတာ်လည်း ြဖစ်၏။ ငါ တို့ ဘုရားသခင် ၏ ိင်ုငံ
ေတာ် ှင့်
သူ ၏ ခရစ်ေတာ် ၏ အာဏာ
ေတာ် စက်လည်း ြဖစ်၏။ အေကာင်းမူကား ၊ ငါ တို့ ညီအစ်ကုိ များ ကုိ ငါ တို့
ဘုရားသခင် ေ ှ ေတာ်၌ ေန ့
ည ့် မြပတ်အြပစ်တင် ေသာရနသူ် ကုိ ေအာက်သို့ ချ ေလ ပီ။ 11 သူ တို့သည် သုိး
သူငယ် ၏ အေသွး အားြဖင့် ၎င်း၊ မိမိ
တို့သက်ေသခံ ချက် ှ တ်ကပတ် တရားအားြဖင့် ေအာင်ြမင် ၍ ၊ အေသခံ
သည်တိင်ုေအာင် ကုိယ် အသက် ကုိ မ
ှေြမာ က။ 12 ထုိေကာင့်
ေကာင်းကင် ှင့်
ေကာင်းကင် သားတို့ ရွှင်လနး် ကေလာ။့ ေြမ ကီး ှင့်
ပင်လယ် သည် အမဂင်္လာ ှိ၏။ အေကာင်းမူကား ၊ မာရ်နတ် သည် မိမိကာလ
တခဏ သာ ှိသည် ကုိ သိ
၍၊ ြပင်းစွာ ေသာ ေဒါသ အမျက် ှင့်တကွသင် တို့ ှ ိ ရာသို့
ဆင်း ေလ ပီဟု ဆုိ ကသည်ကုိ ငါကား၏။ 13 ထုိ နဂါး သည် ေြမ ကီး သို့
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ကုိယ်ကျ သည်ကုိ သိြမင် ေလေသာ် ၊ သား
ေယာက်ျားကုိ ဘွားြမင် ေသာ မိနး်မ ကုိ ည ်းဆဲ ၏။ 14 မိနး်မ သည် ထုိ
ေ မ ှင့်လတ်ွ၍၊ တစ်ကာလ ၊ ှစ်ကာလ ၊ ကာလ
တစ်ဝက် ပတ်လံးုေကျွးေမွး ြခင်းကုိ ခံရာ အရပ် တည်းဟေူသာေတာ အရပ် သို့
ပျ ံ ိင်ုမည့် အေကာင်း၊ ေရွှလင်းတ ကီး ၏
အေတာင် ှစ် ဘက်ကုိ ရ ေလ၏။ 15 ထုိအခါ ၊ မိနး်မ ကုိ ေရ
အဟနုြ်ဖင့်ေမျာသွားေစြခင်းငှာ ၊ နဂါး သည် မိမိ
ခံတင်ွး ထဲက
ြမစ် ေရစီးသက့ဲသို့ ေရ ကုိ မိနး်မ ေနာက် ၌ ထုတ်ပစ် ေလ၏။ 16 ေြမ ကီး သည် မိနး်မ
ကုိ မစ
၍
မိမိ ခံတင်ွး ကုိ ဖွင့် ပီးလျှင် ၊ နဂါး ၏ ခံတင်ွး ထဲက
ထုတ်ပစ် ေသာ ြမစ် ေရကုိ မျ ိ ေလ၏။ 17 -

13
1 နဂါး သည် မိနး်မ ကုိ အ ငိ း ထား၏။ ဘုရားသခင် ၏ ပညတ် ေတာ်တို့ ကုိ ကျင့် ၍
ေယ ှု ၏ သက်ေသခံ ေတာ်မူချက်ကုိ စဲွလမ်း ေသာသူတည်းဟေူသာထုိမိနး်မ ၌ ကင်း
ေသာ အမျ ိးအ ယ်ွ ကုိ စစ်တိက်ု ြခင်းငှာ သွား ၏။ 2 ပင်လယ် နား၌ သဲ
ေပါ်မှာ ငါရပ် ၍ ၊ သားရဲ
တစ်ေကာင်သည် ေခါင်း ခုနစ် လံးု၊ ချ ိ ဆယ် ေချာင်း ှင့်တကွ ချ ိ ေပါ်၌ သရဖူ ဆယ်
ဆူကုိ ေဆာင်းလျက်၊ ေခါင်း ေပါ်၌ လည်း
ဘုရားသခင် ၏ အသေရ
ေတာ်ကုိ ှုတ်ချေသာ နာမ
ှိလျက်၊ ပင်လယ် ထဲက တက် သည်ကုိ ြမင် ၏။ 3 ထုိသို့
ငါြမင် ေသာသားရဲ သည်ကျားသစ် ှင့် တူ
၏။ သူ
၏ေြခ သည် ဝံ
ေြခက့ဲသို့ ြဖစ်၏။ သူ
၏ ှ တ် သည် လည်း
ြခေသင့်္ ှ တ် က့ဲသို့ ြဖစ်၏။ နဂါး သည် မိမိ
တနခုိ်း ှင့်
မိမိ ပလ္လ င် ကုိ၎င်း ၊ ကီးစွာ ေသာ အာဏာစက် ကုိ၎င်း သားရဲ
၌ အပ်ေပး ၏။ 4သားရဲ ၏ ေခါင်း တစ် လံးုသည် ေသ
ေအာင်ကွပ်မျက် ပီးသက့ဲသို့ ြဖစ်၍ ၊ ေသ
ေစေသာဒဏ်ချက် သည် ေပျာက် လျက် ှိ၏။ ေြမ ကီး သားအေပါင်း တို့သည် သားရဲ
ေနာက် သို့ လိက်ု၍
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အံဩ့ က၏။ 5 ထုိသားရဲ ၌
အာဏာစက် ကုိ အပ်ေပး ေသာ နဂါး ကုိ ကုိးကွယ် က၏။ သားရဲ
ကုိလည်း
ကုိးကွယ် ၍၊ အဘယ်သူ သည် သားရဲ
ှင့်တူ သနည်း။ အဘယ်သူ သည်သူ့ ကုိစစ် ပိ င် ိင်ု သနည်းဟု ေြပာဆုိ က၏။ 6 ထုိ

သားရဲသည်လည်း ကီးစွာေသာ စကားကုိ၎င်း၊ ဘုရားသခင် ကုိ ြပစ်မှားေသာစကား
ကုိ၎င်း၊ ေြပာ
တတ်ေသာ ှ တ် ှင့်ြပည့်စုံ ၍၊ လ
ေလးဆယ် ှစ် လပတ်လံးုစီရင် ရေသာအခွင့် ကုိရ ၏။ 7 ဘုရားသခင် ကုိ ြပစ်မှား
ေသာစကားအားြဖင့်နာမ ေတာ် ှင့်
တဲ ေတာ်ကုိ၎င်း၊ ေကာင်းကင် သားတို့ ကုိ၎င်း၊ ြပစ်မှား ြခင်းငှာ ှ တ် ကုိ ဖွင့် ထား၏။

8သန ့် ှ င်း သူ တို့ ကုိ စစ် တိက်ု ၍
ိင်ု ရေသာအခွင့် ကုိရ
၏။ အသီးအသီးဘာသာ
စကားကုိ ေြပာေသာ လူ
အမျ ိးအ ယ်ွ ခပ်သိမ်း တို့ ကုိ အပ်ုစုိး ရေသာ အခွင့် ကုိလည်း
ရ ၏။ 9 ကွပ်မျက် ေသာသုိးသူငယ် ၏ အသက် စာေစာင် ၌
ကမ္ဘာ ဦး ကပင်
စာရင်း မ ဝင် ေသာ ေြမ ကီး သား အေပါင်း တို့သည် သားရဲ
ကုိ ကုိးကွယ် က၏။ 10 နား ှိ ေသာသူ မည်သည်ကား ကား ပါေစ။ 11 သူတစ်ပါး
ကုိ ဘမ်းဆီး ယူသွားေသာသူသည် ကုိယ်တိင်ုဘမ်းဆီး ယူသွားြခင်းကုိ ခံရ
လိမ့်မည်။ ဓါး ြဖင့်
သတ် တတ်ေသာ သူ
သည်လည်း ကုိယ်တိင်ု ဓါး ြဖင့် ေသ ရမည်။ ဤ
အရာ၌ သန ့် ှ င်း သူ တို့လည်း
သည်းခံ စရာ အေကာင်း၊ ယုံ ကည် စရာအေကာင်း ှ ိ ၏။ 12အြခား ေသာ သားရဲ
တစ်ေကာင်သည်၊ သုိးသူငယ် ၏ ချ ိ ှင့်တူ ေသာ ချ ိ ှစ် ေချာင်း ှ ိ ၍ ၊ နဂါး က့ဲသို့
စကား ေြပာလျက် ၊ ေြမ ကီး ထဲက
ထွက် သည်ကုိ ငါြမင် ၏။ 13 ထုိသားရဲသည် သူ့
အရင် ြဖစ်ေသာ ပဌမ
သားရဲ ၏ အာဏာစက် ှိသမျှ ကုိ သုံးစဲွ ၏။ ေသ
ေစေသာ ဒဏ်ချက် ေပျာက် ခ့ဲ ပီးေသာ ပဌမ
သားရဲ ကုိ ေြမ ကီး မှစ၍ ေြမ ကီး သားတို့သည် ကုိးကွယ် ေစြခင်းငှာ ြပ ၏။ 14 ကီး
စွာ ေသာ နမိိတ် လက္ခဏာတို့ ကုိလည်း ြပ ၏။ လတိူု့
မျက်ေမှာက် ၌ ေကာင်းကင် က
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ေြမ ကီး အေပါ်သို့ မီး ကုိ ဆင်း ေစ၏။ 15 ပဌမသားရဲ ေ ှ ၌ ြပ ပုိင်ေသာနမိိတ်
လက္ခဏာတို့အားြဖင့် ေြမ ကီး သား တို့ ကုိ လှည့်ြဖား ၏။ ဓါး ှင့် ခုတ်ေသာဒဏ်ချက်
ကုိ ခံရ
၍
အသက် ှင်ေသးေသာ သားရဲ
၏ ုပ်တု ကုိ လပ်ု ေစြခင်းငှာေြမ ကီး သား တို့ ကုိ မှာထား ၏။ 16သားရဲ ၏ ုပ်တု
သည် စကား
ေြပာ ိင်ုမည်အေကာင်း ှင့်၊ မိမိကုိ မ
ကုိးကွယ် ေသာသူ ှိသမျှ တို့ ကုိ သတ် ြခင်းငှာ ြပ ိင်ုမည်အေကာင်း ၊ ု ပ်တု ၌
အသက် ကုိ သွင်းေပး ရေသာ အခွင့်ကုိလည်းရ ၏။ 17 ေငွရတတ် ေသာသူ ၊ ဆင်းရဲ
ေသာသူ ၊ ကျွန် ခံရေသာသူ
၊ လတ်ွ ေသာသူ ၊ အ ကီး အငယ် ှိသမျှ တို့သည် လက်ျာ လက် ၌ ြဖစ်ေစ၊ နဖူး
၌ ြဖစ်ေစ၊ တံဆိပ် လက်မှတ်ကုိ ခံ
ေစြခင်းငှာ ၎င်း၊ 18 ထုိ တံဆိပ် လက်မှတ်တည်းဟေူသာသားရဲ ၏ နာမ
ြဖစ်ေစ ၊ နာမ
၏ အေရအတက်ွ ြဖစ်ေစ၊ တခုခုကုိ မ
ခံ ေသာသူ တစ်ေယာက် မျှ မေရာင်း မဝယ် ေစြခင်းငှာ ၎င်း စီရင်၏။

14
1ဤ အရာ၌ပညာ ှိ ၏။ ဉာဏ် ှိ ေသာသူ သည် သားရဲ
၏ အေရအတက်ွ ကုိ ေရတက်ွ ေစ။ လူ
၏ အေရအတက်ွ ြဖစ် ၏။ ေြခာက် ရာေြခာက်ဆယ် ေြခာက် လည်း ြဖစ်၏။ 2 ထုိ
ေနာက်မှ ငါကည့် လျှင်
၊ သုိးသူငယ် သည် ဇိအနု် ေတာင် ေပါ်မှာ ရပ် ေန၏။ သူ
၏ နာမ
ှင့်
ခမည်းေတာ် ၏ နာမ
ကုိနဖူး ၌
အက္ခရာတင် ေသာသူ
တစ်သိနး် ေလး ေသာင်းေလး ေထာင် လည်း
သူ ှင့်အတူ ှိ က၏။ 3 သမုဒ္ဒရာေရ သံ ၊ ကီးစွာ ေသာ မုိဃ်း ကိ း သံ က့ဲသို့
ေကာင်းကင် က
အသံ ကုိ ငါကား ၏။ ထုိသို့
ငါ ကား ေသာ အသံသည် ေစာင်း သမားများ ေစာင်း တီးေသာ အသံ
က့ဲသို့ ြဖစ်၏။ 4 ပလ္လ င် ေတာ်ေ ှ ၌၎င်း၊ သတ္တ ဝါ ေလး ပါး ှင့်
အသက် ကီး သူ တို့ေ ှ ၌၎င်း၊ သူတို့သည် အသစ် ေသာ သီချင်း ကုိ ဆုိ



ဗျာဒိတ်ကျမ်း 14:5 2806 ဗျာဒိတ်ကျမ်း 14:10

က၏။ ေြမ ကီး မှ ေရွး ှ တ် ေသာသူ
တစ်သိနး် ေလးေသာင်းေလးေထာင်မှတစ်ပါး ၊ အဘယ်သူ မျှ ထုိ
သီချင်း ကုိ သင် ၍မရ ိင်ု ။ 5 ထုိ သူတို့သည် ကညာ
ြဖစ်၍ေမထုနအ်မှု ှင့် မ
ညစ်ည း ေသာ သူ
ြဖစ် က၏။ သုိးသူငယ် သွား ေလရာရာအရပ် သို့
ေနာက် ေတာ်၌ လိက်ုေသာသူ ြဖစ်က၏။ လတိူု့
အထဲ ကေရွး ှ တ် ၍ ဘုရားသခင် ှင့်
သုိးသူငယ် အဘို့
အဦး သီးေသာ အသီးြဖစ်က၏။ 6အြပစ် ှင့်ကင်းလတ်ွကသည်ြဖစ် ၍ သူ
တို့ ှ တ် ၌
မုသာ မ ှိ ။ 7 ေြမ ကီး ေပါ်မှာ ေန ေသာ သူ
တည်းဟေူသာ အသီးအသီးဘာသာ စကားကုိေြပာေသာ လူ
အမျ ိး အ ယ်ွ
ခပ်သိမ်း တို့အား
ထာဝရ ဧဝံေဂလိ တရားကုိ ေဟာ
ရေသာ ေကာင်းကင်တမန် တစ်ပါး က၊ 8 ဘုရားသခင် ကုိေကာက်ရွ ံ ၍
ချးီမွမ်း ကေလာ။့ တရား
စီရင်ေတာ်မူေသာ အချနိ် ေရာက်လာ ပီ။ ေကာင်းကင် ၊ ေြမ ကီး ၊ သမုဒ္ဒရာ
ှင့်
စမ်း ေရ တင်ွးတို့ ကုိ ဖနဆ်င်း ေတာ်မူေသာအ ှင် ကုိ ကုိးကွယ် ကေလာဟ့ု ကီး ေသာ
အသံ
ှင့်
ေြပာဆုိ ၍ ေကာင်းကင် အလယ်၌
ပျဝဲံ လျက် ှိသည်ကုိ ငါြမင် ၏။ 9 ေကာင်းကင်တမန် တစ်ပါး ကလည်း ၊ ဗာဗုလုန်
မိ ကီး
ပိ လဲ ပီ။ မိမိ
မတရား ေသာ ေမထုန၏် အဆိပ်
အေတာက်တည်းဟေူသာစပျစ်ရည် ကုိ လမူျ ိ း အေပါင်း တို့အား တိက်ု ေလ ပီးေသာ
ဗာဗုလနု် မိ ကီး ပိ လဲ ပီဟလိုက်ု ၍ေြပာဆုိ ၏။ 10 ထုိမှတပါး၊ တတိယ
ေကာင်းကင် တမနက်၊ အကင်သူ သည် သားရဲ
ှင့်
သူ ၏ ုပ်တု ကုိကုိးကွယ် ၍၊ သူတံဆိပ် လက်မှတ်ကုိ နဖူး
၌
ခံ သည်ြဖစ်ေစ၊ လက် ၌



ဗျာဒိတ်ကျမ်း 14:11 2807 ဗျာဒိတ်ကျမ်း 14:18

ခံသည်ြဖစ်ေစ ၊ 11 ထုိသူ သည်ဘုရားသခင် ၏ ေဒါသ ဖလား ၌
ေလာင်း ေသာ အမျက် ေတာ်စပျစ်ရည် စစ်ကုိ ေသာက် ရ လိမ့်မည်။ သန ့် ှ င်း ေသာ
ေကာင်းကင် တမနတိ်ု့ေ ှ ၊ သုိးသူငယ် ေ ှ တင်ွ၊ ကန ့် ှင့်ေရာေသာမီး ထဲမှာ
ြပင်းစွာေသာ ည ်းဆဲ ြခင်းကုိ ခံရလိမ့်မည်။ 12 ထုိည ်းဆဲ ြခင်း၏ မီးခုိး
သည် ကမ္ဘာ
အဆက်ဆက်တက် လျက် ှိ၏။ သားရဲ
ှင့်
သူ ၏ ုပ်တု ကုိ ကုိးကွယ် ၍၊ သူ
၏နာမ တံဆိပ် လက်မှတ်ကုိ ခံ
ေသာသူ တို့သည် ေန ့
ည ့် မြပတ် သက်သာ မ ရ ကဟ၊ု လိက်ု၍ ကီးေသာ အသံ ှင့် ေြပာဆုိ၏။

13 ဘုရားသခင် ၏ပညတ် တို့ ကုိ၎င်း ၊ ေယ ှု ၏ ယုံကည် ြခင်းကုိ၎င်း၊ ေစာင့်ေ ှာက်
ေသာ သန ့် ှ င်း သူတို့သည် ဤ
အရာ၌ သည်းခံ စရာအေကာင်း ှ ိ ၏။ 14တစ်ဖနတံ်၊ု ေကာင်းကင် အသံ ကား ၊ ယခု
မှစ၍ သခင် ဘုရား၌
ေသ ေသာသူ တို့သည် မဂင်္လာ ှိ က၏ဟု ေရး
ထားေလာဟ့ု ေြပာဆုိ သည်ကုိ ငါကား ၏။ ဝိညာ ် ေတာ်ကလည်း၊ ထုိသို့
မှန် ေပ၏။ ထုိသူ
တို့သည် ပင်ပနး် ြခင်း ငိမ်း မည်အေကာင်း ှ ိ၍၊ သူ
တို့၏ အကျင့် တို့သည်လည်း
သူ တို့ ှင့်အတူ လိက်ု က၏ဟမိုန ့် ေတာ်မူ၏။ 15တဖန် ငါ ကည့် လျှင် ၊ ြဖ ေသာမုိ
ဃ်းတိမ် ှ ိ ၏။ လူ
သား ေတာ် ှင့်တူ ေသာသူ သည် ေခါင်း ေတာ်ေပါ်၌ ေရွှ
သရဖူ ကုိေဆာင်း လျက်၊ ထက် ေသာ တံစ ် ကုိ ကုိင် လျက် ၊ မုိဃ်းတိမ် ေပါ်မှာ ထုိင်
ေတာ်မူ၏။ 16 ေကာင်းကင်တမန် တစ်ပါး သည် ဗိမာန် ေတာ်ထဲက
ထွက် ၍၊ ကုိယ်ေတာ် ၏တံစ ် ကုိလွှတ် ၍
စပါးကုိ ရိတ် ေတာ်မူပါ။ ရိတ် ရေသာအချနိ် ေရာက် ပါ ပီ။ ေြမ ကီး ၌
ရိတ် စရာစပါးမှည့် ပါ ပီဟု မုိဃ်းတိမ် ေပါ်မှာ ထုိင် ေသာသူ
ကုိ ကီး ေသာအသံ ှင့် ဟစ် ေလ၏။ 17 မုိးတိမ် ေပါ်မှာ ထုိင် ေသာသူ သည် မိမိ
တံစ ် ကုိ ေြမ ကီး ၌
သွင်း ၍ ေြမ ကီး ၏ စပါးကုိရိတ် ေတာ်မူ၏။ 18 ေကာင်းကင်တမန် တစ်ပါး သည်
ေကာင်းကင် ဘုံ၌ ှိေသာ ဗိမာန် ေတာ်ထဲက
ထွက် ၍
သူ ၌လည်း
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ထက် ေသာ တံစ ် ပါ ၏။ 19 မီး ကုိအစုိးရ ေသာ ေကာင်းကင်တမန် တစ်ပါး သည်
ယဇ်ပလ္လ င် ထဲက ထွက် ၍ ထက် ေသာ တံစ ် ပါ ေသာ သူ
ကုိ ကီးစွာ ေသာ ေကးေကာ် ြခင်း ှင့်ေခါ် လျက် ၊ သင် ၏ ထက် ေသာတံစ ် ကုိ
လွှတ် ၍
ေြမ ကီး ၏ စပျစ်သီး ပတ်
တို့ ကုိရိတ် ေလာ။့ အသီး
မှည့် ပီဟေုြပာဆုိ ၏။ 20 ေကာင်းကင်တမန် သည်လည်း မိမိ
တံစ ် ကုိ ေြမ ကီး ၌
သွင်း ၍
ေြမ ကီး ၏စပျစ်သီး ကုိရိတ် ပီးမှ ၊ ဘုရားသခင် ၏ အမျက် ေတာ်တည်းဟေူသာ
နယ်ရာ တနဆ်ာ ကီး ထဲသို့
ချ ေလ၏။

15
1 မိ ြပင် ၌ နယ်ရာ တနဆ်ာကုိဖိနင်း ၍
အေသွး သည် တဆယ်ေြခာက်ယူဇနာခရီးတေ ှာက်လံးု၌ ြမင်း
ဇက် ကိ း ကုိ မီှသည်တိင်ုေအာင် နယ်ရာ တနဆ်ာထဲက
ထွက် ေလ၏။ 2 တဖန်တံု ၊ ဘုရားသခင် ၏အမျက် ေတာ် ကုိ ပီးစီး ေစေသာ
ေနာက်ဆုံး ေဘးဒဏ် ခုနစ် ပါး ှ ိ ေသာ ေကာင်းကင်တမန် ခုနစ် ပါးတည်းဟေူသာ၊
ေကာင်းကင် ၌
အံ့ဘွယ် ေသာ နမိိတ် ကီး အြခား တစ်ပါးကုိ ငါြမင် ရ၏။ 3 မီး ှင့်ေရာ ေသာ ဖန်
ေရကန် က့ဲသို့ ှ ိသည်ကုိလည်း
ြမင် ရ၏။ သားရဲ
ှင့်၎င်း၊ သူ
၏ ုပ်တု ှင့်၎င်း၊ သူ
၏နာမ အေရအတက်ွ ှင့်၎င်း၊ လတ်ွ၍ ေအာင်ြမင် ေသာ သူ
တို့သည်၊ ဘုရားသခင် ၏ ေစာင်း ေတာ်တို့ ကုိ ကုိင် လျက်၊ ဖန် ေရကန် နား မှာ ရပ်
ေန ကသည်ကုိ ြမင်ရ၏။ 4 ထုိသူတို့သည် ဘုရားသခင် ၏ ကျွန် ေမာေ ှ ၏ သီချင်း
ှင့်သုိးသူငယ် ၏သီချင်း ကုိသီ ၍ ၊ အန ္တ
တနခုိ်း ှင့်ြပည့်စုံေတာ်မူေသာ ထာဝရ
အ ှင်ဘုရားသခင် ၊ ကုိယ်ေတာ် ၏ အြပ အမူ တို့သည် ေကာင်းြမတ် ၍
အံဩ့ဘွယ် ြဖစ်ကပါ၏။ လမူျ ိ း တို့၏ဘုရင် ၊ ကုိယ်ေတာ် ၏အကျင့် ဓေလတိ့ု့သည်
ေြဖာင့်မတ် ဟတ်ုမှန် ကပါ၏။ 5 အိုထာဝရ ဘုရား၊ ကုိယ်ေတာ် ကုိမ ေကာက်ရွ ံ ဘဲ၊
နာမ
ေတာ်ကုိ မချးီမွမ်း ဘဲ အဘယ်သူေနရပါအံန့ည်း။ ကုိယ်ေတာ်တစ်ပါးတည်း သာလျှင်
သန ့် ှ င်း ေတာ်မူ၏။ တရား
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သြဖင့် စီရင် ေတာ် မူ ြခင်းအရာတို့သည် ထင် ှား သည် ြဖစ်၍ ၊ လမူျ ိ း အေပါင်း
တို့သည်လာ ၍
ေ ှ ေတာ်၌ ကုိးကွယ် ကပါလိမ့်မည်ဟု ေလျှာက်ဆုိ က၏။ 6 ထုိေနာက်
ငါကည့် လျှင် ၊ ေကာင်းကင် ဘုံ၌
သက်ေသခံ ေတာ်မူချက် ဌာပနာရာ တဲ
ေတာ် ှိ ေသာ ဗိမာန် ေတာ် ကုိ ဖွင့် ထား ပီ။ 7 ေဘးဒဏ် ခုနစ် ပါး ှ ိ ေသာ
ေကာင်းကင်တမန်
ခုနစ် ပါးတို့သည် စင်ကယ် ေြပာင်လက် ေသာ ပုိက်ဆန် အဝတ်ကုိ ဝတ် လျက် ၊ ရင်
၌
ေရွှ ရင်စည်း ကုိ စည်း လျက် ဗိမာန် ေတာ်ထဲက
ထွက်လာ က၏။ 8သတ္တ ဝါ ေလး ပါးတင်ွ
တစ်ပါး သည် ကမ္ဘာ
အဆက်ဆက် အသက် ှင်ေတာ်မူေသာ ဘုရားသခင် ၏ အမျက်
ေတာ် ှင့်
ြပည့် ေသာေရွှ ဖလား
ခုနစ် လံးုကုိ ေကာင်းကင်တမန် ခုနစ် ပါးတို့အား ေပး ၏။

16
1 ဘုရားသခင် ၏ ဘုနး် တနခုိ်း အာ ေုဘာ်ေတာ် ေကာင့် ၊ ဗိမာန် ေတာ်သည် မီးခုိး
ှင့်ြပည့် ၍
ေကာင်းကင်တမန်
ခုနစ် ပါး၏ ေဘးဒဏ် ခုနစ် ပါး မ
ကုန် မီှတိင်ုေအာင်ဗိမာန် ေတာ်ထဲသို့
အဘယ်သူ မျှ မဝင် ိင်ု ။ 2 ဗိမာန် ေတာ်ထဲက ကီး ေသာအသံ ကား ၊ သွား ကေလာ။့
ဘုရားသခင် ၏ အမျက် ေတာ် ဖလား
ခုနစ် လံးုကုိ ေြမ ကီး ေပါ်သို့ သွနး်ေလာင်း ကေလာဟ့ု ေကာင်းကင်တမန်
ခုနစ် ပါးတို့အား
ေြပာဆုိ သည်ကုိ ငါ ကား ၏။ 3 ပဌမ သူသည် သွား ၍ မိမိ ဖလား ကုိ ေြမ ကီး ေပါ်
သို့ သွနး်ေလာင်း လျှင် ၊ သားရဲ
၏တံဆိပ် လက်မှတ်ကုိ ခံ
၍ သူ
၏ ုပ်တု ကုိကုိးကွယ် ေသာ လတိူု့
၌
အလနွ် ဆုိး ေသာ အနာစိမ်း ေပါက် ေလ၏။ 4 ဒတိုယ ေကာင်းကင်တမနသ်ည် မိမိ
ဖလား ကုိ ပင်လယ် ေပါ်သို့ သွနး်ေလာင်း လျှင် ၊ ပင်လယ်သည် လေူသ
၏ အေသွး က့ဲသို့ ေသာ အေသွးြဖစ်၏ ။ ပင်လယ် ၌
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အသက် ှင် ေသာ သတ္တ ဝါ အေပါင်း တို့သည် ေသ က၏။ 5 တတိယ
ေကာင်းကင်တမနသ်ည် မိမိ
ဖလား ကုိ ြမစ် ေပါ်သို့ ၎င်း၊ စမ်း ေရ တင်ွးေပါ်သို့ ၎င်း သွနး်ေလာင်း လျှင် ထုိအရာ
တို့သည် အေသွး ြဖစ် က ၏။ 6 ေကာင်းကင် တမန်ကလည်း ၊ ပစ္စ ပ္ပန် ၊ အတိတ် ၊
အနာဂတ်ကာလ အစ ် ှ ိေတာ်မူေသာ အ ှင် ၊ ကုိယ်ေတာ် သည် ဤသို့တရားစီရင်ေတာ်
မူသည်အမှု မှာ ေြဖာင့်မတ် ေတာ်မူ၏။ 7 ထုိသူတို့သည် သန ့် ှ င်း သူတို့၏ အေသွး ၊ ပ
ေရာဖက် တို့၏ အေသွးကုိ သွနး်ေလာင်း ကသည်ြဖစ်၍ ၊ သူ
တို့အား အေသွး ကုိ တိက်ု ေတာ်မူ ပီ။ သူတို့လည်း ခံ
ထုိက် ကပါ၏ဟု ေလျှာက်ဆုိ သည်ကုိ ငါ ကား ၏။ 8 ယဇ်ပလ္လ င် ကလည်း ၊ မှန်
ပါ၏။ အန ္တ
တနခုိ်း ှင့် ြပည့်စုံေတာ်မူေသာ ထာဝရ
အ ှင်ဘုရားသခင် ၊ ကုိယ်ေတာ် စီရင် ေတာ်မူြခင်းအရာတို့သည် ဟတ်ုမှန် ေြဖာင့်မတ်
ကပါ၏ဟု ေလျှာက်ဆုိ ေသာအသံကုိ ငါ ကား ၏။ 9 စတတု္ထ ေကာင်းကင်တမနသ်ည်
မိမိ
ဖလား ကုိ ေန
ေပါ်သို့ သွနး်ေလာင်း လျှင်၊ ေန
သည်လူ တို့ ကုိ မီး
ေလာင်
ရေသာ အခွင့်ကုိရ ၏။ 10 ပူ အား ကီး ေသာအ ှိနြ်ဖင့် လူ
တို့သည် ေလာင် ြခင်း ကုိ ခံ ရ၍ ၊ ထုိ ေဘးဒဏ် တို့ ကုိ အစုိးပုိင် ေတာ် မူ ေသာ
ဘုရားသခင် ၏ နာမ
ေတာ်ကုိ ကျနိဆဲ် က၏။ ဘုရားသခင် ကုိ ချးီမွမ်း ြခင်းအလိုငှာ ေနာင်တ မ ရက။

11 ပ မ ေကာင်းကင်တမနသ်ည် မိမိ
ဖလား ကုိ သားရဲ
၏ ပလ္လ င် ေပါ်သို့ သွနး်ေလာင်း လျှင် ၊ သူ
၏ ိင်ုငံ သည် ေမှာင်မုိက် အတိြဖစ် ေလ၏။ ိင်ုငံသားတို့သည် ပင်ပနး် အား ကီး
သည် ှင့် မိမိ
တို့လျှာ ကုိ ကုိက်ခဲ က၏။ 12 မိမိ တို့ ခံရေသာ ေဝဒနာ
ှင့် အနာစိမ်း များေကာင့်
ေကာင်းကင် ဘုံ၏ အ ှင်ဘုရားသခင် ကုိ ကျနိဆဲ် က၏။ မိမိ
တို့အကျင့် ကုိလည်း
ေနာင်တ မ ရက။ 13ဆ မ ေကာင်းကင်တမနသ်ည် မိမိ
ဖလား ကုိ ဥဖရတ် ြမစ် ကီး ေပါ်သို့ သွနး်ေလာင်း လျှင် ၊ အေ ှ
မျက် ှာ ဘုရင် တို့ သွားရာလမ်း ကုိ ြပင်ဆင် ေစြခင်းအလိုငှာ ထုိ ြမစ် ေရ သည်
ခနး်ေြခာက် ေလ၏။ 14 ထုိအခါ ၊ နဂါး ၏ခံတင်ွး ထဲက ၎င်း ၊ သားရဲ
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၏ ခံတင်ွး ထဲက ၎င်း၊ မိစ္ဆာ
ပေရာဖက်၏ ခံတင်ွး ထဲက ၎င်း ၊ ဖား
ေကာင်က့ဲသို့ ညစ်ည း ေသာ ဝိညာ ် သုံး ပါးထွက်သည် ကုိ ငါြမင် ၏။ 15 နမိိတ်
လက္ခဏာတို့ ကုိြပ ေသာ နတ်ဆုိး ၏ ဝိညာ ် ြဖစ် သတည်း။ ထုိဝိညာ ်တို့သည် ေလာကီ
တ ိင်ုငံလံးုတင်ွ ှိေသာ ှင်ဘုရင် တို့ ထံသို့ ထွက်သွား ၍ အန ္တ
တနခုိ်း ှင့် ြပည့်စုံေတာ်မူေသာ ဘုရားသခင် ၏ ေန ့
ကီး ၌
စစ်တိက်ု ြခင်းအလိငုှာ
စုေဝး ေစက၏။ 16 ေဟ ဗဲ ဘာသာအားြဖင့်အာမေဂဒနု်
အမည် ှိေသာအရပ် ၌
စုေဝး ေစက၏။ 17အသံေတာ်ကား၊ သူခုိး
က့ဲသို့ ငါလာ ၏။ အဝတ်
အချည်းစည်း ှင့် သွားလာ ၍
သူတစ်ပါး ေ ှ ၌ ှက် စရာအေကာင်း မ
ှိေစြခင်းငှာ ိးု လျက်ေန၍ ၊ ကုိယ် အဝတ် ကုိ ေစာင့် ေသာသူ သည် မဂင်္လာ ှိ၏။

18သတ္တ မ ေကာင်းကင်တမနသ်ည် မိမိ
ဖလား ကုိ အာကာသ
ေကာင်းကင်ေပါ်သို့ သွနး်ေလာင်း လျှင် ၊ ပီး ပီဟု ကီး ေသာအသံ သည် ေကာင်းကင်
ဗိမာန် ေတာ်၌
ှိေသာပလ္လ င် ေတာ်ထဲက
ထွက် ၏။ 19လျှပ်စစ် ြပက်ြခင်း၊ အသံြမည် ြခင်း၊ မုိဃ်းချ နး် ြခင်း၊ ကီးစွာ ေသာ
ေြမလှုပ် ြခင်းြဖစ် က၏။ ေြမ ကီး
အေပါ်မှာ လတိူု့ ြဖစ် သည့် ကာလ
မှစ၍ ထုိသို့ ေသာ လက္ခဏာ ှင့် ထုိမျှေလာက်ြပင်းထန် စွာေသာ ေြမလှုပ်
ြခင်းသည်မ ြဖစ် စဖူး။ 20 မိ ကီး သည်သုံး ြဖာ ကဲွြပား ၍
လူ အမျ ိးမျ ိ းေနေသာ မိ တို့သည် ပိ လဲ က၏။ ဘုရားသခင် သည် ြပင်းစွာေသာ
ေဒါသ အမျက် ေတာ်၏ စပျစ်ရည် ဖလား ကုိ တိက်ု ြခင်းငှာဗာဗုလုန် မိ ကီး ကုိ
ေအာက်ေမ့ ေတာ်မူ၏။ ကျွနး် ှ ိသမျှ တို့သည် လငွ့် ေြပး က၏။ ေတာင် များတို့သည်
ေပျာက်ကွယ် က၏။ 21အချနိအ်ခွက်တစ်ဆယ် ှိေသာ မုိဃ်းသီး သည် ေကာင်းကင်
က
လတိူု့ အေပါ်သို့ ကျ ေလ၏။

17
1 ထုိမုိဃ်းသီး ေဘးဒဏ် အလနွ် ကီး သည်ြဖစ် ၍ ၊ လူ
တို့သည် မုိဃ်းသီး ေဘးဒဏ် ေကာင့်
ဘုရားသခင် ကုိ ကျနိဆဲ် က၏။ 2 ဖလား ခုနစ် လံးု ှ ိ ေသာ ေကာင်းကင်တမန်
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ခုနစ် ပါးတို့တင်ွ
တစ်ပါး သည်လာ ပီးလျှင် ၊ ငါ ့ ကုိ ှ တ်ဆက် ၍ ၊ လာ
ခ့ဲပါ။ ေရ
အေပါ်မှာ ထုိင် ေသာ ြပည်တနဆ်ာ ကီး ၌ စီရင် ြခင်းအမှုကုိ ငါြပ မည်။ 3 ေလာကီ
ှင်ဘုရင် တို့သည် မတရား
ေသာ ေမထုနကုိ် သူ
ှင့် ြပ က ပီ။ ေြမ ကီး သား တို့သည် သူ
၏ မတရား
ေသာေမထုန၏် စပျစ်ရည် ှင့်
ယစ်မူး က ပီဟု ေြပာဆုိ လျက်၊ 4 ငါ ့ ကုိ ဝိညာ ် ေတာ်အားြဖင့် ေတာ သို့ ေဆာင်သွား
ေလ၏။ ေခါင်း ခုနစ် လံးု ှင့်
ချ ိ ဆယ် ေချာင်း ှ ိ ၍၊ ဘုရားသခင်၏ အသေရ
ေတာ်ကုိ ှုတ်ချေသာနာမ တို့ ှင့် အြပည့် ှိေသာ သားရဲ
နီ အေပါ်မှာ ထုိင် လျက် ှိေသာမိနး်မ တစ်ဦးကုိ ငါြမင် ၏။ 5 ထုိမိနး်မ သည်အဝတ်နီ
၊ အဝတ်ေမာင်း ကုိ ဝတ် လျက်၊ ေရွှ တနဆ်ာ၊ ေကျာက် ြမတ် တနဆ်ာ၊ ပုလဲ
တနဆ်ာကုိဆင် လျက် ှိ ၏။ စက်ဆုတ် ရွ ံ ှာဘွယ်ေသာ အရာ ှင့်၎င်း၊ မိမိ
မတရား ေသာ ေမထုန၏် ညစ်ည း ြခင်း ှင့် ၎င်း ြပည့် ေသာေရွှ ဖလား ကုိ ကုိင်
လျက် ှိ ၏။ 6 နဖူး ၌ အက္ခရာတင် ေသာ ဘွ့ဲ မူကား၊ နက်နဲ ေသာ အရာ၊ ဗာဗုလနု် မိ
ကီး ၊ ြပည်တနဆ်ာ တို့၏ အမိ
၊ ေြမ ၌
စက်ဆုပ် ရွ ံ ှာဘွယ်ေသာ အရာတို့၏ အမိေပတည်း။ 7 ထုိ မိနး်မ သည် သန ့် ှ င်း သူ
တို့၏ အေသွး ၊ ေယ ှု ၏ သက်ေသခံ တို့၏ အေသွး ှင့်
ယစ်မူး သည်ကုိ ငါြမင် ၏။ ထုိသို့
ြမင် ေသာအခါအလနွ် အံဩ့ မိနး်ေမာ၍ ေန၏။ 8 ေကာင်းကင် တမန်ကလည်း ၊
အဘယ်ေကာင့် အံဩ့ သနည်း။ ထုိမိနး်မ ၏ နက်နဲ ေသာအရာကုိ၎င်း၊ ေခါင်း ခုနစ်
လံးု ှင့်
ချ ိ ဆယ် ေချာင်း ှ ိ ၍ ထုိမိနး်မ ကုိေဆာင် ေသာ သားရဲ
၏ နက်နေဲသာအရာကုိ၎င်း၊ ငါ ေြပာ မည်။ 9ယခုြမင် ေသာ သားရဲ
သည် ြဖစ် ဘူး ပီ၊ ြဖစ် ဆဲမ ှိ၊ အနက်ဆုံး ေသာ တင်ွးထဲက တက် ၍
ဖျက်ဆီး ြခင်းသို့
ေရာက် လိမ့်မည်။ ကမ္ဘာ
ဦး ကပင်
အသက် စာေစာင် ၌
စာရင်း မ ဝင် ေသာ ေြမ ကီး သား တို့သည် ြဖစ် ဘူး၍ ၊ ြဖစ် ဆဲမ ှိ၊ ြဖစ် လတံေ့သာ
သားရဲ ကုိ ြမင် ရေသာအခါ၊ အံဩ့ ကလိမ့်မည်။ 10ဤ အရာ၌ ပညာ
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ှင့်ြပည့်စုံေသာ ဉာဏ် ှိ ၏။ ေခါင်း ခုနစ် လံးုကား၊ မိနး်မ ထုိင် ေသာ ေတာင် ခုနစ်
လံးု ြဖစ် ၏။ 11 ှ င်ဘုရင် ခုနစ် ပါးလည်း ြဖစ် ၏။ ငါး ပါးကျ ပီး၊ တစ်ပါး ှ ိ ေသး၏။
တစ်ပါး ြဖစ် ေလဦး မည်။ ြဖစ် ေသာအခါ တခဏ သာ တည် လိမ့်မည်။ 12 ြဖစ် ဘူး၍
ြဖစ် ဆဲမ ှိ ေသာသားရဲ သည် ှစ် ပါးေြမာက်ေသာ ှင်ဘုရင်ြဖစ် ၏။ ခုနစ် ပါးအဝင်
လည်း
ြဖစ် ၏။ ဖျက်ဆီး ြခင်းသို့
ေရာက် ရလိမ့်မည်။ 13ယခုြမင် ေသာ ချ ိ ဆယ် ေချာင်းကား ၊ မင်း အာဏာစက်ကုိ
မ
ရ ေသးေသာ ှင်ဘုရင် ဆယ် ပါး ြဖစ် ၏။ ှင်ဘုရင် ၏ အာဏာစက် ကုိ သားရဲ
ှင့်အတူ တစ် ချက် တည်း ရ ကလိမ့်မည်။ 14 ထုိသူတို့သည် သေဘာ
တူ ၍
မိမိ တို့တနခုိ်း အာဏာစက် ကုိ သားရဲ
၌
အပ်ေပး ကလိမ့်မည်။ 15 သူ တို့သည် သုိးသူငယ် ကုိ စစ်တိက်ု ၍
သုိးသူငယ် သည် ိင်ု ေတာ် မူမည်။ အေကာင်းမူကား ၊ သုိး သူငယ်သည် သခင်
တို့၏သခင်
ဘုရင် တို့၏ဘုရင်
ြဖစ် ေတာ်မူ၏။ ကုိယ်ေတာ် ှင့်အတူ ှိေသာ သူ
တို့သည် လည်း
ေခါ် ေတာ်မူေသာသူ၊ ေရွးချယ် ေတာ်မူေသာသူ၊ သစ္စာ ှ ိ ေသာသူ ြဖစ်က၏။ 16ယခု
ြမင် ၍ ြပည်တနဆ်ာ ထုိင် ေသာ ေရ
ကား ၊ အသီးအသီးဘာသာ
စကားကုိ ေြပာေသာ လူ
အမျ ိးမျ ိ း အစုစု
ြဖစ် သတည်း။ 17ယခုြမင် ေသာ ချ ိ ဆယ် ေချာင်း ှင့်
သားရဲ သည် ြပည်တနဆ်ာ ကုိ မုနး် ၍ သူ၏စည်းစိမ်ကုိ ဖျက်ဆီး လိမ့်မည်။ သူ
၏အဝတ် တနဆ်ာကုိချွတ်၍
သူ ၏အသား ကုိ ကုိက်စား လိမ့်မည်။ 18 သူ၏ကုိယ်ကုိလည်း
မီး ှု ိ လိမ့်မည်။ အေကာင်းမူကား ၊ သူတို့သည် ဘုရားသခင် ၏ အလို
ေတာ်ကုိ ြပ ြခင်းငှာ၎င်း ၊ ှ တ်ကပတ် ေတာ်မ ြပည့်စုံ မီှတိင်ုေအာင်သေဘာတ၍ူ မိမိ
တို့ ိင်ုငံ များကုိ သားရဲ
၌
အပ်ေပး ြခင်းငှာ၎င်း၊ ဘုရားသခင် သည် သူ
တို့ ၌
အ ကံ ေပး ေတာ်မူ၏။
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18
1ယခုြမင် ေသာ မိနး်မ သည်လည်း ၊ ေလာကီ
ှင်ဘုရင် တို့ ကုိ အပ်ုစုိး ေသာ မိ ကီး ြဖစ် သတည်းဟု ေကာင်းကင်တမန်

ေြပာဆုိ၏။ 2 ထုိေနာက်မှ ေကာင်းကင်တမန်
တစ်ပါး သည် ကီးစွာ ေသာ တနခုိ်း ှင့်ြပည့်စုံ ၍ ေကာင်းကင် က
ဆင်းသက် သည်ကုိ ငါြမင် ၏။ သူ
၏ ေရာင်ြခည် အားြဖင့် ေြမ ကီး ထွနး်လင်း လျက် ှိ၏။ 3 သူသည်ကျယ် ေသာအသံ
ှင့်
ေ ကးေကာ် ၍ ၊ ဗာဗုလနု် မိ ကီး ပိ လဲ ပီ။ ပိ လဲ ပီ။ နတ်ဆုိး ေနရာ
ြဖစ် ေလ ပီ။ ညစ်ည း ေသာ ဝိညာ ် မျ ိ း ၏ တင်ွး ြဖစ်ေလ ပီ။ ညစ်ည း ၍ စက်
ဆုပ်ဘွယ်ေသာ ငှက် မျ ိ း ၏ မီှခုိရာ ြဖစ်ေလ ပီ။ 4အေကာင်းမူကား ၊ လမူျ ိ း အေပါင်း
တို့သည် သူ
၏ မတရား
ေသာ ေမထုန၏် အဆိပ် အေတာက်တည်းဟေူသာစပျစ်ရည် ကုိေသာက် က ပီ။
ေလာကီ
ှင်ဘုရင် တို့သည် မတရား
ေသာ ေမထုနကုိ် သူ
ှင့် ြပ က ပီ။ ေလာကီ
ကုနသ်ည် တို့သည် သူ
၏ ကာမဂုဏ် စည်းစိမ် ကယ်ဝြခင်းအားြဖင့် ဥစ္စာ ရတတ် က ပီဟု ေြပာဆုိ ၏။

5အြခား ေသာ ေကာင်းကင် အသံ ကား၊ ငါ ၏ လမူျ ိ း တို့ ၊ သူ
၏ အြပစ် တို့ ကုိ ဆက်ဆံ ြခင်း ှင့်၎င်း၊ သူ
၏ ေဘးဒဏ် များကုိ ခံ
ြခင်း ှင့်၎င်း၊ ကင်းလတ်ွအံေ့သာငှာ ၊ သူ
၏အထဲကထွက် ကေလာ။့ 6 သူ ၏အြပစ် တို့သည် ေကာင်းကင် ဘုံတိင်ုေအာင် မီှ
ကသည်ြဖစ်၍ ၊ သူ
၏မတရား ေသာအမှုတို့ ကုိ ဘုရားသခင် သတိရ ေတာ်မူ ပီ။ 7 သူ သည် အကျ ိးအြပစ်
ကုိ ဆပ်ေပး သည်နည်းတူ သူ ၌ ဆပ်ေပး ကေလာ။့ သူ
၏အကျင့် အတိင်ုး
ှစ်ဆ ထပ်၍ စီရင် ကေလာ။့ သူ
ေလာင်း ေသာ ဖလား
၌
သူ့ အဘို့ ှစ်ဆ တိးု၍ ေလာင်း ကေလာ။့ 8 သူသည်ကုိယ် ကုိချးီေြမာက် ၍
ကာမဂုဏ် ၌ ေပျာ်ေမွ့သည်အတိင်ုး သူ
၌ ြပင်းစွာ ေသာ ဆုံးမြခင်း၊ စိတ်မသာ ညည်းတာွးြခင်းကုိ ြဖစ် ေစကေလာ။့ ငါကား
မိဖုရား
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ြဖစ် ၏။ မုတ်ဆုိးမ မ ဟတ်ု။ စိတ်မသာ ညည်းတာွးြခင်းကုိ မ
သိ ရဟု သူ
သည် ေအာက်ေမ့ တတ်၏။ 9 ထုိေကာင့် ၊ သူ
ခံရေသာေသြခင်းေဘး၊ စိတ်မသာ ညည်းတာွးြခင်းေဘး၊ မွတ်သိပ် ြခင်း ေဘးဒဏ်
များ တို့ ှင့် တစ် ေန ့ြခင်းတင်ွ ေတွ့၍၊ မီး
ြဖင့် လည်း
ကျွမ်းေလာင် ြခင်းကုိ ခံရလိမ့်မည်။ သူ့
ကုိ စီရင် ေတာ်မူေသာ ထာဝရ
အ ှင်ဘုရားသခင် သည် ခွနအ်ား ဗလ ကီးေတာ်မူ၏။ 10 မတရား ေသာေမထုနကုိ် သူ
ှင့် ြပ ၍ ကာမဂုဏ် ၌ ေပျာ်ေမွ့ေသာ ေလာကီ
ှင်ဘုရင် တို့သည်၊ သူ
ကျွမ်းေလာင် ရာ မီးခုိး
ကုိ ြမင် ေသာအခါ ၊ 11 သူ ခံရေသာ ည ်းဆဲ ြခင်းေဝဒနာကုိ ေကာက် ၍ အေဝး
က ရပ် လျက်၊ ြဖစ်ရ ေလြခင်း၊ ြဖစ်ရ ေလြခင်း။ ဗာဗုလနု် မိ ကီး ၊ မိ စွမ်း၊ သင်
သည်တစ် နာရီ ြခင်းတင်ွ အြပစ် စီရင်ြခင်းသို့ ေရာက် ပါ ပီတကားဟ၍ူသူ့ ေကာင့်
ငိေု ကး ြမည်တမ်း ကလိမ့်မည်။ 12 ေလာကီ ကုနသ်ည် တို့သည် ထုိအတူငိေု ကး ၍
စိတ်မသာ ညည်းတာွးကလိမ့်မည်။ အေကာင်းမူကား ၊ သူ
တို့ ကုနသွ်ယ် ဥစ္စာတည်းဟေူသာ၊ 13 ေရွှ ၊ေငွ
၊ ေကျာက် ေကာင်း
၊ ပုလဲ
၊ ပိတ်ေချာ ၊ ကတ္တ ီပါ ၊ ဖဲ၊ ပုဆုိးနီ ၊ အမျ ိးမျ ိ း ေသာသိွန် သစ်သား ၊ အမျ ိးမျ ိ း ေသာ
ဆင်စွယ် တနဆ်ာ ၊ အမျ ိးမျ ိ း ေသာ သစ် ေကာင်း
တနဆ်ာ ၊ ေကးဝါ တနဆ်ာ၊ သံ
တနဆ်ာ၊ ေကျာက်ြဖ တနဆ်ာ၊ 14 သစ် ကံပုိး ၊ အေမမုန၊် နံသ့ာေပါင်း ၊ ဆီေမွှး ၊
ေလာဗန် ၊ စပျစ်ရည် ၊ ဆီ
၊ မုန ့်ညက် ၊ ဂျ ံဆန် ၊ ာွး ၊ သုိး
၊ ြမင်း ၊ ရထား
၊ အေစခံ
ကျွန် ၊ လူ
ဝိညာ ် တို့ ကုိ အဘယ်သူ မျှ ေနာက်တဖန် မဝယ် ရ။ 15သင် သည် အလနွတ်ပ်မက်
ေသာ သစ်သီး မျ ိ းလည်း
ေပျာက် ကုန် ပီ ဆူ ဖိ းေသာအရာ၊ တင့်တယ် ေသာ အရာ ှိသမျှ တို့လည်း
ေပျာက် ကုန် ပီ။ ေနာက်တစ်ဖန် မ ေတွ့ ရ။ 16 သူ့ ကုိအမီှြပ ၍ ထုိအရာများ ကုိ
ေရာင်းဝယ်သြဖင့်၊ ေငရွတတ် ေသာ ကုနသ်ည် တို့သည် သူ
ခံရေသာ ည ်းဆဲ ြခင်းေဝဒနာကုိ ေကာက် ၍ အေဝး
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က ရပ် လျက်၊ 17 ြဖစ်ရ ေလြခင်း၊ ြဖစ်ရ ေလြခင်း၊ ပိတ်ေချာ ၊ အဝတ်နီ ၊ အဝတ်
ေမာင်း ကုိ ဝတ် ၍၊ ေရွှ တနဆ်ာ၊ ေကျာက် ြမတ် တနဆ်ာ၊ ပုလဲ
တနဆ်ာကုိ ဆင် ေသာ မိ ကီး ၊ 18ဤမျှေလာက် ကီးစွာ ေသာ စည်းစိမ် သည် တ
နာရီ ြခင်းတင်ွ ပျက်စီး ပါ ပီတကားဟု ငိေု ကး ၍
စိတ်မသာ ညည်းတာွးကလိမ့်မည်။ ခပ်သိမ်း ေသာသေဘင်္ာ သူ ကီး၊ အရပ်ရပ် သို့
လွှင့်ကူး တတ်ေသာ သူအေပါင်း တို့ ှင့်
သေဘင်္ာသား ၊ ပင်လယ် ကုနသ်ည် ှိသမျှ တို့သည် အေဝး
က ရပ် ၍18သူ ကျွမ်းေလာင် ရာမီးခုိး ကုိ ြမင် လျှင်၊ ထုိ မိ ှင့် အဘယ် မိ တူ
သနည်းဟ၍ူ၎င်း၊ 19 ြဖစ်ရ ေလြခင်း၊ ြဖစ်ရ ေလြခင်း၊ ပင်လယ် ကူး ေသာ သေဘင်္ာ ကုိ
ပုိင် ေသာ သူ
အေပါင်း တို့အား ကုိယ် စည်းစိမ်ကုိေပး၍ ေငရွတတ်ေစေသာ မိ ကီး ၊ တစ် နာရီ
ြခင်းတင်ွ ပျက်စီး ပါ ပီ တကားဟ၍ူ၎င်း ေအာ်ဟစ် လျက်၊ ေြမမှုန ့် ကုိ မိမိ
တို့ ေခါင်း ေပါ်မှာ ပစ်တင် လျက် ငိေု ကး ၍
စိတ်မသာ ညည်းတာွးကလိမ့်မည်။ 20 ေကာင်းကင် မှစ၍ သန ့် ှ င်း သူ တမနေ်တာ် ပ
ေရာဖက် တို့ ၊ သူ
ကုိ ကည့် ှု၍ ဝမ်းေြမာက် ကေလာ။့ ဘုရားသခင် သည် သင် တို့ဘက်၌ ေန၍၊ သူ့
ကုိ တရား စီရင် ေတာ်မူ ပီဟုေြပာဆုိသည်ကုိ ငါ ကား၏။ 21 ခွနအ်ား ကီးေသာ
ေကာင်းကင်တမန် တစ်ပါး သည် ကီးစွာ ေသာ ကိတ်ဆုံ ေကျာက်က့ဲသို့ ေသာ ေကျာက်
ကုိ ချယူီ ၍
ပင်လယ် ထဲသို့
ချပစ် ပီးလျှင် ထုိနည်းတူ ၊ ဗာဗုလနု် မိ ကီး ကုိ ြပင်းထန် စွာ ချပစ် ၍ ေနာက်တစ်ဖန်
မ ေပါ် မ ှိရ။ 22 ေစာင်း သမား၊ အ ငိမ့်သမား၊ ပုေလွ သမား၊ တံပုိး
သမားများ တီးမှုတ်ေသာ အသံ
လည်း
သင့် အထဲ ၌ ေနာက်တစ်ဖန် မ ြမည် ရ။ အမျ ိးမျ ိ း ေသာ လက်တတ် သမား တို့တင်ွ
တစ်ေယာက်မျှ သင့် အထဲ ၌ ေနာက်တစ်ဖန် မ ေပါ်
မ ှိရ။ ကိတ်ဆုံ သံ လည်း
သင့် အထဲ ၌ ေနာက်တစ်ဖန် မ ြမည် ရ။ 23 ဆီမီး အလင်း လည်း
သင့် အထဲ ၌ ေနာက်တစ်ဖန် မ ထွနး် မလင်းရ။ မဂင်္လာေဆာင်သတို့သား သတို့သမီး
အသံ ကုိလည်း
သင့် အထဲ ၌ ေနာက်တစ်ဖန် မ ကား ရ။ အေကာင်းမူကား ၊ ေလာကီ
မှူးမတ် တို့သည် သင် ၏ ကုနသ်ည် ြဖစ် က ပီ။ လူ
အမျ ိးမျ ိ း တို့သည် သင် ၏ ြပ စား ြခင်း ပရိယာယ်အားြဖင့် လှည့်ြဖား ြခင်းကုိ ခံ
ရ က ပီဟု ေကာင်းကင်တမန် ေြပာဆုိ၏။ 24 ပေရာဖက် တို့၏ အေသွး ၊ သန ့် ှ င်း သူ
တို့၏ အေသွး၊ ေြမ ကီး ေပါ်မှာ ကွပ်မျက် ေသာသူ
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အေပါင်း တို့၏ အေသွးကုိ ထုိ မိ ၌ ေတွ့ ၏။

19
1 ထုိေနာက်မှ ေကာင်းကင် ဘုံ၌
စည်းေဝး ေသာ သူအများ တို့၏ အသံ
ကီး ကား၊ ဟာေလလယု
၊ ငါ တို့ ဘုရားသခင် ၏ ကယ်တင် ေတာ်မူြခင်းချမ်းသာ၊ ဘုနး် အသေရတနခုိ်း ေတာ်
ေပတည်း။ 2 စီရင် ေတာ်မူြခင်းအရာတို့သည် ဟတ်ုမှန် ေြဖာင့်မတ် က၏။ မိမိ
မတရား ေသာ ေမထုနအ်ားြဖင့် ေြမ ကီး ကုိ ပုပ်ပျက် ေစေသာ ြပည်တနဆ်ာ ကီး ကုိ
စစ်ေကာ စီရင်ေတာ်မူ ပီ။ ကုိယ်ေတာ် ကျွန် တို့၏ အေသွး
ကုိ သူ
၏ လက် ြဖင့် သွနး်ေသာ အြပစ် ှင့်အေလျာက် ဒဏ် ေပးေတာ်မူ ပီဟု ေြပာဆုိ က
သည်ကုိ ငါကား ၏။ 3တဖနတံ်ု ၊ ဟာေလလယု
ဟ၍ူ၎င်း ၊ သူ
၏ မီးခုိး
သည် ကမ္ဘာ
အဆက်ဆက်တက် သည်ဟ၍ူ၎င်း
ေြပာဆုိ က၏။ 4အသက် ကီး သူ ှစ်ဆယ် ေလး ပါး ှင့်
သတ္တ ဝါ
ေလး ပါးတို့သည် ြပပ်ဝပ် ၍ ၊ ပလ္လ င် ေတာ်ေပါ်မှာ ထုိင် ေတာ်မူေသာ ဘုရားသခင် ကုိ
ကုိးကွယ် လျက် ၊ အာမင် ၊ ဟာေလလယု
ဟုေလျှာက်ဆုိ က၏။ 5 ပလ္လ င် ေတာ်ေပါ် က ထွက် ေသာအသံ ကား၊ ဘုရားသခင်
၏ ကျွန် အေပါင်း တို့ ှင့် ဘုရားသခင် ကုိ ေကာက်ရွ ံ ေသာသူ
အ ကီး အငယ် အေပါင်းတို့ ၊ ငါ တို့ ဘုရားသခင် ကုိ ချးီမွမ်း ကေလာဟ့ု ဆုိ သတည်း။

6တဖနတံ်ု ၊ ဟာေလလယု
၊ အန ္တ
တနခုိ်း ှင့် ြပည့်စုံေတာ်မူေသာ ထာဝရ
အ ှင်၊ ငါ တို့ ဘုရားသခင် သည် စုိးစံ ေတာ်မူ၏။ 7 ငါတို့သည် ဝမ်းေြမာက် ရွှင်လနး်
ကကုန် အံ၊့ ဂုဏ် ေတာ် ကုိ ချးီမွမ်း ကကုန် အံ၊့ အေကာင်းမူကား ၊ သုိး သူငယ် ၏
မဂင်္လာေဆာင် ပဲွကုိခံ ချနိ် ှ ိ ပီ။ သူ
၏ မိနး်မ သည်ကုိယ် ကုိ တနဆ်ာ ဆင် ပီဟု စည်းေဝး ေသာ သူအများ တို့၏ အသံ
၊ သမုဒ္ဒရာ
သံ ၊ ြပင်းစွာ ေသာမုိဃ်း ကိ း သံ က့ဲသို့ ငါ ကား ၏။ 8 ထုိ မိနး်မ သည်စင်ကယ်
ေြပာင်လက် ေသာ ပိတ်ေချာ ကုိဝတ်ဆင် ရေသာအခွင့်ကုိ ရ
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၏။ ထုိ ပိတ်ေချာ မူကား ၊ သန ့် ှ င်း သူ တို့၏ ေြဖာင့်မတ် ြခင်း ြဖစ် သတည်း။
9 ေကာင်းကင်တမန်ကလည်း ၊ သုိးသူငယ် ၏ မဂင်္လာေဆာင် ပဲွ သို့ ေခါ်ဘိတ် ြခင်း
ကုိ ခံရေသာသူ
တို့သည် မဂင်္လာ ှိ က၏ဟု ေရး
ထားေလာဟ့၍ူ၎င်း၊ ဤ
စကား
သည် ဘုရားသခင် ၏ ှ တ်ေတာ်ထွက်စင်စစ် ြဖစ် ၏ဟ၍ူ၎င်း ငါ ့အားေြပာဆုိ ၏။

10 ငါသည် ထုိသူ
ကုိ ကုိးကွယ် ြခင်းငှာသူ ၏ေြခ ရင်း၌
ြပပ်ဝပ် ၏ သူကလည်း ၊ မ
ြပ ပါ ှင့်၊ ငါကား သင် ၏ လပ်ုေဘာ် ေဆာင်ဘက်ြဖစ် ၏။ ေယ ှု ၏ သက်ေသခံ
ေတာ်မူချက်ကုိ ေဆာင် ေသာ သင် ၏ ညီအစ်ကုိ တို့၏ လပ်ုေဘာ်ေဆာင်ဘက်လည်း
ြဖစ်၏။ ဘုရားသခင် ကုိ ကုိးကွယ် ေလာ။့ အေကာင်းမူကား ၊ ပေရာဖက်ေဟာေသာ
စကားချက်သေဘာသည် ေယ ှု ၏ သက်ေသ ြဖစ် သတည်းဟု ငါ ့ အားေြပာဆုိ ၏။
11 ထုိအခါ
ေကာင်းကင် ဘုံဖွင့်လှစ် လျက် ှိသည်ကုိ ငါြမင် လျှင်၊ ြမင်း ြဖ ှိ ၏။ ြမင်းစီးေသာ
သူသည် သစ္စာ
ဟေူသာအမည်၊ သမ္မာ
ဟေူသာ အမည် ှိသတည်း။ ထုိသူ သည် တရား
သြဖင့်စီရင် တတ်၏။ တရားသြဖင့် စစ်တိက်ု တတ်၏။ 12 မျက်စိ ေတာ်သည် မီး
လျှ ံ က့ဲသို့ ြဖစ်၏။ ေခါင်း
ေတာ်ေပါ်၌ သရဖူ များ ကုိ ေဆာင်း ၏။ ကုိယ်တိင်ုမှတစ်ပါး၊ အဘယ်သူ မျှမသိ ေသာ
နာမ
ေတာ်သည် ေရး ထားလျက် ှိ၏။ 13 အေသွး ၌ ှစ် ပီးေသာအဝတ် ကုိ ဝတ် ၏။
ဘုရားသခင် ၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်ဟေူသာ အမည် ှိ၏။ 14 ေကာင်းကင် ဗုိလ်ေြခ
တို့သည် ြမင်း ြဖ ကုိ စီးလျက်၊ စင်ကယ် ေသာ ပိတ်ေချာ ြဖ ကုိဝတ် လျက်၊ ေနာက်
ေတာ်သို့ လိက်ု က၏။ 15လမူျ ိး တို့ ကုိ ဒဏ်ခတ် စရာဘို့ ၊ ထက် ေသာသနလ်ျက် သည်
ခံတင်ွး ေတာ်ထဲက ထွက် ၏။ သူ
တို့ ကုိ သံ
လံှတံ ှင့်
အပ်ုစုိး ေတာ်မူမည်။ အန ္တ
တနခုိ်း ှင့် ြပည့်စုံေတာ်မူေသာ ဘုရားသခင် ၏ ေဒါသ အမျက် ေတာ် စပျစ် သီးနယ်
ရာ တနဆ်ာကုိ ဖိနင်း ေတာ်မူမည်။ 16 ဘုရင် တို့၏ဘုရင် ၊ သခင် တို့၏သခင် ဟု ဘွ့ဲ
နာမ
ေတာ်သည် အဝတ် ေတာ်၌ ၎င်း ၊ ေပါင် ေတာ်၌ ၎င်း ေရး
ထားလျက် ှိ ၏။ 17 ေကာင်းကင်တမန် တစ်ပါး သည် ေန
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ထဲမှာ
ရပ်
လျက် ှိသည်ကုိ ငါြမင် ၏။ 18 သူသည် မုိဃ်း ေကာင်းကင်အလယ်၌
ပျ ံတတ် ေသာ ငှက် အေပါင်း တို့ ကုိ ကီး ေသာအသံ ှင့် ေခါ် ၍၊ လာ
ကေလာ။့ ှင်ဘုရင် အသား ၊ စစ်သူ ကီး အသား ၊ သူရဲ
အသား ၊ ြမင်း အသား ၊ ြမင်းစီး ေသာသူ
အသား၊ အေစခံ
ကျွန၊် လူ
လတ်ွ၊ အ ကီး အငယ်
အမျ ိးမျ ိ း ေသာ လတိူု့၏ အသား
ကုိ စား
အံေ့သာငှာ၊ ကီးြမတ် ေတာ်မူေသာ ဘုရားသခင် ၏ ပဲွ ေတာ်သို့
စည်းေဝး ကေလာဟ့ု ဟစ်ေကာ် ၏။ 19သားရဲ မှစ၍ ေလာကီ ှင်ဘုရင် တို့ ှင့်
သူ တို့၏ ဗုိလ်ေြခ များတို့သည်၊ ြမင်း စီး ေတာ်မူေသာသူ ှင့်
ဗုိလ်ေြခ ေတာ်ကုိ စစ်တိက်ုြခင်းငှာစည်းေဝး ကသည်ကုိငါြမင် ၏။ သားရဲ
ကုိဘမ်းမိ က၏။ 20သားရဲ ၏တံဆိပ် လက်မှတ်ကုိခံ ၍၊ သူ
၏ ုပ်တု ကုိကုိးကွယ် ေသာသူ တို့ ကုိ လှည့်ြဖား ၍ သားရဲ
ေ ှ ၌ နမိိတ် များကုိ ြပ တတ်ေသာ မိစ္ဆာ
ပေရာဖက်ကုိလည်း ဘမ်းမိက၏။ အသက် ှင် လျက် ှိေသာထုိသူ ှစ်ဦးကုိ ကန ့် ှင့်
ေလာင် ေသာ မီး
အိင်ု ထဲသို့
ပစ်ချ က၏။ 21 ကင်း ေသာသူ တို့သည်၊ ြမင်း စီး ေတာ်မူေသာ သူ
၏ခံတင်ွး ေတာ်ထဲက
ထွက် ေသာ သနလ်ျက် ှင့်
ကွပ်မျက် ြခင်းကုိ ခံရက၏။ သူ
တို့၏ အသား
ကုိ ငှက် အေပါင်း တို့သည် ဝ စွာစားရက၏။

20
1တဖန်
ေကာင်းကင်တမန် သည် အနက်ဆုံး ေသာတင်ွး၏
ေသာ့
ှင့်
သံ ကိ း ကီး ကုိကုိင် လျက် ေကာင်းကင် က
ဆင်းသက် သည်ကုိ ငါြမင် ၏။ 2 ေ ှး ေ မ ေဟာင်း၊ မာရ်နတ် စာတန် တည်းဟေူသာ
နဂါး ကုိ ကုိင်ဖမ်း ၍ ၊ အ ှစ် တစ်ေထာင် ဘို့ ချည်ေ ှာင် ေလ၏။ 3အ ှစ် တစ်ေထာင်
မ ကုန် မီှ တိင်ုေအာင် ၊ လူ
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အမျ ိးမျ ိ းတို့ ကုိ မလှည့်ြဖား ရမည်အေကာင်း ၊ အနက်ဆုံး ေသာ တင်ွးထဲသို့
ပစ်ချ ေလှာင် ထား၍
တံဆိပ် ခတ်ေလ၏။ အ ှစ်တစ်ေထာင်ကုန် ပီးမှတစ်ဖန်
ခဏ လွှတ် ရဦးမည်။ 4 ပလ္လ င် များကုိလည်း
ငါြမင် ၏။ ပလ္လ င် ေပါ်မှာ ထုိင် ေသာ သူ
တို့သည် တရား
စီရင်ရေသာအခွင့်ကုိ ရက၏။ သားရဲ
ှင့် သူ
၏ ုပ်တု ကုိမ ကုိးကွယ် ၊ သူ
တို့၏ တံဆိပ် လက်မှတ်ကုိ နဖူး
၌ မ ခံ ၊ လက် ၌ မခံဘဲေန၍
ေယ ှု ၏ သက်ေသခံ ေတာ်မူချက် ှင့်
ဘုရားသခင် ၏ ှ တ်ကပတ် ေတာ်ေကာင့် ၊ လည်ပင်း ြဖတ်ြခင်းကုိ ခံရေသာ သူ
တို့၏ ဝိညာ ် များကုိ ငါြမင်၏။ သူတို့သည် အသက်
ှင်၍
အ ှစ် တစ်ေထာင် ပတ်လံးုခရစ်ေတာ် ှင့်အတူ စုိးစံ ရက၏။ 5 ကင်း ေသာ လေူသ
တို့သည် ထုိအ ှစ် တစ်ေထာင်
မ ကုန် မီှ အသက် မ ှင်ရက။ ဤ
ထေြမာက် ြခင်းကား၊ ပဌမ ထေြမာက်ြခင်းြဖစ်သတည်း။ 6 ပဌမ ထေြမာက် ြခင်းကုိ
ဝင်စားေသာသူ သည် မဂင်္လာ ှိေသာသူ၊ သန ့် ှ င်း ေသာသူ ြဖစ်၏။ ထုိသို့ ေသာ
သူသည် ဒတိုယ
ေသ ြခင်း ၏ လက် ှင့် ကင်းလတ်ွလျက်၊ ဘုရားသခင် ၏ ယဇ် ပုေရာဟိတ်၊
ခရစ်ေတာ် ၏ ယဇ်ပုေရာဟိတ်ြဖစ် ၍အ ှစ် တစ်ေထာင် ပတ်လံးုခရစ်ေတာ် ှင့်အတူ
စုိးစံ ရကလိမ့်မည်။ 7 ထုိအ ှစ် တစ်ေထာင် ကုန် ပီးမှ ၊ စာတန် သည် ေထာင် ထဲက
လွှတ် ေသာအခွင့်ကုိရ၍၊ 8 အေရအတက်ွ အားြဖင့် သမုဒ္ဒရာ သဲလံးု ှင့်အမျှ များ
ေသာေဂါဂ ၊ မာေဂါဂ တည်းဟေူသာေြမ ကီး
ေလး မျက် ှာ ေပါ်မှာ ေနေသာ လူ
အမျ ိးမျ ိ းတို့ ကုိ လှည့်ြဖား အံ့ေသာငှာ၎င်း၊ စစ်တိက်ု ဘို့ စည်းေဝး ေစြခင်းငှာ၎င်း
တက် လိမ့်မည်။ 9 ထုိသူများတို့သည် ေြမ ကီး မျက် ှာေပါ်သို့ တက် ၍ ၊ သန ့် ှ င်း သူ
တို့၏တပ် ကုိ၎င်း ၊ ချစ် ဘွယ်ေသာ မိ ေတာ်ကုိ၎င်း၊ ဝုိင်း က၏။ ထုိအခါ ဘုရားသခင်
အထံေတာ်၊ ေကာင်းကင် မှ
မီး ကျ ၍
သူ တို့ ကုိ မျ ိ ေလ၏။ 10 သူ တို့ ကုိလှည့်ြဖား ေသာမာရ်နတ် ကုိလည်း ၊ သားရဲ
ှင့် မိစ္ဆာ
ပေရာဖက် ှိရာ ၊ ကန ့် ှင့် ေရာေ ှာေသာ မီး
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အိင်ု ထဲသို့
ချပစ် လျှင်၊ သူတို့သည် ေန ့
ည ့် မြပတ် ကမ္ဘာ
အဆက်ဆက်ြပင်းစွာ ေသာေဝဒနာကုိ ခံရက လတံ။့ 11တစ်ဖနတံ်ု ၊ ြဖ ေသာပလ္လ င်
ကီး ကုိ၎င်း ၊ ပလ္လ င် ေပါ်မှာ ထုိင် ေတာ်မူေသာသူ ကုိ၎င်း ငါြမင် ၏။ ေကာင်းကင် ှင့်
ေြမ ကီး သည် မျက် ှာ ေတာ်ေ ှ မှ
ေြပး လငွ့်၍
သူ တို့ေနစရာအရပ် မ ှိ ။ 12 ေသ လနွေ်သာသူ အ ကီး အငယ် တို့သည် ပလ္လ င်
ေတာ်ေ ှ မှာ ရပ် ေနကသည်ကုိ ငါြမင် ၏။ စာေစာင် များ ကုိ ဖွင့် ထား၏ အသက်
စာေစာင်တည်းဟေူသာ အြခား
တစ်ပါးေသာစာေစာင် ကုိလည်း
ဖွင့် ေလ၏။ ေသ
လနွေ်သာသူ တို့သည် မိမိ
တို့အကျင့် အတိင်ုး ၊ စာေစာင် တို့ ၌
ေရး ထားချက်များ ှင့်အညီတရား စီရင်ြခင်းကုိ ခံရက၏။ 13သမုဒ္ဒရာ သည် မိမိ
၌ ှိေသာ လေူသ
တို့ ကုိ အပ်ေပး ၏။ မရဏာ
ှင့်
မရဏာ ိင်ုငံသည်လည်း
မိမိ တို့ ၌
ှိေသာ လေူသ
တို့ ကုိ အပ်ေပး က၏။ လအူသီးအသီး
တို့သည် မိမိ
တို့အကျင့် အတိင်ုး
တရား စီရင်ြခင်းကုိ ခံရက၏။ 14 ထုိအခါ
မရဏာ ှင့်
မရဏာ ိင်ုငံကုိ မီး
အိင်ု ထဲသို့
ချပစ် ေလ၏။ ထုိ
ေသြခင်းကားဒတိုယ ေသ ြခင်း ြဖစ် သတည်း။ 15အသက် စာေစာင် ၌
စာရင်းမ ဝင်ေသာသူ ှိသမျှ တို့ ကုိလည်း
မီး အိင်ု ထဲသို့
ချပစ် ေလ၏။

21
1 ေကာင်းကင် သစ် ှင့်
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ေြမ ကီး သစ် ကုိလည်း
ငါြမင် ၏။ အဘယ်သို့ နည်းဟမူူကား၊ ေ ှး ေကာင်းကင် ှင့်
ေ ှး ေြမ ကီး သည် ေရွ သွား က ပီ။ ထုိအခါ မှစ၍သမုဒ္ဒရာ
မ ှိ ။ 2သန ့် ှ င်း ေသာ မိ တည်းဟေူသာေယ ု ှလင် မိ သစ် သည် မိမိ
ခင်ပွနး် ဘို့ တနဆ်ာ ဆင် ေသာမဂင်္လာေဆာင်သတို့သမီး က့ဲသို့ ြပင်ဆင် လျက်၊
ဘုရားသခင် အထံ ေတာ်၊ ေကာင်းကင် ဘုံမှ
ဆင်းသက် သည်ကုိ ငါြမင် ၏။ 3 ေကာင်းကင်မှ ကီး ေသာအသံ ကား၊ ဘုရားသခင်
၏ တဲ
ေတာ်သည် လတိူု့
တင်ွ ှိ ၏။ လူ
တို့ ှင့်အတူ ကျနိး်ဝပ် ေတာ်မူမည်။ သူ
တို့သည် ကုိယ်ေတာ် ၏လူ
ြဖစ် ကလိမ့်မည်။ဘုရားသခင် သည် ကုိယ်ေတာ် တိင်ုသူ တို့ ှင့်အတူ ှိ ေန၍ သူ
တို့၏ ဘုရားသခင် ြဖစ်ေတာ်မူမည်။ 4 ဘုရားသခင်သည် သူ
တို့၏ မျက်စိ ၌
မျက်ရည် ှိသမျှ တို့ ကုိ သုတ် ေတာ်မူမည်။ေနာက်တစ်ဖန် ေသ ေဘး မ
ှိ ရ။စိတ်မသာညည်းတာွး ြခင်း၊ေအာ်ဟစ် ြခင်း၊ပင်ပနး် ြခင်းလည်း မ
ှိ ရ။အေကာင်းမူကား ၊ေ ှး ြဖစ် ဘူးေသာအရာတို့သည် ေရွ သွား က ပီ။ 5 ပလ္လ င်

ေတာ်ေပါ်မှာ ထုိင် ေတာ်မူေသာသူ ကလည်း ၊ ငါသည် ခပ်သိမ်း ေသာအရာတို့ ကုိ အသစ်
ဖနဆ်င်း သည်ဟု မိန ့် ေတာ်မူ၏။ တစ်ဖနတံ်ု ၊ ေရး
ထား ေလာ။့ ဤ
စကား သည် သစ္စာ
စကား၊ ဟတ်ုမှန် ေသာစကားြဖစ် ၏ ဟ၍ူ၎င်း၊ 6အမှု ပီး ပီ။ ငါ သည် အာလဖ
ြဖစ် ၏။ ဩေမဃ
လည်း
ြဖစ်၏။ အစ
ှင့် အဆုံး လည်းြဖစ်၏။ ေရငတ် ေသာသူ အား အသက် စမ်း ေရ ကုိ အဘုိး
မယူဘဲ ငါ ေပး မည်။ 7 ေအာင်ြမင် ေသာသူ သည် ဤ
အရာတို့ ကုိ အေမွ
ခံရလိမ့်မည်။ ငါသည် သူ
၏ ဘုရားသခင် ြဖစ် မည်။ သူ
သည်လည်း
ငါ ၏သား
ြဖစ် လိမ့်မည်။ 8 ေကာက် တတ်ေသာသူ၊ မယုံကည် ေသာသူ၊ စက်ဆုပ် ရွ ံ ှာဘွယ်
ေသာသူ၊ လူ
အသက်ကုိသတ်ေသာသူ၊ မတရား
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ေသာေမထုန၌်မီှဝဲေသာသူ၊ ြပ စား တတ်ေသာသူ၊ ု ပ်တု ကုိးကွယ်ေသာသူ၊ သစ္စာ
ပျက်ေသာသူ အေပါင်း တို့ မူကား၊ ဒတိုယ
ေသ ြခင်းတည်းဟေူသာကန ့်
ှင့်ေလာင် ေသာမီး အိင်ု ထဲ၌ မိမိ တို့အဘို့ ကုိ ရ ကလိမ့်မည်ဟ၍ူ၎င်း ငါ ့ အား မိန ့်

ေတာ်မူ၏။ 9 ေနာက်ဆုံး ေသာ ေဘးဒဏ် ခုနစ် ပါး ှင့် ြပည့် ေသာဖလား ခုနစ် လံးုကုိ
ေဆာင် ေသာ ေကာင်းကင်တမန် ခုနစ် ပါးတင်ွ
တစ် ပါးသည် လာ
ပီးလျှင် ငါ ့ ကုိ ှ တ်ဆက် ၍ ၊ လာ
ခ့ဲပါ။ သုိးသူငယ် ၏ ခင်ပွနး် တည်းဟေူသာမဂင်္လာေဆာင်သတို့သမီး ကုိ ငါြပ မည်
ဟု ေြပာဆုိ လျက် ၊ 10 ကီး ြမင့် ေသာေတာင် သို့
ဝိညာ ် ေတာ်အားြဖင့် ငါ ့ ကုိေဆာင်သွား ၍
သန ့် ှ င်း ေသာေယ ု ှလင် မိ သည် ဘုရားသခင် ၏ ဘုနး် ေတာ် ှင့် ြပည့်စုံ လျက်၊
ဘုရားသခင့် အထံ ေတာ်၊ ေကာင်းကင် ဘုံမှ
ဆင်းသက် သည်ကုိ ငါ ့အားြပ ေလ၏။ 11 ထုိ မိ ၏ အေရာင်အဝါ သည်၊ ေကျာက်
သလင်း နဂါးသွ့ဲ က့ဲသို့ ၊ အြမတ်ဆုံး ေသာ ေကျာက် မျက်မွန် ှင့် တူ ၏။ 12 ကီး ြမင့်
ေသာ မိ ို း လည်း ှိ ၏။ 13အေ ှ ဘက်၌
တံခါး သုံး ေပါက်၊ ေြမာက် ဘက်၌
သုံး ေပါက်၊ ေတာင် ဘက်၌ သုံး ေပါက်၊ အေနာက် ဘက်၌
သုံး ေပါက်၊ တံခါး တစ်ဆယ့် ှစ် ေပါက် ှိ ၏။ ထုိတံခါး တစ်ဆယ့် ှစ် ေပါက်၌
ေကာင်းကင်တမန် တစ်ဆယ့် ှစ်ပါး ှ ိ၏။ ဣသေရလ
အမျ ိး
တစ်ဆယ့် ှစ် မျ ိ း၏ နာမ
တို့သည် ထုိတံခါးေပါ်၌ေရး ထားလျက် ှိ ၏။ 14 မိ ို း အြမစ် သည် တစ်ဆယ့် ှစ်
ထပ် ှိ ၏။သုိးသူငယ် ၏တမနေ်တာ် တစ်ဆယ့် ှစ် ပါး၏ နာမ
တို့ သည် မိ ို း အြမစ်ေပါ်၌ ေရးထားလျက် ှိ က၏။ 15 ငါ ှင့် စကားေြပာ ေသာသူ
သည်၊ မိ ကုိ၎င်း ၊ တံခါး တို့ ကုိ၎င်း၊ မိ ို း ကုိ၎င်း တိင်ုး ြခင်းငှာ ၊ တိင်ုး စရာ ေရွှ
ကျ လံးု ပါ ၏။ 16 မိ သည် စတရုနး်ေလး ေထာင့်ြဖစ်၏။ ထုိသူ သည် ကျ လံးု ှင့်
မိ ကုိတိင်ုး ၍ မိ ၏ အနံ
၊ အလျား ၊ အြမင့် ၊ ယူဇနာတရာ ှစ်ဆယ်စီ ှိ၏။ 17 မိ ို း ဒကုို တိင်ုး ၍ ၊ လူ
အေတာင် က့ဲသို့ ေသာေကာင်းကင်တမန် အေတာင်အားြဖင့်၊ တစ်ရာ ေလးဆယ် ေလး
ေတာင် ှိ ၏။ 18 မိ ို း ကုိယ်သည် နဂါးသွ့ဲ ေကျာက်ြဖစ်၏။ မိ သည်လည်း
ကည်လင် ေသာဖန် ှင့် တူ
ေသာ ေရွှ စင် ြဖစ်၏။ 19 မိ ို း အြမစ် တို့သည် ေကျာက် ြမတ် အမျ ိးမျ ိ း ှင့်
ြပည့်စုံ က၏။ ပဌမ
အြမစ် ကားနဂါးသွ့ဲ ြဖစ်၏။ ဒတိုယ
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အြမစ်ကား နလီာ
၊ တတိယ
အြမစ်ကား မဟရူာ
၊ စတတု္ထ
အြမစ်ကား ြမ ၊ 20 ပ မ အြမစ်ကား ေကာင် ၊ ဆ မ
အြမစ် ကား ေကျာက်န၊ီ သတ္တ မ
အြမစ်ကား ခ ုသုလိတ် ၊ အ မ
အြမစ်ကား မျက်ရဲွ ၊ နဝမ
အြမစ်ကား ဥသ္သဖရား
၊ ဒသမ
အြမစ်ကား ခ ုသုြပတ် ၊ ဧကဒသမ
အြမစ်ကား ဝှာကိနသု္ ၊ ဒါွဒသမ အြမစ်ကား ေဂါ်မုတ် ြဖစ်သတည်း။ 21 တံခါး ရွက်
တစ်ဆယ့် ှစ် ရွက်အသီးအသီး တို့သည် ပုလဲ
တစ် ြပားစီ ြဖင့် ပီး၍ ပုလဲ
တစ်ဆယ့် ှစ် ြပားြဖစ်က၏။ မိ လမ်းမ သည် ကည်လင် ေသာဖန် က့ဲသို့ ေသာ ေရွှ
စင် ြဖစ်၏။ 22 မိ ထဲ၌ ဗိမာန် ေတာ်ကုိငါမ ြမင် ၊ အေကာင်းမူကား ၊ အန ္တ
တနခုိ်း ှင့် ြပည့်စုံေတာ်မူေသာ ထာဝရ
အ ှင် ဘုရားသခင် ှင့် သုိးသူငယ် သည် ထုိ မိ ၏ ဗိမာန် ြဖစ် ေတာ်မူ၏။ 23 ထုိ မိ
သည် ေန
၏အေရာင်၊ လ
၏ အေရာင်ကုိ အလို
မ ှိ ။ အေကာင်းမူကား ၊ ဘုရားသခင် ၏ ဘုနး် ေတာ်သည် ထုိ မိ ကုိ လင်း ေစ၏။
သုိးသူငယ် သည်လည်း
ထုိ မိ ၏ ဆီမီး ြဖစ်၏။ 24လူ အမျ ိးမျ ိ းတို့သည် ထုိ မိ ၏ အလင်း ကုိ အမီှြပ
သွားလာ ကလိမ့်မည်။ ေလာကီ
ှင်ဘုရင် တို့သည်လည်း
မိမိ တို့ ဘုနး် အသေရကုိ ထုိ မိ ထဲသို့
ေဆာင်ခ့ဲ ကလိမ့်မည်။ 25 မိ တံခါး တို့ ကုိ ေန ့
အချနိ၌် အလျှင်း မ ပိတ် တတ်။ ည ့် မူကား
မ ှိ ။ 26လူ အမျ ိးမျ ိ းတို့သည် မိမိတို့ ဘုနး် အသေရ ကုိ ထုိ မိ ထဲသို့
ေဆာင်ခ့ဲ ကလိမ့်မည်။ 27ညစ်ည း ေသာအရာ၊ စက်ဆုပ် ဘွယ်ေသာအရာ၊ သစ္စာ
ပျက်ေသာအရာ တစ်စုံတစ်ခုမျှမဝင်ရဘဲ၊ သုိးသူငယ် ၏ အသက် စာေစာင် ၌
စာရင်းဝင် ေသာ သူတို့သာလျှင်
ဝင် ရ၏။

22
1တဖန်
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၊ ေကျာက် သလင်းက့ဲသို့ ကည်လင် ၍၊ ဘုရားသခင် ှင့်
သုိးသူငယ် ၏ ပလ္လ င် ေတာ်ထဲက ထွက်
ေသာ၊ အသက် ေရစီး ရာြမစ် ကုိ ေကာင်းကင်တမနသ်ည် ငါ ့အား ြပ ေလ၏။ 2 မိ
လမ်းမ အလယ် ၌ ၎င်း၊ ထုိြမစ် ှစ်ဘက်၌၎င်း၊ အသက် ပင် ှိ၏။ ထုိအသက်ပင်သည်
အသီး
တဆယ့် ှစ် မျ ိ းကုိ သီး
တတ်၏။ မိမိအသီး
ကုိလည်း လ
တိင်ုးေပး
တတ်၏။ အရွက် သည်လည်း လူ အမျ ိးမျ ိ းတို့၏ အနာ ေရာဂါ ငိမ်းစရာတို့ ြဖစ်၏။

3 ေနာက်တစ်ဖန် ကျနိ် ြခင်းေဘးတစုံတခု မျှမ ှိ ။ ထုိ မိ ၌
ဘုရားသခင် ှင့်
သုိးသူငယ် ၏ ပလ္လ င် ေတာ် ှိ ၍ ဘုရားသခင် ၏ ကျွန် တို့ သည် ဘုရား ဝတ်ကုိ ြပ
က လိမ့်မည်။ 4 မျက် ှာ ေတာ်ကုိြမင် ရ၍
သူ တို့နဖူး ၌ လည်း
နာမ ေတာ်ေရးထား လျက် ှိလိမ့်မည်။ 5 ထုိ မိ ၌ည ့် မ ှိ ရ၊ ဆီမီး
ကုိအလို မ ှိ ။ ေန
၏ အေရာင် ကုိလည်း
အလိမု ှိ။ အေကာင်းမူကား ၊ ထာဝရ
အ ှင်ဘုရားသခင် သည် သူ
တို့ ၌
ေရာင်ြခည် ေတာ်ကုိ လွှတ်ေတာ်မူ၍
သူတို့သည် ကမ္ဘာ
အဆက်ဆက်စုိးစံ ရ ကလတံ။့ 6 ေကာင်းကင်တမနက်လည်း ၊ ဤ
စကား သည် သစ္စာ
စကား၊ ဟတ်ုမှန် ေသာစကားြဖစ်၏။ ပေရာဖက်
တို့၏ ဝိညာ ် ကုိ အစုိးရေသာ ထာဝရ
အ ှင်ဘုရားသခင် သည်၊ ကာလ
မကာမြမင့်မီှြဖစ် ရ မည် အမှုအရာ များကုိ မိမိ
ကျွန် တို့အား ြပ ေစြခင်းငှာ၊ ေကာင်းကင် တမန်ေတာ်ကုိ ေစလွှတ် ေတာ်မူ ပီ။ 7 ငါ
သည်အလျင်အြမန် လာ မည်။ ဤ
စာေစာင် ၏ အနာဂတ္တ ိ
စကား ကုိေစာင့်ေ ှာက် ေသာသူ သည် မဂင်္လာ ှိ၏ဟု ေြပာဆုိ ၏။ 8 ငါ ေယာဟန်
သည် ဤအရာ
များကုိ ကား ြမင် ၏။ ကား ြမင် ပီးလျှင် ၊ ထုိ
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အရာများကုိ ြပ ေသာ ေကာင်းကင် တမန၏် ေြခ ရင်း၌ ကုိးကွယ် အံေ့သာငှာြပပ်ဝပ်
၏။ 9 သူကလည်း ၊ မ
ြပ ပါ ှင့်။ ငါကား၊ သင် ၏ လပ်ုေဘာ် ေဆာင်ဘက်ြဖစ် ၏။ သင် ၏ အစ်ကုိ ပေရာ
ဖက်
တို့ ှင့် ဤ စာေစာင် ၏ စကား
ကုိ ေစာင့်ေ ှာက် ေသာ သူ
တို့၏ လပ်ုေဘာ်ေဆာင်ဘက်လည်း ြဖစ်၏။ ဘုရားသခင် ကုိကုိး ကွယ် ေလာ့ဟု
ေြပာဆုိ ၏။ 10တစ်ဖနတံ်ု ၊ ငါ ့အားမိန ့် ေတာ်မူသည်ကား၊ ဤ
စာေစာင် ၏ အနာဂတ္တ ိ
စကား ကုိ တံဆိပ် မ ခတ် ှင့်။ အေကာင်းမူကား၊ ကာလ
အချနိ် ေရာက် လနုးီ ပီ။ 11 မတရား ေသာသူ သည် မတရား
သြဖင့် ြပ ေစ ဦး။ ညစ်ည း ေသာသူ သည် ညစ်ည း ေစဦး။ ေြဖာင့်မတ် ေသာ
သူ သည်ေြဖာင့်မတ် ေစဦး။ သန ့် ှ င်း ေသာသူ သည် သန ့် ှ င်း ေစဦး ။ 12 ငါသည်
အလျင်အြမန် လာ မည်။ ငါ သည် အကျ ိး
အြပစ်ကုိ ေဆာင်ခ့ဲသည်ြဖစ်၍ ၊ လအူသီးသီး
တို့အား မိမိ
တို့အကျင့် အတိင်ုး
ဆပ်ေပး မည်။ 13 ငါ သည် အာလဖ
ြဖစ်၏ ဩေမဃ
လည်း ြဖစ်၏။ အဦးဆုံး
ေသာသူ ၊ ေနာက်ဆုံး ေသာ သူ
ြဖစ်၏။ အစ
ှင့်
အဆုံး လည်း ြဖစ်၏။ 14အသက် ပင် ှင့်ဆုိင်၍၊ မိ တံခါး အတင်ွး သို့ ဝင် အံေ့သာ
ငှာပညတ်ေတာ်တို့ ကုိ ကျင့်ေသာသူတို့သည် မဂင်္လာ ှိ က၏။ 15 ြပင် ၌ကား၊ ေခွး ြဖစ်
ေသာသူ ၊ ြပ စား တတ်ေသာသူ၊ မတရား
ေသာေမထုန၌်မီှဝဲေသာသူ၊ လူ
အသက်ကုိ သတ်ေသာသူ၊ ု ပ်တု ကုိကုိးကွယ်ေသာသူ၊ သစ္စာ
ပျက် ြခင်းကုိ ှစ်သက် ၍
ြပ ေသာသူအေပါင်း တို့သည် ှိ က၏။ 16 ငါ ေယ ှု သည် အသင်းေတာ် တို့အဘို့
ဤအရာ
များကုိ သင် တို့အားသက်ေသခံ ေစြခင်းငှာ၊ ငါ ၏ ေကာင်းကင် တမနကုိ် ေစလွှတ်
၏။ ငါ သည်ကား၊ ဒါဝိဒ် ၏ အြမစ်
ြဖစ် ၏။ အ ယ်ွ လည်း ြဖစ်၏။ ထွနး်ေတာက် ေသာမုိဃ်းေသာက် ကယ် လည်း
ြဖစ်၏။ 17 ဝိညာ ် ေတာ် ှင့်
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မဂင်္လာေဆာင်သတို့သမီး က လာ
ခ့ဲပါဟု ဆုိ
က၏။ ကား ေသာသူ ကလည်း ၊ လာ
ခ့ဲပါ ဟဆုို
ပါေစ ၊ ေရငတ် ေသာသူ သည် လာ
ပါေစ။ အလို ှ ိ
ေသာ သူ
သည် အဘုိး
ကုိမေပးဘဲ အသက် ေရ ကုိ ယူ ပါေစ။ 18ဤ စာေစာင် ၏ အနာဂတ္တ ိ
စကား ကုိ ကား ေသာ သူအေပါင်း တို့ အားငါ သက်ေသခံ သည်ကား၊ အကင်သူ
သည် ဤအရာတို့ ၌၍ ထပ် အသစ်သွင်း၏။ ဤ
စာေစာင်
၌
ေရး ထားေသာ ေဘးဒဏ် တို့ ကုိ ထုိသူ
အေပါ်သို့ ဘုရားသခင် သက်ေရာက် ေစေတာ်မူမည်။ 19အကင်သူ သည် ဤ
စာေစာင် ၏ အနာဂတ္တ ိ
စကား အချ ိ ကုိ ှ တ်ပယ် ၏။ ဤ
စာေစာင် ၌
ေရး ထား ေသာ အသက် ပင် ှင့် ၎င်း၊ သန ့် ှ င်း ေသာ မိ ေတာ် ှင့် ၊ ထုိသူ
စပ်ဆုိင်ေသာ အခွင့်ကုိဘုရားသခင် ှ တ်ပယ် ေတာ်မူမည်။ 20 ငါသည် အလျင်အြမန်
လာ မည်မှန် ေပ၏ဟ၊ု 21ဤအရာ များကုိ သက်ေသခံ ေသာသူ
မိန ့် ေတာ်မူ၏ အာမင်
၊ သခင် ေယ ှု ကလာ ေတာ်မူပါ။ ငါတို့သခင်
ေယ ှု ခရစ်၏ ေကျးဇူး ေတာ်သည် သန ့် ှ င်းသူ အေပါင်း
တို့ ၌ ှိေစသတည်း ။
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